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  –בע"מ  תאגיד קולחי הגלבועמליאת המועצה מכריזה עצמה כאסיפה הכללית של  -

 

 בע"מ קולחי הגלבוע 1/15נושא : פרוטוקול אסיפה כללית  

 29.3.15תאריך : 

 : על סדר היום
 

  שינוי מורשה חתימה. -
 

 
האסיפה חסרים מקרב חברי  האסיפה הכלליתנוכחים מקרב חברי 

 הכללית

 האסיפה הכלליתנוכחים שאינם מקרב חברי 

 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  אביטל -אילן הרוניאן  ראש המועצה -דני עטר

 רמ"ט המועצה –ארז שטיין  אומן -אמויאל רמי  מוקיבלה –עיד סלים 

 מהנדס המועצה –בני סיגל  בית השיטה –משה פלד  ברק –רמי אלהרר 

 מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  גדעונה -אהרון יהושוע  אדירים -בונפיל דוד ישי 

גן נר –ששון יעקב  בית אלפא –שרי הרפז   יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  

טייבה -פודי עבדל לאטיף  גבע -דן פלג   מנהלת הלשכה –אלונה סדן שאול  

מגן שאול –יונה אפרים  גדיש -יעקב פרץ   תושבים 

  מוקיבלה -סלאח זיאדת  גן נר –איתן עזר 

  מוקיבלה -חמאד קאסם  דבורה -ארמנד עמוס 

  מיטב -אברהם מיכאל  חבר –ליאור שמש 

  מלאה -טייר מאיר אברהם  חפציבה -אגמון ישי 

  נורית -דניאל וייס  טמרה -זועבי עבדל רחמן 

   יזרעאל –אבנר אלתר לוי 

   כפר יחזקאל –לירון רותם 

   מולדת -עומר רימשון 

   ניר יפה –אבנר חייט 

   נעורה –מוחמד זועבי 

   נעורה –עבדל סלאם זועבי 

   סנדלה –עבדל סלאם עומרי 

   עין חרוד איחוד –יצחק צפדיה 

   עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 

   פרזון -ערן יעקב 

   רם און –אסף ורדי 

   רמת צבי –ניב שולמן 

   תל יוסף –צבי שחר 
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 :  תמצית הדברים

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
שינוי מורשה 

 חתימה

מטבע הדברים ולאור כל שנאמר,  -  ראש המועצה

לנוכח פקיעת כהונתו הצפויה של  2/15בישיבת מליאה 

מתבקשת האסיפה הכללית  31.3.15ראש המועצה מיום 

לשנות את מורשה החתימה ולהעביר זכויות חתימה 

. בבוקר בכל מסמכי  1.4.15לעיד סלים החל מיום 

 . שאר בעלי זכות החתימהתאגיד קולחי הגלבוע בע"מ 

 נשארים כשהיו.

 24 –בעד 

 1 -נגד

 אין –נמנע 

 : האסיפה הכללית מאשרת :  החלטה

ת.ז.  ביטול זכות חתימה לדני עטר

תאגיד קולחי במסמכי  054935572

 בע"מ . הגלבוע

ת.ז. מתן זכות חתימה לעיד סלים 

תאגיד קולחי במסמכי  4-05581237

 בע"מ :  הגלבוע

התאגיד בעל זכות חתימה שניה במסמכי 

 . ויישאר כתקנ

 מוחמד אלבחירי:  בעל זכות חתימה שני

חתימתם יחד כפי  .034012856ת.ז. 

תאגיד קולחי הגלבוע שנקבע מחייבת את 

 בע"מ.

 

  1.4.15 –***ההחלטה תיכנס לתוקף ב 

 

 .ת ראש המועצהרשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת לשכ

 

 על החתום

 

       ___________________              ________________________ 
 המועצה ראש  -דני עטר     מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 בע"מ תאגיד קולחי הגלבועויו"ר         

 

 

 

 


