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- 1 - 

 07/18מן המניין  פרוטוקול ישיבה

 

 20תשע"ח,   אלולב ט'שהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2018  באוגוסט

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

 , עופר לאוור,זיו רכלבסקי, אפרת מזרחי, אבידר סתוית הדר            חברי המועצה: 

 רם פיין שלמי סלמה,, ניבה בגין בן ארי, יוסי רן, עופר צדקה רותי לפידות,                                   

 

 רועי גורדון.       נעדרו:                    

 

 גזבר -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 חק"ראגף מנהלת  -מוניק וקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –אלמגורהילה אטיאס 

 מנכ"לית המועצה -ניצן גרמן מחנאי

 מנהל הבחירות מטעם מש' הפנים  -קרמון הדר מרחב

 

 

 על סדר היום:

 

 הזדהות חברי המועצה.  .1

 לחוק הבחירות.  24בחירת וועד הבחירות בהתאם לסעיף  .2

 לחוק הבחירות.  24בחירת יו"ר ועדת בחירות בהתאם לסעיף  .3

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 והחלטותדיון 

 הזדהות חברי המועצה  – 1סעיף מספר 

 ערב טוב, עדכון קטן מהיועץ המשפטי. ויסברג: איתי

פטית שמ ות דעתבקשר להקצאת מקרקעין שאישרתם בישיבה הקודמת, יש פה חו אריאל פישר:

 לפניכם.  תמוצג והיא תקיןהיה התנהל ששההליך 

הבחירות  תהזדהות, הדר מרחב מנהלישיבת ישיבה חגיגית, אחת לחמש שנים, זוהי  ויסברג: איתי

בצורה  בואו ניתן לתהליך להתקיים הרבה אנשים אבלמצד מש' הפנים. אנחנו 

 מסודרת. 

לחוק  25. בהתאם לסעיף טוברלאוק 30ירות בבחיש כמו שאתם בטח יודעים  :רמוןק מרחב הדר

כל חבר מועצה ימנה בשם הסיעה  .ותהרשויות המקומיות עלינו לקיים ישיבת הזדה

בא כוח וממלא מקום משמעו מי איתה הוא מזדהה, בא הכוח וממלא המקום. 

 שיכול להגיש מועמד לראש הרשות. 

שם הסיעה שאתם מזדהים, שם בא כוח אם יש, וממלא מקום. את  אתם אומרים פישר: אריאל

 אין חובה להזדהות. 

 איתי ויסברג ויסברג, ממלא מקום סיעת פז, בא כוח איתי :עופר צדקה

 ממלא מקום איתי ויסברגסיעת פז, בא כוח איתי ויסברג,  בגין בן ארי: ניבה

 ממלא מקום איתי ויסברגסיעת פז, בא כוח איתי ויסברג,  :זיו רכלבסקי

 ממלא מקום איתי ויסברגסיעת פז, בא כוח איתי ויסברג,  אבידר: סתוית

 ממלא מקום איתי ויסברגכוח איתי ויסברג, סיעת פז, בא  :עופר לאואר

ממלא מקום יר, בא כוח יהודה דור און, עת צביון כפרי בראשות מוטי קירמאסי :שלמה סלמה

 חיים שיינר

ממלא מקום ר, בא כוח יהודה דור און, ת צביון כפרי בראשות מוטי קירמאיסיע :רם פיין

 חיים שיינר

 רפאל יודלביץממלא מקום סיעת גבעת עדה אחת, בא כוח יאיר זהבי,  :אפרת מזרחי

 בן ציון סליוז ממלא מקום  סיעת בשביל המושבות ירוק לכולנו, בא כוח ברוך אורן :יוסף רן

 איתי ויסברגממלא מקום סיעת פז, בא כוח איתי ויסברג,   :רות לפידות

 לשם הדגשה, זה לא אישור הרשימות רשימות יאושרו בעת הגשת הרשימות.  : קרמון מרחב הדר

 

 

 לחוק הבחירות  24בחירת וועד הבחירות בהתאם לסעיף  – 2סעיף מספר 

 נציג ועדת בחירות. חברי המועצה היוצאת וכל אחד יבחראחד אחד מכעת נעבור  :קרמון מרחב הדר

 ניבה בגין בן ארי עופר צדקה:

 ניבה בגין בן ארי ניבה בגין בן ארי:

 ניבה בגין בן ארי זיו רכלבסקי:

 סתוית אבידר סתוית אבידר:

 ניבה בגין בן ארי עופר לאואר:

 חיים שיינר שלמה סלמה:

 יהודה דור און רם פיין:

 אפרת מזרחי אפרת מזרחי:

 יוסף רן יוסף רן:

 ניבה בגין בן ארי רות לפידות: 

 סיימנו את השלב הזה.  :קרמון מרחב הדר
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 לחוק הבחירות 24בחירת יו"ר ועדת הבחירות בהתאם לסעיף  – 3סעיף מספר 

 כעת נבחר יו"ר ועדת בחירות.  :ןקרמו מרחב הדר

מכל האנשים שהצעתם צריך לבחור יו"ר לועדה וזה בהצבעה של חברי מליאה. לי יש  ויסברג:איתי 

 זכות הצבעה?

 .כן :קרמון מרחב הדר

 ארי. בגין בןאני מציע את ניבה  עופר צדקה:

 

 הצבעה:

זיו רכלבסקי, עופר לאואר, רותי לפידות, יוסי רן, עופר צדקה, רם פיין, סתוית אבידר, אפרת   -9בעד: 

 מזרחי, איתי ויסברג

  סלמה שלומי -1נגד: 

 אם כך, ניבה נבחרה ליו"ר הבחירות. :קרמון מרחב הדר

 אני נועלת את הישיבה 

 

 

 

 

 

 

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                              מנ"כלית המועצה                


