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דורית לוביש, אורן קורין, אילון גדיאל, נעמי בקר, מירב עמית, אלעזר פויכטנגר, אפרת שחר, כרמל הר, 

 אורי לב.

דו שחם, נדב אילון, יואב ברנס, הדס אוסי וינטר, עז עפרוני, רינה פרץ גל, תמר שנאן, עי נוכחים בזום:

 מוצניק.
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 דיון והחלטות : 
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מבקשים לקבל את הסכמת חברי המליאה על מחברי המליאה אינם מחזיקים "בתו הירוק", אנו 

לצו המועצות המקומיות )מועצות  55כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית מכח סעיף 
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. החלטה: פי הישיבהמשתתפי הישיבה. המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתת
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