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 המועצה בשפיים  במשרדי

 
 

 משתתפים: 
 שלמה ניימן, ממלא מקום  ראש המועצה 

 אבי                                      כהן  -            חרוציםאליאסף                                    גדעון   -                אודים 
                         עמי הולנדר  -   נטר        -כפר                                יצחקטוב   - סימן   -                         

  דור  רמי   -               רשפון       לירון   נועם  -                יקום
 דור  מאיר - שפיים                     שחם עידן   -                         

 ערד  סלוצקי   -                    געשתאט                                           י יוס     - יהושע       - בית
                           עמיחי                                                                     דרור  -   יצחק        - תל                                     חרובי מיכאל    -                         

                                                                  אברהםאזולאי     -                              דרעי                                      יצחק  - ציון            -בני
 הס                                                                      יוסף   -                         

  לוין                                            ראובן  -                בצרה
                                      שני          טומי    -                         

 
 חסרים: 

   , עודף  תחום -  דני מנהייםנטר, -כפר  -  פז  נוגה  חרוצים,   –  נורית  נוף  ארסוף,   - צימרמן תומר
 רשפון,  –  צימרמן הנרי
    שפיים. –  שליין  אשר,  שפיים –  ארז כרמל,  ים- גליל -אבי    כפיר

 
 מוזמנים: 

 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי 
 ן, גזבר המועצהדורון  כה

 רוית ביבס כדורי, מזכירת המועצה 
 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים 

                                                                                               
 היום: סדר

 בחירת ועדת בחירות  .1
 .   שונות 2
 

 דיונים והחלטות: 
 בחירת ועדת בחירות  .1

גרת ההערכות לקראת הבחירות אנחנו נדרשים על ידי משרד הפנים  במס  –שלמה ניימן 

 לבחור ועדת בחירות ומציעים את ההרכב הבא:  
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 טובה נוף, יו"ר 

 שלום דגן, חבר 

 אראלה אלדר,חברה 

 
מציגה את תפקידי ועדת הבחירות  כשאני מציעה לבחור את חברי ועדת   –כדורי  -רוית ביבס

, מכירים את  החוק  את עבודת הועדה  2007רות אשר עסקו בכך  בבחירות של  שנת  הבחי

 ולפיכך אנחנו מציעים את החברים שפירטנו. 

יד משרד  -עבודת ועדת הבחירות היא בהתנדבות, כמו כן יש מנהלת בחירות שמונתה על

 הפנים והיא מנהלת את כל הבחירות.  

 
 , היה קשה מאוד לקבל תשובות.ההרכב הזה  לא היה מוצלח   -עמי הולנדר  

 
 מתנגד לכך שטובה נוף, שלום דגן ואראלה אלדר לא מתאימים.  -אבי כהן  

 
 מציע את יצחק זמיר.  –מאיר דור  

 
 פניתי אליו והוא לא הסכים.   -כדורי  -רוית ביבס

 
 מציע לצרף  את דוד גילר לועדה.  –מאיר דור  

 
 חבר רביעי לועדה. סוכם כי במידה ודוד גילר יסכים הוא יצורף כ

 
 נערכה הצבעה: 

 חברים.   9 – בעד 

 חברים.  2נגד   

 חברים.  6 –נמנעים  

 בועדת הבחירות נבחרו: טובה נוף, יו"ר הוחלט: 
 אראלה אלדר                                                           
 שלום דגן                                                           

 ואם יתן את הסכמתו דוד גילר                                         
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אנחנו רוצים סגנון חדש ויותר מקצועי הדרך  שביקשתם  לאשר, ללא    –מיכאל חרובי 

 העברת השמות  מראש אלינו. 

 
תלה על לוחות המודעות  מבקש לשלוח  לחברים  מראש את השמות, ואז שנ –ראובן  לוין  

 ונציע הצעות. 

 
בנוגע  לנושא שילוט לבחירות צריך לשים בלוחות  מודעות אשר בהם ניתן     –מיכאל חרובי 

 יהיה לתלות מודעות ולא שיורידו בלילה. 

 
 מבקש התייחסות לסגן ראש המועצה הבא האם יקבל שכר? –יצחק סימן טוב  

 

ששלמה ניימן יקבל שכר כראש מועצה בפועל  עד  צריך לפעול במשרד הפנים כדי   –אבי כהן  

 לבחירות. 

 
בנושא שכר לסגן ראש המועצה הבא האם ניתן לשלם לו שכר זה ידון    -עו"ד ישראל נשבן

 במסגרת הבג"צ.
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