עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  43מתאריך 28.11.2011

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס ' 43
מיום שני  ,ב ' ב כסלו תש ע " ב  28 / 11 / 2011בשעה 20 : 15
באולם הישיבות  ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר  ,ח " מ בן -ציון שרעבי – סגן ומ " מ
רה " ע  ,ח " מ אבנר אקוע – סגן ראש העיר  ,ח " מ זוהר בלום –
סגן ראש העיר  ,ח " מ ד " ר מרה קנבל  ,ח " מ לואיס בר -ניר  ,ח " מ
פנחס הומינר  ,ח " מ שי קזיוף  ,ח " מ עו " ד עוזי סלנט  ,ח " מ גבי
גולן  ,ח " מ חנניה וינברגר  ,ח " מ שאול ליבי  ,ח " מ גלעד מזרחי ,
ח " מ גיורא בן -ארי  ,ח " מ עו " ד אמיר ירון  ,ח " מ עו " ד יניב
מרקוביץ  ,ח " מ הרצל טובלי  ,ח " מ אינג ' י פים זאיקה .

נוכחי ם :

דורון מילברג  -מנכ " ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו " ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,
דודי אשכנזי  -רל " ש ראש העיר  ,נחום איזנר – מבקר
העירייה  ,ניסים מחבוש – מנהל מח ' פיקוח על הבנייה  ,דורון
כוכבי  ,אפרת צפתי  ,א מיר עשור .

חסרים :

ח " מ מנחם קליין  ,ח " מ עו " ד דיאנה רוזנבוים  " ,מ עו " ד מתן
דיל .
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סדר היום :
.1
2.
3.
.4
5.
.6
.7

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  41מיום . 2.11.11
אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום 23.11.11.
אישור מסגרת אשראי לשנת  31.4 : 2012מלש " ח ומשכון הכנסות עצמיות
בהתאם .
אישור החלטת ועד ה מקצועית לתמיכות ומענקים מיום 13.11.11.
אישור החלטה ועדת משנה לתמיכות ומענקים מיום 15.11.11.
אישור תמיכת משרד הדתות בסך  ₪ 500,000עבור עמותת ברכת יוסף .
אישור מפקח בנייה  :דורון מדהלה .
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס '  43מיום 23 / 11 / 2011
החלטה מס' :481-43-11

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 41
מיום . 2.11.11
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום
. 23.11.11
הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי לשנת 2012
לפי הפירוט :
₪ 17,000,000.00
בנק הפועלים בע " מ
₪ 7,500,000.00
בנק אוצר החייל בע " מ
₪ 4,300,000.00
בנק דקסיה בע " מ
₪ 2,000,000.00
בנק מזרחי טפחות בע " מ
₪ 300,000.00
בנק אגוד לישראל בע " מ
₪ 100,000.00
בנק לאומי לישראל
₪ 100,000.00
בנק הבינלאומי הראשון בע " מ
₪ 31,400,000.00
סה " כ
כמו כן  ,הוחל ט לאשר משכון הכנסות עצמיות
בהתאם .

החלטה מס' :484-43-11

הוחלט ברוב קולות (  14בעד  1 ,נגד ) לאשר את
החלטת הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים מיום
. 13.11.11

החלטה מס' :485-43-11

הוחלט ברוב קולות (  14בעד  1 ,נגד ) לאשר החלטת
ועדת משנה לתמיכות ומענקים מיום . 15.11.11

החלטה מס' :486-44-11

הוחלט פה אחד לאשר אישור תמיכת משרד הדתות
בסך  ₪ 500,000עבור עמותת ברכת יוסף .

החלטה מס' :487-45-11

הוחלט פה אחד לאשר מפקח בנייה  :דורון מדהלה .

החלטה מס' :482-43-11
החלטה מס' :483-43-11
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אני פותח ישיבת מועצה מן המניין  ,מס '  . 43היום יום
רחמים מלול :
שני  ,ב ' בכסלו  ,השעה  . 20:15חברים  ,בפתח הישיבה אני רוצה להציג בפניכם את
אמיר עשור  ,תושב העיר  ,שזכה בתחרות ליזמים צעירים  ,והוא גבר על מאות
יזמים וזכה במקום הראשון ב תח רות בינלאומית ליזמים צעירים שהתקיימה ע " י
הנסיך צ ' ארלס  .אז אמיר יגיד לנו כ מה מילים על המיזם שלו ועל התחרות עצמה ,
בבקשה .
שלום לכולם  ,תודה שאירחתם אותי  .אני אמיר  ,אני בן
א מיר עש ור :
 . 26הקמתי חברה שהמטרה שלה היא לספק פתרונות חינוכיים בדרך חוויתית .
אנחנו מבצעים אינטגרציה יעילה בין לימוד לבין משחק  .אנחנו עושים את זה
בעיקר ע " י שימו ש בלגו  .יש לנו היום כ 130-140 -מרכזי לימוד ברחבי הארץ ,
שבהם אנחנו מלמדים ילדים חשבון  ,פיזיקה והנדסת מכונות  ,ע " י שימוש בצעצוע
הישן והטוב לגו .
שאול ליבי :

בתשלום או בהתנדבות ?

אנחנו עושים גם בתשלום וגם בהתנדבות  .באזורי
אמיר עשור :
עד יפות לאומית אנחנו עובדי ם בהתנדבות  .בעבר עבדנו במתנ " ס קרית משה ,
במתכונת של התנדבות  ,ואנחנו נשמח אם מישהו פה רלוונטי פה לשמוע את זה ,
להפעיל שיעורים בהתנדבות  .כן  ,אנחנו נשמח לעשות את זה  ,את זה  .אנחנו
עושים את זה ומיומנים בזה  ,אין שום בעיה  .זה תחרות  ,היא תחרות עולמית מכ-
 30-40מדינות  .מגיעים יזמים מכל העולם  .מציגים את הפרויקט שלהם  ,ואני שמח
שלקחנו במקום הראשון לייצג את ישראל בכבוד  ,ואת עיריית רחובות .
אני מעניק לך תעודת הוקרה על יוזמתך הברוכה
רחמים מלול :
והחינוכית  ,על הנחישות המהווה נר לרגליך  ,ועל זכייתך במקום הראשון והמכובד
בתחרות ה יזמים הבינלאומית של הנסיך צ ' ארלס  .בזכייתך זו הבאת כבוד גדול
וגאווה עצומה לעיר רחובות  .תודה רבה  ,זה בשבילך  ,בוא נעמוד  .הוא יוצא
שכונת אושיות  ,דרך אגב .
חברים  ,לפני כשבוע נפטר אדם חשוב בעיר  ,ששמו ברק נחשולי  ,מייסד עמותת
האומנים  .אז אני מעלה כאן את זכרו בישיב ת המועצה  ,וחבר המועצה לואיס בר-
ניר ביקש לומר כמה דברים לזכרו  ,בבקשה .
אני אומר את זה כמחזיק תיק התרבות  .כשמדברים
לואיס בר -ניר :
אנחנו על העיר רחובות כעיר תרבות  ,אז זה לא רק אירועים והקמה ושיפוץ של
מבנים  ,אלא קודם כל אנשים  .ואני מצר  ...כי אמן רחובותי ברק נחשולי נפטר
לפני כשבוע  .ברק  ,מי שלא יודע  ,היה המקים והיוזם בהקמת עמותת האמנים
ברחובות  ,שמאגדת היום כמאות אמנים בעיר  ,כ 400 -אמנים  .העמותה קיימת ,
פעילה  ,היא פועלת מתוך בית האמנים שבתמיכת העירייה  .ברק היה צייר ידוע
ומוכר ברמה הארצית  .התעסק בתחום של הפשט  ,של ה אבסטרקט  .הוא נפטר
בגיל  , 89זה בשיבה טובה  .לצערי הוא סבל ממחלת הסרטן הרבה שנים  .והוא וגם
אשתו  ,שתיבדה לחיים ארוכים  ,רחל  ,גם ציירת  .רק לפני כמה חודשים  ,בעקבות
זה שהם היו מטופלים בבית חולים קפלן  ,בתור הוקרה לטיפול המסור שהם
קיבלו  ,עשו תערוכה בבית החולים ותלו תמונות שלהם בבית החולים  ,והיה שם
טקס מרגש  ,שגם פורסם על ידי עירייה והשתתפה דיאנה רוזנבוים מאצלנו  .מכאן
אני מוסר  ,אני מניח בשם כולם  ,אתם מסכימים למסור את התנחומים לאשתו
רחל  ,שתזכה לחיים ארוכים  ,שהיא כאמור גם ציירת  ,ובזה אני מסיים את דבריי .
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תוד ה לואיס  .לפני שנתחיל בסדר היום  ,אני רוצה
רחמים מלול :
לברך את כל צוות העובדים והעובדות המסורים של עיריית רחובות בראשות
המנכ " ל  ,מנהל אגף הגנים  ,מנהל אגף שפ " ע  ,מחזיק תיק שפ " ע גיוראן בן ארי
שהוא לא נמצא פה  .לפני כשנתיים החלטנו  ,אני חושב בצעד אמיץ ומחייב ,
להתחיל שוב להשתתף בתחרות כוכבי היופי של המועצה לארץ ישראל יפה  .מדוע
אני אומר ' צעד אמיץ ' ,כי בדרך כלל זה דורש מאיתנו הרבה השקעה והרבה יוזמה
והרבה מוטיבציה והרבה מסירות  .אמנם אנחנו עושים את זה גם בלי תחרות ,
אבל כמובן שהתחרות זה אמצעי שמדרבן אותנו לשפר  ,לשדרג  ,לנקות  ,לגנן ,
לי יפות את העיר היפה שלנו  .ועל כך יבואו על הברכה כל אלה שעס קו בזה
והביאו לנו שוב את הכבוד לזכות שנה שנייה ברציפות ב 5 -כוכבי יופי  .אז תודה
לך דורון  ,תודה גיורא  ,תודה לואיס  ,מחזיק תיק איכות הסביבה שגם תורם רבות
לנושא הזה  .יוסי כפיר אם הוא פה  ,קובי יהושע אם הוא פה  .וכל אלה  ,אם
שכחתי מישהו  ,אז אני מתנצל .
דורון מילברג :

כל עובדי העירייה .

כל עובדי העירייה שעסקו בנושא הזה  .תודה גם לחבר
רחמים מלול :
השופטים  .גיורא רוצה להגיד כמה מילים  ,מחזיק תיק איכות הסביבה .
רחובות זכתה בפעם שנייה ברציפות בפרס של  5כוכבי
גיורא בן -ארי :
יופי  ,הישג נגדיר לעיר  ,שעוד לא קרה דבר כזה בעיר הזאת  .ועל כך יבואו על
הברכה ראש העיר  ,מנכ " ל העירייה  ,כל העוסקים במלאכה שרחמים הזכיר אותם ,
עובדי העירייה המסורים  ,המסורים  .אני עוד מחדד  .רבים מה אפילו מצוינים .
וכל זאת אני מגיע מהרמה הגבוהה ביותר  ,ראשי אגפים  ,ראש העיר  ,מנכ " ל  ,ראשי
אגפים  ,עד עובדי הכפיים  .חבר ' ה  ,נעשתה פה עבודה לאורך הזמן הזה  ,שהוועדה
שהיתה פה  ,היתה פעורת פה  .העיר הזאת התהפכה  ,התהפכה  .בקדנציה הזאת
שאנחנו גאים להיות בה  ,זו קדנציה שתירשם באמת בהיסטוריה  ,וכל זאת
בניצוחו של ראש העיר שלנו  .רחמי ם  ,מבחינתי ומבחינת כול נו אני חושב  ,הוא
פינה בנוף ראשי הערים בארץ .
רחמים מלול :

גיורא  ,אני עוד לא עוזב .

אני יודע  ,לא ניתן לך לעזוב  ,לא ניתן לך לעזוב  .אין
גיורא בן -ארי :
גם אף מועמד מולך  .חוץ מזה  ,כולנו מתחייבים לשרת את העיר הזאת ואת
אזרחיה  ,ולזכות גם בש נה הבאה ב 5 -כוכבי יופי  .תודה .
תודה גם לך  ,גיורא  ,על המאמצים הגדולים שאתה
רחמים מלול :
משקיע  ,גם באמצע הלילה שאתה נעתר לפניות של תושבים ויוצא אישית לשטח .
כל הכבוד לך  .תודה רבה  ,חברים  ,נעבור לסדר היום  ,אני מקווה שהישיבה תהיה
קצרה .
סעיף : 1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  41מיום . 2.11.11

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  , 41הועבר לחברים
רחמים מלול :
בדואר אלקטרוני  .חנניה  ,בבקשה .
חנניה וינברגר :

נו .

רחמים מלול :

אין הערות ?
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חנניה וינברגר :

אין הערות .

רחמים מלול :

תודה רבה ..

חנניה וינברגר :

אתה רוצה ישיבה ק צרה או ארוכה ?

רחמים מלול :

מה שאתה רוצה  .אני אתך עד אמצע הלילה .

חנניה וינברגר :

יש לי הצעה אפילו לקצר אותה  ,אתה כבר יודע מה .

החלטה מס' :481-43-11
. 2.11.11
סעיף : 2

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  41מיום

אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום . 23.11.11

אישור פרוטוקול ועדת כספים  .החברים התבטאו
רחמים מלול :
בוועדה  .האם יש הערות  .חנניה  ,היית בוועדה ?
חנניה וינברגר :

איזו  ,כספים ?

רחמים מלול :

כן .

חנניה וינברגר :

בטח .

רחמים מלול :

אה  ,היית  .טוב  .תודה רבה  .תודה רבה  ,זה מאושר .

חנניה וינברגר :

הו לך מהר היום .

החלטה מס' :482-43-11
. 23.11.11
סעיף : 1

הוחלט פ ה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום

אישור מסגרת אשראי לשנת  31.4 : 2012מלש " ח  ,ומשכון הכנסות
עצמיות בהתאם .

אישור מסגרת אשראי  .חברים  ,אני אבשר לכם שאמנם
רחמים מלול :
יש לנו מסגרת אשראי  ,אבל לשמ חתי כי רבה אנחנו לא מנצלים אותה  .כלומר ,
לא מנצלים את האובר -דרפט המאושר לנו .
חנניה וינברגר :

מהו היום ?

אין  ,אין לנו אובר -דרפט  ,ואנחנו חוסכים בזה הוצאות
רחמים מלול :
מימון  ,מה שמשלמים זה רק עמלות  ,שכידוע לכם-
חנניה וינברגר :

 ...ריבית .

רחמים מלול :

רי בית על אובר -דרפט  ,אבל אין לנו אובר -דרפט .

חנניה וינברגר :

בדיוק .
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אני מדבר על עמלות  .עמלות אנחנו משלמים סכום של
רחמים מלול :
כ 4 -מיליון  ₪בשנה  .טוב  ,אז אנחנו מאשרים את מסגרת האשראי  ,זה לכל מקרה .
גיורא בן -ארי :

 ...תעודה .

רחמים מלול :

התעודה של  5כוכב י יופי ?

חנניה וינברגר :

תצלמו את גיורא .

רחמים מלול :
תסלחו לי על הענווה .

לא  ,עכשיו כשהתעודה על ידי  ,זה  6כוכבי יופי  ,לא ?

החלטה מס' :483-43-11
הפירוט :

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי לשנת  2012לפי

בנק הפועלים בע " מ

₪ 17,000,000.00

בנק אוצר החייל בע " מ

₪ 7,500,000.00

בנק דקסיה בע " מ

₪ 4,300,000.00

בנק מזרחי טפ חות בע " מ

₪ 2,000,000.00

בנק אגוד לישראל בע " מ

₪ 300,000.00

בנק לאומי לישראל

₪ 100,000.00

בנק הבינלאומי הראשון בע " מ

₪ 100,000.00

סה " כ

₪ 31,400,000.00

כמו כן  ,הוחלט לאשר משכון הכנסות עצמ יות בהתאם .
סעיף : 4

אישור החלטת ועדה מקצועית לתמיכות ומענקים מיום . 13.11.11

סעיף : 5

אישור החלטת ועדת משנה לתמיכות ומענקים מיום . 15.11.11

חברים  ,אני עובר לסעיף הבא שבוודאי תרחיבו עליו
רחמים מלול :
את הדיבור  .ועדה מקצועית לתמיכות ומענקים  .אל תשכחו  ,חב רים  ,שבאמת גם
בתחום הזה  ,נעשתה מהפכה  ,וזה יש לציין לטובת הרבה חברי מועצת העיר  ,גם
חנניה אני מציין אותו פה לשבח  ,שתמיד  ,תמיד  ,תמיד הוא דיבר בזכות העלאת
הסכומים שאנחנו נותנים לספורט  ,לדת  ,לעמותות הכלליות וכו '  .והשנה  ,הכפלנו
את הסכום לקרוב ל 3.5 -מיליון  2 . ₪ו עדות עסקו בנושא הזה  ,הוועדה המקצועית
בראשות דורון  ,דניאלה  ,מיכל דגן  ,מי עוד ?
דורון מילברג :

זו הוועדה  .ואירית אריה .

זו הוועדה  ,ואירית אריה  ,מרכזת הוועדה  2 ,הוועדות .
רחמים מלול :
וחברי ועדת המשנה  :חנניה וינברגר  ,גלעד מזרחי יו " ר הוועדה  .מי עוד חברים
שם ? לו איס בר ניר  ,פנחס הוא משקיף  ,גבי גולן  ,מנחם קליין  .אני מודה לכולכם
על העבודה הרבה שהשקעתם  .לך לואיס אני גם כן מודה  ,שישבתם באמת  ,ואני
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יודע שאתה עשית את זה ביושר רב  ,במקצועיות אפילו אפשר לומר  ,שעשית
עבודה נאה  ,מסודרת  ,מבוססת  ,שמתחשבת בכל הענפים  .והשנה  ,קבוצו ת
הספורט מקבלות סכומים מאוד -מאוד משמעותיים לעומת השנה הקודמת  .נכון
שאין בזה די  .אנחנו נלך למגמה של להגדיל עוד ועוד  ,אני מקווה שסוף -סוף
יאשרו לנו את הארנונה ונוכל לעשות את זה  .אז חברים  ,אם אתם מבקשים
הסברים על הטבלאות  .דורון כוכבי באמת תרם רבות לעבודת הווע דה  ,במיוחד
בנושא הספורט  ,שבהם הוא מתמחה  ,למרות שהיום הוא סגן מנהל אגף החינוך .
אירית ציינתי  ,מרכזת הוועדה  ,שעשתה עבודה מסורה ונאמנה  .לואיס  ,אתה רוצה
להסביר ?
כאמור בישיבת המועצה הקודמת  ,אישרנו כאן את
לואיס בר -ניר :
שינוי התבחינים שעל פיהם מתחלקים  70%מתוך הסכום של כ 1.8 -מיליון . ₪
ויתרת ה 30% -גם הוא נדון במסגרת הוועדה המקצועית בוועדת המשנה  .מה
שאתם רואים כאן בעצם בטבלה  ,ההמלצה היא לאשר את העמודה השנייה מצד
שמאל  ,הצעת חלוקה לתמיכה לשנת  2011ע " י ועדת המשנה  ,וזה בעקבות זה
שהיה דיון בוועדה המקצועית  ,אבל במסגרת ועדת המשנה היו מספר הערות של
הרגע האחרון  ,שבעקבותיו עשינו שינויים ממש -ממש מינוריים  ,וזה מה שמוצע .
כפי שאתם רואים  ,לעומת  , 2010ברור שחלוקת  ₪ 680,000לפני שנה בזכות
רחמים ושוקי  ,אני מפה רק מחלק את זה  ,הושלש כמעט  ,אז יש שינוי משמעותי
להרבה מהענפים  .החלוקה של ה , 30% -חולק על פי כמה קריטריונים שוועדת
המשנה קבעה  .היתה העדפה ברורה לגבי הענפים הקבוצתיים  ,וגם היו כמה
קריטריונים נוספים  .אין מעבר לזה לפי דעתי להסביר בעניין הזה  ,אלא אם כן יש
שאלות .
רחמים מלול :

עוזי רצה לשאול .

אני חושב שהנושא הזה של הת מיכות  ,בעיקר לעמותות
עו " ד עוזי סלנט :
הספורט  ,צריך להיות מלווה באיזושהי  ...שלנו  ,ליצור קבוצה אחת  ,ואז לתת לה
את כל ה . -לא את כל  ,אבל את מירב הצרכים שהעיר יכולה לה  ,ואז יש סיכוי
שהיא איך אומרים תתפוס מקום ראוי  .כמו למשל  ,אפשר לראות דוגמא את נס
ציונה  ,ששם בכדורגל לקחו ועשו ק בוצה אחת שהיא-
רחמים מלול :

בכדוריד יש לנו קבוצה אחת שהיא-

עו " ד עוזי סלנט :

בכדוריד לעשות גם כן קבוצה אחת .

רחמים מלול :

עירוני כדוריד  ,והיא זוכה להישגים .

עו " ד עוזי סלנט :

אז אני אומר גם לעשות את הקבוצה  ,אותו דבר .

רחמים מלול :

הלוואי .

לא  ,אם זה יהיה מותנה בתמיכה  ,אז זה ישמש זרז
עו " ד עוזי סלנט :
לעשות את העניין הזה  .אם אתה לא תוביל את העניין הזה  ,זה לא יקרה אף
פעם .
אני הובלתי וניסיתי להוביל  .לצערי  ,כל זמן שהדור
רחמים מלול :
הישן קיים בניהול של הקבוצות  ,זה מאוד -מאוד קשה .
ברגע שיהיה אצטד יון חדש  ,אתה יכול לבוא ולהתנות .
עו " ד עוזי סלנט :
מי שישחק באצטדיון זה יהיה רק אם תהיה קבוצה אחת ויחידה וזה הכל .
רחמים מלול :

אנחנו מעוניינים בזה .
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עו " ד עוזי סלנט :

נכון .

רחמים מלול :

ואנחנו גם נגדיל להם את התמיכה  ,הבטחנו להם .

עו " ד עוזי סלנט :

נכון  ,נכון  .צריך ליזום את זה .

שאול ליבי :

בעבר אגב עוזי היה הסכם ובבוקר הוא גסס .

רחמים מלול :

נכון .

עו " ד עוזי סלנט :
דבר .

אם לא יהיה כסף  ,אז איך אומרים  ,לא יעזור להם שום

א גב  ,הזכרת את נס ציונה  ,אני ודורון היינו שבוע
רחמים מלול :
שעבר במשחק כדוריד בין עירוני רחובות לנס ציונה  .והיה ניצחון סוחף ...
רחובות .
עו " ד עוזי סלנט :

תיסע לראשון תראה מה יש שם .

לא  ,נגד ראשון הם הפסידו  .אבל לעומת זאת יש לנו
רחמים מלול :
מנכ " ל מראשון  ,אז זה מתאזן .
גלע ד מזרחי :

רחמים  ,דרך אגב-

רחמים מלול :

כן  ,גלעד  ,תודה לך על העבודה .

גם בכדורגל  ,דרך אגב  ,שעריים בטבלה הרבה -הרבה
גלעד מזרחי :
לפני שיכון המזרח  .ראשון לציון  ...אבל יש שם  2קבוצות  .שעריים מקום ראשון .
רחמים מלול :

אז זה ליגה ב ' .

ושעריים תעל ה ליגה בעזרת ה ' ,גם מרמורק  ,אז יהיה
גלעד מזרחי :
קל יותר לאחד  .ואני אומר  ,רחמים  ,יש גם דור חדש  ,וגם הדור הוותיק  ,גם של
שעריים וגם מרמורק  ,שעשו עבודה ותרמו כל אחד לקבוצתו  .אני חושב שהיום
הקרקע בשלה לאיחוד  .ובאמת אם יהיה עירוני שעריים מרמורק  ,הקבוצה רק
תעלה למעלה  ,ותוכל כמו בכדוריד  ,לייצג אותנו בליגת העל  .אני רוצה לומר ,
רחמים  ,כיו " ר ועדת המשנה  ,קודם כל תודה על האמון וכל התמיכה הגדול ה
שנתת  .אכן  ,היו דברים מהפכניים שלא היו אף פעם  ,ובכל תחום הספורט ובכל
תחום התמיכות והמענקים  ,נעשו דברים שאף פעם לא נעשו  .גם תוקנו עיוותים
של ש נים  ,של קבוצות שהיו מקופחות בכדורגל  ,לפחות בחלקן  .יש עיוותים שלא
תוקנו  ,יתוקנו בעזרת ה ' בעתיד  .אז בעניין הזה אין מילים  .אני רוצה רחמים ,
לומר בתחום הספורט  .נעשתה עבודת מחקר  .תמיד בעניין הזה היו לחצים
ותלונות מכל הכיוונים  ,עבודה שעשו אנשים רבים  .אבל בעיקר  :ד ורון כוכבי ,
המנכ " ל דורון מילברג ולואיס  .לא שאני חלילה מחלק ציונים למישהו  ,אני רק
אומר  ,באמת עבודה שהבסיס שהם עשו זה לדעתי תבנית גם לשנים הבאות ולא
רק לעכשיו  .וכיו " ר ועדת המשנה  ,אומרים ' מיהו חכם הלומד מכל אדם '  .אז
למדתי לא מעט מאירית אריה שאיתה אני עובד  .אנ י באמת רוצה להגיד לה תודה
על כל השעות הרבות שהיא מעניקה  .וגם תודה לך  ,על כל ההשקעה הגדולה
לתחום הספורט ותיקון עוולות של שנים  ,כמו עם מכבי שעריים ומרמורק  .חנניה
וינברגר  ,דברי סיכום .
חנניה וינברגר :
הזה מסדר ה יום .

ת ראה  ,אני ממש מתחנן  .אני מבקש להוריד את הסעיף

רחמים מלול :

איזה סעיף ?
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חנניה וינברגר :

של המענקים .

רחמים מלול :

למה ?

חנניה וינברגר :

אנחנו נסתבך בצורה חריפה  .לא רוצה ? – אז לא צריך .

לא שאני לא רוצה  ,אם אנחנו לא מאשרים את זה
רחמים מלול :
היום  ,הם לא יקבלו השנה תמיכות .
חנניה וינברגר :

מה ?

רחמים מלול :
היום  ,השנה אבודה .

מי ייתן את הדין על זה  .אם אני לא מאשר את זה

חנניה וינברגר :

מה היה בשנה שעברה ? מה היה לפני שנתיים .

רחמים מלול :

מה זה מה זה היה ? אישרנו את זה-

חנניה וינברגר :

מתי ? ברגע האחרון .

רחמים מלול :

מה זה ברגע האחרון ? – זה הר גע האחרון .

חנניה וינברגר :

למה ? תנמק .

רחמים מלול :

אני אנמק  .אתה אחד החברים בוועדה  ,לא ?

חנניה וינברגר :

נכון  .אז עמדתי גם ידועה .

רחמים מלול :

זה לא על דעתך היה ?

חנניה וינברגר :

לא .

רחמים מלול :

טוב  .אז זכותך להתנגד .

כן  .א ' – ביקשתי את הסכמי אחזקת המגרשים של
חנניה וינברגר :
הקבוצות טרם קיבלתי את זה  ,הדבר לא בנמצא  .ביקשתי גם  ,ואנחנו קיב לנו
החלטה בקשר ל-
רגע  ,מי אמר שחייבים פה הסכם ? יש לי קבוצה שיש
רחמים מלול :
לה מגרש  ,אני משלם לה את האחזקה  .בשביל מה צריך הסכם ?
חנניה וינברגר :

על יסוד מה שי למנו בשנה שעברה ? ₪ 75,000

על יסוד אין הסכם  .אסור לי להחזיק מגרש של קבוצת
רחמים מלול :
כדורגל ? אני צריך הסכם בשביל זה ? באמת .
סליחה  ,סך הכל אתה מוגבל ב 2 -דברים  ,או בעצם
חנניה וינברגר :
בחוק אחד של חוק העמותות  .לדוגמא  ,אתה יכול לתת לבית ספר מסוים עכשיו
לב וא ולהחליט  ,אני אותן מיליון  , ₪ואני לא אגיד לך מילה על זה  ,ובצדק
ותבורך  .לעומת זה  ,אם תבוא ותיתן לאחת העמותות שלא במסגרת חוק
העמותות כסף ושווה כסף  ,גם בפסיקה  ,עם אצל יועץ משפטי  ,גם בחוזר מנכ " ל ,
אז אתה מוגבל על יסוד זה  ,זה העניין .
להזכיר קצת ה יסטוריה  .פעם תקציב אחזקת מגרשים
רחמים מלול :
היה בשוטף  ,והעברנו את זה לסעיף תמיכות ומענקים .
חנניה וינברגר :
אחרת זה יהיה ...

אז דיברנו גם בוועדה שצריך לבטל את ההסכמים ,
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לא  ,לא  ,אין הסכמים  ,ולא צריכים להיות הסכמים
רחמים מלול :
לדעתי  ,אלא אם הייעוץ המשפטי יגיד לי אחרת .
חנניה וינברגר :

יש הסכמים  ...איתם .

לפי דבריך  ,לפי שיטתך  ,כל העמותות שמקבלות תמיכה
רחמים מלול :
מהעירייה  ,בין אם זה בית כנסת  ,בין אם זו עמותות אנוש .
חנניה וינברגר :

כל סוג .

רחמים מלול :

אני צריך לחתום איתם הסכם ?

חנניה וינברגר :

לא .

רחמים מלול :

אלא ?

חנניה וינברגר :
ספציפי .

אלא ל 3 -קבוצות הכדורגל  ,יש הסכם אחזקת מגרש

אם המגרש היה מגרש עירוני והיית מחזיק אותו ברמה
דורון מילברג :
העירונית  ,ובנוסף לכך היית מתקצב .
חנניה וינברגר :

אז אדרבא  ,תבטל את ההסכמים האלה  .תמכת בזה .

דורון מילברג :

אני בעד לתת כל הסכם אם יש .

חנניה וינברגר :

יש .

דורון מילברג :

אבל זה לא קשור להקצבה .

חנניה וינברגר :
כסף .

אחזקת מגרש זה חלק אינטגרלי מהמענק  .כסף ושווה

דורון מילברג :

נכון .

חנניה וינברגר :

זה לא חל דווקא על ספורט  ,זה חל על כל עמותה .

רחמים מלול :

שמה ? שא תה צריך לעשות הסכם עם כל עמותה .

חנניה וינברגר :

לא  .אבל לגבי הכדורגל יש הסכמים מיוחדים .

מה שחנניה אומר  ,שיש הסכם  .חנניה אומר שעכשיו
דורון כוכבי :
אנחנו נותנים להם מענקים  .מחר הם יבואו ' הנה  ,יש גם הסכם  ,תנו לנו גם על
פי ההסכם '  .נכון ? אני מבין נכון ? אני הבנתי נכון ?
חנניה וינברגר :

יש עניין של כסף ושווה כסף  ,והדבר הזה מופיע .

רחמים מלול :

לכן זה עובר דרך תמיכות ומענקים  .אני לא מבין .

חנניה וינברגר :
בחשבון ?

גם עניין של ארנונה וחובות  ,השאלה אם זה הובא

רחמים מלול :

כל העמותות חתמו על הוראות ק בע לתשלום שוטף .

חנניה וינברגר :

חתמו  ,אבל זה לא יושם  .לא גבו מהם .

רחמים מלול :

זה כן מיושם  ,זה כן מיושם  ,גובים מהם .

חנניה וינברגר :

המידע שאני קיבלתי .

רחמים מלול :

תשמע  ,טוב  ,חנניה  ,תמשיך את ההערות  ,בבקשה .
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אם מדובר על נניח הפועל  ,אז חייבו אותם לפי טענתם
חנניה וינברגר :
ב , ₪ 68,000 -גבו מהם  ,ניכו מהם מהמענק  ,ואילו מהאחרים לא ניכו את הוצאות
המים  .בשנה שעברה  ,המנכ " ל הגיע לוועדת המשנה ואמר לגבי עמותות הספורט ,
פחות מ ₪ 40,000 -אין לנו מה לדבר .
רחמים מלול :

נכון .

חנניה וינברגר :

שום דבר לא .

גלעד מזרחי :

התנ גדת .

רחמים מלול :

לא  ,הוא לא התנגד  ,בזה הוא תמך .

חנניה וינברגר :
התנגדות .

אתה ממציא התנגדות ? אני מודה לך שאתה ממציא לי

גלעד מזרחי :

סליחה  ,סליחה .

רחמים מלול :

בזה תמכת בשנה שעברה ?

תמכתי בהחלט  .ולכן הצעתי השנה  ,כמו שבעמותות
רחמים מלול :
ספורט  ,אמרנו בסיס תחתית מינימום  , 40,000בואו נלך לעיקרון שאנחנו נותנים
לכל העמותות  ,זה מופיע בפרוטוקול  ,על העיקרון  ,לא על הסכום  .אבל מה  ,שגם
לגבי עמותות אחרות יהיה בסיס מינימום  ,אני הצעתי  . ₪ 10,000תבוא העירייה ,
תגיד  , ₪ 5,000מקבל  .אבל בספורט אנחנו יישמנו את העיקרון מ יד  .למה שלא
ניישם בנשים מוכות  ,בסרטן  ,בדת  ,בסיס מינימום ? זה אחד הדברים .
דורון מילברג :

אבל הסכמת עם מה שבנינו .

חנניה וינברגר :

לא רוצה  ,אני מברך על העיקרון  .אני רק אומר ש-

דורון מילברג :

אז סיכמנו שבשנה הבאה .

 ...ספורט  ,אתה יישמת את העיקרון של  40,000היום .
חנניה וינברגר :
אז גם העיקרון הזה שאתה תמכת בו  ,כן ? ושכולם תמכו בו  ,שהבסיס יהיה גם
השנה  .וזה לצערי לא התקבל  .חובות המים  ,דיברתי  .אני ביקשתי גם את
התבחינים השנה  ,לא קיבלתי  ,הבטיחו לי ישימו  .תנועות הנוער  ,זה ממש ביזיון
מה שאנחנו נותנים  .הסכום גדל כמ עט פי  , 2ל , 3.5 -ואילו הנוער נדמה לי אפילו
קטן  .הסכום הגלובאלי קטן  ,פחות מרבע מיליון .
רחמים מלול :

הוספנו שם  , ₪ 50,000נו .

לגבי האופן שהעניין התנהל  ,ובעיקרון בתחום של
חנניה וינברגר :
עמותות גג  .צר לי להגיד  ,אבל נניח אם אני מסתכל בעמותות דת  ,באוהל סעדיה
בשנה שעברה  ,אבנר אתה ביקשת שאני אתמוך .
אבנר אקוע :
ארגון גג עם ...

מה זה קשור אחד לשני ? מה אוהל סעדיה בכלל ? זה

חנניה וינברגר :

כב ' היו " ר  ,אפשר להגן עליי ?

בבקשה  .אתה רוצה  ,אני מוכן גם לעמוד על ידך ולהגן
רחמים מלול :
עליך בגופי ובנפשי  .רק תן לי רמז ואנ י מיד ניצב .
אנחנו מבינים את עצמנו ברמיזות  ,רחמים  .אוהל
חנניה וינברגר :
סעדיה בשנה שעברה  ,אבנר בא  ,ביקש להעלות מבינוני לגדול  ,נעניתי לו .
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 ...בינוני  ,מה אתה מדבר שטויות  .זה בינוני  .תראה לי
אבנר אקוע :
גדול בבקשה  .תראה לי פה גדול  .זה בינוני .
חנניה וינב רגר :
נהיה בינינו .

בשנה שעברה כתוב גדול  .אז אני לא יודע אם השנה

רחמים מלול :

הם ראו שוול -דן זה לא טוב  ,עשו את זה מדיום .

דיברנו בשבוע שעבר שתהיה ישיבה של הוועדה  ,גם
חנניה וינברגר :
בטלפון דיברתי איתה  ,הבטחת  ,לא קיימת  .מה אתה רוצה ? היינו יכולים לתקן כל
מיני דברים  .אתה לא רוצה ? – לא צריך .
גלעד מזרחי :
בירוקרטיה .

חנניה  ,התפקיד שלי זה לקצר בירוקרטיה  ,לא להאריך

חנניה וינברגר :

בדמוקרטיה אתה יודע מה שעושים .

גלעד מזרחי :

לא דמוקרטיה  ,בירוקרטיה .

רחמים מלול :
בדרך כלל בירוקרטיה .

לשם שינוי הוא דיבר על בירוקרטיה  .ובדמוקרטיה יש

השנה מופיע אוהל סעדיה  3סעיפים פתאום  .לא אמרו
חנניה וינברגר :
לעמותות אחרות  ,למשל בשנה שעברה הם קיבלו על הפצת תורה שהיה גדול ,
קיבלו  , ₪ 12,000היום מקבלים על בינוני  ,לא על גדול  . ₪ 16,000זה בסדר ,
מדוע ? כי כל התקציב גדל .
רחמים מלול :

נכון .

אבל הם לא הופיעו כלל  ,בכולל ערב שנותנים עוד
חנניה וינברגר :
 , ₪ 7,000ובעמותות כלליות יש פתאום גם אוהל סעדיה  ,מופיע  . ₪ 15,814סך
הכל  ₪ 28,814לעומת  ₪ 12,000בשנה שעברה  .שער אליעזר  ,קרעטשניף ,
בעמותות כלליות קיבלו בשנה שעברה  , ₪ 7,000היום מוקצב פה . ₪ 21,225
וחינוך ישיבה גדולה  ,אתמול לא היתה ישיבה פתאום  ,היום יש  . ₪ 9,005בית
כנסת  ,בשנה שעברה קיבלו  , ₪ 6,500היום  . ₪ 22,000כולל יום שלם , ₪ 6,500
היום . ₪ 21,000
גלעד מזרחי :
להם  ...הגדלת התקציב .

חנניה  ,לא רק הם  ,עוד הרבה אנשים אחרים גדל

 ₪ 73,230לעומת  , ₪ 20,000יותר מפי  . 3ונוסיף  ...על
חנניה וינברגר :
כל מה שהיה  .מכבי שעריים  ,שאתה כל כך מאוהב  ,ואני לא נגד זה .
לא  ,אז הצבעת נגד  ,ואחרי הישיבה שלחת להם מכתב
גלעד מזרחי :
שאתה מתנצל  5 ,דקות אחרי הישיבה .
חנניה וינברגר :

על מה ?

גלעד מזרחי :

לא  ,אני לא אומר  ,כל הכבוד  .שהיית נגד .

חנניה וינברגר :
נגד .

אתה טועה ומטעה  .מה שאני נמנעתי  ,ולא הצבעתי

גלעד מזרחי :

סליחה  4 ,דקות אחרי הישיבה .

חנניה וינברגר :

זה היה בעניין ה  ...מענקים .
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גלעד מזרחי :

אבל פה זה לא עניין אישי  ,חנניה .

חנניה וינברגר :

אז מה א תה מתערב ? שב בשקט .

חנניה  ,היה לנו לפני חודשיים ישיבת מועצה  ,ואתה
גלעד מזרחי :
התנגדת להקצאת קרקע לבית כנסת בגבירול  ,ועכשיו אתה מתנגד לעמותה
בגבירול  .זו עמותה דתית  ,ריבונו של עולם  .אנשי שינוי לא  ...את הדתיים כמו
שאתה  .מה יש לך  ,חנניה ? אפשר להגיד דברים גם בדברי נועם  ... .כפר גבירול .
אני לא מכיר אותם  ,אין לי איתם כלום  ,אבל אתה כל פעם רודף את אותם
אנשים  .רדוף אותי  ,עליי אני אף פעם לא עונה לך  .אבל מספיק כל הזמן להתנכל
לאנשים אחרים  .עכשיו זה אלה מגבירול  ,כל פעם אתה אחר  .פעם אתה רוצה
להעמיד לדין את ההיא  .אתה עוד לא שופט  .ביום שישי היתה ועדה למינוי
שופטים  ,לא ראיתי את השם שלך שם  .ואתה יכול להגיד על אנשים מה יהיה  .לא
ראיתי את השם שלך שם  ,בושה וחרפה .
רחמים מלול :

כי הוא לא מזרחי .

אנשי שינוי  ,אנשי מרץ  ,חילונים – תומכים בהקצאת
גלעד מזרחי :
בית כנסת בכפר גבירול  ,חננ יה עם הכיפה הדתי – מתנגד  .פעמיים מתנגד לזה .
מה זה ? אני מכבד אותו  ,אני מכבד אותו .
חנניה וינברגר :
תהיינה ...

ואני מבטיח לך שאני אמשיך להתנגד  .ואתה תראה מה

אז תשים קוקו ועגיל  ,כמו החילונים ולא כיפה  ,זה
גלעד מזרחי :
יותר מתאים  .קוקו ועגיל זה יותר מתאים  ,א ז זה יתאים שתתנגד לבית הכנסת .
ולכן  ,ככה יש בעוד כל מיני עמותות  .כי מדוע ? 2
חנניה וינברגר :
החבר ' ה האלה  ,שיבורכו על המאמצים שלהם לעצמם או לעמותות  ,לעומת זה
עמותות אחרות לא ידעו פתאום על שינוי התבחינים  .לאחר מעשה  .הם בישלו
את הדייסה  ,אז יש להם תוצאות יפות  .לעומת זה  ,לעמותות אחרות שיכולות את
זה לעשות גם  ,ועושות אותן פעולות  ,הן לא  .אם זה היה מתקבל לפני זה והיום
מפורסמים לכל העמותות  ,בכבוד ובעונג .
טוב  ,תודה רבה  ,אני מעלה את זה להצבעה  .מי בעד
רחמים מלול :
אישור החלטות הוועדה המקצועית בוועדת המשנה ? נא להרים את ידו  .תספור ,
דודי .
דודי אשכנזי :

. 14

רחמים מלול :

 . 14מי נגד ?

דודי אשכנזי :

.1

 1נגד  .בספורט אנחנו מקבלים את ההמלצה של ועדת
רחמים מלול :
המשנה  ,על פני זו של הוועדה המקצועית .
הוחלט ברוב קולות (  14בעד  1 ,נגד ) לאשר את החלטת
החלטה מס' :484-43-11
הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים מיום . 13.11.11
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הוחלט ברוב קולות (  14בעד  1 ,נגד ) לאשר החלטת ועדת
החלטה מס' :485-43-11
משנה לתמיכות ומענקים מיום . 15.11.11
סעיף : 6

אישור תמיכת משרד הדתות בסך  ₪ 500,000עבור עמותת ברכת יוסף .

חברים  ,סעיף  , 6אם אתם זוכרים  ,יש עמותה שקיבלה
רחמים מלול :
ממשרד הדתות הקצבה של  , ₪ 500,000זה היה חייב לעבור דרך ועדת תמיכות
ומענקים  .אז אנחנו רק צינור להעביר להם את הכסף  ,לכן צריכים להעביר את
זה  .ואישרנו את התבחין בוועד .
ברשותך  ,רק לגבי הנושא של תמיכות ומענקים  .מה
לואיס בר -ניר :
שחנניה  .. .שכן היתה תמימות דעים בוועדה ולא נאמר  ,וזה נבלע בתוך כל ה-
לגבי ארגוני הגג ?

רחמים מלול :

לגבי תנועות הנוער .

היתה הסכמה שאנחנו

לואיס בר -ניר :
צריכים לעשות .

לא ,

רחמים מלול :

בסדר ...

לואיס בר -ניר :

ש 2012 -היתה הסכמה רחבה-

רחמים מלול :

מקובל עליי .

לואיס בר -ניר :
ב. 2012 -

שצריך לעשות מאמץ יותר גדול לתנועות הנוער

רחמים מלול :

אוקיי  ,מקובל עליי .

הוחלט פה אחד לאשר אישור תמיכת משרד הדתות בסך
החלטה מס' :486-43-11
 ₪ 500,000עבור עמותת ברכת יוסף .
סעיף : 7

אישור מפקח בנייה  :דורון מדהלה ת  .ז . 022772784 .

רחמים מלול :
רבה  ,ערב טוב .
החלטה מס' :487-43-11
. 022772784

אישור מפקח בנייה  ,אני מתאר לי שזה מאושר  .תודה

הוחלט פה אחד לאשר מפקח בנייה  :דורון מדהלה ת  .ז .

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ " ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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