
 

 

 
 1   28/10/10תאריך        

 2 א"בחשון תשע 'כ       

 3 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

  6 

 7 :נכחו

 8 ראש המועצה, מר חיים געש

 9 סגן ראש המועצהחבר המועצה ו, מר דוד פרץ

 10 ,מר יוסי זריהן, נורית השמשוני' גב, כוכי גדרון' גב, מר אלי אטיאס: חברי המועצה

 11 , מר אלדד בר כוכבא, מר אבי כאכון, מר נחמיה מנצור ,חיה בן צבי' גב, מר אפרים מעודה

 12 מר עמנואל מצליח , ימר יואב קעטב, רינה רונן' גב

 13 מזכיר המועצהוגזבר , מר רן גלר

 14 מנהלת לשכת ראש המועצה, צילה כהן' גב

 15 

- פרוטוקול- 16 

 17 

 18 . 2010עדכון תקציב לשנת ישיבה שלא מן המניין בנושא 

 19 .שלום לכולם, טוב ערב :געש. מר ח

 20 .רפואה שלמה :דובר

 21 . הכל טוב, אתם רואים, הכל בסדר :אטיאס. מר א

עניין ת שלא מן המניין לנדחיאני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה ה  :געש. מר ח 22 

 23 ? להתייחס? יש מישהו שמבקש לדבר. 0202דכון תקציב לשנת ע

 24 .ה'תברכו שיש מעלית חבר, לברך, כן :בן צבי. ח 'גב

 25 . שתעבוד המעלית, רגע ,עוד לא :געש. מר ח

 26 .חיה אנחנו מחכים לראות אותך עולה במעלית :גדרון. כ 'גב

 27 . אני עולה במקום ואני מביאה שמפניה  :בן צבי. ח 'גב

 28 . ברוך רופא חולים לסגן ראש המועצה דוד פרץ ולאלי אטיאס :דובר

מישהו מבקש את רשות הדיבור לעדכון . אנחנו מצטרפים, אמן ואמן :געש. מר ח 29 

. אושר בוועדת ההנהלה, התקציב אושר בוועדת הכספים? התקציב 30 

, מעודה בעד? מישהו רושם? מי בעד? מי נמנע, נעמיד אותו להצבעה 31 

כרכור שלא מן המניין-פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה  

 א"בחשון תשע 'יח  22/10/10תאריך ' ביום ה 
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. אני בעד, אלי בעד, כוכי בעד, חיה בעד, נורית בעד, נחמיה מנצור בעד 1 

יואב , אלדד, רונן רינה, יוסי זריהן, אבי כאכון, דוד פרץ? מי נגד 2 

 3 ? מה תוצאות ההצבעה. ומצליח

 4 ? אז הישיבה נעולה :דובר

 5 .צריך להכריז על תוצאות ההצבעה :געש. מר ח

 6 .7:7, תספור :זריהן. מר י

 7 . לילה טוב, הישיבה נעולה. ההצעה לא התקבלה, 7:7 :געש. מר ח

 8 . לישיבה הבאה בבקשה תביא פירוק, רן גלר :זריהן. מר י
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