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אילניה
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פרוטוקול מליאה (טלפוני) 8/2020
מיום  24בספטמבר 2020

ארבל
בשיחה עם:
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

ניצן פלג – -ראש המועצה
הדס דרי  –-אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
אופיר שיק – -בית רימון
גלית ארז – -בית קשת
דודו ברגר  – -גבעת אבני
רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
כרמית ימיני  -הזורעים
אבנר כהן – -כפר זיתים
אריה אברהם – -כפר חיטים
נועם תבור  –-כפר קיש
שלום אשכנזי  -לביא
יהודה גמליאל  -מסד
דדי בן דוד  -מצפה
דוד בן אור  –-מצפה נטופה
ישראל פרידמן  –-שדה אילן
אהובה שחור – -שדמות דבורה
רחל בן זקן  -שרונה

על סדר היום:
 .1אישור שלמה אלקחר ,גזבר המועצה ,בגופים כמפורט להלן.

כפר חיטים
כפר קיש
לביא

אישור שלמה אלקחר ,גזבר המועצה בגופים כמפורט
נפתלי פרידלנדר מבקש לאשר את גזבר המועצה החדש ,שלמה אלקחר ,כחבר בגופים הבאים מטעם
המועצה במקום הגזבר היוצא שמואל איזנברג ומורשה חתימה מטעם המועצה
בחשבונות בתי הספר:

מסד
מצפה

•

העמותה למען הגליל התחתון – חבר וועד מנהל

•

החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון – חבר וועד מנהל וגזבר

•

מינהלת פארק התעשיות קדמת גליל – חבר וועד מנהל

•

מורשה חתימה מטעם המועצה בחשבונות בתי הספר :יד ששון ,בית חינוך,
כדורי ,עלי גבעה ,קשת בגליל ,שירת הגליל.

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

הוחלט

ברוב של  18בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים כי שלמה אלקחר גזבר המועצה החדש
יכהן בגופים כמפורט להלן ויהיה מורשה חתימה מטעם המועצה בחשבונות בתי
הספר:
•

העמותה למען הגליל התחתון – חבר וועד מנהל

שרונה
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בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

_________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה
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