פרטיכל המועצה מס' 5/2007 -12
בישיבה מן המניין של מועצת העירייה שהתקיימה ביום שלישי ,י"ג בתשרי תשס"ז,
) (25.9.07בבית ווקר ברחוב מבצע קדש ,ברמלה.
נרשם על פי הקלטה ונערך ע"י שמואל קולישבסקי – מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
יואל לביא -ראש העירייה ,היו"ר
ליאת רבנר
ניסים פנחסוב
שמעון לוי
שמעון שלוש
הרב מיכאל דרעי
אברהם אילוז
זינה יסקוב
צבי קוטלר
אליהו חדד
מיכאל חדד
אבנר סרוסי
סלימאן אבו סויס
שלמה אזולאי
פאיז מנסור
חסרים ה"ה:
בוריס ברמן
בנימין אלבז
נוכחים ה"ה:
מנכ"ל העירייה /מנהל מחלקות העירייה
על סדר היום:
א .הצעה לסדר של חבר מועצת העירייה מר שלמה אזולאי ומר אבנר סרוסי
ע"פ סעיף ) 26א( לתקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן:
"העסקת יועצים משפטים חיצוניים".
ב .הצעת החלטה המוגש ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.
ג .אישור פרטיכלים:
 .1ועדת הנהלה-
 .2ועדת כספים-
 .3ועדת תמיכות-
 .4ועדת משנה לתמיכות-
אישורי הפרטיכלים:

) (1מס'  4/2007 -12מיום 23.9.2007
) (1מס'  7/2007 -12מיום 23.9.2007
) (2מס'  5/2007 -12מיום 17.7.2007
מס'  6/2007 -12מיום 6.8.2007
) (3מס'  4/2007 -12מיום 14.6.2007
מס'  5/2007 -12מיום 17.7.2007
מס'  6/2007 -12מיום 6.8.2007
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 .5ועדת חריגי מים-
 .6הקצאת מקרקעין ומבני ציבור-
 .7הועדה להפחתת אגרת הביוב-

) (1מס'  1/2007 -12מיום 22.7.2007
) (2מס'  3/2007 -12מיום 1.8.2007
מס'  4/2007 -12מיום 18.9.2007
) (1מס'  1/2007 -12מיום 9.9.2007

ד .הגשת דו"ח תלת -חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל -יוני .2007
עפ"י סעיף  140ב' לפקודת העיריות.
היו"ר פותח את הישיבה בשעה 19:45
י .לביא -יו"ר:

אני מתכבד לפתוח את הישיבה מן המניין של מועצת העירייה מס'
 .5/2007 -12על סדר היום ,אישור פרוטוקולים של ועדת ההנהלה,
ועדת תמיכות ,ועדת משנה לתמיכות ,ועדת חריגי מים ,הקצאת
מקרקעין ומבני ציבור ,הועדה להפחתת אגרת הביוב ותוספת
להזמנה לישיבה מן המניין שבה העלינו גם נושאים של ועדת
הכספים ,הצעת החלטה לערוך חקירות גלויות ו/או סמויות למבקשי
הנחה בתשלום הארנונה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה ו/או מי מטעמה .מי שקרא את הנוהל ,אני רוצה להגיד,
הנוהל מבוסס על זה שכל מי שמבקש הנחה ייתן לנו את האפשרות
לקיים את החקירה .בלעדי קיום החקירה הזאת על היכולת
הכלכלית שלו ,כמובן שלא יהיה ביסוס לדרישה שלו לקבלת הנחה,
ועל כן אני מניח שתתקבל החלטה ,לא להקנות לו הנחות .גם אם
תחושת הבטן הראשונה תהיה שמגיע לו .אבל אנחנו חייבים לקיים
בקרה כדי ליצור בסיס עם מדדים שוויוניים ,למי שדורש הנחה .כמו
כן ,מוגש לכם דו"ח התלת-חודשי על פעולות העירייה על פעולות
על חודשים אפריל – יוני  2007והייתה הצעה של חברי המועצה
שלמה אזולאי ואבנר סרוסי ,על העסקת יועצים משפטיים חיצוניים.
אני מקבל את הנושא הזה ומתדיין עליו.

ש .אזולאי:

נכנס לסדר היום?

י .לביא -יו"ר:

נכנס לסדר היום .עכשיו ,לנושאים שהיו בפרוטוקולים .הנושא
הראשון זה הנושא של ועדת הכספים .החומר שמונח בפניכם כולל
את אישור הדו"ח הכספי הרבעוני השני ,ליום  30ליוני  ,2007קרי
מחצית שנת התקציב הזאת .אני עדכני בפירוט בישיבת הנהלה,
אני אסתפק פה בשתיים שלוש הערות .נמשכת המגמה של יצירת
עודף הכנסות על הוצאות בתקציב העירוני .את  31לדצמבר 2006
דו"ח מבוקר ,סיימנו ב 2.1 -מיליון שקל ,יוני  2007מצביע על עודף
כספי של ארבעה מיליון שקל ושמונים אלף .אנחנו סבורים שהמגמה
הזאת תגדל ,ועל כן כפעולה שכבר תנסה לנצל את המצב הכספי
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הזה ,אנחנו כנראה נכנס לדיון ,לקידום פרוייקטים בפיתוח עירוני.
הדברים הנוספים ,אני מפנה את תשומת לבכם מתוך הצעות
ההחלטה שהוגשו לישיבת ההנהלה ,להקמתה של ועדה לדיון
בשיפוץ מבנה תקוותינו .אנחנו רכשנו את המבנה הזה ממרכז
תקוותנו" ,קרן ילדינו" זה נקרא ,בסדר גודל של שלוש מאות עשרים
אלף דולר זה היה .ואנחנו מתעתדים להתאים אותו ,את המבנה,
בגלל מיקומו לחלק מהחלקות שהן מגישות שירות ובאות במגע עם
תושבי העיר ,בגלל המיקום שלו ממש ברדיוס של חמש מאות מטר,
כחמישים אחוז מהאוכלוסיה בעיר גרה ,זה יקל מאוד על האנשים.
אנחנו מתכוונים לשפץ אותו ולהתאים אותו כמבנה שבו מחלקת
הכנסות ,גזברות ,הנה"ח ,מחשבים ,בטחון ,נכסים ועוד כמה
יחידות .ואולי אפילו להרחיב אותו הלאה בעתיד .המכרז שהיה הוא
מכרז נסיוני מנקודת המבט שלנו .ואנחנו ,הצעה אחת נפסלה
והצעה אחת הגיע באיחור .וכיוון שהמציע לא מילא את הסכום
בהצעה הפאושלית ,היועץ המשפטי פסל ולכן אנחנו נכנסים לניהול
מו"מ על בסיס ועדה .הדבר השני :תאגיד המים של רמלה ,מה
שאנחנו קוראים "תמר" .למעשה עבודת התאגיד הסתיימה ואנחנו
פנינו כדי לאשר אותו סופית .קודם כל התקנון נמצא פה כדי
שהמועצה תאשר אותו .לנו זה חשוב מאוד כי בגינו ,בגלל תמריצים
שהממשלה נותנת להקמות תאגיד ,מדובר בהיקף כספי של
כשמונה עשרה מיליון שקל ,אנחנו מעריכים ,שנקבל אותו כמענק
בעקבות הקמתו של התאגיד מים והביוב .נותר לנו האקט הטכני
הזה של אישור התקנון.
ע .תודר – מנכ"ל :

יש כאן רק שני היבטים; היטב אחד זה המענק שראש העיר דיבר
עליו .והיבט שני זה החזר השקעת בעלים ,שזה יכול להגיע גם מעל
עשרים מיליון שקל ,כאשר התאגיד מגייס כסף ובעצם מחזיר
לעירייה השקעותיהם.

י .לביא -יו"ר:

יש נוסחת חישוב כזה ,אבל מה שחשוב כרגע זה שקודם כל יאשרו
אותו .היתה בדיקה של שווי המערכות והוא ללא מט"ש איילון ,נאמד
בערך מאובן ,לא ערך גינוני של כשבעים מיליון שקל ,אני לא זוכר
את המספרים .וזה מקנה לנו גם החזר כספי בצורה שהתאגיד לוקח
הלוואה וההלוואה הזאת מיועדת בעצם לעירייה ,אבל העירייה
תצטרך לשמור איתו על כל מיני סטנדרטים .הדבר השלישי מתוך
ישיבת ההנהלה ,אנחנו מאמצים תשלומי הורים למוסדות חינוך על
פי החלטות של ועדת חינוך –
סליחה אדוני ראש העיר ,אני מצטער להפסיק אותך ,אבל אני לא
רואה פרוטוקול של ישיבת הנהלה .אתה מדבר על פרוטוקול ישיבת
הנהלה ,אני לא רואה את הפרוטוקול הזה.

ש .אזולאי:
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י .לביא -יו"ר:

כתוב" :הצעות החלטה מוגשות על ידי ראש העירייה לישיבת
הנהלה ומועצת העירייה ,סעיף  1משלחת תלמידים" –

ש .אזולאי:

מי היה נוכח בישיבת ההנהלה ,איפה הנוכחים?

י .לביא -יו"ר:

נדמה לי שחוץ מאלי חדד –

ש .אזולאי:

בדרך כלל יש פרוטוקול ברור של ועדת הנהלה ,של מי נכח ,מי לא
נכח ,מה הנושאים שנידונו .פה אין את זה.

ש .קולישבסקי:

שלמה ,כל הנושאים שנמצאים פה נדונו ,היה חבר הנהלה אחד.

ש .אזולאי:

אתם שיניתם מההרגל של שלושים שנה שאני מכיר את זה?

ש .קולישבסקי:

לא ,רק –

ש .אזולאי:

אז איפה פרוטוקול ישיבת הנהלה?

ש .קולישבסקי:

קוצר הזמן ,זה הדבר היחידי .יש לי פרוטוקול של ההנהלה אבל
הוא לא פה.

ש .אזולאי:

אהה ,או.קי .אתה חביבי נסלח.

י .לביא -יו"ר:

אני מסב את תשומת לב לעימות של תשלומי ההורים למוסדות
חינוך ,כפי שנקבע על ידי ועדות הכנסת .ונושא נוסף ,קצת מוזר ,זה
סעיף  ,10מע"צ חדשה ,חברת מע"צ חדשה החליטה להוציא הסכם
כתוב חתום ,על ידי הרשויות עם מע"צ חדשה .ופה הגדרות
מדויקות שמסדירות את תחומי אחריות על אחזקות הדרכים .מה
באחריות מע"צ ומה באחריות העירייה .אנחנו ישבנו אתם וגיבשנו
יחד הסכם ,וההסכם הזה מובא לאישורכם .הבסיס שלו מובא
לאישורכם .אין בזה משהו חדשני .יש בו בסך הכל הסדר שמע"צ
פתאום מתחייבת לקחת על עצמה דברים מסוימים על אחריותה.
מה שמקובל הופך להיות הסכם חתום .אלה הנושאים על סדר
היום ,אם מישהו רוצה להתייחס ,בבקשה.

ש .אזולאי:

כב' ראש העיר ,חברי המועצה ,ראשית אני מודה לך מאוד שנעתרת
לבקשתנו ואתה מכניס ללא דיון מקדמי את ההצעה שלנו ,למרות
שאני מקבל את זה בכבדהו וחשדנו .אבל בכל זאת תודה רבה,
כשיגיע הנושא לדיון אני אתייחס אליו.

י .לביא -יו"ר:

זה עכשיו הדיון.
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ש .אזולאי:

כן ,כן ,הנושא עצמו ,אני לא רוצה להתחיל איתו .זאת הכוונה.

י .לביא -יו"ר:

או.קי.

ש .אזולאי:

טוב ,אני רואה פה נושא הראשון המקלחת ,אין בעיות עם זה,
נושא שני מינוי מר רוני ברזילי למנהל מרכז תקשור ודוברות ,יבורך
ויצליח בתפקידו .הייתי רוצה שאדוני ירחיב מעט על שני כתבי
הוראות בלתי חוזרות של העירייה ,לטובת .1 :איגוד ספורטיבי דתי
אליצור .להרחיב שחברי המועצה ידעו במה מדובר ומה מהות
ההתחייבות הזאת .כפי שאני מבין אותה ,שאם אדוני מתחייב בשם
העירייה לאליצור על שלוש מאות אלף ,ועם אישור חתימה לטובת
אליצור אחווה רמלה ,במיליון ורבע ,מיליון מאתיים חמישים אלף.
אני רוצה שהציבור ,שחברי המועצה ידעו במה מדובר .זה נכון
שהכסף הזה לא מוצע מידית מהעירייה ,אבל והיה ותהינה תקלות
בשתי הקבוצות האלה ,אני לא יודע מה ,מישהו ימהל שם בכספים,
אני לא יודע מה .העירייה מחויבת לשלם את הסכומים האלה שהיא
מתחייבת בהן .לכן הייתי מבקש מכבודו ,שאתה אדוני תרחיב .כי
בטקסט המקוצר הזה זה לא ברור במיוחד לחברינו החדשים .נגיע
לנושא  :7מכרז פומבי שיפוץ מבנה תקוותנו .זה קצת תמוהה
בעיניי .מגיעות שתי הצעות למכרז ,ושתיהן לא היו חוקיות .הצעה
אחת נפסלה אומנם על הסף והצעה שנייה נידונה ונפסלו שתיהן.
ואז נמסר הנושא ליועץ המשפטי לעירייה והוא ממליץ שתי
אפשרויות .1 :לקיים את הועדה הזאת שאתם מציעים .2 .לצאת
למכרז חוזר .כשאני רואה את מי אדוני ממנה לועדה הזאת .אתה
ממנה חבר מועצה אחד שלצערי הרב ,ומבלי לפגוע בכבודו של
איש ,יש חילוקי דעות לגבי חברת המועצה הזה .ושלושה פקידים
בכירים .אני חושב שכדאי ואני מציע לטובת העניין לא לתת את
הנושא לועדה .שתישא ותיתן אם שני הגופים האלה ,או אחד מהם,
אני לא יודע למי הם מתכוונים .אני מציע לצאת למכרז חוזר .לא
יקרה שום דבר .זה לא דבר בהול .אני מציע לאדוני ,למען הסדר
הטוב .כי אני לא חושב שחבר מועצה אחד בתוך ועדה של ארבעה
יוכל לדאוג ,כי אנחנו צריכים להבין דבר אחד אדוני ,יש גם נבחרים,
ואנחנו נבחרים .וועדה כזאת צריכה למצוא ביטוי של יותר נבחרים
בועדה .מאחר והצעת רק נבחר אחד ואני לא הייתי רוצה לסמוך
עליו במיוחד ,ואני הייתי מבקש להוציא את זה למכרז חוזר .אני
בנושא הזה מבקש מהמועצה ,למרות שאני איש אופוזיציה ,לאמץ
את ההמלצה שלי ,את ההצעה שלי .אכן לצאת למכרז שני .עכשיו,
חבל שפה היועץ המשפטי של העירייה לא נוכח .את גבירתי? טוב,
סליחה .אז אני הייתי רוצה הסבר קטן על הסעיף של "תמר" ,סעיף
מספר  ,8תמר .קראתי בעיון את התקנון .או שאני לא מבין ,אני לא
משפטן ,והייתי רוצה שמישהו יסביר לי ,או אדוני ,או בא כוחו של
היועץ המשפטי ,מה ההבדל בין תאגיד לחברה .כי בתקנון פעם זה
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מופיע תאגיד ופעם חברה .ואני חושב לעניות דעתי שיש הבדל בין
תאגיד לחברה .כי חברה יכולה להיות ממשלתית או פרטית .תאגיד
יכול להיות רק ציבורי .ככה אני מבין את זה .לכן אני מבקש שיסבירו
לי למה שני המושגים האלה מתערבבים אחד עם השני בתקנון
הזה .אם אינני טועה התקנון הזה ,אם אינני טועה כי בכל זאת,
מקיימים ישיבה פעם בארבעה חודשים ,אנחנו יוצאים מהתלם,
ופתאום נופל עלינו תיק מאוד מכובד ,אז אם אני לא מדייק ,אנא
תקן אותי .התקנון הזה שמובא כאן לפנינו היום ,קיבל את חתימתך
ואת חתימת הגזבר ,אם אני לא טועה .אתם חתומים בפני היועץ
המשפטי שאכן הוא מאשר שזוהי חתימתכם .שאלתי היא :אתם
מאשרים את זה לפני שזה מובא למועצת העיר? עכשיו אני רק
מקווה שאם וכאשר החברה או התאגיד יקומו ויובא לישיבת
המועצה מי הם הדירקטורים ,איך ולמה .למרות שכתוב שם איך
והכל ,אבל מי הם?
י .לביא -יו"ר:

כבר אישרנו אותם מזמן .גם אתה אישרת.

ש .אזולאי:

יופי .אני לא זוכר את זה אדוני ,אני רק אומר שאם –

י .לביא -יו"ר:

תאמין לי שהצבעת בעד.

ש .אזולאי:

או.קי ,אני שמח אם הצבעתי בעד ,כנראה שזה לטובת העיר אם
הצבעתי בעד.

י .לביא -יו"ר:

אני לא שם ,יכול להיות שזה לא לטובת העיר אבל אני לא שם.

ש .אזולאי:

אני אשמח מאוד ,באמת חבל שלא שלחו לנו פה לרענן את הזיכרון
שלנו מי הם האנשים שנבחרו –

י .לביא -יו"ר:

התאגיד הזה מאושר כמעט שנתיים .אנחנו רק פשוט השלמנו את
כל העבודות .עברו כל חברי הדירקטוריון את ועדת שפניץ.

ש .אזולאי:

אתה רוצה ממני שאני אזכור מה אישרנו לפני שנתיים? בסדר מאה
אחוז.

י .לביא -יו"ר:

חברי הדירקטוריון לא אישרנו לפני שנתיים ,חברי הדירקטוריון,
נדמה לי שבדיון המועצה האחרון החלפנו שניים או שלושה מהם,
נדמה לי .בעקבות ועדת שפניץ ,נדמה לי שהחלפנו שניים או
שלושה אפילו .אבל זה לא מהותי .חברי הדירקטוריון כולם עברו
את ועדת שפניץ .יש ייצוג שם ,גם ייצוג של אוכלוסיה וגם של
הנהלה ואופוזיציה.
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ש .אזולאי:

מתוך חברי המועצה יש מישהו?

י .לביא -יו"ר:

יש ,יש ,אני לא זוכר רק מי.

ש .אזולאי:

מי זה?

י .לביא -יו"ר:

נדמה לי קוטלר .נבחרו בעלי תואר אקדמאי.

ש .אזולאי:

יופי .עכשיו ברשותך אדוני אני רוצה להגיע לנושא שהואלת להכניס
לסדר היום ,וזה המבול של היועצים המשפטיים החיצוניים שנפלו
לאחרונה על העירייה .בזמנו ,כאשר מר –

י .לביא -יו"ר:

מבול זו מילה קטנה .דבר במונחים בין לאומיים גדולים של אסונות
טבע ,צונמי.

ש .אזולאי:

צונמי לא ,אני צנוע .צונמי זה יותר מדי גדול .אני נשאר במבול.
אדוני בזמנו ,אני כאופוזיציונר הנחתי לאותו יועץ משפטי נכבד,
שעשה חייל בעירנו ,מר נווה שייצג את כל העולמות הוא ייצג .גם
אחד נגד השני ,הוא עבד ,והכל זרם והלך לו .אבל מה שקורה
לאחרונה ,אדוני ראש העיר ,לא יתכן למרות שיש לך יועץ משפטי
מעולה משכמו ומעלה עם לשכה משפטית נהדרת ,כי בכל זאת עוד
לא היתה בעיה שנתקלנו בתוך ישיבות מועצה והוא לא פתר אותה
מיד .בשבילי הוא יועץ משפטי לעילה ולעילה .רק אני לא מבין למה
כל דבר קטן ,אדוני רץ לגייס יועצים משפטיים מבחוץ?

א .סרוסי:

אז אולי הוא לא לעילה ועילה?

ש .אזולאי:

אני רוצה ככה להתבטא .והנה כשרוצים לפטר עובדת בכירה ,או
לא ,או עובד בכיר ,אגב בנושא של מהנדס העיר הלך לך מצוין .איך
הוא הלך בשקט ,בלי רעש ,יפוטר ,פוטר .שמה כי אם הוא היה גם
כן מתעקש אז בטח היית מגייס סוללה של עורכי דין ,אבל הוא הלך.
והנה העוזרת הבכירה שלו ,אתה יודע מה ,יש לך בעיה אדוני ראש
העיר .מעולם לא הפנמת ועד עובדים מה זה .מעולם לא ירדת
לעומקו של איגוד מקצועי .כי תאמין לי אותם השניים שאתה נלחם
בהם לאחרונה שילכו החוצה ,לטענתך ,עשו על מה? יכולת ,לּו
היית הולך בדרך של האיגוד המקצועי ,יכול להיות שיכולת להיפטר
מהם ,מבלי לגרום נזקים כספיים כל כך כבדים לעירייה .כשאתה
לוקח בהתחלה את עו"ד לפידור ,שהוא מומחה לענייני עבודה ,ופעל
בעבר בעניינים שונים ,ואח"כ גם נגד מבקר העירייה ,וגם מייצג את
העירייה נגד הגב' זהבה חן .זה אחד .אני לא מבין ,לשכת הייעוץ
המשפטי שלך ,של העירייה לא יכלו לטפל בנושא כל כך זעום .למה
צריך להביא תותחים? עו"ד נווה ,אבי נווה מייצג את העירייה
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בנושא חייבי מיסים .ושמה שיהיה לו לבריאות ,כל מה שהוא עשה,
ואיך הוא הזיק .היום אנחנו נמצאים בימים של סליחות ,משפט ודין
בפני האלוהים .איך שהוא התעלל במסכנים בעיר הזאת ,אלוהים
יסלח לו .אבל הוא ייצג את העירייה בנושאי קנייה ,מכירה ,טיפול
בנכסי עירייה ובנכסים שונים .מנפיק חוות דעת לגבי חיוב נכסים
בארנונה וגם לגבי נדל"ן .הוא מייצג את ראש העירייה בתביעות
אישיות ,מייצג בעלי עסקים ברמלה מול העירייה והוא עושה מה נוח
לו .מה שהוא רוצה! יבושם לו! שמעתי ממך פעם – מה לא עושים
בשביל חברים .פעם אמרת לי את זה בישיבת מועצה כאשר
העליתי את הנושא של אסא .אתה צודק ,מה לא עושים בשביל
חברים .אבל האחרים לא חברים שלך .האחרים דורשים כספים
גדולים ,כמו למשל –
י .לביא -יו"ר:

מה אסא ,הוא נהיה עו"ד גם כן?

ש .אזולאי:

לא ,לא .אז אמרת לי ,אני מדבר ברורות אדוני .אז כשהעליתי את
הנושא של אסא עם המנהרה וזה ,אמרת לי ,אני מצטט אותך "מה
לא עושים בשביל חברים" .אז אני אומר – מה לא עושים בשביל
חברים .גם אבי נווה הוא חבר ,לא שלי.

י .לביא -יו"ר:

לא הבנתי עדיין .חבר של מי הוא?

ש .אזולאי:

אתה יודע מה ,לפני רבע שעה האשמת אותי בחוסר הבנה ,אז
כנראה שעכשיו אני מחזיר לך.

י .לביא -יו"ר:

לא ,לא ,חבר של מי הוא? אני רוצה שתהיה ברור.

ש .אזולאי:

אני ממשיך –

י .לביא -יו"ר:

מר אזולאי ,לא ,לא ,אני אוהב דברים בהירים .אסא חבר שלי ,אבי
נווה מה הוא שלי?

ש .אזולאי:

חבר ,ידיד .לא? הוא לא חבר שלך?

י .לביא -יו"ר:

אתה ראית אותי מבלה איתו פעם?

ש .אזולאי:

אולי הוא לא רצה לבלות אתך? זה סיפור אחר.

י .לביא -יו"ר:

אתה ראית אותי מבלה איתו פעם?

ש .אזולאי:

לא ,לא .לא ראיתי אותך מבלה לא איתו ולא עם אסא .מה אני שומע
עם מי אתה מבלה .עזוב.
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י .לביא -יו"ר:

אבי נווה היה אצלי בבית?

ש .אזולאי:

לא יודע ,באמת שלא יודע.

י .לביא -יו"ר:

אני הייתי בביתו?

ש .אזולאי:

לא יודע ,לא יודע.

י .לביא -יו"ר:

אז למה אתה חושד בו שהוא חבר שלי?

ש .אזולאי:

אני חושב שהוא ידיד שלך.

י .לביא -יו"ר:

לפי התגובות שלך לא ראוי –

ש .אזולאי:

אתה יודע מה ,מכר שלך ,מכר.

י .לביא -יו"ר:

לא ראוי שהוא יהיה חבר שלי בגלל ההתנהגות שלי .אז למה אתה
פוגע בו?

ש .אזולאי:

אני לא פוגע בו.

י .לביא -יו"ר:

אבל זה מה שאתה אומר .אתה אומר שהוא חבר שלי והחברות
שלי לא ראויה.

ש .אזולאי:

אז הוא מכר .אז הוא מכר .אני אמרתי שהוא לא ראוי?

י .לביא -יו"ר:

גם שלמה אזולאי מכר.

ש .אזולאי:

יפה.

י .לביא -יו"ר:

יפה .עכשיו בוא נחזור לאסא .מר אזולאי.

ש .אזולאי:

לא ,לא חוזר לאסא.

י .לביא -יו"ר:

אתה לא רוצה לדבר על חברים שלי?

ש .אזולאי:

לא .לסיום ,תן לי להמשיך –

י .לביא -יו"ר:

תסביר לי מה עזרתי לאסא .אני רוצה לשמוע פעם אחת מה אתה
חושב שעזרתי לו?
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ש .אזולאי:

לא חשוב ,עזוב.

י .לביא -יו"ר:

לא ,אזולאי אתה מתחמק עכשיו .זה לא אחריות רצינית לבוא
ולהגיד –

ש .אזולאי:

יכול להיות .תשמע ,יש פרוטוקול ,ואתה יודע מה מקסימום תתבע
אותי על הוצאת דיבה ,הרי אתה עושה את זה בזמן האחרון –

י .לביא -יו"ר:

יש פה חבר מועצה שעל העניין של אסא נתבע.

א .סרוסי:

והוא גם יוכיח לך כמה הוא חבר שלך.

י .לביא -יו"ר:

אני חבר שלו.

א .סרוסי:

הוא גם יוכיח לך כמה הלכת לקראתו וכמה הטעית את המועצה
לקראתו וגם –

ש .אזולאי:

מה אתה עומד לתבוע אותי?

א .סרוסי:

עוד מעט,-

י .לביא -יו"ר:

לא! אמרתי שיש לך חבר.

ש .אזולאי:

ואני ממשיך ברשותך אדון ראש העיר ,חברי מועצת העיר ,זה לא
נושא לצחוק .כי מאות אלפי שקלים מוצעים על ,-ישנו אחד בשם ,או
אחת עו"ד מיכל רוזנבאום ,מייצגת העירייה מול היחידה לחיוב
אישי ,ונושא מבקר העירייה מול מבקר המדינה .נזכרה למתן
שירותים משפטיים ,לקרן רמלה ,אם זה אומר למישהו משהו.
שירותים שהתקבלו במשך שנים חינם ,על ידי עו"ד מסר והיועץ
המשפטי .אדוני אני רק אומר דברים שאני יודע .יכול להיות שאני
טועה ,אתה תתקן אותי.

י .לביא -יו"ר:

למה שאני אתקן אותך .איפה שהמידע שלך מדויק ,אתה צודק.

ש .אזולאי:

חמש ,הגענו לאחד התותחים הענקיים עו"ד ויינרוט –

י .לביא -יו"ר:

אני עד עכשיו יש לי ארבע .יש לי את עו"ד לפידור ,אבי נווה ,מיכל
רוזנבאום ועכשיו אתה אומר עו"ד ד"ר ויינרוט.

ש .אזולאי:

לא לך ,יועצים משפטיים ,חיצוניים לעירייה.
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י .לביא -יו"ר:

אתה מנית ארבעה ,לא חמישה.

ש .אזולאי:

יש הקלטה –

י .לביא -יו"ר:

אתה רוצה שאני אתייחס?

ש .אזולאי:

עו"ד ויינרוט מייצג את העירייה מול מבקר המדינה ,כנגד מבקר
העירייה.

י .לביא -יו"ר:

איך אתה יודע אגב?

ש .אזולאי:

מה זה איך אני יודע? אני יו"ר ועדת הביקורת.

י .לביא -יו"ר:

אז איך אתה יודע?

ש .אזולאי:

אני יו"ר ועדת הביקורת .הגיש בקשה לביטול צו ההגנה הזמני
שניתן למבקר העירייה ונדחה .הגיש ב 23/9 -בקשה לבג"צ לביטול
הצו הזמני .עד איפה אתה מרחיק אדוני ראש העיר? כשאתה לוקח
מישהו ואתה מסמן אותו בעיגול ,אלוהים ישמור .אותו מבקר עירייה
שעובד אתך כבר שתים עשרה שנה ,ולדעתי הוא מבקר עירייה
טוב ,יחסית למבקרי עירייה אחרים שאני מכיר ,הוא די טוב .הוא
אומנם עיגל לך פינות אבל לא כל כך .למה שמת אותו על הכוונת
אני לא יודע .אני יודע מקרה אחד של הנושא של אותה הצהרה
בקשר לרכב .אני אמרתי לך אז אדוני ,אדוני ראש העיר באותה
ישיבה שרצית ללכלך אותו ,למרות הצו ,וברוך השם הצלחנו להוריד
את זה מסדר היום –

פ .מנסור:

אז מה אתה מעלה את זה עכשיו?

ש .אזולאי:

לא ,אני רק אומר שיכולת לפתור את אותה בעיה שלך ,כמו
שאמרתי לך אז בדיני משמעת .ולא לגלגל את הנושא עד לבג"צ.
בג"צ ידון בנושא פיטוריו של עובד עירייה בכיר .לאן אתה רוצה
להגיע אחרי זה לאומות המאוחדות?

י .לביא -יו"ר:

אגב ,עד עכשיו נקטתי במה ששאלת אותי בישיבה ההיא שלא דנה,
שלא דנה –

ש .אזולאי:

אתה הספקת –

י .לביא -יו"ר:

אתה אמרת יחד ,אתה אמרת בג"צ ,תלונה למשטרה .יש
פרוטוקולים.
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ש .אזולאי:

יש פרוטוקולים.

י .לביא -יו"ר:

אימצתי את זה –

ש .אזולאי:

לא ,לא זה –

י .לביא -יו"ר:
ש .אזולאי:

עכשיו אתה אומר מוסדות האו"ם ,מוסדות האו"ם? יכול להיות.
אתה איש חכם ,כשלא הצלחת פה בישיבת המועצה ,מצאת לנכון
בהרמת כוסית של ערב החג להשמיץ את אותו מבקר ששירת את
העירייה שלך שתים עשרה שנה –

י .לביא -יו"ר:

למה אתה אומר להשמיץ? למה אתה אומר להשמיץ?

ש .אזולאי:

זה לא יפה ,בערב חג –

י .לביא -יו"ר:

שלמה תסלח לי ,לומר אמת ואני אחזור עליה היום ,כי אתה מעלה
את הנושא ,אני אחזור עליה .לא יעבוד איתי אף אחד שסרך ,לא רק
בג"צ אמרת אומות מאוחדות ,אני –

א .סרוסי:

אבל על פי הוראת המבקר הוא לא סרך .יש צו שחושף שחיתיות,
בבקשה.

י .לביא -יו"ר:

אתה יודע למה אתה לא יועץ משפטי של העירייה? כי יש טובים
ממך לתפקיד.

ש .אזולאי:

אבל זה עולה כסף למשלם המיסים העירוני –

י .לביא -יו"ר:

אני עוד מעט יתייחס לזה.

ש .אזולאי:

לא יתכן ,ללא אישור המועצה ,ללא אישור תקציבי .אתה גם תגיד
לנו כמה עולה לנו התענוג הזה ,-לאחרונה אתה מעסיק עו"ד בשם
גלעד חריש ,ופה אני שואל שאלה –

א .סרוסי:

פרטי ,זה פרטי.

ש .אזולאי:

אם זה פרטי ,נא להוריד את זה מהפרוטוקול .אם אתה משלם
מהגרוש הראשון עד הגרוש האחרון של גלעד חריש ,שמייצג אותך
בתביעת הוצאת דיבה של חבר מועצה אז נא לראות .אבל ,אם
אתה משלם מקופת העירייה ולּו שקל אחד תצטרך לתת לנו תשובה
היום .ואם לא ,אני מתנצל .אז תוריד את זה מהפרוטוקול .אני
העליתי את זה שמא זה ישולם מקופת העירייה ,אם לא אז –
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א .סרוסי:

או מקופת העמותות.

ש .אזולאי:

לא יודע מאיזה קופה .לכן ,אדוני ראש העיר בנושא הזה תצטרך
לענות על כמה וכמה שאלות .העלויות שזה עולה לנו ,למשלם
המיסים ומי אישר את ההעסקה של היועצים האלה .ומדוע אתה
צריך להעסיק שלושה עורכי דין נגד מבקר העירייה? לא מספיק
אחד? האם הנושאים האלה מופיעים בתקציב העירייה? מי אישר
לך את כל הריצה הזאת להעסיק ,או יכול להיות והתחדשו דברים
ואני כבר לא בעניינים ,ומותר לך ללא אישור המועצה ,ללא אישור
תקציבי להעסיק כל יועץ משפטי שאתה רוצה .לכן אדוני ראש העיר,
אני מבקש ממך ,שאם כל אגורה שאתה משלם ליועץ משפטי חיצוני
בענייני העירייה ,שולם ללא אישור המועצה ,אם זה נדרש .אני
מוסיף ,אם זה נדרש .אדוני ישלם את זה מכיסו ותודה לאל כבר היו
כמה דוגמאות שראשי ערים שילמו כל מיני הוצאות מכיסם .לכן אני
מבקש ממך אדוני לא להתחמק ולענות לי על כל השאלות ששאלתי.
תודה רבה.

י .לביא -יו"ר:

כן ,עוד התייחסויות?

א .סרוסי:

לא ,אני מציע ,אני בתוספת למה שאמר חבר מועצה שלמה
אזולאי ,הייתי מבקש הפעם לשם שינוי לא להתייחס היום כאילו כן
ישנו ,כן איננו ,וחצי בדיחה וחצי חיוך .פשוט עובדתית .אם ראש
העיר משלם מכיסו שיביא נייר ,הסכם ששילמתי מכיסי .אם ראש
העיר משלם כספי עירייה שיביא נייר לכספי עירייה .אם ראש העיר
משלם דרך אחד העמותות שהמנהלים כל מיני עורכי דין בעיר; קרן
רמלה ,לא קרן רמלה ,עמותות משרד החינוך ,לא עמותות משרד
החינוך ,שגם זה יהיה במסמך .והפעם לשם שינוי ,אולי ,באמת
פעם אחת שחברי המועצה יתייחסו על אמת ולא בלהרים סתם יד
כי זה כספי ציבור ,כספי המדינה ,כספי העיר .ולא יכול להיות
שראש עיר יחליט להביא כל יועץ משפטי גם אם הוא צודק ,או
לחילופין תפצל את הלשכה המשפטית .תגיד ללשכה המשפטית
אני לא צריך אתכם ,אדון יועץ משפטי ,חבר לשכה ,אין מקום ,לא
צריך .כל דבר יועץ חיצוני .למה בכלל להשיג גם את אלה וגם את
אלה .הרי בישיבות מועצה למה היועצים החיצוניים לא באים לכאן?
הרי הם היועצים המשפטיים שלך ,למה הם לא באים? שישלמו
להם גם על זה .למה צריך להביא את נציגת הלשכה המשפטית ,לא
צריכים אותם .תפטר.

ש .אזולאי:

למה לא? למה לא?
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א .סרוסי:

לא ,לא ,סליחה ,אני אומר או ,או .או יועצים משפטיים חיצוניים
שיהיו בעירייה או לשכה ,-באופן כללי ,באופן כללי .אי אפשר על כל
נושא ,על כל נושא ,-הרי התביעות שלך הם מכאן עד להודעה
חדשה .כל מי שלא מוצא חן בעינייך ,כל מי שלא מחייך את החיוך
שלך ,יאללה אני תובע ,למה? אולי זה לא מכספך? מי שלא רוצה
אז הוא תובע ,מה איכפת לך .אם זה היה מכיסך אולי זה היה
משנה? כלומר ,אולי אם תצטרך לשלם מכסך ליועצים משפטיים
חיצוניים לא –

י .לביא -יו"ר:

אתם טוחנים מים ,אתם אומרים את זה כבר ארבע עשרה פעם.

א .סרוסי:

אדוני ראש העיר ,אנחנו לא טוחנים מים .ידוע איך הכספים רצים.
איך הכספים ניתנים .אחד דרך העמותות ברמלה ,או דרך כל מיני.
אף יועץ משפטי חיצוני לא יבוא בגלל העיניים היפות שלך ,אף אחד!
זה כסף ,זה הרבה כסף ,זה ייצוג משפטי .ידוע מי הוא ,מכירים
מיהו ,מה העלות שלו שווה ,הוא עו"ד מוכר ,ידוע ,יקרן.

י .לביא -יו"ר:

לא במקרה הזה .אני מניח שהוא תורם.

א .סרוסי:

הנה מצאנו את הפתרון.

י .לביא -יו"ר:

אתם לא מקשיבים.

א .סרוסי:

אם הוא תורם סיימתי .תודה רבה.

י .לביא -יו"ר:

לא אמרתי שהוא תורם ,אמרתי אני לא פילנטרוף ,יכול להיות שכן
לא למקרה הזה .ואני מאמין אגב שהוא תורם ,לא לעניין הזה.

ש .אזולאי:

חשוב לו העניינים של ראש עיריית רמלה לכן הוא תורם.

י .לביא -יו"ר:

כן ,לך תדע שר משפטים עתידי הוא בונה עליי.

ש .אזולאי:

זה שוחד ,אתה מציע לו שוחד.

י .לביא -יו"ר:

אני?

ש .אזולאי:

ככה אמרת ,אולי הוא יהיה שר משפטים.

י .לביא -יו"ר:

אני מציע ,שאולי הוא צופה שאני אהיה שר המשפטית .אמרתי את
זה בלעג למי שלא הבין.
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פ .מנסור:

טוב אדוני ראש העיר ,חברי המועצה .אני רוצה להתייחס לשני
נושאים .הנושא הראשון שהעלה אותו חבר המועצה ,שלמה אזולאי
לגבי המכרזים .אני מרגיש שהעניין הזה שהמכרז מתבטל
ומעבירים את זה לועדה ,עם כל הכבוד לחבריה ,הופך להיות
נורמה .הרבה פעמים אנחנו קראנו ואישרנו ועדות כאלה .ואני
מצטרף בעצם לבקשה שאחרי ,לפחות אם מפרסמים מכרז אחד
ואין הרבה מגישים ,שיהיה עוד מכרז .למה מיד להעביר את זה
לועדה? הדבר השני שחורה לי יותר זה ההצעה שלך אדוני ראש
העיר ,שאני קורא לה בהולה גם .אנחנו מקבלים מכתב מה23 -
לחודש מהגברת נירית ,מנהלת מחלקת הכנסות ,בכדי לאשר הצעה
בדבר חקירה סמויה או גלויה לזקנים ולזקנות של רמלה ,שאמורים
לבקש הנחה בארנונה .אני רוצה לשאול לשם מה זה? האם הנוהל
הקיים זה לא מספיק? האם אישה בת שמונים שנה שהיא אלמנה
וחיה בדוחק ,צריכה למלא את כל הסט ,אדוני ראש העיר ,שמצריך
עו"ד .מה עוד שבעיר רמלה ידוע שיש הרבה אנשים שאינם
קוראים ,יש הרבה עולים חדשים שאינם יודעים עברית .והם צריכים
למלא סט כזה של טפסים ,בשביל מה ,בשביל לקבל  30%הנחה
ממסים מעירית רמלה או מאה אחוז.

א .סרוסי:

זה אחרי שהעירייה מודיעה שהיא מצליחה לגבות הרבה ,למרות
הכל.

פ .מנסור:

אפילו אם מישהי שמקבל מאה אחוז בגלל שהיא יחידה והיא
אלמנה ,או מקבלת הטבת הכנסה .זה לא מצדיק את העינוי ,אדוני
ראש העיר ,לאנשים האלה .המוטו של העירייה זה השירות לאזרח,
האזרח הוא הלקוח שלנו .איפה זה מתקיים? מה עוד? מה
הבהילות? למה דבר כזה ,נושא חשוב כל כך ,לא יובא ,לא הובא
בפני ועדת הנחות שתדון בו .שתבדוק אותו מכל הבחינות; האם זה
באמת עוזר? האם זה מביא תועלת? מה העלויות האלה? האם יש
הערכה ,-פה אני מבין שצריך להקים צוותים ,אולי מחלקה ,אולי תת
מחלקה של חקירות שנקרא לה – תת מחלקה של חקירות ו ,-או
יהח"א ,אני לא יודע מה ,בעירית רמלה .ושזה יהיה העיסוק העיקרי
שלה לעקוב אחרי זקנות ,אלמנות ויתומים בכדי לוודא אם ההכנסה
שלהם אם אמת או לא.

ש .אזולאי:

ולוודא אם הם דוברים אמת או לא.

פ .מנסור:

אני מציע אדוני ראש העיר להוריד את זה מסדר היום .זה לא נאה
לעיריית רמלה ,לא נאה לתושבים .במיוחד התושבים שמגישים את
הבקשה ,הם ממילא נתקעים וממילא מצבם לא טוב ולא שפיר.
ואנחנו נבוא ונוסיף עליהם עוד ,-מה עוד שלא שמעתי גם ,לא ידעתי
אם נערכה באמת בדיקה .מה התועלת? בטח הצוות הזה שיקום
ויטפל בבעיות האלה וירדוף ,יבדוק ,יצלם ויעקוב ,אני לא יודע איך
הם יעשו את זה?
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א .סרוסי:

הוא יעלה יותר לעירייה –

פ .מנסור:

האם הכסף הזה הוא יכסה את ההוצאות ,הגבייה תכסה את
ההוצאות של הדבר הזה? זה דבר אסור ,לפי דעתי מה עוד שזה
מובא בערב החג ,אני מבקש להוריד אותו על סדר היום.

י .לביא -יו"ר:

טוב ,עוד התייחסויות? אני אלך לפי סדר הדברים כפי שהוצג פה.
הוראות בלתי חוזרות ,סעיפים לא יודע גם לאליצור גברים ואליצור
נשים .נוהל שבמתבצע כבר מספר שנים בעירייה ,עמד במבחן
במקרה שהתפרקה עמותה של אליצור נווה דוד ,נדמה לי נשים.
אנחנו מתחייבים לסכום שהוא עד גובה תקרה ,התמיכה שניתנת
לקבוצות האלה על פי טבלה בניקוד ,לפי הישגים ששוב ,הומלץ
בפני ועדת תמיכות ,אושר פה במועצת העיר והסכומים האלה
וההוראות האלה הן הוראות קבועות ,שגרתיות .נעשו לאורך
השנים ,כל שנה מתחדשות ,כל שנה מתקלות ואין בהם שום דבר
שאינו שגרתי .הנושא השני הוא מכרז שיפוץ תקוותינו .קודם כל אני
רוצה להגיד על העניין של חבר מועצה יחיד .כמעט בכל התחומים
של ההנחיות החדשות שאנחנו מקבלים ,התקנות החדשות של
משרד הפנים .ההחלטות עוברות מרמת חברי המועצה למנגנונים
המקצועיים .משרד הפנים ,ועדות הכנסת השונות ,אני חושב שגם
בתמיכה של משרד המשפטים ,רואים צורך להעביר את תהליכי
קבלת ההחלטות למנגנונים המקצועיים ,כאשר נבחרי הציבור
מקבלים איזשהו מעמד פחּות מאשר בשנים עברו .זה גם קיבל
ביטוי כמעט בחוק העיריות ,שרוני בראון כשר הפנים קידם אותו
מאוד .עכשיו מאיר שטרית עצר אותו לבחינה מחדש על האחריות
המוטלת .אבל יש העברה של סמכויות גם בנושאים אחרים ,כמעט
כל הנושאים עוברים לועדות היגוי שנוטלים בהם חלק,-

ש .אזולאי:

שיפזרו את המועצה ,מה הסיפור?

י .לביא -יו"ר:

הדיון הוא לא איתי –

ש .אזולאי:

לא ,לא ,ברור .דווקא שמענו שיש עכשיו מגמה לחזק ,להוריד קצת
מהעוצמה שקיבל ראש העיר ולהעביר סמכויות לחברי מועצה .לפי
מה שאתה עכשיו מדבר אז אנחנו עכשיו מיותרים פה.

י .לביא -יו"ר:

אני מזכיר לכם את העניין של ועדת תמיכות לדוגמא ,שכמעט ועדת
הקצאת מקרקעין ,אלה תהליכים .זה נכון שיש פעולה של מרכז
שלטון המקומי ,מול שר הפנים ומול ועדת הפנים ,לנסות אם –
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א .סרוסי:

סליחה אדוני ,ועדות תמיכות זה לא ועדת מכרזים ,סליחה!

י .לביא -יו"ר:

שניה ,שניה .אני נתתי דוגמאות על רוח הדברים ,ולכן אני גם סבור
שמכיני המכרז הבקיאים ביותר בועדה היו יוסי כהן הגזבר ,היה
לורברבום והיה פרטוש .שלושתם ריכזו את העבודה ואני חושב
שזה חיוני שהם יהיו בדבר הזה .על ההחלטה למה ביטלו ,למה לא
ביטלו ,יש ועדת מכרזים ,אני לא חבר בה .אני קורא את מה
שממליצים בפניי .לא היתה לי שום סיבה לאור המלצות של היועץ
המשפטי ,לא היתה לי שום סיבה.

ש .אזולאי:

כן ,הוא המליץ על שתי אפשרויות היועץ המשפטי.

י .לביא -יו"ר:

כן ,אני אגיד לך בפשטות .ראשית הועדה אינה חייבת רק להקשיב
לאחד או לשניים מן המציעים .זה אחד ,שתיים במכרז ייחודי
שאנחנו הולכים בו פעם ראשונה ,זה מכרז פאושלי שאנחנו קבענו
בו מחיר סופי –

ש .אזולאי:

אגב זה פעם ראשונה אני נתקל במושג הזה פאושלי ,תסביר לנו
מה זה.

י .לביא -יו"ר:

פאושלי זה מכרז שאתה מקבל ,יוצא מישהו לדרך ,אתה מקבל
מפתח ,פותח והכל עומד מוכן ,כפי שסוכם במכרז .זה לא מילה
בעברית ,אנחנו פה משתמשים במינוח אנגלי .את רצית להגיד
משהו על זה? הגב' ענבל היא עורכת דין –

עו"ד ענבל:

מהמחלקה המשפטית .יציאה למכרז חוזר ,אי אפשר לצאת לאותו
מכרז .צריך לערוך שינוי מהותי למכרז ,על מנת שנוכל לצאת
למכרז חוזר .מה שניתן אולי לעשות ,אני יכולה להמליץ שהועדה
תוכל לנהל מו"מ עם עוד מציעים ,ובלבד שאילו הם היו מתמודדים
בתנאים של המכרז המקורי ,הם היו עומדים בתנאי הסף –

ש .אזולאי:

ואיך מגיעים אדוני ראש העיר לעוד מציעים?

י .לביא -יו"ר:

זה מכרז לאחזקה יותר ,זה לא ,-זה שיפוץ .יש נהלים בזה ,עובדים
גם מול החברה למשק וכלכלה .המכרז הזה אסור לי להתבטא עליו,
אני אמנע .זה טוב לקופת העירייה שאני אמנע מלהעביר כל מה
שאנחנו חושבים עליו ,לא רק אני .הנושא של "תמר" ,חברה או
תאגיד .בתקנון ההתאגדות ,בפרשנות ,יש מונחים .והמינוח חברה
כתוב" :החברה "תמ"ר" – תאגיד מים רמלה בע"מ" .ז"א במקום
להגיד כל פעם תאגיד מים רמלה בע"מ ,נאמר תאגיד ,או חברה .זה
היינו הך במקרה הזה ,אין לזה את המשמעויות –
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ש .אזולאי:

מבחינה משפטית –

י .לביא -יו"ר:

זה מה שיש בתקנון הזה ,כתוב מראש ,פרשנות –

ש .אזולאי:

כן ,אבל אני מבקש ,אני רוצה –

עו"ד ענבל:

תאגיד זה שם סל להתאגדות שהיא לא של בן אדם אחד.

ש .אזולאי:

ברור.

עו"ד ענבל:

זה כולל גם כן חברה .לכן כשאומרים תאגיד מתכוונים גם כן
לחברה.

ש .אזולאי:

לא ,השאלה שלי למה שלא יהיה כתוב תאגיד לאורך כל התקנון.

י .לביא -יו"ר:

יש מקומות רצו להגיע ,במקום להגיד את כל השם של החברה ,של
"תמ"ר" ,אמרו חברה .בפרשנות זה מופיע בעמ' הראשון.

ש .אזולאי:

אבל ממילא קוראים לו "תמ"ר" ,זה לא מספיק? תאגיד "תמ"ר".

י .לביא -יו"ר:

אני אגיד לך ,עד כאן מגיע התייחסותי הציבורית להחלטות
המשפטנים .אני כן יכול להגיד לך בוודאות שהתקנון הזה עבר יותר
מעין אחת של משפטנים ,גם מחוץ לעירייה ולא היועצים החיצוניים
שלה .אלא יש את מנהלת המים וזה ,כל התאגיד בנוי על חקיקה
שמחייבת אותנו ,חייבה את הרשויות המקומיות להכין עד ,2008
ואמרתי קודם יש תמריצים למי שטרח ,עמל ועשה .יועצים
משפטיים; עד עכשיו אני מתעקש ששמעתי ארבעה .עו"ד לפידור
שאגב מייצג את העירייה מאז תוכניות ההבראה שלה ,בתחום של
כ"א .עו"ד אבי נווה מאז  '95או – '94

ש .אזולאי:

והוא ימשיך עד .2090

י .לביא -יו"ר:

אלא אם כן יבוא מישהו שהוא חבר שלו והוא לא יוכל למנות אותו
הלאה .עו"ד מיכל רוזנבויים ,אכן כמו שציטטת וד"ר ויינרוט ,אכן
לנושא הגיש בג"צ ,נקבע גם מועד לבג"צ .ואני אגיד לך גם את
ההתייחסות הספציפית שלי בבחינה עניינית ,של כמה יעוץ משפטי,
עיריית רמלה בגודל של שבעים אלף תושבים נותנת ,אנחנו מתחת
לנורמות בצורה משמעותית .וכמו ברפואה ,יש תחומי התמחות
מקצועית לכל תחום .אתה לא יכול ללכת לנושא עיניים לאורטופד.
גם בתחומים המשפטיים יש התמחויות –
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ש .אזולאי:

בשביל לפטר עובד אתה מגיע כל כך רחוק?

א .סרוסי:

אדוני זו מריחה ,זו מריחה .אתה פשוט מורח את חברי המועצה,
אתה לא שם לב?

ש .אזולאי:

אדוני ראש העיר ,זה לא שאתה הולך להביא לנו איזה מפעל .אתה
הולך לפטר עובד .בשביל לפטר עובד עכשיו אתה תדבר על
הסכומים? אתה תספר לנו כמה זה עולה?

א .סרוסי:

הוא לא צריך כי הוא מורח .הוא מורח את חברי המועצה ,למה
שהוא ידבר על הסכומים? אנחנו לא בכמות מה,-

י .לביא -יו"ר:

אני יכול להסתפק בהערות של חבר המועצה סרוסי וללכת –

ש .אזולאי:

לא אדוני ,לא –

א .סרוסי:

זו בדיוק ההתייחסות שלך לחברי המועצה .ביקשנו שתיתן לנו
פירוט והתחייבויות בכתב .מי מקבל ואיך מקבל ,ולא סתם למרוח.
מי מקבל ואיך מקבל ,מי תורם ומי לא תורם? וכמה ,ולא למרוח!

י .לביא -יו"ר:

אני שמח שאתם מנחים אותי מה להגיד .אני שמח שיש לכם
הרגשה שאני מורח אתכם .אני ממלא את אחריותי הציבורית
ומדווח לציבור עכשיו את הדברים הבאים .יעוץ משפטי הוא תלוי
בהתמחויות מקצועיות .לפעמים צריך להתייעץ עם מי שצריך .כל
אחד שמתמחה בתחום שלו .פיטורין ככה ,כהערת אגב ,של מישהו
שנהנה מזכויות עודפות בתהליך הפיטורין שלו ,אחד מאותם
סטטוטורים ,במקרה של מבקר המדינה ,צריך מאמץ כנראה יותר
גדול ממה שיש ,במקרים אחרים .הכל תחת ההיקף התקציבי שיש
למחלקה המשפטית ,אין חריגה משום סעיף תקציבי ,עד היום,
בניהול התקציב של .2007

א .סרוסי:

אז למה מוישה ולא יעקב? מי החליט שזה מוישה ולא יעקב?

ש .אזולאי:

ממילא אדוני ,סליחה אדוני ראש העיר ,ממילא אחרי שתעבור את
כל הסנקציות האלה תצטרך גם אם קיבלת וזכית בבג"צ ,זה לא
לפטר אותו זה רק להצהיר את צו ההגנה .תצטרך להביא את
פיטוריו למועצה.

י .לביא -יו"ר:

איך אמרת לי פעם ,שאני לפעמים מחייך .הנה חייכתי עוד פעם.

א .סרוסי:

כן? אתה לא תצליח לא כאן ,ולא כאן .אתה יודע את זה .וחבל על
הכסף.
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י .לביא -יו"ר:

בשביל זה אני לא משתמש בך כיועץ.

א .סרוסי:

זה הבעיה שלך ,לכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים.

ש .אזולאי:

כסף ,כסף ,כמה זה עולה אדוני?

י .לביא -יו"ר:

אני ברוך השם לא מלין על מצבי ולא על מצב העירייה.

ש .אזולאי:

כמה זה עולה לנו?

י .לביא -יו"ר:

זה במסגרת התקציב ,שלמה אזולאי.

ש .אזולאי:

אה ,זה מופיע בתקציב?

י .לביא -יו"ר:

הכל מופיע ,לא חורג בתקציב.

ש .אזולאי:

איזה תקציב ,תגיד לנו?

י .לביא -יו"ר:

לא יודע ,2007 ,מה שמופיע –

ש .אזולאי:

מה מופיע שמה? נו ,תגיד לנו אדוני ראש העיר .איזה סעיף ומה
הסכום ליועצים משפטיים חיצוניים?

י .לביא -יו"ר:

מה שיש בסעיף של המחלקה המשפטית.

א .סרוסי:

ומי שמך להחליט על היועצים המשפטיים האלה? מי? המועצה
צריכה לבחור

י .לביא -יו"ר:

מי שבחר-

א .סרוסי:

מי?

י .לביא -יו"ר:

מי שבחר בי –

ש .אזולאי:

אדוני ,הגזבר יכול לענות לנו?

א .סרוסי:

לא ,אדוני לא .המועצה צריכה להחליט על יועצים משפטיים.

י .לביא -יו"ר:

מי שבחר בי קבע בחוק שאני מנהל את העירייה .לשאלותיו של מר
סרוסי אני מקצר לפרוטוקול בתצהיר קצר ולדעתי קולע .מעולם ,גם
לא היום וגם לא מחר ,לא שילמתי לנושאים אישיים שלי ,לא
מתקציב העירייה ולא מתקציב של עמותה כלשהי במדינת ישראל –
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א .סרוסי:

כולם תורמים לך ,כולם תורמים לך .פשוט תורמים לך בגלל החיוך.

י .לביא -יו"ר:

אני יש לי סטנדט שונה משלך .אני משלם.

ש .אזולאי:

סרוסי בבקשה ממך ,ראש העיר מצהיר בפני הפרוטוקול ,מקובל.
תוכיח אחרת.

א .סרוסי:

אני אוכיח אחרת בעזרת השם.

ש .אזולאי :

אדוני ראש העיר בבקשה שהגזבר יאמר לנו ,בתקציב של 2007
כמה המועצה אישרה בנושא של יועצים משפטיים חיצוניים?

י .לביא -יו"ר:

עד לישיבת המועצה הבאה .הלאה .אבל ההחלטה התקבלה כחוק.
לחבר המועצה פאיז מנסור ,שמעתי את התיאור הפלסטי המאוד
מרשים.

ש .אזולאי:

אם מאוד מרשים למה פלסטי? הוא אנושי ,למה פלסטי?

י .לביא -יו"ר:

כי הוא תיאור פלסטי .תמיד שמדברים על חלשים ,על זקנות ,על
נכים ועל חסרי ישע באמת זה תיאור קשה .זה מינוח .תיאור פלסטי
זה מינוח ,זה תיאור קשה .היעוד במקרה הזה הוא כדי ,קודם כל
חקירת היכולת באה כדי להגיד לבן אדם ,אתה רוצה מאתנו הנחה,
אתה רוצה שנכיר בזה ,תן לנו את האופציה לבדוק את הנתונים
שאתה מציג לנו .הדבר השני ,כדי שההחלטה שלנו תהיה החלטה
שהיא מבוססת על נתונים אובייקטיבים ועל אמות מידה ראויות.
דבר שני ,אני מניח שלמנהל מחלקת הכנסות של העירייה יש שיקול
דעת .והיא יודעת לא לקחת את זה גרד על כל מאה אחוז
המבקשים ,אלא היא תפעיל שיקול דעת .ניתן לה כלי שבאמצעותו
היא יכולה לאמת נתונים וגם אם מידי פעם היא תשגה בשיקול
הדעת ,זה כלי שמקנה לה יכולת אובייקטיבית לקבל החלטות .ואני
חושב שזה נכון ,זה חיוני במערכת ציבורית שלא יהיה מצב
שאנשים שמגישים בקשות לא משלמים ארנונה לעירייה אבל
נוסעים על מכוניות אמריקאיות .ויש לנו דוגמאות מסביב לשולחן.

ש .אזולאי:

נו באמת ,אז אם יש שניים שלושה כאלה ,אתה צריך להעניש חצי
עיר?

י .לביא -יו"ר:

אני לא מעניש ,אני מוודא שהדברים מתנהלים באופן שההחלטות
נופלות נכונה.

ש .אזולאי:

אבל איך זה היה עד היום אדוני ראש העיר?
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י .לביא -יו"ר:

לא בסדר –

ש .אזולאי:

מה לא בסדר? אז אתה יודע על כמה שנוסעים על מכוניות
אמריקאיות ,תטפל בהם.

י .לביא -יו"ר:

אנחנו מטפלים ,תתפלא אנחנו מטפלים .אבל בשביל זה צריך
חקירת יכולת כדי לדעת שהמכוניות למי שייכות.

ש .אזולאי:

רק בבית המשפט יש חקירות יכולת אדוני ראש העיר.

פ .מנסור:

אבל ההצעה לא מוציאה מהכלל אף אדם .כל אדם ,כל מי שרוצה
למלא הנחה צריך למלא את הסט הזה.

י .לביא -יו"ר:

כתוב בהצעה לפי שיקול דעתה של מנהל מחלקת ההכנסות ,ניתנת
לה סמכות וזה מרחיב את אופן הפעולה שלה.

פ .מנסור:

אתה מפחית אדוני ראש העיר מהטפסים.

י .לביא -יו"ר:

אין לי מה להוסיף יותר ,התייחסתי ואני חושב שבצורה מקיפה.

פ .מנסור:

אני חושב זאת רק תוסיף סבל לאנשים.

ש .לוי:

שלמה אזולאי ,אמר החבר שחבר המועצה שמעון לוי נתון
למחלוקת ,ומשתמע מזה כל מיני דברים ואני לא אכנס לפירושים.

י .לביא -יו"ר:

גם אני נתון למחלוקת ,שמעון מה אתה נפגע? שלמה אזולאי לא
נתון במחלוקת?

ש .אזולאי:

כולנו ,חביבי.

ש .לוי:

אני ציפיתי מתגובת ראש העיר שיתייחס לזה כי הנושא בא להנהלה
וזה עמד בפני ראש העיר .מאחר ואני כיו"ר ועדה למו"מ בנושא של
תקוותינו ,בעיני חבר האופוזיציה שלמה אזולאי ,נתון במחלוקת.
וכדי שזה לא יהיה פתחון פה ,וציפיתי מראש העיר שיתן לי גיבוי
בתגובה שלו והוא לא עשה את זה .אני לא עומד ברשות הועדה
הזו ,תמסרו את זה בבקשה למישהו אחר ותודה.

י .לביא -יו"ר:

חבר המועצה אלי חדד יעמוד בראש ועדת המו"מ בנושא מרכז
תקוותינו ,מי בעד הצעות ההחלטה ?

ש .אזולאי:

רגע אדוני ,תפריד .קודם כל אנחנו לא רוצים הצבעה ספציפית
לנושא של התחקיר והחקירות .תעמיד את זה להצבעה .שנראה
ברור מי מצביע בעד ומי נגד.
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י .לביא -יו"ר:

מה עוד?

ש .אזולאי:

זה אחד .היועצים ,ברור ,נושא היועצים בנפרד.

י .לביא -יו"ר:

כן.

ש .אזולאי:

טוב ,אנחנו לא יכולים הרי ,יש את הנושא של ועדה למכרז הזה
שהאם מינית ,-אתה צריך לעלות שם אחר כדי שנוכל להצביע.

י .לביא -יו"ר:

העלינו את אלי חדד.

ש .אזולאי:

או.קי ,אז אני מבקש גם את זה בנפרד .אז ככה ,בנפרד :טופס
החקירות ,המכרז והיועצים המשפטיים .והשאר בחבילה אחת.

י .לביא -יו"ר:

הצעות ההחלטה על כל הנושאים שעלו פה לדיון ,למעט סעיף
חקירת יכולת ,סעיף בתוספת לסדר יום ,סעיף  ,3אישור עריכת
חקירות בנויות ו/או סמויות למבקשי הנחה בארנונה ,ללא סעיף
הוועדה למכרז ,מדו"ח ההנהלה סעיף  7לשיפוץ מרכז תקוותינו.
וללא הדיון שהיה פה כהצעה נוספת לסדר היום בנושא היועצים
המשפטים .מי בעד ירים ידו .10 .מי נגד ירים ידו? מי נמנע? 4-
לנושא ההצעה לסדר היום על הצעת ההחלטה ,לאישור עריכת
חקירות גלויות ו/או סמויות למבקשי ההנחה בתשלום ארנונה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה או מי מטעמה .מי
בעד? ירים ידו .שמונה .מי נגד? שישה .מי נמנע? אחד.

א .סרוסי:

אתה מבין אדוני שאתה בבעיה בנושא הזה? שמונה מול שישה מול
נמנע אחד .זה חומר למחשבה.

י .לביא -יו"ר:

מה כבודו רוצה?

א .סרוסי:

אנחנו רוצים הצעת החלטה ,תציע אתה ,אח"כ אני אציע.

י .לביא -יו"ר:

שיעלו את זה לסדר היום.

ש .אזולאי:

אדוני ,המועצה דורשת פירוט כספי של כל היועצים המשפטיים
החיצוניים והעלות ,העלות הכספים .ב' האם המועצה אישרה.

י .לביא -יו"ר:

המועצה לא אישרה ,אז למה –

א .סרוסי:

יופי .ואדוני ,אם הסעיף השלישי ,אם זה חורג מההוצאה הכללית,
חורג מהוצאות תקציב –
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י .לביא -יו"ר:

זה לא סמכות המועצה להחליט.

א .סרוסי:

מה אתה מדבר? למה לא? תקשיב לסעיף ,אם העלות הכוללת של
היועצים המשפטיים החיצוניים של  2007תחרוג מהתקציב
המאושר ,בסעיף זה בתקציב  ,2007אדון ראש העיר ישלם את זה
מכיסו ,את ההפרש.

י .לביא -יו"ר:

בואו נעשה ככה ,יש לנו החלטה אחת .אתה מבקש שלמועצת העיר
יוצגו עלויות היועצים המשפטיים .זה נושא אחד .נושא שני –

א .סרוסי:

ומי הסמיך אותם?

י .לביא -יו"ר:

מי הסמיך אותם זה לא נושא להצבעה.

ש .אזולאי:

והיה והעלות הכוללת של היועצים המשפטיים של שנת 2007
תחרוג מעל לתקציב בסעיף זה ,בתקציב  ,2007ההפרש ישולם
מכיסו של ראש העיר.

י .לביא -יו"ר:

זה בכל מקרה ,בשביל מה צריך להצביע על זה? זה בכל מקרה!

א .סרוסי:

אדוני ,תביא להצבעה!

י .לביא -יו"ר:

אני אביא להצבעה.

ש .לוי:

מאחר והנושא של שכירת יועצים משפטיים ,חיצוניים ,הגיע למועצת
העיר ,אני מציע לחברי המועצה להעניק סמכות בלעדית לראש
העיר ,לשכור כל שירות משפטי מבחוץ ,מבלי אישור המועצה ובלי
אישור תקציב מיוחד .להביא את זה להצבעה.

ש .אזולאי:

אדוני ,תרשום מילה במילה מה שנאמר פה ,בלעדי מצוין –

י .לביא -יו"ר:

אני אקח קודם את של שמעון כדי שיהיה עניין בהצבעות .אבל אני
רוצה לתקן את ההצעה של שמעון במשפט אחד .הענקת סמכות
לראש העיר למינוי יועצים חיצוניים ,לספירת יועצים חיצוניים ועצה
אחת עם היועץ המשפטי ,זה הדבר היחיד –

ש .אזולאי:

לא! לא את זה הציעו ,לא את זה הציעו אדוני.

י .לביא -יו"ר:

אני אבל מותר לי –

ש .אזולאי:

אם ככה זה הצעה שלישית.
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ש .לוי:

אני מאחד את ההצעה שלי עם ההצעה שלו.

י .לביא -יו"ר:

וזה הנושא הראשון שאנחנו מצביעים עליו מי בעד ,ירים ידו –
)כולם מדברים יחד -לא ניתן להבין את הנאמר(

צ .קוטלר:

סליחה ,אני רוצה לדעת אם יש חוק אז אני לא חושב שצריך
להצביע .אנחנו יכולים לעמוד מעל החוק?

י .לביא -יו"ר:

קוטלר ,תסלח לי רגע ,תסלח לי .בסעיף  126שלו ,נדמה לי
לפקודת העיריות ,העירייה מנוהלת על ידי ראש העיר .עכשיו ,זה
עונה גם לסעיף הזה .זה גם תמים מה ששלמה אזולאי חושב –

צ .קוטלר:

אם זה עונה ,אני לא מבין למה זה צריך להגיע להצבעת מועצה?

י .לביא -יו"ר:

קוטלר דקה ,אני יודע שזה מיותר ,אבל אנחנו נצביע בשביל הכבוד
לחברי המועצה ,-תמים ויותר נאיבי מזה לא יכול להיות .זה מפתיע
אותי שאדם מנוסה מעלה את זה להצבעה .לא רק זה שיש לי את
הכלים לכייל תקציב עכשיו .אני הרי יכול לכייל תקציב ב30 -
לדצמבר גם כן .אבל נצביע בשביל שיהיה,-
)כולם מדברים יחד - -לא ניתן להבין את הנאמר(.

א .סרוסי:

די יואל מספיק ,נו.

י .לביא -יו"ר:

אתם ביקשתם ,-ובכן שלמה אזולאי פירט .הגיש שמעון לוי אני
שכללתי את זה.

צ .קוטלר:

אני לא שותף להצעה.

י .לביא -יו"ר:

לא שותף? מי בעד ההצעה של שמעון לוי שמקנה סמכות לראש
העיר לשכור יועצים חיצוניים בעצה אחת עם היועץ המשפטי
העירוני ,יריד ידו .9 .מי נגד ירים ידו?  .4מי נמנע?  .2על ההצעה
של שלמה אזולאי –

צ .קוטלר:

אני נמנע מזה כי אני חושב שזה לא נושא שצריך לעלות בישיבת
המועצה ,הופכים את זה לחוחה בטלולה .אם יש סמכות המועצה
לא יכולה לעמוד מעל לחוק .ואם יש סמכות למועצה לחוקק חוקים
מעל או שונה מחוקי המדינה ,אז אני אעלה המון הצעות ,יש לי המון
דברים ,אני לא מעלה אותם כי הם בניגוד לחוקי המדינה .אז מה זה
להביא דברים שהם עומדים בסתירה לחוק.
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י .לביא -יו"ר:

אז אני מצהיר לפרוטוקול שאנחנו נעביר לך את ההצעות הכרוכות
בכסף ,הכרוכות בהוצאה.

א .סרוסי:

זה תשאיר לבילויים שאתה עושה מידי פעם.

מחליטים :
 (137).1א .הצעה לסדר של חברי מועצת העירייה ,מר שלמה אזולאי ומר אבנר סרוסי :
עפ"י סעיף ) 26א( לתקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן :
"העסקת יועצים משפטיים חיצוניים".
ב .הצעת החלטה המוגשת ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.
ג .אישור פרטיכלים:
 .1ועדת הנהלה –

) (1מס'  4/2007 -12מיום 25.9.2007

 .2ועדת כספים –

) (1מס'  7/2007 -12מיום 23.9.2007

 .3ועדת תמיכות -

) (2מס' 5/2007-12
מס' 6/2007 -12

מיום 17.7.2007
מיום 6.8.2007

 .4ועדת משנה לתמיכות -
אישור הפרטיכלים :

) (3מס' 4/2007-12
מס' 5/2007 -12
מס' 6/2007 -12

מיום 14.6.2007
מיום 17.7.2007
מיום 6.8.2007

 .5ועדת חריגי מים -

) (1מס' 1/2007-12

מיום 22.7.2007

 .6הקצאת מקרקעין ומבני ציבור  (2) -מס' 3/2007-12
מס' 4/2007 -12

מיום 1.8.2007
מיום 18.9.2007

 .7הועדה להפחתת אגרת הביוב  (1)-מס' 1/2007-12

מיום 9.9.2007

ד .הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל – יוני .2007
עפ"י סעיף  140ב' לפקודת העיריות.
) בעד –  10קולות ,נגד – אין ,נמנעים –  4קולות ,חבר המועצה אבנר סרוסי אינו משתתף בהצבעה(
)הצבעות נפרדות להחלטות מס'  139 ,138ו(146-
)ראה להלן החלטות ממספר  138ועד מס' ( 193
י .לביא -יו"ר:
שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

שיהיה חג שמח שנה טוב.
יואל לביא
ראש העירייה

