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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום לכולם אנחנו מתחילים ישיבת מליאת מועצה שלא מן
המניין מיום  20/8/18בשעה  .18:45נוכחים שלום בן משה ,חנוך לא נמצא ,מיכאל ,סיגל,
עומר שכטר ,אדמוני ,אבטליון ,רזי לא נמצא ,עדי אביני ,סיני לא נמצא ,איתן תם לא
נמצא ,בנגה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מבקש לשנות את שמי הוא שונה בת"ז במשרד הפנים
בני בנגה בית אור גם פה אני מבקש שזה יהיה רשום בני בנגה בית אור .אני מבקש שזה יהיה
בפרוטוקולים וגם במשרד הפנים זה צריך להיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה סליחה אמור מעתה בני בנגה בית אור.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס נמצא ,עוזי .נוכחים נוספים מנכ"ל העירייה רחבעם
חיים נמצא פה הגזבר ,פרומה יועצת משפטית ניר אבנון מבקר העירייה .על סדר היום
שלושה נושאים הזדהות הסיעות ,בחירת ועדת בחירות ודיווח על מיקום קלפיות אנחנו
נעביר את ניהול המשך הדיון ,אני מעביר את ניהול המשך הדיון להילה.
 . 1הזדהות סיעות חברי המועצה  -רשימת השמות של הסיעה היוצאת
מספר חברים ושמותיהם של בא כוחה ושל מ"מ ,למנהלת הבחירות
הילה חאיק ________________________________________

הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:שמי הילה חאיק מנהלת הבחירות של ראש העין ,אני פה כבר
כמה שנים ,מי שמכיר אותי כבר יודע אני כבר כמה שנים מנהלת את הבחירות ואני מקווה
שגם השנה כמו כל פעם כמו פעם שעברה שיתנהל בסדר תקין סך הכל כולנו אחרי ה – 30/10
כולנו נפגשים פה וגרים ביחד אז בבקשה זה הבקשה שלי .אמרו לי ראש העין תיזהרי את
באה לבחירות קשות ,אני רוצה להראות להם שדווקא הכל עבר כסדרו והכל בסדר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא כל חברי המועצה נוכחים.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אני נורא מצטערת שדווקא היום לא כולם נכחו כי בעצם זה
התחלה של ה ליך הבחירות ,היום זה ישיבה ראשונה וחשובה היום כל אחד מזדהה אומר לי
אני ככה וככה ,השם שלי ככה וככה ,אני הסיעה שלי שם שלה הוא Y' ,Xהאותיות והשם
לא חשוב זה לא מה שהיום אתם הולכים לבחור זה מה שיהיה בעתיד העיקר זה הבא כוח כל
אחד אומר לי הבא כוח שלי הוא Y Xובעצם הבא כוח הוא זה שמגיש לי את הרשימה
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שיהיה לנו ב –  26ו – ב 27/9 -את הגשת הרשימות ,אותו ב"כ מגיש לי רשימה ,אותו ב"כ
שמופיע היום ומגיש לי את הרשימה הוא בעצם סיעה נקרא סיעה יוצאת זה ההבדל .אם
היום כל ב"כ שמופיע פה הוא מגיש לי רשימה זה נקרא סיעה יוצאת ,כל ב"כ אחר שלא
מופיע לי פה היום ומגיש לי רשימה זה נקרא סיעה חדשה שזה כל המשתמע מכך .חתימות,
ערבויות כל הנושא הזה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הילה צריך גם ממלא מקום לב"כ?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :כן .כן אפשר יש לנו מ"מ ויש ב"כ .עכשיו מה שכל אחד אומר
לי ,סך הכל ההזדהות זה עד  26/8בכתב .מי שלא נוכח יכול לשלוח לי את זה בכתב נסיים את
ההזדהות נעבור לבחור ועדת בחירות .אני רק רוצה לומר לכם שבלי לואי ובלי איילה לא
הייתי לוקחת את העבודה הזאת .בסך הכל אני מייצגת את ראש העין לטובה אני מפרסמת
לכולם איזה עיר טובה היא ,מי שלא מכיר אני באה מגדרה .בואו בבקשה נתחיל .כל אחד
יגיד לי מספר זהות אפילו שרשום פה אבל אני יוודא.
שלום בן משה ,ראש העיר .041507179 :הרשימה היא לב בראשות שלום בן משה .אותיות
לב .הב"כ הוא אבינועם עו"ד בן משה אבינועם.
אבינועם בן משה.0572283717 :
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש לי שאלה בהקשר לאותיות זה ניתן לשינוי מעכשיו.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :האותיות זה לא נחשב אתם צריכים להגיש לי את זה ב – 26
לחודש ב –  27וב –  26אני אהיה פה כל אחד מגיש רשימה אני אהיה פה יום לפני כן אני
קבעתי יהיה איזה יום שאני אהיה פה ואני אסביר לכולכם איך למלא את החוברות .מה
שחשוב עכשיו זה הב"כ.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם הזדהינו עכשיו באותיות זה בא לידי ביטוי או שזה צריך לבוא
לידי ביטוי גם ב – ?26
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :בחוברת זה בחוברת עכשיו הב"כ זה כאילו סיעה יוצאת,
האותיות זה של הכנסת אחרי זה סיעה יוצאת .הב"כ הוא המגיש את הרשימה האותיות
אתם צריכים להביא לי אחרי זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ת"ז  003139359סיעה מהפך בראש ,אותיות ב.נ הב"כ הוא
דן חורב ,יהיה מספר ת"ז עד סוף הישיבה.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ת"ז  02856853הרשימה היא ישי יהדות התורה ,ב"כ ...
האות כנראה תהיה חושבים על משהו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :באותיות של הסיעה אפשר להכניס גם סימן שאלה או סימן
קריאה?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:רק אותיות.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :ת"ז  054261557סיעת ש"ס בראשות חיים ביטון ,ב"כ הרשימה
חיים ביטון .אני ידאג להעביר לך את הת"ז.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני אשלים לך את הת"ז של דן חורב  067493593שמו דני
לא דן.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אוקיי תודה .אני אבדוק הכל במשרד הפנים.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :ת"ז  059739383רשימה ש"ס ב"כ חיים ביטון.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא בראשות חיים ביטון ב"כ חיים ביטון .ש"ס בראשות יעקב
אדמוני .תכתבי רק ש"ס גם אבטליון ש"ס.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר 057421463 :רשימת מרץ מקומי בראש העין ,מרץ – מקומי,
אותיות מרץ ,ב"כ עומר שכטר ,מ"מ ב"כ זה מיכל סופרין...
עומר רצון ,חבר מועצה :הילה על מנת שלא יהיה טעויות סיעות שהם בכנסת אני מבין
שצריך ב"כ של הכנסת לא של הסיעות המקומיות תקני אותי אם אני טועה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה פתאום.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני בדקתי את זה.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :עוד לא הגענו לזה עוד לא הגענו להגיש את הרשימות עכשיו
כל אחד אומר לי איך האותיות הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה ,אני לא עכשיו מאשרת
אותיות.
עומר שכטר ,חבר מועצה 308068543 :הסיעה היא מרץ מקומי בראש העין ,ב"כ עומר שכטר,
מ"מ היא מיכל סופרין דיסטניק.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אני רק צריכה אחרי זה את המספר ת"ז של הממלאת מקום.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:אחרק לא נוכח.
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עדי אביני ,חבר מועצה 024981565 :מפלגת הבית היהודי ,שם הסיעה הבית שלנו בראשות
עדי אביני ,הכינוי הבית שלנו ,ב"כ הסיעה זה אני ,אותיות ט.ב .אני ב"כ וממלא מקומי זה
צוריאל ראדה ת"ז .022613467
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו הכי קרוב לתושב בראשות ,סיעת בת של מפלגת העבודה הכי
קרוב לתושב בראשות עומר רצון ואלכס קפלונוביץ ,הכינוי הכי קרוב לתושב ,האות א' סיעת
בת של מפלגת העבודה .ב"כ עומר רצון ת"ז  ,34381095המ"מ יבגני מלמוד .נעביר בהמשך
את הת"ז.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :היום זה רק הזדהות עומר לא שייך לאותיות לא שייך לכלום.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה 307590554 :הכי קרוב לתושב .האות א'
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:עומר רצון ואותו דבר אתם .חנוך עוז לא נמצא.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה 058086430 :התושבים בראש בראשות עוזיאל אשוואל.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :הכל לפי מה שרשום בת"ז .יש לך אותיות?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לעת עתה נשאיר את זה ככה.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:מי הב"כ?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:סיני משה גם לא פה ,ו ...גם לא פה .בינתיים עד השלב הזה
יש לנו ככה .יש לנו היום  8סיעות.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תקריאי אותם.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :לא אני לא מקריאה סליחה כל אחד יודע במה הוא בחר .יש
לנו  8סיעות ויש כאלה שעוד לא הזדהו הם יכולים לשלוח אליי מכתב עד  26עד  27לאוגוסט.
עכשיו אנחנו בשלב זה אנחנו עובדים רק על אלה שכבר חברי מועצה החדשים שרוצים
להתמודד וזה זה רק אחרי שהם יגישו את הרשימות ונאשר אותם ורק אז הם יקראו כאילו.
בסך הכל בישיבת מועצה אלה שהולכים להיבחר לועדת בחירות זה אלה הקיימים ,החדשים
רק אנחנו יכולים להזמין אותם הם יבואו להשקיף אסור להם להתערב ,אם יש להם הערות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :תפורסם הודעה בטח.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן יודיעו להם בנפרד במועד אחר.
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הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:יש לנו בשבוע הבא ב –  27לפרסם מודעה מס'  1הרשימות,
החלוקה של החוברות ,החוברות שכולם דואגים זה רק ב –  31/8אנחנו נקבל אותם זה יהיה
פה במועצה וזה יהיה אצלי בעבודה מי שירצה לבוא ולקבל ,בעירייה אם אני אומרת מועצה
זה עירייה .נעבור לבחור ועדת בחירות בבקשה מי שיש לו שאלות הבהרה בבקשה.
בנושא שלי אין שאלות ,הקהל יכול להצביע וזה ,סיגל אנחנו פה להזדהות הקהל יכול לבוא
ולהשקיף בלי התערבות ובלי שאלות .הסבר לא עכשיו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אלה שנמצאים כאן שמתכוונים להתמודד תהיה פגישה בנפרד.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:היום זה הזדהות ,היום זה רק החברים שקיימים .אנחנו
נעבור לבחור ועדת בחירות כל אחד יכול לומר אני חבר ועדה ,ויש לי מחליף כל אחד יכול
להיות מחליף ,מ"מ ,או אומר אני לא במקומי מישהו אחר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אבל זה ניתן לשינוי זאת אומרת אם עכשיו נבחר  Xלחבר
ועדה.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :עכשיו אותו חבר יצביע .צריך להצביע.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :גם על היו"ר?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אתה יו"ר ,ועדת הבחירות וממלא מקום.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני חושב שמן הראוי הילה שהיית צריכה לתת לנו גם סדר
יום.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:קיבלתם סדר יום סליחה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :קיבלנו סדר יום אני אקריא לך .בחירת ועדת בחירות ,בחירת
יו"ר הועדה .את לא אמרת שצריך לבחור את הממלא מקום ודווקא עכשיו בישיבה.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לא ממלא מקום ,אתה רוצה להיות ועדת בחירות נכון אתה
אומר אני יהיה בועדת בחירות אתה לא רוצה להיות אתה שם מישהו אחר זה נקרא ,זה
נקרא.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני לא חייב כרגע להגיד מי הממלא מקום שלי?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :לא ,לא חייב .לא חייב להיות ממלא מקום אתה אומר אני
בועדת בחירות.
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה  :לצורך העניין נגיד שאני עכשיו אני אבל אני מחליט לצאת
מהעניין בשלב יותר מאוחר לשים ממלא מקום.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אפשר כל הזמן להגיד .אנחנו עושים את הזה ובוחרים יו"ר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להבין את הילה בוחרים ועדת בחירות .שאלתי
פשוטה את מזמנת את הועדה לישיבה את או היו"ר לא חשוב ואני במילואים האם אני יכול
לשלוח מישהו במקומי?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אתה צריך לפני זה להגיד לי ממלא מקום שלי לא היום לא
חייב היום ,הממלא מקום שלי עד  31/8אתם יכולים להביא לי את השם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה ממלא מקום קבוע איש אחד?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:אם אתה יכול להחליף אותו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני יכול כל ישיבה להחליף אותו?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לא כל ישיבה אל תגזים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז אני צריך למנות ממלא מקום קבוע.

 .1בחירת וועדת בחירות ובחירת יו"ר לוועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לא חייב להגיד אותו עכשיו .רבותיי סליחה עכשיו כל אחד
מחברי מועצת העיר ,מחברי הרשימות צריך להגיד אני רוצה להיות חבר ועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה להיות חבר ועדה שלום בן משה .ממלא מקום נגיד
במועד אחר.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:חבר ועדת בחירות הלאה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בני בנגה בית אור רוצה להיות חבר ועדת בחירות גאה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :חבר ועדת בחירות.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :חבר ועדת בחירות.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :חבר ועדת בחירות.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :חברה להיות חבר ועדה עם כל הכבוד זה גם לבוא לכל
הישיבות שלנו .אין הרבה כוח לזה אבל בכל זאת לדעת קלפיות יותר לשמוע אינפורמציה
ולעזור לי שהבחירות יעברו בסדר ובאופן שקט.
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :חברה וממלאת מקום מאיה אור 52168812
עומר שכטר ,חבר מועצה :חבר ועדה ממלא מקום אבנר אייזיק ת"ז .068587815
(חנוך עוז חזר)
(רזיאל אחרק הצטרף לישיבה)
(איתן תם הצטרף לישיבה)
עדי אביני ,חבר מועצה :חבר ועדה אני אודיע מי ממלא מקום.
עומר רצון ,חבר מועצה :חבר ועדה ואבינועם טובים ממלא מקום שלי.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :חבר ועדה ממלא מקום יבגני מלמוד.
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר024387550 :
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לא הזדהית נכון?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :אני אזדהה בכתב.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:חבר ועדה?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :חבר ועדה ממלא מקום בהמשך.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:משה סיני לא פה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חבר ועדה.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :ברשותכם רובם פה ויש את הרוב ואפשר לבחור יו"ר .נעבור
לבחור יו"ר לועדת הבחירות אם יש למישהו הצעה להציע.
שלום בן משה ,ראש העיר  :לי יש הצעה אני מציע לבחור ליו"ר את מיכאל מלמד וממלא
מקום עומר רצון.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להציע ממלא מקום אני אשמח שמר אבינועם טובים עם
ניסיון עשיר אני יודע שעל פי החוק כן אפשר אני אשמח להמליץ עליו ,על אבינועם טובים
מטעמי .הוא ממלא מקום שלי.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :הוא לא חבר ועדה אין כזה דבר .אי אפשר ממלא מקום
להיות יו"ר.
עומר רצון ,חבר מועצה :את אמרת שזה אינטנסיבי ואמרת שיש יו"ר.
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הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לא אי אפשר צריך חבר ועדה להיות זה ,אתה רוצה לפנות את
המקום שלך אליו בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :כן אני רוצה לפנות את המקום שלי לאבינועם טובים הוא ממלא
מקום וסגן במקומי אני מחוץ לתמונה .אני יצאתי מועדת בחירות.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:אתה הצעת את אבינועם טובים הוא החבר .מה הצעת עכשיו.
עומר רצון ,חבר מועצה :כמו שאמר ראש העיר הצעת ראש העיר במקום עומר אבינועם .יו"ר
מיכאל מלמד זה מה שהציע ראש העיר .אני ממלא מקום של החבר עכשיו מותר לי.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:עכשיו אני עושה את זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מצטרף להצעה של שלום שהיו"ר יהיה מיכאל מלמד
אבל ממלא מקום אני מציע את עומר שכטר.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :בואו קודם נלך ליו"ר .נבחר את היו"ר אחרי זה נבחר את
הממלא מקום .אפשר להציע להצבעה ליו"ר את מיכאל מלמד? הצבעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים את מיכאל מלמד לתפקיד יו"ר ועדת
הבחירות .מי בעד? שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה משה סיני איננו .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נבחר פה אחד.
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי מיכאל מלמד כיו"ר וועדת
הבחירות.
בעד )14( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ,
בני בנגה בית אור ,עוזיאל אשוואל.

הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:אני רוצה לברך אותך ואני רוצה לומר שפעם שעברה וכל
הפעמים שהיו פה הוא גם היה והוא עזר לי בצורה מדהימה להנמיך את כל.
שלום בן משה ,ראש העיר :ברכותינו.
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 .4אישור מינוי מ"מ יו"ר ועדת בחירות.

עומר רצון ,חבר מועצה :בנגה הציע הצעה עומר שכטר אתה הצעת את ,אני הצעתי את
אבינועם זה מול זה.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לאבינועם כמה מצביעים?
עדי אביני ,חבר מועצה :זה השניים היחידים?
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:כן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מעדיף שזה יהיה מישהו שלא ברשימה.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא ברשימה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש  2מועמדים לממלא מקום יו"ר ועדת בחירות אחד מהם
זה אבינועם טובים .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נמנע
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
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עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני איננו.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :נמנע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לנו  ,1,2,3,4,5,6,7יש לנו  7בעד ולכן יש רוב ואבינועם
נבחר לממלא מקום יו"ר ועדת הבחירות.
החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אבינועם
טובים כמ"מ יו"ר וועדת הבחירות.
בעד )7( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני ,עומר
רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )5( :חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,איתן תם ,בני בנגה בית אור.
נמנעים )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.
 . 3דיווח על מיקום קלפיות  -ע"י מנהלת הבחירות הילה חאיק .

הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:אנחנו צריכים לקיים ישיבת בחירות עוד מעט אנחנו נקבע
זה ,בעיקרון אני עשיתי סיור בקלפיות הייתי צריכה כבר את זה לאשר ,הקלפיות יחסית
בסדר ובמקום טוב באותו יום זה שבתון כללי אין בתי ספר ,אין גנים ,אין עבודה אז
השתדלנו שזה יהיה הרוב בבתי ספר ,בגנים זה קצת בעיה בגלל הכיסאות היינו צריכים שם
פרוצדורה להחליף את כל הריהוט ואת הכל ונביא לכם את כל הרשימה לפעם הבאה.
מזכירים פרסמנו מודעות בעיתונות ובתקשורת שלכם מי שרצה להיות מזכיר .הציעו את
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עצמם  150איש מעל  150אני כבר יומיים עושה ראיונות .אני לוקחת את הטובים אלה שהם
עם ניסיון וזה בח ירות לא קלות .מי שצייץ שהוא קשור לחבר פסלנו אותו על הסף .אני אתן
לכם את הפלאפון שלי .תרשמו את הטלפון
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לואי עובד צמוד עם הילה כל מה שאתם רוצים תפנו
ללואי במייל של לואי.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:לא ,לא אני חייבת ,רגע אתם יכולים לעבוד מולי אין לי בעיה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש פה ציבור והם רוצים את הטלפון שלך .הילה תגידי שתפרסמי.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות :אני אתן לכם את המייל שלי גם ,גם לפלאפון אם יש משהו
שאני לא עונה לשלוח לי הודעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים אני אעביר לכם הודעה עם המייל שלה ועם הטלפון
שלה גמרנו.
הילה חאיק ,מנהלת הבחירות:בהצלחה לכולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העיריה :חברים אנחנו נועלים את הישיבה שלא מן המניין ,אנחנו נצא
ל –  10דקות הפסקה ונפתח את הישיבה שמן המניין.

תום הישיבה.
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פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  98/13מיום 20/8/2018

דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :אישור בחירת יו"ר וועדת בחירות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי מיכאל מלמד כיו"ר וועדת הבחירות.
בעד )14( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ,
בני בנגה בית אור ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור מינוי מ"מ יו"ר וועדת הבחירות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אבינועם טובים כמ"מ יו"ר וועדת
הבחירות.
בעד )7( :שלום בן משה ,מיכ אל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני ,עומר
רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד ) 5( :חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,איתן תם ,בני בנגה בית אור.
נמנעים )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.

__________________
שלום בן משה
ראש העיר

___________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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