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 1 ק ו לפ ר ו ט ו  

. על 17/2016 14אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין  ר:"יו -יואל לביא  2 

 3 סדר היום: 

מה עם השאילתות שלי אדוני? לא ב, היום לא בא  יאיר דידי: 4 

 5 בחשבון? 

מיום  7/2016אישור פרוטוקולים וועדת הנהלה מס'  ר:"יו -יואל לביא  6 

27.9.2016 7 

 8 .27.9.2016מיום  11/2016פרוטוקול וועדת כספים מס'   

 9 .2016למרץ  20מיום  2/2016ועדת בטיחות בדרכים  

 10 2016לאפריל  15מיום  2/2016וועדת איכות הסביבה  

 11 2016מיולי  2/2016וועדת למיגור נגע הסמים והאלכוהול  

 12 2016באוגוסט  16מיום  2/2016וועדת חינוך  

 13 16מיום  2/2016פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות  

 14 2016לאוגוסט 

 15 22.9.2016מיום  4/2016פרוטוקול הקצאת מקרקעין  

בנוסף הגשנו תוספת: הרכב המועצה הדתית. תוספת   16 

לישיבת המועצה. הרכב המועצה הדתית ובו החלפה של  17 

כנציג עיריית רמלה במקום אברהם עו"ד אופיר שמחי לכהן  18 

 19 בקוביץ שהוא אחי. ל

 20 אתה צריך להפריד ולא להצביע.  מיכאל וידל:

 21 אני עוד לא מצביע.  ר:"יו -ל לביא יוא

ומה עם הנציגות לאופוזיציה?  אין נציגות לאופוזיציה  יאיר דידי: 22 

 23 שמה אדוני. 

בנושאים להנהלה, בנוסף יש הסכם גג ישן מול חדש.  ר:"יו -יואל לביא  24 

מתנדבי תכנית מסע, יש שם אישורים של דוחות כספיים  25 

ל תמר תאגיד של תמר תאגיד המים. ודוח הדירקטוריון ש 26 
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המים. ואישור הארכת מינוי של מ"מ מהנדס העיר ז'אנה  1 

 2 חודשים.  6סולובצ'יק לתקופה נוספת של 

 3 אלה הנושאים.  

אני מבקש להביא לתשומת לב המועצה, את הנושאים   4 

 5 הבאים:

עם תוספת של  2016. אישרנו קודם את כיול תקציב 1  6 

ה זאת מעבר לזה, העירייה נמצאת בתקופ₪. מיליון  19.5 7 

. אנחנו מעריכים שבסוף נובמבר 2017בהכנה של תקציב  8 

 9 .  2017נוכל להביא לאישור מועצה את תקציב 

דבר נוסף: העירייה מעבדת משמעויות לשיווק רמלה   10 

מערב מנהל מקרקעי ישראל או רשות מקרקעי ישראל  11 

יחידות דיור לפי דירה למשתכן.  1592פרסמה שיווק של  12 

דות דיור. המשמעויות שאנחנו יחי 2300בפועל זה בעצם  13 

עוסקים בהם זה תשתיות לחינוך, תשתיות לצרכים  14 

קהילתיים, תשתיות של שטחים ירוקים, תשתיות של מים  15 

וביוב, שנעשים על ידי התאגיד יחד אתנו.  אני יכול להגיד  16 

שהשבוע, יום רביעי בבוקר, היה לנו דיון, בוועדה  17 

קהילתיות, המחוזית על כל נושא עיבוי כלל התשתיות ה 18 

חינוכיות החלוקה היחסיות של שטחים ירוקים ותשתיות  19 

אחרות של נושא ההתחדשות העירונית. לשמחתי אנחנו  20 

נמצאים בשלב אישור מאוד מתקדם. גם תכנית המתאר  21 

כולה, ההתחדשות העירונית נמצאת בשלב של דיון נוסף  22 

 23 כנראה, בחודש הבא. 

 24 . אני מקווה שבעקבותיו נלך לתהליך של פרסום 

דיפו הרכבת הועבר להפקדה. יש החלטה להפקדה   25 

בוועדה המחוזית על דיפו הרכבת בתחום הרג"ם. אנחנו  26 
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מקווים שבדצמבר יהיה דיון על הרג"ם, על השלמת חלקי  1 

 2 דונם נוספים. 1400-1500-הרג"ם היקף של כ

במקביל, אנחנו פועלים מול רמ"י על הסכמי הגג וההסכם   3 

עברת כספים, כדי לקדם כמה הזה של חדש מול ישן, על ה 4 

 5 פרויקטים של טיפוח. 

במקביל השלמת שצ"פ ודרכים בקרית האמנים נעשים   6 

לסיים את זה עוד השנה. כולל פתיחה של מתנ"ס  מאמצים 7 

 8 ואולם ספורט חדש, בקרית האמנים. 

אלה הנושאים. אם מישהו רוצה להעלות שאילתות, יש לנו   9 

אז קודם הצעה  הצעה לסדר יום שהיא קודם לשאילתות.  10 

לסדר יום. לפני שאתה מתחיל, אני לא רוצה להיכנס  11 

 12 72ולהביך אותך. ההצעה לסדר יום צריכה להיות מוגשת 

 13 שעות.  72-שעות לפני. אנחנו לא עומדים ב

 14 אתה יכול להוריד אותה.  יאיר דידי:

אני אומר לך. אני מציע לך שאתה תוריד אותה, בשביל  ר:"יו -יואל לביא  15 

 16 ך. הכבוד של

אני לא צריך לשחק משחק של כבוד. אמרתי אם אתם  יאיר דידי: 17 

 18 רוצים להעלות אותה. לא הספקתי. אז אנחנו נביא את זה 

 19 אני מניח שיהיו עוד ישיבות מועצה.  ר:"יו -יואל לביא 

 20 נכון.  יאיר דידי:

 21 אז מה אתה מחליט?  ר:"יו -יואל לביא 

 22 תוריד.  יאיר דידי:

 23 לא מוריד, אתה מוריד.  אני ר:"יו -יואל לביא 

 24 הורדתי.   יאיר דידי:

 25 אני יודע שהגשת יותר משתי שאילתות לסדר יום.  ר:"יו -יואל לביא 

 26 לא. שניים.  יאיר דידי:
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על מה אתה רוצה לדון? אני רוצה לפי הסדר שלך. תגיד  ר:"יו -יואל לביא  1 

 2 את הראשונה, 

י אנוש, יש את הנושא של משאבי אנוש, מנהל משאב יאיר דידי: 3 

 4 שהתקבל לעבודה. זו שאילתה. כן? 

 5 זו שאילתה?  ר:"יו -יואל לביא 

 6 כן.  יאיר דידי:

 7 מה השאילתה?  ר:"יו -יואל לביא 

כמה מועמדים היו? האם מר צרפתי עמד בתנאי הסף?  יאיר דידי: 8 

האם הגיש המלצות מעבודתו הקודמת? האם המבקר  9 

הו. ואני והיועץ המשפטי של העירייה בחנו את קבלתו?  ז 10 

 11 מבקש את זה בכתב. 

 12 מה, זה תפקיד של המועצה לדון בדברים כאלה?  שמעון שלוש:

 13 זה שאילתה.  ר:"יו -יואל לביא 

תשובה כתובה. בפעם הקודמת לא קיבלתי כתובה.  זאת יאיר דידי: 14 

 15 קיבלתי בעל פה.  יש לאדוני מה להוסיף על זה?

 16 11הגישו את המועמדות מה שהונח בפניכם, זה שבמכרז  ר:"יו -יואל לביא 

אנשים. כל המועמדים שהגיעו למכרז עמדו בתנאי  17 

. 2הכשירות הנדרשים במכרז. גדעון צרפתי נבחר ככשיר  18 

הוא עומד בכל הדרישות. רק בשביל לסבר את האוזן,  19 

שימש כמנהל משאבי אנוש של עיריית כפר סבא, לאורך  20 

 21 שנים. שימש כמנכ"ל באחת המועצות. 

ש עיריית כפר סבא, קיבלתי המלצות אני שוחחתי עם רא  22 

מאוד מאוד חמות. לא סיפרתי לך את זה. אני מאחל לך  23 

 24 הצלחה בתפקיד. 

סליחה, זה לא אותו הדבר כמו שאתה, הוא מראה  יאיר דידי: 25 

המלצות. הוא צריך להביא המלצה מראש העיר. זה שאתה  26 
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אומר שדיברת אתו, זה בסדר, זה חברי אבל המלצה  1 

 2 מקבלים.

 3 אני מקבל ממך כל פעם "שעת מחנך" אני גם יודע, ר:"יו -א יואל לבי

 4 לא. זה לא שעת מחנך. אני אומר לך, מה שצריך להתבצע.  יאיר דידי:

בקרוב יהיה לי פנאי לקבל ממך הרצאות איך לנהל עיר.  ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 עם כן הסטנדרטים האישיים שלך.

 7 השאילתה השנייה, בבקשה.  

 8 לסדר  לא. הצעה יאיר דידי:

לא. הוגשה רק שאילתה. רק אם יש חשד להליך לא סביר  שמעון שלוש: 9 

 10 בקבלה, 

תקרא. תקרא את הפקודות. תאמין לי. אני מציע לך לקרוא  יאיר דידי: 11 

את הפקודות. אני  מציע לך. יש פה יועץ משפטי והוא יכול  12 

לענות לך. לא לי. לי הוא הפסיק לענות מזמן, היועץ  13 

טי מזמן הפסיק לענות לי. הוא המשפטי. היועץ המשפ 14 

 15 יענה לך בדיוק. הוא יגיד לך אם זה תקין או לא תקין. 

 16 יש פה הצעה לסדר, שרקון את בן עמי 

 17 הצעה לסדר?  ר:"יו -יואל לביא 

 18 כן.  יאיר דידי:

 19 מתי היא הוגשה?  ר:"יו -יואל לביא 

 20 לאוקטובר.  4-ב יאיר דידי:

 21 בר?לאוקטו 4שעות  72זה  ר:"יו -יואל לביא 

 22 לא. זה הוגש בערב ראש השנה.  יאיר דידי:

 23 שעות?  72-עומד ב ר:"יו -יואל לביא 

 24 עומד.  יאיר דידי:

 25 כן. מה ההצעה לסדר?  ר:"יו -יואל לביא 

שרקון את בן עמי, הולך לגבות מאתנו מקופת העירייה  יאיר דידי: 26 
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שקל ליום עבודה. יש לנו מחלקה מאוד מכובדת  1800 1 

שות את זה, וזה מה שהיו עושים גם משפטית, שיכולה לע 2 

הפקחים. אני לא מבין למה לא להשאיר את זה בקופת  3 

 4 העירייה, 

 5 מה ההצעה שלך?  ר:"יו -יואל לביא 

 6 להשאיר את זה אצל במחלקה המשפטית.  יאיר דידי:

 7 אתם רוצים לדון בזה בישיבת המועצה?  לא חייבים.  ר:"יו -יואל לביא 

 8 בעה. לא לשאול אותם ככה באופן חברי. צריך לעשות הצ מיכאל וידל:

שקל ליום.  הוא גם לא אומר מה הוא עושה. אתם  1800 יאיר דידי: 9 

.  אין לנו פירוט. 1800-לא מפרטים מה הוא נותן לנו ב 10 

וקח קופון על הרמלאים לכל יום.  1800לוקח  11 

 12 ".םהפראיירי"

 13 זה לא קשור בכל למחלקה המשפטית.  :עו"ד דורון דבורי

 14 אז לא צריך. אם לא קשור למחלקה המשפטית. ר:"יו -א יואל לבי

אתה משאיר אותו. הוא לא עובד אצלך. הוא עובד  יאיר דידי: 15 

 16 בעירייה. 

אבל לא קשור למחלקה המשפטית ונתת מחמאות  ר:"יו -יואל לביא  17 

למחלקה המשפטית שהיא יכולה לעשות עבודה. זה לא  18 

 19 אומר שזה לא עבודה שלו. 

, שלושה אנשים, שהם ר ממכרזחברים, וועדת פטו  20 

מוסמכים על פי דין לדון בנושאים שכאלה, מצאה לנכון  21 

לחתום על הסכם חתום עם משרד שחר בן עמי שלפי  22 

ההצהרה שלו יכול לעשות את הגביה. מדובר בשוק יום  23 

רביעי, לקיים את הגביה בשוק על ידי אנשים מתוך משרד  24 

 25 1800שחר בן עמי. זה נכון, הסכום כולל מע"מ הוא של 

שקל, מתחלק לשני אנשים, מקבל עליו איש פיקוח. מתחיל  26 
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העבודה מתחילה בכך שקודם כל מתייצבים במחלקת  1 

הפיקוח כדי לקבל את הקבלות. אני מזכיר לכם שלפני  2 

כמה שנים, נתפסו אצלנו אנשים ממחלקת הכנסות בזמנו,  3 

שגבו כספים ונתפסו כבעצם מעלימי הכנסות. אנחנו כל  4 

ם הוועדה מצאה לנכון להעביר את השנים מתלבטים והפע 5 

הגביה לגוף משפטי שיש לו היום גופים משפטיים רבים  6 

 7 עוסקים בגביה.

 8 אז בסוף אתה כן מקיים דיון, יואל. שמעון שלוש:

לא. אני מעדכן. כיוון שאנחנו כל היום חשודים וכל היום  ר:"יו -יואל לביא  9 

 10 אנחנו מפחדים ש, יצוץ, אנחנו מסבירים,

 11 ש לי עוד שאילתה, דרך אגב. י יאיר דידי:

 12 אתה לא יכול שתי שאילתות לסדר היום ר:"יו -יואל לביא 

למה? שתי שאילתות אני יכול. ואני רציתי אותה כתובה,  יאיר דידי: 13 

 14 דרך אגב. 

 15 האמינות שלך ממש קורעת את השחקים.  ר:"יו -יואל לביא 

 16 איך?  יאיר דידי:

 17 עת את השחקים. האמינות שלך ממש קור ר:"יו -יואל לביא 

 18 יפה. תודה.  יאיר דידי:

 19 אמרת קודם שיש לך רק שאילתה אחת, עברנו לשתיים יש  ר:"יו -יואל לביא 

אבל אני ציפיתי לקבל קודם כל את זה בכתב, אתם,  יאיר דידי: 20 

בסדר, הטאטוא שלכם במשחק פעם במסמכים, פעם לא  21 

 22 מסמכים. 

מאתנו הכל, אנחנו בינתיים  כיוון שאתה יודע יותר טוב ר:"יו -יואל לביא  23 

פועלים, לא קיבלנו הערה, לא מהיועץ המשפטי ולא  24 

 25 ממבקר העירייה. 

חשבתי שגם תדווח על העתירה שהגשתי. מן הדין שהיית  יאיר דידי: 26 
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 1 עושה את זה. 

 2 כשבית המשפט יגיד לי לבוא,  ר:"יו -יואל לביא 

דווח לא. שיש דברים אחרים לדווח עליהם, אתה כן מ יאיר דידי: 3 

בבתי משפט. אתה נמנע, מתי שאתה מקבל את התוצאות  4 

שהן לא לטובתך אז אתה נמנע מלדווח עליהם, אלא אם כן  5 

מוציאים אותם כמו עם מועצה אזורית גזר וכמו עם הגברת  6 

 7 ההיא האחראית על הגנים, שכחתי את שמה בכלל. 

 8 אני שמח שאתה יודע,  ר:"יו -יואל לביא 

 9 עים כמה אנחנו שילמנו, גם לה. אנחנו לא יוד יאיר דידי:

אני שמח שאתה יודע לנתח בדיוק את ההתנהגות שלי.  ר:"יו -יואל לביא  10 

 11 ואם יש לך תואר מומחה בתחום. 

אז לשאילתה הזאת  אם נתת לי אותו, אני לוקח. תודה.  יאיר דידי: 12 

 13 אין תשובה בכתב, רעות. 

 14 מה השאילתה?  ר:"יו -יואל לביא 

 15 הכדורסל.  על קבוצת יאיר דידי:

 16 מה השאילתה בבקשה? ר:"יו -יואל לביא 

כידוע, עיריית רמלה מתקצבת קבוצת כדורסל וכדורגל.  יאיר דידי: 17 

לקבוצת ₪ מיליון  1.3לאחרונה העבירה העירייה סך של  18 

בינתיים. אחד  ממנהלי הקבוצה הוא  שהתפרקההכדורסל  19 

 20 שמוליק לבקוביץ שהוא גם בן דוד של ראש העירייה. 

 21 כן.  ר:"יו -ביא יואל ל

 22 לאחר שהקבוצה התפרקה יאיר דידי:

 23 מדור ראשון, שני, שלישי? איזה דרגה הוא?  ר:"יו -יואל לביא 

 24 בן דוד, אני יודע,  יאיר דידי:

 25 לדעתי הוא מדור שני.  ר:"יו -יואל לביא 

 26 הוא בן דוד שלך וזה מה שאני ידוע.  יאיר דידי:
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 1 ם כמעט. שלו ושלי זהי DNA-ה ר:"יו -יואל לביא 

 2 אוקי. אז הוא לא בן דוד שלך.  יאיר דידי:

 3 הוא בן דוד דור שני שלי.  ר:"יו -יואל לביא 

 4 מה זה אומר?  יאיר דידי:

 5 שרק אבא שלו בן דוד שלי.  ר:"יו -יואל לביא 

 6 רק אבא שלו בן דוד שלך. יופי. יאיר דידי:

בן דוד דור אם אתה רוצה את דרגת היחסים בינינו, הוא  ר:"יו -יואל לביא  7 

 8 שני. 

אוקי. אז אחד ממנהלי הקבוצה הוא שמוליק לבקוביץ  יאיר דידי: 9 

 10 שהוא גם בן דודו של ראש העירייה. 

 11 בן דוד דור שני.  ר:"יו -יואל לביא 

ולאחר שהקבוצה התפרקה, מונה המנהל המוצלח למנהל  יאיר דידי: 12 

הכללי של קבוצת הכדורגל ביתר, שמשון, מכבי. קבוצת  13 

 14 מלה. קומבינה ר

אני שואל האם מינוי זה נעשה רק בגלל שהוא הצליח   15 

בקבוצה הקודמת? או שמכיוון שהוא הבן דוד של ראש  16 

העיר. מהי עלות אחזקתו של המנכ"ל המוצלח? רכב,   17 

 18 פנסיה, ביטוחים. 

כיצד היועץ המשפטי ומבקר העירייה אפשרו מינוי כזה   19 

 20 שהוא בניגוד לפקודה ולחוזר מנכ"ל. 

העירייה, היועץ המשפטי והגזברית אפשרו את כיצד מבקר   21 

 22 ההעברה של הכספים לקבוצה שהתפרקה. 

 23 מדוע הציבור צריך לשלם על המחדלים האלה.  

אתה שואל אותי? שיגיד לך ראש הסיעה שלך שאותי לא  ר:"יו -יואל לביא  24 

 25 שואלים שאלות על עמותות פה. 

 26 אז שיענה מישהו בשמך.  יש לך מ"מ.  יאיר דידי:
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 1 בסדר, אל תדאג.  ר:"יו -ל לביא יוא

 2 יש לך מ"מ הוא יכול לענות.  יאיר דידי:

 3 יענו לך. אל תדאג.  ר:"יו -יואל לביא 

, יכולה לענות הגזברית, המשפטייכול לענות היועץ  יאיר דידי: 4 

המבקר. יש מי שיענה. הדובר. יש לך דובר טוב. דובר  5 

 6  אישי. אף ראש עירייה אין לו דובר אישי כמו שלך.

 7 אתה רוצה שנמנה דובר עירייה, למענך?  ר:"יו -יואל לביא 

 8 כן.  יאיר דידי:

תחפש לך מישהו בגודל שלך.  מה, התחלת להרכיב  ר:"יו -יואל לביא  9 

 10 משקפיים? 

 11 מה מצחיק בשאלה שלו?  יאיר דידי:

 12 סדר היום? לתיק אפשר שאלה  מיכאל וידל:

 13 ה. רגע, הוא עוד לא קיבל תשוב ר:"יו -יואל לביא 

 14 זאת אומרת יש לי שאלה נוספת, יאיר דידי:

 15 אתה מוכן להתייחס, היועץ המשפטי? הגזברית?  ר:"יו -יואל לביא 

 16 יש לי שאלה נוספת. מותר לי. בעל פה מותר לי.  יאיר דידי:

 17 אם היועץ המשפטי יקבל עוד קצת ביקורת, נאשר לך.  ר:"יו -יואל לביא 

 18 הוא יקבל.  יאיר דידי:

השאלה היתה מה לא לי ולא לו. לחברי המועצה תשיבי.  ר:"יו -יואל לביא  19 

אנחנו עם העמותה הזאת. אתם יכולים להסביר? מה  20 

 21 הקשר שלנו כעירייה? 

העירייה תומכת בקבוצות ספורט. העירייה תומכת בקבוצה  :עו"ד דורון דבורי 22 

אחת בכל ענף ספורט. מגישים לעמותה, בקשות לתמיכה,  23 

מכים, וועדת תמיכות דנה בכך, כאשר מביאים את כל המס 24 

מאשרת את התמיכה ולאחר מכן הכספים מועברים  25 

לקבוצות במהלך השנה. האישור בדרך כלל נעשה  26 
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בתחילת השנה. לאחר מכן יש נושאים נוספים שלעתים  1 

מוסיפים להם, אם יש הישגים מיוחדים לקבוצה, הם  2 

מקבלים יותר, אם יש הישגים בינלאומיים אם יש פעילות  3 

 4 ת. הכל לפי אמות מידה. חברתי

כמובן שהדברים האלה נלקחו באיזה שהיא החלטת  ר:"יו -יואל לביא  5 

 6 מועצה

 7 הכל מאושר על ידי וועדות המועצה.  :עו"ד דורון דבורי

זה היה השופט, זה דבר שהוחלט, אבל כל ה, אושרו על   8 

 9 ידי מועצת העיר. 

 10 מיליון עברו כחוק?  1.3-ה יאיר דידי:

 11 כן.  :ריעו"ד דורון דבו

 12 מיליון, אבל לא משנה.  1.3לפי דעתי לא היה  ר:"יו -יואל לביא 

 13 נושאים נוספים.  

אישור הארכת המינוי של  91.5שאלה אחת בבקשה. סעיף  מיכאל וידל: 14 

מ"מ מהנדס העיר. האם לא היתה וועדה. לא נבחר  15 

 16 מהנדס? אני הוזמנתי ולא יכולתי לבוא, 

 17 . נבחר וחזר בו ר:"יו -יואל לביא 

 18 מה, לפני שבועיים.  מיכאל וידל:

 19 כן. אדון ברדוגו.  יאיר דידי:

כן. נבחר וחזר בו.  אנחנו כנראה לא מספיק נוחים. עוד  ר:"יו -יואל לביא  20 

 21 שאלות? 

 22 לא. לטעמו אתם יותר מדי נוחים.  יאיר דידי:

 23 התכוונתי.  4אנחנו לא עובדים עד שעה  ר:"יו -יואל לביא 

 24 . מושחתיםיותר מדי  לטעמו אתם יאיר דידי:

 25 ברור לגמרי. יש לו בערך את המוניטין שלך.  ר:"יו -יואל לביא 

 26 והוא התקבל לעבודה.  יאיר דידי:
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 1 התייחסויות לתיק עצמו? ניגש להצבעה.  ר:"יו -יואל לביא 

 2  לפני ההצבעה, אני רוצה להפריד קודם כל נושא אחד.  

בר מועצה . אנחנו מפה כמובן שולחים  את ניחומינו לח2  3 

 4 ינאי, שביתו נפטרה בימים האחרונים.נלשעבר 

על כלל הנושאים בתיק ישיבת המועצה מן המניין, למעט   5 

 6 סעיף הרכב המועצה הדתית.

 7 11 מי בעד?  

 8 3 מי נגד? 

 9 יואל לביא עזב את הישיבה.                               

 10 נגד.  3-בעד ו 11ההחלטה התקבלה ברוב קולות  

 11 ה טובה וחתימה טובה לכולם. גמר חתימ 

 12 סעיף אחרון שנותר להצבעה: הרכב מועצה דתית מוטי יצחקי:עו"ד 

 13 11 מי בעד?  

 14 1 מי נגד? 

 15 2                 מי נמנע? 

 16 תודה רבה. מוטי יצחקי:עו"ד 

 17 הישיבה ננעלה

 18 

 19 עו"ד רעות שדה                                                      יואל לביא 

 20 ע/ מנכ"ל                                                           ראש עירייה   

 21 


