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 3/2018פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 
 -פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין הזדהות בחירות תשע"ט 

 2018באוגוסט  21שהתקיימה ביום שלישי י' אלול תשע"ח  2018
 בלשכת ראש המועצה

 משתתפים בישיבה
 משתתפים: .1

 ראש המועצה -הרב אברהם רוזנטל 
 חבר המועצה -הרב בן ציון בנג'מין 
 חבר המועצה -הרב אברהם בלומנטל 
 חבר המועצה -הרב בנימין מיירניק 
 חבר המועצה -הרב דב בקשט 
 חבר המועצה -הרב ישי אלפנדרי 

 נוכחים: .2

 יועץ משפטי -עורך דין בן ציון שפר 
 מזכיר המועצה -אבי רוטנברג 
  מנהלת הבחירות -גברת ענבר גולשני 
 מזכיר ועדת הבחירות -לוי יצחק פרוידנברג 
 בא כוח סיעת איחוד הקהילות -עורך דין אריאל פוס 

 נעדרים: .3

 סגן וממלא מקום ראש המועצה -הרב יוסף אסרף 
 חבר המועצה -הרב אורן גרנית 
 חבר המועצה -הרב יצחק פרידמן 

 על סדר היום
 הזדהות חברי המועצה היוצאת, מינוי באי כח הסיעות וממלאי המקוםהזדהות הסיעות במועצה:  .1

 מינוי ועדת בחירות: מינוי חברי ועדת הבחירות וממלאי המקום .2

אברהם רוזנטל: אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לדיון והחלטה בנושא הזדהות חברי 
 גולשני על מינויה לתפקיד, היא ראויה לכך. המועצה ומינוי ועדת בחירות. אני מברך את גברת ענבר

ענבר גולשני: מוניתי על ידי ועדת הבחירות במשרד הפנים למנהלת הבחירות של המועצה המקומית בקריית 
 יערים. אני ְׂשֵמָחה לעבוד אתכם ומקווה שנצליח יחד לקיים מערכת בחירות הוגנת ומכובדת.

 יצחק פרוידנברג אשר מונה לתפקיד מזכיר ועדת הבחירות. בניהול הבחירות בקריית יערים יסייע לי לוי

 הערב אנו נדרשים לדון ולקבל החלטה בשני נושאים:

 הזדהות הסיעות במועצה: הזדהות חברי המועצה היוצאת, מינוי באי כח הסיעות וממלאי המקום

 מינוי ועדת בחירות: מינוי חברי ועדת הבחירות וממלאי המקום

 הזדהות חברי המועצה
בא כוח הסיעה הרב אברהם רוזנטל, ממלא מקום עמירם  –ברהם רוזנטל: אני מזדהה עם סיעת כן לקריה א

 ולדנברג.
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בא כוח הסיעה אברהם רוזנטל, ממלא מקום עמירם  –בן ציון בנג'מין: אני מזדהה עם סיעת כן לקריה 
 ולדנברג.

הם רוזנטל, ממלא מקום עמירם בא כוח הסיעה אבר  –אברהם בלומנטל: אני מזדהה עם סיעת כן לקריה 
 ולדנברג.

בא כוח הסיעה אברהם רוזנטל, ממלא מקום עמירם  –בנימין מירניק: אני מזדהה עם סיעת כן לקריה 
 ולדנברג.

בא כוח הסיעה הרב דב בקשט, ממלא מקום  –דב בקשט: אני מזדהה עם סיעת איחוד הקהילות טלז סטון 
 עורך דין אריאל פוס

: אני מזדהה עם סיעת איחוד הקהילות טלז סטון בא כוח הסיעה הרב דב בקשט, ממלא מקום ִיַׁשי אלפנדרי
 עורך דין אריאל פוס.

ענבר גולשני: קיבלתי פניה בכתב מחבר המועצה יצחק פרידמן שהוא מזדהה עם סיעת איחוד הקהילות טלז 
 בא כוח הסיעה הרב דב בקשט, ממלא מקום אריאל פוס. –סטון 

 הבחירות הינו: ויין יהונתן יצחק דוד, ממלא מקום נועם מנשה ליברמן. נציגו בוועדת

בנוסף, קיבלתי פניה בכתב מחברי המועצה יוסף אסרף ואורן גרנית על כך שאינם מתכוונים להתמודד 
 .27/8/2018בבחירות הבאות. במידה והם מבקשים להזדהות ניתן להגיש הזדהות בכתב עד ליום 

הישיבה קיבלתי פניה מסיעת דגל התורה להזדהות איתם, קיבלתי הסבר מראש המועצה בנימין מיירניק: לפני 
בישיבה זו, שאנו סיעת בת של מפלגת דגל התורה, לאור כך אני מזדהה עם סיעת כן לקריה בא כוח אברהם 

 רוזנטל וממלא מקום הסיעה מר עמירם ולדנברג.

 מינוי יושב ראש וחברי ועדת בחירות וממלאי מקום
 ם רוזנטל: יושב ראש ועדת הבחירות יהיה דב בקשט.אברה

 חברי ועדת הבחירות של סיעת כן לקריה הינם:

 עמירם ולדנברג. –אברהם רוזנטל, ממלא מקום 

 בו ציון בנג'מין, ממלא מקום בנימין מירניק

 בנימין מירניק.

 אפריים טייכמן. –אברהם בלומנטל, ממלא מקום 

 חברי ועדת הבחירות של סיעת איחוד הקהילות טלז סטון הינם:

 ישי אלפנדרי. –הרב דב בקשט, ממלא מקום 

 עורך דין אריאל פוס, ממלא מקום אליהו שרגא סלמון

 יונתן ווין, ממלא מקום נועם מנשה ליברמן

 אבקש לקיים את הדיונים של ועדת הבחירות בימי חול ולא במועד. –דב בקשט 
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