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 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 את הישיבה מן המניין  ערב טוב. אני מתכבד לפתוח ר:"יו -יואל לביא 

 3 אישור פרוטוקולים:  :, על סדר היום1/2016  14מס'                              

 4 . 2015לדצמבר  27מיום  9/2015 - 14וועדת הנהלה מס'   

 5 . 2015לדצמבר  27מיום  14/2015- 14וועדת כספים מס'  

. 2016לינואר  5מיום  1/2016 -14וועדת כספים מס'   6 

 7 ם דברי הסבר לפרוטוקול הכספים בתוך התיק. מצורפי

 8 מיום  3/2015 -14פרוטוקול הקצאת מקרקעין מס'  

 9 . 2015לדצמבר  13                             

.  מיום 4/2015 -14פרוטוקול וועדה למיגור אלימות מס'   10 

 11 .2015לדצמבר  15

 12 27מיום 3/2015-14 ליחידים מס' מלגותפרוטוקול  

 13 . 2015לדצמבר 

מיום  2/2015 - 14פרוטוקול וועדת שמות והנצחה מ ס'   14 

 15 .2015לדצמבר  27

תוספת לישיבת המועצה, בה חוץ מהנושאים השגרתיים,   16 

 17 . 1/2015 -14יש אישור פרוטוקול אירועים וחגיגות מס' 

 18 .1/2016 -14פרוטוקול משלחות וקשרי חוץ מס'  

לנו בנוסף, לפני שאני נכנס, כמה דברים שמתרחשים אצ  19 

 20 בעירייה, בעת הזאת. בעירייה ובעיר: 

נמשך ומחייב אותנו בהשקעות של  יהביטחונ. המצב 1  21 

 22 המשך פעילות שהיא קצת מחייבת אותנו לרגישות יתר. 

. תאגיד המים. אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, זכה 2  23 

לתו הזהב. עדי לא פה, הוא לא מרגיש טוב. זה בהחלט  24 

ידים מגיעים לרמת ביצוע כזאת, מהלך יפה. לא כל התאג 25 

 26 או מוערכים ברמה הזאת של הביצוע. 
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חוקי עזר שאושרו על ידי המועצה, לפני בחודשים   1 

. אנחנו גם צריכים האחרונים, אושרו על ידי משרד הפנים 2 

לברך את הקהילה הנוצרית אורתודוכסית מחר זה ראש  3 

 4 השנה שלהם וחג שמח ושנה טובה. 

-מאחורינו.  בכניסה ל 2015אז אם נגעתי בשנה החדשה,   5 

אנחנו מעבדים תכניות עבודה מתואמות תקציב,  2016 6 

 7 . 2016כפי שאושר תקציב 

יש לנו עדיין שני  2016צריך להעיר בעניין הזה, שתקציב   8 

( משרד החינוך 1דברים שאיננו יודעים מה יעלה בגורלם:  9 

. ₪ מיליון  150מקצץ בתקציבו לרשויות, בסדר גודל של  10 

וי שזה יפגע בהיקף בתנאי מזכירות, שרתים או זה צפ 11 

עובדי אבות בית. יש לזה השלכות גם עלינו וגם  12 

משמעויות. אנחנו ממתינים לראות את ההחלטות  13 

הסופיות. יחד עם זאת, בתחום משרד החינוך תוקצבנו  14 

 15 בשני גני ילדים ובבית ספר לחינוך מיוחד למגזר הערבי.

הוא הסכם שכר  2016הנושא השני שישפיע על תקציב   16 

עבודה שנחתם במשק בעקבות כמעט שביתה שהייתה.  17 

משמעויות של מיליוני שקלים לעירייה, אנחנו עוד לא  18 

יודעים איזה שיעור פיצוי צפוי. מרכז השלטון המקומי  19 

 20 מתמודד עם הסוגיה הזאת. 

היה לנו בתקופה האחרונה כמה מפגשים. אתמול היה פה   21 

שבחים ואנחנו מקבלים יו"ר הסוכנות היהודית. זכינו ל 22 

והתחלנו לאכלס עולים באחוזת רעים. אנחנו מקווים  23 

 24 שיהיה תגבור בהכוונה ובמאמצי העלייה לעיר. 

מחר יהיה לנו ביקור של שני שרים. היתה לנו פגישת   25 

עבודה עם שרת הספורט והתרבות. אני מניח שבעקבותיה  26 
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ניהנה משינוי במדיניות הן בתחום הספורט והן בתחום  1 

 2 ות. התרב

היה גם שר הרווחה. אנחנו מקווים, עדיין לא רואה את   3 

הסיכום שלו, אבל אנחנו מהסיכומים בעל פה, מקווים  4 

 5 לראות ברכה בביקור. 

הגשנו בג"צ על תחנת ההסגר. זה בעיקר לך קורייב, אני   6 

אומר תחנת ההסגר בכניסה לשכונה. בג"צ נענה  7 

יום  90לדרישתנו וחייב את משרד החקלאות לתת תוך  8 

מענה. הוא עוד לא יסגור את המקום, אבל הוא יצטרך  9 

לתת מענה. היתה שם הודעה של משרד החקלאות, על פי  10 

הבנת ההרכב של השלושה שופטים שישבו שם, עם סייג  11 

לבית המשפט העליון. שטענותינו צודקות, נכונות ולכן  12 

 13 אנחנו מקווים שיהיה שינוי. 

גנון המקצועי. יש לנו קצת שינויים בסגל המטה של המנ  14 

-נבחרה מנהלת מחלקת משאבי אנוש. תיכנס לעבודתה ב 15 

לפברואר. יש מנהל מוקד עירוני חדש. מנהל מחלקת  1 16 

 17 נכסים. יש עוד כמה מכרזים בדרך. 

אנחנו גם מקדמים תכנית לשינוי תנועה ברחוב הרצל,   18 

בקטע בין רחוב הגדוד העברי לרחוב שלמה המלך. זה  19 

 20 .2018עשוי להתממש בסביבות 

בתחום של ההתחדשות העירונית אנחנו ממשיכים לקדם   21 

 22 תכניות. 

יש התקדמות גם בתפיסת הוועדות לתכנון למיניהן. אני   23 

חושב שיש סיכוי, היו גם כתבות על זה בדמרקר שהקדיש  24 

לזה עד היום שתי כתבות גדולות, כולל ראיון של תושבים  25 

 26 שתומכים בזה. 



 1/2016-14ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 13.1.2016מיום                                                                                                          

 

 5 

ללא  38יל את תמ"א , שהתח12יש לנו בניין בטייטלבאום   1 

היתר בניה ותוך שגיאה מהותית בקונסטרוקציה של  2 

הבניין. נחתכו קורות רוחב. היו שם מהנדסי בטיחות. יש  3 

הערות שאנחנו נותנים. אם הדברים לא יתוקנו, אנחנו  4 

נצטרך לפנות תושבים מתוך הבניין הזה. יש שם בעיה  5 

 6 קונסטרוקטיבית רצינית.

בו עבייד חבר המועצה לחסן א שילפני שאני מסכם,   7 

 8 ילתה. שא

 9 לא שאילתה. הצעה לדיון. הצעה לסדר. לא שאילתה. :חסן אבו עבייד

ש פה מסמך שהעבירו לכם. אני מסתכל רק יהצעה לסדר.  ר:"יו -יואל לביא  10 

וחוזים  במסמכיםעל העמוד הראשון שבו. עם בקשה לעיין  11 

או הסכמים אשר קשורים לישיבת המועצה שבנידון והובא  12 

ידי תאריך. עמדת היועץ המשפטי של העירייה, שזה  על 13 

נעשה בחוסר סבירות ראוי של הגשת בקשות. יחד עם  14 

, עוזרת המנכ"ל והכינה את שדה רעותעו"ד זאת, טרחה  15 

שלא   הדבר הזה. אני מבקש לתייק, ושלא ישקרו בעתיד 16 

 17 נמסרו הדברים.

 18  אז למה עכשיו? מה קרה? יאיר דידי:

 19 , בבקשה נושא ראשון.חסן ר:"יו -יואל לביא 

שלום לכולם. העניין הוא ככה זה עניין של מגרש כדורגל,   בייב:עחסן אבו  20 

ריש או לשכונת אומתקני הספורט שאין בכניסה לכפר ג'ו 21 

ריש . העירייה יזמה לפני תקופה, היא פעלה להקמת אג'ו 22 

וכבר מה שאנחנו חודשים,  24מגרש והמתקנים מעט לפני  23 

משלבי הסיום מבחינת  80%ט רואים במגרש שהוא כמע 24 

מדברים שהוא כמעט.  80%גידור, תאורה, אפילו   כמעט  25 

גם שם צריך להקים כמו שהבנתי בתכניות, גם צריך  26 
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להקים מבנים למשטרה הקהילתית. שם גם נקודת  1 

ריש, היא חלק מהמתקנים האלה או אמשטרה בכניסה לג'ו 2 

חלק מהמגרש. ממש זה כבר שנתיים שהמגרש עומד  3 

לא התקדם בו כמעט כלום. יש גברים שהם שומם.  4 

משתמשים במגרש הזה,חלק מחנים גרוטאות שלהם, חלק  5 

התחילו להחנות משאיות שם, ומשתמשים בזה לפעמים  6 

לדברים לא כשרים כמו מרוצים של טרקטורונים, שזה  7 

מאוד מאוד מסוכן. השערים פרוצים ופתוחים. אבל אני  8 

ריש, אלתושבי ג'וחושב שהמתקן הזה הוא דבר מאוד חיוני  9 

דווקא הילדים הצעירים. הוא יכול לשמש א' להקמת או  10 

השלמת המתקן הזה, הוא ימנע חיכוך בין הצעירים ובין  11 

ריש לבין חלק שהם בואו נגיד אג'ו תושביחלק מהצעירים  12 

של הספורט האחרים. גם המרחק, גם  למתקניםשהולכים  13 

הוא סכנה לחצות כבישים, גם זה ימנע את זה. ועוד דבר  14 

 15 ריש. איכול לקדם את הספורט בשכונת ג'ו

אנחנו יודעים שמכבי תל אביב מוכנים לבוא ואני חשוב   16 

ראש העיר מודע לזה, שהם מוכנים אפילו להכשיר את  17 

ריש לקבוצת מכבי תל אביב או הפועל תל אהילדים של ג'ו 18 

 19 אביב. 

אני בתקווה שהעירייה תמליץ למועצה, חברי המועצה,   20 

ט הזה כמה שיותר מהר. זה חיוני מאוד לקדם את הפרויק 21 

 22 ריש. זה כל הנושא. אמאוד לילדים של ג'ו

אבל השאלה היא מה הסיבה שהמתקן הזה לא הושלם?    23 

זאת השאלה. ומתי יושלם אם יש מקום לדעת את הדברים  24 

 25 האלה. זה הכל. תודה רבה. 

 26 
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חנו מיליון. אנ 1.7מוקצב לדשא הסינטטי  2016בתקציב  ר:"יו -יואל לביא  1 

גם נצטרך להכין תכנית לשימוש במקום. עדיין אין תכנון  2 

למבנים שישמשו כחדרי הלבשה, חדר שופט,  מקלטים  3 

ואני לא יודע על המבנה למשטרה. ממש לא יודע על מבנה  4 

 5 למשטרה. 

 6 כן יאיר דידי, רצית גם אתה שאילתה 

 7 שאילתה בנושא הרג"ם שלא קיבלתי עליה תשובה.  יאיר דידי:

 8 כן. נושא הרג"ם. ר:"יו - יואל לביא

או שנביא אותה לדיון או שתענה לי על השאילתה  יאיר דידי: 9 

 10 הקודמת. 

 11 מה עוד? מה השאילתה הנוספת?  ר:"יו -יואל לביא 

אין עוד שאילתה. זה השאילתה היחידה.  אני רוצה  יאיר דידי: 12 

התייחסות לזה בבקשה. הבטחת לי בסוף הישיבה, שאתה  13 

 14 מאוחר, וכנראה שכחת. תיתן לי תשובה יותר 

אני לא שוכח כלום. אני גם לא צריך לעיין בזיכרון כדי  ר:"יו -יואל לביא  15 

 16 שנה בערך.  15לדבר על הרג"ם. אני עוסק בו 

היתה עוד שאילתה,שרצית לעשות חילופי בוועדת ההנחות   17 

 18 והארנונה. 

בקשה, לא שאילתה. טוב. על הנושא של הרג"ם. סך   19 

תחום השיפוט של שטחי העירייה השטח שהעירייה או שב 20 

. אנחנו 26%/א של הרג"ם, היה 90בתחום תכנית מ"ח  21 

, מהשאילתהניהלנו מאבק ללא עורכי דין, אם  זה חלק  22 

ללא עורכי דין. סוכם בסופו של יום, שחלקה של עיריית  23 

על חשבון אחוזים מסוימים של מועצה  50%רמלה יהיה  24 

צה אזורית שהיה למוע 12-מתוך ה 2%אזורית גזר וגם  25 

 26 . םמודיעי



 1/2016-14ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 13.1.2016מיום                                                                                                          

 

 8 

/א 90"ח /א אושרה תחת שני תנאים לשלב א': מ90מ"ח   1 

 2 700-לשלב א' שהוא בערך כשלבי ביצוע.  4-תוכננה ל

מ"ח -דונם ב 3000דונם בתוך שטחה של רמלה מתוך מעל  3 

( העתקה או 1/א, היו שתי דרישות להיתר הבניה: 90 4 

של תכנון של העתקה, יותר נכון, של מוסכי אגד והמשטח  5 

היה צריך לסכם את הסוגיות  ממ"יאגד ממקומו. כאשר  6 

הנהלת אגד עם  האלה. סוכם, אני הבאתי להסכמה  7 

באותם ימים, אחרי דיונים עם היועץ המשפטי שלהם ועם  8 

המהנדס שלהם, הבאתי את ההצעה למנהל מקרקעי  9 

ישראל. מנהל מקרקעי ישראל לא הצליח ליישר את  10 

קשו דברים פשוטים, ההדורים עם אגד. להבנתי, אגד בי 11 

שאפילו שומרים על הזכויות הקיימות שלהם, ללא תוספת  12 

של אחוז מהדרישות. פשוט היו הגונים ברמה גבוהה  13 

מאוד. כנראה שזה לא עובד במנהל מקרקעי ישראל  14 

 15 שמישהו בא בהגינות, והדבר הזה לא התממש. 

הסוגיה השנייה היתה: הגשת תכנית כתנאי להיתר הבניה,   16 

פארק נחל גזר.  לפיתוח, מה שהם קוראים הגשת תכנית 17 

/א לפחות בשטחה של העיר רמלה, נחל גזר 90על פי מ"ח  18 

שלו, אלא הוכנס  הטבעייםהוא בתוך מובל. לא הפיתולים  19 

לתוך מובל. למרות זאת, כדי לקדם את הפיתוח של שלב  20 

א' והשיווק של הקרקע, הגשנו תכנית רעיונית, כפי  21 

הסביבה. התכנית הזאת  שהתב"ע חייבה, למשרד לאיכות 22 

 23 עדיין קיימת. לא הצלחנו להתקדם. 

שראל יחד עם יחודש התחיל דיון של רכבת  18-19-לפני כ  24 

הועדה  לתכנון תשתיות לאומיות החליטו לחפש  –הות"ל  25 

 26 אחזקהמקום לדיפו רכבת. דיפו רכבת זה מוסכים, מוסכי 
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הרכבת כמו כל אוטובוס, צריכה ניקיון בסוף של הרכבת.  1 

העבודה שלה, צריכה אחזקה של מזגנים, חלונות,  יום 2 

ובסופן של הבדיקות דלתות, בלמים, לא יודע מה עוד.  3 

 4 האלה, פנו שהמיקום של הדיפו רכבת יהיה בתוך הרג"ם. 

 5 סוסןשלושת ראשי הרשויות המעורבים: פטר וייס, שמעון  

על שלושתנו והעברנו  מסמך מוסכםואני, ישבנו וחיברנו  6 

מסכימים לרעיון, אבל אנחנו   שאנחנובדבר, אותו לנוגעים  7 

מבקשים מספר דברים, שלא התממשו. אחד מהם זה  8 

דונם.  1400-שהשטח שיוקצה לדיפו רכבת יהיה קטן מ 9 

דונם חוצה את הכביש המרכזי  1600שטח שיוקצה מעל  10 

/א, חוצה את 90המתוכנן על פי נספח תנועה של מ"ח  11 

 12 ב תכנון חדש. אזור, מבטל בעצם את הציר המרכזי ומחיי

הצגנו את הדברים האלה פעם ראשונה, פעם שניה, בפעם   13 

צרפנו את עורך דין שחר בן עמי,  – ואזהשלישית ביקשנו  14 

כדי להציג את הדברים בפני הות"ל. הות"ל לא התחשב  15 

 16 .בדעתנו

 17 את מי הוא ייצג?  יאיר דידי:

עמדתנו.  הוא ייצג את עיריית רמלה. הות"ל לא קיבל את ר:"יו -יואל לביא  18 

דונם. אני חייב לומר שאף  1600החליט על הקצאה של  19 

פעם לא נדנדתי כמו לרכבת בישראל. אני גם רוצה לחייך  20 

ולצחוק, כי בעתיד זה כנראה האמת הזו תוכח. אין יכולת  21 

לרכבת ישראל להיכנס ולצאת מתוך הדיפו רכבת, כי  22 

מסלולי מסילה. אין מקום  12-13הדיפו רכבת מחייב  23 

אין מקום לצאת משם. לא יודע מה צריך לעשות להיכנס ו 24 

 25 בשביל לעשות את הדבר הזה. 

ממדרגה ראשונה, לחשוב שרכבת  תתכנוני. זו שטות 3  26 
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שעוצרת בנהריה, תשלח את הקרונות שלה לתיקון בדיפו  1 

ברג"ם או רכבת שתיתקע בין דימונה לאילת. הפריסה  2 

צריכה להיות פריסה מרחבית של מוסכי טיפול בקרונות  3 

ובקטרים, ולא יודע מה עוד יש לרכבת ישראל. הדברים לא  4 

נשמעים. היה פה ביקור של שר הבינוי והייתה לי גם  5 

פגישת עבודה עם בינת שוורץ, המופקדת על מנהל  6 

התכנון. היום זה באוצר, אז היא עוד היתה במשרד  7 

הפנים. היא התחייבה למנות אדריכל שיתכנן מחדש את  8 

ל שמונה הוא אלי ארמון. אלי יתרת השטח ברג"ם. האדריכ 9 

ארמון היה פה לפני כחודשיים שלושה, הציג את התכנון  10 

. אני בחרתי באחת מהן. הוא פנה צפ"אותשלו. הציג שלוש  11 

גם לראש המועצה אזורית בגזר וכמובן שהוא בחר  12 

אלטרנטיבה אחרת, כדי שסוף כל סוף זה ילך מהר שיהיו  13 

רנטיבה שתי אלטרנטיבות ואז מישהו יבחר את האלט 14 

ים ואפשר יהיה לזרז. עהנכונה, במקום שתהיה אחדות ד 15 

 16 . ישימהאז נבחרה אלטרנטיבה אחרת להבנתי פחות 

מי שרוצה, חברות טכנולוגיות, סטרטאפיסטים שיעבדו   17 

ברג"ם, צריך גם לשכנע אותם לבוא לפה ולעזוב את  18 

האזורים הטובים של תל אביב, רמת גן, הרצליה פיתוח,  19 

 20 רעננה,  רעננה, הצומת של

 21 בגלל זה הפרויקט הזה נפל?  יאיר דידי:

הפרויקט לא נפל. הפרויקט בתכנון. יש התחייבות של  ר:"יו -יואל לביא  22 

המתכננת הארצית בינת שוורץ שתוך שנה אלי ארמון  23 

יסיים את התכנון. אלי ארמון היה לפני כשבועיים בדיון  24 

בלשכת התכנון המחוזית. לנציגי רמלה לא נתנו להיכנס  25 

 26 לדיון, וגם לא לנציגים אחרים. זה היה דיון פנימי. 
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 1 1600בינתיים הות"ל, כאשר החליטה על ההקצאה של  

על פי חוק  77-78דונם, הוא גם פרסם דבר שנקרא סעיף  2 

הסעיפים האלה בעצם מבטלים את  התכנון והבניה 3 

נכנס  האזור/א. בעצם כל 90תקפותה של תכנית מ"ח  4 

 5 לתכנון מחדש. 

 6 98-א הצלחנו להביא לדיונים ולסיכומים ב/90אם מ"ח  

זה אושר ופורסם  2006-ואחרי זה אם אני זוכר נכון ב 7 

 8 כתכנית, אני סקפטי אם זה יגמר תוך שנה. 

כמו שאני מבין, הבירוקרטיה נותנת לנו להפסיד הרבה  יאיר דידי: 9 

 10 הכנסות. כמו ברוב המקרים. 

 11 ה שלך. אני לא יכול להתווכח עם המסקנ ר:"יו -יואל לביא 

. 50%אני רוצה גם לתקן משהו שהוא אמרתי חלקנו זה   12 

העקרונות או היסודות של מה שאמרתי היום, גם אמרתי  13 

לאוקטובר, בישיבה של  28-וה 22-באותה הישיבה של ה 14 

לאוקטובר, את אותם הדברים אמרתי, לא השתנה  28 15 

כל העולם ואשתו, שלא לדבר. אתה יכול לכתוב  16 

 17 להשיב ואני צריך זה, ושצריך פה.  מתייחסים. ושאני צריך

 18 זה זכותי, אני ממלא אותה.  יאיר דידי:

לא. תראה. אף אחד לא בא להתווכח על הזכות שלך. אף  ר:"יו -יואל לביא  19 

 20 אחד לא מעורר ספק לגבי החובה שלי להשיב. 

 21 אבל מונעים אותה ממני.  יאיר דידי:

, הוא לא יכול להאשים 77-78אם בן אדם לא מבין מה זה  ר:"יו -יואל לביא  22 

 23 את האחר שהוא לא התייחס. 

. אני 77-78אני לא מאמין שיש פה מישהו שידע מה זה  יאיר דידי: 24 

 25 לא מאמין. 

 26 אני לא ידעתי שאני צריך להדריך פה.  ר:"יו -יואל לביא 
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לא להדריך. ביקשתי הסבר. ראיתי הסכם שנערך בנושא  יאיר דידי: 1 

צה. הצביעו בעדו. אני הרג"ם,  הבאת אותו לדיון למוע 2 

 3 רוצה לדעת מה קורה עם ההסכם הזה. 

 4 עוד נושאים? חברי ההנהלה יודעים בדיוק מה ההסכם.  ר:"יו -יואל לביא 

בסדר, יש גם חברי מועצה שרוצים לדעת, וגם נציגי ציבור.  יאיר דידי: 5 

 6 הציבור רוצה לדעת. 

. התייחסות לא צריך אבל להגיד שלא היתה התייחסות ר:"יו -יואל לביא  7 

 8 היתה. 

 9 אז אני אכתוב שהייתה התייחסות.  יאיר דידי:

 10 ההגינות מחייבת,  ר:"יו -יואל לביא 

ההגינות אצלי, מעל הכל. אתה יכול לסמוך עליה.  עכשיו  יאיר דידי: 11 

 12 .יש למה להתייחס

של ההגינות   bench mark-אנחנו עכשיו בונים את ה ר:"יו -יואל לביא  13 

 14 .המופתיהיה ומבקשים שיאיר דידי 

לא יודע אם אני יכול להיות מופת. יש לי כמה דברים,  יאיר דידי: 15 

נתתי לחברה פה זה בקשר לערמת מסמכים שמסרה לי  16 

רעות שדה. עם כל הכבוד לה, אבל הייתי צריך קודם עו"ד  17 

כל לפי הפקודה לעיין בהם. אבל לא נורא. קיבלתי.  18 

 19 קיבלתי. 

 20 יותר טוב מזה?  רעות שדה:עו"ד 

 21 לא. לא. לעיין. אולי סתם יש פה נייר שחבל אחר כך,  דידי: יאיר

ישיבת המועצה לא נועדה לנושאים טכניים. בוא תעלה  ר:"יו -יואל לביא  22 

 23 דברים מהותיים. 

מהותי: אני ביקשתי לעיין במסמכים. קודם כל יש פה  יאיר דידי: 24 

נושאים של תב"רים. תב"רים אחרי שעשיתי בדיקה עם  25 

בזה. מותר לי להתייעץ כמו כל אחד. הוא מומחה, לא מבין  26 
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 1 הפנה אותי לדוח ביקורת של מבקר המדינה שנערך

 2 . לא רחוק. עכשיו.  2015-ב                             

כותב מבקר המדינה: "נמצא כי עיריית רמלה ומועצה   3 

מקומית באר יעקב, ניהלו את התב"רים בניגוד לחוק".  4 

ה במבוא שלו רשום שם , הדוח הזה הי2009-דהיינו מ 5 

-. אני כאן מתייחס ל2009-2015שהוא נערך לשנים  6 

. כל התב"רים נוהלו בניגוד לחוק. זה בא 2009-2015 7 

בגלל שביקשתי מסמכים בנושא התב"רים שעכשיו אנחנו  8 

 9 עומדים להצביע עליהם. רק בגלל זה. 

 10 , 2015עד  2009-לא הבנתי. מ ר:"יו -יואל לביא 

 11 המבקר, זה שהוא ערך אותו, הוא ערך אותו על הדוח של  יאיר דידי:

 12 , מה אתה אומר? 2015עד  2009-מ ר:"יו -יואל לביא 

 13 מקומיות.  תברשויוהמבקר ערך דוח בנושא תב"רים  יאיר דידי:

 14 אתה מצטט דוח של המבקר?  ר:"יו -יואל לביא 

 15 כן. הנה פה.  יאיר דידי:

 16 ? הביקורתהדוח של המבקר נדון בוועדת  ר:"יו -יואל לביא 

 17 לא.  יאיר דידי:

 18 אז למה אתה מדבר עליו?  ר:"יו -יואל לביא 

אם הוא פורסם באינטרנט, אין בעיה.  או.קי אני לוקח את  יאיר דידי: 19 

את הסיכון, שאסור לפרסם הסיכון, אין לי בעיה עם זה.  20 

אנחנו  באינטרנטאותו. שלחתי לך את הקובץ. אם יש אותו  21 

 22 יכלים לדבר עליו גם כעת.

 23 יתרה מזאת,  

 24 רגע, ומה כתוב לגבי עיריית רמלה? ר:"יו -יואל לביא 

 25 יש כמה,  יאיר דידי:

 26 
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מה נאמר שם?  אתה אמרת שהתב"רים של עיריית רמלה  ר:"יו -יואל לביא  1 

 2 לא חוקיים? 

 3 נוהלו לא כחוק. אני מצטט אותו.  יאיר דידי:

מה זאת אומרת? איפה כתוב שבעיריית רמלה לא נוהלו  ר:"יו -יואל לביא  4 

התב"רים או וועדות כספים שלא כחוק. אתה יכול  5 

 6 להצביע? 

לא כתוב וועדת כספים. אני מצטט אותו מהסיכום שלו, של  יאיר דידי: 7 

 8 מבקר המדינה. 

 9 איפה?  ר:"יו -יואל לביא 

י מירקרתי בסיכום. בדף סיכום שלו. זה גם יש דגש שם. אנ יאיר דידי: 10 

 11 את זה. 

 12 מה כתוב שהוא לא חוקי?  ר:"יו -יואל לביא 

נמצא כי עיריית רמלה ומועצה מקומית באר יעקב, גדרה,  יאיר דידי: 13 

 14 ניהלו את התב"רים בניגוד לחוק".

 15 איפה כתוב?  ר:"יו -יואל לביא 

 16 זה ממורקר. יאיר דידי:

חוק?  אתה ממורקר? מה כתוב? איפה כתוב בניגוד ל ר:"יו -יואל לביא  17 

 18 אומר שאנחנו ניהלנו את זה בניגוד לחוק. 

 19 אני לא אומר. מבקר המדינה אומר.  יאיר דידי:

 20 תראה לי איפה.  ר:"יו -יואל לביא 

 21 הנה, זה אצלי פה.  יאיר דידי:

גם אצלי פה. אתה עשית את ה, אתה הפצת את זה עכשיו  ר:"יו -יואל לביא  22 

 23 לכולם? 

 24 כן.  יאיר דידי:

או.קי. בוא תקריא לי איפה במירקור הזה שעשית, איפה  ר:"יו -יואל לביא  25 

כתוב "לא כחוק". תקרא, אתה רוצה שאני אקרא, כדי  26 
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 1 שאני אוכיח לכולם שלא כתוב דבר כזה? 

 2 לא. לא.  יאיר דידי:

 3 איפה כתוב שלא כחוק?  ר:"יו -יואל לביא 

אולי לא קיבלת את זה. הנה יש לי את זה פה לממלא  יאיר דידי: 4 

 5 ם. מקו

 6 איפה כתוב?  ר:"יו -יואל לביא 

 7 זה מהדוח. אני לא כתבתי את זה.  יאיר דידי:

 8 אני אגיד לך התייחסות ראשונית שלי.  ר:"יו -יואל לביא 

 9 אתה רוצה, אין בעיה. אני הייתי רוצה לסיים, יאיר דידי:

לא. אני אגיד לך התייחסות ראשונית שלי. קודם כל  ר:"יו -יואל לביא  10 

קורת תדון בזה. תביא את המלצותיה למועצת שוועדת הבי 11 

העיר. ואחרי זה אני אתן את ההתייחסות שלי למבקר  12 

המדינה, למרות שמבקר המדינה לכאורה בדק וזה כבר  13 

 14 נמצא בסופי. 

 15 אתה רוצה להגיד לי שהעירייה לא קיבלה את הדוח?  יאיר דידי:

 16 אני עוד לא דנתי בו. מה זה משנה? ר:"יו -יואל לביא 

 17 אני אשאל אולי את שוקי, קיבלנו אותו?  דידי:יאיר 

הדוח הגיע לפני שבועיים. כמו שאנחנו עושים תמיד,  :יהושע קלפוס 18 

מקיימים ישיבת וועדת ביקורת, לאחר מכן מעבירים את  19 

 20 ההמלצות למועצה. 

תסלח לי, אתה מנהל את הישיבה פה?  מה אתה  ר:"יו -יואל לביא  21 

פה, כתוב פה  מתערב?  כשאני קורא את מה שכתוב 22 

בהמלצות העיקריות, אני עוד לא יודע מה פרטי הפרטים.  23 

"על עיריית רמלה ועל המועצות המקומיות באר יעקב,  24 

 25 תלישיבוגדרה וקביה תב"ש חג'ג'רה לצרף לזימונים 

מליאת המועצה הנשלחים לחבריה את כל המסמכים  26 
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הדרושים, לרבות חלופות לתב"רים המועברים לאישור,  1 

לנתח את ההצעות העומדות על סדר היום כדי שיוכלו  2 

ולהחליט החלטות באופן מושכל. כמו כן עליהם לנמק  3 

בפרוטוקולם את ההחלטות המתקבלות בישיבות, בין  4 

 5 היתר, כדי לאפשר בקרה על טיבן"

כשאני מסתכל על המלצה מעל זה, מתוך החומר שאתה   6 

פנימיים  נהליםהזנת אותנו פה: "על משרד הפנים לגבש  7 

לכל מחוזותיו בנוגע לאמות המידה ולשיקולים  אחידים 8 

שיש להביא בחשבון בתהליך אישורם של התב"רים. על  9 

המשרד לנהל את התב"רים באמצעות מערכות ממוחשבות  10 

עליהם ולשפר את יכולת האחזור  הפיקוחכדי לייעל את  11 

 12 והעיבוד". 

 13 נהליםהמלצה שאומרת קודם כל למשרד הפנים לגבש  

ר לעיריית רמלה ולאחרים תגישו אחרים, אחרי זה אומ 14 

חלופות לתב"רים. תעשו דיון פנימי. תנמקו בכל הדברים  15 

 16 האלה, זה המלצות ליישום בעתיד. 

מפה, כאשר המבקר אחרי זה כותב כסיכום: "נמצא כי   17 

עיריית רמלה ומועצות מקומיות באר יעקב, גדרה וקביה  18 

 19 את התב"רים בניגוד לחוק" זה מבקר ניהלותב"ש חג'ג'רה 

 20 אידיוט. תצטט אותי בכל פורום. 

לא. מה יש פרוטוקול. זה בטח יגיע לצטט אותו בכל  יאיר דידי: 21 

 22 פורום. 

 23 בכל פורום תצטט אותי.  ר:"יו -יואל לביא 

 24 ? טאידיובגלל שהוא ביקר אותך? אז הוא  מבקר יאיר דידי:

 25 הוא יכול, תקשיב טוב, הוא צריך ללכת וללמוד מה הקשר ר:"יו -יואל לביא 

בין המלצה לסיכום. אם אין עדיין, אם הוא אומר למשרד  26 
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הפנים גבש קודם כל אמות מידה שיהיו בכל המחוזות  1 

ותגיד מה אתה חושב עליהם. אני חשוב שגם מה שהוא  2 

כתב מעבר לזה, מתוך הניסיון שיש לי, שהוא קצת כנראה  3 

מהתב"רים שעיריית רמלה  99.999%יותר מהמבקר,  4 

ות. זה או גן ילדים או בית ספר או מעבירה, אין להם חלופ 5 

 6 כביש, או משהו, 

 7 הלכת רחוק מדי. אני הבאתי את זה בעקבות יאיר דידי:

 8 שההקצבה היא ייעודית ר:"יו -יואל לביא 

הבאתי את זה בעקבות מכתב שהוציא היועץ המשפטי  יאיר דידי: 9 

אלי, בנושא עיון במסמכים. אני הבאתי  דורון דבוריעו"ד  10 

זה. זה הכל.  והוא כתב לי שמה אתה  רק בגלל זהאת  11 

יכול לעיין במסמכים שמדברים עליהם במועצה או בוועדה.  12 

אז הוא אומר לך פה ואני בטוח שגם המבקר לקח את  13 

הפקודות והוציא את ההמלצות האלה. הוא לא דיבר  14 

מעצמו. הוא היה שופט בעבר. אני לא הייתי  קורא לו  15 

 16 אידיוט. 

 17 ית חתם על זה. הוא איש ר:"יו -יואל לביא 

 18 זה דוח של מבקר המדינה,  יאיר דידי:

האמירה של יואל לביא לא דיבר על מבקר  דרך אגב מוטי יצחקי:עו"ד  19 

המדינה עצמו, היא דיברה על מי שכנראה עסק בביקורת.  20 

 21 גם אני מתוך רפרוף אם אתה קורא, 

 22 עכשיו אתה מדבר בתור סנגור?  לא בתור  יאיר דידי:

 23 אני מדבר בעל דעה עצמאית,  מוטי יצחקי:עו"ד 

 24 אתה מדבר בתור סנגור.  יאיר דידי:

גם אם זה  לא רצונך לשמוע, היא תישמע. אחרים ישמעו.  מוטי יצחקי:עו"ד  25 

לא אתה.  כאן גם מופיע, חברים תשימו לב, למרות  26 
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שכתוב פה גדרה ועוד מקום מסוים אותם שלחו לחיוב  1 

היתה שם. אישי, את זה לא מירקרת. עיריית רמלה לא  2 

כלומר לא ציינת גם מהם הליקויים. יכול להיות שקיימים  3 

 4 ניואנסים כאלה, 

 5 לא פרסמו את הליקויים. תקרא את הדוח, תיכנס.  יאיר דידי:

בגלל זה, לפני שמפרסמים, צריך לגלות אחריות ולזהות  מוטי יצחקי:עו"ד  6 

 7 מה הליקוי. תדון,

. אני הבאתי את זה רק אדוני, אני לא הבאתי את זה לדיון יאיר דידי: 8 

. אמרו לי לא. זה במסמכיםבגלל שלא אפשרו לי לעיין  9 

 10 הכל. זה מה שהבאתי.

 11 לא הבאת לדיון?  ר:"יו -יואל לביא 

 12 לא.  יאיר דידי:

 13 אז מה הנייר הזה?  ר:"יו -יואל לביא 

זה להראות לחברי המועצה איך שאתם נוהגים כלפי חברי  יאיר דידי: 14 

 15 המועצה. זה הכל. 

 16 מועצהאתה יכול להראות לי איפה במרקר כתוב לך חברי  ר:"יו -לביא יואל 

 17 מזלזלים בכם? 

לא כתוב. כתוב שם במדויק, אתה רוצה שאני אמרקר לך  יאיר דידי: 18 

 19 את זה גם? 

 20 מה כתוב?  ר:"יו -יואל לביא 

. זה 2015בלתי רגילים לשנת יש לך שם אישור תקציבים  יאיר דידי: 21 

עיין במסמכים שלהם. זה הכל.  נושא התב"רים. ביקשתי ל 22 

ואתה כתבת גם מכתב, אתה כנראה המכתב הזה יצא לך  23 

, אני לא מאשים אותך בכלל בסגנון של דריתחאבעידנא  24 

המכתב. המכתב הזה אני אפילו לא העזתי להביא אותו  25 

 26 לחברים, שיראו אותו? 



 1/2016-14ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 13.1.2016מיום                                                                                                          

 

 19 

 1 למה? מה יש שיראו, ר:"יו -יואל לביא 

לא אני. אני לא אפיץ אותו. אני לא. תפיץ אותו אתה.  יאיר דידי: 2 

 3 התביישתי להפיץ אותו. 

 4 חבל שאין לי פה עותק,  הייתי ר:"יו -יואל לביא 

דבורי, באותו נוסח של מכתב,  דורוןעו"ד עכשיו אדוני גם,  יאיר דידי: 5 

 6 בנושא עיון במסמכים, מצא לנכון להגיד לי

 7 כן, עוד משהו?  ר:"יו -יואל לביא 

דורון דבורי אלי, איזה תקדים עו"ד  ףמסמך, צירכן. באותו  יאיר דידי: 8 

של בג"צ בנצי מורדוב מתל אביב, שהבג"צ הזה מדבר  9 

 10 עליו בשנת,

 11 מבין, המועצה צריכה,  לארגע, אני  ר:"יו -יואל לביא 

 12 לא. לא. זה בעיון במסמכים.  יאיר דידי:

המועצה צריכה לדון במה היועץ המשפטי, שלא כפוף  ר:"יו -יואל לביא  13 

לטותיה, היא צריכה לדון עכשיו בטיב, באיכות להח 14 

התשובות שלו, ההתייחסויות שלו או חוות הדעת  15 

 16 המשפטית שלו?

לא. לא. זה בעיון במסמכים למועצה עצמה. שביקשתי  יאיר דידי: 17 

 18 למועצה עצמה. לא בטיב ולא בכלום. 

אני שואל עוד פעם. אתה מנסה לדבר על מסמך שכתב  ר:"יו -יואל לביא  19 

 20 המשפטי. היועץ 

 21 כן.  יאיר דידי:

 22 הוא לא כפוף לא לך, לא למועצה וגם לא לי.  ר:"יו -יואל לביא 

 23 אני ידוע.  יאיר דידי:

הדעת שלו המשפטית באמון  בחוותאתה רוצה עכשיו לדון  ר:"יו -יואל לביא  24 

 25 שלו 

לא. אני יודע שזה לא על סדר היום. אני יודע שאם אני  יאיר דידי: 26 
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יד שזה לא על סדר היום. אז אני אגיד אגיד לך כן, אז תג 1 

על עיון במסמכים, והבאתם  דברנולך מראש לא. אבל אם  2 

לי ערמה של מסמכים, בדיון עצמו, בלי לעיין בו בכלל. אז  3 

אני חושב שמן הדין שגם ידברו על העיון במסמכים הזה.  4 

 5 אם אתה לא רוצה, 

עיתון. בגלובס כבר מה יש לי לדבר על העיון? לך עם זה ל ר:"יו -יואל לביא  6 

עם משה ליכטמן. לך עם זה  מסתובבאמרו לי שאתה  7 

 8 לעיתון. 

 9 מה קרה לך? אני אוכל אתו צהרים כל שני ורביעי.  יאיר דידי:

כיף לכם. שניכם. אם הוא מבזבז עליך זמן, הוא  ר:"יו -יואל לביא  10 

 11 אינטליגנט. 

 12 הוא.  רקנכון. לא  יאיר דידי:

 13 עה? יאללה, הצב :גבי אברמשווילי

 14 לא. לא הצבעה. מה אתה,  יאיר דידי:

 15 אם משעמם לכם, בחייכם, בואו נגמור,  :גבי אברמשווילי

 16 אדוני, אתה מנהל פה עיר, אתה לא מנהל, יאיר דידי:

 17 כן. אבל אתה לא מנהל את העיר.  ר:"יו -יואל לביא 

 18 אני לא מנהל. אנחנו מנהלם את העיר.  יאיר דידי:

דקות, זה הזמן שלך. קיבלת כבר יותר. או  10 הישיבה ר:"יו -יואל לביא  19 

שתגיד מה הדברים המהותיים תגיד אותם בקצרה, או  20 

 21 שנשלול את זכות הדיבור. 

מצלמות.  אני מקווה שיש הנושא ביש לנו פה בתב"רים  יאיר דידי: 22 

ואת כל הנושא של התב"רים.  יש  תהמצלמופה את כמות  23 

סף ואחרון, כך פה את הכל, שאני אקצר. או.קי. רק דבר נו 24 

זה  –שמי שממהר, שיהיה מבסוט. לקיחת הלוואה בסך  25 

ישיבה רביעית שכל פעם אני רואה הלוואה, הלוואה. עד  26 
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 1 לאן? כמה הלוואות? 

 2 תשאל את משרד הפנים,  ר:"יו -יואל לביא 

אני לא שואל. אני שואל אותך. אתה מנהל את העיר, כרגע  יאיר דידי: 3 

 4 אמרת את זה. 

 5 שאלת את משרד הפנים?  ר:"יו -יואל לביא 

אתה אמרת שאתה מנהל את העיר, ואתה מבקש עכשיו  יאיר דידי: 6 

 7 שנעשה לך פה, 

 8 אני אמרתי שאני מנהל את הישיבה.  ר:"יו -יואל לביא 

 9 את העיר גם.  יאיר דידי:

 10 את העיר, הנהלת העיר  ר:"יו -יואל לביא 

אתה יודע מיליון בכלל,  15אתה מבקש פה הלוואה על  יאיר דידי: 11 

מה, היא מדווחת לרשויות לניירות ערך בכלל? כי מפה  12 

 13 ג"חים. אמדובר על 

 14 למה לך להיכנס לשדה מוקשים? זה לא קשור לאג"ח.  ר:"יו -יואל לביא 

 15 או.קי כמה הלוואות אמורים לקחת.  יאיר דידי:

 16 50שנים  3-יש לך נייר, כתוב שם בנייר, שאישרו לנו ב ר:"יו -יואל לביא 

 17 שקל. וזה שלב ג' באישור.  מיליון

 18 זה שלב ג' ואחרון? לא נראה עוד הלוואות? יאיר דידי:

. אם נצטרך עוד תקציב פיתוח, 2016לינואר  13אחרון זה  ר:"יו -יואל לביא  19 

ניקח. בינתיים שוק ההון, אם הזכרת אותו קודם, מעריך  20 

רשויות בדירוג יותר  2-3אני מכיר רק  double A-אותנו ב 21 

 triple A 22ת מהן זה תל אביב שהיא גבוהה. אח

 23 והערבות בנקאית לביתר שמשון תל אביב?  יאיר דידי:

 24 ,לא מדבר על ספורט ר:"יו -יואל לביא 

 25 הנה, אבל יש פה בתב"רים. מה זה?  יאיר דידי:

 26 כשיגיעו להצבעה על זה, אז אתה תראה,  ר:"יו -יואל לביא 
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 1 ? אז מישהו טעה והכניס את זה לתב"רים יאיר דידי:

כל פעם שתראה את הספורט, תראה אותי מתאייד  ר:"יו -יואל לביא  2 

 3 מההצבעה. 

 4 לא. בסדר, אבל תשובה אני צריך.  יאיר דידי:

אתה כבר  יודע את זה הרבה שנים, שאני מתאייד בנושאי  ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 ספורט כי יש לי קשר נפשי אני אוהב ספורט. 

 7 אני אוהב אז אני לא אשאל? גם אם אני לא אוהב, אם  יאיר דידי:

 8 גם אתה נגוע בבעיה, אבל לא משנה.  זהו, סיימת?  ר:"יו -יואל לביא 

 9 תגיד לי באיזה בעיה אני נגוע?  יאיר דידי:

 10 אתה לא חבר בעמותה שמקבלת תמיכה מהעירייה?  ר:"יו -יואל לביא 

 11 לא. אני הודעתי פה על התפטרות במועצה הראשונה.  יאיר דידי:

אתה לא צריך להודיע פה. אתה צריך להודיע לרשם  ר:"יו -א יואל לבי 12 

 13 העמותות. לנו זה לא חכמה להודיע. 

 14 אני בטוח שהודיעו עלי. אני סומך על מורדוך. יאיר דידי:

 15 בסדר, תסמוך.  ר:"יו -יואל לביא 

 16 דידי, גם לא מפריע לפרגן לפעמים לעיר.  רונן מושייב:

חת. תעזוב את זה.  עוד מישהו לא. היא לא מתפת ר:"יו -יואל לביא  17 

 18 מהחברים? 

טוב, ערב טוב לכולם. אני באמת שתי מילים רוצה להגיד.  אבו גאנם: 19 

קודם כל לחבר שלנו חסן אבו עבייב, וגם שכן שלי, אני  20 

שמח שהוא הגיע לישיבת מועצה מאחלים לו החלמה  21 

 22 שימשיך את עבודתו ויהיה חלק מאתנו. מהירה

 23 הנושא של וידל? למה? מי מעלה אותו? מה עם  ר:"יו -יואל לביא 

 24 החלפת?  יאיר דידי:

כן. אני גם חושב שלא נעים שפאיז איננו.  אתם מעלים את  ר:"יו -יואל לביא  25 

זה? תעלו מהר. אתם צריכים להעלות בעל פה. ההנהלה  26 
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 1 לא הביאה את זה לאישור. 

אתה חבר מועצה בתיק. יש בתיק את החלטות ההנהלה   2 

 3 תיק, אתם רוצים אז דקה שתיים. בוועדות.  אין ב

 4 ההנחותבוועדת אנחנו מבקשים להחליף את פאיז  יאיר דידי:

 5 על ידי מי?  ר:"יו -יואל לביא 

 6 על ידי יאיר דידי. יאיר דידי:

 7 הם יכולים להחליף ביניהם?  המועצה צריכה לאשר.  שמעון שלוש:

 8 יעלה להצבעה, חברים.  ר:"יו -יואל לביא 

חברים, אנחנו מפצלים את ההצבעה.  את התיק עם כל  ר:"יו -יואל לביא  9 

הצעות ההנהלה ואת התופסות לסדר היום, למעט וועדת  10 

: 2סעיף  1/2016  14כספים פרוטוקול וועדת כספים מס'  11 

ערבות בבנק לאומי לביתר שמשון תל אביב, עירוני רמלה,  12 

 13 כדורגל.  למעט הסעיף הזה

 14  מי בעד ירים ידו? 

 15 רגע, בוא נגמור למעט גם מה המספר של הסעיף ר:"יו -יואל לביא 

 16 מרכז מעיין החינוך התורני  מיכאל דרעי:

איזה וועדה? הקצאת מקרקעין? או.קי. למעט פרוטוקול  ר:"יו -יואל לביא  17 

שדן בערבות לביתר תל  2הספורט שציינתי קודם, סעיף  18 

 19 5אביב רמלה, ולמעט החלטת הקצאת מקרקעין בסעיף 

 20 לבית ספר כללי חיים.הדן באי מתן אישור 

 21 בעד 13 מי בעד אישור יתרת ההחלטות? 

 22 נגד  2 מי נגד? 

 23  13/2ההחלטה התקבלה ברוב קולות  

נושא חילופי גברי בוועדת הנחות מארנונה. אני מציע  ר:"יו -יואל לביא  24 

לחברי ההנהלה לדחות על הסף את השינוי. חבר המועצה  25 

. צריך הוסייבאוכל 20%פאיז מנסור מייצג מגזר של כמעט  26 
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( אני 2שיהיה מישהו עם אוזן קשבת לנושאים של המגזר.  1 

סבור שיאיר דידי אישית פסול מלכהן בוועדת הנחות  2 

 3 מארנונה. הוא יודע למה. 

 4 לא. תגיד להם.  יאיר דידי:

 5 חייב ארנונה. ביקשת? חייב ארנונה.  ר:"יו -יואל לביא 

 6 אבל זה נמצא בבית משפט, אדוני.  יאיר דידי:

 7 לא יודע. עזוב אותי.  ר:"יו -לביא  יואל

 8 אתה לא יכול להגיד שאני חייב.  יאיר דידי:

או.קי. אתה לא חייב. אני חושב שאתה, המנגנון המקצועי  ר:"יו -יואל לביא  9 

 10 סבור שאתה חייב. 

 11 לא. לא. אין לי בעיה עם זה. זה נדון בבית משפט. יאיר דידי:

יף הזה. מי בעד לשמר את חברים בהצבעה על הסע ר:"יו -יואל לביא  12 

 13 מעמדו של פאיז מנסור בוועדת הנחות מארנונה? 

אני לא חושב שזה חוקי גם  אבל אתם יכולים להצביע. זה  יאיר דידי: 14 

 15 לא סמכות המועצה. 

 16 זה רק סמכות המועצה.  שמעון שלוש:

 17 סמכות המועצה? יאיר דידי:

 18 מי בעד יאיר דידי שיכהן בוועדה?  ר:"יו -יואל לביא 

 19  נגד 12 

 20 בעד   2 

 21 נמנע   1 

 22 אתה רוצה לנמק למה אתה נמנע?  

קודם כל אני רוצה לנמק למה אני נמנע, אז זה להשאיר  מיכאל דרעי: 23 

את פאיז בתפקיד שלו. אם זה להשאיר את האדם נגד  24 

 25 רצונו, אם הוא רוצה, 

 26 אבל אדוני, חייב אחד מהמגזר להיות בוועדה.  :דאבו עבייחסן 



 1/2016-14ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 13.1.2016מיום                                                                                                          

 

 25 

 1 לא צריך להלהיט את הרוחות, :ר"יו -יואל לביא 

 2 אדוני ראש העיר, לא שמענו את היועץ המשפטי.  יאיר דידי:

סליחה. הצבעה על סעיף של ביטול הקצאת המבנה לכללי  ר:"יו -יואל לביא  3 

 4 חיים. 

מי בעד אישור הסעיף במרכז מעיין החינוך התורני,   5 

 6 מתחם קמפוס השפלה.  4ללי חיים רחוב  הזית ט

 7  ל ההקצאה?מי בעד ביטו 

ללי חיים מוקצה קרקע והוקצו ובוצע תכנון של טל  8 

פרוגרמה. הם כמוסד מוכשר מוכר, שאינו רשמי, היו  9 

צריכים לקדם את התכנית. לאורך שנים הם יושבים במקום  10 

שהוקצה להם לשנה אחת. לעוד שנה, לעוד שנה. די.  11 

 12 אנחנו צריכים את החדרים האלה. 

 13 בעד 11ו מי בעד ביטול ההקצאה, ירים יד 

 14 4      מי נגד? 

אתה בעד שיסגרו בית ספר? אני לא מבין אותך. אם זה  אברהם אילוז: 15 

היה ספורט אז כן זה היה בסדר, אבל בגלל שזה תורה,  16 

 17 זה לא בסדר? 

מה זה משנה? ילדים שלנו לומדים שם. זה בושה וחרפה.   18 

בחוץ לארץ אנחנו מקבלים הקצאות, פה בארץ אנחנו לא  19 

ה? מה אתם עושים בקואליציה, אני לא מקבלים ברמל 20 

 21 מבין.  לאמבין. מה אתם עושים פה אני 

מה אתם עושים בקואליציה, תצאו משם? מה אתם   22 

 23 מקבלים? 

חברה, אני מרים הצבעה אחרונה לישיבה הזאת. ערבות  מוטי יצחקי:עו"ד  24 

שקל. יואל  400,000בבנק לאומי לביתר עירוני רמלה בסך  25 

 26 בה שהוא יצא.מנוע מלהצביע, זה הסי
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 1 11 מי בעד? 

 2 מי נגד 

 3 3 מי נמנע? 

 4 הרב איתן, הרב דרעי וחבר המועצה  יאיר דידי. 

 5 אני רוצה לנמק.  יאיר דידי:

 6 . בבקשהרוצה לנמק,  מוטי יצחקי:עו"ד 

ראשית אני רוצה להגיד למועצה, הנימוק היחידי הוא כי  יאיר דידי: 7 

את. לא לא נתן לנו הסברים על אופי הערבות הבנקאית הז 8 

( זה לא 2מוסבר למה הם צריכים אותה. אין פה הסברים.  9 

קשור לנושא של הקבוצה, אבל אם הצבעתם נגדי בוועדת  10 

הנחות, זה כנראה שאתם רוצים למנוע ממני שאני אמנע  11 

 12 את כל הקומבינות שלכם. 

 13 תודה רבה. שמענו את הנימוק, הישיבה הסתיימה. מוטי יצחקי:עו"ד 

 14 

 15 הישיבה ננעלה

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 "ד רעות שדה                                                      יואל לביא עו

 21 ע/ מנכ"ל                                                           ראש עירייה   

 22 

 23 


