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 ראש המועצה -  גב' קרן גרין :משתתפים

 סגן ראש המועצה -  מר שלמה מוכתר 

 סגן ראש המועצה -  מר יצחק גולברי 

 חבר מועצה -  מר אמיר זהבי

 חבר מועצה -  מר נועם מולה 

 חבר מועצה -  מר צפריר פדלון 

 צהחבר מוע -  גב' תמי רוטמן 

 חבר מועצה -  מר אביעד חסון 

 חבר מועצה -  מר תומר יעקב 

 חבר מועצה -  מר אריה דורון 

 חבר מועצה -  מר יוסף אדירי חסרים:

 חבר מועצה -  מר מנחם בנימין 

 חברת מועצה - גב' תפארת אסולין משבאום 

 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר 

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 יועץ משפטי -  ועם פרץעו"ד אבינ 

 גזבר -  מר אבישי יצחקי      
 
 

 ומללהות -Facebook live** הישיבה הוקלטה, שודרה ב 
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 בלשכת ראש המועצה 5.11.19שהתקיימה ביום 
 
 

 עדכוני ראש המועצה  .1

 

 צפריר פדלון  תיקון פרוטוקולים לבקשת חבר המועצה .2

 מאושר לתקן את הפרוטוקול בהתאם לבקשת חבר המועצה צפריר פדלון. -החלטה
 

 אישור וועדת תמיכות .3

 וועדת  התמיכות פרוטוקול  מאשרים פה אחד את  -החלטה
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 בנושא תקציב.

 הנושא ירד מסדר היום -החלטה

 

 מינוי איריס כממלאת מקום גזבר )אבישי יצחקי( הנמצא בחופשה בחו"ל   -תוספת סעיף לסדר היום .5

 היום. מאשרים הכנסת הסעיף לסדר  -החלטה

 

 אישור איריס כממלאת מקום גזבר כולל זכויות חתימה .6

 מאשרים פה אחד את איריס וסרברגר כממלאת מקום בהיעדרו של הגזבר אבישי יצחקי.  -החלטה

 

 שאילתה בנושא כח אדם לבקשת צפריר פדלון  .7
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