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על סדר היום:

א .שאילתות של חברי המועצה
ב .קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העירייה מן המניין
בישיבת המועצה  1/19מיום  2.1.2019מועצת העיר אישרה כי ישיבות המועצה יתקיימו ביום שלישי הראשון
בכל חודש.
בהתאם לסעיף (6א) פקודת העיריות ,מועד ישיבות ,תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה.
המועד המוצע ,ביום רביעי בשבוע הראשון בכל חודש.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת כי ישיבות מועצת העיר יתקיימו ביום רביעי הראשון בכל חודש.
ג .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות (נוסח

חדש) ל -נ .ג.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ גם
על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר את
בקשת נ.ג .להמשיך ולעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה יהיה בתוקף עד
לתאריך 27.1.2021
מפאת צנעת הפרט הבקשה נשלחה אליכם במייל ולא תוצג בישיבה – הבקשה מצורפת כנספח א'

* * * תחילת ישיבה * * *
אתי ברייטברט:

אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  , 1/20שמתקיימת
בתאריך  . 28.1.20ואנחנו נתחיל בסדר היום.

יעל עבוד ברזילי:

ערב טוב לכולם ולכולן ,טוב לראות אתכם .ראש העירייה נמצא
בוועידת התאגידים העירוניים באילת ,לכן אני היום אמלא את
מקומו .אנחנו מקיימים היום ישיבה קצרה מן המניין ולאחר מכן
אנחנו נקיים דיון נוסף בנושא התאגיד .אז בבקשה ,נעבור לסדר
היום.

משה חנוכה:

אתי ,רק מה התא ריך היום?

אתי ברייטברט:

. 28.1.20

משה חנוכה:

רק אני רוצה לדעת ,היועץ המשפטי והגזבר ,למה אנחנו לא דנים
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בתקציב העירייה? אנחנו ב  , 28.1.2020 -כבר עבר חודש מתחילת שנת
התקציב.
רן היילפרן:

תקציב העירייה נדון ברשויות איתנות ,עד  31למרץ בכל שנה.

משה חנוכה:

כן ,אב ל אתה בא מעולמות הניהול ,ואתה יודע שצריך לעבוד עם
תקציב מאושר .הכל בסדר ,רק אני רוצה לדעת מתי זה מתוכנן.

רן יקיר:

התקציב מתוכנן לעלות בסוף פברואר.

ב.

קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העירייה מן המניין.

אתי ברייטברט:

אנחנו נתחיל בסעיף ב' ,מאחר ויש לנו כאן  2שאילתות שהגישה
חברת המועצה יפעת קריב והיא לא נמצאת ,אז אנחנו לא נעלה
אותן .אנחנו נעבור לסעיף ב' .קביעת מועד קבוע לישיבת מועצת
העירייה מן המניין .בישיבת המועצה  1/2019מיום  , 2.1.19מוע צת
העיר אישרה כי ישיבות המועצה י תקיימו ביום שלישי ,הראשון בכל
חודש .בהת אם לסעיף ( 6א) בפקודת העיריות ,תחליט המועצה על
מועד הקבוע לישיבותיה .המועד המוצע הוא יום רביעי בשבוע,
הראשון בכל חודש .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת כי
ישיבות מועצת העיר יתקיימו ביום רביעי ,הראשון בכל חודש .יש
למישהו לומר משהו לפני שאני מעלה להצבעה?

רפא ל בן מרדכי:

כן .למה לשנות? מה רע ביום שלישי? סימנתי את זה ל  3 -שנים
קדימה.

דובר:

אתה יכול לשנות.

רפאל בן מרדכי:

כן ,אבל למה?

יעל עבוד ברזילי:

למספר חברי מועצה בתחילת הקדנציה ,היה איזשהו שיח על הימים
המתאימים .חברת המועצה פרילינג לומדת בימי שלישי למשל ,גם
לארנון היה איזשהו קורס .בכל אופן ,אז אנחנו מנסים להתחשב
בכולם ,ולכן הבקשה.

רפאל בן מרדכי:

הוא עדיין או שהוא גמר?

נדב דואני:

סיים בהצטיינות.

יעל עבוד ברזילי:

סיים.

אתי ברייטברט:

אז אני מעלה להצבעה .מי בעד?

יגאל שמעון:

רגע ,רגע.
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אתי ברייטברט:

לא ענית.

יגאל שמעון:

ממהרים ,רגע .גברתי ,יו"ר הישיבה ,סגנית ראש העירייה ,ממלאת
מקום ראש העירייה ,הגב' יעל ברזילי.

רפאל בן מרדכי:

הלכה לנו כל הישיבה על התארים.

יעל עבוד ברזילי:

הכל בסדר ,כן.

יגאל שמעון:

אני שמח שאתם מתחשבים בחברי מועצה שלא יכולים בימי שלישי.
באמת ,אין ספק שזה חשוב .אבל למען האווירה ,רצוי לשאול את כל
חברי המועצה איזה יום מתאים להם .כי אי אפשר לבוא ולהגיד
'בגלל עדי שלישי ,אז נעביר לרביעי'.

יעל עבוד ברזילי:

היה דיון בתחילת הקדנציה ,יגאל ,את ה זוכר?

יגאל שמעון:

כי אולי ביום רביעי אני צריך לקחת -

יעל עבוד ברזילי:

זוכר שהיה דיון בתחילת הקדנציה ,ש א לו כל חברי המועצה?

יגאל שמעון:

לא ,דיברנו על יום ראשון.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,לא ,לא .נשאלו חברי המועצה איזה ימים נוחים לקיום מועד
הישיבה .עשינו איזוש הי טבלה ,בזמנו אתי ריכזה את זה .זוכר?

משה חנוכה:

יגאל ,על מה הוויכוח? מה אתה רוצה ,יגאל? למה אתה מפריע
לקיום הישיבה? יש לך בעיה עם יום רביעי?

יעל עבוד ברזילי:

לא ,אין לו ,הוא שואל ,זה בסדר.

משה חנוכה:

אז בוא נתקדם ,בוא נעלה להצבעה .אם יש לך בעיה ,תצביע נגד.

יעל עבוד ברזילי:

בכל אופן ,יגאל ,לשאלתך ,נעשתה בדיקה בתחילת הקדנציה מול כל
חברי המועצה ,גם מולך ,סביב השאלה באיזה יום נוח לכנס את
ישיבות המועצה.

יגאל שמעון:

רגע ,אתה במרץ?

דובר:

אני מרץ ,עבודה  -גשר  -מרץ ,ביחד.

עדי ברמוחה:

הוא בשיא המרץ.

את י ברייטב רט:

אפשר להעלות את זה להצבעה? אני מעלה להצבעה.

יגאל שמעון:

לא ,הוא הפריע לה .כי בהתחלה הוא שאל על התקציב.

את י ברייטברט:

יגאל ,בוא נתקדם .אני מעלה להצבעה את סעיף ב' .מי בעד קיום
ישיבות המועצה -
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יגאל שמעון:

אפשר ב  17:00 -במקום ב ? 18:00 -

את י ברייטברט:

מי בעד קיום ישיבות המועצה בימי רביעי ,הראשון בכל חודש? רפי,
אתה לא מצביע?

רפאל בן מרדכי:

היום הזה לא כל כך נוח לי.

חיים שאבי:

אני בעד ,בעד.

רפאל בן מרדכי:

אני לא בעד ולא נגד.

את י ברייטברט:

אוקיי ,מי שבעד זה :יעל ,מאיר ,רן ,רינה ,יגאל ,עדי ,חיים שאבי,
יגאל שמ עון ,לא יגאל ,סליחה ,משה חנוכה וארנון.

נאור שירי:

נאור וחיים

את י ברייטברט:

חיים אמרתי .ונדב דואני.

======================================================
הצבעה :קביעת מועד קבוע לישיבת מועצת העירייה מן המניין
 11בעד
יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,משה חנוכה,
ארנון אברמוב ,חיים שאבי ,יגאל שמעון
 1נמנע
רפי בן מרדכי
החלטה מס' :1/20
מועצת העירייה מאשרת כי ישיבות מועצת העירייה יתקיימו ביום רביעי הראשון בכל חודש.
==============================================================

רינה שבתאי:

כמחזיקת תיק הגמלאים ,ימי שלישי זה שלייקס .אתם דופקים...

את י ברייטברט:

כן ,הוא לא מצביע ,לא לכאן ולא לכאן .הוא לא מצביע.

רינה שבתאי:

עד היום ויתרתי ,היום תוותרו אתם.

(מדברים ביחד)

ג.

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקב ל פרס במקרים מיוחדים (סעיף  ) 180א' לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -נ.ג.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לסעיף הבא .אני מקווה שכולכם יודעים במי מדובר.
אם אתם רוצים להעלות או משהו ,אנחנו פשוט נסגור את השידור
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ונוציא .כולם יודעים?
יגאל שמעון:

אין בעיה.

את י ברייטברט:

אפשר להעלות את זה להצבעה?

רינה שבתאי:

כן ,כן.

את י ברייטברט:

אוקיי ,זו בקשה להיתר עבודת חוץ ,על מנת לקבל פרס במקרים
מיוחדים ,לעובד בשם נ.ג .אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? כולם פה
אחד מהנוכחים? יופי .אנחנו בעצם מסיימים את ישיבת המועצה מן
המניין  1/20ואנחנו עוברים לישיבה הבאה.

==============================================================
הצבעה :אישור עיסוק בעבודה נוספת על מנת לקבל פרס לנ.ג.
 12בעד (פה אחד):
יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,משה חנוכה,
ארנון אברמוב ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי
החלטה מס' 2/20
מועצת העירייה מאשרת לנ.ג .לעסוק בעבודה נוספת.
======================================================

עדי ברמוחה:

השאילתות היו ממש נוקבות.

יגאל שמעון:

קודם כל ,למה השאילתות לא הונחו על שול חן המועצה?

עדי ברמוחה:

בגלל שהיא לא נמצאת כאן .שתגיש היא את השאילתות.

יגאל שמעון:

אתם תביאו את זה פעם הבא?

אתי ברייטברט:

כשהיא תהיה.

עדי ברמוחה:

או בפעם אחרי הבאה ,או בפעם אחרי  -אחרי הבאה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעלנו את ישיבת המועצה  , 1/20אנחנו עוברים לי שיבה הבאה.

______________
יעל עבוד ברזילי
סגנית ומ"מ ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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