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פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 2/2021
ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב  23במאי  2021בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
 .1השתתפו:
חברי דירקטוריון:
משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
אייל רייז -סגן ראש המועצה
יורם ישראלי -חבר דירקטוריון
האני בן חיים -חברת דירקטוריון
חמאד חוסיין -חבר דירקטוריון
הראל רז – חבר דירקטוריון
אבנר גבאי – חבר דירקטוריון
מירב בן שימול – חברת דירקטוריון
ליאור לוי -חבר דירקטוריון
כרמית פלג -חברת דירקטוריון
נעדרו:
דן תנחומא -חבר דירקטוריון
תומר גלעד -חבר דירקטוריון
משתתפים נוספים:
חני גולדשטיין -רו"ח
ניצן גלילי – מבקר המועצה
סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
גלי רז – חכ"ל
ליאת כהן -מנהלת חשבונות
שי כהן -מנהל המוקד
 .2סדר יום:
 אישור דו"ח כספי לשנת .2020 שונות. . 3סיכום :
א  .אישור דו"ח כספי לשנת  – 2020סילס ,הדו"ח הכספי לשנת  2020הועבר לעיון
החברים.
רו"ח חני גולדשטיין מציגה לחברים את עיקרי הדו"ח .
סילס -אני רוצה להודות לצוות העובדים על ההשקה והעשייה כל אחד בתחומו.
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אדמית
אחיהוד

ב  .אירועי תרבות:
סילס -קיימנו לאחרונה מס' מופעים בחוף אכזיב ,האירועים היו מוצלחים מאוד ,כל
הכרטיסים נמכרו  ,אנחנו נערכים לאירועים נוספים בנקרות ומופע של תיסלם
שיתקיים ב 22/7/21בחוף אכזיב .כל הפעילות בשת"פ פורה עם כרמית ומחלקת
תרבות ,בהזדמנות זו אני רוצה להודות לגלי ולכל הצוות על ההשקה והעשייה.
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אפק
אשרת
בוסתן הגליל
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משה :אני רוצה לציין שלמרות האתגרים הקשים של הקורונה הצלחנו לייצר עילות יפה
גם ביישובים וגם אירועים לציבור הרחב ,אני רוצה הודות לכל העוסקים במלאכה
על העשייה והפעילות המבורכת של החברה הכלכלית.
 . 4החלטות:
 . 1אישור דו"ח כספי לשנת  :2020הדו"ח הכספי לשנת  2020מאושר פה אחד.

גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק

בברכה,

לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער

__________________
משה דוידוביץ
ראש המועצה
יו"ר דירקטוריון החברה

_______________
סילס ליביליה
מנכ"ל החברה
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העתקים:
חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
משתתפים נוספים
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