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 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 . אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצהערב טובר :"יו -יואל לביא 

 3 על סדר היום הצעות החלטה.  13/2016- 14

 4 ביולי.  19מיום  5/2016-14פרוטוקולים ועדת הנהלה מס' 

 5 ביולי. 19מיום  8/2016-14ועדת כספים מס' 

 6 .2016ביולי  31מיום 9/2016-14כספים מס'  פרוטוקול ועדת

 7 ביולי. 17מיום  2/2016-14פרוטוקול הקצאת מקרקעין 

 8  1/2016-14פרוטוקול הוועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 

 9 ביולי. 26מיום 

תוספת לישיבת המועצה, קודם כל האם זה התקבל אצלכם הדפים  10 

. יש עוד . מונח אצלכם? זה התוספת2016באוגוסט  9האלה? מיום  11 

סעיף אחד בתוספת זה ערבות שהיא לא מופיעה פה, ערבות, שמעון,  12 

 13 ביתר תל אביב רמלה?

 14 כן, ביתר תל אביב רמלה.  שמעון שלוש :

 15 על איזה סכום?  ר :"יו -יואל לביא 

 16 מיליון.  1,300 שמעון שלוש :

 17 מיליון. הלאה.  1.3אוקי.  ר :"יו -יואל לביא 

 18 רה התקציבית. הערבות היא לבק שמעון שלוש :

 19 בנושאים לפני שאני נכנס לנושא של סדר היום.  ר :"יו -יואל לביא 

וידל, זה טעות שלי שלא נכנס, אני רואה שאתם  רעות שדה : 20 

לתוספת למועצה מתלחששים, זה היה אמור להיכנס  21 

והיתה לנו טעות במזכירות שאני לוקחת אותה על עצמי  22 

ם נספח של זה, אוסיף את זה בפרוטוקול, אבל מחלקים לכ 23 

 24 שנה.  כמידיזה משהו שחוזר על עצמו 

 25 אוקי. ראיס אבו סיף, אתה רוצה להגיד משהו?  ר :"יו -יואל לביא 

 26  אניערב טוב לכולם, אני שמח שאני מצטרף לעירייה,  עו"ד ראיס אבו סיף :
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 1 מבין שאני צריך להישבע אמונים? 

אתה מבטיח לקיים אתה צריך להגיד משפט אחד קצר ש ר :"יו -יואל לביא  2 

 3 את הוראות החוק. 

 4 טוב. בהחלט. אוקי.  עו"ד ראיס אבו סיף :

 5 יש לך יותר מעותק אחד.  ר :"יו -יואל לביא 

מתוקף התחייבותי לשלטון החוק בישראל וכביטוי  עו"ד ראיס אבו סיף : 6 

לשאיפתי לשרת בנאמנות ובמסירות ובהגינות יושר את  7 

ה של העיר אני עו"ד תושבי העיר, לדאוג לקידומה ושגשוג 8 

מתחייב  14ראיס אבו סיף חבר מועצת עיריית רמלה  9 

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את תפקידי  10 

 11 במועצה. תודה רבה. 

 12 תודה רבה ובהצלחה.  ר :"יו -יואל לביא 

תודה רבה. רק מילה נוספת, נציג משפחת אבו עבייד  עו"ד ראיס אבו סיף : 13 

חנו רוצים להודות להם וברשות אמור להיות בישיבה אנ 14 

ראש העיר כשהם יגיעו אנחנו נקבל את הרשות ואז נודה  15 

 16 להם. תודה רבה.

טוב. כיוון שהזכרת אותו ועדכנת אותי אז אני ממשיך  ר :"יו -יואל לביא  17 

הלאה. במסגרת הנושאים היום אנחנו נציג תכנית אב  18 

לספורט שערך אותה זוריק, והיא כמובן תעבור לאישור.  19 

 20 1 -ושאים שהעירייה עוסקת בהם זה ההיערכות ל הנ

לספטמבר כל מה שקשור למנהלות חדשות שנכנסות  21 

גני ילדים  4ונקלטות בבתי ספר בימים אלה. בינוי של  22 

תוספתיים שכנראה לא יסתיימו לפחות אחד לא יסתיים  23 

בספק ואנחנו הכנו מקום חליפי. כלל  3בוודאות ועוד  24 

וכנות. אנחנו באמצע המערכות האחרות כנראה יהיו מ 25 

מחזור שלישי בקייטנות. שנת הלימודים אנחנו מאמינים  26 



 13/2016-14מן המניין מס'  ישיבת מועצה 

 9.8.2016מיום                                                                                                          

 

 4 

שחלק מבתי הספר ייהנו מתקציב נוסף ואנחנו באמצע,  1 

בעיצומה של גיבוש תכנית תוך הנחה שיהיה תוספת  2 

תקציב לעיר. היו פה שתי משלחות אחת מחו"ל משלחת  3 

מקנזס עסקה גם היא בתרומות או בתמיכות הכספיות של  4 

ס למערך לימודים ורווחה בעיר. היה פה ביקור של קנז 5 

ראש העיר מצרפת  ממש אחד מהפרברים של פריז בעצמו  6 

עדכון נוסף הוא אדם שיועץ אישי לראש ממשלת צרפת.  7 

תכנית מכבי אושרה מחדש בתכנית המתאר על ידי  8 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה. דיברנו בפעם הקודמת על  9 

ד"ר דוד גילת החל בעבודתו. מינוי שרופא וטרינר נוסף  10 

בהתחדשות העירונית יש שני דברים שהם חשובים לנו  11 

והם נמצאים בהליך טיפולי הראשון זה ניסיון לתיקון  12 

חקיקה להקמת ועדה מיוחדת שתטפל בהתחדשות  13 

העירונית ברמלה, ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה על פי חוק.  14 

או לחילופין, העברנו עקרונות התחדשות עירונית  15 

למתכננת המחוז לאישור ועל פיה היא תשמש  תכניות  16 

עתידיות של העיר. יש לנו מספר ביקורים צפויים, החשוב  17 

באוגוסט, מטה הדיור של מדינת  23 -שביניהם הוא ב  18 

ישראל יבוא לפה כדי לנסות לקדם את הנושאים. כיוון  19 

שאני ראיתי את אחיו של חסן אבו עבייד. אהלן קודם כל,  20 

 21 דבר איזה שהוא. הבנתי שרצו שת

 22 אני רוצה לדבר.  עו"ד ראיס אבו סיף :

 23 אז בבקשה תתחיל.  ר :"יו -יואל לביא 

אני קודם כל מודה לראש העיר, אני מודה על ההזדמנות  עו"ד ראיס אבו סיף : 24 

לשרת את תושבי העיר רמלה. קדם לי לתפקיד אדם מאוד  25 

ר מאוד יקר לכולנו בשם חסן אבו עבייד, אני וחסן אני מדב 26 
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עליו אני מתרגש מאוד, אני למדתי אתו בבית הספר  1 

ועברנו דרך ארוכה בחיים. אחד הדברים שאנחנו יכולים  2 

להעריך אדם זה שאתה רואה את האנשים שהיו בסביבתו  3 

של שייח' חסן המנוח ואני יכול להעיד שהלוויה של חסן  4 

היתה אחת ההלוויות הכי גדולות שאני ראיתי אותם בחיים  5 

ה מעיד על משהו זה מעיד על כמה אנשים שלי וזה אם ז 6 

אהבו אותו, ואני לא מדבר על רמלה בלבד, פשוט הגיעו  7 

עשרות אלפים של אנשים להלוויה הזו. הגיעו אנשים  8 

מהצפון ואנשים מהדרום, הגיעו אנשים מכל מקום. וחסן  9 

בתקופה שהוא שירת במועצה הוא עשה למען הקהילה  10 

אישית שנושא החינוך  ולמען הנוער, אני יכול להעיד עדות 11 

היה מאוד קרוב ללבו ותמיד הוא רצה שבתי הספר בכלל  12 

וגם בתי הספר במגזר שייזכו לתנאים שווים. הוא רצה  13 

לראות שבתי הספר מבחינת איך שהוא רואה את השקפת  14 

העולם שלו מתנהלים נכונה, הוא תמיד רצה לראות בכל  15 

ך מקום ועד הורים מתפקד ודואג לתלמידים והוא לא חס 16 

מזמנו לא רק בעיר רמלה אלא בהרבה מקומות ולכן מגיע  17 

לו מכולנו קודם כל שנזכור לו ונזכיר אותו בכל הזדמנות.  18 

אני בשמי ובשם כל החברים שלי  גם שהיו אתי בלימודים  19 

והמשפחה שלו אני מתכבד להזמין את אחיו, השייח' אבו  20 

רמזי אחמד אבו עבייד לקבל מאתנו מגן הוקרה על פועלו  21 

 22 חנו מודים לו ולמשפחה. תודה רבה. ואנ

 23 תודה רבה.  :אבו עבייד אבו רמזי

 24 זו תעודה שאנחנו מעריכים אותו וזה משהו ממש סמלי.  עו"ד ראיס אבו סיף :

 25 תודה רבה לכולם.  אבו רמזי אבו עבייד:

 26 עוד מישהו מהחברים שרוצה להתייחס לומר משהו?  ר :"יו -יואל לביא 
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 1 ה להגיד משהו. ברשותך ראש העיר. אני רוצ עו"ד מוסא סאבא:

 2 בבקשה. כן.  ר :"יו -יואל לביא 

אני מצטרף לדברים החמים שאמר חברי ראיס, גם לגבי  עו"ד מוסא סאבא: 3 

זכרו של המנוח השייח' חסן, הוא היה איש שעשה המון  4 

למען העיר, איש שדאג ממש לנסות לשפר את פני העיר  5 

בו סיף הצלחה, במיוחד למגזר. אני מאחל לחברי ראיס א 6 

ראיס כולנו מעידים, אני בתור חבר למקצוע, הוא  7 

מהראשונים שדאג שלשכת עורכי הדין תגיע לרמלה, וזה  8 

דבר שנזקף לזכותו, זה דבר שלא היה ואני בטוח שגם  9 

בשאר התחומים הוא יעזור לנו ויתרום לעיר ובהצלחה  10 

 11 לכולנו. 

 12 תודה רבה.  ר :"יו -יואל לביא 

 13 תודה רבה לך.  : עו"ד ראיס אבו סיף

 14 עוד מישהו?  ר :"יו -יואל לביא 

 15 משפט אחד.  מיכאל וידל :

 16 כן. בבקשה.  ר :"יו -יואל לביא 

אני רוצה להצטרף לכל מה שאמרו חבריי למועצה על חסן  מיכאל וידל : 17 

אבו עבייד, הכרתי אותו באופן אישי, עבדתי אתו בשיתוף  18 

אני משתתף פעולה, ביקרתי אותו בימיו האחרונים ובאמת  19 

בצער המשפחה וכל המגזר על האבידה הזאת. תודה  20 

 21 רבה. 

טוב. אני מצטרף למה שכל החברים, ואני יכול להגיד על  עמאר אבו גאנם : 22 

שנה כמעט בית  45חסן רק שני משפטים, היה שכן במשך  23 

צמוד לבית, שיחקנו כדורגל אפילו בילדות. לא כל הזמן  24 

ל רוב הדברים אנחנו היה לנו בוא נגיד דברים מוסכמים אב 25 

שעה מתיישבים ומסדרים את הדברים בלי היינו אחרי  26 
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להיכנס לכאסח. את חסן כולכם מכירים לא צריך להוסיף  1 

הרבה, הוא עשה הרבה למען התושבים ודאג גם לשכנים  2 

וגם למשפחה הקרובה ועשה במינימום הזמן שהיה לו  3 

לטובת כולם ובסוף אני גם מאחל לראיס הצלחה בתפקיד  4 

 5 משיך את דרכו של חסן. שי

 6 תודה רבה. עו"ד ראיס אבו סיף :

 7 טוב. עוד מישהו?  ר :"יו -יואל לביא 

מצטרפים כל חברי המועצה למילים החמות ומאחלים  שמעון שלוש : 8 

 9 הצלחה לראיס אבו סיף. 

 10 תודה רבה. עו"ד ראיס אבו סיף :

 11 אנחנו מאמינים שתעשה עבודה טובה.  שמעון שלוש :

 12 תודה רבה.  סיף : עו"ד ראיס אבו

אני כפי שאני הכרתי את חסן עליו נאמר מדבר מעט  : הרב מיכאל דרעי 13 

 14 ועושה הרבה. 

תודה רבה. אני אשלים את הדברים אני הבעתי בפני  ר :"יו -יואל לביא  15 

אחמד אחיו את תנחומיי. במהלך שלושת ימי האבל הבעתי  16 

את תנחומיי לאחמד ולבניו של חסן. נאמרו פה דברים  17 

י מסכים איתם ואני אוסיף רק משהו אחד בסיסי, אני שאנ 18 

אמרתי אותו בזמנו, הבחור היה נאמן לתפקיד או לייצוג  19 

של הקהילה המוסלמית בעיר. באף שיחה שלו אתי הוא לא  20 

נגע בנושאים אישיים הוא נגע רק בנושאים הקהילתיים  21 

הכלליים. מבחינה זאת אני שיבחתי ואני חושב שהוא היה  22 

לטרחה ועשייה למען המגזר. הדגש, כפי  דוגמה חיובית 23 

שאמרו פה קודם, היה נושא החינוך. אני מאחל לך  24 

 25 בהזדמנות זו קודם כל בריאות ואריכות ימים. 

 26 תודה רבה. עו"ד ראיס אבו סיף :
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באמת, קודם כל צריך ליהנות ואחרי זה כמה שאפשר  ר :"יו -יואל לביא  1 

ות להשפיע ואני מאחל לכם באמת שתשיגו את המטר 2 

שלכם. לפני שאנחנו  נכנסים לדיון אני ביקשתי, שלום לך,  3 

פגשתי את אחיך היום אני לא ידעתי שאני אפגוש את כל  4 

המשפחה, אז גם לך בריאות טובה. תציג בבקשה תכנית  5 

 6 שקפים.  7אב בבקשה. זוריק. לא הרבה שקפים, נדמה לי 

כם ייעוץ ערב טוב לכולם. אני זוריק ולדר מחברת ח זוריק ולדר:עו"ד  7 

מוניציפלי. זו החברה שנשכרה על ידי לערוך תכנית אב  8 

לספורט. תכנית אב לספורט זו תכנית אסטרטגית שנעשית  9 

זו תכנית שכל רשות היום שנה.  15 -ל  5בתקופה של בין  10 

במדינת ישראל מחויבת לעשות על פי משרד התרבות  11 

והספורט. התכנית נעשית בשיתוף עם המשרד, היא עברה  12 

ור המשרד, את אישור המפקחת גב' נבון. כמובן את איש 13 

שהתכנית נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם ניסים מנהל  14 

מחלקת ספורט ושאר המחלקות הנדסה וחינוך. ואני אציג  15 

בפניכם גם את התהליך שנעשה ואת עיקר ההמלצות של  16 

התכנית. אני אגיד לכם כזה דבר, אנחנו עושים את  17 

ות במדינת ישראל. לא רשוי 40 -התכנית הזאת למעלה מ  18 

היתה מחלקת ספורט ולא היתה רשות איפה שאני עשיתי  19 

את התכנית שלא נאמרו שם דברים טובים ואפילו טובים  20 

העיר באמת מהווה מאוד על העיר רמלה בתחום הספורט.  21 

איזה שהיא דוגמה, אני לא אומר את זה סתם בגלל שאני  22 

נמצא פה, אלא באמת כשמדברים על מנהלי מחלקות  23 

פורט מהצפון ועד הדרום, אם זה מועצות מקומיות ס 24 

אזוריות או עיריות, קודם כל, כולם מכירים את ניסים רון  25 

בתור פרסונה ומודל לחיקוי וגם מבחינת ההישגים של  26 
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העיר גם של הקבוצות וגם של הספורטאים ובמיוחד של  1 

מחלקות הנוער והתשתית שיש בעיר. לגבי העתיד אז  2 

אלף תושבים, יש קצב  80 -יש כ  אתם יודעים בעיר כיום 3 

התפתחות מאוד גבוה הן בשנים האחרונות וגם מבחינת  4 

העתיד של העיר, מבחינת פינוי ובינוי פיתוח שכונות וכו'.  5 

וגם התכנית הזאת, שאני מניח שיש כאן מס' עותקים  6 

ותוכלו לעיין בתכנית, התכנית מתייחסת כמובן לכל  7 

עבודה. תהליך הפיתוח העתידי. מבחינת התהליך של ה 8 

העבודה הוא היה תהליך של למעלה מחצי שנה. במסגרת  9 

תהליך העבודה הוקמה ועדת היגוי ראשית. הוקמו תתי  10 

צוותים שבדקו בעצם את כלל הפעילות שיש בעיר. זה  11 

אומר ספורט הישגי, ספורט עממי, ספורט במערכת החינוך  12 

הפורמלית ומבנה מחלקת הספורט והתקציב שלה. נאספו  13 

גם קיימים וגם לגבי העתיד. נעשה גיבוש מדיניות,  נתונים 14 

הוגדרו מטרות ויעדים ונקבעו דברים קונקרטיים למרות  15 

שמדובר בתכנית אסטרטגית לגבי נושא של יישום  16 

עיקר ההמלצות  יוהערכה. מבחינת הספורט ההישג 17 

שנבחנו הן היו כאלה, קודם כל, נבחרו מס' ענפים כענפים  18 

ענפים גם בשיתוף פעולה עם מועדפים, כלומר מדובר על  19 

משרד התרבות והספורט שאלה יהיו עיקר הענפים  20 

שיושקעו בהם עיקר המשאבים ועיקר המאמץ. דובר הרבה  21 

על הנושא של מקצוענות בין השאר דובר על הקמה של  22 

מרכז מקצוענות בעתיד. הכוונה היתה בגלל שהספורט  23 

במדינת ישראל טיפה מפגר אחרי העולם המערבי נעשה  24 

ץ וגם בעיר קודם כל זה כבר קורה, אבל דובר הרבה מאמ 25 

לשפר את הנושא המקצועני ואני אדבר על זה שמדובר לא  26 



 13/2016-14מן המניין מס'  ישיבת מועצה 

 9.8.2016מיום                                                                                                          

 

 10 

רק במאמנים הישירים אלא מדובר גם על כל מה שקורה  1 

מסביב אם אנחנו מדברים על דיאטניות, תזונאיות מאמני  2 

כושר, פסיכולוגים, כל הדברים האלה הוא שם עליהם דגש  3 

דיברנו על תכניות אחידות שכוללות גם  במסגרת התכנית. 4 

את הספורט העממי וגם את הספורט החינוך, כלומר אנחנו  5 

רוצים לעשות כאן איזה שהם תכניות שבעצם יקיפו את  6 

כלל התחומים. דובר על שיתופי פעולה גם עם רשויות  7 

מקומיות אחרות מהסביבה ובארץ בכלל. דובר הרבה על  8 

ער. דיברנו על שאיפה הגברת מודעות בקרב הילדים והנו 9 

למצוינות, דיברנו על חיזוק מחלקות הנוער על מנת שיהוו  10 

והוספת כוח אדם משלים הן בעצם בסיס להמשך הדרך.  11 

בתוך מחלקת הספורט והן בספורט בכלל. מבחינת  12 

הספורט ומערכת החינוך הפורמלית, עיקר ההמלצות.  13 

הקמת תכנית מוסדרת לכיתות א' עד יב' בתחומי הספורט  14 

בחרים. הקמת מועדוני ספורט בכל בית ספר, קביעת הנ 15 

יעדים מוגדרים ומדדים להצלחה עבור כל מועדון. קיום  16 

שיתוף פעולה בין מועדוני הספורט בתוך בתי הספר לבין  17 

העמותות העירוניות במחלקת הספורט. קידום ספורטאים  18 

מצטיינים. בחינה מדוקדקת של מתקני הספורט בבתי  19 

אמתם לצרכי המועדונים, והעלאת הספר לצורך קביעת הת 20 

המודעות לספורט בקרב הילדים. בנושא של ספורט עממי,  21 

אז קודם כל, כיעד מוגדר הגדלת המשתתפים בכלל  22 

החוגים. למרות שאני חייב לציין שמבחינת האחוז בקרב  23 

התושבים בעיר יש אחוז מאוד גבוה של משתתפים  24 

חום בחוגים. מדובר על הגדלת מס' האנשים הפעילות בת 25 

הספורט התחרותי, מאמנים ומדריכים ברמה גבוהה יותר.  26 
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הגדלת כמות אירועי הספורט קטנים בכמה שיותר מוקדים  1 

ברחבי העיר. הקמת אירועים המיועדים לגיל השלישי  2 

ולגיל הרך. שיעורים פתוחים, שיעורים המוניים, כדי באמת  3 

לקרב את התושבים לתחום הספורט כמה שיותר ויצירת  4 

טה לבירור ורישום חוגים שונים בעיר. מבחינת מערכת פשו 5 

עיקר ההמלצות היו כאלה, לשפר את  -מחלקת הספורט  6 

תחום התחזוקה של כלל מתקני הספורט בעיר, להגביר  7 

את הנושא של שיווק ופרסום, כי סך הכל העיר זוכה  8 

להצלחה מאוד מאוד גדולה, שווה להשקיע בזה. מדובר על  9 

ר על נושא של סבסוד, אפליקציה ואתר אינטרנט. דוב 10 

סקת כוח אדם מקצועי, העסקת כוח אדם משלים, הע 11 

שיתופי פעולה כמו שאני אמרתי ויישום והערכה של  12 

 13 התכנית. זהו.  תודה רבה לכם. 

 14 תודה רבה.  ר :"יו -יואל לביא 

אפשר שאלה? בדקתם או עשיתם איזה שהוא סקר מה  מיכאל וידל : 15 

 16 אי להשקיע בו? הספורט הפופולרי בעיר הזאת והאם כד

 17 כן.  זוריק ולדר:עו"ד 

 18 מה למשל, אפשר לדעת? מיכאל וידל :

כן, נעשה סקר כזה נעשו כמה, קודם כל מבחינת  זוריק ולדר:עו"ד  19 

האחוזים, מבחינת סקר התושבים שנעשה באמת היו כמה  20 

ענפי ספורט שהיו פופולריים כאשר הציבור רוצה לראות  21 

מרתי שזה הענפים בהם כענפים נבחרים. זה מה שאני א 22 

שנבחרו. יש מס' ענפים שזה כמובן כדורגל, כדורסל,  23 

תחום האתלטיקה, תחום השחייה שעלה במסגרת הסקר.  24 

כלל הנתונים האלה אפשר לראות בתכנית עצמה עם כלל  25 

 26 התוצאות עד כמה אחוזים. 



 13/2016-14מן המניין מס'  ישיבת מועצה 

 9.8.2016מיום                                                                                                          

 

 12 

אני לא ראיתי המלצה, יש לך המלצה לקבוצות כדורגל,  מיכאל וידל : 1 

 2 צה לזה? ייצוגיות, יש המל

 3 בוודאי.  זוריק ולדר:עו"ד 

יש קבוצת כדורגל שהיא בנויה על שחקנים לא רמלאיים,  מיכאל וידל : 4 

התמקדתם בנושא הזה? אני חושב שזה נושא הכי חשוב  5 

 6 אני שומע את זה ברחוב יום יום. 

לא היתה התמקדות, תראה, התכנית האסטרטגית היא לא  זוריק ולדר:עו"ד  7 

נמוכה, היא קובעת את האסטרטגיה  רק יורדת לרזולוציה 8 

של העיר בתחום הספורט. כן הוגדר השקעה בספורט, כן  9 

הוגדר השקעה בכדורגל, כן הוגדרה כמטרה להשקיע יותר  10 

בתושבים בדיוק כמו שאתה  אומר, בתושבים, זה לא רק  11 

בכדורגל, דרך אגב, למשל גם בענף טניס או בשחייה יש  12 

הושם דגש להשקיע  הרבה תושבים שבאים מחוץ לעיר. כן 13 

 14 יותר בתושבים עצמם. זה כן. 

אתה  אומר שאתם עשיתם בדיקה על מה שהיה בעבר  יאיר דידי : 15 

ומצאתם לעשות שינויים ניכרים בספורט. דהיינו כל השנים  16 

 17 שעברו אנחנו היינו על הפנים מבחינת ספורט. 

 18 זה לא מה שאני אמרתי.  זוריק ולדר:

. לא, אתה לא אומר על הפנים, אני לפי מה שאני הבנתי יאיר דידי : 19 

 20 .מדבר בשם הציבור

אני חושב שאני אמרתי דברים אחרים. אני לא יודע מה  זוריק ולדר:  21 

 22 אתה שמעת. אני אמרתי, 

אתה יכול להגיד לנו כמה עלה לנו לשכור את השירותים  יאיר דידי : 23 

 24 שלכם? 

ש"ח  אלף 30 -אלף ש"ח, כש   40בוודאי. התכנית עלתה  זוריק ולדר: 25 

 26 קיבלתם תקציב ממשרד הספורט שמימן את התקציב הזה. 
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 1 תודה רבה.  יאיר דידי :

עוד שאלות? תודה רבה. התייחסות נוספת? אין  ר :"יו -יואל לביא  2 

 3 התייחסויות ניגש להצבעות. 

 4 על מה על התכנית?  : מיכאל וידל

 5 לא. לא. על הכל.  ר :"יו -יואל לביא 

 6 שרוצה להתייחס לדברים הכלליים?  יש מישהו ר :"יו -יואל לביא 

כן. קודם כל, אנחנו קיבלנו תיקון, אני הבנתי שוועדת  מיכאל וידל : 7 

ביקורת מצטמקת לשלושה אנשים זה נכון או שאני מבולבל  8 

 9 כבר? יש ספר שאנחנו קיבלנו לפני שבועיים. 

 10 אני מניח שמה שאתה קיבלת זה מה שאנחנו יודעים.  ר :"יו -יואל לביא 

 11 זה האחרון? הוא הקובע? כן?  וידל : מיכאל

 12 זה מה שאנחנו יודעים.  ר :"יו -יואל לביא 

טוב. אז מה קורה עם שאר הוועדות, חייב שיהיה נציג  מיכאל וידל : 13 

אופוזיציה, הכל צריך להשתנות עכשיו. זה שאלה ראשונה.  14 

תראה לי אחר כך אם אתה רוצה אין בעיה. שאלה שנייה,  15 

ובנייה, ביקשנו החלפה לא אישרתם. בקשר לוועדה לתכנון  16 

לא  שאברהם אילוז נעזוב את זה עכשיו, האם התכוונתם  17 

שם יותר, כי נציג אחד אמור להיות שם של הליכוד. זה  18 

רק רגע. תן שאלה שנייה. כנראה שלא, אם לא זה בסדר.  19 

, כתבנו מכתב קיבלנו תשובה מהיועץ להנחותלי. ועדה  20 

 21 ואה אותו פה. המשפטי דורון דבורי, אני לא  ר

 22 ברוך ה' שאנחנו קיבלנו פעם אחת תשובה ממנו.  : יאיר דידי

וגם הוא בחוות הדעת שלו קודם כל הוא כותב ופותח  מיכאל וידל : 23 

שחייב להיות נציג ועדה להנחות מהסיעה הגדולה. אין  24 

ספק שזו סיעת הליכוד, אחרי זה הוא ממשיך והוא אומר  25 

כישוריהם של  שעל המועצה עליה להביא בחשבון את 26 
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הנציגים ואת התאמתם לתפקיד, את העדפותיהם האישיות  1 

גם, גם זה חשוב מאוד, את ההעדפה האישית של חברי  2 

המועצה ואת התפקידים הנוספים. אני שואל שאלה, אתם  3 

? נקבעה איזה XYZמי שמכם לקבוע מה הכישורים של  4 

שהיא ועדה, הביאו למועצה להצבעה, מה, פעם דיברו  5 

ים של מישהו מתאימים או לא מתאימים? אני האם הכישור 6 

לא חושב שזה תפקידה של המועצה. עם כל הכבוד. החוק  7 

מדבר במפורש על נציג אחד מהסיעה הגדולה ואחרי זה  8 

אשר על כן מועצת העיר חייבת לקבוע  8הוא כותב בסעיף  9 

נציג מסיעת האופוזיציה במועצה בוועדת הנחות ברם  10 

נציג סיעה באם תסבור כי מועצת העיר רשאית שלא לאשר  11 

הוא אינו מתאים לתפקידו או הוא מצוי בניגוד עניינים.  12 

מאיפה הוא לקח את המילה ניגוד עניינים? זה לא כתוב  13 

בחוק. זה אחד. שניים, הסתבר לי שלמחרת הוא מוציא  14 

מכתב לוועדה על ניגוד עניינים, למשוך את הדבר הזה,  15 

תיק אתה הוא כותב להם את הדעה שלו, טוב שהוא מע 16 

 17 צריך להגיב שם בוועדה לניגוד עניינים, הוא מעתיק אותו. 

 18 הוא גם יגיע לשם, אל תדאג.  : יאיר דידי

וא אפילו בסגנון של המכתב הוא לא הרק רגע. רק שניה.  מיכאל וידל : 19 

שואל את הוועדה לניגוד עניינים הוא קובע להם דברים,  20 

למשוך מכניס להם מילים לפה, אז מה עכשיו זה תרגיל  21 

אולי הערה או שתיים, אני  -את הדברים? שאלה שלישית  22 

דקות, על  10 -אנצל את הזמן, עוד לא עברתי את ה  23 

ההתקפות שלך בפייסבוק. קודם כל, אני הייתי רוצה  24 

להעיר ככה ברצינות, בתור הצעה ידידותית, אני חושב  25 

באמת אני אומר את זה, ראש עיר לא צריך לתקוף את  26 
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וב אותי, נגיד שיש לך איזה שהוא מאבק התושבים שלו, עז 1 

אתי, אתה עונה לי וגם אני כתבתי מכתב לשר הפנים והוא  2 

נשלח, אתה יכול להיות רגוע. אתה יכול לענות הכל טוב  3 

ויפה. מה קשור אח שלך ואבא שלך ודוד שלך? מי יורד  4 

לרמה הזאת? אני פעם שאלתי אותך למה עזבת את  5 

שיות? למה לרדת הצבא? אני שאלתי שאלות כאלה אי 6 

אומרת לך אדוני ראש  21לרמות האלה? למה ילדה בת  7 

רכבים, נבהלה, תגיד לה  6העיר צא מהמשרד, שרפו להם  8 

אני אצא מהמשרד אני אבוא בערב. מה הבעיה? היא לא  9 

במחנה שלי, היא כתבה לך שאני בחרתי בך. לא כולם  10 

אויבים, אותו דבר הבחור הזה מקרית האומנים. אני לא  11 

אותו, אני לא ראיתי אותו, אני לא יודע איך הוא  מכיר 12 

נראה אפילו, הוא לא חשוד שהוא מחנה וידל. לקושש  13 

קולות, אתה מדבר עליי שאני מקושש קולות? אתה הרי  14 

הלכת לחוגי בית, יש לי תמונות פה, הלכת לחוג בית  15 

 16 10במרפסת של חמותי, תמונות יש לי, עם  4במסדה 

. זה לא לקושש קולות? ישבת שם ואתה עשית חוג בית 17 

עלית לקומה רביעית אני שמעתי מה אתה אמרת אחרי  18 

קומות  4שניצחת בבחירות בקושי אתה אמרת להם עליתי  19 

והזעתי, זה ציטוט של אחד מהמנהלים שלך, ואז הבאת  20 

את אבי מזרחי ופיטרת אותו מיד כי אתה שמעת שם כל  21 

. מיני דיבורים. מה קרה? מקוששים קולות כי יש בחירות 22 

ואני אספר לך משהו מכל מה שאתה מעיד על אנשים  23 

אחרים, מקוששים רק עצים ותבן, לא מקוששים קולות, אני  24 

לא יודע מאיפה אתה מביא את זה. עכשיו, כמה מילים על  25 

הגירעון שלנו. הגירעון שלנו אמנם הנתונים האמתיים שיש  26 
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גילוי נאות, כתוב שם  2014בדצמבר  31לי הם נכון ליום  1 

עוד אין לי אני אקרא אותו ואני אענה  2015בוקר דו"ח מ 2 

מיליון. אמנם  135לזמן ארוך  מלוות לך על זה גם, עומס  3 

מיליון. אם  227סך הכל  92יש חייבים מנגד, גירעון כולל  4 

מיליון ש"ח  145מיליון זה  82ננכה את החייבים שזה  5 

רק במילה אחת שאתה . 2014לדצמבר  31 -גירעון ב  6 

 7 יר מאוזנת. מחזיק מאתנו ע

 8 יודע לקרוא דוחות? אתה לא יודע לקרוא דוחות. לא  אתה : יאיר דידי

לא מזמן פורסמה בידיעות  BBI -תן לי לדבר, הכתבה ב  מיכאל וידל : 9 

איילון לוד לפני רמלה, תקרא את הכתבה אחרי זה, אני לא  10 

יודע איך קראת, ואני אתן לך שני נתונים על לוד  11 

שנה  100מר כל היום שהיא לוד, שאתה  או 31/12/14 12 

זה  מלוותמיליון ש"ח, עומס  40אחרינו. בלוד יש עודף של  13 

מיליון. ויש להם  135אצלך.  135מיליון לעומת  46רק  14 

מזומן פנוי, לפי משרד הפנים, תבדוק, היום אני ראיתי  15 

מזומן פנוי  2014מיליון ש"ח בדצמבר  154באינטרנט,  16 

על מה שהכנסנו  יש ויכוח 227 מהלהשקעה. בלוד. אז  17 

 18 -במספרים, יש את החייבים האם הורדנו, אני לא יודע, ב 

בדצמבר יהיו נתונים אחרים בהזדמנות אני אגיד לך  31 19 

לזול הזה? מה אני קניתי את התואר אותה. אבל למה הז 20 

ראשון ותואר שני? קניתי אותם ברחוב? עכשיו, בוא אני  21 

אספר לך עוד משהו, אתה כותב שאני נבחרתי לתפקיד  22 

משאבי  ניסיון  שנים 5סמנכ"ל מנהל וארגון והיה כתוב שם  23 

אנוש, מי סיפר לך את הסיפורים האלה שלומי גבאי? הנה,  24 

 25 גבר הרי. שקט, אל תתערב.  הנייר פה אם אתה גבר, אתה

אתה מאיים על כולם בוא עכשיו ליד כולם או אני מתפטר   26 
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מתפקיד שאני בשכר יותר גבוה ממך במשרה יותר בכירה  1 

ממך בכל הפרמטרים, בוא נבדוק אחד לאחד אני מתפטר  2 

עכשיו, הנה אני גבר, הכל מוקלט, או אתה מתפטר, אם  3 

אתה ממציא הנה. למה   נוש.כתוב את המילה משאבי א 4 

סתם המצאות בעיתונים? הנה תיאור תפקיד, תהיה גבר.  5 

בוא תרים את הכפפה, או אני או אתה מתפטרים עכשיו.  6 

הנה תיאור תפקיד של סמנכ"ל, זה לא סמנכ"ל משאבי  7 

אנוש מה שאני בתפקיד, סמנכ"ל מנהל וארגן, משאבי  8 

אנוש זה חלק קטן מתוך המנהל וארגון, זה לא סמנכ"ל  9 

ערכאות בדקו  4גון. ובוא אני ארגיע אותך, כמו בכל אר 10 

מעולם לא נבדק אף איש במדינת ישראל, אף איש, תקשיב  11 

במכרזים, אף בן אדם שזכה בבקשה טוב, אני ישבתי אתך  12 

א' ועד ת', בתי  -במכרז לא נבדק כמו שאני נבדקתי. מ  13 

השרים דיברו  משפט. מה הם חברים שלי ליכודניקים 14 

כולם אישרו אותי,  2במשיב ? אחד אחד אין פגם איתם  15 

שנים בתפקיד, אני  4למרות שמספרים לך סיפורים. אני  16 

כבר מחפש משהו אחר, למה אני עושה קדנציה אתה יודע,  17 

, מה אסור מזוהמת שנה תוקפים אותך, כל העיר 23אני  18 

 19 לדבר? זה התושבים שלך. 

 20 אין דמוקרטיה.  : יאיר דידי

עשה סיבוב, בוא תעשה אתי אנשים כותבים לך, בוא נ מיכאל וידל : 21 

סיבוב. בוא נצלם. רח' האילנות איפה שאני ואתה גרים,  22 

שנים כל השדרה  10חסרים,  20עצים אז  50האילנות יש  23 

זוהמה, ערמות של זבל, אסור לנו להעיר הערה? אנחנו  24 

 25 רוצים שזה יתוקן, מה קרה? למה התקפות האלה? 

הערות, זה היה  זה לא הערות, זה הכפשות. זה לא שמעון שלוש : 26 
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 1 הכפשות,

 2 אני אומר לך, מיכאל וידל :

 3  .מכפישים שמעון שלוש :

 4 שמעון בשביל מה אתה צועק?  ר :"יו -יואל לביא 

לא, על ביקורת אין לי בעיה, אבל הכפשות יש לי בעיה עם  שמעון שלוש : 5 

 6 זה. ביקורת זכותו של כל בן אדם להעביר ביקורת. 

שתקרא  הפה ובלי, אני מוכן לשמוע בלי שתנבל את  7 

 8  בכינויים.

לך. לך תחזור  רולטות או, תחזור, שמה יש הרבהקלך למ : יאיר דידי 9 

 10 מאיפה שבאת. אם אתה לא, 

 11  לנהל שיח,ואתה שולח אותי למקאו. אתה רוצה, שמעון שלוש :

או גם שאל אותי פה מישהו, קאני לא יודע מי שלח אותי למ  12 

 13 אני מוכן ל, אני ראיתי אני לא יודע איפה זה מתאו.

אבל תבקר אבל בדרך מתורבתת, הנה חבר שלך מדבר,   14 

 15 למה אף אחד לא מפריע לו? הוא מדבר בצורה מתורבתת. 

 16 זה עובר כל גבול.  מיכאל וידל :

 17 בצורה נינוחה.  שמעון שלוש :

אני אומר לך, אני מדבר אתך. תשב בשקט. מי דיבר   18 

 19 אתך? 

אתן לך לדבר אני לא שואל אותך מה לעשות ואני תכף  : 20 

 21 לקיר, אל תדאג. 

אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. אני סיימתי. עוד פעם  מיכאל וידל: 22 

 23 אני אומר לך מותר לבקר, מותר לענות.

 24 נכון.  ר :"יו -יואל לביא 

 25 לא חייב לרדת לפסים אישיים. תודה רבה.  מיכאל וידל :

 26 עוד התייחסות?  ר :"יו -יואל לביא 
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הכפשות, זה מה שאני אמרתי, לבקר מותר לבקר, לא, בלי  שמעון שלוש : 1 

 2 להעיר מותר להעיר, סליחה. 

 3 ראשית, אני מברך את החבר החדש שנכנס למועצה.  : יאיר ידיד

 4 תודה רבה. עו"ד ראיס אבו סיף :

ברוך הבא, עכשיו אתם שני עורכי דין פה ואני מאוד מאוד  : יאיר דידי 5 

החוק. עוד מקווה שהעירייה תתחיל לפעול לפי הנוהל ו 6 

שניים חיזוק להנהלה זה לא יזיק להם, אמנם יש אחד אבל  7 

הוא קצת, אולי לא עייף, אבל אני לא יודע אם הוא מכיר  8 

את החוק כמו שאתם מכירים, אם יש עוד עו"ד שיסלח לי,  9 

 10 אני לא יודע. מי עוד עו"ד? 

 11 אתה.  : שמעון שלוש

 12 תודה רבה. עו"ד ראיס אבו סיף :

אני ראיתי פה מה שדיבר חברי מיכאל עוד איזה סוג שנית,  : יאיר דידי 13 

מיליון ש"ח. לקחת אותה בחשבון?  10של הלוואה של  14 

אתה לא ראית אז יש פה עוד הלוואה שאנחנו הולכים, כל  15 

אנחנו באמת לא  20, 15, 10מועצה יש לנו הלוואה,  16 

יודעים לקרוא דוחות, אני לא יודע לקרוא דוחות נו אז מה?  17 

עליכם הוא לא אמר שאתם לא יודעים, . הרבה לא יודעים 18 

עליי, עוד אחד שיודע לקרוא דו"ח. אתה לא יודע  דיברהוא  19 

גם ואתה לא יודע ואתה לא יודע וזה לא בושה. זה לא  20 

בושה. אנחנו נציגי ציבור אנחנו צריכים להגיד מה שאנחנו  21 

צריכים להגיד. אז הוא ד"ר לקריאת דוחות, אוקי.? והוא  22 

ים עם תואר של מנכ"ל לשעבר ובתור מקבל עובדים בכיר 23 

 24 מנהל מחלקה. אבל אני לקרוא דוחות אני לא יודע,

 25 אז למה אתה מפרסם בעיתון ואתה מפרש, : שמעון שלוש

 26 
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תלמד לקרוא ואחרי זה תפרסם בעיתון או תפרסם   1 

 2 בפייסבוק. 

מיליון ש"ח. תפתחו  300 -רבותיי, הגירעון שלנו קרוב ל  : יאיר דידי 3 

 4 את העיניים. 

מיליון ש"ח גירעון יש  300לזרות חול בעיני התושבים.   5 

 6 לנו. 

 7 למה אתה מפריע לו? יואל לביא:

 8 אני אפריע לו כמו שהוא מפריע לי לדבר.  שמעון שלוש:

 9 אתה יכול להמשיך להפריע.  ר :"יו -יואל לביא 

הוא הפריע לי באמצע ואני אפריע לו. הוא הפריע לי כשאני  :שמעון שלוש 10 

נכנס באמצע. הוא אמר לי תיסע למקאו. אני  דיברתי הוא 11 

אמרתי לו שיקנה לי כרטיס אני אסע למקאו אין לי בעיה.  12 

אה, סליחה, זה חבר שלך מי שאל אותי טוויטו פה, שאל  13 

אותי איך היה במקאו אני אמרתי לו איזה מקאו, מאיפה  14 

מקאו? אני לא הייתי במקאו אני הייתי בכרתים. אז הוא  15 

במקאו אז אתה רוצה לממן לי כרטיס אמר לך אני הייתי  16 

 17 אני מוכן. 

 18 מה זה משנה עכשיו איפה אתה היית?  שמעון שלוש:

לא, אתה לא הבנת אותו, אני הבנתי מקאו זה קזינו, סע   19 

 20 לקזינו. אני קצת יותר אינטליגנטי ממך. 

בטח. מה קרה לך? בסדר. תודה רבה על ההערה. הגירעון  :יאיר דידי  21 

ן ש"ח, רבותיי, מה שאתם רוצים מיליו 300שלנו הוא  22 

 23 תגידו. אנחנו בפני תהום והוא זורע לכם חול בעיניים. 

 24 אוי ואבוי.  : שמעון שלוש

אני הייתי בדיון עם השר שטייניץ' שהוא לא רצה שאני  : יאיר דידי 25 

אכנס אבל בכל זאת אני נכנסתי, הוזמנתי על ידי השר לא  26 
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רים. הוא הוזמנתי על ידי ההנהלה או הצוות שלו הבכי 1 

מראה להם מצגת כמו שעכשיו הראה לנו הבחור על  2 

מיליון אני  24הספורט, במצגת הוא מראה לשר גירעון של  3 

גם צילמתי את זה באותו רגע, אני הייתי שמח אם הוא  4 

היה מביא לנו את המצגת הזו לפה. לשרים שבאים הוא  5 

 6 10מראה שהמצב אחלה, אבל רק הלוואה עכשיו לקחנו 

תיק אתם הולכים להצביע על הלוואה של עוד מיליון, פה ב 7 

בנוסף למה שיש לנו. עכשיו, אני עובר מעבר חד  10 8 

בקשר לוועדות, אני חייב למען גילוי נאות שכל הנושא של  9 

ועדת הנחות, כל מה שקשור אליי, דרך אגב, אני אומר את  10 

זה בכוונה לפרוטוקול היועץ המשפטי מה שקשור אליי ולא  11 

יק צ'ק עונה אחד שניים. מתי שאני צריך להיות הוא צ' 12 

שואל אותו על העברה של כסף לקבוצת הכדורסל  13 

שהתפרקה עד היום אני לא קיבלתי תשובות. בקשר  14 

למועצה הדתית אני ביקשתי ממנו חוות הדעת על ניגוד  15 

עניינים של אח שלו ושל אח של הממלא מקום לא ענה לי,  16 

אתם יודעים מתי שאני צריך להיות, ורבותיי אני לא חייב,  17 

למה אני לא חייב? כי זה נדון בבית המשפט כשזה נדון  18 

בבית המשפט עד שלא הוכח אחרת אני לא חייב. אני  19 

בהסדר אם אני בהסדר ואני עומד בהסדר ואני משלם אותו  20 

זה כמו שאני לא חייב שקל. עד שלא יסתיים הדיון בבית  21 

פשוט מאוד ההנהלה עשתה ואני כן יכול להיות המשפט  22 

ה, לקחה לעצמה את הקרדיט והוציאה אותי מוועדת לעצמ 23 

ההנחות כמו שביקשנו, וועדת תכנון ובנייה שאני לא אראה  24 

שמה איפה השחיתות מה שאני רואה כל יום, שאני לא  25 

אראה את השחיתות כי שמה יש המון שחיתות, שאני לא  26 
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 1 אחשוף אותה בפני הציבור. את זה הם רוצים למנוע. 

 2 דים ממך.ממש מפח שמעון שלוש :

את זה אתם רוצים למנוע, אני לא מבקש ממך ולא כאילו,  יאיר דידי : 3 

כזה ככה לפחד ממני גם, אני לא רוצה את זה, באמת אני  4 

לא רוצה, אבל אני שחיתות אגלה שם גם אם אני אהיה  5 

 6 וגם אני לא אהיה. זה בטוח. 

 7 אתה אמרת שכולנו מושחתים לא?  שמעון שלוש :

 8 ר על זה פה עוד פעם.אני חוז יאיר דידי :

 9 אתה יודע למה אני לא תבעתי אותך? שמעון שלוש :

 10 אתה יכול לתבוע.  יאיר דידי :

 11 אתה יודע למה לא תבעתי אותך?  שמעון שלוש :

 12 תתבע. תתבע.  יאיר דידי :

מכיוון שאני קיבלתי מידע שאתה מסובך כלכלית כל כך  שמעון שלוש : 13 

, ויפסקו לך לא אמרו לי גם אם יפסקו לך שמעוןהרבה,  14 

תראה את הכסף כי הוא גמור הבן אדם כלכלית והוא חייב  15 

 16 לכל העולם כסף.

יואל לביא יו"ר:         שמעון ...שמעון .... אל תדרדר שהוא ידבר על דברים  17 

 18 אישיים אתה לא.

אתה יכול להצביע לי למי אני חייב? עכשיו אני יכול לתבוע  יאיר דידי : 19 

 20 את זה. אותך על דיבה, אתה יודע 

 21 . והוא שאל אותי למה לא תבעתי אות שמעון שלוש :

 22 אתה יודע עכשיו מה שאתה אמרת אני יכול לתבוע אותך. יאיר דידי :

 23 תתבע, נו, אני מחכה.  שמעון שלוש :

אבל אני לא כמוך רק מאיים, אני לא אתבע ואני לא מאיים  יאיר דידי : 24 

 25 גם. 

אני טוען אבל אתם ברגע שלא תבעתם אותי עד היום ש  26 
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שאתם מושחתים אתם אכן מושחתים ואתם נותנים לזה  1 

 2 גם גושפנקה לשחיתות שלכם. אתה לא יכול לשמוע רבי? 

לא. זה לא טוב שאתה כולל את כולם מושחתים. אולי אתה  ניסים פנחסוב: 3 

 4 מושחתים. פה מושחת ואתה קורא לכולם 

יה שמה. אני בגלל שאני לא מושחת הם לא רוצים שאני אה יאיר דידי : 5 

 6 הם אוהבים בוועדות האלה, 

 7 לא, אתה לא יכול להגיד על כולם שכולם מושחתים.  ניסים פנחסוב:

כי הם לוקחים לוועדות רק אנשים שתורמים לא אנשים  שמעון שלוש : 8 

שמפריעים, אתה לא תורם כלום, אתה רק מזיק ורק מציק.  9 

יש שם אנשים שתורמים, שאכפת להם מהעיר הזאת.  10 

 11 ת לך מהעיר אתה אכפת לך, אתה לא אכפ

אז רק לידיעתך, לפני שאתה נכנסת למערכת של  יאיר דידי : 12 

 13 ותאמין לי, לפנייך  הלקקנות אני הייתי פה 

 14 כן, אתה היית, ומה אתה עשית למען העיר? אפס. כלום.  שמעון שלוש :

 15 אתה יכול להראות לי מה אתה עשית?  יאיר דידי :

 16 שום דבר.  שמעון שלוש :

 17 תצביע.  ידי :יאיר ד

 18 שמעון. די.  ר :"יו -יואל לביא 

 19 שתהיה ביקורת בונה לא ביקורת הורסת.  ניסים פנחסוב:

 20 אני יוצא לעשן סיגריה. מספיק.  שמעון שלוש :

 21 יופי. עכשיו אתה יוצא.  יאיר דידי :

 22 אני לא אפריע לך  תדבר כמה שאתה רוצה.  שמעון שלוש :

 23 ולם. לא, אתה לא לוקח את כ יאיר דידי :

תדבר שטויות. לא, אני לא הצעתי להם אם אני אציע להם  שמעון שלוש : 24 

 25 תאמין לי כולם יקומו.

 26 נו, תעשה את זה. נו. עכשיו. תעשה.  יאיר דידי :
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 1 לא, אני לא רוצה.  שמעון שלוש :

 2 למה אתה לא עושה את זה? יאיר דידי :

י עם אני לא צריך אישור ממך וכבר הוכחתי לך שקמת שמעון שלוש : 3 

 4 כולם, אז תשתוק.

 5 כן. הזמן קצוב, מר דידי.  ר :"יו -יואל לביא 

הזמן קצוב אני יודע, אתם הכל מה שקשור לאופוזיציה זה  יאיר דידי : 6 

קשור אליכם, אתם מחוץ לחוק,  ההכל לפי הפקודות וממ 7 

 8 אני מאוד שמח. 

 9 אני לא ראיתי עוד חבר קואליציה או חבר הנהלת עיר ר :"יו -יואל לביא 

 10 שדיבר מעבר לזמן שקצוב לו. 

הם לא מדברים, הם פוחדים ממך, איזה ידברו? מי יפתח  יאיר דידי : 11 

 12 את הפה?

 13 בטח הם מפחדים, מה זה?  ר :"יו -יואל לביא 

הוא דיבר מילה אתה אמרת לו שב בשקט ישר שתק,  יאיר דידי : 14 

 15 מסכן. 

 16 בטח.  ר :"יו -יואל לביא 

ה אתה, אתה עכשיו באמת לא מי ידבר? תגיד לי מ יאיר דידי : 17 

 18 נורמלי.

 19 באמת.  ר :"יו -יואל לביא 

 20 זה נראה לך ?  יאיר דידי :

 21 יאיר בבקשה. אל תגיד ככה.  רפאל קורייב:

 22 מה אתה יכול לפתוח את הפה,  יאיר דידי :

 23 זה שאנחנו שותקים אנחנו לא,  ניסים פנחסוב:

 24 תפתח את הפה שלך על משהו לא חוקי. יאיר דידי :

 25 אבל זה לא יפה מה שאתה עושה, עם כל הכבוד.  פנחסוב:ניסים 

בן אדם דיבר בטלפון שבוע אחד אני אמרתי אני לא מפחד  רפאל קורייב: 26 
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 1 אני מכבד את האדם ואני בהנהלת העיר, אני אמרתי, 

אתה בהנהלת העיר כשאתה רואה דברים לא חוקיים אתה  יאיר דידי : 2 

 3 חייב להצביע עליהם. 

 4 ו, אנחנ רפאל קורייב:

אם אתה רואה את אח שלו יושב בוועדה ואתה מצביע  יאיר דידי : 5 

בוועדה ואתה לא פותח את הפה אתה מסכים לשחיתות  6 

 7 הזאת. 

 8 קודם כל, אנחנו עושים דיון,  רפאל קורייב:

אם אתה רואה איך מקבלים עובד עירייה שהוא מנהל  יאיר דידי : 9 

מוד והוא שנות לי 8שנות לימוד, אין לו  8מחלקה כשאין לו  10 

בא עם תעודה של מנכ"ל ואני לא יודע מאיפה, והוא  11 

מתקבל לעבודה, על זה אני מדבר עליכם שאתה לא יכול  12 

ואתם לא פותחים אותו. מנהל מחלקה, לפתוח את הפה.  13 

שנה ישב  12מנכ"ל איפה המנכ"ל ? מנכ"ל הוא היה.  14 

 15 בבית לפני זה, אתה יודע את זה? 

 16  אבל בשביל זה יש, רפאל קורייב:

אה, בשביל זה מה אתם ההנהלה מביאים לך את התיק מי  יאיר דידי : 17 

 18 בעד מי נגד, יאללה הביתה. אני סיימתי. 

 19 עוד התייחסות, חברים?  ר :"יו -יואל לביא 

רק להעלות בעיה שפנו אני לא רוצה להתייחס אני רוצה  :הרב מיכאל דרעי 20 

אליי תושבים על חברי המועצה על חילולי השבת שנגרמים  21 

בשבת בעירנו אם זה בגן עופר ואם זה בגן הגנה יושבים  22 

שם עשרות משפחות ואנשים עם רגישות של חרדת השבת  23 

עוברים משם ואנשים עושים פיקניק ולא עשרות אלא מאות  24 

של משפחות שיושבים בגנים ואנשים עוברים לבית הכנסת  25 

בשעה הזאת ובשעות הצהריים שזה שעת המנוחה והם  26 
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ל של הווליום של הקריוקי של פשוט מעלים את הקו 1 

השירים שלהם ומחללים שבת בפרהסיה אז אני מבקש  2 

בשם התושבים שפנו אליי לעשות בנדון ולדאוג שזה לא  3 

 4 ישנה ושחילול השבת ייעצר. 

 5 עוד התייחסות חברים?  ר :"יו -יואל לביא 

דידי, ההתייחסות שלי, נאמר אני רוצה להתייחס סליחה.  עמאר אבו גאנם : 6 

בה דברים ופשוט אני רוצה להתרכז במה שנאמר פה הר 7 

ככה אתה עשית סבטוחה אחת גדולה. אז אתה  אומר יש  8 

 9 כמה?  300מיליון,  400

 10 .300 יאיר דידי :

 11  דוחות.אז אתה  אומר שאתה לא קורא, עמאר אבו גאנם :

אני לא קורא דוחות, אני לא יודע לקרוא דוחות, למה אתה  יאיר דידי : 12 

 13 יודע? 

 14 א' אתה  אומר שאתה לא קורא,  גאנם : עמאר אבו

אני לא קורא דוחות, אני לא יודע לקרוא דוחות. למה אתה  יאיר דידי : 15 

 16 יודע? 

 17 אני לא יודע, אני לא דיברתי על,  עמאר אבו גאנם :

 18 לא, זה לא בושה, אני לא מבין.  יאיר דידי :

 19 לא, אבל אם אתה לא יודע,  עמאר אבו גאנם :

והקניט אותי בזה בגלל זה אני מדבר אתך על זה  הוא בא יאיר דידי : 20 

שהוא אומר לי עוד אחד שיודע לקרוא דוחות. הרבה לא  21 

יודעים פה במועצה, יכול להיות שגם עורכי הדין לא יודעים  22 

לקרוא דוחות. זה לא המקצוע שלהם. אנשי מקצוע קוראים  23 

 24 את הדוחות. אני לא בא אליך בטענות. 

 25 ת זה לפינה שלך. עזוב. אל תיקח א עמאר אבו גאנם :

 26 אני לא לוקח את זה. חס וחלילה.  יאיר דידי :
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אל תדבר על עורכי הדין כל עוד שלא הכרת אותם. נעצור  עו"ד ראיס אבו סיף : 1 

 2 פה. 

 3 לא, אני אמרתי יכול להיות שהם לא יודעים גם.  יאיר דידי :

ר? אתה אתה מוכן לכבד את החברים שקיבלו זכות דיבו ר :"יו -יואל לביא  4 

 5 אמרת את שלך. 

מיליון. אתה  300אז דידי, אני רוצה ללכת לכיוון שלך של  עמאר אבו גאנם : 6 

עשית סטטיסטיקה בעיר אחרת, כמה הם חייבים לך תל  7 

 8 אביב, מתוך זה, 

 9 אני יכול לענות לך?  יאיר דידי :

אני מבקש. אתם יכולים לפתח את הדיון בחוץ, אנחנו לא  ר :"יו -יואל לביא  10 

 11 כים להקשיב לדברים. צרי

 12 אני אתן לך תשובה מחוץ לדיון.  יאיר דידי :

 13 אז מה ההצעה שלך לא לקחת הלוואות אם צריך?  עמאר אבו גאנם :

לא, אני לא אומר שלא, אני אומר עד מתי, כמה? כמה?  יאיר דידי : 14 

כמה בזבוזים? אז תצמצמו אנשים בהנהלה אתם נותנים  15 

סתם,  1, מנהל מחלקה 17לו יד פתוחה, יועצים חיצוניים  16 

אני לא יודע עוד מלא הוצאות אני רואה פה, תצמצמו  17 

בהוצאות אולי לא נצטרך את ההלוואות. אנחנו לא היינו  18 

 19 צריכים גם,

אלף  80 -מיליון ל  200דידי, אתה יודע אם אתה מחלק  עמאר אבו גאנם : 20 

 21 תושבים כמה יוצא?

בסדר. לך תגיד אה, אתה הולך על שקל ושקל עכשיו,  יאיר דידי : 22 

לתושבים, בוא נעשה מבצע התרמה לעירייה אני ואתה  23 

ש"ח נראה מי  250נוציא פנקס עמותה ונוציא כל אחד  24 

 25 ייתן.

עוד מישהו חברים מאלה שמפחדים או משהו? אין. אף  ר :"יו -יואל לביא  26 
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דקות של חופש אני מוכן לשבת  10אחד לא מפחד. יש  1 

 2 ולשמוע. 

ך אמר אשרי אדם מפחד תמיד, מפחד מעבירות דוד המל :הרב מיכאל דרעי 3 

 4 שבידו. 

כן. טוב. אנחנו קיבלנו את הפנייה שלך על נושא שינויים  ר :"יו -יואל לביא  5 

תפקודיים בוועדות. הציג לי היועץ המשפטי את עמדתו,  6 

אתה צודק, הוא כתב גם מכתב לוועדה למניעת ניגודי  7 

ין אחרים, עניינים, מי שירצה אחרי זה יבדוק עם עורכי ד 8 

אני התפקיד שלי להקשיב לדעתו של היועץ המשפטי  9 

העירוני לא של החכמים הגדולים בכל העולם, אלא זה  10 

הסמכות שלו להחליט. הוא כתב חוות הדעת אתה עשית  11 

לה פרשנות, אני לא  עושה פרשנויות שהן שונות  12 

מפרשנותו הוא, כי אני צריך לפעול על פיה. על פיו יאיר  13 

שמש כחבר בוועדות הנחות בארנונה. מעבר דידי לא יכול ל 14 

לזה הוא כתב כמו שאתה אמרת קודם ועדה למניעת ניגוד  15 

עניינים. אני לא שופט לא של העמדה שלך ולא של העמדה  16 

שלו, אני מקיים כעבריין ידוע ומפורסם ברבים את הוראות  17 

החוק שאני חייב להקשיב לדעתו ולחוות דעתו של היועץ  18 

לה לגבי החלפת חבר הוועדה המשפטי העירוני. השא 19 

בוועדת חוקה ובנייה לא התחלף, לא הובא לפה לא  20 

התחלף. אני לא נכנס לכל התהליכים אישיים לא  21 

בפייסבוק, אני אוהב ביקורת לשמוע, אני נהנה לקרוא את  22 

מחדר ממוזג ומבקרת את מי שנמצא  21מה שכותבת בת  23 

בחדר ממוזג או לא נמצא בחדר ממוזג. אני לא באתי  24 

בל את דעתה, אני לא באתי להתעסק איתה. אני לק 25 

התעסקתי רק בתחום אחד, היא רוצה לשפוט שתתמנה  26 
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לשופטת. אני לא אשאיר אף אחד עם תחושה שהוא חי  1 

 2 בדמוקרטיה מופרעת. 

 3 חי בדיקטטורה. אתה  יאיר דידי :

 4 14נכון, מה זה? כל האנשים כל יום הולכים פה עם  ר :"יו -יואל לביא 

ים בהם כל יום. מעולם אני לא התייחסתי מאבטחים יור 5 

ללוד ואני לא אתייחס גם בדיון הזה יכול להיות שלוד היא  6 

א'  -הדבר הכי טוב על פני תבל אני מאחל להם אושר ב  7 

ע' ואני יודע להתייחס לרמלה. יש פה אנשים  -ועושר ב  8 

שלא יודעים לקרוא דוחות ואני חושב שלא יודעים לקרוא  9 

מיליון  300יודעים שהעירייה חייבת עוד דברים אבל הם  10 

ש"ח. רואה החשבון שמבקרים את הדוחות הם לא רואים  11 

את המספר הזה בדוחות הזה ואם זה היה באמת כך כבר  12 

מזמן כנראה היו עושים פה ועדות, חשבים מלווים ועוד כל  13 

 14 10מיני חלומות של כל מיני פוליטיקאים בעיר. הלוואה של 

ה, אנחנו היינו בדיון אצל שר מיליון ש"ח היא מאוד פשוט 15 

הפנים עם כל הצמרת הניהולית שלו. או של משרד הפנים  16 

לא שלו. ואני טענתי שם שבגלל עיכובים במחזור אגרות  17 

החוב נגרם לנו נזק כספי ואת הנזק הכספי הזה החלטה  18 

של הנהלת השר מינה את הצוות שעוסק בניהול  19 

יטו המוניציפלי ואגף הכספים והם בהחלטה שלהם החל 20 

מיליון ש"ח. יכולנו לקחת אותם לבזבוזים,  10לתת לנו  21 

מיליון ש"ח מתוכם למחיקה של  3החלטנו לקחת כתוב שם  22 

מיליון ש"ח לפיתוח. עכשיו  7 -מיליון ש"ח ו  3גירעון,  23 

אנשים מילה אחת על הלוואות שלוקחים אותם לפיתוח.  24 

שלא יודעים לקרוא אז הם לא יודעים גם להבחין בין  25 

וטף לבין תקציב לפיתוח. כשאנחנו היום בונים תקציב ש 26 
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בית ספר או גן ילדים או מעון יום או סוללים כביש או  1 

דורות ולכן  2נוטעים עץ הדורות הבאים ייהנו מזה, לפחות  2 

אתה לוקח הלוואות כדי להשקיע בפיתוח, אתה מתחיל  3 

להשתמש בזה היום אבל השימוש של זה והערך הכלכלי  4 

ת. אין פה בית ספר, אין פה גן של זה הוא לשנים רבו 5 

ילדים ואין פה מעון יום שלא נפגוש אותו בעוד, מי שיישאר  6 

בחיים כמובן. אז זה יפה לבוא להגיד אני לא יודע לקרוא  7 

לדוחות אבל זה אומר גם שאני לא יודע להסיק מהם  8 

משמעויות ואני לא יודע להסיק מהם מסקנות ואני לא מבין  9 

 10 החלטות. את ההליך של תהליך קבלת ה

 11 על השאילתה.אם לא עניתם לי, יאיר דידי :

 12 הדבר הנוסף, ר :"יו -יואל לביא 

 13 מיליון.  300 -אני מסיק מזה שאנחנו ב  יאיר דידי :

הדבר הנוסף, אנחנו לא יכולים להתעסק בנושא של חילול  ר :"יו -יואל לביא  14 

שבת. אנחנו מועצה אזרחית לצורך העניין, זה לא  15 

ב, אני לא חושב שמישהו יכול במדינת תפקידנו, דרך אג 16 

ישראל להתעסק בחילול שבת, באופן כללי, הוא יכול  17 

להתעסק בחוק הרעש, אם זה בין שתיים לארבע או בין  18 

עשר בלילה לשש בבוקר. כל דבר אחר במדינת ישראל אם  19 

זה לא חוצה גבולות טעם טוב או חוק הרעש זה לא רק  20 

יש לו סמכויות מתפקידנו, אני לא מאמין שיש מישהו ש 21 

בעניין הזה במדינה. בסופו של דבר זה מדינה חילונית, זה  22 

נכון שהיא קשורה כך או אחרת, אבל היא מדינה חילונית  23 

בסופו של יום. אנחנו ניגש להצבעה, אני מפריד רק את  24 

. את רמלה הנושא האחרון בתוספות של ביתר תל אביב 25 

 26 את"ביתר ההצעה הזאת נסים ינהל מהיותי קשור בנושא 
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מי בעד הנושאים שהיו על סדר היום ירים את ידו.  רמלה 1 

. מי נמנע? אתה רוצה לנמק? 2בעד. מי נגד ירים ידו?  12 2 

 3 כן. 

אני רוצה לנמק רק בגלל ועדת כספים שכל ההסדרים של  יאיר דידי : 4 

המועצה כל הזמן מזכירים לנו נושא כספים אבל מתי  5 

ומפסידים  שהעירייה מפסידה במשפט למועצה אזורית גזר 6 

 7 300מיליון ש"ח אנחנו לא מקבלים דיווח על זה. זה עוד  5

מיליון ש"ח אם גב' חדווה מנהלת המחלקה שמה גם  8 

שילמנו עוד חצי מיליון ש"ח. אתם מבינים חברים למה אני  9 

אומר לכם את הדברים האלה? הדברים היפים מספרים  10 

מיליון ש"ח שהפסדנו למועצה האזורית גזר  5לכם אבל  11 

גלל העקשנות של מישהו פה בעירייה או במשפט של רק ב 12 

שנה וכל עוונה היתה שהיא לא ניהלה  38עובדת שעבדה  13 

אלף ש"ח ועל זה  300את הקופה שלה כראוי. ואז הפסדנו  14 

 15 אנחנו לא מדברים. 

יאיר עברה עוד דקה. מועצה אזורית גזר תבעה מאתנו  ר :"יו -יואל לביא  16 

מיליון  5.5וררות שילמנו מיליון ש"ח, אנחנו היינו בב 8.5 17 

מיליון,  8.5ש"ח. כל מי שרוצה שיקרא את פסק הבוררות,  18 

 19 . 5.5בסוף שילמנו 

 20 טוב שהבאת לנו הסבר, יפה. תודה רבה על ההסבר. יאיר דידי :

לא זכתה במשפט אלא זכויותיה  קורטוב  שניים, חדווה ר :"יו -יואל לביא  21 

בית הכספיות עשו טעות במשאבי אנוש והיא הלכה ל 22 

כזה או  המשפט והיא זכתה בזכויות שלה. לא בהפסד 23 

 24  אחר.

 25 ביתר להצבעה מי שמעוניין שירים את ידו.  נסים פנחסוב:

 26 סליחה. סליחה.  יאיר דידי :

 27 זה על מתן ערבות לטובת ביתר תל אביב רמלה.  שמעון שלוש :

 28 חברים, מי בעד?  : נסים פנחסוב
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 1 אתם גם נגד כדורגל בעיר.  שמעון שלוש :

אני לא נגד כדורגל, כשאני מבקש הסכמים אתם לא  יאיר דידי : 2 

 3 נותנים לי. 

 4 בעד. מי נמנע? אתה נמנע. דידי אתה נמנע? 9 נסים פנחסוב:

 5 כן.  יאיר דידי :

 6 . מי בעד? מי נגד.3אז  נסים פנחסוב:

 7 אבל יש לי את הזכות לנמק.  יאיר דידי :

 8 תנמק.  :: נסים פנחסוב

 9 

 10 הישיבה ננעלה.

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 ו"ד רעות שדה                                                      יואל לביא ע

 17 ע/ מנכ"ל                                                           ראש עירייה   

 18 


