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 7 ראש המועצה  -    גב' קרן גרין :משתתפים

 8 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -   מר שלומי מוכתר  

 9 חבר מועצה   -     מר אביעד חסון  

 10 חבר מועצה -   מר יצחק גולברי  

 11 חבר מועצה -     מר אמיר זהבי  

 12 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק  

 13 חבר מועצה -    מר נועם מולה 

 14 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 
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 20 מנכ"ל -   מר עמיקם לוי נגר  :סגל

 21 יועץ משפטי -   עו"ד אהרון שפרבר 

 22 יועץ משפטי -   עו"ד אבינועם פרץ 

 23 גזברית  -    גב' ציפי וקנין 

 24 מהנדס המועצה  -   אינג' חנן טוויטו 
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 29 סדר  היום 
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 31 היום להלן סדר  

 32 עדכוני ראש המועצה.  .1

 33 מינוי מר יוסי נגר כחבר וועדת ביקורת.  .2

 34 מי בעד? קרן, שלומי, אמיר, נועם, אייל, יוסי, אביעד, תפארת, איילת וגולברי.     
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 2 מאשרים ברוב קולות את מינוי מר יוסי נגר כחבר וועדת ביקורת.  החלטה:  
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