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תאריך 0.10.10 :
על סדר היום :
 .1פתיחת חשבון נאמנות משותף למועצה ,יזם (קבוצת הילה) והיישוב נורית בבנק הפועלים סניף עפולה.

משתתפים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

מוזמנים שאינם חברי המליאה

דני עטר – ראש המועצה
עיד סלים  -מוקיבלה
רמי אלהרר – ברק
יהודה עמר – אדירים
שמוליק כהן – בית השיטה
ששון יעקב – גן נר
שלמה ניקסון – חבר
יאיר אפשטיין – חפציבה
פודי עבדל לטיף -טייבה
שלמה לוי -יזרעאל
יצחק שדה חן -כפר יחזקאל
נח ליאור אברהם – מגן שאול
עותמאן זיאדה – מוקיבלה
מנחם רון – מולדת
פליקס דה פז – ניר יפה
חאלד חלדי -נעורה
מוחמד זועבי -נעורה
עיזאת עומרי -סנדלה
צביקי נור – עין חרוד איחוד
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
יוסי ביתן – רם און
שניר פרידמן – רמת צבי

שאול מיכאל – אביטל
רמי אמויאל – אומן
שמחה צלניקר – בית אלפא
אהרון יהושוע – גדעונה
אליהו ארבל – גן נר
דן פלג – גבע
יעקב פרץ – גדיש
עמרם עמוס – דבורה
תייסיר זועבי – טמרה
מופיד זיאדאת – מוקיבלה
חיים יוסף – מיטב
מנשה אזרד – מלאה
רחמים אליה – פרזון
צבי שחר – תל יוסף

ארז שטיין – רמ"ט המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

סיכום :
סעיף :1פתיחת חשבון נאמנות
משותף למועצה ,יזם (קבוצת
הילה) והיישוב נורית בבנק
הפועלים סניף עפולה.

דגשי ראש המועצה :
ראש המועצה מדגיש כי ההסכם של נורית נחתם ישירות בין היזם
למועצה .עובדה זו מעמידה שתי אפשרויות לניהול חשבון הנאמנות,
שתאומץ אחת מהן עפ"י המלצת היועץ המשפטי של המועצה: .
א .המועצה תנהל את חשבון הנאמנות.
ב .החברה הכלכלית תפתח חשבון נאמנות לאחר מו"מ עם
היזם.

בעד – 22
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה
מאשרת פתיחת חשבון נאמנות
משותף למועצה ,ליזם וליישוב
נורית .תתאפשר אחת משתי
אפשרויות ניהול של חשבון זה:
א .המועצה תנהל את חשבון
הנאמנות.

ב .החברה הכלכלית תפתח
חשבון נאמנות לאחר מו"מ
עם היזם.

רשמה  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה .

על החתום

___________________
דני עטר – ראש המועצה

העתקים :
חברי האסיפה הכללית – חברה כלכלית גלבוע בע"מ ,הגב' אילנה חייט –מזכיר המועצה ,מר ג'ואד זועבי – גזבר המועצה,
מר ירון אוחיון – מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ ,עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי ,תיק אסיפה כלכלית חכ"ל . 2/10

