י"ג באלול ,התשע"ג
 19אוגוסט 2013
01985013

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 121/13
של ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המנין
בנושאים הקשורים לבחירות לרשויות המקומיות

שהתקיימה ביום ראשון,

י"ב באלול התשע"ג18.8.13 ,

בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות,
אלי יבלון ,משה יהושע ,שלמה גרינברג ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,שמואל
ג'מיל ,מיכאל רייף ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי,
איתן שלום ,אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן.,

חסרים:

ישראל דואני ,שלמה לוי ,אפי משה.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,קרין לוי – מנהלת הבחירות/משרד הפנים
אלי יהלום – מהנדס העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,שרונה
וייזל – ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,סינטיה בן
יעיש – מזכירת ועדת הבחירות ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה,
.

הישיבה נפתחה בשעה19:05 :

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' י"ח בחשוון התשע"ד22.10.13 ,

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 נקראה 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 – הגב' קרין לוי.

 .1להלן הזדהות חברי המועצה ה 14 -לסיעותיהם:
רשימת חברים עפ"י סדר
א' ,ב' – שמות משפחה
אבן זהר בן דוד ליאל

הירוקים של ראשון

אוזן דורון

קדימה

ביטן דוד
ג'מיל שמואל
גנות סורין
גרינברג שלמה
דואני ישראל
דנינו אבי
דעבול אסף
טרבלסי שמעון
יבלון אלי
יהושע משה
כהן אריה
כהן ציון
כוכבי שלמה

הליכוד
ש"ס
ראשון של איכות
הליכוד
צב"ר
ז"ך
פז
חי
המפד"ל
ראשונים ביהדות
ש"ס
רק ראשון
הירוקים של ראשון

לוי שלמה
מאירוביץ יפת יפעת
מושיוב אייל
מקונן אסתר הבתם
משה אפי
עג'מי מוטי
צור דב
קינסטליך רז
קירפיצ'וב ודים
ראובן דוד
רייף מיכאל
שלום איתן

של ראשון
הירוקים של ראשון
רק ראשון
פז
קדימה
רק ראשון
רק ראשון
צב"ר
ראשונים ביתנו
ז"ך
ראשונים ביתנו
קדימה

סיעות המועצה ה14 -

הזדהות החברים לסיעותיהם
דרך חדשה עם הירוקים של ראשון
בראשות ליאל אבן  -זהר
ל.ה.ב .בראשון דורון אוזן למען
הצעירים בראשון
הליכוד בראשות דוד ביטן
אור ראשון
פז בראשות אסף דעבול
הליכוד בראשות דוד ביטן
*( הירוקים  +הצעירים של ראשון
זך בראשות אבי דנינו תומכים בעבודה
פז בראשות אסף דעבול
חי בראשות שמעון טרבלסי
הבית היהודי
ראשון בעשיה
ש"ס
רק ראשון בראשות דב צור
דרך חדשה עם הירוקים של ראשון
בראשות ליאל אבן  -זהר
*( הליכוד בראשות דוד ביטן
התנועה החברתית הירוקה
רק ראשון בראשות דב צור
פז בראשות אסף דעבול
*( התנועה החברתית הירוקה
רק ראשון בראשות דב צור
רק ראשון בראשות דב צור
הירוקים  +הצעירים של ראשון
ראשון ביתנו
זך בראשות אבי דנינו תומכים בעבודה
ראשון לכולם בראשות מיכאל רייף
התנועה החברתית הירוקה

*( ראה"ע – מר דב צור הקריא בפני חברי המועצה את הודעותיהם של חברי המועצה ה"ה:
שלמה לוי ,ישראל דואני ואפי משה באשר להזדהותם.

מספר החברים בכל סיעה:

שם הסיעה

המועצה ה14 -

רק ראשון
הירוקים של ראשון
הליכוד
קדימה
ש"ס
צב"ר
ראשונים ביתנו
ז"ך
פז
ראשון של איכות
המפד"ל
אתך בראשון
ראשונים ביהדות
חי
דרך חדשה עם הירוקים של
ראשון בראשות ליאל אבן-זהר
ל.ה.ב .בראשות דורון אוזן
למען הצעירים בראשון
אור ראשון
הירוקים  +הצעירים של
ראשון
הבית היהודי
ראשון בעשיה
התנועה החברתית הירוקה
ראשון ביתנו
ראשון לכולם בראשות מיכאל
רייף

4
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

המועצה ה15-

הערות

4
3
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1

סה"כ סיעות המועצה היוצאת –  14סיעות.
סה"כ סיעות המועצה עפ"י הזדהות החברים– 15

 .2שמותיהם של באי-כוחם ושל ממלאי מקומם של הסיעות
לענין הבחירות למועצה ה.15 -
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.

שמות הסיעות

בא כח הסיעות

מ"מ בא כח הסיעות

רק ראשון בראשות דב צור

דב צור

ציון כהן

הליכוד בראשות דוד ביטן
התנועה החברתית הירוקה
פז בראשות אסף דעבול
זך בראשות אבי דנינו תומכים בעבודה
דרך חדשה עם הירוקים של ראשון
בראשות ליאל אבן-זהר
הירוקים  +הצעירים של ראשון
ש"ס
הבית היהודי
חי בראשות שמעון טרבלסי
ראשון בעשיה
ראשון ביתנו
ראשון לכולם בראשות מיכאל רייף
אור ראשון
ל.ה.ב בראשות דורון אוזן
למען הצעירים בראשון

דוד ביטן
איתן שלום
סורין גנות
דוד ראובן
ליאל אבן-זהר בן דוד

יוסי חממי
יפעת מאירוביץ
ג'נט דעבול
חנן גפן
שלמה כוכבי

רז קינסטליך
אריה כהן
יעקב ברקוביץ
שמעון טרבלסי
משה יהושע
פאינה קירשנאום
מיכאל בראומן
שמואל ג'מיל
דורון אוזן

אמיר קינן
מאיר עקיבא
מיכל קלדרון
אברהם דנוס
בנימין בן טובים
לימור ברזילי
ברוניסלב ברקן
נדב ג'מיל
אליהו אוזן

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.

רק ראשון בראשות דב צור חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

חברי ועדת בחירות/ממלאי מקום
אהרון טייטלמן
יוסי גולן
עו"ד רונן אלגלי
אלון יפת
קובי עוז
עו"ד חיים אברהם
דב צור
עו"ד ישראל )לוליק( אסל
ציון כהן
עו"ד ישראל )לוליק( אסל
עפרה פלג
עו"ד ישראל )לוליק( אסל
דוד אלימלך
עו"ד ישראל )לוליק( אסל
עו"ד סורין גנות
אסף דעבול
משה פוטרמן
עו"ד יוסי אלקריף

שם הסיעה
הליכוד בראשות דוד ביטן

חבר
מ"מ
התנועה החברתית הירוקה חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
דרך חדשה עם הירוקים
מ"מ
של ראשון בראשות
ליאל אבן-זהר
חבר
מ"מ
חבר
הירוקים  +הצעירים של
מ"מ
ראשון
חבר
מ"מ

ג'נט דעבול
אסתר הבטם מקונן
יפעת מאירוביץ יפת
שלומי ברוש
יהודה מאירוביץ
עו"ד אבי עומרד
שרון מאירוביץ
ברוך אליאב
עו"ד דני ויטמן
עו"ד עודד עברון
שלמה כוכבי
ליאל אבן-זהר בן דוד
רז קינסטליך
אמיר קינן
עידן מזרחי
ציפי דיק

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

חבר
מ"מ
פז בראשות אסף דעבול

זך בראשות אבי דנינו
תומכים בעבודה

אור ראשון

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

חנן גפן
מאיר מוסרי
מוטי צימרינסקי
עמנואל אליאס
שלום ישראלי
רועי חייבי

ראשון לכולם בראשות
מיכאל רייף
ל.ה.ב בראשות דורון אוזן
למען הצעירים בראשון
חי בראשות שמעון
טרבלסי
הבית היהודי

חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ
חבר
מ"מ

מיכאל בראומן
ברוניסלב ברקן
אליהו אוזן
ישראל מוטעי
שמעון טרבלסי
אברהם דנוס
יעקב ברקוביץ
קלדרון מיכל

ש"ס

חבר
מ"מ

אריה כהן
מאיר עקיבא

ראשון ביתנו

חבר
מ"מ

ארתור קזייב
אלכס מגידוב

ראשון בעשיה

חבר
מ"מ

משה יהושע
בנימין בן טובים

 .2בחירת יו"ר ועדת הבחירות:
המועצה תבחר אחד מחברי הועדה לשמש בתפקיד יושב ראש ועדת הבחירות.
מוצע לבחור במר דוד אלימלך – כיושב ראש ועדת הבחירות.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( בחירת מר דוד אלימלך כיו"ר ועדת הבחירות

 .3אישור מטה הבחירות
המועצה מתבקשת לאשר את מטה הבחירות העוסק באירגון והכנת הבחירות לעירייה
ואת שכר חברי המטה כדלקמן:
 .1מר פרנקו גונן– מנכ"ל העירייה יו"ר מטה הבחירות – ללא שכר – עקב היותו
מועסק בחוזה בכירים.
 .2דוד אלימלך ,מוריס לוי ,אתי לוי ,אייל עומסי ,רוני כרמלי ,איציק כרמלי ,אלי לנגי ,דוד
וקרט ,ברוך קלבו ,משה ליבר – חברי מטה הבחירות – התשלום לחברי המטה על פי
הנחיות משרד הפנים.
 .3סינטיה בן יעיש – מזכירת ועדת הבחירות ,אתי דגן –,מזכירת מטה הבחירות -
התשלום לחברי המטה על פי הנחיות משרד הפנים.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה19:50 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

