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 -שיבת מליאה יפרוטוקול  -                                                   

 

 7/19פרוטוקול מליאה :  נושא

 30.7.19:  תאריך

 על סדר היום:

 

  -יציאה לסיור ברחבי המועצה  -

 

 על סדר היום:

 דיווח שוטף. .1

 . 26.6.19, מיום 6/19אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2

 אישור תב"רים.  .3

 שונות.  .4

 

 

נוכחים מקרב חברי 
 המליאה

חסרים מקרב חברי 
 המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי 
 המליאה

 – ראש המועצה –עובד נור 
 גן נר

ס.  –הישאם זועבי 
 טייבהראש המועצה 

 מנכ"ל המועצה   –ענת מור 

ס. ראש  –דוד בונפיל ישי 
 אדירים-המועצה 

 גזבר המועצה  -ג'ואד זועבי תל יוסף  –שוקי שפרן 

רמת  –אלון רודברג  מגן שאול –פרדו עדנה 
 צבי

 

מבקר  –אייל פייגנבאום  עח"מ –רמון בן ארי  אביטל  –מולא דוד 
 המועצה

גבע –זוהר ברג  מלאה –שלמה אוחנונה   דובר המועצה –שי אלט  

בית  –לאה נהוראי  פרזון  –ירון דוד 
 אלפא

 

 מזכירת לשכה  –רונית סבג  עח"א –יצחק צפדיה  בית השיטה –שחר תמיר 

 רכזת יישובים  –שרון שכטמן  חבר –שחר ביטון  ברק –רמי אלהרר 
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  גדיש –יעקב פרץ  דבורה –עמרם עמוס 

  נעורה –חאלד חאלדי  נעורה –זועבי מחמוד 

 –אריאל דולינקו  נורית –מירב אזולאי 
 יזרעאל

 

חפציבה – כנרת זרחי סנדלה –עומרי טלאל    

 –זיאדאת הישאם  גן נר –מלכא ניסים 
 מוקיבלה

 

  גדעונה –עידן דוד  רם און –אילן ניר 

מוקיבלה –עיד סלים  מוקיבלה –עותמאן זיאדה    

  מיטב –יוסף יהודה  טמרה –זועבי חסן 

   מולדת –ערן גולן 

   גן נר –כהן שגיא 

   כפר יחזקאל –לירון רותם 

   אומן –עמיאל דהאן 

   ניר יפה –יעקב אזולאי 

 

 

 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים                                    הנושא לסדר היום

                                                                         

 ברחבי המועצה רכוב לחברי המליאה בפרויקטים סיור                                                           
 



3 
 

 2סעיף  
 לסדר היום:

ל אישור פרוטוקו

/196 ,  

1926.6.מיום     

   

 

 

 אין הערות חברים לפרוטוקול -                          

-         

 21 – בעד

 אין -נגד

 אין -נמנע

 

מליאת :  החלטה

המועצה מאשרת את 

, 6/19מס' פרוטוקול 

  .26.6.19מיום 
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לסדר  5סעיף 
 :היום

 אישור תבר"ים 

 

 רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  -                                         
   - רים"התב

 
 

 –זמן שאלות ותשובות לחברים  -                                                          

 

 21 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

ה ע"י כפי שהוצג יםהתב"ררשימת : מליאת המועצה מאשרת את  חלטהה

   שהוצגו. תיקוניםהערות ולגזבר המועצה, ובכפוף ל

 

 לנושא חברה וקליטה של "קול קורא" להגשת  – 2222מס'  אישור תב"ר

 החטיבה להתיישבות 

 . ₪מיליון  2 -, ע"ס של כ 2019לשנת 

 ובכפוף לאישורים שנקבל בלבד.ספציפי ביצועו יהיה על סכום 

נשמט מהרשימה ומפאת הדחיפות, אושר טלפונית ע"י חברי המליאה       

  .5.8.19בתאריך 

  

 33 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 4 -אין מענה טלפוני      -

 

 . 2222מס'  מליאת המועצה מאשרת את תב"ר :החלטה

 

 - מצ"ב רשימת תב"רים מעודכנת -                                                     

  

 

                                                                                                                      

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

 על החתום                                                                                          
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                                    _________________________              

________________________ 

עובד נור                    המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                               

 ראש המועצה -

 

 .1970/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםעה


