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 .1אישור הצעת תקציב העירייה לשנת .2009
 .2היו"ר פותח את הישיבה בשעה .19:10

מר י.לביא-יו"ר :בפתח דברי אני מבקש להשתתף בצער דוד חביבה מנהל מחלקת
תברואה ופיתוח שאחיו הלך לעולמו .התקציב  .2009תקציב 2009
קטן ,עומד על  285,829,000תקציב שהוא קטן מתקציב  2008שעמד
על  .311,541,000הקיטון נובע א' מעצם הקמתו של תאגיד המים
העירוני תמ"ר שהוא גם יורד מתוך התקציב השוטף וגם מתוך התקציב
השוטף היטלי פיתוח שהם קשורים למים וביוב ואשר יעברו עתה
לתאגיד ,יורדים מתוך תקציב העירייה .הקיטון גם נובע מתוך קיטון על
פי הנחיות משרד הפנים במענק האיזון בהיקף של כ 10-אחוז .יש גידול
בהכנסות הארנונה של כ 3-מיליון ש"ח ואנחנו פה נהגנו בשמרנות יתר.
ההערכה של גידול בהכנסות ארנונה בהיקף של  3מיליון ש"ח מבוסס
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ראשית על אישור צו הארנונה המגדיל את חיוב הארנונה בהיקף של
 4.57אחוז וכמו כן,
מר ע.תודר – מנכ"ל:זה הנחיות של משרד הפנים.
מר י.לביא-יו"ר :אני לא אסיים ,זאת לא הנקודה ,אני קודם כל מציג ,תן לנו להציג את
הנושא ,מיד אחרי שאנחנו מציגים את הנושא אנחנו פותחים את
התקציב לדיון בכללו ,גם הערות מן ההנחות האלה .הגידול בהכנסות
ארנונה בהיקף של  3מיליון ש"ח נעשה באופן שמרני ביותר והוא
מבוסס א' על צו הארנונה המגדיל היקף החיוב ל 4.57-אחוז וב' גידול
בהיקפי שטחים המחויבים בארנונה .בתחום של השתתפות במשרדי
ממשלה וכשנגזרת שלנו בפעילות בחינוך יהיה גידול של  3.2מיליון
ש"ח ,ברווחה גידול של חצי מיליון ש"ח וכך גם בנושא משרדי ממשלה
אחרים ,חצי מיליון ש"ח .הגידול נובע בהתאמה לפרויקטים שאנחנו
חתומים על ביצועם עם משרדי ממשלה או קרנות שתומכות כל אחת
בתחום אחד מן הנושאים שדיברנו עליהם .בתחום ההוצאות יהיה לנו
גידול הנובע מגידול טבעי של זחילה טבעית בשכר העבודה .יהיה קיטון
בפעולות הכלליות ,תוצר שוב של הקמתו של תאגיד המים העירוני.
יהיה גידול בכחצי מיליון שקל בפעולות תברואה ,שוב זה נובע גם
מהגדלת היטל ההטמנה וגם מהרחבת השכונות שאנחנו נטפל בהן
במהלך השנה .גידול בהקצאות של כ 1.5-מיליון שקל בתחום הגינון,
מוקד עירוני כ 400,000-ש"ח ,מיתוג עיר כחצי מיליון ש"ח .בתחום של
פירעון מלוות ומימון העלויות או ההוצאות נשארות באותו היקף ,כמו ב-
 .2008אנחנו נמשיך לפעול על פי עקרונות כלכליים וכל מה שנצליח
להעביר לתפעול של יזמויות אנחנו נשתדל לעשות את זה ,בעיקר
בתחומי ספורט ,תרבות ,והפרטה של מחלקות או פעולות שניתנות
להפרטה או להוצאה מתוך מעגל הפעילות העירוני כדי גם להשיג
חיסכון וגם כדי לייעל את השירות לתושב ולהביא לתחרות גוברת
בתחום השירותים המוניציפאליים .עד כאן לנושא התקציב ,אם יש
התייחסויות? הדיון נפתח.
מספר הערות ,קודם כל אני מצביע נגד קבעת את התקציב עפ"י
מר מ .וידל:
תוכנית עבודה שלך .אני חולק עליו אבל זה מה שהחלטת תקציב ,הזה
לא איזה ,אבל מה שכן ,אני רוצה להאיר כמה נקודות .אני רוצה לומר
שיש ירידה של  22מיליון שקל לעומת שנה שעברה .ירידה של 22
מיליון  ,₪של תאגיד המים ,תאגיד המים משלם הפרש של  6מיליון ,₪
אחרי העליה של הארנונה והירידה של הארגון ,עדיין יש ירידה,
ומשלמים תקציב לשנה לאחר מיכן שהוא פחות מהתקציב הנתון.
אנחנו הולכים משנה לשנה ,התקציב הוא בעצם יש לנו בעיה קשה
מאוד בחינוך,
אנחנו הולכים לקראת שנת מיתון ,קח בחשבון .יש מיתון.
מר ש.שלוש:
משום שהעליה של החינוך זה  3.2מיליון ,אין אגורה מה 3.2-מיליון
מר מ .וידל:
שקל שהולך לחינוך רשמי ,זה הולך למשכורות בלבד ,הולך לשכר,
כלומר אין עליה בחינוך .אנחנו ב  43%זכאות לבגרות ,אנחנו נישאר
שם ואולי אפילו נרד משם .אחד המקומות האחרונים בארץ .ציפיתי
אחרי מערכת בחירות כזאת והבטחות שהבטחת ודיברת - ,חינוך,
השקעה בחינוך ,אלף בית .הערה ,על בניה של תקציב אולי זה יותר
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כל

ליוסי יש הבדל בתקציב  300מיליון שקל  3עמודים נסגרים,
הדפים ,אתה יודע ,הכל זה כרטסת ,ככה מביאים לנו תקציב?
מר א.לוינסון
זה לא כרטסת זה פירוט ,מא' עד ת' של סעיף ,סעיף.
תאמין לי אני כל היום קורא מאזנים ,תקציבים כל המספרים כרטסת,
מר מ .וידל:
אני מבטיח לך,
יש לך חוצפה להגיד את זה ,אני ניהלתי במשך עשר שנים תקציב של
מר א.לוינסון:
חיל אוויר.
אז אתה יודע ,סליחה ,אז תן לי לדבר בבקשה ,למה אתה מפריע לי?
מר מ .וידל:
אני לא הפרעתי.
מר א.לוינסון:
מר מ .וידל:
יש כרטסת ,אני רוצה לדעת ,תדע לך התקציב של המועצה הדתית
אני מבין אותו ,יותר ברור מאשר ,התקציב של רמלה ,תקציב ,תקציב,
קצת הסברים תקציב ,שלושה עמודים 300 ,מיליון  ,₪אין שום
פירוטים ,שום כלום .אין ,אני לא ארחיב יותר מדי ,אמרתי זו מדיניות ,זו
מדיניות שלך ,אין השקעה בחינוך ,אין השקעה בספורט ,מינימלי ,אין
השקעה בתרבות ,אין השקעה בתרבות פנאי ,אין השקעה בדת ,אני
לא ראיתי את המילה דתי חרדי ,פה שם מילה אחת ,השקעות אצל
הזקנים יש ירידה טוטאלית גם זה בעצם ,גם במגזר האתיופי היה 70
או  75מיליון  ,₪לעמותות אתיופיות אפס ב ,2009-לא רואה כלום
חבר'ה ,זה תקציב רדוד ,קיפאוני אין פה כלום ,ציפיתי שנעשה איזה
דיון רציני לפני ,לא לבוא למועצה ,לעשות דיון על התקציב להגיד מה
שאני אומר התקציב הוא למען העיר ,ההיינו מוציאים כמה הערות אולי
היית מקבל אותם ,אולי לא הולכים כולם ביחד .דיברת בישיבת מועצה
חגיגית דיברת על תוכנית עבודה כל מה שאני יכול לציין ,זה רק חודש
אחרי הבחירות חודשיים ,אבל שיעבור שנה אני אזכיר לך את זה,
כלום ממה שאמרת ,כלום ,דיברת ואמרת ואמרתי בלב 'הלוואי' ,אני
מודה לך שהחזרת את ליגת השכונות ,זה היה בראש הקמפיין שלי
שיהיה לנוער מה לעשות
במערכת הבחירות ,להאדיר ,לא לשנות,
ולא עם הרבה כסף וזה בקלי קלות השקעה מינימלית של העירייה.
מר י.לביא-יו"ר :כן ,עוד התייחסויות?
עו"ד ע .אבו עאמר :אני קיבלתי את הצעת התקציב ,למען האמת ,עדיין לא גייבשנו
עמדה ספציפית ,אנחנו לא ראינו דברים קונקרטיים המתייחסות למגזר
הערבי ,בתחום החינוך והתשתיות ואני אשמח אם אנחנו נשמע
התייחסות לכך איך הם באים לידי ביטוי בתקציב מאחר ואני לא איש
כלכלה לא התעסקתי בתקציבים אף פעם ,וניסיתי לפתור את זה
בדרכים כלשהן ,לא עלה בידי ,התייעצתי עם כל מיני גורמים ועדיין
כמה נתונים נעלמו מעיני ואני אשמח אם אקבל התייחסות ואז אוכל
בסופו של דבר להחליט.
מר י.לביא-יו"ר :כן ,עוד התייחסויות .זהו? הסתיימו ההתייחסויות? טוב אני מבקש
להתייחס לנושאים שהועלו פה .אנחנו שמענו את הדברי ביקורת ,חבל
שהם לא מבוססים על עובדות .העובדה הבסיסית שאנחנו נציג אותה
פה זה שתקציב  2008בבסיסו שאושר בישיבת המועצה שדנה
בתקציב  ,2008נדמה לי בדצמבר  ,2007תקציב העירייה עמד על
 296מיליון ש"ח 311 .מיליון ש"ח הוא תקציב שכויל במהלך השנה
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פעמיים ,פעם ראשונה ל 305-או ל 306-מיליון שקל ,כמה  305או
 ?306שש .ופעם שניה ל 311-מיליון שקל .לאורך השנים ,וחברי
המועצה הותיקים מכירים את זה ,אנחנו נוהגים להציג תקציב ראשוני
שהוא מבוסס על שמרנות יתר בכל מה שקשור לסעיף ההכנסות וזה
ברמה של ,ברמה כזאת שאתה אומר ,מה ,רגע ,שיעור גידול הארנונה
השנתי הוא רק יהיה  3מיליון ש"ח ,כאשר אתה מגדיל ב ,4.57-כבר
בזה אתה גדול מ 3-מיליון ש"ח .אז אנחנו נוהגים בשמרנות שאחד מן
הבקשות שלנו לאישור על ידי שר הפנים ושר האוצר זה איזה שהוא
דבר שאנחנו סוחבים אותו מהעבר ,ואמרנו עד לא נקבל אישור סופי
אנחנו מפחיתים את אותו שיעור של פיצוי או של הפחתה שנצטרך
לעשות אם היה ולא יאושר .שתיים ,גם נושאים של גידול בשטחי
ארנונה ,ואנחנו מודעים לזה ,אנחנו יודעים ,יש לנו בצד איזה שהיא
תפיסה לגבי כמה שטחי ארנונה יחויבו במהלך השנה הזאת
כתוספתיים ,עוד לפני מדידות ,או לפני הכל ,אבל אנחנו עד שלא נוציא
את הטופס  4לא נדבר על זה ,לפחות לא בתקציב שאנחנו רוצים להציג
אותו בתפיסה ובגישה שמרנית .במהלך השנה עומדת בפנינו האופציה
לעשות את הכיול והכיול הזה מאפשר לנו להגדיל הוצאות כמו שנתתי
קודם כדוגמא ,בסיס התקציב ל 2008-עמד על  296מיליון ש"ח
והסתיים  2008באיזון ב 311-מיליון ש"ח .זאת אומרת גידול במהלך
השנה של  15מיליון שקל .הדבר השני ,לאור ההשוואה שנעשתה פה
ונעשו ממנו הפקה של מסקנות לא ראויות למציאות ,אולי הן ראויות
להנחות שבבסיסן נאמרה הביקורת 296 .מיליון שקל ביחס ל285-
מיליון שקל זה הפרש שקטן מ 11-מיליון ש"ח כי זה .285,829,000
אני רואה  296ב 2008-פחות  285,829,000זה קטן מ 11-מיליון
ש"ח ,כאשר תקציב השוטף ללא היטלים של תאגיד המים סביר להניח
שיהיה הרבה מעל  20מיליון ש"ח .אז לכל מי שחיפש הסבר אני מקווה
שבזה הסברתי .אני גם אומר על נושא החינוך ,יש גידול בפעולות,
בעלויות של כוח אדם ,בעלויות של שכר עבודה זה נכון אבל יש גם
גידול בפעולות החינוך ,בהשקעות בפעולות החינוך ,אפילו השוואתית
בין ההוצאות הסופיות של עלויות החינוך בפעולות ב 2008-ביחס
להצעה המוצעת כאן ב .2009-מי שיעיין בסעיף חינוך ,פעולות חינוך
יראה את הפערים .הדבר השלישי ,אני לא חושב שהזכאות לבגרות
היא תוצר של רק השקעה של כסף .אנחנו נעזרים בכסף ,המפתח
במחקרים רבים להתפתחותו של ילד היא בין היתר מעורבות ההורים
בחינוך שלו ולא רק כסף ,ואי אפשר להטיל את הכל על המורים ,אבל
חד משמעית ,חד משמעית זה לא רק כסף אם כי הכסף הוא גורם
שמאפשר לעשות כל מיני דברים .מי שירצה בהזדמנות אחרת אפשר
לקיים דיון עם מומחים ,מה מוביל לזכאויות כאלה או אחרות בבגרות
ומה יכול להוביל ילד להצלחות יותר גבוהות ,זה לא דרך הכסף .אני
חושב שאין פרופורציות בין ההשקעה הכספית שלנו לבין כשלים
נקודתיים כאלה או אחרים בשנת חינוך ,אי אפשר ללמוד מזה .לאורך
השנים תלמידי העיר הגיעו להישגים של סביב ה 48-51-אחוז זכאות
לבגרות .וצריך לזכור עוד דבר ,בתקציב השוטף ,וזה הערה לכל מי
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שמקשיב לנושא תוכניות חינוך ,תקציבי בתי הספר התיכוניים,
החטיבות העליונות ,אינם בספר התקציב העירוני ,הן פועלות בוועדי
מנהלים באופן אחר לחלוטין ,לא הייתי ,ולכן אני אומר שהסקת ,תהליך
הסקת המסקנות אינו מבוסס על עובדות ,הוא קריאת תיגר פוליטית
ואני לא אתן לו ספק לדיון שמיועד לעתידה של עיר לדברים הקטנים
האלה .על הנושא של חינוך ותשתית ששאלת על המגזר הערבי.
הדברים של תשתית אינם מופיעים בתקציב השוטף ,הם מופיעים
בתב"רים והם מופיעים בתקציבים כאלה או אחרים שאנחנו עושים
בתוך הוועדים המנהלים של בתי הספר .אני אתן כדוגמא ,בית הספר
התיכון המקיף הערבי ,בקיץ האחרון עשינו בו תב"רים בהיקף של כ-
 400,000ש"ח ,כרגע הוספנו עוד  90,000ש"ח לנושא מחשוב ואנחנו
מייעדים עוד כסדר גודל של אפילו קצת יותר מזה לעוד דברים שהם
הצטיידות בתוך בית הספר התיכון המקיף .יש לנו תוכניות הצטיידות
שהן לא ,לדוגמא למערך ההוראה .אנחנו עוברים למחשב לכל מורה,
כמו שבג'ואריש לדוגמא כל המורים קיבלו ,יש תוכנית שהיא רב שנתית
או תלת שנתית במקרה הזה וגם השנה נצטייד במחשבים ניידים כדי
להביא את המורה לרמה של ,לרמה יותר גבוהה של ידידות עם תוכנות
המחשב וכתוצאה מכך אולי זה יביא אותו לשדרוג ביכולת ובהפקת,
בשיפור היכולות שלו בשימוש במחשב לצורכי פיתוח או קידום הוראה.
יש לנו תוכניות נוספות ,יש לנו תכנון ,אנחנו עומדים על זה ,על הרחבת
ג'ואריש לבית ספר יסודי או הקמה של תיכון בתוך השכונה.
עו"ד ע .אבו עאמר :זה השנה?
מר י.לביא-יו"ר :אנחנו בתוך התדיינות עם משרד החינוך .אני יכול לתת עוד דוגמאות
שעולות לי פה עכשיו .לדוגמא במגזר הנוצרי ,אנחנו מפנים את מחלקת
ההנדסה כדי לתת תוספת מקומות לבית הספר התיכון או לעמותה
האורתודוכסית יוונית .אנחנו בונים גן ילדים נוסף בג'ואריש ,עכשיו
בתקופה הזאת אנחנו עוסקים בהיתר בניה והוא יהיה מוכן לספטמבר
 .2009אנחנו דנים בהרחבה של איבן סינא ,עשינו שיפורים במהלך
השנה כולל מדרגות חירום ואנחנו מתכוונים להמשיך ולעשות לשדרוג,
עשינו שם את המדרגות חירום ,עשינו שם את החדר מורים הנרחב עם
ספריה .זה לא בא לידי ביטוי פה ,זה בא לידי ביטוי בתב"רים ,יש לנו
תב"רים ,אני לא זוכר בישיבת התב"רים האחרונה איזה נושאים עלו,
בטח תיכף יהיה בדיון ,נרענן את הזכרון .אבל הדברים האלה של
תוכניות הם לא ,אתה לא תראה אותה בשוטף ,השוטף עוסק בדברים
הרגילים עצמם .אני מקווה שעניתי .בתחום של התשתיות,
אם כבר דיברנו על בית ספר תיכון ,בית ספר ערבי ,הדברים של עבד
ד"ר מ .ג'רושי:
לא הופרד והמגזר למעשה בחרנו בנו.
מר י.לביא-יו"ר  :אני מציע שנגמור את התקציב ,אנחנו פותחים דיון תיכף במועצה,
עו"ד ע.אבו עאמר :תתיחס לבעיות השיפוץ ,הציבור שלנו למעשה ,יש כמה מקרים
שלומידים במקלט עד עצם היום הזה.
מר י.לביא-יו"ר :אחת ,היו שלוש ,אחת .אחרי ששיפצנו יש שתיים בעודף.
עו"ד ע.אבו עאמר :יש אחד ,ובחינוך מיוחד אחד ,יש אחד כיתה רגילה ויש חינוך מיוחד
אחד.
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מר י.לביא-יו"ר :לא ,הם למעלה .יש לו חדרים למעלה לנושא של החינוך המיוחד.
עו"ד ע.אבו עאמר :אני אתמול הייתי שם ונכנסתי למקלט ,זה נכון,
מר י.לביא-יו"ר :אז אולי זה כיתת פיצול.
עו"ד ע.אבו עאמר :כשאני נכנסתי ראיתי  15תלמידים לומדים בכיתה רגילה ,ובכיתה
האמצעית,
מר י.לביא-יו"ר :אז אולי זה כיתת פיצול ,אני לא ,כי מבחינת כמות כיתות פעם שעשינו
את ,סגרנו עוד כיתה ביציאה לחצר אז היה מספיק למעט אחת
שנשארה למטה ,לא זאת אבל אני בעד לפתוח את זה בדיון המועצה.
אם אין שאלות אני בעד לגשת להצבעה לאישור תקציב  2009כפי
שהוצג פה ,מי בעד ירים את ידו .11 -מי נגד ירים ידו –  .1נמנעים מי?
אנחנו היינו בהתייעצות אבל ,טוב אז,
דובר:
מר י.לביא-יו"ר :אתם צריכים להגיד ,אתם יכולים גם להימנע .נמנעים? שני נמנעים.
הפרוצדורה מאפשרת לכם לנמק את ההימנעות ,אתם רוצים לנמק?
עו"ד ע.אבו עאמר :אני אנמק ,אני הבנתי ,ניסיתי כמובן לקבל הסברים על התקציב ,חבל
שבאמת לא נעשתה ישיבה מקדימה לישיבה של היום ,אם זו היתה
מתקיימת ודברים היו מובאים לידיעתנו יתכן שהיינו למעשה מצביעים
בעד דווקא.
מר י.לביא-יו"ר :כן?
עו"ד ע.אבו עאמר :אני מצטרף לדבריו של מר מיכאל כאן ,מכיוון שבנושא התקציב לא
היתה ישיבה מקדימה ,ויש לנו חבר מועצה ולא ניתן להם הסבר מפורט
יותר ,אני אומר לך בכנות ,מאחר ועדיין גם חסר לנו נתונים ,אנחנו
צריכים להמנע.
מחליטים:
(47) .1אישור הצעת תקציב לשנת .2009
א .אישור הצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת הכספים .2009
בתקבולים  -באלפי שקלים חדשים.
.1
תקציב 2009
תקציב  2008באש"ח ביצוע ) 9/2008לא סופי(
285,829
229,362
311,541
 .2בתשלומים  -באלפי שקלים חדשים.
תקציב  2008באש"ח ביצוע ) 9/2008לא סופי( תקציב 2009
285,829
228,251
311,541
ב.

ג.

פירוט עלויות השכר עפ"י מחלקות ופירוט היקף המשרות.
106,337
עלויות השכר עפ"י מחלקות התקציב .2009
היקף המשרות קבועים ויומיים  -מסגרת שיא כח אדם887.3 .
תקציב  - 2009היטלים.
 3.5מש"ח
 .1היטל השבחה
 3.6מש"ח
 .2היטל כבישים ומדרכות
 1.3מש"ח
 .3היטל תיעול וניקוז
0
 .4מכירת נכסים
) נספח מס' (1
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ד.

אישור תקציב המועצה הדתית לשנת .2009
עפ"י חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ותקנות שירותי הדת
היהודיים השתתפות העירייה  -הקצבה המועצה הדתית רמלה1,750 .
אש"ח.
)נספח מס' ( 2
רצ"ב:
דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת .2009

)בעד –  11קולות ,נמנעים –  ,2נגד – ( 1
יואל לביא
ראש העירייה

שמוליק קולישבסקי
מזכיר בכיר
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פרטיכל המועצה מס' 2/2009-13
מישיבה מן המניין של מועצת העירייה ,שהתקיימה ביום רביעי ,ג' בשבט התשס"ח )28
בינואר  .(2009בבית ווקר ברח' מבצע קדש ברמלה .נרשם ע"פ הקלטה ונערך ע"י שמואל
קולישבסקי – מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
יואל לביא – ראש העירייה ,יו"ר
מרדכי יצחקי
ניסים פנחסוב
אברהם אילוז
ענבל רדה
שמעון שלוש
זינה יסקוב
אליהו חדד
אבי לוינסון
פאיז מנסור
מיכאל וידל
עו"ד עבד אבו עאמר
דר' מחמוד ג'רושי
חסרים ה"ה:
עו"ד גלית נחמני
מר בנימין אלבז
הרב מיכאל דרעי
הרב איתן דהאן
נוכחים ה"ה:
מנכ"ל העירייה ,היועץ המשפטי ומנהלי מחלקת העירייה.
על סדר היום:
 .1 (48).1אישור פרטיכלים:
מיום
מס' 1/2009-13
)(1
א .הנהלה
.20.1.2009
מס'  1/2008-13מיום
)(2
ב .ועדת כספים
.30.12.2008
מס'  1/2009-13מיום
.13.1.2009
מס'  1/2009-13מיום
)(1
ג .חריגי מים
.11.1.2009
מס'  1/2009-13מיום
)(1
ד .מלגות ליחידים
.12.1.2009
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ה .ועדת תמיכות מקצועית
27.1.2009
ו .ועדת משנה לתמיכות
27.1.2009
ז .ועדת משלחות וקשרי חוץ
27.1.2009

)(1

מס'

1/2009-13

מיום

)(1

מס'

1/2009-13

מיום

)(1

מס'

1/2009-13

מיום

 .2הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.
 .3הצעה נוספת של חבר המועצה מר בני אלבז בנושא העסקת עו"ד אבי נווה
) מוסרת מהדיון בעד –  9קולות ,נגד –  ,1נמנע – ( 2
 .4הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר – דצמבר
.2009
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.

מר י.לביא-יו"ר:

מר מ .וידל:
מר י.לביא-יו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא-יו"ר:
מר מ .וידל:

מר י.לביא-יו"ר:
מר מ .וידל:
מר י.לביא-יו"ר:
מר מ .וידל:

טוב .אני מודה לכם על ההערות ,אני מודה לחברי המועצה שאישרו את
התקציב.
אנחנו מנצלים את המפגש הזה כדי להעלות ולעסוק במספר נושאים
שוטפים במועצה  .2/2009היתה הצעה ,שאני נכנס לתוכן הדיון היתה
הצעה של חבר המועצה בני אלבז שבהעדרו אנחנו נדחה את הדיון בל
יצטרך,
הוא הסמיך אותי לדבר בשמו אתה רוצה ,אתה רוצה אני יכול?
אם הסמיך אותך אז אנחנו נפתח בזה.
הוא התקשר אלי לפני שעה ,לפי מה שקראתי עכשיו ,ראיתי את
החומר,
אז בבקשה.
לפי מה שקראתי עכשו את החומר בזריז ,אם ראש העיר יקום ויגיד
לנו לפרוטוקול לא קרא את הפרוטוקול ,אני מקווה שאכן העו"ד אבי
נווה לא יעשה את זה כבר יותר ,אז אנחנו ניתן יומיים ,כבר יש החלטה
של בית המשפט שהוא הורשע בניגוד עניינים ,ואסור ומשהו כזה ,ואם
הוא כותב ,במפורש בכל מקרה,ובכל אודות עינייני הועדה ,בין בעצמה
ובין בעצמה ובין במסגרת הליך משפטי רגיל ,יעדיף שלא ליצג אנשים
אחרים ולא את ראש העיר אתה מקבל את זה?
מה אכפת לי מה הוא כותב?
לא הבנתי.
מה אכפת לי מה הוא כותב?
אוקי אז אתה לא מקבל ,נגמור את החלטת הוועדה ,הוחלט במפורש
שאסור לאבי נווה לייצג את עובדי העירייה ,ומר לביא הוא בעצם ראש
העירייה ,זה אני רוצה להגיד באופן אישי ,אסור .אז הועלתה הצעה
לסדר היום ,אני מבקש שההצבעה הזו תופרד  ,ואני אומר לכם שאם
נצביע פה ,גם אופוזיציה וגם הקואליציה בעד שהוא ימשיך גם לייצג את
יואל לביא וגם את העירייה ובעתיד ,יכול שכספים שאנחנו נשלם לו ,אז
יהיה כאילו חברי המועצה יצטרכו לשלם את הכסף מכיסם .אז מה
שאני מבקש להפריד את ההצבעה כמו שאבי נווה בעצמו מבקש ,אבי
נווה בעצמו מבקש לא לייצג יותר את ראש העיר ,זאת הבקשה של בני
ואני מדבר בשמו של בני אלבז.
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בנושא התקציב ,אני לא רוצה לעקוץ ,אבל ב 1993שהגעת לרמלה,
הקמפיין שלך היה ובצדק שאמרת ,אתם יודעים כמה זמן לוקח לאשר
תקציב בעיריית רמלה?  7דקות ובצדק אמרת זאת.
כעת ,אנחנו מאשרים תקציב במשך  21דקות ו 17שניות .אם לא היה
בינינו דו שיח זה לא היה לוקח יותר מ –  7דקות לאשר תקציב.זה
למען ההגינות מה שאמרת אז ואולי זה בסדר .
מר מ .יצחקי:
טוב .מר מיכאל וידל אני אשיב לך במקום ראש העיר מאחר שהנושא
שנוגע לנושא,
מר י.לביא-יו"ר :אתה משיב ,אני אשיב בנפרד.
אוקי .קודם כל אני מתכוון להשיב לסוגיה הזו .קודם כל על פי ,אין
מר מ .יצחקי:
החלטת בית משפט שהיא מונעת ,יש אמירה ,הוועדה ,דרך אגב גם
היא לא היתה חד משמעית ,מקריאה בעיון של מה שכתוב בה .שתיים
עו"ד אבי נווה הפנה ללשכת עורכי הדין ,יש שם וועדת אתיקה
שעוסקת ,ויש כאן גם עורכי דין נוספים שיבינו על מה אני מדבר,
שעוסקת בכללי אתיקה ,מתי מותר לייצג ומתי אסור.
מר מ .וידל:
זה היה בכתבה הזו?
כן ,וודאי ,הוא פנה .אחרי ,המסמכים גם צורפו ,המסמכים גם צורפו
מר מ .יצחקי:
לבקשה .בוא נאמר כך ,בגדול המועצה לא רשאית להחליט מי ייצג את
מי ,אם הכללים אוסרים על אבי נווה לייצג ,יאסר עליו לייצג .אנחנו לא
סוברניים ,לא להגיד אתה אל תייצג אתה כן תייצג .אנחנו גם לא
סוברניים להגיד לאף אחד מפה ,זה נגד כללי הדמוקרטיה הטבעיים,
הוועדה לא סוברנית להחליט מי לוקח ומי ייצג את מי ,כך שכל הסוגיה
הזו היא תוכרע לא על השולחן במקום הזה ,אם יש כללי לשכת עורכי
הדין על פי החלטת התאחדות לשכת עורכי הדין ,לשכת עורכי הדין
תחליט שיש כאן ניגוד עניינים היא תוציא חוות דעת ,אבי נווה ינהג על
פי הכללים.
מה עד אז?
מר מ .וידל:
מה עד אז ,כל עוד שאין החלטה אני מעריך לפי דבריו של אבי נווה הוא
מר מ .יצחקי:
יימנע ,כך הוא כתב .אבל אנחנו לא מכתיבים לאבי נווה להימנע ,זה
נשמע קצת אבסורד .והערה בשוליים ,היו כבר למיטב ידיעתי,
לפי דבריך הרב מרדכי אני הבנתי שאנחנו לא מחליטים את ההצבעה
הרב מ .דרעי:
אם זה החלטה של עו"ד נווה אם הוא ייצג או לא ייצג.
וודאי שלא .עכשיו ,לא ,יש לו כללי אתיקה אחרים .הערה בשוליים,
מר מ .יצחקי:
למיטב ידיעתי היו ישיבות תקציב של עיריית רמלה ,אני לא הייתי חבר
כמוך שהוא הרבה יותר קצרות מ 21-דקות ,זה לא שיא.
מר י.לביא-יו"ר :עוד מישהו שרוצה להתייחס לאם הנושא ייכנס לדיון בישיבת מועצה או
לא? יש עוד מישהו ,כי זה הפרוצדורה ,אנחנו עוד לא פתחנו את ישיבת
המועצה לחלק הזה.
דר' ע .אבו עאמר :אני באופן אישי ,עו"ד נווה הוא חבר שלי,
מר י.לביא-יו"ר :כן ,הוא גם חבר שלי.
דר' ע .אבו עאמר :אני לא יכול להצביע בעד .אני יודע שהוא עורך דין מצוין וכל עירייה
היתה רוצה שאחד כזה ייצג אותה וכל בן אדם .עשר שנים הופעתי
מולו.
מר י.לביא-יו"ר :כן ,יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? בבקשה.
כמה דברים ,לא הרבה דברים אבל אני חושב אדוני ראש העיר וחברי
מר פ .מנסור:
המועצה שהמכתב ששלח עו"ד נווה מדבר בפני עצמו .הוא בינתיים
…11/

רמלה

עיריית

פרטיכל המועצה מס' 1/2009-13
מיום 28.1.2009

מר י.לביא-יו"ר:

מר מ.וידל:
מר י.לביא-יו"ר:

מר מ.וידל:
מר י.לביא-יו"ר:

נמנע מלייצג ואנחנו צריכים לקבל את זה איך שזה ואנחנו מבינים
שהוא לא ימשיך לייצג ,ובזה אנחנו נסיים את הפרשה הזאת.
אני מבקש לתקן שני דברים ,קודם כל לפרוטוקול .אבי נווה לא ביקש,
שום בית משפט לא החליט ,הוועדה למניעה של ניגוד עניינים קיבלה
פניה ,דנה במה שדנה ,החליטה שבמקרה דנן יכול להיות שהיתה
מחליטה שיש פה ניגוד עניינים והיתה מפסיקה את פעולתו של אבי
נווה אבל היא לא החליטה את ההחלטה הזאת והמועצה אינה זאת
שתגיד עכשיו הוועדה כן פעלה נכון ,הוועדה לניגוד עניינים או לא פעלה
נכון .וועדה של מקצוענים החליטה לא להחליט שבמקרה הזה צריך
להפסיק את שירותו של אבי נווה .הדבר השני ,זאת אומרת זה מעבר,
סליחה אני לא הפרעתי ,זה לא נתון להחלטת המועצה ולכן הסעיף
הראשון שאני קורא לחברי המועצה בכלל לא לדון בזה כי זה לא נתון
להחלטת המועצה .הדבר השני ,יש גבול להטעיות ,אי אפשר להסתתר
מאחורי זה אני חודש ,אני חודש ,אני חודשיים .אין פה בעיה של חיוב
אישי כי גם אבי נווה וגם הוועדה אימצה את עמדתו של אבי נווה
שאנחנו ,ואין פה ,יש פה גזבר שיכול להעיד שאבי נווה לא נדרש
לשלם ,סליחה ,העירייה אינה נדרשת לשלם לאבי נווה בגין העניין
המדובר בו שום אגורה ,לא הוצא תשלום והמועצה לא ,לא העירייה ולא
המועצה שותפים לדבר הזה .זה בין אבי נווה לביני והוא מצא לנכון
להודיע להם .ובתלונה שהוא הגיש לוועדת האתיקה של לשכת עורכי
הדין מודיע להם במפורש שהוא מקבל שכר מאדם ספציפי שקוראים לו
יואל לביא וזה לא לדיון המועצה מה היחסים ביני לבינו .היתה פה
הערה שולית שהיא לא קשורה לעניין כי עוד לא נכנסנו לדיון המועצה,
על משך הזמן של התקציב וכמה זמן ,והביקורת שאני מתחתי או לא
מתחתי .אני מכיר את התקציבים של עיריית רמלה של שנת  ,'93אני
מכיר אותם גם שנים אחרי .בארבע שנים האחרונות זה בית ספר של
התנהלות כספית ,אין עירייה לא באשכול  ,4לא באשכול  5ולא
באשכול  6שהיא פועלת ברמת הסטנדרטים של עיריית רמלה .לא
באיזון ,לא בתזרים יציב ולא ביכולת לעשות סל שירותים שהוא
מהמגוונים ,הרוחבים והכי מסובסדים בכל המרחק של מחוז המרכז.
אני לאור ההערות האלה שאין כאן חיוב אישי ,זה לא נתון להחלטה
המועצה ,אני מציע שהנושא לא ייכנס בכלל לדיון במועצה .מי בעד ירים
את ידו? תשעה .מי נגד?
נגד מה?
נגד ,שזה לא ייכנס למועצה .שזה לא יהיה בדיון ,ההצעה שלי אומרת
לא להכניס את זה לדיון במועצה .אחד בעד ,שניים נמנעים .נושא הדיון
למועצה הזאת .עכשיו אנחנו דנים בישיבת מועצה ,ככה עובדים מה
לעשות.
חוות דעת משפטית ,זה דבר ,פר אקסלנס.
תבקש ממנו הוא ייתן לך חוות דעת כתובה .מכרז ,הנושאים שהיו
לישיבת המועצה פורטו בשני מסמכים ,האחד מ"ז  287והשני מ"ז 289
ובכללו ,זה מתחיל ככה ,סליחה ,אישור פרוטוקולים של ההנהלה מספר
 ,1/2009-13וועדת כספים  1/2008-13מ 30/12/2008-ו1/2009-13-
מיום  .13/1/2009פרוטוקול חריגי מים מיום  1/2009-13מיום
 ,11/1/2009פרוטוקולים מלגות ליחידים  1/2009-13מיום
 .21/1/2009יש פה גם דוח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים
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דצמבר  .2009אמרתי תוספת לישיבת מועצת העיר של סימוכין מ"ז
 287ומ"ז  .289אני מבקש עוד דבר אחד בסעיף של וועדת תמיכות
שמופיע לפרוטוקול של מ"ז  ,289אני מבקש לתקן בהחלטה של
פרוטוקול וועדת תמיכות ,אני מבקש להוסיף את התוספת הבאה,
תכתוב אותה וגם תוקלט .בהערה להחלטה  .(1)1ההערה אומרת
חלוקת כספי התמיכות מותנה בהשלמת אישור ניהול תקין לשנת
 2009ו/או לחליפין לאשר מקדמות תשלום על פי בקשות מיוחדות של
עמותות שאין ברשותן אישור ניהול תקין לשנת  2009עד לסוף חודש
אפריל  ,2009על פי סעיפים  13 ,11 ,9לנהלי תמיכות .אם יש ,אם
מישהו רוצה להתייחס לאחד מן הנושאים?
עו"ד ד .דבורי:
אני מבקש ,יש לנו פה החלטה אחת שהיא אשרור תפקידי סגנים ואני
חייב ,אני היועץ המשפטי דורון דבורי .יש כאן אשרור מינוי הסגנים.
למעשה הסגנים אושרו כדין בישיבת המועצה הקודמת אך בין לבין
הגיע חוזר מנכ"ל שבו מתבקש גם הגזבר לתת את חוות דעתו שאכן
התפקידים האלה הם מתוקצבים בתקציב העירוני וחוות דעת כזאת
מונחת בפניכם ,וכן היועץ המשפטי נדרש לתת את חוות דעתו בעל פה
ולאחר מכן בכתב מול משרד הפנים שאין כל מניעה למנות את
הסגנים .אז אני מודיע כיועץ משפטי של עיריית רמלה שאין כל בעיה
משפטית לאשרר את המינוי של הסגנים שכאמור ההחלטה נתקבלה
כדין בפעם שעברה אבל על מנת ,לשם הסדר הטוב אנחנו עושים
אשרור כאשר יש את אישור הגזבר ואת אישור היועץ המשפטי.
מר י.לביא-יו"ר :אם יש התייחסויות? אין הערות?
שאלה אחת אולי.
מר מ .וידל:
מר י.לביא-יו"ר :כן?
אפשר לדעת כמה דברים משנה שעברה?
מר מ .וידל:
מר י .לביא – יו"ר רגע מיכאל בוא ,היו"ר מעמיד להצבעה.

מחליטים:
(48).1

 .1אישור פרטיכלים:
א .הנהלה
.20.1.2009
ב .ועדת כספים
.30.12.2008

)(1

מס' 1/2009-13

)(2

מס'  1/2008-13מיום

מיום

מס'  1/2009-13מיום
.13.1.2009
ג .חריגי מים
.11.1.2009
ד .מלגות ליחידים
.12.1.2009
ה .ועדת תמיכות מקצועית
27.1.2009

)(1

מס'  1/2009-13מיום

)(1

מס'  1/2009-13מיום

)(1

1/2009-13
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ו .ועדת משנה לתמיכות
27.1.2009
ז .ועדת משלחות וקשרי חוץ
27.1.2009

)(1

מס'

1/2009-13

מיום

)(1

מס'

1/2009-13

מיום

 .2הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה.
 .3הצעה נוספת של חבר המועצה מר בני אלבז בנושא העסקת עו"ד אבי נווה
) מוסרת מהדיון בעד –  9קולות ,נגד –  ,1נמנע – ( 2
 .4הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אוקטובר – דצמבר
.2009
עפ"י סעיף  140ב' )ב( לפקודת העיריות.
) בעד – פה אחד  13קולות(
) הצבעה נפרדת להחלטה מס'  , 81רה"ע אינו משתתף בהצבעה(
) ראה להן החלטות ממס'  49ועד החלטה מס' ( 86

יואל לביא
ראש העירייה

שמוליק קולישבסקי
מזכיר בכיר
ז
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