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 04-8666313חברת איגמי,                                                                                  עיריית קריית מוצקין
 2018בינואר  8                                                                          03/18  מן המנייןשלא ישיבת מועצה 

 
 1 08/01/2018תאריך                                                                                                            

 2                      ישיבת מועצת עיריית ק. מוצקין

 3 

 4 

 5 

 6 ראש העיר קרית מוצקין -  חיים צורי  משתתפים:

 7 סגן ומ"מ ראש העיר - מנשה צורף   

 8 חבר המועצה - בומה ברח"ד    

 9 חברת המועצה -  עדי גרוטס   

 10 חבר המועצה  -  הןכיהושע    

 11 חבר המועצה -  נחום מזוז   

 12 מועצהחבר ה  - מרקוביץיוסי      

 13 חבר המועצה - מיכאל ויצמן   

 14  חבר המועצה -  עומר זוהר  

 15 

 16 חבר מועצה -  אבי רוטמן  חסרים ה"ה:

 17 מועצהחבר ה - יוסי פדידה   

 18 חבר המועצה -  שמעון ממן   

 19 חברת המועצה -  אתי אשור     

 20   חבר המועצה -  מאיר דהן     

 21 חבר המועצה - שמעון ביטון   

 22 

 23 משתתפים נוספים:

 24 מנכ"ל העירייה - מר יריב גסר  

 25 מ"מ גזבר העירייה - גב' נילי רואש 

 26 עוזרת יועה"ש - עו"ד גב' גילי סהר 

 27 מרכזת ישיבות המועצה          -        גב' אורלי גנון      

 28 

 29 פרוטוקול      

03/18מס'  המנייןמן  שלא פרוטוקול ישיבת מועצת העיר  

 08/01/2018יום  ב', כ"א בטבת, תשע"ח,  
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 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018 נוארבי 8                                                                   03/18    מן המניין שלא ישיבת מועצת עיר
 

 1 , מקליטה כבר?18:32בואי תתחילי, נו. השעה  מר י. גסר:

 2 לא, הוא לא כאן.  :דובר

 3 , יש פורום, אפשר להתחיל.18:32השעה  מר י. גסר:

 4  )מדברים יחד(

 5 

 6ת, אישור הארכת תוקף לחוק העזר היטל שמירה לקריית מוצקין לשנתיים נוספו .1

 7. באותו תעריף ללא שינוי בהתאם לתקנות העיריות )סכום 31.12.2019דהיינו, עד 

 8מירבי של אגרה או היטל בעד שירותי אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית( 

 9 25.12.2017שאושר בכנסת ביום  2013-התשע"ג

 10יש שמונה. מנשה באולם. ישיבה שלא מן המניין, ישיבה שלא מן  מר י. גסר:

 11לאשר הארכת תוקף של חוק העזר, היטל  אנחנו צריכיםהמניין, 

 12 שמירה לקריית מוצקין לשנתיים נוספות. 

 13 באותו, באותו תעריף, ללא שינוי בהתאם.  :מר ע. זוהר

 14 באותו תעריף, ללא שינוי.  :מר י. גסר

 15 למרות שיכולנו להוסיף.  :מר ח. צורי

 16 כן.  :מר י. גסר

 17ציין את זה, את ראש העיר שיכל להוסיף ולא נכון, אני חושב שראוי ל  :מר ע. זוהר

 18 ציין, מי בעד?

 19 .כולם בעדתודה לחבר המועצה.  :מר י. גסר

 20 ניצלנו את ההזדמנות ועשינו גם ישיבה רגילה.   :מר ח. צורי

 21 

 22 סוף ישיבה

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


