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 –  zoomשנערכה באמצעות אפליקציית ישיבת מליאה  -

 

 zoomאפליקציית  ך באמצעותשנער - 2/20פרוטוקול מליאה נושא : 

 25.3.20אריך : ת

 על סדר היום:

 עדכון פעולות מטה קורונה. .1
 . 29.1.20מיום  1/20אישור פרוטוקול מליאה:  פרוטוקול מס'  .2
 בהתאם לתכנית ההבראה.  אישור נטילת אשראי מבנק מרכנתיל .3
 עדכון החלפת יו"ר בוועדות המליאה . .4
 אישור תב"רים.  .5
 שונות.  .6

 

 

 
 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  ס. ראש מועצה –הישאם זועבי  גן נר –ראש המועצה  –עובד נור 
ס. ראש המועצה  –ישי  דוד בונפיל

 אדירים
)השתתף  יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  תל יוסף – אבי רוסו

 (zoomבאמצעות אפליקציית 

 מחשוב –רונן בגים  מוקיבלה –עיד סלים  אביטל –מולא דוד 
 מנהל אתר אינטרנט –ברוך אולשק  נעורה –חאלד חאלדי  מיטב –יוסף יהודה 

 מזכירת לשכה –רונית סבג  אומן –עמיאל דהאן  מוקיבלה –עותמאן זיאדה 
כפר יחזקאל –לירון רותם  עח"מ –רמון בן ארי   

 

 בית אלפא  –לאה נהוראי  פרזון  –ירון דוד 
 

  סנדלה –עומרי טלאל  בית השיטה –שחר תמיר 
ברק –רמי אלהרר  מגן שאול –פרדו עדנה    

עח"א –יצחק צפדיה  חבר –שחר ביטון   
 

  טמרה –זועבי חסן  ניר יפה –אזולאי יעקב 
גדעונה –עידן דוד  נורית –מירב אזולאי    

דבורה –עמרם עמוס  מלאה –שלמה אוחנונה    
גדיש –יעקב פרץ  מוקיבלה –זיאדאת הישאם    

גן נר –מלכא ניסים  רמת צבי –אלון רודברג    
  גן נר –כהן שגיא  רם און –אילן ניר 

נעורה –זועבי מחמוד  חפציבה – הורסיאו קורלנד   
    מולדת –ערן גולן 
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 :מצית הדבריםת     

 

 החלטה תמצית הדברים                                    הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף  

 עדכון פעולות מטה קורונה
 

 :ראש המועצה
 

 .של המועצה הצגת מצגת על פעולות מטה קורונה
 

 -זמן שאלות ותשובות החברים  -                                                                                    
 

 לסדר היום: 2סעיף      

 29.1.20מיום  1/20 אישור פרוטוקול מס'                                                                          

 
        -ין הערות חברים לפרוטוקול א -

                         18   –עד ב
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 
 .29.1.20מיום  1/20מליאה מס' את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  חלטהה

 
 לסדר היום: 3סעיף 

 
 אישור נטילת אשראי מבנק מרכנתיל בהתאם לתכנית ההבראה

 
 :ראש המועצה

  כחלק מאבני הדרך.  ההבראה,  לנטילת אשראי מבנק מרכנתיל בהתאם לתכניתנתבקשנו לקבל את אישור החברים 
 
                         17 –עד ב

      אין -נגד
 1 -נמנע

 
 , כפי שפירט ראש המועצה.נטילת אשראי מבנק מרכנתיל בהתאם לתכנית ההבראהמאשרת  מליאת המועצה:  חלטהה

                                
 :לסדר היום 4סעיף                                                                                             

 
 עדכון החלפת יו"ר בוועדות המליאה

 :ראש המועצה
מכתב ההתפטרות שהגיש סגן ראש המועצה, הישאם זועבי, אנחנו מבקשים לעשות שינויים  , ולאחרכחלק מהשינויים במבנה הארגוני

 כיו"ר וועדת מכרזים, וכיו"ר וועדת הנחות.  סגן ראש המועצה, ולמנות את דודי בונפיל, 

 
 18 – בעד     -
 אין - גדנ     -
 אין  – נמנע    -

    , כיו"ר וועדת מכרזים, וכיו"ר וועדת הנחות.סגן ראש המועצה בונפילאת מינויו של דודי  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
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  לסדר היום: 5סעיף                                                                                                  

 
   - רים"התב רשימת את ומפרט מציגהמועצה  ראש -                                                               

 
 18 – בעד     -
 אין – גדנ     -
  אין – נמנע     -

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

 
 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                                       

                                                                                            

 על החתום                                                                                           

 

 

                            _________________________              ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                      המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                  
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