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פרוטוקול ועדת התקשרויות מתאריך 8.2.22
נוכחים:
מר אמנון אשל -מנכ"ל העירייה
גב' אירית מורן -גזברית העירייה
עו"ד ענבר בן סימון -יועמ"ש העירייה
עו"ד ענבר בן סימון:
 .1אני מבקשת לקבל הסכמת הוועדה להוסיף למאגר היועצים של הרשות מספר משרדי
עורכי דין  :משרד סיגל עובדיה ,משרד מוטי בר לב ,משרד צחי בן עיון ,משרד בן ארי פיש.
מדובר במשרדי עורכי דין רציניים המספקים שירותים משפטיים לרשויות שונות והם
בעלי ידע וניסיון רב .החומרים שהוגשו נמצאו תקינים  .חלקם מספקים שירותים ללשכה
המ שפטית בתיקים פעילים ומבדיקתי כחלק מכניסתי לתפקיד ,מצאתי שאינם רשומים
במאגר ולכן אני מבקשת לצרפם .חשוב כי יהיו חלק מהמאגר כדי שנוכל להשתמש
בשירותיהם בעתיד במידת הצורך ולקיים את הוראות נוהל השימוש ביועצים משפטיים
בצורה נכונה ומדויקת .פניתי ליועצים נוספים לצורך הגדלת המאגר וככל שישלחו חומר
אגישם לאישור בהמשך.
החלטה :מאשרים את רשימת המשרדים למאגר היועצים הרשותי.
 .2אני מבקשת לקבל הסכמת הוועדה להציע הצעות לפשרה בתיק עותמאן עותמאן ובתיק
ראסם חמאיסי וזאת לאחר בחינתי את החומר הראייתי והטענות של התובעים למול
סיכויינו בהליך( .יועמ"שית מפרטת אודות המצב המשפטי בכל תיק)
אירית :אני לא מוכנה לשלם כספים אם אין הזמנת עבודה .
יועמ"ש :אין המדובר בביצוע תשלום במצב של דרישת תשלום בהעדר הזמנת עבודה .
אלא בתיק מתנהל שהוגש נגד הרשות ועלי לחשב סיכויים וסיכונים משפטיים בתיק.
להבנתי בקידום פשרה בתיק ,יחסכו הוצאות לעירייה ויחסך זמן רב .ככל אשר תושג
פשרה היא תקבל תוקף פסק דין של בימ"ש ,אשר הינו כמו כל פס"ד אחר שיש לשלמו,
מבחינת האסמכתא החוקית לתשלום הנחוצה לך.
החלטה :יש לנסות לקדם פשרה בתיקים ולעדכן את הוועדה בתוצאות .
 .3טרם כניסתי לתפקיד נערך פרוטוקול ועדת התקשרויות לשכירת שירותיו של צחי בן עיון
ליעוץ משפטי לוועדה לתכנון ובניה .החלטת הועדה אפשרה בנק של  20שעות יעוץ .אלא
שתעריף שעת הייעוץ לא הובא לוועדה ככל הנראה ולא נרשם בפרוטוקול ,הפרוטוקול גם
לא הכיל את מפרטי ההצעות השונות( .הסכם עימו לא נחתם עדיין).
על בסיס החלטה זו עם הגעתי ,ביקשתי להגדיל את בנק השעות ל 50 -וההחלטה אושרה.
כמו כן הכנו חוזה לחתימתו  ,אלא שעם הגשת החשבון של צחי התברר כי הפרוטוקול
הראשון לא שיקף את תוכן הדיון בוועדה ,לא שיקף את המפרט של צחי במלואו ,נרשם
בפרוטוקול עלות היתר בניה בסך  ₪ 300ולא תעריף שעת הייעוץ בסך  500ש"ח וכי
ההחלטה על  20שעות בלבד לא יושמה באופן זה ע"י הוועדה לתכנון .בנוסף הרישום שגוי
בפרוטוקול הביאה לחישוב שגוי של הקצאת התקציב לשכירת שירותיו .חמור מכך ,טוען

צחי כי הודיעו לו כי הצעתו התקבלה ולכן חייב בהתאם למפרט שידע שאושר לו.
כתוצאה מכך נתקבל חשבון שמכיל גם  20שעות חודשיות וגם חיוב בגין טיפול בקשות
היתר ,אף על פי שלא כך קבעה הוועדה בהחלטותיה (בגין שלושה חודשים בשנת  2021וכן
בינואר  2022כששעות הייעוץ גדלו ל .)50 -בנסיבות אלו אני ממליצה ומבקשת כמפורט:
א .יש לקיים בירור הכיצד הופעל צחי בדרך החורגת את החלטות הוועדה ע"י הוועדה
לתכנון ובניה ומדוע הופעל בנושאים שלא נועד לטפל בהם.
ב .יש לקיים ברור מדוע בניגוד לכל הנחיותיי מרגע הגעתי וגם קודם לכן ,לא הוצאה
הזמנת שיריון כפי שאף הנחתה הגזברית.
ג .אין מחלוקת כי עבודתו בוצעה ולכן יש לקדם תשלום( .פירוט שירותיו אושרו ע"י מרק)
ד .לאור הפער התקציבי יש לסכם עם צחי סך שעות חודשיות ברור וסופי בגין תעריף
שעתי של  ₪ 500כפי הצעת המחיר בה זכה ,בכפוף לכך שהעירייה תמצא אישור תקציבי
לכך במטרה להמשיך את השירות לוועדת תכנון ובניה( .שחלקו יהא ממחלקת הנדסה)
(גזברית :חייב להתקיים בירור בעניין .מדובר בכספי ציבור שמוצאים בניגוד להחלטות
בשל התנהגות הוועדה לבניין ובניגוד להליך תקין ללא הזמנה).
ה .יש להוציא פרוטוקול מתקן לוועדת ההתקשרויות הראשונה שהתקיימה ב14.9.21 -
הנושאת תאריך של היום שיהא בנוסח שיפרט את כל ההצעות שנתקבלו בהליך ואת כל
מפרט ההצעה הזוכה ,וכן ישקף את הדיון.
החלטה :מאשרים את המלצות היועמ"שית:
מאשרים למשך המשך שנת ( 2022פברואר ואילך) בנק שעות חודשי וסופי של  20שעות יעוץחודשיות בלבד .בשעות אלו יבוצעו כל השירותים המשפטיים הנחצים לוועדה לבניין ללא חיוב
נוסף .לא מאושר להוסיף חיוב כנגד שירותים כלשהם מעבר לבנק שעות זה – אשר תעריפו לפי
שעת יעוץ כללי בסך  ₪ 500בצירוף מע"מ כפי הצעתו של צחי בהליך .השעות ינוהלו בפיקוח
מהנדס העיר וישולמו מתקציב שימצא בחלקו ע"י הגזברית לטובת מטרה זו ובחלקו השני
מתקציב מחלקת הנדסה .יש להסדיר את מקור התקציב בדחיפות לשם המשך נתינת השירותים
ע"י צחי.
יש לחתום על חוזה עם היועץ בהתאם לכל האמור לעיל ולמען המשך הפעלתו כפי ההחלטהדהיום ,עד סוף השנה.
יש לבצע תשלום ליועץ בגין אוקטובר  -2021ינואר  .2022החל מפברואר יש לפעול בהתאםלהחלטה זו.
יש לדאוג להכנת פרוטוקול מתוקן להחלטתנו הראשונה נושא תאריך של היום שיצורףלפרוטוקול המקורי -יועמ"ש תטפל מול יאנה ממח' הנדסה.
בירור יערך בנושא ע"י המנכ"ל . 4העברת טיפול בתביעה נוספת בעניין אי הנגשה שהגיש עו"ד ספורי נגד מספר רשויות
למרות שההליך הקודם לא הסתיים .הגיעה פניה ממשרד רשף לכל הרשויות להצטרף לייצוג
משותף.
החלטה :הרשות תצטרף לייצוג המשותף.
__________________
______________
_______________
עו"ד ענבר בן סימון ,יועמ"ש
אירית מורן ,גזברית
אמנון אשל ,מנכ"ל
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