עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס ' 41
מיום רביעי  ,ה ' ב חשוון תש ע " ב  2 / 11 / 2011בשעה 19 : 00
באולם הישיבות  ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר  ,ח " מ בן -ציון שרעבי – סגן ומ " מ
רה " ע  ,ח " מ אבנר אקוע  ,ח " מ זוהר בלום – סגן ראש העיר ,
ח " מ מנחם קליין  ,ח " מ עו " ד דיאנה רוזנבוים  ,ח " מ לואיס בר-
ניר  ,ח " מ שאול ליבי  ,ח " מ פנחס הומינר  ,ח " מ עו " ד עוזי
סלנט  ,ח " מ גבי גולן  ,ח " מ חנניה וינברגר  ,ח " מ גלעד מזרחי ,
ח " מ גיורא בן -ארי  ,ח " מ עו " ד יניב מרקוביץ  ,ח " מ הרצל
טובלי  ,ח " מ עו " ד מתן דיל .

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ " ל העיר ייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו " ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,
חנניה קורש  -ממונה ביטוחים ונכסים  ,גיא עידו – מנכ " ל
ה  .ל  .ר  ,דודי אשכנזי  -רל " ש ראש העיר  ,נחום איזנר – מבקר
העירייה  ,יהודה כפיר – מנהל אגף תשתיות  ,ניסים מחבוש –
מנהל אגף פיק וח  ,אביבה חלבי  ,חיים בדש .

חסרים :

ח " מ עו " ד אמיר ירון  ,ח " מ ד " ר מרה קנבל  ,ח " מ שי קזיוף  ,ח " מ
אינג ' יפים זאיקה .
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סדר
.1
.2

.3
.4
5.
.6
7.
8.
.9
10.
11.
. 12
13.
. 14

היום :
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס '  40מייום . 21.9.11
שאילתות :
א  .שאילתא – אדמות מינהל בעיר – רשימה ומפה ( ח " מ חנניה וינברגר
מיום  24.7.11הוגשה ב.) 18.9.11 -
ב  .שאילתא – כיכרות  ,כבישים  ,מדרכות ותב " רים – מי החליט ? ( ח " מ
חנניה וינברגר מיום  24.7.11הוגשה ב.) 18.9.11 -
הצעות לסדר :
א  .הצעה לסדר – פתרון מקלוט בסדרי עדיפויות לבתי הספר וגני ילדים
( ח " מ עו " ד עוזי סלט מיום .) 27.10.11
מינוי מר חיים בד ש לתפקיד מנהל אגף החינוך .
דו " ח ביקורת ה  .ל  .ר .
אישור חוברת הוועדות .
אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים מיום
 3.10.11ומיום 4.8.11.
אישור פרוטוקול  /ריכוז החלטות ועדת כספים מיום 30.10.11.
עמותת בית חב " ד רחובות ההולנדית שע " י א גודת צעירי חב " ד – אישור
סעיף  9של פרוטוקול ישיבת הוועדה להקצאת קרקע מס '  7מתאריך
27.7.11.
אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת ' אורות בניין עולם
רחובות ' .
אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת ' למדני חוקיך ' .
הוועדה לבטיחות בד רכים  ,ועדת חובה – מ " מ רה " ע בנצי שרעבי  ,מחליף
את רה " ע רחמים מלול .
אישור חתימה ע " ג מסמך הזמנות עבודה וטובין למנהל אגף השכונות מר
רמי מדהלה .
אישור חתימה ע " ג מסמכי הזמנות עבודה וטובין למנהל אגף החינוך מר
חיים בדש .
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החלטות המועצה
ישיבת מוע צה מן המניין מס '  41מיום 02 / 11 / 2011
החלטה מס' :468-41-11

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס '
 40מיום  , 21.9.11כפוף להערות ולתיקונים שהועלו
ע " י חברי המועצה .
הוחלט פה אחד לאשר חתימה ע " ג מסמכי הזמנות
עבודה וטובין  ,למנהל אגף החינוך מר חיים בדש .

החלטה מס' :470-41-11

הוחלט פה אחד להעביר את הצעתו לסדר של ח " מ
עוזי סלנט בנושא פתרון מקלוט בסדרי עדיפויות
לבתי הספר וגני ילדים  ,לדיון בוועדת הביטחון .

החלטה מס' :471-41-11

דו " ח ביקורת הלר הוצג בפני חברי המועצה .

החלטה מס' :472-41-11

הוחלט פה אחד לאשר את החלטות הועדה
המקצועית לתמיכות ומענקים בישיבותיה מיום
 4.8.2011ומיום  , 3.10.2011בעניין תיקון התבחינים
לחלוקת תמיכות בתחום הספורט  ,כפי שהומלצו ע " י
ועדת המשנה בישיבתה מיום . 3.10.2011

החלטה מס' :473-41-11

הוחלט ברוב קולות (  11בעד  4 ,נגד ) לקבל את
המלצתה ש ל הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים
בישיבתה מיום  4.8.2011בעניין התבחין לתמיכה
בארגוני גג  ,בכך שתוסר המגבלה הקיימת על שיעור
התמיכה בארגוני גג המאגדים מספר פעילויות
הנכללות בסעיפי משנה שונים בתקציב התמיכות
כמפורט בסעיף  8בנוהל התמיכות  ,הגם ששינוי זה
לא הומלץ ע " י ועדת המשנה .

החלטה מס' :474-41-11

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול  /ריכוז החלטות
ועדת הכספים מיום . 30.10.11

החלטה מס' :475-41-11

הוחלט פה אחד לאשר עמותת בית חב " ד רחובות
ההולנדית שע " י אגודת צעירי חב " ד – אישור סעיף 9
של פרוטוקול ישיבת הוועדה להקצאת קרקע מס ' 7
מתאריך . 27.7.11

החלטה מס' :476-41-11

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית
רחובות לבין עמותת ' אורות בניין עולם רחובות ' .

החלטה מס' :477-41-11

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית
רחובות לבין עמותת למדני חוקיך .

החלטה מס' :478-41-11

הוחלט פה אחד לאשר מינוי של מ " מ רה " ע בנצי
שרעבי כיו " ר הוועדה לבטיחות בדרכים  ,ועדת חובה ,
במקומו של רה " ע רחמים מלול .

החלטה מס' :479-41-11

הוחלט פה אחד לאשר חתימה ע " ג מסמך הזמנות
עבודה וטובין למנהל אגף השכונות מר רמי מדהלה .

החלטה מס' :469-41-11
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אני פותח את ישיבת מועצה מס '  , 41ישיבת מועצה מן
רחמים מלול :
המניין  .היום יום רביעי  . 2.11.11 ,נמצאת איתנו אביבה חלבי  ,יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה  ,והיום היא רוצה להקרין לנו איזשהו סרטון קצר כדי לציין
את חודש המודעות לאלימות כלפי נשים  .שהסרט יהיה מוכן תגידי  ,ואז נתחיל .
לפרוטוקול אני אגיד שזה היה מוכן  ,אבל בגלל
אביבה חלבי :
שהחליפו מחשבים  ...בקרוב  .תתחילו .
סעיף : 1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס '  40מיום . 21.9.11

רחמים מלול :
הערות ?

תודה  .סעיף ראשון  ,אישור פרוטוקול מס '  . 40האם יש

חנניה וינברגר :

כן .

רחמים מלול :

ב בקשה  .באיזה עמוד ?

חנניה וינברגר :

יש יותר מידי הפעם הערות .

רחמים מלול :

אבל רק לתיקון הניסוח אני מבין .

חנניה וינברגר :

נכון .

רחמים מלול :

דודי  ,אתה רושם ?

א ' – בקשר לרב ספרדי בהחלטה  .היו  3הצבעות ולא
חנניה וינברגר :
הצבעה אחת  .ולכן אני מבקש להוסי ף עוד  2החלטות  ,והן .
רחמים מלול :

באיזה עמוד אתה ?

אני מדבר כרגע על ההתחלה  ,ריכוז ההחלטות  .זה נכון
חנניה וינברגר :
שההצעה שלי להוריד מסדר היום את ההצעה קיבלה רק  3קולות ואחרים כמובן
רוב  ,אבל היתה הצבעה על ההצעה של מנחם  ,וזה מופיע בפרוטוקול  ,והיתה
הצבעה גם על ההצעה המקורית  ,ואותה הצעה קיבלה  5קולות נגד  ,כולל קולו
של יניב מרקוביץ .
רחמים מלול :

מה אתה רוצה  ,שזה יהיה כתוב בהחלטות ? לא הבנתי .

חנניה וינברגר :
הצעה שלי-

בהחלטות  ,היו  3הצבעות בעניין הרב הספרדי  .היתה

רחמים מלול :
התקבלו .

כן  ,אבל בהחלטות מרכזים רק את ההצעות שבסוף

חנניה וינברגר :

למה ?

מנחם קליין :

כן  ,אבל מספר המתנגדים שם הוא לא  , 3הוא . 5

רחמים מלול :

מה ?

מספר המתנגדים שרשמתם  ,הוא לא היה  , 3הוא היה
מנחם קליין :
 . 5הרצל טובלי לא הופיע שם .
הרצל טובלי :

איפה ?
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מנחם קליין :

במתנגדים לרב ספרדי .

רחמים מלול :
וינברגר  ,מרקוביץ .

הוחלט ברוב קולות  10 ,בעד  ,יש שמות  ,ו 3 -נגד  :קליין ,

מנחם קליין :

אז הנה  ,הרצל טובלי פה והוא אומר שהוא הצביע נגד .

רחמים מלול :

אז נוסיף אותו .

מנחם קליין :

וגם עוזי אומר שהוא הצביע נגד .

חנניה וינברגר :

אבל לא זאת ההערה שלי  .היו  3הצעות .

רחמים מלול :
גמור .

נבדוק את התמליל  ,ואם זה נכון  ,נוסיף אותם  .בסדר

חנניה וינברגר :

לא  ,זה מופיע בפרוטוקול .

רחמים מלול :

אוקיי  ,בסדר .

אז לכן אני מבקש לצרף את ההחלטות שמופיעות בתוך
חנניה וינברגר :
הפרוטו קול  ,הצבעה על  3החלט ות .
דודי אשכנזי :
למועצה .

ראש העיר  ,הוא רוצה להוסיף  2החלטות נוספות

רחמים מלול :

 2הצעות נוספות ?

דודי אשכנזי :

כן .

רחמים מלול :

אבל זה לא מקובל .

חנניה וינברגר :

מה ? למה לא מקובל ?

רחמים מלול :
בהחלטה ?

מקובל כל הצבעה שהיתה ונדחתה לכתוב אותה

חנניה וינברגר :

כן  ,ודאי .

רחמים מלול :
מה שהוחלט .

לא יודע  .אני יודע שבהחלטות כותבים בדרך כלל רק

חנניה וינברגר :
לה .

אני לא מכחיש את ההחלטה הזאת  ,אני לא מתכחש

רחמים מלול :

בסדר  ,אתה רוצה להוסיף הצעות שנדחו .

חנניה וינברגר :

וביקשת ממני  ...במיעוט מזהיר  .א ז ודאי שאני ...

לא יודע  .אבל נדמה לי שזה לא מקובל  .נדמה לי שזה
רחמים מלול :
לא מקובל  ,חנניה  .נדמה לי  ,צריך לבדוק .
חנניה וינברגר :
קודמת-

אני זוכר בפרוטוקולים של קדנציה קודמת  ,או שלפני

רחמים מלול :

תמציא לי דבר כזה .

חנניה וינברגר :

שהדבר הזה כן מופיע .
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חנניה  ,תמציא לי  .הרי לך יש את כל הפרוטוקולים .
רחמים מלול :
אני אשמח לראות  .בבקשה  ,מה עוד ? אבל אני מקבל את ההערה של מנחם קליין ,
שצריך להוסיף עוד  2נגד .
יש לי עוד הערה אחת לפרוטוקול  .אני התנגדתי למינוי
מנחם קליין :
של לואיס בר -ניר  ,לא התנגדות אישית  .אנ י מכיר ב  ...וביכולותיו  .אבל עקב
המכתב הפומבי שהוא הוציא נגד הרב קוק אני מחיתי ואני התנגדתי למינוי שלו ,
וזה לא נכתב בפרוטוקול ולא נכתב בהחלטה .
רחמים מלול :

אוקיי  ,אז נוסיף את זה .

הנה  ,למשל בעמ '  35מופיעות תוצאות ההצבעה של
חנניה וינברגר :
ההצעה של מנחם קליין  .הוא התקדם קצת וקיבל קול נוסף על מה שאני-
רחמים מלול :

זה בתמליל .

חנניה וינברגר :

בסדר  ,אז לכן זה צריך להיות-

רחמים מלול :

בהחלטות ?

חנניה וינברגר :

בהחלטות .

לא  .באמת נו  .זה לא ריכוז החלטות  .זו לא החלטה .
רחמים מלול :
אם זה היה מתקבל  ,אני מסכים איתך .
טוב  .הצעה לסדר בקשר אילנה שמעוני  .ההצעה לא
חנניה וינברגר :
ירדה מסדר היום כי היא התקבלה  .והוטל על היועצת המשפטית  ,וזה יחזור .
רחמים מלול :

נכון .

לכן הניסוח ' הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום ' זה
חנניה וינברגר :
לא יכול להיות  ,ופה צריך להיות-
רחמי ם מלול :

באיזה עמוד אתה  ,חנניה ?

זה בעמ '  . 39החלטה להוריד מסדר היום  .אין החלטה .
חנניה וינברגר :
כי הדיון יימשך הלאה  ,וזה הועבר לטיפול היועצת המשפטית .
רחמים מלול :

כתוב ' עד לאחר קבלת חוות דעת '  .לא .

חנניה וינברגר :

למה לא ?

' להוריד מסדר הי ום עד ל ' ,לא לגמרי  ' .עד לקבלת
רחמים מלול :
חוות דעת היועצת המשפטית '  .זה נכון .
חנניה וינברגר :

להוריד מסדר היום פירושו טוטאלית .

הנה  ,אני מודיע לך שזה לא טוטאלית  ,זה לא הורד
רחמים מלול :
טוטאלית  .זה הורד עד לאחר קבלת חוות דעת של היועצת המשפטית  .מה עוד ?
חנניה וינברגר :

זהו לדעתי .

רחמים מלול :

אז הפרוטוקול מאושר .

עמ '  , 15ברישא אתה אומר ' סלנט הגיש בעבר הצעה
עו " ד עוזי סלנט :
לסדר בעניין איזנברג -גורדון  ,דרש שזה יהיה במועצת העיר  .דנו בזה במליאה ' .
לא דנו בזה במליאה  .אתה הצעת לדון במליאה  ,אבל לא דנו בזה במליאה  .זאת
הערה אחת .
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רחמים מלול :

לא היה דיון במליאה ?

לא  ,לא  .לכן גם לא אמרת את זה בפרוטוקול  .לא דנו .
עו " ד עוזי סלנט :
אתה אמרת שקיבלת חוות דעת משפטית שאפשר לעשות  ,אבל לא דנו  .אני
סירבתי להגיש את זה  .הדבר הנוסף בהחלטות  ,בעמ '  3הראשון  ,החלטה מס '
 , 453-40-11אני הייתי נגד .
רחמים מלול :

איזה עמוד  ,עוזי ?

דודי אשכנזי :

בריכוז החלטות  ,אנחנו מדברים על עמ ' . 3

עו " ד עוזי סלנט :

בריכוז החלטות  ,אני הייתי נגד .

דודי אשכנזי :

קיבלתי  ,אני אתקן .

רחמים מלול :

אז הפרוטוקול  ,בכפוף להערות ולתיקונים  ,מאושר .

ה וחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס ' 40
החלטה מס' :468-41-11
מיום  , 21.9.11כפוף להערות ולתיקונים שהועלו ע " י חברי המועצה .
רחמים מלול :

אביבה  ,בבקשה .

ערב טוב  .אני מודה למועצה ולאורחים על ההזדמנות
אביבה חלבי :
שניתנת לנו כבר זו השנה השנייה לציין את חודש המודעות לאלימות כ לפי נשים .
אני חושבת שזה ראוי שבמועצת העיר יציינו את זה כפתיחה לכל אירועי חודש
המודעות לאלימות כלפי נשים שאנחנו מקיימים בעיר  .משתתפות ונמצאות
איתנו בערב הזה נציגות ארגוני הנשים  :ישראל ביז ' ונר מנעמ " ת  ,כרמליה קמחי
מויצ " ו  ,הלן לקס מרשת חוויות שוויץ  ,אילנה שמעו ני שחברה בפורום לקידום
מעמד האישה  .כולן חברות בפורום לקידום מעמד האישה  .יעל דדון מתאיר  ,רחל
קול מנשות הדסה .
הפורום לקידום מעמד האישה יחד איתי  ,מקיים החודש פעילויות שמונח לפניכן
הפרוספקט עם כל הפעילויות שיש לנו  .אתמול התקיימה הצגה בחוויות אושיות .
יהיה סרט לציבור הרחב ב , 9.11 -יום רביעי הבא  .וגם הקרנה מיוחדת לעובדי
העירייה באישור המנכ " ל בסוף יום העבודה  .ב , 10.11 -יום חמישי  ,יש יום עיון
שלם בנושא של שימוש באלימות כלפי נשים בקולנוע  .באופן פרדוקסלי  ,אלימות
כלפי נשים בקולנוע זה מוכר  .אז מצד אחד א נחנו מגנים  ,אבל מצ ד שני מכניסים
את זה כי זה מוכר  .והאירוע שיחתום את חודש המודעות זה הרצאה של לינור
אברג ' ל שתתקיים ב , 4.12 -מתאים לכל הציבור  ,גם דתי וגם חילוני בבית יד
לבנים .
אירועים נוספים שמתקיימים זה סדנאות לתלמידים בשיתוף אגף החינוך ומצילה
ובתי הספר  ,יחד עם פסטיבל הסרטים  .אני רוצה להקרין סרט קצר  5 ,דקות .
תוכלו לנוח ולהירגע  ,ולראות אותו  .אחרי הסרט  4משפטים ובזה אנחנו ציינו פה
את נושא המודעות לאלימות כלפי נשים  .אז סבלנות  ,ואחרי זה אני אתן לכם
פוינטים לסרט שאני מראה  .יש שתיקות בסרט  ,זה בכוונה .
רחמים מלול :

כשיש פה שתיקות  ,ז ה לא בכוונה  .או שזה כן בכוונה .
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אלימות במשפחה היא שימוש בכוח כלפי כל בן
אביבה חלבי :
משפחה אחר  .זה לאו דווקא רק גברים כלפי נשים  ,יש מיעוט של גברים שסובלים
מאלימות  .אבל אלימות במשפחה היא גם של ילדים שסובלים מאלימות  ,קשישים
שסובלים מאלימות וכו '  .חודש המודעו ת הוא בעיקר של נשים שסובלות
מאלימות של בעליהן  .וכל שנה  150,000נשים חוות אלימות  400,000 .ילדים הם
עדים לאלימות  1 .מכל  10אנשים במדינת ישראל הוא חשוף לאלימות במשפחה .
זה נתון מזעזע –  1מכל  10אנשים .
בשנת  2010נרצחו  18נשים  ,שזה יותר משנת  2009ו 2008 -ביחד  .ב 2 -השנים
האלה נרצחו  20נשים  .ב 2010 -לבדה נרצחו  20נשים  .מתוכן  7נשים יוצאות
אתיופיה  26% .יוצאות אתיופיה נרצחו  .כשבארץ האחוז שלהן באוכלוסיה הוא
 . 1.5%צריך להיות פה איזשהו סאונד  .אדון סאונדמן  ,אני לא שומעת כלום  ,אם
אתה יכול לעזור .
*** מקרינים סרט ***
תודה  .ילדים שעדים לאלימות  ,זה ילדים שהרבה
אביב ה חלבי :
פעמים מגיבים באלימות  .אם שמתם לב  ,לא היתה פה אלימות פיזית כלפי
האישה  .הוא לא נגע בה  ,לפחות לא מה שראינו פה  .בכוונה לא ראינו את זה .
אלימות היא לא רק אלימות פיזית  .היא יכולה להיות אלימות מילולית  ,היא
יכולה להיות אלימות נפשית  ,היא יכולה להיות אלימות כלכלית  ,היא יכולה
להיות אלימות בכל מיני סוגים ובכל מיני דרכים .
על פי חוק  ,כל איש מקצוע  ,רופא  ,מורה  ,עובד סוציאלי  ,איש טיפול שנחשף
למישהו שחווה אלימות  ,חלה עליו חובת דיווח  .הוא צריך לדווח על זה כדי שמי
שנפגע מאלימ ות יכול לקבל את אחד מ 2 -הפתרונות הבאים  :או הגנה  -שזה
משטרה  ,בתי משפט  ,מקלטים ודירות קלט  .אתם יודעים שפה בעיריית רחובות ,
דרך האגף לשירותים חברתיים  ,יש מרכז דולב שמטפל בנפגעי אלימות גם
בגברים  ,גם בנשים וגם בילדים  .ובכל אחד מארגוני הנשים יש עזרה לנפגעי
אלימו ת  ,גם לגברים וגם לנשים וגם לילדים  .אז זו הגנה .
והעזרה השנייה זה הטיפול – טיפול בנפגעי אלימות  ,גם בפוגעים וגם בנפגעים .
התפיסה הרווחת היא שאם יש אלימות אז צריך לחתוך  ,לבטל  ,להפריד  .לפעמים
צריך לעשות את זה  ,אבל לפעמים גם צריך לטפל כדי להחזיק את המסגרת או
כדי לשם את המסגרת  .הרבה פעמים כלים שניתנים למישהו שנוהג באלימות  ,גם
אם זו לא אלימות  ,יש כתבה  ,אני אעביר לכם אותה במייל  ,היא נקראת ' נפגעת
אלימות  ,אבל בעלי מעולם לא הרים עליי יד '  .הוא לא הרים עליה יד  ,אבל הוא
לא נתן לה כסף ואסר עליה לפגוש אנשים מסוימים  ,ואסר על יה לצאת  .וזה
מתחיל גם לפעמים בזוגיות בין בני נוער .
אני מודה לכם על האפשרות שנתתם לי להגיד את זה  .אני מודה לארגוני הנשים
על הנציגות היום  .מזמינה אתכם לשלל האירועים  .ולראש העיר אני אגיד ששנה
הבאה ב עזרת ה ' בישיבת מועצה  ,אני גם אדבר על זה  ,ואז בכל ישיבת מועצה
בנובמבר  ,אנחנו נציין את חודש המודעות לאלימות כלפי נשים .
סעיף : 4

מינוי מר חיים בדש לתפקיד מנהל אגף החינוך .
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תודה  ,אביבה  .חברים  ,אני אדלג לנושא מס '  , 4כדי
רחמים מלול :
לשחרר את חיים בדש  .ולהודיע למועצת העיר שוועדת המכרזים שהיא  ...כדי
לבחור מנהל לאגף החי נוך  ,התכנסה מספר פעמים  ,ראיינה כ 19 -מועמדים  .בסופו
של דבר  ,לא מצאנו מישהו שראוי ביותר להיות מנהל אגף החינוך  ,והחלטנו ע " י
שקיבלנו חוות דעת משפטית  ,להפוך את ועדת המכרזים לוועדת איתור  .וועדת
האיתור המליצה פה אחד על חיים בדש  ,שהוא כבר עובד איתנו שנתיים וחצי
כמ נהל ובהצלחה כמובן  ,כמנהל הקריה החינוכית דה -שליט  ,והביא אותה להרבה
הישגים למרות הזמן הקצר שהוא מנהל  .ועל כן אנחנו מביאים את ההחלטה
בפניכם  .לא להחלטה למעשה  ,אלא רק ליידע אתכם  ,ולברך את חיים שבאמת
יצליח בתפקיד הנכבד והחשוב הזה  ,ויקדם וישדרג עוד יותר את מערכת החינוך
בעיר  ,את הישגיה ואת ערכיה  .זוהר  ,כמחזיק תיק החינוך  ,אתה רוצה להגיד
משהו ?
אני רוצה קודם כל לאחל בהצלחה לחיים  .ההצלחה של
זוהר בלום :
חיים היא הצלחה שלנו  ,של כל התושבים  .עשינו הליך אני חושב שקוף שנערך
כ 6 -חודשים  .פעם ראשונה פתחנו מכרז פומבי  ,וכל העיתונים הגישו כ30 -
מועמדים  ,מתוכם היה סינון וראיינו לאחר מבחן  ,וראיינו מספר מועמדים ולא
מצאנו  .ככה עשינו גם בסיבוב השני  ,עוד פעם פרסום בעיתון  ,מבחני פילת ולא
נמצא מועמד  ,וועדת האיתור בחרה לדעתי  ,לדעת כל החברים בוועדה  ,במועמד
המתאים ביותר שמתאי ם לעיר רחובות  .וחיים הוכיח את זה בהובלת בית ספר
דה שליט בנועם  ,בעשייה  ,בשיתוף פעולה וגיבוש צוות עובדים  ,שזה בעצם
המפתח  .גיבוש צוות העובדים של עיריית רחובות  ,של אגף החינוך  .אז חיים  ,אני
מאחל לך בהצלחה .
אני רוצה להודות לכל החברים בוועדת האיתור  .לראש
חיים בדש :
העיר ולסגן ראש העיר  .בטוח אני שכולנו יחד נדע להפוך את רחובות לעיר
חינוך  ,עיר שבה החינוך הוא דרך חיים  .ובטוחני שכל האנשים סביב השולחן הזה
שותפים לאמונה שאין משהו אחר חוץ מחינוך במדינת ישראל  .אני מודה לכולכם
על שיתוף הפעולה  ,ועל הרבה עבודה משותפת בעתיד .
אני בפירוש רוצה לברך אותך על המינוי  ,ואני מצר על
עו " ד עוזי סלנט :
כך שלקח  6חודשים  .אפשר היה לחסוך את  6החודשים האלה  ,וגם את העלויות
שנמצאות בצידן  ,ולהקים את ועדת האיתור מלכתחילה .
זוהר בלום :

אי אפשר .

על כל פנים  ,אני בפירוש מאחל לך הצלחה  ,מכיוון
עו " ד עוזי סלנט :
שנושא החינוך אצלנו  ,בארץ בכלל  ,הוא מרכיב מאוד חשוב  .ואנחנו צריכים
להשתפר החל מהגיל הרך .
רחמים מלול :
בהצלחה .

כן  ,עוד מישהו ? תודה רבה  ,חברים  .תודה חיים ,

זוהר בלום :

 ...לאשר אותו כמורשה חתימה .

דודי אשכנזי :

אין לזה קשר .

9
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

סעיף  : 14אישו ר חתימה ע " ג מסמכי הזמנות עבודה וטובין  ,למנהל אגף החינוך
מר חיים בדש .
בהזדמנות הזאת  ,נאשר גם את סעיף  , 14שחיים יוכל
רחמים מלול :
לחתום על הזמנת עבודות וטובין כמנהל אגף החינוך .
עו " ד עוזי סלנט :

בוודאי .

רחמים מלול :

תודה  ,בהצלחה .

חנניה וינברגר :

אז היתה גם כתיבה טובה וחתימה טובה .

הוחלט פה אחד לאשר חתימה ע " ג מסמכי הזמנות עבודה
החלטה מס' :469-41-11
וטובין  ,למנהל אגף החינוך מר חיים בדש .
סעיף : 1
א.

אישור פרוטוקולים :

שאילתא – אדמות מינהל בעיר – רשימה ומפה ( ח " מ חנניה וינברגר מיום
.) 24.7.11

להלן השאיל תא של ח " מ חנניה וינברגר בנושא  :אדמות מינהל בעיר – רשימה
ומפה :
אתמול נכחתי באירוע הפרידה מח " מ שוקי קרומר שהתקיים בבית יד לבנים .
לאחר הטקס הלכתי להזדהות עם נזקקי הדיור שהקימו מאהל בגן העיר .
נתבקשתי ונשאתי דברי הדהות ועידוד .
האדמות והקרקעות הבלתי בנויות בעיר הן אדמות פרטיות שנרכשו ע " י
המתיישבים הראשונים  ,מייסדי המושבה רחובות  ,שהפכה להיות עיר ואם
בישראל  .יחד עם זאת  ,יש מעט קרקעות שאינן אדמות פרטיות אלא הן אדמות
מינהל מקרקעי ישראל .
אבקשך להורות לאגף מינהל הנדסה להכין רשימה ומפה מדויקת של כל האדמות
שנותרו עדיין ב לתי בניות בעיר לפי הקריטריון הבא  :אלו הן אדמות מינהל
מקרקעי ישראל ואלו הן אדמות פרטיות .
תשובה
להלן תשובת רה " ע לשאילתא של ח " מ חנניה וינברגר בנושא  :אדמות מינהל בעיר
– רשימה ומפה :
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 . 1אין ברשותנו מפה מדויקת של אדמות מינהל מקרקעי ישראל  .ככל הידוע
לנו  ,אדמות מינ הל מקרקעי ישראל מהוות כ 10% -עד  15%ממלאי
הקרקעות בעיר  ,מצויות בכפר גבירול ובקרית משה .
 . 2יתרת הקרקעות כ 85% -מ 23,000 -דונם  ,שטחה של העיר  ,הן אדמות
פרטיות  .כ 10,000 -דונם מתוכם הינם עדיין קרקעות חקלאיות  ,בעיקר
במזרח העיר ובאזור דרום חבצלת  .יתר הקרקעות בנויות ברו בן  ,אך ישנן
עדיין מספר אתרים מרכזיים  ,אשר לגביהם קיימות תכניות בניין עיר
בתוקף  ,או בהליכי אישור סופיים  .כגון :
2.1

מגורי כהן – שד ' ירושלים  750יח " ד ( חלקן ממ " י רובן אדמות
פרטיות ).

2.2

חצרות המושבה –  832יח " ד שווקו לזכיינים ע " י ממ " י .

2.3

פרויקט אביסרור בכפר גבירול –  960יח " ד ( אדמות ממ " י ).

2.4

פרויקט צרפתי –  244יח " ד בבנייה ( אדמות ממ " י ).

2.5

ב " מ  330 – 12יח " ד בבנייה ( אדמות ממ " י ).

2.6

גבעת האהבה –  380יח " ד בבנייה ( אדמות פרטיות ).

2.7

רחובות המדע –  2,500יח " ד בבנייה ( אדמות פרטיות ).

2.8

נווה חבצלת – כ 2,000 -יח " ד  +תעסוקה עדיין בדיונים בוועדה
המח וזית ( אדמות פרטיות ).

 . 3אני מודה לך על שאלותיך ומעורבותך בנעשה בעיר .
א.

שאילתא – כיכרות  ,כבישים  ,מדרכות ותב " רים – מי החליט ? ( ח " מ חנניה
וינברגר מיום .) 24.7.11

להלן השאילתא של ח " מ חנניה וינברגר בנושא  :כיכרות  ,כבישים  ,מדרכות
ותב " רי ם – מי החליט ?
באחת מישיבות ועדות המשנה לפני כחצי שנה ויותר  ,עוררתי את השאלה
ש מבוצעות עבודות רבות בתחום הכבישים  ,המדרכות והכיכרות ברחבי העיר  ,אך
לא ידוע לי מי החליט על כך  .יובהר שאיני מתנגד כלל לביצוע עבודות אלה אלא
אדרבא  ,הנני מברך עליהן ( לפחות על רובן הגדול ) .ואילו על חלק אחר של
ה עבודות יש לי השגות  .יש תלונות של תושבים  .אתה מכיר את גישתי העניינית
והמקצועית בתחום זה כבתחומים אחרים – ולא מעט פעמים הינך אף מאמץ
אותן .
עלות הביצוע של הנ " ל הינו רב ביותר  .כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה
וכחבר בוועדת תחבורה – לא זכור לי שהנושאים הללו הבואו לאישור איזו ועדה
שהיא .
למיטב שיפוטי – תחום זה איננו רכושו הפרטי של מהנדס תנועה ( שאין לנו ) ואף
לא של מנהל אגף התשתיות ואף לא של מהנדס העיר  .ואל תפגע  ,גם אם אומר
שהסמכות לכך  ,איננה אף לא שלך באופן אישי  .והראיה  ,שלשם קבלת היתר  ,ולו
הקטן ביותר ובאופן יחסי אף חסר משמעות ( איני מזלזל בפן החוקי אלא אני
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מדגיש את הצד הביצועי הטכני ) של עשיית פרגולה או גובה גדר וכיוב ' הינה
מביא לאישור ועדת המשנה .
אבקשך להודיעני מי ומתי הוחלט על ביצוע הנ " ל  .אבקשך להורות על המצאת
רשימה מפורטת של הכבישים  ,המדרכות והכיכרות שנעשו בעיר בש נתיים
האחרונות  ,העלות שלהם ומקורות המימון .
להלן תשובת רה " ע לשאילתא של ח " מ חנניה וינברגר בנושא  :כיכרות  ,כבישים ,
מדרכות ותב " רים – מי החליט ?
במענה לשאילתא שבנדון  ,הריני להשיבך כדלקמן :
 . 1רצ " ב חוברת הכוללת את כל הפרויקטים המבוצעים בעיר בנושא תשתיות
וכבישים  .כל העבודות מבוצעות בהיתרי בנייה כחוק המאושרים בוועדת
רישוי  ,ואין שום צורך להביאם לוועדת משנה רישוי .
 . 2מקורות המימון הם התב " רים המאושרים ע " י ועדת הכספים ומועצת העיר .
 . 3מודה על פנייתך ומעורבותך .
חבר מועצה שיחפוץ בחוברת  ,יפנה ללשכת ראש העיר ויקבל עותק .
 2שאילתות של חנניה  ,קיבלת תשובות  ,אני חושב
רחמים מלול :
מפורטות  .אם אתה רוצה להוסיף עוד איזו שאלה  ,בבקשה  .אבל אין דיון  ,כמובן .
תראה  ,אני שמח על התשובות שקיבלתי  .ואני חושב
חנניה וינברגר :
שכדאי שחברי מועצה וגם התושבים שישנם  ,היו מודעים לדברים  .יש גם כמה
דברים טובים שעושים  .אם כי בקשר לאדמות מינהל  ,אם אני לא טועה  ,לא כל
הפרויקטים  ,ולא אלה ששמענו היום  ,אינם מופיעים פה  .ואני חושב היה רצוי
להשלים את זה  ,כי זה נותן תמונה גדולה על מה שמתרחש  .למשל פה חסר  ,אם
אני לא טועה " שפע און  ,דרום ויסגל ומחסני העירייה .
רחמים מלול :
אדמות מינהל ?

ח נניה  ,אתה מדבר על השאילתא הראשונה לגבי

חנניה וינברגר :

כן  .וכדאי היה להשלים את זה .

רחמים מלול :

שפע און זה לא אדמות מינהל  ,ידידי הטוב  ,לכן לא-

חנניה וינברגר :

אני ביקשתי גם על פרטיים .

רחמים מלול :

שפע און לא נכנס שם ? נוסיף אותו עוד ...

חנניה וינברגר :

וגם דרום ויסגל .

רחמים מלול :

ב " מ  12או צרפתי ?

חנניה וינברגר :

לא יודע .

רחמים מלול :

ב " מ  12הכנסתי נדמה לי .

חנניה וינברגר :

מחסני העירייה  ,ודומני יש עוד .

מחסני העירייה עוד לא הגיע למחוזית בכלל  .אני
רחמים מלול :
דיברתי על תב " עות שב תוקף .
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חנניה וינברגר :

אז ברגע שמעדכנים אז כדאי .

חנ ניה  ,השקעתי בתשובות אליך הרבה עבודה  ,שתדע .
רחמים מלול :
כי הפעם הבנתי מה אתה באמת רוצה  .אז כתבתי תשובה מפורטת שתמצא חן
בעיניך .
חנניה וינברגר :

אז אני שיבחתי אותך  .זה לא טוב ?

רחמים מלול :

בסדר .

אם זה פוגע בך  ,אני אקח בחזרה  .בקשר לכבישים
חנני ה וינברגר :
ומדרכות  .אם אני לא טועה  ,הסיכום של החוברת הזאת  ,איפה שמצוין סכום ,
ואני עיגלתי אותו כלפי מעלה או כלפי מטה  ,זה נותן  860מיליון הסה " כ .
רחמים מלול :

מה סיכמת אבל ?

חנניה וינברגר :

 860מיליון  .אם אני ל א טועה  ,כאשר יוגשו התב " רים-

רחמים מלול :

לא  ,לא  ,אתה מדבר על החוברת-

חנניה וינברגר :

על זה אני מדבר .

רחמים מלול :

כן  ,אבל יש שם פרויקטים .

חנניה וינברגר :

שהם ממלכתיים .

רחמים מלול :

שהם ממלכתיים  ,נכון .

חנניה וינברגר :

אבל אנחנו דנו על  350-360מי ליון .

רחמים מלול :

דנו על תב " רים ל 3 -שנים .

חנניה וינברגר :
הכיכר  ,ורח ' אומלל .

לא  ,היה  50והגדלנו את זה  .למשל החומה של נאות

רחמים מלול :
כרמים .

לא  ,לא נאות הכיכר  .נאות הכיכר זה ים המלח  .נאות

נאות כרמים  .ועוד הגדלנו את זה בעוד איזה רח ' קטן
חנניה וינברגר :
ומסכן  ,רח ' אורבך  .זה הרי לא מופיע פה  .אני שמח על התשובה .
ואם אתה רוצה  ,הכנתי עוד חוברת
רחמים מלול :
הפרויקטים הציבוריים  .אמרתי לך  ,אתה יכול לקבל אותה אצלי  .בסדר ?

לגבי

כל

אוקיי  .ואני חושב שישנם כמה כבישים שמופיעים פה
חנניה וינברגר :
בתכנית  ,שהם הי ו צריכים להיות מובאים לוועדת משנה  .זה לא עסק פרטי .
רחמים מלול :

למשל ?

תראה  ,אני לא אומר על  BRT , BRTזה ממלכתי  .או
חנניה וינברגר :
עוד כל מיני פרויקטים של הצמתים הגדולים של  280 , 220 , 200מיליון  .זה
ממלכתי  .אבל ישנם פרויקטים קטנים .
רחמים מלול :

כן  ,לדוג מא ? איזה היית רוצה שיהיה ?

חנניה וינברגר :

אני לא ציינתי לעצמי  ,אבל נניח רח ' ההדס .

רחמים מלול :

לא צריך .

חנניה קורש :

 ...להביא את ה-
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חנניה וינברגר :

אלא מה ? אנחנו בוועדת מענקים על . ₪ 5,000

רחמים מלול :

לא  ,אבל יש חוק תכנון ובנייה .

אנ י רוצה להבין  ,מה הבעיה ? סללו שם כביש או שיש
גלעד מזרחי :
שם בורות ? למה אתה מתכוון ?  ...סללו כביש חדש  .אני רוצה להבין .
רחמים מלול :

הוא תומך בעבודות .

חנניה וינברגר :
תלונה  ,אז העירייה-

אני מדבר כתכניות וכ סף  ...לא על התלונה  .ברור שיש

ידידי  ,סלילת כבישים ומדרכות בריבוד כבישים  ,די
רחמים מלול :
שאנחנו מוציאים היתר בראשות רישוי  .למה לטרטר את ועדת המשנה  .זה
בהתאם .
גלעד מזרחי :

אם כבר לוועדת תחבורה  ,חנניה .

אתה יודע  ,לפי זה הייתי צריך להביא לך לוועדת
רחמים מלול :
המשנה מאות נושאים  ,מאות .
חנניה וינברגר :
העיר ?

רגע  ,רח ' מלצר לדוגמא  ,זה עסק פרטי של מהנדס

רחמים מלול :

למה עסק פרטי ?

חנניה וינברגר :

למה זה לא יובא לוועדת משנה ?

גלעד מזרחי :
אצלך בשכונה .

חנניה  50 ,שנה לא נגעו פה ברחובות  ...מה הבעיה ? גם

כל כביש צריך להביא לוועדת משנה ? החוק לא מחייב
רחמים מלול :
אותי  .אלא אם תמצא לי סעיף בחוק שמחייב – זה א ' .
חנניה וינברגר :

רחמים  ,לא  ,לא  .מה אתה רוצה ?

רחמים מלול :

אם החוק מחייב  ,אתה צודק .

חנניה וינברגר :

אוקיי .

רחמים מלול :
שדרוג  ,וזה .

אבל זה גם יעכב את העבודה  ,והעיר זקוקה להרבה

גלעד מזרחי :

בשכונת אפרים גם  ,שכונה ש  ...נעשו דברים .

רחמים מלול :

זכותו  ,נכון .

גלעד מזרחי :

ואם היינו מחכים לוועדה ...

ע מוס דניאלי הגיע לפה כהצעה לסדר  ,לא כדיון
רחמים מלול :
בוועדת משנה  .עמוס דניאלי הגיע למועצת העיר כהצעה לסדר .
חנניה וינברגר :

נכון  ,הצעתי  .וגם חיים מורי וגם אורבך .

אז בבקשה  ,חנניה  .אז התשובות מספקות אותך ? יופי .
רח מים מלול :
ואם אתה רוצה את החוברת השנייה-
חנניה וינברגר :
בעיה .

אם יהיו תשובות כאלה גם להצעות אחרות  ,אז אין
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רחמים מלול :
על חשבון-

תשמע  ,אבל אנחנו מקדישים לזה הרבה שעות  ,זה בא

בסעיף  2.3ש ל אדמות המינהל בעיר  960 ,יחידות
עו " ד עוזי סלנט :
לפרויקט אביסרור  ,צריך היה להוסיף אולי בסוגריים שיש בתהליך אישור עוד
כמה ? 140 ,
רחמים מלול :

לא  ,בינתיים הוא הוציא היתר על  3בניינים .

עו " ד עוזי סלנט :
מדובר על תכניות .

לא  ,לא  ,אבל אנחנו אומרים מבחינת התכנית  .פה

רחמים מלול :

אה  ,על התוספת ?

עו " ד עוזי סלנט :

על התוספת  .זה תהליך היה צריך .

רחמים מלול :

זה תהליך  ,נכון  .זה עוד לא קיבל תוקף  ,אתה צודק .

רחמים  ,שכחתי קודם בשאילתא הקודם  .האם לכל
חנניה וינברגר :
אותם המתחמים הגדולים יש הסכמי פיתוח ?
רחמים מלול :

עם המינהל  .בין הזכיי ן לבין המינהל .

חנניה וינברגר :

ואם זה אדמות פרטיות ?

פרטי – פרויקטים גדולים  ,אנחנו מחתימים אותם על
רחמים מלול :
הסכם פיתוח לשדרוג תשתיות .
סעיף : 3
ג.

הצעות לסדר :

הצעה לסדר – פתרון מקלוט בסדרי עדיפויות לבתי הספר וגני הילדים ( ח " מ
עוזי סלנט מיום .) 27.10.11

להלן הצעה לסדר של ח " מ עוזי סלנט בנושא  :פתרון מקלוט בסדרי עדיפויות
לבתי הספר וגני הילדים :
הוברר לי כי ביום  26.11.11היתה אזעקת אמת .
מתברר כי ' את אשר יגורתי בא '  .להזכירך  ,בראשית הקדנציה של המועצה
הנוכחית  ,הגשתי הצעה לסדר בנושא מיקלוט הרצ " ב החלטת המוע צה בישיבתה
ביום  , 11.12.09למיטב זכרוני היתה להוריד את ההצעה מסדר היום .
כאן המקום להדגיש כי חובתך הראשונית כראש העירייה היא לדאוג לחייהם
ולשלומם של התושבים בעיר ובעיקר לילדים אשר נמצאים במסגרות חינוכיות
מגוונות במרבית שעות היום .
אבקשך להביא בפני המועצה הנכב דה בישיבתה הקרובה את ההצעה לסדר היום
ולדון פעם נוספת מתוך תקווה כי אולי הפעם הצעה לסדר דאז תקבל התייחסות
רצינית .
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רחמים מלול :

עוזי  ,ההצעה שלך לפתרון המקלוט הוצעה בעבר .

עו " ד עוזי סלנט :

נכון .

רחמים מלול :

ניתנה תשובה  .אם אדוני רוצה להעלות את זה שוב .

עו " ד עוזי סלנט :

זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו  ,להעלות את זה שוב .

רחמים מלול :

בבקשה  .כי מאשר יגורת בא .

נכון  .מאשר יגורתי בא  ,פירושו של דבר לבוא ולומר –
עו " ד עוזי סלנט :
ההצעה לסדר שאני הגשתי בשנת  , 2009נכון  ,דיברה על בעית מקלוט כוללת  .אז
אמרתי  ,ואני מוכן לקרוא אותה פעם נוספת .
רחמים מלול :

בסדר  ,קראנו .

עו " ד עוזי סלנט :

לא  ,לא  ,אבל כדאי שזה יהיה בפרוטוקול .

רחמים מלול :

זה בפרוטוקול של . 2009

לא  ,לא  ,לא  .הפרוטוקול של עכשיו  ,בגלל שעכשיו
עו " ד עוזי סלנט :
אנחנו זכינו לקבל אזעקה פעם ראשונה בהיסטוריה של רחובות  ,שהית ה אזעקה .
רחמים מלול :

עולה ויורדת .

עו " ד עוזי סלנט :

נכון  ,נכון  .אזעקת אמת .

רחמים מלול :

לפעמים עולים  ,לפעמים יורדים .

בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת המועצה האחרונה ,
עו " ד עוזי סלנט :
אני מצטט עכשיו את ההצעה לסדר משנת  , 2009שלצערי הורדה מסדר היום
בהחלטת מועצה .
רחמים מלול :

לא  ,לא  ,היא לא הורדה .

עו " ד עוזי סלנט :

כן  ,כן .

רחמים מלול :

היא לא הורדה  ,אתה קיבלת תשובה מפורטת .

לא  ,לא  .הורדה מסדר היום  ,תבדוק בפרוטוקול  .היא
עו " ד עוזי סלנט :
הורדה מסדר היום  ,אני אומר לך .
רחמים מלול :

אני אבדוק את זה .

תבדוק בפרוטוקול  .אני בדקתי  " .כפי הידוע  ,ישנם לא
עו " ד עוזי סלנט :
מעט גני ילדים ומבני חינוך יבילים  .במבנים אלו אין פתרון למקלוט  /ממ " ק ו  /או
חדרי ביטחון  .מאחר ובניית מבני החינוך לא נעשתה בבנייה מאסיבית כמקובל ,
אשר בהם יש חדרי ביטחון  /ממ " קים  ,מחובתה של העירייה לדאוג למיקום חד רי
ביטחון בצמוד למבנים היבילים  .נושא זה הינו דחוף מאחר וברור לכולנו
שהפגיעות בעורף ילכו ויגברו  .עפ " י הנחיות פיקוד העורף  ,אין לקיים לימודים
ללא פתרון מקלט ראוי  .יש להציג בפני המועצה  ,רשימת מבני החינוך הדורשים
פיתרון  .כמו כן  ,ראוי להגיש תכנית עבודה על פיה יטו פלו בשלב ראשון ובהקדם
בהזמנת חדרי הביטחון למוסדות החינוך  .בשלב שני יש לטפל במקלוט הציבורי
ובשלב שלישי או במקביל "-
גיורא בן -ארי :

תגיד לי  ,לא נמאס לך ...

עו " ד עוזי סלנט :

הרי אתה לא מבין  .אתה לא מבין .

16
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

רחמים מלול :

גיורא .

גיורא בן -ארי :
למקלט .

די  ,נמאס כבר ל שמוע אותך  .כנס למקלט כבר  ,כנס

עו " ד עוזי סלנט :

תראה  ,יש לך בעיה  ,יש לך בעיה בהבנה .

רחמים מלול :
להעיר אותו .

גיורא  ,כנראה אתה הרגשת שהקהל נרדם  ,אז כדי

גיורא בן -ארי :

זה לא נעים  .שומעים אותו  ,לא נעים .

עו " ד עוזי סלנט :

למה לך להתאמץ ? זה קשה לך  ,ק שה  .אל תתאמץ .

גיורא בן -ארי :

לא נעים  ,עזוב  ,עזוב  ,עזוב  .סלנט  ,תשתוק  ,הגיע הזמן .

עו " ד עוזי סלנט :

קשה לך  ,קשה לך .

גיורא בן -ארי :

שתוק  ,שתוק .

עו " ד עוזי סלנט :

קשה לך  ,אל תתאמץ .

גיורא בן -ארי :

תשתוק  ,תשמע לי .

רחמים מלול :

עוזי  ,בבקשה  ,מה אתה מציע ?

" כמו כן  ,ראוי להגיש תכנית עבודה על פיה יטופלו
עו " ד עוזי סלנט :
בשלב ראשון ובהקדם בהזמנת חדרי הביטחון למוסדות החינוך  .בשלב שני יש
לטפל במקלוט הציבורי ובשלב שלישי או במקביל לטפל גם במקלטי התושבים .
במסגרת תכנית העבודה  ,יש להפעיל את מחלקת הפיקוח בעירייה לבד יקת
תקינות כלל המקלטים בעיר  .הוברר מעל לכל ספק במציאות בה אנו חיים
( מלחמת לבנון השנייה  ,מבצע עופרת יצוקה ) "  ,ואני עכשיו מוסיף  ,ולאחרונה
הפעילות שקורית גם היום  " ,כי פתרון המקלוט המועדף הינו ממ " ד וחדרי ביטחון .
ראוי על כן לעודד את התושבים לבנות ממד " ים לבתים המ שותפים ולרכוש
חד " בים לבתים פרטיים  .העירייה מטעמה תיצור מסלול מהיר לקבלת אישורי
הבנייה הנדרשים וכן תש קול הוצאת מכרז לקבלנים להקמת ממ " דים במבנים
המשותפים ומכרז לרכישת חד " בים בבתים הפרטיים  ,דבר שיוזיל את עלויות
הבנייה ו  /או הרכישה ל טובת תושבים  .כמו כן  ,העיריי ה תשקול נקיטת צעדים
לעידוד התושבים לפתרון בעיית המקלוט בבתיהם ( כגון הנחות בארנונה  ,סיוע
במסגרת האגודה לתרבות הדיור ו  /או סיוע במסגרת תקציב פיקוד העורף ) .ראש
העיר יתבקש לדווח עקב דחיפות וחשיבות הנושא על התקדמות העבודה בכל
ישיבת מועצה ובתחילתה " .ומה אני הצעתי ? הצעתי  :א  ) 1למנות ועדה בהרכב
סגני ראש העיר  ,ממלא מקום ראש העיר – יו " ר הוועדה יהיה מהנדס העיר ,
ו מנהל אגף הביטחון .
זוהר בלום :

...

עו " ד עוזי סלנט :

סליחה רגע אחד  .אני מבקש ממך  ,אל תפריע לי .

זוהר בלום :

שמעת את החלטת הממשלה אתמול ?

עו " ד עוזי סלנט :
מוכן גם להגיד איך .

תראה  ,זה לא נושא חינוך  .אז תן להציע  .אני אחר כך

רחמים מלול :

אתה מבין במקלוט כמו שאתה מבין בחינוך .
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 ) 2ועדה זו תכין תכנית עבודה לרכישת חדרי ביטחון
עו " ד עוזי סלנט :
אשר ימוקמו בסמוך למבנים היבילים של מערכת החינוך עפ " י סדר קדימויות  :גנ י
ילדים  ,בתי ספר יסודיים  ,חט " ב  ,תיכונים והמקבילים להם בחינוך העצמאי
ומוסדות החינוך הנוספים .
זוהר בלום :

עזוב אתה-

עו " ד עוזי סלנט :

אני מפריע לך ? אני מוכן לעצור ?

זוהר בלום :

זה לא חינוך .

עו " ד עוזי סלנט :
 ) 3הוועדה תגבש הצעה תקציבית למימון רכיש ת החד " בים ולהצבתם באתרים
המיועדים עפ " י תכנית העבודה .
 ) 4הוועדה תוציא במקביל בקשה למימון ו  /או השתתפות במימון  ,לרכישת
החד " בים והצבתם כאמור בסעיף  3דלעיל  ,לפיקוד העורף ולמשרד החינוך .
בקשה זו לא תעכב את פעילות הראשות לפתרון מלא של ה בעיה .
 ) 5הוועדה  ,בשם העירייה תוציא מכרז לרכישת החד " בים והצבתם עפ " י תכנית
הוועדה .
 ) 6הוועדה תציג בישיבת המועצה את תכנית העבודה המפורטת תוך ציון
התקצוב הדרוש ופירוט מוסדות החינוך הממוקמים במבנים יבילים .
 ) 7הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך  30יום .
ב

 ) 1הוועדה תכין תכנית עבודה נוספת אשר תטפל בהחזרה לכשירות של
המקלוט הציבורי בעיר  ,תוך ציון חוסרים במקלוט ציבורי בעיר .
 ) 2הוועדה תטיל על מנהל מחלקת הפיקוח להכין תכנית עבודה לבדיקת
תקינות המקלוט בבתים המשותפים שנבנ ו עם מקלט ולא עם ממ " דים .

ג

 ) 1הוועדה תגבש המלצות שיובאו לאישור המועצה על מנת לעודד את
התושבים לבנות ממ " דים בבתים המשותפים והקמת חד " בים בבתים
הפרטיים ( כגון  :הנחות בארנונה  ,השתתפות במימון באמצעות האגודה
לתרבות הדיור  ,קרנות בפיקוד הע ורף וכו ' ).
 ) 2הוועדה תורה למהנדס העיר לגבש מסלול מהיר לאישור תכנית בנייה של
ממ " דים וחד " בים .
 ) 3הוועדה תוציא מכרז לרכישת חד " בים והצבתם בבתים פרטיים  ,ולהקמת
ממ " דים בבתים משותפים  .אשר יוזיל באופן משמעותי את עלויות הבנייה
ו  /או הרכישה לתושבי העיר אשר יהיו מעוניינים בכך .

ד  ) 1יו " ר הוועדה ידווח למועצה דו " ח סטטוס פתרונות המקלוט בכל ישיבת
המועצה ובתחילתה .
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ואני כותב עכשיו  ,את אשר יגורתי בא  .המועצה ברוב אחריותה  ,כאחראית
לבריאות התושבים בעיר  ,החליטה להוריד את ההצע ה הזאת מסדר היום  .זאת
אומרת  ,נושא מקלוט לא נמצא בראש מעייניה של מועצת העיר  .ואני חושב
שחובתנו וחובתך כראש העירייה וחובתנו כנציגי ציבור  ,זה קודם כל לדאוג
לילדים שנמצאים במסגרות חינוכיות  .ואנחנו יודעים  ,עובדה שהיום לא
מתקיימים לימודים בלא מעט רשויות מקומיות בגלל בעיות המקלוט .
זוהר בלום :

כי הרשויות לא מסוגלות-

עו " ד עוזי סלנט :

סליחה רגע אחד  ,אל תפריע לי .

זוהר בלום :

רק בשדרות זה עלה  2.5מיליון . ₪

עו " ד עוזי סלנט :

אל תפריע לי  ,אל תפריע לי .

רחמים מלול :

סיימת ?

זוהר בלום :

אתה עסוק רק בשידור  ,לא בק ליטה .

עו " ד עוזי סלנט :

ולכן אני מבקש להביא פעם נוספת את הנושא .

אז אני עונה לך  ,עוזי  .רק שורה אחת חסרה בכל מה
רחמים מלול :
שהקראת עד עכשיו  .מהן מקורות המימון ? קופות החולים יממנו לנו ?
עו " ד עוזי סלנט :

יכול להיות  ,יכול להיות .

רחמים מלול :

לא  ,באמת  ,תגיד לי .

עו " ד עוזי סלנט :

אני לא יודע  ,אני אגיד לך .

רחמים מלול :
הצעה אפילו גאונית .

מיהם מקורות המימון ? הצעה מעולה אתה מעלה .

עו " ד עוזי סלנט :

בסדר  ,אז בוא תגיש  ,תעלה .

רחמים מלול :

אתה יודע מה מקורות המימון ? תציע לי  .בבקשה .

עו " ד עוזי סלנט :

אני אומר לך .

רחמים מלול :

חבר ' ה  ,עכשיו הוא רציני .

עו " ד עוזי סלנט :
לפרוש את זה כאן .

כדי להציע מקורות מימון  ,ישנם כמה דרכים  ,אי אפשר

רחמים מלול :

קל להיות פופוליסט .

עו " ד עוזי סלנט :

לא  ,לא  ,סליחה לא קל להיות-

רחמים מלול :

תבנה מקלטים בעיר  .אתה אחראי לחיי התושבים .

עו " ד ע וזי סלנט :

תקשיב רגע אחד-

רחמים מלול :

תציע מקורות מימון .

אם יש היום אפשרות להעביר כספי פיתוח  ,אנחנו
עו " ד עוזי סלנט :
מדברים על ביטחון ועל חיי ילדים .
זה מה שהיית עושה אם היית ראש עיר ? היית בונה
רחמים מלול :
את כל המקלטים החסרים ומשאיר את הביוב והמים כמו שהם ?
עו " ד עוזי סלנט :

רק דקה .

19
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

רחמים מלול :

לא  ,אני שואל אותך  .לו ישבת על כסאי היום .

עו " ד עוזי סלנט :

אני לא יושב על כסאך .

רחמים מלול :

לו  ,לו  ,אתה יודע מה זה לו ?

עו " ד עוזי סלנט :

לא  ,לא .

רחמים מלול :

לו ישבת על הכסא  .ברוך ה ' שלא זכינו לכך .

עו " ד עוזי סלנט :

נושא ביטחון זה לא דבר היפותטי .

רחמים מלול :

אבל לו ישבת  ,לו ישבת  .היית מעדיף לבנות מקלטים-

עו " ד עוזי סלנט :

זה לא-

רחמים מלול :
זכות ?

תענה לי  .מותר לי שגם אני אגיש לך שאילתא ? אין לי

עו " ד עוזי סלנט :

להגיש שאילתא  ,בסדר .

רחמים מלול :

בבקשה  ,תעני לי .

עו " ד עוזי סלנט :

אני אתכונן לשאילתא .

רחמים מלול :

אז תתכונן לפעם הבאה  ,עוזי .

עו " ד עוזי סלנט :

אני לא יודע  .בישיבה הבאה תהיה .

אז הנה השאלה  ,בנוסחה המתוקן  .כיוון שלא הבנת מה
רחמים מלול :
פירוש המילה ' לו ' ,אז אני אשאל את זה בצורה אחרת  .אם חלילה וחס ה יית
נבחר לראשות העיר והיית זוכה לשבת על הכסא הזה .
עו " ד עוזי סלנט :

אבל זה לא אקטואלי  .מה השאלה ?

רחמים מלול :

אני רוצה לדעת  ,אני רוצה ללמוד איך היית עושה .

גיורא בן -ארי :
וזהו .

היית מוריד את ההצעה לסדר שלו מעל סדר היום

עו " ד עוזי סלנט :

אני אתן לך תשובה  .אם היית מעמיד-

רחמים מלול :

מה  ,הספקת להתכונן ?

אם היית מעמיד את ה 50 -מיליון שאתה צריך להשקיע
עו " ד עוזי סלנט :
בבית העם  ,לעומת  5מיליון שאתה צריך להשקיע בממ " דים  ,אני מתוך ה50 -
הייתי מוריד  5ומשקיע בממ " דים .
רחמים מלול :

הו  ,יפה .

עו " ד עוזי סלנט :

זה הכל  ,קיבלת תשובה .

זה רעיון  ,זה רעיון  .עוזי סלנט  ,כאדם אינטליגנט ,
רחמים מלול :
כאדם משכיל  ,כאדם קורא עיתונות  ,אדוני יודע על מי מוטל התפקיד של מיגון
ומקלוט  .לידיעת אדוני  ,שדרות מוגנה  ,מוסדות החינוך בשדרות מוגנו רק לאחר
החלטת בג " ץ .
עו " ד עוזי סלנט :

בג " ץ  ,נכון .

רחמים מלול :

נכון  .את מי חייב הבג " ץ ? את עיריית שדרות ?
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עו " ד עוזי סלנט :

בוא נגיש בג " ץ .

רחמים מלול :
שדרות ?

שנייה  ,שנייה  ,שנייה  .את מי חייב הבג " ץ  ,את עיריית

עו " ד עוזי סלנט :

לא  ,לא .

רחמים מלול :

את הממשלה .

עו " ד עוזי סלנט :

נכון .

אדוני  ,מד יניות המיגון והמקלוט זאת מדיניות
רחמים מלול :
שנקבעת ע " י ממשלת ישראל  .תן לי לענות לך  ,כי אתה מדבר מחוסר ידע  ,זה
הכל  .מדיניות המקלוט  ,תקצוב המקלוט והמיגון  ,קל וחומר של מוסדות חינוך ,
ע " י ממשלת ישראל  ,כי אלה תקציבים לא של מאות מיליונים  ,של מיליארדים ,
בכל הערים שאינן ממוגנ ות דיין  .יש תכנית לממשלת ישראל  ,ומה שהחליטו
בעקבות הירי האחרון  ,אם אתה קורא עיתונות  ,להתחיל לתקציב את המיגון
ביישובים המרוחקים מעזה עד  15ק " מ  .אז אתה רואה  ,ממה שאתה קורא  ,על מי
מוטלת החובה הזאת  .אתה רוצה כעת להציע לי לעזוב את כל עבודות הפיתו ח
בעיר  ,תשים לב  ,תשים לב מה זה – תעזוב את כל פיתוח העיר  ,אל תסלול
מדרכות  ,אל תבנה כבישים  ,אל תעסוק במבני ציבור – תקדיש את זה למקלוט .
ואתה מאשים אותי בזה שאני לא דואג לחיי התושבים  .נו  ,עד כדי כך ? באמת  ,נו ,
עוזי  ,תהיה רציני .
עו " ד עוזי סלנט :

סליחה  ,תסלח לי  ,אני רוצה-

אז אני מודיע למועצת העיר  ,ואתה יכול להאשים
רחמ ים מלול :
אותי בחוסר אחריות  ,מקלוט ומיגון זה לא תפקיד מועצת העיר  ,נקודה  .זו
מדיניות ממשלה  .וסתם להציע – תשקיע מאות מיליונים בהשלמת מקלוט ומיגון ,
זו הצעה פופוליסטית .
עו " ד עוזי סלנט :
מיליונים ?

מאות מיליונים זה פופוליסטי  .מי אמר שזה מאות

רחמים מלול :

עשית הערכה ?

עו " ד עוזי סלנט :

עשית בדיקה ?

רחמים מלול :

עשית הערכה ?

עו " ד עוזי סלנט :

לא  .אתה עשית הערכה ?

זוהר בלום :

 ...מיגון כמו בשדרות .

עו " ד עוזי סלנט :

תעשה הערכה כמה יעלה .

רחמים מלול :
תפקידי .

אתה יודע מה  ,גם אם יע לה לי  50מיליון  , ₪זה לא

עו " ד עוזי סלנט :

 5מיליון .

רחמים מלול :

מה  5מיליון ?  5מיליון מיגון ?

עוזי  80 ,מ " ר מקלוט עולה חצי מיליון  80 . ₪מ " ר
דורון מילברג :
מקלוט שאנחנו מבצעים עכשיו באורט  ,עולה חצי מיליון  80 . ₪מ " ר .
21
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

סך הכל מה אני מציע  .אני מציע שראש העיר יקים
עו " ד עוזי סלנט :
ועדה שתדון בעניין  ,תבדוק כמה כסף זה עולה  ,אולי נלך לבג " ץ .
מנחם קליין :
שאתה מוריד מסדר-

רחמים  ,אני מעריך שאתה הולך להוריד את זה  .לפני

רחמים מלול :

לא  ,אבל אני עונה .

רגע  ,לפני שאתה מוריד מסדר היום  ,ב 4.12 -תה יה
מנחם קליין :
ישיבת מל " ח בוועדת ביטחון בנושא המקלוט  ,זה הנושא הראשי שלה  .קודם כל
נדע את מצב המקלוט האמיתי .
רחמים מלול :

יש לי כבר .

אוקיי  ,אבל לציבור  .תהיה ועדה  ...ועוזי  ,תהיה
מנחם קליין :
בוועדה  ,ויכול להיות  ...מה החוסרים של הוועדה  .הוועדה תחשוב מה הפתרונות .
עו " ד עוזי סלנט :

בסדר .

מנחם קליין :

אז אם כך  ,אני לא חבר בקואליציה .

רחמים מלול :

אוקיי  ,אני מעביר את הנושא לדיון בוועדה .

רגע  ,מאחר וזה ועדת ביטחון  ,אני מציע שתעביר את
מנחם קליין :
זה לוועדת ביטחון שיטפלו .
עו " ד עוזי סלנט :

טוב  ,בסדר .

רק ש תדע  ,סך הכל אוכלוסייה ללא מיגון בעיר 15,000 ,
רחמים מלול :
מתוך  126,000תושבים  .זה . 12%
עו " ד עוזי סלנט :

כמה חד " בים ? ...

גני ילדים ממוגנים יש  , 138נדמה לי מתוך  . 180אז
רחמים מלול :
אתה תמגן  50גנים  50 .גנים זה בערך  40מיליון . ₪
עו " ד עוזי סלנט :

כמה עולה חד " ב ?

רחמים מ לול :
התושבים .

אבל אדוני  ,אני לא אממן את זה מכספי פיתוח של

עו " ד עוזי סלנט :

לא  ,אבל כמה עולה חדר ביטחון ? אני סתם שואל .

אני משקיע ברח ' בר כוכבא  ,זה עדיף לי מאשר לעשות
רחמים מלול :
דבר שהוא לא בתחום אחריותי  .באמת נו  ,התושבים רוצים לראות עיר משודרגת ,
עיר מר ווחת  ,עיר ירוקה  ,שם אנחנו משקיעים  .אבל אני לא אמלא את מקום
הממשלה  ,שהיא צריכה לעשות את המיגון  .בוא נהיה הגיוניים  ,עוזי  .ותאמין לי ,
גם אתה לא היית עושה את זה .
עו " ד עוזי סלנט :

אז בוא נפנה לבג " ץ  .אתה יודע מה  ,נבוא ונגיד-

רחמים מלול :
שיותר דרומיים מאיתנו .

תאמין לי  ,אם תפנה לבג " ץ  ,בג " ץ יגיד ' יש יישובים

עו " ד עוזי סלנט :
בית חולים קפלן .

אני לגמרי לא בטוח  .יש לנו מון ויצמן  ,מכון ביולוגיה ,

רחמים מלול :

נו  ,ובאשדוד יש לך ...
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בן ציון שרעבי :

זה לא העירייה צריכה למגן .

נו  ,באמת  ,אתה יודע שזו הצעה שהי א . -עוזי  ,מפאת
רחמים מלול :
חשיבות הנושא  ,אני מעביר את זה לדיון  ,על פי המלצתו של מנחם  ,בוועדת
ביטחון .
עו " ד עוזי סלנט :

בסדר גמור  ,טוב .

הוחלט פה אחד להעביר את הצעתו לסדר של ח " מ עוזי
החלטה מס' :470-41-11
סלנט בנושא פתרון מקלוט בסדרי עדיפויות לבתי הספר וגני ילדים  ,לדיו ן
בוועדת הביטחון .
 ...היא לא קשורה לנושא של העיר רחובות כרגע ...
מנחם קליין :
אבל לעניין המקלוט  ,אם מותר לי פה למחות על התא ח דות ראשי הערים של
אשקלון ושל אשדוד ושל באר שבע  ,ולמרות ההמלצות של פיקוד העורף  ,הם
החליטו לסגור את כל מוסדות החינוך  .אני לא חושב ש זו חכמה גדולה .
מנחם  ,מותר לי להגיד הפעם  ,שגם אם אתה היית ראש
רחמים מלול :
עיר  ,לא היית נוטל על עצמך את האחריות .
מנחם קליין :

אני לא חושב כך .

רחמים מלול :

בוא  ,אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו .

אני לא חושב כך  .בניגוד להמלצות של פיקוד הע ורף ,
מנחם קליין :
לאחר שנכנסה שביתת האש לתוקפה  ,והוסיפו עוד יום לימודי של מאות אלפי
תלמידים  ,אני לא בטוח  .אתה יודע ש 2 -המוסדות באשדוד  ,שלמרות מה
שאמרו  ...לכו ללמוד .
רחמים מלול :
החלטה באמת קשה .

אני מת פלל שאני לא אעמוד באותו ניסיון  ,כי זו

מנחם קליין :

בסדר  ,מחיתי .

רחמים מלול :

היה מקרה בבאר שבע בשנה שעברה .

מנחם קליין :

אני מכיר את הסיפור הזה .

והיה מקרה גם באשדוד  ,שנפל טיל גראד בשבת בבית
רחמים מלול :
ספר  .נו  ,על מה יחשוב אותו ראש עיר אם הוא יפעיל לימודים  ,וחלילה חלילה
וחס ייפול משהו בשטח בית ספר .
גם ביום הראשון היתה המלצת פיקוד העורף לסגור .
מנחם קליין :
אני מדבר בניגוד להמלצה של פיקוד העורף .
גלעד מזרחי :
סעיף : 5

 ...צריך אולי לקרוא לממשלה לתקוף את  ...הטרור .

דו " ח ביקורת ה  .ל  .ר :

רחמים מלול :

דו " ח ביקורת ה  .ל  .ר  ,גיא  ,בבקשה .
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לפני כשנתיים הקימו במשר ד הפנים אגף לתאגידים
גיא עידו :
עירוניים  .בתחילת השנה האגף החליט בפעם הראשונה לעשות ביקורות בחלק
מהחברות העירוניות  .ביצעו ביקורת ב 50 -חברות ברחבי הארץ  ,ביניהם בחברת
ה  .ל  .ר  .הדו " ח עסק בשנים  2008ו . 2009 -אנחנו קיבלנו את הממצאים ממש לפני
כחודש  ,לפני החגים  .דנו בזה בדירקט וריון של החברה ובאורגנים שלה .
הדירקטוריון קיבל החלטות והמלצות שנבעו מהביקורת  .אני הכנתי פה מה
שחילקתי לכולכם  ,את קובץ ההחלטות של הדירקטוריון בנושא הזה של הליקויים
וההסדרה שלהם  .ומבחינת הביקורת יצאנו בסך הכל בסדר גמור  ,אין פה ליקויים
מהותיים  .אם יש דברים  ,א ז רובם דברים פרוצדוראליים  .ואנחנו נפעל  ,מתקנים ,
תיקנו  ,ונפעל שלא ישנו גם הדברים המינוריים הללו .
מבחינת השקיפות  ...את הדו " ח  ,ויש ועדת ביקורת
רחמים מלול :
שנמצאת גם בה  .ל  .ר  ,וגם היא קראה את הדו " ח  ,וגם הדירקטוריון דן  .ואני רוצה
לציין שהדוח באופן יחסי הוא לטוב ת החברה שמתנהלת בצורה תקינה  .יש כמה
הערות  .ורוב ההערות שכן ישנן  ,אל ה הערות טכניות פורמליות  .והדירקטוריון
קיבל החלטות גם לתקן כ מה דברים  .אז יישר כוח  ,גיא על כך שהחברה יצאה
כמעט ללא הערות מהותיות  .חנניה  ,בבקשה .
אתה כבר התייחסת לוועדת ביקור ת של ה  .ל  .ר  .הנוהג
חנניה וינברגר :
אצלנו שכאשר יש דו " ח  ,קודם דנה בזה ועדת הביקורת של העירייה  ,ולאחר מכן
ההמלצות של ועדת הביקורת .
דורון מילברג :

 ...של העירייה .

רחמים מלול :

אף פעם לא הובא דו " ח ביקורת  ...לעירייה .

גם בדו " חות כאלה של משרד הפנים  ,דנה ועדת
חנניה וינברגר :
הביקורת  ,ראש העיר ענה על ממצאים כאלה או אחרים  ,וההמלצות ההחלטות של
ועדת הביקורת ותגובת ראש העיר  ,מובאים למועצה  .אני שואל  ,האם הדו " ח הזה
נדון בוועדת הביקורת של העירייה ?
רחמים מלול :
זה תאגיד .

לא  ,הוא לא צריך להידון בוועדת ביקורת של העירייה .

חנניה וינברגר :

נדון בוועדת הביקורת של ה  .ל  .ר ?

רחמים מלול :

של ה  .ל  .ר ...

חנניה וינברגר :

איפה הממצאים של ועדת הביקורת של ה  .ל  .ר ?

רחמים מלול :

הממצאים כתובים שם .

חנניה וינברגר :

איפה כתובים ? אני קיבלתי רק את הדו " ח .

רחמים מלול :

רגע  ,קיבלת את הנייר ?

??? :

לא  ,ל א  ,הוא לא קיבל  .רק מי שהיה בהנהלה קיבל .

רחמים מלול :

קיבלת את זה ?

חנניה וינברגר :

לא  ,לא .

רחמים מלול :

אמרתי לחלק את זה פה גם .

זה בדיוק כמו שהיום ב 12:30 -הוא מצלצל אליי ' האם
חנניה וינברגר :
אתה קיבלת את החומר של היכל התרבות ' .
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??? :

גיא עידו ?

חנ ניה וינברגר :

גיא עידו  ,כן  ,היום נזכר  ,אחרי  4חודשים  ,אם קיבלתי .

רחמים מלול :

די  ,עכשיו עת רגיעה .

חנניה וינברגר :
ובזה נכשלנו .

אין פה הצלחות גדולות  ,יש עניין ש ל ניהול טריוויאלי

גלעד מזרחי :

אבל חנניה  ,למה לתקוף אישית תמיד ?

חנניה וינברגר :

עשה לי טובה  .לך יש בעיה אחרת .

חנניה  ,למה לתקוף אישית בישיבת מועצה ? למה אתה
גלעד מזרחי :
תוקף אנשי מקצוע כל הזמן  .תתקוף חברי מועצה לא פקידים בכירים  .מה זה ?
אנשים שלא יכולים ...
רחמים מלול :
איך לתקן ...

אז אנחנו קיבלנו את הדיווח  ,והדירקטוריון החליט

חנניה וינברג ר :

אני נמנע לפחות .

רחמים מלול :

אתה נמנע ?

חנניה וינברגר :

כן .

רחמים מלול :

תודה .

החלטה מס' :471-41-11
סעיף : 7

הוחלט פה אחד לאשר דו " ח ביקורת ה  .ל  .ר .

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים מיום
 3.10.11ומיום . 4.8.11

רחמים מלול :
ומענקים  .איפה דורון ?

ה לאה  ,סעיף הבא  ,ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות

דורון מילברג :

ראש העיר  ,דילגת על חוברת הוועדות .

לא  ,לא  ,יש אנשים שרוצים ללכת לאירועים  ,ביקשו
רחמים מלול :
שנדון  .יש לנו כזכור ועדה מקצועית שמקבלת את ההחלטות  ,ולאחר מכן יש גם
ועדת משנה שמו רכבת מחברי מועצת העיר  .חברי מועצת העיר יכולים לאשר את
ההחלטות של הוועדה המקצועית  ,יכולים לדחות אותן  ,וכמובן מועצת העיר היא
שמחליטה בסופו של דבר איזו הצעה לקבל  .אז דורון  ,אתה רוצה לתת דיווח ,
בבקשה .
בקצרה  ,אני חושב שנעשתה מהפכה ב 2 -התחומים .
דורון מילברג :
ב תחום של ההיקף הכספי של התמיכות  ,שהוא השנה כ 3.5 -מיליון  . ₪ובתחום
של הקריטריונים של המסגרות השונות  ,קרי מצד אחד אגודות הספורט שהיקף
התמיכה שלהן הוא  50%מה 3.5 -מיליון  . ₪וישבה ועדה בראשות לואיס
והפקידות הבכירה דורון כוכבי ואנוכי  ,גיבשנו טבלת ניקוד שונה  ,כאשר
מתייחסת ריאלי ת להוצאות של אגודות ספורט  ,וזה על  70%מהעוגה  ,מהקופה .
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כאשר  , 30%כפי שקיים בהרבה רשויות  ,זה לשיקול דעת חברי המועצה  .הוועדה
ממליצה בפני חברי המועצה  ,מי שמחליט זה חברי המועצה  .קבענו קריטריונים
גם ל 30% -שתקבלנה מסגרות קבוצתיות ולא בודדות  ,תורמות לקהילה ובעלות
צרכים מיוחדים כמו סייפשל אולימפיק וכן הלאה  .בתחום הספורט יש לכם את
טבלת הניקוד החדשה שגם אושרה ע " י ועדת המשנה בישיבה משותפת שהיתה
לנו לפני כשבועיים או  . 3זה לגבי הספורט  .תהיה כאן מהפכה בתמיכות בתחום
הספורט  .קבוצות שראו בשנים עברו כ , ₪ 30,000-40,000 -תראינה בעתיד
כ . ₪ 200,000 -יש קבוצה אפילו שהמהפכה בה תהיה גדולה יותר  ,כי היא קבוצה
בליגת העל – קבוצת הכדוריד  .והקבוצות שקיבלו סכומים גבוהים יחסית  ,לא
תפגענה בגלל התקצוב הגבוה יותר השנה  .בתחום האחר  ,הדת הכללי והחינוך  ,גם
כאן יש תוספת משמ עותית כספית  .היה נושא שהיו חילוקי דעות בין הוועדה
המקצועית לבין ועדת המשנה  ,זה מופיע בפרוטוקולים של  2הוועדות  ,כאשר
הוועדה המקצועית  ,בעקבות בקשה של פנחס הומינר  ,ביקשה לשנות תבחין
שהיה בעבר  ,כאשר התבחין הגביל עמותה שיש לה זרועות ביצוע שונות מלקבל
את התמיכות המלאות בכל תחום עיסוק  ,אלא קבע שהסכום המקסימלי יהיה
 . 50%הוועדה המקצועית ראתה בזה דבר לא נכון  ,ואפשרה לעמותת גג אחת
לפעול במספר תחומים  ,וזאת מהסיבה שתפקידנו להקל על תהליכים בירוקרטיים
ולתת תרומה נאותה למסגרת אחת שתורמת בתחומים מגוונים ושונים  .אם היתה
עמות ה אחת שהתעסקה גם בתחום דת  ,גם בתחום חינוך וגם בתחום כללי –
עזרה לנזקקים וכן הלאה  ,אותה עמותה  ,החלטה שהתקבלה בעבר הקרוב  ,לא
בעבר הרחוק  ,כי בעבר הרחוק היה היתה מקבלת כאילו היא  3עמותות שמטפלת
ב 3 -התחומים הנפרדים  .והוכח שבאמת היא תורמת לנזקקים  ,היא מפעילה כול ל
והיא תורמת בתחום החינוך – היא מקבלת לפי הקריטריונים  ...כ 3 -עמותות .
בעבר זה שונה לעד  50%והוועדה המקצועית בעקבות בקשה קיבלה-
עו " ד עוזי סלנט :

עד  50%מהתמיכה .

דורון מילברג :

מהתמיכה .

עו " ד עוזי סלנט :

בכל אחת מהזרועות .

נכון  ,בכל אחת משלושת הזרועות  .אנחנו  ,הוועדה
דורון מילברג :
המקצועית  ,בניגוד לוועדת המשנה  ,קיבלנו החלטה או המלצה-
מנחם קליין :

דורון  ,אפשר  ...הערה ?

חנניה וינברגר :
הבעיה ?

תן לו לסיים את הדיווח שלו אחר כך תעיר  ,מה

בנושא הזה שאתה אומר עכשיו  ,שהיתה ועדת משנה ,
מנחם קליין :
התכנסה יחד עם הוועדה המקצועית .
דורון מילברג :

נכון .

מנחם קליין :

ואני לא חושב שהיו המלצות שם .

דורון מילברג :

הוועדה המקצועית  ,אמרתי את זה בישיבה-

מנחם קליין :
הצעה ספציפית .

הוועדה המקצועית באוגוסט החליטה להמליץ לקבל

דורון מילברג :

נכון .
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מנחם קליין :

מאחר ווע דת המשנה התנגדה .

חנניה וינברגר :

נבחרים .

מנחם קליין :
קיבלה .

גם הוועדה המקצועית למעשה הצביעה פה אחד ,

דורון מילברג :

אנחנו לא הצבענו בישיבה של ועדת הנבחרים .

לא הצבענו  ,אבל ההחלטה היתה פה אחד  .נכון
מנחם קליין :
ששמעתי שמישהו טלפן למישהו ועשה משהו  .זה לא קשור  ,המועצה יכולה ...
דורון מילברג :
מדיניות .

לא  ,לא  ,אני מביא עובדות כרגע  ,אני לא קובע

מנחם קליין :
דחתה את ההחלטה .

אני חושב שפה אחד למקצועית  ,פלוס ועדת המשנה ,

דורון מילברג :

אני אמרתי דעתי שיש-

אבנר אקוע :

לא  ,לא היתה הצבעה ...

??? :

לא ה יתה הצבעה .

( מדברים ביחד )
עו " ד עוזי סלנט :

ה וא הפריע לך להסביר  ,דורון .

רחמים מלול :

אמרו לי שהיו חילוקי דעות ...

??? :

לא היו חילוקי דעות בכלל .

דורון מילברג :

אני אמרתי את דעתי .....

מנחם קליין :

פנחס הוא לא חבר  .חוץ מפנחס – פה אחד .

אבנר אקוע :

ל א נכון  ,לא נכון  ...לא נכון .

פה אחד חוץ מפנחס  ,פ ה אחד כל מי שהיה שם קיבל
מנחם קליין :
את זה  ... .שם -שם  .הוא הגיע בסוף  ... .לא היתה בישיבה  .אתה הגעת כשהלכנו .
רחמים מלול :

מנחם  ,הוועדה המקצועית החליטה בשונה .

מנחם קליין :

לא  ,סליחה .

חנניה וינברגר :

ו עדת הנבחרים החליטה פה אחד לא .

דורון מילברג :

קודם כל  ,יש מסמכים-

חנניה וינברגר :

הוא היה שם  ,הוא לא חבר הוועדה ...

מנחם קליין :
אני רוצה להגיד משוה .

אף אחד לא  ...הם הביאו לוועדה את ההצעה  .עכשיו

רחמים מלול :

אני לא השתתפתי באף דיון .

חנניה וינברגר :

נכון  ,נכון .

רחמים מלול :

אני לא רוצה להתערב בזה .

לא  ,לא  ,אני רוצה לומר משהו  .יש פה הרבה עמותות
מנחם קליין :
שמפעילות כמה פעילויות  .מעולם לא חשבו  ,אני אתן לך דוגמא  ...שאני יושב
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כראש עמותה  ,מפעילה  2בתי כנסת  .מעולם לא חשבנו לבקש  ...לא חשבנו
שהעטינים של העירייה הם גדולים ואפשר למשוך .
פנחס הומינר :

...

מנחם קליין :

אל תתערב  ,אני מדבר עכשיו עם רחמים .

מנחם  ,מנחם  ,אל תשתיק אותי  ,אני אעשה מה שאני
פנחס הומינר :
רוצה  ,ואני אדבר מה שאני רוצה  ,אתה לא תגיד לי מה להגיד .
מנחם קליין :

 ...שלך  ,בסדר .

פנחס הומ ינר :

לא  ,לא  ,אתה לא תגיד לי מה להגיד ומה לא .

מנחם קליין :

אל תתערב .

פנחס הומינר :

אני אתערב .

אני אסביר לך  ,יש אנשים שמבינים שהעטינים של
מנחם קליין :
העירייה הם לא כאלה שאפשר למשוך ...
פנחס הומינר :

אל תוציא לעג .

רגע  ,פנחס  .אני מקריא מישיבת ועדה מקצועית
דורון מילברג :
מה , 4.8 -החלטה " הוועדה ממליצה להסיר את המגבלה "  ,זו הוועדה המקצועית ,
" על חלוקת תמיכות וארגוני גג כדי לא לפגוע בפעילותם של עמותות רחבות
פעילות  ,שהן ארגוני גג המהווים פעילויות במספר תחומים על פי תקציב
התמיכות ".
רחמים מלול :

את ה כותב את כל הפעילות ...

דורון מילברג :
את זה בתחילת הישיבה .

זו היתה החלטה של הוועדה המקצועית  ,שאני הצגתי

חנניה וינברגר :

נכון .

דורון מילברג :

בהמשך הישיבה אני שתקתי  .אתם דנתם והבעתם זעה .

חנניה וינברגר :
ג ם יודעים משהו .

זה טוב שהפקידות משתתפת בוועדת נבחרים  ,כי הם

מנחם קליין :

ומתי התקבלה החלטה ?

דורון מילברג :

ב. 4.8 -

מנחם קליין :

אה  ,ב , 4.8 -לא ב. 4.10 -

דורון מילברג :
בתחילת הדברים בוועדה .

לא  ,אני  ...את זה בתחילת הישיבה  .אמרתי את זה

( מדברים ביחד )
 ...בדברים שאתה אמרת  ,עטינים וכל מיני דברים
פנחס הומינר :
כאלה  .בסך הכל זה גם כמי שמרכז התורה  ...אותו דבר  .זה אותו דבר .
מנחם קליין :

אני לא דיברתי עליכם  ,אני לא דיברתי עליכם .

פנחס הומינר :

זה מה שאמרת  ,אני מבקש ממך לחזור בדברים שלך .
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אני אמרתי שישנם כאלו שחושבים שהעטינים כאלו
מנחם קליין :
רחבים ו ה  ...אני אמרתי עליך ? על ראש הגנב בוער הכובע .
פנחס הומינר :

לא גנב .

מנחם קליין :
הזכרתי את השם .

אני לא אמרתי עליך  .אני דיברתי עליכם ? מעולם לא

קח לדוגמא את מאור התלמיד  .יש להם גם ישיבה וגם
רחמים מלול :
כולל  ,הגיוני שהם יקבלו גם על זה וגם על זה  .גם אני ו חנניה  ,בימים הטובים ,
כשישבנו בוועדת מענקים  ,הוא בעצמו הציע את זה .
חנניה וינברגר :

 ...ועדת מענקים גם קיבלתם את זה בירושה .

לא  ...כדי למנוע את התופעה של  ...תזכור  ,הנה דורון
רחמים מלול :
פה  ,מזכיר הוועדה מהנהן בראשו  .אתם אמרתם ' מה פתאום יקימו  15עמותות ' .
מנחם קליין :
את כל הקופה .

אמרנו מה יהיה  ,יקימו  50עמותות מישהו אחד וייקח

רחמים מלול :

נכו  ,נכון  ,נכון .

לכן הגבלנו  ,ולא משנה אם זה  50עמותות או עמותה
מנחם קליין :
אחת  .הצבענו שעמותה אחת לא תקבל חצי מהקופה .
ככה הם מקבלים מעט  .הם מקבלים א יזושהי תוספת .
רחמים מלול :
חנניה  ,אפשר בקצרה ? יש אירועים לאנשים ואני צריך לבקר גם אצל הבת שלי ,
אז אנא ממך .
( מדברים ביחד )
לנו היתה מסורת מבחינה ציבורית  ,ראשית כל  ,כל מה
חנניה וינברגר :
שדיווח המנכ " ל הוא מדויק  .זה מה שמדויק  .בוועדת המענקים של הנבחרים ,
אנחנו החלטנו פה אחד שלא הולכים לארגוני גג  ,וזה הוויכוח העקרוני בין 2
הוועדות .
רחמים מלול :

נכון .

ועדת פקידים  ,מנהל אמרה  -כן  ,ואנחנו אמרנו – לא .
חנניה וינברגר :
ומה הנימוק העיקרי ? – מה שאמר מנחם  .לדוגמא  ,מה שאתה אמרת לגבי נניח
קרעטשניף  ,הרב קוק ומה עוד היה ? עוד שלישי  .אנחנו אמרנו אלה שלושת
העמותות הגדולות הפעילות ביותר בעיר  ,וקבענו סכום  .כל היתר  ,למשל חב " ד ,
יש לה  12או  14עמותות  .ציבורית בעבר נהגנו  ,אין  14עמותות  ,יש עמותה אחת
והיא מקבלת כמו אחרים  .וזו הנקודה שפה הוויכוח  .כל היתר לא .
רחמים מלול :
אחד .

אני מציע להצביע  ,למע שה יש חילוקי דעות רק בסעיף
לפני

שמצביעים .

השאלה

איזו

חנניה וינברגר :
הקובעת .

רגע ,

רחמים מלול :

אין  ,אין דבר כזה  ,זו המועצה קובעת .

עו " ד יניב מרקוביץ :

הן ממליצות למועצה .

חנניה וינברגר :

אז מה  ,מאשרים גם את הפקידות וגם-

ועדה
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רחמים מלול :

לא  ,לא  ,לא .

חנניה וינברגר :

אז  2הצבעות או הצבעה מול הצבעה ?

פעם היה לנו מקרה כזה בעבר  ,שוב בתקופתנו  ,והבאנו
רחמים מלול :
את  2הגישות  ,את  2הדעות להחלטת מועצת העיר  .אם אתה זוכר לגבי איזו
תוספת שאתה ביקשת לחרוג מהתקציב  .להוסיף ולחרוג מהתקציב .
עו " ד יניב מר קוביץ :

חנניה  ,כל ועדה זה בגדר המלצה .

חנניה וינברגר :

גם שלנו זו המלצה .

עו " ד יניב מרקוביץ :

נכון .

השאלה אם אתה מעמיד את זה להצבעה  ,אחד מול
חנניה וינברגר :
השני  .הנה  ,היועצת המשפטית רוצה להגיד משהו ולא נותנים לה .
הסמכות היא למועצת הע יר  .התפקיד של הוועדה
עו " ד מיכל דגן :
המקצועית זה לגבש המלצה  .התפקיד של ועדת המשנה זה להמליץ בפני מועצת
הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית או דחייתן  .אז למעשה יש כאן
המלצה של הוועדה המקצועית  ,ההמלצה של ועדת המשנה לא לקבל  ,והמועצה
צריכה להחליט .
חנניה וינברגר :

המועצה  ,אני לא חולק על ה-

עו " ד עוזי סלנט :

מה שהיא אומרת  ,חנניה ...

רחמים  ,לציין שגם בוועדת המשנה משתדלים תמיד
גלעד מזרחי :
לפעול בשיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים ש  ...היא לא פחות טובה מאיתנו .
רחמים מלול :

יש פה שיתוף פעולה .

עו " ד עוזי סלנט :
כן לאשר את ההחלטות .

 ...להמליץ בפני המועצה לא לאשר את ההחלטות או

רחמים מלול :

 ...מחלוקת על סעיף אחד .

חנניה וינברגר :

 ...היא המליצה שלא .

עו " ד עוזי סלנט :

 ...והמועצה תחליט .

בסוף אומרים שאני לא נותן לדבר  .נו  ,לי הם לא
רחמים מלול :
נותנים לדבר  .לא הוא ולא עוזי  .חבר ' ה  ,אני באמת רגוע ושקט .
חנניה וינברגר :

גם אני .

אני מציע ככה  ,להצביע על כל הסעיפים המוסכמים
רחמים מלול :
בין  2הוועדות  ,בסדר ? לאשר אותן .
חנניה וינברגר :

פה אחד .

רחמים מלול :
עמדת הוועדה המקצועית ?

פה אחד  .על הסעיף שבמחלוקת נקיים הצבעה  .מי בעד

חנניה וינברגר :
הצעה ?

אבל איך תקיים הצבעה ? הצעה מול הצעה או על כל

אני משלים את המשפט  .מי בעד ההחלטה של הוועדה
רחמים מלול :
המקצועית  ,ומי בעד ההחלטה של ועדת המשנה ? זה אותו דבר .
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גלעד מזרחי :

סליחה רחמים  ,של חלק מחברי ועדת המשנה .

מנחם קליין :

מה שמוסכם – מו סכם  .לא צריך להצביע .

רחמים מלול :
להצביע .

אבל צריך להצביע על זה  ,פורמלית  .פורמלית צריך

מנחם קליין :
שהמועצה תצביע .

מה שלא מוסכם  ,אז למעשה אתה רוצה להצביע

רחמים מלול :

אני רוצה שהמועצה תצביע .

מנחם קליין :

בניגוד לעמדת הוועדה .

רחמים מלול :

או אולי ב ע ד העמדה של הוועדה המקצועית .

מנחם קליין :

יכול להיות  ,יכול להיות  .אני רק יכול לומר-

רחמים מלול :

משרד הפנים לצערי או לשמחתי-

רחמים  ,סליחה  ,אני יכול לומר לך שהוועדה לא ידעה
מנחם קליין :
את השיקולים שעמדו בפני אלו שהחליטו את ההחלטות האלה  ,לא ידעה  .אני
אומר לך באחריות  ,אני הייתי בוועדה  ,הם לא ידעו  .מה היתה הסיבה שאמרנו
שלא יכול להיות שעמותה אחת תיקח חצי מהקופה ולא רבע מהקופה  ,וזו היתה
ההחלטה שקיבלנו בזמנו  ,הם לא ידעו את זה .
דורון מילברג :

רק לתת סדרי גודל כספיים .

מנחם קליין :

ושאנחנו הסברנו להם  ,אמרנ ו תביא מספרים .

דורון מילברג :

יש מספרים .

מנחם קליין :

אני לא יודע מספרים .

דורון מילברג :

אז אני יכול להציג .

מנחם קליין :

לא  ,לא  ,לא בעל פה .

חנניה וינברגר :

 ...לא הצגתם את המספרים .

דורון מילברג :

לא ידענו כי לא עשינו  .לאחר מכן עשינו את החישוב .

אנחנו לא ראינו את זה  ,ביקשנו את זה  ,אמרנו ' תן לנו
מנחם קליין :
מספרים  ,יכול להיות שלא נתווכח '  .לא עשית את זה  .עכשיו אני יכול לומר
שהוועדה  ,אני חולק למרות ש  ...הוועדה שתקה  .אז שתקה זו הסכמה או אי
הסכמה ? אני לא יודע .
דורון מילברג :

 ...כבוד לנבחרים .

אני לא יודע  .אנחנו באנו ושכנענו אותם  ,וכולנו פה
מנח ם קליין :
אחד  ,והם שתקו  .אני הבנתי שתיקה כהסכמה .
רחמים מלול :
שהפרוטוקול-

אבל הם לא שינו את הפרוטוקול שלהם  ,עובדה

 ...פרוטוקול על  ...ולכן אני גם מציע עכשיו לא
מנחם קליין :
להצביע נגד  .תן לנו רק את המספרי ם  ,עד הפעם הבאה .

31
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס '  41מתאריך 2.11.2011

רחמים מלול :
כולם לא יקבלו .

מתי הפעם הבאה ? צריך לחלק מענקים כבר  .לא יקבלו ,

מנחם קליין :

למה ? מתי יקבלו ? איזה חודש ?

רחמים מלול :

עכשיו  ,נובמבר אנחנו .

מנחם קליין :

נובמבר עכשיו .

רחמים מלול :
לא יכולים לקבל בינואר .

נו  .אני רוצה שיקבלו לפני סוף השנה  .אתה יו דע שהם

מנחם קליין :

אני יודע שהם לא יכולים לקבל .

חנניה וינברגר :

אבל הם יכולים לקבל  ...כמו בירושלים .

פנחס הומינר :

 , ₪ 80,000זה ה ...

כל  5העמותות שמוגדרות כארגוני גג  ,התוספת עבור
רחמים מלול :
כולם זה  . ₪ 80,000למה אתם אומרים שזה  ...כל הקופה ?
לא  ,אתם אמרתם משהו אחר  .אמרתם מראש ' אם
דורון מילברג :
עמותות אחרות היו יודעות  ,היו מגישים בקשות '  .זה מה שאמרתם .
רחמים מלול :
מאושרים פה אחד .

חברים ,

כל הסעיפים המוסכמים ע " י  2הוועדות

הוחלט פה אחד לאשר את החלטות הועדה המקצועית
החלטה מס' :472-41-11
לתמיכות ומענקים בישיבותיה מיום  4.8.2011ומיום  , 3.10.2011בעניין תיקון
התבחינים לחלוקת תמיכות בתחום הספורט  ,כפי שהומלצו ע " י ועדת המשנה
בישיבתה מיום . 3.10.2011
הסעיף שבמחלוקת  ,מי בעד העמדה של הוועדה
רחמים מלול :
המקצועית ? יצביע  .תספור  ,דודי  .מי נ גד ? כלומר שהוא בעד ההצעה של ועדת
המשנה  .מי בעד ההצעה של ועדת המשנה ? יצביע .
דורון מילברג :

.4

עו " ד עוזי סלנט :

 ? 4זה הכל ?

רחמים מלול :

רוב מול מיעוט .

עו " ד עוזי סלנט :

אין לנו כוח  .זה כל מה שיש לנו ?

הוחלט ברוב קולות (  11בעד  4 ,נגד ) לקבל את המלצתה
החלטה מס' :473-41-11
של הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים בישיבתה מיום  4.8.2011בעניין
התבחין לתמיכה בארגוני גג  ,בכך שתוסר המגבלה הקיימת על שיעור התמיכה
בארגוני גג המאגדים מספר פעילויות הנכללות בסעיפי משנה שונים בתקציב
התמיכות כמפורט בסעיף  8בנוהל התמיכות  ,הגם שש ינוי זה לא הומלץ ע " י ועדת
המשנה .
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חברים  ,לואיס הציע לי בישיבת הנהלה לקבל את
רחמים מלול :
הצעתו  ,שבשנה הבאה  ,כיוון שהעמותות הסתמכו על קריטריון שהיה קיים
בשנים קודמות  ,ולא רצינו לקפח או תן  ,לואיס הציע לדון בזה ביסודיות בשנה
הבאה ע " י חברי  2הוועדות  ,ואני קיבלת י את הצעתו .
חנניה וינברגר :

ואם הם יתלוננו על השנה שמנעת ממני את ה ...

רחמים מלול :

אני לא מנעתי  ,זה היה קריטריון .

חנניה וינברגר :

 ...עיקרון .

רחמים מלול :

לא  ,לא שיניתי עיקרון  ,זה עיקרון שהיה קיים שנים .

חנניה וינברגר :

זאת החלטה חדשה .

רחמים מלו ל :

ארגוני גג ?

חנניה וינברגר :

כן .

רחמים מלול :

להזכיר לך מה היה לפני שנה ולפני שנתיים ?

חנניה וינברגר :

אני זוכר  ,זוכר .

רחמים מלול :

טוב  ,תודה חברים .

יש לי רק הערה  .יש פה בעיה טכנית או חוקית  .כי
שאול ליבי :
חב " ד למשל  ,אם מקבלים בחודש הבא  ,הם לא ה גישו לפי ההסתייגות הזאת .
חנניה וינברגר :

לא  ,רק מי שהגיש  .אין כזה דבר .

רחמים מלול :

רק מי שהגיש  .ברור  ,נו  .רק מי שהגיש .

מנחם קליין :

רחמים  ,יגישו לך עתירה מי שירצה .

רחמים מלול :

יכול להיות .

לא יכול להיות  .אם יודעים שהם קיבלו  ...את כ ל
מנחם קליין :
הפעילויות  ,זה ידוע שהם מקבלים גג  .עכשיו  ,אם יודעים שהם מקבלים על כל
פעילות  ,יבואו בטענות עכשיו ויגישו עתירה  .זה היה הנימוק העיקרי .
רחמים מלול :
בשקט .

חנניה  ,אני אענה לך על זה  .אמרתי לך את זה קודם

זה לא שווה את הכסף הזה  ,רחמים  .יש פה מין
מנחם קליין :
תחושה  ,אני לא אדבר על ה-
אבל זה היה קריטריון קיים  .מנחם ידידי  ,זה היה
רחמים מלול :
קריטריון קיים לפני שנה ולפני שנתיים .
מנחם קליין :

ממתי זה ה? 50% -

רחמים מלול :

אני אראה לך .

רחמים  ,גם בלי לדעת את האינטרס של כל עמותה
עו " ד מתן דיל :
להגיש על הכל  ,כי מק בלים  50%זה יחסי  ,אז בוודאי שהם יגישו על הכל  .תסביר
לי איך זה יכול להיות שלא הגישו על הכל  .הם מגישים הכל .
רחמים מלול :
לכתוב-

חוץ מזה  ,בפירוט הבקשה של התמיכה  ,הם מתבקשים
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מנחם קליין :

אני אומר לך-

עו " ד מתן דיל :

הם חייבים .

מנחם קליין :
הגשנו מעולם .

אני אומר לך  ,אני יו " ר ועדת  ...י ש  2בתי כנסת  ,לא

עו " ד מתן דיל :

אבל למה ? אתם מקבלים . 50%

רחמים מלול :

טוב  ,תודה רבה .

סעיף : 8

אישור  /ריכוז החלטות ועדת הכספים מיום . 30.10.11

רחמים מלול :
יש לו כי הוא לא ה יה .

אישור פרוטוקול ועדת כספים  .האם יש הערות ? חנניה

חנניה וינברגר :
הכנסת  ,הרחבה .

להוסיף לפרוטוקול את העניין של הכביש על יד בית

רחמים מלול :

אה  ,לבדוק את זה ?

חנניה וינברגר :

כן  ,כן .

רחמים מלול :

אבל זה לא בפרוטוקול-

חנניה וינברגר :

לא כהחלטה אבל כתזכורת .

רחמים מלול :

אה  ,בסדר  .אנחנו בודקים את זה אגב .

רגע  ,רגע  .נדמה לי שהיתה החלטה שלך לא להביא את
עו " ד עוזי סלנט :
האגף לשירותים חברתיים  ,אלא אתה רצית לבדוק מה סך הכל העלות  ,ואז להביא
את התקציב הכולל .
רחמים מלול :

לא  ,לא .

עו " ד עוזי סלנט :

עד כמה שאני זוכר .

רחמים מלול :

לא .

עו " ד עוזי סלנט :

א ז א ם אני לא זוכר  ,בסדר .

רחמים מלול :

לא .

החלטה מס' :474-41-11
הכספים מיום . 30.10.11
סעיף : 6

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול  /ריכוז החלטות ועדת

אישור חוברת הוועדות .

חברים  ,אישור חוברת הוועדות  ,שכחתי את זה  .לא
רחמים מלול :
להביא לאישור ? לא להיום ?
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חנניה וינבר גר :

לא להיום .

רחמים מלול :

תודה .

חנניה וינברגר :

לא להיום .

תודה  .תעיר את הערותיך  .אתה יודע שאתה ואנחנו
רחמים מלול :
השקענו בזה הרבה עבודה  .אתה אחד ה-
חנניה וינברגר :

הרי מיזוג הוועדות לא-

רחמים מלול :
היום  ,תודה .

אתה אחד המחותנים פה הבכירים  ,לא נביא את זה

סעיף : 9

עמותת בית חב " ד רחובות ההולנדית שע " י אגודת צעירי חב " ד –
אישור סעיף  9של פרוטוקול ישיבת הוועדה להקצאת קרקע מס ' 7
מתאריך . 27.7.11

חנניה קורש  ,קדימה  .הסעיפים שלך  .אתה רוצה את
רחמים מלול :
המיקרופון ? אתה שקט היום .
אני מחכה שיגיע תורי  .יש פה  3סעיפים  .חבר ' ה  ,אני
חנניה קורש :
קצת צרוד  .סעיף אחד – עמותת בית חב " ד  .להציג את זה בקצרה  :בשכונת
רחובות ההולנדית קיים ופועל בית כנסת בנוסח ספרדי ירושלמי  .עמותת בית
חב " ד הגישה בקשה לבנות בית כנסת בנוסח אשכנזי בשכונת רחובות ההולנדית .
זה עבר את ועדת ההקצ אות ומובא פה לאישור  .לאשר  .רחמים  ,לאשר  .סעיף-
סעיף  .עמותת בית חב " ד .
רחמים מלול :

מאושר פה אחד .

גבי גולן :

מי אלה ראשי העמותה שם ?

חנניה קורש :

יש פה עמותה .

גבי גולן :

אבל מי אלה ?

חנניה קורש :

מה זה מי ? מי אלה בשמות ?

גבי גולן :

בוודאי  .כי בכל מקום אנ י רואה כן שמות ופה לא .

חנניה קורש :

אני לא זוכר את השמות שלהם .

גבי גולן :

זה אנשים שגרים בשכונה או צעירי חב " ד מבחוץ ?

דורון מילברג :

לא  ,לא .

חנניה קורש :

הם מקיימים היום פעילות בית כנסת במרתף שם .

הוחלט פה אחד לאשר עמותת בית חב " ד רחובות
החלטה מס' :475-41-11
ההולנדית שע " י אגודת צעירי חב " ד – אישור סעיף  9של פרוטוקול ישיבת
הוועדה להקצאת קרקע מס '  7מתאריך . 27.7.11
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סעיף  : 10אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת ' אורות בניין
עולם רחובות ' .
רחמים מלול :
היה כבר  ,לא ?

אישור חוזה חכי רה בין עמותת אורות בניין עולם  .זה

חנניה קורש :
ההקצאה .

זה היה  ,נכון  .רק אישור החוזה  ,זה עבר את כל ההליך

רחמים מלול :

תודה  ,מאושר .

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :476-41-11
לבין עמותת ' אורות בניין עולם רחובות ' .
סעיף  : 11אישור חוזה חכירה בין ע יריית רחובות לבין עמותת ' למדני חוקיך ' .
רחמים מלול :

אישור חוזה בין עיריית רחובות ל ' למדני חוקיך ' .

חנניה קורש :

אותו דבר  .גם כן היה  ,עבר את כל הליך ההקצאה .

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :477-41-11
לבין עמותת למדני חוקיך .
סע יף  : 12הוועדה לבטיחות בדרכים  ,ועדת חובה – מ " מ רה " ע בנצי שרעבי ,
מחליף את רה " ע רחמים מלול .
רחמים מלול :
תודה .

הוועדה לבטיחות בדרכים  ,בנצי במקומי כיו " ר הוועדה .

הוחלט פה אחד לאשר מינוי של מ " מ רה " ע בנצי שרעבי
החלטה מס' :478-41-11
כיו " ר הוועדה לבטיחות בדרכים  ,ועדת חובה  ,במקומו של רה " ע רחמים מלול .
סעיף  : 13אישור חתימה ע " ג מסמך הזמנות עבודה וטובין למנהל אגף השכונות
מר רמי מדהלה .
חתימה על מסמכי הזמנה וטובין לרמי מדהלה  ,מנהל
רחמים מלול :
אגף השכונות  .מאושר  ,תודה רבה .
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הוחלט פה אחד לאשר חת ימה ע " ג מסמך הזמנות עבודה
החלטה מס' :479-41-11
וטובין למנהל אגף השכונות מר רמי מדהלה .
אני מודה לכם על שיתוף הפעולה .

רחמים מלול :

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ " ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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