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 1 נוכחים:

 2 ייהראש העיר –יואל לביא 

 3 מ"מ  -מוטי יצחקי

 4 סגן-ניסים פנחסוב 

 5 חבר מועצה –שמעון שלוש 

 6 חבר מועצה -גבי אברמשוילי

 7 חברת מועצה -ענבל רדה

 8 חבר מועצה  -בני בנימין

 9 חבר מועצה  -רפאל קורייב

 10 חבר מועצה  –רונן מושייב 

 11 חבר מועצה  -מיכאל דרעי 

 12 חבר מועצה  -איתן דהאן 

 13 חבר מועצה –עאמר אבו גאנם 

 14 חבר מועצה –פאיז מנסור 

 15 חבר מועצה–מיכאל וידל 

 16 חבר מועצה  -יאיר דידי

 17 חבר מועצה  -אברהם אילוז

 18 ית העירייהמנכ"ל–איילת כהן 

 19 יועמ"ש –עו"ד דורון דבורי 

 20 מבקר העירייה -יהושוע קלפוס

 21 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין ר:"יו -יואל לביא 

 3 ל סדר היום: ע.3/2016-14                             

 4 . הצעות ההחלטה1

 5 אישור פרוטוקולים: .2                             

מיום  1/2016אישור פרוטוקולים של וועדת הנהלה  6 

' . ומס31.1.2016מיום  2/2016ועדת כספים  31.1.2016 7 

 8 4/2015פרוטוקול וועדת חינוך  7.2.2016מיום  3/2016

 9 4/2015.פרוטוקול לקידום מעמד הילד 29.12.2015מיום 

 10 ארנונהשל וועדת הנחות  םפרוטוקולי.29.12.2015מיום 

 11 31.12.2015מיום  1/2015                             

 12 31.12.2015מיום  4/2015וועדות הנחה                              

 13 מיום 1/2016פרוטוקול וועדת תמיכות מקצועית                              

17.1.2016 14 

 15 26.1.2016מיום  1/2016פרוטוקול וועדת משנה לתמיכות                             

 16 .2015דצמבר -דו"ח תלת חודשי לחודשים אוקטובר                             

כולם שקיבלתם תוספות ישיבות המועצה, אני מקווה.                               17 

 18 . 17.2.2016קיבלו? תוספות ישיבה מיום 

 19 . מינוי הגברת איילת כהן כמנכ"לית העירייה.1                            

 20  מתן שירותי חקירה.  1/206. פרוטוקול מכרזים 2                            

 21     עריכת פיתוחי העירייה, 3/2016. פרוטוקול מכרזים 3                            

 22   . אישור התקשרות הסכמים להרחבת בית הספר טרה 4

 23 סנטה ברמלה.     

 24   . התקשרות בין עיריית רמלה לבין המרכזים לקהילת 5

 25 והתחדשות השכונות ברמלה. חברת המתנ"סים     

 26 למי שהתבלבל לרגע.      
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בהסכם למתן רשות שימוש לצורך התאמה, . התקשרות 6 1 

הפעלה ותחזוקה של מערכות יצור חשמל בטכנולוגיית  2 

 3 וולטאי. פוטו

: תוצר של הצטרפותו של חבר המועצה 7-8-9-10סעיפים  4 

 5 כחבר הנהלה. אלה הנושאים. דעבייחסן אבו 

 6  רעות  אמרה לי לשים אותו באיזהעו"ד אבל השבוע  מיכאל וידל: 

 7  .וועדה                             

 8 אחר. רעות לפי הבנתי שלחה לך משהועו"ד  ר:"יו -יואל לביא 

, אני מנסה להשיגך בכדי לקבל הי מיכאלרשמתי לך:  רעות שדה: עו"ד  9 

שמות של אנשי אופוזיציה לשיבוץ בוועדות הבאות: קידום  10 

מעמד הילד, הוועדה לאיכות הסביבה. אנא אשר לי  11 

 12 ח לי, בהודעה כתובה, ו/או תשל

 13 , דשאני שם את עבד חסן אבו עביי SMSושלחתי לך  מיכאל וידל:

 14 באופוזיציה. כבר לא  דחסן אבו עביי ר:"יו -יואל לביא 

בדיוק. ואז הבנתי שמשהו לא בסדר, ואמרתי שראש  רעות שדה:עו"ד  15 

 16 הרשות יעדכן אתכם ולא אני. אני לא פונקציה לעדכן, 

הוא  דפעם, חסן אבו עבייאבל אני לא יודע עוד  מיכאל וידל: 17 

 18 בקואליציה, הוא בהנהלה? 

 19 . 4-ל 5-אז מותר לנו לדעת. אני ירדתי מ 

? דאפשר לראות את ההסכם בבקשה, של חסן אבו עביי  20 

 21 אלינו.  מועבראמור להיות 

אני עדכנתי, בתוספות לישיבת המועצה זה  7בסעיף  ר:"יו -יואל לביא  22 

 23 נושאנהלה. לה דכתוצאה מהצטרפותו של חסן אבו עביי

.  אין הסכם. אם אתה מחפש הסכם, 7-8-9-10הסעיפים  24 

 25 אין הסכם. 

 26 מה יש? מיכאל וידל:
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 1 אין הסכם. אני לא בליכוד, אני לא חייב לעשות שום ר:"יו -יואל לביא 

 2 הסכמים.

 3 רק בליכוד  עושים הסכמים?  מיכאל וידל:

. אתה לא. גם במקומות אחרים. אני גם לא חבר בהם ר:"יו -יואל לביא  4 

 5 רואה, יש לי מזל. 

 6 תו? ייש הסכם קואליציוני א מיכאל וידל:

 7 אתה קולט אותי שם? כי אחרים לא קולטים. אין הסכם.  ר:"יו -יואל לביא 

 8 או.קי. אז מה הוא מקבל, אם כן, בכך שהוא חבר הנהלה?  מיכאל וידל:

 9 אתה קולט אותי שוב? אין הסכם.  ר:"יו -יואל לביא 

 10 להנהלה בלי כלום? ממשיך באותן וועדות?  נכנס מיכאל וידל:

 11 יש את הוועדות, מיכאל. הכניסו אותו לוועדת מכרזים,  פאיז מנסור:

 12 אתה יכול להגיש לי את זה?  מיכאל וידל:

 13 לא. אבל הוא אמר, פאיז מנסור:

 14 אין הסכם.  ר:"יו -יואל לביא 

וועדת מכרזים, וועדה למאבק בסמים וועדה למאבק  פאיז מנסור: 15 

 16 ימות וחבר בוועדת המשנה לתכנון ובניה. זה ההסכם. באל

חבר המועצה פאיז מנסור מייצג את עצמו. אני נשארתי  ר:"יו -יואל לביא  17 

 18 בעמדתי שאין הסכם. הלאה. 

עוד יתברר לנו שהוא קיבל איזה משהו. לא סתם. הוא לא  יאיר דידי: 19 

 20 בא בחינם. 

ק ישיבת המועצה, אלא כמה נושאים שהם לא בדיוק בתי ר:"יו -יואל לביא  21 

הם נושאים שהמנגנון המקצועי עוסק בהם. לידיעה כללית:  22 

 23 2.5-אגודת תפוח הגישה בקשה לפיתוח, בעיר, הם גייסו כ

מיליון דולר לטובת הנושא הזה. המרכז הארצי וההנהלה  24 

התכנית הוגשה כבר. אני מברך עליה. ,שלהם יוקמו בעיר  25 

 26 אני מצפה שזה ימשיך להתפתח הלאה. 
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וזיאון העיר יעבור שינוי בהתאם לתכנית אדריכלית מ  1 

שקודמה על ידי משרד ראש הממשלה, שעוסקת בכל  2 

הענף שעוסק שם בנושא מורשת. בהשקעה משותפת של  3 

מיליון  1מיליון, והעירייה של  3סגן ראש הממשלה של  4 

שקל. זה שינוי מהותי בכל מה שקשור לאולם הביקורים  5 

 6 ן ובמוזיאון. וחניב

ף שיש בינינו למנהל מקרקעי ישראל, מתחיל הסכם אג  7 

לקבל איזה שהם תכנים. התחילו לתקצב פעילויות של  8 

הכנת פרוגרמות לתשתיות בחלקים שונים של העיר, כמו  9 

מגרש מכבי, כמו רמלה מערב. זה נמשך עוד. היום אני  10 

יכול לבשר שהחלה המדידה לגילוי זכות הדרך של כביש  11 

200 . 12 

וניס. בעקבותיה אנחנו בוחנים היתה פגישה עם השר אק  13 

תכנה לגיל הרך,  פגישה של אמצעיבמערכת החינוך   14 

 15 יכולתמתוך ידיעה שההשפעה ההכי גדולה שלנו על 

. יכולת 3התפתחותית של ילד, מתחילה איפה שהוא, בגיל  16 

 17 פיתוח של יכולת קוגניטיבי.  4חשיבה מתמטית, ובגיל 

ויות בשיתוף עם חברת עמידה החלה הפעלה של פעיל  18 

מועדוני נוער בשלושה מוקדים בעיר. סקייט פארק ראשון  19 

 20 בעיר, התחילו לעשות בשצ"פ המסילה. 

הגשנו גם בעקבות ביקור של שר התיירות, תכנית פיתוח   21 

לבריכת הקשתות כבחלק מסיכום אתו. היה פה ביקור של  22 

 23 יו"ר הסוכנות היהודית נתן שירנסקי, 

כולם מהליכוד. זה רק הליכוד כל זה, ואתה לא בליכוד.  יאיר דידי: 24 

 25 לא מהליכוד.  עניייכול. 

 26 
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 1 להשמיץ את הליכוד? יש לכם עוד משהו  ר:"יו -יואל לביא 

להשמיץ? אתה משמיץ. אתה רוצה לגרום לכך שתגיד  יאיר דידי: 2 

ץ את ישהם השמיצו? תבוא אליהם תגיד להם יאיר השמ 3 

 4 הליכוד? יש לכם עוד מה להשמיץ? 

ני בחיים לא נסעתי לדבר עם שר על חבר מועצה. מה א ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 לעשות. 

 7 אני יודע שכן.  יאיר דידי:

. כי אחותך יודעת גם בבנקאתה גם יודע כמה כסף יש לי  ר:"יו -יואל לביא  8 

 9 באיזה עסקים אני שותף. אתם משפחה מוכשרת. הלאה. 

זהב  תרון אטיאס, חייל בשירות סדיר, זכה במדליי  10 

בטייקוונדו והוא זוכה פה למלגה היום באליפות אירופה  11 

 12 כהערכה על ההישג שלו. 

יש לנו שורה של תב"רים בוועדות הכספים. הדגש בהם   13 

הוא פיתוח אופציות נגישות לכל מיני בעיות, גם במרחב  14 

 15 העירונו כולו וגם בתחום מוסדות החינוך. 

 16 זה ההסברים לתב"רים?  יאיר דידי:

רכת החינוך בבינוי ובמחשבים, פיתוח אחרי צרכי מע ר:"יו -יואל לביא  17 

שהולך  האומניםפארקים ואולם הספורט/המתנ"ס בקרית  18 

 19 ומושלם, שהוא כולל גם את נושא ההצטיידות. 

על סך  2015בתוך וועדת הכספים יש גם קיום של תקציב   20 

של תקבולים זה במאוזן תשלומים בהיקף של  21 

מאיפה התברים יש את ההסבר ואת ₪.  443,480,000 22 

ינויים. ועוד שר שהיה בליכוד, שהגדיל את מענק הש 23 

האיזון, לכל אלה שמתעניינים מה הליכוד עושה. תודה.  24 

 25 מישהו רוצה להתייחס?

 26 יש לי שאילתות, אדוני.  יאיר דידי:
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 1 אתה תציג אותם.  ר:"יו -יואל לביא 

 2 אבל הם צריכים לבוא לפני הדיון.  יאיר דידי:

 3 דיון, זה רק עדכון. אני לא הייתי ב ר:"יו -יואל לביא 

( אני 1הראשונה? קודם כל  הזה רק עדכון? אז השאילת יאיר דידי: 4 

 5 מסיר אותה, זה בעקבות העתירה שהגשתי. 

 6 ?2ומה זה  1מה זה  ר:"יו -יואל לביא 

 7 חות. כל מה שקשור לוועדת הנחות.. זה על וועדת הנ1 יאיר דידי:

 8 אתם יודעים על מה מדובר?   ר:"יו -יואל לביא  

 9 לא. מחכים למוצא פיו.  שמעון שלוש:

 10 גם אני לא יודע. ר:"יו -יואל לביא 

 11 אני רוצה להוריד את זה, בכפוף לעתירה.  יאיר דידי:

 12 מה זה אומר?  ר:"יו -יואל לביא 

 13 זה אומר שאת ההצעה לסדר שביקשתי,  יאיר דידי:

 14 אני לא יודע מה ביקשת.  ר:"יו -יואל לביא 

 15 מיידעים אותך. זה עצוב שלא  יאיר דידי:

 16 אבל אני ישמח.  ר:"יו -יואל לביא 

 17 שמח. ברור שזה, אתה  יאיר דידי:

 18 במה עוסקת ההצעה?  ר:"יו -יואל לביא 

 19 מעו"ד ההצעה מדברת על חוות הדעת שקיבלתי  יאיר דידי:

 20  .מדורון דבורי                             

 21 זה מה שאתה מוותר או שאתה,  פאיז מנסור:

 22 אני מוותר עליה.  די:יאיר די

 23 ,השאילתהאז למה לקרוא את  פאיז מנסור:

לא. אני לא קורא אותה. אני רק אומר שהגשתי. אם היא  יאיר דידי: 24 

לא יידעה אותו, אז שיבינו, שאני בגלל העתירה שהגשתי,  25 

אני רוצה להוריד אותה עד לאחר, להביא אותה להצעה,  26 
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 1 לאחר העתירה. זה הכל. 

 2 למי הגשת עתירה?  ר:"יו -יואל לביא 

, היית ליד הדלפק כשנתנו לי גם את זה אתה לא יודע יר דידי:יא 3 

 4 "נתקבל". באמת, מספיק, 

 5 ומה זה אומר? אם עמדתי ליד הדלפק ר:"יו -יואל לביא 

 6 רעות שדה. הגב' אני הולך לשאילתה שהגשתי על  יאיר דידי:

 7 אז מה זה השאילתה הראשונה.  ר:"יו -יואל לביא 

זה לא שאילתה. הצעה לסדר. ביקשתי להוריד מסדר היום  י:יאיר דיד 8 

 9 ואני עכשיו לא מבקש להוריד אותה מסדר היום. 

 10 אז אין הצעה לסדר היום?  ר:"יו -יואל לביא 

 11 אין.  יאיר דידי:

 12 אתם יודעים על איזה עתירה מדובר?  ר:"יו -יואל לביא 

 13 לא. שיגיד לנו על מה הוא מדבר,  שמעון שלוש:

אתה לא יודע על מה אני מדבר. בסדר. היועץ המשפטי  י:יאיר דיד 14 

 15 יודע? אל תסתכל על ראש העיר, אני שואל אותך

למה? אתה יכול לענות גם לי. אתה יועץ משפטי גם שלי.   16 

לי ולחשת לי, כמו שאתה אאף על פי שאף פעם לא באת  17 

לוחש לו. כל פעם אתה רץ ולוחש לו, אם זה מוטי מנהל  18 

אף פעם לא עשית  לנוולוחש למוטי. את הדיון, אתה רץ  19 

את זה. למרות שראש העיר אומר שהוא לא יועץ משפטי  20 

שלך, שלו הפרטי, אבל זה ממש שקוף. וגם עכשיו אתה  21 

 22 לא עונה, אם אתה יודע על העתירה או לא?

 23 יש לך סמכות לצעוק עליו?  ר:"יו -יואל לביא 

שלי וזה לא פעם סגנון הדיבור זה אני לא צועק. אני מדבר  יאיר דידי: 24 

 25 ראשונה. 

 26 זה סגנון הדיבור?  ר:"יו -יואל לביא 
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צועק, זה שאני כן. אני גם הסברתי למקליט, הוא אמר לי  יאיר דידי: 1 

 2 לי באוזן, תשתדל שלא. אמרתי לו אני אנסה.  בצור

 3 אז למה אתה לא מתייחס אליו.  ר:"יו -יואל לביא 

ה הסגנון שלי והוא הבין הוא הבין אותי, אני הסברתי לו שז יאיר דידי: 4 

 5 אז אם אתה עכשיו לא מבין, אז תבין שזה הסגנון.  אותי. 

אולי יש פה עוד כמה אנשים עם מכשירים. למה אתה לא  ר:"יו -יואל לביא  6 

 7 מתחשב בהם? 

 8 אם יש פה עוד כמה אנשים עם מכשירים, שיראו אותם.  יאיר דידי:

 9 שאילתה למועצה.  

 10 עץ המשפטי יכול לעדכן את המועצה? רגע, היו ר:"יו -יואל לביא 

 11 כן.  יאיר דידי:

 12 במה מדובר?  ר:"יו -יואל לביא 

כנגד עיריית רמלה, על כך  יאירהוגשה עתירה של מר דידי  עו"ד דבורי: 13 

שהוחלט לפטר אותו ממועצת העיר, על כך שיש לו חוב  14 

 15 חלוט לעירייה. 

 16 ואתה קובע שהוא חלוט עוד לפני בית המשפט.  יאיר דידי:

אני קובע אותו חד משמעית לפני המשפט, גם לפני  עו"ד דבורי: 17 

המשפט קבעתי את זה. קודם ליציאה לחוות הדעת. קודם  18 

 19 להחלטה של גזברית העירייה. החוב שלך הוא חלוט. 

למרות שזה נתון. תגיד את זה אבל. קודם כל זה בית  יאיר דידי: 20 

בראשון, יש תביעה לקבל את הכסף, בסדר  שלוםמשפט  21 

 22 ין מקוצר. ואתה גם יודע שקיבלנו בקשה להגיע לגישור. ד

 23 זה לא משנה,  דבורי:דורון  עו"ד

 24 למרות זה, אני הגשתי עתירה ולמרות זה אתה קובע, יאיר דידי:

 25 הוא עוד לא קובע.  ר:"יו -יואל לביא 

 26 הוא קבע שזה חלוט, הוא אמר את זה עכשיו.  יאיר דידי:
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 1 חלוט, אני חוזר על מה שאני אומר.  אני קובע שזה דבורי:דורון  עו"ד

 2 זו דעתו המשפטית.  ר:"יו -יואל לביא 

 3 בסדר גמור. יאיר דידי:

 4 את התגובה שלי אתה תראה.  דבורי:דורון  עו"ד

הגשת עתירה נגדם? יש שופט בישראל, שיחליט שאתה  ר:"יו -יואל לביא  5 

טועה או הוא טועה. הבנו רק על מה הנושא. אז זה לא  6 

 7  בסדר היום?

לא. אבל אני ארצה לדון בזה, לאחר העתירה. אני לא  יאיר דידי: 8 

 9 אוותר על זה. 

 10 אחרי העתירה, מה שתעשה מחר בבוקר  ר:"יו -יואל לביא 

 11 לא. אני חייב להגיד את זה גם.  יאיר דידי:

 12 אתה יודע, אנחנו לא נרדם בחודש הקרוב.  ר:"יו -יואל לביא 

רעות שדה לישיבת המועצה  בסדר גמור. שאילתה בנושא יאיר דידי: 13 

הקרובה. הגברת רעות שדה, מזכירת העירייה, שהיא  14 

עורך דין במקצועה, מנהלת משרד עצמאי בעיר מגוריה,  15 

יבנה. האם הגברת רעות שדה ייצגה בעבר עובד/עובדת  16 

עירייה. או בת זוג/בן זוג של עובד עירייה? האם היא  17 

יא ייצגה חבר מועצה או קרוב של חבר מועצה? האם ה 18 

מייצגת היום מי מהעירייה או קרוב של עובד עירייה? היא  19 

 20 פה והיא יכולה לענות. 

 21 מה זה עניינה של מועצת העיר? ר:"יו -יואל לביא 

 22 זה שאילתה. היא עובדת עירייה.  יאיר דידי:

 23 אני שואל מה זה עניינה של מועצת העיר?  ר:"יו -יואל לביא 

 24 פה ניגוד עניינים, מה זה עניינה? יש  –מה זה  יאיר דידי:

 25 איזה ניגוד?  ר:"יו -יואל לביא 

איזה ניגוד? היא מנצלת את המעמד שלה בתור מזכירת  יאיר דידי: 26 
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העירייה, ואסור לה לייצג עובד עירייה במפורש כתוב את  1 

זה בפקודות והנה אני יכול עכשיו להגיד לנו אם יש  2 

מחלוקת או לא, אם זה תקין או לא תקין. כמו שהוא נתן  3 

 4 לנו עכשיו חוות דעת, 

אתה חושב שיש ניגוד עניינים ואתה רוצה שנקיים על זה  ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 הצבעה? 

, אני שואל אם ייצגה או לא. אני הצבעהאני לא מבקש  יאיר דידי: 7 

רוצה תשובה. זה הכל. ההתחכמות הזאת לא באה  8 

 9 בחשבון. 

 10 צגה? מאיפה אתה מעלה את ההשערה שהיא יי ר:"יו -יואל לביא 

קודם כל הפרסומים שלה בעיתונים, ובפייסבוק שלה,  יאיר דידי: 11 

 12 רבות.  הצלחות

 13 אתה קראת? ר:"יו -יואל לביא 

 14 ובנוסף יש לי גם מקורות.  יאיר דידי:

 15 אתה קראת פרסום שלה, נכון?  ר:"יו -יואל לביא 

 16 וגם מקורות עצמאיים שלי. אני לא מוכן לחשוף אותם פה.  יאיר דידי:

לא. אל תחשוף, חס וחלילה.  אנחנו לא בזה. אם קראת,  ר:"יו -יא יואל לב 17 

 18 למה אתה שואל אותי או חבר מועצה אחר? 

 19 אני שואל אותך, שאתה צריך לשאול אותה והיא תענה לך.  יאיר דידי:

אני לא חושב שאני צריך לשאול. קודם כל יש סודיות. יש  ר:"יו -יואל לביא  20 

 21 עקרון של סודיות. 

 22 זה פורסם. אין סודיות.  יאיר דידי:

 23 בין לקוח,  ר:"יו -יואל לביא 

שהיא ייצגה לקוח מסוים או לקוחה, מטעם העירייה, של  יאיר דידי: 24 

קרוב משפחה של העירייה, אין סודיות. יש שמה שמות.  25 

 26 יש שם הכל מופיע. וזה לא אני פרסמתי, זה היא פרסמה. 
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 1 או.קי ויש לך את המקורות.  ר:"יו -יואל לביא 

כן. אתה רוצה להיכנס למקורות? לא תיכנס. לא תקבל  יאיר דידי: 2 

 3 אותם.

 4 לא מעניין אותי המקורות.  ר:"יו -יואל לביא 

אני רוצה תשובה. את ההתחכמות הזאת, אתה אומר לי  יאיר דידי: 5 

 6  לא תקבל תשובה. בקיצור.

 7 אני לא רוצה, אני לא חושב שזה נושא למועצת העיר.  ר:"יו -יואל לביא 

זה לא נושא למועצת העיר, זה שאילתה. מה שמגיע לי,  יר דידי:יא 8 

אני שואל. אני רוצה להגיד, אם היא לא ייצגה, מה העניין?  9 

 10 מה הבעיה להגיד לא ייצגתי. 

היא יצגה. אתה קראת. אתה מעדכן אותי שקראת. אני לא  ר:"יו -יואל לביא  11 

קראתי. אתה מעדכן אותי שקראת. זה מה שעכשיו  12 

לך מקורות טובים ממה שהיא כתבה שיודעים  הצהרת ויש 13 

הרבה יותר. עכשיו אני חושב שמי שנמצא במשרה חלקית,  14 

 15  יש לו זמן פנוי לעשות מה שמותר לו לעשות.

 16 נכון.  יאיר דידי:

 17 אני יודע גם מהשכלה כללית, אל תפריע לי,  ר:"יו -יואל לביא 

 18 אני לא מפריע לך.  יאיר דידי:

 19 לך את ההזדמנות,  נתתי ר:"יו -יואל לביא 

 20 אין לי בעיה. אתה שמעת אותי מפריע לך?  יאיר דידי:

. יש 2אני לא חושב שזה נושא למועצת עיר. זה אחד.  ר:"יו -יואל לביא  21 

. אם היא נמצאת 3סודיות שבין לקוח לבין עורך דינו.  22 

בניגוד, אם היא היתה בניגוד עניינים, או שהיא היתה  23 

היתה מתפטרת  מתפטרת מהתפקיד הזה או שהיא 24 

מהתפקיד של הייצוג. אם היא סבורה כעורכת דין שהיא  25 

לא נמצאת בניגוד עניינים, אז היא טיפלה בדברים כמו  26 
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שהיא חושבת. אם יש לך הוכחה שמישהו בייצוג שלה,  1 

שמישהו מתוך עובדי העירייה, או מנגנון זה או מנגנון  2 

ייה, אחר, והייצוג שלו, היא  פעלה בניגוד עניינים עם העיר 3 

תשים את זה על השולחן. לא פה. אני לא חושב שזה  4 

למועצת העיר. יש מבקר עירייה, היא כפופה לבדיקות  5 

 6 שלו. שם זה צריך להיות נדון. 

 7 אני חושב שמה שנעשה פה זה עניינים אישיים וזה לא,  שמעון שלוש:

 8 לא. היא מקדמת את העסק הפרטי שלה,  יאיר דידי:

 9 .ללי האתיקה של לשכת עורכי הדיןאדוני, זה גם בניגוד לכ :

 10 ואתה לא יכול לבקר אותה.  שמעון שלוש: 

 11 אני רשאי לבקר אותה ואתה לא יכול להגיד לי אתה יכול.  יאיר דידי:

 12 ,םענייניאם תמצא משהו שבניגוד  שמעון שלוש:

שניים והיא מנסה לקדם או אני אומר לך, היא ייצגה חבר  יאיר דידי: 13 

 14 פה. מם שלה את העסקים שלה הפרטיי

איזה עסקים?  תראה משהו שהיא עושה על חשבון עיריית  שמעון שלוש: 15 

רמלה ותעלה את זה על השולחן. אתה סתם מעליל  16 

 17 .עלילות

הנה, ייעוץ משפטי בסוד. בוא, דורון, בוא תן גם לי משהו  יאיר דידי: 18 

למה היא לא יכולה לענות אם היא ייצגה או לא?  באוזן.  19 

 20 היא פה. 

זה לא תפקידה של מועצת העיר. יש לך נושא ספציפי של  ר:"יו - יואל לביא 21 

למבקר העירייה. זה לא עניינה  אותו, תעביר ענייניםניגוד  22 

 23 של מועצת העיר. 

לא. אני חושב שיותר גרוע. אתה מנסה לשלוח אותי  יאיר דידי: 24 

 25 למבקר העירייה ששמה זה ימרח, 

 26  אני לא חבר וועדת הביקורת. ר:"יו -יואל לביא 
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לא אמרתי לך איפה אתה. אני רק אומר לך, זה ילך  יאיר דידי: 1 

 2 למקומות יותר רחוקים. 

בואו  נהיה יותר ענייניים, עזוב אותנו מעניינים אישיים.  שמעון שלוש: 3 

 4 , ייואל, זה עניין איש

שניה, דקה שמעון. שמע, אני מוחה בכל פה על הזלזול  ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 שלך במבקר העירייה. 

 7 אני לא מזלזל בו.  יר דידי:יא

 8 אני לא יודע למה הוא שותק.  ר:"יו -יואל לביא 

 9 אני לא מזלזל בו.  יאיר דידי:

אבל יש למבקר העירייה, סטטוס עצמאי. הוא לא כפוף לא  ר:"יו -יואל לביא  10 

לי ולא לאף אחד אחר. זה בחוק. ולזלזל בו כמו שאתה  11 

חושב שוועדת אומר: ימרח וכל מיני דברים כאלה, אני לא  12 

חושב שהציבור הרחב סבור  לאהביקורת סבורה ככה, אני  13 

 14 כך.

אז אני אגיד לאדוני, אני ביקשתי את המבקר לעשות  יאיר דידי: 15 

ביקורת למבנה של חסונה, עד היום אני לא מקבל תשובה.  16 

 17 .הוא מפנה אותי

רגע, אתה אל תענה, למה אתה לא משתיק ואתו עכשיו  יאיר דידי: 18 

ותו בפעם הקודמת? מה קרה? מותר לו כמו שהשתקת א 19 

 20 להתערב עכשיו? 

 21 בגלל זה שאתה משמיץ אותו.  ר:"יו -יואל לביא 

משמיץ אותו.  אסור לו  שאניאסור לו גם לדבר. אפילו  יאיר דידי: 22 

 23 לדבר. 

 24 למה?  ר:"יו -יואל לביא 

 25 למה? הוא צריך אישור ממך לדבר.  יאיר דידי:

 26  .הוא מותר לו ר:"יו -יואל לביא 
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לא. לא מותר לו. לאף עובד עירייה אסור להתערב  יאיר דידי: 1 

 2 בדיונים. 

 3 אתה פוגע בכבודו של אדם  ר:"יו -יואל לביא 

 4 אני לא פוגע בכבודו של אף אחד.  יאיר דידי:

 5 אתה אומר שהוא מזלזל.  ר:"יו -יואל לביא 

הוא מזלזל בנו. כן. כשאנחנו מבקשים אותו לעיון  יאיר דידי: 6 

א, אתם לא יכולים. לא, אתם. הוא תוקף במסמכים: ל 7 

 8 אותנו כל הזמן. 

אדוני, אני מבקש אותו לייצר ביקורת במבנה של חסונה.   9 

תלך לאדון דורון דבורי. באמת, מה אתם חושבים. מה זה  10 

 11 העירייה שלכם הפרטית? היא לא פרטית שלכם. 

 12 מה הבעיה של המבנה של חסונה?  ר:"יו -יואל לביא 

 13 יבלתי תשובות. אני מחכה. אני עדיין ממתין. לא ק יאיר דידי:

 14 דקה. מה הבעיה של המבנה של חסונה, ר:"יו -יואל לביא 

 15 לא יודע. תן לי תשובות אתה.  יאיר דידי:

 16 . 4אני לא יודע שיש לו טופס  ר:"יו -יואל לביא 

ומאוכלסים שם אנשים? מאוכלסים שם אנשים? אנחנו  יאיר דידי: 17 

חים אדרי, שגם הם שם קיבלו חוזרים על הסיפור של הא 18 

 19 וגם גמר, ובכל זאת נכנסו אנשים.  4טופס 

 20 אני לא ידוע על המקרה של אדרי, אני ידוע לדבר,  ר:"יו -יואל לביא 

אני יודע גם על המקרה של אדרי, יותר טוב מכל אחד  יאיר דידי: 21 

 22 אחר. אתה מנסה לטשטש את הדברים. 

משפטי. אתה שואל אותי על אילן אני יודע שזה בדיון  ר:"יו -יואל לביא  23 

. אני יודע שהמהנדס 2אדרי, אני יודע שזה בדיון משפטי.  24 

. המקרה הזה 3שהיה פה באותם ימים, איננו בתפקידו.  25 

של חסונה, שאתה מדבר עליו, יש החלטה להגיש לבית  26 
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 1 . 4משפט את האכלוס טרם טופס 

 2 יש שם חריגות?  עםומה נעשה  יאיר דידי:

אתה אבל, כוועדת ביקורת, יש עוד חריגות. יש כאלו  ר:"יו -יואל לביא  3 

, אנחנו מתעסקים בחריגות נוספות, לא רק 4שקיבלו טופס  4 

 5 שלו. 

 6 אחרי שנגמר הבניין אתם מקיימים את כל הדברים האלה?  יאיר דידי:

 7 מה זה משנה מתי? העיקר שאנחנו מקיימים. ר:"יו -יואל לביא 

צאת לבקר עוד כשהשלד קיים. הוא כן. ובפועל הוא צריך ל יאיר דידי: 8 

 9 צריך לבקר, חוק התכנון והבניה, הוא צריך גם אותו לבקר. 

 10 כמה שנים היית מבקר עירייה ובאיזה עירייה? ר:"יו -יואל לביא 

אני לא הייתי. אני קורא את הפקודות ואני יודע בדיוק מה  יאיר דידי: 11 

 12 צריך לעשות מבקר. 

 13 ו? אתה מדריך אות ר:"יו -יואל לביא 

 14 אני לא צריך להדריך אותו. יש פקודות.  יאיר דידי:

 15 אתה בצוות ההדרכה של מבקר המדינה?  ר:"יו -יואל לביא 

עכשיו אני אחזור לרעות שדה. איזה תקן היא נמצאת  יאיר דידי: 16 

 17 בעירייה? 

 18 עוזר מנכ"ל.  ר:"יו -יואל לביא 

 19 עוזר מנכ"ל ולא מזכירת העירייה.  יאיר דידי:

 20 לא יודע מה היא. מה זה מזכירת העירייה?  ר:"יו -יואל לביא 

 21 . יש מזכיר עירייה, יש עוזר מנכ"ל, יש מנכ"ל, שואלאני  יאיר דידי:

 22 אתה שם בפיך מילים ואחרי זה אתה שואל אותם?  ר:"יו -יואל לביא 

 23 לא יודע.  יאיר דידי:

 24 אתה אומר יש מזכירת עירייה ואחרי זה אתה אומר יש ר:"יו -יואל לביא 

 25 תקן כזה? 

 26 בטח שיש.  יאיר דידי:
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 1 איפה?  ר:"יו -יואל לביא 

 2 לא יודע. פה. פה יש הכל. פה יש הכל. פה לא חסר כלום.  יאיר דידי:

 3 יואל, אני יוצא לעשן סיגריה,  שמעון שלוש:

 4 למה? למה? בוא. ליצנות כזאת אין כל יום.  ר:"יו -יואל לביא 

 5 אין כל יום. בטח.  יאיר דידי:

 6 יש מזכירה בעירייה או לא?  בתקן?  ר:"יו -א יואל לבי

 7 אני לא יודע.  יאיר דידי:

 8 בתקן? באיוש? אתה עכשיו אמרת שיש.  ר:"יו -יואל לביא 

 9 היא משמשת כמזכירת העירייה.  יאיר דידי:

 10 אתה רואה, אתה מחלק גם מינויים בעירייה.  ר:"יו -יואל לביא 

מזכירת העירייה. מה אני לא מחלק. היא כותבת שהיא  יאיר דידי: 11 

זה שהיא חתומה ומה קורה עם מה שהיא אתה רוצה.  12 

כותבת בפייסבוק שלה? מזכירת העירייה. אני לא כותב  13 

 14 ,פייסבוק שלהבפייסבוק שלה. אני לא יכול להיכנס ל

 15 מזכירת העירייה, איפה? בתלוש השכר?  ר:"יו -יואל לביא 

מה?  אוהתחזות?  לא. לא מעניין אותי, אז מה היא עושה יאיר דידי: 16 

 17 היא מתחזה? 

 18 אני לא קרוא את הפייסבוק שלה.  ר:"יו -יואל לביא 

 19 אתה לא קורא? אני כן.  יאיר דידי:

 20 כיף לך.  ר:"יו -יואל לביא 

 21 אז היא מתחזה, אם ככה.  יאיר דידי:

 22 מה השאלה, לסדר היום?  ר:"יו -יואל לביא 

 23 . סיימתי אתה. קיבלתי את התשובות לגביה יאיר דידי:

 24 יש עוד הצעות לסדר היום?  ר:"יו -יואל לביא 

 25 לא.  יאיר דידי:

 26 מישהו רוצה ל התייחס לתוכן של התיק?  ר:"יו -יואל לביא 
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 1 רגע, לתוכן גם יש לי.  יאיר דידי:

האווירה התחממה קצת. בראשית דברי אני רוצה לברך  פאיז מנסור: 2 

את איילת כהן על התפקיד החדש. בהצלחה. אני מניח  3 

 4 שכל החברים מצטרפים לברכה הזאת. 

דבר שני כנראה נפלה טעות בפרוטוקול של וועדת   5 

המכרזים. רשמתם אותי במקום חסן, ואני לא חבר בוועדת  6 

 7 ם אפשר לתשומת ליבכם.ל ינואר. א 30-מכרזים מאז ה

 8 סליחה, יש לי פה עוד שאילתה. דילגנו עליה.  יאיר דידי:

 9 אחרי שאני אסיים דידי, אני כבר התחלתי.  פאיז מנסור:

 10 אתה החזרת את הזכות שלך להצעות סדר,  ר:"יו -יואל לביא 

לא. יש לי עוד אחת. היא מוגשת אליה. יש לי עוד הצעה.   יאיר דידי: 11 

 12 . שאילתה, הצעה, סליחהלא 

עם חברת המתנ"סים, לא נכלל המתנ"ס  בהסכמיםראיתי  פאיז מנסור:  13 

 14 , ?הערבי ברמלה. האם זה טעות סופר 

 15 לא. לא טעות. זה עוד לא מוגש.  ר:"יו -יואל לביא 

 16 ,נכלליםכי ראיתי שכל המתנ"סים  פאיז מנסור:

 17 לא. עוד מוגש. מה שהסתיים.  ר:"יו –יואל לביא 

הזה הוא ישות משפטית עצמאית מול המתנ"ס  המתנ"ס מוטי יצחקי:עו"ד  18 

 19 השני, אם נעשה הסכם, כל אחד בנפרד.

או.קי. יש עוד משהו שרציתי בעצם לאמת את הדברים כי  פאיז מנסור: 20 

הם רצו  play globalשיש פרויקט שנקרא  מרוטרי נודע לי  21 

לעשות פה שתי קבוצות של נערים ערבים ויהודים, על  22 

. יש תורמים אמריקאים שמוכנים לממן מנת לשחק בייסבול 23 

 24 אמוריםאת המדריך והתלבושת. והילדים בפרויקט הזה 

שקל. מדובר על שתי  120לשלם השתתפות עצמית של  25 

כל קבוצה. קבוצות מעורבות. הבנתי  20עד  12קבוצות,  26 
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שמטבע הדברים הם זקוקים למגרש. הבנתי שהעירייה  1 

שקל  500מעמידה תנאי להפעלת הפרויקט הזה, לשלם  2 

לשעה עבור המגרש, עבור האימון. השאלה שלי אם זה  3 

נכון ואם אפשר  לבוא לקראתם, מה עוד שזה דבר חשוב,  4 

שהעירייה יכולה להיות שותפה לו. שיפעילו את זה. כי  5 

חבל שיש תורמים, זה פרויקט לשנה. יעלה להם הרבה  6 

שקל לשעה. אם  500כסף וחבל שנפסיד את זה בגלל  7 

 8 תם.אפשר לבוא לקרא

 9 מה עוד?  ר:"יו -יואל לביא 

 10 זה בינתיים.  פאיז מנסור:

תראה, אני לא יודע על הפרויקט הזה ספציפית. אני כן  ר:"יו -יואל לביא  11 

יודע על משהו שאנחנו מנסים לקדם אותו עם עמותה  12 

שנתמכת על ידי סמי סגול.  עומד בראשה המנכ"ל  13 

נו אורנשטיין. לא זוכר את השם הפרטי שלו. איתם אנח 14 

מקדמים פרויקט כזה משותף של כדורגל של קובצות  15 

מעורבות יהודים ערבים. אנחנו באמצע המהלך הזה. יש  16 

הצעה שלהם. אני כבר נפגשתי איתם פעמיים. יש הצעה  17 

שלהם שעכשיו מבקשת שאנחנו נעמיד לרשותם מקום.  18 

בתמורה לשירותים שהם יתנו, המקום יעמוד לרשותם  19 

א חינם במערכת העירונית. חינם. אז אין דבר כזה שנקר 20 

אם תסתכל בהסכם של המתנ"ס הוא הסכם שבא לקבל  21 

זכות תפעול אבל יש איזה  מקבליםשיהיה פה תמורה.  22 

שהיא תמורה. יכול להיות שאנחנו נצליח, אני עוד לא יודע  23 

את הפרטים כי זה עוד לא סופי, שי איזון בין ההשקעה  24 

יו שלהם למה שאנחנו נותנים להם כדי שהילדים יה 25 

מסובסדים, כדי שכמות הכסף של המשתתפים תקטן. זה  26 
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 1 באמצע דיונים על זה.

 2 והפרויקט הספציפי הזה?  פאיז מנסור:

שמעתי על הפרויקט הזה. אני פעם ראשונה שומע.  לאאני  ר:"יו -יואל לביא  3 

זוכר איך קוראים לאגודה הזאת, אני רק זוכר את  לאאני  4 

ים אישיים. לפני השמות של האנשים, הם היו בשני מפגש 5 

 6 יומיים קיבלתי מסמך מסודר, אני חשוב שהעברתי אותו, 

אני הבנתי שהם דיברו עם מחלקת הספורט, בעניין הזה  פאיז מנסור: 7 

שאני מעלה. אם זה נכון או לא, אני לא  יודע.  זה עלה  8 

 9 ? רון ניסים

 10 אם פניתם בצורה מסודרת,  :ניסים רון

 11 לא. אתה מכיר? ר:"יו -יואל לביא 

 12 השיבו לך שצריך לשלם על,  ניסים רון:

 13 כסף זה בורר,  לשלםצריך  שמתקניםעל זה  ר:"יו -יואל לביא 

ואין אפשרות לפטור אותם? זה פרויקט לשנה, זה הרבה  פאיז מנסור: 14 

 15  .כסף. זה תורמים בסך הכל

אין מצב שאנחנו יכולים לתת מתקן ללא תמורה. אין מצב  ר:"יו -יואל לביא  16 

 17 כזה. 

 18 אמרתי להם שיפנו במכתב אליך.  :רון ניסים

אני עוד לא ראיתי. אבל אתה זוכר את אלה של אורנשטיין  ר:"יו -יואל לביא  19 

מהפועל תל אביב. אתה זוכר את השם של הקבוצה הזאת,  20 

של העמותה שלהם? יש שם מוטי אורנשטיין, הוא  21 

המנכ"ל, היה גבי צדוק,  איך קוראים לקבוצה שעושה את  22 

ל? כי זה השם שלהם.  טוב. הלאה. לא זה עם הכדורג 23 

 24 יודע לענות. אנחנו עושים עם עמותה אחרת 

השאלה אם יש אפשרות בכל זאת, לעשות את זה משותף  פאיז מנסור: 25 

כאילו העירייה שותפה לזה, שתהיה, ואז נתגבר על  26 



 3/2016-14מן המניין מס'  ישיבת מועצה                 

 17.2.2016מיום                                                                                                          

 

 
 
21 

 1 הבעייתית אם יש כזו.   הבעיה

ליפים אתנו מפעלי תרבות. ככה הם נקראים אלה שמח ר:"יו -יואל לביא  2 

מסמיכם זה מפעלי תרבות וזה המטרה שלהם. אגב הם  3 

נותנים חוץ מאשר כדורגל, הם נותנים גם שיעורי עזר, וגם  4 

 5 מי שצריך הזנה ותמיכות רווחה הם גם נותנים. 

אני חושב שזה מוקדם עדיין. לפי דעתי בואו לא נשים  אבו גאנם:עמאר  6 

תבוא,  מסמכים בעגלה לפני שהיא יצאה בכלל. כשההצעה 7 

אתם תשקלו, אתה תשקול את העניין ואיך אומרים לפי  8 

 9 ההצעה, 

. אנחנו בשלב של  PLAY BALLלא ראיתי דבר כזה שנקרא  ר:"יו -יואל לביא  10 

 11 . יש הצעה שלהם. הם העבירו הצעה.מספר דיונים

טוב. אני אעביר לאנשים שדיברו איתי, שיעבירו הצעה או  פאיז מנסור: 12 

 13 בקשה מסודרת .

 14 עוד מישהו שרוצה תכנים?  ר:"יו -יא יואל לב

 15 אני רוצה את השאילתה שלי התייחסות.  יאיר דידי:

 16 קדימה.  ר:"יו -יואל לביא 

הסעיף הוא וועדת הנחות. סעיף ה. הוא הסעיף אשר  יאיר דידי: 17 

וועדת הנחות דנה בו. ישנם משלמים שיש לגביהם  18 

הסברים וישנם שאין לגביהם הסברים. ברצוני לדעת מדוע  19 

 20 אין הסברים ומאיזה סיבה נתנו להם את ההנחה לכל אחד. 

מאחר שאני יו"ר הוועדה,  יש הסברים לכולם. תדפדף דף  מוטי יצחקי:עו"ד  21 

 22 ותמצא את הכל בפרוטוקול. תסתכל. 

 23 לא לכולם. אמרתי לחלק.  יאיר דידי:

אמרתי לך, לאלה שאתה צילמת בשאילתה, וצירפת, כולם  מוטי יצחקי:עו"ד  24 

 25 עם נימוקים. העמוד הבא, נמצאים 

 26 תסתכל רגע את השאילתה.  יאיר דידי:
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 1 את השאילתה ראית. העמוד הבא והעמוד אחריו.  מוטי יצחקי:עו"ד 

מיליון,  6.7 מיליון 6עם הזה. ומה זה הסכומים האלה,  יאיר דידי: 2 

 3 הוחלט לקיים דיון בנפרד.

רים נמצאים לגבי השאילתה הראשונה שלך, עניתי. ההסב מוטי יצחקי:עו"ד  4 

בעמוד הבא ובעמוד אחריו. תסתכל לפי ראשי התיבות  5 

 6 ותראה שהם קיימים. רק תקרא את זה. 

לגבי ההצעה לנושא של פורום של הוועדה, לתשומת ליבך,   7 

הפורום חוקי על פי הפקודה. דהיינו אם יו"ר או ממלא  8 

 9 מקומו, יועץ משפטי ורווחה. 

זה חוקי או לא? למה לנענע  יועץ משפטי יכול להגיד לי אם יאיר דידי: 10 

 11 את הראש, תגיד כן הוא חוקי. אני רוצה יועץ משפטי, 

 12 כשאני אפנה אליו, הוא יענה.  מוטי יצחקי:עו"ד 

 13 למה? אבל גם אני מותר לי לפנות אליו,  יאיר דידי:

 14 לא. תקרא,  מוטי יצחקי:עו"ד 

 15 למה? הוא לא שלך פרטי.  יאיר דידי:

 16 י פרטי. תקרא, הוא לא של מוטי יצחקי:עו"ד 

 17 נכון.  יאיר דידי:

תקרא את הפקודה של מי שיו"ר  באותה העת, רשאי  מוטי יצחקי:עו"ד  18 

 19 לא להשיב.  אולהורות לאחד מהמנגנון להשיב 

כן. אבל ייעוץ משפטי חייב לתת לכל חבר מועצה ולכל  יאיר דידי: 20 

 21 עובד בזמן אמת. 

 22 דיברתי אתך,  לא דיברתי אתך על ייעוץ משפטי. עו"ד מוטי יצחקי:

 23 אז ייעוץ משפטי הוא צריך לתת לי עכשיו. יאיר דידי:

 24 דיברתי אתך על ישיבת מועצה.  מוטי יצחקי:עו"ד 

תראה, זה מוכיח שאתם גם עליו שולטים ואתם אומרים  יאיר דידי: 25 

 26 לא. 
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 1 תשמע אם אתה מתקשה לקרוא פרוטוקול,  מוטי יצחקי:עו"ד 

 2 ם,אני לא מתקשה לקרוא כלו יאיר דידי:

 3  .ואתה מעלה שאילתה בגלל שלא קראת מוטי יצחקי:עו"ד 

אבל אם אתה אומר שהקוורום הוא חוקי, שהוא יגיד לי  יאיר דידי: 4 

חוקי, אני אקבל את זה, אני אשב. אתה לא יועץ משפטי,  5 

 6 אתה אסור לך לתת חוות דעת בכלל. 

 7 אני היו"ר,  מוטי יצחקי:עו"ד 

 8 את זה יותר טוב מכולם.  אתה עורך דין ואתה יודע יאיר דידי:

אני היו"ר של הוועדה, הצהרתי לפרוטוקול שהפורום הוא  מוטי יצחקי:עו"ד  9 

 10 חוקי 

 11 אבל אתה לא יועץ משפטי.  יאיר דידי:

 12 אני הצהרתי. מוטי יצחקי:עו"ד 

 13 מה זה הצהרת? מי אתה, אבל?  אתה יועץ משפטי?  יאיר דידי:

 14 אל תגיד לו מי אתה.  ר:"יו -יואל לביא 

 15 לא. לא. אני אגיד לו מי אתה.  יר דידי:יא

 16 אל תגיד לו את זה.  ר:"יו -יואל לביא 

הוא אסור לו, הוא גם יודע שאסור לו לעשות את זה. אסור  יאיר דידי: 17 

 18 לו לעשות חוות דעת, בכלל חוות דעת משפטית. 

תמשיך ככה לפגוע בכל אחד,  אני מתריע תקשיב, אתה  ר:"יו -יואל לביא  19 

 20 יא אותך החוצה. בך, אני אוצ

 21 ואני לא אצא.  יאיר דידי:

 22 אל תצא.  ר:"יו -יואל לביא 

 23 נו, מה?  יאיר דידי:

 24 אל תצא.  ר:"יו -יואל לביא 

 25 למה מה? כשחושבים ש, זה מה שקורה? זה ההתמודדות יאיר דידי:

 26 שלכם עם שחיתות? 
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 1 אתה מדבר על שחיתות?  ר:"יו -יואל לביא 

 2 אני כן.  יאיר דידי:

 3 אתה יכול להצביע על שחיתות?  ר:"יו -א יואל לבי

 4 המון.  יאיר דידי:

 5 אני יכול לדבר עליך. ר:"יו -יואל לביא 

 6 תדבר, אין לי בעיה, אני יכול גם לדבר עליך. יאיר דידי:

 7 אתה יכול לדבר עלי?  ר:"יו -יואל לביא 

 8 כן.  יאיר דידי:

 9 פתח! ר:"יו -יואל לביא 

 10 פתח?  יאיר דידי:

 11 כן. פתח. ר:"יו -יואל לביא 

אדוני מה עם תעבורה? מה עם אליעזר פישמן, מה עם  יאיר דידי: 12 

 13 איילון? 

 14 מה איתם?  ר:"יו -יואל לביא 

 15 מה איתם? שימוש חרוג, מה שאתה רק רוצה.  יאיר דידי:

 16 לא. לא. תגיד, מה איתם.  ר:"יו -יואל לביא 

 17 מה איתם, היתר בניה זמני, לצמיתות יאיר דידי:

 18 מה זה? על מי אתה מדבר?  ר:"יו -יואל לביא 

 19 אני מדבר על אליעזר פישמן, דורון הלפרין.  יאיר דידי:

 20 מי זה אליעזר פישמן.  ר:"יו -יואל לביא 

 21 אתה לא יודע גם מי הוא. תבדוק ותבוא אלי.  יאיר דידי:

 22 אני צריך לבדוק?  ר:"יו -יואל לביא 

 23 כן.  יאיר דידי:

 24 יד לי. לא. אני רוצה שתג ר:"יו -יואל לביא 

 25 יואל, אתה גם אין לך את ההיתר בניה הזה.  יאיר דידי:

האם אתה טוען שראש העיר מעורב בשחיתות עם דורון,  מוטי יצחקי:עו"ד  26 
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 1 איך קראת לו? 

 2 , ןלא. אני לא טוע יאיר דידי:

 3 דורון הלפרין.  ר:"יו -יואל לביא 

 4 ?יןהאם ראש העיר מעורב בשחיתות עם דורון הלפר מוטי יצחקי:עו"ד 

 5 אתה רוצה  להקניט אותי? אל תקניט אותי.  יאיר דידי:

אתה מודע לזה שאין לך עכשיו אינפורמציה, וצעקת.  ר:"יו -יואל לביא  6 

 7 .וצעקת: ראש העיר מעורב בשחיתות

וצעקתי, תתבע אותי אדוני. תתחיל לתבוע, הגיע הזמן  יאיר דידי: 8 

 9 .שתתחיל לתבוע

 10 ולהשמצות האלה.  תעשה סוף להפקרות הזאת  שמעון שלוש:

 11 תתבע, כן, תתבע. מתי תתחיל לתבוע?  יאיר דידי:

 12 )מדברים ביחד(

דרך אגב, אתה לא בדיוק ראוי להתייחסות. לא צריך  מוטי יצחקי:עו"ד  13 

 14 לבזבז עליך בתביעה, יכול להיות שיום אחד נעשה ואתה, 

אמרת למה אתה לא ראוי. אני פעם אמרתי לך, לא אחזור  יאיר דידי: 15 

 16 כי החבר שלי ביקש לא לעשות את זה.  על זה,

שופט רואה אותך באולם שלו, הוא יוצא החוצה לבכות  ר:"יו -יואל לביא  17 

 18 מבושה, שאתה חבר מועצה. 

? אני מייצג חלק מהציבור. מה  מה אני אעשה שהוא יבכה יאיר דידי: 19 

זה, זה רמלה. אני מייצג אותם. מה לעשות.  אתה יכול  20 

 21 ל  בחרו בי. להגיד מה שאתה רוצה, אב

 22 נספר גם איך אתה מייצג את אביך פה?  ר:"יו -יואל לביא 

 23 איך אני מייצג את אבי, מה הבעיה של אבי?  יאיר דידי:

 24 איך קברת אותו במגורים שלא ראויים? לדבר עליך קצת? ר:"יו -יואל לביא 

 25 מה זה קשור? מה זה קשור,  יאיר דידי:

היום? תעבורה היתה על סדר  תעבורה היתה על סדר ר:"יו -יואל לביא  26 



 3/2016-14מן המניין מס'  ישיבת מועצה                 

 17.2.2016מיום                                                                                                          

 

 
 
26 

 1 היום? בוא תגיד לי מה הבעיה שלי בתעבורה. 

 2 היית בניגוד עניינים שמה?  יאיר דידי:

 3 הייתי בניגוד עניינים? תמנה אותם.  ר:"יו -יואל לביא 

 4 היית דירקטור בממן?  יאיר דידי:

 5 נו, אז מה?  ר:"יו -יואל לביא 

 6 רבה מיסים? ויתרת להם על מיליון שקל או ה יאיר דידי:

 7 על כמה ויתרתי?  ר:"יו -יואל לביא 

 8 על מיליון שקל.  יאיר דידי:

 9 על מיליון כאלה או מיליון כאלה?  ר:"יו -יואל לביא 

לא יודע. אתה ספרת. אני ניזון מהכתב ליכטמן שכתב את  יאיר דידי: 10 

 11 זה. 

מאה אחוז. יש לך מסמך וליכטמן  הולך אתך למשרד  ר:"יו -יואל לביא  12 

 13 ם, הפני

 14 למה לא תבעת אותו?  יאיר דידי:

 15 את מי? את ליכטמן?  ר:"יו -יואל לביא 

 16 א ליכטמן. כן. הוא מחכה עד היום לתביעה, דרך אגב.  יאיר דידי:

 17 מי?  ר:"יו -יואל לביא 

 18 אדון ליכטמן.  יאיר דידי:

בטח, אתה בקשר אתו. אתה מבין מי מזין אותו? תסתכל  ר:"יו -יואל לביא  19 

 20 אותך. על מי מזין 

נו, מה קרה? מה זה תסתכל מי מזין. מה קרה? אני לא  יאיר דידי: 21 

 22 יכול 

 23 אתה הרי בושה בהתנהגות שלך, בחייך.  ר:"יו -יואל לביא 

 24 איך? יאיר דידי:

 25 אתה בושה בהתנהגות שלך.  ר:"יו -יואל לביא 

 26 מה אתה אומר? ואתה לא בושה?  יאיר דידי:
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בתי משפט על דברים פליליים? תספר כמה פעמים היית ב ר:"יו -יואל לביא  1 

 2 פה לציבור. 

 3 המון פעמים.  יאיר דידי:

המון פעמים. כמה פעמים אני הייתי על נושא פלילי? כמה  ר:"יו -יואל לביא  4 

 5 פעמים הייתי בחקירה פלילית? 

 6 לא יודע.  יאיר דידי:

 7 אז איך אתה יכול להשוות את עצמך אלי? במה?  ר:"יו -יואל לביא 

 8 מה הקשר?  יאיר דידי:

מה עשית במדינה הזאת? בחייך, תסתכל עליך, עלוב נפש  ר:"יו -יואל לביא  9 

 10 אתה. 

תראה לאיזה דרגה ירדת. עלוב נפש. נחזיר אותך באמת  יאיר דידי: 11 

 12 אחורה? 

 13 אתה יכול להחזיר אותי אחורה?  ר:"יו -יואל לביא 

לך.  כן. אני יכול להחזיר אותך, אבל אני לא ארד לרמה ש יאיר דידי: 14 

 15 אתה ירדת די נמוך. 

 16 , מספיקבבקשה  מוטי יצחקי:עו"ד 

 17 בסדר, מספיק ללקק, נו יאיר דידי:

לא ראיתי ולו דבר קטן שעשית לטובת הציבור. אתה רק  שמעון שלוש: 18 

 19 עירייה, לתבוע בראש העיר, את המנסה כל הזמן לתבוע 

 20 בוא אני אגיד לך מה עשיתי.  יאיר דידי:

ילו לא פסיק, לא מכוחך ולא מעצמך לטובת לא עשית אפ שמעון שלוש: 21 

 22 הציבור. אתה רק יודע לברבר ולברבר, 

 23 )צעקות. לא ניתן לתמלל(

 24 גבי, אתה מבזבז זמן על בן אדם חצוף, ר:"יו -יואל לביא 

אני חושב שגם אתה מבייש את החברים שלך, מימינך  שמעון שלוש: 25 

 26 מאיך שאתה מתנהג.  מתביישיםומשמאלך. הם 
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 1 שיגידו את זה.  יאיר דידי:

 2 הוא מתבייש. הוא שותק.  שמעון שלוש:

 3 אתה מתבייש?  יאיר דידי:

 4 הוא לא יכול להגיד, הוא מתבייש בך.  שמעון שלוש:

אתה יודע מה הוא ענה לי? אתה לא יכול לדבר בשמו. לא  יאיר דידי: 5 

 6 אתה וגם לא בשמו. 

ד אני אומר לך מה ההרגשה שלו. אתה מבייש את, תלמ שמעון שלוש: 7 

ממנו להתנהג. תיקח דוגמה. שיש לו משהו להעיר הוא  8 

 9 יודע להעיר. יש לו תרבות דיבור. 

 10 גם לי יש.   יאיר דידי:

 11 )צעקות(

אדוני, אני חלק מהציבור הרמלאי, אין מה לעשות. תקבלו  יאיר דידי: 12 

 13 את זה איך שזה. 

 14 היה חבר אופוזיציה, היה יו"ר שמעון שלוש:

שנה לא  20זיציה, שלא מבקרת. באופו מגניםאתם  יאיר דידי: 15 

מבקרת. אבל מה בא יאיר דידי, מבקר אתכם, ויועצים  16 

, העפתם 14-משפטיים, החלפתם אותם צ'יק צ'ק את כל ה 17 

אותם אחרי הביקורת שעשיתי. את אדון מנהל כוח אדם,  18 

אדון שפירא, קיבלתם אותו לעבודה, אויויוי אפילו ביקשתי  19 

רר בסוף? שהבן ממנו אישור על תעודת יושר. מה מתב 20 

אדם התעסק בחשבוניות פיקטיביות אז הוא הלך הבית.  21 

אתה מבין? אני מבקר, ואז יוצא דברים. אז זה לא נוח  22 

שנה, הכל זורם. אתם  20שנה , 22 רגיליםלהם. זה  23 

מצביעים, רבותי, זה לא יקרה עוד. אתם גם תלכו לחיוב  24 

 25 אישי, תאמינו לי. כל מי שמצביע בעד. 

 26 דקה, באמת.  ר:"יו -יואל לביא 
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 1 דידי, אני יכול לשאול אותך משהו?  רונן מושייב:

 2 תן לו, הוא מייחס לעצמו כתרים לא רציניים.  ר:"יו -יואל לביא 

 3 לא רציניים?  יאיר דידי:

שפירא הלך בגלל זה? אם הייתי רוצה לספר לך על מה  ר:"יו -יואל לביא  4 

ייתי שפירא הלך, אם הייתי רואה בך שותף לניהול עיר, ה 5 

מספר לך מה הסיבות שהניעו אותי להזיז את שפירא  6 

 7 מכאן. 

דידי, תן לי שני משפטים, אם אפשר. יש לנו גם זכות  אבו גאנם:עאמר  8 

לדבר כמוך. רבע אפילו. א' אני רוצה לשאול מה לגבי בית  9 

ריש, שאני רואה שזה נדחה בגלל תקציבים וזה א'וגספר ב 10 

 11 יה בית ספר מקיף.כאילו לא נוכל לא יה 2017-לא יהיה ב

 12 אנחנו.  2016אנחנו לא יודעים. ספטמבר  2017 ר:"יו -יואל לביא 

 13 . אין סיכוי, 16-טוב, אנחנו ב אבו גאנם:עאמר 

 14 2016אתה שואל אותי. בספטמבר  2017אז אני אומר, על  ר:"יו -יואל לביא 

 15 אנחנו יודעים שזה לא יהיה. 

קודם כל להגיד תודה  הנושא השני שאני רוצה באמת, אבו גאנם:עמאר  16 

לעיריית רמלה, בכל זאת עם כל הבלגן הזה, והרעש,  17 

שמצאה לנכון להבליט את קבוצת המתנדבים אצלנו,  18 

הנהדרת, שילדים, זקנים, מבוגרים, כולם, שהם באים  19 

באמת רוצים להבליט עיריית רמלה ולתת מזמנם וגם  20 

מכספם. תודה לכל הצוות. אני רוצה גם להגיד תודה  21 

היא בפינה ושה עבודה נהדרת וע היאושלמי ירלהילה  22 

וכמעט אף אחד לא שומע אותה.  אני חושב שהגיע הזמן  23 

שבמקום להתעסק כל הזמן עם הרעשים וזה, קצת לעשות  24 

 25  .גם לעיר שלנו. ותודה לכם

 26 עוד מישהו?  ר:"יו -יואל לביא 
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 1 אני לא סיימתי. יש לי עוד סעיפים. על הנסיעה לגיאורגיה  יאיר דידי:

 2 דקות.  10יש לך  ר:"יו -אל לביא יו

 3 מה, שעה הוא מדבר.  שמעון שלוש:

דקות. יש  10זה היה קריאות ביניים. אני לא יודע אם זה  יאיר דידי: 4 

קודם כל, איזה לי את הנושא של הנסיעה לגיאורגיה.  5 

מחלקה הצוות נוסע? האם זו טיסה במחלקה ראשונה או  6 

פה כזאת של ? אם זה מקובל בכלל לנסוע בתקו תיירים 7 

, כי  אם זה יחסי גומלין או עיר תאומה, זה ראוי תגירעונו 8 

לעשות בעיר עשירה, לא כמו רמלה. אנחנו לא עשירים.  9 

למה גברת המנכ"לית צריכה להצטרף? היא בתפקיד  10 

ביצועי בכלל.  אני חושב שאת הכסף הזה היה כדאי  11 

להשקיע בילדים שלנו, עדיף מאשר להתחיל לצאת לאיזה.  12 

ית נוסעת? בסדר. גלית כהן נוסעת? רשום המנכ"ל 13 

המנכ"לית. לא?  לא משנה לי, אבל נוסעת מישהו בתפקיד  14 

 15 ביצועי. זהו. 

 16 ? וייסעמה את המציע, שלא  אבו גאנם:עמאר 

חבל על הכסף. שיענה לי, באיזה מחלקה בטיסה הם  יאיר דידי: 17 

נוסעים. כמה זמן הם נוסעים, לא רשום. רוצים לאשר,  18 

 19 לאשר. על הכיפק, לבריאות. כמה זמן? אנחנו רוצים 

ממתי הם נסעו בביזנס?  אם אתה יכול להגיד באמת  ניסים פנחסוב: 20 

 21 שהם,

 22 לאדרך אגב, למה חברי האופוזיציה לא יוצאים? אני  יאיר דידי:

מבין שצריך אני רוצה, אבל פעם אחרונה יצא? בכל נסיעה  23 

 24 10לצאת חבר אופוזיציה. אני לא רוצה. אני אומר את זה 

 25 פעמים. 

 26 למה? יש לך צו עיכוב יציאה מהארץ?  שמעון שלוש:
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לא. אין לי. למה זה מצחיק? אין לי צו עיכוב יציאה  יאיר דידי: 1 

 2 מהארץ. 

 3 זה רק שאלה של זמן.  ר:"יו -יואל לביא 

 4 לא. זה לא שאלה של זמן, ולא יהיה גם. אל תדאג.  יאיר דידי:

 5 ל,אני דואג? אני נוסע  ר:"יו -יואל לביא 

אם אני ארצה לנסוע לקזינו אדון שלוש, תאמין לי אני אצא.  יאיר דידי: 6 

 7 אין בעיה. 

אדוני ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגן,  מיכאל דרעי: 8 

המנכ"לית, שהשם יצליח אותה בתפקידה, אמן כן יהיה  9 

רצון. חברי המועצה והקהל הקדוש שנמצא פה.  אני כבר  10 

 11 .תני לא נגד ביקורבכמה ישיבות נמצא פה. פשוט א

אני בעד ביקורת אבל ביקורת שבונה. לא של השמצות.                                12 

למה? יש גמרה במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', שמה  13 

אלעזר ונכנסו תלמידיו  רביהגמרה אומרת: כשחלה  14 

לבקרו, הם לא ביקשו ברכה. הם ביקשו דרך על מנת  15 

מה אמר להם הרב הנערץ . ואשיזכו בה לחיי העולם הב 16 

? הדבר הראשון זה  שלהם, והאהוב שלהם רבי אלעזר 17 

היזהרו בכבוד חברכם. מורי ורבותי, אנחנו לא מבינים אולי  18 

את המושג הזה שנקרא היזהרו בכבוד חברכם. בגמרה  19 

בד, פ"ה כתוב שם במפורש שעבירות בין אדם  במסכת 20 

לפני,  לחברו אם לא בא וריצה אותו בערב יום הכיפורים או 21 

( אני לא 0:57:13הוא יכול לעמוד כל יום הכיפורים ולא ...) 22 

 23 באתי להטיף אבל אנחנו כבר לא יכולים ל שמוע השמצות

מכאן ומכאן. ואנחנו לא יכולים לשמוע דברי לשון הרע. אם  24 

יש דברים בגו, בבקשה, אפשר להביא ואפשר להגיב.  25 

אפשר להראות הכל. אבל להמשיך ולשמוע השמצות?  26 
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ו שותפים לזה, אנחנו חברי המועצה. אנחנו שותפים אנחנ 1 

לנושא שנקרא בין אדם לחברו. אז אנא מכם, בואו נקיים  2 

ישיבות ענייניות. כל המטרה זה לקידום העיר ולטובת  3 

העיר, ואם אנחנו מתכנסים פה פעם בכמה זמן על מנת  4 

לשמוע השמצות מכאן ומכאן, אז מורי ורבותי, מה הועילו  5 

 6 תהיו ברוכים. חכמים בתקנתם? 

 7 תודה על הדברים.  ר:"יו -יואל לביא 

לפני כמה  דמעניין שראש העיר השמיץ את אבו עביי יאיר דידי: 8 

 9 ים, לא העלית את זה. עכשיו זה קפץ לך. שחוד

מים אתה אומר אלוהי נצור לשוני מרע י 3הרב מיכאל?  ר:"יו -יואל לביא  10 

 11 פה.  אצל כמה אנשים המוטבעושפתי מדבר מרמה. זה לא 

 12 אדוני ראש העיר, דיברתי כללית.  מיכאל דרעי:

אני הערתי, אמרתי לך, כשהיה אופוזיציונר שלמה אזולאי,  שמעון שלוש: 13 

היינו שומעים ביקורת שלו רבע שעה וכולם סותמים  14 

ונהנים, וגם לוחצים לו י ד וצוחקים. היה ביקורת. הוא היה  15 

על עובר  הואאדם אינטליגנטי. הוא ידע איך לבקר.  16 

 17  .החומר

אז מה אתה רוצה רק אינטליגנטים במועצה? תקבל גם לא  יאיר דידי: 18 

 19  .אינטליגנטים אדוני. יש גם כאלה

 20 עכשיו?  טסטנדאפיסהחלטת להיות  

 21 תלמד את החומר,  שמעון שלוש:

 22 שני מצבי ביקורת יש. אחד בונה ואחד הורס.  ניסים פנחסוב:

 23 אתה, משהו.  טאינטליגנאויויוי איזה  ר:"יו -יואל לביא 

 24 אתה אינטליגנט! יאיר דידי:

 25 אתה לא יודע שאתה עושה בושות לעצמך לא רק למועצה.  שמעון שלוש:

אני לא עושה בושות לעצמי. אני משרת את הציבור ששלח  יאיר דידי: 26 
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 1 אותי, נקודה. 

 2 נכון. בואו נכנס,  ר:"יו -יואל לביא 

בלנו באמצע מכתב אני רוצה להגיד משפט אחד אדוני. קי מיכאל וידל: 3 

, אני לא מכיר את המשפחה, באמתגילוי, אני רוצה  4 

מר, אבל אני מעריך מאוד את מה שהם אמשפחת אבו ע 5 

כתבו, אני רוצה לברך אותם, כל הכבוד, במיוחד בזמנים  6 

 7 הייתיהאלה, דבר שחשוב מאוד, אני מקווה שכולם קראו. 

 8 מוכן להתנדב לקרוא את זה, התרגשתי, כל הכבוד. 

תוך כדי דברי "ההספד" הובאה חוות דעת חתומה של  ר:"יו -לביא יואל  9 

היועץ המשפטי.  אז אני מתקן את עצמי, בעקבות דברי  10 

והמוסר שבתוכנם. אבל העביר היועץ המשפטי  התוכחה 11 

את חוות דעתו על וועדת ההנחות ותפקודה, ההרכב שלה.  12 

מתוך הדברים האלה, מתוך חוות דעתו המנומקת,  13 

ה שמה שהצהיר פה עו"ד מוטי יצחקי נכון והמפורטת, עול 14 

 15 ותואם את ההוראות של תקנות העירייה. 

הדבר השני, למנגנן העירייה התווספה מנהלת מחלקת   16 

 17 משאבי אנוש, אנחנו מאחלים לה הצלחה. 

תוסיפו לפרוטוקול: בעקבות הערות של חבר המועצה,    18 

המשלחת לג'ורג'יה, עברה ממחלקת העסקים והמחלקה  19 

, למחלקת תיירים.  על הנושא של התיק, מישהו  הראשונה 20 

רוצה להוסיף סעיף שהוא נתן משהו להצבעה? אין  21 

 22 הפרדות? 

 23 על כל נושאי סדר היום פרט לוועדת משנה לתמיכות,  

 24 13 מי בעד אישור הנושאים? 

 25 3 מי נגד? 

 26 אני מודה לכולם. אני יוצא מהמשך ההצבעה.  
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שני הנושאים האחרונים: פרוטוקול  אני מעלה להצבעה את מוטי יצחקי:עו"ד  1 

וועדת תמיכות מקצועית ופרוטוקול וועדת משנה לתמיכות  2 

 3 שבעצם עוסקים באותו הדבר

 4    12-מי בעד 

 5  3 -מי נגד 

 6 יואל לביא . 1 –לא השתתפף בהצבעה  

 7 תודה רבה, הישיבה הסתיימה.  

 8 

 9 

 10 הישיבה ננעלה

 11 

 12 

 13 יואל לביא                       עו"ד רעות שדה                                

 14 ע/ מנכ"ל                                                           ראש עירייה   

 15 


