
 

 

 ז"תשע    יירא                                                                                                                           
 2017   מאי                                                                                                                                

   17.5.18מתאריך ( 17/4) 53מס' מן המניין ישיבת  מועצה 
 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל  

 
  בבניין  המועצה 18:00, בשעה   18.5.17  ,ז"תשע  באייר כ"ב הישיבה  התקיימה   ביום חמישי  

 . בחדר הישיבות
 

 הרב יעקב צדקה , רינה רונןבן צור,  שרוןחיה בן צבי, , עו"ד  ,ד"ר אלדד בר כוכבא : משתתפים
איציק , מיכה מגידשאפרים מעודה,  , אבי כאכון,(19:25 -נכנס בנחמיה מנצור ) , (18:55 -)נכנס ב

 (.19:15 -, רון לירם )נכנס ב לב, הגר פרי יגור
 

  , אלי אטיאס, יואב קעטבי.חיים געש  :  נעדרים
 

 מנהלת – צילה כהןמהנדס המועצה,  –אריה רפפורט אדר' יועמ"ש ,  –עו"ד ג'ובראן   :  נוכחים
 .לשכה

 
 עו"ס לאה כהן., עו"ד יוסף ויינראוך  :  מוזמנים

 
 על סדר היום

 
דרישת חברי מועצה לבחינת אפשרויות לפתרונות בסוגיות שהועלו ע"י עו"ד יוסף וינראוך , 

הגר פרי יגור , מר  מוגשת ע"י גב' –יום  30פרקליטם של משפחת ג'נח ולהגיש המלצות בתוך 
 איציק לב, מר אפרים מעודה, מר מיכה מגידש וגב' שרון בן צור

 
 ומפרט את הנושא ובסיום הצגת הדברים מציע ללכת לגישור.מציג : עו"ד ויינראוך

 
 נותנת סקירה. –עו"ס לאה כהן 

 18:55 הפסקה 

 18:55 יעקב צדקה מצטרף לישיבה 
 19:05 סיום ההפסקה 

 
מאחר ואין קהל אלא  ר ומדובר בצנעת הפרט מציע ישיבה סגורה ללא קהל.מאח: אלדד בר כוכבא

רק משפחתו אז מוסכם על כולם להמשיך רגיל. לא לצלם ולשדר אבל לתמלל מבלי לפרסם את 
 התמלול כלפי הציבור.

 .מקובל ומוסכם על כולם 
ן סקירה בפן חייב להפריד בין המצב המשפטי לבין המצב האישי המצער ונות: עו"ד ג'ובראן

 המשפטי של הנושא.
 19:15 רון לירם מצטרף לישיבה 

 19:25 נחמיה מנצור מצטרף לישיבה 
  המשתתפים. והצעות שלדיון 

 
מליאת המועצה מנחה את הדרג המקצועי לבחון אפשרויות לפתרונות בסוגיה : אלדד בר כוכבא

א מן המניין שייערך לצורך יום לקראת דיון מליאה נוסף מן המניין או ל 30ולהגיש המלצות בתוך 
קבלת החלטה. אני מציע לקבל את ההחלטה כמו שהיא, ואם תהיה ישיבה הרבה לפני כן, בישיבה 

 הבאה נביא את ההמלצות. מקובל? מצביעים?
 
 
 
 
 
 



 

 

  18.5.17( מיום 4/17) 53פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  2דף מס' 
 

 

 צבעהה
  פ ה  א ח ד–בעד 

 
 
 

 ישיבה נעולה – 20:00
 
 

                                                                                                                _________________ 
  ד"ר אלדד בר כוכבא , עו"ד                                                                                                              

                                                                        
 מ"מ וסגן ראש המועצה                                                                                                                

                

 


