מועצת העיר טייבה

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 10/2015
מיום רביעי ,כ"ו בתשרי התשע"ז28.10.15 ,

بلــدية الطــيبة
ديوان رئيس اللجنة المعينة
هاتف0722563431 :
فاكس09-7990355 :

עם הפנים לתושב
Leshkah.taybe@gmail.com

עיריית טייבה
לשכת יו"ר הועדה
הממונה
טלפון09-7992590 :
פקס09-7993399 :

מועצת העיר טייבה
ישיבת מליא ה מן המניין מס' 10/2015
מיום רביעי  ,כ" ו ב תשרי ה תשע" ז 28.10.15 ,

מר אריק ברמי

-

ראש העיר

משתתפים:

מר שמעון בינון
גב' אביטל הכט

-

חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר

חסרים:

מר גבעתי בן יוסף
מר איציק שלום

-

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר אחמד בלחה
גב' גלית לוי

-

חבר מועצת העיר
מנכ"לית העירייה

עו"ד אהרון בונה
אנג' יוסף גומעה

-

יועמ"ש העירייה
מהנדס הוועדה המקומית

מר סאמי תלאוי

-

גזבר העירייה

מר חאלד גבאלי

-

מהנדס העיר

מר מוראד שיח יוסף

-

מ .איכות הסביבה

רו"ח קובי גינזבורג

-

חשב מלווה

על סדר היום:
.1
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סיכום תקופת הוועדה הממונה בתקופת היו"ר הנוכחי.

מר אריק ברמי :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מס'  10/2015שהיא הישיבה האחרונה
שלנו .אלא אם כן יקרה משהו בהול .אני אגיד שניים ,שלושה משפטים ,לפני שאני עובר לשונות.
אנחנו מסיימים ,אני ואתם מסיימים כולנו את התפקיד שלנו ב 10-לחודש .בשמיני אנחנו כבר
לא פה ,אבל בעשירי הוא נכנס לתפקיד ,אדון שועא ,לפי התקשיר .והוא מקבל אחריות מלאה על
העיר הזאת.
בסך הכל עברנו פה תקופה של שנתיים וחצי ,כמעט שנתיים וחצי .והשנתיים וחצי עשינו מהפכה
בטייבה .בכל מקום שאנחנו מגיעים ,יודעים ,מכירים ,מציינים את המהפכה בטייבה .עם זה
בתחומים של החינוך ,שזה התחום הכי חשוב ,הכי קרוב לליבי ,עשינו שם מהפכה אמיתית.
אם זה בתחום של התשתיות מים וביוב ,ואם זה בזה שהתחברנו למט"ש וקיבלנו את תוכנית
המתאר ,והגדלנו את התקנים פה של פסיכולוגים ושל עובדים סוציאליים ,והוצאנו פה כמעט 60
אלף טון או קוב פסולת בנייה .אמנם נשארו פה עוד איזה  ,150אבל צריך להוציא אותם.
הבאנו את הטיפול הנקודתי של ה 151-מיליון שקל .הבאנו כסף שהיה תקוע במשרד החינוך,
חמש שש שנים ,שאיתו בנינו עוד גנים .אנחנו עכשיו הולכים לסגור  16גנים חדשים שעשינו
בתקופתנו .אני מעריך שאנחנו נגיע עד סוף  2017ל 40-גנים .יש תכנון ,יש כסף לעניין הזה .ועוד
שני בתי ספר יסודיים ועוד בית ספר תיכון אחד .הדברים האלה ייגמרו.
מבחינת האיזון הכלכלי ,העירייה מאוזנת .בתחילת שבוע הבא אני אעביר לכם מכתב סיכום של
התפקיד שלי ,שאני מעביר אותו למשרד ראש הממשלה ,לשר הפנים .שבו יש גם קטע ייחודי
שמדבר על הנושא של הכספים פה ,האיזון.
אני יכול רק להגיד לכם באופן כללי ,יש היום  49מיליון שקל בבנקים שהם שלנו .כמובן שמולם
יש לנו חוב של מים שאנחנו לא יודעים אם הוא  20או  .30אבל אנחנו יש לנו את הכסף בשבילו.
אני מעריך שאם אנחנו נשלם את המים כפי שאנחנו רוצים ,עם הבוררות והמשפטים והדיון
__________________
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גזבר העירייה
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בבית משפט ,אז יישארו פה  20מיליון שקל עבודה .מקווה מאוד שידעו לייצר אותם לפסים
הנכונים ואני פה אומר גם לקובי וגם לסאמי ,אנחנו כבר לא נהיה פה ,אבל צריך לשמור שהכסף
הזה לא ילך להגדלת מצבת כוח האדם כאן ולא למותרות שאנחנו נמנענו מהם ,בשביל לעמוד
במצב הזה היום שאנחנו הולכים הביתה ואחרינו יש איזון כלכלי.
אני יכול להגיד באופן ישר והוגן ,שיש פה גם הלוואה של  86מיליון שקל ,שאנחנו משלמים אותה
ל 15-שנה .שקיבלנו אותה דרך משרד הפנים ,שאמורה לכסות את כל הכסף ששילמנו לנושים.
והנושים ,זה היה בתקופת הנאמן ,זו הלוואה שלא??...
מר סאמי תלאוי :צריך גם לציין שה 86-כולל הלוואה של ,32.5
מר אריק ברמי,22 :
מר סאמי תלאוי,32 :
מר אריק ברמי :נשאר  22ראיתי.
מר סאמי תלאוי :לא ,לא 20 .היתרה זו הלוואה רגילה שניתנה בשנת  2012בדקיסה .אבל ה66-
זה כולל ה 32.5-הלוואה מותנה.
מר אריק ברמי :בסדר .אני אומר ,כל הכסף הזה הלך לתשלום של נושים.
מר סאמי תלאוי.32.5 :
מר אריק ברמי :כל הכסף הזה הלך לתשלום של נושים ,והוא בכלל לא משחק בתוך התקציב של
העירייה .הוא חלק שהוא שייך לנושים ,ואנחנו עומדים בינתיים בכבוד רב בדברים האלה .אני
די מסופק ומתגאה במה שהשגנו פה בתקופה שלנו .אני לא הייתי מצליח לעשות את הדברים
האלה לולא הצוות.
אני פה רוצה להודות לגלית המנכ"לית ,למנהלי האגפים ,ולכם ,למערכת הכספים ולכם ,חברי
המועצה ,שנתתם לי את הגיבוי כמעט באופן גורף .פה ושם היו כל מיני זיופים ,אבל בסך הכל
היה בסדר ,הגענו לתוצאות יפות מאוד.
יש לי שני נושאים להעלות .אחד זה התב"רים .בוא תתחיל עם התב"רים.

__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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תב"ר  596השלמת בית ספר עמל

.3

תב"ר  612שיפוץ אולם ספורט

.4

תב"ר  607חידוש אבן סינא ב'

.5

תב"ר  629שיפוצי קיץ

.6

תב"ר  537שיפוץ מבנה העירייה
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מר סאמי תלאוי :יש לנו חמישה תב"רים שנדרשה השתתפות עירייה .לא מצאנו שום מקור,
אלא מקור שקיבלנו אותו זה תקציב אגף ממונות .אז תב"ר  ,596השלמת בי"ס עמל והרחבה.
התב"ר המאושר  9,124,466ממימון משרד החינוך .אנחנו מבקשים להעלות אותו ב900,000-
שקל ,שיעמוד על  10,024,467ממימון תקציב ועדות ממונות ממשרד הפנים.
תב"ר  ,612עומד כיום על  400,000שקל ,מימון טוטו ווינר .אנחנו מבקשים להעמיד אותו ,שיפוץ
אולם ספורט .להעמיד על  600,000שקל ,ש 200,000-שקל מתקציב וועדת ממונות.
תב"ר  607חידוש אבן סינא ב' .למרות הבטחות של משרד החינוך ,כנראה לא נקבל השלמה.
הסכם שהתקבל הוא  .630אנחנו מבקשים להעמיד את התב"ר על מיליון שקל .ההפרש 370,000
שקל מענק ועדות ממונות .תב"ר  629שיפוצים במוסדות החינוך בממון מפעל הפיס סה"כ
תקציב
מאושר  1,200.000שקל.
תב"ר  537שיפוצים במבנה העירייה בממון משרד הפנים סה"כ  ₪ 8,931,000מבקשים להגדיל
ולהעמיד ב 300,000 -שקל מתקציב ועדות ממונות רק שיעמוד על . ₪ 9,231.000
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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מר אריק ברמי :בסדר.
מר סאמי תלאוי :מאושר פה אחד.
מר אריק ברמי :זה הכל?
מר סאמי תלאוי :כן.
הוחלט פה אחד לאשר תב"רים מס' . 537 , 629 , 607 , 612 , 596

.4

אישור לעבודה נוספת לוטרינר העירייה [לא בסדר היום???]

מר אריק ברמי :טוב ,עכשיו אני מבקש אישור לעבודה נוספת אחרי הצהריים לווטרינר של
העירייה .הוא הווטרינר היחידי פה בכל האזור הזה' .יצוין כי אין וטרינר באזור ,מחוץ לשעות
העבודה הינה הכרחית כדי לתת שירות לתושבי האזור וגם להשלים את ההכנסה הנמוכה שיש
לי' .אני ממליץ לאשר לו.
מר שמעון בינון :הוא עובד במשרה מלאה?
מר אריק ברמי :כן .אני ממליץ לאשר לו ... .פה אחד .נא להודיע לו.
הוחלט פה אחד לאשר עבודה נוספת לווטרינ ר העירייה.

.10

שונות.

מר אריק ברמי :נושא אחרון שאני רוצה להעלות זה הנושא של המבקר .יש פה מבקש שאנחנו
בחרנו אותו ,במסגרת ועדת מכרזים .זכה המנהל חשבונות של עיריית טייבה .בחור רציני וטוב.
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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ואני הייתי מאוד בעדו וכולנו הצבענו פה אחד למינויו.
בינתיים המערכת עובדת פה עקום .כי מי שאמור היה להיות עיר ידע שהוא הולך להיות ראש
עיר ,והשני ,מס'  ,2הוא איש שלו .והסיפור הזה ,כתבו את זה מכתב לתנועה לאיכות השלטון
שהגיעה למסקנה ,הגיעה איתו לבית משפט .בית משפט נוטה לפסול אותו .חוסר נתונים,
עו"ד גלית לוי :באופן מאוד מוזר הוא פונה לאיכות השלטון ,שהוא יושב על שטח ציבורי.
מר אריק ברמי :שנייה ,בסדר .אני לא נכנס לשטויות האלה עכשיו .הוא לא מתאים מבחינת
התנועה לאיכות השלטון ,ובית המשפט מבקר הבהרות מאיתנו ומכל המערכת.
מר גבעתי בן יוסף :זה נמצא בהליך משפטי?
מר אריק ברמי :נכון.
מר גבעתי בן יוסף :אז למה לנו להתערב? בוא נראה מה יחליט בית המשפט.
גב' אביטל הכט :מה העילה?
מר אריק ברמי :העילה שיש ניגודי אינטרסים .גם ניגודי אינטרסים וגם חוסר בנתונים .ניגודי
אינטרסים זה כי הוא מנהל חשבונות בטייבה והוא יבוא לבקר את עצמו על תקופה שהוא היה
פה מנהל חשבונות .זה אחד .על זה התבססו פה בבעיות של איכות השלטון .ואז הסתבר שעוד
חסרים לו עוד כל מיני נתונים .ובסדר ,תשמע .אם אנחנו לוקחים פה החלטה של לחכות החלטת
בית משפט ,אני אין לי בעיה .אני לא מתנגד.
עו"ד גלית לוי :אני רוצה לטעון משהו שיהיה לפרוטוקול .בסדר? כי באותו מעמד הלכו ועשו
את מה שעשו ,הבן אדם הזה צריך לעשות את הביקורת אחר כך לא על עצמו ,אלא על אחרים.
מה שהיה עד עכשיו היה ללא מבקר ,כשיש פה גזבר מעולה ,יש פה חשב מעולה ,הכל בסדר .מי
שמבקש את הבקשות האלה צריך לבוא בידיים נקיות .ושזה יהיה רשום בפרוטוקול .צריך לבוא
בידיים נקיות.
מר אריק ברמי :מי ביקש את הבקשות האלה?
עו"ד גלית לוי :אתה אומר שזה בן אדם שהוא ידע שצריך זה,
מר אריק ברמי :לא ,לא .מה שאמרתי פה זה לא משהו מוכח ,ולא משהו זה.
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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עו"ד גלית לוי :בסדר ,מה שאני אומרת –
מר אריק ברמי :זה משמועות .ואני מציין עכשיו שמועות.
עו"ד גלית לוי :מה שאני אומרת ,שלפני שהתנועה לאיכות השלטון בודקת את מר ג'אפר היקר,
שעשה את מלאכתו נאמנה במשך כל התקופה שאני מכירה אותו ,לפני כן שתבוא לבדוק את
המועמדים שנמצאים פה שיושבים על שטח ציבורי ללא היתר .כשהם נבחרו .אז לפני שזה,
קודם כל שזה יהיה רשום ,כדי שזה יהיה בתוך הזה ,זה הכל.
מר אריק ברמי :אוקיי ,בסדר .אנחנו הולכים מה?
עו"ד אהרון בונה :היה דיון ,לפחות אחד ,בבית הדין לעבודה .וגם הוגשה עמדה של המדינה.
העמדה של המדינה היתה נגדנו ,נאמר כך .הצלחתי להוציא ארכה מבית הדין ,ארכה מאוד
ארוכה ,לצורך הידברות עם משרד הפנים ,מתוך תובנה שאם משרד הפנים יהיה איתנו ,אז בית
הדין יהיה איתנו .אבל ההידברות עם משרד הפנים ,התוצאה הסופית שקיבלנו אותה השבוע ,לא
תומכת בנו .כך שזה המצב .לדעתי ,התביעה של התנועה לאיכות השלטון ,תתקבל .כי משרד
הפנים גם תומך,
עו"ד גלית לוי :תספר להם איך מתנהלת התנועה הזאת.
מר אריק ברמי :אוקיי .גבעתי?
מר גבעתי בן יוסף :אני בעד זה ש ,אנחנו לא נקבל פרוטה... .
מר שמעון בינון :יש תהליך הקודם ,של קמר ,שזה עוד לא נגמר .אני עוד לא יודע מה יהיה שם.
של המבקר ,שלכאורה התקן הזה תפוס .כי הוא לא פוטר.
מר אריק ברמי :לא ,לא ,לא .זה קיבלנו אישור,
מר שמעון בינון :התקבל אישור ללכת למכרז ,להמשיך להליכים ,תוך יידוע המועמדים שהנושא
נמצא בהליך משפטי.
עו"ד אהרון בונה :אם כבר זה עלה,
מר אריק ברמי :עזוב ,אנחנו מחכים להחלטת בית המשפט .חבל,
עו"ד גלית לוי :המגמה היא חיובית.
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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מר אריק ברמי :ברור .אני לא הייתי מביא אותו לדיון בוועדת מכרזים אם לא היתה חיובית.
כרגע .
עו"ד גלית לוי :של כולם.
גב' אביטל הכט :אני חושבת שאנחנו צריכים בצורה מפורשת להודיע שאנחנו מחכים להחלטת
בית המשפט .יחד עם זאת ,עמדתנו תקפה ואנחנו אישרנו אותו .הוא בעל הכישורים ,הוא
התחייב בפני הוועדה ,במעמד ההחלטה ,להשלים את ההשכלה הפורמאלית שלו בתור מבקר.
אני באופן אישי נראה לי שזה חלק מהמגמה שליוותה את העירייה הזאת כל השנים שלא יהיה
מבקר .אני חושבת שאנחנו צריכים להוציא מסמך רשמי ,בשמנו ,עם העמדה הזאת.
מר שמעון בינון :אני חושב שאנחנו לא יכולים לקבל החלטה חיובית .העמדה הזו הוצגה לבית
הדין ,הוא לא מקבל אותה.
מר אריק ברמי :טוב ,אני מביא את זה להצבעה .האם אנחנו הולכים עם העמדה של -
מר גבעתי בן יוסף :לחכות לבית המשפט .מה שיחליט .גם אם נגיד כן וגם אם נגיד לא .מה זה?
בית משפט יחליט לא ,אז זה יהיה לא.
עו"ד אהרון בונה :לא ,אבל זה יהיה חיוב בהוצאות.
רו"ח קובי גיזבורג :חכה דקה ,גם אריק ...
מר אריק ברמי :לא יודע ,אני לא מחכה .היה צריך לבוא בזמן ,קובי .אני לא יכול ,יש לי עוד ,אני
לא מתכונן להישאר פה כל החיים יש לי פה עוד ישיבת ועדת בניין ערים.
מר שמעון בינון :מה זאת אומרת חיוב בהוצאות? זאת אומרת אם אנחנו מודיעים עכשיו לבית
הדין,
עו"ד אהרון בונה :אם היינו מודיעים לבית הדין שאנחנו יורדים מזה ,יש סיכוי שהיה מוותר על
הוצאות.
גב' אביטל הכט :איזה מין שיקול זה? אם אנחנו דוגלים בעמדה מסוימת,
מר גבעתי בן יוסף :כמה זמן ייקח בית המשפט?
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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גב' אביטל הכט :אם אנחנו מאמינים בדרכנו ,צריך ...
מר אריק ברמי :אבל העמדה שלנו סדורה ,כתובה ,בחרנו.
עו"ד אהרון בונה :אנחנו בחרנו ,ואני חושב ...
מר אריק ברמי :עכשיו ,אנחנו לא עושים פעלולים .כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה
להחליט אם אנחנו נשארים בעמדה שלנו ,או לא נשארים בעמדה שלנו או מחכים להחלטת בית
משפט.
מר שמעון בינון :אריק ,אבל בינינו ,זה די בעייתי בישיבה האחרונה ,נכון שהיתה החלטה והיתה
החלטה שהעירייה האמינה בה .אני לא הייתי שותף לה ,אבל זה לא משנה .היתה החלטה .אבל
אנחנו נמצאים עכשיו בישיבה האחרונה של הוועדה .יש הליך משפטי ,אז אנחנו מתעסקים בזה
בישיבה האחרונה כאילו ,זה נראה לא טוב .זה אקורד לא טוב לסיום שלנו.
אתה דיברת קודם על מחמאות ועל העבודה הטובה שעשינו .למה לקלקל את זה עם איזשהו דבר
שבונה אומר שככל הנראה העתירה תתקבל .ואם אנחנו נתעקש ,אז אולי גם יחייבו אותנו
בהוצאות .למה לנו ללכת עם ,זה לא מכובד לנו.
רו"ח קובי גיזבורג :בכל מקרה ,צריך גם שבכל מקרה גם לפי  ...משרד הפנים בשלושה חודשים
לפני בחירות ,שלא לדבר ...
מר שמעון בינון :אני לא יודע ,אני לא הייתי עכשיו מקלקל את הזה בהחלטה .לא צריך את זה,
אריק .אף אחד לא יתייחס,
גב' אביטל הכט :אבל אפשר להוסיף טיעונים .אתה יכול גם להגיד להם שהם יכולים ...
מר שמעון בינון :יש פה ,ללכת פה ,תראי -
עו"ד גלית לוי :בית המשפט למעשה ...
רו"ח קובי גיזבורג :אני מאוד ,אני עובד איתו ... .הרבה מכולם.
עו"ד גלית לוי :כל דבר שאנחנו עושים בבית המשפט זה עוד נדבך ,וזה יכול ללכת לקראת
החלט ה .אני חושבת שמה שאמרה אביטל זה דבר כן נכון .וכן צריך לתת את הגב .אם בחרנו בו
מלכתחילה ,בחרתם בו ...
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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גב' אביטל הכט :אני לא חושבת שצריך ללכת נגד הנחיית בית משפט.
מר אריק ברמי :אני רוצה שתקבלו...
עו"ד אהרון בונה :אי אפשר ללכת נגד .בית המשפט יקבל את העתירה,
מר שמעון בינון :זה לא הנחייה .בית משפט זו החלטה .זה לא הנחייה.
גב' אביטל הכט :לא צריך לעשות דווקא בזמן שבית משפט יישב לדון.
מר אריק ברמי :בואו נחזור ונדון בעניין הזה לאחר החלטת בית משפט .מה דעתכם?
מר שמעון בינון :אוקיי.
מר אריק ברמי :תראה ,יש לנו הח לטה כבר .קיבלנו החלטה שהוא הכי מתאים .שהוא מבחינתנו
הכי מתאים .עכשיו בא בית משפט אומר 'רגע ,אני עוד לא החלטתי אם אני רוצה .אם אני יכול
לתת או לא' .אז אם אנחנו נגיד עכשיו עוד פעם!
מר שמעון בינון :לא ,מה שבית משפט אומר בעצם ,אתם החלטתם מה שהחלטתם בשעתו.
עכשיו משרד הפנים נתן את דעתו.
מר אריק ברמי :הוא עוד לא נתן.
מר שמעון בינון :את חוות דעתו ,את ההתייחסות שלו.
מר אריק ברמי :הוא עוד לא נתן.
מר שמעון בינון :לא נכון ,זה מה שאומר בונה.
מר אריק ברמי :הוא ביקש הבהרות.
רו"ח קובי גיזבורג :לא ,אבל הוא גם כתב שם ,בית משפט.
עו"ד אהרון בונה :זה היה צריך ,קיבלנו ארכות וארכות .קיבלנו חודשים כדי לגמור משא ומתן
עם משרד הפנים .המשא ומתן לא הסתיים בהצלחה.
מר שמעון בינון :אז בא בית הדין עכשיו ואומר' :תראו ,זאת העמדה של משרד הפנים .האם
אתם נשארים נאמנים לעמדה שלכם ,לאור העמדה של משרד הפנים? תגידו לנו .אם אתם
מרכינים ראש לפני משרד הפנים ,שהוא זה שבסופו של דבר...
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה

بلــدية الطــيبة
ديوان رئيس اللجنة المعينة
هاتف0722563431 :
فاكس09-7990355 :

עם הפנים לתושב
Leshkah.taybe@gmail.com

עיריית טייבה
לשכת יו"ר הועדה
הממונה
טלפון09-7992590 :
פקס09-7993399 :

עו"ד גלית לוי :אז אנחנו לא נרכין ראש.
מר שמעון בינון :רגע .שהוא זה שאמור לאשר את המינוי.
רו"ח קובי גיזבורג :אריק ,אולי כן כדאי לקרוא ,זה סעיף קצר ,מה כתב משרד הפנים.
מר אריק ברמי :איפה זה פה?
רו"ח קובי גיזבורג :אני אגיד לך ,כן' .שלום רב .בטרם נכריע בסוגית ניגוד עניינים עובדתית,
אשר תהיה רלוונטית אך ורק לאחר הכרעה בעניין עמידתו של מר ג'אפר בדרישות הסף ,יש
לבחון אם המועמד אכן עומד בתנאי הסף )2 .אישור העסקה אשר צורף לחוות דעת מיום
 30.9.2015של עו"ד הברמן כנספח  4אינו  ...כללי ואינו מציין את ערכי העסקתו של העובד ואף
אינו מציין את היקף משרתו )3 .לכאורה נראה כי המועמד רכש את ניסיונו בביקורת במסגרת
עבודתו בשעות אחר הצהריים ,כשאין זה עיסוקו העיקרי .מה שאינו תואם חוזר מנכ"ל ,4/2009
בנושא של המבקר .לאור האמור לעיל ,אבקשכם להשלים מסמכים לעניין ניסיונו להמציא
אישור העסקה המלמד הן על תקופת העסקה המדויקת והן על חלקיות המשרה )5 .אדגיש כי לא
ניתן למנות א ת המועמד כמבקר עד לסיום הבדיקה' .יותר ברור מזה לא צריך להיות.
עו"ד גלית לוי :הוא יותר מדבר  ...מסמכי העסקה.
רו"ח קובי גיזבורג :לא ,ממש לא.
עו"ד גלית לוי :לא דיבר על ניגוד העניינים.
מר שמעון בינון :כבר היינו בסרט הזה.
רו"ח קובי גיזבורג :זה בלי קשר לניגוד העניינים .ואני אומר את זה כמי שמעריך את ג'אפר פה
יותר מכולם.
עו"ד אהרון בונה :עו"ד הברמן למטרה מאוד ברורה .ואנחנו רואים שזה תקוע.
רו"ח קובי גיזבורג :והיא אומרת' :אין למנות מבקר עד להשלמת הבדיקה' .אז חשוב שזה יהיה
בפני חברי המועצה.

__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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עו"ד אהרון בונה :משרד הפנים רצו עוד דברים שלא היו.
מר שמעון בינון :ההצעה שעומדת על הפרק זה לא למנות אותו .זה להודיע לבית הדין שלמרות
המכתב של משרד הפנים אנחנו בעד דחיית העתירה ולאפשר את המינוי שלו .זו בעצם
המשמעות של מה שעומד על הפרק .אני חושב שזה לא נכון .א' ,זה לא יתקבל .ב' ,זה לא ראוי
לנו ,בישיבה האחרונה לעשות את זה .זה סתם ,לא יודע איזה התעקשות יש בזה .זה ממש
בעייתי .ממש ממש בעייתי .אני חושב שזה לא ראוי.
מר אריק ברמי :טוב.
עו"ד גלית לוי :כמה גועל יש בפוליטיקה.
מר אריק ברמי :כן ,מה אנחנו ,מה ההצעה שלך ,גבעתי?
מר גבעתי בן יוסף :ההצעה שלי אני אמרתי .להמתין לבית המשפט .זה הכי נכון .וכמובן המלצה
שלנו ...
מר אריק ברמי :כן ,מר אומר כבודו?
מר שמעון בינון :אני חושב שמה שאומר בעצם גבעתי זה,
מר אריק ברמי :לא ,למה אתה,
מר שמעון בינון :לא ,אני אומר,
מר אריק ברמי :למה אתה מתרגם?
עו"ד גלית לוי :אתה מתרגם רק את איציק .בוא נעשה עסק .אתה רק את איציק אתה תתרגם.
מר שמעון בינון :היתרון בהצעה של גבעתי זה שבעצם אנחנו עוקפים את הבעיה .אנחנו לא
אומרים למשרד הפנים אנחנו מקבלים את זה.
מר אריק ברמי :הבנתי .אביטל ,מה את אומרת?
מר שמעון בינון :הם משאירים לבית הדין לקבוע ,ואנחנו נשוב ונדון אחרי זה.
מר אריק ברמי :גב' הכט היקרה.
גב' אביטל הכט :אני חושבת שאחרי ששמעתי מה שקובי הקריא ,ידינו כבולות .משרד הפנים
__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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ביקש להמתין ,ואין ברירה.

מר אריק ברמי :אוקיי .אז המלצה של גבעתי התקבלה ואין מה לעשות .אנחנו נמתין להחלטת
בית משפט ונראה מה יהיה הלאה .זאת אומרת שהברמן עובד ,אני מקווה לא מפסיקים לו את
העבודה .נותנים לו לסיים את העבודה.
מר שמעון בינון :אני מבין שההוצאות שייפסקו לא יפגעו באיזון התקציבי של העירייה.
מר אריק ברמי :יכול להיות.
מר שמעון בינון :זה לא יהיה  20מיליון.
עו"ד גלית לוי :הדבר היחיד שיפגע באיזון זה שאריק לא יהיה פה.

__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה
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ריכוז החלטות

.2

תב"ר  596השלמת בית ספר עמל

.3

תב"ר  612שיפוץ אולם ספורט

.4

תב"ר  607חידוש אבן סינא ב'

.5

תב"ר  629שיפוצי קיץ

.6

תב"ר  537שיפוץ מבנה העירייה

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים מס' . 537 , 629 , 607 , 612 , 596

.4

אישור לעבודה נוספת לוטרינר העירייה

הוחלט פה אחד לאשר עבודה נוספת לוטרינר העירייה.

__________________
סאמי תלאוי
גזבר העירייה

