
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 ג' באלול תשע"ו,  – 6.9.16מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג',  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג' 19:00בשעה 

 6 

 7 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 8 סגן ומ"מ ראש העיר  דימיטרי אפשטיין 

 9 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 10 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן 

 11 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 12 חבר מועצה   דורון משה 

 13 חבר מועצה   עו"ד דוד בניאשווילי 

 14 חבר מועצה  עופר אלקיים 

 15 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 16 חבר מועצה  אייל וייזראינג' 

 17 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 18 חבר מועצה   יוסי זיגלמן 

 19 רת מועצהחב   דבורה כהן 

 20 

 21 

 22 חברת מועצה   שרית מולכו נעדרו:

 23 חבר מועצה  אשר שמואלי 

 24 חבר מועצה   אור כהן 

 25 חבר מועצה  ד"ר אדוארד ברלנד 

 26 

 27 

 28 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016בספטמבר  6ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 גזבר העירייה   חגי שוורץ נכחו:

 2 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 3 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל 

 4 מבקר העירייה    יורם לוי  

 5 מועצה מרכזת ישיבות   תמי רבן 

 6 

 7 

 8 . תב"רים: 1

 9 ₪  900,000 עבודות פיתוח מפעל המים הגדלה בסך: 2/506091

 10 הכנסות מבעלים.  284מתב"ר מס' מקור המימון:                   

 11 ₪  180,000 הסדרת נגישות למוסדות חינוך הגדלה בסך: 2/605084

 12 משרד החינוך. מקור המימון:                  

 13 ₪  100,000 ים במוסדות חינוך הגדלה בסך:חידוש מבנ 2/798081

 14 עמל.  –רשת מקור המימון:                  

 15 ₪  2,650,000  הגדלה בסך:  2016פיתוח עירוני כללי  2/817074

 16 ₪  1,850,000מהיטל השבחה  מקורות המימון:                 

 17 ₪  800,000מהיטל כביש                                               

 18 התקציב מיועד לפיתוח תשתיות כבישים ושבילים,                  

 19 חזות העיר ועבודות במוסדות חינוך.                   

 20 

 21 חן.  -מר אברהם בר הוספת חבר לוועדת ערר ארנונה: . 2

 22 

 23  -חילופי גברי בוועדת ביקורת  . 3

 24 ועצה מר דורון משה. החלפת סגנית ראש העיר גב' אורנה שטרקמן בחבר המ    

 25 

 26 . אישור המועצה למינוי הגב' תמי רבן כמרכזת ישיבות המועצה לאור יציאתה 4

 27 לגמלאות של הגב' עדה כהן.     

 28 
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 1 פרוטוקול

  2 

 3 אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הסעיף הראשון תב"רים. מר ז. סבג:

 4 אדוני ראש העיר, אני יכול? ד בניאשווילי:"עו

 5 ר את הדלת.בבקשה, סגו מר ז. סבג:

 6רציתי ברשות חברי המועצה לנצל את הפורום הזה שהוא בעצם  ד בניאשווילי:"עו

 7הפורום של נבחרי ונציגי הציבור לאור ההישגים של מערכת החינוך 

 8בעיר שהתפרסמו ולברך את ראש העיר, את אנשי אגף החינוך בעירייה, 

 9אמת את המנהלים, אנשי הצוות החינוכי של בתי הספר על ההישגים ב

 10הישגים יפים מאוד, נותנים קרדיט לנהריה, בסך הכל בתוצאות 

 11רשמיות של משרד החינוך התפרסם שבעצם בתי הספר כאן החטיבות 

 12הם המובילים באזור הזה אם לא המובילים באזור הזה ובסך הכל 

 13אנחנו, אני חושב שצריך בהצהרה משותפת, לא דווקא עניין פוליטי, 

 14לעוסקים במלאכה הזו וידע כל איש הצהרה משותפת לשלוח ברכות 

 15 שהתוצאה הייתה 

 16 אני מאוד לא שותף להצהרה הזאת. א. וייזר: 'אינג

 17 תראה, זה לא עניין לניגוח פוליטי, זה תוצאות של משרד החינוך. ד בניאשווילי:"עו

 18 אמרת הצהרה משותפת, אני לא ... א. וייזר: 'אינג

 19 זה משרד החינוך. ד בניאשווילי:"עו

 20 אבל אני לא שותף להצהרות. אתה יכול להגיד  וייזר:א.  'אינג

 21 תן לו... מר ע. אלקיים:

 22באמת, אם אני רוצה לעשות מזה ניגוח פוליטי אני מוציא מפה את  ד בניאשווילי:"עו

 23הפרוטוקול לפני שלושה חודשים עם מר זיגלמן שהיום מתברר הכל 

 24מי היה עורבא פרח, אבל בוא נישאר בצד החיובי ובאמת ידע כל 

 25שעוסק בחינוך שנציגי הציבור, לפחות אלה שכן מצטרפים לברכה, 

 26מעריכים את האהבה, המחשבה, הלב, גם בשעות העבודה וגם תוצאות 

 27כאלה אי אפשר להשיג בלי לעשות מאמץ יתר על העבודה הרגילה 

 28ואנחנו רוצים שידעו שאנחנו מעריכים את זה, שאו ברכה ומי יתן 
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 1 ונזכה לעוד חדשות טובות.

 2אני מציע הצעה, רק להשלים את מה שאמרת, אני מציע לקיים דיון  א. וייזר: 'ינגא

 3 בנושא סגל החינוך בנהריה. 

 4 מי בעד? עזוב  מר ז. סבג:

 5 מה דיון? יש משרד חינוך, אנחנו קיבלנו פה בנהריה, קיבלנו בנהריה  ד בניאשווילי:"עו

 6 תאכל את הכובע, תאכל את הכובע. מר ז. סבג:

 7 אני לא הולך עם כובע. יזר:א. וי 'אינג

 8 קיבלנו בנהריה ארבעת החטיבות תגמור דיפרנציאלי. ד בניאשווילי:"עו

 9 תאכל, למה אתה לא מקשיב, תאכל, תאכל את הכובע!  מר ז. סבג:

 10 זה שחור על גבי לבן, מה יש להתווכח עם העובדות.  ד בניאשווילי:"עו

 11 למה אתם פוחדים לקיים דיון? מר י. זיגלמן:

 12 אתה יודע מה שמוזר? בניאשווילי:ד "עו

 13 הרי, הרי, תן לי רגע  מר ז. סבג:

 14 הלא זה לא עניין פוליטי, זה עובדות ד בניאשווילי:"עו

 15 אל תפחד, כי אתה ... מר ז. סבג:

 16 זה לא היה פוליטי.  ד בניאשווילי:"עו

 17 .49.5סולקת משם ועוד בגרות היו  מר ז. סבג:

 18 ים שלך אנחנו מכירים.עזוב, באמת, את השקר מר י. זיגלמן:

 19 . אתה לא נעים לך! 79עכשיו זה  מר ז. סבג:

 20 נקיים דיון, תיתן לדבר מר י. זיגלמן:

 21 לא נעים לך, זה עובדות! זה בדיוק!  מר ז. סבג:

 22 ואז נראה מה ההישגים. מר י. זיגלמן:

 23 על מה לדבר? על השקרים שלך?!  מר ז. סבג:

 24 שלך השקרים, לא שלי.  מר י. זיגלמן:

 25 יוסי זיגלמן היה מנהל שלי ואנחנו בבית הספר הערצנו אותו  א. וייזר: 'גאינ

 26 הסעיף הראשון, הסעיף הראשון  מר ז. סבג:

 27 וידענו איזה מנהל הוא, איזה מנהל ואיזה ... א. וייזר: 'אינג

 28 מי רוצה להתייחס לתב"רים?  מר ז. סבג:
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 1 אני רוצה להתייחס. א. וייזר: 'אינג

 2 בבקשה מר ז. סבג:

 3הגשתי מכתב לעירייה, אני מבין שקיבלת את המכתב, זה לא שונה  א. וייזר: 'גאינ

 4 מהתלונות שהיו לנו בעבר על התב"רים.

 5 בסדר מר ז. סבג:

 6התב"רים, לא להפריע לי בבקשה. התב"רים מוגשים שלא כדין באופן  א. וייזר: 'אינג

 7 חד משמעי.

 8 לטענתך. מר ז. סבג:

 9 דקות 5-בבקשה את האני רוצה לסיים  א. וייזר: 'אינג

 10 בסדר, הלאה, הלאה, הלאה מר ז. סבג:

 11לאמר את דעתי, התב"רים מוגשים שלא כדין, יש חוזר מנכ"ל בנושא  א. וייזר: 'אינג

 12ימים  10התב"רים, זימון הישיבה לא מתבצע, זימון צריך להיות 

 13מראש, זימון לישיבה, לא הודעה על תב"רים אלא זימון ישיבה. 

 14ם הוא לא פירוט לפי הנוהל, הכנסות בעלים, לא הפירוט של התב"רי

 15ברור פה ממה זה הכנסות בעלים, איזה הכנסות בעלים, אנחנו צריכים 

 16לראות שהכנסות הבעלים מתאים להוצאה של התב"ר, לא מפורט פה 

 17איזה הכנסות בעלים, ממה זה מגיע, מאיזה מקורות, זה בסעיף 

 18תוח העירוני הכללי הראשון. בסעיף האחרון של התקציב שמיועד לפי

 19 הזה אין לנו מושג על מה מדובר פה. 

 20 כל פעם, כל הזמן אתה חוזר על זה, כל הזמן. מר ז. סבג:

 21 אתה צודק, אבל אני אגיד לך מה. א. וייזר: 'אינג

 22 מותר גם לתקן. דובר:

 23אני בטוח שאתה תתקן את זה בישיבה הבאה כי אנחנו מכינים עתירה  א. וייזר: 'אינג

 24 א ואני, עתירה תהיה בישיבה בהאה כבר. משפטית בנוש

 25 תרשום כמה פעמים אתה הגשת ואכלת אותה בגדול, חבל שלא ... מר ז. סבג:

 26 בוא נדבר לגופו של עניין, זה לא פה גן ילדים. א. וייזר: 'אינג

 27 טוב מר ז. סבג:

 28לגופו של עניין אני בטוח שתשנה את זה בישיבה הבאה ולא נראה את  א. וייזר: 'אינג
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 1 ב"ר הכללי הזה, זה ה, תהיה הגשה של עתירה הת

 2 איך זה צריך להיות לדעתך?  ד א. סודאי:"עו

 3 אתה רוצה לדון בזה? א. וייזר: 'אינג

 4 לא, מעניין אותי.  ד א. סודאי:"עו

 5אני בטוח שהיועץ המשפטי ושאר האנשים שנוגעים יודעים איך לפרט  א. וייזר: 'אינג

 6 את התב"ר ויודעים 

 7 זה צריך להיות פירוט. :ד א. סודאי"עו

 8 נכון, נכון, אני מסכים אתך. א. וייזר: 'אינג

 9 היועץ המשפטי ממלא פיו מים כרגיל. ד א. סודאי:"עו

 10היועץ המשפטי שלח תשובה לעורך הדין של אדון וייזר שדוחה את  עו"ד א. ארבל:

 11 טענותיו בצורה מפורטת וברורה. 

 12נחנו לא ניאלץ להיפגש בבית משפט בנושא אז אני אומר, אני מקווה שא א. וייזר: 'אינג

 13 הזה.

 14 שמענו, שמענו  מר ז. סבג:

 15 אם כן אז ניפגש.  א. וייזר: 'אינג

 16 שמענו, שמענו  מר ז. סבג:

 17 אייל, יכול להיות שבית המשפט יגיד תחזירו את זה לראש העיר וזהו.  ד א. סודאי:"עו

 18 יכול להיות. א. וייזר: 'אינג

 19 ס?מי רוצה להתייח מר ז. סבג:

 20 בוא נראה. א. וייזר: 'אינג

 21 אתה מצביע על ה)מלה לא ברורה( כולו? ד א. סודאי:"עו

 22 זה מאוד חשוב.  א. וייזר: 'אינג

 23 כן מר ז. סבג:

 24 זה מאוד חשוב מה שאורן אומר.  א. וייזר: 'אינג

 25 בסדר, הלאה. מר ז. סבג:

 26ופן חד הצבעה על התב"רים כמקשה אחת היא עבירה על הנוהל בא א. וייזר: 'אינג

 27 משמעי, רק שתדעו את זה, אתם מצביעים.

 28 בסדר, הלאה, הלאה מר ז. סבג:
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 1 שתדעו את זה. א. וייזר: 'אינג

 2 בסדר?  מר ז. סבג:

 3 אדוני למה לא עושה סעיף סעיף? ד א. סודאי:"עו

 4 עכשיו  מר ז. סבג:

 5 אתה מאלץ אותנו להצביע נגד אם אתה עושה את הכל ביחד.  דובר:

 6 דברים שאי אפשר להסכים להם.יש  ד א. סודאי:"עו

 7 אורן, אי אפשר לבוא ולהתחיל על כל  מר ז. סבג:

 8 .4יש פה בסך הכל  ד א. סודאי:"עו

 9 מי שרוצה, אפשר, מי שרוצה לבוא לעיין הכל פתוח מר ז. סבג:

 10 לא א. וייזר: 'אינג

 11 תבדקו את העניין.  מר ז. סבג:

 12 לא, אנחנו לא צריך לזמן אותנו. א. וייזר: 'אינג

 13 ימים יש לך, תשאל כמה שאלות שאתה רוצה.  10למה לא?  ד בניאשווילי:"עו

 14 דוד, אתה עו"ד, נכון? א. וייזר: 'אינג

 15 ימים יש לך. 10 ד בניאשווילי:"עו

 16צריך לזמן אותנו, לא, צריך לשלוח לנו את הדברים, לשלוח לנו אותם,  א. וייזר: 'אינג

 17 ה ש... לא להגיד למה אתם לא יכולים לבוא לראות, זה מ

 18 גם בית משפט שלח אותך ...  מר ז. סבג:

 19 מישהו הסתיר ממך משהו? תשאל מה שאתה רוצה. ד בניאשווילי:"עו

 20 ...שלח אותך. מר ז. סבג:

 21בוא אני אגיד לך, בחצי מהפעמים ניצחתי במשפטים, אם היה לי עורך  א. וייזר: 'אינג

 22 מיליון שקל על חשבון הציבור הייתי מנצח ... 3-דין ב

 23 מי בעד לאשר את הבקשה? מי נגד? תודה רבה. אף אחד לא נמנע.  ז. סבג: מר

 24אני מבקש לפרוטוקול, אני לא מצביע, אני נגד ההעלאה של הדבר, לא  א. וייזר: 'אינג

 25נגד ההצבעה, שיירשם בפרוטוקול שאני מתנגד להעלאה של הסעיף, 

 26 לזה אני התנגדתי, לא ל, אני לא מצביע. 

 27 אין דבר כזה, זה הכל, זה לא ...  מר ז. סבג:

 28 זה מאוד משנה... א. וייזר: 'אינג
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 1 זה לא הולך לפי בקשתך.  מר ז. סבג:

 2שיירשם בפרוטוקול מה שאני אמרתי, אני לא מצביע בהצבעה, אני  א. וייזר: 'אינג

 3 מתנגד להעלאה. 

 4 . 2אל תפריע לי, סעיף  מר ז. סבג:

 5 ת, זה מלכוד.זה מלכוד, אין מה לעשו ד א. סודאי:"עו

 6 יש  מר ז. סבג:

 7 אני מתנגד. ד א. סודאי:"עו

 8 ? 2למי? סעיף  מר ז. סבג:

 9 . 2סעיף  ד א. סודאי:"עו

 10 מי בעד?  מר ז. סבג:

 11מי זה האדון? אני רק מבקש לשמוע קצת, יכול להיות שהוא איש טוב,  א. וייזר: 'אינג

 12 לא טוב, אני לא יודע מי זה. 

 13 הל בנק מזרחי ואיש מכובד.מילא תפקיד סגן מנ מר ז. סבג:

 14איך הוא קשור לוועדת ארנונה, למה מוסיפים בן אדם? אני לא אומר  א. וייזר: 'אינג

 15 שאני מתנגד, אני באמת לא מכיר ואין לי 

 16 מישהו עזב ו...  מר ז. סבג:

 17 מי עזב? מי עזב? או.קי. א. וייזר: 'אינג

 18 באמת זה שאלה מעניינת.  מר ז. סבג:

 19 י חושב שיש פה אנ ד א. סודאי:"עו

 20אי אפשר לקבל את האינפורמציה מי עזב? בן אדם מביא שם, תצביע,  מר י. זיגלמן:

 21 לא מכירים אותו.

 22 בוא נשמע קצת על מה מדובר. א. וייזר: 'אינג

 23 עוד פעם, אני חושב עם כל הכבוד ד א. סודאי:"עו

 24שלך, אני מבקש, פעם ראשונה, פעם שניה, תכניס את הפלאפון לכיס  מר ז. סבג:

 25 אני מזהיר אותך, או שאני סוגר את הישיבה.

 26אני אגיד לך כזה דבר, למרות שאתה לא מכבד אותי אני כן מכבד  א. וייזר: 'אינג

 27 אותך ואני אכניס את הפלאפון. 

 28 אתה לא תכבד, אם לא, אני ישר אעלה להצבעה. מר ז. סבג:
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 1 והיא גן ילדים. אני מכבד את הבקשה שלך למרות שהיא שרירותית א. וייזר: 'אינג

 2 בסדר מר ז. סבג:

 3 אני מכבד את הבקשה שלך. א. וייזר: 'אינג

 4 אני מזהיר אותך, פעם הבאה אתה יודע שאני יכול להוציא אותך. מר ז. סבג:

 5 מאה אחוז, אתה יכול להוציא אותי. א. וייזר: 'אינג

 6אתה יודע, אם אתה לא יודע אני יכול להוציא אותך. אל תיתן לי  מר ז. סבג:

 7 להשתמש בסעיף הזה, כן בבקשה.

 8ממה שאני שומע מאנשי הארנונה שמופיעים בוועדה, מר יעקב אוחיון  :מר א. ארבל

 9כבר לא מופיע להרכבים ואנחנו רוצים שיהיו מספיק הרכבים ולכן 

 10 אנחנו ביקשנו למנות את מר אברהם בר חן. 

 11 מה הרקע שלו? א. וייזר: 'אינג

 12 ום פנסיונר, היה במשך שנים מנהל סניף האיש תושב העיר, הי :מר א. ארבל

 13 עזוב, עוד מעט תגיד לי מה המספר נעליים שלו עוד מעט. מר ז. סבג:

 14 לא צריך לדעת אפילו מי הבן אדם.  מר י. זיגלמן:

 15 טוב,  טוב, מי בעד ...  מר ז. סבג:

 16 לא התייחסתי. ד א. סודאי:"עו

 17 הוא רוצה להגיד משהו. מר י. זיגלמן:

 18  מי? מר ז. סבג:

 19 אני התחלתי פשוט. ד א. סודאי:"עו

 20 בבקשה.  מר ז. סבג:

 21אני חושב שחוות הדעת שלך היא גם אם היא נכונה היא לא במקומה,  ד א. סודאי:"עו

 22אני חושב שיש פה טעם לפגם, יש פה מראית עין שלא עולה מחוות 

 23 הדעת שלך. האיש הוא, צריך להגיד, הוא יזם בנייה בעיר. 

 24 ?איך? איך מר ז. סבג:

 25 הוא בונה בנהריה, כמה שאני יודע הוא בונה בנהריה. ד א. סודאי:"עו

 26 אורן, תבדוק. תראה, תן לי, אני גם ... בבקשה. מר ז. סבג:

 27 צריך לבדוק את זה. ד א. סודאי:"עו

 28 בוא תבדוק, אם הוא באמת  מר ז. סבג:
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 1 כשאני חושב שיש פה חשד וטעם לפגם, אני אגיד.  ד א. סודאי:"עו

 2תן לי בבקשה, אם בן אדם בונה מאה אחוז אתה צודק הוא לא צריך  :מר ז. סבג

 3להיות, ואם לא, הוא הפסיק, אם היה וההפסיק גם אני חושב שלא 

 4צריך לפסול אותו, בסדר? אנחנו מאשרים אותו, תן לי רק שניה, אנחנו 

 5מאשרים אותו בתנאי אחד, במידה והוא מכהן, לא יודע, מנהל חברת 

 6 נפסול אותו. בנייה כמובן אנחנו

 7אין לי שום דבר נגד האיש, הוא איש ישר, הוא איש הגון, אבל אני  ד א. סודאי:"עו

 8 -חושב ש

 9 אני עוד הפעם, אם זה נכון אנחנו לא מאשרים אותו. מר ז. סבג:

 10 יש פה בעיה  ד א. סודאי:"עו

 11 אם כן אז אנחנו, איך אומרים? מר ז. סבג:

 12 היועץ המשפטי...למראית עין אני חושב ש ד א. סודאי:"עו

 13 מי בעד לאשר? לאשר?  מר ז. סבג:

 14 אז מצביעים על תנאי? מר י. זיגלמן:

 15 מי נגד?  מר ז. סבג:

 16 אני בהתאם לנתונים... אני מתנגד א. וייזר: 'אינג

 17 תן לי בבקשה.  מר ז. סבג:

 18 בואו תבדקו את הנושא. א. וייזר: 'אינג

 19 אפשר? מר ז. סבג:

 20 ברור, ברור מר ע. אלקיים:

 21 -אם, אם האדון הזה קבלן או בונה, לא משנה איך קוראים ל . סבג:מר ז

 22 יזם מר י. זיגלמן:

 23 יזם, לא חשוב מה, אז כמובן אנחנו לא מאשרים אותו. מר ז. סבג:

 24 אני חושב שזה להכשיל אותו גם. ד א. סודאי:"עו

 25 אבל בוא נדחה את ההצבעה לישיבה הבאה, לא יקרה כלום עד אז. א. וייזר: 'אינג

 26 אנחנו מאשרים אותו, בסדר? אושר. ז. סבג:מר 

 27 בתנאים האלה אני מתנגד.  א. וייזר: 'אינג

 28 . מי בעד בבקשה 3עכשיו  מר ז. סבג:
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 1 אדוני,  ד א. סודאי:"עו

 2 אני רוצה  מר י. זיגלמן:

 3 יש לי עוד שאלה ד א. סודאי:"עו

 4 כן מר ז. סבג:

 5 אני בוועדת ביקורת.  ד א. סודאי:"עו

 6 ועדת ביקורת בכלל? מה מאשרים? יש  מר י. זיגלמן:

 7אני בוועדת ביקורת, ועדה מאוד חשובה, אני לא זוכר מתי התכנסה  ד א. סודאי:"עו

 8פעם אחרונה, באמת אני אומר את זה, לא יודע למה, אם זה הגברת 

 9שמחליטה מתי, אדוני ראש העיר מחליט מתי, אין לי מושג, לא 

 10 התכנסה. 

 11 אבל אין שום קשר  מר ז. סבג:

 12 יש חילופי גבריי שם, אדוני, מה אתה מחליט? שתתכנס. ד א. סודאי:"עו

 13אורן, אין שום קשר לאישור, שלא התכנסה זה אופרה אחרת, קודם כל  מר ז. סבג:

 14 צריך לאשר את השינוי. 

 15 אין לי בעיה, שיהיה. ד א. סודאי:"עו

 16 מי בעד הבקשה? מר ז. סבג:

 17 יף.אני רוצה להגיב, להגיב לסע א. וייזר: 'אינג

 18 מי בבקשה  מר ז. סבג:

 19 אתה לא תיתן לי להגיב? א. וייזר: 'אינג

 20 מי נגד?  מר ז. סבג:

 21 שיירשם בבקשה בפרוטוקול  א. וייזר: 'אינג

 22 אתה, אתה שעון מעורר, אני צריך לעשות ממך שעון מעורר, בסדר? מר ז. סבג:

 23 רשם בבקשהאתה צודק, שעון מעורר, אמרת להכניס את הטלפון. שיי א. וייזר: 'אינג

 24 אתה לא מאשר שום דבר, בסדר. מר ז. סבג:

 25 שלא ניתן לי להגיב חמש דקות.   א. וייזר: 'אינג

 26 ... יכול להגיד מה שהוא רוצה.  מר ז. סבג:

 27 כל ההתנהלות הזאת תיכנס... א. וייזר: 'אינג

 28 זה רק לידיעה, רבותי, תודה רבה, הישיבה נעולה. 4 מר ז. סבג:
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 1 לידיעה? זה לא לידיעה אדוני, זה לא ידיעה אדוני.  מה זה  ד א. סודאי:"עו

 2 למה לא? מר ז. סבג:

 3 זה חייב.  ד א. סודאי:"עו

 4 זה אישור.  א. וייזר: 'אינג

 5 בבקשה, מי בעד להרים את היד. מר ז. סבג:

 6 לא, אדוני, יש לי מה להגיד. ד א. סודאי:"עו

 7 ?4במה אנחנו, בסעיף  א. וייזר: 'אינג

 8 ניה, יש לי מה להגיד על זה.רק ש ד א. סודאי:"עו

 9 בבקשה, מה יש לך להגיד? מר ז. סבג:

 10אדוני, המינוי הזה כפי שהוא מובא לא חוקי, זאת אומרת האישה, עם  ד א. סודאי:"עו

 11כל הכבוד לה, הגברת הנכבדה, אין לה את הקריטריונים שהחוק דורש 

 12כדי למלא את התפקיד הזה אדוני והסעיף מדבר על זה במפורש. אני 

 13יכול להקריא לאדוני את התקנון של פקודת העיריות, אני לא יודע אם 

 14היועץ המשפטי מודע לזה בכלל, כנראה שלא, אז אני ככה אעיר את 

 15תשומת לבך לסעיף הרלוונטי, אני רוצה שתגיד לי גם האם אותה גברת 

 16חוץ מהמ"מים שהיא ממנה, היא ראש ענף, יש לה תפקיד של ראש 

 17 ענף?

 18 יא מנהלת כוח אדם.ה עו"ד א. ארבל:

 19 שאלתי אם היא ראש ענף. ד א. סודאי:"עו

 20 מה זה ענף? עו"ד א. ארבל:

 21 אתה תענה לי, אתה היועץ המשפטי. ד א. סודאי:"עו

 22 אני אענה לך. ד א. ארבל:"עו

 23 כן, אתה תענה לי. ד א. סודאי:"עו

 24 כן, אני אענה לך בבקשה.  ד א. ארבל:"עו

 25שניה, אם הענף כפי שהיועץ המשפטי יסביר,  מה זה ענף? אם אתה, ד א. סודאי:"עו

 26ואני אקריא את הסעיף ברשותך אדוני, הוא יענה, אם זה נכון אין לי 

 27 בעיה, אבל עושה רושם 

 28 אבל אולי יש לזה הגדרות שונות? מר ז. סבג:
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 1 בוא נראה, בשביל זה הוא יועץ משפטי אדוני. ד א. סודאי:"עו

 2 אולי זה עניין של פרשנות? מר ז. סבג:

 3 אז אין בעיה, אז אין בעיה  ד א. סודאי:"עו

 4 נו אז מה? מר ז. סבג:

 5 זה פרשנות, אז מה? ד א. סודאי:"עו

 6 אז הוא יתן לך פרשנות  מר ז. סבג:

 7אז הוא לא נתן שום חוות דעת פה, זה לפי חוק אומר, מרכז אדוני,  ד א. סודאי:"עו

 8את  מאחר והתפקיד שיעדת לה זה מרכז ישיבות המועצה, אני מפנה

 9בהגדרות של פרק ראשון כללי לפקודת העיריות, "מרכז  1אדוני לסעיף 

 10ישיבות המועצה, עובד עירייה בדרג שלא יפחת מדרג של ראש ענף 

 11שראש העירייה הטיל עליו." זאת אומרת אם היא ראש ענף לפי 

 12הקריטריונים שראש העיר חושב או שהיועץ המשפטי חושב אז היא 

 13י לא חושב שהיא ראש ענף, אין מ"מ שהוא עונה כנראה על הסעיף, אנ

 14, היא מ"מית, לכן המינוי 7ראש ענף אדוני, היא כרגע מ"מ, היא בדרג 

 15 שלה אדוני הוא לא חוקי.

 16 יופי מר ז. סבג:

 17אם אדוני ירצה למנות אותה זה עניין אחר, אני לא אעשה מזה עניין,  ד א. סודאי:"עו

 18 אבל המינוי הוא לא חוקי.

 19 שוב לי מאוד אבל ח מר ז. סבג:

 20 אני מאוד אשמח אם הוא יתן לנו חוות דעת. ד א. סודאי:"עו

 21 תן לי בבקשה התייחסות.  מר ז. סבג:

 22ראשית הגדרה של ענף לא קיימת בשום מקום, אין, הגדרה של המלה  ד א. ארבל:"עו

 23 ענף 

 24 הוא לא הפריע לך. מר ז. סבג:

 25לאת תפקיד מזה שבע הגדרה של המלה ענף לא קיימת. הגברת ממ ד א. ארבל:"עו

 26 שנים? 

 27 שמונה גב' ת. רבן:

 28שמונה שנים כמנהלת כוח אדם בפועל של העירייה. אנחנו רואים את  ד א. ארבל:"עו
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 1התפקיד הזה כתפקיד שעונה על ההגדרה הזאת, כמו שאמרתי אין 

 2הגדרה בחוק מה זה ראש ענף, זה לא אגף, זה לא מחלקה, זה לא 

 3בה ואין לה פרשנות ברורה.  יחידה, זאת ההגדרה שהחוק משתמש

 4לגישתנו התפקיד שהגברת ממלאת בשמונה שנים האחרונות עונה על 

 5 כך.

 6 אני חושב שלא, אני חושב שזה  ד א. סודאי:"עו

 7 בסדר? מי בעד לאשר את זה? מי נגד? מר ז. סבג:

 8 אני נמנע. א. וייזר: 'אינג

 9 הישיבה נעולה. מר ז. סבג:

 10 ישיבה נעולה

  11 


