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יוסי /2018מליאה/פרוטוקולים6-

אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 6/2018

ארבל
בית קשת

מיום  29בנובמבר 2018
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
גלית ארז  -בית קשת
אופיר שיק  -בית רימון
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
ישראל פרידמן  -שדה אילן
אהובה שחור  -שדמות דבורה

משתתפים :

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

רחל בן זקן – שרונה
דוד בן אור  -מצפה נטופה

נעדרים:

לביא

מצפה

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
מוטי דותן – ראש המועצה הפורש
שמואל אייזנברג – גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי

מצפה-נטופה

להלן סיכום הישיבה.

שדה-אילן

 .1פרדה מחברי המליאה היוצאת
אני מזמין את חברי המליאה היוצאת לקבלת תשורה צנועה ומזכרת מהמועצה על
יוסי יצחקי

מסד

שדמות-דבורה

שירותם למען הקהילה ,הישובים והמועצה במהלך הקדנציה שהסתיימה ב20-
בנובמבר .2018

שרונה
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מוטי דותן וניצן פלג ראשי המועצה הנפרד והנכנס מעניקים את התשורות לחברי
המליאה היוצאת.

אילניה
ארבל
בית קשת

 .2השבעת חברי המליאה הנכנסים
על פי פקודת המועצות יצהירו כל חברי המועצה אמונים ואלה דברי ההצהרה:
יוסי יצחקי
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה".
חברי המועצה ייגשו לחתום בפני ראש המועצה ניצן פלג על קלף ההצהרה.
אחרון החותמים הינו ניצן פלג – ראש המועצה ,המברך את חברי המועצה היוצאים
על שירותם לקהילה ולמועצה ומקדם בברכה את חברי המועצה הנכנסים ,ראוי לציין
שמבין חברי המועצה ישנן לראשונה חמש חברות מועצה ,דבר המסמל את השינוי
בהשתתפות נשים בעשייה הציבורית.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

יוסי יצחקי
כדורי

אני נועל את הישיבה
הישיבה ננעלת בשעה 19:15

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

__________________

__________________

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

ניצן פלג
ראש המועצה

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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