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במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
משתתפים:
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
יוסי תאט – בית יהושע
דני מנהיים – ארסוף קדם
יוסי הס – בני ציון

נועם לירון – יקום
עידן שחם – יקום
ראובן לוין – בצרה

ערד סלוצקי – געש
שלמה ניימן – געש
אבי כהן – חרוצים
פבלו לם – תל יצחק
אשר שליין – שפיים
הדר ליוואי – שפיים
דני מנהיים – ארסוף קדם
אברהם אזולאי – תל יצחק

מוזמנים:
דורון כהן  ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי
לא הגיעו:
בלהה מרדכי -ארסוף ,אברהם אזולאי – תל יצחק  ,אנדי וולף -חרוצים ,נוגה פז – כפר נטר ,יוסי תאט -בית
יהושע  ,מיכאל חרובי – בית יהושע  ,תומי שני – בצרה , ,רמי דור –רשפון  ,הנרי צימרמן – רשפון ,יצחק
סימן טוב – אודים ,גדעון אליאסף-אודים  ,עמי הולנדר – כפר נטר
על סדר היום:
 .1בחירת ועדת בחירות
 .2בחירת חבר ועדת בחירות

 .1בחירות ועדת בחירות
מזכיר המועצה הסבירה כי בשבוע שעבר התקבלה פנייה ממשרד הפנים למינוי ועדת
בחירות עד לתאריך ה .1.7.2012 -העקרון המנחה בבחירת האנשים היה ייצוג המגזרים
השונים במועצה .נעשתה פנייה למספר מועמדים .בנוסף ,הנוכחים קיבלו דיווח קצר על
תפקידה של ועדת הבחירות.

הצעת החלטה:
חברי ועדת בחירות  :מרים אוסובסקי -כפר נטר ,שרה דרורי -רשפון ,גרשון שלזינגר -בצרה,
עמיחי דרור – תל יצחק ,חיים יוגב – געש.
מרים אוסובסקי – יו"ר ועדת הבחירות.
הצבעה:
בעד – 15
נגד1 -
נמנע 0-
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .2בחירות חבר ועדת ערר
מזכיר המועצה הסבירה כי לאחר בירור נוסף במועצה הובהר כי החברה שנבחרה במליאה
הקודמת לועדת ערר אינה יכולה לשמש כחברה בועדה בשל היותה חברת דירקטוריון של
החברה למחזור ולכן מבקשת המועצה לאשר את אלין דגן כחברה במקומה של יעל ברימר.
הצעת החלטה:
לאשר את אלין דגן במקומה של יעל ברימר בועדת הערר לארנונה.
הצבעה:
בעד 15-
נגד1 -
נמנע0 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 15:30
אלי ברכה
ראש המועצה
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