30/07/2017
הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 7-17
הישיבה התקיימה ביום ג' ה 18.7.17 -כ"ד תמוז תשע"ז בשעה  20:24במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי – ראש המועצה

משתתפים:

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה ()20:00

מאיר אוחנה -גזבר המועצה

אבי נדיב -חבר מועצה.

יערה אסור – מנהלת לשכה

נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה

אושרת נגר – מנכ"לית המועצה

יפעת שקלים -חברת מועצה

עו"ד אפרים קייזל – יועמ"ש המועצה

שחר גמליאל – חבר מועצה

עו"ד עמיר מלצר – היועמ"ש היוצא

חסרים:
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6-17
 .2אישור יו"ר הנהלת המתנ"ס

 .3החלפת נציג בוועדת איכות הסביבה – אדם מיכאל-שמש (סטודנט שנה שנייה למדעי המדע
ופילוסופיה)
 .4אישור יציאה למכרז הסעות
 .5אישור יציאה למכרז אבטחת מוס"ח
 .6שונות
נושא חינוך בדלתיים סגורות
נדון והוחלט:
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 6-17
מאושר פ"א
לסעיף  - 2אישור יו"ר הנהלת המתנ"ס
לפני שבועיים הודיע לי משה בז שהוא מסיים את תפקידו .יש לו הרבה עבודה ולכן ביקש לסיים.
ניפרד ממנו בצורה מכובדת לאחר שיוחלף .משה רצה כבר שנה שעברה לסיים ובגלל עזיבתה של
לימור נשאר .אני מאוד מעריך את הירתמותו של משה למערכת .נצביע על מחליף ,אנחנו מעלים
להצבעה את אבי נדיב להיות ליו"ר.
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אבי :התחלתי לפני  20שנה במתנ"ס את דרכי במטולה ,זו הייתה תקופה מאוד יפה ,התעסקתי אז
בכספים וכוח אדם וקיבלנו את ליאת כהן בזמנו לתפקיד רכזת נוער ,אני מאוד מחובר למתנ"ס ,המעון,
לחוגים ,לנוער ,יש לי רצון לתקן ולעשות טוב ,מה שצריך לעשות בשבילם אני בעד לפתוח מבנים
ורואה זאת כאתגר ומוכן לעשות את זה בשמחה.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 3החלפת נציג בוועדת איכות הסביבה
דוד :דר מלצר עזב אותנו ופתח עסק מחוץ למושבה ,אני מבקש להחליף אותו בסטודנט-אדם מיכאל
שמש ,מתוכנן להתגורר כאן עוד שנתיים ומתעניין בתחום.
רוית :הוא סטודנט שנה שניה והוא יהיה כאן במטולה לשנתיים הקרובות
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 4אישור יציאה למכרז הסעות
דוד :אנחנו מסיימים את החוזה בסוף אוגוסט ,נצא למכרז חדש ,לא החלטנו אם עצמאית או דרך
משכ"ל .אם נלך לבד ,יכול להיות שנוזיל עלויות  ,אבל נעבוד יותר קשה ואלו שיקולים של המערכת.
שחר :אני חושב שוועדת מכרזים צריכה להתכנס כמו שצריך ,חייב .חושב שעדיף בהסעות לצאת דרך
משכ"ל.
אבי :במשכ"ל יש קבלנים מצומצמים ,ההחלטה קשה ,עד שלא תהיה החלטה ברורה אם יוצאים דרך
משכל או לא אין לנו על מה לשבת .לאחר שתקבלו החלטה נכנס את הוועדה.
שחר :בלי שום קשר רוצה שנשב לפני המכרז כדי שיהיה סדר פעולות.
דוד :לפני חודש נשלח אליכם נוהל מסודר של ועדת מכרזים עפ"י חוק ,מה מותר ומה אסור .אני
חושב שרצוי שכל אחד יהיה מקצועי בכל תחום שהוא נמצא בו.
שחר :לא רק נוהל כללי אלא גם נהלים שלנו ,נוהל התנהלות מול אנשי מקצוע.
דוד :בפעם הבאה ישב איתכם היועמ"ש ותקבעו זאת ביחד.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 5אישור יציאה למכרז אבטחת מוס"ח
החלטה :מאושר פ"א
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לסעיף  – 6שונות
שונות  -1מכרז ביטוחים:
דוד :יצאנו למכרז ביטוחים ולצערנו הרב הוגשה בקשה אחת ,ההצעה נפסלה מכיוון שהיו בה
תיקונים .קיבלנו הארכה לעוד חודשיים ,יש בעיה קשה בנושא הזה בכל הארץ ,יש רק חברה אחת
שמבטחת רשויות.
הגשנו למשרד הפנים בקשה להתקשרות ללא מכרז ,עכשיו אני מבקש שתצביעו עלי כנציג עם
היועמ"ש לניהול משא ומתן.
אפי :החוק קובע ברירת מחדל ,המכרז שיצא כשל ,החוק קובע שאם יוצאים למכרז חדש הוא לא יכול
להיות זהה ולא יהיה טעם במכרז ,זה קורה במקרים נדירים אבל זה המקרה לכן ההצבעה היא על
להסמיך את ראש המועצה לנהל משא ומתן בנושא.
החלטה :מאושר פ"א
שונות  -2עדכון תביעות:
תביעת שלומית גז:
דוד :מכיוון שביום שישי האחרון זה התפרסם בעיתון ,אנחנו נדבר על זה בפתיחות ולא בדלתיים
סגורות כפי שתכננתי ,אני מכבד את הנפשות הפועלות  ,אבל זה כבר פורסם בעיתונות בסוף השבוע.
ביקשתי מעמיר לתת סקירה על כל מה שהיה ואחר-כך ניתן סקירות על תביעות נוספות.
עמיר :טוב אני אתן רקע קצר ,התובעת פוטרה בהליך תקין לאחר שימוע ולאחר שמליאת המועצה
קיבלה את המלצת ראש המועצה לפטרה משיקולים ענייניים .בכך נכנסו הפיטורים לתוקף.
התובעת הגישה תביעה לביטול הפיצויים ולפיצויים כספיים ,ובד בבד עם כתב התביעה ,הגישה
בקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחר  -למנוע את הפיטורים ולהשאירה בתפקיד .הבקשה נדחתה
ונקבע דיון במעמד הצדדים.
לאחר דיון במעמד הצדדים ,משהבינה מהלך הרוח של בית הדין  -בעקבות תשובתנו לבקשה -זנחה
את הבקשה לצו מניעה זמני והפיטורים נותרו על כנם.
התובעת קיוותה כי לאחר שמיעת הראיות בתיק העיקרי הפיטורים יבוטלו כסעד בתיק העיקרי והיא
תשוב לעבודתה .תקוותה זו נגוזה עם פסק הדין והפיטורים נותרו על כנם.
לא זו אף זו ,בית הדין ברוב דעות קבע כי אינה זכאית לפיצויי העתק שתבעה אלא לסכום צנוע של
 65,000ש"ח בעוד דעת המיעוט קבעה שאינה זכאית אף לכך אלא עליה לשלם למועצה סך של
 116,730ש"ח .מה שמטעה אותך בפתיח של פסק הדין הוא המילים "לסילוק מלא ומוחלט של כל
טענות הצדדים זה מזה ...יינתן פסק דין לפי סעיף .79א"..
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כוונת הדברים שהצדדים מסכימים שעם מתן פסק הדין לא יהיו להם יותר טענות האחד כלפי משנהו
(ולא שלפני מתן פסק הדין הם מסלקים את טענותיהם) .ואולם ,קרא את סעיף  3לפסק הדין המבהיר
כי פסק הדין ניתן לאחר עיון בכל כתבי הטענות והתצהירים והעדויות של הצדדים כלומר על בסיסם.
היתרון בהליך לפי סעיף 79א' הוא ביעילותו .בית הדין מכריע על פי התרשמותו מטענות הצדדים
וראיותיהם ומקבל החלטה .הואיל ואין לו חובת הנמקה פסק הדין ניתן מהר יחסית .כיוון ההליך
מוסכם מראש על הצדדים -אין ערעור על פסק דין כזה (בדרך כלל) .ומרגע שפסק הדין ניתן-מסולקות
כל טענות הצדדים האחד כנגד משנהו.
דוד :נסכם את זה ,קיבלתי החלטה שאחרי השימוע אף אחד לא מתעסק עם זה וזה מאחורינו ואני
ממשיך עם האמת שלי ,רוצה שנפעל על-פי הנחיות וחוקים והנחתי את כל עובדי המועצה לכבד את
הצדדים ולא להתעסק בסוגיה זו .זה מאחורינו ואני שמח לטובת כל הצדדים המעורבים.
זה התחיל בפרשיה סוערת שבה הואשמתי בהטרדה מינית ועל דוכן העדים לא שאלו אותי ולו שאלה
אחת בנושא ,לאורך כל הדרך ניסיתי לסיים את זה באופן מכובד ,עשיתי הכל על מנת למנוע מצב זה
ולסיים את העסקה בדרך טובה ומכובדת .זה לא ניצחון לא שלנו ולא של העובדת שעבדה כאן 20
שנה ואני מודה לה על שירותה במועצה .קורה שלא כולם מסתדרים ביניהם ,חושב שעשיתי הכל כדי
שזה יסתיים אחרת וגם השופטת ציינה בפנינו שהיא מאמינה לדבריי ,סוגיה שהסתיימה בצורה
עצובה ומיותרת בעניי.
עמיר :טוב ,אני יסכם ,כשעורך דין מגיש תביעה הוא מבסס אותה על חישובים ועל דין הפערים מ – 1
מיליון ללא פיצויי הלנה ,מה שמגיע כמעט ל 2 -מיליון ובסוף מקבל  65אש"ח זה אמירה מאוד רצינית.
רק כדרך אגב בגישור ,הוצע לה סכום עתק והיא סירבה לו .סוף פסוק אין אפשרות להגיש ערעור.
דוד :עמיר תודה רבה ,תיק לדוגמא כולל השעות וההשקעה ,עבודה לדוגמא ותודה רבה ,מעריך את
זה.
דוד :תביעות ישנות וחדשות שאנו מתמודדים איתם
מאיר :ישנם  5תיקים בסה"כ ,שניים עמיר ממשיך לטפל שזה ינון אייזנברג ומבנה תעשייה ועוד שניים
שנוהלו על-ידי עו"ד אודי רז-חיים לנחלים התיק נסגר בהסכם פשרה שהמועצה תקבל  ,₪ 9,000תיק
מד"א פסק דין שניתן שהמועצה תשלם  65אש"ח ,אנחנו נדרשים לשלם זאת .מתוך  140אש"ח ותיק
אחרון משנת  2013מצילומעתיק שבו גם יש תושב שנתבע כי בעבר עבד במועצה.
דוד :רוצה לציין שבעקבות התביעה של מד"א אנחנו כבר לא משלמים נט"ן באופן קבוע ,הגענו
להסדר פשרה של  31.5אש"ח מתוך  87אש"ח .אחרי שנתיים של הסכם ,המועצה הפסיקה לשלם
על משהו שקיבלנו
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אנחנו מתמודדים עם תביעות ישנות שנגררו בשנים האחרונות ,שחר זרקת מקום משהו במקום
שהכסף צריך ללכת לתושב ולא לתביעות .גם באריק גולדברג סיכמנו דברים וניסנו ובכל זאת הוא
החליט לתבוע משפטית.
שחר :הוגשו נגד האדם הזה תלונות שווא במשטרה .הסטטוס קוו הזה נשאר  40שנה וחבל שדווקא
במשמרת שלך זה קורה .זה תיבת פנדורה ,יש המון שטחים כאלה וזה החשש שלי ,שזה יביא עוד
תביעות כמו אלו.
אבי :גם אתה המלצת לו שאם הוא חושב לנכון אז שילך להליך משפטי.
רווית יצאה 20:56
עמיר :ינון אייזנברג תביעה נזקית על נקיעת רגל ,הגיש תביעה ללא חוו"ד מומחה ,חברת הביטוח לא
הגישה כתב הגנה וקיבלנו פסק דין על העדר הגנה .נתנו לו  250אש"ח ,הגשתי בקשה לביטול פסק
הדין והצלחנו בכפוף לתשלום הוצאות נמוך לערר את הקביעה ,נערך דיון ראשוני ,העליתי את הטענה
שהתביעה לא נתמכת בחו"ד רפואית .עכשיו זה נמצא בבדיקת היסטורית התיק הרפואי שלו.
יפעת :אם כבר מדברים על המדרכות ,יש תוכנית להחליף אותן?
דוד :תמיד רואים רק את השלילה ,סבלנות ,אנחנו עושים המון וכרגע יש תכנון לרחוב הראשונים,
ייקח זמן ובסוף גם את זה נעשה.
יפעת :אתה מתנהג כמו ילד
דוד :כמו שאמרת פעם שעברה שאפילו פרח אחד לא שמתם במטולה ,זה מה שאמרת.
יפעת :שוב יורד לרמות נמוכות ,לא אמרתי את זה ,תקבל ביקורת בונה.
 21:01עמיר יצא
אושרת :יפעת לשאלתך רח' הראשונים קיבלנו תקציב לתכנון שהתחלנו ונמצא בשלבים מתקדמים.
אולם ספורט ,אנו פועלים ביחד עם גדי המתכנן לשמור על שטח מקסימלי למגרש משחקים חיצוני.
מדובר באולם על פי התקנים והמידות של מפעל הפיס שיבנה בשתי קומות תוך שדרג חלק מבית
הספר .מבואה ,שירותים ועוד .אנו מנסים למקסם את הדברים ,את צרכי בית ספר וחיצוני.
פרויקט שילוט ,אנו בשלבים סופיים .השילוט יהיה בגובה של בערך  5מטר גובה ,פורום תיירות
שותפים בבחירה.
תאורה אנרגטית עברנו שלב א' עוברים לשלב ב' ובימים הקרובים יציבו עמודים.
דוד :כל העמודים של רח' הראשונים אנו מתחילים להחליף כבר ב – 6.8.17
אנחנו עובדים עכשיו על שלב ג' ,סוג אחד של עמודי רשת של ח .חשמל ושלנו .מפוזרים ב – 4
מקומות במושבה.
אבי :יכול להיות שהחליפו פנסים ברחוב הראשי.
5

דוד :כן .הלבן לא טוב בערפל.
אושרת :הופקדה תוכנית המתאר אחרי הרבה שנים של עבודה והיא עומדת ל 60-יום התנגדויות.
גייסנו עובדי משק נוספים ,לצערי הרב לא היה ביקוש מהנוער ,אנחנו מבינים את החשיבות ולכן
קלטנו שני סטודנטים ,אני חושבת שרואים את השיפור .אנו עובדים צמוד עם איתן והערכות ושיפוץ
מבני חינוך ,יש סדר אנו מנסים לעבור שכונה כדי לא לפספס דבר .סטאס עובר יום יום ומפנה גזם.
שחר :תודה רבה ,על העץ שנפל לי ליד הבית ופונה במיידי!
אושרת :אני מעדכנת שמחר נצא לסדנת עובדים – הכנה לתוכנית עבודה ,תוכנית כוללת וגיבוש בין
המחלקות ושיתופי פעולה.
שיפוץ מבנה המועצה -בתקציב דל מנסים לשפץ ולחדש .משקיעים מעט כדי שיהיה מזמין להיכנס.
דרכים חקלאיות ביטחוניות -נערך סיור עם אגודת החקלאי ,משרד הביטחון וקק"ל ,נבחרו  2דרכים
ביטחוניות במקביל לפרויקט שהסתיים.
ועדת חינוך התכנסה ,אנחנו נערכים לשנה הבאה מבחינת המבנים.
נאווה :הערה – למה העו"ס החדש לא עובד אחה"צ? אי אפשר לקחת חופש יום שלם בשביל להגיע
אליו.
דוד :ביקר כאן שר הכלכלה ,הוא אדם רציני מאוד התרשם ונקבל ממנו סכום לא מבוטל לטובת טיפול
במתחם התעשיה שלנו.

הישיבה הסתיימה בשעה20:18 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה

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

---------------------------אושרת נגר

דוד אזולאי

מנכ"לית המועצה

ראש המועצה
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