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 4.11.2019מיום  05.19אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון  .1

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום  :1 ספרהחלטה  מ

4.11.2019. 

 

 חלוקת דיבידנד לעיריית מודיעין מכבים רעות בהתאם לכללים .2

 .והנחיות הממונה

 

חברי הדירקטוריון מאשרים את חלוקת הדיבידנד לעיריית מודיעין  :2 פרהחלטה  מס

 מכבים רעות פה אחד. 

 

 אישור סמנכ"ל כספים בהתאם להמלצת וועדת האיתור. .3

 

חברי הדירקטוריון מאשרים את המלצת ועדת האיתור לאשר את  :3 פרהחלטה  מס

 ונה. שירן יצחקי כסמנכ"ל הכספים של תאגיד מי מודיעין בכפוף לאישור הממ

לאחר כניסתו ש שוב לאתר סמנכ"ל כספים בחצי השנה יידרכמו כן, במידה והתאגיד 

ולא באופן מחייב לכשיר השני,  נושיקול דעתבהתאם לנוכל לפנות של שירן לתפקיד 

 .מר מוחמד דאוד

 



אישור הסכם מסירה שכונת הציפורים בין משרד השיכון והבינוי  .4

 לתאגיד.

 

שכונת של הסכם המסירה חברי הדירקטוריון מאשרים את חתימת  :4 פרהחלטה  מס

 הציפורים בין משרד השיכון והבינוי לתאגיד.
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 הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

 דירקטוריון מר עופר גלנץ, יו"ר
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 חברי הדירקטוריון

 יועמ"ש מי מודיעין  עו"ד עמיחי מגער
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