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  3.11.20 מתאריך) 2( המניין מןשלא  מליאה פרוטוקול

  
  

  :משתתפים
  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו

  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
  העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

  מועצה חבר, שמילה עוזי מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חבר, דודו שי מר

  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד
  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
   מועצה חבר, אדרי משה מר

  
  :נוכחים

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  רינה יוסף, גזברית העירייה

  עו"ד חיים שימן, יועמ"ש הרשות
  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה
  

  : חסרים
   מועצה חבר, וייס יצחק מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר

  
  

  על סדר היום: 
  
  

בהמשך לנטילת כלל הסמכויות שהואצלו מסגן ראש העיר בתואר מר גבריאל ריזינשוילי על ידי    .1
) לחוק הרשויות 4(25(מצ"ב מכתב נטילת הסמכויות), ובהתאם להוראות סעיף  14.10.20מתאריך 

, אישור המועצה להעברת סגן ראש 1975 –המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 
 ייה מר גבריאל ריזנשוילי מכהונתו.העיר

  
) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו 4(25: בהתאם להוראות סעיף הצעת החלטה

, מועצת העיר מאשרת העברת סגן ראש העירייה מר גבריאל ריזינשוילי 1975 –וכהונתם), תשל"ה 
  מכהונתו.

  
  

  19:45מועד תחילת הישיבה 
  

  

הסמכויות שהואצלו מסגן ראש העיר בתואר מר גבריאל ריזינשוילי על ידי  בהמשך לנטילת כלל   .1
) לחוק הרשויות 4(25(מצ"ב מכתב נטילת הסמכויות), ובהתאם להוראות סעיף  14.10.20מתאריך 

, אישור המועצה להעברת סגן ראש 1975 –המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 
 שוילי מכהונתו.ניהעירייה מר גבריאל ריז
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  ?: האם מדובר פה בחיסכון בתקציבברוך שלסר, חבר מועצה

  
אנחנו בונים קואליציה והקואליציה נבנית בסוף  .לא, הוא ללא שכרעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 

העירוניים ויש תזוזות, אתה חבר מועצה לא יום ולא יומיים ובסופו של דבר כשלא רואים בהתאם לצרכים 
עין בעין מקבלים את ההחלטה הזו, אם גבריאל ירצה להתייחס, הוא יתייחס כמובן, אבל מחובתי  דברים

  להביא את הסעיף למועצה. 

ערב טוב לחברי המועצה, אני לא אני מבקש לפני ההצבעה להגיד מילה : גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר
מזה שנתיים, אני מבצע את תפקידי בתור  .אאריך במילים אך אגיד לכם כמה דברים בצורה קצרה וממוקדת

יזמתי ודחפתי קדימה נושאים חברתיים, קידמתי רפורמות במסגרת תיק הספורט  סגן ראש הראשות נאמנה.
התואר  ואף הגעתי עם אפשרויות והצעות פיתוח שונות, גם בלי להיות תלוי במשאבים עירוניים קיימים.

וריות וחברתיות ואני שמח להיות נבחר ציבור אמיתי במועצה הפוליטי שלי הוא כלי להגשמת יוזמות ציב
אם אני רואה חוסר צדק ואי  גבה את העובד ולאו דווקא את המנהל.אדאג ואאני זה שברוב הפעמים  הזאת.

ראש העיר, שבחרת להתעלם מהצדק וההגינות כבוד צר לי  שוויון, אני קם ועושה מעשה ואומר את שעל ליבי.
מחלוקות פוליטיות הן דבר אחד, אבל צר לי ראש העיר שמבחינתך  .היה צריך לגבות וגיבית את מה שלא

 אני, כחבר מועצת העיר אמשיך לפעול לטובת הציבור ללא ציבור בוחריי הוא ציבור "מסכן"... זו לא הדרך.
ם אני רוצה להגיד לחברי הקואליציה, אל תתנו יד להליך הפסול הזה. את חשש ובכל הזדמנות אפשרית.

  .תצביעו נגד ההחלטה ובעד התושבים ע המבחן שלכם.גיודעים את האמת וזה ר

  : הצבעה נערכה

  נמנעים        נגד          בעד
  

  משה קווס    גבריאל ריזינשוילי        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר      משה אדרי        אוחנונה דודי

              ניקוב'ספוז אלכסי
  שטרלינג פלורי

  דורון אורגיל
          סיוון כהן אביטן

  שי דודו
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  

) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש 4(25החלטה: בהתאם להוראות סעיף 
, מועצת העיר מאשרת העברת סגן ראש 1975 –הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 

  העירייה מר גבריאל ריזינשוילי מכהונתו.
  

  
התקנות, קובץ התקנות הוא לידיעה ומתייחס לצו : חולק לכם קובץ דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  .2020ההנחות בארנונה לשנת 

  הישיבה ננעלה!

  
          

____________________      _______________________  
  עו"ד ניסן בן חמו              עמל גרי     

    העירייה ראש                 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
                

                  


