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 *** הרמת כוסית חגיגית ***

 

אנחנו נתחיל בטקס של הרמת כוסית, ברשותכם.   רחמים מלול:
את האנשים הנכבדים שהגיעו, יוכלו גם להמשיך להתכבד, אל  ולאחר מכן נשחרר

תשאירו לנו את כל האוכל הזה בחוץ, הוא חמץ, אז אין לנו מה לעשות עם זה. 
 ולאחר מכן נקיים את ישיבת המועצה. 

אז קודם כל ברוכים הבאים, חבריי למועצת העיר, סגני ראש העיר, מנכ"ל 
הזמנו הרבה יותר אנשים, אבל הגיעו  העירייה. אני רואה שנמצאים פה, האמת

לפי הכסאות, זה בסדר. נמצאים פה מנהלים ומנהלות בתי ספר. מי עוד נמצא 
 פה? יוסקה ורבר. 

 אני חשבתי שזה מתנועות הנוער.     :חנניה וינברגר

 למה?   רחמים מלול:

 כולם צעירים.     :חנניה וינברגר

, אני אקדים במספר דברי גם אננו צעירים. טוב, חברים  רחמים מלול:
ברכה, ולאחר מכן המנכ"ל, יו"ר ועד העובדים וגם חברי מועצה שירצו לברך, 

 יגידו לי ואם מישהו מהקהל גם ירצה, בבקשה. 

חברים, בראשית דבריי אני רוצה קודם כל להודות לכל החברים שמסביבי, חברי 
יכה ופרגון בלתי מועצת העיר, חברי הנהלת העיר, גם חברי האופוזיציה, על תמ

רגילים, שתמכו ופרגנו לנו בשנה האחרונה. אני אומר שנה אחרונה, לא נסתיימה 
שנה, אבל רק לידיעתכם, על פי המקורות חודש ניסן, חודש האביב, הוא החודש 
הראשון לחודשי השנה, כך כתוב בפרשת 'בוא', אפילו יש מסבירים, אביב, אם 

החודשים, זה משום  12כלומר האב של  י"ב,-, אז זה אב2-תחלק את המילה ל
 האירוע המכונן שהיה באותו חודש, של היציאה מהעבדות לחירות. 

ראוי בפרק הזמן הזה, באמת להביע הערכה והוקרה לכל אלה ששותפים לכן מן ה
לעשייה, שותפים למלאכה, החברים במועצת העיר. גם אם יש ביקורת, אנחנו 

הם מביעים תמיכה ופרגון בכל תנופת מקבלים אותה באהבה, קל וחומר כש
העשייה האדירה שיש בעיר הזאת, בכל התחומים. והתחומים אליהם אני מתכוון, 
גם התחומים הפיזיים, גם התחומים הרוחניים נקרא לזה, התרבותיים, 
הקהילתיים, הציבוריים, עם כל הזרועות המופעלות על ידי העירייה. רשת חוויות 

תנ"סים של העיר. החברה לתרבות נוער וספורט שעושה פעילות נפלאה במ
שהקמנו אותה לפני שנה והיא כבר פועלת ופעילה במגוון תחומים וגם להם 

 הכבוד וההערכה. 

נמצאים פה גם מנהלים ומנהלות של בתי ספר, שהם מופקדים על אחד התחומים 
ר החשובים ביותר, אם לא החשוב מכולם, וזה תחום החינוך. היום היינו בביקו

שליט, שם זכה אחד התלמידים בתואר 'חתן התך הארצי' בבתי -בבית ספר דה
הספר התיכוניים, והוא התמודד על חתן התנ"ך העולמי ביום העצמאות. זה הישג 
עצום לעיר בנוסף להישגים הנוספים שזכתה בהם מערכת החינוך, במיוחד פרס 

ך, לכל האנשים החינוך המחוזי. אז לכן תודתנו גם לכל אנשי מערכת החינו
שפועלים במערכת של החינוך הבלתי פורמלי, ונמצאים פה מנהלי מתנ"סם 
ומנהלות גם, וחברי הדירקטוריון, ומנהל חוויות. תודה לכם בפנינו עוד תכניות 
רבות של עבודה. אנחנו זקוקים לא רק לתקציבים, אלא במיוחד לשיתוף פעולה, 

ת, לקדם אותה, לשדרג אותה בכל לעידוד, כדי להמשיך ולרומים את העיר הזא
 התחומים. 
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וכולנו יודעים שרבים מהתושבים שעזבו בעבר את רחובות, שבים אליה, ולא רק 
זאת, אלא מצטרפים זוגות צעירים רבים, שרוצים לגור בעיר רחובות בגלל כל 
הסיבות שמניתי קודם. אם זה השיפור בתשתיות, אם זה השיפור בתחומי 

ת החינוך, ועוד ועוד, ואנחנו שמחים לקבל כל תושב חדש התרבות, אם זו מערכ
באהבה. זה מחייב אותנו לבנות עוד מבנה ציבור, עוד מבנה חינוך, עוד גני 

 ילדים. אבל נמשיך לעשות זאת בשמחה ובאהבה. 

משפטים לפני סיום. בחג הפסח השתחררו בני ישראל ממצרים, מהשעבוד  2ועוד 
לדרגה רוחנית  להם במדבר, שם הם התעלו הפיזי. לקרת כור ההיתוך שהיה

גבוהה, ואז קיבלו את התורה על הר סיני. לכל אחד מאיתנו יש השתעבדות 
כלשהי. יש מי שמשועבד לעבודה, יש מי שמשועבד למחשב שלו בבית. יש מי 
שמשועבד לטלוויזיה. כל אחד וההשתעבדות שלו לתחום כזה או אחר. החופש 

ל כל אדם בצורה אישית, מגיעים כשהוא משתחרר האמיתי, החירות האמיתית ש
מאותה השתעבדות והוא חופשי לעשות רצונו, בלי שההשתעבדות הזאת כופה 

 עליו את המשך נהלי החיים שלו. 

אבל דבר אחד, מסר אחד אני הייתי רוצה להעביר לכולם. ישנם אנשים שהם 
נגד', ישנם אנ שים שהם משועבדים לשנאה, ישנם אנשים שהם משועבדים ל'

משועבדים לאי פרגון, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, הכל רואים מבעד למראה 
השחורה, הכל רואים בצורה ביקורתית, ופשוט הם לא יודעים לתמוך ולפרגן. 
ישנם אנשים גם כאלה, מה לעשות. איך אומרים? אדם לאדם זאב, יצא לב האדם 

בואו נהיה יותר  –פסח רע מנעוריו וכו'. אז המסר המרכזי שלי בפרוש חג ה
מאוחדים, יותר מלוכדים, כולנו תושבי העיר הזאת, אנחנו אוהבים את העיר 
הזאת, כל מי שישוב פה סביב השולחן הזה פועל בתחום שלו, וגם האנשים 
שיושבים בקהל, האנשים הנכבדים. כל אחד בתחום שלו עושה רבות למען 

 קידומה של העיר.

החיובי של כולנו, נשתדל לתמוך איש ברעהו, בואו נראה את המכנה המשותף 
נשתדל לפרגן, גם לבקר. אבל לבקר בצורה תרבותית, בצורה שתועיל ולא שתזיק. 
לא על מנת לעורר פרובוקציות. אנחנו בעד שוויון מלא לכולם. אנחנו נמשיך 
לעבוד במסירות נפש למען העיר הזאת, למען כל סוגי האוכלוסיה שבה. כפי 

בשנים האחרונות, אין עניין של חוסר שוויון, אין עניין של  שאתם מרגישים
 איפה ואיפה, נמשיך את צעדנו ואת דרכנו.

אז שוב תודה לכולם, תודה גם לעובדי העירייה. נמצא פה יו"ר ועד העובדים, על 
כל מטרה שהם מקבלים הם מרימים את זה בצורה העבודה הנהדרת שהם עושים, 

ירועים הגדולים שאנחנו עושים בסביבות חג הפסח, הטובה ביותר, ותתכוננו לא
כמו פסטיבל המחולות, חגיגות המימונה, אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות, 
פסטיבל הנייר, פסטיבל פסלים חיים. עוד הרבה תכניות בדרך. פסטיבל הסרטים, 
זה יותר מאוחר. כל האירועים האלה גורמים לעיר הזאת להתרומם מבחינה 

כי תושבי העיר הזאת הם אוהבי תרבות, הם שוחרי תרבות, ואנחנו  תרבותית,
נספק להם את כל הצרכים. וטוב ששומעים מהתושבים, מקבלים מהם פידבק 

 חיובי. 

שוב תודה לכם. ואני מאחל לכולנו חג של חירות אמיתית, השתחררות מכל מיני 
ושוב מחופשת  שעבודים  והרגלים לא טובים, ושיהיה לכולנו חג פסח כשר, שמח,

הפסח בכוחות מחודשים ורעננים, על מנת להמשיך לקדם את העיר היפה הזאת 
 שלנו, כל אחד בתחומו. תודה רבה. 

מכובדנו, בראש ובראשונה אדוני ראש העיר, סגניו,   :דורון מילברג
חברי מועצה. נכנסו דירקטורים של חברת ה.ל.ר וכל הכבודה, מפקד כיבוי אש 

 המשטרה אני מניח שיגיע בהמשך גם אותו זימנו.שנמצא כאן, מפקד 
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אני רוצה להמשיך במוטיב שראש העיר, במוטיב הערכים שראש העיר העלה, 
ולקשר את לחג במשפט קצר. אתם יודעים, ששלושת הרגלים משויכים לשלושת 
האבות. והרגל הראשון שהוא חג הפסח, משויך לאברהם אבינו, שהמאפיינים 

נק הזה היה החסדר והאהבה. אלו שני המוטיבים העיקריים של האדם הע
 העיקריים שהם מאפיינים את אברהם אבינו. 

ג אנחנו מתגברים את יצרנו החיובי, אנחנו יודעים שלקראת הח – לגבי החסד
מגייסים כספים למען אותם אנשים שאין להם את המשאבים להסב סביב שולחן 

על זה לפני כשעה, לגבי קמחא  ליל הסדר ולחוג את החג כראוי. ראש העיר דיבר
דפסחא. זו מצווה שדווקא בכל רבדי האוכלוסייה, ואנחנו נותנים את השירות 
הזה לכולם ללא יוצא מן הכלל. ורק כמידע, ראש העיר אמר את זה בישיבה, 

 נותנים לאלפי אנשים מנות מכובדות כדי לרכוש מצרכי מזון. 

תינה. כאשר אתה יוצר משהו, אנחנו יודעים שאהבה קשורה לנ –לגבי אהבה 
אתה בונה בית, אתה עושה את זה מאהבה, אתה עושה את זה מתוך נתינה 

 מאוד למקום שנתת את נשמתך לו. -עמוקה, ואתה קשור מאוד

אנחנו כעובדים, כמשרתי ציבור, נותנים על פי תכניות עבודה ועל פי מטלות ועל 
'אנחנו', אני מרשה לעצמי  פי מדיניות, את מיטב כוחותינו, וכשאני מדבר על

לכלול גם את אנשי מערכת החינוך, גם את התאגידים העירוניים, גם את כוחות 
הביטחון על הרבדים השונים. אנחנו נותנים את כל כולנו כדי להצליח, 
כאידיאולוגיה, כמשרתי ציבור. וכתוצאה מהנתינה העמוקה הזאת, אנחנו אוהבים 

וד מקווים שאנשים שמקבלים את השירות, את מה שאנחנו עושים, ואנחנו מא
 אוהבים את מה שאנחנו נותנים.

זה מסר מאוד חשוב, לא לבוא בבוקרו של יום, להדפיס שעון ולחכות למועד 
החתימה השנייה שלו. אלא לבוא, להדפיס שעון, ולתת את כולנו למען תושבי 

ושה, הוא העיר ולאהוב את מה שאנחנו עושים. כי מי שלא אוהב את מה שהוא ע
 לא נותן את כולו למטלה שהוא אמון עליה. 

ואני חושב, אדוני ראש העיר, אתה גורם לאתגרים רבים מאוד לעובדי העירייה, 
לעובדי מערכת החינוך, לגורמים השונים שמשרתים את תושבי העיר ונמצאים 
כאן רובם. נמצא כאן גם יוסקה. ועל ידי כך אמנם רף הציפיות עולה בקרב 

ם, ואנחנו מאותגרים ומבצעים את האתגרים האלו, אני חושב שצורה התושבי
מוצלחת, ללא כשלונות, ובכל רבדי העשייה בעיר בתחום הבינוי והפיתוח 

 והגינון. 

ואני שמח מאוד שראש העיר ראה לנכון שהתרבות היא נכנס אסטרטגי, והנכס 
משיך את רצף הזה בא לידי ביטוי, הוא פרש לא את כל האירועים. אני יכול לה

האירועים שמתוכננים, כמו ערבי קיץ, כמו פסטיבל הפסלים החיים וכמו אירועי 
תחילת הקיץ וסוף הקיץ, והאירועים בשכונות. יש עוד מגוון גדול מאוד של 

 אירועים. 

שנים נמצא כאן,  3ואני אומר לכם, אני מרגיש כבר ותיק מאוד בעיר. אמנם אני 
פנטסטית, שהיא יודעת להכיר ולהוקיר את מה  אני חושב שיש כאן אוכלוסייה

רכת הפקידותית מקבלת פידבק שאנחנו עושים. ראש העיר וחברי המועצה, והמע
מצוין מאנשים, וגם מקבלת פידבק לא מושלם מאנשים על דברים לא מושלמים 

 שאנחנו עושים. אין שום בושה בזה, ורק מי שלא עושה, לא טועה. 

ני ראש העיר, לסגנים שהעבודה נעשית בהרמוניה אני רוצה להודות, לך אדו
מלאה, לחברי המועצה שיש כאן אווירה פנטסטית ויש לי בסיס להשוואה 
למועצה אחרת או לשתי מועצות אחרות. לחברינו לעבודה בתחוי העניין השונים 
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על שיתוף הפעולה. זה רק סיכום קצר של תקופה קצרה, כי יש לנו עוד הרבה 
 שיהיה לכולנו חג פסח. עשייה לפנינו, ו

אנחנו קצת נעבוד קשה בפסח, אתם תבואו ליהנות בפסח. יש אירוע יוצא מן 
הכלל חדש בפסח, פסטיבל כרמיאל יהיה ברחובות. בעתיד אני מאוד מקווה 

רחובות שיזכירו את כרמיאל בסמיכות ברחובות. היום אנחנו מזכירים את 
, אני מבטיח לכם, ותראו את בסמיכות לכרמיאל. ויהיה הפוך תוך כמה שנים

, חול המועד פסח. אני שמח מאוד שמפקד התחנה 27-28-התוצאה החיובית כבר ב
אישר את התכניות. אנחנו שוב סוגרים את רח' הרצל, נביא הרבה שמחה לתושבי 

 העיר ולעם ישראל. חג פסח כשר ושמח לכולנו. עודד, בבקשה. 

 עודד, ברכה קצרה בבקשה.   רחמים מלול:

ערב טוב לכולם. לא אזכיר שמות. אני הרבה שנים,    :עמרם ודדע
שנה ברחובות. עברתי הרבה ראשי ערים והנהלות. התקופה היפה  30-קרוב ל

בחיים שלי שאני בראש זקוף גאה בעובדים שיש לנו ובהתנהלות של העיר. וכל 
זאת למה, ואני אומר את זה, משום שכל מי שיושב פה, הוא נמצא בהנהגה. 

אבא ואמא רבים, הילדים בבית סובלים. כשמנהל רב עם המורים, החניכים ש
סובלים. כשההנהלה רבה עם העובדים, האזרחים סובלים. ואימצתי לעצמי דפוס, 
איך שאני אתנהל, ככה העובדים יתנהגו. איך שההנהלה מתנהגת, ככה העובדים. 

 והיום ברוך ה', התקציב מחולק יפה. העיר פורחת. 

ר לכם, שנים שלא הייתי גאה כמו היום שאני גר ברחובות. פשוט מאוד. ואני אומ
וזאת למה? כי אני אומר לכם, מאיך שאנחנו מתנהגים אנחנו מקרינים לשטח, 
והייתי מאחל לכם, לבני ביתכם, לבני משפחותיכם, שיהיה חג שמח. נמשיך 

 –רים מרקר ולראות את כל הכלכלנים שאומ-בתנופה הזאת, שנמשיך לקרוא בדה
מי שרוצה להשקיע, שישקיע ברחובות. אשריכם נבחרי הציבור שהבאתם את 

 העיר למצב הזה. תודה. חג שמח. 

 מפקד התחנה, בבקשה.   רחמים מלול:

שלא מכיר, אז לי קודם כל, ערב טוב לכולם. מי   :חצרוני יאירסנ"צ 
 קוראים יאיר, אנימפקד תחנת רחובות מזה כשנה וחודשיים. אני שמח פה

בהררמת כוסית הזאת לכבוד הפסח. אני מברך אתכם בחג שמח, בהמשך שותפות 
נאמנה, ובלא מעט מקרים אני יכול להגיד גם אמיצה. אני חושב שיש לי פה 
שותפים נאמנים, רצינים מאוד. אני חושב שיש פה עירייה רצינית מאוד, שותפים 

 לדרך. חג שמח לכולם. 

 לברך?   מישהו מהחברים רוצה  רחמים מלול:

.. ז"ל, אמר שהוא הכין     :חנניה וינברגר נאומים, אחד למקרה שהוא  2.
זוכה, ואחד למקרה שהוא מפסיד. אני לא הכנתי לא לזה ולא לזה. אבל פטור 

 בלא כלום אי אפשר. 

. של פסח זה ההגדה של פסח. ועל מה נקראת הגדה? על שם "והגדת לבנך".  ה..
לספרים, אלא לכל הילדים, לדור ההמשך. אין  הגדת לבנך, אין משמעות דווקא

כמו המורים, מנהלים, שמקיימים את המצווה הזאת לא רק ערב פסח, אלא במשך 
 כל השנה, ועל כך תבורכו. חג שמח. 

 זו היתה ההצעה לסדר הכי קצרה שלך בקדנציה.   רחמים מלול:

 רחמים, זה סדר פסח.     :חנניה וינברגר

קהל, מהמנהלים, מנהלות, רוצה לאחל לנו מישהו מה  רחמים מלול:
 משהו? עדי, בבקשה. עדי דויטש, מנכ"ל רשת חוויות. 
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. חלק מהאורגן של נותנים    עדי דויטש: כמנכ"ל הרשת, אני שמח..
חווים ביחד את הפריחה ואת הגידול  השירותים, אני חושב שאנחנו באמת

וקות. ... אני חושב בהיקפי הפעילות. ולמדנו לחיות ביחד, להתגבר על המחל
אה לעמוד ברשת שמשרתת את שהסך הכל גדול מהחלקים המרכיבים אותו. ואני ג

התושבים האלה... תוצאה של שיתוף פעולה והרמוניה נהדרת... תמיכה... על 
הזדמנות טובה להגיד תודה... אנחנו מבקשים לעבוד תחת ההנחיה והמנהיגות 

.. ואני מקווה שנמשיך לשגש  ג יחדיו. של העירייה.

 יקיר פלסנר, אתם מכירים אותו? פרופ' פלסנר.   רחמים מלול:

אני מאחל לך שאת הפסח הבא יעקב ובנימין יחגגו   פרופ' יקיר פלסנר:
 כאילו שהובקע היאור... ברחובות. 

אני יודע, הבנתי. תודה, יקיר, והרבה בריאות. עוד   רחמים מלול:
 מישהו, חברים? אז בואו נשתה לחיים. 

 

*** 

 

אני פותח ישיבת מועצת העיר. היום יום רביעי, ב'   רחמים מלול:
 . 18:45בניסן תשע"ג. השעה 

 

 .20.2.13מיום  58אישור פרוטוקול מועצה מס'  סעיף א: 

 

ן  –סעיף ראשון   רחמים מלול: אישור פרוטוקול. יש הערות? אי
 הערות, אז הפרוטוקול מאושר. 

 חסר בוועדת הכספים? למה רשום פה שאני   גבי גולן:

 צודק. תתקן את זה, דודי.   רחמים מלול:

. תתקן אותי 58ראש העיר, שנייה, אנחנו בפרוטוקול   :דורון מילברג
 בוועדת כספים. 

 זה פרוטוקול מועצת העיר.   רחמים מלול:

 ... פרוטוקול ועדת כספים.    גבי גולן:

אז זה מאושר.  אני מדבר על פרוטוקול מועצת העיר.  רחמים מלול:
 שאילתא של חנניה.

רגע, אפשר משהו להעיר לפרוטוקול למרות שלא     :חנניה וינברגר
 הייתי? 

 אתה מבקש לתקן פרוטוקול?   רחמים מלול:

 לא, לא, לא.     :חנניה וינברגר

 אבל רק לפרוטוקול, מה?   רחמים מלול:

 כן, כן, מה שכתוב שם.     :חנניה וינברגר

 לא הצעה לסדר?   רחמים מלול:
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לא. אפילו לא שאילתא. בדיון שהיה שם בהקצאות,     :חנניה וינברגר
דונם.  35והעליתי את זה בהזדמנות בוועדת ההקצאות פעם, מדובר על איילון 

  -השאלה אם אי אפשר לפתור את בעית האצטדיון שם. או מאחורי

את זה, זו הצעה לסדר, זה לא תיקון פרוטוקול. בדקנו   רחמים מלול:
 אי אפשר. 

 כן? בשום אופן לא?     :חנניה וינברגר

 לא, לא.   רחמים מלול:

 דונם. 35-בעיות. ה 2כי אז פותרים     :חנניה וינברגר

 ותיקח את הקרקע מהמועצה לשימור אתרים?    רחמים מלול:

והערה שנייה, בקשר לשוק. מה שפה נתקבלה החלטה,     :חנניה וינברגר
 ני. אין פירוט של הרשימות כפי שאתה ציינת בדבריך. היא החלטה עקרו

 איזה שוק?   רחמים מלול:

. אז הרשימה 1970השוק פה עם הבסטות מלפני שנת     :חנניה וינברגר
 הרי לא היתה בפניכם. בתוך הפרוטוקול כתוב. 

 הרשימה נמצאת בלשכה המשפטית.   רחמים מלול:

 אושר במועצה. דבר זה צריך להיות מ    :חנניה וינברגר

..   :דורון מילברג  אנחנו.

דורון, אני גם הבנתי מה שמדובר. מדובר שם שאחר     :חנניה וינברגר
 כך צורפה איזושהי רשימה. הרשימה צריכה... 

 לא צורפה רשימה.   רחמים מלול:

 אני הייתי בישיבה.   :דורון מילברג

 לא, לא צורפה רשימה.   רחמים מלול:

 אני התייחסתי אך ורק לפרוטוקול, ולא מהצדדים.     :חנניה וינברגר

 טוב, תודה.   רחמים מלול:

 

 . 20.2.13מיום  58לאשר פרוטוקול מס' הוחלט פה אחד  :13-59-626מס'  חלטהה

 

עמדת ראש העיר בנושא פסיקת בית המשפט העליון בנושא שאילתא:  : בסעיף 
 המקווה בשד' חן.

 

עמדת ראש העיר בנושא פסיבת בית המשפט העליון בנושא  –שאילתא   א.
 (. 16.2.13המקווה בשד' חן )ח"מ חנניה וינברגר מיום 

 
 :ח"מ חנניה וינברגרשל  השאילתאלהלן 

עור שהגישה המועצה הדתית בנושא פסיקת בית בשבוע שעבר ניתן פסק דין בער
 המשפט המחוזי בתל אביב בנושא המקווה בשד' חן.
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פסק הדין הנ"ל של בית המשפט המחוזי, הכרזת במועצת העירייה כי  כאשר ניתן
עיריית רחובות ואתה לא תערערו על פסיקת בית המשפט המחוזי שקיבלת את 

 עתירת תושבי הסביבה הנ"ל.

מזה ועמדת  –עתה, לאחר פסיקת בית המשפט העליון, התנגדות התושבים 
מהי עמדתך כראש הרשות  –משה, אודה לך מאוד אם תודיעני  –המועצה דתית 

 המקומית, ומה בדעתך לפעול?!

 

 :ח"מ חנניה וינברגרשל  לשאילתא רה"עתשובת להלן 
 במענה למכתבך שבנכון, הריני מתכבד להשיבך כדלקמן:

 עיריית רחובות, כזכור, לא היתה צד לערעור. .1

 הנכבד. עיריית רחובות מכבדת, כתמיד, את פסיקת ביה"מ .2

ה ביהמ"ש על העירייה לפעול, אז שאלתך כיוון שבפסיקתו לא ציי .3
 מתייתרת.

 כל עוד לא חידשה המועצה הדתית את בקשתה, המצב נותר בעינו.  .4

 

 

לגבי השאילתא שלך, חנניה, בעניין פסיקת בית   רחמים מלול:
 המשפט העליון בנושא המקווה. קיבלת תשובה. 

 כן.     :חנניה וינברגר

 זה מספק אותך?   רחמים מלול:

אני חושב שצריך להמשיך ולפתח בדברים משולבים.     :וינברגר חנניה
 אבל קיבלתי תשובה. 

 טוב. אוקיי, תודה.   רחמים מלול:

 

 .3.3.13אישור פרוטוקול ועדת הכספים תאריך  : 1סעיף 

 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים.   רחמים מלול:

 מה שאני מבקש לתקן, שלא הייתי.     :חנניה וינברגר

 בסדר. טוב, זה מאושר.   מלול:רחמים 

 

לאשר פרוטוקול ועדת כספים מתאריך הוחלט פה אחד  :13-59-627מס'  חלטהה
3.3.13 . 

 

אישור בקשת מקדמה לתמיכה לעמותות הפועל מרמורק ומכבי  : 2סעיף 
 שעריים.
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בקשת מקדמה לתמיכה לעמותות הפועל מרקמורק   רחמים מלול:
. אין בעיה. רק מי שמכיר עמותות שרוצות 25%, ומכבי שעריים, זה על פי הנוכל

 מקדמות, אז הוא יכול להגיד לכם, למרות שכתבנו להם את הנקודה הזאת. 

 2אבל היה רצוי לכנס גם את ועדת משנה לגבי     :חנניה וינברגר
 המענקים האלה, כפי שהוועדה המקצועית... 

 לא, זה מאושר, אין צורך.    :גלעד מזרחי

 היה דיון בוועדה המקצועית?     :גרחנניה וינבר

 על מקדמות? לא. זה להקל עליהם.    :גלעד מזרחי

נו, אז אפשר גם בוועדת משנה. אחרת מי צריך את     :חנניה וינברגר
 ועדת משנה? 

 אבל לא לדברים כאלה.   בן ציון שרעבי:

 זה על הרשימה והקריטריון.   רחמים מלול:

 

פה אחד אישור בקשת מקדמה לתמיכה לעמותות  הוחלט :13-59-628מס'  חלטהה
 הפועל מרמורק ומכבי שעריים.

 

 אישור הסכם פיתוח והסכם חכירה לאגודת ספורט מכבי שעריים.  : 3סעיף 

 

חנניה קורש, הסכם פיתוח של מכבי שעריים. אנחנו   רחמים מלול:
 מורידים את זה מסדר היום? 

..    :חנניה קורש  לא.

סביר את זה ונקבל את זה בכפוף לחוות דעת אז ת  רחמים מלול:
 משפטית. בקצרה. 

 2אני מתנצל שאני צרוד. צורפו להם פה רבותיי    :חנניה קורש
הסכמים שהם פועל יוצא של פסק דין שניתן בהסכמה אחרי הליך של גישור, של 
תביעה שהגישה בשעתו מכבי שעריים כנגד עיריית רחובות. אותו נספח מהסכם 

בעניין של מגרש מכבי. עבר הליך של בית משפט, בית משפט מינה  1993של שנת 
מגרש, את השופט סטרשנוב. מצורף פה בפניכם פסק הדין. מה שמצורף פה זה 

 הסכם הגישור שקיבל פסק דין בהסכמה.

שני ההסכמים שישנם, זה אחד הסכם פיתוח והשני הסכם חכירה. הסכם הפיתוח 
שעריים לפתח את מגרש האימונים, שהוא הוא פועל יוצא שמאפשרים למכבי 

שנים. ולאחר מכן  3צמוד למגרש של מכבי שעריים דה היום, למשך כמדומני 
שנים כמה שעולה מהנוהל של הקצאות קרקע. שאלות? אין  24-הסכם חכירה ל

 שאלות. תעלה את זה להצבעה. 

אני חושב שסדר הדיון הוא לא מתאים לנו. מכיוון   עו"ד עוזי סלנט:
 אני לא מבין על מה מדובר. אני קראתי את החומר, אני לא מבין על מה מדובר. ש

 אז אני אסביר לך על מה מדובר.   רחמים מלול:

רק דקה אחת. אני חושב שצריך לעניין הזה לצרף   עו"ד עוזי סלנט:
. אני -איזשהו נייר שבא ומסביר את התהליך מה כן ומה לא. למשל מה היה בשנת

,                ₪ 200,000-וגם סימנתי. אני לא יודעת מאיפה נולדו ה עברתי על הכל
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דולר. אבל אדוני ראש העיר, כשרוצים לדון בעניין הזה, אפשר  300,000-וה
 להעביר הכל. לא כתוב. 

 מה לא כתוב?   רחמים מלול:

אדוני יקרא מה שכתוב. לא כתוב כלום. כתוב 'הסכם   עו"ד עוזי סלנט:
 יזה מגרש? איפה נמצא המגרש הזה בכלל? פיתוח'. על א

 כתוב הכל.   רחמים מלול:

 לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 יש שם גוש, חלקה.   רחמים מלול:

 כן, למה לא לשלוח תשריט.   עו"ד עוזי סלנט:

 דנו בזה כבר באוגוסט. זה דיון נוסף.   עו"ד יניב מרקוביץ:

  זה הסוף של הליך ההקצאה, חברים.   :חנניה קורש

חברים, אני חושב שיהיה יותר מכובד. אני לא אתנגד   עו"ד עוזי סלנט:
 לאשר את זה, אני אומר את זה מראש. 

 אתה לא יכול להתנגד לפסיקה של בית משפט.   רחמים מלול:

 יש אישור מועצה למה?   עו"ד עוזי סלנט:

   -כל ההליך הזה כבר עבר פה אישור   :חנניה קורש

 ברים, אז למה להעביר את זה עוד פעם? ח  עו"ד עוזי סלנט:

 כי אתה חייב את ההסכם לאישור מועצה.    :חנניה קורש

אבל הסיפור סיפרנו אותו בישיבה בחודש אוגוסט.   רחמים מלול:
שהיה דיון בבית משפט. מכבי שעריים תבעו את עיריית רחובות על הקצאה 

'. והעירי1992שאושרה להם בשנת  יה לא... את זה. הם , עם פיתוח המגרש וכו
תבעו אותנו, בית המשפט נטה לטובתם. ביקשנו גישור. בית המשפט מינה את 
השופט סטרשנוב לגישור. והוא הגיע למסקנה שאחר כך קיבלה תוקף של בית 

 המשפט, שמגיע להם המגרש. 

 נכון, נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 ימונים. אז על יד המגרש הקיים הקצינו להם מגרש א  רחמים מלול:

 אני רואה את זה.   עו"ד עוזי סלנט:

שהם תבעו, הגענו לפשרה בסך  ₪מיליון  2ובמקום   רחמים מלול:
 . ₪ 200,000הכל על 

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 זה הכל. וזה ישמש אותם כמגרש אימונים.   רחמים מלול:

מה שאני רציתי לומר, מה שאני רוצה לומר, שיש   עו"ד עוזי סלנט:
שא כזה, בכל זאת עניין לא פשוט, לצרף נייר אחד, עמוד שמסביר ביום זה וזה נו

היה ככה וככה, סוכם ככה וככה, מדובר על מגרש, הנה התשריט, הנה מקום, וזה 
 ההכל. כל מי שקורא, יודע על מה מדובר. זה הכל. 

כיוון שההחלטה שאנחנו מקבלים היא כפופה למכתב   רחמים מלול:
צת המשפטית, אז מיכל תצרף מכתב משלה, עם חוות דעת נלווה של היוע

 משפטית, ובאותו מכתב מיכל בבקשה, תכתבי את הרקע. 

 עם התשריט.   עו"ד עוזי סלנט:
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והעתק לחברי מועצת העיר. ואנחנו נאשר את זה   רחמים מלול:
 בכפוף. חברים, יש לנו נושא שהוא לא על סדר היום. 

 ל. מכבי שעריים הרי לא קיימת. רציתי לשאו    :חנניה וינברגר

 מה לא קיימת? בני שעריים. מכבי בני שעריים.   רחמים מלול:

 יפה. אז איך עושים הקצאה לגוף לא קיים?    :חנניה וינברגר

 זה סמנטיקה.   רחמים מלול:

..     :חנניה וינברגר  מה זה סמנטיקה?.

  צירפו מכתב שאומר שהם נכנסו זה וזה.    :ניר-לואיס בר

 מה הם?   רחמים מלול:

הם צירפו מכתב, ואתה גם ראית, זה גם היה פה, שהם     :ניר-לואיס בר
 צירפו את המכתב הזה. היה מסמך נלווה, אפשר למצוא את זה. 

אם אני לא טועה, אפילו בפרוטוקול האחרון, יש תיקון     :חנניה וינברגר
 סוף החודש.  בהקצאה בגלל תאריך, שזה לא היה בתחילת החודש, אלא

..    :גלעד מזרחי  אבל חנניה, פה גם במכתב.

,     :חנניה וינברגר רגע, רגע, רגע. סבלנות טיפה. העמותה הזאת מזמן
בגלל ניהול לא תקין. אחר כך הקימו את בני מכבי. צדקת. ואז חיכינו שנתיים, 
 ולא אמרנו רציפות. זאת היתה העמדה המשפטית. מדוע? כי אם זה נקרא עמותה

 חדשה, הכל חל עליהם. 

  -בואו נסכם. אם חנניה צודק, מיכל וחנניה קורש  רחמים מלול:

 אני אענה רחמים.    :חנניה קורש

 אז ההסכם צריך להיות על שם מכבי בני שעריים.   רחמים מלול:

, רחמים, כתוב מפורשות. "התובעת תהא 7בסעיף    :חנניה קורש
רה לתועלת הציבור או לעמותה רשאית לשנות את אופי התאגדותה לחב

שמטרותיו הפעלת אגודת ספורט... או להסב את זכויותיה מכוח הסכם זה ומכוח 
הסכם הפיתוח והחכירה שייחתמו עמה בעתיד, וכן מכוח הסכם פינוי מתחם 

. אז מכוח זה, מכוח הסעיף הזה למעשה הם הצליחו לשנות 13.6.93-מכבי מיום ה
 קול, חנניה, שים לב, בכתב יד. את השם. ומצורף פה גם פרוטו

חנניה, עשה לי טובה. אני, כשאני מקבל חומר, אני     :חנניה וינברגר
 לומד אותו. 

 הוא פה, חנניה, מצורף.    :חנניה קורש

אז אני מכיר מה שכתוב שם. מה שהיום גם ביקשתי     :חנניה וינברגר
ה של מכבי, או חומר, ואני מצטער להגיד לך שמה שיש זה ההיסטוריה החדש

יותר נכון בני מכבי. אצלך בתיק אין שם את המכבי שעריים הישנה. כל התיק 
הזה נעלם ואני מעיד שהיה, גם בלשכה המשפטית, וגם אצלך, כתוצאה מטיפולים 

 שאני ביררתי בקדנציה הקודמת. 

אז לכן, אי אפשר, אם אנחנו מנענו כל מיני דברים מבחינה משפטית, מה שהיה 
 שות פה, לכתוב במקום מכבי שעריים, בני מכבי. לע צריך

אני מקבל את ההערה. היועצת המשפטית מכינה   רחמים מלול:
 מסמך. אם אתה צודק. זה יתוקן. 
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עכשיו שאלות לגופו של עניין. פה יש שינוי, בדרך כלל     :חנניה וינברגר
חייב ההסכמים האלה זה תמורת שקל אחד. משהו קטן, אבל השאלה אם זה לא י

פלוס מע"מ. האם יצטרכו מבחינה  ₪ 18-את העירייה. פה שינו את זה ל
 פורמלית... איזשהו חשבון על זה? מילא שקל, אז כולם מבינים, מתנה. 

חנניה, הנוהל מדבר על הקצאות קרקע ומבנים ללא    :חנניה קורש
 תמונה או בתמורה סמלית. זו תמורה סמלית, חנניה. 

 ל זאת הפעםן הראשונה שמופיע סכום אחר. אב    :חנניה וינברגר

 . ₪ 18נעשה איתם הסכם על    :חנניה קורש

 אוקיי, קיבלתי תשובה.     :חנניה וינברגר

 . ₪ 18נוריד להם בתמיכות ובמענקים   עו"ד יניב מרקוביץ:

 . ₪ 1. תשאיר 17    :ניר-לואיס בר

 מה שאני מציע, באיזה מקום יוקם?     :חנניה וינברגר

 ליד המגרש הקיים.   מים מלול:רח

 הראיתי לך את המפה.     :ניר-לואיס בר

 מתי תוגשנה התכניות?     :חנניה וינברגר

 יש פה הסכם פיתוח, חנניה.    :חנניה קורש

 זה תלוי בהם, לא בי.   רחמים מלול:

. שלא תהיינה בעיות עם השכנים, מבחינת     :חנניה וינברגר אם אפשר..
דברים. למנוע מה שצפוי להיות... מבחינת תקציב, מדובר רעש, כל מיני 

 שהתקציב הוא כולו של היזם. 

 של העירייה.  ₪ 200,000  רחמים מלול:

 שנתיים, לא? -אלה ניתנו לפני שנה    :חנניה וינברגר

 עוד לא ניתנו. זה לפי פסק הדין.   רחמים מלול:

 רגע, זה עוד לא שולם להם?     :חנניה וינברגר

 לא, עדיין לא.   ים מלול:רחמ

 אוקיי.     :חנניה וינברגר

 בסדר?   רחמים מלול:

 כן.     :חנניה וינברגר

 תודה רבה.   רחמים מלול:

 ראש העיר, תעלה את זה להצבעה.    :חנניה קורש

אוקיי, אז מי בעד אישור ההסכם? גם הפיתוח וגם   רחמים מלול:
 ההקצאה. תודה רבה, פה אחד. 

 

הסכם פיתוח והסכם חכירה לאשר הוחלט פה אחד  :13-59-629 מס' חלטהה
 לאגודת ספורט מכבי שעריים.
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 18.2.13, מתאריך 18אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  : 5סעיף 
 .)מחוץ לסדר היום(

 

חברים, אני רוצה ברשותכם להעלות נושא שהוא לא   רחמים מלול:
 שכב חולה בבית.  הופיע על סדר היום, וזה משום שחנניה

 חנניה קורש.    :חנניה קורש

חנניה קורש. חס ושלום, לא וינברגר. חנניה וינברגר   רחמים מלול:
תמיד בריא. לכן הוא המציא לי את הפרוטוקול רק אתמול בבוקר או היום 
בבוקר. אני אגיד לכם מדוע אני מבקש להעלות את זה, למרות שזה לא על סדר 

 הסכמתכם לפחות לדון בזה. היום, ואני מבקש את 

ההקצאה פה מיועדת להקמת מרכז קהילתי תרבותי רוחני, לזכרם של ששת 
הנספים בשריפה הגדולה בדיוק לפני שנה, מחר זה יום האזכרה השנתי של 
חמשת ילדי משפחת שעאר ואביהם גיא זכרונם לברכה, שנשרפו חיים באסון 

 הנורא שהיה לפני שנה. 

א, אמא מיוחדת בעלת תעצומות נפש בלתי רגילות, היא והמשפחה, במיוחד האמ
ביקשה להנציח את זכרם בעזרת איזשהו מרכז גם שיטפל בנוער שזקוק לטיפול, 

 פעילות של תרבות, וגם יכלול בית מדרש ובית כנסת. 

תראו, לכאורה העירייה היתה צריכה ליזום דבר כזה ולהקים מרכז הנצחה כזה, 
יח. אבל אנחנו לא עשינו את זה. אז קמה עמותה, כי זה אסון שחייבים להנצ
קיבלה הקצאה לבנות בית כנסת בלבד על גג גן  2006עמותת עץ חיים, שבשנת 

מסיבות כאלה מ"ר.  120ילדים ברח' יהודה הלוי פינת ישעיהו. הגג, גודלו בסה"כ 
ואחרות העמותה לא מימשה את ההקצאה, כי זה גם מגביל מבחינת זמני 

. -יוליהעבודה, רק  '  אוגוסט וכו

עכשיו כשהמשפחה ביקשה להקים את המרכז הזה לזכר הילדים והאבא, אז היא 
פנתה לעמותה, והעמותה ביקשה לשנות את ההקצאה לאותו מגרש אבל בצורה 
אחרת, צורה שתוצג בפניכם על ידי חנניה קורש או על ידי. תראה להם את 

ה לדיון. אז אם יש הסכמה, התשריט. אני מבקש קודם כל הסכמה להעלות את ז
אחר כך לגופו של עניין, בבקשה. אני הייתי רוצה מאוד לבקש את הבשורה הזאת 

בשמכם למשפחה מחר בעצרת, שכולם מוזמנים אליה. עלייה לבית העלמין             
. בבקשה, חנניה 18:00-17:30והעצרת במגרש הספורט בנג'רה בשעה  15:00-ב

 קורש. 

כפי שאמר ראש העיר, לעמותת עץ חיים, אני אעשה    :חנניה קורש
 -את זה בקצרה, הוקצתה קרקע ב

 . 2006  רחמים מלול:

יהודה הלוי -, נכון. בפינת הרחובות ישעיהו2006-ב   :חנניה קורש
בשעריים. ההקצאה אז דיברה על גג מבנה גן ילדים. אם חלק מכם זוכרים, כבר 

של הקצאות על גגות של גני ילדים,  בישיבת המועצה הקודמת, אמרתי שבעניין
אני באופן אישי חושב שגם אני באופן אישי נכשלתי. היתה פה הסתכלות נכסית 

 איך אנחנו חוסכים קרקע. אבל לא היתה פה הסתכלות תכנונית. 

מקרים בוועדה, כשהקצינו קרקע על גגות של גני ילדים, כשבאו  3-4-כי לפחות ב
סד שרוצים לבנות על גן הילדים, התברר שאי לתכנן באופן מעשי את אותו מו

מ"ר שום מוסד, קל וחומר לא בית כנסת. כי אתה צריך  120אפשר לתכנן על 
מעלית, ואתה צריך ממ"ד ואתה צריך מדרגות מכאן ומדרגות מהצד השני. רוצה 
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מ"ר אי אפשר להקצות גג של מבנה לטובת מבנה נוסף  200-לומר שבפחות מ
 עליו. 

, וגן הילדים  הזה, הוא דוגמא לאחד מגני הילדים שאני אומר גם באופן אישי
אנחנו נכשלנו בתפיסה. ואנחנו עכשיו בוועדה להקצאות קרקע משנים את 

 התפיסה שלנו, לאור הניסיון שהצטבר. 

בהמשך לדברים שאמר ראש העיר, העמותה פנתה לעיריית רחובות, בבקשה 
מ"ר,  750-גדול יותר בשטח של כלהקצות לה באותה חלקה, על שטח פנוי, שטח 

כי מבקש לבנות שם מוסד דתי גדול, בית מדרש, מקום לחינוך של ילדים. 
 והוועדה להקצאת קרקע אישרה את ההקצאה. 

אני חייב לומר ברשותכם, שהנושא הובא בפני ועדת המשנה שזו ועדה של נבחרי 
מקצועית. ציבור, וועדת המשנה דחתה ברוב קולות את ההמלצה של הוועדה ה

ובין היתר, אחת הטענות שנטענו שם, זה שיש בשכונת שעריים בתי כנסת 
מרובים, והטילו עליי לכתוב תזכיר לגבי מצב של בתי הכנסת בשעריים, על מנת 

 שהצורך האקטואלי הזה ייבחן שוב או עניינית. חילקתם להם את החומר? 

 כן, כן.     :חנניה וינברגר

ברשותכם, למרות שכבר אמרתי את הדברים  ואני רוצה   :חנניה קורש
בישיבת הנהלה, רוצה ברשותכם להפנות אתכם לתזכיר שאני כתבתי. אני כבן 
שכונת שעריים מכירים את הסוגייה הזאת לפניי ולפנים. אני אוותר על המבוא, 

בתי הכנסת בשכונת שעריים כיום. שכונת  –אבל תסתכלו במקום שכתבתי 
נפש. כפי שידוע לכם, מרבית האנשים שם אנשים  10,000-שעריים מונה בערך כ

 מסורתיים דתיים, והצורך במוסדות דת הוא צורך ניכר. 

על כל פנים, כשפילחתי את מוסדות בתי הכנסת בשכונת שעריים, התוצאה 
: בתי כנסת ציבוריים, דהיינו שהם 2-מובאת פה לפניכם. וחילקתי את זה ל

בנוסח יהודי תימן. זה בית המרכזי משכן  2, 4בנויים על קרקע ציבורית. ישנם 
ה, זה לא יד לאחים, זה יד לשבים  יוסף, שנבנה על יד תקוותנו. ואני טעיתי פ

 ברח' שוסיוב. בנוסף, יש בית כנסת בנוסח יהדות בוכרה, בעצם זה לא בנוסח. 

אוקיי, חנניה, הם קוראים את זה. אנחנו נתחיל לקרוא   רחמים מלול:
 בת? את כל מה שכת

 אוקיי.    :חנניה קורש

אם יהיו שאלות, תענה להם. אבל מדובר פה לא בבית   רחמים מלול:
 כנסת פרופר. מדובר פה במרכז קהילתי. 

 בית מדרש.    :חנניה קורש

והדברים לא הוסברו לחברי ועדת המשנה. היום   רחמים מלול:
עמדתם, אני  בהנהלה, אחרי שהסברנו להם בפרוטרוט, אני חושב שהם שינו את

 חושב. לא בטוח. 

 בבקשה, אם יש עוד שאלות אחרי הדברים האלה.    :חנניה קורש

 בבקשה, חברים.   רחמים מלול:

חנניה, לשאלה שלך רק לגבי ריבוי בתי הכנסת    :חנניה קורש
בתי כנסת שבנויים על קרקע פרטית, ולא קרקע ציבורית.  27-בשעריים, מדובר ב

 זה רק לידיעה. 

יש בהם ימעט מאוד מתפללים, כלומר כי הם קטנים,   ם מלול:רחמי
 . פתחו את זה בתוך הבתים הפרטיים שלהם. 10-15
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 שטיבלך.     :חנניה וינברגר

 שטיבלך כזה, כן. יש שאלות, חברים?  רחמים מלול:

 לי יש שאלה.   עו"ד עוזי סלנט:

 כן, בבקשה, עוזי.   רחמים מלול:

ן שזה מאוד חשוב שייבנו את הפרויקט הזה. אני מבי  עו"ד עוזי סלנט:
 ..  השאלה, מאיפה יש להם את המימון לבנות? נעשה הקצאה ואחר כך.

אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מרגש, שסיפר אותו   רחמים מלול:
עודד עמרם, שהאמא הזאת היקרה, אתה צריך להכיר אותה, לראות מה זו אישה 

הילדים  5הביטוח שהיא תקבל עבור  גדולה וחזקה. היא אמרה את כל כספי
 שנהרגו, היא תקדיש לצורך המרכז הזה. 

  -אוקיי, אבל זה עדיין לא  עו"ד עוזי סלנט:

נכבדים עשירים שהבטיחו שם  2וחוץ מזה, יש עוד   רחמים מלול:
 תרומות רציניות. 

 בסכום ניכר.    :חנניה קורש

והל. אם לא יתחילו והיה ואם תוך כדי... נלך על פי הנ  רחמים מלול:
לממש את זה, אז אתם יודעים שכבר עמותה מסוימת נדרשה להחזיר את 

 ההקצאה, וגם כאן זה יקרה. 

 על פי הנוהל.    :חנניה קורש

שאלה טובה שאלת. אני מעמידה את זה להצבעה. מי   רחמים מלול:
 בעד? כמה יש, דודי? 

 . 14   דודי אשכנזי:

 ? אין נגד. מי נמנע? בעד. מי נגד 14  רחמים מלול:

 . 3   דודי אשכנזי:

 נמנעים. תודה רבה. חג שמח.  3  רחמים מלול:

 

פרוטוקול נמנעים( לאשר  3בעד,  14קולות ) הוחלט ברוב :13-59-630מס'  חלטהה
 .18.2.13, מתאריך 18הוועדה להקצאת קרקע מס' 
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