עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מתאריך 8.2.2010

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 21
מיום שני  ,כ " ד ב שבט תש" ע  8 / 2 / 2010בשעה 20 : 10
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ אבנר אקוע – סגן ראש העיר  ,ח"מ מנחם קליין,
ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ פנחס הומינר,
ח"מ שי קזיוף ,ח"מ עו"ד עוזי סלנט ,ח"מ שמשון צור ,ח"מ
חנניה וינברגר ,ח"מ שאול ליבי ,ח"מ גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא
בן  -ארי ,ח"מ אמיר ירון ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל
טובלי ,ח"מ עו"ד מתן דיל.

נוכחים :

חיים מוסקונה – מ"מ מנכ"ל המועצה  ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,אדר' ישראל
בן ישראל  -מהנדס העירייה ,דודי אשכנזי  -רל"ש ראש העיר ,
גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר  ,חנניה קורש – ממונה ביטוחים
ונכסים ,ד"ר אבי צרפתי – וטרינר ,נחום אייזנר – מבקר
העירייה.

חסרים :

ח"מ זוהר בלום – סגן ראש העיר  ,ח"מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ
אינג' יפים זאיקה.
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היום:
אישור פרוטוקולים:
א .אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  19מיום . 6.1.10
שאילתות :
א .שאילתא – מיכלים צהובים לאיסוף בגדים (ח"מ חנניה וינברגר
.) 29.11.09
ב  .שאילתא – צריכת המים בשנ ים ( 2009 - 2004ח"מ חנניה וינברגר
 .) 31.1.10תשובה תינתן במועצה הבאה.
הצעות לסדר :
א .הצעה לסדר – אירועי חגיגות ה  120 -לרחובות (ח"מ עוזי סלנט מיום
.) 14.1.10
ב .הצעה לסדר – נציגות לסיעות האופוזיציה בתאגידים עירונייים – ה.ל.ר
פרופ' יקיר פסלנר (נציג ציבור) וחננ יה וינברגר _ח"מ (ח"מ חנניה
וינברגר .) 26.1.10
ג .הצעה לסדר – גל דור מחזור ויזמות בע"מ תחנת מעבר לפסולת בניי ן
שכונת רחובות ההולנדית( .ח"מ חנניה וינברגר .) 31.1.10
ד .הצעה לסדר – עיריית רחובות מובילה את המאבק נגד 'חוק ההתייעלות
הכלכלית התשס"ט' הוראת שעה היטל ב של צריכת מים עודפת (ח"מ
חנניה וינברגר .) 29.10.09
אישור פרוטוקול מס'  1/2010מישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה
ביום . 12.1.10
אישור הצעת חוק עזר – פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.
מינויים בדירקטוריון ה.ל.ר.
אישור הסכמים עם למד"א מכלולי בנייה בע"מ ואברהם חזנוביץ נכסים
בע"מ למכירת מגרשים ברח' בן ציון פוגל בגוש  3655בחלקות . 559-562
עמותת נתיבי הארי אישור הסכם גוש  3705חלק מחלקה 555.
שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור ,בקשה להקצאת מבנה עמותת אור ושם.
שילוט אלקטרוני – ה.ל.ר.
מגרש דשא סינתטי – ה .ל.ר.
חילופי גברי בוועדות :ביקורת ,איכות הסביבה.
עמותת אוהל ישראל שינוי בפרוגרמה גוש  3699חלק מחלקה  281לשעבר
ח 48 /רח' מגיני הגליל.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מיום 08 / 02 / 2010
החלטה מס' :241-21-10

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19
מיום  6.1.10כפוף לתיקונים שתוקנו במהלך הישיבה.
מחליטים פה אחד להעביר את הדיון בנושא לישיבת
המועצה הבאה לאחר שחברי המועצה יקבלו את תכנית
ועדת ההיגוי בנושא חגיגות ה  120 -לרחובות.

החלטה מס' :243-21-10

מחליטים ברוב קולות (  11בע ד) לאשר את ח"מ מרה
קנבל וח"מ שוקי קרומר כנציגים בתאגיד ה.ל.ר מטעם
חברי המועצה .ופה אחד לאשר את פרופ' יקיר פלסנר
כנציג בתאגיד ה.ל.ר מטעם נציגי ציבור.

החלטה מס' :244-21-10

הוחלט כי תתקיים פגישה בין נציגי ועדה השכונות לבין
איגוד ערים לאיכות הסביבה ,בנוגע ל הצעתו לסדר של
חנניה וינברגר בעניין גל דור מחזור ויזמות בע"מ –
תחנת מעבר לפסולת בניין ,שכונת רחובות ההולנדית.

החלטה מס' :245-21-10

מחליטים לקבל את הצעתו לסדר של חנניה וינברגר
בנוגע להיטל צריכת מים עודפת.

החלטה מס' :246-21-10

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקו ל מס'  1/2010מישיבת
הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום . 12.1.10

החלטה מס' :247-21-10

מחליטים ברוב קולות (  1נמנע) לאשר הצעת חוק עזר -
פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.

החלטה מס' :248-21-10

מחליטים פה אחד לאשר הסכמים עם למד"א מכלולי
בנייה בע"מ ואברהם חזנוביץ בע"מ למכירת מגרשים
ברח' בן ציון פוגל בגוש  3655בחלקות . 559-562

החלטה מס' :249-21-10

מחליטים פה אחד לאשר הסכם לעמותת נתיבי הארי –
גוש  3705חלק מחלקה . 555

החלטה מס' :250-21-10

מחליטים פה אחד לאשר שינוי בפרוגראמה לצר כ י ציבור,
בקשה להקצאת מבנה עמותת אור ושם.

החלטה מס' :251-21-10

מחליטים פה אחד לאשר שילוט אלקטרוני – ה.ל.ר.

החלטה מס' :252-21-10

מחליטים פה אחד לאשר חילופי גברי בוועדת הביקורת:
עו"ד עוזי סלנט – יו"ר ,ד"ר מרה קנבל ,הרצל טובלי,
פנחס הומינר ושי קזיוף.

החלטה מס' :253-21-10

מחליטים פה אח ד לאשר חילופי גברי וועדה לאיכה"ס
כדלקמן :גיורא בן ארי – יו"ר ,לואיס בר  -ניר.

החלטה מס' :254-21-10

מחליטים פה אחד לאשר לעמותת אוהל ישראל שינוי
בפרוגראמה – גוש  3699חלק מחלקה  281לשעבר ח48 /
רחוב מגיני הגליל.

החלטה מס' :242-21-10
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חברים ,ע רב טוב .אני פותח ישיבת מועצה מן המניין.
רחמים מלול:
היום יום שני ,כ"ד שבט . 8.2.10 ,השעה. 20:10 :
סעיף : 1

אישור פרוטוקולים:

א.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  19מיום . 6.1.10

על סדר היום ,אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 19
רחמים מלול:
יש הערות ,חברים? טוב ,אם אין הערות.
מנחם קליין :

לי יש הערה אחת.

רחמים מלול:

כן ,בבקשה .איזה עמ'?

ע מ'  . 55חנניה וינברגר יש לו משפט 'מנחם קליין פסול
מנחם קליין :
לשבת בוועדה' .אני לא יודע איזו ועדה .אני כבר פסול בקואליציה ,כנראה שהוא
פוסל אותי באופוזיציה .האם יש משהו באמצע? יש משהו בין ובין?
רחמים מלול:

? 55

כן' .מנחם קליין פסול לשבת' .נכון שאתה הגנת עליי .
מנחם קליין :
אבל למה דווקא בוועדה הזו אני פסול לשבת? ומה עם יתר הוועדות? מה עם
ועדת כספים?
חנניה וינברגר :
במפורש.

אילו היית משתתף במועצה ,היית יודע .נימקתי את זה

מנחם קליין :

יש פה  ₪ 7,000ששילמו לי.

חנניה וינברגר :

 ₪ 7,000זה דבר אחר.

כך כתוב,
מנחם קליין :
חשבוניות .אז למה דווקא הוועדה הזו?

משלמים

משכורת

7,000

₪

תמורת

חנניה וינברגר :

מוטב שתשב בשקט . ₪ 7,000

מנחם קליין :
אני פסול.

לא ,אני שואל ,האם ...לא בוועדה אחת  ,בכל הוועדות

עו"ד עוזי סלנט:

רגע ,זה לא תיקון פרוטוקול ,מנחם.

רחמים מלול:

זה ויכוח פרוטוקול.

מנחם קליין :

אולי הוא רוצה לתקן.

עו"ד עוזי סלנט:

זה דיון בפרוטוקול.

מנחם קליין :

אולי הוא יתקן את זה.

רחמים מלול:

רגע ,יש איזה תיקון שאתה רוצה?

מנחם קליין :

כן .כי אם אני פסול ,אז כל הוועדות.

חנניה וינברגר :

אתה נבחרת אז...
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רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה.

אולי אני פסול בכל הוועדות ,זה מה שאני רוצה לדעת.
מנחם קליין :
האם זה בוועדה הזו או בכל הוועדות.
עו"ד עוזי סלנט:

מנחם ,זה לא תיקון פרוטוקול.

טוב ,מכיוון שאנחנו מתקנים את הפרוטוקולים ולא
רחמים מלול:
חנניה ,נמשיך הלאה .יש לך הערות?
חנניה וינברגר :

כן.

רחמים מלול:

איזה עמ'? תמצא את הפתקית.

מופיע פה פעמיים בדבריך 'סעדי במרומים' ,נדמה לי.
חנניה וינברגר :
אז מי שכתב בפרוט וקול ,אני אגיד אחר כך איזה עמודים ,כתבו כמו סעדי ,עם
סעד .ואתה התכוונת שאתה אומר במלוא התוקף 'סהדי במרומים' עם ה'.
עו"ד עוזי סלנט:

לא ,הוא התכוון לסעד במרומים.

שמשון צור :

יש גם סעד במרומים ,יש דבר כזה.

חנניה וינברגר :
שנהיה ראויים לזה.

אני אגיד לך ,אם נקבל מלמעלה סעד ,זה רא וי .הלוואי

רחמים מלול:

אולי התכוונתי לסעדיה במרומים? תודה רבה.

דבר אחרון ,יש באחת ההחלטות ,הניסוח לא כל כך
חנניה וינברגר :
מוצלח ,עיריית רחובות מבקשת את ה.ל.ר .עם כל הכבוד ,מועצת עיר איננה
מבקשת ,מועצת עיר מחליטה ומטילה .עמ'  49סעיף  12בשורה שנייה 'העירייה
מבקשת מה.ל.ר וכו' .מטילה על ה.ל.ר.
מטילה על ה.ל.ר .כן ,אתה צודק .סוף  -סוף תיקון
רחמים מלול:
לפרוטוקול .למעשה זה לא תיקון סמנטי בלבד ,זה תיקון מהותי אתה אומר.
חנניה וינברגר :

נכון ,כן .אם היא מבקשת ,אז היא יכולה גם לסרב.

רחמים מ לול:

טוב ,בכפוף להערות ,הפרוטוקול מאושר.

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19
החלטה מס' :241-19-10
מיום  6.1.10כפוף לתיקונים שתוקנו במהלך הישיבה.
סעיף : 2
א.

שאילתות:

שאילתא – מיכלים צהובים לאיסוף בגדים (ח"מ חנניה וינברגר מיום
.) 29.11.09

להלן השאילתא של ח" מ חנניה וינברגר בנושא :מיכלים צהובים לאיסוף בגדים :
מיכלים צהובים גדולים לאיסוף בגדים הוצבו במקומות רבים ברחבי העיר.
אבקשך להודיעני כדלקמן :האם המיכלים הינם של עמותה חוקית או שהם הינם
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של גורם פרטי? מי היא העמותה או הגורם הפרטי? מי אישר ל נ"ל להציב את
המכולות הללו? נא לפרט במדויק את כל המקומות בהם הוצבו המכולות מדוע
עניין הצבת המילים לא הובא לאישור או לחילופין לידיעת מועצת העירייה או
לועדה להקצאת קרקע? האם מכאן ולהבא כל מי שיבקש להעמיד מיכלים ברחבי
העיר  ,הדבר יאושר ללא כל נוהל וקריטריונים? מה היו השיקולים או התנאים
לפיהם אושר ה הבקשה הנ"ל? אבקש לאשש את תשובותיך במסמכים מתאימים.
להלן תשובת רה"ע לשאילתא של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :מיכלים צהובים
לאיסוף בגדים :
במענה לשאלתך למר מלול רה"ע רחובות מ  29.11.09 -הדן במיכלים צהובים
לאיסוף בגדים .ברצוני להשיבך דבר וזאת מהטעם שאני זה שבדק ,התווה והנחה
את נושא הפחים לאיסוף בגדים.
לכשהבנתי שאין לי מענה בעירייה לעצם הצבת הפחים בד ק תי ומצאתי כי מר
תמיר פינשטיין מנכ"ל העירייה ,בכהנו ככזה ,אישר למר אביב שפיצר הצבת פחים
ברחבי העיר לאיסוף ביגוד ,מיותר לציין שאישור זה ניתן בכתב.
הזעקתי את מר שפיצר למשרדי והנחיתי אותו כר"מ:
 . 1להמציא פוליסת ביטוח תוך  24שעות לטובת עיריית רחובות בגין נזק
שיכול להיגרם מהפחים המוצבים.
 . 2לבקש אישור (בחתימת חוזה) להצבת פחים אלה תוך הבנה ש:
א  .הפחים יוצבו עפ"י הבנתו של מר קובי יהושע מנהל אגף שפ"ע .
ב  .תשלום ארנונה בגין הצבת פחים אלה.
ג  .צורתם תקבע ע"י העירייה.
(יודפסו עליהם סיפורי ילדים) לכל מהלך זה חוץ מפוליסת הביטוח שהינה
מהלך מיידי ניתן חודש ימים .אנו בתחילתו של חודש זה.
מיותר לציין שאדווח לך בהמשך על התקדמות וסיום פרק הפחים לאיסוף
בגדים.
שאילתא מיכלים צהובים לאיסוף בגדים .חנניה ,אני
רחמים מל ול:
מבין שקיבלת תשובה שמתואמת איתך ,ובאת על סיפוקך .לא?
לא ,בהחלט שלא .א' – אני מברך אותך על כך שלאחר
חנניה וינברגר :
שנבחרת המנכ"ל המשפחתי הפסיק פה לעבוד .כי לדעתי היה ניהול כל מיני
דברים בצורה חמורה ביותר  .אחד הדברים זה המיכלים הצהובים .אין תקנות ,אין
הנחיות.
מנחם קליין :

למה אתה לא מגן על המנכ"ל הקודם?

רחמים מלול:

אני לא שמעתי מה הוא אמר.

עו"ד עוזי סלנט:

הוא איננו .למה?

מנחם קליין :

אז הוא יחזור עוד פעם.

חנניה וינברגר :

הוא איננו? הוא השאיר מ ספיק נזקים.
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עו"ד עוזי סלנט:

הוא לא יכול להגיב.

באמת ,יש גבול .ככה משפריצים ללא רסן ,ללא גבול.
מנחם קליין :
יושב פה איזה מישהו ,שלא עשה עוד כלום בשביל העיר הזו ,וכל הזמן מעליל
עלילות על כל אחד.
חנניה וינברגר :

תודה רבה ,מנחם.

מכתבים כן ,ניירות למכתבים ודואר ,כמה שעלה
מנחם קליין :
לעירייה הבולים שהוא שולח והניירות שהוא כותב .מה זה מטיל בוץ בכל ה -
תודה רבה .עכשיו ככה ,אין תקנות ,אין הוראות.
חנניה וינברגר :
רחובות העיר אינם רכושו הפרטי של שום מנכ"ל עירייה .אם אנחנו רוצים משהו
להציב ,מביאים לוועדה כ זו או ועדה אחרת .ולכן ,עם כל המאמץ הגדול שעשה
חיים מוסקונה ממלא מקום המנכ"ל לגלות וכו' ,התשובה להצבת הפחים איננה
ע"י כל הדברים המבורכים שהוא כלל ,אלא צריכים לקבוע עקרונות ,צריכה
להיות ועדה וצריכים להחליט .כי מחר אני רוצה להקים בעיר מיכלים לאיסוף
נעליים ,מי כלים לאיסוף ספרים ולחלק אותם לילדים .מישהו קבע? מה פירוש
אני רוצה? מה פירוש מנכ"ל מאשר לי? כמה פחים יעמדו בגלריה ברחוב? צריכה
להיות מדיניות שנקבעת ע"י ההנהלה .לכן ,בהמשך לשאילתא ,אני מבקש
שהפחים האלה י וסרו מהעיר .ובהחלט תומך שאם אתה מוצא לנכון שתיקבע
מדיני ות בתחום הזה ,בהחלט מברך על כך.
רחמים מלול:

התשובה שקיבלת מחיים לא מספקת אותך?

חנניה וינברגר :

לא ,אני הוספתי.

רחמים מלול:

מה ,אתה רוצה לקבוע ועדה מיוחדת?

חנניה וינברגר :

שתיקבע מדיניות ,כן.

רחמים מלול:
שפ"ע -

ועדה מיוחדת שתדון? כותבים לך פה שמנהל אגף

לא ,מנהל אגף שפ"ע ,עם כל הכבוד ,הוא לא קובע,
חנניה וינברגר :
הוא לא קובע .יש ראש עיר ,יש מועצת עיר ,ייקבעו קריטריונים  ,תיקבע מדיניות
בהחלט .אני אומר לך ,אני מסכים מראש לכל מה שייקבע.
רחמים מלול:
לרזולוצי ה הזאת?

תגיד לי ,מועצת עיר וראש עיר צריכים להיכנס

חנניה וינברגר :

אין ועדות?

רחמים מלול:

ולקבוע איפה המיכל הצהוב הזה יוצב?

חנניה וינברגר :

לא.

יש מנהל אגף מקצועי שהוא בודק גם כן איפה מוצבות
רחמים מלול:
המכולות השונות ומכולות המחזור ,פחי המחזור.
אבל זה ביזנס פרטיים ,תשא ל את ממלא מקום
חנניה וינברגר :
המנכ"ל .זה לא שירות עירוני ,זה לא שירות עירוני.
חיים מוסקונה :

חנניה ,גם איסוף בקבוקים הוא ביזנס.

חנניה וינברגר :

יכול להיות שגם זה...
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זה לא דבר שקורה ביום יום .זה דבר שקרה אחת ל 20 -
חיים מוסקונה :
שנה .קרה מה שקרה ,עשינו בעניין הזה סדר .התשובה היתה מתואמת ,דיברנו
כבר ...מה שכתבתי לך .אני מתפלא.
מנחם קליין :
פחים...

הפעם יש היגיון .אם בא מישהו עכשיו רוצה להציב

חיים מוסקונה :

זה לא יקרה ,זה לא יקרה .עכשיו זה לא יקרה.

חנניה וינברגר :

מה פתאום מנכ"ל יחליט?

??? :

הוא עושה בדיקה והוא קובע ,המנכ"ל קובע.

חנניה וינברגר :

אז לא צריך את המועצה ,לא צריך את הוועדות.

חיים מוסקונה :

המנכ"ל ...לקבוע איפה יהיו פחים צהובים? באמת.

רחמים מלול:

הרי המטרה היא לנזקקים.

חיים מוסקונה :

לא ,לא.

רחמים מלול:

לאו דווקא?

חיים מוסקונה :

לא.

חנניה ו ינברגר :
מחר מיכל לספרים.

הוא מוכר אותם ועושה מהם ביזנס .אני רוצה להציב

רחמים מלול:

אתה יודע שהוא משלם ארנונה עבור זה?

חנניה וינברגר :

לבריאות ,שישלם ,למה לא?

רחמים מלול:

זה לא כל כך מובן לזה.

חנניה וינברגר :
יש הסכם.

גם הזבל ,הפחים המוטמנים משלמים מחיר  ,לעירייה

רחמים מלול:

המוטמנים משלמים ארנונה?

חנניה וינברגר :

כן .יש הסכם.

(מדברים ביחד)
חיים ,אני מציע שתביא את הנושא לדיון בוועדה
רחמים מלול:
לאיכות הסביבה ,לקביעת הקריטריונים .טוב?
חנניה וינברגר :
ב.

לבריאות ,שיהיה.

שאילתא – צריכת המים בעיר בשנים ( 2004-2009ח"מ חנניה וינברגר מיום
.) 31.1.10

להלן השאילתא של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :צריכת המים בעיר בשנים 2004 -
: 2009
עקב השינוי המהפכני במדיניות הממלכתית בתחום המים שנקבעה ע"י הממשלה
– הריני מבקש להשיב לשאילתא כדלקמן :מה היתה צריכת המים הכוללת בעיר
בשנים  ? 2004-2008מה היתה העלות הכוללת שלהן הן מבחינת ההוצאות של
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העירייה והן מבחינת הכנסות העירייה? מה היתה צריכת המים בשנת ( 2009נא
לפרט לפי חודשים)? מה היתה העלות החודשים הכוללת שלהם מבחינת
ההוצאות וההכנסות של העירייה .כמו כן הואל להודיעני מה היתה צריכת המים
של העירייה בגין השקיית הגינות הציבוריות ,ובמערכת החינוך העירונית,
ותרגומם לערך כספי .מה היתה צריכת המים של צרכני המים בגדולים בעיר והם
בריכות שחייה לסוגיהם ,מקוואות ,תנובה ,טרזינה ,קפלן ואחרים? מן הראוי
לקיים דיון או לפחות הרצאה ממצה בנושא משק המים בעיר.
רחמים מלול:

אוקיי ,שאילתא צריכת המים בעיר בשנים . 2004 - 2009

חנניה וינברגר :

קיבלתי תשובה.

רחמים מלול:

קיבלת תשובה ,תודה רבה.

סעיף : 3
ג.

הצעות לסדר:

הצעה לסדר – אירועי חגיגות ה  120 -לרחובות (ח"מ עוזי סלנט מיום
.) 14.1.10

להלן הצע ה לסדר של ח"מ עוזי סלנט בנושא :אירועי חגיגות ה  120 -לרחובות :
 . 1למיטב הבנתי הוחלט במועצה להקים ועדת היגוי בראשותו של חבר
המועצה ,מר מתן דיל .ועדת היגוי כשמה כן היא ,זו ועדה שאינה עוסקת
בביצוע אלא בתכנון בלבד.
 . 2עקרונות המינהל התקין מחייבים ביצוע תהליך תקין של קב לת החלטות,
מה שאין כן בנושא הנדון .עוד בטרם הוצגה תכנית כוללת לאירועי ה 120 -
למועצה וטרם אישורה ,כבר החלו לפעול ליישום חלקים מ מנה ,וכל זאת
בבחינת לרתום את העגלה לפני הסוסים ,כאשר טרם הוצגה התכנית וטרם
אושר תקציב לביצועה.
 . 3זאת ועוד ,כפי שידוע לך בוודאי ,חוק המכרזים יוצר הליך של שקיפות
ותהליך קבלת החלטות ראוי למסירת עבודה בהיקפים גדולים .נודע לי
מהעיתונות כי החלו ליצור התקשרויות לביצוע האירועים המתוכננים
שהרי ידוע לך כי עפ"י החוק אין לפצל עבודות במטרה להימנע מעריכת
מכרז פומבי כדין.
מחליטים:
 . 1אחראי על ביצוע האי רוע יכין תכנית כוללת אשר תובא לאישור המועצה.
 . 2התכנית תכלול תקצוב פרטני לכל סעיף מסעיפי התכנית.
 . 3כל עוד המועצה לא אישרה מתווה לאירועים לרבות תקציבם ,לא
תבוצענה התקשרויות עם ספקים כל שהם בנשוא הנדון.
הנדון ,הצעה לסדר אירועי חגיגות ה  120 -לרחובות ,
רחמים מלול:
חבר המועצה עוזי סלנט ,בבקשה.
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לפני שאני אגש להצעה לסדר ,אני מבקש לנצל את
עו"ד עוזי סלנט:
זכותי לתת הודעה בסיום הישיבה.
רחמים מלול:

עכשיו?

עו"ד עוזי סלנט:

לא .מותר בסיום הישיבה.

רחמים מלול:

אוקיי.

עו"ד עוזי סלנט:

יש כמה נושאים.

רחמים מלול:

הודע ה אישית?

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,לא ,זה לא שום דבר .עכשיו לדבר?

רחמים מלול:
שהעיתונאים יישארו?

לא ,לא ,לא .תן לנו להיות במתח עד הסוף .יש סיבה

לא ,לא ,לא .אני רציתי לדבר על כמה נושאים והם לא
עו"ד עוזי סלנט:
על סדר היום .אז הדרך היחידה לדבר עליהם זה דרך הוד עה אישית.
אמיר ירון :

חשבנו משהו יותר דרמטי.

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,לא ,אין שום דבר דרמטי .אסור?

רחמים מלול:

יש זמן עד סוף הישיבה שהיועצת תבדוק את זה.

כן .שתבדוק אם מותר או אסור .לגבי ההצעה לסדר.
עו"ד עוזי סלנט:
אני חושב להערכת י ,שהנושא של ניהול חגי גות ה  120 -מתבצע שלא על פי הנוהל
והנוהל התקין .כתבתי את מה שאמרתי כאן .אנחנו לא כל שנה חוגגים 120
לרחובות .אני חושב שהיה ראוי שוועדת ההיגוי ,וזאת לדעתי היתה המטרה שלה,
מה זה ועדת היגוי? כשמה כן היא .היא היתה צריכה להציג למועצה ,לעשות
ישיבה אפילו שלא מן המני ין .להציג לחברי המועצה את המתווה המוצע לחגיגות
ה  , 120 -את התהליכים ,את הפעילויות בגדול ולשמוע הערות .מה שקרה כאן ,זאת
לא ודעת היגוי ,זאת ועדה ביצועית .ועדה ביצועית צריך להעמיד לה תקציב
לאחר שמאשרים תכניות .מה קרה? התקשרו כבר עם ספקים .כאשר אני קראתי,
אני הכ ל יודע מהעיתונות .הרי לא התקיים דיון במועצה .ואני חושב שזה לא
תקין.
רחמים מלול:

ואתה מאמין לכל מה שכתוב בעיתונות?

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,סליחה רגע אחד.

רחמים מלול:

בעיתונות גם היו סקרים לפני הבחירות.

עו"ד עוזי סלנט:

תראה ,רחמים ,אני רוצה להגיד לך.

רח מים מלול:
עוד מעט יענה לך.

אם היית בודק ,היית רואה שהעיתון טעה .הנה מתן

עו"ד עוזי סלנט:

רק רגע אחד.

לא ,באמת ,זה לא לכבודך .אתה בדרך כלל בודק
רחמים מלול:
דברים ביסודיות .היית צריך לבדוק אם העיתון שגה .זה לא מתאים לך.
אז אני רוצה לומר לך ,שאני יודע שיצרו התקשרויות
עו"ד עוזי סלנט:
עם ספקים .אני יודע שיצרו התקשרויות עם ספקים ,וזה בניגוד למינהל התקין
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אנחנו הרי כבר כל כך הרבה זמן ,בעיקר בשנה האחרונה עוסקים כל כך הרבה זמן
בשחיתות .אז בואו ,איך אומרים -
רחמים מלול:

אנא אל תדבר על שחיתות .אנא אל תדבר על שחית ות.

עו"ד עוזי סלנט:

רק לך מותר?

רחמים מלול:

אל תדבר על שחיתות.

עו"ד עוזי סלנט:

רק לך מותר?

רחמים מלול:

אדוני ,אל תאשים בשחיתות.

עו"ד עוזי סלנט:

לא האשמתי ,סליחה.

רחמים מלול:
הפה בנושא שחיתות.

אל תדבר על שחיתות ,ואל תאלץ אותי לפתוח את

עו"ד עוזי סלנט:
שתבחר.

אדוני ראש העיר ,אתה רשאי לפתוח את הפה מתי

בינתיים אתה פותח את הפה 'מדברים על שחיתות',
רחמים מלול:
'ה  120 -מתנהלת עם שחיתות'.
עו"ד עוזי סלנט:

לא ,לא אמרתי.

רחמים מלול:

שומו שמיים.

עו"ד עוזי סלנט:

לא אמרתי.

רחמים מלול:

זה מה שאמרת.

ע ו"ד עוזי סלנט:

לא.

רחמים מלול:

שמתנהלת במינהל לא תקין.

עו"ד עוזי סלנט:

סליחה ,סליחה.

אתה מאשר את ועדת ההיגוי ,את יו"ר ועדת ההיגוי
רחמים מלול:
שהוא מתנהל במינהל לא תקין על סמך כתבה באיזשהו צהובון שהוא כתב א'
ו  -ב' .ואותו צהובון כתב גם שיש לך  80%בבחירות לפני ה  24 -בנובמבר.
עו"ד עוזי סלנט:

רגע ,סיימת?

רחמים מלול:

אז הוא צדק אז כמו שהוא צודק עכשיו.

עו"ד עוזי סלנט:

סיימת?

רחמים מלול:

אתה מאשים פה אנשים -

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,אני לא מאשים.

רחמים מלול:

בניהול בלתי תקין .אני לא אתן לך יד לזה.

עו"ד עוזי סלנט:

סליחה רגע אחד.

רחמים מלול:

תחזור בך.

עו"ד עוזי סלנט:

רגע אחד.

רחמים מלול:

תחזור בך.
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עו"ד עוזי סלנט:

אני אגיד לך מה שכתבתי .אני אקרא.

רחמים מלול:

תחזור על מה שאמרת עכשיו.

עו"ד עוזי סלנט:

אני אמרתי דבר אחד.

יש פה א נשים בהתנדבות יושבים שעות על גבי שעות,
רחמים מלול:
מקדישים יום ולילה ל . 120 -
עו"ד עוזי סלנט:

תרשה לי לא להתייחס.

רחמים מלול:

ואתה מאשים אותם בניהול לא תקין.

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,אני לא.

רחמים מלול:

זה לא פייר.

תרשה לי לא להתייחס למה שאתה אומר .א ני רוצה
עו"ד עוזי סלנט:
להתייחס להצעה כפי שהיא כתובה .ואני אומר שוועדת היגוי ,ברגע שהיא
הוקמה ,היא צריכה להביא ולא להסית את הוויכוח ,היא צריכה לגבש תכנית
לחגיגות ה  , 120 -להביא את זה לאישור המועצה .לפני שהיא לא עושה את העניין
הזה ,להערכתי ,אסור לה להתקשר עם ספקים .ואני פה ב א ומדגיש ואומר כך,
אותם ספקים ,במידה והתקשרו איתם ,מאחר ועפ"י חוק המכרזים אסור לנו
לפצל את ההוצאה ,זאת אומרת ,אותם ספקים במידה והתקשרו איתם לא ניתן
להעסיק אותם מעבר להתקשרות הנוכחית .לכן ,אני את העניין הזה אני לא
מתכוון להסיר אותו מסדר היום .אני מבקש לקבל את התשובה המלאה .ולאחר
מכן אני אחליט מה לעשות.
כמי שהתמודד לרשות העיר ,אתה ודאי יודע את
עו"ד מתן דיל:
התאריך שבה נוסדה רחובות ,ז' באדר.
עו"ד עוזי סלנט:

שמה?

אתה ודאי יודע את התאריך שבה נוסדה רחובות  ,ז'
עו"ד מתן דיל:
באדר תר"ן . 21.2.1890 ,תשמע עד הסוף  ,אני הקשבתי לך .האם התושבים אשמים
בכך שעדיין לא עבר תקציב ב עירייה? האם לדעתך לא חשוב לציין את ה יום
המכונן והחשוב הזה? חברי ועדת ההיגוי ,שאם אתה לא מודע מי הם ,אני מוכן
גם להציג את שמותיהם.
רחמים מלול:

תציג את שמותיהם.

זוהר בלום ,מנחם קלי ין ,שוקי קרומר ,מרה קנבל,
עו"ד מתן דיל:
הרצל טובלי ,שי קזיוף ושאול ליבי ,ואנוכי כיו"ר .התכנסו ,נפגשו ,החליטו על
החגיגות המתקיימות ,עודכנו לגבי התכנית ופרויקט ה  120 -בכללותו.
עו"ד עוזי סלנט:

תכנית?

עו"ד מתן דיל:

כן ,יש תכנית מסודרת.

אמיר ירון :

רגע ,עוזי לא חבר?

עו"ד מתן דיל:

עוזי לא חבר בוועדה.

אמיר ירון :

לא רצית להיות חבר?

רחמים מלול:
התכנסה?

ועדת ההיגוי נקבעה מזמן .ועדת ההיגוי לפני כמה זמן
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עו"ד עוזי סלנט:
הוועדה.

דרך אגב ,בקדנציה הקודמת ובפרוטוקול אני חבר

עו"ד מתן דיל:

לא .אתה לא חבר בוועדה.

עו"ד ע וזי סלנט:

אבל לא משנה.

עו"ד מתן דיל:

סליחה ,אני רוצה להמשיך.

עו"ד עוזי סלנט:

זה לא רלוונטי ,זה לא רלוונטי .שלא ייתפס כאילו -

אני אמשיך .כפי שזכור לך ,ביום העצמאות האחרון
עו"ד מתן דיל:
רחובות לא חגגה יום עצמאות .האם אתה מציע שנמשיך במסורת הזאת? שלא
נח גוג את פורים בהוד פאר והדר ,במיוחד בתאריך כה חשוב לרחובות? התאריך
שבו רחובות נוסדה? התשובה שלי היא לא .בישיבות המועצה האחרונות אישרנו
באופן עקרוני מסגרת תקציבית שהועברה פה אחד .מסגרת תקציבית לכל חגיגות
ה  , 120 -זה עבר פה אחד ,גם אתה הצבעת בעד .פתחנו סעיף ייע ודי לחגיגות
ה  , 120 -הכל נעשה בשקיפות מלאה .כעת ,הכספים שכן צריכים להוציא בגלל
שהחגיגות הן בפתח ,אין מה לעשות ,ב  28.2 -אנחנו יוצאים באירוע גדול לכבוד
פורים ,השקה של חגיגות ה . 120 -
רחמים מלול:
הזה .נשיא ה מדינה.

ובגלל בואו של שמעון פרס ,שנתן לנו את התאריך

כן ,הנשיא הוא זה שקבע את התאריך שנוח לו ,ולכן
עו"ד מתן דיל:
לפי זה התכנסנו .הכספים מוצאים מסעיפי התרבות .לאחר שיועבר התקציב,
נעדכן ונבצע קיזוז והחזרים .לגבי הספקים – מבחינת הסכומים ,עד כה נקשרנו
עם  2ספקים בלבד ,שלסכום שלהם לא נדרש מכרז .בדקנו את זה ,לא נדרש
מכרז .אין בכלל את מה שאתה הצגת ,פיצול עבודות ,אין את זה.
רגע ,מתן .אמנם החוק לא דורש מכרז ,אבל תודיע פה
רחמים מלול:
לפרוטוקול ולמועצת העיר באיזה הליך.
החוק לא דורש מכרז ,אבל בכל זאת קיימנו הליך מעין
עו"ד מתן דיל:
מכרזי ,בגלל שהסדר יצטרך גם להיראות .עשינו את זה ,הכל נעשה בשקיפות
מלאה ,הכל נעשה כדת וכדין ,באמת  .ככה עובדים.
רחמים מלול:

ובליווי ייעוץ משפטית.

עו"ד מתן דיל:

יועץ משפטי ,מנכ"ל.

עו"ד עוזי סלנט:

אני אתייחס לעניין הזה אחרי שתסיים.

יש ועדת היגוי מקצועית שהיא אמונה על הביצוע ,ויש
עו"ד מתן דיל:
ועדת היגוי של חברי המועצה .ולכן הכל נעשה בצורה הכי מסודרת ,הכי תקינה
והכי נקייה .ואני אומר לך ,חברי ,אתה מעלה פה הצעה לסדר ,לא פנית אליי
אפילו פעם אחת בשאלה לנושא ה  . 120 -הייתי עונה לך ,הייתי נותן לך הסברים,
הייתי משתף אותך גם בוועדת ההיגוי ,הייתי נותן לך להיות חלק מתוך התהליך
הזה ,לא בחרת להיות בו .לבוא עכשיו ולהגיד ,כשאנחנו כבר בפתח החגיגות,
ואם לא ,היינו מוציאים תקציב על מנת כן להתקשר לספקים מסוימים – לא היו
חגיגות ברחובות ל  , 120 -לא היו חגיגות בפורים ,פשוט מאוד .כי התקציב לא
יעבור עד אז ,צ ריך להיות ברור.
13
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מתאריך 8.2.2010

אוקיי ,אז תרשה לי להשיב לך .אני לא נגד שום דבר,
עו"ד עוזי סלנט:
אני רק בעד .אני רק בעד שהעבודה תתבצע עפ"י הנוהל כפי שצריך .אני חושב
שהמועצה זו לא איזו חבורת ארחי  -פרחי שאין להם דעה ואין להם גישה .אני
חושב שברגע שהמועצה מינתה ועדת היגוי ,ות גיד לי אתה באיזה תאריך היא
מינתה ועדת היגוי ,היא היתה צריכה לא אתמול ולא שלשום ,לפני חצי שנה .היה
מספיק זמן לוועדת ההיגוי לגבש עקרונות של תכנית ותהליך ,ולהציג את זה בפני
חברי המועצה להערות ולדיון ,זה אחד .הדבר השני ,ספקים לא נדרש מכרז .אני
רוצה רק להבהיר .ברגע שישנה התקשרות עם ספקים על סכום מסוים שניתן
לנהל משא ומתן ,איך אמרת בגיבוי משפטי וכן הלאה וכן הלאה -
רחמים מלול:

הצעות מחיר ביקשת ...אתה לא מציין את זה.

עו"ד עוזי סלנט:

מה?

רחמים מלול:

הוא ציין.

עו"ד מתן דיל:

אנחנו ביקשנו הצעות מחיר ,זה היה הליך .

עו"ד עוזי סלנט:

אני מסכים.

עו"ד מתן דיל:

היינו יותר צדיקים מהאפיפיור.

אני אומר ,רק מה ,נא רשמו לפניכם שאותם הספקים
עו"ד עוזי סלנט:
שקיבלו עפ"י הכללים והצעות מחיר וכן הלאה – לא יהיו רשאים להרחיב את
מסגרת הפעילות שלהם.
עו"ד מתן דיל:

אנחנו מודעים לכ ך.

עו"ד עוזי סלנט:
אחד.

יפה .זאת אומרת ,הם לא יהיו רשאים ,זה הכל ,זה דבר

עו"ד מתן דיל:

עניתי לך...

סליחה ,אני לא הפרעתי לך ,אז תן לי לומר עד הסוף.
עו"ד עוזי סלנט:
הנימוק הזה שאנחנו ממהרים ואין פנאי ולא תהיינה חגיגות – יש לך אפשרות
עפ"י דין לקיים ישיב ות מועצה שלא מן המניין ,ולהביא את כל מה שצריך .אני
לא מוכן כחבר מועצה לבוא אל המוכן כאשר אני לא הייתי שותף לפחות
למחשבה ,לא בתוך ועדת ההיגוי .ואני לא שמעתי על ועדת ההיגוי למשל שיש
ועדת היגוי כזאת וועדת היגוי אחרת .אני רוצה שתבינו ,אנחנו כולנו באים
ברצון טו ב .מה שאני הגשתי עכשיו את ההצעה לסדר ,זו הצעה לסדר שמוגשת
ברצון טוב .זאת לא הצעה לסדר שבאה לחבל ולהפריע .אני רוצה להיות משוכנע
כחבר מועצה ,נציג ציבור ,שהעבודה מתנהלת כפי שצריך ,והחגיגות תהיינה  , -אני
לא רוצה את יום העצמאות מה שהיה פעם.
שוקי קרומר :

עוזי ,למה לא הגעת? סתם שאלה ,באמת.

אבל אני רוצה לדעת ,סליחה .אני לא עובד בשיטה של
עו"ד עוזי סלנט:
שגר ושכח .אני אומר ככה ,אני לא עובד בשיטה של שגר ושכח .ככה עובדים עם
פצצות של חיל האוויר ,לא אני .פה יש ציבור ,זה מה אני רוצה ,זה הכל.
עו"ד מתן דיל:
החגיגות ,ב . 13.9 -

ב  13.9.09 -א ני מוניתי ע"י ראש העיר להיות יו"ר

עו"ד עוזי סלנט:

מאה אחוז.
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עו"ד מתן דיל:

מאז העיר יצאה לבחירות.

עו"ד עוזי סלנט:

מה זה שייך?

עו"ד מתן דיל:
לבחירות ,נכון?

שנייה ,שנייה ,אני עונה לך על הכל .העיר יצאה

עו"ד עוזי סלנט:

מה זה שייך? אתה חבר מועצה.

ביצענו הליך קבלת החלטות כדת וכדין .לא כל דבר,
עו"ד מתן דיל:
עם כל הכבוד לך ,לא כל דבר צריך להגיע לפתחה של המועצה ,לא כל דבר .יש
ועדת היגוי לצורך העניין.
עו"ד עוזי סלנט:

חגיגות ה  120 -אצלך זה כל דבר ?

עו"ד מתן דיל:

יש ועדת היגוי ,יש ועדת היגו י.

עו"ד עוזי סלנט:

אז מה?

רחמים מלול:

בשביל מה המועצה מינתה ועדת היגוי?

עו"ד עוזי סלנט:

שתגבש ,שתגבש.

רחמים מלול:

באמת ,נו.

עו"ד עוזי סלנט:

כן ,שתגבש .מה ,אתה רוצה להיות?...

עו"ד מתן דיל:

לא ,זה היגיון שלך.

זה לא תלוי בהיגיון של ך ,המועצה החליטה .הוא צודק,
מנחם קליין :
עוזי ,הוא רוצה לדעת מה ועדת היגוי החליטה ולאשר את זה כחבר מועצה...
אנחנו לא טרמפיסטים ,זה הכל .מי שחושב שאנחנו
עו"ד עוזי סלנט:
טרמפיסטים ,יש לי חדשות בשבילו .אנחנו לא.
עו"ד מתן דיל:
ע צמך ,וזה בסדר גמור.

אני לא יודע על מי אתה מדבר ,אתה מדבר בשם

עו"ד עוזי סלנט:
התכניות.

אני רוצה לדעת אם יש מישהו אחר שיודע מה

עו"ד מתן דיל:

יש ועדת היגוי.

עו"ד עוזי סלנט:

מה זה שייך?

עו"ד מתן דיל:
ולא קיבלת תשובה?

פנית אליי פעם אחת ושאלת אותי 'מתן ,מה התכנית?'

עו"ד עוזי סלנט:
פורום.

זאת לא הדרך  .כל אחד יבוא וישאל? יש פורום ,תעשה

מתן ,אני מציע ,יש לך תכנית כתובה ומוכנה ,נכון?
רחמים מלול:
תדפיס אותה ,תשלח אותה לכל חברי המועצה.
חנניה וינברגר :

 ...תקציב.

מנחם קליין :

לא ,לא ,רחמים.

רחמים מלול:

למה לא?

מנחם קליין :

...
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רחמים מלו ל:
הבאה.

הנה ,אני אומר מה לעשות ,וזה יובא לישיבת המועצה

עו"ד עוזי סלנט:

ישיבה שלא מן המניין.

רחמים מלול:

לאו דווקא .למה לא מן המניין?

עו"ד עוזי סלנט:

בגלל שאין זמן ,אתה לא יכול לחכות חודש.

רחמים מלול:

לישיבת המועצה הבאה.

עו"ד עוזי סלנט:

זה עוד ח ודש .תעשה ישיבה לפני כן.

רחמים מלול:

בשביל מה?

תראה ,אם אתה רוצה לעשות איזה שהם שינויים ,יש
עו"ד עוזי סלנט:
לך איזה שהן הערות – תן את ההזדמנות .אם אתה רוצה לצאת לידי חובה...
רחמים מלול:

כלומר ,אתם רוצים על כל אירוע ועל כל חגיגה -

עו"ד עוזי סלנט:

לא.

רחמים מלול:

לקיים דיון של  21חברים?

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,חגיגות ה . 120 -

רחמים מלול:

לעולם לא נצא לדרך.

עו"ד עוזי סלנט:

סליחה ,חגיגות ה . 120 -

רחמים מלול:

נו ,באמת?

עו"ד עוזי סלנט:

נו ,באמת ,רחמים .חגיגות ה  120 -זה פעם אחת.

פנחס הומינר :
מעט.

אני רוצה לה גיד משהו .לא ייתכן שפורים זה ממש עוד

עו"ד עוזי סלנט:

פורים? אנחנו נדחה את פורים.

פנחס הומינר :
דברים כאלה.

אבל אם בן אדם השקיע כל כך הרבה כוחות וכל מיני

אני אחליט מתי זה יבוא ,אם זה מן המניין או שלא מן
רחמים מלול:
המניין .תעזוב לי את זה .תכין את החומר ,נשלח אותו לחברי המועצה ונדון בו
בישיבת המועצה הקרובה .את בואו של הנשיא אנחנו לא יכולים למנוע.
עו"ד עוזי סלנט:

לא ,אני לא אמרתי.

רחמים מלול:

הוא קבע לנו את ה . 28.2 -

עו"ד עוזי סלנט:

אז יעשו את מה שצריך לעשות עם הנשיא.

נקיים ישיבת הנהלה .בישיבת הנהלה כל חבר מועצה
אמיר ירון :
שרוצה ,שיגיע לשם .אני גם מציע להזמין אותו להיות חבר בוועדת ההיגוי.
עו"ד עוזי סלנט:

אבל אני לא רוצה .זה הובא לישיבת ההנהלה?

אמיר ירון :

לא ,זה לא הובא.

עו"ד עוזי סלנט:

נו ,אז אני שואל אותך.

אמיר ירון :

אני מציע ש זה יבוא לוועדת הנהלה.
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מילא למועצה זה לא בא ,אבל להנהלה למה זה לא
עו"ד עוזי סלנט:
בא? אתה יודע מה ,לישיבת ההנהלה לא הביאו את התכנית של ועדת ההיגוי.
רחמים מלול:

כי אני סומך על ועדת ההיגוי .באמת ,נו.

עו"ד עוזי סלנט:
מבינים אחד את השני.

רחמים ,אל תיתן לי תשובות ,אתה יודע מה? אנחנו

עוזי ,למתן מגיעה טפיחה על השכם על כל מה שהוא
מנחם קליין :
עשה וזה בהתנדבות .זה לא סותר את הדברים ,צריך להיות לזה ערך ,תציג את
זה בפני חברי המועצה .מי שרוצה – שיבוא ,תראה שלא יגיעו כל כך הרבה ,אבל
תן להם צ'אנס.
מחליטים פה אחד להעביר את הדיון בנושא לישיבת
החלטה מס' :242-21-10
המועצה הבאה לאחר שחברי המועצה יקבלו את תכנית ועדת ההיגוי בנושא
חגיגות ה  120 -לרחובות.
סעיף : 6
ב.

מינויים בדירקטוריון ה.ל.ר.

הצעה לסדר – נציגות לסיעות האופוזיציה בתאגידים עירוניים – ה.ל.ר.
פרופ' יקיר פ לסנר (נציג ציבור) וחנניה וינברגר (ח"מ) (ח"מ חנניה וינברגר
מיום .) 26.1.10

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :נציגות לסיעות האופוזיציה
בתאגידים עירוניים – ה.ל.ר :
מועצת המנהלים של ה.ל.ר איננה כוללת בתוכה שום נציג הנמנה על סיעות
האופוזיציה ,וזאת בניג וד לחוק ולפסיקה .המשמעות המשפטית האחת והבלעדית
הינה שמוסד זה הינו עתה בלתי חוקי וההחלטות שהתקבלו בו אף הן משוללות
בסיס חוקי .בהמשך להצעותיי במועצת העירייה ,עוד בראשית הקדנציה ,כחבר
בוועדת הוועדות ,ובהמשך לפניו תיי אליך בנידון במיום ' 11.1.2010מועצת
העירייה – ביטול החלטות בדבר נציגות האופוזיציה בוועדות ובדירקטוריונים
של האיגודים העירוניים' ,וביום  17.1.2010נציגות האופוזיציה בוועדות
ובדירקטוריונים של האיגודים העירוניים – תיקון למכתבי מיום . 11.1.2010
ובהסתמך על :א .הוראות החוק – פקודת העיריות נוסח חדש ,פרק שמינ י ,ועדות
המועצה ,סעיף ( 150ב) המתוקן כדלקמן ' :ההרכב הסיעתי של חברי המועצה בכל
אחת מוועדות החובה לפי פקודה זו ,יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי
של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה' .ב.
הפסיקה – בג"ץ  3250/94אורן נגד עיריית פתח תקוה ,בג"ץ  1020/99דואק נגד
עיריית קרית ביאליק ,ערעור אזרחי  2663/99שמגר נגד מועצה מקומית רמת
השרון ובג"ץ  4248/91נתנזון נגד עיריית חולון ואחרים ,כדלקמן' :הייצוג בגופים
הנבחרים ,שהבחירה אליהם נעשית על יסוד בחירה פוליטית בין סיעות ,מבוסס
בשיטת המשטר שלנו – הן בשלטון המרכזי והן בשלטון המקומי ,על עיקרון של
ייצוג יחסי .הגופים הנבחרים בשיטתנו באופן דמוקרטי נותנים ביטוי ל  2 -היבטים
מובהרים של המשטר הדמוקראטי .ההיבט האחד הוא הכלל שלפיו ההכרעות
מתקבלות על יסוד דעת הרוב ,ההיבט האחר ,המשלים אותו ,מתבטא בזכותו של
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המיעו ט להיות מיוצג ובכך להתנגד לרוב ,להביע דעתו ולשכנע בצדקת דרכו'.
עקרון השוויון הדמוקרטי מחייב ייצוג הולם ופרופורציונאלי לגם למיעוט...
זכותו של המיעוט אינה מצומצמת לייצוג הולם בגוף הנבחר באורח דמוקרטי,
אלא היא גם מקימה זכות לייצוג בגופי המשנה הפועלים מטעם הגו ף הנבחר
ומייצגים אותו .שלילתה של זכות זו בגופי המשנה תשלול מהמיעוט את
האפשרות להביע דעתו בתחומים מרכזיים עליהם מופקדים הגופים הנבחרים
באמצעות גורמי משנה שכולם פועלים על בסיס ייצוגי .עניין זה בולט ביותר
בתחום השלטון המקומי שבו נעשית עיקר העבודה של מועצת העי רייה באמצעות
ועדות וגופי משנה .ולגבי נציגי העירייה ב תאגידים אשר הינם חברי מועצה ,מן
הראוי לשמור ככל האפשר על יחסי כוחות של הסיעות המועצה .אלה משמים
חברי מועצת העירייה כנציגי סיעות מפלגתיות ,וכשבוחרים נציגים מתוכם ,ראה
המחוקק לדאוג לבל יקופחו נציגי סיעות הנ מצאות באופוזיציה .כוחם של אלה
לייצג את העירייה בתאגידים אינו נופל מכוחם של נציגי סיעות הקואליציה .וכב'
נשיא בית המשפט העליון לשעבר ,השופט מ .שמגר פסק גם כדלקמן' :ייאמר כבר
בשלב זה ,כי איננה מקובלת עלינו הפרשנות ,לפיה אין חובה לכלול אף מועמד
המוצע על ידי הא ופוזיציה ,בין נציגי העירייה ,מבין אנשי הציבור ,ואשר לפיה
נמדדים יחסי הכוחות כאמור בסעיף  249א' (  ) 3הנ"ל בנפרד ובמנותק לגבי כל
תאגיד ותאגיד לחוד .בג"ץ  828/90הליכוד נ .עיריית חיפה ,פד"י מה  .) 506 ( 1ג.
ובהתאם להחלטות מועצת העירייה בעבר בדבר מינויים של נציגי ה אופוזיציה
לתאגידים עירוניים – הריני מציע כהצעה לסדר היום את ההצעה כדלקמן:
מועצת עיריית רחובות מחליטה למנות את חבר המועצה חנניה וינברגר ואת
פרופ' יקיר פלסנר (ששימש בעבר כמשנה לנגיד בנק ישראל) כנציג ציבור במועצת
המנהלים של ה.ל.ר.
הצעה לסדר הבא ה – נציגות לסיעות האופוזיציה
רחמים מלול:
בתאגידים עירוניים .וינברגר ,בבקשה.
בהצעה שלי אני פירטתי את החוק שקובע – ההרכב
חנניה וינברגר :
הסיעתי של חברי המועצה בכל אחת מוועדות החובה לפי פקודה זו ,יהיה תואם
ככל הניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה .ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג
אחד לפחות מהאופוזיציה .בבג"צים הדבר הזה גם נפסק שהדבר חל לא רק על
ועדות העירייה ,כמו ועדות הכנסת שפועלות למען הכנסת או למען המועצה או
באמצעות הוועדות 2 ,המוסדות הממלכתיים הללו פועלים באמצעות ועדות .אלא
גם בבג"ץ נפסק שהעיקרון הזה חל גם על נציגי הציבור שממונים בתאגידים ,וזה
נפסק .ייאמר ,אני מצטט את השופט שמגר ,ייאמר כבר בשלב זה כי איננה
מקובלת עלינו הפרשנות לפיה אין חובה לכלול אף מועמד המוצע ע"י
האופוזיציה .בין נציגי העירייה מבין אנשי הציבור .כלומר ,נציגי הציבור חייבים
לכלול גם אדם שמוצע ע"י סיעות האופו זיציה וכו' .לכן אני מבקש שיתמנו 2
אנשים ,האחד פרופ' יקיר פלסנר .הוא היה משנה לנגיד בנק ישראל ,מן
הכלכלנים הטובים ביותר שיש לנו פה בעיר הזאת.
עו"ד עוזי סלנט:

בארץ.

ובארץ .אבל אנחנו הרי מדברים על רחובות ,אנחנו לא
חנניה וינברגר :
ממנים על ירושלים ,זה דבר אחד .דבר שני ,כחבר מועצה מונה בשעתו החבר
זאיקה יפים כנציג האופוזיציה ,דבר שנעשה ללא תיאום כלשהו ,אלא תכתיב של
הקואליציה שהנחיתו את זה על סיעות האופוזיציה .אני לא חושב שזה מהלך
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דמוקרטי תקין .בשעתו אני הייתי המוצע כחבר מועצה למועצת המנהלים ה.ל.ר.
ואם יורשה לי ,אם אנחנו באמת מעוניינים שה.ל.ר תהיה חברה כלכלית,
אמיתית ,עם שיקול דעת כלכלי ופיננסי ,אז אני הייתי מציע בנוסף ליקיר פלסנר
את מר פתחיה בר  -שביט שה יה הכלכלן הראשי של בנק הפועלים ,והיום אחד
מבכירי הכלכלנים .הוא המציא את רצועת האלכסון בין כל המטבעות כדי שיהי ה
איזשהו ממוצע .אם מדברים על אי שה במסגרת נציגי הציבור ,אתה כבר ...את
פרופ' יפה מכנס ,כלכלנית ,דיקנית של מחלקה לכלכלה בבר אילן .התרשמת
ממנה ארוכות ,כך סיפרת לי בתאגיד המים .אני סבור אפשר להעביר אותה לכאן.
ואז אנחנו מתברכים ב  3 -אנשי כלכלה ומשק בכירים מהשורה הראשונה .תודה.
חנניה ,אתה ניחנת בתכונה שבכל ישיבת מועצה אתה
רחמים מלול:
מציע לי מינויים בשלשות .במועצה הקודמת הצעת לי למנות  3סגנים ,היום אתה
מציע לי למנות -
חנניה וינברגר :

אני רק מסייע לך.

רחמים מלול:

זה בסדר .היום אתה מציע לי כבר  3מינויים בה.ל.ר.

חנניה וינברגר :

אני יכול להציע לך עוד .בדרך כלל יש הנהלה.

רחמים מלול:
לתאגיד המים.

בזמנו קיבלתי את ההצעה שלך למנות את הגב' מכנס

חנניה וינברגר :

ולא הפסדת.

רחמים מלול:

אני מקווה.

חנניה וינברגר :

כבר אמרת שהרווחת.

היא הרשימה אותי ואמנם היא נבחרה .תראה ,המצב
רחמים מלול:
בה.ל.ר היום הוא שישנם חבר מועצה אחד שזה אני יו"ר הדירקטוריון ,והיום
אנחנו ממנים חבר נוסף מהקואליציה וזה שוקי קרומר ,וצריכים למנות חבר
מועצה שלישי .וכיוון שהדרישה שבדירקטוריון ה.ל.ר מתוך  9חברים תהיינה 4
נשים ,היום המצב הוא שיש ר ק  2נשים ,והם לא מוכנים לאשר נציגי ציבור -
חנניה וינברגר :

מי הנשים?

 2עובדות עירייה .כי עפ"י המפתח צריכים להיות 3
רחמים מלול:
חברי מועצה 3 ,חברי עירייה ו  3 -נציגי ציבור .בינתיים יש  2נציגי ציבור בצנרת
שאינם מאושרים עד שאנחנו נביא קודם כל  2נשים נוספות .זה כדי להבטיח את
השוויון בבחירה בין הנשים לבין הגברים.
מנחם קליין :

מי נציג הציבור?

רחמים מלול:

זמר ובלשר ,והם עדיין בצנרת ,עוד לא אושרו.

מנחם קליין :

מי אושר ,עזריאלי?

רחמים מלול:

לא ,בה.ל.ר לא.

חנניה וינברגר :

זה בתאגיד המים.

עזריאלי בתאגיד המים מאושר .אתה מבין? ולכן אנחנו
רחמים מלול:
בבעיה .אתה מציע את עצמך מטעם האופוזיציה.
חנניה וינברגר :

אמת.
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השאלה אם אתה מקובל על כל האופוזיציה .אולי יש
רחמים מלול:
עוד נציגים באופוזיציה שרוצים גם כן להיות נציגים בה.ל.ר ,ואני מוכרח להציג
את השאלה.
למרות שאין לי שום דבר נגד חנניה ,אני חושבת שאני,
ד"ר מרה קנבל :
קודם כל כאישה ,וגם חברה בה.ל.ר ב  10 -שנים האחרונות ,אני מציגה את עצמי
לחברה לדירקטוריון.
חנניה וינברגר :
נציגות ...לחברי המועצה.

אני מבקש לדעת מתי התקבל העיקרון של הדרישה של

זה מזמן .דרך אגב ,זה מזמן .אני רק אגיד כיו"ר פורום
ד"ר מרה קנבל :
מעמד האישה בכל ועדה ובכל דירקטוריון  1/3נשים.
נכון .חנניה ,אני צריך  3חברי מועצה .תפתור לי את
רחמים מלול:
הבעיה 2 .מהקואליציה ו  1 -מהאופוזיציה.
תשמע ,בוא לא נשחק ,נדבר ברצינות .אם את ם כל כך
חנניה וינברגר :
דבקים בעיקרון של נשים ,אני רוצה להיות אישה כמו יפים זאיקה .מה דעתך?
הרי המועצה אישרה את יפים זאיקה לה.ל.ר.
רחמים מלול:

חנניה ,אז לא דרשו.

חנניה וינברגר :

מה?

רחמים מלול:

אז לא דרשו את הדרישה הזאת.

חנניה וינברגר :

מתי? לפני כמה חודשים?

רח מים מלול:

הנה ,גיא עידו יושב פה ,תשאל אותו.

חנניה וינברגר :

שיגיד.

רחמים מלול:

הנה ,הוא יושב פה.

גיא עידו:

הדרישה הזאת ...לא מזמן.

חנניה וינברגר :

לא ,תגיד לי תאריך.

גיא עידו:

לא יודע ,אני צריך לבדוק.

חנניה וינברגר :

היית צריך לבוא מוכן פה לכל השאלות.

רחמים מלול:

גם ביניכם אין הסכמה בכל מקרה.

חנניה וינברגר :

מה?

רחמים מלול:

אין הסכמה באופוזיציה בכל מקרה.

חנניה וינברגר :

תראה ,אתה רוצה לחרחר? בבקשה ,אין לי בעיה.

רחמים מלול:

לא ,למה אני הצעתי אותה? היא מציעה את עצמה.

הציעה את עצמה ,לבריאות .מה עם ועדות אחרות,
חנניה וינבר גר :
אתם כללתם נשים? רק אמיר ירון דיבר על נשים בתחילת הקדנציה.
רחמים מלול:

אתה מדבר כעת על דירקטורים.

חנניה וינברגר :
המים.

אני הצעתי אישה ,גם למועצה הדתית ,גם לתאגיד
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רחמים מלול:

אישרנו אותן.

חנניה וינבר גר :

אתם הצעתם נשים?

רחמים מלול:

אישרנו אותן ,אתה רואה שאישרנו.

חנניה וינברגר :

אדוני ,אני חושב יש לי מה לתרום ,ואתה יודע מה.

רחמים מלול:

מה עושים כשיש חילוקי דעות בתוך האופוזיציה?

מנחם קליין :

מי תומך במרה?

רחמים מלול:
מציע לעשות?

מה עושים? חנניה ,באופן הכי דמוקרטי ,מה אתה

מנחם קליין :
תומך?

רגע ,אני תומך במרה ,זה  2מול  . 1עוזי ,במי אתה

רחמים מלול:
לקיים הצבעה.

אם יש חילוקי דעות בתוך האופוזיציה? אני מוכן

אני אגיד לך ,אני אציע אישה עכשיו ,חברת מועצה,
חנניה וינברגר :
בכל ועדה שאתה תקים ,מטעם האופוזיציה.
חברים ,אני מעמיד את זה להצבעה .חנניה וינברגר
רחמים מלול:
מציע את עצמו כחבר דירקטוריון ה.ל.ר ,מרה קנבל מציעה את עצמה .אני מקיים
הצבעה .מי בעד? איך אתה רוצה ,על כל אחד לקיים הצבעה? חייבים גם כן
למנות חברת מועצה אישה.
אבל חנניה לא יכול להיות אישה .אולי אפשר למנות
עו"ד עוזי סלנט:
נציגת ציבור? אני שואל רגע אחד ,חייבים אישה מקרב חברי המועצה? אפשר
אולי מנציגי ציבור אם יש נשים.
חנניה וינברגר :

אני הצעתי בנצ יגי ציבור.

אתה לא יכול ,אתה צריך  3חברי מועצה .אני מקבל
רחמים מלול:
את הצעתך לגבי יק יר פלסנר.
חנניה וינברגר :

אני חושב גם פתחיה שביט.

רחמים מלול:

לא ,לא .זה מלא כבר .זה מלא.

חנניה וינברגר :

סלח לי ,מי שרוצה באמת -

רחמים מלול:

אני לא צריך יותר מ  . 9 -לא יכול יותר מ . 9 -

חנניה וינברגר :

אתה משווה את מי שבצנרת?

רחמים מלול:

הם כבר ה ומלצו ע"י המועצה.

חנניה וינברגר :

אוקיי ,יקיר פלסנר מקובל?

רחמים מלול:

מקובל עליי .ומרה קנבל ושוקי קרומר.

חנניה וינברגר :

פה אחד ,פה אחד.

רחמים מלול:
קנבל -

אני הולך איתך בעסקה כוללת ,יקיר פלסנר ,מרה

חנניה וינברגר :

לא ... ,אף אחד לשני ,יש  3קט גוריות.
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רחמים מלול:

לא.

חנניה וינברגר :

לא? אז לא.

רחמים מלול:

טוב .קודם כל ,מי בעד שוקי קרומר?

דודי אשכנזי:

. 11

רחמים מלול:

מי בעד מרה קנבל?

דודי אשכנזי:

. 11

אני חושב צריך קודם להצביע על ההצעה שלי ,ואחר
חנניה וינברגר :
כך על ההצעות שלך .זה הנוהל התקין.
רחמים מלול:

הפוך אתה רוצה שנתחיל? איך שאתה רוצה.

חנניה וינברגר :

ממילא הפכת.

רחמים מלול:

איך שאתה רוצה.

חנניה וינברגר :

הפכת ,אז מה זה משנה?

רחמים מלול:

אני מוכן לחזור על ההצבעה ,תאמין לי.

חנניה וינברגר :

אני מכיר את הפטנטים.

רחמים מלול:

עשיתי את זה כפטנט?

חנניה וינברגר :

ועוד איזה פטנטים.

רחמים מלול:
הייתי אומר לך.

חנניה ,באמת .הפעם לא התכוונתי .אם הייתי מתכוון,

חנניה וינברגר :

אתה כבר בלי כוונות אתה מכוון.

רחמים מלול:

לא נעים לי להצביע נגדו עכשיו.

חנניה וינברגר :

תרים את היד נגד ,מה איכפת לך?

רחמים מלול:

להצביע נגד לא נעים לי.

חנניה וינברגר :

פעם אחת עשית את זה?

רחמים מלול:

בוא נוותר על ההצבעה .מי בעד יקיר פלסנר?

דודי אשכנזי:

פה אחד.

אז אם כך ,חברים ,אנחנו לא נצטרך להצביע בעד או
רחמים מלול:
נגד חנני ה ,כי הרכב ה.ל.ר כבר מלא.
חנניה וינברגר :

מה?

רחמים מלול:
מאיתנו אי נעימות.

הרכב ה.ל.ר כבר מלא .ההרכב הוא כבר מלא .חסכת

מחליטים ברוב קולות (  11בעד) לאשר את ח"מ מרה קנבל
החלטה מס' :243-21-10
וח"מ שוקי קרומר כנציגים בתאגיד ה.ל.ר מטעם חברי המועצה .ופה אחד לאשר
את פרופ' יקיר פלסנר כנציג בתאגיד ה.ל.ר מטעם נציגי ציבור.
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ג.

הצעה לסדר – גל דור מחז ו ר ויוזמות בע"מ תחנת מעבר לפסולת בניין
שכונות רחובות ההולנדית (ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 31.1.10

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :גל דור מחזור ויוזמות בע"מ
תחנת מעבר לפסולת בניין שכונת רחובות ההולנדית :
א .ביום  13.1.10דנה ועדת משנה רישוי בבקשת חברת גל דור מחזור ויוזמות
בע"מ להתיר לה שימוש חורג משטח חקלאי לתחנת מעבר לפסולת בניין לתקופה
של  5שנים .בהצבעה על בקשה זו נמנעתי .ב  21.1.10 -פניתי אל יך במכתב מפורט
בנושא של המצאת מסמכים – גב' אילנה – התנהגות חצופה' .שוחחתי על כך
עמך ,עם מ"מ מנכ"ל העירייה ,מר ח .מוסקונה אך תוצאות אין .שוחחתי על כך
גם עם מהנדס העירייה אדר' בן ישראל ,האחראי לניהולו התקין של אגף מינהל
ההנדסה שענני באורח תמוה 'למי כתבת?' ,תשובה מאלפת .גם יו"ר ועד העובדים
פנה אליי בנדון – אך תוצאות אין .ב .זכות יסוד של עיון במסמכי העירייה
לחברי המועצה ,הקנויה בחוק ,בפסיקה ובהוראות כל גורמי העירייה המוסמכים
מופרת ברגל גסה .הגורמים הנקו ב ים לעיל מסתפקים בשיחות ידידותיות עמי אך
נמנעים ומשתמטים מלהפעיל סמכותם ול הורות על המצאת החומר החוקי לו
זכאי חבר מועצה .אינו מתכוון כלל לחזר על הפתחים של מאן דהוא על מנת
לממש את זכותי הדמוקרטית והחוקי ת  .אני רואה בהתנהגות הפקידותית משום
פגיעה חמורה בכם אישית ובסמכותכם המוסרית ,הציבורית ,הניהולית והחוקית.
ג .בהתאם לחוות דעת שקיבלת י הרי שתקנות התכנון והבנייה ,תסקיר השפעה
על הסביבה ,התשס"ג  ' 2003בסעיף  ) 1 ( 2כלדקמן :חובת הגשת התסקיר . 2 :על
המגיש תכנית מהסוגים המפורטים להלן ,להגיש תסקיר השפעה על הסביבה
למוסד התכנון ) 1 ( .תכנית מקומית ,תכנית מתאר מחוזית חלקית בעבור שטח
מוגדר או תכנית מתאר ארצית חלקית בעבור שטח מוגדר ,לכל אחת מהן עוסקת
באחד או יותר מנושאים אלה :תחנת כוח ,שדה תעופה ,נמל ,מעגנה ,בית זיקוק,
אתר לטיפול או לסילוק פסולת מסוכנת .למיטב ידיעתי לא הוגש לחברי הוועדה
תסקיר שכזה ,ולא עוד אלא שאף ,למיטב זכרוני ,לא נאמר לנו שקיים מסמך
מקצ ועי שכזה .אבקשך לדאוג שת זכיר מקצועי מהימן יומצא לחברי המועצה
בישיבת המועצה .ד .גורמים מספר מדיירי רחובות ההולנדית ומחברות תעשייה
המצויים בפארק התעשייה ואחרים פנו אליי ובפיהם טענות קשות כנגד הקמת
תחנת המעבר .תושבים המציאו לי חוזר שפרסמת ל'תושבי רחובות ההולנ דית
היקרים' ,לבחירות שנערכו לאחרונה לראשות העיר ובו כתבת מפורשות כדלקמן:
'בסמוך לספורטק אכן נבחנה אפשרות להקמת אצטדיון עירוני ,אולם לאחר
פגישות עם תושבי השכונה ירד הנושא מסדר היום ,בוועדות התכנון וכמחזיק
תיק הנדסה הוריתי לצוות המקצועי למצוא מקום שיהיה מוסכ ם על תושבי העיר.
כידוע לכם ,דלתי היתה פתוחה בפניכם תמיד וגם בעניין הזה אפשרתי לכם
להביע עמדתכם בישיבת מועצת העיר והיא כאמור התקבלה .בעקבות הטיפול
בבקשתכם אף החלטתי להקים ועדת היגוי משותפת בראשותי ,בשיתוף
התושבים ,שתבחן את תכניות הפיתוח העתידיות בשטחים הציב וריים והפתוחים
בשכונה' .הגדיל לעשות סגן רה" ע ומחזיק תיק החינוך ,מר בלום שהתחייב 'לא
לתמוך במיקום האצטדיון בשכונה'' .אני ,יחד עם אמיר ירון וגיורא בן ארי
מבטיחים שנהיה אחראים על נושא איכות הסביבה ונהיה שגרירים נאמנים של
השכונה ל  4 -שנים של עשייה תוך שיתוף פעו לה עם התושבים' .ה .אדוני ראש
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העירייה ,אתה כמ"מ ראש העירייה וכל חברי המועצה התבקשתם על ידי ועדת
השכונה לחתום התחייבות על עצומה בנושא של אי הקמת האצטדיון בשכונת
רחובות ההולנדית – אתה וח"מ אחרים חתמתם והתחייבתם גם על שיתוף פעולה
עם התושבים .גם אני התבקשתי לחתום ,אך סירבתי לחתום .היכן הבטחתכם?
האם התחייבותכם שבכתב קוימה? האם ועדת ההיגוי הוקמה? או כלום ,לפחות,
נשמע ה דעת התושבים? דומני – נאדה! לצערי ,לא ידעתי על התחייבותכם
להקים ועדת היגוי משותפת בראשותי ,בשיתוף התושבים ,שתבחן את תכיות
הפיתוח העתידיות בשטחים הציבוריים והפתוחים בשכונה' .בוועדת המשנה
הצעתי שניגי איכות הסביב ה ייפגשו וישמעו את תושבי השכונה .לצערי ,אף
הצעה אלמנטארית זו סורבה .ו .הנני מציע כהחלטה בנושא הקמת תחנת המעבר
ליד רח ובות ההולנדית כדלקמן :מועצת העירייה מחליטה על הקמת ועדת היגוי
משותפת בראשות ראש העירייה ,בשיתוף התושבים ,שתבחן את תכיות הפיתוח
העתידיות בשטחים הציבוריים והפתוחים בשכונה.
רחמים מלול:

בוא נגיע לאי הנ עימות הבאה ,תחנת גל דור ,קדימה.

חנניה וינברגר :

אולי תציע להוריד מסדר היום עוד לפני?

רחמים מלול:

לא ,לא ,לא.

חנניה וינברגר :

לא? זה המקובל הרי .מה הבעיה?

עו"ד עוזי סלנט:

 ...את יקיר פלסנר.

הנה ,אתה רואה ,הצעות טובות אני מקבל .גם חנניה
רחמים מלול:
הצעה טובה ,גם מרה בוודאי הצעה טובה ,היא היתה חברת ה.ל .ר .והיתרון שלהם
היום שהיא גם אישה ,וגם ד"ר .קיבלת את יפה מכנס ואת יקיר פלסנר.
חנניה וינברגר :
ה ...בעיר.

אתה רואה שאני לא אינטרסנט בהצעות של הכלכלנים

נכון ,בזה אתה צודק .חברים ,יש הצעה של חנניה
רחמים מלול:
וינברגר לגבי הקמת ועדת היגוי.
מנחם קליין :

רחמים...

רחמים מלול:

שאלת אותו?

חנניה וינברגר :
סיעה שלי.

לא ניהלתי איתו משא ומתן .אל תדאג .הוא לא איש

רחמים מלול:

אבל מן הראוי לשאול אותו.

אבנר אקוע :

ודאי ,איזו שאלה.

רחמים מלול:

אני מסייג את ההחלטה -

הנה אני אומר ,יקיר פלס נר רוצה ,הביע את דעתו ,הוא
עו"ד עוזי סלנט:
רוצה להיות חבר .אני שוחחתי איתו.
תודה רבה .חנניה ,אתה רוצה לדבר? נמצאים פה
רחמים מלול:
תושבים שבאו בקשר להצעה של מר וינברגר לגבי אתר פינוי פסולת .נכון?
קהל :

לא רק השכונה נמצאת פה ,גם משכונות אחרות.
24
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מתאריך 8.2.2010

טוב ,תודה .רק שתבינו ,ההצעה של וינברגר לא
רחמים מלול:
מדברת על ההחלטה של ועדת המשנה .ההחלטה של ועדת המשנה אישרה ,קודם
כל לא מגרסה ,אלא אתר פינוי פסולת ,שרחוק מרחק של קילומטר מרחובות
ההולנדית ,וזה נעשה לאחר המלצה מקצועית .אנחנו החלטנו את זה לגופו של
עניין מבחינה מקצועית ,המלצה מק צועית של איגוד ערים לאיכות הסביבה.
פשוט הם נזפו בוועדה והביעו את עמדתם ואת דעתם ,בדקו ומדדו את
המרחקים ,ולכן חברי הוועדה השתכנעו ברוב כמעט מוחלט לתמוך באתר הזה לא
כמגרסה ,אלא כפינוי פסולת  ,אז קודם כל תיקון טעות ראשון .דבר שני ,חנניה,
עוד לפני שמדבר על ההצע ה שלו להקים ועדת היגוי ,נכון שגם אני דיברתי על זה
לפני הבחירות .אנחנו לא הולכים להקים ועדת היגוי לכל שכונה ושכונה ,כי
אחרת העירייה לא תוכל לתפקד .הנושא של ועדת היגוי ,לגבי דברים מרכזיים
בעיר ,נביא אותו לדיון .חבר'ה ,אנחנו צריכים לעבוד ולקדם ולפתח את העיר
ה זאת .גם למה כל כך נאלצנו לקבל את העמדה של איגוד ערים לאיכות הסביבה?
– כי העיר רחובות הפכה לאתר פסולת בנייה אחד גדול .כל אחד משליך איפה
שנוח לו .ניסינו בהרבה מקומות ולא קיבלנו על זה המלצות של איגוד ערים או
של הוועדה המחוזית .מה ,אתם חושבים שהעניין נוח לנו? המקום הכי רחוק
משכונה שמצאנו ,שגם הוועדה המחוזית מסכימה איתו ,זה רח' גד פינשטיין
במרחק של קילומטר ,ליתר דיוק  980מ' מרחובות ההולנדית.
 ...מקימים שכונה חדשה.

קהל :

ידידי ,עוד לא קיבלת רשות דיבור ,רק תיתן לי
רחמים מלול:
להשלים .בכל מקרה יש ערר על זה של תנובה ויפאורה ,וזה יידון בוועדת ערר
בכל מקרה .חנניה ,לפני שאתה מעלה את ההצעה שלך ,אני בכל מקרה מביא את
הנושא של ועדת היגוי לדיון בהנהלת העיר ,כפי שדיברנו לפני הבחירות ,לתאם
את הדברים עם ועדי השכונות .אתה תרצה לבוא לפני הנהלת העיר לדבר?
חנניה וינברגר :

אני מבקש לנמק את ההצעה שלי.

רחמים מלול:

טוב ,הנה ,ההצגה החודשית הגיעה ,בבקשה.

חנניה וינברגר :
לברך על כך.

אם אני שומע ממך בכיוון החיובי ,אז אני יכול רק

לא .אני לא רוצה שייטעו פה אנשים .אני לא הולך
רחמים מלול:
להקים ועדות היגוי כדי להחליט על כל כביש ועל כל מדרכה.
חנניה וינברגר :

בהחלט שלא.

רחמים מלול:

רק שתדע את זה ,זה הכל.

חנניה וינברגר :

בהחלט שלא.

כי אחרת אין טעם בבחירות ,אין טעם בחברי מועצה,
רחמים מלול:
אין טעם בוועדות תכנון ובנייה ,ואנחנו נשב כל היום -
חנניה וינברגר :

פרט לוועדת היגוי של ה . 120 -

דברים בתוך השכונה ,אם הייתי צריך לבנות את האתר
רחמים מלול:
הזה בתוך שכונת רחובות ההולנדית ,בהחלט הייתי הולך לוועד ומדבר ,וגם לא
הייתי מעז לעשות את זה .כיוון שמדובר על מרחק של קילומטר ,לא ראיתי צורך
אפילו שלא להישמע להמלצה של איגוד ערים לאיכות הסביבה .לכן צריך לקחת
את הדברים בפרופורציות ולהעמיד דברים על דיוקם ,תודה.
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א' – לא הצעתי ועדת היגוי לכל שכונה ושכונה ,ונא
חנניה וינברגר :
לדייק יותר .בעבר אני התנגדתי באופן נמרץ למגרסות ולתחנות מעבר.
ההיסטוריה ידועה ,זה היה בשכונת אפרים ,זה היה בחבצלת ,ר חובות החדשה וכך
הלאה.וזה היה גם במזרח העיר ,כשהיתה המגרסה בשעתו שם .אבל כאשר זה
הגיע לדיון לפני כחודש ימים או חודשיים ,פה הגיע נציג איכות הסביבה .ואז
הוא איש מקצועי ואילו אנחנו נציגי ציבור .הוא טען מה שטען ,כביכול זה לא
יפריע ,לא יזיק וכו' .תוך כדי דיון ,ה וא אמר בתגובה להצעה שלי ,אמנם החוק
אומר שבכל עיר ועיר תוקם תחנת מעבר ,הצעתי – אנחנו בסמיכות לנס ציונה
או לראשון או לגדרה ,תלוי לאן שאפשר ,אם אפשר לחסוך בהקמה ו  2-3 -ערים
יקימו במשותף תחנת מעבר .הוא אמר שאנחנו עובדים על זה ,ותוך שנה עד
הקיץ ,אני מצטט מתוך הפ רוטוקול שהיום קיבלתי את זה ,אנחנו נקים את תחנת
המעבר האזורית .אמרתי לו  -תראה ,ינואר כבר מת .אתה לא מתכוון לדצמבר.
אז אנחנו בהפרש של כמה חודשים בודדים .אז אולי אפשר לעכב את הקמת
התחנה שלנו פה ,כפי ש אנחנו מחויבים עפ"י החוק ,וזה דבר אחד .דבר שני
הצעתי ,והוא ידידי היקר .אתה איש מקצוע ,אנחנו אנשי ציבור ,לא אנשי מקצוע.
ישנו ציבור שמתנגד לזה ,צודק או לא צודק ,לא יודע .אז מה שענו לי בתשובה,
ואפשר לבדוק את זה בפרוטוקול – לא ,הם יתנגדו בכל מחיר .רבותיי ,עם כל
הכבוד ,עם ציבור גם צריך לדעת לעבוד .הציבור הוא לא אויב של העירייה,
הציבור הוא לא שונא של קידום העיר הזאת.
למה נמנעת?

רחמים מלול:

אני נמנעתי מהסיבה הזאת של איכות הסביבה .כי
חנניה וינברגר :
מדוע? אילו היו מקבלים את ההצעה ללכת לציבור הזה ולהסביר לו מה
ההשלכות ,אם באמת הנזק כן או לא ,אני אומר לך ,הדבר הזה היה מ תקבל פה
אחד .מכיוון ש  2 -ההצעות שלי ,העניין האזורי ושמיעת -
אתה יודע מה ,חנניה ,אני מוכן ליזום פגישה כהצעתך,
רחמים מלול:
בין הוועד לבין איגוד ערים לאיכות הסביבה.
חנניה וינברגר :

בכבוד .חבל שזה לא הובא בחשבון.

קהל :

רעיון מצוין.

רחמים מלול:

רעיון מצ וין? תקבלו פגישה.

חנניה וינברגר :

יחד איתך.

רחמים מלול:

יחד איתי ,בבקשה.

קהל :

...

רחמים מלול:
והחלטות .יש
תשכנעו את
המלצתם ,אז
של קילומטר,

לא ,לא ,לא .אני מבקש ,לא להכתיב לנו צעדים
ועדה שהתכנסה ,שמעה ,החליטה .יש ועדות ערר ,אני מוכן שאם
איגוד ערים לאיכות הסביבה שאתם צו דקים ,הם יבטלו את
ממילא הערר יתקבל .מה אתה דואג? אני כראש עיר הייתי מרחק
אני כראש עיר צריך לדאוג שהעיר הזאת לא תהיה מזבלה.

קהל :

אתה גם צריך לעזור לנו.

רחמים מלול:

אבל זה מרחק של קילומטר ממך.

קהל :

לא ,זה  350מ' ,אני מוכן ללכ ת איתך לבדוק את זה.
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חנניה וינברגר :

אילו  2ההצעות שלי היו מתקבלות...

קהל :

 ...את נציגי המסחר והתעשייה שיושבים פה.

רחמים מלול:

אתה הגשת ערר .אנחנו לא ועדת ערר.

קהל :

אנחנו גם חושבים להגיע לבג"ץ.

רחמים מלול:

בסדר גמור .אני הצעתי לך.

מי שהו יכול להציג פה תכנית מאושרת מדויקת? כל
קהל :
התכניות שהג יעו לידי התעשיינים בשבוע האחרון ,אלה תכניות מקושקשות ...
תכנית מתוקנת .על מה נגיש ערר? אם תכנית שמאוש רת ...זה המקום ...אתה
מדבר על  1,000מטר?
אדוני ,אני אמרתי לך מה הדרך להגיש ערר .אתה
רחמים מלול:
מקבל את הפרוטוקול של החלטת הוועדה ,ועליו אתה מגיש ערר לוועדה .מה
הבעיה?
קהל :

כבוד ראש העיר ,יש פה תמצות שמראה לי...

חנניה וינברגר :

רגע ,אני יכול להמשיך?

רחמים מלול:

תנו לו לסיים .ידידי ,אני אתן לך לדבר.

קהל :

המרחק שהיום שמעתי עומד להיות ב  100 -מ' .אז...

רחמים מלול:

שנייה ,שנייה 100 .מ' אסור לנו להקים.

חנניה וינברגר :

אין  100מ' ,אין  100מ'.

רחמים מלול:

בבקשה ,חנניה ,דבר .הם מפריעים לך ,לא אני.

לא נורא ,נתגבר .אילו  2ההצעות היו מתקבלות ,לא
חנניה וינברגר :
היינו יושבים פה עכשיו על הסעיף הזה ,לא היינו יושבים .כי מדוע? אז היו
מזמינים את הציבור ,מזמינים אנשי מקצוע ,יכול להיות שהם היו מזמינים אנשי
מקצוע אחרים שאומרים כך ,ואולי היינו לוקחים שלישי ושלום על ישראל .אם
מדברים על עובדות ,אז באשר לרחובות ההולנדית ,אמרו  950-980מ' מרחק.
רחמים מלול:

 980מ' ,הנה ,מהנדס העיר פה.

רק עכשיו ,בתיק ההנדסה שרק היום ראיתי ,יש
חנניה וינברגר :
שתחנת המעבר רחוקה מתנובה  , 250מנווה יהודה  , 359בשיסט  , 575מיפאורה
 . 546אני לא יודע ,אני קורא עובדות.
??? :

אל תגיד דבר שהוא לא נכון.

רחמים מלול:

זה הפעם המציע בדק ,לא אני.

חנניה וינברגר :

מאפריקה ישראל  295מ'.

רחמים מלול:

זה גם מה שאיגוד ערים אמרו ,נו.

חנניה וינברגר :

אני לא ידעתי על ועדת היגו י.

רחמים מלול:

ומרחובות ההולנדית? ? 980

מרחובות ההולנדית אין לי דבר אחר אלא מה שאיגוד
חנניה וינברגר :
ערים אמר  980 ,מ' .ולכן אני ביקשתי ,אחרי שנודע לי על ועדת ההיגוי  ,אני
27
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מתאריך 8.2.2010

מבקש ,כדי להסביר לציבור ,אולי הוא צודק ,אולי הוא טועה ,לעכב את התכנית,
ליזום את הפגישה בהקדם ,שהם יוכלו להשמיע את דע תם .יבואו גם חוות דעת
מקצועיות.
חנניה ,קיבלתי את הצעתך .אני אתאם פגישה בין
רחמים מלול:
איגוד ערים לבין הוועד ,כולל נציגי המפעלים .קיבלתי.
נציג יפאורה :

כב' ראש העיר ,אין מסמך מדויק ,אין מסמך מדויק.

רחמים מלול:
הכל.

קיבלתי ,אתה תשב מול יצחק קוגמן ותראה לו את

נציג יפאורה :

יוזם הבקשה...

חנניה וינברגר :

אתה תביא אנשי מקצוע שאתה מוצ א לנכון.

נציג יפאורה :
מטעים את כולם.

ברגע שמפיצים מסמך לא נכון ,מטעים את כולם.

חנניה וינברגר :

אני חושב שמה שיש לך ,יש לי .אני לא קובע.

מהנדס העיר פה? יש לך את המסמכים? אתה תשתתף
רחמים מלול:
באותה פגישה ותראה להם את כל המסמכים .תודה רבה ,חברים .סיכ מתי את
רצונכם.
זה פייר לקחת מרחק של  980מ' מהשכונה הכי
קהל :
מרוחקת .גם יש את העניין שלא ...משתמשים בדרך ...ויש פה את בית הספר ,יש
הרבה .מדובר ,אני אומר ליפאורה לדעתי זה לא יותר מ  100 -מ' ,זה קודם כל .אז
לבוא להגיד  980מ' בשביל לאלץ את הפתרון מה שנקרא ,ז ה יפה מאוד .וזה לא
מתאים בחוות דעת מקצועית .דבר שני ,בתקנות בינוי ערים יש תקנה של בינוי
ערים ...נזכיר את מה שאתה אומר ,עוצמות כיווני רוחות ,עוצמות רוחות ,וצריך
לחשב את הדברים האלה .זה לא סתם .ובחינת חלופות.
רחמים מלול:

אבל זה בלי מגרסה ,ידידי.

ל א ,אבל תחנת שינוע היא לא פחות גרועה .למה? כי
קהל :
יש פה משאיות שבאות במהלך הדרך זו בעיה ,לא יודע כמה הן מכוסות .דבר
שני ,הן באות ,שופכות את הזבל הזה .לא יודע מה עושים בתחנת המעבר הזאת.
מי אמר לי שהזיהום בתחנת המעבר הוא פחות ...מאשר מגרסה .כולם נתפסים
לעניין של מגרסה.
רחמים מלול:

אתם נתפסתם ,לא אנחנו.

דבר אחר .העירייה מנסה ,במקום להילחם בתושבים,
קהל :
אפשר לשכנע את המשרד לאיכות הסביבה .וכבר שנה  -שנתיים ...העניין הזה .יש
תחנת מעבר קיימת בראשון לציון ,מוסדרת .הם ישמחו מאוד לקבל קליינטים
נוספים ,כי זה יעלה את הכ לכליות שלהם.
רחמים מלול:

אבל הקבלנים לא הולכים לשם.

קהל :
פה.

למה לא עשו את זה? במקום להילחם בכל השכונות

רחמים מלול:
בדרך.

הקבלנים לא הולכים לשם ,הקבלנים שופכים את זה
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הק בלנים שופכים בדרך כי אין פיקוח...

קהל :

אתה נסמך על עובדות שא תה לא יודע אותן .תקשיב,
חיים מוסקונה :
השיטור העירוני תופס בין  2ל  3 -משאיות בשבוע ,כאשר הוא אורב להן בכל פינה
בעיר .אבל מה לעשות שיש גם קבלנים קטנים ,עם משאיות קטנות ,עם טנדרים,
עם בגז'ים ,ששופכים בכל פינה בעיר ,וזו משימה בלתי אפשרית לתפוס אותם.
קהל :

זאת אומרת ,שהפיק וח לא יכול לתפוס.

רחמים מלול:
על כל משאית?

את כולם? הוא לא יכול ,ודאי שלא .מה ,תשים פקח

קהל :

אם אתם תשימו תחנת שינוע -

טוב ,אתה רוצה להתחיל את הדיון פה? אני הצעתי
רחמים מלול:
הצעה ,קבל אותה .למה אתה מפתח כעת את הדיון פה? ישמעו אותך האנשים
המקצועיים ,אני מוכן גם להשתתף בפגישה הזאת ...ערר לוועדת ערר.
אני מציע  2דברים ,את מגרש הכדורגל ואת השינוע
קהל :
תעשה ליד בית הקברות ,תאמין לי אף אחד לא יתלונן.
רחמים מלול:

רצינו .הוועדה המחוזית לא מאשרת.

קהל :

אתה יודע מה? אני מוכן להיות המפקח ,אני אתפוס...

רחמים מלול:

חברים ,תודה רבה ,ערב טוב.

כבוד ראש העיר ,משהו קטן .יש פה בקשה ,לא להאיץ
קהל :
את התהליך עד לפגישה הזו.
רחמים מלול:

הפגישה תהיה תוך שבוע.

קהל :

מאה אחוז .לא להאיץ.

קהל :

את כל נציגי הוועדים ,כל הוועדים.

רחמים מלול:
כמה נציגים שמייצגים.

אתה תמיד רוצה  5 0איש בפגישות ,זה לא יעיל .תבואו

קהל :

אנח נ ו כמה שכונות.

רחמים מלול:

 5איש מספיק .אל תביאו לי . 50

קהל :

נציג מכל שכונה.

רחמים מלול:
ערב טוב.

זה לא יהיה יעיל .חברים ,תודה רבה על ההשתתפות,

אני מבקש שאתה תזמן גם את הנציג של אפריקה
נציג אפריקה ישראל :
ישראל .מפני שלמעשה ,אותה תחנת שינוע ,שהיא למעשה תהיה בסופו של דבר
מגרסה ,אתם שמים אותה בחצר האחורית שלנו ,כאשר היום  50%מהסוחרים
שלנו כבר הודיעו לנו שיש להם שם תעשיות נקיות כמו אינטל בקרית גת .הודיעו
לנו  50%על הפסקת החוזה איתנו ,עם אפריקה ישראל .לא ייתכן שאתם תקבלו
החלטה .אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שנציג של אפריקה ישראל ,אני מרשה
לעצמי לדבר -
רחמים מלול:

אז אפריקה ,תנובה ויפאורה.
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אם אתם רוצים להבריח את התעשייה ואת המסחר
נציג אפריקה ישראל :
מרחובות ,אני מבקש שדבריי יירשמו.
רחמים מלול :

נרשמו ,אתה מוקלט.

נציג אפריקה ישראל :

 ...אדריכל חברת אפריקה ישראל.

רחמים מלול:

תודה רבה ,חברים ,ערב טוב.

הוחלט כי תתקיים פגישה בין נציגי ועדה השכונות לבין
החלטה מס' :244-21-10
איגוד ערים לאיכות הסביבה ,בנוגע להצעתו לסדר של חנניה וינברגר בעניין גל
דו ר מחזור ויזמות בע"מ – תחנת מעבר לפסולת בניין ,שכונת רחובות ההולנדית.
ד.

הצעה לסדר – עיריית רחובות מובילה את המאבק נגד חוק ההתייעלות
הכלכלית התשס"ט  ." 2009הוראת שעה בשם היטל בשל צריכת מים עודפת
(ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 29.10.09

להלן הצעה לסדר של ח"מ ח נניה וינברגר בנושא :עיריית רחובות מובילה את
המאבק נגד חוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט  2009הוראת שעה בשם היטל
בשל צריכת מים עודפת :
הכנסת חוקקה חוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט  , 2009הכולל גם הוראת שעה
המכונה בשם היטל צריכת מים עודפת .החוק הינו בפועל הטלת מס ממלכת י
הנגבה באמצעות הרשות המקומית ,תנאיו והקריטריונים שלו הינם דרקוניים
ושערורייתיים שרוב הציבור (ממעמד הביניים והנמוך ולא הטייקונים או כאלה
שגרים במגדלי אקירוב או דיירי מגדלים אחרים המשתכרים שכר שגובה ו
מתרומם אל  -על) אינו מסוגל לעמוד בו.
הריני מציע בזאת שמועצת העירייה תקבל את ההחלטה כדלקמן :מועצת עיריית
רחובות מחליטה בזאת על התייצבות בניהול המא בק הציבורי לביטול הוראת
שעה המכונה בשם היטל צריכת מים עודפת ,הכלולה בחוק ההתייעלות הכלכלית
התשס"ט  , 2009עד כדי הכרזת מרד של אי תשלום מיסים בגין סעיף זה.
רחמים מלול:

חנ ניה ,היטל בצורת.

חנניה וינברגר :

זה דיברנו כבר ,תוריד את זה.

אחר כך אתם באים בטענות .תגיד מילה טובה פה.
רחמים מלול:
תגיד מילה טובה גם .קח מיקרופון ,תגיד מילה טובה.
ועד השכונות ,ועד אחוזות הנשיא רוצה להודות לראש
עמוס חלפון :
העיר וכל מי שהיה שותף להו ציא את הגנים מהאזור שהם היו תחת המנוף .אתם
מכירים את הסיפור שהיה ביום שישי ,ולשמחתנו אנחנו לא צריכים להתעמת עם
זה ,ותודה רבה באופן אישי לראש העיר ואחרים ,שעשו מאמץ מאוד גדול למצוא
פתרון אלטרנטיבי ,אני מקווה שיהיה קצר.
רחמים מלול:
ויצמן.

אתם עליתם כיתה ,אתם עכשי ו תהיו בוגרי מכון
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אני רוצה להגיד לכם ,הבת שלנו בת  , 5קוראים לה
עמוס חלפון:
גילי ,שאלתי אותה 'איפה הייתם?' ,אז היא אמרה 'היום היינו ליד מאיץ
החלקיקים' ,ילדה בת  . 5אז תודה רבה לך ,ראש העיר .תודה רבה לכם.
תודה ,עמוס .סודרו להם שם גנים מאוד יפים ,מכון
רחמים מלול:
ויצמן .הם ייצאו מדענים עוד ,עמוס ,מדענים ומדעניות .חנניה ,היטל בצורת.
צריך לדון בזה?
חנניה וינברגר :

אני הצעתי את זה בזמנו כשההיטל היה -

רחמים מלול:

אני חתמתי נגד.

חנניה וינברגר :

נכון ,נכון.

רחמים מלול:

והכנסת הקפיאה.

חנניה וינבר גר :
התעוררו.

אנחנו נהיה המובילים במאבק הארצי .בינתיים בכנ ס ת

רחמים מלול:

נכון .אני גם שלחתי -

חנניה וינברגר :

ו  4 -בג"צים ,וזה הוקפא או שאפילו ירד.

רחמים מלול:

נכון ,זה הוקפא.

אבל פטור בלא כלום אי אפשר .הכי מעלים את מחיר
חנניה וינברגר :
המים ב  . 40% -אני מבקש שאתה תהיה בין המובילים.
רחמים מלול:

שלחתי מכתב.

בין המובילים להפחתת ההעלאה .אני לא אומר לך
חנניה וינברגר :
להוריד אפס ,אבל חצי. 10% , 20% ,
רחמים מלול:

טוב ,אנחנו ממשיכים בסדר היום.

מחליטים לקבל את הצעתו לסדר של חנניה וינברגר
החלטה מס' :245-21-10
בנוגע להיטל צריכת מים עודפת.
סעיף : 4

אישור פרוטוקול מס' 1/2010
שהתקיימה ביום . 12.1.10

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת

אישור פרוטוקול ,עוזי ,מהוועדה לענייני ביקורת.
רחמים מלול:
חברים ,ועדת ביקורת בראשות עוזי סלנט .תיכף נעשה שם גם חילופי גברי נוכח
הנסיבות.
עו"ד עוזי סלנט:

אני צריך לקרוא את הפרוטוקול?

רחמים מלול:

אם אתה רוצה.

עו"ד עוזי סלנט:

אני חושב שכל מה שהיה צריך לומר -

חברים ,האם יש הערות לפרוטוקול של ועדת ביקורת?
רחמים מלול:
אם אין הערות ,אז הוא מאושר פה אחד.
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מחליטי ם פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  1/2010מישיבת
החלטה מס' :246-21-10
הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום . 12.1.10
סעיף : 5

אישור הצעת חוק עזר – פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.

רחמים מלול:

אישור הצעת חוק עזר.

עו"ד עוזי סלנט:

רגע ,רגע ,יש בעיה של חברי ועדת ביקורת.

מיד נ גיע לזה .זה אחד הסעיפים הבאים .מיכל ,אולי
רחמים מלול:
את לפחות תציגי את הנושא הזה ותסירי את החשדות של החילונים מעליי.
חברים ,פיקוח על מכירת בשר ומוצריו ,בבקשה.
קודם כל ,בשביל הרקע ,מדובר בחוק עזר שהובא
עו"ד מיכל דגן :
לאישור מועצת העיר כבר בינואר  , 2003בנוסח הז ה פ ח ות או יותר .אחרי שאושר
ע"י מועצת העיר ,וצירפתי לכם את הפרוטוקול של הדיון באותו מעמד  ,הוא
הועבר לאישור במשרד הפנים ,שם הוא נתקע במשך מספר שנים ,כשבסוף שנת
 208קיבלנו אותו בחזרה בעירייה ,ואמרו לנו 'מכיוון שהוא היה עד עכשיו
במשרד הפנים אפשר להתקדם' .אלא מה? שבי נתיים הצטבר במחלקה
הווטרינרית ניסיון מסוים ,יש חוק עזר כזה ברשויות אחרות ,וביקשנו קודם כ ל
להכניס בו כמה שינויים לא מהותיים בכלל .ומעבר לזה ,מצאנו לנכון בכל זאת
להביא אותו פעם נוספת בפני המועצה ,כי אין ספק שמה שאושר ב  2003 -בוודאי
נשתכח ולא מצאנו לנכון להביא לאישור אוטומטי של חוק עזר שנדון  6שנים
קודם .ולכן הבאנו אותו פעם נוספת בפני המועצה .בעיקרון ,זה חוק ווטרינרי
תברואתי שנועד להסדיר הכנסת מוצרי בשר מכל הסוגים לתחומי העיר .נועד
להסדיר פיקוח של הווטרינר העירוני על כל סוגי הבשר שנכנס לתחום העיר .זהו.
המטרה של ו היא לא דתית .הנה נמצא פה הווטרינר העירוני שיסדיר.
אני רוצה להבהיר מה שבישיבת הנהלה דובר ,וגם ראש
שוקי קרומר :
העיר אמר  ,שאין כאן שום קשר לנושא של הכשר של בשר ,אין שום שינוי
בסטטוס קוו .זה בסך הכל משהו ווטרינרי להגבלת איכות הבשר המגיעה לעיר.
האם זה נכו ן?
ד"ר אבי צרפתי :

כן ,צודק.

עו"ד מיכל דגן :

זה חוק של אכיפה ווטרינרית.

שוקי קרומר :

זה לא חוק שקשור לשינוי סטטוס קוו או להכשר?

עו"ד מיכל דגן :

לא.

אני לא מבין ,אז אם כתוב מכירת בשר בשחיטה כשרה.
מנחם קליין :
כתוב פה כך ' ...המאשרים כי נשחט בשחיט ה המותרת עפ"י דין' .זאת אומרת,
אם בשר שאיננו כשר ,לא נשחט כדין ,אז לא יקבל היתר ,זה מה שכתוב?
עו"ד מיכל דגן :
העירוני.

לא הכוונה היא לדין תורה ,יסביר את זה הווטרינר

שוקי קרומר :

לא דין תורה ,אלא דין ווטרינרי.
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תראה ,העניין הוא שכאשר מ דובר עפ"י דין ,ישנם
ד"ר אבי צרפתי :
הרבה חוקים ווטרינריים שמדברים על נושא של אופן השחיטה והטיפול בכל סוגי
הבשר .כאשר מדובר עפ"י דין ,מתייחסים אך ורק לגבי החוקים הווטרינריים.
עו"ד עוזי סלנט:

מי אמר?

ד"ר אבי צרפתי :

זה פירוש החוק.

לא ,סליחה ,סליחה רגע אחד .אם מותר להגיד .אם
עו"ד עוזי סלנט:
היה פה סעיף הגדרות בחוק העזר ,והיה מוגדר שעפ"י דין זה החוקים
שמתייחסים בחוקים אלה ואלה ואלה ,בעניין הווטרינרי ,אין לי בעיה עם העניין
הזה .יחד עם זאת ,אני חושב ש ברגע שכתוב עפ"י דין ,זה לא ווטרינרי בלבד .וזה
לא משנה מה שאמרו לשוקי קרו מר בהנהלת העיר .מכיוון שמי שעושה את
הפרשנות לחוקים זו לא הנהלת העיר .ולכן אני חושב שאם אתה פה לא מגדיר
במפורש ,לא עפ"י דין אלא עפ"י הדינים סעיף זה וזה ,אין בעיה .ואז זה מקבל גם
את הפתרון בסעיף  , 2.18שכתוב אסור למוכרו עפ"י כל דין .זאת אומרת ,ברגע
שאתה בסעיף הגדרות תכתוב איפה שכתוב ,אני מציע לפרט ,ועפ"י כל דין ,לא
עפ"י דין אלא עפ"י הדינים סעיף זה וזה ,ואז אנחנו כולנו נדע שמדובר על חוק
ווטרינרי.
מנחם קליין :
זה.

למה לא עפ"י דין תורה? אני לא מבין .בואו נצביע על

רגע ,אני קראתי ,ומה שהמועצה א ישרה ,זה לאחר
עו"ד עוזי סלנט:
שראש העיר הקודם בא ואמר שאין פה עניין של כשרות בכלל.
עו"ד מיכל דגן :

נכון.

עו"ד עוזי סלנט:
בסעיפים.

לכן אני בא ואני אומר ,בואו נעגן את העניין הזה

עו"ד מיכל דגן :

אני רוצה רגע לענות.

מנחם קליין :

תסלח לי ,כששטאובר העלה את זה -

רחמים מלו ל:

אני לא מציע לעשות שינויים בחוק עכשיו.

עוזי ,השנים עשו את שלהם .תאמין לי ,כששטאובר
מנחם קליין :
הציע את זה ב  , 2003 -הוא לא התכוון לדינים שלו  ,הוא התכוון לדין תורה .אני
מציע להצביע על זה ,לכתוב עפ"י דין תורה ,נעשה תיקון.
שוקי קרומר :

לא ,לא ,לא...

רח מים מלול:

אתה לא יודע על מה הוויכוח ,לא הקשבת לעוזי.

אני אגיד לך ,הוא חושב שאת הפרשנות לחוקים
עו"ד עוזי סלנט:
במדינת ישראל נותנת הנהלת העיר .אני מסביר לו שזה לא תפקיד ההנהלה.
ההנהלה צריכה לבוא ולהגדיר מה זה עפ"י דין ,לפרט את הדינים.
אני רוצה שהיועצת המשפטית ,בשביל זה אמרתי ,היא
שוקי קרומר :
אמונה עליי להגיד מה זה עפ"י דין.
עו"ד עוזי סלנט:

הנה ,אז היא עכשיו תגיד לך.

רחמים מלול:

מיכל ,בבקשה.
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אני עומדת על זה שהפרשנות הנכונה של החוק
עו"ד מיכל דגן :
והמטרה שלו היא הסדרה ווטרינרית ותברואתית .ואני גם אס ביר לך איך אפשר
להוכיח את זה מתוך החוק .אני לא חושבת שכדאי להגביל את הפרשנות של
המונח עפ"י דין .משום שאז נצטרך להעביר תיקון בחוק העזר ,ולעבור את כל
הדרך הפתלתלה הזו של אישור מועצה ,משרד הפנים ומשרד המשפטים בכל פעם
שישתנה הדין הכללי והארצי ,וזה לא נכון לעשו ת .אבל מה ,אם תראה במבוא
לחוק העזר ,כתוב שהוא נחקק מכוח סמכות העירייה לפי סעיפים - 239
עו"ד עוזי סלנט:

 249ו . 251 -

עכשיו אני אגיד לך 239 .מדבר על סמכות העירייה
עו"ד מיכל דגן :
לבער ולסלק מוצרי בשר שאינם ראויים לצריכת אדם ולפקח על המכירה שלהם
ועל ההצגה שלה ם למכירה ,ולקחת מהם דוגמאות לשם בדיקה .ותראה מה זה
סעיף . 209
עו"ד עוזי סלנט:

לא. 249 ,

כן 249 ,מדבר על סמכות העירייה להסדיר מכירת
עו"ד מיכל דגן :
תוצרת בעלי חיים ולפקח עליהם ,להסדיר הכנסת בשר קפוא לתחום העירייה
ולפקח עליו .כל הסעיפים האלה שהם המקור ל...
עו"ד עוזי סלנט:

? 250

עו"ד מיכל דגן :

 250זו סמכות כללית לחוקק חוקי עזר.

עו"ד עוזי סלנט:

ו  251 -אותו דבר?

להטיל אגרות והיטלים ,סמכות כללית .אבל הסעיפים
עו"ד מיכל דגן :
הספציפיים שמכוחם נחקק חוק העזר ,אלה סעיפים של הסדרת מכירת בשר
באופן כללי ,עם דגש על שמירה על בריאות הציבור.
מיכל ,יש דבר שאני לא הבנתי .אם זה כל כך פשוט,
מנחם קליין :
וזה עפ"י הדינים הברורים ,אז מה אנחנו מצביעים עכשיו? מה היה התיקון?
עו"ד מיכל דגן :

אני אסביר ,אני אסביר.

לא הבנתי את זה .חצי שעה מדברים ולא הבנתי מה
מנחם קליין :
התיק ון הזה שמעלים אותו עכשיו .מה ,אין פיקוח ווטרינרי היום? אין כללים
היום? מה החידוש פה?
עו"ד מיכל דגן :

אני אסביר.

מנחם קליין :

אני לא מבין ,חצי שעה מדברים.

אבל אתה לא נותן לי להסביר ,עם כל הכבוד .תראה,
עו"ד מיכל דגן :
עד היום פעל הווטרינר העירוני מכוח מ ספר הוראות חוק .לעני ין עופות יש לנו
חוק עזר עירוני ,לעניין בשר עוף יש חוק עזר עירוני .לעניין בשר שמקורו בקר
או מקורות אחרים ,יש לו כל מיני תקנות בריאות הציבור ,אלה תקנות ארציות.
חוק העזר הזה מאפשר לרכז את הטיפול תחת חוק עזר אחד .כמונו ,נהגו גם
רשויות אחרות  .היום ,נהוג לעשות חוק עזר אחד שיסדיר את הפיקוח הווטרינרי
על כל סוגי הבשר ,ולא חוק עזר אחד לעופות ,אחד לדגים ,אחד לבקר וכו'.
חנניה וינברגר :

זה ריכוז של כל החוקים לחוק .אחד.

מנחם קליין :

מה המשמעות של זה?
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עו"ד מיכל דגן :

ומתן אפשרות לגבות אגרת בדיקה .

ד"ר אבי צרפתי :

אני אגיד מה המשמעות.

אני לא הבנתי מה המשמעות .מה שמציק לי ,מיכל ,מה
מנחם קליין :
שהפריע לאריה שטאובר ,את יודעת נציג איזו סיעה ,מה הפריע לו אם זה היה
מכוח  3חוקים והוא רצה ...אחד .לא נראה לי שזו היתה המטרה של החוק .אני
אומר ,לא נראה לי.
עו"ד מיכל דגן :

השאלה מה היה המקור .אולי המקור בא מ -

זה לא נשמע לי הגיוני ,כמי שמכיר את הנפשות
מנחם קליין :
הפועלות .אולי לחנניה זה חשוב אם זה  3או  , 1לאריה שטאובר זה לא היה
משנה.
(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

יש עוד שאלות?

רחמים ,אנ י אומר ,אם מחר בבוקר יקום אדון קליין
שוקי קרומר :
ואחרים ,יגידו בואו נפרש את זה אחרת ,בואו נעלה בהחלטה פה שזה לא ...אין
שום שינוי בצד ההכשר.
זה חוק ככתבו וכלשונו ,נצביע עליו .עניין של פרשנות
רחמים מלול:
לא אנחנו מוסמכים לפרשן ,אלא יש ייעוץ משפטי ...אם מתעוררת מחלוקת.
ד"ר אבי צרפתי :
רשויות מקומיות.

ועוד איך ,וגם חוקים כאלה קיימים בהרבה מאוד

שוקי קרומר :

זה לא אומר לי כלום...

חברים ,אני מ עמיד את זה להצב עה .מי בעד אישור
רחמים מלול:
הצעת חוק העזר ,פיקוח מכירת בשר ומוצריו?
??? :

הנושא של כשרות.

שוקי קרומר :

לא קשור לכשרות .נכון ,מיכל?

עו"ד מיכל דגן :

לא.

שוקי קרומר :

לא קשור.

רחמים מלול:

אושר פה אחד.

שאול ליבי:

זה רפואי ,רפואי.

מנחם קליין :

לא ,אני לא מבין .אני נמנעתי ,אני לא מבין.

רחמים מלול:

אושר ,תודה.

מחליטים ברוב קולו ת (  1נמנע) לאשר הצעת חוק עזר -
החלטה מס' :247-21-10
פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.
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סעיף : 7

אישור הסכמים עם למד"א מכלולי בנייה בע"מ ואברהם חזנוביץ
נכסים בע"מ למכירת מגרשים ברח' בן ציון פוגל בגוש  3655בחלקות
. 559-562

אישור הסכמים עם למד"א מכלולי בנייה בע"מ
רחמים מלול:
ואברהם ח זנוביץ נכסים בע"מ למכ ירת מגרשים ברח' בן ציון פוגל בגוש , 3655
חלקות  . 559 - 562בבקשה ,מיכל.
יש בפניכם חוות דעת מיום  . 28.1מדובר בהסכמים
עו"ד מיכל דגן :
שנערכים בעקבות מכרז פומבי שפרסמה העירייה למכירת המגרשים האלה.
ההסכמים נערכים עם מי שזכה במכרז עפ"י בחיר ה ש ל ועדת מכרזים .מונחת
בפניכם חוות דעת ,מדובר בהסכם שנערך עם מי שזכה במכרז פומבי שפרסמה
העירייה ,וההצעה שלו נבחנה ע"י ועדת המכרזים והומלצה ואושרה .מכיוון
שמדובר בעסקה במקרקעין ,אז ההתקשרות טעונה את אישור מועצת העיר ושר
הפנים .ולכן ההסכם הזה מובא היום בפניכם.
רחמים מלול:

יש שאלות? תודה ,זה מאושר פה אחד.

אם אפשר לקבל הסבר ביחד לעמ'  3סעיף ד' ,בקשר
חנניה וינברגר :
להיטל השבחה .אני לא הבנתי ואני מתנצל .ו  2 -הערות משמעותיות להערכתי.
בעמ'  10סעיף ( 14א)(  ,) 2מדובר הרוכש שינה את הייעוד שלמטרתו המוגדרת
בתנאי הסכם ז ה קיבל מהעירייה את המגרש לשימוש כבר רשות.
עו"ד מיכל דגן :

איפה?

עמ'  , 10סעיף  , 14א'(  .) 2מדובר על שינוי ייעוד של
חנניה וינברגר :
המגרש ,זה דבר אחד .ודבר לדעתי קצת יותר תמוה.
מנחם קליין :

למה? מה כתוב שם? תסביר בעמ' . 2

חנניה וינברגר :

אני אסביר תיכ ף.

עו"ד מיכל דגן :

אולי נעשה את זה אחד  -אחד ,חנניה?

עו"ד עוזי סלנט:

נלך סעיף  -סעיף יהיה יותר קל.

טוב ,אני אקרא 'הרוכש שינה את הייעוד שלמטרתו
חנניה וינברגר :
המוגדרת בתנאי הסכם זה קיבל מהעירייה את המגרש לשימוש כבר רשות'.
עו"ד מיכל דגן :
עפ"י התכנית.

המכרז היה לצורך רכישת המגרש לפיתוחו ,הקמת...

עו"ד עוזי סלנט:

 8יחידות דיור.

אם למשל הוא משנה ייעוד ובניגוד לתב"ע מקים שם
עו"ד מיכל דגן :
סופרמרקט ,אז ההסכם מבוטל.
חנניה וינברגר :

נכון .בוועדת משנה האחרונה שהיתה ,הוגשה הצעה -

רחמים מלול:
לא שינוי ייעוד.

אני יודע מה הש אלה ואני יודע מה התשובה .א' – זה

חנניה וינברגר :

נכון.

רחמים מלול:

ב' – הוא משלם על זה היטל השבחה מלא.
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חנניה וינברגר :

אין לי בעיה עם היטל השבחה.

רחמים מלול:

ג' – אני לא חייב לבטל ,אני רשאי לבטל.

אני שוכנעתי בוו עדת מכרזים מההסבר שנתן חבר
חנניה וינברגר :
הוועדה שמשון צור ,שזה רווח טוב לעיריית רחובות .במקום שאחרים הציעו
בסביבות  ... 600הוא הציע  . 717 , 777מה ההצעה? פתאום ,במקום יחידת דיור
אחת הוא רוצה . 2
שמשון צור :

במקום  8יחידות 12 ,יחידות.

עו"ד עוזי סלנט:

עוד  , 50 %נו.

חנניה וינברגר :
אנחנו מ כרנו עבור . 8

ברור לי שהיטל ההשבחה יהיה בהת א ם לזה .אבל

עו"ד עוזי סלנט:

נכון.

חנניה וינברגר :

היום המחיר ל  16 -צריך להיות אחר .אם נניח - 777

עו"ד עוזי סלנט:

אתה צודק.

חנניה וינברגר :

בואו נגיד שאם אתה רוצה  2יחידות דיור ,שיהיה.

ע ו"ד עוזי סלנט:

תחלק ב  , 8 -תכפיל ב . 12 -

חנניה וינברגר :

לא כפול ,אבל יהיה...

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,תחלק ל . 8 -

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:
הדירות.

א' – הוא לא הגדיל את המטרז' .ב' – הוא הקטין את

מנחם קליין :

אותו מטרז'?

רחמים מלול:

אותו מטרז' ,בדיוק.

שמשון צור :

הוא גם הפך את זה לבית משותף.

אני לא יודע אם כלכלית בסופו של דבר ,אחרי שיושת
רחמים מלול:
עליו היטל ההשבחה ,זה ישתלם לו .ג' – עפ"י ההסכם מותר היה לו לעשות את
זה .ד' – אני לא חייב לבטל את ההסכם ,אני רשאי .אני רשאי.
חנניה וינברגר :

רחמים ,אנ י יודע את המושג רשאי.

עו"ד עוזי סלנט:

איפה מותר לו עפ"י ההסכם ,איזה סעיף ,ל שנות?

רחמים מלול:
בדקנו את זה בוועדת -

זה לא ההסכם הזה נדמה לי .זה לא פה .עפ"י המכרז,

עו"ד עוזי סלנט:

אוקיי ,אבל לא עפ"י ההסכם.

רחמים מלול:

מותר לו לשנות.

עו"ד עוזי סלנט:

לא עפ"י ה הסכם.

רחמים מלול:

לא עפ"י ההסכם .זה הסכם שלאחר הזכייה.

עו"ד עוזי סלנט:

אז הוא לא יכול לשנות.
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עוזי ,כמו כל רוכש אדמה ,הוא רשאי להגיש בקשה
חנניה וינברגר :
לכפול ,אני לא מתנגד לזה .אבל אני אומר ,אם אתה קונה מגרש בשביל יחידת
דיור אחת  ,זה  , ₪ 1,000סתם אני אומר מחיר ,ואילו אם זה ל  2 -יחידות דיור,
יהיה  . 2000 , 1,500לא יודע ,לא קובע .יותר מהמחיר הראשוני שנאמר .דבר שני,
בעמ'  11סעיף  . 15הרוכש מצהיר כי שטח המגרש הנרכש הינו מחצית משטח
החלקה .אבל מה מופיע אחרי זה? – 'גבולותיו המדויקים של המגרש ייקבעו
במסגר ת הסכם שיתוף' .מה זה? אנחנו לא יודעים מה אנחנו מוכרים?  100מ"ר,
 1,000מ"ר .הרי צריכים לדעת .לא איכפת לי כמה שמוכרי ם.
המקרקעין היו מורכבים מ  4 -חלקות שאפשר לבנות
עו"ד מיכל דגן :
בהן דו משפחתי .צפינו אפשרות שהיא תיאורטית עכשיו ,שכל מחצית מגרש
תירכש ע"י גורם אחר ,יהיו הרבה זכיינים במגרש .ואז במכרז הזה ניסינו להסדיר
גם את היחסים ביניהם העתידיים .כי אם אתה מוכר מחצית מגרש לאחר ומחצית
לשני ,אתה צריך גם לדאוג שיהיה ביניהם איזשהו הסכם שיתוף שיבהיר מה רכש
כל אחד .הכל תיאורטי ,כי בסופו של דבר חברה אחת ,זכיין אחד רכש את הכל.
אז הם לא צריכים לעשות ביניהם הסכם.
אני יכול לפרש את דבריך ככה .הזכיין קנה גודל
חנניה וינברגר :
מסוים .החלוקה הפנימית בגודל המסוים היא יכולה להשתנות ,אם זה  8חלקים,
 7חלקים 6 ,חלקים.
לא ,לא .במכרז הזה הוצאו למכירה  4מגרשים ,שעל כ ל
עו"ד מיכל דגן :
אחד אפשר לבנות דו משפחתי .היתה אפשרות תיאורטית ש  8 -אנשים שונים יזכו
במכרז .ואז צריך להסדיר את היחסים ביניהם ,לכן נרשם הסעיף הזה .זה
תיאורטי ,כי חברה אחת רכשה את הכל.
חנניה וינברגר :

זה מספק אותך?

עו"ד מיכל דגן :

כן ,ודאי.

חנניה וינברגר :
תשובה?

קיבלתי ,א ני לא מתנגד .לגבי המחיר ,אפשר לקבל

עו"ד מיכל דגן :

זה בחוברת המכרז ,אין לי אותה כאן .השאלה שלך -

חנניה וינברגר :
יותר כסף.

אם אני מגדיל את מספר היחידות אז אני רוצה לקבל

אני אענה לחנניה .במקום לקנות  2קוטג'ים יפים
רחמים מלול:
וגדולים ,הוא עכשיו ה ולך ...כמעט בית משותף 3 ,יחידות דיור 2 ,יותר קטנות
למטה ו  1 -למעלה והוא משלם על זה היטל השבחה .אני לא בטוח שבתנאים
האלה הוא הולך להרוויח.
עו"ד עוזי סלנט:

אבל למה לנו כדאי? למה לנו להרשות?

תשמע ,משאב קרקע כזה לא לאשר עליו  12יחידות
רחמים מלול:
דיור במקום  – ? 8לדעתי חבל על המשאב ,זה א' .ב' – אני מקבל מזה עוד היטל
השבחה ,מה אכפת לי?
יש לך פה סעיף שאומר לגשת מיד לביצוע התכניות
עו"ד עוזי סלנט:
המאושרות ולהתחיל בבנייה תוך  6חודשים.
רחמים מלול:

נכון.

38
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  21מתאריך 8.2.2010

עו"ד עוזי סלנט:
 6חודשים.

ברור לך שבמידה ויש שינוי ייעוד ,לא תהיה בנייה תוך

רחמים מלול:

זה לא שינוי ייעוד ,זה שינוי תב"ע במסגרת מקומית.

עו"ד עוזי סלנט:

שינוי תב"ע ,סליחה.

זה שינוי תב"ע במסגרת מקומית .הוא יכול להתחיל
רחמים מלול:
לבנות עפ"י התב"ע הקיימת ולחכות במהלך מחצית השנה עד שתקבל תוקף ואז
הוא ייבנה ע וד . 4
עו"ד עוזי סלנט:

בסדר ,אוקיי ,אין בעיה.

רחמים מלול:
רבה.

תודה רבה חברים .אני מציע לאשר את ההסכם .תודה

חנניה וינברגר :

פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר הסכמים עם למד"א מכלולי
החלטה מס' :248-21-10
בנייה בע"מ ואברהם חזנוביץ בע"מ למכירת מגרשים ברח' בן ציון פוגל בגוש
 3655בחלקות . 559-562
סעיף : 8

עמותת נתיבי הארי – אישור הסכם גוש  3705חלק מחלקה . 555

רחמים מלול:

עמותת נתיבי הארי ,חנניה קורש פה?

עמותת נתיבי הארי ,למעשה הליך ההקצאה שלה
חנניה קורש :
הושלם ובא לאישור המועצה לפני למעלה משנה .אבל בפרוטוק ול שאושר,
בטעות במקום לכתוב אישור הסכם ,נכתב אז בפרוטוקול אישור הקצאה ,ולא
הבחנו בכך וזה נשלח למשרד הפנים ,והעירו לנו על כך .אנחנו מבקשים לשנות
את הנוסח ,במקום אישור הקצאה שיהיה אישור הסכם .ההסכם הזה עמד בפני
המועצה לפני שנה והמבנה כבר אפילו נבנה.
רחמים מ לול:

פשוט תיקון טעות סופר .התיקון מאושר.

מחליטים פה אחד לאשר הסכם לעמותת נתיבי הארי –
החלטה מס' :249-21-10
גוש  3705חלק מחלקה . 555
סעיף : 9

שינוי בפרוגראמה לצרכי ציבור ,בקשה להקצאת מבנה עמותת אור
ושם.

רחמים מלול:
מבנה עמותת אור ושם.

 – 9שינוי בפר וגראמה לצרכי ציבור ,בק שה להקצאת
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גם הנושא הזה כבר עבר במועצה בישיבה האחרונה.
חנניה קורש :
וכפי שידוע לכם ,עפ"י נוהל הקצאת קרקע ,המועצה רשאית לשנות ייעודים בתוך
הפרוגראמה.
עו"ד עוזי סלנט:

מה זה אומר?

חנניה קורש :

זאת אומרת ,שהפרוגראמה לצרכי ציבור ,עוזי.

עו"ד עוזי סלנט:

למה מראש לא היה מבנה דת בתכנית המתאר?

כי בשעתו ,כשמהנדס העיר ערך את הפרוגראמה ,הוא
חנניה קורש :
קבע את השימושים שמיועדים .אבל מי שקבע את הנוהל ,לקח בחשבון ...והניח
את הסוגיה הזאת לפתחה של המועצה .והמועצה מידי פעם משנה את
השימושים ,וזה ה שימוש שמתבקש ,להוסיף שימוש נוסף למבנה דת.
רחמים מלול:

תודה ,מאושר.

עו"ד עוזי סלנט:

איפה זה? באיזה מקום?

חנניה קורש :

כפר גבירול.

רחמים מלול:

חנניה רצה להעיר משהו.

חנניה וינברגר :
דת.

רבותיי ,מידי פעם אנחנו מאשרים באופן מיוחד מבנה

עו"ד עוזי סלנ ט:

בתי כנסת ,נכון.

בתי כנסת .אני לא חושב שמבחינת פרוגראמה כל פעם
חנניה וינברגר :
צריך לאשר בית כנסת ,ואחר כך יש עליהום על הדתיים ועל החרדים.
רחמים מלול:

נכון ,אתה צודק.

חנניה וינברגר :

ולכן ,כשמדובר במבני ציבור ,אז צריך לשקול גם...

עו"ד עוזי סלנט :

כל הצרכים.

חנניה וינברגר :
ודבר.

וכאשר יבואו ליישם באופן מעשי ,אז ידונו בכל דבר

היום היו נציגי מינהל ההנדסה בוועדה המחוזית לצורך
רחמים מלול:
זה בדיוק ,לשינוי תב"ע שאומר ,שאומר שכל מגרש שהוא שב"צי ,שטח לבנייני
ציבור ,יותרו בו כל השימושים ,למעט בית מ טבחיים ,שדה תעופה וכדומה.
חנניה וינברגר :

כן ,שידונו לגופו של עניין.

רחמים מלול:
אני מקווה שהם יקבלו.

עפ"י סעיף  . 188בדיוק היום היה דיון במחוזית על זה.

חנניה וינברגר :

רחמים ,לא הדליפו לי משם.

לתב"ע ,ואחר כך לפי זה אתה קובע את הפרוגרא מה.
רחמים מלול:
אני מקווה שהמחוזית תקבל את זה ,ולא נצטרך כל פעם שינוי .תודה.
מחליטים פה אחד לאשר שינוי בפרוגראמה לצרי ציבור,
החלטה מס' :250-21-10
בקשה להקצאת מבנה עמותת אור ושם.
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סעיף  : 11מגרש דשא סינתטי – ה.ל.ר.
חברים ,סעיף  11יורד מסדר היום  .לגבי מגרשי דשא
רחמים מלול:
סינתטיים ,החלטנו לדחות את הדיון במועצה עד שנקבל תשובות לכמה שאלות
שהעלו חברים שונים.
סעיף  : 10שילוט אלקטרוני – ה.ל.ר.
רחמים מלול:

סעיף  , 10בבקשה ,גיא עידו ,שילוט אלקטרוני.

מה שאנחנו מציעים למעשה ,לאפשר לה.ל.ר לפרסם
גיא עידו:
מכרז בצורה מס ודרת ,על מנת להתקין ברחבי העיר ,במקומות שיוסכמו עם
העירייה ועם מינהל ההנדסה ,שלטי חוצות אלקטרוניים ,זה הטלוויזיות האלה
שיש בערים אחרות.
מנחם קליין :

מה לפרסם שם?

גיא עידו:

זה מפרסמים חופשיים ,זה קוקה  -קולה.

 ...לא מבין למה לה.ל.ר ,למה לא העירייה ישירות?
מנחם קליין :
העירייה יכלה לעשות את זה במשך  10שנים.
??? :

כי העירייה לא היתה מסוגלת לעשות.

מנחם קליין :
זה.

אני לא מבין למה השילוט עובר לה.ל.ר ,לא מבין את

שאלה טובה ,אבל ה.ל.ר תשלם דמי שכירות לעיריית
רחמים מלול:
רחובות על כך ,אם זה יוצב באתרי ם עירוניים.
אני לא מבין ,מייתרים את כל התפקידים של העירייה,
מנחם קליין :
מעבירים את זה .לא הבנתי.
תראה ,ה.ל.ר ועיריית רחובות ,אתה יודע מנחם שזה
רחמים מלול:
אותו כיס ,חד הם .ואנחנו רוצים בהתפתחות החברה ובייזום כל מיני יוזמות
כלכליות .וה.ל.ר גם צריכה לח יות ולהתקיים ,כדי שתוכל גם לפתח את העיר .אז
בנוסף לכל עבודות הפיתוח שהיא מנהלת ,נוסף לכל הפרויקטים ,היא נכנסת ל -
מנחם קליין :

היום אין שילוט אלקטרוני?

רחמים מלול:

לא .זה בדיוק התפקיד של חברה כלכלית.

גיא עידו:

היום אין שילוט אלקטרוני.

זה בדיוק ,מנחם ,אתה יודע  ,תפקיד של חברה כלכלית,
רחמים מלול:
למצוא את הנישות שלא שמו עליהן את הדעת ,ולהיכנס לתוך אותן נישות
וליצור רווח או לעצמן או לעירייה .בסופו של דבר ,צריך לפתח את זה .קל וחומר
אחרי שמינינו היום את יקיר פלסנר לה.ל.ר .תודה.
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ה.ל.ר גם כפ ופה כמו העירייה לא לפרסם תמונות
שי קזיוף :
שרוח הציבור אינה נוחה עמן.
כפוף למדיניות
רחמים מלול:
הציבור .תודה רבה .מאושר פה אחד.

של

העירייה.

לשמור

על

רגשות

אני מברך על העניין האלקטרוני ,בהחלט .אבל אנחנו,
חנניה וינברגר :
יניב ואני דרשנו חומר של מה שנעשה על גן הפקא ן ,על הגדר ,על תוק  -תוק.
מנחם קליין :

זה לא אלקטרוני.

רחמים מלול:

בחלקו הגדול תוקן ,חנניה ,בעקבות הערתך.

לא תוקן ,כי בהתאם לחוק אסור לו שיהיה ברציפות
חנניה וינברגר :
אחת ,חייבים להיות ,מידע דרשנו ,לא קיבלנו עד עצם היום הזה.
רחמים מלול:

אני חושב שה וא כן קיבל.

חנניה וינברגר :

תשאל את יניב .אני הרי אופוזיציה ,הוא קואליציה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מה?

רחמים מלול:

לגבי התוק  -תוק ,לא קיבלת תשובות?

עו"ד יניב מרקוביץ:
מכתב  ,נכון? זה המכתב.

אני קיבלתי תשובה מחיים ,הוא המציא לנו לדעתי

אני זו כר שראיתי את זה .היה מכתב שנאמר בו שהיתה
רחמים מלול:
ישיבה נוספת ,הגיעו לאיזושהי הסכמה .לפי מה ש אני חושב ,אני חושב שכן
קיצרו את השלט.
רחמים מלול:

נכון .הנה ,גיא פה.

אבל הבעיה שחנניה אמר לי ,זה הנושא של השלט
עו"ד יניב מרקוביץ:
הרציף ,שאני לא ידעתי שלפי התקנות אסור לעשות שלט רציף.
רחמים מלול:

הבעיה 9 ,מ' או  15מ' -

רגע ,דקה ,אני רוצה להגיד משהו לגביי .אני אומר,
עו"ד יניב מרקוביץ:
אני הסכמתי והבנתי שבנושא של השלט הספצ יפי הזה -
רחמים מלול:

היתה טעות.

בדיוק .ועכשיו נראה לי קצת מיותר עוד פעם לחזו ר
עו"ד יניב מרקוביץ:
לזה ועוד פעם .זה נראה עכשיו בסדר ,רחובות המדע קיבלו שם אחלה של חשיפה
לשכונה ,חומה אקוסטית ,אני בעד ה.ל.ר.
השאלה היחידה ,ושאלתי גם את גיא .מה היזמים או
שוקי קרומר :
בעלי העסק הזה מביאים לעירייה או לה.ל.ר? אני רוצה לדעת.
רחמים מלול:

מה זאת אומרת? הם מ שלמים על זה.

שוקי קרומר :

עצור ,עצור ,רק שנייה.

גיא עידו:

היום הוא משלם ,כן.

שוקי קרומר :

בנושא השילוט -
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רחמים מלול:
נושא השילוט בעיר?

מהאלקטרוני הגענו לתוק  -תוק ,מהתוק  -תוק עכשיו ,כל

שוקי קרומר :
בהנ הלת העיר וראש העיר.

לא .נושא השילוט בעיר הולך לפי מה שקבעו בזמנו

רחמים מלול:

נכון ,נכון.

מרחקים מסוימים וסכומים מסוימים .אז המרחקים
שוקי קרומר :
בינתיים לא השתנו ,אין  9מ' .אמרו שבספטמבר ייגמר ועכשיו אנחנו נמצאים
בפברואר ,לא השתנה הנושא .ואני רוצה לדעת גם כמה כסף ולאן הכסף הולך.
כמה כסף פר מטר ,פר שלט הולך לחברה או לעירייה ,לפי איזה תעריף? זה הכל.
רחמים מלול:

טוב ,תגיש שאילתא ,נו.

שוקי קרומר :

עזוב שאילתא.

רחמים מלול:
תשובה.

אני צריך לבדוק את זה .אתה שואל אותי? – אין לי

חנניה וינברגר :

יקבלו תשובה לישיבה הבאה.

רחמים מלול:

עניין השילוט האלקטרוני אושר.

החלטה מס' :251-21-10

מחליטים פה אחד לאשר שילוט אלקטרוני – ה.ל.ר.

סעיף  : 12חילופי גברי בוועדות :ביקורת ,איכה"ס.
חילופי גברי בוועדות ביקורת ואיכה"ס .עוזי סלנט
רחמים מלול:
כתב לי מכתב בצדק לגבי חברים בוועדת ביקורת שכבר לא נותרו בה כמע ט,
בעקבות התמנות של כל מיני חברים שהיו קודם בוועדת ביקורת ,או להנהלה ,או
לסגנים וכדומה ,אז נוצרה לנו בעיה .לכן אני מציע כך ,עפ"י פקודת העיריות,
יכולים להיות חברי ועדת ביקורת או חברי אופוזיציה או חברי קואליציה שאינם
חברי הנהלה .אז תראו ,עוזי ,אתה ממשיך להיו ת יו"ר אני מבין? נכון?
חנניה וינברגר :

כן ,כן.

רחמים מלול:

חנניה ,אתה מוכן להיות?

חנניה וינברגר :

לא.

רחמים מלול:

מרה? מוכנה? לא.

חנניה וינברגר :

כן ,צריך אישה.

עו"ד עוזי סלנט:

צריך אישה ,מרה ,צריך אישה.

רחמים מלול:

לא חייב .זה לא דירקטורי ון.

חנניה וינברגר :

לא?

רחמים מלול:

מנחם ,אתה מוכן?

עו"ד עוזי סלנט:

פעם בחודש ,לפעמים קצת יותר.
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רחמים מלול:

אני מציע כך ,הרצל טובלי מוכן ,נכון?

הרצל טובלי :

אין לי בעיה.

אין לך בעיה .הומינר? מוכן .אז כמה אנחנו? הם לא
רחמים מלול:
חברי הנהלה ,הם חברי קואליציה .יש לך הצעה אחרת?
לא חברי הנהלה כי אין הנהלה .לא נבחרה הנהלה ,זו
חנניה וינברגר :
הפעם הראשונה .ולכן כדאי.
רחמים מלול:

יש לי תשובה ,הכנו את זה מראש.

חנניה וינברגר :

וראשי סיעות הם חברי הנהלה.

לכן אתה רואה שלא לקחתי ראשי סיעות ,תשים לב,
רחמים מלול:
ושאלתי את טובלי לפני כן אם הוא מוכן.
חנניה וינברגר :

כן? אז הוא לא יהיה בהנהלה?

רחמים מלול:

אתה יודע שהנהלה זו ועדה פורמלית.

חנניה וינברגר :

נכון ,אבל היא נבחרת.

אז אני אביא הצעה לוועדת הנהלה לישיבה הבאה,
רחמים מלול:
אבל בינתיים א י אפשר להשאיר את ועדת הביקורת בלי חברים ,כי חברי
האופוזיציה לא רוצים להיות בוועדת ביקורת .מה אני יכול לעשות?
מנחם קליין :

אפשר לבטל את ועדת ביקורת.

אתם רוצים שהוא לא ידון בדו"ח של משרד הפנים?
רחמים מלול:
הוא חייב לדון עד אמצע מרץ.
עו"ד עוזי סלנט:

צרי ך לבקש דחייה.

רחמים מלול:
אתה צריך לקוורום? ? 5

בדו"ח של משרד הפנים על  . 2008אין לו קוורום .כמה

עו"ד עוזי סלנט:

אני חושב שצריך  , 5נכון? כמה קוורום?

רחמים מלול:

או  3אפשר? אפשר ? 3

עו"ד עוזי סלנט:

הקוורום הוא  , 3אבל אם אחד לא בא ,אין ישיבות.

חנניה וינבר גר :

אני מוכן לסייע לוועדה אבל לא להיות חבר בה.

עו"ד עוזי סלנט:

לא ,אין דבר כזה ,בחייך.

רחמים מלול:

נחום ,אפשר למנות ? 3

נחום

אם אחד לא מגיע ,אין ישיבה.

ד"ר מרה קנבל :

טוב...

רחמים מלול:
הומינר .

טוב ,אז אמרנו :מרה קנבל ,עוזי סלנט ,הרצל טובלי,

עו"ד עוזי סלנט:

עוד אחד.

רחמים מלול:

עוד אחד צריך?

עו"ד עוזי סלנט:

הנה.
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רחמים מלול:

הם לא רוצים ,הם לא רוצים.
בן ארי אולי ר וצה להיות

שוקי קרומר :
בביקורת .אתה לא רוצה?

מי עוד באופוזיציה?

גיורא בן  -ארי :

כבר קיבלתי כוויה ממך ,אז ברחתי מהר.

ש וקי קרומר :

שמשון ,אתה לא רוצה?

רחמים מלול:

ושי קזיוף .תודה רבה ,חברים.

מחליטים פה אחד לאשר חילופי גברי בו ועדת הביקורת:
החלטה מס' :252-21-10
עו"ד עוזי סלנט – יו"ר ,ד"ר מרה קנבל ,הרצל טובלי ,פנחס הומינר ושי קזיוף.
חילופי גברי בוועדת אי כות הסביבה ,יו"ר הוועדה יהיה
רחמים מלול:
גיורא בן ארי ,לואיס בר  -ניר חבר ועדה רגיל.
חנניה וינברגר :

זו כל הוועדה?

לא ,הוועדה נבחרה מזמן ,רק יש חילופי גברי בתוך
רחמים מלול:
הוועדה .לואיס לא יכול להיות חבר בתאגיד המים בגלל שהוא יו"ר הוועדה ,לכן
הוא מתחלף בהתאם לדין.
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:

אה ,זה חילופים כאילו פנימיים?
כן ,בדיוק.

מחליטים פה אחד לאשר חילופי גברי וועדה לאיכה"ס
החלטה מס' :253-21-10
כדלקמן :גיורא בן ארי – יו"ר ,לואיס בר  -ניר חבר.
סעיף  : 13עמותת אוהל ישראל שינוי בפרוגראמה – גוש  3699חלק מחלקה 281
לשעבר ח 48 /רחוב מגיני הגליל.
רחמים מלול:
חנניה ,בבקשה.

סעיף אחרון ,עמותת אוהל ישראל ,שינוי בפרוגראמה.

גם כאן צריך להוסיף מבנה דת .אל תיבהלו ,אלה
חנניה קורש :
הקצאות ישנות שאנחנו פשוט עושים השלמות.
מחליטים פה אחד לאשר לעמותת א והל ישראל שינוי
החלטה מס' :254-21-10
בפרוגראמה – גוש  3699חלק מחלקה  281לשעבר ח 48 /רחוב מגיני הגליל.
רחמים מלול:

תודה ,הישיבה נעולה.

עו"ד עוזי סלנט:

רגע ,רגע.

רחמים מלול:

הודעה של עוזי.
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עו"ד עוזי סלנט:

אני בקיצור רב .ישנם  3נושאים ,אחד זה תקציב מתי.

רחמים מלול:

אנ י אענה.

אני רוצה רק להשלים .את התקציב ,למעשה צריך
עו"ד עוזי סלנט:
לזכור ,שהממשלה הגישה תקציב לשנתיים ,שנה וחצי .זאת אומרת ,את כל
העקרונות היו לנו ,ואנחנו  ...יש בעיר ,הם היו צריכים להכין תקציב ,בגלל
שהתקציב הוא מעבר ,אנחנו עובדים לא בתקציב אפס.
רחמים מלו ל:

אתה רוצה שאני אענה על זה?

לא ,תן לי להגיד את הכל .הדבר השני ,היתה החלטה
עו"ד עוזי סלנט:
של ועדת אכיפה בראשותו של זוהר בלום ,עוד בקדנציה הקודמת.
נדיה ואזה:

איזו ועדה?

עו"ד עוזי סלנט:
החלטה לאכוף.

ועדת רישוי אכיפה  .רישוי עסקים ,אכיפה .והיתה

רחמים מלול:

אין ועדת רישוי עסקים.

 ...סליחה .היתה החלטה לפני חצי שנה להוציא
עו"ד עוזי סלנט:
מכתבים ל עסקים ולפיצוציות ,להעמיד להן את האפשרויות ,אחרי שקיימנו
בעניין הזה איזה  3או  4ישיבות ,להסדיר אחת ולתמיד את הנושא הזה של
מכירת אלכוהול .אנחנו יודעים שזאת מכת מדינה .והיתה החלטה ,ויש מכתב,
ומדוע המכתב הזה לא יוצא? יש מכתב שצריך להוציא אותו ,למה הוא לא יוצא?
רחמים מלול:

אלה שאילתות?

לא ,לא ,אני רק אומר ,אני מעלה את הנושא ,איך
עו"ד עוזי סלנט:
אומרים ,באוויר .הדבר השלישי ,יש ברח' הנשיא הראשון ,החלק המזרחי שלו ,יש
שם רחוב רחב.
רחמים מלול:

זו לא הודעה אישית ,עוזי.

זו הודעה אישית .ושם חונות משאיות ,יש שם גני
עו"ד עוזי סלנט:
ילדים .וצריך בהקדם שהעיריי ה תקים חניון למשאיות מחוץ לעיר אפילו לא
פורמלי .זה הכל.
עוזי ,אני רק קורא לך ,מה זו רשות להודעה אי שית?
רחמים מלול:
תינתן רק לשם תיקון אי הבנה ,שחלה בדברי המבקש ובקשר לדבריו ,לשם הסרת
אשמה שהושמעה כלפיו בישיבות המועצה.
עו"ד עוזי סלנט:

רק על זה מותר?

זה מה שכתוב .אבל לגבי התקציב ,בהתאם גם
רחמים מלול:
לבקשתך ,יש  2תאריכים שקבענו לוועדות כספים מיוחדות לתקציב ,ב  21 -וב , 22 -
לאחר מכן בתחילת מרץ יועבר התקציב במועצה .תודה ,ערב טוב.
_______________

_______________

חיים מוסקונה

רחמים מלול

מ"מ מנכ"ל העירייה

מ"מ ראש העירייה
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