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 1 2021ינואר,  4
 2 
 3 

 4 13  מן המניין מס'לא פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה  תקציר  

 5 22.12.20ג שהתקיימה ביום 

   6 

 7 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין  :משתתפים

 8 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 

 9 חבר מועצה -     מר אביעד חסון  

 10  חבר מועצה   -    מר יצחק גולברי    

 11 חבר מועצה -  מר שלומי מוכתר  

 12 חבר מועצה -   מר יוסף אדירי  

 13 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 14 חברת מועצה  - גב' תפארת שלומציון אסולין   

 15 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק  

 16 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 17 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 18 חבר מועצה -   מר יוסי נגר 

 19 חברת מועצה  -   גב' איילת אדלר 

 20 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר    :סגל

 21 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 22 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 23 גזבר -  מר אבישי יצחקי  

 24  כספים -   איריס וסרברגר 

     25 

 26 סדר היום 

 27 

 28 אישור תקציב רגיל. .1

אייל,    :בעד אביעד,  יוסי,  נועם,  יוסי,  שלומי,  אמיר,  תפארת,  גולברי. קרן,   29  איילת, 

 30 צפריר ותומר.  :נגד

 31 מאשרים ברוב קולות את התקציב הרגיל. החלטה:

 32 

 33 אישור תקציב פיתוח.  .2

איילת    :בעד אייל,  אביעד,  יוסי,  תומר,  נועם,  יוסי,  שלומי,  אמיר,  תפארת,  קרן,  34 

 35 וגולברי.  

 36 צפריר.  :נגד



 2                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads \ עם חתימה.  22.12.20תקציר פרוטוקול מליאה מן המנייןdoc 

 1  . 2021מאשרים ברוב קולות את תקציב פיתוח   החלטה:  

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 – הישיבה  ננעלה -

 7 

 8 


