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  3/11פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 

 6.7.11: תאריך 

 :  על סדר היום
 

 . 16.3.11מיום  2/11: אישור פרוטוקול קודם .1

 .ראש המועצה , דני עטר -דיווח שוטף  .2

 .הרכב ועדת בדיקה מקדימה לתקציבי ועדים מקומיים .3

 . 2002לשנת  מ"חברה כלכלית גלבוע בעדוחות כספיים דיון מקדים ב .4

 .2002ולשנת  2002מ לשנת "דיון מקדים בדוחות כספיים קולחי הגלבוע בע .5

 .שונות .6
 

 נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה משתתפים מקרב חברי הועדה

 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אדירים –יהודה עמר  ראש המועצה –דני עטר 

ל החברה הכלכלית "מנכ –ירון אוחיון  גן נר –אליהו ארבל  ברק -רמי אלהרר 

 מ"גלבוע בע

ל תאגיד קולחי "מנכ –מוחמד אלבחירי  דבורה –ארמנד עמוס  מוקיבלה -עיד סלים 

 מ"הגלבוע בע

 ח החברה הכלכלית"רו –נזיה זיאדת   עין חרוד איחוד –צביקי נור 

 יועץ משפטי –ד אסף רשף "עו  עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 

   בית אלפא –שמחה צלניקר 

   נעורה -חאלד חלדי 

 חסרים שאינם מקרב חברי הוועדה  רמת צבי -שניר פרידמן

ח תאגיד קולחי "רו –אלון מררי ' רוח  אביטל –שאול מיכאל 

 הגלבוע

   מלאה –מנשה אזרד 

 

 :  סיכום

 תמצית הדברים לסדר היוםהנושא 

:  היוםלסדר  1סעיף 

פרוטוקול  אישור

מיום  2/11  :םקוד

16.3.11 

 11 –בעד  

 אין –נגד 

 אין -נמנע 

ועדת הנהלה וכספים מאשרת :  החלטה

מיום  2/11: פרוטוקול קודם מישיבתה 
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:  היוםלסדר  2סעיף 

ראש  –דיווח שוטף 

 המועצה

 : המועצהתמצית דברי ראש 

, לנוכח הפירוט הניתן במליאה, סעיף זה יוסר מסדר היום של הוועדה ולא יועלה להבא

 .המתקיימת תמיד מיד לאחר ישיבת הוועדה

:  היוםלסדר  3סעיף 

הרכב ועדת בדיקה 

מקדימה לתקציבי 

 ועדים מקומיים

 : תמצית דברי ראש המועצה

 .טרם נערכנו לדיון בובשל העובדה כי , סעיף זה יוסר מסדר היום במליאה

:  היוםלסדר  4סעיף 
דיון מקדים בדוחות 
כספיים חברה 

מ "כלכלית גלבוע בע
 . 2009לשנת 

 

מ "של החברה הכלכלית גלבוע בעח נזיה זיאדת מסביר ומפרט הדוחות הכספיים "רו -

  –שנשלחו לחברים עם ההזמנה וחולקו בישיבה  2009לשנת 

 

  -זמן שאלות ותשובות  -

:  היוםלסדר  5סעיף 
דיון מקדים בדוחות 
כספיים קולחי הגלבוע 

 2008מ לשנת "בע
 .2009ולשנת 

 

 מסביר ומפרט הדוחות הכספיים ל"המנכ, ח התאגיד"בשל היעדרות רו -

– שנשלחו לחברים עם ההזמנה וחולקו בישיבה  2009 , 2008ים לשנ

 

 -זמן שאלות ותשובות  -

  .מנהלת הלשכה,  שאול -אלונה סדן:   םוסרפל הכרע

 

 


