עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ט"ז באלול ,התשע"ח
 27אוגוסט 2018
01006618

קובץ החלטות מס' 123/18
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
בנושאים הקשורים לבחירות ברשויות המקומיות
שהתקיימה ביום ראשון ,ט"ו באלול התשע"ח26.8.18 ,
בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אריה כהן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור
גור ,משה לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים,
מיכאל רייף ,אייל לוי ,ישראל מוטעי ,קרן דנה ,דורון אוזן ,מיכל קלדרון ,ליאל
אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,אסף דעבול ,סורין גנות ,מאיר עקיבא ,יצחק
אבשלומוב.

חסרים:

אבי דנינו – משנה לראה"ע ,שמעון טרבלסי.,

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,קיריל קוזיול –
מהנדס העירייה ,קרן ברק – גזברית העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי –
היועצת המשפטית לעירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,טובה סער
– מזכירת מועצת עירייה ,סינטיה בן יעיש – מזכירת ועדת הבחירות ומטה
הבחירות ,רונית חג'ג' – הממונה על הבחירות מטעם משרד הפנים ,אורי
שפיגל – ע/רונית חג'ג'.

הישיבה נפתחה בשעה18:29 :

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )בחירות( התשכ"ה –  ;1965הכנת הבחירות והנחיות המפקח
הארצי על הבחירות ,יש לקיים ישיבת מועצה )מיוחדת( שלא מן המנין בנושאים הקשורים
לבחירות ברשויות המקומיות ,שתתקיימנה ביום ג' כ" בחשוון התשע"ח.30.10.18 ,

על סדר היום:
א .קביעת סיעות המועצה
פרק ג' סעיף ) – 25תיקון תשכ"ט ,תשנ"ח ,תשס"ג( קובע ,כי:
על המועצה ליתן דעתה בשתי הסוגיות כדלהלן:
 .1הזדהות חברי המועצה היוצאת לסיעותיהם:
א" .שמות הסיעות של המועצה היוצאת"
ב"... .מספר חבריה של כל סיעה" ,יקראו בהתאם לתוצאות ההזדהות,
כאמור בסעיף א' לעיל.
*

רשימת החברים תקרא עפ"י סדר א' – ב' שמות משפחה.

** " )א( שמות הסיעות של המועצה היוצאת ,מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי
כוחה ושל ממלאי מקומם ירשמו ,לענין חוק זה ,על ידי המועצה ,לא יאוחר מהיום ה65 -
לפני יום הבחירות".
")א( .1חבר המועצה שיעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף
קטן )א( ,רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות ,לחברי המועצה ולראש הרשות ,לא יאוחר
מהמועד כאמור בסעיף קטן )א( את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחו
וממלא מקומו.
)א( .2לא כונסה המועצה ,או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי
כל חבר מועצה להודיע בכתב למנהל הבחירות ,לחברי המועצה ולראש הרשות לא יאוחר
מהיום ה -שישים וארבעה שלפני יום הבחירות ,את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת
שמו של בא-כוחה".
"כל סיעה רשאית בכל עת ,ע"י הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ומנהל הבחירות,
שנתמנה לפי סעיף  ,29להחליף את בא כוחה ואת ממלא מקומו".

*** הישיבה התקיימה בנוכחות מנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים– הגב' רונית
חג'ג'.

 .1להלן הזדהות חברי המועצה ה 15 -לסיעותיהם:
סיעות המועצה ה15 -

רשימת חברים עפ"י סדר
א' ,ב' – שמות משפחה
דרך חדשה עם הירוקים של
אבן זוהר בן דוד ליאל
ראשון
ראשונים ביתנו
אבשלומוב יצחק
התנועה החברתית הירוקה
אוזן אוהד
אוזן דורון
גור לימור
גנות סורין
דנה קרן
דנינו אבי
דעבול אסף
חיים אבי

להב
רק ראשון
פז
יש עתיד
זך
פז
הירוקים  +הצעירים

חממי יוסף
טרבלסי שמעון
כהן אריה
כהן ציון
לבהר משה
לוי אייל

הליכוד
חי
ש"ס
רק ראשון
רק ראשון
הליכוד

מאירוביץ יפת יפעת

התנועה החברתית הירוקה

מוטעי ישראל
מושיוב אייל
מזרחי עידן

להב
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

מנחם יפת
עקיבא מאיר
עג'מי מוטי
צור דב
קינסטליך רז

דרך חדשה עם הירוקים של
ראשון
ש"ס
רק ראשון
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

קלדרון מיכל
רונן תמי
רייף מיכאל
שלום איתן

הבית היהודי
רק ראשון
ראשון לכולם
התנועה החברתית הירוקה

הזדהות החברים
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
הצעירים והסביבה בראשות דורון אוזן
לא מזדהה
פז
הצעירים והסביבה בראשות דורון אוזן
לא נכח בישיבה
פז
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
הליכוד
לא נכח בישיבה
ש"ס
רק ראשון בראשות דב צור
רק ראשון בראשות דב צור
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
הליכוד
רק ראשון בראשות דב צור
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
רק ראשון בראשות דב צור
הישגים
סיעת ראשון אחת בראשות מוטי עג'מי
רק ראשון בראשות דב צור
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
הבית היהודי
לא מזדהה
הליכוד
התנועה החברתי הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת

הערות:
לאחר סיום הישיבה הודיעו בכתב:
חבר המועצה – מר אבי דנינו  -מזדהה עם "סיעת רק ראשון"
חבר המועצה – מר שמעון טרבלסי  -מזדהה עם "סיעת חי בראשות שמעון טרבלסי"

לאור זאת להלן הזדהות חברי המועצה ה 15 -לסיעותיהם:

סיעות המועצה ה15 -

רשימת חברים עפ"י סדר
א' ,ב' – שמות משפחה
דרך חדשה עם הירוקים של
אבן זוהר בן דוד ליאל
ראשון
ראשונים ביתנו
אבשלומוב יצחק
התנועה החברתית הירוקה
אוזן אוהד
אוזן דורון
גור לימור
גנות סורין
דנה קרן
דנינו אבי
דעבול אסף
חיים אבי

להב
רק ראשון
פז
יש עתיד
זך
פז
הירוקים  +הצעירים

חממי יוסף
טרבלסי שמעון
כהן אריה
כהן ציון
לבהר משה
לוי אייל

הליכוד
חי
ש"ס
רק ראשון
רק ראשון
הליכוד

מאירוביץ יפת יפעת

התנועה החברתית הירוקה

מוטעי ישראל
מושיוב אייל
מזרחי עידן

להב
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

מנחם יפת
עקיבא מאיר
עג'מי מוטי
צור דב
קינסטליך רז

דרך חדשה עם הירוקים של
ראשון
ש"ס
רק ראשון
רק ראשון
הירוקים  +הצעירים

קלדרון מיכל
רונן תמי
רייף מיכאל
שלום איתן

הבית היהודי
רק ראשון
ראשון לכולם
התנועה החברתית הירוקה

הזדהות החברים
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
הצעירים והסביבה בראשות דורון אוזן
לא מזדהה
פז
הצעירים והסביבה בראשות דורון אוזן
רק ראשון בראשות דב צור
פז
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
הליכוד
"חי" בראשות שמעון טרבלסי
ש"ס
רק ראשון בראשות דב צור
רק ראשון בראשות דב צור
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
הליכוד
רק ראשון בראשת דב צור
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
רק ראשון בראשות דב צור
הישגים
סיעת ראשון אחת בראשות מוטי עג'מי
רק ראשון בראשות דב צור
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
הבית היהודי
לא מזדהה
הליכוד
התנועה החברתי הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת

מספר החברים בכל סיעה:
שם הסיעה

המועצה היוצאת

רק ראשון בראשות דב צור
הירוקים  +הצעירים בראשות
רז קינסטליך
התנועה החברתית הירוקה
בראשות איתן שלום ויפעת
מאירוביץ יפת
הליכוד
ש"ס
להב
דרך חדשה עם הירוקים של
ראשון
פז
ראשונים ביתנו
יש עתיד
הבית היהודי
זך
חי בראשון שמעון טרבלסי
ראשון לכולם
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
הצעירים והסביבה בראשות
דורון אוזן
הישגים
סיעת ראשון אחת בראשות
מוטי עג'מי

המועצה הנכנסת

7
3

6
3

3

4

2
2
2
2

3
1
---

2
1
1
1
1
1
1

2
--1
-1
-2
2

הערות

1
1

סה"כ סיעות המועצה היוצאת –  14סיעות.
סה"כ סיעות המועצה עפ"י הזדהות החברים– 12

.2

שמותיהם של באי-כוחם ושל ממלאי מקומם של הסיעות
לענין הבחירות למועצה ה.16 -
יו"ר סיעה )לפי קביעת הסיעות( ימסור בשם סיעתו )לענין הבחירות( את שמם של:
א .בא כח הסיעה.
ב .מלא מקומו של בא כח הסיעה.

 .2שמותיהם של באי כוחם ושל מלאי מקומם של הסיעות
לעניין הבחירות למועצה ה16 -
שמות הסיעות

בא כח הסיעות

מ"מ בא כח הסיעות

רק ראשון בראשות דב צור

דב צור

שירלי בן שמעון

הירוקים  +הצעירים בראשות רז
קינסטליך
התנועה החברתית הירוקה בראשות
איתן שלום ויפעת מאירוביץ יפת
הליכוד
ש"ס
הצעירים והסביבה בראשות דורון אוזן
דרך חדשה בראשות ליאל אבן זהר
פז
הבית היהודי
חי
סיעת ראשון אחת בראשון מוטי עג'מי
הישגים

רז קינסטליך

אמיר קינן

איתן שלום

יפעת מאירוביץ יפת

יוסי חממי
אריה כהן
דורון אוזן
ליאל אבן זהר בן דוד
ג'נט דעבול
מיכל קלדרון
שמעון טרבלסי חי
מוטי עג'מי
מאיר עקיבא

דני חלפין
יעקב ישראל יגאלי
אליהו חי אוזן
סורין גנות
דבורה לביא
רן טוביה
רחמים חדד
גיא בוסי
אברהם מזרחי

ב .בחירת ועדת הבחירות והרכבה
פרק ג' סעיף  24א' ) -תיקון התשמ"ג )סעיף ((2
על המועצה ליתן דעתה בשתי הסוגיות כדלהלן:

 .1בחירת ועדת הבחירות:
המועצה תקבע את הרכב ועדת הבחירות ,בהתאם למתחייב בחוק הר"מ.
לאור האמור לעיל הינך מתבקש לוודא ,שבא כח סיעתך )כפי שתזדהה בתחילת הישיבה(,
יגיש בכתב לראש העירייה ומנהלת הבחירות את רשימת הנציגים של סיעתך ואת ממלאי
מקומם בועדת הבחירות שתקבע בישיבת מועצה זו.
*

"לא יאוחר מ 60 -יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות ,שתהא
מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות
מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד
מחברי הוועדה להיות יושב ראש .עד לבחירת יושב ראש כאמור תשמש כיושב ראש
הועדה ,מנהלת הבחירות ,שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף ."29

** עפ"י סעיף  24ב' כאמור והנחיית המפקח על הבחירות/משרד הפנים – הגשת רשימות
נציגי הסיעות בועדת הבחירות לראש המועצה )ראש העירייה( ולמנהלת הבחירות תתבצע
לא יאוחר מ 65 -יום לפני מועד הבחירות.

להלן רשימת חברי ועדת הבחירות ומלאי מקומם עפ"י הזדהות חברי המועצה היוצאת,
כפי שנמסרו ע"י יו"ר הסיעות.
שם הסיעה
רק ראשון בראשות דב צור

התנועה החברתית הירוקה
בראשות איתן שלום ויפעת
מאירוביץ יפת

הירוקים  +הצעירים בראשות רז
קינסטליך

חי בראשון שמעון חי טרבלסי
פז בראשות אסף דעבול

הבית היהודי
ש"ס
הישגים

חברי ועדת בחירות/ממלאי מקום
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

שירלי בן שמעון
דוד אלימלך
דב צור
תומר מואב
משה לבהר
ציון כהן
יפעת מאירוביץ יפת
יהודה מאירוביץ
שרון מאירוביץ

חבר
מ"מ

איתן שלום

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

אמיר קינן
ליאת ליבה
מעין שדה פלח
גלי לייבושור קינסטליך

חבר
מ"מ

אודי זילברמן

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

שמעון טרבלסי
ג'נט דעבול
דבורה לביא
אסף דעבול
קרין מטרסו
מיכל קלדרון
טוביה רן
אריה כהן
יעקב ישראל יגאלי
נדב ישראל עקיבא
מאיר עקיבא

הליכוד

הצעירים והסביבה בראשות
דורון אוזן

ראשון אחת בראשות
מוטי עג'מי
דרך חדשה בראשות ליאל אבן
זהר

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

ישראל מוטעי
יוסי חממי
עמוס ג'רופי

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

יעקב קפאח
אליהו אוזן

חבר
מ"מ

אלי סבג

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

מוטי עג'מי
עו"ד ניצן חדד
ליאל אבן זהר בן דוד
יצחק אבשלומוב
סורין גנות
יצחק אבשלומוב

 .2בחירת יו"ר ועדת הבחירות:
המועצה תבחר אחד מחברי הועדה לשמש בתפקיד יושב ראש ועדת הבחירות.
ראה"ע – מר דב צור – הציע למועצה לאשר את מר דוד אלימלך כיו"ר ועדת הבחירות.
חלק מחברי מועצה הציעו למועצה לאשר את גב' עופרה יעקב כיו"ר ועדת הבחירות.
להלן ההצבעה:
א .מנוי מר דוד אלימלך ליו"ר ועדת הבחירות:
)ה"ה ראה"ע – דב צור ,סגני ראה"ע – ציון כהן ,יוסי חממי ואיתן
בעד14 -
שלום ,משנה לראה"ע – אייל מושיוב וחברי המועצה יפת מנחם ,משה
לבהר ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,מיכאל רייף ,מיכל
קלדרון ,ישראל מוטעי ומאיר עקיבא(
נגד/ -
נמנע/ -
ב .מנוי עו"ד עופרה יעקב ליו"ר ועדת הבחירות:
)ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,דורון אוזן,
בעד12 -
קרן דנה ,אסף דעבול ,סורין גנות ,יצחק אבשלומוב ,מוטי עג'מי ,רז
קינסטליך ,אבי חיים ועידן מזרחי(
נגד1 -
נמנע/ -
מחליטים :

)גב' יפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות( מנוי מר דוד אלימלך ליו"ר ועדת הבחירות.

 .3אישור מטה הבחירות
המועצה מתבקשת לאשר את מטה הבחירות העוסק באירגון והכנת הבחירות לעירייה
ואת שכר חברי המטה כדלקמן:
 .1מר חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,יו"ר מטה הבחירות – ללא שכר – עקב היותו
מועסק בחוזה בכירים.
 .2דוד אלימלך ,עו"ד יובל יעקובי ,אורן בוריה ,אלינור ואדעי ,מוריס לוי ,אתי לוי ,איציק
כרמלי ,יגאל קרת ,דוד וקרט ,ברוך קלבו ,יקיר חיים ואטי דגן – ,חברי מטה הבחירות
התשלום לחברי המטה על פי הנחיות משרד הפנים.
 .3סינטיה בן יעיש – מרכזת מטה הבחירות ומזכירת ועדת הבחירות,
התשלום לחברי המטה על פי הנחיות משרד הפנים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה19:30 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

