
                                          

 

 
 8/171/6מיום  81/6פרוטוקול מליאת מועצה 

 משתתפים
 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה

 חברת קואליציה-ליאורה כהן
 חבר קואליציה-יחזקאל חכם
 חבר קואליציה-עודד הלפרין

 חברת קואליציה-ניצן אדרי
 חברת אופוזיציה-חנה לוי אטלי

 חבר אופוזיציה-שקד גולדמן
 נעדרו

 באישור ראש המועצה. - חברת קואליציה-איילת כהן
 באישור ראש המועצה. - חבר קואליציה-נדב רחמים

 נוכח
 שלמה אלקחר

 
 על סדר היום:

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (/

 , המצ"ב.521/6החלטה אישור קביעת קריטריונים לשילוט בחירות כמפורט בהצעת  (2

 דיווחי ראש המועצה (8

  :שהוגשה לראש המועצה ע"י חברת  81/6הוקראה שאילתא מס' בתחילת הישיבה
המועצה הגב' חנה לוי אטלי וראש המועצה מר יוסי דולה השיב באמצעות דף 

 שחילק לנוכחים והמצ"ב גם באותו דף.
 לטותהח

/)  
 לעיון חברי המועצה. הוגש דף התבר"ים 

2) 
 521/6כמפורט בהצעת החלטה כנדרש קריטריונים לשילוט בחירות  המאשרתהמועצה 

 המצ"ב.
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד קודם  5בעד האישור: הצביעו 
 . וכמו כן הצביע בעד מר שקד גולדמן חבר האופוזיציה.לכן בישיבת ההנהלה

 בדיון. ה האופוזיציה שנכח תחבר גב' חנה לוי אטלי  נמנעה:
  ., מאושרתקביעת קריטריוניםהמצ"ב, בנושא  521/6לפיכך הצעת החלטה 

  סתירותימצאו  םכי הוראות החוק גוברות על הנקבע אנוסף לכך נקבע. 
 

 יוסי דולה                                                                                               
 ראש המועצה                                                                                            

 רשם: שלמה אלקחר.



                                          

 

 
 8/171/6 -שתתקיים ב 081/6שיבת מועצה י

 דף תבר"ים –על סדר היום  /סעיף 
 
 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר 
כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי רגילים ובו 

  ניתן לעקוב אחר התקדמות גיוס הכספים וההוצאות לעבודות המבוצעות במסגרות אלו.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                                                                     שלמה אלקחר
 מזכיר וגזבר המועצה                                                          ראש המועצה



                                          

 

 8/171/6 -שתתקיים ב 081/6שיבת מועצה י
 1825/ טההצעת החל - על סדר היום 2סעיף 

 
 

 כנדרש קריטריונים לשילוט בחירות כדלקמן: מתבקשת לאשרהמועצה 
 

מ', על לוחות המודעות ולא יותר  /על  0.60מותר לתלות פלקטים בגודל של עד  ./
מפלקט אחד של כל רשימה על לוח בודד, על מנת לאפשר לכולם מקום לעשות 

 זאת.

מותר לתלות שלטים על חזיתות מבנים וגדרות בהצמדה מלאה אליהם, שלא  .2
מ'  2./ -תעופפו ברוח ויגרמו למטרד לציבור הולכי הרגל גובה השלט לא יותר מי

 ואורכו ללא הגבלה.

כרוזים ופליירים יחולקו רק דרך תיבות הדואר הרשמיות או בבתי התושבים. חל  .8
 איסור על חלוקתם ברשות הרבים או הצמדתם למכוניות.

ועצה ו1או יוסר כל מי שיחרוג מהכללים הנ"ל תופסק פעולתו זו ע"י פקח המ .8
 שילוט שאינו עומד בכללים האמורים.

 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,
 

 
 

 יוסי דולה                               שלמה אלקחר
 ראש המועצה                    גזבר ומזכיר המועצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 6-8/תשובה לשאילתא מס' 
 המצ"ב – 8181/6מיום 

 
פרוטוקולים של ישיבות אישור של הגברת חנה לוי אטלי בעניין, שאילתא:  

 המועצה
 

 עפ"י פקודת העיריות יש לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה.השאילתא: 
בישיבות האחרונות של המועצה לא הובאו  כלל וכלל לאישור פרוטוקולי  ישיבות 

 המועצה.
 

 על כן לטעמי, יש להביא לאישור את כל הפרוטוקולים שלא נעשה כן לגביהם.
 

 מבוצע נוהל זה כפי שמתבקש בפקודת העיריות. שאלתי היא מדוע לא
 
 

 :בתשובה לשאילתא הנ"ל אענה כדלקמן
 

למועמדת לראשות המועצה המציגה האם לא הגיעה העת  ,והזויהגברת נכבדה  (/
לרדת לי מהגב  ,ובעלת ניסיון רב בתחום הניהוליאת עצמה כמועמדת מובילה 

עם השטויות שאת  ולשאול שאלות מטומטמות הגוזלות את זמני בהתעסקות
  מעלה ושואלת?

 
האם לדעתך לא כדאי לפני שאת מעלה שאילתות כאופזציונרית לוחמת,  (2

את האומץ לעמוד מול יש לך וטוענת שרק בפני ציבור התושבים  ןומתגאה בה
 את הנושאים על בורייםתלמדי קודם ש - הנורא והיחיד  יוסי דולה השליט –

מבזים בסופו של דבר ואשר  ,באופן שוטף ומיותר  םשאת מתעסקת עמלפני 
 הכפר. להצטייר כשוטת אותך וגורמים לך 

 
בה את טוענת שהנוהל לאישור פרוטוקולים נדרש זו שאלתך גוף ב ,הפעםהרי  (8

 . נתונה התשובהבפקודת העיריות, 
 

שלתפקיד היו"ר  ,מועצה מקומית אלאה יאנו איננו עיריוהואיל והתשובה היא:  (8
פקודת העיריות לא חלה עלינו ואנו עובדים  ,שלה את רצה בבחירות הקרובות

 שבו אין אנו נדרשים לנוהל שציינת. ,על פי צו המועצות המקומיות
                                                                                 

 במיאוס רב,                                                                                  
 

 יוסי דולה                                                                                   
 ראש המועצה                                                                                

 


