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 עיריית רחובות

 28ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 15:19בשעה  2010/10/13 א"עתש ווןחשב ה', רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

סגן ומ"מ  –ציון שרעבי -ח"מ בןראש העיר,  –רחמים מלול  :משתתפים

, סגן ראש העיר – ח"מ זוהר בלוםח"מ אבנר אקוע, רה"ע, 

ן, ח"מ ד"ר מרה קנבל, ח"מ שוקי קרומר, ח"מ ח"מ מנחם קליי

ניר, ח"מ פנחס הומינר, ח"מ שי קזיוף, ח"מ שמשון -לואיס בר

אמיר עו"ד צור, ח"מ חנניה וינברגר, ח"מ גלעד מזרחי, ח"מ 

ח"מ גיורא יניב מרקוביץ, ח"מ הרצל טובלי, עו"ד ירון, ח"מ 

 מתן דיל. עו"ד פים זאיקה, ח"מ ח"מ אינג' יארי, -בן

 

עו"ד , ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה - דורון מילברג :וכחיםנ

גזברית העירייה,  -, דניאלה ליבי יועצת משפטית -מיכל דגן 

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

, דודי מנכ"ל ה.ל.ר –גיא עידו ממונה ביטוחים ונכסים, 

זנר רל"ש ראש העיר -אשכנזי  גב' בקר העירייה, מ –, נחום אי

מר יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה,  –אביבה חלבי 

מר יעקב , מר יחזקאל הרמלך, מר מיש לפידות, יצחק כץ

 מר שוקי פורר.סנדלר, 

   

  מ עו"ד עוזי סלנט, ח"מ שאול ליבי.ח" :חסרים
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 החלטות המועצה
 2010/10/13 מיום 28ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

מועצה מס'  פה אחד את פרוטוקול ישיבת מאשרים 
 .5.9.10מיום  27

 :10-28-331מס'  החלטה

 
בעד( לאשר באופן עקרוני,  16מחליטים פה אחד )

בכפוף לאישור שר הפנים, את התמודדותו של שוקי 
קרומר על תפקיד מנכ"ל החברה העירונית לתרבות 
ספורט ונופש, לאחר שיתפטר מחברותו במועצת 

ממועד חודשים  18העיר רחובות אך בטרם יחלפו 
( לפקודת 3ב)122התפטרותו, בהתאם להוראות סעיף 

 העיריות.

 :10-28-332מס'  החלטה

חנניה וינברגר(  –נמנע  1ברוב קולות )מחליטים  
להעביר לדיון בוועדת שמות את הצעתו לסדר של 
חנניה וינברגר בעניין הנצחת זכר האלוף ישראל טל 
 ז"ל בקריאת רחוב בשכונת רחובות המדע או מקום

.  אחר על שמו

 :10-28-333מס'  החלטה

חנניה וינברגר(  –נגד  1ברוב קולות )מחליטים  
להוריד מסדר היום הצעת חנניה וינברגר בעניין מתן 
מחצית הסכום הכספי של דמי התמיכות שניתנו 

 אשתקד לעמותות.

 :10-28-334מס'  החלטה

הנהלת העיר תקים ועדה לבדיקת מחליטים כי  
בעיר, ומסקנות הוועדה יובאו  לאזורי המיסוי

  לאישור המועצה. 

 :10-28-335מס'  החלטה

 :10-28-336מס'  החלטה מחליטים פה אחד לאשר תיקונים בתקנון ה.ל.ר.  

: בית הכנסת 1מחליטים ברוב קולות לאשר סעיף  
אחוזה לתרבות יהודית ברחובות, בפרוטוקול 

שר כדלקמן: לא 27.7.10מיום  7להקצאת קרקע מס' 
חלק  3694את הקצאת הקרקע המבוקשת בגוש 

מ"ר לצורך הקמת בית  500, בשטח של 217מחלקה 
כנסת. מיקום ההקצאה בתוך השב"צ יתואם עם 

 מהנדס העיר. 

 :10-28-337מס'  החלטה

: אוהל ישראל, 2מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
 27.7.10מיום  7בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

צאת הקרקע המבוקשת בגוש כדלקמן: לאשר את הק
מ"ר לצורך  500, בשטח של 281חלק מחלקה  3699

הקמת בית כנסת ומרכז תורני. מיקום ההקצאה בתוך 
 השב"צ יתואם עם מהנדס העיר. 

 :10-28-338מס'  החלטה

אגודה  –: אקי"ים 3מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
לאומית לקידום מפגרים, בפרוטוקול להקצאת קרקע 

כדלקמן: לאשר את הקצאת  27.7.10ום מי 7מס' 
במלואה,  151חלקה  3700הקרקע המבוקשת בגוש 

מ"ר לצורך הקמת  560-בשטח של כ 280וחלק מחלקה 

 :10-28-339מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2010/10/13 מיום 28ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

'בית אקי"ם' אשר יכלול את הפונקציות הבאות: 
מועדון לאנשים עם פיגור שכלי, חדרי חוגים, שירותי 
ייעוץ תעסוקתיים וקבוצות הורים, מרכז מידע )כולל 

 פרייה(, קפיטריה וחדר פעילות ספורטיבית. ס

: אורות בניין עולם, 4מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
 27.7.10מיום  7בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

הילדים גן כדלקמן: לאשר את הקצאת  גג מבנה 
-כ שלבשטח  659חלק מחלקה  3704המבוקשת בגוש 

כנסת, בכפוף לבדיקת מ"ר לצורך הקמת בית  150
 היתכנות הנדסית ותכנונית ע"י מהנדס העיר. 

 :10-28-340מס'  החלטה

: עמותת בית כנסת 5מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
צעירי משה"ב רחובות, בפרוטוקול להקצאת קרקע 

כדלקמן: לאשר את הקצאת  27.7.10מיום  7מס' 
חלק  3700מ"ר המבוקשת בגוש  168המבנה בשטח 

 , לצורך בית כנסת. 511מחלקה 

 :10-28-341מס'  החלטה

: עמותת עולל עזרה 6מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
ואהבה לילד ולתלמיד, בפרוטוקול להקצאת קרקע 

כדלקמן: לאשר את הקצאת  27.7.10מיום  7מס' 
, 388חלק מחלקה  3700הקרקע המבוקשת בגוש 

מ"ר לצורך הקמת מרכז אבחון  1000בשטח של 
וטיפול כמפורט לעיל במהות הבקשה. מיקום  מקצועי

ההקצאה בתוך השב"צ ייקבע בתיאום עם מהנדס 
 העיר. 

 :10-28-342מס'  החלטה

: עמותת בית הכנסת 7מחליטים פה אחד לאשר סעיף  
בפרוטוקול להקצאת קרקע  –הר הצופים רחובות 

כדלקמן: לאשר את ההקצאה  27.7.10מיום  7מס' 
בנוסח ירושלמי בשכונת לצורך הקמת בית כנסת 

 רחובות ההולנדית, כפוף למילוי כל התנאים.

 :10-28-343מס'  החלטה

 –נמנע  1אמיר ירון,  –נגד  1מחליטים ברוב קולות ) 
: היכל משה מאיר 14חנניה וינברגר( לאשר סעיף 

 27.7.10מיום  7לעד, בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 
 עמותה דלקמן: לאור המצאת הנדרש מהעמותה. הכ

מבקשים, אשר  65הגישה לעירייה רשימה המונה 
הגישו תצהירים חתומים בפני עו"ד. בנוסף הגישה 

הקצאת לאשר  העמותה אישור ניהול תקין עדכני
, בשטח 31חלק מחלקה  3699הקרקע המבוקשת בגוש 

מ"ר לצורך הקמת בית כנסת ומרכז קהילתי  500של 
 רוחני. 

 :10-28-344מס'  החלטה

חנניה וינברגר( לאשר  –נגד  1ים ברוב קולות )מחליט 
העירונית לתרבות, חברה את תחומי פעילות של ה

 מינוי דירקטורים. ו נוער וספורט

 :10-28-345מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2010/10/13 מיום 28ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

מחליטים פה אחד לאשר הרכב הדירקטוריון של  
החברה העירונית לתרבות, נוער וספורט כדלקמן: 

ריון, נציגי יו"ר הדירקטו -ראש העיר רחמים מלול 
עובדים: דורון מילברג מנכ"ל העירייה, אביבה בריינר 
מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי מטעם אגף החינוך, 
ועודד עמרם מטעם העובדים. נציגי ציבור: רו"ח 
אפרת נגר, את ליאוניד דלהי ונציג אופוזיציה מירי 

 בן חיים. חברי מועצה יאושרו בישיבה הבאה. 

 :01-28-346מס'  החלטה

חתימה זכות מחליטים פה אחד לאשר לדורון כוכבי  
חשבוניות, הזמנות טובין  מסמכי תשלום, על גבי
 על פי דין.  וכדומה

 :10-28-347מס'  החלטה

 
 



ין מס'  -עיריית רחובות   13.10.2010 מתאריך 28ישיבת מועצה מן המני

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

6 

אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה מן המניין. היום יום   רחמים מלול:
13.10א, רביעי, ה' בחשוון תשע" זאת ישיבת  ., אנחנו באיחור19:15, השעה 10.

מועצה מיוחדת, שחלקה הראשון יוקדש למכובדנו מר יצחק כץ, ראש עיריית 
, אני לא יודע באיזה רוב, 1955רחובות לשעבר. אם אינני טועה, נבחרת בשנת 

 אולי תספר לי אחר כך, סיבוב ראשון או סיבוב שני?

 לא היו סיבובים.    יצחק כץ:

בוחרת, כל הכבוד, זה אה, אז היתה מועצת העיר   רחמים מלול:
 . 1968תענוג לא רגיל. טוב, מאז נעשו הרבה שינויים. עד שנת 

 . 31.12.1967זה  1968זה לא    יצחק כץ:

, הבדל של יום. 31.12.1967יצחק מתקן אותי, עד   רחמים מלול:
ואנחנו מציינים היום בישיבה החגיגית הזאת לכבודו, לא רק את פועלו ואת 

שאל אותי קודם יצחק, . 99-לא מציינים את יום הולדתו המפעליו של יצחק, א
ולא  1999ולא חשבתי על זה, על השאלה הזאת, מדוע החלטנו לחגוג לו בשנת 

אז התשובה היא פשוטה, יצחק. כיוון שאתה אדם . 120-או בשנת ה 100-בשנת ה
מיוחד, אז צריך למצוא לך תקדים מיוחד. וזה נכון שזה תקדים שחוגגים בשנה 

. היה 100-והיא לא עגולה, נכנס לשנת ה 100-היא קרובה ל 99א עגולה. אז שנת ל
 100לנו פעם ויכוח מתי חל יום לציון העלייה של עולי תימן. אז יש שטענו שזה 

שנה, צריך לחגוג את זה יותר מאוחר. אבל מה זה משנה,  99שנה, יש שטענו שזה 
 ובת העיר הזאת. העיקר זה האדם, התוכן וציון מפעליו היפים לט

אז לפני שנראה סרט שמתאר קווים לדמותו ולמעשיו של יצחק, אני רק אציין 
בליטא, סיים לימודיו בגימנסיה  1911בפני חברי מועצת העיר שיצחק נולד בשנת 

הרצליה, היה בהנהגת תנועת הנוער העובד והלומד, סיים תואר ראשון 
 י סף להיבחר לראשות עיר. במתמטיקה ובפיזיקה, למרות שזה לא נדרש כתנא

 זה כמעט מפריע.    יצחק כץ:

הוא מהנדס לעבודות ציבוריות, מהנדס מפקח היה   רחמים מלול:
בסוכנות היהודית, עבד בסולל בונה, גם בארצות ערביות, בסוריה בלבנון. באמת 

לנהל את סניף  1947עבר לרחובות בשנת מאוד מעניינים. -קורות חיים מאוד
. היה 1955כפי שאמרתי קודם, נבחר לראשות עיריית רחובות בשנת סולל בונה. 

חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מונה ע"י שר הפנים כחבר בה, חבר מרכז 
לשלטון המקומי, משקיף קבוע מטעם ישראל בוועדה האירופית לשלטון מקומי, 

מי של משתתף קבוע מטעם מרכז השלטון המקומי בוועידות של הארגון הבינלאו
השלטון המקומי, עבד בשיכון עובדים כחבר הנהלה, משרד הביטחון כיועץ 
מהנדס. פה טעו בכיתוב, אני לא אגיד מה כתבו במקום דירקטוריון מטעם 
, וזה לא מתאים לך.   הציבור בחברה הכלכלית לבניין, השמיטו פשוט את האות ר'

 זו כבר לא שגיאה שלי.    יצחק כץ:

מתנדב למשמר  80-שגיאה שלך. וגם בשנות ה זו לא  רחמים מלול:
האזרחי, הוא גם ממקימי על"ה שהיום היו"ר שלה הוא גם ראש עיר לשעבר, 
יחזקאל הרמלך, ואני ביקשתי לשמור לי שם מקום לעוד כמה עשרות שנים 

מיש לפידות  בעזרת ה'. נמצאים איתנו גם ראשי העיר לשעבר: יעקב סנדלר,
לכם וגם לאורחים הנכבדים, ולגברת כץ גם כן. הוא ושוקי פורר, אז ערב טוב 

כמובן ניהל את הפעילות שלו בעל"ה ובעמל בהתנדבות מלאה. אם שכחתי משהו, 
 .  יצחק, אז תשמור את זה לדברים שלך לאחר מכן, שתסכם את המפגש הזה
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אני מאחל לך בשם כל חברי מועצת העיר הרבה שנים של חדות מוחין כפי 
ושר לשוני ושל המשך עשייה התנדבותית למען הקהילה, כפי שניחנת בה, של ע

שעשית הן בתפקידיך הציבוריים בשכר והן באלה שעשית בהתנדבות מלאה. אתה 
, אתה אישיות מיוחדת, ואני חושב שאני אדם מיוחד, היית ראש עירייה מיוחד

משקף פה את עמדתם של כל חברי מועצת העיר. ומי שירצה לאחר מכן, בשם 
העיר לשעבר, בשם האורחים, בשם חברי המועצה לברך אותך, יוזמן לאחר ראשי 

 שנראה את הסרט לכבודך. הרבה בריאות. 

 

 *** הקרנת מצגת ***

תודה לדודי על הארגון. יצחק, הנה ראינו את דמותך   רחמים מלול:
כפי שהיא מתבטאת בסרט על החומר ועל הרוח. וקודם כל אתה איש רוח משום 

ון של קודם כל להיות איש אמת ואיש ישר ולא להבטיח מה שאין שדגלת בעיקר
לך יכולת לקיים ומה שהבטחת אכן קיימת. טוב, אני פונה קודם כל לאורחים, 
לראשי העיר לשעבר. מי שבבקשה רוצה לומר מספר מילות ברכה. בבקשה, 

 יחזקאל. 

את מטבע הדברים, יש לי הרבה הזדמנויות לברך   יחזקאל הרמלך:
, בעיקר לאחרונה היו לי כמה הזדמנויות. ואני רוצה ראשית כל לברך את יצחק

, ניצה כץ שאיתו כל כך הרבה שנים, ואת עוד מחייכת, זה סימן  האישה שאיתו
עובדות, מפני שאת תולדות חייו ופועלו של  2טוב. אני רוצה לחשוף פה רק 

הלכת להיות יצחק ראינו גם בסרט. ראשית, הרבה אנשים שאלו אותי 'מה אתה 
המון עבודה'. אמרתי 'זאת סגולה לאריכות -עמותת על"ה? יש שם המוןיו"ר 

פעילותך למען הציבור,  –ימים'. ואם אפשר לחשוף עכשיו את העובדה, יצחק 
שלא על מנת לקבל פרס, זו סגולה לאריכות ימים, ואני מברך אותך. זאת 

ו לנכון להביע הוקרה הזדמנות גם לברך את ראש העיר ואת מועצת העיר, שמצא
  -זוכר, שוקי פורר... האגודה לליצחק כץ. אני 

 וגם אזרחות כבוד הוענקה ליצחק, ע"י מיש.   רחמים מלול:

אבל אני רוצה פה לחשוף עוד עובדה אחת. לאחרונה   יחזקאל הרמלך:
נתבשרנו בעמותת על"ה שסגנית השר לאזרחים ותיקים החליטה להעניק ליצחק 

והטקס יתקיים בימים הקרובים בכנסת נדב המצטיין בישראל. כץ מגן של המת
בירושלים. ויצחק, אני שוב אנצל את ההזדמנות כאן לברך אותך ותמשיך 
בפעילותך. רק אתמול הוא השתתף בישיבה של מזכירות העמותה, וזה מחזיק 

 אותך כפי שאתה. אז תהיה ברוך יחד עם בני משפחתך. תודה רבה. 

 כוח, יחזקאל.  יישר  רחמים מלול:

אדוני ראש העיר, חברי המועצה, יצחק, ניצה וקהל    מיש לפידות:
זה באמת כיף לעמוד כאן ולחגוג לחבר. ולמרות הפרשי הגילים, לא מי נכבד. 

רבות. ואני רוצה לברך אותו, באמת -יודע מה, יצחק הוא חברי מזה שנים רבות
,  לותו, בראשו השנון, החדמקרב לב, על כך שהוא זיכה אותנו בנוכחותו, בפעי

 שלאורך שנים רבות ליווה אותנו ונתן גב לאלה שעסקו בפעילות ציבורית באמת. 

ואני רוצה להגיד לך יצחק, לא יודע אם אתה זוכר, אני לא אשכח, את השיחה 
הראשונה שלנו, כאשר גם לי הודיעו מהמפלגה החליטו שאתה תרוץ. לא שלא 

ישבו שם איזו מועצת חכמים, ואמרה 'אתה  רציתי את זה, אבל הודיעו לי.
אני שאלתי אותך 'יצחק, מה פעמים עד שנבחרתי.  3מועמדנו'. אגב, עשו את זה 
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צריך לעשות?' הרי כמו שאבא שלך אמר לך, אתה אמרת לי. לא יודע, אני 
נבחרתי, ואליי באו ספיר וגולדה, ואמרו לי 'אתה תהיה ראש העיר', ואני 

צריך ללכת מבית לבית בחוגי בית ועובדים, והמפלגה, הסכמתי. אני הייתי 
יצחק אמר 'את זה אני לא להציג את עצמי, למכור את עצמי.  –במקומות אחרים 

 ובזה קנאתי בו. לא רק בזה, אבל גם בזה קנאתי בו. כי זה היה לא פשוט.  יודע',

תיבהלו, וחוגגים. אז במקרה הכנתי משהו, אל  100לפני  1אנחנו באים היום, ואז 
. 100-מ 1זה בעצם  99מאוד קטן. אני אוהב לפעמים לשחק בגימטריה. אני רואה 

הלא הוא אחד " 99. אתה תמיד בזמן. ועוד "בזמן"זה גם  99. 100-מ 1אתה יצחק 
זה  99ולסיכום . 99את החיבור של האותיות ותראו שכל זה . תעשו "ויחיד

. 318בסך הכל זה  "יצחק כץ". 99. תחברו את האותיות, תראו מדהים = "מדהים"
 . "ן נובעיכמע"ו "עליונהבמעלה "בגימטריה זה  318

יצחק, אנחנו נמצאים כאן לא במקרה כל ראשי הערים בחיים שנמצאים 
רוצה שתדעו, זה לא מקרה, יצחק, אנחנו, ואנחנו מייצגים כל ברחובות. ואני 

ותך ורוצים להיות אנחנו פשוט אוהבים א –אחד קבוצה כזו או אחרת של אנשים 
 . תודה. 120-כאן בחגיגת ה

ערב טוב. אני בדרך כלל חושב שיש יותר מברכים אז    רר:ושוקי פ
לא צריך לברך. אבל אני אולי אתחבר למה שמיש אמר. בזה רציתי להתחיל, 
ולהגיד לך, יצחק, שאני מאוד אוהב אותך. וזה לא מהיום, זה עוד מהיום שנתת 

אבל אני אוהב אותך בתור ראש העיר. בית הספר התיכון לי את תעודת הגמר של 
בשל כמה תכונות שלך. אני לא רוצה לחזור על מה שנאמר, על חדות המחשבה 

 שלך ועל השנינות שלך ועל ההומור שלך, ועל טוב הלב שלך. 

, המאה הכי 120-אבל אני רואה בך דוגמא וסמל. אתה זכית לחיות כמעט את כל ה
העם היהודי אולי. אתה חווית גם את מאורעות מלחמת  ו שליימשמעותית בח
וגם את תקומת ישראל ואת כל מלחמות ישראל, ואת הקמתה של  העולם השנייה

מדינת ישראל. אבל אני מכיר עוד אנשים שחוו את זה. אני לא מכיר הרבה 
אנשים שחיו את זה וחיים את זה עד עצם היום הזה כמוך. אני יודע איזה 

יודע איזה אוהב ישראל אתה, אני יודע באיזו אהבה אתה אני פטריוט אתה, 
ואתה עשית את העבודה שלך כראש עיר. אני יודע כמה אתה אוהב את הציבור, 

לכן איש נדיר באיכויות שלו, באמת נדיר באיכויות שלו. ואנחנו צריכים להוקיר 
כך אני  אותך ולהכיר לך תודה ולומר לך שאתה צריך לשמש לנו דוגמא וסמל. ועל

מאוד אוהב אותך ומאוד מוקיר לך תודה על הפרגון הרב שאתה פרגנת לי במשך 
.. וגם בקורת  כל שנותיי בעירייה. אתה לא חסכת מאמצים כדי לומר דברי גם ב.
רוח ובפרגון, וזאת מילה שבאמת לצערי נעלמת ממקומותינו. המילה הזאת 

וח, הרבה בריאות, הרבה פרגון, שאין לה בכלל תרגום בעברית. יצחק, יישר כ
 שנים טובות בבריאות ובנחת מהמשפחה שלך ותודה לך על כל מה שעשית. 

טוב, אז מבין חברי המועצה, ביקש ממני כהרגלו הטוב   רחמים מלול:
 חנניה לומר מספר מילות ברכה. בבקשה. ואם עוד מישהו ירצה, מוזמנים. 

 רגע, אולי יעקב רוצה.     :חנניה וינברגר

 לא, בקשתי מיעקב, הוא ויתר לך.   מלול: רחמים

השנה החלה, החיים נגמרו, החגיגות לסוגיהן הינן     :חנניה וינברגר
בשלבי סיום. הערב חגיגה וליתר דיוק ערב הערכה והוקרה לחתן, שהוא הזקן 

השבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת לך לך. אם שנים.  99שבחבורה, במלאת לו 
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ופרשת לך לך, התמונה נה, היה ביטאון באידיש... ראינו את התמונה הראשו
הראשונה. פרשה שמסמלת באופן קצר ותמציתי את ההיסטוריה היהודית מימות 
אברהם אבינו עד ימינו, לך לך, ממולדת אחת לשנייה. העם העברי, למה נקרא 

העם היהודי נמצא אברהם העברי, כי כל העולם מעבר לזה, ואברהם מעבר לזה. 
 ה מתמדת. השבוע, בפרשה שקראנו נולד יצחק אבינו. מאז בתנוע

גם חתן המסיבה מר יצחק כץ, ראש העירייה השני של רחובות וראש הקהל 
השביעי של המושבה והעירייה, אפשר לראות את זה פה במערך התמונות במספר 

, לא הרחבתי עליו, נולד בליטא לוטווק, נולד בימים אלה בהתאם ללוח 7
 99ימים ימלאו לו  6. כלומר, בעוד 13.10. היום אנחנו 19.10.1911הגרגוריאני 

 שנים, יום הולדתו בהתאם ללוח העברי לא ידוע לי. 

ויהי אברהם בן  99המספר  ' ו 90איננו זר ליצחק. בפרשה כתוב  שנם, וירא  9-שנה 
יצחק היה תמים'. אליו 'אני אל שדיי, התהלך לפני והשם אל אברהם ויאמר 

ויפול אברהם על פניו שלנו, בנוסף לה ' יותו כהן, כץ, כהן צדק, הינו גם התמים. 
שנה תלד'. מאחר  90שנה יוולד, ואם שרה הבת  100ויצחק. ויאמר בליבו, הלבן 

שנה, אנו פוטרים אותה  90ורעיית יצחק שלנו, גב' ניצה כץ טרם מלאו לה 
 58ים, ח"ן שנ-מלהמשיך ללכת בדרכה של שרה. ניצה רעייתו מלווה את יצחק ב

 ... מיש, בדרכך תרתי משמע. שנים הם נשואים יחד. 

רהם אבן עזרא, התייחס לספרה אחד מגדולי פרשני המקרא בימי הביניים, רבי אב
. 9וכל מספר אחר, תוצאות הסיכום הן תמיד  9, והוא גילה כי מכפלות הספרה 9

ימת. , שרירה וקי9וכך הלאה עד הסוף. התוצאה היא תמיד  72, 9 – 2+7, 27
, זה ח"י. בשעתו הצעתי להעניק למר יצחק כץ תואר 18זה  9+9, 99במקרה שלנו, 

גם להעניק לכל ראשי אזרחות כבוד, אבל אני טעיתי כי הקדימו אותי. הצעתי 
העיר שכיהנו ברחובות, לעשות ישיבת מועצה חגיגית לכבודם. מאחר שהבקשה 

נו חגיגות לראשי העיר ו להזאת מולאה לאחר חצי שנה, אני מצפה שעוד נכונ
 האחרים.

 . 99כל מי שיגיע לגיל    שוקי פורר:

לא, לא, אפשר גם לפני זה. אני משוכנע שכל אחד     :חנניה וינברגר
ם מראשי העיר היווה חוליה בשרשרת קידומה של העיר, כל אחד מהם תר

שנה, בירכתי  90כאשר מלאו למר יצחק כץ בתקופתו לפיתוח העיר ושגשוגה. 
. למה דווקא לתמר? אינני 90האות צ' מבטאת  –ו 'צדיק כתמר יפרח'. צדיק אות

. מכאן ניתנה הרשות לדרשנים  ל אמרו 'אין משיבים על הדרוש'יודע. אבל חז"
התמר איננו שולח זרועות ש. הפירוש השרירותי שלי, רלדרוש ולפרשנים לפ

רונה את יצחק עלה, זקוף וחסון. ראינו עד לאחוענפים, הוא גדל ישר כלפי מ
הולך לאיטו, אך זקוף קומה. לאחרונה סחה מעט קומתו. אנו חברי המועצה 
מודים לך, ראש העירייה השני של העיר, על תרומתך לקידום העיר ופיתוחה, 

הזקן והקשיש. אנו ובפרט על פועלך הרב המגוון והייחודי בתחום העשייה למען 
נחת, אושר והנאמנה, חיים של  מאחלים לך ולרעייתך ניצה כץ, הרעייה השותפה

 הרבה בריאות. חזקו ואמצו, לחיים. -והרבה

 תודה, חנניה. אפשר לדעת למי יש העתקים?   רחמים מלול:

 למי שלחת העתקים?     :מנחם קליין

 הפעם לא.     :חנניה וינברגר

 הפעם לא? חבל.  רחמים מלול:
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 אבל... לראשי העיר הנוספים גם.     :חנניה וינברגר

 דברי סיום, חתן השמחה, יצחק בבקשה.   רחמים מלול:

אני לא צריך להקדים ולומר את הדבר הנדוש שאני    יצחק כץ:
 נרגש. לא רק נרגש, אני לא מבין למה. אבל טוב, נמשיך. 

כבוד ראש העיר, מר רחמים מלול, עמיתיי ראשי העיר לשעבר: מר יחזקאל 
מר שוקי פורר, חברי המועצה הרמלך, מר מיש לפידות, מר יעקב סנדלר, 

הכיר כמה המכובדים שאני מצטער מאוד שלא הכרתי אתכם, והערב שמחתי ל
קודם כל, פשוט תודה על המסיבה מכם, תבורכו, אורחים נכבדים וניצה יקרה. 

הזאת, היא אומרת הרבה, עוד נראה בהמשך הדברים. אבל אני שוב נרגש 
דבר הרגשה הנעימה של הערב, זה מהחברות שזה מביע, והאהבה שזה מביע, וה

 גדול מאוד.

, למה דווקא בגיל זה, ואני אמרתי לעצמי יום ההולדת של 99אני לא הבנתי למה 
 99-היום הזה של ה 99-אדם זה ראשית שנה ראשונה שלו. אם כן, כשאדם מגיע ל

בחיי. אם  100-, וזוהי כניסה טובה לשנת ה100-זה כבר היום הראשון של שנת ה
שנה, זה כבר סוף השנה. אם כן, אני שמח שמצאתם  100אנחנו חוגגים כן, כש

עוד פעם, נרגש ולא מבין בדיוק למה זה מגיע לי. . 100-לנכון לציין את כניסתי ל
אבל על דבר טוב לא צריך לשאול הרבה שאלות. אני נהנה מזה, אומר לכם את 

ברים של קצת אני מדלג על דאמת. לא אהיה צנוע, זה נעים לי מאוד. ה
 אינפורמציה שראש העיר אמר וראיתי קצת בסרט וכן הלאה. 

כל מה שאני אומר זה מתוך ידיעה ברורה שזה אבל מה שאני רוצה לומר הוא, ש
, מה שעמיתי בנו עד עכשיו ואתה ממשיך. אין מעט... ממה שנעשה עכשיו

             להשוות בכלל, זו היתה קודם עיר בת נאמר, עזבתי אותה היא היתה למעלה 
 , ועכשיו כמה זה? 20,000-תי אותה למעלה מ, קיבל30,000-מ

 . 124,000  רחמים מלול:

, כן תרבה וכן תפרוץ, כך כתוב שם. אז ברור כן ירבו   יצחק כץ:
או לומר משהו  שהדברים שהוא אמר הם נכונים רק ליום אמרתי, לא כדי לפאר

וב, מזדמן לי מאוד לעבור את כל יוצא מהכלל על העבודה שלי. כשאני הולך ברח
רח' הרצל ולא לומר לאף אחד שלום, אני כבר לא מכיר את האנשים. פעם זה לא 

מכירים אותי, אבל יש לי הנאה אחרת, ועל זה כמה מילים. המקומות היה ככה. 
  אני עובר את העיר ורואה 'בזה יש לי חלק, בזה יש לי חלק, וזו הנאה'. ושוב אני

זה מעט מאוד לעומת מה שנעשה עכשיו ע"י ראשי העיר  ,חלילהלא מתפאר חס ו
לשעבר, וראש העיר הנוכחי. אבל אני אומר את ההנאה שזה גורם לי שאני עובר 

. אפילו דבר פשוט כמו הכביש העוקף, זה ברחוב ורואה דברים שיש לי חלק בזה
ולמה  לא יותר מכביש, כן? אבל אתם אינכם יודעים כמה ויכוחים זה היה מלווה

 עשו אותו. 

מפני שלא רחוק מהזמן היתה רחובות מופצצת בזמן המלחמה. ולו חס וחלילה 
אנשים  2-היתה נופלת פצצה, אנחנו מצטערים על מה שהפצצה גרמה, נדמה לי ש

חס וחלילה היתה נופלת והורסת את המעבר על פסי הרכבת, אז נהרגו. אבל לו 
כן, הכוונה של הכביש הזה זה קודם רחובות מנותקת בכלל, אין לה יציאה. אם 

כל כניסה שנייה לעיר. משום מה זה נקרא הכביש העוקף? הוא לא עוקף שום 
 דבר, הוא נכנס למרכז העיר והוא משמש כניסה נוספת. 
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בימי שירותי שלא נעשו. למשל, לא פתרנו את הבעיה ועוד דבר, היו גם דברים 
לפתור את הבעיה הזאת מבלי של המעבר על הרכבת, אבל אתה לא יכול לגשת 

מפני שאז אנחנו בעצמנו היינו סוגרים את העיר. אם כן,  לדאוג לכניסה שנייה,
זה דבר שאני עובר ורואה את הכביש העוקף, זה עושה לי נעים. זה השלום הטוב 

 שהעיר אומרת לי. 

או למשל, בזמן שירותי צורפה זרנוגה לרחובות, היא קרית משה. יש לי חלק בזה, 
 , יש לנו תחנה מרכזית. יכול להיות ויכוח, לא כל מה שאני אומר אנשים קיבלוש

עיה דון את זה גם לא כל כך לטובה. אבל עובדה שאז רצינו לפתור את הבאפשר ל
הרבה לרגל צירוף השטחים הזאת, וגם בזה יש לי חלק רב. עכשיו המצב הוטב ב

בזמן שאני מדבר עליו,  החקלאיים. יש גם אחוז מסוים שנשאר... המדינה. אבל
לא היה לעירייה שום מגרש, שום דבר. לא היה לה גם אפילו בניין ציבורי אחד, 

ת קרקע. כשהעירייה בית העם לא שייך לעירייה. ועל כן ראיתי לי למטרה לקנו
לוקח הלוואות מאנשים פרטיים היתה במצב קשה, על זה אין מה לדבר. הייתי 

 צב כזה.גם מלשלם משכורות בזמן. היה 

אבל יחד עם זאת, אני שכחתי כשאמרתי את זה, מישהו אמר לי, הזכיר לי שאני 
יש מישורים: חיי שעה וחיי עולם.  2-התבטאתי פעם, שהעירייה צריכה לעבוד ב

דברים שעושים, עם כל חוסר היכולת אתה עושה דברים שהעתיד יהיה זקוק 
ל לא כולם התלהבו מזה, להם, וחלק מזה זה קניית שטחים. העירייה קנתה, אב

ליו ייבנו הרבה עואני קיוויתי שדונם, שזה המפגש של רח' רוז'נסקי וביל"ו.  30
בניינים ציבוריים ואמנם זה היה ככה. אבל לא כולם לפי התכנית. אבל מכיוון 
שהיו איומים שהם יעזבו את העיר, הממשלה חיפשה מקום לבנות את המוסדות 

ונם האלו, על זה בנוי בית המשפט, בנייני ד 30-שלה, והייתי נאלץ, חלק מה
עלה הממשלה, וזה הודות לקנייה הזאת שאני הכרחתי את העירייה לקנות. זה 

זה היה. לירות, סליחה. וזה  ₪ 60,000דונם,  30דונם,  ₪ 2,000הרבה כסף, זה 
לקח שנה. לא קניתי עד שכל המועצה הסכימה. היתה לי אמביציה, הוצאה כל כך 

בשעתו, שכל המועצה כולל האופוזיציה, כולם הסכימו שזו קנייה טובה גדולה 
וצריך לקנות אותה. ועל כן, אין לי כל זכות בזה שהממשלה בנתה שם את מה 
שבנתה, אבל זה אפשר לבנות. קם שם המרפאה המרכזית רמז, לא היה מקום 

 אחר לבנות וכן הלאה. 

.. וז ה אפשר אחר כך להמשיך את קטע  נוסף, זה היה גם מה שקניתי בגבעת.
, אחרת אי אפשר היה לקנות את זה, ועוד הכביש העירה דרך רח' טשרניחובסקי

כמה דברים כאלה. אני נהנה, ואני לא מתבייש בזה, כשאני בא ליד לבנים, עם כל 
המצב הקשה שלנו, אנחנו בנינו אז את יד לבנים ובנינו גם את בית התרבות ליד 

ייה, אני התפטרתי לפני שהספקתי לגמור, אבל את השלד זה. אני עזבתי את העיר
בנינו. ברור שברוכים אלה שגמרו. ומכיוון שהפסוק התלמודי אומר 'אין המלאכה 
, מגיע להם תודה, אבל לולא היה השלד, לא  נקראת אלא על שם גומרה, אם כן

 היה גם הבניין. 

הלאה. במידה שיש  וזה אני אומר חוץ ממה שכל עיר בונה בתי ספר, כבישים וכן
ועל כן אני מזכיר את כל לו כסף ובמידת הצרכים וכן הלאה. על זה אין מה לדבר. 

זה שוב. אמרתי קודם, לא להתפאר חס וחלילה, אלא שיידעו מתי נבנה א' או ב' 
נבנה משהו וכל ראש עיר בונה, ולא או ג'. כמו שכבר העירו כאן, שבכל קדנציה 

כרתי כמה דברים שנוצרו בזמן הזה שאנחנו מדברים הכל קם ביום אחד. אז... הז
עליו. ואני לא אסיים את הדברים לפני שאציין גם את היחסים הטובים שהיו בין 

 סיעות המועצה וביני ובין המועצה ובין כל חוגי התושבים. 
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 9או  8והיה מספיק  15ותרשו לי לספר מקרה אחד שאז היינו חברי מועצה רק 
ה היה לנו. לנו אני אומר, אני הייתי נציג מפא"י ההיסטורית, חברים ליצור רוב וז

המועצה בחרה את ראש העיר, כפי שדיברנו. אם כן, באחת שזה גוף אחר לגמרי. 
קול אחד יותר מאשר היה צפוי. ראו הקדנציות בוחרים בראש העיר, והנה יש 

סף והקול עוד פעם, אולי ספרו לא  נכון. מסתכלים, ונכון, יש באמת קול אחד נו
ן שהוא היה, אם מישהו מכיר אותו, רויאהנוסף היה של חבר אחד בשם יעקב ד

 4היה איש אצ"ל או איש לח"י, הוא היה גם בין המגורשים לאריתריאה. ותוך 
יר משהו. אבל הוא נבחר השנים הקודמות, הוא לא היה אז בעירייה. הספקתי להכ

ה טועה, עכשיו בוחרים בראש לו 'דרויאן, אולי את אז מישהו אמרלדבר הזה. 
העיר, איך אתה מצביע'. הוא אומר 'אני לא טועה, אני מצביע. אני רק אבקש 

בשביל... מפא"י, אבל אני אף לרשום בפרוטוקול שאני לא מצביע בשום אופן 
 פעם לא ארים יד נגד יצחק כץ'. סימן שהיו יחסים טובים. 

שנעשתה עכשיו, זה גם כן סימן אני רוצה לומר שגם מסיבה זו וחמה זו אם כן, 
שהיחסים עם הציבור ועם המועצה היו טובים, ועל זה אני מוסיף ומודה לראש 

אשר טיפלו בדבר הזה, ולא נשאר לי אלא לומר תודה רבה. העיר ולכל החברים 
נפגש תמיד בשמחות, ואני תמיד שמח, למרות שזה כבר אולם אחר, בית אחר, 

אר בכל זאת קרוב לי, זה נשאר בדם. אגב, נדמה אבל כל מה שקשור לעירייה נש
ת זה כהתפארות, רק כציון עובדה, נדמה לי שאני ראש לי, ושוב, אל תראו א

. ויכול היה להיות מקרה שמישהו שנה 12-העיר הכי ותיק. אני שירתי למעלה מ
 יעבור עליי, החיים רצו אחרת. רבותיי, אני מודה לכם מאוד, וברוכים תהיו. 

. מדוע לא 99ליצחק כץ מזל טוב,  –עוגה תודה, יצחק.   לול:רחמים מ
אבל חנניה . 2-ספרות, יש מקום רק ל 3, כי אין פה מקום לכתוב 100עשינו בגיל 

. זהו הגיל בו נמול 99נתן סיבה טובה מאוד. יש תזכורת בפרשת לך לך לגיל 
 אברהם אבינו, ואז הפכנו לעם שנכנס בבריתו של אברהם אבינו. 

, יום ההולדת לפי הלוח ו לי לגלות לכםאגב, תרש   כץ: יצחק
 לך לך. ל העברי זה י' חשוון, ואני תמיד קורא את ההפטרה ש

על פי הלוח העברי י' בחשוון זה יום הולדתו של יצחק   רחמים מלול:
והוא מקפיד לעלות להפטרת השבוע של פרשת לך לך, והוא יעשה את זה גם 

 . 4, בן 3תחתוך את העוגה, תרגיש בן . השבת בוודאי. יצחק, בבקשה

 אתם תרשו לי להעביר את התפקיד הזה.    יצחק כץ:

 לניצה, טוב.   רחמים מלול:

 לא, למי שחותך את כל העוגות בבית.    יצחק כץ:

ניצה, קחי בחשבון שבתקופתו של בעלך, כמה חברי   רחמים מלול:
לפחות. תודה רבה  21ו יש . שהיא תיקח בחשבון שעכשי15מועצה היו בתקופתך? 

לכל הנכבדים, לראשי העיר, לכל הקהל. אנחנו נעשה הפסקה קצרה ונמשיך 
 בישיבת המועצה. 

 

 *** הפסקה ***

חברים, אני ממשיך את ישיבת המועצה, לא בדיוק על   רחמים מלול:
 פי סדר היום לפי בקשה של חברים. 
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 .5.9.10ום מי 27אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  : 1סעיף 

 

, אני מבין 27אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'   רחמים מלול:
שמאושר פה אחד. חנניה יש לו איזושהי הצעת ייעול, הוא יגיש אותה למנכ"ל 

 ויסכמו ביניהם, אני אביא את זה לישיבת המועצה הבאה. 

 

 27פה אחד את פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  מאשרים :10-28-331מס'  חלטהה
 .5.9.10יום מ

 

ונושא שהוא לא נמצא על סדר היום, זה מכתבו של   רחמים מלול:
 2/3חבר מועצת העיר שוקי קרומר אליי בעניין אישי שלו, שטעון אישור של 

מחברי מועצת העיר. תיכף הוא יציג את הנושא. אבל לפני כן, אני מקדם בברכה 
ם מעמד האישה            את הגב' אביבה חלבי, שהתמנתה ליועצת ראש העיר לקידו

ואני מאחל לך בהזדמנות הזו הצלחה משרה וזה תפקיד סטטוטורי חדש.  0.75%-ב
בעבודתך. קיבלת תפקיד מאוד חשוב לקידום מעמד האישה, ואני מקווה 
שתשדרגי אותו בהתאם ליכולות המוכחות שלך בעבודתך בעבר. והיא תשתתף 

שאים שטעונים הסברים שלה יעלו. בכל מקרה שנו באופן קבוע בישיבות המועצה
משרה בחלק מהתפקידים הקודמים שלה. אז הרבה  0.25%-היא ממשיכה ב
 הצלחה, אביבה. 

 

התמודדות על ל אישור עקרוני לבקשת חבר המועצה שוקי קרומר, : 9סעיף 
 18משרת מנכ"ל החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בטרם יחלפו 

ת במועצת העיר, בכפוף לאישור שר חודשים ממועד התפטרותו מחברו
 ( לפקודת העיריות.3ב)122הפנים, לפי סעיף 

 

ן   רחמים מלול: ועכשיו לנושא שלא על סדר היום. אני מבין שאי
התנגדות לחברי מועצת העיר שהנושא הזה יעלה מחוץ לסדר היום, אני מבין 

 שיש הסכמה של כולם. בבקשה, שוקי. 

רבה לך, אדוני ראש העיר. אני הגשתי  ערב טוב ותודה    :שוקי קרומר
לכם מכתב רק היום. יש מכרז, עומדים לקיים מכרז בשלב כזה או אחר למנכ"ל 

וספורט. אני קיבלתי החלטה מבחינתי שאני רוצה נוער של חברה לתרבות, נופש 
כדי לגשת למכרז הזה, בכלל שאני אוכל להיות מועמד, ישנם לגשת למכרז. 

מחברי מועצת העיר יאשרו את זה,  2/3-( ש1ם מרכזיים. תנאים שקשורים לתנאי
( ושחבר המועצה שמבקש את זה, קרי אני, 3( ששר הפנים גם יאשר את זה, 2

יודיע כאן, ואני מודיע עכשיו, שבמידה שאתם תאשרו את זה ושר הפנים יאשר 
את זה, אני מתפטר לאלתר מתפקידי כחבר מועצת העיר, ואז אני אוכל לגשת 

בעוד מועד. זה מה שאני מבקש מכם, רק לאשר את מועמדותי, שאני אוכל למכרז 
בכלל לגשת לשר עם הדבר הזה, כדי שאם השר יאשר, אני אוכל בבוא העת לגשת 

ם, יש כאן חוות דעת משפטית אחת, יש חוות דעת למכרז למנכ"ל. ברשותכ
בקש משפטית תומכת של מיכל, ברשותכם אני כמובן אצא מחדר הישיבה, אני מ

 את סליחתכם המלאה, תודה רבה. 
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 אתה חייב לצאת? אתה לא חייב.   רחמים מלול:

 לא.     :חנניה וינברגר

כדי לאשר את בקשתו של חבר המועצה קרומר, אנחנו   רחמים מלול:
 . 2/3צריכים רוב מוחלט, לא יחסי, של הנוכחים, של 

 מהנוכחים או מכלל חברי המועצה?     :חנניה וינברגר

איש  14, 21רוב של חברי מועצת העיר, כלומר מתוך   ים מלול:רחמ
 כן, חנניה, בבקשה.  מינימום. אם יש שאלות או הערות לחברים. בבקשה.

 כן, אני תומך בבקשה של חבר המועצה שוקי קרומר,    :חנניה וינברגר
, יריב פוליטי, בשום צורה מועצה ולא חס וחלילה מהטעם של להיפטר מחבר

 . להיפך. אני יכול לשבח את מערכת היחסים שהיו בינינו. ואופן לא

 חכה, הוא עוד לא התפטר.   רחמים מלול:

 נציה הקודמת. דסליחה, בק    :חנניה וינברגר

אני רוצה להבהיר לך, חנניה. מה שאני אישרתי לו, זה   רחמים מלול:
להגיש מועמדות. מן הסתם לתפקיד הזה, כשיתפרסם מכרז, ייגשו הרבה 

ועמדים, ואף אחד לא מבטיח פה שאתה כבר הולך להיפטר ממנו כחבר מועצת מ
 העיר. 

חס וחלילה. לכן, בקדנציה קודמת גם נאבקנו לכמה     :חנניה וינברגר
ערכים מוסריים ציבוריים, היינו שותפים לכמה מאבקים. מערכת יחסים מצוינת. 

שצריך להיות  על הזכות להיות מועמד. מהואם חבר מבקש, ברצון ובשמחה 
ברור, שאנחנו לא בוחרים אותו, אלא הדירקטוריון שם בוועדת מכרזים מסוימת, 

  -היא שתקבע מי מבין המועמדים

 נכון.   רחמים מלול:

 כולל הוא, מי מהם ייבחר למנכ"ל החברה.     :חנניה וינברגר

 תודה. גיורא.   רחמים מלול:

, אין שום בעיה. יש לי שאלה. אני גם תומך     :ארי-גיורא בן בשוקי
במידה והוא לא זוכה במכרז, הוא מתפטר ממועצת העיר לפני כן, הוא חוזר 

 להיות חבר מועצה? 

אני העליתי את השאלה הזאת בפני מיכל. וזה עדיין   רחמים מלול:
והוא לא זוכה, האם טעון בירור. את השאלה הזאת הצגתי אתמול למיכל. והיה 

 מועצת עיר.  הוא יוכל לחזור להיות חבר

 הוא לא חוזר, כי הוא לא התפטר.     :חנניה וינברגר

 אין... כזה בפקודת העיריות.   :מיכל דגןעו"ד 

הוא לא יכול ללכת למכרז כחבר מועצת עיר, אתה לא     :ארי-גיורא בן
 מבין? הוא חייב להתפטר. 

מה שאנחנו מצביעים כאן, זה על ביטול תקופת   רחמים מלול:
מחברי  2/3( אישור של 1תנאים מצטברים:  2ביטול תקופת הצינון טעון הצינון. ו

 שור שר הפנים. ( אי2מועצת העיר, 
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אבל אם כך, לפי מה שהעירו פה, הוא צריך לעבור את     :חנניה וינברגר
הוא לא צריך שעכשיו  הגשר ששמו כן התפטרות או לא התפטרות. ואני חושב

 ת תחווה דעתה. להתפטר, אלא אם כן היועצת המשפטי

 לא, החוק קובע הגשת המועמדות.      :זוהר בלום

 בעת הגשת המועמדות.   :מיכל דגןעו"ד 

 רגע ששר הפנים יאשר את זה. בוודאי. ולהתפטר ב    :שוקי קרומר

 כן, ברגע הגשת המועמדות.   רחמים מלול:

 טוב, אם הוא יתפטר, אז הבא אחריו.     :חנניה וינברגר

יש שאלות, חברים? אם אין שאלות, אז אנחנו נקיים   רחמים מלול:
הצבעה ודודי תבדוק כמה קולות יש. מי בעד בקשתו של חבר מועצת העיר שוקי 

 קרומר?

 , ראש העיר. 17פה אחד, ראש העיר.    דודי אשכנזי:

 בעד. ושוקי קרומר איננו משתתף כמובן בהצבעה.  17  רחמים מלול:

 . 16אז    דודי אשכנזי:

 , אוקיי, תיקון. 16  מים מלול:רח

 

בעד( לאשר באופן עקרוני, בכפוף  16מחליטים פה אחד ) :10-28-332מס'  חלטהה
לאישור שר הפנים, את התמודדותו של שוקי קרומר על תפקיד מנכ"ל החברה 
העירונית לתרבות ספורט ונופש, לאחר שיתפטר מחברותו במועצת העיר רחובות 

( 3ב)122ם ממועד התפטרותו, בהתאם להוראות סעיף חודשי 18אך בטרם יחלפו 
 לפקודת העיריות.

 

 שאילתות: : 2סעיף 

 

1.9פתיחת שנת הלימודים )ח"מ עוזי סלנט מיום  –שאילתא   .א .10 .) 

 

 :פתיחת שנת הלימודיםבנושא: ח"מ עוזי סלנט של  השאילתאלהלן 

י שכבות אבקש לקבל טבלת השוואה אשר תפרט את ממוצע הילדים בכיתה לפ
.'  גיל, ולפי סקטורים: מ"מ, ממ"ד, חרדי, חרדי שאינו רשמי וכו

 

 :פתיחת שנת הלימודיםבנושא:  עוזי סלנטשל ח"מ  תשובת רה"ע לשאילתאלהלן 

השאילתא היא איננה שאילתא, אלא בקשה לעיון במסמכים. החומר רובו ככולו 
 מצוי באגף החינוך אשר ישמח לספק לך אותו. 

 

1.9פתיחת שנת הלימודים )ח"מ עוזי סלנט מיום  –שאילתא   .ב .10 .) 
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 :פתיחת שנת הלימודיםבנושא: ח"מ עוזי סלנט של  השאילתאלהלן 

כפי שנמסר ע"י סגן ראש העיר, מחזיק תיק החינוך מר זוהר בלום, הותקנו 
 .₪ 700,000-מזגנים בבתי הספר בסכום למעלה מ

מזגנים שאינם פעילים. אבקש  הובא לידיעתי כי בבתי הספר הותקנו רק שלדי
לקבל דיווח מעודכן על מספר הכיתות ביום תחילת הלימודים הפועלות ללא 

 מיזוג אוויר בחלוקה לפי בתי הספר. 

 

 :פתיחת שנת הלימודיםבנושא:  עוזי סלנטשל ח"מ  תשובת רה"ע לשאילתאלהלן 

וך בעיר עיריית רחובות השקיעה מיליוני שקלים בשיפוצי הקיץ שלמוסדות החינ
. המידע אשר הינך מצויד בו איננו ₪ 700,000לרבות התקנת מזגנים בסכום של 

נכון. אכן הספק התעכב באספקה בעקבות עומס יתר. בימים אלו מסתיימת 
 התקנת כל המזגנים בכל כיתות הלימוד לרווחת כלל התלמידים. 

 

שאילתות של ח"מ עוזי סלנט  2נמשיך בסדר היום,   רחמים מלול:
 ננו נמצא, הוא קיבל תשובות, אז אנחנו לא נדון בהן. אי

 

שיועדה למטרות  ₪מיליון  15לאן נעלמו יתרות ההלוואה בסך  –שאילתא   ג.
 (. 6.10.10)ח"מ חנניה וינברגר מיום  בניית מבנה של אגף החינוך

 

לאן נעלמו יתרות ההלוואה בסך בנושא: ח"מ חנניה וינברגר של  השאילתאלהלן 
 :קרן החניותשיועדה למטרות בניית מבנה של אגף החינוך  ₪ן מיליו 15

בנושא הפסקת בניית מבנה לאגף החינוך  9.7.10רצ"ב שאילתא שלי מיום 
בהמשך לתשובתך שאלתי כיצד הערכה כספית . 12.7.10ותשובתך בנדון מיום 

מסוימת בדבר עלות בניית מבנה לחינוך הכפילה את עצמה? והאומנם החפירות 
-ליד בניין העירייה עבור מבנה החינוך המתוכנן עלותם הסתכמה בא כוחשנעשו 

 . ₪מיליון  4.5

זאת ועוד אומתו וחוזקו באופן תמוה ע"י מי שהיה עד לפני מספר חודשים יו"ר 
ועדת הכספים ומחזיק תיק הכספים, מר מ.קליין, באומרו 'אני בהלם מהנתונים 

בדיקה יסודית באמת לראות  שמוצגים פה'. הנושא הזה אומר דרשני וצריך
אנשים שהעריכו איפה הם טעו. היתה תקופה בעירייה, שראשי אגפים ידעו שאם 
הם ייתנו מספרים מנופחים, העירייה ישר תאמר 'לא. אז היתה שיטה 'ראש קטן. 

ק בגודל כיכר. אחרי זה באים ואומרים צריך עושים כיכר בדיו –אומרים כיכר 
 לשפר ואז היו תוספות. 

ה, ראש העירייה ויו"ר ועדת כספים, מגיב ואומר 'אין לכם מושג עד כמה אתם את
צודקים בדברים שאמרתם בנושא זה של מגרש בית"ר והאמינו לי שמתוך אחריות 
ובדיקת הנתונים, אני הגעתי למסקנה שכל החישובים שנעשו היו מוטעים, ולכן 

פרויקט והם מסרו מחודשת ע"י חברת ה.ל.ר שמטפלת בביקשתי הערכת עלויות 
שלשלם כך, לפני  ₪מיליון  15לי נתונים מדהימים, שאומנם בהתחלה היתה של 
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מיליון, אל  15כאשר . ובהמשך ₪מיליון  15-הרבה שנים, נלקחה הלוואה של ה
תשחכ, הם לא קיימים, הם אז הלכו לא יודע לאן. אני בכל אופן לא חיפשתי 

 אותם. 

הן זה  –ת מבנה החינוך המקורי במלואו אבקש להעמיד לרשותי את תיק בניי
התכנוני והן זה הכספי, התב"ר וההלוואה. לא רק תיקי העירייה אלא גם את 

 התיקים הרלוונטיים של ה.ל.ר. 

 אבקש לקבל תשובות מפורטות, מלאות וממוסמכות:

 איזה מוסד עירוני החליט על לקיחת ההלוואה ובאיזו סמכות?

למטרה זו, ממי, באלו תנאים ולכמה  ₪ליון מי 15-מתי נלקחה הלוואה של ה
 שנים?

 כמה כסף כבר הוצא למטרה זו?

 כמה כסף הלך למטרות אחרות ואלו הן. 

 מי אישר חריגות אלו. 

 

 תשובה תינתן בישיבת המועצה הבאה.  –שאילתא ג'   רחמים מלול:

 

 :הצעות לסדר : 3סעיף 

 

ת רחוב בשכונת רחובות הנצחת זכר האלוף ישראל טל בקריא –הצעה לסדר   א.
13.9)ח"מ חנניה וינברגר מיום המדע על שמו  .10 .) 

 

הנצחת זכר האלוף ישראל טל בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 :בקריאת רחוב בשכונת רחובות המדע על שמו

הענקת אזרחות כבוד לפרופ עדה יונת  –הצעתי בהצעה לסדר היום  8.3.10ביום 
 התקיים דיון במועצת העירייה.  17.3.10ל ומר יצחק כץ. ביום אלף ישראל ט

בתגובתך ציינת מפורשות 'ההצעה שלך היא בהחלט ראויה. אתה מציע פה 
מאוד מכובדים. ואנחנו החלטנו -להעניק אזרחות כבוד לאנשים ואישים מאוד

להקים ועדה... שתקבע קריטריונים. כי האנשים שהצעת, בוודאי שהם מאוד 
וראוויים. למשל לגבי ישראל טל יש ויכוח. ראש העיר הקודם אמר לי  נכבדים

שהוענקה לו בעבר אזרחות כבוד. אני בודק את זה. בינתיים לא מצאתי לזה 
 .'  סימוכין

לשמע הערתך הגבתי מיידית ונחרצות שאין לטענת ראש העירייה הקודם יסוד 
עצה אחד, מגאוני כלשהו, לא היה ולא נברא, הוא קיבל יקיר העיר'. חבר מו

הציע 'ישנם אנשים מכובדים שלא תרמו לעיר כלום. זה -הקליינע מענטש הגיב
 שמישהו בנה את טנק המרכבה לא... צריכה לקום ועדה נפרדת לעניין הזה. 

הגבתי כי בעבר לא היו קריטריונים לא לפרס, לא לשמיר, לא לויצמן ולא 
פ יונת עדה לזכות בפרס נובל לאחרים. האישיות מדברת בעד עצמה. האם על פרו

נוסף? או האם על אלוף ישראל טל להמציא עוד טנק חדש? הצעתי כי אין צורך 
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בוועדה, ומכובד יהיה שנניח לקראת יום העצמאות, תוענק על ידך אזרחות כבוד 
 לשלושת האישים. 

החלטת המועצה נוסחה כלדקמן: מחליטם פה אחד כי נושא הענקת אזרחות כבוד 
ועדה נפרדת לצורך כך. לא נערכה הצבעה. בכל יישותי ומצפוני הנני יידון בו

מתקומם נגד ההחלטה, כמשתמע מדבריי הברורים והנחרצים בישיבות מועצת 
העירייה. אדוני ראש העירייה, אם ההצעה היא בהחלט ראויה, ואם האישים 

מאוד מכובדים וראויים, מדוע ההחלטה הינה כל כך בלתי -המוצעים הם מאוד
 מכובדת וכל כך בלתי ראויה?

למיטב ידיעתי, לא ניתן עד היום דיווח כלשהו לחברי המועצה על תוצאו בדיקתך 
בנושא, כלום הוענק בעבר לאלוף י. טל ז"ל תואר אזרח כבוד אם לאו? תלית 
תשובתך בדברי ראש העירייה הקודם. על כך הריני חוזר ומפרט באורח מפורט 

 ומהימן את שאירע בעבר. 

אישים  4-להעניק ל 1.02..241יון שהתקיים בוועדה השמות בהצעתי מיום בד
וביניהם אלוף ישאל טל את התואר יקיר העיר, הודיע ראש העירייה דאז, מר י. 
פורר, כי מר ישראל טל כבר קיבל בעבר את התואר הבכיר יותר 'אזרח כבוד'. על 

את התואר 'יקיר כן יהיה זה, כביכול, משום פחיתות כבוד להעניק לו עתה 
הסכמי לנימוקו של ראש העירייה, אך דרשתי  29.4.03רחובות'. במכתבי מיום 

 לבצע בדיקה עובדתית של הנושא. 

כי בדיקה שערכתי באורח אישי  7.5.03-בתגובה כתבתי לראש העירייה, י. פורר, ב
3.7התברר לי כי עד ליום  אישים קיבלו את התואר אזרח כבוד של  22 95.

האישיות האחרונה שקיבלה תואר אזרח כבוד היה ראש הממשלה מר  רחובות.
. שמו של האלוף ישראל טל איננו 3.7.95-איצחק רבין ז"ל, שתואר זה הוענק לו ב

-. בבדיקה אישית הנ"ל שערכתי, התברר לי גם כי עוד ב22-כלול ברשימה ה
ף ישראל החליטה מועצת העירייה להעניק את התואר יקיר רחובות לאלו 2.6.70;1

טל, ולשלושה אלופים נוספים והם: מוטה גור, שלמה להט ויעקב פרי )ולא 
 כהודעת מר פורר שהאלוף ישראל טל קיבל כאילו בעבר את התואר אזרח כבוד'. 

נעניתי על ידי מנכ"ל העירייה מר פרנקו גונן, כדלקמן: 'תישקל אפשרות  2.6.03-ב
ובות בפעם השנייה'. מכתב זה להעניק לאלוף במיל ישראל טל התואר יקיר רח

י. פורר, אם לדעת פורר הוענק בעבר התואר  נכתב בהשראת ראש העירייה, 
'אזרח כבוד', לאלוף ישראל טל, כלום אין במתן התואר 'יקיר העיר', 'בפעם 

אלוף  –השנייה' משום פחיתות כבוד? משמעות תשות המנכ"ל הינה חד משמעית 
אתייחס להצעה להעניק כבוד של העיר. לא  ישראל טל לא קיבל את התואר אזרח

 לאלוף י. טל פעם שנייה את התואר יקיר העיר.

הצעתי לראש העירייה, עו"ד י. פורר 'הריני מתכבד להציע בזאת כי  30.6.06-ב
מועצת עיריית רחובות תחליט על הענקת התואר 'אזרח כבוד' של עירנו למר 

וותיק תהיה תעודת כבוד לעיר אלוף ישראל טל. הענקת התואר לתושב עירנו ה
ולתושביה. יתר על כן, לא ידוע לי אם נעשה ניסיון אלמנטראי להקים ועדה 

 מיוחדת לנושא.

ידועה לך היטב עמדתי העקרונית והעקבית והיותי תמיד צמוד לחוק, לעקרונות 
 2ולקריטריונים שנקבעו על ידי גורמי המדינה ומועצת העיר וועדותיה. לדעתי 

 –דען והנשיא חיים ויצמן, והמצביא האלוף ישראל טל זכרם לברכה אישים, המ
 הם הינם כבודה של עירנו.
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להערכתי, הצעותיי נדחו בעבר ולאחרונה אך ורק בגין היות המציע איש 
אופוזיציה. ראש העירייה הקודם, י. פורר, הרחיק עדותו עד כדי 'המצאת נימוק' 

ואר של אזרח כבוד וזאת במטרה תמוה, שכביכול האלוף טל כבר קיבל בעבר ת
 להכשיל את הצעתי. 

 וכמאמר המשורר הלאומי ח. נ. ביאליק ז"ל )בשינוי מילה אחת(:

"ראיתיכם שוב בקוצר דעתכם ולבבי סף דמעה. איכה דלותם פתאום, איכה 
חדלתם ישע. איכה נעזבתם בדד, אובדי עצה ונתיבה. ללא מחונן ומשיב נפש 

 וללא מכונן צעד". 

הריני מציע הצעה לסדר היום כדלקמן: מועצת עיריית רחובות מחליטה על כן 
בזאת על הנצחת זכר אלוף ישראל טל ז"ל בקריאת אחד הרחובות של שכונת 

 רחובות המדע החדשה על שמו. בזאת תבחנו. 

 

הצעות, הצעות לסדר של  2היום, סעיף הבא לסדר   רחמים מלול:
האלוף ישראל טל, והשנייה מתן מחצית הנצחת זכר  –חנניה וינברגר. הראשונה 

'. אני יכול לענות לפני שאתה מעלה את  הסכום הכספי של דמי התמיכות וכו
 ההצעות? 

 בבקשה.     :חנניה וינברגר

 לא, אלא אם אתה רוצה להוסיף כמה מילות רקע.   רחמים מלול:

על השאילתא של קרית משה, אתה מעביר לפעם     :חנניה וינברגר
 הבאה? 

 כן, כי הגשת את זה אחרי. ביום שלישי נדמה לי.   חמים מלול:ר

 בסדר. לא משנה, נו.     :חנניה וינברגר

אתה רוצה להסביר או הצעה לסדר, הנצחת האלוף טל.   רחמים מלול:
 שכבר אני אענה? איך שאתה רוצה. 

 האלוף טל, מבחינת לוח זמנים=     :חנניה וינברגר

לגבי ל לדבר על ההצעה לסדר. לא, אתה יכו  רחמים מלול:
 השאילתות, זה מובן? 

 מובן.     :חנניה וינברגר

עכשיו אנחנו עוברים להצעות לסדר. הצעה לסדר   רחמים מלול:
ראשונה שלך, אתה מציע לקרוא רח' בשכונת רחובות המדע לזכרו של האלוף טל. 

 אתה רוצה להעלות, לנמק וכו'? 

 נימקתי.     :חנניה וינברגר

 כי יש לי תשובה.   ם מלול:רחמי

לצערי, כאשר הצעתי להעניק אזרחות כבוד לפרופ'     :חנניה וינברגר
יונת עדה ולאלוף ישראל טל, אמרו שהכלה יפה מידי. הרעיון מצוין והמועמדים 

תמה צריכים לקבוע קריטריונים. אני  –עוד יותר טובים. והנימוק היה אחר כך 
ריכה להביא צ יאהאם ה ? אדם שקיבל פרס נובלאיזה קריטריונים אפשר לקבוע ל

האם אלוף טל ז"ל היה צריך להמציא עוד טנק מעופף? אנחנו  עוד פרס נובל שני?
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ראינו אותו בטקס של חנוכת האנדרטה. האדם היה שבר כלי. אם רצינו באמת 
ובתמים להעניק לו או לעשות מהלך כלשהו בקשר לאזרחות כבוד, הרי הדבר הכי 

לבחור אותה ועדה כדי שתקבע קריטריונים. הדבר הזה הרי לא נעשה. פשוט היה 
אתה שמעת הן בהלוויה והן בגילוי המצבה שבחים מכאן ועד לא יודע לאן 
בזכותו של האלוף טל. לכן, אני מציע לקרוא רחוב על שמו. אם ההצעה מבחינת 

ב שזכרו העירייה, לאו דווקא בקרית המדע, יכול להיות לא בקרית המדע. לי חשו
עם סגן שר  שר מר טל ז"ל, גילוי המצבהערב של אלוף טל יונצח. שוחחתי ב

הביטחון מתן וילנאי, שהוא תומך בזה. אתה קיבלת מעמותת יד לשריון מכתב 
שהעמותה תומכת ומבקשת. הבוקר שוחחתי עם הסופר עמוס עוז, הוא נוסע 

אדם הזה לביטחון לחו"ל לכן הוא לא כתב מכתב. ולכן אני חושב תרומתו של ה
שום סיבה ל... בהליכים המקובלים, העם והמדינה, הם ראויים ללא כל ספק ואין 

ובפרט כאשר היתה תמימות דעים כוללת, כללית, מקיר אל קיר בקשר לרעיון 
 ולאיש. תודה. 

 חנניה, הרי אתה איש נוהל.   רחמים מלול:

 כתבתי מפורשות.     :חנניה וינברגר

ן  ומי  רחמים מלול: יותר טוב ממך מכיר את הנהלים. הצעות מעי
. ב'  –אלה ראוי שתבואנה לוועדת שמות  אתה בעצמך היית שותף  –זה א'

אין מנציחים זכרו של איש רק לאחר שנתיים לקריטריון שנקבע בוועדת שמות, ש
אתה בעצמך ציינת שזה לא חייב להיות ברחובות המדע.  –מיום פטירתו. ג' 

( 1היבטים:  2-לוועדת שמות, יצטרכו חברי הוועדה לדון בכלומר, כשזה יבוא 
בהקמת כיכר המרכבה, שאולי היא האם מספיקה הנצחה לזכרו של האלוף טל 

( היבט 2, או להנציח בכל זאת עוד רח' על שמו. תיקרא בעתיד כיכר ישראל טל
נוסף הם צריכים לדון, האם זה ברחובות המדע או במקום אחר. לגבי רחובות 

, אתה היית שותף גם להחלטה שהשכונה הזאת תמותג כשכונה מדעית גם המדע
 בשמות הרחובות שיינתנו לה. 

 והיה תיקון שגם לא רק אנשי מדע מדויק.     :חנניה וינברגר

 לא, לא היה תיקון כזה.   רחמים מלול:

 היה תיקון.     :חנניה וינברגר

 לא.   רחמים מלול:

 ים ואנשי מדע אחרים. גם פילוסופ    :חנניה וינברגר

אנשי רוח, אנשי מדע, אוקיי. אז ועדת השמות צריכה   רחמים מלול:
לדון בזה. אני מציע דבר פשוט, תגיש את אותה הצעה לוועדת שמות, וההמלצות 

 של ועדת השמות תובאנה למועצת העיר. 

תראה, אני הולך חצי שנה אחורה, כאשר הצעתי את     :חנניה וינברגר
 ורית. נאמר קריטריונים, למה לא קמה ועדה של קריטריונים? ההצעה המק

בשביל מה צריך להקים ועדה של קריטריונים? למה?   רחמים מלול:
 ועדת שמות תקבע. 

לאזרחות כבוד. כאשר ראו את האדם גוסס מול     :חנניה וינברגר
 דקות?  2-ו. אי אפשר היה לעשות לו נחת רוח לנהעיניים של
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ני לא מבין אותך. הקמנו את כיכר המרכבה. אני א  רחמים מלול:
 ספגתי הרבה ביקורת על הכיכר הזאת. ומי הקים אותה? מי עמד נגד המתנגדים? 

 אני גם תמכתי.     :חנניה וינברגר

תודה רבה. אתה סונט בי על כך שלא קמה ועדת   רחמים מלול:
לה את זה קריטריונים? על כל נושא צריך להקים ועדה? יש ועדת שמות, תע

 לוועדת שמות. 

 מי בוחר? מי מביא את הדברים?     :חנניה וינברגר

תביא את זה  –אתה רוצה להעניק לו אזרחות כבוד?   רחמים מלול:
 בוועדת שמות. 

 ?  אזרחות כבוד לוועדת שמות    :חנניה וינברגר

אז אותה ועדה תקבע קריטריונים. למה לא? מה, נקים   רחמים מלול:
ועוד ועדה? לכל ועדה שאני מקים יש לי ויכוח איתך מי החברים עוד ועדה 

 איתה. 

אזרחות כבוד אני לא בטוח שפעם הוענקה ע"י ועדת     :חנניה וינברגר
 שמות. 

אפשר להחליט שוועדת שמות תקבע גם קריטריונים.   רחמים מלול:
 אבל מה הקשר לקריאת רחוב?

ם אזרחות כבוד ליונת עדה אפשר היה להחליט שנותני    :חנניה וינברגר
 ולטליק ע"י המועצה, בלי ועדה. 

אבל מה הקשר כעת להצעה שלך? אתה מתנגד להביא   רחמים מלול:
 שמות? הרי אתה לא מציע פה אזרחות כבוד?  את זה לוועדת 

אני אשאל אותך אם אתה מתנגד שהמועצה תחליט     :חנניה וינברגר
  שייקרא רח' על שמו ? 

 תראה, לתפוס פופליזם זה קל מאוד.   רחמים מלול:

..     :חנניה וינברגר  איזה פופוליזם? אני לא הייתי בשריון, לא חייב.

תקשיב טוב, הרי אתה יודע את הנוהל. אתה רוצה   רחמים מלול:
 לעקוף את ועדת שמות? תגיד לי. 

 כן.  –במקרה הזה     :חנניה וינברגר

ציע לא להוריד את ההצעה במקרה הזה כן? אז אני מ  רחמים מלול:
של חנניה מסדר היום, אלא להעביר אותה לוועדת שמות על פי הנוהל המקובל. 
ומה תעשה עם הקריטריון שאתה בעצמך קבעת? לבטל אותו? לגבי שנתיים מיום 
הפטירה, איך נתגבר על זה? אז זה קריטריון שאתה גם הצעת אותו. מה אני 

 ת אותו. בבקשה, תביא לי הצעה. אעשה עם זה? אז הוועדה צריכה לשנו

אז אם המועצה היתה מקבלת החלטה כפי ההצעה, אז     :חנניה וינברגר
 היא סוברנית. 

 כפי איזו הצעה?   רחמים מלול:

שלפני חודש  מכובד, נו. אנחנו מדברים על יהודילא     :???
 הלך לעולמו. 
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ר, אתה יודע שעשינו את הכל כדי להקים את הכיכ  רחמים מלול:
, ואני 30-וכיבדנו אותו גם בלוויה, גם בשבעה, למרות שהיתה רק משפחה שם ב

ביקרתי אצל המשפחה. לי לא צריך לתת מוסר בעניין כיבוד זכרו של ישראל טל, 
אבל בוא נלך על פי הנוהל הרגיל. כי אחרת, כל ישיבה יביא חבר מועצה אישיות 

צה לעקוף את ועדת שמות. מסוג אחר שגם צריכים להנציח משהו על שמה, ויר
לא חושב שאתה כאיש נוהל תקיף תרצה תמיד לעקוף. אני מוכן להביא את ואני 

זה לוועדת שמות, זה מה שאני מציע. לא מסיר את ההצעה מסדר היום, ההצעה 
היא בהחלט ראויה. אבל תצטרכו לשנות קריטריון, זה שיהיה ברור, ולהחליט אם 

 שקבענו, או שזה יהיה במקום אחר.  זה ברחובות המדע למרות המיתוג

 אני לא עומד על המקום הזה דווקא.     :חנניה וינברגר

בסדר, אז לי אין התנגדות לדון בזה בוועדת שמות,   רחמים מלול:
יכול להיות שאני אתמוך בזה, יכול להיות, נראה מה עמדת החברים. אני חושב 

ם אתה נציג שם, ונציגים של שזה לא הוגן כלפי הנציגים שלנו בוועדת שמות, ג
סיעות אחרות, שלא ישמעו את ההצעה הזאת. איך שאתה רוצה, נקיים הצבעה. 

 אם הוא רוצה הצבעה על ההצעה שלו, אני מוכן לקיים הצבעה. 

 אתה רוצה, תציע אתה להוריד מסדר היום.     :חנניה וינברגר

א את אני מציע לחברים להצביע על ההצעה שלי להבי  רחמים מלול:
אם אתה רוצה שנצביע על עצם ההצעה, להסיר זה על פי הנוהל לוועדת שמות. 

אותה מסדר היום או לא, נקיים גם על זה הצבעה. מה שתחליט, מקובל עליי. 
 אתה רוצה שנצביע קודם על ההצעה שלך או על ההצעה שלי? 

אני חושב כל דבר אחר פרט להצעה הזאת לא מכובד     :חנניה וינברגר
 שיות הזאת. לאי

אתה מבין מה שאתה עושה כעת לחברי מועצה?   רחמים מלול:
כלומר, מי שמציע ויצביע עבור ההצעה להעביר את הנושא לסדר היום, הוא לא 

זכרו של ישראל טל. אסור לך לעשות את זה, חנניה. זו פגיעה בחברי מכבד את 
 מועצה. 

 ות. רחמים, אל תמשוך ואל תיתן פרשנ    :חנניה וינברגר

לא, לא, זה מה שאתה אומר. זה בדיוק מה שאתה   רחמים מלול:
 אומר. 

פרשנות מסוימת לכל מיני הצעות. אני מציע ללכת     :חנניה וינברגר
 במישור קצת יותר רציונלי. 

אני הצעתי מישור רציונלי. המישור הרציונאלי הוא   רחמים מלול:
 להביא את זה לוועדת שמות. 

 טוב, בסדר.     :חנניה וינברגר

 ואתה מציע, אני מוכן להצביע על הצעה מול הצעה.   רחמים מלול:

 הנה, הוא מצטרף.   גיורא בן ארי: 

אל תהיה פרשן שלי. אני לא סלנט. סלנט יושב שם. אז     :חנניה וינברגר
 אין לי מה להציע. מה שהצעתי. אנא, אנא. 

מי ת. מי בעד? אני מציע להעביר את זה לוועדת שמו  רחמים מלול:
 נגד? מי נמנע? עכשיו אתה מבקש שנצביע...? 
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 לא, לא, לא. אני חושב אתה מכיר אותי. עזוב, נו.     :חנניה וינברגר

באמת, נו. אתה רואה, אני הפכתי להיות זהיר מולך.   רחמים מלול:
 שלא תגיד למה לא הצבענו. 

, זה דבר אחר    :חנניה וינברגר . אני מכיר אם אתעקש על ההצעה שלי
 את הפורום הזה. 

 

חנניה וינברגר( להעביר  –נמנע  1מחליטים ברוב קולות ) :10-28-333מס'  חלטהה
לדיון בוועדת שמות את הצעתו לסדר של חנניה וינברגר בעניין הנצחת זכר 
האלוף ישראל טל ז"ל בקריאת רחוב בשכונת רחובות המדע או מקום אחר על 

 שמו.

 

מחצית הסכום הכספי של דמי התמיכות שניתנו אשתקד  מתן –הצעה לסדר   ב.
 (. 6.10.10לעמותות )ח"מ חנניה וינברגר מיום 

 

מתן מחצית הסכום הכספי של בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 :דמי התמיכות שניתנו אשתקד לעמותות

רון הועלתה על ידך ברגע האח 9.10..5-בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה ב
הצעה מחוץ לסדר היום, לתת למכבי שעריים )ליתר דיוק ל'בני מכבי שערים', 
אגב הבנים ממשיכים להתנהל כמו אבותיהם, והלוואי שלא יצטרכו בעתיד לשנות 
את שמם ל'נכדי מכבי שעריים'( סכום כסף מסוים מכספי תקציה תמיכות 

 ומענקים לפי בקשתם.

גישו בקשה כזו גם אשתקד, שאושרה אגב, בני מכבי שעריים הם היחידים שה
מחוץ לסדר היום של מועצת העירייה ושל הוועדות )נבחרים ופקידים( שסמכותם 
היא בתחום זה. הנימוק היה שמצבם קשה. אם זה הנימוק, מדוע הבקשה לא 
נדונה תחילה בוועדות הנ"ל? ולחילופין, מדוע הבקשה לא נכללה בסדר היום 

 רייה?הכתוב והרגיל של מועצת העי

הערתי לא פעם, בכל דיוני הוועדות ומועצת העירייה על התנהלות תמוהה ביותר 
של העירייה בתחום המענקים. בעיתונות ראיתי מודעה של רשויות מקומיות 

העמותות במועדים מוקדמים בהרבה מאלו אחריות המפרסמות מודעות עבור 
לא אושר, אי אפשר שאנחנו מפרסמים. הנימוק שניתן לי היה שכל עוד שהתקציב 

 לפרסם מודעות לעמותות כי ייתכן והתקציב לא יאושר.

נימוק מלומד ומשכנע כזה טרם שמעתי. האומנם הרשויות האחרות הן עברייניות 
ומפרות חוק ורק אנו הננו שומרי החוק הדגולים? ומה ההבדל בין תקציב 

ה? האם התמיכות של העמותות לבין כל תקציב של כל אגף או מחלקה בעיריי
 הפעילות השוטפת של העירייה מופסקת כליל והעירייה מושבתת?

הקדנציות(, כמי שהגיש התירה לבג"ץ  3-מכובדיי, כחבר ותיק בוועדה )ב
להשוואת מעמדם וזכויותיהם של כל סוגי העמותות, וכמי שערך מחקר משווה 

יועץ רשויות שונות, עוד בטרם שה 7-של הנהלים והקריטריונים שהיו נהוגים ב
המשפטי לממשלה פרסם את הנחיותיו, הרי שפעילות מחלקת תמיכות ומענקים 

 מוכרת לי לפניי ולפנים. 
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נה. האומנם אי אפשר לייעל, עמותות בממוצע בכל ש 130-המחלקה מטפלת ב
להקדים ולקצר מאוד את הטיפול האדמיניסטרטיבי בבקשות של העמותו? גם אם 
המחלקה תטפל רק בבקשה אחת ליום, הרי שאפשר יהיה להעניק לעמותות את 
כספי התמיכות המגיעים להם בדין ל בחודש האחרון אוף אף גם בימים 

רמת העבודה, הרי שחייבים להוסיף האחרונים בשנה )כפי שזה קרה(. אם זאת נו
 מיד עשרות עובדים לאגף המיסים המטפל באלפי בקשות וערעורים.

ששלחה המחלקה לעמותות, נדרשו העמותות להמציא  9.8.10-במכתב מה
למחלקה מסמכים ואישורים שונים, ביניהם אישור היעדר חובות מאגף המיסים. 

המחלקה פנתה לאגף המיסים אני זוכר שבעבר היו חובות בגין צריכת מים ו
וקבלה מידע מוסמך. האמנם אי אפשר לעשות זאת גם כאשר מדובר במידע 
פנימי? האם חייבים לטרטר הפעילים המתנדבים לעירייה עם כל הסרבול, 
הטורח, עגמת הנפש ובזבוז הזמן המיותר לחלוטין שדרישה זו גורמת לעמותות? 

ת ומענקים למחשב של אגף האם אי אפשר לחבר את מחשב המחלקה לתמיכו
המיסים? אגב, מי החליט על שינוי המדיניות בסעיף זה, קרי לדרוש מהעמותות 

 את האישור, שבלחיצת כפתור המסמך המעודכן ביותר יהיה בידי המחלקה.

הריני מציע כהחלטה למועצת העירייה כדלקמן: כל העמותות בשלושת הסוגים: 
ה מהעירייה בסכום מסוים, יקבלו עוד דת, ספורט וכללי, שקיבלו אשתקד תמיכ

החודש את מחצית הסכום שקיבלו אשתקד. לגבי עמותות שבשנה שעברה לא 
קיבלו תמיכה מהעירייה, והשנה הם גן הגישו בקשה, יש לבדוק לאלתר כלום הם 
עונים לקריטריונים ולנוהל. יש לשבץ אותם בהתאם לקטגוריות המקובלות ויש 

"ל של דמי המענק. להורות על כינוס בהקדם של לתת גם להם את המחצית הנ
ועדת תמיכות ומענקים המורכבת מחברי המועצה. הריני מציע שאתה או המנכ"ל 
תזמנו אליכם את כל גורמי העירייה המתאימים )אני מוכן להטות שכם( על מנת 

 לקבוע נוהל ודפוסי עבודה יעילים ומתקדמים למחלקה זו. 

דר השנייה שלך, מתן מחצית הסכום טוב ההצעה לס  רחמים מלול:
 הכספי של דמי התמיכות שניתנו אשתקד לעמותות. בבקשה. 

בעיריית טוב, אני בינתיים יכול להביא מידע נוסף.     :חנניה וינברגר
נתנו חלק עד כמחצית מהסכומים שוועדת המענקים אישרה בינואר ירושלים 

מרץ השנה כבר גמרו את לעמותות אשתקד, נתנו אותם בחודש ינואר. ובחודש 
. הנימוק שניתן לי היה, 2010התשלום המלא של כל המענקים שניתנים בשנת 

שמכיוון שעדיין בדצמבר לא אושר התקציב, לכן אי אפשר בכלל להתחיל את 
המהלך. רבותיי, מה פירוש אי אפשר להתחיל את המהלך? האם אנחנו לא 

משתתקת  קות העירוניותלמשלמים משכורת לעובדים? האם הפעילות של המח
מכיוון שנניח שהתקציב לא אושר, אפילו בפברואר שמותר עד סוף מרץ. אנחנו 
מכירים את העמותות. ראשית כל, הצעתי שם שלא צריך להריץ את אנשי 

אם יש חובות ולוודא במחשב העמותות להביא אישור. כאשר אפשר פה לתקתק 
האנשים שהם כולם מתנדבים, כל או אין חובות, על ידנו. בשביל מה לטרטר את 

אחד בתחום שלו? מכיוון שאישרנו פעם שנייה למכבי, בני מכבי, שמכבי נסגרה 
. מקווה שלא נצטרך לנכדים של "בני מכבי"בגלל התנהלות, אז קוראים לזה 

שאשתקד נתנו לעמותות, לתת לאותן מכבי. לכן אני מציע לתת מחצית הסכום 
הורות על כינוס הוועדה, על מנת שתדון בזה, עמותות מחצית הסכום שניתן, ל

ולמהר את התהליך. אם רוצים, אז להיפך, כל הפעילות של ועדת התמיכות 
והמענקים ניתנת לפסילה. מדוע? כי לפי החוק חייבים להגיש את הבקשות עד 

כביכול  סוף דצמבר שנה שעברה. לא היום, לא עם הארכות. אז אנחנו פועלים
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י מציע בכלל לשנות את הנוהל, להתאים את עצמנו למה ללא בסיס חוקי. אנ
שכתוב בחוק, שכל העמותות תגשנה את הבקשות. אם התקציב לא מאושר, אז 

ולא אפשר להוסיף למטה הערה 'הכל מותנה באישור התקציב', ושלום על ישראל. 
 .עמותות 120-את כל הלקפח מכבי ו פעם שנייה את בנילטובה להפלות 

ני לא מבין, חנניה, מה קרה לך בזמן האחרון. באמת, א  רחמים מלול:
הצעות, ששתיהן בניגוד לנהלים ובניגוד לחוק. איך  2נו. באמת. אתה היום הצעת 

אני יכול, חנניה, באמת בידידות רבה אני מדבר איתך, לתת מחצית מסכום מענק 
 לעמותה שלא הגישה בקשה למקדמה? 

 שלא הגישה?     :חנניה וינברגר

שלא הגישה בקשה למקדמה. מכבי שעריים הגישה   מלול: רחמים
 בקשה. 

 אנחנו מציעים את זה.     :חנניה וינברגר

 מה זה 'אנחנו מציעים'? מי מציע?   רחמים מלול:

 אני מציע, חבר מועצה מציע.     :חנניה וינברגר

יש נוהל, יש נוהל. אם אני אעשה ככה, אתה מיד   רחמים מלול:
 ינה. תכתוב למבקר המד

  -איפה    :חנניה וינברגר

 בבקשה, תקרא את הנוהל.   רחמים מלול:

איפה הנוהל כאשר כל העמותות חייבות להגיש עד     :חנניה וינברגר
 דצמבר?

אני לא מבין אותך, לא מבין אותך. אני יכול לתת   רחמים מלול:
. אני מקדמה בלי בקשה? זה פלילי, זה פלילי. אתה מציע לי דבר פלילי לעשות

 מתפלא עליך. 

 איך בירושלים?     :חנניה וינברגר

עזוב אותי מירושלים, תקרא את הנוהל, תקרא את   רחמים מלול:
 הנוהל, אני לא מבין אותך. 

 מה זה, ירושלים זה סתם?     :חנניה וינברגר

 מה קרה לך?   רחמים מלול:

 מה קרה לי?     :חנניה וינברגר

שאני אעבור על החוק? מה אתה רוצה,  מה אתה רוצה,  רחמים מלול:
 שאני אעבור על החוק? אתה מעלה הצעה שהיא בניגוד לחוק. 

 כבי נתת בניגוד לחוק. אתה יודע, למ    :חנניה וינברגר

 כי הגישו בקשה.   רחמים מלול:

 לא. כי הם הגישו בקשה אחרי דצמבר. אחרי דצמבר.     :חנניה וינברגר

י הטוב, אני יכול להאריך מועד, אני יכול אדוני, ידיד  רחמים מלול:
הצעות בניגוד לנוהל ובניגוד  2להאריך מועד. חנניה, מה שאתה מגיש היום, זה 

 לחוק. 
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 בסדר.     :חנניה וינברגר

 ואני אומר את זה לפרוטוקול.   רחמים מלול:

 זו פרשנות מסולפת.     :חנניה וינברגר

 פרשנות מסולפת?   רחמים מלול:

 כן, כן.     :ינברגרחנניה ו

תקרא את הנוהל של משרד הפנים, ותגיד לי האם היא   רחמים מלול:
 מסולפת ותתנצל לאחר מכן.

 קדימה.  –תפנה למשרד הפנים. כל מה שיענו לך     :חנניה וינברגר

יש פה יועצת משפטית, היא תספר לך מה כתוב. אני   רחמים מלול:
 מתפלא עליך, מה קרה לך? באמת, נו. 

 מה קרה לי? שיהיה עוד קצת סדר בעירייה.     :חנניה וינברגר

 זה סדר?   רחמים מלול:

 כן. מכן.     :חנניה וינברגר

 זה פלילי מה שאתה מציע.   רחמים מלול:

 זה פרוקטקציונזם למכבי.     :חנניה וינברגר

 היא הגישה בקשה.   רחמים מלול:

פסולות אם אתה רוצה הגישה בקשה. כל הבקשות     :חנניה וינברגר
 לדעת. 

  -נניח נעשתה טעות  רחמים מלול:

 אז אני מציע לא היום, כל השנים להקדים.     :חנניה וינברגר

  -מה אתה מציע? לתת מקדמה  רחמים מלול:

מה זה... את העמותות עד היום האחרון, בדצמבר     :חנניה וינברגר
 נותנים להם עבור כל השנה. 

ני אסביר. לפי הנוהל של חלוקת תמיכות ומענקים, א  :מיכל דגןעו"ד 
האפשרות לקבל מקדמה היא אינדיווידואלית. היא כפופה להגשת בקשה של הגוף 
שמבקש את המקדמה. הוא צריך לעמוד בתנאים מסוימים כדי לקבל את 
המקדמה. זאת אומרת, זו בדיקה לנסיבות המקרה, ואז הוועדה המקצועית 

וגורף למי שלא ביקש אפשר לאשר באופן גלובלי  מאשרת או לא מאשרת. אי
מקדמה. אני לא יודעת מה קרה בירושלים. אם היית אומר לי קודם, הייתי 
בודקת. יכול להיות ששם מראש הוגשו בקשות במועד, ומראש מועצת העיר אולי 

תשלומים. אבל   2-החליטה לחלק, מועצת העיר או הוועדה, לחלק את זה ל
מה היא אינדיווידואלית פר בקשה, והיא חייבת לעמוד האפשרות לקבל מקד

 בתנאים מסוימים. לא כל אחד יכול לקבל מקדמה. 

גם ראשון... מקדמות גל בסיס בקשות של האגודות   :דורון מילברג
בספורט. על פי בקשות של האגודות לקבל מקדמות, כי העונה מתחילה לפני 

לק את העוגה לפני שאתה יודע התקצוב השוטף, ובאופן מעשי אתה לא יכול לח
 מה היקפה. 
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 ו כדי לתת להם...? איך אני יודע כמה הם יקבל  רחמים מלול:

  -אתה לא יודע. כי אתה מסתמך רק על  :דורון מילברג

כיו"ר ועדת התמיכות אתה מכיר אותם בעל פה, אתה     :חנניה וינברגר
 מכיר יפה את כל הסכומים. 

 נחש באוויר? אז מה, אני א  רחמים מלול:

  -₪ 1,000לא, אם נתת אתמול בשנה שעברה     :חנניה וינברגר

חנניה, כנראה שאתה לא מוצא דברים אחרים לדפוק   רחמים מלול:
אותי בהם, אז אתה מציע לי לעבור על החוק כדי ששנה הבאה תכתוב נגדי 

 שאילתא או הצעה לסדר. 

לה שאמרת. זה לא ני מציע שתחזור מהדברים האא    :חנניה וינברגר
 מכובד לך. 

 אתה מציע לי לפעול בניגוד לחוק.   רחמים מלול:

 מציע?     :חנניה וינברגר

 כן. זו ההצעה לסדר שלך.   רחמים מלול:

 הלוואי שתשמרו על החוק.     :חנניה וינברגר

אדוני, זו הצעה בניגוד לחוק ואני מתפלא עליך, בדיוק   רחמים מלול:
לך. אדרבא, קח את זה לשבח את מה שאני אומר, לא לגנאי. כך. וזה לא מתאים 

 זה הכל. 

אני מבקש לדעת מהיועצת המשפטית עד מתי עמותה     :חנניה וינברגר
 צריכה להגיש בקשה. 

 העירייה קובעת את המועד.   :מיכל דגןעו"ד 

בקשה בניגוד לחוזר היועץ האם אפשר גם ביוני להגיש     :חנניה וינברגר
 ממשלה. המשפטי ל

 אני מתפלא עליך, אני אענה לך.   רחמים מלול:

 אתה מרשה לה לענות?     :חנניה וינברגר

לא, אני מרשה לעצמי לנהל את הישיבה כרצוני. אני   רחמים מלול:
 מתפלא עליך, אתה מציע פה הצעה לטובת העמותות, נכון? 

 בהחלט.     :חנניה וינברגר

מועד הגשה, לטובת העמותות או למה אנחנו מאריכים   רחמים מלול:
תחליט לאיזה צד אתה. הרי אתה בעצמך לרעתן? אז תחליט לאיזה צד אתה. 

תמכת בדחיית מועד ההגשה לטובת העמותות. נכון? אז ממה נפשך? תחליט 
 באיזה צד אתה. 

ד עמדתי בתוקף שיהיה סוף סוף זמן, קבוע אני תמי    :חנניה וינברגר
 וסודי.

תנו להאריך מועד להגשת בקשות, זה בוודאי לא זכו  רחמים מלול:
ום בהיות ההצעה אז תחליט. אני מציע להוריד את זה מסדר היבניגוד לחוק. 

 נגד.  1בלתי חוקית, בניגוד לנוהל של משרד הפנים. מי בעד? מי נגד? 
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חנניה וינברגר( להוריד  –נגד  1ברוב קולות )מחליטים  :10-28-334מס'  חלטהה
צעת חנניה וינברגר בעניין מתן מחצית הסכום הכספי של דמי מסדר היום ה

 התמיכות שניתנו אשתקד לעמותות.

 

בחירת ועדה לבחינה מחודשת ויסודית של אזורי המיסוי  –הצעה לסדר   ג.
 (. 6.10.10בעיר )ח"מ חנניה וינברגר מיום 

 

שת בחירת ועדה לבחינה מחודבנושא: חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 
 :ויסודית של אזורי המיסוי בעיר

הריני מציע כהצעה לסדר היום שעניינה הוא בחירת ועדה לבחינה מחודשת 
 ויסודית של אזורי המיסוי בעיר.

 אני הח"מ מציעה בזה להחלטה את ההצעה הבאה:

מועצת עיריית רחובות מחליטה על בחירת ועדה לבחינת כל אזורי המיסוי  .א
י משק וכלכלה תוך מגמה לגבש אזורי מיסוי בעיר. הוועדה תסתייע באנש

 המושתתים על עקרונות שוויוניים, הוגנים וצודקים.

 חודשים לאישור מועצת העירייה.  6הוועדה תגיש הצעותיה תוך  .ב

 

אני עובר להצעה הבאה, בחירת ועדה לבחינה מחודשת   רחמים מלול:
 ויסודית של אזורי המיסוי בעיר. בבקשה. 

מידי קדנציה, עולה הנושא הזה, הקדנציה הזאת זה לא     :חנניה וינברגר
אני לא יודע  אזורים לפי) 11זורים שונים. ישנם עלה. יש פערים עצומים בין א

. הארנונה למ"ר מגורים (11אזורי מגורים מהם  17להגדיר את המסמך הזה של 
ומירב . 2. כלומר, יותר מאשר פי 73.77, ואילו הרמה הכי גבוהה זה ₪ 35.19היא 

שמשלמים בערך  37,388מתוך  21,000האזורים שמשלמים הם בערך, כמה נגיד? 
למ"ר מגורים. אני חושב שחייב לבוא סדר בסכום הזה. יותר שוויון ויותר  ₪ 60

, לא חסרות וילות ששם משלמים מחיר מועט 35צדק. ובאזורים האלה של 
דירות שהן במצב כולל  -אילו במרכז העיר ובמקומות אחרים מבחינת הארנונה. ו

ע שם משלמים יקר. לכן אני מצי  -מסוימות פחות מאשר כל מיני וילות בשכונות 
שתתחיל לדון בזה בהשתתפות שתיבחר סוף כל סוף ועדה, ופעם היית יו"ר ועדה, 

אנשי משק וכלכלה ואישים אחרים, על מנת לקדם את ההליך, על מנת ליצור גם 
 המיסוי שמוטל על כל תושבי העיר. תודה.  יותר שוויון ויותר צדק בתחום

ם טוב, חנניה. אני פה מסכים איתך בהחלט שיש עיוותי  רחמים מלול:
בסיווגים של הארנונה. אבל אין טעם כעת להקים את הוועדה הזאת, משום 
שאנחנו אמורים לקראת סוף נובמבר להביא את צו הארנונה החדש, ואני כבר 

ות את שיעורי הארנונה, עוד לא החלטנו למי יכול לבשר לכם שבדעתנו להעל
בשנה שעברה לא העלינו את שיעורי  –ובכמה. וזאת משום מספר סיבות: א' 

הרבה רשויות, כפי שהתפרסם היום -הארנונה, והיינו כמעט בודדים בין הרבה
רשויות, כולל החזקות והעשירות ביותר, כמו רמת גן, גבעתיים, נס  60-בעיתון, ש

. ורחובות, שאתם יודעים 10%-ל 5%שהעלו בשנה שעברה ארנונה בין  ציונה וכו',
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את הירושה התקציבית שקיבלנו בתחילת הקדנציה, היא לא מהמשופרות. בכל 
זאת החלטנו אז לא להעלות ארנונה. אבל השנה, גם בגלל הקמת התאגיד וגם 

ורי כדי לא לקצץ בפעולות לטובת הציבור, אנחנו נהיה חייבים להעלות את שיע
 הארנונה באחוז מסוים שנשב ונדון בו. 

 אתה מתכוון מעבר להחלטת משרד הפנים?     :חנניה וינברגר

רשויות העלו בשנה  60ברור, ברור. מה שאמרתי   רחמים מלול:
שעברה, ואם הן תעלינה גם השנה, זה יהיה בריבית דה ריבית מה שקוראים לזה. 

רשויות העלו ואנחנו לא  60ם גם יחול על ההעלאה של שנה שעברה, כן? א
. ברור, אני מדבר 1.63לעדכון של את זה בשנה שעברה בנוסף העלינו, והם העלו 

אז אם אנחנו רוצים לשרת את התושבים שלנו, נהיה חייבים בנוסף לעדכון. 
להעלות. ועדה כזאת, אם תקום עכשיו, לא תהיינה לה השלכות על צו המיסים 

. ואני זוכר את לדון בשינוי הסיווג לפחות שנההקרוב, כי זו ועדה שצריכה 
הוועדה שהוקמה אז, נדמה לי אמיר ירון היה יו"ר, הוא היה אחד החברים, שדנה 
בנושא הזה שנה וחצי, ובסוף לא הגיע לסיכומים, ולא הובאו החלטות בפני 

 מועצת העיר. 

 היו סיכומים ובמועצה זה נפל.   עו"ד אמיר ירון:

 הצעות.  2היו     :חנניה וינברגר

נפל, כן, כי היו כל מיני שיקולים במועצת העיר. יכול   רחמים מלול:
להיות גם שיקולים פוליטיים, יכול להיות. למרות שהוועדה עשתה עבודה מאוד 

נים וכל מיני מומחים ויועצים. בכל מקצועית וזימנה לישיבות שלה שמאים וכלכל
זה לא  2010. מבחינת 2011קראת אופן, אני אדון בבקשה שלך בהנהלת העיר ל

מעשי, זה לא מעשי. זו ועדה שצריכה לשבת חודשים רבים וישיבות רבות, וזה 
נושא שהנהלת העיר קודם כל צריכה להחליט עליו. זה נושא מאוד משמעותי, יש 
לו הרבה השלכות, וצריך לשמוע את כל החברים מה הם אומרים. בכל מקרה, זה 

 לא מעשי כרגע. 

לי לא אכפת להסכים להצעה שלך, אבל אני לא כל כך     :ינברגרחנניה ו
בטוח שזה מותנה בצו הארנונה הבא או שאחרי זה. כי הבעיה, בהרבה הרי לא 
תשתנה גם אם יהיה מחר צו ארנונה, או שנלך לפי הצו החדש או הישן. אני 

א חושב הוועדה צריכה להיבחר ולפעול ולהגיע לאיזה שהן מסקנות. אבל אני ל
רעיון, על מנת לצמצם את הפערים, אז מה שהייתי מעלה  מתנגד להצעה שלך.

הייתי מציע שאת צו הארנונה של ההעלאה של משרד הפנים וועדת הפנים, וגם 
את הארנונה, שזה יחול בפירמידה הפוכה.  X-אם אנחנו חושבים להעלות ב

למים גבוה, כלומר, אותם אזורים שמשלמים מעט, עליהם יחול. ואילו אלה שמש
 עליהם זה לא יחול. בצורה כזאת אנחנו מצמצמים את הפערים. 

זה דבר שצריך לשבת עליו. לא יודע. אתה מציע, אבל   רחמים מלול:
הוועדה שתיבחר תוכל לדון בסיווגים השונים. אני אומר זה לא יהיה מעשי לצו 

את זה  הקרוב, כי הצו הקרוב צריך לבוא בסוף החודש הבא. אבל אנחנו נביא
אז לישיבת הנהלה בתחילת ינואר, וכנראה שבסופו של דבר נצטרך להקים. 

 מקובל. 

 

מחליטים כי הנהלת העיר תקים ועדה לבדיקת לאזורי  :10-28-335מס'  חלטהה
 המיסוי בעיר, ומסקנות הוועדה יובאו לאישור המועצה.  
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 תקנון ה.ל.ר.  : 4סעיף 

 

חברים בדואר האלקטרוני. יש עובר ל –תקנון ה.ל.ר   רחמים מלול:
שם תיקון טכני, פורמלי אני מבין. מי רוצה להסביר אותו, מיכל או גיא? פעם 

 שעברה לא דנו בזה, משום שהחברים ביקשו לקבל את החומר. 

המועצה אישרה כבר פעם את השינוי בתקנון של    גיא עידו:
רד הפנים דרש ה.ל.ר, ולאחר אישור המועצה זה עבר לאישור משרד הפנים. מש

כל מיני סעיפים מטעמו ואנחנו הכנסנו אותם לתקנון. ובשביל לעשות את זה 
כבר, בצורה מסודרת, אחרי אישור משרד הפנים ואישור השר שקיבלנו אותם 

 מביאים עוד פעם לאישור המועצה, כדי להיות מסודרים. זה הכל. 

 יש הערות?   רחמים מלול:

צא על ידך זה אותו תקנון הקודם, רק התקנון שהומ    :חנניה וינברגר
 שזה הומצא פעם שנייה? 

 אמת.    גיא עידו:

והמכתב שמובא, זו דרישה של משרד הפנים. זאת     :חנניה וינברגר
 אומרת, מאיתנו אין שום שינוי? 

 נכון.    גיא עידו:

 אלא הכל מוכתב מהמדינה.     :חנניה וינברגר

 נים מאושרים. אוקיי, בסדר? התיקו  רחמים מלול:

 

 תיקונים בתקנון ה.ל.ר. לאשר מחליטים פה אחד  :10-28-336מס'  חלטהה

 

27.7מיום  7אישור פרוטוקול הוועדה להקצאות קרקע מס'  : 6סעיף  .10 . 

 

. 7אישור פרוטוקול הוועדה להקצאות קרקע מס'  – 6  רחמים מלול:
 יה קורש כאן? . חננ14וסעיף  7עד  1אנחנו נדון בפרוטוקול של סעיפים 

 רגע, אני מבקש להציע משהו.     :חנניה וינברגר

 כן, בבקשה.   רחמים מלול:

ועדות, ואתה הצדקת  2מספר פעמים הערתי שיש     :חנניה וינברגר
 אותי. היום מביאים את הפרוטוקול של הפקידות. 

 לא, לא. אז תמתין להסבר ואחר כך תעיר.  רחמים מלול:

, למעשה לפרוטוקול שצורף לפניכם צורף גם חנניה   :חנניה קורש
מכתב שמשום מה הוא נשמט, והמכתב למעשה, הוא מצולם פה, אפשר לצרף 
אותו לחברי המועצה. הוא אומר שמה שיבוא לסדר היום של המועצה עכשיו, זה 

, שכל הסעיפים האלה כבר נדונו, עברו את כל ההליך 7עד  1אך ורק סעיפים 
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ה מה שמגיע פה, כל הנושאים האלה, זה דיון לאחר הטכני, הנוהלי, ולמעש
פרסום שני. דהיינו, ברגע שהמועצה תאשר את ההמלצות של הוועדה, המסלול 
של שבעת הנושאים האלה ילך ל... ולמשרד הפנים. לשאלה שלך, ועדת משנה של 
נבחרי ציבור, היא למעשה דנה בבקשות לאחר הדיון הראשון של הוועדה. 

אשונה והיא מוצגת בפני הוועדה המקצועית, לאחר מכן יש משמוגשת בקשה ר
נה נוספת, לפני שאתה מגיע למועצה, זו הישיבה עם ועדת המשנה. כל תח

הנושאים שמובאים פה לפניכם, הם נושאים שהם כבר עברו את ועדת המשנה. 
יש נושאים שהיו פה לפני שנה, שנתיים ושלוש. ועדת המשנה לא יושבת על כל 

היא יושבת אך ורק ישיבה שלה, או לאחר כל ישיבה של המועצה. בקשה בכל 
הנושאים שמוצגים פה  8הנושאים, בעצם  7-משמוגשות בקשות חדשות. ו

בפניכם, אלה נושאים למעשה שכבר עבר זמנם מבחינת ועדת משנה. אם תשים 
ל הזה ולא מובאים לאישור , שאר הנושאים שמצויים בפרוטוקו8-15לב, נושאים 

ה, אלה נושאים שבאמת יבואו לדיון עם ועדת המשנה, ונקבע לכך ישיבה, המועצ
 אם אינני טועה. עד כאן דבריי.  7.11-נדמה לי ב

יד לי מתי בשנתיים האחרונות ישבה אתה יכול להג    :חנניה וינברגר
ועדת נבחרים של הוועדה להקצאות קרקע? אני חבר הוועדה, לא זכור לי 

בחודש ונבוא. אבל  7-זאת. קיבלתי הזמנה ללא שעה לשאנחנו ישבנו בקדנציה ה
 לדעתי זאת הישיבה הראשונה בקדנציה הנוכחית. 

 היתה ישיבה שאתה לא נכחת בה, חנניה.    :חנניה קורש

 מה?     :חנניה וינברגר

 היתה ישיבה.  רחמים מלול:

 מתי?     :חנניה וינברגר

 ישיבות.  2היו    :חנניה קורש

 אפשר לקבל את הפרוטוקול של הנבחרים?     :חנניה וינברגר

 אני לא כותב את הפרוטוקול של הנבחרים.    :חנניה קורש

 אז מי כותב, רוח הקודש?     :חנניה וינברגר

אתה יכול לשאול אותו. הוא לא צריך לכתוב, יש יו"ר.   רחמים מלול:
 אתה יכול לשאול אותו אם היתה ישיבה או לא. 

 ישיבות.  2היו    :חנניה קורש

 סעיפים האלה היו שם?  7-וה    :חנניה וינברגר

  -חנניה, הסעיפים האלה   :חנניה קורש

זה עוד מתקופתי כיו"ר הוועדה, והיו ישיבות. נדמה לי   רחמים מלול:
 שגם אתה נכחת בהם. 

 כן, בוודאי.    :חנניה קורש

  -11-נת לאתה זוכר שאתה הוזמאם מזמינים אותי, כן.     :חנניה וינברגר

אוי, נו. מה אתה מזכיר לי עכשיו, שכחתי. טוב, לעבור   רחמים מלול:
, בבקשה. דיון לאחר פרסום שני, לא הוגשו 1נושא? בבקשה. החלטה מס' -נושא

חברים. כל זה אושר בעבר. אתם יודעים שצריך אושר, זה לאחר פרסום, בקשות. 
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חלטת מועצה שנייה, וזה פרסום אחרי החלטת מועצה ראשונה, ולאחר מכן עוד ה
 המשך הפרוצדורה. 

רחמים, יש אפשרות לבקש חלק מהסעיפים שמופיעים   עו"ד אמיר ירון:
 פה להחזיר לוועדת המשנה? 

 היה ואושר במועצה. זה כבר    :חנניה קורש

 חבר מועצה יכול לבקש להחזיר נושא?   עו"ד אמיר ירון:

 למה לא.     :חנניה וינברגר

, יש אפשרות 7-ל 1נושא שפה עולה עכשיו כרגע בין   ן:עו"ד אמיר ירו
 לבקש להחזיר את זה לדיון בוועדת המשנה? 

אתה יכול להציע, נצביע על זה. אבל באישור מועצה.   רחמים מלול:
 אתה מבקש להוריד אינסטנציה פה, אתה מבין? לא להעלות אינסטנציה. 

י הנבחרים, אני מניח להעביר את זה חזרה לנבחרים. כ  עו"ד אמיר ירון:
שחלק מהנבחרים היו, אבל יש אחרים שלא היו. ואני הייתי רוצה לומר, ודרך 

, אני הוצאתי בכתובים בקשה להופיע בפני הוועדה 14אגב, לפחות לגבי סעיף 
ולא זומנתי. יש את זה בכתובים, אני הפניתי את זה וביקשתי להופיע ולומר את 

לכן אני מבקש, חלק מהסעיפים להעביר לוועדת  דבריי בעניין הזה, ולא זומנתי.
 משנה בחזרה. 

 , מי בעד? 1טוב, תוכל להציע ונצביע על זה. סעיף מס'   רחמים מלול:

 ... חזרה לוועדת משנה. אני מבקש ל  עו"ד אמיר ירון:

 אני מתנגד. מי בעד ההצעה שלי?   רחמים מלול:

 רגע, רגע.     :חנניה וינברגר

 א רוצה להחזיר את זה לוועדת המשנה. הו  רחמים מלול:

 מדובר על הקצאה בגוש מסוים, אין מקום ספציפי.     :חנניה וינברגר

 . 217חלק מחלקה   רחמים מלול:

נותנים מפה. חלק מחלקה. נניח שמדובר על הפקעות,     :חנניה וינברגר
  -הייתי מציע

 טוב, מקבל.   רחמים מלול:

עיר ועבדכם, ישבנו עם העמותה, ישבנו מהנדס ה   :חנניה קורש
 וקבענו להם בתוך המרחב הגיאוגרפי. 

 -הוא רוצה לקבל מפה  רחמים מלול:

 בבקשה.    :חנניה קורש

 ? -אפשר למקם באופן גיאוגרפי    :חנניה וינברגר

 כן, חנניה, אפשר.    :חנניה קורש

יה לנו כי אני אגיד לך, נניח פעם הזה א'.  –אם אפשר     :חנניה וינברגר
. אז החזרנו את הכל לדיון. אני מציע, שכאשר 29-30מגרש, היה תנובה, מספר 

כל עמותה, שתצורף לגבי בקשה של מדובר, ולאו דווקא העמותה הראשונה, אלא 
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שם יסומן השטח המדויק איפה שאתם מציעים, איפה שהמהנדס המציע, מפה ו
 ר ומפורט. איפה שאתה מציע. לא אכפת לי, אבל שיהיה באופן מוגד

 ... הוועדה המקצועית... הוועדה הציבורית.   :דורון מילברג

 הוא רוצה גם לקבל.   רחמים מלול:

 בסדר, אנחנו נצרף מכאן והלאה, נצרף.    :חנניה קורש

 טוב, אז מי בעד? צריכים להצביע על כל סעיף בנפרד.   רחמים מלול:

 תציין את הנושא.    :חנניה קורש

בעד. תודה, מי  12חוזה לתרבות יהודית ברחובות. א  רחמים מלול:
 נגד? 

אני ביקשתי להעלות הצעה להעביר את זה חזרה   עו"ד אמיר ירון:
 לוועדת משה, זאת ההצעה שלי, לגבי הסעיף הזה.

 אז אתה רוצה שנצביע על זה?   רחמים מלול:

 אחוזת הנשיא?    :חנניה קורש

 הזה. ספציפי לגבי הסעיף ה  עו"ד אמיר ירון:

 הראשון.    :חנניה קורש

 הראשון.   עו"ד אמיר ירון:

 אז זה היה צריך להיות לפני ההצבעה הקודמת.     :חנניה וינברגר

... בעד. מי נגד?  2טוב, מי בעד ההצעה של אמיר ירון.   רחמים מלול:
 תודה. אז ההצעה נפלה. 

 

ד( ) עו"ד אמיר ירון וחנניה וינברגר בעברוב מחליטים  :הצבעה
 1סעיף לדיון בוועדת המשנה קולות לדחות הצעתו של אמיר ירון להחזיר 

 .27.7.10מיום  7הקצאות קרקע מס' בפרוטוקול הוועדה ל

 

: בית הכנסת אחוזה 1מחליטים ברוב קולות לאשר סעיף  :10-28-337מס'  חלטהה
 27.7.10מיום  7לתרבות יהודית ברחובות, בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

, 217חלק מחלקה  3694ן: לאשר את הקצאת הקרקע המבוקשת בגוש כדלקמ
מ"ר לצורך הקמת בית כנסת. מיקום ההקצאה בתוך השב"צ יתואם  500בשטח של 

 עם מהנדס העיר.

 

יש שאלות? אם לא, , עמותת אוהל ישראל. 2סעיף מס'   רחמים מלול:
 אז מי בעד? 

 מי הבעלות שם?    :חנניה וינברגר

 חנניה קורש, בבקשה.   רחמים מלול:

 העמותה, אוהל ישראל.    :חנניה קורש

 לא העירייה?     :חנניה וינברגר
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 על הקרקע? תמיד העירייה.    :חנניה קורש

 אז כדאי לציין את זה.     :חנניה וינברגר

 אנחנו מקצים רק קרקע שלנו, חנניה.    :חנניה קורש

,  סליחה, בעמותות אחרות הדבר    :חנניה וינברגר מצוין, וזה לא מצוין
נקודה. אז אני מציע, מכיוון שאנחנו מקצים, אז בכולם שהדבר הזה יצוין. מה 

 הבעיה? 

 הוא מתכוון שיהיה כתוב עירוני.    בנצי שרעבי:

 הרי אתם רוצים להתעקש... אז תתעקשו הלאה.     :חנניה וינברגר

 אנחנו לא מתעקשים, אתה מתעקש.   רחמים מלול:

או לא לכתוב באף אחד, או לכתוב בכולם. זה מה     :ברגרחנניה וינ
 שאני מציע. 

 טוב, בסדר, מקובל. צריך להצביע. מי בעד?   רחמים מלול:

 . ראש העיר. 14   דודי אשכנזי:

 

: אוהל ישראל, 2מחליטים פה אחד לאשר סעיף  :10-28-338מס'  חלטהה
: לאשר את הקצאת כדלקמן 27.7.10מיום  7בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

מ"ר לצורך הקמת  500, בשטח של 281חלק מחלקה  3699הקרקע המבוקשת בגוש 
 בית כנסת ומרכז תורני. מיקום ההקצאה בתוך השב"צ יתואם עם מהנדס העיר.

 

 עמותת אקי"ם. יש שאלות?  – 3 2סעיף מס  רחמים מלול:

  -בבעלות כתוב    :חנניה וינברגר

מה הרקע של זה? הרקע הוא שהגדלנו את  אני אגיד לך  רחמים מלול:
ונתנו להם את  ההקצאה לעמותת עלה, כי הם רוצים לבנות פרויקט יותר גדול

 החלק של אקי"ם, והצטרכנו לתת הקצאה חדשה לעמותת אקי"ם. בסדר?

תהליך  -אני מבקש לקבל הסבר. כתוב בבעלות     :חנניה וינברגר
 רה פה? כך כתוב. א הושלם בעתירה משפטית. מה קוההפקעה ל

חלקות שהן  2אני יכול להסביר, חנניה. יש פה    :חנניה קורש
, כמו שאתה רואה, זאת חלקה שהיא בבעלות 151בסמיכות זו ליד זו. חלקה 

, חלק מהחלקה הזאת על פי 280מלאה של העירייה. חלקה סמוכה לה, חלקה 
ת, כמו עוד התב"ע אמור להיות שב"צ, והעירייה לא מימשה את ההפקעה הזא

הרבה מאוד הפקעות שלא מומשו. ובעלי החלקה עתרו כנגד העירייה לבית 
משפט. אנחנו ביצענו חלק מהליך ההפקעה. בשל העתירה, לא יכולנו אז בשעתו 

, וזה 19סעיף  עשינו את להשלים את הליך ההפקעה. אבל אם אני לא טועה, כבר
 רק עניין של רישום. 

 המשפטי היום?  מה המצב    :חנניה וינברגר

למשרד הפנים, ברגע  19היום בשעה ששלחנו את סעיף    :חנניה קורש
 שהוא מפורסם בטאבו, החלקה הופכת להיות בבעלות מלאה של העירייה. 
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 זאת אומרת, כרגע העיכוב הוא פורמלי?     :חנניה וינברגר

 , נכון. טכני   :חנניה קורש

 משפט.  במשרד הפנים, לא בבית    :חנניה וינברגר

 נכון.    :חנניה קורש

 עמותת אקי"ים. מי בעד?   רחמים מלול:

 פה אחד, ראש העיר.    דודי אשכנזי:

 

 

אגודה  –: אקי"ים 3מחליטים פה אחד לאשר סעיף  :10-28-339מס'  חלטהה
 27.7.10מיום  7לאומית לקידום מפגרים, בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

במלואה,  151חלקה  3700המבוקשת בגוש כדלקמן: לאשר את הקצאת הקרקע 
מ"ר לצורך הקמת 'בית אקי"ם' אשר יכלול  560-בשטח של כ 280וחלק מחלקה 

את הפונקציות הבאות: מועדון לאנשים עם פיגור שכלי, חדרי חוגים, שירותי 
ייעוץ תעסוקתיים וקבוצות הורים, מרכז מידע )כולל ספרייה(, קפיטריה וחדר 

 פעילות ספורטיבית.

 

זה עמותת אורות בניין עולם.  – 4הלאה, סעיף מס'   רחמים מלול:
 לאחר פרסום שני? 

 הכל.    :חנניה קורש

 אוקיי, מי בעד?   רחמים מלול:

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 

: אורות בניין עולם, 4מחליטים פה אחד לאשר סעיף  :10-28-340מס'  חלטהה
כדלקמן: לאשר את הקצאת  גג  27.7.10מיום  7בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

מ"ר  150-בשטח של כ 659חלק מחלקה  3704מבנה גן הילדים המבוקשת בגוש 
לצורך הקמת בית כנסת, בכפוף לבדיקת היתכנות הנדסית ותכנונית ע"י מהנדס 

 העיר.

 

 צעירי משה"ב.   רחמים מלול:

 רגע, זה לא אוהל ישראל?     :חנניה וינברגר

 לא, חנניה. לא.    :חנניה קורש

 איפה זה?     :חנניה וינברגר

 זה מבנה.   רחמים מלול:

שנים, וההליך הוא  4או  3-שנבנה לפני כ זה מבנה   :חנניה קורש
 הליך הקצאה של מבנה, לא של קרקע. 

 איזה מבנה זה?   רחמים מלול:
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 בפנים, איפה שהגינה הציבורית שם ברח' אגוז.    :חנניה קורש

 אוקיי.  ברח' האגוז, המבנה היביל? אה,  רחמים מלול:

 מוסדות בסמוך?  2רגע, זה     :חנניה וינברגר

חנניה, אוהל ישראל לקחה את הקרקע שלהם, שהיא    :חנניה קורש
דרומית לרח' מגיני הגליל. משה"ב זה בית כנסת שנבנה ברח' האגוז. הוא נחנך 

 שנים.  4-לפני כ

 טוב.     :חנניה וינברגר

 תודה. מי בעד?   רחמים מלול:

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 

: עמותת בית כנסת 5חליטים פה אחד לאשר סעיף מ :10-28-341מס'  חלטהה
כדלקמן:  27.7.10מיום  7צעירי משה"ב רחובות, בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

, 511חלק מחלקה  3700מ"ר המבוקשת בגוש  168לאשר את הקצאת המבנה בשטח 
 לצורך בית כנסת.

 

עולל עזרה ואהבה לילד ולתלמיד. עמותת  – 6מס'   רחמים מלול:
הקמת מרכז טיפולי ואבחון מקצועי בתחום חינוך מיוחד, מרכז טיפול סוד הגן 

 הנעלם בשיטת סנוזלן. טוב, מי בעד?

רגע, מה ההבדל בין העולל הזה לעולל שברח' סירני     :חנניה וינברגר
 פינת גורודסקי? 

 זה. זה   רחמים מלול:

 סירני זה בשכירות.      :זוהר בלום

 אה, הבנתי.     :חנניה וינברגר

 טוב, אני מבין שפה כולם פה אחד.   רחמים מלול:

 

: עמותת עולל עזרה 6מחליטים פה אחד לאשר סעיף  :10-28-342מס'  חלטהה
כדלקמן:  27.7.10מיום  7ואהבה לילד ולתלמיד, בפרוטוקול להקצאת קרקע מס' 

, בשטח של 388חלק מחלקה  3700הקצאת הקרקע המבוקשת בגוש  לאשר את
מ"ר לצורך הקמת מרכז אבחון מקצועי וטיפול כמפורט לעיל במהות  1000

 הבקשה. מיקום ההקצאה בתוך השב"צ ייקבע בתיאום עם מהנדס העיר.

 

עמותת הר הצופים. בבקשה, חנניה. לעכב  – 7סעיף   רחמים מלול:
המבנה בשל חריגות בנייה שהתגלו במקום. אז אנחנו את ההחלטה בדבר הקצאת 

 לא מצביעים על זה. 

רגע. מה אומר מהנדס העיר? ישראל, הם עשו שם    :חנניה קורש
 משהו? 
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אה, הוגשה בקשה להיתר בנייה לתוספת בנייה, הוחלט   רחמים מלול:
לאשר בתנאים, טרם מולאו התנאים. אז אנחנו נאשר את זה בכפוף למילוי 

 מי בעד? ים. התנא

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 

: עמותת בית הכנסת הר 7מחליטים פה אחד לאשר סעיף  :10-28-343מס'  חלטהה
כדלקמן:  27.7.10מיום  7בפרוטוקול להקצאת קרקע מס'  –הצופים רחובות 

לאשר את ההקצאה לצורך הקמת בית כנסת בנוסח ירושלמי בשכונת רחובות 
 כל התנאים.ההולנדית, כפוף למילוי 

 

, שהיה בדיון מספר פעמים, 14ואני עובר לסעיף מס'   רחמים מלול:
 עמותת היכל משה מאיר לעד. חנניה קורש, הסבר בבקשה. 

אתם יכולים להסתכל, בבקשה, אני מבקש להפנות    :חנניה קורש
אתכם לפרוטוקול, להחלטה למטה. כתוב 'לאור המצאת הנדרש מהעמותה, הגישה 

מבקשים, אשר הגישו תצהירים חתומים בפני  65ייה רשימה המונה העמותה לעיר
בנוסף לכך, הגישה העמותה 'עו"ד'. זאת היתה למעשה הדרישה האחת מהעמותה. 

החסרים האלה, הוועדה ממליצה בפני  2לאור השלמת . 'אישור ניהול תקין עדכני
 מ"ר. עד כאן.  500המועצה לאשר את הקצאת הקרקע המבוקשת בשטח של 

 יש שאלות?  רחמים מלול:

 כן, אני רוצה לשאול.   עו"ד אמיר ירון:

 כן, בבקשה, אמיר.   רחמים מלול:

אני ביקשתי להיות מוזמן לוועדת המשנה, כמו   עו"ד אמיר ירון:
שאמרתי מקודם. הוצאתי את זה בכתובים, לכן אני מבקש, לפני שמצביעים, אם 

די לאפשר לי להופיע בפני אפשר לדחות את הנושא הזה לישיבה הבאה, כ
 הוועדה. 

מה שאני רוצה לומר בעניין הזה, רחמים, היות    :חנניה קורש
ולמעשה ועדדת משנה כבר דנה בבקשה הזאת לפני אני חושב שנתיים, אז 

א שלכם למעשה מיהו הגוף הסוברני, ועדת משנה או המועצה. כי אם ההחלטה הי
את ההמלצות של הוועדה  זה כבר עבר במועצה, המועצה למעשה קיבלה

המקצועית לפתוח בהליך של הקצאת קרקע. ובין השלב הזה שהוועדה המקצועית 
דנה, לבין זה שהוא מגיע למועצת העיר, הרי יושבים עם ועדת משנה. אז ההליך 
הזה למעשה התקיים. אם אתם רוצים לפתוח אותו, אז זו החלטה של המועצה. 

 לטה. כי למעשה המועצה כבר קיבלה פה הח

זה דבר נורא פשוט. אני חושב שזה דבר לגיטימי,   עו"ד אמיר ירון:
עשיתי את זה לפני חצי שנה. אחרי שהיה דיון נוקב בעניין הזה. אני ביקשתי 
להופיע בפני ועדת שמנה כדי לומר את הדברים בצורה העניינית. לא זומנתי 

 ה הזו. לוועד

..   רחמים מלול:  אתה יכול לומר את זה ב.

לא, אני מעדיף לומר את זה בוועדת משנה. אני חושב   ו"ד אמיר ירון:ע
שמבחינת ההליך, הדבר הנכון היה שאם חבר מועצה מבקש להופיע בפני הוועדה, 
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היה מספיק זמן, חצי שנה לאפשר לו להופיע. ולכן אני מבקש, לא יקרה שום דבר 
ר מועצה או לי בכל ההליך הזה, אם זה יידחה לישיבה הבאה, כדי לאפשר לחב

 בנפרד להופיע בפני הוועדה. זה הכל. אני מבקש כחבר מועצה לפני בפני ועדה. 

 איזו ועדה, נבחרים או פקידים?     :חנניה וינברגר

 מקצועית אני לא נוגע, אני מדבר על ועדת המשנה.   עו"ד אמיר ירון:

מדוע שלא תעלה פה את הטיעונים שלך? למה להאריך   רחמים מלול:
 ההליך עוד ועוד? הרי ההליך הזה כבר מעוכב מספר שנים.  את

 כי הוא טוען שיש ועדות.     :חנניה וינברגר

חברי הוועדה יושבים פה. אתה יכול להעלות פה את   רחמים מלול:
 הטיעונים. 

 אותו הדבר בוועדת שמות, חברי הוועדה יושבים פה.     :חנניה וינברגר

 לא.   רחמים מלול:

 למה לא?     :ברגרחנניה וינ

 ועדת שמות? יש לך את כל נציגי הציבור.   רחמים מלול:

  -עוד כל מיני ועדות. חברי הוועדות הנבחרים    :חנניה וינברגר

אמיר, אתה מוזמן לומר פה אבל זה כבר היה בוועדה.   רחמים מלול:
 את כל הטיעונים שאתה רוצה. פה יש לך גם את ראש העיר, שם אין לך. 

הנושא הוא נושא טעון, ולמען הגילוי הנאות, אני גר   אמיר ירון: עו"ד
בשכונה הזאת. אני חושב שכל חברי המועצה נחשפו פה להרבה מאוד מסמכים, 

רוצה להתייחס לעניין הזה. אני רוצה להתייחס לבקשה אחת. פה כתוב ני לא 
י 'הוועדה ממליצה בפני המועצה לאשר את הקצאת הקרקע במקום מסוים. אנ

לחלקה הקרקע מבקש שההמלצה הזו, ההמלצה שאני מציע, להעביר את הקצאת 
שבסמוך למתנ"ס הקהילתי שנמצא שם בשכונת מקוב. זה שטח ציבורי, זה מרכז 

מניח שהמקום שם יהפוך להיות מקום לטובת הקהילה. יש שם ציבורי. אני 
ם הנכון מספיק מקום. על דעת רבים מתושבי השכונה, זה המקום הראוי והמקו

לקיים שם גם בית כנסת. אני לא מתנגד להקמת בית כנסת, אני חושב אפשר 
מ"ר מהמקום הנוכחי, ולהעביר אותו למקום  150או  100להעתיק את זה בדיוק 

שפט אחד, צריך לומר שכתושבים עוד משגם ככה מיועד להיות מרכז עבור... 
בר וסומן שאזור חדשים בשכונה הזאת, בעצם נקבעו כבר העובדות, נקבע כ

ובמקום המרכז הקהילתי זה אזור ציבורי. ולראיה, שהקימו שם מתנ"ס קהילתי, 
שמסומן כרגע, נטעו שם עצים, מדובר כמשבצת שמציינת את הנושא של 
ההתנדבות ברחובות, סומן שזה שטח ירוק. העובדות מדברות בעד עצמן. יש 

יבור ויש אזור שהוא לטובת הצאזור ציבורי ששם מתקיימת פעילות קהילתית 
מסומן ירוק. אי אפשר לערבב פה בין הדברים. לכן אני מבקש, שפשוט ההקצאה 
לא תהיה במשבצת הירוקה, ולאפשר שזה יהיה ירוק שם, ולהעביר את זה למקום 
שיש עליו קונצנזוס של כמעט כל תושבי השכונה. אני מדבר על השכונה 

אני מדבר על השכונה, וצריך  הספציפית, אני לא מדבר על השכונות מסביב.
להדגיש, שהשכונה שלנו, בניגוד למקומות אחרים, היא שכונה שאפשר לתחום 
אותה. אנחנו יודעים בדיוק את הגבולות שלה, אנחנו יודעים את שמות 

יודעים מי גרים שם. מרבית תושבי השכונה באחוזים ניכרים הרחובות, אנחנו 
מעדיפים שזה יהיה בסמוך למרכז הקהילתי היו מעדיפים ורוצים בית כנסת, אבל 
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שנים ונקבעו העובדות, ואנחנו חיים בהסתמך על  10הנוכחי. אם אנחנו גרים שם 
העובדות האלה, אני חושב שזה לא יהיה נכון למקם בית כנסת על משבצת ירוקה 
כפי שקיים היום. צריך לאפשר את הקמת המשבצת הירוקה, זה טוב לכולם. סך 

בה... בשכונה הזאת. ואיפה שהמרכז הקהילתי, לאפשר לציבור הכל שם יש הר
 להינות גם משירותי דת בסמוך למרכז הקהילתי. 

 מי אמר לך שזאת משבצת ירוקה?   רחמים מלול:

 זה שב"צ, זה שב"צ.   :ישראל בן ישראל

 שטח ירוק.   עו"ד אמיר ירון:

 זה שב"צ, זה לא שצ"פ.   רחמים מלול:

ההצעה כמו שהצעת  –ברשותכם רוצה להשיב. א' אני    :חנניה קורש
אותה, היא כבר נדונה גם במועצת העיר, גם בוועדה המקצועית וגם בוועדת 

השטח הזה הוא שטח שב"צ פר אקסלנס על פי התב"ע, ואני רוצה  –המשנה. ב' 
לבשר לך שעיריית רחובות בונה לעצמה על השטח הזה עוד כמה מבנה ציבור, על 

, שאנחנו נהיה מודעים כולם לעניין הזה. ודבר שלישי, העירייהפי הצרכים של 
שכונת מקוב, השב"צ הגדול ביותר שהיה בשכונת מקוב, שהוא נמצא מזרחית 

, הפך להיות שצ"פ בעל כורחו מה שנקרא. אז אם אנחנו כבר מדברים לבית הספר
על המרה של שטח משב"צ לשצ"פ, אז שכונת מקוב זכתה בשצ"פ מאוד גדול, 

השקעה של מיליונים, שנמצא ממש מזרחית לבית הספר שז"ר, מה שמנע ב
מאיתנו הרבה בנייה ציבורית שם. ליטול גם השב"צ הגדול שכבר ממילא הפך 

למי שזוכר, וגם לקחת  ₪מיליון  5-ל 4שם בין להיות שצ"פ, כי העירייה השקיעה 
צה לבנות אם העירייה למשל רו –את השב"צ היחיד שנשאר פנוי בשכונה הזאת 

 גני ילדים, מותר לה לבנות שם? אני שואל. 

 גם לזה התנגדו הרי, גם לזה התנגדו.   רחמים מלול:

שהעירייה רצתה למקם גן ילדים, היא לקחה את   עו"ד אמיר ירון:
שמפעל הפיס פסל את זה. אבל המרכז הקהילתי והקימה שם גן ילדים. אלא 
יך גן ילדים, זה לא יהיה שם, זה העירייה, בעצם ההחלטה שלה, קבעה שאם צר

. .  יהיה במרכז הקהילתי.

 זה לא גן ילדים, סליחה.    :חנניה קורש

 למה היא עשתה את זה?   עו"ד אמיר ירון:

 לא נבנה שם גן ילדים.    :חנניה קורש

היא הבינה שלא לוקחים ומקימים גן ילדים איפה   עו"ד אמיר ירון:
 שנוטעים עצים. 

, ודווקא את המועדון שם מועדון שכונתי נהנב   :חנניה קורש
 השכונתי ביקשו לבנות בפאתי השכונה ולא במרכז השכונה, עם כל הכבוד. 

... שאל לגבי גן ילדים, והוא צודק. אם היית רוצה   עו"ד אמיר ירון:
, זוהר כמחזיק התיק יבוא,  עכשיו לומר 'עכשיו אנחנו צריכים למקם גן ילדים'

שם'. העירייה במעשה שהנכון לעשות את זה שם ליד המרכז  'אני צריך גן ילדים
 הקהילתי, היא קבעה את המיקום, היא לא קבעה במשבצת הירוקה. 

 אתה טוע.    :חנניה קורש
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למה? כי היא הבינה ששם נוטעים עצים, מציינים את   עו"ד אמיר ירון:
 זאת. קבעה גם את העובדה ההמתנדבים, ויש הרבה מתנדבים ברחובות, והיא 

 טוב, חנניה יש לך עוד מה להוסיף?   רחמים מלול:

 אני פקיד, אני לא נבחר ציבור. אין לי בסיס לוויכוח.    :חנניה קורש

אני מציע להצביע על המלצות הוועדה. מי בעד טוב,   רחמים מלול:
 ?14סעיף 

 בעד.  12   דודי אשכנזי:

 נגד. מי נמנע? חנניה.  1מי נגד?   רחמים מלול:

 

 –נמנע  1אמיר ירון,  –נגד  1מחליטים ברוב קולות ) :10-28-344מס'  חלטהה
: היכל משה מאיר לעד, בפרוטוקול להקצאת קרקע 14חנניה וינברגר( לאשר סעיף 

כדלקמן: לאור המצאת הנדרש מהעמותה. העמותה  הגישה  27.7.10מיום  7מס' 
ומים בפני עו"ד. מבקשים, אשר הגישו תצהירים חת 65לעירייה רשימה המונה 

בנוסף הגישה העמותה אישור ניהול תקין עדכני לאשר הקצאת הקרקע המבוקשת 
מ"ר לצורך הקמת בית כנסת ומרכז  500, בשטח של 31חלק מחלקה  3699בגוש 

 קהילתי רוחני.

 

 אנחנו ממשיכים בסדר היום.   רחמים מלול:

 את הפרוטוקול אישרתם?   :חנניה קורש

 פרוטוקול? איזה   רחמים מלול:

של המועצה הקודמת. היתה שם איזו טעות אחרת    :חנניה קורש
 חסרה מילה אחת. שאני רוצה להביא לידיעתכם. 

 בפרוטוקול של המועצה?   רחמים מלול:

 אני אתקן עכשיו.    דודי אשכנזי:

נושאים בנושא  2, בשעתו הבאתי 9החלטה מס'    :חנניה קורש
אשר מכר זכויות ובהחלטה השנייה המילה מכר נכסים, אז בהחלטה אחת כתוב ל

 תוסיף את המילה 'מכר'. חסרה. 

 אוקיי, מתוקן. טוב, תודה.   רחמים מלול:

 

תחומי עיסוק ומינוי  –חברה עירונית לתרבות נוער וספורט  : 7סעיף 
 דירקטורים. 

 

. חברים, מה הסעיף הבא? חברה לתרבות נוער וספורט  רחמים מלול:
עצת העיר אישרה בעבר באופן פורמלי להקים חברה לתרבות נוער כזכור לכם, מו

קבלת  וספורט, משום שקרן רחובות זו עמותה שהמבנה שלה לא מאפשר
תקציבים ממשלתיים. אלא מאי, בזמנו קיבלנו החלטה והקמנו את החברה באופן 
פורמלי, אבל לא יצקנו לה תכנים. על כן היום, ימסור לכם המנכ"ל את סיכום 
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בות שקיימנו, דיונים שקיימנו עם הנהלת רשת חוויות, עם פורום מורחב הישי
של סגני ראש העיר ובהנהלת העיר, לגבי יציקת תכנים בחברה לתרבות, נוער 

 וספורט. בבקשה, דורון. 

החברה תקלוט בעיקר תחומי עיסוק של העירייה, של   :דורון מילברג
ש כאן מספר תיקונים ברשימה יקרן רחובות, וחלק קטן מפעילות רשת חוויות. 

שהגשנו, יש להוסיף לפעילויות החברה העירונית את עתידים, את פעילות 
הצעירים. ולהעביר לרשת חוויות את המשפחתונים ואת מופת, ולהסיר את תחום 
השילוט מתחומי העיסוק של החברה העירונית. יש היגיון רב בחלוקה הזאת, בין 

העירייה למעשה תשלוט על ברה החדשה. פעילות רשת חוויות לפעילות הח
החברה באמצעות הדירקטוריון, ראש העיר יהיה יו"ר הדירקטוריון. עוד מעט 
נביא לאישור חברי דירקטוריון או חלק מחברי הדירקטוריון. אין צורך להרחיב 
כאן, הדברים מדברים בעד עצמם. זו חברה מתבקשת, טוב שאושרה לפני מספר 

לחה רבה בערים שכנות, היא תמנף את הפעילות הזאת, שנים. היא קיימת בהצ
היא תקל על הדינמיקה של הפעילות. והעיר רק תראה ברכה לעניות דעתי 

 מהקמת החברה לצד רשת חוויות. הנושא של הספריות אמרנו שייבדק משפטית. 

  -א לקבל החלטה כעתלגבי הספריות, ל  רחמים מלול:

יש איזשהו הסכם עם הסוכנות ייבדק משפטית, כי   :דורון מילברג
 היהודית. 

 נכון, זה חייב לעבוד בחברה סוכנותית.      :זוהר בלום

בוא נבדוק את זה. גם תחום הספריות ייבדק מבחינה   :דורון מילברג
משפטית. הכוונה היא להפעיל את החברה כבר בתחילת השנה, למרות שהתחלנו 

לד קצת ליווי. אני מניח שהיא היא תצטרך כתינוק שנואת שנת הפעילות. השנה 
 תתחיל לרוץ בשנה הבאה. 

תראו חברים, היו לנו ישיבות עם יו"ר הדירקטוריון   רחמים מלול:
אמיר ירון ועם הצוות שלו, והיו ויכוחים לא קלים ולא פשוטים. ויכוחים 
עניינים: אילו תחומים צריכים להיות בחברה ואלו תחומים צריכים להיות 

חות או יותר הגענו לעמק השווה בהבנה מלאה. לגבי הצהרונים, בחוויות. אבל פ
ואני בתי התלמיד, אמרנו נמשיך את זה עם רשת חוויות ונדון בזה במהלך השנה. 

חושב שהגענו למסקנות נבונות ונכונות, ואני גם מקווה שהחברה העירונית סוף 
לות הפנאי, סוף תאגד בתוכה את רוב הפעילות הספורטיבית, פעילות הנוער, פעי

אירועים וכו' ותשדרג אותם עוד יותר בצורה הכי מרוכז. קרן רחובות לתרבות, 
למעשה תסיים את תפקידה, אולי נמשיך להחזיק אותה כקרן לגיוס משאבים 

 ותרומות. 

אם אפשר מילה. קודם כל, אני אומר לגבי הנושא של   עו"ד יניב מרקוביץ:
בי הנושא של הנוער, שגם דיברנו עליו הספריות, נבדוק, נדון מה שהחלטנו. לג

 למעלה בהנהלה. אני חושב הגיוני שזה יהיה בתוך החברה העירונית. 

 אין שום בעיה.   :דורון מילברג

רגע, דקה. דורון, אני מדבר. הנושא של הנוער, אין   עו"ד יניב מרקוביץ:
כמו  שום בעיה, אני גם אמרתי אותו לפני זה, שיישב בתוך החברה העירונית,

שלפני זה הוא היה בחוויות והוא היה בקרן רחובות, שזה גם לא גופים של 
העירייה. אני רק רוצה ככה שנדגיש או שנדע, שהנושא של החינוך עצמו, של מה 
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שקשור לתכניות של קידום נוער ודברים שקשורים ישירות לאגף החינוך, 
 נשארים בהחלטה של מנהל אגף החינוך. זה הדבר היחיד. 

אני רוצה לשמוע את עמדתו של מחזיק תיק החינוך.   מים מלול:רח
 כי זה לא עלה בדיונים. 

 אוקיי, אז בגלל זה אני אומר, שווה לדבר על זה.   עו"ד יניב מרקוביץ:

הוא  פרויקט הילהא פחות מהותי, הנושא הכספי הו     :זוהר בלום
יפות החינוכית ר, יש לו סמל מוסד, כמו בכל בית ספר, הכפכמו כל בית ספ

ניהולית היא לאגף. אבל יש פה עוד הרבה דברים שבעצם בסופו של דבר האגף 
 הרלוונטי ייתן את הטון. 

בכל תחום, האגף המקצועי, הרווחה לא תיתן את   :דורון מילברג
  -דעתה למועדוניות

 בגלל זה אני אומר שזה לא מהותי.      :זוהר בלום

לת החברה, היא תשפיע על מדיניות העירייה היא בע  :דורון מילברג
החברה, יש לה נציגות מוחלטת. ראש העיר הוא ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון 

ובקרה על פעילות של החברה. ולהבדיל מתאגיד המים, אין שום בעיה של הפקעה 
 החברה ע"י העירייה. 

 אין בעיה.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 אחריו חנניה. טוב, שאלות בבקשה? אמיר ו  רחמים מלול:

המסמך הזה נראה מסמך פשוט, עוד מסמך מיני   עו"ד אמיר ירון:
מסמכים רבים שמופיעים פה לכל חברי המועצה. אבל סביב המסמך הזה היו 
אינספור ישיבות, הרבה מאוד שעות עבודה, וגם הרבה מאוד ויכוחים מאוד 

מאוד לא מובן בוטים. אני חייב לומר, זה לא היה פשוט, זה היה סוער מאוד, 
מאליו, ואני חייב לציין שעבודת המטה פה, גם ע"י המנכ"ל וגם ע"י ראש 
העירייה, היתה עבודת מטה מצוינת. אני חושב שיש חשיבות גדולה גם להתווכח, 
גם להביע עמדות, לשבת אינספור ישיבות, ולהגיע לישיבת מועצה עם נייר 

את זה. אני רק רוצה לציין מוסכם על דעת כל הצדדים. לכן אני מאוד מעריך 
שמעבר לכל הסעיפים שנמצאים פה, לפחות בייבי קטן שלי מופת נשאר בחוויות.  
וכל הרבים שטוענים על פגיעה בסטטוס קוו זה או אחר, מי שמבין את המהות 

 שמופת נשאר בחוויות, צריך להבין שהדברים נראים אחרת. 

 תודה, חנניה, בבקשה.   רחמים מלול:

לאט לאט אנחנו שומעים שהיו הרבה ישיבות, ואנחנו     :נברגרחנניה וי
  -למעשה

 אתה מוזמן להצטרף, חנניה, מכל הלב.   רחמים מלול:

מה, אני לאחר שהתקבלו החלטות אתה מזמין אותי?     :חנניה וינברגר
 צריך להגיד קדש או אמן? 

 לכן זה בא למועצה לדיון.   רחמים מלול:

מע, היו הרבה ישיבות, לפחות מן הראוי היה תש    :חנניה וינברגר
להביא את השקלא וטריא ואת הפרו ואת הא... מה עמד בבסיס פרט למקח 

 וממכר פוליטי. 
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חנניה, באופן לא, לא, לא היה, באמת. אני אגיד לך.   רחמים מלול:
טבעי, הדירקטוריון של רשת חוויות רוצה להראות פעילות ולשדרג פעילות. ואך 

 שיהיו חילוקי דעות.  טבעי הוא

 אני אציע לך תיכף לשדרג.     :חנניה וינברגר

 על תחומים שונים, האם הם צריכים להיות שם או פה.   רחמים מלול:

השאלה שלי, האם כתוצאה מהקמת החברה, האם     :חנניה וינברגר
  -אגף ספורטהמחלקה או האגף לתרבות תורנית נשארים קיימים. האם 

 ל העובדים באגפים הללו. כ  רחמים מלול:

 -לא, לא, אני לא מדבר על ה    :חנניה וינברגר

אז אני עונה לך. כל העובדים באגפים הללו, יש הסכם   רחמים מלול:
 עם ועד העובדים שהם מושאלים לחברה המוקמת היום. 

כלומר, אחרי שהתהליך הזה הסתיים, אין מחלקה     :חנניה וינברגר
 לתרבות. 

 יש.   :גדורון מילבר

  -לא. אני לא מדבר על העובדים. היום המצב הוא    :חנניה וינברגר

 שאלה טובה מאוד אתה שואל. הוא עונה לך דורון.   רחמים מלול:

רגע, אבל אתה יודע שאני לומד את הנושאים     :חנניה וינברגר
 שעומדים לסדר היום. 

 בסדר גמור.   רחמים מלול:

אני שואל. אגב, אם יש עוד תהליכים לבירור, אז לכן     :חנניה וינברגר
למה שלא נקבל מסמך מוגמר? בואו נחכה עוד שבוע, עוד חודש, ואז נגמור את 
העניינים. דבר מרחיק לכת, אם רוצים לפתח פעילות, כמו שאמרת לשדרג, למה 

החברות האלה? החברה העירונית מצד  2הפונקציות האלה,  2שלא נאחד את 
פיעה פה בפנים, ואנחנו הכי לא כפופים להסכמים אחד וחוויות שמו

 קואליציוניים כרגע. למה לא נאחל אותם? 

 -אני אמרתי  :דורון מילברג

דורון, דורון. אונו מומנטו. אז אני מציע לאחד את כל     :חנניה וינברגר
  -הפעילות התרבותית, הכללית

 תחת מי?   רחמים מלול:

 רט וכו'. התורנית, הספו    :חנניה וינברגר

 נקים עוד חברה.      :זוהר בלום

 תחת קורת גג אחת.     :חנניה וינברגר

 איזו קורת גג?   רחמים מלול:

  -ואולי יהיה לנו מנכ"ל שאנחנו    :חנניה וינברגר

 איזו קורת גג?   רחמים מלול:

 הדברים האלה, גם רשת המתנ"סים.  2    :חנניה וינברגר
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 ת אחרת, יש רשת מתנ"סים ארצית. אבל זו בעלו  רחמים מלול:

אבל הפעילות, מעבירים עובדים אתה אומר. איך     :חנניה וינברגר
היום? האם פירוש הדבר שמחר, שהחברה הזאת או השתיים יקומו, האם 
המחלקה, לא עובדים, אני משער שהעובדים הם יועברו כמו תאגיד המים, נכון? 

בדים, והם יהיו עובדי החברה הם היום במחלקה, יהיה הסכם עם ועד העו
העירונית לתרבות. האם המחלקה לתרבות תמשיך להתקיים? האם תורנית ימשיך 
להתקיים? האם ספורט ימשיך להתקיים? האם נוער וצעירים ימשיך להתקיים? 

החברות האלה, האם היא לפי  2הבנייה של עכשיו, מה החלוקה שהיתה פה? 
כונות? כי בצד של החוויות מופיעות רק פונקציות, או לפי אזור גיאוגרפי ש

 שכונות. 

בוא אני אגיד לך ברמה העקרונית, כי אתה אדם נבון,   :דורון מילברג
 תבין. 

ודבר אחרון, עם כל הכבוד, תהיה התכנית אשר תהיה,     :חנניה וינברגר
ל.ר, הן רשת המתנ"סים, הן החברה הזאת,  מה שהוכח עד הרגע הזה, שהן ה.

המועצה מלהיות חברים בדירקטוריון. זוהי החלטה נחושה  מודרים חברי
שמבוצעת, אם לא להלכה, בפועל. זה לא בא בחשבון וזה לא יכול להיות ככה. 
 . חברי מועצה אינם פסולים להיות לא בדירקטוריון ה.ל.ר מהאופוזיציה, כי אני..

  כמו מר יפים זאיקה שהיה בהתחלה בדירקטוריון ה.ל.ר. לא ייתכן.

..   ם מלול:רחמי  בכל התאגיד.

רחמים, אני הרי מכיר גם קצת את העניינים, נכון?     :חנניה וינברגר
 אני הרי לא עולה חדש. 

אתה לא עולה חדש, גם אני לא, בוודאי שלא. למה   רחמים מלול:
 אתה מטעה שוב? 

למה אין חבר אופוזיציה בשום דירקטוריון? אני לא     :חנניה וינברגר
שון צור שמחזיק תיק פינוי ובינוי, למה הוא לא יכול היה להיות שמיודע אם 

 בדירקטוריון מים או בדירקטוריון...? 

ידידי, יש לי סמכות ויש לי זכות להציע לאופוזיציה   רחמים מלול:
 נציג ציבור בדירקטוריון. 

לא, אתה מחויב לפי פסק דין גם לדירקטוריון וגם     :חנניה וינברגר
 . לחברי המועצה

דירקטוריון ותראה -תאגיד, לך דירקטוריון-לך תאגיד  רחמים מלול:
  -שיש שם נציגות לאופוזיציה. יפה מכנס

  -אתה    :חנניה וינברגר

 לא, תן לי להשלים.   רחמים מלול:

  -אני    :חנניה וינברגר

לא, לא, אתה תמיד מטעה את הפרוטוקול ואת חברי   רחמים מלול:
 "י מי היא הוצעה? יפה מכנס, עהמועצה. 

 על ידי.     :חנניה וינברגר

 תודה רבה. אז יש? וה.ל.ר?   רחמים מלול:
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 חבר מועצה יש מהאופוזיציה?     :חנניה וינברגר

 אדוני, אני לא מוכרח.   רחמים מלול:

 מי אמר? תבדוק את פסק הדין.     :חנניה וינברגר

גם נציג ציבור  , מה אתה רוצה,-חברי 3אם יש לי רק   רחמים מלול:
 וגם חבר מועצה מהאופוזיציה? 

 כן.     :חנניה וינברגר

תבדוק. אתה רוצה במה זכית? באמת, באמת, נו. לך   רחמים מלול:
 להטעות את הציבור פה? 

  -החלוקה אני יכול להשלים משפט?  :דורון מילברג

רחמים, אתה רוצה למשוך לכיוונים כאלה? מה זה     :חנניה וינברגר
 ה את הציבור? מה זה ההתבטאויות האלה? בושה וחרפה. מטע

אדוני, אתה מטעה, ואתה מוסר דברים מסולפים.   רחמים מלול:
 מסולפים לחלוטין. יש לך נציגות בכל דירקטוריון. 

 אתה נוקט בדמגוגיה והטעיה.     :חנניה וינברגר

בסדר, תמשיך להאשים. אין לך כבר מה לתקוף.   רחמים מלול:
 , ע"י מי הוצע פרופ', איך קוראים לו? בה.ל.ר

 על ידי, אבל הוא איש סיעה של סלנט וצור.     :חנניה וינברגר

 ביקשנו מהאופוזיציה להציע ואתה הצעת.   רחמים מלול:

 ואם אני הצעתי את... על שם רבין, אז רבין הוא שלי?     :חנניה וינברגר

ומרה קנבל היא ות? אז יש לך נציגות או אין לך נציג  רחמים מלול:
 חברת מועצה ראויה? למה אתה פה מסלף את הדברים? 

 הפסק עם הדמגוגיה שלך.     :חנניה וינברגר

כשאין לך מה לענות, אתה אומר דמגוגיה. כשאני   רחמים מלול:
 מוכיח לך שאתה טועה, אתה אומר דמגוגיה. 

 תקרא את הפרוטוקול.     :חנניה וינברגר

, תקרא את השמות. אין לך כבר מה להציע פה. אדוני  רחמים מלול:
אתה מציע דברים לא חוקיים ואתה מציע סילופים. נקודה. זה מה שאתה מציע 
היום. כי אין לך כבר במה לתקוף. אתה לא מוצא. אתה מחפש לי הלוואות 

גורדון, כי אין לך היום מה -שנים. אתה מחפש לי את אייזנברג 4שניתנו לפני 
 רות ולא תמצא. מבטיח לך. מבטיח לך. למצוא. תחפש בנ

..  15הרי אתה אמרת על     :חנניה וינברגר  מיליון שלא.

אז מה, אתה עכשיו מציע הצעה לסדר על מה שהיה   רחמים מלול:
 שנים, לאן נעלמו? תשאל את האנשים שהיו אז.  4לפני 

 למה אתה לא מעכב את הבלוף הזה?     :חנניה וינברגר

 נה למבקר המדינה. תפ  רחמים מלול:

 אני אפנה.     :חנניה וינברגר
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 יש לך כתובת ישירה אליו.   רחמים מלול:

 נכון.     :חנניה וינברגר

 שהוא יבדוק את זה.   רחמים מלול:

אז שמעת, ראית את התייחסותו. תלמד ממנו איך     :חנניה וינברגר
 להתייחס לחבר מועצה. 

  -שלי, ואתה היום אני למד מהיושר והאמת  רחמים מלול:

 לא פחות משלך, לא פחות משלך.     :ניר-לואיס בר

 לא, היום לא, היום לא. היום אתה הפרת כל נוהל.   רחמים מלול:

 אתמול, היום וגם מחר.     :חנניה וינברגר

חברים, אני מעלה להצבעה את הקמת החברה לתרבות   רחמים מלול:
 ? אני מעלה להצבעה, מי בעד .נוער וספורט

 , ראש העיר. 12   דודי אשכנזי:

מי נגד? חנניה וינברגר נגד הקמת החברה לתרבות   רחמים מלול:
 נוער וספורט. 

 בחלוקה הזאת.     :חנניה וינברגר

 נגד.  1בעד,  13   דודי אשכנזי:

..     :חנניה וינברגר . 

 הפונקציות?  2לאחד את   רחמים מלול:

 כן.     :חנניה וינברגר

 כלומר, לבטל את רשת חוויות או לבטל את החברה?  ול:רחמים מל

 ... לדירקטוריון.     :חנניה וינברגר

 גופים שונים. מה קרה לך היום, חנניה? 2  רחמים מלול:

 

חנניה וינברגר( לאשר את  –נגד  1מחליטים ברוב קולות ) :10-28-345מס'  חלטהה
 ורט ומינוי דירקטורים.תחומי פעילות של החברה העירונית לתרבות, נוער וספ

 

לגבי חברי דירקטוריון: ראש העיר זה באופן אוטומטי.   רחמים מלול:
נציגי  3חברי מועצה,  3, ההרכב צריך להיות 3לגבי חברי מועצה שצריכים למנות 

ראש העיר באופן אוטומטי הוא יו"ר נציגי עובדים על פי חוק.  3-ציבור ו
חברי מועצה. לגבי נציגי  2שמות של  הדירקטוריון, בישיבה הבאה אני אביא

עובדים, אני מציע את דורון מילברג מנכ"ל העירייה, אביבה בריינר מנהלת 
המחלקה לחינוך על יסודי מטעם אגף החינוך, ועודד עמרם מטעם העובדים. לגבי 

בור, אני מציע את רואת החשבון אפרת נגר, את ליאוניד דלהי ונציג נציגי צי
ע ע"י האופוזיציה לקראת הישיבה הבאה. אנחנו ציבור שיוצאופוזיציה, נציג 

 נאשר אותו. 

 מי שהופיע בפעם שעברה, מירי בן חיים.     :חנניה וינברגר
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אתה רוצה שנאשר אותה עכשיו? זה מוסכם על דעת   רחמים מלול:
 כל האופוזיציה? היא מאושרת. 

 . 12.8.09-היא היתה, אושרה ב    :חנניה וינברגר

אני חשבתי שאתה רוצה להחליף אותה. כי אני תמיד   לול:רחמים מ
שואל אותך לגבי נציג האופוזיציה, ואתה היום טוען שאין נציגי אופוזיציה. לכן 
העליתי את זה פה, אתה עכשיו מבין במה אתה מאשים ומסלף? זה אני רוצה 

 שתבין. מה שאתה עושה היום כלפיי זה לא הוגן, ממש לא הוגן. 

 אני לא עונה לך.     :רגרחנניה וינב

כי תמיד שאלנו אותך על נציגי אופוזיציה, ותמיד   רחמים מלול:
בחרנו את הנציגים שאתה הצעת. ולא עשו לך את זה מעולם. באף קדנציה לא 

 עשו. 

גם לה.ל.ר, נציגי ציבור, הצעתי הרבה יותר טובים     :חנניה וינברגר
 מאותן סיעות. 

. ריבונו של עולם, מינינו. לא יודע את מי אבל מינינו  רחמים מלול:
 שאיר את מירי בן חיים? אתה מאשים פה. טוב, אתה מציע לה

 כן. היתה, שתישאר.     :חנניה וינברגר

 עוזי צריך לשאול אותו?   רחמים מלול:

 הוא מסכים.     :חנניה וינברגר

מסכים? אוקיי, מקובל עליי. אז אפרת נגר, ליאוניד   רחמים מלול:
נוספים, נביא את זה בישיבת  2דלהי ומירי בן חיים נשארת. לגבי חברי המועצה, 

 המועצה הבאה. מי בעד? 

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 תודה.   רחמים מלול:

 

מחליטים פה אחד לאשר הרכב הדירקטוריון של החברה  :10-28-346מס'  חלטהה
יו"ר  -ם מלול ראש העיר רחמיהעירונית לתרבות, נוער וספורט כדלקמן: 

הדירקטוריון, נציגי עובדים: דורון מילברג מנכ"ל העירייה, אביבה בריינר מנהלת 
המחלקה לחינוך על יסודי מטעם אגף החינוך, ועודד עמרם מטעם העובדים. 
נציגי ציבור: רו"ח אפרת נגר, את ליאוניד דלהי ונציג אופוזיציה מירי בן חיים. 

 .חברי מועצה יאושרו בישיבה הבאה

 

 מורשה חתימה לדורון כוכבי על הזמנות, חשבוניות. אישור  : 8סעיף 

 

אישור מורשה חתימה לדורון כוכבי על הזמנות,   רחמים מלול:
כיוון שמאז דורון כוכבי אין מנהל אגף, הוא כמנהל חשבוניות, זה דבר פורמלי. 

רות, מחלקה, כדי לייעל את העבודה, צריך לתת לו אפשרות חתימה. אם אין הע
תודה רבה. תיקון, צודק יניב. אישור מורשה חתימה לדורון כוכבי על הזמנות, 

 חשבוניות על פי דין. 
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מחליטים פה אחד לאשר לדורון כוכבי זכות חתימה על  :10-28-347מס'  חלטהה
 גבי מסמכי תשלום, חשבוניות, הזמנות טובין וכדומה על פי דין.

 
 ולה. תודה רבה, הישיבה נע  רחמים מלול:

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייהמ"מ 

  

 


