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 בנושא הזדהות סייעות ייןפרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנ

 , י"ב אב תשע"ד8.2018.31', בשהתקיימה ביום 

 

: ד. אפרצב, , א.זכריה, , ש. לבקוביץ, ש.רואס, ל.שרייבר  , ל. ליבוביץ, :  נוכחים
 .י. זרגרי, א.גורן.

 .: י. גרוסמןחסרים

 מנכ"לית המועצה -לילך גבע :מוזמנים
 

 יועמ"ש -עו"ד אייל נון                       

 מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים –מגד חגגרה                        

 מזכירת הבחירות -יעל אג'ימן                       

 מנהלת לשכה -נה רייכמןיא                       

   

 על סדר היום:

מאחל לכולם מערכת בחירות מועילה שתוביל לתוצאה הטובה ביותר  :ד.אפרצב
מנהל בחירות מחוזי  – מג'ד חגגרהמציג את מר מבחינת התושבים. 

מטעם משרד הפנים וכן את יעל אג'ימן אשר תהיה מזכירת הבחירות, 
 מטעם המועצה.

 

כללי על תפקידו כמנהל הבחירות בקצרין ועל תהליך  נותן הסבר :מג'ד חגגרה
 הבחירות.

 

 הסיעות במועצה: הזדהות . 1

 ברשות דימי אפרצב. יםעמזדהה בשם סיעת הקצרינ –דימי אפרצב 

  דימי אפרצב –בא כח הסיעה        

 . שרון רואס –ממלא מקום בא כח הסיעה            
 

 ברשות דימי אפרצב. מזדהה בשם סיעת הקצרינעים –שרון רואס 
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 דימי אפרצב  –בא כח הסיעה              

 שרון רואס . –ממלא מקום בא כח הסיעה           

 

 מזדהה בשם סיעת הקצרינעים ברשות דימי אפרצב. – שרון לבקוביץ

 דימי אפרצב  –בא כח הסיעה              

 שרון רואס . –ממלא מקום בא כח הסיעה           

 

 מזדהה בשם סיעת הקצרינעים ברשות דימי אפרצב. –ייבר  לילך שר

 דימי אפרצב  –בא כח הסיעה              

 .שרון רואס –ממלא מקום בא כח הסיעה           

 

 מזדהה בשם סיעת קצרין תנצח ברשות ויקי בדריאן. - אבירם גורן

 חיים לחיאני   –בא כח הסיעה    

 עינב פרץ  – ממלאת מקום בא כח הסיעה         

 

 מזדהה בשם סיעת קצרין תנצח ברשות ויקי בדריאן.  –  יעל זרגרי

 חיים לחיאני   –בא כח הסיעה    

 עינב פרץ  –ממלאת מקום בא כח הסיעה          

 

 מזדהה בשם סיעת יחד למועצה חזקה –אורי זכריה 

 אורי זכריה –בא כח הסיעה           

 .צביקה ציבוטרו  –הסיעה  ממלא מקום בא כח            

 

 מזדהה בשם סיעת הקצרינעים ברשות דימי אפרצב. – –לילך לייבוביץ 

 דימי אפרצב  –בא כח הסיעה              

 שרון רואס . –ממלא מקום בא כח הסיעה           
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 מזדהה בשם סיעת קצרין תנצח ברשות ויקי בדריאן.   –יוני גרוסמן  

 ים לחיאני חי  –בא כח הסיעה    

 .עינב פרץ  –ממלאת מקום בא כח הסיעה          

 .)שלח הודעת הזדהות בכתב מצ"ב(   

 

 1-עם סיעת קצרין תנצח ו 3חברי מועצה הזדהו עם סיעת הקצרינעים,  5מ. חגגרה: 
 עם סיעת יחד למועצה חזקה, ע"פ מפתח זה יש להציע מועמדים לועדת הבחירות.

 

 בחירת ועדת בחירות: .2

שלומי דבס,  מציע בשם סיעת קצרין תנצח את המועמדים הבאים: גורן: .א
 עינב פרץ ואושרי אבוחצירא.

מציע בשם סיעת יחד למועצה חזקה את אורי זכריה וכממלא מקום :א.זכריה 
 את צביקה ציבוטרו.

בני נפתלי,  : מציע בשם סיעת הקצרינעים את המועמדים הבאים:אפרצב ד.
 י, נורית מאירוביץ וחדווה אלנקרי.חיים לבקוביץ, מאיר גיג

 

 .החלטה: אושר הרכב ועדת הבחירות המוצע 

 )פה אחד(.

 

 בחירות יו"ר ועדת בחירות: .3

 את בני נפתלי כיו"ר ועדת בחירות.: מציע ד. אפרצב      

 : מציע את עינב בן סימון פרץ כיו"ר ועדת הבחירות.גורן  .א
 

ס, ש. לבקוביץ, ל. לייבוביץ , בעד הצעת ד. אפרצב: ד. אפרצב, ש. רוא
 (5שרייבר.)ל.

 (3בעד הצעת א. גורן: א. זכריה, א. גורן, י. זרגרי)

 :  כיו"ר ועדת הבחירות בקצרין נבחר בני נפתליהחלטה

(5.) 
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 15.8.2018מודיע כי כינוס ועדת הבחירות הראשון יתקיים ביום ד' מ. חגגרה :
בתשובה לשאלת א. זכריה לתלונות בנוגע בחדר הישיבות במועצה.  17:00בשעה 

ניתן לפנות או באתר משרד הפנים סולה במערכת הבחירות למי פונים? להתנהגות פ
 .או אלי או למשטרה במידה ומדובר בעבירה פלילית

 

 של הקלפיות: מיקומן .4

קלפיות ביישוב, לאחר הסיור שקיימתי יחד עם המשטרה הוחלט  10יש  : מ.חגגרה
ביה"ס , גולן -אולפנת קצרין , להציב את הקלפיות במיקומים הבאים

בהתאם להנחיות דרכי נועם ומרכז צעירים , בכל מבנה קלפי נגישה, 
מתקיים דיון בהשתתפות: א. זכריה, מ. חגגרה,  י.  משרד הפנים. 

רת המיקומים ואיסור קיום קלפיות במבנה בו זרגרי בנוגע לבחי
 מתקיימת תפילה.

 

 

 רשמה ל.  גבע                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


