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ל'/תשרי/תשע"ז
הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 8-16
הישיבה התקיימה ביום א' ה 30.10.16 -כ"ח תשרי תשע"ז בשעה  19:31במשרדי המועצה
המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי -ראש המועצה

משתתפים:
מאיר אוחנה -גזבר המועצה

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה

עו"ד עמיר מלצר – יועמ"ש

אבי נדיב -חבר מועצה.

יערה אסור – מנהלת לשכה

נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה
שחר גמליאל – חבר מועצה
יפעת שקלים – חברת מועצה
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול  7-16מצ"ב.
 .2פרישת חבר סייעת "כולנו מטולה" ,אבי נדיב.
 .3החלפת נציג ציבור בוועדה לאיכות הסביבה.
 .4דיווחים.
נדון והוחלט:
לסעיף  – 1אישור פרוטוקול 7-16
החלטה :מאושר פ"א
שי :לפני שאתה פותח את דוד תרשה לי להגיד כמה מילים במסגרת הישיבה אנו רוצים לאחל רפואה
שלמה לסימון אזולאי ,בשם כולנו.
דוד :תודה שי אנחנו דיברנו גם בבוקר ,המצב אכן קשה ואין תורם ,אנו מקווים שיהיה בסדר.
לסעיף  – 2פרישת חבר סייעת "כולנו מטולה" ,מהסיעה אבי נדיב.
דוד :פרישת אבי נדיב ,ניתן את זכות הדיבור לאבי.
אבי :מאחר ועד עכשיו שתקתי והכל התנהל בבימ"ש אני מבקש לומר מספר דברים:
סיעת כולנו מטולה התפרקה כבר לפני יותר משנה כאשר הרצל ז"ל הודיע על נבצרות ושחר ויפעת
בחרו לתמוך בשימי בבחירות ,ואף שחר בא כוחו ברשימות שלו לבחירות (חילק דף לחברי
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האופוזיציה) לאחר שהחלטתי מסיבות ענייניות ונכונות לדעתי לתמוך בתקציב ולתת לראש המועצה
ולמטולה את התמיכה ואתם התנגדתם ממניעים זרים החלטתם לתבוע את פרישתי מהסיעה
אני קורא לזה חיסול פוליטי.
הרי ברור לכולם מה שימי רוצה שיצא לו מזה אפילו השופט פנה אל שימי ושאל אותו מה יצא לו
מזה? שימי קם מכיסאו מגמגם נתן תשובה "שזה החוק והוא מזגזג" לצערי לא הייתה לי אפשרות
לדבר אבל אם הייתי עולה לשופט הייתי אומר לו ששימי חושק בסיעה הזו ורוצה להיות היו"ר שלה
מבלי לבזבז כספי ציבור .למרות ששימי הגיש עתירה רשלנית וחובבנית השופט נתן לו הזדמנות
נוספת לתקנה כעבור  60שימי הגיש עתירה לבית משפט,שלא טטעו אתם לא זכיתם במשפט הזה
אני פניתי לדוד שיכריז עלי כפורש סיעה כדי להפסיק את בזבוז כספי הציבור בנושא  ,אני לא צריך
את תפקיד הסגן יש לי מספיק תפקידים .אני לא מרגיש הפסד מזה שאני פורש סיעה זו לא הייתה
סיעה שלי מראש כך שזה לא פגע בפעילות הציבורית שלי .היום מתנוסס דם על שמכם ,אני לא יודע
אם אתם מרוצים או לא אבל אין לי בעיה להיות סיעת יחיד ,אני אמשיך לעזור לדוד ולהיות חלק פעיל
מקידום המושבה ואתם אני מציע לכם להפסיק מלחמות ,זה הרי לא סיעה שלי אבל אם הייתי הולך
למשפט בטוח שהייתי מנצח.
בלי שום קשר הייתי רוצה לראות קבלות ששילמתם על העתירה הזו מכספכם ושזה לא פועלו של
שימי בשיתוף פעולה מלא שלכם ,אם נהניתם שיהיה לכם בכיף .אני במקום אחר ,ממהלכי זה
קיבלתי  90%אהדה מתושבים שיודעים להוקיר  .שי ממך הייתי מצפה להתנהגות אחרת ,כי לפני
הבחירות הבטחת להיות ענייני ולא להגרר.
יפעת :מה מעשיך במושבה בדיוק?
אבי :אני לא בראיון אצלך ואני לא חייב לך דין וחשבון.
יפעת :מי שרצה להוליך מהלך פוליטי שנהיה כולנו ביחד זה אתה.
אבי :זו את ,אני לא צריך להוכיח אף אחד.
דוד :בלא מן המניין הבאה אנחנו נצביע על הגדלה של עוד  3וחצי מיליון  ,₪אחר-כך תדברי ,זו
נקראת עשייה.
שחר :מטולה מתה והתושבים מפולגים כבר שנה וחצי ,אלוהים ישמור.
דוד :תמשיך לקשקש ולא לעשות כלום.
שחר :סיעת כולנו מטולה מאוחדת ,מי שנבחר אתנו היה צריך להמשיך איתנו ,אבי "בגד" בנו ובהרצל
אפילו בזמן החולי שלו ה"פליקפלק" שלו מוכר לנו.
שימי לא חלק מאתנו ואת ההחלטה על העתירה לקחנו בלי לחץ ,מי שבגד בנו לא יישאר איתנו ,יו"ר
הסיעה היה אבי ובשבילו זה היה חלום.
אבי :אתה ממציא דברים.
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שחר :היית באובססיה על סגנות ויו"ר סיעה ותן לי לדבר.
מבחינה פוליטית אנחנו לא רואים את עצמנו כסיעה פוליטית ,אנחנו רוצים לקדם את המושבה ואם
נראה דברים לא חוקיים נמשיך להגיש עתירות ,לשימי לא היה יד בשום החלטה שלנו.
שי  :אתה עצרת את נושא העתירה ,כאשר הגשנו את הבקשה ,ביקשנו מראש המועצה לפטר אותך,
הוא התעלם ולא שיתף אותנו בדבר וזה גרם לנו לפנות לבית משפט כדי לזרז את התהליך.
השופט החליט במסגרת ההתנהלות ,הגיע הנחיה מהשופט לפטר את אבי.
אבי :לא הגיע מבית משפט שום הנחיה.
שחר :היו רמזים.
שי :כאשר ראש המועצה ואבי הבינו שזה הליך בלתי חוקי ,הם החליטו ביחד שאבי יתפטר.
אם ראש המועצה היה מתייחס לפנייתנו בזמן ,לא הייתה מוגשת עתירה.
אבי :פעם הבאה תראו קבלות ששילמתם.
שחר :שקל לא ילך לכיס שלנו.
לסעיף  - 3החלפת נציג ציבור בוועדה לאיכות הסביבה.
מבקשים להחליף את עידית טירולר ,במקומה אנחנו רוצים את דר מלצר
החלטה:
מאושר פ"א
הישיבה הסתיימה בשעה19:46 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה

בכבוד רב,
-----------------------------

---------------------------מאיר אוחנה

דוד אזולאי

גזבר המועצה

ראש המועצה
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