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פרוטוקול מליאת מועצה מס'  – 792/20מליאה טלפו ית
שהתקיימה ביום א' 18/08/2020
משתתפים:
שי חג'ג' ,ראש המועצה
ארמי פרג' ,ס .ראש המועצה
איל ה ברקת ,מ כ"לית מועצה
שמעון פרץ ,גזבר המועצה
גאדי יואב ,פעמי תש"ז
אסי יו ה ,אשבול
כהן יגאל ,שדה צבי
איל ית אסיף  ,יר עקיבא
מוטי בוקובזה ,גילת

עמוס ארלקי ,יר משה
מוטי ב ימ י ,תלמי בילו
קורבשי צביקה ,פטיש
מלכה ציון ,קלחים
אהרו י שבתאי ,מבועים
ברוך ג וט ,תפרח
אהרו י רו ן ,בטחה
יעקב כהן ,מסלול
סימה חסון ,פדויים

על סדר היום:
 .1לאישור פרוטוקול מליאה טלפו ית מס' .791/20
 .2לאשור רשימת מועמדים לכהו ה כחברי מליאה דתית לש ת .2020
להלן חברי המליאה:
א .מור ציו ה ,ת.ז78775954 :
ב .זהבה סעדה ,ת.ז55622138 :.
ג .שלום מחפוד ,ת.ז76893833 :
ד .רו זברג וולף יוסף ,ת.ז06948557 :.
ה .שלוי שלום ,ת.ז054347299 :.
ו .שמעון שדה ,ת.ז54347570 :.
ז .תן אטיאס ,ת.ז059040980 :.
 .3עדכון מי וי ב ציגי הרשות לגוף המ הל של התאגידים בהם היא שותפה:
א .פארק .ע.מ:.
בחר ציבור :מר שי חג'ג'
בחר רשות :גב' איל ה ברקת
בחרת ציבור :גב' חדווה דהן
ב .עמותת התיירות:
בחר ציבור :מר שי ארמי
ציגת רשות :גב' איל ה ברקת
מר אלי שדה
ציג ציבור:
ג .מת "ס מרחבים =  9א שים:
בחרי ציבור :מר שי חג'ג'
מר ארמי פרג'
מר אהרו י שבתאי
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ציגי רשות:

ציגי ציבור:

גב' איל ה ברקת
מר שמעון פרץ
גב' אורית יהודה
גב' רי ה שקד
גב' אס ת שופן
גב' חדווה דהן

דיון :
 .1לאישור פרוטוקול מליאה טלפו ית מס' .791/20
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד
 .2לאשור רשימת מועמדים לכהו ה כחברי מליאה דתית לש ת .2020
להלן חברי המליאה:
א .מור ציו ה ,ת.ז78775954 :
ב .זהבה סעדה ,ת.ז55622138 :.
ג .שלום מחפוד ,ת.ז76893833 :
ד .רו זברג וולף יוסף ,ת.ז06948557 :.
ה .שלוי שלום ,ת.ז054347299 :.
ו .שמעון שדה ,ת.ז54347570 :.
ז .תן אטיאס ,ת.ז059040980 :.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד

 .3עדכון מי וי ב ציגי הרשות לגוף המ הל של התאגידים בהם היא שותפה:
א .פארק .ע.מ:.
בחר ציבור :מר שי חג'ג'
בחר רשות :גב' איל ה ברקת
בחרת ציבור :גב' חדווה דהן
ב .עמותת התיירות:
בחר ציבור :מר שי ארמי
ציגת רשות :גב' איל ה ברקת
מר אלי שדה
ציג ציבור:
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ג .מת "ס מרחבים =  9א שים:
בחרי ציבור :מר שי חג'ג'
מר ארמי פרג'
מר אהרו י שבתאי
ציגי רשות :גב' איל ה ברקת
מר שמעון פרץ
גב' אורית יהודה
גב' רי ה שקד
ציגי ציבור:
גב' אס ת שופן
גב' חדווה דהן
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד

רצ"ב אישור טלפו י של כל חברי המליאה

מאשרים,
________________
שי חג'ג
ראש המועצה

_______________
שמעון פרץ
גזבר המועצה
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