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 המועצה החלטות
 2013/05/29 מיום 62ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 61הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  
 . 24.4.13מיום 

 :13-62-639מס'  החלטה

 
הוחלט פה אחד להעביר את הדיון בנושא לוועדת 

 החינוך. 
 :13-62-640מס'  החלטה

 :13-26-641מס'  החלטה הוחלט פה אחד לאשר טבלת תב"רים.  

של החלטת הוועדה  3הוחלט פה אחד לאשר סעיף  
מועדון  – 3.2.13מתאריך  19להקצאת קרקע מס' 

הכדורגל הפועל מרמורק רחובות, כדלקמן: הוועדה 
ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת קרקע 
למועדון הכדורגל הפועל מרמורק רחובות )בהתאם 

מרמורק להסכם פשרה בין מועדון הכדורגל הפועל 
רחובות לעיריית רחובות, רחב' נכסי ציבור ברחובות 
בע"מ וחברות אחרות אשר קיבל תוקף של פס"ד(. 

דונם, לצורך קיום משחקי אימון של  9בשטח של 
הקבוצה הבוגרת ומגרש משחקים לקבוצות הנוער 
מרמוק, ולצורך מבנה שישמש את הפועל מרמורק 

בגוש  25-ו 11-ו 18במתחם הספורטק המצוי בחלקות 
3651 . 

 :13-62-642מס'  החלטה

של החלטת הוועה  1הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  
מועצה  – 23.9.12מתאריך  16להקצאת קרקע מס' 

מכון איילון,  –לשימור אתרי מורשת בישראל 
כדלקמן: הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח 

חלק  3688בהליך הקצאת הקרקע והמבנים בגוש 
דונם למועצה לשימור  21שטח של כב 128מחלקה 

אתרי מורשת בישראל, למטרת קיום פעילות חינוכית 
למבקרים באתר מורשת )אתר לאומי מכון איילון( 

שנים בכפוף ל: א( פרעון חובות  10לתקופה של 
המים והארנונה של העמותה לעירייה. לא יושלם 
הליך ההקצאה עד להסדרת החובות. ב( לידיעת חברי 

לקה זו לא מופיעה בפרוגרמה לצרכי המועצה, ח
ציבור, לאור זאת ובהתאם להחלטת הוועדה להקצאת 

 3688קרקע מבוקש להוסיף את המקרקעין הנ"ל )גוש 
( לפרוגרמה לצרכי ציבור כשהשימושים 128חלקה 

יהיו בהתאם לשימושים שנקבעו בתב"ע הראשית 
( אתר לאומי מכון איילון ומבנים 1/א: 2005רח/

ב'. כגון: מוזיאון, 43/2לווים על פי רח/לשירותים נ
מבני הדרכה והסברה וכן מבנים ומתקנים הנחוצים 

( בית ספר שדה על 2להפעלה ותחזוקה של האתר. 
( מגרש ספורט 3מתקניו, או מוסד בעל אופי דומה. 

 :13-62-643מס'  החלטה
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 ( כל המותר בשטח ציבורי פתוח. 4ומתקני ספורט. 

 :13-62-644מס'  החלטה משרות פיקוח.  3שר הוחלט ברוב קולות לא 

הוחלט פה אחד לאשר אישור עבודת חוץ: גהרי יובל  
039020870. 

 :13-62-645מס'  החלטה
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 . 2013נבחרת האושו על הישגים באליפות אירופה  –* קבלת פנים ומופע ראווה 

 

 

עילו את החרבות נגדנו טוב, כל הכבוד, חבר'ה, אל תפ  רחמים מלול:
קרה הם רק. תמשיכו להצטיין. והמצטיינים הבאים שלהם נעניק תעודות הו

קבוצת בית הספר לשחמט שזכתה במקום הראשון בתחרות הארצית לשחמט 
. שמעתי כעת שחסר לכם במועדון 10שהתקיימה בחודש מאי, לקבוצות עד גיל 

את  . אז אתם תקבלוארונות ויטרינה ועוד ארון 2ארונות,  3שבו אתם מתאמנים 
 זה. שמעתי שחסרים לכם ארונות ויטרינה ועוד ארון, אז יש לכם. בסדר? 

 

*** 

 

. 62אני פותח ישיבת מועצה מס' חברים, ערב טוב.   רחמים מלול:
 . 19:10, השעה 29.5.13היום יום רביעי, כ' בסיוון, 

 

 . 24.4.13מיום  61אישור פרוטוקול מועצה  : 1סעיף 

 

. האם יש הערות 61קול מועצה מס' אישור פרוטו  רחמים מלול:
 לפרוטוקול? 

 סעיף ראשון אושר.     :חנניה וינברגר

 תודה. לשם שינוי.   רחמים מלול:

 אתה רוצה קצר או ארוך?     :חנניה וינברגר

אני מוותר על אירועים בשבילך, תאמין לי. תחזיק   רחמים מלול:
 אותי כמה שאתה רוצה. רק בצורה הגונה. 

 

מיום  61הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  :13-62-639 מס' חלטהה
24.4.13 . 

 

 הצעות לסדר: : 2סעיף 

 

רחובות )ח"מ חנניה  –תוצאות בחינות המיצ"ב תשע"א  –הצעה לסדר   .א
 (. 21.5.13וינברגר מיום 

 

תוצאות בחינות המיצ"ב בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 ות:רחוב –תשע"א 

כחבר מועצה, תמהתי לקרוא כתבה בעיתון בנושא הישגי מערכת החינוך במבחני 
, כחבר ועדת החינוך, בשלושת שהקדנציות בהן הנני מכהן כחבר המיצ"ב. לצערי

מועצה ואף קודם לכן, נדהמתי מהתוצאות שהשיגו כביכול תלמידי רחוב 
לקבל נתונים  מאוד בעיניי, שחבר ועדת החינוך צריךבמבחנים הללו. תמוה 

שכאלה מהעיתונות, ואינו מקבל אותן, כדבר שבשגרה, דיווח ענייני, מהימן 
 ותקופתי מאגף החינוך שלנו. 

ידוע לי מידיעה אישית כי העירייה השקיעה מאמצים טובים ומרובים, והון עתק 
בפיתוח מערכת החינוך בעירנו. מספר גני הילדים שעתיד היה להיפתח אשתקד 
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נן. נכון, זו תוצאה של ועדת טרכטנברג, אך הביצוע וההוצאה תוכהוכפל מהמ
 לפועל הלכה למעשה היא שלנו.

אם יורש לי, אציין כי הצעתי, וזאת מבלי לדעת מה היתה מחשבת העירייה וכל 
העוסקים בנושא החינוך, וכמובן מבלי לקפח כלל את זכויותיהם, הרי שבאתי 

ה ומחזיק תיק החינוך, והמלצתי עוד אליך, ואל מר זוהר בלום, סגן ראש העיריי
שר המלצות ועדת טרכטנברג בתחום החינוך היו בחיתוליהם, הצעתי שעיריית כא

רחובות תקפוץ על העגלה ותהיה מן העיריות הראשונות שנענות לאתגר של 
 פיתוח והרחבת גני הילדים בעיר על פי ועדת טרכטנברג. 

במועצת העירייה, שמותר ורצוי כמו כן, המלצתי בעבר בוועדת החינוך או אף 
 לפתוח גני ילדים לא רק בקומת הקרקע, אלא גם מעל קומת הקרקע. 

נוספו בקדנציה הנוכחית בתי ספר חדשים  –בתחום החינוך היסודי והעל יסודי 
בחינוך הממלכתי, בחינוך הממלכתי דתי ובחינוך המוכר. פותחו, עומקו ואומצו 

ורחבה מערכת הלימודים והחינוך בתחום תכניות ומגמות לימודים חדשות. ה
גדלו )הגם שהמיקום של ובנושאים שונים. תוצאות ההצלחה במבחני הבגרות 

 העיר רחובות במדרג ערי ישראל ירד, ועוד.

איני מתנער מאחריות, ואני שותף לכשלונות, ואחראי למחדלים ולאי ההצלחות 
ר, שלאחר כל כשם שהנני אחראי ואף שותף להצלחות ולהישגים. אני תמ

שאלה היו  –המאמצים הנכונים והמרובים שהושקעו בכל מערכות החינוך 
התוצאות וההישגים. הדבר מעורר אצלי תהיות וספקות. כחבר מועצה, גם כאיש 
אופוזיציה, אני מטיל ספק כלום, התמונה שהוצגה בעיתון, כלום היא משקפת 

מעיקרה היתה כתבה נאמנה תוצאות אמיתיות והישגים ריאליים או שהכתבה 
 מגמתית. 

מאחר שוועדת החינוך לא כונסה כבר זמן רב, למרות שהובטח לי מפורשות 
בעבר, שהוועדה תכונס לעיתים מזומנות, ולרות המתחייב מהחוק, על כן הריני 
מציע כהצעה לסדר היום לקיים דיון יסודי, ממצה, מקיף ומעמיק בתוצאות 

 ע"א. בחינות המיצ"ב של מערכת החינוך תש

איני מציע שום הצעת החלטה, היות ואגף החינוך לא סיפק לחברי המועצה שום 
 מידע ונתונים מהימנים שעליהם ניתן לבצע הצעת החלטה כלשהי. 

הריני מבקש להמציא לחברי המועצה ולחברי ועדת החינוך את המידע ומלוא 
ות אלה, הנתונים אודות תוצאות בחינות המיצ"ב, תגובות והערכת האגף לתוצא

 ואף חוות דעת מקצועית של אנשי מדע ומחקר בתחום מדעי החינוך.

מן הראוי, שהחומר המבוקש יומצא לחברי המועצה כשבוע ימים ואף יותר לפני 
ישיבת מועצת העירייה או ועדת החינוך, על מנת שיהיה סיפק בידי חברי 

 המועצה לעיין בחומר, לדון בו ולגבש הערכות ומסקנות בנדון. 

 

הצעות, הראשונה לגבי  2לחנניה יש  –הצעות לסדר   רחמים מלול:
 תוצאות בחינות המיצ"ב, בבקשה. 

לא משקפת את המצב בעיתון פורסמה כתבה שלדעתי     :חנניה וינברגר
הריאלי במידה והוא ידוע לי, בתחום מערכת החינוך בשלושת הרמות, הגנים, 

וועדת החינוך שהיא ועדה חוקית בתי ספר וחינוך על יסודי. יחד עם זה חבל ש
סטטוטורית והיא ועדת חובה ולא ועדת רשות, איננה מתכנסת, והנתונים, במידה 
חלקית שהם מתקבלים, הם מתקבלים לא באופן ישיר ומהימן לחברי הוועדה. 
ולכן אני חוזר על הבקשה וגם על ההבטחות ועל ההחלטות שהיו פה, שוועדת 

עם בשלושה חודשים, קרי שאולי נזכה ופעם היא החינוך חייבת להתכנס כחוק פ
תתכנס עד גמר הקדנציה הנוכחית. מאחר שלא קיבלנו נתונים, ועל העיתון עם 
כל הכבוד אינני מעוניין לסמוך, וכרגע הוגש לי טופס, אז אני לא כזה גרון 
שמסוגל לזכור את הדברים האלה ולדעת אותם בהרף עין. הייתי מציע שוועדת 

נס בהתאם, יוכן חומר מהימן לגבי התוצאות, לגבי נניח לוח השוואה החינוך תכו
 השנים האחרונות. ובהתאם לזה תתקבלנה החלטות בוועדת החינוך. תודה.  3-ב

 חיים בדש, מנהל אגף החינוך, ישיב לך.   רחמים מלול:
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חנניה, בראש ובראשונה הנתונים הוצגו בפניך בישיבת      :חיים בדש
. הנתונים הרשמיים של משרד החינוך הוצגו על 20.11-רכה בועדת החינוך שנע

ידי. אתה אפילו הערת לי לתקן איזושהי טעות כתיב שהיה באחד מן השקפים 
 הוא אתר מסחרי.  מדלן ותיקנתי כי צדקת. בכל מקרה, אתר

 . אני בכל אופן היחידי שציינתי    :חנניה וינברגר

הוא לא אתר רשמי, זה אתר שנייה, חנניה. אתר מדלן      :חיים בדש
ספקולטיבי לחלוטין, שלא ברור בדיוק כיצד הוא בנה את הנתונים שלו. לי יש 
את הנתונים של משרד החינוך, כפי שהצגתי אותם בפניך ונמצאים פה עכשיו 

 לעיונכם. בנוסף לכך השגתי היום את נתוני האמת של נס ציונה וראשון.

 נתוני האמת?    :חנניה וינברגר

נתוני האמת של הרשויות, של העיר ממש. יש לי את      :ם בדשחיי
יותר מהרשויות בחלק  הנתונים, אני יכול לומר לך שמצבנו טוב מאוד ואף

 מהמקצועות. 

 תאמר את הנתונים, תצטט.   רחמים מלול:

 אני רוצה להבין. אתה יכול להסביר את הטבלה?   עו"ד עוזי סלנט:

 ביר את הטבלה. אני יכול להס     :חיים בדש

 מיד. תסביר בפרוטרוט.   רחמים מלול:

אני אסביר את הטבלה. אני מסתכל על העמוד      :חיים בדש
הראשון, מתמטיקה ה', דוברי עברית. זו בחינת המיצ"ב תשע"א, כומר לפני 

 שנתיים, שנערכה בבתי הספר. 

 איזו כיתה, כיתה ה'?   עו"ד עוזי סלנט:

.     :חיים בדש מצד שמאל של הטבלה יש לך את הנתונים  כיתה ה'
של תשס"ט, על פי העמודות של בתי הספר בעיר רחובות, הרשויות הדומות לנו, 
כלל בתי הספר במדינת ישראל דוברי העברית והממוצע הארצי, כולל אלה שלא 

 דוברים עברית. ואותו דבר מה קורה בתשע"א. 

 כלל בתי הספר?   עו"ד עוזי סלנט:

  -אם אנחנו מסתכלים על תשע"אנכון.      :חיים בדש

  -זאת אומרת, ככל שהציון גבוה יותר  עו"ד עוזי סלנט:

, כמו 800המצב טוב יותר. בוודאי. הסולם הוא עד      :חיים בדש
 ומטרי. הפסיכ

זאת אומרת, אם כלל בתי הספר דוברי עברית, בארץ   עו"ד עוזי סלנט:
 בתשס"ט?  526זה 

 . נכון     :חיים בדש

 . 510-ואנחנו ב  עו"ד עוזי סלנט:

, 566-יפה. בתשע"א, תסתכל. העיר רחובות היא ב     :חיים בדש
 תסתכל על הקפיצה. 

 נכון, עכשיו אני רואה.   עו"ד עוזי סלנט:

, בעוד שהרשויות הדומות לנו %10.9-אנחנו עלינו ב     :חיים בדש
נה ורחובות, שאלה הערים . אני אלך לנתוני האמת של העיר נס ציו6.1%-עלו ב

שפורסמו גם בכתבות בעיתונות, אוי ואבוי, גוועלד, איפה אנחנו, איך שקענו, 
 איך נפלנו. 

 נס ציונה וראשון.     :???

 נס ציונה וראשון, סליחה.      :חיים בדש

 אפשר לדעת מה ההבדל בין כלל בתי הספר?     :חנניה וינברגר
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' לדוברי עברית תשע"א, העיר שנייה. מתמטיקה ה     :חיים בדש
  .573, העיר ראשון לציון 558, העיר נס ציונה 566רחובות 

 . 573אה. -או  עו"ד עוזי סלנט:

בכתבות בעיתון היו שנס ציונה נמצאת בערך  558-ו     :חיים בדש
  -בסקאלה

 לא, אבל אני מדבר על ראשון, לא על זה.   עו"ד עוזי סלנט:

ז רגע, בזה. במקומות אחרים אנחנו הרבה אוקיי, א     :חיים בדש
מעל. אי אפשר לבנות מדרג ארצי על סמך הנתונים האלה. הנתונים האלה 
מפוצלים למקצועות שונים, לגילאים שונים. אי אפשר ליצור שום מטריצה 
שתקבע איזשהו מדד. המדד שנקבע ופורסם באתר מדלן אין לו שום משמעות. 

תייחס בכלל לעניין. זה אתר לקידום נכסי אם שמת לב, משרד החינוך לא מ
 נדל"ן. ואת הספקולציה שהוא עשה שם, לא ברורה לי איך. 

אני ראיתי מה שהוא כותב. הוא כתב גם איך הוא   עו"ד עוזי סלנט:
, הוא מסביר. הוא אומר אני לוקח את הציון, סך הכל הציונים של -מחשב את ה

 . 10-לק, מוצא את הממוצע ומכפיל בסך הכל בחינות המיצב שהיו בעיר, אני מח

 אין דבר יותר מעוות מממוצע.   בן ציון שרעבי:

אז בוא אני אגיד לך יותר מזה. היה בית ספר מצטיין      :חיים בדש
. אני 100בעיר רחובות שהוא באמת בית ספר מצטיין, שהוא נתן לו את הציון 

 . 100שכולו שנה, בחיים שלי לא ראיתי בית ספר  20איש חינוך מעל 

 ? 100למי הוא נתן   עו"ד עוזי סלנט:

 לבכור לוי.      :חיים בדש

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

לא יכול להיות. כלומר,מזה אנחנו מבינים את      :חיים בדש
 המשמעות כיצד בדיוק הוא שיחק עם הנתונים. 

 אבל הוא מסביר איך הוא עשה.   עו"ד עוזי סלנט:

אבל בסופו של דבר הוא גם אומר את המשפט 'על כן,      :חיים בדש
מנת באמת לראות את הדברים, עליכם להיכנס לנתונים של כל בית ספר ובית 

 ספר'. 

 בסדר, משרד החינוך.   עו"ד עוזי סלנט:

הרשותיים שלנו. הנתונים הרשותיים אלה הנתונים      :חיים בדש
-דומות לנו במדד הסוציושלנו מציגים עלייה באחוזים יפים לעומת הרשויות ה

אקונומי. ולא רק זה, כאשר אני מפרק את זה ביחס לרשויות שאוקיי, הציגו 
  -מולנו, מצבנו טוב מאוד. אני אמשיך. אני אלך ל

 אפשר רגע לשאול?     :חנניה וינברגר

 כן, בטח.      :חיים בדש

תראה, בקשר למתמטיקה ה' דוברי עברית, כלל בתי     :חנניה וינברגר
 . 558, ואילו נס ציונה ככה זה נראה, 546הספר זה 

 . 566ואנחנו      :חיים בדש

  -דוברי עברית. משמע, שדוברי שפות אחרות, הם    :חנניה וינברגר

 הממוצע בקרב המגזר הערבי הוא נמוך יותר.     :חיים בדש

 איפה יש לנו ערבים? רגע, אצלנו יש ערבים?     :חנניה וינברגר

לא, לא, לא. בתי ספר דוברי עברית ברחובות. אין לך      :חיים בדש
 משהו אחר ברחובות. 

 לא, יש לך רוסית, הם מצטיינים אפילו.     :חנניה וינברגר
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אין לך בתי ספר דוברי שפה אחרת ברחובות. איזה?      :חיים בדש
 רק עברית. 

 . 12-אז איך זה, בכלל בתי הספר שזה ירד ב    :חנניה וינברגר

מה? כי זה הממוצע הארצי. ממוצע ארצי הוא נמוך      :יים בדשח
יותר מהממוצע של דוברי העברית, משום שדוברי הערבית מורידים את הממוצע 

 הארצי. 

  -חיים, כדאי הגדרות יותר    :חנניה וינברגר

אני אודיע למשרד החינוך שיעשו הגדרות יותר טובות.      :חיים בדש
 שרד. זו טבלה רשמית של המ

 אתה משרד החינוך שלנו.     :חנניה וינברגר

לא, לא, אני לא משרד החינוך, אני עובד עיריית      :חיים בדש
 רחובות. 

 אתה משרד החינוך שלנו פה.     :חנניה וינברגר

 אוקיי.      :חיים בדש

תקשיב רגע אחד, היה נתון שם בסקר לגבי שביעות   עו"ד עוזי סלנט:
 מורים. ון ושחיקה של רצ

 אנא תסתכל בטבלאות שצירפתי, בדף האחרון.      :חיים בדש

איפה אתה רואה בדף האחרון? לאיזה בתי ספר? יש   עו"ד עוזי סלנט:
 שם בדף האחרון. 

 היא מצורפת, היא אחרונה.    :דודי אשכנזי

 אני רואה, כן, לא צבעוני.   עו"ד עוזי סלנט:

עות הרצון מבתי הספר, אם הטבלה האחרונה של שבי     :חיים בדש
שורות של מספרים. השורה  2אתה מסתכל, יש לך את ההיגדים, ומתחת להיגדים 

 , מתייחסת לעיר רחובות. 466הראשונה מתחילה בצד ימין במספר 

 לא כתוב, נו.   עו"ד עוזי סלנט:

והשורה מתחת לכך מתייחסת לכלל מדינת ישראל. אם      :חיים בדש
יש מקומות שאנחנו אנחנו זהים לנתונים הארציים בנושא.  תסתכל על הנתונים,

אפילו טיפה יותר. חנניה, אני אשמח לשבת איתך בפרוטרוט ולהסביר לך, אבל 
הנתונים, שוב אני חוזר, הוצגו בפניך בישיבת ועדת החינוך שכן התכנסה 

 . 20.11-בקדנציה הזאת ב

נות. מנובמבר הוא טוען שלא מתכנסים לעתים מזומ  עו"ד עוזי סלנט:
 עברה חצי שנה מאז. 

 בנצי, אתה מנהל את הישיבה?     :חנניה וינברגר

 ראש העיר הגיע.   בן ציון שרעבי:

אני רוצה רק לומר לך דבר אחד, לגבי מה שאמר   עו"ד עוזי סלנט:
עדה על תכנית, חנניה, לגבי ההתכנסות של ישיבת ועדת חינוך. אתם דיברתם בוו

הספר, לא חשוב, שכחתי את שמו, אבל אני מכיר אותו. ולקחתם מומחה מבית 
 הייתם אמורים להציג תכנית לפני חצי שנה. 

 … עובדים     :חיים בדש

 אני לא אמרתי.   עו"ד עוזי סלנט:

 להביא את זה לדיון?   רחמים מלול:

 כן.     :???

 אבל חיים אמר שזה היה בחודש נובמבר.   רחמים מלול:

 חודשים לכנס ועדת חובה.  3ל פי הדין צריך כל ע  עו"ד עוזי סלנט:
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 ועדת חינוך?   רחמים מלול:

 היא ועדת חובה.   עו"ד עוזי סלנט:

אני אעיר את ההערה הזאת לזוהר ואני אדאג טוב,   רחמים מלול:
 שתכונס ועדת חינוך. 

 אבל יש תכנית עבודה שהם צריכים להציג.   עו"ד עוזי סלנט:

, הנתונים האמיתיים הוצגו לפניכם, ויש לנו מכל מקום  רחמים מלול:
 במה להתגאות, גם בתוצאות מבחני המיצ"ב. 

ראש העיר, לגבי ועדת חינוך, לקחו כאן חברה אדוני   עו"ד עוזי סלנט:
 שהיתה אמורה להכין תכנית עבודה. 

 תכנית אב.   רחמים מלול:

יציגו  אז אני מציע, שאם יש תכנית אב, תכנית אב.  עו"ד עוזי סלנט:
 את זה בוועדת חינוך, יש טעם איך אומרים. 

אז הבהרנו את אוקיי. מר פלדי הכין אותה, נכון.   רחמים מלול:
הדברים. מה אתה רוצה שנעשה עם ההצעה, מקבל את התשובות? זה יבוא לדיון 

 בוועדת החינוך. 

אוקיי, אבל לא אכפת לי גם להדגיש את זה פה     :חנניה וינברגר
 ל ההשקעה הגדולה שנעשתה בחינוך. במועצה, ע

 כן, יש תוצאות.   עו"ד עוזי סלנט:

ולא אכפת לי שאני אומר את זה דווקא כאיש     :חנניה וינברגר
אופוזיציה, כאשר אנשי הקואליציה שותקים. נעשתה עבודה גדולה בתחום 

 החינוך, הן בהישגים, הן בבנייה, הן בתשתיות. 

 טוב, תודה.   רחמים מלול:

אז בשם הקואליציה אנחנו מצטרפים לחנניה על    ול ליבי:שא
 הדברים הנפלאים. 

 הגרעון הוא רק בחינוך, שתדעו את זה.   רחמים מלול:

 

הוחלט פה אחד להעביר את הדיון בנושא לוועדת  :13-62-640מס'  חלטהה
 החינוך. 

 

גר עדכון ותקפות משפטית )ח"מ חנניה וינבר –כתב שיפוי  –הצעה לסדר   ב.
 (. 1.5.13מיום 

 

עדכון ותקפות  –כתב שיפוי בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 משפטית:

פניתי אליך ואל היועצת המשפטית ואל מהנדס העיר בנושא כתב  30.11.11ביום 
ניסוח חדש ומעודכן. לצערי הרב, לא קיבלתי תשובה מאף אחד  –שיפוי 

 . מהגורמים הנקובים בפנייתי אליהם

בדיוני וועדה משנה לתכנון ובנייה, בעת שדנו בבקשות השונות  30.4.13אתמול, 
בין תשובותיו, גם דרישה מהמבקש המופנות לוועדה, ושאגף מנהל ההנדסה כולל 

לחתום על כתב שיפוי, עוררת מחדש את בעיית התוקף והחוקיות של כתב 
 השיפוי. 

בשבוע הבא במועצת העיריה, הגבת כי בוודאי אעלה נושא זה בדיון שיתקיים 
בפרשת חובותיה לעירייה של גב' אילנה שמעוני, מי ששימשה בעבר יו"ר ועד 

 העובדים של העירייה.
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 296.788.000את חובה של הנ"ל שהסתכם בסך של  2007העירייה שילמה בשנת 
!!! שלא נפרע על ידה עד היום, חרף פניותיה ותביעותיה של העירייה לפרוע ₪

 565.739.78היה  6.3.13בין ריבית והצמדה הסכום גדל והתעצם, וליום את החוב. 
 . כמובן, שכל יום שחולף הסכום גדל ועושה. ₪

מבלי להתייחס בהצעתי לסדר היום לעניינה של גב' א. שמעוני, אני מבקש 
שמועצת העירייה תקיים דיון ענייני במהותו ותוקפו המשפטי של כתב השיפוי 

 בניסוחו הקיים. 

ען הגילוי הנאות, שוחחתי לאחר ישיבת ועדת המשנה עם עו"ד גלית שיצר למ
בנדון שהודיע לי מפורשות שלא קיימת בעיה משפטי כל שהיא מבחינת הנוסח 

 של כתב השיפוי הנוכחי. 

אף על פי כן, הריני מציע להחלטה כדלקמן: מועצת העירייה מטילה על היועצת 
אש, בנוסח הנוכחי של כתב השיפוי, ואם המשפטית ומהנדס העיר, לעיין בכובד ר

יש צורך, שיתייעצו עם מקביליהם בעיריות שימצאו לנכון, ויגישו תוך חודש 
ימים למועצה הצעה של כתב שיפוי משופר, שימנע ספקות או פקפוקים כל שהם 

 בנושא הזה. 

 

 חנניה, בבקשה.   רחמים מלול:

 עוד פעם אני?     :חנניה וינברגר

כן, מה אני אעשה? אתה מוביל את הישיבות   רחמים מלול:
 י עדכון. מתחילתן. הצעה לסדר, נוספת, כתב שיפו

מאחר שלא קיבלתי בשעתו תשובה למכתבי בנושא     :חנניה וינברגר
כתב השיפוי, עקב מקרה שהיה, ולמעשה כתב השיפוי הלאה הופיע אתמול 

              נכתב הראשון ובנייה. והמכתב שלי במספר רב של בקשות של ועדת תכנון 
ובגלל המקרה שישנו, לכן העליתי את זה כהצעה לסדר היום. . 30.11.11-ב

נה היא להתמודד עם אותן טענות, אם בכלל הן לדעתי לא טענות רציניות, והכוו
אלא טענות סרק. אבל אם יש מישהו שחושב שהטענות כביכול לכאורה, ועשר 

ש, הרי שכתב השיפוי היה חייב להיות פעמים לכאורה יש בהן משהו של ממ
מתוקן מזמן, על מנת שלא יבואו ויגידו 'כתב השיפוי, לא הבנתי, זה לא נכון, לא 

'. ואז תהיינה התחמקויות. תודה.   צודק וכו

 אז מה ההצעה?   רחמים מלול:

האם הדבר הזה נשקל בין ההנהלה והלשכה     :חנניה וינברגר
 המשפטית? 

ן  נשקל  רחמים מלול: עם היועצים המשפטיים, והיועצים אמרו שאי
, לא תמיד האנשים קוראים, ולא תמיד הם מבינים כמו  מה לשנות. אלא מאי
שאתה חותם על משכנתא, שיש לך שם מאות סעיפים, ואתה לא קורא את 
האותיות הקטנות. אז ניתן אולי לטעון שלא הבינו דבר כזה או דבר אחר, אבל 

 שרוצה, ימצא שם את הכל לדעתי. פוי. מי אין מה לשנות בכתב השי

 כלומר, כתב השיפוי המנוסח.     :חנניה וינברגר

 אני יודע עכשיו מה תהיה השאלה הבאה.   רחמים מלול:

 לא, יש לי דווקא לא שאלה.     :חנניה וינברגר

 אז אם כך, מה הטענות.   רחמים מלול:

השיפוי הוא תקין לא. אם התשובה שלך היא שכתב     :חנניה וינברגר
', ורק שישנ ם כמה שרוצים פה ושם, פירוש הדבר הוא שריר ותקין ואין מה וכו

 להטיל בו דופי ולהתחמק מהתחמקויות סרק. 

 לך להנחתה.ידעתי. זרקתי   רחמים מלול:

הרי בינינו יש הרבה הבנה, לא?  לא הסכמה, אבל     :חנניה וינברגר
 לתקן בנוסח. הבנה יש. קיבלתי תשובה, אז אין מה 

 תודה רבה.   רחמים מלול:
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 טבלת תב"רים. אישור  : 3סעיף 

 

בבקשה, דורון. אישור טבלת תב"רים זה רק אישור   רחמים מלול:
 פורמלי. 

 בסדר, יש חוברת.  עו"ד עוזי סלנט:

לא, לא, לא החוברת לפני כן. אנחנו הגשנו את   רחמים מלול:
מונה שם ביקשה להגיש את זה התב"רים שאישרתם למשרד הפנים, אבל המ

בצורה אחרת. כלומר, מה היה הסכום המקורי של התב"ר, כמה נוצל ממנו וכמה 
 מבקשים לשחרר עוד. אז זה רק אישור פורמלי. הטבלה מאושרת. 

 

 הוחלט פה אחד לאשר טבלת תב"רים.  :13-62-641מס'  חלטהה

 

 דו"ח ניצול תב"רים.  : 4סעיף 

 

אתם ביקשתם, אם אתה זוכר, עוזי  –א לסעיף הב  רחמים מלול:
 וחנניה, ביקשתם דו"ח ניצול תב"רים. אוקיי?

 נכון, נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

אז הצוות הכין לכם חוברת מצוינת. דורון, צביקה, גם   רחמים מלול:
 ואני חושב שנעשתה עבודה מצוינת. אני השתתפתי בכמה דיונים על זה. 

 ה. נכון, ממצ  עו"ד עוזי סלנט:

למה הוא והנה בדיוק מה שביקשתם התב"ר במקורו,   רחמים מלול:
 שימש, איזה סכומים יצאו. ואתם תראו איפה יש עודף ואיפה יש חוסר. בבקשה. 

 סוף יודעים מה נעשה. -סוף  עו"ד עוזי סלנט:

בסדר, זה בזכות ההערות שלכם. אם יש שאלות,   רחמים מלול:
 בבקשה. 

אפשר, אני מבין שהדף הזה, לא עם הציור, אלה אם     :חנניה וינברגר
 התב"רים החיים והקיימים, נכון? לא אישור, כולם אושרו. 

 כן, הקודמת, הכל אושר.   רחמים מלול:

זאת אומרת, אלה היום בתוקף ברור כולם אושרו.     :חנניה וינברגר
 ופעולה 

 ודאי, ודאי. לגבי החוברת, יש הערות?  רחמים מלול:

 לא. יפה מאוד.   י סלנט:עו"ד עוז

 עבודה יפה, שלא הספקנו עוד להציץ בה.     :חנניה וינברגר

אז אם אפשר, תעיינו בה ביסודיות. ואם יהיו הערות,   רחמים מלול:
 אז לישיבה הבאה בבקשה תביאו את זה טוב? 

 בסדר גמור.  עו"ד עוזי סלנט:

 אז תודה, דורון, תודה, צביקה.   רחמים מלול:

, אולי כדאי לכנס את ועדת הכספים, או מי רחמים    :וינברגרחנניה 
 שמעוניין אצלך ביחד עם המנכ"ל. 

בסדר, אז בישיבת ועדת הכספים הבאה, אנחנו נדון גם   רחמים מלול:
 בחוברת הזאת. 

 אוקיי.     :חנניה וינברגר
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 19של החלטת הוועדה להקצאת קרקע מס'  3אישור סעיף מס'  : 5סעיף 
3.2 מתארים  מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רחובות.  – 13.

 

, אני מוריד 5פרוטוקול הוועדה להקצאות קרקע. סעיף   רחמים מלול:
אותו מסדר היום לגבי מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רחובות. לצערי, הפועל 
מרמורק או הנציג שלהם, המנהל של הקבוצה, ביקש להוריד את זה מסדר היום, 

לא מוצאת חן בעיניו לגבי מיקום ההקצאה על פי פסיקה של בית כי ההחלטה 
 המשפט. 

 אני גם חושב שזה לא מקום טוב.   עו"ד עוזי סלנט:

אוקיי, אבל אין לנו מקום אחר. מדובר על מגרש   רחמים מלול:
 אימונים. 

אבל רגע, באזור האצטדיון, למה לא לרכז את הכל   עו"ד עוזי סלנט:
 באותו אזור? 

בית המשפט קבע מועד להביא את זה לאישור   מלול: רחמים
פט. עכשיו הודיע לי אמיר, בשם המועצה, כי זו פשרה שקיבלה תוקף של בית מש

עדני, שהוא לא רוצה שנביא את זה לדיון, לא רוצה שנביא את זה לדיון.  חנן
 עזור, והוא לא רוצה את העזרה הזאת. אנחנו רצינו ל

 כבד את זה. אפשר ל    :חנניה וינברגר

..   עו"ד יניב מרקוביץ:  שמרמורק למעשה מפרים את ההסכם.

ראש העיר, סליחה... מעבר לסטרשנוב, הסוגיה הזאת    :חנניה קורש
היתה בבית משפט ברחובות, וניתן שם פסק דין עם הסכמת כל הצדדים, שהם 

, בעלי זכויות במגרש הפועל, ביניהם זה העירייה, ביניהם זה הפועל מרמורק
ביניהם זה יזמים פרטיים. ומשמעות הדברים שזה לא בא לדיון, ראש העיר, 

 שאנחנו למעשה עומדים נגד פסק הדין שניתן. 

לפי מה שאני מבין, תשמע, עם זה שחנן עדני רוצה,   עו"ד יניב מרקוביץ:
 הוא מעמיד אותנו... 

 אתה יודע מה? אני לא חייב לקבל את הבקשה.   רחמים מלול:

 אתה לא חייב לקבל את הבקשה שלו.   עו"ד עוזי סלנט:

 אני יכול להעלות את זה.   רחמים מלול:

..    שאול ליבי:  בוא נאשר את זה.

אני מביא לידיעתכם ואתם תחליטו. בפסק הדין    :חנניה קורש
בהסכמה, חנן עדני חתום על אותו הסכם שמוזכר פה, הקצאת הקרקע הזאת, 

 במקום הזה. 

 רגע, גם על המיקום?   זי סלנט:עו"ד עו

 כן.    :חנניה קורש

 אז למה אתם לא מצרפים לישיבה את זה?   עו"ד עוזי סלנט:

 עוזי, אתה רוצה שנצרף לך את כל פסקי הדין?    :חנניה קורש

לא, לא, לא. אני רוצה שתתייחסו לישיבה ברצינות   עו"ד עוזי סלנט:
 הראויה, זה הכל. 

תבנו את זה, עוזי. כתבנו את זה, עוזי. כתבנו אבל כ   :חנניה קורש
 את הז. 

 למר שלא תצרף את זה?   עו"ד עוזי סלנט:

 אבל כתבנו, עוזי.    :חנניה קורש
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 צירפנו את החומר הזה בפעם הקודמת, בהסכם פשרה.   רחמים מלול:

עוד פעם מביאים את זה, אז מה הבעיה? זה עוד עמוד   עו"ד עוזי סלנט:
 חושב שאנחנו רשאים, אנחנו לא רשאים לא לדון.  אחד. ואני לא

עוזי, סליחה. בפרוטוקול של הוועדה, ברקע אני פה    :חנניה קורש
 סוקר פה את כל ההתנהלות. אתה יכול לקרוא, הכל כתוב פה.. 

 מה?   עו"ד עוזי סלנט:

ברקע, אתה  3הכל כתוב ברקע, תסתכל בסעיף מס'    :חנניה קורש
תוב פה במפורש. מפורט אחת לאחת. לא צריך על כל דבר יכול לראות, הכל כ

 דוקומנט. אז ראש העיר, זה צריך להילקח בחשבון. 

 ? 11כמה חברים אנחנו, בדיוק   רחמים מלול:

 ? 11מיכל, לעניין הפתיחה של ההליך צריך    :חנניה קורש

 זה לא ההסכם.   :מיכל דגןעו"ד 

, ראש העיר, לאשר את 11ך זה מה שאני אומר, לא צרי   :חנניה קורש
 ההחלטה הזאת, כי זה לא הסכם. אנחנו מאשרים פה לפתוח בהליך של הקצאה. 

 אוקיי, אז אני מעלה הצעה.   רחמים מלול:

לוועדה להקצאות קרקע,  רגע, מותר? עם כל הכבוד    :חנניה וינברגר
  -םשהיא ועדת פקידים, עדיין קיימת ועדת נבחרים. לא ייתכן שוועדת פקידי

 זה היה, חנניה.    :חנניה קורש

 אז למה לא הבאתם את הפרוטוקול של הנבחרים.     :חנניה וינברגר

 זה הובא בפעם הקודמת.   רחמים מלול:

 היה בפעם שעברה.    :חנניה קורש

 הפקידים באים אחרי הנבחרים?   רחמים מלול:

 לא, ברגע שאין סתירה, חנניה.    :חנניה קורש

הוועדות, ריבון עולם,  2לא אין סתירה, לא צריך את   רחמים מלול:
 פעם אני אומר.  20

חנניה, סליחה. הוועדה של הפקידים, היא הוועדה    :חנניה קורש
 שמונתה על ידי שר הפנים. 

ל תלמד אותי את ההיסטוריה של הוועדות, אני מודע א    :חנניה וינברגר
ת, גם בוועדה להקצאות קרקע וגם ועדו 2לעניין הזה לא פחות ממך. אבל קיימות 

אנחנו  99%ועדת תמיכות ומענקים. יש ועדת פקידים, עם כל הכבוד, ובדרך כלל 
מאשרים את כל ההחלטות שלהם, שפועלים בסדר. אבל מותר לכבד את החלטות 

 צ'ק. -ולכנס ולגמור את העניין בצ'יק המועצה שבחרה ועדת נבחרים

  -וןמכנסים אתכם וזה נד  רחמים מלול:

 דנו בזה..   :חנניה קורש

אתה זוכר? למה לא מביאים את הפרוטוקול שאנחנו     :חנניה וינברגר
השתתפנו? אדוני היו"ר, פנחס הומינר, אתה זימנת את הישיבה? איפה 

 הפרוטוקול? 

 חנניה, אתה תוקף את כולם. די.   רחמים מלול:

 לא תוקף את כולם.     :חנניה וינברגר

אתה רוצה לחנך את כל העולם. באמת, נו. את הומינר,   רחמים מלול:
 את חנניה קורש. 

 הוא לא תוקף, הוא שואל.   עו"ד עוזי סלנט:

 רחמים, תענה לעניין. תענה לעניין.     :חנניה וינברגר
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  -חנניה, אני אפילו אמרתי בוועדה   :חנניה קורש

 אתה אולי שכחת באיזו ועדה אמרת.     :חנניה וינברגר

 דעת בעניין הזה. לא, לא, לא. שאין לנו שיקול    :יה קורשחננ

 הנה, עוד פעם הוא תוקף. איך אפשר ככה לנהל?  רחמים מלול:

 אין לנו שיקול דעת בעניין הזה כי יש פסק דין.    :חנניה קורש

 אני מסכים איתך שאין לי מה להגיד נגד פסק דין.     :חנניה וינברגר

סכימים להעלות את זה להצבעה למרות טוב, אתם מ  רחמים מלול:
 הבקשה של חנן עדני? 

 לדחות, לדחות.    :הרצל טובלי

 עד מתי יש לנו זמן?   רחמים מלול:

 אני לא רוצה להטעות אתכם, אני לא זוכר.    :חנניה קורש

 ישיבה הבאה תהיה בעוד שבועיים, שלושה?   עו"ד אמיר ירון:

 אני רוצה להבין. .. התנגדות שלו,   עו"ד עוזי סלנט:

 מה המעמד שהוא מתנגד?   עו"ד יניב מרקוביץ:

 הו, זאת השאלה   רחמים מלול:

 צריך לברר את זה.   עו"ד אמיר ירון:

 זה חתום, אני יודע שהוא חתום.   רחמים מלול:

הבקשה הזאת להקצאת קרקע, היא נגזרת מפסק הדין,    :חנניה קורש
רי המועצה צריכים לדעת את העניין הזה. ראש העיר, היא לא מובילה אותו. חב

 היא נגזרת מפסק הדין שהוא ניתן בהסכמה וחנן עדני חתום עליו. 

רחמים, יש לי הצעה. בעקבות הדברים שלו, עניין של     :חנניה וינברגר
  -הפועל, כל ההסבר שנתת עכשיו

  -תגיד, זה מוקלט, כי אתה כל אמר   :חנניה קורש

 צאת קרקע למגרש אימונים עבור הפועל מרמורק. להק  עו"ד עוזי סלנט:

למגרש אימונים, מאחר וזו תוצאה ישירה של פסק     :חנניה וינברגר
הדין בהסכם, אז זה מובא לידיעה ולאישור. לעומת זה, בדברים האחרים, מאחר 

 שלא היתה ועדת נבחרים, אז אני מציע לדחות את זה לישיבה הבאה. 

דבר שהנתון שלו הוא שונה לחלוטין. אני  אתה אומר  :דורון מילברג
לא זוכר. אומר חנניה שהיתה ועדת נבחרים, הוא הביא את הנושא, הוא אמר שם 
שזה בהתאם לפסק דין. אז למה אתה חוזר על דבר ומטיל רפש בעבודה שוטפת 

 שלנו? 

אני מבקש ממך, תחזור מהרפש. תעשה דבר הכי פשוט,     :חנניה וינברגר
 של הנבחרים ולא של הפקידים. ואז לא תשמע ממני הגה. תן פרוטוקול 

אי אפשר להביא את כל הספריה והארכיב של העירייה.   :דורון מילברג
 -כל דבר, תביא פרוטוקול. אומר חנניה, יש לנו אינטרס

מה, אתה עובד בלי חוק? אתה עובד בלי חוק? מה     :חנניה וינברגר
 עסק. פירוש. הדבר הכי פשוט נהרס ונגמר ה

אומר חנניה שהוא היה בישיבה והוא אפילו מנמק   :דורון מילברג
  את... 

אבל הכי פשוט לצרף את הפרוטוקול. הומינר יו"ר,     :חנניה וינברגר
הרצל חבר, מי עוד? נדמה לי אמיר חבר ואני חבר. תביאו את זה ונגמר העסק. 

 אה, לואיס, סליחה. 

 ו בעניין הזה. אני רוצה לשאול משה  :דורון מילברג
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. אם אתה לא מוצא, אז צריך    :חנניה וינברגר  ודאי.

 חנניה, אני אמרתי... אני מבקש.    :חנניה קורש

אפשר לשאול משהו, אדוני ראש העיר? אני מבקש רגע   עו"ד עוזי סלנט:
 אחד לשאול משהו. 

 חנניה לא נותן לאף אחד לדבר. מה אני אעשה?   רחמים מלול:

לשאול משהו רגע אחד. כאשר יש פסק דין שמחלק   נט:עו"ד עוזי סל
וקובע באופן ברור מה צריך לעשות, זה צריך להביא אישור מועצה? למה, 

 המועצה יכולה להחליט אחרת? 

העירייה תקצה. אז זה עבר הליך  –פסק הדין אמר   :מיכל דגןעו"ד 
את הקצאה קרקע והעירייה יוצאת ידי חובתה כשהיא מחליטה להקצות. ז

 הפרוצדורה, זה השם של הדרך שבה זה ייעשה. 

 זאת אומרת, העירייה חייבת לבצע את פסק הדין?   עו"ד עוזי סלנט:

 נכון.   :מיכל דגןעו"ד 

 נו, אז מה פה כל הסיפור?   עו"ד עוזי סלנט:

 איפה המסמך?     :חנניה וינברגר

 לא כאן.     :???

 ד? מה זה נקרא יכול להתנג  עו"ד עוזי סלנט:

 לא כאן? אז כשיהיה, יהיה.     :חנניה וינברגר

 אמיר, אני מציע לאשר את זה.   רחמים מלול:

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

ואם יחול שינוי בפגישה ביני לבין חנן עדני, נביא את   רחמים מלול:
 זה. 

 מחדש.   עו"ד עוזי סלנט:

 ? בסדר? מי בעד? מי נגד? אוקיי. צריך לנמק  רחמים מלול:

אני חושב שהמקום שהולך להיות מגרש אימונים    :הרצל טובלי
  -ואני חושב שבגלל שיש בעיהברחובות ההולנדית לא מתאים. 

 אתה הצעת להקים שם אצטדיון.   רחמים מלול:

אני חושב שבגלל הבעיה של האצטדיון, שזה נמצא    :הרצל טובלי
  -צטדיוןבבית המשפט ועוד לא הוחלט מה הולכים לעשות עם הא

 תקשיבו טוב מה שהרצל אומר.   רחמים מלול:

חשוב מאוד לדחות את ההחלטה הזאת. קודם כל לדעת    :הרצל טובלי
 איפה יהיה האצטדיון, ואחר כך נדע איפה יהיה מגרש האימונים. 

כלומר, אם נניח בית המשפט יפסוק שהאצטדיון לא   רחמים מלול:
 מציע להקים אותו ברחובות ההולנדית?צריך לקום ברחובות הצעירה, אז אתה 

אני לא מציע להקים אותו. אני מציע להקים אותו    :הרצל טובלי
 בפאתי העיר, במקום שיהיה מתאים. 

 לא, לא. אז מה זה קשור להפועל מרמורק כעת?   רחמים מלול:

זה קשור מאוד. כי הפועל מרמורק, ברגע שלא יהיה    :הרצל טובלי
אימונים, אז אין להם לאיפה ללכת, אז הם יישארו במגרש אצטדיון ואין מגרש 

 שלהם. 

 הם לא יכולים להישאר במגרש שלהם, כבר אין מגרש.   עו"ד אמיר ירון:

... תוקעים מגרש בכל מיני מקומות. יש שכונת    :הרצל טובלי
 מגורים, עוד פעם עושים להם מגרש. הרי פעם אחת היה שם אצטדיון. 
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אשון לציון... המשחקים בפאתי העיר, כל מגרשי בר  :דורון מילברג
האימונים במרכזי יישובי מגורים. בנחלת, בשיכון המזרח, ברח' ז'בוטינסקי 
במרכז העיר, ברח' רוטשילד במרכז העיר. מגרשי אימון זה מגרש כמו מתקן 

 שעשועים. 

 בסדר, אנחנו אישרנו לספורטק מגרשי אימונים.    :הרצל טובלי

 הם הוקמו כששם היה ריק.    :רחנניה וינברג

... כלכלית שתבנה מגרשים. אישרנו כבר שם מגרשים.    :הרצל טובלי
 עוד מגשים? כמה מגרשים? 

 אבל אין שטחים.   :דורון מילברג

 אני מצטער, הרצל, שתוך שעה אתה שינית את דעתך.   רחמים מלול:

 למה שיניתי את דעתי?    :הרצל טובלי

 ב לי עכשיו. תקשי  רחמים מלול:

 אוקיי, אני שומע.    :הרצל טובלי

אני אוהב שאנשים דעתנים עד הסוף. בישיבת ההנהלה   רחמים מלול:
 אמרת כדברים הללו: חכו עד שזהבה בוסתן תפסוק את פסקה בעניין האצטדיון. 

 נכון.    :הרצל טובלי

ן יקום ברחובות   רחמים מלול: והיה והיא לא תאשר שהאצטדיו
אתה צריך לשמור קרקע ברחובות ההולנדית למען האצטדיון. ואם ייתן הצעירה, 

  -עכשיו מגרשי אימונים

 אולי, אולי.    :הרצל טובלי

רגע, תן לי לסיים. ואם ייתן עכשיו מגרש להפועל   רחמים מלול:
דחו. עניתי לך מרמורק, מגרש אימונים, לא יישאר שטח לאצטדיון העתידי אם יי

פנויים, וכולם על פי התב"ע זה שימושים של הספורט. אז  דונם 60שיש שם עוד 
ככה יש מקום גם לאצטדיון אם תרצה להעלות הצעה כזאת וגם למגרש. אז למה 

  -עכשיו אתה אומר

ן    :הרצל טובלי .. אצטדיו מה אתה מנסה להגיד, שאני אמרתי ש.
 להולנדית? 

 לא, אתה אומר בדיוק הפוך עכשיו. שגם מגרש  רחמים מלול:
 מעלות.  360-אימונים לא צריך להיות ברחובות ההולנדית. שינית את זה ב

שים לב למה שקורה, שים לב מה שקורה. תמיד    :הרצל טובלי
 העירייה עושה משהו שהוא בניגוד למה שצריך. 

 לכן היא מצליחה. לכן היא מצליחה.   רחמים מלול:

  -למשל, כרגע הקבוצה ביקשה   :הרצל טובלי

הרצל, לכן העירייה מצליחה, כי היא עושה את הכל   לול:רחמים מ
 בניגוד למה שצריך להיות. 

במה היא מצליחה? היא נלחמת עם הציבור כל הזמן    :הרצל טובלי
 נלחם עם העירייה בבתי משפט. בבתי משפט. כל הזמן הציבור 

 ומה קרה? ומה קרה?   רחמים מלול:

 בג"צים ובלגנים.    :הרצל טובלי

  -אני מבקש ממך, כשיש לך עמדה או דעה  מלול: רחמים

 יש לי עמדה ודעה ואני אומר אותה.    :הרצל טובלי

תביע אותה בהנהלה, ואל תתהפך כשאתה רואה ציבור   רחמים מלול:
 מאחוריך. 

 אני לא. איזה ציבור? איפה אתה רואה ציבור פה?    :הרצל טובלי
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 אתה עם הגב אליו.   רחמים מלול:

 איפה אתה רואה ציבור?    :בליהרצל טו

 באמת, נו.   רחמים מלול:

מה זה שייך, הם לא גרים באצטדיון. זה לא שייך להם.    :הרצל טובלי
 הם לעניי מקוב, הם בעניין אחר. 

העירייה, על כל מה שהיא עושה, נאבקת בבתי משפט.   רחמים מלול:
 ן ייבנה. וברוך ה', היכל התרבות נבנה, בשוק נבנה, וגם האצטדיו

בוא נראה מה יהיו התוצאות של כל מה שנבנה בסדר,    :הרצל טובלי
 בניגוד לרצון התושבים. 

 אז נראה את התוצאה.   רחמים מלול:

 בוא נראה מה שיקרה.    :הרצל טובלי

 . 22.10-נראה את התוצאות ב  רחמים מלול:

 הנה, עובדה שהאצטדיון נמצא בבית משפט.    :הרצל טובלי

 גם היכל התרבות הייתי בבית משפט.   מלול: רחמים

 בסדר, בסדר.    :הרצל טובלי

 מה, אתה מתבייש בהיכל התרבות?    רחמים מלול:

 אני לא מתבייש בכלום.    :הרצל טובלי

 אל תשנה את דעתך כל שנה.   רחמים מלול:

 אני לא משנה. אני אומר.    :הרצל טובלי

 קווה לרחובות. ככה לא תוכל להוות ת  רחמים מלול:

אני חושב שמגרש האימונים ברחובות ההולנדית לא    :הרצל טובלי
 מתאים. 

 מה מתאים, אצטדיון?   רחמים מלול:

 לא.    :הרצל טובלי

 ככה אמרת בהנהלה.   רחמים מלול:

  -אצטדיון היה יותר מתאים   :הרצל טובלי

 למה אתה חוזר בך פתאום?   רחמים מלול:

מע, אם אתה רוצה יותר מדויק, אני אגיד. תש   :הרצל טובלי
 -האצטדיון היה באמת ראוי להיות יותר עדיף באזור ההוא של ההולנדית

 רחובות ההולנדית, בבקשה.   רחמים מלול:

מאשר בויסגל. כי שם המרחק בין בתי התושבים הוא    :הרצל טובלי
.  47מ', ופה  250  מ'

 את העמדה הזאת אני מקבל.   רחמים מלול:

ומועצת העיר, כולל ראש העיר, זה אתה, איך אומרים,    :הרצל טובלי
עשו  ויתרו על האצטדיון שם בגלל התלונות של התושבים, ואני חושב שכולם פה

 טעות. 

 אז אתה רואה? כן אנחנו  מתחשבים בתושבים.   רחמים מלול:

 יפה. אז למה שכונה אחרת צריכה לסבול?    :הרצל טובלי

 תוכנן שם לפני שבאו לגור בכלל. כי האצטדיון   רחמים מלול:

טוב אז זה העניין. אני חושב שאצטדיונים במגרשי    :הרצל טובלי
 אימונים, לא לבנות בתוך שכונת מגורים, נקודה. 
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 אוקיי, בסדר.   רחמים מלול:

 לא מתאים לי העניין הזה.    :הרצל טובלי

..   עו"ד אמיר ירון:  לא השתתפתי בהצבעה הזאת.

 כי אסור לך?   רחמים מלול:

 אסור לי.   עו"ד אמיר ירון:

 אוקיי.   רחמים מלול:

רק לעניין הזה של הפועל מרמורק, עוד משפט ברשותך    :חנניה קורש
ראש העיר. הרצל, שתדע, המגרש של הפועל מרמורק הוא כבר לא מגרש ספורט. 

להיווצר מצב  ובעצם ההחלטה שאנחנו מעכבים לעשות להם קרקע, משמע, יכול
 שבעוד שנתיים לא יהיה להפועל מרמורק מגרש אימונים בכלל. 

 אלא אם כן יגיעו להסכם עם שעריים.   עו"ד עוזי סלנט:

עזוב, לא. אני מדבר איתך מבחינת המתווה המשפטי    :חנניה קורש
 שנקבע. שתהיו מודעים לעניין הזה. 

.. משפט   :הרצל טובלי י, זה גם קשור תשמע, בנושא של האצטדיון.
 אחד לשני. 

 אין קשר.   עו"ד עוזי סלנט:

הפועל מרמורק, המגרש שייך להסתדרות, חצי ממנו.   רחמים מלול:
במקום שההסתדרות תדאג להם למגרש חלופי, עיריית רחובות התחייבה בבית 
המשפט להקצות להם מגרש, לבנות להם מועדון, על מנת לקדם את הכדורגל 

 אנחנו עשינו את זה לטובת עצמנו? בעיר. חבר'ה, מה, 

 גם המגרש עולה מיליונים, ראש העיר.    :חנניה קורש

,   רחמים מלול: גם המגרש עולה. הקרקע עולה כסף, ולהכשיר אותו
לבנות אותו יעלה לנו כסף. הכל על מנת שהפועל מרמורק בעוד שנתיים, כשייבנו 

.  שם דירות..

  בסדר, אני לא נגד.  עו"ד עוזי סלנט:

 במה חטאנו? אני לא מבין.   רחמים מלול:

 נכון, מה הבעיה?   עו"ד עוזי סלנט:

 גם זה לא טוב? אני לא מבין.   רחמים מלול:

 הקבוצה שמצביעים בשבילה לא רוצה ללכת לשם.    :הרצל טובלי

 זה לא קבוצה, זה אחד מהקבוצה.   עו"ד אמיר ירון:

 קבוצה, קבוצה.    :הרצל טובלי

אבל יש פסק דין. תגיד לי, מה אתה תעשה עם פסק   סלנט: עו"ד עוזי
 הדין? אני שואל אותך. 

 בסדר, הבעת את עמדתך.   רחמים מלול:

 יש פסק דין, יש פסק דין.   עו"ד עוזי סלנט:

 אם נעשה בהסכמה.   :דורון מילברג

יש פסק דין. מה זה שייך? יש פסק דין. מה זה? אפשר   עו"ד עוזי סלנט:
 זה? להתעלם מ

 אנחנו סיימנו את הנושא, בואו נמשיך.   שאול ליבי:

 

של החלטת הוועדה  3לאשר סעיף הוחלט פה אחד  :13-62-642מס'  חלטהה
מועדון הכדורגל הפועל מרמורק  – 3.2.13מתאריך  19להקצאת קרקע מס' 

רחובות, כדלקמן: הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת קרקע 
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רגל הפועל מרמורק רחובות )בהתאם להסכם פשרה בין מועדון למועדון הכדו
הכדורגל הפועל מרמורק רחובות לעיריית רחובות, רחב' נכסי ציבור ברחובות 

דונם, לצורך קיום  9בשטח של בע"מ וחברות אחרות אשר קיבל תוקף של פס"ד(. 
משחקי אימון של הקבוצה הבוגרת ומגרש משחקים לקבוצות הנוער מרמוק, 

-ו 18ורך מבנה שישמש את הפועל מרמורק במתחם הספורטק המצוי בחלקות ולצ
 . 3651בגוש  25-ו 11

 

 16של החלטת הוועדה להקצאת קרקע מס'  1תיקון ואישור סעיף מס'  : 6סעיף 
23.9מתאריך  מכון  –מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  – 12.

 איילון.

 

 . 6סעיף   רחמים מלול:

 שאלה, במכון איילון.     :חנניה וינברגר

 אז הנה, עוד לא הציג את זה.   רחמים מלול:

 רגע, תאמין לי, אני מבין גם.     :חנניה וינברגר

 אבל הוא עוד לא הציג את זה.   רחמים מלול:

 עוד לא הציגו את הנושא.   עו"ד עוזי סלנט:

. אני מדבר 4דונם. אם כך, נשארים  21משם יורדים    :חנניה קורש
דונם. האם אי אפשר  14העיר, לא אליך, סלח לי, עם כל הכבוד. נשארים לראש 

את האצטדיון הזה, ובשעתו היה מדובר אפילו על האצטדיון הגדול ליד מכון 
הדונם האלה, להעביר את האצטדיון של הפועל שמדובר  14איילון, אז מתוך 

 דונם. אני מעלה רעיון, אפילו לא הצעה.  9עליו, 

תציג את הנושא, חנניה, ואחר כך נדבר על מה שחנניה   רחמים מלול:
 וינברגר אומר. 

הנושא הבא זה הקצאת קרקע למועצה לשימור אתרי    :חנניה קורש
מורשת בישראל, במקום שנקרא מוזיאון איילון. ביקשנו להסדיר את השימוש 

 שלהם על דרך של הקצאה. 

  למעשה, הם יושבים שם כבר הרבה שנים?  רחמים מלול:

שנה למעשה ומפעילים גם את  12הם יושבים שם    :חנניה קורש
 2און והנכס הוא נכס של העירייה. הנושא הזה היה פה לפני נדמה לי המוזי

ישיבות של המועצה. ואני אז נתתי לכם נתון אחד שהוא לא נכון.  3ישיבות או 
ם, דונם. ואז אם אתם זוכרי 35אני אז הצגתי בפניכם שהשטח המדובר הוא 

הנושא נדחה בגלל, ראש העיר או אחרים העלו פה את העניין שזה שטח גדול. 
דונם.  35בדקנו את עצמנו פעם נוספת. ובאמת, השטח המקורי של המוזיאון היה 

דונם גם כדי להגן עליהם בארנונה  14אבל אנחנו במהלך השנים קיצצנו להם 
 דונם.  21והשטח שנשאר למעשה בידיהם הוא 

 שהוא כולל. תגיד מה הוא כולל.   :רחמים מלול

שהוא כולל את המוזיאון בפועל על כל המבנים שלו.    :חנניה קורש
', זה השטח   דונם.  21זאת אומרת, כשאומרים 'מוזיאון איילון

 מהם?  14-וה    :חנניה וינברגר

דונם, חנניה, זה השטח מהמוזיאון לכיוון נס ציונה,  14   :חנניה קורש
 . כל המורד הזה

.   רחמים מלול:  שזה למעשה הפארק של תמר ב'

 לא המיקום, אלא מה הוא משמש.     :חנניה וינברגר

 שטח פתוח.    :חנניה קורש

 אז אני שוב חוזר, האם אפשר לחשוב על עניין הפועל.     :חנניה וינברגר
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 דונם.  25לאצטדיון אתה צריך מינימום   רחמים מלול:

  -דונם, ומועדון הפועל מרמורק 25ריך לאצטדיון צ   :חנניה קורש

 אבל זה מגרש משחקים, לא אצטדיון.     :חנניה וינברגר

 אהתה מדבר על מגרש אימונים או אצטדיון?   רחמים מלול:

 על מגרש משחקים.     :חנניה וינברגר

 אתה מציע מגרש של הפועל מרמורק שם?   רחמים מלול:

 כן, אולי.     :חנניה וינברגר

  -בוודאי שלזה הוא לא יסכים. אם ברחובות ההולנדית  מלול: רחמים

 מה הוא רוצה, בדיזינגוף?     :חנניה וינברגר

 הוא רוצה ברח' אורבך.   רחמים מלול:

 ראש העיר, תעלה את זה להצבעה בבקשה.    :חנניה קורש

..   רחמים מלול: בבקשה, אתם אחרי ששיפצו את הרחוב, הוא רוצה.
תודה רבה. את ההקצאה לשימור אתרי מורשת בישראל מכון מאשרים את זה? 

 איילון, אישרנו פה אחד אני מתאר לעצמי. 

 

של החלטת הוועה  1הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  :13-62-643מס'  חלטהה
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  – 23.9.12מתאריך  16להקצאת קרקע מס' 

צה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת הוועדה ממלימכון איילון, כדלקמן:  –
דונם למועצה  21בשטח של כ 128חלק מחלקה  3688הקרקע והמבנים בגוש 

לשימור אתרי מורשת בישראל, למטרת קיום פעילות חינוכית למבקרים באתר 
פרעון חובות  א(שנים בכפוף ל:  10מורשת )אתר לאומי מכון איילון( לתקופה של 

לעירייה. לא יושלם הליך ההקצאה עד להסדרת המים והארנונה של העמותה 
ב( לידיעת חברי המועצה, חלקה זו לא מופיעה בפרוגרמה לצרכי ציבור, החובות. 

לאור זאת ובהתאם להחלטת הוועדה להקצאת קרקע מבוקש להוסיף את 
( לפרוגרמה לצרכי ציבור כשהשימושים יהיו 128חלקה  3688המקרקעין הנ"ל )גוש 
( אתר לאומי מכון 1/א: 2005נקבעו בתב"ע הראשית רח/בהתאם לשימושים ש

ב'. כגון: מוזיאון, מבני הדרכה 43/2איילון ומבנים לשירותים נלווים על פי רח/
( בית ספר 2והסברה וכן מבנים ומתקנים הנחוצים להפעלה ותחזוקה של האתר. 

( 4( מגרש ספורט ומתקני ספורט. 3שדה על מתקניו, או מוסד בעל אופי דומה. 
 כל המותר בשטח ציבורי פתוח. 

 

בקשה להקצאת קרקע להקמת בית כנסת  –עמותת בית שושנה  : 7סעיף 
 בסמטת התמר. 

 

 חוזה חכירה בין עיריית רחבוות לבין עמותת משה מאיר לעבד.  : 8סעיף 

 

 יורדים מסדר היום.  8-ו 7סעיפים   רחמים מלול:

 רגע, מה עם שושנה?     :חנניה וינברגר

 זה יורד מסדר היום... בוועדה לשוב ולדון בזה.   ם מלול:רחמי

 מושכים אותם שנים ללא סוף.     :חנניה וינברגר

 אתה בעד או נגד? לא מבין.   רחמים מלול:

 למענך אני בעד.     :חנניה וינברגר

 מי אמר לך שאני בעד?   רחמים מלול:
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 אז ודאי שאני יכול להיות בעד.     :חנניה וינברגר

 21לשימור אתרים, אני יכול להיות בעד המועצה   מים מלול:רח
מ"ר. זה לא אומר. הכל לגופו של  400דונם, ואני יכול להיות נגד בית כנסת 

 לא מגיע.  –מגיע, אם לא מגיע  –עניין. אם מגיע 

 

 משרות פיקוח.  3אישור פקחים: בקשה לאישור  : 9סעיף 

 

 אישור פקחים.  – 9סעיף   רחמים מלול:

 משרות פיקוח.  3קדימה, אישור   עו"ד עוזי סלנט:

או אישור פקחים, בבקשה, מיכל מציגה את זה   רחמים מלול:
 ? המנכ"ל

יש לנו כמות מוגבלת של פקחים שאנחנו מעסיקים   :דורון מילברג
ואת היציבות והקביעות של אותם אותם בשעות נוספות. כדי למצות את העבודה 

עובדים במקום  3וותר על השעות הנוספות ולהעסיק עובדים, אנחנו רוצים ל
 השעות. 

 יותר זול להעסיק שעות נוספות.   עו"ד עוזי סלנט:

 . %150שעתיים ראשונות,  %125לא. שעה נוספת זה   :דורון מילברג

 מאה אחוז, אבל זה שולי.   עו"ד עוזי סלנט:

יותר מוטיבציה לעובדים זה שהם יעבדו. שעות   רחמים מלול:
 להיות גם אנושיים כלפי העובדים. וספות זה עובדי קבלן.נחנו צריכים נ

 אנושיים זה משהו אחר, נכון. אבל יותר זול.   עו"ד עוזי סלנט:

 אבל למעשה אין תוספת כספית לעירייה כאן.   :דורון מילברג

קיבל מה  ברמלה איפה שאני עובד, מנהל הפיקוח   :הרצל טובלי
 ניידות.  4סטונדטים, לא יודע מי תרם את זה,  15בל שנקרא שיטור עירוני, קי

 בהתנדבות?   רחמים מלול:

ניידות, בשילוב של אני חושב המשטרה, עיר ללא  4   :הרצל טובלי
 אלימות. משטרה ששייכת לעירייה. 

..   :דורון מילברג  השיטור העירוני.

 יש גם פקחים והם גם הכל.    :הרצל טובלי

 הם סמכות של פקחים. אין ל  :דורון מילברג

 הם לא פקחים.   עו"ד עוזי סלנט:

 פקח חייב להיות עובד עירייה. הם לא יכולים.   :דורון מילברג

אין להם סמכות, רק עובדי עירייה יכולים להיות   עו"ד עוזי סלנט:
 פקחים. 

 טוב, תודה על האישור.   רחמים מלול:

  -ויים של השלישייההאם אי אפשר לדחות את המינ    :חנניה וינברגר

.   רחמים מלול: הם עובדים בשעות נוספות. אנחנו רק עושים שינוי
 במקום בשעות נוספות, יעבדו על פי משרות. זה הכל. 

 הם עובדי קבלן, זה הכל. אני מבין עכשיו. יותר זול.   עו"ד עוזי סלנט:

מעין עובדי קבלן שאנחנו הופכים אותם, מיטיבים את   רחמים מלול:
 יהם וכולם יודעים. תנא

 כמה זמן הם עובדים כבר אצלנו?     :חנניה וינברגר
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חוק שעות עבודה ומנוחה לא מאפשר... מעבר לשעות     :???
 בדוק את זה ביחד אם תרצה... נמסוימות. אנחנו... 

 . 24-, לא על ה3-אני שואל על ה    :חנניה וינברגר

ת שעות נוספות אנשים חדשים שבמקום לת 3זה   :דורון מילברג
 נותנים. 

אם זה חדשים, אני הייתי מציע לדחות את זה לאחר     :חנניה וינברגר
 הבחירות. אם זה עובדים ותיקים. 

 אבל זה התפקוד השוטף של העירייה.   :דורון מילברג

זו דעתי. מה זה למה? למה, אני חייב להסכים לזה?     :חנניה וינברגר
, אז אתה מתרגם את השעות למשרה, מבין. תאם זה עובדים שישנם לפי שעו

 עובד שקיים במערכת. אם זה חדש, אני מציע לחכות. זה הכל. זה ההיגיון. 

חנניה, ההיגיון גם שפקח שדואג לניקיון, זה לא קשור    :גלעד מזרחי
 לבחירות לפוליטיקה. 

הוא הולך גם עם מטאטא. מה, מה אתה רוצה להסביר     :חנניה וינברגר
 זה פקח? לי מה 

 אמרת שאני מורה קודם.    :גלעד מזרחי

רגע, אז אתה מציע גם לתת את השעות הנוספות עד   רחמים מלול:
 אחרי הבחירות? 

 אין לי טענה נגד שעות נוספות.     :חנניה וינברגר

אז אותו כסף אני משלם אותו בין כך ובין כך   רחמים מלול:
 לעובדים. 

 אחרת. לא... מה אני יכול לעשות? זו תפיסה     :חנניה וינברגר

 טוב, מי בעד? מי נגד? מי עד אחרי הבחירות?   רחמים מלול:

אני נמנע ואני רוצה לנמק. אין לי התנגדות עקרונית   עו"ד עוזי סלנט:
להעסיק עובדים, אבל אני נמנע מכיוון שצריך לרשום שהעלות היא זולה יותר. 

 אומר שלא. אבל העלות היא זולה יותר. זה הכל. מותר להעסיק עובדים, אני לא 

 אני מתפלא על התפיסה הסוציאליסטית הזאת.   רחמים מלול:

 זה אנטי. זה לא סוציאליסטי.   עו"ד עוזי סלנט:

 זה באירוניה. ... על תנאים מחפירים של עובדי קבלן.   רחמים מלול:

 תך. אתה צודק. זה אנטי סוציאליסטי, אני מסכים אי  עו"ד עוזי סלנט:

 אנטי סוציאליסטי.   רחמים מלול:

 מסכים איתך. אבל אל תגידו שזה יותר זול.   עו"ד עוזי סלנט:

 השעות הנוספות זה אפילו יותר יקר.   רחמים מלול:

זה לא יותר זול. תקן יקר יותר מאשר שעות נוספות.   עו"ד עוזי סלנט:
מתמצאים בכוח אדם  אתה יודע מה, בוא נעשה שאילתא לנציבות, יגידו לנו. הם 

 יותר טוב מאיתנו. 

עוזי, יש טבלאות אצל יגאל, אתה יכול לבדוק. תגיד   רחמים מלול:
 לי, בקופת חולים עבדו רק על פי שעות נוספות? 

 שעות נוספות וחוזים מיוחדים.   עו"ד עוזי סלנט:

 ומה היה, יותר חוזים או יותר שעות?   רחמים מלול:

 ם וגם. והיה גם כסף. היה ג  עו"ד עוזי סלנט:

 היום כבר אין את זה.   רחמים מלול:

 היום אין כסף אבל יש עובדים.   עו"ד עוזי סלנט:
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 אז זה אושר ברוב קולות.   רחמים מלול:

 

 משרות פיקוח.  3לאשר  ברוב קולותהוחלט  :13-62-644מס'  חלטהה

 

 .039020870אישור עבודת חוץ: גהרי יובל  : 10סעיף 

 

אישור עבודת חוץ, גהרי יובל. אתם רוצים פרטים או   ול:רחמים מל
 צנעת הפרט?

 תן לו לעבוד.   עו"ד עוזי סלנט:

 תודה רבה.  רחמים מלול:

 

הוחלט פה אחד לאשר אישור עבודת חוץ: גהרי יובל  :13-62-645מס'  חלטהה
039020870. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 המועצה ומרכז ישיבות מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


