
                                          

 

 81/7183שלא מן המניין מיום  81/2פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
 

 יו"ר וחבר קואליציה-וסי דולהי
 חברת קואליציה-ליאורה כהן

 חבר קואליציה-יחזקאל חכם
 קואליציה חברת-איילת כהן

 חבר קואליציה-עודד הלפרין
 חבר קואליציה-נדב רחמים

 חברת קואליציה-ניצן אדרי
 חברת אופוזיציה-חנה לוי אטלי

 חבר אופוזיציה-שקד גולדמן
 נוכחים: 

 מזכיר וגזבר המועצה-שלמה אלקחר
 מנהלת הבחירות-סימה חמו

 

  היום סדר על
 הזדהות סיעות.( 1
 ( בחירת וועדת בחירות.2
 

 החלטות:
. חברי המועצה שלא חברי המועצה הנוכחים הזדהו עם המפלגה כנדרש בהנחיות (1

  נכחו בדיון יעבירו למנהלת הבחירות עד למועד הקבוע בחוק הודעה בדבר הזדהותם.

להלן השמות שהוצעו ע"י הסיעות  –ויו"ר ועדת הבחירותבחירת ועדת בחירות ( 2
 השונות:

 סיעה שם פרטי שם משפחה 8מ"מחבר

 כפר תבור אחת אורי בן ישראל חבר

 כפר תבור אחת זהבה בן ישראל ממלא מקומו

 כפר תבור אחת יצחק שפרינצק חבר

 כפר תבור אחת תרצה שפרינצק ממלא מקומו

 כפר תבור אחת בועז בן עזר חבר

 כפר תבור אחת נאוה בן עזר ממלא מקומו

 



                                          

 

 המשך:
 סיעה שם פרטי שם משפחה 8מ"מחבר

 כפר תבור אחת בוריס גלעד חבר

 כפר תבור אחת פנינה גלעד ממלא מקומו

 צעירי מסחה יוסי וייס חבר

 צעירי מסחה ליאור עובד ממלא מקומו

 צעירי מסחה ערן הלפרן חבר

 צעירי מסחה גבי הנדל ממלא מקומו

 צעירי מסחה ישי מאיר חבר

 צעירי מסחה מורן הרחול ממלא מקומו

 תבור שלנוכפר  אלי זהבי חבר

 כפר תבור שלנו מורן גלאון ממלא מקומו

 כפר תבור שלנו שם יועבר בהמשך למנהלת הבחירות חבר

 כפר תבור שלנו סיגל אדרי ממלא מקומו

 

חברת המועצה הגב' חנה לוי אטלי תעביר בהמשך למנהלת הבחירות שם של נציג 
 מטעמה וזאת עד למועד הקבוע בחוק.

 לשמש כיו"ר ועדת הבחירותאורי בן ישראל נבחר 

המועמד לשמש עדת הבחירות ואת והמועמדים לשמש בהמועצה מאשרת את שמות 
 אורי בן ישראל. -כיו"ר הועדה 

 חברי המועצה שנכחו בדיון. 6בעד הצביעו 

 

 יוסי דולה          
 ראש המועצה              

 

  גזבר ומזכיר המועצה.-רשם: שלמה אלקחר



                                          

 

 
  

 /71.3.2.1ביום שתתקיים  /281שלא מן המנין ישיבת מועצה 
 /8.81על סדר היום הצעת החלטה  1סעיף 

 

 

 

מו ולנקוב בש על שייכותם הסיעתית כנדרש בחוק חברי המועצה מתבקשים להזדהות
 .של בא כוחו לקראת הבחירות

 

 

 דברי הסבר
 כנדרש בחוק על חברי המועצה להזדהות על שייכותם הסיעתית כנדרש. 

 לישיבה  ביא עימם תעודת זהותחברי המועצה מתבקשים לה

 

 

 

 ב ר כ ה , ב                                                  

 למה אלקחרש
  המועצה גזברמזכיר ו

 על הבחירות מטעם המועצהממונה וה

 

 

 

 



                                          

 

 

 /71.3.2.1שתתקיים ביום  /281ישיבת מועצה שלא מן המנין 
 /8181על סדר היום הצעת החלטה  2סעיף 

 

  המועצה מתבקשת לאשר

הרכב ועדת בחירות לבחירות לראשות מליאת המועצה המקומית בהתאם  .1
 למועמדים שאותם התבקשו החברים לאשר במליאה.

 יו"ר ועדת הבחירות .2

 

 ברי הסברד
 

כנדרש בחוק יש להקים ועדת בחירות שמספר חבריה זהה למספר חברי המליאה 
 וכן לבחור את יו"ר הועדה. היוצאת ובהתאם לחלוקת המנדטים שבה

 

ועדת נציגיהם בהעביר את שמות לחברי המועצה עד למועד הישיבה, מתבקשים 
יש לציין את שמם  ושל ממלאי מקומם לראש המועצה ולמנהל הבחירות. הבחירות 

 המלא וכתובתם.

  

 

 ב ב ר כ ה ,                                          

 שלמה אלקחר
  מזכיר וגזבר המועצה

 והממונה על הבחירות מטעם המועצה

 

 


