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 1 

אנחנו נעבור לתיק מועצה מן המניין. קודם כל אנחנו  :יו"רמר וידל,  2 

 3 חילים באישור פרוטוקולים. מת

. וועדת כספים מספר 1/2018-14וועדת הנהלה מספר   4 

, 1/2018-14, וועדה לחגיגות ואירועים מספר 1/2018-14 5 

 6 -1/2018וועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור מספר 

. וועדת תרומות 2/2017-14ועדת קליטה ועליה  מספר  7 

פר , וועדה למאבק בנגע הסמים מס6/2017-14מספר  8 

. לידיעה, 1/2017-14וועדת מלגות מספר  2/2017-14 9 

הגשת דוח ו 5/2017-14וועדת תנועה מקומית מספר  10 

תלת חודשי על פעילות העירייה לחודשים אוקטובר  11 

 12 . 2017דצמבר 

אני רוצה ברשותכם לעדכן מספר דברים לפני שניתן  13 

לכם לדבר או לשאול שאלות. עדכונים בנושא חינוך.  14 

וע הציגה עמליה חיימוביץ', מנהלת אנחנו, לפני כשב 15 

מחוז המרכז את התכנית האסטרטגית לחינוך בעיר  16 

רמלה. אני רוצה לציין שבשתי ערים בארץ היא  17 

החליטה על תכנית אסטרטגית. ברמלה ובקדימה צורן.  18 

עבדו כאן מעל חודש וחצי, לא רוצה להגיד עשרות, אבל  19 

מעל עשרים אנשים ממערכת החינוך הארצית והכינו  20 

כנית אסטרטגית, כמובן מבחינתו היתה אלונה ת 21 

כרמלי כנציגות בתוך הצוות והוועדה. ולירון קליינמן  22 

הצוות הציג בפני ובפני עמליה לפני כשבוע את התכנית  23 

ואנחנו מיישמים אותה. התכנית היא גדולה וארוכה  24 

ונציג אותה לציבור בעזרת השם בקרוב מאד. אנחנו  25 

נפתח  2018ספטמבר בשנה הבאה, בתשרי תשע"ט, קרי  26 

בית ספר לאוטיסטים ברמלה שיהיה בקריית מנחם  27 

בגין במתחם חץ. אני חושב שזו בשורה גדולה מאד  28 

להורים שהילדים שלהם הם על הרצף האוטיסטי. אני  29 

רוצה לומר לכם מידיעה שראשי ערים אחרים בערים  30 

אחרות לא כל כך ממהרים לפתוח בית ספר  31 

את זה, אני חושב  לאוטיסטים. אני לקחתי על עצמי 32 

שזה חשוב מאד שנחבק את הילדים המקסימים האלה  33 

ויהיה לנו בית ספר שמיוחד אליהם. אנחנו פותחים  34 

בית ספר בקריית האומנים, בית ספר  1/9-החל מ 35 

ממלכתי דתי בקריית האומנים. בשנה הראשונה  36 

בתשע"ט בית הספר יהיה בו שני מבנים יבילים. מבנה  37 

נו דרשנו אתמול אפילו מבנה לחדר מורים והנהלה ואנח 38 
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לשירותים, שלא נצטרך להשתמש בקריית האומנים,  1 

בבית ספר האומנים. וזה יהיה בית ספר צומח.  2 

בהתחלה זה יהיה בית ספר כיתה א' בלבד, שנה שניה  3 

א' וב' ואני מקווה שעד אז ייגמר התכנון והביצוע של  4 

בית ספר שייבנה בחלק הצפוני של שכונת האומנים.  5 

 6 ר ממלכתי דתי בן שתי כיתות.בית ספ

היו לי שתי שאילתות, הם צריכים לבוא לפני הסדר  יאיר דידי: 7 

 8 יום.

איפה זה כתוב? אני אחליט, אני ראש הישיבה, אני  :יו"רמר וידל,  9 

 10 אדון בהן, הכל יהיה בסדר.

 11 אתה ראש העיר? יאיר דידי:

 12 לא, אני ראש הישיבה אמרתי, כן. :יו"רמר וידל, 

 13 .אה יאיר דידי:

החלטתי בעצה אחת כמובן עם משרד החינוך, אגף  :יו"רמר וידל,  14 

החינוך, להפוך את רמלה, את החינוך ברמלה לשש  15 

שנתי. כמובן זה יהיה בפעימות ויהיה בטווח של מספר  16 

שנים. בשנה הקרובה כבר מתחילים בית ספר איתן,  17 

בית ספר דתי שיהיה שש שנתי וכך גם יהיו בתי הספר  18 

שיהיו  והרין. קרי בר אילן, אריאל היסודיים הדתיים 19 

עד כיתה ו' ויהיה רצף לבית ספר איתן. בהמשך כל  20 

החטיבות ייצמדו לבתי ספר תיכוניים, זאת תכנית  21 

ארוכת טווח, היא בהמשך לתכנית אסטרטגית אבל זו  22 

החלטה שכל רמלה תהיה שש שנתי. קצת נעבור על  23 

 24 תב"רים. טוב, אני עובר רק על חלקם, יש מספר רב של

 25 תב"רים אבל חלקם שהם ממש בשלבי,

דרך אגב, מה שדיווחת לנו עכשיו זה הוחלט כבר לפני  יאיר דידי: 26 

 27 שנתיים. 

 28 מה הוחלט? שמה? :יו"רמר וידל, 

 29 על הדיווח שדיווחת לנו עכשיו. יאיר דידי:

מה שאמרתי עכשיו זה החלטה שלי אישית לפני חודש,  :יו"רמר וידל,  30 

 31 לקבל אס אמ אסים, שום לפני שנתיים. אתה יכול

 32 אתה צריך להיות מבסוט. :אברהם אילוז

 33 עזוב,  :יו"רמר וידל, 

אני מבסוט מזה אבל זה נשמע כמו מערכת, כמו איזה  יאיר דידי: 34 

 35 מסע בחירות,

 36 שנים. 10לפני  :אברהם אילוז

 37 

 38 זה מסע בחירות.  יאיר דידי:
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 1 אני לא אפריע לך, אני אתן לך לדבר.  :יו"רמר וידל, 

מה אכפת לך, מה זה מעניין אותך מה אני, למה אותך  די:יאיר די 2 

זה כל כך מעניין, מי אתה בכלל? מה אתה דובר שלו?  3 

אתה חבר, אתה הכל טוב ויפה, אתה חבר מועצה  4 

 5 ובטעות גם אתה חבר מועצה. 

 6 אני כל הזמן חבר מועצה, איך אני בשבילך?  :גבי אברמשווילי

 7 , אחר כך,רגע, יאיר, תן לו לסיים :אברהם אילוז

אבל לא, הוא לא יכול להגיד לי שהוא מחליט, הוא גם  יאיר דידי: 8 

עושה עבירה שהוא אומר שהוא מחליט על שאילתות  9 

 10 שאני הגשתי. וכתוב בפקודה במפורש, 

אמרת, נרשם לפרוטוקול שחייב שיהיה, אני אומר לך  :יו"רמר וידל,  11 

 12 שאני מתי שאני רוצה, אני אמשיך. מה זה משנה מתי?

 13 אתה גם עושה עבירות. יר דידי:יא

תפנה למשרד הפנים, אתה פונה כל יום, אין בעיה, מה  :יו"רמר וידל,  14 

 15 הבעיה? תפנה. הלאה, תב"ר. הקמת הקלה,

אתה לא תגיד לי איפה אני, אתה לא יכול להגיד לי  יאיר דידי: 16 

 17 י בקואליציה, מותר לי לבקר. אנאיפה אני.

 18 לבקר כן, :אברהם אילוז

 19 תן לו, תעזוב, תן לו לדבר. :ו"רימר וידל, 

 20 תגידו תודה רבה שיש לכם דמוקרטיה.  יאיר דידי:

מושבים בבית ספר  100בנינו עד הקמת אולם ספורט  :יו"רמר וידל,  21 

טל. סיימנו הסכם פשרה להקמת קיר לילנתיכוני  22 

אקוסטי ומיגון אקוסטי בקלאוזנר, מקביל לקיר  23 

 24 סכום, האקוסטי בקריית האומנים. היה מדובר על

 25 זה גם הוחלט לפני שנתיים. יאיר דידי:

, יש תוספת על סך 10,073,000היה מדובר על סכום של  :יו"רמר וידל,  26 

. אושר יועץ אקוסטיקה ואחרי זה כמובן 1,473,000 27 

תכנון וביצוע. החלפת מיקום מגרש דשא סינטטי  28 

 29 בקריית האומנים. החלטתי להעביר אותו לשכונת אגש, 

 30 מה קרה? למה? יאיר דידי:

 31 סמוך לרחוב שלמה בן יוסף. :יו"רמר וידל, 

 32 מה יש שם, מה, אין שם בוחרים? יאיר דידי:

 33 בסוף תקבל את כל התשובות, תרשום את השאלות.  :יו"רמר וידל, 

 34 לחזק את השכונה. עו"ד מוסא סאבא:

 35 מה לחזק?  יאיר דידי:

 36 

 37 בגלל שהן חלשות. :עו"ד מוסא סאבא

 38 ת השכונה? זה לא,בסדר, לחזק א יאיר דידי:
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יאיר, אתה מתמודד על ראש העיר, תיבחר, תשים אתה  :יו"רמר וידל,  1 

דשא סינטטי באגוזי, איפה שאתה רוצה, מה אתה  2 

 3 רוצה? תרשום הכל.

 4 איך שאתה מדבר עכשיו זה כבר נרקסיזם, תאמין לי. יאיר דידי:

אוקי. אני מבקש ממך לתת לי לדבר, כשאני אסיים  :יו"רמר וידל,  5 

ד מה שאתה רוצה. תרשום שאלות בעט, אני אענה תגי 6 

 7 לך על הכל, מבטיח.

 8 דרך ארץ קדמה לתורה, יאיר.  אברהם אילוז:

מחיר דרך  צעותבקשר לדשא סינטטי, אנחנו בקבלת ה :יו"רמר וידל,  9 

המשכ"ל לתכנון וביצוע ביחד. שיפוץ מרכז יום לקשיש  10 

שבאמת הסתיים בימים האלה אחרי דחייה ארוכה.  11 

קבענו תאריך להכניס אותם למקום, טקס אנחנו  12 

פתיחה רשמי וגדול. תכנון צומת הרחובות עוזי חיטמן  13 

אהוד מנור, כיכר. אנחנו כרגע, וגם תכנון צומת  14 

ועוזי חיטמן. הרשאות לתכנון ועובדים על , -הרחובות 15 

התכנון כרגע. שיפוצים בבתי ספר בחינוך, קיבלנו  16 

ה בבית ספר הרשאה של מיליון שקל, אנחנו נעשה את ז 17 

מיליון  3.5שרת, נשפץ אותו. זו רק פעימה אחת מתוך  18 

שקלים שביקשנו. שיפוצים במוסדות ציבור מיליון  19 

שקלים, נחליט אנחנו איפה להעביר אותם. הסדרת  20 

-צומת הרצוג ביאליק, רחוב ביאליק הרצוג, צומת ב 21 

שקלים, משרד התחבורה אישר, כרגע אנחנו  1,100,000 22 

ביצוע. ויש עוד מספר רב של בקבלת הצעות מחיר ל 23 

תב"רים, אבל התמקדתי באלה שהם ממש בשלבי  24 

סיום. גם חניון למשאיות במתחם של בית העלמין,  25 

חניון משאיות גדול שיהיה מגודר וסגור. אנחנו כרגע,  26 

יש חוזה אפילו במכרז אם אינני טועה ובקרוב מאד  27 

נתחיל ביצוע. אלו הדברים, אני מבקש, מאפשר  28 

 29 שאלות, בבקשה. התייחסות או 

יש התייחסות לגבי השכונה של רכבת רמלה. אדוני  עאמר אבו גאנם: 30 

שנה אף אחד  30ראש העיר, השכונה הזו בעצם כמעט  31 

 32 לא השקיע בה כמעט שקל. 

 33 לא שמעתי. :יו"רמר וידל, 

ברכבת רמלה. זה בהמשך לכיוון נשר, יש שכונה שחצי  עאמר אבו גאנם: 34 

 35  מרמלה לא מכירים אותה אפילו.

 36 אל מחאטה. :עו"ד דורון דבורי

אל מחאטה. שכונה שאין בה כבישים, אין בה תאורה,  עאמר אבו גאנם: 37 

היא עכשיו שוקעת בבוץ של הבניין שעושים על יד  38 



 2/2018-14ועצה מן המניין מס' ישיבת המ                                          
 22.1.2018מיום                                                          

____________________________________________________________ 

 
 
6 

הרכבת. אנשים שואלים איפה אנחנו, למה אין  1 

התייחסות בעיר אלינו? האם אנחנו תושבי רמלה או  2 

ובות לתת בכלל לא שייכים? ופשוט אני, אין לי תש 3 

 4 להם. אולי אתה תסביר ותרחיב על העניין הזה. 

 5 עוד שאלות?  :יו"רמר וידל, 

 6 כן, קודם כל מה עם השאילתות שלי? יאיר דידי:

 7 מיד, כשנסיים את זה נעבור לשאילתות. :יו"רמר וידל, 

 8 מיד? יאיר דידי:

 9 כן.  :יו"רמר וידל, 

בעון אחד טוב, יש לנו גם פה את הכיול, חסר לנו ר יאיר דידי: 10 

בכיול. יש רק שלושת רבעי והכיול. הרבעון שאתה  11 

 12 נכנסת הוא לא קיים.

אנחנו, אף אחד לא מחייב אותנו, אתה רוצה תשובה,  :יו"רמר וידל,  13 

 14 טוב, אני ארשום את זה, אחרי זה, תמשיך, סליחה.

יש פה איזה סעיף של עיר עולם שאני הכנסתי שאילתא,  יאיר דידי: 15 

. תקצוב A4רש, שחור על גבי אני ביקשתי ממש במפו 16 

 17 לא באחוזים.

 18 בשקלים. :יו"רמר וידל, 

בשקלים. ולא קיבלתי תשובה לשום דבר מהשאלה שלי  יאיר דידי: 19 

לשאילתא. יש נוסף, נוסף לכל, תראה, יש את הנושא  20 

 21 של שכר הבכירים.

 22 כן. :יו"רמר וידל, 

עכשיו תראה, יש פה הרבה שאילתות שאתם לא עניתם  יאיר דידי: 23 

יהן, המון, המון, מה שנראה לי, אני הולך לקבל את על 24 

ההמלצה שלך בגלל כל הדברים שלא עניתם לי עליהם,  25 

אני הולך לקבל את ההמלצה שלך. פעם אתה ישבת  26 

לידי והמלצת לי להתנצל בפני ראש העיר הקודם  27 

שקראתי לו מושחת. אז אני באמת צריך להתנצל ואתה  28 

 29 זה ההכי מושחת, לא הוא.

 30 תודה רבה. :ו"רימר וידל, 

אני כנראה הולך לאמץ את ההמלצה שלך. אני עוד  יאיר דידי: 31 

 32 כנראה אעשה את זה.

 33 איך אתה משאיר אותו? אברהם אילוז:

אדוני, אנחנו במדינה דמוקרטית, מותר לי להגיד פה  יאיר דידי: 34 

 35 הכל, הכל.

 36 כן, אבל דבר יפה, דבר יפה, יאיר. אברהם אילוז:
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יפה. הסברתי את עצמי די יפה. לא אני מדבר די  יאיר דידי: 1 

מתאים לך? שים אטמים באוזניים או תצא החוצה, יש  2 

 3 לך שתי אפשרויות.

 4 אתה מבייש את הישיבה.  אברהם אילוז:

 5 יש לך הוכחה? :רונן מושייב

 6 יש לי המון הוכחות. יאיר דידי:

 7 איפה? תביא.  :רונן מושייב

 8 ביפו.  יאיר דידי:

 9 ת ולא הבאת הוכחות. תפסיק לדבר. אמר ליואלגם  :יו"רמר וידל, 

אז אני אומר לך, אם אתה לא מראה לי איפה שכר  יאיר דידי: 10 

בכירים, ההוצאות שלהם או עבודה נוספת שכתוב  11 

ואתה מספר לי סיפורים כמו שסיפרו לי בקדנציה  12 

הקודמת, אז אתה גם שותף לשחיתות ואתה ממשיך עם  13 

ים השחיתות. ביקשתי בשאילתא הקודמת על המינוי 14 

שהגיעו ממשרד הפנים. לא קיבלתי. לא, הבאת לי  15 

. בכלל עכשיו 11פה  7, פה 5, פה 4, פה 9רשימה, פה  16 

אני גם שמעתי היום שנכנסה לעבוד מישהי מהמשפחה  17 

שלך בגזברות, איך שהתפנתה שם, אחת יצאה לחופשת  18 

היריון, אז לא רק נרקסיזם גם נפוטיזם אתה ממשיך  19 

ים אחרים. גם ביקשתי איתו. אבל זה בטיפול של אנש 20 

על המינויים של ראש העיר, המינויים היועצים, כל  21 

היועצים למיניהם. בקשה מהיועץ המשפטי, הוא שלח  22 

לי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. ושם כתוב, בין היתר,  23 

ומה שהוא הוכיח לי שכן הוא יכול לחתום הבחורצ'יק  24 

שהסמכת אותו לחתום שם או לענות. אבל כתוב שם  25 

, מינוי כזה מצריך ארבע שנות ניסיון באותו שהוא צריך 26 

גוף, או גוף דומה לזה. זאת אומרת אם הוא עבד באסף  27 

הרופא הוא היה צריך להיות יועץ של המנכ"ל או של  28 

מישהו מהמנהלים הבכירים, תסכימו איתי. והוא לא  29 

היה כזה, אני יודע מה הוא עשה שם. ויש עוד כמה  30 

לה. העברתי לך יועצים שלא עשו את הארבע שנים הא 31 

 32 את זה, ביקשת לראות את זה גם. 

סליחה, איפה השאילתות שהחבר הגיש? אנחנו לא  עו"ד אבו סייף: 33 

 34 רואים פה את השאילתות. 

יש את השאילתות הקודמות שהוא קיבל עליהן תשובות  רונן עזריה: 35 

 36 בכתב.

 37 לא קיבלתי שום תשובה, חבר'ה. יאיר דידי:

 38 מהישיבה היום? לא, אבל זה חלק עו"ד אבו סייף:
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 1 מכתב זה לא תשובה.  יאיר דידי:

 2 אני רק שואל אם זה חלק מהישיבה היום. עו"ד אבו סייף:

 3 זה לא חלק. :רונן עזריה

 4 לא בכתב, אתה צריך לענות עליו פה. יאיר דידי:

 5 תשאל אותי, כי אנחנו אחרי זה נעבור לשאילתות. :רונן עזריה

ם האלה, יש אותם גם התיק, זה בין היתר גם הדברי יאיר דידי: 6 

בתיק. יש לנו את החגיגות ואירועים בתיק, ממה  7 

שזכרוני לא מטעני בכלל זה כמות לאין שיעור, יכולה  8 

הגזברית או לא יודע, מישהו מהבכירים, או נמצא פה  9 

מנהל האירועים, אולי יכול להגיד לנו אם נראה דבר  10 

כזה. אנחנו בשנת בחירות, אני מבין שאתה רוצה  11 

 12 ל כדי להיבחר עוד פעם, מה שלא יקרה,להסביר הכ

 13 בעזרת השם. :אברהם אילוז

 14 מה שלא יקרה לדעתי. יאיר דידי:

 15 לוקח. 100%מה זה לא יקרה?  גבי אברמשווילי:

 16 . 100%, 100% יאיר דידי:

 17 עזוב, בחייך, עזוב. חבל על העצבים שלך.  גבי אברמשווילי:

 18 הלאה, ימשיך כבודו.  :אברהם אילוז

 19 י ממשיך. יש פה,אנ יאיר דידי:

 20 בבחירות הבאות אתה תהיה ברשימות? שמעון שלוש:

כל כך המון אירועים שאין לנו עליהם תקצוב, לא  יאיר דידי: 21 

מראים כמה זה עולה. לא היה לנו אף פעם עדלאידע.  22 

אוקי, זה בסדר, אני מברך. אבל כמה זה הולך לעלות  23 

אין  לנו? אנחנו עיר בגירעון, אנחנו עיר עם המון, המון, 24 

 25 כסף בקופה. יש פה קרוב לתשע עמודים, 

 26 תשעה. :יו"רמר וידל, 

תשעה עמודים, אני ספרתי דרך אגב, לא אתה, אז זה  יאיר דידי: 27 

 28 תשע אם אני ספרתי. 

 29 מה ההבדל בין תשע לתשעה? עמאר אבו גנאם:

 30 יש פה את דר' אבשלום קור.  יאיר דידי:

 31 הוא מתקן אותך, מה. אברהם אילוז:

 32 

 33 בסדר. :יאיר דידי

 34 תגיד תודה. אברהם אילוז:

אני כשאני צריך להגיד תודה אני אגיד תודה. יש פה  יאיר דידי: 35 

המון המון אירועים שאנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו  36 

 37 מביאים את הכסף, חבר'ה, לא מוסבר לנו. 

 38 אני אענה לך ברשותך? עו"ד מוסא סאבא:
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 1 אם הוא ירשה לך. יאיר דידי:

 2 לא, כן. למה :יו"רמר וידל, 

אני עשיתי השוואה של האירועים שמופיעים בדוח  עו"ד מוסא סאבא: 3 

היום ושנים קודמות. אני לא ראיתי הרבה שונה למעט  4 

שניים, שלושה אירועים. קודם כל, בוא נתחיל עם זה,  5 

כי היה חשוב לי לדעת איך מכוונים את הדברים.  6 

עכשיו, אלה הצעות, זה לא אומר שהולך להתבצע כל  7 

עים האלה. אלה הצעות שכפופות לתקציב. יהיה האירו 8 

תקציב, יהיה אירועים, לא יהיה תקציב, לא יהיה  9 

אירועים, זו התשובה, מאד פשוט. אני אשמח שיהיה  10 

 11 תקציב.

 12 עוד הערות, יאיר? סיימת? :יו"רמר וידל, 

כן, כן. עכשיו קודם כל, תראה, אם לי היית עושה את  יאיר דידי: 13 

זה לבד, אמרתי לך את זה זה אני הייתי עושה את  14 

בישיבת וועדת כספים, זה נראה כמו הדחה, זה לא  15 

הדחה, זה אתה עושה לי טובה שאתה מוציא אותי  16 

מהוועדות. כמובן כי אני לא שותף לדברים שאתה  17 

רוצה, שאתה ניסית להשתיק אותי שלא תתקוף אותי  18 

 19 בפייסבוק אז אני אשאיר אותך. נראה לך?

 20 לא. :יו"רמר וידל, 

 21 עם מי אתה מתעסק? דידי: יאיר

 22 לא נראה לי. :יו"רמר וידל, 

 23 מה אני ילד קטן? יאיר דידי:

 24 לא נראה לי, לא נראה לי. :יו"רמר וידל, 

אתה תיתן לי סוכריה. תוציא אותי מכל הוועדות  יאיר דידי: 25 

מצידי. אני יודע לעשות את העבודה, תאמין לי, יותר  26 

פנים, טוב גם ממך וגם ממך שאתה עם החיוך על ה 27 

 28 שנה ולא הזזתם אצבע, אצבע.  14שהייתם פה כמעט 

 29 מתי הזזת? מה הזזת? אברהם אילוז:

אני אתן לו להשוות ואז אגיד לך, אני אתן לו להשוות  יאיר דידי: 30 

 31 מה אתה עשית, אם בכלל,

 32 מה שאני עשיתי אתה עוד עשר כמוני,  אברהם אילוז:

 33 עוד אחד, לא, לא, לפרוטוקול. יאיר דידי:

 34 הלאה, תמשיך, דבר, דבר.  אילוז: אברהם

אתה יכול ללכת לכיוון הזה, אין לי בעיה עם זה,  יאיר דידי: 35 

 36 להוציא אותי מהוועדות, אני אשמח שתעשה את זה.

 37 בשמחה, תאמין לי, הייתי עושה את זה. :אברהם אילוז
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כן, אברהם אילוז, המשכורת שלך כל כך שמנה שבחיים  יאיר דידי: 1 

שון הגדול הזה של הפרה, שלך לא קיבלת את הל 2 

מרשים לך לעשות את זה, אין בעיה. זה חביבי דבר  3 

שהוא מוצדק. אני אומר שזה גם לגיטימי, גם לגיטימי  4 

 5 לעשות את מה שאתה עושה.

 6 אבל מה קשור? דידי, מה קשור משכורת לעניין? עאמר אבו גאנם:

 7 לא. יאיר דידי:

 8 באמת, מה העניין? עאמר אבו גאנם:

 9 וא לוקח את רשות הדיבור של יו"ר הישיבה,שה יאיר דידי:

אם אני אתפרץ יגיד לי לא נתתי לך אישור, אבל                                      10 

כשהוא מדבר, הם לא מדברים, הם מסנגרים עליו,  11 

 12 אחת, שתיים, שלוש, ארבע. תקשיב רגע, 

 13 מספיק, יאיר, אין לנו זמן, צריכים ללכת יאיר. אברהם אילוז:

 14 תקום תלך. יר דידי:יא

 15 דבר, אתה אומר שטויות, לא לעניין. אברהם אילוז:

 16 זה לא לעניין? יאיר דידי:

לא, זה לא לעניין, מה לעניין? משכורת, בלגן, מה?  אברהם אילוז: 17 

כשתהיה בוותק שלי תדבר, אתה בינתיים כולה  18 

 19 שנתיים, אני יודע כמה זמן אתה חבר מועצה.

 20 לא עשית.  5%לו רבע ממה, אתה לא עשית אפי יאיר דידי:

 21 הלאה, תמשיך. אברהם אילוז:

תראה, אני דיברתי איתך גם בוועדת כספים על ענבל  יאיר דידי: 22 

רדה. אני אומר לך שחד  וחלק, היא לא נמצא היום,  23 

היא ידעה שנעלה את זה. חד וחלק היא גרה ברחוב  24 

ברחובות. המבקר שומע אותי, תצטרך  9/9צ'חנובר  25 

וגם היועץ המשפטי יצא, לא יודע אם  כנראה לטפל בזה 26 

זו הסיבה שהוא יצא. אבל אני, כשהוא יחזור אני  27 

אזכיר לו שהיא גרה שם והיא לא רמלאית. אתם  28 

צריכים לפעול במיידי לסלק אותה. היא לא יכולה לגור  29 

ברחובות ולהיות חברת מועצה ברמלה, החוק לא  30 

 31 מאפשר זאת.

 32 אתה צודק. :שמעון שלוש

 33 

 34 זה אני צודק? אני גם יכול להגיד לך,  מה יאיר דידי:

 35 צריך לפעול נגד זה. :שמעון שלוש

 36 דידי, נפל השלט, זה אומר שזה נפל, אבו סייף:ראיס עו"ד 

 37 באמת נגמר הזמן, עשר דקות בול.  :יו"ר -מיכאל וידל

 38 הסתיים הדיבור שלך.  אבו סייף:ראיס עו"ד 
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 1 יש לך פה כיול, מה אתה מדבר? יאיר דידי:

גם בתקציב וגם בכיול. היועץ המשפטי יצא, יש לך   2 

 3 נחכה לו שיחזור?

 4 אין כיול, איפה ראית כיול? אין פה כיול. :יו"ר -מיכאל וידל

לא דנים. טוב, אני רוצה לדעת בקשר  אין כיול? יאיר דידי: 5 

לשאילתות שלי למה לא קיבלתי תשובות. ותענה לנו על  6 

 7 30השאילתא שאני שאלתי בקשר לרכב שלך שנעצר 

יום, מי שילם? כמה שילמנו? אני בכוונה אומר כמה  8 

 9 שילמנו, אני מניח שלא אתה שילמת. 

 10 זה על סדר היום?  אבו סייף:ראיס עו"ד 

 11 זה לא על סדר היום אבל זה שאילתא שהגשתי. יאיר דידי:

 12 אבל יש, אבו סייף:ראיס  עו"ד

 13 מה, שאילתא שהגשתי, יאיר דידי:

 14 ק איך מגישים שאילתות.יש הוראות ויש חו עו"ד אבו סייף:

 15 נו, אז הגשתי.  יאיר דידי:

 16 צריך להתקבל בערך שבועיים לפני. עו"ד אבו סייף:

שעות  72הגשתי אותה הרבה לפני, לא שבועיים לפני.  יאיר דידי: 17 

 18 שעות. 72והוגשה הרבה לפני 

 19 ראש העיר פה, הוא יענה.  עו"ד אבו סייף:

 20 אפשר לענות? ראש העיר:-מר וידל

 21 כן, תענה. :יאיר דידי

 22 עוד מישהו לפני שאני עונה? :יו"רמר וידל, 

במפרים בבן  כן, אני גם רוצה לשאול כמה שאלות. ניסים פנחסוב: 23 

 24 גוריון.

אה, רגע, הפרוטוקול ביקשתי לתקן, למה לא תיקנתם  יאיר דידי: 25 

 26 אותו?

יתוקן. אמרתי לך, כתבתי לך תגובה ואמרתי לך  רונן עזריה: 27 

 28 ץ לכולם כמו שהתחייבנו. הפרוטוקול יתוקן ויופ

 29 כן, ניסים? :יו"רמר וידל, 

אני רוצה להבין מה קורה עם זה, זה עבר לפני שנה  ניסים פנחסוב: 30 

 31 בוועדה. 

 32 אני אענה לך על זה. שמעון בבקשה. :יו"רמר וידל, 

 33 יש פה כמה דברים שקשורים לנושא תכנון ובניה. שמעון שלוש:

 34 כן. :יו"רמר וידל, 

נחנו צריכים לדון בהם אז מן הסתם צריך לכנס אם א שמעון שלוש: 35 

פה את הוועדה המקומית, לא מועצת העיר. מועצת  36 

העיר לא יכולה לדון בדברים האלה, צריכה הוועדה  37 

המקומית לדון בדברים האלה. הוועדה המקומית פה  38 
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זה לא עם קהל, זה בנפרד. אז מה קורה עם נוהל  1 

זה לא יכול לדון בישיבת מועצה. הפעוטונים מדיניות  2 

 3 כל הנושאים של ההנדסה פה, של תכנון ובניה,

 4 נבדוק עם היועץ המשפטי, אין בעיה. :יו"רמר וידל, 

כל הנושאים של תכנון ובניה צריך לקיים ישיבת וועדת  שמעון שלוש: 5 

תכנון ובניה ומליאה מלאה, מקומית, לא וועדת משנה.  6 

 7 זו צריכה להיות ישיבה בנפרד. 

ממתי, אתם כל השנים טיפלתם בדברים בוועדת משנה  :יו"רמר וידל,  8 

 9 ובאו למועצה,

 10 לא, אף פעם לא בא למועצה. אף פעם לא.  שמעון שלוש:

 11 למה לא? :יו"רמר וידל, 

כל מה שקשור לנושא תכנון ובניה זה וועדה מקומית,  שמעון שלוש: 12 

 13 זה וועדה בפני עצמה.

 14 טוב. :יו"רמר וידל, 

בכל המליאה. וזה גם צריך להיות ללא קהל, זה צריך  שמעון שלוש: 15 

להיות עם כל הצוות המקצועי של מחלקת ההנדסה. אי  16 

אפשר, אתה לא יכול לדון בזה עכשיו. יושבים פה גם  17 

 18 היועץ המשפטי,

 19 הנה היועץ המשפטי,  :יו"רמר וידל, 

וגם מי שמכיר אי אפשר לדון בזה, אתה צריך להוריד  שמעון שלוש: 20 

דר היום ולקיים ישיבת וועדת תכנון ובניה את זה מס 21 

מקומית. זה לא יכול להיות, לא יכול לדון במועצת  22 

 23 העיר. 

 24 עוד משהו? טוב. דורון, יש שאלה פה של שמעון, :יו"רמר וידל, 

 25 הנה, במיוחד בשביל זה יצאתי, כדי להדפיס. עו"ד דורון דבורי:

 26 אוקי. :יו"רמר וידל, 

 27 של מנהל התכנון שמחייבות, זה הנחיות עו"ד דורון דבורי:

 28 וזה יכול להיות רק לידיעה. זה לא יכול להיות לאישור. שמעון שלוש:

זה לא לאשר את התכנית. הסמכות של אישור התכנית  עו"ד דורון דבורי: 29 

 30 היא אך ורק של וועדת התכנון והבניה.

 31 נכון, אז הוא מבקש לאשר. שמעון שלוש:

 32 תום, לאשר לחתום,לא, לא, לאשר לח עו"ד דורון דבורי:

 33 מה לאשר לחתום, על מה לחתום? שמעון שלוש:

 34 אם יש תכנית, עו"ד דורון דבורי:

 35 לא מדובר, מדובר פה על תכניות, אין חתימה.  שמעון שלוש:

 36 הוועדה,  עו"ד דורון דבורי:

 37 דורון, דורון, שמעון שלוש:

 38 שתבין,  עו"ד דורון דבורי:
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 1 שניה, אני אסביר לך. שמעון שלוש:

שניה, תן לי לסיים. אתם הוועדה, המועצה אינה  ד דורון דבורי:עו" 2 

 3 מוסמכת לאשר את התכנית.

 4 אז תוריד את זה מפה. שמעון שלוש:

 5 רגע, תקשיב עד הסוף.             :יו"רמר וידל, 

מה שהמועצה נדרשת, מאחר ומדובר בקרקע או  עו"ד דורון דבורי: 6 

 7 בבעלות עירונית,

על סעיף אחד, אני מדבר על כמה  אני לא מדבר שמעון שלוש: 8 

סעיפים, אתה עברת על כל התיק או לא עברת? מה  9 

המדיניות להפעלת פעוטונים וצהרונים פרטיים בהתאם  10 

 11 לשימוש חורג, אבל זה לאישור.

 12 גם במועצה אפשר וגם, עו"ד דורון דבורי:

 13 לא, זה בוועדה מקומית, אתה לא יכול במועצה. שמעון שלוש:

זה נוהל עירוני, אפשר שם וגם אתה אישרת את זה  :עו"ד דורון דבורי 14 

 15 במועצה, אתה לא היית שם.

אני אישרתי את זה בוועדת המשנה והם רוצים לשנות  שמעון שלוש: 16 

 17 את זה. לשנות את זה זה רק דרך וועדת תכנון ובניה.

 18 זה גם יכול להיות בוועדת התכנון האחרונה. בנוסף, עו"ד דורון דבורי:

א את זה למליאה, לא למועצה. למליאה, לוועדה תבי שמעון שלוש: 19 

 20 המקומית, אנחנו וועדת משנה.

לא. במקרה הזה המועצה גם כן תאשר את זה בתור  עו"ד דורון דבורי: 21 

נוהל עירוני, בנוסף מי שתובע את זה בסופו של דבר זה  22 

הוועדה, וועדת המשנה. וועדת המשנה אישרה את זה  23 

 24 בישיבה האחרונה.

נו מה אני מסביר לך? מה שאושר זה בוועדת  לא, שמעון שלוש: 25 

 26 המשנה הקודמת. 

 27 אבל עזוב את הנושא הספציפי הזה. הוא אומר לך, :יו"רמר וידל, 

תקשיב לי, תקשיב שניה. למען הסדר הטוב כל מה  שמעון שלוש: 28 

 29 שקשור לתכנון ובניה תעשה ישיבה נפרדת.

להגיש לא, יש אם אושר בוועדת משנה אז אפשר  :יו"רמר וידל,  30 

 31 למועצה. 

ביקשו להעביר את זה למליאה, אני לא זוכר, אם  עו"ד דורון דבורי: 32 

ביקשו להביא את זה למליאה אז צריך לעשות על זה  33 

 34 ישיבת מליאה.

 35 לא למליאה, למועצה. :יו"רמר וידל, 

 36 לא, אתה לא יכול. שמעון שלוש:

 37 למועצה. :יו"רמר וידל, 
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דה מקומית, מיכאל, זה לא לא, המליאה זה הכוונה ווע שמעון שלוש: 1 

 2 מועצה. 

 3 רגע, רגע, זה משנה,  :יו"רמר וידל, 

 4 אם התבקשה המליאה אז נצטרך לעשות, עו"ד דורון דבורי:

לא, אני, אני כיו"ר הוועדה היה לי ויכוח עם שמעון  :יו"רמר וידל,  5 

ואמרתי אתה יודע מה, בוא נביא את זה למועצה  6 

 7 שכולם,

ליאה. המליאה זה וועדת מקומית. לא לא, למליאה, למ שמעון שלוש: 8 

מועצה, זה מקומית. כל מה שקשור בתכנון ובניה אתה  9 

 10 לא יכול להביא. 

 11 אם זה אושר בוועדה, אם הנושאים אושרו,             :יו"רמר וידל, 

 12 אבל אם ביקשו את זה שזה יהיה במליאה,  עו"ד דורון דבורי:

ם ביקשו, שאר לא, רק הנושא של מספר הילדי :יו"רמר וידל,  13 

 14 הנושאים אושרו בוועדת משנה.

כן, אבל צריך את זה במליאה של הוועדה, מליאה של  עו"ד דורון דבורי: 15 

 16 הוועדה,

מה שמאושר בוועדת משנה לא צריך אישור מועצה  שמעון שלוש: 17 

 18 בכלל. אז למה זה בא לדיון? 

 19 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 20 וריד את זה,אם זה זה אנחנו נ עו"ד דורון דבורי:

 21 קרקס, באמת אתם עושים קרקס מהעירייה, קרקס. שמעון שלוש:

צריך לעשות ישיבה, מכיוון שלא זומנו כולם אז זה לא  עו"ד דורון דבורי: 22 

 23 יאושר עכשיו. צריך לעשות,

 24 מה? מה לא יאושר עכשיו? :יו"רמר וידל, 

, המועצה תאשר אבל צריך לעשות ישיבה של המועצה עו"ד דורון דבורי: 25 

 26 במקרה הזה כמליאה של הוועדה המקומית,

 27 וועדה מקומית, לא מועצה. שמעון שלוש:

 28 הוועדה המקומית רק על זה.  עו"ד דורון דבורי:

 29 על כל מה שאושר בוועדת תכנון ובניה לא צריך? :יו"רמר וידל, 

 30 למה אתה צריך את זה? לא חייב אישור מועצה.  שמעון שלוש:

 31 הבנו. הלאה, אני אענה תשובות.אוקי, בסדר  :יו"רמר וידל, 

יש פה דברים, סליחה, יש פה דברים שגם לא יובאו  שמעון שלוש: 32 

לוועדה המקומית, לוועדת המשנה והם באים פה  33 

למועצה. בכלל הנושא של, תיכף אני אראה את זה,  34 

 35 ן חק"ל.גהרחבת דרך בג'ואריש, 

 36 הו,מביאים לעדכון, מועצה זה מועצת העיר, זה מש :יו"רמר וידל, 

 37 לא, ראש העיר,  שמעון שלוש:

 38 אנחנו חייבים לעשות את זה. עו"ד דורון דבורי:
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 1 נו, בבקשה, מה אתה רוצה, גם זה נוציא? :יו"רמר וידל, 

 2 אתה חייב לעשות את זה, זה דבר חדש.  עו"ד דורון דבורי:

 3 על זה דנת עם אחמד טיבי? על הדברים האלה? :יאיר דידי

 4 . 200ניסה לכביש זה תב"ע לכ :יו"רמר וידל, 

 5 זה רק בוועדת תכנון ובניה. שמעון שלוש:

לא, זה לאשר שהמועצה, שהוועדה יכולה לחתום על  עו"ד דורון דבורי: 6 

 7 זה, שהעירייה יכולה לחתום, זהו. זו הנחיה, 

 8 מה, מה, עוד פעם? שמעון שלוש:

שהעירייה יכולה לחתום על הבקשות, על התכניות. זה  עו"ד דורון דבורי: 9 

 10 אישור התכניות. לא 

 11 בשביל מה אתה רוצה להביא את זה לאישור המועצה? שמעון שלוש:

 12 כי זו ההנחיה. עו"ד דורון דבורי:

זו לא ההנחיה. תביא את זה לוועדת תכנון ובניה ושמה  שמעון שלוש: 13 

 14 ידונו בזה, בוועדת תכנון ובניה.

 15 שמענו. אני רוצה לענות על מספר שאלות ברשותכם. :יו"רמר וידל, 

אני רוצה לענות על מספר שאלות. קודם כל השאלות  16 

של יאיר, הנושא של הכיול. אין כיול, לא חובה לעשות  17 

כיול, גם היתה פניה של חבר מועצה למשרד הפנים  18 

. קיבלו את דעתו, אנחנו 31/12שכיול אפשר לעשות עד  19 

מקבלים את דעתו, לא חובה לעשות כיול. שתיים,  20 

 21 תקציב,

 22 ושים? אז מה, יהיה בגירעון?אז מה ע שמעון שלוש:

שקל, סתם דוגמא, או מיליון  100אז יהיה גירעון של  :יו"רמר וידל,  23 

שקל, משרד הפנים יבקשו הסבר, יקבלו את התב"ר  24 

 25 . 31/12-שהוא בא אחרי ה

 26 כמה גמרנו בגירעון?  שמעון שלוש:

תיכף תשמע הכל וזה כתוב על הכספים, תיכף אני  :יו"רמר וידל,  27 

 28 רק שניה. תקציב עיר עולם,אסביר לך, 

 29 מיליון בגירעון? 22 שמעון שלוש:

אתה אומר, יאיר, אתה אומר שקיבלת אחוזים, קיבלת  :יו"רמר וידל,  30 

מספרים על האגורה, שמות זמרים. תשמע, אמן רותם  31 

שקל. קח,  42,000שקל. אמן סבלימינל  50,000כהן  32 

 33 קיבלת את זה על האגורה הכל, בבקשה. 

 34 ה קורן כמה קיבלה?זהב יאיר דידי:

 35 לא משנה, תשאל את זהבה קורן שהיא תקבל. :יו"רמר וידל, 

 36 למה? ראיתי אפס. יאיר דידי:

 37 הלאה. :יו"רמר וידל, 

 38 בוועדת כספים ראיתי זהבה קורן אפס. יאיר דידי:
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 1 בסדר, נו. :יו"רמר וידל, 

 2 אז מה, היא עבדה בהתנדבות? יאיר דידי:

 3 על האגורה.תשאל שאלה תקבל  :יו"רמר וידל, 

 4 זה אסור, זה תרומה אסורה. יאיר דידי:

 5 היא לא עבדה בהתנדבות, הכל בסדר. :יו"רמר וידל, 

 6 זה בהתנדבות? יאיר דידי:

 7 לא.  :יו"רמר וידל, 

 8 אז למה אין פה את השכר שהיא קיבלה? יאיר דידי:

יאיר, שכר בכירים קיבלת עד הבית בכתב, הכל, שמות  ::יו"רמר וידל,  9 

 10 , כסף, בבקשה קח אותו עוד פעם.של הבכירים

 11 מה זה קיבלת שכר בכירים, מה אתה? יאיר דידי:

 12 שאלת שמות, הנה, קיבלת. :יו"רמר וידל, 

 13 אני רוצה אישור על אותה עובדת שכתוב פה. יאיר דידי:

 14 של מי?             :יו"רמר וידל, 

 15 של העובד הבכיר, כתוב פה עבודה נוספת. יאיר דידי:

מי זה? תגיד לי מי זה. מי? יש לנו עובד שיש לו עבודה  :יו"רמר וידל,  16 

 17 נוספת, אין דבר כזה.

 18 הנה, יש לך פה. אדוני, אתה הבאת לי את זה מטושטש.  יאיר דידי:

 19 תנו לה להסביר, זה לא עבודה נוספת.  :עו"ד דורון דבורי

 20 תני לו לשאול, תעני לו, דקה.  :יו"רמר וידל, 

 21 זה נקרא עבודה של שעות נוספות.העבודה הנוספת  רוזה עללעל:

 22 תתקרבי לרמקול. :יו"רמר וידל, 

יש עובדים שנמצאים בדירוג דרגה, לא בשכר גלובלי.  רוזה עללעל: 23 

יש להם שעות נוספות, שעות עבודה, כוננות, שעות  24 

 25 אשל, חלק מזה,

 26 אבל כתוב כוננות, הוא מקבל על כוננות, מה? יאיר דידי:

זה נקרא עבודה נוספת. שעות נוספות זה רשום, כוננות  רוזה עללעל:  27 

 28 עבודה נוספת, 

זה כותרת, זה לא מדובר שעבודה נוספת כמו שאתה  :עו"ד דורון דבורי 29 

 30 חושב.

זה רק תיאור, זה לא עבודה נוספת מחוץ לעירייה, זו  רוזה עללעל: 31 

עבודה בתוך העירייה בתפקיד שמופיע כאן. וציינתי גם  32 

 33 את הסכומים.

 34 ש פה החזר הוצאות של,ולמה י יאיר דידי:

 35 יש החזר הוצאות,  רוזה עללעל:

 36 ,25,000, 15,000 יאיר דידי:

 37 יש החזר הוצאות רכב, יש הוצאות, רוזה עללעל:

 38 לגזברית העירייה, על מה הוצאות, זה בתוך התלוש. יאיר דידי:
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 1 כן, זה נקרא החזר הוצאות.  רוזה עללעל:

 2 שקל, מה? 25,000, ? החזר הוצאות לעובד בכיר25,000 יאיר דידי:

 3 , -זה עבור כל שנה כולל רוזה עללעל:

מנהלת מחלקת מיסים על מה החזר הוצאות? היא  יאיר דידי: 4 

 5 בנוסף למשכורת שלה? 25,000צריכה עוד 

 6 זה כולל עלויות מעביד. רוזה עללעל:

 7 איזה עלויות מעביד? יש את זה בפנים בתלוש. יאיר דידי:

 8 ה,זה תמיד היה ככ :יו"רמר וידל, 

 9 בחיאת דינקו, מה אתם מבלבלים שטויות? יאיר דידי:

 10 זהו, רוזה, תודה רבה לך. :יו"רמר וידל, 

שקל הוצאות, לזה אני קורא שחיתות ואתה  25,000 יאיר דידי: 11 

נותן לזה יד. לזה, אם אתם רוצים לדעת למה, אתה  12 

 13 ששואל איך, מה, מו, זה, זה שחיתות.

 14 הלאה, לגבי,  :יו"רמר וידל, 

זהבה קורן אפס וגם בטבלה היא לא מופיעה. איפה  דידי:יאיר  15 

ההוצאה, איפה הכסף של ההוצאה שלה? כאילו הקופה  16 

שלהם, פרטית. מכניסים את היד לכיס, נותנים לזהבה,  17 

נותנים למשה, נותנים לאפרים, כל אחד מקבל כסף.  18 

 19 מה זה? 

 20 יועצת חיצונית. :יו"רמר וידל, 

יכה להיות, צריך לדעת כמה היא יועצת חיצונית גם צר יאיר דידי: 21 

קיבלה. הציבור שילם את זה, אלה שיושבים פה, לזה  22 

אני מתכוון, שאתם מסתירים את זה, זה שחיתות.  23 

ואתה מדבר על שקיפות, איזה שקיפות זה ואיזה  24 

 25 מזה. קנעליים? אתה רחו

שאלת על שמואל בן מרדכי. ארבע שנות ניסיון, משרד  :יו"רמר וידל,  26 

ים הגדולים ביותר שלו שיודעים מה זה הפנים, המומח 27 

שנות ניסיון אישרו אותו. ענבל רדה הצהירה בישיבת  28 

וועדת הנהלה שהיא גרה ברמלה. אני לא חוקר לב  29 

 30 וכליות, לא תפקידי.

 31 כי נוח לך, אמרת לי מה יבוא לי מישהו אחר,  יאיר דידי:

 32 יש לה הצהרה בכתב? שמעון שלוש:

 33 פה לפרוטוקול.לא. הצהרה בעל  :יו"רמר וידל, 

 34 לא, לא זה הצהרה בכתב, אם כך אני רוצה להגיש, שמעון שלוש:

 35 בסדר, שמעתי את הצעתך, אני אשקול את זה.  :יו"רמר וידל, 

 36 מכתב הצהרה שלה. שמעון שלוש:

 37 שמעון, היא היתה איתנו גם כמה שנים, לא דיברנו.  גבי אברמשווילי:
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פרים. וועדות התנועה ניסים פנחסוב לשאלתך על במ :יו"רמר וידל,  1 

, לפניי ואיתי, אחרי כלומר בהווה, 2017בכל שנת  2 

אישרו הרבה רחובות בעיר במפרים. אנחנו כרגע  3 

בהצעות מחיר של קבלן שיעשה את זה בכל העיר, לא  4 

עושים את זה עובדי העירייה ונעשה גם בבן גוריון, בכל  5 

 6 המקומות. שאלת עאמר אבו גאנם,

 7 של הבן שלך שאילתא. שאלתי על הרכב יאיר דידי:

 8 רגע, שאילתא, תקבל תשובה בשאילתא. :יו"רמר וידל, 

 9 הרכב שלך, לא של הבן. יאיר דידי:

 10 ישיבת מועצה הבאה, אני יכול בישיבת מועצה. :יו"רמר וידל, 

אז תיתן, אתה יודע שאת זה גם אתה צריך להביא  יאיר דידי: 11 

לדיון, יש לך פה אחד שהיה צריך לבוא לדיון ולא  12 

 13 עלית אותו והיועץ המשפטי אמר לך את זה במפורש.ה

 14 הכל יגיע לדיון, סבלנות. הכל יהיה בסדר.  :יו"רמר וידל, 

 15 הוא רשאי גם לדחות את זה לפעם הבאה. עו"ד דורון דבורי:

 16 לא, היתה שאילתא בפעם הקודמת. יאיר דידי:

היא פה, היא פה. הלאה, לעאמר אבו גאנם, שאלתך  :יו"רמר וידל,  17 

ארוכה, זה תכנון שמשמש, יש איזה תכנון  שאלה 18 

למקום הזה אבל הוא עדיף,  נעשה את זה בלשכת ראש  19 

העיר, ניתן לך הסבר עם מהנדסת העיר ונדבר על זה,  20 

 21 בסדר? הלאה. יש לנו גם תוספות,

שניה, אם לא דנים בכיול אז זאת אומרת אנחנו גמרנו  שמעון שלוש: 22 

 23 מיליון שקל? 25עם גירעון של 

 24 רוזה, כמה סיימנו? :יו"ר, מר וידל

 25 מיליון שקל? 25כמה גירעון?  שמעון שלוש:

 26 , כמה נגמר גירעון?2017 :יו"רמר וידל, 

 27 כמה הגיע הגירעון, תאני לא יודע רוזה עללעל:

 28 25מה שאני יודע שאם לא מאושר הכיול הזה זה  שמעון שלוש:

 29 מיליון. 

 30 ,25לא ראיתי  רוזה עללעל:

 31 הדוח הזה, את? מי הכין את שמעון שלוש:

זה שינויים, זה שינויים. זה תוספת לתקציב, זה לא  רוזה עללעל: 32 

 33 גירעון. סך הכל הכנסות, סך הכל הוצאות. 

 34 אז אין את ההכנסות. יש את ההכנסות? יאיר דידי:

הלאה, שאילתות. שאילתא ראשונה של רונן מושייב,  :יו"רמר וידל,  35 

 36 קיבלתם אותה?

ר יום, אני אקריא אותה. תחלקי להם אותה. הצעה לסד  37 

 38 290-על מנת להקל על אוכלוסיית העיוורים כיום כ
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תושבים הנושאים תעודת עיוור בעיר רמלה לעזור  1 

בהתמודדות עם הקשיים הרבים בחיי היום יום שלהם  2 

 3 לשולחני אבקש שהתקבלו ובעקבות פניות רבות 

יסה לקאונטרי ובריכת להעלות להצבעה לאישור כנ                                     4 

השחייה ברמלה למתן פטור מתשלום מלווה. אז יש לנו  5 

את החוק פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות  6 

לתקנות שוויון  14למקומות ציבוריים. על פי סעיף  7 

זכויות לאנשים עם מוגבלות במקומות ציבוריים  8 

מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום  9 

מלווה של אדם עם מוגבלות בהתאם דמי כניסה מ 10 

למקרים שיפורטו בהמשך. אנחנו ברוב המקומות אצלנו  11 

כשמלווה מלווה עיוור לא גובים ממנו כסף, אבל  12 

לשאלתך, בכללי לעשות פה איזה שינוי יסודי בנושא  13 

עיוורים זה קצת בעייתי כי כל נכה הוא נכה, לא כתוב  14 

דיברנו  איזה. אבל אני מוכן לערוך אצלי דיון במשרד, 15 

 16 על זה בחוץ, דיון במשרד עם כל הנוגעים בדבר.

למה? תביא את זה הצעה, בוא נצביע בעד, מה הבעיה?  יאיר דידי: 17 

 18 זה דבר הומניטרי, כדאי.

 19 

לא, הוא אומר דבר אחר, הוא צודק. מעבר לעיוורים יש  שמעון שלוש: 20 

עם מלווים. תלויים עוד הרבה נכים עם מוגבלויות שגם  21 

 22 מה קורה איתם?

 23 אז הוא אומר לך,  יאיר דידי:

 24 הבעיה של עיוורים זה מעל כולם.  :רונן מושייב 

 25 על הבן אדם עצמו, על הנכה עצמו,  רונן עזריה:

 26 פטור, זה הבנתי. שמעון שלוש:

לא פטור, הנכה עצמו מקבל הנחת נכות. המלווה שלו  רונן עזריה: 27 

הוא מלווה בחינם. המלווה שלו תמיד יהיה מלווה  28 

קומות שהם מקומות ציבוריים. למשל אם בחינם למ 29 

ניקח למשל קולנוע, קולנוע צריך כסא, אם זה מצריך  30 

כסא, זה מה שאומר החוק. אם הקולנוע מצריך לשבת  31 

בכיסא אז המלווה הוא לא בחינם. אבל אצלנו זה  32 

קאנטרי, כולם יכולים לשחות בבריכה וכולם יכולים  33 

ביקור  להיות בחוץ. לכן המלווה הוא בחינם, זה כמו 34 

במוזיאון. אז הם יכולים להסתובב ואין בעיה עם זה,  35 

זה לא כסא ספציפי. ולכן המלווה הוא בחינם. מה  36 

 37 שרונן דיבר, זה מה שהוא דיבר בשאילתא.

 38 זה לא שאילתא, הצעה לסדר. יאיר דידי:
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הצעה לסדר, סליחה. ומה שהוא ביקש זה גם לבחון  רונן עזריה: 1 

, או יותר נכון הנחה הנחה וכניסה שהיא חופשית יותר 2 

 3 בחינם לטובת אוכלוסיית הנכים. ופה החזרנו תשובה, 

 4 לא, לטובת העיוורים. שייב:ורונן מ

לעיוורים, לעיוורים. ופה החזרנו תשובה שאנחנו לא  רונן עזריה: 5 

יכולים על פי החוק להבדיל את אוכלוסיית העיוורים  6 

 7  , -לכן אנחנו לא  7אחרים.מהחירשים או 

 8  , -רק רגע, על השאילתא, הנושא של השלט של  יאיר דידי:

כי אני אומר לך שאני אדון בזה בלשכתי דיון רציני עם  :יו"רמר וידל,  9 

אנשי המקצוע, עם גזברית, כמה תקציב מדובר אם  10 

נותן להם בחינם. נביא לפה את מנהל מחלקת אירועים,  11 

נעשה עבודה רצינית. אתה רוצה, בבקשה. לא? אם  12 

, תיתן את זה היום, אין את ההצעה, נעשה הצעה עכשיו 13 

 14 למה?

 15 למה? תצביע, נצביע בעד, אני מצביע בעד.  יאיר דידי:

לשאלתך לגבי השילוט, כידוע ראש עיר אינו מעורב בכל           :יו"רמר וידל,  16 

 17 החלטה שמתקבלת בשטח על ידי פקח זה או אחר. 

 18 

נמסר לנו כי הפקח במסגרת מבדיקה מול הפקח                                      19 

עבודתו הבחין בשלט בחירות וכידוע הבחירות  20 

 21 הסתיימו. הפקח בלא התנגדות של בעל העסק,

 22 זה לא היה שלט בחירות. יאיר דידי:

 23 רגע, רגע, תן לסיים, תגיד הכל. :יו"רמר וידל, 

 24 זה היה שום אותיות של בחירות. יאיר דידי:

א היו מורידים את השלט. הוא אם היה מתנגד לדעתי ל :יו"רמר וידל,  25 

הסיר את השלט, לא התקבלה שום תלונה מבעל העסק.  26 

 27 בהתייעצות עם היועץ המשפטי של העירייה.

אתה לא צריך לקבל תלונה, אני מספיק שעושה את זה.  יאיר דידי: 28 

חייב להתלונן? הם פעלו לא בסמכות, מישהו צריך  29 

 30 לטפל בזה.

ה שאתה רוצה. לאור השאילתא תן לי לגמור, תגיד מ :יו"רמר וידל,  31 

שלך התייעצתי עם היועץ המשפטי לעירייה והוחלט,  32 

ונתתי הנחיה כזאת, להבא אם יש שלט כזה לא להסיר  33 

 34 אותו בכוח אלא לשים קנסות, אין בעיה. 

סליחה, סליחה, אם מחר מחרתיים יהיה שלט בשוק,  שמעון שלוש: 35 

ד מיכאל וידל אנחנו אוהבים אותך, רוצים שתיבחר לעו 36 

 37 חמש שנים, יקבל קנס?

 38 כן, בטח. :יו"רמר וידל, 
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 1 כן? יורידו לו את השלט? שמעון שלוש:

 2 קודם התראה אחר כך קנס.  :רונן עזריה

 3 לא יורידו לו את השלט. :עו"ד דורון דבורי

 4 לא יורידו לו, למה התייעצתי, אמר נשים קנסות.  :יו"רמר וידל, 

 5 מאיזה סיבה לתת לו קנס? שמעון שלוש:

אז בטח מחר אתה קם בבוקר והולך לתלות שם איזה  :ראיס אבו סיף עו"ד 6 

 7 שלושה שלטים. 

עוד פעם יבוא איזה טעות של איזה מישהו אז הוא  יאיר דידי: 8 

 9 שגה? אבל מישהו צריך לשלם על זה. 

כל התוספות, אנחנו מצביעים על הכל, כולל תוספות,  :יו"רמר וידל,  10 

יק, מי בעד חברים. חברים, אנחנו מצביעים על הת 11 

התיק כולו, כולל תוספות? עשר. מי נגד? נמנעים? רוצה  12 

 13 לנמק, מישהו רוצה לנמק?

אני נמנע כי אני לא אגיד לך, אבוא עכשיו להגיד לך  שמעון שלוש: 14 

 15 תפריד את זה ותפריד את זה. יש הרבה דברים פה. 

 16 קיבלתי את הצעתך. :יו"רמר וידל, 

 17 

הקצאות קרקע וכל מיני  לא, יש עוד הרבה דברים, שמעון שלוש: 18 

דברים כאלה שהם בניגוד לדעתי, מה שבעבר אנחנו  19 

החלטנו שלא, היום שינו את זה לכן. לא יצאו למלחמה  20 

 21 פה, אני מעדיף  להימנע מהסיבה הזאת. 

 22 אתה רוצה לנמק? :יו"רמר וידל, 

 23 לא, אני נגד.  יאיר דידי:

. תמה תרשמי עשר בעד, אחד נגד, שניים נמנעים :יו"רמר וידל,  24 

 25 הישיבה, תודה רבה לכם חברים. 

 26 

 27 -הישיבה ננעלה-

 28 

 29 

 30 רונן עזריה                                                 מיכאל וידל               

 31 מנכ"ל העירייה                                                ראש עיר        

 32 ויו"ר ישיבת המועצה      

 33 

 34 


