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 1 פרוטוקול

ערב טוב לכולם ערב טוב לצופים בבית, אני אתחיל עם הנושאים, הצעות  :יו"רמר וידל,  2 

 3 להההחלטה המוגשות על ידי ראש העיר המועצה , וועדת ההנה

 4 29/7/18ועדת כספים מיום  4/2018-14מספר 29/7/18מיום                        

 5  2/2018-14מספר  29/7/18ועדת משנה לתמיכות מיום  7/2018-14מספר                        

 6 ועדת תרומות  18/7/2018מיום   4/2018-14מספר  ועדת תרומות                       

 7 מקרקעין ומבנה ציבור  ועדה להקצאות 26/7/2018מיום  5/2018-14                       

 8 ועדה להקצאת מקרקעין וציבור  1/7/2018מיום  6/2018-14מספר                        

 9  2/2018-14גרות פיתוח באועדת הנחות  15/7/18מיום  7/2018-14                       

 10 3/7/18מיום  3/2018/14ועדה להנחות בארנונה מספר , 10/7/18מיום                        

, ולידעיה 18/ 1/5/2018מיום   1/2018-14ועדת קליטה עירונית מספר  11 

חודשים אפריל תלת לדוח הגשת . 14/6/18וועדה תנועה מקומית מיום  12 

 13 .בנוסף יש לנו את התוספות 2018עד יולי 

 14 .6 יאיר דידי:

מכרז פומבי לקבלת הצעות  2פרוטוקול ועדת כספים,  1תוספות.  6:יו"רמר וידל,  15 

התקשרות וחוזה לשכירות בלתי מוגנת בנכס העירייה, למטרת שימוש  16 

מכרז פומבי לקבלת הצעות )לא  3. 22רחוב גורדון בכגן ילדים או כמעון   17 

, לקבלת הצעות  חוזה לשכירות מבנה חוזה לשכירות בלתי 18ברור(  18 

ימוש שוב לגן ילדין ומעונות בלבד, רחוב מוגנת בנכס העירייה למטרת ש 19 

רכישת זכות שכירות חופשית ב )לא  7/18מכרז פומבי  4,  27טרומפלדור  20 

ברור( במתחם הפטרייה ברחוב הבעל  שם טוב בשוק רמלה ושימושו  21 

ביטול הפקעה בגינדי מחכים שנים בטאבו  זה ביטול  5כמחסן כחנות.  22 

 23  6ו עכשיו בתור הפקעה, הפקעה על דבר שהוא נמשך שנים נשים אות

הסכם רשות שימוש דיירי ציבור עמותת בברכת שרה ביד מנחם גוש  24 

זהו בעצם אלה התוספות אני רוצה להגיד כמה מילים   86חלקה  5149 25 

לפני שניכנס לדיון מי שירצה לשאול שאלות אז ברשותכם כמה סקירה  26 

ע כמה פרויקטים ועושים אותם בימים אלה חשובים מאוד אנחנו כרג 27 
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שקל, סחבק זה מגרש  1,000,000באמצע פנייה של סחבק בעלות של  1 

ש נמצא בהליך ביצוע, צפי סיום  חודשים "גאסינטטי עם תאורה בשכונת  2 

שקלים נמצא בהליך של ביצוע כעט צפי  1,200,000סקיפאפ עלות של  3 

סיום חודשים ספורים בשכונת נאות בגין, ס...פארק מגרש אין כמובתו  4 

ל, )לא ברור( נוסעים לראשון ולערים אחרות הגיע הזמן בעיר רמלה בכל 5 

שיהיה לנו בשדרות בגין מקום נגיש מאוד באצטדיון הכדורסל שדרוג  6 

הבריכה העירונית כולל שיפוץ מקלחות ושירותים, שיפוץ  חדר כושר  7 

החלפת ריצוף תוספת קפיטריה בכניסה לבריכה ועבודות גינות נמצא  8 

שים שלושה חניון דוקטור סלקט  שמשון כעט במהל ביצוע צפי סיום חוד 9 

הגיבור חניון מתחילים אותו בימים הקרובים בעזרת ה' שתי כיכרו  10 

שאמורים להתחיל ממש בימים הקרובים לכל המאוחר ראשון  או שני  11 

הבאי בגלל שיש לנו )לא ברור( בזק על העתקת תשתית שכבר סיימו  12 

טרומפלדור  אותה צריכים לחתום אותה במקומות רחוב ההגנה צומת 13 

כיכר מסוכנת כיכר חשובה מאוד צומת מסוכנת מאוד וכיכר ברחוב  14 

ביאליק  פינת הרצל זה כיכר גדולה גם שם אנחנו כבר בפני פתיחת הזה,  15 

כמובן שאנחנו עושים כפי שאתם  רואים שיפוץ גנים בתי ספר בכל העיר  16 

השקעה מאוד גדולה השנה לעומת שנה קודמת  שתים וחצי מיליון השנה  17 

שתים או ארבע מיליון שקלים לשיפוץ  גנים בתי ספר, אנחנו עושים  18 

גנים  160טיפוח סביבת לימודים מגיל גני ילדים  בכל גני ילדים ברמלה כ 19 

אנחנו ממש מגדרים את כל סביבת הגג  בקישוטים יפים מאוד שיהיה  20 

לילדים סביבה יפה יותר להיכנס, חייב לציין את ההישג האדיר של  21 

אחוז  99למידנו סליחה, חצינו את הממוצע הארצי ועברנו תושבינו של ת 22 

בתוצאה מרשימה ביותר שמשקף את המושבים הערבים )לא ברור(  23 

להגיד מילה  2016לטובת החינוך בעיר חייב לציין שזה מדובר גן על שנה  24 

טובה להנהגה הקודמת ברשותו של יואל )לא ברור( וכמו כן יש עליה  25 

 26 5צהל תעודות בגרות הכולל מתמטיקה בתחומים נוספים כמו הגיוס ל

יחידות זכאות בבגרות מצטיינת אלו הדברים אני אגיד עוד דבר שחשוב  27 
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להגיד  הצגתי אותי בישיבת וועדת כספים החלפנו ברוב רחובות העיר  1 

ואנחנו נמשיך בכל רחובות העיר ונחליף ממנורות ישנות זוללות חשמל  2 

שקלים  300,000ימו לב שוילדים וזה נתן לנו כבר חיסכון בחשמל, ש 3 

מראשון לינואר שלושים ואחד למרץ חסכנו  2018ברבעון הראשון ב 4 

שקלים, או הגדיל  300,000שקלים זה ממש הקטין את הגרעון ב 300,000 5 

את ההכנסות של העיריה, או איך שאתם רוצים, בבקשה חברים שאלות  6 

 7 אני אשמח לענות על כל שאלה.

 8 יאו בהזמנה בכלל, לא הוזמנתי להנהלה,לא הוזמנתי, לא הוצ יאיר דידי:

 9 לא הוזמנת להנהלה? רוני עזריה:

אני יכול לפתוח לך את המייל של עכשיו ואת הווצאפ שאת שולחת  יאיר דידי: 10 

 11 לפעמים ומה שאת רוצה,

 12 :הוא גם אמר שהתיק הלך לו לאיבודמנכ"ל-עזריה ןרונ

 13 בפנים, כן הוא הלך לאיבוד, מצאתי אותו במדרגות שמה  יאיר דידי:

 14 חברה אני מאמין לו אנחנו נתקן את זה,:יו"רמר וידל, 

לא זה לא הכי חשוב גם לא בטוח שהייתי בא, אבל זה אחד, זה אחד,  יאיר דידי: 15 

שתים אני לגבי וועדת כספים קודם כל  יש לי כמה דברים, ראשית היועץ  16 

 17 המשפטי בחנת את התיק הזה של וועדת כספים,

 18 אל שאלות את היועץ המשפטי אני מבקש דורון,רק אני שו:יו"רמר וידל, 

לא אני יכול לקבל באמצע ישיבה ייעוץ משפטי אני יכול לקבל יעוץ  יאיר דידי: 19 

 20 משפטי באמצע ישיבה

 21 דבר איתי ואני אחליט אם הוא ייעץ או לא,:יו"רמר וידל, 

 22 מה זה הוא? יאיר דידי:

 23 אני מנהל איתו .... בבקשה, :יו"רמר וידל, 

 24 תגיד לי אם אני יכול לקבל ייעוץ משפטי כעט ממך? יאיר דידי:

 25 :לא כי מכיוון  שלפי חוק הייעוץ משפטי יש ניגוד עניינים  אני לא אמור עו"ד דורון דבורי

רשום במפורש היועץ המשפטי ייתן יעוץ משפטי בכל  עט לחבר מועצה  יאיר דידי: 26 

 27 בכל עט ובכל כלום,
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 1 דנת בזה פעם שעברה נכון, אברהם אילוז:

דנתי והסתכלתי על זה עוד פעם ואתם עושים טעות על טעות אין בעיה  יאיר דידי: 2 

היועץ המשפטי בחן את התיק, וועדת הכספים, הכספים בדק אותו  3 

 4 ואישר אותו,

 5 כל הצוות המקצועי בדקו ו...:יו"רמר וידל, 

י היועץ המשפטי... צוות מקצועי אני עוזב אותו בצד ואני מכבד אותו אנ יאיר דידי: 6 

 7 מעניין אותי חוות דעת,

 8 דורון דבורי:יש גזבר על זה אחראי גזברעו"ד 

 9 בדיוק,:יו"רמר וידל, 

 10 אוקי עוד מישהו רוצה  דוחות, 2גזבר אין פה למה הוא לא פה יש פה  יאיר דידי:

 11 להגיד לי מה קורה ה עם הגזבר?                       

 12  כבר מגיעה היא בדרך :יו"רמר וידל, 

בסדר, אם היא בדרך אין לי בעיה, אתה אומר שהיועץ המשפטי נתן חוות  :יאיר דידי 13 

 14 דעת 

לא לא אמרתי, אמרתי הגזבר מה שהוא... אם אנחנו צריכים ייעוץ :יו"רמר וידל,  15 

 16 משפטי אנחנו יכולים ל... היועץ המשפטי לא צריך...

כתוב אבל תראה החוק אומר במפורש היועץ המשפטי יבחן נושא בנושא  יאיר דידי: 17 

שמביאים אותו לעירייה למועצה, עכשיו על אחת כמה וכמה נושא של  18 

וועדת כספים, של כספים בכלל, לא של וועדה בכלל של כספים,  19 

 20 מהדברים שלך אני מבין שהוא לא בחן את זה, 

 21 מהדברים שלי אתה מבין שכל מי שצריך בחן את זה,:יו"רמר וידל, 

 22 םל... אתה הולך לחברה המקצועיי לא לא אני עוד פעם אתה הולך יאיר דידי:

 23 שאתה קורא להם, אני חבר ועדת כספים,

 24 יועץ המשפטי הוא לא חבר בוועדת כספים,:יו"רמר וידל, 

מה קשור אבל הוא צריך לתת חוות דעת, תשאל אותו אם הוא צריך  יאיר דידי: 25 

 26 לתת,

 27 לא לא תשאל אותו אם הוא צריך לתת, יאיר דידי:
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 1 ולא עכשי :יו"רמר וידל, 

 2 מה  זה לא עכשיו? עכשיו זה הדיון יאיר דידי:

 3 תשאל מה שאתה רוצה,:יו"רמר וידל, 

הוא לא היה  בוועדת כספים ואת זה רציתי לשאול שמה, ושאלתי למה  יאיר דידי: 4 

הוא לא מגיע, אז אמרת לי שהוא לא חייב להיות וגם הוא אמר לי פעם  5 

ו אני רוצה תשובה שהוא לא חייב להיות עכשיו כשהוא פה במועצה עכשי 6 

 7 תשאל אותו אם הוא בחן את הנושא של וועדת כספים,

 8 אתה מתעסק רק ב )מדברים יחד( :יו"רמר וידל, 

מה אם אין בזה כלום מה הבעיה לענות לא, אם אין  בזה כלום אם אני  יאיר דידי: 9 

לוקח אותו קורא אותו מאשר אותו מה אני לא מבין, יועץ משפטי לא  10 

לשאול את השאלה הזאת יש פה עוד שתי עורכי דין  בחן גם אתם צריכים 11 

שהם בקיאים בנושא משפטי אם הוא נתן חוות דעת והם מנסים  12 

 13 להתחמק יש פה משהו שהוא לא בסדר,

 14 אתה מתעקש אני אומר לך שהגזבר בחן את הכול, :יו"רמר וידל, 

 15 הגזבר הוא לא יועץ משפטי, יאיר דידי:

 16 המגזר בחר קיבלת תשובה לא צריך זה הדעה שלי,לא לא צריך יש גזבר :יו"רמר וידל, 

 17 מה זה לא צריך? יאיר דידי:

 18 אני אומר לך מה אתה,:יו"רמר וידל, 

 19 אני צריך חוות דעת אני צריך להצביע בעד, יאיר דידי:

 20 מה חוות דעת מה אתה רוצה?:יו"רמר וידל, 

 21 אני רוצה לדעת אם הוא בחן את התיק הזה יאיר דידי:

 22 אמרתי לא, הוא לא אז:יו"רמר וידל, 

 23 הוא לא בחן? יאיר דידי:

 24 הגזבר בחן וכל החברי צוות המקצועי,:יו"רמר וידל, 

 25 והגזברית הגיעה והיא בחנה את זה מול היועץ המשפטי והכול בסדר? יאיר דידי:

 26 היא בחנה את זה מול הצוות שלנו מול ה...יועץ המשפטי,:יו"רמר וידל, 

 27 סליחה זה ... :מנכ"ל -רוני עזריה
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לא נורא זה בסדר, תשאל אותה אם היא בחנה את זה מול היועץ  יאיר דידי: 1 

 2 המשפטי ?

 3 אז אני עונה לך:יו"רמר וידל, 

 4 אבל אני צריך עכשיו לדעת יאיר דידי:

אז עניתי לך שהגזברית בחנה את זה עם הצוות המקצועי שלה אין צורך :יו"רמר וידל,  5 

 6 ב...

יושב יועץ משפטי אז אני רוצה עכשיו  אבל בצוות מקצועי עובדים, יאיר דידי: 7 

מהיועץ המשפטי שלי שקוראים לו דורון )בורי( שיגיד לי שזה בסדר ואני  8 

 9 מצביע בעד אין לי בעיה?, אני רוצה להצביע בעד שיגיד לי רק שזה בסדר,

הייתי אבל הוא לא היה לשאול אותו אז  הוא לא היה לא דיברתי הכול   10 

מה עו"ד לא נמצא, דורון בורי לא נמצא טוב ויפה, למה שאלתי בפתיח ל 11 

אמרת לי הוא לא חייב להיות קיבלתי לא עשיתי מזה טרררם עכשיו אני  12 

רוצה תשובות,  מה זה להתחמק? כנראה יש פה  איזה קומבינה מה לא?   13 

לא מה לא, אף אחד לא יכול להגיד לי שאין קומבינה אם  הם לא עונים  14 

 15 לי, אם היועץ המשפטי לא  עונה לי, 

 16 גזבר יש לו סמכות, בני בנימין:

 17 גזבר זה לא עו"ד יאיר דידי:

 18 לא אבל יש לו סמכויות בני בנימין:

 19 יש לו סמכויות בתפקיד שלו לא כעו"ד  יאיר דידי:

 20 דידי אני נותן לך יועץ משפטי בחוץ, דובר:

 21 לא לא אני לא רוצה בחוץ, יאיר דידי:

 22 הלאה, תמשיך :יו"רמר וידל, 

 23 איש? 15נה מסכן השארתם אותו מסכן לבד מה הוא יכול על גבי אברמשוילי בוא

קודם כל אדון גבריאל אני לא מסכן אחד, שתים אני חושב שאתה  יאיר דידי: 24 

 25 המסכן,

 26 גבי אברמשוילי: למה?

 27 אל תגיד לי מסכן, אני לא מסכן אתה המסכן, יאיר דידי:
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 1 גבי אברמשוילי: למה?

 2 למה? למה אני מסכן? יאיר דידי:

 3 וילי אתה לבד,גבי אברמש

מה זה קשור? מה זה קשור אני עושה את העבודה שלי הם לא עושים אז  יאיר דידי: 4 

 5 מה אני אשם שהם לא באים, מה אני אדפוק להם בדלת בואו תצאו

 6 אתה בסדר גמור, דובר:

 7 )מדברים יחד( 

 8 היועץ המשפטי יגיד לי כן, אין לי בעיה. אני לא אשאל את השאלה.  יאיר דידי:

 9 אני עונה לך במקומו,:יו"ר, מר וידל

 10 אבל אתה לא עו"ד יש לי יועץ משפטי שלא בא לדיון בוועדה יאיר דידי:

 11 הוא לא חייב ל,:יו"רמר וידל, 

 12 הוא לא חייב לבוא, אבל פה הוא חייב לענות לי, יאיר דידי:

 13 אז היית צריך לשאול אותו לפני,:יו"רמר וידל, 

 14 ,לא אני לא חייב אני פה רוצה יאיר דידי:

רגע בוועדת הכספים אתה מה )מדברים יחד( היה לך שאלות בתוך וועדת :יו"רמר וידל,  15 

 16 הכספים ליועץ  המשפטי,

אז השארתי את זה למועצה מה הבעיה השארתי את זה למועצה אמרו  יאיר דידי: 17 

לי הוא לא חייב להיות קיבלתי את הדעה שלו אמר לי הוא לא חייב  18 

 19 להיות אמרתי בסדר,

 20 טוב,:"ריומר וידל, 

 21 אני אשאל במועצה  יאיר דידי:

זה התשובה שלי החלטתי לא לענות, אתה רוצה אני אתן לך תשובה  מיכאל וידל: 22 

 23 בכתב אחרי זה חוות דעת מסודרת זה הכול זה התשובה,

 24 תראה בוועדת כספים פה העברתם כסף לבניה בלתי חוקים בג'ואריש יאיר דידי:

 25 יף אתה מדבר?איפה תראה לי איזה סע:יו"רמר וידל, 

 26 תסתכל אתה מה אתה לא מכיר את התיק? יאיר דידי:

 27 מכיר בעל פה,:יו"רמר וידל, 



 5/2018-14ישיבת המועצה מן המניין מס'                                             
 13.8.2018מיום                                                          

____________________________________________________________ 

 
 
9 

 1 יאיר דידי:אני אומר לך,

 2 :בנייה לא חוקית?  זה בכלל לא מדויקעו"ד אבו סייף

 3 יאיר דידי:קודם כל זה על פי החלטת הבג"צ,

 4 : נו אבל זה לא בנייה לא חוקי,עו"ד אבו סייף

 5 ית וצריכים להכשיר להם את הבנייה להכשיר שיש שמה כבר, יש שמה תוכנ יאיר דידי:

 6 הבלתי חוקית,                  

 7 : אז אתה כנראה לא יודע,עו"ד אבו סייף

 8 שהיועץ המשפטי תקראי, יאיר דידי:

 9 אבו סייף: היועץ המשפטי כבר )חתם( על זה בבג"צ לא פה, עו"ד 

על ההסדר של החמש מיליון אבל אני רואה הוא חתם על החמש מיליון  יאיר דידי: 10 

 11 פה שאנחנו מוציאים את זה מהכספים שלנו,

 12 אבו סייף: לא נכון,עו"ד 

אז  אני אסביר לך כבר הרבה שנים קודמים בתפקיד ראש העיר יואל  :יו"רמר וידל,  13 

)לא ברור( התחיל וניסה לעשות תוכנית מתאר בג'ועריש ולא צלח כל כך  14 

 15 מול כל גורמי המקצוע משרד השיכון  והסכום אנחנו מתקדמים מאוד ו

 16 יאיר דידי:אתה מדבר על תוכנית שנקראת התשעד התוכנית איך היא נקראת?

 17 אבו סייף:  אין אתה  טועה במושג אפילו,עו"ד 

 18 יאיר דידי:לא במושג זה רשום לי פה אני באתי מוכן,

 19 אבו סייף: אז מי שרשם לך תגיד לו שפעם הבאה ירשום נכון, עו"ד 

 20 יאיר דידי:אדוני לקחו את זה מתוך הספרים, 

 21 אבו סייף: אני פשוט מכיר את התיק ג'ועריש, עו"ד 

 22 מה השאלה?:יו"רמר וידל, 

 23 יאיר דידי:למה אנחנו צריכים מהכסף שלנו להכשיר בנייה בלתי חוקית, )מדברים יחד( 

 24 .יש להם כבר זכויות שמה, יש להם זכויות                

 25 

 26  בוא תענה דורון בקשה :"ריומר וידל, 

 27 תראה עוד פעם אתה עושה  דברים שכעסת על )לא ברור( פה  יאיר דידי:
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 1 מה למשל? :יו"רמר וידל, 

 2 שהוא בא ולוחש  לך באוזן העיקר היית אומר תראה איך הוא  יאיר דידי:

תקשיב טוב התוכנית המקורית הייתה מה שיואל )לא ברור(  :יו"רמר וידל,  3 

 4 היה...

 5 60/40 וסא סאבא:מעו"ד 

אפילו דובר, מהתכנון של הטאבה ואני  50/50בהתחלה היה  60/40 :יו"רמר וידל,  6 

 7 גם אני אומר  70/30ואולי יהיה גם  60/40מהלחץ שלי מהמנהל ירדנו ל

 8 ברשות ראש העיר סליחה,עו"ד אבו סייף:  

 9 עו"ד ראיס אבו סייףבקשה :יו"רמר וידל, 

לא לוחש לסוסים אני לא יודע מה אתה חושב לגבי  :תקשיב טוב טוב,עו"ד אבו סייף  10 

 11 לחישות רוצה שתקשיב משהו פעם אחת,

 12 אני מקשיב, יאיר דידי:

 13 תקשיב טוב, אני קיבלתי רשות, תקשיב טוב הבג"צ הזה הוגש... :עו"ד אבו סייף

 14 לא לא הוגש לנו הבג"צ, דרך אגב יאיר דידי:

 15 ל ידי תושבים של העיר הזו ביקשו :תקשיב )מדברים יחד( הוגש בג"צ עעו"ד אבו ראיס

 16 להסדיר את הבניה בתוך כפר ג'וועריש

 17 שיש להם זכויות כבר,      יאיר דידי:

יש להם  זכויות יש להם הכול שזה מהמדינה כי אדמות האלה הם  :עו"ד אבו סייף 18 

שלהם הם קיבלו את זה כפיצוי על אדמות שהפקיעו להם בכל מיני  19 

רק בשביל לסבר את האוזן בהליך  1952כפרים והם נמצאים כאן משנת  20 

הזה תמך גם ראש העירייה הקודם והעירייה הסכימה לכל מהלך ובסופו  21 

 22 .יום לש

 23 יאיר דידי:אבל לא לתוכנית הזאת,

 24 .:זאת אותה תוכניתעו"ד אבו סייף

 25 יאיר דידי:לא את התוכנית הזאת, אם הוא תמך בה היא הייתה עוברת,

 26 :תקשיב לי אדוני עו"ד אבו סייף

אני אומר לך חד וחלק הוא לא תמך בתוכנית הזאת, הוא היה מעביר  יאיר דידי: 27 
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 1 אותו אז אם הוא היה תומך. 

 2                 :אני חושב שמי שהעביר לך את הפרטים או שהוא לא יודע את הפרטים עו"ד אבו סייף

 3 .נכון                       

 4 יאיר דידי:הוא יודע מצוין,

 5 אז אם הוא יודע מצוין אז הוא כנראה התבלבל דאבו סייף: עו"ד 

 6 יאיר דידי: לא,

אבו סייף:  אני רוצה רק שתבין עניין אחד וזה בטוח, העניין הזה קיבל אישור של עו"ד  7 

בג"צ וכל הצדדים חתמו ואני רוצה רק שתדע המנהל שזו מדינת ישראל  8 

אחוז מהכסף אוקי וגם לשלם בכל העלויות עכשיו  60הולכת לשלם  9 

 10 דבר הבסיסי שתושב העיר,ה

זאת אומרת עכשיו אנחנו הולכים מה שאתם עכשיו מסביר לי  אנחנו  יאיר דידי: 11 

 12 הולכים להכשיר את הבניה הבלתי חוקית,

 13 :קודם כל תקשיב, עו"ד אבו סייף 

 14 יאיר דידי:על מה אתה מדבר,

 15 ווקא כחבר מועצה אתה צריך לברךד:דידי עו"ד אבו סייף

 16 ון? מה קרה למה השתכנעת?יאיר דידי:מה קרה דור

 17 דורון דבורי:לא השתכנעתי אתה מעלה דברים שהם לא קשורים,עו"ד 

 18 יאיר דידי:לא נכונים לא 

 19 דורון דבורי:ואז אתה נכנס לדברים שאתה באמת ש...עו"ד 

 20 יאיר דידי:עשיתי את זה בכוונה  שתקום תדבר,תכף אני אסדר לך את זה,

 21 כל הנושא הזה התחיל בתקופה של יואל ומעשה  דורון דבורי:אתה נכנס לדברי, עו"ד 

נסגר בתקופה הזאת השאלה העיקרית ה... נסגרו לישיבה בנושא הזה  22 

בנוכחות  המפנה ליועץ המשפטי לממשלה באופן כללי תוכניות בעיר מי   23 

שמפיל תוכניות בנייה טאבות בעיר זה העירייה, וה... הוחלט שזה יהיה  24 

 25 אחוז... 40וז ואח 60אחוז בטאבה ו 50אחוז  50

 26              למה לא דיירים דרך אגב? אתה הולך לתת להם  עכשיו  יאיר דידי:

 27 ארמונות?                                
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 1 כי בטאבה... דורון דבורי:עו"ד 

 2 אנחנו נראה את זה באיזשהו שלה? יאיר דידי:

רוצה לשמוע את  דורון דבורי:רק שנייה אחת אתה מוכן רגע לשמוע? או שאתהעו"ד  3 

 4 עצמך?

 5 יאיר דידי:אולי,

 6    דורון דבורי:כאשר בשלב השני יש לי טאבה הם יהיו חייבים להכשיר את זה, הם עו"ד 

 7  לא יוכלו, הטאבה הזאת לא מכשירה, הטאבה הזו מאפשרת שאחר כך                             

אבה, לא כל ניתן יהיה להגיש רק  תוכניות בנייה בהתאם לנכונות של הט 8 

בניין שמה יוכל להיות מוכשר יש דברים שלא יהיו מוכשרים יש דברים  9 

שהם יושבים ב.... )מדברים יחד( לא רק זה  אין להם הם יצטרכו  10 

 11 םבמסגרת הזאת גם לשלם אגרות והיטלים בסכומים מאוד משמעותיי

 12 לעיריית רמלה, על הבניה הבלתי חוקית שנעשתה שם,

 13 הוא משלם כל אחד,זה התשלום ש יאיר דידי:

 14 דורון דבורי:זה עירייה תטפל ואחרת היא לא הייתה מטפלת בדברים,עו"ד 

 15     ולא רק זה, אלה שהעירייה תוכל גם לקבל  ארנונה בצורה יותר                          

 16 מסודרת                         

 17 התושבים הולכים לשלם על זה, יאיר דידי:

 18 וודאי, בוודאי לא העירייה, דורון דבורי:בעו"ד 

 19 אבל זה כסף שחוזר... :יו"רמר וידל, 

 20   דורון דבורי:ולכן בסופו של דבר כל ההליך הזה נעשה כדין באמת כאשר נבדק הן עו"ד 

 21    ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעצמו, שהיה שם שגם אני  על                          

 22  תי שם, וההחלטה קיבלה בסופו של דבר אישור של בית המשפט נכח                          

 23   העליון בגצ ויש לזה החלטה, כלומר החלטה )לא ברור( לחלוטין.                           

 24    וההסדר של וועדת כספים למעשה היא נועדה להוציא את הדבר הזה                           

ועל זה מותנה כמובן אנחנו נצטרך להכין את ה... וגם מותנה מצד שני לפ                           25 

במנהלת עכשיו מצד שני אם אנשים ישתפו פעולה ויבואו ויכינו ויביאו  26 

את המסמכים ויוכלו לקבל את ה... להציג את הזכויות שלהם אז מה  27 
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טוב ויפה לפחות מרפא את המ... הזאת שבסופו של דבר זה באשמת  1 

ים האלה קיבלו בזמנו כפי הנראה קיבלו את הקרקעות המדינה כי האנש 2 

האלה מהמדינה כי  אפשר לראות שזה לא, זה לא שחטפו שטחים, יכול  3 

להיות  שיש שם נחלות מסודרות אז העיוות הזה בסופו של דבר יגיע  4 

 5 לפתרון,

 6 כל משפחה קיבלה שני דונם, :עו"ד אבו סייף

היועץ המשפטי שהדבר שיסדיר את המצב אני חייב להוסיף לדבריו של  :יו"רמר וידל,  7 

הקיים ויכניס )לא ברור( לעיריית רמלה ויהיה סדר, והיועץ המשפטי  8 

אמר חייב להגיד את זה גם לפרוטוקול וגם לכולם כדי שישמעו ...  9 

המשנה ליועץ המשפטי אמר  מי שבנה בתרשצ וחי בתוך השטח שלו  10 

לפי החוק והכול,  באמת יוכשר העניין ויקבלו היתר בניה יתחילו לשלם 11 

ומי שלא, )לא ברור( אני אומר שם בדיון היא תיהרס מיד אז יהיה סדר  12 

 13 אחד ולתמד,

 14 לא נהרס אף פעם ואף פעם לא ייהרס, יאיר דידי:

 15 אתה יודע הכול כן, :יו"רמר וידל, 

אין אכיפה מה?, אין אכיפה מה העניין, אתה יודע כמה בונים היום  יאיר דידי: 16 

 17 חוקית אתה לא מודע לזה,ברמלה בנייה בלתי 

 18 יאללה נושא הבא, :יו"רמר וידל, 

 19 רגע רגע יש לי עוד משהו שגם קשור ליועץ המשפטי, יאיר דידי:

 20 בקשה  :יו"רמר וידל, 

 21 יש פה שני רבעונים, יאיר דידי:

 22 אבו סייף: אתה מאוהב ביועץ המשפטיעו"ד 

ים, אם היית בא לא אני לא מאוהב, לא קיבלתי תשובות בוועדת הכספ יאיר דידי: 23 

 24 היית מבין אותי,

 25 אבו סייף:אני לא ידעתי שאתה כל כך זה,עו"ד 

אני כל הזמן נו מה זה  חדש נו באמת ראייס בחייאת דינק מספיק, יש  יאיר דידי: 26 

פה שתי רבעונים שבאו במקשה אחת הם היו צריכים לבוא כל רבעון לפי  27 
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עון צריך לבוא הסדר קוראים לו רבעון הוא צריך לבוא לרבעון, כל רב 1 

ברבעון שלו, זה תקין אני שואל את היועץ המשפטי, לא את הגזברית,  2 

 3 שאלתי את הגזברית היא ענתה לי,

 4 אני אחליט מי יענה ה השאלה? :יו"רמר וידל, 

 5 היא ענתה לי, שאני ליועץ המשפטי, יאיר דידי:

 6 אני אחליט מי יענה לך,  :יו"רמר וידל, 

 7 פטי עם כך,אז אין לי יועץ מש יאיר דידי:

 8 היועץ המשפטי... :יו"רמר וידל, 

הוא שלך, זה המגמה שלך אני קובע אני מחליט זה הכול לאף אחד מכל  יאיר דידי: 9 

 10 אלה אין זכויות, 

איזה? יועץ משפטי אני ואתה משלמים לו, סליחה הוא מקבל כסף ממני  : 11 

 12 ממך מכולם מסעיד מרוחמה מכולם,נו נציגים שלנו צריך לענות לנו, 

אושר בראשון לאוגוסט היה אצלי המבקר במשרד )לא ברור(  2017דוח  :יו"רר וידל, מ 13 

ורוזה חתמנו על הדוח ורק עכשיו ישיבת מועצה ראשונה לאחר חתימת  14 

הדוח אפשר להציג את הרבעון האחרון, זו התשובה, והרבעון הראשון  15 

 16 מובא ביחד זה ה...

 17 ,2017אבל זה רבעון של  יאיר דידי:

 18 אמת, :"ריומר וידל, 

 19 והיה כמה מועצות, יאיר דידי:

 20 למאי לא היה שום מועצה, 28לא היה מ :יו"רמר וידל, 

 21 אוקי ולפני מאי היה? יאיר דידי:

 22 היה לא היה את הדוח, :יו"רמר וידל, 

 23 אז מה? יאיר דידי:

 24 הוא לא היה חתום,:יו"רמר וידל, 

 25 הלאה עוד מישהו רוצה להתייחס מחברים? :יו"רמר וידל, 

 26 לגבי וועדת תרומות  מוסא סאבא:כן יש לי שאלה,מוסא סאבא: עו"ד

דברים משהו של קסדות ילדים מנשר ועוד משהו  2ראיתי פה שקיבלנו   27 
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 1 פה לגבי מקלדות,איך מתבצעת חלוקה לפי מי זה הולך מי קובע מה מו?

הקסדות אנחנו פתחנו אותם לכל הציבור בעיר לבוא למתחם שלנו  :יו"רמר וידל,  2 

דידות מתחם האופנים  מתחם מדהים ביופיו שיבואו והיה שם מתחם הי 3 

ניג נשר, על פי ההמלצה של  היועץ המשפטי של העירייה המציג נשר   4 

הוא אשר חילק את הקסדות עמד שם מאה הראשונים שהגיעו מאה  5 

 6 קסדות,

 7 מוסא סאבא:המקלדות?עו"ד 

 8 מי שבא קיבל, :יו"רמר וידל, 

 9 ם ומקלדות,מוסא סאבא:יש פה גם עכבריעו"ד 

 10           : לפי הבלאי של מוסדות החינוך  שלנו ועכברים מדפסות לפי דוח מנכ"ל -עזריהרונן 

 11 בלאי, יש וועדת בלאי לפי זה חילקנו את הדברים,                              

 12 מוסא סאבא:אוקי תודה רבה.עו"ד 

 13 לפני שנצביע רוצה עוד משהו? :יו"רמר וידל, 

 14 א לא כן יש לי עוד משהו,ל יאיר דידי:

אם אני עכשיו היועץ המשפטי ענה, אתה גם יכול לענות לי אם אתה   15 

 16 מכיר זה דבר פשוט,

אם אני לוקח עכשיו את התיק הזה ומצביעים בו כמו שרגילים כולם   17 

 18 בעד,  ואני נגד,עכשיו זאת אומרת שהתיק הזה עובר נכון?

 19 כן, :יו"רמר וידל, 

כמו שבוועדת משנה יש לך רוב, אתה רוצה להעביר איזה  אין בעיה, זה יאיר דידי: 20 

תיק אז אתה מעביר אותו אין בעיה,  שאלה שלי למה אדוני משתמש  21 

 22 בשמי ובשם של שלוש לא להעביר כסף למר דבוש ואתה אומר לו,

 23 מי זה דבוש? :יו"רמר וידל, 

דידי משה דבוש מהפועל רמלה אתה לא מעביר לו כספים  בגלל שיאיר  יאיר דידי: 24 

 25 ודבוש הצביעו נגד, אז אתה לא יכול להעביר לו בגלל שאנחנו הצבענו...

שאלת נכון? הנה אני מצהיר לפרוטוקול, לטלוויזיה מעולם לא אמרתי  :יו"רמר וידל,  26 

דבר כזה דבוש, אני אמרתי דבוש ואני אגיד גם לטלוויזיה משה דבוש  27 
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אישור ניהול יושב הפועל רמלה יקבל תקציב מעיריית רמלה עד שיביא  1 

 2 ספרים של מס הכנסה, בלי זה לא יקבל אגורה תודה רבה.

אז זה מה שהוא בא אמר לי. דבר שני אתה אמרת  לעוד אזרח שבא  יאיר דידי: 3 

 4 לוועדת משנה,

 5 כן? :יו"רמר וידל, 

שהתוכנית לא עברה בגללי והשמעת לו אפילו את הפרוטוקולים שאני  יאיר דידי: 6 

 7 עדיין לא קיבלתי אותם.

 8 מעולם לא השמעתי פרוטוקולים לאף בנאדם, :יו"רוידל,  מר

 9 אני עדיין לא קיבלתי אותם, יאיר דידי:

 10 מעולם לא...:יו"רמר וידל, 

הוא משמיע לו פרוטוקולים האדם הזה בא אלי כועס מאוד ואני אגיד לך  יאיר דידי: 11 

 12 את השם שלו ואתה גם מכיר אותו

 13 מעולם, :יו"רמר וידל, 

אני הצבעתי נגד. אני לא הצבעתי בכלל, התוכנית שלו לא יכלה כועס ש יאיר דידי: 14 

לעבור אז הוא אומר לא בגלל יאיר דידי התוכנית שלך לא עברה, שמעתי  15 

 16 את הפרוטוקולים,

 17 מי נגד? יאיר, חברה הצבעה כולל תוספות, מי בעד?:יו"רמר וידל, 

 18 אני נגד, יאיר דידי:

 19 עצה .ישיבת מו 26 -תודה רבה לכם ב:יו"רמר וידל, 

 20 -הישיבה ננעלה-

 21 

 22 

 23 רונן עזריה                                                 מיכאל וידל               

 24 מנכ"ל העירייה                                                ראש עיר        

 25 ויו"ר ישיבת המועצה      

 26 


