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 13.12.15 –שהתקיימה בבית המועצה ביום ראשון א' בטבת תשע"ו 

 

 נוכחים :

אפיקים, אלון  –אלומות, מוטי קומרוב  –אהוד בן אפרים , המועצהראש  –יוסי ורדי 

אשדות מאוחד, אורן  –אשדות איחוד, אלי ארזי  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –מרימסקי 

האון, אברהם  –דגניה ב', חוה ישי  –דגניה א', רם חכמון  –גנוסר, עודד גנני  –שפיצר 

 –כנרת קיבוץ, ראובן סמית  –כנרת מושבה, גור מלמד  –חוקוק, אוריה מאירי  –קופר 

פוריה נוה  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –גב, שמעון שושן -עין –מעגן, עוזי קרן 

רביד, עדיאל  –פוריה עילית, דני דותן  –פוריה כפר עבודה, דני סחייק  –עובד, יוסי עמר 

 תל קציר . –חלמיש 

 חסרים :

שער  –מסדה, יהודה כהן  –מנצר  בית זרע, ניר –אלמגור, שרה יסעור  –זהבה פרל 

 הגולן.

 מוזמנים :

 עפרה פייקוב , איריס שובל, רענן סרי .

 סדר היום :

 הודעת  ראש המועצה על סיום תפקידו . .1



 

 

 

 בחירת חבר/ת מליאה לתפקיד ראש המועצה . .2

 אישור הרכב ועדת הבחירות . .3

 

 נדון, סוכם, הוחלט 

 הודעת ראש המועצה על סיום תפקידו : .1

 –ראש המועצה יוסי ורדי הודיע על סיום תפקידו כראש המועצה האזורית עמק הירדן 

שנה הקדיש את חייו למועצה ועשה ככל שניתן למען התושבים  13יוסי ציין כי במשך 

והישובים  במועצה שיקרים מאוד לליבו, בהזדמנות זו הודה יוסי לכל חברי המליאה על 

 למחליפו הצלחה . השותפות בעשיה הרבה במועצה ואיחל

 בחירת חבר/ת מליאה לתפקיד ראש המועצה .2

מנכ"ל המועצה דודו פרץ מסביר את הנוהל לגבי בחירת חבר מליאה לתפקיד ראש 

המועצה ומבקש מהחברים כי מי מוכן להעמיד את עצמו לתפקיד או להציע חבר מליאה 

ב ושל עוזי קרן, אחר יציג את שמו; חברים במליאה הציעו את מועמדותם של מוטי קומרו

 ואילו אלי ארזי הציע את מועמדותו הוא .

 לאחר סבב הצבעה ראשון נתקבלו התוצאות הבאות :

 קולות . 5 –מוטי קומרוב 

 קולות . 8 –עוזי קרן 

 קולות . 2 –אלי ארזי 

עפ"י החוק יבחר חבר מליאה שקיבל מחצית מקולות חברי המליאה, מכוון שאף אחד 

 בקש לבצע הצבעה שניה בה נתקבלו התוצאות הבאות :מהחברים לא קיבל זאת מ

 קולות 5 –מוטי קומרוב 

 קולות 11 –עוזי קרן 



 

 

 

 קולות 2 –אלי ארזי 

עפ"י התוצאות עוזי קרן קיבל את מירב הקולות המהוים יותר ממחצית קולות המצביעים, 

 יום . 60 -ולכן עוזי קרן נבחר לראש המועצה עד לבחירות שיערכו בעוד כ

 אישור הרכב ועדת בחירות .3

 הח"מ מבקש מחברי המליאה לאשר את הרכב ועדת הבחירות :

 חבר ועדה ויו"ר . 022097224דודו פרץ מ.ז.   .א

 חבר ועדה וסגן יו"ר . – 050188994עזרא מכפש מ.ז.  .ב

 חברת ועדה . – 022825012רותי ביסקר מ.ז.  .ג

 חברת ועדה . – 58215906אורית כהן מ.ז.  .ד

 חבר ועדה . 011213089 –.ז. שבתאי קופלמן מ .ה

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את ההרכב . 17ברוב של 

 

 

 דודו פרץ : רשם הפרוטוקול
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