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פרטיכל המועצה מס' 1/2008-13
מישיבה חגיגית מן המניין של מועצת העירייה שהתקיימה ביום רביעי יג' בכסלו התשס"ט )10
בדצמבר  ,(2008באשכול הפיס ברח' הזית  6ברמלה ,נרשם ונערך ע"י שמואל קולישבסקי –
מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
יואל לביא – ראש העירייה ,היו"ר.
מרדכי יצחקי
אברהם אילוז
ענבל רדה
שמעון שלוש
הרב מיכאל דרעי
הרב איתן דהאן
בני אלבז
ניסים פנחסוב
זינה יסקוב
אלי חדד
אבי לוינסין
פאיז מנסור
מיכאל וידל
עו"ד גלית נחמני
עו"ד עבד אבו עמאר
חסר ה"ה:
ד"ר מחמוד אלג'רושי.
על סדר היום:
הצגת חברי המועצה החדשים ,חתימה על הצהרת אמונים וקביעת מועד לישיבות מועצה.
המנחה:

הבוחר אמר את דברו והמועצה ה 13 -של עיריית רמלה יוצאת לדרכה.
והפעם נפתח את ישיבתה הראשונה של המועצה הנבחרת מספר 1
בשנת  2008בקדנציה ה – .13
לפני כל תחילת כהונה חייב כל חבר מועצה נבחר להישבע אמונים,
להצהיר נאמנותו למדינת ישראל ולמועצה ,ובנוסף להצהרה בעל פה
נדרש כל חבר מועצה לחתום על נוסח הצהרתו.
חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת ראשות מקומית תשס"ד 2004
סעיף  24א' בפעולת העיריות נקבע:
עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר בחירות יצהיר חבר
המועצה אמונים ואלה דברי ההצהרה:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה".
ברשותכם אני מזמין את ראש עיריית רמלה מר יואל לביא להישבע
אמונים ולחתום על נוסח הצהרת אמונים.
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מר יצחק נינאי:

המנחה:

מר יואל לביא ,היו"ר:

מיד לאחר החתימה אקרא בשמות חברי המועצה ה 13 -שיעלו ויבואו
על פי סדר ה -א' ,ב' של שם משפחתם להישבע אמונים ,לחתום על
נוסח ההצהרה ומיד לאחר מכן לתפוס את מקומם בשולחן הנשיאות.
נוסח הצהרת האמונים" .מתוקף מחויבותי לשלטון החוק בישראל
וכביטוי לשאיפתי לשרת בנאמנות ,במסירות ,בהגינות וביושר את תושבי
העיר את קידומה ושגשוגה של העיר ,כחבר מועצת העיר ה –  13אני
מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה" .ועכשיו כמו שאמרנו בזה אחר זה יגיעו חברי המועצה
הנבחרים.
אבו עאמר עבד בבקשה.
אילוז אברהם בבקשה.
אלבז בנימין בבקשה.
סליחה ,רק דקה ,אדוני ראש העיר אני הייתי מבקש ממך ברשותך,
ברשותך וברשות הקהל הנכבד ,בהתרגשות רבה אני אומר לך ,המילים
שלך נגעו בי חזק ,אני יצאתי בחוץ דיברתי עם קרוב משפחתי שזה בני
אלבז אמרתי לו זה ראש עיר ,לא נהוג ,ואני לא רוצה להמשיך בדרך,
אני מבקש מבני אלבז שיקום בפני קהל הציבור הרמלאי ויגיש את ידו
לראש העיר ,אדוני ימחל לו על המילים שאמר על אמך ,כי אולי זה
בהסח דעת ,אני הייתי מבקש ממך אדוני קבל את בקשתי של לחיצת יד
ותצאו לדרך ובזה תבוא הברכה גם על העיר וגם על ישיבות המועצה.
תודה רבה לך אדוני.
אנחנו ממשיכים .בנימין אלבז בבקשה.
אלג'רושי מחמוד ,בבקשה .הוא לא נמצא ,הוא נמצא בחו"ל ,אוקי אנחנו
ממשיכים הלאה.
הרב דהאן איתן.
הרב דרעי מיכאל.
וידל מיכאל.
חדד אליהו בבקשה.
גב' זינה יסקוב בבקשה.
יצחקי מרדכי בבקשה.
לוינסון אבי.
מנצור פאיז בבקשה.
גב' נחמני גלית.
פנחסוב ניסים.
גב' רדה ענבל.
ואחרון חביב הוא רוצה שאני אגיד חביב שוב ,שלוש שמעון.
כעת אני מתכבד להזמין את כב' ראש עיריית רמלה ,מר יואל לביא
לשאת את דבריו .בבקשה.
שוב ערב טוב ,חג שמח ,חברי המועצה הותיקים וחברי המועצה
החדשים ,שבעה במספר ,אחד נעדר .ככה זה שאתה מתמנה לחבר
מועצה ,קודם כל טס לחו"ל ,להתרגל לתפקיד.
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המנחה:
מר יואל לביא ,היו"ר:

הוא נמצא בעליה לרגל מר יואל.
לכל המכובדים ,אני לא אחזור ,זה המשך נאום של הקדנציה הזאת .עם
בחירתי לכהונה לקדנציה זו גיבשתי מסמך המהווה את המצב
והתשתית לתוכנית החומש העירוני לשנים .2013 – 2009
תוכנית החומש מטרתה לקבל הן את מאמצי העירייה ואת הן משאביה
להשגת השינויים הבאים בעיר:
אחת – להפוך את רמלה לעיר ירוקה .חזות העיר תשונה בדגש על
הפיכת העיר לעיר ירוקה יותר ונקיה יותר.
לא תמיד רעיונות טובים ישימים בעיר בגלל אילוצי תשתיות ,קווי בניין,
זכויות בניה ,צרכי תנועה ותחבורה ,והעיר נותרת עם מדרכות צרות,
עצים שאינם תורמים תמיד לשיפור אקלים העיר ,ואיכות החיים בעיר
נתונה לפשרות ופתרונות מאולצים.
יחד עם האמור נפעל להקמת גנים ציבוריים פלוס תוספת משמעותית
של עצים ,מתקני משחקים ומתקני ספורט .להגדלת היקף המחזור
לשימוש חוזר במי קולחין ,לשימוש באנרגיה סולרית לחיסכון בעלויות
ובשמירת איכות האויר ,למגוון עיבודים חקלאיים עבור תושבי העיר
החפצים בכך.
נפעל לשינוי דימוי העיר ולמיתוגה .העיר סובלת מדימוי נמוך בהיותה
עיר מעורבת ,רמת הפשיעה בעבר ,מיקום בית הסוהר המרכזי בה ועוד.
הסקרים האחרונים מעידים על רמת שביעות רצון גבוהה של התושבים
מהעיר ומשירותיה .כמו כן מורגשת עליה בביקוש לדיור בעיר וכן עליה
במחירי דירות ושכירותיהם .נתונים המצביעים על תפנית בתפיסת העיר
בעיני התושבים .תפנית זאת ראוי למנף .המטרה תהיה שינוי דימוי
העיר ,יצאנו כבר לדרך עם הקמת צוות לשינוי דימוי העיר ,לשיתוף
פעולה עם יחצ"נים חיצוניים ,הקונספט המתגבש יכלול גם מענה לסוגיות
הבאות:
מה מיוחד בעיר? מה יתרונותיה? כיצד לשווקה לתושבי העיר ,לתושבי
המדינה ,לתורמים ,לזוגות צעירים ,לאנשי תעשיה ומסחר ,לשרים,
לח"כים ,לקובעי מדיניות וכו' .לכל אחד מפלחי האוכלוסיה האלה.
ימשך המאמץ לטיפוח אתרי התיירות בעיר במגמה לבער מן השורש את
הדימוי המוזנח של אתריה היחודיים ,המגדל הלבן ,השוק ,אזור לב
העיר ועוד.
תתוכנן מחדש העיר העתיקה במגמה לשמר אופיה ולאפשר פיתוחה.
נפעל להפוך את העיר לעיר בטוחה יותר לתושביה.
למינוח עיר בטוחה מספר משמעויות :בטוחה במובן בטיחות לתושבים
ובטיחותית לעובדיה.
בטוחה מן ההיבט של הביטחון האישי  /קהילתי.
בטיחות – העירייה תפעל לבטיחות מירבית בעיר תוך קיום מערך
ביקורות סדור על מבנים ,תשתיות ,מתקני משחק ,חצרות בתי ספר
ועוד ,כולל ביקורות של מכון התקנים הישראלי ,מוסמכי חשמל,
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מוסמכים לטיפול ולמניעת אש .מהנדסי קונסטרוקציה ,בטיחות כללית
ועוד.
בביטחון האישי הקהילתי המטרה להבטיח את השקט הבין קהילתי
והביטחון האישי של התושבים וזאת על ידי מניעת מאגרי זעם קהילתי,
תוך מתן טיפול בשירות שוויוני לכלל חלקי תושבי העיר בכל הקשור
לטיפוח וקיום שירותים ארגוניים.
פעילות לסובלנות להכרה בשווה ולחיים הרמונים .מימוש הפרויקט
למניעת אלימות בדגש על תוספת אמצעי צילום  /הקלטה ,חיזוק יכולת
התגובה במעורבות של יחידות סיור משולבות ,תגבור וחיזוק סיירת
הורים .מיפוי משתנה של בעיות האלימות והתאמת דרכי טיפול
לצמצומם.
תוספת אזורי פעילות לבתים קהילתיים ,מתנ"סים ופעילות חוגים,
תנועות נוער ,חבורות רחוב וכיוצא באלה.
הרחבת פעילות מרכז הגישור והפישור במרכזי הרווחה לפעולות יזומות
לחינוך קהילתי אישי במגמה לחזק ההבנה בין הקהילות ופרטיים.
נפעל נכוח את העירייה לגישה לתושביה .הנחת העבודה הינה כי גוף
ציבורי חייב לפעול בשליחות מירבית לצורך השגת המטרה הזאת
העירייה תפעל להכנת מערכת מכוונת ,שקופה לכל הכוללת אתר
אינטרנט מודרני בו יפורסמו החלטות ,תקציבים ,תהליכים ,סדרי
עדיפויות וכיוצא באלה.
תתועד ותצולם בוידיאו כל ישיבות ,כל הדיונים ,כל ההחלטות שיתקבלו
בוועדות המרכזיות של העירייה ,כולל בדיונים שיתקיימו בחדרי.
נשתף את הציבור וישולבו בתהליכי קבלת החלטות ,תהיה תגובה כל יום
לסוגיות המועלות בפורום התושבים במייל ,פניה בפקס או טלפון.
תיבנה גם יחידה נפרדת לקבלת קהל באופן שכל תושב יפנה לכתובת
אחת בעיר ולא כל פעם לאגף או למחלקה אחרת.
בתחום החינוך – אחת מטרות העל של המערכת העירונית היא לשדרג
את השגיה במערכת החינוך ולהביא קונטרה למצוי יכולתו .מטרה זו ניתן
להשיג בהתגייסות כוללת של מערך החינוך למיצוי מיטבי של הזמן
והמשאבים בדרך של שיתוף פעולה עם התלמידים ובני ביתם .ובדרך
של ארגון נכון.
בראיה עירונית חובת העירייה למצוא תנאים ותשתית מיטביים למערך
החינוך וזאת על ידי פיתוח תשתית מבני ,חדרי לימוד ,מעבדות,
ספריות ,חדרי ספח ,מתקני ספורט ,שירותים ,שתייה ,הצללה ,חצרות
מטופחות גם בגני הילדים וגם בבתי הספר .יצירת תשתית פדגוגית
בשני התחומים האלה.
לוודא איוש מלא וראוי של אנשי מקצוע ובניית מערך ארגוני של בתי
ספר שמותאם בהכשרתו ובמגמות הלימוד שלו לעיסוקים של משק
מפותח.
מערך הפעילות העירוני חייב לעבור שינוי הן מבני והן תוכני כדי להתאים
עצמו להיתרים האמורים .על השינוי המבני אין מקום כאן לפרט .אני
רוצה לשים דגש בדברים האלה על השינוי התוכני .מערך מגמות הלימוד
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יבחן מחדש באופן שיורחבו ויגוונו מגמות הלימוד ויותאמו שוב תמיד
לצרכי המשק.
יבנה מערך בקרה על בסיס חברה חיצונית מבחינת הישגי התלמידים
והתקדמותם.
אני יודע שאת הסעיף הזה יהיה לנו פשוט מהפך עם ארגוני המורים
אבל אין דרך אחרת ,אי אפשר לסמוך על מערך הפיקוח הדליל של
משרד החינוך ואנחנו נבנה מערך בקרה על בסיס חברה חיצונית.
החשוב מכל ,תגובש אסטרטגיה למידה וחשיבה ,הדגש אסור שיהיה על
התוכן ,כי קצב ההתפתחות הטכנולוגי וקצב ההתפתחות המדעי מיישן
תוך  10שנים את עולם התוכן והוא הופך ללא רלוונטי.
דגש על דרכי לימוד וחשיבה יסגלו את התלמיד לעולם התכנים
המשתנה.
ספורט – הספורט הינו אמצעי חינוכי לצעירים ,חיוני לבריאות הגוף
והנפש ,גובל בתחושת ההזדהות והשייכות לעיר .קיימת האבחנה בין
ספורט האלפים שהוא מכלול הציבור על גליו ומיניו השונים לבין הספורט
ההישגי .הספורט לאלפים ,המטרה ליצור אזורי פעילות גופנית ופעילות
תחרותית בכל רחבי העיר על דרך בשנה הראשונה תוספת של מתקני
משחקים ,אנחנו נתחיל לראות את זה בחודשים הקרובים .בהמשך
הקדנציה הקמת מסלולי הליכה ורכיבה באופניים ,תוספת מגרשי
משחקים ואולמות לפעילות גופנית.
חידוש תחרויות בין שכונתיות בתחרות הכדורגל ,בתחומי ובענפי
הכדורגל והכדורסל בליגות שכונתיות.
הספורט ההישגי – תמשך המגמה המעוגנת בהחלטת מועצה לתמוך
בעמותה קבוצה אחת לכל ענף ספורט על פי מדדים שנקבעו ואומצו על
ידי מועצת העיר .ישודרגו מתקני הספורט העירוני.
התפיסה המוצגת כאן של שיפור ושדרוג סל השירותים העירוני לכלל
התושבים תתווסף לתפיסה הזאת תתווסף תוכנית אב לפיתוח שנתי
וחמש שנתי ,אני חייב לומר שהתוכנית הזאת הוכנה כבר ,שקדנו עליה
בשבועות האחרונים והיא תובא לאישור המועצה עם אישור התקציב.
תוכנית הפיתוח השנתית והרב שנתית תעודכן ותכויל מידי שנה
והתקציב השני יביא לידי ביטוי את הקשר שבין החזון לבין יישומו
בתוכנית העבודה השנתית מקושרת ומתואמת תקציב.
בשבוע הבא יום ד' נקיים ישיבת מועצה לבחירת סגנים ,ממלאי מקום,
הרכבי הוועדות ובסוף החודש נביא לאישור את תקציב העירייה לשנת
 2009ואיתו גם את תוכנית הפיתוח העירונית.
אני מאחל לעצמנו המשך פעילות פורייה ומבורכת למען שדרוג איכות
חייב התושבים בעיר .תודה.
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רמלה
רמלה

עיריית
עיריית

פרטיכל המועצה מס' 1/2008-13
דף מס' 6

המנחה:

תודה רבה לכב' ראש העירייה מר יואל לביא.
 (1).1החלטה:
 .1כמתחייב בחוק כל חברי המועצה ה 13 -שנכחו בישיבה חתמו על
הצהרת אמונים.
חבר המועצה ד"ר מחמוד אלג'רושי נעדר מהישיבה ולכן יחתום על
הצהרת אמונים בישיבת המועצה הקרובה.
 .2מועד קבוע לישיבות מן המנים של מועצת העירייה.
בהתאם לסעיף  4בתקנות בדבר ישיבת מועצה והנוהל בהן,
מחליטה המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה.
המועד יהיה בכל אחד מימות השבוע למעט ימי שישי,שבת וראשון.
 .3מקום קיום ישיבות המועצה
בהתאם לסעיף  19לתקנות ,מחליטה המועצה על קיום ישיבותיה
בבית ווקר רחוב מבצע קדש ברמלה.

ועתה נעבור לישיבת המועצה שלא מן המניין מספר  2לשנת 2008
לקדנציה ה 13 -בנושא צו המיסים .בבקשה .אדוני ראש העיר.

יואל לביא
ראש העירייה

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר
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