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 עיריית רחובות

 15' ישיבת מועצה מן המניין מס

 88:50 בשעה 1851/0/5 ב"עתש אבב ג"י, רביעימיום 

 בניין העירייה, 1קומה , באולם הישיבות

 

 מ זוהר בלום"ח, מ אבנר אקוע"ח, ראש העיר –רחמים מלול  :משתתפים

, עוזי סלנטד "עומ "ח, מ פנחס הומינר"ח, סגן ראש העיר –

מ "ח, מ גלעד מזרחי"ח, מ חנניה וינברגר"ח, גבי גולןמ "ח

 , מ הרצל טובלי"ח, יניב מרקוביץד "עו

 

ד "עו, ומרכז ישיבות המועצה ל העירייה"מנכ - דורון מילברג :נוכחים

, גזברית העירייה -דניאלה ליבי , יועצת משפטית -מיכל דגן 

מבקר  –נחום איזנר , ש ראש העיר"רל -דודי אשכנזי 

  2העירייה

   

מ "ח, מ מנחם קליין"ח, ע"מ רה"סגן ומ –ציון שרעבי -מ בן"ח :יםחסר

-מ לואיס בר"ח, ד דיאנה רוזנבוים"מ עו"ח, ר מרה קנבל"ד

מ "ח, ארי-מ גיורא בן"ח, מ שאול ליבי"ח, מ שי קזיוף"ח, ניר

  2ד מתן דיל"מ עו"ח, יפים זאיקה' מ אינג"ח, ד אמיר ירון"עו
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 :סדר היום
 
 אסטרטגי אנטי  –" ת אב אסטרטגית לחינוךתכני"הצעה לסדר  52

50232512מ חנניה וינברגר מיום "ח2 )חינוכית ופרסום תעמולתי ) 

 2 125251מתאריך  18אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  2 1

 –א "התשע( שטחים ציבוריים פתוחים)אישור חוק עזר לרחובות  02

18582 

 :ג"תשע ל"היערכות לפתיחת שנה, ר מקורות חוץ"אישור תב 12

 2 ₪ 155,810: 1308ר "ס מעלות משולם הגדלת תב"הצטיידות ביה2 א 

 משרד  -₪  108,888, שליט-ס קציר ודה"הצבת מבנים יבילים בביה2 ב 

 2 כספי הרשות₪  518,888, החינוך   

 ס "עבור ביה₪  15,888ס "ח ע"שיפוץ מוס: 1055ר "הגדלת תב2 ג

 2 מפתן ממשרד הרווחה   

 ממקורות חוץ משרד החינוך עבור פרויקט : 1005ר "אישור תב2 ד

 2 ₪ 531,888 –' עוז לתמורה'   

 משרד , 1858אישור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת 2 ה

  515,053 –השתתפות משרד התחבורה , ₪ 111,105 –התחבורה    

   ₪ 2 
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 החלטות המועצה
 8058//1851 מיום 15' ישיבת מועצה מן המניין מס

 18הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  
 2 כפוף להערות 125251מיום 

 :51-15-131' מס החלטה

 
פ לפי "הוחלט פה אחד לאשר המשך הטלת היטל שצ

( שטחים ציבוריים פתוחים)חוק העזר לרחובות 
 2לחוק 50בהתאם להוראות סעיף , 1858 –א "התשע

 :51-15-130' מס החלטה

היערכות , ר מקורות חוץ"ט פה אחד לאשר תבהוחל 
 :ג"ל תשע"לפתיחת שנה

ר "ס מעלות משולם הגדלת תב"הצטיידות ביה2 א
1308 :155,810 ₪ 2 

, שליט-ס קציר ודה"הצבת מבנים יבילים בביה2 ב
 2 כספי הרשות₪  518,888, משרד החינוך -₪  108,888

₪  15,888ס "ח ע"שיפוץ מוס: 1055ר "הגדלת תב2 ג
 2 ס מפתן ממשרד    הרווחה"ור ביהעב

ממקורות חוץ משרד החינוך : 1005ר "אישור תב2 ד
 2 ₪ 531,888–' עוז לתמורה'עבור פרויקט 

אישור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת 2 ה
השתתפות , ₪ 111,105–משרד התחבורה , 1858

 2 515,053₪ –משרד התחבורה 

מדעים היובל ס תיכון ל"ביה, 1000ר "הגדלת תב2 ו
 2 ₪ 5,850,515ס "ע

י חינוך מיוחד ברחוב אייזנר "גנ, 1055ר "הגלת תב2 ז
185,015 ₪ 2 

ס פרחי המדע "הרחבת ביה, 1318ר "הגדלת תב2 ח
 2 ₪ 388,801ס "ע

י שכונה חדשה "גנ 1בנית , 1001ר "הגדלת תב2 ט
מ קריית משה שנוי הרשאות ממפעל הפיס "בב

 2 ₪ 381,311-ב ר "למשרד החינוך והגדלת התב

ס "י רחוב אידלבאום ע"גנ, 1083ר "הגדלת תב2 י
80,818 ₪ 2 

, 88י ברחוב הר המוריה "גנ, 1080ר "הגדלת תב2 א"י
 2 ₪ 80,818ס "ע

ס "ע, י רחוב הקטיף"גנ, 1888ר "הגדלת תב2 ב"י
518,813 ₪ 2 

ס "ע, י ברחוב משה שרת"גנ, 1800ר "הגדלת תב 2ג"י
 2 ח"ש518,813

 :51-15-131' מס החלטה
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 החלטות המועצה
 8058//1851 מיום 15' ישיבת מועצה מן המניין מס

ס "ע, י ברחוב כצנלסון"גנ, 1881ר "תבהגדלת 2 ד"י
151,511 ₪ 2 

י ברחוב ראול וולנברג "גנ, 1880ר "הגדלת תב2 ו"ט
 2 ₪ 118,108ס "ע

ס "י ברחוב הר החרמון ע"גנ, 1885ר "הגדלת תב2 ז"ט
105,011 ₪ 2 

, י ברחוב אפריים קציר"גנ, 1881ר "הגדלת תב2 ז"י
 2 ₪ 118,108ס "ע

ס "ע, ברחוב הגנה י"גנ, 1801ר "הגדלת תב2 ח"י
130,581 ₪ 2 
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אני פותח ישיבת מועצה העיר מן אז , יש לנו קוורום  :רחמים מלול
 50:582השעה , 520251, ב"ג באב תשע"י, היום יום רביעי2 המניין

 

 1252512מתאריך  18אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  : 5סעיף 

 

 ? יש הערות2 הפרוטוקולנתחיל באישור   :רחמים מלול

לצערי  –' א 2אני מבקש להעיר, לא הייתילמרות ש2 כן    :חנניה וינברגר
, הצעה לסדר היום שכתבתי, לא כללו גם בישיבת המועצה הקודמת וגם הנוכחית

 ויש חותמת של לשכת ראש העיר, לא בהדפסהובכתב יד , אמנם לא כמנהגי
בעניין מיגור הפשע  523-לסדר ב הגשתי את ההצעהכש2 והמצאתי לכם את היום

 2 מפקד המשטרה זה יהיה בהשתתפותהצעתי ש, וביקשתי2 והאלימות ברחובות

 ? זו היתה הצעה לסדר  :רחמים מלול

 2 המצאתי לך2 הצעה לסדר, כן    :חנניה וינברגר

תרשה לי לתקן אותך אתה ביקשת כינוס 2 לא, לא, לא  :רחמים מלול
 2 מועצה דחוף

 2 נכון    :גרחנניה וינבר

 2 אני אביא לך את המכתב, אתה רוצהאם   :רחמים מלול

 ? סליחה    :חנניה וינברגר

 2 אני אביא את המכתב, אם אתה רוצה  :רחמים מלול

 2 נכון, אני יודע, אני נתתי לך, לא    :חנניה וינברגר

 ? ביקשת כינוס מועצה דחוף  :רחמים מלול

 2 כן    :חנניה וינברגר

 2 לא הצעה לסדר  :ולרחמים מל

 2 הצעה לסדר    :חנניה וינברגר

 2 לא, לא, לא  :רחמים מלול

 2 תראה למטה    :חנניה וינברגר

 ? נכון? בסדר2 ביקשת כינוס מועצה דחוף  :רחמים מלול

 ? וזו לא הצעה לסדר, נו    :חנניה וינברגר

, ביקשת כינוס מועצה דחוף? שאני אקרא2 בבקשה2 לא  :רחמים מלול
 5על ידי החתמה של , לכנס ישיבת מועצה שלא מן המנייןהדרך אבל 2 זו זכותך

 2 חברי מועצה

, לבריאות2 לא אכפת לי להסכים איתך, אתה יודע מה    :חנניה וינברגר
2 סיום מאחר שהיום יש, אני אקצר עוד יותר את הדרך2 ברצון, ברצון 2 ז אני א2

הן , תי בקשר להשתלמויותהן על שאילתא שהגש, מציע ישיבת מועצה דחוף
רים שהוחלט עליהם בישיבת "תבהוהן , הצעה לסדר שדרוג תשתיות כבישים

ורק , רים חייבים לעבור דרך ועדת הכספים"התב2 המועצה הקודמת ונמצא היום
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, מועצה בעוד שבועיים, שבוע הבאביע לזמן ועדת כספים אני מצ2 אחר כך מועצה
 2 ואז נשאר לנו דיון קצר, להוריד את כל הסעיפים מסדר היום

בינתיים אתה לא מנהל את העיר ולא את , תשמע  :רחמים מלול
 2 העירייה

 2 זאת הצעה    :חנניה וינברגר

אז אל תגיד לי מתי לקיים 2 ולא את מועצת העיר  :רחמים מלול
אנחנו הולכים לפי , יש סדר יום2 מתי לקיים ישיבת ועדת כספים, ישיבת מועצה

 2 סדר היום

 2 זכותך, בבקשה –אתה לא רוצה להסכים להצעה     :ניה וינברגרחנ

ואתה תוך 2 אישור פרוטוקולבכעת עוסק קודם כל אני   :רחמים מלול
 2 אז אני לא מבין איזה סדר זה2 כדי אישור פרוטוקול מעלה הצעה לסדר

 2 כי זה קשור אחד לשני, לא    :חנניה וינברגר

 2 ני מצטערא, זה לא קשור, לא  :רחמים מלול

  2ועוד איך קשור    :חנניה וינברגר

 2 אי סדר הוא התכוון אולי2 לא סדר, זה יוצר בלגן   :גלעד מזרחי

אז אני מצטער , אז אם אתה רוצה בקשר לפרוטוקול    :חנניה וינברגר
  -בקשר לתכנית אב אסטרטגית לחינוך, להגיד לך

  2דבר עליה, יש לך הצעה לסדר עכשיו  :רחמים מלול

 2 אני מדבר על הפרוטוקול, רגע    :חנניה וינברגר

 2 לא היית פה2 נו  :רחמים מלול

אבל ההחלטה לא יכולה להיות להוריד מסדר , נכון    :חנניה וינברגר
, כי אם זה ירד מסדר היום, זה לא יורד מסדר היום, כאשר המציע איננו2 היום

 2 זה מועבר לישיבה2 הוא לא יכול להיות היום

אז ? מה כתוב פה2 אתה מתווכח על שטויות, ידידי  :ים מלולרחמ
 ? מה זה יורדת, ההצעה יורדת

 2 יורדת פירושו שדוחים2 לא יורדת    :חנניה וינברגר

 ? מה אתה רוצה2 אז הנה היום היא באה לדיון  :רחמים מלול

 2 תראה, אז תבדוק בחוק    :חנניה וינברגר

ואין , כי אז אתה לא היית2 דיוןהנה היום היא באה ל  :רחמים מלול
  -מי שמוכשר לדבר

 2 אבל המינוח הוא לא הורדה    :חנניה וינברגר

  2 ירדה מסדר היוםלא כתוב פה   :רחמים מלול

 2 'הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום'הנה     :חנניה וינברגר

 2 בגלל שאתה לא היית  :רחמים מלול

 2 חנניה, בגלל שלא היית   :גלעד מזרחי
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ראש העיר יודע להסתדר , תאמין לי2 עשה טובה, גלעד    :חנניה וינברגר
 2 תאמין לי2 בלעדיך

2 עובדה שהבאנו את זה היום לדיון, ידידי, חנניה  :רחמים מלול
 2 אתה מוזמן לדבר על ההצעה לסדר, בבקשה

אז אני חושב להעביר את זה קודם , רים"תבבקשר ל    :חנניה וינברגר
בשום פנים 2 במועצה, צ ראשון לציון"בהתאם לבג, ולאחר מכן, יםלוועדת הכספ

 2 ר"לשום תב ואופן אינני מתנגד

 2 נדון בהם, שמענו את הדברים  :רחמים מלול

 

מיום  18הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  :51-15-131' מס חלטהה
 2 כפוף להערות 125251

 

יש קבוצה של 2 ר היוםאני קצת סוטה מסד, חברים  :רחמים מלול
תקבלו , אני מוכן לתת לנציג שלכם להעלות את הנושא2 באו להפגיןשאנשים 
 ? מי מוכן2 בבקשה2 שלוםלובזה תוכלו לשוב הביתה , תשובה

אני מייצג את , אני מייצג את כל התושבים2 ערב טוב    :אלדד
ש בעיר אמור להיות תושב חד, 18בן , אני אלדד2 כל השכונה שעומדת מאחוריי

2 רק צריך לראות מתי זה ייסגר, ממש בשבועות הקרובים או בחודשים הקרובים
אתם בטח מכירים את , אצטדיוןעומד לקום האחרון גילינו מפה לאוזן שבשבוע 

2 אני יכול להגיד לכם שאני לא ישן כבר שבוע2 וקמה קול צעקה, הסיפור הזה
כמו שאתם מכירים 2 ה הזאתכספי ומרצי בקניית בית בשכונ, השקעתי את כל חיי

 222מצד ימין, היש לנו את קרית משמצד שמאל  מבחינה טופוגרפית\ג בטח
שווי הנכסים בהחיים שלנו ו המשמעות היא פגיעה קשה באיכות2 אצטדיון כדורגל

אני , דרך אגב2 לשקול, בכוונהכאנשים  אני פונה אליכם, מתחננים אנחנו2 שלנו
ואין , את האולימפיאדהברמה יומית כל יום  רואהאוהד נלהב ש, אוהד ספורט

, אצטדיוןשיהיה פה אני חושב שזה חשוב 2 כמוני בן אדם שרוצה שיקום אצטדיון
אני 2 לא מקימים אצטדיון בתוך שכונת מגורים2 אבל לא בתוך שכונת מגורים

, קול צעקהעל זה וקמה , יפור הזה ברחובות ההולנדיתשהיה תקדים לסמבין 
זה לא 2 וקמהשכונה שעוד לא ה, אצטדיון בתוך השכונה הזאתוהוחלט להקים 

ואין להם אפילו אפשרות , לבתים אנשים שם עוד לא נכנסו2 נכון ולא הוגן
בתוך , ממני' מ 588, אני קניתי בית? להקים להם אצטדיון בתוך הבית2 להתארגן

ה אני עתיד לראות טריבונ, במקום לשבת ולראות נוף פנורמי של העיר, החלון
ן "התייעצתי עם איש נדל, ₪ 088,888אני לקחתי משכנתא של 2 בתוך הפנים

088,888שאומר ששווי הנכס אמור לרדת בסדר גודל של  אין לי את 2 ₪ 188,888-
אני לא 2 משפחות פה את החיים 5,188לעוד , מרסקים לאנשים אתם2 הכסף הזה

22מאוד מתרגשואני 2 ממש לא, איש פוליטיקה מעריך את אני קודם כל  2
תשקלו  2יש  לי ילדה קטנה בבית, חוץ מלהתחנן, אני לא יודע 2ההזדמנות הזאת

כי , שוב את הנושא הזה ותתנו לנו הזדמנות לבוא לעיר הזאת ולחיות בה בשקט
, ואנשים באו מכל הסביבה בשביל לרצות לגור פהבאתי מהשרון 2 נתנו בה אמון

אם , האצטדיון הזהכשיקום 2 אתתנו לנו ליהנות מהעיר הז, ואנחנו מתחננים
מכל , פקקים ורעשים שלא נדבר מבחינת, הוא יחריב לנו את החיים, יקום

, אני פונה אליכם כאיש פשוט2 הבחינות שאפשר זה יהרוס לנו פשוט את החיים
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תראו שגם  2תחשבו על הנושא הזה עוד פעם, מתחנן2 אני לא איזה איש פוליטיקה
, הקרקע לא מתאימה, השטח, הזה לא יכולמבחינה טופוגרפית האצטדיון 

, לחשובה ו'לכנס את החבר אני מבקש שוב2 האצטדיון לא יכול לקום במקום הזה
אני ארוץ בשבילכם לבדוק , אני אשמח, אם צריך לבדוק אם יש מקומות נוספים

אבל אל 2 אני רוצה כמוכם שיקום אצטדיון2 שטחים נוספים איפה אפשר לעזור
, מ 18אל תעשו לי את זה במרחק של , ל הביתתעשו לי את זה מו כשיש לי חנייה '

 ?היא תרוץ בקרית משה, איפה הילדה שלי תשחק2 איש 018של 

 2 התחלת בדמגוגיה כעת, תעשה לי טובה  :רחמים מלול

 ? 222מה זה, סליחה    :קהל

 2 דיברת יפה  :רחמים מלול

2     :קהל 2  2 שהילדה שלו רוצה לשחק2

 2 זו לא היתה הכוונה, חברים    :אלדד

, מ 18למה להוסיף דברים דמגוגיים כמו 2 דיברת יפה  :רחמים מלול '
 ?ולא יהיה לילדים איפה לשחק

22 אני במקרה גם איש חינוך וגם איש חברה    :אלדד במשך 2
 2 שנתיים בכנות

 2 אני רוצה לענות לך, תיתן לי לדבר  :רחמים מלול

2 אחד על מה שהוא אמר אני רוצה להגיד עוד משהו    :קהל
אבל השכונה תוכננה להיות , אני יודע שבדיעבד זה לא יצא ככה, השכונה תוכננה

זה אומר שכל המרפסות שם קוצצו מטר מפה ומטר משם בשביל 2 עם צביון דתי
 2 זו היתה הכוונה שלי2 ותשכולם יוכלו לעשות סוכ

מכיר את אני לא 2 אין מרפסות סוכה לכולם, לא נכון  :רחמים מלול
 ? התכנית

 2 אני בטוח שאתה מכיר    :קהל

 ? ויש שם מרפסות סוכה לכולם, נו  :רחמים מלול

 2 להרבה, לא לכולם    :קהל

 2 גם לא לרובם  :רחמים מלול

2לכל דייר    :קהל 22  

 2 תתמצת2 לא נכון, לא נכון  :רחמים מלול

 ( מדברים ביחד)

 ? ואדוני רוצה להוסיף עוד משה  :רחמים מלול

יכול 2 שמעתם מה שאלדד חברנו אמר, קודם כל2 כן    :קהל
יכול להיות שהדברים נאמרו אולי בסטייה  ,שיחה הזאתהתכוונו ל להיות שפה לא

ראיין ולא מתכוון לעשות אנחנו לא מתכוונים להת2 ממה שהיה צריך להיאמר
, יםמה שאנחנו מבקש2 באמת שלא, כזה או אחר ולא לשחק לצד פוליטי דמגוגיה

 –אם תלכו קצת יותר צפונה מפה , באמת הסביבהבכל הערים 2 לשקול שוב פעם
לא מפריע לאף , בנו מחוץ לעיר –ראו נס ציונה  2בונים מחוץ לעיר אצטדיון

מחוץ  –ראשון לציון , מחוץ לעיר –נתניה , מחוץ לעיר –ראו פתח תקווה , אחד
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במחשבה , זה מחוץ לעיר כל המקומות האלה בנו את 2מחוץ לעיר –חולון , לעיר
אז בואו לא נעשה , לטובתם, שאם אצטדיון באמת צריך להיות לתושבים עצמם

אני בטוח  ,בוא נשים את זה מחוץ לעיר2 רע ולמישהו השנילמישהו אחד טוב 
יוחננוף מתחם מסוים שגם מאחורי  יש2 שיש לנו מקום לשים את זה מחוץ לעיר

מי  מהמחלף איך שיורדים, מחלףוק על ההמתחם הזה הוא בדי2 כן יועד לספורט
קבוצה אחת 2 ישחקו, ייכנס לאצטדיון, ירד מהמחלף, חק כדורגלשמגיע לש

2 מי שיפסיד2 קבוצה אחת תפסיד, תרוויח 2 2 

 2 לפעמים זה תיקו  :רחמים מלול

2 לא סתם לוקחים את זה החוצה, באמת, ה'אבל חבר    :קהל
אבל זו בכייה , אני לא יודע, המאבקיכול להיות שאני מפסיק את , והדבר הזה

מצד אחד יש שכונה  –אם יהיה אצטדיון במקום הזה , בסופו של דבר2 לדורות
באמת הצלחתם עם השם הטוב שיש לרחובות כעיר -שבאמת, שמתפתח צעירה

אני באתי 2 ואנחנו נתנו אמון בכם2 להביא אנשים מבחוץ, וחינוך, ותרבות, המדע
באמת אנשים 2 ממודיעין, מתל אביב, שבאו מראשוןיש פה אנשים , מנס ציונה

האנשים ככה מהמקרה הזה הכרנו את , אנחנו נפגשנו בחוץ, אחד-איכותיים אחד
ובאמת אנשים איכותיים 2 היינו אמורים להכיר בנסיבות טובות יותר, לצערנו

אני באתי מאופקים , כי אני מרוקאי, לא כי אנחנו לבנים2 שרק יחזקו את העיר
לא כי יש לי צבע עור 2 עברתי לנס ציונה ועכשיו באתי לרחובות, שליבמקור 

הילדים שלנו הם ילדים שהבאנו אותם לכאן 2 או שאני יותר חכם, שהוא לבן
אנחנו מאמינים בך ראש העיר 2 העתיד שלנו נמצא כאן בעיר הזאת2 לעיר הזאת

צם נתנו בך אמון בע2 ושתיקח אותנו קדימה למעלה, כראש העיר של כולם
₪ אלא באנו ושמנו מיליון ומשהו , לא בקלפי בבחירות, העובדה שבאנו ושמנו

22 ואמנם2 פה בבית אבל יחד עם זה באנו , עשו את שלהם והביאו אותנו לכאן2
והחינוך , ובדקנו מראש גם את הרמה של התרבות של העיר, לכאן מתוך אמונה

תשקלו , אז בבקשה2 והגענו למסקנה שזה מקום טוב לגדל בו את ילדינו, והכל
, אני מוכן לבוא, באמת שמדובר, להקים אצטדיון במקום הזה2 את זה שוב פעם
 18, למי שעדיין לא ראה את זה בעין, לבוא לעשות סיור בשטח, אם אתם רוצים

זה מאוד , ה'חבר2 מתחיל האצטדיון' מ 588, מקו הבית שלנו מתחיל החניון' מ
 2 זה מאוד קרוב, קרוב

 ?אתה בדקת את השטח, כשקנית את הדירה   :הרצל טובלי

לפני שקניתי את , אני2 אני שמח ששאלת את זה, כן    :קהל
אני מרשה לעצמי 2 במינהל ההנדסה, דתיה, נכנסתי לבחורה בשם תמר, הבית

ושאלתי 2 ואתם בטח יודעים, כי היא מתעסקת בשכונה הזו, לומר את השם שלה
כי עוד , מהבירור שעשיתי על רחובותכחלק , אני בא לקנות פה בית –אותה 

אני לא מכיר 2 עברתי לנס ציונה ובאתי לכאן, כמו שאמרתי באתי מאופקים, פעם
אני ראיתי שיש שם 2 ביררתי מה הולך לי מחוץ לבית2 כל כך את הסביבה

מתיישבים בדואים שתפסו שם את , או לא יודע איך לקרוא להם, מתנחלים
ותוך כדי 2 אז באתי לשאול מה הולך להיות עם זה, זה קצת הטריד אותי2 האדמות

ויסגל אני ? מה הולך להיות פה'שאלתי אותה 2 הצבענו על המשולש של ויסגל, זה
יעשו , תהיה פה מתיחת פנים, תשמע'היא אמרה לי 2 'רואה עובד כבר הרבה זמן

יהיו פה דברים שיהיו , יהיו פה שטחים ירוקים2 פה משהו טוב לרווחת כל הציבור
אף אחד לא אמרת לי שהולך להיות פה , בסופו של דבר2 'לטובת דיירי השכונה

, בעיה שלךזו  –לא שאלת 'לא תגידו , ואני בדקתי2 אצטדיון  2 שאלתי'
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אם יהיה , הם לא ידעו באותו רגע מה יהיה שם    :קהל
כמו , ועם כל הכבוד2 לא ידעו לענות על התשובות האלה2 אצטדיון או מה

2 כי הם היו והם גרו שם, תושבי ההולנדית שמחו2 חתם לעזורשהצל, שראינו
וכבר קיבלתם , וכשהם גרו שם2 לכן זה גם יותר קשה, אנחנו לא גרים שם

, ומכרו, אותה החלטה בדיוק לבנות שם את המגרש הזה בהולנדית, החלטה
אז לא 2 בגלל שהיה מי שימחה והיו הרבה יותר אנשים, ושיניתם את ההחלטה

אז אני בטוח שתוכלו גם לעזור לנו לגדל את הלדים 2 וכן הצלחתם, ההיתה בריר
זו ממש , אם הוא גלש לרקע גזעני, כאילו וממש לא2 בעצם בכבוד ובצורה נאותה

והבן הגדול שלי לומד בבית , שנים 0אני , כי הילדים שלי2 לא היתה הכוונה פה
ואני עוד 2 ם אף אחדואין לי בעיה ע, אוהב את כולם ואני, ספר סיני עם אתיופים

אז ממש לא בקטע 2 ואני עובד עם ציבור ערבי ומוסלמי ועם כולם, עובד מדינה
2 ואני נשוי לתימניה אז, גם במרמורקואני 2 גזעני 2 אם זה היה הכיוון שאתה 2
 2 ממש לא2 זה ממש לא היה הכיוון, הלכת

, ושוב2 אני גם קניתי דירה בפרויקט של צרפתי2 שלום    :קהל
אנשים היו 2 של האצטדיון22 לא היה פרסום שהולך להיות, אמרו לך קודםכמו ש

אתה היית מוכן לגור במקום , אני רוצה לשאול אותך2 עושים חושבים פעמיים
 ? מאצטדיון' מ 18שהוא מרחק של 

 ? רוצה תשובה2 מיד אני אענה לך  :רחמים מלול

 2 אני אשמח    :קהל

? מכירה2 רתי ליד מגרש הפועלג2 אני ירושלמי בעברי  :רחמים מלול
וגם את מבקיעי , אני יכול להגיד לך גם את כל המשחקים שהתקיימו שם

 2 תאמיני לי2 השערים

 ? ובמציאות של היום    :קהל

 ? ומגרש ימקא בירושלים את מכירה  :רחמים מלול

 2 לא    :קהל

 2 לא מכירה  :רחמים מלול

 2 נו, מול המלך דוד    :חנניה וינברגר

אם , איפה לא גרתי, אז אל תגידי לי איפה גרתי2 אוקיי  :מים מלולרח
קיבלתם רשות דיבור בצורה 2 אני רוצה לענות לכם2 אני מוכן לגור ליד אצטדיון

אני רוצה להגיד לכם 2 תשבי ותקשיבי לי גם, בבקשה2 כל מי שרצה אמר, מכובדת
2 רים שאמרתםאף אחד לא מערער על הדב2 ונבוניםשהעליתם נימוקים נכונים 

2 שנה 518אבל העיר הזאת מחכה לאצטדיון כבר 2 אצטדיון יכול להיות מטרד, נכון
בונה גם היכל , עם הכיפה שלראשי, ואני בעוונותיי2 חיכתה גם להיכל תרבות

ואני , בכל האינסטנציות המשפטיות, וניסו להיאבק בהקמתו ולא הצליחו, תרבות
, אם לא עשרות אלפים, בעיר הזאתיש פה אלפי אנשים 2 בונה גם אצטדיון

2 והקבוצות אין להן איפה לשחק, סוף למגרש ראוי בעיר רחובות-שמחכים סוף
 2 נכון שאפשר היה למצוא מקום יותר מוצלח

2     :קהל 2 22 אנחנו נתמוך באצטדיון הזה2 2 

, אני מחזיק בתיק ההנדסה כמה שנים טובות, תשמע  :רחמים מלול
ובאף מקום לא הצלחנו בגלל , קומות רחוקים מן היישובואני יודע כמה חיפשנו מ

אני אראה לך את כל , אז בהזדמנות תבוא אליי2 הוועדה המחוזית לאשר אצטדיון
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22 ואיך הוועדה המחוזית, החלופות שהיו אני הייתי רוצה לבנות אצטדיון , ובאמת2
שבא כ, כל אדם בר דעת, אם כבר אתם מדברים, ע"אבל פשוט התב2 לא? על ידכם

כי 2 אני רוצה לומר לכם, בחרתם נכון, ואתם בחרתם בעיר רחובות, לקנות דירה
  -העיר רחובות באמת נמצאת

 *** קריאות מן הקהל *** 

ותעשו מה שאתם , אני יכול לסיים את התשובה שלי  :רחמים מלול
ע שלפני הקנייה של "לגבי בדיקת התב2 אבל אני רוצה קודם לענות לכם, מבינים
ע "אומרים על פי התב, בודק מה המתחמים סביבות, כשאדם קונה דירה 2הדירה

  -שבתוקף

2     :קהל 2  2 ואף אחד לא אמר שיהיה שם אצטדיון2

ע אף פעם לא כתוב שיקום "בתב, נכון? אני סיימתי  :רחמים מלול
יכול לקום שם גן , שטח לבנייני ציבור, צ"אבל אם אדם יש על ידו שב, אצטדיון

אז הוא קונה בית ליד 2 'מועדון נוער וכו, מרפאה, לקום בית כנסת יכול, ילדים
אתם קניתם בית ליד שטח 2 הוא יודע מה הוא הולך לקנות, שטח לבנייני ציבור

 2 'מתחם נופש וספורט'ע שלו "שכתוב בתב

 2 לא    :קהל

 ?אני משקר אותך2 אני אראה לך את זה? מה לא  :רחמים מלול

 2 שנה 08 ,שנה 08     :זוהר בלום

 2 אני יכול להראות לך את זה, גברתי  :רחמים מלול

 *** קריאות מן הקהל *** 

2 כתוב שם מתחם נופש וספורט2 אני ממשיך בתשובה  :רחמים מלול
, שהיום הוא מושבת מסיבות כאלה או אחרות, היה קיים שם מרכז ויסגל, ואגב

בוגרים לשחק היו שם מגיעים אלפי ילדים ומ, תקשיבו טוב, שבימי שבת
ולא סגרנו את , והיו שם התנגדויות של תושבים דתיים, בבריכהולהתרחץ 

2  מרכז ספורט ונופש, משום שזה היה מרכז ציבורי ששירת את כל העיר, המכרז
, ה'חבר, לגבי הטענות שלכם2 נכנסו שם אלפי מכוניות בימי שבת, לידיעתכם

, מ 08ולא ' מ 18לא , אתם לא קרובים   -צטדיוןוהכביש לא'

2     :קהל 2 2 )?איפה נשמע דבר כזה2 אתם לא נורמליים2 2  ( צועק2

 ? באת לשאול אותי? אתה באת לשאול אותי  :רחמים מלול

22 אבל זה    :קהל  ?למה עשיתם את זה? למה2

 2 'מ 18ולא ' מ 18המגרש הוא לא רחוק 2 בסדר, ובט  :רחמים מלול

 2 'מ 558    :קהל

 ? תם לא רוצים להקשיב לתשובהא, חברים  :רחמים מלול

 2 אנחנו מקשיבים    :קהל

 2 מקומות 1,188כ בן "המגרש הוא בסה  :רחמים מלול

2     :קהל 2 2 

אם מרמורק או שעריים יעלו 2 יכול להיות בעתיד  :רחמים מלול
 2 לליגת העל
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 2 נו    :קהל

תיגש לבית המשפט ? אתה עושה לי שתי וערב'? נו'מה   :רחמים מלול
מה אני 2 'נו, נו? 'אתה יושב עכשיו לתחקר אותי, מה, בבקשה2 ור את הבנייהתעצ

2 תקשיב גם אתה, אני הקשבתי לך בצורה מתורבתת? אני תלמיד שלך? בן שלך
מה ההבדל ביניכם לבין רחובות 2 אני בטוח, א תשתכנע מהתשובות שליאתה ל

 ? ההולנדית

22 אין הבדל    :קהל 2 

 ? אולי תקשיבי לי2 כם מה ההבדלאני אגיד ל  :רחמים מלול

 2 אני מקשיבה    :קהל

תקשיבו לי עד , איש שדיברו בנחת 1-אני הקשבתי ל  :רחמים מלול
אנחנו רצינו להקים , בדל הוא פשוטהה2 אתם לא מוכרחים להסכים איתי2 הסוף

ולכן 2 אחרי שאנשים כבר גרו שם, זה נכון, את האצטדיון ברחובות ההולנדית
2 תכננו את האצטדיון לפני שהגיעו אנשים, פה2 התנגדויות שלהםקיבלנו את ה

 2 אנחנו ידענו

 ? לפני שקנו    :קהל

עבודות האצטדיון כבר , אז אני רוצה להגיד לכם  :רחמים מלול
2 שלושה-התחילו לפני כשבועיים, אתם תראו בשטח, עבודות האצטדיון2 התחילו

 2 חודשים 5-0-אדריכל כבר עובד על התכניות כ

 2 אז אחרי שקנינו, יפה    :קהל

 ? מה זאת אומרת  :רחמים מלול

2     :קהל 2 22 מאוכלס2 2 

2 זו הכוונה2 כשלא היו תושבים שם, מה זה לא קניתם  :רחמים מלול
ית צריך הי2 אני לא נביא ולא בן נביא לדעת שאתם תתנגדו או לא תתנגדו, לכן

עתך יכול לקום גם ע שזה מתחם ספורט ובמתחם ספורט לידי"לבדוק בתב
 2 חברים, תודה רבה2 נקודה, אצטדיון

22ואם זה היה מתוכנן ל    :קהל 2 ? 

 2סיימתי איתך את הוויכוח2 סיימנו, סיימנו  :רחמים מלול

2ואם היה שם    :קהל 2 2 ? 

 2 תוציאו אותם, סדרנים 2סיימתי איתך את הוויכוח  :רחמים מלול

כי  2ש פה דמגוגיה זולהאבל י2 תוציאו אותי, אין בעיה    :קהל
22 הם לא היו שמים לי בית עלמין, אם היה שטח ציבורי פתוח 2 אבל אתם2 2 2

22 בכל הערים בישראל2 אצטדיון 2 

לא 2 אני אמרתי לגיא עידו שיישב איתם על התכניות  :רחמים מלול
הוא יישב אתכם בשבוע , גיא לא היה יכול מחר2 שבוע הבא תהיה הפגישה, ביטלו

אבל קודם תראו את 2 אני מוכן גם לפגוש אתכם, שתראו את התכניות אחרי2 הבא
 2 גיא עידו הוא מנהל הפרויקט2 תראו את התכניות, תיפגשו2 התכניות

 ( מדברים ביחד)
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היכל התרבות שאנחנו , אני אספר לך סיפור, גברתי  :רחמים מלול
אמיני לכל ת, טענו המתנגדים שזה יוריד להם את ערך הנכסים, יעקב' בונים ברח

הם טענו בבית המשפט למה יבואו הרבה 2 בהן צדקי, מילה שאני אומר לך
22 אנשים  1הוא מכר , קבלן היום שבונה מול בית העםיש 2 רעש ומטרד, מכוניות2

, ה'חבר2 בהן צדקי אני אומר לך את זה2 מול בית העם₪ מיליון  52108-חדרים ב
  2תודה רבה2 שעות 0פעם בשבוע , זה פעם בשבוע

 *** המתנגדים יוצאים *** 

 

חינוכית -אסטרטגיה אנטי"תכנית אב אסטרטגית לחינוך : הצעה לסדר : 5סעיף 
 (50232512מ חנניה וינברגר מיום "ח" )ופרסום תעמולתי

 

ל העירייה בו "קיבלתי טלפון ממזכירת מנכ 55:88בשעה  5123251-ביום חמישי ה
, קרי ביום חמישי עצמו, ם היוםהיא מודיעה לי כי הנני מוזמן לכנס שיתקיי

שעות בלבד  3-מנה שהוזמנתי לטקס נדהמתי מההז2 באשכול פיס 55:08בשעה 
למר זוהר בלום , מר דורון מילברג, ל"ביקשתי הימנה שתודיע למנכ2 טרם קיומו

נתבקשתי רק להודיע 'תשובתה היתה 2 שיתקשרו עמי בדחיפות, ולמר חיים בדש
חברי המועצה  –זה היחס והשירות אותו מקבלים נבחרי הציבור 2 'לך על ההזמנה

 2ברחובות –

2 ההזמנה המאוחרת –ן צלצל אליי מר חיים בדש והתנצל על ההודעה לאחר זמ
כי יש לבטל קיום הכנס בגין אי הזמנתם של חברי ועדת החינוך , הבעתי את דעתי

וחבר , ד עוזי סלנט"בינתיים נודע לי כי  גם חבר ועדת החינוך עו2 וחברי המועצה
 2סרק ברגע האחרון לכנ, כמוני, מועצה מר אמיר ירון הוזמנו

לאחר 2 אך זו היתה ועדת רשות בלבד, בעבר היתה קיימת ועדת חינוך, כידוע לכם
אלא , מכן נחקק חוק שקבע את בחירת ומינוי הוועדה לא רק כוועדת חובה בלבד

 :החוק קבע אף את הרכבה וסמכויותיה כדלקמן

המועצה תבחר ודת חינוך שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים 
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע  2לחינוך

 –ועדת החינוך "2 כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור2 התכנית המאושרת
 2 לא דנה ולא אישר שום תכנית אב אסטרטגי לחינוך –ועדת חובה 

ואמרתי לו כי אני , ל מכון תובנות"מנכ, בכנס שוחחתי עם מר איתן פלדי
לא כונסה , וכי ועדת החינוך שהיא הריבון בתחום זה, רק היום לכנסהוזמנתי 

כי , תשובת מר איתן פלדי היתה2 ולא אישרה שום תכנית אב ושום תכנית בן
לפני שבועיים התקיימה ישיבת מטה עבודה ובה הוא הציע לזמן את ועדת 

 2דבר שלא בוצע כלל וכלל, החינוך

בה התקיימה ישיבה , אגף החינוךנכנסתי ללשכת מנהל  55:88אתמול בשעה 
, ר הסתדרות המורים מר גבי שמעון"בהשתתפותם של המפקחת חנה בן ארי ויו

להפתעתי "2 תכנית אב אסטרטגית לחינוך"בדש את תיק 2 וביקשתי ממר ח
וכל מה שנעשה בינתיים הוא , ולתדהמתי הוא השיב לי כי לא קיים תיק כזה

עובדות או מידע , כת איסוף של נתוניםהאם למלא2 כהגדרתו' איסוף של חומר'
הלא כל עבודה מנהלתי אלמנטארית ? ייקרא תכנית אב אסטרטגית' וכו
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זהו , של עבודה משרדית פשוטה' ב-'זהו הא2 טריוויאלית הינה של איסוף חומר
 2היסוד המינימאלי לעבודה מדעית

הכושל חוקי ו-ציבורי והבלתי-אני מביע מחאה חריפה ביותר על הניהול האנטי
שהאחראים לכנס נקטו באסטרטגיה , חוששני מאוד2 המתייחס לוועדת החינוך

של ניצול מכלול נושא החינוך במימון כספי הציבור לפרסום , אנטי חינוכית
שהיה צריך בצדק להביע את , ראש העירייה מר רחמים מלול, אגב2 תעמולתי

בפני הציבור  לא השתתף בכנס ואף גורם לא מצא לנכון להתנצל בשמו, דברו
 2הרב שנכח בכנס

 –כהוגה הצעות ענייניות , על כל הישגיה לה אני שותף, מערכת החינוך
וכתומך , ויוזמות חינוכיות שונות בתחומים רבים, הצעות לסדר, שאילתות

להגדלת תקציב חינוך בעת כהונת מר שוקי ' קואליציית חינוך'ומסייע ואף כיוזם 
עדיין לא הופרטה  –כך מר זוהר בלום עצמו ויעיד על , פורר כראש העירייה

, לא של ראש העירייה, נחלתם האישית והבלעדית, ואיננה ולא תהיה גם בעתיד
 2לא של מחזיק תיק החינוך ואף לא מנהל אגף החינוך

כי ההצעה לסדר היום למועצת העירייה הקרובה את נושא , אני מציע בזאת
מתית גשל תעמולה מ, צאי אמתשל אמירת ח, הטעיית הציבור וחברי המועצה

 2 ושל התנהלות כושלת של העירייה בתחום החינוך

 

 2תכנית אב אסטרטגית לחינוך –הצעה לסדר   :רחמים מלול

אני חושב שבתחום החינוך עיריית רחובות הגיעה לידי     :חנניה וינברגר
ל אני חושב שהעירייה יכולה להתגאות בתחום הבנייה ש2 הישגים מכובדים ביותר

ואני אומר את זה בגלוי גם כאיש שנמנה על 2 מערכת החינוך וגני הילדים
 2 האופוזיציה

 2 סוף שומעים ממך מילים טובות-סוף  :רחמים מלול

ולכן 2 אז היית יודע, אם היית מקשיב בצורה אמיתית    :חנניה וינברגר
והן , ךהן לכינוס ועדת החינו, אני הגשתי בעבר בקשות2 העירייה הגיעה להישגים

וראש 2 כאשר ועדת החינוך בפועל לא התכנסה, הצעות לסדר היום בתחום החינוך
למה ועדת החינוך לא , נדמה לי שזה היה לפני שנה, העיר גם הצדיק אותי

 2 מתכנסת

 2 אמרתי לזוהר לכנס מיד, נכון  :רחמים מלול

ן , ולכן2 בקושי היו דיונים, והתכנסה הוועדה, נכון    :חנניה וינברגר אי
כפי 2 להתגאות במצג שווא של תכנית אב אסטרטגית שלא קיימתשום צורך 

לשמוע ולהציג את , שהדבר הזה עוד מצריך לשתף את הציבור, שאתה בצדק ענית
להישגים האלה שותפים גם אנשי , ואני אגיד יותר מזה2 פעמים 1עוד , הבעיות

יש 2 גם עוזי סלנט2 רלא רק חנניה וינברג, האופוזיציה שיושבים בוועדת החינוך
לא היתה בקשה כלשהי בתחום החינוך שמישהו שם ידיים 2 שיתוף פעולה פורה

, ואני חושב2 יש שיתוף פעולה פורה2 או רגליים לקלקל או להשהות או לעכב
בשביל מה , אין צורך, ולכן2 עוד מהקדנציה הקודמת, זוהר יכול להעיד את זה

 ? בפיקציה, מה? מתלהתגאות בתכנית אב אסטרטגית שלא קיי

2      :זוהר בלום 2 2 בתכנית אב2 2  2 כבר מתחילים להכין תכנית אב2

 2 עשה לי טובה2 עשה לי טובה2 זוהר, זוהר    :חנניה וינברגר
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 2 אחרי שתסיים, אבל אני ביקשתי מזוהר שיענה  :רחמים מלול

שאילו ועדת החינוך , אני הייתי שמח, ולכן2 ברצון    :חנניה וינברגר
, היו משתפים את חברי המועצה ונציגי ציבור, יתה מתכנסת כפי שהחוק קובעה

22 מנהלים אפילו, יושבים שם , וכאשר יש שיתוף פעולה בין כל הגורמים האלה2
למה ביקשתי 2 אני משוכנע שהיינו יכולים גם עוד לשדרג את ההישגים האלה

היה  –ר "ס שז"בי( 5: דברים 1אציג  –? לקיים את החוק בנושא ועדת החינוך
שר החינוך היה 2 והיה ויכוח בשעתו, בתי ספר 1ע של "שם יש תב2 ויכוח גדול

, לב-בית ספר בר, והיו שלטים של בנייה, והיה מימון, הוא קבע2 ל"זבולון המר ז
, אחר כך שוב הפכו את זה לממלכתי2 הלכו הפכו את זה לממלכתי, דתי-ממלכתי

הנשיא בית ' שאני כתבתי לכב, ומישאל חשין2 צ"והיה בג2 וככה זה הלך ופה ושם
צ "ראש העיר שוקי פורר הגיש לבג, שההסכם שהעירייה אז, המשפט העליון ברק

ואחר כך דחפו איזה , ולא הוגש בהתחלה הסכם, הסכמים 1כי היו , שהוא שקרי
ולמעשה חיסלו את המקום של , כווהל2 בו בזמן שלא אושר במועצת העיר, הסכם

2 וכפר גבירול שם, ברחובות ההולנדית, ומקרה הפוך2 י דתיבית ספר ממלכת
אז נאמר , שאלתי2 ששם יקום בית ספר ממלכתי דתי, אני קורא בעיתון, החליטו

, מסייע, משרד החינוך מממן? מה זה משרד החינוך החליט2 'חליטמשרד החינוך ה'
עילו מבקש שמכאן ולהבא יפולכן אני 2 זה קובעת הרשות, אבל איפה ומה2 הכל

 2 תודה2 דת החינוך לעיתים מזומנותאת וע

 ? 222למה שלא, אבל חנניה   :גלעד מזרחי

  -טוב, טוב    :חנניה וינברגר

2    :גלעד מזרחי 2 22 פשיעה2 2 

 ? אתה נתת רשות דיבור, רגע  :רחמים מלול

אין ? מחר אתה רוצה את זה, זה למטרת הבחירות, רגע    :חנניה וינברגר
 2 ע בליכוד מחרפה אף אחד מצבי

 2 בלי להתלהם  :רחמים מלול

שייך אתה ? מה אתה רוצה מרחובות, אתה שייך לברנר    :חנניה וינברגר
את הקוקה קולה ? מה אתה מחפש פה? מה אתה רוצה מרחובות2 לגבעת ברנר

 ? מה הבעיה2 נעביר לך

 ? לא, דנינו אחראי גם על ברנר, רגע  :רחמים מלול

? לי אפשר את האצטדיון להקים על יד גבעת ברנראו    :חנניה וינברגר
 2 יוטב לך, אם תקמץ בדיבורים2 הנה תפתור את כל הבעיות, כן

22 מה מעניין   :גלעד מזרחי 22 שלא2  2 זה לא מעניין, די2

 2 אני אתחיל לנקד בשבילך    :חנניה וינברגר

2    :גלעד מזרחי 2       ולא        50:88שוועדת התחבורה התקיימה בשעה 2
22 50:81-ב  2 אני מדבר בשמו, זה לא מעניין2

 2 אל תדרדר את הרמה של המועצה    :חנניה וינברגר

 2 אני עובד במשרד ממשלתי   :גלעד מזרחי

 2 אני לא יודע אם אין לך ניגוד עניינים    :חנניה וינברגר

 ( מדברים ביחד)
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 2 תודה, יפה, גמרנו, טוב    :חנניה וינברגר

 ? נכון, זה היה בבדיחותא, גלעד  :רחמים מלול

 2 זה רוצה להיות חבר כנסת    :חנניה וינברגר

 2 בבקשה תענה לו, זוהר2 זו הכנה לכנסת  :רחמים מלול

22 אני חושב ש     :זוהר בלום  –זה שהוזמנתם באותו יום 2 1-לחלק ל2
, עכשיו2 התנצלנו בישיבת המועצה2 התנצלתי אותו ערב על הטעות הטכנית

2 אני אומר לך, ה כותב שמעולם ועדת חינוך לא דנו בתכנית האבכשאת 2  –? למה2
ואמרנו שהיתה חודשיים לפני זה ישיבה , ישבנו עם אריה נחמני שנבחר 521-ב

2 שבודקים מספר חברות 2  2 תכנית אב2

 2 אבל לא היתה שום הצעה לקראת בקשה    :חנניה וינברגר

  -521-ב     :זוהר בלום

 2 דבר בנחת? למדת מגלעד, אתה מתעצבן    :חנניה וינברגר

זה נוח 2 'אנטי חינוכי'מרגיז אותי המכתב שאתה כותב      :זוהר בלום
22 אבל כשאתה אומר2 לא לעשות את זה לוקחים מספר  –? מה זו הכנת תכנית אב2

מישהו אמר שיש תכנית 2 ומכינים תכנית אב, חברי מועצה, הציבור, קהלים בעיר
22 מההרי אמרנו ? אב 2 הגישו, בפברואר2 2 שכתבת שמעולם ועדת , לתכנית אב2

היה מעניין מאוד באותה 2 עוזי גם היה באותה ישיבה2 החינוך לא דנה בזה
  -'המונח רחב והכל'אז אומר באותה ישיבה 2 ?'222מה יהיה'שאל אותו 2 הישיב

 2 אבל לא הוצעה שום הצעה לתכנית האב    :חנניה וינברגר

 2 אבל לא צריכה להיות הצעה     :זוהר בלום

  2רוצים, שאנחנו מזמינים    :חנניה וינברגר

אמרנו , ואמרנו לך2 אתה לא יודע מה זו תכנית אב     :זוהר בלום
22 בתחום ה, שזה יהיה בתחום הפדגוגי 22 קבוצות ואמרנו מעכשיו יהיו2 אחת 2

22 הקבוצות היה  2 שהקבוצה התכנסה2

 ? את זהכך הצגתם     :חנניה וינברגר

, בקשר לתכנית אב2 באמת על אי הזימון התנצלנו, טוב  :רחמים מלול
2 התכנית היא בשלבי הכנה2 אתה צודק, אם היתה תכנית2 עדיין אין תכנית

כדי לשמוע את 2 ועשינו שיתוף ציבור שזומנתם אליו ברגע האחרון לצערי
כמו , תלגבש את התכני, ולאור הדברים שלהם, לשמוע חברי מועצה, הציבור

  2שעשינו בתכנית האב במינהל ההנדסה

22 בנובמבר יהיה עוד פעם     :זוהר בלום חברי , ציבורי של תושבים2
 2 מועצה

 ? אפשר לשאול  :ד עוזי סלנט"עו

 2 עוזי, בבקשה  :רחמים מלול

 2 שהתכנית נמצאת בתהליך, מה שאני הבנתי  :ד עוזי סלנט"עו

 2 נכון, נכון  :רחמים מלול

 ?מה לוח הזמנים שאתה רואה  :זי סלנטד עו"עו
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שמתכנסים בה עוד , בנובמבר יש לנו מליאה נוספת     :זוהר בלום
 2 פעם

 ?  ושם יציגו איזו טיוטה או משהו  :ד עוזי סלנט"עו

22 עוד לא     :זוהר בלום גם חברי , גם תושבים, לשמוע את הציבור2
 2 מועצה

 ? תכמו שעשיתם בפעם הקודמ  :ד עוזי סלנט"עו

  -ובסביבות ינואר     :זוהר בלום

 ? בוועדת חינוך  :רחמים מלול

 2 בוועדת חינוך     :זוהר בלום

 2 ואחר כך במועצה  :ד עוזי סלנט"עו

לוועדת חינוך אתם תביאו גם את , כלומר2 ויהיה דיון  :רחמים מלול
 ? המשוב משיתוף הציבור

22 גלפני נובמבר הוא מגיע להצי2 בטח     :זוהר בלום 2 

הרי הוא אמר לי בכבודו ובעצמו שאין תכנית אב     :חנניה וינברגר
 2 עדיין

 2 נכון     :זוהר בלום

 2 אף אחד לא אומר שיש תכנית2 נו, נכון  :רחמים מלול

2 אם היה לקראת דיון בבקשה? אז למה להציג סתם    :חנניה וינברגר
 2 נו עכשיו, טוב2 אבל הדבר הוצג כאילו יש תכנית אב

אז 2 זה היה שיתוף ציבור כדי לגבש את תכנית האב  :רחמים מלול
 2 אולי הניסוח היה מוטעה

 2 הו    :חנניה וינברגר

אני לא מקיים , חברים, טוב2 אני לא יודע, יכול להיות  :רחמים מלול
, הדברים של חנניה נרשמו בפרוטוקול2 הצבעה להוריד את ההצעה או לא להוריד

י אי הזמנת חברי "הירה וגם מיקדה את הטעות שנעשתה עוהתשובה של זוהר הב
 2 תודה2 המועצה

 

 –א "התשע( שטחים ציבוריים פתוחים)חוק עזר לרחובות אישור  : 0סעיף 
1858 2 

   

2 פים"חוק השצ, אישור חוק לרחובות – 0סעיף   :רחמים מלול
סו חוק עזר שבעקבותיו נכנ, פים"אנחנו בזמנו העברנו את חוק השצ, חברים

פארקים , והם משמשים אותנו לפיתוח גינות חדשות, סכומים די נכבדים לעירייה
פעם חששנו שיקום רעש גדול מן החוק 2 כפי שאתם רואים ברחבי העיר, חדשים

ואנחנו לא גובים , אבל כיוון שהתבססנו או התמקדנו אך ורק בבנייה חדשה, הזה
י הקבלנים "גם ע, בברכה לכן הנושא זה התקבל מאוד, את זה מהמבנים הישנים

ואנחנו רוצים פשוט להאריך את גביית ההיטלים של , י היזמים"גם ע, עצמם



 52021851 מתאריך 15' ישיבת מועצה מן המניין מס -עיריית רחובות 

 
 80-30800382פקס , 80-1050105' טל2 א"ת, 51ב "הנצי, מ"י בונוס פרוטוקולים בע"בוצע ע

18 

לכן , זה צריך שוב לעבור אישור של משרד הפנים2 פים גם לשנה הבאה"השצ
, ד אופיר ארגמן"יש פה מכתב מצורף של עו2 את זה לפניכםאנחנו מביאים 

 2 אם יש הערות, חברים ,בבקשה2 שמבהיר את הצורך באישור המועצה

 ? עד מתי הארכת התוקף    :חנניה וינברגר

2 בהתאם לאישור  :מיכל דגןד "עו 2 2 בחוק הנוכחי יש מגבלת גבייה2
22 שבו 50ולפי סעיף , 1858-החוק הזה נכנס לתוקף ב צריך לקבל , 1850ינואר 2

22 אישור נוסף להטלת ההיטל מכוח חוק העזר  2 פעם נוספת2

 ?זה לשנה, זאת אומרת    :חנניה וינברגר

 2 לאו דווקא  :מיכל דגןד "עו

 ? מה התאריך המוצע    :חנניה וינברגר

 2 כמה שמשרד הפנים יאשר לנו  :רחמים מלול

 ? שנתיים, שנה, אבל לכמה אנחנו מבקשים    :חנניה וינברגר

 2 כמו במתכונת הקודמת  :רחמים מלול

 ? מה אנחנו רוצים? שנתיים-שנה? שנתיים    :חנניה וינברגר

 ? מה אנחנו  :רחמים מלול

 2 נגמר שנתיים, נגמר שנה2 כן    :חנניה וינברגר

 2 לכל הזמן  :רחמים מלול

 ? אפשר לשאול משהו2 לעולמי עד  :ד עוזי סלנט"עו

 2 בבקשה עוזי  :רחמים מלול

התוקף שלו זה עד סוף השנה , חוק העזר שקיים היום  :ד עוזי סלנט"עו
 ? הזאת

זה סעיף שנכלל בחוקי , 50רק בסעיף , החוק תקף2 לא  :מיכל דגןד "עו
הטלת  525250-החל מה'הוא אומר 2 עזר חדשים על פי הנחיות של משרד הפנים

22היטל לפי חוק עזר זה 2' 2 

  -עכשיו אנחנו עושים את העבודה למעשה לקראת  :ד עוזי סלנט"עו

 2 נכון, 1850  :רחמים מלול

 2 מנת לשמור על רצף על  :מיכל דגןד "עו

אישור  –אז אני מציע את הנוסח הזה , חברים, טוב  :רחמים מלול
( שטחים ציבוריים פתוחים)פ לפי חוק העזר לרחובות "המשך הטלת היטל שצ

משהו , ר"למ₪  11זה בערך 2 לחוק 50בהתאם להוראות סעיף , 1858 –א "התשע
אז זה עבר פה , ין מתנגדיםאם א2 תודה רבה2 על פי החוק, ₪ 10-ל 11בין 2 כזה

 2 אחד

 

פ לפי חוק "המשך הטלת היטל שצהוחלט פה אחד לאשר  :51-15-130' מס חלטהה
בהתאם להוראות , 1858 –א "התשע( שטחים ציבוריים פתוחים)העזר לרחובות 

 2לחוק 50סעיף 
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 :ג"ל תשע"היערכות לפתיחת שנה, ר מקורות חוץ"אישור תב: 1סעיף 

 2 ₪ 155,810: 1308ר "מעלות משולם הגדלת תב ס"הצטיידות ביה2 א

, משרד החינוך -₪  108,888, שליט-ס קציר ודה"הצבת מבנים יבילים בביה2 ב
 2 כספי הרשות₪  518,888

ס מפתן ממשרד "עבור ביה₪  15,888ס "ח ע"שיפוץ מוס: 1055ר "הגדלת תב2 ג
 2 הרווחה

 –' עוז לתמורה'ר פרויקט ממקורות חוץ משרד החינוך עבו: 1005ר "אישור תב2 ד
531,888 ₪ 2 

 –משרד התחבורה , 1858אישור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת 2 ה
 2 ₪ 515,053 –השתתפות משרד התחבורה , ₪ 111,105

 2 ₪ 5,850,515ס "ס תיכון למדעים היובל ע"ביה, 1000ר "הגדלת תב2 ו

 2 ₪ 185,015נר י חינוך מיוחד ברחוב אייז"גנ, 1055ר "הגלת תב2 ז

 2 ₪ 388,801ס "ס פרחי המדע ע"הרחבת ביה, 1318ר "הגדלת תב2 ח

מ קריית משה שנוי הרשאות "י שכונה חדשה בב"גנ 1בנית , 1001ר "הגדלת תב2 ט
 2 ₪ 381,311-ר ב "ממפעל הפיס למשרד החינוך והגדלת התב

 2 ₪ 80,818ס "י רחוב אידלבאום ע"גנ, 1083ר "הגדלת תב2 י

 2 ₪ 80,818ס "ע, 88י ברחוב הר המוריה "גנ, 1080ר "דלת תבהג2 א"י

 2 ₪ 518,813ס "ע, י רחוב הקטיף"גנ, 1888ר "הגדלת תב2 ב"י

 2 ח"ש518,813ס "ע, י ברחוב משה שרת"גנ, 1800ר "ג הגדלת תב"י

 2 ₪ 151,511ס "ע, י ברחוב כצנלסון"גנ, 1881ר "הגדלת תב2 ד"י

 2 ₪ 118,108ס "וב ראול וולנברג עי ברח"גנ, 1880ר "הגדלת תב2 ו"ט

 2 ₪ 105,011ס "י ברחוב הר החרמון ע"גנ, 1885ר "הגדלת תב2 ז"ט

 2 ₪ 118,108ס "ע, י ברחוב אפריים קציר"גנ, 1881ר "הגדלת תב2 ז"י

 כ2 ₪ 130,581ס "ע, י ברחוב הגנה"גנ, 1801ר "הגדלת תב2 ח"י

 

נדונו בוועדת  אמנם שלא, רים"יש לנו פה תב, חברים  :רחמים מלול
, החלטה גורפת, אבל פעם אנחנו גיבשנו בוועדת הכספים מדיניות, כספים

אין צורך סתם להתקשקש איתם בוועדת , רים שהם כולם מקורות חוץ"שתב
כולם כספים  –ה ,ד,ג,ב,א 1רים שמופיעים פה לפניכם בסעיף "וכל התב2 כספים

? יש הערות, בבקשה2 יםלכן זה לא עבר קודם בוועדת כספ2 ממשרדים ממשלתיים
 2 זוהר, תמסור את הפירוט קודם –? רוצים את הפירוט

רים שמופיעים "שאישרנו את כל התב, אם אתם זוכרים     :זוהר בלום
של מפעל הפיס ₪ מיליון  18מיליון או  58אישרנו במועצה עם הסכם של , פה

ירו אותה תחז, כל הגדלה שמגיעה לכם, בא משרד הפנים ואומר2 ומשרד החינוך
2 רוצים שיהיה הסכם מסגרתאנחנו לא , עוד פעם לאשרור מחדש למועצה

ואז אתה מקבלת תוספת למיזוג עם , אתה מתחיל לבנות, כשבונים בית ספר וגן
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ואנחנו לצערנו , כל חודש מגיעה איזו תוספת2 תוספת לציפוי אבן, אתם רואים
, היינו עושים עד עכשיור ולא כמו ש"נצטרך כל חודש לחזור ולעדכן את אותו תב

לכן 2 כי הם רצו שכל פעם נאשר אותו, כסכום כולל שהיו יודעים עליו מראש
י בנייה כל המבנים האלה הם בשלב2 אנחנו מעלים היום את כל הסעיפים האלה

22 מתקדמים לפתיחה 2 

גם  –' ב2 אני לא זוכר החלטה גורפת שכזאת –' א    :חנניה וינברגר
והוחלט פה אחד על כל מיני , והתדיינו והתווכחנו, שאלנוהגדלות תמיד הובאו ו

 2 ולכן הדבר הזה טעון ואישור של ועדת הכספים2 וביקשנו דיווחים, הגדלות

פשוט משרד ? אתה יודע מה הכוונה הגדלות, רגע, רגע  :רחמים מלול
 2 תוספת מרחק, על קרקע, למשל על מיזוג2 החינוך משפה אותנו בעוד

לא מעשית , לא עקרונית, אין שום התנגדות, שלא יובן    :חנניה וינברגר
 2 אפשר לכנס את ועדת הכספים ולעשות את זה2 לעניין הזה

 2 אבל זה כספי חוץ  :רחמים מלול

אז ההצעה הגיעה , אם נראה בתוך הבקשות, דבר נוסף    :חנניה וינברגר
שכבה עד , 1121-הגיעה ב, למשל תיכון בית יעקב2 חודשים 1שכבה , נניח באפריל

 2 יולי לכנס ועדת כספים, יוני, מאי, למה אי אפשר היה מאפריל2 היום

אם אתם זוכרים , אישרנו את בית יעקב, חנניה     :זוהר בלום
 2 ₪מיליון  521 –שאישרנו עוז לתמורה 

 2 סליחה    :חנניה וינברגר

  -שאשירנו2 תקשיב, חנניה     :זוהר בלום

 2 תענה לי תשובה עניינית2 לא מקשיבאתה     :חנניה וינברגר

2 אתה רק כל הזמן, אתה לא רוצה להקשיב     :זוהר בלום 2 2 

 2 תצעק על מישהו אחר    :חנניה וינברגר

אישרנו , בישיבת המועצה, באפריל2 אבל אני מסביר לך     :זוהר בלום
בית חלק מהם זה היה 2 כספי משרד החינוך עוז לתמורה לבתי הספר₪ מיליון  521

אז אנחנו צריכים לאשרר היום את 2 'אחד-תעשה אחד'משרד הפנים אמר 2 יעקב
2 לאשרר אותו רק כבית יעקב, שהביצוע שלו התחיל, בית יעקב שהגיע באפריל
 2 אישרת את המסגרת הזאת

 2 לא הקצאה חדשה?  אלה הצעות הן הגדלה, 1מסעיף     :חנניה וינברגר

, א     :זוהר בלום , ג' , ד'  2 'ה'

, ר"אתה אומר אישור תב2 לא' אתה בעצמך אומר ד, לא    :חנניה וינברגר
 2 לא הגדלה

 2 כולם זה הגדלות     :זוהר בלום

' למדתי כיתה א, אני יודע לקרוא עברית, סלח לי    :חנניה וינברגר
 2 פעמיים בעוונותיי

 2 'א 1, תגיד לי, אני אקריא     :זוהר בלום

 –חדשים 2 כל ההגדלות קדימה, ני מסכים איתךא, בוא    :חנניה וינברגר
 2 לא
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אתה יכול להצביע , תבאמ, לא? אתה רוצה להצביע נגד  :רחמים מלול
אני יכול להביא לך , חנניה, אגב2 אנחנו מסבירים2 למה כל הוויכוח הזה2 נגד

 2 פרוטוקול של ועדת כספים

 ? יש לך הווא אמינא שאני נגד זה, רגע    :חנניה וינברגר

 2 אבל אתה מעיר הערות שמטרתן כאילו להתנגד2 לא  :חמים מלולר

הרי על חינוך 2 תגיד לי? תת לזה פרשנות שכזאתלמה ל    :חנניה וינברגר
 2 מרת מה שאני אמרתיאתה לא א

הגדלה הכוונה שמשרד החינוך הוסיף לנו כסף על   :רחמים מלול
 2 התקציב הראשוני

 2 א אמרתם מה שאני אמרתיעל חינוך אתם ל    :חנניה וינברגר

אם 2 חבל, אין לנו זמן היום פשוט להתווכח2 נו, טוב  :רחמים מלול
אני יכול להמציא לך פרוטוקול של ועדת כספים שבו נאמר שכספים , אתה זוכר

תשאל למה 2 אפילו בלי להביא לאישור מועצה, חיצוניים מאושרים אוטומטית
, כי רות יוסף הממונה על המחוז –? אנחנו כן מביאים את זה לאישור מועצה

קבעה שגם , שבוודאי נפגשת איתה לאחרונה או שאתה עתיד להיפגש איתה
אבל 2 לכן אנחנו מביאים את זה2 כספים חיצוניים צריכים לבוא לאישור מועצה

שכספים חיצוניים לא , הצבעה שלך או הסכמה שלך בוועדת כספים, אתה תראה
ואני מנסה לענות 2 עכשיו אתה יכול להמשיך2 הצריכים לבוא אפילו לישיבת מועצ

 2 כדי שלא להתווכח, בשלווה הכי גדולה

, הצטיידות בית ספר מעלות משולם –' סעיף א, חנניה     :זוהר בלום
 2 1308ר "הגדלת תב

 2 אמרתי לך2 הלאה, סיכמנו    :חנניה וינברגר

ים זה הצבת מבנ, ר"הסעיף היחיד שלא היה לו תב     :זוהר בלום
היות והשנה יש לנו 2 שליט-לבית ספר קציר ודה222 שאמרתי את זה גם ב, יבילים

היינו צריכים להביא ממשרד החינוך מבנים , שליט-בדה 50, בקציר' כיתות י 50
         אתה יכול לראות מתי הן נשלחו לחשבות 2יש לנו את ההרשאות2 יבילים

כי המבנים , ד הגיע להחלטת מועצהמי, הגיע, נתנו לנו2 חשבות האוצר, 5025251-ב
 2 מוצבים במקום 1520251-צריכים להיות ב

 ? חדש 5-פה הגדלה ו 1אתה אומר , זאת אומרת    :חנניה וינברגר

 2 חדש 5     :זוהר בלום

 ? בסדר2 מסכים 1-כל ה    :חנניה וינברגר

2      :זוהר בלום 2   -שהם הגיעו אתמול ושלשום2

 2 לישיבה הבאה חכוי    :חנניה וינברגר

 2 זה כסף שאנחנו צריכים לקבל, רגע     :זוהר בלום

 2 דר היום פהזה אפילו לא מופיע בס    :חנניה וינברגר

22 אנחנו בונים את בית הספר2 אני רוצה להמשיך     :זוהר בלום בא 2
אנחנו 2 '222קחו את הכסף2 ₪מיליון  5מגיע לכם עוד 'משרד החינוך ואומר 

אז 2 אנחנו הוצאנו את הכסף2 אנחנו צריכים לאשרר את זה, ףכשנקבל את הכס
 ? ₪מיליון  1-תינזק באתה רוצה שעיריית רחובות עכשיו 
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אני עברתי על כל 2 יש לך פה עוד חודשיים ימים2 לא    :חנניה וינברגר
תראה את תאריך 2 אולי לא קראת2 כל הצעה, אני לומד כל דף2 סעיף וסעיף

 2 ייםף חודשונותנים לך תוק, ההגעה

22 מחר אני, ברגע שביצעתי2 אני ביצעתי, עזוב תוקף     :זוהר בלום 2 

מחר הוא 2 -לא ייתכן ש2 תתרגל פעם לעבוד בסדר    :חנניה וינברגר
 ? יוציא ממנו את האישור

2 אתה גורם לנזק של     :זוהר בלום 2  2 זה כסף שהוצאנו2 ₪מיליון 2

0יתך אני מדבר א, תשמע    :חנניה וינברגר מה , הצעתי דבר2 חודשים 1-
בו בזמן , חודשים על גבי חודשים2 בתחום החינוךשאני אומר כל הזמן הישגים 

אז אני דורש ממך תוך 2 ימים 0שבמחלקה אחרת אני חייב לקבל את הנתונים תוך 
 2 שבוע ימים לקבל את הנתונים שדרשתי

 2 בקשאתה יכול ל, קודם כל אתה לא יכול לדרוש     :זוהר בלום

 ? מה    :חנניה וינברגר

 2 לא לדרוש ממני, אתה יכול לבקש ממני     :זוהר בלום

אל תהיה 2 אל תהיה לי שמשון הגיבור2 בסדר2 אוקיי    :חנניה וינברגר
 2 שמשון הגיבור

ל העירייה ועל "לא לדרוש ולא לצעוק גם על מנכ  :רחמים מלול
תשמור על תרבות , צה מכובדלמרות שאתה חבר מוע? אוקיי2 פקידים בעירייה

 2 הכתיבה, הדיבור

 2 אני למד ממך תרבות דיבור    :חנניה וינברגר

ואני גם לא , אני לא אתן לך2 והפנייה לעובדי העירייה  :רחמים מלול
 2 זה שתדע, עונה לך יותר על מכתבים

 2 אני יודע    :חנניה וינברגר

הרע שאנחנו מפרי לשון , מוציא דיבה, כי אתה מאשים  :רחמים מלול
רים מאושרים פה "התב, הישיבה נעולה2 תתבייש לך2 שאנחנו מושחתים, חוק
 2 אחד

 

היערכות , ר מקורות חוץ"תבהוחלט פה אחד לאשר  :51-15-131' מס חלטהה
 :ג"ל תשע"לפתיחת שנה

 2 מפעל הפיס -₪  155,810: 1308ר "ולם הגדלת תבס מעלות מש"הצטיידות ביה2 א

  , משרד החינוך -₪  108,888, שליט-ס קציר ודה"יבילים בביה הצבת מבנים2 ב

  2 מקרנות הרשות₪  518,888   

 ס מפתן ממשרד "עבור ביה₪  15,888ס "ח ע"שיפוץ מוס: 1055ר "הגדלת תב2 ג

 2 הרווחה   

  –' עוז לתמורה'ממקורות חוץ משרד החינוך עבור פרויקט : 1005ר "אישור תב2 ד

   531,888 ₪ , 
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  –משרד התחבורה , 1858אישור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת 2 ה

 2 515,053₪ –השתתפות משרד התחבורה , ₪ 111,105    

 2 ₪ 5,850,515ס "ס תיכון למדעים היובל ע"ביה, 1000ר "הגדלת תב2 ו

 2 ₪ 185,015י חינוך מיוחד ברחוב אייזנר "גנ, 1055ר "הגלת תב2 ז

 2 ₪ 388,801ס "ס פרחי המדע ע"הרחבת ביה, 1318ר "הגדלת תב2 ח

מ קריית משה שנוי הרשאות "י שכונה חדשה בב"גנ 1בנית , 1001ר "הגדלת תב2 ט
 2 ₪ 381,311-ר ב "ממפעל הפיס למשרד החינוך והגדלת התב

 2 ₪ 80,818ס "י רחוב אידלבאום ע"גנ, 1083ר "הגדלת תב2 י

 2 ₪ 80,818ס "ע, 88 י ברחוב הר המוריה"גנ, 1080ר "הגדלת תב2 א"י

 2 ₪ 518,813ס "ע, י רחוב הקטיף"גנ, 1888ר "הגדלת תב2 ב"י

 2 ח"ש518,813ס "ע, י ברחוב משה שרת"גנ, 1800ר "ג הגדלת תב"י

 2 ₪ 151,511ס "ע, י ברחוב כצנלסון"גנ, 1881ר "הגדלת תב2 ד"י

 2 ₪ 118,108ס "י ברחוב ראול וולנברג ע"גנ, 1880ר "הגדלת תב2 ו"ט

 2 ₪ 105,011ס "י ברחוב הר החרמון ע"גנ, 1885ר "הגדלת תב2 ז"ט

 2 ₪ 118,108ס "ע, י ברחוב אפריים קציר"גנ, 1881ר "הגדלת תב2 ז"י

 2 ₪ 130,581ס "ע, י ברחוב הגנה"גנ, 1801ר "הגדלת תב2 ח"י

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה ל העירייה"מנכ

_______________ 

  חמים מלולר

 ראש העירייה

  

 


