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 2 חתשע" טבתב ג'                                           
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה - , עו"דר אלדד בר כוכבא"ד

 12 סגן ראש המועצה -   מר אלי אטיאס

 13 חברת מועצה -   גב' חיה בן צבי

 14 חבר מועצה -   צדקה הרב יעקב

 15 חברת מועצה -   גב' שרון בן צור

 16 חברת מועצה -    גב' רינה רונן

 17 חבר מועצה -   מר נחמיה מנצור

 18 חבר מועצה -   מר מיכה מגידש

 19 חבר המועצה -   מר אבי כאכון

 20 חבר המועצה -   מר איציק לב

 21 חברת המועצה -   יגור-גב' הגר פרי

 22 חבר המועצה -   מר אפרים מעודה

 23 חבר המועצה -    רון לירםמר 

 24 נוכחים:

 25 יועץ משפטי -  עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 26 גזבר ומזכיר המועצה -    רו"ח רן גלר

 27 מנהלת לשכה -   גב' צילה כהן

 28 

( 18/17) 67מס'  )מיוחדת( פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין   

תשע"ח בטבת 'ג, 21.12.2017מתאריך   
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 1 על סדר היום:

 2 בחירת הרכבי ועדות המועצה. .1

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6צה שלא מן המניין, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המוע  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7על סדר היום הצעה של מספר מיוחדת. בחירת הרכבי ועדות המועצה. 

 8חברים, אני לא יכול לקרוא אופוזיציה, קואליציה כי אני לא יודע מה 

 9 הם וגם אין כזה דבר אמרתם לי.

 10 אין, כרגע אין. א. מעודה:

 11ר יש פה הצעות אני מוכן לקבל את זה. לכן אני אומ  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 בבקשה. הצעה על סדר היום הראשונה,שלכם. 

 13 אפשר אחרי ההצעה לסדר לשאול איזושהי שאלה? א. לב:

 14 אבל לא, אנחנו הולכים להצבעות, רבותי, לא שאלות.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 אחרי ההצבעה אם אפשר לשאול שאלה.  לא, ראית מה אמרתי? א. לב:

 16בבקשה, איכות הסביבה מציעים פה אחרי ההצבעות, כן.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17מול  6. 7מי נגד? . 6את רון לירם, יו"ר וחברי, מה שכתוב לכם. מי בעד? 

 18 , נפל. 6

 19וחברי הועדה שכתובים. מי בעד?  ההצעה הבאה, אירועים: אבי כאכון 

 20 . נפל. 7מי נגד? שוב 

 21, 6מול  7שוב   מי בעד? מי נגד?בוועדה.  בטחון, ראש הרשות ואיציק לב 

 22 זה נפל.

 23 . מי בעד? הנצחה, זה של נרצחי טרור: נחמיה מנצור 

 24 אני מציע שעל כולם כבר תיתן הצבעה אחת. א. מעודה:

 25 אז הצבעה על כולם?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 כן. א. מעודה:

 27. לגבי ועדת משנה מי בעד? מי נגד? אז ההצעות נפלו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לתכנון ובניה יש להחריג אותה מפני,

 2 אי אפשר לדון ובראן:’ד ג”עו

 3  במסגרת מליאת הועדה.אלא   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 מליאת הועדה בוחרת? א. מעודה:

 5 אוקי. אז רבותי, מה יש לכם לומר?כן.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 יש לי שאלה אליך.  א. לב:

 7 כן.  ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 8 כמה יודעים פה על המקרה הזה אבל,אני לא יודע  א. לב:

 9רבותי, עקרונית הישיבה הסתיימה מבחינת הצבעות. אבל   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 מה יש לכם לומר? כן.

 11 בסדר, זה בסדר. א. לב:

 12 בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 בסדר. א. לב:

 14הישיבה נעולה, רבותי. תודה רבה. שבת זהו? אז אוקי.   ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 15 שלום לכולם.

 16 

 17 סוף הישיבה

 18 


