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מיום 24.5.2016

פרוטוקול

1
2

עו"ד מוטי יצחקי –  :אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה מן המניין 9/2016-14

3

 24במאי .הישיבה תהיה כדלקמן :קודם כל נתחיל בטקס

4

של פרידה מחבר מועצה וטקס כניסה של חבר מועצה

5

במקומו.

6

לאחר מכן ,הקדמה הודעה כלשהי והודעות שיש להודיע

7

ולומר .דיון בסדר היום .על שולחננו גם יש שאילתה של

8

חבר מועצה יאיר דידי ,ויש גם הצעה לסדר.

9

קודם כל נפתח בפרידה של חבר מועצה פאיז מנסור ,אחד

10

החברים הוותיקי ם  .סליחה .לקראת סוף הישיבה יש כאן

11

אמנת עיר נקייה מעישון .חברי מועצה המעוניינים ,ייגש ו

12

כל אחד ,יחתום ,מי שמזד הה עם הרעיונות שקשורים בכך.

13

"כבוד מר יואל לביא ,ראש עיריית רמלה .הנדון :הודעה על

14

התפטרות ממועצת עיריית רמלה.

15

אני מבקש להודיע על התפטרותי ממועצת עיריית רמלה,

16

בהתאם לסעיף  124לפקודת העיריות וזאת לאחר כהונה

17

של  2.5קדנציות כחבר מועצת עיר ,על מנת לאפשר

18

ול עודד אנשים צעירים יותר להתנסות ולהשתתף בקבלת

19

ההחלטות וענייני החיים הציבוריים של העיר.

20

בהזדמנות זו,

21

ואנשי המנגנון העירוני על שיתוף הפעולה ומאחל לעירנו

22

המשך התפתחות ושגשוג לטובת כל תושביה ושכונותיה .

23

בברכה – פאיז מנסור ,חבר המועצה".

24

את הטקס לנכנס נעשה אחר כך .פאיז ,רשות הדיבור.

25
26

פאיז מנסור:

אני רוצה להודות לך ,לחברי ההנהלה

תודה רבה מוטי ,יו"ר הישיבה וממלא מקום ראש העיר .זה
כבר לא סוד ,שאני היום נפרד וזו הישיבה האחרונה כחבר
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1

מועצה .אני ,כפי ששמעתם ,הגשתי את מכתב ההתפטרות

2

לפני יומיים .מחר אני מספק להיות חב ר מועצה.

3

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראש העיר ,לחברי

4

ההנהלה ,לחברי המועצה וגם למנגנון המקצועי .אני

5

מתפטר כפי ששמעתם ,לא בגלל שיש איזה רוטציה ביני

6

לבין החברים ,אלא על מנת לאפשר באמת אחרי 12.5

7

שנים לתת לעוד אנשים להתנסות בעבודה הקהילתית,

8

בעבודה העירונית ו בקבלת החלטות .אני אמנם לא נפרד

9

מהעב וד ה הקהילתית ,אני נשאר בעיר ,ואמשיך לתמוך

10

ולעזור ולתרום במסגרות שאני חבר בהם .אני משער

11

שטוב שמדי כמה שנים ,שחברי המועצה יתחלפו על מנת

12

להזרים דם חדש.

13

מי שמחליף אותי הוא אישיות ידועה בעיר ,הוא גם ידוע

14

במסדרונות העירייה ,ה וא חבר בכמה וועדות ,אם אני לא

15

טועה ,בוועדת חינוך ,בוועדת קרן רמלה ,עו"ד מוסא

16

סאבא  ,שהוא בחור רציני,

אמין ,דינאמי .אני מאחל לו

17

הצלחה .מה שאני מאחל גם לעיריי ה  ,לעיר ,להתפתח,

18

לשגשג בשנים הבאות ,ולטובת כל התושבים .תודה רבה.

19

עו"ד מוטי יצחקי :

אני אומר מספר מש פטים ואחר כך אם מי מהחברים ירצו

20

לומר ,אנחנו נפתח את זה לנושא הזה .קודם כל ההיכרות

21

שלשי באמת עם פאיז מנסור ,היא סביב הפעילות

22

העירונית ,במועצה .אני פגשתי בחור חרוץ .קודם כל איש

23

חינוך שורשי ,הוא בא ממערכת החינוך ,מכיר את כל

24

הנתיבים והשבילים שיש בתוך מערכת החי נוך .אכן דאג

25

במיוחד ובדגש על הנושאים האלו .חבר גם בפורום של

26

דיאלוג קהילתי שזה פורום התנדבותי ,שיש מספר
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1

מפגשים בשנה ,שעוסקים בנושאים של החברה ,ובכלל כל

2

הנושאים הקשורים לחיים המשותפים.

3

פאיז אני מכיר אותך ,אז יכול להיות באופן פורמלי נפרדת

4

מאתנו אבל אני לא חושב שבאופן מהותי .אני מעריך

5

שבית ספר דרור ימשיך להעסיק אותך ואני מעריך שגם

6

בדיאלוג הקהילתי תמשיך בפעילויות ההתנדבות שלך .אני

7

קודם כל רוצה לאחל לך גם בשמו של יואל לביא ,קודם כל

8

בריאות איתנה ,יש גילאים שזה כבר מאחלים אותה מספר

9

 . 1ודבר שני ,שתמשיך ליהנות מהמ שפחה ,מהמעגל

10

החברתי שאתה נמצא בו ,ובעזרת השם שנמשיך להיפגש.

11

תודה רבה.

12

אבו גאנם:

ערב טוב לכולם .אני ,מה שהטילו עלי ,אני מתרגש יותר

13

מהיום שנכנסתי למועצה .היית לי גם מורה ,גם ידיד,

14

אנחנו מכירים כמעט מעל  30שנה ,היה המורה שלי פאיז.

15

כשהוא הודיע לפני חודשיים שה וא מעביר את המשוכות

16

לעו"ד מוסא סבעה ,אמרתי מה קרה פה בעיר? אבל אחרי

17

זה אמרתי טוב ,הוא בעצם בקדנציה השלישית וזה באמת

18

טוב מדי פעם באמת שיאחלו חברי מועצה אחד את השני.

19

בהזדמנות זו אני רוצה להגיד לך תודה על כל מה שעשית

20

למען העיר רמלה בכלל ולאוכלוסייה הערבית ב כלל .אתה

21

ממש היית אוזן קשבת כל הזמן ,לבעיות המקומיות והיית

22

ראשון שנכנס ב ,ומנסה לתרום .אז בשמי ובשם כל חברי

23

המועצה וכל האוכלוסייה בעיר ,במיוחד האוכלוסייה

24

הערבית ,אנחנו רוצים להודות

לך ולהגיד לך תצליח.

25

תודה.

26

שמעון שלוש:

מצטרפים כולם לברכות.
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1

מיכאל וידל:

א ני רוצה להגיד קודם כל לחברי פאיז ,שאני מופתע .אני

2

רק היום שמעתי את זה .זה באמת הפתעה ,אבל אני מניח

3

לפי הזמן ,אנחנו בחצי הקדנציה ,אז כנראה שזה סיכום או

4

משהו כזה ,כידוע זה ג'נטלמן,

לא היה לי ספק בכלל

5

שיתחבר עם הסיכום ,אם היה כזה ,אני מניח לפי הזמנים

6

פשוט.

7

הכרתי

8

בקואליציה,

9

באופוזיציה ,היית אצלי בוועדת הביקורת .הגון ,ישר,

10

מקצועי ,גם כשדנו בדוחות רציניים ביותר ,באמת נכנסת

11

ושאלת והתעניינת .אף פעם לא היה עם איזה מגמה

12

לתקוף מישהו סתם ,שלא לצורך .ב יקורת אמיתית .באמת

13

תחסר לנו מאוד בוועדת הביקורת .אני מאחל לך הצלחה,

14

בריאות ,ותמשיך לתרום לקהילה.

15

אני אגיד מילה אחת לאחר מוטי דוגמה במיוחד למגזר

16

העברי .אני יש לי כמה דוגמאות ,אבל יש דוגמה אחת

17

שנגעה לליבי ,שיום אחד קראת לי בערב ,בגלל איזה

18

משפחה

משפחה

19

מוסלמית,

20

לוועדת הכלכלה וטיפלנו בזה ,ובאת עם כל כך רצון גדול

21

לעזור להם .התרשמתי מזה ועשינו את הדבר הזה באמת

22

מכל הלב.

23

לחברנו עו"ד מוסא סאבא  ,אנחנו מאחלים לך ,דע לך יש

24

פה הרבה דברים טובים .הרבה כ סף נותנים לנו על

25

העבודה הקשה.

תתחיל להגיד לאישה שתחזור יותר

26

מאוחר בשעות הערב,

בשנים

אותך

היה

שהייתה

האחרונות,

בשנתיים

במצו קה,

וחצי

גדולה

גם

כחבר

מצוין.

האחרונות

חבר

מאוד,

ופונים לחברי הכנסת דווקא מסיעת הליכוד,

5

ותתחיל יותר למען הציבור .אני
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1

מאחל לך גם בהצלחה .תודה רבה .כמובן שהברכות לפאיז

2

ולמוסא זה בשם כל סיעת הליכוד וחברי לסיעה .תודה

3

רבה.

4

עו"ד מוטי יצחקי  :פאיז ,אני חייב להגיד לך ,גם כשאתה פורש מחבר המועצה,

5

אנחנו חייבים לתת לך מתנה שהיא שוות ערך לחוק

6

המתנות .אל תצפה שאחרי  12.5שנים תצא מפה עם

7

נדוניה .אתה מקבל תבליט של הבית הלבן פלוס בריכת

8

הקשתות פלוס תעודת הוקרה.

9

איך אומרים? עוד זה יוצא ,זה בא .אנחנו מקבלים בברכה

10

את מוסא סאבא שמתחיל לכהן מהישיבה הזו ,מרגע

11

התפטרותו של חבר המועצה פאיז מנסור .אני מכיר אותך

12

מוועדת החינוך ,גם בנסיבות אחרות .נכנסת לנעליים

13

גדולות ,אבל אני מניח שתוכל ללכת בהן ,אנחנו באמת

14

נשמח לראות אותך יחד אתנו ,באופן פורמלי.

15

יש כאן הצהרת אמונים .שני עורכי דין כמו שאתה בט ח

16

יודע ,תקריא ותחתום.

17

עו"ד מוסא סאבא :

הצהרת אמונים :בתוקף שלטון החוק בישראל ,וכביטוי

18

לשאיפתי לשרת בנאמנות ובמסירות ובהגינות וביושר ,את

19

תושבי העיר ,לדאוג לקידומה ולחיזוקה של העיר.

20

אני ,מוסא סאבא  ,ת.ז 029782661 .חבר מועצת עיריית

21

רמלה ה  , 14 -מתחייב לשמור אמ ונים למדינת ישראל,

22

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

23

לראיה באתי על החתום.

24
25
26

עו"ד מוטי יצחקי  :בהצלחה.
מוסא סאבא :

ערב טוב לכולם ,חברי המועצה ,סגן ראש עיר מר מוטי
יצחקי  ,ראשית ,כפי שכל החברה פה ,אני רוצה להודות
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1

באמת ,תודה אמיתית למר פאיז מנסור על התרומה

2

הגדול ה הן לקהילה שלנו כפרט והן לכלל התושבים

3

ברמלה .במיוחד בשמירה וחיזוק הדו קיום המיוחד שיש

4

לנו בעיר ,העיר המיוחדת.

5

אני אומר לך באמת תודה רבה .אתה איש יקר ואתה לא

6

עוזב אותנו .אנחנו נישאר ביחד ,נעבוד ביחד.

7

אני שמח שנפל בחלקי להיות חבר מועצת העיר רמלה.

8

עיר שמ אוד יקרה לליבי .אני מאחל ומקווה ביחד אתכם,

9

שנוכל להצעיד את העיר קדימה וקדימה .תודה רבה.

10
11

ויאללה ,לעבודה.
עו"ד מוטי יצחקי  :רבותי ,בצד הפורמלי יש לנו הצעות החלטה המוגשות על ידי

12

ראש העירייה ,למועצה:

13

אישור פרוטוקולים:

14

וועדת ההנהל ה מיום . 15.5.2016

15

וועדת כספים מיום 15.5.2016

16

וועדת חינוך מיום 27.3.2016

17

ועדה לקידום מעמד הילד מיום 27.3.2016

18

וועדת תנועה מקומית מיום ה . 18.4.2016 -

19

תוספת לסדר היום :

20

המשלח לדאגופליס  ,משלחת של עיר תאומה ,בהתחלה

21

חסן אבו עבייד הביע את רצונו כחבר מועצה לצ את .לאחר

22

מכן הוא חזר בו .במקומו תחליף אותו חברת המועצה

23

ענבל רדה.

24

עדכון שם חברה של תאגיד תמר :זה כבר היה במועצה

25

קודמת .אלא שנפלה טעות סופר בשם האנגלי של השם

26

החדש .לאור זאת הבאנו את זה להצבעה פעם נוספת.
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1

משלחות של אורט לילנטל לפולין יש כאן השתתפות

2

עירייה שהיא  20%מהסכים  10,000שקלים.

3

עדכון אישור מבצע עיקורי כלבים לתושבים מעוטי יכולת.

4

זה גם הופיע בסדר היום .גם פה נפלה טעות סופר בעלות

5

הכספית .עלות הניתוח לתושב במסגרת המבצע היא 200

6

ולא כמו שהיה רשום במקרה הקודם.

7

פתיחת וועדות תמיכה מקצועית ולאחר מכן וועדת משנה

8

לתמיכות .לאחר מכן פתיחת וועדת מכרזים.

9

בוועדת מכרזים אני רק אדגיש שאחד מהמכרזים נפסל

10

בגלל שהיה מציע יחיד והוא לא עמד באחד מתנאי הסף.

11

בגוף הוועדה מופיע שם הקמה של וועדת משא ומתן.

12

נקודות שיש להדגיש בסדר היום:

13

קודם כל אני מבשר על מינוי של אלונה קליי נמן למנהלת

14

אגף החינוך והנוער .אלונה ,תקומי( .מחיאות כפיים)

15

אלונה הייתה מנהלת מחלקת בתי ספר .כלומר היא קודמה

16

אצלנו במערכת .עכשיו החליפה את הכובע ומנהלת אגף

17

החינוך .כמינוי ראשוני ,עומד

לזכותך מספר משפטים

18

מצומצם.

19

אלונה קליינמן:

זו זכות גדולה להיות מנהלת אגף החינוך והנוער בעיר

20

רמלה .עיר שבאמת ראש העיר שם על הבמה במרכז ,את

21

כל נושא החינוך .אני שמחה להיות מי שמוביל את זה,

22

תחת ההנחיה שלו .תודה רבה לכולם על שיתוף הפעולה.

23

עו"ד מוטי יצחקי :

בסדר היום מופיע בשני סעיפים – גם סעיף  7וגם סעיף : 8

24

ביטול חוקי עזר .זה לבקשתו של היועץ המשפטי .ישנם

25

חוקי עזר משנת  , 35 , 54 , 58וכן הלאה .שאף אחד לא

26

ידע על קיומם חוץ מדורון .הוא גילה לנו שהם קיימים .אין

8
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1

להם שימוש בחוקי העזר האלו .חלקם הוחלפו בחקיקה

2

אחרת שנעשתה במהלך השנים ,גם חקיקה ראשית וגם

3

חקיקת משנה.

4

אנחנו מבקשים לאשר את המנדט לבטל את חוקי העזר

5

האלו שאין בהם שימוש.

6

בהמשך יש לנו ספורטאים שהגיעו להישגים מיוחדים,

7

מלגות.

8

יש לנו את כל התעריפים של מחלקת תרבות וספורט לכל

9

מתקני הספורט ולכל האופציות שיש כאן לשכירות אולם

10

וכו' .מופיע בסדר היום.

11

זהו .בגדול אלו הנקודות העיקריות שנמצאות בסדר היום

12

הרגיל.

13

עכשיו אני ניגש ,לפני שנדון בסדר היום ,ניגש לשאילתה

14

של דיון של חבר המועצה יאיר דידי בבקשה.

15

יאיר דידי:

בהמשך לשאילתה .טוב חברים ,כזכור ,בישיבה הקודמת,

16

שנערכה ב  , 6.4 -ציינתי שקיבלתי לעיוני את רשימת חברי

17

הוועדות וגיליתי כי מר אלי חדד וגלית נחמני ,שני חברי

18

מועצת עיר מהקדנציה הקודמת ,נבחרו בתחילת הקדנציה

19

הנוכחית לכהן כחברי וועדת ערר וארנונה .וגם כנציגי

20

ציבור ודירקטורים של תאגידים עירוניים.

21

עוד שאלתי ,הכיצד יתכן ששני החברים הללו נבחרו לכהן

22

כחברי ועדת ערר ,כבר מידית בסיום הקדנציה שלהם,

23

ש לא חלפה שנה מסיום כהונתם ,בזמן שבחוזר מנכ"ל

24

הפנים  1/12נרשם מפורשות כי הדבר פסול .שלא חלפה

25

שנה מיום סיום תפקידם כחברי מועצת עיר.

26

כן שאלתי הכיצד מר אלי חדד ועו"ד חלפון – שני חברי

9
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1

וועדת ערר וארנונה כיום ,מכהנים במקביל גם כדירקטורים

2

וגם בתאגידים עירוניים .כשהם נבחרו לכך על ידי מועצת

3

העיר.

4

לאור חוזר מנכ"ל שבמפורש קובע איסור כהונה בוועדת

5

ערר למי שהוא נבחר של הרשות המקומית .ברור

6

שדירקטור הוא נבחר על ידי המועצה.

7

היועץ המשפטי נתן בתגובת חוות הדעת המשפטית אשר

8

התייחסה רק לשאלת הפגם של המינוי של מר חדד וחלפון

9

 -עקב אי חלוף שנה מיום כהונתם כחברי מועצת עיר

10

בקדנציה האחרונה .אולם שתק היועץ המשפטי בקשר

11

לשאלת ניגוד העניינים שלהם כיום ,בהיותם מכהנים

12

במקביל כחברי דירקטורים בתאגידים עירוניים.

13

כמובן שגם ראש העיר לא נתן מענה לניגוד עניינים זה.

14

לפיכך אבקש לשאול ראשית :הכ יצד מאושר למר חדד

15

ולעו"ד חלפון לכהן כיום כחברי וועדת ערר וארנונה ,בזמן

16

שהם מכהנים במקביל כחברי דירקטורים של תאגידים

17

עירוניים ,והכיצד אפשר לאשר ניגוד עניינים כזה ,שמצד

18

אחד הם יושבים בגוף שיפוטי שצריך להיות עצמאי,

19

להכריע בסכסוך בין העירייה לאזרח ומצד שני ,הם תלויים

20

בגורמי העירייה שהם מכנים כנציגיה בדירקטורים שונים.

21

הם

כנציגי

22

הדירקטורים שם והם תלויים בה גם במשך כהונתם ,כי

23

מועצת העיר יכלה להחליף אותם בכל רגע נתון.

24

כל זאת ,כשגם בחוזר מנכ"ל נקבע מפורשות שלא יכהן

25

חבר וועדת ערר מישהו נבחר של רשות מקומית ,כשברור

26

שדירקטור בתאגיד עירוני ,הוא מבחינת נציג שנבחר על

תלויים

בגורמי

10

העירייה,

כשהם

מכנים
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1

ידי מועצת העיר.

2

כמו כן אבקש לשאול האם לעירייה יש קשרים כלשהם עם

3

אחד מחברי וועדת ערר וארנונה ,לרבות חוזים ,קשרים

4

עסקיים ,ייצוג של אחד מהחברים ,בהליך כלשהו ,נגד

5

העירייה ,או בפני העירייה.

6

בישיבה הקודמת לא ניתנה לי תשובה לשאלה זו.

7

כמובן ,למען הסר ספק ,אני צריך לקבל את התשובה

8

בכתוב.

9

עו"ד מוטי יצחקי :

"בהמשך לשאילתה,

10
11

יאיר דידי:

סליחה .למה הוא לא עשה את זה? הוא עשה את זה
פעם הקודמת.

12
13

התשובה בכתב ,מונחת כאן .לבקשתנו דורון דבורין כתב:

עו"ד מוטי יצחקי :

אני החלטתי וזה מותר על פי הפקודה ,שאני עונה.

14

"בהמשך לשאילתה אותה הגיש מר יאיר דידי – חבר

15

מועצת העיר ,הריני מתכבד להעביר את תשובת

16

העירייה.

17

נתונים עובדתיי ם רלוונטיים:

18

לצורך הכנת חוות דעת זו נמ סרו לחתום מטה ,נתונים

19

שלהלן:

20

 . 1.1חברי וועדת ערר אשר מונו כחברי וועדת ערר

21

לענייני ארנונה בסמוך לסיום כהונתם כחברי מועצת

22

העיר ,הינם מר אלי חדד ועו"ד דוד חלפון.

23

 1.2במהלך שנת  , 2014נידונו  7ערערי ם בהם ישב מר

24

אלי חדד באותה ועדת הערר.

25

 1.3עו"ד גלית חלפון לא כיהנה בפועל בוועדת הערר,

26

מאחר וועדה זו לא הופעלה כי קיימות שתי ועדות ערר

11
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1

חלופיות.

2

 . 2בהתאם לנמסר לי ,עו"ד גלית חלפון התפטרה

3

לאחרונה מתפקידה בוועדת הערר ,תפקיד אשר ,כאמור,

4

לא בוצע בועל.

5

 . 3בהתאם לנתונים אותם קיבלתי ,מר אלי חדד ,על אף

6

שאושר על ידי מוע צת העיר כנציג העירייה במתנ"ס,

7

אינו חבר הנהלת המתנ"ס ו/או דירקטוריון עירוני

8

כלשהו" .

9

בזה אני אוסיף הערה נוספת כי זה הרי המחלקה שלי.

10

אנחנו,

החברה

11

למתנ"סים לא אישרה תחת מגבלות מסוימות .כלומר הוא

12

מעולם גם לא זומן לאף ישיבה במתנ"ס.

מועצת

העיר,

אישרנו

13

יאיר דידי:

אין לי תשובה לניגוד עניינים.

14

עו"ד מוטי יצחקי :

אני מדבר עכשיו .לא הפרעתי לך.

אותו,

אבל

15

"בהתאם לשאלוני ניגוד עניינים אותם מילאו השניים,

16

לא נמצא כל ניגוד עניינים בינם לבין העירייה".

17

עכשיו על פי הפקודה ,יש לך תשאל .שאלה אחת מותרת

18

לך ,אני אענה .בבק שה

19

מיכאל וידל:

ולנו אסור לשאול שאלות?

20

עו"ד מוטי יצחקי :

הוא שואל אחד שואל.

21

מיכאל וידל:

זהו ,אנחנו לא יכולים לדון בזה?

22

עו"ד מוטי יצחקי :

בנושא הזה ,לא.

23

יאיר דידי:

למה? זה שאילתה לדיון במעוצה.

24

עו"ד מוטי יצחקי :

לא .לא .זה לא עלה על סדר הדיון בישיבה.

25

יאיר דידי:

זה שאילתה לדיון במועצה.

26

עו"ד מוטי יצחקי :

אם זה לדיון,

12
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1

יאיר דידי:

שיענה לנו אדון יועץ משפטי .יש לנו יועץ משפטי ,הוא יכול

2

לתת לנו חוות דעת עכשיו .מה קרה? מגיע לנו בזמן נתון

3

ייעוץ משפטי.

4

עו"ד מוטי יצחקי :

תשאל את השאלה .מה השאלה?

5

יאיר דידי:

אני עדיין לא רואה ,אני רוצה ממנו את התשובה לניגוד

6

עניינים .את הבעיה של הניגוד ענייני ם איך הוא לא ראה

7

אותה אז .לא היום .אני לא מדבר על היום .זה כבר לא

8

רלוונטי להיום .אז .כשהחוק אומר במפורש ,הפקודה

9

אומרת במפורש :היועץ המשפטי חייב לקחת לידיו את כל
חברי וועדת ערר ,ולתת חוות דעת.

10
11

גבי אברמשוילי:

אבל זה כבר התיישנות.

12

יאיר דידי:

גבי ,בבקשה ,אתה אסור לך לענות.

13

גבי אברמשוילי:

למה ,זה התיישנות.

14

יאיר דידי:

גבי ,אסור לך לענות .אנחנו באנו לנהל פה עיר ,לא לנהל,
חאל ס לגבי ,שב בשקט.

15
16

גבי אברמשויל י:

אתה תשב בשקט,

17

יאיר דידי:

אני לא אשב בשקט .הלו .אני לא אשב בשקט.

18

שמעון שלוש:

יש לנו חבר מועצה חדש .שלא יתקבל הרושם שזה ככה
אנחנו מתנהגים.

19
20

יאיר דידי:

הוא יודע ,הוא ראה את כל הדיונים ,הוא מכיר יופי את
האופי של המועצה.

21
22

גבי אברמשוילי:

 20שנה ,מה שקרה היו ם אתה מביא את זה?

23

יאיר דידי:

מה קרה היום?

24

עו"ד מוטי יצחקי :

גבי ,אני מבקש .כן ,בבקשה מה השאלה.

25

יאיר דידי:

על הניגוד עיניים  ,אני רוצה תשובה על ניגוד העניינים.

26

עו"ד מוטי יצחקי :

על ניגוד העניינים ,בסעיף  4לתשובה מופיע כך" :בהתאם

13
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ושונה

1
2

יאיר דידי :

אני קורא את זה ,קראתי ,זה לא מספיק לי.

3

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה מפריע לי לענות.

4

יאיר דידי:

לא צריך .אתה קורא לי סעיף  , 4קראתי אותו.

5

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה מפריע לי לענות .אתה לא תחליט במקומי מה אני

6

אענה.

7

"בהתאם ל שיעור ניגוד העניינים אותם גילו ה שנים ,לא

8

נמצא ברחל בתך הקטנה ,כל ניגוד עיניים בינם לבין

9

העירייה.

10

יאיר דידי:

זה לא בינם לבין עצמם .זה הוא היה צריך לבדוק את

11

הניגוד עניינים .זה לא בינם לבין עצמם .זה היועץ

12

המשפטי היה צריך לבדוק ולהתריע.

13

עו"ד מוטי יצחקי :

מאה אחוז

14

יאיר דידי:

והוא לא ע שה את זה .בסדר?

15

מיכאל וידל:

על השאילתה.

16

עו"ד מוטי יצחקי :

בבקשה

17

מיכאל וידל:

בסעיף  2כתוב :גלית חלפון התפטרה .אפשר לדעת מתי

18

התפטרה? זה חשוב מאוד לכל הנושא .אם היא התפטרה

19

אחרי שיאיר דידי העלה את השאילתה ,אז זה אומר

20

דרשני .אם היא התפטרה לפני,

21

יאיר דידי :

מתי היא התפטרה? זה השאלה.

22

מיכאל וידל:

וממתי יש שתי וועדות ערר? שיספרו לנו.

23

עו"ד מוטי יצחקי :

קודם כל אנחנו אישרנו שתי וועדות ערר .לגבי מועד
התפטרותה המדויק ,תקבל תשובה ,כרגע אין לי אותה.

24
25
26

יאיר דידי:

לא .רגע ,מה זה תקבל תשובה .איך הוא יודע שהיא
התפטרה?

14
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1

עו"ד מוטי יצחקי :

לגביך נגמרו השאלות .הלאה.
הצעה לסדר .נכון? יש לך הצעה לסדר? תקריא אותה.

2
3

יאיר דידי:

עכשיו הם עובדים איתי לפי הפקודות.

4

עו"ד מוטי יצחקי :

מי שהתחיל ,זה אתה.

5

יאיר דידי:

אני התחלתי ואני עכשיו גם אדרוש לקבל יותר .שאני

6

מקבל פרוטו קולים רק אחרי חודשים ,כשהפקודה אומרת 3

7

שבועות והוא יגיד לי לא ,הוא פוחד לענות .הוא מסתכל לי

8

בלבן של העיניים .אני מקבל פרוטוקולים רק אחרי

9

חודשיים ואני צריך לקבל אחרי שלוש שבועות .למה אתה
לא נותן על זה את הדעת.

10
11

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה כרגע מאיים על עובד ציבור.

12

יאיר דידי:

אני לא מאיים .אני חוקתית .חוקתית .מותר לי

13

עו"ד מוטי יצחקי :

אסור לך לפנות

14

יאיר דידי:

תתלונן .תעשה כמוני .אתה רואה ,אתה ממליץ ללכת

15

לגורמים הרלבנטיים ,אני הולך ומקיים .תלך גם אתה

16

לגורמים הרלבנטיים ,תעשה את זה.

17

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה לא שווה את המאמץ הזה.

18

יאיר דידי:

אתה לא רוצה לתת לי חוות דעת על זה .אני דורש,

19

עו"ד מוטי יצחקי :

אני קורא אותך

20

יאיר דידי:

אתה יכול לקרוא אותי שלוש פעמים.

21

עו"ד מוטי יצחקי :

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

22

יאיר דידי:

גם פעם שלישית תגיע.

23

עו" ד מוטי יצחקי :

מאה אחוז.

24

יאיר דידי:

אין בעיה אתה לא מפחיד אותי בכלל.

25

אתה מנסה להיות איזה דיקטטור ,נדמה לך .אני לא רואה

26

אותך ממטר.

15

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

עו"ד מוטי יצחקי :

הצעה לסדר,

2

שמעון שלוש:

עוד פעם התחלנו עם הביטויים הלא נעימים?

3

יאיר דידי:

שתוק ,אתה גם לקקן א חד גדול .מספיק .יש לך לשון

4

יותר גדול משל פרה .מספיק .הפה אתה עובר את הפרה

5

עם הלשון שלך .מספיק .תירגע.

6

שמעון שלוש:

אני לא רוצה לענות לך כי אתה טיפש .אם היית מבין,
הייתי עונה לך

7
8

יאיר דידי:

אתה תצטער על המילה הזאת.

9

שמעון שלוש:

אני לא מצטער בכלל אף פעם .אתה רוצה שאני אגיד לך
אותה עוד פעם?

10
11

יאיר דידי:

כן .תגיד עוד פעם.

12

שמעון שלוש:

אתה טיפש .אם לא היית ,לא היית מתנהג ככה .לא היית
מתבטא ככה.

13
14

יאיר דידי:

טוב יש לי פה הצעה לסדר ,לדיון במועצה :ריבוי דוחות

15

חניה ,חברה .העירייה בגירעונו ת עצומים ,שגם בישיבה

16

הקודמת ראש העיר עמד ושיקר בשקר נחושה ושאלתי

17

אותו מה הגרעון השוטף והמצטבר ,אמר לי  10מיליון,

18

בזלזול .תסתכל גם ב ,דיווחנו על זה עכשיו .תאבל את

19

האמת לא אומרים לנו פה.

20

עו"ד מוטי יצחקי :

ההצעה לסדר

21

יאיר דידי:

אני מדבר על הצעה לסדר ,ומותר לי להקדים ולהגיד
דברים .

22
23

עו"ד מוטי יצחקי :

ההצעה לסדר,

24

יאיר דידי:

אדוני ,אתה לא יכול להגיד לי מה להגיד.

25

עו"ד מוטי יצחקי :

אני כן אגיד לך

26

יאיר דידי:

אתה לא תהיה דיקטטור.

16

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה צמוד,

2

יאיר דידי:

אתה לא תהיה דיקטטור

3

עו"ד מוטי יצחקי :

אני לא אתן לך להשתלט על הישיבה.

4

יאיר דידי:

אני לא משתלט על הישיבה ,אני רוצה להסביר למה

5

הדוחות האלה .יש לי הזכות המלאה להסביר למה הדוחות

6

האלה .ואני רוצה להגיד למה הדוחות האלה ,ואתה לא

7

תגיד לי מה להגיד.

8

עו"ד מוטי יצחקי :

הלאה.

9

יאיר דידי:

חברה' כמו שאמרתי ,

הגירעונו ת שלנו ,אני אומר את

10

האמת .אתה כנראה כואב לך שאני אומר את האמת.

11

האמת כואבת .נכון

12

עו"ד מוטי יצחקי :

האמת שלך לא ראויה להתייחסות.

13

יאיר דידי:

אל תתייחס .אני רוצה להתייחס להצעה לסדר.

14

יופי ,אתם מחנכים את הדיקטטור .מנסים לחנך את

15

הדיקטטור .מנסה להיות דיקטטור.

16

עו"ד מוטי יצחקי :

אדון ,אתה קטן ,בהתנהגות שלך .תמשיך.

17

יאיר דידי:

אתה מנסה להיות כמו יואל .לרדת גם כמו שהוא ירד.
בגלל זה הוא לא בא היום.

18
19

עו"ד מוטי יצחקי :

דרך אגב ,אני לא יורד נמוך,

20

יאיר דידי:

אתה מעתיק ממנו כל דבר.

21

עו"ד מוטי י צחקי :

עזוב ,הלאה.

22

יאיר דידי:

אתה לא יודע להיות מקורי.

23

טוב .בעקבות הגרעון העצום שיש לנו העירייה באה

24

ומשיטה על התושבים קנסות עצומים .אתם כחברי מועצה

25

צריכים גם לתת על זה את הדין ,ביום מן הימים .כשתבואו

26

להיבחר בפעם הבאה ,ויגידו לכם התושבים מה עשיתם

17

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

בש ביל המדינה ,לא יהיה לכם .אנשים מקבלים דוחות,

2

מעמידים להם תמרור ,אומרים להם ביום ה' ,אני העליתי

3

את זה כבר באחת הישיבות ,את השאילתה ,ואז ענה לי

4

היועץ המשפטי המכובד  -אנחנו נסדיר את זה .נכון להיום

5

לא הוסדר שום דבר .ממשיכים לקבל דוחות .כתוב להם

6

ביום ה' אל תחנ ו משעה  9עד  , 11הם לא מחנים .אבל

7

מה ,הוא בא נותן להם דוח למחרת ב  . 9 -אבל ביום חמישי,

8

אמרתם ביום רביעי .בקיצור ,יש אנדרלמוסיה אחת שלמה

9

בנושא הדוחות ,והתושבים מתקוממים.

10

אני רואה את זה ברשת ,אני רואה את זה בפייסבוק

11

ובכמה אתרים .כמו שאני ראיתי הרבה דברים בפי יסבוק.

12

ההצעה שלי לסדר אומרת ככה:

13

הצעה לסדר לדיון במועצה הקרובה :ריבוי דוחות

14

החניה .אבקש להעלות את נושא דוחות החניה בעיר,

15

בעקבות ריבוי דוחות בעיר מקניסת התושבים בטענה כי

16

הדוחות ניתנים ללא אבחנה ,בין אם ניקיון ובין אם אין.

17

אבקש לעצור את מתן הדוחות.

18

כזכ ור הגשתי בעבר שאילתה בתאריך  23.3באותו

19

נושא .תשובת העירייה והיועץ המשפטי שהנושא ידוע לו

20

וזה יטופל.

21

לאור כל האמור לעיל ,אני מציע לעצור את התופעה

22

ולבטל את כל הדוחות שניתנו בזדון.

23

עו"ד מוטי יצחקי :

טוב .עיריית רמלה ,כמדיניות ,פועלת על פי חוקי עזר.
ויש

קנסות,

24

במידה

25

מהתושבים קיבל שלא בצדק קנס כזה או אחר ,יש לו כמה

26

טריבונלים .הראשון :הוא יכול לפנות לוו עדת הערעורים

18

קנסות

יש

לשלם.

אם

מישהו

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

שיושבת בתוכה סופי כיועץ המשפטי .במידה ועדיין לא ,יש

2

אפשרות ללכת לערכאות או לתלונות כלשהן .זה לא

3

המקום .העירייה לא תשנה את מדיניותה ותישאר כפי

4

שהיא צריכה להיות.

5

אברהם אילוז:

שיקול דעת צריך להפעיל,

6

יאיר דידי:

איפה השיקול דעת של הפקחים?

7

אברהם אילוז:

אתה שניה אחת רק יורד ,אתה כבר מקבל דוח .זה לא
יכול להיות דבר כזה .דקה .

8
9
10

יאיר דידי:

צריך לכסות את הגירעונו ת .

אברהם אילוז:

זה לא בסדר ,יש אנשים מסכנים .התושבים פה הם לא

11

אנשים שיש להם יכולת לשלם  500ו  . 500 -מה הם

12

מרוויחים בכלל? אתה לוקח להם  20%מהשכר.

13

עו"ד מוטי יצחקי  :לא .קודם כל זה לא . 500

14

אברהם אילוז:

 . 500או חניה  . 250במקומות אחרים זה  100שקל.

15

מיכאל וידל:

קודם כל ,האם זה נכון ,אני בטוח אבל אני רוצה לשאול

16

אותך אולי גם אתה לא יודע .אנחנו פה נותנים לנו קנס

17

לתושבי רמלה 250 ,שקל ,אני לא מדבר על מדרכה ונכה.

18

ברגיל  250שקל .בכל עיר זה  100שקלים .ראשון ,רמת

19

גן ,הבן שלי שבוע שעבר הביא לי לבדוק .פה . 250

20

יאיר דידי:

תל אביב  100שקל ים.

21

מיכאל וידל:

 ) 2אין לנו מדחנים .דיברתי על זה קדנציה קודמת .דיברתי

22

על זה לפני שנתיים .אין צ'אנס לחנות .איפה שעומדים.

23

למשל בכל רחוב הרצל ,לפריקה וטעינה .פונים אלי בעלי

24

עסקים .בן אדם חונה דקה שתיים .ה מגירות שלהם מלאות

25

בתעודות זהות ,כי אנשים יושבים בוחרים כשהפקח מגיע.

26

למה המלחמה הזאת? אני בטוח שכל חברי המעוצה,

19

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

יאיר דידי:

דרך אגב ,זה לא הבעיה ללכת להגיש ערר לכל זה .למה

2

לטרטר אותם ,כשכתוב בשלט ,הפקח עצמו כנראה לא

3

מאומים מספיק לרשום את הדוחת .רשום ביום ה' משעה

4

 10עד  11פנוי .הוא בא למחרת נותן להם דוח .הוא בא

5

שעה אחרי,

נותן להם דוח .יש כאלה מספרים לי שהוא

6

עומד ,שניה ,דקה ,הוא רושם דוח.

7

עו"ד מוטי יצחקי :

טוב אני אענה .אני אתחיל במה שהתחיל קודם אברהם

8

אילוז .אני קודם כל מסכים אתך שלפקח צריך להיות בסיס

9

אנחנו הנחינו אותם בנושא של שיקול

של שיקול דעת.

10

דעת .אבל לא תמיד ,לצערי ,אתה לא יכול בכל זמן נתון,

11

לדעת מה שיקול דעתו של אותו פקח .ישנן סטיות .אבל

12

בגלל זה יש את הוועדה .בוועדה יש גורמים אנושיים

13

ובאמת גם מתחשבים.

14

מה שאמר קודם חבר המועצה מיכאל וידל ,יש לזה מקום

15

באמת להתחשב בנקודה הזאת .באמת צריך לשים את

16

הדעת ,כ י בעיר יש מצוקת חניה .לפחות בימים ספציפיים.

17

ישנה מצוקת חניה .אנחנו מנסים לפתור את זה בצורה כזו

18

או אחרת.

19

אתה בקיא

20

במנהלת הנציב הציבורי שאנחנו מייעדים פה בעיר רמלה,

21

אנחנו כרכנו בתכנית הזו גם את העניין של חניות ,ובפרט

22

את דגש את יום רביעי

וכל מה שקשור לכך .אבל זה

23

כמובן תהליכים שלוקחים זמן.

24

מה שאתה הערת חבר המועצה יאיר דידי ,אם יש טעות

25

מהסוג שעליה דיברת ,שבו הוא נתן דוח חניה שלא

26

במועד ,בנקל זה ייפת ר  .כי הדוחות

בטח דרך פעילות של משרד התחבורה,

20

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

יאיר דידי:

כן .אבל למה לטרטר אותו?

2

למה לטרטר אותו? מלכתחילה הוא לא צריך לקבל את

3

הדוח.

4
5

עו"ד מוטי יצחקי :

תן לי לסיים את התשובה .אם יש ,בדרך כלל יש תיעוד.

6

בדרך כלל יש צילום שנושא תאריך של אותו דבר ,לאור

7

זאת אם צריך להפעיל שיקול דעת ,כמו שאמר אברהם

8

אילוז ,אני מוכן לקבל את ההערה ,אנחנו נ שב עם אנשי

9

הפיקוח,

10

שמעון שלוש:

מוטי מוטי ,למה לא זוקפים לזכות העיר רמלה ,שלא גובה

11

תשלום חניה בשום רחוב ברמלה ,בשום מקם אין לנו כחול

12

לבן.

13

שמעון שלוש:

בכל עיר אחרת גובים חניה .רמלה מאפשרת חניה חופשי

14

בכל העיר .במקומות שאסור ,מקום שיש אדום לבן ,זה

15

אדום לבן .זה למען החוק.

16

אברהם אילוז:

אבל למה  250ולא ? 100

17

שמעון שלוש:

 100זה בכל עיר מי שחונה בכחול לבן ,שלא באמצעות תו

18

חניה ,מקבל  . 100בכל עיר אם אתה חונה במקום שלא

19

בכחול לבן ,באדום לבן ,אתה מקבל  . 250אני בתל אביב

20

ליד החנות שלי ,פריקה וטעינה בלבד ,שחס וחלילה יום

21

אחד אני שם את האוטו –  250שקל קנס .אני משלם 800

22

שקל בחודש ,חניה .אבל לבוא ולהגיד שאנשים מעשירים

23

את קופת העירייה סוחטים את האנשים .לא .אז בוא תיתן

24

יד לעבריינים בעיר ,בוא תיתן יד להפקרות בעיר ,שיבוא

25

כל אחד שיעשה שורה שניה ושורה שלישית .אז יש

26

מקומות שזה פריק ה וטעינה ,זה פריקה וטעינה .ז ה על פי

21

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

חוק וזה לטובת כולם .אני לא חושב שזה להעשיר את

2

קופת העירייה .עיריית רמלה לא גבתה ,אין כחול לבן אחד

3

בכל העיר .אין עיר כזאת .לך לראשון ,לך לרחובות ,לך

4

לנס ציונה ,אתה תשלם .כל מקום שתחנה ,גם בשכונות,

5

תשלם כסף .ברמלה לא משלמי ם .אז אפשר לזקוף את זה

6

לזכות העירייה.

7

עו"ד מוטי יצחקי :

טוב רבותי ,אני בכל מקרה בצד הפורמלי של ההצבעה,

8

הועלתה הצעה של ריבוי דוחות חניה ,אני בעד הורדה

9

מסדר היום .יתקיים דיון בלי קשר לסדר היום.

10

מי בעד להוריד מסדר היו ,בבקשה ירים ידו.

11

מי נגד

12

מי נמנע?

13

את ה רוצה לנמק?

14

בני בנימין:

אבל מוטי ,אנחנו צריכים לדון על העניין הזה ,באמת יש
אני לא בעד צעקות וכל הדברים

15

דברים שאני מסכים.

16

האלו.

17

אני אמרתי סך הכל יש כמה נקודות שאני מסכים .זה לא

18

אומר שאני מסכים לצעקות.

19

יאיר דידי:

רגע ,אתה מתנגד לצעקות או מתנגד להצעה.

20

ב ני בנימין:

אני מתנגד צעקות וגם להצעה כרגע.

21

יאיר דידי:

אתה מתנגד להצעה בגלל הצעקות?

22

בני בנימין:

לא .לשניהם אני מתנגד כרגע .הוא אמר שנדון על זה .אני
אמרתי בקול רם מה שאני צריך להגיד .אני מצטער.

23
24

עו"ד מוטי יצחקי :

רבותי ,אני רוצה מספר נושאים ולאחר מכן אם יה יו שאלות

25

לסדר היום ,במידה ויש כאלו שמעוניינים.

26

הנושאים שאני רוצה להדגיש :היה כאן ביקור .קודם כל

22

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

נתחיל בביקור הייצוגי של יו"ר הכנסת .לאחר מכן יהיה

2

ביקור כאן של שר התחבורה .עלו כאן מספר נושאים שהם

3

מאוד חשובים ,אני מעלה אותם לידוע.

4

הפרדה בכניסה לעיר ,כבר התחילו לעשות אותה אנחנו

5

שוחחנו אתו על כביש  . 200כביש  200זה הכביש שהוא

6

כביש נוסף שירוץ מהכניסה לרמלה לפני פסי הרכבת ,עד

7

לכיוון . 431הוא מוסיף שתי כניסות לעיר ,אחת מכיוון רחוב

8

משה דיין ואחת לכיוון רחוב הזית .דיברנו על הפרדה

9

מפלסית בצומת תעבורה שם זה הליך הרב ה יותר ארוך

10

ומורכב ואפילו לא מאושר.

11

בהתחלה היה שם סיפורים של קברים ,אם אתם זוכרים.

12

עברנו את זה ,עכשיו אנחנו במצב של לבצע את ההפרדה.

13

האמת שמשרד התחבורה לא מתלהב מההפרדה הזאת,

14

כי היא הפרדה כספית מאוד מאוד יקרה .אבל צריך אותה.

15

דיברתי אתו גם על העניין של ס יום העבודות .קלאוזנר,

16

מה שעשו עכשיו דרך פיקוד העורף כניסה נוספת לקריית

17

האמנים ויציאה נוספת ,יש עוד מקום לשיפורים שם,

18

צריכים לסיים .דיברתי אתו גם עניין נוסף שזה הקו החום.

19

הקו החום זה הרכבת הקלה .הרכבת הקלה היא לא רק

20

בתל אביב .היא מתפרסת גם לכל אזורי המרכז .קו אדום,

21

קו כחול ,אנחנו חום .לנו היה מאוד חשוב להכניס את הקו

22

החום בתוך השכונות ,באזור מרובי אוכלוסיי ה  ,כדי שזו

23

תהיה גישה טובה לכיוון הרכבת הכבדה ,לכיוון רכבת

24

הפרברים .גם ביקשנו ממנו שהנושא של הקו החום ,מאחר

25

שהתכנית המקורית היום של הקו החום ,הרכבת מסתיימת

26

באזור התעשייה של לוד .אמרנו שזה לא מספק ,צריך

23

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

למתוח אותה עוד  1.5קילומטר ,לכיוון תעשיה אווירית,

2

שדה התעופה  . airport cityהעירייה נמצאת עכשיו של שני

3

מכרזים ,שלושה אפילו ,של מכרזים כבדים .זה נושא של

4

גזם תברואה וניקיון ,ונושא של מערכת שכר .יותר מזה,

5

אני חושב שאני ניגש ישר לתוך סדר היום .אם יש שאלות

6

לסדר היום ,אז בבקשה ,אחד אחד.

7

איתן דהאן:

ממלא מקום ,וחברי המועצה ,קודם כל התארחנו בשבת

8

בקרית האמנים ,בית הכנסת החדש שהעיריי ה עשתה שם,

9

היה ממש יפה מאוד .צריך לברך את העירייה ,בעזרת

10

השם שעושה כאלה פרויקטים כאלה נפלאי ם של בתי

11

כנסת .וגם תלמודי תורה וכל הדברים שצריכים .זה דבר

12

יפה.

13

יש לנו דיון עם בית ספר כללי החיים שהוא בפינוי .לפי

14

דעתי זה צריך להיסגר ברמה הגבוהה עם השרים של ש"ס

15

ומעלה ,ולא לערב את התושבים ולא להגיד להם סוגרים,

16

כי לא מקובל לסגור בית ספר שילדים למדו שמה.

17

יש פרויקט שהייתי כבר פה פעמיים ,בנוחם .נוחם זה

18

ארגון לילדים נושרים ,שלמדו ב ,בין בנים ובין בנות .היינו

19

פעמיים

מבקש

20

מהמחלקה ,לקדם את העניין .לקדם את העניין פירושו של

21

דבר שזה כבר יתחיל לפעול .כל הדיונים האלה ,צריך

22

להגיע אחרי ז ה ,בסוף לתוצאה.

23

אצלנו ברחוב הרדוף  ,איפה שפעם היה ,רחוב הרדוף זה

24

נמצא ברחוב אצ"ל איפה שהמוניות של רמלה נכנסים

25

שמה זה רחוב הרדוף ,מול הבניינים החדשים שבנו לנו.

26

עולים כל הזמן לשטח

במחלקת

הרווחה

שם

אני גר שם כבר שנתיים וחצי.

24

בדיונים.

אני

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

שהיה פעם הלשכה .לשכת העבודה היתה שמה .שיסדרו

2

את ה מקום .יש שם איזה עץ שנפל ,עץ שגודל ממש על

3

המדרכה.

הזמן

4

מתקשרים ולא רואים שינוי במקום .תודה רבה.

5

יאיר דידי:

שיעשו

קצת

אסתטיקה.

אנחנו

כל

יש לי רק איזה הערה :השבוע התפרסם שרק שלושה

6

תלמידים מרמלה ניגשו ל  5 -יחידות לבגרויות במתמטיקה.

7

רמלה נמצאת במקום השני מהסוף .אפילו טייבה עברו

8

אותנו בנושא הזה .זה גם פורסם .כמובן שאני לוקח את

9

זה מנתונים שמפרסמים מהתקשורת.

10

אחוזי בגרות שירדו בשנים האחרונות.

11

כל זה ,זה בניגוד מוחלט לפרסומי ם שהעירייה מפרסמ ת

12

על ידי המקומונים שלה הדוברים שלה,

מדד היציבות

13

שלנו גם זה פורס ם  .גם אני לו קח מנתונים שמפרסמי ם .

14

היציבות שלנו קובע שהחוסן הכלכלי שלנו על הפנים ,מה

15

שנקרא בשפה שלנו.

16

זה פורסם ב  ynet -וגם בדוח של מבקר המדינה ,זה היה.

17

האמת היא אני שואל לאן אנחנו מובלים? לאיזה תהום?

18

אולי שיגידו לנו את האמת באמת .זה לא בציניות .באמת

19

הלחש בחש ,אתה שומע את הלחישות ,יודעים שאנחנו

20

לפני תהום .אנחנו הולכים אולי לפני קריסה .לא בכדי אתם

21

לא מפרסמים את הגירעונו ת של העירייה ,את הנתונים

22

הנכונים שלהם .אני יודע גם למה לא מפרסמים כי גם יש

23

לזה חוק .כמה מותר לנו להיות בגירעונו ת .

24

יש לי פה בעיה עם התיק .אני מקבל אותו ב יום ראשון.

25

אמרת פקודות .הפקודה אומרת  10ימים .הנה,

26

עו"ד מוטי יצחקי :

אני לא עונה עכשיו .דבר .תיק ,אתה טוען  10ימים.

25

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1
2

יאיר דידי:

אני רוצה חוות דעת מהיועץ המשפטי שייתן .פרוטוקולים
גם

השבוע,

וזה

מדיונים

שלפני

חודשיים.

3

קיבלתי

4

כשהפקודה אומרת שלוש שבועות  .אתה מדבר על חוק כל

5

הזמן ,אז אני

6

עו"ד מוטי יצחקי :

כמה זמן קיבלת פרוטוקולים?

7

יאיר דידי:

ישיבה של לפני  60יום .ואני אמור לקבל את הפרוטוקול 3

8

שבועות במקסימום אחרי הישיבה .גם אתר האינטרנט

9

שלנו ,עדיין לא הסתיים הבניה שלו .גמרו לבנות את

10

הקניון בעיר והאת ר הזה עוד לא גמור.

11

דיברתי עם שוקי .אני רק לפרוטוקול ,הסדרתי את זה

12

בנושא הצוות לתיקון ליקויים ,הוא הבטיח שזה יטופל .כפי

13

שאת הדרכת אותי לפנות אליו.

14

פה בוועדות תנועה ,יש פה את רחוב פרנקל ,שהתושבים

15

ביקשו להחנות על חצאי מדרכה .הוועדה ישבה והחליטה

16

על פי המלצ ת היועץ ,לא לאפשר להם .למה לא צירפתם

17

לנו את ההמלצה שלו? אולי לך יש ,שבא ממשרד

18

התחבורה ,מבין יותר טוב ממנו ויכול להראות את

19

ההנמקה שלו? למה אתם לא מצרפים לנו אותה? למה

20

עושים את זה בסתר? מה ,אתה רוצה להביא לנו דברים

21

ככה ,להצביע ,בסדר ,יש לך קבוצה שמצביעים בלנ קו .ויש

22

קבוצה שרוצה גם לבדוק אתכם .אין מה לעשות .אמרת

23

לפי הפקודות – לפי הפקודות .אתה צריך לצרף לנו את

24

זה.

25

יש פה דוחות של מחלקת חניה מפברואר עד מרץ .נרשמו

26

 3305דוחות .כמה מהדוחות האלה ,הם על ימי ניקיון ,מה

26

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

שנקרא ספונג'ה ,בעבור ספונג'ה ,איפה שיש את השלטים

2

האלה שדיברתי עליהם בשאילתה הקודמת .פה בהצעה

3

לסדר .למה אתם לא כותבים? למה אין לנו? אתם נותנים

4

לנו מספרים .אנחנו רוצים לדעת כמה מהם עבור

5

הספונג'ה .אני רוצה לראות.

6

עו"ד מוטי יצחקי :

עבור מה? ספונג'ה?

7

יאיר דידי:

כן .מה זה ספונג'ה? יש תמרור שאומר יש חלק מהעיר

8

שמו את זה ,אני אומר את זה ,כמו שאנחנו מכירים את

9

זה ,ספונג'ה בבית .זה ימי ניקיון .יש שלט שאומר שאסור

10

לך להחנות ביום ה' משעה  9עד  11כי בא המנקה,

11

המברשת ,המטאטא יוצא ומנקה .לא להפריע לו .ובצדק.

12

יש כאלה שחנו .בניגוד לתמרור .אני רוצה לדעת כמה

13

מהם קיבלו את הדוחות האלה? למה זה לא מפורט לי

14

פה?

15

אבו גאנם:

לצורך העניין ,מה זה נותן לך?

16

יאיר דידי:

נותן לי בדיוק לחזור להצעה לסדר שדיברתי עליה מקודם.

17

אני רוצה לבחון כמה מהם מקבלים את הדוחות .מותר לי?

18

אולי העירייה טעתה ואני אפנה אליהם ואעזור להם איך

19

לפתור את זה? לה גיש את הבקשה? יש כאלה שמסכנים,

20

לא יודעים להגיש בקשות .למה לא? למה לא לעזור להם?

21

למה לעשות דוחות באופן שרירותי לאזרח? אם הוא לא

22

יודע להתגונן ,מה הוא יעשה ,מסכן? אז אני יודע להתגונן.

23

אוקי? הנה אני אומר לך גם פה לפרוטוקול .אני מתגונן

24

עכשיו מול העירייה ,על האר נונה שהיא תועלה ,שהיא לא

25

נכונה .וזה אחת הסיבות זה שאני לא אהיה בוועדה ,שאני

26

לא אראה את השחיתות שלהם .אתה מבין? שאני לא

27

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

אכנס לוועדה .ואני כן יכול להיכנס לוועדה כי זה עדיין

2

בדיון בבית משפט והוא טועה שהוא אומר שאני לא יכול

3

להיות .והוא עדיין טוען שזה חלוט .זה בבית משפט והוא

4

כבר נהיה שופט.

5

כל זה הם עושים ,כדי להדיח אותי ואני לא אתן להם .אני

6

יודע להתגונן.

7

עו"ד מוטי יצחקי :

מי יגיד לנו ספונג'ה אם לא תהיה פה?

8
9

מי יעשה ספונג'ה אם לא תהיה פה?

יאיר דידי:

מי אמר לך שאני לא אהיה? זה חלומות באספ נ יה .נדמה
לך.

10
11

עו"ד מוטי יצחקי :

אני ידוע שאתה תהיה.

12

יאיר דידי:

אני אהיה עוד הרבה זמן.

13

עו"ד מוטי יצחקי :

אנחנו צריכים אותך.

14

יאיר דידי:

אני איה העוד הרבה זמן.

15

עו"ד מוטי יצחקי  :אנחנו זקוקים לך .באופן רגשי אפילו.

16

יאיר דידי:

לא היה לכם אחד כמוני  20שנה .כשבא אחד כזה ,כבר

17

אתם ,אני שומע את כל הגינונים .אנחנו בגללך עובדים

18

עכשיו הכל לפי הסדר .נהפכנו להיות בולד מראש ,אמר לי

19

בכיר שמקורב לראש העיר.

20

עו"ד מוטי יצחקי :

אני מודיע לך ,אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו .כשחבר

21

המועצה מיכאל וידל רצה לקבל נתונים ,קיבל אותם .אתה

22

לא המצאת את האופוזיציה .הוא קיבל אותם ואם היה

23

מקום לשאלות הוא שאל .ההבדל בינו לבינך ,שהוא לא

24

צעק וצרח.

25
26

יאיר דידי:

מה זה משנה איך אני מבקש את זה .זה לא משנה .משנה
הבקשה עצמה .הנה הגשנו ליועץ המשפטי בקשה .אפילו

28

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

1

הוא עובר על הח וק .הוא עובר על החוק .יש לו בקשה

2

שלי ,כבר מעבר לפקודה .רציתי את חוות הדעת שלו.

3

כן .נכתב.לא .גם עכשיו ,ברגע נתון מותר לי .שיגיד לי

4

שלא עכשיו .תראה ,הוא לא מסתכל עלי.

5

עו"ד מוטי יצחקי :

אסור לו לענות כל הזמן ש,

6

יאיר דידי:

מה אתה אומר .נדמה לך .שיגיד ל י שאסור לו לענות .אני
רוצה תשובה ממנו.

7
8

עו"ד מוטי יצחקי :

אסור לו לענות .ממני תקבל.

9

יאיר דידי:

אתה מאשר את מה שהוא אומר ,אדון יועמ"ש?
אל תהיה אדום .תהיה כנה.

10
11

עו"ד מוטי יצחקי :

חבר המועצה,

12

יאיר דידי:

תן את ההמלצה שלך לחוות דעת לחבר המועצה.
אתה חוזר על הטעויות שאתה עושה.

13
14

עו"ד מוטי יצחקי :

חבר המועצה מיכאל וידל.

15

מיכאל וידל:

רציתי ,לאור הכניסה של

16

יאיר דידי:

פחדן

17

מיכאל וידל:

חבר המועצה חסן

18

מיכאל וידל:

ולאור החלפת חבר המועצה ,לעשות ארגון מחדש בוועדות

19

לפי החוק .השאלה איך עושים את זה? אני מוציא מכתב

20

לרעות?

21

יאיר דידי:

יועץ משפטי.

22

עו"ד מוטי יצחקי :

לא .עזוב .אנחנו נפתור את זה .אתה צודק .זה ייפת ר  .זה
על סדר היום שלנו.

23
24

מיכאל וידל:

אבל אני רוצה שידברו איתי.

25

עו"ד רעות שדה:

תמיד מדברים אתך על ההחלטות.

26

מיכאל וידל:

פורום תושבים ,פנו אלי הרב ה ,שהוא לא פעיל הרבה זמן.

29
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מיום 24.5.2016

1

פתאום הפסיק להיות פעיל .לדעתי כבר שנה .הוא לא

2

פעיל .למה הוא לא פעיל?

3

זהו .יש משהו בהצבעה שהייתי רוצה להפריד אחר כך.

4

עו"ד מוטי יצחקי :

טוב .חברי מועצה אחרים? אם אין ,אני עונה.

5

הרב איתן דן ,אני קודם כל אתן רקע על חברי המו עצה,

6

כדי שידעו במה מדובר ,כי אתה העלית את זה .תלי חיים

7

זה מוסד של החינוך החרדי ,שזה בית ספר שנמצא באופן

8

זמני ,היה בחלק מתיכון רוגוזין הישן ,איפה שהמכללה

9

נמצאת .הוא נכנס שם בהסדר כספי שביצעו שם שיפוץ

10

מאסיבי ,תמורת שהייה של

 Xשנים ,אני כבר לא זוכר

11

כמה .מאז ,יצאה ,נסתיימה ההקצאה ,אנחנו פנינו כרשות

12

מקומית .הגענו איתם להסדר שנקצה קרקע ,הם בתמורה,

13

ישיגו תקציבי בניה .הם השיגו את התקציבים לבניה דרך

14

משרד החינוך ,אבל בשלב כלשהו ,אני לא יודע מה לא

15

מצא חן בעיניהם ,הם החליטו לנתק מגע .לא קידמו שום

16

דבר .כל הפניות שלנו ל עמותה ,כדי לקדם בניה עם שטח

17

מוקצה כחוק ,לא התקדם כלום.

18

אי אפשר שמישהו יתקע במוסד עירוני ,מבלי שהוא יבצע

19

כל פעולה ,אחרי שהלכנו לקראתו .זו הסיבה שהם קיבלו

20

פינוי.

21

אני מסכים ,לא ראוי לפנות בית ספר .אבל אם זו התנהגות

22

של הנהלת בית הספר ואם תרצה ,תבוא אלי למשר ד ,אני

23

אראה לך מסמכים .אני לא טיפלתי בזה באופן ישיר ,אבל

24

הייתי חלק מהשרשרת שמודעת לזה .זה התנהלות לא

25

ראויה של הנהלת בית הספר .אני מעריך שהסוגיה הזו כן

26

תעלה דרך אל המעיי ן  ,לא זוכר איזה רשת הם שייכים,

30
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1

אבל אי אפשר להמשיך את הצורה הזו.

2

לגבי הנושא של מחלקת ה רווחה .אני את הפרויקט הזה

3

הכרתי בראשיתו .זה טיפול בנוער נושר .זה פרויקט

4

ייחודי .אני מסכים ,לקחתי לתשומת ליבי ,ואנסה ללחוץ

5

ולקדם את הנושא ,שייגש ו כבר לצדדים המעשיים שלו .יש

6

כסף שהמדינה העבירה ,כסף שהוא כסף צבוע.

7

לגבי רחוב הרדוף ,נשלח שם בדיקה של מחלקת ההנ דסה,

8

שיבדקו מה ניתן לעשות שם במקום .אני לא יודע מה

9

הייעוד של המקום ,אני לא יודע מי הבעלים של המקום.

10

אם זה ייעוד ציבורי ובעלים עירייה ,יש על מה לדבר.

11

יאיר דידי ,חבר המועצה ,ככה:

12

יאיר דידי:

לא .סליחה .תראה יש לי פה תוספת .יש לי פה דבר קטן.

13

יש בוועדת תמיכות  .הרבה תמיכות .המון עמותות .כולם

14

ברמלה?

15

עו"ד מוטי יצחקי :

יש אמות מידה ,קריטריונים ,תקרא אותם

16

יאיר דידי:

איך אני אקרא אותם? מתי? אני אקרא אותם לפני
המועצה?

17
18

עו"ד מוטי יצחקי :

תקומי

19
20

הלאה .שלושה תלמידים ב  5 -יחידות מתמטיקה .אלונה,

אלונה קליינמן:

זה לא שלושה תלמידים .זה באחוזים .המספר הוא גבוהה

21

יותר .ההתייחסות היא פשוט שמערכת החינוך פה בעיר

22

עושה הרבה מאוד על מנת לקדם את התלמידים ל  4 -ו 5 -

23

יחידות מתמטיקה .יש הרבה מאוד פעולות שנעשות ,כמו

24

קורסים מיוחדים שממומנים על ידי העירייה ועל ידי משרד

25

החינוך.

טכנולוגית.

26

במעברים בין ט' ל  -י' יש מכינות

כיתות

31
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מיום 24.5.2016

1

מיכאל וידל:

אתמול היה מבחן במתמטיקה בגרות  5יחידות .הבן שלי
היה בין השלושה .זה שלושה ,זה שנים.

2
3

אלונה קליינמן:

4

עו"ד מוטי יצחקי :

אין לי מספר.
בישיבה הבאה ,אני מבקש להציג לי מספר .הלאה.

אחוזי

5

הבג רות ירידה .באחוזי הבגרות אין ירידה ,יש אפילו עליה

6

משמעותית.

7

מדד היציבות :אני לא יודע מי עומד מאחורי זה .אין לי

8

מושג .אם יש משהו תפנה ,אם יש אסמכתאות.

9
10
11

יאיר דידי:

מה זה אסמכתאות.

עו"ד מוטי יצחקי  :גוף פיננסי כמו  BDIאו כמו,
יאיר דידי:

אתה האסמכתא שלי .העי רייה זה האסמכתא שלי .תגיד לי

12

מה הגרעון ,אני אגיד לך מה מדד היציבות שלנו .אתם

13

בחיים לא מוציאים,

14

עו"ד מוטי יצחקי :

אתה מפריע לי .אני כרגע עונה .לגבי נושא של תיק מועצה.

15

תיק מועצה בישיבה מן המניין זה  48שעות .תיק שהוא

16

כספים שזה ישיבה שלא מן המניין ,בכספים ,זה  10ימים.

17

גם בזה אנחנו עומדים

18

יאיר דידי:

אבל יש פה תלת חודשי של כספים גם.

19

עו"ד מוטי יצחקי :

כספים זה תקציב ,סליחה פרוטוקולים ,אני אבדוק את ה

20

הערה שלך ,אין לי תשובה כרגע אני לא יודע כמה זמן

21

משחררים ,זה ייבד ק עם המזכירות.

22

יאיר דידי:

דרך אגב ,זה פעם ש ניה שאני מעיר על זה.

23

עו"ד מוטי יצחקי :

וועדת תנועה .אני לא יודע אם יש חובה לצרף את חוות
הדעת המקצועית .גם הנושא הזה ייבד ק  ,וייבד ק ספציפית

24
25
26

יאיר דידי:

למה אתה צריך כל פעם לבדוק .היועץ המשפטי פה ,שהוא
יענה לנו .אנחנו צריכים את התשובות האלה עכשיו .למה

32

ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14
מיום 24.5.2016

אחר כך להביא עוד דבר?

1
2

עו"ד מוטי יצחקי  :אתה דרך אגב ,אני לא אתאפק ואגיד את זה .אתה
נגוע בעניינים אישיים בכל מה שקשור

3

לא נגוע בניגוד עניינים .הוא נגוע בניגוד עניינים.

4

יאיר דידי:

5

עו"ד מוטי יצחקי  :אתה ,יש לך מערכת רדיפה אישית נג ד היועץ המשפטי.
נדמה לך.

6

יאיר דידי:

7

עו"ד מוטי יצחקי  :אתה פנית דרך אגב ,לדעתי בתלונת סרק ,אבל אני חושב

8

שונה ממך ,ללשכה המשפטית .היועץ המשפטי ניהל תביעה

9

נגדך על חוב כספי של ארנונה ,שאותו ציינת .אתה ח בר

10

מועצה שחייב כסף .אתה כמעט היה הליך של פיטורים לגביך.

11

ב גלל זה נאלצת לשלם ואתה הודאת בחוב ,כי זה פסק דין

12

בהסכמה של  48,000שקלים,

13

יאיר דידי:

אבל תגיד את הכל .לא .לא.

14

לא שילמתי את החוב ,ולא שילמתי מתוך מחאה .גם את זה

15

אתה חייב להגיד.

16
17

עו"ד מוטי יצחקי  :עדיין יש חוב,
יאיר דידי:

אמרה לי ,אתה הגעת להסדר אבל ע שית אותו מתוך מחאה.

18

במכתב שלה היא כותבת

19
20

המחאה זה מאוד חשוב ,דבר שהתעלמתם ממנו ,שהגזברית

עו"ד מוטי יצחקי  :עדיין מתנהל תיק נגדך של סכום של עוד כמה עשרות אלפי

21

שקלים .אתה דרך אגב ,תקשיב טוב ,אתה דרך אגב ,מתנהל

22

שלא בתום לב .לדעתי אתה פועל צ יבורית בניגוד

23

לכללים המקובלים .אם אתה בעל חובות לעירייה ,ואתה בעל

24

חובות לעירייה ,אין לך זכות בכלל לדבר על חובות של

25

תושבים.

26

יאיר דידי:

מה אתה אומר?

33
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1

עו"ד מוטי יצחקי  :כי זה כלי ניגוח אצלך

2

יאיר דידי:

נדמה לך .למה אתה לא אומר שהחוב יצא מ ? 2003 -

3

עו"ד מוטי יצחקי :

אני אומר ,יש פסק דין .לפסק דין אתה הסכמת.

4

יאיר דידי:

מצאתם את החוב הזה ממתי? שאני התחלתי להיות

5

אופוזיציה? בדיוק בהתחלת הקדנציה .תגיד את זה גם.

6

תהיה כנה אתה איתי פה על הראש ,אל תשקר ,אתה כבר

7

נתפסת כבר פעם פה בשקר וראש העיר הציל אותך מזה.

8

עו"ד מוטי יצחקי :

אני לא משקר.

9

יאיר דידי:

אל תגיד לא .ראש העיר הציל אותך .יש וידיאו ,אפשר
לראות את זה.

10
11

עו"ד מוטי יצחקי :

שלא במודע .הלאה.

לגבי דוחות כמה מתוכם ,על ימי

12

ניקיון ,קודם כל תדע לך שאף אחד מחברי המעוצה ,כולל

13

אותי ,לא יקבל רשימה שמית ,כי יש על זה חיסיון .מי אמר

14

שאני צריך לפתוח רשימה בפני כל חבר מועצה.

15

יאיר דידי:

לא .רק לגבי איפה שהיה ניקיון .אין הרבה שלטים שיש
בהם ניקיון בעיר .אתם לא מנקים את העיר .העיר ג'יפה.

16
17

עו"ד מוטי יצ חקי :

אני מודיע לך שאין חובה חוקית כזאת .הלאה.

18

יאיר דידי:

כן .העיר ג'יפה .מה .הרב איתן זה לא מצחיק ,זה מעציב .

19

עו"ד מוטי יצחקי :

לגבי חוות דעת של היועץ המשפטי שאתה מבקש אותה,

20

זכותך לפנות לראש העיר וראש העיר יחליט מה הוא עושה

21

עם הבקשה הזו.

22

לפניית ו של חבר המועצה החבר וידל ,חברי וועדות ,עניתי

23

לך ,לדעתי אנחנו כן נעשה,

24

יאיר דידי:

25
26
27

עו"ד מוטי יצחקי :

למה? אתה ממלא מקום שלו עכשיו ,למה אתה לא מחליט
עכשיו?
תהיה פניה בנושא .לגבי פורום תושבים באינטרנט ,אני
אגיד לך ,לאפשר לשקול את זה ,אבל הדינמיקה היתה

34
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1

זא ת שהפייסבוק הפך להיות הגורם הדומיננטי ,הפייסבוק

2

העירוני ,דרכו מעבירים את מירב התלונות .אם תסתכל

3

בפורום ,הוא מיובש כמעט .אין לו כמעט פניות במקום .יש

4

אלטרנטיבה אחרת .שהיא אינטרנטית שאליה התושבים

5

פונים .הם אכן גם מקבלים מענים .אני אומר עוד דבר.

6

נכנס המוקד החד ש ,וכיום יש נוהל טיפול בבקשות הרבה

7

יותר מוקפד ממה שהיה בעבר .למשל כשתושב פונה ,וגם

8

דרך האפליקציה .נכון .כשתושב פונה ,סביר להניח שעל

9

פי נתוני הזמן שנקבעו ,הוא יקבל גם  SMSחזרה ,האם

10

התלונה טופלה בגלל הסיום על פי הדיווח של המחלקה.

11

מה שנותן אפשרות לאזרח לחזור .לא טיפלו .למשל

12

בתלונה כזו למרות שדיווחתם ,לא טופל .או כל מיני דברים

13

כאלו .היום המערכת במשובים שלה קצת יותר בפידבקים

14

קצת יותר טובים.

15

אנחנו ניגש להצבעה .מי רוצה להפריד מה?

16

אני מעלה להצבעה את כל התיק ,כולל התוספת שהייתה,

17

בנושא סדר היום עליו דיברנו .מ י בע ד?
האמת שאני פשוט לא מכיר עדיין את המטריה .יש פה
מינויים ויש דברים שאני מסכים לגביהם.
אני אתן לך זמן לקרוא ,אתה עורך דין.

18

עו"ד מוסא סאבא :

19
20

עו"ד מוטי יצחקי :

21

מי נגד?

2

22

מי נמנע

1

23

9
בעד
רבותי ,כל מי שמזדהה עם הרעיון של הנושא של עיר נקיה
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