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 החלטות המועצה
 13/02/2008 מיום 72ן המניין מס' מישיבת מועצה 

 :08-72-716מס'  החלטה .69חד לאשר פרוטוקול מועצה מחליטים פה א 

 :08-72-717מס'  החלטה .70מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול  מועצה  

שמעון קהלני( להוריד  -נגד  1מחליטים ברוב קולות ) 
מסדר היום את ההצעה לסדר של מר שמעון קהלני 
בנושא: עיריית רחובות מתחייבת לא לתקצב 

בשבת ולא להעסיק עובדי עירייה  פעילויות שייעשו
 . 26.8.07בשבת, מיום 

 :08-72-718מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של מר  
חנניה וינברגר בנושא:: דו"ח פעילות ה.ל.ר בע"מ 

 .11.11.07מיום 

 :08-72-719מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לקבל את הצעתם לסדר של מר  
קרומר בנושא: תגבור משמרות ניר ושוקי -לואיס בר

 .11.11.07זה"ב בפקחים ומתנדבים בוגרים מיום 

 :08-72-720מס'  החלטה

נגד( לסרב לקבל  9בעד,  6מחליטים ברוב קולות ) 
חוות דעת משפטיות נוספות בעניין תביעת העירייה 

 +.3נגד 

 :08-72-721מס'  החלטה

פה אחד לקיים את הדיון בחוק העזר מחליטים  
ין השמירה, למרות העובדה שחברי המועצה לא בעני

ימים לפני הזמן אלא רק יומיים  10קיבלו את החוק 
 לפני הזמן. 

 :08-72-722מס'  החלטה

לאשר את נמנע(  1בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) 
חוק העזר לרחובות שירותי שמירה תשס"ח, בנוסח 

 .כפי שהובא בפני חברי מועצת העיר

 :08-72-723מס'  החלטה

ר   מחליטים פה אחד כי דו"ח פעילות של חברת ה.ל.
הוצג בפני המועצה וסקירה מפורטת תינתן בישיבה 
 נפרדת בחברת ה.ל.ר בהשתתפות כל חברי המועצה.  

 :08-72-724מס'  החלטה

פה אחד לאשר חברי דירקטוריון החברה  מחליטים 
העירונית לתרבות וספורט בע"מ כדלקמן: חברי 

עו"ד שוקי פורר ראש העיר, ד"ר מרה  – מועצת העיר
מ"מ ראש העיר ומחזיקת תיק התרבות, גב'  -קנבל

עו"ד תמיר  -אורלי אברהמי. עובדים בכירים בעירייה 
גזברית  -מנכ"ל העירייה, גב' דניאלה ליבי-פינשטיין

מנהל אגף חינוך  -העירייה, מר יעקב מרקוביץ 
גב'  מר יחזקאל הר מלך, -ותרבות. נציגי ציבור 

שושנה שבתאי, מר יהושע לביא. כמו כן תופנה 
בקשה למשרד הפנים על מנת להוסיף לדירקטוריון 
 את חברי המועצה מר שוקי קרומר ומר אבאי זאודה. 

 :08-72-725מס'  החלטה

נמנע(  1נגד,  4בעד,  10מחליטים ברוב קולות )   :08-72-726מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 13/02/2008 מיום 72ן המניין מס' מישיבת מועצה 

להדיח את חבר המועצה שמעון קהלני מתפקיד יו"ר 
 . ועדת ביקורת

נגד( לאשר הענקת  1בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) 
אזרחות כבוד לשר מאיר שטרית על פועלו כשר 
התחבורה, בכפוף לבדיקה האם ניתן להעניק אזרחות 

 כבוד בשנת בחירות. 

 :08-72-727מס'  החלטה

הוועדה מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת  
 .2.1.08החקלאית מיום 

 :08-72-728מס'  החלטה

 -מחליטים פה אחד  על החלפת חבר ועדת תחבורה  
 יצחק מזרחי במקום עוזי חייט. 

 :08-72-729מס'  החלטה

 לאשר התב"רים כלדקמן:מחליטים פה אחד  

פיתוח רחבת האנדרטה  - ₪ 439,789. תב"ר בסך 1
. תב"ר בסך 2בשכונת שעריים בבי"ס צביה. 

ניית גן ילדים במתחם בי"ס צביה. ב - ₪ 1,000,000
קרן מקרקעין )לא תקציב תב"רים  -מקור תקציבי 

 רגיל(. 

 :08-72-730מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר היתר עבודת חוץ ל: אטיה  
משה, סולימן אלון, ירון כהן, עוקשי עודד, מונין 

 מיכאל, עוגן יוחאי. 

 :08-72-731מס'  החלטה

נמנע( לאשר  1בעד,  13)מחליטים ברוב קולות  
מתאריך  17פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 

תכלית העניין היא להוציא את  - 5לגבי סעיף . 29.11
 בתי הכנסת מבתי המגורים.

 :08-72-732מס'  החלטה

מחליטים פה אחד לאשר הסכם מכירת מקרקעין  
לחברת ניצה את ששי חברה לבנייה והשקעות בע"מ 

 שעריים. 43ברח' סעדיה גאון  44חלקה  3701בגוש 

 :08-72-733מס'  החלטה

לאשר כמפקחים עפ"י חוקי העזר מחליטים פה אחד  
העירוניים את האנשים כדלקמן: יוסי כפיר, שלמה 

 משרוקי, צביקה שטאובר, איליה קמלמן ושי גאובי.

 :08-72-734מס'  החלטה
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ועצה מן המניין מס' אני מתכבד לפתוח את ישיבת המ    :עו"ד שוקי פורר
72 . 
 

 אישור פרוטוקולים: : 1סעיף 

 

 .69אישור פרוטוקול מועצה מס'  א. 

 
 . חנניה. 69אישור פרוטוקולים, פרוטוקול מס'     :עו"ד שוקי פורר

 כרגיל.     :חנניה וינברגר
 לפחות מישהו קורא את זה.     :עו"ד שוקי פורר

  הפעם רק על ההחלטות.    :חנניה וינברגר
ן לא הגיעו, כי הם   רחמים מלול: אני מתנצל בשם חברי מועצה שעדיי

 עדיין עסוקים בחלוקת פלאיירים. 
רחמים, למה מקפחים את חברי המועצה ולא נותנים     :חנניה וינברגר

 לה פלאייר? 
אני כל הזמן מחלק פלאיירים, מה, אתה לא יודע?   חיים אברהם:

. ... שחיים מחלק פ    :שוקי קרומר .  לאיירים, אלא אם.
 כן חנניה, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר

יש לי בקשה, לצערי אני חוזר עליה לא פעם. לפני     :חנניה וינברגר
יומיים קיבלנו חומר בלי עין הרע, קילו וחצי של ניירת. אי אפשר להספיק את 

 אפשר את -הכל. אם אפשר, והרי יש חומר שלא מוגש ברגע האחרון אלא קודם 
חברי מועצה, אין חשש  2-3משלוחים לתת, על מנת שאם יש  2-החומר הזה ב

אז תהיה אפשרות  -שיש יותר מידי שקוראים את הכל, שיראו את זה ומי שכן 
 בידיו להעיר את הערותיו לעניין. 

אני מצטרף לבקשה, ואני מבקש, תמיר, תירתמו לעניין     :עו"ד שוקי פורר
ירתמו לעניין הזה, ואפשר לחלק חומר של הישיבה הזה. הבקשה היא מוצדקת, ת

. מה שמוכן כמה ימים קודם, העבירו אותו כמה ימים קודם ולא להעביר את 2-ל
 הכל בבת אחת. יעשו עוד שליחות אחת, לא יקרה כלום. 

ולגבי הפרוטוקול. אז אמנם ישנו מר שמעון מלכה סגן     :חנניה וינברגר
זה הוא יו"ר הישיבה. ולכן, היה רצוי להוסיף ראש העירייה, אבל הפרוטוקול ה

יו"ר הישיבה.   כיו"ר הישיבה. כן, יידעו שהוא היה 
 שמעון מלכה, סגן ראש העיר ויו"ר הישיבה.     :שוקי קרומר

 הרי כל העולם יודע את זה.  -סגן ראש העיר     :חנניה וינברגר
 רגע, מי חתום על הפרוטוקול?     :עו"ד שוקי פורר

 אני, אני.   מלכה:שמעון 
 שמעון, נכון?     :עו"ד שוקי פורר

 כן.   שמעון מלכה:
 כי אני ביקשתי שהוא יחתום על הפרוטוקול הזה.     :עו"ד שוקי פורר

 זה בסדר, זה בסדר, רק להוסיף גם את זה.     :חנניה וינברגר
טוב, זה גם בישיבה הבאה, כי הישיבה הבאה זה בלום.     :עו"ד שוקי פורר
 זה בלום, לא אני.  70בישיבה מספר 

 רק היו"ר של הישיבה חותם על הפרוטוקול.      :זוהר בלום
 -אני מבקש שהסגנים... בחלוקת ה    :שוקי קרומר

 יש להם חלוקה ביניהם.     :עו"ד שוקי פורר
 הנטל הקשה שיהיה בין הכולם.     :שוקי קרומר
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 יש להם חלוקה ביניהם.     :עו"ד שוקי פורר
 הסגנים, ממלאת מקום.     :שוקי קרומר
עכשיו זה הפרוטוקול? אני רוצה להפנות למשפט     :מנחם קליין

 שנרשם בפרוטוקול הזה. רשום פה משפט שאמרתי. 
 אני לא קראתי.     :חנניה וינברגר

על חנניה כתבתי משפט 'אתה אפס אחד גדול ואל     :מנחם קליין
תסלח לי על הביטוי, חוצפן שכמוך'. אני מתנצל  תאיים עלי. אתה יכול לקפוץ לי,

 ומבקש למחוק את זה מהפרוטוקול. 
שמעתם? יימחק מהפרוטוקול משפט. קליין, באיזה     :עו"ד שוקי פורר

 עמוד זה? 
 . 10בעמוד     :מנחם קליין
 שמה?     :שוקי קרומר

 אז עכשיו אני לא חוצפן.     :חנניה וינברגר
 חיל עכשיו. אל תת     :זוהר בלום

 בסדר, נו. אז אני מבקש גם למחוק מה שאמרתי.     :חנניה וינברגר
, 10בסדר גמור. אז הדו שיח בין וינברגר לקליין בעמוד     :עו"ד שוקי פורר

 . 69נמחק. תודה ומכובד. מאושר פרוטוקול מס' 
 

 .69מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  :08-72-716מס'  חלטהה

 

 .70ר פרוטוקול מועצה מס' אישו ב. 

 
 . יש הערות? 70פרוטוקול מס'     :עו"ד שוקי פורר

 למה שיהיו?   חיים אברהם:
 חנניה, יהיה עוד פרוטוקול ובו יהיה כתוב, זה ימחק.   רחמים מלול:

 יימחק פעמיים. לא,     :חנניה וינברגר
רנו את כן, בבקשה. אין הערות? אם אין הערות, איש    :עו"ד שוקי פורר
 , ואנחנו עוברים לסדר היום. 70פרוטוקול מס' 

 

 .70מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול  מועצה  :08-72-717מס'  חלטהה

 

 שאילתות: : 2סעיף 

 
 (.30.12.07עלות ביצוע )ח"מ חנניה וינברגר מיום  -גן המייסדים  -שאילתא  א.
 

 -א: גן המייסדים בנוש 30.12.07להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר מיום 
 עלות ביצוע:

הריני מבקשך להשיבני  -בהמשך לפניותיי אליך בעניין ביצוע "גן המייסדים" 
 כדלקמן:

בעיתונות המקומית פורסם על ידי דוברות העירייה כי עלות ביצוע "גן 
 .₪מיליון  4.5-המייסדים" הסתכמה בסופו של בסך של כ

עיפי ההוצאה השונים: תכנון, אודה לך על מתן פירוט מלא ומדויק בדבר ס
תיעול, ניקוז, גינון, חפירות וביצוע הגבעות, ביצוע דרכים ושבילים, פינת 

 משחקים לילדים ועוד.
העליתי בפניך במכתביי הקודמים מספר הצעות וכן ידועים הנזקים הקשים 
והחמורים שנגרמו ל"גן המייסדים" בגין ירידת הגשמים. כלום נזקים אלה יתוקנו 
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 רת הנ"ל ועל אחריות הקבלן המבצע?.במסג
 מי המתכנן ומיהו הקבלן המבצע?.

 
בנושא: גן  30.12.07להלן התשובה לשאילתא של מר חנניה וינברגר מיום 

 עלות ביצוע: -המייסדים 
 , להלן פירוט העלויות:30/12/07במענה לשאילתא שבנדון מיום 

 
 79,233  תיעול: 

 35,147   מים:
 390,563  עב' בטון

 1,410,966 עב' עפר ותשתיות
 1,140,118  גינון והשקיה

 176,636 מתקני משחקים
 701,099 חשמל תאורה

 136,290   שונות
       --------------- 

 4,070,052 סה"כ כולל מע"מ 
 318,148   תכנון 

 53,000  בדיקות
 203,500   ניהול

               --------------- 
 4,644,700   סה"כ  

 
 זקים יתוקנו ע"י הקבלן בפיקוח חברת ה.ל.ר.הנ 

  אריה קוץ. -המתכנן אדריכל נוף 

  עפר מרכז בע"מ.  -הקבלן המבצע 
 

שאילתא ראשונה על גן המייסדים. נמסרו הפרטים. יש     :עו"ד שוקי פורר
 לך עוד שאלות? 

ן הזה. אני חושב     :חנניה וינברגר אני מבקש בכל אופן להעיר לעניי
ת עבודה בעניין גן המייסדים, וחבל שלא שאלו גם חברי מועצה. נעשתה חתיכ

אני חושב שמבחינה תכנונית, ואין לי הזדמנות אחרת להציע את זה, ראוי 
שתהיה איזושהי חציצה או גדר או צמחייה בין השוק לבין הגינה. צריכים להוסיף 

השלמת  שירותים. השאלה, כי אנחנו עוד לא קיבלנו את הגינה, האם התיקון עד
 -הגינה הוא אך ורק על חשבון הקבלן? כי כל ההגבהות החשופות

התשובה היא כן. אני מציע, חנניה, אתה נמצא פה לא     :עו"ד שוקי פורר
חבל שהן תחכינה לישיבת מועצה, ואתה  -מעט, ואני אומר לך, הערות כאלה 

 -יודע שאתה יכול להציע את זה
  כתבתי לך את זה.    :חנניה וינברגר

 בסדר, קיבלתי, גם טיפלתי.     :עו"ד שוקי פורר
 טוב.     :חנניה וינברגר

 
 (.16.12.07מידע על תקציב הפרסום )ח"מ שמעון קהלני מיום  -שאילתא  ב.
 

 להלן השאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: מידע על תקציב הפרסום:
במכתבך שאילתה זו מתייחסת למידע על תקציב הפרסום אשר התייחסת אליו 

.17311 למר סמי תלאווי סגן הממונה על מחוז במשרד הפנים )מספרך ) 
למכתבך האמור, הנך מציין כי תקציב הפרסום היה מצוי באחריות אגפי  3בסעיף 

 אש"ח. 350-העירייה השונים וקרן רחובות לתרבות הסתכם בסך של כ
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ת תקציב ( הוחלט להעלות א5לדבריך, לאחר בדיקה ומעמיקה שביצע הדובר )ס.
 .1.614000.550.0אש"ח הנמצאים בסעיף תקציבי  500הפרסום לסך של 

 לאור כל אלה, אבקש לקבל את הנתונים כדלקמן:
(, איזה סעיפים תקציביים התייחסו או כללו 2005-2006בשנים קודמות ) .1

תקציב פרסום )אבקש לקבל את מספר הסעיף התקציבי וסכום שהוצא 
 לפרסום(?

 500ב הפרסום וקיבוצו לסעיף תקציבי כולל של בעקבות העלאת תקצי .2
 אילו סעיפים תקציביים בוטלו )אבקש לקבל את מספר הסעיף(? -אש"ח

מהם סך ההוצאות לפרסום שהוצאו )של האגפים על סעיפי השונים של  .3
 ?2007העירייה בתקציב אחד( שהוצאו במחצית הראשונה של שנת 

 
 נושא: מידע על תקציב הפרסום:להלן התשובה לשאילתא של מר שמעון קהלני ב

 , הריני להשיב כדלקמן:16/12/2007במענה לשאילתה שבנדון, מתאריך 
כחבר אופוזיציה מזה מספר שנים, אתה מקבל לידך את ספרי התקציב מדי שנה 

 ומוזמן לעיין בסעיפי התקציב. 
כמו כן, אתה רשאי לפנות לגזברות העירייה בכל דבר ועניין לרבות השאלות כפי 

 שציינת במכתבך. 
  

, מידע על תקציב הפרסום. נשלחה 2שאילתא מס'     :עו"ד שוקי פורר
 תשובה. יש לך עוד שאלות? 

 לא.   :שמעון קהלני
 טוב.     :עו"ד שוקי פורר

 
ביטול שיעורי לימוד לתלמידי בית הספר קציר ברחובות בשל  -שאילתא  ג.

במקום )ח"מ שמעון קהלני ביקורו של רן ארז, יו"ר ארגון המורים הארצי 
 (.21.2.08מיום 

 
להלן השאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: ביטול שיעורי לימוד לתלמידי בית 

 הספר קציר ברחובות בשל ביקורו של רן ארז, יו"ר ארגון המורים הארצי במקום:
הגיע רן ארז, יו"ר ארגון המורים הארצי, לביקור בבית הספר  20.1.08-אתמול ב

רחובות במטרה לקיים פגישה עם צוות המורים ומנהלת בית הספר גב' קציר ב
 עדנה לווין. 

מועד הפגישה נקבע לשעות אחר הצהריים, כאשר בבית הספר עדיין היו אמורים 
יב'. על מנת שכל המורים ישתתפו  -להתקיים שיעורים לתלמידי כיתות י' 

 יתה.בפגישה זו, בוטלו כל השיעורים וכל התלמידים נשלחו הב
ביקורו של רן ארז בבית הספר חשוב ככל שיהיה, אינו מצדיק את ביטולי 
השיעורים החשובים כל כך לתלמידים, במיוחד לאחר השביתה הממושכת 

 האחרונה והפסד שיעורי הלימוד.
מספר רב של הורים פנו אליי, הביעו את זעמם ובצדק, על ביטול השיעורים 

ו סמכות, כל מי שלקח על עצמו את ובקשו לדעת, מי החליט על כך ובאיז
ההחלטה להפסיק את הלימודים ולשחרר את התלמידים הביתה, חייבים לתת 

 הסבר טוב והגיוני להורים ולמערכת החינוך.
 השאלות שעולות הן: 

מי הגוף שעומד מאחורי ההחלטה הנ"ל? האם היתה זו החלטתה של מנהלת בית 
 הספר בלבד?

 בות היה שותף להחלטה לשחרר את התלמידים?האם אגף החינוך בעיריית רחו
 האם משרד החינוך נתן את אישורו לכך, אם בכלל?

מן הדין כי יתבצע בירור יסודי ומעמיק אודות החלטה גרועה זו. ומן הדין כי 
 ימוצה איתו הדין במידה ונתקבלה בחוסר סמכות ובחוסר סבירות.

 
ביטול שיעורי לימוד להלן התשובה לשאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: 
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לתלמידי בית הספר קציר ברחובות בשל ביקורו של רן ארז, יו"ר ארגון המורים 
 הארצי במקום:

 , הריני להשיב כדלקמן:21/1/2008במענה לשאילתה שבנדון, מתאריך 
 14:00השעה השביעית לא בוטלה, אלא המורים יודעו כי הפגישה תתקיים בשעה 

 ימו את השיעור מוקדם מהנדרש.וכי יתכן שהיו מורים אשר סי
בעקבות הדברים, חידד מנהל אגף חינוך, תרבות, נוער וספורט, להנהלת ביה"ס 

 את ההנחיה לפיה אין לקצר או לבטל שיעורים ללא קבלת אישור מראש.
ולגופו של עניין, הגוף אשר עומד מאחורי ההחלטה הנ"ל, הינו יו"ר ארגון 

 ארגון המורים בבית הספר.המורים הארצי, מר רן ארז לנציגי 
 אגף החינוך של עיריית רחובות לא היה שותף להחלטה.

 כמו כן, באשר לשאלתך האחרונה, פנה למשרד החינוך לגבי מתן האישור.
 

בעניין ביטול שיעורי לימוד לתלמידי  3שאילתא מס'     :עו"ד שוקי פורר
 בית ספר קציר. נשלחה תשובה. 

 שובה. כן, קיבלתי ת  :שמעון קהלני
 צרופה לפרוטוקול.     :עו"ד שוקי פורר

אם יהיה אפשר להעיר הערה בנושא הזה. השאילתא   :שמעון קהלני
 3ולצערי הרב, עפ"י דיני העיריות, הייתי אמור לקבל תשובה תוך  21.1-נשלחה ב

 . 10.2-ימים, והתשובה פה נתקבלה רק ב
זה הדין, זה לא נכון שזה לא, זה לא נכון. זה לא נכון ש    :עו"ד שוקי פורר

 הדין. 
זו הפקודה הארצית דיני העיריות. על כל שאילתא   :שמעון קהלני

 ימים.  3צריכים לקבל תשובה תוך 
 לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 לא, אפילו לישיבה הבאה.     :חנניה וינברגר
 יש לי אפילו אפשרות לדחות את זה לישיבה הבאה.     :עו"ד שוקי פורר

 אפשר לדחות את מתן התשובה.   :מעון קהלניש
 ימים. תראה לי.  3אין בשום מקום     :עו"ד שוקי פורר

אני מבקש רק לתקן בסדר היום, כתוב חבר המועצה   חיים אברהם:
 . 21-. עוד לא הגענו ל21.2-קהלני מיום ה
 . איפה כתוב פברואר? 21.1  :שמעון קהלני
 בסדר, נו די.   חיים אברהם:

 , על מה אתה מדבר. 21.1שים משקפיים, חיים,   :ון קהלנישמע
קודם כל תשמע על מה אני מדבר. מדובר פה על סדר   חיים אברהם:

 היום שנפלה טעות. 
 אה, סדר היום של העירייה?   :שמעון קהלני
 אז קודם כל תקשיב.   חיים אברהם:

שיבת עפ"י הדין יש לתת תשובה לשאילתא עד לי    :עו"ד שוקי פורר
ניתן לעשות את זה גם בישיבה שאחריה. אין שום  -המועצה הקרובה, ואם לא 

 ימים. תודה רבה.  3דבר לגבי 
אבל היו"ר של ארגון המורים, הוא היחידי שהוא יכול     :חנניה וינברגר

 להגיד שהוא בחור כארז. 
 זה נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 

 הצעות לסדר: : 3סעיף 

 
עיריית רחובות מתחייבת לא לתקצב פעילויות שייעשו בשבת  -הצעה לסדר  א.
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 (.26.8.07ולא להעסיק עובדי עירייה בשבת )ח"מ שמעון קהלני מיום 
 

בנושא: עיריית רחובות  26.8.07להלן ההצעה לסדר של מר שמעון קהלני מיום 
 מתחייבת לא לתקצב פעילויות שייעשו בשבת ולא להעסיק עובדי עירייה בשבת:

בספטמבר את הפסטיבל הבינלאומי  16-ל 13-עברה רחובות אירחה בין הבשנה ש
לסרטי נשים והצעתי הנ"ל נדחתה, מכיוון שהבטחת )כפי שנאמר לי על ידי חברי 
המועצה הדתיים שהצביעו נגד הצעתי(, בישיבת ההנהלה לחברי המועצה 

ות מהסיעות הדתיות כי לא ייעשה בעתיד כל שימוש בתקציב העירוני לפעילוי
 בשבת, לרבות פסטיבל סרטי נשים.

בניגוד להבטחתך מהשנה שעברה, עיריית רחובות תקיים גם השנה תחרות לסרטי 
מתקציב העירייה ותעניק השנה פרס  ₪ 350,000הנשים ותוציא להפקתה סך כל 

 דולר לסרט העלילתי הטוב ביותר. 5,000בסך 
ם בימי שישי ושבת החלטה זו תמוהה בעיני לאור העובדה שהפסטיבל עולה ג

ובחסות עיריית רחובות, כפי שהופיע בכל כלי התקשורת הכתובה והמדוברת 
 ומהתקציב העירוני נמצא מימון לקיומו של פסטיבל זה בעירנו.

להזכירך, עיריית רחובות מעולם לא נתנה חסות לאירועים שנעשו בשבת, אשר 
אינם דתיים, אשר פוגעים קשה באורח החיים של הציבור הדתי וגם בתושבים ש

 מבקשים לנצל את יום השבת למנוחה, לשקט ולשלווה.
זאת ועוד, עובדים של אגף התרבות יהיו חייבים להיות נוכחים בשעת הפקת 
הפסטיבל שעולה גם בימי שישי ושבת, כדי לוודא שהכל עובד כשורה ושאין 

 תקלות בשטח, ויעבדו גם בשבת!!!
ושבי העיר וכמה שיותר. אולם עלינו אין לי כל התנגדות להוסיף תרבות לת

שישי  -לשאול את עצמנו, האם פסטיבל זה חייב להיות דווקא בימי המנוחה 
 שבת?!

 לאור האמור לעיל, ברצוני להביא למועצת העירייה את ההחלטה הבאה:
 עיריית רחובות מתחייבת לא לתת חסות לפעולות תרבות שנעשות בשבת. .א
 לא להעסיק עובדי עירייה בשבת. .ב

 
אנחנו עוברים להצעות לסדר. הצעה לסדר 'עיריית     :עו"ד שוקי פורר

רחובות מתחייבת לא לתקצב פעילויות שייעשו בשבת, ולא להעסיק עובדי 
 עירייה בשבת. בבקשה. 

טוב, אין לי מה להוסיף מעבר למה שאני כתבתי. אני   :שמעון קהלני
מית בפרוטוקול, יירשם רק מבקש להעלות את זה להצבעה, ושהתשובות יינתנו ש

 שמית בפרוטוקול. 
 אני רוצה לומר משהו.     :עו"ד שוקי פורר

אז זה משהו  -זה לא פתוח לדיון. אם זה פתוח לדיון   :שמעון קהלני
 אחר. 

בואו אני אומר לכם משהו. מכיוון שאני הולך לבקש     :עו"ד שוקי פורר
עולים פה נושאים רבים,  להוריד את זה מסדר היום, אני רק אעיר הערה אחת.

ואני אומר את זה בשיא הרצינות ובשיא האחריות. עולים פה נושאים רבים, 
ואנחנו עכשיו ערב בחירות ויעלו פה עוד נושאים שיעשו בהם שימוש בבחירות, 
וזה הכל לגיטימי וטוב וראוי, אין שום בעיה. רחובות, מזה הרבה מאוד שנים, 

של סובלנות ושל הבנה בין הציבורים השונים.  אולי מיום היווסדה, היתה מעוז
בזמן שבמקומות אחרים היו מתיחויות גדולות מאוד והיו  -דתיים וחילוניים 

בעיות גדולות מאוד, ברחובות, גם בימים הקשים של פתיחת בתי קולנוע בשבת 
שמרו על כך שהסטטוס קוו יישאר והבנה שצריכים לחיות כולם  -ומתיחויות 

צריכים להיזהר מלהעלות נושאים שקשורים במארג החיים המאוד ביחד. אנחנו 
עדין בין דתיים ושאינם דתיים בעיר בצורה גורפת. ההצעה הזאת, שאני מציע 
להוריד אותה מסדר היום, ואני אגיד גם למה אני מציע להוריד אותה מסדר היום 
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זאת מדיניותה של ההנהלה לא מהיום ולא מאתמול. זאת מדיניותה של  -
ההנהלה. ולא צריך להעלות את זה עכשיו להצעה ולהצביע ולקבל על זה קרדיט 
כזה או אחר. לכן אני מציע להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום. מי בעד? ירים 

 את ידו. 
 . 11 עו"ד תמיר פינשטיין:

 אני מבקש שזה יירשם שמית.   :שמעון קהלני
 מי נגד?     :עו"ד שוקי פורר

 בשביל הפלאייר הבא? זה   רחמים מלול:
כל חברי המועצה למעט קהלני, הצביעו בעד להוריד     :עו"ד שוקי פורר

 את זה מסדר היום. 
אני הייתי מציע שקהלני יצהיר לפרוטוקול מי מממן לו   רחמים מלול:

 את הפלאיירים של ההסתה בכל רחבי העיר, שיגיד את זה פה. 
 אני, אני.   :שמעון קהלני
 אתה? מכיסך?   רחמים מלול:
 זו לא הסתה. מכיסי הפרטי.   :שמעון קהלני
 אתה יכול להראות לי את הקבלה?   רחמים מלול:
אני לא חייב לך שום דבר, ואני לא חייב להגיד לך שום   :שמעון קהלני

 דבר. 
 נגיע עוד לנושא הזה ותשמע.   רחמים מלול:
מעתי את זו גם לא הסתה. בשבילך זו הסתה ואני ש  :שמעון קהלני

 הדברים שלך. 
 זו הסתה פרועה.   רחמים מלול:
 אתה בינתיים מסית את כולם אתה.   :שמעון קהלני
 זו הסתה פרועה.   רחמים מלול:
 -טוב, טוב. אתה בינתיים נמצא  :שמעון קהלני
 זו דמגוגיה זולה.   רחמים מלול:
 -קיבלת, קיבלת  :שמעון קהלני
 והסתה פרועה.   רחמים מלול:

 הפכת להיות פודל.   :ן קהלנישמעו
 של אנשים חסרי אינטליגנציה.   רחמים מלול:
 הפכת להיות פודל, תתבייש לך.   :שמעון קהלני
 אדוני, אדוני, אתה אל תגיד לי מי פודל, מי לא פודל.   רחמים מלול:
 אתה יודע, אתה פודל של ראש העירייה.   :שמעון קהלני
 ם שלך. אתה פודל של היצרי  רחמים מלול:
 קיבלת ג'וב.   :שמעון קהלני
 אתה פודל של ההסתה שלך.   רחמים מלול:
 לפני שקיבלת ג'וב, רצית לפרוש מהקואליציה.   :שמעון קהלני
 -אתה לועג לאינטליגנציה  רחמים מלול:
 תתבייש לך.   :שמעון קהלני
 של תושבי רחובות.   רחמים מלול:
 אדוני, קיבלת תפקיד.   :שמעון קהלני
אתה לא מגיע לקרסוליים של התושב הכי אחרון   רחמים מלול:

 שיושב פה. 
קיבלת תפקיד כדי למכור את תושבי רחובות, תתבייש   :שמעון קהלני

 לך. אתה לא ראוי שתיבחר לחבר מועצה אפילו. 
 יש כותבים ויש עושים. אדוני.   רחמים מלול:
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 מה אתה עושה? אפשר לחשוב.   :שמעון קהלני
את הכסף הזה לפלאיירים, הייתי מציע לך לתרום   לול:רחמים מ

 למשפחה נזקקת. 
 תסתום את הפה שלך, מה אתה מתערב?   :שמעון קהלני
 מה דעתך?   רחמים מלול:
 תסתום את הפה שלך.   :שמעון קהלני
 במקום להסית.   רחמים מלול:
 מה אתה מסית עכשיו פה?   :שמעון קהלני

 בקש שקט, חברים? אפשר ל    :עו"ד שוקי פורר
אתה תוציא פלאייר 'חבר המועצה רחמים מלול הצביע   רחמים מלול:

 ככה'. 
 הקנאה שלך מעבירה אותך על דעתך.   :שמעון קהלני

 שקט. אנחנו ממשיכים.     :עו"ד שוקי פורר
 אתה ראוי להיות חבר מועצה?   רחמים מלול:
 אתה קנאי.   :שמעון קהלני
 להיות חבר מועצה? אתה ראוי   רחמים מלול:
 אתה קנאי, רחמים מלול, תתבייש לך.   :שמעון קהלני
 פעם?  IQפעם? עשית בדיקת  IQעשית בדיקת   רחמים מלול:
 אתה גם לא ראוי שאני אתייחס אליך.   :שמעון קהלני
 . IQאם אתה יודע מה זה   רחמים מלול:
 די, נו באמת.   חיים אברהם:
 י שאני אתייחס אליך, רחמים. אני גם לא ראו  :שמעון קהלני

 רחמים, אני מבקש שקט.     :עו"ד שוקי פורר
תמשיך, תמשיך לאכול את הלב ולקנא, ואני שמעתי   :שמעון קהלני
 את הדברים. 

 אני מבקש, קהלני, שקט.     :עו"ד שוקי פורר
 ממש הצחקת אותי.   רחמים מלול:
 הו, הו, הצחקתי אותך.   :שמעון קהלני

 מקנא בשמעון קהלני.   ל:רחמים מלו
 בוודאי שאתה מקנא.   :שמעון קהלני

חברים. ברוך ה' יש כאן ציבור גדול, יש כאן ציבור     :עו"ד שוקי פורר
 גדול שבא לשמוע את ישיבת המועצה. 

 מה עשית בכנסת, אפס שכמוך?   :שמעון קהלני
 אני מדבר.     :עו"ד שוקי פורר

 דבר תועלת.  עוד לא הבאת שום  :שמעון קהלני
 קהלני, אני מדבר עכשיו, אל תפריע לי.     :עו"ד שוקי פורר

 לא, אבל כשהוא דיבר לא דיברת איתו.   :שמעון קהלני
 יש כאן ציבור.     :עו"ד שוקי פורר

 קהלני, שים לב שהשתמשת בביטוי 'אפס', אוקיי?   רחמים מלול:
 נכון, בטח, בוודאי.   :שמעון קהלני

אני מבקש, יש כאן ציבור גדול שבא לראות ישיבת     :רעו"ד שוקי פור
 מועצה. 

.   :שמעון קהלני  תשים לב שאתה השתמש בביטוי 'הסתה'
רבים מהם לא היו אף פעם, וחושבים שישיבות      :עו"ד שוקי פורר

 מועצה מתנהלות בשקט, מה שנכון. 
 תתבייש לך.   :שמעון קהלני
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 ה. ... שתהיה כאן הצג    :שוקי קרומר
..   :שמעון קהלני . 
 עוד לא הגעתי, זה היה הפרומו.   רחמים מלול:
עזוב, עזוב, 'איש אשפתות' קראת. תתבייש לך, איש   :שמעון קהלני

 אשפתות זה אתה. 
 חנניה, בהצעה לסדר שלך, יש סעיף על סדר היום.     :עו"ד שוקי פורר

 אתה איש אשפתות שלא שווה תגובה.   :שמעון קהלני
 זה היה פרומו.   ם מלול:רחמי

מאז שקיבלת את התפקיד, עכשיו, תקום, תקום,   :שמעון קהלני
 תקום, תתחיל... 

 עוד לא. אני אעשה את זה היום בשלווה.   רחמים מלול:
לאט. תתבייש לך. איזו הצגה יש -לאט, לאט-תיכף, לאט  :שמעון קהלני

 פרוש מהקואליציה. לך. לפני שקיבלת תפקיד היית סותם את הפה, גם רצית ל
 אני יכול לבקש שקט?    :עו"ד שוקי פורר

 ממונה על תיק הרווחה.   רחמים מלול:
 קנית, קנית את התיק.   :שמעון קהלני
ממונה על תיק הרווחה. 'אין ראש עיר כמו שוקי   רחמים מלול:

 פורר'. 
 קנית.   :שמעון קהלני
מסוגל לעשות רווחה הבאת לעיר? אנחה הבאת. אתה   רחמים מלול:

 משהו? שיעורי עזר לילדים אתה מסוגל לנהל. 
 רחמים.     :עו"ד שוקי פורר

אולי ועד בית גם כן. ראש עיר? שמעון קהלני ראש   רחמים מלול:
 שמעתם בדיחה כזאת? תמחאו כפיים, נו.  -עיר 

 רחמים, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר
 . שמעתם דבר כזה? שמעון קהלני ראש עיריית רחובות  רחמים מלול:
 רחמים, די, נו באמת.   חיים אברהם:
 שיירשם, שיירשם בפרוטוקול.   רחמים מלול:
 די, נו באמת.   חיים אברהם:

 

שמעון קהלני(  -נגד  1בעד 14מחליטים ברוב קולות )  :08-72-718מס'  חלטהה
להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר של מר שמעון קהלני בנושא: עיריית 

ות מתחייבת לא לתקצב פעילויות שייעשו בשבת ולא להעסיק עובדי עירייה רחוב
 . 26.8.07בשבת, מיום 

 
דו"ח פעילות ה.ל.ר בע"מ )ח"מ חנניה וינברגר מיום  -הצעה לסדר  ב.

11.11.07.) 
 

 להלן ההצעה לסדר של מר חנניה וינברגר בנושא: דו"ח פעילות ה.ל.ר בע"מ:
חברי מועצת העירייה היו מקבלים בכל שנה,  -בהתאם לנוהג שהיה קיים בעבר 

פעולותיה, תכניותיה  -דיווח בכתב על הנעשה בחברה כלכלית ה.ל.ר בע"מ 
 והישגיה.

משום מה נוהג ציבורי הגון וראוי זה הופסק ואיננו מקבלים בקדנציה הנוכחית 
 וזאת, בלא שניתן הסבר המניח את הדעת.

"בקשה לעיון עו"ד ת. פינשטיין,  הגשתי למנכ"ל העירייה, 19.8.2007ביום 
 ה.ל.ר. -של מועצת המנהלים של החברה הכלכלית במסמכים" 

לו אתה אחראי והינך מתעטף בשתיקה מפוקפקת ותמוהה  -בהתאם לנוהג הפסול 
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זאת בניגוד גמור,  -נענתי באורח מתחכם על ידו כי עלי לפנות בנידון לה.ל.ר  -
תה אישית דאגת שהדו"ח שבכתב יימסר למיטב זכרוני, כי בקדנציה הקודמת א

 לכל חברי המועצה ותינתן בישיבת המועצה סקירה עניינית וממצה.
שוחחתי עמו  -לאחר שחלפו שבוע או שבועיים ולא זכיתי לקבל מענה כל שהוא 

הרי שאציע  -ואמרתי לו כי תשובתו איננה חכמה ואם לא אקבל את המבוקש 
 ה במועצת העיר.כהצעה לסדר היום לדון על הנושא הז

בגין השתמטותו של מנכ"ל העירייה, עו"ד ת. פינשטיין, מלמלא את חובתו 
המינהלית והחוקית להמציא לכל חברי מועצת העירייה את החומר המבוקש. 

מתערער, המתח במועצה גואה ומן חברי מועצת  -מופר, המינהל התקין  -החוק 
 מצפונם.העירייה נמנע מלמלא חובתם החוקית כמתחייב מצו 

"החברה הכלכלית על כן הריני מציע בזאת כ"הצעה לסדר היום" לקיים דיון 
 .פעולותיה, תכניותיה והישגיה" -העירונית ה.ל.ר בע"מ 

מאחר טרם קיבלתי את הדו"חות המבוקשים, הריני מבקש לקבל את 
 1.1.2004הנהלה, מכרזים, כספים ועוד מיום  -הפרוטוקולים של מועצת העירייה 

 ימינו.ועד 
לכשאקבל את החומר הנ"ל אדאג להציע הצעות סיכום להחלטתה של מועצת 

 העירייה. 
 

, 2טוב, רחמים, סיימתם? בבקשה. יש הצעה לסדר מס'     :עו"ד שוקי פורר
של חנניה וינברגר, ואנחנו מקיימים דיון בעניין ה.ל.ר בהתאם לבקשתו בישיבה 

 צעה שלך התקבלה מיידית. יורדת, אנחנו דנים, הה זו. אז ההצעה הזאת
 עד כדי כך?     :חנניה וינברגר

 

מחליטים פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של מר חנניה  :08-72-719מס'  חלטהה
 .11.11.07וינברגר בנושא:: דו"ח פעילות ה.ל.ר בע"מ מיום 

 
ניר וקרומר בעניין -הצעה לסדר של חברי המועצה בר    :עו"ד שוקי פורר
 משמרות הזהב. 

 אנשים ששכלם דל, משתמשים במילות רחוב.   רחמים מלול:
 די.     :עו"ד שוקי פורר

מי שיש לו קצת שכל בקודקודו, יש לו אוצר מילים   רחמים מלול:
 קצת יותר רחב. 

  קטן, קטן. אתה איש קטן.   :שמעון קהלני
 יש לו ארגומנטים קצת יותר אינטלקטואלים.   רחמים מלול:
 הוא קנה אותך?  מה  :שמעון קהלני
מנסה להשתמש במילה 'אפס', או 'קטן' או 'עלוב'   רחמים מלול:

 וכדומה. 
.   :שמעון קהלני , 'הסתה'  'הסתה'
 שלך.  QI-תרחיב קצת את ה  רחמים מלול:
 'הסתה'. אני דואג לתושבים.   :שמעון קהלני

רחמים, אולי אתה לא שומע אותי משם, אני מבקש     :עו"ד שוקי פורר
 . שקט

איזה פוליטיקה אתה עושה בשנה האחרונה לקראת   :שמעון קהלני
 הבחירות. קיבלת יו"ר ועדה. 

 ... לא חייכתי.   רחמים מלול:
 כמה נעים ניחוח הבחירות.    :עו"ד שוקי פורר

 שנים?  4איפה היית   :שמעון קהלני
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אני משרת את הציבור מבוקר ועד לילה. אתה משרת   רחמים מלול:
 ר... את הציבו

 ריח, ריח הבחירות, רחמים.   :שמעון קהלני
.. שלך. מה אתה עושה למען הציבור? מעשה   רחמים מלול: זה ה.

 אחד תוכיח. דבר אחד. 
 רחמים, אני מבקש מכם.     :עו"ד שוקי פורר

 הוא פונה אליי.   רחמים מלול:
 לא, צאו החוצה, תדברו בחוץ.     :עו"ד שוקי פורר

 ח הבחירות. רי  :שמעון קהלני
 צאו תדברו בחוץ.     :עו"ד שוקי פורר

תגידו לו שהוא מבייש אתכם, את העדה התימנית   רחמים מלול:
 הנכבדה פה. 
 הנכבדה? אתה מייצג אותה?   :שמעון קהלני
 תגידו לו, תגידו לו.   רחמים מלול:
 כמה פגעת.   :שמעון קהלני

 
ניר -תנדבים בוגרים )ח"מ ברתגבור משמרות זה"ב בפקחים ומ -הצעה לסדר  ג.

11.11וקרומר מיום  .07.) 
 

ניר ומר שוקי קרומר בנושא: תגבור משמרות -להלן ההצעה של מר לואיס בר
 זה"ב בפקחים ומתנדבים בוגרים:

קראנו בדאגה את הכתבה מאירת העיניים של יוסי מדריסוביץ ומשה ג'רפי 
בתי ספר יסודיים בעיר  על בעיות הבטיחות ליד 9/11/07-ב"ידיעות תקשורת" מה

בכלל ובמעברי החצייה בהם נוכחים התלמידים, בפרט. אנו מכירים את המצב 
תאונות עם ילדים  2המתואר מטיפולנו מול העירייה וועדת התחבורה על רקע 

נפגשים בחצייתם מעבר חציה עם משמרות זה"ב בדרכם לבית הספר היסודי 
פת שילוט שהתבצע ואף רמזור "שפרינצק". בעקבות מקרים אלה ביקשנו תוס

 במקום, מה שטרם נבחן. 
מעמידה בשטח אנו מאתרים כי אחת הבעיות היא שמשמרות הזה"ב המיואשים 
על ידי תלמידי כיתות ו', הגם שעושים עבודה נפלאה, מתקשים לספר את 
הביטחון הדרוש במעברי חציה על כבישים ראשיים וסואנים.בטווח זמנים בין 

נועת הרכבים המרובה וחוסר הסבלנות מצד הנהגים בשיאה עת ת 8:00-7:50
בניסיון להביא את ילדם לביה"ס בזמן. כך קורה בדרך יבנה בדרך לבי"ס 

 "שפרינצק", ברח' יעקב ליד בי"ס "סמילנסקי" ועוד.
 לכן אנו מציעים להלן:

הגורמים המקצועיים בעירייה כגון אגף התשתיות, אגף תנועה ושילוט,  .1
בדרכים וכיו"ב יבדקו ויכינו רשימה של המעברים  מחלקת בטיחות

 הבעייתיים.
 העירייה תדאג שבכל בוקר יום לימודים יהיה נוכח מבוגר. .2

מקור האנשים יהיה: פקחי העירייה, ומתנדבים כגון פנסיונרים, הורים  .3
 ועוד.

הפעלת המערך תהיה באחריות המחלקה לבטיחות בדרכים ובתיאום עם  .4
די ההורים הבית ספרי ורכזות הזה"ב הבית ועד ההורים המרכזי, וע

 ספריות.
 

ניר,  יש פה הצעה לסדר של קרומר -קרומר ו/או בר    :עו"ד שוקי פורר
 ניר, בבקשה. -ובר
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טוב, ננסה לתקן את הרושם בפני הציבור הרחב     :ניר-לואיס בר
ולהעלות רגע נושא רציני, הצעה לסדר שאנחנו הכנו בנושא של תגבור משמרות 

"ב, גם פקחים וגם מתנדבים בוגרים. ההצעה הזו היא תולדה של ניסיון אישי זה
שלנו, שלי. התנדבתי במסגרת בית הספר שהבנות שלי לומדות, וראיתי במו עיניי 

תאונות  2בעיה שכבר עלתה בעברה בעקבות שנה שעברה, שפנו אלי הורים עקב 
חוצים בזמן הליכה עם ילדים שנפגעו במעברי חציה בצירים ראשיים, שילדים 

לבית הספר. מקרה אחד היה ילד שחצה עם משמרות הזה"ב נוכחים. הכוונה 
במקום שיש ילדים של כיתות ו' שנוכחים ועושים את עבודתם נאמנה, ומעבירים 
ילדים בצירים ראשיים. לדוגמא אחת איפה שאירעה תאונה בדרך יבנה, בדרך 

קי שחוצים לרח' יעקב. ולנו שפרינצק. מקרה שני היה ליד בית ספר סמילנס
בשפריצנק ובדרך יבנה, למזלנו יש לנו מתנדב משכונת נווה יהודה, אולמן שמו, 
שצריך לברך אותו על ההתנדבות היומית שלו שהוא מתייצב שם כל בוקר. אבל 
הוא היה בחופשה, ואנחנו ההורים התנדבנו, ואני באמת ראיתי במו עיניי איך 

ונה, עשרות מכוניות. ובאמת, אי אפשר לצפות בעשרה לשמונה, חמישה לשמ
מילדים, גם שהם נהדרים בכיתה ו', לעצור ולהשתלט על עשרות מכוניות 
שעוברות בשעת השיא. ואכן, אני חושב שבאמת יש בעיה עם כל הפעילויות 
שעושים בבתי הספר בעניין הזה. ולכן אני פניתי גם לעמי קוטין בעניין הזה, וגם 

מנהל אגף התשתיות במקום והוסיפו שלט וכל מיני דברים. אבל עשיתי סיור עם 
השורה התחתונה, לאחר כל הדברים האלה, שלפי דעתנו, לפי דעת שוקי קרומר 

אנחנו חושבים שהעירייה צריכה להתארגן לשנת הלימודים תשס"ט בצורה  -ושלי 
 יותר מוגברת ולעשות. ואותם צירים, לא בכל מקום, יש הרבה בתי ספר, יש

בתי ספר יסודיים, אני מדבר רק על יסודיים. אבל יש בתי ספר  20-למעלה מ
יסודיים שיש באיזשהו מקום ציר מאוד ראשי כמו דרך יבנה, כמו רח' יעקב. אני 
יודע שיש מקומות נוספים בעיר. שם צריך לפי דעתי נוכחות של מבוגר בבוקר, 

יק מתנדבים. יש בעיה ואני מבין מתוך הבדיקה שלי בתוך העירייה, שאין מספ
בנושא של המתנדבים, רוצים את המתנדבים להמון פעילויות. הבנתי גם שיש 
בעיה שאי אפשר כרגע להפעיל גם רק פקחים לעניין הזה, ולכן באנו עם זה 
להצעה לסדר. זה לא שלא עשינו איזושהי בדיקה מקצועית בתוך העירייה. לכן 

כל זאת זה נושא שלפי דעת שוקי אנחנו מביאים את זה כהצעה לסדר כאן, ב
ושלי, מספיק כבד, מספיק רציני כדי להביא את זה לשולחן הזה ולקבל החלטה 
כאן במועצה, בגוף המכובד הזה שאני מקווה שימשיך להיות מכובד, ולהציע את 
מה שאנחנו מציעים, בשביל לעשות שילוב של הדברים. גם עם תוספת הפיקוח, 

כנים. אני יודע כבר שבעקבות ההצעה לסדר הזו, גם עם הורים מתנדבים שמו
שנעשתה איזו עבודה פנימית ואותרו כל הרחובות הבעייתיים. אבל בסופו של 
דבר הכל מתחיל ונגמר במנחם קליין, מתחיל ונגמר בתקציב, טוב, גם אצל תמיר, 

 שלא ייעלב. 
 גם יו"ר ועדת ביטחון.     :חנניה וינברגר

וגם רמזו לי שהעלויות לא גבוהות במיוחד.  אדרבא.    :ניר-לואיס בר
150,000אם אני זוכר נכון, דיברו איתי על  ,  משהו כזה, לשנה. נדמה ₪ 250,000-

לי שזה סכום שעיריית רחובות יכולה לעשות ולתרום בעניין הזה. דרך אגב, זה 
מבוצע בערים אחרות. ידוע לי שבפתח תקווה הנושא הזה קיים, פחות או יותר 

 הצעה שלנו. זהו פחות או יותר. לפי ה
תודה. אני רוצה לומר משהו, אחרי זה נפתח את זה     :עו"ד שוקי פורר

לדיון כן או לא, נראה לפי מה שאני אציע. אני היום שמעתי את שר התחבורה. 
ערים הגדולות על אמנה למניעת  15אפרופו כנס, אנחנו חתמנו היום יחד עם 

החממה. אנחנו נעשה על זה דיון כאן בהנהלה. זיהום אוויר ולמלחמה באפקט 
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אני חושב שזה מאוד ראוי. הצטרפנו ליוזמה הזאת, אני יודע שגם אתם דיברתם 
 על זה בזמנו וזה מעסיק אתכם. 

חודשים  8אישרתם את הנושא הזה. לפני  2007יולי     :שוקי קרומר
 אישרתם, רק צריכים פשוט לעבוד על זה. 

 ן, כן. אני אומר היום חתמנו. כ    :עו"ד שוקי פורר
 לפני ישיבה אחת או שתיים, היה בסדר היום. נכון?     :חנניה וינברגר

לא, לא, זה לא היה בסדר היום. זה היה עניין של     :עו"ד שוקי פורר
ערים על האמנה,  15הגדולות. על כל פנים, היום חתמנו יחד עם עוד  15-תאגוד ה

שהוא ימליץ לכל החברים להצטרף לאמנה הזאת. ומרכז השלטון המקומי הודיע 
אבל שר התחבורה דיבר שם על תאונות דרכים, ודיבר על מגמה מאוד מבורכת 

של ירידה מאוד משמעותית בתאונות הדרכים, כתוצאה  2007-וב 2006-שהיתה ב
מפעילות בטיחות בדרכים. זה בהחלט נושא שהוא בנפשנו, זה דיני נפשות, לא 

הוא חודש לא טוב, ושר  2008צערנו הרב, החודש הראשון של דיני ממונות. ל
התחבורה עושה בסוף חודש זה כנס חירום של כל הרשויות המקומיות כדי לדון 
בצעדים להגביר את הבטיחות במקומות. אני אישית בהחלט מקבל את ההצעה 

ניר בעניין הזה. -שלכם. אני מציע שאנחנו נאמץ את ההצעה של קרומר ושל בר
ול להיות, שבהמשך, אם אנחנו נאשר את נושא השיטור הקהילתי, אפשר יהיה ויכ

לשלב את השיטור הקהילתי בתוך הנושא הזה ולהטיל על הפקחים של השיטור 
 הקהילתי את המשימה. הרי זה מה שרצית להגיד, נכון? 

 כן.   חיים אברהם:
אנחנו  לקחתי לך, מה יכול להיות? יכול להיות שאם    :עו"ד שוקי פורר

נאשר את זה ביום אחר, נשלב את זה. אם אין  -נאשר את זה היום, ואם לא 
 התנגדות, אני מציע שנקבל פה אחד את ההצעה. כולם מסכימים, תודה. 

 

מחליטים פה אחד לקבל את הצעתם לסדר של מר לואיס  :08-72-720מס'  חלטהה
תנדבים בוגרים ניר ושוקי קרומר בנושא: תגבור משמרות זה"ב בפקחים ומ-בר

 .11.11.07מיום 

 
חילול )בנייה( שבת במתחם חוויות במבנה שבט הצופים )ח"מ  -הצעה לסדר  ד.

 (.11.11.07חנניה וינברגר מיום 
 

להלן הצעה לסדר של מר חנניה וינברגר בנושא: חילול )בנייה( שבת במתחם 
 :חוויות במבנה שבט הצופים

תושב, תושב אזורים, שגר ממול  צלצל אלי -עם צאת השבת ועריכת ההבדלה 
}צפון{, שהציג עצמו כאדם לא דתי ותוך התרגזות ומחאה טען  "חוויות"ל

{ עבדו בעצם יום השבת הן במתחם חוויות 9.11.2007שבמהלך יום השבת }
 במבנה שלידו המיועד עבור תנועת הנוער "הצופים". 

ק שעות עבודה לדבריו, העירייה לא רק שהפרה בכך את אחריותה לשמירת "חו
ומנוחה", אלא שהדבר הפריע לו את מנוחתו היחידה בימות השבוע שהוא יום 

 השבת.
קרטין זכתה במכרז של העירייה לבניית המבנה עבור שבט -כידוע, חברת יעקבי

"הצופים" ליד חוויות צפון בעיסקת חליפין תמורת המבנה והמגרש הנוכחי בו 
 מצויים "הצופים".

ן חילול  רטיןשמואל קצלצלתי למר  }אחד הזכיינים{ שהופתע מאד לשמוע עניי
 צ'ליקהשבת באתר הנ"ל. מר קרטין הבטיחני שידבר הן עם הקבלן המבצע מר 

 ביום השבת. -לעבוד באתר  לאוידרוש מהם  חברת רקטל בע"מ והן עם 
ן והודיע לי ששוחח עם מר צ'ליק   -לאחר כמחצית השעה צלצל שנית מר ש.קרטי

הוא הופתע לשמוע כי בוצעו עבודות בנייה במקום בעצם יום שאמר לו שאף 



ין מס'  -עיריית רחובות   13.2.2008 מתאריך 72ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
18 

 שבת ושהוא }צ'ליק{ יטפל בכך למחרת.
לאחר השתתפותי ב"שבת הארגון" של תנועת הנוער "בני עקיבא" נסעתי 
ל"חוויות" }צפון{ ונוכחתי לראות כי השלט באתר המבנה כולל את הכיתוב 

 דלקמן:
"מ מקימה כאן את מבנה שבט "עיריית רחובות באמצעות חברת ה.ל.ר בע

 קרטין, צ'ליק ורקטל".-מתחת כותרת זו מוזכרים "יעקבי הצופים החדש".
ראש ואילו בחזית חוויות }צפון{ שברחוב סרני מוצב שלט בחתימת שמם של 

המוסדות  5, המפרט את העירייה, שוקי פורר, ויו"ר חוויות, הראל אשד
", הסוכנות היהודית" וחברת , "קרן היסודהעירייה, חוויות -והארגונים 

 ."מרכז קהילתי רב גילאי"המתנ"סים" שמטעמם נבנה במקום 
"חברת  ואף"הסוכנות היהודית" ו"קרן היסוד" אני בטוח שהמוסדות הלאומיים 

אינם מצדדים בחילול שבת ואם יותר לי ללמד זכות עליהם הרי  המתנ"סים"
 שהם מתנגדים לחילול שבת בפרהסיה רבתי. 

האחת והיחידה היא ששני האתרים נמצאים בשליטה מלאה  המשמעות
ומוחלטת של עיריית רחובות ומוסדותיה ועליה בלבד מוטלת האחריות 

 להפרת החוק לחילול השבת.
כתושב העיר הנני מצטרף להמחאתו הצודקת של אותו תושב שאכפת לו שתהיה 

ו בחברה לאומיים שעדיין נותר-שמירת שבת ברשות הרבים כאחד הערכים הכלל
 היהודית במדינה. תודה לתושב על ערנותו ודאגתו.

לדון בנושא הנ"ל של ביצוע עבודות הבנייה  -הריני מציע כהצעה לסדר היום 
בעצם יום השבת על ידי גורמים עירוניים. הנני מציע שמועצת העירייה תחליט 

 כדלקמן: 
י מועצת העירייה מביעה את מחאתה על חילול השבת שנעשה בשני אתר

 הבנייה שבמתחם חוויות }צפון{.
מועצת העירייה מחליטה כי על כל גורמי העירייה, והמוסדות בהם העירייה 

כגון }בנייה, שותפה או פעילה לא ייעשו פעולות שיש בהן משום חילול שבת 
סעיף מתאים יכלל בכל חוזה הכרוך גינון, סלילת כבישים ומדרכות וכיוב'{ 

 יזמים או הזכיינים. בבנייה וכיוב' שייחתם עם ה
על ידי חברת  אושר -קרטין עקרון בע"מ  -מכתבו הנ"ל של מנכ"ל חברת "יעקובי 

"מסכים לכל הכתוב במיכתבך והעבודה היתה ללא בניין ופתוח בע"מ" -"רקטל
 }רצ"ב{. ידיעתי ואני רואה זאת בחומרה"

בניית אני מבקש לציין לשבח ובהוקרה עמוקה ורבה את מהירות טיפולם בנושא 
ה"ה  -של שלושת האנשים מנכ"לי החברות  "הצופים"המבנה לתנועת הנוער 

כה תבורכו ובהצלחה בכל מעשי  -שמואל קרטין, גדי ורד וניסן צ'ליק 
 ידיכם!!!.

 
אנחנו ממשיכים לפי סדר היום. הצעה לסדר שוב     :עו"ד שוקי פורר

 ברגר. בנושא חילול שבת במתחם חוויות. קיבלת על זה תשובה, וינ
 לא.     :חנניה וינברגר

אני חושב שהשיבו לך על זה, אם לא בכתב, אז בעל     :עו"ד שוקי פורר
 פה, שהיה שם סיפור עם קבלן. 

נכון, שהוא חרג. מקרה בודד והעניין תוקן. מה שאני     :חנניה וינברגר
מבקש, פשוט שאותם מקומות שיש לעירייה יכולת השפעה, שתקיים את זה. וזה 

 ני קושר לפי מה שענית קודם בתחילת הישיבה. א
אני מודיע באופן הכי חגיגי, עיריית רחובות איננה     :עו"ד שוקי פורר

עובדת בשבת, ועיריית רחובות איננה מעסיקה אנשים בשבת. בשבת אנחנו 
שומרים על קדושת השבת. לרבות אנחנו מקפידים שקבלנים שעובדים בשירות 

 דו בשבת, וזה היה מקרה חריג. טוב, תודה. עיריית רחובות לא יעב
 קיבלתי.     :חנניה וינברגר
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 +.3קבלת חוות דעת משפטיות נוספות בעניין תביעת העירייה נגד  : 4סעיף 

 
. עפ"י מצוות המועצה בישיבתה האחרונה, 4סעיף     :עו"ד שוקי פורר

ה של חברת איפה רחמים? הוא הציע את ההצעה הזאת, קרא לו, דודי. היתה טענ
+, היא הציעה 3המועצה אורלי אברהמי, שבעת הדיון בנושא הגשת התביעה נגד 

הצעה שלא הצביעו עליה, וההצעה שלה היתה שנקבל חוות דעת משפטית נוספת 
לפני שתוגש התביעה. לפי טענתה, שנמצאה מוצדקת לאור הפרוטוקול, לא 

חליטה להביא שוב את הצבענו כפי שצריך היה על ההצעה הזאת, ולכן המועצה ה
הצעתה של אורלי אברהמי כסעיף ראשון בישיבה. את רוצה להוסיף עוד משהו, 

 אורלי. 
 אמרת את הדברים.   אורלי אברהמי:
אמרתי. אז אני מעמיד להצבעה. היתה הצעה של     :עו"ד שוקי פורר

אורלי אברהמי להביא חוות דעת נוספת, לבד מחוות דעתה של היועצת 
נו והיועצים המשפטיים ששכרנו לצורך הגשת התביעה. היתה המשפטית של

 הצעה של אורלי אברהמי, לא הצבענו עליה. אני מציע שנצביע עליה כעת. 
 אני יכול להגיד משהו לפני זה ברשותך?     :שוקי קרומר

 אני חושב שמיצינו את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 אני חושב עוד משפט.     :שוקי קרומר

 משפט, בבקשה.     :י פוררעו"ד שוק
אני מבקש מראש העיר לשקול שוב, למרות שאני תומך     :שוקי קרומר

בהצעה של אורלי אברהמי כמובן, אני מציע לראש העיר והנהלת העיר, לשקול 
שוב, דווקא בגלל שזו שנת בחירות, כדי להקטין את הרוח הפחות טובה שיש 

שלכם למשפט כזה או אחר. זה  לשקול שוב להוריד את הבקשה -בעיר הזאת 
יעשה הד ציבורי לא טוב לעיר הזאת ברחובות. אני חושב שסה"כ אנשים מבינים 
את פשר העניין. אני חושב שמה שקיבלו היועצים המשפטיים שלך, לא קיבלו את 

מתקיפים אותך באופן  -כל העיתונים. רוב העיתונים לא מתקיפים את העיר 
 +. 3אישי את אישי, וזכותך לתבוע באופן 

כל העיתונים מתקיפים אותי. יש כמה עיתונים,     :עו"ד שוקי פורר
 שמתקיפים גם את העירייה. 

 שנייה, לא, לא.     :שוקי קרומר
 אין עיתון אחד שלא תוקפים אותי.     :עו"ד שוקי פורר

 זה דווקא לא נכון.     :ניר-לואיס בר
ן  זה דווקא לא נכון, אבל לא    :שוקי קרומר ניכנס לדיון. שוקי, תאמי

 לי, עזוב. 
 שוקי, הבנתי, הבנתי.     :עו"ד שוקי פורר

אני מציע, תשקול להוריד את העניין. תראה גדולה     :שוקי קרומר
 ותרד מהעניין. 
טוב, אני מעמיד להצבעה את הצעתה של אורלי     :עו"ד שוקי פורר

 אברהמי לקבל חוות דעת נוספת. 
 חוות דעת נוספות.  ין:עו"ד תמיר פינשטי

חוות דעת נוספות. מי בעד ההצעה של אורלי     :עו"ד שוקי פורר
 אברהמי? 

 . 6 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נגד?     :עו"ד שוקי פורר
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 . 9 עו"ד תמיר פינשטיין:
 תודה רבה.     :עו"ד שוקי פורר

 

לקבל חוות נגד( לסרב  9בעד,  6מחליטים ברוב קולות ) :08-72-721מס'  חלטהה
 +.3דעת משפטיות נוספות בעניין תביעת העירייה נגד 

 

 אגרת שיטור. : 5סעיף 

 
אנחנו עוברים לסעיף הבא, וזה נושא אגרת השיטור.     :עו"ד שוקי פורר

אני רוצה לומר משהו. קליין, אני רוצה שתשמע מה אני אומר. תראו, הנושא של 
במקומות אחרים עם חברי מועצה, אגרת השיטור, שדיברנו עליו גם בהנהלה וגם 

הוא נושא שלטעמי הוא חשוב מאוד לעיר רחובות. אני רק חייב להתוודות 
ולומר, ואני מבקש מהחברים באופוזיציה במיוחד להקשיב. הסתבר לי היום 

ימים לפני הדיון. החוק  10שאנחנו מדברים על חוק עזר, וחוק עזר יש לשלוח 
אפשרויות:  2מים לפני הדיון כפי שצריך. יש י 10הזה לא נשלח לחברי המועצה 

אם לא תהיה כאן הסכמה מלאה לדון בנושא הזה היום של חוק העזר. אנחנו 
נצטרך לדון בו בעוד ישיבה אחת, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, לא יודע, נקבע 
ישיבה כשיעבור מועד הזמן. אם חברי המועצה הנוכחים כאן קראו, מבינים את 

אפשר לדון בו. שלא יימצא אחר כך שלא  -לדיון ומוכנים לדון בו  החומר, מוכנים
פעלנו. אני מודה ומתוודה, זה לא היה בסדר, אני אמרתי למנכ"ל ואמרתי ליועצת 
המשפטית, צריך להקפיד על זה. הם לא שמו לב שמדובר בחוק עזר שצריך 

 ימים קודם.  10לשלוח אותו 
פה אחד, או מספיק אחד  החלטה כזו צריכה להיות  :שמעון קהלני

 שמתנגד ועובר? 
 פה אחד. אם אחד מתנגד, דוחים.     :עו"ד שוקי פורר

 בוודאי, נו, מה אתה חושב.   :שמעון קהלני
 כדי שתוכל להוציא עוד פלאיירים, אני אתנגד.   רחמים מלול:
 זה כסף.   :שמעון קהלני
 שתהיה לך עוד הזדמנות להסית.   רחמים מלול:

 לעשות טובה להוריד מיסים אז זו הסתה.   :נישמעון קהל
יש מישהו שמתנגד לדון בעניין הזה היום? אתה מתנגד     :עו"ד שוקי פורר

 קהלני? 
 לא הגיעו האנשים שהוא רצה. הפלאיירים לא עזרו.   רחמים מלול:
 לא, הגיעו מספיק.   :שמעון קהלני
ויאמרו את באו אנשים שתומכים. יקומו פה האנשים   רחמים מלול:

 דברם. יש פה אנשים אינטליגנטים שרוצים להגיד משהו. 
 -רחמים, אנחנו בחוק העזר    :עו"ד שוקי פורר

באמת, אני הייתי מציע להזמין אדם אינטליגנטי כמו   רחמים מלול:
מר עפרוני, שהוא יגיד מה דעתו על אגרת שמירה. אתה פנית כמה וכמה פעמים, 

 ין אותו? כדאי לשמוע את מר עפרוני.אתה מרשה לי, אדוני, להזמ
.  :שמעון קהלני . . 
אתה מנהל את הישיבה? אני ביקשתי מראש העיר, לא   רחמים מלול:

 ממך. 
 שנייה, אבל אתה לא יכול.   :שמעון קהלני
 הוא לא היחידי, אבל בסדר, וגם ירימי ידבר.   רחמים מלול:
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 מר ירימי, מר עפרוני.   :שמעון קהלני
 אתה מנהל את הישיבה?   :רחמים מלול

 אבל לא שייך.  :שמעון קהלני
 אתה מנהל את הישיבה?   רחמים מלול:
 אבל זה לא שייך.   :שמעון קהלני
 אני מבקש מראש העיר.   רחמים מלול:
 מה קרה לך?   :שמעון קהלני
 בינתיים, עוד לא נבחרת לראש עיר.   רחמים מלול:
 ? מה קרה לך? מה קרה לך  :שמעון קהלני
 אדוני ראש העיר, אני מבקש.   רחמים מלול:
 איזו הצגה, הצגה של העיר היום.   :שמעון קהלני
 אנחנו יודעים תרגילי פוליטיקה.   רחמים מלול:
 איזו הצגה, איזו הצגה יש לו היום.   :שמעון קהלני

אני יודע שהקהל שנוכח פה זה ועדי שכונות ששמעו     :עו"ד שוקי פורר
ומכים בה. יש פה ועד שכונת אושיות ויש פה ועד שכונת היובל על היוזמה ות

ויש פה ועד שכונת שעריים ויש פה ועד משכונת נווה אבנית, שקד, נווה מור, 
ויש פה ועד מאחוזות הנשיא, רחובות החדשה, אושיות, שכונת מקוב, רחובות 

 ההולנדית. 
 שלי.  אני מוכן לפתוח את הדיון ולומר את הדברים  :שמעון קהלני

 אז כן דנים.     :עו"ד שוקי פורר
 כן, בהחלט.   :שמעון קהלני

 בסדר, יופי.     :עו"ד שוקי פורר
אם פותחים את הדיון, אז זאת אומרת שאנחנו כן   חיים אברהם:

 -מצביעים
 כן.     :עו"ד שוקי פורר

 מעולה, בוודאי, כן.   :שמעון קהלני
 כל הכבוד.     :עו"ד שוקי פורר

 לא, שלא ייכתב... משרד הפנים.   מלול:רחמים 
 לא, לא ייכתב שום דבר.   :שמעון קהלני
 כדי שתהיה פה החלטה.   רחמים מלול:
 שב בשקט, שב בשקט.   :שמעון קהלני
 לא, לא, לא, לא.   רחמים מלול:
 תן לי עכשיו לנהל את הדיון.   :שמעון קהלני
 -שייכתב בפרוטוקול  רחמים מלול:
 שב בשקט.   :שמעון קהלני
שייכתב בפרוטוקול ששמעון קהלני מוכן לקיים את   רחמים מלול:

 הדיון ולהצביע. 
 בוודאי, מה?  :שמעון קהלני

 רחמים, סליחה.     :עו"ד שוקי פורר
 אל תגזים.   :שמעון קהלני

אני אכתיב. פה אחד החליטו חברי מועצת העירייה     :עו"ד שוקי פורר
ר בעניין השמירה, למרות העובדה שלא קיבלו את לקיים את הדיון בחוק העז

 ימים לפני הזמן אלא רק יומיים לפני הזמן.  10החוק 
 בהסכמה מלאה.   :שמעון קהלני

 בהסכמה של פה אחד.     :עו"ד שוקי פורר
 פה אחד זו הסכמה מלאה.  עו"ד תמיר פינשטיין:
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ק העזר בעניין פה אחד לקיים את הדיון בחומחליטים  :08-72-722מס'  חלטהה
ימים לפני הזמן  10השמירה, למרות העובדה שחברי המועצה לא קיבלו את החוק 

 אלא רק יומיים לפני הזמן. 

 
 עכשיו אני רגוע.   רחמים מלול:
 תהיה רגוע.   :שמעון קהלני

עכשיו אני אקדים ואומר. נדון ונצביע. חבר'ה, תנו לי     :עו"ד שוקי פורר
השתמש ברמקול, יש לי פה רמקול. אנחנו ערכנו לפני להתבטא, אני לא רוצה ל

חודשים אחדים סקר שביעות רצון של התושבים. הסקר הזה מטרתו להביא 
לידיעת הנהלת העירייה מה הציבור חושב על שירותי העירייה, מה הציבור רוצה 
ומה מטריד אותו. אחת השאלות היתה 'מהם הנושאים שלך הכי אכפת מהם 

 מלחמה באלימות.  -חינוך, שנית  -היתה ראשית  ביותר?'. התשובה
 אמרו על האלימות. %15    :שוקי קרומר

 כן, מקום שני.     :עו"ד שוקי פורר
 שלישי.     :שוקי קרומר

 שני, שני.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 . %15שני     :שוקי קרומר

 שני, שני.   עו"ד תמיר פינשטיין:
 י שני, אם אני לא טועה. אני לא זוכר. שני, לפי דעת    :עו"ד שוקי פורר

 שלישי, אבל לא משנה.     :שוקי קרומר
 מה זה משנה אם זה שני או שלישי?    חיים אברהם:

 מספיק מכובד כדי לדון בזה.  %15יפה.     :שוקי קרומר
משטרת ישראל עסוקה בנושאים רבים שקשורים     :עו"ד שוקי פורר

ולהתלונן  100ן לאזרח. תנסו פעם לצלצל לביטחון המדינה, ולא מוצאת זמ
שמישהו פרץ לביתכם, או שגנבו לכם את האוטו, או שמישהו מקים רעש, או 
שמישהו עושה דבר שאסור לו לעשות, או איזה עסק שפתוח שלא בזמן. לא יגיע 
שוטר אלא כעבור זמן ארוך. התלונה מגיעה לרמלה, למוקד המרכזי של המשטרה 

 100-קיימת לא רק ברחובות, היא קיימת בכל הארץ. ב ברמלה. התופעה הזאת
רשויות מקומיות התקינו כבר חוק עזר שאומר 'בואו נעשה משהו בשיתוף 
'. אנחנו מציעים חוק שמטיל על הציבור מעמסה  הציבור כדי להגביר את הביטחון
אפסית ומינימלית, באמת אפסית ומינימלית, ומאפשר לעירייה לתת שירות של 

יום בשנה. שיעמדו לרשות המוקד העירוני,  356ניידות במשך  4עם שעות  24
ביחד ובשילוב עם שוטרים, כדי לתת מענה לביטחון האישי של התושבים. אני 

מאוד מתבקש. אני רק רוצה להבהיר לכם, ואני אתן לדבר -חושב שזה צעד מאוד
נו את למי שהכין את החוק הזה. נמצא פה גם רו"ח אופיר בוכניק, שעשה עבור

החוק וגם העביר אותו במשרד הפנים, תיכף אני אדבר על משרד הפנים. אנחנו 
פרשנו בפני משרד הפנים את הצרכים ואת מקורות המימון שאנחנו מציעים. 

הצדדים, גם בעלויות וגם בגובה האגרה  2-משרד הפנים התווכח איתנו, וקיצץ ב
 ? 91גורות, על התושבים. לבסוף, הגענו לסכום מינימלי של כמה א

 למ"ר.     ???:
 91 -יפה. אני רוצה לומר לכם מה זה יעלה לתושב     :עו"ד שוקי פורר

מ"ר תשלם  80אגורות למ"ר דירה לשנה. זאת אומרת, אם דירה ממוצעת של 
 לשנה. נכון?  ₪ 75, ₪ 80-פחות מ

 )מדברים ביחד( 
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להיתפס טוב, אני אתן לכם סדרי גודל, לא רוצה     :עו"ד שוקי פורר
 ₪ 10-לחודש, פחות מ ₪ 10-לאגורות. אבל המעמסה על דירה ממוצעת היא כ

לחודש לדירה ממוצעת. המעמסה מוטלת גם על המסחר ועל התעשייה, למרות 
שהם לא נהנים מזה. ואנחנו עשינו את זה בדרך הזאת כדי להשיג צדק חלקי 

גם הגבלנו את  - לפחות, כי אמרנו אי אפשר להשיג צדק מקסימלי. אז צדק חלקי
מ"ר,  5,000הסכומים שהתעשייה והמסחר שאינם מגורים ישלמו עד למטרז' של 

וקבענו את הסכומים האלה ברמה המינימלית שניתן לעשות את זה. אני חושב 
שאנחנו עושים בזה שירות גדול לתושבים. אני חושב שגם הפידבק שקיבלנו 

מכיוון שזה  -ד נקודה אחת מהתושבים הוא פידבק מאוד חיובי. אני רוצה עו
צמוד לארנונה, כלומר החיוב יהיה יחד עם החיוב של הארנונה, הרי שמי שזכאי 
להנחה עפ"י הקריטריונים של הנצרכות הוא גם יקבל הנחה על זה. קרי, אם 

מהארנונה שהוא היה צריך לשלם בגלל שהוא נכה או  30%מישהו משלם רק 
. אני 70%על זה הוא יקבל הנחה של גם  -עולה חדש או לא משתכר מספיק 

 מבקש לאפשר לאופיר בוכניק, ואחרי זה שאלות. 
 אג'?  91רק שאלה. אתה אמרת   חיים אברהם:

 טעות, תן לאופיר.     :עו"ד שוקי פורר
 . ₪ 1.21לא, כי פה מופיע   חיים אברהם:

תן לאופיר לדבר. אני קראתי באיזשהו מקום, יכול     :עו"ד שוקי פורר
 יות שקראתי לא נכון. לה

 גם זה מופיע וגם זה מופיע.     :חנניה וינברגר
ערב טוב לכולם. אני נשכרתי ע"י העירייה בעצם להכין   :רו"ח אופיר בוכניק

 את התחשיב לחוק העזר. 
שנייה אופיר, לא אמרתי חצי משפט שרציתי להגיד.     :עו"ד שוקי פורר

לאשר כאן וללכת למשרד הפנים לבקש  כלומר במקום -עשינו גם את הדרך הפוך 
ולהביא את זה  יאישור, הלכנו קודם למשרד הפנים לקבל אישור פרלימינאר

לכאן. כי ברגע שאנחנו נחליט כאן יש לנו חוק. קיבלנו אישור. תיכף יאמר אופיר 
מה קיבלנו ממשרד הפנים. קיבלנו ממשרד הפנים אישור על החוק ועל 

 התהליכים. בבקשה. 
מילים על המשרד שלי: זה משרד רו"ח,  2אני אגיד   :פיר בוכניקרו"ח או

 80%-אנחנו עובדים עם מספר גדול של רשויות מקומיות, ועד היום העברנו כ
שנים האחרונות בארץ. לגבי החוק עצמו. היום, כמו שאמר  5-מהתחשיבים ב

. ראש העיר, מירב הרשויות הולכות לכיוון של חקיקת חוק עזר בנושא השמירה
אנחנו רואים שמשרד הפנים קצת התעורר באיחור וראה שכנראה שיש פה בעיה 
ביטחונית במדינה. הוא מצא איזשהו פתרון ביניים, שבעצם מממן לכם חלק 
מעלויות השמירה, כשחלק אחר ממומן ע"י ארנונה וכך גם יישאר. לגבי החוק 

ם כדי בעצם עצמו, התהליך בעצם שהוא אמור איכשהו לעבור. מה שאנחנו עושי
להעביר חוק עזר כזה, אנחנו אמורים להכין תכנית שמירה. התכנית הוכנה לפני 

 מספר חודשים בשילוב עם הקב"ט של העירייה. 
 מנהל אגף הביטחון. מה זה הקב"ט?     :עו"ד שוקי פורר

תסלחו לי על המשפט האחרון. עבדנו עם משרד   :רו"ח אופיר בוכניק
נה יצחק, שהוא הממונה על הביטחון במשרד הפנים, הפנים, עם אדם בשם מר יו

והוא זה שאישר את תכנית השמירה. לאחר בעצם שאישרנו את תכנית השמירה, 
היינו צריכים להגיע למשרד הפנים ולהכין תחשיב מפורט שבעצם מגיע לאיזשהו 
תעריף שמוטל על כלל תושבי העיר. אני קיבלתי מספר הנחיות בנושא התחשיב 

נחיות הן ליצור חוק עזר שלא יהיה גבוה מידי, ולהעמיס יותר מידי הזה, כשהה
על התושבים, ליצור חוק עזר שהוא יהיה סוציאלי, כלומר שתהיה הנחה כבר 
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גלומה במסגרת התחשיב, ועוד אלמנטים נוספים כדי שבמשרד הפנים זה יעבור 
ר לכם בחומר שחולק לפניכם, אני אסבי 3בצורה הכי נכונה. אם תסתכלו בעמ' 

מה התעריף הסופי שהתקבל, וגם אני אוכל לענות על שאלות. אתם רואים בעצם 
מהטבלה של האגרה השנתית: אגרה למ"ר מגורים, שזה בעצם התעריף שהיה יכול 

אגורות. אם לא היינו יוצרים בתוך חוק  91להיות מוטל במידה מסוימת, וזה 
זה היה התעריף שהיה  העזר הנחה סוציאלית לאנשים שהם באמת נזקקים לזה,

נוצר  -נהוג היום. אבל בעצם, בגלל אותה סיבה שהכנסנו והיא גולמה בתחשיב 
איזושהי הנחה מסוימת ועלה התעריף. זה מה שנקרא סבסוד צולב לשאר 
התושבים, כשהתעריף שנקבע הסופי הוא כזה: אגרה למ"ר מגורים, בהתחשב 

 1.67 -מ"ר  5,000ר עסקים עד למ"ר. אגרה למ" ₪ 1.21זה בעצם  -באותה הנחה 
 , יותר גבוה ממגורים. ₪

 מי שלא מקבל הנחה, כמה הוא ישלם?     :חנניה וינברגר
 . ₪ 1.21  :רו"ח אופיר בוכניק

 למ"ר לשנה.  ₪ 1.21 עו"ד תמיר פינשטיין:
 לא עסקים, תושב, אזרח?     :חנניה וינברגר

 . ₪ 1.21  :רו"ח אופיר בוכניק
 שאלתי, לא צריך דיון שלם, רק שאלה, זה הכל.     :חנניה וינברגר

 למ"ר לעסקים? ₪ 10,000זאת אומרת, זה     :שוקי קרומר
, ופה אנחנו 5,000האגרה למ"ר של עסקים מעל   :רו"ח אופיר בוכניק

עסקים שנמצאים ברחובות, שהם באמת בנויים על שטחים  4או  3מדברים על 
רות למ"ר, ועשינו איזושהי סימולציה שהיא אגו 0.14מאוד גדולים, אז קבענו עוד 

די מתאימה, והיא לא יוצרת איזה שהם עיוותים. בטבלה למטה אנחנו רואים 
. אם נעבור לעמוד הבא, תראו 12-בעצם את אותם תעריפים, רק שהם מחולקים ל

איזושהי טבלת השוואה מה קורה בעיריית רחובות אחרי התעריף הזה לעומת 
כבר אסתייג מנתון אחד: לא בכל הרשויות התעריף שנהוג רשויות אחרות. אני 

הוא אותו תעריף. כלומר, יש כאלה רשויות שאין בהם הנחה בכלל, ויש כאלה 
רשויות שהתעריף נהוג ליחידת דיור ולא למ"ר. כשההיבט הסוציאלי הכפול 
שנהוג פה, זו גם הנחה שגלומה, כלומר הנחה לתושבים שנזקקים כבר גלומה 

ריף, וההנחה השנייה או הנחת היסוד, שבעצם ככל שהדירה גדולה בתוך התע
ו -יותר וככל שלמישהו יש נכס גדול יותר  אקונומי שלו -כנראה שהמצב הסוצי

קצת יותר גבוה, ויוטל עליו היטל קצת יותר גבוה. זה אמנם בשקלים בודדים, 
, , בטור הש4אבל זו הנחת היסוד. אם אנחנו נוכל להסתכל בטבלה שבעמ'  לישי

מ"ר, ואנחנו רואים  80אנחנו רואים איזושהי דוגמא מסוימת לנכס בגודל של 
אגורות. ואתם יכולים  97שהתעריף שמוטל בעיריית רחובות לשנה שלמה זה 

 להסתכל כלפי מטה מה נהוג באזור שלכם. 
 , לא אגורות. ₪ 97    ???:

 . ₪ 97סליחה,   :רו"ח אופיר בוכניק
 נכון?  %50. .. עו"ד אריה שטאובר:

 כן.   :רו"ח אופיר בוכניק
 פחות טובה?  %50זאת אומרת, שהשמירה תהיה פה  עו"ד אריה שטאובר:

 לא.   :רו"ח אופיר בוכניק
 אלא?  עו"ד אריה שטאובר:

 -אנחנו לקחנו תכנית שמירה  :רו"ח אופיר בוכניק
..     :מנחם קליין  הם יעילים יותר מ.

 שקט, חברים.  אני מבקש    :עו"ד שוקי פורר
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אני אמשיך להסביר ואני גם אענה. אם נסתכל בנס   :רו"ח אופיר בוכניק
וכך הלאה. אני אעבור על עוד  ₪ 175לשנה, חולון  ₪ 181ציונה, אנחנו רואים 

נתון אחד אחרון ואני גם אענה על שאלה. אם אנחנו רואים את הטור לפני 
ן, וגם שם יש לכם את אחרון, אנחנו רואים שטחים בעצם של עסקים גם כ

אתם די  -ההשוואה. אתם תוכלו לראות, שיחסית, ביחס לכל שאר הרשויות 
מבחינת  -נמוכים. לגבי השאלה ששאלת, תכנית השמירה אושרה במשרד הפנים 

העלויות שהוטלו בתוך היטל השמירה, לא הוכנסו כל העלויות. חלק מהעלויות 
 סיימתי, אם יש איזה שהן שאלות.  תצטרכנה להיות ממומנות ע"י הארנונה. אני

 2דבר ראשון אני תומך באופן נלהב בחוק. חסרים לי   חיים אברהם:
דברים: חסרה לי קודם כל השורה התחתונה כמה כסף זה אמור להכניס ומצד שני 
חסר לי כמה פקחים, כמה ניידות ומהם זמני העבודה. אלה דברים שבלי לקבל 

 -אותם
 שעות.  24יום,  356 עו"ד אריה שטאובר:

 כמה ניידות?   חיים אברהם:
 ניידות.  4 עו"ד אריה שטאובר:

כמה פקחים יש, אדוני?  -אם אתה יודע, בוא תענה לי   חיים אברהם:
 נו תענה לי, כמה פקחים? 

 תקבל תשובה, חיים.     :עו"ד שוקי פורר
 הוא יודע רק חצי.     :חנניה וינברגר
ידה ולראות על מה מדובר, כי אם כדי לקבל אמת מ  חיים אברהם:

 פקחים אז חבל על הזמן.  3יהיו 
 חיים מוסקונה יענה לחיים אברהם.     :עו"ד שוקי פורר

ברשותך חיים, אני אענה לך לאוזניי כולם, אז ערב     :חיים מוסקונה
טוב. תוך כבוד והערכה לחברי המועצה, אני רוצה להגיד לכם מה התכנית לאחר 

 ק. שתאשרו את החו
 מה תהיה התכנית לאחר שתאשרו.      :זוהר בלום

לפני שתאשרו על הנייר. אנחנו מתכוונים להפעיל     :חיים מוסקונה
שייסע  4X4אנשים בכל ניידת. בעוטף של העיר רכב  2ניידות, עם  4בתוך העיר 

משפחות הבדואים שגרות מסביב, ומיותר לציין במה הן  14בשדות, יבקר את 
 יום שלהן. עוסקות ביומ
 ? 4-זו אחת מתוך ה  חיים אברהם:

 לא, זו החמישית.     :חיים מוסקונה
 אה, חמישית.   חיים אברהם:

קטנועים, כשהקטנועים האלה  3שעות ביום יופעלו  12    :חיים מוסקונה
כאלה  180( יפקחו על גני הילדים ומעונות היום, יש 1דברים עיקריים:  2יעשו 

( ויהיו רצים מהירים 2א נעשה היום ע"י משרד החינוך. בעיר רחובות, דבר של
לקריאות מהירות של המוקד. כל הפעולה הזאת תהיה אינטגרטיבית עם אגף 
הפיקוח, כאשר אגף הפיקוח יושב בתוך הניידות יחד עם האנשים שלנו. משטרת 

היא  -ישראל, כשיהיו לה שוטרים היא תיתן שוטרים, כשלא יהיה לה שוטרים 
תנו את התכנית. כמה מילים על התכנית. התכנית תיבנה יחד עם תעשה אי

המשטרה: המודיעין המשטרתי, סגן מפקד התחנה, הם יהיו הפרטנרים שלנו 
לעבודה יחד עם המוקד שלנו. אוספים לתוך הסל את כל פניות ורצונות הציבור, 

ן עושים תכנית יומית, עושים תכנית שבועית ועושים תכנית רבעונית. אני את
לכם דוגמא: קיץ, הגנים הציבוריים סובלים מוונדליזם קשה. מטבע הדברים, 
עיקר הפעילות שלנו תהיה בתוך הגנים בעיר בקיץ. בחורף יש יותר גנבים. שד' 

מקום מועד לפורענות. מטבע הדברים נשים שם ניידת שתיסע. אין ספק  -חן 
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היא פשוט שיטת שרמת הגנבות במקום תרד. זאת תהיה שיטת העבודה שלנו, ש
עבודה עם המשטרה. הסכום שאנחנו מקווים לקבל מן הציבור, שואף לסביבות 

מיליון, כשהסכום הזה הוא סכום צבוע, יוצא אך ורק עבור הנושא הזה,  5-ה
מבוקר ע"י משרד הפנים. לא רק בעיר רחובות, בכל מדינת ישראל, בכל הרשויות 

ספית, אם ישנה כזו יתרה, היא שמופעל החוק הזה. אם ישנה איזושהי יתרה כ
מוכנסת לתוך העניין. משרד הפנים מאשר לרכוש עוד רכב, לשכור עוד בן אדם 

 או לעשות עוד פעולה מסל הפעולות שהצענו, שבחלקן לא אושרו. 
חיים, אם אתה זוכר, בהנהלה שאלתי לגבי הסמכויות.   רחמים מלול:

 הנושא הזה נסגר? 
של האנשים שאושרו ע"י משרד הפנים, הסמכויות     :חיים מוסקונה

 תשאפנה לכיוון סמכויות הפקחים שלנו. 
 ומהן? מהן הסמכויות?    :חנניה וינברגר

לפקח עירוני יש סמכויות לאכוף חוקי עזר עירוניים,     :עו"ד שוקי פורר
 אלה הסמכויות שיש לפקח עירוני. נכון? 

:???    ..  נכון מאוד.
 ת סמכות חדשה. אבל זא    :חנניה וינברגר
 זו השאיפה.     :חיים מוסקונה
יש שאלה. נכון שהפקחים יהיו פחות עם סמכויות של   חיים אברהם:

פקח עירוני. השאלה היא אחרת, אם זה קשר הדוק עם המשטרה, תראה, סתם 
 נגיד ונדליזם, מכות או משהו בשטח של גן ציבורי. הפקח, מה הוא יכול לעשות? 

 הוא עושה חיים, הוא עושה.     :חיים מוסקונה
 אני שואל רק.   חיים אברהם:

אני משתדל לענות לך. ראשית, הפרופיל של האנשים     :חיים מוסקונה
, אנחנו נשאף לקצונה, לאנשים שהם 07שאנחנו נשכור, יהיו מינימום רובאי 

 קצינים בצבא, אנחנו נשאף לאנשים חכמים ומוכשרים. 
 שוטר צמוד.     ???:

 שוטר צמוד אין, אין, אין.     :וסקונהחיים מ
 אין. על מה אתה מדבר?   חיים אברהם:

 מה לעשות? אין.     :חיים מוסקונה
 אנשים... בחלק מהסיורים?  40לא אמרת שמכניסים     :מנחם קליין

בחלק מהסיורים יהיו שוטרים, אבל בוודאי לא לכל     :חיים מוסקונה
 סיור. 

 כל משמרת יהיה שוטר. לפחות ב    :מנחם קליין
 שוטר אחד, אולי, אולי.     :חיים מוסקונה

חברים, היתה לי שיחה גם עם קרומר בעניין הזה,     :עו"ד שוקי פורר
ודעתו של קרומר, ואני תומך בה, שאנחנו נעשה כמה שיותר מאמץ כדי שככל 

חיים  שיהיו יותר שוטרים בניידות שלנו, הן תהיינה יותר אפקטיביות. אין ספק,
ניידת שיש בה גם שוטר וגם פקח, היא  -ושוקי, וכל מי שטוען את הטענה הזאת 

 יותר אפקטיבית.  1,000-פי
..     :שוקי קרומר  ניידת משטרה.

 נכון.     :עו"ד שוקי פורר
רבותיי, אני ניהלתי סדרה ארוכה מאוד של שיחות, גם     :חיים מוסקונה

גם עם מפקד התחנה. הם מבטיחים לתת  עם מפקד המרחב היוצא, גם עם הנכנס,
את מירב המאמץ שביכולתם לתת בכדי שהמערכת שלנו תפעל הכי טוב שבעולם. 

 3משמרות, שזה  3אני יודע, בתוך עמי אני יושב, יותר משוטר אחד ביום, שזה 
 לא יהיה, חיים. לא יהיה.  -שוטרים למעשה 
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 למשטרה.  אני לא מצפה שיהיה, כי אין כוח אדם  חיים אברהם:
 נכון, זהו, זה המצב.     :חיים מוסקונה
אבל תראה, חיים, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה,   חיים אברהם:

השאלה היא כזאת: יש שוטרים מתנדבים, איך קורה שמתנדב הופך להיות שוטר? 
פה, אם אפשר להכשיר את הפקחים האלה שישאו תעודה כזאת או אחרת, אז 

 אתה פותר הרבה בעיות.
חיים, אני מודיע לך שזה יהיה התהליך. כמו שגליקמן     :עו"ד שוקי פורר

 מקבל סמכויות של שוטר ועוד. 
 )מדברים ביחד( 

 28ברשותכם, אני רוצה לסיים את החלק שלי. לפני     :חיים מוסקונה
שנים הוקמה בעיר רחובות מערכת אבטחה למוסדות חינוך. זו היתה המערכת 

אל. היא עובדת עד היום, היא עובדת בצורה יוצאת מן הראשונה במדינת ישר
תוך דקות מגיעים אליו. זו דרך  -הכלל. כל מנהל שלוחץ על לחצן המצוקה 

מבטיחים לכם   -הפעולה, שגם זורי וגם אלי מהמוקד וגם בצלאל וגם אני 
שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בכדי לתת לציבור לפחות מדרגה אחת 

 ון. נוספת של ביטח
 חיים, תדבר גם על המצלמות.     :עו"ד שוקי פורר

יחידות של מצלמות, כאשר  5זה פן נוסף שאושר לנו,     :חיים מוסקונה
שליט למשל, -אנחנו את המצלמות נמקם במקומות, ניקח את בית ספר דה

שבלילה יש שם וונדליזם, שהוא מקום אמנם במרכז העיר, אבל בלילה הוא כאילו 
שליט, וברגע שאנחנו -אנחנו נצלם את המקום הזה, את החצר של דה מחוץ לעיר.

סטים  4הרכבים שלנו ירוצו למקום. עוד  -נגלה שנעשית שם פעילות שלא לעניין 
כאלה נמקם כנראה בגנים ציבוריים ואולי גם ברח' הרצל. אנחנו רוצים לשים את 

ך את זה. זה זה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו נשים את זה במקומות שהכי צרי
 חלק מן הטכנולוגיה. 

 חיים, יש היום דברים שאפשר לנייד את המצלמות גם.     :שוקי קרומר
 מצלמות ניידות, אני יודע, הן פחות טובות.     :חיים מוסקונה

 אני יודע, זה די חדש יחסית.     :שוקי קרומר
ה רבותיי, אנחנו נכנסים היום לעידן של טכנולוגי    :חיים מוסקונה

אחרת, של משטרה עירונית כנראה, של מתן לציבור פן אחר של איכות חיים. לא 
חייו אינם חיים. זה צריך להיפסק,  -יכול להיות שבן אדם שגר על יד גן ציבורי 

 ואת זה אנחנו נפסיק. 
ניר, אני -בהמשך להצעה לסדר של החברים שוקי ובר  חיים אברהם:

תיחת יום הלימודים, אני רוצה שהכל רוצה גם שתתקבל החלטה, שלפחות עם פ
', אבל אם זה כבר בישיבת המועצה   -יהיה מעוגן, זה מספיק אם אנחנו נגיד 'כן

שהפקחים האלה עם פתיחת יום הלימודים יהיו בצירי תנועה שהילדים חוצים. 
צירי תנועה שהם מסוכנים. אז אנחנו רוצים בהמשך לדברים האלה שאתה אומר, 

עצה שהפקחים האלה חס וחלילה, אם לא תקרה איזה שגם תהיה החלטת מו
קטסטרופה שלא תהיה, הפקחים האלה עם פתיחת שנת הלימודים, יאבטחו את 

 הילדים שחוצים בצירים מרכזיים. 
 יתגברו, בסדר גמור.     :עו"ד שוקי פורר

..     :שוקי קרומר  כמעט כל יום.
 -ע, לא הייתלא, פתיחת יום לימודים. אם היית שומ  חיים אברהם:
אני גם תומך בפעילות הזאת המבורכת, גם מצטרף     :חנניה וינברגר

ניר שהציעו לאחד את הדברים. אם אני לא טועה, גם -לברכות של קרומר ובר
לוועדה החקלאית ישנו שיטור, ולכן כדאי למזג את פעולות השיטור שישנן שם. 
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מא: בענף הבנייה, שאני הייתי מציע גם להרחיב את פעולות השיטור הללו. לדוג
רואה שיש ברזנט, אז אני יודע ששם נעשית פעולה בלי היתר או עוד כל מיני 
דברים. לכן, אם אנחנו כבר עושים משהו, אז כדאי שגם מבחינת גורמים וגם 
מבחינת בעיות, תהיינה מרוכזות במקום אחד. למשל: שראש ועדת ביטחון 

זרח התיכון. בקשר לאספקט הכלכלי: תהיינה לו סמכויות נרחבות כמעט בכל המ
עם כל הכבוד להשוואה שנעשתה, ההשוואה בין מ"ר לבין יחידת דיור היא 
מעוותת את הצורה, והתחשיב חייב להיות לפי פרמטרים מקבילים. כלומר, אם 

מול יחידות דיור, או מ"ר מול מ"ר. אי אפשר לקחת  -אתה לוקח יחידת דיור 
, וזה כנראה נכון, אבל ₪ 1.21שברחובות למ"ר זה  לצורך השוואה אמיתית להגיד

 . 347לעומת זה, מול רעננה שתראו ליחידת דיור 
חנניה, תרשה לי להבהיר את זה, ברשותך. זה אומר     :עו"ד שוקי פורר

. ₪ 351וברעננה היא משלמת  ₪ 121מ"ר תשלם ברחובות  100שיחידת דיור של 
 -מ"ר 60ויחידת דיור של 

לעומת  1.20אז זה בסדר. אבל לא  121אז אם כותבים     :רחנניה וינברג
 . 370או  400

חנניה, אני מנסה להתווכח איתך, אני לא מצליח, מה     :עו"ד שוקי פורר
 אני יכול לעשות. לא הולך לי, נו. 

פעם מותר לי גם להצליח. דבר נוסף, באספקט     :חנניה וינברגר
, חשבתי שעומדים ₪מיליון  4.3יוצא הכלכלי, כשראיתי פה שעלות כוח אדם 

להתחרות עם עוזי סלנט או איזה נתב בחיפה לפי שיאני השכר. לא קיבלנו 
 פרטים בעניין הזה. 

 אתה מתחיל עוד פעם עם פוליטיקה של הבחירות.     :עו"ד שוקי פורר
אני לא חילקתי פלאיירים, מה אתה רוצה? אתה מזמין     :חנניה וינברגר
 -לק פלאיירים. לכן הייתי מציעאותי שאני אח

 סליחה, שמע על זה הסבר. תענה לו.     :עו"ד שוקי פורר
כוח האדם שתומחר מהמכרז של החברה למשק וכלכלה     :חיים מוסקונה

על מכרז המאבטחים והשומרים שהם קיימו בתחילת השנה, שעל פיו מאבטחים 
תמחרו את מחיר  ושומרים את בתי הספר במדינת ישראל. הם, במכרז שלהם,

המאבטח. אנחנו לקחנו את המכרז הזה, תמחרנו. משרד הפנים קיבל את התמחור 
הזה, בדק את המכרז ראה שהמכרז נעשה כדת וכדין, ראה את המחירים, השוואה 

 עפ"י מחירים אחרים במקומות אחרים במדינה ואמר 'אוקיי, זה מחיר סביר'. 
 ת את זה במחיר יותר זול. אני חושב שאפשר לעשו    :חנניה וינברגר

 אנחנו מוכנים.  -אם תצליח     :עו"ד שוקי פורר
לכן, אני חושב שכדאי שתהיה ועדה מטעם המועצה     :חנניה וינברגר

שתלבן את הנושא הזה, תפשט אותו, גם תכניס יותר שוויון ויותר צדק בחלוקה. 
דוקדקת. הרי הדבר לא מונע מלהיכנס לפעילות, אבל הדבר צריך עוד בחינה מ

בהנהלה, אם מותר לגלות סודות מן החדר, גם היו הצעות זולות יותר. אז בואו 
 נבחן את זה. לא מדובר פה לשלול את זה. 

 טוב, בסדר, אוקיי.     :עו"ד שוקי פורר
 זה לא סותר.     :חנניה וינברגר

 קהלני.     :עו"ד שוקי פורר
י רק משפט אחד. אני לפני כן משפט אחד, לפני קהלנ  רחמים מלול:

מהדיון נוכחתי לראות שיש חברי אופוזיציה נבונים וחכמים שהם רואים גם את 
טובת הציבור. הייתי מציע לך, קהלני, אם אתה רוצה להציל חלק מגורלך או 

תקום  -קולות של המשפחה  20-30-עתידך הפוליטיים, שאולי זה מתבטא ב
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. ואז, אולי הצלת עוד כמה ותאמר 'רבותיי, טעיתי, טעיתי, אני גם תו מך בהצעה'
 קולות. תודה רבה. 

אני רוצה לומר פה כמה דברים, אני רוצה לתת אבחנה   :שמעון קהלני
דברים. הדבר הראשון אגרת השמירה לבין הדבר השני, השמירה  2לחברים בין 

כולנו מסכימים פה סביב השולחן שאנחנו מוכנים לזה.  -עצמה. לגבי השמירה 
ילו של ספק שהשמירה הזו היא שמירה חיונית, היא רצויה, כי המצב אין צל צ

באמת בעיר הולך ומתדרדר. היו ניסיונות כאלה ואחרים, שאני בעצמי אפילו 
להפעיל מכוניות שיטור  -הצעתי, ואני מאוד שמח שחלקם אפילו התקבלו 

 ואבטחה בגנים הציבוריים. 
 מתי הצעת?     :שוקי קרומר

חודשים בערך, היתה הצעה לסדר בנושא  8פני איזה ל  :שמעון קהלני
הזה. כל שנה הצעתי את זה. ויותר מכך אפילו, גם הנושא הזה של להציב 

אני בוודאי תמכתי, כי אני חושב שבאמת ובתמים  -מצלמות בגנים הציבוריים 
העיר רחובות התדרדרה בשנים האחרונות באלימות, וונדליזם חמור מאוד 

 ות בעיר, ואני הראשון שתומך בזה ורוצה את זה. שנעשה בהרבה מקומ
 לא להגזים, לא להגזים, העיר רחובות לא התדרדרה.     :עו"ד שוקי פורר

 אל תפריע לי, סליחה.   :שמעון קהלני
 מותר לי לקרוא קריאת ביניים.     :עו"ד שוקי פורר

אני לא הפרעתי לך, שוקי, אל תפריע לי. אבל אני   :שמעון קהלני
, רוצ ה לדבר על מקורות המימון, וזו היתה הכוונה שלי. גם בפלאייר שהוצאתי

דרך אגב, מי שקרא אותו, היה צריך להבין שאני מתנגד להטיל אגרה על 
 -התושבים. מעולם לא נכתב

 גם אני דברתי על מקורות המימון.   רחמים מלול:
אני מבקש מכבוד ראש העיר להפסיק את רחמים   :שמעון קהלני

 יע לי. להפר
 טוב, הפסקתי.   רחמים מלול:
אני מאוד מודה לך. אני, בפלאייר שהוצאתי לחברים   :שמעון קהלני

התנגדתי רק לדבר אחד, אני לא מוכן בשום פנים ואופן  -והוצאתי לתושבי העיר 
לשלוח יד לכיסם של התושבים ולהמשיך לקחת מהם כסף, וזה לא משנה לי, דין 

וצה להזכיר פה לכל חברי המועצה, וגם לאלה שיושבים פרוטה כדין מאה. ואני ר
רמת הארנונה ברחובות זה לא סוד, אני לא מגלה פה סוד לחברים, רמת  -מסביב 

הארנונה בעיר היא מהגבוהות בארץ. לעומת זאת, רמת השירותים שניתנו בשנים 
האחרונות, היא ברמה הנמוכה ביותר מכל הארץ. ואני לא רוצה לדבר פה ובאמת 
לא לעשות פוליטיקה: רמת התשתיות, רמת החינוך, רמת הרווחה. יש לנו פה 
בעיות, התאורה הישנה בשכונות, יש לנו הרבה בעיות בעיר הזו שההכנסה 
מארנונה לא הצליחה להביא לתפוקה הנכונה שהציבור היה יכול לקבל מאותו 

לוואות. הולך להחזר ה 25%הלך לשכר,  40%תשלום. על כל שקל ששילם התושב, 
עובר בכלל לשירותים  25% -בסה"כ, עפ"י תחשיב שכולנו עשינו, על כל שקל 

החיוניים שאנחנו אמורים לקבל. אז עכשיו לבוא ולומר לתושבים? זה נשמע יפה 
וזה נשמע טוב, ואני גם תומך בזה, אבל למה להוציא את הכסף מהתושבים? אני 

ו את הדברים אחד לאחד. עשו רוצה להגיד לכם יותר מזה, חברים, וכדאי שתדע
לנו טבלה יפה, שלכאורה רחובות גובה תעריף מהנמוכות בארץ והטבלה מעידה 

, ₪ 10-אבל אני רוצה להזכיר לכולנו, שאותן רשויות התחילו ב -על כך, וזה יפה 
. הרשויות האלה, ואני עשיתי בדיקה, התחילו מרמת ₪ 20-הם לא התחילו מ

 תעריף נמוכה. 
 אפשר לראות את הבדיקה? לא, באמת.   רחמים מלול:



ין מס'  -עיריית רחובות   13.2.2008 מתאריך 72ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
30 

 כן, אתה תקבל, אתה תקבל את זה.   :שמעון קהלני
 לא, תראה לי, תראה לי.   רחמים מלול:

 זה לא נכון. זה לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 זה מה שהוא אומר, אני רוצה לראות.   רחמים מלול:

 זה לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 ו שנה התחילו ברעננה? באיז  רחמים מלול:
 שנייה, אני אוכיח לי את זה.   :שמעון קהלני
 תוכיח לי באיזה שנה התחילו ברעננה, אתה יודע?   רחמים מלול:
תן לי לענות לך. הראיה  -תן לי לענות לך. שאלת   :שמעון קהלני

הגדולה זו העיר השכנה שלנו. אם תשימו לב, ראשון לציון לא מופיע ברשימה 
ף הביטחון, חברים. ראשון לציון לא מופיעה. אתם יודעים למה? אני של תערי

אסביר לכם גם למה. לפני קרוב לשנה וחצי, ראשון לציון גבתה מהתושבים 
 תעריף, כן. היא הקימה את החברה לביטחון והתושבים שילמו כסף. 

 הם עשירים, ראשון, עשירים מאוד.     :עו"ד שוקי פורר
ממך,  1,000שוקי, הם מקבלים שירותים פי  שנייה,  :שמעון קהלני

 ממה שאתה נותן לתושבים. 
 הם עשירים, עשירים.     :עו"ד שוקי פורר

מה שקרה בראשון, הם הלכו לבג"צ. רחמים, אתה   :שמעון קהלני
 שומע? 

 אני מכיר את זה.   רחמים מלול:
. באו ₪ 20-קפצו ל ₪ 10-, ושם, ה₪ 10-הם התחילו ב  :שמעון קהלני

 התושבים והתנגדו. איך הסכום ירד? הם הלכו לבג"ץ הגישו בג"ץ וניצחו. 
לא נכון, לא נכון. קהלני, אני מציע שתביא את זה עם     :עו"ד שוקי פורר

 ההוכחות על המניות של אלביט הדמיה. 
 בסדר, שנייה, שנייה.   :שמעון קהלני

 תביא את הכל.     :עו"ד שוקי פורר
. כבר תבעת אותי למשפט, זה בסדר, אנחנו שנייה  :שמעון קהלני

נתראה בבית משפט. מה שקורה זה, שהעובדה היא שהתושבים של ראשון לציון 
לא משלמים, והחברה לביטחון עובדת שם. יש שם ניידות, יש שם פקחים גם בלי 
תשלום. הראיה היא, שישנן ערים שיכולות לעבוד עם אותה מתכונת, עם אותן 

מבלי לדחוף יד לכיס של התושב. אבל נאמר פה ע"י  -פקחים  מכוניות, עם אותם
רשויות התחילו בתהליך הזה. תרשה לי אדוני ראש העיר לומר  100-ראש העיר, ש

', כי אין  -  רשויות כאלה שהתחילו.  100תוכיח לי. ואני לא רוצה לומר לך 'שקרן
 אמרת.   רחמים מלול:

רוצה לשמוע את הרשימה?  אתה רוצה לשמוע? אתה    :עו"ד שוקי פורר
 הנה היא. 

 תחזור בך, שמעון.   רחמים מלול:
 לא, יש לו הוכחות על הכל. כל הזמן יש לו הוכחות.     :עו"ד שוקי פורר

תן לי לומר לך את המשפט הבא, שנכתב ע"י עיריית   :שמעון קהלני
 בני ברק, ואני בא אליך עם הוכחות, אתה רוצה הוכחות, רחמים. 

 בבני ברק הקדוש ברוך הוא שומר.   ול:רחמים מל
 בבני ברק אין.     :עו"ד שוקי פורר

 תתפלא לשמוע שרוצים לשים שם גם כן שמירה.   :שמעון קהלני
 בבני ברק אין, אני כבר אומר לך.     :עו"ד שוקי פורר

 משמרת הצניעות בבני ברק.   רחמים מלול:
  הם רוצים גם שמירה בנוסף לכל.  :שמעון קהלני
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 בבני ברק זה כולל סיירת שבת גם.     :עו"ד שוקי פורר
חבר'ה, תקשיבו. אומר שם ראש העירייה 'נושא   :שמעון קהלני

 השמירה הופעל בחלק קטן מהרשויות המקומיות'. אני מאמין לו, אני מאמין לו.
 )מדברים ביחד( 

 . 100אני מודיע לך, החלק הקטן זה לא   :שמעון קהלני
 איזה תאריך העיתון? מ   אהרון בר:

מהיום. זה תאריך מהיום. עכשיו אני רוצה להגיד עוד   :שמעון קהלני
נקודה אחת נוספת. כמו שהזכרתי את עיריית ראשון, כולנו פה נמצאים קצת 
באופוריה לכאורה שאנחנו הולכים להפוך את העיר למשמר הביטחון הטוב ביותר 

 ר. שוונדליזם לא יהיה, בתי ספר יהיה הכל בסד
 מי אמר את זה?   רחמים מלול:
 רחמים, באמת, אל תפריע לי.   :שמעון קהלני
 מי אמר את זה? זו דמגוגיה.   רחמים מלול:
 אנחנו בעד שמירה.   :שמעון קהלני

 תן לו לדבר, שיכירו אותו. דבר.     :מנחם קליין
בטח שיכירו אותי. מה, שיכירו אותך? אותך כבר   :שמעון קהלני

זה בסדר. חברים, בראשון לציון קרה השבוע מקרה מאוד חמור, וכולנו מכירים, 
יודעים שיש שם מחלקה לביטחון, עם ניידות, עם פקחים. וכולם שם נותנים שם 

 4את הכל מכל וכל, בטח הרבה יותר ממה שיהיה ברחובות בתקופה הקרובה. 
הספר. אני , עשו מנגל בבית הספר, שברו את מנעול החצר של בית 14נערים בני 

לא מדבר על אירוע שנעשה דקה, שהפיקוח שם לא יכל לתפוס אותם. מדובר שם 
 -בנערים שהרבה זמן

..     :מנחם קליין  קהלני לא צריך משטרה.
 מנחם.   :שמעון קהלני

לציבור שנמצא פה, שגם מבין את האינטליגנציה של     :מנחם קליין
 כל הדברים. 
 כם ופיקח. מנחם, אתה אדם ח  :שמעון קהלני

 ויידעו גם לקבל החלטה. תמשיך, זה טוב.     :מנחם קליין
מנחם, אתה אדם חכם ופיקח, תן לי פה בדיוק לומר   :שמעון קהלני
 את הדברים. 

מנחם, אתה אומר קודם משהו לאחרים, ואתה בעצמך     :עו"ד שוקי פורר
 לא מקיים.

, נכנסו שברו את מנעול החצר של בית הספר 4-ה  :שמעון קהלני
פנימה והתחילו במסיבה. הם הכינו קבבים, צלו אותם על האש, אכלו ושתו עד 
שהתפוצצו. ואז, רק לאחר מכן, התפנו לחינגה האמיתית: הם ניפצו חלונות, 
פרצו פנימה, ציירו גרפיטי על הקירות. כשסיימו לצייר, התחילו להשתולל. 

. הרבה זמן עבר מאז חברים, יש שם ניידות, יש שם פקחים, יש שם שוטרים
 שאותם נערים פרצו. 

 איפה זה? בראשון?   אהרון בר:
 בראשון.   :שמעון קהלני

 זה מה שאתה מקבל.  ₪ 10בשביל    אהרון בר:
 ... בחינם.     :עו"ד שוקי פורר

האם שם תפסו אותם? האם שם הפסיקו את   :שמעון קהלני
 הוונדליזם? 

 -ן נגד? אז אני מודיע לךזה טיעון בעד או טיעו  רחמים מלול:
 קהלני, אתה מגיע לסיום?     :עו"ד שוקי פורר
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 כן.   :שמעון קהלני
 טוב.     :עו"ד שוקי פורר

אני אומר לחברים פה חבר'ה, כולנו קודם כל בעד   :שמעון קהלני
שמירה. כולנו רוצים שכל נושא הוונדליזם הזה יופסק, ובטח בתחום בתי ספר 

ואני תומך בזה בכל לב. אני מציע פה לחברים, בואו  ובטח בפריצות לבתים,
 נתאחד כולנו שזה ייצא מהתקציב השוטף של העירייה. 

 מאיזה סעיף?   רחמים מלול:
 -אני אגיד לך מאיזה סעיף. לראש העיר יש קופה קטנה  :שמעון קהלני
 הוא קונה בזה קבבים?   רחמים מלול:
, ₪פה קטנה קרוב למיליון . יש לו קו₪קרוב למיליון   :שמעון קהלני

כדאי שנדע את זה. זה לתמונות, זה לפרחים, זה למתנות. אין שום סיבה 
לתושבים לשלם את הכסף הזה. אני מודיע לכם, יש הרבה כסף בתקציב השוטף 
שמשולם לקבלנים, שמשולם ליועצי תקשורת, שמשולם ליועצים לא רצויים בעיר 

ם יש להכניס שמירה ולא מהכיס של שם יש לקצץ, ש -הזאת. אני אומר לכם 
 התושב. תודה רבה. 

רק רגע, לפני שאני נותן לך, שוקי. אני רוצה להתנצל     :עו"ד שוקי פורר
בפני הציבור שנאלץ לשמוע את הדברים האלה חסרי השחר, ולהבין אבל מה אני 

 עובר פה כל חודש עם הדברים חסרי השחר האלה. בבקשה, שוקי. 
 ל אני רוצה לומר לחברי האופוזיציה, באמת. אב  רחמים מלול:

 אתה מדבר אלי?     :חנניה וינברגר
 מי יו"ר האופוזיציה?     :מנחם קליין

רוב החברים באופוזיציה, יש לציין שהם דנים בכל   רחמים מלול:
נושא לגופו של עניין. חברים, תשימו לב מה קורה כאן. יש לנו שנת בחירות, קם 

 -ממן, לא יודע מי מממן לו, מה מקורות המימון שלו חבר אופוזיציה, מ
  -פלאיירים שכל תוכנם הסתה, כדי להזמין קהל לישיבה

 לא לקחת כסף מאנשים, זו הסתה?   :שמעון קהלני
 תן לי רק לסיים משפט אחד, שנייה.   רחמים מלול:

אבל רחמים. בן אדם אחד לא הגיע פה מכל הפלאיירים     :עו"ד שוקי פורר
 . שלו

כדי לצמצם את ההוצאה הכספית של ראש העיר   :שמעון קהלני
 בקופה הקטנה, זו הסתה? 

 -אבל זה לא הוגן. מה שאני רוצה לומר, זה לא הוגן  רחמים מלול:
 כדי לא לקחת כסף מהתושב זו הסתה?   :שמעון קהלני
 אני אחכה לך, אני אחכה לך.   רחמים מלול:
 איש ששתקת כמו דג. שנים היית  4אתה   :שמעון קהלני
 אני אחכה לך, אני אחכה.   רחמים מלול:
 אני לא מדבר מהיום.   :שמעון קהלני
 אני אחכה לך שתסיים.   רחמים מלול:
ואתה לא יכול לטעון שזו שנת בחירות, כי אני עובד   :שמעון קהלני

  -שנים 4-למען התושבים למעלה מ
 כן, כן, שמענו.     :עו"ד שוקי פורר

 שאתה ישבת כמו דג ולא צייצת.   :קהלנישמעון 
שנים מה עשית? כתבת מכתבים והצלחת לדחות את  4    :מנחם קליין

 ישיבת המועצה הקודמת. מה עוד הצלחת? 
מרגע שאתה קיבלת ג'וב במינהל הנדסה, התחלת   :שמעון קהלני

 לפתוח את הפה כמו פודל שגדל מיום ליום, תתבייש לך. 
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 לי מה הצלחת לעשות? מה אתה עובד, על מה?  תגיד    :מנחם קליין
 פודל כזה קטן שאין לך אפילו זכות דיבור.   :שמעון קהלני

 שקט, רחמים סיים, ושוקי קרומר.     :עו"ד שוקי פורר
 סיימת? סיימת?   רחמים מלול:
 אתה לא ראוי לתגובה.   :שמעון קהלני
 -אני מבקש מראש העיר להפסיק  :שמעון קהלני

 קהלני, רחמים  מדבר.     :קי פוררעו"ד שו
 אבל מדבר שטויות. למה לשמוע אותו?   :שמעון קהלני

 אתה דיברת שטויות ואף אחד לא אמר לך כלום.     :מנחם קליין
הוא מדבר שטויות, הוא מדבר לא לעניין. אם הוא   :שמעון קהלני
רי אופוזיציה אני אקשיב לו. יש חברי אופוזיציה משכילים ויש חב -ידבר לעניין 

 לא משכילים. 
 רחמים, תסיים ותן לקרומר לדבר.     :עו"ד שוקי פורר

אני מבין את הכאב העצום שלך שאפילו תושב אחד   רחמים מלול:
לרפואה לא הגיע לכאן בעקבות הפלאיירים, ובדיוק הגיעו תושבים אינטליגנטים 

 בעלי עמדה הפוכה משלך. זה מאוד כואב. גם זה מכאב. 
 אתם רואים עם מי יש עסק?     :שוקי פוררעו"ד 

 גם זה מכאב.   רחמים מלול:
 שנים עוד מעט.  5    :עו"ד שוקי פורר

בוא'נה, אתה פסיכולוג? אתה היית חבר כנסת לשעבר,   :שמעון קהלני
 סגן יו"ר הכנסת לשעבר ואתה גם תהיה חבר מועצה לשעבר. 

.. , ראוי להיות     :מנחם קליין  הכל. קהלני ראוי.
גמרת את ההסתה? אני מבקש מחברי האופוזיציה שיש   רחמים מלול:

 -להם הרבה שכל בקודקודם והם דנים בכל נושא לגופו של עניין
 מה קרה?   :שמעון קהלני
 תן לי משפט לסיים.   רחמים מלול:
אבל אתה דיברת לא יפה לחברי אופוזיציה בישיבות   :שמעון קהלני

 הקודמות. 
 למה אתה מפריע לו?     :ררעו"ד שוקי פו
מה קראת לאהרון בר, 'איש אשפתות'? איזה ביטויים   :שמעון קהלני

 התבטאת? 
 מה אתה נכנס לדברים שלא שייכים לך?   איליה דז'נשוילי:

 זה לא יפה.   :שמעון קהלני
 מה איכפת לך?   איליה דז'נשוילי:

 . לא, הוא אומר שרק אלי הוא מדבר לא יפה  :שמעון קהלני
לא, אבל מה איכפת לך מה הוא אמר לאהרון בר? הוא   איליה דז'נשוילי:

 לא אמר לך. תטפל בעצמך.
 אני שומר על שלווה, שמעון קהלני.    רחמים מלול:
 גם אני שומר על שלווה.   :שמעון קהלני
בעזרת ה' בישיבות המועצה הבאות אתה לא תזכה   רחמים מלול:

 להוציא מילה מפיך. 
הו, הו, איזה איום. למה מי אתה שתסתום פה את   :לנישמעון קה

 הפיות של האנשים? 
 אתה סותם לי את הפה. באמת זה ראוי?   רחמים מלול:
 אתה לא ראוי לדברים האלה בכלל.   :שמעון קהלני

 קהלני, אני יכול להגיד לך משפט אחד.     :עו"ד שוקי פורר
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 ושה איפה ואיפה. לא, אני רוצה לומר לך שאתה ע  :שמעון קהלני
 אני אגיד לך למה.     :עו"ד שוקי פורר

 אתה לי סותם את הפה.   :שמעון קהלני
 אני אגיד לך למה אני עושה איפה ואיפה.     :עו"ד שוקי פורר

לעומת זאת, לשטויות שהוא מדבר, אתה לא סותם לו   :שמעון קהלני
 ה שטויות. את הפה. הבן אדם לא מדבר לעניין, ואתה נותן לו לדבר פ

 מה הנושא של הדיון?    :חנניה וינברגר
קהלני, תקשיב טוב. אתה הבאת לשיח הציבורי     :עו"ד שוקי פורר

 ברחובות דברים שלא היו פה מעולם. 
 מה הוא, פסיכולוג?   :שמעון קהלני

תשמע, תקשיב. אולי תחזור לפתח תקווה. משם באת,     :עו"ד שוקי פורר
 ים. לך לשם, לשם אתה מתא

  -מאז שהבאת לו את התפקיד  :שמעון קהלני
 לשם אתה מתאים, לך לפתח תקווה.     :עו"ד שוקי פורר

 מאז שהבאת לו את התפקיד?   :שמעון קהלני
מה אתה עושה פה ברחובות? בכלל אף אחד לא מכיר     :עו"ד שוקי פורר

 אותך ואף אחד לא רוצה אותך. 
 י. אף אחד לא רוצה אות  :שמעון קהלני

 לך לפתח תקווה.     :עו"ד שוקי פורר
 בסדר, אף אחד לא רוצה אותי.   :שמעון קהלני

 לך לפתח תקווה.     :עו"ד שוקי פורר
 כולם רוצים אותך.   :שמעון קהלני
 אפשר לסיים משפט?  רחמים מלול:
 הרסת את העיר הזאת, הרסת אותה.   :שמעון קהלני

 נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 אפשר לתת לי משפט?   לול:רחמים מ

הרי אתה חי בעיר אחרת, אתה כולך חי מהדיבורים     :עו"ד שוקי פורר
 הטפשיים שלך. 

אתה חי בניו יורק, אתה חי בבודפשט. הרי הרבה   :שמעון קהלני
 פעמים אתה יוצא לחו"ל. אתה חי בעיר שלנו? 

 אתה תשתלט פה על ישיבת מועצה?   רחמים מלול:
 אני לא אשתלט. אתה תסתום את הפה.   :שמעון קהלני
 מה זה, שוק? נולדנו בשוק?   רחמים מלול:
 ואתה תדבר יפה.   :שמעון קהלני
 אתה גדל בשוק? את השוק אתה מכניס פה?  רחמים מלול:
 תראה איך אתה מתבטא.   :שמעון קהלני
 תרבות של שוק.   רחמים מלול:

לא היו דיבורים כאלה  מלול, לא בחיים במועצה,    :עו"ד שוקי פורר
 במועצה, אני אומר לך באחריות. 

 תתבייש לך, איך אתה מדבר?   :שמעון קהלני
 רק לסיים משפט.   רחמים מלול:
 אתה יודע מה? אתה לא ראוי שאני אענה לך בכלל.   :שמעון קהלני

שנה, לא היו דיבורים כאלה מעולם  15אני יושב פה     :עו"ד שוקי פורר
 ה הביא לכאן. כמו שהאיש הז

 תסתום את הפה, תסתום את הפה.   :שמעון קהלני
 תגיד לי, התחלקת לגמרי על הראש?   רחמים מלול:
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מה קרה לך? מה, הפכת להיות פסיכולוג פה? יש לך   :שמעון קהלני
 הרבה תארים לשעבר. מה קרה? 

 שוקי קרומר ברשות דיבור.     :עו"ד שוקי פורר
 סיימתי. אבל עוד לא   רחמים מלול:

 לא רוצה. שוקי קרומר.     :עו"ד שוקי פורר
 מה זה? אני לא מבין אותך.   :שמעון קהלני
שיוקיעו את הניסיון הזה להפוך את ישיבות המועצה   רחמים מלול:

 לבמה פוליטית. 
 נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 זה מבזה אותנו, נקודה.   רחמים מלול:
 ? איזו במה פוליטית  :שמעון קהלני
ואני מקווה שהסיירת שהוחלט עליה, תמנע גם הפצת   רחמים מלול:

 פלאיירים מגעילים שכאלה שנועדו לאנשים רדודים. 
אני שמעתי כמה אתה מקנא בפלאיירים האלה.   :שמעון קהלני
 תתבייש לך. 

 לא קראתי אותם אפילו.   רחמים מלול:
 ככה, ככה.   :שמעון קהלני
 ע. אליי לא הגי  רחמים מלול:
 אתה דיברת עם אנשים.   :שמעון קהלני
 אני סיימתי.   רחמים מלול:

 שוקי קרומר.     :עו"ד שוקי פורר
תודה לכם. אני קודם כל, אני מבטא את דעתי ואת     :שוקי קרומר

דעת לואיס ואת דעת סיעת  מרץ. אנחנו, בנושא של אלימות בעיר, מדברים על 
דר בנושא של אלימות, ביקשנו שהעיר זה כבר מספר שנים. הגשנו הצעות לס

, הנדון 'עיר ללא אלימות'. 15.5.06-תהיה 'עיר ללא אלימות' כמו אילת. הצענו ב
דיברנו על נושא של פיקוח, הגברת הפיקוח, דיברנו על נושא של הגברת הניידות. 
ברגע שאנחנו מדברים על זה, למרות שאנחנו מהאופוזיציה, אנחנו קודם כל 

זאת, אנחנו תומכים בתכנית הזאת בפה מלא. ואני אסביר לכם גם אזרחי העיר ה
למה אנחנו תומכים בתכנית הזאת למרות שאנחנו מתנגדים למדיניותו של ראש 
העיר, למרות שאנחנו חושבים שהתקציב שלו לא בסדר. אבל זה לא המקום ולא 

ינו לחודש דיון על תקציב, שם נגיד את דברינו ונגיד את דבר 18-הזמן. יש ב
בחומרה רבה. יש בזבוזים ויש עיוותים, אבל אין שום קשר בין הבזבוזים, אני 
כבר אסביר משהו, לבין הסיירת הזאת שהיא מבורכת. ואני, בניגוד לקהלני, 
ישבתי עם חיים מוסקונה במשך שעתיים אתמול, אני ישבתי עם קציני משטרה, 

עם מנהל לשכת ראש  ישבתי עם מנכ"ל העירייה, ישבתי עם ראש העיר, ישבתי
העיר. דיברתי עם אגף המבצעים של עיריית ראשון, אני מכיר את העניין. כי 
כשאני בא לקבל החלטה, אנחנו לא מקבלים החלטה בגלל שאנחנו באופוזיציה 
או בגלל שאנחנו בקואליציה. ישבנו עם חברי סיעת מרץ, שרובם או חלק גדול 

לם ארנונה. ישבנו ודנו בנושא מהנהלתה הם אנשים מבוגרים שקשה להם לש
, למרות שלחלק מהאנשים זה ₪ 10הזה, וקיבלנו החלטה פה אחד, למרות שזה 

קיבלנו החלטה פה אחד שאנחנו תומכים בזה בפה מלא, זה אחד. דבר  -קשה 
נוסף, וגם, שמעון קהלני, שאתה כותב בפלאייר שלך שאתה תודיע לתושבים מי 

בתי לך מכתב שאני מודה, אני ולואיס אנחנו כת -מתנגד, מי בעד ההצעה הזאת 
בעד שמירה וביטחון, ואנחנו בעד הגברת השלווה והחיים הטובים בעיר רחובות. 
אנחנו בעד הורדת סף הוונדליזם והפשע בעיר הזאת. ואני מאמין, שיחד עם חיים 

  -מוסקונה ועם זורי שעובי ועם כל האנשים האלו ומשטרת ישראל
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 לא ממושמעים ליו"ר האופוזיציה. הם     :מנחם קליין
שנייה רגע. תהיה כאן הקטנת האלימות. אני מעריך     :שוקי קרומר

שזה לא ימנע, זה לא יבטל. ואני רוצה להגיד לך לגבי ראשון, אדון קהלני, אתה 
תמיד מתנגד לחברות עירוניות. בראשון יש חברה עירונית אגרסיבית, שלוקחת 

ים את התושבים. ואתה ואנחנו דיברנו נגד חברת דו"חות חנייה ופקחים, הורג
שוהר ונגד חברות אחרות שלוקחים כאן לפעמים בצורה לא נכונה. אתה צריך 

זה  -להבין שהמחיר שתהיה פה חברה עירונית כזו שלא תיקח כסף מהתושבים 
להתעמר בתושבים. ואני ולואיס נגד התעמרות בתושבים, ולכן מה שבראשון 

הם לוקחים ודוחפים דו"חות חנייה ופיקוח על כל  -היה חינם עושים, כדי שזה י
צעד ושעל. אם היתה לנו חברה כזו, תאמין לי שלא היית יכול להסתובב בעיר 
הזאת, לא אני ולא אף אחד. לכן, אנחנו נגד חברה כמו בראשון. זו חברת שיטור, 

יברתי עם זו חברה עירונית לביטחון, בטיחות. זו חברה שיש בה הרבה בעיות. ד
יותר  10מפקדי משטרה שהם נגד השיטה הזו, והשיטה ברחובות היא שיטה פי 

מקסימום לאנשים, כי אנשים שהם  ₪ 10טובה. לכן, לא מפחיד אותי לקחת 
 -נזקקים ואנשים שהם מהרווחה ונשים חד הוריות וקשישים וניצולי שואה 

ומר שמעון ברמה יקבלו הנחה משמעותית שבקושי ירגישו מה המחיר. לך אני א
אי אפשר להיות פופוליסט כל הזמן. אני אופוזיציה בדיוק כמוך וגם  -האישית 

לואיס, ואנחנו מדברים על אותם דברים. אבל לא יכול להיות שאתה אומר יש 
ארנונה מספיקה לכולם, הצענו שהארנונה תשתנה פה ותהיה חלוקה יותר צודקת 

 רנונה. אל תענה לי, אל תענה לי. התנגדת, אי אפשר להוריד לכולם את הא -
 -לא, תגיד פה על השולחן  :שמעון קהלני
אני אגיד בדיוק. אין שום סיבה ששמעון קהלני מרח'     :שוקי קרומר

 הבעל שם טוב משלם ב'. 
 שאתה רצית להטיל ארנונה.   :שמעון קהלני
 אין סיבה שאתה תשלם ב' ברח' הבעל שם טוב.      :שוקי קרומר

 בלי כל קשר, בלי כל קשר.   :הלנישמעון ק
..      :שוקי קרומר  סליחה, ולא אדון קליין ולא.

 לא, אתה תוריד את א', תוריד את א'.   :שמעון קהלני
.     :שוקי קרומר  סליחה, אי אפשר להוריד את א'

עפ"י רמת השירותים שאתה מקבל. אל תעלה את רמת   :שמעון קהלני
 הארנונה בשכונות. 

 קהלני, זה לא יכול להיות שאתה תפריע לכולם.    :י פוררעו"ד שוק
 אני לא מפריע, אני רק עונה לו.   :שמעון קהלני

 אתה מפריע לכולם.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, הוא פנה אליי.   :שמעון קהלני
לא, לא, לא. אני רוצה חד משמעית, אני לא בא     :שוקי קרומר

כשמדברים על עוגה תקציבית, צריכים להתווכח עם שמעון. אני רק אומר, 
להסתכל ברמה האמיתית, לראות מה קורה בעיר, לראות איפה אפשר לשנות. 

שנה, יש שכונות שהתפתחו יותר, יש שכונות שהתפתחו פחות.  30-40עברו כבר 
צריכים לתת לשכונות, השכונות הקשות יותר, השכונות הטובות יותר. אבל לא 

ם, שהולכים לשכונת היובל או רחובות החדשה או יכול להיות שזוגות צעירי
ישלמו א'. ואזורים כמו הבעל שם  -רחובות ההולנדית, שרק מתחילים את חייהם 

טוב או כמו רח' מצדה שאמא שלי גרה, או שהברוש איפה שמשה שגיא חברי גר, 
 או שקליין, לא אתה, בבעל שם טוב או בשקולניק ישלם ב', והם ישלמו א'. 

 מה זה קשור?   :לנישמעון קה
 זה קשור מאוד.     :שוקי קרומר
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 מה עם שעריים?   :שמעון קהלני
שצריכים לשלם  -גם בשעריים יש אנשים שמצליחים     :שוקי קרומר

, ויש אנשים שלא מצליחים  .  -א'  שצריכים לשלם ב'
..   :שמעון קהלני  אה, אז אתה רוצה.
 ' וג'. ואל תתווכח. אני רוצה במילשטיין לתת ב    :שוקי קרומר

 אבל למה אתה מפריע?     :עו"ד שוקי פורר
.    :מנחם קליין .  ... לשלם ב', למי שמגיע.
 למי שמגיע שיקבל.     :שוקי קרומר
 . %70הנחה,     :מנחם קליין
אדון ירימי לא צריך ב', אדון ירימי לא צריך ב', אדון     :שוקי קרומר

 צריך ב'. סליחה, גם אדון קהלני. צורף לא צריך ב', אדון שומן לא 
 שוקי, אתה מסיים?     :עו"ד שוקי פורר

רק שנייה, אני רוצה להמשיך. אבל אני רק אומר וחוזר     :שוקי קרומר
מי שרוצה ורצה לדעת איך המערכת הזאת עובדת, היה צריך  -בנושאים האלו 

ממוסקונה,  לעשות שיעורי בית. זה היה מגיע למי שהיה צריך להגיע. ביקשתי
מהרגע להרגע להגיע לפגישה איתו. קיבל אותי בסבר פנים יפות. במשך שעתיים 
ישבתי, שאלתי את כל השאלות שאתה שאלת, חנניה, איך מחיר, מה מחיר. 
ניסיתי להשוות למחירים שאני מקבל במרכז המסחרי שאני עובד בו. שאלתי 

בנושא אחד. הנושא  שאלות קשות, לא וויתרתי, קיבלתי תשובות מספקות, זה
אנחנו  -הנוסף שאני רוצה להגיד אותו, ואני אומר לך שמעון ולאחרים 

כאופוזיציה יש לנו זמן, יש ישיבת תקציב. ותאמין לי, שלי וללואיס יש להגיד 
. יש בעיות ברווחה שאין כסף, יש בעיות  איפה עוברים הכספים, מאין לאין

, גם כל היועצים שאני נגדם וגם כל בספורט שאין כסף, יש מספיק. אז אני אומר
הדברים האלו, זה לא יכול לפתור את כל בעיות העיר. אי אפשר עם הכספים 
האלה לתת גם לחינוך, גם לתרבות, גם לספורט, גם לשכונות, גם לארנונה. כי 

שאני לא מזלזל בהם, ואני בעד לשנות, ואני נגד  ₪מדובר פה על מספר מיליוני 
לפני שבוע נכנס עוד יועץ ואני נגד. אבל לבוא ולהגיד שרק העסקת יועצים שרק 

בגלל כל היועצים האלה, אז יכולנו להכניס גם את הארנונה וגם את הרווחה וגם 
צריך להיות אחראים, לא לקחת את המקום כבמה  -את החינוך וגם את התרבות 

אני  -אם אני אומר 'פה אני מוריד'  -פוליטית לקראת הבחירות ולבוא ולהגיד 
צריך לבוא להגיד לאזרח 'פה אני מרים'. וכששאלו אותי תושבי שכונת רחובות 
ההולנדית שאני מאוד מעריך, מה אתה מצביע? אמרתי 'אני מצביע בעד 
השמירה', וקיבלו את זה בצורה יפה. רק אמרו 'תבדוק שאכן המחירים לא יעלו, 

דיברו. לא אמרו לי  תבדוק שאכן באמת תהיה הגברת שמירה נוספת', ועל זה הם
'. כי גם הם, שקיפחו אותם לטענת הנושא של ₪ 9, למה זה ₪ 10'למה זה 

הארנונה והבטיחו להם, לא באו בטענה, כי הם מבינים, הם אנשים אחראים. הם 
מבינים שצריכים לדרוש מהעירייה, צריכים לדרוש מראש העיר. יש לי התנגדות 

ת רבות עם ראש העיר, רבנו ונריב ואני חזקה מאוד לראש העיר, יש לי אי הסכמו
אבל אני אומר לכם, בנושא הזה ראש העיר הוביל  -אצביע נגד התקציב שלו 

מהלך נכון, ומנהל האגף הוביל מהלך נכון, ואני לא מתבייש להגיד את זה. זה 
רשויות נמצא, או בתהליכים. דיברנו על זה לואיס ואני כבר בשנת  100-כבר ב

שיש תמיכה בזה. אני מקווה שהמהלך הבא יהיה באמת להכריז , ואני שמח 2005
את רחובות כ'עיר ללא אלימות', תכנית כמו באילת. שראש עיר יעמוד יו"ר ועדה 
למניעת אלימות ולמלחמה באלימות, ותהיה תכנית מקפת, רב שנתית, מתוקצבת 

 בשיתוף אנשי מקצוע, אנשי ציבור, תושבי השכונות וכו'. 
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שוקי, אני יכול רק להגיד לך באמרת אגב, אתמול היה     :רעו"ד שוקי פור
פה ביקור של השר דיכטר, השר לביטחון פנים. ודיברו על העניין של 'עיר ללא 
אלימות', והפרויקט של 'עיר ללא אלימות' הוכנס בערים שהיו בקריטריונים של 
ערים שצריכות להיכנס לערים ללא אלימות. לשמחתנו, רחובות לא היתה 

 בקריטריונים האלה. אז זה רק באמרת אגב. 
אני לא נכנס עכשיו לוויכוח הזה, אני מסיים, שוקי.     :שוקי קרומר

אני מסיים את דעתי ואת דעותיי שלי, של לואיס ושל אנשי מרץ שאנחנו 
מייצגים אותם פה. תבורכו על הרעיון, קבלו חיזוק מאיתנו. אנחנו נעקוב אחרי 

יקוים. אנחנו נהיה  -כן חיים מוסקונה, מה שאתה מבטיח זה, אנחנו נבדוק אם א
הראשונים לברך ואנחנו נהיה הראשונים להתנגד ולהביא את זה לדיון אם זה לא 

 יהיה טוב. 
 טוב, לפני שנצביע, אורלי אברהמי.     :עו"ד שוקי פורר
אני לא אוסיף על מה שנאמר כאן, אני אדבר גם בשמו   אורלי אברהמי:

רהם, שהוא כרגע נמצא בחוץ. שנינו בהחלט תומכים בחוק העזר של חיים אב
גם לחברי כאן שמעון קהלני,  -העירוני. ואני אוסיף למה שנאמר כמה דברים. א' 

לגבי הנושא של התקציב. אני חושבת שהנושא של תחום הביטחון לא יכול להיות 
סקרים שהוא יהיה קשור בנושא של אם יש תקציב או אין תקציב. ממחקרים ומ

שנעשו בארץ ובכלל בעולם, תחושת הביטחון, גם ביטחון אישי ולא רק בחלק 
הביטחון הביטחוני של תושבי מדינת ישראל, אלא גם תחושה של הביטחון 

יש תחושה של הרבה מאוד תושבים במדינת ישראל, שהנושא של  -האישי 
וגנות של ביטחון אישי, יש ירידה בצורה מאוד מאוד משמעותית, בתחושה של המ

תושבים במדינה. על אחת כמה וכמה בכל הנושא של ביטחון בערים השונות 
אנחנו רואים את  -לאור האלימות הגוברת בחברה הישראלית. אלימות, וונדליזם 

זה כל שני וחמישי בהכאה של קשישים חסרי ישע, ואנחנו רואים את זה גם 
ע"י טלוויזיות. זה בעיקר דווקא במקומות שהקשישים האלה לא מוגנים. לא 

אנשים שחיים בשכונות, שאין להם שום הגנה, שאין להם אפשרות לשים סורגים, 
, לעניין התקציב, אני חושבת  גן עליהם. לכן שהם נמצאים בבדידות ואין מי שי
שהנושא של ביטחון צריך להיות מעל התקציב, אפרופו לדבריו של קהלני. לא 

ן יכול להיות שאנחנו נהיה נתונים בנו שא של ביטחון לאם יש תקציב או אי
תקציב. לכן, אני חושבת שהנושא הזה הוא נכון שתהיה גבייה של אגרה מכלל 
התושבים, שזה הולך רק לעניין הזה. אם יש גירעון תקציבי באותה שנה או אין 

זה לא יכול להיות מופקר העניין הזה, ולכן אני מברכת קודם כל  -גירעון תקציבי 
זה חשוב שזה יהיה, שהתושבים ירגישו שמעל הכל זה לא אם יש  בחלק הזה. כי

תקציב או אין תקציב ואז אנחנו מממנים את זה או לא מממנים את זה. אז קודם 
מאוד משמעותית, לכן -כל צריך לקחת ולהתייחס לנקודה הזאת כנקודה מאוד

העניין  בחלק הזה בוודאי ובוודאי יש תמיכה. דבר נוסף שאני רוצה לומר זה לגבי
שאני רואה את חוק העזר הזה כחוק חברתי, חוק סוציאלי מדרגה ראשונה. כי זה 
לא שבעצם קבוצות שיכולות להרשות לעצמן, ואנחנו מכירים שכונות ואזורים 

הם  -שעשו לעצמם דין, ומכיוון שהעניין של הביטחון לא טופל ברמה עירונית 
והן משלמות בעד משטרה לקחו לעצמם משטרה פרטית. ויש שכונות סגורות 

פרטית, משלמות הרבה מאוד כסף. אני רוצה להגיד לכם שמהלך מהסוג הזה, אם 
אני יודעת על שכונות שכן יש להן אפשרות,  -לא היה קורה ברחובות כרגע 

שחשבו לעשות את התהליך הזה ברמה שהן תגבינה בשכונה מכל אחד ואחד 
יווצר מצב ששכונה שיכולה מהדיירים כסף על מנת לעשות. על מנת שלא י

לא  -תהיה בביטחון, ושכונה שאינה יכולה להרשות לעצמה  -להרשות לעצמה 
תהיה. אני רואה את החובה שלנו כמועצה, כחברי מועצה, לדאוג, דווקא כי אני 
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אנחנו  -ואחרים שכן יכולים, אנחנו נוכל לעשות את זה. אבל אלה שלא יכולים 
וני, והגבייה תהיה ככה שהיא באמת מוטלת עלינו חייבים לדאוג שזה יהיה שווי

החזקים, והאחריות החברתית שלנו היא שחוק כזה יתקיים על מנת להגן על 
אותה קשישה שגרה באושיות ובמרמורק ובשעריים. ומי כמוך, קהלני חברי, 
אנחנו נמצאים באותו צד חברתי שתומך ועוזר ומעוניין לסייע לחלשים. אז קודם 

 ה בוודאי ובוודאי, לא יכול שזה יהיה לעניין הזה. כל, בחלק הז
 קליין, שקם ממיטת חוליו, משפט בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר

אני רוצה רק משפט אחד. אני רוצה להבהיר לחברי     :מנחם קליין
המועצה, אני מופתע שראש העיר לא אמר את הדברים האלו. אנחנו כבר 

ה מחצי שנה מהתקציב השוטף, במשך מקיימים את המשמרות האלו כבר למעל
ניידות, זו הסיבה לחלק מהגירעון, אתם לא הבנתם אותי. זה חלק  4חצי שנה 

הוצאות לשיטור.  ₪, כמיליון וחצי 2007מהסיבות לגירעון הקטן שיש לנו בשנת 
אבל אני רוצה לומר שהסערות האלה הוכיחו את עצמן, רמת האלימות ירדה 

 בחצי שנה האחרונה. 
מאשרים את חוק העזר  -אני מציע להחליט כך     :שוקי פורר עו"ד

לרחובות שירותי שמירה תשס"ח, בנוסח כפי שהובא בפני חברי מועצת העיר. מי 
 בעד? ירים את ידו. 

..   רחמים מלול:  שמעון קהלני מתייעץ עם.
 . 14 עו"ד תמיר פינשטיין:

שר להרים את ספרת את מלול? ספור עוד פעם. אפ    :עו"ד שוקי פורר
 היד? 

 . 14 עו"ד תמיר פינשטיין:
נמנע. ראשית,  1בעד. מי נגד? אף אחד. מי נמנע?  14    :עו"ד שוקי פורר

אני רוצה להודות מאוד לקהל שבא ושמע בסבלנות. חברים, יש לנו דיון מעניין 
גם בסעיף הבא על החברה לפיתוח רחובות, דיון מאוד מעניין שאני מזמין אתכם 

ולשמוע אותו. אני  מודה לחברי המועצה מהאופוזיציה. אני לא מתמודד  להישאר
בבחירות הבאות, בלי נדר, אז בשבילי זה לא משנה. אבל אני אומר לכם, שמי 

טועה. הציבור  -שחושב שאם הוא היה מצביע היום נגד זה היה עוזר לו בבחירות 
עתם לפה, ברחובות יותר חכם ממש שחושבים. ואתם, נציגי הוועדים שהג

מוכיחים את זה שציבור יותר חכם ממה שכל מיני אנשים חושבים, והוכחתם את 
 זה היום. אני מודה לכם מאוד. 

 

לאשר את חוק נמנע(  1בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) :08-72-723מס'  חלטהה
העזר לרחובות שירותי שמירה תשס"ח, בנוסח כפי שהובא בפני חברי מועצת 

 .העיר

 

 דו"ח פעילות חברת ה.ל.ר. : 7סעיף 

 
בנושא של ה.ל.ר, אני הייתי רוצה, באמת החברה   רחמים מלול:

דקות.  10התפתחה בצורה מדהימה שהיא ראויה לסקירה יותר מכובדת מאשר 
 לעשות ישיבה מיוחדת בנושא ה.ל.ר. משה, אתה מסכים? 

 צריך ללמוד את התקציב.   :שמעון קהלני
 ת עד עכשיו. לא, באמת. למרות שחיכי  רחמים מלול:

רחמים, אני מקבל. תשמע, היתה בקשה יותר     :עו"ד שוקי פורר
מלגיטימית. אני רוצה להתבטא בעניין הזה. חברים, מי שרוצה לצאת מוזמן 
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לצאת, ומי שרוצה להישאר מוזמן להישאר. רחמים, היתה בקשה והצעה לסדר 
חוקית אחת לשנה לפחות של חבר המועצה וינברגר. יותר מזה, יש לנו חובה 

למסור דין וחשבון על פעולות החברה הכלכלית לרחובות במועצת העיר. אני 
מוכן לקבל, אני רואה שעוד מצטרפים לבקשה הזאת בגלל שעה מאוחרת לעשות 

 את זה בהזדמנות אחרת. משה, אתה הכנת את זה? 
 לא, זה של ועדת משנה.     :חנניה וינברגר

ני מציע שאנחנו נכין שקפים של החוברת הזאת א    :עו"ד שוקי פורר
 ונביא, כי יש באמת מה לראות. 

 אני לא מפיץ עוד פעם את החוברת, זה יקר.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 לא אמרתי. מי אמר? מה פתאום?     :חנניה וינברגר

נעשה מצגת בחברה. רחמים, אם אתם מסכימים, אני     :עו"ד שוקי פורר
חברים יבואו למשרדים של ה.ל.ר, אנחנו העברנו לשם את חושב שראוי גם שה

רשות החנייה. ראוי שתראו את מה שאנחנו עושים לטובת התושבים ואיך 
 הדברים נראים אחרית לחלוטין עם הוצאת רשות החנייה מכאן. 

 תהיה לנו שם חנייה.     :חנניה וינברגר
בישיבת  תהיה לכם שם חנייה. נעשה פגישה לא    :עו"ד שוקי פורר

 -מועצה, זו תהיה כאילו ישיבת מועצה. כל חברי המועצה יוזמנו, מי שיבוא 
לא יבוא. יקבלו שם סקירה. את הסקירה שבכתב קיבלתם  -יבוא, מי שלא יבוא 

 עכשיו. 
 בשעות הערב או בשעות היום?   :שמעון קהלני

 בשעות הערב.     :עו"ד שוקי פורר
 ין. אגב, הכיבוד שם מצו  רחמים מלול:

 ויש כיבוד מצוין, נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 אנחנו לא אוכלים, רחמים.   :שמעון קהלני

 

מחליטים פה אחד כי דו"ח פעילות על חברת ה.ל.ר הוצג  :08-72-724מס'  חלטהה
בפני חברי המועצה ותינתן סקירה מפורטת בישיבה נפרדת בחברת ה.ל.ר 

 בהשתתפות כל חברי המועצה.  

 

 אישור חברי דירקטוריון החברה העירונית לתרבות וספורט בע"מ.  : 6סעיף 

 
הסעיף הבא. יש שמות של חברי הדירקטוריון, אנחנו     :עו"ד שוקי פורר

אמרנו שנביא את הכל לישיבת מועצה. יש פה מכתב של מנכ"ל העירייה עם 
שמות הדירקטורים של החברה העירונית לתרבות נופש וספורט. אני רק רוצה 

עובדי  3-ומר לכם לגבי הנציגות בחברה. אנחנו מוגבלים בתקנון החברה לל
נציגי ציבור. כך  3-חברי מועצה שאחד מהם הוא ראש העיר, ו 3עירייה, 

מאוד מוגבל. אז אם אנחנו מדברים על עובדי עירייה: -שהמשחק שלנו הוא מאוד
חבר מנכ"ל העירייה, מנהל אגף החינוך, התרבות והספורט חייב להיות 

עובדי  3בדירקטוריון וגזברית העירייה חייבת להיות בדירקטוריון, אז יש לנו 
עירייה. לגבי חברי מועצה: הצענו, ראש העיר חייב להיות, מחזיק תיק התרבות 
ראוי שיהיה בדירקטוריון זו מרה, הצענו עוד נציג לאופוזיציה את אורלי 

שהיה ראש העיר,  -רמלך אברהמי. נציגי ציבור: אנחנו מציעים את יחזקאל ה
איש חינוך ותיק ומעורה מאוד בחיים הציבוריים ברחובות, ואת  -יהושע לביא 

מורה ומחנכת מהציבור הדתי, לתת ייצוג גם לציבור הדתי  -הגב' שושנה שבתאי 
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בדירקטוריון. זה הדירקטוריון שאנחנו מציעים אותו אחרי לבטים לא פשוטים. 
 בבקשה, שוקי. 

המועמדים ראויים, ואני  9-אני קודם כל רוצה לציין ש    :שוקי קרומר
תומך בהם. אבל אני אדבר הפעם, אני בדרך כלל לא מדבר עליי, אבל הפעם 
במידת הצניעות הראויה אני אשתדל. תראה, אני קראתי את חוות הדעת 

, אבל 3-ו 3חברי מועצה ואנשי ציבור, יהיו  6-המשפטית שדיברה שרצוי שמתוך ה
נאי. זאת אומרת, זה יכול להיות לפי חוות הדעת שאני קראתי של מיכל זה לא ת

אבל אפשר גם  - 3, 3, 3או של היועצים המשפטיים האחרים, שרצוי שיהיה 
נניח. מיכל,  2-ו 4האלה, שתהיה אפשרות שזה יהיה אולי  6-שיהיה במסגרת ה

 ? אני רוצה לשמוע את מיכל. 2-חברי מועצה ו 4האם אני כאן טועה? 
 . 5בעמ'  עו"ד תמיר פינשטיין:

תקראי את הכל. מיכל, מה שאת דיברת עליו, באחד     :שוקי קרומר
 -הסעיפים

 למה אתה מפנה, לתקנון?   עו"ד מיכל דגן:
 אבל שוקי, אתה האדם היחידי שכתוב שאתה גבר.     :חנניה וינברגר

 לאיזה סעיף אתה מפנה?   עו"ד מיכל דגן:
 ני לא יודע מה אתם רוצים. א    :עו"ד שוקי פורר

 לא, יש לך חוות דעת משפטית שאתה גבר.     :חנניה וינברגר
 אני מעדיף שתהיה לי חוות דעת רפואית שאני גבר.     :עו"ד שוקי פורר

 לתקנון חברה.  31-30כתוב, סעיף  2שוקי, בעמ'     :שוקי קרומר
 כן.   עו"ד מיכל דגן:

י חברי הדירקטוריון ימונו ככל הניתן כתוב 'כן נקבע כ    :שוקי קרומר
'. ככל הניתן, לא חובה, ככל הניתן. הרי אם היה חובה, היו  לפי ההרכב כדלקמן

. זאת אומרת, אם זה ככל הניתן, 1/3, 1/3, 1/3-אומרים 'ראה וקדש'. ככל ניתן ל
 יש אפשרות אחרת. 

 לא.  עו"ד מיכל דגן:
ני קורא את זה כמשפטן. לא. אני אגיד לך איך א    :עו"ד שוקי פורר

', אומר המחוקק: אם ניתן  יש לך  -עשה כך, אם לא ניתן  -כשכתוב 'ככל ניתן
 אתה צריך לעשות ככה. נכון, שטאובר?  -אפשרות לעשות אחרת. אבל אם ניתן 

, כולם מועמדים ראויים. לא שלא 3, 3, 3ניתן לעשות     :שוקי קרומר
א ניתן בכלל, אין שום מועמד ראוי. אז אני ניתן, ניתן. החוק בא אומר נניח אם ל

', זאת אומרת, יכול לבוא היום ראש העיר ולהגיד, נכון שאפשר  אומר 'ככל הניתן
 ככל הניתן לעשות, אבל אפשר לעשות גם משהו אחר. 

שוקי, יכול להיות מצב שכל מי שאתה תביא פסול     :עו"ד שוקי פורר
אותו, הוא לא ראוי מכיוון שהוא מסיבה כזאת או אחרת. ועדת שפניץ פסלה 

כזה, הוא פסול מכיוון שיש לו הרשעות פליליות או אני לא יודע מה. ואז זה 
 -נשאר עם

כשאתה טוען שמנהל אגף חינוך תרבות וספורט חייב     :שוקי קרומר
זה נכון, אבל שתקום החברה הוא לא יהיה מנהל אגף חינוך תרבות  -להיות שם 

הל אגף החינוך והנוער. תרבות וספורט ונופש לא יהיו תחת וספורט, הוא יהיה מנ
סמכויותיו. אז הטיעון שלך הוא טיעון פשוט לא רציני. שאדון מרקוביץ אני 
מעריך, יהיה בדירקטוריון, הוא כבר לא יהיה מנהל אגף חינוך תרבות וספורט. לא 

 יעזור, לא יהיה תחת סמכותו. 
 ר בחברה. הוא יהיה דירקטו    :עו"ד שוקי פורר

 בסדר, אבל אין לו שום יתרון על אף אחד.     :שוקי קרומר
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אני אעזור לשוקי, קשה לו לדבר על עצמו. מה שמן     :ניר-לואיס בר
הראוי היה, למרות ששוקי באופוזיציה ולא במקום חס ושלום אורלי אברהמי, 

 -היתה החברה העירונית לתרבות וספורט לרחובות
 הייתי בין אלה שיזמו.שאני     :שוקי קרומר

אפילו  -היה ראוי ששוקי קרומר, היה כדאי גם להעיר     :ניר-לואיס בר
 -שהוא באופוזיציה ואפילו שמידי פעם רבים איתך וגם כשהיית בהצבעה הקודמת

 במקום מי?     :עו"ד שוקי פורר
 לא במקום.     :שוקי קרומר

בעירייה. אני חושב  במקום אחד מסגל העובדים הבכיר    :ניר-לואיס בר
 שזה היה תורם לחברה וזה היתה תורם לעיר. אבל בסדר, זכותך. 

 העניין הוא שהוא בקרן רחובות נדמה לי, לא?     :עו"ד שוקי פורר
 אני אתפטר מקרן רחובות לתרבות, אם יש לך בעיה.     :שוקי קרומר

 אני לא רוצה לפגוע באורלי.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, אורלי חס וחלילה. לא במקום אורלי, סליחה.     :שוקי קרומר

 אתה לא יכול להחליף עובד עירייה, אתה לא יכול.      :זוהר בלום
 לא במקום אורלי, חד משמעי לא. מה פתאום.     :שוקי קרומר

למה אי אפשר במקום אחד העובדים הבכירים     :ניר-לואיס בר
 בעירייה? 

 . 1/3, 1/3, 1/3-פרשנות ל לואיס, אני אתן  רחמים מלול:
'. כלומר, אני 7-'מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ   אהרון בר:

 . 1/3, 1/3, 1/3-, ואז אני לא אחלק את זה ל7יכול לקחת גם 
 אתה עוזר לי?     :ניר-לואיס בר

 לא, אני מזיק לך.    אהרון בר:
 למה?     :ניר-לואיס בר

, 1/3-אז אני לא יכול לקיים את ה, 7כי אם אני בוחר    אהרון בר:
1/3 ,1/3 . 

 -שוקי קרומר, אני רוצה להגיד משהו אחד עו"ד אריה שטאובר:
שוקי, תשמע, הדרך עפ"י התקנון לעשות את זה היא     :עו"ד שוקי פורר

 -רק
 שינוי התקנון.     :חנניה וינברגר

 שאתה תיכנס במקום אורלי.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, ממש לא.     :שוקי קרומר

 זאת הדרך היחידה.     :עו"ד שוקי פורר
 לא זו הבקשה.     :ניר-לואיס בר

 יכול להיות שאורלי תוותר לך.     :עו"ד שוקי פורר
לא רוצה אפילו שהיא תוותר, לא נכנס במקום אף חבר     :שוקי קרומר

 מועצה. 
אתה  כי אומרת מיכל, שבחוק העיריות כתוב שאם    :עו"ד שוקי פורר

 רוצה לסטות מהעניין הזה אתה צריך אישור שר הפנים, במקרים מיוחדים. 
לא, לא, עזוב. אני לא בא במקום שום נציג ציבור,     :שוקי קרומר

 שום חבר מועצה. 
בגלל חברות של חבר בדירקטוריון אחר, אז אמרנו  עו"ד תמיר פינשטיין:

 נפצל את זה. אין פה שום דבר פרסונאלי. 
תראה, אני אגיד לך מה שקרה. היחידי שיש לו תעודה     :ומרשוקי קר

בנושא של תרבות זה שוקי קרומר פה, מה לעשות. אין לאף אחד תעודה. היחידי 
 שיש לו תעודה בספורט פה זה שוקי קרומר. 
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 אני אדבר עם אורלי.     :עו"ד שוקי פורר
 אני לא רוצה, לא, לא, לא.     :שוקי קרומר

 למה לא?     :רעו"ד שוקי פור
 חד משמעי, אומר לך חד משמעי.     :שוקי קרומר

עשינו את זה בגלל הדירקטוריון לקרן רחובות, זה  עו"ד תמיר פינשטיין:
 הכל. 

אורלי, חד משמעית אל תדבר איתה. אני תומך באורלי     :שוקי קרומר
 ממש. מגיע לאורלי, היא מצוינת, מגיע לה, היא מקצועית. 

 לחנניה יש רעיון. כן, חנניה?     :וררעו"ד שוקי פ
כמו שהוצע. יחד עם זאת,  9-אני מציע את אלה ה    :חנניה וינברגר

בגלל התרומה והניסיון הרב של שוקי, שהוא יוזמן לכל הישיבות. אז לא תהיה לו 
אצבע. או כאשר אורלי לא תהיה, או מישהו מחברי המועצה בדירקטוריון לא 

 להצביע.  יהיה, אז הוא גם יוכל
לא, זה צריך ועדת רביבי. אתה לא יכול, אתה לא      :זוהר בלום

תצליח. אתה לא יכול שמי שבא לו נכנס לדירקטוריון. היום בחברות העירוניות 
 עוברים בדיוק כמו ועדת רביבי. 

 -רגע, כל השמות האלה עברו ועדת    :חנניה וינברגר
שורים, אחרי אישור מועצה יעברו, עכשיו הם ילכו לאי     :זוהר בלום

 זה ילך לוועדה. 
האלה הוא יגיש את... על  10-רגע, ואם נגיד שמתוך ה    :חנניה וינברגר

 יהיו מצביעים.  9-, וה10-ה
אני אומר לך, שוקי, אני מוכן לעזור לך לשכנע את     :עו"ד שוקי פורר

 אורלי. 
ממש לא. אני לא, לא, לא. רד מהעניין. רד מהעניין,     :שוקי קרומר

אגיד לך למה. כי דיברתי עם אורלי, איחלתי לה הצלחה, היא ראויה, היא 
 מקצועית, היא תתרום מאוד לחברה ולכן אני לא מתכוון. עזוב, רד מהעניין. רד. 

מה שרציתי לומר פה, שהחברה העירונית לתרבות     :אבאי זאודה
חושב שגם התייחסות  וספורט, שהוחלט שגם בדירקטוריון תהיה מרה קנבל, אני

למחזיק תיק הספורט. אני חושב שלא היתה שום התייחסות ולא דיברו. אני 
חושב שעד עכשיו לא התלהבתי להיות בשום דירקטוריון, כאשר זה לא, הנושא 
, כל הכבוד שכולם ראויים להיות בוועדה  לא נוגע אלי. צר לי, באמת צר לי

  בדירקטוריון, אבל אני חושב שזה לא הוגן.
 אבאי, חבל, אנחנו דיברנו על זה בהנהלה.     :עו"ד שוקי פורר

 אני לא הייתי בהנהלה.     :אבאי זאודה
דיברנו על זה בהנהלה. פשוט לא נעים לי לעשות את     :עו"ד שוקי פורר

 -הזה
ן נוסף. תעביר את זה לישיבה הבאה,     :חנניה וינברגר שוקי, יש לי רעיו

 בין כל הגורמים. בינתיים תיערכנה שיחות 
 אנחנו יכולים לדחות את זה?     :עו"ד שוקי פורר

 זה לא אגרת שמירה שאתה צריך מחר.     :חנניה וינברגר
 . 1ונפנה בבקשה לעוד  9-בוא נאשר את ה עו"ד תמיר פינשטיין:

 . 2-לא, יש לך בקשה ל    :חנניה וינברגר
 אתה צריך שינוי תקנון.  עו"ד אריה שטאובר:

 -ונבקש ממשרד הפנים 9נאשר  תמיר פינשטיין:עו"ד 
 . 2נבקש עוד     :עו"ד שוקי פורר

 . 2ונבקש עוד  9נאשר  עו"ד תמיר פינשטיין:
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 מקסימום.  9-התקנון אומר ש עו"ד אריה שטאובר:
 לא, אבל שניהם במסגרת של חברי מועצה.     :חנניה וינברגר

 וי תקנון. זה בתקנון, צריך לעשות שינ עו"ד אריה שטאובר:
 אני רוצה להזיז את זה קדימה.     :עו"ד שוקי פורר

אנחנו מצביעים בעד בלי שום שייכות לעניין. אני     :שוקי קרומר
 הייתי בין המובילים של העניין. 

בואו, כדי לקדם את העניין, אנחנו מחכים לזה כבר     :עו"ד שוקי פורר
 הרבה זמן. 

 ה יהיה בישיבה הבאה, מבחינתך?מה יקרה אם ז    :חנניה וינברגר
 רוצים להזיז את זה קדימה.     :עו"ד שוקי פורר

לא מגיע. מה  -מגיע, מתי שלא מגיע  -מתי שמגיע     :שוקי קרומר
 לעשות? 

רוצים להזיז את זה, זה מעכב את התחלת העבודה של     :עו"ד שוקי פורר
יון להכניס גם אבאי החברה. אני מציע שנאשר את ההצעה כפי שהיא ונעשה ניס

 וגם את קרומר לדירקטוריון, נפנה בבקשה למשרד הפנים. מי בעד? ירים את ידו. 
 אני חושב שפה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 פה אחד, אישרנו.    :עו"ד שוקי פורר
 

פה אחד לאשר חברי דירקטוריון החברה  מחליטים :08-72-725מס'  חלטהה
עוד שוקי פורר  -כדלקמן: חברי מועצת העיר  העירונית לתרבות וספורט בע"מ

מ"מ ראש העיר ומחזיקת תיק התרבות, גב' אורלי  -ראש העיר, ד"ר מרה קנבל 
מנכ"ל העירייה, גב'  -עו"ד תמיר פינשטיין  -אברהמי. עובדים בכירים בעירייה 

מנהל אגף חינוך ותרבות.  -גזברית העירייה, מר יעקב מרקוביץ -דניאלה ליבי 
 מר יחזקאל הר מלך, גב' שושנה שבתאי, מר יהושע לביא.  -ציבור  נציגי

כמו כן תופנה בקשה למשרד הפנים על מנת להוסיף לדירקטוריון את חברי 
 המועצה מר שוקי קרומר ומר אבאי זאודה. 

 

 החלפת יו"ר ועדת ביקורת.  : 8סעיף 

 
ו דוחים. הסעיף הבא, דו"ח פעילות חברת ה.ל.ר, אנחנ    :עו"ד שוקי פורר

כפי שאמרנו, נזמין את כל חברי המועצה למצגת בחברת ה.ל.ר. את הדו"ח 
חילקנו, חברי המועצה מתבקשים ומוזמנים לקרוא בו, לעיין בו ולשמור אותו. 

 החלפת יו"ר ועדת ביקורת. אני רואה שקהלני הלך. 
 בוא נעבור לסעיף אחר.     :חנניה וינברגר

 א, זה סעיף יפה. לא, לא, ל    :עו"ד שוקי פורר
 כן?     :חנניה וינברגר

כן. אנחנו בחרנו את שמעון קהלני להיות יו"ר ועדת     :עו"ד שוקי פורר
הביקורת. לצערי הרב, אני רוצה לומר שאני דווקא הצעתי את התפקיד הזה 
בזמנו לחבר המועצה וינברגר. אבל וינברגר בהגינותו אמר שהוא לא רוצה לקבל 

יד, כי הוא יודע שהוא עלול להיות חשוף למידע ואינפורמציה על עצמו את התפק
שיגיעו אליו בתור יו"ר הוועדה, והוא עלול לפרסם את זה והוא לא רוצה לעשות 
את זה. לצערי הרב, יו"ר ועדת הביקורת מעל בתפקידו. הוא קיבל דו"ח של מבקר 

הביקורת, משרד הפנים, הוא אמור היה לקחת את הדו"ח הזה ולדון בו בוועדת 
ולהביא אותו לדיון במועצת העיר. במקום זה, אני יכול להראות לכם גיליונות 

יו"ר ועדת הביקורת מוצא ליקויים בהתנהלות 27.12-של העיתונות המקומית ב '  ,
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עיריית רחובות בדו"ח מבקר משרד הפנים' וכו' וכו'. בקיצור, כל הדו"ח מרוח עם 
ת, וחיוכים, והכל טוב ויפה. עוד לא דנו תמונות של מר קהלני בעיתונות המקומי

בדו"ח, עוד לא קיבלו את תגובת המבוקר, עוד לא שמעו מה יש למבוקר לומר על 
ב' -הדו"ח הזה. הרי דו"ח ביקורת הוא דו"ח שמבקש את תגובת המבוקר, זה א'

בביקורת. לכן אני מציע שאנחנו נחליף את יו"ר ועדת הביקורת, ואני מציע קודם 
ק את שירותו של שמעון קהלני כיו"ר ועדת הביקורת. הוא משתמש כל להפסי

בתפקיד הזה לצרכים פוליטיים, וראוי שיהיה יו"ר ועדת ביקורת שידון בביקורת, 
 מאוד חשוב. -שזה דבר מאוד

טוב, אני רוצה ברשותכם לומר מספר דברים. הנושא   :שמעון קהלני
רת, קודם כל אין שום הזה להעביר את החומר לתקשורת בדרך כזאת או אח

 איסור ואין שום חוק בעניין הזה. 
 קיבלת גם על זה מכתב ממשרד הפנים.     :עו"ד שוקי פורר

 שנייה, שנייה, אני לא הפרעתי לך, שוקי.   :שמעון קהלני
לא, רק שתתרגל, מה שאתה עושה לאחרים. קיבלת     :עו"ד שוקי פורר

 מכתב נוזף ממשרד הפנים. 
 לא קיבלתי שום מכתב נוזף.   :שמעון קהלני

 אני אקריא לך אותו.     :עו"ד שוקי פורר
 לא קיבלתי שום מכתב נוזף.   :שמעון קהלני

 אני אקריא לך אותו.     :עו"ד שוקי פורר
אתה קיבלת מכתב נוזף על התקציב שאתה הוצאת,   :שמעון קהלני

וד לפני וקיבלנו הוראה בצורה חד משמעית שאתה הלכת ורצת לעיתונות ע
שחברי המועצה קיבלו את ספר התקציב, והלכת ועשית מסיבת עיתונאים מכספי 
התושבים. אני לפחות לא מבזבז את כספי התושבים. אתה מבזבז את כספי 

 התושבים. 
 אתה רוצה לדבר על עניין ועדת ביקורת?     :עו"ד שוקי פורר

 לא, שנייה.   :שמעון קהלני
 כן, לא שנייה.  לא, לא,    :עו"ד שוקי פורר

 -אני רוצה, אני רוצה  :שמעון קהלני
אתה רוצה לדבר על ועדת ביקורת? אתה לא תעשה פה     :עו"ד שוקי פורר

 נאום עכשיו. 
 לא, אני רוצה לענות.   :שמעון קהלני

 לא, לא תעשה פה נאום עכשיו.     :עו"ד שוקי פורר
 אני רוצה לענות לך.   :שמעון קהלני

 לא תעשה נאום.     :רעו"ד שוקי פור
 אני רוצה לענות לך באותו מטבע שאתה מדבר עליי.   :שמעון קהלני

 דבר על עצמך, לא עליי.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, אני אדבר עליך.   :שמעון קהלני

 לא עליי, עליך. אתה הנושא, לא אני.     :עו"ד שוקי פורר
 -לא, אתה הנושא  :שמעון קהלני

 אתה הנושא, אתה.     :עו"ד שוקי פורר
 אני לא נושא.   :שמעון קהלני

 כן, יו"ר ועדת ביקורת.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, אתה הנושא.   :שמעון קהלני

 אתה רוצה לדבר על יו"ר ועדת ביקורת או עליי?     :עו"ד שוקי פורר
 -אבל אני רוצה לענות לך באותו  :שמעון קהלני

 בר עליי? אתה רוצה לד    :עו"ד שוקי פורר
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 כן.   :שמעון קהלני
מי בעד להדיח את קהלני מתפקידו כיו"ר ועדת     :עו"ד שוקי פורר

 ביקורת? מי בעד? ירים את ידו. מי בעד להדיח את קהלני מיו"ר ועדת ביקורת. 
 . 10 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי נגד?     :עו"ד שוקי פורר
 . 4 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי נמנע?     :עו"ד שוקי פורר
 . 1 עו"ד תמיר פינשטיין:

טוב. אני מבקש מסיעות האופוזיציה להודיע לי מי     :עו"ד שוקי פורר
 מהן יקבל על עצמו את תפקיד יו"ר ועדת הביקורת. תודה רבה. 

יש אפשרות שאם חברי האופוזיציה לא יגיעו להסכמה   רחמים מלול:
 ה, נדמה לי. ביניהן, למנות חבר קואליציה שהוא לא חבר הנהל

כן, אבל הוא צריך להיות לא חבר הנהלה ויש לנו בעיה     :עו"ד שוקי פורר
עם זה. טוב, נראה, אני מאמין שחברי האופוזיציה יתעשתו וימצאו חבר ראוי 

 להיות יו"ר ועדת ביקורת. 
.  :שמעון קהלני .  כמו שימצאו ראש עיר.

י שיכול להיות יו"ר חנניה, אני לפניך מילה אחת. מ  איליה דז'נשוילי:
 הוועדה זה חבר ועדה מטעם האופוזיציה. זאת אומרת, לא כל אחד מהאופוזיציה. 

בסדר, אפשר לצרף מישהו. אם מישהו לא חבר, אפשר     :עו"ד שוקי פורר
 יהיה לצרף אותו. כן, חנניה וינברגר. 

אני חושב שנושא כזה אי אפשר לבוא אליו במחטף כן     :חנניה וינברגר
לא. אני רציתי לדבר משהו, ואני משער שישנם עוד חברי מועצה שרוצים  או

גם לי יש בטן על קהלני. והשאלה, אם בכל מקום מוציאים את זה, והאם  -להגיד 
אנחנו הפכנו להיות בית דין כמועצה. אם הוא עבר על החוק, אז בבקשה, 

 זיפה. שהממונה על המחוז יעמיד אותו על מקומו, או אמרת שנתן מכתב נ
 אבל אפשר... אתה יכול לפטר אותו. מה?     :מנחם קליין

 אין שום בעיה.   :שמעון קהלני
למה לא? תראה איך הוא שמח. הוא מחייך כאילו     :מנחם קליין

 שעשו לו את מתנת היום.
 אני לא מועמד.     :חנניה וינברגר

 תראה הוא שמח, למה אתה רוצה להעציב אותו?    :מנחם קליין
 חביבי, זה לא קל, אין בעיה.  :מעון קהלניש

 -תעשה לי טובה, לא ייתכן, עם כל הכבוד    :חנניה וינברגר
 אין לי שום בעיה, תאמין לי. זה דרש ממני הרבה זמן.   :שמעון קהלני

 אתה נראה לי כל כך שמח, למה להעציב אותך?    :מנחם קליין
 בכיף.  אין לי בעיה, תיקחו את התפקיד  :שמעון קהלני

שוקי, אני חושב שזה היה מעשה פסול על ידך. אני     :ניר-לואיס בר
מצטער, אני כחבר ועדת ביקורת חושב שזה לא נכון להשאיר ככה את המצב 
שוועדת ביקורת ללא יו"ר. יכולת לבוא מראש, לבוא לאופוזיציה 'לי יש רוב, אין 

. זה לי בעיה להדיח את שמעון, אני רוצה להדיח אותו, תביא ו לי מועמד מוסכם'
, במיוחד בתקופה רגישה של לפני בחירות. מה לעשות,  צעד לא דמוקרטי בעיניי
יו"ר ועדת ביקורת זה התפקיד שלו. יכול להיות כל אחד יש לו דברים בעד, נגד. 
רק בגלל הדבר הזה פתאום מדיחים יו"ר ועדה, שוקי? זה לא במקום, זה לא נכון, 

שאולי תתחרט, תבטל את ההצבעה הקודמת, את המחטף זה לא חכם. ואני חושב 
תביא את  -הקודם, תבוא לאופוזיציה, תגיד 'אני רוצה מועמד אחר'. לא תמצא 
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זה, אבל לא ככה בצורה הזו. לא יכול להיות בשנת בחירות ועדת ביקורת ללא 
 יו"ר. 

לואיס, זה היה על סדר היום של הישיבה הקודמת. כן,     :עו"ד שוקי פורר
 לא דנו בזה. 

 היה סעיף, אבל לא היה ברור בכלל מה אתה רוצה.     :ניר-לואיס בר
.     :עו"ד שוקי פורר  לא היה ברור? 'החלפת יו"ר ועדת ביקורת'

 לא, לא.     :ניר-לואיס בר
 יכולת לשאול.     :עו"ד שוקי פורר

 כי לי ברור שבא שם חליפי.     :ניר-לואיס בר
 ה רחוק מלהיות מחטף. ז    :עו"ד שוקי פורר

 שוקי, לי ברור שיש שם חליפי.     :ניר-לואיס בר
 אתה רוצה להיות יו"ר?     :עו"ד שוקי פורר

 לא.     :ניר-לואיס בר
 למה?     :עו"ד שוקי פורר

ככה. כי אני רוצה להישאר חבר דירקטוריון בה.ל.ר,     :ניר-לואיס בר
 לא יכול ולא רוצה. 

 ואסור לך? רגע,   רחמים מלול:
 אסור.     :זוהר בלום

 אסור, זו הבעיה.  עו"ד תמיר פינשטיין:
ואני תומך בשמעון קהלני כיו"ר ועדת ביקורת, ואני     :ניר-לואיס בר

 מציע את מועמדותו שוב. 
השאלה אם הוא יכול להיות גם יו"ר האופוזיציה וגם     :שוקי קרומר

 -יו"ר ועדה
בישיבה הבאה, יש לי כמה רעיונות לגבי  נדון בזה    :עו"ד שוקי פורר

 מועמד. 
יו"ר האופוזיציה הלא רשמי זה חנניה מבית גילה,     :ניר-לואיס בר

 שיהיה ברור. 
 בוא נשתחרר מהסעיף הבא שהיה קצת טעון.     :עו"ד שוקי פורר

סליחה רגע, אני מבקש שאלה ליועצת המשפטית.     :ניר-לואיס בר
יש איזו הגבלת זמן שוועדת ביקורת יכולה להיות ללא  מיכל, האם מותר או האם

 יו"ר? אנחנו, דרך אגב, אמורה להיות לנו פגישה בקרוב, אמור להיות לנו דיון. 
 לא, זה בסדר.   :שמעון קהלני

 לא, זה לא בסדר.     :ניר-לואיס בר
 ... ועדת ביקורת.   :שמעון קהלני

 משפטית. אני מבקש לדעת מהיועצת ה    :ניר-לואיס בר
בסדר, אני אבקש. היא תיתן חוות דעת על זה. אבל בן     :עו"ד שוקי פורר

 אדם שעובד לא לפי החוק, לא יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת. 
 בסדר, בסדר. אבל... זה לא הצעד הנכון.     :ניר-לואיס בר

 

ח נמנע( להדי 1נגד,  4בעד,  10מחליטים ברוב קולות ) :08-72-726מס'  חלטהה
 את חבר המועצה שמעון קהלני מתפקיד יו"ר ועדת ביקורת. 

 

 הענקת תואר כבוד לשר מאיר שטרית.  : 9סעיף 
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שוקי, יש לי בקשה אליך, יש לי בקשה אליכם בסעיף     :עו"ד שוקי פורר
הזה, להקשיב רגע ולעשות משהו לכבוד רחובות. לפני למעלה משנתיים, היו 

להקים הפרדה מפלסית בצומת גבירול. היו שם  דיונים אחרי מאמצים של שנים,
תאונות דרכים ומשרד התחבורה ומע"צ לא הסכימו לעשות שם הפרדה מפלסית. 

, 'סטגט'. לא רציתי לקבל את Tאנחנו נעשה רמזור כפול, צומת  -ואמרו 
ההחלטה הזאת, אבל הם אמרו 'תשמע, זה עולה עשרות מיליונים לעשות שם 

לשר התחבורה אז מאיר שטרית ואמרתי לו 'אדוני השר, הפרדה מפלסית'. פניתי 
אני מבקש ממך שתשקול שנית את ההחלטה הזאת'. מאיר שטרית בא לרחובות, 
בדק את העניין. בניגוד לעמדת הפקידות שלו, הוא אמר 'אני אעביר החלטה 

'. אמרתי ₪לעשות כאן הפרדה מפלסית חרף העובדה שזה עולה עשרות מיליוני 
בות תהיה חייבת לך אזרחות כבוד על המעשה הזה'. והנה עכשיו, אני לו אז 'רחו

עברתי שם לפני שבועות אחדים ונזכרתי בשיחה הזאת ואמרתי 'הנה, בונים את 
 . ₪מיליון  260-הגשר'. ההשקעה בסה"כ של הפרויקט שם כ

 לא... מהעניין הזה?      :שוקי קרומר
 עובדים, עובדים.     :עו"ד שוקי פורר

 אה, צד שני.     :קרומר שוקי
. אני פונה ₪מיליון  260עובדים, השקעה אדירה,     :עו"ד שוקי פורר

למועצה בבקשה שפה אחד נחליט שניתן אזרחות כבוד למאיר שטרית על 
 ההחלטה האמיצה הזאת שלו. 

 לפני האיחוד או אחרי האיחוד?     :שוקי קרומר
 בלי שום קשר לאיחוד.     :עו"ד שוקי פורר

 החלטות שונות.  2    :שוקי קרומר
 בלי שום קשר לאיחוד. אני  מציע שזה יהיה פה אחד.     :עו"ד שוקי פורר

תראה, אני לא מתנגד לעניין הזה של הענקת אזרחות     :חנניה וינברגר
כבוד. אבל היום לבוא לאחר שנתיים, זה קצת מאוחר. אני גם מעריך את האיש 

טועה, בהתאם לדו"ח ביקורת מבקר המדינה,  באמת הערכה רבה. אם אני לא
 שבשנת בחירות לא מעניקים כל מיני תוארי כבוד. 

 הוא לא עומד לבחירות.    :עו"ד שוקי פורר
אתה לא יודע, הרי יש רעיון שהבחירות לכנסת עוד     :חנניה וינברגר

 תוקדמנה לבחירות לעירייה. 
.. יביא את זה לוועדת החריגים   רחמים מלול:  במשרד הפנים. .

 -אני הייתי מבקש שהעניין הזה ייבדק, ואם הדבר הזה    :חנניה וינברגר
חודשים, ואז  3הוא יכול לדחות את שר הפנים לעוד     :מנחם קליין

 יהיה בתוך פחות משנה. 
ואם הדבר הזה אפשרי, חבל שסתם ניכשל. נרצה     :חנניה וינברגר

 לעשות דבר מבורך, ובסוף תהיה תקלה. 
נכון לעכשיו אין בחירות. זאת אומרת, שאם אנחנו   חיים אברהם:

מקבלים החלטה היום, זה לא שאנחנו יודעים שיש בחירות מחר. הבחירות לפי 
 . 2010-כל הכללים הן ב

..     :שוקי קרומר  חיים, שטרית לא יהיה.
סליחה, נכון לעכשיו, חנניה, הבחירות קבועות   חיים אברהם:

ו. 2010לנובמבר   -אם אנחנו מקבלים את ההחלטה עכשי
 אני מדבר על הבחירות המוניציפאליות.     :חנניה וינברגר
 -המוניציפאליות. אז אני מציע הצעה כזאת  חיים אברהם:
אז אני אזכיר לך עוד דבר. בקדנציה הקודמת קיבלנו     :חנניה וינברגר

יום ולא הוענקה החלטה על אזרחות כבוד לאריק שרון. לא נמצא זמן עד עצם ה
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 , לו אזרחות כבוד. תבדוק את זה בהחלטות ואז נדבר. ואני הצעתי את זה אז
', עוד לפני ההתנתקות. זה כשהיה ליכוד אמיתי.   'קדימה תבצעו

 אני אענה לו שוקי בנושא הזה.   חיים אברהם:
 חיים יודע למה זה לא היה.     :עו"ד שוקי פורר

שהיה השם המרכזי, ואני לא  תקשיב, חנניה, כמי  חיים אברהם:
מתבייש להגיד את זה, השם המרכזי בהבאת הכסף לכביש העוקף שהיום נפתח 

 עבדך הנאמן.  - 40עד כביש 
 אז לך מגיעה אזרחות כבוד.     :חנניה וינברגר
פעמים  5רגע, סליחה, תן לי לסיים. שוקי ואני פנינו   חיים אברהם:

ואיל בטובו לבוא לחנוך את הכביש ללשכת ראש הממשלה, וביקשנו ממנו שי
 העוקף. כמו שאתה קיבלת תשובה עד היום, עד היום לא התקבלה תשובה. 

 ולכן זה הוגש.     :חנניה וינברגר
אז אני אמרתי לשוקי 'תראה, מי שאז עזר לנו בנושא   חיים אברהם:

הזה, ראש הממשלה דאז נתניהו, שהלכו אליו, ודאג למימון של הכביש העוקף 
א דרך תקציב העירייה'. אמרתי לו 'נזמין אותו שהוא יחנוך את הכביש'. של

בטלפון אחד הבן אדם כשר האוצר הופיע וחנך את הכביש. גם בנושא של הענקת 
פעמים ללשכת ראש הממשלה כדי  10אזרחות כבוד, אני מעיד על עצמי, פניתי 

כבוד. עד היום לקבוע זמן שיואיל בטובו לבוא לרחובות כדי לקבל את אזרחות ה
 לא נקבע תאריך, עד היום לא קיבלנו גם תשובה. 

אבל יש עכשיו מגעים. חברים, מישהו עוד רוצה     :עו"ד שוקי פורר
 להתבטא? 

לאחר שקיבלתי הקלה ומתנה מראש העיר שיצאתי   :שמעון קהלני
 מיו"ר ועדת ביקורת, אני יכול לדבר הרבה יותר גרוע בנושא של הענקת תואר. 

 אנחנו גם מעניקים לתארים ליו"ר לשעבר.   ים מלול:רחמ
 אתה עדיין חבר ועדה.     :ניר-לואיס בר

אני חבר ועדה, אוקיי. הענקת תואר כבוד לשר מאיר   :שמעון קהלני
שטרית. תראה שוקי, מאיר שטרית, כבודו במקומו מונח, וכולנו מעריכים את 

אותו יותר. אנחנו נמצאים העבודה שלו, מי שמעריך אותו פחות, מי שמעריך 
 כרגע בשנת בחירות. 

 איזו בחירות? בחירות לרשויות המקומיות.     :עו"ד שוקי פורר
לרשויות המקומיות. הוא היום כשר הפנים והוא גם   :שמעון קהלני

ממפלגת קדימה, בוא לא נשכח, וגם אתה ממפלגת קדימה. אני לא חושב שזה 
ים כאלה ואחרים. בוא נחכה אחרי הבחירות הזמן היום להעניק תארי כבוד לאנש

ונעניק תארים כמה שאתה רוצה ולכל האנשים שאתה רוצה. אני לא חושב שזה 
מאוד פוליטי, זה נראה לא טוב. אני חושב -הזמן לעשות את זה, זה נראה מאוד

שכדאי מאוד שזה ירד מסדר היום. אפשר להעניק לו אולי דברים אחרים שלא 
ד. אפשר להביא את זה גם במכתב תודה, מכתבים נשלחים, קשורים לתוארי כבו

הרבה מכתבים נכתבים. באמת, זה לא הזמן לתוארי כבוד. כי אם אנחנו נתחיל 
עם זה, מחר אנחנו ניתן תוארי כבוד גם לשרים אחרים שמכהנים בליכוד, ויש גם 

 במפלגת העבודה.
 אתה יודע כמה קיבלו אבל?      :זוהר בלום

 לא משנה, זה לא הזמן, זוהר.  :שמעון קהלני
 זוהר, זו דעתו. בבקשה, קרומר.     :עו"ד שוקי פורר

תראה שוקי, אני באמת מתלבט בנושא הזה, אמיתי. כי     :שוקי קרומר
יכול להיות שמגיע לו. אבל תשמע, השר הזה היום הולך נגד הרשויות ומדבר על 

איחוד?', אם הייתי מקבל  איחוד. באופן עקרוני, אם אתה שואל אותי 'אתה נגד
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תכנית מסודרת והיו לנו פרויקטים יחד כמו איגוד ערים בנושא חינוך, איגוד 
, והיינו...  ' שנים, לא הייתי מתנגד כן או לא. מגיע אדון  5ערים בנושא כבאות וכו

 -חודשים לפני בחירות 8שטרית היום, ובאופן פופוליסטי לחלוטין, 
 זה. במנותק מ    :עו"ד שוקי פורר

 שנייה, זה לא מנותק.     :שוקי קרומר
שוקי, אני אומר על מה שהבן אדם עשה בתור שר     :עו"ד שוקי פורר

 תחבורה, לא בתור שר פנים. 
תן לי את דעתי, שנייה. לא משנה, התוצאה היא     :שוקי קרומר

ו, מגיע לו מה שמגיע לו, אבל העיתוי היום   כאילו אתה אומר גם -שהעיתוי עכשי
כלפי הציבור שיש כאן חילוקי דעות מאוד גדולים גם ברחובות וגם בנס ציונה 
לגבי כל המהלך, לפי דעתי מהלך פופוליסטי שלא יקרה לפני הבחירות האלה אבל 

אני אומר לך  -לא משנה. אבל אני אומר, היום לתת לשר הפנים בנושא העיתוי 
עיר הבא, ייתן לו בצורה פה, ייגמרו הבחירות, יוחלט מה שיוחלט. יבוא ראש ה

בלתי רגילה. ואם שר פנים נותן לנו מיליונים בגלל תואר כבוד, אז אוי ואבוי כי 
זה שלטון, ואני לא מוכן לתת את הדבר הזה בנושא הזה. אני יודע למי אתה 
מדבר. אני אומר חד משמעית, אין לי שום בעיה עם אדון שטרית, הוא בחור על 

עיתוי הזה אני מציע לא לתת לאף שר ולשום חבר הכיפאק. אני אומר לכם שב
 כנסת תואר כבוד. 

שוקי, יש פה הצעה של מלול ולא איכפת לי. בוא     :עו"ד שוקי פורר
נחליט פה אחד שאנחנו נותנים לו את זכות הכבוד, הטקס יהיה אחרי הבחירות 

 לרשויות המקומיות. 
 בסוף קהלני יגזור את הסרט.     :חנניה וינברגר

 מדברים ביחד( ) 
אני רוצה לתת לו הערכה אישית. אם זה לא יתקבל פה     :עו"ד שוקי פורר

 'פה אחד', זה מגעיל. פשוט מגעיל. 
 תזמין אותו לישיבת הנהלת העיר.     :שוקי קרומר

תקשיבו רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. הרי יש     :עו"ד שוקי פורר
 ות מעל הראייה השטחית. רגעים שבהם נדרשים קצת להתעלות ולעל

 אבל עלינו כבר היום.     :שוקי קרומר
 תקשיב רגע.     :עו"ד שוקי פורר

 עלינו הרבה פעמים היום.     :שוקי קרומר
אני מתנגד לשטרית בעניין האיחוד, ואמרתי לו את זה,     :עו"ד שוקי פורר

יך. הוא שר פנים מצוין. תשאל את חנניה  ואני אומר לו את זה, וזה לא שי
 -וינברגר איך הוא יושב על חוק הרשויות בוועדת הפנים

שחלקו אנחנו נגד: הורדת מספר חברי מועצה, הקטנת     :שוקי קרומר
 סמכויות חברי מועצה. אנחנו נגד. 

תקשיב רגע, אפשר לתת הערכה לבן אדם על מעשה     :עו"ד שוקי פורר
חיים אברהם, אני מודיע לך, שהוא עשה במנותק לוויכוחים פוליטיים שיש איתו. 

הוא יצביע בעד למרות ששטרית  -לא יודע, לא שאלתי אותו ולא דיברתי איתו 
כי הוא עשה משהו טוב  -עזב את המפלגה שלו והוא מתנגד לו וכו'. למה? 

 לרחובות. 
 הוא יחזור, נו, הוא יחזור.     :שוקי קרומר

 הזו.  שוקי, זו החלטה שלא ראויה בתקופה  :שמעון קהלני
חבר'ה, תשמעו, זה לא מכובד שאנחנו מדברים על   חיים אברהם:

 תואר של יקיר. 
 לא יקיר, אזרח כבוד.     :עו"ד שוקי פורר
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אזרח כבוד, תקראו לזה איך שלא תקראו. זה לא   חיים אברהם:
 -מכובד שהחלטה כזו לא תתקבל פה אחד. אני אומר ואני חוזר ואומר

 גם החלטה של כבוד. זו  עו"ד תמיר פינשטיין:
 כמה שרים עד עכשיו קיבלו, דרך אגב?     :ניר-לואיס בר

 גם קיסר, שמעון פרס, שמיר. אתה רוצה את הרשימה?    :חנניה וינברגר
 לחנניה יש רשימה.     :עו"ד שוקי פורר

בסה"כ הכרת תודה לאדם שעזר לנו, שעזר לעיר   חיים אברהם:
איחוד או לא יעשה איחוד. לא מדובר על  רחובות. זה לא משנה אם הוא יעשה

 -הנושא הזה. אני בחילוקי דעות הרבה יותר
 מה יגידו בציבור הרחובותי על זה? מה יגידו?     :שוקי קרומר

 אתה יודע מה? מה יגידו? אני אגיד לך מה יגידו.   חיים אברהם:
בעוד חודשיים, כשאתה תבוא מתל אביב ותרצה     :עו"ד שוקי פורר

אתה לא תיסע שמאלה בבית עובד,  -נס לצד הדרומי או המערבי של רחובות להיכ
אלא תמשיך עוד חצי ק"מ או ק"מ עד אחרי עיינות ותיקח שמאלה, ובדקה אתה 

 תהיה בצומת כפר גבירול. 
אני חושב שזו חובתו לתת את זה, הוא לא עושה לנו     :שוקי קרומר

 טובה. זו חובה של הממשלה לתת לנו.
 כולכם חכמים גדולים. וינברגר.     :וקי פוררעו"ד ש

שוקי, רגע, אני רק רוצה לסיים. תראה, אם אנחנו   חיים אברהם:
 אני מציע, תוריד את זה מסדר היום.  -כחברי מועצה לא מסוגלים להתעלות 

 לא, אני לא אוריד את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 -לא, לא, כי זה  חיים אברהם:

 אני לא אוריד את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 לא, כי זה לא מכובד שלא יתקבל בצורה כזאת.   חיים אברהם:

 -זה מה שיש לנו. מכובד או לא מכובד  -לא מכובד?     :עו"ד שוקי פורר
 זה מה שיש לנו. בבקשה, וינברגר. 

תראה, אני חושב שוקי קרומר, לא מדובר פה כרגע על     :חנניה וינברגר
 שר הפנים. 

 נכון.     :ד שוקי פוררעו"
ולא מדובר אפילו על איחוד רשויות. למרות שדעתי     :חנניה וינברגר

שנה ולא באופן מה שעלה עכשיו. צדק שוקי  12על איחוד רשויות, כבר לפני 
 פורר שאמר מה שאמר בקשר לחוק העיריות. 

תסגור את הישיבה עכשיו, כי יותר לא תגיד שהוא     :שוקי קרומר
 צודק. 

 שוקי, הרי אני שומע אותך.     :חנניה וינברגר
 סליחה, בלשון בדיחה.     :שוקי קרומר

ואני אומר לך שהשר מאיר שטרית משקיע המון עבודה     :חנניה וינברגר
בדברים שונים כולל תקינות העיריות וכולל חוק העיריות. יש לא מעט סעיפים 

 הפנים. נכון שוקי? שאנחנו חלוקים, והדברים מתגלים בדיוני ועדת 
 נכון.     :עו"ד שוקי פורר

מה נאמר פה, שלפני שנתיים היתה פגישה על נושא     :חנניה וינברגר
 רחובות. 

 נכון.     :עו"ד שוקי פורר
,     :חנניה וינברגר ולא על שר הפנים, אלא על תחבורה. לכן, לדעתי

י. סלח לי, אמרתי מגיע לו. מה שמונע ממני להצביע בעד זו אותה הערה שאמרת
 את זה בהתחלה. 
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לא נעשה את  -אבל וינברגר, כפוף לזה, אם אי אפשר     :עו"ד שוקי פורר
זה. כפוף לזה, נקבל את ההערה שלך. כפוף לזה שמותר לנו לעשות את זה גם 

 בשנת בחירות. 
 אוקיי.     :שוקי קרומר

 אוקיי, אם זה ככה.     :חנניה וינברגר
 זה כפוף לזה.     :עו"ד שוקי פורר

 אוקיי, קיבלתי.     :חנניה וינברגר
 אני מעמיד להצבעה ואני פונה שוב לחברים.     :עו"ד שוקי פורר

  -השתכנעו מחיים ומחנניה    :שוקי קרומר
 יפה, כל הכבוד.     :עו"ד שוקי פורר

 לתמוך בהצעה הזאת למרות שהיא די בעייתית.     :שוקי קרומר
 פרובלמטית, נכון.     :חנניה וינברגר
 -אם היועצת המשפטית תבדוק ותגיד שאין בעיה   חיים אברהם:

 אז לא.  -ההצעה נכנסת לתוקף. במידה ולא 
מי בעד הענקת אזרחות כבוד לשר מאיר שטרית על     :עו"ד שוקי פורר

 -היותו שר התחבורה
 כפוף.     :חנניה וינברגר

לעשות את זה גם בשנת בחירות. כפוף לכך שמותר לנו     :עו"ד שוקי פורר
נגד. אפשר להגיד שזה פה אחד. כל חברי המועצה ברחובות  1. מי נגד? 14

 הצביעו בעד זה, זה מפתח תקווה הצביע נגד. 
 אז אולי נעניק בפתח תקוה?    :חנניה וינברגר

 

נגד( לאשר הענקת  1בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) :08-72-727מס'  חלטהה
לשר מאיר שטרית על פועלו כשר התחבורה, בכפוף לבדיקה האם  אזרחות כבוד

 ניתן להעניק אזרחות כבוד בשנת בחירות. 

 

2.1אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה החקלאית מיום  : 10סעיף  .08. 

 
 אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית.  -הסעיף הבא     :עו"ד שוקי פורר

 שיבה, שוקי. לאשר שאני לא הייתי בי    :חנניה וינברגר
אם אין התנגדות, אנחנו מאשרים את ההחלטות של     :עו"ד שוקי פורר

 הוועדה החקלאית. 
 

הוועדה מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת  :08-72-728מס'  חלטהה
 .2.1.08החקלאית מיום 

 

 יצחק מזרחי במקום חייט עוזי.  -החלפת חבר ועדת תחבורה  : 11סעיף 

 
יצחק מזרחי מחליף את  -החלת חבר ועדת התחבורה     :עו"ד שוקי פורר

 עוזי חייט. מאושר. 
 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 

יצחק  -מחליטים פה אחד החלפת חבר ועדת תחבורה  :08-72-729מס'  חלטהה
 מזרחי במקום עוזי חייט. 

 



ין מס'  -עיריית רחובות   13.2.2008 מתאריך 72ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
53 

 אישור תב"רים.  : 12סעיף 

 
שת מנהל הנכסים של יש נושא לפי בק 12בסעיף     :עו"ד שוקי פורר

העירייה. אנחנו אישרנו מכירת מגרש וצריך לקבוע פשוט בהחלטה פורמלית, 
שהכסף ממכירת המגרש הזה מיועד לפיתוח והרחבת האנדרטה בשעריים, בבית 
ספר צביה, ובניית גן ילדים במתחם צביה. המקור הוא קרן מקרקעין ולא תקציב 

 תב"רים רגיל. 
 לא מתקציב תב"רים, זה קרן מקרקעין. זה  עו"ד תמיר פינשטיין:

 אז מה הבעיה? בואו נאשר את זה.   חיים אברהם:
אז אנחנו מאשרים את זה פורמלית, צריך להיות     :עו"ד שוקי פורר

 אישור פורמלי. פה אחד. 
 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 

 לאשר התב"רים כלדקמן:מחליטים פה אחד  :08-72-730מס'  חלטהה
 פיתוח רחבת האנדרטה בשכונת שעריים בבי"ס צביה.  - ₪ 439,789ר בסך . תב"1
 בניית גן ילדים במתחם בי"ס צביה.  - ₪ 1,000,000. תב"ר בסך 2

 קרן מקרקעין )לא תקציב תב"רים רגיל(.  -מקור תקציבי 

 

ן, ירון כהן,  : 13סעיף  בקשה להיתר עבודת חוץ ל: אטיה משה, סולימן אלו
 נין מיכאל, עוגן יוחאי.עוקשי עודד, מו

 
בקשת היתר לעבודות חוץ. סיכמנו על  -הסעיף הבא     :עו"ד שוקי פורר

 הפרוצדורה. כולם פה אחד.
 הם עובדים?     :חנניה וינברגר

 ... כולם יהיו עובדי עירייה.     :שוקי קרומר
 הכי טוב.     :עו"ד שוקי פורר

.. ונגמ    :שוקי קרומר  ור את הסיפור. בקצב הזה, תן לכולם.
 שוקי, אתה לא הגשת בקשה עדיין.     :ניר-לואיס בר

 ואתה לא הגשת בקשה.  %50אתה יש לך     :שוקי קרומר
 אתה גם צריך לבקש בקשה לעבודת חוץ.     :ניר-לואיס בר

 אני אגיש.  -כשאני אעבוד עבודת חוץ     :עו"ד שוקי פורר
 ייה? שוקי, הם עובדים בעיר    :חנניה וינברגר

 זה בעייתי.  עו"ד תמיר פינשטיין:
עובדים, עובדים בעירייה. זה אנשים טובים ועובדים     :עו"ד שוקי פורר

 טובים שעובדים בעירייה וזקוקים להשלמת הכנסה. 
 בסדר.     :חנניה וינברגר

 

מחליטים פה אחד לאשר היתר עבודת חוץ ל: אטיה  :08-72-731מס'  חלטהה
 ירון כהן, עוקשי עודד, מונין מיכאל, עוגן יוחאי.  משה, סולימן אלון,

 

 .29.11.07מתאריך  17אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  : 14סעיף 

 
אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע וההחלטות     :עו"ד שוקי פורר

 שבו. 
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סליחה, אנחנו בחרנו ועדת משנה של חברי מועצה.     :חנניה וינברגר
 עדה. אנחנו זומנו פעמיים, ולא יצא לפועל. עכשיו מגיעה בקשה שלישית. בחרנו ו

 על מה אתה מדבר עכשיו?     :מנחם קליין
על ועדה להקצאות קרקע, זה חייב לעבור קודם את     :חנניה וינברגר

 2ועדת משנה. אדוני יו"ר הוועדה להקצאות קרקע. זה חייב לעבור כמו 
צדקת אותי ותיקנת את הפרוטוקול, ולכן זה הפרוטוקולים הקודמים, ואתה ה

 חייב להגיע לוועדה להקצאות קרקע. זה המועצה החליטה. 
 חנניה, מה אתה אומר?     :עו"ד שוקי פורר

אני אומר שלגבי המקרה חנניה, אתה לא צודק. תרשה    חנניה קורש:
 לי. 

הוא אומר שבעיקרון אתה צודק, אבל במקרה הזה     :עו"ד שוקי פורר
 אתה לא צודק. 
 אז זה כבר קל יותר.     :חנניה וינברגר

חנניה, כל הנושאים האלה שמובאים פה, אלה נושאים    חנניה קורש:
שלמעשה עברו את כל הליך הקצאת הקרקע, ולמעשה תחילתם עוד לפני 
שהוועדה שלכם נבחרה. לגבי כל הנושאים שבאו אחרי שהוועדה שלכם נבחרה, 

 הוועדות.  2ין זה בא לדיון משותף ב
 אני לא משחק בפורמליסטיקה, זה הנוהל.     :חנניה וינברגר

 אבל ההליך הסתיים פה.    חנניה קורש:
התחילו כבר לפני שנה  15-ו 16וגם הפרוטוקולים     :חנניה וינברגר

 ושנתיים, ורק עכשיו הגיעו. 
לא, לא, חנניה. ההליך הזה הסתיים כבר, אושר    חנניה קורש:

 ה. במועצ
כל עוד שזה לא עבר את ועדת משנה של חברי מועצה     :חנניה וינברגר

 זה לא עבר.  -
 רגע, שמע את מלול.     :עו"ד שוקי פורר

 אני יו"ר ועדת המשנה.   רחמים מלול:
 ואני תומך ברוב הדברים שלך.     :חנניה וינברגר
יפה. גם אני שאלתי את השאלות שאתה מעלה פה,   רחמים מלול:

 בל הפעם שוב לצערי אתה לא צודק. א
 כרגיל.     :חנניה וינברגר
לא, לא, לא. מה שהחלטנו להביא לוועדת המשנה   רחמים מלול:

פלוס הוועדה המקצועית אלה החלטות שעדיין לא הוחלטו במועצה. הרי אתה 
יודע שההליך של הקצאת קרקע הוא הליך ארוך וממושך כולל פרסומים 

'. ה סעיפים המובאים פה עברו כבר את כל התהליך הזה והם והתנגדויות וכו
 אושרו במועצה. 
 אושרו במועצה, חנניה, אושרו במועצה.     :עו"ד שוקי פורר

אז אחרי שאישרנו במועצה, חנניה, אני לא יכול שוב   רחמים מלול:
 להביא את זה לוועדת המשנה.

לסיים את אפשר  תוך שבועיים לכנס את הוועדה ו    :חנניה וינברגר
 העניין. 

נקבעה פגישה. בעיקרון הוא צודק. אבל על אלה אתה     :עו"ד שוקי פורר
 לא צודק. 

 למה לא צודק?     :חנניה וינברגר
 כי זה כבר אושר במועצה.     :עו"ד שוקי פורר

 אז אפשר לבטל בכלל את ה... של חברי מועצה.     :חנניה וינברגר
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יש מספר פרוטוקולים עם החלטות חנניה, לידיעתך   רחמים מלול:
 שאינם מובאים למועצה בגלל הסיבה הזאת שעוד לא התכנסה ועדת המשנה. 

 כי זה מתאריך מסוים.     :חנניה וינברגר
 נכון, לכן זה הובא.   רחמים מלול:

 לכן עושים עכשיו קו אפס.     :עו"ד שוקי פורר
 2ל ולכן נבחרו מנכ"ל משרד הפנים שינה את הנוה    :חנניה וינברגר

 ועדות. 
 הוא צודק, על זה אנחנו נצביע עכשיו.     :עו"ד שוקי פורר

לידיעתך, מבקר המדינה ציין בביקורתו שבהרבה מאוד   רחמים מלול:
רשויות לא פועלים עפ"י נוהל הקצאות קרקע, הנוהל החדש. כדי להגיד לך 

 -שעיריית רחובות
 לא מוזכרת שם.     :חנניה וינברגר

 היא בין הבודדות שעובדת עפ"י הנוהל.   ם מלול:רחמי
 עפ"י הנוהל, יפה מאוד. איליה, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר

. גם העניין של הקצאת 5יש לי בקשה לגבי סעיף   איליה דז'נשוילי:
העמותות האלה היה בפעם הראשונה במועצה. אני התניתי את זה  2-קרקע ל

 מגורים ברח' ההסתדרות.  בפינוי בתי כנסת שנמצאים בבניין
 אני מאשר לך את זה, איליה.     :עו"ד שוקי פורר

 אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול.   איליה דז'נשוילי:
 - 5הנה, אני רושם את זה בפרוטוקול. לגבי סעיף     :עו"ד שוקי פורר

תכלית העניין היא להוציא את בתי הכנסת האלה מבתי המגורים. מי בעד אישור 
 ? 29.11ההחלטות בפרוטוקול ועדה להקצאת קרקע מתאריך 

 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 לא, אני נמנע.     :חנניה וינברגר

 חנניה נמנע.     :עו"ד שוקי פורר
 עושים צחוק מכל עבודה.     :חנניה וינברגר

 בעד, חנניה נמנע.  13    :עו"ד שוקי פורר
 

נמנע( לאשר פרוטוקול  1בעד,  13רוב קולות )מחליטים ב :08-72-732מס'  חלטהה
תכלית העניין היא  - 5לגבי סעיף . 29.11מתאריך  17הוועדה להקצאת קרקע מס' 

 להוציא את בתי הכנסת מבתי המגורים.

 

אישור הסכם מכירת מקרקעין לחברת ניצה את ששי חברה לבנייה  : 15סעיף 
 שערים. 43ון ברח' סעדיה גא 44חלקה  3701והשקעות בע"מ בגוש 

 
אישור הסכם מכירת הקרקע. זו אותה קרקע שדיברנו     :עו"ד שוקי פורר

עליה קודם. מי בעד אישור ההסכם הזה? ירים את ידו. מכירת המגרש לחברת 
 . מי נגד? אין. 44חלקה  3701ניצה את ששי חברה לבניין והשקעות בע"מ, גוש 

 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נמנע?     :רעו"ד שוקי פור

 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 פה אחד, תודה רבה.     :עו"ד שוקי פורר
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מחליטים פה אחד לאשר הסכם מכירת מקרקעין לחברת  :08-72-733מס'  חלטהה
ברח' סעדיה  44חלקה  3701ניצה את ששי חברה לבנייה והשקעות בע"מ בגוש 

 שעריים. 43גאון 

 

 גף גנים כמפקחים עפ"י חוקי העזר העירוניים.הסמכת עובדי א : 16סעיף 

 
הסמכת עובדי אגף הגנים כמפקחים עפ"י חוקי עזר     :עו"ד שוקי פורר

 עירוניים. יש שמות? 
 כ, כן, רצ"ב.  עו"ד תמיר פינשטיין:

רצ"ב בזה שמות: יוסי כפיר, שלמה משרוקי, צביקה     :עו"ד שוקי פורר
נחנו מאשרים אותם כמפקחים עפ"י חוקי שטאובר, איליה קמלמן ושי גאובי. א

 העזר העירוניים. 
 בנושא הזה יש עלות מסוימת?     :שוקי קרומר

לא, לא, לא, רק סמכויות. תודה רבה לכם, הישיבה     :עו"ד שוקי פורר
 . 22:35נעולה, השעה 

 

לאשר כמפקחים עפ"י חוקי העזר מחליטים פה אחד  :08-72-734מס'  חלטהה
האנשים כדלקמן: יוסי כפיר, שלמה משרוקי, צביקה שטאובר, העירוניים את 

 איליה קמלמן ושי גאובי. 

 
 

_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
  
 


