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א' אב תש"פ  
     22  יולי 2020 

פרוטוקול מס' 32

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי כד' בסיון תש"פ (21.7.20) בשעה  18:00 בחדר הישיבות  

בבניין העיריה. בשל מגבלות הקורונה הנציגים המקצועיים ישבו בחדרו של איציק דנינו והיו מחוברים באמצעות  

הזום.   

משתתפים: 

- ראש העיר   מר איציק דנינו  

- סגן ומ"מ ראש העיר   הרב אברהם דייטש  

- סגן ראש העיר   הרב שלמה עזרן  

- סגנית ראש העיר בתואר   ה הגב' יעל שגב  

- חברת מועצת העיר   הגב' פאולינה פוקס  

- חבר מועצת העיר מר יעקב דיין  

- חבר מועצת העיר מר חי סופר

- חבר מועצת העיר מר גדעון סבגי 

- חבר מועצת העיר מר דוד פורטל  

- חבר מועצת העיר מר טל מגרה  

נעדרו: 

- חבר מועצת העיר הרב ראובן פילו  

- חבר מועצת העיר מר צביקה בראון 

- חברת מועצת העיר   הגב' טלי מימון  

- חבר מועצת העיר דר' מרט גנדלר  

- חבר מועצת העיר מר דורון אסידון  

נוכחים: 

- מנכ"ל העיריה   מר יורם נחמן  

- יועמ"ש עו"ד רינת סמולניק  

- עוזר מנכ"ל מר פנחס  קיקוס
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על סדר היום: 
 

* בחירת נציג אופוזיציה למועצה הדתית  

 

ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין  32, לבחירת מחודשת של נציג מהאופוזיציה   דנינו: 

למועצה הדתית.  

אני פונה  לחברי המועצה מהאופוזיציה, יש מועמד שלכם ביחד?  

 

פורטל : לא, אבל יש מצב שגדעון יצביע בעד.  

 

אין מועמד מוסכם מטעם האופוזיציה?   דנינו: 

 

שיעלו את השם.   סבגי: 

 

פורטל: נתן קריאף.  

 

המועמד ראוי, אבל אני מציע את חנניה בן שטרית.   סבגי: 

אין פה עניין של רוב, ואין עניין של מי יותר ראוי, טל לא ברשימה שלי והוא לא יכול לקבוע לרשימה שלי  

אנחנו 2 ברשימה גדולה בסיעה.  

אם החבר'ה הצעירים האלה, היו באים אלי אתמול היו  יושבים ומחליטים  על המועמד שמדברים עליו  יתכן  

שכן, לא יכול להיות שיביאו את זה לישיבה ויזרקו שמות. 

 

המועמד של פורטל ומגרה הינו נתן קריאף, המועמד של סבגי חנניה בן שטרית.   דנינו: 

היות ושני חברי העלו את נתן קריאף.    

גדעון, אתה נגד המועמד?    

 

אני לא יכול לבחור שני מועמדים המועמד שלי הוא חנניה בן שטרית.   סבגי: 

 

אני מעלה להצבעה לכלל חברי המועצה, היות ושני חברי המועצה מטעם האופוזיציה   שמהווים רוב.   דנינו: 
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הם לא באותה סיעה.   סבגי: 

 

יש הנחייה של היועמ"ש בעניין הזה, אנחנו עומדים מאחורי ההנחייה  ואני פועל עפ"י חוות דעת.   דנינו: 

 

אני רק רוצה להבהיר שאני מבחינה משפטית בדקתי את הנושא ויש פסיקות בעניין.   סבגי: 

 

מי שמוסמך  להנחות בעניין זה היועמ"ש של העיריה.   דנינו: 

אני מעלה להצבעה מאחר ו- 2 חברי המועצה מתוך 3 שהם באופוזיציה הציעו את נתן קריאף ת.ז. 058829383                

  

הצבעה: 9 – בעד  

     1 – נגד (סבגי)  

החלטה מס' 152: מליאת מועצת העיר מאשר ת את מר נתן קריאף כנציג האופוזיציה למועצה הדתית.   

 

תודה רבה הישיבה נעולה.   דנינו: 

 

 

 

 

 

בכבוד רב 

 

 

 

 

יורם נחמן  איציק דנינו          

מ נ כ " ל    ראש העיר           


