פרטיכל מועצה מס' 6/2012 -13
מישיבה מן המניין של מועצת העירייה ,שהתקיימה ביום ראשון ד' בתמוז תשע"ב
)  24ביוני  ,( 2012בספריה העירונית על שם בלפר,רח' ויצמן  1ברמלה.
נרשם ע"פ הקלטה ונערך ע"י שמוליק קולישבסקי – מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
מר יואל לביא  -רה"ע ,היו"ר
עו"ד -מוטי יצחקי
ניסים פנ חסוב
ענבל רדה
הרב איתן דהאן
אב י לוינסון
פאיז מנסור
שמעון שלוש
אלי חדד
ד"ר מחמוד אלג'רושי
הרב -מיכאל דרעי
מיכאל וידל
חסרים ה"ה
אברהם אילוז
עו"ד -גלית נחמני
בני אלבז
עו"ד -אבד אבו עאמר
זינה יסקוב
מר י .לביא -יו"ר :

על סדר היום ,הצעות החלטה המוגשות על יד י ראש העירייה
למועצה ,פרוטוקול הנהלה מספר  3/2012מיום . 19.6.2012
פרוטוקול ועדת כספים  4/2012מיום  , 8.6פרוטוקול ועדת
מל"ח מספר  1/2012מ 11.3 -ו 2/2012 -מיום , 10.6
פרוטוקול ועדת הקצאת מקרקעין  2/2012מיום , 8.5
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה  1/2012מיום  , 3.6פרוטוק ול
משלחות וקשרי חוץ  3/2012מיום  , 10.6פרוטוקול ועדת
השקעות  1/2012מיום  , 13.6.2012כמו כן ,יש פה תוספת
לישיבת מועצה מה , 24.6.2012 -ותוספת לישיבת ועדת
כספים ,על אי ש ור  3תב"רים ,ואישור של תיקון  5תב"רים,
הסימוכין של זה זה מספר מז . 151 /ובנוסף ,מוגש דו"ח תלת
חו דשי על פעולות העירייה לחודשים  . 1-3/2012אלה
הנושאים ,אני רק רוצה לומר שמעבר לפרוטוקולים של
ישיבות המועצה ,העירייה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ב-
 , 27.8כאשר הדגש מושם על הכנות לפתיחת גני ילדים
כמענה להחלטת ממשלה מ 12/2011 -שעל פיהם יהיה
חינוך חובה מגיל  3בגני הילדים .בכלל זה אנחנו נפתח
בתחילת שנת הלימודים גם מעון יום בשלושה אגפים חדשים
בבתי ספר שונים .בנוסף לזה ,אנחנו ,אני צריך להגיד בפני
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הבג"צ ,מוצגת הייתה תביעה של תושבי ג'ואריש על נושא
ההסדר הקרקעי עם מנהל מקרקעי ישראל ,והושג הסדר ש ל
פשרה בינינו לבין המנהל בכל מה שקשור לתמורה כספית
על השקעותינו בתחום מערכת הביוב .אני חושב שבכך
נפרצה הדרך להסדר עם המנהל ,יש הסכם חתום עם
המנהל שיוצג בפני בג"צ ,ותפרץ הדרך להסדר שבין
תושבים ,על זכויותיהם בקרקע ,ממנהל מקרקעי ישראל.
מר פ .מנסור :

אפשר לפר ט לגבי הפשרה?

מר י .לביא ,יו"ר :

הפשרה עוסקת לגבי מה שהצענו תמיד ,שההצעה היא על
ערך שמאי שקיים כבר על קרקע ישלמו התושבים כ, 12% -
ויהיה הסדר שהוא על בסיס הקצ"ר הקיים משנת  ,' 95וכל
אחד בזכויות שלו יוכל לקנות את זכויותיו בקרקע ,ולאחר כן
להגיש בקשה להיתר בניה כדין ,ולסיים את הפרשיה הזאת
שהיא גם תכלול את העמדה המשפטית הזאת שאי אפשר
יותר לחבר חשמל ,וכל מיני צרות ,בעיות רוטיניות קבועות
של התושבים ,וגם שיהיה להם זכויות בקרקע ,מוסדרות
בחוק ,כמו כל אחד במדינה.

מר פ .מנסור :

כן ,אבל אני לא יורד ל סוף ה דעה לגבי השינוי מההחלטה
שהתקבלה של המועצה שהתקבלה לפני שנה.

מר י .לביא -יו"ר :

שום דבר לא השתנה על פני מה שסוכם ,בניגוד לעמדת,
בניגוד לעמדת המנהל ,שעמדת המנהל רצתה שכל ה700 -
בעלי זכויות לצורך העניין ,אני נוקב בסתם מספר ,אני לא
ספרתי בית ,בית ,או ה 300 -לצורך העניין ,כדי ש לא יגידו
שאמרתי  , 700במקום שכל אחד מהם ייגש ,ויפנה למנהל,
שהמנהל יקים צוות ניהול מבחינתו ,כמו הסכמי פיתוח
אחרים ,וינהל את הדברים במקום.

מר פ .מנסור :

או מול כל תושב בנפרד,

מר י .לביא -יו"ר :

או מול כל שני דונם ,אבל יגיעו להסדר זכויות ,וכל אחד עם
הזכויות ש לו .אני חושב שזו פריצת דרך שמאפשרת את
הדבר הזה .מעבר לעניינים האלה ,אני רוצה לעדכן שרוזה
פה ,רוזה ,לאחר שאלונה עזבה את תפקיד הגזבר ,נבחרה
על ידי ועדת מכרזים כגזברית ,כנ"ל שוקי קמפוס ,לאחר כל
ה ,לאחר הסיכום הסופי על פיטוריו של שמעון זיסין מתפקיד
המבקר ,שוקי קמפוס מילא מקומו ,ועכשיו הוא עובר למשרה
מלאה כמבקר ,וכמובן כנציב קבילות הציבור.

מר מ .דרעי :

ואנחנו רואים לנכון כל חברי המועצה ,לברך אותם בתפקיד ם
החדש.
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מר ש .שלוש :

ולא חלילה לפגוע בקלפוס ,אבל מינוי של אחת שצמחה
מתוך המחלקה,

מר מ .דרעי :

מעל  20או  25שנה יורשה לי ,אני חושב שמן הראוי היה,

מר י .לביא -יו"ר :

אלה ,אם יש התייחסויות ,אז בבקשה.

עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :מילה אחת גם ,אני רשמתי את זה בכתב ,אבל חוות הדעת
המשפטית שלי שאין שום בעיה למנות אותם לתפקיד
שלהם ,אין בעיה גם מבחינת האמ ינות ,מבחינת המשטרה,
וגם מבחינת התיקים ,אין בעיה מבחינה משפטית למנות
אותם.
מר מ .דרעי :

אם נתנו ברכה ,זה בודאי ובודאי לאחר כל התהליכים האלה.

מר מ .אלג'רושי :

ברשותך ,אני מבקש סליחה ,כי אני צריך לצאת.

מר מ .וידל :

שלושה דברים קצרים ,שתי שאלות ,א' ,מה קרה ישיבת
המועצה ביום א'? החלטנו בתחילת הדרך שישיבות
המועצה ,המועצה אישרה את זה גם ,לעשות אותן רק בימי
ד' ,האם אפשר לדעת? אשרף אבו ראזק מונה ליו"ר ועדת
ערר ,אפשר להכיר אותו? תקרא את החומר ,הוא נמצא פה?
ומה קורה עם היו"ר הקודם ,הוא נהיה חבר ,או עוזב לגמרי?
רק ל השכלה כללית .ודבר שלישי ,ואחרון ,הייתי ,אני מצטרף
לברכות לרוזה ולשוקי ,שיהיה להם הצלחה ,באמת אנחנו
מאחלים להם מכל הלב הצלחה .הצלחה שלהם זו הצלחה
שלנו ,זהו ,תודה רבה.

מר פ  .מנסור :

כן ,ברשותך ,לגבי הדו"ח התלת חודשי ,אני רואה שבית
הספר התיכון בג'ואריש נמצא ב אותו סטטוס שהיה בו לפני
שנה וחצי ,כלומר ,ללא תב"ר ,וללא הרשאה.

מר י .לביא -יו"ר:

לא הבנתי ,ללא מה?

מר פ  .מנסור :

בית הספר התיכון בגו'אריש ,נמצא באותו מעמד כאילו
מבחינת ההתקדמות בעבודה ,כמו לפני שנה ,או שנה וחצי.
מה אפשר לעדכן לגביו ?

מר י .לביא -יו"ר:

כן ,עוד התייחסויות? זהו? הנושא של הישיבה ביום ראשון,
יש לנו מגבלת לוחות זמנים ,במקרה זה ביום רביעי זה
מערכת המנגנון המקצועי היה לחוץ למספר החלטות שהיה
צריך להעביר אותן ,פנינו לחבר המועצה פאיז מנסור ,והוא
הסכים לקיים את הישיבה ביום א' ,ולכן קיימנו אותה ביום
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א' ,תוך בעיות של לוחות זמנים .הדבר השני ,אסרף אבו
ריזאק הוא עו"ד ,על פי ההחלטות החדשות מי שיכול לעמוד
בראש ועדת ערר הוא עו"ד ,הוא עבר את שטייניץ ,נכון?
עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :אבל הוא עומד בכל תנאי הסף של,
מר י .לביא -יו"ר :

הוא עבר גם אישור קודם כדירקטור בתאגיד תמ"ר  ,הוא
עומד בכל הדרישות .אני יודע שהוא בוגר משפטים בלונדון
נדמה לי ,ויכול להיות ,אני לא רוצה להטעות ,אז אני ,אבל
יכול להיות שהוא אפילו בעל תואר שני .אז ,נמחק ,לא זוכר,
יש את ה ,הוא עומד בכל הדרישות ,ובכל התנאים ואנחנו לא
צ ופים איזה שהיא בעיה ביכולות שלו לדון בצווי הארנונה ,או
בעררים האלה .סטטוס בית ספר ג'ו א ריש ,אנחנו עוברים
הרבה חוויות בתחום התב"עות ,ועדכוני תב"עות ,וכל מיני
דברים מן הסוג הזה .נפלה איזה שהיא החלטה בועדה
המחוזית ,זה גם נופל על סעיף  , 109נכון מירי ? או שזה על
ה,

גב' מ .ישראל -מהנדס  :זה היה גם בג לל סעיף  . 109עברנו על כמעט כל המשוכות
מר י .לביא ,יו"ר :

נפלה ,נפלה החלטה במחוז המרכז ,בועדה לתכנון ובניה של
מחוז המרכז שהיא בלבלה את היוצרות בכל מה שקשור
לרישום ,איחוד חלקות ,שינויים ,כל מיני דברים כאלה
ששגעו אותם ,סמכ ויות שהיו נותנות לועדה המקומית ,נשללו
מהועדות המקומיות ,זה קרה בועדה המחוזית שלנו .היה על
אותו סעיף היה דיון בועדה המחוזית ,שכנגד הועדה
המחוזית מחוז דרום בבית המשפט ,בית המשפט קבע
שההתנהגות של הועדה המחוזית של מחוז דרום היא לא
נכונה ,ועל אף זאת ,מחוז המרכז המשיך בעמדה שלו,
הייתה גם פניה שלי למתכננת הארצית ,ואחרי המתכננת
הארצית גם לשר הפנים ,שר הפנים מינה צוות ,או את
המשנה שלו כדי שידונו בעניין הזה ,עבר חזרה למחוזית
לדיון מחדש ,הדיון מחדש נועד יותר לקדם שכל המהלכים
שאנחנו ביצענו אותם בלוחות זמנים כפי שפרסמנו בעבר,
מה שיוכרו על ידי הועדה המחוזית ,היה דיון מקצועי לפני כ-
 10ימים,

גב' מ .ישראל -מהנדס  :כן ,אבל בקמרה של ג'ואריש ,זה  170/3פה היה גם ,זה נדון
בועדת התנגדויות שלא בנוכחותנו ,על אף שלא היו
התנגדויות,
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מר י .לביא ,יו"ר :

שניה ,ר גע ,תני לי להשלים ,קודם כל ,הנושא הזה ,חבילה
של  4נושאים דנו בהם ,אבל זו חבילה בעייתית ,והיא קודם
כל דנה בסמכויות ,בסמכויות של בין ועדות מחוזיות לועדה
מקומית ,בניגוד למה שהיה מקובל בעבר ,זו לא בעיה
תכנונית ,הם המציאו שם איזה שהיא בעיה משפטית
שמעתה ,כתוצאה מהתלונה שלנו ,שר הפנים בועדה גם
יקבע מתי תהיה סמכות להחליט ,ולמי יש את הסמכות שה,
שתכניות כאלה או אחרות טעונות אישור השר ,כאשר השר
נתן האצלת סמכויות שכל אחד ,כל מתכנן עשה בהן ככל
העולה על רוחו.
הסעיף השני היה סעיף שהתחילה לגעת בו מירי .אחרי
שגמרנו את הת ו כ ניות ,כולל הפקדות של המשולש הזה
בג'ואריש ,פתאום היה איזה שהוא דיון פנימי שלא זומנו
אליו ,ובו פתאום הוצגה טענה שאין תכניות ביוב לג'ואריש.
כל החלטה כזאת אתה צריך עכשיו להתחיל מסע שלם כדי
להוכיח שיש תכניות ,ואנחנו היינו צריכים להגיש את
התכניות ,התכניות קיימות  ,וגם השדרוג של התכניות ,הוגש
הכל מחדש ,אנחנו מעריכים שה ,שהתכנית הזאת תאושר
לפרסום כבר ,לא להפקדה,

גב' מ .ישראל -מהנדס  :עכשיו זה להפקדה ל 21 -יום ,ואחרי זה אפשר יהיה כבר,
מר י .לביא -יו"ר :

כן ,אז זה הליכים שעליהם אין לנו שליטה.

גב' מ .ישראל -מהנדס  :כן.
מר י .לביא -יו"ר :

מה עכשיו? אני לא קם לדבר  4פעמים ,אחרי זה תשאל כמה
שאתה רוצה.

מר א .לוינסון :

לא הבנתי.

מר י .לביא -יו"ר :

אני קמתי לדבר ,גמרנו ,מה אני עכשיו ,אני מבקש משהו
אחד להביא לידיעת הציבור .יש פה עיתונאים ,הם יקבלו
עותק אחרי זה ,איפה התקשורת פה ,רו ני? תחלק חלק
לחברי מועצה ,אתה צריך עותק אחד בלבד ,או שאתה צריך
יותר? היה פרסום ,זה כהודעה אישית ,היה פרסום בסוף
השבוע שהמשתמשים ברכבת ,בתחנת רכבת החדשה
ברמלה יזכו להנחה של  . 50%אני לא יודע אם זה נכון או לא
נכון ,אני רוצה להבהיר רק ,קיבלנו היו ם ,בכל הרמות,
קיבלנו היום בכל הרמות טלפונים ,שמבקשים לדעת איך
מקבלים את ה . 50% -אני חושב שיהיה זה ראוי שחבר
המועצה מיכאל וידל יעדכן את הציבור איך מקבלים את ה-
 . 50%אני אגיד עוד משהו ,אני מצטט ,התחנה נפתחה ללא
חניה לטענת וידל ,עיריית רמלה לא אישרה ולא נתנה היתר
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לחניה לבאי הרכבת .אני העברתי לך מכתב שהרכבת ,מנכ"ל
הרכבת ,והחשב שלה חתומים על התחייבות ,לא הוגשו
היתרי בניה לחניה ,היו שם עוד חריגות ,והרכבת נאלצה
לחתום על הסכם שהוא לא נוח מבחינתה ,והוא יעלה לה
הרבה מיליונים כתוצאה מההתנהלו ת שלה .עיריית רמלה לא
תהיה שותפה לשום גוף ממשלתי שלא יפעל על פי חוק,
ובכלל זה לא תוציא היתרי בניה למי שלא מגיש בקשה
להיתר בניה כי הוא סבור שהוא לא צריך להגיש.
אז זה למען העמדת דברים על דיוקם .אני רוצה לגשת על
הצבעה ,ולהגיד ,אתה לא הגבת בעיתון ,אני הגבתי.
מר מ .וידל :

כרגע אמרת שאני אסביר לציבור.

מר י .לביא -יו"ר :

אתה תסביר ,לא פה .יש לך עיתון.

מר מ .וידל :

יש לי תשובה על ה,

מר י .לביא -יו"ר :

אנחנו לפני ההצבעה מבקשים להוריד את הסעיף של
הקפאת האכיפה כלפי חייב ,איך זה היה?

עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :כן ,בסעיף  ( 44 ) . 11הנחיות היועץ המשפטי לממשלה,
קריטריונים על הקפאת הליכי אכיפה כלפי חייב.
מר י .לביא -יו"ר :

אנחנו מורידים ,מבקשים להוריד את זה .אני גם בהצבעה
רוצה להפריד ,רוצה להפריד בין הנושאים שמופיעים
כתמיכה לעמותות הספורט ,בהיותי עם קרוב משפחה
שמעורב בזה ,וגם בבית" ר ת"א אני מחזיק מניות ,בית"ר
רמלה ת"א אני מחזיק מניות ,על כן כל הסעיפים הללו ינהל
אחרי זה את ההצבעה מוטי ,אני אצא החוצה על החלק ,על
כל התיקים האלה ,האחרים ,מי בעד אישור ההחלטות
האחרות ירים ידו.
נערכת הצבעה 10 .בעד 1 ,נמנע.

מר מ .וידל :

הנימוק שלי אני אסב יר את מה שדיברת ,אני אנצל את הדבר
הזה.

מר י .לביא -יו"ר:

לא ,עזוב ,ימשיך מוטי במקומי.

מר מ .דרעי :

אדוני ראש העיר ,אני רוצה לשאול שאלה ,מה פירוש מחזיק
מניות?

מר י .לביא -יו"ר :

מתוקף הסכמים של עמותות ,לא כסף פרטי שלי ,אני מחזיק
בשם הציבור את המניה ,אל תדאג  ,לא השקעתי כסף
בכדורגל,
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מר מ .דרעי :

לא ,חשבתי שאתה בעלים.

עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :מניה בנאמנות.
מר י .לביא -יו"ר :

אני לא בגיל שאני מתרגש משום ביקורת.

מר מ .וידל :

אז בוא תשמע את התגובה ,למה אתה בורח?

מר י .לביא -יו"ר :

אני לא בורח ,אנ י חושב שזה לא ראוי,

מר מ .וידל :

אח"כ תקשיב את ההקלטה.

מר י .לביא -יו"ר :

אני לא אקשיב להקלטה.

מר מ .וידל :

אם תמצא אחרי זה ,אני לא ממציא דברים ,אני מספר בדיוק,

מר י .לביא -יו"ר :

אני בטוח שיש הסכם בינך לבין שר התחבורה,

מר מ .וידל :

אין הסכם ,אין הסכם.

מר י .לביא -יו"ר :

אני בטוח ,אני בטוח שתהיה הנחה ,אין לי ספק בכלל.

מר מ .וידל :

אני רוצה להקריא לך שהרכבת אמרו שאתה אשם בכך שאין
לנו חניה .אני מקריא לך מסמך ,הנה ,קח אותו ,כמו שיש לנו
מסמך.

מר י .לביא -יו"ר :

תן לי את המסמך הזה.

מר מ .וידל :

מאה אחוז.

מר י .לב יא -יו"ר :

תיתן לי ,יש,

מר מ .וידל :

בסוף הישיבה.

מר י .לביא -יו"ר :

תודה רבה לכולם.

מר מ .וידל :

התגובה שלי היא כזאת ,קודם כל ,בקשר ל ,להערכה 50%
שר התחבורה ,אני מצהיר ,מוקלט פה ,אמר לי במפורש ,לא
רק שהוא שוקל ,או חושב ,או משהו בדומה לכך ,הוא כבר
העביר בקשה לאוצר ,לועדה במשרד האוצר ,ועדת
תעריפים ,ובד"כ הניסיון שלי עם שר התחבורה ,כששר
התחבורה ממליץ ,אז זה מאושר 50% .הנחה ,למי שעובר
בתחנת רכבת ,רק לתושבי רמלה ,כלומר ,אני מאמין שיש
דיונים רבים ,כי אם יש למישהו הנחה של  50%מתוקף
היותו פנסיונר ,זה שם ,הסברתי להם ג ם בגוף התקנון כתוב,
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לא כמו שיואל אומר ,שאושר  . 50%כתוב ששר התחבורה
פנה לועדה בכתב ,והוא אמר את זה השבוע ,או לפני שנה.
זה דבר ראשון ,ואני אעדכן אתכם ,אני מופתע שראש העיר
לא ידע את זה ,אני המום אפילו.
עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :לא,
מר מ .וידל :

שאלה טובה ,שאלתי את השר ,גם אני שאלתי אותו ,ואני
אמרתי לו למה ,התיאום שלו המרכזי ,והעיכוב גדול שרמלה,
רמלה עוברות בה המון רכבות ,ולא עוצרים בתוכה ,אז הוא
ביקש את ההנחה הזאת לתושבי רמלה ,כדי שהם יכירו את
הרכבת ,ויסעו בה .עכשיו ,לנושא השני ,ראש העיר הביא
מסמך ,חבל שהוא ברח ,הוא הביא מסמך שהוא אומר שאין
היתר ,והרכבת לא ,אני אקריא לכם ,מסמך מה. 5.6.2012 -
תשמע את המכתב ,תשמע את המכתב ,אל תפריע לי ,אני
גומר דקה .מסמך ,מכתב של דן גרונר ,דן גרונר מי שלא
ידוע הוא מנהל הפרויקט של התחנה ברמלה .הוא כותב
לירון ר ביב ,מי שלא יודע מי זה ירון רביב ,זה המשנה
למנכ"ל הרכבת .הוא כותב לו ככה ,הנדון תחנת רמלה,
שיחתך עם ראש העיר .סעיף  , 2אישור הות"ל ,סעיף , 2.4
ברור שאת החניון ,פלוס הגשר ,פלוס פיתוח נופי של מגרש
חניה מזרחי ,ניתן להשלים רק על פי היתר מהעירייה.
תהליך זה נמשך ז מן רב ,ולא הסתיים עד היום לפי תב"ע כך
וכך .זה דבר ראשון ,עכשיו הדבר החמו ר ביותר שהם בעצם,
במסמך פנימי שלהם מודים שהכל ראש העיר אשם ,אי
מוכנות העירייה לבצע את מגרש החניה .דרך אגב ,תחנת
הרכבת היחידה בארץ שאין לה מגרש חניה .אנחנו נבוא
לתחנה ,נחנה בשכונות שם ,ונחפש את עצמנו אם לא נמצא
חניה .מכאן ,שכל העיכוב נובע מהזמן הרב שעיריית רמלה
במשפטים ארוכים ,מה שאני אומר כל הזמן ,אני לא בא
ואומר ,שואלים אותי אנשים מה יואל לא רוצה ,הוא רוצה,
אבל הוא הולך איתם מלחמת עולם ,הוא איש פרטי ,והוא
בתביעות .מכאן ,שכל העיכוב נובע מהזמן הרב של עיריית
רמלה במשפטים ארוכים ובתהליך ארוך מנסה להפוך מצב
קיים למאושר .זה מסמך פנימי שלהם שהם כותבים שראש
העיר מעכב אותם ,ומעכב אותם .תודה רבה.

עו"ד מ .יצחק י :

מירי ,מירי ,האם רכבת ישראל הגישה לך בקשה להיתר של
חניה?

גב' מ .ישראל -מהנדס  :רכבת יש ראל קיימה איתי ישיבת תיאום על ה,
עו"ד מ .יצחק י :

לא ,שאלתי אם היא הגישה בקשה ,בלי הקדמות.
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גב' מ .ישראל :

לא הגישה ,זו האמת.

עו"ד מ .יצחק י :

אז קודם כל ככה ,אני צריך לפניך מיכאל ידידי ,כדי שתבין
את התמונה ,עיריית רמלה זכתה ,הגישה עתי רה ,תקשיב,
במעמד צד אחד כנגד רכבת ישראל ,כדי למנוע את פתיחת
הרכבת במועד שהם התכוונו לפתוח ,הם כבר התעכבו כמו
שאמר מיכאל ,הם התעכבו כבר הרבה זמן ,מיהרו ,רצו ,כי
הם ידעו שהם אשמים ,רכבת ישראל ,אלינו ,כדי להגיע
להסדר .יואל לביא ,אני ,ועוד צוות מקצועי ישבנו כא ן עם
רכבת ישראל ,הם נאלצו להוציא את המסמך הזה כדי
שא נ חנו נמשוך את העתירה ,משמע שהליכים משפטיים כן
מועילים .עכשיו ,מיכאל ,אני אומר לך בכנות ,אני מצר על כך
ששר תחבורה בוחר ללכת לאפיק פוליטי ,לעדכן חבר
מועצה,

מר מ .וידל :

לא לעדכן ,אני ביקשתי ממנו,

עו"ד מ .יצחק י :

לעדכן חבר מועצה ,ולא לעדכן את הרשות ,זה דרך אגב
מעיד על התנהלות שאני סבור שבעולם דמוקרטי אנחנו לא
צריכים להכיר אותה .לדעתי ,הסתיימו ימי מפא"י,

מר מ .וידל :

למה ,אמרו לי פה אנשים,

עו"ד מ .יצחק י :

שבהם כל החלטות של מועצת העיר רצו דרך חברי מפא"י
בבית מועצת הפועלים .אנחנו כבר לא חיים בדור הזה,
אנחנו חיים בעולם שהתנהלות בו היא התנהלות שונה .זה
לגבי תגובתי לגבי העניין של הנושא של הרכבת .אני רוצה
לגשת להצבעה ,כאשר אני מבצע כאן הפרדה ,סעיף
 ( 48 ) . 15עדכון אישור תמיכות לעמותות ספורט לועדה
שבראשה עומד עופר תוד ר  ,אותה שיטת ניקוד שקצת ,פשוט
יצאו בזה עדכונים .הפרדה נוספת היא העניין שלא עולה כאן
הצעה למחירון של דמי שימוש לבריכה ,וחדרי ספח
עירוניים ,הכוונה היא זה בטעות יואל יכל לשבת בדיון הזה,
אבל הוא פשוט יצא לפני שהצבענו עבור זה .שמוליק ,יש
עוד נושא?

מר ש .קול י שבס קי-
מזכיר :

כן ,בתוספת לסדר היום ,יש שם סעיף  4 , 3ו. 5 -

עו"ד מ .יצחק י :

סעיף  4 , 3ו 5 -שעוסקים בנושא ספורט שבגינו יואל לא יכל
להצביע .אני ניגש להצבעה ,מי בעד? ירים את ידו .פה אחד.
תודה רבה .הישיבה ננעלה.
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מר מ .דרעי :

רק לפני נע ילת הישיבה ,אני השבוע ,שבוע שעבר הייתי
במחלקת ההנדסה ,וקיבלתי שם מכתב בקשר לכ"א,
והעברתי את המכתב ל מי רי ,אני מבקש בכל לשון של
בקשה ,הייתה שם עובדת שהשבוע היא עוזבת ,אז אנא
מכם ,לקלוט לשם עובדים,

עו"ד ד .דבורי -יועמ"ש  :גם עשינו ועדה מיוחדת כדי לאשר אותה ,הייתה התקשרות
עם אדריכלית.
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