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מישיבה המועצה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כח ' בתשרי תשע " א
)  6ב אוקטובר  , ( 2010שהתקיימה בספריה העירונית על שם בלפר  ,רח ' ויצמן 1
ברמלה .
נרשם ע " פ הקלטה ונערך ע " י שמ וליק קולישבסקי – מזכיר בכיר .
נוכחים ה " ה :
יואל לביא – ראש העירייה  ,יו " ר
עו " ד מרדכי יצחקי
מר ניסים פנחסוב
מר שמעון שלוש
גב ' זינה יסקוב
הרב מיכאל דרעי
הרב איתן דהאן
מר אליהו חדד
מר אברהם אילוז
גב ' ענבל רדה
מר אברהם לוינסון
מר פאיזי מנסור
מר בנימין אלבז
עו " ד עבד אבו עמאר
ד " ר מחמוד ג ' רושי
מר מיכאל וידל
חסרה ה " ה :
עו " ד נחמני גלית
נוכחים  :מנכ " ל ה עירייה  ,היועץ המשפטי ומנהלי מחלקות העירייה .
על סדר היום :
 . 1 ( 140 ). 1אישור פרטיכלים :
א  .ההנהלה – )  ( 1מס '  4/2010 -13מיום  21בספטמבר . 2010
ב  .ועדת כספים – )  ( 1מס '  7/2010 -13מיום  21בספטמבר . 2010
ג  .ועדת קליטה – )  ( 1מס '  2/2010 -13מיום  21בספט מבר . 2010
ד  .הנחות בהיטלי פיתוח – )  ( 1מס '  1/2010 -13מיום  20בספטמבר . 2010
) החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה (
ה  .תמיכות מקצועית – )  ( 1מס '  2/2010 -13מיום  5באוקטובר . 2010
ו  .משנה לתמיכות – )  ( 1מס '  3/2010 -13מ יום  5באוקטובר . 2010
 . 2הצעות החלטה המוגשות ע " י ראש העירייה לישיבת המועצה .
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דף מס ' 2
היו " ר פותח את הישיבה השעה . 19:06
מר י  .לביא -יו " ר :

ערב טוב חברים  ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה
הזאת שתכף ניגע בתפריט שלה  ,היא כוללת היו ם גם
מועצה מן המניין וגם שתי ישיבות מועצה שלא מן המניין .
הראשונה עוסקת בכיול תקציב  2010והשניה בדו " ח מבקר
העירייה לשנת . 2009
אז בישיבה הראשונה  ,ישיבת מועצה מן המניין  ,מועצה
 6/2010-13והיא כוללת הצעות החלטה שמוגשות על ידי
כולל פרוטוקולים של ההנהלה  4/2010-13 ,מיום 21
לספטמבר  ,ועדת כספים  7/2010-13גם מיום 21
לספטמבר  .פרוטוקול ועדת קליטה מ 2/2010-13 -מיום 21
לספטמבר הנחות בהיטלי פיתוח  1/2010-13 ,מיום 20
לספטמבר  ,החלטות הוועדה הזאת אינן טעונות אישור
המועצה  ,אך מובאות לידיעה .
כן פרוטוקול ועדת תמיכות  , 2/2010-13ועדת תמיכות
פרוטוקול  2/2010-13וועדת משנה לתמיכות . 3/2010-13
בנושא של המועצה הזאת שמן המניין  ,אני רוצה להסב את
תשומת לב חברי המועצה  ,יש בפרוטוקול של ההנהלה
הסכם רג " מ זה הסכם שמסדיר את מערכת היחסים שבין
הרשויות המקומיות השותפות לתכנית שהיא תכנית
מפורטת מח  / 90 /א ' עוסקת במעל  3.000דונם במרחב
שתחום בין כביש  40נשר רמלה  ,כביש  6ואחיסמך  .השטח
מיועד לתעשייה  ,אחסון  ,חלק גם מסחרי ומשרדים  .הוא
יהיה שני בהיקפו במדינת ישראל מבחינת גודל של אזור
תעשייה שותפים לו מועצה אזורית גזר ב , 40% -מועצה
אזורית חבל מודיעין ב 10% -ואנחנו  . 50%סך השטח
שאנחנו השקענו בתחום הזה של  3000דונם  3000 ,ומשהו
דונם  ,הוא כ 26% -מן השטח  .כדי להוציא היתרי בנייה
בתחום הזה  ,זה לא הנושא של המועצה אבל אני מביא
לידיעתכם  ,יש שני תנאים מגבילים עדיין  ,האחד זה סיכום
על ההעתקה של מוסד אגד בכניסה לאחיסמך  ,למקום אחר ,
כי חלקו של המוסך יושב על שטח שמיועד להיות שטח ירוק
בתחום פארק גזר מה שנקרא  .והדבר השני זה תכנון  ,לא
עוסקים באיכות התכנון אלא בעצם את תכנונו של פארק
גזר  .אנחנו מצויים בעבודה מול מינהל מקרקעי ישראל
בתקווה ששני נושאים אלה נגיע איתם להסדר והסכמה ואז
אפשר יהיה להתחיל לשווק את הקרקע .
אולי באותו נושא  ,לא קשור לזה  ,אבל לפני כחודשיים שיווק
מינהל מקרקעי ישראל הוציא מכרז  6.6דונם במה שאנחנו
קוראים מתחם של מגורי כהן  ,זה אזור המתחם החדש של
תעבורה  6.6 .דונם שהם צמודים לבית העלמין הבריטי
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דף מס ' 3
והשטח מיועד למשרדים  .היי טק ומשרדים  .היה לנו דין
ודברים עם כל מיני חברות  ,הצלחנו להעביר בצורה שקטה
בדירקטוריון מפעל הפיס החלטה שהדירקטוריון של מפעל
הפיס השתתף במכרז הזה  ,ויעתיק את משרדיו מתל -אביב
לרמלה  .הם זכו במכרז  ,היום היתה ועדת המכרזים במינהל
מקר קעי ישראל מפעל הפיס מתוך  7מגישים זכה במכרז
תמורת  5.8מיליון  ₪קרקע ללא היטלי פיתוח  ,הם יקימו
את משרדיהם ואת כל השטח הלוגיסטי של מפעל הפיס
בעיר בתחום העיר  ,כנראה שנקבל עוד משהו תוספת
קהילתית כזאת או אחרת  ,אבל בסך הכל אני חושב שזה
בשורה טובה שגוף בהיקף כז ה מעתיק את מגוריו מתל-
אביב לעיר  .אני מניח שבעקבותיו יכול להיות שיבוא עוד גוף
אחד נוסף שאנחנו מצויים איתם במגעים ואם נצליח להביא
לפה עוד כמה גופים  ,אני מזכיר שהמשרדים זה ארנונה הכי
גבוהה  ,למעט בנקים בעיר  ,זה מבטיח הכנסה  ,זה גם
מבטיח בניין ברמה איכותית אחרת לחלוטין  ,מה שישדרג
את האיכות סטנדרט הבנייה בעיר בעיקר במקום שנשקף
לכביש ארצי מחלף רמלוד כביש  40וגם כביש  . 44אם יש
התייחסויות לנושאים של הישיבה מן המניין  .בבקשה .
עו " ד ע  .אבו עמאר :

לגבי התכנית הזאת שקראת עליה לגבי אזור תעשייה  ,האם
הוא לוקח בחשבון את המתחם שנקרא מתקן ב '  ,תכנית
שם תקועה למעלה מעשר שנים  ,אני מבין שנעשה ניסיון
להפשיר את הקרקע לבנייה להגדלת השכונה  ,האם זה
נלקח בחשבון העניין הזה ?

מר י  .לביא -יו " ר :

תכף נתייחס  ,אם יש עוד שאלות ? שאלה יחידה ?

מר ב  .אלבז :

אחרי השאלה הזאת יש הצבעה ?

מר י  .לביא -יו " ר :

כן  ,אם יש עוד התייחסויות  ,אני אחכה  .אני לא יעשה פינג-
פונג .

מר ב  .אלבז :

הייתי רוצה רק שתתייחס לנושא הזה שהוא דיבר והייתי
רוצה פשוט להתייחס למשהו שקשור קצת לארנונה שבנושא
הזה .

מר י  .לביא -יו " ר :

אז דבר  .נו מה הבעיה ?

מר ב  .אלבז :

אדוני ראש העיר  ,אני גר בגטו ורשה  13/1ומה שקורה ,
היה איזה ילד בן  12 -13שגידל יונים  ,גידל יונים אחרי
הבית שלו  ,ובא הפיקוח אחרי שנים-
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מר י  .לביא -יו " ר :

וזה אסור .

מר בנימין אלבז :

זה אסור  .ברור שאסור  .אחרי שנים שהוא מגדל את היונים
האלה  ,ויוצא מצב שבא בסו ף הפיקוח  ,באו פקחים והוציאו
אותו באותו מקום שהוא גידל את היונים  .לעומת זאת 10 ,
מטר מאותו מקום יש יהודי  ,בחור שגם קצת מתרברב ,
לצערי הרב  ,מתרברב ומשתמש גם בשם של אדוני ראש
העיר  ,יש לו קשרים ויש לו יחסים ואי אפשר לעשות לו שום
דבר  .זה אומר שהוא מתרברב בצורה קי צונית כזאת שזה
ממש לא טוב לאוזן  .זה אומר שלא יכול להיות מצב כזה-

מר א  .לוינסון :

מתרברב במה ?

מר ב  .אלבז :

הוא מתרברב שיש לו קשרים בעירייה ואותו לא מזיזים .

מר א  .לוינסון :

מה  ,הוא גם מגדל יונים ?

מר ב  .אלבז :

לא .

מר א  .לוינסון :

מה הוא עשה אותו בחור ?

מר ב  .אלבז :

אותו בן אדם-

מר ש  .שלוש :

גם אני מתרברב שאני אוהב את ראש העיר .

מר ב  .אלבז :

תן לי לסיים לדבר .

מר ש  .שלוש :

דבר  ,כי אנחנו לא מבינים .

מר ב  .אלבז :

אז תקשיב עד הסוף .

מר א  .לוינסון :

הגיל וסבלנות לא הולכים ביחד .

הרב מ  .דרעי :

אני חושב  ,מחילה  ,לפני שנפתח או שכבר פתחנו בעזרת ה '
את ישיבת המועצה מן המניין  ,אני חושב שפה המקום
להזכיר שאנחנו כולנו משתתפים בצערם של משפחת
אבוחצירא במות הרבנית הקדושה והטהורה הרבנית ללה
רחמה עליה השלום  ,אז אני חושב שכולנו משתתפים
באבלם של משפחת אבוחצירא  .שהקדוש ברוך הוא יעזור
להם שינוחמו מן השמיים ולא יסבלו עוד  ,אמן כן יהי רצון .

מר ב  .אלבז :

אמן  .אז אדוני ראש העיר  ,מה שקורה שמה זה הפקרות .
רק רגע .
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מר י  .לביא -יו " ר :

מה ששמעתי עכשיו שזה הבחור שמתרברב שאתה פנית ,
פשוט דוד חביבה פנית אליו אתמול אז הוא מעדכן אותי
שלא מדובר ביונים  ,אלא מדובר בעגלה .

מר ב  .אלבז :

כן  ,אני לא סיימתי פשוט  .ברור  .מדובר בעגלה עם-

מר י  .לביא -יו " ר :

אתה מדבר על רח ' שטיין .

מר ב  .אלבז :

כן .

מר י  .לביא -יו " ר :

ליד המרכז המסחרי .

מר ב  .אלבז :

תגידו מה השתגעתם  ,מה קרה לכם ?

מר י  .לביא -יו " ר :

לפי דעתי זה בדיון משפטי .
לא  .נעצור פה שניה אחת  .את הדיון המשפטי אני

מר ב  .אלבז :

לא .
מכיר .

מר י  .לביא -יו " ר :

מה אתה מכיר ?

מר ב  .אלבז :

אני מכיר בו  ,אני מכיר שיש מכולת שמה שבמשך  10שנים
הוא בדיון והוא שם את העגלות שלו שמה ואף אחד לא
מזיז אות ו  .זה לא מקום שלו  ,זה מקום ציבורי  ,זה לא שייך
לו המקום הזה  ,ולא רק זה  ,הוא בפנים הבית חמתו גם
נפטרה ז " ל הוא כבר שמה גר  ,יש מקום ציבורי שמה  ,שטח
אדמה ציבורי  ,שהוא פשוט משתלט על האדמה הזאת  ,ואני
רק מתריע שלא יקרה  ,יש אנשים ברמלה שהם קצת חמומי
מוח וזה יגיד מי לה וההוא יגיד מילה ויקרה מצב לא נעים .
אז אני רק פה בא להגיד לך  ,אדוני ראש העיר  ,שלצערי
הרב הוא מתרברב והוא מזכיר שמות  ,והמבין יבין  ,אבל אני
לא רוצה שזה יהיה לפרוטוקול אני רוצה שזה יהיה בקטנה .
אני בא ואומר לך  ,אדוני ראש העיר  ,שיש שמה עגלה גדולה
מלאה ברזלים של נחושת  ,כמו אורווה  ,בקיצור  .זה לא יכול
להיות שלילד הקטן הזה שמגדל שנים את היונים שלו באו
פקחים ובתוך  24שעות הוא כבר לא נמצא  ,והיונים לא
נמצאים שמה  ,אתה יודע איפה הם נמצאים  .עכשיו  ,בא
אותו בן אדם שמתרברב ועשה מזה שמה  ,אני אומר לך
סליחה על הביטוי  ,חירבה  ,יש שמה עגלה ותראה מסביב
גם עוד טרקטור ותראה עוד שתי עגלות שמה ליד המכולת ,
זה אומר שיש פה משהו לקוי  .אדוני ראש העיר  ,אני מבקש
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ממך תשובות על הנושא הזה מדוע הבן אדם  ,קודם כל ,
שטח ציבורי למה הוא לא נקי ? זה לא יכול להיות דבר כזה
שהוא כבר בנה לו תשתית  ,בנה לו ברזלים  ,אתה רוצה
לזרוק את הזבל-
עו " ד ד  .דבורי -יועמ " ש  :קודם כל שטח ציבורי  ,עד כמה שאני זוכר זה שטח מסחרי .
מר ב  .אלבז :

לא  ,אנחנו מדברים-

עו " ד ד  .דבורי -יועמ " ש  :מה שצמוד ל-
מר ב  .אלבז :

לא  ,לא על זה  ,אני לא מדבר איתך על זה  .לא נט עה  ,אני
לא רוצה להטעות אותך  .תקשיב  ,אני לא מדבר על מה שיש
על המכולת .

עו " ד ד  .דבורי -יועמ " ש  :ליד המכולת .
מר ב  .אלבז :

לא  .לא  .אני לא מדבר שמה  ,אני מדבר על גטו ורשה  .יש
שטח ציבורי שייך לעירייה  .או  .קיי  ? .שטח ריק  .ובשטח הזה
יושב שמה עגלה גדולה עם ברזלים ברמו ת אלה של לכלוך ,
של עכברים  ,ואתה תראה את זה שמה  ,אני דרך אגב
צילמתי את זה .

מר ד  .חביבה :

אז זה אני אמרתי לך  ,סליחה שאני מתפרץ  .אתה דיברת
איתי אתמול  ,נדמה לי  ,ואמרתי לך שאנחנו נבדוק  .היום
שלחתי פקח על מנת לבדוק  ,הוא יגיע אליי מחר אני מאמין
ואני אתן לך התייח סות בנושא הזה .

מר ב  .אלבז :

אני רוצה לומר לדוד חביבה  ,דוד חביבה  ,אני רוצה לומר לך
בפני כולם אני מאוד מעריך את העבודה שלך בעירייה ,
באמת  ,זה לא חנופה  ,אתה עושה עבודת קודש  ,ואני אומר
לך כל הבעיות שיש בעיר אני מוריד את הכובע בפניך  ,בפני
כולם  .אני אומר לך אתה עושה עבודה נאמנה  ,אבל אני
מבקש  ,אני פונה לראש העיר  ,ואני מבקש ממך אדוני ראש
העיר .

מר י  .לביא -י ו " ר :

יהיה לי זמן מחר אני אפנה את העגלה  ,אני אדאג שיפנו את
העגלה .

מר ב  .אלבז :

אני לא הבנתי  .אתה תפנה את העגלה ?
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הרב מ  .דרעי :

הוא ייתן הוראה  .הוראה .

מר ב  .אלבז :

לא  ,זה לא עניין אישי  ,תקשיב  ,אתה צריך לראות בעיניים
בשביל להבין על מה אני מדבר איתך  .אז אני מבקש ממך
תבדוק את זה בגטו ורשה  ,אני לא מדבר על הנושא של-

מר י  .לביא -יו " ר :

גטו ורשה  13/1אמרת .

מר ב  .אלבז :

יפה  .אני לא מדבר איתך על נושא של המכולות שמה וכל
הדברים האלה  ,זה עניין משפטי  ,זה נושא הנדסה וכל
הדברים האלה  .אני מדבר אי תך על משהו שהוא חיוני גם
מבחינת ניקיון  .זה מגעיל  ,סליחה על הביטוי  ,זה פשוט
הטרדה ואני מבקש פשוט שהוא יפנה את העגלה משמה
ויפה שעה אחת קודם .

מר י  .לביא -יו " ר :

ושימשיך להתרברב .

מר ב  .אלבז :

אתה יודע מה בסדר  ,גם אני מתרברב  ,אני אומר שראש
העיר חבר שלי .

מר י  .לביא -יו " ר :

כי לא אמרת .

מר ב  .אלבז :

אתה יודע לכמה בארץ ובחוץ לארץ אני אומר ראש העיר
חבר הכי טוב שלי ? זה נכון ?

מר י  .לביא -יו " ר :

בחוץ לארץ זה נכון .

מר ב  .אלבז :

רק עליך עשיתי  100אלף דולר  ,תשתוק  .רק אמרתי לו אני
חבר של יואל לביא .

מר י  .לביא -יו " ר :

אני אומר לך שאני מכיר מישהו שעשה הרבה יותר .

מר ב  .אלבז :

באמת ?

מר י  .לביא -יו " ר :

כן .

מר ב  .אלבז :

אני אסתפק .

הרב מ  .דרעי :

 100אלף דולר ? איפה המעשרות ? נתת לו את המעשרות ?

מר ב  .אלבז :

כן .
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מר י  .לביא -יו " ר :

עוד התייחסויות ?

הרב מ  .וידל :

גם בנושא של ה כ יול -מול התקציב הנוסף .

מר י  .לביא -יו " ר :

ב כ יול עצמו או שאתה רוצה לדבר עכשיו ?

מר מ  .וידל :

לא  ,אם זה בישיבה הבאה אז בסדר .

מר ש  .שלוש :

על מה מיכאל  ,על ספורט ?

מר מ  .וידל :

כן  ,על ספורט .

מר ש  .שלוש :

כי אנשים לא יודעים .

מר י  .לביא -יו " ר :

אתה יכול גם עכשיו  ,זה לא משנה .

מר מ  .וידל :

טוב  ,אתמול היתה ישיבה ככה זריזה לגבי הנושא הזה של
 400וזה  ,רוצה  300וזה-

מר א  .לוינסון :

מה זה ועדת תמיכה ?

מר מ  .וידל :

ניהול קבוצת הכדורגל עירוני רמלה  ,נכון ?

מר י  .לביא -יו " ר :

כיול תקציב ספורט .

מר א  .לוינסון :

אתה מדבר ואנשים לא מבינים .

מר מ  .וידל :

אז מה שרציתי לומר אנחנו נדברנו פה אחד כמובן וזה
וחיפשנו איך לתמרן עם הניקוד  ,היה קצת קשה  ,אנחנו
יודעים שעכשיו אנשים מתחילים להגיש בקשות לשנת
 , 2011גם ספורט וגם דת וגם הכל  .אני מבקש בשם כל
הוועדה של אתמול  ,במיוחד בשם האנשים שנמצאים
בוועדה שיוחלט על תוספת שהוועדה המקצועית ו המועצה ,
להגדיל את התמיכה למוסדות כי התמיכה היא נמוכה מאוד
ומבדיקה שלי במקומות אחרים וגם מבחינת החוק דיברנו
בישיבה הקודמת בסיפא של הישיבה שאין אפשרות  ,יש
אפשרות ובחוק כתוב במפורש שאפשר לתקצ ב  ,המועצה או
ראש העיר או העירייה צריכים להנחות את הוועדה
המקצועית מה וכמה  ,זו הבקשה שלי כרגע .
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מר א  .לוינסון :

צודק  .או  .קיי .

מר י  .לביא -יו " ר :

זהו ? טוב  .גן חק " ל ב ' לא נכלל הקו הכחול של תכנית רג " מ
לא כוללת גם את גן חק " ל ב ' והי א הפכה את זה לשטח
כאילו אי בתוך רג " מ שהוא תחום בצורה כמו מחומש זה
נראה התיחום ובגן חק " ל ב ' בלי שום קשר הרצנו תכנית
מגדילה להרחבת גן חק " ל  .התכנית הזאת נמצאת בשלבים
מאוד מתקדמים של אישור  ,והיא לא תלויה ב מערכת  90א '
שזה רג " מ  .במקביל הרצנו את התכנית כמו שהתכני ת
האחרת של ג ' וואריש שנמצאת בהרחבה והיא מצויה
בדיונים בתוך הוועדה המחוזית  .אנחנו מאוד מקווים
שיאשרו את שתי התכניות יש להן סיכוי גדול מאוד לאישור
סופי  ,הן בשלב של היה צריך לעשות עוד תיקון טכני  ,שם
תיקון טכני בג ' אווריש אני זוכר שיש לנו בעיה עם צוות
המתכננים ש לא הגיש בזמן את התיקונים שנדרשו לתת וזה
לא תיקונים סבוכים אלא תיקונים טכניים במהותם  ,ושם
קיבלנו הארכה לפני כחודש של  7חודשים נוספים שהתכנית
בתוקף במקרה של השלמת הנתונים התכנית  .בגן חק " ל אם
אני זוכר נכון  ,יש שם איזה שהיא בעיה עם בית שנופל על
שטח ירוק  ,שביק שנו שבכל מקרה זה לא מה שיתנה ויגביל
את אישור התכנית  ,ואני מקווה שזה ייכנס לפרסומים .

עו " ד ע  .אבו עמאר :

יש איזה צפי מתי זה אמור לצאת לפועל ? כי אתה אומר-

מר י  .לביא -יו " ר :

תאמין לי אני לפניך רוצה שזה יקרה .

עו " ד מ  .יצחקי :

המתכננים שמה מועסקים על ידי המינהל ולא על ידי
העירייה  ,מוטת השליטה שלנו היא בהתאם  ,אתה מבין מה
הבעיה ?

עו " ד ד  .דבורי -יועמ " ש  :אנחנו גם בודקים עכשיו אפשרות להגיש תביעה על רשלנות
על התקופה הזאת .
מר מ  .וידל :

כי התכנית של גן חק " ל היא תכנית למעשה למיטב ידיעתי
תקועה מזה כ 10 -שנים אין שום-

מר י  .לביא -יו " ר :

לא  .היא לא תקועה עשר שנים .

מר מ  .וידל :

משהו כזה  ,היא כמעט  10שנים  .ה

מר י  .לביא -יו " ר :

ה תכנית שאושרה להפקדה זה משהו כמו  3.5 -3שנים .
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עו " ד ע  .אבו עמאר :

זה יצא לתכנון  ,כל המלבן שמה-

מר י  .לביא -יו " ר :

המגרש החום ב ין קו המגורים לבין תחום הכביש .

עו " ד ע  .אבו עמאר :

נכון  ,למיטב זיכרוני זה יצא לפני קרוב ל 10 -שנים ומאז אז
בזמנו היה בית של אחת המשפחות שאפילו על מנת לקדם
את התכנית מיוזמתם הרסו את הבית בעצמם כחלק מהסדר
שהגיעו אליו  .עכשיו  ,הבעיה שהשכונה הז את למעשה כבר
חנוקה מכל הכיוונים  ,מובלעת בתוך אזור התעשייה והשטח
הזה הוא שטח יחידי למעשה שיכול לתת לה אוויר לתוספת
כלשהי  .מעבר לזה אנשים חיים שם  ,אין צפי להבין את
התפתחות השכונה  ,למעט איזה עוד קטע קטן בצד
המערבי-

מר י  .לביא -יו " ר :

הצפוני .

עו " ד ע  .אבו עמאר :

בצד הצפוני מערבי  .של קרג ' ה זה שני המרובעים האלה .

מר י  .לביא -יו " ר :

שגם שם המתכננים מתעכבים  ,אנחנו נתנו להם פתרון-

עו " ד ע  .אבו עמאר :

אני יודע  ,אני שמעתי שהם הגישו תכנית מטעמם שגם היא
למעשה-

מר י  .לביא -יו " ר :

הם הגישו  ,אני לא יודע אם אתה בקיא במינוחים
המקצועיים  ,הם הגישו תכנית שכללה קינדסה פנימי בתוך
השכונה  ,ואני לא רציתי  ,נתתי פתרון נכון גם של ניצול שטח
ולא הגישו לה  .עד היום  .עד היום המהנדס המתכנן לא
הגיש תכנית מתוקנת  .זה שנה לפחות  .זה גם חק " ל על
החווה  ,זה שני דברים נפרדים  ,כי גן חק " ל ב ' הוא אי תחום
בכחול מחוץ לגבולות מח  90 /א '  .הנושא של גטו ורשה
אנחנו נבדוק את זה  ,זה לא חסינות  ,גם להיות חבר של
ראש העיר  ,לא רק להתרברב ולהגיד שהם חברים של ראש
העיר  ,זה לא חסינות כנגד הליכים משפטיים או כל דבר
אחר .

מר ב  .אלבז :

אני מדבר איתך מבחינה נורמלית  ,הראיתי לו תמונה עכשיו .

מר י  .לביא -יו " ר :

בסדר  ,זה נכנס לטיפול ומעקב  ,בטח נדע מה התוצאה של
זה .
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מר ב  .אלבז :

עכשיו שאלה אדוני ראש העיר  ,כמה זמן המשפט הזה
בהסתדרות שמה ליד המכולות כמה זמן זה יימשך ?

מר י  .לביא -יו " ר :

אני אגיד לך מה הבעיה של המשפט הזה  ,יש לבחור מסמ ך
מעיריית רמלה שממליצה בפני המינהל את זה לו את
השטח .

מר ב  .אלבז :

אז אתה יודע  ,ומי היה ראש העיר אז ?

מר א  .לוינסון :

משה פרץ .

מר י  .לביא -יו " ר :

אני לא זוכר שזה הייתי אני  .אם אני הייתי חתום על זה
הייתי לוקח את המסמך וקורע אותו .

מר ב  .אלבז :

יש לך את המס מך הזה ?

מר י  .לביא -יו " ר :

לו יש את המסמך הזה הוא מופיע במינהל מקרקעי ישראל
גם כן .

מר ב  .אלבז :

במינהל מקרקעי ישראל ?

מר י  .לביא -יו " ר :

כן  ,זה מופיע  .יש התייחסות של מינהל מקרקעי ישראל
למסמך הזה  .היו ימים במערב הפרוע .

מר ב  .אלבז :

אז אני רק מודיע לך-

מר י  .לביא -יו " ר :

אל תודיע לי  ,עזוב אותי  ,אני יש לי -יש לך מידע שאנחנו לא
יודעים עליו תעדכן את היועץ המשפטי שאיתנו .

מר ב  .אלבז :

היועץ המשפטי אתה רצית להגיד משהו ? לא  .אז אני מבקש
ממך יועץ משפטי להגיש את המסמך הזה  .איפה המסמך
הזה ? אין דבר כזה אם-

מר י  .לביא -י ו " ר :

אם יש לך בעיה לדבר עם יוסי כהן אני אבקש ממנו שיביא
לך עותק .

מר ב  .אלבז :

מי זה יוסי כהן ?

מר י  .לביא -יו " ר :

אני יודע שאתה לא מכיר אותו .

מר ב  .אלבז :

אתה מכיר אותו טוב יותר .

מר י  .לביא -יו " ר :

אני מכיר אותו יותר .
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מר ב  .אלבז :

אני רוצה לומר לך שהוא עושה אותך דוגמן בעיר  .שם אותך
על גברתי-

מר י  .לביא -יו " ר :

כל הזמן  .כן  .אבל אתה-

מר ב  .אלבז :

אני ניסיתי לא להזכיר את השם שלו  ,אתה מזכיר .

מר י  .לביא -יו " ר :

הוא התלונן שהפרעת לו בעבודה .

מר ב  .אלבז :

שאני הפרעתי לו ?

מר י  .לביא -יו " ר :

הוא גמר ב 4 -ואתה התחלת לעבוד  .עזוב  ,זה לא רציני .
אגב  ,אני לא יודע אם אתה יודע  ,יש אופציה לאנשים גם
בירושלים לצפות בנו עכשיו  .אנחנו בשידור חי .

מר ב  .אלבז :

איפה מצלמות ?

מר י  .לביא -יו " ר :

תחייך כל הזמן .

מר ב  .אלבז :

אני מודיע בפני המצלמות אני רוצה לשי ר  .אפשר לשיר לך
שיר ?

מר י  .לביא -יו " ר :

עוד כמה דקות  .ניהול תקציב ספורט שמעו חברי המועצה
את הבקשה  .אני חושב שיש עם זה בעייתיות אבל זה לא
המקום וזה לא הזמן לדון בזה  .אנחנו הולכים להצבעה על
הנושאים שהיו פ ה על סדר היום בישיבה מן המניין .
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