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נוכחים ה"ה :היועץ המשפטי ומנהלי מחלקות
על סדר היום :
אישור פרטיכל:
א .ועדת תמיכות  (1) -מס'  2/2007 -12מיום 4.3.2007
ב .הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.
היו"ר פותח את הישיבה בשעה .19:25
מר י .לביא – היו"ר:

ערב טוב אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר
 2/2007 -12ואני קודם כל רוצה לשלוח מפה את ברכת המועצה
לחברינו מיכאל דרעי שחוגג היום את נישואי בנו ,וכן אני רוצה
להודות לכל אלה שטרחו ,עמלו ובאו ,והשתחררו מכל העיסוקים
האחרים .יש תקנה חדשה במשרד הפנים שמחייבת אותנו לקיים
עכשיו ,שלא כמו את פקודת העיריות ,יש תקנה שמפרטת גם
הוראות של ניהול הישיבה ,ישיבות מועצה צריכות להתקיים אחת
לחודש ,סדר היום יכלול ארבעה עד חמישה נושאים ,יהיה קיצוב
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של זמן ,כמה כל אחד יכול לדבר ואפשר יהיה להפסיק ליטול את
רשות הדיבור מחבר מועצה שלא ינהג על פי כללים נתונים שם.
מר ש .שלוש:

את מי צריך לברך על ההחלטה הזו ,את משרד הפנים?

מר י .לביא – היו"ר:

לא זה תקנה חדשה ,א' אנחנו מביאים,

מר צ .קוטלר:

מי שלא יעמוד בתנאים ישללו לו את המשכורת ?

מר י .לביא – היו"ר:

הולך להיות ,יהיה שיפוי יהיה תמרוץ ,של שכר יהיה גם תמרוץ
לדבר הזה ,אבל אל תתפסו אותי במילה כי,

מר צ .קוטלר:

אז אולי,

מר ש .שלוש:

אני יכול להפסיק לעבוד יואל?

מר י .לביא – היו"ר:

כן .הדבר השלישי אני רוצה רגע להיכנס לסדר היום ואחרי זה
לנמק משהו קצר ,הסדר היום שלנו זה הוא פרוטוקול ועדת
תמיכות ,מספר  2/2007 -12מיום  4למרץ ,הפרוטוקול הזה
משלים למעשה את החלטת המועצה שדנה בפרמטרים או
במדדים ,של חלוקת ועדת תמיכות .אני מזכיר יש נוהל תמיכות
חדש שנכנס משהו בחודש אוקטובר  ,2006מופיע באותן נהלי
הערכות אנחנו בעצם סוגרים פערים בהיערכות הזאת כאשר חלק
מן העמותות שהדבר פוסק בהן ,הן כבר נמצאות בשלהי סיום
עונות כדורגל כדורסל ,אז אנחנו קצת למען האמת מאחרים
בהחלטות .פרט לזה על סדר היום ,יש את אישור ועדת מלח ,א' זה
תמיד נכון ,ב' יש גם איזשהו תרגיל שהולך להיות כנראה בתקופה
הקרובה .עוד דבר אחד שחשוב לנו מאוד זה הנושא של מינוי
דירקטור לתאגיד המים והביוב ,אנחנו על סף של אישור של
התאגיד הזה ,וזה מתנה לנו את האפשרות להעביר אשראיים
כספיים לעירייה בהיקפים גדולים מאוד .אלה הנושאים לפני שאני
יושב ופותח את הדיון אני רוצה גם להגיד שניים שלושה דברים
כספיים ,כיוון שהמדינה על סף שביתה כללית .אנחנו כעירייה נשלם
שכר ב 27-כדי שלאנשים יהיה להם מספר ימים להתארגן ולתכנן
את החג .כל העמותות או כל הגופים הנתמכים על ידי העירייה,
מתנ"סים וגופים אחרים מועצה דתית כל אלה יקבלו ,מחר?

מר צ .קוטלר:

מחר יעבירו להם את הכסף,
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מר י .לביא – היו"ר:

יעבירו להם את הכסף צריך להגיד להם שזה בהתניה שהם
שומרים את הכסף לשכר ולא להשתולל איתו .זה נקודות ראשונה,
הנקודה השנייה ,והנקודה השלישית אני יכול להגיד לכם ,הם כל
הזמן קוראים על מאבקי כוח בין איגוד לתוך איגוד ערים איילון,
לאיגוד לביוב וסילוק אשפה ,הדברה וכו' וכו' ,תחת כל המתקפות
האלה ותחת כל ,למרות העובדה שחלק מהרשויות חייבות הרבה
כסף לאיגוד ,האיגוד עומד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו ,למעט
אחת ונושא של החזר חוב ההקמה של המתקן טיהור שופכים,
המתקן הזה עלה בערכים כספיים של  2001סדר גודל של 121
מיליון שקל ,זאת אומרת השווי שלו הוא הרבה יותר גבוהה מזה.
לרמלה אין חוב כספי ביחס להקמה של המתקן הזה ,והמתקן פועל
על פי כל הסטנדרטים אין בו פגיעה באיכות הסביבה ,אין לו ,אנחנו
כל פעם שאתם קוראים על נזקים אקולוגיים זה כדי לנסות והוציא
כסף והשבוע הצלחנו לקבל מהעיר לוד מיליון  ,₪זאת אומרת שגם
העיר לוד ,כנראה שהיא תעמוד בהתחייבויות הכספיות שהיא
תיטול על עצמה במסגרת הועדה הקבועה ,היא תיקח על עצמה
חובות של האיגוד כלפי בנק אוצר השלטון המקומי ,בהיקפים של כ-
 25מיליון  .₪יישאר לארגון פעולה אחת והיא פעולה של סגירת
הסף מודיעין שהוא סגור מדצמבר , 31/12/01אבל הוא לא סגור
תחת תנאי רישוי הולמים .עוד נקודה שמופיעה בתקשורת שדברים
כאלה שמופיעים ואתה חייב להתייחס מדי פעם ,מינהלת האיגוד
כולה זה אדם אחד בהתנדבות ,שזה אני ,בחלקה ,במשרה לא
מלאה ,אילנה רובין כמו שאתם רואים אותה עוד חצי משרה של
עובד הדברה ומישהי שהיא בשירות לאומי .יתר האנשים הם
'ריטיינרים' בשכר ,בחלקי משרה ,כדאי להסתכל על אתר של
המטה של איגוד ערים לביוב דן ,שהם מטפלים בקצת יותר קובים
מאיתנו ,אנחנו מטפלים היום בהיקף של מעל  40אלף קוב ליום
ביוב ,הם מטפלים בסדר גודל של  150אלף קוב ,לנו יש יכולת של
 56אלף קוב כרגע ,אבל תשוו את המשכורות ואת העלויות
הכספיות שקיימות שם ,לעומת שלנו ותבינו את החיסכון שאנחנו
משיגים בפעילות הזאת .ובין האיגוד לבין עיריית רמלה זה מופיע
בתכתובת ,בתקשורת ,יש אדם שלא בודק ,מדבר ,כותב ,בחדשות
העיר כותב בלי לבדוק שום דבר .יש הסכם של מספר שנים מאז
שהעברנו מבית רוחם ,את משרדי האיגוד שהיו שם ,משכירות של
 100או  120מטר לחדר בקומה שלי ,האיגוד משלם על זה 60
אלף  ₪בשנה לעירייה רמלה .אנחנו ,הלוואי והיו לנו עוד כמה
מועמדים ,הלוואי אני אומר את זה ,פשוט שקוראים עיתונים לא כל
מה שמתפרסם בעיתון הוא נכון ,ואני יכול להגיד לכם ,אני שנים לא
הבעתי את דעתי על נושאים מסויימים ,אבל היום כשהם התפרסמו
אז אני יכול להוציא ולדבר עליהם בפרסייה ,למה יש תקופות
שאתה אומר מה אכפת לך שידברו? ביום מן הימים אתה תצטרך
להרביץ למישהו שיראה לך את החומר ביד .אז הנושא של אסא
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ידידי חברי מילדות ,מהמנהרה שם ,אתה מקליט נכון?
לפרוטוקול? הועדה המקומית רמלה ,בשנת  85מהנדס בשם
גלבר ,חתום ,בנוסח הזה ,חיבור תחנת הדלק באמצעות מנהרה
לרח' ההגנה של תחנת הדלק אסא ,הועדה אישרה ,ועדה מקומית
רמלה ב 85-אני לא יודע איפה הייתי,
מר ש .לוי:

אם הזיכרון לא מטעה אותי לא היית פה.

מר י .לביא – היו"ר:

לך תדע מה יגידו האחרים? אז זה ככה לנאמר לפרוטוקול,

מר צ .קוטלר:

התגנבת פנימה מאחורה אז מה?

מר י .לביא – היו"ר:

מה?

מר צ .קוטלר:

התגנבת אז לוועדה מאחורה.

מר י .לביא – היו"ר:

כן ,הכל יכולים להגיד ,הודיעו ,יש עוד כמה נושאים שיפלו בהם
הפתעות על עוד נושאים ,אבל לא הייתי ,אלה הנושאים אני מודה
לכל אלה שטרחו ,עמלו ,ואם יש למישהו התייחסויות .כן?

מר י .לביא – היו"ר:

אנחנו מצביעים על הכל ,או שיש מישהו שרוצה להפריד על איזשהו
נושא?

מר צ .קוטלר:

על הכל .על הכל.

מר י .לביא – היו"ר:

מי בעד ירים ידו ,פה אחד -תשעה חברי מועצה ,אני מודה לכולם,
ניפגש עוד לפני החג .חג שמח.

מר י .לביא – היו"ר :

מעמיד להצבעה את כל התיק
מחליטים :
 (50).1אישור פרטיכל:
א .ועדת תמיכות  (1) -מס'  2/2007 -12מיום 4.3.2007
ב .הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה לישיבת
המועצה.
)בעד – פה אחד 9 ,קולות(
היו"ר נועל את הישיבה בשעה 20:00
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