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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 22
מיום רביעי  ,י " ז ב אדר ת ש"ע  17 / 3 / 2010בשעה 19 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ אבנר אקוע – סגן ראש העיר  ,ח"מ זוהר בלום –
סגן ראש העיר  ,ח "מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ
עו"ד עוזי סלנט ,ח"מ חנניה וינברגר ,ח"מ שאול ליבי , ,ח"מ
גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא בן  -ארי ,ח"מ אמיר ירון ,ח"מ עו"ד
יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי ,ח"מ אינג' י פים זאיקה ,ח"מ
עו"ד מתן דיל.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' ישראל בן ישראל  -מהנדס העירייה ,נחום איזנר –
מבקר העירייה ,גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר ,דודי אשכנזי  -רל"ש
ראש העיר  ,יוסי ורבר – יו"ר ארגון יד לבנים.

חסרים :

ח "מ מנחם קליין  ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ
שי קזיוף ,ח"מ שמשון צור .
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היום:
אישור פרוטוקולים:
א ) אישור פרוטוקול מועצה מס'  21מיום . 08.02.10
שאילתות :
א .שאילתא – צריכת המים בעיר בשנים ( 2004-2009ח"מ חנניה וינברגר
.) 31.1.10
ב .שאילתא – קמחא דפסחא – סיוע ל נזקקים (ח"מ חנניה וינברגר
.) 14.3.10
הצעות לסדר :
א .הצעה לסדר – הענקת אזרחות כבוד פרופ' עדה יונת ,אלוף מיל' ישראל
טל ומר יצחק כ"ץ (ח"מ חנניה וינברגר .) 8.3.10
ב .הצעה לסדר – טקס יום הזיכון (ח"מ עוזי סלנט .) 8.3.10
ג .הצעה לסדר – בניית מקווה טהרה בשד' חן (ח"מ עוזי סלנט .) 8.3.10
ד .הצעה לסדר – מימון טיול שנתי לכל מסיימי הלימודים בחינוך היסודי,
בחטיבות הבינ יים ובעל יסודי (ח"מ חנניה וינברגר .) 14.3.10
אישור פרוטוקול מס'  2/2010מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום
. 23.2.10
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  7מיום 3.3.10.
העברה לחברת ה.ל.ר ,פרויקט הקמת מגרש דשא סינתטי במתחם
הספורטק.
מינוי דירקטורים הבאר השלישית – יניב מרקוביץ – עו"ד אלישבע
בר.
הודעה על מינויו של מר דורון מילברג לתפקיד מנכ"ל העירייה
ומרכז ישיבות המועצה.
הסמכת מנכ"ל העירייה מר דורון מילברג לחתום על מסמכי תשלום
בהתאם להוראת סעיף  191לפקודת העיריות (נוסח חדש).
אישור פתיחת  2חשבונות בבנק הדואר עבור הכנסות של פרויקט
 2110ופרויקט גן הפקאן.
עדכון בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות.
חתימה על הזמנות עבודה וטובין לכרמלה קופר – דוברת העירייה.
עדכון מסגרת אשראי לבנק הפועלים לשנת  2010ל  17 -מיליון . ₪
שינוי הפרוגרמה לצרכי ציבור לגוש  3702חלקה  , 387ע"י הוספת
שימוש למבנה דת.
תיקון החלטה מישיבת מועצה מיום  6.1.10בנושא פתיחת חשבון
בבנק דקסיה (מחוץ לסדר היום).
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החלטות המועצה
יש יבת מועצה מן המניין מס'  22מיום 17 / 03 / 2010
החלטה מס' :255-22-10
החלטה מס' :256-22-10
החלטה מס' :257-22-10
החלטה מס' :258-22-10
החלטה מס' :259-22-10
החלטה מס' :260-22-10
החלטה מס' :261-22-10
החלטה מס' :262-22-10
החלטה מס' :263-22-10
החלטה מס' :264-22-10

החלטה מס' :265-22-10
החלטה מס' :266-22-10
החלטה מס' :267-22-10
החלטה מס' :268-22-10
החלטה מס' :269-22-10

מחליטים ברוב קולות (  3נגד) להוריד מסדר היום
הצעתו לסדר של ח"מ עוזי סלנט בנושא בניית מקווה
טהרה בשדרות חן.
מחליטים ברוב קולות (  1מתנגד – לואיס בר  -ניר)
לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  21מיום 8.2.10
כפוף להערות של ח"מ חנניה וינברגר.
מחליטים פה אחד כי נושא הענקת אזרחות כבוד
יידון בוועדה נפרדת שתוקם לצורך כך.
ח"מ עוזי סלנט מושך את הצעתו לסדר בנושא טקס
יום הזיכרון.
מחליטים בר וב קולות לסרב להצעתו לסדר של חנניה
וינברגר בנושא מימון טיול שנתי.
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת
כספים מס'  7מיום . 3.3.10
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס' 2/2010
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום . 23.2.10
מחליטים פה אחד לאשר העברה לחברת ה.ל.ר
פרויקט הקמת מגרש דשא סינתטי במתחם הספורטק.
המכרז ינוהל ע"י ועדת המכרזים של העירייה.
מחליטים פה אחד לאשר את עו"ד יניב מרקוביץ
ועו"ד אלישבע בר כדירקטורים בבאר השלישית.
מחליטים פה אחד הסמכת מנכ"ל העירייה מר דורון
מילברג לחתום על מסמכים תשלום בהתאם להוראת
סעיף  191לפקודת העיריות (נוסח חדש).
כמו כן מאשרים את מינוי של מר דורון מילברג כחבר
דירקטוריון בה.ל.ר כמנכ"ל העירייה במקומו של
המנכ"ל היוצא.
מחליטים פה אחד לאשר פתיחת  2חשבונות בבנק
הדואר עבור הכנסות של פרויקט  2110ופרויקט גן
הפקאן.
מחליטים פה אחד לאשר עדכון בעלי זכות חתימה על
מסמכי הרשות.
מחליטים פה אחד לאשר חתימה על הזמנות עב ודה
וטובין לכרמלה קופר – דוברת העירייה.
מחליטים פה אחד לאשר עדכון מסגרת אשראי לבנק
הפועלים לשנת  2010ל  17 -מיליון . ₪
מחליטים פה אחד לתקן החלטה מישיבת מועצה
מיום  6.1.10כך שייכתב כדלקמן :לאשר פתיחת
חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט
שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים לשנים . 2006-2010
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק
בנפרד .כמו כן אישור משכון הכנסות עצמיות
בהתאם.
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*** נציג חב"ד מברך את הנוכחים ***
חברים ,מחוץ לסדר ה יום ,אני הזמנתי את תלמיד בית
רחמים מלול:
הספר תיכון דה  -שליט ,אלעד נחשון ,שהביא לנו השבוע כבוד וגאווה לעיר ,והוא
הצליח בחידון התנ"ך הארצי ,לעלות ביחד עם בנו של ראש הממשלה לחידון
התנ"ך העולמי לנוער שיתקיים ביום העצמאות בירושלים .והזמנתי אותו לברך
אותו ולאחל לו הצלחה .אנ י רוצה לאחל לו שיצליח להביא לנו כב ו ד עוד יותר
גדול ולזכות במקום הראשון בחידון התנ"ך העולמי לנוער שיתקיים ביום
העצמאות .וזו תהיה אחת המתנות היפות ,אם תביא לנו אותה ,לכבוד חגיגות
ה  120 -שנה לרחובות .אז אלעד ,בבקשה ,ההורים נמצאים פה ,מנהל בית הספר,
מנהל הק ריה חיים ,מנהלת החטיבה נמצאת פה .אני מזמין אתכם לפה ביחד עם
ההורים לקבל תעודת הוקרה ושי ,ספר תה ילים .אני אברך אותך בפסוק שמופיע
בפרק הראשון בתהלים ,הרי אתה יודע אותו בעל פה יותר טוב ממני .אתה יודע
למה אני מתכוון?
דווקא את זה לא.
אלעד נחשון:
כתוב שם 'והיה כעץ שתול על פלגי מי ם אשר פריו
רחמים מלול:
ייתן בעתו ועלהו לא יבול ,וכל אשר יעשה יצליח'.
תודה רבה.
אלעד נחשון:
אם אתה רוצה להגיד משהו לחברי המועצה או
רחמים מלול:
לציבור .תראה כמה ציבור הגיע לכבודך היום.
רציתי להגיד ר ק תודה רבה על התע ודה והמתנה ,אני
אלעד נחשון:
מודה לכם מאוד.
וביום העצמאות אתה מביא לנו את המקום הראשון?
רחמים מלול:
אני מאוד מקווה.
אלעד נחשון:
תדע לך שכבר היה לנו חתן תנ"ך עולמי וזה שרעבי,
שאול ליבי:
שזכה לפני כמה שנים ,ובזכותו עשינו את החידון הארצי ברחובות .אז הנה ,קבל
ותביא לנו.
נמצא פה גם המפקח רפי מיארה.
רחמים מלול:
לפני שנה היה תלמיד נוסף מאורט רחובות שעלה גם
מר נחשון:
לגמר .כלומר ,אנחנו נקרא לזה עיר התנ"ך.
סעיף : 3
ג.

הצעות לסדר:

הצעה לסדר – בניית מקווה טהרה בשדרות חן (ח"מ עוזי סלנט מיום
.) 8.3.10

להלן הצעה לסד ר של ח"מ עוזי סלנט בנושא :בניית מקווה טהרה בשדרות חן :
בשדרות חן  31קיים מגרש ציבורי מגונן הגובל בב ית כנסת שממוקם בחזית ברח'
דרך י בנה .בסקר לצר כ י ציבור אשר נערך בשנת  2003נקבע כי יש להקים במקום
מועדון נוער או גן ילדים .מלבד מחסור במועדוני נוער באזור ,ניתן ל הצביע על
צרכים פוטנציאליים אחרים כגון :מקלט ,מועדון לקשישים ,ספרייה או גינה
ציבורית .ככלל ,ישנו מחסור חמור במבני ציבור באזור ובשכונות הסמוכות .ראוי
לציין כי במסגרת סקר הצרכים הנ"ל (  ,) 2003לא נקבע כי יש צורך להקים במקום
מבנה למקוואות .לפי מיטב הבנתי ,לא נער ך סקר צרכים נוסף אשר קבע שיש
צורך בהקמת המקוואות .כפי שנמסר לי בין יתר הקריטריונים להקמת מקוואות
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קיים תנאי כי המרחק המינ י מאלי ממקוואות קיימים הינו  2,000מ' לפחות כאשר
קיימים  2מקוואות סמוכים האחד ברח' השופטים והאחר ברח' פריד.
באסיפת דיירים שנערכה בשדרות חן ביום שישי האחרון , 1.3.10 ,הוברר לי כי יש
מגמ ה לבנות במגרש הסמוך לבית הכנסת ,מבנה שיכלול בין היתר מקוואות
לשימוש הציבור .הוברר ע"י המשתתפים באסיפה כי ישנה התנגדות חריפה
לבניית המבנה האמור וכן כי מתנהל משא ומתן בין נציגי התושבים לבין ראש
העיר ונציגיו ,בניסי ון למנוע תוך הבנות לצרכי ציבור ,הקמת מבנה המקוואות.
זאת ועוד ,הועלתה הטענה כי במגרש האמור אשר חלקו הוקדש למטרות דת ראוי
כי חלקו השני ישמש את הציבור החילוני במקום ויוקם בו מועדון חברתי
(בהתאם לסקר שנערך בשנת  .) 2003כפי שידוע לך האזור מאופיין כאזור חילוני
המ אוכלס ברובו באוכלוסייה חילונית .כל פעילות מצד העירייה שתיעשה על מנת
לשנות את האופי החילוני של האזור מהווה הפרה בוטה של הסטטוס קוו בעיר.
מחליטים:
 . 1ראש העיר יורה למנכ"ל העירייה לתכנן ביצוע סקר שימושים במקוואות
הקיימים ברחובות ,על מנת לבחון את רמת המבנים ,רמת השימוש
בשירות ,שעות הפעילות וכמות המשתתפים.
 . 2במידה ויוכח כי יש צורך במקוואות נוספים באזור צפון העיר ,יש להורות
למהנדס העיר לאתר מגרש במסגרת הפיתוח והבינוי החדש המתוכנן באזור
הסמוך לאזור המלאכה/משרדים הגובל במבנה 'מכבי האש' לצורך הקמת
מבנה המקוואות .או לחלופ ין לתכנן הקמת מקוואות במסגרת בינוי
השכונות החדשות.
 . 3לתכנן הקמת מועדון נוער (מועדון לקשישים ,מקלט ,ספרייה או גינה
ציבורית) במגרש בשד' חן  31עפ"י דרישת התושבים לשימושם (סקר
שנערך בשנת .) 2003
בעזרת ה' .חברים ,אנחנו ממשיכים כעת בסדר היום.
רחמים מלול:
אני רוצה להציע לחברים ,בגלל הציבור שנמצא כאן ,להקדים את הנושא שלשמו
הם באו ,וזה הצעה לסדר של חבר המועצה עוזי סלנט ,בניית מקווה טהרה
בשדרות חן .רק לומר לתושבים הנכבדים שאנחנו לא דנים כעת בהיתר הבנייה
אם לאשר אותו היום או לא ,אלא בהצעתו לסדר של חבר המועצה עוזי סלנט.
אתם מסכימים לזה? כדי שנוכל אחר כך להמשיך את הישיבה כסדרה.
רחמים ,אני לא מבין את השאלה .סלנט הציע את
גיורא בן  -ארי :
המקום הזה ,הוא הציע את המקום הזה .אני לא מבין מה הדיון בכלל.
טוב ,אז תשמע אותו.
רחמים מלול:
הוא הציע את הדיון על המקו ם הזה.
גיורא בן  -ארי :
ט וב ,אני אעיר את הערותיי אחר כך.
רחמים מלול:
הוא הציע את המקום הזה ,הוא הציע אישית .סלנט,
גיורא בן  -ארי :
כן ,הוא הציע.
בבקשה ,עוזי ,יש לך  10דקות או . 5
רחמים מלול:
קודם כל ,אני רוצה להעיר .סליחה ,בן ארי.
עו"ד עוזי סלנט:
הב חירות נגמרו .הבחירות נגמרו .אנשים לא טמבלים.
גיורא בן  -ארי :
סליחה ,אתה לא דובר אמת.
עו"ד עוזי סלנט:
אני לא דובר אמת? אז תתבע אותי.
גיורא בן  -ארי :
אתה לא דובר אמת.
עו"ד עוזי סלנט:
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אז תתבע אותי ,אז תתבע אותי.
אני לא אתבע אותך ,מכי וון שאין לי עניין להתעסק

גיורא בן  -ארי :
עו"ד עוזי סלנט:
עם טיפוסים כמוך .
תודה רבה.
גיורא בן  -ארי :
בבקשה.
עו"ד עוזי סלנט:
טוב שאתה לא ראש עיר.
גיורא בן  -ארי :
נכון ,אני מסכים איתך .
עו"ד עוזי סלנט:
משיחה שקיימתי היום עם הרב הראשי ,ואני מצטט
רחמים מלול:
אותו -
א ני שוחחתי איתו היום.
עו"ד עוזי סלנט:
ואני מצטט אותו כדי לקבל את תמיכת הרבנים שתמכו
רחמים מלול:
בך במערכת הבחירות ,אתה הבטחת להם להקים שם את המקווה .עכשיו תמשיך.
ובכן ,אז אני עכשיו גם אשיב לך.
עו"ד עוזי סלנט:
בבקשה ,תשיב.
רחמים מלול:
כפי שהשבתי לרב הראשי שהיום שוחח איתי.
עו"ד עוזי סלנט:
אז תתחיל בהצעה לסדר.
רחמים מלול:
לא ,אני קודם כל אגיב .אני לא הבטחתי דבר .אני
עו"ד עוזי סלנט:
אמרתי שצריך לשא ול את הציבור ,וזה מה שאני אומר כאן.
בבקשה ,להצעה לסדר.
רחמים מלול:
רבותיי ,אני מציע להתעסק עם העיקר ולא עם הטפל.
עו"ד עוזי סלנט:
וכל אדם יכול להביע את דעתו ,ואיש באמונתו יחיה ,זו הדרך שאני בה מאמין,
וזאת הדרך שבאה לידי ביטוי בהצעה לסדר שאני הגשתי .ואני רוצה לקרוא אותה
בפניכם ,בגלל שאני משוכנע שיש לו מעט אנשים שלא קראו אותה" .בשדרות חן
 31קיים מגרש ציבורי מגונן הגובל בבי ת כנסת שממוקם בחזית ברח' דרך יבנה.
בסקר לצרי ציבור אשר נערך בשנת  2003נקבע כי יש להקים במקום מועדון נוער
או גן ילדים .מלבד מחסור במועדוני נוער באזור ,ניתן להצביע על צרכים
פוטנציאליים אחרים כגון :מקלט ,מועדון לקשישים ,ספרייה או גינה ציבורית.
ככלל ,ישנו מחסו ר חמור במבני ציבור באזור ובשכונות הסמוכות .ראוי לציין כי
במסגרת סקר הצרכים הנ"ל ,לא נקבע כי יש צורך להקים במקום מבנה
למקוואות .לפי מיטב הבנתי ,לא נערך סקר צרכים נוסף אשר קבע שיש צורך
בהקמת המקוואות .כפי שנמסר לי בין יתר הקריטריונים להקמת מקוואות קיים
תנאי כי המרחק המינ י מאלי ממקוואות קיימים הינו  2,000מ' לפחות  ,כאשר
קיימים  2מקוואות סמוכים האחד ברח' השופטים והאחר ברח' פריד .באסיפת
דיירים שנערכה בשדרות חן ביום שישי האחרון , 1.3.10 ,הוברר לי כי יש מגמר
לבנות במגרש הסמוך לבית הכנסת ,מבנה שיכלול בין היתר מקוואות לשימוש
הציבור" .התכנית המקורית היתה לבנות שם חדרי לימוד ,מעין מדרשה " .הוברר
ע"י המשתתפים באסיפה כי ישנה התנגדות חריפה לבניית המבנה האמור וכן כי
מתנהל משא ומתן בין נציגי התושבים לבין ראש העיר ונציגיו ,בניסיון למנוע
תוך הבנות לצרכי ציבור ,הקמת מבנה המקוואות  .זאת ועוד ,הועלתה הטענה כי
במגרש האמור אשר חלקו הוקדש למטרות דת ראוי כי חלקו השני ישמש את
הציבור החילוני במקום ויוקם בו מועדון חברתי (בהתאם לסקר שנערך בשנת
 .) 2003כפי שידוע לך האזור מאופיין כאזור חילוני המאוכלס ברובו באוכלוסייה
חילונית .כל פעילות מצד העיר ייה שתיעשה על מנת לשנות את האופי החילוני
של האזור מהו וה הפרה בוטה של הסטטוס קוו בעיר" .ואני רוצה להוסיף,
בישיבת המועצה הזאת ,הופץ מכתב לאישור ע"י חנניה קורש ,מנהל מחלקת
נכסים וביטוח ,שינוי פרוגרמה גוש  3702חלקה  . 387אני מניח שזאת החלקה
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עליה מדובר .ואם אני טועה ,אני מבקש להעמיד אותי על טעותי.
אתה לא טועה.
רחמים מלול:
"אבקש להביא לסדר יומה של המועצה אישור שינוי
עו"ד עוזי סלנט:
בפרוגרמה לצרכי ציבור ולהוסיף לחלקה זו גם ייעוד למבנה דת " .זאת אומרת,
שעפ"י המבנה המשפטי הקיים בחלקה ,אי אפשר להקים מבנה דת בחלקה ,כך
להבנתי .היועצת המשפטית ,אם אני טועה ,גם כאן תתקן אותי .ומה שחשוב
לומר ,עוזי סלנט לא נגד ,עוזי סלנט הוא הראי .אפשר לשבור את הראי ,אפשר
לנפץ אותו ,אבל הוא מייצג את הקהל שגר באזור .וכדי למנוע ,ההיפך ,אני
הגשתי את ההצעה על מנת למנוע פעילות ,הייתי אומר בלתי ציבורית במרכאות.
ולהביא את העניין הזה לידי גמר בצורה מסודרת ,שתהווה פתרון ראוי לכלל
הציבור .ואני לא נגד ,ההיפך .מדוע בשכונת רחובותי ,כן? שכונות חדשות ,למה
לא בונים שם בית כנסת ומקווה יחד עם הבניינים עם בתי הספר וגם גני
הילדים? מדוע צריך לבוא אחר כך כמו ...ולבקש אישורים של הקצאות קרקע וכן
הלאה .למה ברחובות ההולנדית לא בנו? למה עושים את העבודה בצורה לא
נכונה? ולכן אני מבקש מחברי המו עצה ,להתעלות ,לא לעסוק בקטנות ,כמובן
שאני לא מסוגל להחליט ,יש הנהלת העיר ,מצביעים .לא לקבל החלטות
דורסניות .אנחנו נמצאים בעיר שהס ובלנות תמיד היתה שם ותמיד היתה
התייחסות ,ותמיד היתה אוזן קרויה האחד לשני .ואני מציע לחברי המועצה ,גם
במקרה הזה ,לא למהר .צריך מקווה ,אנחנו נבנה מקווה ,ויותר מאחד .אני גם
מציע לשפץ את המקוואות הקיימים ,שניתן יהיה להיכנס אליהם בצורה חופשית,
ואיך אומרים ,כפי שמקובל במאה ה  . 21 -אני לא נגד שום דבר ,אני בעד שתהיה
תוך הסכמה ותוך הבנה ותוך ראות ,כדי לתת לציבור כולו במידת האפשר ללא
מחלוקות וללא עוינות .ואני מציע ,שראש העיר יורה למנכ"ל העירייה לתכנן
ביצוע סקר שימושים במקוואות קודם כל ,לראות אם שעות הפתיחה של
המקוואות הן מספיק טובו ת  .יכול להיות שצריך להשקיע שם יותר כדי
שהמקוואות תהיינה פתוחות שעות ארוכות יותר ,ולבדוק את רמת המבנים.
ובמידה ויוכח כי יש צורך ,יש להורות למהנדס העיר לאתר מגרש במסגרת
הפיתוח והבינוי ליד מכבי אש ,אני מציע ,אולי הצעה לא טובה ,יציעו מקום
אחר .ופה לא כתוב ,ואני מוסיף ,לבנות באזור רחובות המדע שזאת שכונה חדשה
שנבנית היום  .כבר לבנות את כל שירותי הדת במקום ,ולא שיחפשו אחר כך איך
פותרים את הבעיה .ולתכנן הקמת מועדון נוער/מועדון אחר ציבורי במגרש
בשדרות חן  , 31עפ"י דרישת התושבים לשימושם עפ"י הסקר .תודה רבה .
תודה רבה .אני נותן רשות לנציג אחד לומר את דברו,
רחמים מלול:
ולא יותר .אתה מייצג?
אני מייצג את השכונה .עמוס חלפון ,יו"ר ועדי
עמוס חלפון:
השכונות של רחובות .קודם כל ,עצוב לי מאוד לראות את ה  2-3 -הדקות
הראשונות בתחילת הדיון' ,הבטחת'' ,לא הבטחת'.
עמוס ,לא לשם כך ביקשת רשות דיבור .אני מבקש
רחמים מלול:
ממך ,תתייחס לגופו של עניין ולא לגופם של חברי מועצה ,בבקשה.
לגופו של עניין ,מהסיבה הפשוטה .אני חושב
עמוס חלפון:
שמהדברים הקטנים האלה זה מתחיל .לא ייתכן ,יש פה קהל ,זה חלק קטן מאוד
מדגמי .ידעתי שלא יכולנו לאכלס פה יותר מכמה מאות .יש מאות שמרגישים את
אותה ת חושה שהרגשתי ב  2 -דקות הראשונות ,שיש פה איזה משחק .מדובר פה
על שכונה ,שמכבדת את הדת ,מכבדת את האנשים .אף אחד פה לא נגד מקווה,
אף אחד .האנשים פה בעד מקווה .חלק מהשטח יועד לבית כנסת ,החצי השני
יועד לפני המון שנים לגן ילדים ,גן משחקים .אנחנו מבקשים ל ...המקורי .זה
הדבר היחיד .אתה ,כב' ראש העיר ,הכנסת רוח חדשה שנכנסת .אתה הבטחת
שאתה תשמור גם על סטטוס קוו וגם על ה -
במה זה פוגם בסטטוס קוו? תסביר לי.
רחמים מלול:
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אני רוצה ,כב' ראש העיר.
עמוס חלפון:
אני שואל אותך ,תענה לי.
רחמים מלול:
אני אגיד לך במה.
עמוס חלפון:
מחר אני הולך להקים אצטדיון כדורגל שמתנגדים לו
רחמים מלול:
תושבים חרדיים .האם אשמע בקולם? תענה לי.
*** צעקות מהקהל ***
אני מבטיח לך ,כב' ראש העיר ,אני אהיה הראשון
עמוס חלפון:
שאתנגד שאתה תקים מג רש כדורגל בשבת לקבוצה של חרדים ,כי זה לא עושה
שכל ,וזה לא הגיוני וזה לא הוגן ... .אנשים מכובדים ,לא מדובר פה על ...אין
שום דבר נגד הדת .אנשים רוצים להחזיר את הקרקע לייעודה .אנחנו מבקשים,
במשך שנים היה מתוכנן שם גן ילדים ,מבקשים ש ...גן ילדים ,תחזירו את זה
ונגמר הסיפור .אנחנו תושבי שדרות חן ,מבקשים ממועצת העיר ,אני יודע שזה
לא ממש להח לטה ברגע זה ,אבל ממש מבקשים ,לכבד את אורח חיינו ,ולהתייחס
בכבוד כמו שאנחנו מכבדים אחרים ולצרכינו האמיתיים והכנים .אנחנו משוועים
למגרש משחקים לילדים ,ידידו תי .יש פה את מהנדס העי ר ,יש פה אחרים
שיודעים לבנות כאלה דברים .ואנחנו באמת רוצים לדור הצעיר לתת את מה
שמגיע להם ולחזור לשקט שהאנשים האלה רגילים אליו .אף אחד פה לא רוצה
לא לצאת לרחובות  ,לא להצית שום דבר ,אבל זה מכניס את כולם פה לסטרס,
ואין שום הצדקה לזה ,כב' ראש העיר.
תודה רבה .אני לא פותח את זה לדיון .זו הצעה לסדר.
רחמים מלו ל:
חברי המועצה ,הנושא הזה נמצא בדיון בוועדות השונות .המתנגדים גם הופיעו
בפני פורום התנגדויות למרות שאין להם מעמד של מתנגדים .נפגשתי איתם 4-5
פעמים והנושא ימשיך ל הידון בוועדות השונות .אני בסך הכל ,גם כראש עי ר יש
לי רק אצבע אחת .זה לא עומד כ עת להצבעה אם להוציא היתר בנייה למקווה או
לא .יש פה הצעה לסדר.
מה אתה אומר?
??? :
אדוני ,אדוני .אמרתי את דעתי האישית בפני
רחמים מלול:
המתנגדים והם יודעים אותה.
מי זה המתנגדים?
??? :
זה לא לדיון .אני מצי ע לחברי המועצה להוריד את
רחמים מלול:
ההצעה של עוזי סלנט מסדר היום .מי בעד להסיר?
למה להוריד?
עו"ד עוזי סלנט:
מי נגד?  3נגד .תודה רבה.
רחמים מלול:
מחליטים ברוב קולות (  3נגד) להוריד מסדר היום הצעתו
החלטה מס' :255-22-10
לסדר של ח" מ עוזי סלנט בנושא בניית מקווה טהרה ב שדרות חן.
רחמים מלול:
*** הפסקה ***
סעיף : 8

אני מכריז על הפסקה.

הודעה על מינויו של מר דורון מילברג לתפקיד מנכ"ל העירייה ומרכז
ישיבות המועצה.

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  22מתאריך 17.3.2010

אנחנו ממשיכים בסדר היום .לפני כן רציתי להודיע
רחמים מלול:
למועצת העיר על מינויו של דורון מילברג לתפקיד מנ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות
המועצה .דורון ,אתה רוצה לומר משהו? בבקשה .אני מקדים פשוט את הנושא
הזה ,שהיה צריך להופיע כבר בהתחלה.
א ני רוצה להודות לראש העיר ,לחברי ועדת האיתור
דורון מילברג :
ולחברי מועצת העירייה על הבחירה ,ועל האמון שנתנו לי .אני רואה כבוד גדול
לכהן מנכ"ל עיריית רחובות .באתי מעירייה גדולה ,אמנם בדרך היתה לי איזו
תקופ ה  ...בלוד .אני מבטיח לשרת את תושבי העיר נאמנה עפ"י ניסיוני ,הידע
שצברתי ,מסירותי  ,עפ"י מדיניות שראש העיר יקבע וחברי המועצה יאשרו אותה.
אני מבטיח להיות נאמן לכל תושב ותושב בעיר ,בעיה קטנה כגדולה ,כדי לקדם
את העיר הזאת קדימה .תודה רבה לכם.
טוב ,תודה .יש התייחסות? בבקשה ,חנניה.
רחמים מלול:
א' – אני שמח שהסעיף הזה הוקדם ,ורציתי באמת
חנניה וינברגר :
להציע שהסעיף הזה יוקדם כי הוא מופיע מס'  . 7-8לא כל יום בוחרים מנכ"ל,
והסעיפים שבאים לפנ י זה ,במחילה מכבודם .לגבי הנושא ,אילו הייתי צריך
להצביע על המלצת ועדת מכרזים לבחירת בכירים  -הייתי מצביע נגד .אין
הכוונה בשום צורה ואופן בצד האישי של מינוי המנכ"ל ,אלא בתרגיל הפוליטי
שנעשה בהרכבת ועדת בחירת בכירים .לגבי המינוי ,אני סבור שאנחנו התברכנו
במנכ "ל שמביא איתו רזומה עשיר של כשרון ,מעש ,חוש ,יצירתיות ודבקות
במטרה .שמו הולך לפניו .לא היו לי מגעים דומני איתך ,אבל את אביך ז"ל ,שמאי
מילברג ,אני הכרתי היטב ,איש ההתיישבות הדתית כפר גדעון  ...טירת צבי
ו ע לומים .הוא היה איש סיעת למפנה ,הוא היה מאנשי התפארת של הפועל
המזרחי והמפד"ל בימים ההם הטובים.
אתה רוצה להציע גם לו אזרחות כבוד עוד מעט?
רחמים מלול:
הרי אתם החלטתם לא לאשר את זה ,אלא להביא את
חנניה וינברגר :
זה לוועדה מקצועית.
נו ,אתה כבר יודע את ההחלטות.
רחמים מלול:
למה לא? אני רק יכ ול לברך גם את המנכ"ל על אף
חנניה וינברגר :
ועדת המכרזים ,על הבחירה המוצלחת ביותר שקיבל באופן אישי .אני מאחל
לראש העיר שיצליח לא לקלקל אותו  .וכאופוזיציה ,אני מבטי ח לך שיתוף פעולה
ענייני ,מהותי .איני אחראי על פעילות יתר חברי האופוזיציה ,אבל מבחינתי
האישית שא ברכה והצלחה בכל אשר תפנה.
אני רוצה לברך את דורון ,אני רוצה לאחל לך הצלחה,
עו"ד עוזי סלנט:
ואני רוצה לאחל לך שתקבל את כל הגיבוי כפי שצריך על מנת שתוכל לעשות
עבודה שהיא מאוד נחוצה בעיר הזאת ,ותשנס את המתניים ,תקבל מאיתנו את
כל האנרגיות הדרושות על מנת להוביל את העיר הזאת למקומות שמגיע לה
להיות בהם .תודה.
גם אני רוצה להשתתף בברכות .אני רוצה לברך אותך,
הרצל טובלי :
דורון מילברג ,שתעלה ותצליח ,ושאנחנו נצליח ביחד איתך ונצעיד את רחובות
קדימה .מבדיקה שאני עשיתי ,אני הבנתי שאתה אחד המנכ"לי ם הטובים בארץ,
ואני אומר את זה בפניך ,ו אני רוצה שגם הציבור יידע ,ונקווה שנשתף פעולה
ורחובות תהיה בסיסמה החדשה של ה  , 120 -איך אומרים ,תהיה בקצב.
כאיש הקואליציה אני רוצה לברך אותך ,ואני מכיר את
שאול ליבי:
דורון כבר שנים רבות ,גם שהיינו קולגות בתפקידים מקבילים ,ואני מאמין שהוא
האיש הנכון במקום ה נכון ,ואנחנו נרגיש את זה במהרה לטובת הציבור והעיר
ברחובות .בהצלחה.
תודה רבה ,חברים .עוד מישהו? נמשיך בסדר היום.
רחמים מלול:
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סעיף : 1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  21מיום . 8.2.10
שאילתת צריכת המים בעיר בשנת  . 2004 - 2009חנניה,

רחמים מלול:
קיבלת תשובה .
סליחה ,לא היה אישור פרוטוקול ,אדוני ראש העיר.
עו"ד עוזי סלנט:
סליחה ,אתה צודק .אישור פרוטוקול ישיבת מועצה
רחמים מלול:
מס'  , 21יש הערות?
כן.
חנניה וינברגר :
כן ,בבקשה .איזה עמ'?
רחמים מלול:
לעמ'  . 15 - 16זה עניין של חגיגות ה  . 120 -כפי שהובטח,
חנניה וינברגר :
הוצגה המצגת של חגיגות ה  120 -לחברי המועצה ,לא הוצג התקציב ,והובטח על
ידך וכהחלטה ,שהדיון בחגיגות יהיה בישיבה הבאה  ,והדבר הזה איננו מתקיים ,
וחבל .לא אכפת לי אם זה יהיה דיון בישיבה הבאה ,אבל אז זה יהיה כמו חמץ
שעבר עליו הפסח .בקשר לנציגות חברי ה מועצה בה.ל.ר ,אפשר לדעת מה
ההחלטה של המועצה?
באיזה עמ' אתה?
רחמים מלול:
עמ'  21בערך.
חנניה וינברגר :
כן ,על מה אתה שואל?
רחמים מלול:
מה החלטת מועצת העיר לגבי חברי המועצה כנציגים
חנניה וינברגר :
בדירקטוריון של ה.ל.ר.
אני קורא את ההחל טה "מחליטים ברוב קולות לאשר
רחמים מלול:
את חברת המועצה ד"ר מרה קנבל".
לא נכון ,לא נכון .היתה לי הצעה ,שהצעתי אותה ,והן
חנניה וינברגר :
 2הנשים ,והם פרופ' יקיר פלסנר והשני עבדך הנאמן.
נכון ,אבל היה רוב.
רחמים מלול:
לא היה רוב ,סליחה .לא היתה כלל הצבעה על
חנניה וינברגר :
מועמדותי .אתה אמרת ,תבדוק היטב.
היתה הצבעה על הצעה מול הצעה.
רחמים מלול:
לא מול הצעה ,לא מול הצעה.
חנניה וינברגר :
טוב ,זה תיקון פרוטוקול?
רחמים מלול:
בהחלט ,כי אנחנו מאשרים החלטה .לא היתה הצבעה.
חנניה וינברגר :
אתה במפו רש נימקת שאתה לא רוצה להצביע נגדי.
כן ,מדוע?
רחמים מלול:
זכותך ,אז תצביע בעד אם אתה רוצה .אבל אני מצטער
חנניה וינברגר :
מאוד ,חייבים להצביע.
אז היתה הצבעה...
רחמים מלול:
אין כזה דבר .כמה קולות קיבלתי?
חנניה וינברגר :
היתה הצבעה -
רחמים מלול:
כמה קולות קיבלתי.
חנניה וינברגר :
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היתה הצבעה בעד אישורה של ד"ר מרה קנבל כחברת

רחמים מלול:
מועצה ,נכון?
כן ,אבל לא השלמת...
חנניה וינברגר :
אחרי שאישרנו אותה ברוב קולות ,מול ההצעה שלך -
רחמים מלול:
לא ,היא היתה בלי ,אין כזה דבר שהצבעה כזאת לא
חנניה וינברגר :
מבי א ים לידי סיום.
אז זכותך לערער על ההחלטה .תערער על ההחלטה.
רחמים מלול:
בהחלט ,אני מערער פרוצדוראלית ואני מבקש חוות
חנניה וינברגר :
דעת משפטית על כך.
אוקיי  ,אז תגיש ערעור על ההחלטה ליועצת המשפטית
רחמים מלול:
והיא תענה לך.
לא ,אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית .מה פירוש?
חנניה וינברגר :
עכשיו?
רחמים מלול:
בהחלט שכן.
חנניה וינברגר :
תגיש את הטיעונים שלך ליועצת המשפטית והיא
רחמים מלול:
תענה לך .היא תבדוק את הדבר והיא תענה לך .בסדר?
אתה רוצה לאשר את הפרוטוקול בלי ההחלטה הזאת?
חנניה וינברגר :
בבקשה.
לא.
רחמים מלול:
למה לא? איזה ערך יהיה לחוות הדעת שלה אם
חנניה וינברגר :
המועצה אישרה?...
תשמע ,אל תשתלט לי על הדיון בכוח ,תקשיב לי.
רחמים מלול:
לא ,מי שבכוח זה אתה .סלח לי מאוד.
חנניה וינברגר :
חנניה ,אחרי שבחרנו את ד"ר מרה קנבל ,אי אפשר
רחמים מלול:
היה לבחור עוד חבר מועצה .אתה מסכים איתי?
לא ,אבל היית צריך להצביע בהתחלה עליי ,לא ,לא.
חנניה וינברגר :
ואחר כך עליה ,בכבוד.
היתה הצעה לסדר שלך לבחור בך.
רחמים מלול:
נכון.
חנניה וינברגר :
היתה הצעה לסדר שלי לבחור בד"ר מרה קנבל.
רחמים מלול:
איפה ההצעה לסדר שלך? איפה היא?
ח נניה וינברגר :
אני צריך להגיש הצעה לסדר?
רחמים מלול:
גם אתה.
חנניה וינברגר :
היה על סדר היום הנושא שלך.
רחמים מלול:
אבל קודם מצביעים על ההצעה של המציע.
חנניה וינברגר :
טוב ,אני מציע לך -
רחמים מלול:
את התיקון אתה תביא לישיבה הבאה.
אמיר ירון :
אני מציע לך ,אתה רוצה שעכשיו נצביע?
רחמים מלול:
לא ,לא ,תביא את זה לישיבה הבאה.
אמיר ירון :
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אתה רוצה שעכשיו נצביע על המועמדות?
חזרת לשיטה של פורר להוריד מסדר היום?
אני מוכן להצביע עכשיו על המועמדות שלך לה.ל.ר.
לא ,זה לא עומד על סדר היום.
אז למה אתה מעלה את זה?
למה? כי אתה רוצה אישור פרוטוקול.
אני מזכיר לך מה שהיה שם .אני מבין שיש הרבה קהל

רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
ואתה מתרגש.
קראתי את זה פעמיים  -שלוש ,ותואיל אתה לקרוא את
חננ יה וינברגר :
מה שיש בפרוטוקול.
אז שוב אני חוזר ומסביר לך מה היה בישיבת המועצה.
רחמים מלול:
תרצה – תקבל ,לא תרצה – אל תקבל .אני לא יכול להכריח אותך .בישיבת
המועצה ,אחרי שבחרנו בד"ר מרה קנבל ,נמלאה מכסת חברי ה מועצה בה.ל.ר.
שהיא?
חנניה וינברגר :
 . 3אי אפשר היה לבחור עוד חבר מועצה .מסכים
רחמים מלול:
איתי? ואז נשאר לנו נציג ציבור ,ואני בחרתי את המועמד שאתה הצעת ,וזה
יקיר פלסנר.
אתה לא עונה לעניין .אתה לא עונה לנושא.
חנניה וינברגר :
אז אני מסכ ם את הדיון ואומר לך ,תגיש בכתב את
רחמים מלול:
הערר שלך ליועצת המשפטית והיא תענה לך.
אבל אם עכשיו מאשרים את הפרוטוקול אז אין טעם
חנניה וינברגר :
לכל ערעור.
אז תצביע נגד אישור הפרוטוקול ,ואם היועצת
רחמים מלול:
המשפטית תחווה דעתך שאתה צודק ,אז אני אביא את זה עוד פעם להצבעה
בישיבה הבאה.
אוקיי ,היטל בצורת .התקבלה ההצעה שלי .האם נעשה
חנניה וינברגר :
משהו?
איזו הצעה? איפה?
רחמים מלול:
בעמ' . 31
חנניה וינברגר :
אז תגיש לי שאילתא.
רחמים מלול:
אז מה עושים פה ,רק שואלים?
חנניה וינברגר :
אתה יודע מה זה אישור פרוטוקול .מה זה אישור
רחמים מלול:
פרוטוקול?
אנחנו הולכים ל -
חנניה וינברגר :
כל הערה שלך באישור פרוטוקול הופך לי להצעה
רחמים מלול:
לסדר .אז תגיש לי שאילתא ,אני אגיד לך מה בוצע מה לא בוצע .כן ,מה עוד?
התקבלה גם ההצעה שלי בקשר למבני ציבור .
חנניה וינברגר :
באיזה עמ'?
רחמים מלול:
בעמ'  . 40בתמיכתך ,שמבני ציבור ייכלל גם המושג
חנניה וינברגר :
מבנה דת ,והדבר לא מופיע בהחלטה.
בעמ' ' ? 40מחליטים פה אחד' למטה?
רחמים מלול:
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כן.
"לאשר שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור"
היום זה בסעיף  , 14אם אני לא טועה.
סעיף  14מדבר ספציפית .אני דיברתי על הפרוגרמה.
מה הצעת?
תקרא בבקשה אצל ,אתה אפילו תומך בי ,אני זוכר .זה

חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
מנחם קליין :
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
אפשר לתקן פרוטוקול?
'כן ,נכון ,אתה צודק' ,אני אומר לך .
רחמים מלול:
תודה רבה.
חנניה וינברגר :
'ולכן כשמדובר במבנה ציבור ,אז צריך לשקול גם' ,אין
רחמים מלול:
פה המשך .עוזי סלנט אומר 'כל הצרכים' .יפה .אז אולי צריך לוותר על סעיף 14
היום .ואני מעיר' ...ואחר כך לפי זה אתה קובע את הפרוגרמה .אני מקווה
שהמחוזית תקבל את זה ול א נצטרך כל עם שינוי' .תראה ,באופן עקרוני,
כשבתב"ע מופיע שטח מסוים כמבנה ציבור ,כשטח לבנייני ציבור ,מותר להקים
שם כל מבנה שהוא לצרכי ציבור.
אלה היו הוויכוחים כל הזמן במועצה.
חנניה וינברגר :
ואתה הצעת שלא צריך להביא כל הזמן שינוי
רחמים מלול:
פרוגרמה.
בדיוק ,נכון .בשביל מה לעורר מתחים? סתם מיותרים.
חנ ניה וינברגר :
נכון .אני מוכן לתקן את ההחלטה וזה ייתר לנו היום
רחמים מלול:
את סעיף . 14
יפה .ודבר אחרון -
חנניה וינברגר :
רגע ,רגע .אני מוכן לקבל את ההחלטה ,לתקן אותה
רחמים מלול:
ולהצביע עליה ,ואז זה מיית ר לנו היום את סעיף . 14
אני חושב שאין צורך להצביע ,כי הצבענו .אני חושב
חנניה וינברגר :
שלא צריך להצביע כי החלטנו .הבעיה היא נוסח.
אם כך ,אני מקבל את התיקון של חנניה ,שכל
רחמים מלול:
השימושים הציבוריים בשטח למבני צי בור ,הוחלט שאפשר יהיה לממש אותם -
לא ,לדון .בהגדרה זה גם מבני דת.
חנניה וינברגר :
כלומר שזה גם מבני דת.
רחמים מלול:
גם ספורט וגם ברידג' וגם מתנ"ס וגם חינוך.
חנניה וינברגר :
אז אני מאשר כך את ההחלטה ,תודה רבה .קיבלתי.
רחמים מלול:
רוצים להצביע על זה? צריך להצביע?
לדעתי אין צורך.
חנניה וינברגר :
אף אחד לא הבין את המשמעות ,חנניה אפילו בעצמו
לואיס בר  -ניר :
לא הבין על מה הוא מדבר .הוא אפילו לא הבין את המשמעות .רחמים ,אתה
יודע את זה.
לואיס ,אתה רוצה שנצביע על זה.
רחמים מלול:
לואיס ,אני מבקש ממך -
חנניה וינברגר :
הוא הבי ן את המשמעות.
רחמים מלול:
אתה הבנת? אתה לא הבנת.
לואיס בר  -ניר :
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אני מבק ש ממך ,אני מבקש ממך ,אל תעש ה עכשיו

חנניה וינברגר :
תעמולת בחירות.
לואיס ,אנחנו תיקנו את ההחלטה בהתאם להערה של
רחמים מלול:
חנניה .תודה רבה .כן ,עוד הערות?
(מדברים ביחד)
חנניה ,אתה רואה מה זה תיקון פרוטוקול אצלך?
רחמים מלול:
דבר אחרון ,בחירת חברי הנהלה.
חנניה וינברגר :
אני אביא את זה בישיבה הבאה.
רחמים מלול:
בסדר.
חנניה וינברגר :
תודה רבה .בכפוף להערות של חנניה ,פרוטוקול ישיבת
רחמים מלול:
מועצה מס'  21מאושר.
אני מ תנגד.
לואיס בר  -ניר :
אתה מתנגד ,תודה רבה.
רחמים מלול:
מחליטים ברוב קולות (  1מתנגד – לואיס בר  -ניר) לאשר
החלטה מס' :256-22-10
פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  21מיום  8.2.10כפוף להערות של ח"מ חנניה
וינברגר.
איפה עמוס? סעיף  14לא יעלה היום.
לא יעל ה?
כן ,אין כבר צורך .תודה רבה.

רחמים מלול:
עמוס חלפון:
רחמים מלול:
(מדברים ביחד)
כב' ראש העיר ,אני לא מבין בכל הנהלים .אנחנו באנו
עמוס חלפון:
לכאן לבקש מכב' ראש העיר שידאג שהמקווה יהיה במקום מכובד ,אחר .מה
המשמעות של מה שאמרת כרגע? אתה יכול להסביר?
סעיף  14לא עולה לדיון.
רחמים מלול:
מה זה אומר?
עמוס חלפון:
כי אין בו צורך.
רחמים מלול:
למה לא צריך סעיף ? 14
עמוס חלפון:
אתה רוצה ,תבוא אליי למשרד מחר.
רחמים מלול:
מה זה אומר?
עמוס חלפון:
המשמעות הי -
רחמים מלול:
שיהיה מקווה?
עמוס חלפון:
אני לא אמרתי כעת אם יהיה מקווה או לא יהיה
רחמים מלול:
מקווה.
אוקיי ,מה המשמעות?
עמוס חלפון:
מבחינת התב"ע ,זה שטח למבני ציבור .קיבלנו החלטה
רחמים מלול:
בישיבת המועצה הקודמת שכל שטח שהוא מוגדר כמבנה ציבור ,יותרו בו כל
השימושים האפשריים ,כולל מבנה דת .נקודה.
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אנחנ ו עוד חצי דקה יוצאים החוצה .אני חייב להגיד,
עמוס חלפון:
אני פה שעה שעה וחצי .זה לא נראה לנו מכובד כל התהליך הזה .כב' ראש העיר,
אנחנו לא מבינים בסעיפים אחורה קדימה .אנחנו מעבירים מחאה פה אחד.
אנחנו לא רוצים את המקווה במקום הזה .אני דיברתי עם מכובדיי פה לשים את
זה במקום אחר .זה הדבר היחיד שמקובל עלינו .שום דבר אחר לא מקובל עלינו.
בזה זה נגמר ,לא מעניין אותנו .לא מוכנים.
*** צעקות מהקהל ***
סעיף : 2
א.

שאילתות:

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

להלן השאילתא של ח"מ חנניה וינברג ר בנושא :צריכת המים בעיר בשנים 2004 -
: 2009
עקב השינוי המהפכני במדיניות הממלכתית בתחום המים שנקבעה ע"י הממשלה
הריני מבקשך להשיב לשאילתא כדלקמן:
מה היתה צריכת המים הכוללת בעיק בשנים  ? 2004-2008ומה היתה העלות
הכוללת שלהן הן מבחינת ההוצאות של העירייה והן מבחינת ההכנסות לעירייה?
מה היתה צריכת המים בשנת ( 2009נא לפרט לפי חודשים) ומה היתה העלות
החודשית הכוללת שלהם מבחינת ההוצאות וההכנסות של העירייה.
כמו כן הואל נא להודיעני מה היתה צריכת המים של העירייה בגין השקיית
הגינות הציבוריות ובמערכת החינוך העירונית ותרגומם לערך הכספי?
מה היתה צריכת המים של צרכני המים הגדולים בעיר והם בריכות השחייה
לסוגיהן ,המקוואות ,תנובה ,טרזינה ,קפלן ואחרים.
מן הראוי לקיים דיון או לפחות הרצאה ממצה בנושא משק המים בעיר.
להלן תשובת רה"ע לשאילתא של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :צריכת המים בעיר
בש נים : 2009 - 2004
במענה לשאילתא שבנדון ,הריני מתכבד להשיבך כדלקמן:
8462731 – 2004
5608737 – 2005
8896068 – 2006
9946161 – 2007
9223522 – 2008
 - 2009כמפורט בטבלה
גינון ציבורי במהלך  769,000 : 2009קוב.
מוסדות חינוך 119,500 :קוב.
יתר מוסדות העיריה 85,800 :קוב .
מקוואות 26,746 :קוב.
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ב .שחייה 15,615 :קוב.
בכדי לקבל נתונים של צרכי המים הגדולים כבקשתך ,עלינו לפנות לכל אחד
מבעלי העסקים ולבקש את הסכמתו .עד למועד הישיבה לא בוצעה פנייה זאת .ס.
הגזבר ומנהל אגף המיסים מר מנחם רוזנטל נכון להשיבך ביסודיות על כל שאלה
שתישאל .
רחמים מלול:
א.

שאילתא על צריכת המים בעיר ...תשובה.

שאילתא – קמחא דפסחא – סיוע לנזקקים (ח"מ חנניה וינברגר מיום
.) 14.3.10

להלן השאילתא של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :קמחא דפסחא :
אנו מצויים כשבועיים לפני חג הפסח.
בכל שנה דאגה העירייה לקיים מבצע קמחא דפס חא וקיום סדר פסח ציבורי.
אודה לך אם תודיעני מה נעשה בתחום זה לקראת חג הפסח הקרב ובא .מהו
הסכום שהועמד לכבוד נושא זה לעומת שנה שעברה .כיצד ובאלו מקומות תבוצע
החלוקה לנצרכים .מי הגורמים בעירייה המטפלים בנושאים אלה .כיצד ומי
מופקד על שמירת הנוהל התקין גם בתחו ם זה.
השאילתא הבאה לגבי קמחא דפסחא ,הוגש לנו ב . 14 -
רחמים מלול:
חנניה יקבל תשובה בישיבה הבאה.
סעיף : 3
ג.

הצעות לסדר (המשך):

הצעה לסדר – הענקת אזרחות כבוד פרופ' עדה יונת אלוף מיל' ישראל טל
ומר יצחק כ"ץ (ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 8.3.10

להלן הצעה לסד ר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :הענקת אזרחות כבוד פרופ'
עדה יונת אלוף מיל' ישראל טל ומר יצחק כ"ץ :
ב  24.11.02 -וב  29.4.03 -כחבר בוועדה לבחירת יקירי רחובות הצעתי להעניק אל
התואר יקיר רחובו ת למר טל ישראל אלוף מיל' .בדיון שהתקיים בוועדה הודיע
ראש העירייה דאז מר שו קי פורר כי מר ישראל טל כבר קיבל בעבר את התואר
הבכיר יותר אזרח כבוד .על כן יהיה זה ,כביכול ,משום פחיתות כבוד להעניק לו
עתה את התואר יקיר רחובות .הסכמתי לנימוקו של ראש העירייה ,אך דרשתי
לבצע בדיקה עניינית ועובדתית של הנושא .בבדיקה שערכתי באורח אישי התברר
לי כי  22אנשים קיבלו את התואר אזרח כבוד של רחובות .ראש הממשלה ,מר
יצחק רבין ז"ל היה האישיות האחרונה שקיבלה את התואר אזרח כבוד ב . 2.7.95 -
האלוף טל ישראל לא היה כלול ברשימה הנ"ל .בבדיקה אישית הנ"ל שערכתי,
התברר כי גם כי עוד ב  12.6.1970 -החליטה מועצת העירייה להעני ק את התואר
יקיר רחובות לאלוף ישראל טל ול  3 -אלופים נוספים והם :מוטה גור ,שלמה להט,
יעקב פרי ,ולא כהודעת מר פורר שהאלוף ישראל טל קיבל בעבר את התואר
אזרח כבוד.
במכתבי מה  30.6.03 -לראש העירייה הקודם ,ציינתי כי מאז חלפו יותר מ 3 -
17
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  22מתאריך 17.3.2010

עשורים ,היום כבר  4עשורים ,ותרומ תו הייחודית של אלוף ישראל טל אך גברה
והעמיקה .אלוף טל בגין תרומתו הסגולית לביטחון ישראל בתחום המעשה
והמחשבה ,הפיקוד והיציאה נחשב לאבי טנק המרכבה ,כיהן בתפקידי פיקוד
בכירים ,האחרונים שבהם סגן הרמטכ"ל ,מפקד חזית הדרום ב'מלחמת יום
הכיפו ר ים ,ועוזר שר הביטחון .הישגיו האינטלקטואליים וחשיבתו היצירתית זיכו
אותו שיימנה על הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל אביב ואילו הישגיו בתחום
הלוגיסטיקה ,החשיבה והיצירה הצבאית זיכו אותו פעמיים בפרס ביטחון ישראל.
חזרתי והצעתי כי מועצת עיריית רחובות תחליט על הענקת התואר אזרח כבוד
של עיר נו למר אלוף ישראל טל .הענקת התואר לתושב עירנו הוותיק תהיה
תעודת כבוד לעיר ולתושביה.
לאחרונה התעורר דיון בנושא הצבת אנדרטה בצורת טנק המרכבה ,בכיכר
החדשה שהוקמה בצומת הרחובות הרצוג  -הנשיא הראשון לציון פועלו של האלוף
ישראל טל .בהתחשבה בעובדה שהשנה הינה שנת ה  120 -ליסוד רחובות,
ובהתחשב שמאז  1995לא חולק התואר אזרח כבוד ,הריני מתכבד כי ל  3 -אישים
הבאים :פרופ' עדה יונת כלת פרס נובל ,אלוף מיל ישראל טל ,מר יצחק כץ ראש
העירייה לשעבר במלאת לו  100שנה ,יוענק התואר אזרח כבוד ע"י מועצת
העירייה בגין תרומתם הייחודית והסגולי ת בתחומי חקר המדע ,מדע הביטחון,
ביצירה ובפיקוד ,.המינהל והשירות הציבורית העירוני .כמו כן הנני מציע כי גם
הכיכר הנ"ל תיקרא לכבודו של אלוף ישראל טל.
בשיחה שהת ק יימה נטענה כטענה כי אין מנציחים אדם בחייו .נכון ,טענה זו
טענתי בשעתו כאשר ראש העירייה הקודם הציע ל כבד את גב' איה לביא ,יקירת
העיר ובעלת תרומות איכותיות לעיר בתחומי התרבות וקרא במסגרת בית העם
את בימת הנוער העירונית מיסודה של איה לביא .תרומתו המדעית ,היצירתי,
הפיקודית והלוגיסטית של אלוף מיל ישראל טל כאבי המרכבה ,כמר שריון ,כראש
אג"מ וכסגן רמטכ"ל ,כבעל פר ס ביטחון ישראל פעמיים ,הישגיו
האינטלקטואליים וחשיבתו המדעית  -יצירתית זיכו אותו שימנה על הסגל האקדמי
של אוניברסיטת תל אביב ,כבעל פרס ישראל ,בשנת תשנ"זאת אומרת ,בגין
תרומתו לחברה ולמדינה ,כבעל אות אביר איכות השלטון בקטגוריה של צבא
ובטחון ,מזכרים גם מזכרים אות ו להכתירו לא רק כאזרח כבוד של רחובות
ושפועלו יכובד בנשיאת שמו על כיכר בעיר ,אלא מציבים אותו בכותל המזרחי
של מכונני צה"ל ,מגונני המדינה ומקוממי העם.
כמו כן הנני מציע כי הן יקיר העיר והן אזרח כבוד יוגדרו כעיטור ,כהגדרתם על
ידי אבות העיר במתן הכבוד לזוכים בכך בעבר ולא כתואר.
הצעה לסדר – הענקת אזרחות כבוד .חנניה ,אני
רחמים מלול:
סיימתי לגבי השאילתות .נעבור להצעה לסדר לגבי הענקת אזרחות כבוד.
שאילתא בנושא המים אדוני קיבלת תשובה.
קיבלתי ,אם אפשר הבהרות.
חנניה וינברגר :
עבדו על זה קשה ,תאמין לי.
רחמים מלול:
טוב ,יהיה פעם אחרת ,לא עכשיו .קיבלתי ,נו.
חנניה וינברגר :
בוא תעבור לעניין אזרחות כבוד .תראה חנניה ,אני
רחמים מלול:
יכול לקצר את הנושא.
יש עוד שאילתא קמחא דפסחא ,לא?
עו"ד עוזי סלנט:
כן ,הוא הגיש לי את זה לפני יומיים ,הוא יקבל את זה
רחמים מלול:
לק ראת הישיבה הבאה.
אבל זה אחרי הפסח יהיה.
עו"ד עוזי סלנט:
נכון .אז מה? אז אני אגיד לו איך זה חולק.
רחמים מלול:
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רחמים ,בינתיים אני בעל השאילתא .יש לי בקשה
חנניה וינברגר :
אליך .אני לא חייב לקבל ממך תשובה.
בוא אני אתן לך תשובה קצרה.
רחמים מלול:
תן לי ראשי פרקים.
חנניה וינברגר :
עיריית רחובות הקציבה  ₪ 140,000לרכישת תלושים
רחמים מלול:
בערך של  , ₪ 170,000כי אנחנו מקבלים הנחה ,לחלוקה למשפחות נזקקות
המוכרות ע"י הרווחה .אבל יש לנו עוד מאות בקשות נוספות של משפחות
נזקקות ,של עולים חדשים ,של הווטרנים ,של אברכים .אנחנו מרכזים את כל
הבקשות ,מכל הסוגים ברוך ה' .לצערי ,יש נזקקים מכל הסוגים ,או לצערנו ,ויש
עוד מאות בקשות .תקציב העירייה לא יכול לעמוד בזה .אנחנו פועלים אצל כל
מיני גופים כלכליים ,יזמים וכו' ,לקבלת תרומות .ואם יחסר משהו ,אני אתקצב
גם מקופת ראש העיר עוד איזשהו סכום ,ואני מקווה שייאספו מספיק תרומות
לחלוקה לכמה שיותר נזקקים.
כמה היה בשנה שעברה ומי הגורם?...
חנניה וינברגר :
שנה שעברה היה גם כן באותו סדר גודל פחות או
רחמים מלול:
יותר .לשכת ראש העיר טיפלה בזה ,הרווחה טיפלה בזה ,נציגי ציבור טיפלו בזה.
קיבלנו הרבה רשימות ,לא יכולנו להיעתר לכולן .מה שהצלחנו לחלק – חילקנו.
וגם השנה ,אני אומר לך בפירוש ,לא כל הבקשות תיענינה.
אין הקומץ משביע את הארי.
חנניה וינברגר :
יש לנו קרוב ל  1,000 -בקשות.
רחמים מלול:
קיבלתי תשובה ,נקודה ,לא צריך בכתב.
חנניה וינברגר :
אני אעדכן אותך.
רחמים מלול:
רק זה המקום גם באמת לברך את עמותות החסד שיש
שאול ליבי:
לנו ברחובות ,שמשתפות פעולה עם אגף הרווחה בנושא הזה ,ועוזרים לנו המון -
המון ,ויישר כוח להן.
חנניה ,תראה ,לגבי אזרחות כבוד .אתה כבר יודע מה
רחמים מלול:
סיכמנו בהנה לה ,אבל זה אמור דווקא לעודד אותך שאנחנו מוכנים לדון בהצעה
שלך בכובד ראש ,כי ההצעה שלך היא בהחלט ראויה .אתה מציע פה להעניק
אזרחות כבוד לאנשים ואישים מאוד  -מאוד מכובד ים .ואנחנו החלטנו להקים
ועדה שאתה ,לא איכפת לנו שתהיה שותף בה ,אם זה מוסכם על כל האופוזיציה,
כי הרי אתה מבקש.
יש מספיק ועדות שאני מציע ואני לא שותף בהן ,זה
חנניה וינברגר :
לא משנה .
אבל במקרה הזה ,אני באמת נותן לך את הכבוד להיות
רחמים מלול:
שותף מטעם האופוזיציה ,אם זה מוסכם.
הכבוד שלי כבר ישנו.
חנניה וינברגר :
קליין מוכן ש הוא יהיה.
גיורא בן  -ארי :
ועדה שתקבע קריטריונים .כי האנשים שהצעת ,בווד אי
רחמים מלול:
שהם מאוד נכבדים ,מכובדים וראויים .למשל לגבי ישראל טל יש ויכוח .ראש
העיר הקודם אמר לי שהוענקה לו בעבר אזרחות כבוד .אני בודק את זה ,בינתיים
לא מצאתי לזה סימוכין.
אני מו דיע לך שלא ,הוא סיבן אותי .במילים פשוטות,
חנניה וינברגר :
הוא סיבן אותי .בדקתי.
לא קיבל?
רחמים מלול:
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לא היה ,לא נברא.
חנניה ,עם סבון?
עם סבון ,כן ,נקה  . 7הוא לא קיבל ,הוא קיבל יקיר

חנניה וינברגר :
שאול ליבי:
חנניה וינברגר :
העיר.
יכול להיות ,אני ב ודק את זה.
רחמים מלול:
מאז רבין ז"ל ,אף אחד לא קיבל.
חנניה וינברגר :
הוועדה שהקמנו לפני  4שנים זה יקיר העיר.
מנחם קליין :
ליקיר העיר יש ועדה ,נכון.
רחמים מלול:
ואין ועדה לאזרחות כבוד .זה נושא בפני עצמו .מפני
מנחם קליין :
שיקיר העיר זה מה הוא תרם לעיר.
נכון.
רחמ ים מלול:
ישנם אנשים מכובדים שלא תרמו לעיר כלום .זה
מנחם קליין :
שמישהו בנה את טנק המרכבה לא ...צריכה לקום ועדה נפרדת לעניין הזה.
צודק ,צודק .אז חנניה ,מה שמוסכם על האופוזיציה,
רחמים מלול:
אני מוכן לשתף נציג של האופוזיציה בוועדה הזאת ,ואחר כך נב חר  2-3חברי
הנהלה או קואליציה ,ובאמת נקיים דיון משמעותי ,כי השמות שהעלית הם
חשובים מאוד.
תראה ,לא היו קריטריונים לא לפרס ,לא לשמיר ,לא
חנניה וינברגר :
לויצמן ולא לאחרים .האישיות מדברת בעד עצמה .אני לא רואה שום דבר
שהתווסף ,או שגאוני מועצת העיר עכשיו יחל יטו על קריטריון שזה ישפיע על
יונת אד ר  ,היא לא תמציא עוד משהו ,או טליק ,או כ"ץ .אני חושב ,כל הכבוד
להנהלה שמאמצת את הרעיון  .אין צורך ,אין צורך ,תאמין לי ,אין צורך בוועדה.
מכובד יהיה שנניח לקראת יום העצמאות ,תוענק על ידך אזרחות כבוד לשלושת
האישית הללו.
אני חייב להגיד לו משהו .השאלה שלי ,אתה מציע פה
עו"ד יניב מרקוביץ:
שמות ,אז אתה למעשה הוועדה?
לא .זו מועצה.
חנניה וינברגר :
הרי מה התפקיד של הוועדה?
עו"ד יניב מרקוביץ:
אבל חברי המועצה למשל הציעו עוד שמות .ההצעה
רחמים מלול:
שלך היא בה חלט ראויה ,האישים שה צעת הם מאוד ראויים .אבל בדיון בהנהלת
העיר ,העלו חברי מועצה עוד שמות שראויים ,והם אומרים שצריך לקבוע
קריטריון אחד ,קריטריון שני .למשל אתה מעלה את הנושא של אישיות מסוימת
אם היא בחיים או לא בחיים .אתה מ כיר את ההצעה שלך?
מה פירוש אם בחיים או לא בחיים?
חנניה וינברגר :
תסתכל בהצעה שלך.
רחמים מלול:
אפשר לשאול את חברה קדישא.
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,לא .האם מעניקים תואר כלשהו או מנציחים
רחמים מלול:
מישהו גם כשהוא בחיים .נכון?
תראה ,אני התנגדתי.
חנניה וינברגר :
אז אתה יודע על מה אני מדבר.
רחמים מלול:
אני לא ידעתי שלזה .מאה אחוז בחיים ,הנה הכותרת,
חנניה וינברגר :
אני התנגדתי לתת בחיים .אבל מה אני יכול לעשות? כשראש העיר פה הציע ,אז
כולם הרימו ידיים ,בלי לחשוב .אם כך ,נקבע העיקרון של כן בחיים .האמנם לא
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ייתנו למנקה רחובות ,אלא לאישים יוצא ים מן הכלל ,אז ז ה עומד במסגרת
הזאת.
טוב .אם תרצה ,במסגרת ההצעות שלך ,תציע לנו שם.
רחמים מלול:
תראה ,אין לי עניין סתם להתעמק בדברים האלה.
חנניה וינברגר :
אני לא מצביע על שמות כעת .אם תביאו לנו שם,
רחמים מלול:
ובהנהלה נוסיף עוד  2-3איש ונקים ועדה לצורך זה .תודה.
מחליטים פה אחד כי נושא הענקת אזרחות כבוד יידון
החלטה מס' :257-22-10
בוועדה נפרדת שתוקם לצורך כך.
ג.

הצעה לסדר – טקס יום הזיכרון (ח"מ עוזי סלנט מיום .) 8.3.10

להלן הצעה לסדר של ח"מ עוזי סלנט בנושא :טקס יום הזיכרון :
בדיון בוועדת כספים שהתקיים ב  , 3.3.10 -הוב רר לי כי גם בשנה זו משפחות
הנופלים בני רחובות לא יוכלו להתייח ד עם יקיריהם באתר ההנצחה בבית יד
לבנים .טקסי יום הזיכרון לחלק הארי של הציבור ואולי אף לציבור כולו מהווים
נדבך יסודי בהוויה הישראלית .ה'סאגה' של הטיפול בבית יד לבנים מוכיחה
כאלף עדים על אוזלת יד ש ל העירייה והעומד בראשה .תחילתה בשיפוץ המבנה
בהשקעה של כ  4 -מיליון  , ₪אך משום מה 'אופס' נשכח את ר ההנצחה ונשאר
בשיממונו למגינת לבם של משפחות הנופלים .מחליטים:
 . 1לטפל מיד בכל הנושאים הכרוכים בשיפוץ אתר ההנצחה וההשלמות
הדרושות בבניין עצמו (כגון תי ק ון נזקי השטפונו ת גם האחרונים וגם אלה
שלפניהם וגם לפני לפניהם וכו' ,אשר קונים שבת בתוך הבית).
 . 2להורות למהנדס העיר להכין תקציב לביצוע השיפוץ ולהוציאו לפועל כך
שמועד סיומו יהיה בטרם קיום טקס יום הזיכרון הבא ( .) 2010
 . 3להורות לחברת ה.ל.ר לנקוט הפעולות הדרושות כדי להתחיל את שיפוץ
אתר ההנצחה ולסיימו במועד.
 . 4ראש העיר י דווח למועצה מידי כל ישיבה שמן המניין על הפעולות אשר
ננקטו עד לאותו מועד ,בעניין השלמת הבינוי באתר ההנצחה.
הצעה לסדר טקס היום הזיכרון ,עוזי סלנט ,בבקשה.
אני אקרא את ההצעה.
לא צריך ,קראנו.
בכל זאת ,אני בכל זאת רוצה לקרוא.
זה נכנס לסדר היום.
אני רוצה לקרוא.
בבקשה.
מניסיוני ,לא קוראים את ההצעות .בגלל שאם היו

רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
זוהר בלום :
עו"ד עוזי סלנט:
רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
קוראים את ההצעה שלי -
לא  ,אם היית למד את החומר ,לא היית...
זוהר בלום :
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אוקיי ,אז אני מציע שאתה תלמד אותי ,אני תמיד
עו"ד עוזי סלנט:
מוכן ללמוד .אני תמיד מוכן ללמוד ,גם ממך.
אתה מאמין לי שאני קראתי?
רחמים מלול:
אני מאמין ,כן .אם היו קוראים את ההצעה לסדר
עו"ד עוזי סלנט:
הקודמת שלי ,ולא הי ו מסירים אותה מסדר היום ,אני חושב שזה היה פתרון
לישיבה הבאה לפתור את הבעיה .אבל אנחנו עוסקים בהצעה הזאת .בדיון
בוועדת כספים שהתקיים ב  , 3.3.10 -הוברר לי כי גם בשנה זו משפחות הנופלים
בני רחובות לא יוכלו להתייח ד עם יקיריהם באתר ההנצחה בבית יד לבנים.
טקסי יום ה זיכרון לחלק הארי של הציבור ואולי אף לציבור כולו מהווים נדבך
יסודי בהוויה הישראלית .ה'סאגה' של הטיפול בבית יד לבנים מוכיחה כאלף
עדים על אוזלת יד של העירייה והעומד בראשה .תחילתה בשיפוץ המבנה
בהשקעה של כ  4 -מיליון  , ₪אך משום מה 'אופס' נשכח אתה ההנצחה ונשאר
בשי ממונו ולמגינת לבם של משפחות הנופלים.
שוב לא למדת את החומר.
זוהר בלום :
בוא נקיים דיון בהצעה ותביע את דעתך .לא אני
עו"ד עוזי סלנט:
המחליט ,ראש העיר יחליט .אני מבקש לקבל את ההחלטות הבאות:
 . 1לטפל מיד בכל הנושאים הכרוכים בשיפוץ אתר ההנצחה וההשלמות
הדרושות בבניין עצמו (כגון תי ק ון נזקי השטפונות גם האחרונים וגם אלה
שלפניהם וגם לפני לפניהם וכו' ,אשר קונים שבת בתוך הבית).
 . 2להורות למהנדס העיר להכין תקציב לביצוע השיפוץ ולהוציאו לפועל כך
שמועד סיומו יהיה בטרם קיום טקס יום הזיכרון הבא ( .) 2010
 . 3להורות לחברת ה.ל.ר לנקוט הפעולות הדרושות כדי להתחיל את שיפוץ
אתר ההנצחה ולסיימו במועד.
 . 4ראש העיר י דווח למועצה מידי כל ישיבה שמן המניין על הפעולות אשר
ננקטו עד לאותו מועד ,בעניין השלמת הבינוי באתר ההנצחה.
ואני רוצה להוסיף ,שקראתי את תגובת העירייה באחד מהעיתונים שדיווח על
הנושא הזה ,על ההצעה לסדר .ושם מעניין ,דובר העירייה ,או אני לא יודע אם זו
תגובה שלך 'אנחנו ממליצים לאיש האופוזיציה להצטרף לעשייה' .אני לא מבין
מה המשמעות .אני פשוט לא יודע מהי הכוונה להצטרף לעשייה ,בגלל שעוד לא
קיבלתי אף פעם הערה כזאת ,אז אני עוסק בינתיים בהצעות לסדר .
תודה רבה ,אני רוצה לענות לך .ואחר כך ,אם זוהר
רחמים מלול:
ירצה להוסיף ,בבקשה .ואחר כך גם יוסי ,אתם מכירים את יוסי ורבר? הוא היו"ר
החדש יחסית במקום ימימה שפרשה ,אבל היא נשארה בהנהלת הארגון .יוסי
ממלא את מקומה וזה תפקיד קשה מאוד ,לא רק בגלל הזמן הדרוש אל א גם בגלל
כוחות הנפש שצריך להקדיש לנושא הזה .ואנחנו באמת מאחלים לו הצלחה
ושיקדם את כל המטרות .תראו ,חברים ,הנושא הזה הוא מאוד רגיש ועדין ,כי
מדובר פה במשפחות שכולות ובמרכז הנצחה .למה התכוונו בתגובה שאנחנו
מציעים למר סלנט להתעסק בעשייה? – להעלות הצעה לסדר ב לי לבדוק מה
נעשה בתחום הזה ומה לא נעשה ,זה הדבר הקל ביותר .חבר מועצה שבאמת
רוצה להתגייס לטובת מרכז הנצחה ,לטובת משפחות שכולות ,צריך לחשוב גם
על השגת מקורות כספיים ראויים ונאותים לצורך הזה .ואני ,מאז שנכנסתי
לתפקידי עוד כממלא מקום ,נפגשתי עם הנהלת הארגון ,ב ין  3,4,5פעמים ,אני
לא זוכר במדויק ,שלא אטעה בלשוני ,וניסינו למצוא פתרונות .זה לא דבר פשוט.
תקציבי עירייה לא מיועדים להקמת מרכז הנצחה ,זה תפקיד שמוטל על הממסד
הממשלתי ,ויש יחידת הנצחה מיוחדת במשרד הביטחון .אבל עיריית רחובות לא
שקטה על שמריה .הרי אנחנו מקבל ים תקציבים מן הפיס ,בין  4ל  5 -מיליון ₪
בשנה .על סדר העדיפות אנחנו ממליצים .זה יכול להיות מועדוני נוער ,זה יכול
להיות מחשבים לבתי ספר ,זה יכול להיות הצטיידות לבתי ספר ,ועוד משימות
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מאוד  -מאוד חשובות .אנחנו לקחנו מתקציב מפעל הפיס  4מיליון  , ₪שאפשר היה
לייעד או תם ,יוסי יתקן אותי אחר כך אם אני טועה ,שאפשר היה לייעד אותם
לצרכים חשובים עירוניים נוספים .מה עשינו? – את ה  4 -מיליון  ₪השקענו בבית
יד לבנים .ביקשנו ממפעל הפיס לאפשר לנו להשתמש בחלק מן הכסף גם למרכז
ההנצחה .מפעל הפיס עשה לנו 'נו ,נו ,נו .מרכזי הנצחה זה לא ת פקיד של מפעל
הפיס' .זאת האמת לאמיתה .יוסי ,אחר כך תקן אותי אם אני טועה .אני מוסר
נתונים ,אני חושב מדויקים .אחרי אחת הפגישות שלי עם נציגי הארגון ,העליתי
כמה אפשרויות ,לשתף את ארגון הקבלנים שיתרמו .ניסינו ,זה לא הלך .הם לא
מוכנים לתרום .זה עלויות של בין  1מיליון ל  1.4 -מיליון  , ₪גם השיפוצים
הבינוי ,וגם הלוח עצמו שהוא עיקר ההוצאה ,חריטת השמות וכו' .פנינו לסגן
השר מתן וילנאי ,הזמנו אותו פה לסיור ,ישבנו איתו ,במיוחד על הנושא הזה,
והוא הבטיח לעזור .ואמנם ,לאחר כחודש  -חודש וחצי לצערי ,רק אחרי זמן קצת
ממושך ,קיבלנו תשובה 'הבקשה שלך היא חשובה ,נבחנה ,אנחנו מוכנים לדון
בה ,נא לפנות למר אריה מועלם ולהגיש לו תכניות ועלויות' .מיד הורינו למנכ"ל
ה.ל.ר ,לעשות בדיוק ח ישובי כמויות ,עלויות ,ואנחנו מתכוונים בימים הקרובים,
יוסי ורבר גם ישב עם גיא עידו השבוע ,ואנחנו מתכוונים לשלוח את זה למשרד
הביטחון ,בתקווה שהם אמנם יתקצבו את זה .כך שאנחנו לא שוקטים על
השמרים .יתרה מזאת ,אמרתי לנציגי הארגון הנכבדים ,ובאמת זה נושא רגיש
שלא צריך לתפוס עליו איזשהו טרמפ כזה או אחר .אמרתי להם  -תראו ,בוועדת
המשנה לבניין ערים העברנו החלטה של הטלת מטלות ציבורי ות על יזמים
שמ קבלים זכויות מעל  15יחידות לדונם .אמנם מרכז הנצחה זה לא במטלות
הציבוריות ,אבל אני מוכן להעביר החלטה שזה ייכנס בתוך המטלות הציב וריות.
והיה שתכנית בניין עיר מסוימת ,שעונה על הקריטריונים ,תעבור במחוזית
ותחזור פה לקבלת היתר – אני מוכן לשים בראש סדר העדיפויות את מרכז
ההנצחה .והם קיבלו את הרעיון ,אבל זה רעיון שלא יכול להיות מיושם במיידי.
זה יכול להיות עוד שנה ,שנה וחצי ,שנתיים ,זה תלוי בוועדה המחוזית.
בוועדת כספים...
חנניה וינברגר :
נכון ,והפתרונות האלה נראו לאנשים .עוזי.
רחמים מלול:
אני רוצה לומר משהו.
עו"ד עוזי סלנט:
רגע ,אבל אתה מבין? נעשו פה מאמצים ,נעשו פה
רחמים מלול:
מהלכים אמיתיים לפתרון הבעיה .רק שתדע ,להכין תב"ר מתוך כ ספי פיתוח של
העיר לצורך מרכז ההנצחה ,זה לא תקין ואפילו בלתי חוקי.
אני רוצה לומר משהו.
עו"ד עוזי סלנט:
כן ,אבל אל תגיד אחר כך לתושבי שכונת סלע שעמוס
רחמים מלול:
דניאל הוא בסדר עדיפויות עליון.
רק רגע אחד ,אני רוצה לומר.
עו"ד עוזי סלנט:
הב נת מה הכוונה עשייה?
רחמים מלול:
אני הבנתי ,אז אני אגיב .תראו ,אני מקווה שכל אחד
עו"ד עוזי סלנט:
מייחס חשיבות גדולה מאוד לנושא הזה של זכר הנופלים .אצלי זה תופס מקום
ראשון במעלה  ,מכיוון שאני חוויתי לא מעט אירועים מהסוג הזה של אתרי
הנצחה .אני חושב ,שמאחר ולא ייתכן שעוש ים שיפוץ של כל המבנה ,ומשאירים
את אתר ההנצחה בש י ממונו  .העירייה רשאית לדעתי להגיש בקשה למשרד הפנים
כמו שהיא מגישה לגבי כל תב"ר ותב"ר ,לבקש הלוואה למימון ביניים .הרי
יאשרו את זה במשרד הביטחון .
מי אמר לך שיאשרו את זה במשרד הביטחון?
רחמים מלול:
מה ,זה אתר הנצחה.
עו"ד עוזי סל נט:
אתה חותם על זה?
רחמים מלול:
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אני משוכנע שזה יהיה.
עו"ד עוזי סלנט:
הלוואי .גם אני בטוח שהם צריכים לאשר.
רחמים מלול:
סליחה רגע אחד ,אני מוכן ל ...עם משרד הביטחון גם
עו"ד עוזי סלנט:
בעניין הזה .אבל לא יכול להיות שבשנה הבאה גם לא יהיה טקס יום הזיכרון.
ממש לא יכול להיות.
יש טקס יום הזיכרון .טוב ,תודה רבה .יוסי רצה להגיד
רחמים מלול:
כמה מילים.
אני מלווה את הבית הזה  26שנה .דרך אגב את עוזי
יוסי ורבר:
אנחנו מכירים בשירות משותף מקביל בתותחנים ,הרבה שנים יחד ,כך שאנחנו
מכירים .אני ר וצה להדגיש דבר אחד ,אני בעד זה שצריכים לטפל בזה .עובדה
שאנחנו מטפלים .אני נגד דבר אחד ,למה התקוממתי כשראיתי את המכתב?
לא לעשות פוליטיקה על זה.
גיורא בן  -ארי :
בבקשה?
יוסי ורבר:
לא לעשות פוליטיקה על זה.
גיורא בן  -ארי :
הוברר לי כי גם בש נה זו ,משפחות השכול ברחובות
יוסי ורבר:
לא יוכלו להתייחד .עוזי ,בשנה שעברה ,למרות ה ...אולם ההנצחה פעל במלוא
מובן המילה .ככה שזה מאוד לא נכון מה שכתבת.
וגם השנה?
עו"ד עוזי סלנט:
סליחה ,כתבת שגם השנה .אז לא גם השנה .השנה לא
יוסי ורבר:
יוכלו .בשנה שעברה היתה פעילות מלאה .אז אני מבקש ,בוא לא ננפח .דבר שני,
 40שנה לא הושקע גרוש בבניין הזה .כל השיפוץ התחיל מזה שאנחנו רצינו
לשדרג את אולם ההנצחה .מכאן זה התחיל .והתגלגלו הדברים ,וראש העיר לפני
זה ,ועובדה שהתחיל מ  2 -מיליון וזה התפתח .אתה זורק פה  4מיליון - ₪
אני לא מתנגד.
עו"ד עוזי סלנט:
אני מברך על זה שהגיע הזמן והשקיעו  4מיליון ₪
יוסי ורבר:
בבניין הזה .ולגבי הרגישות שלך לגבי הבניין ושלי ,אני חושב שלא צריכים
להעמיד את הדבר הזה במבחן ,אני  26שנה ,יותר מחצי מזמני.
אני מוכן להוריד את זה מסדר היום.
עו"ד עוזי סלנט:
דבר אחד מה שאני רוצה להגיד...
יוסי ור בר:
אם אתה היו"ר ,אני מוריד מסדר היום.
עו"ד עוזי סלנט:
סליחה עוזי ,תן לי לגמור .עוזי ,עם כל הכבוד .דבר
יוסי ורבר:
אחד ,אני מתנגד ,וזה הקפיץ אותי .אני פעם ראשונה באולם הזה ,ואני די מעורה
בחיים של העיר .אבל כשאתה רוצה להש תמש עם מילים 'אופס ,נשכח פתאום',
שום דבר לא נשכח.
סליחה ,אני מוריד את זה .אדוני ראש העיר ,אני מוריד
עו"ד עוזי סלנט:
את ההצעה מסדר היום.
תסלח לי ,תן לי לגמור .אני מבקש לגמור את המשפט.
יוסי ורבר:
תודה רבה .אני מוריד את זה מסדר היום.
עו"ד עוזי סלנט:
אני מבקש לגמור את המשפט עד הסוף.
י וסי ורבר:
אני מוריד מסדר היום.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,לא שכנעתי אותך .ולבוא להגיד פה הצעות שהן
יוסי ורבר:
לא נכונות  ,ולא ראיתי אותך כל כך הרבה לפני מה שבאת לצורך זה ,לא ראיתי
אותך בבניין הזה בכלל.
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אתה צודק ,אני מוריד את זה .אני מתנצל ,מוריד את

עו"ד עוזי סלנט:
ההצעה מסדר היום .
ישבת עם גיא השבוע?
רחמים מלול:
ישבתי .קיבל את זה ,הוא התחייב שתוך  3ימים מה
יוסי ורבר:
שדרשת יש תכניות .הי תה טעות ,עצרו את הדבר הזה ,זז קדימה כבר כמה ימים.
עלות של הבינוי ועלות של ..אז אני יכו ל להגיד ולהתחייב .דיברתי היום ,הייתי
בתל אביב ,וכנראה שמשרד הביטחון ילכו על חצי  -חצי וזה יסתדר.
מבטיח לך לעשות את המקסימום על מנת שהמרכז
רחמים מלול:
הזה קום יקום.
השתמשתי במכתב הזה והכל בסדר.
יוסי ורבר:
תודה רבה .כן ,גיורא.
רחמים מלול:
אני רוצה להגיד משהו .כשראיתי את זה כתוב ,באופן
גיורא בן  -ארי :
אישי זה מאוד חרה לי .ולמה זה חרה לי? לא בגלל סלנט .זה חרה לי שמשפחת
השכול ,ויוסי עם המשפחה הזאת ,וגיורא גם עם המשפחה הזאת ,לצערי הרב,
אחי הוא החלל הראשון של הנח"ל ושמו מתנוסס במ צבות בגן המג נים  ,והדברים
נע שו ועושים אותם ראשי ערים לפני רחמים ועם רחמים ,במלוא המרץ ,כדי
לשפץ את המקום .לא ייתכן ,כי זה מספיק כואב להורים שהם קוראים חס
וחלילה בעיתון ,מישהו מההורים יקרא את זה שמתייחסים ככה למבנה הזה,
כאילו לא עושים כלום .אפילו לא עושים כלום ,שההורה בבית לא יקרא את זה
בכלל .זה עדיף.
אבל השקענו  4מיליון . ₪
רחמים מלול:
אז אני אומר שהשקענו ונמשיך להשקיע ,ואני בטוח
גיורא בן  -ארי :
שאחד שעומד בראש המערכת הזאת כמו יוסי ,יריץ את זה בפול טמפו .אז
מבחינתי לגמור עם זה מה שיותר מהר.
תודה ,חברים .אנחנו מקבלים א ת הצעתו של מציע
רחמים מלול:
ההצעה להוריד את ההצעה מסדר היום .תודה.
גמרנו ,לא צריך.
עו"ד עוזי סלנט:
החלטה מס' :258-22-10
הזיכרון.
ג.

ח"מ עוזי סלנט מושך את הצעתו לסדר בנושא טקס יום

הצעה לסדר – מימון טיול שנתי לכל מסיימי הלימודים בחינוך היסודי,
בחטיבות הביניים ובע ל יסודי (ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 14.3.10

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :מימון טיול שנתי :
רצ"ב קבלה ע"ס של  ₪ 14,622.3ששולמו לחברת 'מעוף השי בע"מ (לא אגד ולא
חברת הסעות מקומית) בשל הזמנתם של  6אוטובוסים מרחובות לירושלים,
צמודים פלוס פיזור ב  6 -תחנות .המצוין בקבלה מיום  7.5.07הזמנת 6
האוטובוסים נעשתה במימון עיריית רחובות .כאיש שליווה ומלווה את מערכת
החינוך בעיר ,כחבר ועד הורים מוסדי וכחבר ועד ההורים העירוני וכחבר ועדת
החינוך של מועצת העירייה ,ידוע לי כי תלמידי כל מוסדות החינוך שנודעים
לטיול בסוף שנת הלימודים ,מימון הטיול הסוף שנתי הינו כולו על חשבון הורי
התלמידים ואינו ממומן מכספי העירייה .מתגנב החשש ,לכאורה ,כי מי שהחזיק
את השאלטר של תיק הכספים בעירייה ,הורה היתר לעצמו שלא כדין ,ומימן
מטעמים מפלגתיים ,אינטרסנטיים ,אישיים ובאורח פרוטקציוניסטי למי
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ממקורביו באולפנה צ ב יה את הוצאות הטיול השנתי בשנת  . 2007אם השערתי
נכונה ,הרי שנושא זה חייב להיבדק ע"י מבקר המדינה והמפקח על הבחירות.
מערכת החינוך הממלכתית הדתית נאבקה כל שנות קיומה מעת יסוד המדינה
להשוואת זכויות קיום מוסדות החינוך שלה לאלו של החינוך הכללי במדינה .די
היה לה בשוויון זכויות ותו לא.
הריני מציע בזאת כהצעה לסדר היום כדלקמן :מועצת עיריית רחובות מחליטה
לממן – בשנת ה  120 -לייסוד רחובות – את טיוליהם הסוף שנתיים ברחבי הארץ
של מסיימי הלימודים בחינוך היסודי ,בחטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי על
חשבונה.
הצעה לסדר של חנניה ,מימון טיול שנתי לכל מסיימי
רחמים מלול:
הלימודים בחינוך היסודי ,בבקשה.
אפשר להציע הצעה לסדר?
אמיר ירון :
בבקשה ,אדוני.
רחמים מלול:
לדחות את כל שאר הנושאים לישיבה הבאה ולהתחיל
אמיר ירון :
את ישיבת התקציב?
אבל יש דברים דחופים.
רחמים מלול:
לא ,לא ,אני לא מקבל את ההצעה .אני רוצה שההצעה
מנחם קליין :
לסדר הזאת...
דחה את זה לישיבה הבא  ,נו.
אמיר ירון :
לא ,אני לא מוותר על זה.
מנחם קליין :
אם מישהו מתנגד ,אני לא יכול .בואו נעשה את זה
רחמים מלול:
בקצרה .חנניה ,בבקשה.
הגיע לידי מסמך וזה צורך להצעה לסדר ,שהוזמנו 6
חננ יה וינברגר :
אוטובוסים אני מצטט.
רק תציין מאיזו שנה בבקשה.
רחמים מלול:
. 7.5.07
חנניה וינברגר :
גמרת כבר עם כל הנושאים של ? 2009 - 2010
רחמים מלול:
לא ,אני רוצה שזה יהיה ב . 2010 -
חנניה וינברגר :
הבנתי ,הבנתי .לפי המסקנה שלך ,הבנתי.
רחמים מ לול:
אני יכול לעזור לו .יש חשבונית כזו ב  , 2009 -יש
מנחם קליין :
חשבונית כזו ב  , 2008 -יש ב  , 2007 -יש ב  , 2006 -יש  2005ו  , 2004 -יש גם  , 2003עוד
לפני שהיינו פה על  5-6אוטובוסים.
אה ,אותו דבר?
רחמים מלול:
א ותו דבר .זה התחיל ב  , 2002 -אם אני לא טועה .וזה
מנחם קליין :
ניתן ע"י המחלקה לתרבות תורנית .ודאי שאני לא יודע .אבל בקדנציה הקודמת
כנראה שזה הוא אישר את זה .אבל שימשיך.
בוא תסביר את ההצעה.
רחמים מלול:
אני מודיע לו שמ  2002 -יש את החשבוניות האלה.
מנחם קליין :
אז אני מודה מאו ד למי שהיה משנה לראש העיר,
חנניה וינ ברגר :
מחזיק תיק הכספים ,ויו"ר ועדת הכספים ,על מלוא האינפורמציה שנתן  .ולכן,
הוא חיזק פי כמה את ההצעה שלי.
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רגע ,אני אפילו לא ידעתי את זה ,זה נשמט.
מנחם קליין :
מנחם ,אני אתן לך.
רחמים מלול:
אנ י אומר לך ,אני אבדוק את העניין .ואם יש
מנחם קליין :
באפשרותי ,אני אזמין אותך לבית משפט ,ותבזבז את הזמן שלך על בתי משפט.
אני מודיע לך את זה ,יש גבול לדרישות דיבה.
אתה יודע שעליי לא מאיימים.
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,הגיע הזמן .גם את הכסף שלך וגם את הזמן
מנחם קליין :
שלך...
סופך יהיה ...של פורר.
חנניה וינברגר :
אתה משמיצן ,אתה מתעסק בדברים ...ואתה לא יודע
מנחם קליין :
מהחיים שלך.
אל תאיים עליי.
חנניה וינברגר :
אני כן מאיים עליך .אני אבדוק ,אם יש ...אני מודיע
מנחם קליין :
לך ,תבזבז את הזמן שם ולא תבלבל את ה מוח פה לכל העירייה .לא חבל על
הזמן .לך לבית משפט ,תבלבל את המוח.
מנחם ,אחרי שהוא י דבר ,תענה לו בצורה מסודרת
רחמים מלול:
במה הטעות שלו לדעתך.
לפי הנתונים שלי ,הוא כבר הבין את הטעות שלו.
מנחם קליין :
ובכן ,אני לא אגרר אחרי ההשתלחות הז את.
חנניה וינברגר :
מותר לי להסביר את ההצעה שלך? אני אסביר אותה
רחמים מלול:
בקצרה.
רחמים ,יש בינינו הרבה הבנות וקריצת עין ,נכון?
חנניה וינברגר :
והסבר של מילה פה ,מילה שם.
אוקיי.
רחמים מלול:
אני מקבל את התיקון והאינפורמציה שמסר -
חנניה וינברגר :
א תה תחזור בך מכל המשפטים האלה.
מנחם קליין :
רגע .ולכן ,אני חוזר ,ולא רק חוזר ,אלא מתנצל
חנניה וינברגר :
שייחסתי את זה לך ,ברמיזה.
אז אני ארמוז לך משהו .אמא שלי שוכבת במצב קשה,
מנחם קליין :
ובאתי רק בשביל המשפט הזה .עזבתי אותה במיטה רק בגלל החוצפה שלך .לבוא
לבוא לא ורך ...הזמן ולה ...שלא כדין .חשבונית אחת? יש לך  7כאלה.
רפואה שלמה ,זה דבר ראשון .ולכן ,אני מודה לקליין
חנניה וינברגר :
עוד יותר על האינפורמציה שמסר.
בגלל שזה מחזק את ההצעה שלך.
רחמים מלול:
כי זה מחזק את ההצעה שלי.
חנניה וינברגר :
אני מקווה שהוא יתמוך גם בהצעה לסדר ,כי הרי הוא
רחמים מלול:
באופוזיציה ,יש להניח ,והוא מעוניין בטובת החינוך ברחובות.
אני ביררתי את הנושא עם מנחם ,ובאמת הוא ענה לי
רחמים מלול:
מעל יד מיטת אמו ,שתהיה בריאה .קראתי בפניו את ההצעה ,והוא הבהיר לי,
הוא אמר 'בשום פנים ואופן אני לא אישרתי דבר כזה ,אני הייתי נגד זה על
מימון טיולים ,זה עבר דרך התרבות התורנית ,זה אושר במחלקה לתרבות
תורנית'.
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ומי שחתום על החשבונית ,או שזה שמעון שרעבי.
מנחם קליין :
נכון.
רחמים מלול:
או שזה אריה שטאובר.
מנחם קליין :
כן ,זו חתימה ש ל מנהל המחלקה לתרבות תורנית .מה
רחמים מלול:
אומר חנניה ,לוגיקה פשוטה  ,אומר חנניה וינברגר ,כיוון שבעבר אושרו 6
אוטובוסים לבית ספר צביה ,לא לצפירה כמו שאתה כותב בהצעה.
איפה כתוב צפירה?
חנניה וינברגר :
תקרא את ההצעה שלך .אתה רואה שאני קורא את
רחמים מלול:
ההצעות שלך מילה במילה? נכון? בטעות ,לא נורא ,זו טעות סופר .גם לי מותר
לתקן פרוטוקולים של חנניה.
אין לו מזכירה ,מה אתה רוצה .הוא כותב לבד.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל הוא כותב יפה .חנניה יש לו סגנון עשיר מאוד.
רחמים מלול:
הוא ל א שומע את המחמאות.
נכון ,ס ליחה .הבנות שלי למדו בצפירה.
חנניה וינברגר :
אולי האוטובוסים האלה לקחו את הבנות שלך לטיול.
זוהר בלום :
אז עוד לא היתה צבייה.
מנחם קליין :
בגלל הבנות התבלבלת?
רחמים מלול:
לא.
חנניה וינברגר :
זו טעות שהיא ההיפך מפרוידיאנית .לכן ,מה מציע
רחמים מלול:
חנניה? הוא אומר  ,כיוון שבעבר אישרו -
בכדי שקליין יהיה בטוח בכל מאת האחוזים בעניין
חנניה וינברגר :
הזה ,אני חוזר בי .אני לא נקבתי בשמו ,אלא ברמיזה.
יפה מאוד .אבל אני לא יכול לקבל את ההצעה שלך.
רחמים מלול:
לכן אני חוזר בי ,מתנצל ,ואם הוא רוצה אף על פי כן
חנניה וינברגר :
להגיש נגדי לבית משפט ,שיגיש.
לא ,לא ,אם אתה מתנצל – לא.
מנחם קליין :
לא ,לא ,זכותך.
חנניה וינברגר :
חנניה ,תודה .בואו נסיים את זה.
רחמים מלול:
עכשיו עניינית ,רחמים .בתי ספר פרטיים -
מנחם קליין :
אמרת שאין דיון.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,לא ,ההצעה כוונה נגד -
רחמים מל ול:
מה זה שייך? אם יש דיון -
עו"ד עוזי סלנט:
לא צריך לתת זכות למותקף להגיב? זכות אלמנטארית.
רחמים מלול:
בזמנו הנושא הזה גם כן הגיע ...והתברר שבית ספר
מנחם קליין :
אמי"ת היה מתוקצב ע"י עיריית רחובות ,חצי מיליון  . ₪בית ספר ויצ "ו היה
מתוקצב ע"י עיריית רחובות בחצי מיליון  . ₪בית ספר אורט היה מתוקצב ע"י
עיריית רחובות ב  ₪ 500,000 -והוא מתוקצב עד היום .וצבייה ...מערכת של מוכר
שאינו רשמי.
אבל זה לא דומה.
זוהר בלום :
רגע ,רגע .אני לא אומר דומה .צבייה לא היתה
מנחם קליין :
מתוקצבת בכלום ,והתקצו ב היחיד שהיה לה ,זה הסעה באוטובוסים .התקצוב
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היחיד למוסד מוכר שאינו רשמי היה התוספת הזו באוטובוסים ,שנתנו להם את
האוטובוסים פעם בשנה.
מעין פיצוי כזה.
רחמים מלול:
מעין פיצוי כזה על זה שלא תוקצב ו .זה הדבר היחיד
מנחם קליין :
שהם קיבלו .ולכן ,אם רוצים לדעת ...אוטובוס לכולם.
אוקיי .אז חנניה מציע ,לאור זה ,לממן בסוף שנת
רחמים מלול:
הלימודים את הטיולים של כל בתי הספר.
רק של הכיתה המסיימת.
חנניה וינברגר :
של הכיתה המסיימת .אם כך ,צריך להוסיף לתקציב
רחמים מלול:
עוד  2מיליון  . ₪המשמעות היא תוס פת תקציבית של עוד  2מיליון  . ₪אז אני
מעלה להצבעה את הצעתו.
זוהר אומר שמתוכנן ...לפני  3שנים ,כל בתי הספר
מנחם קליין :
ברחובות ,העלינו את כל כיתות ז' לירושלים ...בלטרון .אם גם השנה עושים את
זה...
טיול בר מצווה יש גם השנה.
רחמים מלול:
בימים האלה או בשבוע שעבר ,אורט הגישה בג"ץ או
חנניה וינברגר :
עתירה מנהלית בעניין ארנונה ,השוואה למקומות אחרים.
נו?
רחמים מלול:
בסביבה הזאת ,עירייה אחת ,לפני כמה שנים ,אותו
חנניה וינברגר :
הדבר ש"ס דאגה בהסכם קואליציוני לבתי הספר שלה ,הגישו עתירה לעניין הזה
שלהם שם ב אותה עיר ,ובסוף גמרו כפשרה .זאת אומרת ,הילדים נהנו מזה וזה,
אז אותה עירייה שאני לא זוכר כרגע את שמה ,אנחנו נעשה שוויון זכויות.
עפ"י הנתונים שמוסר לי מחזיק תיק החינוך זוהר
רחמים מלול:
בלום ,זו עלות נוספת של  2מיליון  ₪ואין לנו מקור לזה ,לכן אני מציע או
לח נניה למשוך את זה או שאני אקיים הצבעה.
אני מציע שההנהלה תדון -
חנניה וינברגר :
אין לי עוד  2מיליון  , ₪מה הטעם לדון?
רחמים מלול:
למה  2מיליון?
חנניה וינברגר :
עשו חשבון.
רחמים מלול:
חצי מיליון.
חנניה וינברגר :
מה פתאום .סדר העדיפות ש לי זה מימון טיולים חינם
רחמים מלול:
לתלמידים?
יש לי פתרון אחר .צבייה זה חינוך על יסודי? רק
חנניה וינברגר :
לחינוך העל יסודי.
אז ? ₪ 300,000
רחמים מלול:
זה כבר אחרת.
חנניה וינברגר :
טוב ,אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד ההצעה של
רחמים מלול:
חנניה ? ירים את ידו .חנ ניה בעד ,גם אתה בעד?
לא ,אני נמנע ואני רוצה להגיד מדוע .יש לי זכות
עו"ד עוזי סלנט:
לדבר אם אני נמנע.
רגע ,מי נגד? נגד ההצעה של חנניה? מסיבה אחת,
רחמים מלול:
שאין לי מקור תקציבי לזה.
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...
דודי אשכנזי:
מי נמנע? עוזי.
רחמים מלול:
אני נמנע ,ואני רוצה לנמק.
עו"ד עוזי סלנט:
אתה מנצל את הכלל של הכנסת.
רחמים מלול:
נכון ,מותר לי.
עו"ד עוזי סלנט:
בבקשה ,תנמק.
רחמים מלול:
אני אומר ככה ,הרי כסף לא מוצאים ברח' ,ויחד עם
עו"ד עוזי סלנט:
זאת ההצעה היא הצעה ראויה ,שלא ניתן לבצע אותה ,אז אפשר אולי למצוא
איז ה ...לעשות את ההשתתפות בהתאם למבחן הכנסה .ולאותם ילדים שההורים
שלהם לא יכולים ,שהרשות תממן .אני חושב שאותם ה ילדים שאין להם כסף,
שהרשות תממן עפ"י מבחן הכנסה את הנסיעה של הילדים שהמשפחות לא
יכולות לממן את נסיעתם ,ובכך ,איך אומרים ,וגר זאב עם כבש.
לכן אדוני נמנע ,אבל הרוב הצביע נגד.
רחמים מלול :
אוקיי .אני יכול סך הכל בקושי להביע את דעתו.
עו"ד עוזי סלנט:
מחליטים ברוב קולות ל סרב להצעתו לסדר של חנניה
החלטה מס' :259-22-10
וינברגר בנושא מימון טיול שנתי.
סעיף : 5

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  7מיום . 3.3.10
חברים ,סעיף הבא ,סעיף  , 5אישור פרוטוקול ועדת

רחמים מלול:
כספים מס'  7מיום . 3.3.07
אין פרוטוקו ל ,איך אפשר לאשר פרוטוקול שהוא
עו"ד עוזי סלנט:
איננו ,אדוני ראש העיר.
למה? יש כאן את הספר ,לא?
הרצל טובלי :
אני אשיב ,שנייה ,אני אשיב .יצא מכ תב לכל חברי
דודי אשכנזי:
המועצה ,בו מנומק -
הפרוטוקול המתומצת קיים?
רחמים מלול:
כמובן שהוא קיים .ריכוז החלטות הם קיבלו ,ומי
דודי אשכנזי:
שרצה  55עמודים כמו חנניה וינברגר ,קיבל .פנו אליי או ללשכת מנכ"ל וקיבלו.
אני למען הסביבה לא שכפלתי פרוטוקול של  55עמ'.
אני לא נגד ,אני רק רוצה לומר דבר.
עו"ד עוזי סלנט:
אני רק אבהיר ,אחרי זה תעיר .טעיתי ,דילגתי על
רחמים מלול:
סעיף  . 4בא אליי דודי ,אומר לי 'התמלול הוא בן  55עמ' ,לשלוח אותו לכל
החברים?' .אמרתי לו 'חבל על המאמץ וחבל על הכסף .שלח מכתב לחברי
המועצה .מי שמעוניין ,יבוא ללשכת מנכ"ל ויקבל את כל התמליל' .אני חושב
שזו החלטה נבונה.
אני לא רוצה להעמיד את העניין הזה במבחן  ,באמת
עו"ד עוזי סלנט:
אין לי עניין.
קיבלת את המכתב הזה?
רחמים מלול:
קיבלתי .אני חושב שתקציר החלטות של ועדת
עו"ד עוזי סלנט:
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הכספים צריך להיות מצורף ,ולכ תוב שם בהערה 'מי שרוצה לראות את
הפרוטוקול ,שילך ויבקש ויקרא את הכל' .אבל אתה לא יכול לדון היום בסעיף,
לדעתי ,אם אין לך בפניך את הפרוטוקול .למי יש את הפרוטוקול?
אנחנו הבאנו את ההחלטות .לכן אמרנו ,זה תמליל
רחמים מלול:
שאי אפשר לשלוח אותו .אם לא הייתי עושה תמליל ,אז חנניה היה בא אליי
בטעות.
אני בא אליך בטענות?
חנניה וינברגר :
לא ,אם לא הייתי עושה .עשיתי את זה ,ידעתי את
רחמים מלול:
כוונותיך .לשלוח  55עמ' כפול - 21
ל א ,עיקר החלטות ,תקציר החלטות.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל יש שם תקציר החלטות.
רחמים מלול:
אין ,אין ,אין ,אין.
עו"ד עוזי סלנט:
איפה זה? כן ראיתי את זה .אני חתום עליו.
רחמים מלול:
אני אומר לך אין.
עו"ד עוזי סלנט:
היתה החלטה שהתקציב עבר.
דודי אשכנזי:
היה תב"ר.
דניאלה ליבי :
אין ,אין .תקשיב לי ,אין.
עו"ד עוזי סלנט:
אני חתמתי על זה ,מה אתה אומר לי?
רחמים מלול:
לא הפיצו .שיפיצו .שיעבירו עכשיו את התקצי ר
עו"ד עוזי סלנט:
ונגמור.
אתה יודע מה ,אם זה לא הופץ -
רחמים מלול:
על זה מדובר.
עו"ד עוזי סלנט:
שנייה ,אני רוצה לבדוק ,כי אני ראיתי את זה.
רחמים מלול:
אוקיי ,אתה ראית ,אנ י לא ראיתי.
עו"ד עוזי סלנט:
(מדברים ביחד)
הנה ,זה נשלח .זה היה בתוך ההזמנה ,עוזי .סתם אתה
רחמים מלול:
מעמיד את דודי במבוכה וכמעט נזפתי בו ,כמעט פיטרתי אותו.
דודי יהודי יקר ,אני מקווה שאני לא מזיק לך .תראה,
עו"ד עוזי סלנט:
זה לא מופיע בתוך החוברת.
זה היה בהזמנה.
רחמים מלול:
לא ראיתי ,לא ראיתי.
עו"ד עוזי סלנט:
לא נורא .בבקשה ,חנניה.
רחמים מלול:
תראה ,למעשה ,מה שיצא לא פרוטוקול אלא ריכוז
חנניה וינברגר :
החלטות.
נכון.
רחמים מלול:
ואני אגיד לך ,כשקיבלתי את ריכוז ההחלטות ,נבהלתי.
חנניה וינברגר :
מדוע? כי אני רו אה שאתה מחזיק תיק הכספים ,פחדתי.
נכון ,קיבלתי כבר הערה ותיקנתי את זה.
רחמים מלול:
אז הוא...
חנניה וינברגר :
כן ,תיקנו את הטעות.
רחמים מלול:
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אוקיי ,נחה דעתי .גם תוצאות ההצבעה לצערי לא

חנניה וינברגר :
פורסמו פה.
אה ,מי בעד מי נגד?
רחמים מלול:
לא מי. 2 ; 5 ,
חנ ניה וינברגר :
זה פורסם.
רחמים מלול:
לכן ,מה שאנחנו מאשרים ,מה שהומצא לנו  ,בטעות
חנניה וינברגר :
בסדר היום זה נ קרא פרוטוקול ,זה ריכוז החלטות.
נכון .תודה רבה.
רחמים מלול:
החלטה מס' :260-10
מס '  7מיום . 3.3.10
סעיף : 4

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

אישור פרוטוקול מס'  2/2010מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום
. 2.2.10

רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
רחמים מלול:

אני חוזר לסעיף הקודם .עוזי ,דו"ח ועדת ביקורת.
בסדר ,קראו.
מאושר.

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  2/2010מישיבת
החלטה מס' :261-22-10
הוועדה לענייני ביקורת מיום . 23.2.10
סעיף : 6

העברה לחברת ה.ל.ר ,פרויקט הקמת מגרש דשא סינתטי במתחם
הספורטק.

העברה לחברת ה.ל.ר ,פרויקט הקמת מגרש דשא
רחמים מלול:
סינתטי .אנחנו החלטנו על סיור .לסיור נרשמו אולי  2-3חברי מועצה וביטלנו
אותו ,ואני מודה לאותם חברים שנרשמו .לצערי ,לא היה טע ם להוציא את
המיניבוס אותו הזמנו ,ועל כן גיא עידו הביא מצגת .אנא ממך ,תציג לנו.
תקדים את הדיון על התקציב על זה .נו ,מה יותר
אמיר ירון :
חשוב?
 2דקות ,נו .אני צריך לסגור ישיבה ולפתוח ישיבה.
רחמים מלול:
אנח נו ביקשנו ,חנניה נרשם ,עוזי נרשם ,פנחס הומינר נרשם.
רק להדגי ש שאני סיירתי.
גיא עידו:
ואתה היית ,כן .בבקשה ,גיא.
רחמים מלול:
חברים ,אני רוצה לעשות את זה קצר ,יש לכם עוד
גיא עידו:
ערב ארוך פה .המטרה שלנו היא לתת רשות שימוש לזכיין שיזכה במכרז ,לבנות,
לתחזק ולהפעיל עבור עיריית רחובות מגרשים מדשא סינתטי ,להשתמש בהם
כמגרשים לקט  -רגל .התמונות שאתם רואים פה צולמו בפרויקט זה למה שאנחנו
רוצים לעשות שקיים בכפר סבא .כמובן שיפורסם מכרז ,יהיה לו זוכה .יכול
להיות שזה יהיה אותו זוכה ,יכול להיות שיהיה זוכה אחר .אבל א נחנו לא
32
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  22מתאריך 17.3.2010

מדברים כרגע על הפרסונה .מדובר בשטח של כ  8 -דונם ,שבו אמורים להיות
מוקמים  6מגרשים של קט  -רגל  ,שיכולים לפעול במקביל ,מופרדים ביניהם ברשת ,
כדי שאפשר באמת יהיה להפעיל אותם במקביל .יהיו שם מלתחות ,יהיו שם
שירותים ,יהיה שם מחסן ,איזשהו מזנון קטן וזו כל הפ רוצדורה .השיטה היא
שיטה של  , BOTשבסוף התקופה עליה יתחרו היזמים ,המבנה יעבור לרשותה של
עיריית רחובות .במהלך התקופה של ההפעלה ,בין השעות  09:00בבוקר לשעה
 16:00אחרי הצהריים ,המגרשים האלה יועמדו לשימוש פתוח ומלא של העירייה.
אפשר יהיה להביא לשם בתי ספר ,אפשר י היה להביא לשם ימי ספורט ,אפשר
להביא לשם פעילויות של חוגים עד השעה  . 16:00מהשה  16:00ועד השעה 23:00
בלילה ,המבנה הזה השימוש שלו יהיה של היזם ,שישכיר את המגרשים האלה
וייתן לתושבים אפשרות להשתמש בהם כקבוצות ,כיחידים .יהיו תעריפים שיהיו
תעריפים מוזלים.
לתלמידים ביום בחינם.
הרצל ט ובלי :
 ...יכולים לעשות שם מה שרוצים כמה זמן ,כמובן בלי
גיא עידו:
להרוס את המבנה.
אחלה.
הרצל טובלי :
יהיו תעריפים מוזלים לתושבי העיר ,גם למנויים וגם
גיא עידו:
לחד פעמי.
איפה זה יהיה?
הרצל טובלי :
ליד הספורטק?
גיא עידו:
בהולנדית?
ה רצל טובלי :
כן ,ליד הספורטק?
גיא עידו:
מרכזים שם?
הרצל טובלי :
יש שם  50דונם ,אנחנו רוצים ...עלות הקמה של כזה
גיא עידו:
פרויקט במימון עצמי מסתכמת ב  8 -עד  9מיליון  . ₪דשא סינתטי זה דבר מאוד
יקר ,גם להקמה וגם לתחזוקה .בסיום התקופה זה יעבור לידי עיריית רחובות.
טוב ,חברים ,אני מציע לאשר .בבקשה ,חנניה.
רחמים מלול:
המגרש סינתטי אמרת ,בתי הספר יבואו עד . 16:00
חנניה וינברגר :
האם יהיה שימוש גם אחר הצהריים וערב?
בתשלום.
גיא עידו:
בסדר ,קיבלתי תשובה .אני לא מתווכח על תשובו ת
חנניה וינברגר :
ענייניות .העלות כמה? 8 ,
הוא אמר.
עו"ד עוזי סלנט:
בין  8ל  9 -מיליון  , ₪עלות הקמה.
גיא עידו:
האם מפעל הפיס ? -
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,לא ,זה יזם פרטי.
רחמים מלול:
היזם מביא את הכסף.
גיא עידו:
רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
שנתיים?
גיא עידו:
חנניה וינברגר :

היזם מביא ,זו שיטת . BOT
טווח ההקמה מבחינת לוח

זמנים,

כמה?

לא ,מה פתאום ,לוח זמנים הרבה יותר קצר.
לא יודע ,תן לי חודש ,תגיד חצי שנה.
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חברים ,אני לא אמשיך ככה את הדיון.
רחמים מלול:
אנחנ ו נפרסם מכרז תוך חודשיים ,ייבחר יזם חודש
גיא עידו:
אחרי זה ,תכנון .הביצוע של כזה דבר זה משהו כמו חצי שנה .תכנון עוד 3
חודשים ,זה שנה בסך הכל כל התהליך.
דבר אחרון אני מבקש להציע שהמכרז הזה ינוהל ע"י
חנניה וינברגר :
ועדת המכרזים של העירייה.
או של ה.ל.ר.
רחמים מלול:
א ני מציע שיהי ה של העירייה ולא של ה.ל.ר ,ואילו כל
חנניה וינברגר :
מלאכת הטיפול -
הייעוץ המשפטי יחליט מי צריך לעשות את זה ,ה.ל.ר
רחמים מלול:
או אנחנו.
אני אומר מבחינה ציבורית ,לא משפטית .יש בעיה
חנניה וינברגר :
משפטית ,בבקשה ,אני מקבל הכרעה של היועצת המשפטית .אבל מבחינה
ציבורית אני מציע שזו תהיה ועדת המכרזים שלנו .ואילו כל הטיפול בהקמה,
אחרי שייבחר הזכיין ,יהיה של ה.ל.ר  .ואני לא נכנס לבעיה המשפטית אלא
מבחינה ציבורית.
לגבי השאלה ששאלת ...לגבי המזנון ,אנחנו יכולים
גיא עידו:
בתנאי המכרז להגדיר שמזנון כזה לא יפעל בשבת.
 ...בשבת .אנשים...
אבנר אקוע :
(מדברים ביחד)
אנחנו נדון בזה שיכתבו את המכרז ,ואנחנו נראה את
רחמים מלול:
הסעיפים שיועלו שם ,תוכלו להעיר ,גם יו"ר ועדת המכרזים וגם חבר הוועדה,
תדונו בכל סעיף וסעיף .מה שתחליטו להוריד – תורידו ,מה שתחליטו להשאיר,
תשאירו.
אני רוצה להעיר כמה הערות.
עו"ד עוזי סלנט :
מה בקשר לוועדת מכרזים של העירייה?
חנניה וינברגר :
מיכל בודקת את זה .תלוי במבנה העסקה ,היא אומרת.
רחמים מלול:
היא תבדוק את מבנה העסקה .אם זה העברת מקרקעין ,זה יהיה בעירייה ,ואם
לא ,אז זה בה.ל.ר.
מה זה שייך ?
עו"ד עוזי סלנט:
אפשר.
עו"ד מיכל דגן :
אפשר בה.ל.ר?
רחמים מלול:
מה זה שייך? מה זה שייך?
עו"ד עוזי סלנט:
אתה יודע מה? אנחנו ...לכך שזה יהיה בוועדת
רחמים מלול:
המכרזים של העירייה.
תודה רבה.
חנניה וינברגר :
יש לזה גם היבטים ציבוריים ,אז אנחנו מקבלים
רחמים מלול:
החלטה כעת שזה יהיה בוועדת המכרזים של העירייה.
יישר כוח.
חנניה וינברגר :
ואז כל ההערות האלה תעלינה .עוזי ,בבקשה.
רחמים מלול:
מה שחשוב לדעתי זה מבנה המכרז .ההסכם שמצורף
עו"ד עוזי סלנט:
למכרז ,הרי זה הדבר המשמעותי .ולדעתי צריך להוסיף שם את נושא התחזוקה ,
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ואת העלות של התחזוקה כפי שאתם מוצאים לנכון ,המומחים אומרים שצריך,
כאשר יהיה פיקוח שלנו שוטף על העניין הזה ,ושזאת תהיה סיבה כדי להעיף את
היזם אם הוא לא עומד בתנאים.
אבל העירייה לא מתחזקת את זה ,זה היזם מתחזק.
הרצל טובלי :
בסדר ,אבל אני רוצה להגיד מה צריך לעשות .המפרט
עו"ד עוזי סלנט:
צריך להיות שלנו .אני חושב שצריך להתמודד לא על כמות השנים .מה זה מפריע
לך שהוא ימשיך להחזיק ולתחזק וכן הלאה ,שלא יעלה לרשות כסף .צריך לדבר
איתו שיתמודד על המחיר של ההשתתפות .על זה שיתמודדו .תקבעו אתם את
התקופה ,כמו שמקובל ב  BOT -ושהם יתמודדו על המחיר .מכיוון שאם המחיר
יהיה המחיר הנמוך יותר ,אז תהיה יותר השתתפות.
שיהיה ברור לך שהתקופה משפיעה על המחיר ,זו
רחמים מלול:
שיטת ה . BOT -
אני מציע ללכת לקראתו עם התקופה ,מה זה מעניין
עו"ד עוזי סלנט:
מתי זה חוזר לעירייה .חשוב שיהיה המתק ן הזה וחשוב שהציבור ישתמש .הרי
בתי הספר ממילא משתמשים.
גיא ,תשקלו את ההצעה .תודה רבה .זה מאושר פה
רחמים מלול:
אחד.
מחליטים פה אחד לאשר העברה לחברת ה.ל.ר פרויקט
החלטה מס' :262-22-10
הקמת מגרש דשא סינתטי במתחם הספורטק .המכרז ינוהל ע"י ועדת המכרזים
של העי רייה.
סעיף : 7

מינוי דירקטורים הבאר השלישית – יניב מרקוביץ – עו"ד אלישבע בר.

סעיף הב א 2 .שמות לדירקטורים בבאר השלישית ,יניב
רחמים מלול:
מרקוביץ זה רק אשרור ,משום שהמועצה כבר אישרה אותו .זה עבר לוועדת
שפניץ ,ועדת שפניץ ביקשה לאשרר את זה שוב במועצת העיר .אז אני מביא את
זה לאשרור .יש מישהו שמתנגד? לגבי יניב קודם.
אני רוצה לחוות דעה משהו לעניין עצם המינויים.
חנניה וינברגר :
ועו"ד אלישבע בר כנציגת ציבור .כן.
רחמים מלול:
תראה ,בקשר לתאגיד המים ,אני ביקשתי לבדוק
חנניה וינברגר :
מבחינת החוק .המכתב של שפ ניץ הוא ענייני ומהותי ,ואף על פי כן ,כמו שאני
תמכתי ודרשתי בישיבה מס'  12ואמרתי במפורש שאנחנו מציעים את יניב
מרקוביץ גם ליו"ר ,אני לא חוזר בעניין הזה .אני רוצה לשאול האם ההערות שלה
מתייחסות לעניין חברות?
היא התייחסה לכך שאין לו מספיק ניסיון .מה אני
רחמים מלול:
אעשה?
אז אני מבין שהמכתב שלך הוסיף לו שנתיים.
חנניה וינברגר :
המכתב שלי הוא מכתב המלצה.
רחמים מלול:
עשה אותו יותר מבוגר בעוד שנתיים .זה דבר אחד.
חנניה וינברגר :
האם זה ימנע ממנו להיות סגן יו"ר ,כפי שהיה מדובר?
סגן יו"ר הדירקטור יון?
רחמים מלול:
כן .מי אמור או כבר משמש כיו"ר הרגע?
חנניה וינברגר :
35
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  22מתאריך 17.3.2010

כרגע רונן אריה.
רחמים מלול:
ועכשיו בקשר לנציגות האופוזיציה .נכון שמונ ת ה -
חנניה וינברגר :
מונתה.
רחמים מלול:
מונתה כנציגת ציבור פרופ' יפה מכנס.
חנניה וינברגר :
עפ"י המלצתך.
רחמים מלול:
עפ"י המלצתי .זה בקטגוריה של נציגי ציבור .אני
חנניה וינברגר :
מחזיר אותך למינוי לה.ל.ר ,ושם הבאתי את הבג"ץ מפי השופט שמגר ,שקובע
מפורשות שגם האופוזיציה זכותה ,וחובת הקואליציה לתת לה ייצוג .ולכן ,עם
כל הכבוד ,מה שהקואליציה עושה בינה לבין עצמה על חשבון המי נויים של
האופוזיציה ,ואני לא מועמד ,שלא תחשוב לרגע שיש לי בעיה אישית .אנחנו אז
דיברנו על שמשון צור כמספר  , 2אבל אחר כך אני חזרתי בי ,כי אמרתי שבין
השניים לא יכולים להיות ,ואם מדובר על נשים ,אז אני מציע גם את מרה קנבל
לדירקטוריון ה.ל.ר כנציגת האופוזיציה .כפ י שאתה בה.ל.ר הצעת את מרה קנבל
לדירקטוריון ה.ל.ר .עם כל הכבוד ,מה שעשיתם בקואליציה ,זה לא יכול להיות.
כי מדוע ,יש נציגות לקואליציה ,יש נציגות לאופוזיציה .ולכן ,אני מב קש שיהיה
נציג לאופוזיציה .דבר נוסף ,בקשה לפקודת העיריות ,פקודת העיריות מדבר לא
על נציגי צי בור ,שם שוויון או ייצוג הולם ל  2 -המינים .ואילו בתאגיד הזה,
בה.ל.ר אין הכרח דווקא אישה.
יש הכרח.
רחמים מלול:
אי אפשר לנקוט פה שנציגה חייבת להיות חברת
חנניה וינברגר :
מועצה ופה רק גברים .לכן ,אני מציע ,בהחלט יניב מרקוביץ .ואני עוד חייב
להגיד ,שלפי תולדו ת החיים של עו"ד אלישבע בר ,היא מועמדת ראויה וטובה
מאוד .שלא יישמע מזה חלילה שאני בא לפסול אותה או להוריד מערכה .אני
מדבר על עניין של נציגות ,קואליציה אופוזיציה וגברים ונשים .תודה.
טוב ,אני מעלה להצבעה את יניב מרקוביץ ואת עו"ד
רחמים מלול:
אלישבע בר.
רגע ,אפשר גם לקבל תשובה פרט להצבעה?
חנני ה וינברגר :
אחד  -אחד תעלה.
עו"ד עוזי סלנט:
מי בעד יניב מרקוביץ? זה אשרור.
רחמים מלול:
... 1,2
דודי אשכנזי:
אני נמנע .אני רוצה לנמק.
עו"ד עוזי סלנט:
הוא נמנע רק בגלל שהוא רוצה לנמק.
הרצל טובלי :
אני רוצה לנמק .אני קראתי את המכתב של טנה
עו"ד עוזי סלנט :
שפניץ .לדעתי הוועדה הזאת היא ועדה ציבורית ממדרגה ראשונה .אנחנו הרי
מסתמכים על מה שהיא כותבת .אני קורא כאן  2הערות שהיא מעירה " .המועמד
לכהן בתאגיד ,מר מרקוביץ ,הוא בן  , 28בעל תואר בוגר במשפטים מחודש אפריל
( 2009הו א אינו עו"ד כמוזכר במכתבו של מר מלול)" .היא מעירה שהפרטים הם
לא נכונים .והדבר השני היא אומרת "לסיכום ,מר מרקוביץ כשיר מבחינה
פורמלית ,אולם הוועדה סבורה שלאור ני סיונו הוא אינו מתאים לכהונה זו" .לכן,
ניתן לבחור ביניב ,ובלבד שהיא ,כמו שהיא מציינת פה ,שכל החבר ים הם כולם
משפטנים .צריך שם מישהו שיהיה חשבונאי ,כלכלן וכן הלאה ,ואז כן אפשר
לבחור ביניב .אבל אם יניב סוגרת את הרשימה ואי אפשר למנות מישהו אחר
שהוא בעל ניסיון בתחום ניהול מערכות כאלה עם תקציב כזה וכן הלאה ,אז יש
לנו איזושהי בעיה .לכן אני נמנע.
טוב .יניב ,אתה עו"ד או לא עו"ד?
רחמים מלול:
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לישיבה הבאה אני אביא את תעודת עו"ד.
עו"ד יניב מרקוביץ:
לא ,לא ,בגלל שהיא העירה.
עו"ד עוזי סלנט:
בגלל שהיא העירה ,כאילו אני דיווחתי עליך שאתה
רחמים מלול:
עו"ד וזה היה דיווח לא נכון ,כך רומז ...זה כמו לגבי אלוף משנה בצ ה"ל.
אני רוצה לקצר ,אבל  2משפטים לעוזי .א' – לגבי
עו"ד יניב מרקוביץ:
הנושא של עריכת דין ,במכתב שמר מלול העביר גם לחברי המועצה וגם לוועדת
שפניץ ,נאמר וצורפה תעודת עוה"ד שלי ,ולא ברור למה המידע הזה הושמט
מהוועדה למינויים .דבר שני ,לגבי הרכב חברי הדירקטוריו ן ,אם תעבור על
פרוטוקולים אחורה ,יו"ר הדירקטוריון מגיע עם רקע של כלכלה ,פרופ' יפה מכנס
מגיעה עם רקע של מינהל עסקים .אני חושב שיש בדירקטוריון הרכב שיכול
ל הביא אותו להישגים הטובים ביותר .
והיו"ר מגיע מרקע של בנקאות.
רחמים מלול:
אז אני א ומר ,הוא מגיע מכלכלה ,פרופ' מכנס מגיעה
עו"ד יניב מרקוביץ:
מהתחום של מינהל עסקים.
אני מועמד...
לואיס בר  -ניר :
נכון ,תכנון .הרכב יפה.
רחמים מלול:
יש שם מגוון מאוד רחב וסך הכל  2עו"ד בתאגיד.
עו"ד יניב מרקוביץ:
אתה קיבלת רשות דיבור למרות שתמכת בעצמך.
רחמים מלול:
בדיוק.
עו"ד י ניב מרקוביץ:
אני חושב שיש הרכב מאוזן מאוד בתאגיד ,הם מבחינת
רחמים מלול:
קואליציה והן מבחינת אופוזיציה.
לא ,אין.
חנניה וינברגר :
קיבלתי אז את הצעתך לגבי ד"ר יפה מכנס ,והיא
רחמים מלול:
מועמדת מאוד ראויה.
 1מתוך  9זה לא ייצוג .
חנניה וינברגר :
 1מתוך . 5
רחמים מלול:
 ...לא קואליציה ,לא אופוזיציה.
זוהר בלום :
הם מהאו"ם ,נכון.
חנניה וינברגר :
נכון ,הם עובדי עירייה.
זוהר בלום :
יש  3עובדי עירייה ,נכון.
רחמים מלול:
זוהר ,הרי אתה לא כל כך תמים.
חנניה וינברגר :
אבל זה החוק דורש.
רחמים מלול:
אבל זה עובדי עירייה.
זוהר בלום :
החוק דורש  3עובדי עירייה.
רחמים מלול:
הם לא התפקדו לאף מפלגה.
זוהר בלום :
אני לא אמרתי .אבל זה המכלול .עובד עירייה יצביע
חנניה וינברגר :
בניגוד לראש העירייה ,תגיד?
הם לא עובדים שם פוליט ית בכלל ,חנניה.
רחמים מלול:
חס וחלילה.
חנניה וינברגר :
המים הם נייטרליים לחלוטין .ככל הידוע לי ,ה ...שייך
רחמים מלול:
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לכל הגוונים הפוליטיים.
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
עוסקים שם בפוליטיקה .
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
רחמים מלול:
ראשות דיבור .תודה רבה.

זה מים מזוככים ,מים שלנו.
מי עוסק שם בפוליטיקה? תגיד לי .תאמין לי שלא
אז אדרבא ,מה אכפת לך?
אבל בחרנו ,בחרנו הרכב מאוזן לדעתי.
לאור הדברים שאמר יניב  ,אני מצרף את קולי בעדו.
אבל אתה יכול להימנע עוד פעם ולקבל עוד פעם

מחליטים פה אחד לאשר את עו"ד יניב מרקוביץ ועו"ד
החלטה מס' :263-22-10
אלישבע בר כדירקטורים בבאר השלישית.
סעיף : 9

הסמכת מנכ"ל העירייה מר דורון מילברג לחתום על מסמכי תשלום
בהתאם להוראת סעיף  191לפקודת העיריות (נוסח חדש).

על דורון הכרזנו .הסמכת מנכ"ל העירייה מר דורון
רחמים מלול:
מילברג לחתום על מסמכי תשלום בהתאם להוראת סעיף  191לפקודת העיריות
נוסח חדש .אני מתאר לי שזה מאושר פה אחד.
רגע ,רגע .מנכ"ל העירייה הקודם היה חבר דירקטוריון
חנניה וינברגר :
ה.ל.ר.
נכון.
רחמים מלול:
וגם בפעמים קודמות .משום כך -
חנניה וינברגר :
נכון ,באופן אוטומטי דורון נכנס במקומו .אתה צודק.
רחמ ים מלול:
אז אם אני צודק ואתה מציע את זה ,אז בבקשה.
חנניה וינברגר :
אתה צודק .אני חשבתי שזה אוטומטית ,לא צריך עוד
רחמים מלול:
פעם .אז אנחנו מאשרים גם שדורון נכנס כחבר דירקטוריון מטעם העירייה
כמנכ"ל העי רייה .תודה .הערה נכונה מאוד  ,והוא מחליף כמובן את המנכ"ל
הקודם בכל התפקידים.
מחליטים פה אחד הסמכת מנכ"ל העירייה מר דורון
החלטה מס' :264-22-10
מילברג לחתום על מסמכים תשלום בהתאם להוראת סעיף  191לפקודת העיריות
(נוסח חדש).
כמו כן מאשרים את מינוי של מר דורון מילברג כחבר דירקטוריון בה.ל.ר כמנכ"ל
העירייה במקומו של המנכ"ל היוצא.
רק רציתי להעיר לך קודם ,חנניה ,לא היתה ועדת
רחמים מלול:
מכרזים בנושא הבחירה של דורון.
מה?
חנניה וינברגר :
לא היתה ועדת מכרזים כמשמעותה בבחירתו של
רחמים מלול:
דורון .היתה ועדה לבדי קת כשרות.
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אבל בהגדרה היא נקראת ככה.
חנניה וינברגר :
לא ,ועדה לבדיקת כשרות .אנחנו תיקנו את זה בזמנו.
רחמים מלול:
מי שהחליט על דורון זה רחמים מלול.
אני יודע.
חנניה וינברגר :
ולא הוועדה .הוועדה בדקה רק אם המועמדים
רחמים מלול:
שהבאתי לפניה הם כשירים.
לכן בירכתי אותך .עשית החלטה טובה.
חנניה וינברגר :
לא ,אבל אתה עקצת אותי שאני לא אקלקל אותו .אם
רחמים מלול:
אתה עד היום לא הצלחת לקלקל אותי ,גם אני לא אקלקל את דורון.
כן?
חנניה וינברגר :
אני מבטיח לך ,כן.
רחמים מלול:
אז זה בסדר  .נתת הבטחה לדורון ולי.
חנניה וינברגר :
ואתה יודע שבחרתי את דורון רק מסיבות מקצועיות
רחמים מלול:
ורק מסיבות של ניסיון ומיומנות ,בלי שום הקשר כזה או אחר.
סעיף  : 10אישור פתיחת  2חשבונות בבנק הדואר עבור הכנסות של פרויקט 2110
ופרויקט גן הפקאן.
אישור פתיחת  2חשבונות בבנק הדואר ,עבור הכנס ו ת
רחמים מלול:
של  2110וגן הפקאן .דניאלה.
כדי להקל על ההתאמות של העירייה בנושא של
דניאלה ליבי :
הכנסות של  2הפרויקטים הגדולים האלה ,החלטנו לפתוח  2חשבונות בנק ,ככה
נוכל לזהות מיידית את הכספים ששייכים לכל אחד מ הפרויקטים.
זה דבר פורמלי לייעול העבודה .תודה רבה .מאושר פה
רחמים מלול:
אחד.
מחליטים פה אחד לאשר פתיחת  2חשבונות בבנק הדואר
החלטה מס' :265-22-10
עבור הכנסות של פרויקט  2110ופרויקט גן הפקאן.
סעיף  : 11עדכון בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות.
עדכון בעלי זכות חתימה על מ סמכי הרשות.
רחמים מלול:
מאחר והתחלף המנכ"ל ,אז אנחנו מאשרים את כל
דניאלה ליבי :
בעלי זכות החתימה ,כולל המנכ"ל החדש.
לא מספיק סעיף . 9
רחמים מלול:
לא ,לא.
דניאלה ליבי :
תסבירי רגע ,תסבירי .זאת אומרת ,בהחלטה צריכים
עו"ד עוזי סלנט:
להופיע כל אלה שיש להם -
כן ,כן .ואנחנו שולחים לבנקים את כל הרשימה
דניאלה ל יבי :
המלאה מחדש.
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החלטה מס' :266-22-10
מסמכי הרשות.
סעיף : 12

מחליטים פה אחד לאשר עדכון בעלי זכות חתימה על

חתימה על הזמנות עבודה וטובין לכרמלה קופר – דוברת העירייה.

חתימה על הזמנות עבודה וטובין לכר מלה קופר.
רחמים מלול:
למה צריך?...
עו"ד עוזי סלנט:
כל מנהל אגף יש לו אישור לחתום על הזמנות לספק.
דניאלה ליבי :
לא שיקים ,זה הזמנות לספק.
אה ,זה לא שיקים.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,לא שיקים ,לא שיקים.
דניאלה ליבי :
מחליטים פה אחד לאשר חתימה על הזמנות עבודה
החלטה מס' :267-22-10
וטובין לכרמלה קופר – דוברת העירייה.
סעיף  : 13עדכון מסגרת אשראי לבנק הפועלים לשנת  2010ל  17 -מיליון . ₪
רחמים מלול:
 17מיליון . ₪
דניאלה ליבי :
רחמים מלול:
דנ יאלה ליבי :
רחמים מלול:

עדכון מסגרת אשראי ,יש פה גם כן טעות .מדובר על
כן ,בלי האלף.
מכמה לכמה שואלים.
מ  15 -ל . 17 -
מ  15 -ל  17 -מיליון ,מאושר פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר עדכון מסגרת אשראי לבנק
החלטה מס' :268-22-10
הפועלים לשנת  2010ל  17 -מיליון . ₪
סעיף  : 14שינוי הפרוגרמה לצרכי ציבור לגוש  3702חלקה  , 387ע"י הוספת
שימוש למבנה דת.
סעיף  14אמרנו שאין בו צורך.
ר חמים מלול:
רחמים ,לגבי סעיף  , 14הוא הסעיף החם ,שאנחנו לא
אמיר ירון :
שמנו לב תוך כדי הישיבה ...ההערות של חנניה.
סעיף  14ירד מסדר היום.
רחמים מלול:
רק משפט ,תן לי .ירד מסדר היום ,אבל אני מבקש.
אמיר ירון :
אין עליו דיון.
רחמים מלול:
אני רוצה רגע לשאול .מכיוון שאנחנו הגענו מהפרט
אמיר ירון :
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לכלל ,כיוון שסעיף  14זו התייחסות נקודתית ,וכתוצאה מכל הנושא של
הפרוטוקולים ,אתה קיבלת בעצם החלטה גורפת.
לא ,המועצה בישיבתה הקודמת.
חנניה וינברגר :
המועצה בישיבתה הקודמת.
רחמים מלול:
אנ י מבקש ,אם זה אפשרי ,כתוצאה מהשינוי שחל פה,
אמיר ירון :
שגרם גם לתסיסה לא קטנה ,להקפיא את כל השינויים בנושא הפרוגרמה עד
לדיון בהנהלה.
לא מסכים .הבעת את עמדתך בהנהלה.
רחמים מלול:
להשאיר את המצב כפי שהוא היום.
אמיר ירון :
לא  ,הבעת את עמדתך בהנהלה ,יש החלטת מועצה.
רחמים מלול:
לא ,לא ,מה שקרה כאן ,שכתוצאה מהשינויים
אמיר ירון :
בפרוטוקול התקבלה פה בעצם מציא ו ת אחרת.
המועצה החליטה קודם .מה ,אני אשנה כעת את
רחמים מלול:
החלטת המועצה?
זו היתה החלטה במועצה הקודמת.
חנניה וינברגר :
מה שלא בא לשמה בא לשמה .כיוון שמה שקרה פה,
אמיר י רון :
אף אחד לא שם לב מבין חברי המועצה ,לעובדה שכתוצאה משינוי פרוטוקולים -
מה זה אף אחד לא שם לב? חברי המועצה לא הבינו
רחמים מלול:
את המשמעות?
לואיס שם לב לזה ,אתה שמת לב לזה.
אמיר ירון :
אות ם חברי מועצה שלא שמו לב ,בכל מקרה היו
רחמים מלול:
מצביעים בעד השינוי בפרוגרמה.
יכול להיות שהיה עדיף .אבל כתוצאה ממה שקרה פה,
אמיר ירון :
השאלה אם יש אפשרות ,כתוצאה מ זה ,מבקש שלא יהיה שום שינוי בנושא של
הפרוגרמה ,כתוצאה ממה שקרה פה ,עד לישיבת הנהלה .זה הכל .כדי להר גיע את
הרוחות.
אז עוד פעם דיון בהנהלה ועוד פעם דיון במועצה? זה
רחמים מלול:
רק יתסיס עוד יותר את הרוחות.
בכל מצב הנושא של המקווה יעלה לך עוד הרבה
אמיר ירון :
פעמים.
בסדר ,לכן אני לא מודאג .זה יבוא לערכאות ,אני
רחמים מלול:
מבטיח לך ,או מצד זה או מצד אחר.
תקשיב ,לכן ,כתוצאה ממה שקרה ,אני מבקש ,כדי
אמיר ירון :
שלא יהיה פה איזה משהו גורף ,ולא יהיה פה שינוי כי אנשים רגישים לנושא
הזה ,האם יש אפשרות פשוט לא לעשות שום שינוי עד שאנחנו נאשר את
הפרוגרמה במסגרת ההנהלה? מה הבעיה עם זה? הרי בסך הכל מחר בבוקר א תה
לא בונה בניינים חדשים.
אנחנו אישרנו את הסעיף הזה בהנהלה.
רחמים מלול:
איזה?
אמיר ירון :
של השינוי בפרוגרמה .בהנהלה היה דיון קודם.
רחמים מלול:
בסדר ,אני מדבר על המועצה.
אמיר ירון :
במועצה אין בזה צורך.
רחמים מלול:
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ישיבה

בהנהלה,

הנושא

הזה

כשהיתה
על -
אבל לגופו של עניין -
מה שקרה בישיבת המועצה שינה את המצב,

רגע.
אמיר ירון :
הפרוטוקול לא השפיע לחלוטין
נכון.
רחמים מלול:
לכן,
אמיר ירון :
רחמים .שינה את המצב.
במה שינה?
רחמים מלול:
שינה את המצב.
אמיר ירון :
במה?
רחמים מלול:
במקום שאתה תיקח את הנושא הפרטי של המקווה,
אמיר ירון :
אתה הפכת אותו למשהו כללי .זה מה שקרה פה.
לא נכון .בדיוק ההיפך.
חנניה וינברגר :
זה מה שקרה ,רחמים .נוצרה סיטואציה אחרת.
אמיר ירון :
אבל רוב חברי ההנהלה חוץ ממך החליטו לתמוך
רחמים מלול:
בשינוי.
כן ,אבל בישיבת ההנהלה לא עלה הנושא.
אמ יר ירון :
ואם היה עולה ,קל וחומר.
רחמים מלול:
לא ,זה שונה.
אמיר ירון :
טוב ,אני לא מציע להחזיר את זה להנהלה .זה רק
רחמים מלול:
יתסיס עוד פעם .זה רק יתסיס מחדש את המצב ,נו.
רחמים ,התסיסה תימשך ב כל מקרה.
אמיר ירון :
בסדר ,אז התסיסה תימשך בכל מקרה.
רחמים מלול:
אבל המצב לא ישתנה.
אמיר ירון :
למה שאני אעורר מחדש? למה? עוד דיון בהנהלה ,עוד
רחמים מלול:
דיון במועצה?
לא ,להיפך.
אמיר ירון :
מה להיפך?
רחמים מלול:
אם תבדוק עכשיו את הציבור שהיה פה ותשאל אותם
אמיר ירון :
מה קרה ,הם יבינו רק דבר אחד – שיצא מהמקרה הפרטי של המקווה הכללה
לגבי כל השאר ,כל הנושא של הפרוגרמה.
אמיר ,חתימות ...
רחמים מלול:
מה שמבקשים זה דבר פשוט ,לא לשנות שום דבר ,עד
אמיר ירון :
אשר  , -לדעתי זה מאזן את ההחלטה שניתנה פה.
אני לא יכול לקבל.
רחמי ם מלול:
רחמים ,העובדה שזה הובא -
לואיס בר  -ניר :
חבר'ה ,לפעמים קשה לכם לקבל עמדה של רוב .מה
רחמים מלול:
אני אעשה? זה רוב ומיעוט.
זה לא נכון ,זה לא...
לואיס בר  -ניר :
מה זה לא נכון?
רחמים מלול:
כתוצאה ממה שקרה עם חנ ניה ,הדברים השתנו.
אמיר ירון :
תגיד לי ,אתה רוצה עכשיו שאני אקיים הצבעה על
רחמים מלול:
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סעיף ? 14
תקשיב ,תקשיב -
אמיר ירון :
רגע ,אני מוכן.
רחמים מלול:
לא ,רחמים .קיבלת החלטה שאתה סוברני לקבל אותה,
אמיר ירון :
אבל ההחלטה שאתה קיבלת היא בעצם החלטה גורפת על כל מבני הציבור.
נכון ,זה המועצה החליטה בישיבתה הקודמת.
רחמים מלול:
זאת לא היתה החלטה בהנהלה .היתה החלטה בהנהלה
אמיר ירון :
לגבי המקווה.
לא הייתי צריך החלטה בהנהלה כי זו החלטת מועצה
רחמים מלול:
בישיבה קודמת.
שמה?
אמיר ירון :
על כל השב "צים להכיל את כל השימושים .זאת היתה
רחמים מלול:
החלטת מועצה .מה אני אעשה? וחנניה צדק בהערה .אני לא שמתי לב .אם הייתי
שם לב לזה ,לא הייתי מעלה את סעיף . 14
ההיפך ,אז לא היית צריך להעלות.
אמיר ירון :
אני בדעה שבכל התכניות שמתוכננות ,צריך לתכנן את
עו"ד עוזי סלנט:
מוס דות הדת וזאת היתה תמיד עמדתי.
תראה ,אמיר ,אני לא יודע מה שאתה הצבעת ,כי לא
חנניה וינברגר :
ראיתי את ההצבעה שלך .שנית ,אני בשום פנים ואופן לא התכוונתי בהצעה שלי,
לא לחיוב ולא לשלילה בעניין המקווה ,אלא הגדרה אובייקטיבית שהצעתי אותה
באופן הכי ענייני כדי שי היה פחות ויכוחים ,ובפרט על מלחמות דת.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
ביחס ללואיס ,אז שוקי קרומר היה בישיבה ולהיפך.
חנניה וינברגר :
שוקי קרומה היה בישיבה וזה עבר פה אחד.
איזו ישיבה?
לואיס בר  -ניר :
של מועצה .תבדוק בבקשה ברשימת הנוכחים .אני
חנניה וינברגר :
בדקתי.
טוב ,תודה על ההערה.
רחמים מלול:
זה עבר פה אחד ,ואין מזה שום השלכה פרט להגדרה
חנניה וינברגר :
שמבני ציבור זה גם גן ילדים ,גם מתנ"ס ,גם דיסקוטק ,כל מה שרוצים.
תודה על ההערה ,חנניה ,תודה רבה.
רחמים מלול:
הנה "וכאשר יבואו ליישם באופן מעשי ,אז ידונו בכל
חנניה וינברגר :
דבר ודבר".
זה בדיוק העניין ,וגם אמרתי את זה לפנחס ,זה לא
לואיס בר  -ניר :
עניין של רוב ומיעוט .נגיד היה עכשיו רוב נגד המיקום הזה ,אז מה ,אלה
התומכים בעד לא היו הולכים לערר במחוז וכו'? הרי זה בדיוק מה שאנחנו כל
הזמן טוענים .אנחנו א ומרים שניתן לפי דעתנו עדיין למצוא איזושהי פשרה
שתהיה מוסכמת על כולם .זה לא עניין של הרוב ולקבל את ההחלטה של הרוב.
אני הצעתי פשרה והיא לא מקובלת עליהם.
רחמים מלול:
גם אני הצעתי פשרה...
לואיס בר  -ניר :
הצעתי פשרה והיא לא מקובלת עליהם ,פשרה
רחמים מלול:
שהמועצה הדתית הלכה לקראת ם ,הסכימה לבנות תקרה למקווה ,תקרא שתישא
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מעליה אפילו עוד  2קומות ,בקומה שנייה ,ואם ירצו גם בקומה השלישית ייבנה
מועדון שהם רוצים לטובת כלל הציבור .זו הצעה מעולה לדעתי .זה מראה
שהמלחמה היא דווקא נגד המקווה .מה אני אעשה? זה מראה לי שהמל חמה
הופכים אותה למלחמת דת.
לא -
לואיס בר  -ניר :
הצעתי להקים מבני ציבור מעל המקווה ,שיתאים ל 2 -
רחמים מלול:
השימושים .והמועצה הדתית בקלות הסכימה לזה? – לא בקלות ,אבל כפיתי את
זה עליהם .אמרתי 'אני אעביר את ההחלטה' -
נו ,אז למה הסרת את ההצעה מהסדר ? למה הסרת את
עו"ד עוזי סלנט:
ההצעה שלי אם זה לא היה המקום פה?
אתה הצעת מכבי אש .אני הצעתי את זה למתנגדים,
רחמים מלול:
הם לא -
היית מקיים את הדיון כאן ומעמיד אותם על מקומם.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,קיבלתי מכתב בפתח הישיבה ,אני אקרא לך
רחמים מלול:
אותו.
מה זה שייך? אבל היינו מקיימים על זה דיון.
עו"ד עוזי ס לנט:
"התושבים אינם מוכנים לקבל פשרה כלשהי לפי
רחמים מלול:
ישולבו מקווה הנשים עם מבנה שישרת את התושבים החילוניים" .הנה ,מכתב.
מה ,אני אעורר תסיסה עוד פעם ? היה מונח לך על השולחן .אבל אני הצעתי להם
את זה ביום ראשון ליד מיכל דגן .ואתה חושב שהמועצה הדתית הסכימה
בקלות? – היא אמרה 'לא ,זה לא מתאים'.
זה היה צריך לבוא לדיון .דבר ראשון אתה מוריד
עו"ד עוזי סלנט:
הצעה לסדר ואתה טועה .מכיוון שאני לא הייתי נגד ותקפת אותי.
לא אתה הצ עת את זה.
רחמים מלול:
אנ י לא יודע מזה ,אני לא יודע מזה .מאיפה אני יודע?
עו"ד עוזי סלנט:
 ...לך מכתב על השולחן.
רחמים מלול:
אבל אני לא קראתי .לא יודע מזה.
עו"ד עוזי סלנט:
נו ,מה אני אעשה? אתה לא קורא.
רחמים מלול:
תוך כדי ישיבה?
עו"ד עוזי סלנט:
אתה רואה שאני קראתי .נו ,מה אני אעשה?
רחמים מלול:
אתה בחור מוכשר ,מה אני אגיד לך? אני עוד לא
עו"ד עוזי סלנט:
הגעתי לרמה שלך.
אני ראיתי ב  24.11 -שלא הגעת לרמה שלי.
רחמים מלול:
כן ,מה לעשות.
עו"ד עוזי סלנט:
מה שרציתי לומר ,אדוני ,זה יבוא בוועדת רישוי
רחמים מלול:
כשיבוא .מן הסתם יערערו על זה למ ליאה .האם אתה מוכן לתמוך בהצעה הזאת
במליאה?
אני אשקול כאשר אני אראה את ההצעה כולה.
עו"ד עוזי סלנט:
אוקיי ,יפה .תודה רבה.
רחמים מלול:
אני לא נגד מקווה.
עו"ד עוזי סלנט:
אני אגיד לך ,כשאתה תבי א הצעה ואתה תגבש סביבך
אמיר ירון :
את כל הגורמים ,יכול מא וד להיות שהיכולת שלנו לבוא ו להציב להם ולשכנע
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אותם בלי פרצות ,היא היכולת האמיתית.
אמרתי לך בבוקר ,דבר איתם על זה .אתה נציג שירות
רחמים מלול:
לתושב ,מחזיק התיק.
לא ,מה אתה לוקח ממני שירות לתושב? מה קרה?
חנניה וינברגר :
סעיף  : 15תיקון החלטה מישיבת מועצה מיום  6.1.10בנושא פתיחת חשבון בבנק
דקסיה (מחוץ לסדר היום).
חברים ,תודה רבה .סעיף שהושמט מסדר היום ,אם
רחמים מלול:
תרצו ,תאשרו ,זכותכם גם להתנגד .בבקשה ,זוהר.
בישיבת מועצה מס'  , 19ב  , 6.1 -אישרנו פתיחת
זוהר בלום :
חשבונות עזר בבנק דקסיה למענקי מפעל הפי ס מ  2006 -עד  . 2011אישרנו את זה,
אבל נשמט אישור משכון הכנסות עצמיות בהתאם .מפעל הפיס דורש שזו תהיה
החלטת מועצה ,שהם מעבירים שקל ,אז יהיה אישור משכון הכנסות עד שנשלם
את ההוצאה הזאת בפועל .ואנחנו צריכים להעביר את זה ,זה כסף ייעודי שאיתו
אנחנו בונים את גן הילד ים.
מצוין ,אני בעד.
עו"ד עוזי סלנט:
זה הנוסח ,כולם בעד ? פה אחד.
זוהר בלום :
מחליטים פה אחד לתקן החלטה מישיבת מועצה מיום
החלטה מס' :269-22-10
 6.1.10כך שייכתב כדלקמן :לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל
פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים לשנ ים  . 2006-2010יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק בנפרד .כמו כן אישור משכון הכנסות עצמיות
בהתאם.
חברים ,אני נועל את ישיבת המועצה מן המניין.

רחמים מלול:

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

מ"מ ראש העירייה
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