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 10 מוזמנים:

 11 חברים:

 12 מ"מ ראש המועצה -  אלדד בר כוכבא ד"ר עו"ד

 13 סגן ראש המועצה -   מר יואב קעטבי

 14 סגן ראש המועצה -   מר אלי אטיאס

 15 חבר המועצה -   ר אבי כאכוןמ

 16 חבר המועצה -   מר איציק לב

 17 חברת המועצה -   יגור-גב' הגר פרי

 18 חבר המועצה -   מר אפרים מעודה

 19 חבר המועצה -   מר מיכה מגידש

 20 חבר המועצה -   מר יעקב צדקה

 21 חברת המועצה -   גב' חיה בן צבי

 22 חברת המועצה -   גב' שרון בן צור

 23 חברת המועצה -    גב' רינה רונן

 24 חבר המועצה -   מר נחמיה מנצור

 25 חבר המועצה -    רון לירםמר 

 26 נוכחים:

 27 יועץ משפטי -  עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 28 גזבר ומזכיר המועצה         -רו"ח רן גלר                                 
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 1 מנהלת לשכה      -גב' צילה כהן                           

 2 

 3 

 4 ם:על סדר היו

 5 הרשויות המקומיות )בחירתלחוק  26ב',  24בחירת ראש רשות בהתאם לסעיפים  .1

 6 .1975 –ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה  

 7 

 8 פ ר ו ט ו ק ו ל

 9 

 10אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת היום לבחירת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11לבחירות ראש המועצה, מחליפו של חיים געש, לקראת התקופה עד 

 12 . 2018באוקטובר 

 13אני מעביר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי, עו"ד ג'ובראן, שיפרוס בפני  

 14 חברי המועצה את סדר ההצבעה והנוהל.

 15ערב טוב לכולם. אני רק רוצה להסביר את המסגרת והתהליך שאנחנו  ובראן:’ד ג”עו

 16-בעקב התפטרותו של מר חיים געש מראשות המועצה  ,נכנסים אליו

 17השנה על המועצה למעשה לפעול בהתאם לחוק הרשויות  5.11

 18 המקומיות, בחירת ראש הרשות.

 19ב' מסדיר את ההליך ואומר שחדל ראש רשות לכהן מכל אחת  24סעיף  

 20מן הסיבות המנויות בפסקאות לעיל, שזה שנה או פחות לפני מועד 

 21הבחירות, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות מבין חבריה לפי 

 22 . 26ת סעיף הוראו

 23חל על ההליך עצמו, כלומר  26ב' קובע את חובת הבחירה,  24למעשה  

 24כיצד בוחרים. ההליך, למי שלא מכיר, הוא זה, יש לנו כמה סבבים 

 25חברים  8בהתאם כמובן לתוצאות. המועמד צריך לקבל במקרה שלנו 

 26תומכים בו על מנת לזכות בזה. ואם אין אז בעצם עוברים להצבעה 

 27 ישית, וזה בהתאם. שנייה ושל

 28ההצבעה היא הצבעה פומבית. אנחנו צריכים, בראשית ההליך בעצם  
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 1הצגת מועמדויות של החברים, מי מציג מועמדות, ואז הצבעה על כל 

 2 אחד מהחברים. במידה ויש לנו את הרוב אז סיימנו למעשה את ההליך.

 3 נציג של משרד הפנים צריך להיות כאן? א. לב:

 4לא חייב. אני שוחחתי איתו לפני שבועיים והוא לא היה בטוח לא,  ובראן:’ד ג”עו

 5 שישלחו מישהו.

 6 לא היה בטוח. אז הוא לא חייב. א. לב:

 7 לא, אין חובה.  ובראן:’ד ג”עו

 8 מה החוק אומר? בחוק אין חובה? יגור:-ה. פרי

 9לא. זו הצבעה, זאת ישיבה שלא מן המניין כמו כל ישיבה מבחינת  ובראן:’ד ג”עו

 10 ה, רק שסדר היום הוא מיוחד וחריג שזה בחירת ראש רשות. הפרוצדור

 11 יאללה, בכבוד, תתחיל.  א. כאכון:

 12כן. אנחנו ניגש, רבותי, מי שמועמד בבקשה שיגיד את עצמו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 לפרוטוקול. יש מועמדים נוספים שמגישים את עצמם? 

 14 כן.  א. לב:

 15 דות? מי מציג את המועמ ובראן:’ד ג”עו

 16 שניים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 שלוש. אתה גם מציג. א. לב:

 18כן, אני גם. לא, אבל בנוסף, רבותי. אתם יודעים את   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19אוקי. ההצבעה יגור. -הכוונה, בנוסף. בנוסף אלי גם איציק לב והגר פרי

 20 הולכת לפי שם משפחה שמית, אז ההצבעה תהיה תחילה עלי. 

 21 רגע, לפני שאתה מצביע רק, אני רוצה להגיד משהו אחד קטן. א. לב:

 22 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23אני חושב שיש פה הזדמנות, עברנו את כל השבועיים האלה שהם היו  א. לב:

 24אלטרנטיבות. אם עד עכשיו לא  מאוד סחור סחור ובעייתיים, יש

 25יש פה שני אלטרנטיבות נוספים, שתי, חשבתם שיש אלטרנטיבות, אז 

 26 שאנחנו רוצים לחשוב עליהם. 

 27ואני לא רוצה להמשיך כל  אז אני מבקש ממכם קחו את זה בחשבון 

 28תהיו התהליך שתזכרו את עצמכם מה אמרתם בכל התקופה האחרונה. 
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 1 כנים עם עצמכם. תודה.

 2 יש למישהו לפני שעוברים להצבעה לומר משהו בנוסף?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 מה שהיה להגיד דיברנו בשבועיים האחרונים בינינו.  יגור:-ה. פרי

 4תודה. יש למישהו לומר לפרוטוקול? תודה רבה. נלך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5ליתרת  להצבעה. אני מציג את מועמדותי לראשות המועצה המקומית

 6 התקופה. מי בעד? 

 7 לרשום שמית. יואב, יעקב, חיה, שרון, רינה, נחמיה, מיכה, אפרים ואבי. ובראן:’ד ג”עו

 8 ואלי אטיאס. א. כאכון:

 9 חברים. 11. 11ואלי. סליחה.  ובראן:’ד ג”עו

 10 נגמרה ההצבעה. אני רוצה לומר לחברים תודה רבה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 זל טוב.מ ובראן:’ד ג”עו

 12 תודה רבה לחברים שהביעו בי אמון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 )מחיאות כפיים(

 14בנסיבות הקיימות שנוצרו שחיים געש מתפטר, אני רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15לשלוח לו בשמכם ובשמי רפואה שלמה. הייתי מעדיף שהקדנציה הזאת 

 16ה גם הייתה התוכנית, אבל תסתיים כמתוכנן וחיים יישאר איתנו, ז

 17 לצערנו הרב זה לא התאפשר. 

 18אנחנו נכנסים לתקופה, רק לחברים לומר, תקופה לא פשוטה, עם  

 19גדולים ונצטרך לשבת ישר ביום ראשון על העבודה, להמשיך  קיצוצים

 20אותה וגם יתנהל בהמשך משא ומתן קואליציוני בנושא הרכב 

 21 הלה המורחב והועדות.הקואליציה. או שבעצם לא צריך, הרכב ההנ

 22לכם שזה לא פשוט אני רוצה להודות לכם שוב על התמיכה, להגיד  

 23הנושא, שקלתי את זה היטב, את ההתמודדות גם, את כל העבודות שיש 

 24פה בדקתי אותם. אני צרוד כבר בגלל השבוע, שבועיים האחרונים 

 25ל עשהייתי צריך לדבר על כל מיני דברים שקשורים למועצה וכבר לכעוס 

 26 כל פעם יש לנו קיצוצים אחרים. 

 27ובשבוע האחרון התבשרנו  4,5-, זה עלה ל2,5אם התבשרנו על קיצוץ של  

 28בהסעות ונושא  7לדרג אחוז בעקבות העלייה  50-אחוז ל 80-עוד קיצוץ מ
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 1 החינוך.

 2כל הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון בהמשך הפעילות שלנו ואנחנו  

 3קציב מאוזן כבר בתוך השבועיים רוצים להגיש כמה שיותר מהר ת

 4תודה רבה לכולכם הקרובים על מנת לאשר אותו ולהמשיך את העבודה. 

 5 ובהצלחה לכולם. 

 6 תודה רבה. ובראן:’ד ג”עו

 7 הישיבה נעולה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 

 9 סוף הישיבה

 10 


