ז'/שבט/תשע"ט
 13ינואר2019 ,
ס54771/
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/19מיום 7.1.2019
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יוסף סויד ,יחיאל
מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,עוזי אהרון ,עופר בוזי ,שלמה זלמן סויונוב.
חסרים :אברהם בורוכוב ,דוד חיון ,ציון גזלה ,ניסים ארביב.
מוזמנים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית ,רו"ח
גיל גבריאל – גזבר העירייה ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,ליאת בן אבו – מהנדסת
העיר ,אורן קורנפלד – דובר העירייה ,גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג ,יואל לוי
– יועץ לראש העיר ,מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
 .1עדכון ועדות העירייה והגדרת סמכויות.
 .2אישור קבלת החלטה למשלוח זימון וחומרים אחרים באמצעות דואר
אלקטרוני.
 .3אישור שינוי מורשה חתימה בבית ספר שיזף.
הישיבה נפתחה בשעה 18:12
ראש העירייה:
בהמשך לישיבת התקציב המיוחדת מיום  30.12.2018אני רוצה לעדכן ,שבתב"ר בית
ספר מדעים ויהדות חלה טעות בחישוב הסכום והתב"ר יעמוד על סך של  3מלש"ח.
בנוסף ,במייל שהועבר לחברי המועצה הוצג שכר דובר עירייה ברשות שעונה על
הקריטריונים שלנו שמתח הדרגות בין  70%-60%וגם צורף צילום מתוך אומדן תנאי
שירות.
סעיף  – 1עדכון ועדות העירייה והגדרת סמכויות
ראש העירייה:
ועדת ביקורת – בטעות אישרנו את ליאת במקום עופר ,כשליאת היא כבר חברת ועדה
מכהנת .ולכן ,אנו ממנים את שלמה זלמן סיונוב לחבר ועדת ביקורת.
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אני רוצה להוסיף נציגי ציבור לחברות בועדות כדי שכל הועדות יוכלו להתחיל לעבוד.
אני קוראת מפה לכל יו"ר ועדה ליצור קשר עם המנהל המקצועי שתחום הועדה
באחריותו ולתאם ישיבות לרבעון הראשון לשנת .2019
ועדה לאיכות הסביבה –  2נציגי ציבור תושבי העיר :מאיה שקרוב ואריה אליהו.
ועדת חינוך – נציגי הורים שיבחרו בישיבת הנהגת הורים עירונית שתתקיים בשבוע
הבא.
ועדה למאבק בנגע הסמים –  2נציגי ציבור :יהודה סיונוב ,רפאל חיון.
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור – שלומי פז ,שמחה יצחקוב ודוד אמינוב.
ועדת ביטחון – משה יקותיאלוב ,שלום עגיב ושי סימן טוב.
ועדת שמות – חזקייב בר יוחאי ,תמי נקר ואיתי עגיב.
ועדת קליטה ועליה  -סואלוב אבג'ה ,וואנדים אבג'ה וגבי נתנוב.
מי בעד אישור הועדות?
בעד :עו"ד ליאת שוחט ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יוסף סויד ,יחיאל
מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,עופר בוזי ,שלמה זלמן סויונוב.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :מאושר ברוב קולות.
ראש העירייה:
אני רוצה להצהיר על המינוי של עופר בוזי למשנה לראש העיר ושל ז'אנה כהן למשנה
לראש העיר ומחזיקת תיק מעמד האישה בעירייה.
אני רוצה להאציל סמכויות לימית קרקוקלי במסגרת הממונה על ההנדסה .האחריות
על הפיקוח על הבנייה ותשתיות עירוניות.
סעיף  – 2אישור קבלת החלטה למשלוח זימון וחומרים אחרים באמצעות דואר
אלקטרוני:
ראש העירייה:
שבוע שעבר היה לנו כנס הכשרה לחברי מועצה ואני מודה לכל מי שהגיע .זה היה
מאוד מועיל ואפילו אני ,שאני כבר הרבה זמן חברת מועצה ,למדתי .אחד הנושאים
שלמדנו שניתן לשלוח חומר והזמנות לישיבת מועצה באמצעות דואר אלקטרוני,
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רק שזה מצריך אישור של חברי המועצה .מעבר לכך שזה נושא של קיימות וירוק ,זה
חוסך כסף ויעיל יותר.
יש קבוצת וואטסאפ של חברי מועצה ,אנחנו נשלח בקבוצה כל פעם שיישלח מייל
ותוכלו לפתוח.
מי בעד?
בעד :עו"ד ליאת שוחט ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יוסף סויד ,יחיאל
מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,עופר בוזי ,שלמה זלמן סויונוב.
נגד :עוזי אהרון.
החלטה :מאושר ברוב קולות.
סעיף  – 3אישור שינוי מורשה חתימה בבית ספר שיזף:
ראש העירייה:
לבית ספר שיזף יש  2חשבונות בנק של הרשות – אחד לכספי הורים ואחד לכספי
עירייה.
כתוצאה מפרישתה לפנסיה של המזכירה תמר דורי אבקש לאשר את שינוי מורשה
החתימה בשני חשבונות הבנק.
מי שתחליף את תמר זאת אושרת גנות( ,מורשה החתימה השני בחשבון שלא משתנה
זאת המנהלת סיוון גוטליב )
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 18:23

____________________
מלכה מיכאלי

___________________
ליאת שוחט ,עו"ד
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מרכזת ישיבות מועצה

ראש העירייה
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