
 

 

07.01.2018   
  

  01/2018מס'  לא מן המניין מועצהפרוטוקול ישיבת 
  

  .17:00בשעה  07/01/2018  ראשוןהישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
  

  בישיבה השתתפו:

  .ממונה על מחוז הצפון ונציג שר הפניםמר בועז יוסף,  .1

 המועצה. חברמר דני רוטשטיין,  .2

  ועצה.גברת מאיה אושר, חברת מ .3

 .מועצה , חבררמי יחיאמר  .4

 .ת מועצה, חברגברת סימה חמו .5

 מר מהדי דעבוס, חבר מועצה לשעבר. .6

 

 

  בישיבה נוכח: 
  

 מר בלאל חאג', ממונה רשויות. .1

 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .2

 מר חסן מוגרבי, גזבר/ מזכיר המועצה לשעבר. .3

 מר ראוף נח'לה ממ"מ גזבר המועצה. .4

 

  :יום סדר נושאים לדיון
  

 מועצה. ראשבחירת  .1

 .בחירת בעלי זכות חתימה .2

 אישור מורשה חתימה. .3

  
  

יתחילו  שתושבי הכפרים הדרוזים בגולןהיום מתחילים בתהליך היסטורי בועז יוסף: 
  .לבחירת ראש המועצה וחברי המועצהבהליך דמוקרטי 

נמצאת בקצה של המדינה זה הפריפריה של שהמועצה היא מועצה דרוזית 
חלקם נמצאים בו באמת אנחנו מודים הפריפריה יחד עם חברי המועצה ש

לחברי המועצה מודים לראש המועצה על העבודה, השירות ומקווים שיהיה 
המשך ויהיה שיתוף פעולה בין ראש המועצה הקודם לבין ראש המועצה 

  החדש, אני מאחל הצלחה לכולם.
  

  דיון: 
  הממונה על מחוז הצפון פותח את ישיבת הראשות הראשונה.

חברי המועצה צריכים להשבע צו המועצות המקומיות לג'  35בועז יוסף: עפ"י סעיף 
  אמונים אני מקריא את הנוסח והחברים יגידו "מתחייב אני".



 

 

ותי ח"אני מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שלי
  במועצה".

  דני רוטשטיין: אני מתחייב
  רמי יחיא: אני מתחייב

  סימה חמו: אני מתחייבת.
  מאיה אושר: מתחייבת אני

  הצלחה לכולם. מאחלי בועז יוסף: אנ
  

 מועצה.ראש בחירת   .1

  מציע לבחור את דני רוטשטיין לראשות המועצה.בועז יוסף: 
בדיקות אחר הוא נבחר בקפידה רבה ללדני יש ניסיון רב כמנכ"ל מ.א.גולן  

  .כאלו ואחרות שעשינו
  מי בעד בחירת דני רוטשטיין לראש המועצה?

  
חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד בחירת דני רוטשטיין  :1/2018מס'  ההחלט

  שות המועצה.אלר
  

 בחירת בעלי זכות חתימה. .2

ע מזכיר/גזבר סיים את עבודתו אנו מאחר וחסן מוגרבי שהיה עד לפני שבובועז יוסף: 
  נדרשים למנות מ"מ גזבר שיהיה בעל זכות חתימה כנדרש.

 מציע את ראוף נח'לה שהינו מנהל החשבונות הראשי למלא את מקום הגזבר  
  חודשים.כ, תהליך שייקח עד לסיום בחירת הגזבר

  ?יכול להיות גזבר קבועסימה חמו: למה הוא לא 
  הוא לא רואה חשבון.כי חסן מוגרבי: 

  
ממלא לחברי המועצה החליטו פה אחת למנות את ראוף נח'לה  :2/2018מס'  החלטה  

  מקום גזבר הרשות עד בחירת גזבר חדש.
ימה הוא ממלא מקום גזבר שיש בזה אחריות לא רק בועז יוסף: הוא לא רק מורשה חת

  חותם. יש לזה אחריות משמעותית אחריות על מה שהוא חותם.
  

 אישור מורשה חתימה. .3

שניהם יחד  המועצה. חתימתכחוק זה ראש המועצה וגזבר בועז יוסף: מורשה חתימה 
ראש המועצה דני  :חתימהה לכן יש לאשר את מורשה מחייבת המועצה.

  ממלא מקום גזבר הרשות ראוף נח'לה.רוטשטיין ואת 
  
  :חברי המועצה החליטו פה אחד למנות את :3/2018מס'  החלטה   

 מר דני רוטשטיין ראש המועצה.  .א

 מר ראוף נח'לה ממלא מקום גזבר הרשות.  .ב

  .של המועצהתימה חלמורשי ה
  

  דני אתה ראש המועצה אלה חברי המועצה שלך.   בועז יוסף:
  

  ראוף נח'לה נכנס לאולם הכיר את ראש וחברי המועצה והנוכחים.



 

 

את משמעות  ובועז יוסף מודיע לו על בחירתו כממלא מקום גזבר המועצה ומסביר ל
  הבחירה והאחריות הקשורה בה.

ישיבות המועצה לפי משך מתי תנהל את עם חברי המועצה בהדני אתה תקבע בועז יוסף: 
הנוחיות שלהם, מינוי הועדות ומועדי כינוסם ותיאום מועדים כדי לא להטריח 

  אותם מעבר למקובל.
  חודשים ראש מועצה וחברי מועצה עד לקיום הבחירות. 10אתם תהיו למשך   
  אני מאחל לכולם בהצלחה.  
    

  
פונה לחברי המועצה לשים את טובת התושבים בראש מעיינם ומקווה שתושבי הכפר 

  .ודמוקרטיותבבחירות ישירות  ותיבחרו לעצמם מועצ הכפריםושאר 
  

  .17:40הישיבה ננעלה שעה 
  

  
____________________  

   
  דני רוטשטיין 

  
  המועצה ראש


