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  .  29.11.18 מיום 2018במניין לשנת  8-אישור פרוטוקול ישיבה חגיגית ו - 1לסעיף 

 

אני פותח ישיבה נוספת מן המניין. אני רוצה לאשר את  :יוסף ניסןמר 

. כולם בעד? מי 29.11.18-פרוטוקול הישיבה החגיגית שנערכה ב

 בעד? 

 

 לא היו הערות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 2018במניין לשנת  8-פרוטוקול ישיבה חגיגית ו: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

  .  29.11.18מיום 

 

 מר כפיר מימון. –השבעה  - 2לסעיף 

 

 השבענו אותך?  גב' ברוריה אליעז:

 

 השבעה עכשיו זה כפיר.  מר יוסף ניסן:

 

 יש לך את הנוסח על...  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אוקיי, צריך להגיד?  :מר כפיר מימון

 

  -כן, זה מה שכולם אמרו בישיבה מר יוסף ניסן:

 

 מרו בישיבה החגיגית. כולם א גב' עדנה זטלאוי:

 

אני כפיר מימון מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא  :מר כפיר מימון

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 

 יופי, מזל טוב.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 

 אישור עבודה נוספת למבקר המועצה וממונה תלונות הציבור – 3 לסעיף
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 לא נדון

 

 אישור הרכב ועדות: - 4לסעיף 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.  4.1

 ועדת המשנה לתכנון ובנייה.  4.2

 

 

ועדות, זה הוועדה המקומית לתכנון  2אני רוצה לאשר את הרכב  מר יוסף ניסן:

 ובנייה, שלמעשה זה המליאה נכון? 

 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 זו המליאה.  מר יוסף ניסן:

 

 ייה. מליאת המועצה היא מליאת התכנון והבנ גב' עדנה זטלאוי:

 

כל המליאה של חברי המועצה היא למעשה מליאת הוועדה  מר יוסף ניסן:

 לתכנון ובנייה. אז כולנו בעד כמובן. צריך להעלות את זה? 

 

כן. מי בעד? שמליאת תכנון ובנייה תהיה מליאת המועצה? פה  גב' עדנה זטלאוי:

 אחד. 

 

את כל חברי מליאת המועצה כחברי מליאת הוועדה לאשר  : הוחלט פה אחדהחלטה

 לתכנון ובנייה. 

 

עכשיו אנחנו מדברים על ועדת משנה לתכנון ובנייה. אנחנו נמנה  מר יוסף ניסן:

נציג אחד בשלב זה, אני אהיה יו"ר על פי חוק, ולכל סיעה יהיה 

נדון בוועדות נדבר גם על שלה נציג אחד כרגע בוועדה, בסדר? כ

חברים אם תרצו גם לא תהיה בעיה כולם מוזמנים. אז  עוד

  -אנחנו מעבירים
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אני אגיד לך מה, בוועדת המשנה צריך שיישמר היחסיות של  גב' עדנה זטלאוי:

. הסיעה הסיעות בתוך הוועדה, אז נציג אחד מכל סיעה זה בסדר

 גדולה יותר. שלך 

 

ץ את הדבר הזה ולא אבל אני גם מוותר כרגע. רק כדי להרי מר יוסף ניסן:

  -לגרום פה

 

  -1אבל אם אתה מכניס עוד  גב' ברוריה אליעז:

 

מכל סיעה, כשנדון  1אנחנו ממנים נציג  1לא, אני לא מכניס עוד  מר יוסף ניסן:

בוועדות בישיבה הבאה, אנחנו נעשה סדר גם בוועדה הזו, בסדר 

 ברשותכם? 

 

  -ריכים את השמותאז רגע מי מכל זה, אנחנו צ גב' עדנה זטלאוי:

 

 יו"ר של הסיעות.  מר יוסף ניסן:

 

 יו"ר?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יו"ר הסיעות הם חברים.  מר יוסף ניסן:

 

 כפיר, שלומי, קובי ורונית.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אלא אם כן את מוותרת או אתה מוותר.  מר יוסף ניסן:

 

  -על החלטה אחרת עייאש: .גב' רונית ד

 

 אוקיי עד החלטה אחרת. אז מי בעד?  ן:מר יוסף ניס

 

 אוקיי, אז פה אחד אני מבינה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מי בעד?  מר יוסף ניסן:
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 מה? מה?  גב' ברוריה אליעז:

 

ועדת משנה תהיה מורכבת מיו"ר יוסי ניסן, חברים: כפיר מימון,  גב' עדנה זטלאוי:

 שלומי שטרית, יעקב נודלמן ורונית עייאש. 

 

 בסדר?  וסף ניסן:מר י

 

 בסדר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 נעלנו את הישיבה. תודה רבה לכם.  100%פה אחד כן.  מר יוסף ניסן:

 

 –ועדת המשנה לתכנון ובנייה, יוסף ניסן  הרכב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 עייאש. דמרי רונית  נודלמן, קוביכפיר מימון, שלומי שטרית,  -חברים יו"ר, 

 

 

 

 

 

 

___ (- )_____ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

__    (- )___ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 


