
  ד"א כסלו תשע"יום ראשון כ
  2013נובמבר  24 

   24.11.2013מיום  1' מועצה מסישיבת פרוטוקול 

ימית , יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, דוד חיון, ברטה איילה, דוד יוסף  :נוכחים
, עוזי אהרון, סבח יוסף, ליאת שוחט, ליאת בן בשט, ליאור אגאי, קרקוקלי

  . ננה חן, בוזי עופר

  . אפי גוטמן  :חסרים

, ש לעירייה"יועמ -ד שלומית שפינדל "עו, ל העירייה"מנכ - י 'בנצי אזאצ  :משתתפים
  .ל"מפמ -דוד חמאני , מבקר העירייה -סעדון -רמי בן

  :על סדר היום

 הצהרת אמונים של חברי המועצה .1

 .האצלת סמכויותו וממלא מקום ראש העירייה סגניםבחירת  .2

 .חברים לוועדות העירייה מינוי .3

 .קביעת מועד קבוע לישיבות מועצה מן המניין .4

 .שונות .5

  )18:07הישיבה נפתחה בשעה ( 

  :ראש העירייה - דוד יוסף 

  . ערב טוב וברוכים הבאים לישיבת מועצת העיר הראשונה בקדנציה זו

  .ערב טוב ואיחולי הצלחה לכל הנבחרים באשר הם

  . הכנתי לכם משהו מתוק כדי שתהיה לכולנו קדנציה מתוקה

אך לפני כן אבקש להדגיש כי זכות דיבור והתייחסות , ברשותכם נפנה לסדר היום
  .מוקנית לכל חבר מועצה אשר שאלותיו והערותיו מתייחסים לסעיף הנדון

בסוף כל ישיבה יוקצה זמן מסוים בו יוכל לנאום על הא ועל דא כאוות , מעבר לכך
  .נפשו

כל מנהלי המחלקות עומדים הגזברית ו, ש"היועמ, ל"אין צורך לציין שהמנכ
  .לכל עניין הקשור לתפקודכם, לרשותכם

, מי שהספיק להכיר אותי כבר יודע שאני דורש שישיבות מועצת העיר תהיינה רציניות
  .אשר תכליתן להועיל לתושבים ולעיר, ענייניות ולא מתלהמות

ך את להפו, גם בקדנציה זו, בניגוד לקדנציות קודמות אני לא אפשרתי ולא אאפשר
  .הישיבות לאופי של שוק

  .עתה נתחיל את הדיון בסעיפים על סדר היום
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  הצהרת אמונים של חברי המועצה -  1' סעיף מס

ב כל חבר מועצה להצהיר אמונים בנוסח ילפקודת העיריות מחוי' א 24י סעיף "עפ
  :שלהלן

  ."אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"

לא ייהנה מזכויותיו של , חבר מועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים :תשומת לב
  .לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה, חבר מועצה

  :קראו את ההצהרה לפי הסדר והצהירו אמונים, הנוכחים, כל חברי המועצה

  אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי "

 ".במועצה

, סבח יוסף, ברטה איילה, טל אשכנזי, אנה כהן'ז, עופר בוזי, ליאת בן בסט, דוד יוסף
  .דוד חיון, ננה חן, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, ליאור אגאי, יחזקאל שקד, עוזי אהרון

  .לא נוכח אפי גוטמן

  האצלת סמכויותובחירת סגנים וממלא מקום ראש העירייה  -  2' סעיף מס

  :ירייהראש הע - דוד יוסף 

ר ועדת "מ ראש העיר בתואר ויו"ט למשליאת בן ב' אני ממנה בזאת את גב .א
  .החינוך

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר ועדת החינוך"בתואר ויו ע"ראהמ "ט למשליאת בן ב' גב מינוימאושר   :החלטה

בשכר ומאציל לו את לכל הקדנציה  אני ממנה את מר עופר בוזי לסגן ראש העיר .ב
ר הועדה "רישוי עסקים ויו' מח, ההנדסה' ממונה על מח :הסמכויות הבאות

 .עופר יהיה מורשה חתימה ,כמו כן. ין עירילבנ

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

בשכר ומואצלות לו  מר עופר בוזי לסגן ראש העירשל מאושר מינויו   :החלטה
ר "רישוי עסקים ויו' מח, ההנדסה' ממונה על מח :הסמכויות הבאות

  .מורשה חתימהסמכות ל לו מאושרתכמו כן . רין עייהועדה לבנ
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למחצית הקדנציה בשכר אנה כהן לסגנית ראש העיר 'ז' אני ממנה בזאת את גב .ג
  .הרווחה והקליטה' ממונה על מחל סמכותומאציל לה ) 1.5.2016עד התאריך (

  ?מי בעד

זי עו, סבח יוסף, אילה ברטה, אנה כהן'ז, עופר בוזי, ליאת בן בשט, דוד יוסף  :בעד
    . טל אשכנזי, דוד חיון, ננה חן, ליאור אגאי, יחזקאל שקד, אהרון

  ?מי נגד

  . ימית קרקוקלי, ליאת שוחט :נגד

למחצית בשכר אנה כהן לסגנית ראש העיר 'ז' גב 'של גב מאושר מינויה  :החלטה
 :ומואצלות לה הסמכויות הבאות) 1.5.2016עד התאריך (הקדנציה 

  .טההרווחה והקלי' ממונה על מח

אנה כהן כסגן ראש העיר בפועל ממחצית הקדנציה  'חליף את זייחזקאל שקד מר  .ד
לו את הסמכויות  תאצלובשכר ומ) ועד לתום הקדנציה 2.5.2016מתאריך : קרי(
 עוזי אהרון אני ממנה לסגן בתואר ר סיעתו מר"ואת יו .הגבייה' ממונה על מחל
 . ממונה על תרבות התורניתו

  ?מי בעד

עוזי , סבח יוסף, אילה ברטה, אנה כהן'ז, עופר בוזי, ליאת בן בשט, וסףדוד י: בעד
טל , ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, ננה חן, ליאור אגאי, יחזקאל שקד, אהרון

    . אשכנזי

  ?מי נמנע

  .דוד חיון :נמנע

אנה כהן כסגן ראש 'חליף את זמכיחזקאל שקד  מרמאושר מינויו של   :החלטה
ועד לתום  2.5.2016מתאריך : קרי(נציה  העיר בפועל ממחצית הקד

 ומואצלת לו הסמכות הגבייה' ממונה על מחהסמכויות ל) הקדנציה
 לסגן בתואר ממונהר סיעתו מר עוזי אהרון "ויו ,הגבייה' ממונה על מחל
  .ממונה על תרבות התורניתו

  מינוי חברים לוועדות העירייה - 3סעיף 

  :ראש העירייה - דוד יוסף 

 :ועדת כספים .א

  .ר"יו -דוד יוסף 

  .ימית קרקוקלי, איילה ברטה, אנה כהן'ז, עופר בוזי: חברים

 .ידוד חמאנ: מרכז הועדה

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה  :החלטה
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 :ועדת מכרזים .ב

 .ר"יו –עופר בוזי 

  . דוד חיון, יחזקאל שקד, סבח יוסף, אנה כהן'ז: חברים

 .דוד חמאני: מרכז הועדה

  ?י בעדמ

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה  :החלטה

 :ועדת לתכנון ובנייה .ג

  .ר"יו –עופר בוזי 

  .אנה כהן'ז, איילה ברטה, אברהם בורוכוב, עוזי אהרון: חברים

  .מרים ארז: הועדה תמרכז

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה  :החלטה

  עצה מן המנייןמועד קבוע לישיבות מו -  4סעיף 

  :ראש העירייה - דוד יוסף 

ע תה נהוגה עד כה ולקבוע את יום שלישי בשבויאני מציע להמשיך את המסורת שהי
  .כמועד הקבוע לישיבות מן המניין 18:00הראשון של כל חודש בשעה 

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

ן של ע הראשויום שלישי בשבול מאושר מועד הקבוע לישיבות מן המנייןה  :החלטה
  .18:00כל חודש בשעה 

  שונות -  5' סעיף מס

, אם אקרא להתנדב על הבמה, כי בקדנציה זו, אני מבקש להודיע לחברי המועצה .א
, ויובהיותי דובר את השפה העיראקית וכאחד שספג את הה, בכל אופן שהוא

אמשיך ואעשה זאת בהתנדבות , הפולקלור והמנהגים של הקהילה, התרבות
 .הקרובים לליבי, לצורך שימור המורשת והתרבות, כלשהימלאה וללא תמורה 



 5 

 מורשה חתימה על פרסומי העירייה בעיתונות .ב

דוד חמאני  -ל "י  ולמפמ'בנצי אזאצ - ל העירייה "אני מבקש להאציל סמכות למנכ
  .כמורשי חתימה על פרסומי העירייה בעיתונות

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

דוד -ל "י  ולמפמ'בנצי אזאצ - ל העירייה "סמכות למנכ תהאצלמאושרת   :החלטה
  .חמאני כמורשי חתימה על פרסומי העירייה בעיתונות

  לועדות העירייה מרכזים/המשך מינוי חברים ומזכירים .ג

נקבעו נציגי , י הסעיפים בפרק השמיני לפקודת העיריות"כי עפ, אני רוצה לציין
יים שיהיו גם הם חברים בועדות או שרים ובעלי תפקידים בעירייה וגופים חיצונ

ארגון , הסתדרות המורים, פיקוד העורף, משטרה: כמו, שיוזמנו כנציגים לישיבות
  .'א ארגוני איכות הסביבה וכו"מד, כבאות, המורים

  ועדת הקצאות קרקע ומבנים  .1.ג

  .ל העירייה"מנכ, י'בנצי אזאצ -ר "יו

גזברית  –מזל זרחיה , ש לעירייה"יועמ –ד שלומית שפינדל "עו  :חברים
  .העירייה

  .יוסי גנון –מרכז הועדה 

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדה לענייני ביקורת  .2.ג

  .דוד חיון –ר "יו

  .ליאור אגאי, ברטה איילה: חברים

  .רמי בן סעדון –מרכז הועדה 

  ?מי בעד

סבח , אילה ברטה, אנה כהן'ז, עופר בוזי, ליאת בן בשט, דוד יוסף :בעד
      . טל אשכנזי, ליאור אגאי, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, יוסף

  ?מי נגד

   .דוד חיון, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, ננה חן :נגד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה
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  ועדת הנחות בארנונה  .3.ג

  .עוזי אהרון –ר "יו

  .ננה חן, סבח יוסף, אנה כהן'ז: חברים

  .רחל עמיאל –כזת הועדה מר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית  .4.ג

  'בועדה   'ועדה א

  ד גד לזר "עו -ר "יו  ד מומי דהן"עו –ר "יו

  יהודה סינואני, צבי חייק: חברים  יהודה סינואני, דרורה פאר: חברים

    נורית שולמן: רכזת הועדהמ  מןנורית שול: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, ערר על קביעת ארנונה כלליתה ותועדשתי בחירת חברי   :החלטה

  ועדת חינוך  .5.ג

  .ליאת בן בסט: ר"יו

  .אנה כהן'ז, ימית קרקוקלי, חזי שקד, 'יובל דוידוביץ, עופר בוזי: חברים

  .תמר חכימי: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . ה אחדפ: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדת קליטה ועלייה  .6.ג

  ברטה איילה: ר"יו

  .איגור יקובוב, ליאת בן בסט, ננה חן, אנה כהן'ז: חברים

  אסתי אשל -מרכזת הועדה 

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה
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  ועדת ביטחון וחירום  .7.ג

  סבח יוסף: ר"יו

  .ליאור אגאי, אפי גוטמן, עופר בוזי, חזי שקד: םחברי

  קובי אוליאל: מרכז הועדה

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ח"ועדת מל  .8.ג

 שם  תפקיד 'מס

ח"ר מל"יו 1  דוד יוסף  

ראש העירייה. ס 2  עופר בוזי  

ל "מנכ 3 י'בנצי אזאצ   

ט"רמ 4  קובי אוליאל 

5 
מכלול מידע מנהל 

 לציבור
 דוד חמאני

 מירה קהלני מנהלת מוקד עירוני 6

 נורית שולמן דוברת 7

 תמי  חכימי מנהלת מכלול חינוך 8

 יהודית שקורי  מנהלת כח אדם  9

מנהלת מכלול חינוך.  ס 10  משה  גליקסמן  

ח"ר פס"יו 11  סוניה סעדה 

 אסתי אשל  מנהלת מכלול אוכלוסייה 12

 מרים ארז  מהנדסת  13

 אריה חיים מנהל מכלול לוגיסטיקה 14

 שלמה פטל  נציג תאגיד המים 15

נט כהן'ג מזון  16  

 שרה סלמן  בריאות  17

 דני סיונוב חשמל 18

 דני אדלן  דלק   19

 מזל זרחיה  גזברית  20

 שלומית שפינדל יועצת משפטית 21

ר "מפקד יקל 21  עדי אבני  

  .אוליאלקובי  –מרכז הועדה 

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה
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  ועדת איכות הסביבה  .9.ג

  .ר ליאת בן בסט"יו

  .עוזי אהרון, ליאור אגאי, ליאת שוחט: חברים

  . נורית שולמן: מרכז הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ריםועדה לבחירת עובדים בכי  .10.ג

  עופר בוזי: ר"יו

  .ל העירייה"מנכ -י 'בנצי אזאצ, ליאת בן בסט, ברטה איילה: חברים

  .יהודית שקורי: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדה למאבק בנגע הסמים  .11.ג

  .אנה כהן'ז: ר"יו

  .ןננה ח, דוד חיון, ליאור אגאי, ימית קרקוקלי: חברים

  .אסתי אשל: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדה לבטיחות בדרכים  .12.ג

  .ליאת בן בסט :ר"יו

  .סבח יוסף, אפי גוטמן: חברים

  .רות קמר: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה
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  ילדועדה לקידום מעמד ה  .13.ג

  .ליאת בן בסט: ר"יו

  .דוד חיון, איגור יעקובוב, ליאת שוחט, אנה כהן'ז: חברים

  .אסתי אשל: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדה להנצחת זכרם של חללי טרור  .14.ג

  .דוד יוסף: ר"יו

  .אנה כהן'ז, עופר בוזי: חברים

  נציג ציבור

  .של נרצח טרורבן משפחה 

  .דוד חמאני: מרכז הועדה

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדת תנועה  .15.ג

  .עופר בוזי: ר"יו

  .סבח יוסף, ליאת בן בסט: חברים

  .יוסי גנון: מרכז הועדה

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה :החלטה

  ועדה רכש ובלאי  .16.ג

  .ל העירייה"מנכ,  י'בנצי אזאצ: ר"וי

  . דוד חמאני, מזל זרחיה, שלומית שפינדל: חברים

  .דוד חמאני: מרכז הועדה

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה: החלטה
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  ועדת התקשרויות  .17.ג

  .י'בנצי אזאצ: ר"יו

 מזל, ד מהמחלקה המשפטית"עו – או נציגתה, שלומית שפינדל: חברים
  .זרחיה

  .דוד חמאני: מרכז הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה: החלטה

  ועדת תמיכות  .18.ג

  .י'בנצי אזאצ: ר"יו

  .מזל זרחיה, שלומית שפינדל: חברים

  .דוד חמאני: מרכז הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה: החלטה

  ותועדה למיגור אלימ  .19.ג

  . דוד יוסף: ר"יו

  .ננה חן, ברטה איילה: חברים

  .שלומית עיני: מרכזת הועדה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושרת, בחירת חברי הועדה: החלטה

  )18:45הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


