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 )ב פרוטוקול"רצ(  0830.12.�רי% שנדונו בועדת כספי% ב"אישור תב 

  20088362/' החלטה מס
   .�30.12.08 בועדת כספי%  ב והומלצורי% שנדונו"תבהאישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  
  

     �  31.12.09 ועד 1.1.09אישור היתרי% לקבלת הלוואות לזמ� קצר לתקופה שבי
  

   20086284/' החלטה מס
 .מונה אישרו פה אחד חידוש ההיתרי%חברי מליאת מועצת העיר המ
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  אישור חוקי עזר   
  

   20086285/' החלטה מס
  :נה אישרו פה אחד את החוקי%וחברי מליאת מועצת העיר הממ
  פיקוח על מכירת בשר ומוצריו

  רחצה בבריכות שחיה
  צעצועי% מסוכני%
  מודעות ושלטי%

  ת בעלי חיי%החזק
  

אס! לוי ואיל� עמר הצביעו . גדעו� בר לב ואריה קליינמ� הצביעו בעד (החוק להעמדת רכב וחנייתו לא אושר
  .) הביעו דאגה שהחוק עלול לפגוע בבעלי העסקי% כי קוני% פוטנציאליי% לא יבואו בגלל עלויות החנייה.נגד
  
  
  רינה יוס! כמנהלת הארנונה' מינוי גב   
  

  6286 'החלטה מס
 כמנהלת ,גזברית העירייה, רינה יוס!' חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחת את מינויה של גב

  .הארנונה
  
    19.11.08פרוטקול ועדת הנחות מיו%    
  

  .הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה
  
  
  11.12.2008 מיו% פרוטוקול ועדת הקצאות    
  

  20086287/' החלטה מס
  .יאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול ועדת ההקצאותחברי מל

  
  

  דורית חורב על התקופה שמילאה בפועל את תפקיד גזבר המועצה'  מבקש להודות לגב �ראש העיר 
  .יכולה לשמש כדוגמה ומופת לעובד מצטיי . חורב רק שבחי�' אפשר להמטיר על גב .ומנהלת הארנונה

  
  . ואיחולי הצלחה בתפקיד גזברית העירייה ומנהלת הארנונהרינה יוס'' ברכות לגב

  
  

  . הישיבה ננעלה
  
  
  
  לב�   גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
                                 וראש העיר 


