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 על סדר היום:

 סיום כהונתו של חבר המועצה מר אליהו מזוז כסגן ראש העיר בתואר.  .1

 

 

לפני שנתחיל את הדיווח ומה שנקרא חג שמח, אנחנו בישיבת    רועי גבאי:

מן המניין. חיים מסינג ואהוד ויצמן, ותודה להם, הגישו מכתב שהם מסיימים את מועצה שלא 

תפקידם וקיבלו את הכרעת הבוחר ואת הציבור ואני מעריך את זה מאוד. לצערי, אלי בחר 

 להשאיר את זה כסעיף. 

 

 סיום כהונתו של חבר המועצה מר אליהו מזוז כסגן ראש העיר בתואר.  .1 

 

אנחנו מצביעים על סיום כוהנתו של חבר המועצה מר אלי מזוז.    רועי גבאי:

 מי בעד? מי נגד? מתנגדים? 

 

 הצבעה:

רועי גבאי, רם שרון, תם ליפשיץ, פאלי כהן, יהודה דנינו, ה"ה: (: 7בעד )

 משה חזות, שחר סימנה. 

אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורון מלכה, אלי מזוז, דורית בן  ה"ה: (: 7נגד )

 מאיר דהן.ירושלמית מאושר, מאיר, 

 

 בסדר גמור.    רועי גבאי:

 אין רוב.    דורון מלכה:

מעולה, בסדר גמור. נהדר. מאוד מכובד ויודעים לקבל את    רועי גבאי:

 הכרעת הרוב. 
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זכה ממנה סגני ראשי עיר במועצת העיר. והיום רק נאמר שמי ש   אליהו מזוז:

 לטובת העיר.  פועליםמועצת העיר חלוקה בעניין. אנחנו לא אופוזיציה וקואליציה. אנחנו 

 טובת העיר וטובת הכיסא.    פאלי כהן:

  זו אופוזיציה.   רם שרון:

 אל תגיד טובת הכיסא.  פאלי הוא טובת הכיסא ?  דורית בן מאיר:

 טובת העיר וטובת הכיס...    פאלי כהן:

אני אבקש את רשותכם להתחיל עם הדוח, עם הסעיף האחרון,    :רועי גבאי

 .)מדברים ביחד(כדי שנוכל לשחרר את אלון. אם מקובל, אז בבקשה. 

 אם הוא היה מקבל שכר...    מאיר דהן:

  טובת הכיסא של מי?  דורית בן מאיר:

 הוא רוצה לקבל. הוא לא יקבל. זה התנאי שלו. הוא רוצה כסף.    פאלי כהן:

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית              רועי גבאי         

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר         

 


