עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  6מתאריך 18.3.2009

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 6
מיום רביעי  ,כ" ב ב אדר תשס" ט  18 / 3 /2009בשעה 19 : 08
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

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

נוכחים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,ישראל בן
ישראל  -מהנדס העירייה  ,נחום איזנר – מבקר העירייה.

חסרים :

ח"מ לואיס בר  -ניר .
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סדר היום:
אישור פרוטוקולים:
א) אישור פרוטוקול מועצה מס'  4מיום 11.2.09
ב) אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 15.2.09
.1

שאילתות :
א .שאילתא – מינויים במנגנון העירייה (ח"מ חנניה וינברגר מיום
.) 23.2.09

.2

הצעות לסדר :
א .הצעה לסדר – אזרחות כבוד של רחובות לרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי
(חנניה וינברגר מיום .) 20.2.09
ב .הצע ה לסדר – מדיניות ניהול העיר ,בהיעדר תקציב לשנת ( 2009ח"מ
עו"ד עוזי סלנט מיום .) 22.2.09
ג .הצעה לסדר – נציגות סיעות האופוזיציה במוסדות העירייה (ח"מ חנניה
וינברגר מיום .) 1.2.09

3.

בקשה לשינוי פרוגרמה לצרכי ציבור גוש  3704חלקה  659שקולניק , 1
רחובות.

.4

תב"רי ם בית ספר לוטם.

5.

הרכב ועדות רשות :ועדת שמות ,ועדת ערר מים.

6.

אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקע מס'  20מיום 2.7.08.

.7

מינוי יו"ר ועדת ביקורת בחברה לתרבות וספורט ברחובות.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  6מיום 18 / 03 /2009
החלטה מס' :62-6-09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה
מס'  4מיום . 11.2.09

החלטה מס' :63-6-09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה
מס'  5מיום . 15.2.09

החלטה מס' :64-6-09

מחליטים ברוב קולות (  1נגד 1 ,נמנע 1 ,לא השתתף
בהצבעה) להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של
חנניה וינב רגר בנושא אזרחות כבוד של רחובות
לרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי.

החלטה מס' :65-6-09

ח"מ עו"ד עוזי סלנט משך את הצעתו לסדר היום
בנושא מדיניות ניהול העיר ,בהיעדר תקציב לשנת
. 2009

החלטה מס' :66-6-09

ח"מ חנניה וינברגר משך את הצעתו לסדר היום
בנושא נציגות סיעות האופוזיציה במוסדות העירייה.

החלטה מס' :67-6-09

מחליטים פה אחד לאשר בקשה לשינוי פרוגרמה
לצרכי ציבור גוש  3704חלקה  , 659שקולניק , 1
רחובות ולשנות במקום 'טיפת חלב' שייכתב 'גן
ילדים'.

החלטה מס' :68-6-09

מחליטים פה אחד להוריד מסדר היום את סעיף 4
בנושא תב" רים בית ספר לוטם .הנושא יידון בישיבת
ועדת הכספים הקרובה.

החלטה מס' :69-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת הנהלה כדלקמן:
עו"ד שוקי פורר ,רחמים מלול ,זוהר בלום ,מנחם
קליין ,שוקי קרומר ,הרצל טובלי ,אבנר אקוע ,יניב
מרקוביץ.

החלטה מס' :70-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת ערר מים
כדלקמן :עו"ד שוקי פורר ראש העיר – יו"ר ,עציון
כוכבי ,ברוך עייאש ,אלדד גדבי ,אבנר אקוע ,עליזה
שור ,גיל רולניצקי ,אילן לייבוביץ' ,דלי לאוניד ,אסף
ישועה ,עו"ד דיאנה רוזנבאום.

החלטה מס' :71-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת רווחה כדלקמן:
שאול ליבי – יו"ר ,ברוך עייאש ,יוסי חן .אני מוסיף
 2שמות חדשים :אפריים וייס ,אבשלום ועלני,
ישראלה ביז'ונר ,מירה מאיר ,סיבוני מנחם ,נודלמן
סימונה ,מאיר חסדאי ,עליזה זוטרא .
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  6מיום 18 / 03 /2009
החלטה מס' :72-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת שמות כדלקמן:
עו"ד שוקי פו רר ראש העיר – יו"ר ,אילן גמליאל,
גדעון מדהלה ,ח"מ שי קזיוף ,ברוך פולק ,מרים ארז,
עליזה שור ,ימי משה ,קלנצ'קו אירנה ,אמיתי כהן,
דניאל פרק.

החלטה מס' :73-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת שמות כדלקמן:
שוקי קרומר ח"מ – יו"ר ,שמחה גד ,גדעון מדהלה,
דני מולו ב ,יצחק הרטמן ,ח"מ אמיר ירון ,מיקי קול,
שלומי גולדברג ,ענת גולדמן ,בניני אמיר ,נטלי
גורביץ.

החלטה מס' :74-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת קשרי חוץ
כדלקמן :שאול ליבי – יו"ר ,רונן אהרוני ,צבי
מדהלה ,ח"מ שי קזיוף משס"ג ,שלמה פרלשטיין
משס"ג ,שייקה בלום  ,ליאורה נצר ,ימי משה ,ד"ר
אלטוב ברוך ,יעקב אבידור ,יהודה ניני ,בנימין חן.

החלטה מס' :75-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת נכסים
ושכירויות כדלקמן :אבנר אקוע – יו"ר ,ח"מ שי
קזיוף ,חיה קורן ,יצחק היגרי ,גיל רולניצקי ,עומר
דורון ,ח"מ ה רצל טובלי ,זרוסלבסקי דנ יאל ,מי
נוימן ,דני ביאלר ,מנחם סולומון.

החלטה מס' :76-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת תרבות כדלקמן:
שוקי קרומר – יו"ר ,איתן שעובי ,אבי זיתון ,דני
מולוב ואפרים ווייס .העבודה נותנת לי חבר מועצה
אחד ,כי זו ההקצאה .אז נוסף את אלדד גרופי,
אלישע אקשטיין ,זו הר בלום ,יפתח מילשטיין ,מושיק
אזקלן ,ג'ייקו ילנה ,הרב אנריך נחמן.

החלטה מס' :77-6-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת תחבורה
כדלקמן :ח"מ גלעד מזרחי – יו"ר ,אפרים מסעוד,
ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ פנחס הומינר ,ירון גרסון,
מלכה ניב ,גולדברג שלומי ,ד"ר מרה קנבל ,יצחק
ביטרמן ,אברהם לוי ,דוברונבסקי ארקדי.

החלטה מס' :78-6-09

מחליטים פה אחד לאשר מינוי של ח"מ עוזי סלנט
כיו"ר ועדת ביקורת.

החלטה מס' :79-6-09

מחליטים פה אחד לאשר מינויו של ח"מ חנניה
וינברגר כחבר בוועדת חינוך.

החלטה מס' :80-6-09

מחליטים פה אחד לאשר מי נוי של ח"מ שמשון צור
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  6מיום 18 / 03 /2009
כחבר בוועדת מכרזים לבכירים.
החלטה מס' :81-6-09

מחליטים פה אחד להוריד מסדר היום סעיף – 6
אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 20
מיום  . 2.7.08הנושא יידון לאחר שוועדת המשנה
תדון בנושא.

החלטה מס' :82-6-09

מחליטים פה אחד לאשר מינויו של מר שמואל פרץ
כיו"ר ועדת ביקורת בחברה לתרבות וספורט
ברחובות.
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אני מתכבד ,עד שראש העיר יגיע ,הוא מתנצל ,הוא
רחמים מלול:
הלך לברך באיזשהו אירוע ,בעוד מספר דקות הוא יגיע ,אז אני מתכבד לפתוח
את הישיבה במקומו ,ישיבת מועצה מס'  , 6ישיבה מן המניין .היום יום רביעי,
כ"ב אדר תשס"ט , 18.3.09 ,והשעה היא  . 19:08נמצאים פה איתנו תושבים ,חברי
ועד שכונת אחוזת הנשי א .מפני חשיבות הנושא ,אני סבור שכאשר ראש העירייה
יגיע ,הוא ימסור את ההחלטות במה שאירע שם היום לצערנו ,ובנס הגדול שקרה
שם .אז אתם מסכימים שה וא ימסור את הדברים כאשר הוא יבוא? במקום שאני
אמסור לכם את ההחלטות שהתקבלו.
אבל אם אפשר שנציגים מהוועד שיגידו מה הנושא.

חנניה וינברגר :

אוקיי ,כאשר ראש העיר יגיע .למעשה ,התקיימה כבר
רחמים מלול:
ישיבה בשעה  17:15עם נציגות השכונה ועם אנשי הוועד ,ונתקבלו ה חלטות ,ואני
חושב שנתקבלו גם החלטות ראויות וחשובות ,וראש העיר בכבודו ובעצמו
כשיגיע ,ימסור את הדברים מפני חשיבות הנושא .אז נעבור לסדר היום.
חנניה וינברגר :

עוד שאלה קטנה עם אפשר .צו הפסקת עבודה -

רחמים מלול:

אז אנחנו נכנסים?

חנניה וינברגר :

לא ,רק שאלה אינפורמטיבית .התוקף שלו לכמה זמן?

רחמים מלול:
הודעה יותר מקצינה מזה.

 30ימים .אבל לאחר מכן כשראש העיר יבוא ,ימסור לך

עוזי סלנט :
לעשות.

אנחנו צריכים להפסיק לדבר בעניין הזה ולהתחיל

אישור פרוטוקולים:
א.

אישור פרוטוקול מועצה מס'  4מיום . 11.2.09

חברים ,אני עובר לסדר היום ,ברשותכם ,אישור
ר חמים מלול:
פרוטוקול מועצה מס'  4מיום  . 11.2.09האם יש הערות? אין הערות ,הפרוטוקול
מאושר.
החלטה מס' :62-6-09
מיום . 11.2.09
ב.

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 15.2.09

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום  . 15.2.09אני מבין
רחמים מלול:
שאין הערות ,גם פרוטוקול מאושר.
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החלטה מס' :63-6-09
מיום . 15.2.09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5

חנניה וינברגר :

אפשר להעיר משהו לגבי הפרוטוקולים?

רחמים מלול:

בבקשה ,חנ ניה.

בהתאם לתקנון החדש של העיריות ,צריך להמציא את
חנניה וינברגר :
הפרוטוקולים תוך  10ימים .הדבר הזה לא נעשה .אני מבקש להפנות את תשומת
לב מזכיר העירייה ,שאני מבקש לעתיד שיעמדו בלוחות הזמנים הקבועים בחוק.
אומר לי מנכ"ל העירייה שבהוראות כתוב תוך  10ימים
רחמים מלול:
או עד שהפרוטוקול מוכן ע"י חברת ההקלטות.
חנניה וינברגר :

אז זה יכול להיות בקדנציה הבאה.

רחמים מלול:

אבל אנחנו נשתדל.

עו"ד תמיר פינשטיין:

ברגע שזה מוכן ,אנחנו מעבירים לך.

רחמים מלול:

חנניה ,נדבר עם החברה כדי לזרז את זה.

סעיף : 1
א.

שאילתות :

שאילתא – מינויים במנגנון העירייה (ח"מ חנניה וינברגר מיום 23.2.09

להלן השאילתא של ח"מ חנניה וינברגר בנושא מינויים במנגנון העירייה :
לאחרונה בוצעו מספר מינויים חדשים במנגנון העירוני – אם על ידי מינויים של
עובדים חדשים ואם על ידי העברת עובדים מתפקיד א חד ומינויים לתפקיד שני,
בכיר הימנו ,ואם ע"י הגדרה מחודשת ובכירה של תפקיד ו הקודם של העובד.
אבקשך להשיב ולפרט כדלקמן:
באלו משרות ,תפקידים מדובר?
מי הם העובדים החדשים או ה'מחודשים' – אם בתור שכאלה או אם ע"י הגדרה
חדשה של משרדם ואם ע"י העברת העובד ממשרה אחת ל רעותה? במקרה והעובד
עבר לתפקיד חדש – כלום משרתו הקודמת אוישה ע"י עובד אחר או ע"י אדם
חדש?
האם המשרות הנ"ל היו טעונות פרסום מכרז – והאם פורסם מכרז כדין ?
להלן תשובת ראש העיר לשאילת ה של ח"מ חנניה וינברגר בנושא מינויים
במנגנון העירייה :
במענה למכתבך שבנדון ,ל הלן רשימת המינויים החדשים של עובדים בעירייה
החל מ : 1.1.09 -
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מ ס'

שם פר ט י ו מ שפ חה

ת פק יד

מתכו נת ה מ י נו י ים

ה ע רות

1

א סתר ה נדלר

מ נהלת מ ח ' ג נ י ילד ים

מכרז פו מ בי

עו בדת חד שה

2

זוהר בלו ם

ס .ר א ש ה ע יר

מ י נוי

3

ש ירל י תור ג ' מן

בודקת תכ נ יות

מכרז פו מ בי

עו בדת חד שה

4

נ יל י בר וס

עו בדת סו צ י אל ית

תק ן י י עוד י

עו בדת חד שה

5

ת א יר ת ירו ש

פ ס יכולו ג ית

מכרז פו מ בי

עו בדת חד שה

6

מ נ חם קל י ין

ס .ר א ש ה ע יר

מ י נוי

7

א ב י בה בר י י נר

מ נהלת מ ח ' ב ית "ס על י סוד י ים

מכרז פו מ בי

8

ר ח מ ים מלול

ס .ר א ש ה ע יר

מ י נוי

9

ל ב נה ש מ חי

מזכ ירת ס ג ן ר א ש ה ע יר

ת פק יד א מון

10

קר ן ט י בי

מזכ ירת ס ג ן ר א ש ה ע יר

ת פק יד א מון

ה ע ברה – עו בדת
ות יק ה

11

ס ב טל נה ח י יפץ

רכזת מו עדו ן קל י ט ה

מכרז פו מ בי

עו בדת חד שה

12

א ברהם מדהלה

ס .מ נהל א גף ש פ"ע

מכרז פ נ י מי

עו בד ות יק – א ין
עו בד ב מקו מו

13

יותם ברק ן

פק ח שו מה

מכרז פו מ בי

עו ב ד חדש

14

ר מ י מדהלה

עוזר ל ס .רה " ע

מ י נוי

ב נו סף לת פק ידו

15

ש מ שו ן י עקב

עוזר
ש פ "ע

16

גל ב י יס ברג

יו ע ץ ר א ש ה ע יר

עו בדת חד שה

ה ע ברת – עו בדת
ות יק ה

ל מ נהל

מ ש מרת

ש ני יה

גר י עת

מ י נו י רו ח בי

ע"ח
נה ג

מכרז פו מ בי

עו בד חדש

תקן

שאילתות .שאילתא ראשונה של חבר המועצה חנניה
רחמים מלול:
וינברגר מיום  , 23.2.09בעניין המינויים במנגנון העירייה .קיבלת תשובה
מפורטת ,אני מקווה שזה מספק אותך.
חנניה וינברגר :
הסדר.

לא ,לא .אני רואה פה בין שמות המינויים ,אלך לפי

עוזי סלנט :
התשובה.

אולי תקריא א ת התשובה ,אנחנו לא קיבלנו את

עו"ד תמיר פינשטיין:

זה בסדר היום.

אני אלך לפי הסדר .אם מספר  2מופיע זוהר בלום סגן
חנניה וינברגר :
ראש העיר מינוי ,ומספר  6מופיע מנחם קליין מינוי ,ומספר  8רחמים מלול סגן
ראש העיר מינוי .עם כל הכבוד ,אני חושב הם לא פקידי העירייה .על כל פנים,
לא היה מכרז לסגנות ,אלא היתה בחירה דמוקרטית .הם לא פק ידים והם לא
צריכים להופיע ברשימה הזאת .עם כל הכבוד ,הם קטגוריה נפרדת כמו שר וח"כ
והם לא במסגרת הפקידים .דבר נוסף ,אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון,
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שישנו גם פקיד חדש בשם דוד רונן או שהוא עבר ממקום למקום או שונה
בהגדרה .וברשימה הזו של ה  16 -איש הוא לא מופיע  ,האם זה נכון?
רחמים מלול:

על זה יענה לך תיכף מנכ"ל העירייה.

עו"ד תמיר פינשטיין:
נעשו מינויים.

אלה המינויים שנעשו .לגבי דברים אחרים – טרם

חנניה וינברגר :

אז הוא לא קיים?

עו"ד תמיר פינשטיין:
שלא שונה מ עמדם.

הוא קיים ,אבל לא שונה מעמדו .יש עוד עובדי עירייה

חנניה וינברגר :

הוא לא עבר מחדר א' לחדר ב'.

עו"ד תמיר פינשטיין:

לא ,לא ,לא .הוא היה בספורטק והוא נשאר בספורטק.

יש פה גם שינויים בהגדרות? אדם שהיה בקדנציה
חנניה וינברגר :
קודמת בתפקיד א' והיום הוא בתפקיד ב' .יש כאלה אנשים?
כל התפקידים וכל השינויים ,אתה רואה שיש פה ציון
עו"ד תמיר פינשטיין:
של עובדים שיש בהם רק שינויים ,החל מה  , 1.1.09 -צוינו פה.
חנניה וינברגר :
ותיקים?

פרט למספר  , 16גל ,שהוא אדם חדש ,כל היתר הם

עוזי סלנט :

לא ,מה פתאום ,כתוב לך.

עו"ד תמיר פינשטיין:

כתוב לך :עובד ,ותיק העבר ה .הכל מצוין.

רחמים מלול:

נדמה לי שקיבלת תשובה מלאה ,חנניה.

עוזי סלנט :

יש כמה עובדים חדשים.

למשל קרן טיבי ,היא לא היתה קודם מזכירת סגן ראש
רחמים מלול:
העיר ,היא היתה קודם מזכירה של מהנדס העיר?
חנניה וינברגר :

מה אני יכול לעשות שיש לך בחירה טובה?

אני חושב שצריך לציין לשבח פה את העובדה שכל
רחמים מלול:
הסגנים לא הביאו מינויים מבחוץ ,למרות שזה מקובל לתפקידי אמון.
חנניה וינברגר :

זה חל גם על ראש העירייה?

רחמים מלול:
מבחוץ.

אלא עשינו סבבים פנימיים על מנת למנוע מינויים

עו"ד תמיר פינשטיין:
סגנים.

ואפילו לא לקחו את כל המזכירות ,לקחו רק  , 2ויש 3

רחמים מלול:

נכון ,ישנו סגן שהוא עובד גם בלי מזכירה .תודה רבה.

סעיף : 2
ג.

הצעות לסדר:

הצעה לסדר – אזרחות כבוד של רחובות לרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי
(חנניה וינברגר מיום ) 20.2.09
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להלן הצעה לסדר של ח"מ חננ יה וינברגר בנושא :אזרחות כבוד של רחובות
לרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי :
המבצע הצבאי 'עופרת יצוקה' היה מן המבצעים הצבאיים המוצלחים ביותר
בהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל.
דעה זו היתה נחלת כלל תושבי המדינה היהודיים ,תהא השתייכותם הפוליטית
החברתית והתרבותית אשר ת הא.
המבצע בוצע בהנהגתו ובפיקודו של הרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי.
המבצע הצטיין במוכנותם של כוחות צה"ל לסוגיהם ,בתכנון מדוקדק ומפורט,
בביצוע קפדני ומדויק ,ובהישגים מוכחים ומרשימים.
ראוי גם ראוי הרמטכ"ל (היצוק) ורב אלוף (המוצק) גבי אשכנזי ,ובאמצעותו
פיקוד צה"ל ,חיילי הסדיר והמילואים – להוקרת העם.
לשם מתן ביטוי ליחסנו ולהוקרתנו זו – הריני מתכבד להציע בזאת ,בהצעה
לסדר היום ,למועצת העירייה ,להעניק לרמטכ"ל ,רב אלוף גבי אשכנזי ,את
התואר אזרח כבוד של העיר רחובות.
אנחנו עוברים להצעות לסדר .בבקשה ,חנניה ,ת נמק
רחמים מלול:
את ההצעה לסדר שלך להעניק אזרחות כבוד של רחובות לרמטכ"ל רב אלוף גבי
אשכנזי .אני מבין על מבצע עופרת יצוקה?
חנניה וינברגר :

נכון .זה גם רמטכ"ל מוצק ויצוק.

רחמים מלול:

אז בבקשה ,אתה רוצה לנמק או להסתפק במכתב?

אני חושב שהמכתב הוא קצר  ,הוא מדבר בעד עצמו.
חנניה וינברגר :
רמטכ"ל שלא היה עליו ויכוח והיתה הסכמה על ניהול המערכה .זה שהיא
הופסקה בשלב שהופסקה ,זו לא החלטה שלו אלא של הדרג המדיני .על כל פנים,
מהתכנון והמוכנות והביצוע ,על זה לא היה ויכוח כלשהו ,לא מימין ,לא משמאל,
פה אחד הוסכם .הייתי מציע שגם מו עצת העיר תחליט על הענקת אזרחות כבוד
של העיר רחובות לרמטכ"ל פה אחד.
תודה ,חנניה .תשובתנו היא כזאת .אנחנו מאוד
רחמים מלול:
מעריכים ,מאוד מוקירים את הרמטכ"ל גבי אשכנזי ,כמו רמטכ"לים שקדמו לו.
הוא ניהל את המבצע בצורה מוצלחת ,ולא משנה כעת מה התוצאות ,אם גלעד
שליט חזר הביתה או לא חזר הביתה .אבל אני רוצה להגיד לך  2נימוקים מדוע
אנחנו נוריד את ההצעה הזאת מסדר היום .לא מפני שהיא לא ראויה או מפני
שהיא לא חשובה .א) אני לא יודע איך אפשר להעניק אזרחות כבוד לחייל,
לרמטכ"ל .הוא לא אזרח ,זה א' ,זה מהבחינה הפורמלית .ב) מב חינה תוכנית,
מבחינת התוכן ,הוענקה אזרחות כבוד אחת ויחידה ב  10 -השנים האחרונות ע"י
מועצת העיר הזאת ,והיא לשר מאיר שטרית ,שהיה אז ויכוח לגביה באיזה עיתוי
להעניק לו .ומדוע הוענקה דווקא למאיר שטרית? – משום התרומה הייחודית
שלו כידוע לך ,מבחינה תקציבית ,למחלף בכפ ר גבירול .ואנחנו סבורים ,אני
חושב שגם רוב חברי המועצה יסכימו איתנו ,שראוי להעניק אזרחות כבוד
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לאישיות ממשלתית ,בין אם היא אישיות ציבורית ,אם אותה אישיות העניקה או
תרמה במשהו דווקא לעיר רחובות.
חנניה וינברגר :

פרס העניק משהו ספציפי לרחובות?

רחמים מלול:

מי ,שמעון פרס?

חנניה וינברגר :

כן .יצחק שמיר העניק משהו ספציפי לרחובות?

רחמים מלול:

מתי? לפני  10שנים.

גם יותר מזה .יש קרוב ל  20 -איש שהם אזרחי כבוד של
חנניה וינברגר :
העיר רחובות .אף אחד מהם לא תרם ספציפי לרחובות ,אלא לאומה.
חנניה ,המ דיניות של הנהלת העיר כיום ,תרצה –
רחמים מלול:
תסכים איתה ,תרצה – תתנגד לה ,שלא מעניקים אזרחות כבוד ,ולא נעניק
אזרחות כבוד לאנשים ,שעם כל הכבוד וההוקרה שאנחנו מעניקים להם ,לאנשים
שלא תרמו באופן ישיר .ברור שבאופן עקיף מבצע עופרת יצוק תרם לכל המדינה.
אבל לא באופן ישיר לע יר רחובות.
הוא היה צריך להציע חלופה אחרת .הרי הרמטכ"ל הוא
אמיר ירון :
איש צבא ,אז תציע שזה יהיה אהוד ברק.
חנניה וינברגר :
אתה מוכן לאולמרט?

לא רציתי להציע אישיות פוליטית לפני הבחירות.

עו"ד תמיר פינשטיין:

עוד מעט הוא לא יהיה.

רחמים מלול:
זה מסדר היום?

חנניה ,הנ ימוקים שהעליתי משכנעים אותך להוריד את

חנניה וינברגר :

לא .אני מבין שלא רוצים להעניק לי...

אני חושב שזה לא נכון להביא נושא כזה להצבעה
אמיר ירון :
במועצת העיר .מדובר פה ברמטכ"ל ,זה לא מכובד .אני מבקש ממך ,תוריד את זה
מסדר היום.
רחמים מל ול:

זה מה שאני רוצה לעשות ,זה מה שהצעתי.

אמיר ירון :

חנניה ,לא מכובד.

חנניה וינברגר :

אז שיהיה לך אומץ להצביע בעד.

לא ,לא ,זה לא העניין ... .כותרת שהעירייה הצביעה
אמיר ירון :
נגד רמטכ"ל? זה לא הגיוני.
עוזי סלנט :

לא ,לא הגיוני.

השאלה אם מותר ,אם הוא חייל או אזרח .אם הוא
שמשון צור :
חייל ומותר להעניק לו אזרחות כבוד ,אז זה בסדר .אבל אם הוא חייל ואסור
להעניק לו אזרחות כבוד ,תוריד את זה מסדר היום.
אני מציע שהיועצת המשפטית תבחן בכלל את היכולת.
עוזי סלנט :
השאלה אם יש לו מעמד ,אם יש לו עמיד ה ,אני אומר מבחינה משפטית.
חנניה וינברגר :

לפחות כמו לך ולי ביחד.
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עוזי סלנט :
שיבדקו,הרי הוא חייל.

סליחה רגע ,חנניה ,אני מבקש ממך שתקשיב .אולי

רחמים מלול:

אמרתי את זה בתחילת דבריי.

אמיר ירון :
הבאה.

חנניה ,אני מציע לך ,תדחה את הנושא הזה לישיבה

עוזי סלנט :

בוא נדחה את זה ,כן.

אמיר ירון :

תדחה את זה לישיבה הבאה ,לא עכשיו.

חברים ,אני רוצה בכל זאת שתהיה לנו עמדה לגבי
רחמים מלול:
המדיניות ,שלפחות בהנהלת העיר החלטנו לגביה .המדיניות היא להעניק אזרחות
כבוד לאישיות או לאנשים שתרמו באופן ישיר לע יר רחובות .כעת המדיניות
הזאת איננה פוגעת בעצם ההצעה ,איננה פוגעת חלילה במעמדו של הרמטכ"ל
גבי אשכנזי ,שכולם מוקירים ומעריכים את פעילותו למען מדינת ישראל .אז אני
מבקש ,אם אתם תומכים במדיניות הזו ,ממילא באופן עקיף ההצעה תרד מסדר
היום .ואת זה אני מעמיד להצבעה ,את עניין המדיניות שהנהלת העיר החליטה
לגביה ,הן בעבר והן לגבי העתיד .אז אני מעמיד להצבעה את העקרונות.
חנניה וינברגר :

מה שעומד לסדר היום זה לא עקרונות למי מעניקים.

רחמים מלול:

אוקיי ,אז אני מעלה את ההצעה -

יש לי הצעה .מאחר וזה לא מכובד שאנחנו נדון פה
עוזי סלנט :
בעיריית רחובות ,חברי מועצת העיר ,חלק יתמכו בהענקת אזרחות כבוד וחלק
יסרבו להעניק ,אני חושב שזה לא מכבד את העירייה ולא מכבד את הרמטכ"ל.
רחמים מלול:

מה אתה מציע?

אני אגיד מה אני מציע .מאחר והוא חייל ,כפי שהצגת,
עוזי סלנט :
אני מבקש שלישיב ה הבאה תביא היועצת המשפטית חוות דעת אם יש לו עמידה
בנושא הזה לקבלת אזרחות כבוד .יכול להיות שאין לו.
אתה יודע מה שעלול לקרות .ואם היא תביא לך חוות
רחמים מלול:
דעת שאמנם אפשר להעניק לו אזרחות כבוד?
עוזי סלנט :

עד הישיבה הבאה אנחנו...

שמשון צור :
כבוד.

אני לא חושב שרמטכ"ל אתה יכול להעניק לו אזרחות

רחמים מלול:

אתה מקבל את ההצעה?

חנניה וינברגר :

לא.

אמיר ירון :

תדחה את זה לישיבה הבאה.

לא ,לא .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .מי
רחמים מלול:
בעד? זה מבלי לפגוע במעמדו של הרמטכ"ל?
עוזי סלנט :

אני נמנע.

עו"ד תמיר פינשטיין:

. 11

רחמים מלול:

תודה .מי נגד הורדת ההצעה?
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חנניה וינברגר :

מי בעד ההצעה?

רחמים מלול:
מי נגד? חנניה .מי נמנע?

זה אותו דבר למעשה .אני מוריד את זה מדיון בכלל.

עוזי סלנט :

אני נמנע.

עו"ד תמיר פינשטיין:

 2נמנעים.

?? ? :

אני לא השתתפתי בהצבעה.

עוזי סלנט :

לא השתתפת? אתה נמנע.

מחליטים ברוב קולות (  1נגד 1 ,נמנע 1 ,לא השתתף
החלטה מס' :64-6-09
בהצבעה) להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של חנניה וינברגר בנושא אזרחות
כבוד של רחובות לרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי.
ב.

הצ עה לסדר – מדיניות ניהול העיר ,בהיעדר תקציב לשנת ( 2009ח"מ עוזי
סלנט מיום .) 22.2.09

להלן הצעה לסדר של ח"מ עוזי סלנט בנושא מדיניות ניהול העיר בהיעדר תקציב
לשנת : 2009
כפי הידוע ל ,בוודאי ,טרם הוגש תקציב  2009לאישור המועצה .העירייה פועלת
על כן מכוח תקציב  , 2008החלק היחסי לכל חודש.
אין חולקים על כך כי המצב הכלכלי בו נתונה המדינה בשנה זו נחות באופן ניכר
מזה שבשנה החולפת .לכן ,שומה על הנהלת העיר בראשותך ,לפעול למען צמצום
הוצאות העירייה וזאת בהתייחס לכלל ההוצאות מידי חודש בחודשו ,כמפורט
בתקציב  2008ובהתייחס לכל אחד מסעיפיו .מאחר ונושא כוח אדם מהווה מאה
אחוז ניכר מההוצאה ,וכדי לא לפגוע בציבור העובדים הקיים ,ראוי להקפיא
לאלתר את שיא כוח האדם במנגנון העירייה לרבות חברות בנות וחברות קשורות
וכל זאת נכון ליום . 31.12.08
כמו כן ובנוסף ,יש לקבל החלטה לפיה כל משרה פנוי גם במסגרת שיא כוח
האדם כאמור וכן כאלה שתפנינה במהלך שנת התקציב ,לא יאוישו ולא תאויש.
החלטה זו חיונית כל עוד לא הוגשה תכנית עבודה מפורטת ותקציב לשנת . 2009
מחליטים:
 . 1הקפאת כל עבודות הפיתוח למעט פרויקטים במימון ממשלתי כגון מוסדות
חינוך.
 . 2הקפת שיא כוח אדם נכו ן ליום  31.12.08משרות פנויות ואלה שיתפנו במהלך
שנה זו לא יאוישו.
 . 3לזמן בהקדם ישיבה שלא מן המניין לדיון בדו"ח הכספי לשנת  2008ובתקציב
לשנת  , 2009אשר ילווה בתכנית עבודה מפורטת להבטחת ביצועו.
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ההצעה הבאה ,מדיניות ניהול העיר בהיעדר תקציב
רחמים מלול:
לשנת  , 2009עו"ד עוזי סלנט .ביקשת שנקצר את זמן הישיבה.
עוזי סלנט :

אני אהיה קצר.

חנניה וינברגר :

אם ...לשחרר את גלעד שליט ,גם היו מצביעים ככה?

לשחרר את גלעד שליט זה לא בידנו .אני רוצה לומר,
עוזי סלנט :
חנניה ,דבר אחד .אני רוצה לומר שאנחנו משחיתים יותר מידי מילים לריק ,וזה
לא מוסיף כבוד לאף אחד שמשותף לעניין הזה .אנחנו צריכים יותר לעשות
ולהיות תכליתיים .לגבי ההצעה לסדר שאני הגשתי ,אני חושב שהמצב כפי שהא
כיום ברשות ,הוא מצב שהוא לא מתקבל על הדעת .מכיוון שאנחנו נמצאים כבר
במחצית השנייה של חודש מרץ ,אין תקצ יב לרשות .זה לא שייך אם יש תקציב
מדינה או אין תקציב מדינה .כמו כל עסק ,העסק צריך להתנהל כך שיש לו
תקציב מאושר ע"י המועצה למרות שאולי אי אפשר להעבי ר ,ואפשר גם להעביר
אותו לאישור משרד הפנים ,ואחר כך לעשות עדכון .אבל בינתיים אנחנו יודעים,
הנה היתה שאילתא של ח נניה ,התקבלו  8עובדים חדשים לעיר .אני הצעתי
לעירייה להקפיא את שיא כוח האדם כפי שהיה קיים ב  , 31.12.08 -לא לקיים
פרויקטים שאין להם תקציב ממקורות חוץ ,עד שאנחנו נקיים דיון רציני בוועדת
כספים ,ולאחר מכן במועצת העיר ,ונבחן את סה"כ המקורות שיהיו לרשות בשנת
 . 2009אנחנו יודעים שבתקציב המדינה כבר עכשיו יש חסר בגבייה ,והגירעון
מסתכם בלמעלה מ  40 -מיליארד  . ₪שזה אומר ,קיצוץ רוחבי בפעילות שוטפת.
ואני חושב שזה יהיה חוסר אחריות מצדנו להתעלם מהבעיה הזאת ולהמשיך
להתגלגל עם המציאות כפי שהיא .תודה רבה.
תודה ,עוזי .אני רוצה לענות לך על ההצעה שלך.
רחמים מלול:
ראשית ,אתה בוודאי יודע שהבחירות לעיריית רחובות הסתיימו לקראת סוף
דצמבר .והמועצה התחילה לתפקד ,אפשר להגיד רק בינואר ,אחרי הישיבה
החגיגית.
עוזי סלנט :

נכון.

ועדות לא הוקמו עד לפברואר ,ועדת כספים התמנתה
רחמים מלול:
אולי בפברואר .ואתה יודע שהתקציב צריך להידון לפני כן בוועדת כספים.
ואמנם ,ישבו ישיבות רבות ,גם הסגנים ,גם מנהלי אגפים ,גם מנכ"ל העירייה ,גם
הגזברית על עניין התקציב ,ואני רוצה להודיע לך שלא קל היום לבנות את
התקציב .מיום ליום אנחנו רואים עד כמה ההכנסות של העירייה הולכות
וקטנות ,הן בנושא התב"רים והן בנושא הארנונה וכו' .רק לידיעתך ,קיבלנו נתון
היום שהשיקים החוזרים באגף המיסים הם פי  2לתקופה הזאת מאשר בשנה
שעברה .אז יכול מאוד להיות שהעיכוב הזה היה 'לטובה' במרכאות ,משום
שמשבוע לשבוע אנחנו משתכנעים יותר שצריך לבצע קיצוצ ים בבשר החי.
דיברנו על זה קודם בהנהלת העיר .סדר הזמנים הוא כזה ,ועדת כספים תתכנס
בשבוע הבא פעמיים ,ותדון בתקציב .ב  1.4 -יובא התקציב לעירייה והוא יאושר
בלי קשר לאישור תקציב המדינה ,למרות שיש קשר הדוק .כי הרי אתה היית
מנכ"ל קופת חולים ,תגיד לי איך אפשר לבנות תקציב שאתה לא יודע מהן
ההכנסות מהמשרדים הממשלתיים ,מהן ההקפאות שביבי יחליט עליהן בשכר
במגזר הציבורי.
עוזי סלנט :

אז תבצע עדכון אחר כך.
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רחמים מלול:
יותר.

אוקיי ,אז בכל זאת ,חשבנו להמתין אבל לא נמתין

עוזי סלנט :

אי אפשר להמתין.

אז עפ" י סדר הזמנים אנחנו ב  1.4 -אמורים לאשר את
רחמים מלול:
התקציב ,כמעט עפ"י הצעתך .עכשיו ,כשאתה מקבל את הלו"ז הזה ,האם אתה
מוכן למשוך את ההצעה?
עוזי סלנט :

כן.

רחמים מלול:

תודה רבה.

ח"מ עוזי סלנט משך את הצעתו לסדר היום בנושא
החלטה מס' :65-6-09
מדיניות ניהול העיר ,בהי עדר תקציב לשנת . 2009
ג.

הצעה לסדר – נציגות סיעות האופוזיציה במוסדות העירייה (ח"מ חנניה
וינברגר מיום ) 1.2.09

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא נציגות סיעות האופוזיציה
במוסדות העירייה :
חיכיתי בכיליון עיניים ובסבלנות להצטרפותה הפורמאלית של סיעת שס"ג
לקואליציה העירונית שבראשותך .תוחלתי זו לא נכזבה ואף לא ארכה יתר על
המידה ובוצעה בחטף ובזריזות רבה .לא נותר לי אלא לברך את ה'מחותנים'
(אותך ואת סיעת שס"ג) בברכת מזל טוב הצפויה.
כחבר ב'ועדת הוועדות' ובישיבת מועצת העירייה שדנה במינוי ועדות החובה
והרשות ובתאגידים הכלכליים הצעתי הצעות של מתן ייצוג הוגן וחוקי לכל
הסיעות ,הן בעניין כהונת נציגי כל הסיעות בוועדות (החובה והרשות)
ובדירקטורים וכהונת חברי סיעות האופוזיציה כיושבי ראש הוועדות העירוניות.
צר לי מאוד ,שעל אף שכל חברי המועצה (גם אלו הנמנים על הקואליציה )
התרשמו כי ההגינות ,השוויון והצדק ,הנחו אותי בהצעותיי ,הרי שאתה החלטת
לכוף את רצון ההשתלטות שלך וכפית את דעתך עליהם.
עתה ,לאחר ששס"ג הינה חברה בקואליציה ,היא חייבת להחזיר את  3הנציגויות
שהקואליציה נתנה לה על תקן ששס"ג (כאילו) באופוזיציה .בישיבת מועצת העיר
הובטח (בתגובה להתנגדותי אף הצהרת מפורשות) כי אם שס"ג תצטרף
לקואליציה הרי שהנציגויות הללו יימסרו לסיעות האופוזיציה.
שלושת הנציגויות הן – יו"ר ועדת הביקורת ,חבר ועדת החינוך וחבר בוועדת
מכרזים לבכירים.
בהסתמך על סעיף  150א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) שקבע את העיקרון של
הייצוג היחסי ,הן בוועדות החובה והן בוועדות הרשות הפועלות במסגרת מועצת
העירייה" :ההרכב הסיעתי של חברי מועצה בכל אחת מוועדות החובה לפי פקודה
זו יהיה תואם ככל הניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ,ובלבד שבכל ועדת
חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה".
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נ פסק גם כי הסיפא לסעיף  150א' לפקודה מדברת בכך 'שבכל ועדת חובה יהיה
נציג אחד לפחות של האופוזיציה' מהווה דרישת מינימום ואין היא גורעת מן
הצורך להבטיח ייצוג ממשי לאופוזיציה בוועדות השונות כנגזר מהרכב המועצה,
ובכך שתשקף את כוחן היחסי האמיתי של מגוון הסיעות במו עצה .כן נכתב
כדלקמן' :כך הוא גם הן מבחינת היחס בין סיעות האופוזיציה לבין סיעות
הקואליציה במועצה ,וכך הוא גם מבחינת היחס שבין סיעות האופוזיציה בינן
לבין עצמן'.
וכן בפסיקה אחרת נפסק 'חברי המועצה נבחרו על מנת להבטיח ייצוג ראוי
לעמדות בוחריהם והם רשאים ,ואף נ דרשים לעשות זאת ...במגוון דרכים
העומדות לרשותם'.
הנני מציע את הצעותיי למועצת העירייה כדלקמן:
 . 1מועצת העירייה מחליטה בזאת כי גם חברי המועצה מסיעות האופוזיציה
ישמשו יושבי ראש ועדות חובה וועדות רשות.
 . 2סיעות האופוזיציה והן בלבד ,יקבעו את נציגות סיעות האופו זיציה בוועדות,
בדירקטוריונים ובהנהלות התאגידים.
לצערי הרב ,שכחת את ניסיונך במועצת העירייה בקדנציה הקודמת למנות מינוי
'נציג' כלנתריסטי ואישי שלך למוסד עירוני מסוים .למזלך ,בקדנציה הקודמת
שמש לי ד ך חבר המועצה מר חיים אברהם ,שחרף היותו אינטרסנט מפלגתי,
חיים אב רהם נענה לפניותיי ופעל לתיקון המעוות .לצערי הרב ,אישי
הקואליציה הנוכחית הם שיכורי ניצחון ובעלי תאוות שררה בלתי מוגבלים,
שאגירת השררה שלהם באה לפצותם על מעמדם בקדנציה הקודמת.
 . 3נציגות במועצת המנהלים ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע"מ.
דירקטוריון מורכב 1/3 :ח ב רי מועצה 1/3 ,עובדי עירייה 1/3 ,נציגי ציבור.
בדירקטוריון ה.ל.ר שליש הנציגות היא של עובדי העירייה .הללו לא יעזו
בשום מקרה להמרות את פיך ולהצביע נגד הצעותיך ,ואפילו 'ציוץ' ולו הקל
ביותר – לא יושמע על ידי מי מהם כנגד הנחיות ראש העיר.
בקדנציה הקודמת תבעתי ואת ה נענית לדרישתי למנות נציג של סיעתי 'שירות
לתושב' בדירקטוריון של ה.ל.ר של נציגי ציבור.
בישיבת מועצת העירייה  11.2.09שבחרה את חברי הדירקטוריון של ה.ל.ר,
הצעת את מינויים של  2חברי סיעתך במסגרת של נציגי ציבור והם :עו"ד
אטינגר  -גרינברג שרית – מועמדת מס'  7ברשימ תך ,מר דני זמר – מתווך
אינטרסים אישי שלך.
א  .הריני חוזר ותובע את מינויו של פרופ' יקיר פלסנר ,פרופ' לכלכלה
בפקולטה לחקלאות ובמרכז האקדמי פרס ,ואשר שימש במשך כ  20 -שנה
יועץ כלכלי למשרד הביטחון ,יועץ כלכלי לשר האוצר וכמשנה לנגיד בנק
ישראל ,כחבר בדירקטוריון ה.ל.ר במכסת נציגי ציבור .מסופקני ,אם יש
ברחובות עוד אדם אחד בעל השכלה ,הכשרה וניסיון כה רב וכה מגוון
הראוי יותר ממנו לשמש בתפקיד זה .תמהני ,משום מה מצאת לנכון
להתנגד ולפסול מינוי מבורך ומעולה זה.
ב  .למען ההגינות ,ייאמר כי מר יפים זאיקה ,נציג סיעת 'רחובות ביתנו',
הו צע על ידך למועצה עפ"י סיכום אישי שלך בשיחה עמו ,ולא על דעת
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סיעות האופוזיציה .אין לאופוזיציה התנגדות כל שהיא שמר י .זאיקה,
ישמש כנציג סיעות הקואליציה ועל מכסת הקואליציה בדירקטוריון ה.ל.ר.
אך סיעות האופוזיציה תובעות קבלת נציג במסגרת חברי המועצה – נציגות
סיע ות האופוזיציה תקבע אך ורק ע"י סיעות האופוזיציה.
 . 4דירקטוריון תאגיד המים העירוני .הרכב לדיר קטוריון התאגיד הוצע על ידך
עוד בישיבת המועצה שהתקיימה ב  , 11.2.09 -אך בגין משבר קואליציוני – נדחה
מינוי הדירקטוריון לישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה ב . 18.2.09 -
סילוקם ש ל חברי המועצה שנכללו בהצעת ההרכב הראשונה ומינוי חברי מועצה
אחרים במקומם ושינוי הרכב נציגי הציבור בדירקטוריון (כנ"ל) וכמובן תוך
השארת שותפך לשעבר במשרד עוה"ד שלך ,מוכיחים כי מאה עדים על מדיניות
מינוי של חבר מביא חבר ולחצים ,ותכתיבים מפלגתיים מובהקים .אגב ,למען
ההגינות אציין ,כי זהו מאבק פוליטי לגיטימי שאיני פוסל אותו .אך אני פוסל
מכל וכל את פסילתך וגזילת נציגותם של סיעות האופוזיציה בדירקטוריון
התאגיד .לא רק זכותם של סיעות האופוזיציה להיות מיוצגים בהנהלת התאגיד,
כי אם גם חובתך האישית וחובת כל חברי הקואל יציה להבטיח ולשמר את
נציגותם החוקית והדמוקרטית של סיעות האופוזיציה בכל תאגיד עירוני .לא בא
בחשבון שמשק המים הכולל חוב של עשרות מיליוני  ₪שגורמים מובהקים לא
שילמו את חובם – יתנהלו ללא ייצוג של סיעות האופוזיציה.
אני משאיר לך את האפשרות או הברירה להחליט – אפי לו לפי נוחיותך
הפוליטית והקואליציונית .האם חבר מועצה או נציג ציבור ייצג את סיעות
האופוזיציה בדירקטוריון .כמובן ,שרק סיעות האופוזיציה יחליטו על מתן שם
נציג האופוזיציה.
ולסיכום ולחיזוק הצעותייך מתוך פסיקת בג"צ עע"מ  8070/04כדלקמן:
'עקרון השוויון הדמוקרטי מח ייב ייצוג הולם ופרופורציוני גם למיעוט ,והייצוג
קשור קשר אמיץ לצורך ליתן למיעוט המיוצג הזדמנות נאותה להשמיע את קולו.
זכותו של המיעוט אינה מצומצמת לייצוג בולם בגוף הנבחר באופן דמוקרטי ואף
לא להזדמנות נאותה הניתנת לו להביע דעה בכל הנ וגע לעניינים הנדונים באותו
גוף ,אלא היא גם מקימה זכות לייצוג בגופי משנה הפועלים מטעם הגוף הנבחר
ומייצגים אותו .שלילתה של זכות זו בגופי המשנה תשלול מן המיעוט את
האפשרות להביע דעתו בתחומים מרכזיים עליהם מופקדים הגופים הנבחרים
באמצעות גורמי משנה שכולם פועלים על בסיס ייצוג .עניין זה בו לט ביותר
בתחום השלטון המקומי שבו נעשית עיקר העבודה של מועצת העירייה באמצעות
ועדות וגופי משנה .עקרון הייצוג היחסי לא נועד להתממש אך בתחומים שוליים
שבפעילות הרשות המקומית .על אחת כמה וכמה :הגשמתו נועדה במיוחד
לנושאים כבדי משקל ,ומכריעים בקביעת מדיניותה ודרכה של הרשות המקומית.
קולות האופוזיציה מקומם להישמע במיוחד בנושאים הגורליים לעניינה של
הרשות המקומית ,ההתמודדות בעניינים עקרוניים בין הפלגים השונים בגוף
הנבחר היא ממאפייניו היסודיים של ההליך הדמוקרטי ,בשלטון המרכזי ובשלטון
המקומי כאחד ...ויש לקיים את עקרון הי יצוג היחסי הנאות בהתאם לרוח החוק
ולרוח עקרונות יסוד של ממשל דמוקרטי'.
הנני מקווה שלמען עתיד התפתחותה של העיר וקידומה ,למען שיפור רווחת
תושבי העיר ולמען שיפור האחדות והאווירה הטובה והראויה בתוכנו ,ובפרט
בשעת מצוקה כלכלית – הצעותיי דלעיל תתקבלנה בעזרתך פה אחד.
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רחמים מלול:
לצרכי ציבור גוש . 3704

סדר היום ,חנניה קורש פה? בקשה לשינוי פרוגרמה

עוזי סלנט :

לא ,יש עוד הצעה לסדר.

איך
רחמים מלול:
במוסדות העירייה ,בבקשה.

שכחתי

את

זה.

נציגות

סיעות

האופוזיציה

ובכן ,כאשר ישבנו בוועדת הוועדות וקיבצנו את נציגי
חנניה וינברגר :
הסיעות לוועדות השונות ,אני חושב נעשתה עבודה יפה ,הוגנת ,הגיונית
ועניינית .דבר אחד שלא הוחלט בו ,הוא גם שנציגי סיעות האופוזיציה יהיו
יושבי ראש ועדות חובה .הדבר הזה צריך להיות בהתאם לנהוג בכנסת ישראל.
למשל :כאשר הקואליציה היא ועדת חוץ וביטח ון ,ואז אומרים לסיעות
האופוזיציה ,פרט ליו"ר ועדה לביקורת המדינה ,שזה בחוק שם וגם פה .אז נציג
אחת סיעות האופוזיציה בכנסת ,הוא יהיה נניח יו"ר ועדת חינוך ,יו"ר ועדת
כלכלה .אבל ממגרים את חברי הסיעות שלא שפר עליהן גורלן ,אם כי גורלי כן
שפר עליי באופוזיציה ,שלא להיות יו"ר ועדה .הוא הדין שהעיקרון הזה חייב
לחול גם על ועדות רשות .דבר נוסף ,עניין של הדירקטורים .האופוזיציה וזכאית ,
בהנמקות הבאתי ציטטות מתוך  2בג"צים ,שמתנים את זכות הייצוג לסיעות
האופוזיציה גם בדירקטורים .דבר ראשון ,יו"ר ועדת ביקורת ,אתה בדבריך ציינת
זא ת מפורשות בוועדה ,או במועצה יותר נכון ,שהתפקיד של יו"ר ועדת הביקורת
הוא זכות סיעות האופוזיציה .אני תמהתי ,שאני רואה הסכם הצטרפות
לקואליציה ,שמעניקים -
רחמים מלול:

חנניה ,תמשיך ,זה יתוקן.

חנניה וינברגר :

יתוקן?

רחמים מלול:

כן ,הלאה.

הוא הדין בוועדת חינוך .אותה סיעת אופוזיציה על
חנניה וינברגר :
חשבון בעזרת ה' ששמה אופוזיציה באותה תקופה קיבלה נציג בוועדת חינוך.
חנניה ,יש לי הצעה כדי לקצר את הדרך .יש לי הצעה,
רחמים מלול:
תגיד לי אם אתה מקבל אותה.
מנחם קליין :

רגע ,תציע לו להצטרף לקואליציה.

אני חושב שהקואליציה היא כל כך דלה ,שהיא צריכה
חנניה ו ינברגר :
להזדקק לאופוזיציה כדי שנקבל את היו"ר .אז אם ככה ,בואו תצטרפו אתם
לאופוזיציה ,אין בעיה.
חנניה ,יש לי הצעה .כיוון שההצעה לסדר היום שלך
רחמים מלול:
מכילה כמה הערות נכונות לגופו של עניין ,והרבה הערות ש הן לא לגופו של
עניין ,הערות עוקצניות -
עו"ד תמיר פינשטיין:

לגופו של אדם.

קנטרניות לגופם של אנשים ,אז יש לי הצעה ,ואם
רחמים מלול:
תקבל אותה ,אני מאוד אשמח.
חנניה וינברגר :

אני יכול לכוון לדעת גדולים?
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עו"ד תמיר פינשטיין:

הוא מכוון לדעת גדולים.

חנניה וי נברגר :
בעיניך ,בוא נקבל.

לא ,אני מכוון את זה .את הדברים המעשיים שנראים

הדברים המעשיים יידונו אם ברשותך תסכים לכך,
רחמים מלול:
שנגיע לסעיף  , 5הרכב הוועדות.
חנניה וינברגר :

קדימה.

אני רוצה להוסיף משהו .מה שחנניה למעשה מייצג
עוזי סלנט :
במכתב שלו ,הוא בא ואומר שלא יעלה על הדעת שהאופוזיציה תנוטרל לחלוטין
מההוויה העירונית .אני חושב שזה חשוב ,לשלב את הכוחות.
חנניה יכול להעיד שבוועדת הוועדות נתנו ייצוג הולם
רחמים מלול:
לאופוזיציה .אלא מאי ,התעוררה כעת בעיה בעקבות ההצטרפות של שס"ג
לקואליציה ,ולפיכך יש נם תפקידים שאנחנו נצטרך ,נרצה או לא נרצה ,לשנות.
אז נדון בזה.
עוזי סלנט :

אבל לא מדברים רק על העניין הזה.

חנניה וינברגר :

עקרונית.

הוא מדבר באופן כללי על ועדות נוספות כמו שבכנסת
עוזי סלנט :
האופוזיציה יש לה רשות לוועדות שונות.
רחמים מלול:

טוב ח ברים ,תודה רבה.

ח"מ חנניה וינברגר משך את הצעתו לסדר היום בנושא
החלטה מס' :66-6-09
נציגות סיעות האופוזיציה במוסדות העירייה.
סעיף : 3

בקשות לשינוי פרוגרמה לצרכי ציבור גוש  3704חלקה  , 659שקולניק
 , 1רחובות.

חברים ,תודה רבה .הסעיף הבא סעיף  , 3בקשה לשינוי
רחמים מלול:
פרוגרמה לצרכי ציבור ,גוש  3704חלקה  , 659שקולניק  , 1רחובות .המכתב נמצא
לפניכם ,מכתבו של חנניה קורש ,תיקון קל בפרוגרמה .במקום 'טיפת חלב' – 'גן
ילדים' .משום הצורך להקצות שם לגן ילדים ,לכן מבקשים את התיקון הזה.
תודה רבה ,זה מאושר.
מחליטים פה אחד לאשר בקשה לשינוי פרוגרמה לצרכי
החלטה מס' :67-6-09
ציבור גוש  3704חלקה  , 659שקולניק  , 1רחובות ולשנות במקום 'טיפת חלב'
שייכתב 'גן ילדים'.
סעיף : 4

תב"רים בית ספר לוטם.
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סעיף הבא – תב"רים בית ספר לוטם .אני מוסיף את
רחמים מלול:
התב"רים שקיבלתם לפני  48שע ות של מינהל ההנדסה .אני רוצה להקדים
הקדמה .ברור שיהיו פה חברים שיעירו ,אולי בצדק ,שמן הדין היה להביא לפני
כן את התב"רים לדיון בוועדת הכספים .אבל שוב ,כיוון שהוועדות החלו לפעול
מאוחר ,וכיוון שישנם תב"רים שאינם סובלים דיחוי ,ותיכף תשמעו ממחזיקי
התיקים ומבעלי התפקידים מדוע זה אינו סובל דיחוי ,אז אנחנו מבקשים לאשר
את התב"רים היום שהובאו לפניכם ,למרות שהם לא נדונו בוועדת הכספים.
מבחינת הנוהל אולי זה מעט פגום ,מבחינת החוק והתקנות אין עם זה בעיה,
הדבר נבדק .ולכן ,אני מביא את זה לפניכם ,ועכשיו נתחיל עם החברים שרוצי ם
קודם כל להסביר ואחר כך ,אם ישנם חברים שירצו להעיר את הערותיהם ,נשמח
לשמוע .בית ספר לוטם ,בבקשה.
חנניה וינברגר :

רגע ,אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.

רחמים מלול:

אז אני מעמיד את זה להצבעה.

חנניה וינברגר :

רגע ,חכה ,חכה.

רחמים מלול:

אני אתן לך א חר כך.

חנניה וינברגר :

אחרי הצבעה?

לא ,קודם יסביר ,אולי תשתכנע ,ואחרי זה אני מוכן
רחמים מלול:
לקיים הצבעה .הוא צריך לנמק למה הוא הביא את זה.
חנניה וינברגר :

אתה יודע יפה שיש בינינו הבנות גדולות.

רחמים מלול:

אתה רוצה לנמק קודם?

חנניה וינברגר :

ר גע ,רגע.

רחמים מלול:
חנניה.

אתה רוצה להוריד? בבקשה .אני לא מתווכח איתך,

חנניה וינברגר :

תרשה לי.

רחמים מלול:

אני דוחה אותו ,קדימה ,תתחיל .קיבלתי.

זה נהפך למנהג קבוע .בשנים האחרונות ,למרות
חנניה וינברגר :
שהיתה קיימת ועדת כספים ,עוקפים אותה ופתאום הכל בוער .אי אפשר היה
לזמן את הוועדה? יש הרכב מזמן .אם יו"ר ועדת הכספים נמצא בארצות הברית,
וזוהר בלום הגיש את הבקשות מזמן ,אפשר היה לכנס ,להגיד ,הרי אין ויכוח על
לוטם ,מישהו יצביע פה נגד? אני מבטיח לך בעד .אתה רוצה להכפיל את התקציב
לילדים האומללים? בבקשה .אי אפשר לנהל כחוק? חייבים בכוח להפר את
החוק? אי אפשר?
רחמים מלול:

אתה תשכנע גם אם תוריד את הטון.

לא ,כי זה מרגיז שישיבה אחרי ישיבה ,ואחר כך עוד
חנניה וינברגר :
אומרים 'תראה איזה מחבל זה ,מתנגד לתקציב ,לא רוצה לחינוך ,לא רוצה
כבישים ,לא רוצה מדרכות' .למה? בטלפון אחד מניו יורק או מוושינגטון ,אפשר
היה להגיד שאתמול יש ועדת כספים ומאשרים הכל.
אוקיי .שמענו את דברי חנניה ,עכשיו נשמע את דברי
רחמים מלול:
זוהר ,ואחר כך נקיים הצבעה .התב"ר הזה הוגש לנו ב  . 2.3.09 -בבקשה ,זוהר.
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מה זה כל כך דחוף? ת גידו לי מה זה כל כך דחוף? למה
עוזי סלנט :
זה לא יכול להיות לישיבה הבאה אחרי ועדת כספים?
אני אסביר לך למה .אני ביקשתי להעלות מספר
זוהר בלום :
תב"רים של מוסדות חינוך להיערכות לפתיחת שנה ל  . 1.9.09 -בית ספר אחד
ברחובות החדשה ,בית ספר אחד לוטם ,גמר ,שכבר צריכים לקבל את הרישיון,
אבל הקבלן לא מסיים עד שהתב"ר לא יאושר ואז אי אפשר לשלם לו את
הדברים ,צריך לקבל את הרישיון למקום .יש לנו נגישויות ,זה כספים של משרד
החינוך ,לעשות נגישות לילדים עם מוגבלויות .קיבלנו הרשאות ,ואנחנו נכנסנו
לכל העיר רחובות לתכנית אופק חדש .קיבלנו כסף מ משרד החינוך ,סכום של 1.2
מיליון להכשרת כל בתי הספר ובניית תיכון חדש לעיר רחובות .קיבלנו כסף
ממשרד החינוך ,צריך להתחיל לעשות את זה .לכן אמרתי ,אין לנו זמן.
עוזי סלנט :

מצוין ,יש ועדת כספים בשבוע הבא.

זוהר בלום :

אבל זה בעוד חודש הישיבה.

עוזי סלנט :

לא ,ב  , 1.4.09 -סליחה .עוד שבועיים יש ישיבת מועצה.

לא ,אתה לא יכול .על תקציב אתה לא יכול להעלות
זוהר בלום :
את זה .זו ישיבה לא מן המניין.
בסדר ,אתה לא יכולים לבטל את ...של ועדת כספים.
עוזי סלנט :
אף אחד לא נגד ,אבל אני נגד התהליך .תורידו את זה.
רחמים מלול:

חברים ,אני מוריד את נושא התב"רים מסדר היום.

חנניה וינברגר :

כל הכבוד ויישר כוח.

חברים ,זה יבוא לוועדת הכספים בשבוע הבא .אבל אל
רחמים מלול:
תתנגדו אם נביא את זה לאישור מועצה.
עוזי סלנט :

לא.

רחמים מלול:
ב  1.4.09 -בישיבת התקציב.

תקשיב אליי ,עוזי .אם נביא את ז ה לאישור המועצה

עוזי סלנט :

לא נתנגד.

חנניה וינברגר :
ולא צריך להתנגד.

לא ,לא ,תעשה  2ישיבות .מן המניין ושלא מן המניין

מחליטים פה אחד להוריד מסדר היום את סעיף  4בנושא
החלטה מס' :68-6-09
תב"רים בית ספר לוטם .הנושא יידון בישי בת ועדת הכספים הקרובה.
סעיף : 5

הרכב ועדות רשות :ועדת שמות ,ועדת ערר מים.

רחמים מלול:

אני ממשיך ,חברים .הרכב ועדות רשות ,ועדת שמות -

ועדות רשות ,זה הכל .אני אעבור אתכם ביחד על
עו"ד תמיר פינשטיין:
ועדות רשות .פשוט חלק מהחומר הגיע אליי טיפה יותר מאוחר ,ואני פשוט
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אקריא
הנהלה
קליין,
מאושר

דבר  -דבר ,ועל כל ועדה נקיים הצבעה .עקב השינויים שקרו .אז ועדת
תכלול את עו"ד שוקי פורר ,מר רחמים מלול ,מר זוהר בלום ,מר מנחם
מר שוקי קרומר ,מר הרצל טובלי ,מר אבנר אקוע ומר יניב מרקוביץ.
פה אחד?

רחמים מלול:

מאושר.

עו"ד תמ יר פינשטיין:

מאושר פה אחד ,תודה.

חנניה וינברגר :

לאופוזיציה לא נותנים נציג בהנהלה.

רחמים מלול:

הצענו לך.

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת הנהלה כדלקמן:
החלטה מס' :69-6-09
עו"ד שוקי פורר ,רחמים מלול ,זוהר בלום ,מנחם קליין ,שוקי קרומר ,הרצל
טובלי ,אבנ ר א קוע ,יניב מרקוביץ.
ועדת ערר מים :עו"ד שוקי פורר ראש העיר – יו"ר,
עו"ד תמיר פינשטיין:
עציון כוכבי ,ברוך עייאש ,אלדד גד ס י ,אבנר אקוע ,עליזה שור ,גיל רולניצקי,
אילן לייבוביץ'.
עוזי סלנט :

אלדד גדסי למשל לא רשום.

עו"ד תמיר פינשטיין:

זו תוספת ,אני מוסיף א ת אלדד גדסי.

רחמים מלול:

הגישו לנו את זה מאוחר.

אילן ליבוביץ' ,דלי לאוניד ,אסף ישועה ,ועו"ד דיאנה
עו"ד תמיר פינשטיין:
רוזנבאום .סיעות מפנה ושירות לתושב לא נתנו לי את הנציגים שלהם.
עוזי סלנט :

נכון ,נכון.

רחמים מלול:

אז תנו עכשיו.

א ני אומר מדוע .מכיוון שיש הצעה לסדר של חנניה,
עוזי סלנט :
שבא ואומר – אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי בתפקוד הוועדות או בתהליך
מינוי הוועדות.
רחמים מלול:

זה לא קשור.

אז אם יהיה למשל יו"ר של סיעה אחת ,אז מה ,הוא
עוזי סלנט :
לא יוכל לתת עוד נציג משלו.
רחמים מלול:

לא ,חנניה לא מדבר על הוועדות הללו.

עו"ד תמיר פינשטיין:

הוא מדבר על  3ועדות בלבד.

חנניה וינברגר :

אני מדבר על כולן.

עוזי סלנט :

על כולן הוא מדבר.

רחמים מלול:

הוועדות הללו מוסכמות עליך.

מוסכמות ,אבל לא מוסכם עניין היו"ר .החוק הוא
חנניה וינברגר :
שבוועדות רשות חייבים להיות  2חברי מועצה.
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עו"ד תמיר פינשטיין:

יש פה.

ועל זה היתה החלטה בוועדת הוועדות ואושר במועצת
חנניה וינברגר :
העיר .אחד מה  2 -האלה ,לפי החלוקה הסיעתית ,הוא יהיה יו"ר .אין לי שום
ויכוח על עצם החברות.
רחמים מלול:

יש פה רק בעיה עם הי ו"ר?

חנניה וינברגר :

כן.

רחמים מלול:

בוועדה הזאת?

תראה ,אין לי בעיה עם ראש העיר .אבל אם מקובל
חנניה וינברגר :
העיקרון שסיעות האופוזיציה ,גם יו"ר ועדות ,אז כדי לשבת עוד פעם ,ועדת
הוועדות ולעשות חלוקה פנימית.
זה סרבול שוב של העבודה .אני מציע להצביע על
רחמים מלול:
ההרכב של ועדת ערר מים .וסיעת המפנה ,עוזי ,תשלים את השמות.
עוזי סלנט :

נשלח לכם את השמות מחר.

עו"ד תמיר פינשטיין:

אושר פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת ערר מים כדלקמן:
החלטה מס' :70-6-09
עו"ד שוקי פורר ראש העיר – יו"ר ,עציון כוכב י ,ברוך עייאש ,אלדד גד ס י ,אבנר
אקוע ,עליזה שור ,גיל רולניצקי ,אילן לייבוביץ' ,דלי לאוניד ,אסף ישועה ,עו"ד
דיאנה רוזנבאום.
רחמים מלול:

רווחה.

רווחה :שאול ליבי – יו"ר ,ברוך עייאש ,יוסי חן .אני
עו"ד תמיר פינשטיין:
מוסיף  2שמות חדשים :אפריים וייס ואבשלום ו עלני – נציגי שס"ג ,ישראלה
ביז'ונר ,מירה מאיר ,סיבוני מנחם ,נודלמן סימונה ,מאיר חסדאי ,עליזה זוטרא.
אין לי שמות של שירות לתושב ושל סיעת למפנה.
רחמים מלול:

ישלימו ,מאושר.

עו"ד תמיר פינשטיין:

פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת רווחה כדלקמן:
החלטה מס' :71-6-09
שאול ליבי – יו"ר ,ברוך עייאש ,יוסי חן .אני מוסיף  2שמות חדשים :אפריים
וייס ,אבשלום ועלני ,ישראלה ביז'ונר ,מירה מאיר ,סיבוני מנחם ,נודלמן
סימונה ,מאיר חסדאי ,עליזה זוטרא .
רחמים מלול:

ועדת שמות.

ועדת שמות :עו"ד שוקי פורר ראש העיר – יו"ר ,אילן
עו"ד תמיר פינשטיין:
גמליאל ,גדעון מדהלה ,ח"מ שי קזיוף ,ברוך פולק ,מרים ארז ,עליזה שור ,ימי
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משה ,קלנצ'קו אירנה ,אמיתי כהן ודניאל פרק .סיעת שירות לתושב ולמפנה
ישלימו בהמשך.
מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת ספורט כדלקמן:
החלטה מס' :72-6-09
עו"ד שוקי פורר ראש העי ר – יו"ר ,אילן גמליאל ,גדעון מדהלה ,ח"מ שי קזיוף,
ברוך פולק ,מרים ארז ,עליזה שור ,ימי משה ,קלנצ'קו אירנה ,אמיתי כהן ,דניאל
פרק.
רחמים מלול:

ספורט.

שוקי קרומר ח"מ – יו"ר ,שמחה גד ,גדעון מדהלה ,אני
עו"ד תמיר פינשטיין:
מוסיף את דני מולוב ויצחק הרטמן משס"ג  ,ח"מ אמיר ירון ,מיקי קול ,שלומי
גולדברג ,ענת גולדמן ,בניני אמיר ,נטלי גורביץ .סיעת שירות לתושב ולמפנה
ישלימו בהמשך .מאושר פה אחד ,תודה.
מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת שמות כדלקמן:
החלטה מס' :73-6-09
שוקי קרומר ח"מ – יו"ר ,שמחה גד ,גדעון מדהלה ,דני מולוב ,יצחק הרטמן ,ח"מ
אמיר ירון ,מיקי קול ,שלומי גולדברג ,ענת גולדמן ,בניני אמיר ,נטלי גורביץ.
חנניה וינברגר :

רחמים ,אם אפשר.

עו"ד תמיר פינשטיין:

תן לי לסיים ,אני כבר ב'שוונג'.

חנניה וינברגר :

החלטה עקרונית.

רחמים מלול:

המפתח הוסכם והוצע על ידך בוועד ת הוועדות.

חנניה וינברגר :

בסדר.

רחמים מלול:

זה המפתח שאתה הצעת.

קשרי חוץ :שאול ליבי – יו"ר ,רונן אהרוני ,צבי
עו"ד תמיר פינשטיין:
מדהלה ,ח"מ שי קזיוף משס"ג ,שלמה פרלשטיין משס"ג ,שייק ב לום ,ליאורה נצר,
ימי משה ,ד"ר אלטוב ברוך ,יעקב אבידור ויהודה ניני .סיעת מפנה צריכה לתת
חבר מועצה ,אבל מכיוון ששי קזיוף הוא חבר מועצה ,אז לא חייבים לתת פה
חבר מועצה.
עוזי סלנט :

באיזו ועדה?

זוהר בלום :

קשרי חוץ.

עו"ד תמיר פינשטיין:

 ...ובנימין חן .מאושר פה אחד ,תודה רבה.

מחליטים פה אחד לאשר ה רכב ועדת קשרי חוץ כדלקמן:
החלטה מס' :74-6-09
שאול ליבי – יו"ר ,רונן אהרוני ,צבי מדהלה ,ח"מ שי קזיוף משס"ג ,שלמה
פרלשטיין משס"ג ,שייקה בלום ,ליאורה נצר ,ימי משה ,ד"ר אלטוב ברוך ,יעקב
אבידור ,יהודה ניני ,ב נימין חן .
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ועדת תרבות :שוקי קרומר – יו"ר ,איתן שעובי  ,אבי
עו"ד תמיר פינשטיין:
זיתון ,משס"ג אני מוסיף את דני מולוב ואפרים ווייס .העבודה נותנת לי חבר
מועצה אחד ,כי זו ההקצאה .אז נוסף את אלדד גרופי ,אלישע אקשטיין ,זוהר
בלום ,יפתח מילשטיין ,מושיק אזקלן ,ג'ייקו ילנה ,הרב אנריך נחמן .מפנה
ושירות לתושב ישלימו בהמשך .אושר פה אחד.
רחמ ים מלול:

נכסים ושכירויות.

נכסים ושכירוית :אבנר אקוע – יו"ר ,שי קזיוף ,חיה
עו"ד תמיר פינשטיין:
קורן ,יצחק היגרי ,גיל רולניצקי ,עומר דורון ,הרצל טובלי ,זרוסלבסקי דניאל ,מי
נוימן ,דני ביאלר ,מנחם סולומון .נכסים ושכירויות מאושר פה אחד.
מ חליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת נכסים ושכירויות
החלטה מס' :75-6-09
כדלקמן :אבנר אקוע – יו"ר ,ח"מ שי קזיוף ,חיה קורן ,יצחק היגרי ,גיל
רולניצקי ,עומר דורון ,ח"מ רצל טובלי ,זרוסלבסקי דניאל ,מי נוימן ,דני ביאלר,
מנחם סולומון.
עו"ד תמיר פינשטיין:

אני חוזר ברשותכם לתרבות.

שאול ליבי :

עזריה מרדכי.

עו"ד תמיר פינשטיין:

בוועדת תרבות עזריה מרדכי ,מאושר פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת תרבות כדלקמן:
החלטה מס' :76-6-09
שוקי קרומר – יו"ר ,איתן שעובי ,אבי זיתון ,דני מולוב ואפרים ווייס .העבודה
נותנת לי חבר מועצה אחד ,כי זו ההקצאה .אז נוסף את אלדד גרופי ,אלישע
אקשטיין ,זוהר בלום ,יפתח מילשטיין ,מושיק אזקלן ,ג'ייקו ילנה ,הרב אנריך
נחמן  ,עזריה מרדכי.
אמיר ירון :

אפשר רגע לשאול משהו?

רחמים מלול:

כן ,בבקשה אמיר.

אני מסתכל פה על הרשימה של חברי הוועדות .אין
אמיר ירון :
כמעט נשים .ז ו אחריות של המפלגות.
מנחם קליין :

בדקתי ,לכל חבר יש אישה.

רחמים מלול:

זה מה שהחברים רשמו.

אמיר ירון :
מאוד על ...נשים.

אני רוצה להגיד לכם שאנחנו במפלגת העבודה הקפדנו

עוזי סלנט :

אני אמליץ על נשים ,אל תדאגו.

רחמים מלול:

סיעת הליכוד גם הציגה נש ים.
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ועדת תחבורה :ח"מ גלעד מזרחי – יו"ר ,אפרים
עו"ד תמיר פינשטיין:
מסעוד ,אני מוסיף משס"ג את ח"מ אבנר אקוע וח"מ פנחס הומינר ,ירון גרסון,
מלכה ניב ,גולדברג שלומי ,ד"ר מרה קנבל ,יצחק ביטרמן ,אברהם לוי,
דוברונבסקי ארקדי ,שירות לתושב ומפנה ייתנו שמות בהמשך .מא ושר פה אחד.
רחמים מלול:
החלטה מס' :77-6-09

תודה רבה.
מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת תחבורה כדלקמן:

ח"מ גלעד מזרחי – יו"ר ,אפרים מסעוד ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ פנחס הומינר,
ירון גרסון ,מלכה ניב ,גולדברג שלומי ,ד"ר מרה קנבל ,יצחק ביטרמן ,אברהם
לוי ,דוברונבסקי ארקדי.
יושבי ראש הסיעות ,אפשר לצרף עוד חברים לכל
רחמים מלול:
ועדת הרשות .אם תרצו לצרף עוד חברים ,זה אפשרי .תודה רבה .חנניה ,כעת
להצעה לסדר שלך .אתה ,במכתב שלך ,בהצעה שלך ,מעלה מספר מינויים
בוועדות .יו"ר ועדת ביקורת – אתה אמנם צודק .לפני כן התמנה אבנר א קוע
ליו"ר ועדת ביקורת כאיש האופוזיציה .משהצטרפה שס"ג לקואליציה ,אנו
חייבים למנות יו"ר מטעם האופוזיציה .עכשיו אני פונה לחברי האופוזיציה
ושואל -
חנניה וינברגר :

אנחנו נמסור שם מחר  -מחרתיים.

רחמים מלול:

למה לא למנות היום?

חנניה וינברגר :

כי לא ידענו אם נ זכה במציאה הזאת.

רחמים מלול:

לא סמכת עליי?

חנניה וינברגר :

עליך אני סומך יותר מאשר על אחרים ,אבל לא ידעתי.

רחמים מלול:

אתה מקבל את מועמדותו של עוזי? הוא מוכן.

חנניה וינברגר :

בהחלט.

רחמים מלול:
ועד ת הביקורת.

מקובל עליכם? אם כך ,עוזי סלנט מתמנה בזאת ליו"ר

החלטה מס' :78-6-09
ועדת ביקורת.

מחליטים פה אחד לאשר מינוי של ח"מ עוזי סלנט כיו"ר

רחמים מלול:

לגבי נציג האופוזיציה בוועדה למינוי בכירים.

חנניה וינברגר :

נמסור שם.

אתם רוצים להחליט עכשיו? בבקשה .אתם רוצים
רחמים מלול:
לדחות את זה? אפשר לה ציע את שמשון צור או את חנניה? תחליטו ביניכם.
חנניה וינברגר :

נמסור מחר.
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רחמים מלול:

אבל אני רוצה לאשר את זה היום.

חנניה וינברגר :
לתושב?

ואיך החלטת קודם ב  10 -ועדות בלי מפנה ושירות

רחמים מלול:

טוב ,בסדר .אנחנו נמתין לכם.

חנניה וינברגר :

מחר בבו קר תקבלו.

רחמים מלול:

ב  1.4.09 -באותה ישיבת מועצה -

חנניה וינברגר :

לא ,זה מסוכן ,כי זו בדיחה .ב  1.4 -זו בדיחה.
בסדר.

אבל

תזכור ,ב 1.4 -

לאפריל

רחמים מלול:
מביאים את זה.

אוקיי,

חנניה וינברגר :

אין צורך .העניין מאושר.

רחמים מלול:

צריך להצביע על השם במועצה.

מנחם קליין :

בואו נסגור את זה עכשיו ,אנחנו נחליט.

אני מעלה להצבעה נציגים מהאופוזיציה:
רחמים מלול:
וינברגר – ועדת חינוך ,שמשון צור – ועדה למינוי בכירים .מקובל עליכם?
עוזי סלנט :

כן ,מקובל.

עו"ד תמיר פינשטיין:

אושר פה אחד.

החלטה מס' :79-6-09
כחבר בוועדת חינוך.

אנחנו

חנניה

מחליטים פה אחד לאשר מינויו של ח"מ חנניה וינברגר

מחליטים פה אחד לאשר מינוי של ח"מ שמשון צור כחבר
החלטה מס' :80-6-09
בוועדת מכרזים לבכירים.
יפה מאוד ,תודה רבה .בזה סיימנו את הנושא של
רחמים מלול:
הוועדות ,ותודה לחנניה על ההערות הענייניות שלו .מה עוד נשאר?
חנניה וינברגר :

על ההמשך הענייני.

רחמים מלול:

יפים?

חנניה וינברגר :

לא .לא אמרתי.

רחמים מלול:

אלא?

סיעות האופוזיציה צריכות לקבל ייצוג בתאגידים,
חנניה וינברגר :
וסיעות האופוזיציה הן ולא יו"ר הקואליציה ,לא ראש הע יר יקבע לסיעות
האופוזיציה מי יהיה הנציג.
רחמים מלול:

יפים זאיקה קיבל מינוי בחברת ה.ל.ר.

חנניה וינברגר :

נכון ,אבל סלח לי ,אני יכול להזכיר לך.
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*** ח"מ שוקי קרומר נכנס לחדר הישיבות ***
*** ראש העיר עו"ד שוקי פורר נכנס לחדר הישיבות ***
אני מקבל בברכה את ראש העיר .אני רק אסיים את
רחמים מלול:
הנושא הזה ,תגיד לי אם אתה מסכים למה שאני מציע לך .קיבלנו את הצעתך
ב  3 -מינויים .לגבי מינוי דירקטורים נדון בישיבת המועצה הבאה .מקובל עליך?
חנניה וינברגר :

אוקיי.

תודה רבה .אדוני ראש העיר ,חי כינו לך ,בבקשה .לא
רחמים מלול:
נשאר לך הרבה מה לעשות ,אבל לפחות אחוזת הנשיא.
סעיף : 6

אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקע מס'  20מיום . 2.7.08

דרך אגב ,סעיף מס'  , 6אישור פרוטוקול הוועדה
רחמים מלול:
להקצאות קרקע לא יידון היום אלא לאחר שוועדת המשנה ,שמורכבת מנציגי
מועצה ,תדון בזה .בבקשה ,אדוני ראש העיר.
חנניה וינברגר :
מקווה.

רחמים ,הכוונה שלך לכל התאגידים ,לא רק ה.ל.ר ,אני

מחליטים פה אחד להוריד מסדר היום סעיף  – 6אישור
החלטה מס' :81-6-09
פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  20מיום  . 2.7.08הנושא יידון לאחר
שוועדת המשנה ת דון בנושא.
סעיף : 7

מינוי יו"ר ועדת ביקורת בחברה לתרבות וספורט ברחובות.

ראשית ,אני מצטער שלא השתתפתי בישיבה ,אבל
עו"ד שוקי פורר :
נסעתי לאירוע מאוד מרגש .יש לנו פה נבחרת שנקראת 'ספיישל אולימפיק' ,שזה
נבחרות של נכים ואנשים בעלי צרכים מיוחדים ,שעוסקות בספורט .אנחנו תמיד
איתם ותמיד מעודדים אותם .ואפילו עכשיו ,הקבוצה של רחובות ניצחה את
הקבוצה של אשקלון בגמר . 6 ; 7
שאול ליבי:

מי הכניס את הגולים?

עו"ד שוקי פורר :

זה כדורסל ,שאול .אני מבין שאנחנו בסעיף . 7

חנניה וינברגר :

שוקי ,כמעט גמרנו.

תסמוך עליי שהייתי בקשר טלפוני ,חיכיתי שתסיימו.
עו"ד שוקי פורר :
מיכל ,בואי תסביר ,בבקשה.
העירייה ,כידוע נמצאת בהליך מתקדם לייסוד חברה
עו"ד מיכל דגן :
עירונית חדשה לתרבות ספורט ונופש .מועצת העיר אישרה את הקמת החברה
הזו כבר בקדנציה הקודמת ,גם משרד הפנים אישר את הקמת החברה ,והשלב
הבא בתהליך היה קבלת אישור של רשם החברות .בשלב הזה ,בעודנו שם על
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המדוכה ,נכנס לתוקפו תיקון מס'  6לחוק החברות ,שמחייב חברה כזו להירשם
גם כחברה לתועלת הציבור .זה אומר עוד רשימה כזו של איזה שהן דרישות ,בין
היתר מינוי מראש של חברי ועדת ביקורת ,או הסכמה של גורמים לשמש כחברי
ועדת ביקורת ,והכוונה לחבר שהוא לא דירקטור והוא לא מהגורמים האחרים
בחברה ,איש ציבור ,ומכאן ההצעה למינוי .אחרי שהמועצה תאשר את השם הזה,
ניתן יהיה להמשיך ובעצם לסיים את הליך רישום החברה.
טוב ,אתם ראיתם את קורות ה חיים של שמואל פרץ,
עו"ד שוקי פורר :
אנחנו מציעים אותו שהוא יהיה יו"ר ועדת הביקורת של החברה לתרבות ,ספורט
ונוער .הוא הסכים .כן ,חנניה.
תולדות החיים של המועמד מרשימות ,ואני מבין
חנניה וינברגר :
שהוא מוצע ליו"ר .אבל אין יו"ר אם אין חברים .ולכן ,השאלה מי הם החברים
האחרים? ו מכיוון שבסעיף קודם דובר גם על שחסרות נשים בוועדות ,אני מציע
כחברה=
עו"ד שוקי פורר :

עוד לא בוחרים בוועדה.

חנניה וינברגר :

אז איך בוחרים יו"ר?

חנניה יקירי ,תקשיב .הרי אתה אלוף הפרוצדורה
עו"ד שוקי פורר :
והפרוטוקול והתקן והנוהל .בגלל זה שמדינת ישראל הפכה את הנוהל לקדוש,
ואת הפרוצדורה לעיקר ,אז אנחנו ממשיכים עם הפרוצדורות .כדי להקים חברה
עירונית לתרבות ,נוער וספורט ,האמן לי ,האישה היקרה הזאת מתרוצצת כבר
שנה עם כל הפקידים ,וכל דקה ממציאים נוהל אחר .ועכשיו המציאו ,והסבירה
את זה מיכל לפני דקה -
חנניה וינבר גר :

לא ,אני מקל עליה.

עו"ד שוקי פורר :

תקשיב ,אתה לא מקל ,אתה מקשה.

חנניה וינברגר :

אני מציע את פרופ' ...כחברה בוועדת הביקורת.

אל תציע כלום ,תקשיב .אתה נושא דגל הבירוקרטיה
עו"ד שוקי פורר :
וזה טוב מאוד .אנחנו כך חיים פה ,ועשינו את זה כבר לתורה .אני אומר לך,
שבגלל כל הטרנד הזה ,אנחנו עכשיו נדרשים למנות באבסורד ,קודם כל את יו"ר
ועדת הביקורת ,כשעוד אין ועדת ביקורת ,עוד אין דירקטוריון כמו שצריך.
ממנים את יו"ר ועדת הביקורת ,למה? – כדי להתאים לנוהל ב' מסעיף ג' עפ"י
נוהל ד' מסעיף ו' .זה כל הסיפור .אז א ני מעמיד להצבעה .יש מתנגדים למינויו
של שמואל פרץ? אין מתנגדים.
חנניה וינברגר :

מה עם ההצעה הנוספת שלי?

עו"ד שוקי פורר :

מה אתה מציע?

חנניה וינברגר :

אני מציע להוסיף את פרופ' יפה -

עו"ד שוקי פורר :

אבל אין על סדר היום הוספה לשום דב.

אנחנו לא יודעים מה הזה שלה ,לא קיבלנו קורות
מנחם קליין :
חיים של הפרופ' הנכבדה שלו ,ואיך הוא רוצה שנדון בה.
חנניה וינברגר :

אתה מכיר את תולדות החיים שלה בעל פה ,שמעתי.
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עו"ד שוקי פורר :
מאשרים .

אני מבין שאם אין התנגדות ,אז אנחנו פה אחד

מחליטי ם פה אחד לאשר מינויו של מר שמואל פרץ כיו"ר
החלטה מס' :82-6-09
ועדת ביקורת בחברה לתרבות וספורט ברחובות.
הגענו לסיומו של סדר היום .אבל אני רואה פה את
עו"ד שוקי פורר :
תושבי אחוזת הנשיא ,שיושבים ומחכים בסבלנות .אני רוצה להגיד לכם ,יש לכם
מזל ,כי בדרך כלל הישיבות מסתיימות פה ב . 23:00 -
כפי שהציבור יודע ,וקראנו על זה גם בעיתונים ,יש תקלה באחוזת הנשיא,
ואנחנו בנינו שם גני ילדים ,ובעיקר מעון יום בסמוך למגרש שעליו עכשיו
החליט היזם לבנות מגדל דירות גבוה .הסמיכות הזאת של גני הילדים לאתר
בנייה של בנייה כל כך גבוהה ,היא סמיכות בלתי אפ שרית .אני אמרתי את זה
ביום הראשון שהזעיקו אותי התושבים לשם לפני כמה חודשים .במהלך כל
החודשים האלה ,עוד בטרם הובא למקום המנוף שממנו אנחנו חוששים ,הוא
טרם הובא לשם ,התושבים התריעו חזור והתרע בצורה מאוד  -מאוד יסודית
ואחראית ורצינית על המפגע הזה .אנחנו לא התעלמ נו מההערות שלהם ,וניהלנו
משא ומתן גם עם היזם שבונה שם את הבניין ,גם עם חלופות אפשריות לגני
הילדים ,והפתרון הוא לא פשוט .אגב ,לא סיימנו את הבדיקות שבדקנו בעבר
לגבי בטיחות ולגבי צרכים .היום ,לצערנו ,ואולי לא לצערנו ,אולי מתוך שלא
לשמה בא לשמה ,הגיע לשם מנוף אחר לצורך העבודה ,לא אותו מנוף גדול
שהפחיד אותנו כל הזמן ,לא עגורן ,אלא מנוף אחר ,מנוף זמני שהגיע לשם לצורך
עבודות זמניות והותקן בצורה כזאת .המנוף הוא מספיק גדול ,והוא נפל תוך כדי
העמסה ,ממש סמוך לגן.
לאושרנו ,לא קרה דבר ,אבל זה המחיש לכולנו ,א' – את הצדק שבטענות של
התושבים ,ב' – את הסכנה הגדולה שבבנייה שם .אנחנו הפסקנו מיד את העבודה
באתר ,הוצאנו צו להפסקת עבודה בעקבות התקלה הזאת שקרתה .משרד התמ"ת,
שהוא אחראי על כל נושא העבודה ,בודק את התאונה הזאת לראות האם הקבלן
נהג כשורה או לא נהג כשורה ,כי זה הנוהל .במק ביל ,אנחנו עושים  2דברים:
ראשית ,אני ביקשתי ממי שהיה נציב שירות בתי הסוהר בתפקידים בכירים מאוד
במשטרת ישראל ,והיום הוא חבר כנסת ,והיה גם בעבר ראש רשות ממונה בלוד
במשך כמה שנים ,אריה ביבי ,הוא היה ראש השב"ס ,רב גונדר ,הוא היה ניצב
במשטרה .הוא הסכים לעמוד בר אש ועדה שתבדוק את כל ההיבטים שבעניין,
לרבות את ההיבטים של הפתרונות המוצעים והבעייתיים .וגם ההתנהלות של כל
המערכות בתוך כל המהלך הזה .ואני לא מתבייש לומר ,גם את ההתנהלות שלנו
כעיריית רחובות בתוך כל המהלך הזה .אני ביקשתי ממנו לצרף לוועדה שלו גם
בעלי מקצוע ,ו נקבל את חוות הדעת שלהם וננהג על פיה.
בינתיים ,אין ולא תהיה עבודה באתר עד למציאת פתרון .אני לא מוכן שיהיה
שם ,בצוותא חדא ילדים ועבודה .אני נתבקשתי ע"י התושבים לומר את הדברים
האלה למועצה ,אני עושה את זה בשמחה ,ואני מקווה שגם בעזרת הוועדה ,וגם
בעזרת האירוע ה מסוכן הזה שקרה היום ,אבל אני אומר לכם שוב ,אני שמח
ומאושר שלא קרה כלום ,וצריך לברך הגומל  100פעמים על כך שלא קרה כלום
היום .ואם מזה נצא מחוזקים ונחושים יותר לפתור את הבעיה ,אז מה טוב.
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עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  6מתאריך 18.3.2009

אסור לחשוב על 'חס וחלילה' אפילו  .אז אני בזה נועל את הישיבה ,תודה רבה
לכם .

_______________

_______________

עו"ד תמיר פינשטיין

עו"ד שוקי פורר

מנכ"ל העירייה

ראש העירייה
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