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 עיריית רחובות

 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 02:19בשעה  2007/03/07 י"ז באדר תשס"ז, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

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

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

ח"מ  ניר,-ח"מ רחמים מלול, ח"מ לואיס בר ,משנה לרה"ע

ח"מ איליה  ,ח"מ שמעון קהלני, ח"מ אבאי זאודה ,שאול ליבי

ח"מ חנניה  ,ח"מ אורלי אברהמי, ח"מ אבנר אקוע דז'נשוילי,

 .שוקי קרומרח"מ ח"מ יפים זאיקה,  ,ח"מ אהרון בר, וינברגר

 

מהנדס  -, ישראל בן ישראל יועצת משפטית -מיכל דגן עו"ד  :נוכחים

 -גזברית העירייה, עו"ד רועי בר  -העירייה, דניאלה ליבי 

 יועץ משפטי.

 

ח"מ עו"ד  ח"מ שטאובר אריה, סגן רה"ע, -ח"מ שמעון מלכה  :חסרים

 .ח"מ חיים אברהם יעקב בוטניק, ח"מ משה מלמד,
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 סדר היום:

 .53אישור פרוטוקול מועצה מס' *  .1

 .58אישור פרוטוקול מועצה מס' * 

 ות לסדר:הצע .2

-הצטרפות לרשת ערים בריאות בישראל )ח"מ לואיס בר -א. הצעה לסדר 

 .4.9.06ניר + שוקי קרומר מיום 

אכיפפת החוק והסדר כלפי בעלי מסעדות ובתי קפה,  -הצעה לסדר  ב.

.10.9.06שהשתלטו על המדרכות ברח' הרצל )חמ" שמעון קהלני מיום  ) 

)ח"מ שמעון קהלני מיום  בניית שוק עירוני חדש -הצעה לסדר  ג.

10.9.06. ) 

הפסקת ההתקשרות עם עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי  -הצעה לסדר  ד.

החיצוני לראש העירייה בנושא תכנון ובנייה, ובמקביל לחזק את 

המחלקה המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים )ח"מ שמעון 

.10.9.06קהלני מיום  ) 

 שאילתות: .3

ות העירייה מדו"חות חנייה וגרירה )ח"מ חנניה וינברגר הכנס -א. שאילתא 

(. )עקב מורכבות הנושא המצריך בדיקה בהנח"ש של 20.2.07מיום 

.  העירייה תינתן תשובה בישיבת המועצה הבאה(

 .3703גוש  944הסכם תרומה לגן ציבורי חלקה  .4

 .3705בגוש  190הסכם תרומה חלקה  .5

 .2006אישור תמיכת מינהל הספורט לשנת  .6

 אישור נוהל תמיכות ומענקים.  .7

בקשת היתר עבודה נוספת ל: עמר דוד, קרווה אילן, שרעבי אסף, ארזיאן  .8

 יחזקאל. 
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 החלטות המועצה

 2007/03/07 מיום 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 

מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת  
 .53המועצה מס' 

 :07-59-576מס'  החלטה

פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת  מחליטים 
 .58המועצה מס' 

 :07-59-577מס'  החלטה

נמנע( להוריד  2נגד,  1בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) 
מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא: אכיפת החוק 
והסדר כלפי אותם בעלי מסעדות ובתי קפה, 
שהשתלטו על המדרכות ברח' הרצל, של ח"מ שמעון 

 . 10.9.06קהלני מיום 

 :07-59-578מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא:  
בניית שוק עירוני חדש של ח"מ שמעון קהלני מיום 

כי ההצעה עצמה היא מיותרת . יש לציין, 10.9.06
 מכיוון שהיא אושרה וכבר נמצאת בוועדה המחוזית.

 :07-59-579מס'  החלטה

נגד( להוריד מסדר  4בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) 
היום את ההצעה לסדר בנושא: הפסקת ההתקשרות 
עם עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי החיצוני לראש 
העירייה בנושא תכנון ובנייה, ובמקביל לחזק את 
המחלק המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים 

 . 10.9.06נוספים של ח"מ שמעון קהלני מיום 

 :07-59-580מס'  החלטה

רכבות הנושא המצריך בדיקה בהנח"ש של עקב מו 
 .העירייה, תינתן תשובה בישיבת המועצה הבאה

 :07-59-581מס'  החלטה

נמנע( לאשר  1נגד,  3בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) 
 3703גוש  944הסכם תרומה לגן ציבורי חלקה 

 :07-59-582מס'  החלטה

ר נמנע( לאש 1נגד,  3בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) 
 .3705בגוש  190הסכם תרומה חלקה 

 :07-59-583מס'  החלטה

הקמת מגרש משולב בדרך מחליטים פה אחד לאשר  
 -. משרד המדע והספורט ₪ 450,000ירושלים בסך 

 .₪ 150,000 -, השתתפות העירייה ₪ 300,000

 :07-59-584מס'  החלטה

נמנע( לקבל  1נגד,  4בעד,  8מחליטים ברוב קולות ) 
תו של מנחם קליין לגבי הרכב ועדת מענקים את הצע

יו"ר, אבאי זאודה,  -ותמיכות כדלהלן: רחמים מלול 
זוהר בלום, מרה קנבל, אהרון בר, אבנר אקוע, 

 ניר, חנניה וינברגר. -שמעון קהלני, לואיס בר

 :07-59-585מס'  החלטה

נגד( לאשר את  1בעד,  10מחליטים ברוב קולות ) 
-שהסכומים שננקבו לגבי תתהתבחינים בכפוף לכך 

סעיפי תקציב התמיכות ניתנים לשינוי, אם וכאשר 
ימצאו עוד סעיפי תקצוב ישיר שלא נלקחו בחשבון 

 2007במסגרת התקציב הנוכחי. התבחינים הם לשנת 
מועצה ישיבת בלבד ויכולים להשתנות בהחלטת 

 אחרת. 

 

 :07-59-586מס'  החלטה

עבודה נוספת  מחליטים פה אחד לאשר בקשת היתר 
ל: עמר דוד, קרווה אילן, שרעבי אסף וארזיאן 

 :07-59-587מס'  החלטה
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 החלטות המועצה

 2007/03/07 מיום 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 יחזקאל. 

מחליטים פה אחד למנות כחברים בהנהלת מועצת  
עובדי העירייה: חנניה קורש,  3איגוד כיבוי אש את 

 זורי שעובי וציון סיוון.

 :07-59-588מס'  החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ין מס'  -עיריית רחובות   07.03.2007 מתאריך 59ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 

5 

 . 59רבותיי, אני פותח את ישיבת המועצה מס'     :עו"ד שוקי פורר
 

 אישור פרוטוקולים. : 1סעיף 
 .53א. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס'  

 
על סדר היום, אישור פרוטוקולים. בטעות נכתב פה     עו"ד שוקי פורר:

רומר ביקש לעכב שחבר המועצה ק 53, מדובר בפרוטוקול מס' 54פרוטוקול מס' 
 כבר אישרנו. 54 אישרנו כבר, נכון? 54את אישורו בישיבה הקודמת. 

 ? 53או  54אז מה שהוגש לנו זה   :שמעון קהלני
או  53רגע, אבל הפרוטוקול שנמסר לחברים מספרו     עו"ד שוקי פורר:

 אישרנו כבר, נכון?  6.12-מה 54? את 54
רך להתייחס אליו כי הוא אושר שבפניכם אין צו 54    עו"ד שוקי פורר:

, שקרומר ביקש לחכות עם האישור שלו, מובא היום לאישור 53כבר במועצה. 
 המועצה. 

מכיוון שרק לי ולך יש את הנוסח אז ככה. תראה, אני     :שוקי קרומר
יותר  ברוחרוצה עכשיו כאן, שוקי, רק עברתי עליו וסה"כ הוא בסדר, בגדול. אני 

שאילן אמר לך את מה כדבר אחד: לך להגיד  ,ות ולחץ וכו'רגועה, אז היה צעק
לא התנגדנו שייצא החוצה כי היה מגיע לו. מצד  .שהוא אמר לך, אנחנו התנגדנו

עזוב אותנו, הוא דיבר  ','אתם מובלים ע"י עורך לוח ,שני, כשאתה קורא לו
ש לינו, זה כאילו שנניח היינו אומרים אתם מובלים, קוראים לך במקום ראא

 העיר נניח 'מנהל המשק'. 
אני  מהאני החסכן של העירייה. אני החסכן כאן,     עו"ד שוקי פורר:

 עושה? מה, אין לו לוח מודעות? מה יש לו, עיתון? אתה מצחיק. 
ני מציע שתקשיב לי, אל תפריע לי, תגיד אחר שוקי, א    :שוקי קרומר

סדר לכעוס, זה בסדר לא כך מה שאתה רוצה, לא הפרעתי לך. אני חושב, שזה ב
לדבר איתי, הכל בסדר. אבל אני אומר, אם אתה רוצה שלפחות כאן בישיבה 
הזאת, לפחות אני משתדל, אני מדבר על עצמי. אני יכול להתנגד לך, אני יכול 

כלך את האווירה. אז אם אתה מוציא אותו, ללהגיד הרבה דברים, משתדל לא ל
תה קורא לו שם 'עורך לוח' ואחר כך אתה זה בצדק שאתה מוציא אותו. אבל כשא

' וכו'  יש סיכוי שתקבל את אותה תוצאה. אז תשמור על  -גם נותן לו שם 'סחטן
קור רוח, אל תקרא לו ככה. הוא לא קרא לך 'מנכ"ל העירייה' ולא 'מנהל 
הפיקודים של העירייה'. אתה ראש העירייה, ולכן אני מבקש פשוט בנושא הזה, 

 קור רוח לא יזיק לך.  - אתה ראש העירייה
טוב, מכיוון שאנחנו ברוח של מתן עצות, אז אני מציע     עו"ד שוקי פורר:

שלוש -לך למצוא להגן על אנשים אחרים, ולא על אנשים שמפיצים במשך שנתיים
 so -את דיבתה של רחובות רעה, וקוראים לרחובות 'עיר המדע והשחיתויות' ב

called ך ורק השמצות. אלא תילחם בזה קצת כחבר עיתון שלהם ומפרסמים א
מועצה, כמי שאיכפת לו  מהעיר הזאת, כמי שרוצה שהתדמית של העיר הזאת 
תהיה קצת יותר טובה, שגם יוכלו למכור דירות קבלנים בעיר הזאת ואנשים ירצו 

ליו. אז זו העצה שלי אליך. אתה נתת לי עצה, נתתי לך עלבוא אליה ולא לסנגר 
אישרנו  54. 53קדם בסדר היום. אנחנו מאשרים את פרוטוקול מס' עצה. בואו נת

 כבר. 
 . 56, 55, 54    :חנניה וינברגר

לפי בקשת קרומר, והוא נתן אישור  53-כן, חזרנו ל    עו"ד שוקי פורר:
 לאשר אותו. 

 
מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה  :07-59-576מס'  חלטהה

 .53מס' 
 

 .58ר פרוטוקול מישיבת מועצה מס' ב. אישו 
 

 . 58עכשיו אנחנו הולכים הלאה, לפרוטוקול מס'     עו"ד שוקי פורר:
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 . 54רגע, אבל אנחנו קיבלנו     :חנניה וינברגר
 ר לישיבות, חנניה. חאושר, אתה מא 54אבל     עו"ד שוקי פורר:

 פעם אחרת תיכנס בזמן.   :שמעון קהלני
, 53ברנו שהוא נשלח בטעות. היה צריך להישלח הס    עו"ד שוקי פורר:

שאושר כבר. אם יש לך הערות הן לא רלוונטיות, כי הוא אושר כבר.  54נשלח 
 . 58אנחנו בפרוטוקול ישיבת מועצה מס' אושר בישיבה הקודמת. 

 יש לי איזושהי הערה קטנה.   :שמעון קהלני
 קהלני ביקש.     עו"ד שוקי פורר:

 קרה? מה   :שמעון קהלני
 הוא שואל למה אני נותן לך רשות דיבור?     עו"ד שוקי פורר:

 תן לו, אני אחריו.   :שמעון קהלני
אחרי שאתה מנשק את הדובר שלי, אני לא יכול שלא     עו"ד שוקי פורר:

 לתת לך. 
 בחייך, מה רע לנשק דובר?   :שמעון קהלני

 אני לא ראיתי.     :חנניה וינברגר
 ע, שזה לא יהיה הטרדה מינית. רג   שאול ליבי:

יכול להיות שהוא צריך לחפש עבודה, אני רואה שהוא     עו"ד שוקי פורר:
 מתנשק עם קהלני. 

אנשים פוחדים היום להתקרב אלי, אז אני דוחף אותם   :שמעון קהלני
 בכוח. 

 שזה לא יהיה הטרדה מינית.     עו"ד שוקי פורר:
 של רמון.  שלא ילך בדרכו    :חנניה וינברגר

טוב חברים, הטרדה מינית זה דבר עדין, אז לא נדבר     עו"ד שוקי פורר:
 על זה. בבקשה, קהלני. 

אני בישיבה הקודמת העליתי את הנושא של רשת   :שמעון קהלני
חוויות. אני גם בירכתי את ראש העירייה שהוא הסכים לקבל את ההצעה שלי 

היתה ההחלטה ולהזכיר לך שוקי מה ככתבה וכלשונה. אני רוצה לומר לכם מה 
 אתה אמרת, לא אני אמרתי את זה. 

 ? 58בפרוטוקול     עו"ד שוקי פורר:
 כן.   :שמעון קהלני

 באיזה עמ'?     עו"ד שוקי פורר:
. אתה אמרת: "הוחלט לדחות את ההצעה 13בעמ'   :שמעון קהלני

אומר שזה  לסדר" לדחות משמעה לא להסיר אותה ולא לקבל אותה. לדחות זה
"לדחות את ההצעה לסדר של ח"מ שמעון קהלני יובא כאן לדיון נוסף בהצבעה. 

, בנושא: הגשת דו"ח שנתי ומאזן כספי של רשת חוויות לחברי 28.05.06מיום 
מועצת העיר, לאחת מישיבות המועצה הקרובות ולקיים דיון מקיף בנוכחות 

. חוויות והתקציב כולו"מנכ"ל רשת חוויות, כולל מצגת על כל פעילות רשת 
באמת היתה רוח טובה שזה מה שייעשה. לא עברו מספר ימים, והנה התקבלו 
טלפונים, מכתבים, עניינים, לבוא משהו למעלה, לבד, בודד, לא בזמן שלי. אני 
איש עובד, אני לא פנסיונר ולא עובד בעירייה. עם כל הכבוד, ישיבות מועצה 

הוחלט ואתה אמרת שזה יובא במועצת העיר. , כך זה 19:00מתחילות פה בשעה 
אז למה זה צריך להיעשות בסגנון הזה. אני גם כתבתי לך מכתב בעניין הזה, 
שוקי, ואמרתי לך 'אני לא מגיע לישיבה הזאת, אני מבקש לקיים את החלטת 
המועצה'. זה אומר, קודם כל לקבל דו"ח. מה שקיבלתי דו"ח, זה לא הדו"ח לא 

. דבר נוסף, ביקשת לקבל את דו"ח ועדת ביקורת ש של התקציב, לא ש ל המאזן
בלבד. אם אנחנו  2007, אז כל מה שמתייחסים פה זה לשנת 2005-ו 2006שנת 

כבר מדברים פה על הליך של רוח טובה וקבלת ההחלטה, אני מבקש לקיים אותה 
 ככתבה וכלשונה. 
נו לישיבת אני, עפ"י בקשת חברי מועצה, לא חיכי    עו"ד שוקי פורר:

מועצה, אלא קיימנו דיון מיוחד בחדר הישיבות בקומה השישית בנוחיות רבה. 
 . 18:00הוזמנו כל חברי המועצה לא בבוקר, אלא אחר הצהריים לשעה 

 . 17:30שעה   :שמעון קהלני
הדיון עוד לא התחיל.  18:00, אם מישהו היה בא 17:30    עו"ד שוקי פורר:
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היא לגיטימית עפ"י כל פקודת  18:00, שעה 18:00אתם יכולים להגיע בשעה 
היא שעה לגיטימית, עובדה שהרבה מאוד חברי מועצה  18:00העיריות. שעה 

הגיעו. קיבלו דיווח מלא עם מצגת, המצגת עומדת לרשותך, גם הדו"חות עומדים 
לרשותך. אתה יכול לקרוא אותם, אתה יכול להעיר עליהם הערות. אתה גם היית 

ועצת המנהלים של הגוף הזה, אתה יודע על מה מדובר, ואני לא פעם חבר מ
 רואה שום בעיה בזה. 

אבל למה זה לא הובא למועצת העירייה? למה זה צריך   :שמעון קהלני
 -להיעשות

זה הובא למועצת העירייה, להרכב מועצת העירייה. זה     עו"ד שוקי פורר:
 רות לפרוטוקול? לא נושא לדיון כאן במועצה. טוב, יש לך עוד הע

 אני מבקש לקיים את ההחלטה.   :שמעון קהלני
 בסדר, אתה מבקש ואני לא רוצה לקיים את ההחלטה.     עו"ד שוקי פורר:

 אתה לא רוצה לקיים את ההחלטה?   :שמעון קהלני
 לא, אני חושב שקיימתי אותה כלשונה.     עו"ד שוקי פורר:

בל דו"חות לא קיבלנו. איך קיימת את ההחלטה? א  :שמעון קהלני
 אתה קראת בכלל את המסמך שלי? 

 קהלני, אני לא קורא את המסמכים.     עו"ד שוקי פורר:
אבל שוקי, באמת, אתה מצד אחד בא וברוח טובה   :שמעון קהלני

מוכן לקבל את ההצעה לסדר, ומצד שני אתה עושה הפוך. למה לעשות אומר אני 
 את זה? 

אמרתי שם, בישיבה, אם אתה רוצה לדייק: אז אני אני     עו"ד שוקי פורר:
 אקרא לך מה שאני אמרתי. 

 כן.   :שמעון קהלני
אמרתי: לפי יוזמתו של חבר המועצה מלול, אנחנו     עו"ד שוקי פורר:

היינו אמורים לקיים כבר לפני חודש ויותר דיון בתקציב רשת חוויות וההנהלה 
ולא הסתייע בידינו. עכשיו נעשה את  ולא נסתייע בידינו. היום הוא ביקש שוב

 זה יחד עם כל חברי המועצה. 
 זה לא קשור בכלל להצעה לסדר שלי.   :שמעון קהלני

 קהלני, הבנתי אותך. יש לך עוד הערות לפרוטוקול?     עו"ד שוקי פורר:
לא, זו ההערה היחידה, ואני מבקש לקיים את   :שמעון קהלני

 ההחלטה. 
 . 58ני מבין שאנחנו מדברים על פרוטוקול א    :חנניה וינברגר

 אתה מבין נכון.     עו"ד שוקי פורר:
, 9יפה, סוף כל סוף אתה מאשר שהבנתי נכון. לעמ'     :חנניה וינברגר

בנושא שביקשתי מסמכים ואני נעניתי שהצעתי מה שהצעתי מכיוון שלא קיבלתי 
לטה. ומהי את המסמכים, על כן שם, בהתאם למה שהוצהר חסרה פה ההח

ההחלטה? אם מחליטים שעל מנכ"ל העירייה מוטלת החובה להמציא לי את 
 המסמכים המבוקשים כחוק. הדבר הזה חסר. 

 איפה ההחלטה?     עו"ד שוקי פורר:
, בסוף צריכה לבוא החלטה, לא רק להוריד 9בעמ'     :חנניה וינברגר

ני גם נימקתי את זה מסדר היום. זה הרי אני הסכמתי מרצוני, אין לי בעיה. א
 מפורשות. 

 מה אתה רוצה? שזו תהיה החלטת המועצה?     עו"ד שוקי פורר:
 ודאי.     :חנניה וינברגר

 שמה?     עו"ד שוקי פורר:
 שחייבים להמציא את המסמכים.     :חנניה וינברגר

אבל חייבים להמציא לך את המסמכים בלי החלטת     עו"ד שוקי פורר:
 ך לכתוב? מועצה, למה צרי

 אבל עובדה שלא ממציאים.     :חנניה וינברגר
 זה סיפור אחר.     עו"ד שוקי פורר:

 -ישנו פה עו"ד רועי בר    :חנניה וינברגר
שנייה, וינברגר, תקשיב. לא צריכים לכתוב את זה     עו"ד שוקי פורר:

 בהחלטת המועצה. 
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 אבל צריך לקיים את זה?     :חנניה וינברגר
 אתה תקבל.  -את אותם מסמכים שאתה זכאי לקבל     פורר: עו"ד שוקי

 יפה, אז למה אני לא מקבל?     :חנניה וינברגר
 זה סיפור אחר, זה לא שייך לפרוטוקול?     עו"ד שוקי פורר:

,     :חנניה וינברגר אבל זאת ההחלטה, זאת התוצאה וההחלטה של הדיון
 והדבר הזה לא מקוים.

ינברגר, היתה הצעה לסדר שלך. ההצעה שלך הוסרה ו    עו"ד שוקי פורר:
 מסדר היום ברוב דעות של החברים. 

 לא, כי אני הורדתי אותה.     :חנניה וינברגר
אתה הורדת, לא חשוב. כתוב פה 'הוחלט להוריד מסדר     עו"ד שוקי פורר:

 היום את ההצעה'. 
לא איכפת על זה אני אומר שזה גם לא מדויק, אבל     :חנניה וינברגר

 לי. 
אתה צריך לקבל מסמכים, אבל זה לא שייך להחלטה.     עו"ד שוקי פורר:

 מה, אתה רוצה שהמועצה עכשיו תחליט שאתה צריך לקבל מסמכים?
 אבל למה לא מקוים?     :חנניה וינברגר

 אבל זה עניין מנהלי, זה לא עניין של המועצה.     עו"ד שוקי פורר:
ה, אני צריך ללכת בהליך משפטי לחייב את סליח    :חנניה וינברגר

העירייה שתמציא לי את מה שהיא חייבת לפי חוק? הפנו אותי לגזברית להמציא 
 .'  לי דו"חות, היא אומרת 'זה לא אצלי

המנכ"ל בחופשה, ראש הלשכה שלי יטפל בזה. כל     עו"ד שוקי פורר:
 תקבל.  -מסמך שאתה רוצה לקבל 

 יפה.     :חנניה וינברגר
 מה עוד?     עו"ד שוקי פורר:

 אני מקווה שהמילים ברורות.     :חנניה וינברגר
 כן, זה נרשם בפרוטוקול.     עו"ד שוקי פורר:

 וההחלטה חד משמעית.     :חנניה וינברגר
 רוצה החלטה של המועצה על זה? לא צריך.     עו"ד שוקי פורר:

היום שלי הכשרתם טוב, אותו הדבר בהצעה לסדר     :חנניה וינברגר
מדובר, ואתה מציע את זה וכל  11המקצועית של פקחי אגף התנועה. בעמ' 

הכבוד, שפונים למנכ"ל שהוא יבחן באופן יסודי את דרך הכשרתם של הפקחים 
', והדבר טעון החלטה. כי מדוע? הסעיף הזה נשאר ללא שום החלטה והכוונה  וכו

את פקחי התנועה. כי להערכתי,  משמעית, שיהיה גורם מקצועי שידריך-היא חד
ישנם עשרות מקרים שאנשים מקבלים דו"ח שלא כדין, בניגוד לחוק. כי הפקחים 

 אינם יודעים מה בדיוק עליהם לעשות. 
אנחנו נראה את זה בהמשך בכמה הצעות שהוצעו     עו"ד שוקי פורר:

סדר היום לסדר היום ושאינן ממן העניין. ניהול העירייה איננו עניין להצעות ל
במועצה. לכן, אין ערך להחלטות האלה ואין ערך להצעות האלה. מי שיש לו 

 -הצעות שקשורות למינהל העירייה
 אז אולי כל ישיבות המועצה הן מיותרות?     :חנניה וינברגר

 זה אתה אומר, אני לא אמרתי את זה.     עו"ד שוקי פורר:
 -לא כי    :חנניה וינברגר

אבל אתה אומר את זה. למה אתה אומר לי 'אולי'? אם     עו"ד שוקי פורר:
 זו דעתך, תגיד אותה, אני אומר לך את דעתי אז תקשיב רגע. 

 לא, זו המשמעות של הדברים.     :חנניה וינברגר
 -אדוני לא מבין את מילותיי. מילותיי אומרות במפורש    עו"ד שוקי פורר:

 טפס כל כך גבוה. אני לא חושב שצריכים ל    :חנניה וינברגר
וינברגר, אתה מפריע לי באמצע הדברים שלי, ואני     עו"ד שוקי פורר:

 מבקש את סליחתך. 
 נדמה לי שאתה נתת לי רשות דיבור.     :חנניה וינברגר

 אני משיב לך.  -אני משיב לך. שאלת אותי     עו"ד שוקי פורר:
 אז לא תוך כדי דיבור.     :חנניה וינברגר

 לא אשיב לך.     פורר: עו"ד שוקי
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 אני לא חושב שאתה צודק, שוקי. עם כל הכבוד.   :שמעון קהלני
 הפסקתי, בבקשה וינברגר.     עו"ד שוקי פורר:

לא, באמת, עם כל הכבוד ישיבות מועצת עירייה זו   :שמעון קהלני
 הבמה. 

שמעון, תרשה לי, אני לא התערבתי בנושאים שלך.     :חנניה וינברגר
 כיתה א' אני עולה לכיתה ב' ו אנסח את דבריי. לי, אני אסתדר, גמרתי תרשה 

אבל דווקא בנושא הזה יש לי משהו להגיד, אבל אני   :שמעון קהלני
 נותן לך את רשות הדיבור, בבקשה. 

 אין תיאום בין חברי האופוזיציה.   רחמים מלול:
 אנחנו מצטרפים לקואליציה שלך.     :חנניה וינברגר

 שהיא לא יותר גרועה מהתיאום בקואליציה.   ניר:-ברלואיס 
 יפה אמרת, לואיס.   רחמים מלול:

אני חושב, הריבון והמוסד העליון הוא מועצת העיר.     :חנניה וינברגר
 לצורך זה הם נבחרו. 

 איזה ריבון? לקחו מאיתנו את כל הסמכויות.   רחמים מלול:
 מה נשאר לנו?    שאול ליבי:

 לא מענקים, לא השקעות קרקע.   רחמים מלול:
 לא מכרזים.     :חנניה וינברגר
 לא מכרזים. ריבון הוא ריבונו של עולם.   רחמים מלול:

 חנניה, הכל ועדות מקצועיות.    שאול ליבי:
 הכל ועדות מקצועיות.   רחמים מלול:

 כן חנניה, אנחנו הריבון. אוי לנו אם אנחנו הריבון.     עו"ד שוקי פורר:
זה גם נכון. זה אתה יודע שאמרתי לא פעם. במועצה     :נניה וינברגרח

 הבאה יהיה עוד יותר טוב, במרכאות. 
 יהיה הרבה יותר טוב.     עו"ד שוקי פורר:

לכן אני מבקש שאותם דברים שמוחלטים פה מעבר     :חנניה וינברגר
 לחוק יקוימו. 

 קול? בסדר. מה ההערה הבאה לפרוטו    עו"ד שוקי פורר:
 זה הומור, שוקי, זה הומור.   רחמים מלול:

 מה?     עו"ד שוקי פורר:
 תיקחו את זה בהומור.   רחמים מלול:

אני אגיד לך מה קורה לי, רחמים. אפילו מעיין ההומור     עו"ד שוקי פורר:
 -שלי

 יבש.     :חנניה וינברגר
 חות. אבל אנחנו בחודש אדר, תגמור את חודש אדר לפ   שאול ליבי:

 אני אשתדל.     עו"ד שוקי פורר:
 אתה תיתן לי להעלות אותו, לא?   ניר:-לואיס בר

זה גם לא הצחיק אותי, אבל מה אני אעשה? אבל אני     עו"ד שוקי פורר:
 אתן לך להעלות את זה אם תרצה, לואיס, אין בעיה. 

 בקשר לפרוטוקול ועדת נכסים.    :חנניה וינברגר
 איזה עמ'?    עו"ד שוקי פורר:

. שחייבים לנתח את ההחלטה במלואה מה 28-27עמ'     :חנניה וינברגר
שחנניה הציע ולא רק לאשר באופן סתמי כי הושמעו הערות חשובות בדיון 
וצריכים לכלול אותן במסגרת ההחלטה. אז לא איכפת לי אם זה יהיה לפעם 

 -הבאה, אבל
תייחס. מה שאני מציע, טוב, אני לא יכול כעת לה    עו"ד שוקי פורר:

חנניה, אם אתה חושב שצריך לנסח את ההחלטה הזאת אחרת, אנא תגיד לי איך 
 אתה חושב שצריך. 

 קיבלתי.     :חנניה וינברגר
 מה עוד?     עו"ד שוקי פורר:

 סוף פסוק.     :חנניה וינברגר
תודה. יש עוד הערות לפרוטוקול הזה? אם אין, אז     עו"ד שוקי פורר:

 . 58נו מאשרים את פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מס' אנח
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מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה  :07-59-577מס'  חלטהה

 .58מס' 
 

הצעות, אבל  4הולכים להצעות לסדר היום. יש לנו     עו"ד שוקי פורר:
 לפני כן חבר המועצה בר ניר רוצה להציג הצעה ברוח חודש אדר. 

 כן, שוקי ואני הצענו הצעה.   ניר:-רלואיס ב
 זה מופיע בסדר היום?     :חנניה וינברגר

 -זה לא מופיע, זה מחוץ לסדר היום, ואם לא תרצו    עו"ד שוקי פורר:
 אבל זה טעון אישור של כל החברים, לא?     :חנניה וינברגר

 אתה לא מסכים, חנניה?     עו"ד שוקי פורר:
ים, כי הוא יודע. זאת אומרת, הוא לא יודע הוא מסכ  ניר:-לואיס בר

את תוכנו. זה רק לכבוד פורים, אתם לא קיבלתם העתק כי זה סקופ ואני רוצה 
 רגע להקריא אותו. 

 רגע, אתה הופך את ישיבת המועצה לפורים?     :חנניה וינברגר
אני רוצה להגיד לך משהו. לאור מה שהיה פה     עו"ד שוקי פורר:
זו הולכת להיות הצעה  -ת, חנניה, וגם אולי בישיבה הזאת בישיבות קודמו

 רצינית מאוד. בבקשה, לא מצחיקה בכלל. 
 אני רוצה להקריא, אתה מרשה לי?  ניר:-לואיס בר

אנחנו צריכים לאשר לך להעלות הצעה בלי שזה אבל   רחמים מלול:
 יהיה בסדר היום. 

 בבקשה.   ניר:-לואיס בר
 אפשרתי לו. אני     עו"ד שוקי פורר:

 -לכן, תן לנו לפחות את ה  רחמים מלול:
 הוא יקריא את כולה.     עו"ד שוקי פורר:

 זו הצעה לסדר תרתי משמע על חנניה וינברגר. בסדר?   ניר:-לואיס בר
 אבל בתנאי שיהיה על זה דיון.   רחמים מלול:

 אין בעיה.   ניר:-לואיס בר
 יהיה, יהיה דיון.     עו"ד שוקי פורר:

 אני אקריא את ההצעה לסדר.   ניר:-לואיס בר
 יכול להיות שהאופוזיציה תוריד את זה מסדר היום.     עו"ד שוקי פורר:

רגע, אם כך היו"ר צריך להיות רב של פורים. זה לא     :חנניה וינברגר
 יכול להיות ככה רגיל. 

 חנניה, זה עליך.   ניר:-לואיס בר
 עלי?     :חנניה וינברגר

 כן, אתה יודע שזה עליך.   ניר:-ברלואיס 
 אני אצא החוצה.     :חנניה וינברגר

. ברוח חג 1לא, אתה תישאר פה ואתה תשמע.   ניר:-לואיס בר
הפורים, סיעת מרץ יחד, הדוגלת כי גם בעשייה הציבורית יש מקום להומור, 
זו לדיון מיוחד מחוץ לסדר היום, בישיבת  מציעה להביא באופן חריג הצעה 

להלן.  07.03.07ועצה הקרובה הבאה עלינו בלית ברירה בי"ז באדר, התשס"ז, המ
. מתוך הכרה בפעלתנותו של ותיק החברים, ידידנו כבוד החבר מר חנניה 2

 וינברגר אנו מציעים שמועצת העיר תדחה את ההצעה הבאה. 
, 'זקן  -רגע, רגע, אני מבקש לתקן     עו"ד שוקי פורר: לא 'ותיק החברים'

 רים'. החב
 ותיק זה אתה, לא רחמים? נכון?     :חנניה וינברגר

מועצת העיר מבקשת ממר וינברגר להגיש לחברי   ניר:-לואיס בר
המועצה ועובדי העירייה דו"ח כדלהלן: דו"ח הכולל טבלה של כל המסמכים 
שנכתבו ע"י מר וינברגר מאז חברותו במועצת העיר, תוך פילוחם באופן הבא. 

 דש לועזי ועברי. זמן: שנה, חו
 יום, שעה.     :חנניה וינברגר

סוג, לפי שאילתא, הצעה לסדר, טרוניה, בקשה  -נושא   ניר:-לואיס בר
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נבחר ציבור, ראש העיר, מחזיק תיק  -להמצאת מסמכים וכיו"ב. למי היה הנמען 
לפי מינהל ואגף. אנחנו מבקשים גם בטבלה  -וכיו"ב. למי זה היה בדרג הממונה 

למבקר המדינה, מבקר עירייה, המפכ"ל, הרמטכ"ל ובכלל.  -י ההעתקים את סוג
מכתב קודם של מר  -כמו כן אנחנו מבקשים פירוט המסמכים הנלווים למכתב 

וינברגר, מכתב קודם למכתב הקודם של מר וינברגר, החלטת בג"ץ, קטע עיתונות 
חנניה,  וממצא ארכיאולוגי אחר. בברכת חג פורים שמח ויישר כוח לידידנו

 חתומים שוקי קרומר ולואיס בר ניר. 
 אפשר להודות לרב ולרבנית של פורים.     :חנניה וינברגר

לא, אני חושב אבל שצריך להוסיף פה תיקון אחד. אני     עו"ד שוקי פורר:
 מציע, שהעירייה תממן את המשאית להובלת החומר. 

 את צי המשאיות, לא את המשאיות.     :שוקי קרומר
אני מציע תיקון להצעה של הרב של פורים. אני חושב     :יה וינברגרחננ

 הארכיב שלי יותר מסודר מהארכיב של העירייה. 
לא, זה לא נכון. הוא יותר גדול, אבל הוא לא יותר     עו"ד שוקי פורר:

 מסודר. 
 חנניה, אני מתכבד להגיש לך את ההצעה לסדר, חתום.   ניר:-לואיס בר

טוב, אני חושב שהיתה הצעה ראויה ואנחנו קיבלנו     :עו"ד שוקי פורר
 אותה פה אחד. אנחנו נותנים לך זמן, חנניה. 

, נכון?  140לפי סעיף     :חנניה וינברגר  א'
 קח זמן עד פורים הבא.     עו"ד שוקי פורר:

 אל תשכח שאתה לא חייב להמציא את כל החומר.   רחמים מלול:
.  140ל סעיף עלי לא ח    :חנניה וינברגר  א'

 
 הצעות לסדר: : 2סעיף 

 
  .הצטרפות לרשת ערים בריאות –הצעה לסדר  א.
 

ניר + שוקי קרומר בנושא: הצטרפות לרשת -להלן הצעה לסדר של ח"מ לואיס בר
 ערים בריאות בישראל:

סיעת מרץ/יחד שחרטה על דגלה את נושא איכות החיים והסביבה בעיר ובהתאם 
, ניקיון העיר ירא, הסדרת תחום אנטנות הסלול21ם מקומי פועלת ליישום סדר יו

 וסילוק פסולת בניין ועוד, מגישה למועצת העיר את ההצעה הבאה. 
מרכז השלטון המקומי במשותף עם רשת ערים בריאות בישראל פועלת בהתאם 
למטרות ארגון הבריאות העולמי ואימצה לעצמה את ההחלטה לפעול למען 

 לכל" למציאות. רצ"ב תעודת זהות של הרשת. הפיכת חזון "בריאות 
מבירור שלנו עולה כי למרות פנייה אליך, לא נענית להצטרף לרשת זו, לאמץ את 

 40-עקרונותיה ולהירתם לשיפור בריאות הציבור בעיר כפי שעשו עד כה יותר מ
 רשויות אחרות.  העקרונות הם:

ר, מדיניות המתחשבת . לפעול בהתאם לקווי מדיניות ציבורית בריאה, כלומ1
 בהשלכותיה על בריאות הציבור.

 . לחתור לצמצום הפערים הבריאותיים באוכלוסיית העיר.2
. לפעול לשיפור ולהעצמת הגורמים התורמים לבריאות התושבים בתחומי 3

 הסביבה, החינוך, החברה והכלכלה.
 . לפעול בשיתוף התושבים וכלל המגזרים בחברה ברחובות.4
מצב בריאות האוכלוסיות המקומיות, הפערים ביניהן והגורמים . לזהות את 5

 המשפיעים ולהכין תוכנית אסטרטגית להשגת המטרות הנ"ל.
 על כן מועצת העיר מחליטה:

מליאת המועצה מחליטה, להצטרף ל"רשת ערים בריאות בישראל", לאמץ  -
 את מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה.

"מתאם בריאות", ירכז את הפעילות ביישוב המועצה תמנה עובד שישמש  -
 וישתתף בפעילות הרשת.
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טוב, אנחנו עוברים להצעות לסדר היום. הצעה     עו"ד שוקי פורר:
 הצטרפות לרשת ערים בריאות בישראל, בבקשה.  -ראשונה 

כן, עכשיו אנחנו עוברים לנושאים רציניים, אחרים.   ניר:-לואיס בר
אגיד בעצם מה זה 'רשת ערים בריאות בישראל'.  הגשנו את ההצעה לסדר. אני

, כחלק מתנועה עולמית בהנהגת 1990רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז 
ארגון הבריאות העולמי. היא מקדמת את בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים 
הבריאותיים שבה. ברשת חברים ערים בריאות, נציגי משרדי ממשלה, ארגונים, 

המעוניין בקידום הנושא בארץ. היא מתנהלת כביחידת סמך  מוסדות ופרטים
במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל, ומסתייעת ע"י משרד הבריאות. מי 
שמרכזת את זה בארץ זו אישה בשם ד"ר מילכה דונחין, שהיא מבית הספר 

רשויות מקומיות שחברים  40-לבריאות הציבור בבית החולים הדסה. יש היום כ
שראל, בין השאר ערים שכנות לנו: ראשון לציון, נס ציונה, גן יבנה, בארגון בי

מועצה אזורית גזר ועוד. הרעיון הוא שבכל אחת מהרשויות שחברות ברשת, 
תהיה מחויבות פוליטית להפיכת חזון של בריאות לכל, לכן אנחנו הצענו אותה 

תחייבת במסגרת הצעה לסדר. מה בעצם נדרש מעיר שמצטרפת לרשת כזו? היא מ
לאמץ את העקרונות ואת האסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות למען יוכל 
הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובים יותר. היא 
מתחייבת לפעול לשיפור הגורמים המשפיעים על בריאות התושבים: אם זה 

היא מתחייבת לפעול גורמים סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים. כמו כן, 
בשותפות עם כל המגזרים בחברה. עיר בריאה זו עיר שבה פועלים יחד כל 
המגזרים: תושבים, ארגונים, עסקים וכמובן העירייה, על מנת להבטיח עיר חיה 

הרשויות שחברות בארגון  40-ושטוב לחיות בה. אנחנו מציעים שאנחנו נצטרף ל
ן, רק השבוע התפרסם שהם, את הכנס הזה ופועלות על פיה. רק לסבר את האוז

השנתי שלהם של אותה רשת הולכים לקיים הקיץ בשכנתנו נס ציונה, שכמו 
שאמרתי גם היא חברה ברשת. אני פניתי במסגרת העירייה, ובדרך כלל זה הולך 
דרך מישהו שנמצא בעירייה, ולי ידוע שהיתה פנייה פורמאלית לעירייה לפני 

אגף הרווחה. הבנתי שלא היתה איזושהי תגובה  שנתיים, כך הבנתי ממנהלת
שהביאה לאיזושהי פעולה. אני ביקשתי שהיא תוכל להשתתף היום, אבל הבנתי 
שהיא לא יכולה להשתתף היום. אנחנו מציעים בהצעה, ואני מקריא את הצעת 
ההחלטה. סה"כ זו הצעה חיוביות שמליאת המועצה מחליטה להצטרף לרשת 

לאמץ את מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה.  ערים בריאות בישראל,
ושהמועצה, כמובן בהתאם, תמנה עובד שישמש מה שנקרא מתאם בריאות, 
שירכז את הפעילות ביישוב וישתתף בפעילות הרשת. אני רוצה לומר גם שבסה"כ 
יש בעיר דברים קשורים שהעירייה עושה וארגונים שונים בעיר עושים שאפשר 

במסגרת הרשת. אבל הנושא של מתאם בריאות עושה שיש מדיניות לשייך אותך 
 משותפת, יש אסטרטגיה ברורה, יש תיאום של כל הדברים. 

 הממשלה מתקצבת הכל?    מנחם קליין:
לא, זה לא המשרד להגנת הסביבה. אבל אפשר,   ניר:-לואיס בר

, יש פרויקטים  באמצעות השיטה שאתה בטח מכיר אותה של 'הכל קורה'
סוימים שאתה יכול לפנות למגוון משרדי ממשלה, בין השאר להגנת הסביבה, מ

גם במשרד המדע, התרבות והספורט. זה תלוי בפרויקטים ובביצועים שאתה 
 עושה. משרד הבריאות נותן את הסיוע, גם מרכז שלטון מקומי נותן סיוע. 

עירייה חולה גם יכולה להצטרף או רק עיריות     :חנניה וינברגר
 ריאות?ב

 כל עירייה יכולה.   ניר:-לואיס בר
ראשית, אני חושב שההצעה הזאת ראויה ביותר.     עו"ד שוקי פורר:

אנחנו גם התחלנו לפעול בכיוון הזה, אני אתן למרה להשלים, מתוקף מקצועה 
היא עסקה בנושא הזה. אני בהחלטה אמליץ בפני המועצה לקבל את ההצעה 

 אבל לפי דעתי יש צורך במינוי בן אדם לנושא הזה. הזאת. אני רוצה לתמוך בה, 
 נכון.   ניר:-לואיס בר

אז אני רק אשלים כמה דברים, כדי פשוט לשים דברים   ד"ר מרה קנבל:
על דיוקם. הנושא הזה נבדק על ידי והוא מטופל והוא כבר בשלבי התקדמות. אני 

ם קפלן. הנושא קיימתי ישיבות עם פקולטה לחקלאות, עם רופאים של בית חולי
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שנה,  30מעל  , בכל זאת אני רופאהמוכר לי ואולי לא מן הסתם גם קרוב אלי
ואני יודעת מה זה בריאות בכלל. אני גם מכירה את העבודה שנעשית בנס ציונה, 
כי הקולגה שלי היא חברת מועצה והיא מובילה את הנושא. אנחנו התחלנו יחד 

פני, אבל יחד עם מתנדבים, רופאים של עם הרווחה, זה נכון שהם רצו להתחיל ל
בית חולים קפלן פרופ' כספי, גם פרופ' מפקולטה לחקלאות וגופים אחרים. מה 
שדורש באמת כמו שאמרת זה רק עובד, עובד כדי שירכז את הנושא. הנושא 
עצמו כהצטרפות של רחובות לערים הבריאות, אנחנו כבר מה שנקרא יותר מחצי 

 נמשיך את זה ואנחנו נשלים. כבר עשינו. אז אנחנו 
אם אני לא טועה, בתחילת הקדנציה נבחרו מספר     :חנניה וינברגר

ועדות. אחת מהן שנדמה לי היתה לך זכות לעמוד בראשה בתקופת סנדלר היתה 
בריאות, שלא כונסה אף פעם. אם אני לא טועה, ועדת הבריאות שלנו כמעט כל 

 שבוע או אחת לחודש בערך יושבת. 
 אחת לשבועיים.     ד שוקי פורר:עו"

שבועיים, טעיתי אז אני מקבל את התיקון הזה. אני     :חנניה וינברגר
מציע שהנושא הזה יובא בראשות ד"ר מרה קנבל שם לדיון, או מה שהיא תמצא 
לנכון, על מנת לקדם את הנושא. גם לציין לשבח שסוף כל סוף ראש העירייה 

רק בהמשך לישיבה הקודמת, שמצדד בהצעות של שינה את מנהגו משכבר בימים, 
 האופוזיציה. 

ככל שההצעות של האופוזיציה נראות לי לטובת העיר,     עו"ד שוקי פורר:
אני מצדד בהן. זו לא פעם ראשונה שההצעות הן לא קנטרניות. אני מציע 
שאנחנו נאמץ את הצעת ההחלטה כפי שהוצעה ע"י סיעת מרץ/יחד. נבקש מד"ר 

משיך לקדם את הנושא ולדווח לנו אם היא תמצא לנכון לכנס את ועדת קנבל לה
 הבריאות לצורך זה, שלא קיימת. 

 אולי אפשר לצרף אליה כמה חולים?    שאול ליבי:
לא, אני רוצה להגיד לך, שאול, אנחנו מתייחסים לזה     עו"ד שוקי פורר:

 ושים. בקלות ראש. אבל יש דברים מאוד חשובים שצריך לעשות ולא ע
כדאי באמת, מרה, אולי להכין איזו תכנית מסודרת     :שוקי קרומר

 ולהביא אותה לדיון במועצה. 
 
אכיפת החוק והסדר כלפי אותם בעלי מסעדות ובתי קפה,  –הצעה לסדר  ב.

 שהשתלטו על המדרכות ברח' הרצל.
 

 להלן הצעה לסדר של מר שמעון קהלני בנושא: אכיפת החוק והסדר כלפי אותם
 בעלי מסעדות ובתי קפה, שהשתלטו על המדרכות ברח' הרצל:

בעלי המסעדות ברח' הרצל, רחובה הראשי של העיר רחובות, מוציאים שולחנו 
וכסאות מחוץ לתחום חנותם ומציבים אותם על המדרכה, בשטח הציבורי הרחב, 

 ומגדרים את השטח בעציצים וביריעות בד, כאילו מדובר ברכושם הפרטי.
נויות אלה, מכערים את פני העיר, מפריעים למעבר הולכי הרגל, מסכנים בעלי ח

את הציבור, והעירייה רשאית לדרוש את פינוים המיידי, כדי לאפשר מעבר מספק 
 ובטוח של הולכי רגל על המדרכות.

ברצוני להסב את תשומת לבך לכך, שבעלי מסעדות ובתי הקפה האלה, 
ושבי העיר ואין להם זכויות יתר על משתמשים בשטח עירוני השייך לכלל ת

 השטח, יותר מכל תושב אחר בעירנו והמדרכה נועדה להולכי רגל בלבד.
זאת ועוד, הוצאת השולחנות והכיסאות למדרכה תוך כדי גידור המקום ותיחומו, 
מהווה סכנה לעוברים ושבים שאמורים למצוא דרכים חילופיות, במקום לעבור 

יתים, בגלל הוצאת השולחנות לשטח הציבורי, במדרכה במקום נורמאלי. לע
המדרכה נעשית כל כך צרה ולא נותר מרווח מספיק למעבר על המדרכה, כך 
שתושבי העיר נאלצים לעבור בלית ברירה, ממש בתוך המסעדה שהתרחבה אל 

 מחוץ לתחומה, ופלשה לשטח הציבורי והשתלטה עליו.
דחוף לשיפוץ, והוצאת השולחנות  מיותר לציין, כי רחוב הרצל ישן ומיושן וזקוק

והכיסאות למדרכה תוך גידור המקום מסביבם, רק מוסיפים כיעור רב לרחובה 
 הראשי של עירנו.
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להזכירך, רק לפני שנה יצאת בהכרזה בעיתונות ובתקשורת, כפי שאתה יודע 
להבטיח ולא לבצע, כי הינך פועל לחידוש פניו של רח' הרצל ולא נראה לי כי 

ני הדברים, משום שאתה יושב בבתי קפה אלה ואפילו חלקם נמנים אלו הם פ
, כך שחוששני שלא תפעל נגדם, הואיל וקיים בצוות המקורבים והחברים שלך

 חשש כי טובתם תהיה עדיפה עליך, מאשר טובתם של תושבי העיר.
 לאור האמור לעיל, אני מבקש לקבל את ההחלטה הבאה:

סמכות העירייה בהתאם לחוקי העזר, על  מועצת העירייה מחליטה להפעיל את
מנת לפנות ולהסיר את המכשולים והחסימות הניצבים על המדרכות ע"י בעלי 

 החנויות ברח' הרצל, כך שהמרחב הציבורי יהיה פתוח לציבור. 
 

טוב, אנחנו עוברים להצעה השנייה לסדר היום.     עו"ד שוקי פורר:
 ר ברח' הרצל. ני בנושא אכיפת החוק והסדההצעה של קהל

לפני שאני אגע בהצעה עצמה, הייתי רוצה לפנות אליך   :שמעון קהלני
שוקי, בעניין של הצעות לסדר, שלצערי הרב מגיעות לכאן באיחור של חצי שנה. 

ואנחנו נמצאים היום בתחילת מרץ. זה מאוד  10.9-ההצעה שלי הוגשה אליך ב
בלה כאן, שיכולות להביא מפריע, כי ישנן הצעות, כמו ההצעה הקודמת שהתק

לשיפור איכות חיי התושבים. ההצעות שלנו בדרך כלל הן הצעות שבאות לשפר 
את צורת החיים פה בעיר הזאת, ואנחנו בהחלט כאנשי אופוזיציה בהצעות 
לסדר, שותפים לעשייה איפה שלא נעשה. אני הייתי רוצה לבקש אם אפשר 

 בין את המושג אני אסביר אותו. לפעול לפנים משורת הדין, דהיינו מי שלא מ
 לא שמענו אותך.     עו"ד שוקי פורר:

 שמעון, אתה חלש היום. לא אכלת?    אבנר אקוע:
אני קצת צרוד. אני אומר אם אפשר לפעול לפנים   :שמעון קהלני

הצעות. בעבר, אני  4משורת הדין, למרות שפקודת העיריות מחייבת להביא רק 
הצעות וזה עפ"י החלטתו של ראש  4-ו גם יותר מראיתי פרוטוקולים שהובא

העירייה. אז אם אפשר לקדם ולהביא יותר הצעות לסדר, כך שנסיים אותם 
 ונקדם את התאריך של ההצעות, זה פשוט יהיה לטובת כולנו. 

 אתה רוצה תשובה על זה?     עו"ד שוקי פורר:
 אפשר לשמוע.   :שמעון קהלני

יע לך. תראה, זה נורא נחמד לשבת פה עכשיו אני אשמ    עו"ד שוקי פורר:
ולדבר בנחת ולעשות כאילו שהדברים הם מאוד שלווים והכל אנחנו מביאים 
לטובת העיר, ובכלל בתום לב. אנחנו יודעים יפה מאוד מה שקורה להצעות לסדר 

לפני שהן מגיעות אליי, הן מגיעות לעיתונות. ולפני שאני מתבקש להגיב  -
 -עליהן

 אני מבקש לענות לך על זה.   :הלנישמעון ק
ניתן לך, יש לך עכשיו רשות דיבור, אתה יכול להגיד     עו"ד שוקי פורר:

מה שאתה רוצה. לפני שבכלל יש סיפק בידי לקרוא אותן, כבר מביאים לי 
מהדוברות את הדרישות של עורכי העיתונים והכתבים לקבל תגובות על מכתבים 

בדרך של הצעות לסדר. אני רוצה שפעם אחת, מישהו שעוד לא ראיתי. הכל מוגש 
יכתוב מכתב מהאופוזיציה, שלא כולל בתוכו משפטים עם פגיעה אישית בראש 
העיר ועם עלבונות אישיים על ראש העיר ויכתוב אותה ברוח טובה לטובת 
העניין ולא ידליף את זה לעיתון, ויגיד שהוא מבקש לקבל תשובה. תראו איך 

בה בתוך ימים. אם אתם הולכים בדרך הזאת של השיטה הזאת שהוא יקבל תשו
הצעות  4שהזכרתי אותה קודם, אז אנחנו הולכים עפ"י החוק. החוק אומר: יש 

לסדר כל ישיבה, עפ"י סדר הגשתן. כלל שתגישו יותר הצעות לסדר, כך ידונו בזה 
 יותר רחוק, זה הכל. 

הזה של התקשורת. תרשה לי לענות לך שוקי, בעניין   :שמעון קהלני
זה נכון, וכולנו מודים שאנחנו משתמשים במדיה הזאת. אבל מה שיש לך אין 
לנו. אתה עושה מסיבת עיתונאים מהתקציב העירוני, לפחות אני לא מבזבז את 

 -הכסף
ג'יי     עו"ד שוקי פורר: תבוא פעם למסיבת עיתונאים, אז תבין שאין די.

 במסיבת עיתונאים. 
 תה אל תפריע לי. א  :שמעון קהלני
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 זו לא מסיבה כזו. פוגשים את העיתונאים בחדר.     עו"ד שוקי פורר:
לא, פוגשים את העיתונאים, אתה מוכר להם   :שמעון קהלני

 6'בבלטים'. תראה, בוא אני אסביר לך משהו, אתה עושה מסיבת עיתונאים '
'  , דבר, עורבא  מיליון השקעתי שם'. הולכים לשטח, שום 50מיליון השקעתי שם'

 פרח. יותר מזה, הם הולכים וכותבים.
 טוב, תציע, אני חושב שסיימנו את העניין הזה.     עו"ד שוקי פורר:

 אין לנו אפילו זכות להגיב על הדברים שלך.   :שמעון קהלני
 עזוב, הרי ניסיתי לדבר איתך כמו בן אדם.     עו"ד שוקי פורר:

ווי של מאות אלפי שקלים אתה מוציא חוברות בש  :שמעון קהלני
מהתקציב העירוני ושולח אותם בתוך תיבות הדואר. מה אני כחבר מועצה יכול 

 500,000לעשות נגד התקציב הענק שאתה משתמש בו? רק השנה לקחת 
 פרסומים, אז אתה אומר לי לא להשתמש במדיה של התקשורת? 

 אני לא אמרתי את זה.     עו"ד שוקי פורר:
 . יתאתה הרי אלוף המדיה התקשורת  :שמעון קהלני

 אני לא אמרתי לך את זה.     עו"ד שוקי פורר:
 . %10-אני אפילו לא מגיע ל  :שמעון קהלני

 תעבור להצעה שלך.     עו"ד שוקי פורר:
אתה אלוף האלופים. עם כל הכבוד, אתה לא יכול   :שמעון קהלני

 לבקר אותנו בנושא של תקשורת. 
לא, אתה פנית אלי ברוח טובה, חשבתי שאולי נפל לך     עו"ד שוקי פורר:

 משהו בראש, אבל אני מבין שנשארת אותו קהלני. 
 לא, אולי נפל לך משהו בראש.   :שמעון קהלני

 תמשיך, תמשיך.     עו"ד שוקי פורר:
 כשייפול לך משהו בראש, גם ייפול לנו משהו בראש.   :שמעון קהלני
 ו כל לילה. שערות נופלות לנ  רחמים מלול:
נכון, גם לי. אני עכשיו רוצה לדבר לעצם העניין של   :שמעון קהלני

ההצעה לסדר, רח' הרצל. העיר רחובות יקרה לנו מאוד, ותושבי רחובות צודקים 
שהם זועקים את כאבם הגדול, חלקם שותתי דם מבעיות של תשתיות רקובות, 

טוב. הורים בוכים על נעשה לא  -מבעיות של מדרכות הרוסות. גם מה שנעשה 
החינוך, מורים בוכים על חוסר תקציב, המצב בעיר קשה. כולנו רואים את זה, 
ולצערי הרב, אני לא אומר את זה לשמחתי הרבה בניגוד למה שחושבים, לצערי 
הרב הסקר האחרון הוכיח עד כמה תושבי רחובות לא שבעי רצון מהתנהלות 

אני מביא את ההצעה לסדר הזו, מכיוון העירייה כלפי התושבים, בכל התחומים. 
שפנו אלי תושבים ואני גם כתושב העיר נפלתי. לא הגשתי תביעה לעירייה כי 
אני לא בקטע הזה, אבל בויצמן פינתי שם, נתקלתי שם, עשו שם איזושהי סככה 
ונכנסתי לתוך החנות ובאמת נאלצתי להיפגע. באוטו אי אפשר להיכנס לשם כי 

אנשים חותכים שם את המקום, כי פינתי קיבע,  2ל בקושי המקום צר, גם ברג
לקחת לעצמו את כל הנכס הציבורי. אני לא רוצה להזכיר שמות של אנשים, אין 
לי כל כוונה לגעת באנשים ואני אומר את זה בצורה מפורשת לפרוטוקול. אני גם 

ו לא רוצה להגיד מיהם המקורבים שם מבעלי המסעדות שכן ניתן להם אישור א
שהם עשו את זה גם בלי אישור. אני מדבר על מסעדות כמו פינתי, ארומה, 
חומוס ויצמן. לפני מספר חודשים צצה עוד מרפסת נוספת על חשבון המדרכה 
הציבורית, אני לא מכיר את הבעלים, שלא תבינו. אני לא מכיר את האנשים, אני 

וספת מקובעת, זה לא יודע מיהם, לי מפריע כתושב רחובות. צצה עוד מרפסת נ
לא שמוציאים שולחנות ומכניסים אותם בסוף היום. פשוט לוקחים חלק 
מהמדרכה שזה רכוש ציבורי ומשייכים אותם למסעדה, וזה הופך להיות חלק 

 -בלתי נפרד מאותה חנות. לא יעלה על הדעת
 שמעון, אתה יודע מה זאת סגירת חורף?   רחמים מלול:

 ל זה ארנונה? משלמים ע    :חנניה וינברגר
תן לי, אתה תענה לי. עזוב אותך, סגירת חורף, סגירת   :שמעון קהלני

 קיץ, עזוב אותך מהשטויות. 
 למה שטויות? למה אתה אומר?   רחמים מלול:
 שנייה, תענה לי אחר זה, תן לי, יש לי כמה דברים.   :שמעון קהלני
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 אתה השתתפת בישיבת סוחרים.   רחמים מלול:
 לא השתתפתי.   :שמעון קהלני

רחמים, עזוב. למה אתה מתרגז, רחמים? למה אתה     עו"ד שוקי פורר:
 מתרגז? 

 -שאלתי אותו  רחמים מלול:
 אל תשאל, אל תשאל.     עו"ד שוקי פורר:

 אבל רחמים, אתה אומר דברים לא נכונים.   :שמעון קהלני
 ורף. שוקי, שאלתי אותו אם הוא יודע מה זה סגירת ח  רחמים מלול:
עזוב, אני לא יודע מה זה סגירת חורף. עזוב, נו   :שמעון קהלני

 באמת. 
 -אם היית יודע את חוק סגירת חורף  רחמים מלול:
אבל אתה אומר נתון לא נכון, לא השתתפתי בישיבת   :שמעון קהלני

אז אני  -סוחרים ואתה סתם אומר את הדברים האלה. אם תוכיח לי אחרת 
תבקש את הסליחה שאתה אומר את  -בל אם לא השתתפתי מבקש ממך סליחה, א

, לגעת יותר בעיקר. ישנה בעיה העובדות הלא נכונות.  אני רוצה לעצם העניין
מאוד קשה בהשתלטות בעלי המסעדות על המדרכות האלה. חלק מהמקומות 

אנשים עוברים שם או עגלה, המעבר נעשה צר מאוד. דווקא  2אפילו בקושי 
שנוצר, שראש העירייה משפץ את רח' הרצל והתחיל בעבודה  לאור המצב החדש

אני לא מבין  -ונתן הוראה גם לכל בעלי החנויות להכניס את כל הסחורה בפנים 
מה המדיניות, אני עוד לא שמעתי מה המדיניות שהולכת להיות עם כל בעלי 

 המסעדות שהשתלטו. לא מדובר פה בהוצאת סחורה וכניסתה בחזרה. 
טוב קהלני, אני חושב שזה ברור ואתה כבר מתקרב        פורר: עו"ד שוקי

 דקות. אני חושב שההצעה ברורה.  10-ל
 דקות, אני רוצה לסיים.  2תן לי עוד   :שמעון קהלני

 בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
אני רוצה להבין דבר אחד, ההשתלטות הזו על   :שמעון קהלני

ם זה צריך לבוא לאישור לוועדה המדרכה: אני לא יודע מבחינת החוק הא
מקומית, האם יש פה איזה שהם היטלים נוספים שהעירייה צריכה לדרוש מאותם 
בעלי חנויות, היטלים שחלק מהרכוש הציבורי הם לוקחים את זה לשירות שלהם. 

שנים, מעולם לא זוכר שהוגשה איזושהי בקשה של  3אני כחבר ועדת משנה כבר 
חס לעצמו חלק מהשטח הציבורי לשימוש שלו הפרטי. איזשהו בעל חנות כדי לנ

אני אומר שוב: ברח' בנימין פינת הרצל, שוב שם אדם קבל לעצמו וניחס לעצמו 
חלק ניכר מהמדרכה, כולל חומוס ויצמן שצץ בשנתיים האחרונות או בשנה וחצי 
האחרונות, והדברים האלה לא הובאו לדיון ולא לאישור. אני רוצה לשמוע גם 

יועצת המשפטית בעניין הזה וגם את חוות הדעת המשפטית ומה המדיניות את ה
 של העירייה בנושא הזה. 

נעשה עפ"י חוקי  -טוב, התשובה היא שכל מה שנעשה     עו"ד שוקי פורר:
העזר ובאופן חוקי, הם משלמים ארנונה ועפ" תב"עות והכל עפ"י חוק. אני מציע 

שבתי קפה זו ברכה לעיר שהם נמצאים  לחברי המועצה לסייר בכל הארץ ולראות
על המדרכה. כמובן שצריכים להשאיר מקום להולכי הרגל. אני מציע להוריד את 

 ההצעה מסדר היום. 
 -השאלה היא כזו  :שמעון קהלני

אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום. מי בעד?     עו"ד שוקי פורר:
 ירים את ידו. 
 עיר הערה. אבל אני רוצה לה  :שמעון קהלני

בעד להוריד מסדר היום. מי  9אנחנו באמצע הצבעה.     עו"ד שוקי פורר:
 רוצה לדון? 

 זה לא לדון.   :שמעון קהלני
. טוב, 2. מי נמנע? 1זה לדון, אם דנים או לא דנים.     עו"ד שוקי פורר:

 הורד מסדר היום. 
 
נמנע( להוריד  2נגד,  1בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) :07-59-578מס'  חלטהה
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מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא: אכיפת החוק והסדר כלפי אותם בעלי 
מסעדות ובתי קפה, שהשתלטו על המדרכות ברח' הרצל, של ח"מ שמעון קהלני 

 . 10.9.06מיום 
 
 בניית שוק עירוני חדש. –הצעה לסדר  ג.
 

 להלן הצעה לסדר של מר שמעון קהלני בנושא: בניית שוק עירוני:
פניתי אליך בבקשה דחופה שיש לבנות שוק חדש בשל  2005ספטמבר  21-ב

סכנה החמורה המפגעים החמורים הקיימים כיום בשוק, וציינתי במיוחד את ה
 הקיימת בקיומם של גגות האזבסט מעל ראשי הסוחרים בשוק. 

ברצוני להסב את תשומת לבך לעובדות הידועות לך שמצבו של השוק ירוד, 
לות בין הדוכנים, האזבסט שפוגע בבריאות הסוחרים והקונים, כבלי חולדות מטיי

החשמל החשופים ליד צינורות המים וכל בקשתם של הסוחרים להקמת שוק 
 חדש, נדחתה על ידך. 

לידיעתך, הקמת שוק חדש עשויה להוות מנוף מצוין לתנועה ערה של תושבי 
נות רבים מהתושבים העיר ומחוצה לה ודווקא במרכז העיר, אשר בשנים האחרו

עזבו את המרכז לטובת הפריפריה וזאת בשל ההזנחה, הלכלוך והסירחון שמלווה 
 את השוק העירוני בשנים האחרונות. 

מאז בחירתך כראש הרשות הבטחת לתושבי העיר ולסוחרים כי יוקם שוק חדש 
 והנה עברו להם שמונה שנים תמימות והשוק החדש שהבטחת, טרם הוקם!!!

ש לערוך שינויים משמעותיים במבנה השוק העירוני בשל מצבו הנוכחי, לדעתי, י
 ויש לפעול מייד וללא דיחוי, לתכנונו של שוק מודרני.

מהנדס העיר ואנשי המקצוע במינהל ההנדסה, הביעו את דאגתם מהמצב השורר 
נה ישן בכיום בשוק העירוני וציינו כי: "השוק העירוני ברחובות שוכן כיום במ

תיות, במצב תחזוקה ותברואה ירוד, וכי מצבו של מבנה השוק ירוד עד וחסר תש
כי לא ניתן במסגרת העלויות לשפץ אותו, אלא יש להרוס את המבנה הישן 

 ולהקים תחתיו מבנה שוק חדש".
למותר לציין, כי הממצאים מדאיגים ומעלים שורה ארוכה של סימני שאלה סביב 

ייתכן שעובדי השוק, בעלי הדוכנים האופן שבו נוהלו הדברים עד כה. לא 
 והציבור יהיו חשופים לסכנה ולחולי, בשל מחדליה של העירייה. 

 לאור האמור לעיל, אני מבקש לקבל את ההחלטה הבאה:
מועצת העירייה מחליטה לאשר בניית שוק חדש אשר יחזק ויחיה את מרכז העיר 

 לתושבי העיר. ותרוייתן מענה נכון וצודק לסוחרי שוק ואיכות חיים טובה י
 

 בניית שוק עירוני חדש, בבקשה.  -ההצעה הבאה     עו"ד שוקי פורר:
הוא מבין  המצב הזה של השוק העירוני ברחובות  :שמעון קהלני

הקשים בארץ והחמורים ביותר. אני כבר זועק את הזעקה הזו דרך אגב, ואני יכול 
ני כתבתי מכתב בנושא לומר לכם שיש לי מכתב לפני שנתיים בנושא האזבסט. א

אלא גם לתושבי  -האזבסט שזה מהווה סכנה מאוד חמורה, לא רק לסוחרים 
רחובות שמסיירים במקום. אני אומר לכם שבאופן אישי הלכתי בדקתי את 
המקום, חלקם היום שבורים. אני גם שמעתי חלק מהסוחרים שאמרו שחלק מהם 

א מזה, אבל בהחלט המצב חולי סרטן. אני לא רוצה להגיד אם זה מזה או ל
התברואתי הזה לא הביא למצב בריאותי טוב, לא לסוחרים ולא לתושבים. אבל 
זה לא רק נושא האזבסט, המצב של השוק הוא מצב שאתה נכנס אליו וקשה 
ללכת. הבעיה שם זה גשמים, זה תשתיות, מעברים לא טובים, יש שם עכברים 

ירוד, ואני כבר זועק את הזעקה הזו  וכל מיני חולדות. מצב תברואתי מאוד מאוד
שנתיים, ואני אומר לא הייתה התייחסות. למה? כי איש אופוזיציה שמדבר 
ומביא את הדברים כדי להיטיב ולהביא לתושבי רחובות איכות קצת יותר טובה, 
אז זה דברים שלא מתייחסים ויורדים מסדר היום. אבל אני חושב שדווקא 

י נמצא בלב ליבה של העיר, לא פנים יפות לעיר בנקודה הזו, שהשוק העירונ
שלנו, זה מכער את העיר וגם מהווה סכנת חיים של ממש. בא מבקר המדינה 
ובדו"ח האחרון, אני לא אגיד לכם ששמחתי לאיד, אבל הוא אמר את אותם 
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דברים שאני כבר זועק אותם שנתיים, שהשוק העירוני נמצא במצב חמור ביותר. 
צב תברואתי הוא הגדיר את זה שם, אין לי פה את דו"ח המבקר אני אומר לכם, מ

אבל הוא הגדיר את זה במצב כל כך חמור, מהחמורים ביותר בארץ, רבותיי. אתה 
רוצה לדבר במקומי? נו באמת. אני שומע אותך, לא פוגע בך, גם לא מפריע לך, 

 ואתה יושב שם ומפטפט. 
 ? תגיד לי, איפה אתה חי    עו"ד שוקי פורר:

 אני לא מבין אותך.   :שמעון קהלני
 אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה חי?     עו"ד שוקי פורר:

 תגיד לי, אני מעיר לך?   :שמעון קהלני
 5אתה לא יודע שיש תכנית שאנחנו הגשנו לפני     עו"ד שוקי פורר:

 שנים? 
 שנייה אחת, אתה תענה לי.   :שמעון קהלני

 מה אתה מדבר? על     עו"ד שוקי פורר:
 שנייה אחת.   :שמעון קהלני

על מה אתה מדבר? מספר פה לכל החברים על המצב     עו"ד שוקי פורר:
 השוק. מה, אנחנו לא יודעים? 

 סליחה, שנייה אחת.   :שמעון קהלני
אולי תספר שאנחנו צריכים לפנות את האשפה בבוקר,     עו"ד שוקי פורר:

 כה לפנות את האשפה? אותו דבר. ונביא הצעה לסדר שהעירייה צרי
 שנים.  8סליחה, שוקי, עם כל הכבוד, אתה רדום   :שמעון קהלני

 איזה כבוד? אתה מדבר על כבוד?     עו"ד שוקי פורר:
שנים אתה הרי נרקב בכסא ולא עושה כלום. תפסיק  8  :שמעון קהלני

 לי?  שנים, תגיד 8עכשיו לבלבל את המוח 'יש תכנית חדשה'. איפה היית 
 אתה לא מבין כלום.     עו"ד שוקי פורר:

תגיד לי, השוק הזה צץ רק עכשיו? איפה אתה יושב   :שמעון קהלני
שנים,  8שנים והתכנית הוגשה רק לאחרונה? אני לא חבר מועצה  8על הכסא 

שנים כיהנת, לא הבאת אפילו הצעה  5שנים. אתה  3אני חבר מועצה בסה"כ 
הווה סכנת חיים. אתה יושב פה ומחייך לי מאוזן אחת לשינוי פני השוק שמ

 לאוזן כאילו מדובר פה באיזו הצגה. 
מדובר פה בבן אדם בור ועם הארץ. הוא לא יודע שיש     עו"ד שוקי פורר:

 שנים? 3תכנית שנמצאת בוועדת הערר כבר 
 מדובר בחיי תושבים.   :שמעון קהלני

 יאומן. הוא לא יודע את זה? לא     עו"ד שוקי פורר:
שנים שלו שהבן אדם לא עשה כלום, עכשיו הוא  8  :שמעון קהלני

 8מנפנף לי באיזו תכנית חדשה שהוא רוצה לדרך. שיתבייש לו! איפה הוא היה 
שנים? אני רוצה לדעת. כל העיר הזאת יושבת וזועקת וכואבת ומדממת, ועכשיו 

 פתאום אתה שולף לי איזושהי תכנית? 
 השוק העירוני ברחובות.     עו"ד שוקי פורר:

 בסדר, אני יודע, אני אזכיר את זה, חכה.   :שמעון קהלני
 אתה לא יודע שום דבר.     עו"ד שוקי פורר:

אני אזכיר את זה, שוקי. נו באמת, השחקן הבינלאומי.   :שמעון קהלני
אתה כבר יש לך חבורת זמר, עוד מעט אתה תופיע כקוסם ואחר כך אתה תהיה 

 ונית, נסדר לך מופע יחיד. גם בפילהרמ
 חברים, חבל על הזמן.   ד"ר מרה קנבל:

אתה מנחם, תדע בדיוק על מה אני מדבר. ההצעה שלי   :שמעון קהלני
שנים, שהתושבים כואבים  8באה בעקבות מחדל משווע של ראש עיר של 

 וזועקים לשמיים.
אתה רוצה שאני אני בעד, אבל לא בעד מחדל.    מנחם קליין:

 ף? אצטר
 מנחם, אני מבקשת, תן לסיים כי אין מספיק זמן.   ד"ר מרה קנבל:

מה, אתה רוצה לשמוע את המלחמות בתוך השוק? מי    מנחם קליין:
 טרפד את כל השוק החדש, אתה רוצה לשמוע? אני מעורה. 

 גם אני מעורה.   :שמעון קהלני
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 אז תגיד. אתה יודע כמה כסף נזרק שם?    מנחם קליין:
אני רוצה להעלות דווקא את ההצעה לסדר שאתה   :קהלני שמעון

ו לבקש  היית מנחם בין אלה שהורדת אותה מסדר היום, ואתה צריך פה עכשי
סליחה. אתה יודע על מה? אני אגיד לך על מה. לפני שנתיים הגשתי פה הצעה 
לסדר בנושא הזה של האזבסטים, ואני ביקשתי להחליף את האזבסטים כי זה 

גם לי ולחנניה ולרחמים שאנחנו הולכים לקנות  -נה לא רק לסוחריםמהווה סכ
חננוף, אני קונה יושם מהשוק. מה לעשות? אני לא מאלה שהולכים קונים מ

מהשוק. האזבסט הזה מהווה סכנת חיים. אולי אתה לא מכיר את השוק, כי אתה 
 הולך לקניונים, לא יודע מה. 

 אשתי הולכת.    מנחם קליין:
 -בסדר, אשתך הולכת. אז תיקח קצת את העניין  :לנישמעון קה

 כן, בואו נסיים בבקשה.   ד"ר מרה קנבל:
אני מבקש ממך, אני מכבד אותך ותני לי לסיים את   :שמעון קהלני

 דבריי בצורה נכונה. 
 בבקשה, תדבר לעניין.   ד"ר מרה קנבל:

 סליחה, אני מדבר לעניין, אל תרקדי לי שם ככה  :שמעון קהלני
 לאט.  -שמאלה. לאט -ימינה

 לאט, אבל יש זמן, נכון?  -לאט   ד"ר מרה קנבל:
 לאט, יש לנו זמן.  -לאט   :שמעון קהלני

 אני חושבת שכבר סיימת את כל הזמן שבעולם.   ד"ר מרה קנבל:
באמת, נו. חבר'ה, אני לא רוצה להאריך בדבריי מכיוון   :שמעון קהלני

שוב ולו דווקא בגלל שמדובר פה בחיי אדם. שבאמת מדובר פה בנושא מאוד ח
 -תאמינו לי, שאם היה מדובר פה

 אנחנו מצטרפים.    מנחם קליין:
 שנייה.   :שמעון קהלני
אנחנו מצטרפים לבקשה, אבל לא מצטרפים להזנחה.    מנחם קליין:

 מצטרפים לבקשה שלך להקים שוק חדש, יש תכנית כזאת. 
 סיים. אוקיי, אז אני מ  :שמעון קהלני
אז במקום לתקוף, בוא תגיד שזה מה שאתה רוצה    מנחם קליין:

 ולזה אנחנו מוכנים. אל תתקוף, מה ייצא לך? אתה רוצה להרוויח או לתקוף? 
 ? אני רוצה להרוויח בניית שוק חדש  :שמעון קהלני
אם אתה רוצה להרוויח, אז אל תתקוף. תגיד שאתה    מנחם קליין:

 רוצה, אנחנו בעד. 
אני רוצה לסיים את דבריי ולומר: מכיוון שמדובר פה   :מעון קהלניש

בתברואה, מכיוון שמדובר פה בדברים שנוגעים לכולנו, רבים מתושבי רחובות 
משתמשים בשוק הזה ורבים זועקים ומייחלים ומבקשים שוק חדש. אני מבקש 

וד להעלות את ההצעה שלי להצבעה בנוסח הזה. דרך אגב, אני מבקש ממך כב
היו"ר, שראש העירייה לחזור לפה, אני לא השתמשתי כלפיו בביטויים, ייפתח 
הפרוטוקול וישמעו אוזני כל חברי המועצה. אני לא קראתי לו לא טיפש, לא 
אידיוט, לא בור ולא עם הארץ. אני דיברתי יפה, אבל תשימו לב חברים, ואני 

תי בכינויים של גנאי.  הוא מכנה או -אומר לכם את זה כל פעם בישיבות מועצה 
אתה, שאול ליבי, בפעם הקודמת הערת לי על המילה שאמרתי לו. הפעם שתקת 

 כמו דג ולא הערת לראש העירייה שקרא לי בור ועם הארץ. 
 מתי?    שאול ליבי:

עכשיו, לפני כמה דקות, לפני שיצא, הוא קרא לי בור   :שמעון קהלני
 ועם הארץ וזה נרשם לפרוטוקול. 

 -לא שמעתי. אני גם הערתי לך שהערת לי   ליבי:שאול 
אני באמת אני מציע לך, ואני מציע לכבוד יו"ר, שראש   :שמעון קהלני

העיר יחזור לפה, יבקש פה סליחה לפני כולם. כשאני אתבטא כלפיו בצורה לא 
 -יפה, אני מתחייב

 אני לא שמעתי, מישהו שמע?    שאול ליבי:
למשוך את הדברים שלי. אבל לא יכול אני מתחייב   :שמעון קהלני

להיות ולא יעלה על הדעת, שאני כנבחר ציבור ויושב פה בזכות ולא בחסד שלו 
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 -ולא בחסד של הרשימה שלו, אני לא יכול
 טוב חברים, אני מבקשת להצביע.  ד"ר מרה קנבל:

 שנייה.   :שמעון קהלני
 שמענו. שמעון, הבנו.   ד"ר מרה קנבל:

א יכול להיות מצב, שפה יושב ראש עיר ולוקח ל  :שמעון קהלני
לעצמו את הסמכות לקרוא לי במילות גנאי ואף אחד פה מחברי המועצה לא 
פוצה ולא מעיר על הנושא הזה. אני מבקש להפסיק את ההתנהגות, את 

 ההשתוללות הזאת, את האלימות המילולית פה. 
חושבת שאתה  סליחה, אני חייבת להגיד לך משהו. אני  ד"ר מרה קנבל:

 שכחת איך דיברת אלי, אז אל תגיד שלא מדברים. 
זו לא פעם ראשונה שהוא משתמש כלפיי במילות גנאי   :שמעון קהלני

 ובאלימות מילולית. 
אני מציעה לך, קהלני, גם לשמוע את המילים שאתה   ד"ר מרה קנבל:
 מדבר לאחרים. 

וקולים, את לא אני אומר לך, אם תפתחי את כל הפרוט  :שמעון קהלני
 -תמצאי שם

 לא כדאי לך שאני אפתח אותם.   ד"ר מרה קנבל:
 אני אומר לך שמעולם לא התבטאתי במילים לא יפות.   :שמעון קהלני

 לא כדאי שאני אפתח את הפרוטוקולים.   ד"ר מרה קנבל:
 לא יכול להיות שהוא יכנה אותי פה במילות גנאי.   :שמעון קהלני

 אני חושבת שיש לך זיכרון מאוד מאוד קצר. כי   ד"ר מרה קנבל:
 הוא חייב להתנצל. אתה קראת לי פה בור ועם הארץ.   :שמעון קהלני

בן אדם שמגיש הצעה לסדר לבנות שוק חדש ולא יודע     עו"ד שוקי פורר:
 את כל זה, הוא בור ועם הארץ. 

אתה צריך להתבייש, אני לא ארד לרמה שלך, אני   :שמעון קהלני
את המעמד פה, את חברי מועצת העיר. אני לרמה הזאת לא ארד לעולם.  אכבד

 תתבייש לך! 
שמעון קהלני, אני מבקשת. אני חושבת שמי שצריך   ד"ר מרה קנבל:

 -להתבייש
ו חאתה לא תבזה אותי. אתה מבזה את התושבים ששל  :שמעון קהלני

 אותי פה לשבת. 
ת מהנושא. אנחנו קהלני, אני חושבת שבכלל ירד  ד"ר מרה קנבל:

 מדברים על סדר היום ואני מבקשת. 
סליחה, זו לא פעם ראשונה. זה גם כלפי חנניה   :שמעון קהלני

 וינברגר הוא מתבטא ככה. 
 זה גם כלפיי אליי ממך, אז אני מבקשת שתשב.   ד"ר מרה קנבל:

 זו בושה וחרפה מראש עיר ככה להתנהג.   :שמעון קהלני
 ה לחבר מועצה להתנהג כמו שהוא מתנהג. גם חרפ  ד"ר מרה קנבל:

 זה זלזול, זה ביטויים לא יפים.   :שמעון קהלני
 שב, אני מציעה לך לשבת ולהפסיק לדבר.   ד"ר מרה קנבל:

אוקיי, אני מבקש כרגע להעלות את הצעתי להצבעה.   :שמעון קהלני
העיר, מועצת העירייה מחליטה לאשר בניית שוק חדש אשר יחזק ויחיה את מרכז 

וייתן מענה נכון וצודק לסוחרי השוק ואיכות חיים טובה יותר לתושבי העיר. זו 
 הצעתי. 

 מי בעד? אני גם בעד. אתה לא בעד, רחמים.      עו"ד שוקי פורר:
אני בעד שהשוק החדש ייבנה ע"י יזמים ולא ע"י     :שוקי קרומר

 העירייה. 
. הוא אומר שאנחנו לא, היא לא מחליטה לבנות    עו"ד שוקי פורר:

 מחליטים לאשר בניית שוק חדש. 
 לאשר בנייה, ע"י היזמים או העירייה.   :שמעון קהלני

 אנחנו מאשרים.     עו"ד שוקי פורר:
 לאשר בנייה אין לי בעיה.     :שוקי קרומר

נכון, אז אני גם בעד. כולם בעד. פה אחד קיבלנו את     עו"ד שוקי פורר:
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  -לסדר היום, היא הצעה בקשר לההצעה הבאה הצעתך. 
במרכאות,  שאתם בכזו קלות נופלים למלכודות דב  רחמים מלול:

 שקהלני טומן לכם. הרי אם תצביעו נגד, כלומר מה הוא יפרסם מחר בעיתון? 
רחמים, עזוב. איזה ערך יש לפרסום שמועצה קיבלה     עו"ד שוקי פורר:

 הצעתו לבנות שוק חדש? 
לא נעשה מעצמנו צחוק, באמת, כי שאתה  בואו  רחמים מלול:

 התבטאת קודם. 
 רחמים, לעמוד פה עכשיו ולהתווכח?     עו"ד שוקי פורר:

ועדת בניין ערים בוועדת המשנה החליטו על תכנית   רחמים מלול:
 לפני כמה זמן, אדוני ראש העיר? 

 שנים.  4לפני שנים אחדות,     עו"ד שוקי פורר:
 , באיזו שלב היא נמצאת, אדוני? והתכנית  רחמים מלול:

 בערר, בוועדה המחוזית.     עו"ד שוקי פורר:
 עברה לוועדה המחוזית.   רחמים מלול:

 בערר כבר.     עו"ד שוקי פורר:
כלומר, היא בשלב של הפקדה. אז אני מציע לקבל   רחמים מלול:

 החלטה שההצעה לסדר של קהלני היא מיותרת, משום שהנהלת העיר בוועדת
 המשנה פעלה לטובת התושבים, לטובת הסוחרים, הגישה תכנית והיא בהפקדה. 

אפשר להוסיף את זה. אנחנו בעד בניית שוק חדש,     עו"ד שוקי פורר:
אבל ההצעה עצמה היא מיותרת מכיוון שאנחנו כבר אישרנו וזה נמצא כבר 

 בוועדה המחוזית. אז נקבל את ההצעה עם התיקון הזה. 
 בכזו קלות נופלים למלכודות פה?   רחמים מלול:

 
מחליטים פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא: בניית  :07-59-579מס'  חלטהה

, 10.9.06שוק עירוני חדש של ח"מ שמעון קהלני מיום  כי ההצעה עצמה . יש לציין
 נמצאת בוועדה המחוזית.כבר היא מיותרת מכיוון שהיא אושרה ו

 
רות עם עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי הפסקת ההתקש –הצעה לסדר  ד.

 ההחיצוני לראש העירייה בנושא תכנון ובנייה, ובמקביל לחזק את המחלק
 המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים.

 
להלן הצעה לסדר של מר שמעון קהלני בנושא: הפסקת ההתקשרות עם עו"ד 

נון ובנייה, ובמקביל רועי בר, היועץ המשפטי החיצוני לראש העירייה בנושא תכ
 המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים: הלחזק את המחלק

הגיש משרדו של עו"ד בר מראשון לציון, את הצעתו למתן שירותים  3.6.02-ב
 משפטיים לעיריית רחובות, וזאת בהמשך לפגישות שהתקיימו בלשכתך.

ר(, לפרנקו גונן אתה מאשר לחיים אברהם )סגן ראש העירייה לשעב 5.6.02-ב
)מנכ"ל העירייה לשעבר(, לאורי צוקר )גזבר העירייה לשעבר( ולשולמית )מ"מ 
, וכך אתה כותב להם:"אני הסכמתי. אם אין הערות יש לאשר  היועצת המשפטית(

 להם ולהתחיל לעבוד".
עולה כי עלות שירותיו של עו"ד בר לעיריית  2003-2005מעיון בתקציב לשנים 

 . ₪מיליון  5-בלמעלה מרחובות הסתכמו 
לדעתי, התקשרות זו הינה מיותרת והתשלום הגבוה לעו"ד בר גובל בשערורייה 

 2שלא ניתן להבינה, לאור העובדה שעיריית רחובות מעסיקה במחלקה המשפטית 
עורכות דין: אחת מכהנת בתפקיד היועצת המשפטית של העירייה והשנייה כמ"מ 

בות לעובדות מן המניין, רשומות באגף היועצת המשפטית. כאשר שתיהן נחש
 כוח אדם של העירייה ומקבלות שכר חודשי מקופתה.

עו"ד בר מציין בהצעתו האמורה, כי השירותים המשפטיים יינתנו בתחום התכנון 
והבנייה, המיסוי המוניציפאלי, ייעוץ שוטף למנגנון העירייה, מתן חוו"ד ועריכת 

ורומים סטטוטוריים הן בתורך העירייה והן מסמכים ככל שיידרש, הופעות בפני פ
 מחוצה לה, וטיפול בתובענות וניהולם בבתי  משפט ובבוררויות. 

להסכם ההתקשרות המוצע על ידו, כי: "משרדנו  4עו"ד בר מציין עוד, בסעיף 
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יעבוד בשיתוף פעולה מלא מול המחלק המשפטית של העירייה תוך תיאום מרבי 
המשפטית בכל עניין, תוך היענות לכל פנייה ובקשה  ותוך נכונות לסיוע למחלקה

 מצד אנשיה".
מהסכם ההתקשרות הזה עולה, כי המחלקה המשפטית הוקפאה למעשה, וכי רוב 
השירותים המשפטיים הניתנים לעירייה, עברו לידי משרדו של עו"ד בר. לאור 
זאת, אני שואל: לשם מה קיימת המחלקה המשפטית בעירייה? כדי לטפל 

 טות?בזו
ברצוני לציין, כי המשך קיומה של המחלקה המשפטית בעירייה היתה כרוכה 

 לשנה.  ₪מיליון  2-למעשה בעלות נוספת של כ
יוצא איפוא שהעירייה שילמה עבור השירותים המשפטיים, בעת ובעונה אחת גם 
למשרדו של עו"ד בר וגם לעובדי המחלקה המשפטית בעירייה, תשלומים 

 בשנה.  ₪מיליון  3-שהסתכמו בסך של כ
השענטז המוזר הזה שיצרת, כראש העירייה, מאפשרת לגורמים חיצוניים לנגוס 
בקופתה הדלה של העירייה, מבזבזת את כספם של התושבים ומגדילה מידי שנה 

 את הגירעון בתקציב העירוני.
 100,000-הסכום שמשולם לעו"ד רועי בר, זועק וכואב. מדובר כאן בתשלום של כ

דש בממוצע, ואני שואל אותך בדאגה עמוקה: על מה בדיוק שולמו סכומי לחו ₪
 עתק כאלה?

האם לא היה נכון יותר לחזק את המחלקה המשפטית בכוחות מקצועיים נוספים 
ולהפנות את מיליוני השקלים שבזבזת לכאורה על עו"ד בר )כמו חוות הדעת הלא 

תקשורת )למטרות חשובות בעניין יועצי ה -לנוחיותך  -נכונה שהוא הגיש לך 
וחיוניות באמת, כמו החינוך והרווחה? או אולי מנקודת המבט ששלך אין צורך 

 בקיומה של המחלקה המשפטית בעירייה?
צעת ההחלטה לאור האמור לעיל, ברצוני להביא להחלטת מועצת העירייה את ה

 הבאה:
לראש  א. להפסיק את ההתקשרות עם עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי החיצוני

 העירייה, בנושא תכנון ובנייה.
ב. לחזק את המחלקה המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים, כדי 
שתוכל למלא את תפקידיה החיוניים, מבלי שהעירייה תבזבז הון עתק על יועצים 

 חיצוניים, דוגמא עו"ד בר. 
 

 ההצעה ההבאה, בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
, ודה לידידי וחברי, רחמים מלול, אני מ  :שמעון קהלני שהוא חבר שלי

וגם בבית הכנסת אנחנו חברים ואני צריך שהוא ישמור לי שם מקום, אז אנחנו 
בידידות טובה. אני רוצה לומר לכם חברים, ההצעה לסדר הבאה מדובר בהצעה 

 מאוד רצינית, מאוד חשובה. 
יו אל תזלזל בהצעות הקודמות, גם הקודמות ה  רחמים מלול:

 רציניות וחשובות. 
 נכון, תודה רבה על התיקון.   :שמעון קהלני
 יעירו לך מהצד עוד מעט על זה.    מנחם קליין:
 מי זה מהצד?  :שמעון קהלני
לא יודע, יעירו לך המצד שאתה מזלזל בהצעות שלך.    מנחם קליין:
 הכל חשוב. 

 אתה רואה? אני מתקן אותך לטובתך.   רחמים מלול:
ים גם להגיע לסיום הישיבה צחברים, נתקדם, רו    קי פורר:עו"ד שו
 הזאת. 

 אבל החברים שלך פה מפטפטים.   :שמעון קהלני
 יש לך זמן לנמק את הצעתך, בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:

 איזו הצעה עכשיו?   רחמים מלול:
 הצעה לסדר להפסיק את ההתקשרות עם עו"ד בר.     עו"ד שוקי פורר:

 -לפני שהוא יתחיל, יש לי בקשה. אם הוא יקבל אותה   ל:רחמים מלו
תמשיך לנמק את ההצעות החשובות שלך. תראה, אני לא  -הנה מה טוב, אם לא 

הייתי רוצה שיניחו אותי או את משכורתי או את רווחי על שולחן מועצת העיר 
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ה בפני קהל וידונו בכמה אני מרוויח, כמה אני עולה, כמה אני משתכר, מה עול
. יכול מאוד להיות שהנושא הזה שאתה מעלה הוא  ' בגורל ההשקעות שלי וכו
מאוד חשוב, ויכול מאוד להיות שאתה תעלה הצעה פה לחיסכון בתקציב העירוני 
ן זה ראוי. אתה גם לא היית  בקופת הציבור. אני חושב, מטעמי צנעת הפרט, שאי

ת שלך ואיך אפשר רוצה שיניחו אותך לדיון באיזשהו שולחן וידונו בהכנסו
לחסוך בעלויות שלך. אם אתה באמת רוצה להשיג את המטרה, יש לנו מחזיק 
תיק כספים, באמת, או אפילו עם ראש העיר. תשב איתו, תבדוק את העלויות, 

 תבדוק איפה אפשר לחסוך. 
 לא מקבלים את המידע.     :חנניה וינברגר
 אני מציע בצורה חברית.   רחמים מלול:

 סליחה, רק תיקון, וגם תבדוק את התועלות.     פורר: עו"ד שוקי
העלויות לעומת התועלות. אם אמנם  -ברור, ברור   רחמים מלול:

תעזוב את הנושא הזה שהוא באמת בתחום  -כוונתך פה טהורה ותמימה לחסוך 
צנעת הפרט. אני לא הייתי רוצה להיכנס עכשיו לקרביים ולכרעיים כמה מקבל 

X כמה מקבל ,Y . קדימה. -הנה מה טוב, אם לא  -זו הצעה, אם תקבל אותה 
טוב, אני שמעתי אותך בקשב רב ואני רוצה לומר לך   :שמעון קהלני

ככה. תראה, זה לא סוד, התקציב העירוני פתוח לנו ולכלל הציבור. כולנו יודעים 
מה התשלום, אני לא מגלה פה פעם ראשונה כמה מקבל עו"ד רועי בר. באמת, 

שמתי פה על השולחן כרגע איזה מידע אינפורמטיבי מסווג, שמור  אני לא
זה רשום. זה רשום בתקציב העירוני בצורה מפורשת כמה כל שנה הוא  ,בכספת

מקבל. אני אפילו לא מגיש על זה שאילתה, כי אני מספיק פותח את התקציב 
לה פה ואני רואה כמה כסף יוצא לכבודו כל שנה, באמת. אז קודם כל, אני לא מע

את ההצעה הזאת כדי לנקוב או לגעת בקרביים ובכרעיים של אדם כזה או אחר. 
 אני מבחינתי כולם שווים, כל בניי שווים. 

תנמק את הצד. תצא מתוך הנחה שקראנו את מה     עו"ד שוקי פורר:
 שאמרת. 

בעיריית רחובות קיימת מחלקה משפטית. בכל מחלקה   :שמעון קהלני
נם תגבורים של כל מיני עורכי דין נוספים שמטפלים בכל משפטית מכובדת יש

מיני תחומים. מחלקה משפטית לא נועדה רק  לתת תשובה פקודת העיריות פה, 
פקודת העיריות שם. זה פשוט באמת וזה קל, וזה לא כל כך מצריך גאוניות 
מיוחדת. אבל באמת כמו מינהל ההנדסה בעירייה, זקוק באמת לעו"ד מלווה, אני 

כים. אבל למה זה צריך להיות עו"ד חיצוני? למה שלא נביא עו"ד לתוך מס
המערכת שהתפקיד שלו יהיה מלווה את מינהל ההנדסה בכל התחומים שקשורים 
למינהל ההנדסה? זו משרה מלאה, אני מסכים, אבל זה יעלה לנו פחות, יהיה לנו 

. אתם צריכים מכרז מסודר, אנחנו נביא עו"ד. היום יש בשוק עורכי דין בשפע
ן  להתמודד מול הדבר הזה. דרך אגב, גם עו"ד בר, עד כמה שהספקתי לראות ולעיי
מאיפה המקורות ואיך הוא הגיע אלינו, זה לא נערך בכלל עם מכרז. הוא בא 

 אלינו ע"י החלטה של אדם כזה או אחר, לא היה מכרז בכלל. 
 קהלני, אתה מגיע לסיום?     עו"ד שוקי פורר:

דקות, תן לי. אתה כל הזמן  3-2נו באמת, יש לי עוד   :לנישמעון קה
מפריע. תאמין לי, אני לא מפריע לך. אתה לפעמים מדבר ברצף, ואני יושב פה 

בשקט כדי  -מטעמי נימוס ושומע את דברי השטויות שלך ובולע את הרוק בשקט 
. איך יכול להיות 2לא להגיב לך ואתה לא מסוגל אפילו  דבר  דקות לשמוע אותי

כזה? זה כבר נמאס, שוקי, נמאס. קצת כבוד לחברי מועצה, גם אם אני לא בצד 
שנזרקים כל  ₪שלך וגם אם לא נעים לך לשמוע, תתאפק. מדובר פה במיליוני 

 -שנה ואף אחד מאיתנו
 משולמים. לא נזרקים, משולמים.    מנחם קליין:
וך הרבה עזוב, אני קורא לזה נזרקים כי אפשר לחס  :שמעון קהלני

 כסף. 
 אני לא יודע.    מנחם קליין:
אתה לא יודע, כי אתה בקואליציה ואתה מקבל את כל   :שמעון קהלני

מה שאתה צריך לקבל. תעזוב אותי,  מנחם, אל תעיר לי הערות, כי יש לי גם כן 
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את ההערות שלי, אז אל תעיר לי. אני קורא לזה נזרקים, אז תן לי להגיד את 
 המילה שלי. 

 אני קורא משולמים.    חם קליין:מנ
אתה תקרא לזה מה שאתה רוצה. מדובר פה במיליוני   :שמעון קהלני

ואף אחד מחברי מועצת העיר לא נתן את הדעת ולו כמה דקות לקרוא את  ₪
התקציב ולהבין לאן הכסף הזה הולך. תראו את המצב בעיר ותגידו, אולי חלק 

עיר זקוקים לו. למה לא עושים את מהכסף הזה ילך באמת לצרכים שתושבי ה
זה? אני כבר לא מדבר על יועץ אחד, אני מדבר פה על מספר רב של יועצים 

 ₪שצמודים: יועץ תחבורה, יועץ פה ויועץ שם שמקבלים פה עשרות מיליוני 
בסיכומן של שנים. רבותיי, אני רוצה לסיים את הדברים שלי. נו באמת, תפסיקו 

הלים את העיר? תראו איך נראית העיר שלנו ואתם לצחוק שם, לגחך. ככה מנ
 שנזרקים?  ₪יושבים פה וצוחקים על מיליוני 

 משולמים.    מנחם קליין:
 איזו בושה, איזו חרפה, איזו התנהלות.   :שמעון קהלני

 טוב, סיימת?     עו"ד שוקי פורר:
לא, אתה מפריע לי ואתה אומר לי סיימתי. אני עכשיו   :שמעון קהלני

, מכיוון שמדובר פה בכסף והכסף הזה הוא חברים, אני אומר לכםרך לסיים. בד
כסף חשוב לתושבים, בואו נסתכל על התקציב כתקציב שלא מתנהל ע"י חברה 
פרטית. בואו נסתכל בתקציב שאנו חברי המועצה מחויבים לו וצריכים לערוך בו 

עלות אותה פה סדר. אני רוצה ברשותם לקרוא את ההחלטה שלי, ואני מבקש לה
להצבעה. מועצת העירייה מחליטה: א. להפסיק את ההתקשרות עם עו"ד רועי 
בר, היועץ המשפטי החיצוני לראש העירייה בנושא תכנון ובנייה. ב. לחזק את 
המחלקה המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים, כדי שתוכל למלא 

על יועצים חיצוניים דוגמת  תפקידיה החיוניים מבלי שהעירייה תבזבז הון עתק
עו"ד בר. אני רוצה לציין את דו"ח מבקר משרד הפנים, שעשה את הרשימה של 
כל היועצים בעירייה והעיר הערה, שחלקם התקבלו ללא מכרזים, ואפילו רשם 
את סכומי העתק שהם מקבלים. אז אני רוצה שחברי המועצה, תיקחו את זה 

י יש לנו פה אחריות ציבורית כבדה על לתשומת לבכם לפני שאתם מצביעים, כ
 תקציב עירוני. זה לא משחק ילדים ומדובר פה במשהו מאוד רציני. תודה רבה. 

 טוב, אני מציע להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום.     עו"ד שוקי פורר:
 אני מבקש להעיר הערה.     :חנניה וינברגר

 את זה מסדר היום.  אין הערות, אני מציע להוריד    עו"ד שוקי פורר:
 אבל אתה נתת לחבר מועצה לדבר קודם, נכון?     :חנניה וינברגר

 . אחרי שנגמור    עו"ד שוקי פורר:
לא, לא אחרי שנגמור. שוקי, אם היית שומר על     :חנניה וינברגר

 -הנוהל
 איזה נוהל?     עו"ד שוקי פורר:

  שרק מציע הצעה לסדר היום מדבר.    :חנניה וינברגר
 רק הוא דיבר?     עו"ד שוקי פורר:

לא, נדמה לי היה עוד חבר מועצה. רחמים, לפני שהוא     :חנניה וינברגר
 הציע, ניסה להציע לו הצעה. 

זאת אומרת, לפני שהמציע מציע אז חבר מועצה יכול     :חנניה וינברגר
 לדבר? ככה קבענו תקדים? אני מוכן לקבל את זה. 

אז כך קבענו תקדים. אם יש למישהו הצעה     עו"ד שוקי פורר:
 שמשמעותה להוריד את זה מסדר היום. 

 לא, אני לא מקבל תכתיבים.     :חנניה וינברגר
זה מה שהוא הציע. אם לא, יש הצעה לסדר היום, היא     עו"ד שוקי פורר:

 -תועלה ע"י המציע ויצביעו קודם כל אם יש
 את זה מסדר היום.  מה שאני רציתי זה להוריד  רחמים מלול:

אבל לחברי מועצה אין רשות לדבר. אני במקרה רוצה     :חנניה וינברגר
 לתמוך בזה, אתה מונע שאי אפשר. 

 חנניה, אני לא מחפש תמיכה.     עו"ד שוקי פורר:
 אני גם לא מבקש את תמיכתך, אני מביע את דעתי.     :חנניה וינברגר
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לפי בקשה של קליין ומלול אני נותן  מה רצית להציע?    עו"ד שוקי פורר:
 לך. 

כי שמעת שהוא לא רוצה לתקוף, אז אתה נותן לו   :שמעון קהלני
 לדבר. 

 הם שומרים עליך.     עו"ד שוקי פורר:
לפחות על אחד אני יכול להגיד 'ישמרני אלוקים     :חנניה וינברגר

 .'  מידידיי
  ואתם תלכו לריב בחוץ מי זה.    עו"ד שוקי פורר:

ובכן ככה, אני הייתי מוכן לקבל את הצעתו של חבר     :חנניה וינברגר
2המועצה מלול. סכומי הכסף אינם סודיים. כאשר הגשתי לפני  את השאילתה,  3-

. ₪מיליון  3.5 -שנים  3.5קיבלתי פרטים מדויקים לפני שנה וזה היה בתקופה של 
עיר, לא להוריד את לכן אני מציע, אם אפשר לקיים דיון קצר לא במועצת ה

, ונראה אם נוכל  ' ההצעה מסדר היום, עם מלול, עם קהלני, איתי, הגזבר וכו
 להגיש הצעה. 

זה סופגניות אחרי חנוכה, לא יודע איך אומרים,     עו"ד שוקי פורר:
אפיקומן אחרי פסח. זה כבר עברנו. אני מציע למועצה להוריד את ההצעה מסדר 

. מי נמנע? 4. מי רוצה לדון? 9צעה מסדר היום? היום. מי בעד להוריד את הה
 אין. ההצעה יורדת מסדר היום. 

 
נגד( להוריד מסדר היום  4בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) :07-59-580מס'  חלטהה

את ההצעה לסדר בנושא: הפסקת ההתקשרות עם עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי 
 הקביל לחזק את המחלקהחיצוני לראש העירייה בנושא תכנון ובנייה, ובמ

המשפטית של העירייה בכוחות מקצועיים נוספים של ח"מ שמעון קהלני מיום 
10.9.06 . 

 
 :שאילתות : 3סעיף 

 
הכנסות העירייה מדו"חות חנייה וגרירה )ח"מ חנניה וינברגר  -שאילתה  א.

 (.20.2.07מיום 
 

ו"חות חנייה להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר בנושא: הכנסות העירייה מד
 וגרירה:

 הואל נא להודיעני כדלקמן:
" שירותי חנייה בע"מ -שוהר מה היו הכנסות העירייה ששולמו ע"י חברת "

מדוחות חנייה  2006-, ו2005, 2004, 2003, 2202 -בחמשת השנים האחרונות 
 וגרירה שבוצעו בשנים הנל?

ם אלה בפיתוח האם בהתאם להגדרה או החוק קיימת חובה לפנות ולהשקיע כספי
 כבישים ומדרכות? -התשתיות 

כמה כסף השקיע העירייה בפיתוח מערכת הכבישים והמדרכות הפנים עירונית 
 בשנים הנ"ל?

 
של חנניה  תאנחנו עוברים לשאילתות, שאילתה אח    עו"ד שוקי פורר:

 וינברג על הכנסות העירייה מדוחות חנייה. קיבלת תשובה על זה? 
 טרם, אם כי צלצלו.     :חנניה וינברגר

 ביקשו זמן.     עו"ד שוקי פורר:
 אמרו שיש, אני לידיי לא קיבלתי.     :חנניה וינברגר

 כתוב שתינתן בישיבת מועצה הבאה.     :שוקי קרומר
 סליחה, אני לא מתנגד שזה יהיה בישיבה הבאה.     :חנניה וינברגר

 אתה תקבל את החומר בשבוע הבא.    עו"ד שוקי פורר:
 
עקב מורכבות הנושא המצריך בדיקה בהנח"ש של  :07-59-581מס'  חלטהה

 העירייה, תינתן תשובה בישיבת המועצה הבאה. 
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 .3703גוש  944הסכם תרומה לגן ציבורי חלקה  : 4סעיף 

 
 .3705בגוש  190הסכם תרומה חלקה  : 5סעיף 

 
המועצה אנחנו בישיבה האחרונה, לפי הערה של חבר     עו"ד שוקי פורר:

 שטאובר, אפשר לקרוא לעו"ד רועי בר? 
 רגע, הוא עוד נשאר?    שאול ליבי:

כן, לא פיטרו אותו. תקראי לו, אם הוא עוד פה, יכול     עו"ד שוקי פורר:
להיות שאמרו לו שהוא מפוטר. אני פשוט רוצה שהוא יסביר למועצה לפני 

אנחנו דנו פה בישיבה רועי, בוא בבקשה. שנצביע שוב על נושא הסכם התרומה. 
חברה לבניין בע"מ, היו פה שאלות  -הקודמת בנושא הסכם התרומה עם צ'ליק 

ואי הבנות. אני מבקש ממך להסביר מה מהות ההסכמים האלה, אתה כמי 
 שניסחת אותם. נביא את זה שוב להצבעה ומה שהמועצה תחליט זה מה שיהיה. 

 יש לי שאלה.   :שמעון קהלני
 רק רגע, רועי בר קיבל את רשות הדיבור.     :עו"ד שוקי פורר

יש לי שאלה, אם רועי בר שהוא היועץ המשפטי של   :שמעון קהלני
 העירייה, מדוע אנחנו כחברי מועצה לא קיבלנו איזשהו נייר? 

אין לי תשובה על זה. עכשיו רועי בר נמצא פה ואני     עו"ד שוקי פורר:
 ? תפריע. ביקשתי ממנו לדבר. אתה רוצה להפריע

אנחנו חברי מועצה צריכים לקרוא את החומר לפני כן.   :שמעון קהלני
 לא ייתכן לבוא לישיבת מועצה בלי חומר, ואנחנו צריכים להצביע בעד או נגד. 

 החומר צורף כמה פעמים.     עו"ד שוקי פורר:
למה אי אפשר פעם אחת ולתמיד שתציג בפנינו   :שמעון קהלני

ביקשתי ממך גם בפעם הקודמת חוות דעת, שמאות.  מסמכים כמו שצריך?
 -ביקשתי בישיבה הקודמת שהבאת זה

 אבל למה אתה מפריע לי לישיבה?     עו"ד שוקי פורר:
 -ביקשנו שמאות  :שמעון קהלני

 למה אתה מפריע לישיבה?     עו"ד שוקי פורר:
 למה השמאויות לא מופיעות כאן?   :שמעון קהלני

 אז תקבל תשובה על כל מה ששאלת. רועי בר, בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
משהו הבן אדם הזה, איך הוא מנהל פה את העירייה   :שמעון קהלני

 הזאת, איזה ניהול. 
אנחנו חסכנו בהגשת חוות דעת, כדי לקצץ בעלויות   רחמים מלול:

 של עו"ד רועי בר. 
 אסון טבע יש פה, תאמין לי, אסון ענק.   :שמעון קהלני

הסכמים עם מר צ'ליק שנמצא כאן. אם  2ישנם   עו"ד רועי בר:
 2למישהו יש שאלות גם אליו, אני חושב שהוא ישמח לענות. ההסכמים מזכירים 

הסכמי תרומה. מר צ'ליק הוא קבלן רחובותי ותיק, יו"ר הארגון למיטב ידיעתי. 
ה במספר שיחות שהיו לו עם מנהל אגף התכנון לשעבר, מר בורוכוב, עלת

האפשרות שמר צ'ליק יתרום מגרש לעירייה לשם הנצחה. אנחנו קיימנו מספר 
פגישות בעניין הזה אצל מהנדס העיר הקודם, מר פופוביץ, שבמסגרתן עלתה 
האפשרות שמר צ'ליק יתרום לעירייה מגרש ברח' האמוראים ויעביר אותו ללא 

ו למגרש בבעלותו תמורה לעירייה, ויעביר במסגרת תכנית בניין ערי את זכויותי
, פיתוח של גן ציבורי ן"תר. בנוסף, יתרום בצמוד למגרש שלו ברח' ן"תרברח' 

ההסכמים היא מערכת מאוד קצרה,  2. המערכת של ן"תרדונם ב 2-בשטח של כ
מר קהלני, לכן גם לא צריך הסבר יותר מידי נרחב לגבי זה. זה לא הסכם מסובך 

', זה הסכם תרומה של עמ וד וחצי, שבו היזם תורם והעירייה של פיתוח וכו
צדדים, העסקה היא וולונטרית, רצונית.  2מקבלת. כמו בכל הסכם שהוא בין 

תחליט  -תקבל, לא תרצה לקבל את התרומה  -תרצה העירייה לקבל את התרומה 
המועצה שהיא לא רוצה את התרומה, אז היא לא תקבל. בסופו של דבר, כמו בכל 

ם. בנקודת התפיסה שלי, במהות שלי, אני לא מסתכל צדדי 2הסכם, להסכם יש 
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מה הצד השני לעסקה מרוויח, אני מסתכל מה הצד שלי מרוויח. הצד של עיריית 
דברים שאין לו כרגע: הוא מקבל מגרש לבעלותו  2רחובות במקרה הזה מרוויח 

דונם  2שבו העירייה יכולה לעשות ככל רצונה, והוא מקבל פיתוח של גן של 
היתרונות שהעירייה מקבלת בהסכמים האלו. תשקול המועצה,  2. אלה ן"רתברח' 

תאשר אותם, תחליט שהיא לא  -ההסכמים הללו  2-תחליט המועצה שהיא רוצה ב
 אז היא לא תקבל אותם.  -רוצה לקבל את התרומה 

שאלה שנשאלה כאן בעבר הייתה לגבי זכויות הבנייה     עו"ד שוקי פורר:
 . מה הוא משלם בעבורן? ן"תרבל ברח' הנוספות שצ'ליק מק

אני מסביר, הזכויות הן לא זכויות בנייה נוספות.   עו"ד רועי בר:
מגרשים, אנחנו  2יש לנו  -הזכויות הן זכויות בנייה שקיימות. אנחנו מחליפים 

לוקחים את הכוס הזאת ומרוקנים אותה לכאן, ומשאירים את הכוס הזאת 
בסופו של דבר אלו אותן זכויות, לא מוסיפים כאן  ונותנים אותה מתנה לעירייה.

זכויות. הסה"כ הכולל לא משתנה, אנחנו מעבירים מהמגרש הזה למגרש הזה. 
 דונם.  2המגרש הזה עובר לעירייה ובצמוד למגרש הזה מתקבל פיתוח של 

 במגרש הזה ברח' האמוראים, יש זכויות בנייה.     עו"ד שוקי פורר:
 ן. נכו  עו"ד רועי בר:

 העירייה צריכה לנצל אותן?     עו"ד שוקי פורר:
זכויות הבנייה במגרש של רח' האמוראים מרביתן   עו"ד רועי בר:

והעירייה מקבל את הקרקע ברח' האמוראים והיא  ן"תרמועברות למגרש ברח' 
בין אם להפוך אותה לציבורית ובין  -תוכל ליזום עליה איזה הליך שהיא רוצה 

 לאדמת בניין למגורים.  אם להפוך אותה
 מ"ר באמוראים?  50מה הסיבה להשארת     :חנניה וינברגר
כדי לא לרוקן אותו לחלוטין, שיהיה עדיין אזור   עו"ד רועי בר:

 מגורים ולא אזור שאין לו זכויות בנייה. שהעירייה תוכל להוסיף עליו. 
 למה שלא תהיה שם גינה?     :חנניה וינברגר

 החלטה שלך, חנניה.   ישראל בן ישראל:
 העירייה יכולה להחליט מה שהיא רוצה.     עו"ד שוקי פורר:

 מה שתחליט.   עו"ד רועי בר:
מ"ר, אז אולי להעביר אותן גם  50לא, אם נשארים     :חנניה וינברגר

 ושם יהיה שטח נקי.  ן"תרל
הכוונה היא לאפשר לעירייה בעתיד, אם היא תרצה,     עו"ד שוקי פורר:

הביא לוועדת בניין ערים זכויות ברח' אמוראים, כך שיהיו שם זכויות למגורים ל
 שהעירייה תוכל לממש אותן ולהשתמש בכסף הזה לצרכי ציבור. 

זאת אומרת, באמצעות העניין הזה ניתן יהיה לנייד     :חנניה וינברגר
 זכויות בנייה ממגרש למגרש, לא רק פעם אחת אלא מספר פעמים? 

 לא.   בר: עו"ד רועי
למה אני אתרום אחר כך את המגרש עוד פעם, פעם     :חנניה וינברגר

 שלישית. 
 זה משהו של העירייה, המגרש יהיה של העירייה כבר.     עו"ד שוקי פורר:

 אז אני מציע בהחלט שיהיה שם מגרש גינה.     :חנניה וינברגר
ן. בסוף חנניה, אני אתן לך את האופציה ואז תבי  עו"ד רועי בר:

 -התהליך, בהנחה שאתם תאשרו את ההסכם וההסכם ייחתם והמהלך יסתיים 
 -מ"ר ברח' האמוראים. המגרש  580העירייה תקבל לבעלותה מגרש בשטח של 

מ"ר בנייה. אתה יכול להחליט כעירייה, שאתה על  50ייעודו מגורים ויש בו 
מ"ר ולבנות  500המגרש הזה רוצה להוסיף בתב"ע שאתה תיזום כעירייה עוד 

עליו או לשווק אותו במכרז. ואתה יכול להחליט שאתה לא רוצה לעשות בו כלום 
 ולפתח עליו גינה ציבורית או לעשות עליו גן ילדים. 

 . 50-בואו נחליט עכשיו להעביר גם את ה    :חנניה וינברגר
 הכוונה הייתה זה לא לחסום אופציות.   עו"ד רועי בר:
 ?50מה ההיגיון להשאיר     :חנניה וינברגר
 שיישאר לך ייעוד למגורים.   עו"ד רועי בר:
 ואין אופציה?  50ואם לא יהיה לי     :חנניה וינברגר

 אז אתה נשאר בלי מגורים.     עו"ד שוקי פורר:
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 בלי מטרים, בלי זכויות למגורים.   עו"ד רועי בר:
 זה פשוט שומר לעירייה את הזכויות.     עו"ד שוקי פורר:

 -חברים, תראו  :שמעון קהלני
 אני מציע שנתרכז בשאלות לרועי בר.     עו"ד שוקי פורר:

תעשה לי טובה, יש לי גם משהו להגיד בעניין הזה.   :שמעון קהלני
אתה מדבר, רועי בר, בנושא של העברת זכויות. אם זה טוב או לא טוב, ואם זה 

י נכנס לשווי הערך שלהן. הרי חוקי או לא חוקי, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל אנ
אתה מסכים איתי, שהמכירה של אותן זכויות בנייה בשערים, ערכן שווה פחות 

. על זה אף אחד לא מדבר. למה אני ביקשתי בפעם ן"תרמאשר הוא יקבל ב
הקודמת? מה אני אמרתי? ולא קיבלתי גם עכשיו, תבין, ואני לא יודע גם למה. 

נת שאני אבדוק את עצמי אמיתי האם אני נותן ביקשתי שמאויות. אמרתי, על מ
 -לו זכויות יתר או שאני מקבל ממנו איזה שהן זכויות, אני צריך לעמוד בפני 

כתוב לי פה הסכם תרומה. אני רוצה לשאול את עצמי איזו תרומה הוא נותן 
. דרך אגב, אני ן"תרלעירייה. כי על השטח שלו שם, אותן זכויות הוא מקבל ב

פה לחברי המועצה, וכדאי שאתם תשקלו את הנושא הזה לפני שאתם  רוצה לומר
מצביעים. כי כשאני קראתי את ההסכם, זה לא כל כך מדויק הסכם תרומה. כתוב 

 -2פה בסעיף 
 הסכמים.  2לאיזה הסכם? יש   עו"ד רועי בר:
כתוב למעלה 'הסכם תרומה בין צ'ליק לבין עיריית   :שמעון קהלני

 רחובות'. 
 תגיד עמ' וסעיף.     :ינברגרחנניה ו

אומר:  2, אני אתחיל לקרוא אתה תבין. סעיף 2סעיף   :שמעון קהלני
 מתחייב בזאת לתרום לעירייה" בסדר? הוא משתמש במילה 'תרומה'. "הבעלים 

 נכון.   עו"ד רועי בר:
לתרום לעירייה את ביצוע פיתוח הגן הציבורי ברח'   :שמעון קהלני

דונם לערך בתנאים המפורטים. אוקיי, עד פה זה הסכם  2-אשר שטחו כ ן"תר
: "לאחר אישור תכניות הפיתוח יגיש  3תרומה. אבל כשאני מגיע לסעיף  ד'

הבעלים בקשה להיתר לביצוע עבודות פיתוח הגן הציבורי. כל עלויות התכנון 
יחולו על הבעלים, ואולם הבעלים לא יידרש לתשלום אגרות והיטלים בגין שטח 

 יבורי, בן תשא העירייה". הגן הצ
נו, מה השאלה? אתה מצפה שהיזם גם יבצע אגרות   עו"ד רועי בר:

 והיטלים על גן ציבורי של העירייה שהוא מבצע את הפיתוח? 
לא, אני רוצה להבין. הרי בסה"כ, אם מדובר בתרומה,   :שמעון קהלני

 אז יש איזה שהם היטלים שהוא אמור לשלם לעירייה. 
 על תרומה?   בר:עו"ד רועי 

 לא על תרומה.   :שמעון קהלני
 לא על הגן הציבורי.     עו"ד שוקי פורר:

 על גן ציבורי?   עו"ד רועי בר:
 על הגן הציבורי, מדברים לא על הבניין.     עו"ד שוקי פורר:

לא על הבניין, על הבניין הוא ישלם אגרות והיטלים   עו"ד רועי בר:
גם העירייה לא משלמת לעצמה אגרות והיטלים כי היא רגילים. על הגן הציבורי, 

 עושה פיתוח של גן. 
 למה? אי אפשר להעביר מכיס ימין לשמאל?     :חנניה וינברגר
 אין אפילו חיוב בספרים.   עו"ד רועי בר:

 הוא שאל שאלות, הוא יקבל תשובות.     עו"ד שוקי פורר:
. דבר ראשון חלק לו רק הערה אחתאני רוצה להעיר    מנחם קליין:

מהדברים שהוא אמר, אני מסכים איתו. אבל, הנושא הזה נידון במליאה של ועדה 
לבניין ערים פה והייתה החלטה לאשר את ההסכם. הנושא עכשיו הוא לא נושא 
חדש שדנים בהסכם. אני פשוט מופתע, מתפלא. הייתה ועדה מיוחדת פה, ועדה 

ל ועדת משנה לועדת בניין ערים. של מליאת בניין ערים מיוחדת, בישיבה ש
 הוחלט ברוב קולות לאשר את העסקה. 

אתה לא מבין, אולי פעם אחת תביא את הפרוטוקול?   :שמעון קהלני
 התכנית הובאה. 
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 בלי ההסכם הזה, בלי התרומה.    מנחם קליין:
 בלי ההסכם.   :שמעון קהלני
 -הקומות זכויות הבנייה, השווי, הערך והמטראז' ו   מנחם קליין:

 נידונו באותה ישיבה. 
 אבל ההסכם עצמו לא הגיע. אתה לא מבין?   :שמעון קהלני
 נכון.    מנחם קליין:
 הדברים האלה קשורים אחד בשני.  2  :שמעון קהלני

עזבו את העניין הזה, אנחנו צריכים לאשר פה את     עו"ד שוקי פורר:
אנחנו  -ן הסכמים שאומרים ההסכמים האלה, כי זו חובתנו החוקית. הביאו לכא

ומקבלים מגרש  ן"תרמקבלים תרומה של גן ציבורי, פיתוח של גן ציבורי ברח' 
מ"ר זכויות בנייה שם. זה מה  50שאין לנו אותו היום ברח' האמוראים עם 

שהעירייה מקבלת. היזם קיבל את הזכויות להעביר את זכויות הבנייה ששייכות 
מה רע פה אני לא יודע. בישיבה הקודמת הוא  .ן"תרלו מרח' האמוראים לרח' 

 קיבל את הזכויות. 
 קודם כל, הוא לא מפסיד.   :שמעון קהלני

 הוא צריך להפסיד?     עו"ד שוקי פורר:
 אל תציג את זה בצורה כזו.   :שמעון קהלני

העירייה מרוויחה, הסברתי לך איך העירייה מרוויחה.     עו"ד שוקי פורר:
היא מרוויחה  -את העובדות, שנה אותן. העירייה מרוויחה אתה רוצה לשנות 

 . ן"תרמגרש ברח' האמוראים, היא מרוויחה גן ציבורי מפותח ברח' 
אני רוצה לשאול אותך, שוקי, אם הבית שלך היה   :שמעון קהלני

צמוד לבית כזה ששמים רב קומות ליד הבית שלך. אתה היית מוכן לקבל את 
 קומות. למה אתה לא מתייחס לזה?  4שם זה  הדבר הזה? הרי כל האזור

 זה עניין של ועדת בניין ערים.     עו"ד שוקי פורר:
 התושבים לא איכפת לך מהם?   :שמעון קהלני

 סיימת את השאלות שלך?    עו"ד שוקי פורר:
יש לי איזו שאלה לעו"ד בר. בתקנון של התכנית,   ניר:-לואיס בר

כתוב: "היטל השבחה בתקנון שיוטל  6סעיף בהערות לטבלת זכויות הבנייה ב
בהסכם הראשון כתוב  9וייגבה כחוק עי הוועדה המקומית". לעומת זאת, בסעיף 

ש"מוסכם על הצדדים כי היטל השבחה באם יחול, בגין ניוד הזכויות, יקוזז 
מעלויות פיתוח הגן הציבורי שיבוצע ע"י הבעלים". זאת אומרת, יש כאן בעיניי 

רה בין התכנית לבין ההסכם והם חלק בלתי נפרד. אני מבקש ממך איזושהי סתי
 -איך אנחנו יכולים עפ"י חוק לוותר על נושא של היטל השבחה. וב'  -הסבר: א' 

עפ"י הניסיון הרב שלך, כתוב 'באם יחול', אז אני עם הניסיון המועט שלי אני 
ן ובנייה מעריך שכן. למרות שאתה לא שמאי, בכל זאת יועץ לוועדות תכנו

גדולות בארץ, האם לדעתך, וחשוב שחברי המועצה ידעו, האם להערכתך לפחות 
 הלא מחייבת יחול היטל השבחה, כן או לא? 

אין  -: אחד לגבי השאלה של הסתירה 2-אני אשיב ב  עו"ד רועי בר:
השני לשאלתך האם להערכתי עשוי לחול כאן סתירה ואני תיכף אסביר לך מדוע. 

אז כן, התשובה היא חיובית, עשוי לחול כאן היטל השבחה. מדוע  -היטל השבחה 
אין סתירה? אין סתירה משום שהחוק מחייב אותך להטיל ולגבות היטל השבחה 
על כל תכנית. אגב, אני פה פותח סוגריים, היטל השבחה זו לא רשות. היטל 

ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בדרכים  -השבחה יש הוראה מנדטורית 
בעו בתוספת השלישית. מזוז, כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קבע כי שנק

 גביית היטל השבחה זה מנדטורי, זה לא רשות. 
 אין שום שיקול דעת.     עו"ד שוקי פורר:

אין שיקול דעת, זה כמו מס הכנסה, אתה לא יכול   עו"ד רועי בר:
תה לא להחליט שאתה לא גובה מס הכנסה מאדם, אתה לא יכול להחליט שא

 גובה היטל השבחה. 
 היטל השבחה הולך לעירייה?     :חנניה וינברגר
כן. החובה לגבות היטל השבחה קיימת בחוק והיא   עו"ד רועי בר:

היטל השבחה בקרקע מינהל הולך לעירייה, רק החישוב קיימת בתקנון התכנית. 
 מתקבולי מכירה.  10%שלו בדרך אחרת זה 
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 ך, פה מדובר בקרקע פרטית. לא שיי    עו"ד שוקי פורר:
מה שאומר ההסכם, הרי למה נועד היטל ההשבחה לפי   עו"ד רועי בר:

לתוספת השלישית? היטל ההשבחה נועד להוצאות של הכנת תכניות,  13סעיף 
ן בדרך של הפרעה, והוצאות לביצוע פיתוח עבודות  הוצאות רכישת מקרקעי

ב, האוצר טוען שהמקור שהוועדה ציבוריות של דרכים, גנים ציבוריים וכו'. אג
המקומית אמורה לממן את הגנים הציבוריים ואת מבני הציבור שאין להם אגרה 

 זה מהיטל ההשבחה.  -ייעודית כמו כבישים, ביוב וכו' 
 דווקא בשצ"פ יש חדש.   ניר:-לואיס בר

ן אגרה ספציפית כמו   עו"ד רועי בר: לא, בשצ"פ אין אגרה ייעודית, אי
 ביוב יש הוראה.  כבישים או

 ההוראה נתנה לך לעשות היטל אם אתה רוצה.   ניר:-לואיס בר
אתה יכול, ואני יכול להגיד לך שיש עיריות שכבר   עו"ד רועי בר:

 עושות. 
 אני יודע.   ניר:-לואיס בר

שכבר עושות. מה שנאמר בהסכם זה דבר  2יש לפחות   עו"ד רועי בר:
ת אומרת, כשהיזם תורם לך גן ציבורית, פשוט, שהיזם לא ישלם פעמיים. זא

ועלות הפיתוח של גן ציבורי זה תלוי סטנדרטים. אבל הסטנדרטים, אני מניח 
מ"ר  50-55-ל  - אינטנסיבידולר למ"ר לשצ"פ  35-40שאתה מכיר את זה, נעים בין 

'. היזם לא אמור  לשצ"פ אינטנסיבי, לפיתוח שכולל בטונים, עבודות פיתוח וכו
דונם, וגם  2-ים, גם יתרום לך תרומה של פיתוח של גן ציבורי בלשלם פעמי

לשלם היטל השבחה מלא עבור העברת הזכויות. מה שנאמר בהסכם, שכשייקבע 
היטל ההשבחה, תילקח בחשבון העובדה שהוא ביצע עבודות פיתוח בהיקף של 
כך וכך, כי אחרת הוא באמת משלם פעמיים וזה לא מתקבל על הדעת. בסוף 

, הנקודה שאתה צריך להסתכל עליה זה מה המצב של העירייה לפני המהלך היום
הזה ומה המצב של העירייה אחרי המהלך הזה. לפני המהלך הזה ליזם יש מגרש 
אחד כאן ומגרש אחד כאן, ולעירייה אין כלום. בסוף היום יש לעירייה מגרש 

רש הדלתא של ועוד הפ ן"תרברח' האמוראים בבעלותה, גן ציבורי מפותח ברח' 
היטל ההשבחה שתהיה בין עלות הפיתוח של הגן לבין היטל ההשבחה שייקבע. 

אם היטל ההשבחה יהיה יותר נמוך מהפיתוח אין החזר, כי  -זה לא הולך הפוך 
הפיתוח הוא תרומה. אבל אם היטל השבחה יותר גבוה מעלות הפיתוח אז 

 הדלתא תשולם. 
, ו  ניר:-לואיס בר זה נכון, דיברנו על זה בישיבות אז מה שמוצג כאן

הקודמות שהעירייה מרוויחה והיזם מרוויח וזה לגיטימי וזה בסדר. אבל שוב, 
 . ן"תראני מזכיר כאן את הצלע השלישית שהם יושבי רחוב 

 זה לא על סדר היום.     עו"ד שוקי פורר:
 סליחה, שוקי.   ניר:-לואיס בר

אול שאלה את רועי בר, מותר לי? שנייה, אני רוצה לש    עו"ד שוקי פורר:
שהיא רלוונטית להערה שלך. אני שואל שאלה: עיריית רחובות, בשבתה כמליאת 

. אישרה והתכנית ן"תרועדת בניין ערים, אישרה את התכנית של צ'ליק ברח' 
 הזאת נמצאת איפה, בוועדה המחוזית? 

 להפקדה.  הומלצה  ניר:-לואיס בר
. בוא נניח שדעת המסתייגים היום מתקבלת, במקומית    עו"ד שוקי פורר:

 ואנחנו את הסכמי התרומה לא מאשרים. מה דינה של התכנית? 
אז יוצא מצב שהיזם בצד התכנוני יקבל את מאווייו,   עו"ד רועי בר:

והעירייה את מה שאמורה לקבל לא תקבל. כי התכנית היא תכנית, את העברת 
 ירייה לא תקבל. הזכויות אתה הפקדת, אבל את התרומה לע

 רגע, זה לא מותנה בתרומה?     :חנניה וינברגר
התרומה מותנית באישור שלכם. התב"ע היא תב"ע,   עו"ד רועי בר:

 צריך להפקיד אותה. אתה כרגע יכול רק להרוויח במרכאות. 
אתה לא יכול להתעלם מההשפעות שיש להסכם   ניר:-לואיס בר

 על הציר. ולתב"ע שהיא חלק ממנה על הסביבה ו
 מנוסה וגם משכיל בתחום הזה. לואיס, אתה בחור     עו"ד שוקי פורר:

 גם בתחומים אחרים נוספים.     :חנניה וינברגר
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 תודה חנניה.   ניר:-לואיס בר
 בחור משכיל, גם נעים הליכות.   עו"ד רועי בר:

אתה יודע, שיש סמכויות של ועדת בניין ערים ויש     עו"ד שוקי פורר:
ויות של מועצה. התכניות האלה נדונו בישיבת ועדת בניין ערים, היה גם סמכ

עכשיו מדובר ערר שהובא למליאה, גם המליאה דנה בזה והתכנית אושרה. 
בהסכמי התרומה, העירייה יכולה להגיד 'אני לא רוצה. אני אבנה על זה שאני 

ול להיות יכ -אזכה בהיטל השבחה כתוצאה מהעניין הזה', מה שבכלל לא בטוח 
והבניין ייבנה. את המטרד  -שכן, יכול להיות שרועי בר צודק, יכול להיות שלא 

שאתה רוצה למנוע מהדיירים זה לא המקום למנוע אותו, אם יש בכלל מקום 
 למנוע. 

 קודם כל, אתה לא בדיוק מדייק, שוקי.   ניר:-לואיס בר
 מה?     עו"ד שוקי פורר:

מדייק בהליך התכנוני. כי בהתחלה  אתה לא בדיוק  ניר:-לואיס בר
 התכנית נדחתה ואחר כך היא אושרה. 

 לא חשוב.     עו"ד שוקי פורר:
היא עוד לא אושרה, היא הומלצה להפקדה. יש   ניר:-לואיס בר

הפקדה, יש גם שלב התנגדויות ובשלב התנגדויות יכול להיות שהתכנית תידחה. 
יש סעיף בתוך ההסכם שאם התכנית לכן, התהליך התכנוני לא נגמר, ולא בכדי 

 זמן אז ההסכם מבוטל.  Xלא תאושר 
 לכן צריך להתרכז בהסכם.     עו"ד שוקי פורר:

לכן לא צריך להלך אימים על העניין הזה שאם אנחנו   ניר:-לואיס בר
 -לא מאשרים את ההסכם הזה

אף אחד לא מהלך אימים, לואיס. אם הובנתי כמהלך     עו"ד שוקי פורר:
אף אחד לא מהלך אימים. העירייה צריכה להחליט  -ימים, אז אני מודיע לך א

החלטה, ההחלטה הזאת היא לא כל כך גורלית ולא כל כך קריטית ואפשר 
להחליט אם רוצים לקבל את הסכם התרומה הזה או לא. אני חושב שאנחנו 

 מגזימים בדרמטיות שאנחנו עושים לעניין. 
ד באופן הכי גלוי, שאני התלבטתי מצפונית אני אגי    :חנניה וינברגר

בקשר לעניין הזה. הבעיות שלי היו כדלקמן: אנחנו לוקחים, אם במשל הציורי 
של עו"ד בר יש לנו כוס אחת, פה כוס אחת ואנחנו מעבירים את הכוס המלאה 

כוסות, אבל נניח שזו  2הזאת לכוס הקודמת. זה פטנט חדש שכוס אחת מכילה 
 ת, שמורות לה זכויות. המצאה של רחובו

 אפילו בגן הפקאן, אפילו במכבי הצלחנו ככה.   עו"ד רועי בר:
תאמין לי, שוקי, כשאתה בישרת לי את העניין, אמרתי     :חנניה וינברגר

לך 'לפי זה, אם יש לי מגרש באילת אני יכול לבנות במטולה'. למה? כי יש מה 
 שמחבר מטולה ואילת. 

ה יודע מה הטעות שלך, חנניה? הטעות שלך שאתה את    עו"ד שוקי פורר:
מסיק מסקנות לדברים אחרים ממקרה מסוים, זה לא תמיד נכון. המסקנה שלך 

 איננה נכונה. 
 תרשה לי, אני חושב שכן, אבל זכותך לחשוב אחרת.     :חנניה וינברגר

 זה לא ממין העניין.     עו"ד שוקי פורר:
ן, אנחנו "פה, לגבי תושבים שגרים בתראנחנו עושים     :חנניה וינברגר

מוסיפים את אותן זכויות של האמוראים ומקימים להם עוד זכויות בנייה, עוד  
קומות. אולי אנחנו מפצים אותם ע"י מגרש גן ציבורי, נניח שכן נכון. לעומת  2-3

 50מ"ר שהם  50מינוס  Xזה, אנחנו מרוקנים את האמוראים מזכויות הבנייה, 
אתם אמרתם את זה באופן הכי גלוי  -ים שם. מה שיוצא, שמחרתיים מ"ר משאיר

המ"ר האלה ייהפכו בעתיד בחזרה לאותן זכויות בנייה הראשוניות שהיו  50-ש -
ברח' האמוראים. פירוש הדבר, שרח' האמוראים יקבל פעמיים זכויות. אז אם 

מוראים של הא 50-וזה מה שאני מציע, את ה 50-הכוונה היא להעביר גם את ה
 -להעביר כולם
 זה לא נושא הדיון, חנניה.    מנחם קליין:

 זה לא על סדר היום. זה כל כך לא על סדר היום.     עו"ד שוקי פורר:
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 אז מה על סדר היום?     :חנניה וינברגר
 אתה רוצה את התרומה, כן או לא?  -ההסכמים     עו"ד שוקי פורר:

שזה יישאר גן ציבורי לנצח אחר כך תוכל להחליט   עו"ד רועי בר:
 האמוראים. 
 אולי תביא להצבעה, אדוני ראש העיר? באמת נו.    שאול ליבי:

 מה קרה? מה קרה?     :חנניה וינברגר
מה אתה רוצה ממני? וינברגר, תסיים את השאלות     עו"ד שוקי פורר:

 שלך. 
נותנים לך תרומה, אני לא מבין את זה. נותנים    שאול ליבי:

 ה, עוד מתווכחים על התרומה. תרומ
 יש לך בעיה אם אתה לא מבין. יש לך בעיה.     :חנניה וינברגר

 אני מבין מצוין, תאמין לי.    שאול ליבי:
דיברו פה  -יש לך בעיה אם אתה לא מבין, ואני מבקש     :חנניה וינברגר

מ"ר  50-על הגינות כלפי חברי מועצה, אז תדברו בשקט. אני מבקש שיובהר, שה
 יעברו כולן לתר"ן.  -האלה מרח' האמוראים שנשארו 

חנניה, בוועדת בניין ערים החליטו אחרת, אתה יושב     עו"ד שוקי פורר:
 במועצה. 

חברי מועצה, תעביר את זה לרח'  2ברח' שלנו יש    מנחם קליין:
 חברי מועצה.  2שלנו. אין עוד רח' ברחובות עם 

מ"ר, אולי זה גם ייתן  50-ושא של הרועי, שאלה בנ  :שמעון קהלני
 פתרון לחנניה. 
אני חושב שאני באמצע דיבור, נכון? כשהם צועקים     :חנניה וינברגר

 אז זה נקרא שאני גמרתי? 
אני מסביר בפעם השלישית. יש נושא תכנוני, הוא     עו"ד שוקי פורר:

הכל  -ם, מיקומים נידון והוחלט בוועדת בניין ערים. מטרים, זכויות, גובה בנייני
 -קח, לא רוצה  -הוחלט כבר. היום, על סדר היום יש הסכם תרומה. רוצה אותו 

 אל תיקח. נקודה. כן בבקשה, קהלני. 
מ"ר, יש פה התייחסות בהסכם  50-בנושא הזה של ה  :שמעון קהלני

: "תנאי מוקדם לתוקפו של הסכם זה הוא בעת ביצוע התרומה. לא יעלו 7בסעיף 
מ"ר". אתה יכול לתת לי לזה פירוש למה  50בנייה במגרש התרומה על זכויות ה

הכוונה? הרי היו שם זכויות בנייה שהועתקו לתר"ן. מה המשמעות של הסעיף 
 הזה? 

 הוא הסביר את זה.     עו"ד שוקי פורר:
מאוד פשוט. ההוראה בסעיף באה להבהיר שהמגרש   עו"ד רועי בר:

נוכו ממנו זכויות הבנייה שלו והועברו למגרש שמועבר לעירייה, מועבר לאחר ש
בתר"ן, והעירייה מקבלת חלקת אדמה שייעודה הוא אזור מגורים אבל מותר 

 מ"ר לצורך הדוגמא.  50מ"ר אלא  500לבנות עליה לא 
 למה? מה מסתתר מאחורי זה?   :שמעון קהלני

 מ"ר עברו, שהעירייה לא תוכל לבוא להגיד 450-כי ה  עו"ד רועי בר:
 אחר כך איבדתי. 
 לא לטובת היזם.  -זה לטובת העירייה, לטובת הציבור     עו"ד שוקי פורר:

 הזכות של העירייה קיימת להביא תכנית חדשה.   :שמעון קהלני
 איזה שהיא רוצה: ציבורית, מגורים.   עו"ד רועי בר:

יכולים לבנות גם גשר, יכול לעשות גן ציבורי שם     עו"ד שוקי פורר:
 כולים לבנות שם בניין מגורים. וי

אני רוצה לסכם ולהבהיר את עמדתי שוקי, ואני לא   ניר:-לואיס בר
אוותר על זה. אני אומר, נכון, ההסכם כאן הוא בין העירייה לבין היזם. אבל 

להתעלם ממנו, אני אין לי התנגדות עקרונית בגלל הציר השלישי הזה שאי אפשר 
שמן הראוי, כיוון  -עתי בעבר את עמדתי לתרומה, אלא כמו שאמרתי והב

 שמדובר משותפת, היה צריך לפנות לתושבים שגרים שם. 
 כבר אמרת את זה.     עו"ד שוקי פורר:

אז אני חוזר על זה. מותר לי לחזור וחבל שלא עשיתם   ניר:-לואיס בר
ים את זה. ואני אומר לך שאני כן פניתי ויידעתי אותם, וחבל. אם היו פונים ועוש
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זמן, ותאמין לי הייתי  Xאת זה, אז יכול להיות שהיו מביאים את זה בעוד 
 מצביע בעד.
אני מבין שיש התנגדות על התכנית, נכון? אם    אבנר אקוע:

ההתנגדות תתקבל, אז ההסכם לא ייושם, אז התרומה לא שווה כלום. לואיס, 
 הרי יש תכנית שאושרה. 

תמימות, אז כשיאשרו את זה אבנר, הוא דיבר על   ניר:-לואיס בר
היום, כשיבואו בזמן ההתנגדויות יגידו 'כן, אבל תיקחו בחשבון שמועצת העיר 

 אישרה'. 
סליחה, יושבים פה החברים האלה בוועדה הזאת. למה     עו"ד שוקי פורר:

 אתה אומר ככה? 
 ההתנגדות היא עכשיו על התכנון, לא על התרומה.    אבנר אקוע:

ההסכמים האלה לאישור  2אני מעמיד להצבעה את     :עו"ד שוקי פורר
המועצה. מי בעד אישור ההסכמים כפי שהונחו על שולחן המועצה? ירים את ידו. 

נמנע. טוב, אישרנו את ההסכמים, תודה רבה  1נגד. מי נמנע?  3בעד. מי נגד?  11
 לכם. 

 
מנע( לאשר נ 1נגד,  3בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) :07-59-582מס'  חלטהה

  .3703גוש  944הסכם תרומה לגן ציבורי חלקה 
 
נמנע( לאשר  1נגד,  3בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) :07-59-583מס'  חלטהה

 .3705בגוש  190הסכם תרומה חלקה 
 

אני נמנעתי גם בוועדת תכנון ובנייה. אני נמנע     :חנניה וינברגר
 מאותה סיבה גם פה. 

 ד, נגד, בסוף הוא נמנע. נגד, נג  :שמעון קהלני
 

 .2006אישור תמיכת מינהל הספורט לשנת  : 6סעיף 
 

. 1נושאים חשובים:  2סעיף הבא. חברים, יש לנו עוד     עו"ד שוקי פורר:
  .6הוא מגרש הספורט. זוהר, תסביר בבקשה בסעיף 

בשילוב משרד הספורט עם החינוך, פנינו למשרד      :זוהר בלום
יש יתרות כספיות של המשרד, לקבל יתרה למגרש ספורט החינוך בבקשה אם 

  יד-יד פתוח, כדור-לבניית מגרש כדור ₪ 300,000בעיר. קיבלנו הרשאה על 
 פעמיים כדורסל.ו

 יש לנו איזה דו"ח לזה?     :שוקי קרומר
יש לכם, אני רק אגיד לכם מה חסר, שהטעות שלא      :זוהר בלום
ת משרד הספורט, ובדרך כלל לא מקבלים זה השתתפו ₪ 300,000-הוספנו, ה

 . ₪ 150,000כאלה השתתפויות, והעירייה צריכה להוסיף 
 איפה זה יהיה ?     :שוקי קרומר

בסוף דרך ירושלים, איפה שתהיה קריית חינוך      :זוהר בלום
 עתידית. 

אני בכל מקרה אצביע בעד. אני שואל אותך שאלה,     :שוקי קרומר
רחובות שנה. לעירוני  12או  7-8ה, זה יכול להיות בעוד הרי שיבנו שם קרי

חסר שם  ,יד, יש לך חוסר היום על יד באולם ספורט הקיים היחידי בעיר-בכדור
 יד פתוחים. -מגרשי כדור 2-3

 מה אתה מציע, איפה? איפה?     עו"ד שוקי פורר:
יד בינתיים. -בברזילי, יש אולם ספורט יחידי לכדור    :שוקי קרומר

יד ברחובות מתרכז היום בברזילי. מה שחשבתי, שפשוט את -שאול, כל הכדור
 -הכסף הזה
 אי אפשר להסב אותו.      :זוהר בלום

 יד?-מי ישחק שם כדור    :שוקי קרומר
 יד. -זה בית ספר לכדור     :זוהר בלום
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 אבל תבין טוב, מי ישחק?     :שוקי קרומר
 ים. זה כדורסל גם, לתושב     :זוהר בלום

 4שנייה זוהר, אני בעד, אני רק אומר לך. יש לך היום     :שוקי קרומר
. אני בא ואומר לך, אם אתה בא לעשות 4-ו 3אולמות כדורסל והלוואי שיהיו עוד 

שנים. בינתיים יש לך מצוקה של  5-6-7היום קרית חינוך שתהיה הלוואי בעוד 
תה מממן אותו, או חלקו יד שא-יד בברזילי. כל בית ספר לכדור-מגרשי כדור

משחקים בברזילי. אני מציע, תבנו ותיתנו למינהל  -הגדול והנוער הבוגרים 
שנים. זה שטות! מי  7-8החינוך והספורט שיבנו שם, ושיגיעו לדרך ירושלים עוד 

 יד שאף אחד לא ישחק שם. לא משחקים שם. -מגרשי כדור 2ישחק? שוקי, 
 שישחקו.ישחקו, אתה תראה      :זוהר בלום

 יד. על מה?-ילדים בכדור 10  :שמעון קהלני
מגרשי כדורסל וכדורגל  2יד, זה -זה לא רק כדור     :זוהר בלום

 קהילתיים. 
 שוקי, זה לא מגרשים מקצועיים.     עו"ד שוקי פורר:

בוודאי שזה מגרשים מקצועיים. מגרשים פתוחים,     :שוקי קרומר
 חוקיים. 

חוקיים, אבל הם לא מקצועיים, לא משחקים שם, הם     עו"ד שוקי פורר:
 משחקים באולמות. הם פתוחים לציבור. 

יד היום, תפתח אותו, -קח מרכז אחד שיש שם כדור    :שוקי קרומר
 יד. -תגדיל אותו, זה הכדור

 השאלה אם אפשר לשנות מיקום.   :שמעון קהלני
הכסף, אני מציע לכן אני מציע, בואו נאשר את לקיחת     עו"ד שוקי פורר:

שבהתייעצות עם אגף הספורט, מחלקת הספורט של עיריית רחובות תקבעו את 
 המיקום לאור ההערה של שוקי, אם אפשר לשנות בכלל. 

 . ₪ 150,000+  ₪ 300,000האישור צריך להיות      :זוהר בלום
 אין לי בעיה, אני בעד, שוקי.     :שוקי קרומר

 טוב, אישרנו, תודה. אישרנו.     עו"ד שוקי פורר:
 
הקמת מגרש משולב בדרך מחליטים פה אחד לאשר  :07-59-584מס'  חלטהה

, השתתפות ₪ 300,000 -. משרד המדע והספורט ₪ 450,000ירושלים בסך 
 .₪ 150,000 -העירייה 

 
 אישור נוהל תמיכות ומענקים. : 7סעיף 

 
נוהל תמיכות  אישור - 7נשאר לנו נושא אחד. סעיף     עו"ד שוקי פורר:

ומענקים. אני רוצה להסביר, אנחנו נמצאים במצוקה קשה מאוד. אחרי תחילת 
שנת הכספים, התקבל חוזר של מנכ"ל משרד הפנים, שמשנה באופן מהותי את כל 
נוהל התמיכות והמענקים ומונע מאיתנו העברת כספים לגופים וולונטריים 

אה הגורפת הזאת מסתבר שונים שהיו מקבלים תמיכות ומענקים. בתוך ההור
שמוסדות חינוך שלנו שקיבלו כספים עד היום דרך תקציב החינוך, בגלל היותם 

לא יכולים יותר לקבל כסף בדרך  -גופים בלתי עירוניים ובלתי ממשלתיים 
שקיבלו, אלא צריכים לעבור נוהל תמיכות ומענקים חדש. כדי שנוכל לפעול עפ"י 

את התבחינים שנקבעו. מוגשת כאן למועצה  הנוהל החדש, אנחנו צריכים לאשר
גם רשימת התבחינים, ויש גם הצעת החלטה שביקשתי מהיועצת המשפטית 
לנסח, שתאפשר לנו לפחות להתחיל לשחרר את הפלונטר הזה ולתת לעמותות 
ולאגודות ולמוסדות החינוך אוויר לנשימה. אני מקש ממיכל דגן להסביר את 

את ההצעה של מיכל דגן כדי שנוכל להתחיל הצעתה, ומבקש מהמועצה לאשר 
 להזרים כסף למוסדות השונים. 

טיוטת התבחינים מונחת בפני כולם. אני רק אבהיר,   עו"ד מיכל דגן:
, הוא בעצם נוהל פרוצדורה שמתמצת את חוזר 5שהחלק הראשון עד דף מספר 

פיים מנכ"ל משרד הפנים ואין צורך באישורו. הקריטריונים, התבחינים הספצי
. לפי ההצעה, תקציב התמיכות הכללי של 6תמצאו אותם החל מדף  -לעירייה 
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סעיפי משנה: דת, ספורט, חינוך, תנועות נוער  5-יחולק ל 2007העירייה לשנת 
וכללי. יש במסמך הזה שהונח לפניכם קריטריונים איך יחולקו הכספים לגופים 

התקציב לסעיפי המשנה השונים, אבל לפני כן צריך להחליט על אופן חלוקת 
 האלה: לדת, ספורט, חינוך, תנועות נוער ועמותות כלליות. 

מה זה להחליט? אנחנו מחליטים? או שזה חוזר   :שמעון קהלני
 מנכ"ל? 

 למה את לא מציעה את האחוזים?    מנחם קליין:
 תציעי את האחוזים.     עו"ד שוקי פורר:

 עכשיו אני אסביר.   עו"ד מיכל דגן:
 למה לא מובאת ההצעה?     :ה וינברגרחנני

 היא מובאת, היא גובשה אחר הצהריים.     עו"ד שוקי פורר:
 היא לא גובשה, אדוני.   רחמים מלול:

 היא לא גובשה, היא מוצעת.     עו"ד שוקי פורר:
אני אסביר על מה מבוססת ההצעה הזאת. מכיוון שלא   עו"ד מיכל דגן:

נים שהם לא מוסדות ממשלתיים או עירוניים ניתן יותר לתקצב מוסדות שו
כל הסעיפים האלה, התקציבים הישירים האלה, הם  -באופן ישיר שאינם רשמיים 

מועברים מסעיף התקצוב הספציפי לסעיף תמיכות וניתן יהיה לתקצב אותם רק 
 בתמיכות בכפוף לקריטריונים שתאשרו פה.  בדרך תקצי

סיק אותך דווקא בנקודה הזו. סליחה מיכל, שאני מפ  :שמעון קהלני
בהתאם לקריטריונים שנקבע פה, אנחנו קובעים את הקריטריונים או 

 שהקריטריונים נקבעו דרך איזשהו חוזה מסוים שקיבלנו? 
לא, מנכ"ל משרד הפנים הסמיך את המועצה לקבוע   עו"ד מיכל דגן:

 לעצמה את הקריטריונים שלה לפי הפרופיל של העיר. 
 הבנתי.   :שמעון קהלני

אז יש פה הצעה ויש פה פירוט של כל הגופים שייהנו   עו"ד מיכל דגן:
מהתמיכות האלה, ויש פה גם הצעה לקריטריונים. החלוקה לסעיפי המשנה 

 -בתקציב היא כדלקמן:
רגע, אתה רוצה עכשיו לתת לנו שאנחנו נצביע על זה     :שוקי קרומר

 שהקראת לנו בעל פה? 
 כה זה יוצא, כן. כ    :חנניה וינברגר
 יש פה איזשהו מסמך, אבל אני לא יודע מי ישב על זה.   :שמעון קהלני

חברים יקרים, מיכל מציעה עכשיו את ההצעה בעל     עו"ד שוקי פורר:
 פה. אתם תוכלו לקבל אותה או לא לקבל אותה. 

שעות  3אני יכול לדבר על הנושא הזה, תאמין לי,   רחמים מלול:
ל חברי המועצה יבינו את גודל הבעייתיות שיש פה. אני שואל את ברציפות ואז כ

 הצוות המקצועי. 
אני מבקש ממיכל לסיים, ואחר כך, כל חבר שרוצה     עו"ד שוקי פורר:

 יוכל להביע את דעתו. בבקשה מיכל. 
ההצעה האחוזית שאני אפרט עכשיו, מבוססת על   עו"ד מיכל דגן:

 בשנים עברו.  חישוב הכספים שמועברים והועברו
 כמה שנים?     :חנניה וינברגר

ות . זה משקף באחוזים את ההעבר2006לפי תקציב   עו"ד מיכל דגן:
  .2006-שנעשו לסקטורים השונים ב

 . 2007בתקציב     עו"ד שוקי פורר:
 הסתמכנו על מה שהעברנו.   עו"ד מיכל דגן:
 אפשר לקבל את המסמך?     :חנניה וינברגר

 רגע, אין מסמך עכשיו, חנניה.     ורר:עו"ד שוקי פ
 -לא, אבל    :חנניה וינברגר

 אבל היא באמצע הדברים שלה.     עו"ד שוקי פורר:
אני מקווה שתשמור גם על זכות דיבור של חברי     :חנניה וינברגר

 המועצה באותה צורה, אני מקבל את ההערה שלך. 
  -התמיכות הוא  האחוז של הספורט בסה"כ תקציב  עו"ד מיכל דגן:

 .47.5% -. מוסדות החינוך למיניהם, שהם לא מוסדות רשמיים 21.5%
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 , מה זה? חינוך? 47.5  :שמעון קהלני
 אחוזים.     :חנניה וינברגר

 אחוז, כן.   עו"ד מיכל דגן:
 כמה זה ספורט, סליחה?   :שמעון קהלני

עמותות , מוסדות כלליים, כל מיני %16 -. דת 21.5  עו"ד מיכל דגן:
מסה"כ  7% -ותנועות נוער  8% -למיניהן שהן לא בגדר אחת הקטגוריות האחרות 

 תקציב התמיכות. 
רק כדי להבין, סה"כ התקציב שאמור להיות מחולק     עו"ד שוקי פורר:

תמיכות  -עפ"י הקריטריונים האלה, הוא תקציב המענקים של עיריית רחובות 
שמיועדים למוסדות שלא יכולים לקבל ומענקים, פלוס אותם כספים מהחינוך 

 היום את הכסף. 
שבעבר תוקצבו ישירות, לא ניתן עוד. הסעיפים האלה   עו"ד מיכל דגן:

 הועברו לתקציב תמיכות. 
ולכן החינוך הוא חשוב, ותקציב תנועות הנוער בנוסף     עו"ד שוקי פורר:

 לזה.  
 נכון.   עו"ד מיכל דגן:
 ם הכללי של כל מה שאתה שאלת? מה הסכו    :חנניה וינברגר

 . ₪ 4,221,000  עו"ד מיכל דגן:
 ראית שקיבלת תשובה? אני ידעתי שתקבל.     עו"ד שוקי פורר:

לכן שאלתי אותך, לא העליתי בדעתי שאתה לא תענה     :חנניה וינברגר
 לי. 

עכשיו לפי סדר, הנה אני אומר את הסדר. הסדר בואו     עו"ד שוקי פורר:
ניר ואקוע. כל -ת הסדר: קרומר, קליין, מלול, בלום, קהלני, וינברגר, ברנרשום א

 אחד יגיד מה שהוא רוצה. 
, ₪מיליון  4.2-מ %21לכאורה, מיכל, כשאת אומרת     :שוקי קרומר

ואני צריך למחוא כפיים. נראה לי שיש כאן  ₪ 800,000יוצא כאילו לספורט יש 
 קץ'. 

 בר קודם. היית נותן לי לד   מנחם קליין:
 קליין.     עו"ד שוקי פורר:

 אני אמנע את כל הדברים האלה.    מנחם קליין:
אל תמנע, בתורך תדבר, הוא ידבר כמה שהוא רוצה.     עו"ד שוקי פורר:

 אחרי זה ידבר מלול, אחרי זה אתה. 
לספורט  2007, נניח שתקציב 2007לוקחים את תקציב     :שוקי קרומר

תקופה שאני כיהנתי מחזיק תיק ספורט, היה יותר תקציב ירד. אני מעריך, שב
לספורט. אני חושב, יכול להיות שאני טועה. לוקחים תקציב ספורט שהוא גם 
ככה ירוד מההתחלה, הוא ירוד גם מהתקופה שלי, אולי קצת עלה אבל הוא 
למטה, ועכשיו מקבעים אותו לאחוזים מסוימים שיהיה עכשיו לדורות הבאים. 

לא מספיק שהוא ייפול, הוא ייפול עוד יותר. אני אגיד לך גם למה, כי הספורט, 
 -תמיד בתקציב הספורט לצערי, רוב חברי מועצת העיר הזאת והקודמת ולפניה 

הנושא של הספורט הוא לא היה הדבר הראשון הכי חשוב להם. יש חינוך, 
תמיד היו הספורט לא תמיד עמד מול עיניהם. לכן תקציבי הספורט לאורך השנים 

למטה, רוב הפעמים היו למטה. ניסינו לעשות משהו בכהונתו של ראש העיר, 
קליין, אני ואחרים והעלינו את תקציב הספורט. לא מספיק, אבל העלינו. מה 
שיקרה היום, שבעצם התקציב הזה היחידי שיישאר יתום, לא יעלו אותו אף 

שא של תקציב, עם כל פעם, הוא רק ילך וירד, הקבוצות יפשטו את הרגל. בנו
תמיד יעלה. הוא יעלה גם ככה, אז יהיה  -הכבוד לחבריי במגזר הדתי והחרדי 

לחץ פוליטי כזה ואחר אז הוא יקבל מפה, הוא יקבל משם. יש הסכמים 
קואליציוניים כאלה ואחרים וזה בסדר, וזה חלק מהמחיר הפוליטי שראש עיר 

יטיקה בכל נושא, גם בתרבות, גם צריך לשלם וזה בסדר. כל ראש עיר משלם בפול
 בספורט וגם בדתיים. 

 תרבות גם עלה באותו דבר.     :חנניה וינברגר
לכן, מה שיקרה, אני עד שלא אראה בדיוק את     :שוקי קרומר
אני חושב שצריך ללכת לזמן שתקציבי ספורט יהיו יותר גבוהים  -המשמעות 



ין מס'  -עיריית רחובות   07.03.2007 מתאריך 59ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 

37 

י דעתי, זו בכייה לדורות לפחות והתקציבים האחרים אולי יהיו יותר נמוכים. לפ
מבחינת הספורט ואולי החינוך גם. לכן אני מתנגד לו, בייחוד שאני לא רואה, לא 
רק באחוזים, אני לא רואה אחד לאחד תשובה מדניאלה הסבר, האם התקציב כפי 

שהוצע לבין תקציב שהיה בפועל.  2006שהוצא בפועל, כי יש הבדל בין תקציב 
עד שלא אקבל  -לכן אני אומר, לפחות מבחינתי ות בפועל. יש תקציב ויש תוצא

 -את כל הנתונים מסודרים וכתובים ואת האיזונים האלה שהספורט לא יפגע 
 אצביע נגד. 

אני רק רוצה להגיד, לפני שאני נותן לקליין, שתבינו     עו"ד שוקי פורר:
ות שאמר דבר אחד: השעה היא שעת חירום. האמירות מסוג האמירות הלגיטימי

 2007כאן קרומר, הן נכונות כאשר ידונו בתקציב, לא היום. היום יש תקציב 
דרכים: לנסות לתקן עיוותים שאתה חושב שהם לא נכונים  2מאושר. יש 

על בסיס של העמותות שלא יקבלו כסף או להגיד 'נקבע תבחינים  2007בתקציב 
 ליין, בבקשה. אלוהים גדול'. בינתיים, תן לחיות. ק 2008-, וב2007-ל

חלק מהדברים הוצאת לי מהפה. הרי אנחנו לא בונים    מנחם קליין:
 -כרגע תקציב. מה שוקי, אתה רוצה

 אל תדבר לשוקי, תדבר למועצה בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
הוא מציע להוסיף בתקציב, כולנו בעד אבל התקציב    מנחם קליין:

נוסיף'. מאיפה? התקציב סגור. לפני  סגור. ומנענעים לו עוד חברים 'נכון, בוא
חודש הצבענו עליו, כל חברי המועצה פה הצביעו. פתאום מהנהנים בראש שזה 
נכון שהספורט לא מספיק, התרבות לא מספיק. אני משתגע! זה לא דיון בתקציב. 

שאושר במועצה. לאחר שקיבלנו את הנתונים  2007אספנו מתקציב נתון של 
שרי לבצע העברות בתקציב הרגיל אלא רק דרך ועדת שישנם, שבלתי אפ הקשים

מענקים, רק לאחר שנחליט במועצה על התבחינים ועל הקריטריונים. אספנו את 
מענקים.  ₪מיליון  1.7-אז בתקציב אישרנו כ -הנתונים הקיימים, שאלת ספורט 

עמותות כלליות, זו  20%-דת ו 40%ספורט,  40%שנה שעברה היתה חלוקה: 
זה כולל  21.5%יש גם אחזקת מגרשים. כשאמרו  -מצאת פה. בספורט החלוקה שנ

שאושר. אלו  2007את אחזקת המגרשים, אין ברירה. זה נתון שנגזר מהתקציב של 
הנגזרת של      40%זה  -נתונים שהגזברות מסרה לנו מתוך התקציב הקיים: דת 

, כללי  1.7-ה מה שאישרו זה  -של הנגזרת, תנועות הנוער  20%זה  -מיליון
בתקציב. אם אני לא יודע, כולם יודעים מה אושר בתנועות הנוער. גזרנו את 

של החינוך, שלפי ההוראות החדשות נראה לנו שצריך  2007-הנושא שמתוקצב ב
 . ₪מיליון  2-להעביר אותם דרך ועדת מענקים, כ

 מה זה נראה לכם? זה עדיין לא סופי?   :שמעון קהלני
מה שאומר רחמים, הוא יעלה טענות שאנחנו עוד לא,    מנחם קליין:

לא יודעים. למשל, אני אגיד לכם איפה הבעיה: יש מזכירה בבית ספר של החינוך 
החלק העצמאי, שחלק ממשכורתה היא מקבלת ממשרד החינוך וחלק מהעירייה. 

של משרד החינוך הוא לא עובר שום תבחינים, הוא יעבור ישירות. החלק 
 , לכאורה עפ"י הכללים צריך לעבור דרך ועדת מענקים. שהעירייה מעבירה

 מה אתה אומר?   :שמעון קהלני
אז היינו צריכים לגזור את כל התוספות האלה. יכול    מנחם קליין:

להיות, תיעשה פה עבודה, אני מעריך שזו לא בעיה שלנו, זו בעיה של כל 
שביל להתחיל הרשויות בארץ, ואני מעריך שנקבל הנחיות בהתאם. כרגע, ב

כאשר נקבל  -לעבוד, ואני אדאג שעמותות יקבלו הזנקה ראשונית. לקחנו כללי 
 הוראות מיוחדות נביא את זה עוד פעם. 

 אני חושב שהדברים ברורים לחלוטין. מלול, בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
שיושבים פה. אני מבין  ממכבי שערים יסלחו לי ידידיי  רחמים מלול:

ה נועדה להפעיל לחץ פסיכולוגי מסוים על כך שנעביר היום את שנוכחותכם פ
הנהלים ואת הקריטריונים ואני מבין את מצוקתכם. אבל אתם לא יודעים עד 
כמה המצוקה של גופים ועמותות פה בעיר היא גדולה עוד משנה שעברה, 
שאנחנו קיבלנו החלטות בוועדה שישבתי בראשותה, וההחלטות האלה לא 

. חברים יקרים, תראו, אני רוצה לומר לכם ₪מיליון  1.7ם של מומשו, בסכו
ונים החדשים  רוב העמותות שהיו מקבלות  -שעפ"י הנוהל החדש ועפ"י הקריטרי
מהסיבה הפשוטה. רוב  2007תמיכה בעבר יכולות לשכוח מתקצוב בשנת 
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4,000-העמותות היו מקבלות כ . העמותה אולי הגדולה ביותר ₪ 5,000-6,000-
20,000 קיבלה , על זה מדובר. אבל ₪ 20,000-22,000. ארגוני גג קיבלו ₪ 22,000-

. היום, ₪ 6,000-ל 4,000אחוז נכבד מן העמותות, כולל הכלליות, קיבלו בין 
אפשר להגיד שהונף עליהם הגרזן. מדוע? אני אסביר. עפ"י הנוהל החדש, כל 

שות פרוצדורה היא צריכה לע ₪ 5,000או  4,000עמותה כדי לקבל את אותם 
שלמה של לקיחת רו"ח, הוצאת אישור ניהול תקין. אנחנו כבר לא נוכל להסתפק 
בדו"ח של מנהל חשבונות, היא צריכה לקחת רו"ח. רו"ח מניסיוני עולה בין 

 . ₪ 2,000-ל 1,500
סליחה, רחמים, סליחה שאני מפריע לך בנקודה הזאת.     עו"ד שוקי פורר:

 את העוול הזה שנעשה לעמותות הקטנות?  האם יש בידינו היום לתקן
 -לדעתי, אם מועצת העיר יש לה אומץ לקבל החלטה   רחמים מלול:

 משרד הפנים אולי יוכפף להחלטת המועצה. 
 דרך אגב, זה גם מה שאמרה מיכל.   :שמעון קהלני

 האם זה סותר את מה שהדגישה פה מיכל?     עו"ד שוקי פורר:
בחכמה רבה, אפילו כשאני לא הייתי יו"ר  תראה, בעבר  רחמים מלול:

החליטה ועדת תמיכות ומענקים שבסכומים מסוימים ניתן לפתור  -הוועדה 
עמותות מהגשת דו"ח של רו"ח והסתפקה בדו"ח של מנהל חשבונות. זו החלטה 

 נבונה ביותר. 
אבל זה נוסף למה שמיכל הציעה פה. אתה מציע משהו     עו"ד שוקי פורר:

י רוצה שתתייחס בבקשה למה שהציעה פה מיכל כהצעה, כדי לתת את בנוסף. אנ
 . הקשר הגורגי הזה ולשחרר את המאבק ולהגיד 'אלה התבחינים שאנחנו מציעים'
אתה אומר, בואו נציג בנוסף את שחרור העמותות הקטנות מכבלי הראיית 

 חשבון. 
 מסכום מסוים.   רחמים מלול:
 תבחינים נוספים? אסור לנו?  אבל למה לא להוציא  :שמעון קהלני
ראש העיר בצדק, בישיבת הנהלה כבר לפני חודש,   רחמים מלול:

י של כל המוסדות בעיר. קרי, וביקש וגם אנחנו ביקשנו, שחייב להיערך מיפ
מוסדות שאינם ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועלים שלא למטרת 

המפה של המוסדות הללו, זו מפה  עשיית רווחים וכו'. אנחנו עוד לא יודעים מה
שצריכה להיות משורטטת ע"י אגף החינוך, ע"י מינהל הספורט ועוד כמה גופים 
בעירייה כדי לדעת מיהם המוסדות הנכללים בנוהל של משרד הפנים ומי לא. 
לדעתי, הצוות המקצועי בצדק עוד לא הספיק לעשות את זה. מנהל אגף החינוך 

פר היסודיים, העידו שהעבודה היא רבה ועוד לא ומנהלת המחלקה של בתי הס
 -הספיקו לעשות אותה. הזכיר פה מנחם קליין דבר מאוד אבסורדי שנמצא בנוהל 

תקצוב  50%ישנם בתי ספר שהעובדים בהם כמו מזכירות ושרתים מקבלים 
 50%-תקצוב מן העירייה. אותו עובד, כדי לקבל את ה 50%-ממשרד החינוך ו
 -עירייה, בצדק שהעירייה נותנת כדי לתחזק את בית הספר המגיעים לו מן ה

  -יצטרך לבקש דרך בית הספר בקשה
רחמים, את זה לא נתקן היום. סליחה שאני מפריע לך,     עו"ד שוקי פורר:

 במחילה. 
 אני רק מראה את הבעייתיות.   רחמים מלול:
, יש שאלה בנקודה הזאת, וזה חשוב לי לקבל תשובה  :שמעון קהלני

האם אתה חושב שאפשר לפתור? יש לנו כלים להתמודד מול הבעיה הזאת או 
 לא? 

 אני רוצה לשאול שאלה בהמשך.     עו"ד שוקי פורר:
יש עוד בעיה, איך פותרים עניין של תחזוקה ושיפוצי   רחמים מלול:

 קיץ? יש המון בעיות שלא דיברנו עליהם. 
מרתי שהנוהל החדש תקע סליחה, הרי התחלתי וא    עו"ד שוקי פורר:

אותו בסד שקשה לעמוד בו. אנחנו מחפשים פה מוצא שיאפשר לנו לתת כסף, 
 -ואולי נוכל לתת רק מקדמות על חשבון. הרי בלאו הכי צריכה להתכנס ועדת

 אבל אני יודע מה שיקרה, שוקי.   רחמים מלול:
 -אם אתה תציף עכשיו את כל הבעיות    עו"ד שוקי פורר:

השאלה היא: אפשר לשנות את התבחינים האלה   :נישמעון קהל
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 בשלבים  מאוחרים יותר, או שהתבחינים האלה יהיו 'ראה וקדש' לאורך שנים? 
 לשנה זאת.     עו"ד שוקי פורר:

 לשנה.   עו"ד מיכל דגן:
 לשנה זו בלבד?   :שמעון קהלני

 לשנה זו בלבד.     עו"ד שוקי פורר:
גיד לכם ידידיי ממכבי שערים, גם אם אני רוצה רק לה  רחמים מלול:

 -יאושרו התבחינים היום
 אבל הם לא האומללים היחידים.     עו"ד שוקי פורר:

מה שאנחנו עומדים לפתור היום זו הבעיה של   רחמים מלול:
 תחזוקת מגרשי הספורט. 

 מה פתאום?     עו"ד שוקי פורר:
 כן, נקודה.   רחמים מלול:

 עם מוסדות החינוך?  ומה    עו"ד שוקי פורר:
 לא, מוסדות החינוך אתה לא פותר.   רחמים מלול:

 למה?     עו"ד שוקי פורר:
אתה לא פותר כי אתה עוד לא עשית מיפוי, אתה לא   רחמים מלול:

יודע מה התקצוב המדויק, אתה לא יודע מה עם עובדים, אתה לא יודע מה עם 
 תחזוקה. 

י מנהל אגף החינוך דבר אחר. מלול, סליחה, אומר ל    עו"ד שוקי פורר:
 סיימת?

רגע, עוד לא. אני רק אגיד להם מדוע הם לא יוכלו   רחמים מלול:
מסה"כ התמיכה  25%לקבל: כי גם מקדמה צריכה להינתן בסכום שלא יעלה על 

שקיבל מוסד הציבור בשנה הקודמת. ידוע, שבניגוד להמלצתי, מועצת העיר לא 
ק למכבי שערים בשנה שעברה, זה לא היה עוזר קיבלה את ההחלטה לתת מענ

 לכם גם אם המועצה היתה מחליטה בעד, כי בין כה הכספים הללו לא שולמו. 
 מה שאתה אומר זה חשוב.     :שוקי קרומר

 חשוב מאוד, בכל מקרה לא יוכלו לקבל מקדמה.   רחמים מלול:
 שיו? רחמים, לא הבנתי, זה אומר שחלקם לא יקבלו עכ   שאול ליבי:

 כי הם לא קיבלו בשנה הקודמת.    מנחם קליין:
מקדמה הם לא יוכלו לקבל, אבל את כל הסכום שמגיע   רחמים מלול:

 להם יוכלו לקבל. 
אני מציע, בגלל השעה המאוחרת, בואו נצביע על     עו"ד שוקי פורר:

פתרונות ולא על הבעיות. את הבעיות אנחנו מכירים. אני מציע שנצביע על 
ונות. אני הצעתי פה פתרון על דעת היועצת המשפטית שאומר: בואו נאשר פתר

 את התבחינים כך ונתחיל להזיז את העגלה הזאת. 
 זה לשנה אחת כמו שאתה אמרת.     :שוקי קרומר

לשנה אחת בלבד. נתחיל להזיז את העגלה לשנה     עו"ד שוקי פורר:
 הזאת. 

דקות בחדרו  8-7בה של האיגום התקציבי שנעשה בישי  רחמים מלול:
 של מנחם קליין, הוא איגום של בערך. הוא איגום של נדמה לי. 

יבוא לוועדת התמיכות והמענקים, יגידו שטעיתם,     עו"ד שוקי פורר:
 יחזור למועצה שוב. בלאו הכי זה יחזור לכאן. 

טענות: עפ"י הנוהל רשאים להקים ועדת  2יש לי עוד   רחמים מלול:
יהיו בין חברי המועצה. הוועדה הזאת לא הוקמה, כי אם היתה משנה שחבריה 

  -מוקמת
 למה? היא הוקמה.     עו"ד שוקי פורר:

 הוקמה?   רחמים מלול:
 לא.     :חנניה וינברגר
 אבל היא לא דנה. בהנהלה, אבל לא פה.   רחמים מלול:

 זה נאמר אבל לא נקבעו השמות, אין אף חבר.     :חנניה וינברגר
 לא כדאי שתבחר.   מלול: רחמים

 למה?   :שמעון קהלני
 כי היא צריכה לשבת קודם על התבחינים.   רחמים מלול:
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אז שתשב על התבחינים. אתם רוצים בעיות? שימו     עו"ד שוקי פורר:
 בעיות על השולחן, לא נאשר את זה. 

אני רוצה להציע לחלק את המענקים של שנה שעברה   רחמים מלול:
אורך נשימה לשנה שלמה לקבוע תבחינים. דניאלה, עוד שאלה: אנחנו ויהיה לנו 

? יכולים כעת להחליט 4.2עכשיו יכולים להחליט שתקציב תמיכות ומענקים הוא 
 על זה? הרי צריך העברה מסעיף לסעיף, אז איך אני פה קובע מבחינה חוקית? 

 רחמים, היום מועצת העיר מאשרת את זה.   דניאלה ליבי:
 אבל צריך העברה מסעיף לסעיף.   מלול:רחמים 

 רגע, אין הצעה, איך אפשר לאשר?     :חנניה וינברגר
 אני רוצה שלא ישלו אותם.   רחמים מלול:

רחמים, יש אנשים שחושבים שחברי מועצה זה     :חנניה וינברגר
 מריונטות. 

 )מדברים ביחד( 
אני אומר לכם רחמים, אתה לא שומע מה קורה פה?     עו"ד שוקי פורר:

משפט כללי. כל אחד מחברי המועצה קשור בדרך זו או אחרת עם עמותה כזו או 
 אחרת. לא באופן אישי, כנציג ציבור. מי שלא מאמין אני אגיד לו. 

 זה נכון.   רחמים מלול:
הוא לא יודע אפילו. אולי הוא לא יודע שהוא קשור,     עו"ד שוקי פורר:

שאנחנו מציעים פה זו הצעה שתיתן אפשרות ע"י אנשים שתומכים בו. מה 
להתניע את המהלך. אם לא נתניע את המהלך לא נוכל להגיע גם לסוף. לכן, אל 
תמנעו היום את התנעת המהלך, תנו לו להתחיל לצאת לדרך. בלאו הכי הוא יבוא 
לפה שוב פעם. אני אומר בואו נקבל את ההצעה של מיכל דגן ונקדם את זה 

 קדימה. 
מה שיקרה בסופו של דבר, אותן עמותות שלא קיבלו   מלול:רחמים 

 -אשתקד הן לא יקבלו גם השנה ואנחנו ניפגש בסוף השנה בעזרת ה'
אז אלה שיכולים לקבל יקבלו. אבל ככה אף אחד לא     עו"ד שוקי פורר:

 יקבל. 
 לכן אני רוצה עבודה מבוססת ויסודית.   רחמים מלול:

 חודשים, מה איכפת לי?  3תדחה עוד  בבקשה,    עו"ד שוקי פורר:
 אבל זה לא תלוי בי, תלוי בך.   רחמים מלול:

 לא תלוי בי, תן לבלום.     עו"ד שוקי פורר:
לפני שנדבר על ההסתייגות שלי לגבי החלוקה, אנחנו      :זוהר בלום

צריכים עפ"י הנוהל למנות מנהל תמיכות ומענקים, שזה השלב הראשון לפני 
תון בכלל שמותר לנו לפרסם את הבקשות לתמיכה. מישהו צריך הפרסום בעי

 לנהל את זה, העירייה צריכה למנות מישהו שזה יהיה תפקידו לצורך העניין הזה. 
 זה חייב להיות מתנדב?    שאול ליבי:
לא, עובד עירייה חייב להיות. דבר נוסף, לגבי      :זוהר בלום

ורה עד השנה, הרבה ממוסדות החינוך מוסדות דת, מה שהיה ק -החלוקה: חינוך 
החרדים היו מקבלים בתמיכות ומענקים כתמיכות של מוסדות חינוך, ובחינוך 
בכל מיני דרכים היו מקבלים בגופים אחרים. אז היו מקבל גם מהשוטף וגם 

נכנס החתך הזה שפעם אחת נלקח סכום  47% -מהתמיכות. אז השאלה, אם ב
ל דבר מקבל הרבה יותר ממוסד ממלכתי אחר, אחד ולא יצטרך מוסד שבסופו ש

כי תפקידנו לשמור על הדברים הממלכתיים, זה אחד הדברים החשובים שלנו. 
, ואני לא יודע מה הסעיפים שעברו, כי אנחנו 47%האם אנחנו שמנו את זה 

סעיף בשביל לאחד אותם לתמיכות ומענקים. עפ"י  -צריכים גם לאשר סעיף 
 סעיף לסעיף, אנחנו צריכים להצביע היום על כל סעיף. נוהל, אם אתה מעביר מ

 אז מה אתה מציע?    שאול ליבי:
דקה, תיכף אתה תשמע את ההצעה. כל סעיף שעובר      :זוהר בלום

היום מהסעיף השוטף לתמיכות ומענקים, אנחנו צריכים להגיד את מספר הסעיף 
 ולמה הוא עובר. זה מה שאני זוכר מחוק התקציב. 

 אין בעיה לאשר את זה.   ה ליבי:דניאל
 בסדר, אבל צריך לאשר את זה.      :זוהר בלום

, אז אין שום 82זה מאותו פרק. מאחר והכל מפרק   דניאלה ליבי:
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 בעיה להעביר את זה. 
עובדי עירייה קבועים שהם  20מה אנחנו עושים עם      :זוהר בלום

חרדים, חלקם לא דתיים, אנחנו עובדי חינוך, עובדים כרגע בעמותות, חלקם לא 
מפטרים אותם מחר? הם יצטרכו לקבל את הכסף רק מהעמותות. בפתח תקווה 

מהמזכירות הן עובדי עירייה, ממחר בבוקר הם לא יכולים לעבוד  20%פיטרו. 
 בעירייה, הם יכולים לעבוד רק בעמותה. 

ל אל תדאג, משרד הפנים יפתור את הבעיה הזו. זה לכ   מנחם קליין:
 הרשויות בארץ, הם לא יהיו עובדים של עמותות. 

 בפתח תקווה פיטרו את כולם.      :זוהר בלום
 יכול להיות.    מנחם קליין:

היות ואי אפשר לפתור את הבעיה של חינוך ברגע הזה      :זוהר בלום
אני מציע ככה. לפי מה שאני קראתי בחוק, אפשר לאשר חלקיות לספורט 

 ולדברים כאלה. 
 אומרת מיכל שאי אפשר לאשר שום.     "ד שוקי פורר:עו

 חלקיות אפשר.      :זוהר בלום
 אבל היא צריכה את התבחינים קודם.     עו"ד שוקי פורר:

אני מציע את כולם ג'? -ב' ל-למה להפלות בין א' ל    :חנניה וינברגר
 במקשה אחת. 

ר פה שום הצעה זוהר, אתה יודע יפה מאוד שלא תעבו    עו"ד שוקי פורר:
 שלא תכלול את כל הדברים. 

 בדיוק.     :חנניה וינברגר
אז ההצעה היא תיאורטית. תראו, לי יש סבלנות ואני     עו"ד שוקי פורר:

 .פה סבלניהכי פחות 
 לא נכון, אין לך סבלנות.     :חנניה וינברגר
ן   :שמעון קהלני תראו, הדבר הזה הוא באמת משהו חדש, אני לא מבי

כל התכנית. באמת אני לא מבין את כל התכנית ואת כל התבחינים ויש פה את 
דברים חדשים. אבל ישנן עמותות למשל שלא יעמדו בקריטריונים האלה, ואנחנו 

הכנסנו את הכסף שלהם בפנים. לאן הכסף הזה בדיוק ילך?  2006לפי תקציב 
 -תישאר יתרת כסף שעכשיו שאנחנו לא לנו על זה איזשהו

 לא, חברי מועצה של אותן עמותות לא יבחרו.     :ינברגרחנניה ו
זאת אומרת, שיש לנו פה קודם בעיה של החלוקה   :שמעון קהלני

עצמה, מכיוון שהרבה עמותות לא יעמדו בתבחינים באלה, וייתכן מאוד שרובם 
גם יפלו כמו שאמר רחמים מלול. אז לא נותנים לנו פה מענה ופתרון לבעיה הזו. 

, רחמים, יש לי פה שאלה כי אתה היית יו"ר הוועדה: הרי היו עמותות דבר נוסף
שחלקן היו שייכות לחינוך, חלקן היו שייכות לרווחה, חלקן היו שייכות לדת. 

 איפה הן כולן? 
אז העמותות שהיו שייכות לדת והן במהותן עוסקות   רחמים מלול:

 וק. בתחום החינוך, מהיום תעבורנה לקטגוריה של חינוך, בדי
 שיעור תורני, זה חינוך או לא חינוך?     :חנניה וינברגר
 מי חילק?   :שמעון קהלני
 עוד לא נעשתה החלוקה.   רחמים מלול:
אז זאת אומרת שחלוקת התקציב פה גם באחוזים היא   :שמעון קהלני

לא מדויקת. אתה מתחיל לדבר פה על העברת עמותות וסכומים שלהם.  נגיד  
של שחלקה דת, חלקה חינוך, חלקה רווחה והיום שייכו אותה ישנה עמותה למ

נגיד לחינוך מבחינת האחוזים. מחר, אותה עמותה אמורה לקבל את השירות 
שלה מדת, כי מישהו החליט בסופו של דבר שהיא מתעסקת יותר בדת מאשר 
בחינוך, אבל היא מתוקצבת פה בחינוך, אז צריכים להעביר אותה. זאת אומרת, 

וצג לנו פה היום, אלה נתונים לא אבסולוטיים, לא אחרונים וגם לא שמה שמ
 מדויקים. זו בעיה שנייה. 

רגע, אבל אם תהיה ועדה שלנו שזו ועדה מאוד    מנחם קליין:
היא תמליץ על קריטריונים,  -מהחברים פה בוועדת מענקים  70%נרחבת, כולל 

יהיה  47%עצה ובמקום תבדוק, תעביר את זה בוועדה מקצועית וזה יחזור למו
. בשביל זה יש את הוועדה המייעצת. היא תבוא לאישור פה לפי התבחינים 42%
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ן לך תבחינים  לא תקום הוועדה. לא תקום  -החדשים. תן להתחיל לעבוד. אי
 לא יקרה שום דבר.  -לא יהיו המלצות. לא יהיו המלצות  -הוועדה 

שאלה מהותית האם  יש לי שאלה לאנשי המקצוע, וזו  :שמעון קהלני
לאשר את זה היום או לא? אני לא יודע מי עונה, פורר או שאת עונה, אני רוצה 

 -לדעת מהו טווח הזמן שמאפשר לנו
 הוועדה לא תקום אם לא יאושרו התבחינים.    מנחם קליין:
תראה, בפתח תקווה כבר פיטרו, אבל גומרים לחלק,     שאול ליבי:

 אנחנו עוד כלום. 
השאלה שלי: מיכל, אני מבקש ממש להתייחס לשאלה,   :לנישמעון קה

כי אני לא יודע אם את עונה. מהו טווח הזמן שיש לנו עדיין אפשרות להתעסק 
עם הנושא הזה, כדי לא לאבד, להעביר את הסכומים לעמותות שכבר אישרנו    

 ? על מה אנחנו דנים עכשיו? 2006-ב
 . 2007  רחמים מלול:
 מה זמן יש לנו אפשרות? אז יש לנו אפשרות. כ  :שמעון קהלני

מבחינת הוראות הנוהל של משרד הפנים אנחנו   עו"ד מיכל דגן:
בפיגור, משום שלוקח זמן להיערך לקראת הנוהל החדש ואנחנו בפיגור מבחינת 

 לוח הזמנים שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 
 אז מה הברירות? מה נשאר לנו לעשות?   :שמעון קהלני

אפשר לוותר על רשות  -אני מודיע בתור יו"ר הישיבה     עו"ד שוקי פורר:
 הדיבור. 

 רחמים, אתה הולך?     :חנניה וינברגר
 אני נשאר לשמוע אותך עוד קצת.   רחמים מלול:

ובכן, אני מצטער שקיבלנו רשימה של אחוזים. עם כל     :חנניה וינברגר
דתה נאמנה, ושסה"כ האחוזים האמון שאני נותן בפקידות שעשתה את עבו

 , אני שמעתי אתכם. -פירושם בכסף כפי ששאל ראש העירייה
 לא, אמרתי לא שיהיה בשקט.   רחמים מלול:
 חנניה, אנחנו אף פעם לא פגענו בך.   :שמעון קהלני

 לא, אני לא נפגע.     :חנניה וינברגר
אהבה אם דיברתי איתו שנייה אחת, אז תקבל את זה ב  :שמעון קהלני

 ובהבנה. 
 אני מנשק אותך באהבה רבה.     :חנניה וינברגר

אתה מנשק אותך והוא מנשק את מוטי, זה לא הולך     עו"ד שוקי פורר:
 ככה. 

 לא, אני לא מתקרב, מרחוק.     :חנניה וינברגר
 הוא חשב, הוא ינשק את מוטי ואני אפטר אותו.     עו"ד שוקי פורר:

ליעקב, על המילה 'וישקהו' יש נקודות.  ו נשקיכשעש  רחמים מלול:
אז רש"י אומר למה יש נקודות: הרי זה דבר נדיר. להגיד לך שהנשיקה לא היתה 

 נשיקה בק' אלא נשיקה בכ'. אז יש נשיקות שהן בגדר נשיכות. 
טוב, חברים, אני רוצה להזהיר אתכם שאם לא יישארו     עו"ד שוקי פורר:

צביע בכל מקרה, כי יש מספר מינימום של פה די חברים אי אפשר יהיה לה
 חברים. כמה מינימום, את זוכרת? 

 שליש.   עו"ד מיכל דגן:
 בואו נלך הביתה ונפתור את הבעיה.     :חנניה וינברגר

רגע, לזוהר יש רעיון שאולי יפתור את הבעיה כולה.     עו"ד שוקי פורר:
 רחמים, תקשיב בבקשה לזוהר, אולי נסכים. 

יש לנו איזה סכום שכרגע אנחנו בערך מסכימים עליו,      :זוהר בלום
 נכון? 

מי אמר? הרי אתה אמרת שלא ראית מספרים, איך     :חנניה וינברגר
אתה יכול להגיד שיהיה מספר. לו היית אומר חצי מיליון, מסכים איתך. אמרת 

 שלא ראית. 
 מיליון שנמצא בתקציב של התמיכות. 1.7זה    אהרון בר:

 מדויק.  %95-זה ב    שוקי פורר: עו"ד
יע את המהלך, ההצעה היא לאשר בשביל להתחיל להתנ     :זוהר בלום
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את ההצעה שמיכל הציעה. בחודש הזה, הצוות המקצועי יחזור ויבדוק את 
האחוזים ואת הכל. אם זה לא תואם את המציאות, הם יחזרו אלינו. אותה 

 ה הבאה. מועצה שהחליטה היום, יכולה לשנות במועצ
 בשביל מה? מה הקטע?    אבנר אקוע:

 בשביל להתחיל להתניע את התהליך?      :זוהר בלום
תתחילו להיות רציניים, להכין הצעות מעשיות עם     :חנניה וינברגר

לא הספיקו, יהיה בישיבה הבאה,  -מסמך, עם מספרים בדוקים. אם לא הספיקו 
 יכנסו מועצה מיוחדת. 

וד ראש העיר, אני רוצה לומר משהו. המספרים כב   מנחם קליין:
. אם אנחנו לא נקבע עכשיו את 90%-שנתנו עכשיו הם מדויקים, נניח ב

 התבחינים, לא תוקם הוועדה. 
 מנחם, אם היית מקשיב, זה מה שהצעתי, לאשר.      :זוהר בלום

מנחם, אני מבקש ממך, שב בשקט. אני אמרתי את     עו"ד שוקי פורר:
 לך קודם, ובסה"כ יש כאן הסכמה. הדברים ש

 מתי?    מנחם קליין:
 בהתחלה.     עו"ד שוקי פורר:

 שמה?    מנחם קליין:
 ובאמצע, ועכשיו.     עו"ד שוקי פורר:

 שמה?    מנחם קליין:
 שחייבים להתניע את המהלך.     עו"ד שוקי פורר:

 נכון.    מנחם קליין:
 ה ממך. אז שב בשקט, בבקש    עו"ד שוקי פורר:

אתה ראית איך הוא אמר לי שב בשקט? ראית, קהלני?    מנחם קליין:
 ואני לא צועק. 

 זוהר, הבנו את מה שאמרת. היתה פה הצעה של זוהר.     עו"ד שוקי פורר:
תגיד לי, אני יושב פה בשקט, בנימוס, ואתה דוחה    אבאי זאודה:

 אותי?
 ני לא רואה אותך. אני מבקש סליחה. בגלל שא    עו"ד שוקי פורר:

 יש גבול אבל.    אבאי זאודה:
 סליחה, אני מבקש סליחה, אבאי.     עו"ד שוקי פורר:

אבאי, רק שלא תראה פה את חיים אברהם, זה כל    שאול ליבי:
 העניין. 

חברים  3חברים, אל תלכו כי צריכים לאשר עוד     עו"ד שוקי פורר:
 בכיבוי אש, אחרת יהיו שריפות. 

 אחרת לא יהיה מי שיכבה את האש.    יבי:שאול ל
 -מה שרציתי להגיד   אבאי זאודה:

 תגיד לי, הוא מופיע בפתק שרשמת?     :חנניה וינברגר
 כן.     עו"ד שוקי פורר:

 האם זה שלפניו סיים או הפסיק לדבר?     :חנניה וינברגר
 הוא ביקש לדבר.     עו"ד שוקי פורר:

שואל אותך. אני לא מתנגד שתיתן לו חצי  לא, אני    :חנניה וינברגר
 שעה לדבר. 

 אז תן לו לדבר.     עו"ד שוקי פורר:
שיהיה בריא. יש גבול לכל מיני חוצפות. הולכים     :חנניה וינברגר

 להסתבך על כל פרוטה שתהיה פה. 
 בסדר, תגיש בג"ץ, מה הבעיה?    מנחם קליין:

 -תלך, אתה רוצה להישאר  -לכת וינברגר, אתה רוצה ל    עו"ד שוקי פורר:
 תישאר. 

 סליחה, אני הייתי באמצע רשות דיבור.     :חנניה וינברגר
לא זוכר, חשבתי שסיימת. מה אתה מתרגז כל כך?     עו"ד שוקי פורר:

וינברגר, רוצים לעבוד פה, לא לדבר. אתה רגיל לדבר, לכתוב מכתבים, רוצים 
 לעשות פה משהו. 

 אני מבקש ממך, תפסיק אחת ולתמיד, אני לא קהלני.     :חנניה וינברגר
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 מה אתה רוצה ממני? מה אמרתי לך?     עו"ד שוקי פורר:
 לך יש סגנון דיבור איתי, לא איתי.     :חנניה וינברגר

אתה עומד פה וצועק לחבר המועצה אבאי זאודה, שלא     עו"ד שוקי פורר:
 תה מפריע? מדבר בכלל בישיבות. קיבל רשות דיבור, למה א

 זאת בעיה שלו.     :חנניה וינברגר
אני נתתי לו רשות דיבור. תן לו להגיד משפט אחד,     עו"ד שוקי פורר:

 תכבד אותו גם כן. 
 יש לו פה.     :חנניה וינברגר
מה שהתחלתי להגיד, שהנתון שקיבלנו אותו הוא קשה    אבאי זאודה:

טועה, ואם אני טועה תתקנו  מאוד. אבל מה שאני שם לב ויכול להיות שאני
שחברים פה מנסים להקשות. היום אנחנו נמצאים בבעיה מאוד קשה  -אותי 

מבחינת העמותות, במיוחד הספורט. במקום להיות יצירתיים, במקום לנסות 
לעזור לחבר'ה שלנו, בסה"כ העמותות האלה מה הם עושות בעיר? הן נותנות 

ם ששלחו אותנו ובחרו בנו לייצג אותם. שירות לנוער, הן נותנות שירות לתושבי
אני לא מבין כלום. לכן, בטח שמשרד הפנים הוא מקשה עלינו, אבל אנחנו 

 צריכים גם להיות קצת מתוחכמים כדי לעשות ולהתקדם הלאה. 
 יפה אבאי, אני בעד.   רחמים מלול:

 כל הכבוד.    שאול ליבי:
 הוא צודק.     עו"ד שוקי פורר:

 עשה הצבעה. ת   שאול ליבי:
אני לא יכול לעשות הצבעה, יש חברים שביקשו רשות     עו"ד שוקי פורר:

 דיבור ולא סיימו. 
לכן, אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את ההצעה של    אבאי זאודה:

מיכל, להסתדר, להקים את הוועדה ולהמשיך הלאה. אבל אם אנחנו נתחיל 
י רוצה להוסיף, את ישיבת בוא, וגם הערה שאנלהתקשקש ועוד חודש גם ל

שלושה שבועות. אנחנו צריכים גם לבוא  -המועצה אנחנו זימנו לפני שבועיים 
מוכנים, כדי שבאמת הדברים יראו אחרת, זה מה שרציתי להגיד. אני מבקש 
באמת היום העמותות עושות עבודה קשה, וכל אחד נותן את מה שצריך לתת 

 הציבור ולמען הילדים. בהתנדבות. אבל בואו נעזור להם למען 
 למען ה', נעזור להם.   :שמעון קהלני

תודה רבה. אני רוצה רק לפני שאני נותן לוינברגר     עו"ד שוקי פורר:
להמשיך, כי חשבתי שהוא סיים כבר, תראו, אנחנו בסה"כ מאשרים תחילתו של 
מהלך ולא סופו. סופו יבוא שוב לאישור המועצה. המועצה תראה מה היא 

ת, אבל ריבונו של עולם, בואו ננסה להיות יצירתיים ולצאת מהפלונטר מאשר
הזה שמשרד הפנים, שמעולם לא ניהל שום עירייה ומעולם לא אישר שום מענק 
לשום עמותה, כותב במשיכות פולמוס וזה הופך להיות לאיזו תורה מסיני. קשה, 

 אי אפשר לעמוד בה. זאת גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. 
צריך להחליט שכל שנה בדצמבר שנה קודמת נחליט      :הר בלוםזו

 לשנה אחרי זה. 
ראשית כל, מגיע יישר כוח למיכל דגן על העבודה     :חנניה וינברגר

 הגדולה שהיא עשתה. 
 מה עם מחזיק תיק הכספים?    מנחם קליין:

מוטב שלא היה מחזיק את הכספים. תתרגל פעם לא     :חנניה וינברגר
 רב. להתע

 אל תתרגז בבקשה, עכשיו הוא ישב בשקט.     עו"ד שוקי פורר:
כמו שאמרת, אנחנו לא אשמים ולא אחראים ליצירה     :חנניה וינברגר

הזאת. משרד הפנים עוד לא יודע מה שהוא בישל לכל העיריות בארץ. אני סבור, 
ר, גם על כל גרוש יהיה אפשר לפסול אותו לפי הקריטריונים האלה. פירוש הדב

-מחר ניתן לפסול אותו בנימוק א' -אם ניתן גרוש הכי צודק לעמותה הכי צודקת 
ב' או ג'. פירוש הדבר, בעיניים פקוחות אנחנו נכנסים למכשלה. דבר נוסף, עניין 

 -אני בטוח שבגזברות - 4,221,000של 
 אתם מפריעים שם, אני נורא מצטער.     עו"ד שוקי פורר:

 עושים רוב פה. אנחנו    שאול ליבי:
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 אבל אתם מפריעים לוינברגר.     עו"ד שוקי פורר:
 חס ושלום, אני מכבד אותו מאוד.    שאול ליבי:

אני בטוח שהיא עשתה עבודה נאמנה, אבל זה לא סגר     :חנניה וינברגר
עבודה. אם נעשה הדבר והוציאו את כל הסעיפים, חברי המועצה לא סטטיסטיים, 

'ראה וקדש', אלה מותר להביא להם מסמך שבסעיף זה היה  לא צריכים לקבל כזה
סכום כזה, בדת היה סכום כזה, בבית ספר היה סכום כזה ואנחנו מקבלים מסמך 
מסודר. יש בעיה חוקית של העברה מסעיף לסעיף. בעיה נוספת וקודמת, איפה 

 ועדת הכספים? היא צריכה לטפל בדברים האלה. 
 מרת אין ועדת כספים. אבל לפני רגע א   שאול ליבי:

 אז מה המסקנה, חנניה?     עו"ד שוקי פורר:
 שאול, אתה מוכן קצת לשתוק?     :שוקי קרומר

. אני 2007אומרים שהם לשנת  -האחוזים שהוצאו     :חנניה וינברגר
. אמרתי 2006זוכר שרישום לבתי ספר הוחלט, וזה מופיע בראש וגם בפרוטוקול 

להסתבך השנה'. ביקשתי שיביאו אותו הדבר לפחות 'רבותיי, אנחנו הולכים 
, 2008-לאישור. לא, לא בוועדת חינוך לא במועצה. אותו הדבר יקרה אם זה ל

, כי אף 2006. יש רק בדבר אחד שוויון, במענקים, וזה מענקים של  2010-ו 2009
אחד לא קיבל. עכשיו מדברים כל כך גבוהה, אנחנו רוצים לעזור לעם ישראל, 

-ם לעזור לעמותות, הם מביאים את הגאולה לעולם. איפה הייתם בנובמבררוצי
 דצמבר? למה לא אישרתם תוספת תקציב? 

 -. דמגוגיה, שמגוגיה 2006-מענקים ב ₪מיליון  2נתנו    מנחם קליין:
 תגיש בג"ץ זה יפתור את הבעיות. 

 אני שואל אותך משהו?     :חנניה וינברגר
 גר, סיימת? וינבר    עו"ד שוקי פורר:

 לא.     :חנניה וינברגר
 אז בבקשה לסיים.     עו"ד שוקי פורר:

 תדאג שלא יפריעו.     :חנניה וינברגר
לא יפריעו, אבל אתה מקבל יותר מכולם אבל. מבחינת     עו"ד שוקי פורר:

 זמן, אתה מדבר יותר מכולם. בבקשה. 
אויה, לא חוקית לכן אני חושב שגם ההצעה היא לא ר    :חנניה וינברגר

וחייבים להעביר מסמכים ולנהוג בהתאם לחוק בהעברת סעיף. אי אפשר להגיד 
 סתם אנחנו נעביר מסעיף לסעיף. 

טוב, הסברת את עצמך. מה אתה כל כך כועס, חנניה?     עו"ד שוקי פורר:
 אנשים רוצים ללכת הביתה כבר. הסברת את עצמך.  22:00שעה 

 טוב.     :חנניה וינברגר
 סיימת?     ו"ד שוקי פורר:ע

 לא סיימתי.     :חנניה וינברגר
 אז תסיים.     עו"ד שוקי פורר:

 ניפגש בבג"ץ.    מנחם קליין:
 כנראה הסגנון ששמה מדובר, זה מה שמתאים לך.     :חנניה וינברגר

 חנניה, מה אתה כל כך מרוגז?     עו"ד שוקי פורר:
 לחוצפה. ככה. כי יש גבול     :חנניה וינברגר

אבל דיברת היום כמה שאתה רוצה, אמרת את     עו"ד שוקי פורר:
 הדברים. 

 אתה תפסיק להתערב בתוך הדברים.     :חנניה וינברגר
 אל תצעק.     עו"ד שוקי פורר:

 ופתאום לתת לפני ואחרי ובאמצע.     :חנניה וינברגר
את  תנהל -אל תצעק, כשאתה תהיה ראש העיר     עו"ד שוקי פורר:

 הישיבה איך אתה רוצה. 
 תאמין לי, זה יתנהל קצת יותר טוב.     :חנניה וינברגר

אני יודע, אנחנו מתגעגעים ליום הזה. אני מתגעגע     עו"ד שוקי פורר:
 ליום הזה שאתה תהיה ראש העיר. 

נראה גם את ההישגים שלך ואיך תגמור. אתה רוצה     :חנניה וינברגר
 ל אותו. לעבור לסגנון הזה? נקב
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 אני תומך בך לראשות העיר. עוד לא גמר חנניה.     עו"ד שוקי פורר:
 לא צריך, לא צריך, זה יהיה בדרך אחרת.     :חנניה וינברגר

 בג"ץ.    מנחם קליין:
 סיימת?     עו"ד שוקי פורר:

 לא סיימתי ואני מוחה על התנהגות שלך.     :חנניה וינברגר
 רוצה? מה עשיתי לו?  מה הוא    עו"ד שוקי פורר:

 שום דבר. אתה הכי יפה נפש ממש.     :חנניה וינברגר
 חנניה.     עו"ד שוקי פורר:

עשה טובה, לא רוצה. אני מוותר על רשות הדיבור, כי     :חנניה וינברגר
 לבריונות יש עדיפות. 

 ניר. גם אני אומר לך, אתה לא חייב. -לואיס בר    עו"ד שוקי פורר:
אין לי ברירה, אבל אני אהיה קצר, בדרך כלל אני קצר.   ניר:-לואיס בר

 תראה, שוקי, האמת שאתה אשם במצב הזה. אני אגיד לך למה. 
 אני אשם בכל.     עו"ד שוקי פורר:

 לא, לא אשם בכל.   ניר:-לואיס בר
עזוב את חלק האשמה, אני אשם בכל. כל מה שקורה     עו"ד שוקי פורר:

 ם, לטוב ולרע. אני אש -בעיר הזאת 
נכון, אני אגיד לך למה. כי צודקים פה החברים, הרי   ניר:-לואיס בר

זה ברור לכולם שיש פה המון דברים בעיתיים, וכל חבר מועצה כמו שאתה אמרת 
דקות,  10-יש לו הערות. לכן, איך אנחנו יכולים להיות בשלים בישיבה אחת, ב

 -מישהו חושב ככהבחצי שעה להחליט? אנחנו לא מסוגלים, ואם 
 ? קראת את זה? 20-10כמה ישיבות צריך?    מנחם קליין:

 תתפלא.   ניר:-לואיס בר
 נו, אז כמה ישיבות צריך?    מנחם קליין:

 קליין, לא להפריע בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
מנחם, יש לי חדשות בשבילך. גם הכנתי אחד כזה   ניר:-לואיס בר

ז אני יודע שזה מסובך. אני תומך, אבל אני לא לספורט בעיר אחרת, בסדר? א
הולך להרחיב, יש לי הרבה הערות. לכן אני הולך לתמוך בזה, בתנאי הזה כמו 

 Xשאתם אמרתם, אבל בתנאי שבאמת יש לו"ז תאריך, שחוזרים ואומרים תוך 
חוזרים לאחר שכל חבר מועצה העיר את הערותיו.   2007חודשים, או בדצמבר 

גורמים המקצועיים ולא רק העבודה היפה של היועצת המשפטית,  וגם לפחות שה
אלא גם מנהל מח' הספורט שצריך לבוא ולהגיד למה הטבלה היא כמו הטבלה 
וכל מיני דברים כאלה. כי אני מכיר טבלאות אחרות וצריך לעבור ולעשות דיון 

זה לא מסודר כמו שצריך. אז אני באופן אישי הולך לתמוך בזה בתנאי הזה. אבל 
 בסדר. פייר, באמת זה לא בסדר, לא יעזור. 

אני קורא פה את ההמלצות של מועצת העיר פתח    אבנר אקוע:
תקוה, שאושרה במועצה. אני מצטער לומר שאנחנו בכלל לא עשינו כאין וכאפס 
מה שכתוב פה. יש פה התייחסות לכל הנושאים, התייחסות למבנים, התייחסות 

קה, גם ערך נקודתית אפילו לפעילות תורנית של להסעות, התייחסות לאחז
שיעורי תורה, גם ספורט, עם ניקוד, עם טבלה מסודרת. אני חושב, אני יושב פה 

 גם עם דניאלה, היא לא הכניסה את הנושאים האלו בתקנון. 
 מיכל.     עו"ד שוקי פורר:

בתבחינים, כל מוסדות הציבור היום של החינוך הדתי    אבנר אקוע:
כר שהעירייה השאירה אותם, יש להם ערך כספי. אתה חייב לעבוד על זה המו

 בתמיכות ומענקים. 
נעשה את זה. אבנר, אני רוצה להגיד לך ולחברים     עו"ד שוקי פורר:

 האחרים. 
 אז האחוזים לא נכונים.    אבנר אקוע:

דרכים: יש דרך אחת לבוא  2הוכנסו לתוך סד. יש     עו"ד שוקי פורר:
 -ר, עד אשר לא יוצג לנו פתרון כולל, מלא שמתחשב בכל הדברים שנכתבו ולומ

 לא נאשר שום דבר. אפשר להגיד את זה. 
  -תעשה את זה 2007במהלך     :שוקי קרומר
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אפשר גם להגיד, כמו שלואיס אומר, שאני אשם     עו"ד שוקי פורר:
 שהגענו למצב הזה. אפשר להגיד כל מה שרוצים. 

 הוא אומר שלמרות זאת הוא תומך.     :שוקי קרומר
 שנייה.     עו"ד שוקי פורר:

 אל תעשה לי ככה, שוקי.     :שוקי קרומר
תקן אותי, אני אומר אפשר להגיד הכל. אפשר תאל     עו"ד שוקי פורר:

להגיד שלמרות זאת תומכים ואפשר להגיד שלמרות זאת לא תומכים. כל אחד 
חד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אני אומר את יכול להגיד מה שהוא רוצה, וכל א

דעתי, דעתי שמצב התבחינים כפי שהוצע ע"י היועצת המשפטית הוא המינימום 
ההכרחי להתניע את המהלך. צריכים להכניס עוד וצריכים להתחשב בעוד 

 גורמים, וצריך לבחון את זה שוב בוועדת המשנה ובוועדה המקצועית. 
 ועדת משנה?  מקימים היום  :שמעון קהלני

נבחר ועדה שתתחיל לעבוד על זה ותביא את זה שוב     עו"ד שוקי פורר:
נתקן אותן. אבל השיטה חייבת  -בחזרה כאן לדיון. אם יימצא שנעשו שגיאות 

 בואו נצא לדרך עם המינימום ונתקן את זה.  -לדעתי ולטעמי להיות 
-האלו ל אני רוצה להציע משהו, לאשר את התבחינים   אבנר אקוע:

 -חודשים הוועדה 3חודשים כדי שנניע את העגלה. תוך  3
 אתה לא יכול, אסור לך.    עו"ד שוקי פורר:

 לשבועיים זה הכי טוב.     :חנניה וינברגר
נגיד אני אישרתי עכשיו את הכל, מחר אני ארצה    אבנר אקוע:

 -לשנות
אה אתה תצטרך להביא את זה למועצה. במועצה הב    עו"ד שוקי פורר:

יכול לשנות. עזוב את זה, אתה לא צריך להגיד את זה. לא כל מה שרוצים לעשות 
צריכים גם להגיד. לא צריך אישור מועצה, זה את יכולה למנות, המנכ"ל או 
הגזבר ואת הגזברית. מיכל, אני מציע שתקראי שוב הצעת החלטה שאת ממליצה 

 לנו לקבל. 
שכביכול עלולים למצוא את אני פשוט שמעתי עכשיו    אהרון בר:

עצמם מפוטרים. אני חושב שצריך להוסיף בתבחינים סעיף שמחייב את העמותות 
 שלא לפטר עובדים ולשמור על התנאים. 

אתה לא יכול. מי אתה? אתה יכול להגיד למישהו     עו"ד שוקי פורר:
 לפטר עובד או לא לפטר עובד? 

 באיזו רשות?     :חנניה וינברגר
 מי שמגיש.    :אהרון בר

 מי שיקבל כסף לא יפטר.     עו"ד שוקי פורר:
מי שמגיש בקשה לקבל תמיכה, יתחייב שלא ישנה את    אהרון בר:

 הסדרים הקיימים. 
מה בכלל הזכות שלנו להתערב שם, כן תפטר או לא     :חנניה וינברגר

 תפטר? 
נו יושבים, אני שואל אתכם עכשיו, חברי המועצה, אנח    עו"ד שוקי פורר:

 אין הנהלות, יש מועצה, מי שנשאר פה. יש לך הצעה להרכב ועדה? 
כן, רחמים מלול בראש הוועדה, שאול ליבי, זוהר    מנחם קליין:

ניר. -בלום, מרה, אהרון בר, אבנר אקוע. אני הצעתי את קהלני ואני מציע את בר
 חברים.  9מי שפסול זה חנניה, סה"כ 

יבוא. הם לא יבואו. אני מוכן בלי  -י, מי שיבוא שוק    עו"ד שוקי פורר:
 אף אחד. קליין, תחזור שוב על השמות. 

 -רחמים מלול, שאול ליבי, זוהר בלום   מנחם קליין:
 תוציא את שאול ליבי, תכניס את אבאי זאודה.     עו"ד שוקי פורר:

 אני מוותר.    שאול ליבי:
 מכבי אש. יש לו מספיק עיסוקים ב    עו"ד שוקי פורר:

 העיקר שמכבי שערים יקבלו כסף.    שאול ליבי:
ו"ר ועדת מענקים  -רחמים מלול    מנחם קליין: יו"ר, כמי שהיה י

ובקיא בנושא, אבאי, זוהר בלום, מרה, אהרון, אבנר אקוע, קהלני, לואיס 
 חברים.  9 -ווינברגר 
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ך אם אין התנגדות אז זה הרכב הוועדה. יש ל    עו"ד שוקי פורר:
 התנגדות? 

 אין לי התנגדות, יש לי הצעה אחרת.     :חנניה וינברגר
 מה ההצעה שלך?     עו"ד שוקי פורר:

אני מציע אותה ועדת מענקים שהיתה בהרכבה     :חנניה וינברגר
הקודם, שהיא מומחית לאורך כל השנים, היא תהיה הוועדה. ואם זה במספר 

 זוגי, אז נוסיף עוד אדם אחד. 
הצעות: מי בעד ההצעה של קליין לגבי הרכב  2אז יש     קי פורר:עו"ד שו

 ירים את ידו. הוועדה? 
 . 8 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי נגד?     עו"ד שוקי פורר:
 מי בעד ההצעה של חנניה תשאל.     :שוקי קרומר

 מי בעד ההצעה של חנניה?     עו"ד שוקי פורר:
 . 3 עו"ד תמיר פינשטיין:

ן.     רר:עו"ד שוקי פו  התקבלה ההצעה של קליי
 
נמנע( לקבל את  1נגד,  4בעד,  8מחליטים ברוב קולות ) :07-59-585מס'  חלטהה

הצעתו של מנחם קליין לגבי הרכב ועדת מענקים ותמיכות כדלהלן: רחמים מלול 
יו"ר, אבאי זאודה, זוהר בלום, מרה קנבל, אהרון בר, אבנר אקוע, שמעון  -

 ניר, חנניה וינברגר. -קהלני, לואיס בר
 

 אחרי הוועדה הזו מקבלים גם שכר?    שאול ליבי:
בוודאי, בוודאי, מתקציב המענקים. את רוצה להציע     עו"ד שוקי פורר:

 את ההצעה בבקשה? 
כן. בפני המועצה הצעה לתבחינים שהוגשו לפי חוזר   עו"ד מיכל דגן:

י המועצה ממליצים לאשר . אני מבינה שחבר2006מנכ"ל משרד הפנים מאוגוסט 
סעיפי תקציב התמיכות -את התבחינים בכפוף לכך שהסכומים שננקבו לגבי תת

ניתנים לשינוי, אם וכאשר ימצאו עוד סעיפי תקצוב ישיר שלא נלקחו בחשבון 
 במסגרת התקציב הנוכחי. 

בלבד והם יכולים  2007והתבחינים הם לשנת     עו"ד שוקי פורר:
 ה אחרת. להשתנות בהחלטת מועצ

את ההצעה הזאת אני מבקש לשלוח לחברי המועצה,     :חנניה וינברגר
 איך נבנו הסעיפים והאחוזים. 

היא הציעה פה את ההצעה, ההצעה הזאת עומדת     עו"ד שוקי פורר:
להצבעה. מי בעד ההצעה כפי שהוקראה? על ועדת המשנה החלטנו כבר. מי בעד? 

 ירים את ידו. 
 . 10 ן:עו"ד תמיר פינשטיי

 . 1מי נגד?     עו"ד שוקי פורר:
 
נגד( לאשר את  1בעד,  10מחליטים ברוב קולות ) :07-59-586מס'  חלטהה

סעיפי תקציב התמיכות -התבחינים בכפוף לכך שהסכומים שננקבו לגבי תת
ניתנים לשינוי, אם וכאשר ימצאו עוד סעיפי תקצוב ישיר שלא נלקחו בחשבון 

בלבד ויכולים להשתנות  2007ם לשנת ההתבחינים  במסגרת התקציב הנוכחי.
 מועצה אחרת. ישיבת בהחלטת 

 
 חנניה, סיבכת את הוועדה המקצועית.    שאול ליבי:

רבותיי, אני מקווה ואני מבקש מהגזברית גם, למנות     עו"ד שוקי פורר:
 בן אדם, עובד שיטפל בנושא הזה בסמכויות מלאות של ממונה. 

 . מפקח   ליבי: שאול
בבקשה מכם, אני מבקש סבלנות עוד דקה. יש עוד     עו"ד שוקי פורר:

 משהו?
דברים: האדמיניסטרטיביים הכרחיים מבחינת  2  עו"ד מיכל דגן:
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דברים, קודם כל יחיה מקצועית שתקלוט את הבקשות  2הנוהל. צריך למנות 
י מפקח ותבחן אותן לפי הוראות המינהל, וגם תנאי לחלוקת כספי התמיכה במינו

ולאחר שאושרה התמיכה. הוא מפקח על שימוש בתמיכה ע"י העמותות השונות. 
בעלי התפקידים האלה חיוניים. חוץ מזה, לסיכום אני רוצה מכוח הוראות  2

החוזר להצהיר בזאת שהצעת התבחינים לפי חוות דעתי המקצועית היא תואמת 
 ן. הוראות כל דין, בעיקר לעניין השמירה על עקרון השוויו

היועצת המשפטית אמרה שלפי דעתה המקצועית,     עו"ד שוקי פורר:
 התבחינים כפי שהוצעו על ידה, הם עפ"י כל דין ושומרים על עקרון השוויוניות. 

 
עמר דוד, קרווה אילן, שרעבי אסף,  :בקשת היתר עבודה נוספת ל : 8סעיף 

 ארזיאן יחזקאל. 
 

קשת היתר עבודה נוספת שזה אני מבקש, יש פה ב    עו"ד שוקי פורר:
 פורמאלי, אנחנו מאשרים את זה באופן קבוע עפ"י המלצת המנכ"ל וראש העיר. 

 העבודה הנוספת היא בעירייה?      :זוהר בלום
 לא, מחוץ לה. בעירייה באים לקחת משכורת.     :חנניה וינברגר

 
פת ל: מחליטים פה אחד לאשר בקשת היתר עבודה נוס :07-59-587מס'  חלטהה

 עמר דוד, קרווה אילן, שרעבי אסף וארזיאן יחזקאל. 
 

 מינוי עובדי עירייה כחברי מועצת איגוד כיבוי אש )מחוץ לסדר היום(. : 9סעיף 
 

עפ"י בקשת חבר המועצה שאול ליבי, נקלענו למצב,     עו"ד שוקי פורר:
די עוב 3גם לאור שינויים בהנחיות של משרד הפנים, שיש צורך למנות עוד 

מועצת איגוד כיבוי אש. בהתייעצות עם המנכ"ל מציע ליבי למנות  יעירייה כחבר
כחברים בהנהלת האיגוד. אם  -את חנניה קורש, את זורי שעובי, ואת ציון סיוון 
 אין מתנגדים אז אנחנו מאשרים את זה פה אחד. 

 מה זה? מכבי אש תימני?   :שמעון קהלני
יוון הוא לא תימני. אישרנו את זה פה למה? ציון ס    עו"ד שוקי פורר:

 .אחד
 
פה אחד למנות כחברים בהנהלת מועצת איגוד מחליטים  :07-59-588מס'  חלטהה

 עובדי העירייה: חנניה קורש, זורי שעובי וציון סיוון.  3כיבוי אש את 
 

 . 22:00תודה רבה. הישיבה נעולה, השעה     עו"ד שוקי פורר:
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 "ד תמיר פינשטייןעו

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
 


