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פרטיכל המועצה מס' 3/2008 – 13
מישיבה מן המניין של מועצת העירייה שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו התשס"ט
) 17בדצמבר  (2008בבית ווקר ברח' מבצע קדש רמלה.
נרשם על פי הקלטה ונערך ע"י שמואל קולישבסקי – מזכיר בכיר .
נוכחים ה"ה:
מר יואל לביא – ראש העירייה  ,ויו"ר
מרדכי יצחקי
אברהם אילוז
ענבל רדה
שמעון שלוש
ניסים פנחסוב
זינה יסקוב
הרב מיכאל דרעי
הרב איתן דהאן
בנימין אלבז
אליהו חדד
פאיז מנסור
מיכאל וידל
עו"ד גלית נחמני
עו"ד עבד אבו עאמר
דר' מחמוד אלג'רושי
חסר ה"ה:
אבי לוינסון
נוכחים ה"ה:
מנכ"ל העירייה ,היועץ המשפטי ,ומנהלי מחלקות
סדר היום:
אישור רשימת הצעות החלטה המוגשות לאישור ע"י ראש העירייה.
.1
.2

אישור פרטיכלים:
.1
.2
.3
.4
.5

.3

ועדת כספים -
שמות והנצחה -
הקצאת מקרקעין ומבני ציבור -
ביטול קנסות בתעבורה -
מלגות ליחידים -

) (1מס'
) (1מס'
) (1מס'
) (1מס'
) (1מס'

 4/2008 -12מיום 9.11.2008
 4/2008-12מיום 3.11.2008
 3/2008-12מיום 25.9.2008
 1/2008-12מיום 24.9.2008
 2/2008-12מיום 10.9.2008

הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים יולי  -ספטמבר .2008
עפ"י סעיף  140ב' לפקודת העיריות.
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היו"ר – פותח את הישיבה בשעה 19:05
ערב טוב .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה .3/2008 – 13
מר י.לביא ,היו"ר:
טרם אני נכנס לסדר היום אני מבקש לציין שתכף יצטרף אלינו ד"ר
מחמוד אלג'רושי הנה הוא הצטרף .באת בזמן.
כשמתחילים עם אלו מצד ימין זה לא מלמד על ,זה לא קשור
מר מ .אלג‘רישי:
לדעות פוליטיות.
יש אנשים שהם תמיד בצד ימין.
מר י.לביא ,היו"ר:
הבנתי.
מר מ .אלג‘רישי:
מר י.לביא ,היו"ר:
מחמוד ,אני אמרתי קודם ,לפני שאנחנו מתחילים כמתחייב בחוק
אתה צריך להצהיר אמונים.
כן.
מר מ .אלג‘רישי:
אז בוא נעשה את זה.
מר י.לביא ,היו"ר:
כן .כחבר במועצת העיר ה ,13-אני מתחייב לשמור אמונים
מר מ .אלג‘רישי:
למדינת ישראל ולמלא את תפקידי במועצה.
תודה ,בהצלחה .עוד הערה טכנית ,בתום ישיבת המועצה נישאר
מר י.לביא ,היו"ר:
לשבת לדקה שתיים כוועדה מקומית ולהצביע על הרכב של הוועדה
המקומית ,שהם כמובן כל חברי המועצה למינויים של משרדי
הממשלה שהם מינויים שנעשים על ידי השרים.
לתוכן סדר היום :אנחנו בעצם הגשנו לכם הצעות החלטה להרכב
הוועדות העירוניות ,בתוך התיק ,וגם צירפנו שינויים בהרכב
הוועדות.
אנחנו גם בישיבה הזאת נמנה ממלא מקום וסגן ראש העיר ,תוך
הצבת תפקידים וסמכויות של ראש העירייה ,גם לשני חברי
המועצה פאיז מנצור ושמעון שלוש .אני אומר את זה כהערה
טכנית ,מקובל שעם החלטת האישור של הסגנים מקובל לברך
אותם לכל מי שימצא לנכון יקבל את זכות הדיבור לברכם בתקווה
שהם גם יצליחו במשימותיהם וגם יהנו מן התפקיד.
הנושא השלישי זה ארגון תקנות של קרן רמלה כעמותה עירונית.
הדבר הנוסף שמופיע בתיק ,אני מוצא לנכון לציין מתוך התוכן של
סדר היום ,זה מינוי מ"מ מבקר הפנים ,מר יהושוע קלפוס אולי
תקום לרגע שיזהו אותך .אתה רוצה להציג את עצמך לדקה?
שמי יהושוע קלפוס ,אני בן  ,38עבדתי לפני כן באגף הביקורת של
מר י .קלפוס:
משרד הפנים של שוקי אמרני ,ברשויות מקומיות ,לאחר מכן
עברתי לעבוד במועצה מקומית מבשרת אני עדיין עובד שם בחצי
משרה .במקביל עבדתי במועצה התעשייתית רמת חובב .והנה
עכשיו אני פה ,חצי משרה פה וחצי משרה במבשרת עד שיסתדר.
אתה בעל תעודה של מבקר פנים?
מר י.לביא ,היו"ר:
לא צריך תעודה ,יש לי את הניסיון על פי החוק ואני חבר באיגוד.
מר י .קלפוס:
תודה.
מר י.לביא ,היו"ר:
ברכה והצלחה.
מר ש.שלוש:
כמו כן הוגשו לכם כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור,
מר י.לביא ,היו"ר:
כדאי לשנן אותם ,כדאי ללמוד אותם ,כדאי לעיין בהם .יש שם
דברים שהם ,יש שם הרחבה של תפיסות שאולי מתקיימות בעבר,
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מר מ .וידל:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:

אני מציע לכולם לעיין בהם ולסמן לעצמם נקודות לעתיד ,איפה הם
עשויים למצוא את עצמם בניגוד עניינים.
הדבר הנוסף יש הזמנה ממפע"ם השפלה לכנס של נבחרי ציבור
שיתקיים בכפר המכבייה ,ביום ה'  .8.1.09מומלץ מאוד לחברי
מועצה שהם מתחילים לראשונה את תפקידם.
כמו כן יש בתיק שהוגש לכם דוח תלת-חודשי על פעולות העירייה
לחודשים יולי-ספטמבר ,אלה הנושאים ,אם יש מישהו שרוצה
להתייחס זה הזמן.
ערב טוב לכולם ,תודה רבה .בקשר לוועדות ,לא יודע אם מתחילים
בוועדות אני יכול להתייחס לזה עכשיו ,אז אני רוצה להתייחס .לפי
החוק והחוק הוא לפניי ,הבאתי אותו ,וועדות חובה ,אתה שומע
אותי אדוני ראש העיר? אוקי.
וועדות חובה הסיעה ממנה ולא ראש העיר ממנה שמית ,אז אני
מבקש שאני אמנה את הוועדות חובה ,את האנשים שאתה החלטת
שאנחנו נמנה ,או ,וגם סעיף ג' אפילו בא ומוסיף ואומר סיעה זכאית
רשאית למנות מ"מ קבוע מטעמה בלבד לכל אחד מנציגי וועדות
החובה כאמור.
אפילו ,כלומר הוסיפו את הסעיף הזה כסעיף שריון שאפילו אם יש
ויכוח על ועדה מסוימת אפשר למנות מ"מ.
אני מקשיב.
זהו ,אני מבקש לקבל את הזכות למנות את הוועדות אצלנו,
החלטת על שבעה וועדות .או תשע וועדות.
אני אתייחס ,אם החוק מקנה לך ,אתה לא צריך ממני.
אתה רוצה את החוק?
לא צריך.
אוקי .בקשר להפרדת הצבעות בתוך התיק ,זה אחרי זה? עכשיו?
אתה ,הייתי רוצה להגיד מילה אחת.
כן.
כשאתה באת לרמלה ב 1993 -אני חושב ,אתה לא היית בהרצאה
בעצמך ,אבל מן המקובל והראוי לתת הרצאה ,הביאו מומחה
בסניף הליכוד ,אני זוכר ,כמו אתמול זה היה ,הביאו מומחה נתן
הרצאה לחברי מועצה חדשים .לימד אותם ,הסביר להם.
היה שבוע שעבר תקל ,עורך דין אבו עאמר בא לדבר אחרי
הצבעה ,אמרת לו את זה בצורה יפה שצריך להגיד את זה לפני כן,
לא נולדנו מומחים זה לא בושה ללמוד ,היינו מבקשים דברים
מינימאליים ביותר לדעת אותם.
זהו .הייתי רוצה להוסיף מספר דברים ,אם זה עכשיו תגיד לי ,אם
לא אחרי זה.
אתה יכול להגיד מתי שאתה רוצה.
נושא הוועדות ההצבעה בגלל שלא מוצא חן בעיני השמות ,לא שיש
לי משהו ,אני אפילו מוכן עכשיו לעזוב את כל הוועדות ,הוועדות
קישוט האלה ,אין לי בעיה איתם ואין לי בעיה עם כל הוועדות ,ואף
יותר מכך ,אבל אני רוצה את הזכות לפי החוק שאני אמנה אותם.
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מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:

גב‘ ג .נחמני:
מר מ .וידל:
גב‘ ג .נחמני:
מר י.לביא ,היו"ר:

הדבר השני הקנס של כב' ראש העיר ,להפריד אותו ,אני רוצה
לדבר על זה ,אני חושב שלא מן הראוי שהעיר תממן קנס של ראש
העיר.
מי אומר שזה ראש העיר? אולי כתוב שם האוטו של ראש העיר.
אוטו של ראש העיר ,ראש העיר אחראי על זה ,אז אולי הנהג שלו,
זה גם אחריות שלך ,אני חושב שזה לא ,ואפשר לבדוק את הנושא
הזה וודאית ,כתוב התמונה לא מספיק ראויה ,אני חושב ,לא יודע,
אין לי ביד את החוק ,אבל אמרו לי שאפילו בחוק התאגידים כתוב
במפורש ,אתה יודע אצלנו ברשות המיסים ב 17 -רישא בחוק ,ב-
 17רישא בפקודת מס הכנסה כתוב איזה הוצאות מותר בניכוי כל
הוצאה מותרת ,כתוב כל הוצאה בייצור הכנסה מותרת בניכוי .אתה
יודע איזה הוצאה אסורה בניכוי? ויש פסקי דין עליה ,קנסות ,כדי
לא לעודד אנשים לעשות קנסות ,לעשות עבירות .קנס זה דבר שבן
אדם אחראי עליו ישירות .לכן אני אומר לך קנס של  2000שקל אני
חושב שלהביא את זה זה לא ראוי.
זהו ,שני הדברים האלה ,השאר אני חושב שזה דברים רציניים ואני
אצביע בעד ,ואין לי שום בעיה עם זה.
אני רוצה לברך את שני הסגנים.
ברכות אחרי זה.
אני אברך אתכם לפני כן ,יש עם זה בעיה לברך לפני או אחרי? אני
חושבת שברכות זה לא עניין של סדר .נשאיר את זה.
אם את רומזת שזה מסוג ההצבעות שצריכות להיות פה אחד ,אז
אני תומך .עוד התייחסויות? אז ניגש להצבעות ואז נוכל לברך.
אני רק אתייחס לנושא מינוי חברי וועדה על ידי הסיעות.
אנחנו לא חולקים על העניין ,אנחנו רק סבורים שכדי שלא נקלע
לסיטואציה שבתוך הסיעות יהיו ויכוחים ויהיו דברים שיעכבו את
המינוי של האנשים לתוך הוועדות מתוך רצון לייעל את כניסת
העבודה של המועצה הזאת לתפקידיה ולאחריותה ,מצאנו לנכון
להביא רשימה שהיא משקפת את הייצוג היחסי של הסיעות
במועצת העיר ,כדי שתהיינה וועדות ,וההחלטה פה אינה החלטה
סופית ,היא החלטה שהיא יוצרת את הבסיס ואת התשתית
לעבודת הוועדות ,וכדי שלא תיווצר תואנה בעתיד שעד שיגמרו
הויכוחים בתוך הסיעות וועדות לא תתפקדנה או שתקבלנה
החלטות ואחרי זה יבואו ויטענו אנשים בצדק שהוועדות עדיין לא
הוקמו וקיבלו החלטות באורח לא חוקי ,כדי לחסוך את הדבר הזה
מן העירייה ולמען יעילותה ,אנחנו מצביעים היום על ההרכב של
הוועדות ,כל שינוי שהסיעה תציע אנחנו לא נתווכח על זה.
אני גם השארתי כמקום פתוח להחלטה בין החברים שלא
מצטרפים להנהלת העיר להחליט מי יו"ר וועדת הביקורת ,אני גם
אמרתי את זה בישיבת ההנהלה .זה לא מענייננו לקבוע מי יהיה,
אתם יכולים לעשות את זה בכל דרך אם תמצאו לנכון .ואנחנו
כמועצה נתמוך בהחלטה שלכם.
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מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:

גב‘ ג .נחמני:
מר מ .וידל:
גב‘ ג .נחמני:
מר מ .וידל:
גב‘ ג .נחמני:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:

מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר ש.קולישבסקי:
עו"ד ד .דבורי:
מר י.לביא ,היו"ר:

לכן זו החלטה אד-הוק ,כל מי שירצה להתחלף בתוך הסיעות ,אני
אומר לכם שגם בתוך ההנהלה יהיו חילופים בתוך הוועדות ,אבל
אנחנו נשמר את המסגרת של השיתוף של הייצוג היחסי.
על כללי הנוהג משרד הפנים צריך מופקד על הדבר הזה ,לא ראש
העירייה .לחברי הנהלת העיר ישבנו הסברנו היטב ,אני לא חושב
שהיטב ,ההסבר היה היטב ,אני לא בטוח שהוא ממצה את כלל
ההליכים ,יש עוד הרבה דברים שאנחנו נמשיך לעשות.
אני לא זוכר שקיבלתי פעם תדריך בסניף הליכוד ,אני זוכר
שקיבלתי תדריך מבחור בשם,
אתה לא היית ,יהונתן טובלי הוא הדריך את כל חברי המועצה.
הוא הדריך את כל חברי המועצה ,ויהונתן טובלי או שמוליק
קולישבסקי או המפע"ם הם אלה ש ,-אני פה ציינתי ,קיבלתי זימון
נדמה לי ל 8-לינואר ,מי שרוצה להצטרף לזה אפשר לארגן את זה,
אין לנו בעיה עם זה .אין לנו בעיה עם זה .אנחנו גם השתדלנו
להעביר את הנוהל של איך מקיימים ישיבות מועצה ,העברנו נדמה
לי לקראת ישיבת המועצה החגיגית בכלל ,העברנו לכל חברי
המועצה ,אם אני לא טועה .אנחנו משתדלים לתת את הבסיס ואת
התשתית לעבודה סדורה .למרות שזה לא ,זה לא מתפקדיי.
סליחה אדוני ,אולי בנסיבות העניין נקצר פה ,ואני מבחינתי אין לי
שום התנגדות שלכל וועדה אחרת,
לא ,נעשה את זה בינינו.
לא ,אין לי בעיה .אתה יכול להכניס כרגע מה שאתה מעוניין.
נעשה את זה בינינו מה פתאום.
נתקדם.
הוא אמר בתשובה שהוא ידבר עם שמוליק ,אני אתן לו את השם.
תגיש לנו את הרשימה.
אין בעיה.
ואנחנו נביא לישיבת המועצה הבאה,
קיבלתי תשובה זה בסדר גמור.
זה לפי בקשתכם ,אני אין לי עניין .זה צריך להתקדם ,לכאורה
הוועדות לא יכולות להתקדם וזה מפריע לעבודתה השוטפת של
העירייה .הדבר השלישי שעלה פה זה קנס על עבירה שבתעבורה.
אני רוצה להגיד שאני משלם ואני שילמתי את כל הקנסות ,במקרה
דנן היה ספק ,הספק הזה הועבר להכרעת בית משפט ,בית משפט
אמר לי היועץ המשפטי ,היה ספק ,זה לא,
זה לא מה שכתוב ,כתוב שהשוטר אמר שהוא לא זיהה ,לא כתוב
שבית המשפט ,קראתי את זה.
אני לא מוכן להתווכח.
הנה כתוב ,בוא תקרא .השוטר ,היה שם שוטר שרשם.
זה היה באמצעות מצלמה נייחת.
ניסו לעשות ביקורת ,עצרו ובדקו את כל האפשרויות שיש.
אני לא בטוח שבאותם ימים הייתי בסביבה .אז אלה הדברים.
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מר מ .וידל:

עו"ד ד.דבורי:
מר מ .וידל:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:

מר י.לביא ,היו"ר:
עו"ד ד.דבורי:

מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:

מר מ .וידל:
מר י.לביא ,היו"ר:
עו"ד ד.דבורי:

הנה ,נערכה בדיקה מדוקדקת על ידי קצין הרכב על מנת לברר מי
הנהג ,קצין הרכב אמר ,לא בית המשפט ולא כלום .זה מה שכתבו
הוועדה.
זה הלך לבית המשפט ,גם בית משפט קבע שזה העירייה וזה לא,
אפשר לשים את זה בצד ,אני חושב שזה משהו עקרוני ,הרי 2,000
שקל זה לא סוף העולם ולבקש את התמונה ,אני חושב זה האוטו
של ראש העיר ,אני מהידיעה שלי ,לא שאני יודע הכל ,נוהג ראש
העיר והנהג שלו ,ואם זה הנהג שלו זה אחריותו ,אני צריך לממן?
אני עובד בארגון ממשלתי,
אני אעזור לך,
לא רק שאנחנו משלמים את הקנס ,אנחנו משלמים אותו ,אתה
יודע עם עוד קנס אחרי זה על זה ,מישהו שעושה עבירה ,אז פה
אנחנו צריכים לממן?
מידע האישי שלי אחיך היה נוהג גם כן ברכב ראש העירייה.
היה ,אני מדבר על החמש שנים אחרונות ,הרי זה בתקופה הזאת.
גם בחמש השנים האחרונות.
חוץ מאתה ואבי נוהגים?
אפילו היום לא נהג ראש העיר באוטו שלו .הנה .לא צריך ללכת
חמש שנים אחורה.
אם אתה מתעקש ,זה הבעיה  2000שקל זה הבעיה.
אני לא נרתע מכסף ,אני נרתע מן העובדות.
אני רוצה שתגיד את האמת ,אם היה עובד עירייה רגיל נוהג בטנדר
של מחלקת תברואה וחוטף קנס לא היית מאשר לו את זה פה
עכשיו.
יש קנסות שהעירייה שילמה אותם כאשר לא היה ברור מי הנוהג.
לא ,אני רוצה רגע להגיב על זה .קודם כל ראש העיר לא מעורב
בדברים האלה ,יש וועדה בנושאים האלה ,ואנחנו חד משמעית רק
במקרים מסוימים ורק במקרים חריגים ביותר מאשרים .יש מקרים
מסוימים שאין אפשרות לוודא אותם ואז נכנס פרוטוקול ,כפי שאתה
רואה ,גם היועץ המשפטי לא אישר את זה עד אחרי שקצין הרכב
בדק את הנושא הזה בצורה דקדקנית ,ואחרי שניסו לבדוק את כל
האפשרויות ,ורק לאחר מכן החלטנו את מה שהחלטנו.
אוקי.
אם שאלת אותי אני יכול להצהיר בפניך,
כן?
שיש ,עולה עכשיו בזיכרוני נסיעה אחת בבירור שלא נהגתי ברכב
ושילמתי את הקנס על מהירות בתוך שדה התעופה בן-גוריון
כשהאוטו בא לקחת אותי .הנה עכשיו עולה בזיכרוני.
בסדר.
כן.
יש מסמך שלא חתום ,הוא חתום ,פשוט בטעות הוא לא נכנס .יש
חוו"ד.
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מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:

מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:

מר ש.שלוש:
מר ב.אלבז:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:

אנחנו נפריד את ההצבעה ,נוציא החוצה את נושא הקנס,
כב' ראש העיר ,לפני זה ,אפשר דקה?
אני בפעמים הבאות ,בנוהלים החדשים בפעמים הבאות אחרי
שאני קם אני לא אאשר לחברי המועצה לדבר ,יש נוהג ,אני רוצה
שיכבדו אותו כמו שאני מכבד אתכם.
מאה אחוז .ברשות אדוני ראש העיר ,אפשר לומר משפט?
כן.
הייתי רוצה דווקא בנושא של העיתים של הישיבות ,אני אסביר
למה זה מאוד חיוני שהישיבה לא תתנהל ביום רביעי והיא דווקא
צריכה להתנהל ביום שני או ביום ראשון .אני אסביר לך מה
הסיפור.
ביום ראשון אי אפשר כי יש בינינו חבר מועצה נוצרי.
אני מכבד את זה אין בעיה.
למה יום שני ולא יום רביעי?
אני אסביר ,מכיוון ,תראה ,יש עיתון שקוראים לו העיתון איילון ,זה
יוצא ביום שלישי ,וביום שלישי זה היה מוכן ,ומה שקורה פה ברגע
שפה מתנהלים דברים בישיבה אז אתה יושב ומדבר ואומר את
הדברים ,מגיע שבוע אחרי זה כבר לא רלוונטי ,כאילו מבחינה
אתית זה לא מקצועי ,אני חושב שצריך לכבד דווקא את העיתון
איילון צריך לכבד אותו כי הרבה פעמים שאני מדבר עם עיתונאי
הוא מדבר איתי ,הוא אומר לי תשמע זה היה שבוע שעבר ,זה לא
רלוונטי לשבוע הזה .אני חושב שבשביל הציבור ,בדרך כלל עיתון
איילון בדרך כלל הרמלאים קוראים אותו .ואת שאר העיתונים ,אבל
זה עיתון שהוא בא עם עיתון ידיעות אחרונות וזה בא כזה ביחד,
מגיע לכל בית ,וזה עיתון שמאוד חשוב שהציבור ברמלה ידע פחות
או יותר מה קורה בישיבות.
אם אנחנו נראה את כל התקופה של הישיבות ,בסך הכל היו
כתבות שלא יצאו בנושא של הישיבות מועצה.
אז אני אומר ברשותך ,אדוני ראש העיר ,וברשות כל חברי המועצה
לבדוק את הנושא הזה אם אפשר בהחלט לעשות את זה ביום שני.
אני הייתי מבקש מהעיתון שידחה את יום ההדפסה ליום חמישי ולא
ליום שלישי.
אז בשמחה רבה ,שיהיה ביום רביעי אין בעיה ,אבל אני אומר
בשביל לשרת את הציבור הרמלאי שידע פחות או יותר מה קורה
בישיבות שלנו.
שיקרא מקומונים שאנשי רמלה כותבים אותם.
איזה?
מקומונים .מה קרה .אולי ניתן להם יתרון? למה לא תשקול את
זה? למה לא לתת את היתרון למקומון?
זאת אומרת אתה עכשיו בעד המקומונים ולא בעד עיתון איילון.
אני שואל אותך לשיקול הדעת.
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מר ב.אלבז:
בסדר ,אני שואל שיקול דעת צריך להיות שיקול דעת שביום שני,
לי אין דילמה ,אני סתם מעלה דילמה .אני שואל אותך,
מר י.לביא ,היו"ר:
אז אני מעדיף שביום שני,
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:
אולי נשמע אותך אומר שאתה לא רוצה לתת יתרון למקומונים
ברמלה.
אתה יודע מה?
מר ב.אלבז:
כן?
מר י.לביא ,היו"ר:
יושב פה כתב מהמקומון ,אף פעם לא כתב עלי חצי מילה חמש
מר ב.אלבז:
שנים ,אין לי בעיה אתו ,הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה עלי .זה
לא ,תראה ,התקשורת היא לא זו שתעשה אותי וכלום .אני לא בונה
את עצמי .עיתון רמלאי .אני אומר מה שקורה במועצה ,דיברתי על
המועצה לא על בני אלבז ,לא דיברתי על ראש העיר ,מה שקורה
במועצה הציבור צריך לדעת .זאת אומרת שאנחנו מדברים עכשיו,
יום רביעי ,זה מחר יום העיתון ,או ביום שישי .זה לא יכנס.
אתה לא מדבר עם הקהל.
מר י.לביא ,היו"ר:
אני מדבר פה בשם נציג עיתונאי.
מר ב.אלבז:
אבל לפי הנוהג אתה לא יכול לדבר עם כל מי שבא לך.
מר י.לביא ,היו"ר:
)חברי מועצה שונים מדברים ביחד אל תוך המיקרופון ולא ניתן לתמלל(
אני מדבר עכשיו על דבר שאתה יכול להסכים אתו ,אתה יכול לא
מר ב.אלבז:
להסכים אתו ,אני אומר ביום שני הציבור ברמלה צריך לדעת מה
קורה בכלל בישיבות ,זו דעתי האישית .אם אני טועה ,אני מוכן
לקבל את זה .אבל יושבים פה כל חברי מועצה שלפי דעתי שאנחנו
חייבים לציבור את זה שידעו מה קורה בישיבות .אז אני מבקש
אדוני ראש העיר להתייחס לזה בכובד ראש.
אנחנו נביא את זה לישיבת המועצה לדיון מחדש באיזה יום כדי
מר י.לביא ,היו"ר:
שזה יעבוד בסדר נכון .מי שרוצה לעלות בקשה לדיון יכול  24שעות
לפני ישיבת המועצה להביא את זה ,אנחנו נשקול את ההצעה שלך
בכובד ראש.
בשמחה רבה.
דובר:
אנחנו הולכים להצבעה ,אנחנו מפרידים בתיק ,ביקשת רק את
מר י.לביא ,היו"ר:
הקנס או על הוועדות?
מר מ .וידל:
כן ,קיבלתי תשובה על הוועדות ,תשובה מספקת מאוד ,אין בעיה.
אנחנו מפרידים את הנושא של סעיף הקנס .איזה סעיף זה? אוקי,
מר י.לביא ,היו"ר:
מי בעד ירים ידו.
איזה סעיפים?
מר מ.וידל:
כל הסעיפים ,למעט,
מר י.לביא ,היו"ר:
לא על הקנס אתה מדבר עכשיו?
מר מ .וידל:
הכל למעט הקנס .פה אחד.
מר י.לביא ,היו"ר:
על נושא הקנס מי בעד ירים ידו? אני כמובן בניגוד עניינים ,אני לא
מרים את היד .10 .מי נגד ירים ידו?  .1מי נמנע? .4
רוצים לנמק? מי שמצביע נמנע יש לו זכות על פי נוהל לנמק את
ההימנעות.
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היו"ר  -מעמיד להצבעה
 .1 (3).1אישור רשימת הצעות החלטה המוגשות לאישור ע"י ראש העירייה.
 .2אישור פרטיכלים:
 .1ועדת כספים -

) (1מס'  4/2008 -12מיום 9.11.2008

 .2שמות והנצחה -

) (1מס'  4/2008-12מיום 3.11.2008

 .3הקצאת מקרקעין ומבני ציבור -

) (1מס'  3/2008-12מיום 25.9.2008

 .4ביטול קנסות בתעבורה -

) (1מס'  1/2008-12מיום 24.9.2008

 .5מלגות ליחידים -

) (1מס'  2/2008-12מיום 10.9.2008

 .3הגשת דו"ח תלת-חודשי על פעולות העירייה לחודשים יולי  -ספטמבר .2008
עפ"י סעיף  140ב' לפקודת העיריות.
) בעד – פה אחד –  16קולות(
)ראה להלן החלטות ממס'  4ועד מס' (46
)הצבעה נפרדת להחלטה מס' ( 41

מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:

מר ש .שלוש:

מר פ.מנסור:
מר ש .שלוש:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר פ .מנסור:

מר מ .יצחקי:
מר פ .מנסור:

אני רוצה את התקנון של משרד הפנים על מנת לדעת מה לומר
פשוט כרגע ,אני לא רוצה להתעסק עם זה.
אוקי .אז ההחלטות אושרו .אני מזמין את החברים לברך את מוטי
יצחקי ואת ניסים פנחסוב ומי שמבקש את רשות הדיבור ,כן
שמעון?
ערב טוב .אני רוצה לברך קודם את מ"מ ראש העיר ,חברי ורעי,
מוטי יצחקי ,רציתי אני להסיר את המדבקה ,היה לי את הכבוד
אולי ,בגלל זה קמתי ראשון ,הסרת לפני.
יש מדבקה שנייה להסיר.
מוטי ,מאחל לך  5שנים נפלאות ,אני איהנה לעבוד איתך ,נקווה
שתהנה מכולנו גם כן .המשך שיתוף פעולה פורה .גם לניסים
פנחסוב המשך הצלחה בהמשך התפקיד ,תעלה ברמה ובדרגה,
ולכל חברי המועצה החדשים . WELCOME TO THE CLUB
כן בבקשה.
טוב ערב טוב ,אני גם רוצה להצטרף לברכות ,אני מברך אותך
חברי החדש מוטי יצחקי ,אנחנו לא הכרנו קודם ,אבל יהיה לי
תענוג לעבוד איתך.
בוועדת הבחירות ,הכרנו.
כן בוועדת הבחירות ,אמרתי לפני השלב הזה .וגם את חברי היקר
ניסים פנחסוב ,עלו והצליחו .אני מקווה שתשתפו פעולה עם כל
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מר מ .וידל:

גב‘ ג .נחמני:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר ע .אבו עאמר:

מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב .אלבז:

גב‘ ש .שלוש:
מר ב .אלבז:
גב‘ ש .שלוש:
מר ב .אלבז:
מר ש.שלוש:
מר ב .אלבז:

חברי המועצה על מנת לקדם את העניינים שאתם מופקדים
עליהם.
ואני רוצה לאחל גם הצלחה לחברים החדשים וגם לחבריי עורך דין
עבד אבו עאמר שמצטרף חדש למועצה ולחברי ד"ר מחמוד
אלג'רושי ואני רוצה לברך אותו על חזרתו לברך אותו על שובו
ארצה בשלום אחרי עלייתו לרגל במכה ,מסע שערך נדמה לי
שלושה שבועות לפחות ,אז )ערבית( ואני מקווה שנשתף פעולה
למען כל הציבור ,במיוחד הציבור הערבי בעיר .תודה רבה .ושיהיה
בהצלחה לכולם.
אני רוצה גם להצטרף לברכות למוטי יצחקי מ"מ ראש העיר וניסים
פנחסוב שיהיה לכם בהצלחה ,אנשים ראויים לכל הדעות ,ולכל
חברי המועצה החדשים בהצלחה.
קודם כל לכולם שיהיה בהצלחה ,חז"ל אמרו שאדם שמעשיו
גוברים על חוכמתו ,חוכמתו קובעת .אז לכל חברי המועצה אני
מאחלת שחוכמתכם תקבע.
מוטי באופן אישי אני מכירה אותך ,אני בטוחה שחוכמתך תקבע.
מר פינחסוב אני לא מכירה אותך ,אבל אני מאחלת לך שחוכמתך
תקבע .שיהיה לנו ימים שקטים וטובים ובטוחים לכל עם ישראל
ולכל מה שקורה פה ,חנוכה שמח יהיה לכולם.
תודה.
מר יצחקי ומר פנחסוב בשמי ובשם ד"ר מחמוד אנחנו מברכים
אתכם ומאחלים לכם הצלחה.
אני מוצא לנכון שננצל את ההזדמנות ולומר לכל החברים אני כולי
תקווה שללא קשר לאיזה סיעות אנחנו באים ואם מי שנמצא
בקואליציה או באופוזיציה ,ובא מכל סיעות הקשת הפוליטית לנגד
עינינו שיובאו הצעות שיהיו תמיד לטובת העיר ,לא בושה שבנושא,
גם בעניינים שהקואליציה תביא אותם ויהיו לטובת העיר ,שגם
האופוזיציה תצביע בעד .הכי חשוב זה שכולנו נשתף פעולה,
וההחלטות שלנו תהיינה ענייניות ולא מהבטן לשני הכיוונים .זה מה
שיש לי לומר.
אוקי.
אני רוצה לברך ראשית כל את ראש העיר שנבחר להיות ראש
העיר ,זה דבר ראשון.
דבר שני ,אני רוצה לברך את מוטי יצחקי ולפי מה שאני יודע ,מוטי
יצחקי היה אדם משכמו ומעלה,
לא היה ,הוא עדיין.
אני לא סיימתי.
היה זה לשון מתים.
במועצה הדתית ,מוטי יצחקי היה,
ויהיה.
אדם ,אדם משכמו ומעלה ,אדם חכם שידע לנהל את הנושא הדתי
ברמלה ,אדם ששירת את הנושא ,שירות הדת ברמלה בצורה
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מר א .חדד:

מר מ .דרעי:

מר מ .יצחקי:

מכובדת ,אני אומר את זה לא על פי ,לא על דעתי ,אני אומר את זה
על דעת רבנים ידועי שם שדיברו עליו רבות ודיברו עליו דברים
נפלאים שאתם החברים תדעו ,באמת שירות הדת בפה רמלה.
אני רוצה לומר שאוזניי שמעו הרבה דברים טובים לב רחב ,והלב
אומר אני בטוח שבעזרת השם שתמשיך ,תמשיך בצד הטוב,
להתנהל כמו שצריך ,לשרת את הציבור נאמנה ,אני מאמין באמונה
שלמה שאתה האיש הנכון בזמן הנכון ואני מאוד שמח על המינוי
והתפקיד הזה.
אני רוצה לברך את ניסים פנחסוב ,אני קורא לו האיש הצנוע ,האיש
שנחבא אל הכלים ,האיש שאני רוצה לומר לכם ,אני רוצה להודות
לו בפני כל חברי המועצה על זה שכשאמא נפטרה ,לא עליכם ,הוא
הגיע והוא בא לנחם והוא בא לבית העלמין ,וכשראיתי אותו ראיתי
אדם יהודי באמת ,עם לב ,לב ממש רך ,אפשר לומר עליו וזה מגיע
לו עוד מעבר לזה.
ומה שיש לי לומר לך אדוני ראש העיר ,שאני מקווה מאוד שהחמש
שנים האלה יעברו בצורה מכובדת אני מאמין באמונה שלמה שנוכל
לשרת את הציבור נאמנה וכמו שכותב הפסוק שלא תהייה שום
תקלה על ידינו ולא על ידיכם ,שתהיה לכם ברכה והצלחה.
טוב ,אני ומוטי הלכנו דרך ארוכה ביחד ,לפחות  20שנה15-20 ,
שנה ,ורציתי לאחל לך הצלחה ,המשך הצלחה .ולך ,ניסים פנחסוב
ידידי ,שיהיה בהצלחה.
אני רוצה להצטרף לברכות של כל חבריי במועצה ,מ"מ ראש העיר
מר מרדכי יצחקי ואת מר פנחסוב ניסים ,אני מקווה שבעתיד
תתקדמו ותעשו לעיר כטוב בעיניכם ,בעזרת השם ,יהי רצון
שתצליחו .יהיה לכם סיעתה דשמעיה בעזרת השם ,שתצליחו בכל
מעשי ידכם ,גם שהמועצה הזאת תצליח בעזרתם ,תזכו ותצליחו
בעזרת השם.
ואתה אדוני ראש העיר המשך פורה בעזרת השם ,נתאגד כל חברי
המועצה ,בעזרת השם ,ישתפו פעולה עם כולם בעזרת השם ,אם
זה בישיבות מועצה ,אם זה בהנהלה ואם בכל מקום בעזרת השם,
תשתף את כולם ,ככה כמו שכתוב ,תפילת רבים ,שלא יהיה יחיד,
שיהיה רבים בעזרת השם .מלכות המדינה ,מלכותא בעזרת השם.
אתה נבחר ועלה והצלח בעזרת השם ,ובעזרת כל הסגל שנמצא,
יחד עם מנכ"ל העירייה ,עם מזכיר העירייה ועם היועץ המשפטי של
העירייה ,עם שר האוצר של העירייה ,עם כל אחד ואחד לפי מעלתו
כבודו ,אמן כן יהיה רצון.
אני רוצה להודות לכל המברכים ,מכל הגוונים ,ואני מקבל את
התודה באופן אישי ,מי מהכרות יותר קרובה ,מי מהכרות פחות
קרובה ,סך הכל אני מכיר את רב האנשים קודם ,לא את כולם.
לכולם אני רוצה להודות באופן אישי.
שתי הערות יש לי רק בהקשר הזה:
בני אלבז ,בנימין אלבז ,אני מקפיד ,אמר את מה שאמר בהקשר
הזה ,אני רציתי להגיד לך רק דבר אחד,
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מר י.לביא ,היו"ר:

מר מ .יצחקי:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר ב.אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:
מר ש.שלוש:
מר מ .יצחקי:

מר נ .פנחסוב:
מר ש.שלוש:
מר נ .פנחסוב:

מר י.לביא ,היו"ר:

אני רק רוצה להגיד לך ,אני מדבר איתך ,לא איתם ,איתם אני
מדבר בבית משפט ,כתוצאה מהכתבה הזאת שלא ביקשו את
תגובתי.
טוב ,בקיצור,
כי אני לא חושב שאני רואה בך עראפת .סתם כדוגמא.
במה?
בזה שאני אוהב אותך כמו את ערפאת .זה שמת על עצמך כתר לא
ראוי .שמת כתר לא ראוי ,הוא לא שמע את זה ממני.
זה לא הוגן שבאמצע ברכה אתם קוטעים אותו ,תנו למוטי
להמשיך.
אני רק רציתי דבר פשוט ,גם בתפקיד הקודם שלי שמאוד אהבתי
אותו ,נתתי בעצם שירות נכון שבנושא שירותי דת ,אבל לכלל
הציבור ,סך הכל שירותי דת בקהילה מוניציפאלית שנותנת לכלל
הציבור מכל הגוונים ,גם בתפקיד הזה אני בעזרת השם רואה את
עצמי שליח של כלל הציבור ,הן הלא דתי ,הן הדתי ,הן היהודי ,הן
הלא יהודי ,מגווניו השונים .אני לא סבור שאנחנו פה כנציגי ציבור
צריכים להיות סקטוריאליים ,ואני מאוד מאמץ את מה שאמר ידידי
המלומד ,כך כתוב בכללי האתיקה ,נכון? עורך דין ,שאני מקבל את
העניין שבו גם אופוזיציה צריכה לשקול וגם קואליציה ,באופן הדדי,
לגופו של עניין ,כי אם יש מטרה משותפת היא מטרה משותפת
לכולנו ,כולנו שליחי ציבור ,אנחנו אמורים לייצג ציבור ,לגיטימי
לחלוטין להעביר ביקורת ,אבל לדעתי לא פחות לגיטימי גם להשיב
בחיוב כלפי כלל הציבור בנסיבות הראויות לכך.
ואחרון אחרון חביב ,אלי חדד הוא חברי למעלה מ 20-שנה ,אלי
שכחת ,חברות אישית ,הצד המשותף לנו אלי הוא שהמפלגה
שהיינו בה פעם חברים ,לפני תקופה ,לך היא כבר לא קיימת ,טוב,
כי לי היא לא קיימת כמעט שנתיים ,ואני רוצה באמת להודות בסיום
דבריי אני רוצה להודות לכל המברכים ,ובעזרת השם לשיתוף
פעולה פורה ומוצלח תודה.
אני רוצה לברך את ראש העיר מר יואל לביא ,כהונתו אמן והיא,
יגיע לחתונת הכסף גם.
אני מאחל לו בהצלחה ,לחבריי ,חברי מועצה שנכנסו חדשים
וישנים ,וחברי מועצה שיצאו ,כל מי שנמצא פה ,הלוואי וכולנו תהיה
המשך עשייה פורייה ותודה.
אני מודה לחברי המועצה על האמון שהם נותנים באנשים שאני
מאמין ביכולת שלהם לסייע בעבודה של העירייה.
אני מודה לכם על זה שבאתם בזמן היום .אני מודה על הזמן
שהגעתם ,כי אני חושב שזה חשוב.
אני מודה על זה שאני מקווה שתתמידו להופיע לישיבות המועצה
ואני מודה לכם על זה.
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מר ב .אלבז:
מר י.לביא ,היו"ר:

אני מאחל לחברים ,גם מוטי וגם ניסים ,בהצלחה .אמרתי גם לפאיז
מנצור שנכנס ומקבל אחריות היום על תוכניות במגזר הערבי,
ולשמעון שלוש על נושא הספורט.
אני מאחל לכולם בוועדות עבודה פורה .בסופו של יום אנחנו ,אכן
כמו שאמרת ,דירקטוריון שצריך לפעול לטובת הציבור ,ולוודא
שהמנגנון המקצועי אכן פועל ומקצה מזמנו ,ממשאביו ,לטובת
פיתוחה של העיר ולטובת האנשים .תודה לכולם .ערב טוב .למי
שלא יודע ,אני אגיד שחרגתי ממנהגי ובאתי לישיבת מועצה
כשאליצור רמלה משחקת.
באתי להגיד לך.
היא מובילה במחצית ,מה שאומר שרמלה יכולה להיות ברוגע.
אנחנו נסדר עם היועמ"ש את נושא הוועדות ,אנחנו נקבץ ,לגבי
נושא הוועדה המקומית רמלה ,אני מבקש לאשר את חברי
המועצה כחברי הוועדה המקומית .אני מניח שאין התנגדות
להחלטה .מי בעד ירים ידו?
אם כך יש גם וועדת משנה ,ומתוקף זה יו"ר וועדת המשנה הוא גם
בוועדת שניים ,ואנחנו מאשרים את ההחלטה הזאת ואני מודה
לכולם פעם נוספת .תודה.

יואל לביא

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

ראש העירייה
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