פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 7/2018
שהתקיימה ביום שלישי י' אלול תשע"ח 21/8/18
בשעה  18:00בבית הקשיש
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר אברהם מישקובסקי
מר שלמה הומינר
מר פנחס ברויאר
מר נתנאל חיאק
מר שרגא המאירי
מר דן כהן –סגן רה"מ ומ"מ
חסרים :מר יואב טל
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :גב' חנה ויסמן-פקידת בחירות
מר קובי צורי-מהנדס המועצה
על סדר היום:
 .1הזדהות חברי המועצה והערכות לבחירות .2018
 .2מינוי ועדת בחירות.
סעיף  :1הזדהות חברי המועצה והערכות לבחירות .2018
ר"ה :אנו פותחים בישיבה זו את מע' הבחירות ומברכים את גב' חנה ויסמן פקידת
הבחירות של רכסים ומאחלים לה הצלחה בניהול מערכת הבחירות.
חנה ויסמן :אני מבקשת ממזכיר המועצה להביא בכתב מ 2-החברים שאינם נוכחים
בישיבה זו מכתב על הזדהותם.
נתחיל בתהליך ההזדהות:
 .1ראש המועצה יצחק רייך ת.ז 054993407 .דגל התורה בא כח הרשימה משה גפני ת.ז.
 051218857ומ"מ בא כח הרשימה משה שיפמן.
 .2שלמה הומינר ת.ז 023683329 .דגל התורה בא כח הרשימה משה גפני ומ"מ משה
שיפמן.
 .3אברהם יצחק מישקובסקי ת.ז 050286566 .דגל התורה בא כח הרשימה משה גפני
ומ"מ משה שיפמן.
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פנחס ברויאר ת.ז 032784654 .דגל התורה בא כח הרשימה משה גפני ומ"מ משה
שיפמן.
דן כהן ת.ז 057774697 .ש"ס בא כח הרשימה חיים ביטון ת.ז 034395673 .ומ"מ דן
כהן.
נתנאל אפריים חייק ת.ז 040714644 .ש"ס בא כח הרשימה חיים ביטון ומ"מ דן כהן.
שרגא המאירי ת.ז 023830607 .סיעה למען רכסים בא כח הרשימה ניסים אמסילי
ת.ז 062495437 .ומ"מ שרגא המאירי.

סעיף  :2מינוי ועדת בחירות.
ר"ה :כמו שעשינו בכל מערכות הבחירות הקודמות כל חברי המועצה הינם חברים בועדת
הבחירות.
אני מציע את עצמי כיו"ר ועדת הבחירות ,כל חברי המועצה חברי ועדת הבחירות וגדעון
בן אברהם מזכיר ועדת הבחירות.
ר"ה מעלה להצבעה אישור ועדת הבחירות כדלקמן:
יצחק רייך –יו"ר הועדה ,חברי ועדת בחירות כל חברי המועצה ומזכיר ועדת הבחירות
גדעון בן אברהם.
המועצה מאשרת הקמת ועדת בחירות כדלקמן יצחק רייך –יו"ר הועדה ,חברי הועדה כל
חברי המועצה ומזכיר ועדת הבחירות גדעון בן אברהם.
ר"ה :ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה דורשת  2מזכירים בכל קלפי בהתחשב במס'
המצביעים הגבוה בקלפיות ובאחוז הבחירה הגבוה ברכסים בד"כ ובהתייחס לעובדה
שיום הבחירות מוכרז כיום שבתון שאמור להגדיל את אחוז ההצבעה.
חנה ויסמן :מהיכרות בבחירות קודמות אני תומכת בבקשה זו.

הישיבה הסתיימה ב18:40-
רשם :גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה

יצחק רייך
ראש המועצה
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