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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין (ישיבת הזדהות הסיעות)
מספר  71/71מיום 81.1.8.71
נוכחים :ליאת שוחט ,ננה חן ,ז'אנה כהן ,איגור יקובוב ,חיון דוד ,נחום יעקב ,טל אשכנזי ,ליאור
אגאי ,ליאת בן בסט ,עוזי אהרון ,אפי גוטמן ,ימית קרקוקלי ,סבח יוסף ,עופר בוזי ,אילה ברטה.
נוכחים :עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה ,עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,רו"ח גיל
גבריאל – גזבר העירייה ,רמי בן -סעדון– מבקר העירייה ,אפרת סקעת -תקציבאית,
אורן קורנפלד – דובר העירייה ,יונית דלאל – מנהלת לשכת ראש העירייה.
על סדר היום:
 .7ישיבת הזדהות הסיעות במועצה
הישיבה נפתחה בשעה 71:8.
ראש העירייה:
אני פותחת ישיבת מועצה שלא מן המניין  02/02בנושא ישיבת הזדהות הסיעות במועצה .אני
מתכבדת להציג את איתן כהן ,שילווה אותנו בחודשיים הקרובים וישמש כמנהל הבחירות
מטעם משרד הפנים לעיריית אור יהודה.
סעיף א' – הזדהות חברי מועצה .כל אחד צריך להגיד איזה סיעה הוא ,אם הוא בא כוח הסיעה
ומי ממלא מקום שלו.
איתן כהן:
שמי איתן כהן ,אני עובד משרד הפנים כמנהל תחום של תקציבי פיתוח ותקציבי ברשויות
מקומיות ואני אלווה אתכם בחודשיים הקרובים.
נתחיל בהליך ההזדהות .הליך ההזדהות הוא חלק מאוד חשוב לחברי המועצה לבחירות
הקרובות .אין קשר בין מה שהיה לבין מה שיהיה .לכל חבר מועצה הזכות להזדהות .תאריך
הגשת הרשימות הינו במהלך חוה"מ סוכות .על כולם החובה להגיש רשימה בתאריך זה.
הליך ההזדהות הוא קריטי לעניין הגשת הרשימות .האם תחוייבו בעירבון? האם עליכם להחתים
תומכים? ההזדהות שלכם היום ,על-ידי בא כוח ,תחייב אתכם להליך מסויים בעת הגשת
הרשימות.
יש לי את מספרי הזהות שלכם .מה שאני צריך לראות כעת זה את תעודת הזהות עצמה ,ואת
של בא הכוח מטעמכם .אבקש שכל אחד יאמר לי את שמו ,את שם בא הכוח ,את הסיעה הצפויה

לבחירות הקרובות כולל אותיות זיהוי ואת המספר הסידורי באותה סיעה .אצל בא הכוח אבקש
לדעת את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות .אבקש לפגוש בנציג .בא כוח הוא הנציג של
הסיעה לכל ההתנהלות מולי .לא חובה להציג ממלא מקום ,אך ככל שיש ,נא להעביר פרטים
דומים לפרטי בא הכוח.
נציג שלא נמצא חובה עליו להודיע מראש עד תאריך שהיה על הזדהותו וחובתו גם להודיע לחברי
המועצה ולראש הרשות .מר יקובוב לא נמצא והוא עידכן אותי בבא כוחו ,בזמן ,וגם את שאר
חברי המועצה .איגור יעקובוב הזדהה כחלק מסיעת אור יהודה ביתנו ,ב"כ הסיעה היה חברת
המועצה ז'אנה כהן.
דו"ח קביעת סיעות הוא רלוונטי כדי לתת תמונה פוליטית ליושבים סביב השולחן ,הוא רלוונטי
לעניין מימון ולעניין ערבויות .ברגע שאנו סוגרים את ישיבת ההזדהות ,אנו ממנים ועדת בחירות.
כל חבר מועצה שמזדהה רשאי שיהיה מישהו מטעמו או הוא עצמו כחלק מועדת הבחירות.
ועדת הבחירות היא ועדה מייעצת ,היא לא ועדה מחייבת .אני מכנס אותה ,הנוכחות אינה חובה.
החלק השלישי והמשמעותי הוא בחירת היו"ר שחברי המועצה צריכים לבחור .אם חברי
המועצה לא מצליחים לבנות ועדת קלפי ולא מצליחים לבחור יו"ר ,אז לא רק שאני משמש כיו"ר
הזמני ,השר יצטרך למנות את ועדת הבחירות.
עוזי אהרון:
חברי הועדה חייבים להיות תושבי העיר?
איתן כהן:
כן.
החברים מזדהים בפני מר איתן כהן – מנהל הבחירות בתעודות מזהות.
איתן כהן:
ביקשתי בהודעתי המקורית שבאי הכוח יהיו נוכחים בישיבה .אצל מספר קטן מכם ,בא הכוח
אינו נמצא .ראשית ,אם מישהו לא קיבל את ההודעה ,תאמרו לי כדי שנדע לתקן להבא.
עוזי אהרון:
אני לא קיבלתי.
איתן כהן:
ביצעתי את הרישום .אבקש מבאי הכוח אשר לא נמצאים ,לנציגיהם לקרוא להם לישיבה כל
עוד היא מתקיימת .ככל שבאי הכוח לא יגיעו ולא יוצגו בפניי תעודות הזהות שלהם ,אבחן את
הנושא מול הלשכה המשפטית במשרד הפנים.
אני מבוקר גם על ידי עצמי ,גם על ידי אלו שמעלי וגם על ידכם אז חשוב לי שכולכם תהיו
בערנות ,גם בנושאים אשר פחות קשורים אליכם .אם אני עושה טעות ,אני רוצה שאתם תעלו
על זה ,בדיוק כמו שאני רוצה שאני והממונים עלי והתושבים יעלו על הטעויות של כולנו—כדי
שנוכל לתקן.

לא נמצאים :אהרון מימון וציון גזלה.
ליאור אגאי:
אני אהיה בא הכוח במקום ציון גזלה.
אהרון מימון הגיע לישיבה.
איתן כהן:
כל  03חברי המועצה ,גם חבר שצפוי לפרוש ,הכריזו והזדהו מולי .כל אחד מכם זכאי לחבר
בוועדת הבחירות ולממלא מקום ,כצורך .כפי שאמרתי ,הוועדה היא וועדה מייעצת ולעניות
דעתי ,ישיבה יכולה להתקיים עם שליש מהחברים .מי שנבחר כיו"ר ,אין לו ממלא מקום.
מודיעים לאיתן כהן את שמות חברי הועדה וממלאי המקום
ראש העירייה:
מי מציע את עצמו כיו"ר ועדת בחירות?
עוזי מציע את עצמו.
מי בעד עוזי אהרון כיו"ר ועדת הבחירות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את עוזי אהרון כיו"ר ועדת בחירות.
איתן כהן:
אני מכנס עכשיו רבע שעה ישיבת ועדת בחירות ראשונה.
הישיבה ננעלה בשעה 71:..

__________________

_________________

יונית דלאל
מנהלת לשכת ראש העיר

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

