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 עיריית רחובות

 76מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 00:19בשעה  2008/7/23 חתשס" תמוזב 'כ, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 
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 -מיכל דגן עו"ד מנכ"ל העירייה,  -עו"ד תמיר פינשטיין  :נוכחים
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 -דודי אשכנזי  ,מנה' מח' פיקוח -ניסים מחבוש  ונכסים,

  מבקר העירייה. -, אלי יונה רל"ש ראש העיר

   

מ"מ  -"מ ד"ר מרה קנבל ח סגן רה"ע, - ח"מ זוהר בלום :חסרים

"מ שמעון ח סגן רה"ע, -ח"מ שמעון מלכה  ,סגנית רה"עו

 . ח"מ אינג' יפים זאיקה ח"מ משה מלמד, ,קהלני
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 סדר היום:
 אישור פרוטוקולים: .1

 .75בפרוטוקול מועצה מס'  18א( אישור סעיף 

 :שאילתות .2

דרישה לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של החברה  -אילתא שא. 
ניר -)ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר לפיתוח רחובות )ה.ל.ר(

11.2.08. ) 
דריש לקבלת דו"ח פעילות והיקפי העבודות של עיריית  -ב. שאילתא 

.4.5.08ניר -רחובות )ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר ) 
עלות ביצוע העבודות ברח' עזרא )ח"מ חנניה וינברגר  -ג. שאילתא 

9.5.08. ) 
ם מהו שיעור הגבייה מהורים עד לשנת הלימודי -קרן קרב  -. שאילתא ד

מהו היקף הגירעון בתקציב העירייה בסעיף זה זאת אומרת,  -תשס"ח 
, איך העירייה מתכוונת להיערך לשנת הלימודים 2007/8לשנת התקציב 

.15.6.08ניר -תשס"ט בנושא זה )ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר ) 
 :הצעות לסדר .3

 דו"חות והיערכות העירייה לשנת הלימודים תשס"ט -א. הצעה לסדר 
 (.13.4.08 חנניה וינברגר)ח"מ  ורישום ללימודים לחט"ב ב'קציר'

הפסקת הקמתם של פרויקטים 'חלטוריסטיים' בנווה  -הצעה לסדר  ב.
 (.17.7.08 חנניה וינברגר)ח"מ  חבצלת

הקמת קרן מילגות לסטודנטים תושבי רחובות עיתוי  -הצעה לסדר  ג.
ניר -"מ לואיס בר)ח"מ שוקי קרומר + ח תמוה ומעורר סימני שאלה

7.7.08. ) 
שירותי הספרייה העירונית יינתנו חינם לתושבים עפ"י  -הצעה לסדר  ד.

.13.7.08 שמעון קהלני)ח"מ  החוק ) 
 אישור נוסח מתוקן של אגרת שמירה. .4

 תוספת להסכם בין העירייה ובין החברה לנכסי ציבור, תיקון טעות סופר.  .5
 החלפת יו"ר ועדת ביקורת. .6
16.4מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19ישור פרוטוקול מס' א .7 .08. 

( בע"מ למכירת מגרש ברח' אופנהיימר 1986אישור הסכם עם ליאו בל ) .8
 .173בחלקה  3695בגוש 

אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת תומר תרבות ומורשת  .9
 יהודי אתיופיה. 

רת קרקע לצורך הקמת מעון יום בשכונת הסכם עם ה.ל.ר להחכ וראיש 10
 רחובות ההולנדית.

 אישור בקשה להיתר עבודת חוץ לטולדו שלמה.  .11
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 החלטות המועצה
 2008/07/23 מיום 76ישיבת מועצה מן המניין מס' 

נמנע: חנניה וינברגר( לאשר  1מחליטים ברוב קולות ) 
 . 75פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 :08-76-794ס' מ החלטה

מחליטים פה אחד לקבל הצעתו לסדר של ח"מ חנניה  
דו"חות והיערכות העירייה לשנת וינברגר בנושא 

הלימודים תשס"ט ורישום ללימודים לחט"ב ב'קציר' 
 .13.4.08מיום 

 :08-76-795מס'  החלטה

הפסקת הצעתו לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא  
יים' בנווה חבצלת הקמתם של פרויקטים 'חלטוריסט

 תובא לדיון בוועדת בניין עיר.

 :08-76-796מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לקבל את הצעתם לסדר של ח"מ  
הקמת קרן  ניר, בנושא-שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר

מילגות לסטודנטים תושבי רחובות עיתוי תמוה 
 .7.7.08ומעורר סימני שאלה מיום 

 :08-76-797מס'  החלטה

ים פה אחד להוריד מסדר היום את הצעתו מחליט 
שירותי הספרייה  נושאלסדר של ח"מ שמעון קהלני ב

, 13.7.08יינתנו חינם לתושבים עפ"י החוק מיום 
 כיוון שמגיש ההצעה אינו נוכח בישיבה. 

 :08-76-798מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר נוסח מתוקן של חוק העזר  
 : הפירוט כדלקמןלרחובות )הסדרת השמירה( עפ"י 

 02/08לחוה"ע תוקן מדד הבסיס למדד  9. בסע' 1
  .12/07במקום מדד 

 2010לחוה"ע, הקובע כי לאחר שנת  10. נוסף סע' 2
יהיה המשך גביית האגרה טעון אישור מחדש של 

 המועצה ושל שר הפנים.

לחוה"ע, הקובע כי כספי האגרה  6וסף סע' נ. 3
 יישמרו בקרן ייעודית. 

 :08-76-799ס' מ החלטה

פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית מחליטים  
רחובות לבין עמותת תומר תרבות ומורשת יהודי 

 אתיופיה. 

 :08-76-800מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר מינויו של ח"מ חנניה  
 וינברגר כיו"ר ועדת ביקורת. 

 :08-76-801מס'  החלטה

רוטוקול מס' פב 2מחליטים פה אחד לאשר את סעיף  
 16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19

שנים למטרת סיוע  5-בעניין הקצאת מבנה ל
 לנזקקים לעמותת יד שרה.

 :08-76-802מס'  החלטה

פרוטוקול מס' ב 3מחליטים פה אחד לאשר את סעיף  
 16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19

טרת הקמת בית בעניין הקצאת גג מבנה גן ילדים למ

 :08-76-803מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2008/07/23 מיום 76ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 כנסת בנוסח תימן לעמותת "אורות בנין עולם". 

מחליטים פה אחד לאשר הסכם עם ה.ל.ר להחכרת  
קרקע לצורך הקמת מעון יום בשכונת רחובות 

 ההולנדית.

 :08-76-804מס'  החלטה

פרוטוקול מס' ב 4מחליטים פה אחד לאשר את סעיף  
 16.4.08צאת קרקע מיום מישיבת הוועדה להק 19

בעניין הקצאת קרקע לבניית בית כנסת בנוסח אחיד 
 לעמותת שקד.

 :08-76-805מס'  החלטה

פרוטוקול מס' ב 5מחליטים פה אחד לאשר את סעיף  
 16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19

בעניין הקצאת מבנה למטרת בית כנסת במתחם בית 
סת הספרדי שכונת הספר השיטה לעמותת בית הכנ

חבצלת רחובות, בתיקון לפיו אושר הסכם שימוש 
 במבנה ללא הסכם להקצאת מבנה.

 :08-76-806מס'  החלטה

מחליטים ברוב קולות )מר שוקי קרומר מתנגד(  
מישיבת  19פרוטוקול מס' ב 6לאשר את סעיף 

בעניין הקצאת  16.4.08הוועדה להקצאת קרקע מיום 
סת לעמותת בית הכנסת מבנה יביל למטרת בית כנ

 "צעירי משה"ב".

 :08-76-807מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר אישור הסכם עם ליאו בל  
( בע"מ למכירת מגרש ברח' אופנהיימר בגוש 1986)

 .173בחלקה  3695

 :08-76-808מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית  
ורשת יהודי רחובות לבין עמותת תומר תרבות ומ

 אתיופיה. 

 :08-76-809מס'  החלטה

פה אחד לאשר אישור בקשה להיתר עבודת מחליטים  
  חוץ לטולדו שלמה.

 :08-76-810מס'  החלטה
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,      :משה ביסטרי שמי משה ביסטרי. אני חבר ועד חבצלת, לשעבר או
ו ייבחרו סגן יו"ר, בדיוק עכשיו החלפנו ועדים, אז כרגע יש רק ועד והיו"ר וסגנ

 בהקדם האפשרי. אנחנו הגענו לכאן, ברור לך מה הנושא שאנחנו הגענו אליו. 
רגע, אדוני. אתה מדבר כרגע לראש העיר, אתה מדבר   :חיים אברהם

 למועצה.
 נכון.     :משה ביסטרי
מה הבעיות. וזה לא ברור ולא בבירור לי לא ברור   :חיים אברהם

 כלום. 
 את זה ברור. אתה תשמע     :משה ביסטרי
 בבקשה.   :חיים אברהם
אתה תשמע את זה ברור. אנחנו נמצאים פה, עוד פעם     :משה ביסטרי

אני אומר לך, לא כדי למחות. בתקופה שלנו, מחאה לא עוזרת, לא עוזרת לאף 
אחד. הציניות כל כך גדולה, שמחאה לא עוזרת. אנחנו באנו להגיד לכם שאנחנו 

עצמנו יותר נכון, שבחרנו לחיות ולגור בעיר כפוית  כועסים. אנחנו כועסים על
 טובה שמתדרדרת משנה לשנה ללא מעצור. 

 מי כתב לך?     :עו"ד שוקי פורר
אני, אדון פורר, אני יודע לכתוב לבד. אני אסביר אחר     :משה ביסטרי

, גם כדי 1974כך למה מתדרדרת. אני יכול להגיד לך כבר. אני הגעתי לכאן בשנת 
ת וגם כדי להיבנות כאן, בין שאר בניתי גם כמה בניינים פה. אני רוצה לבנו

, עלתה כמעט כפול מדירה בנס ציונה, ואתה 1974-1975-להגיד לך שדירה בזמנו, ב
. זו הדרך, זה האופק וזה החזון וככה אנחנו  50%יודע מה?  יותר מראשון לציון

 -נראים. ותרשה לי 
 ארשה. לא, אני לא     :עו"ד שוקי פורר

את מה שאני רוצה להגיד. לא, אז אני אדבר על     :משה ביסטרי
 המגרסה, שוקי. 
 תדבר על המגרסה.     :עו"ד שוקי פורר

 אני אדבר על המגרסה.     :משה ביסטרי
 -אל תתחיל לעשות פה תעמולת אה    :עו"ד שוקי פורר

ואתם זו לא תעמולה. זה בדיוק מה שאנחנו מרגישים,     :משה ביסטרי
 תשמעו מה שאנחנו מרגישים כאן. 

משה, תגיד את מה שיש לך להגיד, ושאף אחד לא     :קהל
 יפריע לך, גם ראש העיר. אנחנו גם רוצים לשמוע, מר פורר. תן לו בבקשה. 

שנייה, שנייה. אני רוצה להסביר לכם משהו. יש פה     :עו"ד שוקי פורר
 נה, אלא לפי מחאה. ישיבת מועצה, שאתם באתם אליה לא לפי הזמ

 *** צעקות מהקהל ***
רק רגע אחד. אם אתם רוצים לפוצץ את זה, אם אתם     :עו"ד שוקי פורר

 רוצים לפוצץ את זה, אפשר לפוצץ את זה. תקשיבו רגע אחד. 
 חבר'ה, אל תיתנו לפוצץ את זה.     :משה ביסטרי

 תקשיבו.     :עו"ד שוקי פורר
 תקשיבו.     :משה ביסטרי

תקשיבו, זה בקלות רבה יתפוצץ. אני מודיע לכם, אני     :"ד שוקי פוררעו
. היו פה גם 76מנהל פה ישיבות מועצה, זאת ישיבה בקדנציה הזאת מספר 

מחאות ובא גם ציבור וקיבלנו אותו, כפי שקיבלתי אתכם בסבר פנים יפות. אבל 
נאומים על אני מוכן שתסבירו את הבעיה, שלא מובנת לכולם, ולא תישאו פה 

מצב האומה. זה תהיה לכם הזדמנות, עוד מעט תהיה מערכת בחירות, כל אחד 
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יכול לדבר מה שהוא רוצה. פה בבקשה, על הבעיה של הקמת המגרסה לפסולת 
 בבקשה, על זה אתם מוזמנים לדבר.  –בנין בקרבת חבצלת 

 *** צעקות מהקהל ***
עקו זה לא יעזור, זה לא אני מודיע לכם, שאם אתם תצ    :עו"ד שוקי פורר

 יעזור. 
 וקי, תן לי להרגיע אותם בבקשה. ש    :משה ביסטרי

אני רוצה להסביר לך משהו, יקירי. תקשיב, תקשיב     :עו"ד שוקי פורר
טוב. תקשיב בבקשה. אני נבחרתי פה ע"י הציבור כדי לנהל את העיר הזאת עד 

שב פה הוא לקבל החלטות. . עכשיו תקשיבו, התפקיד של הגוף הזה שיו11.11.08
זה לא אצלי.  –אם אתם חושבים, אם אתם חושבים שאתם בכוח תשנו החלטות 

 -בבקשה. מי שחושב שבכוח –בשכנוע, בשכנוע 
 ... לבג"ץ     :קהל

 תפנו לבג"ץ, לאן שאתם רוצים.     :עו"ד שוקי פורר
 חבר'ה, תירגעו, תירגעו בבקשה.     :משה ביסטרי

 לא ברוח.     :עו"ד שוקי פורר
 תן לי בבקשה, תן לי בבקשה.     :משה ביסטרי

 רק רגע, אל תרגיע אותם.     :עו"ד שוקי פורר
 אני רוצה להרגיע אותם.     :משה ביסטרי

אל תרגיע. אני נתתי לכם אפשרות, אני מודיע לכם,     :עו"ד שוקי פורר
תחת איומים  מעולם, מאז שאני כאן בעיריית רחובות, שום החלטה לא התקבלה

ותחת כוח, אלא בשכנוע. ואם מישהו חושב שהוא ישנה את זה, הוא לא ישנה 
את זה. בבקשה, באתם לפה, אני מכבד את זה, אני אתן לכם לדבר, תדברו לעניין 

 ובנימוס, ובלי צעקות.
תודה, תודה. באנו להגיד אנחנו פגועים, פגועים מאוד.     :משה ביסטרי

מועצת העיר והעומד בראשה, הבנו שאנו תושבי  כי בעצם, החלטה כזו של
רחובות החדשה וחבצלת, נחשבים כקליפת השום בעיניכם. אין, ולא יכול להיות 
כל הסבר לסוג כזה של החלטה, העומדת בסתירה מוחלטת לכל היגיון תכנוני, 

באיזו עיר אחרת, ויש הרבה, ואני מכיר, ואני מסתובב שם חברתי ואפילו כלכלי. 
ובד שם: מודיעין, כפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד השרון, ראשון לציון, ואני ע

היו מגיעים להחלטה להקים אתר פסולת מסרטנת ומחצבה,  –אפילו נס ציונה 
מ' מאלפי תושבים, ומבית חולים גם. לא צריך לענות, אין מצב  350במרחק של 

כזאת, איך כזה בשום מקום. ואנחנו לא מסוגלים להבין איך הגעתם להחלטה 
נתתם להחלטה כזאת לעבור פה אצלכם. אנחנו לא באנו לבקש הסברים, לא 
נקבל שום הסבר. באנו לשמוע בצורה חד משמעית שאתם הופכים את ההחלטה 
על פיה, ולא תאפשרו את הקמתה. זאת מכיוון, ואני ממשיך את מה שאתה אומר, 

בקשתנו כנגד שאנו, התושבים שלכם, מבקשים זאת ממך, ושמים את משקל 
בקשה של יזם אחד, שאין לנו שום דבר נגדו. הוא יזם, ואני גם מייצג יזמים, 
ואני יודע שכל אחד רוצה להרוויח את הכסף שלו. אבל לעיר, ולנו לתושבים, זה 
יגרום נזק גדול מאוד גם בבריאות וגם באיכות החיים שלנו. ואנחנו מבקשים 

לחזור בכם, ולשנות אותה, להפוך ממכם לשקול שוב את את ההחלטה הזאת, ו
 אותה על פיה. זאת לא בושה. תודה רבה. 

 אני לא נותן לאף אחד לדבר, לא לך ולא לאף אחד.     :עו"ד שוקי פורר
טוב. אני שלומי, ואני נציג של רחובות החדשה. תראה,      :שלומי

צה, אנחנו באנו פה, כי אנחנו חושבים שחלק מהנציגים פה שנמצאים כאן במוע
אפילו לא יודעים איפה אתם הולכים להקים את המגרסה, כיווני רוח, מערב, 

מ' מהבתים שלנו. מישהו מכם הסתכל פעם על תב"ע לראות  300מזרח. זה נמצא 
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איפה זה נמצא? אתם נתתם יד להחלטה, שפשוט אינה במקומה. אני לא רוצה 
ירות, יש לנו סה"כ להגיד עכשיו דברים של הכפשות, אנחנו כבר נדבר ביום הבח

עוד חודשיים. אבל לבוא, דבר מינימלי, אנחנו רוצים להפוך את ההחלטה הזו, 
אנחנו פה אך ורק להפוך את ההחלטה הזו. אנחנו לא באים לעשות פה שום 
פרובוקציות, נקודה. המגרסה הזו צריכה לעבור מקום. יש מקומות אחרים, אנחנו 

שזה מקומות פנויים. אפשר, אם רוצים יודעים שיש מקומות ליד בית הקברות, 
שנים  4.5שמענו את הסיפורים על 'חיפשנו מקום אפשר.  –לחפש ולמצוא מקום 

כשיזם אחד בא בחצי שנה ומוצא מקום'. אפשר למצוא מקום אחר, זו לא בעיה. 
אם רוצים, אפשר לשנות החלטה. יש למר חנניה וינברגר את זכות ההתנגדות, 

ותה. אנחנו כבר פנינו לוועדה המחוזית, אבל אנחנו אנחנו מבקשים לממש א
חושבים שאנחנו לא צריכים להיות שם. אנחנו צריכים שזה יסתיים פה, כאן 

 הכל. ועכשיו. זה 
אני רוצה להסביר לכם. אין שום דרך חוקית, שום דרך     :עו"ד שוקי פורר

את. אני חוקית שהערב, פשוט אין לאף אחד סמכות הערב לשנות את ההחלטה הז
מבטיח לכם דבר אחד. אני רוצה לשמוע שוב ביום שני את הנציגים שלכם, 
ואנחנו נשקול שוב את עמדתנו, שמעתי אתכם. יש הרבה זמן, זה לא הולך להיות 

 לא מחר בבוקר, לא מחרתיים בבוקר.  –מוקם 
 לא, אנחנו נרדמנו מספיק זמן.     :קהל

מבטיח לכם, שלא יהיה שום  אני מבטיח לכם, אני    :עו"ד שוקי פורר
דבר, לא יקרה שום דבר עד אשר אנחנו נדבר. אנחנו נדבר ביום שני, אני מבטיח 
לכם לשקול את העניין עד יום שני, ולבוא אולי עם תשובות ביום שני. חיים, אם 

 אני אתן לך מילה אחת, אני אצטרך לתת לכולם. לא רוצה לתת להם, לא רוצה. 
 *** צעקות מהקהל ***

חברות וחברים, אין שום החלטה אחרת שניתן להגיע     :עו"ד שוקי פורר
אליה היום, אפילו אם אני רוצה. אין שום החלטה אחרת. נשמע את הכל, נשמע 
, איתי, אני מדבר עליי  את הכל. אני מודה לכם. אני רוצה להגיד לכם משהו, איתי

 יבר. אישית, אני יודע שהייתם בוועדה. איתי אישית איש לא ד
 אנחנו כותבים אימיליים.     :קהל
..     :קהל  אני שלחתי.

אני מסביר שאני צריך לצורך , גברת יקרה, אני אמרתי    :עו"ד שוקי פורר
זה לקיים התייעצויות משפטיות ולראות איך אפשר לשנות את זה. אני מבטיח 

 ה. לכם שביום שני. טוב, אתם רוצים לצרוח, בסדר. ביום שני תקבלו תשוב
בחינתי, אני הסברתי לכם, אין סמכות למועצת העיר     :עו"ד שוקי פורר

 לשנות את ההחלטה הזאת. אין סמכות, אין לי. אין לי, תאמינו לי. 
 *** צעקות מהקהל ***

אני לא יודע אם מותר לי. מיכל, יש להם בעיה עם     :עו"ד שוקי פורר
 המועדים של ההתנגדות? 

פריעים לנו. הוועדה נדמה לי היתה            חברים, אתם מ    :???
יום מהרגע שיצא המכתב. אנחנו לא הגשנו,  30לחודש שעבר. יש לנו  18-ב

חבצלת בלבד הגישו. אותנו סיננו, אמרו לנו שזה בכלל לא בשכונה אצלנו, זו 
לחודש  25יום,  30-לחודש נגמרים ה 25-הבעיה, לכן לא הגשנו את ההתנגדות. ב

  -ת, דהיינו יום חמישי. אם תיתנו לנו ארכה להתנגדות עוד שבועזה יום שב
..   :מיכל דגןעו"ד  . 

את מוכנה לתת לי את זה בכתוב? אני מוציא את כולם     :???
 החוצה. 
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רק רגע, אני הבנתי את הדחיפות של העניין. אני     :עו"ד שוקי פורר
של הארכת המועד  מודיע לכם, חברות וחברים, אני מודיע לכם שאם יש בעיה

אנחנו  –להגשת הערר בעוד שבוע או בעוד כמה ימים, כפי שביקש הנציג שלכם 
 לא נתנגד לזה, אין לנו שום בעיה עם זה. 

 *** צעקות מהקהל *** 
כולם מתבקשים לשבת במקומות. בואו, תשבו     :קהל

 במקומות, נראה מה אפשר להשיג בצורה תקינה, ניהולית, מסודרת ותרבותית.
רחובות החדשה וחבצלת, בואו תשבו, בואו תשבו. נרגיע את הרוחות. חבר'ה, גם 
אני אתכם פה באותו צד, בואו תשבו. נשים שם, בואו תשבו. אם אנחנו עומדים, 
אין תוצאות. יש לכם נציג לרחובות החדשה ויש פה נציג של חבצלת, הנוכחות 

ושל רחובות החדשה,  שלנו ברורה. בואו תשבו, תנו לנציג שלנו, של חבצלת
לדבר. אחרת, לא נוציא תועלת. מתעתעים בנו, וזה מה שהם רוצים שיקרה. מה 

ו הבלגן  לא טוב לנו, לא טוב. בואו תירגעו, תשבו, ואז תבוא  –שקורה עכשי
תוצרת. בואו נעשה את החלק שלנו, יש לנו מטרה ואנחנו מאבדים אותה. אני 

 בקשה. מבקש שתשבו, בשם כולנו, בואו תשבו ב
 שוקי.     :חנניה וינברגר

 אני לא נותן לך לדבר.     :עו"ד שוקי פורר
 אולי תשמע רגע?     :חנניה וינברגר

 אני לא נותן לאף חבר מועצה לדבר, נקודה.     :עו"ד שוקי פורר
 אז תסגור את הישיבה.     :חנניה וינברגר

 הישיבה עוד לא התחילה.     :עו"ד שוקי פורר
מה זה 'לא התחילה'? אתה לא מוכן לשמוע דבר     :ברגרחנניה וינ
 הגיוני? 

 אני רוצה לומר לדבר אחד.    :עו"ד שוקי פורר
 כן.     :חנניה וינברגר

תקשיבו. הדרך לשנות את ההחלטה הזאת היא בדרך     :עו"ד שוקי פורר
לא נעמוד על  –של הגשת ערר. אם איחרנו את המועד, אם איחרתם את המועד 

אני תגישו את הערר, או אתם, או באמצעות אחד מחברי ועדת בניין ערים.  זה.
מודיע לכם, זאת הדרך היחידה לעשות את זה, ואני מסכים. ואני מודיע לכם שלא 

 נעמוד על כך אם איחרתם. 
 שוקי, אני מציע משהו.     :חנניה וינברגר

הזה. אתם  אני מבקש, משה, אתם הנציגים של הציבור    :עו"ד שוקי פורר
נפוצץ את הישיבה. אני אמרתי לכם, מעבר לזה  –רוצים שנפוצץ את הישיבה? 

אני לא יכול לתת שום דבר, נקודה, זה הכל. אני פותח את  ישיבת המועצה מס' 
76 . 

 אני מבקש להציע הצעות לסדר.     :חנניה וינברגר
 שעות לפני הישיבה.  48הצעות לסדר מגישים     :עו"ד שוקי פורר

אם כך, תסגור את הישיבה, כי היא לא נפתחה בזמן.     :חנניה וינברגר
 אני מבקש הצעה לסדר. 

 אני מבקש לפתוח את הישיבה.     :עו"ד שוקי פורר
 

 אישור פרוטוקולים: : 1סעיף 

 

 .75אישור פרוטוקול מועצה מס'   א.
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 .75אישור פרוטוקול מועצה מס'     :עו"ד שוקי פורר
אני לא מתכוון לאשר את הפרוטוקול, מסיבה  –א'     :חנניה וינברגר

פשוטה, כי לא הייתי. אבל, מאחר שלא הייתי, קראתי גם את הפרוטוקול. באשר 
ניר, ניתנה תשובה על -, לשאילתא שהגישו החברים קרומר ולואיס בר7לעמ' 

 5-בקשר לימי החופשה/שביתה. לא ניתנה תשובה ל ₪ 350,000ולא  310,000
 -האחרות שהוא שאל. ברגע שאדם שאל שאילתא או הציע הצעות לסדרהשאלות 

 הוא קיבל את זה בכתב.     :עו"ד שוקי פורר
 מה?     :חנניה וינברגר

 הוא קיבל את זה בכתב.     :עו"ד שוקי פורר
אבל זה עניין של חברי המועצה כולם, זה לא עסק     :חנניה וינברגר

 פרטי שלו, ולא עסק פרטי שלי. 
 כל חברי המועצה שהיו בישיבה, קיבלו את זה בכתב.     :"ד שוקי פוררעו

.     :חנניה וינברגר '  אין כזה דבר 'חברי מועצה שהיו
תקבל את  –כל מי שהיה בישיבה. אתה רוצה את זה?     :עו"ד שוקי פורר

 זה. 
אין כזה דבר 'חברי מועצה שהיו' ו'חברי מועצה שלא     :חנניה וינברגר

'. יש , וכל חברי המועצה  היו חייבים לקבל את מוסד אחד ששמו 'חברי מועצה'
זה, בין שהם חברי קואליציה, בין שהם חברי אופוזיציה, זה דבר אחד. דבר שני, 
אני מפנה את תשומת ליבה של הגזברית. לאחרונה פשט המינהל, מביאים 

ה איננו תב"רים חיוניים ביותר, אבל ללא דיון ואישור ועדת הכספים. הדבר הז
חוקי. אני לא מעוניין לעכב את העניין של בניית בית ספר וגני ילדים, אבל אני 

 עומד על הדרישה הזאת שכל ההתנהלות תהיה כדת וכדין בהתאם לחוק. 
אני רוצה להפנות את תשומת לבך, חנניה, שבסעיף זה     :עו"ד שוקי פורר

נכונותו או אי נכונותו,  ,של אישור הפרוטוקול, אם יש הערות לגבי הפרוטוקול
נושא שצריך לדון בו באישור זה  –באיזו מידה הוא משקף את מה שהיה בישיבה 

פרוטוקול, לא נושאים אחרים שנובעים ממנו. אתה יכול להעלות את השאלות 
 האלה בכל הזדמנות, יש לך מספיק הזדמנויות, ואתה יכול לעשות את זה. 

תיווכח  ,75עד  1-רוטוקולים מתואיל להסתכל בפ    :חנניה וינברגר
 לדעת שאנחנו הערות האלה, בכל פרוטוקול ופרוטוקול. 

טוב. כשהיינו בישיבה, לא כשלא היינו בה. מי שהיה     :עו"ד שוקי פורר
 היה ככה, לא היה ככה. לא מי שלא היה.  –בישיבה יכול להעיר 

חריות אתה רוצה שאני אפסול את התב"רים? זאת הא    :חנניה וינברגר
 שלך? 

 מה זה?     :עו"ד שוקי פורר
 כן.     :חנניה וינברגר

איזו סמכות זאת, חדשה שקיבלת, לפסול את     :עו"ד שוקי פורר
 התב"רים? 

 -לא, בהחלט. תיקח בג"ץ בראשון לציון    :חנניה וינברגר
 תגיש.     :עו"ד שוקי פורר

 חייב לעבור דרך ועדת כספים.    :חנניה וינברגר
הרי זה מה שאתה עושה. אתה מגיש בג"צים כדי     :ד שוקי פוררעו"

 להכשיל את העירייה בבניית בתי ספר. תעשה את זה. 
 אין כישלון יותר גדול ממך.     :חנניה וינברגר

 הו, בסדר.     :עו"ד שוקי פורר
 *** נשמעות מחיאות כפיים *** 
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פיים בישיבות אני רק אומר לכם שאסור למחוא כ    :עו"ד שוקי פורר
 המועצה. 

 *** דיבורים מהקהל *** 
 עוד הערות לפרוטוקול?     :עו"ד שוקי פורר

לגבי הפלרת מים, אתה רוצה לעדכן את המועצה, או     :שוקי קרומר
 תמיר, במה שהיה? 

 רגע, סיימנו? סיימת, וינברגר?     :עו"ד שוקי פורר
מתחם אצל, התב"ע הערה אחרונה. בסעיף בעניין     :חנניה וינברגר

שאושרה בשעתו, עוד לפני היותי חבר מועצה, היתה שבונים ליד בית ספר 
מגדלים, וכדי שתהיה כניסה לשכונה, היתה אמורה להיות  3טשרניחובסקי 

 מנהרה. 
 איזה? איזה?     :עו"ד שוקי פורר

המגדלים.  2-לאצל, מתחת לכביש אצל, כניסה ל    :חנניה וינברגר
ונים מגדל אחד, עוברים לשני ואחר כך לשלישי, אבל התשתית ההחלטה היתה ב

מגדלים, ומתחילים  2תהיה מוכנה למטה. הדבר הזה לא נבנה, לא נעשה. ישנם 
 במגדל שלישי. 

 מה זה שייך לעניין הזה בכלל?     :עו"ד שוקי פורר
 כי פה דיברו על מתחם אצל.     :חנניה וינברגר

ל. אתה רואה? אתה לא היית בישיבה, אתה לא זה בכל    :עו"ד שוקי פורר
 לא יודע על מה דיברו, ואתה עכשיו מביא סיפור שלא שייך בכלל. 

 זאת אומרת, שהפרוטוקול הזה מזויף?     :חנניה וינברגר
זאת אומרת, שאתה  לא מבין מה שאתה קורה, זה מה     :עו"ד שוקי פורר

 שקורה. 
 -תראה    :חנניה וינברגר
 אתה לא מבין מה שאתה קורא.     :ררעו"ד שוקי פו

 אם אתה רוצה לדבר בסגנון הזה, אז תקבל אותה מנה.     :חנניה וינברגר
חנניה, מה אפשר לעשות? אתה לא מבין, אתה לא     :עו"ד שוקי פורר

 מבין. 
 אתה לא מבין.     :חנניה וינברגר

 מדובר פה על פרויקט אחר.     :עו"ד שוקי פורר
אתה לא מוכן להבין, אתה לא מוכן לשמוע לקול     :רחנניה וינברג

 הציבור ונבחריו. 
מדובר על פרויקט אחר, לא על הפרויקט הזה, חנניה.     :עו"ד שוקי פורר

 מדובר על פרויקט אחר. 
בהחלט, אבל זה בנוסף לאותו מקום, והתחבורה תהיה     :חנניה וינברגר

מתחת לרח' אצל, על מנת לא פי כמה יותר גדולה. ובתב"ע מופיעה מנהרה 
 להפריע לתנועה. 

מה זה שייך לפרויקט שיקום שכונות פינוי בינוי? לא     :עו"ד שוקי פורר
 הבנתי. 

 מגדלים נוספים.  3בונים שם  הרי    :חנניה וינברגר
 -לא בונים עוד, אישרו את זה ל    :עו"ד שוקי פורר

לא יכול יותר להסביר  תראה, אם אתה לא מבין, אני    :חנניה וינברגר
 לך. 

 טוב. יש לך עוד הערות?     :עו"ד שוקי פורר
 לא, אלה היו הערותיי. קרומר, בבקשה.     :חנניה וינברגר
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אנחנו במועצה הקודמת דיברנו על נושא של הפלרת     :שוקי קרומר
  -מים, והוקמה ועדה בנושא של

?  :חיים אברהם ... 
נו לואיס ואני את התנגדותנו, הפלרת מים. הבע    :שוקי קרומר

וביקשנו לשמוע מומחים. באמת ראש העיר אישר, והיתה ישיבה שתמיר הוביל 
 אותה. 

 בזמן.  עו"ד תמיר פינשטיין:
בזמן. לעומת דברים אחרים שאתם לא עושים בזמן, זה     :שוקי קרומר

 חודשים כבר לא עושים, אבל לא נורא. 4בסדר. יש ועדה שדובר על גמלאים, 
 אבל חשבתי תמיר, אולי תגיד לוועדה מה שהיה. 

 למועצה.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 למועצה.     :שוקי קרומר

שוקי, נגיע לנושא הזה בבוא הזמן. זה לא הזמן     :עו"ד שוקי פורר
 באישור פרוטוקול. 

 לא, הפרוטוקול נגמר.     :שוקי קרומר
 תו. לא, לא, עוד לא אישרנו או    :עו"ד שוקי פורר

 סליחה, אוקיי.     :שוקי קרומר
עוד לא אישרנו את הפרוטוקול. יש עוד הערות     :עו"ד שוקי פורר

 אושר בלי הערות.  75לפרוטוקול? פרוטוקול ישיבה מס' 
 רגע, אתה מקיים הצבעה מי כן, מי לא ומי נמנע.     :חנניה וינברגר

 אני אף פעם לא עושה את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 למה לא?     :ניה וינברגרחנ

 לא עושים. אתה רוצה להצביע?     :עו"ד שוקי פורר
 כן.     :חנניה וינברגר

בבקשה. זה עוד לא היה פה. מי בעד אישור פרוטוקול     :עו"ד שוקי פורר
 ? ירים את ידו. 75מס' 

 . 11 עו"ד תמיר פינשטיין:
הזה, כבוד  אני לא מבין למה אתה משחק את המשחק    :מנחם קליין

הפרוטוקול מאושר. באמת, מה אתה משחק את  –ראש העיר. אם אין הערות 
  ?המשחק

 חבר המועצה וינברגר ביקש הצבעה.     :עו"ד שוקי פורר
.. , מרימים ידייםאז הוא רוצה. מה, אנחנו מטומטמים    :מנחם קליין . 

 לפרוטוקול אושר.    :עו"ד שוקי פורר
 שלו. כל גחמה     :מנחם קליין

 אושר בהתנגדות וינברגר.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, הוא לא השתתף, הוא לא אמר שהוא מתנגד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 אתה מתנגד או לא משתתף?     :עו"ד שוקי פורר
 אני נמנע.     :חנניה וינברגר

 נמנע. טוב.     :עו"ד שוקי פורר
 

נמנע: חנניה וינברגר( לאשר  1ברוב קולות )מחליטים  :08-76-794מס'  חלטהה
  .75פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 

 שאילתות: : 2סעיף 
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דרישה לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של החברה לפיתוח  –שאילתא   .א
ל.ר( )ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר  (. 11.2.08ניר מיום -רחובות )ה.

 
דרישה בנושא: ניר -רח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בשל  השאילתאלהלן 

 :לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של החברה לפיתוח רחובות )ה.ל.ר(
לאור הגידול החד שחל בשנתיים האחרונות בהיקף הפעילות ובכמות העבודות 
שמבצעת החברה הכלכלית )ה.ל.ר( עבור עיריית רחובות, שאתה עומד בראשה, 

נטי על פעילות החברה, אבקשך וכדי לקבל, כחבר מועצה, את מירב המידע הרלב
 להמציא לי את הנתונים הבאים:

רשימת כל העבודות והפרויקטים שבוצעו על ידי ה.ל.ר, החל מחודש ינואר  .1
 שקלים ומעלה. 50,000-, שהיקפם הכספי הינו מ2007ועד דצמבר  2006

רשימת כל המכרזים שהוצאו בתקופה הנ"ל, תוך פירוט שם הקבלן הזוכה  .2
 מהמכרזים הללו. בכל אחד

 היקפי העבודה בכל מכרז כזה, כלומר צפי מול ביצוע. .3
תאריכי הסיום של כל אחד מהמכרזים הללו, כלומר צפי מול סיום העבודה  .4

 בפועל. 
 –בנוסף לכך, אבקש לקבל את מצבת כוח האדם של העובדים המועסקים בחברה 

פירוט תפקידם והיקף  קבועים, זמניים ונותני שירותים תמורת חשבונית, תוך
 משרתם.

 
בנושא: ניר -של ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר להלן התשובה לשאילתא

 :דרישה לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של החברה לפיתוח רחובות )ה.ל.ר(
 , הריני מתכבד להשיבך כדלקמן. 11/2/08במענה לשאילתא שבנדון מיום 

ה מנוסחת בקיצור נמרץ ובצורת שאלה )חוק השאילתא, כפי שנוסחה על ידך, אינ
.40סעיף  22העיריות עמ'  ) 

פעילות הל"ר מוצגת אחת לשנה בישיבות מועצה, אין המידע נסתר ממך לא 
 כתושב העיר ולא כחבר מועצה.

ן בפרוטוקולים  מיותר לציין כי החומר נמצא בידך וגם אם לאו, יכול אתה לעיי
 השונים המתייחסים לבקשותיך אלו.

פי שידוע לך, תוכל להפנות בבקשה לעיין בכל מסמך המצוי במשרדי העירייה כ
 א' לפקודת העיריות. 140עפ"י סעיף 

 

דרישה לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של עיריית רחובות  –שאילתא   ב.
 (. 4.5.08ניר מיום -)ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר

 
דרישה בנושא: ניר -לואיס בר ח"מ שוקי קרומר + ח"משל  השאילתאלהלן 

 :לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של עיריית רחובות
לאור הגידול החד שחל בשנתיים האחרונות בהיקף הפעילות ובכמות העבודות 
שמבצעת עיריית רחובות, וכדי לקבל, כחבר מועצה, את מירב המידע הרלבנטי 

 הבאים:על פעילות העירייה, אבקשך להמציא לי את הנתונים 
ועד  2006ינואר -רשימת העבודות והפרויקטים שביצעה העירייה החל מ .1

 שקלים ומעלה. 100,000-שהיקפם הכספי הינו החל מ 2007דצמבר 
המכרז אל מול הקבלן הזוכה  –רשימת כל המכרזים שהוצאו בתקופה זו  .2

 במכרז.
 צפי אל מול ביצוע. –היקפי העבודה בכל מכרז כזה  .3
 צפי אל מול סיום העבודה בפועל.  –המכרזים  תאריכי .4
 

בנושא: ניר -ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס ברשל  התשובה לשאילתאלהלן 
 :דרישה לקבלת דו"ח פעילות והיקפי עבודות של עיריית רחובות

 , הריני מתכבד להשיבך כדלקמן.4/5/08במענה לשאילתא שבנדון מיום 
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מנוסחת בקיצור נמרץ ובצורת שאלה  השאילתא, כפי שנוסחה על ידך, אינה
 (.40סעיף  22)פקודת העיריות עמ' 

 אי לכך, אין בכוונתי לענות עליה.
כפי שידוע לך, תוכל לפנות בבקשה לעיין בכל מסמך המצוי במשרדי העירייה 

 א' לפקודת העיריות. 140עפ"י סעיף 
 

ות של ניר בקשר להיקף העבוד-שאילתא של קרומר ובר    :עו"ד שוקי פורר
 ה.ל.ר. קיבלתם תשובה, זה לא נושא לשאילתא. זה לא נושא לשאילתא. 

 -אני, רק שנייה    :שוקי קרומר
קיבלתם דין וחשבון, סליחה. מועצת העירייה קיבלה     :עו"ד שוקי פורר

דין וחשבון מפורט על כל העבודות של ה.ל.ר. אם אתה רוצה עוד דין וחשבון, 
 שא של שאילתא. תפנה אלי, תקבל. זה לא נו

 -סליחה, אז אני    :שוקי קרומר
שאילתא זו שאלה על נושא  תכניסו לכם את זה לראש.    :ררועו"ד שוקי פ

 מסוים שקשור בעירייה, לא דו"חות. 
אדוני ראש העיר, אם אתה תרשה לי לחלוק על דעתך.     :שוקי קרומר

ופוליסטיות, יש כאן יועצת משפטית, ניסחנו את השאלות אחת לאחת, לא פ
בדיוק כמו שבספר כתוב. ומה שנתת לנו בספר של ה.ל.ר, כתבתם באופן עקרוני 
מה הולכים לפתח. אנחנו ביקשנו גם מהעירייה וגם מחברת ה.ל.ר, לפני מספר 

עד ינואר  2006חודשים, את העבודות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, מינואר 
 זמים. ומעלה, מי הי ₪ 50,000-, היקפי עבודה מ2008

 אתה יכול לקבל את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 אל תפריע לי, אל תפריע לי.     :שוקי קרומר

 זה לא לשאילתא, זה לא לשאילתא.     :עו"ד שוקי פורר
סליחה, אל תפריע לי. אל תפריע לי, אני לא הפרעתי     :שוקי קרומר

ה התחילה לך. אתה צריך לתת לי כאן בצורה מסודרת מי היה הקבלן, בכמ
העבודה שלו, בכמה נגמר, מתי הוא התחיל ומתי זה נגמר. כי אתה יודע יפה 

צריכות להיגמר בתאריך אחר, לגמור מאוד שעבודות שמתחילות בתאריך מסוים, 
אותן הרבה אחרי. אותם מחירים שנקבעו בה.ל.ר ובעירייה, בדרך כלל נגמרים     

הספר שנתת זה ספר כללי. כי יותר. אתה מתחמק פה מתשובה. כי  40%-30%-ב
 אתה כאן ביקשת בישיבה הקודמת לדחות את זה כדי שתכינו. 

 שוקי.     :עו"ד שוקי פורר
שוקי, סליחה. בישיבה הקודמת ביקשת לדחות כדי     :שוקי קרומר

שיהיה לך זמן להכין. ועכשיו אתה כותב לי שזה לא המקום ולא הזמן. מיכל דגן, 
 קש ייעוץ משפטי בנושא. עו"ד מיכל דגן, אני מב

 בנושא השאילתא?   :מיכל דגןעו"ד 
 כן. אם קראת את השאילתא, בבקשה.     :שוקי קרומר

 כן, תשיבי.     :עו"ד שוקי פורר
אוקיי. שאילתא מוגדרת כדלקמן: "שאלה בכתב על   :מיכל דגןעו"ד 

 ד". עניין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה, שתנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלב
 נוסח קצר ובשאלה?     :שוקי קרומר

כן. "תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד, כשראש   :מיכל דגןעו"ד 
 העירייה או חבר המועצה הממונה על העניין ישיבה על כך בקצרה ובכתב". 

 הוא לא השיב לי.     :שוקי קרומר
 -כי זה לא, עם כל הכבוד  :מיכל דגןעו"ד 
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, אולי תבינו את זה בסוף  כשאתה    :עו"ד שוקי פורר מבקש רשימה, שוקי
 שנים, תבינו מה זה שאילתא.  5-ה

 שאלה קצרה מאוד.     :שוקי קרומר
רשימות של קבלנים ורשימות של  -מה זה שאילתא?     :עו"ד שוקי פורר

ניר מפתיע אותי עוד יותר, הוא -זו לא שאילתא. וחברך בר -עבודות ומחירים 
של ה.ל.ר, הוא מקבל את הדו"חות כל ישיבה, הוא יודע יושב במועצת המנהלים 

 הכל, הוא יכול לשאול את מנכ"ל ה.ל.ר. 
שוקי, יכולת בחודש וחצי האחרונים להגיש. סליחה,     :שוקי קרומר

 אם היית רוצה, תקשיב לי רק שנייה. אמנם אתה ראש העיר, אבל גם תקשיב. 
אלה, כי אני יכול להעיר שוקי, תפסיק עם ההערות ה    :עו"ד שוקי פורר

 לך גם. 
 אתה מעיר כל הזמן.     :שוקי קרומר

 גם אותי שומע הקהל, לא רק אותך, לא רק אותך.     :עו"ד שוקי פורר
. אני לא מדבר בשביל     :שוקי קרומר אתה מעיר, אתה מעיר כל הזמן

 הקהל, אני מדבר אליך. זה שהקהל שומע, אני שמח. מה שאני אומר פה, יכולת
בחודש וחצי להגיד לתמיר או למנכ"ל ה.ל.ר להעביר אלי את הרשימות. זו לא 

אתה אומר 'בוא  -היתה בעיה, לא הייתי פותח את זה פה. מה אתה כותב לי? 
נדחה לישיבה הבאה'. דוחים לישיבה הבאה, ואז אתה אומר לי שזה לא לעניין. 

ה.ל.ר לתת לי את  אז אני מבקש ממך להנחות את מנכ"ל העירייה או את מנכ"ל
 הרשימות האלה, ואין לי שום בעיה. אתה מוכן להנחות אותם בנושא הזה? 

 בוודאי.     :עו"ד שוקי פורר
 אוקיי, קיבלת.     :שוקי קרומר

 הרי אתה יודע שאם היית מבקש הייתי נותן.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 כי אתם מגישים את זה בצורת שאילתא.     :עו"ד שוקי פורר

 למה לא נתת?     :קי קרומרשו
 לא ביקשת.  עו"ד תמיר פינשטיין:

לא ביקשת? לא ביקשתי ממך? לא כתוב כאן למנכ"ל     :שוקי קרומר
 העירייה, ממש לא ביקשתי. 

 תקבל.  2גם את זה תקבל, וגם את שאילתא מס'     :עו"ד שוקי פורר
 בוא נראה מתי.     :שוקי קרומר
 בל משהו מחוץ לסדר היום, אדוני? אני יכול לק  :חיים אברהם

  ...לא, זה עו"ד תמיר פינשטיין:
 אתה מוכן זה?   :חיים אברהם
 -חודשים הבטחתם 4תמיר, אתם לפני     :שוקי קרומר
 שוקי, אתה מפריע לי.   :חיים אברהם
שתקימו ועדה עם ד"ר מרה קנבל. ועדה לדון בנושא     :שוקי קרומר

 חודשים לא כינסנו את הוועדה.  4 -לגמלאים. מה קרה בסוף? 
.. שום ישיבה.   אורלי אברהמי:  מה שקרה כל הקדנציה הזאת.

כל הקדנציה אתה מבטיח, מקבלים החלטות לא, לא     :שוקי קרומר
 במועצה, מאשרים אותן ושום דבר לא קורה, ... הציבור. 

שנים.  5, לא שמענו אותך כבר שלוםגב' אברהמי     :עו"ד שוקי פורר
 תאום... פ

, ואז בתוך חודשים 4שוקי, זו היתה החלטה לפני     :שוקי קרומר
 ועדה.  חודש מקים

 . 2הלאה. אותו דבר לגבי שאילתא מס'     :עו"ד שוקי פורר
 ... הוועדה  אורלי אברהמי:
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 אדוני, אני לא הגשתי שום שאילתא.   :חיים אברהם
 מסתבר.     :עו"ד שוקי פורר

 י מבקש שאילתא מחוץ לסדר היום אם אפשר. אז אנ  :חיים אברהם
 אחרי שהם יגמרו, נו.     :חנניה וינברגר

 

עלות ביצוע העבודות ברח' עזרא )ח"מ חנניה וינברגר מיום  –שאילתא   ג.
9.5.08 .) 

 
עלות ביצוע העבודות ברח' בנושא: ח"מ חנניה וינברגר של  השאילתאלהלן 
 עזרא:

 מבצעת את העבודות השונות ברחוב "עזרא".העירייה, באמצעות חברת ה.ל.ר. 
אבקשך להודיעני מהי העלות הכוללת והמלאה של ביצוע כל העבודות השונות 

החל משלב התכנון, כולל ביצוע כל העבודות  –שנעשו והנעשות ברחוב "עזרא" 
 בתחום התיעול, החשמל וכו'.

 נאל צרף את התב"רים השונים.
 ביצוע העבודות ברחוב עזרא?מהו סכום השתתפות משרד התחבורה ב

 
עלות ביצוע העבודות בנושא: ח"מ חנניה וינברגר ל התשובה לשאילתא שלהלן 

 ברח' עזרא:
 במענה למכתבך שבנדון הריני להשיבך כדלקמן:

 .₪מיליון  5-עלות ביצוע העבודות, כ
 .₪מיליון  3.1-קיימת השתתפות משרד התחבורה ורשות המים בפרויקט בכ

מסודרים לנושא, הינך מוזמן לסור לגזברות לקבלת מס'  קיימים תב"רים
 התב"רים.

 
של חנניה וינברגר, קיבלת תשובה  3שאילתא מס'     :עו"ד שוקי פורר

 בכתב. 
קיבלתי, לא מספקת, אבל דיברתי עם הגזברית. אני     :חנניה וינברגר

 אבדוק את זה. מקובל עלי. 
 בסדר.     :עו"ד שוקי פורר

 

מהו שיעור הגבייה מהורים עד לשנת הלימודים  -קרן קרב  -שאילתא   ד. 
תשס"ז, מהו היקף הגירעון בתקציב העירייה בסעיף זה לשנת  -תשס"ח 
, איך העירייה מתכוונת להיערך לשנת הלימודים תשס"ט 2007/8התקציב 
 (. 15.6.08ניר מיום -)ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר בנושא זה

 
מהו  -קרן קרב  בנושא: ניר ושוקי קרומר-לואיס בר ח"משל  השאילתאלהלן 

תשס"ז, מהו היקף  -שיעור הגבייה מהורים עד לשנת הלימודים תשס"ח 
, איך העירייה 2007/8הגירעון בתקציב העירייה בסעיף זה לשנת התקציב 

 :מתכוונת להיערך לשנת הלימודים תשס"ט בנושא זה
ברחבי העיר את תכנית "קרן מזה מספר שנים מפעילה העירייה בבתי הספר 

 קרב".
כאחד ההורים המשלם לקרן אני שומע מהורים רבים חוסר שביעות הולך וגובר 
ממגוון ואיכות הפעילות המתבטא בין השאר בסירוב לתשלום אשר כאמור אינו 

 תשלום חובה.
 בהתאם אני מבקש להלן:

 מהו שיעור הגביה בקרב ההורים עד לשנת הלימודים התשס"ח? .1
 מה היה שיעור הגביה בקרב ההורים בשנת הלימודים התשס"ז? .2
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לאור הבנתי כי משרד החינוך גובה מהעירייה ללא התחשבות בשיעור  .3
הגביה מצד ההורים ולאור העובדה שיש הורים שאינם משלמים, מהו היקף 

 ?2008-ו 2007הגרעון בתקציב העירייה בסעיף זה לשנת התקציב 
ת להיערך לשנת הלימודים התשס"ט בנושא זה בין איך העירייה מתכוונ .4

 ?2009-השאר בתכנון תקציב העירייה ל
 

 -קרן קרב  בנושא: ניר ושוקי קרומר-לואיס ברח"מ של  התשובה לשאילתאלהלן 
, מהו  -מהו שיעור הגבייה מהורים עד לשנת הלימודים תשס"ח  תשס"ז

, איך 2007/8היקף הגירעון בתקציב העירייה בסעיף זה לשנת התקציב 
 :העירייה מתכוונת להיערך לשנת הלימודים תשס"ט בנושא זה

כם במענה לשאילתה שבנדון, בדבר תכנית "קרן קרב", הריני מתכבד להשיב
 כדלקמן.

 תכנית "קרן קרב" פועלת בבתי הספר היסודיים מזה שלוש שנים.
עות כתוצאה מהפעלת "קרן קרב" רואים שיפור באקלים הבית ספרי. קיימת שבי

 רצון מלאה של ההורים, התלמידים ומנהלי בתי הספר.
 .70%ובשנה"ל תשס"ח אחוז הגבייה הנו  57%בשנה"ל תשס"ז אחוז הגבייה היה 

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי,  –הוקמה ועדת הנחות בהשתתפות שרה והב 
 נציגת אגף השירותים החברתיים. –סגן הגזבר ובתיה צביאלי  –נחום אייזנר 

לימודים תשס"ז הנוהל כלפי תלמידים שלא שילמו היה אי השתתפותם בשנת ה
 בתכנית קרב.

בשנת הלימודים תשס"ח, תלמיד שלא שילם עבור קרן קרב, לא קיבל מצלמה 
בסיום תכנית העדשה היהודית, דבר שגרם להורים לשלם עבור קרן קרב וכן, 

 .50%-ר נמוך מנסגרו חוגי קרן קרב בכיתות אשר אחוז הגבייה בהן היה בשיעו
בשנת הלימודים תשס"ט, יחתמו ההורים על טופס הסכמה להשתתפות בתוכנית. 
טופס זה יהווה עבורנו מדד לצפי אחוזי הגביה ובהתאם, יפתחו כיתות עם 

 תכניות קרב.
בכיתות שבהן לא יחתמו מספיק הורים על טופס ההסכמה לתכנית קרן קרב, לא 

 תופעל תכנית קרן קרב. 
 . ₪ 2,300,000 –. ההכנסות היו ₪ 4,033,532.44שרד החינוך קיזז מ – 2007-ב

 אחוז(. 70בסיום שנת התקציב יינתן דווח. )בוצעה גביה של  – 2008לגבי 
 

 שאילתא לגבי קרן קרב, קיבלתם תשובה בכתב.     :עו"ד שוקי פורר
 לא.     :חנניה וינברגר

 לא.      :שוקי קרומר
 י חתמתי. כן. אנ    :עו"ד שוקי פורר

 לא קיבלנו, לא. שוקי, לא קיבלנו.     :חנניה וינברגר
 אני יודע שאני חתמתי, לא יודע אם אתה קיבלת.     :עו"ד שוקי פורר

 לא קיבלנו.     :שוקי קרומר
  דודי התבלבל בין המדבקות. כבר יטופל.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 א מבין. למה זה לא יכול להגיע קודם? אני ל    :שוקי קרומר
 שוקי, אתה תיתן לי? בחייאת שוקי. אולי תסכימו.   :חיים אברהם

 אני אסכים, עכשיו, עכשיו.     :עו"ד שוקי פורר
 הלו, אתם מוכנים להפסיק להתייעץ שם בצד?   :חיים אברהם

 התייעצויות בחוץ, חבר'ה. שוקי, לואיס.     :עו"ד שוקי פורר
 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש את השאילתא שלי. שוקי,  :חיים אברהם
אני מבקש שקט. יש הצעה לסדר של חנניה וינברגר,     :עו"ד שוקי פורר

 תגיעו לזה. 
 אנחנו מחכים. אנחנו עוברים להצעות לסדר.     :קהל
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קיבלתי, אני אקרא א זה ואני אחשוב על זה, כי ברור     :ניר-לואיס בר
השאר שאילתא נבעה בין לי שהשורה התחתונה של הגירעון היה ברור, וה

דיוקים, אבל אני אחשוב עליהם לפני -מהעניין הזה. ולפי דעתי יש פה כמה אי
שאני אעלה את זה שוב. אבל רק דרך אגב, שוקי, במאמר מוסגר הזכרת לגבי 
ה.ל.ר. למרות שאני חבר דירקטוריון ה.ל.ר, ואם תשים לב שהשאילתא חתומה 

 ן קרב חתומה רק על ידי. רק ע"י שוקי, כמו שהשאילתא לגבי קר
 לא שמתי לב.     :עו"ד שוקי פורר

אז שוקי ואני ידועים כסיעה המאוד, הזוג הכי טוב     :ניר-לואיס בר
במועצה, בלי להעליב אחרים. אבל גם הוא רוצה לדעת דברים מסוימים, מעבר 

 למה שחבר דירקטוריון רוצה. 
 ץ. אתה נציג בחברת ה.ל.ר מטעם מר    :מנחם קליין
 זה לא שייך כלל, זה לא שייך כלל.     :שוקי קרומר

 . ₪ 50,000חבר דירקטוריון לא תמיד יורד לרמה של     :ניר-לואיס בר
אתה נציג של התנועה שלך. אתה שייך לרשימת מרץ,     :מנחם קליין

אתה נציג הרשימה. תדווח לו. ואם לא, אני אפשר ביניכם. תבואו אלי לחדר, 
 תשבו אצלי. 

 אפשר לבקש שקט? חיים אברהם.     :עו"ד שוקי פורר
אני רוצה להפנות שאלה ליועצת המשפטית, ברשותך   :חיים אברהם

 אדוני. 
 תן לו את הרמקול, אני לא שומע.     :מנחם קליין

אני אדבר בקול, ואני לא צריך רמקול. ברשותו של   :חיים אברהם
טית. במידה ומתקיים דיון ראש העיר, ביקשתי להפנות שאלה ליועצת המשפ

בוועדת בניין ערים, אני מכיר את החוק שיש זמנים להגיש ערעור על ההחלטה. 
מה קרה אם עבר הזמן ובכל זאת מגישים ערעור, ואנחנו רוצים לדון בזה 

 במליאת המועצה? יש בעיה עם זה? 
 במליאת הוועדה המקומית, לא במליאת המועצה?   :מיכל דגןעו"ד 

 לא, מועצת העיר יושבת כמליאת ועדה מקומית.   :חיים אברהם
 -אבל לא כאן היום  :מיכל דגןעו"ד 

 לא, לא, לא. אני לא מדבר על כאן היום.   :חיים אברהם
 אז אפשר בהסכמה למחול על האיחור במועדים.   :מיכל דגןעו"ד 

אז אני פונה עכשיו לכל חברי המועצה. אני פונה   :חיים אברהם
י המועצה, בואו נקבל החלטה שלמרות שעבר הזמן אפשר להגיש עכשיו לכל חבר

 ערעור. 
 לא 'למרות' אלא 'אם' עבר הזמן.     :עו"ד שוקי פורר

 אם עבר הזמן.   :חיים אברהם
 עבר, עבר.     :קהל

אני אנסח את זה. אולי תגיד לאנשים האלה שיישבו   :חיים אברהם
 קצת בשקט. 
 ו? חיים, למה עכשי    :מנחם קליין

 מנחם, אני מבקש ממך.  :חיים אברהם
 אתה מוכן להפסיק עם ההתלוצצות שלך? שמעת?     :קהל

  אתה מוכן להפסיק לצעוק פה?    :עו"ד שוקי פורר
 *** צעקות מהקהל ***

     :חנניה וינברגר
חבר'ה, שבו בשקט, נו. סליחה אדוני, משה, אתה מוכן   :חיים אברהם

 להירגע בבקשה? 
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 א שומעים אותך. ל    :קהל
תשבו בשקט. אם תשבו בשקט, תאמינו לי שתשמעו.   :חיים אברהם

אז לא צריכים  -אז אני פונה למועצה שתקבל החלטה שבמידה ולא עבר הזמן 
המועצה נותנת את האפשרות להגיש ערר  -לקבל החלטה. במידה ועבר הזמן 

י שואל אותך, יש בפני מליאת ועדת בניין ערים, ובזה פתרנו את כל הבעיה. אנ
 בעיה עם זה? תעשה לי טובה, אני לא רוצה לקבל גושפנקא, יש יועצת משפטית. 

 למה אתה צועק אבל?     :???
 לא, אל תתערבו.   :חיים אברהם

 לא שומעים.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 אני הפניתי את זה ליועצת המשפטית. בבקשה.   :חיים אברהם

, יכולה להיות   :מיכל דגןעו"ד  אמירה של חברי המועצה שיושבים כאן
 -שהם גם חברי הוועדה ומליאת הוועדה

 בוודאי.   :חיים אברהם
שהם לא יעלו את ההתנגדות. לא המועצה מאשרת,   :מיכל דגןעו"ד 

 אלא החברים. 
אז אני פונה לחברי המועצה עכשיו שיושבים פה, והם   :חיים אברהם

ת הגשת הערר הזה, ואז בא לציון גואל, חברי מליאת ועדת בניין ערים, לאפשר א
ואנחנו לא צריכים את כל הסיפור הזה עכשיו. ואז, כשנדון במליאה, תבואו 

 ותגידו את שלכם. 
 חיים, אתה לא צריך אישור מועצה.   רחמים מלול:

 בטח שלא.     :חנניה וינברגר
 -לפי שיקול דעת של יו"ר הוועדה והיועצת המשפטית  רחמים מלול:

..    :אברהם חיים  אדוני.
 ודאי.   רחמים מלול:

חיים, חיים, קודם כל תודה רבה לך על ההצעה. תודה     :עו"ד שוקי פורר
רבה לך על ההצעה. אני חושב שהיא יכולה להרגיע את כולם. כלומר, לא יתקיים 
ולא יהיה שום דבר עד אשר יישמע הערעור שלכם או של חברי המועצה שהגישו 

לטה הזאת. זאת אומרת, שההחלטה הזאת לא קיימת היום, אלא את זה, על ההח
יש ערעור עליה. אנחנו מקבלים את ההצעה להגיש ערעור על הוועדה הזאת. אם 
איחרתם בזה, ולא צריך את זה בכתב, זה מופיע בפרוטוקול של הישיבה, זה 

 מוקלט, אז אל תחפשו את זה בכתב. אני עוד לא חזרתי בי מאף מילה שאמרתי. 
..     :קהל  אתם גם.

 גברת, את מוכנה להירגע.   :חיים אברהם
אין לי סמכות להגיד לכם, אין לי סמכות להגיד לכם,     :עו"ד שוקי פורר

תבינו. אם היום, נניח שאני הייתי רוצה להיות נורא נחמד, והייתי רוצה להפיס 
ה לא ז -את דעתכם ולרצות אתכם, והייתי קם ואומר כעת 'ההחלטה מבוטלת' 

שווה שום דבר, אין לי שום סמכות לעשות את זה, תבינו. אין לי שום סמכות 
לעשות את זה. אז הייתי יכול להיות עכשיו נורא נחמד ולהגיד לכם 'אנחנו נבטל 
, והייתם הולכים הביתה מרוצים ואין לי שום סמכות לעשות את  את ההחלטה'

לכם את מה שאמר חיים  הדבר היחידי שיש לי סמכות לעשות, הוא להגידזה. 
 כעת, שאתם תוכלו להגיש ערר ואנחנו נדון בערר שלכם. 

לא, לא. מי שיצטרך להגיש ערר, זה אחד מחברי ועדת   :חיים אברהם
 בניין ערים. 

 בסדר, כבר הגיש, כבר הגיש. וינברגר מגיש, בסדר.     :עו"ד שוקי פורר
 גמרנו.   :חיים אברהם
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ואני מבקש עוד משהו, אני לא ידעתי, אני  גמרנו.    :עו"ד שוקי פורר
מבקש ממנכ"ל העירייה ומהיועצת המשפטית לדאוג לזה שאם מתקיימות שם 

 להפסיק מיד את כל העבודות.  -איזה שהן עבודות 
אתה לא צריך להבטיח, יו"ר הוועדה והיועצת   :חיים אברהם

 המשפטית אמרו ... תגיש ערר. 
 יתה, גמרנו. אז לכו הב    :עו"ד שוקי פורר

 סליחה, שוקי.     :חנניה וינברגר
 תיכף, נראה אולי הם הולכים הביתה.     :עו"ד שוקי פורר

 תסלח לי, אני הצעתי.     :חנניה וינברגר
 אני חושב שקיבלתם את התשובה.     :עו"ד שוקי פורר

 לא, לא, לא. לא, תסלח לי. אני הצעתי הצעה לסדר.     :חנניה וינברגר
 קות מהקהל ****** צע

טוב, רבותיי, אנחנו נמצאים באמצע ישיבת מועצה.     :עו"ד שוקי פורר
עשינו משהו כדי שלא תצטרכו לשבת פה כל הערב. אני עושה הפסקה בישיבה, 

 . 20:15-הישיבה תתחדש ב
 תישארו פה, תישארו פה כולכם.     :חנניה וינברגר

 
 *** הפסקה ***

 

 הצעות לסדר: : 3סעיף 

 

דו"חות והיערכות העירייה לשנת הלימודים תשס"ט ורישום  -הצעה לסדר   א.
 (. 13.4.08)ח"מ חנניה וינברגר מיום  ללימודים לחט"ב ב'קציר'

 
דו"חות והיערכות העירייה  בנושא:חנניה וינברגר  ח"מלהלן הצעה לסדר של 

 :לשנת הלימודים תשס"ט ורישום ללימודים לחט"ב ב'קציר'
 –ניר בעניין סגירת ההרשמה -ייתו הצודקת של ח"מ ל. ברבצער קראתי את פנ

 ללימודים בחטיבת הביניים "קציר". –טרם סיום מועד ההרשמה 
תכניות  –הריני מציע כהצעה לסדר היום: דו"ח העירייה בתחום מערכת החינוך 

 לימודים, תכניות בינוי ופיתוח ושיפוצים לשנת תשס"ט.
 מוצע להחלטה כדלקמן: –יר נ-בנושא שהועלה על ידי ח"מ ל. בר

מועצת העירייה מביעה צערה על אי הנעימות שנגרמה למספר משפחות )הורים 
 ותלמידים( בעניין סגירת הרישום ללימודים בחטיבת הביניים "קציר".

מועצת העירייה קוראת לתקן את העוול ועגמת הנפש שנגרמו למשפחות גם אם 
 נוספת. תיקון המעוות יצריך פתיחת כיתת לימודים

כיו"ר ועדת החינוך ובהתאם להצעתך בוועדת החינוך לפיה על הוועדה להתכנס 
הריני מבקשך לזמן בהקדם  –ולדון בנושאי החינוך בעיר אחת לשלושה חודשים 

את ועדת החינוך כדי לקיים דיון מקצועי וענייני בנושאי החינוך בעיר לקראת 
 פתיחת שנת הלימודים תשס"ט.

 
אני מבקש לשמור על השקט. אנחנו בהצעות לסדר.     :עו"ד שוקי פורר

הצעה לסדר של חנניה וינברגר בקשר לדו"חות והיערכות העירייה לשנת 
 הלימודים תשס"ט. אני מבקש לסגור שם את הדלת. בבקשה, וינברגר. 

הגשתי הצעה לסדר היום, וזה היה בהמשך  13.4-ב    :חנניה וינברגר
ניר בעניין סגירת הרשמה, כאשר המועד עדיין -בר לפנייה של חבר המועצה לואיס

שריר וקיים בחטיבת הביניים קציר. הבקשה שלי נבעה שאני מבקש כחבר 
מועצה, ועוד יותר כחבר ועדת החינוך, שלא התכנסה לפחות חצי שנה, כאשר 



ין מס'  -עיריית רחובות   23.7.2008 מתאריך 76ישיבת מועצה מן המני

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

20 

 3-אתה משמש כיו"ר ובצדק. הצעת מספר פעמים שוועדת החינוך תתכנס אחת ל
הבקשה שלי הינה שוועדת החינוך לא בר הזה לא מתקיים. חודשים. לצערי, הד

תשמע הסברים לאחר מעשה, אלא תהיה שותפה לעיצוב מערכת החינוך בעיר. לא 
 -25%רק אותן תכניות לימודים שישנם ע"י משרד החינוך, אלא מותר 

וינברגר, מה ההצעה לסדר? מה אתה רוצה שנחליט?     :עו"ד שוקי פורר
 וסח החלטה. איזו החלטה אתה רוצה שנקבל? הצעה לסדר צריך נ

 -אתה רוצה להיות דווקא פורמליסט? אנחנו מדברים    :חנניה וינברגר
לא רוצה להיות איתך פורמליסט. אנחנו מדברים     :עו"ד שוקי פורר

 עכשיו על הצעה לסדר. 
אבל סליחה. אני הרי לא צועק, אני מדבר איתך בצורה     :חנניה וינברגר

 ת. תרבותי
 אני צעקתי?     :עו"ד שוקי פורר

משפטים, אני אסיים,  4-3למה לך להפריע? עוד     :חנניה וינברגר
 ומערכת היחסים והדיבורים בינינו תהיה אחרת. אז אני מבקש ממך. 

 אני שואל בנימוס.     :עו"ד שוקי פורר
 בהחלט.     :חנניה וינברגר

 אני שואל בנימוס.     :עו"ד שוקי פורר
 ... תורה לזמן את ועדת החינוך.  ו"ד תמיר פינשטיין:ע

 -אדוני המנכ"ל    :חנניה וינברגר
גם אתה, אתה עו"ד שלו? וינברגר יש לו יכולת ביטוי     :עו"ד שוקי פורר

 יפה מאוד. 
 סליחה, מתנצל.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 לא קרה שום דבר.     :חנניה וינברגר
 פעם ראשונה. זו לא  עו"ד תמיר פינשטיין:

 וגם לא אחרונה, נכון. הנה, הבנו אחד את השני.     :חנניה וינברגר
 טוב, חנניה, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר

לכן, אני ביקשתי גם תכנית בינוי ופיתוח ושיפוצים     :חנניה וינברגר
 2לשנת תשס"ט , שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. בטעות, מכיוון שישנם 

לדיון בשיפוצי קיץ. שמחתי,  3-, או בעירייה, אז אני הוזמנתי להיום בחנניה בעיר
אמרתי אני רוצה לבוא מוכן ולקבל חוברת. אז מתנצלים 'לא התכוונו לחנניה 

 וינברגר אלא לחנניה אחר'. 
 ולא שיתפו אותך בישיבה?     :עו"ד שוקי פורר

 מה?     :חנניה וינברגר
 שיבה? לא השתתפת בי    :עו"ד שוקי פורר

 אתה רואה שלא. אני הפסדתי.     :חנניה וינברגר
 אם אני הייתי, הייתי נותן לך להשתתף.     :עו"ד שוקי פורר

 זה אני משער.     :חנניה וינברגר
  ..היא הודיעה לו שהיתה. עו"ד תמיר פינשטיין:

תמיר, נקצר, חבל שאנשים יסבלו סתם. לכן אני     :חנניה וינברגר
עצת העיר, ובפרט שתורה על כינוס ועדת החינוך, ולהמציא את מבקש, שגם מו

תכנית סקר הצרכים לשנת הלימודים הבאה, חוברת שביקשתי ממנכ"ל העירייה 
לפני חודש ימים, ועד היום לא קיבלתי תשובה. נכון, אני דיברתי איתו בעל פה, 

מך, ולכן אני מבקש שחברי ולא הגשתי את המסמך. היום הגשתי את המס
ועצה יהיו שותפים בעיצוב מערכת החינוך, הן בתחום החומר והן בתחום המ

 הרוח, תודה. 



ין מס'  -עיריית רחובות   23.7.2008 מתאריך 76ישיבת מועצה מן המני

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

21 

אני מקבל את ההצעה. ואני מבקש, פשוט אני לא יודע     :עו"ד שוקי פורר
למה מנהל אגף החינוך לא פה, אבל אני מבקש ממכם, דודי ותמיר, תדאגו לזה 

 שתתכנס ועדת החינוך. 
 

הצעתו לסדר של ח"מ חנניה  קבלפה אחד ליטים מחל :08-76-795מס'  חלטהה
דו"חות והיערכות העירייה לשנת הלימודים תשס"ט ורישום וינברגר בנושא 

 .13.4.08מיום  ללימודים לחט"ב ב'קציר'

 

 הפסקת הקמתם של פרויקטים 'חלטוריסטיים' בנווה חבצלת -הצעה לסדר   ב.
 (. 17.7.08)ח"מ חנניה וינברגר מיום 

 
הפסקת הקמתם של פרויקטים בנושא: חנניה וינברגר  ח"מלסדר של להלן הצעה 

 :'חלטוריסטיים' בנווה חבצלת
מרכזי מסחר גדולים, האחד שנבנה על ידי קריית עקרון  2בצומת בילו קיימים 

והשני, החדיש יותר, המרכז המסחרי של מזכרת בתיה. לעומתם, השטח שבצומת 
 ברובו הגדול.השייך לרחובות הינו שומם ובלתי מנוצל 

לאחרונה רבו ותכפו הצעות שונות להקמתם של פרויקטים "חלטוריסטיים" 
 חבצלת" שליד בית החולים "קפלן" ושכונת חבצלת.-ו"זמניים" ב"נווה

 הפרויקטים הינם כדלקמן:
"שימוש חורג מקרקע חקלאית לתחנת מעבר פסולת בניין + מגרסה לגזם  .1

 שנים + גידור המגרש". 5+ מגרסה לפסולת בניין לתקופה של 
 מר מרדכי ברזילי. –המציע   
"שימוש חורג מקרקע חקלאית לחניון למשאיות + מגרש מכוניות + גדר +  .2

 שנים". 5ביתן לשומר לתקופה של 
 מר מרדכי ברזילי. –המציע  

מבנים יבילים + שימוש חורג לאוהל אירוח בדואי  2"חווה אורגנית +  .3
 שנים". 7לתקופה של 

 המציע מר עמרמי אריה ודוד כוכבי. 
הוקמו ללא היתר, וחלק אחר  –יצויין כי חלק מהפרויקטים הקיימים כבר במקום 

המוצע עתה להקימם מהווים והחדשים יהוו מעין זיהום סביבתי, מטרד ומפגע 
רופאיו  –קפלן"  –תברואתי. הם יסבו נזק לאיכות החיים של "בית החולים 

 חבצלת וסביבותיה. ועובדיו, לתושבי שכונת
 ההצעות המבוקשות הינן בנוסף לפרויקטים הקיימים כבר במקום והם כדלקמן:

 שני מגרשים למכירת מכוניות, אומנתיקה, שוק עירוני פתוח ועוד.
 הריני מציע כי מועצת עיריית רחובות תקבל את ההחלטות הבאות כדלקמן:

נים, מר מ. שטרית, מועצת עיריית רחובות פונה בקריאה תקיפה לכב' שר הפ
ליו"ר המועצה הארצית, ליו"ר ועדת המשנה, עו"ד ע. קורן, לממונה על מחוז 

וזאת לאחר המתנה ממושכת ובלתי  –המרכז, ד"ר ש. אמרני, בבקשה נמרצת לזרז 
של  2114את מתן ההחלטה החיובית ולאשר לאלתר את תכנית רח/ –מוסברת 

 עמותת "נווה חבצלת" ועיריית רחובות.
צת עיריית רחובות מחליטה כי היא מתנגדת ושוללת הקמתם של פרויקטים מוע

 "זמניים" שאינם חקלאיים באורח מובהק ב"נווה חבצלת".
מועצת עיריית רחובות מחליטה בזאת על נקיטת הליכים משפטיים ואחרים כנגד 

 כל מי שפועל במקום ללא היתר בנייה לשימוש חורג ו/או ללא רישיון עסק.
 

 . 2הצעה לסדר מס'     :י פוררעו"ד שוק
היא הפסקת הקמת של פרויקטים  2ההצעה לסדר מס'     :חנניה וינברגר

'חלטוריסטיים' בנווה חבצלת. והקריאה הראשונה שאני מפנה לתושבים שישנם 
פה, שבאו לגונן על מערכת האינטרסים הלגיטימית שלהם. ואני מבקש להתנהג 
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ינן נוחות לכם, ולא מפי. הדבר הוא ולא להפריע, גם אם תשמעו דעות שא
כדלקמן: אני מתנגד באופן שיטתי ועקבי לכל הקמה של פרויקט כלשהו במסגרת 
נווה חבצלת. ולא חלילה שאני מתנגד לפרויקט כזה או אחר, אלא אני בעד 

. ..תכנית, כל תכנית שתוגש ע"י העירייה וליישם אותה. אני נגד בנייה של מערכת
אזור התעשייה והמסחר שבצומת ביל"ו מחד, שבנוי ע"י  אם אנחנו נשווה את

מועצת  קרית עקרון מזה ומזכרת בתיה מזה, ונשווה לעומת מה שיש אצלנו ליד 
לצערי זאת בושה וחרפה. ושוב, עיריית רחובות, ואתחיל עוד  -בית חולים קפלן 

. יותר מזה, עמותת נווה חבצלת, אני אמנם כתבתי נגד עניין של מנהל העמותה
אבל כפי שאמרתי גם בוועדה, אני אומר גם פה, אבנר פרליס כיו"ר או כמנהל 

בעלי יחידות קרקע באזור  1,000-העמותה, עשה דבר גדול ומבורך בזה שמתוך כ
בעלי יחידות קרקע לפרויקט אחד במסגרת  800או  700, 600נווה חבצלת, כינס 

דרגת, הרבה יותר העמותה. וכתוצאה מזה אפשר להגיש תכנית משופרת, משו
רצינית, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת רווח לכל בעל יחידת קרקע שישנו 
במקום הזה. ובאופן שיטתי, הדיון שהיה לאחרונה פעמיים, פעם בוועדת 

הוא הגיש את ההתנגדות  -ההתנגדויות ופעם בוועדת משנה בניין ערים 
ד בסופו של דבר, השיטתית והקבועה שלו, שמתנגד להקמת העניין. אבל תמי

סעיפים והם: כאשר התכנית של נווה חבצלת תאושר ע"י  3עפ"י החלטה שכוללת 
מדינת ישראל, אז הפרויקט שבאת לנווה חבצלת מסתלק ולא מפריע לנו לפתח 
את העניין. דבר שני, היזם, נניח במגרסה הזאת, הרי הוא חייב להשקיע שם, זה 

ית, אתה לא תדרוש מאיתנו כסף עבור לא יקום מרוח הקודש. אז אם תאושר תכנ
ההשקעה. על זה גם היזמים הללו החאפרים מסכימים, וכך הלאה. אני מסופק 

 ביותר אם הדבר הזה יקוים במועד. 
 וינברגר, רק סליחה, שאלה.     :עו"ד שוקי פורר

 כן.     :חנניה וינברגר
כיר את אתה הרי יושב איתי בכנסת בוועדות, אתה מ    :עו"ד שוקי פורר

 התקנון החדש. אתה יודע כמה זמן יש לך לדבר? 
 דקות.  5יש לי עוד     :חנניה וינברגר

 דקות.  5לא,     :עו"ד שוקי פורר
 מה?     :חנניה וינברגר

 סה"כ הכל.  5    :עו"ד שוקי פורר
דקות? אז אני אציע בוועדת הפנים של הכנסת  5    :חנניה וינברגר

 להאריך את זה. 
דקות,  5טוב, תציע. לעת עתה, הנה התקנון החדש,     :קי פוררעו"ד שו

 בבקשה. 
 אז חבר מועצה ייתן לי.     :חנניה וינברגר

 לא, אי אפשר להעביר גם, זה לא ניתן להעברה.     :עו"ד שוקי פורר
 אה, אי אפשר להעביר?     :חנניה וינברגר

 לא.     :עו"ד שוקי פורר
אקצר.  -מהבנק. אם אתה רוצה שאני אקצר  אני אקח    :חנניה וינברגר

ארם, מאיגוד ערים, שהתכנית איתן השנה, מודיע מר  25.6-באבל היום נודע לי, ש
הזאת של המגרסה לא משתלבת בתכנית הפיתוח של המקום. מדוע החומר הזה 
לא הובא לנו לוועדת ההתנגדויות או ועדת משנה בניין ערים? אני דרשתי לקבל 

. כי אם  את כל החומר, מראשיתו ועד סופו בכל עניין, ולפני שמתקיים הדיון
הדבר הזה נאמר ע"י איגוד ערים, פירוש הדבר שעיריית רחובות מנועה מלהקים 

 את זה, כל עוד שלא התקיימו התנאים האלה. אותו הדבר יש מכתב.
 וינברגר, שנייה.     :עו"ד שוקי פורר



ין מס'  -עיריית רחובות   23.7.2008 מתאריך 76ישיבת מועצה מן המני

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

23 

 עוד רגע, עוד רגע.     :חנניה וינברגר
דקות, אני  5-לא, לא, שנייה, שנייה. מכיוון שעברו ה    :עו"ד שוקי פורר

 -רק רוצה לבקש, לבקש
 זה חל גם על ראש הרשות?     :חנניה וינברגר

 לא.     :עו"ד שוקי פורר
 לא?      :חנניה וינברגר

 לא.     :עו"ד שוקי פורר
 אז אני אתרום לך קצת.     :חנניה וינברגר

אני רוצה לבקש, שאם אתה לא מאמין לי, תשאל את     :עו"ד שוקי פורר
היועצת המשפטית. הנושא הזה הוא בתחום סמכותה של ועדת בניין ערים. אנחנו 

 יושבים פה עכשיו כמועצת העירייה. אנשים חושבים שיש לנו סמכות, ואין לנו. 
 -חנניה, ברשותך  :חיים אברהם

 דקות.  2תן לו, עוד     :עו"ד שוקי פורר
 אז לא צריך.   :חיים אברהם

 דקות.  2עוד     :עו"ד שוקי פורר
 אז תגיד, נו.     :חנניה וינברגר

אז אני אומר לכם, חבר'ה. שתבינו, אם לא יוגש הערר   :חיים אברהם
  -הזה ע"י אחד מחברי ועדת בניין ערים, לא תתכנס מועצת

 הוא הגיש.     :???
 אתה הגשת?   :חיים אברהם

 אני ביקשתי את כל החומר.     :רגרחנניה וינב
 שאלתי אם הגשת.   :חיים אברהם

 תגיש ערר מחר בבוקר, תגיש ערר.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, לא הגשתי.     :חנניה וינברגר

חיים, תגיש אתה יחד  -רגע, רגע, אני מציע דבר כזה     :עו"ד שוקי פורר
 . 2-עם חנניה, ב

 ודה תהיה עלי. אבל כל העב    :חנניה וינברגר
לא חשוב, לא חשוב, אבל יהיה דיון זה. זו הדרך     :עו"ד שוקי פורר

 לשנות את ההחלטה הזו. 
אדוני ראש העירייה, אני מוכן לקבל את ההצעה הזו     :חנניה וינברגר

 בתנאי שתורה לאלתר להמציא לי את כל החומר. 
 אני מורה לאלתר.     :עו"ד שוקי פורר

 של כל ההתכתבויות.     :חנניה וינברגר
 אני מורה לאלתר למהנדס העיר, איפה הוא?     :עו"ד שוקי פורר

 פה, פה.   :ישראל בן ישראל
אתה פה. אני מורה לך לאלתר, הנה זה בפרוטוקול,     :עו"ד שוקי פורר

לתת לחנניה וינברגר את כל החומר הקשור בעניין שזקוק לו לצורך הגשת הערר, 
 עם חיים אברהם. 

 . 18.6יחד עם זה, הערעור הוא על החלטה של     :חנניה וינברגר
 -מה אתה עכשיו רוצה לתת לי     :עו"ד שוקי פורר

 שוקי, שוקי, דקה, אתה רוצה להתקדם בעניין?    :חנניה וינברגר
 אני מתקדם.     :עו"ד שוקי פורר

, .18-אז בוא. הערעור יהיה על החלטה שהתקבלה ב    :חנניה וינברגר
ואני מבקש לקבל את כל החומר. יחד עם זה, כאשר אנחנו דנו באזורי הבנייה 

גורדון, וכאשר דנו בתחנת הדלק ברח' אצל במליאה, באו -איזנברג-ברח' הרצל
התושבים והביעו את דעתם. לכן, אני מבקש, כאשר יהיו דיון במליאת ועדת 
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להם, להשמיע גם את , יוזמנו אם לא התושבים, הרי נציגות מוכרת שםבניין ערי
 דעתם. ודבר נוסף, הדיון פה איננו עומד בסתירה למליאת ועדת בניין ערים. 

 טוב.     :עו"ד שוקי פורר
כובעים, האחד זה מועצת העיר,  2-אנחנו משתמשים ב    :חנניה וינברגר

 אין לי התנגדות.  -השני מליאת ועדת בניין ערים. אם הכוונה לעבור לשם 
טוב, קיבלנו את ההחלטה הזאת. אני רק רוצה     :רעו"ד שוקי פור

להתנצל, חנניה, אני טעיתי, כי אני עוד לא מכיר את התקנון החדש. בהצעה 
אתה  -דקות  2. אז אם אתה רוצה עוד 8דקות, ודיברת  10ך לדבר לסדר מותר ל

 יכול לדבר. 
 לא, לא, אני תורם את זה לראש העירייה.     :חנניה וינברגר

סליחה, שוקי, אנחנו רוצים ללכת, אבל לפני זה אנחנו     :קהל
 -רוצים להבין. האם ההחלטה הזאת עלתה

 עוד לא הבנתם? עוד לא הבנתם?     :עו"ד שוקי פורר
 אנחנו רוצים להבין.     :קהל

הוחלט כאן, מה שנאמר כבר לפני חצי שעה ושלושת     :עו"ד שוקי פורר
לדיון לגוף שיש לו סמכות לדון בו. זה לא  רבעי שעה. אמרתי לכם, הנושא יובא

 הגוף הזה, אלא ועדת בניין ערים. זה יובא לדיון. 
 לא ועדת בניין ערים, מליאה.   :חיים אברהם

 מליאה, הוא התכוון לזה.     :חנניה וינברגר
במקרה, אמרתי לכם עוד מעבר לזה, במקרה ונניח     :עו"ד שוקי פורר

 ו נמחל לכם על האיחור. אנחנ -ואתם איחרתם במועד 
 לא הם איחרו, חברי המועצה.   :חיים אברהם

 לא, לא, לא, חברי המועצה לא.     :חנניה וינברגר
 מי שמגיש ערעור זה חבר ועדה.   :חיים אברהם

 חבר מועצה לא איחר, תאמין לי.     :חנניה וינברגר
את הערעור זאת הכוונה. הכוונה הרי, וינברגר מגיש     :עו"ד שוקי פורר

 ואתה מצטרף אליו, לא? 
 לא, הוא מצטרף לוועדת הערר.   :חיים אברהם

 אוקיי.     :קהל
תודה רבה, שלום להתראות. אבל אתם מוזמנים     :עו"ד שוקי פורר

 להישאר, יש עוד כמה נושאים. 
 והם מוזמנים.     :חנניה וינברגר

 דת בניין ערים. כי אני לא חבר וע להישאראני לא יכול   :חיים אברהם
מוזמן להישאר בשקט. מי  -חברים, מי שרוצה להישאר     :עו"ד שוקי פורר

 בבקשה לצאת. -שלא 
 שוקי, עכשיו תעשה הפסקה רגע.     :חנניה וינברגר

 *** הקהל יוצא מן האולם *** 
 אני לא אישרתי את זה.     :עו"ד שוקי פורר

 לא?     :קהל
 י. יש ועדת בניין ערים. לא אישרת    :עו"ד שוקי פורר

 היא החליטה להקים מגרסה בחבצלת?     :קהל
 כן, כן.     :עו"ד שוקי פורר

..      :קהל . 
אני רוצה להמשיך בישיבה, בבקשה. תעשו את השיחה     :עו"ד שוקי פורר

אני מבקש מכם, לא  בחוץ, אני מבקש מכם. תקיימו בבקשה את השיחה בחוץ.
ה? אתה רוצה להציג את הצורך? מי יציג את הצורך פה. תמיר, איפה מוסקונ
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מישהו צריך להציג את הסיבה למה אנחנו בשינוי הנוסח של אגרת שמירה? 
 צריכים לשנות את הנוסח. צריך להסביר למועצה. 

 )מדברים ביחד( 
. אנחנו אישרנו פה 4חברים, אנחנו עוברים לסעיף     :עו"ד שוקי פורר

 -חדא
ראש העיר, כפי שחנניה עקבי בהחלטותיו לגבי אדוני   רחמים מלול:

חבצלת, אני עקבי בעמדתי שהיום היתה חלטורה בישיבת המועצה, שהפכה לבמה 
פוליטית ולניצול ציני של ציבור למען תעמולת בחירות. וכולנו חייבים למחות 

 על כך, נקודה. 
ו אני מצטרף בכל לב למחאה שלך. אבל מכיוון שאנחנ    :עו"ד שוקי פורר

 חודשים לפני בחירות, אני לא חושב שתהיינה עוד הרבה הזדמנויות.  3.5
אנחנו יכולים להחליט על דחיית הבחירות ואז תיפתר     :מנחם קליין

 הבעיה? 
הזדמנויות לקרנבלים כאלה. אז  3מקסימום תהיינה     :עו"ד שוקי פורר

ולל המהומה . מהשקט שמסביב לשולחן, אתה יודע שמח4אנחנו עוברים לסעיף 
העברנו אותו למשרד לא נמצא פה. אנחנו אישרנו חוק עזר בנושא שמירה, 

הפנים, קיבלנו כמה הערות. באופן פורמלי אנחנו צריכים לתקן את ההערות 
האלה כדי לקדם את העניין מול משרד הפנים. להלן פירוט השינויים לעומת 

 . 2008תוקן מדד הבסיס למדד  9הנוסח שאושר במועצה. בסעיף 
רק מתפלא, סליחה, איך עד היום לא הוגש ערר,  יאנ  רחמים מלול:

 אם כל כך חברי מועצה מתנגדים לזה. איך לא הוגש ערר? 
 עזוב, רחמים.     :עו"ד שוקי פורר

אם זה נושא כל כך קריטי. יכול להיות שצודקים   רחמים מלול:
 בהתנגדות, אבל תגישו ערר. 

 בנושא הזה שדנו בוועדה, היה מתנגד אחד. רחמים,   :איליה דז'נשוילי
 נכון, אתה צודק.   רחמים מלול:

 בלבד.   :איליה דז'נשוילי
 אתה צודק.   רחמים מלול:

 מכל חברי הוועדה, אחד התנגד.   :איליה דז'נשוילי
 ופתאום זו במה פוליטית.   רחמים מלול:

 -פתאום זה הפך להיות הנושא המאוד    :עו"ד שוקי פורר
 לא הוגש ערר. למה לא הגשתם ערר?   ים מלול:רחמ

 רחמים, עזוב.     :עו"ד שוקי פורר
 גם מי שהציע לבנות את זה, זה שוקי קרומר.   :איליה דז'נשוילי
 נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 להעביר את זה לחבצלת.   :איליה דז'נשוילי

ן אני רוצה למחות, אדוני ראש העיר. הגיע המ    :ניר-לואיס בר
 חברי הקואליציה יגיעו.  -שבוועדת משנה לתכנון ובנייה 

 אתה צודק.   רחמים מלול:
 נכון, רחמים?     :שוקי קרומר

 אתם קופצים עלינו. הגיע הזמן שיכבדו את זה.    :ניר-לואיס בר
 אתה צודק.   רחמים מלול:

 אני מסכים איתך.     :עו"ד שוקי פורר
 תוקף. אני מוחה בכל     :ניר-לואיס בר

 אתה צודק.     :עו"ד שוקי פורר
 חברי קואליציה לא מגיעים.     :ניר-לואיס בר
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 מהישיבות.  %90-אני אישית הייתי ב  :איליה דז'נשוילי
 מהישיבות.  %90-איליה מופיע ב  רחמים מלול:

 אני אמרתי 'חברי קואליציה', איליה.     :ניר-לואיס בר
 ר. צודק. אבל תגישו ער  רחמים מלול:

 חברים, בואו נירגע, טוב? בואו נירגע, בואו נתקדם.     :עו"ד שוקי פורר
 לא היה.  -אם היה מוגש ערר, כל מה שהיה פה   רחמים מלול:

 -חבצלת זו הצעה שלך  :איליה דז'נשוילי
 -הפוליטיקה הזאת של תמיר ושל שוקי. אני אמרתי    :שוקי קרומר

 ? תקרא את הפרוטוקול. איזה תמיר ושוקי  :איליה דז'נשוילי
 קראתי.     :שוקי קרומר

 אני לא רציתי להגיד את זה לפני האנשים. הייתי הגון.   רחמים מלול:
... אותי לעשות.     :שוקי קרומר  תקשיב טוב זה תרגיל.

 זה לא תרגיל, זה לא תרגיל, זה פרוטוקול.   :איליה דז'נשוילי
 ת זה. תעריך א -עשינו לך את זה?   רחמים מלול:
אני אמרתי ככה, יש מאות דונמים אחרים בחבצלת,     :שוקי קרומר

לא אמרתי ליד בתי התושבים. אז אל תבלבל את המוח. אמרתי יש מאוד דונמים 
 אחרים בחבצלת. 

 -שאפשר  רחמים מלול:
שאפשר, לא ליד הבית הבתים. מי אמר ליד הבתים?     :שוקי קרומר

 אמרתי מאוד דונמים אחרים. 
 שוקי.   מים מלול:רח

 סליחה רגע, לא. אתה יודע מה אמרו לי בוועדה?     :שוקי קרומר
 שוקי, יש לי שאלה.     :עו"ד שוקי פורר

שזה אחרי חבצלת, לכיוון צומת ביל"ו. בשביל זה לא     :שוקי קרומר
 התנגדנו. 

ו פה עכשיו, למי הם     :עו"ד שוקי פורר שוקי, יש לי שאלה. אלה שהי
 , לך או לוינברגר? יצביעו

.     :שוקי קרומר מה איכפת לי? העיקר שלא לך. העיקר שלא לך, שוקי
 לא יצביעו לך. 

 )מדברים ביחד( 
 אני רוצה להמשיך, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר

 -לפני כחודש    :שוקי קרומר
 שוקי, נכנסת במפתיע. אנחנו באמצע דיון במשהו.     :עו"ד שוקי פורר

שוקי, לא הגשתם ערר. עליתם טרמפ על ההצעה של   :רחמים מלול
 חנניה, הזמנתם קהל, וכל מה שבסדר היום הפך לעניין של מחיאות כפיים. 

 לא היה דבר כזה.     :עו"ד שוקי פורר
 לא היה דבר כזה. באמת.   רחמים מלול:

 אני מבקש להמשיך בישיבה.     :עו"ד שוקי פורר
 רגע, רגע.    שאול ליבי:

 לא, לא רגע.     :שוקי פורר עו"ד
 שנייה, שנייה.    שאול ליבי:

 תנו לי להמשיך בישיבה, בבקשה שאול.     :עו"ד שוקי פורר
אבל היו חילוקי דעות. אני רוצה להגיד משהו, באמת    שאול ליבי:

נו, זה רק יוסיף. שחברי חנניה וינברגר, למעשה אחרי היום, אני מאחל לך 
 יריית חבצלת, זה בטוח. הצלחה, נבחרת לראש ע

 אני הצטרפתי אליו.     :מנחם קליין
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 אני מסופק.     :חנניה וינברגר
 חברי מנחם יהיה הסגן.    שאול ליבי:

 למגרסה, למגרסה.     :חנניה וינברגר
 ראש עיריית המגרסה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

ו זה ראשי תיבות של פה זבל. פסולת בניין אנחנ -פז   רחמים מלול:
 מדברים. 

תוקם מדד הבסיס  - 9השינוי הראשון הוא בסעיף     :עו"ד שוקי פורר
 למדד פברואר. 

 ... אתה רוצה להקדים את זה?     :שוקי קרומר
 אה, סליחה, אתה צודק.     :עו"ד שוקי פורר

לא גמרנו את הסעיף הזה, שוקי. שוקי, לא גמרנו את     :חנניה וינברגר
 הסעיף של האגרה. 

 לא התחלנו אותו.     :ד שוקי פוררעו"
 אה, לא התחלנו? עוד יותר טוב.     :חנניה וינברגר

 הצעות לסדר.  2לא התחלנו. אני דילגתי בטעות על     :עו"ד שוקי פורר
 לא נורא, לא נורא.     :חנניה וינברגר

 חשבתי שסיימנו.     :עו"ד שוקי פורר
 

הפסקת מ חנניה וינברגר בנושא הצעתו לסדר של ח" :08-76-796מס'  חלטהה
הקמתם של פרויקטים 'חלטוריסטיים' בנווה חבצלת תובא לדיון בוועדת בניין 

 .עיר

 

הקמת קרן מילגות לסטודנטים תושבי רחובות עיתוי תמוה  -הצעה לסדר   ג.
7ניר מיום -)ח"מ שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר ומעורר סימני שאלה .7.08 .) 

 
הקמת קרן בנושא: ניר -שוקי קרומר + ח"מ לואיס בר "מחלהלן הצעה לסדר של 

 :מילגות לסטודנטים תושבי רחובות עיתוי תמוה ומעורר סימני שאלה
שנים בהן העלנו בפניך ובפני הנהלת העיריה, יחד עם חברי מועצה  4לאחר 

ואנשי ציבור נוספים, את הצורך בהקמת קרן מילגות לסטודנטים תושבי העיר 
נו, כי סוף סוף החלטת לאמץ את הצעותינו ולהקים קרן מילגות רחובות, נודע ל

אשר תעניק כחצי מיליון שקלים מילגות לסטודנטים תושבי רחובות, ע"פ 
 קריטריונים חברתיים וכלכליים שייקבעו.

שוב כמו בעבר, אנו שמחים ומברכים על צעד מבורך זה אמנם מאוחר אבל מוטב 
 מאשר אף פעם.

תמוה שבו הכרזת על ההחלטה, שוב אינו מאפשר לנו אלא יחד עם זאת העיתוי ה
לשאול את השאלה הבלתי נמנעת, האם אתה עושה זאת לצורכי הבחירות 

 ההולכות וקרבות.
הנושא כלל לא  2008וחצי שנים, לא נעשה דבר ואף בתקציב  4לא ייתכן, שבמשך 

ריה, חודשים לפני הבחירות, אתה יחד עם הנהלת העי 4תוקצב, ואילו כעת, 
 מאשר בהליך מהיר ובהול את ההחלטה על הקמת קרן מילגות זו.

לא רק שאנחנו בעד הקמת קרן זו, כסיעה שפועלת כל העת למען קידום הצעירים 
והשארתם ברחובות, אנחנו אף דורשים להגדיל את תקציבה כדי שנוכל לסייע 

 ליותר סטודנטים בעיר, אך לא ייתכן שהחלטה כזאת תתקבל בעיתוי זה.
יש כאן יותר מריח רע לכאורה של ניסיון "לקנות כנראה" אהדה של בוחרים 

 פוטנציאליים. 
 אי לכך, אנו דורשים כי:

הקמת הקרן תובא בצורה מסודרת לאישור מועצת העיריה לקראת תקציב  .1
 תוך הצבעה על הסעיף התקציבי למימון הקרן. 2009
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כיום ברחובות על מנת  להביא בפני מועצת העיריה את הצרכים הקיימים .2
לבחון באופן אמיתי אם הסכום שהוקצב מספק או שאולי יש צורך 

 להגדילו, בהתאם לצרכים והמלצות גופי הרווחה והחינוך בעירייה.
לשתף את חברי המועצה בקריטריונים באם נקבעו על מנת לתת גם לנו,  .3

 .כנציגי ציבור, להביע את דעתינו ועמדתנו הציבורית בנוגע להם
 

 ניר. -הצעה לסדר הקמת קרן מלגות, בר    :עו"ד שוקי פורר
 למה, אבל לא. חוק עזר.     :חנניה וינברגר

 הצעות לסדר עוד לא גמרו.  עו"ד אריה שטאובר:
אני קצת מבולבל, כי אני חברי, אתם יודעים שחברי     :שוקי קרומר

ראש העיר. בקואליציה הוא מנחם קליין, מחזיק תיק הכספים וממלא מקום 
שאלתי אותו האם בישיבת הנהלה דנו והחליטו לגבי הפעלת קרן מלגות. הוא 

 אמר שלפי ידיעתו לא היה דבר כזה. 
 כסף לא. היתה החלטה, לא כסף.     :מנחם קליין
 לא כסף, סליחה, טעות שלי.     :שוקי קרומר
 אתה לא מדייק.    שאול ליבי:

ו טעות שלי, סליחה, שה    :שוקי קרומר יתה החלטה בלי כסף. עכשי
אני רוצה להגיד לך, שוקי, כי הרי כולנו כאן בעד קרן מלגות. כל חבר מועצה פה, 

, הצענו קרן מלגות. ואז אמרתם, ואני 4.5-שנים ו 4אני מעריך, או רובנו, לפני 
, 'העירייה  לא מצטט מילה במילה שאתה אמרת, אמרתם משהו כמו 'אין כסף'

. זו היתה ההצעה של שאול ושלי ושל לואיס בכלל לא צריכה לתת מ ' לגות וכו
 אני מתנצל.  -ושל אחרים, ושל אנשים נוספים רבים, אם שכחתי מישהו 

שוקי, אני מצטער שאני לוקח את הקרדיט, אבל אתה     :עו"ד שוקי פורר
בעיתון שלך לקחת קרדיט על כל מה שעיריית רחובות עשתה. אז אתה עושה את 

 הכל. 
 רגע, אתה רוצה לדון על העיתון שלי?     :מרשוקי קרו

 מה אכפת לך? מה אכפת לך?     :עו"ד שוקי פורר
 אני שמח שקראת.  -א'     :שוקי קרומר

 -הכל אתה עושה, אתה עושה את הכבישים    :עו"ד שוקי פורר
 אני שמח שקראת.     :שוקי קרומר

 עושה.  את הגנים, את בתי הספר. הכל אתה    :עו"ד שוקי פורר
 קודם כל, אני שמח שקראת.     :שוקי קרומר

 אתה מאמין לעיתונים?  רחמים מלול:
 אני קראתי את זה פעמיים, קיבלתי את זה פעמיים.     :עו"ד שוקי פורר

 קודם כל, אני שמח שאתה קורא את העיתון שלי.     :שוקי קרומר
 ת.  אני בכלל לא ידעתי שמחלקים בנווה עמי    :ניר-לואיס בר

 אני מאחל לך שתמשיך בעיתון.    :עו"ד שוקי פורר
 זה היה בזבוז כסף לחלק בנווה עמית.     :ניר-לואיס בר

האמת היא שרציתי לחלק אחד אצל רחמים, ואתה     :שוקי קרומר
 , אז אני מתנצל, רחמים. אתה לא קיבלת. 2קיבלת 

 אני לא קיבלתי.   רחמים מלול:
 פעמיים, אני מתנצל.  הוא קיבל    :שוקי קרומר

 אני אביא לך באופן אישי.     :ניר-לואיס בר
 שמעתי שאתם קוראים לזה שלוש מינוס.   רחמים מלול:
אבל אין דבר, תקבל עוד עיתונים, שוקי. אתה יכול     :שוקי קרומר

לחוות את דעתך, ואני מודה לך. בכל מקרה, לגבי המלגות, במפורש אנחנו לא 
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בחירות. הרי מה יותר תה מדבר על פוליטיקה ותשדירי נגד. אבל תראה, א
חודשים לפני הבחירות מציע קרן  4חודשים,  4.5מתשדיר בחירות הזה שאתה 

, לא מתוקצב. הרי אם אתה עושה תכנית 2008מלגות? הרי זה לא היה בתקציב 
 . 2008עבודה, ואתה רוצה להגיש מלגות, היינו מאשרים לך, היית מגיש 

 אולי יש לנו תורם?    שאול ליבי:
 אל תפריע לי, סליחה.     :שוקי קרומר

שוקי, אני פרסמתי את עניין קרן המלגות? סליחה     :עו"ד שוקי פורר
 רגע, למה אתה מדבר אלי? אני פרסמתי את עניין קרן המלגות?

 חכה רגע.     :שוקי קרומר
 זו היתה הודעה שלי?     :עו"ד שוקי פורר

 ה, אל תפריע לי. דק    :שוקי קרומר
סליחה, זו היתה הודעה שלי? אז למה אתה מדבר     :עו"ד שוקי פורר

 אליי? דבר לשם. לדבר לשאול ליבי. 
 אתה ראש העיר אבל.     :שוקי קרומר

 למה אתה מדבר אלי?     :עו"ד שוקי פורר
 אתה ראש העיר אבל.     :שוקי קרומר

זה. אתה בא אלי בטענות על  אבל אני לא פרסמתי את    :עו"ד שוקי פורר
 דברים ששאול ליבי פרסם. 

 אתה מאמין לעיתון?    שאול ליבי:
דקה, לא, לא, לא. עכשיו כאן דבר מעניין, אומר     :שוקי קרומר

 רחמים ואומר מנחם קליין לשאול, שהיתה החלטת הנהלה בנושא. 
 נכון.     :מנחם קליין
  מלגות. להקים קרן    שאול ליבי:

 אתה יודע לפני כמה זמן? אתה יודע מתי?   מלול: רחמים
 עוד לא היו בחירות בכלל.    שאול ליבי:

 נכון.   רחמים מלול:
 שאול.     :שוקי קרומר
 לא, לא, שוקי, ידידי, בוא תדייק.    שאול ליבי:

 לא, אל תפריע לי, סליחה.     :שוקי קרומר
 אבל בוא תדייק.    שאול ליבי:

 סליחה, אני מדייק.    :שוקי קרומר
 לפני שנה וחצי.   רחמים מלול:
אם היתה החלטה לפני שנה וחצי והיא יוצאת עכשיו,      :שוקי קרומר

 -שאול, אז זה סופר
 העירייה לפעמים עובדת לאט.    שאול ליבי:

אתה ראש העיר, עדיין שאול ליבי לא ראש העיר, לא     :שוקי קרומר
 -יו אני אומר, אם קרן מלגות זה דבר חשוב ראש עיריית שעריים אפילו. עכש

אדון ראש העיר, או חברי ההנהלה שלך היו מציעים את זה. בישיבת התקציב 
  -מתקצבים את זה, אני בטוח שכל חברי מועצת העיר

 נגד קרן מלגות? רגע, אתה    שאול ליבי:
סליחה רגע, שאול. סליחה, אדוני, מפריעים לי, אני לא     :שוקי קרומר

 דבר. א
 שוקי, אתה נגד? תגיד.    שאול ליבי:

סליחה רגע, אני מדבר. למה מפריעים לי? אתה יו"ר     :שוקי קרומר
 הישיבה. 

 דבר.     :עו"ד שוקי פורר
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אני בעד קרן מלגות. אבל אני לא בעד קרן מלגות     :שוקי קרומר
 שנעשית לקראת בחירות. אם רצית קרן מלגות, היית מעלה את זה. 

 מה ההצעה? מה ההצעה?    :ד שוקי פוררעו"
 הנה, הצעה לסדר.     :שוקי קרומר

 מה?     :עו"ד שוקי פורר
( הקמת הקרן תובא בצורה מסודרת לאישור מועצת 1    :שוקי קרומר

. 2009העירייה לקראת תקציב  , תוך הצבעה על הסעיף התקציבי למימון הקרן
. תגישו את זה ₪גיש גם מיליון אנחנו אנשים אחראיים, אני אין לי בעיה לה

( להביא בפני מועצת העירייה את הצרכים 2בצורה מסודרת.  2009לקראת 
הקיימים כיום ברחובות, על מנת לבחון באופן אמיתי, אם הסכום שהוקצב 
מספק, או שאולי יש צורך להגדילו, בהתאם לצרכים והמלצות גופי הרווחה 

ועצה בקריטריונים באם נקבעו, על מנת ( לשתף את חברי המ3והחינוך בעירייה. 
 ציבור, להביע את דעתנו ועמדתנו ציבורית בנוגע להם.  לתת גם לנו כנציגי

 הצעות שלך. אני מסכים ל    :עו"ד שוקי פורר
 יפה.     :שוקי קרומר

 תה מתנגד, קליין? וינברגר, בבקשה. מי לא מסכים? א    :עו"ד שוקי פורר
 מתנגד? וינברגר     :מנחם קליין

 וינברגר רוצה לתקן משהו.     :עו"ד שוקי פורר
אני לא מתנגד להקמת הקרן, היום, אתמול או מחר.     :חנניה וינברגר

אני מבקש שתהיה ועדה ציבורית, לאו דווקא של חברי מועצה, שכאשר תובאנה 
 הבקשות. 

 -אבל זה יבוא. סליחה, מה שהציע חבר המועצה    :עו"ד שוקי פורר
 אני לא מתנגד, שוקי. דקה, דקה.     :וינברגר חנניה

לא. אבל כל מה שהוא הציע, הוא שזה יובא לדיון     :עו"ד שוקי פורר
 תגיד את זה.  -במועצה. אז כשיהיה דיון 

 מה איכפת לך לקבל את ההצעה כבר עכשיו?     :חנניה וינברגר
 כי אני רוצה לדון.     :עו"ד שוקי פורר

 אני לא רואה התנגדות.     :חנניה וינברגר
 יש הצעה כזאת, היא מקובלת עליך, חנניה?     :שוקי קרומר

ההצעה הזאת מקובלת עלי, להקים את הקרן, אתמול,     :חנניה וינברגר
 היום, מחר. 
 לא.     :שוקי קרומר

אני אומר את דעתי, לא את דעתך. זכותך להגיד, מה     :חנניה וינברגר
 איכפת לי? 
 אין לי בעיה.     :רשוקי קרומ

כל אחד יש לו דעה משלו. אני בעד הקמת הקרן, לא     :חנניה וינברגר
משנה לי מתי, לקידום, בעיקר למיעוטי יכולת. אלא מה, אני מציע, מכיוון 
שאנחנו לפני בחירות, מוטב שמי שיקבע למי מגיע וכמה מגיע, יהיו אנשים חינוך 

ן בקשות לקבלת מלגה תהיינה בלתי מפלגתיים, לא חברי מועצה, שאות
 אובייקטיביות עד כמה שניתן. 

 אני יכול להרגיע אותך, חנניה.     :עו"ד שוקי פורר
 חנניה, אתה חושב שלא תהיה חבר מועצה בדצמבר?     :מנחם קליין

כן. אתה מציע אותי כשאני לא אהיה חבר מועצה, גם     :חנניה וינברגר
 מקובל עליי. 

, לא. האם אתה מציע נציגי ציבור, כי אתה תהיה לא    :מנחם קליין
 חבר מועצה? 
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 לא.     :חנניה וינברגר
 ההצעה שלי מתקבלת פה אחד.     :שוקי קרומר

 קיבלנו את ההצעה.     :עו"ד שוקי פורר
 

הצעתם לסדר של ח"מ שוקי  פה אחד לקבל אתמחליטים  :08-76-797מס'  חלטהה
הקמת קרן מילגות לסטודנטים תושבי  ניר, בנושא-קרומר + ח"מ לואיס בר

 .7.7.08רחובות עיתוי תמוה ומעורר סימני שאלה מיום 

 

שירותי הספרייה העירונית יינתנו חינם לתושבים עפ"י החוק  -הצעה לסדר   ד.
 (. 13.7.08)ח"מ שמעון קהלני מיום 

 
ו שירותי הספרייה עירונית יינתנבנושא: שמעון קהלני  ח"מלהלן הצעה לסדר של 

 :חינם לתושבים עפ"י החוק
רשת הספריות  1.1.08-בהסכם ההתקשרות למנוי בספרייה נכתב כי "החל מה

רחובות משרתת את לקוחותיה ללא תשלום בגין השאלה, עיון, קריאה ושהות 
 בספרייה".

 ₪ 10בהסכם: "כל מנוי יחויב בעת הרישום בתשלום של  4עוד נכתב בסעיף 
 עבור כל קורא...". ₪ 100ון בסך עבור כרטיס קורא ובדמי פיקד

רשת חוויות הוסמכה על ידי עיריית רחובות להפעיל את שירותי השאלת 
הספרים בהתאם להנחיות החוק ובכפוף לתקנון כפי שמצוין בכל פרסומי 
העירייה, כאמור, המנוי הינו חינם ואינו עולה כסף ואף יינתן החזר רטרואקטיבי 

 .לתושבים אשר שילמו עבור המנוי
לצערי המציאות בפועל מוכיחה את ההפך הגמור. רשת חוויות המפעילה את 

בעת  ₪ 10הספריות העירוניות מתנה את הרישום בכך שכל מנוי ישלם סך 
הנפרע מיידית. במילים אחרות, המנוי  ₪ 100הרישום ובהפקדת פיקדון בסך 

צ'ק ב ₪ 100ועוד  ₪ 10לספרייה העירונית ניתן "בחינם", בתנאי שתשלמו 
 פיקדון שייגבה למחרת.

לידיעתך, בבדיקה שערכתי במספר ערים גיליתי כי חלקם אינם מבקשים כלל צ'ק 
פיקדון ואלו שמבקשים, אינם פודים את הצ'ק והפיקדון נשמר בכספת שבה 

 מוחזקות כל ההמחאות של התושבים.
וגדת עיריית רחובות פועלת בניגוד לתקנון ופירעון דמי הפיקדון של התושבים מנ

 לחוק.
אין כל שימוש ולכן, יש לבטלו ולחסוך  ₪ 10זאת ועוד, לכרטיס המנוי בעלות 

 מהציבור את התשלום עבורו. 
לאור האמור לעיל, אני מבקש להביא את הנושא לדיון במועצת העירייה ולקבל 

 את ההחלטות הבאות:
 עבור הנפקת כרטיס המנוי. ₪ 10לבטל את דמי המנוי בסך  א.
 יינתן לתושבים ללא התניות בהפקדת הפיקדון.הרישום  ב.
 כל הפקדות הצ'קים והמזומנים ששולמו, יוחזרו במלואם לתושבים. ג.
 

הצעה הבאה, שירותי הספרייה העירונית. איננו     :עו"ד שוקי פורר
 המציע. הלאה, ירדה ההצעה.

 

 פה אחד להוריד מסדר היום את הצעתו לסדרמחליטים  :08-76-798מס'  חלטהה
שירותי הספרייה יינתנו חינם לתושבים עפ"י החוק  בנושאשל ח"מ שמעון קהלני 

 , כיוון שמגיש ההצעה אינו נוכח בישיבה. 13.7.08מיום 

 

 אישור נוסח מתוקן של אגרת השמירה.  : 4סעיף 
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אישור נוסח מתוקן של אגרת השמירה. תראו, אנחנו     :עו"ד שוקי פורר

 רה, בשמחה, לשמחתי. אישרנו את עניין אגרת השמי
 ברוב.     :חנניה וינברגר

אני רוצה לומר לכם, שאמנם פה נאמר שאני לא מקבל     :עו"ד שוקי פורר
את הציבור, אבל אני מקבל את הציבור, אחת לשבועיים או שלושה יש לי קו 

אנשים היום אחר  30-פתוח לראש העיר. היום היה לי, אני דיברתי עם קרוב ל
ו כמה תלונות, למשל על גנים ציבוריים שבהם יש התפרעויות הצהריים. והי

בלילה והפרעות, גן המייסדים וגן היובל. אם היו לנו עוד כמה ניידות שהיינו 
יכולים לשלוח אותן לטפל בזה, היינו עושים שירות גדול לתושבים. לכן אני רק 

 אומר לכם כמה הדברים האלה חשובים. 
 עם המשטרה? מה הקשר     :חנניה וינברגר

שנייה. הפיקוח שלנו עכשיו עובד כמו שהוא עבד     :עו"ד שוקי פורר
 קודם. אני צריך את אגרת השמירה כדי שהוא יעבוד אחרת, זה הכל. 

..שוקי, שאלת הבהרה     :ניר-לואיס בר .  ..  העירייה, ואמרו שניידות.
להתרכז  טוב, עזבו את זה עכשיו, לואיס, אני רוצה    :עו"ד שוקי פורר

 בזה כדי שנוכל לקדם את זה משפטית, על העניין המשפטי. 
 בנושא הזה משפט אחד.   :ניסים מחבוש

רק רגע, חברים, אני אמרתי את זה בשולי הדברים.     :עו"ד שוקי פורר
הנושא איננו אם צריך אגרת שמירה או לא, זה כבר החלטנו שכן, אנחנו רוצים 

תיקונים שאנחנו  3למשרד הפנים, קיבלנו פה לקדם את זה. העברנו את החומר 
נדרשים להעביר אותם באופן פורמלי במועצה, כדי לאפשר למשפטנים שלנו 
לקדם את זה מול משרד הפנים, את חוק העזר. התיקונים הם כדלקמן: במקום 

 . 02/08יבוא מדד  12/07מדד 
 יותר גבוה.     :חנניה וינברגר

יהיה  2010, שקובע שלאחר שנת 10עיף נוסף עוד ס    :עו"ד שוקי פורר
המשך גביית האגרה טעון אישור מחדש של המועצה ושר הפנים. נצטרך להביא 
את זה שוב, כדי שמועצה חדשה לא תהיה קשורה בהחלטות המועצה הזאת. אז 

שקובע כי כספי  6נצטרך להביא את זה שוב, גם מקובל. בנוסף, סעיף  2010-ב
 ית. האגרה יישמרו בקרן ייעוד

 ספציפית.     :חנניה וינברגר
זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בהם לצרכים אחרים.     :עו"ד שוקי פורר

 אני חושב שאלה תיקונים מאוד חשובים. 
 הגיוניים גם.     :חנניה וינברגר

 ואני מציע שנקבל אותם פה אחד.     :עו"ד שוקי פורר
 הגיוניים גם.     :חנניה וינברגר

קיבלנו את התיקונים  -הגיוניים. אז אם אין מתנגדים     :וררעו"ד שוקי פ
כפי שהקראתי אותם וכפי שכתובים בנייר שצורף להזמנה פה אחד. תודה רבה. 

 אתה יכול ללכת, חיים. תודה רבה לך. 
 חיים, הסברת את הכל יפה מאוד, שוכנענו.     :שוקי קרומר

 

וסח מתוקן של חוק העזר נפה אחד לאשר מחליטים  :08-76-799מס'  חלטהה
 לרחובות )הסדרת השמירה( עפ"י הפירוט כדלקמן: 

 .12/07במקום מדד  02/08לחוה"ע תוקן מדד הבסיס למדד  9. בסע' 1
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יהיה המשך גביית האגרה  2010לחוה"ע, הקובע כי לאחר שנת  10. נוסף סע' 2
 טעון אישור מחדש של המועצה ושל שר הפנים.

 הקובע כי כספי האגרה יישמרו בקרן ייעודית. לחוה"ע,  6. נוסף סע' 3

  

תוספת להסכם בין העירייה ובין החברה לנכסי ציבור, תיקון טעות  : 5סעיף 
 סופר.

 
מיכל, בואי תגידי לי איזה טעות תיקון סופר, או     :עו"ד שוקי פורר

 חנניה. 
 חנניה, כן.   :מיכל דגןעו"ד 

בוא תסביר למועצה איזו טעות חנניה, בוא יקירי,     :עו"ד שוקי פורר
 סופר נפלה. 
 מספר החלקה.    :חנניה קורש

בהסכם שאנחנו אישרנו בין עיריית רחובות והחברה     :עו"ד שוקי פורר
ולא  446לנכסי ציבור, נפתה טעות סופר במספר החלקה. החלקה צריכה להיות 

 . כל ההוראות האחרות של ההסכם שאישרנו, נשארות בתוקפן. 286
זה המקום של מועצת הפועלים, או מעבר לזה, בצד     :ניה וינברגרחנ

 השני של סמילנסקי? 
 זה בשכונת היובל, חנניה.    :חנניה קורש

זה הפינוי של הנכס בנווה יהודה, שבתמורתו קיבלו     :עו"ד שוקי פורר
 הנוער העובד ע"י החברה לנכסי ציבור נכס לתנועת הנוער העובד בקרית היובל. 

מה יהיה עם הנכס שהעירייה קיבלה? למה הוא אמור     :ניה וינברגרחנ
 להיות?

עזוב עכשיו, חנניה. עשה לי טובה, אני לא יודע. אני     :עו"ד שוקי פורר
 יכול לתת לך תשובה. אני יודע רק לתקן את התשובות, אני לא יודע. 

 שוקי, שאלתי, לא קרה שום דבר.     :חנניה וינברגר
 אז אני אומר, רק אמרתי שאני לא יודע.     :פוררעו"ד שוקי 

 סליחה, קורה.     :חנניה וינברגר
. זה 446, החלקה הנכונה היא 87החלקה השגויה היתה     :עו"ד שוקי פורר

 התיקון, אושר פה אחד. 
 

תוספת תיקון טעות סופר בפה אחד לאשר מחליטים  :08-76-800מס'  חלטהה
יש  87כדלקמן: במקום חלקה  ברה לנכסי ציבורלהסכם בין העירייה ובין הח

  .446לרשום חלקה 

 

 החלפת יו"ר ועדת ביקורת. : 6סעיף 

 
חודשים לבחירות, אני לא מאמין  3. יש עוד 6סעיף     :עו"ד שוקי פורר

שוועדת הביקורת תתכנס. אבל איפה מבקר העירייה, הוא מחכה בכיליון עיניים 
 "ר ועדת ביקורת. שהאופוזיציה תגיד לנו שם של יו

 חבר ועדה? כאני יכול להציע   :איליה דז'נשוילי
 כן.     :עו"ד שוקי פורר
 אני מציע את חנניה וינברגר.   :איליה דז'נשוילי
 אני הצעתי אותו מלכתחילה.     :עו"ד שוקי פורר
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למרות שהוא כמה פעמים סירב, אבל אני חושב שהיום   :איליה דז'נשוילי
 -זה

 אני הצעתי אותו מלכתחילה.     :וררעו"ד שוקי פ
 זה היום שהוא יסכים.   :איליה דז'נשוילי

 אני בעד.    :שוקי קרומר
 רגע, הוועדה הזאת בכלל תתכנס?     :חנניה וינברגר

 תלוי ביו"ר.     :עו"ד שוקי פורר
 כי אני יכול לכנס מחר.     :חנניה וינברגר

 לך עצה לא לפרוטוקול?  חנניה, אני יכול לתת    :עו"ד שוקי פורר
 גם לא להקלטה.     :חנניה וינברגר

 -אתה יכול להיבחר כיו"ר ועדת הביקורת. תוכל לכתוב    :עו"ד שוקי פורר
 על המצבה אוכל לכתוב את זה?     :חנניה וינברגר

תוכל לכתוב את זה גם על נייר המכתבים שלך. ואז,     :עו"ד שוקי פורר
חושש ממנו, אתה לא צריך לכנס את הוועדה. בלאו  כדי להימנע מכל מה שאתה

 עבר זמנו, בטל קורבנו.  -חודשים  3.5הכי עברו 
 טוב, נו. שיהיה, נו.     :חנניה וינברגר

  בכל מיני דברים.  אבל זה מגביל אותך    :עו"ד שוקי פורר
 )מדברים ביחד( 
 אחת? חנניה, אתה רוצה לחשוב על זה עוד ישיבה     :עו"ד שוקי פורר

 לא... או מישהו אחר רוצה, בבקשה.     :חנניה וינברגר
 לואיס, אתה רוצה?     :עו"ד שוקי פורר

 אסור לו.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 להתפטר מדירקטוריון ה.ל.ר.  לא רוצה אנילא,     :ניר-לואיס בר

 שוקי, אתה רוצה?     :עו"ד שוקי פורר
 מה?     :שוקי קרומר

 ועדת ביקורת.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, לא, לא.     :שוקי קרומר

 חנניה, חנניה זה מצוין.     :ניר-לואיס בר
 חנניה הוא מצוין.     :שוקי קרומר

 מלמד הסכים.     :עו"ד שוקי פורר
 אבל אנחנו התנגדנו, אנחנו בעד חנניה.     :שוקי קרומר

 ? הוא הסכים. אתה רוצה את מלמד או אתה    :עו"ד שוקי פורר
 אני נלהב ממלמד.     :חנניה וינברגר

 אז נבחר את מלמד.     :עו"ד שוקי פורר
 שוקי, חנניה נבחר ברוב קולות.     :שוקי קרומר

 פה אחד. יש מתנגדים לחנניה?     :עו"ד שוקי פורר
 פה אחד.     :שוקי קרומר

חנניה וינברגר ליו"ר ועדת הביקורת פה אחד, אני     :עו"ד שוקי פורר
 אחל לך הצלחה בתפקידך. מ

 הצלחה רבה.     :חנניה וינברגר
אליהו יונה, אני מציע לך שתלך לנוח קצת. אל תישאר     :עו"ד שוקי פורר

 -בבוקר 07:30פה מאוחר, כי מחר 
 שוקי, אפשר להאריך את הכהונה שלך לעוד חצי שנה?     :שוקי קרומר

 כן, אין בעיה.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, מתחילת הקדנציה.     :רגרחנניה וינב
 שנים.  5ותתמודד לעוד     :ניר-לואיס בר
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, זה     :שוקי קרומר אחר כך רחמים יגיד 'שוקי הציע... את הקדנציה'
 היה בצחוק. 

 

פה אחד לאשר מינויו של ח"מ חנניה וינברגר מחליטים  :08-76-801מס'  חלטהה
 כיו"ר ועדת ביקורת. 

 

מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19ל מס' אישור פרוטוקו  :7סעיף 
16.4.08. 

 
מישיבת הוועדה להקצאות  19אישור פרוטוקול מס'     :עו"ד שוקי פורר

קרקע. חיים, אותך בכלל לא הבאנו בחשבון. בחרנו את חנניה להיות יו"ר ועדת 
 ביקורת, ואתה לא היית מועמד אפילו. 

 ני מוותר. א -לא. אם חיים רוצה     :חנניה וינברגר
 . האני תורם את הקול שלי לחנני  :חיים אברהם

מישיבת הוועדה להקצאות  19אישור פרוטוקול מס'     :עו"ד שוקי פורר
 קרקע. אולי נעבור סעיף סעיף? 

 כן, צריך את ההחלטות.   :מיכל דגןעו"ד 
 -2אין מה לאשר. נושא מס'  - 1בנושא מס'     :עו"ד שוקי פורר

 לא הבנתי.     :שוקי קרומר
 אין החלטה אופרטיבית.   :מיכל דגןעו"ד 

שוקי, דקה. בוועדה להקצאות קרקע, חבל שלא מובא     :חנניה וינברגר
 פה הפרוטוקול של ועדת המשנה. 

 אתם אישרתם את הכל.    :חנניה קורש
ברי חסליחה. אבל הפרוטוקול חייב להיות מובא לפה.     :חנניה וינברגר

ו מתנגדים לפרוטוקול הזה וזה צריך להיות מובא פה, זה א'. המועצה מאשרים א
 -אנחנו קיבלנו החלטה

 חנניה, זה לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 למה לא?     :חנניה וינברגר

יש פורמט להבאת החלטות, בדיוק בחוק הוא כתוב,     :עו"ד שוקי פורר
 וזה הפורמט שלו, נכון, מיכל? 

 נחנו בחרנו ועדת משנה. אבל א    :חנניה וינברגר
אנחנו ברשות שלנו בחרנו למנות גם ועדת משנה, זו   :מיכל דגןעו"ד 

לא היתה חובה, ואז ועדת המשנה ממליצה בפני  מועצת העיר כן או לא, על 
 החלטת הוועדה המקצועית. 

וזה במסגרת החוק. אתה צודק, אין פה למעשה מה     :חנניה וינברגר
 להחליט. 

 טוב, בסדר.     :וררעו"ד שוקי פ
 אבל להבא, שזה יהיה.     :חנניה וינברגר

שוקי, יש לי הצעה, שבהקצאות קרקע יוציאו את     :שוקי קרומר
  ...עמותת יד שרה ונעשה את הכל דרך

ן    :עו"ד שוקי פורר  -לא, לא, לא, הנושא הראשו
 י הדתיים ויאשרו את הכל. ייישבו חבר    :שוקי קרומר
 אין מה להחליט. זה לא ככה.     :וררעו"ד שוקי פ
, אוטומטית. הקצאת קרקע לבתי כנסתזה מאושר     :שוקי קרומר

..  הלוואי שיהיו מתפללים.
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לגבי יד שרה, אנחנו מחליטים בהתאם להמלצת     :עו"ד שוקי פורר
 הוועדה. 

 לא. גם ועדת המשנה אישרה.     :חנניה וינברגר
 מאה אחוז.     :עו"ד שוקי פורר

 אבל אין פה המלצה.     :ניר-לואיס בר
..     :שוקי קרומר  כותבים, כותבים.

..     :ניר-לואיס בר  מתנגד לדתי.
 זהו, סעיף הבא.     :חנניה וינברגר

 בתי כנסת.  15מפוצצים כל ישיבה     :שוקי קרומר
 

 19פרוטוקול מס' ב 2סעיף פה אחד לאשר את מחליטים  :08-76-802מס'  חלטהה
שנים  5-לבעניין הקצאת מבנה  16.4.08בת הוועדה להקצאת קרקע מיום מישי

 למטרת סיוע לנזקקים לעמותת יד שרה.

 
 )מדברים ביחד( 
 -לעמותת אורות בניין עולם    :עו"ד שוקי פורר

 ... בתי כנסת.    שאול ליבי:
אני לא יכול להתחרות עם שוקי פורר... בתי כנסת,     :שוקי קרומר
 אני מודה. 

עמותת בניין עולם. יש פה החלטה של הוועדה לאמץ     :עו"ד שוקי פורר
את המלצות מהנדס העיר והממונה על הנכסים, ולהמליץ לפתוח בהליך. זה 
לפתוח בהליך, זה עדיין לא להקצות, זה לפתוח בהליך עם התנגדויות אם תהיינה 

'. אז זה פתיחת הליך להקצאת קרקע מעל גן ילדים, בסמוך לב ית כנסת חתם, וכו
 . 659חלק מחלקה  3704בגוש 

תראה, אנחנו מרחיקים אותם מאזור מגוריהם, וגן     :חנניה וינברגר
 הילדים הוא גן קטן שלא מתאים להם. 

 הם רצו את זה.   :ישראל בן ישראל
 הם לא מסכימים.     :חנניה וינברגר

ר, תקשיבו. הם כן מסכימים, הם כן מסכימים. וינברג    :עו"ד שוקי פורר
 -אנחנו מתחילים הליך, אם תהיינה התנגדויות

 אבל אתה מתחיל בהליך לפה ולא לפה.     :חנניה וינברגר
 אבל הם מסכימים.  עו"ד אריה שטאובר:

שנים מושכים אותם. לא מתאים, לא  10תראה, אנחנו     :חנניה וינברגר
 הנשמה. מכובד. לתת להם פה או פה, אבל לגמור. לא להוציא להם את 

 הם רוצים את זה.  עו"ד אריה שטאובר:
 חנניה, חנניה, ישבנו איתם.   רחמים מלול:

 אני יודע.     :חנניה וינברגר
 והם הסכימו.   רחמים מלול:

 דיברו איתי גם.     :חנניה וינברגר
 גם איתנו דיברו.   רחמים מלול:

 חנניה, לא היית בישיבה?     :עו"ד שוקי פורר
 כן הייתי, ואמרתי את זה. תאמין לי.     :גרחנניה וינבר

 אבל הסכמת עם ההקצאה.   רחמים מלול:
 נעצור את זה.  -אתה רוצה לעצור את זה?     :עו"ד שוקי פורר

 אני לא מעוניין לעצור את זה.     :חנניה וינברגר
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 טוב, אז אישרנו את ההחלטה.     :עו"ד שוקי פורר
 ל אופן מקום מתאים. אבל לחפש בכ    :חנניה וינברגר
 חנניה, אין ברירה בגלל המיקום.   רחמים מלול:

 כולם מזדקנים, ריבון עולם.     :חנניה וינברגר
 

 19פרוטוקול מס' ב 3פה אחד לאשר את סעיף מחליטים  :08-76-803מס'  חלטהה
בעניין הקצאת גג מבנה גן ילדים  16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום 

 ת בית כנסת בנוסח תימן לעמותת "אורות בנין עולם"למטרת הקמ

 
יש המלצה לפתוח בהליך הקצאת קרקע  4בסעיף     :עו"ד שוקי פורר

 . 97לעמותת שקד בחלק מחלקה 
.    :חנניה קורש  שוקי, אם אפשר. מיכל, תעקבי אחרי

 רגע, אני רוצה להבין, הדיון מתקיים רק שם?   :חיים אברהם
 אולי תפסיקו להפריע, אז תשמעו.     :עו"ד שוקי פורר

 לא, מדברים לעצמם כנראה.   :חיים אברהם
לא מדברים לעצמם, מדברים לפרוטוקול ואתם לא     :עו"ד שוקי פורר

 שומעים. 
 הפרוטוקול זה גם אנחנו.   :חיים אברהם
בעמותת שקד, אני טעיתי  4ם, בסעיף כחיים, ברשות   :חנניה קורש

יך הקצאת קרקע', זה לא לפתוח, זה 'לאשר את במה שכתבתי 'לפתוח בהל
 .  ההקצאה'

 ההליך היה כבר.     :עו"ד שוקי פורר
 כבר היה, בדיוק, ועברנו את ההתנגדויות.    :חנניה קורש

 בסדר. זה בית כנסת שעומד שם כבר, נכון?     :עו"ד שוקי פורר
 לא, לא.    :חנניה קורש

 מה לא?     :עו"ד שוקי פורר
 לא, לא, שנייה.   :דגן מיכלעו"ד 

 . 5חנניה, בסעיף     :שוקי קרומר
 רגע, רגע.     :עו"ד שוקי פורר

בקשת העמותה נדונה ב... דנו בהתנגדויות ואז מהנדס    :חנניה קורש
העיר והממונה הביאו את ההמלצה. למעשה, ההחלטה היא לאשר את ההקצאה 

 ולא לפתוח בהליך, שוקי, כי ההליך כבר נעשה. 
 טוב, אני לא יודע, אני לא הייתי שם בישיבה.     :ד שוקי פוררעו"

שוקי, אני טעיתי, אני אומר. אני מבקש שההחלטה    :חנניה קורש
  -שתהיה

 שגיאה בניסוח ההחלטה שתהיה?     :???
כן, כן, השגיאה היא שלי. ההליך הביורוקרטי נעשה.    :חנניה קורש

 הליך. אני אומר לאשר את ההקצה ולא לפתוח ב
רחמים, אתם חברי הוועדה, אתם יושבים בוועדה     :עו"ד שוקי פורר

 להקצאת קרקע? 
 כן, כן.   רחמים מלול:

 
 -4אומר חנניה שבסעיף מס'     :עו"ד שוקי פורר

 הוא טעה.   רחמים מלול:
 הוא טעה.     :עו"ד שוקי פורר
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 נכון.   רחמים מלול:
 זה נכון?     :עו"ד שוקי פורר

זה נכון. זה לא פתיחת הליך. היה כבר הליך וזאת   מלול:רחמים 
 הקצאה. 

פרסומים, היתה גם התנגדות, אתם זוכרים,  2היו    :חנניה קורש
 ועדת השכונה היה. 

 נכון.   רחמים מלול:
אני ומהנדס העיר יצאנו למקום. הבאנו בפני הוועדה    :חנניה קורש

ך. כי לפתוח בהליך משמעותו זה המלצה, והטעות היא שלי, זה לא לפתוח בהלי
 להתחיל פרסום ראשון ופרסום שני. 

 והיו כבר פרסומים.   רחמים מלול:
 וזה נעשה.    :חנניה קורש

 אני מסכים איתך.   רחמים מלול:
אני חושב שזה היה והוועדה הטילה עליכם למצוא את   :מיכל דגןעו"ד 

 המיקום. 
 עשינו את זה.    :חנניה קורש

 אנחנו מתחילים מעכשיו.   :דגן מיכלעו"ד 
לא, מיכל, סליחה, זה לא. אני אומר, אני לוקח לעצמי    :חנניה קורש

קול, היה פרסום ראשון. יש לך את המועד ואת האחריות. הנה, תסתכלי בפרוט
אני טעיתי ובאיזה עיתונים. היה פרסום שני, היו התנגדויות, דנו בהתנגדויות. 

 בנוסח של ההחלטה. 
אבל היא לא מכירה את הבעיה פה? לא צריך את  ריה שטאובר:עו"ד א

 הנוסח, המהות. 
 . 13.3.06-מיכל, תראי. בקשת העמותה ב   :חנניה קורש
 באו לכאן להתנגדות בנושא הזה.     :שוקי קרומר
. פרסום ראשון נעשה 9.8.08-החלטת הוועדה אושרה ב   :חנניה קורש

 -. מהנדס העיר והממונה על הנכסים קיימו14.1.07-. הוגשו התנגדויות ב4.1.07-ב
  הגיעו להסדר.   רחמים מלול:
 איזה הסדר? הסדר עם מי?     :שוקי קרומר

 שמעו את המתנגדים.   רחמים מלול:
 ברשותך.  4שוקי, אני מבקש משהו לגבי סעיף     :שוקי קרומר
 זה לא לפתוח בהליך, זה לאשר את ההקצאה.    :חנניה קורש

 -שנייה רגע, חנניה. אני ומהנדס העיר יצאנו על רק של    :מרשוקי קרו
 רגע, שנייה, שוקי.     :עו"ד שוקי פורר

אנחנו, לא חושב שלואיס ואני התנגדנו אי פעם     :שוקי קרומר
 להקמת בית כנסת, חוץ משהתנגדנו פעם לבית מדרש. 

 אני התנגדתי.     :???
בך אחרי שנכנסת אתה כן, אבל אתה חזרת     :שוקי קרומר

עזוב, לא משנה, היה. אני מדבר עכשיו על לקואליציה. התנצלת וזה בסדר. 
עמותת שקד. היה פה קהל, ועד השכונה בזמנו, התנגדו. אני לא יודע מה היה. 
אני יודע שיש שם בית כנסת, ואני יודע ששם באזור הזה יש מספיק בתי כנסת 

אפשר חוקתי, מיכל, לדון על זה , אם 4לאותו קהל שרוצה. אני מציע שסעיף 
 בפעם אחת, להביא את הכל, כל הטיעונים בפני הוועדה. 

אתם לא קוראים את הפרוטוקול. חנניה קורש אומר   רחמים מלול:
היה כבר הליך  - 2שיש פה טעות סופר. תקראו רגע. סעיף מס' וסעיף מס' 

 -והמועצה
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 המועצה לא אישרה.     :שוקי קרומר
 . 9.8החלטת הוועדה אושרה ביום   רחמים מלול:
 איזו שנה?   9.8    :שוקי קרומר

, תסתכל, והוחלט לאשר פרסום הבקשה. העמותה 06  רחמים מלול:
 פרסמה הודעה בעיתונים. 

 מועצת העיר?  החלטה של מי זה היה,    :שוקי קרומר
 כן, כן. תקראו.   רחמים מלול:

היה  4.1.07-. פרסום שני ב5.10.06-היה פרסום ראשון ב   :חנניה קורש
 דיון בהתנגדויות. 

 זה כבר שנתיים.   רחמים מלול:
 אני טעיתי, מיכל.    :חנניה קורש

 -לי יש שאלה, חנניה. למה בעמותת שקד    :חנניה וינברגר
אני טעיתי בנוסח של ההחלטה. במקום לפתוח בהליך,    :חנניה קורש

 לאשר את ההקצאה. 
 ונה מקבל באהבה את ה... השכ ועד    :שוקי קרומר
דנו איתם, ישראל ואני, והם קיבלו את ההצעה שלנו    :חנניה קורש

מ'. יש שם שב"צ בערך של דונם וחצי, שזה נמצא צפונית לבית  500להקצות 
מ' מקצים להקמת בית כנסת, בנוסח אחיד,  500כנסת אור וגיל. אז אנחנו 
 ..  והשטח הסמוך נקצה אותו.

לא מקצים את החנייה, לא מקצים את כל הדברים     :שוקי קרומר
  שם? 

 לא, בכלל לא נוגע.    :חנניה קורש
לא, לא, זה מאחורי זה. מאחורי בית הכנסת, והרחבה     :חנניה וינברגר

 -כתוב 4היא לפני בית הכנסת, צמודה. אבל לי יש שאלה אחרת, חנניה. בסעיף 
  ועד השכונה לא היה קיים...?    :שוקי קרומר

לפני הסוף, לפני ההחלטה  4לי יש סבלנות. בסעיף     :חנניה וינברגר
 כתוב שהיתה התנגדות וכתוב 'התנגדות זו לא באה לדיון בשל האיחור בהגשתה'. 

 תמשיך לקרוא, חנניה.    :חנניה קורש
 רגע.     :חנניה וינברגר

 לא, תמשיך לקרוא.    :חנניה קורש
זהים בהתנגדות הקודמת'. לעומת זה,  וכן נושאים'    :חנניה וינברגר

כן שווה. אז לי לא איכפת  -בסעיף הראשון או השני, שם להראות שהיה איחור 
 -הצדדים, או ש 2שבמקרה של איחור כן יישמו את 

במקרה הזה אני מסכים עם ההערה שלך. אני סימנתי   רחמים מלול:
 אני לא אומר את ההערה. לי את זה. אבל כיוון שיהיה דיון נוסף בנושא הזה, לכן 

רחמים, אתה מכיר את הגישה שלי, או לכולם ככה או     :חנניה וינברגר
 לכולם ככה. 

 בזה אני מסכים איתך.   רחמים מלול:
. למה בהתנגדות א', כשהם דנו אני שאלתי שאלה    :חנניה וינברגר

 בהתנגדות, והתנגדות ב' דוחים אותה?
     זה, חנניה.  אבל צריך לאשר את  רחמים מלול:

 ולא... ולא דנים. לא איכפת לי.     :חנניה וינברגר
 תעלה את זה בישיבה הבאה, חנניה, לא עכשיו.    :חנניה קורש

 אבל אתה מאשר את זה פה... זה העניין.      :חנניה וינברגר
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אבנר, אתה הולך? יש גם איזשהו סדר עדיפויות. אם     :עו"ד שוקי פורר
א יהיה לנו כבר מספיק חברים כדי לאשר דברים דחופים. ואני חברים ילכו, ל

 רוצה בבקשה מכולכם, תעזבו את הסעיף הזה.
 

ל.ר להחכרת קרקע לצורך הקמת מעון יום בשכונת אישור  : 10סעיף  הסכם עם ה.
 רחובות ההולנדית.

 
לגבי אישור חכירה,  10-ו 9בואו נעבור בבקשה לסעיף     :עו"ד שוקי פורר

 צריכים את זה לצורך הקמת מעונות יום. שאנחנו 
 ברחובות ההולנדית.     :חנניה וינברגר

 ברחובות ההולנדית.     :עו"ד שוקי פורר
 מורשת אתיופיה.     :חנניה וינברגר

זה פחות דחוף לי. את זה אני צריך רוב, לגבי היתר     :עו"ד שוקי פורר
 אני לא צריך. 

 זה חשוב.  8    :???
 אתה צריך.  10-ו 9, 8   :חנניה קורש

 זו אותה רמת חשיבות פורמלית.     :חנניה וינברגר
 טוב, אני מבקש שיישארו פה.     :עו"ד שוקי פורר

 כן, אתה צודק.     :חנניה וינברגר
אני, לפני כשנה או כשנתיים, אני לא זוכר, תקן אותי     :שוקי קרומר

ף יולי, היה כאן מנכ"ל ה.ל.ר ראש העיר, בערך בתקופה הזאת, אמצע יולי, סו
ודיבר שצריך דחוף להקים מעון, צריכים לאשר ואישרנו פה אחד. וגם אז אמרנו 
'למה זה מגיע כל הדברים האלו באמצע יולי, שבספטמבר רוצים לפתוח?'. אז יש 

, פתאום נפלה על אגף 3,4,5או  4,5,6ילדים מגילאי  350-400היום בעיה של 
. אני אומר, למה נהיו ילדים, זו כבר פעם שנייה לפחותהחינוך ידיעה, פתאום 

בלחץ, ברגע  -הכל צריך להיות בלחץ, לפני שנה בנו את הגנים ברחובות החדשה 
ומשהו ליולי, מבקשים מאיתנו  20-האחרון, כולם רצו. פה, אנחנו באים עכשיו ב

יזמים יש פנייה לעכשיו הקצאת קרקע. במקביל, כבר בעיתון פונים, בעיתון כבר 
 -או להתנגדויות. לא קיבלתם את האישור, תקבלו את האישור. מה קורה? 

 -אנחנו, בגלל האחריות הציבורית, מצביעים תמיד
 באופן ענייני.     :חנניה וינברגר

 -בגלל האחריות הציבורית הזאת שלנו    :שוקי קרומר
 שוקי.  1.9-זה לא ל    :עו"ד שוקי פורר

  דקה רגע.    :שוקי קרומר
. אנחנו צריכים שם מעון יום, אנחנו 1.9-זה לא ל    :עו"ד שוקי פורר

 צריכים שם מעון יום. מעון יום לא שייך לשנת לימודים. 
שוקי, תן לי שנייה, תן לי שנייה. יש לך בעיה, שאמר     :שוקי קרומר

אותה זוהר בלום. יש בעיה ברחובות ההולנדית ורחובות החדשה, בעיות של 
 . 350, אני לא נכנס לזה. יש בעיה של 5או  4או  3ל ילדים, גי

 אבל זה לא שייך לזה.     :עו"ד שוקי פורר
אבל גם מעון יום רצוי שייפתח בספטמבר ולא     :שוקי קרומר

בדצמבר. רצוי. למה צריכים להגיע? מה, זו הפתעה? תמיר, למה כל דבר בא 
 בהפתעה. 

 זה לא בהפתעה בכלל. זה תוך כדי הפתעה,     :עו"ד שוקי פורר
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ילדים יש  400-350-אתה יודע, אדוני ראש העיר, ש    :שוקי קרומר
 להם בעיה? 

 אני יודע יותר טוב ממך.     :עו"ד שוקי פורר
 יפה, אז למה עכשיו?     :שוקי קרומר

 זה לא קשור לזה.     :עו"ד שוקי פורר
 לא קשור לזה?    :שוקי קרומר

פעמים, אני אומר לך, זה לא קשור  3מסביר לך אני     :עו"ד שוקי פורר
     לזה. 

       אז למה זה קשור?     :שוקי קרומר
ן יום. מעון יום זה לא     :עו"ד שוקי פורר זה קשור לצורך להקים מעו

 קשור לשנת לימודים. 
 זה לחוץ הדבר הזה?     :שוקי קרומר

 מה?     :עו"ד שוקי פורר
 זה לחוץ?    :שוקי קרומר

 אני רוצה להקים את זה מהר.     :עו"ד שוקי פורר
  אז אני אומר, למה לא פני חודש לא הגשת את זה?     :שוקי קרומר

.כי לא היו עו"ד תמיר פינשטיין: .. 
לפני חודש היית בא למועצה, אומר 'חבר'ה, תאשרו     :שוקי קרומר

 את זה, מה הבעיה?'. 
 אפשר היה.     :חנניה וינברגר

 חודשיים, מה הבעיה?     :ומרשוקי קר
 למה אתם אומרים שאפשר היה?     :עו"ד שוקי פורר

 למה לא?     :חנניה וינברגר
 כי כשמתעורר צורך, מתחילים לעשות עבודה.     :עו"ד שוקי פורר

 הצורך התעורר לא מהיום.     :שוקי קרומר
 הוא נולד עכשיו.     :עו"ד שוקי פורר

 תמיד נולד הכל עכשיו? שוקי,     :שוקי קרומר
 הוא נולד עכשיו.     :עו"ד שוקי פורר

 -במקום לשבח  רחמים מלול:
 אבל אתה לא מבין שאנחנו בעד?     :שוקי קרומר

  אני לא יודע מה אתם רוצים. אני פשוט לא מבין.     :עו"ד שוקי פורר
 הצורך שנולד, הוא נולד עכשיו כאן, ואימצנו.   רחמים מלול:

..     :מרשוקי קרו  לא נולד .
 מעונות זה תלוי לפי מצב יילודה. רישום ל  רחמים מלול:

 לא קשור לשנת לימודים בכלל.     :עו"ד שוקי פורר
 לא קשור לפתיחת שנת לימודים.   רחמים מלול:
 לא רק זה. אני מסביר לך ברמה עקרונית.     :שוקי קרומר

תה לא יודע כמה. אי אפשר לתכנן מעון מראש, כי א  רחמים מלול:
 תשאל את כרמלה, כי היא היתה צריכה לרשום ילד למעון. 

 אתה מוכן להקשיב, רחמים?     :שוקי קרומר
 תשאל אותה.   רחמים מלול:
 400-350יש בעיה היום, לא קשור, בסדר? יש בעיה של     :שוקי קרומר

יכים להיות ילדים היום, לא קשור. למה זה צריך להיות לחוץ? למה גני ילדים צר
 ברגע האחרון? 

 אתה יודע מה? אתה צודק.   :חיים אברהם
 שנים אני צודק.  3כבר     :שוקי קרומר
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 אבל בוא נאשר.   :חיים אברהם
 שנים... ואני צודק.  3    :שוקי קרומר
 אז לא יהיה, וגמרנו.   :חיים אברהם
, ו 3    :שוקי קרומר ים לא שנ 3-שנים אני צודק ואני אומר 'אני בעד'

 מנהלים את זה נכון. 
 פה אחד?  עו"ד תמיר פינשטיין:

       פה אחד, אישרנו.     :עו"ד שוקי פורר
 כל שנה אותו דבר.     :שוקי קרומר

 . 10זה סעיף     :עו"ד שוקי פורר
..     :שוקי קרומר  כל שנה הוא מוציא את זה.

 לא היה לנו את החומר.     :עו"ד שוקי פורר
 אתה מדבר על גני ילדים.   רחמים מלול:

 קרומר, בוא נתקדם.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 

מחליטים פה אחד לאשר הסכם עם ה.ל.ר להחכרת קרקע  :08-76-804 מס' חלטהה
 לצורך הקמת מעון יום בשכונת רחובות ההולנדית.

 

 16.4.08הוועדה להקצאת קרקע מיום מישיבת  19אישור פרוטוקול מס'   :7סעיף 
 יון. המשך ד -

  
המפורסם, בהקצאות קרקע.  4אנחנו חוזרים לסעיף     :עו"ד שוקי פורר

  אני לא יודע, יש התנגדות שיש זה יאושר לפי התיקון של חנניה? 
 לאשר הקצאה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 אז נאשר את ההקצאה.     :עו"ד שוקי פורר
 

 19פרוטוקול מס' ב 4פה אחד לאשר את סעיף מחליטים  :08-76-805מס'  חלטהה
בעניין הקצאת קרקע לבניית בית  16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום 

 כנסת בנוסח אחיד לעמותת שקד.

             
 הוא התחלת הליך הקצאת קרקע.  5סעיף     :עו"ד שוקי פורר

 בבקשה, קדימה.     :חנניה וינברגר
מקצים פה כיתה בבית  אני רק מבקש להתחשב. אנחנו    :עו"ד שוקי פורר

 ספר השיטה. 
 כמו יד שרה, אותו פרינציפ.     :חנניה וינברגר

רגע, יכול להיות שההליך הוא לא נכון. יכול להיות     :עו"ד שוקי פורר
שצריך לתת להם להשתמש, כי אם אנחנו נקצה את הכיתה הזאת, אנחנו נפסיד 

הקצאה, בבקשה להתייעץ משהו ממשרד החינוך. לכן, לפני שאתה מתחיל בהליכי 
 . 5עם מנהל אגף החינוך ועם מחזיק תיק החינוך בקשר להקצאה של מספר 

 רגע, ואם אורות בניין מתפללים בבית יעקב, אז מה,    :חנניה וינברגר
 ..  כיתה? .

אני לא יודע, לא הקצו להם את זה. הקצו להם את זה     :עו"ד שוקי פורר
 באופן פורמלי? 

 -אז תאפשר להם רק להתפלל    :חנניה וינברגר
 אני מאפשר להם, זה מה שאני מציע.     :עו"ד שוקי פורר

 בדיוק.     :חנניה וינברגר
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..     :שוקי קרומר  חנניה, אתה לא מאשר ל.
 לא.     :חנניה וינברגר

 צריך להתייעץ גם חבצלת וכל הדברים האלה.     :שוקי קרומר
בלי הקצאה, ה לאפשר להם להשתמש. מיכל, בלי הקצא    :חנניה וינברגר

 רק אישור שימוש. 
 

 19פרוטוקול מס' ב 5פה אחד לאשר את סעיף מחליטים  :08-76-806מס'  חלטהה
בעניין הקצאת מבנה למטרת בית  16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום 

כנסת במתחם בית הספר השיטה לעמותת בית הכנסת הספרדי שכונת חבצלת 
 יקון לפיו אושר הסכם שימוש במבנה ללא הסכם להקצאת מבנה.רחובות, בת

 
, הוועדה ממליצה לפני המועצה להתחיל בהליך 6סעיף     :עו"ד שוקי פורר

מ' של בית כנסת קיים, ברח'  200הקצאת המבנה. זה מבנה קיים, בגודל של 
 אישרנו פה אחד. אברמסון. 
 היתה הבעיה?  רגע, מה עם עמותת יד שרה? מה    :ניר-לואיס בר

 אושר כבר קודם.     :חנניה וינברגר
 אושר, אושר.     :עו"ד שוקי פורר

 זה הרי איפה שהם נמצאים אתה נותן.     :חנניה וינברגר
 לא, אני לא שמעתי שזה אושר.     :ניר-לואיס בר

 באברמסון אני מתנגד.     :שוקי קרומר
 טוב.     :עו"ד שוקי פורר

 ום את ההתנגדות שלי. תרש    :שוקי קרומר
 

ברוב קולות )מר שוקי קרומר מתנגד( לאשר את מחליטים  :08-76-807מס'  חלטהה
בעניין  16.4.08מישיבת הוועדה להקצאת קרקע מיום  19פרוטוקול מס' ב 6סעיף 

 הקצאת מבנה יביל למטרת בית כנסת לעמותת בית הכנסת "צעירי משה"ב".

        

( בע"מ למכירת מגרש ברח' אופנהיימר 1986ליאו בל )אישור הסכם עם  : 8סעיף 
 .173בחלקה  3695בגוש 

 
אישור הסכם עם ליאו בל. ליאו בל זה מישהו שזכה     :עו"ד שוקי פורר

, זה ליד הכיכר אנטיןבמכרז. אנחנו העמדנו הרי את המגרש שנתנו לה.ל.ר ברח' 
 היותר רחוקה באזור התעשייה תמר. 

 פנהיימר. או    :חנניה וינברגר
 בכניסה לרח' הזה.     :עו"ד שוקי פורר

 איפה שהחנייה.   :חיים אברהם
בדיוק. עשינו שם עסקת קומבינציה, עם מי שהגיש     :עו"ד שוקי פורר

 שם, לא יודע אפילו מי זה, ליאו בל. 
 -זה מה שה.ל.ר, מה שהמנכ"ל    :שוקי קרומר

 נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 ישרנו לו את זה אז. א    :שוקי קרומר

 הצגנו את זה פה כבר.     :עו"ד שוקי פורר
 כן.     :שוקי קרומר

 טוב, אנחנו מאשרים את זה פה אחד.     :עו"ד שוקי פורר
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אישור הסכם עם ליאו בל פה אחד לאשר מחליטים  :08-76-808מס'  חלטהה
 .173בחלקה  3695( בע"מ למכירת מגרש ברח' אופנהיימר בגוש 1986)

 

אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת תומר תרבות  : 9סעיף 
 ומורשת יהודי אתיופיה. 

 
אישור החוזה בין עיריית רחובות לבין עמותת תומר.     :עו"ד שוקי פורר

 מה יש שם, תיקון? 
 תיקון טכני קטן.    :חנניה קורש
 מה זה עמותת תומר? רק שנדע.     :שוקי קרומר

 זה גם אישרנו כבר.     :קי פוררעו"ד שו
עמותת תומר זו עמותה להקמת בית מורשת יהודי    :חנניה קורש

 אתיופיה. 
להקמת בית מורשת יהודי אתיופיה, ליד מוזיאון     :עו"ד שוקי פורר

 הקיבוצים. 
ועבר משרד הפנים. ביקשו תיקון טכני  2006-אושר ב   :חנניה קורש

 קטן. 
 ושר. א    :עו"ד שוקי פורר

 

פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית רחובות מחליטים  :08-76-809מס'  חלטהה
 לבין עמותת תומר תרבות ומורשת יהודי אתיופיה. 

 

 אישור בקשה להיתר עבודת חוץ לטולדו שלמה.  : 11סעיף 

 
העברנו אותו לישיבה הזאת. אני מבקש  - 11סעיף     :עו"ד שוקי פורר

   עניין. מהמנכ"ל להציג את ה
טוב, מדובר בעובד עירייה שאתם מכירים אותו,  עו"ד תמיר פינשטיין:

שמבקש להגדיל קצת את משכורתו שהיא לא מן הגבוהות במשק. כאשר לדעתי 
 ולבדיקתי זה לא סותר ולא פוגע בעבודתו בעירייה. 

 מה תפקידו בעירייה?     :???
 הבמה.  מנהל מחלקת תרבויות, תרבות עו"ד תמיר פינשטיין:

 אומנויות הבמה והפקות.     :עו"ד שוקי פורר
 אומנויות הבמה והפקות.  עו"ד תמיר פינשטיין:
האמת היא שאני חושב שזה תפקיד פה מנהל מחלקה  עו"ד אריה שטאובר:

בעירייה. אני לא חושב שתהיה לו. תאר לך שהיום מנכ"ל העירייה יבוא ויגיד 
 -תכוון לומר'אני רוצה עבודה שלא תסתור'. אני מ

 בוא אני אגיד לך. אני אגיד לך גם מה הוא עושה.     :עו"ד שוקי פורר
 תקשיב למה שהוא עושה, תקשיב.     :שוקי קרומר

בוא תקשיב למה שהוא עושה. יש לנו פה מחלקה     :עו"ד שוקי פורר
למוזיאונים ותיירות. המחלקה הזאת מבצעת סיורים לתיירים מקומיים, לא 

ו"ל ברחובות בעקבות ותיקים. שלמה טולדו, שהוא גם שחקן, מגלם לתיירים מח
דמויות מההיסטוריה של רחובות בסיורים האלה. זה מחייב אותו בשעות אחר 

  -הצהריים, שלא פוגעות בעבודה שלו
 אה, הוא עשה את זה לילדים שלי. היינו בסיור.     :יעקב בוטניק
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. אם עושים את זה על בסיס נכון, הוא עושה את זה    :עו"ד שוקי פורר
חד פעמי, מילא. אבל אם הוא צריך להקדיש לזה ימי שישי ושעות אחר הצהריים, 

 -הוא מקבל איזשהו תשלום סמלי בשביל זה
ממי הוא מקבל את התשלום? ממי יקבל את התשלום?     :חנניה וינברגר

 גורם עירוני? עובד עירייה מגורם עירוני זאת בעיה. 
 הוא מקבל תשלום עבור זה מסל תרבות.     :רעו"ד שוקי פור

 יש לו הכנסות ויש לו הוצאות.     :שוקי קרומר
יש לו הכנסות ויש לו הוצאות. עכשיו סל תרבות מנהל     :עו"ד שוקי פורר

קופה נפרדת. אם הוא לא ישלם לשלמה טולדו, הוא יצטרך לשלם למישהו אחר. 
 אני לא רואה בזה פגם. 

העקרוני, שפקיד ברמה  level-אני אגיד, אני מדבר ב ר:עו"ד אריה שטאוב
מסוימת והלאה, אני לא הייתי מאשר עבודה נוספת, כי אני רוצה שאת כל מרצו 

 וזמנו יקדיש לעירייה. 
 זה לא פוגע בעבודה.     :עו"ד שוקי פורר

 שטאובר, אני מציע הצעה.     :שוקי קרומר
 ... מישהו אחר.  עו"ד אריה שטאובר:

שטאובר, קודם כל, בוא נאשר אותו. נפתח דיון בכלל     :י קרומרשוק
מי מותר לו לעבוד חיצוני. אנחנו כבר קיבלנו החלטה שרק תמיר שומע מהעובד. 
פה, משום מה, השתנו העניינים, ומי שמדבר פתאום צריכים לשמוע למה, כל 

לא מבין אני  –המועצה. אם דיברנו על צנעת הפרט והחלטנו אז שהמנכ"ל שומע 
 למה זה עולה לפה. 

 נכון.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 בבעיה עקרונית שהמועצה תחליט.     :חנניה וינברגר

 יעלה לפה.  –אחרת אני אציע שכל עובד שיבקש     :שוקי קרומר
 הבעיה אצלי מבחינת מקור התשלום.     :חנניה וינברגר

קשו להביא את זה תמיר לא היה בישיבה הקודמת, בי    :עו"ד שוקי פורר
 ולשמוע את תמיר, נתנו לתמיר לדבר. הישיבה נעולה, תודה רבה. 

 רגע, אישרנו את זה.   :חיים אברהם
 כן, פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 

פה אחד לאשר אישור בקשה להיתר עבודת חוץ מחליטים  :08-76-810מס'  חלטהה
  לטולדו שלמה.

 
 
 
 
 

_______________ 
 נשטייןעו"ד תמיר פי

 מנכ"ל העירייה
 ומרכז ישיבות המועצה                   

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה

  
 


