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פרוטוקול
מר .י לביא -רה"ע :

ערב טוב.

הרב מ  .דרעי :

חודש טו ב ורמדאן שמח.

מר .י לביא -רה"ע :

חודש טוב .אני מתכבד לפתוח ישיב ת המועצה מן המניין
 5/2010-13על סדר היום פרטיכלים של ההנהלה
 , 3/2010וועדת כספים  5/2010ו . 6/2010 -וועדת
משלחות וקשרי חוץ  . 2/2010מעמד הילד  . 2/2010וועדת
חינוך  . 2/2010כמו כן יש הגשת דו " ח תלת חודשי
לפעולות העירייה לחודשים אפריל  -יוני  . 2010יש הצעות
החלטה שמוגשות על ידי לישיבת המועצה שאני מצביע
עליהם ,אני מקווה שכולם קיבלו אותם .אני אומר כמה
עדכונים כללים ,דבר ראשון מופיע גם בסדר היום ,אבל
התמנתה מהנדסת עיר ,גב' מ ירי ישראל ,ניתן לה דקה
להציג את עצמה.

גב' מ  .ישראל
מהנדסת העיר :

נעים מאוד לכולם ,אני אדריכלית במקצועי .גדלתי בעיר
הזאת ברמלה,למדתי ב בי"ס רמלה -לוד עד סוף התיכון,
לאחר מכן עזבתי והמשכתי הלאה ,אבל עדיין אימי גרה
בעיר הזאת .למדתי בטכניון תואר אדריכלית ,עבדת י
מבחינת הניסיון המקצועי במגזר הציבורי שימשתי עד סוף
חודש הקודם ,עד סוף יולי אדריכלית העיר וסגנית
וממלאת מקום של מהנדסת העיר ראשון לציון .כך
שמבחינת ניסיון בתחום של ניסיון מוניציפאלי בעיקר
בתחומים של תכנון ולעיר הזאת יש לי הרבה מאוד
סנטימנטים מעבר לתפקיד ו התקדמות אולי מאדריכלית
ל מהנדסת עיר ,אני מאחלת בהצלחה גם לעצמי וגם
לכולנו.

מר ש  .שלוש :

כולנו משתתפים בהצלחתך.

מר .י לביא -רה"ע :

אנחנו מברכים אותך גם כן בשם כולנו.

מר ב .אלבז :

אנחנו מקווים ,אנחנו מברכים אתכם בשם כולם מברכים
אותך שבעזרת השם מקווה שתזכי ל פחות לאיזה חמש
עשר שנים לעבוד פה ברמלה ,שבע שנים ,לפחות הרבה
שנים שיהיה לך פה.

מר .י לביא -רה"ע :

זה מתנועת ש"ס הבינלאומית .המנגנון המקצועי עסוק
בתקופה הזאת בעיקר בהכנות ל 1 -לספטמבר .אני מקווה
שתפתח עלינו בשעה טובה עם כמה מבנים חדשים כולל
בית ספר בקרית האו מנים ,שיפוץ מסיבי בבית ספר
אחווה ,גני ילדים ועוד כמה מבנים שהם קשורים לשיפוצי
קיץ.
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הדבר השני  ,שוק רמלה נמצא בשיקום  ,שיחזור שיפוץ
משוק מאולתר לשוק מוסדר יותר ,חששנו מאוד ,צריך
להגיד את זה ,שרשות העתיקות פתאום תגלה שהם
נמצאים שיגרמו להפסק ת העבודה וזה פגיעה ברציפות
ובקליינטים בשוק .מה שמסתמן כרגע לפחות שלב ראשון
שסיימנו בקטע הראשון שסיימנו עד אספלט חסר ה קירוי
ותאורה שבינתיים אין ממצאים לרשות העתיקות ,הכל שם
בשכבות האלה שאנחנו עובדים בהם הכל רדוד .הכל חול
וכמעט אין כלום ,והשלמנו בינתיים שטח של כ 120 -מטר,
מערכות מים ,ניקוז ,ביוב ,וכיסוי אספלט בכל הקטע ,יש
כבר עמודים שמוכנים להתחיל לשים את הקירוי ,הקירוי
כרגע לא מתבצע משום שחברת חשמל עדיין מפעילה
רשת חיה בתוך השוק ,כך שיהיה תיאום בהפסקת פעילות
הרשת החיה במתכונת כרגע שהיא עושה ,תמשכנה
העבודות.
יש עוד נושא אחד שאני מפנה את תשומת הלב ,זה
החברה למימון רמלה ,זו אותה חברה שבאמצעותה
הנפקנו את אגרות החוב של העיר בכסף כ 140 -מיליון .₪
העירייה באמצעות החברה בעצם זכתה לקידום והערכת
יכולות שלה והדירוג שלה עלה מ A -פלוס כמו שאז הנפקנו
את אגרות החוב ל AA -מינו ס ,זה מעיד אני חושב יותר
מכל על ההערכה של השוק הפיננסי המוסדי את
התהליכים של הניהול הכספי בעירייה וגם כמובן כחלק
אינטגראלי ,החברה היא רק חברה שדרכה נעשות
הפעולות ,אבל מעשית זה עבודה של העירייה .אלה
הנושאים שמצאתי לנכון להעלות אותם והדיון פתוח.
מר מ  .וידל :

אתה מדבר על נושאים של סדר היום?

מר .י לביא -רה"ע :

כן.

מר מ  .וידל :

קודם כל אולי בקצרה ,בהמשך לדיון בישיבה קודמת ,יש
את הפרוטוקול שקיבלנו על הנושא של ניגוד עניינים של
עו"ד אבי נוה .אמרת ש הוועדה לניגוד עניינים לא מצאה
כל דופי וכל זה ,שבוע שבועיים אח"כ הת פרסם בעיתון
בהרחבה שהדובר שלך אומר במפורש עניין פניית הוועדה
לניגוד עניינים במשרד הפנים הן ראש העירייה  ,לפני
מספר חודשים אבל לפני הוועדה ,לפני ישיבת המועצה
לוועדה )רעשי הקלטה( .הלכה למעשה  ,אז אתה יכול
להגיד לנו עכשיו למועצה ה אם עו"ד אבי נוה ממשיך לטפל
בך כן או לא ? פעם שעברה אמרת אין ,שלחו לי מסמך,
אמרת לשמוליק המזכיר לשלוח מסמך ,המסמך לא אומר
כלום .המסמך אומר שהיה איזה דיון במאי  2009ולתיק
הספציפי הזה ש השופטת אמרה שבגלל שפנו שנה וחצי
מ אוחר או בגלל שהתיק הזה התחיל לפני שהוועדה דנה
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א ו החליטה לבטל את היצוג ע"י אבי נוה זה לא אומר
כלום .יודעים שכרגע אסור ל בטל זה נכון?
מר .י לביא -רה"ע :

אני על הפרשנות שלך לא מטיל ספק.

מר מ  .וידל :

יש לי גם מסמך ממשרד המשפטים .שאומר בצורה
מפורשת ,דהיינו הוועדה נותרה בדעתה כי על מר לביא
לחדול לאלתר ולהסתי יע בעורך דין נווה לצורך טיפול  ,גם
זה לא מספק אותך? אתה לא יכול להגיד למועצה שיותר
עו"ד נווה לא מטפל בך?

מר .י לביא -רה"ע :

כשאני אמצא לנכון להגיד משהו אני אגיד.

מר ב .אלבז :

זה המקום הכי נכון.

מר .י לביא -רה"ע :

זה המקום? לא ידעתי.

מר מ  .וידל :

טוב .גם זו תשובה.

מר .י לביא -רה"ע :

פה זה מאזני הצדק ?

מר ב .אלבז :

לא .אבל זה המקום הכי נכון חברי המועצה לדעת .אסור
לנו לדעת כב' הרב?

מר א  .לוינסון :

ברשותך,

מר .י לביא -רה"ע :

רגע .רגע .הוא עוד לא סיים.

מר א  .לוינסון :

סליחה.

מר מ  .וידל :

עוד לא סיימתי .איש ור הסכם מסגרת בין העירייה לקרן
רמלה .אני רוצה להבהיר לחברי המועצה על מה הם
הולכים להצביע היום .אני חושב שמדובר בישיבה
היסטורית דרך אגב ,וכל מי שיצביע פה ,אם ראש העיר
הוא בקואליציה או דברים כאלה ,זה בכייה לדורות לפחות
לעובדים ולזה.

מר א  .לוינסון :

סליחה ,ב כייה לדורות:

מר מ  .וידל :

כן .אנחנו,

מר א  .לוינסון :

אתה יכול לפרט?

מר מ  .וידל :

אתה יודע ,אתה היית בישיבת הנהלה.
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מר א  .לוינסון :

בוודאי.

מר מ  .וידל :

שמעת הכל?

מר א  .לוינסון :

בוודאי.

מר מ  .וידל :

אישור הסכם מסגרת .בכוונת העירייה ל הזמין שירותים
שונים לרבות פיתוח שאינה מתחום עיסוקה של העירייה,
לאשר הסכם מסגרת .יש כאן דברים לא חשובים.

מר .י לביא -רה"ע :

אתה רוצה לקרוא לנו את ההסכם עכשיו?

מר מ  .וידל :

אני רוצה לספר לחברי המועצה על מה הם הולכים
להצביע.

מר .י לביא -רה"ע :

רגע ,אתה לא נו תן אמון שהם קראו?

מיכאל וידל :

לא .אני נותן אמון ,אבל אני רוצה ,האמן לי ,אני נותן
לכולם אמון ,כולם קראו ,אני רוצה לחזור על זה אחד
לאחד בקצרה ,לא את הכל ,על מה הולכים להצביע .מותר
לי.

מר א  .לוינסון :

מיכאל 90 ,אחוז מאיתנו השתתפו בישיבת הנהלה,

מר .י לביא -רה"ע :

לא חשוב.

מר מ  .וידל :

 50אחוז .לא  90אחוז .חברי הקואליציה.

מר .י לביא -רה"ע :

תקרא ,תקרא ,אנחנו פה כדי להקשיב.

מר מ  .וידל :

בנוסף לכך העמותה תנהל מכרזים שונים עבור העירייה
בהתאם לבקשות העירייה תמורת תשלום שיקבע .עכשיו,
העמותה תפעל כאמור במגוון תחו מי פעילות ובין היתר
תבצע ו/או תהיה אחראית על ביצוע פעילויות הבאות.
מועדוניות ,מרכזים ,מרפאה ,אוניברסיטה פתוחה ,שלוחת
מכון וינגייט ,מוזיאון רמלה ,מתנ"סים ,מרכזי למידה ,כל
זה דברים שגם היו פרויקטים שונים בתחום החינוך.
פרויקטים שונים בתחום הרווחה ,פרויקטים שו נים בתחום
הספורט ,פרויקטים שונים בתחום האקדמי ,פרויקטים
שונים בתחום הקליטה ,מועדוני נוער ,קייטנות ,ספרייה
עירונית ,פרויקטים בתחומי תשתית ,בוא ,תצהיר פה שלא
יפוטרו עובדים שזה דברים שלא יקרה כלום ,אני רוצה
לשמוע איך אתה עושה דבר כזה .יובהר כי הרשימה
המפורטת בסעיף זה אינה מהווה רשימה סגורה ,כלומר
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אנחנו כרגע מצביעים על משהו אולי אחרי זה יכנסו עוד
ועוד עזים .העירייה רשאית להעביר ניהול תחומים
פרויקטים מיזמים מוסדות נוספים לידי העמותה בכל עת.
הלאה ,הצהרות והתחייבויות הצדדים ,העירייה מצהירה
ו מתחייבת לאשר לעמותה לעשות שימוש בתמורה או שלא
בתמורה לנכסי העירייה או מתקניה השונים .אוקי?
במידת האפשר ,מתקני ספורט ,אולמות ספורט ,גנים
ציבוריים ,בתי ספר גנים וכיוצא בזה .או עם כסף או בלי
כסף ,משאיר את זה פתוח .ככל שהנ"ל ידרשו לעמותה
ובתיאום מראש לשם קיום פעילותן .למען הסר ספק אין
מדובר בהעברת זכויות מהעירייה לעשות שימוש ,סעיף
ה' -העמותה,
מר .י לביא -רה"ע :

שורה אחרונה שקראת לא שמעתי אותה טוב.

מר מ  .וידל :

לא .זה מיותר הסעיף הזה .אתה רוצה בכל זאת ,אין לי
בעיה .בוא נקרא אותו עוד פעם .אין מדובר בהעברת
זכויות מהעירייה אין ספק ,אני מדגיש את זה ,אין מדובר
בהעברת זכויות מהעירייה לעמותה .הם יכולים להשתמש
בזה בכסף או לא בכסף.

מר א  .לוינסון :

נכון.

מר מ  .וידל :

בהמשך אתה כותב פה גם אתה משלם כסף ,כתוב פה
במקום למה ,העמותה מצהירה ומתחייבת לשמור על נכסי
העירייה אשר י שמשו אותה אך ורק לשם ביצוע היעדים או
לצרכים אחרים כפי שהובהרו לה על ידי העירייה ותהיה
אחראית לנזקים שיגרמו לה ,תהיה אחראית על הנזקים
זה יפה מאוד ,אבל נזקים שיגרמו לנכסים אלה כתוצאות
מן השימוש ,כתוצאה מהשימוש בין במעשה ובין במחדל,
למעט בלאי מכוח שימוש סביר .שלא יגידו שזה בלאי
מכוח שימוש סביר .אתה נותן להם את כל נכסי העירייה
תעשו איתם מה שאתם רוצים .אני לדעתי זה ככה .לכן
אנחנו הולכים להצביע פה ,שידעו על מה הם הולכים
להצביע.

מר .י לביא -רה"ע :

טוב .תסביר מאיפה לקחת את הפרשנות הזאת שאנחנו
נותנים את כל נכסי העיר ייה לקרן.

מר מ  .וידל :

העירייה מצהירה ומתחייבת לאשר לעמותה לעשות
שימוש בתמורה ו/או שלא בתמורה לנכסי העירייה
ולמתקנים השונים במידת האפשר כך ובין היתר מתקני
ספורט ,תגיד לי איזה מתקנים נוספים קיימים שהם לא
כלולים פה .מתקני ספורט ,אולמות ,אולמות ספורט,
מרכזי תרבות ,גנים ציבוריים ,בתי ספר ,גנים וכיוצא בזה.
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מר .י לביא -רה"ע :

בתמורה או שלא בתמורה?

מר מ  .וידל :

כן .למה אתה חושב בתמורה? אין בעיה.

מר .י לביא -רה"ע :

אז איפה הפרשנות של העברת נכסים?

מר מ  .וידל :

חכה.

מר .י לביא -רה"ע :

איפה ההיתר לעשות שימוש.

מר מ  .וידל :

לא שמעת אותי אומר העברת נכסים .אני אומר,

מר .י לביא -רה"ע :

אמרת פה עכשיו לפרוטוקול לפני דקה אנחנו מעבירים
נכסים.

מר מ  .וידל :

לא .לשימוש .בחינם.

מר ב .אלבז :

רגע ,יש פה בעיה .בשביל מה יש לנו פה ראש עיר?

מר .י לביא -רה"ע :

תשמע רגע,

מר ב .אלבז :

שהוא ינה ל לנו את העיר .איזו עמותה תבוא ל נהל אותי?

מר .י לביא -רה"ע :

עוד דקה .יש לי שאלה אליך ,מה זה קרן רמלה?

מר מ  .וידל :

קרן רמלה זה כמו,

מר .י לביא -רה"ע :

מה זה כמו? זה משהו ששייך לחברה ,זה חברה כלכלית
בתל אביב? מה זה קרן?

מר מ  .וי דל :

שהיא שייכת לרמלה .אוקי.

מר .י לביא -רה"ע :

מה זה שייכת לרמלה?

מר מ  .וידל :

אבל מה יהיה עם העובדים?

מר א  .לוינסון :

היא חלק אינטגראלי מעירייה.

מר מ  .וידל :

אתה מעביר לה פעילות מה יהיה עם מחלקת רווחה?
מחר תעביר את פעילות מחלקת הנדסה ,מה יהיה?

מר .י לב יא -רה"ע :

תענה לי ,שאלתי אותך שאלה .תגיד לי טכנית עשית ככה,
עשתה ככה.
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מר מ  .וידל :

עושה פעילויות.

מר .י לביא -רה"ע :

מה זה פעילויות?

מר מ  .וידל :

הכל.

מר .י לביא -רה"ע :

מה זה פעילויות?

מר מ  .וידל :

עד עכשיו זה היה פעילויות לא פורמאלי ות.

מר .י לביא -רה"ע :

תגיד לי מה הבדל ,תמצא את ההבדל בין מחלקת פיתוח
תשתית לבין קרן רמלה.

מר מ  .וידל :

מה הבדל בין?

מר .י לביא -רה"ע :

בין מחלקת פיתוח תשתית לבין קרן רמלה .מה הבדל?

מר מ  .וידל :

אני אגיד לך מה ההבדל.

מר .י לביא -רה"ע :

כן.

מר מ  .וידל :

מח לקת פיתוח תשתית המנהלים שלה זה מנהלי מחלקות
בעירייה ,ראש העיר ואם הוא יעבור ,התשתיות יעברו
לקרן רמלה זה יעבור למישהו אחר.

מר .י לביא -רה"ע :

מי זה המישהו אחר הזה? מי זה הזהות הזאת? מי זה
הדירקטוריון,

מר מ  .וידל :

מה זה משנה?

מר .י לביא -רה"ע :

מי זה הדירקט וריון של קרן רמלה?

מר מ  .וידל :

אם זה אותו דבר למה אתה מעביר?

מר .י לביא -רה"ע :

מי זה הדירקטוריון של קרן רמלה?

מר מ  .וידל :

לא יודע.

מר .י לביא -רה"ע :

תענה פה .אתה מעלה ,בכייה לדורות אמרת.

מר מ  .וידל :

כן.

מר .י לביא -רה"ע :

יצאת להגדרה קיצונית.
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מר מ  .וידל :

כן .יפוטרו עובדים.

מר .י לביא -רה"ע :

אתה יודע ,כמוך ישבו פה ,ארבע קדנציות אני יושב פה,
כל פעם יש מישהו אחר בוכה לדורות והעיר פורחת.
עכשיו תסביר לי מי זה הדירקטוריון?

מר מ  .וידל :

זכאות לבגרות איך היא פורחת.

מר .י לביא -רה"ע :

נכו ן .אני לא אתווכח איתך .אתה יודע יותר מאיתנו.

מר מ  .וידל :

אני לא יודע.

מר .י לביא -רה"ע :

תגיד לי רגע ,קרן רמלה מי הדירקטוריון? בוא נראה אותך
עונה לשאלה,

מר מ  .וידל :

לא יודע.

מר .י לביא -רה"ע :

שאלה של ידע בסיסי של חבר מועצה.

מר מ  .וידל :

נו?

מר .י ל ביא -רה"ע :

מי זה הדירקטוריון?

מר מ  .וידל :

תגיד להם אתה מי הדירקטוריון של קרן רמלה.

מר .י לביא -רה"ע :

לא יודע.

מר מ  .וידל :

נו ,אז מה?

מר .י לביא -רה"ע :

אני אבל לא אמרתי בכייה לדורות.

מר מ  .וידל :

אתה הדירקטור ,מה זה קשור? למה תשתיות צריך לעבור
אליהם?

מר .י לביא -רה"ע :

אני לא דירקטור .אני מייצג את עיריית רמלה בדירקטוריון
של קרן רמלה.

מר מ  .וידל :

אוקי.

מר .י לביא -רה"ע :

שליש מנגנון מקצועי ,שליש אנשי ציבור שאינם נבחרי
ציבור ושליש נבחרי ציבור כולל ייצוג של האופוזיציה.

מר מ  .וידל :

יפה .ופה אתה מייצג,
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מר .י לביא -רה"ע :

אז מה עשינו? שנתנו לה להכין מכרזים .מה עשינו?

מר מ  .וידל :

אתה מעביר עבודות פיתוח ,עבודות רווחה.

מר .י לביא -רה"ע :

היא עושה את המרפאה לבריאות השן ,היא עושה כבר
שנים בהצלחה מרובה .היא עושה את המרכז לגיל הרך,
היא ע ושה את מוזיאון רמלה ,היא עושה את הספרייה
הציבורית הזאת ,מצאת פעם פגם בה ?

מר מ  .וידל :

פעילות לא פורמאלית .עד עכשיו הכל בסדר.

מר .י לביא -רה"ע :

מה זה מעניין אותך אם אני מפטר ,לא שזה עכשיו לדיון,

מר מ  .וידל :

אוקי.

מר .י לביא -רה"ע :

אני פשוט יורד לרמה ,מנסה להבין ,מה מניע אותך?

מר מ  .וידל :

שלא תפטר עובדים.

מר .י לביא -רה"ע :

מה מניע אותך? מה זה מעניין אותך כתושב העיר אם אני
מפטר או לא מפטר? מה אכפת לך?

מר מ  .וידל :

מה זה מה אכפת לי?

מר .י לביא -רה"ע :

אתה אכפת לך ,צריך להיות אכפת לך ברמת השירות ואם
העיר ייה פועלת ביעילות ,אם התושב מרוצה מפינוי
האשפה מטיהור רחובות ,מרמת התאורה ,ממגרשי
משחקים ,זה מה שצריך לעניין אותך כתושב העיר .למה
אני צריך לחנך אותך שזה בכלל לא מעניין אם זה עובד
קבוע או עובד קבלן .מה זה מעניין אותך? אתה וועד
עובדים פה?

מר מ  .וידל :

אני לא וועד עובדים.

מר .י לביא -רה"ע :

אתה הסתדרות? מה אתה?

מר מ  .וידל :

אני הייתי יושב ראש וועד עובדים .מה זה ,זה לא לגיטימי
לדאוג לעובדים? אם אתה דרשת פה להפעיל את העירייה
ולהוציא,

מר .י לביא -רה"ע :

מה הקשר?

מר מ  .וידל :

אז אין קשר?

פרטיכל המועצה מס' 5/2010 -13
מיום 11.8.2010
דף מס' 11
מר .י לביא -רה"ע :

מה הקשר?

מר מ  .וידל :

שלא יפטרו עובדים.

מר .י לביא -רה"ע :

בכייה לדורות .פיטורי עובדים ,מה זה הצרות האלה? מה
הקשר?

מר מ  .וידל :

מוטי יצחקי יו"ר וועד מכרזים הכל מתנהל מאה אחוז,
למה שיעבור לזיו רייך ,אתה אומר תעביר להם,

מר .י לביא -רה"ע :

מה עו שה הסכם הזה ,בא אחרי שוועדת מכרזים שההרכב
שלה הוא הרכב נדמה לי של שני עורכי דין ,גומרים את
ההחלטות שלהם זה עובר לוועדת שלושה ,אותה וועדה
שהמועצה הזאת בכמה תקנות של משרד הפנים מאשרות
לה לשקול ,לבדוק ,לעשות בקרה נוספת .למה? כי זה
יותר יעיל.

מר מ  .וידל :

במה יותר יעיל? תסביר לי.

מר ב .אלבז :

אני אסביר לך מיכאל.

מר א  .לוינסון :

החרדה שלך של פיטורי עובדים או שעניין,

מר מ  .וידל :

אני לא רוצה שיפוטרו עובדים.

מר א  .לוינסון :

אין קשר בין קרן רמלה לבין ,אני הייתי בסרט הזה.

מר ב .אלבז :

אני רוצה שתבין דבר אחד .מה שקורה מיכאל ,אני רוצה
שתבין ,זה אותה עירייה ,אותם חברי מועצה ,זה פשוט
חברת בת .זאת אומרת אתה ואני וכולנו פה נבוא רק פעם
בשלושה חודשים ,נרים את האצבע ,נוריד את האצבע,
והכל יתנהל מיכאל ,תבין ,הכל יתנהל על ידי אנשים
מבחוץ ואתה בתור חבר מועצה אתה צריך להבי ן את זה.
אתה גר ברמלה ,וכמו שהוא אמר ,אתה אל תתערב בעניין
של עובדים .הוא אמר לך את זה ,אל תתערב בעניין של
עובדים.

מר מ .וידל :

משפט לסיום.
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מר ב .אלבז :

תתעניין בעניין של פחי זבל ,בעניין של נושא של הספורט,
כל מה שקורה פה ,העיריי ה מתנהלת יופי .אז אם היא
מתנהלת פה יופי אני שואל אותך שאלה ,מה אנחנו
צריכים עכשיו חברה? חברה שתנהל את העירייה ,זאת
אומרת שמי שמנהל את העירייה זה רק האדונים ראש
העיר ,רק אתה ואתה מנהל אותה מצוין ואני לא חושב
שהבוחרים שבחרו בראש עיריית רמלה שקוראים לו יואל
לביא הם ישמחו מהם שיהיה להם ראש עיר אחר .זה
נקרא מישהו מנהל בצורה אחרת .אבל הוא בא ואמר לך
מיכאל דבר פשוט ,אוקי ,הוא מוכן ,אתה מוכן כביכול לומר
פה שלא יפוטרו עובדים וכו' ,כי זו תשתית חדשה מה
שקורה פה .ההפך ,התשתית הזאת נראית לי טוב .פחות
או יותר.

מר א  .ל וינסון :

מצוין .לא רק טוב.

מר ב .אלבז :

זה נשמע טוב .אבל יש פה עניין של פגיעה כמו שהוא
אומר ,בכייה לדורות אני הבנתי ,זה כביכול יהיו הרבה
משפחות פה שיסבלו ,זהו.

מר א  .לוינסון :

זה לא נכון .פשוט לא נכון.

עו"ד ג  .נחמני :

יואל ,אני חושבת שהקטע הזה ,בוא נתחיל הפוך ,בכייה
לדורות יש לי גם הרגשה שהגזמנו עם היעוד שלנו ,אנחנו
מנהלים את קרן רמלה ,חברי מועצה הלוואי והיו עושים
את תפקידם .בוא נתחיל הפוך ,למה צריך לכעוס בוא
תסביר להם מה זה קרן רמלה ומה הרעיון .זה תאגיד
עירוני שיש לו איזה שהוא רעיון מסוים ,אמור להיות איז ה
שהוא יתרון לעיריית רמלה ,והיתרון לתושבי העיר ,זאת
הכוונה של אותו תאגיד .תן הסבר מהו אותו יתרון וממה
בא הרעיון ונגמור את הסיפור .זה הרי לא משנה לתושב
העיר אם יקראו לו ג'וג'ו או יקראו לו מישהו אחר שיטפל
בו ,ובלבד שהשירות יהיה יעיל יותר ,טוב יותר ואנשים
יהי ו מרוצים .זה צריך לעמוד לנגד עינינו זה הדבר היחיד
שצריך לעמוד לנגד עינינו ,גם נושא העובדים הוא נושא
שקרוב לליבו של כל אחד ,יחד עם זאת עם כל הכבוד,
אנחנו לא נבחרנו על ידי עובדי עיריית רמלה .אלא על ידי
שהשירותים
מצפה
ואני
הזאת
העיר
תושבי
המוניציפאליים פה יהי ו הכי טובים שיש ,אם זה בקרן
כזאת ואם זה בקרן אחרת וזה לא מעניין אותי מי האיש,
ובלבד שהניקיון יהיה ראוי ,התשתית תהיה ראויה ,אני לא
מבינה על מה הויכוח .לדעתי כל הדבר נוצר מזה שאנשים
לא מבינים מה הרעיון של הקרן.
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מר מ  .וידל :

אמרתי סעיף  6אתה בכלל לא כותב מה תקופת הסיום.
מה תקופת הסיום ,כמה שנים החוזה הזה.

עו"ד מ  .יצחקי :

אני קודם כל מתקשר מאוד למה שאמרה גלית ואני אתן
סקירה קצרה כי הנושא הוא ארוך .עיריית רמלה יש לה
גופים שהם אורגאניים על פי חוק שלא ניתנים לנתק
אותה .אני אתן דוגמא ,מיכאל ,חבר המועצה ,זרקת
למשל מחלקת רווחה לעולם לא ניתן להפרי ט אותה
מסיבה פשוטה .אם תהיה סבלני יכול להיות שגם תקבל
תשובות שאני מקווה שתבין .עכשיו ,מחלקת רווחה לא
יכולה להיות מופר ט ת מסיבה פשוטה כי היא מושתת על
בסיס של מערכת חוקית ידועה וסגורה ואתה פועל על פי
נורמות חוקיות ולא ניתן לסטות ימינה ושמאלה ,להוציא
פעילויות נלוות שיש למחלקת רווחה .אני אתן דוגמא ,זו
ד וגמא טובה ,כי למשל מעונות היום שמופעלים על ידי
עיריית רמלה ,מטפלת רק מגיל שלוש ואילך ,מעונות היום
מגיל אפס עד גיל שלוש ,מופעלים באמצעות המתנ"ס,
שימו לב גוף חיצו ני ,באמצעות מחלקת רווחה ,יש גם
שיתופי פעולה מהסוג הזה .המשמעות זה שאם אני אקח
את המודל של המתנ"ס הוא בעצם מקבילה של קרן
רמלה .היא גם זרועה חיצונית מנוהלת על ידי חברת
המתנ"סים הארצית שהיא נותנת לנו בעצם שירותי רווחה
לא רווחה במושג,

מר מ  .וידל :

מי עשה את ז ה עד היום? מחלקת רווחה בעצמה?

עו"ד מ  .יצחקי :

רק שנייה.

מר א  .לוינסון :

לא .זה תמיד,

עו"ד מ  .יצחקי :

המתנ"ס עד היום נתן לנו שירותי תרבות ,זה לא פגע
בשירותי התרבות של עיריית רמלה שסיפקה .כלומר,
זרוע ארוכה של העירייה לצורך העניין מוכרת ידועה
ולגיטימית ,יו תר מזה אני אגיד לך ,המתנ"ס למשל פטור
מדיני מכרזים בכל מה שקשור למעונות היום .אם אני
מוציא מעונות יום למתנ"ס ללא מכרז כי הוא נחשב כזרוע
ארוכה של העירייה .גם חברי הנהלתו בעצם מושתתים כל
הרשות המקומית .אותו דבר קרן רמלה לצורך העניין באו
ואמרו כמו חברה כלכלית בראשל"צ כמו חברת עזרה
וביצרון בתל אביב,

מר מ  .וידל :

שעוסקות בחניונים בלבד.

עו"ד מ  .יצחקי :

מאה אחוז ,כי כך,
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מר מ  .וידל :

 79אחוז בחניונים,

עו"ד מ  .יצחקי :

כי ככה הגדירו את הייעוד שלהם .לקרן רמלה נתנו לה
לטפל בהשכלה הגבוהה ,היא שנים מטפלת בספרייה
העירונית בצורה מאוד מוצלחת יש לה את בריאות השן
גם לאורך שנים בצורה מוצלחת באו ואמרו תשמעו ,אם
המנגנון שם הוא יעיל ,עכשיו שמה לא הולכים להקים
מחלקת פ ת"ש ,לא הולכים להקים שם מחלקת חינוך.

מר מ  .וידל :

אתה בטוח?

עו"ד מ  .יצחקי :

וודאי .שמה הולכ ים לבצע פעילויות שיש להם סוג מסוים
של יעילות שלנו סביר להניח אין אותה ,המודל מתנ"ס.
מתברר שהמתנ"ס עד היום פועל בצורה מאוד יעילה
בנקודות שאנחנו לא פעלנו בהם .דרך אגב ,היתה גם
הפרטה חלקית בעירייה הזאת שלא בתקופתי ולא
בתקופתך ,ספורט למשל מופעל בהפרטה חלקית
בא מצעות עמותות .יש עמותת הטניס ,יש כל מיני
עמותות.

מר מ  .וידל :

זה קיים בכל מקום.

עו"ד מ  .יצחקי :

אני מנסה להסביר לך,

מר מ  .וידל :

מכבי תל אביב זה כדורגל בקבוצה של מישהו ,זה ברור.

עו"ד מ  .יצחקי :

בגלל זה מיכאל ,את הבנתך הגדרתי בתור איזו שהיא
תקווה ,זכותך לקבל או לא לקבל .אני לא אומר שלא .אני
לא אומר דברים באוויר .יש זרועה,

מר מ  .וידל :

עד היום בכל הארץ זה ידוע ,אני שואל אותך שאלה למה
אני צריך להביא מחלקת תשתיות או עבודות תשתית?

עו"ד מ  .יצחקי :

זו היתה תשובתי ,תודה.

מר ב  .אלבז :

מה קורה אם הקרן הזאת עוש ה טעויות? מי אחראי לה?

עו"ד מ  .יצחקי :

הקרן הזו כל קרן שלמעלה מעשר אחוז תקציבה הוא
עירוני מאובחנת על ידי העירייה .הכללים שחלים עליה גם
בדיני המכרזים וגם בהעסקת עובדים ובכל נושאים
אחרים ,הם בעצם הכללים שחלים אצלנו .היא יחידת
מטה ,יש הבדל ,מי שמכיר את המוש ג יחידת מטה
ושאמורה לתפקד ולייעל את העבודה שיש לנו כיום
בעירייה.
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מר ב .אלבז :

היא מתפקדת את העירייה או שהעירייה מתפקדת אותה?

עו"ד מ  .יצחקי :

העירייה מתפעלת אותה.

מר א  .לוינסון :

בוא ניתן לבני את הכבוד .קדימה .צא לדרך.

מר ב .אלבז :

ת ראה ,איך שלא יהיה אני אצביע נגד .אני קודם כל רוצה
לומר שבנושא של הספורט כשאני עומד ומסתכל פה ליד
חבריי ,אנחנו מסתכלים על זה ,אני אחד האנשים
שמעריצים מאוד ,מאוד בצורה באמת עד היום ,אני מאוד
אוהב ספורט ואני בעד ספורט ,ואני בעד שיתנו כמה
שיותר לספורט ושהספורט פה יתפתח בצורה מצוינת
בעיר רמלה ,בכלל בכל הארץ .אבל יש לנו פה רק בעיה
אחת ,כשאתה רואה את הסכומים מיליון שקל ,מיליון וחצי
שקל לספורט ,אם זה בית"ר רמלה אם זה שמשון תל
אביב וכו' ,וכו' ,כשאתה רואה לשנה,

הרב מ  .דרעי :

רק רגע ,אני רואה פה רק בית"ר רמלה,

מר ב  .אלבז :

איפה הפועל רמלה.

הרב מ  .דרעי:

איפה פועל רמלה ,היא לא קיימת?

מר א  .לוינסון :

סליחה ,יש את אליצור .סליחה.

הרב מ  .דרעי :

והפועל רמלה גם מתפקדת ,רק לא מתפקדים אותה .לא
מזרימים לה כספים .רמלה מקופחת?

מר ב  .אלבז :

לא .זה דבוש.
העניין הכואב פה זה ש אתה רואה ,אני פונה לחברי
המועצה ,מיליון  -מיליון וחצי שקל בשנה על ספורט ורק
על כדורגל .זה בלי טניס ובלי כדורסל ,מיליון וחצי עכשיו
לתת לשמשון תל אביב לבית"ר רמלה מכספי ציבור,

מר ש  .שלוש :

זה לא מיליון וחצי ,זה מיליון .תקרא טוב.

מר א  .לוינסון :

תשאל באיזו ליגה הם.

מר ב .אלבז :

זה לא משנה.

מר א  .לוינסון :

זה מאוד משנה.

מר ב  .אלבז :

בוא נאמר שזה מיליון שקל ,אבל כשאתה רואה פה שבא
חבר מועצה אומר לי  67,000שקל בשנה שמקבלים,
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מר ש  .שלוש :

אל תקשור את זה לספורט  ,אתה יכול לבוא בדרישות
לתקצב א ותך למוסדות דת  ,אין לזה שייכות לספורט .יש
סל ספורט בעיר הוא מחולק בהתאם .היתה עירוני רמלה
בליגה ב' ,קיבלה כמעט  600,000שקל ,לא הצדיקה את
עצמה .העלינו את הרמה ,העלינו בשתי ליגות ,עולה לנו
מיליון שקל ,אני לא יכול לתת לך מהספורט שקל.

מר ב .אלבז :

תיתן למוסדו ת פה חצי מיליון שקל ,אם זה לא יסתדר
תיתן פחות.

מר ש  .שלוש :

אדון אלבז ,אל תערב את זה .זה לא שייך ,יש סל ספורט,
זה בא מתוך סל ספורט ,אני לא לוקח מהתקציב שלך אל
תיגע בתקציב שלי .אתה יכול לדרוש מה שאתה רוצה ,מה
זה שייך לסל ספורט? אתה רוצה שיוציאו לך מסל
הספו רט?

מר ב .אלבז :

זה עניין של הגינות ויושר.

הרב מ  .דרעי :

הוא לא מתכוון לזה ,הוא מתכוון איך יכול להיות שמוסד
ספורט יקבל מיליון שקל וכמה עמותות ביחד יקבלו . 67
איפה הצדקה?

מר .י לביא -רה"ע :

אין עמותות מוסלמיות ואין עמותות נוצריות מספיק כדי
לתת.

הרב מ  .דר עי :

יכול להיות ,אתה פעם אדוני ראש העיר אמרת לי שאתה
לא תורם ,אני רק אמרתי לך שאין לך זכות לתרום.

מר .י לביא -רה"ע :

מה היה לי זכות?

הרב מ  .דרעי :

זכות לתרום למוסדות דת .היית יכול גם כן להרים את
הקרן הזאת.

מר .י לביא -רה"ע :

אני מוכן לתרום ברמה האישית .עיר ייה לא מופקדת על
דת.

הרב מ  .דרעי :

היא מופקדת על כדורגל.

מר .י לביא -רה"ע :

על השם שלה היא מופקדת.

מר א  .לוינסון :

אבל כדורגל זה לא תרומה ,זה תקציב מאושר.

מר ב .אלבז :

אני מדבר פה ,תתייחסו למשל  67,000שקל בשנה זה
צחוק ,זה לעג לרש .עזוב .אוקי ,עזוב את הס פורט.
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הרב מ  .דרעי :

זה כמו עני שעומד בפתח.

מר ב .אלבז :

לא דיברתי על ספורט ,סליחה שמעון.

מר ש  .שלוש :

אז אני יושב בשקט.

מר ב .אלבז :

לא דיברתי על ספורט .אני אומר פשוט קצת הכרת הטוב
לאלה שגם בחרו בך .אולי אני לא ,אבל אלה שגם בחרו
בך.

מר א  .לוינסון :

בני ברשותך אני מצביע בצניעות אפשר יואל?

מר ב .אלבז :

אחרי הבחירות אני אומר עוד פעם.

מר .י לביא -רה"ע :

זה מעניין אותך כחבר מועצה?

הרב מ  .דרעי :

לא מעניין אותו הדת בחבר מועצה?

מר .י לביא -רה"ע :

במועצה דתית זה יעניין אותו .במועצת הרבנות ,זה שני
המקומות שעוסקים בדת.

מר ב .אלבז :

מה הקשר? יש לך פה סגן ראש עיר שהוא בעצם היה
חבר מועצה דתית .אני רוצה להגיד לך ואני אומר לך את
זה בפניו ,הוא לא חושב כמוך ,הוא פשוט לא מדבר מפאת
כבודך ואני מכבד אותך גם אז תכבד .זה כמו שעשית
טעות ראשונה שעשי ת מהתחלה .מה עשית בהתחלה?
איך שנפתחה העירייה ,איך שנפתחה הישיבה ,אני לא
רוצה להזכיר את זה ,עשית מעשה חמור .אתה יודע על
מה אנחנו מדברים .אנחנו לא רוצים להזכיר את העבר,
בוא נתקדם קדימה .נתקדם קדימה בזה שאולי קצת יואל,
קצת תסתכל על נושא של המוסדות ,אתה יודע ,הרב
איתן ,שיהיה בריא ,הוא רץ עם אופניים כל היום לחפש
עוד יהודי כדי לעזור לעוד יהודי .רבי כ ליפה כל היום
בספרי תורה וצועק וצועק ,אמנם אוקי ,זה החיים שלך,
והם עוד בקואליציה איתך.

מר .י לביא -רה"ע :

אני אשאל אותך שאלה קצת יותר קשה .מסובכת קצת.
למי שייכת הדת?

הרב מ  .דרעי :

לעם ישראל כולו.

מר ב .אלבז :

לעם ישראל כולו.
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מר .י לביא -רה"ע :

לעם ישראל כולו?

מר ב .אלבז :

בוודאי.

מר .י לביא -רה"ע :

חשבתי,

הרב מ  .דרעי :

שלא יהיה לך שום צל של ספק בזה יואל .כל עם ישראל,
אתה גם חי בזכות התורה.

מר .י לביא -רה"ע :

נרגעתי .אני חי בזכות התורה.

הרב מ  .דרעי :

אל תשכח את זה יואל .לא רק אתה ואני ,כל העולם כולו
חי בזכות התורה .כל העולם כולו חי בזכות התורה.

מר .י לביא -רה"ע :

אל תשלה את עצמך ,העולם מרגיש אחרת.

הרב מ  .דרעי :

זה הטעות של העולם ,בגלל זה הוא נראה כמו שהוא
נראה.

מר .י לביא -רה"ע :

קצת יותר טוב מהמדינה שלנו.

הרב מ  .דרעי :

חס ושלום ,מה פתאום.

מר ב .אלבז :

אחד הציונים הגדולים ביותר במדינת ישראל,

מר .י לביא -רה"ע :

אתה לא יכול לצאת מגבולות המדינה ,אז אני לא יכול
להגיד לך סע תראה את העולם.

הרב מ  .דרעי :

אני נוסע ,אני רואה .הייתי ברוסיה ,בקברו של הרב נחמן
מברסלב ,הייתי במרוקו ,בקברותיהם של הצדיקים.

מר .י ל ביא -רה"ע :

הוא לא קבור ברוסיה.

הרב מ  .דרעי :

הייתי בארצות הברית בקברו של הרבי מלובביץ  ,הייתי
במצרים בקברו של הקדוש יעקב אבו חצירא ,הייתי ,למה
לא יצאתי ברוך השם.

מר ב .אלבז :

בקיצור ,המדינה שלנו זו המדינה הכי טובה שיש בעולם
ותהיה הכי יקרה בעולם.

הרב מ  .ד רעי :

בוודאי .ארץ זבת חלב ודבש.
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מר ב .אלבז :

שניים ,מדינת ישראל אנחנו יוצאים רק לבלות .רק קצת
לצאת לבלות בארצות הגולה ,אבל חבל שאנחנו לוקחים
את זה למקום הזה .אתה ראש העיר ,אתה לא יכול
לשחרר אותו,

מר .י לביא -רה"ע :

אף אחד שלא יפריד ב יני לבין האלוהים .אל תהיו מתווכים
ביני לבין האלוהים.

מר ב .אלבז :

מי אמר דבר כזה?

מר .י לביא -רה"ע :

אף אחד לא עושה בשבילי,

מר ב .אלבז :

לא אמרתי משפט כזה.

עו"ד ג  .נחמני :

בני ,אתם יודעים שהישיבות האלה זה זילות הקודש .אם
אתם לא רוצים להטיל דופי ביהדות ה זאת ובתורה ,אל
תנהלו את הויכוחים האלה.

מר ב .אלבז :

ביקשתי בסך הכל שאלה 67,000 .שקל לשנה תסבירי לי
איך קיים דבר כזה? אני שואל אותך,

עו"ד ג  .נחמני :

דברי חכמים בנחת נשמעים.

מר ב .אלבז :

אני שואל אותך ,אני מדבר בשקט.

עו"ד ג  .נחמני :

אתה לא מדבר בשקט .אני רק יכולה לומר לך דבר אחד.
היהדות והתורה,

מר ב .אלבז :

מה קרה לך?

עו"ד ג  .נחמני :

לא קרה .אתם לא יכולים לשבת ולנהל שיחה,

מר ב .אלבז :

אני מתפלא עליך.

עו"ד ג  .נחמני :

אל תתפלא עלי ,כי אתם יושבים פה בישיבת מועצה דקה
לפני פתיחת שנת לימודים לא שמעתי אף אחד שמתעניין
במה יקרה בראשון לספטמבר או מה אחד מאיתנו מוכן
לעשות בשביל הראשון לספטמבר ,יש לנו אנשים ,יש
תושבים ...

מר ב .אלבז :

נשמח מאוד להקשיב.

עו"ד ג  .נחמני :

תקשיבו ,בוא ננהל את זה .נושא של התרומות ,עמותות,
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מר ב .אלבז :

מי דיבר על תרומות?

עו"ד ג  .נחמני :

אז על מה אתם מדברים? על עמותות,

מר ב .אלבז :

לא .זה אבסורד .זה לא בושה וחרפה 67,000 ,שקל
לשנה ,איפה זה קיים באיזו עיר? תסבירי לי.
על זה לבד .זה לא הסיפור הזה ,איזה
כמה דברים אחרים ש אפשר לדבר
למה הוא חושב שאני לא אדבר על זה
שצריך לתרום לספורט כי יש לזה

עו"ד ג  .נחמני :

יכולים לשבת איתו
עיר? אתה יודע
בהשוואה לספורט,
שכן אני מאמינה
פיתרון.

מר ב .אלבז :

גם אני מאמין בזה.

עו"ד ג  .נחמני :

אז למה להשוות זה בזה?

מר ב .אלבז :

לא .אני אמרתי ,לא לסלף את הדברים.

עו"ד ג  .נחמני :

זה לא המקו ם ולא הזמן .יש פה עיר שצריכה להתנהל.

מר ב .אלבז :

אמרתי לא יכול להיות,

עו"ד ג  .נחמני :

אתה יודע מה ,בעידנא דה ריתחא ,אני אומרת משהו,
ראשון לספטמבר נפתח שנת לימודים ואנחנו כחברי
מועצה כל הזמן נפגשים פה רק לישיבות מועצה ,מעט
מאוד יוצא לפגוש אחד את השני אפי לו בוועדות עצמן .כל
בתי הספר נפתחים ,כל בתי הספר .וכל שנה מחדש מה
שאפשר לצפות מאיתנו כחברי מועצה זה נוכחות של אחד
מאיתנו בתוך בתי הספר בשם העיר הזאת לכבד את בתי
הספר ,את התלמידים ואת ההורים להגיד היינו פה ושם,
קונצזיוס מלא בלי אנטגוניזם .אני לא ראיתי את זה  .אם
זה מתקשר לנוכחות ,אני נמצאת בבתי ספר וזה חבל.
אני אומרת בואו נ ת ח י ל לעשות את הדברים האלה בראשון
לספטמבר ,אפשר לראות את הדברים האחרים .לא
להביא אותנו לשעה שבע בערב אחרי יום עבודה ,יושבים
פה מנהלי המחלקות שעבדו כל היום ,רוצים ללכת
הביתה .בואו לא נתעסק ב שטויות.

מר ב .אלבז :

בסך הכל פעם בשלושה חודשים ,בחודשיים יש ישיבה.

עו"ד ג  .נחמני :

אבל איפה צריך להגיע לישיבה הזאת ולטפל בבעיות? לא
צריך להגיע .מי שרוצה לדפוק בדלת יכול.
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מר ב .אלבז :

אני שואל אותך שאלה.

עו"ד ג  .נחמני :

אפשר לדבר.

מר ב .אלבז :

בואי לא נדבר .בואי נקצר.

עו"ד ג  .נחמני :

זה מיותר.

מר ב .אלבז :

נקצר ,במשפט אחד אני אמרתי בסך הכל אני אצביע נגד,

עו"ד ג  .נחמני :

זכותך.

מר ב .אלבז :

מותר לי לומר את הדברים?

עו"ד ג  .נחמני :

לדעתי שהרי הדלת פתוחה ,תדפקו ותפתרו את הבעיה
הזאת ותבואו עם פיתרון אמיתי .לשבת ולצעוק לא יעזור
לאף אחד .אנחנו כל פעם כל ישיבה מתבזים מחדש ,עזבו
את זה ,בואו נדון בדברים.

מר ב .אלבז :

אז מה לעשות .צריך לדבר.

עו"ד ג  .נחמני :

לעשות.

מר ב .אלבז :

ברגע שאתה רוצה להגיע להסכמים אתה מדבר.

עו"ד ג  .נחמני :

לעשות  .יש גם דברים אחרים שאפשר לראות אותם
קדימה .אם אנחנו כבר מדברים ,מחלקת הנדסה עברה
למשכנה החדש .אני כתושבת העיר מאחלת למהנדסת
החדשה המון הצלחה .אני רוצה לומר לך שמחלקת
הנדסה זו אחת המחלקות העיקריות החשובות ,הקריטיות
בעיריית רמלה ,היא עברה הרבה משברים בשנים
אחרונות ,אנחנו מבקשים תעשי את כל המאמצים ,עם כל
הרגישות ,עם כל האהבה כדי לשנות סדרי בראשית
וליהנות גם מהמקום היפה וגם מהשירות לתושבים,
ושיהיה בהצלחה לכולנו ,כי זה לכולם ,זה לא רק לך ,זה
לנו לתושבים .חבל שלא ראיתי את מנהלת מחלקת
החינוך ,הייתי שמחה לראות .לו מר לכם שאני אשתף
אתכם בישיבה אחרת שבה אני כן נכחתי ,בוועדת המיתוג
של העיר ,אני רוצה לברך את רוני ,דובר עיריית רמלה
שעושה עבודה נפלאה .נפלאה ,מאמץ אדיר ולרכז את
האנשים ולשווק ולעבוד ולגלות אכפתיות ,זה לא קל,
מאוד נהניתי ,זו וועדה מהנה מאוד ,עם תכנים מדהימים ,
הרעיון יפה ,התמונות לא כל כך ,על זה לא נדבר.
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מר ב .אלבז :

זה אומר שאת מצביעה בעד.

עו"ד ג  .נחמני :

מבחינת מה? אין לי שום בעיה עם מה שיש פה ,כל מי
שצריך לקבל שכר שיקבל ,כל מי שצריך לקבל חודשי
הסתגלות שיקבל ,כל מה שצריך לתפקד שיתחיל ל תפקד.
לא ראיתי עניין שיש בו איזה שהוא פגם .אני לא מודאגת
מהדורות הבאים .כל שנה נעבור .אני חושבת שמי שיושב
פה עושה את העבודה שלו,

מר ב .אלבז :

אני חושב שמי שיושב פה ,ומצטער שאני אומר לך את זה,
אני מאוד מכבד אותך,

עו"ד ג  .נחמני :

לא פוליטי.

מר ב .אלבז :

ל א פוליטי ,כן פוליטי ,אני רוצה לומר לך דבר אחד גלית,
אני פשוט שומע אותך ואני בשוק ממה שאת אומרת ,אבל
זכותך לעשות מה שאת חושבת .אני רק אומר לך דבר
אחד ,גלית ,כתוב מעשייך ומחבריך ממך יצא הוא .זהו.

עו"ד ג  .נחמני :

הבנתי.

מר ב .אלבז :

זהו.

עו"ד ג  .נחמני :

הפ וסל במומו פוסל.

מר ב .אלבז :

זה רק משפט.

עו " ד ג  .נחמני :

אני מחזירה לך רק משפט שהפוסל במומו פוסל .אני פה
בעיר גרה בעיר ,משרתת את העיר ,עובדת בתוך העיר,
אוהבת את העיר ואעשה את הכל למען העיר ולמען
אינטרס אחר ,ואם יש מישהו שיעיד שיש פה פעולה
אינטרסנטית אחרת  ,הוא זכאי לעמוד ולעשות איתי
חשבון ,אבל זה לא המקום .זה לא המקום .האינטרס שלי
הוא רק תושבי העיר .אז בואו ננהל את הישיבה עניינית.
יש לי זמן יקר ויש לי ילדים שמחכים לי.

מר א  .לוינסון :

משפט אחד אפשר?

מר .י לביא -רה"ע :

כן .אני מודה לך אגב על דבריך שעולים בק נה אחד עם
מחשבתי .
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מר א  .לוינסון :

מעבר להצבעה שלנו ,כולם גלשו שמאלה וימינה אני
ברשותך רוצה להזכיר על חלום בשכונת קריית מנחם בגין
שדיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים .אני מדבר על קיצור
דרך לקראת ראשון לספטמבר כמו שגלית אמרה לכיוון
רמלה לוד .דווקא אתמול ישבתי עם אנשים והם משוועים
ממש לעשות שם משהו צנוע אבל שתהיה אפשרות
לילדים או לרכב מזערי לעבור שם בשלום ולהגיע לבית
ספר במקום לעשות את כל הסיבוב הענק הזה כי ברגע
שיש גשמים אי אפשר לעבור שם ,זה ברור .בשביל יהודה
משה זה ארבעה חמישה ימים עבודה גג ,כדי לעצור את
ה 200 -מטר האלה לא צריכים לרצף את זה ,פשוט לעשות
את הקיצור דרך ואני זוכר אותך אישית אם אתה זוכר,
זרקת ואמרת שזה נכון לעשות .בקשתי לשקול את זה
בחיוב.

מר .י לביא -רה"ע :

אני לא מחכה לסוף ,יש שם כיכר שצריכה להיעשות כי זה
יוצר ארבעה כיוונים.

מר א  .לוינסון :

נכון.

מר .י לביא -רה"ע :

לכיכר הזאת בינתיים לא מאושרת.

מר א  .לוינסון :

לא צריך .בינתיים לזרוק שם חומר.

מר .י לביא -רה"ע :

אנחנו לא יכולים לעשות.

מר א  .לוינסון :

לא ניתן לעשות את זה?

מר .י לביא -רה"ע :

לא שלא ניתן ,אנחנו מחכים לתיאום.

מר א  .לוינסון :

לפני הכיכר ,לפני שיפלו גשמים רק תיקח את החומר הזה
שיש לו גריסה הזה וישפוך אותו שם כדי שהילדים ילכו על
אבן מה שנקרא ולא בבוץ הזה ,רק את זה שיעשה .זה
יפתור את הבעיה.

מר ב .אלבז :

תבוא אתה ,תבוא לראש העיר.

מר א  .לוינסון :

דיברנו על זה .יואל אוה ב לעשות כמו שצריך .הוא לא
אוהב חצאי עבודות ,לכן שם צריכה להיבנות כיכר וכן
הלאה וכן הלאה .אני אומר זמנית ,זה עולה גרושים,
לקחת  4-5משאיות מהחומר שזרוק אצל יהודה משה
ולשפוך אותו שם ,זה קיצור דרך לילדים ,אין להם
אפשרות .זה מקצר להם לפחות  20דקות הליכה ברגל
לכ יוון רמלה לוד ,בית ספר .עשרות ילדים.
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מר מ  .וידל :

בית"ר תל אביב ,עוד מילה אחת .קיבלנו את זה רק
עכשיו ,התקשרו אלינו להעביר מיליון שקל ,אם אפשר
ברשותך ספר לנו מה אומר ההסכם הזה .כי יש בעיתונות
שזה בית"ר תל אביב .זה העיר רמלה.

מר ש  .שלו ש :

אני מוכן להגיד.

מר מ  .וידל :

רגע ,עוד מילה ,אני חוזר על השאלות הקודמות אל
תשכח ,שאלה אחת חשובה ,האם אתה יכול להצהיר שלא
יפוטרו עובדים ,המונים ,בעקבות כל מה שהולכים להצביע
עכשיו?

מר ש  .שלוש :

נתחיל בנושא של בית"ר .אנחנו כידוע כבר איזה 4-5
שנים קבוצת עי רוני רמלה מטשטשים בליגה ב' ,מנסים
להעלות ,הושקע שם במשך חמש שנים קרוב לשלוש
מיליון שקל ולא הצלחנו להתרומם .מצאנו לנכון במיוחד
עם בית"ר שמעון תל אביב שאנחנו בסך הכל מעלים את
התקציב בעוד  400שקל לעומת שנים קודמות ,אנחנו
בעצם מקבלים קבוצה בליגה הלאומית .עיריי ה תומכת
במיליון שקל ,בסך הכל  400,000שקל יותר ממה שהיה
אפילו פחות אם אני לא טועה ,זה גם . 350

מר א  .לוינסון :

 300ומשהו היה.

מר ש  .שלוש :

זה יותר ממה שתקצבה עירוני רמלה ,ואנחנו מקבלים
קבוצה .אין לה חובות עבר ,היא נקייה מחובות .אתה
מקבל קבוצה נקייה ,אתה מק בל בעלות ,אתה מקבל
זכויות על הקבוצה ,אנחנו שותפים מלאים ולא רק בזכויות
של הקבוצה ,אלא גם בניהול של הקבוצה אנחנו יותר
מהם .כשאני בפועל אשמש כיו"ר הקבוצה ,אני אקבע את
המדיניות והקבוצה תשחק ברמלה .אני לא רואה שום
סיבה לא לעשות את הדבר הזה ,בסך הכל טוב לעיר ,ז ה
יפה לעיר ,סוף סוף שתהיה לנו קבוצה בליגה השנייה
בעיר רמלה .אני מבקש מחברי המועצה לאשר את
ההסכם הזה ,כי בסך הכל זה לטובת העיר.

מר ב .אלבז :

אני רק על הנושא הזה בגלל שאני יש לי דבר שהוא מאוד
היסטורי בנושא של כדורגל בית"ר רמלה ,דווקא על
הסעיף הזה אני אצביע בעד .רק על הסעיף הזה .אבל
השאר אני ,

מר .י לביא -רה"ע :

עוד התייחסויות.
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מר א  .לוינסון :

זה בדיוק נושא שדיברנו עליו.

מר מ  .וידל :

אני לא סיימתי .בית"ר תל אביב ,עוד שאלה קצרה,
המזכיר שמוליק ב יקש אישור טלפוני שאלתי אותו אם אני
מבקש דיו ן אני הבנתי שאם חבר מועצה אחד מבקש דיון
לעשות בהצעה טלפונית  ,אף אחד לא יחסום את זה .מה
אומר ההסכם ,להעביר מיליון שקל ,ביקשתי שיעבירו
בכתב חוות דעת שלו מאיפה זה בא שאם עושים הצבעה
טלפוני ת ויש רוב אזי אין בעיה .אני הבנתי מראשי ערים
ותיקים שהחוק אומר במפורש ,אני לא ראיתי אותו אני
אדגיש ,לא ראיתי את החוק ,שאומר במפורש אם חבר
מועצה אחד אומר שמבקש דיון ,לא תהיה הצבעה ,
ההצבעה מבוטלת .

מר ש  .שלוש :

לכן זה בא לדיון עכשיו.

עו"ד ד  .ד בורי :

אף אחד לא מסר לי שאתה מבקש דיון קודם כל.

מר מ  .וידל :

הוא אמר שחוות דעת שלך ,

עו"ד ד .דבורי :

יועץ משפטי יכול שמעלים בפניו,

מר ב .אלבז :

סליחה ,אני יש לי בעיה איתך .אני מבין מה שאתה אומר.
סליחה ,דקה אחת וזה מה שאני מבקש ממך.

מר ש  .שלוש :

בני ,תכבד אותו.

מר ב .אלבז :

אני מכבד אותו .ברור שאני מכבד אותו.

מר ש  .שלוש :

למה אתה קוט ע אותו באמצע? תן לו לענות אחר כך
תשאל אותו עוד פעם.

עו"ד ד .דבורי :

אני אענה גם לך.

מר ב .אלבז :

יש לי רק דבר אחד ,שחבר עירייה ,חבר מועצה מדבר
איתך ,יש לך גישה ,זה הרבה זמן שאני מנסה להעיר לך
את זה ,אתה קם ,אתה כאילו אתה קם בצורה כזאת ואתה
מדבר כאילו שאת ה הולך להרביץ למישהו .אז עכשיו אני
אומר לך את זה ,קצת גישה אחרת זה מה שאני מבקש
ממך ,הוא מדבר איתך ,תבוא ברמה מנומסת .זהו.
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עו"ד ד .דבורי :

קודם כל לא מפריע לי שאתה ביקשת לקיים דיון ,יש
סמכות לאשר דיון טלפוני ואם יש דבר מסוים שהוא דחוף
ויש הצדקה לקיימו .במקרה ,מקובל ,ושוב אני חוזר על
מה שאני אומר ,אני לא קיבלתי איזה שהוא מידע שאתה
העלית איזה שהוא ספק או טענה כלשהי ,אבל במקרה
הנ"ל מאחר ודובר על משחקי הטוטו שהיו צריכים להיות
יום לאחר מכן והמשמעות שיכולה להיות שלא יקבלו
אישור תקציבי לב קרה תקציבית יכול להיות כזה שלמעשה
יגרום לכך שהקבוצה תקבל הפסד ,או תעלה בצורה
אחרת ,יכול לגרום לאיזה שהוא נזק לעיר רמלה מבחינת
התדמית שלה .במקרים קיצוניים אנחנו מאוד ,מאוד,
במשורה מאשרים כזה דבר .היה מקרה אחד של מכרזים
כמו שאתה ציינת ,עד היום היו אם אני לא טועה ,שלוש
פעמים שאישרנו .אלה דברים שיש הצדקה לפני כן.

מר ש  .שלוש :

אני אסביר לך מיכאל.

מר מ  .וידל :

אני אומר להבא ,אני שמעתי במפורש אם חבר מועצה
אחד לא רוצה דיון ,תאמין לי ,עובדה אף פעם לא היה דיון
ענייני ,לדעתי כולם הצביעו בעד קבוע.

מר ש  .שלוש :

אתה ב יקשת דיון?

מר מ  .וידל :

כן .אמרתי לשמוליק אני רוצה,

מר שמוליק  -מזכיר  :לא .בוא נדייק .הסיפור היה פשוט.
מר מ  .וידל :

מה זה ההסכם הזה ,מיליון שקל ,בטלפון מה קרה?

מר  .ש מוליק -מזכיר :

מיכאל ,אני ניסיתי להשיג אותך לא הצלחתי להשיג אותך,
עד שחזרת אלי כבר היה לנו רוב ואישרנו את זה .זה מה
שאמרתי לך בטלפון .לא הייתי צריך את הטלפון שלך
שתחזור אלי ותגיד לי שאתה מאשר כן או לא או מתנגד
או מבקש דיון .פשוט ,כשאתה התקשרת אלי זה היה
אחרי שהיה לנו רוב ואישרנו את זה.

מר מ  .וידל :

אני אמרתי לך שיש רוב.

מר שמוליק -מזכיר :

מ י התנגד?

מר מ  .וידל :

לא שהוא מתנגד .הוא רוצה דיון.

מר שמוליק -מזכיר :

מי ביקש?
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מר מ  .וידל :

אני אמרתי לך אני רוצה לדון ,אמרו שיש אחד .אני לא
מבין את זה עכשיו .אני לא בא לכעוס עליך ,באמת.
תעביר לו את המסר.

מר שמוליק -מזכיר :

קודם כל זה על סדר היום נכון לזה .זאת אומרת מאשרים
אצת זה פה.

מר מ  .וידל :

תודה רבה .אתה לא יודע מה אומר ההסכם ,שאלתי את
ראש העיר מה אומר הסכם ,הוא אמר אנחנו מצביעים .זה
לא שהוא יצביע כי הוא לבד.

מר שמוליק -מזכיר :

אתה שאלת והשיבו לך.

מר מ  .וידל :

למה אמרת מיליו ן שקל אם רציתי לדון על זה? על זה אני
מדבר .אם זה בחוק שיש רוב אין בעיה .אני גם שמעתי
חד משמעית שאם אחד רוצה דיון אין הצבעה .ההצבעה
מבוטלת .אני אבדוק את זה ,נביא את הסעיפים בחוק .אני
מבקש לבדוק את זה .נדבר על זה .תודה רבה .אני מצביע
בעד .בקמפיין שלי דיברתי על זה ,ואגב ראש העיר
ממשיך כל מה שאמרתי או רוב הדברים שאני אמרתי ואני
מבסוט שמח אני מברך אותו על כך .רק אני הייתי דואג
שלא ישחקו בשבת .חצי מהקואליציה שלו אנשים דתיים
קבוצות גדולות בליגת העל משחקות בימי שישי ולא יקרה
שום אסון .אני אומר לך ,אני דעתי לא לשחק בשבת.
ברמלה לפחות.

מר ש  .שלוש :

אז לידיעתך אנחנו ביקשנו מההתאחדות לשחק ביום
שישי בלבד .כל זמן שזה אפשרי אנחנו נשחק ביום שישי.
הוינר קובע דברים אחרים ,אנחנו ביקשנו לשחק ביום
שישי .לטובת כל הציבור הדתי בעיר.

מר מ  .וידל :

אני שמח.

מר .י לביא -רה"ע :

יש עו ד נושאים?

מר א  .לוינסון :

אני בוועדת תכנון ובנייה ,ביקשתי דבר אחד שיאשרו לי
את נושא בית כנסת בשכונה שלי .ואני שותף עם אלי
חדד.

עו"ד ד .דבורי :

לפי החוק ,לפי מינוי של מהנדס עיר צריך לקבל חוות דעת
של היועץ המשפטי שאכן מהנדסת העיר עומדת מבחינת
יושר ,מבחינת טוהר מידות ,מבחינת רישומים שלה ,היא
מתאימה לתפקיד והנושא נבדק על ידי והיא עומדת וחוות
דעתי ניתנה.
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מר .י לביא -רה"ע :

אני אתחיל בנושא של איחוד עירוני רמלה עם בית"ר
שמשון תל אביב .העירייה לא חתומה על שום הסכם ,מה
שהעירייה נדרשה על ידי עמו תה זה כדי שיהיו פה שתי
בעיות .אחת ,עירוני רמלה תדע בוועדת תמיכות ,זה
תחילת השנה לקבוצה בליגה ב' .כיוון שהולכים לאיחוד,
נדרש לקבל החלטה של הגדלה תקציבית .הלכנו לנקודות
כפי שמופיע בוועדת תמיכות ,נקודות על פיהן קבוצות
זכאיות ,או עמותות זכאיות לתמיכה ,בדקנו את עצמנו
וראינו שאנחנו יכולים על פי נ יקוד של קבוצת כדורגל
בליגה לאומית יש נ יקוד מסוים ,דמי מפתח של תקציב
מסוים ,היה צריך לבוא ולהגיד זה עכשיו יהיה התקציב
החדש .שתיים ,הבקרה התקציבית של התאחדות כדורגל
דרשה ,ושמעון היה איתם בפגישות ,דרשה שיהיה מסמך
שבו מועצת ה עיר יודעת על העניין הזה של איחוד בין
קבוצות עירוני רמלה לבין שמשון תל אביב ,ההסכם הוא
בין העמותה לבין מרכז בית"ר ולא יודע איך קוראים
לשמשון תל אביב ואנחנו לצורך המסמך של בקרה
תקציבית וכדי להשלים את התיקון של האיחוד ,תיקון של
האיחוד לוקח כשנה הבנתי בהתאחדות של כדורגל ,יש
איזו שהיא פרוצדורה ,מביאים פה לאישור נוסח שגו בש
על ידי היועץ המשפטי לעירייה ,בינו לבין שמעון על פי
הדרישות של התאחדות לכדורגל ,אני לא רואה פה איזו
שהיא בעיה ולכן כשהביאו לי אותו עכשיו לא ראיתי בו
שום בעיה ,לא ראיתי בו שום צורך ,אני נותן אמון בשיקול
דעת של היועץ המשפטי שמניח לפניי מסמך שמבחינה,
שאנחנו עומדים מאחוריו ,אנחנו יכולים לקיימו ומבחינה
תקציבית אנחנו יכולים לעמוד בתוספת הזאת שדיבר
עליה שמעון 350 ,או  400אלף שקל בשנה העירייה יכולה
לעמוד בזה וצריך גם להגיד מעבר לזה אנחנו צריכים
להכשיר את מגרש הכדורגל ב תנאים סטנדרטים שנדרשים
לקבוצה בליגה לאומית ואנחנו הולכים להשקיע בזה כסף
כדי שהקהל שיבוא למשחקים יוכל ליהנות ממשחקים
בעיר .יש אחוז מסוים של הציבור ברמלה שזה מעניין
אותו ואני מאחל להם שתהיה להם הצלחה בקבוצה
ושיוכלו להאדיר את שמה של העיר .אני אעיר גם הערה
אחת ,אני בעד ,באופן אישי ,לא מחייב את כולם ,אני
באופן אישי בעד לשמר את שמה של בית"ר תל אביב
ולקרוא לזה בית"ר תל אביב רמלה בעתיד .מתוך סיבה
אחת פשוטה ,אני מאמין שאפשר יהיה לשתף את השם
בית"ר תל אביב בקרב אוהדי בית"ר שחיים בארצות
הברית או במקומו ת אחרים ,עם השם של העיר שלנו
אנחנו צריכים לדעת את גודלנו בשוק הזה .אף אחד לא
הכניס שני מיליון דולר לכיסו ויגיד אני מזדהה עם קבוצה
כזאת .אבל כאשר זה ידובר במיאמי או אצל החברים של
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בני אלבז במנהטן ,או בלוס אנג'לס או במקומות אחרים
ויהיו מ וכנים להשקיע אז אני מאמין שהשם בית"ר תל
אביב שאם נצליח לשמר אותו להשיג ספונסרים חיצוניים
זה יכול להביא את הקבוצה למקומות שאנחנו כרגע לא
נראים מציאותיים.
מר ש  .שלוש :

מאולם לא היינו בהם.

מר .י לביא -רה"ע :

אנחנו היינו קבוצת הכדורסל בברצלונה .קבוצת הכדורסל
במילאנו ובמקומות אחרים גם ניצחנו.

מר ב .אלבז :

אני רוצה להגיד במעמד זה ,אני כל כך ,כל כך מאמין בך,
אדוני ראש העיר ,בענייני ספורט אתה מספר אחד
בשבילי .אני מאמין שאתה תביא את הקבוצה הזאת לאן
שאתה חולם להביא אותה.

מר .י לביא -רה"ע :

הדבר השני שאני רוצה לומר ,אני לא צריך להצהיר שום
דבר .כי אין קשר בין הסכם הזה של קרן רמלה ועיריית
רמלה שום דבר שקשור לפיטורי עובדים .לא מוצא את
הקשר ,זה עניין ניהולי,

מר מ  .וידל :

אז מה בדיוק יעבור לתשתיות ופיתוח ורווחה?

מר .י לביא -רה"ע :

אני לא יודע .אני לא גיליתי עכשיו מה .אני לא מצאתי
מישהו שעובר .אני מצאתי ממה שאני יודע שהם מכינים
מכרזים ואם יש פיקוח הוא פיקוח שבלאו הכי אף פעם,
בלאו הכי גם העירייה נוהגת כך ,משכירה את שירותי
גורמים מפקחים על עבודות תשתית או על עבודות בנייה.

מר מ  .וידל :

העירייה עושה את זה טוב?

מר .י לביא -רה" ע :

אמרתי העירייה לא עושה את זה טוב .אתה יודע מה
העירייה עושה? אני אגיד לך בדיוק .העירייה עד היום
מרגיזה אותי בתחום הזה ,שאתה צריך לנסוע במאליבו,
אני בכוונה אומר את זה כדוגמא ,כל פעם ,פעם אחת
קונים לי צמיג ,פעם שנייה קונים לי אורות לאוטו ,פעם
שלישית קונים לי הגה לאוטו ,פעם רביעית לא יודע ,כרית
ביטחון כזאת .תסתכל גן גולדה 2 ,מיליון שקל השקעתי
שם לא רואה כלום .גן שבזי השקעתי  2מיליון שקל לא
רואה כלום וכשאני מעביר את זה לרמת פיקוד של קרן
רמלה ,אתה פתאום רואה שהמכרזים הם סגורים ותפורים
מאלף עד תו ,ואתה תקבל קבל ן אחד שהוא יחפש את
קבלני המשנה ,שהוא יעמוד בלוח זמנים ,אני מקיים עליו
בקרה ,אני יודע מה אני צריך לשלם לו ,אני רוצה בסוף
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את התוצר הסופי .גן שבזי ו גן גולדה ,אני יכול לתת
דוגמא .אנחנו הלכנו לעשות תחנת שאיבה ובתחנה הזאת
היינו אמורים להש קיע סדר גודל של  11או  12מיליון
שקל ,זה תוצאות של המכרז ,בסוף אנחנו מצויים במצב
שלא קיבלנו תחנת שאיבה בסטנדרטים שאני מצפה להם
ואני עוד צריך לשלם  9מיליון שקל תוספת .נמאס לי
מהשיטה הזאת של בא לבקש דמי ירושה מקבל דמי
קבורה כל פעם מחדש בשיטה שקיימת בעירייה ול כן
החלטנו ללכת על נתיב מסוים והנתיב הזה אני מניח יהיה
קצת יותר מוצלח .אם אני ארצה מאליבו ,אני אקבל
מאליבו ,ולא צמיג שצריך להרכיב אותו ושנתיים וחצי זה
עובר מיד ליד החשמלאי עושה משהו אחד ,התאורן עושה
משהו שני ,זה שעוסק עושה משהו שלישי ,זה שעוסק
במתקן משחקים מביא משהו רביעי ,ולעולם התאורה לא
נפגשת עם המתקן משחקים והדשא לא נפגש עם הרגל.
מר מ  .וידל :

חשבתי שאתה תומך בעובדים שלך?

מר .י לביא -רה"ע :

אני תומך בעובדים.אני מאוד תומך בהם.

מר מ  .וידל :

קרן רמלה תעשה את זה,

מר ב .אלבז :

מיכאל ,במשפט אחד ,הוא אמר לך ה וא לא קרא לילד
בשמו .יכול להיות שזה מצא חן בעינינו שהוא אומר .אבל
הוא לא קרא לילד בשמו ,הוא בסך הכל בא ואומר,

מר .י לביא -רה"ע :

הגבול,

מר ב .אלבז :

מה אתה אומר? לא שמעתי.

מר .י לביא -רה"ע :

לא נורא.

מר ב .אלבז :

לא משנה.

מר .י לביא -רה"ע :

אם היית הולך ללמוד תורה היית מבין.

מר ב .אלבז :

הוצאת דיבה מה שאתה אומר עכשיו.

מר .י לביא -רה"ע :

אני יודע.

מר ב .אלבז :

כי אתה יודע מה שאני עושה בעוד שעה?

מר .י לביא -רה"ע :

מה? לא רוצה לדעת.

פרטיכל המועצה מס' 5/2010 -13
מיום 11.8.2010
דף מס' 31

מר ב .אלבז :

יופי ,אז פעם הבאה,

מר .י לביא -רה"ע :

אני לא סקרן.

מר ב .אלבז :

יופי ,אז פעם הבאה אל תרד לרמה אישית.

מר .י לביא -רה"ע :

אני לא סקרן.

מר ב .אלבז :

אני מעולם לא ירדתי איתך לרמה האישית .אז אני מבקש
ממך.

מר .י לביא -רה"ע :

ממש לא.

מר ב .אלבז :

לא .כשאני ארד איתך לרמה אישית ,אדוני ,הלו ,תקשיב
לי,

מר .י לביא -רה"ע :

נושא אחרון.

מר ב .אלבז :

אתה לא יכול לדבר .אתה פה העלבת אותי ואני לא אתן
לך גם לדבר.

מר .י לביא -רה"ע :

אתה אפילו לא שמעת מה אמרתי.

מר ב .אלבז :

אז בשביל מה אתה,

מר .י לביא -רה"ע :

ממה נעלבת?

מר ב .אלבז :

בשביל מה אתה זורק משפטים ,

מר .י לביא -רה"ע :

מה שמעת שאמרתי?

מר ב .אלבז :

אתה יודע בדיוק מה אמרת.

מר .י לביא -רה"ע :

לא .אני לא יודע.

מר ב .אלבז :

אתה יודע.

מר .י לביא -רה"ע :

מה שמעת? זה כמו הבכייה לדורות.

מר ב .אלבז :

לא דיברתי על זה.

מר .י לביא -רה"ע :

אז מה שמעת?

מר ב .אל בז :

אני רק דיברתי,
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מר .י לביא -רה"ע :

תגיד לי מה שמעת.

מר ב .אלבז :

סיכמנו שלא יורדים לרמה אישית.

מר .י לביא -רה"ע :

מה שמעת?

מר ב .אלבז :

אחר כך אני אגיד לך ואראה לך בחוץ.

מר .י לביא -רה"ע :

אני אגיד לך מה אמרתי.

מר ב .אלבז :

נו?

מר  .י לביא -רה"ע :

אמרתי עכשיו נפלתי למארב של המשפטן הדגול .

מר ב .אלבז :

אני לא משפטן .לא צריך להיות למדן בשביל להבין אדוני
ראש העיר שאתה מנהל את החברה הזאת,

מר .י לביא -רה"ע :

אני במקומך לא הייתי נעלב .יש משהו שצריך לעצור
אותך .אתה אומר ליועץ המשפטי דבר בני מוס וכשעומד
אדם בוגר ממך ומדבר ונתן לך את הזכות לדבר קודם,
והמדבר רוצה לסכם אתה מפריע.

מר ב .אלבז :

אז לא אפריע לך .הנה ,אני מנומס.

מר .י לביא -רה"ע :

נושא אחרון של ניגוד עניינים ,אני קורא את התכתובות
ואני אומר לך במשפט אחד ,נושא שהתחיל איפה שהוא
ב 2005 -א ו ב , 2007 -כבר לא זוכר אותו ,נמשך עד שיגיע
למיצויו לפי ייעוץ משפטי שאני מקבל אני יכול להמשיך,
זאת גם היתה באחת מחוות הדעת של הוועדה הם יטפלו
בי משמעתית ,מי שחושב שאני עבריין יש את העיר שבין
החומות ויש את העיר שמחוץ לחומות .כשמישהו חושב
שאני עבריין יעביר אות י לנהל את העיר שבין החומות או
לשבת בה .אני לא נמצא שם אני לא מתרגש ,אני קורא
את חוות הדעת של זה ,קורא את חוות הדעת של זה ,זה
לא מטריד אותי .לא מתרגש .תתפלא .לא מתרגש.

מר ב .אלבז :

בעזרת השם מי שעושה לך את הדבר הזה שיהיה לו רק
כואב כל חייו אמן.

מר .י לבי א -רה"ע :

אנחנו הולכים להצבעה .אתם רוצים לעשות הפרדות
מסעיפים מסוימים אני מבין .בעד בית"ר.
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הצבעה  -הצעה שהוגשה בניסוח של היועץ המשפטי על
הסכם איחוד בין קבוצת עירוני רמלה כדורגל לבית"ר
שמשון תל אביב ,מי בעד לאשר ירים ידו.
הצבעה  11 -בעד.
החלק השני כלל נושאים שהועלו בפרוטוקולים הנהלה
וועדת כספים ,משלחות קשרי חוץ ,מעמד הילד וועדת
חינוך וכמובן תוספת שהיתה מי בעד ירים את ידו.
מר מ  .וידל :

אני מבקש להפריד.

מר .י לביא -רה"ע :

גם את זה אתה רוצה?

מר מ  .וידל :

רק את זה.

מר .י לביא -רה"ע :

שאלתי קודם .סעיף מספר  - 7שזה אישור ההסכם שבין
העירייה לבין קרן רמלה .מי בעד ירים ידו.
הצבעה  10 -בעד 2 .נגד .החלטה התקבלה.
הצבעה אחרונה על כל התיק ,קראתי קודם פרוטוקולים,
הנהלה ,וועדת כספים ,משלחות וקשרי חוץ ,מעמ ד הילד,
וועדת חינוך כולל תוספות .
ה יו"ר מעמיד להצבעה !

( 98 ). 1

 . 1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה .
 . 2אישור פרטיכלים :
)  ( 1מס'  3/2010 -13מיום 3.8.2010
א .הנהלה –
)  ( 2מס'  5/2010 -13מיום 4.7.2010
ב .ועדת כספים –
מס'  6/2010 -13מיום 3.8.2010
ג .משלחות וקשרי חוץ – )  ( 1מס'  2/2010 -13מיום 8.6.2010
)  ( 1מס'  2/2010 -13מיום 4.7.2010
ד .מעמד הילד –
)  ( 1מס'  2/2010 -13מיום 4.7.2010
ה .ועדת חינוך –

לידיעה בלבד
הקצאת מקרקעין ומבני ציבור –

)  ( 1מס'  2/2010 -13מיום 11.7.2010

 . 3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל – יוני 2010
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
)בעד פה אחד –  10קולות ,נגד – אין ,נמנעים – ( 2
)ראה להלן החלטות ממס'  99ועד החלטה מס' ( 136
)הצבעות נפרדו ת להחלטות מס' ( 126 , 105
 הישיבה נעולה-שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

