ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  42מיום שלישי ה' באב תשע"ה21.7.2015 ,
הישיבה התקיימה באולם הישיבות של העירייה
נוכחים :עופר בוזי ,ברטה אילה ,ימית קרקוקלי ,ליאת שוחט ,ננה חן ,אפי גוטמן ,טל אשכנזי ,עוזי
אהרון ,סבח יוסף ,ז'אנה כהן.
חסרים :דוד יוסף ,ליאת בן בסט ,יחזקאל שקד ,ליאור אגאי ,דוד חיון.
מוזמנים:

עו"ד שלומית שפינדל ,רמי בן סעדון ,בנצי אזאצ'י ,מזל זרחיה ,חמאני דוד.

על סדר היום :בחירת ועדת בחירות והרכבה ,עפ"י סעיף  24לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ"ה .1965 -
)הישיבה נפתחה בשעה (18:10
עופר בוזי ,סגן מ"מ ראש העירייה:
על סדר היום בחירת ועדת בחירות שיתקיימו ב.8.9.2015-
אנו נעשה סבב בין הנציגים .בעיקרון חברי המועצה הם נציגי ועדת הבחירות ,אבל הם גם יכולים
למנות נציג ,כך גם פעלנו בעבר .לא חובה להעביר את השם של ממלא המקום כעת ,אפשר להכניס
אותו בהמשך.
חברי מועצה שלא נמצאים כעת יעבירו בכתב.
סבח יוסף  -אני הנציג ,מ"מ יועבר בהמשך.
עוזי אהרון  -הנציג עוזי אהרון מ"מ עו"ד שילה רצאבי.
טל אשכנזי  -אני אשלח בהמשך.
אפי גוטמן  -מ"מ יעקב לוי.
ימית קרקוקלי  -הנציג הוא ניסים ענבי.
ליאת שוחט  -הנציג הוא ראובן לזר.
אילה ברטה  -אני הנציג.
ננה חן  -אני אשלח.
)דוד חיון הצטרף לישיבה בשעה (18:14
דוד חיון  -הנציג הוא יוסי קרוואני ומ"מ ישלח בהמשך.
ז'אנה כהן  -הנציגה ומ"מ ישלח בהמשך.
עופר בוזי  -הנציג ומ"מ ישלח בהמשך.
יחזקאל שקד  -הנציג יחזקאל שקד ומ"מ הוא רונן מלכי )נמסר על ידי עו"ד עוזי אהרון(.
ליאור אגאי  -הנציג ליאור אגאי ומ"מ ציון גזלה )נמסר על ידי עו"ד עוזי אהרון(.
ליאת בן בסט  -נציגה ליאת בן בסט.
עופר בוזי ,סגן מ"מ ראש העירייה:
אנו עוברים לבחירת יו"ר הועדה .יש נציגים שאתם רוצים להציע?
עוזי אהרון:
אני מציע את עו"ד שילה רצאבי.

עופר בוזי ,סגן מ"מ ראש העירייה:
אני מציע את טל אשכנזי .אם אני זוכר נכון ,אם עו"ד רצאבי לא רשום במרשם התושבים ,הוא לא
יכול להיבחר.
עו"ד שלומית שפינדל:
אני מפנה לסעיף  24לחוק הרשויות המקומיות )הבחירות( התשכ"ה 1995-הקובע כי המועצה תבחר
ועדת בחירות שתהיה מורכבת מנציגי הסיעות שמיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה
רשות מקומית.
אפי גוטמן:
אני מציע את יעקב לוי.
ננה חן:
האם החוק השתנה במהלך השנתיים האחרונות?
עו"ד שלומית שפינדל:
לא השתנה.
ננה חן:
מסתבר שבבחירות הקודמות לא שמו דגש על הסעיף הזה וקיבלנו ייעוץ לא מקצועי .אותה יועצת
משפטית ישבה גם בבחירות הקודמות.
עו"ד שלומית שפינדל:
אני לא יכולה לתת חוות דעת על מה שאני לא נשאלת ומה שאני לא יודעת ,אני נותנת חוות דעת רק
על מה שאני נשאלת ומה שמובא בפני.
עופר בוזי ,סגן מ"מ ראש העירייה:
אני מציע שנבחר את טל אשכנזי פה אחד ,יש לו את הניסיון.
מי בעד טל אשכנזי?
בעד :עופר ,סבח ,טל ,ברטה ,ז'אנה.
נמנעים :עוזי אהרון ,ננה חן.
מי בעד יעקב לוי:
בעד :אפי ,ימית ,ליאת ,דוד.
החלטה :טל אשכנזי נבחר לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות.
עופר בוזי ,סגן מ"מ ראש העירייה:
אנחנו מאחלים לו בהצלחה.
הישיבה הסתיימה בשעה 18:25

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

עופר בוזי
סגן ומ"מ ראש העירייה

