עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מתאריך 23.9.2009

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 15
מיום רביעי  ,ה' ב תשרי תש "ע  23 / 9 /2009בשעה 19 : 37
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

ח"מ רחמים מלול – מ"מ ראש העיר ,ח"מ זוהר בלום – סגן
ראש העיר  ,ח"מ מנחם קליין – סגן ראש העיר  ,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 בן  -ציון שרעבי ,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 :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות
המועצה  ,עו"ד מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי -
גזברית העירייה ,אדר' ישראל בן ישראל  -מהנדס העירייה,
דודי אשכנזי  -רל"ש ראש העיר  ,נחום איזנר – מבקר
העירייה ,גיא עידו – מנכ"ל ה.ל .ר ,

יעקב מרקוביץ – מנהל

אגף החינוך ,ל חן שילוני – משרד שיר  -שפיצר.

חסרים :

ח"מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ שאול ליבי .
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סדר היום:
*

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  13מיום . 12.8.09

.1

שאילתות.

.2

הצעות לסדר

.3
.4

פתיחת שנה – מערכת החינוך.
בחירת שם לשכונה חדשה בצפון מערב רחובות ("שכונת המדע" או
"רחובות המדע").
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  4מיום 23.8.09.
אישור פרוטוקול  4/2009מישיבת ועדת ביקורת מיום 3.5.09.
אישור פרוטוקול  5/2009מישיבת ועדת ביקורת מיום 11.8.09.
אישור פרוטוקול  6/2009מישיבת ועדת ביקורת מיום 10.9.09.
אישור פתיחת חשבון בנק מיוחד – עבור היטל בצורת.
העברת גביית אגרת שילוט לחברת ה.ל.ר במקום קבלן חיצוני.
חגיגות  120לרחובות.
הקמת ועדה לבחירת יקיר העיר.
אישור תבחינים לתמיכה בתחום תנועות נוער בנוהל תמיכות
ומענקים בכפוף לוועדת משנה.
הסמכת מר אנדריי בליאצקי ת.ז 3211065862 .כמפקח תנועה ואיכות
הסביבה.
החלטת הוועדה למלחמה בסימים מסוכנים ואלכוהול.
בחירת נציגת ציבור בדירקטוריון ה.ל.ר.
בחירת חברים בדירקטוריון תאגיד המים.
אישור הגדלת הלוואה (מחוץ לסדר היום).

.5
6.
7.
8.
.9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
. 18
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ה חלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מיום 23 / 09 /2009
החלטה מס' :173-15-09

מחליטים ברוב קולות (  1נמנע :חנניה וינברגר) לאשר
פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  13מיום . 12.8.09

החלטה מס' :174-15-09

מחליטים פה אחד לאשר כדלקמן :א' – מועצת העיר
מחליטה לקיים חגיגות לרגל  120שנה לייסוד העיר.
ב' – מועצת העיר מסמיכה את ועדת ההיגוי,
בראשות חבר המועצה מתן דיל ,לתכנן את האירועים
לציון החגיגות הנ"ל .ג' – מועצת העיר ממליצה
לשריין בתקציב  2010סך של  1.25מיליון  ₪לשנת
 , 2010וסכום דומה לשנת . 2011

החלטה מס' :175-15-09

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ו עדת יקיר העיר
כדלקמן :יו"ר הוועדה – רחמים מלול ,נציגי הוועדה
מנחם קליין ,מתן דיל ,שוקי קרומר ,שי קזיוף ,מרה
קנבל ,יניב מרקוביץ ,אמיר ירון ,חנניה וינברגר ,עוזי
סלנט ,הרצל טובלי ,מנכ"ל העירייה תמיר פינשטיין,
ומזכיר הוועדה  -שלמה טולדו.

החלטה מס' :176-15-09

מחליטים ברוב קולות (  8בעד 2 ,נגד) כי השם שיינתן
לשכונה החדשה בצפון מערב רחובות ייקרא 'רחובות
המדע' ולא 'שכונת המדע'.

החלטה מס' :177-15-09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'
 4מיום . 23.8.09
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס' 4/2009
מישיבת ועדת ביקורת מיום . 3.5.09

החלטה מס' :179-15-09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס' 5/2009
מישיבת ועדת ביקורת מיום . 11.8.09

החלטה מס' :180-15-09

מחליטים פה אחד לא לאשר פרוטוקול מס' 6/2009
מישיבת ועדת ביקורת מיום . 10.9.09

החלטה מס' :181-15-09

מחליטים פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק מיוחד
עבור היטל בצורת.

החלטה מס' :182-15-09

מחליטים פה אחד לאשר תבחינים לתמיכה בתחום
תנועות נוער בנוהל תמיכות ומענקים בכפוף לוועדת
משנה.

החלטה מס' :183-15-09

מחליטים פה אחד לאשר שינוי סכום הלוואה
שאושרה בישיבת מו עצה מס'  2שלא מן המניין
להשלמת הקצבות בנייה ממשרד החינוך ,מ -
 10,000,000מיליון  , ₪ל  , ₪ 11,150,000 -כולל משכון
הכנסות עצמיות.
מחליטים פה אחד לאשר הסמכת מר אנדריי בליאצקי
ת.ז 3211065862 .כמפקח תנועה ואיכות הסביבה.

החלטה מס' :178-15-09

מחליטים ברוב קולות לאשר נציגים מועמדים
כחברים בדירקטוריון המים :אריה רונן במקום יורם
אורנשטיין ,יונית קופלוביץ במקום כרמלה קופר,
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ה חלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מיום 23 / 09 /2009
ושוקי קרומר במקום לואיס בר  -ניר (במידה ולואיס
בר  -ניר ייפסל).
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חברים ,אני מתכבד ל פתוח את ישיבת המועצה מן
רחמים מלול:
המניין מס'  . 16היום יו ם רביעי ,ה' בתשרי תשס"ט , 23.9.09 ,השעה  . 19:37ערב
טוב לכולם ,ושוב ,אם שכחנו אז שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם .לפני
תחילת הישיבה רצה למסור משהו ,שי קזיוף.
אני יכול להגיד בשם רוב החברים או כל החברים,
שי קזיוף :
תודה רבה לרחמים על היוזמה ועל השי לחג ,זה דבר מבורך ,עם הברכה שיצאה
מהלב ,זה חשוב .ולמתן דיל ,חברנו היקר ,מזל טוב .
זה היה רעיון גם של וינברגר ,קיבלתי מכתב ממנו ,וגם
רחמים מלול:
אימצתי את זה.
אני אגיד לך ,כל השנים היה נותן את זה כאילו באופן
חנניה וינברגר :
אישי ראש העיר .מגיע לנו כחברי מועצה.
טוב ,בסדר.
רחמים מלול:
ויבורך ממלא מקום ראש העיר שאימץ את זה.
חנניה וינברגר :
חברים ,תודה רבה על הברכות .ברשותכם ,אני רוצה
רחמים מלול:
למסור עוד ברכה לכתב ידיעות רחובות ,גיל סימה ,שעובר להיות כתב ראשון
לציון .אני לא יודע אם זה קידום .שלחנו לשם מנכ"ל ואנחנו שולחים גם כתב
טוב ומוצלח ,ישר ואובייקטיבי .אז אנחנו מאחלים לך הצלחה ,גיל .תמשיך
לשמור על קשר ,ואני מקווה שתצליח מאוד שם .צפויה לך עבודה רבה בראשון
לציון.
אולי נברך את כל העיתונאים?
חנניה וינברגר :
ברשותכם ,לגבי סדר היום ,אני מבקש ל הוריד מספר
רחמים מלול:
סעיפים .אני מוריד מסדר היום את סעיף  , 10החומר עדיין איננו מוכן .את סעיף
 15ואת סעיף  . 16ואני מבקש את רשותכם ,בעקבות בקשתו של חבר המועצה
מתן דיל ,המתכונן באינטנסיבית מרובה גם לחגיגות ה  120 -וגם לחגיגה המרכזית
בחייו ,שתימשך עד  , 120זו חגיגת נישואיו בשבוע הבא  ,מבקש מתן להקדים 2
נושאים .אני מבקש להקדים ,עפ"י בקשתו של מתן ,את סעיף  11ואת סעיף . 12
ולפני כן כמה מילות הקדמה.
*:

אישור פרוטוקולים:

א.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  13מיום . 12.8.09

אני חוזר בי ,למען הסדר הטוב ,אני אקדים בכל זאת
רחמים מלול:
את אישור פרוטוקול מועצה מס'  , 13אם אין עליו הערות .אם יש הערות ,אנא
מכם בקצרה.
לא קראתי ,נמנע.
חנניה וינברגר :
בסדר .אז פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  13מאושר
רחמים מלול:
ברוב קולות ,בהימנעותו של חבר המועצה חנניה וינברגר ,משום שהוא לא
הספיק לעבור על ה פרוטוקול.
מחליטים ברוב קולות (  1נמנע :חנניה וינברגר) לאשר
החלטה מס' :173-15-09
פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  13מיום . 12.8.09
סעיף  : 11חגיגות  120לרחובות.
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אז אני עובר בכל זאת לסעיף  , 11לחגיגות ה 120 -
רחמים מלול:
לרחובות .חברים ,לפני כמחצית השנה ,הוקמה ועדת היגוי לצורך ארגון והכנת
חגיגות ה  120 -לעיר ,שייחגגו בשנת  . 2010-2011כלומר ,הן תיפרשנה על פני
שנתיים .ועדת ההיגוי קיימה ישיבות רבות .לאחרונה עשינו שינוי בראשות ועדת
ההיגוי .מתן היה מוכן להירתם לעבודה אינטנסיבית בנושא הזה ,ובהסכמתם של
שוקי קרומר וזוהר בלום ,שעמדו בראשות ועדת ההיגוי ,בהסכמתם העברנו את
המינוי למתן.
ואמנם ,בשבועות האחרונים ,הוא כבר התחיל בצורה מאוד  -מאוד רצופה להתעסק
בנושא הזה .אבל בקשתו של מתן היתה ,כדי שיוכל להכין את הדברים ,כמובן
בעזרת ועדת ההיגוי שהכינה כבר איזושהי טבלה של אירועים צפויים שתו בא
לפניכם בישיבה הבאה אני מקווה ,לאחר שהיא תגובש סופית ,ביקש ,כדי שהוא
יוכל להתחיל לפעול ,איזושהי החלטה הצהרתית של מועצת העיר לנושא התקצוב
של חגיגות ה  . 120 -אין לי ספק שהעיר צריכה לקיים את החגיגות האלה ,וזו גם
דעת הנהלת העיר ודעת הסגנים ,למרות המצוקה התקציב ית שלה.
 120שנה זה לא רק מספר סמלי ,אלא זה מעיד על עיר ותיקה ,עם מורשת ועם
היסטוריה שמן הראוי להביא אותם לידי ביטוי באירועים שונים ,בחגיגות שונות
שיקיפו ציבור עד כמה שיותר רחב ,ואני מבטיח להביא לכם את העבודה שעשתה
ועדת ההיגוי ,בישיבת המועצה הבאה.
אבל חבר ים ,בלי תקציב הרי אי אפשר לפעול .ואמנם אנחנו לא בונים כעת
תקציב ל  , 2010 -אני גם לא יודע מי יבנה אותו .אז אני אגיד מה אני ממליץ ,ואחר
כך החברים יוכלו להביע עמדה .כדי ליצור התקשרויות ,וכדי שהוועדה לא תקיים
ישיבות שבסופן אין תכלית ,אין מטרה ,כדי להתחיל להיערך – חייבת הוועדה
המלצה של מועצת העיר לגבי התקצוב העתידי בשנתיים  . 2010-2011לכן ,אנחנו
הכנו איזשהו נוסח ,ואני ממליץ למועצה לקבל אותו .ואם יש הערות לחברים,
כמובן מוזמנים להעיר את הערותיהם .א' – מועצת העיר מחלי טה לקיים חגיגות
לרגל  120שנה לייסוד העיר .ב' – מועצ ת העיר מסמיכה את ועדת ההיגוי,
בראשות חבר המועצה מתן דיל ,לתכנן את האירועים לציון החגיגות הנ"ל.
וההמלצה היותר חשובה ,ג' – מועצת העיר ממליצה לשריין בתקציב  2010סך של
 1.25מיליון  ₪לשנת  , 2010וסכום דומה לשנת . 2011
תסביר שזה ממרץ עד מרץ.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אני מדבר על שנתיים , 2010 ,כל שנה  1.25מיליון , ₪
רחמים מלול:
זה לא סכום בשמיים .יש אירועים שיעלו בין  300,000ל  , ₪ 400,000 -אירועים
המוניים כפי שמתוכננים ,כמו עדלידע המונית לכל תלמידי בתי הספר וכו' ,ואולי
מתן לאחר מכן ייתן איזושהי סקירה קצרה ,עוד לפני שנגיש את הטבלה של
האירועים הצפויים .חברים ,ועדת ההיגוי הגישה לנו ,לפורום הסגנים ,תכנית
תקציבית רבה היקף על  8 - 7מיליון  . ₪אבל כמובן ,לאור המצב הכלכלי ש ל
עיריית רחובות .ברור שהם רצו ללכת בגדול ,אבל מובן לכולם שאנחנו נהיה
חייבים להתנהג בצניעות ,ולקיים בכל זאת כמה שיותר אירועים ,ולשלב בזה גם
את תקציבי התרבות הרגילים שעומדים לרשותנו .מתן ,אתה רוצה לומר משהו?
בבקשה ,מתן .אחר כך ,עוזי.
כמו שרחמים אמר ,ההחלטה הראשונה שביקשנו
עו"ד מתן דיל:
שהמועצה תקבל לקיים אירועי ה  . 120 -אני סבור שכל חברי המועצה ,וגם תושבי
העיר ,יהיו מאוד שמחים ,זה צורך לקיים אירועי תרבות ,חינוך ומורשת בסימן
ה  , 120 -ולעשות אירועים מיוחדים וייעודיים ל  . 120 -ועל מנת לעשות אירועים
כאלה ,צריך תקציב .זאת אומרת ,זה הדבר הראשון .אנחנו בדעה שאם עושים -
אז עושים ,ואם אין מספק תקציב  -לא עושים בכלל .באנו עם תכנית מאוד
מפורטת וגדולה ,ואנחנו כמובן נציג את זה למועצה בישיבת המועצה הבאה.
פשוט אנחנו עדיין ככה מתייעצים ורוקמים ,ועדיין זו טיוטה ראשונית ,ולכן
כרגע עדיף לא להראות את זה .ולכן אנחנו מבקשים תקציב ,כדי לדעת מסגרת
תקציבית ,כדי שנוכל להתחיל לעבוד .כמו שרחמים אמר ,אנחנו צריכים תקציב
ראשוני להתחיל ממנו ,ובלי תקציב ראשוני לא נוכל לעשות שום דבר .ואני חושב
שהעיר זקוקה לאירועים כאלה תרבותיים ,להחזיר קצת את הגאווה לתושבים.
במסגרת זה אנחנו באים ומבקשים את התקציב.
אני רק מ בקש לכלול את  2חגי העצמאות שיהיו
עו"ד עוזי סלנט:
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ב  2010 -וב  . 2011 -ברגע שאתה תכלול ,יכול להיות שאתה יכול להוסיף כסף .אפשר
לעשות את זה עכשיו.
אתה כיוונת ,ולא ידעת למה כיוונת אולי ,אבל ברור
רחמים מלול:
לנו שלאור הביקורת שספגנו בשנת - 2009
נכון ,נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
על אי קיום חגיג ות יום העצמאות ,כבר ברור לנו
רחמים מלול:
שבשנת  2010אכן גם יום העצמאות יתוקצב .אבל זה לא שייך.
לא ,לא ,אפשר לשלב ,אז יש לך יותר תקציב .זה מה
עו"ד עוזי סלנט:
שאני אמרתי.
בסדר ,אבל יום העצמאות זה בנפרד .רק מה ,הוא
רחמים מלול:
ייחגג אולי בצורה יותר גדולה בגלל ה . 120 -
טוב ,בסדר.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל אתה כיוונת לדעת ראשי עיר פוטנציאליים.
רחמים מלול:
א' – אני מברך על הרעיון של חגיגות  . 120ב'  -השם
חנניה וינברגר :
 120קצת רגיש ,אז אני מקווה שהחגיגות תימשכנה גם ל  121 -והלאה ,לא רק עד
 . 120דבר נוסף ,מיהם חברי ועדת ההיגו י? האם רק שלושת חברי המועצה?
לא ,לא ,לא .מתן ,יש לך את הרשימה?
רחמים מלול:
יש לכל שאלה תשובה ,חנניה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אתה רוצה את השמות? בבקשה.
רחמים מלול:
דבר נוסף ,מאחר שעבדתם יפה ,היה כדאי שאת
חנניה וינברגר :
ההצעות המרוכזות להדפיס ולחלק לחבר י המועצה ,זה יותר מסודר.
כל זמן שהמועצה לא ה סמיכה עדיין את ועדת ההיגוי.
רחמים מלול:
לא ,אבל הצעות מוגשות בכתב ,אין בעיה .מותר ,כמו
חנניה וינברגר :
בתאגיד המים.
אתה צודק .חנניה צודק ,היית צריך להגיש את ההצעה
רחמים מלול:
הזו כתובה לחברי המועצה .מקבל א ת ההערה.
מי חברי הוועדה?
חנניה וינברגר :
חברי ועדת היגוי ,מתן בבקשה.
רחמים מלול:
חברי ועדת ההיגוי ,שהיו עד עכשיו ,מבחינת חברי
עו"ד מתן דיל:
מועצה היו סגן ראש העיר זוהר בלום ,ושוקי קרומר .אנחנו מקווים להרחיב את
ועדת ההיגוי -
לא ,היו גם אנ שי מקצוע.
רחמים מלול:
גם אני מקצוע .אנחנו מדברים מבחינת חברי מועצה.
עו"ד מתן דיל:
גם מבחינת אנשי המקצוע שהיו ,אנחנו מקווים להגדיל את ועדת ההיגוי ,לקחת
נציגים מכל המגזרים ומכל התושבים ,שיהיה פש וט מענה אמיתי לכל צרכי
התושבים.
מי עוד מבין חברי המועצה רוצה להשתתף בוועדת
רחמים מלול:
ההיגוי?
אני מבחין בין  2דברים ,בין נבחרים לבין אנשי
חנניה וינברגר :
מקצוע .הנהלה זה חברי מועצה ,בתוספת נניח מנכ"ל העירייה  ,מקובל עליי.
גם המנכ"ל שם ,כן.
רחמים מלול:
אני מקצוע הם לא אחראיים ,לא שאני מוריד מהם
חנניה וינברגר :
אחריות .נ בחרי המועצה הם הוועדה האחראית ,המתכננת וכו' .ברור שהם ייעזרו
באנשי יחסי ציבור וכו' .ולכן שאלתי מיהם חברי ההנהלה הנבחרים ,ואנשי
מקצוע זה קדימה.
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אוקיי .האם יש עוד מישהו מבין חברי המועצה שרוצה

רחמים מלול:
להצטרף?.
אני חושב שחברי המועצה הנבחרים צריכים להיות
שמשון צור :
חברי מועצה שייצגו את כל השכבות ואת כל העדות שקיימות פה ברחובות בכלל.
דיברנו על זה ,אתה צודק .נדמה לי שצירפנו את שי,
רחמים מלול:
גם את שי קזיוף צירפנו היום.
אני אשמח מאוד.
שמשון צור :
כי אני ביקשתי שהחגיגות תכלולנה את כל מגז רי
רחמים מלול:
האוכלוסייה.
מיהם החברים?
עו"ד עוזי סלנט:
מרה ,אני מציע עכשיו באמת ,ועמדתי להציע את זה
רחמים מלול:
גם קודם ,לא בגלל ההערות שלכם .כל מי מבין חברי המועצה שרוצה להצטרף
לוועדת ההיגוי – מוזמן .רק לבוא ולהביע עמדות ודעות איך החגיגות צריכות
להיראות ,ונשמח מ אוד לקבל הצעות .הנה אני פונה ,מרה קנבל כייצוג לעולים.
אבל כשתוזמנו ,תגיעו .הרצל ,מרה ומנחם ,גם שי קזיוף צירפנו אותו .אז אנחנו
אימצנו את שלושת הסעיפים כפי שהקראתי אותם קודם לחברי המועצה ,לגבי
חגיגות ה  , 120 -תודה רבה.
מחליטים פה אחד לאש ר כדלקמן :א' – מועצת העיר
החלטה מס' :174-15-09
מחליטה לקיים חגיגות לרגל  120שנה לייסוד העיר .ב' – מועצת העיר מסמיכה
את ועדת ההיגוי ,בראשות חבר המועצה מתן דיל ,לתכנן את האירועים לציון
החגיגות הנ"ל .ג' – מועצת העיר ממליצה לשריין בתקציב  2010סך של 1.25
מיליון  ₪לשנת  , 2010וסכום ד ומה לשנת . 2011
סעיף  : 12הקמת ועדה לבחירת יקיר העיר.
בד בבד ,אני מציע לאשר הקמת ועדה לבחירת יקיר
רחמים מלול:
העיר ,זה סעיף  , 12בהרכב הבא .פחות או יותר זה צילום של הרכב הוועדה
הקודמת ,שבחרה את יקירי העיר הקודמים .יו"ר הוועדה – רחמים מלול .נציגים
בוועדה – מנחם קליין ,מתן דיל ,שוקי קרומר ,שי קזיוף ,מרה קנבל ,יניב
מרקוביץ ,אמיר ירון ,חנניה וינברגר ,עוזי סלנט ,הרצל טובלי ,מנכ"ל העירייה
ומזכיר הוועדה שלמה טולדו .האם זה מקובל ,חברים?
אני מקווה מאוד שהפעם ,שיבחרו יקיר עיר ,לא כמו
שמשון צור :
שבחרו בפעם הקודמת  ,מישהו שהיה תושב רק שנתיים ברחובות ,והוא היה
איזשהו מורה באיזשהו בית ספר ,פלוני  -אלמוני ,ושתל רק איזשהו שתיל אחד פה
ברחובות ונהפך להיות יקיר עיר.
אני רוצה להציע שהוועדה תגבש קריטריונים.
רחמים מלול:
שמשון ,אני מקבל את ההערה שלך ומצטרף אליה .
מנחם קליין :
אני מציע שהוועדה תגבש את הקריטריונים שעל פיהם
רחמים מלול:
ייבחרו יקירי העיר ,וייזכו לאות הוקרה על פועלם ותרומתם למען העיר
ותושביה.
מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדת יקיר העיר כדלקמן:
החלטה מס' :175-15-09
יו"ר הוועדה – רחמים מלול ,נציגי הוועדה – קליין ,מת ן דיל ,שוקי קרומר ,שי
קזיוף ,מרה קנבל ,יניב מרקוביץ ,אמיר ירון ,חנניה וינברגר ,עוזי סלנט ,הרצל
טובלי ,מנכ"ל העירייה תמיר פינשטיין ,ומזכיר הוועדה  -שלמה טולדו.
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סעיף : 3

פתיחת שנה – מערכת החינוך.

חברים ,אני חוזר לסדר היום .פתיחת שנה – מערכת
רחמים מלול:
ה חינוך .כולם קיבלו חוברת שמתארת את הפעילות של הבנייה והפעילות
החינוכית שביצענו בחודשים האחרונים לקראת פתיחת שנת הלימודים .אני
אקצר ,כיוון שהתקיימו סיורים ,גם של חברי המועצה ,לפני פתיחת שנת
הלימודים ,וגם ביום פתיחת שנת הלימודים .אני רק רוצה לשבח ולברך ולהודו ת
לכל האגפים ,בראש ובראשונה לאגף החינוך ,למחזיק תיק החינוך ,למנהל אגף
החינוך ,לכל העובדים שם ,לחברת ה.ל.ר כמובן ,מן הזוטר ועד הבכיר ביותר.
ולכל האגפים ,אני לא אפרט אותם ,פירטתי אותם בטקס הרמת כוסית לכבוד
השנה החדשה .לכל האגפים שנטלו חלק ,הן בבנייה ,הן באיו ש ,הן בפיתוח של 17
גני ילדים ,מעונות יום ו  3 -בתי ספר .ואמנם ,כל המאמצים שהשקענו ב 4-5 -
חודשים האחרונים ,כל המאמצים האלה עלו יפה ,והשנה נפתחה באפס תקלות
והמבנים הם יפים ,מפוארים .ברוך ה' עד עכשיו לא קיבלנו תלונות ,ושוב תודה
לכולם ,תודה לזוהר ,מחזיק תיק החינו ך ,ותודה לכל אלה שנטלו חלק בעשייה
הברוכה הזאת ,למנכ"ל ולכל העובדים .זוהר ,בבקשה ,אם אתה רוצה סקירה
קצרה ,כי החברים כבר קיבלו את החומר.
אני רק רוצה להגיד לחברים ,שכולנו יודעים מה המצב
זוהר בלום :
שלנו היום .אבל אנחנו צריכים באמת להסיר את הכובע ,לעובדי ה עירייה,
לה.ל.ר ,לכל מי שלקח חלק בכל הפרויקט הזה .הקמנו  17גני ילדים בחודשיים
וחצי .זה לא דבר שכל יום .זה מהליך התכנון ,הבנייה ,הבנייה הקונבנציונאלית,
בניית בית ספר ברחובות ההולנדית ,התחלנו אותו בפברואר וסיימנו אותו ,ב 1 -
לספטמבר פתחנו את בית הספר ,בנינו את בית ספר בנות אסתר ,עשינו מהלך
שהרבה מאוד שנים לא עשו .וצריך להודות באמת לכל מי שלקח פה חלק .ו עשינו
את זה למרות שתקציב המדינה ,אתם יודעים ,עבר רק באמצע יולי ,למרות
שתקציבנו היה דל מאוד והיתה לנו בעיה עם ההלוואה ,וכולם יודעים עד
שקיבלנו .באמת כולם נרתמו ועשו את זה.
תודה גם לגזברית בהזדמנות הזאת.
רחמים מלול:
כן ,לדניאלה .פתחנו מעונות יום ,פתחנו מעון יום
זוהר בלום :
חדש ברחובות  .יעקב מרקוביץ ,גיא עידו  .אני רק אגיד לכם ככה על קצה המזלג,
בוועדת החינוך הבאה אנחנו ניתן סקירה הרבה יותר רחבה ,ואז תקבלו את
הפרוט וקולים .אנחנו ב  3 -שנים הבאות ,יש לנו תכנית סגורה עם משרד החינוך
לבינוי ב  200 -מיליון  . ₪אנחנו הולכים לבנות מוסדות חינוך פה ,לעשות מהפכה
עם רה  -ארגון ,שנציג אותו בישיבה הקרובה .שינוי מבנים למספר מוסדות ,בינוי
חדש למוסדות חדשים.
בקרית המדעים...
שמשון צור :
היום נחתם החוזה עם הקבלן ,בעוד  10ימים נתחיל.
זוהר בלום :
הם חיכו שייגמר הרמדאן .היות וקבלן צפוני זכה ,שהוא עם עובדים ערבים .הם
מתחילים בבינוי ראשוני של  2,450מ"ר ,וקיבלנו הרשאה כבר לעוד 1,300
שיתחילו בהמשך .הפתיחה תהיה בספטמבר . 2010
זה לא סתם שלט ,אני שמח.
שמשון צור :
בימים הקרובים אנחנו רוצים להתחיל עם מגרש
זוהר בלום :
ספורט מקורה ברחובות ההולנדית בבית ספר .אנחנו מסיימים את בית הספר
ברחובות החדשה .בנינו גנים לחינוך מיוחד ,דבר שבדרך כלל היינו מסיעים את
הילדים מחוץ לעיר .אמרנו גם ככה קשה להורים . ..מסגרות לילדי החינוך המיוחד
ברחובות .ובאמת ,ידנו עוד נטויה ,אנחנו נציג לכם את כל תכנית הבינוי ל 3 -
שנים הבאות .הכל עבר כבר אישור ,הבאנו את כל מסמכי הקרקע ,עברנו את כל
הפרוצדורה .עכשיו כל ההליך יהיה – מכרז ותחילת בינוי .הולכים לפרויקטים של
כ  200 -מיליון  ₪ב  3 -שנים.
כל הכבוד.
שמשון צור :
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אנחנו מעבירים את ברכתנו לעבודה שאתם עשיתם.
עו"ד עוזי סלנט:
כן ,עוזי .באמת קיבלתי ממך גם ברכות ,תודה רבה.
רחמים מלול:
אני רוצה לברך אות ך בשם חברי המועצה ,שהובלת את
גיורא בן  -ארי :
המהלך ,בלי פספוס של שום דבר ,והייתי נו כח בזה ,בכל הכבוד ,יישר כוח.
תודה רבה .מרקוביץ ,בבקשה.
רחמים מלול:
מעבר לנושא תכניות הבינוי ,אנחנו מדברים גם על
יעקב מרקוביץ:
נושא של תכניות פדגוגיות בתוך מערך החינוך  ,אנחנו נכנסים לפעילות מאוד
אינטנסיבית .אם זה מתוך הקמת ועדות ,שבראש כל קבוצה עומד מנה ל מחלקה
שרלוונטי לתחום שלו :אם זה יסודי ,גני ילדים ,על יסודי .הנושא של ק ידום
הנוער במסגרת המחלקה לנוער ,שאבי יוספי מנהל אותה .אנחנו נכנסים לנושא
של תכניות למניעת אלימות בצורה אינטנסיבית ,עם פעילות ,עם קו מאוד מנחה,
קו ברור של הפעילות הזו .יש תכנית ...שהיא קו מוביל ,יש את התכנית של צח"י
– צוות חינוכי יישובי ,יש את הנושא של חוסן נפשי ,שמדינת ישראל החליטה
שניכנס לעיר רחובות עם פיילוט ,עם השקעה אדירה של הרבה מאוד כספים ,עם
השקעה של תקנים נוספים שייתנו מענה לטובת החוסן הנפשי של הילדים .זה
אומר פסיכיאטר ,זה אומר עובדים סוציאליים ,זה אומר פסיכולוגיים ,זה אומר
פסיכולוגים  -קליניים .ממש מערכת שתיתן טיפול אישי לכל ילד וילד ,לכל הבעיות
שהתעוררו .זה חלק מתוך הדברים ,ואת הדברים האלה נציג במסגרת ועדת
החינוך.
תודה רבה ,יעקב.
רחמים מלול:
אפשר לומר משהו? תר או רבותיי ,אנחנו את החינוך
עו"ד עוזי סלנט:
תמיד שמים בראש מעייננו ,כך צריך .ישנם את המבדקים והמבחנים הבלתי
תלויים ,האובייקטיביים שמתפרסמים אחת לשנה .אנחנו חייבים להתייחס
לתוצאות המבדקים והמבחנים הללו .זאת אומרת ,שאני מברך את יעקב ,אני
מברך על הסקירה .אני רק אומר שהאימפלמנ טציה צריכה לבוא בתוצאות ,ואנחנו
לא יכולים להתהדר בתוצאות שהתפרסמו בשנים האחרונות .לכן ,צריך לשים את
הדברים כפי שהם .אני מקווה יחד איתו ,שהוא יצליח להניע את המערכת .אבל
צריך לעבוד לאור המבחנים האובייקטיביים .יש את המיצ"ב ,יש את הבגרויות.
אני צריך להעיר הערה בעניין הזה .התוצאות
מנחם קליין :
שמתפרסמות לא תמיד משקפות את המציאות .אני אומר לך נתונים .אולי קראת,
אולי לא קראת ,בדקתי את הנתונים .ואם ממוצע הבגרות מופיע שם ,כמה
מופיע , 66 % - 67 % ,אז אני אומר לך את הנתונים של בתי הספר המובילים פה
בעיר.
אבל זה ממוצע.
עו"ד תמיר פינשט יין:
ישיבת הדרום למעלה מ  , 90 % -צביה למעלה מ . 90 % -
מנחם קליין :
אתמול התבשרנו בית ספר אמית בנות ,שבשנה שעברה היה כ  , 50% -השנה עברו
 , 84%שזה עדיין לא מופיע .דה שליט וקציר ,שנמצאים  80פלוס באחוזים.
במסגרת הסטטיסטיקה ,הציבור הדתי והחרדי ,זאת אומר ת ,אותם בני 18
שמופיעים במרשם התושבים ,בני ישיבות שלא עושים בגרות ,או בנות של בית
ספר בית יעקב ,שלא עושים בגרות מלאה ,מורידים את הממוצע .אז צריך ללמוד
את הנתונים .בכל אופן ,בתי הספר המובילים נמצאים באחת הרמות הגבוהות,
לפחות באזור השפלה.
עוד משפט אחד .אני אמרתי את זה גם ,אם אתה זוכר,
זוהר בלום :
בוועדת החינוך – למדוד את העיר עפ"י אחוזי הצלחה בבגרות ,אני חושב שזו
טעות.
לא רק .יש ...יש מיצ"ב ,יש כל מיני.
עו"ד עוזי סלנט:
נושא המיצ"ב ,מצבנו הוא טוב .אבל אם אנחנו
זוהר בלום :
לוקחים את בית ספר קציר ,דה ש ליט ,ישיבת הדרום ,אמית ,בתי הספר שאנחנו
בשליטה – אנחנו נמצאים איפה שהוא ב  90% -הצלחה.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
10
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מתאריך 23.9.2009

אבל העיר רחובות אמרה 'חבר'ה ,אין נשירה ,אתם
זוהר בלום :
חייבים להשאיר אותם עד י"ב' .אמרנו – הילדים האלה שלא יכלו לעשות בגרות,
תנו להם להגיע לבג רות אחת או שתיים .מעבר לזה ,בית יעקב ,הבנות ניגשות
לבגרות ומגיעות לציוני  . 90%אבל עפ"י ההנחיות הן לא ניגשות ל  ... 2 -ואז אין
להן אפשרות לתעודת בגרות ,כי זו המדיניות .לכן אלה הדברים שמורידים את
הרמה.
ל דוגמא ל נס ציונה ,שאין שם חינוך חרדי ,אתה ל א
מנחם קליין :
יכול להשוות את הנתונים.
צריכים לדעת להתמודד עם זה .יש לנו גם בעיות
זוהר בלום :
במספר בתי ספר ,שמטפלים בהם נקודתית .יש תכנית ,איך אני קורא ,תכנית
הצלה לכל בית ספר.
אני אומר זה על אחת כמה וכמה .זאת אומרת ,ברגע
עו"ד עוזי סלנט:
שאתה הסטטיסטיקה מורידה א ותך ,צריך לטפל באופן אינטנסיבי ,על זה אני
מדבר.
רחמים ,אני רוצה להעיר.
אמיר ירון :
טוב ,כולנו ניבחן עפ"י התוצאות .כן ,אמיר.
רחמים מלול:
אני מצטרף לכל המברכים ,אני חושב שנעשתה פה
אמיר ירון :
עבודת קודש בכל מה שקשור למבנים של בתי הספר ,לגני הילדים .אני רק רוצה
לבקש דבר אחד ,מכיוון שאנחנו מדברים בעיקר בנושא של הבינוי ,אני היום
הייתי באחוזת הנשיא .אני ראיתי שם  2גנים עם הרבה מאוד ילדים ,והסאגה
הזאת פשוט לא נגמרת ,לדעתי היא גם מחריפה ,כי עכשיו מתחילים לבנות שם
מבנה נוסף .אני חושב שצריך לגרום לכך שהגנים האלה יועברו משם לאלתר.
בסוכות הקבלן נכנס שם לעבודה ,פותחים שם חצי מהחצר .אני הלכתי לראות
מה קורה בחצר של הגנים שנסגרו ועברו כבר משם .מי שיראה מה שהולך שם,
יבין שהסכנה זה לא רק המנוף ,הסיפור של המנוף הידוע .כיוון שכל מה שקיים
בתוך המבנה שבונים אותו ,פשוט נ ופל לחצר הגנים.
הפתרון היחידי ,קודם כל לקבל החלטה לאלתר להעביר את  2הגנים מאחוזת
הנשיא .משקיעים פה  200מיליון 100 ,מיליון ,יש פה בעיה מיידית שדורשת
פתרון מיידי .להעביר אותם ,ולדעתי יש אפשרות למצוא כמה פתרונות כדי
להעביר אותם מאחוזת הנשיא למקומות אחרים ,לפ ני שיקרה שם אסון .ואני
אומר את הדברים כשהם לא מפגינים ,והם לא נמצאים פה .אבל מי שנמצא,
העיניים רואות מה הולך שם ובא לבכות.
בהמשך למה שאמרתי בסעיף הקודם ,אני סבור
חנניה וינברגר :
שהגשת דו"ח כזה ,ודרבנתי והצעתי את זה לזוהר ,נעשו פעולות ויש דיווחים
חיוביים מאוד בתחום החינוך .גם כחבר ועדת החינוך שהגשתי כל מיני הצעות
ושהתקבלו .וזכיתי לשיתוף פעולה .צר לי שהאופוזיציה ,בשם שירות לתושב,
יודעת לפרגן לקואליציה .ואילו הקואליציה לא מסוגלת לפרגן לשיתוף הפעולה
שניתן ע"י חבר המועצה.
חנניה ,מפרגנים לך.
זוהר בלום :
זוהר ,לא מכובד .לא מכובד .אתה יודע יפה מה היה
חנ ניה וינברגר :
שיתוף הפעולה ,לא היה לך מאף חבר מועצה שפה ,כמו שהיה ממני.
נכון.
זוהר בלום :
אבל אני לא צריך ,לא אכתוב את זה על המצבה שלי,
חנניה וינברגר :
מבטיח לך את זה .אבל הגינות מותר .דבר שני ,כאשר מגי שים כזה דו"ח של 20
עמוד ,אי אפשר לשלוף את זה  5דקות לפני הישיבה .דיברתי איתך על זה בערך
לפני התחלת הלימודים להדפיס את החוברת הזאת .אפשר לתת לחברי המועצה.
ודבר אחרון ,אנחנו יושבים פה ,אמיר מדבר משם ,אני לא שומע דבר .אני
התפרצתי בקול חזק ,אז יכול להיות ששם ש ומעים בקצה .אני מבקש ,הרמקולים
האלה זה בשביל הפרוטוקול .אני מבקש שלישיבות הבאות יהיה פה רמקול
בשביל חברי המועצה .קרי ,אם חבר מועצה מדבר ,אז שכולם ישמעו.
אתה יודע מה יקרה לנו פה אם אתה תדבר ברמקול?
רחמים מלול:
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כשאני אדבר תכבה אותו ,מה ה בעיה?
הוא צודק במה שהוא אומר .מי שרוצה לדבר ,יעמוד

חנניה וינברגר :
מנחם קליין :
ליד ה...
תאר לך שזכיתי לתמיכה מסגן ראש העיר קליין ,תאר
חנניה וינברגר :
לך איך זה קרה.
טוב ,בסדר ,נשקול את זה .נמשיך בסדר היום.
רחמים מלול:
חברים ,אני גם רוצה לציין ל שבח את ממלא מקום
חנניה וינברגר :
ראש העיר ואת זוהר בלום ,אף על פי כן ,והיינו שלושה שדרבנו ,וזכיתי לשיתוף
פעולה מבורך ,ומספר הצעות שלי התקבלו .גם יזמתי הצעות לסדר וקיום הדיון
בוועדת החינוך ,שטרם נגמר העניין של ההישגים בבחינות הבגרות ,ובצד השני
העניין של הגיוס לצה"ל .ואני מ קווה שהדיונים התקיימו.
סעיף : 4

בחירת שם לשכונה חדשה בצפון מערב רחובות ("שכונת המדע" או
"רחובות המדע").

אנחנו עוברים לסעיף  – 4בחירת שם לשכונה החדשה
רחמים מלול:
בצפון מערב רחובות .בבקשה ,תמיר.
טוב ,אני די שמ ח להביא את ההצעה הזאת לס דר
עו"ד תמיר פינשטיין:
היום .רק חשוב כמה מילים לפני שנעביר את רשות הדיבור לאנשי מ קצוע ,ללחן
אלוני ממשרד שיר  -שפיצר שמלווים אותנו .בשם הזה מגולם תהליך של כמעט
שנה ,תהליך מהפכני במדינת ישראל .בתהליך הזה אנחנו לוקחים וממתגים
שכונה שלמה .אנחנו מדברים על השכונה באזור שהיה לשעבר גן הפקאן .חטיבת
קרקע של  600דונם .אמורים להיבנות עליה  2,500יחידות דיור .אתם יודעים ,בין
רח' יוספזון מצפון ,גורודסקי מדרום ,כל חטיבת הקרקע הזאת .והעירייה באה
כאמירה ואומרת 'אנחנו נמתג את כל השכונה ,אנחנו ניקח אחריות על השטחים
הציבוריים ,על המאפיינים ,על הכיכר ות ,על הרחובות ,על השמות ,והכל יהיה
בקונספט אחד.
הקבלנים שמפתחים את השכונה -
עו"ד עוזי סלנט:
זה בדיוק מה שבאתי להגיד ,תן לי לסיים .אנחנו
עו"ד תמיר פינשטיין:
עשינו בשיתוף פעולה עם הקבלנים שמפתחים.
זה על חשבונם.
עו"ד עוזי סלנט:
כן ,זה על חשבונם ,אבל מכיוון שיש מספר רב של
עו"ד תמיר פינשטיין:
בעלי קרקע ,יהיה גם מספר רב של קבלנים .אין גוף אחד ,כמו בשכונות אחרות
בעיר ,שלוקח אחריות .לכן העירייה באה ואמרה ,אנחנו נעשה תהליך תקדימי
בישראל ,והעירייה כעירייה תמתג את זה ותאפיין את השטחים הציבוריים.
הפארק יהיה בנושא מסוים ,בית הספר יהיה באותו נושא ,והכל מתוך תהליך של
שיתוף פעולה יחד עם הקבלנים .לחן קצת תסביר יותר בפרוטרוט על התהליך
שעברנו ,כאשר  2ההצעות האלה הן הצעות סגורות ,אין מקום להצעות נוספות
וכבר יסבירו למה.
*** מ"מ ראש העיר רחמים מלול יצא מחדר הישיבות ***
שלום .קודם כלא א ני אסביר קצת מי אנחנו .אנחנו
לחן שילוני:
שיר  -שפיצר ,זו חברה שמתמחה במיתוג מקומות ,מיתוג ערים .הפרויקט שהכי
מזוהה איתנו והכי מוכר זה בעצם 'חולון – עיר הילדים' ,שבטח כולכם שמעתם
עליו .פחות מ  10 -שנים חולון הצליחה לשנות ולהפוך את התדמית שלה מ תדמית
שלילית מאוד לתדמית מאוד חיובית .בעקבות זה גם ההגירה לעיר התהפכה,
המגמה של ההגירה ,גם הנדל"ן עלה וכו' .כאן ,במסגרת התהליך בשכונת גן
הפקאן מה שנקרא עד עכשיו ,ביצענו תהליך מאוד ארוך ,שהתחיל קודם כל
בתחקיר ,קודם כל למדנו בעצם על העיר ,אם זה מבחינה דמוגרפ ית ,כלכלית,
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הגירה וכדומה.
אחר כך בעצם עשינו קצת ...ובדקנו את האזור ,מה האזור של השכונה מציע ,אם
זה מבני ציבור ,דרכי הגעה לשכונה וכו' .בסוף של דבר בחנו את השכונה עצמה,
בעצם את התכנית .כשזה עשינו גם ממקורות מידע גלויים וגם מראיונות
שביצענו ,גם עם אדריכלים ,גם עם יו"ר איגוד הקבלנים פה ברחובות .גם כדי
לשמוע את דעתם וגם כדי לגייס אותם לתהליך .ובמקביל גם עשינו פה בתוך
העירייה ,ראיינו כל מיני פונקציונרים .אחרי שעשינו את כל זה ,בחנו מספר
אסטרטגיות ,בחרנו גם את הרציונל של כל אסטרטגיה ,וגם את האפשרויות
ליישום שלה .ו בסופו של דבר בעצם עשינו ימי סיעור מוחות ,גם עם הקבלנים,
גם עם הנהלת העירייה ומנהלי האגפים ,ובעצם הגענו לקונספט אחד – שזה
בעצם שכונת מדע ,קונספט של מדע .להשתמש בו גם כי הוא מתאים ל'רחובות
עיר המדע והתרבות' ,וגם מאפשרויות היישום שלו .שזה גם נעשה בעקבות
הערכת חלופות שנעשתה ,מאוד מתודולוגי ת ,וזהו.
בעצם עכשיו אנחנו בשלב של היישום ,שזה אחרי שבחרנו את האסטרטגיה ,אם
זה מהבחינה ה ...של השכונה ,אם זה הלוגו ...פרסומים וכדומה ,ואם זה בעצם
בפועל בשכונה .כשהדבר שפה עומד לדיון זה בעצם השם לשכונה ,שזה דבר נורא
קריטי ,כי גם בקרוב אנחנו הולכים לצאת להשקה פנימית של השכונה בין
קבלנים גם של האזור וגם קבלנים מבחוץ שאנחנו ננסה לעניין אותם.
ולצורך זה בעצם עלו  2שמות ,שזה 'שכונת המדע' או 'רחובות המדע' ,כשלכל
שם יש יתרונות וחסרונות .אם זה ' שכונת המדע ' – יש יגיד ו ששם השכונה קצת
מוזיל את הנושא ,הופך אותו לקצת יותר זול .ואם 'רחובות המדע' – המשחק
הזה הוא קצת בעייתי לפעמים .זאת אומרת 'איפה אתה גר?' – 'אני גר ברחובות,
מדע' ,משהו קצת לא מסתדר .מבחן המעשה זה המבחן החשוב ביותר' ,איפה
אתה גר?' – 'אני גר בשכונת המדע' ,זה משהו שיוצא מאוד טבעי.
השאלה אם השם הזה לא מפוצץ מידי? גרים בשכונת
שמשון צור :
המדע ,מי שלא מדען מספיק ,תארי לך שאיזה אנאלפאבית יגור בשכונה הזאת.
זה בסדר גמור .רחמים לא פה ,אז אני אתן את רשות
עו"ד תמיר פינשטיין:
הדיבור לחנניה ,כי הוא ביקש.
חן חן .כחבר בוועד ת השמות התלבטנו בעניין .ההצגה
חנניה וינברגר :
שהיתה ,עם כל הכבוד ,ואני אגיד את זה ביידיש ,כאשר מר אילן שיר הציג את
העניין ,האמיני לי ,גורנישט מיט גורנישט .ביקשנו דוגמאות ,לא נאמר לנו.
דוגמאות למה?
עו"ד תמיר פינשטיין:
למיתוג ,באיזו עיר עשו ,איך זה נקלט  ,איך זה השפיע.
חנניה וינברגר :
ולכן ,בסופו של דבר הצעתי ,ו  2 -הצעות מובאות לפה ,כי היתה בעיה .תאמיני לי,
אין לי הכרעה ,לא לרחובות המדע ולא לשכונת המדע .ונזכור לרגע ,מה קורה עם
מכון ויצמן? זו לא שכונת המדע? לא יודע .לכן אין לי עמדה ,ואני התחבטתי
בתוך הוועדה וכו' ,וכל שם שי תקבל ,שיבורך.
האם עשינו את הדבר הזה בשכונות אחרות? כמה
עו"ד עוזי סלנט:
יחידות דיור יש בשכונה?
אמרתי  2,500יחידות דיור.
עו"ד תמיר פינשטיין:
כמה יש ברחובות ההולנדית?
עו"ד עוזי סלנט:
יהיו  , 2,000אבל שם יש אבא אחד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
ס ליחה ,כמה יש ברחובות החדשה?
עו"ד עוזי סלנט:
כ ... 2,000 -
עו"ד תמיר פינשטיין:
אז אני עכשיו שואל שאלה מאוד מעשית .אם החלטנו
עו"ד עוזי סלנט:
למתג ,למה רק שם? בואו נמתג את כל השכונות ,נמצא להם נושא.
שמות פגזיים כאלה.
שמשון צור :
נמצא איזשהו נושא.
עו"ד עוזי סלנט:
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אנחנו נשקול את זה ,אנחנו כרגע מדברים על שכונה

עו"ד ת מיר פינשטיין:
אחת.
אבל רק רגע אחד ,מה קרה?
עו"ד עוזי סלנט:
פשוט מקימים אותה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
מה זה שייך?
עו"ד עוזי סלנט:
יש רחובות ההולנדית ,יש רחובות החדשה.
מנחם קליין :
כל השמות האל ה ,הם שמות של היזמים שהם קבעו
שמשון צור :
אותם.
מה זו רחובות החדשה?
עו"ד עוזי סלנט:
יש תמונה.
מנחם קליין :
מי קבע את השם הזה?
שמשון צור :
מי קבע את השם?
עו"ד עוזי סלנט:
לא משנה ,היא קיימת.
מנחם קליין :
אבל מי קבע את השם? – היזם קבע את השם.
שמשון צור :
כן ,אבל פה אין יזם אחד ,וזה משרת את העיר.
עו"ד תמיר פינשטיין:
רגע ,אני שואל ,אם הנהלת העיר החליטה שצריך למתג
עו"ד עוזי סלנט:
שכונות ,זה אף פעם לא מאוחר ,לקחת את השכונות הגדולות ,שזה גם רחובות
ההולנדית ,גם אחוזת -
עוזי ,אנחנו לא פוסלים את הרעיון ,אבל כרגע על סדר
עו"ד תמיר פינשטיין:
היום יש שכונה אחת.
רגע ,סליחה עוזי ,אני רוצה להסביר לך מה משהו.
מנחם קליין :
בסדר ,אני לא נגד ,אני רק אמרתי.
עו"ד עוזי סלנט:
אנחנו נשקול.
עו"ד תמיר פינשטיין:
ראשי העיר ,התכנסו יחד עם המובילים בשכונה הזו,
מנחם קליין :
רצ ו ,חשבו יחד עם הקבלנים ...לקדם את בחירת השכונה .יבוא היום -
ולהקדים את הפיתוח.
עו"ד תמיר פינשטיין:
יבוא היום שאנחנו נדון במיתוג של שכונות ישנות.
מנחם קליין :
כרגע ,יחד עם הקבלנים ,ישבו וחשבו שזה יקדם את המכירות יחד עם הקבלנים
העיקריים.
כן ,אני מבין .בסדר ,אבל זה לא פוסל.
עו"ד עוזי סלנט:
רגע ,רגע .לא פוסל שום דבר .עכשיו זה ספציפית ,יחד
מנחם קליין :
עם הקבלנים ,הם טענו וחיפשו ,ואמרו שיש שם שישווק את העניין .האינטרס
של עיריית רחובות -
בסדר ,לשווק.
עו"ד עוזי סלנט:
יפה .והאינטרס של הקבלני ם לשווק .ישבו וחשבו
מנחם קליין :
ביחד ומציעים .מה קרה?
*** מ"מ ראש העיר רחמים מלול חזר ל חדר הישיבות ***
אני אמרתי בעד ,לא אמרתי נגד.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,הוא בא ממקום של בעד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אני גם כן בעד .יבוא היום שנמתג שכונות אחרות.
מנחם קליין :
כרגע אנחנו רוצים לשווק את השכונה הזו.
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בערים אחרות מה שקורה ,כל שכונה חדשה שנבנית,
שמשון צור :
יושבים היזמים יחד עם ראש העיר ,וקובעים שם לשכונה ,בשיתוף עם העירייה
מראש .בפרסומים שהקבלנים והיזמים מפרסמים אותם בעיתונות ובפרוספקטים,
אלה שמות שהם מתואמים ,גם עם העירייה וגם עם היזמים .לא מה שקורה
אצלנו פה ברחובות .היזם עצמו פה ברחובות ,קובע לעצמו ,אני יזם ,אני גם
בניתי פה ברחובות ,קובע לעצמו את שם השכונה ,ושם השכונה רצה .כל
השכונות עד היום -
אבל כך אנחנו נוהגים עכשיו .ההצעה שאנחנו מביאים
רחמים מלול:
לפניכם ,זה פרי של שית וף פעולה בין היזמים לבין ראש העיר.
לפני שמתחילים את השכונה הזאת ,מראש,
שמשון צור :
בפרוספקטים ככה זה מופיע.
חברים ,האם הוסבר לכם מהי ההתלבטות בין 2
רחמים מלול:
השמות ,או שניתן לכם להתלבט .חנניה דיבר?
כן ,כן.
מנחם קליין :
לא קופחת י.
חנניה וינברגר :
חברים ,אני מעמיד את  2השמות להצבעה ,שכונת
רחמים מלול:
המדע או רחובות המדע? מי בעד השם שכונת המדע?
שירים ידיים . 2 ,
עו"ד תמיר פינשטיין:
והשאר ,אין צורך להגיד ?
רחמים מלול:
מי בעד רחובות המדע?  . 8מי נמנע?
עו"ד תמיר פינשטיין:
תודה רבה .אנ י מודה למשרד שיר  -שפיצר ,וללחן על
רחמים מלול:
הצגת הדברים .תודה על העבודה שנעשתה כאן .זה פשוט ממשיך גם את
הקונספט של רחובות החדשה ,רחובות ההולנדית ,רחובות המדע ,קל וחומר
כשהרחובות בשכונה ייקראו על שם מדענים נודעים.
מחליטים ברוב קולות (  8בעד 2 ,נג ד) כי השם שיינתן
החלטה מס' :176-15-09
לשכונה החדשה בצפון מערב רחובות ייקרא 'רחובות המדע' ולא 'שכונת המדע'.
סעיף : 5

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  4מיום . 23.8.09

אנחנו עוברים לאישור ועדת כספים מס'  4מיום
רחמים מלול:
 . 23.8.09למעשה ,אין שם החלטות ,יש שם רק סיכום של דיונים .אני מבין
שהפרוטוקול הזה מאושר פה אחד ,או יש הערות?
אין מה לאשר.
חנניה וינברגר :
אין מה לאשר ,טוב .בכל זאת ,מאושר באופן פורמלי.
רחמים מלול:
החלטה מס' :177-15-09
מיום . 23.8.09

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס' 4

אנחנו קיבל נו חומר למעשה היום בבוקר ,שעוסק
עו"ד עוזי סלנט:
בנושא רישוי מקומות עסק ,רישוי עסקים .וביקשו להכניס את זה לסדר היום.
אני חושב שזה עניין דחוף מאוד ,חשוב מאוד.
מי ביקש? איזה חומר?
רחמים מלול:
מכתב שצריך לאשר במועצה כדי לשלוח את זה לבעלי
עו"ד עוזי סלנט:
15
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מתאריך 23.9.2009

עסקים .אנחנו מחכים עם זה כבר המון זמן ,ואני מציע להקדים את זה .זה לא
בסדר היום.
סעיף  15אדוני מתכוון?
רחמים מלול:
לא ,זה לא . 15
עו"ד עוזי סלנט:
החלטת הוועדה למלחמה בסמים?
רחמים מלול:
כן ,כן ,כן.
עו"ד עוזי סלנט:
בהנהלת העיר הוחלט להוריד את זה היום מסדר היום.
רחמים מלול:
אבל למה? יש הרי ...יש סמים ,יש צרות.
עו"ד עוזי סלנט:
יש דעה שאולי אפשר להפעיל את זה גם בלי החלטת
רחמים מלול:
מועצה ,ויש חברים שרצו לדון בזה לגופו של עניין ,חברי הנהלה .לכן הורדנו את
זה מסדר היום.
סעיף : 6

אישור פרוטוקול מס'  4/2009מישיבת ועדת בי קורת מיום . 3.5.09

סעיף : 7

אישור פרוטוקול מס'  5/2009מישיבת ועדת ביקורת מיום . 11.8.09

סעיף : 8

אישור פרוטוקול מס'  6/2009מישיבת ועדת ביקורת מיום . 10.9.09

אישור פרוטוקולים של ועדת ביקורת .יו"ר ועדת
רחמים מלול:
הביקורת עוזי סלנט הגיש לנו  3פרוטוקולים לאי שור .אתה רוצה לדבר עליהם?
לא ,לא .דברים מאוד פשוטים.
עו"ד עוזי סלנט:
אני ממליץ לחברים ,אם קראו את הפרוטוקולים,
רחמים מלול:
לאשר את פרוטוקולים  4ו  . 5 -את ההמלצות של פרוטוקול מס'  , 6זה עניין של
מדיניות הנהלת העיר ,אני ממליץ לא לאשר את ההמלצות שם .חברים ,ר וצים
להתייחס? בבקשה.
על ה  ₪ 270,000 -אתה מדבר? ודאי ,נו מה.
עו"ד עוזי סלנט:
כן ,אבל יש שם עניינים של מדיניות שהנהלת העיר
רחמים מלול:
צריכה לקבוע אותם ,עם כל הכבוד.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
אולי בעוד חודשיים נביא את זה כאישור החלטות של
רחמים מלול:
הנהלת העיר.
רק לגבי זה אני רוצה להעיר ,אם אתה ממליץ .תראו,
עו"ד עוזי סלנט:
יש איזה הסדר שמשלמים  ₪ 270,000בשנה .אנחנו צריכים לפחות להתנות את
העניין הזה בשיפוץ המבנה ,השקעת חלק מהסכום הזה בשיפוץ ,איזשהו היגיון.
תראו ,אנחנו הרי אנשי ציבור ,כשאתה בא ואתה פוסל ,א תה ממליץ לא לאשר –
בסדר .אבל אני אומר שהנהלת העיר תדון בעניין הזה ותקבל החלטה .זה מט
ליפול.
אוקיי ,בסדר .הנהלת העיר באמת ישבה על הדו"ח שלך
רחמים מלול:
בכובד ראש ,והחליטה לקיים על זה דיון ולא לקבל אוטומטית.
בסדר ,אוקיי ,אל תאשרו.
עו"ד עוזי סלנט:
שוקי רוצה לענות? בבקשה.
רחמים מלול:
עוזי ,אני בכ ל זאת אענה לך כמחזיק תיק תרבות.
שוקי קרומר :
ההסכם עם אגודת בית העם הוא הסכם שהתקבל לפני הרבה שנים.
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נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
ואנחנו יכולים להחליט מה שאנחנו רוצים ,יש הסכם
שוקי קרומר :
איתם ,זה אחד ,ברמה העובד תית .שנית ,אתם גם הסכמתם ,כשיקימו היכל
תרבות – נעביר את הפעילות לקרית משה .שוב ,אלה החלטות של מדיניות ,של
ב דיקה .תאר לעצמך שנקבל את ההמלצה שלך ,שמדברת על מדיניות ,כמו למשל
שאולי קרן רחובות ...תפעל.
איך?
עו"ד עוזי סלנט:
אחת ההמלצות שלך למש ל -
שוקי קרומר :
לבחון ,שיבחנו.
עו"ד עוזי סלנט:
סליחה ,יש בחינה מדוקדקת של הנהלת העיר על כל
שוקי קרומר :
דבר ודבר .קרן רחובות ,אם לא הייתי יודע למה הוקמה ,נסיבותיה וכו' ,והייתי
נכנס לתמונה בנושאים אלו ,והיית שואל אותי ...תשובה .הוועדה שלך ,ב 2 -
הסעיפים הראשונים של הפ רוטוקולים ,זה היה בסדר גמור  .כאן אתה ב עצם
מנסה לקבוע המלצה לקבוע מדיניות אחרת ,שהיא שונה מדעת הנהלת העיר.
נכון .אני ממליץ בפני הנהלת העיר לדון.
עו"ד עוזי סלנט:
דנו בה ,והחלטנו לא...
שוקי קרומר :
בסדר גמור ,לגיטימי.
עו"ד עוזי סלנט:
דנ ו בהצעה שלך בכובד ראש .קיבלנו . 2
שוקי קרומר :
אני רק אומר ,שאם משלמים  , ₪ 270,000אז איך
עו"ד עוזי סלנט:
אומרים ,כדאי שיהיו נימוקים להחלטות שלכם.
אין בעיה.
שוקי קרומר :
רק שתהיינה החלטות מנומקות.
עו"ד עוזי סלנט:
לפרוטוקול מס'  – 4עניין של צביעת כבישים ,הדבר
חנניה וינברגר :
הוא הכרחי .אבל למעשה ,אנחנו מבזבזים כל שנה הון עתק .אחרי מספר שעות,
כאי לו צבעו את זה במים מהולים בחלב ,או חלב מהול במים .מי שבעל מקצוע
יחליט מה שנעשה .בוועדת הכספים התקיים דיון על ענייני התחבורה ,הצעתי מה
שהצעתי .מאחר שראינו כזה פרוטוקול מאלף של ועדת הכספים ,אז אני מבקש
שיעתיקו משם את ההצעות לוועדת הביקורת.
את ההצעות של ועדת הביקורת.
עו"ד עוזי סלנט:
אתה היית בוועדת הכספים.
חנניה וינברגר :
ועדת הביקורת הציעה לוועדת כספים.
עו"ד עוזי סלנט:
תראה ,אם לא ייקחו בידיים את הענ יין של ועדת
חנניה וינברגר :
התחבורה או אגף התחבורה ,ולעשות טיפול יסודי – אנחנו מבזבזים כל שנה
מאות אלפים של שקלים  .ולסעיף צביעה ,אם אני לא טועה ,השנה יש מיליון ₪
בתקציב .יכול להיות שאני טועה ב  ₪ 50,000 -יותר או ב  ₪ 70,000 -פחות.
 ₪ 500,000יותר.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל הון עתק ,שחייבים לטכס עצה מה לעשות .עוזי,
חנניה וינב רגר :
האם בעמ' הראשון של פרוטוקול  , 4האם קיבלת את תכנית העבודה של זורי?
כן.
עו"ד עוזי סלנט:
ושם נאמר התחייבות עד סוף החודש.
חנניה וינברגר :
נאמר ככה ,לא קיבלנו את זה בכתב ,אבל קיבלנו את
עו"ד עוזי סלנט:
זה בעל פה .אני ישבתי אצלו במשרד.
עוזי ,זה לא שווה .אני מודיע לך ,אני לא מאמין.
חנניה וינברגר :
תן לי רגע להגיד לך מה הוא אמר.
עו"ד עוזי סלנט:
אתה צודק ,אבל -
חנניה וינברגר :
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לא ,אבל תן לי להגיד מה שהוא אמר .הוא אמר
עו"ד עוזי סלנט:
שהשנה הוא בוחן צב ע שיקר פי כמה וכמה.
פי . 5
רחמים מלול:
והוא מבצע שינויים גם בחלק מהתשתיות .אז בוא
עו"ד עוזי סלנט:
נראה מה הוא עושה.
טוב .תרשה לי להעיר לך ,אני חבר מועצה כבר
חנניה וינברגר :
אלטעזכן 11 ,שנה ,והבחינות שלו עוד לא הסתיימו .אני מקווה שכבר התחילו.
ופה מדוב ר על הון עתק ,מדובר על פיקוח נפש לילדים ,מעברים.
חנניה ,הבנתי בגלל היטל הבצורת מוהלים היום פחות
רחמים מלול:
מים בצבע.
אני מקווה .אבל הגשם הפעם הקדים לבוא.
חנניה וינברגר :
תאמין לי ,אני אישית עוקב אחרי צביעת הכבישים.
רחמים מלול:
תב ורך.
חנניה וינברגר :
וכל יום דיברתי עם זורי מתי מתחילים לצבוע ,עם
רחמים מלול:
איזה צבע ,מה אחוז המים וכו' .והוא קיבל כמה הערות ,אני מקווה שזה יתוקן
בהמשך.
אני הצעתי דבר נדמה לי פשוט .במעברי חצייה ,לפחות
חנניה וינברגר :
על יד בית ספר – במקום לצבוע ,לשים לבנים לבנות ,א ז פחות יתלכלכו ולא
יהיה מה למחוק .זה דבר טריוויאלי .עמ' שני ,מדובר על מספר נהלים .האם
קיבלת אותם והאם אפשר לקבל אותם? פרוטוקול מס'  , 5האם יש לך תשובה על
?4
לא ,ל א התקבלה שום תכנית כתובה ,אמרתי לך.
עו"ד עוזי סלנט:
פה כתוב נהלים  :נוהל שי מוש נכסי עירייה ,נוהל מבני
חנניה וינברגר :
ספורט ,עוד כל מיני דברים .אני מצטט 'הוועדה מבקשת' ,ממש מתחננת 'לקבל
לידיה את הנהלים הנ"ל עד סוף חודש מאי  .' 2009דומני ש  2009 -כבר היה .האם
קיבלתם?
לא.
עו"ד עוזי סלנט:
אם לא מאי ,אז שיהיה יוני .אם לא יוני ,אז ז ה יולי.
חנניה וינברגר :
יש עוד כמה חודשים בדרך.
אני מודה לך ,חנניה ,על ההערה .אני חושב שהיא
עו"ד עוזי סלנט:
במקום ,וצריך להתחיל להתייחס לפרוטוקולים של ועדת ביקורת .מה לעשות.
אני תמיד התייחסתי ולא שיניתי את דעתי.
חנניה וינברגר :
בסדר ,אני רק אומר .הנ הלת העיר צריכה להתייחס.
עו"ד עוזי סלנט:
אוקיי .אותן הערות שלי ביחס לבתי עסק .אני הגשתי
חנניה וינברגר :
שאילתא בנדון .האם יש לכם רשימה של בתי עסק ללא רישיון עסק?
יש רשימה.
עו"ד עוזי סלנט:
כתוב  . 11עם כל הכבוד ,אינני יודע אם בתי העסק
חנניה וינברגר :
שלנו כל כך שומרי חוק ,ולכולם יש היתרי -
לכולם יש.
עו"ד עוזי סלנט:
המספר  , 11אני מאחל לעיריית רחובות שזה יהיה נכון.
חנניה וינברגר :
טוב.
רחמים מלול:
אותו הדבר בעמ'  2באותיות הגדולות בסעיף ב'( () 1א).
חנניה וינברגר :
ומה עם ההמלצות של המבקר בעניין האגף לשירותים חברתיי ם?
צריך לאשר את הפרוטוקול...
עו"ד עוזי סלנט:
אז אני המלצתי.
רחמים מלול:
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לא ,לא ,לא .סליחה .זה לא עניין של אישור פרוטוקול.
חנניה וינברגר :
אתם כותבים פה 'המלצות המבקר בנושא אגף לשירותים חברתיים' .מקובל עליי,
מהן?
יש תכנית מפורטת.
עו"ד עוזי סלנט:
סליחה ,סליחה .פרוטוקול  – 6אני בעד עמדת
ח נניה וינברגר :
ההנהלה.
חברים ,בזה תם הפרק של האופוזיציה תדון בינה לבין
רחמים מלול:
עצמה ותחליט.
לא ,לא ,לא .אני מייצג את ההנהלה עכשיו.
חנניה וינברגר :
טוב ,אז  4ו  5 -מאושרים פה אחד .פרוטוקול מס'  6לא
רחמים מלול:
מאושר.
גם הביקורת של הגזברות על הפעילות הכספית של
עו"ד עוזי סלנט:
הקרן ,גם לא מאושר? אני רק מציע ,כבודו ,שאנחנו נבקש בוועדת הביקורת
החלטות של הנהלת העיר ,מנומקות  ,זה הכל .שיהיה בהתייחס לכל אחד
מהסעיפים ,שיהיה מנומק .אנחנו לא מנהלים את העיר ,אנחנו רק מעירים.
אגב ,מבקר העירייה מבקש להודיע לחברי המועצה,
רחמים מלול:
שיכולים לקבל את דו"ח הביקורת לשנת  2008במשרד המבקר ,לאחר שיחתמו על
המסמך הנדרש.
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  4/2009מישיבת
החלטה מס' :178-15-09
ועדת ביקורת מיום . 3.5.09
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  5/2009מישיבת
החלטה מס' :179-15-09
ועדת ביקורת מיום . 11.8.09
מחליטים פה אחד לא לאשר פרוטוקול מס' 6/2009
החלטה מס' :180-15-09
מישיבת ועדת ביקורת מיום . 10.9.09
סעיף : 9

אישור פתיחת חשבון בנק מיוחד – עבור היטל בצורת.
 – 9אי שור פתיחת חשבון בנק מיוחד עבור היטל

רחמים מלול:
בצורת .דניאלה ,בבקשה.
עפ"י החוק ,מעל מספר קו"ב התושב משלם היטל
דניאלה ליבי :
בצורת .הכסף הזה צריך להיות מועבר למשרד האוצר ,כאשר  13%נשארים
בעירייה כעמלה בגין התביעה .לאור זאת אנחנו צריכים לפתוח חשבון בנק
מיוחד ,שיש לו כללים מיוחדים של משרד האוצר ,ולזה אני מבקשת אישור של
המועצה.
אוקיי ,זה מאושר פה אחד .תודה.
רחמים מלול:
החלטה מס' :181-15-09
היטל בצורת.

מחליטים פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק מיוחד עבור

סעיף  : 13אישור תבחינים לתמיכה בתחום תנועות נוער בנוהל תמיכות ומענקי ם
בכפוף לוועדת משנה.
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סעיף  – 13אישור תבחינים לתמיכה בתחום תנועות
רחמים מלול:
נוער בנוהל תמיכות ומענקים בכפוף לוועדת משנה .תמיר ,בבקשה.
עד היום התקציב של תנועות הנוער היה מחולק דרך
עו"ד תמיר פינשטיין:
רשת חוויות ,זה לא היה תקין .זה צריך להיות מחולק דרך ת מיכות ומענקים.
שנה שעברה פשוט עוד לא הספקנו להתגבר על הנוהל ,וקבענו בתמיכות
והמענקים ,שיהיו קריטריונים נפרדים במסגרת נוהל תמיכות ומענקים.
הקריטריונים הם פשוטים ,הם לפי פרופורציה ,לפי מספר תלמידים בכפוף
להמצאת שמות הפעילים .ההצעה היתה לפניכם .עשינו ועדת משנ ה של תמיכות
ומענקים ,לפני זה היא אישרה וחתמה את זה .אני יכול להקריא את זה "בישיבת
מועצת העיר מתאריך  7.3אושרו תבחינים לחלוקת תמיכות עפ"י נוהל משרד
הפנים .יחד עם זאת ,הוחלט באותה ישיבה כי התבחינים לתמיכה בתנועות נוער
יובאו לדיון בהמשך .כעת ,מתבקשים לאשר תבח ינים לתמיכה בתנועות נוער
כדלקמן :התקציב המיועד יחולק לתנועות נוער באופן יחסי למספר החניכים
הרשום בתנועה .להוכחת מספר החניכים ,תגיש כל תנועה רשימה שמית ,מפורטת
של מספר החניכים ,בצירוף כל הפרטיים האישיים :שם ,מספר תעודת זהות ,שנת
לידה וכתובת ,ערוכה כתצהיר .ע ל הרשימה יחתום הגורם המוסמך בהנהלת
תנועת הנוער בפני עו"ד".
טוב ,חנניה.
רחמים מלול:
אני רק אומר דבר אחד לגבי ההערה שחנניה כתב שם
מנחם קליין :
בצד.
אז אולי חנניה יגיד קודם את ההערה שלו?
רחמים מלול:
רגע .בכל השנים האחרונות ,הסעיף של תנו עות הנוער
מנחם קליין :
הוא סעיף בתוך תקציב העירייה.
איך?
עו"ד עוזי סלנט:
בספר תקציב העירייה יש סעיף לתנועות הנוער .עכשיו
מנחם קליין :
את הסעיף הזה נעביר לתנועות הנוער דרך ועדת מענקים ,את הסכום שקיים
בסעיף.
עפ"י התבחינים?
רחמים מלול:
עפ"י התבחינים של ועדת מענקים.
מנחם קליין :
גם היום עבדנו ככה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
זה לא היה סתם תקציב של חברת המתנ"סים.
מנחם קליין :
גם הספורט עובד ככה?
עו"ד עוזי סלנט:
גם הספורט וגם הדת עובד ככה.
מנחם קליין :
אין לי ויכוח .רק העניין שבפועל ,הלכה למעשה,
חנניה וינברגר :
מענקי תנועות הנוער היו מחולקים באמצעות ,כמו שאמר תמיר ,מרשת
המתנ"סים .ושם היה מועבר הכסף ,והם נתנו את השיק לתנועות הנוער .לכן
הצעתי ,ביקשתי ,להעביר את הכסף ,ולד עתי ,אלא אם כן מה שקליין אמר...
להעביר את הכסף לרשת המתנ"סים לעירייה ,והעירייה יש לה...
הבנתי את ההערה שלך ,ועניתי לך.
מנחם קל יין :
כי אני לא יכול לחלק כסף שלו.
חנניה וינברגר :
טוב .תודה .אז אישרנו את התבחינים פה אחד.
רחמים מלול:
מחליטים פה אחד לאשר תבחינים לתמיכה בתחום
החלטה מס' :182-15-09
תנועות נוער בנוהל תמיכות ומענקים בכפוף לוועדת משנה.
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סעיף  : 18אישור הגדלת הלוואה (מחוץ לסדר היום).
חברים ,צורף לכם לחומר של ישיבת המועצה נייר
רחמים מלול:
שמדבר על אישור הגדלת הלוואה .ומשום מה ,בסדר היום זה לא מופיע ,ואנחנו
חייבים לאשר את זה פורמלית.
איזו הגדלת הלוואה?
עו"ד עוזי סלנט:
הל וואה שאושרה במועצת העיר על סך  10מיליון . ₪
רחמים מלול:
אנחנו צריכים לתקן את הסכום ל  , ₪ 11,150,000 -שזה הסכום בפועל שקיבלנו
בהלוואה .אז זה מאושר פה אחד ,תודה רבה .חינוך ,הכל חינוך.
מחליטים פה אחד לאשר שינוי סכום הלוואה שאושרה
החלטה מס' :183-15-09
בישיבת מועצה מס'  2של א מן המניין להשלמת הקצבות בנייה ממשרד החינוך,
מ  10,000,000 -מיליון  , ₪ל  , ₪ 11,150,000 -כולל משכון הכנסות עצמיות.
סעיף  : 14הסמכת מר אנדריי בליאצקי ת.ז 3211065862 .כמפקח תנועה ואיכות
הסביבה.
סעיף  – 14הסכמת מר אנדריי בליאצקי כמפקח תנועה
רחמים מלול:
ואיכות הסביבה .זו הסמכה פורמלית ,אישור פורמלי .אני מתאר לי שזה אושר
פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר הסמכת מר אנדריי בליאצקי
החלטה מס' :184-15-09
ת.ז 3211065862 .כמפקח תנועה ואיכות הסביבה.
סעיף  : 17בחירת חברים בדירקטוריון תאגיד המים.
חברים ,לסעיף ה אחרון – בחירת חברים בדירקטוריון
רחמים מלול:
תאגיד המים .פה אני צריך לתת לכם סקירה קצרה .תאגיד המים ,ידוע כל מה
שעבר עליו ,ידוע גם מה קרה בישיבת המועצה האחרונה ,שבחרנו חברים חדשים,
על מנת להקים דירקטוריון חדש ,עפ"י בקשת רוב חברי המועצה .אלא דא עקא,
לאחרונה רוב השמות שש לחנו לאישור ,בהמלצת מועצת העיר ,חלקם הגדול
באמת לא אושרו מסיבות שונות .לא כולם מתכוונים לוותר לוועדה שפסלה או
מצאה איזשהו פגם במועמדות שלהם .כי לדעתנו ,הם עונים שם על כל
הקריטריונים .אבל בפועל היום אין עדיין קוורום מאושר כדי לכנס דירקטוריון.
היום מספר החבר ים שמאושרים הם  , 4וצריך את המינימום של ה  . 5 -על כן ,עד
שיתבררו הערעורים של אותם חברי שנפסלו מסיבה כזאת או אחרת ,עפ"י סיכום
עם ישראל עינב ממונה על התאגידים ,אני חייב עד מחר להגיש לו שמות נוספים
שיאושרו בישיבת מועצת העיר כעת .אני מדבר על סעיף  , 17אין שמות ,אנ י
עכשיו אומר את השמות .במקום יורם א ורנשטיין ,שלצערי נפסל בגלל שהוא חבר
באיגוד ערים לאיכות הסביבה ,וגם בגלל שהיה מועמד באחת הרשימות ,אז
אנחנו מציעים את אריה רונן .בדקנו את הנתונים שלו.
אני הצעתי גברת ,דוקטור מהפקולטה.
עו"ד עוזי סלנט:
לא הוצב ע עליה במועצת העיר.
רחמים מלול:
לא ,היה לכם מספיק.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל לא הצבענו עליה.
רחמים מלול:
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לא ,אבל היה לכם מספיק .אמרתם 'כאשר זה יגי ע',
עו"ד עוזי סלנט:
אני מבקש לקרוא את הפרוטוקול.
איזה פרוטוקול?
רחמים מלול:
את הפרוטוקול של אותה ישיבה .
עו"ד עוזי סלנט:
הצבענו על אותה גב' שאתה הגשת?
רחמים מלול:
לא.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,אז מה? עוזי ,עוזי .אריה רונן בא במקום יורם
רחמים מלול:
א ורנשטיין .יורם א ורנשטיין הומלץ ע"י סיעה מסוימת במועצת העיר .זה הכל.
סליחה ,רק דקה אחת .אני רוצה לפרוטוקול לפ חות.
עו"ד עוזי סלנט:
אנחנו צריכים להיות ,להערכתי ,כשאנחנו דנים באיזשהו נושא ,לעמוד במה
שסיכמנו.
מה סיכמנו?
רחמים מלול:
הסיכום היה ,שמאחר וזה לא אקטואלי עכשיו ,אנחנו
עו"ד עוזי סלנט:
שמים את הדוקטורית הזאת מהפקולטה ,שהיא מתמצאת היטב בתחום המים
והקרקע ,לא דנים בה .ברגע ש יהיה צורך לדון בתוספת כתוצאה מסיבה זו או
אחרת ,כן נדון בה.
אתה יודע מה?
רחמים מלול:
אז אני מוחה על העניין.
עו"ד עוזי סלנט:
אל תמחה לפני שתשמע אותי.
רחמים מלול:
לא ,אני מוחה על כך שלא הבאתם אותה לדיון .אתם
עו"ד עוזי סלנט:
יכולים לפסול ,אין לי בעיה ע ם זה.
שים לב ,עוזי ,אתה טועה .הרי הנציגים הוצגו ע"י
רחמים מלול:
סיעות .כפי שאותה ועדה מכינה הביאה לנו למועצת העיר.
הסיעה שלנו הציגה.
עו"ד עוזי סלנט:
נכון .אבל -
רחמים מלול:
 ...נציגה שלא אושרה ,בגלל שלסיעה שלו זאת פרופ'
עו"ד יניב מרקוביץ:
יפה מכנס ,ו היא אושרה .הנציגה שלך היתה אמורה להיכנס אם גב' יפה מכנס לא
תאושר .אבל יפה מכנס כן אושרה.
לא ,לא .הנציגה שלי היתה אמורה להיכנס בגלל
עו"ד עוזי סלנט:
שאנחנו היינו אמורים להכניס יותר נשים .ומכיוון שנפסלו חלק מהנשים שהגישו
לדעתי את המועמדות.
אנשים ,בא'.
עו"ד תמיר פינשטי ין:
אנשים .אז אני אומר ,יש הזדמנות להכניס איש
עו"ד עוזי סלנט:
מקצוע .אני אומר ,לפחות לדון ולדחות ,אין שום בעיה ,תדונו ותד חו .אתם
קואליציה ,יש לכם יכולת ,אתם לא מחויבים.
במקום יורם א ורנשטיין אנחנו מציעים את אריה רונן,
רחמים מלול:
שנתוניו נבד קו .במקום כרמלה קופר אנחנו מציעים עובדת עירייה אחרת,
שחייבים לשבץ אותה כי צריכים  3עובדי עירייה והיא אישה ,יונית קופלביץ,
היא עובדת מינהל ההנדסה ,עם ההשכלה והניסיון המתאימים .ולצערי ,לואיס
בר  -ניר עדיין לא אושר ,בגלל כביכול ניגוד עניינים בזה שהוא מכהן כיו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה ,והוא מתכוון לערער .לכן אני מבקש לאשר כאופציה
את שוקי קרומר במקומו כחבר מועצה ,אם בסופו של דבר ערעורו של לואיס לא
יצליח .בבקשה ,חנניה.
אפשר לדעת מתי הוועדה הודיעה שאיננה מאשרת
חנניה וינברגר :
כחברי ההנהלה ,דירקטוריון של תאגיד המים ,את האנשים שהיא פסלה.
לפני מספר ימים קיבלנו מייל מהיועצת המשפטית,
רחמים מלול:
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שבוע ימים.
האם זכור לאדוני שמועצת העיר בחרה ועדה מיוחדת
חנניה וינברגר :
שעניינה היה לדון בהרכב תאגיד המים.
נו ,נכון ,הייתי צריך לכנס פה את הוועדה?
רחמים מלול:
כן.
חנניה וינבר גר :
לא.
רחמים מלול:
למה לא?
חנניה וינברגר :
אני אגיד לך מדוע ,ובזה גם אתה ועוזי טועים .הוחלט
רחמים מלול:
אז לתת נציגות עפ"י סיעות ,זה הסיכום ביניכם ,נכון? מה אנחנו עושים כאן?
לא רק זה ,לא רק זה.
חנניה וינברגר :
לא ,תקשיב ,חננ יה .אריה רונן הוא בא במקום יורם
רחמים מלול:
אורנשטיין ,יורם אורנשטיין הוסכם עליך כנציג סיעת -
רגע ,אני לא מביע התנגדות לרונן.
חנניה וינברגר :
לא ,אבל אתה מאשים שלא כינסנו את הוועדה .לא
רחמים מלול:
היה צורך בכינוס הוועדה .משום שהעיקרון -
זה הסכמים פ וליטיים מהישיבה הראשונה של מועצת
חנניה וינברגר :
העיר.
לא .אבל מה העיקרון שהוסכם עליכם באותה ועדה?
רחמים מלול:
שיש נציגות עפ"י סיעות.
הרי אנחנו דנו על כרמלה קופר.
חנניה וינברגר :
נכון.
רחמים מלול:
 ...קופלוביץ?
חנניה וינברגר :
כעובדת עירייה.
רחמים מלול:
אני לא מתנגד לקופלוביץ.
חנניה וינברגר :
במקום אותה עובדת עירייה ,מכניסים עובדת עירייה
רחמים מלול:
אחרת .זה הכל.
סליחה ,היה עוד שם.
חנניה וינברגר :
על אותה משבצת.
רחמים מלול:
היה עוד אז שם של עובדת עירייה.
חנניה וינברגר :
הם יגידו שיש שם ניגוד עניינים -
זוהר בלום :
איזה ניגוד עניינים? היא עובדת עירייה לכל דבר
שמשון צור :
ועניין .אני לא מבין את זה.
אתה הבנת אותי ,חנניה? שוקי קרומר במקום לואיס
רחמים מלול:
בר  -ניר ,לאותן משבצות הכנסנו אנשים אחרים .לא שינינו.
א' – לואיס בר  -ניר מוע מד מעולה ,והוא הדין ששוקי
חנניה וינברגר :
קרומר הוא מועמד מעולה .אבל מותר להביא את זה לאותה ועדה שמועצת העיר
הסמיכה אותה .זה הכל.
אני חושב שהעיקרון שקבעה אותה ועדה נשמר כאן.
רחמים מלול:
ככה אני חושב .טוב ,חברים ,אני מעמיד את זה להצבעה :אריה רונן  ,יונית
קופלוביץ ושוקי קר ומר כאופציה למקרה שלואיס ייפסל סופית .מי בעד?
.9
עו"ד תמיר פינשטיין:
תודה .מי נגד?
רחמים מלול:
 1נגד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
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רחמים מלול:
עו"ד תמיר פינשטיין:
רחמים מלול:

מי נמנע?
.3
תודה רבה ,גמר חתימה טובה.

מחליטים ברוב קולות ל אשר נציגים מועמדים כחברים
החלטה מס' :185-15-09
בדירקטוריון המים :אריה רונן במקום יורם אורנשטיין ,יונית קופלוביץ במקום
כרמלה קופר ,ושוקי קרומר במקום לואיס בר  -ניר (במידה ולואיס בר  -ניר ייפסל).

_______________
עו"ד תמיר פינשטיין
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________
רחמים מלול
מ"מ ראש העירייה
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