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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  77מיום 1.9.08
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
תומר יפת
שולי טייב
שרון חוילי

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

חסרים:
דני גור
משה אודיז

-

חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב
סיגלית בר

-

מזכיר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה
מנהלת הבחירות  -משרד הפנים

סדר היום:
 .1הזדהות הסייעות במועצה.
 .2בחירת ועדת בחירות.
ראש המועצה פתח את הישיבה והציג את מנהלת הבחירות גב' סיגלית בר ,שהציגה את
עצמה וסקרה את התאריכים והמועדים הקובעים בבחירות לרשויות המקומיות
שתתקיימנה ב .11.11.08 -אינה עוסקת בתעמולה ובמימון מפלגות ושאלות בנושאים אלו
יש להפנות לועדת הבחירות המרכזית .המועד האחרון להזדהות נקבע ל .7.9.08 -הודעה
ראשונה לגבי מועדי הגשת רשימות מועמדים ,מספרי התומכים ,וסכומי הערבויות
תתפרסם על לוחות המודעות בהמשך השבוע .הגשת הרשימות תתבצע ביום ב'6.10.08 ,
בשעות  11- 9בבוקר ,וביום ג' ,7.10.08 ,בשעות  ,21 – 15בבניין המועצה ,על גבי טפסים
מיוחדים שיחולקו לכשיגיעו .שליפת פנקס הבוחרים תתבצע ב .2.10.08 -עד  5.10.08ניתן
לשנות כתובות במשרד הפנים.

.1

הזדהות הסייעות במועצה
להלן פרטי ההזדהות של חברי המועצה הנוכחים:
שרון חוילי – רשימת אם :מפלגת ש"ס .הכינוי בפרדסיה :מסורת – שץ.
בא כוח – שרון חוילי.

שולמית טייב – רשימת אופק – קו.
בא כוח  -שולמית טייב.
יוחנן גיל – רשימת פרדסיה שלנו.
בא כוח – יוחנן גיל.
תומר יפת – מפד"ל.
בא כוח  -תומר יפת.
טלי פליישמן – הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת  -לפ.
בא כוח – יצחק ימיני.
יצחק ימיני – הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת  -לפ.
בא כוח – יצחק ימיני.
משה גולדשטיין – רשימת פרדסיה שלנו.
בא כוח – יוחנן גיל.

.2

בחירת ועדת בחירות
החלטה מס' 77.1
מליאת המועצה מחליטה פה אחד למנות ועדת בחירות שהרכבה כדלקמן:
יו"ר – יצחק ימיני ,חברים – יוחנן גיל ,משה גולדשטיין ,טלי פליישמן ,תומר יפת,
שולי טייב ושרון חוילי.
ממלאי מקום  -לתומר יפת – נסים עובדיה ,לשולי טייב – יצחק אייזיק ,לשרון
חוילי – איתן מרום .ממלאי מקום נוספים שידווחו תוך יומיים על ידי חברי הועדה
יאושרו אוטומטית.
חברי מועצה שיזדהו בכתב עד התאריך הקובע –  ,7.9.08יצורפו אוטומטית כחברי
ועדת הבחירות.

הישיבה ננעלה בשעה .19:20
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה

