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 עיריית רחובות

 62ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 05:20בשעה  2007/6/6 זתשס" סיווןב כ', רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

מ"מ  -ראש העיר, ח"מ ד"ר מרה קנבל  -עו"ד שוקי פורר  :משתתפים

 - ח"מ מנחם קלייןסגן רה"ע,  - ח"מ זוהר בלום ,סגנית רה"עו

סגן רה"ע, ח"מ רחמים  -ח"מ שמעון מלכה , משנה לרה"ע

ח"מ איליה , ח"מ אבאי זאודה ח"מ שטאובר אריה,מלול, 

 יפים זאיקה.אינג' ח"מ  ,ח"מ אהרון בר דז'נשוילי,

 

 -מיכל דגן עו"ד מנכ"ל העירייה,  -עו"ד תמיר פינשטיין  :נוכחים

מהנדס העירייה, דניאלה  -ישראל בן ישראל , יועצת משפטית

 רל"ש ראש העיר. -דודי אשכנזי ברית העירייה, גז -ליבי 

 

ח"מ  ,ח"מ שמעון קהלני ,ח"מ שאול ליבי ניר,-ח"מ לואיס בר :חסרים

ח"מ  משה מלמד,ח"מ ח"מ עו"ד יעקב בוטניק, שוקי קרומר, 

ח"מ  ,ח"מ חנניה וינברגר ,ח"מ אורלי אברהמי, אבנר אקוע

 .חיים אברהם
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 סדר היום:

 .61' אישור פרוטוקול מועצה מס .1

 :שאילתות .2

)ח"מ  ברחוב אהרוני, רחובות 373בגוש  787-ו 788חלקה  -א. שאילתא 

.8.5.07 שמעון קהלני ) 

ימי החופשה, ימי המחלה, והשהייה בחוץ לארץ של ראש  -ב. שאילתא 

  (.15.5.07 חנניה וינברגר)ח"מ  העירייה

אתר פסולת והצבת מגרסת פסולת בנייה בשכונת רחובות  -ג. שאילתא 

.29.5.07 ניר וח"מ שוקי קרומר-לואיס בר)ח"מ  ההולנדית ) 

 :הצעות לסדר .3

)ח"מ  הקמת וועדה שתטפל בנושא האלימות בבתי הספר -א. הצעה לסדר 

.12.3.07 שמעון קהלני ) 

הבעת אי אמון בראש עיריית רחובות, שוקי פורר  -הצעה לסדר  ב.

)ח"מ  בעקבות ממצאי הדו"ח הקשים והחמורים שמצא מבקר המדינה

.10.5.07 שמעון קהלני ) 

)ח"מ  הקמת מרכז עירוני להשאלה ומכירת אמצעי לימוד -הצעה לסדר  ג.

.20.5.07 שמעון קהלני ) 

התבטאויותיו הקשות של ראש העירייה, פורר יהושע,  -הצעה לסדר  ד.

)ח"מ שמעון קהלני  והתנהגותו הפרועה בישיבות מועצת העירייה

24.5.07. ) 

 .16.5.07מיום  22עדת כספים מס' אישור פרוטוקול ו .4

 .29.5.07אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .5

 . אישור חוזה הקצאת מבנה לעמותת עטרת שלמה. .6

 .הקצאת מבנה לעמותת שובואישור  .7

 הקצאת מבנה לעמותת רוני ושמחי.אישור  .8
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 הקצאת מבנה לעמותת בית כנסת "שלום ורעות".אישור  .9

 5בע"מ למכירת מגרש ברחוב אברבנאל אישור הסכם עם חב' רקטל ופיתוח  .10

 .3705/255בגו"ח 

 .בקשת היתר עבודת חוץ לכהן אתי, עוקשי עודד, מרזייב אברהם .11

 . אישור הסמכתו של עמוס שגב כפקח עירוני .12

 אישור הסמכתו של נתי יוסף כפקח בנייה )מחוץ לסדר היום(. .13

 

 

 החלטות המועצה

 2007/06/06 מיום 62ישיבת מועצה מן המניין מס' 

מחליטים לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  
62. 

 :07-62-608מס'  החלטה

ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  
 787-ו 788, בנושא חלקות 8.5.07מיום  שמעון קהלני

ברחוב אהרוני, רחובות, כיוון שחבר  3703בגוש 
 המועצה אינו נוכח בישיבה. 

 :07-62-609מס'  החלטה

ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  
, בנושא ימי החופשה, 15.5.07מיום  חנניה וינברגר

ימי המחלה והשהייה בחוץ לארץ של ראש העירייה, 
 כיוון שחבר המועצה אינו נוכח בישיבה.

 :07-62-610מס'  החלטה

ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  
, 29.5.07מיום  י קרומרניר וח"מ שוק-לואיס בר

בנושא חלקות אתר פסולת והצבת מגרסת פסולת 
בנייה בשכונת רחובות ההולנדית, כיוון שחברי 

 המועצה אינם נוכחים בישיבה. 

 :07-62-611מס'  החלטה

מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר  
הקמת ועדה שתטפל בנושא האלימות בבתי בנושא: 
, כיוון 12.3.07מיום הלני שמעון קשל ח"מ הספר, 

 שחבר המועצה איננו נוכח. 

 :07-62-612מס'  החלטה

מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה  
הבעת אי אימון בראש עיריית רחובות, לסדר בנושא: 

שוקי פורר, בעקבות ממצאי הדו"ח הקשים והחמורים 
מיום שמעון קהלני של ח"מ שמצא מבקר המדינה, 

 חבר המועצה איננו נוכח., כיוון ש10.5.07

 :07-62-613מס'  החלטה

מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר  
הקמת מרכז עירוני להשאלה ומכירת אמצעי בנושא: 
, כיוון 20.5.07מיום שמעון קהלני של ח"מ לימוד, 

 שחבר המועצה איננו נוכח. 

 :07-62-614מס'  החלטה
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 החלטות המועצה

 2007/06/06 מיום 62ישיבת מועצה מן המניין מס' 

ה מחליטים להוריד מסדר היום את ההצע  
התבטאויותיו הקשות של ראש לסדר בנושא: 

העירייה, פורר יהושע, והתנהגותו הפרועה בישיבות 
מיום שמעון קהלני של ח"מ מועצת העירייה, 

 , כיוון שחבר המועצה איננו נוכח. 24.5.07

 :07-62-615מס'  החלטה

לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'  פה אחדמחליטים  
  .16.5.07מיום  22

 :07-62-616ס' מ החלטה

לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'  פה אחדמחליטים  
 .29.5.07מיום  23

 :07-62-617מס'  החלטה

פה אחד לאשר חוזה הקצאת מבנה לעמותת מחליטים  
  עטרת שלמה.

 :07-62-618מס'  החלטה

פה אחד לאשר הקצאת מבנה לעמותת מחליטים  
 שובו.

 :07-62-619מס'  החלטה

אחד לאשר הקצאת מבנה לעמותת רוני פה מחליטים  
 ושמחי.

 :07-62-620מס'  החלטה

פה אחד אישור הקצאת מבנה לעמותת בית מחליטים  
 כנסת "שלום ורעות".

 :07-62-621מס'  החלטה

פה אחד לאשר הסכם עם חברת רקטל מחליטים  
 5ופיתוח בע"מ למכירת מגרש ברחוב אברבנאל 

 .3705/255בגו"ח 

 :07-26-622מס'  החלטה

פה אחד בקשת היתר עבודת חוץ ל: כהן מחליטים  
אתי, עוקשי עודד, מרזייב אברהם, נוני גיא ונתנאל 

  ישראל.

 :07-62-623מס'  החלטה

כפקח  עמוס שגבמחליטים פה אחד הסמכתו של  
 עירוני.

 :07-62-624מס'  החלטה

מחליטים פה אחד הסמכתו של נתי יוסף כפקח  
 בנייה.

 :07-62-562מס'  החלטה
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חברים  11. יש 62אני פותח את ישיבת המועצה     עו"ד שוקי פורר:
 . 20:04והשעה היא 

 
 אישור פרוטוקולים. : 1סעיף 

 .61א. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס'  
 

סעיף ראשון על סדר היום, אישור פרוטוקול ישיבה     עו"ד שוקי פורר:
 רות? אין הערות. אושר פה אחד. . יש הע61מס' 

 
 .62מחליטים לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  :07-62-608מס'  חלטהה
 

 :שאילתות : 2סעיף 
 
ברחוב אהרוני, רחובות )ח"מ  3703בגוש  787-ו 788חלקות  - אשאילת א.

 (.8.5.07מועצה שמעון קהלני מיום 
 

 3703בגוש  787-ו 788ות חלקבנושא:  שמעון קהלנילהלן השאילתא של מר 
 ברחוב אהרוני, רחובות:

קראתי בעיון את מכתבו של עו"ד י. הלוי, המופנה למהנדס העירייה, שהעתקו 
 נשלח אליך, בשם דיירים המתגוררים בסמיכות לחלקות הנ"ל.

 בהתייחס למכתבו אבקש לדעת:
זו מלמדות, כי יעודה של חלקה  788א. האם תוכניות המתאר החלות על חלקה 

 קומות? 3הוא הקמת בנייני ציבור בלבד, לגובה של עד 
להעביר את החלקה  -נחלת בנות בע"מ  -ב. נכון היתה ההתחייבות של הבעלים 

 לבעלות העירייה. מדוע לא הועברה עד היום? 788
, אם כן, 788ג. האם ישנה יוזמה לבטל את הייעוד להקמת מבני ציבורי על חלקה 

ב עריכת תכנית מתאר מקומית מתאימה שתאושר גם האם שינוי הייעוד מחיי
כן ע"י הוועדה המחוזית? האם לצורך כך, ישנם הליכים קודמים המחייבים את 

 העירייה?
 הם מר צבי ופנינה פרליס? 787ד. האם הבעלים של חלקה 

ה. האם ישנה כוונה של איחוד שתי החלקות הנ"ל ולבנות עליהן בניין רב 
 קומות?

ל המידע הקשור לפנייתו של י. הלוי, עו"ד המצ"ב מיום אבקש לקבל את כ
12.4.07. 

 
ברחוב  3703בגוש  787-ו 788חלקות : להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא

 אהרוני, רחובות:
 בנושא שבנדון הריני להשיבך. 8.5.07במענה למכתבך מיום 

א הוגשה מהנדס העיר השיב לא מכבר לעו"ד י. הלוי בהמשך למכתבו וציין כי ל
 כל תכנית לשינוי ייעוד ו/או תכנית איחוד וחלוקה מחדש.

 לא קודמה כלל וכלל. 2000התכנית שהוגשה בשנת 
מהנדס העיר ציין במכתבו כי לכשתוגש תכנית לוועדה המקומית, תטופל בהתאם 

 להוראות דיני התכנון והבנייה.
הוגשה כל  ומכאן, שפנייתך באמצעות שאילתא זו מתייתרת לאור העובדה שלא

 תכנית לוועדה המקומית. 
 

 הורדה השאילתא.  -שאילתא, קהלני איננו     עו"ד שוקי פורר:
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שמעון ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  :07-62-609מס'  חלטהה

ברחוב אהרוני, רחובות,  3703בגוש  787-ו 788, בנושא חלקות 8.5.07מיום  קהלני
 וכח בישיבה. כיוון שחבר המועצה אינו נ

 
ימי החופשה, ימי המחלה והשהייה בחוץ לארץ של ראש העירייה  -שאילתא  ב.

 (.15.4507)ח"מ וינברגר מיום 
 

ימי החופשה, ימי המחלה בנושא:  חנניה וינברגרלהלן השאילתא של מר 
 :והשהייה בחוץ לארץ של ראש העירייה

י. פורר, לחוץ לארץ,  קדנציה זו התברכה בנסיעות רבות של ראש העירייה, עו"ד
 חלקן מפאת מחלה וחלקן בתוקף תפקידו כראש העירייה.

כמו  -ראש הרשות זכרי ליהנות הן מימי חופשה ונופש והן מחופשה בגין מחלה 
 כל עובד. 

את ימי החופשה  -באורח מלא ומהימן  -אבקשך להודיע לחברי מועצת העירייה 
רייה, תוך פירוט המועדים, עילת לסוגיהן בהן נעדר ראש העירייה מעבודתו בעי

 חופש, נופש או מחלה. -ההיעדרות 
אם מקום הנופש היה בחוץ לארץ, נא לפרט את שם המקום, עלות הנסיעה, ימי 

 השהייה ועלותם. 
 

ימי החופשה, ימי המחלה והשהייה להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: 
 :בחוץ לארץ של ראש העירייה

עניין עובדתי שבתחום מענה, שכן אין היא עוסקת ב"השאילתא אינה ראויה ל
" )ראה דיני עיריות, פרק תשיעי "שאילתות והודעות אישיות", תפקידי העירייה

 . הגשת שאילתא ותשובה(.40
 החוצפה שלך אינה יודעת גבולות וגם בצנעת הפרט מוצא אתה נכון לחטט.

בלתי מנוצלים, שאינני אני יכול להרגיע אותך שיש לי עודף גדול של ימי חופשה 
 יכול אף לצבור אותם באשר אין אפשרות צבירה בלתי מוגבלת.

אני מקווה שתשובתי זו תספק אותך ותוכל להתפנות לעיסוקיך כחזן בבתי כנסת 
 תמורת תשלום.

 
הורדה השאילתא, קיבלה  -שאילתא, וינברגר איננו     עו"ד שוקי פורר:

 תשובה בכתב.
  
חנניה ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  :07-62-610מס'  חלטהה

, בנושא ימי החופשה, ימי המחלה והשהייה בחוץ לארץ של 15.5.07מיום  וינברגר
 ראש העירייה, כיוון שחבר המועצה אינו נוכח בישיבה. 

 
אתר פסולת והצבת מגרסת פסולת בנייה בשכונת רחובות  –שאילתא  ג.

29.5וח"מ שוקי קרומר מיום ניר -ההולנדית )ח"מ לואיס בר .07.) 
 

אתר פסולת והצבת מגרסת פסולת בנושא:  חנניה וינברגרלהלן השאילתא של מר 
 :בנייה בשכונת רחובות ההולנדית

בימים האחרונים פנו אלינו תושבים המתגוררים בשכונת "רחובות ההולנדית" 
בנייה ובטון. והתלוננו כי עיריית רחובות הציבה בשכונה, מגרסה לגריסת פסולת 

לדברי התושבים, מאז הצבת המגרסה הפך המקום לאתר פסולת בנייה ובאזור 
המגרסה מפוזרת פסולת בנייה המסכנת תושבים המתגוררים באזור ומלכלכת את 

 השכונה. 
 אנו מבקשים לדעת האם המגרסה שהוצבה בשכונה הינה קבועה או זמנית?

דורשים ממך לסלקה לאלתר  במידה והמגרסה הוצבה שם על בסיס קבוע, אנו
באיכות חיים של תושבים מהשכונה ולמצוא לה מקום חלופי שאיננו פוגע 

 המתגוררים בסמוך.
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באם המגרסה הוצבה בשכונת "רחובות ההולנדית" באופן שמני, אנו דורשים 
 מתי מתכוונת העירייה להעביר את המגרסה משם?לדעת 

" אנו מבקשים כי יתבצע ניקוי כאשר המגרסה תוצא משכונת "רחובות ההולנדית
 יסודי של אזור המגרסה והאזור המוביל אליה, מכל פסולת בנייה ולכלוך.

 
: אתר פסולת והצבת מגרסת פסולת להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא

 :בנייה בשכונת רחובות ההולנדית
 בנושא שבנדון הריני להשיב.  28.5.07במענה למכתבם מיום 

ינוע של עיריית רחובות ממוקמת בסמוך לשכונת רחובות לידיעתם, תחנת הש
ההולנדית כחלק מעבודה משותפת של אגף שפ"ע והמשרד לאיכות הסביבה, 

 הוחלט לנקות את השטחים הציבוריים של העיר מפסולת בנייה.
חלקה הגדולה של הפסולת רוכז בסמוך לשכונה שבנדון, הפסולת תיגרס, תנוקה 

 של תחנת השינוע.ותהווה הסוללה האקוסטית 
מיקום המגרסה בסמיכות לשכונת הינו ארעי והיא תועבר משם מיד עם סיום 

 הפרויקט.
ללא ספק, לאחר הקמת הסוללה, ינוקה האזור באופן יסודי למען רווחת תושבי 

 השכונה בפרט והעיר בכלל.
 

ניר -השאילות, גם של לואיס בר 3דרך אגב, כל     עו"ד שוקי פורר:
 ו תשובות בכתב, ראיתם אותן.וקרומר, קיבל

 
לואיס ח"מ  השאילתאמחליטים להוריד מסדר היום את  :07-62-611מס'  חלטהה

, בנושא חלקות אתר פסולת והצבת 29.5.07מיום  ניר וח"מ שוקי קרומר-בר
מגרסת פסולת בנייה בשכונת רחובות ההולנדית, כיוון שחברי המועצה אינם 

 נוכחים בישיבה. 
 

 ת לסדר:הצעו : 3סעיף 
 
)ח"מ  הקמת ועדה שתטפל בנושא האלימות בבתי הספר -הצעה לסדר  א.

 .(12.3.07שמעון קהלני 
 

בנושא: הקמת ועדה  12.3.07להלן הצעה לסדר של מר שמעון קהלני מיום 
 שתטפל בנושא האלימות בבתי הספר:

משיחות שניהלתי עם נציגי ההורים בבתי הספר ברחובות, עולה כי קיימת דאגה 
בה בקשר לביטחון הילדים בבתי הספר וכי מצב החינוך והאלימות בעיר רחובות ר

 מחייב שינוי יסודי.
שנות כהונתך ראש העירייה, פנו אליך גופים עירוניים רבים,  8לאורך כל 

המעורבים בחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי בעירנו, שתעלה את הטיפול בנגע 
ם הרב, הם נדחו שוב ושוב בתשובות האלימות בראש סדר העדיפויות, אך לצער

 של "לך ושוב".
האכזבה ממך, אינה רק נחלתם של הגופים העירוניים והממשלתיים אלא גם ואף 
יותר, הינם של מנהלות בתי הספר, מורים, מחנכים, צוותי החינוך ואנשי 

 יום.  -המקצוע הנוגעים בבעיה זו, יום 
רים העירוני בשיתוף עם מועצת להזכירך, לפני כשנה וחצי פנו אליך ועד ההו

הנוער העירונית והושיטו לך יד וקראו לעיריית רחובות ולקברניטיה, להוביל 
ולכנס פורום משותף של נציגי ההורים, מועצת הנוער העירונית, והגורמים 
המקצועיים הרלוונטיים, לקיים דיון ולמצוא ביחד דרכי פעולה משותפים בנושא 

 ענו מצדך בשבליה, ללא כל התייחסות לבקשתם.החינוך והאלימות בעיר ונ
המצב בבתי הספר בכלל ובעיקר בחטיבות הביניים, אינם כפי שהיו בעבר 
ולמעשה חלה התדרדרות והאלימות גוברת ופוגעת בתלמידים רבים וטובים 
שבאים לבתי הספר בתחושה של פחד. עוד נודע כי הורים רבים מתלוננים על כך 

 וקשר השתיקה בנושא זה, מפחיד ומסוכן. אצל מנהלות בתי הספר 
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לאור פניות ההורים והגופים הממלכתיים והעירוניים בעיר אני מבקש להעלות 
 את הצעתי לסדר בישיבת המועצה הקרובה, כדלהלן:

הקמת ועדה שתטפל בנושא האלימות בבתי הספר מועצת העירייה מחליטה על 
גור האלימות לטווח הקצר בכלל ובחטיבות הביניים בפרט, בניית תכנית למי

והארוך, בניית תכנית למיגור האלימות, שינויים בחינוך לטווח הארוך והצגת 
 תכניות אלו באופן מיידי בפני הציבור. 

 
 הורדה מסדר היום.  -הצעות לסדר. קהלני איננו     עו"ד שוקי פורר:

 
ושא: מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר בנ :07-62-612מס'  חלטהה

מיום שמעון קהלני של ח"מ הקמת ועדה שתטפל בנושא האלימות בבתי הספר, 
 , כיוון שחבר המועצה איננו נוכח. 12.3.07

 
הבעת אי אימון בראש עיריית רחובות, שוקי פורר בעקבות  -הצעה לסדר  ב.

)ח"מ שמעון קהלני ממצאי הדו"ח הקשים והחמורים שמצא מבקר המדינה 
10.5.07). 

 
הבעת אי אימון בראש עיריית בנושא: שמעון קהלני להלן הצעה לסדר של מר 

רחובות, שוקי פורר בעקבות ממצאי הדו"ח הקשים והחמורים שמצא מבקר 
 המדינה:

את התנהלותם של העירייה ושל ראש  בחומרה"משרד מבקר המדינה רואה איפוא 
 העירייה, עו"ד שוקי פורר". כך נכתב בדו"ח המבקר.

 -התקשרויות של העירייה עם מכללת ידע ועם יועצי התקשורת "דנוס  מבדיקת
נווה" עולה, כי בידיעתו של ראש העירייה, עו"ד שוקי פורר, בתמיכתו או 

 ביוזמתו, לפי העניין, העניקה העירייה יחס מועדף לגורמים אלה.
 מכללת "ידע"

ת בביטול המכללה זכתה לקידום האינטרסים שלה בעירייה ואף להטבות הקשורו
חוב בגין צריכת החשמל שצברה במשך חמש שנים )שהיה שווה ערך לדמי 
שכירות ששילמה המכללה לעירייה בגין כשלוש שנות שכירות(. לפי חישוב של 
משרד מבקר המדינה, סכום ההשתתפות של העירייה בהשקעות המכללה היה 

 לפחות. ₪ 232,000
תקופה של כשש וחצי שנים  זאת ועוד, העירייה לא גבתה מן המכללה במשך

מ"ר נוספים  500(, בגין שטח של ₪ 700,000-לשנה )כ 102,105ארנונה בשווי של 
שהחזיקה המכללה ובכך גרמה לאובדן הכנסה לעירייה והתעשרות שלא כדין של 

 המכללה על חשבון הציבור.
פעולות אלו ננקטו בעת שפורר היה נתון לניגוד עניינים, כשנכח בפגישות עם 

נכ"לית המכללה בעוד בנו הוא בעל מניות במכללה ומועסק בה בתפקיד ניהולי מ
בכיר. פורר היה צריך להדיר עצמו מעיסוק בענייני המכללה כמתחייב מהוראות 

 החוק.
עוד מאשים משרד מבקר המדינה את עו"ד שוקי פ ורר, על מחדלה המתמשך של 

וזה עם המכללה, לא העירייה המתבא בכך שבמשך כשמונה שנים מאז נחתם הח
 פעלה לקבלת אישור שר הפנים, כנדרש.

 יועצי תקשורת
התנהלותו של ראש העירייה בכל הנוגע להתקשרות עם יועצי התקשורת, אינה 
עולה בקנה  אחד עם סדרי מינהל תקין. התנהלות זו התבטאה, בין היתר, 

עירייה בעמדתו כי היועצים, שעמם היתה לו היכרות מוקדמות, יועסקו בידי ה
ללא מכרז בניגוד לחוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה ובפנייתו 
ליועץ משפטי חיצוני לצורך קבלת חוות דעת נוספת, שתיתן הכשר להתקשרות 

 עם היועצים ללא מכרז, תוך עקיפת היועצת המשפטית של העירייה.
וקים וכך במכתבו של פורר למנכ"ל משרד הפנים נמצאו פגמים המורים של אי די

 כתב המבקר כי "ראש העירייה לא דייק בפרטי האירועים שסקר במכתבו".
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לדעת משרד מבקר במדינה, הדברים האמורים של ראש העירייה במכתבו עלולים 
ליצור רושם מוטעה, ואין בהם גילוי נאות של כל העובדות הדרושות למתן 

 החלטה בבקשה.
ך הבחירה שקיימה העירייה אינו לטענת מבקר המדינה, פרוטוקול הוועדה בהלי

עולה על דרישת הפסיקה וחסרו בו פרטים מהותיים כמו שמות המתחרים, הרכב 
הוועדה ועיקרי ההחלטות ועולה החשש כי העירייה קיימה את הליך הבחירה רק 

 למראית עין.
 השוק העירוני

ה עוד מצא המבקר כי מצבו התברואתי של השוק העירוני ירוד. זמן רב לא פיקח
העירייה על מצב התברואה בשוק העירוני, ולא אכפה בו את חוקי העזר ואת 

 ההוראות של פקודת בריאות הציבור.
עוד מאשים המבקר את פורר, שמעשים כגון אלה עלולים לפגוע באמון הציבור 
בנבחריו ובמערכת השלטון המקומי בכלל ולקעקע את התשתית עליה מבוססת 

 המערכת השלטונית המדינה.
ן א מון הציבור בעובדי הציבור הוא תנאי הכרחי וחיוני לקיומו של שלטון תקי

ולשמירה על המסגרות החברתיות. השמיר על אמון הציבור הוא איפוא אינטרס 
ציבורי מן המעלה הראשונה, ויש להימנע מכל מעשה הפוגע בתדמית של השירות 

 הציבורי ומערער את אמון הציבור בו.
התקינה של המינהל הציבורי מחייבת, בין השאר, קבלת יתר על כן, פעילותו 

החלטות המבוססת על מידע עובדתי מלא ועל אמות מידה המבטיחות כי 
 האינטרס הציבורי יוגשם באורח מיטבי.

מעשים כגון המעשים שנתגלו בדו"ח זה מעלים חשש ממשי כי האינטרס הציבורי 
 י. עליו מופקדים עובדי הציבור, לא שורת באורח מיטב

לאורך הממצאים הקשים והחמורים שנמצאו בדו"ח מבקר המדינה והביקורת 
הקשה שהטיח המבקר בראש העירייה, שוקי פורר, אני מבקש לקבל את ההחלטה 

 הבאה:
חברי מועצת העירייה מביעים אי אמון בראש העירייה שוקי פורר, בעקבות 

ים וקשים הדו"ח של משרד מבקר המדינה המגלה שורה של ליקויים חמור
בהתנהלותו, המעידים על כך שפורר מעל באמון הציבור, פגע בתקציב העירוני, 
לא דייק בפרטי האירועים, צפצף על החוק, לא פעל עפ"י פקודת העיריות 

 החייבות ובניגוד לחוק.
 

 הורדה מסדר היום. -הצעה לסדר, קהלני איננו     עו"ד שוקי פורר:
  
להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא:  מחליטים :07-62-613מס'  חלטהה

הבעת אי אימון בראש עיריית רחובות, שוקי פורר, בעקבות ממצאי הדו"ח 
, 10.5.07מיום שמעון קהלני של ח"מ , הקשים והחמורים שמצא מבקר המדינה

 כיוון שחבר המועצה איננו נוכח. 
 
)ח"מ  ודהקמת מרכז עירוני להשאלה ומכירת אמצעי לימ –הצעה לסדר  ג.

 .(20.5.07שמעון קהלני  
 

הקמת מרכז עירוני להשאלה בנושא: שמעון קהלני להלן הצעה לסדר של מר 
 :ומכירת אמצעי לימוד

עבור הורים רבים, רכישת חובות וספרי לימוד בתחילת כל שנה, היא משימה 
כספית נכבדה המגיעה למאות רבות של שקלים. להוצאה זו מתווספים סכומים 

 ים כמו: תלבושות, מחברות, תיקים והוצאות שונות אחרות.רבים אחר
זאת ועוד, הורים המחזיקים מספר ילדים בבתי ספר, נאלצים להוציא סכומים 
הגדולים בהרבה לשם מילוי משימה חשובה זו המגיעים לאלפי שקלים כל ילד 
וילד. סכומים אלה, לא תמיד נמצאים בהישג ידם של הורים רבים, עובדה 

בילדים עצמם, בהישגיהם ובהורים שידם אינה משגת למלא את צרכי הפוגעת 
 החינוך העכשוויים.
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הצעתי לסדר היא שעיריית רחובות באמצעות אגף החינוך שלה, תקים מרכז 
 עירוני להשאלה ומכירת אמצעי לימוד. פעילות המרכז תתמקד בתחומים הבאים:

ת של חוברות לימוד העירייה, תנהל רכישה מרוכז -מכירת חובות לימוד . 1
)מתכלות( בתחילת כל שנה. חובות הלימוד ימכרו להורים במחיר הרכישה 

30%המרוכזת, דהיינו בהנחה של  ממחירה בחנות. חוברות אלה משמשות  %-4-
 בעיקר את תלמידי בתי הספר היסודיים.

העירייה תרכוש ספרי לימוד ותשאילם לתלמידים  -השאלת ספרי לימוד . 2
נה. כל הורה יפקיד סכום שווה ערך לשווי הספרים )סדר גודל בתחילת כל ש

לכל תלמיד( בתחילת השנה. סכום זה ישמש כבטוחה להחזר  ₪ 400-500של 
הספר בצורה סבירה בתום השנה. בשנה הבאה יושאל הספר לתלמידים 

 נוספים וכן הלאה.
 העירייה תנהל רכישה מרוכזת של אמצעי לימוד -מכירת אמצעי לימוד . 3

)מחברות, יומנים, תיקים וכו'( לקראת סוף החופש הגדול. אמצעי הלימוד 
ממחירה  40%-30%ימכרו להורים במחיר הרכישה המרוכזת דהיינו בהנחה של 

 בחנות. 
הפעילות הזו יכולה להיות מבוצעת ע"י הנהלת בתי הספר בשיתוף הוועד המקומי 

של העירייה. ועד בית ספר של כל מוסד ומוסד, ומנוהלת ע"י עובדי אגף החינוך 
שיודיע שאינו צריך את הזדקקותו לשירות הזה שהעירייה תספק, לא יקבל אותו 

 עבור תלמידיו.
העירייה תקים ועדת סיוע ייעודית לטובת אותו ציבור הורים שידם אינה משגת 
גם את רכישת הציוד הנדרש בתחילת שנה במחירים המופחתים. ציבור זה יקבל 

עירייה בדמות פריסת תשלומים לאורך שנת הלימודים עבור תמיכה מקופת ה
 צרכי הלימוד שרכש.

 1,500-הערכת עלויות: לצורך הערכת העלויות נניח כי ברחובות לומדים כ
תלמידים. אם נניח כי ההוצאה המשפחתית עבור תלמיד עבור ספרים )בלבד( 

ת המרוכזת , הרי שעלות הרכישה הראשוני₪ 800-ל ₪ 600בתחילת כל שנה בין 
, וכן שווה ערך  ₪של הספרים תעלה לקופת העירייה כמיליון  )עלות חד פעמית(

מזה מידי שנה לצורך אחזקת מלאי הספרים. לעומת זאת, רכישת  20%של 
חוברות הלימוד ואמצעי הלימוד לא יעלו לעירייה דבר, היות וההורים רוכשים 

 ת המוצרים הללו במחיר עלות מלא מידי העירייה.א
מצא, כי שירות חשוב היכול להיות מאורגן ע"י השלטון המקומי לטובת תושבי נ

העיר, יכול לסייע רבות להקלת העומס הכספי הכבד המוטל על התא המשפחתי 
בתחילת כל שנה ויכול בנקל להיות לתועלת בעזרת יוזמה, רצון טוב וארגון 

את התכנית מרכזי בעלו שאינה גבוהה. לאור האמור לעיל, אני מבקש לקבל 
 המוצעת כדלהלן:

מועצת העירייה מחליטה להקים מרכז עירוני להשאלת ומכירת אמצעי לימוד 
 באמצעות אגף החינוך שלה לרווחת התושבים.

 
 הורדה מסדר היום.  -הצעה לסדר, קהלני איננו     עו"ד שוקי פורר:

 
שא: מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר בנו :07-62-614מס'  חלטהה

מיום שמעון קהלני של ח"מ הקמת מרכז עירוני להשאלה ומכירת אמצעי לימוד, 
 , כיוון שחבר המועצה איננו נוכח. 20.5.07

 
התבטאויותיו הקשות של ראש העירייה, פורר יהושע,  -הצעה לסדר  .ד

 .(24.5.07 שמעון קהלני)ח"מ  והתנהגותו הפרועה בישיבות מועצת העירייה
 

הסרת התבטאויותיו הקשות של בנושא: שמעון קהלני של מר להלן הצעה לסדר 
 :ראש העירייה, פורר יהושע, והתנהגותו הפרועה בישיבות מועצת העירייה

בישיבות המועצה ובפורומים אחרים מתבטא ראש העירייה, פורר, כלפי חברי 
 מועצת העירייה, נבחרי ציבור, במילים בוטות ביותר ובאופן פוגע ומזלזל.

ק מהתבטאויותיו: דברי הבל, דברים מטומטמים, מנוול, חנפן, שקרן, בור להלן חל
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 ועם הארץ, טיפש, הדיוט ועוד.
 על האיש הזה, שוקי פורר, אמרו חכמינו: "כל הפוסל במומו פוסל".

ראש העירייה הזה לא יכול לשמש דוגמא לתרבות דיבור, ואם ישנם שניים או 
רוצים להסתופף בצילו של ראש שלושה חברי מועצה שהם חסרי חוט שדרה ו

 העירייה, שיבושם להם.
סביר מאוד להניח, כי השתלחותו של ראש העירייה בחברי מועצת העירייה, 
מתוכננת מראש, אשר כמנהגו אינו בוחל להשתמש באמצעים פסולים, במקום 

 להתמודד מול הבעיות והטיעונים הצודקים של חברי המועצה, נבחרי התושבים.
העגומה, מהווה ראש העירייה מודל לחיקוי שלילי כאשר רגישותו  מול המציעות

כלפי הציבור מתבטאת בהתנשאות ויוהרה מעבר לכל דמיון. רק אדם שהרגישות 
 הקיימת אצלו במינונים אפסיים יכול לרדת לשפל מוסרי חסר תקדים.

אנו חברי מועצת העירייה, נציגי תושבי העיר, איש לא ילמד אותנו תרבות 
. מי שמתנהג אלינו ברשעות, בזלזול ובהתנשאות, רפי שראש העירייה דיבור

 מתנהג, אינו ראוי להמשיך ולכהן החבר מועצה ובטח לא כראש העירייה.
מכתבים מגויסים לא ירתיעו אותנו מלעמוד בחזית הבמה הפוליטית ו אנו נמשיך 

 לשרת את ציבור הבוחרים בכבוד הראוי.
 להלן ההצעה:

ייה מביעים סלידה ושאט נפש מהתנהגותו הבוטה של ראש חברי מועצת העיר
העירייה, פורר, קוראים לו להתנהג בנימוס, לכבד את תושבי העיר ואת חברי 
המועצה המביעים את דעתם עפ"י אמונתם ועפ"י תפישת עולמים, המשרתים את 

 התושבים בכנות וביושר.
 
 מסדר היום. הורדה  -הצעה לסדר, קהלני איננו     ו"ד שוקי פורר:ע
 
מחליטים להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא:  :07-62-615מס'  חלטהה

התבטאויותיו הקשות של ראש העירייה, פורר יהושע, והתנהגותו הפרועה 
, כיוון שחבר 24.5.07מיום שמעון קהלני של ח"מ בישיבות מועצת העירייה, 

 המועצה איננו נוכח. 
 

 .16.5.07מיום  22עדת כספים מס' אישור פרוטוקול ו : 4סעיף 
 

. יש 22אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  - 4סעיף     עו"ד שוקי פורר:
 .22הערות? מי בעד? פה אחד. אושר ועדת כספים מס' 

 
 22לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'  פה אחדמחליטים  :07-62-616מס'  חלטהה

 .16.5.07מיום 
 
 .29.5.07ת כספים מיום אישור פרוטוקול ועד : 5סעיף  

 
. יש הערות? 23מס'  29.5.07אישור ועדת כספים מיום     עו"ד שוקי פורר:

 אין. מי בעד? פה אחד. 
 
 23לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'  פה אחדמחליטים  :07-62-617מס'  חלטהה

 .29.5.07מיום 
 

 .אישור חוזה הקצאת מבנה לעמותת עטרת שלמה : 6סעיף 
 

אישור חוזה הקצאת מבנה לעמותת עטרת שלמה. יש     פורר:עו"ד שוקי 
 הערות? מי בעד? פה אחד, אושר.
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פה אחד לאשר חוזה הקצאת מבנה לעמותת מחליטים  :07-62-618מס'  חלטהה
 עטרת שלמה.

 
 אישור הקצאת מבנה לעמותת שובו. : 7סעיף 

 
.  אישור הקצאת מבנה לעמותת שובו. יש הערות?    עו"ד שוקי פורר: אין

 מי בעד? פה אחד, אושר.
 
  פה אחד לאשר הקצאת מבנה לעמותת שובו.מחליטים  :07-62-619מס'  חלטהה
 

 .אישור הקצאת מבנה לעמותת רוני ושמחי : 8סעיף 
 

אישור הקצאת מבנה לעמותת רוני ושמחי. יש הערות?     עו"ד שוקי פורר:
 מי בעד? אושר פה אחד.

 
פה אחד לאשר הקצאת מבנה לעמותת רוני ם מחליטי :07-62-620מס'  חלטהה

 ושמחי.
 

 אישור הקצאת מבנה לעמותת בית כנסת "שלום ורעות". : 9סעיף 
 

אישור הקצאת מבנה לעמותת בית כנסת "שלום     עו"ד שוקי פורר:
 ורעות". יש הערות? אין. מי בעד? כולם, פה אחד. 

 
בנה לעמותת בית פה אחד אישור הקצאת ממחליטים  :07-62-621מס'  חלטהה

 כנסת "שלום ורעות".
 

הסכם עם חברת רקטל ופיתוח בע"מ למכירת מגרש ברחוב אישור   :10סעיף 
 .3705/255בגו"ח  5אברבנאל 

 
אישור הסכם חברת רקטל למכירת מגרש ברחוב     עו"ד שוקי פורר:

 . יש הערות? אין. מי בעד? כולם, פה אחד, אושר.5אברבנאל 
 
פה אחד לאשר הסכם עם חברת רקטל ופיתוח מחליטים  :07-62-622מס'  חלטהה

 .3705/255בגו"ח  5בנאל רבע"מ למכירת מגרש ברחוב אב
 

 כהן אתי, עוקשי עודד, מרזייב אברהם. בקשת היתר עבודת חוץ ל: : 11סעיף 
 

 -כלל באופןבקשת היתר עבודה. אנחנו מאשרים בדרך     עו"ד שוקי פורר:
 עוד שם. יש  עו"ד תמיר פינשטיין:

 כהן אתי, עוקשי עודד, מרזייב אברהם ונוני גיא.     עו"ד שוקי פורר:
 נתנאל ישראל.  עו"ד תמיר פינשטיין:

ונתנאל ישראל. הדברים האלה, אני מזכיר לכם,     עו"ד שוקי פורר:
 נבדקים ע"י מנכ"ל העירייה ומנהל מחלקת כוח אדם. 

 
ת היתר עבודת חוץ ל: כהן אתי, פה אחד בקשמחליטים  :07-62-623מס'  חלטהה

 עוקשי עודד, מרזייב אברהם, נוני גיא ונתנאל ישראל.
 

 אישור הסמכתו של עמוס שגב כפקח עירוני. : 12סעיף 
 
  פה אחד הסמכתו של עמוס שגב כפקח עירוני.מחליטים  :07-62-624מס'  חלטהה
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 היום(.אישור הסמכתו של נתי יוסף כפקח עירוני )מחוץ לסדר  : 13סעיף 

 
אישור הסמכתו של נתי יוסף כפקח בנייה. אין הערות.     עו"ד שוקי פורר:

 אושר פה אחד, תודה רבה לכם. 
 
  פה אחד הסמכתו של נתי יוסף כפקח בנייה.מחליטים  :07-62-625מס'  חלטהה
 

 הישיבה נעולה.     עו"ד שוקי פורר:
 
 

 .20:10הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
 


