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מועצת העיר טייבה
ישיבת מליאה מן המניין מס' 9/2015
מיום חמישי  ,כ"ה ב תשרי ה תשע" ו 08.10.15 ,

משתתפים:

נוכחים:

חסרים:

מר אריק ברמי

-

ראש העיר

מר שמעון בינון
מר איציק שלום

-

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

גב' אביטל הכט
מר גבעתי בן יוסף

-

חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר

גב' גלית לוי

-

מנכ"לית העירייה

אנג' יוסף גומעה

-

מהנדס הוועדה המקומית

מר סאמי תלאוי

-

גזבר העירייה

מר ראמי טרבלסי

-

מנהל מח' שפ"ע

מר חאלד גבאלי
רו"ח קובי גינזבורג

-

מהנדס העיר
חשב מלווה

עו"ד דוריס בארי

-

הלשכה המשפטית

מר אחמד בלחה

-

חבר מועצת העיר
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2.

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.
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5.

אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס עומר אבן אלח'טאב.
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אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס אלאחווה.
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אישור הסמכה לעמותת באב אלרחמה ,בנושא קבורה למשך שנתיים.
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אישור מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה בתחרות רובוטיקה בדרום
קוריאה.

9.

הקצאת קרקע למסגד בוואדי חמדאן.
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אשרור פרוטוקול טלפון לאישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט צילה בבנק דקסיה.

מר אריק ברמי :מבקש בשלב ראשון ,או בסעיף ראשון ,לאשר פרוטוקול טלפון לאישור פתיחת
חשבון עזר לפרויקט צילה בבנק דקסיה .אני דיברתי עם כל אחד מכם וכל אחד נתן את האישור.
יש עם זה בעיה?
הוחלט פה אחד לאשר ר פרוטוקול לאישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט צילה
בבנק דקסיה.

.2

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.

מר אריק ברמי :אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.
מר סאמי תלאוי :זה במימון מפעל הפיס והם  ...צריך לפתוח חשבון בנק בבנק דקסיה ,כדי
שיעבירו את התשלום ישירות לקבלן .באישור העירייה ,כמובן.
מר גבעתי בן יוסף :אריק ,יש לך משהו חשוב? תעלה אותו ,אני אומר לך .אני לא יכול לשבת.
מר אריק ברמי :בסדר .אני עובר בשניות.
מר סאמי תלאוי 10 :דקות ,לא יותר.
מר גבעתי בן יוסף 10 :דקות.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.
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.3

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בניה בבי"ס אלג'זליה.

.4

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בניה בבי"ס אלנג'אח.

מר אריק ברמי :אישור פתיחת חשבון לפרויקט תוספת בנייה ,זה אותו דבר .זה בי"ס אלג'זליה
ואלנג'אח.
מר סאמי תלאוי :זה אותו דבר .זה מאושר מאושר.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בנייה בבי"ס
אלג'זליה.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספ ת בנייה בבי"ס
אלנג'אח.

.5

אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס עומר אבן אלח'טאב.

מר אריק ברמי :אישור שינוי מורשי חתימה על בי"ס עומר אבן אלח'טאב .התחלף מנהל.
מר סאמי תלאוי :כן ,מנהל פאתחי מאסרווה ,במקום אחמד אבו חאדר .מאושר.
הוחלט פה אחד לאשר שינוי מורשי חתימ ה בי"ס עומר אבן אלח'טאב.
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אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס אלאחווה.

מר אריק ברמי :אותו דבר על בית אלאחווה .מנהלת חשובה.
מר סאמי תלאוי :מנהל עבדל  ...מנהלת חדשה נאסים חג' יחיא נכנסה במקומו .מאושר.
הוחלט פה אחד לאשר שינוי מורשי חתימה בי"ס עומר אבן אלאח ווה.

.7

אישור הסמכה לעמותת באב אלרחמה ,בנושא קבורה למשך שנתיים.

מר אריק ברמי :אישור הסמכה לעמותת באב אלרחמה בנושא קרובה למשך שנתיים .זה גם
נושא פורמאלי ,נכון?
מר סאמי תלאוי :נכון .כי העמותה הזו מטפלת בקבורת אנשים מוסלמים וזה לא כמו חברת
קדישא .הם מטפלים ,הם צריכים את האישור שלנו למשך שנתיים ,ואז מה שירצו בהנהלה
הבאה ,שיעשו .אז מאושר.
מר אריק ברמי :היא עכשיו עושה את זה? אלרחמה עושים את זה עדיין?
מר סאמי תלאוי :כן ,לשנתיים.

הוחלט פה אחד לאשר הסמכה לעמותת באב אלרחמה ,בנושא קבורה למשך
שנתיים.
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אי שור מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה בתחרות רובוטיקה בדרום
קוריאה.

מר סאמי תלאוי :אישור מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה בתחרות
רובוטיקה בדרום קוריאה .לתשעה ילדים בטייבה במסגרת מרכז אלבירוני ,שהשתתפו בתחרות
בדרום אפריקה ,קיבלו מקום שני,
מר אריק ברמי :בדרום קוריאה.
מר סאמי תלאוי :בדרום קוריאה.
מר אריק ברמי :קיבלו מקום שני עולמי.
מר סאמי תלאוי :וייצגו את טייבה ואת ישראל.
מר איציק שלום :כמה ילדים הם?
מר סאמי תלאוי :תשעה ילדים .בהתייעצות אתכם ,בישיבה שהיתה באותו יום בוועדת הנחות,
אושר הנושא לתת מענק לכל אחד  1,500שקל ,השתתפות בהוצאות הטיסה.
גב' אביטל הכט :כאילו הם עד עכשיו שילמו את הכל מכיסם ואנחנו מחזירים להם כאילו חלק
מההוצאות?
מר איציק שלום :אה ,זה החזר?
מר סאמי תלאוי :כן .מאחר ואין לנו ועדת תמיכות ,אז הבאנו את זה למליאה.

הוחלט פה אחד לאשר מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה
בתחרות רובוטיקה בדרום קוריאה.
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הקצאת קרקע למסגד בוואדי חמדאן.

מר אריק ברמי :נושא אחרון ,הקצאת קרקע למסגד בוודאי חמדאן .בוואדי חמדאן אין מסגד.
יש שם את העמותה שרוצה להקים מסגד .אני רוצה את האישור העקרוני הזה ,סיפור שיתחילו
אותו ,לא יודע מתי יגמרו אותו .אני לא חושב שצריכה להיות פה התנגדות למישהו שיקימו
מסגד שם .צריכים  101פעולות בשביל לקבל אישור.
מר איציק שלום :איפה זה?
מר סאמי תלאוי :מסגד חמדאן ,בדרום.
מר אריק ברמי :אני אראה לך מפה ,נו.
מר סאמי תלאוי :פרויקט חמדאן זה כאן בערך.
מר שמעון בינון :מה זה משנה איפה זה?
מר איציק שלום :רוצה לדעת ,מה?
מר שמעון בינון :לא ,זה בסדר ,אבל אני אומר .אבל האישור  ...אם זה היה במקום אחר לא
היינו מאשרים?
גב' אביטל הכט :זה בתוך שכונה?
מר סאמי תלאוי :בתוך שכונה ,כן.
מר סאמי תלאוי :השאלה אם צריכים את כל ההליך בוועדות הקצאות ,לא?
מר אריק ברמי :עכשיו יתחילו ועדת הקצאות ו ...מסמכים ,ואם יש להם מסמכים ,שינוי ייעוד.
מר איציק שלום :שינוי תב"ע.
מר שמעון בינון :אבל אנחנו אומרים נגמור בהרגשה נעימה.
מר אריק ברמי :אנחנו לא הרעים .אנחנו לא  ...לאנשים מסגד .שיקימו מסגד .אין שום בעיה
מבחינתי .אני בעד שיקימו מסגד .הם היו פה .הם הסבירו לי שאין מסגד .בן אדם שרוצה ,ראש
העמותה ,השייח הזה ,הוא דווקא בחור שלא קנאי ולא קיצוני .בחור ש ...נאשר להם להקים את
המסגד הזה .לנו אין מה ,אם זה היה מתאים ,אם התהליך היה רק בזה שאישרנו עכשיו ,היינו
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יוצאים  ...התהליך הוא אפילו לא ב ,אתה יודע .הוא צריך עמותה ,ואם יש לו עמותה שהיא
תקינה ,ואחרי העמותה אישור ואישורים והקצאת קרקע ואני לא יודע מה.
מר איציק שלום :אם צריך שינוי תב"ע ,זה סיפור של חצי שנה מינימום.
מר אריק ברמי :זה סיפור של שנתיים.
אנג' יוסף ג'ומעה :שנה וחצי.
הוחלט פה אחד לאשר הקצאת קרקע למסגד בוואדי חמדאן.

.10

שונות.

מר אריק ברמי :טוב ,אנחנו היום נפרדים מפילו .לדעתי הוא אחד מהגורמים,
מר גבעתי בן יוסף :אני יכול ללכת ,אריק?
מר אריק ברמי :כן.
גב' אביטל הכט :תרגיש טוב.

*** מר גבעתי בן יוסף יוצא מהישיבה ***

מר אריק ברמי :אנחנו נפרדים מפילו .פילו הוא בעיני אחד מהמובילים שינוי בעיר הזאת.
מבחינה חברתית .העיר הזאת קיבלה תנופה בלתי רגילה .אחד המובילים בהם זה פילו,
והמשט רה שלו .איש עם אוזן קשבת ,איש עם רוח מפייסת .בלי רצון להיכנס -
מר שמעון בינון :שמת לב שאתה עושה ככה כמו אריק שרון?
מר אריק ברמי :בן אדם שאני מכבד אותו מאוד .בולט ,מתוקשר ,זהו .ואנחנו מסיימים תפקיד,
כנראה ,ב 1-לנובמבר .אני עכשיו עושה היפרדות מבתי הספר .שבוע הבא מתחיל היפרדות מבתי
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הספר ,מנהלים .כל יום יהיו שניים ,שלושה בתי ספר ,אני הולך אליהם עם המטה .אם אתם
רוצים להצטרף ,אני אשמח מאוד .הולכים להיפרד ,אומרים שלום למנהלים ,למורים ובסופו של
דבר ניפרד פה מכל מנהלי האגפים ,מנהלי המחלקות ,איתכם יחד .זה הכיוון .זהו .אם יש לכם
משהו שאתם רוצים לשאול ,להעלות.
מר איציק שלום :אם יהיה סיבוב שני ,מה המשמעות?
מר אריק ברמי :שאנחנו נלך ב 1-לדצמבר .הסיכוי של סיבוב שני הוא סיכוי גבוה.
מר איציק שלום :כן ,שמעתי.
מר אריק ברמי :אבל אני לא ,אתה יודע .זהו .עוד שאלות? אז אני רוצה שתישארו ,כי אתם חלק
מהעניין .בסדר? גם לא שמנו פה כיבוד ,כי שמנו שם כיבוד עשיר .בסדר?
גב' אביטל הכט :לאיזה תפקיד הוא הולך?
מר אריק ברמי :הוא הולך למפקד מרחב מוריה בירושלים .הולך לקבל תפקיד של תת ניצב,
מכיוון שהוא רק שנה ניצב משנה ,אז הוא יעשה אותו בדרגת ניצב משנה .הוא מאוד מוצלח
מבחינתם.
מר סאמי תלאוי :הוא בן אדם שדוגל בהידברות ויורד לשטח .ועצם שאתה יורד לשטח ומבצע
הידברות ,מוריד לפחות  50%מהאש.
מר אריק ברמי :הוא גם בחור רציני ,אין מה לעשות .אין מה להגיד .הוא גם יש לו קשר אישי
לטייבה ,יותר מכל הערים שיש לו פה באזור .תשמע ,אני מסתכל על הדוח שאני מקבל ממנו
אחת לשלושה חודשים .אני התחלתי פה ,הדוח היה ,טייבה היתה מקום ראשון באחוזי הפשיעה,
באחוז הרצח .זה מחולק ,גניבות רכב ,פשיעה,
מר סאמי תלאוי :רכוש ציבורי,
מר אריק ברמי :גניבות וזה .הובלנו מקום ראשון היינו .אנחנו עכשיו ,מתוך שש או שבע רשויות,
אנחנו אחרונים ,עם מקרה אחד של רצח ומקרי פשיעה בכלל ,אני חושב שממש כלום .אני אומר
שזה הוא .זה גם  ...בעיר .אתה מסתובב בעיר הרבה יותר בטוח עכשיו .ואני חושב שמגיע לו
שניתן לו את הכבוד המגיע לו .וזהו .מבחינתנו אנחנו מסיימים ,כולנו .אין פה מישהו שממשיך.
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אני אמרתי לקובי ולסאמי שאני אשב איתם ביום ראשון על הנושא של סיום תפקיד של גלית,
של רמי ,שלי .של ג'אקי ,כל אלה שמונו על ידי .אנחנו נסגור לפי הסכמי העבודה ולפי ההסכמים
שיש כמה כל אחד צריך לקבל חופש ,כמה מחלה ,בכסף ,לא בכסף .וכמה זמן מחזיקים את
הרכב .כל אחד ,לפי החוק .זהו ,אני רק מזכיר לך שאני שנה חמישית שלי.
רו"ח קובי גיזבורג :כן ,דיברנו על זה השבוע ,ואני בודק.
מר אריק ברמי :כי אני הייתי רשות שלישית ,שלוש שנים ,אז לא יכולתי לקבל שלושה חודשים,
אז אמרתי 'אני לא רוצה .תמתינו'.
רו"ח קובי גיזבורג :אז אני כבר פניתי -
מר אריק ברמי :אמרתי 'אני לא רוצה ,תמתינו .אני אגמור את טייבה' .יכול להיות שאני לא
אוכל להשתמש בהם .אתה יודע .אבל תבדוק ,בסדר?
רו"ח קובי גיזבורג :מה שמגיע מגיע.
מר אריק ברמי :בסדר .תבדוק לפי חמש שנים .אני מ .15 ,14 ,13 ,12 ,11 .2011-בדיוק .יש עוד
משהו? מישהו רוצה פה? קיבלתי ,יש לנו זימון.
רו"ח קובי גיזבורג :כן ,כן ,יש לנו זימון.
מר אריק ברמי :אנחנו בישיבה אצלו .התחלתם?
רו"ח קובי גיזבורג :אני אומר ,התחלנו את הסיפור עם רשות המים ,עם החוב הגדול שהיה ,אם
אתם זוכרים ,עד שנת  ... 2012מיליון .הגענו איתם להסדר .הלכנו אז לאוצר ,וועדת המחיקות.
מחקו גם את החוב הזה וגם את החוב שהיה קודם .סך הכל היתה מחיקה בהיקף מאוד גדול.
נשאר לנו פתוח שנת  2013ואילך למעשה .כשהמטרה היתה להגיע ,יש לנו חיובים לתקופות
האלה שיוצאים כל שנה בהיקף של  19 ,18מיליון שקל.
מר איציק שלום :רגע ,אבל אמרנו שלא קיבלנו התרעה על זה.
רו"ח קובי גיזבורג :לא ,זה היה אז .זה כבר נגמר .מקבלים התרעות והכל .אנחנו איתם ,גם
הגשנו עתירה מנהלית,
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מר אריק ברמי :מה אתה אומר? מתי קיבלת את זה? רמי ,סליחה .מתי קיבלת את זה?
רו"ח קובי גיזבורג :הגשנו עתירה מנהלית שנדונה בבית הדין למים ,ושם זה פרוצדורות.
במקביל ,היינו איתם במשא ומתן .היתה הצעת פשרה של רשות המים .אמרנו אנחנו גם בהתאם
לתוכנית הבראה יכולים ,והתוכנית בסדר גודל בין  8מיליון שקל לשנה .רשות המים היתה
מוכנה כבר ללכת איתנו להסדר שאריק הציע לחמש שנים ,בשנים  2013עד  ,2017בהיקף של 8
מיליון שקל .אבל זה היה מותנה בתאגוד ,שאנחנו נמצא את התאגוד ,כולל קבלת גם מענקים,
מענקי אוצר לרשויות מתאגדות.
בכל אופן ,הרשות קיבלה החלטה ב 30-ליוני ,שזה היה המועד האחרון ,יצא מכתב של אפי דביר,
שהו א הממונה על התאגידים למעייני המשולש שהוא החליט ,ויש בתוקף סמכותו ,לצרף את
טייבה לתאגיד .התחילה מהומה גדולה מאוד שהונהגה על ידי ,בין היתר ,ראש עיריית ג'לג'וליה,
ראש מועצת ג'לג'וליה שאתם מכירים אותו ,וגם רשויות נוספות ,של התנגדות גורפת.
הם חזרו בהם ,לצערנו ,רשות המים והודיע שהוא בינתיים מקפיא את המהלך .וכתוצאה מזה
אין לנו פיתרון .יצא מכתב של אריק לפני שבוע 10 ,ימים בעניין הזה .ביקשנו פיתרון שיסדיר גם
את הנושא של החובות ,בהיקף שדיברנו עליהם ,של כ 8-מיליון שקל לשנה ,מה שהעירייה מסוגל
להעמיד ,כדי שלא תגיע להסדר נושים פעם שלישית .גם לנסות את הנושא של התאגוד ,וגם
להסדיר את משק המים .דברים שדיברנו עליהם .קבעו איתנו פגישה בעוד שבוע ,נראה מה יהיה.
מר שמעון בינון :קצת לא מובן לי כל הסיפור של רשות המים ,למען האמת .לא יכול להיות
שהמדינה תקבע,
רו"ח קובי גיזבורג :האמת ה יא שהם יצאו מגדרם .הם כאילו עשו שימוע .הם כאילו נתנו להם
שימוע ,למרות שיש לו את הסמכות .יש לו את הסמכות גם בחוק ,וגם בתקנון של מעיינות
המשולש ,מפורש כתוב שהממונה.
מר שמעון בינון :זה לא עניין שלנו .אנחנו צריכים לקבל את המענה הכספי,
עו"ד גלית לוי :הוא מפחד מהם ,קובי? מה הסיבה שהוא חזר? הוא מפחד?
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רו"ח קובי גיזבורג :ההתנגדות הגורפת .אני לא רוצה להגיד לך מה הם כתבו לו ומה הם אמרו
לו.
עו"ד גלית לוי :למה? דווקא אני רוצה לשמוע.
מר איציק שלום :אבל רגע ,לא אמרנו שהוא ייפגש ,שאתה תיפגש,
רו"ח קובי גיזבורג :אנחנו ,אריק ואני ,אנחנו ביחד .אין אתה אני.
מר איציק שלום :עם אלכס קושניר .נפגשתם?
רו"ח קובי גיזבורג :אני רוצה להגיד לך שרשות המים ,הוא יודע ,היו מאוד מאוד חיוביים .יש
לנו פגישה עוד שבוע.
מר אריק ברמי :עם סגן יו"ר רשות המים .והוא היה פעם יו"ר רשות הביוב.
רו"ח קובי גיזבורג :כן ,משה גראזי.
מר אריק ברמי :הוא בחור רציני מאוד .זה בחור מיינדד לטייבה.
מר איציק שלום :אני מכיר אותו.
מר שמעון בינון :מה שלא מסתדר לי זה שכל הסנקציות על העניין של התאגוד זה נגד רשויות
שלא רוצות תאגוד .כמו רחובות .אבל רשות שמוכנה לתאגוד ,אין סיבה שיטילו עליה סנקציות.
אי התאגוד זה לא באשמתה .אז המשחק הזה הוא לא -
מר אריק ברמי :הוא יותר מדי עדין .מבחינתם טייבה לא יכולה להיות בתאגוד ,כי היא עדיין לא
בריאה.
מר שמעון בינון :אז צריך לתת את הכסף בלי התאגוד ,ולא להגיד עכשיו אני לא בתאגוד ,לא
נותנים את הכסף .עזוב את החוק ,אז מה?
רו"ח קובי גיזבורג :אתה אומר 'עזוב את החוק'?
מר שמעון בינון :כן,
עו"ד גלית לוי :תשב אתה  ...משפטית של אלכס קושניר .שישב עם הגמדה הזאת שם,
מר סאמי תלאוי :לא ,הגשנו עתירה לבית דין למים .זה מתנהל בינתיים,
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מר שמעון בינון :אני לא יודע אם זה צריך להיות בבית הדין למים.
מר סאמי תלאוי :זה כן.
עו"ד גלית לוי :מה שהוא אומר זה אבסורד.
רו"ח קובי גיזבורג :אנחנו ניסינו את כל הדברים.
מר סאמי תלאוי :נגד הממונה על התאגידים ,לכפות עליו ( ...מדברים ביחד)
עו"ד גלית לוי :מה ששמעון אומר זה אבסורד .מצד אחד המדינה באה ואומרת 'אתם חייבים
להתאגד .ומי שלא יתאגד ,סנקציה' .מצד שני ,כשאתה רוצה להתאגד ולא רוצים לאגד אותך,
אז אתה חטפת סנקציה ,כי אתה -
מר שמעון בינון :לכן זה בג"צ וזה לא בית דין למים .זה צריך פתרון משפטי אחר .בית הדין
למים יש לו את החוק של המים ,את התקנון וזהו .לא יכול משהו אחר .צריך משהו אחר.
עו"ד גלית לוי :מה שהגישו זה בגין הסכומים ,לא בגין  ...התאגדות.
מר שמעון בינון :אוקיי ,אבל העניין הזה של הקנסות וכל זה ,שילכו לבג"צ ובג"צ יפתור את
הבעיה.
עו"ד גלית לוי :לא ,זה משהו אחר .מה שהוא מדבר  ...של המים שהוגשה לבית הדין זה בגלל
הצורת חישוב .
רו"ח קובי גיזבורג :בסדר .אז העליתי את זה ,כי אני אומר ,הישיבה הראשונה שלנו ,ישיבת
מועצה היתה בדיוק בנושא הזה .ואמרנו 'אנחנו לוקחים על עצמנו למחוק  30מיליון' .אמרת איך
אתה בטוח ,לא בטוח .בסוף הדברים נסגרו והלכו לקראתנו במאה אחוז בעניין הזה .שילמנו
במזומן  23מיליון שקל פעם ראשונה בטייבה מזה למעלה מ 10-שנים וסגרנו את כל החובות.
מר שמעון בינון :למה את זה לא אמרת ברשת ב' ,ששילמנו  23מיליון?
מר אריק ברמי :מה? מה?
מר איציק שלום :אמרו ששמעו אותך לפני יומיים?
מר שמעון בינון :ברשת ב' ,במרחה ב'.
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רו"ח קובי גיזבורג :זה בדיוק הוא אומר.
מר סאמי תלאוי :גם באתר הפייסבוק של העירייה.
עו"ד גלית לוי :אתה יודע מה הכי אבסורדי שמעון? שבסופו של יום ,מה שלא יהיה ,טייבה
תחזור חזרה לגירעון בגלל העניין של המים.
מר אריק ברמי :מדברים על משהו ,את ישר .
עו"ד גלית לוי :לא ,בלי שום קשר למה שאתה זה .למה שהוא שאל.
מר סאמי תלאוי :אם לא נתאגד ,יש לנו משק גירעוני של  7מיליון שקל לשנה.
מר שמעון בינון :הפיתרון של ההתאגדות הוא פיתרון שלפי דעתי צריך להיות בבג"צ.
מר אריק ברמי :אסור להגיד מספרים .אתה אומר מספרים ,בראיונות ,בטלוויזיה ,בזה אתה
אומר מספרים ,אחרי זה אתה חוטף אותה כמו טיל .בגלל זה לא אמרתי.
מר שמעון בינון :רק רציתי להגיד לך שאני הקשבתי .אז הייתי צריך להכניס את זה באיזשהי
צורה.
מר אריק ברמי :תקשיב ,היום להוט וליס אין מספר אחד .לא אומר מספרים .מספר שאתה
אומר ,אתה אחר כך צריך לעמוד אחריו ,מתחילים לחפש אותך .הוא אומר 'למה אמרת מספר
כזה?' וכל אחד יש לו מה להגיד .עזוב ,אני לא ,אני רק אמרתי,
מר שמעון בינון :אם אנחנו רוצים לעשות פעולה אחרונה ,אריק ,חיובית ,לפי דעתי צריך להוביל
את העניין הזה של בג"צ בנושא של ההתאגדות.
רו"ח קובי גיזבורג :אבל אנחנו נמצאים כבר בהליך משפטי.
מר שמעון בינון :זה משהו אחר.
רו"ח קובי גיזבורג :בנושא של הליך ההתאגדות? זה חלק מהטיעונים שלנו ,בדיוק.
מר שמעון בינון :אז אם זה חלק מהטיעון ,זה לא במקום הנכון.
רו"ח קובי גיזבורג :טוב ,זה כבר אתה נכנס...
מר שמעון בינון :אפשר להשאיר המלצה לראש העיר הנכנס.
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מר אריק ברמי :אם הייתי מאמין בבג"צ ,הייתי עושה את זה .אני לא מאמין.
רו"ח קובי גיזבורג :בג"צ יחזיר אותך לבית הדין ,יגיד זה -
מר שמעון בינון :אם בבית הדין מתעסקים רק בעניין של החישובים והסכומים ,מה שגלית
אמרה,
עו"ד גלית לוי :בג"צ יחזיר את זה לממשלה ויגיד להם' :תקנו את החוק'.
מר שמעון בינון :שיתקנו את החוק .אבל צריך לבקש שבינתיים ,בינתיים  ...את הכסף לטייבה
עד שהחוק יתוקן.
עו"ד גלית לוי :תקשיב ,הדברי ם האלה עלו בכל מיני שיחות על העניין הזה שהחוק הוא בדיוק
הפוך ממה שצריך להיות .כי כאן אנחנו רוצים להתאגד ,ואין לנו אפשרות.
רו"ח קובי גיזבורג :כולם היו מעורבים בזה .האוצר ,ורשות המים ומשרד הפנים.
מר שמעון בינון :אתה יודע מה ,קובי? שווה לבדוק .אני אומר לכם שתלכו על זה.
רו"ח קובי גיזבורג :תשמע ,אנחנו בניסיון הידברות,
מר שמעון בינון :עזוב הידברות ,אין הידברות .הידברות לא תהיה.
רו"ח קובי גיזבורג :לא ,זה לא נכון .כי הלכו לקראתנו ,ועד  2012מחקו סכום הכי גדול,
מר שמעון בינון :בסדר ,אז לא נעים לך .בגלל שמחקו ,לא נעים לך.
מר אריק ברמי :בג"צ אנחנו נעשה ,נבלום -
מר שמעון בינון :קח עו"ד טוב לבג"צ.
רו"ח קובי גיזבורג :יש לנו עורך דין מצוין ,אגב.
מר שמעון בינון :מי זה?
רו"ח קובי גיזבורג :אנגלסמן .משרד ותיק ,שזו ההתמחות שלו ... .נאמן דווקא המליץ עליו.
מר סאמי תלאוי :כן ... ,כמה ישיבות.
מר אריק ברמי :מי שמחטט באף בישיבה ,זה בסדר.
רו"ח קובי גיזבורג :אבל זה שככה לעומתי עלינו .צועק עלינו .בסדר ,היינו איתו בכמה ישיבות.
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מר אריק ברמי :בסדר ,אז תתייעץ איתו .אולי כן .תתייעץ איתו.
מר סאמי תלאוי :על נושא התאגדות ,בעיקר.
גב' אביטל הכט :אני חושבת שלאור הסיכום הזה ,הנקודתי ,כדאי באמת להכין לאיזשהי ישיבת
סיכום בכלל את כל התהליך שהיה כל התקופה הזאת ,מה קיבלנו ומה משאירים.
מר איציק שלום :יש סיכום.
גב' אביטל הכט :לא בקטע של כספים.
מר אריק ברמי :אני הפצתי .אני הפצתי מסמך עכשיו ,שמדבר על כל ,לקחתי את העבודות של
כולם ,קודם כל לקחתי את העבודה של משרד הפנים ,ושל המשרדים הממשלתיים ושל הישיבות
שהיו לנו ,ויצרתי מסמך הכי מדויק שיכול להיות בעולם .אחד של החינוך ואחד של הסטטוסים
של כל הפרויקטים בטייבה .שעשינו אותם ושצריכים להיות עד  2017והכספים איך מפוזרים.
עכשיו ,מה שצריך לעשות פה ,קודם כל אתה יודע כבר פה כמעט הכל .גם בקשר למים .יש לנו גם
מים וביוב .יש לנו הרבה מים וביוב 70 .מיליון שקל ,בסך הכל הכללי .מים וביוב .השקענו .עכשיו
 35מיליון .עכשיו .עכשיו זכו במכרז .לכן אני אומר .אתה תבדוק עם היועץ המשפטי .אם אפשר
להגיש ,אנחנו נגיש עתירה .המסמך הזה יכול לשמש אתכם בכל מקום ,אני גם אמרתי את זה
היום ,אני לא עשיתי את זה ,רצתי בין כולכם ,כשאנחנו ניפרד אז אני אגיד לכם מה אני חושב
עליכם.
סך הכל המסמך הזה בא להציג תמונה של עשייה של שנתיים וחצי ,שמקישה על עוד שנה וחצי
שראש העיר הבא יצטרך רק לוודא שעושים את הדברים ,מביאים את הכסף .אמרתי גם היום
שכשאנחנו באנו לתפקיד ,הרבה כספים היו מוחזקים במשרדי הממשלה .במפעל הפיס היה 3.5
מיליון שקל ,במשרד החינוך היה מעל  50מיליון .במשרד התחבורה היה איזה  .15ושלא יהיה
מצב כזה עוד פעם ,לכן הפצנו מסמך כזה.
עכשיו ,יש פה תיק שהכנו אותו תיק לראש העיר הבא .בתיק הזה מכניסים את כל הדברים
האלה .הרי אף ראש עיר חדש לא רוצה חפיפות .הוא מתיישב פה ,הוא חושב שהוא המציא את
המנוע ,והוא מפה מתחיל לעבוד .אז לפחות יהיה לו מסמך.
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מר שמעון בינון :גם אתה לא קיבלת חפיפה.
מר אריק ברמי :קיבלתי חפיפה .לא קיבלתי חפיפה ,ואני כמו כל אחד ,לא רוצה חפיפות.
עו"ד גלית לוי :מה לא? לא קיבלת חפיפה? לא רק שלא קיבלת ,הוא גם היה מפיץ עליך את כל
העולם ואשתו.
מר אריק ברמי :בסדר? יש עוד דברים? אתה יכול לסגור את הישיבה ,חבר .נעלנו את הישיבה.
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ריכוז החלטות
.1

אשרור פרוטוקול טלפון לאישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט צילה בבנק דקסיה.

הוחלט פה אחד לאשרר פרוטוקול טלפון לאישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט
צילה בבנק דקסיה.

.2

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט קאנטרי קלאב בבנק דקסיה.

.3

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בניה בבי"ס אלג'זליה.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בנייה בבי"ס
אלג'זליה.

.4

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בניה בבי"ס אלנג'אח.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט תוספת בנייה בבי"ס
אלנג'אח.

.5

אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס עומר אבן אלח'טאב.
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הוחלט פה אחד לאשר שינוי מורשי חתימה בי"ס עומר אבן אלח'טאב.

אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס אלאחווה.
.6
הוחלט פה אחד לאשר שינוי מורשי חתימה בי"ס אלאחווה.

.7

אישור הסמכה לעמותת באב אלרחמה ,בנושא קבורה למשך שנתיים.

הוחלט פה אחד לאשר הסמכה לעמותת באב אלרחמה ,בנושא קבורה למשך
שנתיים.

.8

אישור מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה בתחרות רובוטיקה בדרום
קוריאה.

הוח לט פה אחד לאשר מתן מענק לילדים ממרכז אלבירוני שייצגו את טייבה
בתחרות רובוטיקה בדרום קוריאה.

.9

הקצאת קרקע למסגד בוואדי חמדאן.

הוחלט פה אחד לאשר הקצאת קרקע למסגד בוואדי חמדאן.

__________________
אריק ברמי
יו"ר הוועדה הממונה

