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  .ברטה איילה, עופר בוזי, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים

, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, אפי גוטמן, שאול סאלם  :חסרים
  . 'יובל דוידוביץ, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב ,טל אשכנזי, אל שקדיחזק

  .חמאני דוד, מזל זרחיה, שלום ימין  :משתתפים

    :על סדר היום

הודעת ראש העירייה על החלת כהונה כחבר מועצה של ברטה איילה במקום  .1
 .שלום ימין שחדל מכהונתו כחבר מועצה

ימין שחדל  מינוי חבר המועצה ברטה איילה לוועדות העירייה במקום שלום .2
 .מכהונתו כחבר מועצה

 .ר וועדת מכרזים במקום שלום ימין שחדל מכהונתו כחבר מועצה"חבר ויומינוי  .3

  )18:36הישיבה נפתחה בשעה (

מועצה של ברטה איילה  הודעת ראש העירייה על החלת כהונה כחבר - 1' סעיף מס
  כחבר מועצה במקום שלום ימין שחדל מכהונתו

ל ולכן יקשה "הן בארץ והן בחו, ן יוצא ללימודים משולביםחבר המועצה שלום ימי
ולכן הוא , הן במועצת העיר והן בוועדות העירייה, עליו לבצע את תפקידו כנבחר ציבור

ביקש להתפטר מכהונתו כחבר מועצה וכפועל יוצא מכל תפקידיו הציבוריים לעת 
  . עתה

  . ק והנוהל התקיןבניקיון כפיים ועל פי החושלום התנהל  ,במהלך הקדנציה

שבים ועזר להם נפגש עם תו, שהתייצב בכל עת כאשר נזקקו לו, היה חבר מועצה חרוץ
אנו , אך עם זאת, לנו שהוא נאלץ לעזוב בתקופה זו בבקשותיהם השונות ולכן צר

  . שהוא הולך לשדרג את מעמדו לאחר לימודיו, שמחים בשמחתו

  . ת וללא קבלת שכר כלשהוששלום עשה את עבודתו בהתנדבו, מיותר לציין

  :ד יעקב נחום"עו

הוא אחד האנשים , מההכרות שלי עם שלום. אני מצטרף לדבריו של ראש העירייה
אני בטוח . להפיץ את דבריו שלא לענייןשעשה את עבודתו בשקט ובלי  ,האצילים

פעל עם הציבור ולמען הציבור וימשיך ויעשה זאת לאחר הלימודים  ,כאיש ,ששלום
  . אני כמובן מצטרף לברכות ומאחל לו הצלחה, שהוא בחר בו כרגע וביחס לכךוהשלב 
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  :עופר בוזי

אבל ההכרות , הכרתי אותו גם לפני הקדנציה הזו. שלום הוא פעיל ציבור אמיתי
בעיקר בעבודתנו המשותפת בוועדת המכרזים של , התעמקה בשנים האחרונות

לה בין חברי הועדה היה מקצועי שיתוף הפעו. ר הועדה"שלום שימש כיו. העירייה
ההחלטות תמיד היו החלטות שכיבדו את מוסד העירייה והיו לטובת הציבור . וענייני

אני מצטרף לדברי חברי וצר לי על כך שנבצר משלום להמשיך . והעניין כל פעם מחדש
אך אני גם שמח כי מדובר בכיוון ששלום בחר בו לטובתו האישית , ולמלא את תפקידו

אני מקווה שלאחר . שבסופו של דבר גם לטובת הציבור, גם מאמין באופן אישיואני 
אנו נראה אותו חזרה כאן בפעילות ציבורית כזו , סיום המטלות ששלום לקח על עצמו

אני מאחל לשלום באמת באופן אישי . או אחרת וגם אפילו חזרה סביב שולחן המועצה
אני . דע שאנו תמיד כאן לשירותךוברמה החברית קודם כל הצלחה בהמשך הדרך ושת

תוכל להיעזר בי ובנו , בטוח שעדיין אנשים יפנו אליך ויראו בך עדיין נציג ציבור
  . בהצלחה מכל הלב. לטובת עניינים שונים ומגוונים שהציבור יפנה אליך איתם

  :סבח יוסף

ארבעים שנה אני במשך . י הרבה הרבה יותר את שלוםבמשך הקדנציה הזאת הכרת
הכרתי הרבה חברי מועצה ואני חושב שהיה לי תענוג לעבוד איתו  ,ר חבר מועצהבתו

אני מקווה  .והוא היה אחד מחברי המועצה היחידים שמילא את שליחותו נאמנה
  . שבעוד כמה חודשים הוא יחזור לשולחן המועצה בתור חבר מועצה

  :מזל זרחיה

  . מאחלת לו הצלחה. מקפיד להגיע באופן קבוע לישיבות, שלום הוא איש נעים הליכות

  :ראש העירייה

מוענקת בזאת למר שלום ימין על פעילותך : "אני מעניק לשלום תעודת הוקרה
הציבורית ללא לאות על היענותך לכל בקשה וצורך בנפש חפצה ובמאור פנים ועל 

  . תודה רבה". תרומתך לקידום העיר

  :שלום ימין

 ,אני חוזר לספסל הלימודים לתקופה ארוכה ולכן אני נאלץ בצער, כמו שדוד אמר
, בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר תודה גדולה גדולה ענקית לדוד. להתפטר ,אפילו רב

אני רוצה לומר תודה . לעשייה ולכל השינוי האדיר שעשה פה בעיר, שרתם אותי לדרך
בשיחות , שהייתי איתם בישיבות, י איתם בכל רגעשנהנית, גדולה לחברים שלי

ולמדתי מהם המון ובאמת תודה גדולה לכולם ואני מאחל להם תמשיכו כיד אחת כפי 
אני רוצה לאחל כמובן הצלחה . תמשיכו להצעיד את העיר קדימה, שהיינו עד היום

  . שנמצא פה בקבוצה ובצוות של אנשים מדהימים, למר ברטה איילה

  :ראש העירייה

יבוא במקומו , חבר מועצה שחדל מכהונתו –לפקודת העיריות  )א(125בהתאם לסעיף 
, המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים

ואם המועמד הזה נכנס למועצה בדרך זו ; שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה
או , מועצה מכל סיבה אחרת-או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר, קודם לכן

יבוא במקומו המועמד , מועצה- הודיע בכתב לראש העיריה שאין ברצונו להיות חבר
  .וכן הלאה; המועמדים האמורה-ששמו בא אחריו ברשימת

שאף ממנה נבצר למלא , אורנה שאמו כהן' גבא ה ברשימת המועמדים היהבא ההחבר
ברשימת אחריה החבר הבא . ות זוהיא ויתרה על זכ, ולכן. שליחות של חברת מועצה

כחבר המועצה במקום מר שלום  שיחל מהיום לכהן, ברטה איילההמועמדים הוא מר 
  .כאמור, שחדל מכהונתו, ימין
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מינוי חבר המועצה ברטה איילה לוועדות העירייה במקום שלום ימין  -  2' סעיף מס
  מכהונתו כחבר מועצהשחדל 

בר בוועדות הבאות במקום שלום ימין שחדל מבקש לאשר מינויו של ברטה איילה לח
  .מכהונתו כחבר מועצה

  .חבר ועדה -  ועדה לקידום מעמד הילד

  .חבר ועדה - ועדת קליטה ועלייה

  .חבר ועדה - ועדת ביטחון וחירום

  .חבר ועדה - ועדת תנועה

  .חבר ועדה - ועדת כספים

  .ר הועדה"יו - ועדה להנצחת זכרם של חללי טרור

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

  .ר בועדות כמפורט לעיל"מאושר מינויו של ברטה איילה לחבר ויו  :החלטה

ר ועדת מכרזים במקום שלום ימין שחדל מכהונתו "יוו חברמינוי  – 3' סעיף מס
  כחבר מועצה

חדל מכהונתו כחבר , ר ועדת מכרזים"שכהן כחבר מועצה ויו, מאחר ומר שלום ימין
ואת מר ר וועדת מכרזים "ה עופר בוזי ליויהעירי מבקש לאשר מינוי סגן ראש, מועצה

  .עדהאברהם בורוכוב לחבר בו

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

ומר ר "עופר בוזי יו סגן ראש העירייה: אושרו המינויים לוועדת מכרזים  :החלטה
  .אברהם בורוכוב חבר

  )18:50הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  סטיקהמתאם פעולות מינהל ולוגי

  ישיבות המועצה מרכז


