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נוכחים מקרב חברי המליאה חסרים
המליאה

מקרב

חברי נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה – גן נר

זועבי חסן – טמרה

יעקב אזולאי – ניר יפה

עותמאן זיאדה – מוקיבלה

זועבי מחמוד – נעורה

עיד סלים – מוקיבלה

רמי אלהרר – ברק
יעקב פרץ – גדיש
ערן גולן – מולדת
לאה נהוראי – בית אלפא
שחר תמיר – בית השיטה
פרדו עדנה – מגן שאול – בזום
שחר ביטון – חבר

יוסף יהודה – מיטב
יצחק צפדיה – עח"א
לירון רותם – כפר יחזקאל
הורסיאו קורלנד – חפציבה

דוד בונפיל ישי – אדירים
מירב אזולאי – נורית
שלמה אוחנונה – מלאה
מולא דוד – אביטל
מלכא ניסים – גן נר
כהן שגיא – גן נר
עמיאל דהאן – אומן – בזום
אבי רוסו – תל יוסף

אורי אילן – מ"מ הממונה על המחוז –
משרד הפנים
דוד בן שושן – מנהל תחום התקצוב –
המינהל לשלטון מקומי – משרד הפנים
סיוון להבי – מנהל אגף תקציבים –
משרד הפנים
ענת מור – מנכ"לית המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי – בזום
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה – בזום
שניר פרידמן – מנכ"ל החב"ל
ערן יעקב – עוזר ראש המועצה
איתי קורין – מ"מ מרכזים קהילתיים -
בזום
מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי גלבוע –
בזום
טל שמיר – מנהל מח' תחבורה ומנהל אגף
שירותים מוניציפאליים – בזום
גלית בר גיל – מנהלת מח' תרבות – בזום
שי רודריג – וטרינר המועצה – בזום
אביב בארי – מתכנן המועצה – בזום
חגית בנימין – מנהלת מחלקת גביה – בזום
שרית דוד-ליברמן – מנהלת מח' יישובים –
בזום
סמדר אורג – מנהלת מח' שירותים
חברתיים – בזום
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מרים ורד – מנהלת עמותת "דורות בגלבוע"
– בזום
גיא איצקוביץ – קב"ט המועצה – בזום
קובי צורי – מהנדס המועצה – בזום
ברוך אולשק – מנהל אתר המועצה
רונן בגים – מחשוב
רונית סבג – מזכירת לשכה

הישאם זועבי – טייבה
חאלד חאלדי – נעורה
ירון דוד – פרזון
עמרם עמוס – דבורה
אלון רודברג – רמת צבי
אופיר גרימן – יזרעאל  -בזום
רמון בן ארי – עח"מ
עומרי טלאל – סנדלה
זיאדאת הישאם – מוקיבלה

תמצית הדברים:
תמצית הדברים

הנושא לסדר היום

החלטה

סעיף  1לסדר היום:

 -אישור תקציב מועצה לשנת - 2021

ראש המועצה:
מברך את האורחים המכובדים שהצטרפו אלינו בזום.
אורי אילן – מ"מ הממונה על המחוז ,משרד הפנים
דוד בן שושן – מנהל תחום התקצוב ,המינהל לשלטון מקומי – משרד הפנים
סיוון להבי – מנהל אגף תקציבים ,משרד הפנים
דברי ברכה של מ"מ הממונה ,אורי אילן.
דברי ברכה של מנהל תחום התקצוב ,דוד בן שושן.
דברי ברכה של מנהל אגף התקציבים ,סיוון להבי.

ראש המועצה:
ברכות לדינה בריימוק והענקת תעודת הוקרה.
ברכות לענת מור ,מנכ"לית המועצה והענקת תעודת הוקרה על ההקרבה ,המסירות האין סופית ,ועל תוצאות מעוררות השראה.
ברכות לכל המנהלים שעושים את עבודתם נאמנה יום יום לילה לילה בשביל התושבים שלנו ומגיעה להם התודה.

עדנה פרדו:
בשמי ובשם המליאה מבקשת להודות לכל הנהלת המועצה על עשייה מטורפת ,גם בצמצום משאבים וכ"א.
תודה לכל אחד מכם.

ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים לאשר את תקציב המועצה לשנת .2021
בעד – 27
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת .2021
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רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .14/20
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