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 עיריית רחובות

 19ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 00:19בשעה  2010/1/6 עתש" טבתב כ', רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

, סגן ראש העיר – ח"מ זוהר בלוםראש העיר, –רחמים מלול  :משתתפים

ח"מ ד"ר מרה קנבל, ח"מ שוקי קרומר, ח"מ  ,ח"מ מנחם קליין

"מ אבנר אקוע, ח"מ פנחס הומינר, ח"מ שי ניר, ח-לואיס בר

עוזי סלנט, ח"מ חנניה וינברגר, ח"מ שאול עו"ד קזיוף, ח"מ 

יניב עו"ד ציון שרעבי, ח"מ אמיר ירון, ח"מ -ליבי, ח"מ בן

פים זאיקה, ח"מ מרקוביץ, ח"מ הרצל טובלי, ח"מ אינג' י

 מתן דיל. עו"ד 

 

גזברית  -לה ליבי , דניאיועצת משפטית -מיכל דגן עו"ד  :נוכחים

מהנדס העירייה, חנניה  -ישראל בן ישראל אדר' העירייה, 

רל"ש ראש  -ממונה ביטוחים ונכסים, דודי אשכנזי  -קורש 

מ"מ  –מבקר העירייה, חיים מוסקונה  –, נחום איזנר העיר

  העירייה.מנכ"ל 

   

  .ארי-ח"מ שמשון צור, ח"מ גלעד מזרחי, ח"מ גיורא בן :חסרים
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 ום:סדר הי
 על סדר היום: .1

 .4.11.09מיום  17ישיבת מועצה מס' אישור פרוטוקול  .א
 .29.11.09מיום  18אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  .ב

 שאילתות: .2

דמי חבר של העירייה למרכז שלטון מקומי  –שאילתא  .א
 .(29.10.09)ח"מ חנניה וינברגר מיום 

 הצעות לסדר: .3

ין ביטול דו"חות חנייה שניתנו בג –הצעה לסדר  .א
מדיניות פסולה ומפלה )ח"מ חנניה וינברגר מיום 

29.11.09. ) 
מינוי סגן וממלא מקום ראש העירייה  –הצעה לסדר  .ב

סגני ראש העירייה )ח"מ חנניה וינברגר  2ומינוי 
28.12.09. ) 

 מינוי סגני ראש העיר: .4

מינוי ח"מ בן ציון שרעבי לסגן ממלא מקום לראש  .א
ויות המקומיות לחוק הרש 14העיר, בשכר, לפי סעיף 

 )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.
מינוי ח"מ אבנר אקוע לסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף  .ב

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  15
 וסגניו וכהונתם(.

אישור האצלת סמכויות לסגני ראש העיר בן ציון  .ג
שרעבי ואבנר אקוע כדלקמן: בן ציון שרעבי ישמש 

סים ולשם כך יואצלו לו סמכויות כמחזיק תיק המי
ראש העיר ותפקידיו בתחום זה. אבנר אקוע ישמש 
כמחזיק תיק התחזוקה ולשם כך יואצלו לו סמכויות 

 ראש העיר ותפקידיו בתחום זה. 

 חילופי גברי יו"ר ועדת כספים. .5

 חילופי גברי יו"ר ועדת קליטה. .6

 חילופי גברי יו"ר ועדת משנה להקצאת קרקע. .7

 .2010תוקף היתר אשראי לעיריית רחובות תקציב  אישור הארכת .8

 .8.12.09אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום  .9

נוהל העברת פרוטוקולים של ישיבות המועצה לתיבות הדואר  .10
לתוספת השנייה לפקודת  11האלקטרוניות של חברי המועצה )פרק 

 ות(.העירי

ור לדודי אשכנזי לרחובות ואיש 120-אישור פתיחת תקציב אירועי חגיגות ה .11
 כמורשה חתימה על הזמנות טובין.

בהחלטת ועדת  2אישור סעיף  –בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל  .12
. העירייה מבקשת מה.ל.ר החברה 18.10.09משנה להתנגדויות מתאריך 

לפיתוח רחובות בע"מ לארגן, לנהל ולפקח על עבודות התכנון והביצוע של 
י ישראל, מכספי התמורה )להלן: השירותים(. בית מורשת יהודי תימן ושבט

כאמור, השירותים יינתנו לעירייה כנגד תשלום התקורה הנהוגה מכוח 
 בין העירייה לה.ל.ר. 3.6.01הסכם העקרונות מיום 

 .3.1.10אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .13

 בחירת ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.  .14
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 החלטות המועצה
 2010/1/06 מיום 19ת מועצה מן המניין מס' ישיב

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  
כפוף לתיקונים שתוקנו במהלך  4.11.09מיום  17מס' 

 הישיבה. 

 :10-19-225מס'  החלטה

 
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 

כפוף לתיקונים שתוקנו  29.11.09מיום  18מס' 
 ה. במהלך הישיב

 :10-19-226מס'  החלטה

מחליטים פה אחד להעביר את הדיון בהצעתו לסדר  
של מר חנניה וינברגר בנושא ביטול דו"חות חנייה 

 לדיון בוועדת התחבורה. 

 :10-19-227מס'  החלטה

ח"מ חנניה וינברגר משך את הצעתו לסדר בנוגע  
 למינוי סגני עירייה. 

 :10-19-228מס'  החלטה

מינוי ח"מ בן נמנע( לאשר  1רוב קולות )מחליטים ב 
ציון שרעבי לסגן ממלא מקום לראש העיר בשכר לפי 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  14סעיף 
  .הרשות וסגניו וכהונתם(

 :10-19-229מס'  החלטה

נמנעים( לאשר מינוי ח"מ  2מחליטים ברוב קולות ) 
לחוק  15אבנר אקוע לסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף 

הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
 וכהונתם(.

 :10-19-230מס'  החלטה

בעד( חילופי גברי בוועדת  14מחליטים ברוב קולות ) 
רה"ע רחמים מלול, מ"מ יו"ר  –כספים כדלקמן: יו"ר 

 ח"מ פנחס הומינר.  –

 :10-19-231מס'  החלטה

בוועדת בעד( חילופי גברי  14מחליטים ברוב קולות ) 
 ח"מ יפים זאיקה. –קליטה כדלקמן: יו"ר 

 :10-19-232מס'  החלטה

מתנגד( חילופי גברי בוועדת  1מחליטים ברוב קולות ) 
ח"מ פנחס  –משנה להקצאת קרקע כדלקמן: יו"ר 

ח"מ גיורא בן  –הומינר, חבר במקום רחמים מלול 
 ארי. 

 :10-19-233מס'  החלטה

לאשר מסגרת אשראי  בעד( 14מחליטים ברוב קולות ) 
-לפי תקציב מאושר ל 2010לעיריית רחובות לשנת 

 עפ"י הפירוט להלן: 2009

 ₪ 15,000,000 . בנק הפועלים 1
   ₪ 100,000 . בל"ל 2
  ₪ 100,000 . דיסקונט3
  ₪ 100,000 . בינלאומי 4
  ₪ 290,000 . איגוד 5
  ₪ 2,000,000 . מזרחי 6
  ₪ 7,500,000 . אוצר החייל 7
  ₪ 5,300,000 קסיה . ד8

 :10-19-234מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2010/1/06 מיום 19ת מועצה מן המניין מס' ישיב

 

30                    סה"כ ,390,000 ₪  

כמו כן מאשרים עדכון מסגרת אשראי עפ"י אישורי 
 משרד הפנים ומשכון הכנסות עצמיות בהתאם. 

מחליטים פה אחד לדחות את אישור פרוטוקול  
 הוועדה החקלאית לישיבת המועצה הבאה. 

 :10-19-235מס'  החלטה

-מחליטים פה אחד לאשר פתיחת תקציב חגיגות ה 
לרחובות ואישור לדודי אשכנזי כמורשה חתימה  120

 על הזמנות טובין. 

 :10-19-236מס'  החלטה

בהחלטת ועדת  2מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
בעניין בית  18.10.09משנה להתנגדויות מתאריך 

ייה מורשת יהודי תימן ושבטי ישרא. כמו כן העיר
מבקשת מה.ל.ר בע,מ לארגן, לנהל ולפקח על עבודות 
התכנון והביצוע של בית מורשת יהודי תימן ושבטי 
ישראל מכספי התמורה. השירותים יינתנו לעירייה 
כנגד תשלום התקורה הנהוגה מכוח הסכם העקרונות 

 בין העירייה לה.ל.ר.  3.6.01מיום 

 :10-19-237מס'  החלטה

שר פרוטוקול ועדת כספים מחליטים פה אחד לא 
 .3.1.10מיום 

 :10-19-238מס'  החלטה

מחליטים פה אחד תיקון טעות סופר בהחלטה  
כך שייכתב  12.8.09מיום  13מישיבת מועצה מס' 

דלקמן: לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל 
בע"מ לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים 

פרויקט כאמור . יובהר כי לכל 2006-2010לשנים 
 ייפתח חשבון בנק בנפרד.  

 :10-19-239מס'  החלטה

מתנגד(  בחירת ועדת  1מחליטים ברוב קולות ) 
 –מכרזים לבחירת עובדים בכירים כדלקמן: יו"ר 

-לואיס בר –רה"ע רחמים מלול, נציג הקואליציה 
 מנחם קליין.  –ניר, נציג האופוזיציה 

 :10-19-240מס'  החלטה
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ראשית, הודענו אמנם לחברים בטלפון, אבל אני אודיע   לול:רחמים מ
 19:00זאת שנית, ישיבת המועצה שלא מן המניין שהיתה אמורה להתקיים בשעה 

לא תתקיים, ואני מודה לידידי מנחם קליין על כך שהוא הבין את אי הנעימות 
גיש שכרוכה בישיבה הזאת שהיתה אמורה להתקיים. אני מודה לו על נכונותו לה

לי את המכתב שמייתר למעשה את אותה ישיבה. ואני מאוד מקווה שבעתיד גם 
תודה רבה, מנחם, אני מאוד  יב שולחן ההנהלה והקואליציה.נראה את מנחם סב

 מעריך את זה. 

 אפשר לשאול משהו?     :חנניה וינברגר

 בקשר?   רחמים מלול:

 בקשר לישיבה.     :חנניה וינברגר

 מן המניין?  שלא  רחמים מלול:

  איזו ישיבה עכשיו מתנהלת?    :חנניה וינברגר

 ישיבה שלא מן המניין, אני מודיע שהיא התבטלה.   רחמים מלול:

 אז יש לי שאלה.     :חנניה וינברגר

 בבקשה.   רחמים מלול:

והשאלה מופנית ליועצת המשפטית, ואולי קודם מותר     :חנניה וינברגר
 -שלנו, חבר מועצה שמשון צור להיות קצת בני אדם, חבר

 רגע. ידידי, יש לי סדר יום.   רחמים מלול:

 יש לך, אז למה לא פתחת.     :חנניה וינברגר

יש לי סדר יום, ושמשון צור מופיע כאן, אז אל תיתן   רחמים מלול:
 לי מוסר. 

 -אני אתן. מה שמופיע בסדר היום שלי    :חנניה וינברגר

 י עוד לא פתחתי את ישיבת המועצה. חנניה, אנ  רחמים מלול:

 לא פתחת?     :חנניה וינברגר

 -לא. אני הודעתי שישיבת  רחמים מלול:

 -תראה, אני לא תושב    :חנניה וינברגר

 הודעתי שישיבת המועצה שלא מן המניין מבוטלת.   רחמים מלול:

 סלח לי, סלח לי.     :חנניה וינברגר

ת ישיבת המועצה מן המניין, ויש ועכשיו אני פותח א  רחמים מלול:
 לי דברים לומר לפני כן. 

אני רוצה לשאול בקשר לישיבה שלא מן המניין     :חנניה וינברגר
 שבוטלה. 

 אוקיי, רק על זה.   רחמים מלול:

שעות קודם לכן  4בזמן.  הההזמנה הגיעבבקשה.     :חנניה וינברגר
דברים: א'  2ת דעת משפטית אני מבקש לדעת חוומודיעים בטלפון ללא הנמקה. 

 4האם אפשר לבטל באופן עצמאי, גם אם זה ראש העיר, ישיבה שזומנה כדין,  -
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, האם אפשר 19:30-למאחר שישיבה מן המניין זומנה כדין  –שעות קודם לכן? ב' 
 .19:00-להתחיל אותה ב

 -לכל חברי המועצהטוב, ראשית, טלפנו   רחמים מלול:

 , אני לא הכחשתי את זה. נכון    :חנניה וינברגר

 ושאלו להסכמתם.   רחמים מלול:

 לא. אני לא הסכמתי. אני קיבלתי הודעה.     :חנניה וינברגר

 -אם לא הסכמת  רחמים מלול:

 אני מבקש לקיים את הישיבה שלא מן המניין.     :חנניה וינברגר

-את הישיבה מן המניין ב ייםאם לא הסכמת, אז נק  רחמים מלול:
19:30 . 

 אין בעיה.     :חנניה וינברגר

 אם זו הדרך, בבקשה.   רחמים מלול:

אני מבקש להיפך, לקבל גם חוות דעת משפטית     :חנניה וינברגר
שעות קודם הזמן, לבטל ישיבה חוקית  4כתובה, האם אפשר בהודעה של 

 שהוזמנה כדת וכדין. 

, אדוני ראש כנראה שיש חברי מועצה סוג א' וסוג ב'  עו"ד עוזי סלנט:
 העיר. אני לא קיבלתי בכלל טלפון. 

 אז אתה עכשיו שלא מן המניין.     :חנניה וינברגר

 אני חבר מועצה שלא מן המניין.   עו"ד עוזי סלנט:

מן המניין.  19:30-חנניה, אנחנו נתחיל את הישיבה ב  רחמים מלול:
 -וד רבע שעהדקות או ע 10אם עד כדי כך אתה מדקדק איתנו דקדוקים של עוד 

לא, אני רציתי להודות לקליין שביטלו ואנחנו הרווחנו     :חנניה וינברגר
 חצי שעה. 

אבל תגיד לי, מהו ההיגיון בקיום אני כבר הודיתי לו.   רחמים מלול:
אתה רוצה שבכל זאת אותה ישיבה, אחרי שקיבלתי מכתב שמייתר את הישיבה? 

 נקיים את הישיבה? 

 ברי המועצה לא קיבלו את המכתב.ח    :חנניה וינברגר

 , אני ממתין. 19:30-אז אנחנו נתחיל ב  רחמים מלול:

מצוין, אבל אני לא מוותר על חוות הדעת המשפטית     :חנניה וינברגר
 שביקשתי. 

 בבקשה, מיכל.   רחמים מלול:

 מי היה אמור לצלצל ולהודיע?   עו"ד עוזי סלנט:

 רו לך הודעות. מהלשכה התקשרו והשאי  רחמים מלול:

 לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 מיכל רוצה לענות. השאירו לך הודעות, אנא תבדוק.   רחמים מלול:
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ם. אמיר כב' היו"ר, אני ביקשתי שיביאו גם רמקולי    :חנניה וינברגר
ירון, לא בפעם הראשונה, רוצה לומר כמה מילים, לא שומעים את זה פה בקצה. 

 ל חזק, אבל חברי המועצה האחרים לא. מילא, אני התברכתי באיזה קו

ישיבות, הראשונה שלא מן  2-חברי המועצה זומנו ל  :מיכל דגןעו"ד 
המניין, ומיד אחריה באופן עוקב ישיבה מן המניין. הישיבה הראשונה שלא מן 

יומה. חל שינוי בנסיבות ולא היה בה עוד המניין התייתרה, אין שום עילה לק
באופן פורמלי, ולהמתין ולהביא לביטול זמנם אולי צורך. אפשר אמנם לדקדק 

. כדי למנוע את זה וכדי לייעל, ההנחה היתה שאף 19:30של חברי המועצה עד 
 אחד לא יתנגד להקדים בחצי ולסיים. 

היו אומרים סיבה, ואת כי לא ידענו סיבה. אילו     :חנניה וינברגר
 -שומעת חבר מועצה סלנט לא קיבל הודעה

 אין יותר ישיבה שלא מן המניין, נגמר.   :דגןמיכל עו"ד 

אז בבקשה, קצת לתקן את הנוהל. בבקשה, מבחינתי     :חנניה וינברגר
 . 19:00-אין הסתייגות ל

 דקות.  10כבר. בואו נדבר על מזג האוויר  19:20  רחמים מלול:

מה שאפשר לעשות, יושבים כאן חברי מועצה, אפשר   עו"ד עוזי סלנט:
 האנשים. לשאול את 

 בבקשה?   רחמים מלול:

הרי חברי המועצה יושבים כאן, אפשר לשאול אותם,   עו"ד עוזי סלנט:
 . 19:00-אם אפשר להקדים את הישיבה ל

 אין בעיה, אין בעיה.     :חנניה וינברגר

 -ברגע שחבר מועצה אחד מתנגד  רחמים מלול:

 אבל אף אחד לא מתנגד.   עו"ד עוזי סלנט:

 חנניה מתנגד.   רחמים מלול:

 הוא כבר לא מתנגד.   עו"ד עוזי סלנט:

 אמרתי, אני לא מתנגד. קיבלתי הסבר.     :חנניה וינברגר

טוב, תודה רבה. נתחיל את ישיבת המועצה שלא מן   רחמים מלול:
ראשית חברים, אני רוצה , סליחה, מן המניין. 19:20המניין, למרות שהשעה 

. האחד,  מה שכבר רמז לו אים הומניטארייםנושאים, שניהם נוש 2-לפתוח ב
חנניה, והוא רשום אצלי באמת בכתב יד, שאני חושב שבשמי, בשם חברי מועצת 
העיר, כולנו שולחים ברכת החלמה ורפואה שלמה לחבר מועצת העיר שמשון 
צור, שעבר ניתוח, אז שיהיה בהצלחה. שלחנו לו היום גם זר פרחים עם ברכות, 

שא הזה לפחות תהיה הסכמה פה אחד לנוברי מועצת העיר ואני בטוח שכל ח
שאנחנו שולחים לו החלמה מהירה. אני מקווה שישוב לכאן בריא ובכוחות 

 רעננים. זהו הנושא הראשון.

הנושא השני הוא מבצע שעיריית רחובות ותושביה נרתמת לו, וזה מבצע של 
הציל עולם מלא. הצלת נפש אחת בישראל. וידוע שכל המציל נפש אחת, כאילו 

'. נדמה לי שאביחי נמצא איתנו, האבא  זה מבצע שאנחנו קוראים לו 'אביחי חי
פה. אביחי זקוק, לאחר שהוא עבר סדרה של עשרות ניתוחים, אם אינני טועה, 
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אמרו לי איזשהו מספר היום שאני נדהמתי לשמוע אותו, והוא נמצא בסכנת 
פז ולהינתח בארצות הברית. הוא חיים אמיתית, והוא אמור בסוף החודש להתאש

זקוק להשתלת כליה דחופה ולאשפוז ארוך וממושך, והעלויות הן מעל חצי מיליון 
למבצע הזה דולר. נתבקשתי ע"י המארגנים שמארגנים את הקמפיין, להירתם 

לערים ולרתום גם את מוסדות החינוך ואת תושבי העיר, ולצאת בקריאה 
נת ישראל, שאפילו אם כל אחד יתרום מחצית השכנות, וגם לכלל התושבים במדי

אני דיברתי לתושבים דרך האינטרנט, השקל, נוכל לגייס את מלוא הסכום הזה. 
עמותת המתנדבים ואת וגם גייסנו כוחות מתוך העירייה, את אילנה שמעוני יו"ר 

שאול ליבי שגם נרתם למבצע הזה בהתנדבות מלאה כמובן. ואנחנו מארגנים 
. זה יהיה מעין הפנינג עירוני מב 21.1ביום  צע שייקרא 'רחובות ברחובות'

שיתפרש על פני רחובות העיר. הפנינג התרמה, אנחנו קוראים לו, שישתתף בו 
קהל רב למען הצלת חייו של אביחי. אז אם האבא היקר רוצה להוסיף כמה 

 מילים לצורך העניין, משהו בקצרה? 

. ... זה ילד שנולד בלי  :אביו של אביחי . ניתוחים... אחת בפריז, אחת  2.
 .. . יש לו חיידק שמחסל את הכליות שלו. ב. וארצות הברית זה המקום היחיד ש..

זה נדיר מאוד. בארצות הברית יש להם סיכוי הרבה יותר גדול מאשר בארץ. 
... פה בארץ, מסיבות ה ח כסף. שהוא לוקתורם שהיה אמור לתרום את הכליה, 

דבר... גם הבת שלי עשתה את הבדיקות... לאחר  והתברר שהוא בסופו של
שפעמיים... בארץ, באמריקה קיבלו אותה. אני מקווה בעזרת ה' שהבדיקה 

. אני צריך לשלוח להם  .. שיקבלו אותה.. , שלחתי ₪ 600,000האחרונה שעשינו.
כמקדמה... אצל אביחי, אחרי  ₪ 600,000, הם רוצים מיד עוד ₪ 100,000להם 

א יכול לחזור הביתה מיד, כי הוא חייב להישאר הוא ואחותו השתלה, הוא ל
, לכן זה מייקר את 4,000$שם... טיפול מיוחד... עוד חודשיים. כל טיפול כזה זה 

, שהגיע הזמן 4.5, שהוא חלה בן 32אני מתפלל לאלוהים, שהילד הזה בן הניתוח. 
 ם. שיהיו לו קצת חיים, שהוא יוכל להקים משפחה בישראל. תודה לכ

כדי  אז מי מבין חברי המועצה שיש לו איזשהו רעיון  רחמים מלול:
 יבורך. בבקשה.  –לקדם לעניין או להירתם למבצע הזה 

אני מברך על הפעולה הזאת, וטוב שמועצת העיר     :חנניה וינברגר
ואולי מתוך שלא לשמה בא לשמה, הציבור ישנו פה, אז גם תהיה נרתמת לכך. 

 ת. תהודה לפעולה הזא

דבר נוסף שאני סבור שחייבים בימים אלה לתת את הדעת, וזה האלימות, 
הפשיעה, הרציחות וכל מה שאנחנו שומעים מהערים מסביב. לא ייתכן שאנחנו 

הצעתי זאת. אני לא יודע אם נעבור על כך לסדר היום. בעבר, בתחילת השנה 
ישיבת מועצה מוסדות העירייה ערוכים לכך, על כל פנים הייתי מבקש לקיים 

בהשתתפות מנהלי מוסדות החינוך, משטרת ישראל, עובדים סוציאליים, על מנת 
 לקדם את פני הרעה, שאני מקווה שבוא לא תבוא. תודה. 

עודד עמרם מוסר מוועד העובדים, שכל עובד תורם   רחמים מלול:
 ביקשתי שאני אמסור את זה. לא מחצית השקל, אלא שקל. 

 שקל? עובד תורם  כל  עו"ד עוזי סלנט:

כן. אפשר להגדיל את זה קצת, עודד. אנחנו נדבר על   רחמים מלול:
 זה. חנניה, אתה מוזמן לכתוב את ההצעה שלך אליי. 

 למה? יש לך. קבל אותה כמות שהיא, הצעה משותפת.     :חנניה וינברגר
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 אתה מעלה את זה במסגרת דברים על מבצע התרמה.   רחמים מלול:

 אתה רוצה שאני אכתוב לך?     :גרחנניה וינבר

 תכתוב לחיים, הוא יארגן את זה.   רחמים מלול:

 פה אחד, סוכם, בסדר.     :חנניה וינברגר

 

 אישור פרוטוקולים: : 1סעיף 

 

 .4.11.09מיום  17אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'   א.

 

טוב, תודה. רבותיי, אנחנו מתחילים בסדר היום.   רחמים מלול:
. האם יש 18וישיבת מועצה מס'  17שור פרוטוקולים, ישיבת מועצה מס' אי

 הערות? כן, בבקשה חנניה. 

גם שאילתא אחת שלי וגם הצעה לסדר היום שלי  –א'     :חנניה וינברגר
שהוגשו כדת וכדין ובזמן, לא נכללו בטעות. אבל אני מציע ומבקש, למרות שיש 

בסדר היום, אני מוכן לגונן על ממלא  לי הצעות ושאילתות אחרות שכן כלולות
הדברים לא  2-בג'וב הזה, שמקום המנכ"ל שזו ישיבה ראשונה או שנייה שלו 

אני מבקש להציע הצעה מרחיקת לכת והיא, שהישיבה של היום תתעסק נכללו. 
אך ורק בנושא קואליציה וסגנים, ועדות, מחלקות וכיוצא בזה. ואילו כל יתר 

בנושא של קואליציה וכיוצא בזה, בעוד שבוע או בעוד הסעיפים שלא כלולים 
 שבועיים, תתכנס מועצת העיר ותדון בזה. 

אני אבל רוצה לדון בעוד נושאים שישנם בסדר היום,   רחמים מלול:
 כי הם נושאים די דחופים, ולא אכפת לי גם לדון בהצעות לסדר שלך.

 במה היית מעוניין לדון?     :חנניה וינברגר

הנושאים המופיעים בסדר היום, חוץ מהצעות בכל   לול:רחמים מ
 לסדר.

 אני סבור שהדיון יתמשך יתר על המידה.     :חנניה וינברגר

 אין לי בעיה עם זה.   רחמים מלול:

 -וכדי שהדיון יהיה מעשי, הייתי מציע    :חנניה וינברגר

 אין לי בעיה עם זה.   רחמים מלול:

ל הנושא ששייך לקואליציה, מחלקות, שנתחיל בכ    :חנניה וינברגר
 ועדות, תפקידים והסכמים קואליציוניים, ואילו כל היתר בישיבה הבאה. 

לא. יש לנו נושאים דחופים לאשר בהמשך, ואני חושב   רחמים מלול:
שהם חשובים לא פחות לפיתוח העיר, להמשך העבודה הסדירה של העירייה, 

 ולכן לא כדאי לדחות את זה. 

 אז אינך מקבל את זה?     :ינברגרחנניה ו

לא. לכן אני מוכן לדון. אם אתה רוצה להוריד מסדר   רחמים מלול:
 אתה מוזמן לעשות את זה, זכותך.  –היום הצעות לסדר שלך או שאילתות 
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הצדדים. אתה רוצה  2אני חושב ההגינות מחייבת את     :חנניה וינברגר
 אחרת. להיות אדיב ונדיב על חשבוני, אז בפעם 

לא. אני לא רוצה להיות נדיב על חשבון עיריית   רחמים מלול:
 רחובות, ולא ולא על חשבון תושבי העיר רחובות.

 לא מקובל עליך? בסדר.     :חנניה וינברגר

 בבקשה.   רחמים מלול:

 אפשר להעיר הערות לפרוטוקול?    :שוקי קרומר

 כן, בבקשה.   רחמים מלול:

, הפרוטוקול הראשון, כתוב אני אומר 'מאחר 44בעמ'     :שוקי קרומר
ותקציבי התמיכות והמענקים נמוכים, ויש קבוצות ויש בכי כנסת', אמרתי 'בתי 

 אז ממש. כנסת'. לא התכוונתי לבכי ולא כלום, בתי כנסת. 

 אז זה מתוקן.   רחמים מלול:

, ההחלטה היתה של מועצת העיר, 17בקשר לפרוטוקול     :חנניה וינברגר
,  2004שאני מקבל את כל הדו"חות הבלתי חוקיים שנרשמו, החל משנת  עד עכשיו

דו"חות. המועצה החליטה גם שיבוטלו ויוחזרו  3ולא קיבלתי אותם, קיבלתי רק 
, אני תמה מאוד שחברה כל 22.11-אמנם מנהל האגף פנה לחברת שוהר בכספים. 

 תי את זה במכתב. כך נכבדה לא החזירה לו תשובה עד עצם היום הזה. פירט

 זה לא תיקון פרוטוקול.   רחמים מלול:

 זה יותר חמור מזה.     :חנניה וינברגר

כן, ברור. זו תלונה, אתה מלין על כל שהחלטה   רחמים מלול:
 מסוימת לא בוצעה. 

 בזדון.     :חנניה וינברגר

אני לא יודע. אני לא משתמש במילים כאלה, בזדון או   רחמים מלול:
 מחר וישיב לך תשובה.  ממלא מקום המנכ"ל יבדוק את זהלא בוצעה. אז  בשוגג.

 טוב.     :חנניה וינברגר

 מאושר פה אחד.  1פרוטוקול מס'   רחמים מלול:

 

 17פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' מחליטים  :10-19-225מס'  חלטהה
  כפוף לתיקונים שתוקנו במהלך הישיבה. 4.11.09מיום 

 

 .29.11.09מיום  18ישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' א  ב.

 

 , בבקשה. 18מס'   רחמים מלול:

', 'אני ברשותכם, כתוב '7עמ'     :שוקי קרומר שיהיה , 18.29בסוגריים 
' אז אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב אמרתי שאני  .. ראש עיר ויעשה.
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-וכר, אולי לא מילהברשותכם גם מברך שיהיה ראש עיר ויעשה טוב. כך אני ז
 . 18.29מילה, אבל לא אמרתי 

 מקבלים את התיקון, אוקיי.   רחמים מלול:

, גם איזשהו תיקון. אני כנראה ממשיך לא 15ובעמ'     :שוקי קרומר
כתוב שוקי קרומר, לדבר, אני אהיה ברור, למיקרופון, בדיוק, למיקרופון, אז 

' אתה מבין, זה אחד הדברים הלא  באמצע בערך ' .. ן. ,  -צודקים. כי לאזרח אי
התיקון שלי, כי מדובר על החזרים, דיברנו  אפשרות לקבל יותר משנה, זה היה

 עם רוזנטל, יותר משנה. 

 מתוקן, תודה.   רחמים מלול:

דן בנושא הארנונה. אני מצטער שכמה  18פרוטוקול     :חנניה וינברגר
ם להיכלל במסגרת ההחלטות. הצעות שלי לא התקבלו ונדחו, ועל כן הן צריכות ג

לא רק החלטה פוזיטיבית של המועצה, אלא גם החלטות נגטיביות צריכות להיות 
 כלולות במסגרת ההחלטות. 

.   רחמים מלול:  איזה עמ'

. ביקשתי מה שהיה בדרך כלל כאשר חברים 11בעמ'     :חנניה וינברגר
 תושבים חתמו הוראות קבע. 

 נו את זה. נכון, ולא קיבל  רחמים מלול:

 . %1ורוב השנים הם קיבלו הנחה של     :חנניה וינברגר

 ולא קיבלנו את זה.   רחמים מלול:

לפני שנתיים הנושא בוטל. מאחר שצו הארנונה     :חנניה וינברגר
מתחדש כל שנה, אז אם דחו את ההצעה שלי, אני חושב שטעו כלפי התושבים. 

יע. הוא הדין שהצעתי בהתחלה הדבר הזה חייב להופ אבל במסגרת ההחלטות
שמח בתשובות , גם זה נדחה. אני 2%-להוריד את הארנונה כמו בראשון לציון ב

  השליליות שנותנים לי, וההפרדה ברח' ה... 

זור על מה שהצעת באותה אני מבין את הרצון שלך לח  רחמים מלול:
 ישיבת מועצה שלא מן המניין, כי יש כאן קהל היום ויש תושבים. 

 שהם יידעו, נכון.     :נניה וינברגרח

מאידך גיסא, היו גם שהציעו להעלות את הארנונה            רחמים מלול:
 כמו בערים איתנות, רעננה וגבעתיים.  10%-ב

 נכון .    :חנניה וינברגר

. ואני הובלתי החלטה רק לקבל %5או כמו בנס ציונה,   רחמים מלול:
  .1.63%את העדכון האוטומטי של 

 %10-או ב %5-אתה צודק שההצעה הזאת להעלות ב    :חנניה וינברגר
 שנדחתה, תהיה במסגרת ההחלטות. 

כן, אבל בדרך כלל אנחנו רושמים את ההחלטות   רחמים מלול:
 -שהתקבלו. האם אתה רוצה שננציח בכל דפי

 גם שליליות.     :חנניה וינברגר
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רוטוקולים של עירית בכל דפי ההיסטוריה, או בכל הפ  רחמים מלול:
 רחובות את ההחלטות שהציע חנניה ולא התקבלו? זה לא יפה. 

 בכל כתבי חנניה זה יהיה כתוב. כן, למה לא?     :חנניה וינברגר

 אני לא חושב שזה הנוהל.   רחמים מלול:

 אין דבר, אני לא מתבייש בהחלטות שלי.     :חנניה וינברגר

בדרך כלל אנחנו רושמים והל. אני לא חושב שזה הנ  רחמים מלול:
 -את ההחלטות

 לא, לא, רחמים, אני לא מתבייש.     :חנניה וינברגר

, ואנחנו ריאבל חנניה, הפרוטוקול מכיל את דבריך ה  רחמים מלול:
 כותבים את ההחלטות שהתקבלו בסופו של דבר.

 18פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' מחליטים  :10-19-226מס'  חלטהה
  כפוף לתיקונים שתוקנו במהלך הישיבה. 29.11.09מיום 

 

נוהל העברת פרוטוקולים של ישיבות המועצה לתיבות הדואר  : 10סעיף 
לתוספת השנייה לפקודת  11האלקטרוניות של חברי המועצה )פרק 

 העיריות(.

 

וסקים בענייני טוב, חברים, כיוון שאנחנו ע  רחמים מלול:
מסדר היום לכאן דווקא, כדי לנסות לייעל הקדים סעיף פרוטוקולים, אני מציע ל

, נוהל העברת פרוטוקולים 10ולחסוך בעבודת העירייה. אני מתכוון לנושא מס' 
לתיבות הדואר האלקטרוניות של חברי המועצה. אם אתם של ישיבות המועצה 

זוכרים, מתוך מחשבה להתייעל, לחסוך בנייר, אגב, ההצעה הזאת לא מופנית 
 ה, כי החיסכון בנייר ממנו והלאה, אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה. לחנני

 יש לי הסכם עם נייר חדרה.     :חנניה וינברגר

עושה את עבודתו נאמנה, ומכתביו ימשיכו להישלח   רחמים מלול:
. אין לנו בעיה עם זה, אם זה תורם לעבודה האופוזיציונית, אז אט"ובתפוצת נ

 יבורך. 

 צריך לספק עבודה לחדרה.     :חנניה וינברגר

אז לכן, כדי לאזן את כמויות הנייר המתבזבזות   רחמים מלול:
בעירייה, מתבזבזות בגרשיים או בלעדיהם, הצענו אז כבר בוועדת המשנה 
לרישוי, ובוועדת בניין ערים, לחסוך בשליחת פרוטוקולים כתובים ולהמציא את 

ך באמצעות הדואר האלקטרוני. ואז הפרוטוקולים לחברי המועצה המעוניינים בכ
ביקשנו מהחברים, מי שמסכים שימסור את כתובת המייל שלו, ומי שלא מסכים, 
ימשיך לקבל את הניירת. ואמנם זה ייעל במידה רבה את העבודה במינהל 

כך שהעובדים יכולים יותר להתרכז בעבודה הממשית שלהם לפיתוח ההנדסה, 
ם לגבי הפרוטוקולים של המועצה. מה דעתכם, העיר. אנחנו מציעים אותו דבר ג

יחתום וימסור את  –חברים? יש לכם נייר שצורף, מסמך שצורף, שמי שמסכים 
כמובן ימשיך לקבל את הניירת כדת וכדין הביתה.  –כתובתו. מי שאיננו מסכים 

 האם חברים רוצים להתייחס לזה או אתם מסכימים לזה? 
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יחס. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר, אני רוצה להתי  עו"ד עוזי סלנט:
מיועצת התקשורת 'מה המייל, אין אמצעים לחברי המועצה, קיבלנו למשל מכתב 

, וכן הלאה. תראו, אני חושב שהמינימום שהנהלת העיר צריכה  ' מה מספר הטלפון
גם לקבל את החומר להעמיד לרשות חברי המועצה, אלה אמצעים טכניים כדי 

וקולים או חומר של ועדת בניין, לקבל קהל אם צריך. כל הזה שאתה מדבר, פרוט
עוד שאין אמצעים שהעירייה לא מעמידה לחברי המועצה, אמצעים סבירים, 

ם, זאת אומרת להעביר שירותי משרד, אז אני חושב שההצעות האלה הן לא במקו
לתיבות האלקטרוניות. אנחנו במשרדים שלנו עושים עבודות אחרות, ולא יכולים 

 -ות עבודהלעש

 עוזי, כמובן זכותך, זה מקובל עליי.   רחמים מלול:

לא, אני לא פוסל את מה שאתה מבקש, אני רק אומר   עו"ד עוזי סלנט:
 ההיפך. 

 צריך לברך על ההחלטה.      :אמיר ירון

אני אומר אתם צריכים רק להוסיף שתהיה אפשרות   עו"ד עוזי סלנט:
 ן הזה. חדרים בתוך הבניי 2-3כאן להעמיד 

 יש כמה חדרים.   רחמים מלול:

 אין, אין.   עו"ד עוזי סלנט:

 אני יכול למנות לך.   רחמים מלול:

 אז אני אומר לך שאין.   עו"ד עוזי סלנט:

 אולי חסר עוד.   רחמים מלול:

ולהעמיד זה נקרא אין.  –לא. אני אומר לך, מה שיש   עו"ד עוזי סלנט:
ועצה יהיה להם חדר, יקבלו שם את החומר חברי מ 2שירותי משרד, ואז כל 

 במחשב, יעבדו, תהיה מזכירה אחת שתעבוד עבור כולם, והכל יהיה בסדר. 

 חנניה, יש לך חדר?   רחמים מלול:

 אתה רוצה לדעת את האמת?     :חנניה וינברגר

 כן.   עו"ד עוזי סלנט:

ם אני הבייביסיטר של האתיופים, החבר'ה הקטני    :חנניה וינברגר
 והזקנים. 

 ידעתי שתגיד את זה.   רחמים מלול:

 לכן, בהחלט שהוא צודק.     :חנניה וינברגר

 רחמים, אתה לא מאמין לי?   עו"ד עוזי סלנט:

בהחלט שהוא צודק. אני לא יכול להגיד לאדם זקן     :חנניה וינברגר
 -לך הביתה, אני לא אטפל בך, או ילד –אתיופי שבא, בקושי מדבר עברית 

 אבל יש לך חדר נפרד.   חמים מלול:ר

 אני לא הג'וב שלי לטפל בזה.     :חנניה וינברגר

יש לך חדר נפרד אבל, נכון? הם עוברים גם דרך החדר   רחמים מלול:
 שלך. 
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 נו, באמת.   עו"ד עוזי סלנט:

שיעברו, בבקשה. אבל כשאין אף אחד, אז אני     :חנניה וינברגר
הנה, אני ביחסים מצוינים... סולומון, נכון? וכן. זה אני לא מ המטפלת שלהם.

כולל עם הילד שלך שאני מבדר אותו במקומך. אבל אני לא חייב לטפל. וגם יפים 
 זאיקה שם בחדר. 

 לואיס, בבקשה.   רחמים מלול:

לגבי החדרים, זה לא סותר למה שעוזי אמר בלי קשר     :ניר-לואיס בר
צם את כמויות הנייר. ונדמה לי שאני, ביחד את העניין הזה שאנחנו צריכים לצמ

עם מי שחבר בוועדת תכנון ובנייה כבר מקבל את זה, ואני מוכרח לומר שאני 
מקבל את זה ואני מעיין במחשב, אמנם אצלי בבית, אין מה לעשות, זה מה 
שהשירותים שיש לנו. ובוא נודה שפרוטוקול של ישיבות מועצה, חוץ מאולי 

 -יםחנניה ואני שמעיינ

 לא, ושוקי קרומר.     :חנניה וינברגר

ושוקי קרומר, מעיינים לעומק, אז יש לנו תיקון אחד     :ניר-לואיס בר
עמודים, שיפה שלפחות הוא  30-40פה, תיקון אחד שם, וכל פרוטוקול הוא 

נדמה לי שזה משהו שאפשר לבוא  –צדדי, ייאמר לזכות העירייה -מודפס דו
הדואר האלקטרוני שלנו, נוותר על הגרסה המודפסת'.  ולהגיד 'בוא נקבל בתוך

יש מספיק דברים אחרים שבאמת אנחנו רוצים, אין מה לעשות, רוצים לראות 
 את זה בעיניים שלי. אבל זה נראה לי שאפשר. 

 אוקיי. אז עקרונית זה מקובל על חברי המועצה?   רחמים מלול:

 לא, לא מקובל.   עו"ד עוזי סלנט:

מי שמוכן, לא מקובל? אוקיי, אז אל תמלא. בסדר.   רחמים מלול:
 בבקשה. 

, מי שרוצה הצעות 2רחמים, הרי בטופס שקיבלנו ישנן     :חנניה וינברגר
 כך ומי שרוצה כך. 

 נכון.   רחמים מלול:

וצריכים להחזיר תשובה. כל אחד יענה תשובה     :חנניה וינברגר
 כהבנתו. 

 ה, נמשיך להמציא לו. מי שלא מחזיר תשוב  רחמים מלול:

 נכון מאוד, נכון מאוד.   עו"ד עוזי סלנט:

 אין חילוקי דעות בינתיים, עוזי.   רחמים מלול:

 פה אחד.     :חנניה וינברגר

 טוב, תודה.   רחמים מלול:

 -אני עדיין לא מוריד את דרישתי, שבה, דרך אגב  עו"ד עוזי סלנט:

 -ברור לי, מחשב לכל  רחמים מלול:

 כן, נכון.   עוזי סלנט:עו"ד 
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 אישור פרוטוקולים: : 2סעיף 

 

דמי חבר של העירייה למרכז שלטון מקומי )ח"מ חנניה וינברגר  –שאילתא   א.
 . (29.10.09מיום 

 

דמי חבר של העירייה למרכז בנושא: ח"מ חנניה וינברגר של  השאילתאלהלן 
 :לשלטון מקומי

עיריית רחובות למרכז לשלטון מקומי אבקשך להודיעני כמה דמי חבר שולמו ע"י 
 .2008-ו 2007, 2006, 2005, 200בכל אחת מהשנים 

ך להודיענו מהו הסכום שהעירייה העבירה כדמי חבר למרכז כמו כן, אבקש
. וכמה על העירייה להעביר, אם התבקש, לשנת 2009השלטון המקומי בשנת 

2010 ? 

 

דמי חבר של גר בנושא: של ח"מ חנניה וינבר תשובת רה"ע לשאילתאלהלן 
 :העירייה למרכז לשלטון מקומי

 במענה למכתבך שבנדון, הריני מתכבד להשיבך.

 דמי חבר ששולמו ע"י עיריית רחובות למרכז השלטון המקומי כמפורט להלן:

  א'  285 – 2009שנת₪ . 

  א'  272 – 2008שנת₪ . 

  א'  272 – 2007שנת₪ . 

  א'  243 – 2006שנת₪ . 

  א'  209,408 – 2005שנת₪ . 

  א'  209,408 – 2004שנת₪ . 

 , טרם העבירה העירייה. 2010כמו כן, בנוגע לשנת 

 

דמי חבר של העירייה למרכז השלטון  –שאילתא   רחמים מלול:
המקומי. חנניה, קיבלת תשובות. אם אתה סבור שאני שלם עם התשלום הזה, אז 

 בפירוש לא.

 -אז אם כך    :חנניה וינברגר

אבל מה לעשות שזה הנוהל ואלה ההסכמים, ואנחנו   ול:רחמים מל
 חייבים למלא אחרי זה. 

אני עוררתי את השאלה הזאת לא רק הפעם. אגב, לא     :חנניה וינברגר
 . 2010קיבלתי תשובה מה האומדן לגבי 

 אותו הדבר, כנראה.   רחמים מלול:

 ? 2009-אותו הדבר כנראה כמו ב    :חנניה וינברגר
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 כן.   ול:רחמים מל

 ? ₪ 300,000-כלומר, קרוב ל    :חנניה וינברגר

 נכון.   רחמים מלול:

אני חושב זה בזבוז כספי ציבור. מזה חי מרכז השלטון     :חנניה וינברגר
בוחבוט, אז אני  המקומי. וכאשר ישנם פרסומים כל כך חמורים על יו"ר המרכז

 . 2010מבקש לא להעביר בשנת 

 י אפשרי, בדקתי את זה. בלתזה   רחמים מלול:

 -ואם לא הועבר עדיין דמי חבר    :חנניה וינברגר

 עוד לא הועבר.  2010לא,   רחמים מלול:

 ? 2009-ו    :חנניה וינברגר

 הועבר?  2009דניאלה,   רחמים מלול:

 כסף בפועל? כן.   :דניאלה ליבי

 הועבר, כן.   רחמים מלול:

 . 2010-להעביר את דמי החבר לאז אני מבקש לא     :חנניה וינברגר

זה כמו לא זה בלתי אפשרי. או לחכות לגמר השנה.   רחמים מלול:
 לשלם מס הכנסה, אומר לי זוהר. יש נהלים. 

אם יוציאו אותנו ממרכז השלטון המקומי, לא נפסיד     :חנניה וינברגר
 הרבה. מבטיח לך. 

לייצג את טוב, נו. מרכז השלטון המקומי, תפקידו   רחמים מלול:
 הרשויות, ויש לו את העלויות שלו ואת ההוצאות שלו. 

הפנים של הכנסת לא פחות אני ייצגתי אותך בוועדת     :חנניה וינברגר
 טוב מהם, בלי דמי חבר. 

 למה אתה לא מבקש דמי חבר, תגיד לי?   עו"ד עוזי סלנט:

טוב, זאת שאילתא, זו לא הצעה לסדר, לכן אני לא   רחמים מלול:
אוקיי, תודה. עכשיו כול להעלות את הצעתך להצבעה אפילו, כי היא לא הצעה. י

 ביטול דו"חות חנייה. 

 לא, לא, רגע. היתה שאילתא.     :חנניה וינברגר

 בישיבה הבאה.   רחמים מלול:

 לא.     :חנניה וינברגר

 אלא?   רחמים מלול:

 על מיכלים לאיסוף בגדים.     :חנניה וינברגר

 קיבלת תשובה, יש לי העתק ממנה.   ל:רחמים מלו

 זאת שאילתא, לא שאלה.     :חנניה וינברגר

 רגע, אפשר לראות את זה?   רחמים מלול:
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זאת שאילתא. אני קיבלתי תשובה, אבל היא לא     :חנניה וינברגר
 מופיעה פה בסדר היום. 

 אפשר לראות? אין לי את זה פה בסדר היום.   רחמים מלול:

 והיא צריכה להופיע פה במועצת העיר.     :רגרחנניה וינב

לא, אני חושב שזאת לא היתה תראה לי את הכותרת.   רחמים מלול:
 -שאילתא. אז אני מוכן שזה

 זה יהיה לישיבה הבאה.     :חנניה וינברגר

 לא איכפת לי, כי אני יודע שקיבלת תשובה.   רחמים מלול:

 נכון, אני אמרתי.     :חנניה וינברגר

 בכל אופן, אנחנו מתייחסים לשאילתות שלך.   חמים מלול:ר

אוקיי, שיהיה לישיבה הבאה. ואותו הדבר עוד הצעה     :חנניה וינברגר
לסדר היום שהצעתי, שעיריית רחובות תהיה מובילה במאבק נגד צריכה עודפת 

 של מים, מה שנקרא בצורת. 

 כן, אתה הצעת להתנגד להיטל הבצורת.   רחמים מלול:

 נכון.     :חנניה וינברגר

התנגדנו, זה חוק כנסת. מה אני יכול לעשות? בינתיים   רחמים מלול:
 זה הוקפא. אולי בכנסת שמעו על ההצעה שלך, לכן הקפיאו את זה. 

אוקיי, אבל זה מופיע כהצעה לסדר, ולכן זה היה צריך     :חנניה וינברגר
 להיות. 

 שהוקפא החוק.  אז זה מיותר עכשיו אחרי  רחמים מלול:

הכנסת עוד ביטלה. מבקר המדינה קבע מה שקבע     :חנניה וינברגר
 ומצפצפים עליו. 

 לא, הכנסת הקפיאה את היטל הבצורת.   רחמים מלול:

 בג"צים.  4וישנם     :חנניה וינברגר

תמורת זאת, החליטו להעלות את מחיר המים. אבל   רחמים מלול:
 בינתיים אין טעם לצאת למאבק. 

 בסדר.     :חנניה וינברגר

 אני הייתי יוצא למאבק נגד ייקור המים.   רחמים מלול:

 נכון, מסכים איתך.     :חנניה וינברגר

 שנים. תודה רבה.  8-7אבל זה הייתי עושה לפני   רחמים מלול:

 

 :הצעות לסדר : 3סעיף 

 

 מפלהביטול דו"חות חנייה שניתנו בגין מדיניות פסולה ו –הצעה לסדר   ג.
 (. 29.11.09)ח"מ חנניה וינברגר מיום 
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ביטול דו"חות חנייה שניתנו בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 :בגין מדיניות פסולה ומפלה

מנהל אגף התנועה, מר זורי שעובי, מעלים באורח מכוון ומגמתי מידע חיוני 
כאים חברי המועצה בתחומי נושאי התנועה, ועדת תחבורה, מידע אלמנטרי לו ז

 בדין ועפ"י החוק ובהתאם לפסיקות הבג"צ.

שוחחתי עמך רבות על כך ובהיעדר תוצאות מינימאליות ממעורבותך נאלצתי אף 
 –להעלות נושאים אלה כהצעה לסדר היום במועצת העירייה הן בתחום ענייני 

 וביפעילות ועדת התחבורה והן בגין התנהלותו והתנגדותו החצופה של מר ז. שע
, מתן דו"ח שקרי במתחם החנייה של 31.5.009ן לך מה תעשי לי?"( )"אם לא את

חברי המועצה והטיפול בו, וסתם התחצפויות. צר לי מאוד שאתה וגורמי 
העירייה האחראיים )למרות ואף על פי שהצדקת אותי אישית, את בקשותיי 

( הרי שלא טיפלתם בכך באורח מעשי ו לא הסקתם והצעותיי באורח חד משמעי
 את המסקנות המנהליות האלמנטאריות הנדרשות.

 -גם חברי מועצה נוספים )ממלאת מקום ראש העירייה, בעת היותה בתפקיד זה 
מר ז. בלום, מחזיק  –גב' מ. קנבל, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך 

מר ש. ליבי, וחברי מועצה אחרים( התלוננו בפניי אודות  –שירותים חברתיים 
 סו המתעלם מהם.יח

פניותיי המרובות אליך, אל המנכ"ל, עו"ד ת. פינשטיין, ואל מ"מ מנכ"ל העירייה  
מר חיים מוסקונה, ואל היועצת המשפטית עו"ד מיכל דגן, ואל הממונה על מחוז 
מרכז ד"ר ש. אמרני, מזה שעניינם בקשות להמצאת חומר בתחומי התנועה 

)יחד עם ח"מ יניב מרקוביץ( העלו חרס והתחבורה, לאחרונה גם בתחום השילוט 
חייבת  –בידנו. התנהגות סרבנית, עיקשת ומשיבה, הבזה לחוק של פקיד מתנשא 

 להיפסק ולאלתר. 

מדיניות אגף התנועה במתן דו"חות חנייה ברחבי העיר הינה שרירותית וגובלת 
דת בשערורייה רבתי. מדיניות זו מושתתת על אפליה פסולה ומגמתית והינה מנוג

 לחוק באורח קיצוני. 

', קרי שאסורה להלן פירוט קצר ש ל הנושא. ישנם רחובות המסומנים ב'אדום לבן
אגף  –בהן החנייה עפ"י דין. אך משום מה, וללא קבלת החלטה מתאימה במועצה 

התנועה מעלים עין במתכוון ואינו רושם בהם דו"חות חנייה או לחילופין רישום 
 י ביותר. הדו"חות בהם הוא מינימאל

. רח' טשרניחובסקי, מן הגדולים והמרכזיים שברחובות, החוצה את העיר 1
צדדיו ומן העמוסים  2-לבן מ-מהצפון לדרום, דו סטרי והמסומן כולו באדום

הצבע מאוד בתנועה כלי רכב בעיר לכל אורכו, יד נעלמה מוחקת לעיתים את 
עם אחת, שעברתי במקום האדום ליד הקיוסק שבפינת ארלוזורוב. לא היה, ולו פ

וליד הקיוסק חנו על המדרכה רכבים שנהגיהם סעדו נפשם בקיוסק. בשעתו 
 הבטיח מר ז. שעובי, שיערב את המשטרה שתטפל בכך. כלום הנעשה דבר?

רחובות בעיר, שבהם נרשמו דו"חות חנייה  168-מצ"ב טבלה השוואתית של כ
2005שנים  5במשך  אם לנתוני אגף התנועה )שנת וגם דו"חות שבוטלו, בהת 2009-

( המוכיחה קיום מדיניות 31.5.09עד  1.1.09חודשים  5-מתייחסת רק ל 2009
 2מגמתית, פסולה ושערורייתית. היחס במספר הדו"חות שנרשמו ברחובות של 

השכונות 'שעריים' ו'מרמורק' )וישנם רחובות מאוד מרכזיים וחשובים שלא 



ין מס'  -עיריית רחובות   6.1.2010 מתאריך 19ישיבת מועצה מן המני

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

19 

חובות במרכז העיר או בצפון העיר, הוא יחד רושמים בהם כלל דו"חות(, לבין הר
 לעומת עשרות או אף הרבה יותר מכך! 1של 

. רח' יעקבי בצידו הצפוני ובחלקו המערבי )פינת טשרניחובסקי( בו חונים 2
לדעתי, חייבים לאפשר להם לחנות  –דיירי הסביבה )יובהר  14-באורח קבוע כ

עשות זאת באורח חוקי!(. יש שם היות ואין להם מקומות חנייה, אך חייבים ל
לבן במועצת העירייה, או -לקבל על כך החלטה מפורשת בדבר מחיקת האדום

לפחות בוועדת התחבורה. החלטה כזו איננה כלל בסמכות שרירותית של פקיד, 
אלא בסמכות גוף ציבורי נבחר. להמלצת הפקיד יש להתייחס באורח ענייני 

תחבורה להסדיר להם חנייה בחלק ובכבוד. בשעתו התקבלה החלטה בוועדת 
 שלא בוצעה. –האחורי של ביתם 

. רח' בנימין. עוד המנכ"ל הקודם, מר פרנקו גונן, הורה לרשום דו"חות בגין 3
ניות המדע, אך זו הופסקה או לחילופין ניתנה החנייה הבלתי חוקית של מו

פול פוליטיות. המוניות אף חנו באורח כ-בקמצנות מרובה מסיבות מפלגתיות
 לבן והפריעו קשות לתנועה.-בצמוד למדרכה שסומנה באדום

ורמי העירייה בפרשת מוניות המדע הינה שערורייתית, וגובלת התנהלות ג
לכאורה בפלילים. התנהלות העירייה בנושא זה הינה מפלגתית פוליטית באורח 
מובהק. אתה אישית מודע באורח יסודי ומפורט לנעשה בפרשה חמורה זו. 

הנושא חייב להיבדק ע"י מ בקריטריונים המדינה ומשטרת ישראל.  לדעתי,
 פניותיי בנדון לא הופרכו, ואף לא נעניתי כלל.

היועצת המשפטית, עו"ד מיכל דגן, חייבת לחוות דעתה על כשרות הנושא והדבר 
טרם נעשה. חובה לעשות זאת ובאורח מיידי. אי מתן פתרון חוקי לחברת 

 וול לחברי חברת מוניות המדע. הינה עשיית ע –המוניות 

. רח' השופטים. ליד מסעדת חזן, בצומת הרחובות ביל"ו ולבקוביץ, ליד הקניון 4
והשוק, הוחלט מפורשות לגדור את המדרכה בקטע המתאים שליד המסעדה 
בעמודי מחסום. ביצעתי אישית אף מדידות של רוחב המדרכה. כתבתי לראש 

י. פורר(  י ולמנהל אגף בלמר ז. שעו –ם על כך מספר פעמיהעירייה )מר 
התשתיות, אדר' בעז גמליאל, התחמקו במתכוון מלבצע החלטה מפורשת זו. כל 

עומדות על המדרכה  –פעם שאני עובר במקום, ובפרט בשעות הצהריים והערב 
 מכוניות.  3או  2לבן -המסומנת באדום

 

דו"חות חנניה, לגבי ההצעה לסדר הבאה שלך, בעניין   רחמים מלול:
החנייה. אני אגיד לך מה אני מתכוון לענות לך, אולי תקבל את זה לפני הצגת 
ההצעה. אני מתכוון להעביר את זה לוועדת התחבורה לדיון, כי זורי מכין מצגת 

בבקשה. אם לא,  –שלמה עם כל הנתונים. אז אם אתה רוצה מראש להסכים לזה 
 וצה להעביר. תציג את ההצעה ולאחר מכן זאת ההחלטה שאני ר

ובכן ככה. לפני שאני אתייחס להצעה שלך כרגע     :חנניה וינברגר
כאילו הנתונים שלי שאני הצגתי לתשובה, אני רוצה להצהיר, כפי שדווח לי, 

שנים, כל הנתונים נבדקו על ידי לפי דו"חות שאני  5רחובות לאורך  170-אותם כ
ת, הטעות יכולה להיות במקרה קיבלתי מזורי בכבודו ובעצמו. ולכן, אם יש טעו

, כי בדקתי את זה  אחד  טעות סופר. אבל אני מודיע לך שגם טעות סופר אין
, זה א'. -פעמיים שלוש. אז אם הטעות קיימת, היא קיימת באגף התנועה, לא אצלי

אני גם ביקשתי את הדו"חות, למען ההגינות, וציינתי את זה גם בהצעה  –ב' 
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שנים שנים באופן מלא,  4פה הם לאורך לסדר. הדו"חות שמופיעים 
, הדו"ח מגיע עד מאי. 2009הם דו"חות מלאים. ואילו  2005,2006,2007,2008

אני , לא קיבלתי. 30.11.09עד  2009את כל הדו"חות של  2.12-ביקשתי לקבל ב
ימים. לכן אני מבקש לקבל  3סבור שזה ביזוי החוק, שמידע חייב להינתן תוך 

תוך יומיים בהתאם לחוק  31.12עד  2009ל הדו"חות של שנת שכ –טה, א' כהחל
תראה, העניין הוא שבמרמורק ובשעריים בקושי יומצאו לי. באשר להצעה שלך, 

ניתנים דו"חות, ואילו מרכז העיר וצפון העיר, שם מרביצים בשפע. אז אם 
 -הכוונה היא

אז אתה מעלה את ההצעה לסדר או לא? כי יש לנו   רחמים מלול:
 שובות. ת

 -אם הכוונה שיהיה דיון בוועדת התחבורה    :חנניה וינברגר

 כן, בהחלט, פלוס מצגת.   רחמים מלול:

 . והשתתפותך    :חנניה וינברגר

 בהשתתפותי? אני מוכן לבוא.   רחמים מלול:

 עט נבחר. כן. ובהשתתפות הסגנים החדשים שעוד מ    :חנניה וינברגר

 גיע. מי שרוצה, שי  רחמים מלול:

 אני מוכן לקבל.     :חנניה וינברגר

לגבי המצאת חומר, אנחנו לא רגילים טוב, תודה.   רחמים מלול:
לקבל החלטות מועצת בנושא הזה, אז חיים, אתה אחראי להמציא לו את החומר 

 שהוא ביקש. תודה. 

 

פה אחד להעביר את הדיון בהצעתו לסדר של מחליטים  :10-19-227מס'  חלטהה
 יה וינברגר בנושא ביטול דו"חות חנייה לדיון בוועדת התחבורה. מר חננ

 

סגני ראש  2מינוי סגן וממלא מקום ראש העירייה ומינוי  –הצעה לסדר   ג.
 (. 28.12.09)ח"מ חנניה וינברגר מיום  העירייה

 

מינוי סגן וממלא מקום ראש בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 :סגני ראש העירייה 2העירייה ומינוי 

לפני יותר מחודש ימים התקיימו 'בחירות מיוחדות' לראשות העירייה שבהן 
מלול רחמים, סלנט  –מועמדים  3להתמודדות זו היו נבחרת לתפקיד נכבד זה. 

שאליהם הצטרפו וחברו מפלגות וחברי מועצה כנבחרים  –עוזי ופינשטיין עמי 
 עצמאיים.

מועמדים בחברת רוב חברי המועצה, הרי שלא ה 3חרף פרסום תמונותיהם של 
פורסם, כמצוות החוק, כלום נחתמו או סוכמו עם מי מבין המועמדים הסכמים 

או הסכמות או הבנות שבעל פה עם המפלגות, הרשימות  פוליטיים/קואליציוניים
 או עם חברי המועצה.
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ד עוזי באשר לח"מ לא היה לי סיכום פוליטי עם המועמד לראשות העירייה, עו"
 סלנט, שהתייצבתי לימינו. 

 מן הראוי שהללו יפורסמו ברבים, כחוק. –אם אמנם נעשו הבנות כנ"ל 

לפני כשנה, כאשר שוקי פורר נבחר לראשות העירייה, עמד לשירותו יו"ר ועדת 
משא ומתן קואליציוני אדם בשם מר רחמים מלול, אך עתה, כאשר מר רחמים 

ו אדם שיסייע לו בניהול המשא ומתן ין לידמלול, נבחר לראשות העירייה, א
 הקואליציוני.

המצב בפועל היום הינו שהעירייה מתנהלת ללא נושאי תפקידים חדשים. ייתכן, 
ורצונך להשאיר את הסגנים ואת מחזיקי התיקים הנוכחיים על כנם ועל 

 משמרתם.

אני שמח בחלקי, ומוצא סיפוק רב בעבודתי כחבר מועצה )קדנציה שלישית( 
המשרת את ציבור תושבי העיר בתחומים רבים ומגוונים. יוזמותיי המגוונות 

 לרובוהאישיות ופעילותי הרבה במועצה ובוועדותיה השונות, מוכרות לך מקרוב. 
 מהצעותיי אף הצטרפת ותמכת.

הנני מתכבד להודיעך כי החלטתי להמשיך ולשרת את ציבור תושבי העיר בשורות 
והניהול התקין יות מישהו שיעמוד על משמר המינהל האופוזיציה. הרי חייב לה

מנוע התדרדרות השלטון והמינהל לעברי פי הפחת מען והחוקי של העירייה, ל
 גם בתחום זה ידועים לך מקרוב. והשחיתות. הישגיי 

תי, שלאחר בחירתך תגלה שאר יאך פטור בלא כלום אי אפשר. צר לי מאוד, קיוו
לכונן הנהלה וממלאי תפקידים שיסייעו לקומם רוח ומנהיגות ותפעל להנהיג ו

את ההריסות שהותיר אחריו ראש העירייה הקלונאי )בסיועך ובסיועם של 
 הסגנים האחרים ומחזיקי התיקים(.

במקום זאת התגלה המחזה שהעירייה מתנהלת ע"י עסקנות נבובה וחלולה שאף 
חתמו הסכמים במפלגתך הליכוד, טרם הוכרע מי יהיו נושאי התפקידים. טרם נ

 קואליציוניים כל שהם עם מי מהרשימות שבמועצת העירייה. 

חברי מועצה, אף אלה המועמדים לשמש כסגני ראש העירייה וכמחזיקי תיקם, 
מבינים בפני תמיהה ופליאה על היעדר מנהיגות ועל אי כינון נושאי תפקיד או 

לשים קץ . חובה תיק חדשים. סחבת איננה מנהיגות ואף איננה ניהול ראוי לשמו
 למצב מביש זה, שלא היה קיים אף תחת כהונת מר שוקי פורר.

הנני מציע כהצעה לסדר היום של מועצת העירייה הקרובה את ההחלטות 
כדלקמן: נציג הליכוד ייבחר כסגן וכממלא מקום ראש העירייה ויכהן בתפקידו זה 

 עד תום הקדנציה. 

 

סגן ממלא מקום ראש  בבקשה, הצעה הבאה. מינוי  רחמים מלול:
 סגני ראש העירייה. בבקשה, חנניה.  2העירייה ומינוי 

ן     :חנניה וינברגר אם יורשה, ומכיוון שבסעיף הקודם ככה היה מעי
 שיתוף פעולה, אני מוכן למזג את ההצעה לסדר היום עם ההצעות שלכם. 

 כלומר? לא הבנתי.   רחמים מלול:

י מה שהצעתי, היה שיהוי בלתי סביר כאשר אני הצעת    :חנניה וינברגר
הפעם הראשונה שאנחנו בהפעלת מוסדות העירייה. ההסכמים הקואליציוניים, זו 
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שעות לפני כינוס המועצה. אני כבר קדנציה שלישית, ותמיד קיבלנו  4-5מקבלים 
 -לפני הישיבה, לכן אני ביקשתי לאת ההסכמים, אם מותר להגיד, מספר ימים 

 ים לב לתאריך החתימה. תש  רחמים מלול:

לחודש. אז זה לא עניין של  5ההדפסה היא אפילו     :חנניה וינברגר
חתימה. יש גם כתיבה טובה ויש גם חתימה טובה. אני מקווה שהחתימות יותר 

 טובות מהכתיבות, אבל נראה. 

שעות מיום החתימה. זה מה  48החוק מדבר על   רחמים מלול:
 שהחוק מדבר. 

שעות  48אבל גם בסדר היום של המועצה צריכים לתת     :רחנניה וינברג
 לפני הישיבה. 

 וזה מה שעשינו.   רחמים מלול:

 . 14:00-שעות, פה קיבלתי ב 4לא.     :חנניה וינברגר

. על מה אתה מדבר, על ההסכמים הקואליציוניים  רחמים מלול:
 -ההסכמים הקואליציוניים

 לא?מה זה, שום דבר     :חנניה וינברגר

הם לא נדונים בישיבת מועצה. יכולתי להמציא לך   רחמים מלול:
 אותם גם בלילה. 

 אבל הסגנים מופיעים בסדר היום?     :חנניה וינברגר

 כן.   רחמים מלול:

 אז מותר לקבל את זה בזמן.     :חנניה וינברגר

שעות מיום החתימה, אפילו  48אז קיבלת את זה, תוך   רחמים מלול:
 . פחות מזה

לי לא איכפת להוריד את זה מסדר היום ולשלב את זה     :חנניה וינברגר
 -בהצעות של

 ן שתעלה את ההצעה לסדר שלך. יחנניה, מעוני ,אני  רחמים מלול:

אתה מעוניין? בבקשה. בבקשה, קיבלתי. אני סבור,     :חנניה וינברגר
, אלא אדם אחרי שהיו בחירות, ומדובר בראש עיר לא מתחיל, לא עולה חדש

שמעורה היטב לעומק ולרוחב בפעילות העירייה, בקדנציות קודמות, ופי כמה 
חודשים הוא בפועל ראש העירייה, אז גם המערכת  6-7-בקדנציה האחרונה, ש

למעשה למחרת הבחירות היתה צריכה לפעול, ובפרט אחרי שפורסמו תוצאות 
לקצר את הזמן  שבועות. אפשר היה 3הבחירות שמתפרסמות ברשומות לאחר 

שבועות.  3ם עוד לפני ולהפעיל את מוסדות העירייה, קרי הסגנים ומחזיקי התיקי
מיום הרשומות, אז שבוע לאחר פרסום ברשומות  שבועות 6-7כי בערך עברו 

 אפשר היה לבחור סגנים.  

 אז מה ההצעה אומרת?   רחמים מלול:

הקדנציה, ואותו  לבחור סגן ממלא מקום למלוא אורך    :חנניה וינברגר
 דבר סגנים. 
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אוקיי, תודה. תראה, חנניה, אני רוצה לענות לך הפעם   רחמים מלול:
 על ההצעה לסדר שלך כולה. 

 כולה?     :חנניה וינברגר

ובהתייחס לכל שורה ושורה בהצעה, ואני מבקש,   רחמים מלול:
 . לא להפריע לי, כפי שאני לא מפריע לך –אפילו אם הדברים יכאבו לך 

 מקובל.     :חנניה וינברגר

 3חרף פרסום תמונותיהם של "מקובל? אוקיי.   רחמים מלול:
המועמדים בחברת רוב חברי המועצה, הרי שלא פורסם כמצוות החוק כלום, 
כלומר האם נחתמו או סוכמו עם מי מבין המועמדים הסכמים פוליטיים 

ת הרשימות או עם קואליציוניים או הסכמות או הבנות שבעל פה עם המפלגו
לסעיף הזה אני רוצה להעיר לך, שאם ככה אתה מפנה את  – "חברי המועצה
 מועמדים.  3-ההצעה שלך ל

 נכון.     :חנניה וינברגר

לעוזי סלנט, לעמי פינשטיין ולי. ואין זה מן הראוי   רחמים מלול:
זי רחמים מלול, לעובצורה כזאת. תחליט למי היא מופנית, ללהגיש הצעה לסדר 

.  ולעמי? זה א'

 סליחה, לא קראת פסקה קודם.     :חנניה וינברגר

 מועמדים.  3ההתמודדות, היו   רחמים מלול:

 מועמדים.  3רשמתי שלהתמודדות הזאת היו     :חנניה וינברגר

בבקשה, אם יש לך הערות, אחר כך. ידידי, אתה הפנית   רחמים מלול:
המועמדים. אז אם יש לך  3-ייחס לאת ההצעה לסדר אליי כראש העיר, ואתה מת

המועמדים, תפנה את זה  3-טענות אליי, תפנה אותן רק אליי. אם יש לך טענות ל
לפני כשנה, כאשר שוקי פורר נבחר לראשות " –אליהם. עכשיו אתה כותב כך 

העירייה, עמד לשירותו יו"ר ועדת משא ומתן קואליציוני אדם בשם מר רחמים 
מלול. אוקיי, זה רק לתשומת לבך. אגב, אני לא הייתי  ", אדם בשם רחמיםמלול

 יו"ר ועדת משא ומתן קואליציוני. 

..     :חנניה וינברגר  אתה הזמנת אותי, בתור יו"ר ועדת.

לא הייתי יו"ר ועדת משא ומתן, כיוון שאנחנו חברים,   רחמים מלול:
מר רחמים אך עתה, כאשר "אז איתך ניהלתי משא ומתן באופן מיוחד, ספציפי. 

מלול, נבחר לראשות העירייה, אין לידו אדם שיסייע לו בניהול המשא ומתן 
ימי חסד 'סחבת  100ואתה כותב בהמשך, אתה אפילו לא נותן לי  ."הקואליציוני

 . '  איננה מנהיגות ואף איננה ניהול ראוי לשמו

ל עד היום חלפו בסך הכ 10.12-פורסם המינוי שלי ברשומות. מ 10.12-תשמע, ב
חברים,  16ימים, והסבלנות והמנהיגות שלי הם שהביאו לכינון קואליציה של  26

ועצת העיר, דבר שלא עלה אפילו בידיו של ראש ממשלת מחברי מ 78%שהם 
אז האם לזה אתה קורא ישראל שעומדים לרשותו צוותים רבים של משא ומתן. 

א כזו, שכל סחבת או חוסר מנהיגות? הרי המטרה שלי, וסעדי במרומים שהי
חברי מועצת העיר יהיו חברי הנהלת העיר, לטובת העיר, כי יש לנו הרבה 
פרויקטים והרבה דברים לעשות למען העיר הזאת ולטובתה. ותאמין לי שהם 

 . 21וקל וחומר עם  16יקומו בין אם יש 
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אז אם כך, תראה, אפשר להציע הצעה לסדר בצורה נינוחה, שלווה, בלי רוע, בלי 
 פשר להציע את זה בדרך שאתה נוהג בתפוצת נאט"ו. ארס, וא

הנני מתכבד להודיעך כי החלטתי להמשיך ולשרת הלאה, אתה כותב בהמשך כך "
את ציבור תושבי העיר בשורות האופוזיציה. הרי חייב להיות מישהו שיעמוד על 

מנוע התדרדרות מען משמר המינהל והניהול התקין והחוקי של העירייה, ל
אני מדלג מהפסקה הזאת לפסקה . "מינהל לעברי פי הפחת והשחיתותהשלטון וה

תי, שלאחר בחירתך יאך פטור בלא כלום אי אפשר. צר לי מאוד, קיוונוספת "
תגלה שאר רוח ומנהיגות ותפעל להנהיג ולכונן הנהלה וממלאי תפקידים 

", כמובן שיסייעו לקומם את ההריסות שהותיר אחריו ראש העירייה הקלונאי
  -תה מתכוון לשוקי פורר, ואתה מוסיף בסוגרייםשא

 אבל אתה בטוח שזה לא אליך.     :חנניה וינברגר

בסיועך ובסיועם של רגע, ואתה מוסיף בסוגריים "  רחמים מלול:
כבר כתבת מכתב אוקיי? תראה חנניה, אתה  ."הסגנים האחרים ומחזיקי התיקים

ני נמנעתי מתביעת הוצאת אחר בתפוצת נאטו שבו האשמת אותי בשחיתות, וא
דיבה נגדך, אמרתי לך את הדברים כאשר האשמת אותי ואת ראש העיר הקודם 

עסקת קומבינה כלשהי, כשהוא מינה אותי ליו"ר הוועדה לתכנון בכך שעשינו 
והבלגתי מאז, לא הגבתי, למרות שעורכי דין ייעצו לי להגיש תביעת ולבנייה. 

תך, חנניה, עם יד על הלב, אתה נלחם נגד דיבה נגדך. אז אני רוצה לשאול או
 השחיתות, כבר כמה שנים אתה במועצת העיר? כמה שנים? 

 . 11    :חנניה וינברגר

 120-, תרתי משמע, עד חגיגות ה120שנה, יפה, עד  11  רחמים מלול:
.  120ועד   לחייך בעזרת ה'

 . 120אבל באופוזיציה לא אשאר עד     :חנניה וינברגר

אם כך, אם אתה טוען שיש שחיתות בעירייה והיתה   ל:רחמים מלו
שחיתות, והיה ראש עירייה קלונאי והיו סגנים שסייעו לקלון הזה, כלומר 

 זה א'.  –ילחם נגד השחיתות שנכשלת בתפקידך, לה

 לכן פורסם דו"ח מבקר המדינה.     :חנניה וינברגר

תה שוב יד על הלב, א –תענה לי אחר כך. ב'   רחמים מלול:
 התמודדת לראשות העיר לפני שנה. 

 נכון.     :חנניה וינברגר

עוזי, אני לא מייחס חלילה את הדברים אליך. והנה,   רחמים מלול:
תעמולת הבחירות שלך מלפני שנה. "הספיק לנו פורר אחד, לא רוצים פורר )עוזי 

ים . מבקר המדינה בוחר חשד לאי שוויון במימון טיפולים לבכיר2סלנט( מספר 
עשה לך את העבודה לפני שנה. וכו". אתה הגשת תביעה נגדי, ואתה תראה מי 

המבקר הפנימי של הקופה, דוד סומך, הודיע כי קיבל הוראה מסלנט להימנע 
היה מנכ"ל קופת  2006-מלבדוק וכו'. לא נעים לי לחזור על זה. שיאן השכר ב

. ₪ 112,000ויות של חולים מאוחדת, עוזי סלנט, שכרו החודשי היה כך וכך, על
והפעם בוחרים באנשי ביצוע נקיי כפיים. אז אני שואל אותך, היכן המוסר 
הציבורי שלך, כאשר אתה כותב בהצעה לסדר שלך, שאתה התייצבת לימינו של 
עוזי סלנט? האם זו מלחמתך בשחיתות? ואתה מאשים אותי בשחיתות. הרי אתה 

 תמכת בעוזי סלנט. 
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 ון. נכ    :חנניה וינברגר

 איפה המוסר? איפה המצפון?   רחמים מלול:

 אני אענה לך, הרי ביקשת לסוף.     :חנניה וינברגר

אוקיי. יכול להיות, חנניה, אני מבין את התסכולים   רחמים מלול:
שלך, עם הבחירה שלי. אני מבין את האכזבה שלך מהעובדה שבשנים האחרונות 

לו לגרד את האחוזים לא זכית אפי הכוח האלקטורלי שלך הולך ופוחת, ומעולם
ובבחירות לפני שנה, גירדת בקושי אפילו את הנדרשים להיבחר לראשות העיר. 

המנדט האחד. לכן אני במקומך הייתי מסיק מסקנה אחת פשוטה, לפרוש מן 
 החיים הפוליטיים. ואני גם מבין את התסכול שלך כשאני נבחרתי. 

 נהיית פסיכולוג?     :חנניה וינברגר

אתה בטח עדיין תוהה איך התחולל מהפך היסטורי   רחמים מלול:
יאת הדגל של הדמוקרטיה, אז יש כללי דמוקרטיה. כזה. אבל אתה שטוען לנש

כשמגישים הצעה לסדר, כללי הדמוקרטיה זה להאשים בשחיתות? פעם שנייה 
ואני מבליג ואני שותק, ואני לא פונה אליך אפילו בבקשת התנצלות. והבטחת 

', ל עיין שוב באותו מכתב שכתבת אותו למבקר המדינה ולכל חברי הכנסת וכו
שהאשמת אותי בקומבינה, שהלוואי והיינו מגיעים לבית משפט כדי להוכיח את 
הדברים. זאת דמוקרטיה? זה ניקיון כפיים? הגיע הזמן שתגיש כל הצעה לסדר 

אני לא יודע  שאתה רוצה, אבל בצורה ראויה, הגונה, ולא במתקפות אישיות.
זורם לך בעורקים, כמה ארס מפכפך לך בוורידים. אתה עדיין דורך על כמה רוע 

ראש עיר שאיבד את עולמו, שקיבל קלון, שפרש מן החיים הציבוריים. כל מכתב 
אתה צריך להזכיר את זה? הוא לא נענש דיו? אז אנא, תחשוב שאנחנו מדברים 

תודה רבה. ואני מציע כמובן להוריד את כעת כחברים, ואני נותן לך תוכחת חבר. 
 ההצעה מסדר היום. 

 אבל אני מבקש גם להגיב.     :חנניה וינברגר

 בבקשה, זכותך.   רחמים מלול:

 גם בהצעה לסדר היום יש זכות התגובה.     :חנניה וינברגר

 בבקשה, אני נותן לך את הזכות.   רחמים מלול:

המועמדים, בהחלט, ואתה  3בי ובכן, מה שאמרת לג    :חנניה וינברגר
המועמדים, ואני  3, וכתבתי מפורשות, גם נקבתי בשמם של 2דילגת על סעיף 

מועמדים: מלול רחמים, סלנט עוזי  3מצטט את המשפט 'להתמודדות זו היו 
' וכו'. מה שכתבתי 'פורר מס'  , כן, אני מודיע לך, אני עמדתי 2ופיינשטיין עמי '

אני לא טועה, הוא שהגיש נגד עוזי סלנט את הפנייה  בקשר עם אריה אבנרי, ואם
שלו למבקר המדינה. ועכשיו, כאשר היה מדובר בקשר לסיבוב הזה של הבחירות 

סלנט. אגב, לגבי עוזי סלנט, אין י, עפ"י עצתו אני חברתי לעוזי לפני כחודש וחצ
שום תביעה פוזיטיבית בצד השלילי, אלא מועלים דברים נגד התנהלות קופת 
חולים. בקשר למה שציטטת, ואני אקצר 'בסיועך ובסיועם של הסגנים', בהחלט 

 -. שוקי פורר לא יכול היה לסייםשכן

הקלון לא היה בתקופה של הקדנציה הקודמת. אתה     :מנחם קליין
 מערבב בכוונה דבר בדבר. 

 אתה חושב שזה יקדם אותך לקואליציה?     :חנניה וינברגר
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 אני רוצה להבין. אתה מאשים גם אותי. לא,     :מנחם קליין

 תואיל לשבת בשקט.     :חנניה וינברגר

 סליחה, אתה מאשים גם אותי.     :מנחם קליין

לא, זו לא פעם ראשונה. חנניה, זאת לא פעם ראשונה.   רחמים מלול:
 אתה צריך לשים סכרים. 

נו      , ואנחנו נבחר1998-ולמרות שהקלון של שוקי... מ    :מנחם קליין
, ואתה מערבב אותנו בסלט עגבניות. אם יש לך משהו להאשים, תאשים. 2003-ב

 . 2003-אתה מאשים... מ 1998-לא יעלה על הדעת שעל הקלון מ

 באמת, כללי הגינות אלמנטאריים.   רחמים מלול:

יש גבול כבר לכל תעלול. מה פירוש? אתה מאשים גם     :מנחם קליין
 אותנו. 

 -העניין של שוקי פוררטוב.     :רחנניה וינברג

לא, תגיד לי מה היה לפני שנה. למה לפני שנה לא   רחמים מלול:
ביררת אצל אבנרי מה מצבו של עוזי? מן ההגינות היה לעשות את זה, ולא 

סעדי שאני התנגדתי להם לפני חודש וחצי. לפרסם פרסומים כאלה נגדו. 
 במרומים. 

 שמה?     :חנניה וינברגר

למה לפני שנה לא ביררת מה מצבו של עוזי? למה   ם מלול:רחמי
? תענה לי על זה. הנה, המודעות שלך, בבקשה, 2תקפת אותו כמושחת מס' 

 מעיתון ערים ומעיתון גל גפן. מה תגיד על זה? 

 מועמדים.  3כי אז היו יותר מועמדים והיום היו רק     :חנניה וינברגר

 זו תשובה?   רחמים מלול:

 והפנייה שלי היתה לשלושתם.     :וינברגרחנניה 

באמת, חנניה. חנניה, אני מכיר אותך כאדם הגון בדרך   רחמים מלול:
כלל, ומה שאתה עושה פה במכתבים שלך, זה חוסר הגינות. מותר לי לומר את 

 זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. 

 יה. אני רוצה להעיר איזושהי הערה, תרשה לי, חננ  עו"ד עוזי סלנט:

 עוזי, עוזי, דקה.    :חנניה וינברגר

אחר כך אתה תשלים, רק הערה קטנה. אני מאוד לא   עו"ד עוזי סלנט:
מרוצה מהדו שיח הזה שמתנהל דרך אגב על גבי, ואני רוצה לשים עובדות על 

סיבובי בחירות, ואם  2דיוקן, ואחר כך תמשיכו את הדיון ביניכם. לפני שנה היו 
וק בעובדות, אז פרסם מה שפרסם חנניה בסיבוב הראשון, אבל אנחנו רוצים לעס

השני, כשהתמודדתי מול שוקי לסיבוב השני חנניה הצטרף לעוזי סלנט. בסיבוב 
 פורר, חנניה הצטרף לעוזי סלנט. 

 יחד עם סיעות אחרות.     :חנניה וינברגר

 זה לא ידעתי.   רחמים מלול:

שאתה ניהלת את הבחירות של  אז לא ידעת. נדמה לי  עו"ד עוזי סלנט:
 פורר, היית כולך עסוק. 
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 את המטה שלי אני ניהלתי.   רחמים מלול:

 את המטה שלך. לכן, כדאי לשים עובדות על דיוקן.   עו"ד עוזי סלנט:

אז קל וחומר שיש לי שאלה, האם תוך שבועיים הוא   רחמים מלול:
 שינה את עמדתו?

 , קדימה תמכה בעוזי. שס"ג תמכה בעוזי    :חנניה וינברגר

 כן, נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

לא, אבל התמיהה שלי היא עליך. התמיהה שלי היא   רחמים מלול:
 עליך. אתה מאשים אותנו הרי בשחיתויות. 

 -בהחלט שכן. אני עוד לא נכשלתי, ומפיך אני אצטט    :חנניה וינברגר

 אני מודה, דיברתי על עניין השחיתות.   רחמים מלול:

 -גם בהנהלה, וגם במועצה ובוועדות    :חנניה וינברגר

 אני משבח, אני משבח.   רחמים מלול:

מפחדים קצת מתשומת הלב שאני מקדיש לדברים     :חנניה וינברגר
 הללו. 

נכון, אני דיברתי רק על עניין אחד, בעניין השחיתות,   רחמים מלול:
 בתפקידך.  שנכשלת

אוקיי. דבר נוסף, דו"ח מבקר המדינה לשלטון המקומי     :חנניה וינברגר
, בעניין 2001בישראל, אישר אחת לאחת, ויותר ממה שאני אמרתי בעניין מכללת 

בעניין שכר הדירה הארנונה שהמכללה של עופרה אלול שילמה מחצית הסכום 
 שהם שכרו. ואני אגיד לך גם עוד.

 לא הבנת אותי. אני מסכים איתך. לא, רגע, אתה   רחמים מלול:

 אני אחזור קצת.     :חנניה וינברגר

 לא הבנת אותי, לא הבנת אותי.   רחמים מלול:

. כי הציבור הזה הרשה לי. אתה     :חנניה וינברגר לא, אם אתה מרשה לי
אתה בצדק לא, אין לי בעיה, זכותך. אבל אני אגיד לך גם על ההגינות. זו לא, 

כל השולחן הזה, הודות לי, הפעם הראשונה במאי שהתקציב עבר פה אחד. 
 -כשאני אמרתי לך ונתתי לך

 הודות לכולם.   רחמים מלול:

 מה?     :חנניה וינברגר

 הודות לכולם.   רחמים מלול:

הודות לכולם. לא הודות לקואליציה שממילא     :חנניה וינברגר
 ממושמעת, בלי שום ציוץ. 

 אני לא מזלזל.   :רחמים מלול

 אתה גם דיברת על היתרונות הסגוליים שלי.     :חנניה וינברגר

 נכון.   רחמים מלול:
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אז ברוך ה'. אם אתה רוצה אני אקום ואלך, אין לי     :חנניה וינברגר
 בעיה. 

 אני אמרתי נכשלת בתפקידך למנוע שחיתות.   רחמים מלול:

אני אגיד לך, אני מאחל לך ת. זאת הבעיה של השחיתו    :חנניה וינברגר
 שתעקור אותה. 

טוב, תודה רבה. חברים, אני מוריד את ההצעה של   רחמים מלול:
חנניה מסדר היום, למרות שחלקים ממנה תיכף יבואו לסדר היום, אבל ע"י 

 צריך להצביע, חנניה? הנהלה שכך החליטה. 

היה דיון כבר. לא, אני מוריד את זה מסדר היום. הרי     :חנניה וינברגר
 מה אתה רוצה? 

 

ע למינוי ח"מ חנניה וינברגר משך את הצעתו לסדר בנוג :10-19-228מס'  חלטהה
 סגני עירייה. 

 

 מינוי סגני ראש העיר: : 4סעיף 

 

מינוי ח"מ בן ציון שרעבי לסגן ממלא מקום לראש העיר, בשכר, לפי  א.
סגניו לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו 14סעיף 

 וכהונתם(.

 

מינוי סגני ראש העיר, סעיף א'. מינוי חבר חברים,   רחמים מלול:
לחוק  14המועצה בן ציון שרעבי לסגן ממלא מקום ראש העיר, לפי סעיף 

ולאחר מכן, בד בבד הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם. 
קשה, ש העיר. כן, בבעם זה, נאשר גם אישור האצלת סמכויות לאותם סגני רא

 הערות. 

ולסעיף  14לגבי מינוי הסגנים, אנחנו מופנים לסעיף     :חנניה וינברגר
. והייתי מבקש, מאחר וזה לא צורף לנו, אם אפשר שהיועצת המשפטית 15

 . מה משמעותו? 14תקריא את סעיף 

המועצה החגיגית שהיתה כשאני  אני נזכרתי בישיבת  רחמים מלול:
 -ז אתה הערתהתמניתי, שא

 הלוואי היית שומע לי.     :חנניה וינברגר

אז אתה הערת מדוע שמי לא הופיע בסדר היום. אתה   רחמים מלול:
 זוכר? 

 בהחלט.     :חנניה וינברגר

 והפעם באמת הקפדנו לכתוב את השמות.   רחמים מלול:

 אז אתה רואה שהתקדמת משהו.     :חנניה וינברגר
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אבל את הדברים ממך גם כן, מה אתה חושב?  אני למד  רחמים מלול:
 השליליים אני לא מוכן ללמוד. בבקשה, מיכל. 

 רחמים, אם אני אתפטר, ממי תלמד?     :חנניה וינברגר

 אתה תהיה היועץ.     :זוהר בלום

חנניה, אגב, זה אותו פורמט של ההחלטה שקיבלנו גם   :מיכל דגןעו"ד 
מדבר על סגן ממלא  14בוב הקודם. סעיף , עת מונו הסגנים בסי2008בדצמבר 

מקום, לראש רשות יהיה סגן אחד. אני מדלגת על קטע לא רלוונטי מבחינת 
ת כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה עפ"י הצעת ראש הרשומספר התושבים. 

 -15סעיף שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה. 

 הרי זה מופיע סעיף נפרד.     :חנניה וינברגר

 , האצלת סמכויות. כן  ול:רחמים מל

, מדובר, והרישא לא קראת. 14אז ובכן, בהתאם לסעיף     :חנניה וינברגר
( קובע לראש רשות יהיה סגן אחד וברשות מקומית שמספר תושביה 1)א()14סעיף 

עולה על , או ברשות מקומית נגב או בגליל, שמספר תושבי 150,000עולה על 
45,000 ₪  .'  וכו

 זה לא רלוונטי.   :מיכל דגןעו"ד 

 זה סגן ממלא מקום.      :זוהר בלום

סגנים, על כן, מאחר  2ואחר כך הסעיף קובע, יהיו     :חנניה וינברגר
שיש לנו סגן אחד, והוא מר זוהר בלום, ולגביו ולגבי מפלגתו לא ניתן הסכם, לכן 
 ההשערה שלי שהוא ממשיך בתפקידו ובהצלחה, ואין שום סיבה להחליף אותו,

ואני מקווה שהוא ימשיך את כל הקדנציה הזאת, פירוש הדבר שמועצת העיר 
)ג( בעמוד השני, מה זה 14ן אחד. סליחה, גם בסעיף הזאת רשאית לבחור עוד סג

 -בדיני הבחירות 70יהיה, עמ' 

 מדבר על סגן ממלא מקום.  14חנניה, סעיף      :זוהר בלום

 דך, אתה נשאר, תהיה רגוע. זוהר, לא נגדך. לא נג    :חנניה וינברגר

 תראה את הכותרת, לא קשור.      :זוהר בלום

לכן מועצת העיר תגיד לו תודה, הוא משאיר אותך.   רחמים מלול:
רשאית לבחור עוד סגן אחד, ואני בהחלט תומך בהצעה הזאת שמובאת על ידך, 
 ובזה סיימנו את סדר הבחירות של סגן וממלא מקום. אלא אם כן יש תקנה,

הוראה, אישור של שר הפנים על סגן שלישי. אין לי בעיה. אבל אם מדברים על 
 סגנים.  2בלבד מדבר על  14סעיף , 14סעיף 

, אתה פשוט קטעת אותי, סעיף 14לא, סליחה. סעיף   :מיכל דגןעו"ד 
סוגים של  2מדבר על סגנים נוספים. יש  15ום, וסעיף על סגן ממלא מקמדבר  14

 סגנים. 

מדבר על שכר, ניגוד עניינים, אם אני פה  15לא, סעיף     :וינברגרחנניה 
 עובד... 

נוסף לסגן או  -)א( 15היית נותן לי לקרוא. סעיף   :מיכל דגןעו"ד 
 26, רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 14לסגנים כאמור בסעיף 

 ם. סגני 2סגן אחד או  150,000ברשות מקומית שמספר תושביה אינו על 
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 סגנים.  2תושבים  150,000כתוב עד  14-אז למה ב    :חנניה וינברגר

סוגים שונים של סגנים. הסגן  2אני אסביר לך, כי זה   :מיכל דגןעו"ד 
הוא סגן ממלא מקום, שאותו המועצה בוחרת עפ"י הצעת ראש , 14הנדון בסעיף 

ינם מוגדרים העיר, סגן ממלא מקום. הסגנים האחרים הם סגנים נוספים, הם א
 סוגים של סגנים לרשות.  2כממלאי מקום של ראש העיר. יש 

 זה היה גם לפני שנה, באישור משרד הפנים.   רחמים מלול:

            סגנים  2תושבים, יהיו  151,000זאת אומרת, אם יש     :חנניה וינברגר
 ממלאי מקום?  2-ו

 . 15פי סעיף בדיוק. ובנוסף, סגנים נוספים ל  :מיכל דגןעו"ד 

 ממלאים מקום.  2בראשון לציון יש      :זוהר בלום

 -אם זה כך, ספר החוקים שאני    :חנניה וינברגר

 בדקנו, הרי גם לפני שנה היה אותו דבר.   רחמים מלול:

לא, לא על זה. היה משהו אחר. ואתה יודע שבקדנציה     :חנניה וינברגר
מזוז, קיבלה את דעתי ולא את דעת  קודמת היועצת המשפטית שהיום סגנית של

 העירייה, והעירייה הוכרחה לחזור ולמנות מחדש. 

ובודק חוקים בצורה אז אדוני, שהוא כל כך מסודר   רחמים מלול:
 -יסודית, איך יכול היה להציע את הצעתו לסדר למנות

..     :חנניה וינברגר  זה כשגגה שיוצאת מפני.

סגנים. ממה נפשך? אם  2קום פלוס מינוי סגן וממלא מ  רחמים מלול:
 טוב. חברים, האם סעיף א' מאושר?  זה לא חוקי, איך אדוני מציע את זה?

 פה אחד.     :חנניה וינברגר

אני חוזר על סעיף א', מינוי ח"מ בן ציון שרעבי רגע.   רחמים מלול:
 לחוק הרשויות המקומיות. 14לסגן ממלא מקום לראש העיר בשכר לפי סעיף 

 ת ראש הרשות וסגניו וכהונתם. מי בעד? בחיר

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 לא, אני נמנע.     :מנחם קליין

 מנחם נמנע, תודה.    דודי אשכנזי:

 

מינוי ח"מ בן ציון לאשר  נמנע( 1ברוב קולות )מחליטים  :10-19-229מס'  חלטהה
ת לחוק הרשויו 14שרעבי לסגן ממלא מקום לראש העיר בשכר לפי סעיף 

 .המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(

 

לחוק  15מינוי ח"מ אבנר אקוע לסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף  ב.
 הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.
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מינוי ח"מ אבנר אקוע לסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף   רחמים מלול:
 שות וסגניו וכהונתם. מי בעד? ת, בחירת ראש הרלחוק הרשויות המקומיו 15

 אני נמנע?     :מנחם קליין

 כמה נמנעים?   רחמים מלול:

 אני נמנע.     :חנניה וינברגר

 נמנעים.  2   דודי אשכנזי:

 מי שנמנע, נמנע. מי נמנע? נמנעים, תודה.  2  רחמים מלול:

 תעשה עוד פעם.     :שוקי קרומר

 ה. נמנעים: מנחם וחנני 2     :זוהר בלום

 

 רנמנעים( לאשר מינוי ח"מ אבנ 2ברוב קולות )מחליטים  :10-19-230מס'  חלטהה
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  15אקוע לסגן ראש העיר בשכר לפי סעיף 

 הרשות וסגניו וכהונתם(.

 

אני נמנעתי בשניהם, ואם אתה רוצה, אני גם אנמק.     :מנחם קליין
, אז אני  מאחר וידעתי שבישיבה הקודמת הם היו מועמדים להצביע להדיח אותי

 נמנע מההצבעה. 

 מקובל.   רחמים מלול:

 אבל אפשר למנות משנה.    :חנניה וינברגר

 פעם טענת שזה תואר פיקטיבי.   רחמים מלול:

 שוקי מינה משנה ראש עיר, אז אפשר למנות.      :חנניה וינברגר

ההערות החיוביות אבל אתה רואה שאני למד גם מ  רחמים מלול:
 אתה רואה שלמדתי משהו. שלך. פעם הערת שהתואר משנה זה פיקטיבי. 

 

אישור האצלת סמכויות לסגני ראש העיר בן ציון שרעבי ואבנר אקוע  ג.
כדלקמן: בן ציון שרעבי ישמש כמחזיק תיק המיסים ולשם כך יואצלו 
לו סמכויות ראש העיר ותפקידיו בתחום זה. אבנר אקוע ישמש 

מחזיק תיק התחזוקה ולשם כך יואצלו לו סמכויות ראש העיר כ
 ותפקידיו בתחום זה. 

 

ן  –ג'   רחמים מלול: אישור האצלת סמכויות לסגני ראש העיר. בן ציו
שרעבי ישמש כמחזיק תיק המיסים, ואבנר אקוע ישמש כמחזיק תיק התחזוקה. 

 בבקשה, מי בעד? 

 זה לא צריך אישור.     :מנחם קליין

 זה לא צריך אישור?   ם מלול:רחמי

 זו הודעה, הלאה.     :מנחם קליין
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 מאציל להם סמכויות.   רחמים מלול:

 אפשר להעיר?   עו"ד עוזי סלנט:

 בוודאי, אדוני. בבקשה עוזי, בוודאי שאפשר.   רחמים מלול:

אז אני מבקש להעיר. אני חושב שזה לעג לרש למנות   עו"ד עוזי סלנט:
שיש מכתב של גזבר העירייה, שהעירייה מסוגלת לעמוד  סגן בשכר, למרות

מיליון  300-בתשלום של הסגנים. אם העירייה מסוגלת לעמוד בסכום מלוות של כ
, אז מה הבעיה לעירייה לעמוד בתשלום שכר לסגנים. אמנם החוק מחייב ₪

 בל זו נראית לי תקנה מאוד טיפשית. לעשות את זה, א

 חקיקה בכנסת?  אתה יודע שיש  רחמים מלול:

אני כן, כן, אני לא מתעסק. אני על זה רוצה לדבר.   עו"ד עוזי סלנט:
חושב שעיריית רחובות נמצאת בקשיים כספיים, ואני חושב שברגע שממנים 

כוחות רציניים  2סגנים בשכר, צריך להאציל להם סמכויות ניהול, זה עוד 
 .שיכולים לתרום מעצמם ומהידע שהם צברו במהלך השנים

 וכך ייעשה. מקבל את ההערה.   רחמים מלול:

סליחה, לא, אני עוד לא סיימתי. כשאני אשלים, אנחנו   עו"ד עוזי סלנט:
שלמרות הנטל הכספי שמוטל על העירייה, הוא יהיה נדע שהשלמתי. ואני חושב 

ואני רוצה כדאי וראוי אם אותם הסגנים יקבלו האצלת סמכויות רחבה יותר. 
ראש העיר, מה יש לעשות לממלא מקום ראש העיר בנושא לשאול, אדוני 

המיסים? זה כמו, אם יורשה לי לצטט את יו"ר קדימה, אני קצת הייתי מקורב 
. אני לא חבר קדימה. הנה, תראה אליהם, עשיתי שם את המטה שלי והם תמכו בי

, יש יו"ר קדימה שהוא חתום על הסכם, אני לא חבר קדימה. בהסכם הקואליציוני
שכפי שאתה הזכרת, יך אומרים סגנים לשום דבר וממונים על שום דבר, ובלבד א

חוק של הג'ובים. אני לא חושב שזה התפקיד של אדוני ראש העיר, שיהיה 
 י. הציבור הישראל

 זה... בכנסת.     :חנניה וינברגר

 סליחה, אני  מביע סך הכל את דעתי.   עו"ד עוזי סלנט:

 נכון.     :חנניה וינברגר

ולכן, אני חושב יש לנו חילוקי דעות, וזה מותר.   עו"ד עוזי סלנט:
נושאים תחת עול המיסוי הגבוה שקיים בעיר שלנו. אני יר הזאת ותושביה, שהע

עם כוחות מקצועיים שיעשו ויתרמו את חושב שהם זכאים לקבל ניהול מקצועי 
 עצמם להוביל. 

ריד מיסים יכול להיות שמחזיק התיק הסגן יו   שאול ליבי:
 לתושבים, מאיפה אתה יודע.  

סליחה רגע. אני לא רוצה להיות... ולבוא ולומר   עו"ד עוזי סלנט:
לא יכולה להוריד  ₪מיליון  300שיורידו מיסים לתושבים, מכיוון שעיר שחייבת 

ו. ברגע שממנים סג ן בשכר, שהשכר שלו נדמה מיסים. אבל לא זאת הנקודה עכשי
 נה? לי, מה השכר שלו לש

 לחודש.  ₪ 112,000-פחות מ  רחמים מלול:

 לא, כמה זה לשנה?   עו"ד עוזי סלנט:
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. שמעתי על משכורות ₪מיליון  1.2זה  ₪ 100,000לפי   רחמים מלול:
 כאלה בעבר. אבל סגן הרבה פחות מזה. 

סליחה, אני שואל על עלות לעיר. בוא לא נעסוק   עו"ד עוזי סלנט:
 בתחומים אחרים. 

 כולל עלויות, לשנה.  ₪ 500,000-כ  מלול:רחמים 

יפה מאוד. צריך להטיל על ממלא מקום ראש העיר,   עו"ד עוזי סלנט:
איך אומרים, שורה של תפקידים פה בהאצלת הסמכויות, על מנת שיסייע בניהול 
העיר ויתרום את חלקו באופן מלא. ושזה לא ייראה כאילו איך אומרים, אנחנו 

קיים בכנסת. אותו הדבר לגבי סגן ראש העיר אבנר אקוע. בחוק הג'ובים כפי ש
אני רוצה להזכיר שמחזיק תיק התחזוקה כמדומני היה בקדנציה הקודמת הומינר, 

 נכון? 

 שהוצע לו על ידך תיק ההנדסה.   רחמים מלול:

 -סליחה רגע, אני  עו"ד עוזי סלנט:

 כדי להאדיר את שמו פשוט.   רחמים מלול:

זה בסדר. אני חושב שאתה בהחלט צודק, שצריך   עו"ד עוזי סלנט:
להטיל תפקיד רציני על סגן בשכר. ואני חושב שתיק התחזוקה, עם כל הכבוד, 

צריכים לשמש כחברי מועצה, לא ימלא את יומו של הסגן. ואני חושב שאנחנו 
יזכו לסיוע ולשיפור והנהלת העיר צריכה לשמש כדוגמא לתושבים, שהתושבים 

בת, לשיפור השירות וכן הלאה וכן הלאה, כראוי לעיר מכובדת כמו כפי שאתה כת
 רחובות. לכן אני מתנגד לסעיף הזה, לסעיף ג'. 

אני באופן עקרוני מקבל את ההערות שלך. ולידיעתך,   רחמים מלול:
ראש העיר, קל וחומר ממלאי המקום, צמודים לראש העיר בעבודה סגני 

פרויקטים לטפל בהם, בלי קשר להאצלה כזו  היומיומית, והם יקבלו עוד כל מיני
חודשיים -או האצלה אחרת. ואם תרצה שאני אביא לפניכם בעתיד, תוך חודש

 פרויקטים או תפקידים נוספים שהטלתי עליהם, אני אביא את זה בפניכם. 

 רצוי.     :חנניה וינברגר

 אבל אתה צודק.   רחמים מלול:

 כוח אדם למשל.  לא, דוגמא. יש תיק  עו"ד עוזי סלנט:

 עוזי, אתה צודק, נקודה.   רחמים מלול:

 -תיק כוח אדם זה תיק רציני מאוד. והוא צריך להיות  עו"ד עוזי סלנט:

 לא, לא, לא.   רחמים מלול:

 אני לא מציע לך הצעות.   עו"ד עוזי סלנט:

עניין כוח אדם, דובר עליו בעבר והרבה. וסוכם   רחמים מלול:
 תעסקו בזה. שפוליטיקאים לא י

. לא, לא, סליחה, אני לא נכנס לנושא הסעיף עצמו  עו"ד עוזי סלנט:
אבל מאחר ויש בדעתך כפי שהצהרת, שאתה רוצה לעשות תכנית הבראה, שאתה 

 -מחויב לתכנית הבראה

 נכון.   רחמים מלול:
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ולוחצים אותך לתכנית הבראה, היה צריך מישהו לקבל   עו"ד עוזי סלנט:
 אם אתה לוקח את זה, מצוין. את התיק הזה. 

עוזי, אי אפשר. אסור שפוליטיקאים יתערבו בענייני   רחמים מלול:
 כי אז יש חשדות, כפי שחנניה טוען לקרבה, לשחיתות וכדומה. כוח אדם. 

תכנית עבודה למשל מי שיהיה אחראי. תן להם   עו"ד עוזי סלנט:
 סמכויות. 

ואליציה כמחזיק תיק כוח עוזי, אתה רוצה להצטרף לק  רחמים מלול:
 אדם? בוא נדבר על זה. 

תשמע רגע אחד, האמת היא שזו הפעם הראשונה   עו"ד עוזי סלנט:
 שאתה מציע לי.

 קצת לשקוע ואני אגיע גם אליך. תן לאבק   רחמים מלול:

 אני לא יודע על איזה אבק אתה מדבר.   עו"ד עוזי סלנט:

 קצת, חודש, חודש וחצי.   רחמים מלול:

 אין בעיה.   ו"ד עוזי סלנט:ע

 מנחם? חנניה, בבקשה.   רחמים מלול:

 שיהיה מנחם.     :חנניה וינברגר

אני הצטרפתי לדבריו של עוזי. אני מצדיק אותם.     :מנחם קליין
 ומאחר וגם אתה מצדיק אותם, זה מייתר. 

 אוקיי, בסדר. כן, חנניה.   רחמים מלול:

ך על תוספת ההצעה שלך שתביא בעוד אני מבר –א'     :חנניה וינברגר
 חודשיים תוספת תפקידים. -כחודש

 אחרי שאני אבוא בדברים עם הסגנים, כן.   רחמים מלול:

ברור, ברור. זו לא הנחתה, זה תיאום איתם על כל     :חנניה וינברגר
כמי שהיה חבר בוועדת נזקק, אני יודע דבר נוסף, מיני תפקידים נוספים. 

ארנונה וכיוצא בזה, תפקיד שניהלה אותו בקדנציה הקודמת  שבתחום המיסים,
על ד"ר מר קנבל, ישנה עבודה רבה. אני חושב גם שכל הניירת, ואם דיברנו קודם 

ניירת, אמנם זה לא אנחנו קובעים אלא זה קבוע על ידי המדינה, לא ייתכן 
 שנכה, עיוור או אפילו אם חד הורית, צריכה כל שנה להתחיל מחדש עם כל

 .'  הניירת ועם חוות דעת רפואית וכו' וכו

 -בנצי, אני  מבקש פגישה ראשונה שלך, פגישת עבודה  רחמים מלול:

אתה מקיים עם חנניה וינברגר, תקשיב לכל הצעות   רחמים מלול:
 הייעול שלו. 

 כבר הרווחתי פגישה, אני מאושר.     :חנניה וינברגר

 בל גם עליי. מה שמקובל עליך, יהיה מקו  רחמים מלול:

 אני מאושר.     :חנניה וינברגר

הנה האצלתי סמכות נוספת לבנצי. מן הסתם פגישה   רחמים מלול:
 איתך תארך לפחות חצי יום. 
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לכן אני חושב שלסגן ממלא מקום, שהוא נמצא פה     :חנניה וינברגר
יום, יש הרבה מה לעשות. ואם עוד תטיל עליו תפקידים -ואני רואה אותו יום

 מטלות, אז אני מקווה שלא ידרוש שכר כפול. ו

דע לך, שאחת המטלות המרכזיות שכבר הטלתי עליו,   רחמים מלול:
 זה לשפר את השירות לתושב באגף המיסים. 

הנה, כבר זכיתי בהישג. אני מבקש לדעת האם חבר     :חנניה וינברגר
בודתו המועצה אבנר אקוע, על מנת שיתחיל בתפקידו, הוא התפטר כבר מע

 בתעשייה אווירית? 

שאלה טוב, אבנר יענה לך. הוא לא יתחיל פה לעבוד   רחמים מלול:
אם הוא לא שוחרר ע"י התעשייה האווירית. אבל תענה לו אתה. מה שעניתי זו 

 התשובה הנכונה? טוב. 

 הוא יקבע, מתי שהוא יתפטר.     :חנניה וינברגר

 ברור, ברור.   רחמים מלול:

דבר נוסף, כאשר ראיתי את ההסכם הקואליציוני, אז     :חנניה וינברגר
מופיע לפני תחזוקה. אז שתיק הכספים אפילו לפי ההסכם הקואליציוני מופיע 

אני מעריך שכספים זו מטלה קצת יותר כבדה מתחזוקה. עד כמה שאני יודע, 
 -תחזוקה כאן מבוצעת ע"י עמרם עודד, והוא עושה את זה פחות או יותר

 לא, לא, לא. תחזוקה?   ול:רחמים מל

.     :חנניה וינברגר '  כן. מינהלת המוסדות וכו

 לא, זה שמואל מצרפי.   רחמים מלול:

 -לה היאעל כל פנים, השא    :חנניה וינברגר

 תצביע, אני אתן לך לדבר.   רחמים מלול:

 מה עם כולם פה?    :הרצל טובלי

 נו, תגיד. נו, תגיד איזו מילה טובה.     :חנניה וינברגר

 מספיק, די כבר.    :הרצל טובלי

תגיד, תגיד איזו מילה טובה. אתה מפלגת קדימה, הכי     :חנניה וינברגר
 גדולה בארץ, תגיד. 

אני רוצה להגיד שאתה צריך להתחשב בציבור    :הרצל טובלי
 שמתחשב בך. 

 מה, לקחו לך? לבשו לך? לבד אתה לא יודע להגיד.     :חנניה וינברגר

ולתת לאחרים גם כן להתבטא. אתה לא יכול לקחת    :רצל טובליה
 את הבמה לבד, חנניה. 

 תירגע, תירגע.     :חנניה וינברגר

 די, כבר.    :הרצל טובלי

ם... התיק האאנחנו מבינים את השני קצת יותר טוב.     :חנניה וינברגר
גון כספים, כי אני חושב, תפקיד כששמו תחזוקה, למנות אדם לדרגה של סגן? 

 מצדיק הרבה יותר אחריות, וממילא הוא מתאים יותר לסגנות. 
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 -אם קראת היטב את ההסכם הקואליציוני  רחמים מלול:

..     :חנניה וינברגר  אתה רוצה.

 שי, בקשה. טוב, חנניה, תודה רבה.   רחמים מלול:

אני רק רציתי לומר להגיד לעמיתי הנכבד, עוזי סלנט,      :שי קזיוף
תיקים שהסגנים החדשים יחזיקו, לא להמעיט בערכם. כי מר בנצי הנכבד שה

יחזיק תיק מיסים, כמו שאמר חנניה. ובגלל הרגישות שלו, הוא האיש הכי נכון 
 להחזיק את התיק הזה, כנ"ל בתחזוקה, שאתה מזלזל בתיק הזה. 

גם וגם וגם. משרה אני אמרתי לא מספיק, לא מספיק.   עו"ד עוזי סלנט:
 ה יש מה לעשות. מלא

 תודה רבה, חברים. הרצל, בבקשה.  רחמים מלול:

דברים. קודם כל, אני מברך את  2אני רציתי להגיד    :הרצל טובלי
הסגנים ומאחל להם הצלחה, ואני בטוח שהם יעמדו במשימות. ושנית, אני רוצה 

חברי מועצה, וגם  21לבקש מחברנו, חבר המועצה חנניה וינברגר, שגם יש פה 
 רוצים להתבטא, וזה לא ייתכן שאתה משתלט על הדיון בערך כל הערב. 

 רחמים, אני השתלטתי.     :חנניה וינברגר

 שמתי לב לפי השעון, שעה וחצי רק אתה מדבר.    :הרצל טובלי

 ואחר כך הוא יגיד שאני לא נותן לו זכות דיבור.   רחמים מלול:

 תיתן לאחרים, חנניה.    :הרצל טובלי

... אתה לא מקבל משכורת, כי אתה לא אומר שום     :וינברגר חנניה
 דבר. 

 אבל אתה לא מפסיק.   :הרצל טובלי

 אנחנו סך הכל יושבים שעה.   עו"ד עוזי סלנט:

 . 20:30, עכשיו 19:00-יושבים מ   :הרצל טובלי

הזדמנות, אמנם זה לא מופיע על סדר היום,  הבאות  רחמים מלול:
 אני רוצה להודיע על מינויים נוספים.  אבל באותה הזדמנות

 לא ערכת הצבעה על הסגן.     :חנניה וינברגר

 היתה.   רחמים מלול:

 לא.     :חנניה וינברגר

אה, הצבעה על הסמכויות? לא צריך, זו רק הודעה,   רחמים מלול:
לפרוטוקול נאמר. חברים, אני שלחתי כתבי מינוי לחברי מועצה מנחם צדק. 
י תיקים. אמנם די בכתבי המינוי, אבל בכל זאת, כיוון שהכל גלוי נוספים לגב

ושקוף, אז אני מודיע את זה גם לפרוטוקול. יניב מרקוביץ נתמנה למחזיק תיק 
מתן דיל למחזיק תיק הנוער, הצעירים והסטודנטים, הרצל טובלי רישוי עסקים, 

מקווה מאוד מחזיק תיק השכונות, אמיר ירון מחזיק תיק שירות לתושב, אני 
שאמיר יעשה עבודה מצוינת פה, כי הכרזנו על שיפור השירות לתושב, וזה אחד 
התיקים החשובים ביותר. פעם חשבתי להציע אותו לחנניה, אבל הוא מעדיף את 

ניר מחזיק -יפים זאיקה מחזיק תיק הקליטה, לואיס ברהאופוזיציה, שיהיה בריא. 
ים וכו', פנחס הומינר מחזיק תיק תיק פיתוח בר קיימא, כל הנושאים הירוק
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הכספים. זהו, תודה רבה חברים, נעבור לסעיף הבא. זו רק הודעה, לא צריך 
הצבעה על זה. אין צורך בהצבעה. אלה שמחזיקים בתיקים כמו שוקי קרומר וכמו 
שי קזיוף, שיש להם כבר מינויים קודמים והם ממשיכים באותם מינויים קודמים, 

 שלי.  ליחת מכתבאין צורך אפילו בש

 לא צריכים הודעה חדשה.     :חנניה וינברגר

 בדיוק, ביררתי את זה עם היועצת המשפטית שלנו.   רחמים מלול:

רחמים, אנחנו קיבלנו מספר שעות לפני הישיבה את     :חנניה וינברגר
ברגעים האחרונים . אני מבקש להעיר כמה הערות. ההסכמים הקואליציוניים

שיניב הוא יו"ר דברים. בהסכמים הקואליציוניים נניח מופיע  אתה תיקנת כמה
 הוועדה לרישוי עסקים, ועכשיו יש תוספת של תיק. 

 -מחזיק תיק רישוי עסקים. יו"ר הוועדה  רחמים מלול:

הוא גם יהיה, בהתאם להסכם הקואליציוני, יו"ר     :חנניה וינברגר
 הוועדה לרישוי עסקים. 

  וזה אסור?  רחמים מלול:

 זה מותר, אבל המועצה גם צריכה לבחור ועדה.     :חנניה וינברגר

 נכון, נכון.   רחמים מלול:

 זה מה שאני אומר.     :חנניה וינברגר

צודק. זה יבוא בישיבת המועצה הבאה. אותו הדבר   רחמים מלול:
 לגבי הרצל. 

אתה מסכים, הרצל? הנה, אתה רואה, אפילו הרצל     :חנניה וינברגר
 כים. מס

לדבר. הנה כן, כן. אז אל תגיד שהוא לא נותן לך   רחמים מלול:
 אמרת 'אני מסכים'. 

 ו. להיפך, אני אומר משמו, עוד מחזק אות    :חנניה וינברגר

 אמרתי שהוא מדבר בשביל כולם.    :הרצל טובלי

עכשיו הרצל, הנה הגענו גם להרצל. יש ועדה לבטיחות     :חנניה וינברגר
סמכויות של ועדת בטיחות גהות הן רבות. נניח מטעמי בטיחות יכול וגהות, ו

 אפילו.  6לפנות את קומה 

 מי?   רחמים מלול:

 -אם יו"ר הוועדה    :חנניה וינברגר

 אני צריך לפנות שם כמה חדרים.   רחמים מלול:

לא אתן לו. אני אומר לך שלא אתן לו. אבל אם הוא     :חנניה וינברגר
 , שוב צריכה להיות ועדה. מחזיק את התיק

 ועדות בפעם הבאה, חנניה.   רחמים מלול:

 אני לא מועמד לוועדה הזאת, הרצל. תהיה רגוע.     :חנניה וינברגר

 לא, לא, זה ברור.   רחמים מלול:
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נדמה לי ועדת רווחה כדי שתוכל כל הזמן לדבר.     :חנניה וינברגר
 קיימת. 

 קיימת, כן.   רחמים מלול:

 ושאול ממשיך בתיק שלו.     :וינברגרחנניה 

 בינתיים.   רחמים מלול:

החברה העירונית לתרבות וספורט, יש סגן. אם יש     :חנניה וינברגר
 סגן, צריך להיות גם יו"ר. 

 יו"ר זה ראש העיר, באופן אוטומטי.   רחמים מלול:

 ידיים. אתה רואה? 2-ראש העיר? אני מצביע בעד ב    :חנניה וינברגר

 זה התקנון קובע.   רחמים מלול:

 -קרן רחובות לתרבות    :חנניה וינברגר

 אבל חנניה, בוא נדון בזה כשנביא ועדות. למה עכשיו?   רחמים מלול:

תגיד לי, מה זה קרן רחובות לתרבות? אתה יכול   עו"ד עוזי סלנט:
 להסביר לי? 

גע הרי ההסכמים הקואליציוניים הם לא לדיון. בר  רחמים מלול:
 שאני אצטרך ליישם את מה שאתה אומר, אני מביא את זה למועצה. 

 אני מבין סיעת העבודה לא הובא שום הסכם.     :חנניה וינברגר

 נכון, נכון.   רחמים מלול:

 מה שקיים פרט להודעה שאמרת... נשאר אותו דבר?    :חנניה וינברגר

 נשאר קיים, כן.   רחמים מלול:

 . י מסכנים זה הליכודהכ    :חנניה וינברגר

 אין לי הסכם עם הליכוד.   רחמים מלול:

 אין לך הסכמים?     :חנניה וינברגר

 מה, אני צריך הסכם עם הליכוד?   רחמים מלול:

 -אנשים 5האם זה נכון שבפורום הסגנים יהיו הבנתי.     :חנניה וינברגר

מה אני צריך לתת כעת דיווח מה יהיה בפורום   רחמים מלול:
 סגנים? ה

זה מופיע בהסכמים הקואליציוניים. למה מרץ, נניח     :חנניה וינברגר
 -אנשים 2להם יש 

פורום סגנים זה לא פורום סטטוטורי שמוחלט עליו   רחמים מלול:
 במועצת העיר. זה לפי רצונו של ראש העיר. 

לדעתי דבר נוסף. בהתאם להסכמים הקואליציוניים,     :חנניה וינברגר
קואליציוני של מרץ הוא הכי טוב, ואני מברך אותם על ההסכמים ההסכם ה

כמים, בסעיף שלהם. אבל בנושא דת אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו קיבלנו הס
 -נוסחים בדת, ואני מבקש לדעת איזה נוסח 3דת יש 

 מירה על הסטטוס קוו, חד משמעית. ש  רחמים מלול:
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 -ם נוספים. אצל שאול ליבילא, אבל לכולם יש סעיפי    :חנניה וינברגר

חנניה, אנחנו לא דנים כעת בהסכמים אז מה?   רחמים מלול:
הקואליציוניים. אם אתה רוצה לדעת מהי הנוסחה, הנוסחה היא שמירה על 

 הסטטוס קוו. יש נושאים מסוימים שאולי... חופש הצבעה לאנשי מרץ. 

 לכן אני בעד מרץ.     :חנניה וינברגר

 אז מה? זה לא סותר. להיפך, זה משלים את זה.  נו,  רחמים מלול:

לדתיים יש חופש הצבעה? נניח כל הכבוד למרץ,     :חנניה וינברגר
 -דואגים לספורט

דיון על באמת, נו. אתה רוצה כעת לנהל איתי   רחמים מלול:
 ההסכמים הקואליציוניים? 

 זה צורף לסדר היום.     :חנניה וינברגר

י. אני נותן לך לדבר חופשי, אבל זה לא על לא, ידיד  רחמים מלול:
 חילופי גברי, יו"ר ועדת כספים. בסדר? תודה. סדר היום. 

 מועצה דתית כלול בהסכם?     :חנניה וינברגר

 לא.   רחמים מלול:

 ורב ראשי ספרדי?     :חנניה וינברגר

אם לא כתוב, אז זה לא מופיע. אם זה לא מופיע ולא   רחמים מלול:
 מן שאין הסכם על הנושא הזה. כתוב, סי

 אה, לא יהיה?     :חנניה וינברגר

אני יודע אם יהיה או לא? לא דיברו איתי על זה   רחמים מלול:
 אפילו. אתה רוצה שיהיה? אז בוא נחתום הסכם קואליציוני שנינו. 

 אתה רוצה רב ראשי ספרדי אחד בעיר? אני מסכים.     :חנניה וינברגר

 

 גברי יו"ר ועדת כספים.  חילופי : 5סעיף 

 

טוב, חברים, חילופי גברי יו"ר ועדת כספים. יו"ר ועדת   רחמים מלול:
כספים זה אני, רחמים מלול, ממלא מקום פנחס הומינר, זה השינוי שאנחנו 

 עושים. כל שאר החברים נותרים בעינם. 

 

 חילופי גברי יו"ר ועדת קליטה.  : 6סעיף 

 

 –יו"ר ועדת קליטה. יו"ר ועדת קליטה  חילופי גברי  רחמים מלול:
 -יפים זאיקה כמחזיק התיק, כל שאר החברים

יו"ר ועדת כספים זה אתה. יו"ר ועדת קליטה זה לא   עו"ד עוזי סלנט:
 אתה? 

 לא. זה יפים זאיקה מחזיק התיק.   רחמים מלול:
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 חילופי גברי יו"ר ועדת משנה להקצאת קרקע.  : 7סעיף 

 

ועדת משנה להקצאת קרקע הייתי  ופי גברי יו"רחיל  רחמים מלול:
אני, יחליף אותי פנחס הומינר כיו"ר הוועדה, וחבר שייכנס במקומי יהיה גיורא 

 בן ארי. 

 

 . 2010אישור הארכת תוקף היתר אשראי לעיריית רחובות תקציב  : 8סעיף 

 

אישור הארכת תוקף היתר אשראי לעיריית רחובות   רחמים מלול:
 טעות סופר. דניאלה. פה יש טעות סופר? . יש פה תיקון 2010תקציב 

 , איפה יש טעות? 30,390,000  :דניאלה ליבי

 אז תודיעי, תודיעי לחברים.   רחמים מלול:

 אין טעות.   :דניאלה ליבי

 אין טעות היא אומרת.   עו"ד עוזי סלנט:

 אוקיי, אז תסבירי לחברים מה צריך לאשר פה.   רחמים מלול:

 %5משרד הפנים מאשר לרשות לקבל מסגרת אשראי   :לה ליבידניא
לפי  ,2009מתקציב   5%, זה 2010-קציב למהתקציב. מאחר ועדיין עוד אין ת

 , נעדכן את הסכום בהתאם. 2010כשיהיה תקציב . 2009-אותם בנקים כמו שהיה ב

 אני מבקש להעיר.   עו"ד עוזי סלנט:

ם גם משכון הכנסות עצמיות מאשרי בנוסף אנחנו  :דניאלה ליבי
 כבטוחה למסגרת האשראי. 

 בבקשה, עוזי.   רחמים מלול:

אני חושב שאחד הליקויים שאפשר להצביע עליהם   עו"ד עוזי סלנט:
 עכשיו זה שאין תקציב. כבר 

 רציתי לומר את זה בסוף.   רחמים מלול:

אני יכול להיות שאתה אולי תאמר את זה בסוף, אבל   עו"ד עוזי סלנט:
רוצה לומר את זה עכשיו. אי אפשר להקדים את העגלה לפני הסוסים, אי אפשר 

 -לאשר מסגרת אשראי

 למה לא?   רחמים מלול:

 אני אסביר.   עו"ד עוזי סלנט:

 אתה חייב לאשר מסגרת אשראי.   רחמים מלול:

 אני אסביר, אני אסביר.   עו"ד עוזי סלנט:

 י מסגרת אשראי? אתה רוצה שנחיה בלמה,   רחמים מלול:

 אני אסביר, אני אסביר.   עו"ד עוזי סלנט:
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 אבל תסביר בהיגיון.   רחמים מלול:

הכל בהיגיון. אי אפשר לאשר מסגרת אשראי מבלי   עו"ד עוזי סלנט:
. בוודאי שצריך לחיות, ואי אפשר להעלות על הדעת 2010להביא הצעה לתקציב 

שור להיתר אשראי, אם אין היתר שלא יאשרו בינואר בתחילת השנה, אם אין אי
אשראי באישור מועצה, אז כמובן העירייה לא יכולה לתפקד. אבל הנהלת העיר 
לא צריכה לנצל את המצוקה התקציבית הקשה של העיר כדי לעבוד בצורה לא 
נכונה. ואני חושב שהיה מספיק זמן. אנחנו צריכים לציין שבעלי התפקידים 

מת או בשנה הקודמת. לכן, לא היתה שום בעיה למעשה כיהנו גם בקדנציה הקוד
להערכתי ליצור תקציב או מסגרת תקציב יחד עם הבקשה הזאת, ולאחר מכן 

 אפשר לעשות את העדכונים הראויים, אבל קצת כבוד למקצוע. 

 טוב, עוזי, אתה יודע שהיתה מערכת בחירות.   רחמים מלול:

 כן.   עו"ד עוזי סלנט:

, לא התחילו דיוני לא ידע ואף אחד   רחמים מלול: מי ייבחר. לכן
אמנם זה היה קצת מפתיע, אבל לא . ברגע שנודע מי נבחר, 24.11-התקציב לפני ה

, כשפורסם העניין של 10.12התחילו כפי שאמרתי קודם הדיונים. מיד לאחר 
הבחירה ברשומות, התחלנו לקיים בצוות המקצועי דיוני תקציב, ואני רוצה 

 ו למועצה. להודיע פשוט משה

אז אני רוצה רק להעיר לפני שאתה מודיע. איך אמרת,   עו"ד עוזי סלנט:
אתה למד גם מהקואליציה הממשלתית. אנחנו יודעים שבממשלה, בלי שום קשר 

 לבחירות, לשנת בחירות, מי ייבחר, מי יהיה. 

 למה? מתי אושר התקציב בממשלה?   רחמים מלול:

 , מתי אושר זאת שאלה אחרת. דקה, דקה. לא  עו"ד עוזי סלנט:

 אתה אומר שהפקידות היתה צריכה להכין?   רחמים מלול:

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 אבל אתה הפסקת אותי באמצע.   רחמים מלול:

 כון, ואחר כך תשנו מה שאתם רוצים. נכון, נ  עו"ד עוזי סלנט:

מנו מסגרת, התחלנו כבר, קייהפקידות הכינה איזושהי   רחמים מלול:
 דיונים. ואני כבר אומר לך שאנחנו בבעיה של איזון התקציב. 2על זה 

 זה ברור לי.  עו"ד עוזי סלנט:

נוספים  ₪מיליון  10מה ברור לך? ידוע לך שיש   רחמים מלול:
תוספות שכר לעובדים שהממשלה וההסתדרות החליטו עליהם בלי לפצות את 

ודד עם זה אם הוא היה ראש תמהרשות בשקל? זה ידוע לך? איך אדוני היה מ
 -עיר? אז אני רוצה להגיד לך

 אני רוצה לומר לך.   עו"ד עוזי סלנט:

 למה אתה מפסיק אותי?   רחמים מלול:

 לא, אתה שואל אותי.   עו"ד עוזי סלנט:

 לא, אני לא שואל אותך, תן לי לסיים.   רחמים מלול:

 בבקשה.   עו"ד עוזי סלנט:
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ית מתמודד עם זה בצורה הרבה יותר הרי אתה הי  רחמים מלול:
מן העובדים. כן, כן. אבל אני השנה התייעלתי.  50%מוצלחת, פשוט היית מפטר 

. ואני 2%-1%, אולי חריגה של 2009אני עוד אראה לך תקציב די מאוזן לסוף שנת 
תוספת שכר לגמלאים. מי החליט  ₪מיליון  6.5, למשל עם 2010-צריך להתמודד ב

יו"ר סיעת הגמלאים. ועל מי זה מוטל? מה אתה בראון ביחד עם על זה? רוני 
שיפור פני העיר? תעשה, אתה תקצץ בתברואה, אתה תקצץ בחינוך, אתה תקצץ ב

אז אנחנו צריכים גם ליצור הגינות בתקציב, מן העובדים.  50%אתה תפטר  –
את  ואני מתכוון לכנסלדאוג ליתר הכנסות, וזה מה שאנחנו עושים בימים אלו. 

שבועיים הקרובים, להתחיל לדון על התקציב, ולהביא -ועדת הכספים כבר בשבוע
 אותו לאישור כנראה באמצע פברואר או לקראת סוף פברואר. 

תרשה לי להגיב, ואני מבקש ממך, פשוט כדי שנוכל   עו"ד עוזי סלנט:
י לקיים דיון מסודר, אל תשים דברים בפי. מה שאני הייתי עושה, אם אני היית

צריך לעשות, הייתי עושה בדרכי, והייתי עושה טוב והייתי עושה כפי שידעתי 
לעשות במקומות אחרים. לכן, אל תשים דברים בפי. אני לא ידוע כאדם שמפטר 

 -עובדים. אבל לא שייך העניין. אתה ראש העיר, זה מוטל

 אני אתמודד.   רחמים מלול:

 צה או לא תרצה. זה מוטל על כתפיך, אם תר  עו"ד עוזי סלנט:

 נכון, נכון. נכון, מוטל על כתפיי.   רחמים מלול:

 ואני מקווה שתעשה את זה בדרך הטובה ביותר.    עו"ד עוזי סלנט:

 אוקיי, בעזרת ה', זה מוטל על כתפיי.   רחמים מלול:

 -אני רק מעיר שהנוהל היה צריך להיערך  עו"ד עוזי סלנט:

 מתעכב. אישור התקציב אבל הסברתי לך למה   רחמים מלול:

 אבל הפקידות.   עו"ד עוזי סלנט:

במערכת בחירות אנחנו נקיים דיוני מה רצית ש  רחמים מלול:
 תקציב? 

הפקידות מכינה, זה לא אתה. אני מבין שהפקידות   עו"ד עוזי סלנט:
 אולי היתה עסוקה בבחירות, זה משהו אחר. אבל אם לא, היתה יכולה להכין. 

עסוקה בבחירות,  אתה יודע שלא. אם הפקידות היתה  רחמים מלול:
 . 80%הייתי מקבל 

מה שנקרא לעג לרש. בסדר. הרי אנחנו לא יודעים מה   עו"ד עוזי סלנט:
 נעשה. 

 קצת הומור, עוזי.   רחמים מלול:

 הרי הקהל יושב כאן, תשאל אותו. קצת הומור.  עו"ד עוזי סלנט:

חרי חודש וחצי מאז חלפו שמע, אני מתפעל מכך שא  רחמים מלול:
 הבחירות, כאילו לא התמודדת. אתה צעיר, רענן. 

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 מדהים.  הומפוקח, מש  רחמים מלול:

 הנה, אתה רואה. תופעת טבע.   עו"ד עוזי סלנט:
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 חבל שאני לא התמודדתי.    :חנניה וינברגר

 ודד.שנים שוב תתמ 4זה מעיד על כך שבעוד    רחמים מלול:

 שנים נדבר.  4בעוד   עו"ד עוזי סלנט:

ען הסדר, לא נערכה הצבעה בסעיפים יושבי ראש למ    :חנניה וינברגר
 .'  וכו

 מי בעד?  5. סעיף 5אז אני מצביע על סעיף   רחמים מלול:

 אנחנו לא צריכים להצביע. על יו"ר צריך להצביע?   עו"ד עוזי סלנט:

 הצביע. נדמה לי שצריכים ל  רחמים מלול:

 , ראש העיר. 14   דודי אשכנזי:

 

חילופי גברי בוועדת  בעד( 14ברוב קולות )מחליטים  :10-19-231מס'  חלטהה
 ח"מ פנחס הומינר.  –רה"ע רחמים מלול, מ"מ יו"ר  –כספים כדלקמן: יו"ר 

 

 חילופי גברי יו"ר ועדת קליטה, מי בעד?   רחמים מלול:

 בעד.  14   דודי אשכנזי:

 

חילופי גברי בוועדת  בעד( 14ברוב קולות )מחליטים  :10-19-232מס'  חלטהה
 . ח"מ יפים זאיקה –קליטה כדלקמן: יו"ר 

 

חילופי גברי, יו"ר ועדת משנה להקצאות קרקע, מי   רחמים מלול:
 בעד? 

  אני מתנגד. אני מבקש לרשום שאני מתנגד.   עו"ד עוזי סלנט:

 ראי, תודה. עוזי מתנגד למסגרת אש  רחמים מלול:

 לא, לא, לא.  עו"ד עוזי סלנט:

 למה? סליחה.   רחמים מלול:

 לחילופי גברי יו"ר ועדת משנה להקצאת קרקע.   עו"ד עוזי סלנט:

 . 7סליחה, עוזי התנגד לסעיף מס'   רחמים מלול:

 

מתנגד( חילופי גברי בוועדת  1ברוב קולות )מחליטים  :10-19-233מס'  חלטהה
ח"מ פנחס הומינר, חבר במקום רחמים  –ע כדלקמן: יו"ר משנה להקצאת קרק

 ח"מ גיורא בן ארי.  –מלול 

 

 )מדברים ביחד( 
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בניגוד לכמה חברי מועצה, אני משבח את יו"ר הישיבה     :חנניה וינברגר
 שיש לו סבלנות וסובלנות לשמוע. 

 אבל אתה רואה, מלינים נגדי.   רחמים מלול:

ם ללמוד ממך, לא ממני. ואתה צריך להפעיל הם צריכי    :חנניה וינברגר
 עליהם משמעת של סובלנות. 

זה לא אחד מסעיפי ההסכם הקואליציוני שהם צריכים   רחמים מלול:
 להבין אותי. 

בקשר לאשראי, עד כמה שאני יודע, האשראי הוא     :חנניה וינברגר
ו 30מתקציב העירייה. האם המשמעות היא שמציעים  5%בגובה של  ן, ואני מילי

 מיליון יהיה תקציב של?  600-מצמצם את זה, פירוש הדבר ש

 מיליון.  587היה  2009נכון, נכון. תקציב   רחמים מלול:

אתה יודע מה, אני נותן לך אשראי עד שיהיה תקציב     :חנניה וינברגר
 העירייה. 

 , כן. ₪מיליון  600התקציב יהיה מעל אוקיי, תודה.   רחמים מלול:

זה במסגרת  %5מיליון,  30, זה 600התקציב יהיה     :ינברגרחנניה ו
 המסגרת החוקית, נקודה. 

 ... משרד הפנים גם לא מאשר את זה.   רחמים מלול:

.. כאשר יגיע העניין של התקציב    :חנניה וינברגר . 

 תודה.   רחמים מלול:

יה בקשר לתקציב, אני חושב אתה יודע יפה שהאופוזיצ    :חנניה וינברגר
 ישיבות. 2כולה סייעה לך, ונכון שצמצמת, ונכון שלפי ההצעה שלי קוימו 

קיבלתי את המכתב שלך, אנחנו נזמין את מנהלי   רחמים מלול:
 האגפים. הרי גם מנחם עשה את זה בשנה שעברה. 

ונדמה לי שאנשי האופוזיציה תרמו לצמצום ההוצאות     :חנניה וינברגר
ינוי שעשינו כרגע, יו"ר ועדת קליטה, משמעות וכיוצא בזה. אבל בהסתמך למ

 -בהתאם לחוק ולבג"ץ פתח תקוה, מר יפים –הדבר לגבי ה.ל.ר. 

 אני יודע מה אתה רוצה להגיד.   רחמים מלול:

 אתה יודע?     :חנניה וינברגר

 אני אפתור לך את הבעיה.   רחמים מלול:

תן לי גם  אני יודע שיש לך תפיסה מהירה, אבל    :חנניה וינברגר
 להתבטא. אתה הרי מגן עליי. 

 זה נלקח בחשבון.   רחמים מלול:

 -מר יפים זאיקה יושב במועצת ה.ל.ר    :חנניה וינברגר

 ואני כבר אמרתי לו.   רחמים מלול:

 כנציג האופוזיציה.     :חנניה וינברגר

 נכון.   רחמים מלול:
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וציא אותו. אבל אני לא מציע בשום צורה ואופן לה    :חנניה וינברגר
את זה אז, את  הצעתי בתחילת הקדנציה, גם בנציגי ציבור חייב להיות, והצענו

 פרופ' יקיר פלסנר לחבר דירקטוריון. 

 אבל זה לא לדיון עכשיו.   רחמים מלול:

לדירקטוריון ה.ל.ר. ולכן, אם והצענו אז גם אותי     :חנניה וינברגר
 אין נציג אופוזיציה לה.ל.ר. כרגע רוצים שהדירקטוריון יהיה חוקי, 

 נכון. אבל איך מהאשראי אתה מגיע לזה?   רחמים מלול:

 לא, אני מגיע לזה עוד לפני זה.     :חנניה וינברגר

אתה צודק, חנניה. אני כבר הודעתי ליפים שהוא לא   רחמים מלול:
  יוכל להמשיך בה.ל.ר.

 זה אני לא יודע, זה ביניכם.    :חנניה וינברגר

לישיבת המועצה הבאה נביא שינויים בדירקטוריון   ם מלול:רחמי
 ה.ל.ר. תודה רבה. אישור הארכת תוקף היתר אשראי. מי בעד? תספור דודי. 

 . 14   דודי אשכנזי:

 בעד. תודה.  14  רחמים מלול:

 איפה קליין, ברח?    :חנניה וינברגר

 

ר מסגרת אשראי לאש בעד( 14ברוב קולות )מחליטים  :10-19-234מס'  חלטהה
 עפ"י הפירוט להלן: 2009-לפי תקציב מאושר ל 2010לעיריית רחובות לשנת 

 ₪ 15,000,000 . בנק הפועלים 1

   ₪ 100,000 . בל"ל 2

  ₪ 100,000 . דיסקונט3

  ₪ 100,000 . בינלאומי 4

  ₪ 290,000 . איגוד 5

  ₪ 2,000,000 . מזרחי 6

  ₪ 7,500,000 אוצר החייל . 7

  ₪ 5,300,000  . דקסיה8

--------------------------------------------- 

  ₪ 30,390,000 סה"כ

כמו כן מאשרים עדכון מסגרת אשראי עפ"י אישורי משרד הפנים ומשכון הכנסות 
 עצמיות בהתאם. 

 

 .8.12.09אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום  : 9סעיף 
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זה יהיה הנושא המרכזי , אני מבין ש9טוב, סעיף    רחמים מלול:
 שעליו ירצה חנניה לדבר היום, זה אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית, לא? 

 יש לך טעות, אני לא היו"ר.     :חנניה וינברגר

 אני רוצה להעיר לגבי הנושא של הפרוטוקול.   עו"ד עוזי סלנט:

 זה נושא מרתק.    :חנניה וינברגר

ה מרתק. אני רוצה לדעת מה תפקיד אני לא יודע מה ז  עו"ד עוזי סלנט:
 -הוועדה

טוב, חברים, רק הערה. אנחנו הולכים לאשר את   רחמים מלול:
. אז אנחנו לא ₪ 100,000הפרוטוקול, והתקציב שמוקצב להם ע"י הגזברות הוא 

. המקסימום שנוכל לאשר להם ₪ 204,000מקבלים את ההחלטה שבפרוטוקול על 
 . ₪ 100,000זה 

 כמה היה בשנה שעברה?     :רחנניה וינברג

אני רוצה להבין. אם יש צורך לתקצב את הוועדה   עו"ד עוזי סלנט:
 החקלאית, את המשימות שלה, אז שיגישו תכנית עבודה. 

 הנה, כותבים לך.   רחמים מלול:

 –הנה כתוב 'החווה החקלאית ואתר הפרדסנות   עו"ד עוזי סלנט:
 . ₪ 100,000יב רק '. אז הם כותבים ואתה מקצ₪ 110,000

 נו, אבל אני לא מקבל את כל מה שהם מבקשים.   רחמים מלול:

אז אני מבקש שיכינו תכנית עבודה בשביל מה הם   עו"ד עוזי סלנט:
 צריכים את הכסף. בשביל מה הם צריכים כסף? הם לא צריכים כסף לדעתי. 

 אני דוחה את אישור הפרוטוקול לישיבה הבאה.   רחמים מלול:

 טוב מאוד.   ד עוזי סלנט:עו"

 אני אטפל בזה באופן אישי.    דודי אשכנזי:

 לא צריך כסף... כסף לעניים.   עו"ד עוזי סלנט:

 

פה אחד לדחות את אישור פרוטוקול הוועדה מחליטים  :10-19-235מס'  חלטהה
 החקלאית לישיבת המועצה הבאה. 

  

לרחובות ואישור לדודי  120-אישור פתיחת תקציב אירועי חגיגות ה : 11סעיף 
 אשכנזי כמורשה חתימה על הזמנות טובין.

 

, בית 12דנו לגביו בפתח הישיבה. סעיף  10סעיף   רחמים מלול:
 מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל. 

 . 11רגע, סעיף   עו"ד עוזי סלנט:
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. מה שאני רוצה לאשר פה זה רק 11סליחה, סעיף   רחמים מלול:
שיהיה מורשה חתימה על הזמנת טובין לגבי תקציב אירועי אישור לדודי אשכנזי 

 . מי בעד? 120-חגיגות ה

בתקציב שיוגש למועצה, רק דקה, אני רוצה להבין.   עו"ד עוזי סלנט:
 הרי זה יצטרך להופיע. 

 נכון מאוד.   רחמים מלול:

ברגע שעוד לא הופיע תקציב, איך אתה רוצה להתחיל   עו"ד עוזי סלנט:
 ? להוציא כסף

שאלה מצוינת. אחת השאלות הטובות שלך מאז   רחמים מלול:
 שהתחלת לכהן במועצת העיר. 

 אני מודה לך, אני מודה לך על הציון.  עו"ד עוזי סלנט:

 השאלה הזאת באמת עלתה בישיבת ההנהלה.   רחמים מלול:

 אני מאוד שמח שכיוונתי לדעת גדולים.   עו"ד עוזי סלנט:

 ה, שנינו גדולים. אתה רוא  רחמים מלול:

ין, אני לא הייתי ואיך בכל זאת... הצבעה?   עו"ד עוזי סלנט: זה מעני
 שם, כפי שאתה ודאי יודע. 

 לכן אני מדווח לך.   רחמים מלול:

 לא היית? ראיתי אותך שם.      :זוהר בלום

 4בקצב הזה של החריפות, אתה עוד תיבחר בעוד   רחמים מלול:
 שנים. 

למה זה מפחיד אותך כל כך, רחמים? גמרנו, זה   עו"ד עוזי סלנט:
 מאחורינו, לך קדימה. 

תקשיב, זאת שאלה שעלתה קודם. כיוון שעוד לא   רחמים מלול:
, אי אפשר לאשר, ולכן נמצא פתרון. הפתרון הוא, יש תקציב אושר התקציב

.  2009שמופיע בספר התקציב של   שנקרא 'רזרבה תרבות'

 -שר, זה לאאי אפ  עו"ד עוזי סלנט:

 אבל עוד לא שמעת את התשובה.   רחמים מלול:

 לא, אני שמעתי. אני כבר מבין.   עו"ד עוזי סלנט:

לראות אם הבנת מה, מה? אולי תחזור על התשובה?   רחמים מלול:
 אותי. 

 -התקציב שאתה  עו"ד עוזי סלנט:

 רגע, אבל מה התשובה שלי?   רחמים מלול:

אומר לך, מה שהתחלת לומר. יש תקציב הנה אני   עו"ד עוזי סלנט:
תרבות שאושר בשנה קודמת, ואתה רוצה להפעיל אותו. אז אני טוען שהנוהל 

 ת את זה. ולכן אני מתנגד לסעיף. הזה הוא לא תקין ואסור לעשו

 ? 120-אתה רוצה שנקפיא את ההכנות לחגיגות ה  רחמים מלול:



ין מס'  -עיריית רחובות   6.1.2010 מתאריך 19ישיבת מועצה מן המני

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

48 

דבר. כמו שמשרד  לא, אני לא רוצה להקפיא שום  עו"ד עוזי סלנט:
 השיכון בא ועושה, מה עושים במקרים כאלה? 

 אז אני אגיד לך מה התשובה?   רחמים מלול:

 בבקשה.   עו"ד עוזי סלנט:

 , נכון? 1/12כשאין תקציב מאושר, אפשר לעבוד לפי   רחמים מלול:

אני אגיד לך, תלמד ממשרד לא, אפשר לעשות אחרת.   עו"ד עוזי סלנט:
 השיכון. 

 חשבתי ללמוד מקופת חולים.   ם מלול:רחמי

 מקופת חולים אני אלמד אותך דברים אחרים.   עו"ד עוזי סלנט:

 דברים אחרים? תן לי את המשכורת.   רחמים מלול:

הוא חושב הזה אני אלמד אותך משרד השיכון. במקרה   עו"ד עוזי סלנט:
 שהוא יגיע רחוק, אבל הוא יגיע קצר. אני אגיד לך. 

אני מבוטח קופת חולים שלך, מה אתה מבטיח לי   ול:רחמים מל
 להגיע קצר? 

 זה בסדר גמור.   עו"ד עוזי סלנט:

 אני עובר קופה מחר.   רחמים מלול:

ללמוד ממשרד החינוך שמאשרים לא כדאי לך. תשמע,   עו"ד עוזי סלנט:
מסגרת פרויקט, נותנים הרשאה להתחייב. אתה יכול לבקש עכשיו, במקום לאשר 

לתת הרשאה להתחייב על סכום מסוים ואחר כך לאשר את התקציב  –ציב תק
 במסגרת התקציב. 

 אני לא יודע על מה הוא מדבר, אם זה נהוג ברשויות.   רחמים מלול:

 הרשאה להתחייב בלי שמאשרים תקציב?   :דניאלה ליבי

אין מונח כזה, כי כל התחייבות אצלנו צריכה להיות   :מיכל דגןעו"ד 
 בת. מתוקצ

 טוב, מי בעד?   רחמים מלול:

 ... אפשר?     :חנניה וינברגר

אני מציע שפעם הבאה נעשה מקדימה בינך לבין עוזי      :זוהר בלום
 ונגמור את העניין. 

מדובר פה על... דודי אשכנזי בלבד, מורשה חתימה.     :חנניה וינברגר
 עוד לא דובר על תקציב. 

 בעד? בסדר, תודה. מי   רחמים מלול:

 אני מבקש לרשום שאני מתנגד.   עו"ד עוזי סלנט:

 אוקיי, תודה.   רחמים מלול:

סליחה, אני מבקש לרשום שאני מתנגד לסעיף של   עו"ד עוזי סלנט:
 -אישור תקציב. אני מוכן ואני בעד לאשר לדודי

 מורשה חתימה דודי אשכנזי?  –לא אישרנו תקציב   רחמים מלול:
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 מורשה חתימה? אז אני לא מתנגד.  רק  עו"ד עוזי סלנט:

 פה אחד, תודה רבה.   רחמים מלול:

 

 120-פתיחת תקציב חגיגות הפה אחד לאשר מחליטים  :10-19-236מס'  חלטהה
 לרחובות ואישור לדודי אשכנזי כמורשה חתימה על הזמנות טובין. 

 

יו"ר ועדת כספים לא יכול להיות יו"ר ועדה להקצאת   עו"ד עוזי סלנט:
 רקע, לדעתי. ק

 הוא לא יו"ר, זו ועדת משנה.      :זוהר בלום

לא, לא, לא. הוא לא יכול. אני מדבר על ועדת משנה   עו"ד עוזי סלנט:
שהיא ועדה ציבורית. לדעתי זה ניגוד עניינים. כל אחד מחברי המועצה הוא אדון 

 לעצמו. 

 

בהחלטת ועדת  2 אישור סעיף –בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל  : 12סעיף 
ל.ר החברה 18.10.09משנה להתנגדויות מתאריך  . העירייה מבקשת מה.

, לנהל ולפקח על עבודות התכנון והביצוע  לפיתוח רחובות בע"מ לארגן
של בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל, מכספי התמורה )להלן: 
. כאמור, השירותים יינתנו לעירייה כנגד תשלום התקורה  השירותים(

 בין העירייה לה.ל.ר. 3.6.01הוגה מכוח הסכם העקרונות מיום הנ

 

, בית מורשת יהודי תימן 12אני ממשיך. סעיף חברים,   רחמים מלול:
בהחלטת ועדת משנה להתנגדויות מתאריך  2ושבטי ישראל, אישור סעיף 

18.10.09 . 

 מה שייך פה ועדת התנגדויות?     :חנניה וינברגר

ד. תאמינו לי שתקבלו את כל ההסבר ומעבר מיד, מי  רחמים מלול:
לו. אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו מתכוונים להקים בקדנציה הזאת, ואני 
מקווה כבר במהלך השנה הזאת נתחיל בעזרת ה' את הפרויקט הזה, זה הקמת 

 בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל בשעריים. 

  איפה זה, ברח' מנשה קפרא?  עו"ד עוזי סלנט:

לא במנשה קפרא, לא. אל תדאג. הלוואי. בשוק של בר   רחמים מלול:
ועדת המשנה להתנגדויות כוכבא, מכירים? התב"ע הזאת עומדת בפני מתן תוקף. 

הסעיף מופיע לפניכם בחומר שדנה בהתנגדויות שונות של השכנים שם קבעה כך, 
ן כי ת לצייהוועדה מבקשהמצורף. הוועדה המחוזית, ועדת המשנה להתנגדויות. 

היא רואה חשיבות להתחייבותה של הרשות המקומית למימון המוזיאון מכספי 
לאור האמור לעיל, מחליטה הוועדה כי תנאי למתן תוקף שינוי הייעוד הציבורי. 

 לתכנית, התחייבות של עיריית רחובות שתתקבל ע"י מועצת העיר. 

 ועדת משנה? זה תחום תכנוני.     :חנניה וינברגר
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לא, לא. הנה אני מצטט מילה במילה. זה לא דבר   ם מלול:רחמי
ובת הקמת בית מורשת זו התחייבות של העירייה שהכספים אכן ילכו לט תכנוני.

 יהדות תימן. 

 זאת אומרת, כולל תחזוקת המבנה?   עו"ד עוזי סלנט:

 השוטף אתה מתכוון.   רחמים מלול:

 כולל השוטף.   עו"ד עוזי סלנט:

תנו אבל את זה הם לא עיגנו בהחלטה שלהם. ברור.   רחמים מלול:
מגרשי המגורים תיועד לבניית בית מורשת לי רק לסיים, כי התמורה ממכירת 

יהדות תימן. אנחנו הוספנו לשם הזה גם שבטי ישראל, וזה יכלול את כל העדות. 
 1,700-קף של כחברים, אותה תב"ע מדברת על בניית בית מורשת יהדות תימן בהי

שם יש זכויות לעירייה על הקרקע. אנחנו מובילים יחידות דיור.  54-רים ומט
 -, שהפרויקט הזהמהלך, אפשר להגיד ביוזמתי וביוזמת חנניה וחברת ה.ל.ר

 חנניה קורש.     :חנניה וינברגר

חנניה קורש. מה אכפת לך? יחשבו גם, תן לפרוטוקול   רחמים מלול:
יחידות  54אני מתכוון שהפרויקט הזה של לטעות לפעמים. בישיבה הבאה תתקן. 

יחידות דיור  54ת. אותם יהיה לטובת זוגות צעירים תושבי העיר רחובודיור 
חברת ה.ל.ר לטובת זוגות צעירים תושבי העיר, ייקבעו קריטריונים ישווקו ע"י 

לצורך כך, תהיה הרשמה, ומן הסתם תתקיים גם הגרלה בסופה. לפי התכנית 
 20%-ל 15%ת צעירים יזכו לקנות את הדירות בהנחה של בין אותם זוגוהזאת, 

 ואנחנו צריכים לברך על היוזמה הזאת. מי בעד, חברים? השוק. ממחירי 

 רגע, עוד הערה. שתהיינה דירות גם קטנות.     :חנניה וינברגר

 חדרים, נכון?  4חנניה, מה גודל הדירות שם,   רחמים מלול:

 גדולות. -זה קטנות  עו"ד עוזי סלנט:

שרוב הזוגות הצעירים היום שמעתי מקבלנים   רחמים מלול:
ם. כי אני התחלתי לעמוד בוועדת משנה על כך חדרי 4מעדיפים לקנות דירות של 

 חדרים. אמרו לי שאין לזה ביקוש, זה מעניין.  3שיהיה תמהיל של דירות, גם 

 חדרים.  4זה גם מה שמופיע בתב"ע, דירות של    :חנניה קורש

חנניה, תודה רבה לך על שאתה מוביל גם את הפרויקט   רחמים מלול:
 הזה. מתי אנחנו מתחילים בו? 

 -ההחלטה הזאת שלכם היוםזה בתכנון.    :חנניה קורש

 מקדמת את התכנון?   רחמים מלול:

 ... מתן תוקף.    :חנניה קורש

 יופי, תודה רבה.   רחמים מלול:

קש שבהחלטה של המועצה, אני מציע אז אני רק מב  עו"ד עוזי סלנט:
זכויות הבנייה וכן הלאה, יכללו גם, להוסיף שהכספים שייגבו כתוצאה ממימוש 

 ..  מעבר למה ש.

 אם זה יספיק לשוטף. אם לא, נצטרך לתקצב את זה.   רחמים מלול:

 יפה מאוד, לכן אני אומר.   עו"ד עוזי סלנט:
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 ע. השאלה אם יספיק, אני לא יוד  רחמים מלול:

יש שווי לזכויות של צריך לקחת את זה בחשבון.   עו"ד עוזי סלנט:
 מ"ר.  1,700-של ההעירייה, יש שווי לעלויות 

למ"ר  1,000$מ"ר לפי  1,700אתה יודע שאפשר לבנות   עו"ד עוזי סלנט:
 אתה יודע.  למ"ר. 3,000$ולפי 

ת אוקיי, נתחשב גם בזאת. תודה רבה. העירייה מבקש  רחמים מלול:
מה.ל.ר, החברה לפיתוח רחובות, לארגן, לנהל ולפקח על עבודת התכנון והביצוע 

השירותים יינתנו של בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישראל מכספי התמורה. 
לעירייה כנגד תשלום התקורה הנהוגה מכוח הסכם העקרונות בין העירייה 

 לה.ל.ר. תודה רבה. מאושר פה אחד, אני מקווה. 

 כן.   סלנט: עו"ד עוזי

 

בהחלטת ועדת משנה  2סעיף פה אחד לאשר מחליטים  :10-19-237מס'  חלטהה
ן בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישרא. כמו  18.10.09להתנגדויות מתאריך  בעניי

ל.ר בע,מ לארגן, לנהל ולפקח על עבודות התכנון  כן העירייה מבקשת מה.
ל מכספי התמורה. השירותים והביצוע של בית מורשת יהודי תימן ושבטי ישרא

 3.6.01יינתנו לעירייה כנגד תשלום התקורה הנהוגה מכוח הסכם העקרונות מיום 
 בין העירייה לה.ל.ר. 

 

3.1אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  : 13סעיף  .10 . 

 

, אישור פרוטוקול ועדת כספים. החברים 13סעיף   רחמים מלול:
ת, היה דיון על כל סעיף. האם בכל זאת יש ניהלו שם ישיבה ארוכה, אינטנסיבי

 הערות? כן, חנניה. 

 ם. לסעיפים הגדוליאני ביקשתי שם את התיקים ביחס     :חנניה וינברגר

 של ה.ל.ר?   רחמים מלול:

 של ה.ל.ר.     :חנניה וינברגר

 מה ביקשת?   רחמים מלול:

ת, מה ביקשוגן הפקאן, אני מבקש לקבל.  2110    :חנניה וינברגר
 סליחה? אני לא הייתי בסוף הישיבה. 

 מיליון.  80הוא ביקש את הפירוט של   :ישראל בן ישראל

 את הפירוט של? אני לא הייתי פשוט בישיבה.   רחמים מלול:

, ו 79,090,000מיליון, של  80 של    :חנניה וינברגר  ... 43-מיליון

 טוב, אני אגיד לגיא שייתן לך, אוקיי.   רחמים מלול:

זה דבר אחד. דבר נוסף, הייתי מבקש לציין לשבח     :נניה וינברגרח
, ₪מיליון  4.5ולהוסיף לפרוטוקול של ועדת הכספים בקשר לסעיף תב"ר כבישים 

 -יובא את מה שכך נהוג ומה שאתה הצעת, שסדר עדיפויות של הכבישים
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 -אבל לא בתב"ר הזה. כי דיברנו  רחמים מלול:

 אתה אמרת את זה. לא,     :חנניה וינברגר

לא על התב"ר הזה. בהיקף השנתי אתה צודק. בתב"ר   רחמים מלול:
 הזה זו התחזוקה השוטפת. 

 יובא לוועדת הכספים.     :חנניה וינברגר

 אוקיי.   רחמים מלול:

ודבר אחרון פחות חביב, הנושא הוא מנשה קפרא.     :חנניה וינברגר
 למנשה קפרא.  ₪ 250,000אישרה  28.10.07-בועדת הכספים 

 תכנון?   רחמים מלול:

. באורח 7.11.07-תכנון בלבד. המועצה אישרה את זה ב    :חנניה וינברגר
ראש העיר שוקי פורר מודיע שאתה מתמנה כמחזיק תיק  7.11.07-מקרי, גם ב

 3ועוד כל מיני דברים, פי  ₪ 777,000, הוצאו 2008במהלך ההנדסה. לאחר מכן, 
ערתי בישיבה שאנחנו קיבלנו החלטות על רח' עמוס דניאלי. ממה שאושר. אני ה

 -אנחנו קיבלנו מספר החלטות

 אבל קיבלתי את הצעתך בוועדת כספים.   רחמים מלול:

ובמועצה, החלטות מפורשות וגם בישיבה האחרונה או     :חנניה וינברגר
 -תינתן עדיפות 2010שלפני האחרונה, שלגבי שנת 

אלי יבוצע. יבוצע. הבטחתי לך את זה עמוס דני  רחמים מלול:
 בוועדת כספים. 

 אוקיי, אני פשוט לתזכורת, למועצה.     :חנניה וינברגר

 תודה רבה. אז מי בעד אישור הפרוטוקול?   רחמים מלול:

 -בתנאי ש    :חנניה וינברגר

תרחם על החברים, לא עליי. אני מוכן לשבת איתך עוד   רחמים מלול:
 מאושר פה אחד. עד? תודה חנניה על ההערה. כן, מי בשעתיים. 

 

פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום מחליטים  :10-19-238מס'  חלטהה
3.1.10. 

 

אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט שימומן  : 15סעיף 
 תיקון טעות סופר – 2006-2010ע"י מפעל הפיס במענקים לשנים 

 )מחוץ לסדר היום(. 12.8.09מיום  13עצה מס' להחלטה מישיבת מו

 

 חברים, יש פה איזה תיקון לפני הסעיף האחרון.   רחמים מלול:

         13יש לי פה תיקון, אם אתם זוכרים, במועצה מס'      :זוהר בלום
, אישרנו פה אחד לפתוח חשבונות בבנק דקסיה עבור פרויקטים של 12.8.09-ב

. אנחנו 2006ובטעות לא הוספנו את  2010עד  2007-אנחנו אמרנו מחינוך. 



ין מס'  -עיריית רחובות   6.1.2010 מתאריך 19ישיבת מועצה מן המני

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

53 

..  2006מבקשים להוסיף את שנת  . זה כל הפרויקטים 2006כחלק מההרשאות.
 . 2006שממומנים ע"י מפעל הפיס. התיקון הוא להוסיף את שנת 

 זה תיקון של טעות.   רחמים מלול:

 טעות סופר.      :זוהר בלום

 תודה רבה, מאושר.   רחמים מלול:

 

פה אחד תיקון טעות סופר בהחלטה מישיבת מחליטים  :10-19-239מס'  חלטהה
דלקמן: לאשר פתיחת חשבון בבנק ך שייכתב כ 12.8.09מיום  13מועצה מס' 

-2006דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים לשנים 
 . יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק בנפרד.  2010

 

 .בחירת ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים : 14סעיף 

 

בחירת ועדת מכרזים לבחירת עובדים  – 14סעיף   רחמים מלול:
בכירים. כיוון שבימים הקרובים אני מתכוון להביא מועמדים למנכ"ל לוועדה 

אחר כך ישאל שרונותיהם עפ"י החוק. חנניה ישתבחר את כשירותם ואת כ
נציגים מהקואליציה ונציג  2"י פקודת העיריות לבחור שאלות. אני מבקש עפ

אחד מהאופוזיציה. כיוון שבראש הוועדה אמור לעמוד או סגן ראש העיר או ראש 
את עצמי לעמוד ברשות הוועדה. חבר נוסף מטעם העיר, אז אני מציע 
 ניר וחבר מטעם האופוזיציה מנחם קליין. מי בעד? -הקואליציה זה לואיס בר

סליחה, סליחה. אני חושב כללי המשחק רגע, רגע.     :ברגרחנניה וינ
צריכים להיות שכל סיעה בוחרת לה את הנציג שלה. עם כל הכבוד, לא ייתכן, 
ואפילו שוקי נהג ככה, שלאופוזיציה היתה בחירה שהיא קבעה את הנציג שלה. 

. אני אמנם לא דיברתי עם עוזי. אני מציע את שמשון צור שיבריא, כחבר ועדה
 ועד שהוא יבריא שיהיה עוזי בוועדה. 

 טוב, מי בעד ההצעה שלי? מי נגד?   רחמים מלול:

 אני מתנגד.   עו"ד עוזי סלנט:

 

מתנגד(  בחירת ועדת מכרזים  1ברוב קולות )מחליטים  :10-19-240מס'  חלטהה
 –נציג הקואליציה רה"ע רחמים מלול,  –יו"ר לבחירת עובדים בכירים כדלקמן: 

 מנחם קליין.  –ניר, נציג האופוזיציה -בר לואיס

 

יש לך  תכתיבים אני חושב, אם הכוונה לקבל כאלה    :חנניה וינברגר
 טעות. 

  אני מאחל לשמשון, שיחזור בריא ושלם.  רחמים מלול:

 יש לך טעות.     :חנניה וינברגר

 אני גם לא מוכרח לקבל את התכתיב שלך.   רחמים מלול:
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 מה?     :חנניה וינברגר

אתה מכתיב לי אני לא מוכרח לקבל את התכתיב שלך.   רחמים מלול:
 את מי למנות. 

 לא, אני חושב את בנצי שרעבי לוועדה הזאת.     :חנניה וינברגר

 מטעם הקואליציה?   רחמים מלול:

 ניר או במקומך. -במקום לואיס בר    :חנניה וינברגר

ה אתה כועס? למה אתה אז זכותך, זכותך להציע. למ  רחמים מלול:
 צועק?

אני חושב שצריך להיות תרבות שלטון שהאופוזיציה     :חנניה וינברגר
 מציעה את אנשים וקואליציה מציעה את אנשיה. 

 חברים, הצבענו וזה עבר.   רחמים מלול:

לא, לא, אני רק רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול שאני   עו"ד עוזי סלנט:
 התנגדתי, מהסיבה הפשוטה. 

 זה כתוב.   רחמים מלול:

מכיוון שאני חושב שוועדת מכרזים היא  –בל למה? א  עו"ד עוזי סלנט:
לוועדות בישיבה ככל הוועדות, וכפי שאתה אמרת שאתה מתכוון להביא מינויים 
 -הבאה, ועדת המכרזים היא חלק מהוועדות שצריכה להיות נידונה

 לא, לא, לא, טעות.   רחמים מלול:

 רחמים, סלח.     :רחנניה וינברג

אני רק עונה לעוזי. זאת לא ועדת מכרזים, זו ועדה   רחמים מלול:
 למינוי בכירים. 

 כן, כן, נו, בסדר.   עו"ד עוזי סלנט:

 הוק. -והוועדה הזאת יש לה כללים בפקודה. ועדת אד  רחמים מלול:

 מאה אחוז.   עו"ד עוזי סלנט:

א יודע לקרוא את הכללים? פה אז למה, שמשון צור ל    :חנניה וינברגר
ותשמע עוד דבר. בקדנציה הראשונה של שוקי פורר, הוא כתוב ועדת מכרזים. 

היה חכם גדול ולקח את מלמד לוועדה מסוימת, אנחנו התנגדו. כל הכבוד לחיים 
 אברהם, אחרי כמה ישיבות הוציא אותו והכניס את מי שקבעה האופוזיציה. 

ו ועדה שצריכה להתכנס בימים טוב, כיוון שז  רחמים מלול:
 הקרובים, אני מאחל לשמשון צור שיהיה מאוד בריא. 

 שעוזי יהיה לישיבה הראשונה.     :חנניה וינברגר

ואם אתה מציע הצעה וחבר אופוזיציה נוסף מציע   רחמים מלול:
 הצעה? מה צריכים לעשות? 

 את עוזי.  בינתיים הם אינם ורק שנינו, אז אני מציע    :חנניה וינברגר

ניר -אז אני הצעתי את מנחם קליין ואת לואיס בר  רחמים מלול:
 "ר הוועדה. ואותי כיו
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 מנחם קליין פסול לשבת בוועדה הזאת.     :חנניה וינברגר

 מדוע?   רחמים מלול:

 היתה הצבעה.   עו"ד עוזי סלנט:

 אני אומר לך, כן.     :חנניה וינברגר

 ותו? מדוע אתה פוסל א  רחמים מלול:

 אני אגיד לך למה.     :חנניה וינברגר

קודם כל, למה אתה צועק? למה אתה צועק? דבר   רחמים מלול:
 בשקט. 

 -תמורת חשבוניות ₪ 7,000משלמים משכורת,     :חנניה וינברגר

 לא, לא, לא. הוא לא פה, אני לא מרשה לך.   רחמים מלול:

 אל תרשה.  –אתה לא מרשה?     :חנניה וינברגר

שוב אתה מעליל עלילות על לא מרשה לך, הוא לא פה.   רחמים מלול:
 אדם שלא נמצא פה. 

 אז שלא יברח, שישתתף. חובתו להשתתף.     :חנניה וינברגר

נו, באמת, חנניה. זה דמוקרטיה? זה הגון מה שאתה   רחמים מלול:
 עושה לאדם שלא נמצא פה? 

.זה המילה שאתה רוצה להיל    :חנניה וינברגר  חם נגדה..

אתה שופך את דמו של אדם שלא נמצא פה. תודה   רחמים מלול:
 רבה, הישיבה נעולה. 

; 

 

 

_______________ 

 חיים מוסקונה

 מ"מ מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  


