בס"ד

1

י"א בחשון תשפ"א
 29באוקטובר 2020

1
2

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  10מיום 29.10.20

3
4
5

מר דרור אהרון

-

ראש המועצה

7

מר יניב סביון

-

סגן מ"מ ראש המועצה

8

גב' ירדנה אוקמן

-

סגנית ראש המועצה וחברת

6

משתתפים:

מועצה

9
10

מר ירון ניסים

-

סגן ראש המועצה וחבר מועצה

11

גב' רוחמה עזר

-

חברת מועצה

12

גב' מירב אילוז

-

חברת מועצה

13

מר חיים שוחמי

-

חבר מועצה

14

מר מוטי יוסף

-

חבר מועצה

15

הרב אלירם שרביט

-

חבר מועצה

16

מר רוני ארביב

-

חבר מועצה

17

מר אילן רביבו

-

חבר מועצה

18

גב' הדס וייצמן

-

חברת מועצה

19

מר יורם סוויסה

-

חבר מועצה

גב' יעל צוברי

-

יועצת משפטית

21

גב' שרה שניר

-

מבקרת המועצה

22

מר אילן סוויסה

-

מנכ"ל המועצה

23

גב' ליאת בר

-

מנהלת כספים מתנסה

24

מר עומרי וייסמן

-

עוזר ראש המועצה

25

מר אלון מדהלה

-

גזבר המועצה

20

סגל:

26
27
28
29

סעיף  - 1הודעות ראש המועצה:
דרור אהרון:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה .אני אתחיל בהודעות ראש המועצה .ישיבת

30

המליאה מספר  10מיום  .29.10.20אחר הצהריים טובים לכולם .בשמונת החודשים

31

האחרונים אני מתמודדים עם מגפת הקורונה .משבר בקנה מידה שלא נראה כמותו

32

בעשרות השנים האחרונות .נכון להיום ,לרגע זה ,גן יבנה נחשבת לעיר ,למועצה

33

ירוקה ,עם  15חולים מאומתים בלבד .לצערנו ,במהלך התקופה האחרונה נפטרו 4

34

מתושבי גן יבנה ,ותושב נוסף שלנו נמצא במצב יחסית קשה ,ויש עוד תושב שכרגע

35

למעשה נמצא גם כן בבית חולים ,ואנחנו בקשר עם משפחתו .לבנו עם המשפחות,

36

ואנחנו מכאן מוסרים את השתתפותנו בצער המשפחות ומאחלים הבראה והחלמה

בס"ד

2

1

מהירה לכל החולים .המועצה בתקופה זו פעלה ביתר שאת ,ואנחנו רואים את זה לא

2

רק כחובה ,אלא גם בשעת משבר כזו ,גם מאוד גדול ,שמאמץ את המוח לתת חשיבה

3

יצירתית להביא יוזמות ,להיות שם עבור כל אחד ואחת מהתושבים .אנחנו עשינו כמה

4

מה לכים מאוד מהותיים .אני לא יודע בכולם ,כי עשינו הרבה מאוד מהלכים .אבל אני

5

אגע במהלכים היותר מהותיים מבחינתנו .הקמנו מערך חקירות אפידמיולוגיות

6

מהראשונים בארץ .חמ"ל קורונה ,כאשר אנחנו בעצם מבצעים הערכות מצב על בסיס

7

כמעט יומי ,ולפעמים דו יומי ,או שבועי ,תלוי במה שקורה .כאשר אנחנו מבצעים

8

הסברה ותמיכה באנשים מבודדים ומשפחות חולים .למשפחות מעוטות יכולת ,אנחנו

9

מסייעם ,קשישים כנ"ל .ולמעשה עובדים מסביב לשעון ,בכדי לשמר את המצב הקיים

10

היום שהוא ירוק .בישיבה שקיימנו אתמול ,לקחנו החלטה לא פשוטה לפתוח את בתי

11

הספר היסודיים ,במסגרת תכנית שגיבשנו ,יחד עם סגנה ,עם מנכ"ל המועצה,

12

מנהלות בתי הספר ,הנהגות ההורים ,והיכל"רית שלנו ,שבו למעשה התלמידים

13

ילמדו ,א'-ד' 5 ,ימים בשבוע 5 ,שעות בכל יום .לפיכך ,ביום ראשון הקרוב ,אנחנו

14

נפתח את בתי הספר ,ונאחל לכולנו בהצלחה .אני רוצה להודות לכלל עובדי המועצה,

15

והמתנ"ס ,עשרות המתנדבים ,לתושבי גן יבנה שסייעו ,ועדיין מסייעים במהלך כל

16

התקופה האחרונה ,בחלוקת מזון ,רכש ,תרופות ,סיוע לקשישים ,מענה לפניות ,ועוד.

17

מירב אילוז:

בתי הספר נפתחים בקפסולות?

18

דרור אהרון:

היום אנחנו מציינים  25שנים להירצחו של ראש הממשלה ,והרמטכ"ל לשעבר ,יצחק

19

רבין ז"ל .רבין היה מנהיג צבאי דגול ,מנהיג מדיני שליווה את מדינת ישראל מאז יום

20

הקמתה ,ונרצח על רק שיסוי ושסע בחברה הישראלית .בימים כאלה ,בהם אנחנו

21

רואים את העם מפולג ,חצוי ,על כולנו לקרוא לאחדות ואחווה ,לקבל האחר ,להוקעת

22

האלימות ה פיזית והמילולית בחברה שלנו ,אחים אנחנו .אני במעבר קצת חד ,רוצה

23

לתת על קצה המזלג ,קצת מהעשייה האחרונה בישוב .אנחנו התחלנו למעשה את

24

סלילת מנחם בגין ,וטיפול מן היסוד ,בהשתתפות חברת ערים ,ומנהל מקרקעי

25

ישראל ,אחרי שאושר התב"ר .אנחנו ממשיכים בסלילת כביש היציאה הצפוני מן

26

הישוב ,ונתיבי ישראל התחילו לעשות את החיבור של הכביש לכביש  .42הייתה לנו

27

פגישה עם השרה מירי רגב ,שאני ממש קודם כל באמת מחמיא לה על הפגישה הזו.

28

במהלך הפגישה סוכם ששני נתיבים יהיו ליציאה לכיוון תל אביב ,והנתיב הנוסף

29

שיהיה על הגשר ,למעשה ייפתח גם הוא ,כך שיהיו שני נתיבים לכיוון תל אביב ,כל מי

30

שמגיע מכיוון גן יבנה .פתחנו את הפארק על שם רונה רמון ,בהצלחה .ואמנם לא

31

חנכנו אותו בגלל הקורונה ,אבל אנחנו ממש נהנים לראות איך רבים מהתושבים

32

מגיעים ,נהנים ,מפרגנים .אנחנו על הפארק רוצים לשמור .שמנו בו פקח באופן שוטף,

33

כמו כן מישהו שמתחזק את הפארק ,וגם מבחינתנו ,קיימת שם אכיפה ,על מנת שכל

34

מה שנבנה בעמל רב ,יושג ,ויישמר .הפארק ,יש לו גדרות ,יש לו שערים ,יש לו

35

מצלמות ,ולמעשה אנחנו גם נתנו מתי הפתיחה שלו ,באיזה שעות .התחלנו עבודות

36

בשטח להקמת אמפיתיאטרון מדהים ,לצד אצטדיון עירוני חדש .האצטדיון והאמפי

בס"ד

3

1

פארק ,נמצאים בשלב זה ,כרגע ,בעבודות עפר .שדרגנו וחידשנו את המגרשים

2

ברחוב הודיה  ,אביר יעקב ,את מגרש הטניס .הצגנו באמצעות היכל"רית שלנו בדיקות

3

קורונה ,ללא צורך בהפניה ,לתושבי גן יבנה ,לצוותי החינוך ,על מנת להוריד את

4

התחלואה .חנכנו כלביה חדשה ,שתסייע בשיפור השירות לתושב ,בשיפור רווחת

5

הכלבים .הקמנו את חמ"ל הקורונה שלנו ,שעובד  ,24/7למעשה דרך המוקד העירוני.

6

וכאשר ירצו לאייש אותו עם מתחקרות ,אז אילן אחראי על זה .השגנו עמדות שירות

7

דיגיטאליות נוספות ,שיוצבו ביישוב בקרוב ,ויתנו מענה לשירותי הממשלה השונים

8

בתוך היישוב .בעניין הזה ,אני חייב לציין שיורם סוויסה נתן תמיכה פה ,ודחף ,תודה

9

רבה ,יישר כ וח .יצאנו במיזם סביבתי חדש ,יחד עם תאגיד ,מ.א.י ,למחזור פסולת

10

אלקטרונית ,כאשר יום חשמלי מידי שבוע ,בכל יום חמישי ,החל משעות הבוקר ועד

11

השעה  ,19:00ניתן יהיה להוציא למדרכה הסמוכה לבית ,מכשירי חשמל

12

ואלקטרוניקה ,ורכב איסוף מיוחד יאסוף את המוצרים למחזור אלקטרוני ללא עלות.

13

קיימנו לאורך כל התקופה האחרונה ,מגוון מיזמים בהובלת המתנ"ס .חילקנו

14

קרמבואים ,הוצאנו משאיות משמחות ,הוצאנו משאיות בחגים .היום יש' ,מיכל

15

ה קטנה' ,מופיע עבור הילדים .יצרנו מיזמים של שרשרת מחברת בין תושבי גן יבנה

16

בסוכות ,מתחברים דרך הספורט ,ועוד ,תודה רבה לכל השותפים והמובילים .אלו הן

17

הודעות ראש המועצה .אני רוצה להתחיל רגע בשאילתא של מוטי ,מענה לשאילתא

18

בנושא אירועי אלימות בקרב בני הנוער .זה נמצא אצלכם בתיקים ,וחולק לכם .אתה

19

רוצה להקריא את השאילתא ,מוטי?

20

מוטי יוסף:

לא ,אין צורך ,יש את זה ,חבל.

21

דרור אהרון:

המועצה פועלת למניעה וטיפול באירועי אלימות במשך כל ימות השנה ,באכיפה,

22

בהגברה ,ובשיתוף פעולה מלא אל מול משטרת ישראל .בין היתר ,הוקמה סיירת

23

הורים יישובית ,הוקמה יחידה לביטחון קהילתי .יחידת הנוער מקיימת פעילויות

24

ייעודיות עבור בני הנוער .מתקיים בישוב פרויקט מגרשים מוארים .יתקיימו הרצאות

25

בבתי הספר ,וגן יבנה רושתה במצלמות שמשדרות  24/7ביממה ,למוקד העירוני.

26

באשר לאירוע הספציפי המדובר ,הרי שהוא קיבל התייחסות מידית ,כאשר השיטור

27

העירוני הוא שטיפל בו ,בזמן אמת ,ונערכה בעקבותיו ישיבת חירום בהשתתפות כלל

28

אנשי מקצוע במועצה ,בתאריך  30לאוגוסט  ,20תשובה לכל הנוגעים לעניין .ישנן

29

תכניות שמיושמות בשטח ,באמצעות היחידה לקידום וחיזוק קהילתי .הנושא מתוקצב

30

בתקציב המועצה שאושר בתחילת שנה .אני אעבור לשתי הצעות לסדר יום.

31

מירב אילוז:

לי יש שאלה ,דרור ,לגבי החזרה לסוג מסוים של שגרה ,בגלל הקורונה ,כיתות א'-ד'
חוזרים בקפסולות ,או שהם חוזרים כולם לבית הספר?

32
33

דרור אהרון:

מה זה ,חוזרים כולם לבית ספר?

34

מירב אילוז:

אם חוזרים לעבודה בקפסולות?

35

דרור אהרון:

אנחנו נתנו למנהלות לבנות ,כל בית ספר בונה את הגמישות שלו ,בהתאם למתווה

36

שמשרד החינוך אישר .יש מתווה שמשרד החינוך אישר אותו ,שעובדים בקפסולות,

בס"ד

4

1

יש צוות הוראה קבוע .אנחנו אישרנו להם עוד כוח אדם ,שיכולו לעשות איזשהו מרחב

2

גמישות ,שאם רוצות לפצל לדוגמה ,כיתות נוספות וכדומה ,יש להם את המרחב

3

גמישות .לא התערבנו להם בעניין .מה שכן דרשנו ,זה שני דברים ,קודם כל ,עניין של

4

הפסקות ,יהיו בצורה מתוזמנת .דבר שני ,מסיכות בכיתות היותר גבוהות ,איפה

5

שצריך .רחיצת ידיים ,והקפדה על כל מה שצריך ,של מגע פיזי .והדבר הנוסף זה

6

למעשה ,הלמידה שתהיה מחולקת בצורה מסודרת ,על פי שיקול דעתם.

7

מירב אילוז:

זאת אומרת שיכול להיות מצב ש 35-40-ילדים ילמדו בכיתה?

8

דרור אהרון:

לא ,לא יכול להיות מצב כזה.

9

מירב אילוז:

אז הם ילמדו בקפסולות?

10

דרור אהרון:

אז אני אמרתי.

11

מירב אילוז:

דיברת על הגמישות שאתה מעניק להם.

12

דרור אהרון:

אני דיברתי שיש להם הפרדה ,יחד עם זאת אפשרנו להם להחליט איך הם יעשו אותה.

13

זה המתווה .טוב ,אני רוצה לעבור על שתי הצעות לסדר יום שהוגשו על ידי גב' מירב

14

אילוז .הצעה ראשונה ,את רוצה לקרוא אותה?

15

הצעה לסדר היום  -הסדרת פעילות הגנים הפרטיים מגילאי לידה עד " 3גן יבנה לוקחת אחריות על

16

ילדיה":

17

מירב אילוז:

אני אשמח .הצעה ראשונה לסדר יום ,היא הצעה לסדר יום חוזרת ,להחזרת פעילות
הגנים הפרטיים.

18
19

דרור אהרון:

אני רק אדגיש ,שכרגע אנחנו מתנגדים להצעה ,אז את צריכה לנמק למה את רוצה
שיעלו אותה.

20
21

מירב אילוז:

אני מנמקת.

22

דרור אהרון:

לא ,אני פשוט,

23

מירב אילוז:

הבנתי ,זה לא מפתיע אותי שאתם מתנגדים.

24

דרור אהרון:

הכול בסדר.

25

מירב אילוז:

גם אם היה לי חיסון לקורונה ,הייתם מתנגדים.

26

דרור אהרון:

הכול בסדר ,שיהיה לך אחלה בריאות ,הכול בסדר ,אנא ,בבקשה תמשיכי.

27

מירב אילוז:

לכולם .אני ממשיכה.

28

יניב סביון:

לא ,אבל אם יהיה לך חיסון לקורונה ,אנחנו נהיה בעד.

29

מירב אילוז:

כן?

30

יניב סביון:

כן.

31

מירב אילוז:

גם לא נראה לי ,אבל בסדר.

32

דרור אהרון:

בבקשה ,תמשיכי ,אני מבקש.

33

מירב אילוז:

"החזרת פעילות הגנים הפרטיים מגילאי לידה עד  .3גן יבנה לוקחת אחריות על ילדיה.

34

ביולי  2019הגשתי הצעה לסדר יום ,להסדרת פעילות הגנים הפרטיים בגן יבנה,

35

ולצערי הרב ,ההצעה הזאת נדחתה .מאז ההתעללות בקטינים חסרי ישע והעדר

36

אכיפה לא יורדים מסדר היום הציבורי .מידי חודש ,מהדורות החדשות נפתחות

בס"ד

5

1

בסרטוני אימה של מטפלות ,המתעללות בקטינים ,והלב נקרע .יש בידנו את הבחירה

2

של כל מי שיושב פה ,לנסות ולמנוע את הסטירה הבאה לפעוט ,ואת הטלטול ,או

3

הבעיטה ,וההתעללות הרגשית בפעוט חסר ישע ".אז קצת נתונים מאז שהצעתי גם

4

את ההצעה הזאת לסדר יום" .בעקבות מבצע שיצא משרד העבודה והרווחה בתחילת

5

השנה  ,לפיקוח על המסגרות הללו ,נחשפה תמונה מזעזעת .בישראל פועלות כ-

6

 6,000מסגרות של חינוך לגיל הרך ,רק  ,3,000כחצי מהם ,בעצם מאושרות על ידי

7

משרד העבודה והרווחה .כ 100-מהעובדים נתפסו שהם בעלי רישום פלילי .היו חלק

8

שהיו עם רישום פלילי בגין אלימות ,ואלימות כלפי קטין ,ואפילו סייעות ,שהשתמשו

9

בסמים ,ועסקו בזנות .אם להקביל זאת ליישוב שלנו ,זאת אומרת ,שיכול להיות שיש

10

פה בערך בין  13ל 15-מסגרות חינוכיות ,שנמצאות פה ללא פיקוח ,שזה בערך 150

11

פעוטות ללא הגנה .ויכול להיות שחס וחלילה ,שאחד מהצוות המטפל בוא בעל רישום

12

פלילי .עכשיו  ,כשאנחנו חוזרים לסוג מסוים של שגרה ,אי אפשר לחכות יותר,

13

שהמדינה תטפל בזה ,חייבים לקחת את האחריות ,וזה ניתן ,וזה אפשרי ,וזה מיושם

14

כבר ברשויות רבות .אני מפצירה בכם שוב להאריך את המודל משנת  ."2019ואם

15

אתם רוצים ,אני אחזור שוב על המודל ,שהוא מדבר,

16

דרור אהרון:

אין צורך ,אנחנו קראנו אותו ,מכירים אותו ,אין צורך.

17

מירב אילוז:

נפלא.

18

דרור אהרון:

טוב ,הצעה זו הועלתה,

19

מירב אילוז:

תוכל לתת לי ,תנמק למה היא יורדת?

20

דרור אהרון:

בבקשה .ההצעה הזו הועלתה בעבר ,והורדה מסדר היום" .ההצעה אינה עומדת

21

בהתאם להוראות החוק ,שכן למועצה אין סמכות בדין לפעול אל מול גנים פרטיים,

22

ולקחת אחריות שאינה שלה .הסמכות בנושא זה ,מסורה לגורמים ממשלתיים ,והם

23

האמונים על הטיפול בו .משכך ,אני ממליץ להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד?

24

 9בעד להוריד מסדר היום .מי נגד? .3
החלטה :מחליטים ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר יום.

25
26
27
28

הצעה לסדר היום – דחיית מכרז סקר חריגות בניה:
דרור אהרון:

סקר חריגות בניה.

29
30

הצעה שנייה לסדר יום ,גם אליה אנחנו מתנגדים .תקריאי בבקשה את ההצעה ,מכרז

מירב אילוז:

עלתה לסדר יום דחיית מכרז סקר חריגות בניה" .לפני מספר ימים בוועדת מכרזים שבה

31

אני חברה ,הופתעתי לגלות כי מתקיים מכרז מכר לרכישת שירותי סקר חריגות בניה.

32

אנחנו מתחילת  2020במשבר עולמי של נגיף הקורונה ,ושהנגיף הזה גובה לא רק

33

מחיר חיי אדם ,אלא גם מחיר כלכלי כבד ,לשכירים ,עצמאיים ,עסקים קטנים וגדולים,

34

שנמצאים בקריסה כלכלית .ביקשתי מיו"רית ועדת המכרזים ,לעצור את המכרז

35

בשלב זה ,ולדחות את המכרז ,ואת המימוש שלו ,אחרי תום משבר נגיף הקורונה.

36

ואפילו אני יודעת שמספר רשויות דחו מכרזים דומים בנושא .אני מבקשת ממליאת

בס"ד

6

1

המועצה לדחות את המכרז של סקר חריגות בניה לבתים הפרטיים ולעסקים ,וכמו כן,

2

לדחות את החיובים האמורים להיות בבדיקות הסקר הללו",

3

דרור אהרון:

איזה חיובים?

4

מירב אילוז:

"עד לתום המשבר הקורונה ,וההתאוששות ממנו".

5

דרור אהרון:

איזה חיובים?

6

מירב אילוז:

אם אתה עושה סקר חריגות בניה ,אתה בטח תגלה חריגות בניה ,ואתה תשלח שומות
לתשלומים.

7
8

דרור אהרון:

ממש לא .את מבלבלת בין שני דברים .אני חושב שאת לא מבינה מה זה סקר .טוב ,אני
אסביר ,כי יש פה טעות בהבנה.

9
10

מירב אילוז:

אני יכולה לסיים לקרוא? עוד לא סיימתי.

11

דרור אהרון:

או.קיי ,בבקשה .יש לנו ,ברוך השם ,ים של זמן.

12

מירב אילוז:

מעולה" .אני מבקשת לדחות את המכרז הזה ,ולדחות את החיובים האמורים להיות

13

מבדיקות הסקר הללו ,עד לתום משבר הקורונה ,וההתאוששות ממנו .זו היא אינה

14

עת להעמיס כלכלית מיסים נוספים על התושבים ,ועל העסקים הקטנים".

15

דרור אהרון:

ראשית ,אני חושב שיש פה בלבול מהותי ,בין סקר עבירות בניה שנדרש על פי חוק ,לבין

16

גביית מס .אין שום קשר בין הדברים .את מבלבלת בין כמה דברים ,ואני אסביר" .אנו

17

מתנגדים לדיון בהצעה זו ,שכן מדובר בבקשה שאינה חוקית .סקר חריגות בניה

18

נדרש בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תיקון  ,116ואין למועצה שום שיקול דעת ,או

19

סמכות חוקית לדחות סקר זה .יתרה מזאת ,היחידה הארצית לאכיפה ,שהיא

20

הרגולטור בנושא ,העבירה דרישה לסיים את הסקר באופן מידי ,שאם לא כן ,תופעל

21

הסנקציה הקבועה בחוק ,על המועצה ,שהסקר יבוצע על ידי היחידה ,והמועצה תחויב

22

בכפל ,וגם בהערה ,במסגרת הפעילות שלה .המועצה אינה רשאית לקבל החלטה לא

23

חוקית .יודגש ,כי אין שום קשר בין סקר עבירות הבניה שנעשה ,יעשה ,והוא יועבר

24

ליחידה הארצית לפיקוח על הבניה ,לבין סקר נכסים וגביית המס".

25

רוני ארביב:

לא ,היא אומרת ,שיש רשויות שכן הסכימו לדחות את זה.

26

דרור אהרון:

אין דבר כזה ,אתה לא יכול ,זה לא חוקי .לכן אני ממליץ להוריד את זה מסדר היום.

27

רוחמה עזר:

אני יכולה רק להגיב לסעיף אחד מתוך זה ,שמופנה אלי ,הסעיף שהתבקשתי להפסיק
את המכרז?

28
29

דרור אהרון:

את יו"רית ועדת מכרזים.

30

רוחמה עזר:

כן ,אני יו"רית ועדת מכרזים .התבקשתי להפסיק את המכרז באמצע .חוקית ,אני לא
יכולה להפסיק מכרז .ברגע שהוא מתחיל לרוץ ,אני חייבת לפתוח מעטפות,

31
32

דרור אהרון:

לא ,זה ברור.

33

רוחמה עזר:

וכל מה שמתבקש מזה .אבל אני התבקשתי באמצע הישיבה ,להפסיק את המכרז.

34

דרור אהרון:

על סמך מה?

35

רוחמה עזר:

על סמך בקשה של גב' מירב אילוז.

36

דרור אהרון:

כן .או.קיי ,מי בעד להוריד מסדר היום?  .9מי נגד להוריד? .2

בס"ד

החלטה :מחליטים ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום.

1
2

7

מוטי יוסף:

יש לי רק שאלה בעניין הזה .אנחנו שייכים לאן ,למחוז מרכז של היחידה הארצית
לאכיפה?

3
4

דרור אהרון:

נכון.

5

מוטי יוסף:

ואפשר לדעת מתי נעשה תביעה כזאת ,של היחידה לאכיפה לביצוע?

6

רוחמה עזר:

זה הוצג לגברת מירב אילוז בוועדה.

7

מוטי יוסף:

לא ,כרגע אני מדבר לגבי היחידה הארצית לאכיפה במקרקעין ,על זה אני מדבר.

8

רוחמה עזר:

המהנדס הציג לגב' מירב אילוז את התשובה בוועדה.

9

דרור אהרון:

בוא ,זה לא עניין של עכשיו ,מתי הוצג ,או כן לא הוצג .רבותי ,סליחה ,יש פה הצעה
לסדר.

10
11

מוטי יוסף:

בסדר ,אבל אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות.

12

דרור אהרון:

חברים ,סליחה ,לא אפשר לשאול שאלות ,ירדה מסדר היום.

13

מוטי יוסף:

למה לא? או.קיי ,אז זה לא קשור כרגע לעניין,

14

דרור אהרון:

סליחה ,אני לא אענה לך.

15

מוטי יוסף:

אל תענה לי .אני לא צריך שתענה לי ,אני צריך שדרור יענה לי ,לא אתה.

16

סעיף  - 2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  16מיום 18.10.20

17

דרור אהרון:

פרוטוקול ישיבת הנהלת מספר  ,16מיום  .18.10.20הערות בבקשה.

18

מוטי יוסף:

מה הערות? קודם כל ,הערה ראשונה,

19

דרור אהרון:

אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  16מיום .18.10.20

20

מוטי יוסף:

יש שם כמה דברים ,מה אתה רוצה?

21

דרור אהרון:

מה שאתה רוצה ,תבחר.

22

מוטי יוסף:

לא ,זה לא מה שאני רוצה .אתה אמור לקיים דיון על כל דבר ,ודבר ,נתחיל לקיים דיון.

23

דרור אהרון:

לא ,אני מקיים דיון על  .2אתה תגיד מה לא טוב לך בפרוטוקול .תתחיל לדבר מה שיש,
מה מציק לך.

24
25

חיים שוחמי:

אני אתחיל בבקשה.

26

דרור אהרון:

בבקשה ,חיים.

27

חיים שוחמי:

סעיף  .2אני בעד מינוי גב' לירן אשכנזי .אני חושב שהיא אישיות שתועיל .אבל אני חייב

28

להעיר פה משהו .אני הצטרפתי לקואליציה ברשותך ב ,2018-ואני זוכר שאז נתתי

29

לך מספר אנשים שיכנסו כחברי הנהלת המתנ"ס ,כחלק מהעשייה שלנו .לא התבצע

30

מזה שום דבר .בשלב מסוים אני פרשתי ,כי לא יכולתי עם ההתנהלות ,שלך בעיר.

31

דרור אהרון:

תודה רבה.

32

חיים שוחמי:

ופתאום אני רואה ,שאתה יודע ,נכנסים פה חברים .אני לא מבין את ההתנהלות הזאת
לחלוטין .עד היום הנהלת,

33
34

דרור אהרון:

תקרא את ההנחיות ,תקרא את ההוראות ותבין .מוטי הגיש על זה עתירה אפילו.

35

חיים שוחמי:

אני לא צריך לקרוא .אני צריך להסביר לך.

36

דרור אהרון:

והפסיד.

בס"ד
1

חיים שוחמי:

8
לא קשור למה הוא הגיש עתירה .אני היה לי איזשהו הסכם איתך .אנשים לא מונו במשך
שנה,

2
3

דרור אהרון:

אתה פרשת.

4

חיים שוחמי:

אני פרשתי ,ואני שמח שפרשתי.

5

דרור אהרון:

אני שמח שפרשת.

6

חיים שוחמי:

רגע ,שנייה אחת.

7

מוטי יוסף:

אתה מחויב למנות לו נציג ציבור.

8

דרור אהרון:

אני לא מחויב .הנה ,התחלת עוד פעם.

9

מוטי יוסף:

אין לך ברירה.

10

דרור אהרון:

תייצג אותו ,ותפסיד בעוד משפט.

11

מוטי יוסף:

אני מאמין שהוא ילד גדול ,יודע לומר את הדברים יפה מאוד ,ואומר לך אותם.

12

דרור אהרון:

למה? תייצג אותו,

13

חיים שוחמי:

בוא לא נברח מהדברים.

14

דרור אהרון:

בוא ,אל תתחיל אתי בצורה הזו ,למה אתה לא עשית כלום במהלך הקדנציה.

15

חיים שוחמי:

בוא נעצור פה ,בבקשה ,אני עשיתי הרבה מאוד.

16

דרור אהרון:

לא ,אתה מעלה את זה .פרשת,

17

חיים שוחמי:

אתה בורח .אני פרשתי ,אני שמח שפרשתי.

18

דרור אהרון:

ברחת כל עוד נפשך בך מהשיח.

19

חיים שוחמי:

לא ברחתי ,דרור.

20

דרור אהרון:

אתה עומד ומספר סיפורים שאתה עשית ,ולא עשית.

21

חיים שוחמי:

אני לא יכולתי לעבוד בצורות שאתה עובד.

22

דרור אהרון:

זה מה שיש.

23

חיים שוחמי:

אבל זה לא משנה את העובדה ,שאני נותן לך נתון ,ואני שואל אותך,

24

דרור אהרון:

או.קיי ,הלאה ,כן.

25

חיים שוחמי:

במשך שנה שלימה ,ישבתי ,או לא ישבתי לצידך ,היו מספר שמות שהיו צריכים להיכנס

26

לחברי הנהלת המתנ"ס ,אני עדיין שמה .אתה יודע ,אני עדיין נמצא פה .גם חברתי

27

לסיעה ,אולי לשעבר ,עדיין נמצאת .האנשים שהיו אמורים להתמנות מהצד שלנו ,לא

28

התמנו .לא שיש לי בעיה עם לירן אשכנזי ,אמרתי ,היא אישיות מאוד חיובית.

29

דרור אהרון:

או.קיי ,הלאה ,אנחנו ממנים את לירן אשכנזי ,זה מה שאנחנו מינינו ,וזה מה שאנחנו
רוצים.

30
31

חיים שוחמי:

טוב ,אתה מבין ,אתה מתנהל בצורה חובבנית לגמרי.

32

דרור אהרון:

אתה צודק.

33

מוטי יוסף:

אני גם רוצה לומר משהו בעניין.

34

דרור אהרון:

בבקשה.

בס"ד
1

מוטי יוסף:

9
בהמשך לאווירה שהייתה ,ומשמה אנחנו מתקדמים ,והדברים נאמרו בצורה מאוד ברורה

2

על ידי הש ופטת ,באתם וציינתם ,שאין מקום .מכיוון שכל המכסה של שליש ,שליש,

3

מולאה .יש פרוטוקול,

4

דרור אהרון:

לא ,זה לא מה שצוין.

5

מוטי יוסף:

שנייה ,תן לי לסיים ,ואז תשלים .ברגע שגרעת נציג של הרשות ,שזה מר שרים ,וגרעת

6

את מר אילן רביבו ,משמע שאתה מחויב על פי דין ,יושבת פה היועצת המשפטית,

7

למנות כחבר הנהלה ,מישהו מהאופוזיציה .עכשיו ,אתה,

8

יניב סביון:

זה נציגי ציבור .אני לא מבין אותך .אין אופוזיציה בנציגי ציבור.

9

מוטי יוסף:

לא .אילן רביבו,

10

דרור אהרון:

אתה מונה לך נציג ציבור במתנ"ס.

11

מוטי יוסף:

תן לי לסיים.

12

דרור אהרון:

בזה סיימנו.

13

מוטי יוסף:

אתה לא עשית לי טובה ,בוא נתחיל בזה.

14

דרור אהרון:

ממש .עשינו לך טובה ,לא עשינו לך טובה ,למה אתה מדבר בצורה הזו? למה אתה ישר,
טובה ,או לא טובה? בוא ,מוטי ,תהיה רגוע,

15
16

מוטי יוסף:

בוא תתקדם ,תן לי לסיים.

17

דרור אהרון:

מונה לך נציג .אנחנו פועלים על פי דין .אתה רוצה שהיועצת המשפטית תגיד לך על פי
דין ,תגיד לך.

18
19

מוטי יוסף:

אם תוכל לתת לי לסיים ,אז זה יהיה יותר פשוט.

20

דרור אהרון:

בבקשה.

21

מוטי יוסף:

ברגע שגרעת חבר מועצה ,משמע התפנה מקום לחבר מועצה ,ויש להשלים את המכסה

22

הזאת .הואיל וכך ,חובה על המועצה למנות חבר הנהלה מטעם האופוזיציה ,בין אם

23

זה אני ,מירב ,או מר שוחמי.

24

דרור אהרון:

ממש לא.

25

מוטי יוסף:

ממש לא? הבנתי .אז בוא תאמר לי ,אז אני מבקש לדעת,

26

דרור אהרון:

מר יוסף ,אתה מוזמן להגיש עתירה כנגד המועצה והעומד בראשה ,בעניין הזה ,אם
אתה רואה לנכון .אנחנו פועלים בהתאם לדין.

27
28

מוטי יוסף:

בוא ,אני רק רוצה .אני מבקש תגובה.

29

דרור אהרון:

אנחנו פועלים בהתאם לדין ,ובהתאם להנחיות ,תודה רבה .הלאה.

30

מוטי יוסף:

מה זה בהתאם לדין ,כן .אני מבקש תשובה מיעל בעניין הזה.

31

מירב אילוז:

שיירשם בפרוטוקול ,שאנחנו מחכים לתשובה.

32

מוטי יוסף:

אני מבקש תשובה ,יעל .ברגע שנגרע חבר מועצה מטעם הקואליציה ,ונגרע גם כן נציג
רשות ,מה קורה כרגע ,מי ממלא את החלל הזה?

33
34

דרור אהרון:

את רוצה להסביר לו?

35

עו"ד יעל צוברי:

את המהלך הזה?

36

דרור אהרון:

כן ,תסבירי לו.

בס"ד

10

1

עו"ד יעל צוברי:

כמו שאמרת ,מוטי ,בעצם ,החוק מחייב למנות שליש ,שליש ,שליש.

2

מוטי יוסף:

נכון.

3

עו"ד יעל צוברי:

מה שהיה ,בהתאם להרכב שמונה בישיבת המועצה הראשונה ,זה בעצם היה ההרכב

4

המקסימאלי על פי תקנון המתנ"ס ,שבעצם מכיל  9נציגי רשות 9 ,נציגים בעצם ,שהם

5

מנויים על ידי המתנ"ס ,ועוד  2חברים של החברה למתנ"סים .מה שהיה ,בעצם היו 3

6

חברי מועצה 3 ,עובדים ,והיה נדרש למנות  3נציגי ציבור ,שכל זה בהרכב של נציגי

7

הרשות .אנחנו הלכנו לוועדת המנויים ,שהמנכ"ל הוא חבר בוועדה הזו ,עם שלושת

8

הנציגות שרצינו למנות ,שרק אחת מתוך השלישיה מונתה ,ושתי האחרות ,הם לא

9

הסכימו למנות אותן ,וביקשו שנמשוך את הבקשה.

10

מוטי יוסף:

שמונו ,מה ,כנציגי הרשות?

11

עו"ד יעל צוברי:

כנציגי הציבור.

12

מוטי יוסף:

או נציגי ציבור?

13

עו"ד יעל צוברי:

אחת הייתה עדי בכש ,שאישרתם ,כנציגת ציבור .היה את חוה הירש ,והיה את אולגה

14

כגן .ואת אולגה כגן ,ועדי ,בעצם הוועדה המליצה למשוך את המועמדות .ואז היה

15

הרכב חסר של עוד שניים ,כי היו  9בסך הכול .כדי שלא יצטרכו למצוא שני נציגי

16

ציבור ,ורצינו כמה שיותר מהר להסדיר את כל ההרכב של המתנ"ס ,נמצאה נציגת

17

ציבור אחת .ואז אמרנו ,בגלל שצריך לשמר את השליש ,שליש ,שליש ,המועצה

18

נאלצת לגרוע עובד אחד ,ולגרוע חבר מועצה אחד .ולכן הוחלט להסיר מההרכב את

19

עובד המועצה רחמים שרם ,ואת אילן רביבו ,שהוא על תקן חבר מועצה.

20

מוטי יוסף:

כמה נציגי ציבור יש במתנ"ס ,כמה יש סך הכול?

21

עו"ד יעל צוברי:

שניים.

22

מוטי יוסף:

כמה יש סך הכול? אני יודע שיש את הנציג שלי ,אני יודע ,זה אחד .עכשיו התווספה,

23

עו"ד יעל צוברי:

כרגע אנחנו מצמצמים את נציגי הרשות ל ,6-מה שאומר שגם במתנ"ס צריכים להיות ,6
ועוד  2של החברה למתנ"סים ,אז ה 6-של המתנ"ס ,את בטח זוכרת את השמות.

24
25

מוטי יוסף:

מי הנציגי ציבור?

26

ליאת בר:

אני לא זוכרת אותם בעל פה .אבל אני יכולה,

27

עו"ד יעל צוברי:

פה יש .3

28

מוטי יוסף:

יש את אורן ,מטעמנו .מי עוד? זה סוד? אני רוצה לדעת.

29

ליאת בר:

חס וחלילה ,זה לא סוד.

30

דרור אהרון:

אין בעיה ,אנחנו נעביר לכולם את השמות.

31

מוטי יוסף:

מה ,אתה לא יודע? אתה יושב אתם כל שני וחמישי.

32

ליאת בר:

 6ועוד  2של החברה למתנ"סים גם .אני יכולה להעביר אליכם במייל מחר בבוקר.

33

מוטי יוסף:

מי את? אני פשוט לא זוכר.

34

ליאת בר:

אני אציג את עצמי .אני ליאת בר ,רואת חשבון ,מנהלת כספים של המתנ"ס מתחילת
הקורונה.

35
36

דרור אהרון:

הלאה ,שאלות נוספות.

בס"ד

11

1

מירב אילוז:

ברוכה הבאה .שאלה לגבי סעיף  ,1דיון בדו"חות הכספיים של המתנ"ס .2019

2

ליאת בר:

כן ,בבקשה.

3

מירב אילוז:

שתי שאלות .אחת ,אני לא רואת חשבון ,אבל שאלה קודם כל לגבי הקאנטרי ,אני לא
רואה פה ,או שתנחו אותי מה נקרא.

4
5

ליאת בר:

הקאנטרי קלאב למעשה הוא נקרא מועדון ספורט .יש לך אפשרות לראות את הפעילות
של הקאנטרי בשורה נפרדת לגבי הפעילות שלו ספציפית.

6
7

מירב אילוז:

איפה?

8

ליאת בר:

בעמוד  ,9יש את דו"ח הפעילות .בעמוד  11למעלה ,יש לך פעילות לפי קטגוריות.

9

מירב אילוז:

סליחה ,אני לא בדו"ח הנכון .אני בדו"ח של משרד הפנים ,משום מה .כן.

ליאת בר:

בעמוד  11למעלה ,יש לך פעילות לפי קטגוריות ,אם תראי את מועדון ספורט .שנת

10

הדו"ח  .2019אנחנו רואים שהוא סיים ברווח של  935,000שקלים.

11
12

מירב אילוז:

סליחה ,איפה?

13

ליאת בר:

מועדון ספורט ,מצד ימין ,טבלה עליונה .יש לך מועדון ספורט ,זה  3שורות.

14

מירב אילוז:

כן ,הנה .5

15

דרור אהרון:

איזה עמוד זה?

16

ליאת בר:

העודף השנתי.

17

מירב אילוז:

עמוד  ,11מועדון ספורט .כבר אי אפשר לזה קאנטרי היום.

18

ליאת בר:

זה השם שלו .הוא נקרא' ,ג'ים מועדון ספורט' ,זה השם שלו.

19

מירב אילוז:

סך הכול ,ההכנסות ,הוצאות?

20

ליאת בר:

הכנסות ,הוצאות ,כרגע העודף שלו בשנת  ,2019זה  935,000שקל ,כשבתקופה
המקבילה אשתקד ,זה .562

21
22

הדס וייצמן:

סליחה ,מה קורה עם העודף הזה?

23

ליאת בר:

העודף הזה לא נמצא בשימוש המתנ"ס .הוא שמור ,אם תסתכלו בעמוד ,אני אעביר

24

אתכם לעמוד  ,4זה דו"ח על השינויים בנכסים נטו .אם תשימו לב ,בטור הראשון יש

25

לנו למעשה את כל הפעילות של המתנ"ס .בטור השני יש סכומים ,יש נכסים נטו,

26

שיועדו על ידי ההנהלה .למעשה ,הרווח של הקאנטרי בודד החוצה ,ניידנו אותו

27

החוצה ,הו א לא נמצא ברווח השוטף של המתנ"ס .ואם תראי ,שהרווח המצטבר של

28

הקאנטרי הוא כמעט  1.5מיליון.

29

מוטי יוסף:

שזה כסף שנמצא כרגע עומד בצד ,וממתין?

30

דרור אהרון:

לא ,זה כסף ,זה כאן.

31

מוטי יוסף:

שנייה ,תן לי לשאול .וממתין למה ,לאיזושהי החלטה מה לעשות אתו?

32

דרור אהרון:

לא ,בוא אני אסביר.

33

מוטי יוסף:

אני שואל אותה.

34

דרור אהרון:

אתה יכול לשאול אותה ,אין בעיה.

35

מוטי יוסף:

אני שואל אותה ,כי אני רוצה לדעת.

36

דרור אהרון:

מותר לך להגיד ,לא יודעת.

בס"ד

12

1

מוטי יוסף:

עובדתית ,כרגע ,יש קרוב ל 1.5-מיליון שקלים רווח צבור.

2

ליאת בר:

נכון.

3

מוטי יוסף:

שזה למעשה עומד ,איזושהי החלטה מסוימת.

4

ליאת בר:

הרווח הצבור הזה ,הייעוד שלו ,אני לא יודעת אם אתה מכיר מה הם עלויות של קאנטרי.
מספיק שיש שם תקלה בחדר משאבות ,זה יכול להגיע גם לחצי מיליון שקל.

5
6

מוטי יוסף:

לא ,אני רואה שפתחתם פה את הבר .נגיע לזה.

7

ליאת בר:

רגע ,שנייה .מה שאני אומרת ,זה שלמעשה הרווח הצבור הזה ,לא נמצא ,לא נכנס לתוך
הגרעון של המתנ"ס .הוא בודד החוצה.

8
9

מוטי יוסף:

באיזה כללים חשבונאיים זה מתבצע?

10

ליאת בר:

כי זה יועד על ידי ההנהלה.

11

מוטי יוסף:

אה ,בסדר ,הבנתי .כלומר ,ההנהלה,

12

ליאת בר:

זה רשום" .נכסים אלו שיועדו על ידי ההנהלה".

13

מוטי יוסף:

או.קיי.

14

ליאת בר:

זאת החלטה שנלקחה בהנהלה.

15

מוטי יוסף:

יופי .עכשיו ,שאלה לי אליך ברשותך.

16

דרור אהרון:

אני רציתי לענות.

17

מוטי יוסף:

זהו ,היא ענתה לי ,אז עכשיו אני מפנה את השאלה אליך.

18

דרור אהרון:

תודה רבה.

19

מוטי יוסף:

בבקשה .מה מתכוונים לעשות עם הכסף הזה ,או שעדיין זה ,אין שום הפקדה?

20

דרור אהרון:

קודם כל ,הכסף הזה הוא בשוטף .חלקו הלך לסיוע למתנ"ס כתקורות לטובת העניין,

21

כחצי מיליון שקל .וחצי מיליון שקל נוסף ,אנחנו ייעדנו אותו למועצה .השאר נשאר

22

כרזרבה ,בגלל מצב הקורונה כרגע ,שאנחנו לא יודעים מה יהיו ההפסדים של

23

המתנ"ס ,כי יש הפסדים לקאנטרי .למתנ"ס שומרים רזרבה לטובת ההפסדים ,ואחרי

24

זה אנחנו נבחן מה נעשה אתו.

25

מוטי יוסף:

עכשיו ,בנוגע לתקורות שאתה אומר ,שהועברו חצי מיליון שקלים ,תקורות למתנ"ס .על

26

מה ,על איזה תקורות אנחנו מדברים? תקורות זה מילה מאוד כוללנית ,לא מבין את

27

זה.

28

דרור אהרון:

לא .למעשה כל הקאנטרי ,כל החשבונות ,הכול מתנהל דרך המתנ"ס .ואנחנו גם כן דרך
זה מסייעים למתנ"ס,

29
30

מוטי יוסף:

האם התקורות זה כולל גם את המשכורות?

31

דרור אהרון:

ודרך זה אנחנו מסייעים למתנ"ס.

32

מוטי יוסף:

זה כולל משכורות? תענה לי.

33

דרור אהרון:

רגע .ולמעשה ,ואחרי זה אנחנו מצמצמים את הגירעון של המתנ"ס ,באמצעות הסיפור
הזה.

34
35

מוטי יוסף:

כן .אבל אני מבקש לענות לי על שאלה פשוטה.

36

דרור אהרון:

עניתי לך.

בס"ד

13

1

מוטי יוסף:

האם זה מופנה גם לתשלום משכורות?

2

דרור אהרון:

לא ,זה לא .המשכורות נמצאות בתוך השוטף .הרי עוד פעם ,כרגע למעשה ,הקאנטרי

3

למעשה ,ופה זה המקום והזמן להגיד ,ניהלנו אותו נכון ,בצורה יוצאת מן הכלל .עבדנו

4

מאוד קשה ,ופה הזמן והמקום להגיד תודה רבה שהיא מנהלת את הקאטנרי ,ולכל

5

הצוות שלה .הקאנטרי למעשה ניהלנו אותו נכון .הכספים האלה כרגע ,החזרנו

6

למועצה חלק מהכסף שהמועצה הקדישה ,או נתנה כדיבידנד למועצה ,לא בדיוק

7

דיבידנד ,אבל כמעין החזר .איך אתה קורא לזה אלון?

8

אלון מדהלה:

החזר ,סוג של השקעות.

9

דרור אהרון:

החזר השקעה בתוך הקאנטרי ,דרך ,כי אנחנו לא יכולים הרי בסופו של דבר להשתמש

10

בשוטף לטובת תב"רים .אז המועצה נתנה תב"רים לטובת הקאנטרי .אז אנחנו

11

מחזירים את זה חזרה למועצה .דבר שני ,המתנ"ס ,שנתן ,ונותן עדיין שירות.

12

מוטי יוסף:

אפרופו תב"רים ,למה לא נעשה שימוש בכסף העודף הזה ,וצריך לפתוח תב"ר לגבי,

13

דרור אהרון:

כי זה כסף שמתקבל בשוטף ,אתה לא יכול לפתוח אותו כתב"ר.

14

מוטי יוסף:

עכשיו ,אני אשאל עוד שאלה בנוגע לעניין הזה של התב"ר .הרי הקאנטרי כבר הסתיים,

15

הבניה שלו הסתיימה כבר מזמן .למה אתם לא סוגרים את התב"ר של בניית

16

הקאנטרי? למה משאירים את התב"ר פתוח  ,for goodוכל פעם מוסיפים לו,

17

ומוסיפים לו ,ואני מנסה להבין ,מתוקף מה זה נעשה ,מאיזו סמכות חוקית ברגע

18

שהפרויק ט הסתיים ,ואתם הופכים את הדבר הזה למעין איזשהו תב"ר פתוח,

19

לשיפוצים ,מילוי חורים?

20

דרור אהרון:

אלון.

21

אלון מדהלה:

תב"ר זה משהו שהוא רב שנתי .משרד הפנים לא מחייב אותך לסגור תב"ר ,אם

22

הפעילות בו לא הסתיימה .מתי אתה סוגר תב"ר? אם אין פעילות שנה ,שנתיים,

23

שלוש ,אין יותר מה לעשות ,סללת כביש ,נגמרה הפעילות .הקאנטרי הוא נכס,

24

חיים שוחמי:

אבל  3שנים לא הייתה תקלה ,שנתיים לא הייתה תקלה ,אז זה התקלה האחרונה.

25

אלון מדהלה:

אז ברשותכם ,תנו לי דקה אחת ,אחר כך תשאלו מה שאתם רוצים .הנכס לקאנטרי זה

26

נכס שכל הזמן צומח .יכול להיות שתרצו לעשות שם עוד חדרי חוגים ,יכול להיות

27

שירצו .דרך אגב ,זה נכס של המועצה לכל דבר .הקאנטרי עצמו ,המבנה הוא נכס של

28

המועצה ,ומותר לנו לעשות בו עבודות פיתוח ,עבודות שיפוץ ,ואם בעוד שנה נרצה

29

לבנות בריכה נוספת ,או מבנה,

30

חיים שוחמי:

התב"ר לא ייסגר אף פעם?

31

אלון מדהלה:

לא יודע ,יכול להיות שהוא ייסגר מתישהו .יש לנו כמועצה זכות להשאיר אותו פתוח ,כל

32

עוד אנחנו רוצים לעשות שם עבודות פיתוח .בכל עבודת פיתוח ,שנעשית בקאנטרי,

33

אנחנו בהחלט יכולים להגדיל את התב"ר ,ולהוציא את זה משם.

34

מוטי יוסף:

לעשות כלום.

35
36

רק בהמשך למה שחיים אמר ,היה פרק זמן של שנתיים ,שנתיים ומשהו ,שלא היה צריך

אלון מדהלה:

ועוד איך שהיה.

בס"ד

14

1

מוטי יוסף:

כן?

2

אלון מדהלה:

כן .אנחנו כל הזמן באים ומתקנים משאבות ,ובאים ומתקנים דברים ,ובאים ומשפצים

3

דברים .לא כל דבר .היה איזשהו סוג שליטה בתב"ר .עכשיו אנחנו מגדילים אותו כי

4

הייתה איזושהי בעיה בעניין של ההצפה שם .אבל אנחנו ,היה נמצא בתב"ר ,וכל הזמן

5

היינו עושים עבודות ,בהחלט .מערכות חימום מים ,ודברים כאלה .זה לאו דווקא

6

דברים גדולים .יכול להיות שבהחלט בזמן היותר רחוק ,או היותר בינוני ,שאנחנו

7

נעשה שמה עבודות יותר גדולות.

8

מוטי יוסף:

עכשיו ,איפה עומד הנושא של ,פה נכתב בסיפא של סעיף כ"ב ,שממתינים עד להשבת
כספי הביטוח .הוגשה תביעה לחברת הביטוח? איפה זה עומד? מה סכום? האם

9

הגיע שמאי?

10
11

אלון מדהלה:

אני הגשתי .כן.

12

מוטי יוסף:

אנחנו נדע ,אנחנו צריכים לעשות בקרה.

13

אלון מדהלה:

כן ,בוודאי היה שמאי.

14

מירב אילוז:

למה זה לא יורד מהעודפים האלה שנוצרו מהקאנטרי ,וזה יורד מהתקציב השוטף של
המועצה?

15
16

דרור אהרון:

אלון ,תענה בבקשה.

17

אלון מדהלה:

אני רוצה לעשות הפרדה ,בבקשה .כל העודפים של הקאנטרי אלו עודפים שוטפים שלו,

18

שהוא מתנהל בשוטף .תראי ,קאנטרי צריך גם שיהיו לו עודפים .יכול להיות שבשנה

19

הבאה ,תהיה פתאום איזושהי ירידה במספר המנויים שלו ,אז מה יהיה?

20

מירב אילוז:

תראה מה קרה עכשיו.

21

אלון מדהלה:

מי ייתן לו את הכסף ,עכשיו בתקופת הקורונה למשל ,שאין הכנסות ,כל ההכנסות

22

מו קפאות ,כל המנויים מוקפאים ,מה עושים? אז חיים מהדברים האלו .אם יש לו

23

טיפה עודף מצטבר ,זה לא מזיק ,זה דווקא טוב מאוד ,שהוא יכול להמשיך בטיפול

24

השוטף .תעשו הפרדה בין זה לבין פיתוח הנכס עצמו ,שהנכס עצמו זה רכוש לכל

25

דבר ,שיוצא מקרנות הרשות ,שהוא נכס ששווה המון כסף .אז עושים הפרדה בין

26

הניהול השוטף ,שזה הכספים מנויים ,שדרך אגב ,הקאנטרי הרוויח מזה אך ורק בגלל

27

התנהלות נכונה ,וידע לצבור את הכסף הזה לימים פחות טובים ,ולדאוג לזה ,שלנכס

28

עצמו ,שאנחנו ,לשים אותו בתב"ר .זה שני כיסים נפרדים של.

29

מוטי יוסף:

עכשיו ,שאלה נוספת לגבי הסכום של  180,000שקל הגדלה ,לפי מה הוא נגזר ,מתוקף
מה ,חוות דעת שמאי?

30
31

אלון מדהלה:

לא.

32

מוטי יוסף:

אז מה?

33

אלון מדהלה:

אנחנו כבר ביצענו חלק מהעבודות ,והוצאנו אותם מתב"רים אחרים ,למימון ביניים של
הכסף הזה.

34
35

מוטי יוסף:

לא ,לא הבנתי .בוא ,תסביר לי שוב פעם .אני רוצה להבין את העניין הזה.

36

אלון מדהלה:

הייתה שם הצפה ,שצריך לבוא לתקן אותה.

בס"ד

15

1

מוטי יוסף:

נכון .איך אתה יודע כמה כסף זה צריך לתקן את זה?

2

אלון מדהלה:

כן .באותו יום הגיע שמאי.

3

מוטי יוסף:

אז יופי .אז שאלתי ,יש שמאי?

4

אלון מדהלה:

בוודאי שיש שמאי .איזו שאלה?

5

מוטי יוסף:

בסדר ,אני שאלתי.

6

אלון מדהלה:

היה שמה ,הגשנו את כל החשבונות שיצאו לחברת ביטוח .זה בטיפול בוודאות.

7

מוטי יוסף:

עכשיו ,בסכום כזה ,סתם ,לצורך העניין ,שצריך לקבל ,אני לא יודע ,אני שואל את
השאלה ,יש חובה לקיום מכרז ,לתיקונים ,וכו'?

8
אלון מדהלה:

אני אגיד,

10

מוטי יוסף:

אני מסתכל על הסכום .על פניו ככה זה נראה.

11

אלון מדהלה:

אני אגיד .הרי יש דבר .קודם כל ,בסכומים מסוימים כן .אבל מאחר וזה היה המון קבלנים

9

12

עם תחומים שונים .אם זה לא דחוף ,אין מה לעשות .יש עכשיו הצפה בקאנטרי .אי

13

אפשר להשאיר את זה עכשיו למכרז ,שייקח חצי שנה ,ובינתיים הקאנטרי מושבת.

14

לכן יש לנו נוהל ,שנקרא נוהל דחוף .ובנוהל דחוף אין זמן לחכות למכרזים ,אלא

15

באים ,יוצאים מהקאנטרי ,מזמינים קבלן שיבוא ,קודם כל ינקז את ההצפה ,יתקן את

16

המשאבות ,כדי שכול הדברים יהיו תקינים.

17

מוטי יוסף:

טוב ,בסדר.

18

דרור אהרון:

הלאה.

19

מירב אילוז:

לא ,יש לי שנייה שאלה לגבי הגברת המכובדת פה .יש כאן שתי,

20

ליאת בר:

איזה עמוד את?

21

מירב אילוז:

עמוד  .3יש פה שתי סעיפים שגדלו משנת  19 ,18של הוצאות הנהלה וכלליות ,והוצאות
מימון .הוצאות המימון גדלו בגלל ,מה הסיבות? ולמה הוצאות הנהלה וכלליות גדלו?

22
23

ליאת בר:

הוצאות הנהלה וכלליות ,יש לך את הפירוט בביאור .11

24

מירב אילוז:

איזה עמוד?

25

ליאת בר:

עמוד .10

26

מירב אילוז:

גידול במשכורות.

27

ליאת בר:

גידול זניח במשכורות.

28

מירב אילוז:

זה ,זה?

29

ליאת בר:

 100,000שקל .מה שאת רואה פה ,יש פה את הסעיף של פרסום ,שהוא עלה בצורה

30

משמעותית ,מ 64,000-שקל ,הדואר ותקשורת עלה בשינויים ,והשתלמויות וכנסים.

31

אלה הדגשים למעשה .פה הייתה העלייה בהנהלה וכלליות .לגבי הוצאות מימון .נוכח

32

העובדה שאנחנו בעולם טכנולוגי ,ואנשים לא מגיעים לקופה של המתנ"ס לשלם ,יש

33

עלויות סליקת כרטיס האשראי בצורה מאוד משמעותית .ובגלל זה גם את רואה ,שיש

34

פה ,שימי לב לסכומים .את רואה ,שורה ראשונה?

35

מירב אילוז:

כן.

36

ליאת בר:

בעמוד  ,10עמלת סליקת כרטיסי האשראי .זה קפץ מ 75-ל.124-

בס"ד

16

1

מירב אילוז:

לא יודעת .הייתי דווקא מצפה ,בגלל שיש גידול בטכנולוגיה,

2

ליאת בר:

את לא יודעת כמה עמלות אנחנו משלמים על כרטיסי האשראי .זה משהו מטורף.

3

הדס וייצמן:

מה זה גיוס כספים ,בהקשר הזה?

4

ליאת בר:

גיוס כספים זה למעשה ,אנחנו משלמים עבור ,שאנחנו ניגשים ל'קול קורא' ,כל אפשרות
שאנחנו יכולים לקבל למעשה כספים למתנ"ס .יש לנו,

5
6

הדס וייצמן:

אז זה עולה כסף?

7

ליאת בר:

ברור.

8

הדס וייצמן:

למה?

9

ירדנה אוקמן:

ברור .יוצא 'קול קורא' מהמדינה במלא תחומים ,באיכות הסביבה .כדי להגיע לכל
הדברים ,צריך לחפש אותם ,וצריך להגיש אותם ,צריך למלא ניירת בלי סוף.

10
11

הדס וייצמן:

אה ,זה משכורת של אדם יהודי שעושה את העבודה הזאת?

12

ירדנה אוקמן:

כן .עד שהגענו לזה.

13

ליאת בר:

זה תהליך מאוד מורכב כל העניין.

14

ירדנה אוקמן:

זה ממש עוזר ,ומביא הרבה כסף ליישוב.

15

מירב אילוז:

זה מישהו מהמועצה ,או ?outsourcing

16

אלון מדהלה:

לא ,זה לא מישהו מהמועצה ,זה .outsourcing

17

ליאת בר:

זו חברה חיצונית.

18

אלון מדהלה:

זו חברה חיצונית שנותנת לנו ולמתנ"ס שירותים.

19

הדס וייצמן:

זה תחת קטגוריות אחרות ,מה זה יכול להיות שרשום פה? מתחת לגיוס כספים יש
'אחרות' .אמנם זה סכומים בבסיס לא גבוהים ,אבל עדיין ,מה זה 'אחרות' ,לדוגמה?

20
21

מוטי יוסף:

תרומות.

22

הדס וייצמן:

לא זה הוצאות ,סעיף של הוצאות.

23

ליאת בר:

אחרות ,יש פה תשלום על הוצאה של תביעה 10,000 ,שקל.

24

הדס וייצמן:

הוצאה של תביעה?

25

ליאת בר:

כן .הייתה תביעה כנגד מועדון הנוער שלנו ,בגין שידור של ,נעשה שידור של משחק ,ולא
התקבל אישור.

26
27

הדס וייצמן:

תמלוגים?

28

מוטי יוסף:

אה ,של צ'רלסטון?

29

הדס וייצמן:

והיה שם איזשהו ויכוח גדול .אז הם הגיעו לפשרה של  10,000שקל .הדבר הזה שולם

30

ב .2020-אבל הקדימו את ההוצאה ל ,2019-כי טרם חתימת הדו"חות הכספיים ,כבר

31

ידענו על ההתחייבות .אז לפי כללים חשבונאיים ,חייבים להכיר בהוצאה ברגע שהיא

32

נוצרה.

33

ליאת בר:

הבנתי.

34

הדס וייצמן:

אז זה הסכום.

35

ליאת בר:

.8,700

בס"ד
1

הדס וייצמן:

17
זה  10,000שקל .ויש פה עוד ,כן ,בנטו .יש פה עוד איזשהו משהו שהיה איזשהו קיזוז
קטן של איזשהו משהו.

2

אבל אגב ,התקבלה תמורה ,עוד זכויות שידור תמורת התשלום הזה.

3

יניב סביון:

4

(דרור אהרון יצא מהישיבה)

5

הדס וייצמן:

כן ,אמת.

6

ליאת בר:

הם כאילו באו לפשרה ,והם באו לקראתנו.

7

מוטי יוסף:

איך הם הגיעו בכלל לזה?

8

יניב סביון:

הם ראו איזה מודעה של שידור ,שבסופו של יום בכלל לא שודר ,אבל הייתה את
המודעה.

9
10

מוטי יוסף:

לא ,אבל לדעתי .לא ,זה שיש מודעה?so what ,

11

יניב סביון:

?so what

12

מוטי יוסף:

אם שודר ,או אל שודר ,זו השאלה .אבל בסדר ,אבל אם קניתם גם זכויות שידור נוספות.

13

יניב סביון:

אז הם יראו שהייתה נוכחות במועדון נוער באותו יום.

14

מוטי יוסף:

 10,000שקל קיבלתם על זכויות שידור נוספות ,סבבה ,גם טוב .אפשר זה? יש עוד
שאלה?

15
16

מירב אילוז:

17

(דרור אהרון חזר לישיבה)

18

(הרב אלירם שרביט ורוני ארביב יצאו מהישיבה)

19

מוטי יוסף:

לא .אז ממש תודה על התשובות המקצועיות.

אפשר? יש לי רק איזה בקשה ,הערה קטנה .מכיוון שאנחנו קיבלנו את החומרים ב20-

20

לחודש ,אנחנו היום ה ,29-אז להבא רק להקפיד ,כי אנחנו צריכים  10ימים לפני כן,

21

תב"ר ,וכל זה ,אז אני אומר את זה רק כי זו הערה בונה ,להבא.

22

דרור אהרון:

מקבלים באהבה הערות בונות.

23

מוטי יוסף:

מצוין.

24

דרור אהרון:

מה ,לא הגיע בזמן? יכול להיות שהייתה טעות .בסדר ,לא עקרוני .אבל מקבלים הערות
בונות באהבה.

25
26

מוטי יוסף:

חלילה ,אנחנו בעד תב"רים ,לקדם את הישוב ,הכול.

27

דרור אהרון:

חבל על הזמן ,קדימה ,בואו .תתקדם.

28

מוטי יוסף:

הלאה ,בוא נתקדם .ככל שזה נוגע לעניין ,נלך מהקל אל הכבד ,נתחיל על ועדת ביקורת.

29

דרור אהרון:

מעולה.

30

מוטי יוסף:

ועדת ביקורת ,אני חייב לומר מספר דברים .ההחלטה שאתם נתתם,

31

דרור אהרון:

רגע ,קיבלת את חוות הדעת של יעל?

32

מוטי יוסף:

ברור ,בטח.

33

דרור אהרון:

אתה הבנת את חוות הדעת של יעל?

34

מוטי יוסף:

מסתבר שכן .אתה יודע ,אני קצת ,לא הרבה ,אבל טיפה מבין.

35

דרור אהרון:

לא ,אני לא יודע ,כי אני הבנתי שלא הבנת אותה.

36

מוטי יוסף:

אני לא הבנתי אותה ,כן ,אז טוב,

בס"ד

18

1

דרור אהרון:

אז בוא תסביר לי אותה.

2

מוטי יוסף:

בוא נלך לרגע של ,כשאני אהיה אצלך במבחן ,ותצטרך לתת לי ציון ,אז אני אסביר לך
אותה.

3
4

דרור אהרון:

לא ,תהיה רציני ,ברצינות אני שואל ,כי אתה,

5

מוטי יוסף:

אני רציני לחלוטין.

6

דרור אהרון:

אתה מפרש לא נכון את חוות הדעת.

7

מוטי יוסף:

טוב ,בואו נתקדם הלאה ,ברשותך .לא בכדי ביקשתי חוות דעת לעניין ועדת ביקורת.

8

(ליאת בר יצאה מהישיבה)

9

מוטי יוסף:

ואני אפנה אתכם .עצם ההחלטה שאתם לקחתם בוועדת ההנהלה ,לבוא ולכפות עלי ,על

10

מירב ,על חיים ,להיות חברי ועדת ביקורת ,ואנחנו נעשה בחירות בינינו ,מי יו"ר .עם

11

כל הכבוד ,קצת מישהו פה התבלבל .אבל עם כל הכבוד להתבלבלות ,אמרתי ,על

12

מנת שלא יתבלבלו פה בהמשך ,נפנה ליעל .ויעל באמת עשתה עבודה ,שלחה חוות

13

דעת ,וכתוב בצורה מאוד פשוטה' ,לא ניתן לכפות ,אחת ,שתיים ,שלוש' ,סימני

14

קריאה .התוצאה היא שאתה כרגע ,שראש המועצה צריך לפתור את הבעיה הזאת.

15

דרור אהרון:

או.קיי.

16

מוטי יוסף:

אתה צריך לפתור את הבעיה הזאת.

17

דרור אהרון:

אז אני פותר את הבעיה.

18

מוטי יוסף:

אני אעזור לך,

19

דרור אהרון:

אני מחליט שגברת מירב אילוז היא יו"רית הוועדה.

20

מוטי יוסף:

אתה יכול להחליט עד מחר.

21

יניב סביון:

אבל אני עכשיו יש לי שאלה .אם לא ניתן לכפות,

22

דרור אהרון:

אתה מבקש מאתנו לפעול בניגוד לחוק.

23

יניב סביון:

אז מה אתה רוצה ממנו?

24

מוטי יוסף:

לא ,אז בוא ,אני אתן לך פתרון.

25

דרור אהרון:

אתה מבקש מאתנו לפעול בניגוד לחוק .דקה ,אתה שאלת,

26

מוטי יוסף:

תן לי לסיים .ראשית ,אי אפשר לכפות ,וזה ברור לכולם .שתיים ,שנייה,

27

יניב סביון:

אז עכשיו שאלה ,אם אפשר לכפות ,מה אתה רוצה מראש המועצה ,שיכפה עליך?

28

מוטי יוסף:

לא ,שנייה .זו ועדת חובה,

29

דרור אהרון:

חובה.

30

מוטי יוסף:

קבועה סטטוטורית.

31

דרור אהרון:

נכון .אתה לא יכול לעשות מה שרצית.

32

מוטי יוסף:

אי אפשר להתנהל ללא ועדת ביקורת .זה אנחנו מסכימים.

33

יניב סביון:

אין בעיה.

34

מוטי יוסף:

לגבי זהות החברים ,זו כבר בעיה שלך ,אתה ממנה.

35

דרור אהרון:

לא ,זהות החברים היא מאוד ברור ,הם לא יכולים להיות חברי הנהלה.

36

מוטי יוסף:

אתה כיו"ר,

בס"ד

19

1

דרור אהרון:

רק שלושתכם יכולים להיות בוועדת ביקורת.

2

מוטי יוסף:

תן לי לסיים .ממש לא ,אתה טועה.

3

דרור אהרון:

רק שלושתכם.

4

מוטי יוסף:

לא ,תקרא את חוות הדעת .אין חובה,

5

דרור אהרון:

קראתי אותה פעמיים ,וישבתי גם עם יעל .יעל ,את מוכנה להסביר למר מוטי יוסף ,שמה
שהוא מבקש לא חוקי?

6
7

מוטי יוסף:

אתה מוכן לתת לי לסיים? תן לי לסיים ,ואז אני אסביר.

8

דרור אהרון:

תסיים ,בבקשה ,קדימה.

9

מוטי יוסף:

בוא נלך לחוות הדעת של יעל .אני מפנה .יש לך את חוות הדעת מול העיניים? יופי .ככה.

10

ראשית ,אין חובה בשום צורה ,הדברים אגב גם כתובים ,או אני אגדיר את זה אחרת,

11

אין מניעה לחבר קואליציה להיות חבר בוועדת ביקורת ,ובלבד שהוא לא נמצא

12

בוועדת הנהלה .על זה אנחנו מסכימים?

13

דרור אהרון:

לא.

14

מוטי יוסף:

זה מה שכתוב .יכול להיות ,אני לא יודע ,לא אני כתבתי את חוות הדעת.

15

דרור אהרון:

יעל ,את מוכנה להסביר לו?

16

מוטי יוסף:

שנייה,

17

דרור אהרון:

אז לא ,אתה קובע דברים שלא נכונים.

18

מוטי יוסף:

תן לי לסיים ברשותך ,ואז.

19

דרור אהרון:

אבל לא ,אתה מסיים ,ואתה קובע קביעות שאינן נכונות ,משפטית.

20

מוטי יוסף:

שנייה .אני אומר את דעתי ,יעל תתייחס .בנוסף ,אי אפשר לכפות על אף אחד ,זה ברור,
אבל מה אנחנו עושים כרגע בלי וועדת ביקורת?

21
22

דרור אהרון:

יש ועדת ביקורת ,שלושתכם .המליאה ממנה את חברי וועדת ביקורת .זה התפקיד
שלכם .אתם צריכים להתעסק בביקורת.

23
24

מוטי יוסף:

זה לא התפקיד שלנו.

25

דרור אהרון:

אבל אתם בורחים מאחריות.

26

מוטי יוסף:

איזה אחריות? האחריות היא שלך.

27

דרור אהרון:

חמור מאוד שאתה הולך .לא ,חמור מאוד.

28

מוטי יוסף:

היו"ר ,אתה ממנה ,לא אני.

29

דרור אהרון:

אתה חייב להיות בוועדת ביקורת ,זה לא יעזור.

30

מוטי יוסף:

לא ,אז אין לך וועדת ביקורת.

31

דרור אהרון:

לא .אתה אופוזיציה.

32

מוטי יוסף:

אז אני מודיע לך חגיגית ,כרגע ,לא אני ולא מירב ,לא נהיה לא יו"רים ,ולא בוועדת
ביקורת .שבור את הראש מפה והלאה ,וגם,

33
34

דרור אהרון:

זה לא ייאמן מה שאתה אומר כרגע.

35

מוטי יוסף:

ייאמן וחצי.

36

דרור אהרון:

כי זו פעם ראשונה שאופוזיציה .לא ייאמן שאופוזיציה שצריכה להיות בוועדת ביקורת,

בס"ד

20

1

מוטי יוסף:

אתה חשבת שאנחנו נוציא לך את הערמונים מהאש ,אתה טועה ,אדון דרור.

2

דרור אהרון:

מסרבת לעשות את תפקידה.

3

מוטי יוסף:

אתה טועה ,ידידי היקר .אתה תוציא לעצמך את הערמונים מהאש .אם יש לך בעיה,
תעלה את כל דו"חות הביקורת לאישור המליאה ,לא ,לא משנה.

4
5

דרור אהרון:

יעל ,את מוכנה להסביר ,בבקשה? אתה חייב לדון ,אתה לא יכול ,נפרדת מהמליאה,

6

ואתה חייב לדון בוועדת ביקורת ,זה התפקיד שלך .זה מסור לך .מה אתה פוחד

7

להיות יו"ר ועדת ביקורת?

8

מוטי יוסף:

אני שלחתי לך הודעה ,על התפרשותי.

9

דרור אהרון:

מה אתה פוחד להיות יו"ר ועדת ביקורת?

מוטי יוסף:

אני לא פוחד מכלום ,לא ממך ,ולא מאף אחד ,רק מאלוהים .אחסן מינאק ג'וי וואחסאן

10

מינאק ראחו ,על זה נאמר.

11
12

דרור אהרון:

סליחה?

13

יניב סביון:

לא ,תגיד בעברית ,למה אני לא מבין.

14

דרור אהרון:

מוטי ,אני מבין קצת ערבית ,אבל לא הרבה כמוך ,כי אתה קצת יותר ממני בתחום ,עם
הרבה חבר'ה שבאמת נחמדים ,אני מבקש ממך לחזור בך ממה שאמרת.

15
16

מוטי יוסף:

סליחה?

17

דרור אהרון:

תחזור בך ממה שאמרת.

18

מוטי יוסף:

לא ,אתה הבנת מה אמרתי?

19

דרור אהרון:

הבנתי.

20

מוטי יוסף:

תתרגם בבקשה ,שכולם יבינו.

21

דרור אהרון:

לא ,אני לא אתרגם .תחזור בך ממה שאמרת.

22

מוטי יוסף:

אני לא חוזר בי ,ואתה מוזמן לעשות מה שאתה רוצה.

23

דרור אהרון:

מה ,לתבוע אותך?

24

מוטי יוסף:

נו ,תתקדם.

25

דרור אהרון:

אבל למה ככה? אני לא תובע ,אני לא מאיים.

26

מוטי יוסף:

בוא נתקדם ,אולי תקיים דיון ענייני אחת ולתמיד.

27

דרור אהרון:

אתה בוועדת ביקורת .אתה צריך להיות שם.

28

מוטי יוסף:

לא ,אין ועדת ביקורת .ואתה תצטרך לשבור את הראש,

29

יניב סביון:

אבל יש יועצת משפטית ,בוא נשמע אותה.

30

דרור אהרון:

יעל ,בבקשה.

31

מוטי יוסף:

יעל ,בואי תגיד לי ,האם אפשר לכפות עלינו?

32

דרור אהרון:

מוטי ,סליחה .מוטי ,בוא נעצור את הישיבה ,יעל ,בבקשה .את יכולה להוריד את המסכה
יעל ,כדי שנשמע אותך יותר טוב ,כי הקול שלה חלש ,ובקול.

33
34

עו"ד יעל צוברי:

בעיקרון זה כמו מה שאמרת ,גם באמת כתוב בחוות הדעת ,שבעיקרון זה ככלל אין מקום

35

לכפות נציגות ועדות כאלה ואחרות על מי מחברי המועצה ,ובעיקרון אותה סיעה

36

בעצם יכולה לבחור נציגים שלה בוועדות ,בתאגידים ,וכיוצא באלה .אבל בעיקרון ,בכל

בס"ד

21

1

הנוגע לוועדת הביקורת עצמה ,יש גם סייגים ספציפיים בחוק ,שגם הם פורטו בחוות

2

הדעת ,שבעצם צריך לעשות הבחנה בין הרכב חברי הוועדה ,להרכב של יו"ר

3

הוועדה ,שבהרכב של חברי הוועדה ,העיקרון שכתוב גם בחוק ,וגם בחוות הדעת,

4

ובפסיקה שהפניתי ,שראש המועצה ,סגניו ,וחברי ועדת הנהלה ,לא יכולים לשמש

5

כחברי וועדת הביקורת ,בין היתר מהטעם של ניגוד עניינים ,כפי שפורט בחוות הדעת

6

של הוועדה .לגבי יו"ר של וועדת הביקורת ,יש סעיף ספציפי שמגדיר שיו"ר צריך

7

להיות מהאופוזיציה ,ויש פה פירוט של כל התנאים שצריכים להיות.

8

מוטי יוסף:

הכול טוב ויפה ,את אומרת בדיוק מה שאני אומר ,אין שום הבדל.

9

עו"ד יעל צוברי:

אמרנו את אותם דברים.

מוטי יוסף:

אני רק רוצה להפנות את תשומת ליבך לסעיף  ,5ששם את כותבת ,ואת מפנה גם כן אל

10
11

הטעם ,סיעת ש"ס ,אחדות הספרדים נגד המועצה המקומית פרדס חנה ,ששם נכתב,

12

"אין מניעה כי חברי הסיעות",

13

עו"ד יעל צוברי:

אני לא חולקת על מה שאמרתי ,זה כתוב.

14

מוטי יוסף:

שנ ייה" .אין מניעה כי חברי הסיעות המרכיבות את ההנהלה ,ישמשו כחברי ועדת
ביקורת ,ובתנאי שלא ישמשו במקביל בוועדת הנהלה" ,זה מה שנכתב.

15
16

יניב סביון:

לא ,זה רק במקרה שאין אופוזיציה.

17

דרור אהרון:

שאין אופוזיציה ,אתה מטעה ,תקרא טוב .יעל ,בבקשה.

18

עו"ד יעל צוברי:

מה שאתה אומר זה רלבנטי להרכב חברי הוועדה ,לא ליו"ר .לגבי היו"ר הפניתי לסעיף
149ג'(ג') ,בגלל זה אמרתי ,יש את הרכב החברים ויש את היו"ר.

19
20

מוטי יוסף:

יופי ,אנחנו מתקדמים .ראשית ,אין שום מניעה שמישהו מוועדת ההנהלה יעזוב וילך
יהיה בוועדת ביקורת.

21
22

דרור אהרון:

מה זה יעזוב ,מה ,אתה קובע עכשיו?

23

מוטי יוסף:

שניה .עקרונית אין שום בעיה?

24

עו"ד יעל צוברי:

הכול בהתאם להחלטת המועצה ,בשביל יש מועצה.

25

מוטי יוסף:

יופי .עכשיו ,יתרה מזאת,

26

יניב סביון:

יעל ,אני צריך להבין ,אם יש אופוזיציה ,חבר קואליציה יכול להיות בוועדת ביקורת?

27

עו"ד יעל צוברי:

הוא מדבר על חבר.

28

יניב סביון:

לא ,הוא לא מדבר .הוא מדבר בדיוק על המקרה.

29

מוטי יוסף:

לא ,אני מדבר על חברות ,סביון .חברים בלבד.

30

דרור אהרון:

רק אם כולם בהנהלה.

31

עו"ד יעל צוברי:

אני הבנתי למה שהוא מתכוון.

32

יניב סביון:

אני כבר לא מבין מה.

33

דרור אהרון:

אני אסביר ,כי רק אם כל הסיעות נמצאות בהנהלה ,אז אחד,

34

עו"ד יעל צוברי:

לגבי היו"ר.

35

דרור אהרון:

לא ,גם לגבי חברי הנהלה.

36

עו"ד יעל צוברי:

לא ,זה הסעיף של היו"ר .אתם רוצים שאני אקרא את הסעיף?

בס"ד

22

1

יניב סביון:

כן.

2

עו"ד יעל צוברי:

סעיף  149ג'(ג') לפקודת העיריות ,שהוא מוחל היום על מועצות מקומיות ,אומר" :יו"ר

3

הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה  ,2מהאופוזיציה ,לא יכהן

4

כדירקטור בהנהלת גוף ציבורי .לעניין סעיף זה יראו את יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

5

כשייך לאופוזיציה ,אם יתקיימו בסיעתו בין היתר ,לפחות כל אלה ,תנאים מצטברים,

6

סיעתו שונה מהסיעה של ראש העירייה ,לסיעתו אין ייצוג בוועדת הנהלה ,מסיעתו לא

7

מונו סגנים לראש העירייה ,וסיעתו אינה שורה בהסכם ,ומתייחסת לכהונת ראש

8

העירייה ,או ניהול העירייה ".זה הסעיף לגבי הכהונה של יו"ר.

9

(דרור אהרון יצא מהישיבה)

10

מוטי יוסף:

לא יו"ר.

11

יניב סביון:

מסקנה ,אתה או מירב חייבים להיות יו"רים של וועדת ביקורת.

12

מוטי יוסף:

ממש לא.

13

יניב סביון:

למה ממש לא?

14

מוטי יוסף:

ממש לא.

15

יניב סביון:

חיים יש לו חבר סיעה בהנהלה.

16

מוטי יוסף:

חיים ,סיעה מפוצלת.

17

יניב סביון:

מפוצלת ,אתם באופוזיציה.

18

מוטי יוסף:

עזוב ,אתם הצבתם את זה גם בבית משפט ,אז עזוב .הם סיעה מפוצלת ,הצבתם את
זה.

19
20

יניב סביון:

לא ,מוטי ,דיון ענייניי.

21

מוטי יוסף:

אני מודיע לך חגיגית ,אתה מוזמן,

22

יניב סביון:

אל תודיע לי.

23

מוטי יוסף:

למנות את מי שאתה רוצה ,מתי שאתה רוצה ,ואיך שאתה רוצה ,אבל אתה יכול לשכוח

24

מאתנו ,ולכו תעבירו הדו"חות ,דו"חות תביאו אותם למליאה ,תאשר אותם במליאה.

25

לא נאשר לך כלום ,לא אני ,ולא מירב .אם חיים רוצה ,בבקשה .אני לא מתערב לו.

26

יניב סביון:

אל תאשר.

27

מוטי יוסף:

לך תשבור את הראש עם מבקר המדינה ,הבנתי.

28

יניב סביון:

אוי ,אוי.

29

מוטי יוסף:

לא ,אני רק אומר .תצא מהפלונטר הזה אתה ,לא אני.

30

יניב סביון:

איזה פלונטר? מה הפלונטר פה? נציג האופוזיציה שחייב להיות יו"ר וועדת ביקורת ,לא
רוצה להיות יו"ר וועדת ביקורת ,והפלא ופלא זה בעיה של הקואליציה?

31
32

מוטי יוסף:

בוא תראה לי ,איפה כתוב' ,חייב' ,בוא תראה לי ,תראה לי איפה .יעל ,איפה כתוב
'חייב'?

33
34

יניב סביון:

חייב להיות וועדת ביקורת.

35

מוטי יוסף:

וועדת ביקורת ,כן.

36

יניב סביון:

חייב שיו"ר וועדת ביקורת יהיה מהאופוזיציה.

בס"ד

23

1

מוטי יוסף:

תענה לי משפטית ,אתה עורך דין.

2

יניב סביון:

חייב להיות מישהו ,שאין לו חבר בסיעת .אל תגיד לי ,אני עורך דין ,הבנתי .אני מנמק
לך.

3
4

מוטי יוסף:

אבל תענה לי ,איפה כתוב 'חובה'?

5

יניב סביון:

אנ י מנמק לך .איפה כתוב 'חובה'? הסברתי לך איפה כתוב ,חובה .רק אתה מתעלם
מהחובה .חובה שיהיה וועדת ביקורת?

6
7

מוטי יוסף:

זה ברור.

8

יניב סביון:

חובה ,אחד.

9

מוטי יוסף:

היא גם סטטוטורית.

10

יניב סביון:

חובה שהיו"ר של וועדת ביקורת מאיפה יגיע ,מסיעת אופוזיציה?

11

מוטי יוסף:

נו?

12

יניב סביון:

זה חובה ,נכון? נימקה יעל ,ואמרה ,שזה לא יכול להיות מישהו שיש לו חבר בסיעת
הנהלה .כלומר ,זה לא יכול להיות שוחמי .זאת אומרת ,לפי זה ,לא עורך דין ,סתם,

13
14

מוטי יוסף:

לפי כלל הראיית תורה ,אתה אומר.

15

יניב סביון:

מה זה?

16

מוטי יוסף:

בקיצור ,אני לא יודע איך תפתרו את הבעיה.

17

יניב סביון:

לא ,דבר אתי בעברית ,אני ערבית לא מבין.

18

מוטי יוסף:

אבל אני את שלי אמרתי .יש חוות דעת.

19

יניב סביון:

בריאות ואושר.

20

מוטי יוסף:

יאללה ,בוא נתקדם.

21

חיים שוחמי:

עכשיו ,אני ברשותכם רוצה להגיד,

22

יניב סביון:

בבקשה ,חיים.

23

(דרור אהרון חזר לישיבה)

24

חיים שוחמי:

מוטי אמר שהוא מתפטר ,והוא פנה אלי כדי שאני .אני לא מתכוון לא להיות בוועדת

25

ביקורת ,לא להיות יו"ר ,ולא להיות חלק ממנה ,כי אני פשוט לא חושב שאפשר לקיים

26

משהו מולך בצורה שאתה מתנהל ,בצורה שאתה מתנהג .אני חושב שזה מיותר,

27

שאני לפחות אהיה בוועדת ביקורת ,כי זה לא יצלח .עם כמה שזה תפקיד חשוב

28

לאופוזיציה ,בהתנהלות שלך ,אני מוותר על העניין הזה.

29

דרור אהרון:

תודה רבה ,אני מודה לך מאוד ,שיהיה לך בריאות ואושר.

30

חיים שוחמי:

גם לך.

31

דרור אהרון:

הלאה ,קדימה ,מהקל אל הכבד.

32

חיים שוחמי:

וזה לא כמו שאתה נוהג להגיד ,בורחים ,פשוט לא מאמינים לך.

33

דרור אהרון:

עזוב ,בחייך.

34

חיים שוחמי:

זה חשוב מאוד.

35

דרור אהרון:

תמשיך לכתוב את המגילות.

בס"ד
1

חיים שוחמי:

24
אני אמשיך לכתוב ,ואמשיך להגיד לך כל דבר .אתה בסדר ,אני רואה שזה מעלה
למעלה.

2
3

דרור אהרון:

כרגע ,יעל ,אנחנו החלטנו בהנהלה שיש  3חברי וועדת ביקורת.

4

חיים שוחמי:

לא ,אבל אתה צריך להבין ,אתה לא יכול לקבוע לי ,ואולי גם להם ,מה לעשות.

5

דרור אהרון:

אני לא קובע .אתם תלכו עם זה ,אנחנו קבענו ,שלושתכם חברים בוועדת ביקורת.

6

חיים שוחמי:

תקשיב ,אני אתן לך דוגמה קלאסית,

7

דרור אהרון:

אנחנו כן מחליטים ,ואתם תערערו לשר.

8

חיים שוחמי:

לא ,אני אתן לך דוגמה קלאסית.

9

דרור אהרון:

תערערו לשר ,תגישו בג"ץ ,תגישו עתירה ,תגישו מה אתם רוצים.

מוטי יוסף:

לא מערערים כלום ,אתה תשבור את הראש ,אתה ראש מועצה ,אתה נושא באחריות.

10

אני לא מקבל כסף ,הוא לא מקבל כסף.

11
12

דרור אהרון:

אין בעיה .תערערו למי שאתם רוצים.

13

מוטי יוסף:

אני לא מערער כלום.

14

דרור אהרון:

הלאה ,אנחנו החלטנו בשבילכם.

15

חיים שוחמי:

אני אתן לך דוגמה קלאסית .פניתי אליכם בזמן הקורונה מספר פעמים ,ואמרתי לכם,

16

תנצלו את הנושא של חברי המועצה .מה פתאום? שום דבר .אתה צריך להבין דבר

17

אחד,

18

דרור אהרון:

לא שמעתי ,בקורונה?

19

חיים שוחמי:

כן.

20

דרור אהרון:

מה אני צריך אותך?

21

חיים שוחמי:

אני יודע .אתה לא צריך ,זה בסדר.

22

מוטי יוסף:

כשזה מתאים לך ,פתאום אתה צריך,

23

דרור אהרון:

יש לי חברי הנהלה ,ישבו ,מעודכנים ,באים ,עוברים .מה אני צריך אותך? אתה רק
מדבר ,אתה לא עושה כלום.

24
25

חיים שוחמי:

אתה תהיה רציני.

26

מוטי יוסף:

למה אתה מזלזל ,למה?

27

דרור אהרון:

הנה ,גם אתה מדבר.

28

מוטי יוסף:

למה אתה מזלזל?

29

דרור אהרון:

אני מזלזל?

30

מוטי יוסף:

למה אתה מזלזל? אין לך בושה?

31

דרור אהרון:

בך? תבעת אותי פעמיים לשון הרע ,הפסדת.

32

מוטי יוסף:

אני אתבע אותך עוד  200פעם .אני אתבע אותך ,כי אתה פחדן.

33

דרור אהרון:

נו ,זה מה שאתה יודע לעשות.

34

מוטי יוסף:

כי זה מה שאתה ,אתה פחדן.

35

דרור אהרון:

אני מה?

36

מוטי יוסף:

אתה פחדן.

בס"ד

25

1

דרור אהרון:

מה לעשות?

2

מוטי יוסף:

אתה פחדן.

3

דרור אהרון:

הלאה .הנה ,שפה וסגנון.

4

מוטי יוסף:

אתה פחדן.

5

דרור אהרון:

זה החברים שלך.

6

חיים שוחמי:

תהיה רציני.

7

מוטי יוסף:

זה מה שאתה יודע ,רק פחדן .אתה פה אבו עלי.

8

דרור אהרון:

אתה רק מדבר .אתה לא עושה .ככה היית גם בקואליציה .אתה רק מדבר אבל.

9

ירדנה אוקמן:

חיים ,מי שרוצה לעשות ,עושה ,לא צריך את ההיתרים או את הזה.

10

דרור אהרון:

עזבי ,הוא לא עשה כלום כל הזמן.

11

ירדנה אוקמן:

אני ההתחלה שלי הייתה כאילו ,הלכתי ,עשיתי לה קניות ,העיקר לעשות.

12

דרור אהרון:

ירדנה ,הוא נמחק מהפוליטיקה ,נו ,באמת .הלאה ,קדימה.

13

ירדנה אוקמן:

חיים ,מי שרוצה לעשות ,עושה ,לא צריך לפנות.

14

חיים שוחמי:

אני פניתי כמה פעמים בתור מנכ"ל המועצה,

15

מוטי יוסף:

אבל זה מדה ים ,אי אפשר לקיים דיון ענייני ,ולענות ,ואתה מתחיל ישר לאישי ,זה מה
שאתה יודע לעשות.

16
17

דרור אהרון:

חיים ,תודה רבה ,הלאה.

18

חיים שוחמי:

פנינו אליך ,פניתי והצעתי את שירותי,

19

ירדנה אוקמן:

לא צריך להציע שירותים ,צריך לעשות .אני גם לא אמרתי .אני הלכתי ועשיתי.

20

דרור אהרון:

ראינו איך התנהגת ,הלאה .קדימה חברים ,הלאה.

21

מוטי יוסף:

תקשיב ,אתה חלש ,אתה כמו ילד קטן .אני אראה לך עכשיו איך בכית בגלל שנתנו לך

22

סוכריה ,בוא תראה ,כמו ילד קטן .עכשיו אני אראה לך איך אתה כמו ילד קטן בוכה,

23

מול חברי ההנהלה.

24

דרור אהרון:

קדימה ,מוטי .מוטי ,ואתה יודע בדיוק מה אתה שווה .אז קדימה ,לא להגיד שאתה
עבריין מורשע בפלילים ,אז יאללה.

25
26

מוטי יוסף:

ואני פה ,ואני אומר לך ,ומודיע לך חגיגית,

27

דרור אהרון:

וכל התושבים יודעים בדיוק מי אתה.

28

מוטי יוסף:

זאת שירת הברבור שלך ,ידידי היקר.

29

דרור אהרון:

כל התושבים יודעים מי אתה בדיוק ,תקשיב לי.

30

מוטי יוסף:

כל התושבים שידעו .אני לא יורד לרמה שלך ,אתה תת רמה .אתה יודע מה זה תת
רמה? בואו נמשיך הלאה ,בוא נתקדם.

31
32

דרור אהרון:

אמר מוטי יוסף ,שהורשע בפלילים ב 3-ערכאות ,במחוזית ,בשלום ובעליון ,תוך ביקורת
קשה מאוד על אופיו ,אישיותו ,והתנהגותו.

33
34

מוטי יוסף:

אני אפנה אל פסק הדין של הגברת ז'מאס ,מה נכתב עליך.

35

דרור אהרון:

שים אותו ,יכולתי לתבוע אותך ואת אשתך ,ולא עשיתי את זה.

36

מוטי יוסף:

אתה רוצה ,אני אתחיל לצטט מה נכתב?

בס"ד
1

דרור אהרון:

ואז אני אתבע אותך ,כמו שיכולתי לתבוע את אשתך על מה שהיא כתבה ,ולא עשיתי את
זה .אני לא אתבע ,תכתוב מה שאתה רוצה ,קדימה.

2
3

26

מוטי יוסף:

תקשיב לי ,יש פתגם שאומר ,יונה לא מפחידים ביין .בוא תתבע ,נראה אותך .בוא נראה
כמה אתה חזק .הרי אתה חלש.

4
5

דרור אהרון:

אפשר להמשיך?

6

מוטי יוסף:

כן ,בטח.

7

דרור אהרון:

תודה רבה.

8

מוטי יוסף:

כשאתה תספיק להסיט את זה למקומות אישיים .זה מה שאתה יודע ,אתה אלוף.

9

דרור אהרון:

תודה רבה .יש לך  5דקות לדבר ,קדימה.

מוטי יוסף:

הוא אומר לך משהו ,חיים ,אתה אישי .זה אישי ,זה מה שאתה יודע ,זה מה שאתה

10

שווה.

11
12

מירב אילוז:

אפשר לקיים דיון ענייני ולא פרסונאלי כל פעם מחדש?

13

דרור אהרון:

הלאה קדימה.

14

(הרב אלירם שרביט יצא מהישיבה)

15

דרור אהרון:

לפרוטוקול ,הרב שרביט יצא מהישיבה ולא השתתף בה.

16

מוטי יוסף:

עכשיו בוא תראה ,איך אתה ,אני אקריא לכם פה עכשיו" .אנחנו צריכים לקיים דיון לגבי

17

כל מועמד ומועמד .המועצה מחויבת ,המליאה מחויבת לתת החלטה מנומקת" ,אני

18

פשוט מצטט מתוך חוות הדעת של יעל ,למה יש לא לאשר מאן דהוא מאיזה סיבה.

19

אז בואו נתחיל לקרוא את פרוטוקול ישיבת ההנהלה ,איך מר דרור אהרון נפגע ,ולכן

20

בגלל ש הוא נפגע ,הוא מכניס את העניינים האישיים לתוך החלטות של המועצה .אז

21

בואו נקרא .אומר ראש המועצה" ,בישיבת המועצה הראשונה השתלח בהנהלה

22

ובעומד בראשה" ,אוי ,אוי" ,באופן בוטה .בנוסף ,במהלך הבחירות חשף המועמד,

23

שזה ד"ר אייזקוביץ' בפני תושבת את עצם עובדת היותו רופא האישי של ראש

24

המועצה" .אגב ,זה כבוד גדול ,רופא אישי של ראש מועצה" .המכיר את התיק

25

וההיסטוריה הרפואית של ראש המועצה" .שני נימוקים שאני מתבייש שהעלית אותם.

26

אתה צריך להתבייש בעצמך .ואני אגיד לך יותר מזה ,אתה יודע ,אתה משול לילד

27

קטן שלקחו לו את הסוכרייה ואתה בוכה .אלו לא נימוקים שעומדים בשום סטנדרט

28

משפטי ,ובטח לא מנהלי ,שאתה אמור לקחת אותו .ואני רק רוצה להראות לך משהו.

29

אתה אומר שד"ר אייזקוביץ' לא ראוי .יש לי פה תעודת הוקרה שחתום פה איזה

30

מישהו בשם דרור אהרון ,תעודת הוקרה לד"ר אייזקוביץ' ,שאתה חתום עליה.

31

דרור אהרון:

מתי השנה שלה? תסתכל.

32

מוטי יוסף:

איזה שנה?

33

דרור אהרון:

איזה שנה?

34

מוטי יוסף:

לא יודע ,אין פה שנה.

35

דרור אהרון:

יש שנה ,תסתכל טוב.

36

מוטי יוסף:

אין.

בס"ד

27

1

דרור אהרון:

תסתכל ,זה היה לפני שהוא הסתובב אתך ואמר,

2

מוטי יוסף:

אה ,מצוין.

3

דרור אהרון:

ועשה פה את הריב.

4

מוטי יוסף:

יצא המרצע מן השק.

5

דרור אהרון:

יפה .זה לא מרצע ,אני כותב את זה מפורשות .כאשר אתה מסתובב עם הרופא האישי
שלי ,שאומר ,שהוא מכיר את התיק הרפואי שלי.

6
7

מוטי יוסף:

תגיש נגדו תביעה לפגיעה בפרטיות ,יא זלמה ,תגיש ,אל תפחד ,תגיש.

8

דרור אהרון:

הגשתי.

9

רוחמה עזר:

די .אני מבקשת ,לא אישי ,ולא זה ,כאילו זה משהו ההצגות האלה.

10

מוטי יוסף:

אני אראה לכם פה משהו ,עוד דבר .רשום שאתה פנית והתלונה לאור חומרתה ,טופלה.

11

דרור אהרון:

זה מה שהודיע לי מנהל המחוז.

12

מוטי יוסף:

זה מה שהודיע לך מנהל המחוז?

13

דרור אהרון:

אכן ,כן.

14

מוטי יוסף:

אז הנה ,אני מחזיק ביד פה מכתב,

15

דרור אהרון:

אני לא יודע ממי זה ,אני יודע מה מנהל המחוז אמר לי.

16

מוטי יוסף:

מנהל משאב אנוש ,מר איתמר בלט.

17

דרור אהרון:

לא ,אז כנראה שהיא לא מעודכנת.

18

מוטי יוסף:

מתאריך  25לאוקטובר,

19

דרור אהרון:

או.קיי.

20

מוטי יוסף:

כתוב שמה" ,לפי הרישומים בשירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,ד"ר אייזקוביץ' אמר",

21

כך וכך .בחיפוש בתיקו האישי לא נמצא כל מידע על תלונה שהתקבלה בנושא

22

תפקודו.

23

דרור אהרון:

יכול להיות שלא הכניסו את זה לתיק האישי ,זה לא אומר .הייתה תלונה שלי למנהל
המחוז.

24
25

מוטי יוסף:

אתה העדת פה?

26

דרור אהרון:

עובדה היא שהופסקה עבודתו.

27

מוטי יוסף:

יש פה מישהו שמשקר .אני לא יודע מי משקר ,אני לא יודע ,אבל אני יכול להגיד לך ,שעל
פי מסמכים,

28
29

דרור אהרון:

אני לא אכנס לעניין של אייזקוביץ' .אני רק אומר ,אדם שהלך ביישוב ,ופגע בהיסטוריה
הרפואית שלי.

30
31

מוטי יוסף:

מה בין זה לבין המועצה הדתית ,בוא תסביר לי ,איך זה עומד בנימוק מנהלי?

32

דרור אהרון:

כי אני חושב שהוא לא ייצוגי .יש לו כישורים ,אבל הוא לא ייצוגי .מה לעשות?

33

מוטי יוסף:

הוא לא ייצוגי? מי ,בעיניך?

34

מירב אילוז:

בעיניך.

35

דרור אהרון:

בעיני כל המליאה ,כל ההנהלה.

36

מירב אילוז:

תוכיח ,תוכיח שהוא אמר את זה.

בס"ד

28

1

מוטי יוסף:

אני אשאל אותך שאלה ,יש פה מישהו פה ,אחד מחברי ההנהלה,

2

דרור אהרון:

אני לא מתווכח איתכם בעניין.

3

מוטי יוסף:

שיש לו אומץ לבוא להגיד לך לא? שיקום ,שעכשיו יגיד לי לא.

4

רוחמה עזר:

די ,לא הפסקנו הטיעון הזה?

5

דרור אהרון:

חברים ,הייתם מוכנים שישב במועצה הדתית אדם שהלך בישוב ,ואמר שהוא היה רופא
אישי שלי,

6
7

מוטי יוסף:

מה הקשר?

8

רוחמה עזר:

אבל הצבענו על זה.

9

דרור אהרון:

שמכיר את ההיסטוריה הרפואית שלי ,מפר חובת סודיות,

10

מוטי יוסף:

לא הצבענו על זה,

11

דרור אהרון:

איזה מידע ייפול לידיים שלו אחרי זה בנושא ,לכי תדעי ,אני לא יודע.

12

מירב אילוז:

זה אתה אמרת ,מי אמר שהוא אמר?

13

מוטי יוסף:

מי אמר? זה שאתה אומר?

14

מירב אילוז:

העובדת ההיא ,אמרת שהיא אמרה לך.

15

יניב סביון:

אתה זוכר מה אמרת מקודם על חברי ועדת ביקורת?

16

מוטי יוסף:

תקרא את חוות הדעת.

17

יניב סביון:

לא ניתן לכפות.

18

מוטי יוסף:

אז אתה טועה.

19

יניב סביון:

לא ,לא ניתן .תביא נציג אחר.

20

מוטי יוסף:

אני לא מביא .תעבירו את זה לוועדת שרים.

21

יניב סביון:

אל תביא.

22

דרור אהרון:

תביא את אשתו של אייזקוביץ' ,אין לי בעיה ,כל מי שאתה רוצה.

23

יניב סביון:

לא ניתן לכפות על חבר מועצה ,לא ניתן.

24

מוטי יוסף:

סליחה ,ד"ר אייזקוביץ' ,תרצה או לא תרצה ,הוא המועמד היחיד שלי .כל עוד אנחנו
חלוקים ,אין שום משמעות פה להצבעה הזאת ,אתה צריך להבין.

25
26

דרור אהרון:

אין בעיה ,הכול בסדר.

27

מוטי יוסף:

המשמעות היא אחת ,כל העניין עובר לוועדת שרים וראש הממשלה ,ישיבה שככה
מתקיימת תוך שנייה .זה לא בעיה ,בזום הכול מאושר.

28
29

דרור אהרון:

הכול בסדר ,הלאה .עוד משהו?

30

מוטי יוסף:

ברור .אתה מחויב כרגע,

31

דרור אהרון:

ממש לא.

32

מוטי יוסף:

ראש המועצה,

33

דרור אהרון:

אני לא מחויב .מה ,אתה מחייב אותי? הלו ,התבלבלת קצת.

34

מוטי יוסף:

תקרא את חוות הדעת שהוא נותן.

35

דרור אהרון:

קראתי אותה היטב ,לפנים ולאחור.

36

מוטי יוסף:

המועצה צריכה לתת החלטה מנומקת ,נתמכת,

בס"ד

29

1

דרור אהרון:

ההחלטה היא מנומקת.

2

מוטי יוסף:

אה ,אתה חוזר על אותם דברים?

3

דרור אהרון:

אני אקריא אותה שוב פעם.

4

מירב אילוז:

זה רכילות ,דרור ,זה לא נימוק.

5

מוטי יוסף:

זה בגדר רכילות זולה.

6

דרור אהרון:

אני אקריא אותה" ,בישיבת המועצה הראשונה השתלח בהנהלה ובעומד בראשה" ,כולם
פה עדים לזה.

7
8

מירב אילוז:

לא ,הייתה פה החלטה ,זו לא השתלחות ,זו פרשנות שלך.

9

דרור אהרון:

"באופן בוטה .בשל כך עזב את הישיבה החגיגית .בנוסף ,במהלך הבחירות",

10

מוטי יוסף:

מי עזב את הישיבה ,אתה?

11

דרור אהרון:

"חשף המועמד האמור בפני תושבת את עצם עובדת היותו הרופא האישי של ראש
המועצה".

12
13

מירב אילוז:

הוא בן אדם פרטי ,עזב את הישיבה.

14

מוטי יוסף:

מה אכפת לך? אחרי שהוא אמר לו נביא לך משטרה.

15

דרור אהרון:

"המכיר את התיק וההיסטוריה הרפואית של ראש המועצה .הדבר לכאורה מהווה הפרת
אמונים וסודיות כלפי ראש המועצה" .נקודה ,זה הנימוק.

16
17

מוטי יוסף:

זה הנימוק שלך ואתה עומד מאחוריו" .הוא הפר אמונים" ,באמת?

18

דרור אהרון:

לכאורה.

19

מוטי יוסף:

עכשיו ,יעל ,אני מפנה את זה .אני מבקש ,יעל ,את ההתערבות שלך לאור חוות הדעת

20

שאת נתת" .המועצה צריכה לתת החלטה מנומקת ,שנתמכת ועומדת בקריטריונים

21

של הדין המנהלי" .רכילות זולה שפוגעת בכבודו של אדם,

22

דרור אהרון:

למה רכילות זולה?

23

מוטי יוסף:

אל תתערב ,תן לי לסיים.

24

דרור אהרון:

למה רכילות זולה?

25

מוטי יוסף:

אני מדבר אליה ,תן לי לסיים.

26

דרור אהרון:

הוא הודה בזה אפילו.

27

מוטי יוסף:

הוא הודה בזה? סליחה ,הוא הודה בזה?

28

יניב סביון:

עם האצבע יותר גבוה.

29

דרור אהרון:

אני לא אפרט איפה ומה.

30

מוטי יוסף:

אתה אפילו לא הגשת תלונה ,על מי אתה עובד פה? הנה ,יש לנו פה אישור של
ההנהלה.

31
32

דרור אהרון:

אולי לא הכניסו את זה לתיק האישי שלו? עובדה היא שמנהל המחוז חזר אלי ודיבר
איתי על זה.

33
34

מוטי יוסף:

אנחנו אולי ב'אולי' עכשיו.

35

דרור אהרון:

ואין לי בעיה להביא את כל מי שצריך להעיד בעניין הזה ,מקופת חולים,

36

מוטי יוסף:

איזה פילק-פלק לאחור עשית.

בס"ד

30

1

יניב סביון:

למה זה מעניין? די.

2

דרור אהרון:

מקופת חולים וגם את מנהל המחוז .ויש גם את המכתב שלי למנהל המחוז ,אבל אני לא
אתן לך אותו.

3
4

מוטי יוסף:

אתה מבין כמה שהשיקולים הלכאורה,

5

יניב סביון:

ד"ר אייזקוביץ' עבד כשהוא היה כבר בגמלאות? תגיד לי ,הוא חזר לעבוד כשהוא היה
בגמלאות?

6
7

מוטי יוסף:

אתה שואל אותי בתור ד"ר איינזקוביץ'? תביא אותו ותשאל אותו.

8

יניב סביון:

אני שואל אותך ,כי אתה בקיא ,שלחת בקשה למידע .תבדוק עד הסוף .הוא חזר לעבוד
מגמלאות ואחר כך לצורך העניין?

9
10

דרור אהרון:

אה ,רגע ,בספטמבר  ,2020מתי היו הבחירות?

11

מוטי יוסף:

תתבע אותו.

12

יניב סביון:

מה זאת אומרת ,מתי היו הבחירות?

13

דרור אהרון:

מתי היו הבחירות?

14

מירב אילוז:

ב.18-

15

דרור אהרון:

יפה.

16

מירב אילוז:

מה זה קשור?

17

דרור אהרון:

כי בספטמבר  , 2020הוא כאילו סיים בעצם את התפקיד הנוסף שניתן לו ,כשהוא היה
בפנסיה כאילו.

18
19

מוטי יוסף:

זה מדהים .אה ,כן ,כן .מה הקשר?

20

דרור אהרון:

למה הוא סיים בספטמבר ?2020

21

מוטי יוסף:

מה הקשר? למה ,הוא סיים בגללך? הוא סיים בגללך?

22

יניב סביון:

ספטמבר  2020זה עכשיו ,נו ,מה אתה רוצה?

23

דרור אהרון:

עומרי ,תוציא את המכתב .או.קיי ,תמשיך בבקשה ,ימשיך כבודו.

24

מוטי יוסף:

טוב ,אז אני רק מבקש .יעל ,אני מבקש את ההתייחסות שלך .ואני רק אקדים ואומר,

25

שהשיקולים שנשקלים פה על ידי ראש הרשות ולא וועדת הנהלה ,כי לאף אחד

26

מוועדת ההנהלה אין שום נימוק ישים ,נכון ,שעומד בדין המנהלי כנגד ד"ר אייזוקביץ'.

27

מגוף הפרוטוקול עולה שהסיבה היחידה זה משהו אישי של ראש המועצה ,שכופה על

28

כל חברי ההנהלה להרים את היד .עכשיו ,אני מבקש,

29

דרור אהרון:

זה בסמכות המועצה ,מה ,אתה מאיין את המועצה? אתם מאיין חברי הנהלה?

30

מוטי יוסף:

אתה מכניס את העניינים הפרטיים שלך לשיקול הדעת שלהם.

31

דרור אהרון:

מה זה צריך להיות? מה זה עניינים פרטיים? מחר בבוקר זה יכול להיות כל אחד מהם.

32

מוטי יוסף:

זה מה שאתה עושה.

33

דרור אהרון:

מחר בבוקר זה יכול להיות שיש לה בעיה נפשית או לה יש בעיה נפשית ,והוא יגיד אני
מכיר אותה ,יש לה בעיה נפשית.

34
35

מוטי יוסף:

זה מה שאתה עושה.

36

דרור אהרון:

מה זה הדבר הזה?

בס"ד

31

1

חיים שוחמי:

אתה משמיץ אותו סתם עכשיו.

2

דרור אהרון:

חס וחלילה.

3

מוטי יוסף:

אתה משמיץ אותו  200פעם.

4

דרור אהרון:

חס וחלילה ,אני אומר ,זה יכול להיות,

5

חיים שוחמי:

קרה פה משהו בינך לבינו ,אתה לא יכול להגיד עכשיו,

6

דרור אהרון:

לא ,לא חיים ,כי הוא הולך להיות נציג ציבור שלנו ,שמייצג אותי ,ואותה ואותה ואותך.

7

חיים שוחמי:

אז אני יכולתי להגיד באותה מטבע,

8

דרור אהרון:

ואני צריך להעמיד אותו במבחן של ייצוגיות .במבחן ייצוגיות הוא כשל.

9

מוטי יוסף:

זה לא ייצוגיות ,אתה טועה ,התאמה.

10

דרור אהרון:

הוא כשל.

11

מוטי יוסף:

ייצוגיות יש לי נציג משלי ,זה ברזל.

12

דרור אהרון:

יעל ,בבקשה.

13

מירב אילוז:

רגע ,אבל אנ י חייבת להגיד משהו ,אם הוא היה כזה לא ייצוגי ,כמו שאמרת ,אז הייתם
צריכים להגיש איזה משהו כשהוא היה.

14
15

דרור אהרון:

הלאה ,אני לא רוצה לענות.

16

מוטי יוסף:

הוא חבר מועצה,

17

מירב אילוז:

הוא היה מועמד להיות חבר מועצה.

18

דרור אהרון:

יעל ,קדימה ,בבקשה.

19

עו"ד יעל צוברי:

יש את חוות הדעת שעוסקת בסוגיה,

20

דרור אהרון:

תורידי את המסכה ודברי בקול.

21

עו"ד יעל צוברי:

שבעצם מוטי באת ושאלת אותי האם המועצה מוסמכת לדון במועמדים או להעביר

22

אוטומטית את הנציגות לוועדת השרים .בדקתי את הסוגייה ,יש פה חוות דעת שהיא

23

די מפורטת ומנומקת ,שאומרת שהרשות יכולה לשקול שני דברים ,יש פה שני

24

מבחנים בלבד .אחד ,זה עיקרון הייצוגיות ,שהוא בעצם סקירה לפי נושא מפתח

25

סיעתי,

26

מוטי יוסף:

שהוא קיים .מפתח סיעתי זה עברנו.

27

יניב סביון:

כי ככה אתה החלטת.

28

עו"ד יעל צוברי:

שהוא קיים ובעצם יש לך,

29

מוטי יוסף:

יש החלטה.

30

עו"ד יעל צוברי:

יש את הייצוגיות ,שזה הבחירה לפי מפתח הסיעתי ,שזה בעצם יש לך נציג,

31

מוטי יוסף:

נכון.

32

עו"ד יעל צוברי:

והשלישיה של הרכב הרשות והייצוגיות .השאלה השנייה היא מידת ההתאמה ,שאומרת

33

שהרשות כשהיא דנה בנציגים ,היא צריכה לבחון את ההתאמה של אותו מועמד

34

לשמש במועצה הדתית ,שזה בעצם לפי הפסיקה ,יש הסבר ,למעשה זה סוג של מעין

35

גוף אזרחי ולא גוף הלכתי ,ולכן זה נבחן בראי של עקרונות המנהל,

36

מוטי יוסף:

נכון.

בס"ד
1

עו"ד יעל צוברי:

32
כמו שאמרתם שצריך לקיים פה דיון בקרב חברי המועצה ,כשבסוף ההחלטה היא של

2

המועצה והם יקבלו את ההחלטה ,כמו שאמרת ,זה גוף מנהלי ,שצריך לשקול את

3

השיקולים שלגיטימיים מבחינתו ,ולקבל החלטה שהיא בעצם בכפוף לנימוקים .אני לא

4

המועצה ,יש פה מועצה ,המועצה צריכה לדון.

5

מוטי יוסף:

נכון ,את לא המועצה ,אבל את היועצת המשפטית של המועצה ואת אמונה על זה
שאנחנו ניקח החלטות שעומדות בדין ,אין מה לעשות .עכשיו,

6
7

יניב סביון:

זאת אומרת ,היא יכולה להחליט במקומנו.

8

מוטי יוסף:

לא .היא לא מחליטה ,היא מעירה.

9

עו"ד יעל צוברי:

אני לא מכירה את המועמד ולכן אתם צריכים לדון בו.

יניב סביון:

תקשיב ,שכנע אותי ראש המועצה שהוא לא מתאים .נקודה ,השתכנעתי .עכשיו מותר לך

10

להתנגד.

11
12

מירב אילוז:

אבל זה לא ענייני ,זה לא עומד באף נושא ,זה לא ענייני.

13

יניב סביון:

אל תגידי לי לא ענייני .אני חושב שכל מה שאת אומרת בכל ישיבה הוא לא ענייני ,אבל
את אומרת ואני מקשיב.

14
15

מירב אילוז:

מה לעשות? אני פה נמצאת להגיד את הדברים הכי רלוונטיים שיש.

16

יניב סביון:

אבל פה נמצא גם ,אני השתכנעתי.

17

מירב אילוז:

זה שהם לא מוצאים חן בעיניכם זה עניין אחר.

18

יניב סביון:

זה עניין אחר.

19

מירב אילוז:

אבל אני אומרת את הדברים הכי ענייניים שיש.

20

יניב סביון:

לא מתאים .הזדעזעתי לשמוע מה שאמר ראש המועצה ,לא מתאים.

21

מוטי יוסף:

הואיל ואנחנו הסכמנו,

22

יניב סביון:

אני לא רוצה שהוא ייצג אותי.

23

מוט יוסף:

סבבה ,הכול טוב.

24

חיים שוחמי:

סביון ,אתה יותר צעיר ממוטי.

25

יניב סביון:

לא ,הכל הצגה ,אז בוא נעשה הצגה ,נו ,מה? יעל ,תגידי להם שזה לא חוקי ,שזה כן
חוקי ,נו ,באמת.

26
27

מוטי יוסף:

סיימת ,סביון?

28

יניב סביון:

הכול בסדר.

29

מוטי יוסף:

השורה התחתונה היא זה שהואיל ויש לנו חילוקי דעות בנוגע,

30

דרור אהרון:

אין לנו חילוקי דעות.

31

יניב סביון:

לך ולו יש חילוקי ,לך ולי יש חילוקי דעות ,נו מה? אז תהיה הצבעה.

32

מוטי יוסף:

עכשיו ,מה שקורה ,העניין הזה יועבר הלאה ,לוועדת שרים.

33

יניב סביון:

תעביר הלאה.

34

דרור אהרון:

תעביר לאן שאתה רוצה.

35

מוטי יוסף:

מה אתה רוצה שאני אגיד לך?

36

דרור אהרון:

תעביר לאן שאתה רוצה.

בס"ד

33

1

מוטי יוסף:

לא ,זה לא אני אומר ,זה החוק אומר .ברגע שאנחנו חלוקים,

2

דרור אהרון:

תעביר לאן שאתה רוצה ,הלאה.

3

יניב סביון:

כל פעם שאתה חושב שאנחנו עושים דברים שלא על פי החוק ,אתה מעביר הלאה ,זה
בסדר.

4
5

דרור אהרון:

או מגיש עתירה שהוא מפסיד בה.

6

מוטי יוסף:

ברור .בינתיים אני נמצא בפלוס ,אגב ,רק שתדע ,מבחינת כסף אני נמצא בפלוס.

7

דרור אהרון:

הלאה.

8

יניב סביון:

די ,עזוב את הכסף .נו ,בחייאת דינאק ,הרי עמדת בבית המשפט ואמרת לשופטת אל
תיגעי לי בכיס ,אני לא יכול ,אני פה ,אני שם .עכשיו אתה בכסף בפלוס?

9
10

מוטי יוסף:

אבל אתה רואה איזה מוכשר אני? אבל אתה מבין איזה מוכשר אני?

11

יניב סביון:

נכון .אתה אומר אמת לשופטת ,זה כישרון אדיר.

12

מוטי יוסף:

אתה מבין איזה מוכשר אני?

13

יניב סביון:

יפה מאוד ,כל הכבוד.

14

מוטי יוסף:

ברור ,איזה שאלה.

15

דרור אהרון:

אז רגע ,מה?

16

יניב סביון:

הוא אמר לא אמת.

17

דרור אהרון:

הוא אמר לא אמת לשופטת?

18

יניב סביון:

כנראה ,אני לא יודע .אם עכשיו הוא משוויץ שיש לו והוא פלוס,

19

מוטי יוסף:

לא ,אני נמצא בפלוס אל מול המועצה ,אתה לא מבין?

20

דרור אהרון:

טוב ,קדימה.

21

מוטי יוסף:

בפלוס אני נמצא ,עם כל הספיחים שמסביב.

22

דרור אהרון:

הלאה ,אישור מינוי נציג לוועדת ערר לארנונה.

23

מוטי יוסף:

לא ,לא ,לא ,לא ,מה זה זה? אני רוצה עכשיו לקיים דיון לגבי המועמד שלך.

24

דרור אהרון:

בבקשה .המועמד שלי ,תציין מי הוא.

25

מוטי יוסף:

יש תנאים שצריך לעמוד בהם.

26

דרור אהרון:

רגע ,תציין מי המועמד שלי.

27

מוטי יוסף:

מר רזיאל משה ,רשום כאן.

28

דרור אהרון:

או.קיי ,טוב.

29

מוטי יוסף:

עכשיו ,אני קראתי את תנאי הסף .בוא תאמר לי בבקשה ,רזיאל משה ,איזה גוף הוא
ניהל ,שהוא עומד באותו קנה מידה תקציבי של המועצה הדתית?

30
31

דרור אהרון:

הוא היה ממונה המועצה הדתית.

32

מוטי יוסף:

סליחה ,הוא היה ממונה?

33

דרור אהרון:

הוא עדיין ממונה.

34

מוטי יוסף:

באמת?

35

דרור אהרון:

כן.

36

יניב סביון:

הוא מורשה חתימה ,לא?

בס"ד

34

1

דרור אהרון:

הוא מורשה חתימה.

2

מוטי יוסף:

או ,יפה ,עכשיו תיקנת ,ותיקנת טוב.

3

דרור אהרון:

לא ,הוא ממונה,

4

מוטי יוסף:

ממונה זה מר שמואלי.

5

דרור אהרון:

לא ,יש שני .בוא ,עזוב .יש שני ממונים.

6

מוטי יוסף:

הוא מורשה חתימה.

7

דרור אהרון:

יש שני ממונים .הוא ממונה המועצה הדתית.

8

מוטי יוסף:

הוא ממונה המועצה הדתית?

9

יניב סביון:

זה  voidמה שאתה אומר עכשיו ,אין מה לעשות.

10

דרור אהרון:

נכשלת ,הלאה.

11

חיים שוחמי:

וזה נחשב גוף גדול?

12

דרור אהרון:

עם ניסיון של כמה שנים טובות ,כן.

13

יניב סביון:

אתם דורשים דרישות יותר משדורשים ממישהו שמעמיד את עצמו לבחירת חבר
למועצה.

14
15

מוטי יוסף:

אתה דורש .זה אתם.

16

יניב סביון:

בשביל להיבחר חבר מועצה לא צריך כלום .צריך להיות תושב ישראל ,בן  ,18או ,21

17

אני לא זוכר וזהו .לא כתוב אפילו קרוא וכתוב .אבל המועצה הדתית ,פה הוא כבר

18

צריך.

19

דרור אהרון:

טוב ,קדימה ,עוד שאלות?

20

מוטי יוסף:

אני מאחל לכם בהצלחה ,באמת ,שתצליחו להוריד את ד"ר אייזקוביץ' ,אני מאחל לכם.

21

דרור אהרון:

תודה רבה .עוד שאלות?

22

מוטי יוסף:

בטח שיש .יש לנו עוד שאלה.

23

דרור אהרון:

או.קיי ,לגבי המועצה הדתית ,מי בעד?  8בעד.

24

מירב אילוז:

אני רק רוצה לשאול לגבי המועצה הדתית ,מה זה מכסת נציגי השר לשירותי דת? כי
ראיתי שמה,4.9-

25
26

דרור אהרון:

השר מעביר אלינו את שמות הנציגים ,אנחנו נאשר אותם בפעם הבאה .מי נגד?  2נגד

27

מוטי ומירב ,חיים נמנע .אפשר לקרוא לרב אלירם שרביט חזרה .אפשר להמשיך

28

הלאה .עוד שאלות?

29
30

(הרב שרביט חזר לישיבה)
מירב אילוז:

במעמד ,

31
32

בטח .סעיף  .7אישור ניהול הליך משא ומתן ופטור ממכרז .האם הבן אדם שדיברנו עליו

עו"ד יעל צוברי:

זה מכרז שלא הייתה שום הצעה .זה מכרז של מכירת פריטים של חיים ,שלא הייתה

33

שום הצעה במכרז .חיים אדרי ,מנהל מחלקת שפ"ע .זה מכרז שלא הייתה שום

34

הצעה.

35

מירב אילוז:

זה לא היה המכרז שהיה בלי רישיון עסק?

36

אילן סוויסה:

יש ציוד במחסן של המועצה.

בס"ד
1

עו"ד יעל צוברי:

35
לא .זה מכרז שלא היו שום הצעות .ומנהל מחלקת שפע אמר ,שאין טעם לצאת למכרז

2

נוסף ,כי זה במצב שהוא לא כלכלי ,והוא ביקש שתאפשרו לו לנהל משא ומתן כדי

3

למסור ציוד שנמצא במחסן.

4

דרור אהרון:

פסולת.

5

מירב אילוז:

רשום פה" ,רכישת פריטים" ,לא מכירת פסולת .רשום פה" ,רכישת פריטים בבעלות".

6

עו"ד יעל צוברי:

רכישת פריטים של המועצה שנמצאים במחסן.

7

דרור אהרון:

רכישה מהמועצה ,הכוונה.

8

עו"ד יעל צוברי:

לא היתה שום הצעה .מכירה של פריטי המועצה בעצם.

9

אילן סוויסה:

יש שמה מחסן של המועצה ,שנמצאים שם כל מיני פריטים ישנים.

10

מירב אילוז:

ולמה בכלל? אולי יש בעיה במכרז.

11

עו"ד יעל צוברי:

זה פשוט לא כלכלי.

12

מירב אילוז:

אני צריכה להיכנס לפרוטוקולים ,עוד לא קיבלתי אותם.

13

עו"ד יעל צוברי:

אין שם הרבה דיונים ,זה לא כלכלי.

14

מירב אילוז:

מתאימים את המכרז ,כאילו .לא יודעת ,לי יש בעיה מאוד ,מאוד,

15

יניב סביון:

אבל אף אחד לא הגיש הצעה.

16

מירב אילוז:

אז יש לך בעיה באיך שאתה כותב את המכרז .גם אם מועמדים יחידים יש בעיה.

17

רוחמה עזר:

זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגישים מכרז ,ואין אליו ,ואנחנו מעלים את זה למועצה.

18

מירב אילוז:

במנהל תקין.

19

רוחמה עזר:

זה לא פעם ראשונה.

20

מירב אילוז:

זה לא פעם ראשונה .אני נוכחת בוועדת מכרזים .אני לא יודעת מה פעם ראשונה ,מה
פעם שנייה.

21
22

רוחמה עזר:

את נוכחת פעמיים בוועדת מכרזים.

23

מירב אילוז:

אני לא נכחתי פעמיים ,נכחתי קצת יותר ,גם חלק מכם גם,

24

רוחמה עזר:

או.קיי ,אי אפשר לקיים את הישיבה בלעדי ,אז אל תגידי לי .

25

מירב אילוז:

אם אפשר לקיים אותה בזום ,אני לא אסתכן ,ואני אגיע גם ,אגב ,כי כל פעם נמנעו

26

מלקיים .אני יודעת שוועדת מכרזים אי אפשר לקיים בזום ,מפתיע .אבל אני שואלת,

27

אני אומרת ,שכל דבר במנהל תקין ,גם לרכש ,גם לטובין ,גם לכוח אדם ,צריך מפרט.

28

יניב סביון:

לא ניגשו מועמדים למכרז .ואנחנו רוצים לנהל מועמדים.

29

מירב אילוז:

אז קדימה.

30

רוחמה עזר:

אבל יש לנו אפשרות תמיד להחליט בוועדה ,אם אנחנו רוצים ,זו החלטה של הוועדה,
להוציא למכרז נוסף ,או להגיש את זה למועצה ,וזה מה שהחלטנו ,כי לא היה טעם.

31
32

מירב אילוז:

אני נגד .אני נגד בלי מכרז ,מצטערת ,זה לא מנהל תקין בעיני.

33

יניב סביון:

תעזבי נגד.

34

דרור אהרון:

יש עוד סעיפים שאת רוצה להעלות ,או שזהו? מוטי.

35

מוטי יוסף:

אני לא רואה פה בעניין של ה ,הרי אתם שלחתם פה תוספת של אישור של ה,

36

דרור אהרון:

זה אחר כך ,זה בנפרד.

בס"ד

36

1

מוטי יוסף:

לא ,זה גם כן .אני רוצה להתייחס גם לזה.

2

דרור אהרון:

זה בנפרד ,או.קיי.

3

מירב אילוז:

רגע ,שנייה ,נעבור על הטפסים.

4

מוטי יוסף:

שנייה ,סבלנות.

5

דרור אהרון:

קדימה ,בבקשה.

6

מוטי יוסף:

אני רואה פה שצורף הדו"ח של שרה של תלונות הציבור.

7

יניב סביון:

פניות הציבור.

8

מירב אילוז:

לא ,תלונות הציבור.

9

יניב סביון:

זה לא דו"ח ביקורת.

10

מוטי יוסף:

לא זה .תלונות ,למה כתבתי את זה?

11

מירב אילוז:

לא ,זה שוב תלונות.

12

מוטי יוסף:

היא שמה על קיסריה.

13

דרור אהרון:

זה בסדר .קורה.

14

מוטי יוסף:

אתה מבין ,הוא עירקי כורדי כמוני ,אתה מבין את הקטע? מפה הפלשים גם.

15

יניב סביון:

אבל הוא לא כורדי ,הוא עירקי.

16

דרור אהרון:

יש שני סוגים של עירקים ,אבל הם טובים כולם.

17

(רוחמה עזר יצאה מהישיבה)

18

מוטי יוסף:

אני רוצה להגיד שזה מבורך ,ואני מאוד שמח שסוף סוף משכן שילה זכו לקבל קרקע
בשעה טובה ומוצלחת ואני כולי.

19

מי בעד ההקצאה? פה אחד .רוחמה ,בואי תחזרי.

20

דרור אהרון:

21

(רוחמה עזר חזרה לישיבה)

22

מירב אילוז:

אני רוצה לשאול שאלה לגבי הדו"חות הכספיים.

23

דרור אהרון:

כן ,בבקשה מירב.

24

יניב סביון:

איזה דו"חות ,של המתנ"ס?

25

מירב אילוז:

לא ,זה של משרד הפנים.

26

דרור אהרון:

דו"ח הרבעון מספר ?2

27

מירב אילוז:

כן .אני רואה שיש פה גידול בהוצאות.

28

אלון מדהלה:

איזה הוצאות?

29

מירב אילוז:

פה בדף הראשון ,דף מספר  .1דווקא ברבעון שאני זוכרת שכן ,שקורונה ,ושחלק
מהעובדים לא עבדו.

30
31

רוחמה עזר:

אתה מדברת בהוצאות השכר? שכר כללי?

32

יניב סביון:

העובדים קיבלו משכורת גם כשהם לא עובדים.

33

מירב אילוז:

 70%שכר .הם לא קיבלו שכר מלא.

34

דרור אהרון:

מי לא קיבל?

35

מירב אילוז:

העובדים בשלטון המקומי,

36

דרור אהרון:

לא .אין לנו כאלה שיצאו לחל"ת.

בס"ד
1

מירב אילוז:

37
אני לא אמרתי את זה .אני מכירה את הסכם העבודה של השלטון המקומי .ובהסכם
העבודה של השלטון המקומי ,השכר שם הוא מפורט.

2
3

דרור אהרון:

אלון ,בבקשה.

4

אלון מדהלה:

את רואה פה לכאורה חריגה ,אבל בחודש יוני בשכר של רשויות מקומיות מקבלים בו

5

דמי הבראה .דמי הבראה במשכורת יוני מגדיל את ההוצאה ,ואז יש כאילו הטיה

6

לרישום יותר.

7

מירב אילוז:

הבנתי .אז הבנו ,זה היה גידול ,שיש פה גידול בהוצאות הכללי ,ממה זה נובע?

8

אלון מדהלה:

את מדברת על השכר הכללי?

9

מירב אילוז:

לא ,דיברתי ,על הוצאות השכר הבנתי ,נתת לי תשובה בהירה והגיונית מאוד .אני
מדברת על סך הכול ההוצאות.

10
11

אלון מדהלה:

אם תשימי לב  ,יש לך הנחות על פי חוק ,זה גדל בצורה מאוד משמעותית ,את שמה לב?
אלו הנחות ,שזה צד ההכנסות וההוצאות ,בסוף השורה שם ,תסתכלי ,יש לך שם,

12
13

מירב אילוז:

אה ,הנחות בארנונה ,או.קיי.

14

אלון מדהלה:

בהנחות בארנונה ,ולכן יש את זה .אבל שוב ,זה צד הכנסה והוצאה ,זה משהו רישומי
שנדרש על ידי משרד הפנים .זה לא,

15
16

מוטי יוסף:

אבל ההנחות האלו קוזזו גם על ידי המדינה.

17

אלון מדהלה:

לא ,היא מדברת על סך הכול ההכנסות וההוצאות .מאחר והיו יותר הנחות על פי חוק ,אז
לכאורה זה מנפח את התקציב ,כי זה רישום משרד הפנים בצד ההכנסות.

18
19

יניב סביון:

כמו שהיא אומרת ,שהיו יותר מדי הוצאות ,ככה זה יותר מדי הכנסות ,כי זה מופיע בשני.

20

אלון מדהלה:

אם תסתכלי ,זה גם למעלה .שימי לב ,גם למעלה את רואה את זה.

21

יניב סביון:

בהכנסות ,בסעיף ההכנסות.

22

אלון מדהלה:

שימי לב ,את רואה שגם בהכנסות יש לך לכאורה חריגה? זה משהו שהוא כאילו דו
צדדי ,גם הכנסות ,גם הוצאות ,זו לא חריגה אמיתית ,זה רק יעשה,

23
24

מירב אילוז:

לא חריגה ,יש פה גידול בהכנסות ביחס לתקציב.

25

יניב סביון:

נכון ,זה אותו דבר.

26

אלון מדהלה:

יפה ,אז מה אני אומר? שזה בשני הצדדים .כאן כאילו לכאורה גידול בהוצאות ,וגם
לכאורה גידול בהכנסות.

27
28

יניב סביון:

תראי שזה אותו מספר ,אחד בפלוס ,ואחד במינוס גדול.

29

מירב אילוז:

אבל זה לא ,שוב פעם ,נכון שיש גידול ,אני לא יודעת ,לא הסתכלתי על זה עמוק ,אבל

30

לא יודעת למה יש גידול בהכנסות ,אבל אני רואה פה שההוצאות גדלו .אז בסדר,

31

ההנחות בארנונה ,אני מניחה שאולי,

32

אלון מדהלה:

את אמרת את זה ,אבל שוב ,את מדברת על ה 64-מיליון?

33

מירב אילוז:

אני מדברת כאן ,על השורה הזאת.

34

אלון מדהלה:

על ה 64-מיליון מה שאת אומרת?

35

מירב אילוז:

כן.

בס"ד
1

אלון מדהלה:

38
אני אסביר לך שוב .שימי לב ,שלכאורה יש לך פער של  3.59מיליון ,את רואה את הפער
שם ,בטור השני?

2
3

מירב אילוז:

כן 3 ,מיליון.

4

אלון מדהלה:

 3מיליון .שימי לב ,בצד ההכנסות גם יש לך פער של  3מיליון במה שאת רואה.

5

מירב אילוז:

כן.

6

אלון מדהלה:

מה זה אומר? זה אומר שבגלל ההנחות שניתנות על פי חוק ,שחייבים לעשות אותן ,יש

7

גידול בהכנסות ,וגם בהוצאות .זה מנטרל אחד את השני ,אבל לכאורה זה ניתח את

8

התקציב ,אבל אלו דרישות ההצגה של משרד הפנים.

9

מירב אילוז:

את זה הבנתי .לא ,בסדר ,ברור שבגלל שההנחות עכשיו ,בגלל הארנונה יותר ויותר

10

הנחות ,אבל זה רק בסעיף תקציבי אחד ,זה לא משהו שהתפרש על כל הסעיפים,

11

המוצרים האחרים.

12

אלון מדהלה:

ממש לא .דווקא ברבעון השני ,הקורונה כבר התחיל לתת ביטוי ,ואז היו לנו גם חיסכון

13

בהוצאות .שימי לב ,שמבחינת ההוצאות באמת היה לנו זה דווקא ,אבל שימי לב גם,

14

בארנונה קצת ההכנסות יותר נמוכת ,כי שוב ,כבר הקורונה התחילה לתת את

15

האותות שלה .אבל בסופו של דבר ,הסך הכול גדל ,כי ההנחות עד לפה ,גדלו בשני

16

הצדדים ,וזה מופיע בתקציב .אבל חריגה תקציבית בין ההכנסות להוצאות לא הייתה.

17

מירב אילוז:

לא ,ברור שלא חריגה .אפשר לקבל איזושהי הערכות תקציבית עכשיו ,לקראת מה שהיה

18

עם הקורונה ,איך נערכים לעוד סבבים ,גם מבחינות תקציביות ,איך הקורונה השפיעה

19

על התקציב ,גם מבחינת השיפויים של המדינה ,בראיה כוללת? כי יש לנו כבר נתונים

20

כספיים של הרבעון השלישי ,ואפילו כבר של הרבעון?

21

אלון מדהלה:

עוד אין לנו של הרבעון השלישי .על פי החוק של משרד הפנים ,את צריכה להגיש את
הרבעון השלישי 60 ,יום אחרי זה,

22
23

מירב אילוז:

לא ,אבל יש לך מספיק נתונים כדי להסביר לי.

24

אלון מדהלה:

אין לי מספיק נתונים .אני רק יכול להגיד לך ,שגם הקורונה נתנה את הביטוי שלה גם

25

ברבעון השלישי .אנחנו עכשיו מכינים את הדו"חות הכספיים ,אני לא רוצה להתחייב

26

לשום דבר .כרגע יש רבעון שני .בעוד שבועיים ,שלושה ,חודש ,את הרבעון השלישי,

27

אז נוכל להציג אותו .אני לא רוצה להגיד דברים שאני עוד לא יודע אותם.

28

מירב אילוז:

להציג את המספרים .אני רוצה לראות את ההשפעה התקציבית.

29

אלון מדהלה:

לא ,אני לא אגיד על ההשפעה התקציבית .אני אגיד ,בוודאי שאנחנו מתכוננים בפן

30

התקציבי הכספי לעניינים של הארנונה ,משתדלים לחסוך ,לבטל שירותים איפה שלא

31

צריך ,נגיד אם יש ספקים ,כמו למשל ,בתי ספר שסגורים ,אז לא מביאים קבלן ניקיון

32

ודברים כאלה ,וזה ,אנחנו בוודאי פועלים .מה יהיה בסופו של דבר ,האם החוסר

33

הכנסות מארנונה שנבעו בגלל שאנשים לא משלמים ,או הוצאות שקטנו? צריך לבוא

34

ולבדוק .אני לא רוצה להגיש דברים ,נכנסו הדברים לרבעון השלישי ,שאני לא יכול.

בס"ד
1

מוטי יוסף:

39
אפרופו העניין של דו"ח תלונות הציבור ,שהובא פה לאישור המועצה ,אני גם מבקש

2

לדעת ,מה גורם דו"ח הביקורת שאמור להיות מוגש ,ולעלות למליאה לאישור ב1-

3

לאפריל .אנחנו,

4

דרור אהרון:

שאילתא.

5

מוטי יוסף:

לא .אני כבר שלחתי אליכם.

6

דרור אהרון:

הצעה לסדר יום.

7

יניב סביון:

אבל אנחנו דנים עכשיו בפרוטוקול של ההנהלה ,מה כאילו?

8

מוטי יוסף:

אבל מה לעשות? אין מה לעשות.

9

יניב סביון:

אי אפשר ,תקשיב .דיברת על ילד עם סוכריה .עכשיו הילד רוצה סוכריה ,ואני אומר לו,
אי אפשר עכשיו ,לא מחלקים סוכריות.

10
11

מוטי יוסף:

אהבתי.

12

יניב סביון:

עכשיו לא מחלקים סוכרייה כזאתי ,שקוראים ,אני רוצה לדעת מה קורה לדו"ח ביקורת.

13

מוטי יוסף:

אתה לא מחלק לי סוכריות ,ואני גם לא מבקש סוכריות ,את הסוכריות אני יודע לקחת
לעצמי.

14
15

דרור אהרון:

קדימה ,יש לכם עוד הערות לפרוטוקול?

16

מוטי יוסף:

אז כן ,אני רק רוצה להעיר לפרוטוקול דבר אחד ,אני מבקש לדעת ,מה קורה עם דו"ח

17

הביקורת  ,2019שהיה אמור להיות מוגש כבר לפני ,אנחנו כבר באוקטובר ,אנחנו

18

כבר בנובמבר.

19

דרור אהרון:

זה הדו"ח שלא דאגת בו במסגרת ועדת ביקורת ,כשהיית יו"ר .בוא נגיד את זה.

20

מוטי יוסף:

אתה טועה ,שרה נמצאת פה.

21

דרור אהרון:

שרה ,זה הדו"ח שהוא לא דן כיו"ר וועדת הביקורת?

22

מוטי יוסף:

לא.

23

שרה שניר:

זה דו"ח שאני צריכה להגיש ,אני אגיש כשאני עוזבת את המועצה.

24

מוטי יוסף:

אתה מבין? מזל שהיא לא זורמת איתך .לפחות היא אומרת את הדברים לאשורם.

25

דרור אהרון:

טוב .עוד שאלות? או.קיי .יש לך הערות ,מוטי ,נוספות?

26

מוטי יוסף:

רק הערה .טוב ,ככה ,ככל שזה נוגע לעניין של המועצה הדתית ,אני מבקש שהעניין,

27

המשך חילוקי הדעות ,יעבור להכרעת וועדת השרים ,ככל שזה נוגע למועמד שלי.

28

תודה.

29

דרור אהרון:

אני מתנגד לזה בתוקף .אתה יכול להגיש עתירה מנהלית ,וועדת שרים לא דנה במועמדי
המועצה.

30
31

מוטי יוסף:

ממש לא.

32

דרור אהרון:

אני מתנגד בתוקף להעלות את זה לדיון .הפרוטוקול נשאר כמו שהוא.

33

מוטי יוסף:

אתה יכול להתנגד,

34

דרור אהרון:

תגיש עתירה ,בבקשה .תביא את ההצעה לסדר.

35

מוטי יוסף:

יעל ,כשיש חילוקי דעות ,מה אומר החוק ,הנוהל?

36

דרור אהרון:

יעל,

בס"ד
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1

מוטי יוסף:

רגע ,תמשיכו להשתיק אותה.

2

דרור אהרון:

אני מאוד מבקש ,אם יש לו בעיה ,שיגיש הצעה לסדר יום ,שאילתא ,או שיגיש עתירה
מנהלית ,אותו בית ספר.

3
4

עו"ד יעל צוברי:

חזרנו לזה עוד פעם.

5

מוטי יוסף:

יש את עורכת הדין דליה קליין.

6

דרור אהרון:

ערכנו דיון בנושא הפרוטוקול במועמדים .אמרתי את זה בצורה הכי ברורה.

7

מוטי יוסף:

יש עורכת הדין דליה קליין ,היועצת המשפטית של משרד הדתות ,תאמין לי.

8

דרור אהרון:

או.קיי ,עוד שאלות?

9

יניב סביון:

היא אמרה ,שהיא אפילו לא קראה את מה שאתה.

דרור אהרון:

עוד שאלות? או.קיי ,מי בעד הפרוטוקול? להרים את ידו 7 .בעד .לגבי הסעיפים של

10

מועצה דתית ,הרב שרביט לא השתתף.

11
12

מוטי יוסף:

הפרוטוקול?

13
14

לא ,אני לא מבין .מה זה ,הצבעות שאתה עושה אותם כמקשה אחת ,ומצביעים על כל

דרור אהרון:

רגע .לגבי המועצה הדתית ,הרב שרביט לא השתתף .לגבי הקצאת הקרקע למשכן
שילה ,רוחמה לא השתתפה .כן ,בבקשה ,מוטי.

15
16

מוטי יוסף:

אני רוצה להבין ,אתם עושים הצבעה עכשיו?

17

דרור אהרון:

לא ,אמרת שאתה רוצה להסתייג מחלק מהסעיפים .תגיד ,מה בעד ,מה נגד.

18

מוטי יוסף:

לא ,אבל אני לא מכיר דבר כזה ,שאתם מנהלים פה על הכול כמקשה אחת .אתה לא
מעלה פה דבר ,ודבר .אני רוצה להבין ,האם נניח עכשיו מירב ,או מישהו מאתנו,

19
20

דרור אהרון:

מוטי ,אנחנו נצביע על פרוטוקול הנהלה,

21

יניב סביון:

מצביעים על פרוטוקול הנהלה ,שאתה החלטת שבנושא של שילה אתה בעד ,ונושאים
אחרים אתה לא .מה אתה מציע שנעשה ,איך נפצל את סעיף ?2

22
23

חיים שוחמי:

שנכנסו לא שמעו בכלל על מה הם מצביעים.

24

דרור אהרון:

על הפרוטוקול ,אמרתי.

25

ירדנה אוקמן:

חיים ,אתה יודע איך זה עובד .אנחנו שמענו את הכול בהנהלה ,כאילו הייתי שמה.

26

דרור אהרון:

הם שמעו את זה .אמרתי ,על הפרוטוקול .מוטי ,בבקשה.

27

ירדנה אוקמן:

הפרוטוקול של ההנהלה .מוטי ,בבקשה.

28

הדס וייצמן:

אני רוצה אחרי זה גם לומר מילה בנוגע לזה.

29

יניב סביון:

דברי ,תגידי.

30

הדס וייצמן:

אז רק בנוגע לסעיף של המתנ"ס ,אני נמנעת ,של הנציגה ,לירן?

31

רוחמה עזר:

לירן אשכנזי?

32

הדס וייצמן:

כן .אני נמנעת.

33

דרור אהרון:

אין בעיה .בנושא של נציגת הציבור במתנ"ס לירן אשכנזי ,חברת המועצה ,הדס
וייצמן נמנעת .כן ,מוטי ,בבקשה.

34
35
36

מוטי יוסף:

שוב פעם ,עוד הערה נוספת ,שאני מבקש התייחסות .מכיוון שאין לנו פה נציגות של
ר בנות ,הרי זה עובר להכרעת השר ,אז בקטע הזה אני אומר את זה לפרוטוקול,

בס"ד
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1

מכיוון שזה יעבור גם כן הלאה ,אין פה שום נציגות של הרבנות לצורך העניין ,שיכולה

2

לבוא ולתת הכרעה ,וזה עובר לפתחו של השר בוועדת השרים ,ובכל הכבוד לזה

3

שאתה מתנגד ,מה לעשות ,לא אני ולא אתה מחליטים.

4

דרור אהרון:

אז אם השר יחליט ,יחליט.

5

מוטי יוסף:

מאוד פשוט.

6

דרור אהרון:

השר יגיש את הרשימה שלו ,והכול בסדר.

7

מוטי יוסף:

נכון ,יגיש את הרשימה שלו ,וד"ר אייזקוביץ יהיה בה .מה לעשות?

8

דרור אהרון:

נראה לך?

9

מוטי יוסף:

יהיה בה ,תאמין לי שיהיה בה.

10

רוחמה עזר:

עוד לא סיימנו עם זה?

11

מוטי יוסף:

תזכור את המילים שלי ,תאמין לי שהוא יהיה.

12

דרור אהרון:

הלאה ,הדרך רצופה כוונות טובות ,הכול בסדר .או.קיי ,אתה בעד הפרוטוקול כולו?

13

מירב אילוז:

לא.

14

דרור אהרון:

אז תגידו שמה לא.

15

מירב אילוז:

לעניין סעיף  ,2כל ההוצאות כניסות האלה ,בלי להתייחס לנושא גם הסיעתי ,גרעתם
חבר מועצה ,ולא הכנסתם חבר מועצה במקום,

16
17

דרור אהרון:

בעד או נגד? אתם דיברת כבר .עכשיו זה בעד או נגד.

18

מירב אילוז:

אני מסבירה למה אני נגד.

19

דרור אהרון:

סעיף  2את נגד .הלאה.

20

מוטי יוסף:

רוחמה ,יש לך איזשהו משהו עם פבלוביץ שמירב מדברת עליו?

21

דרור אהרון:

אה.

22

רוחמה עזר:

אבל שעה וחצי,

23

מוטי יוסף:

אז מה שעה וחצי? הועדה משרתת ציבור ,מה זה שעה וחצי? את תשבי גם  3שעות
וחצי.

24
25

רוחמה עזר:

מה אתה אומר?

26

מוטי יוסף:

מה שאת שומעת .את לא רוצה ,אמרתי לך כבר ,את מוזמנת לצאת החוצה.

27

דרור אהרון:

חוצפן.

28

רוחמה עזר:

מי אתה שתוציא?

29

מוטי יוסף:

תפסיקי לצעוק על כמה זמן את פה .מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שאת

30

מתלוננת כל הזמ ן כשיש ישיבה ,מתי מסיימים יום חמישי ,מה זה צריך? אז אל תהיי

31

חברת מועצה.

32

רוחמה עזר:

תמשיך .או.קיי ,רשמת?

33

חיים שוחמי:

את כיו"רית ועדת ביקורת.

34

מוטי יוסף:

זה חוצפה מה שאת אומרת.

35

רוחמה עזר:

ממש חוצפה.

36

דרור אהרון:

נו קדימה ,רוחמה ,תעזבי אותו .ומה הוא אמר עכשיו? עזבי ,בואי.

בס"ד
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1

רוחמה עזר:

בסדר ,הכול בסדר.

2

דרור אהרון:

בן אדם שמתייחס לאנשים בצורה הזו ,בסופו של דבר כולם רואים את זה ,ויתייחסו אליך
באותה צורה.

3
4

רוחמה עזר:

דרור ,הכול בסדר.

5

מוטי יוסף:

אין בעיה ,הכול טוב.

6

דרור אהרון:

כולם ביישוב יודעים מי אתה ,ומה אתה ,הלאה ,תמשיך.

7

מוטי יוסף:

אתה יודע מה ,לפעמים אני חושב שאני רץ לך בתוך החלומות בלילה.

8

דרור אהרון:

אני שומע את הפנינים שלך מאז ספטמבר.

9

מוטי יוסף:

אני רץ לך בחלומות בלילה .אתה מצוין.

10

דרור אהרון:

גב' מירב ,את מוכנה? קדימה.

11

מירב אילוז:

סעיף  ,7גם אני מתנגדת .אני מתנגדת לכל תהליך שהוא ללא מכרז ,זה לא מנהל תקין.

12

דרור אהרון:

הלאה ,בסדר.

13

מירב אילוז:

את ההתייחסות לסעיף  9של העניין של הסכם חברי המועצה הדתית ,אני נגד.

14

דרור אהרון:

אתם נגד ,הלאה.

15

מוטי יוסף:

עכשיו ,אישור נציגי הרשות בוועדה לבחירת רב יישוב ,אני מפנה את העניין גם כן ,מבקש
לדעת את ההתייחסות של יעל.

16
17

דרור אהרון:

אנחנו לא בסעיף הזה ,אנחנו לא דנים בזה עכשיו.

18

מוטי יוסף:

לא ,שנייה .אני רוצה לשאול שאלה.

19

דרור אהרון:

בבקשה.

20

מוטי יוסף:

נציגי הרשות בוועדת האיתור ,איפה נכנס כאן הנציג של האופוזיציה?

21

דרור אהרון:

אין ,יש רק שתי חלופות.

22

עו"ד יעל צוברי:

זה לא הנציגים שבוחרים ,אלא ועדת הבחירות .והוחלט פה לבחור שני עובדי רשות ,ולכן
לא נדרש נציג אופוזיציה.

23
24

מוטי יוסף:

אז זה לא ,אני רק רוצה לדעת ,בוועדה ,זו וועדת?

25

עו"ד יעל צוברי:

זה לא הם שבוחרים ,זה רק וועדת הבחירות.

26

מוטי יוסף:

אני יודע .עכשיו ,בוועדת הבחירות,

27

עו"ד יעל צוברי:

יש שני נציגים.

28

מוטי יוסף:

שני נציגים ,אילן סוויסה ,וראיתי שם ,מי עוד?

29

עו"ד יעל צוברי:

חיים אדרי ,מנהל מחלקת שפ"ע.

30

מוטי יוסף:

חיים אדרי ,או.קיי .שהם אמורים לבוא ,ומה?

31

דרור אהרון:

להכין את הבחירות.

32

חיים שוחמי:

להצביע.

33

דרור אהרון:

לא ,להכין את הבחירות.

34

עו"ד יעל צוברי:

הם לא בוחרים.

35

דרור אהרון:

הם לא בוחרים ,הם מכינים את הבחירות.

36

מוטי יוסף:

בבוא

בס"ד
1
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העת ,כאשר נצטרך לזה ,כמובן יהיה,

2

עו"ד יעל צוברי:

זה יהיה חברי האסיפה הבוחרת ,שמחצית ימונו בידי המועצה.

3

מוטי יוסף:

מצוין.

4

דרור אהרון:

יופי ,הלאה .למה עוד אתם מתנגדים? אתה בעד או נגד  ?9אתם נגד  ,9אתם בעד .10
הלאה.

5
6

יניב סביון:

אתם נגד  2ו?7-

7

דרור אהרון:

 7 ,2ו 9-הם נגד.

8

מוטי יוסף:

לא ,אני מדבר על  ,10אישור נציגי ,אין לנו בעיה ,קיבלנו את התשובות ,זה בסדר.

9

דרור אהרון:

 3 ,2אתם נגד.

10

מוטי יוסף:

מה זה  2 ?3 ,2אנחנו נגד.

11

דרור אהרון:

 2אתה נגד 3 ,אתה נגד 7 ,אתה נגד 9 ,אתה נגד .הלאה ,מה עוד אתה נגד?

12

מירב אילוז:

אנחנו נגד ,וגם נימקנו למה אנחנו נגד.

13

דרור אהרון:

חיים ,קדימה ,מה אתה בעד ,מה אתה נגד?

14

מירב אילוז:

יאללה ,מה ,אנחנו בשוק? מה זה הדבר הזה?

15

חיים שוחמי:

 3אני נגד.

16

דרור אהרון:

 3חיים נגד .כל השאר בעד.

17

הדס וייצמן:

שנייה ,משהו פה מאוד צרם לי .מירב אילוז אמרה שסעיף  7זה מנהל לא תקין מה
שאנחנו עושים .אני רוצה שהיועצת המשפטית תגידי אם זה מנהל תקין.

18
19

עו"ד יעל צוברי:

קודם כל ,יש פה חוות דעת שלי כתובה במחצית ,שבעצם אומרת שעל פי סעיף 22ח'

20

לתוספת במועצת המקומיות ,במקרה שלא הוגשה שום הצעה ,יש סמכות למועצה

21

ורוב חבריה לאשר ניהול של משא ומתן.

22

הדס וייצמן:

אז אני מבקשת שיירשם בפרוטוקול ,שאנחנו פה נוקטים במנהל תקין .אני חלק מהוועדה
הזו וזה לא מתאים לי.

23
24

דרור אהרון:

את יכולה להגיד שלדעתך הדברים שזה בניגוד לדין ,הם דברים בעלמא ,מותר להגיד.

25

עו"ד יעל צוברי:

אני רוצה להגיד ,היו גם כמה פעמים שלא היו מציעים ואתם החלטתם לפרסם מכרז
חדש .זה לא באופן אוטומטי מועבר לדיון בוועדה.

26
27

הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  7מיום 14.6.20

28

הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  8מיום 13.9.20

29

דרור אהרון:

והנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  8מיום .13.9.20

30
31

חברים ,בואו ,יש פה סעיף  ,1יש הנחת פרוטוקול ,ועדת ההנחות מס'  7מיום .14.6.20

סעיף  - 4אישור עבודה נוספת לעוזר ראש המועצה מר עומרי וייסמן
סעיף  ,3אישור עבודה נוספת לעוזר ראש המועצה מר עומרי וייסמן .רצית להתייחס.

32

דרור אהרון:

33

(עומרי וייסמן יצא מהישיבה)

34

דרור אהרון:

אנחנו הצבענו על הפרוטוקול ,זה סעיף שנוסף לסדר היום.

35

יניב סביון:

אנחנו דיברנו על ועדת הנהלה עד עכשיו ,זה היה סעיף  .2ועכשיו יש סעיף  ,3שנוסף

36

באיחור.

בס"ד
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1

מוטי יוסף:

שנוסף אד-הוק.

2

יניב סביון:

למה אד-הוק?

3

דרור אהרון:

למה אד-הוק? מותר עד  48שעות לפני מותר להוסיף ,מה קרה? למה ,לכם לא?

4

יניב סביון:

זה לא היה בדיון הנהלה ,אם זו השאלה.

5

מוטי יוסף:

הכל בסדר.

6

דרור אהרון:

כן ,הלאה.

7

מוטי יוסף:

אני גם מחפש את זה .אני רואה שזה מופיע ב ,3-אני לא רואה את המסמך עצמו.

8

דרור אהרון:

או.קיי ,בקשה לעבוד במשרה חלקית נוספת" .שלום רב ,אני מבקש את אישור המועצה

9

לעבוד בעבודה חלקית נוספת באקדמיה בתחום ההרצאות ,מתרגל בקורס אוטוריטה

10

במכללת ספיר .מדובר בעבודה חלקית שלא עולה על  4שעות שבועיות ,ושהשכר בה

11

לא עולה על  ₪ 1,400ברוטו לחודש ,למשך סמסטר 4 ,חודשים .כמובן שהעבודה לא

12

תפגע בעבודתי ,ותעשה בשעות הלילה בלבד .אני צריך את העבודה ,מכיוון

13

שבתקופת הקורונה ירדה ההכנסה החודשית שלי ושל אשתי".

14

מוטי יוסף:

ההרצאות זה בשעות הלילה?

15

דרור אהרון:

לא ,הוא מתרגל .הוא בודק עבודות.

16

מוטי יוסף:

אה ,הוא בודק עבודות ,בסדר ,סבבה.

17

דרור אהרון:

כולם מאשרים.

18

מוטי יוסף:

לא הבנתי .תחום ההרצאות זה בלילה.

19

דרור אהרון:

מי בעד? פה אחד.

20

מירב אילוז:

עומרי הוא בחוזה של בכירים ,או שהוא במשרת אמון?

21

דרור אהרון:

הוא גם משרת אמון.

22

מוטי יוסף:

וגם חוזה בכירים.

23

מירב אילוז:

ובהתייחסות לבכירים ,בתפקידים כאלה ,מה ההתייחסות בחוק?

24

דרור אהרון:

שנייה ,יש פה המלצת מנכ"ל וגם חוות דעת של היועצת המשפטית.

25

עו"ד יעל צוברי:

לא ,היא שואלת ,ממנכ"ל משרד הפנים.

26

דרור אהרון:

כן ,יש ,לפי החוזה אנחנו עובדים ,יש חוזר.

27

מוטי יוסף:

מה ,הוא א'?3

28

יניב סביון:

זה בבכירים ,זה לא א' .3זה לפי אחוזים ,הכי נמוך שיש.

29

דרור אהרון:

זו משרה ממנכ"ל ,אלו לא משפטנים ,זה לפי חוזה משרה ממנכ"ל .או.קיי ,חברים,

30

מוטי יוסף:

אה ,דו"חות משפטנים יש כבר זה?

31

דרור אהרון:

כולם בעד? פה אחד.

32

מירב אילוז:

רגע ,היועצת המשפטית שלך מקריאה.

33

דרור אהרון:

אין בעיה ,קדימה.

34

עו"ד יעל צוברי:

יש סעיף בצו המועצות המקומיות ,יש לו סעיף מקביל גם באוגדן תנאי השירות וגם

35

בחוקת העבודה שמדבר על זה שכאשר עובד במשרה מלאה ,רוצה עבודה נוספת ,זה

36

בכפוף לאישור מועצה ,לאחר שראש המועצה אישר את זה ,יש שמה כל מיני סעיפים.

בס"ד

45

1

לגבי עובדים שנמצאים בחוזים אישיים ,יש גם חוזר מנכ"ל ,אלו חוזים אישיים ,לא

2

דווקא בכירים ,יש את חוזר המנכ"ל  ,1/2011שהוא בעצם אומר שעובד בחוזה אישי,

3

בהיקפים של מעל  75%משרה ,לא יכול לעבוד בכלל בעבודה פרטית נוספת ,למעט

4

בתחום של הרצאות ,וזה מוגבל ל 4-שעות.

5

מירב אילוז:

אה ,זאת אומרת ,שזה מוגבל רק לעניין של ההרצאות ,אם הוא היה רוצה בתחום?

6

מוטי יוסף:

לא ,אם הוא היה רוצה להיות מנהל חשבונות ,הוא לא יכול ,לצורך העניין.

7

עו"ד יעל צוברי:

זה בתחום ההרצאות .אחרת ,הוא לא יכול.

8

דרור אהרון:

או.קיי ,חברים ,מי בעד? פה אחד .תודה רבה לכולם ,הישיבה נעולה.

9

הישיבה ננעלה

