
 

 

 ח"תשע      כסלו                                                                                                                           
 2017       נובמבר                                                                                                                           

 
 בחירת ראש המועצה -  17.11.23מתאריך ( 17/15) 46מס'  מן המניין לא ישיבת  מועצה

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל  
 

  בבניין  המועצה 18:00, בשעה  23.11.17  ,ח"תשע  כסלוב ה'הישיבה  התקיימה   ביום חמישי  
 . בחדר הישיבות

 
,  שרון בן צורחיה בן צבי, יואב קעטבי, אלי אטיאס,  ,  כוכבא אלדד ברעו"ד ד"ר  : משתתפים
ציק לב, אפרים איהגר פרי יגור, רון לירם, אבי כאכון,  יעקב צדקה,  נחמיה מנצור, רינה רונן,

 .מעודה, מיכה מגידש
 

 .חיים געש  :  נעדרים
 

מנהלת  – צילה כהן ,גזבר ומזכיר המועצה –רו"ח רן גלר יועמ"ש ,  –עו"ד ג'ובראן   :  נוכחים
 לשכה

 
 בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה. משודרתומצולמת מתומללת, מוקלטת , הישיבה 

 
 על סדר היום

 
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  26ב', 24בחירת ראש רשות בהתאם לסעיפים 

 .1975 –וסגניו וכהונתם( תשל"ה 
 

הישיבה המיוחדת היום לבחירת ראש המועצה, מחליפו אני מתכבד לפתוח את :  אלדד בר כוכבא
                       .2018של חיים געש, עד לבחירות באוקטובר 

 
, על המועצה  5.11.17 -עקב התפטרותו של מר חיים געש מראשות המועצה ב:  עו"ד ג'ובראן

 לפעול בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות.
את ההליך ואומר שחדל ראש רשות לכהן מכל אחת מן הסיבות המנויות  ב' מסדיר 24סעיף 

בפסקאות לעיל, שזה שנה או פחות לפני מועד הבחירות, תבחר המועצה ממלא מקום לראש 
 .26הרשות מבין חבריה לפי הוראות סעיף 

 חל על ההליך עצמו, כלומר כיצד בוחרים. 26ב' קובע את חובת הבחירה,  24למעשה 
חברים תומכים בו על מנת לזכות ואם אין אז בעצם עוברים  8יך לקבל במקרה שלנו המועמד צר

 להצבעה שנייה ושלישית בהתאם.
מתקיימת הצגת מועמדויות של החברים ואז ההצבעה היא הצבעה פומבית. בראשית ההליך 

 ההצבעה על כל אחד מהם. במידה ויש לנו את הרוב אז בעצם סיימנו את ההליך.
 שיהיה נוכח נציג משרד הפנים.  אין חובה

 
 מי מציג את המועמדות?:  עו"ד ג'ובראן

 
 ב שם משפחה : בר כוכבא אלדד , לב איציק , פרי יגור הגר-לפי א 

 
עברנו שבועיים של סחור סחור. יש אלטרנטיבות. אם עד עכשיו לא חשבתם שיש :  איציק לב

את מה שאמרתם בכל התקופה  אלטרנטיבות, אז יש פה שתי אלטרנטיבות נוספות. תזכרו
 האחרונה ותהיו כנים עם עצמכם.

 
נלך להצבעה. אני מציג את מועמדותי לראשות המועצה ליתרת התקופה , מי :  אלדד בר כוכבא

 בעד?
 
 
 

                



 

 

 בחירת ראש המועצה – 23.11.17( מיום 15/17) 64מפרוטוקול ישיבת מועצה מס'  2דף מס'     
 

 
 

 הצבעה
אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, יואב קעטבי, חיה בן צבי, שרון בן צור, רינה רונן, ) 11  –לדד בר כוכבאאבעד 

 נחמיה מנצור, יעקב צדקה, אבי כאכון, אפרים מעודה, מיכה מגידש(
 

 
נגמרה ההצבעה. אני רוצה לומר לחברים תודה רבה. תודה רבה על הבעת :  אלדד בר כוכבא

 האמון.
ות שנוצרו שחיים געש התפטר, אני רוצה לשלוח לו בשמכם ובשמי רפואה שלמה. בנסיבות הקיימ

הייתי מעדיף שהקדנציה הזאת תסתיים כמתוכנן וחיים יישאר אתנו וזו גם הייתה התכנית אבל 
 לצערנו הרב זה לא התאפשר.

 
 
 

 ישיבה נעולה – 18:10
 
 
 
     _______________                                                    _________________ 

                                                                       עו"ד אלדד בר כוכבא ד"ר                               רן גלר                                                     
 ראש המועצה                                               מזכיר וגזבר המועצה                   

                
                

 


