ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת -
לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -

נושא  :פרוטוקול מליאה 09/18
תאריך 12.9.18 :

על סדר היום :
 ברכות והוקרה.
 .1אישור פרוטוקול קודם  :מליאה  , 8/18מיום 25.7.18
 .2דיווח שוטף.
 .3הצגת סטאטוס פרוייקטים
 .4אישרור מספר חברי וועד מקומי ביישוב שאינו שיתופי.
 .5אישור תב"רים.
 .6שונות.

נוכחים מקרב חברי
המליאה
עובד נור – ראש המועצה
הישאם זועבי – טייבה
דוד בונפיל ישי – אדירים
לאה נהוראי -בית אלפא

חסרים מקרב חברי
המליאה
עבדל סלאם זועבי –
נעורה
מירב אזולאי – נורית
ששון יעקב -גן נר
עמיאל דהאן  -אומן

נוכחים שאינם מקרב חברי
המליאה
ענת מור – מנכ"ל המועצה
גואד זועבי -גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
ערן יעקב -עוזר ראש המועצה
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צבי שחר – תל יוסף

מאיר ביטון -מלאה

דני פלג -גבע
פליקס דה פז -ניר יפה
אגמון ישי -חפציבה
ארמנד עמוס -דבורה

איתן עזר -גן נר
ירון דוד -פרזון
אסף ורדי -רם און
זועבי עבדל רחמן-
טמרה
ליאור שמש -חבר
עיד סלים -מוקיבלה

רמי אלהרר -ברק
עבדל סלאם עומרי-
סנדלה
שחר תמיר -בית השיטה
מוחמד זועבי – נעורה
עומר רימשון -מולדת
רמון בן ארי -עין חרוד
מאוחד
יעקב פרץ -גדיש
עשהאל מור -יזרעאל
אילן הרוניאן -אביטל

אייל פייגנבאום – מבקר
המועצה
שי אלט – דובר המועצה
תייסיר קאסם -מנכ"ל החכ"ל
שרון שכטמן – מזכירת לשכה

ניב שולמן -רמת צבי
חמאד קאסם-מוקיבלה
יצחק יהודה -מגן שאול
אהרון יהושוע -גדעונה
יצחק צפדיה -עין חרוד
איחוד
מיכאל אברהם – מיטב
לירון רותם -כפר
יחזקאל

תמצית הדברים:
הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

החלטה
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סעיף  1לסדר היום :
אישור פרוטוקול
קודם :מליאה ,8/18
מיום . 25.7.18

בעד 18 -
נגד -אין
נמנע -אין

 אין הערות חבריםלפרוטוקול -

החלטה  :מליאת המועצה
מאשרת את פרוטוקול המליאה
 8/18מיום .25.7.18
סעיף  3לסדר היום :
הצגת סטאטוס
פרויקטים
סעיף  4לסדר היום:
אישרור החלטת השר
למספר חברי וועד
מקומי ביישוב שאינו
שיתופי.

 ראש המועצה מציג לחברים את סטאטוס הפרוייקטים במועצה - זמן שאלות ותשובות לחברים -ראש המועצה:
לקראת הבחירות הקרובות נדרשים לקבוע את מספר חברי הוועד המקומי
ביישובים .הקדים אותנו ,וקיבלנו את החלטת השר לפני כשעה שלא ניתנת
לשינוי .החופש לתמרן לפי בקשת הוועד במידה והוא רוצה לגדול במרחב
שהיה ניתן לתמרן ,בין  5-7חברים או  9-11חברים בהתאם לגודל היישוב ,לא
התקבל .השר החליט לקבוע מספר קבוע.
מקריא את החלטת השר המצורפת לפרוטוקול

סעיף  5לסדר היום:
אישור תב"רים

 גזבר המועצה מציג ומפרט אתרשימת התב"רים -

בעד18 -
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה
מאשרת את רשימת התב"רים
כפי שהוצגה ומצ"ב לפרוטוקול.

רשמה  :שרון שכטמן –
מזכירת לשכה.
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על החתום
________________________
___________________
ענת מור – מנכ"ל המועצה
נור  -ראש המועצה

עובד

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .09/18
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