עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  61מתאריך 2.5.2007

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 61
מיום רביעי  ,י"ד ב אייר תשס" ז  2/5 / 2007בשעה 19 : 48
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

עו"ד שוקי פורר  -ראש העיר ,ח"מ ד"ר מרה קנבל  -מ"מ
ו סגנית רה"ע  ,ח"מ זוהר בלום  -סגן רה"ע ,ח"מ שמעון מלכה
 סגן רה"ע ,ח" מ רחמים מלול ,ח"מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ שאולליבי  ,ח"מ אבאי זאודה  ,ח"מ שוקי קרומר  ,ח"מ איליה
דז'נשוילי ,ח"מ משה מלמד ,ח"מ אבנר אקוע  ,ח"מ חנניה
וינברגר  ,ח"מ אהרון בר  ,ח"מ חיים אברהם  ,ח"מ יפים זאיקה.

נוכחים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
י ועצת משפטית  ,ישראל בן ישראל  -מהנדס העירייה ,דניאלה
ליבי  -גזברית העירייה ,עו"ד רועי בר  -יועץ משפטי ,דלית
הראל  -מנהלת אגף תכנון ורישוי ,מחבוש ניסים  -מנהל מח'
פיקוח ובנייה ,יוסי כפיר  -מנהל אגף גנים ועיצוב סביבה,
אלי יונה  -מבקר העירייה ,אפרת חובשי  -מנה לת מח' בנין
ערים.

חסרים :

ח"מ אורלי אברהמי  ,ח"מ מנחם קליין  -משנה לרה"ע  ,ח"מ
שמעון קהלני  ,ח"מ עו"ד שטאובר אריה ,ח"מ עו"ד יעקב
בוטניק .
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סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול מועצה מס' . 60

.2

שאילתות :
א .שאילתא  -היכל התרבות  -לאן (ח"מ חנניה וינברגר .) 15.4.07
ב .שאילתא  -גני ילדים בשכונת רחובות ההולנדית (ח"מ חנניה וינברגר
.) 13.4.07
ג .שאילתא  -נסיעת חברי הנהלת העיר לפולין מכספי ציבור וחילול השבת
בפרהסיה של ד"ר מרה קנבל ומר זוהר בלום (ח"מ שמעון קהלני
.) 16.4.07
ד .שאילתא  -ועדה לרישוי עסקים (ח"מ חנניה וינברגר .) 26.4.07

.3

הצע ות לסדר :
א .הצעה לסדר  -הסרת האנטנות הסלול א ריות משכונת ק .משה (ח"מ
שמעון קהלני .) 1.1.07
ב .הצעה לסדר  -דו"ח המבקר בנושאים:
 . 1התקשרות עם מכללת ידע.
 . 2התקשרות עם יועצי תקש ו רת.
 . 3שוק "העירוני" (ח"מ חנניה וינברגר .) 25.2.07
ג .הצעה לסדר  -להגיש ערעור על החלט ות של בית המשפט לאכיפת
ההסכם ,את העירייה ייצג עו"ד חיצוני אשר יבחר ע"י חברי מועצת
העירייה והורי הילדים של מע"ש .יוקם צוות שיכלול חברי מועצת העיר
ונציגי ההורים אשר יהיו שותפים הליך הגשת הערעור ,ילוו את העו"ד
שייבחר לייצג את העירייה בכל הליכי המשפט( .ח"מ שמע ון קהלני
.) 1.3.07
ד .הצעה לסדר  -טיול בשבת בזאקפונה  -הבעת מורת רוח ומחאה בגין
חילול השבת (ח"מ חנניה וינברגר .) 26.04.07

.4

אישור תב"ר לבניית מרכז אומנויות ומורשת "בניין שול" בשכונת קריית
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משה .
.5

הסכם חכירה בין עיריית רחובות לבין תנועת הצופים העבריים .

.6

בחירת חברי ועדה להקצאת קרקע .

.7

חילופי אישים בועדות העירייה (תוספת לסדר היום).

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  61מיום 2/5 / 2007
החלטה מס' :599-61-07
החלטה מס' :600-61-07

החלטה מס' :601-61-07

החלטה מס' :602-61-07

החלטה מס' :603-61-07

החלטה מס' :604-61-07
החלטה מס' :605-61-07
החלטה מס' :606-61-07
החלטה מס' :607-61-07

מחליטים לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'
. 60
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של
ח"מ שמעון קהלני בעניין הסרת האנטנות
הסלולאריות משכונת ק .שרת כיוון שמגיש ההצעה
אינו נוכח בישיבה.
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של
ח"מ חנניה וינברגר בעניין דו"ח המבקר בנושאים :א.
התקשרות עם מכללת ידע ב .התקשרות עם יועצי
תקשורת ג .שוק "העירוני" ,עקב בקשתו של מגיש
ההצעה.
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של
ח"מ שמעון קהלני בעניין להגיש ערעור על החלטות
של בית המשפט לאכיפת ההסכם ,את העירייה ייצג
עו"ד חיצוני אשר יבחר ע"י חברי מועצת העירייה
והורי הילדים של מע"ש .יוקם צוות שיכלול חברי
מועצת העיר ונציגי ההורים אשר יהיו שותפים הליך
הגשת הערעור ,ילוו את העו"ד שייבחר לייצג את
העירייה בכל הליכי המשפט כיוון שמגיש ההצעה
אינו נוכח בישיבה.
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של
ח"מ חנניה וינברגר בעניין טיול בשבת בזאקפונה -
הבעת מורת רוח ומחאה בגין חילול השבת  ,עקב
בקשתו של מגיש ההצעה.
מחליטים ברוב קולות (  11בעד 1 ,נמנע) לאשר תב"ר
לבניית מרכז אומנויות ומורשת "בניין שובל"
בשכונת קריית משה
מחליטים פה אחד לאשר הסכם חכירה בין עיריית
רחובות לבין תנועת הצופים העבריים.
מחליטים פה אחד לאשר בחירתם של ח"מ חנניה
וינברגר וח"מ אורלי אברהמי כחברי ועדה להקצאת
קרקע.
מחליטים פה אחד לאשר מינויו של ח"מ אהרון בר
בועדת התחבורה במקום ח"מ זוהר בלום .כמו כן את
מינויו של אהרון בר כיו"ר ועדת התחבורה במקום
ח"מ חנניה וינברגר.
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עו"ד שוקי פורר :

אני פותח את ישיבת המועצה מס' . 61

סעיף  : 1אישור פרוטוקולים.
א .אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס' . 60
על סדר היום .אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס'

עו"ד שוקי פורר:
 . 60יש הערות לפרוטוקול?
בקשר למענקים ,דו"ח סכומים .זה אושר
חנניה וינברגר :
בפרוטוקול הקודם ולפניו ,אז אם אפשר לקדם את הנושא הזה.
אם אין ,אז אנחנו מאשרים את פרוטוקול מס' . 60
עו"ד שוקי פורר:
החלטה מס' :599-61-07

גם

מחליטים לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' . 60

סעיף  : 2שאילתות :
א.

שאילת א  -היכל התרבות לאן (ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 15.4.07

להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר בנושא :היכל התרבות  -לאן :
בעיתונות המקומית התפרסמו ידיעות ודעות שונות בנושא "היכ ל התרבות
העירוני" .
כמו כן ,פורסמה ידיעה כי החלטת להקפיא את עניין הקמת "היכל התרבות
העירוני" ב"מתחם מכבי" ,וכי במקום זאת תקום במתחם זה גינה רבתי שתשמש
"ריאה ירוקה" לתושבי הסביבה .ואילו "היכל התרבות העירוני" יוקם באזור
"פארק המדע".
מאחר והצעות שונות בנידון מ יוחסות לך  -הואל נא להודיעני מהי עמדתך
המעשית והרשמית בנדון.
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא :היכל התרבות  -לאן :
במענה לשאילתא שבנדון מיום  , 11/4/07הריני להשיבך כדלקמן:
עמדתי באשר להקמתו של היכל התרבות לא השתנתה ונותרה בעינה .מאידך,
כידוע לך ,הקמת היכל התרבות מותנית בגיוס משאבים כספיים רבים .רק לאחר
ידיעה ברורה כי נוכל להתמודד כספית הן עם הכלונסאות והן עם התקרה ,נצא
לדרך.
לעת עתה ,לאחר גיוס סכום נכבד של  4.5מיליון  , ₪הוחלט להקים את "הריאה
הירוקה" של מרכז העיר ,אשר בעתיק תהווה גינתו המפוארת של ההיכל.
ז את ועוד ,תב"ע רח 2200 /המוכרת כגן הפקאן ,אינה מאפשרת את הקמת היכל
התרבות במקום אחר.
מאחר ובטוחני כי כל הכספים להקמת הגן כבר בידינו ,ניתן לצאת לדרך ללא
חשש ולהקים את הגן למען תושבי העיר.
שאילתא ,היכל התרבות לאן .ניתנה תשובה .יש עוד

עו"ד שוקי פורר:
הערות .
אם אפשר לפני כן משהו ,כב' ראש העיר .חשבתי
שאול ליבי:
שתעשה את זה.
מה?
עו"ד שוקי פורר:
שהמועצה שולחת ברכת החלמה מהירה ובריאות ליו"ר ועד
שאול ליבי:
העובדים שלנו ,עודד עמרם.
כן ,בוודאי כולם מצטרפים .יהיה בסדר ,הוא משתקם
עו"ד שוקי פורר:
ומתקדם ברוך ה' .נשלח לו ברכות ואיחולים להחלמה.
אני הגשתי לפני שנה או שנתיים שאילתא בעניין היכל
חנניה וינברגר :
התרבות ,ואז נאמר שמטעם מפעל הפיס ישנם  16או  18מיליון  . ₪אינני יודע,
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אני זוכר שקיבלתי בכתב .אני ייתכן טועה ,אבל בין  2הסכומים  16או  18מיליון
 , ₪לא ז וכר סכום אחר.
כן ,מה השאלה?
עו"ד שוקי פורר:
בקשר לתשובה שניתנה ,נכתב שגויס סכום נכבד של
חנניה וינברגר :
 4.5מיליון  , ₪בפסקה הרביעית.
מתוך הכספים של מפעל הפיס.
עו"ד שוקי פורר:
לא מתוך הכספים.
חנניה וינברגר :
אז אני אומר לך שזה מתוך הכספים של מפעל הפיס,
עו"ד שוקי פורר:
זאת התשובה.
אבל בתשובה לשאילתא שאני קיבלתי לפני שנה וחצי
חנניה וינברגר :
 שנתיים -אני אסביר ,לא צריך להסביר יותר מזה .במפעל הפיס
עו"ד שוקי פורר:
יש לנו היום כ  17 -או  18מיליון  ₪להיכל התרבות וזה נכון .אנחנו ,מתוך הסכום
ה זה לוקחים  4.5מיליון  ₪בשלב ראשון ועושים כבר את הגן שמסביב להיכל
התרבות .כשנציג את יתרת הכסף להיכל התרבות  -גם נבנה את היכל התרבות.
האם אנחנו ,בכספים של מפעל הפיס  -איזה ביטחון
חיים אברהם:
יש לנו שהכספים האלה יישמרו לטובת עיריית רחובות אחרי שמפעל הפיס עו בר
כל מיני תהפוכות?
הכסף הזה מופקד וצבוע .אני אומר לך את זה
עו"ד שוקי פורר:
כדירקטור במפעל הפיס.
שוקי ,הוא צבוע לגן או להיכל התרבות? לא הבנתי.
שוקי קרומר :
הוא צבוע להיכל התרבות שמסביבו גן.
עו"ד שוקי פורר:
אני הבנתי ,ותקן אותי אם אני טועה ,שכל הכסף
שוקי קרומר :
שנעצר  4-5שנים ,שמפעל הפיס לא נותן כספים לדברים אחרים  -בא לבניית
היכל תרבות.
אני אסביר ,בתוך תכנית היכל התרבות בנוי בתוך
עו"ד שוקי פורר:
התקציב גם הגן שמסביב להיכל התרבות .מכיוון שאנחנו לא יכולים בינתיים
לבנות את ההיכל ,למה שהמגרש הזה יעמוד ככה? בואו נעשה את הגן ,לפחות
הציבור ייהנה מהגן .כשנגמור לאסוף את הכסף ,אני מקווה שזה יהיה בקרוב,
תאושר תכנית גן הפקאן ,אפשר יהיה לצאת לבנות גם את היכל התרבות .אבל
בינתיים ,בואו שיהיה לנו גן.
אני רוצה להבין דבר אחד .אותי לימדו דבר כז ה :שאם
חיים אברהם:
אנחנו נקים את הגן עכשיו ונבנה את היכל התרבות אחרי כן  -מי תוקע לידי
שבבנייה של היכל התרבות כל הגן לא ייהרס?
בדקנו את זה .לא עושים את זה ילדים ,עושים את זה
עו"ד שוקי פורר:
המומחים הגדולים בארץ .אין שום בעיה לעשות את הגן מבלי שייפגע כהוא זה
כתוצאה מהבנייה.
השטח שיהיה בנוי היכל תרבות ,מה יהיה היום?
שוקי קרומר :
דשא .זה הדבר היחידי שילך לאיבוד.
עו"ד שוקי פורר:
זאת אומרת ,אנחנו בונים כאילו ...אין היכל תרבות.
שוקי קרומר :
כל המגרשים הריקים לכאורה יהיו שם דשא?
נכון.
עו"ד שוקי פורר:
רגע ,אתה נותן פתאום לאנשים שלא שאלו את
חנניה וינברגר :
השאילתא ואתה לא מאפשר את זכות הדיבור.
שאלת  -קיבלת תשובה .מה אתה רוצה עוד? זה לא על
עו"ד שוקי פורר:
סדר היום ,זו שאילתא.
אבל אחרים שגם לא הגישו את השאילתא כן על סדר
חנניה וינברגר :
היום?
סליחה שעניתי להם ,אני מצטער .מה עוד אתה רוצה
עו"ד שוקי פורר:
לשאול?
כמה כסף אנחנו מקבלים מההסכם של זכויות הבנייה
חנניה וינברגר :
שמועברות?
עוד לא יודעים.
עו"ד שוקי פורר:
5
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,יצחק שדה  ,34ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  61מתאריך 2.5.2007

הרי ההסכם אושר במועצת העיר לכמה יחידות דיור.
זה תלוי כמה יחידות תהיינה בתכנית גן הפקאן בסופו

חנניה וינברגר :
עו"ד שוקי פורר:
של דבר.
באחוזים כן ידוע?
חנניה וינברגר :
לא ,לא ידוע .תכנית גן הפקאן מקנה זכויות כתוצאה
עו"ד שוקי פורר:
ממגרשים .מגרש מכבי יקבל זכויות כתוצאה מזה שהוא נכנס לתכנית גן הפקאן.
כמות הזכויות תיקבע ברגע שתהיה טבלה סופית של זכויות בתכנית גן הפקאן.
ב.

שאילתא  -גני ילדים בשכונת רחובות ההולנדית (ח"מ וינברגר מיום
.) 13.4.07

להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר בנושא :גני ילדים בשכונת רחובות
ההולנדית :
בתאם למידע  -נותרו עדיין כ  140 -ילדים הנמצאים ברשימות המוגדרות
כ"רשימ ות המתנה" ,קרי עד שיתפנה או ימצא מקום לקליטת הילד בגן.
אבקשך להודיעני האם המידע הזה נכון?
אבקשך מאוד להודיעני מה בדעת העירייה לעשות על מנת שכל ילדי שכונת
רחובות ההולנדית יוכלו ללמוד בגני הילדים הן אלה של גני ילדים תת  -חובה והן
בגני הילדים חובה.
חובתנו העליו נה לדאוג לקיומן של מוסדות חינוך לדרגותיהן ולרמותיהן בשכונת
רחובות ההולנדית.
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא :גני ילדים בשכונת רחובות ההולנדית :
במענה לשאילתא שבנדון הריני להשיבך כדלקמן:
ראשית ,הנתון  140ילדים הנמצאים ברשימות המוגדרות כ"רשימות המתנה" ,אינ ו
נכון וכי הנתון המדויק הינו 34 :ילדים בלבד.
בימים אלו שוקדת העירייה על תכנית להקמת גן נוסף ברחובות ההולנדית ,על
מנת לקלוט את יתר הילדים למסגרת בשנה"ל תשס"ח.
שאילתא על גני ילדים בשכונת רחובות ההולנדית,

עו"ד שוקי פורר:
ניתנה תשובה.
לא מספקת .השאלה א'  -אם הגן הזה יספיק? ולפי מה
חנניה וינברגר :
ששמעתי מדיירים ,יש יותר דיירים.
אנחנו משתדלים ,אני לא יכול להגיד לך מספר מדויק
עו"ד שוקי פורר:
של ילדים ,אנחנו לא יודעים אותם בדיוק כעת כמה יהיו בתחילת השנה ,אנחנו
עושים שם תגבור ,בונים עוד גן ילדים .אנחנו מ שתדלים להדביק את קצב גידול
השכונה.
ג.

שאילתא – נסיעת חברי הנהלת העיר לפולין מכספי ציבור וחילול השבת
בפרהסיה של ד"ר מרה קנבל ומר זוהר בלום (ח"מ שמעון קהלני מיום
.) 16.4.07

להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר בנושא :הכנסות נסיעת חברי הנהלת העיר
לפולין מכספי ציבור וחילול השבת בפרהסיה של ד"ר מרה קנבל ומר זוהר בלום :
הובא לידיעתי כי  2מחברי הנהלת העירייה  -מ"מ רה"ע ד"ר מרה קנבל ומחזיק
תיק החינוך מר זוהר בלום אשר נסעו לפולין מכספי הציבור ,הצטרפו לתלמידי
בית ספר קציר לנסיעה בשבת לעיר זאקופנה.
א .אבקש לדעת האם ידיעה זו נכונה?
ב .אם כן ,אתה מודע לעובדה כי אתה ראש המשלחת ,אשר נוכח במקום ,נתת
ידך לחילול שבת בפרהסיה על חשבון כספי הציבור?
זאת ועוד ,האם הקופה הציבורית של העירייה משמשת בין היתר גם לחילול שבת
באישורם ,בעידודם ובהצבעתם של חברי הקואליציה הדתיים?
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חשוב להדגיש ול ציין ,כי נסיעתם של חברי הנהלת העירייה היתה על חשבון
הציבור,ללא השתתפות כלשהי מכיסם ,ומימון נסיעתם הוצא מהתקציב השוטף
של העירייה (בעוד התלמידים אשר נסעו ,שלמו עבור הנסיעה לפולין מכספי
ההורים והמשפחה).
בנוסף ,האם זו הדוגמא האישית של חינוך תרבות וערכים ,שיש ל בכירי הנהלת
העירייה ,מר זוהר בלום סגן ראש העירייה ,מחזיק תיק החינוך בעיריית רחובות,
ומ"מ ראש העירייה הגב' מרה קנבל ,מחזיקת תיק הקליטה ותיק התרבות ,לתת
לנוער שלנו בכלל ,ולנוער שומר המסורת בפרט ,כאשר הם יוצאים לחו"ל
ומחללים את השבת בפרהסיה.
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא  :נסיעת חברי הנהלת העירייה לפולין
מכספי הציבור וחילול השבת בפרהסיה של ד"ר מרה קנבל ומר זוהר בלום:
במענה לשאילתא שבנדון הריני להשיב כדלקמן:
הנסיעה לפולין התקיימה במסגרת משלחת מטעם משרד החינוך.
תוכנית המסע נקבעה ואושרה ע"י משרד החינוך  -אין אנו מוצאים מקום
להתערב בשיקול דעת של צוות המארגן והאחראי במשרד החינוך ,המאשר את
תוכנית המסע ,הנובעת משיקולים ערכיים דתיים מוסריים וכיו"ב.
המשלחת הצטרפה בשבת לתכנית הסיור המקורית של התלמידים שכללה סיור
ברובע היהודי של קרקוב ,בתי כנסת ומוסדות הקהילה בגטו הי הודי ,ביקור באתר
ההשמדה פרשוב ליד קרקוב ונסיעה לעיירה זאקופנה.
כמו כן ,באשר לדוגמא אישית וחינוך לערכים ,אני מציע לך לקרוא את המכתב
המצ"ב שלגב' עדנה לוין ,מנהלת קריית החינוך קציר ולהיווכח שלא רק אנו
רואים בשאילתות הקטנוניות שלך ניגוח פוליטי ,אלא גם האנשים המובילים את
החינוך בעיר ,המייצגים את הציבור השפוי והמכובד ברחובות.
הרי ברור לכל שמטרת השאילתא הקנטרנית הזו היא שוב ,כרגיל ,כותרות בעיתון
ואת זה השגת.
עו"ד שוקי פורר:
ד.

שאילתא של חבר מועצה שאיננו פה ניתנה בכתב.

שאילתא – ועדה לרישוי עסקים (ח"מ חנניה וינ ברגר . ) 26.4.07

להלן השאילתא של מר חנניה וינברגר בנושא :ועדה לרישוי עסקים:
לאחר כינון מועצת העירייה ובחירת וועדות העירייה  -חובה ורשות  -נבחרה גם
הוועדה לרישוי עסקי ,שדומני ,שהיא ועדת חובה {?} .בכל אופן ועדה זו היא
ועדה נכבדה מאוד ולה חשיבות והשפעה ניכרת ע ל חיי הסחר בעיר.
אבקשך להודיעני כדלהלן:
מתי וכמה פעמים כונסה הוועדה לרישוי עסקים? אבקש לקבל פרוטוקולים של
ישיבות שקיימה הוועדה.
כמה ואלו רישיונות של רישוי עסקים ניתנו על ידי יו"ר הוועדה או ראש העירייה
 מאז שהוועדה נבחרה בקדנציה הנוכחית בחודש נובמבר  2003ו עד היום? אבקשלצרף העתקים של הרישיונות שניתנו.
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא  :ועדה לרישוי עסקים:
במענה לשאילתא שבנדון ,הריני להשיבך כדלקמן:
ועדת רישוי עסקים אינה ועדת חובה והיא לא התכנסה מאז שנבחרה.
עו"ד שוקי פורר:
בכתב.
חנניה וינברגר :
עסקים?
עו"ד שוקי פורר:
חנניה וינברגר :

שאילתא על ועדה לרישוי עסקים ,ג ם ניתנה תשובה
פירוש הדבר שהיום בפועל לא קיימת ועדת רישוי
נכון.
אז מי נותן רישוי?
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רשות הרישוי .יש רשות רישוי וממונה על הרישוי כפי
עו"ד שוקי פורר:
שהיה כל השנים בעיריית רחובות .מחלקת הרישוי נותנת היתרים .אנחנו במקום
הכי טוב בכל המחוז ברישוי עסקים.
באחוזים ,לא נומינאלי.
עו"ד תמיר פינשטיין:
סעיף  : 3הצעות לסדר:
א.

הצעה לסדר  -הצעה לסדר  -הסרת האנטנות הסלול א ריות משכונת ק .משה
(ח"מ שמעון קהלני . ) 1.1.07

להלן הצעה לסדר של מר שמעון קהלנ י מיום  1.1.07בנושא :הסרת האנטנות
הסלולאריות משכונת ק.משה:
לבקשת תושבי כפר גבירול ,ערכתי ביקור בשכונה ועמדתי מקרוב מול האנטנות
הסלולאריות שהוצבו על גבעה הסמוכה לבתי מגורי התושבים.
סמיכותן של האנטנות לבנייני המגורים והימצאותן באיזור המאוכלס במשפחות,
מהוות ס כנה ממשית לחייהם.
לא קשה להזדהות עם בקשת התושבים להסרת האנטנות ,שכן כל אחד מאיתנו
דואג לחיות באיכות חיים טובה ,והצבת האנטנות בקרבת הבתים מפחידה
ומאיימת ואינה מותירה כל ספק ,כי חיי התושבים בסכנה.
ייתכן וישנם אישורים מהמשרד לאיכות הסביבה להצבתן של האנטנות ,א ולם אין
ערובה ואין חסינות לכך שהתושבים הגרים בסמיכות לאנטנות ,לא ייפגעו בטווח
הארוך.
עו"ד שוקי פורר:
מסדר היום.

הצעות לסדר .הצעת לסדר ראשונה  -הוא איננו ,ירדה

מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ח"מ
החלטה מס' :600-61-07
שמעון קהלני בעניין הסרת האנטנות הסלולאריות משכונת ק .שרת כיוון שמגיש
ההצעה אינו נוכח בישיבה.
ב.

הצעה לסדר –דו"ח המבקר בנושאים:
 .1התקשרות עם מכללת ידע.
 .2התקשרות עם יועצי תקשורת.
 . 3שוק "העירונ י"( .ח"מ חנניה וינברגר .) 25.2.07

להלן הצעה לסדר של מר שמעון חנניה וינברגר בנושא :דו"ח המבקר בנושאים -
 . 1התקשרות עם מכללת ידע  . 2התקשרות עם יועצי התקשורת  . 3שוק "העירוני":
בימים אלה פרסם מבקר המדינה ,כב' השופט מ .לינדנשטראוס דו"ח ,מן
החמורים ביותר על עירי ית רחובות ובפרט על ראש העירייה ,בגין מחדלי תפקוד
שערורייתיים ,הכוללים הפרות בוטות של הוראות החוק ושל עיקרי המינהל
התקין שנעשו בהתנהלותו האקטיבית ובמעורבותו האינטרסנטית האישית של
עו"ד יהושו (שוקי) פורר.
שלושת הנושאים שנבדקו ובוקרו ע"י מבקר המדינה הופנו אליו ע"י הח"מ.
כל טענותיי הוכחו  -כנכונות .כל האשמותיי אומתו  -אחת לאחת  -ע"י מבקר
המדינה.
יתר על כן ,ממצאי כב' מבקר המדינה הינם רבים ,נרחבים ואף חמורים ומרחיקי
לכת בהרבה מאלו שנטענו ע"י הח"מ.
הנני מציע כי מועצת העירייה תקבל את ההחלטה כדלקמן:
מועצת העירייה קוראת לעו"ד יהושוע (שוקי) פורר להתפטר לאלתר מכהונת
ראש העירייה בגין חומרתן המופלגת של ממצאי דו"ח מבקר המדינה.
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הצעה לסדר שנייה  -דו"ח המבקר .בבקשה וינברגר.
עו"ד שוקי פורר:
תראה ,אני מחליט להוריד את ההצעה הזאת מסדר
חנניה וינברגר :
היום ,משום שאני מבקש להבדיל בין קודש לחול .יש לי פה  2נושאים כבדים:
אחד דו"ח מבקר -
על זה אני מדבר איתך.
עו"ד שוקי פורר:
אני מקווה שאתה שומע מה שנאמר .לכן יש שני
חנניה וינברגר :
דברים :האחד חול  -שעם כל החשיבות המפליגה שלו והממצאים שכלולים
בתוכו ,זה דו"ח מב קר המדינה .ויש לי עוד הצעה לסדר היום שהיא בתחום
הערכי ,הרוחני ,תרבותי ודתי ,ואני לא מעוניין בשום צורה ואופן לערב בין קודש
וחול .כי  2הנושאים האלה הם טעונים מאוד ,לכן אני מוריד את הסעיף של דו"ח
מבקר המדינה מישיבת מועצה זו לישיבה אחרת.
הו רדנו את ההצעה לסדר.
עו"ד שוקי פורר:
דחינו אותה ,לא הורדנו.
שוקי קרומר :
אני לא יודע אם דחינו אותה ,אני צריך לבדוק את
עו"ד שוקי פורר:
הנוהל .מה קרה? הוא לא יכול לדחות את ההצעות שלו לסדר ולדחות .אנחנו
היום  4הצעות לסדר .יש הצעות לסדר של חברים נוספים -
ל פעמים אתה מבקש לדחות ודוחים לך.
שוקי קרומר :
שלא באו לידי דיון.
עו"ד שוקי פורר:
אתה לפעמים מבקש גם ,אדוני ראש העיר.
שוקי קרומר :
שנייה ,השאלה היא מה קורה עם הצעה לסדר שהחבר
עו"ד שוקי פורר:
מבקש לדחות אותה ,הוא מבקש לדחות את הדיון בה .נכון?
נכ ון.
שוקי קרומר :
מה קרה? קרה הוא שהיום הבאנו  4הצעות לסדר.
עו"ד שוקי פורר:
אנחנו לא דנים בזאת ונדון בה בישיבה הבאה שוב.
שוקי ,קורה איתך שאתה מבקש באמצע ישיבה להוריד
שוקי קרומר :
את זה מסדר היום ואומרים אוקיי.
אנחנו נדון בזה.
עו"ד שוקי פורר:
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ח"מ
החלטה מס' :601-61-07
חנניה וינברגר בעניין דו"ח המבקר בנושאים :א .התקשרות עם מכללת ידע ב.
התקשרות עם יועצי תקשורת ג .שוק "העירוני" ,עקב בקשתו של מגיש ההצעה.
ג.

הצעה לסדר – להגיש ערעור על החלטות של בית המשפט לאכיפת ההסכם,
את העירייה ייצג עו"ד חיצוני אשר יבחר ע"י חברי מועצת העירייה והורי
הילדים של מע"ש .יוקם צוות שיכלול חברי מועצת העיר ונציגי ההורים
אשר יהיו שותפים הליך הגשת הערעור ,ילוו את העו"ד שייבחר לייצג את
העירייה בכל הליכי המשפט( .ח"מ שמעון קהלני . ) 1.3.07

בעקבות החלטת בית המשפט מיום  11.2.07שקיבל את טענת המפעיל (חברת
"מעונות גל") ,ולמעשה "כפה" על העירייה לקיים את ההסכם שנעשה בין
העירייה לבין חברת מעונות גל להפעלת מע"ש (מרכז עבודה שיקומי) ,הננו
מבקשים לקבל את ההחלטה הבאה:
מועצת העירייה מחליטה:
א .להגיש ערעור על החלטתו של בית המשפט לאכיפת ההסכם.
ב .את העירייה ייצג עו"ד חיצוני אשר ייבחר ע"י חברי מועצת העירייה והורי
הילדים של מע"ש.
ג .יוקם צוות שיכלול חברי מועצת עיר ונציגי הורים אשר יהיו שותפים בהליך
הגשת הערעור ,ילוו את העו"ד שייבחר לייצג את העירייה בכל הליכי המשפט.
הצעה לסדר בעניין ערעור על החלטת בית המשפט -
עו"ד ש וקי פורר:
איננו המציע ,הורדנו מסדר היום.
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מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ח"מ
החלטה מס' :602-61-07
שמעון קהלני בעניין להגיש ערעור על החלטות של בית המשפט לאכיפת ההסכם,
את העירייה ייצג עו"ד חיצוני אשר יבחר ע"י חברי מועצת העירייה והורי הילדים
של מע"ש .יוקם צוות שיכלול חברי מועצת העיר ונציגי ההורים אשר יהיו
שותפים הליך הגשת הערעור ,ילוו את העו"ד שייבחר לייצג את העירייה בכל
הליכי המשפט כיוון שמגיש ההצעה אינו נוכח בישיבה.
ד.

הצעה לסדר  -טיול בשבת בזאקפו נה  -הבעת מורת רוח ומחאה בגין חילול
השבת (ח"מ חנניה וינברגר . ) 26.04.07

בהתאם לדיווחי העיתונות המקומית ,נציגי העירייה בראשות ראש העירייה -
עו"ד י .פורר ,ממלאת מקום ראש העירייה  -ד"ר מ .קנבל ,סגן ראש העירייה
ומחזיק תיק החינוך  -מר ז .בלום ואחרים נסעו בשבת ל טיול  -ביקור להנא ת ם
בכפר הנופש והסקי זאקופנה.
עובדה זו לא הוכחשה  .דוברות העירייה עברו על כך בשתיקה.
העקרון של "איש באמונתו יחיה" הינו העקרון הנורמאטיבי הנוהג בחיינו
הציבוריים .אין כופים שום אורח חיים על נציג ציבור או נבחר בחייו האישיים
הפרטיים.
יחד עם זאת ,ה נוהג והנורמה השוררת בחיים הממלכתיים הציבוריים היא כי
נבחרי הציבור אינם מחללים שבת בהתנהגותם האישית בפרהסיה וביצגם את
הממשלה או את רשויות השלטון הממלכתי בה.
נורמה זו הופרה באורח בוטל בטיול שנערך בשבת בזאקופנה ע"י נציגי העירייה.
טיול הנאה וכיף זה אינו רק חיל ול השבת ,ולא רק ביזוי ברקבים של הנורמה
הציבורית הקיימת מעת הקמת המדינה ,ולא רק אי כיבוד ואי התחשבות ביהודי
פולין (שנותרנו לצערנו ומתגוררים עדיין בפולין) אלא גם ובעיקר חילול  -ר שמי
ובפומבי  -זכרם הקדוש של  6,000,000היה וד ים ובתוכם  1,200,000תינוקות
וילדים  -הי"ד שכולם (ללא יוצא מכן הלל  -חילוניים כדתיים וחרדים) נרצחו
ונטבחו על קידוש השם בבית המטבחיים הגדול  -פולין.
יתגדל ויתקדש שמי רבא.
הנני מציע שמועצת העירייה תקבל את ההחלטה כדלקמן:
מועצת העירייה מביעה את צערה ,מורת רוחה ומחאתה בגין התנהגות בלתי
ראויה זו.
בבקשה את ההצעה לסדר בענייני קודש ,מר וינברגר.
עו"ד שוקי פורר:
יכול להיות שלך נוח לזלזל קודש ,אז זכותך .אני
חנניה וינברגר :
אקריא בהחלט את ההצעה לסדר ואני תמה שהדבר הזה כך נעשה .אני חושב
שנעשתה טעות ,מקווה שהיא נעשתה בשגגה .מוטב לבקש סליחה ולהודות
ב טעות .עשיתי את זה לא פעם וביקשתי סליחה .בקשר לתשובה שניתנה ,ישנה
שם תשובה באתר ההשמדה פלשו ,ל' ולא ר' ,בתשובה לשאילתא של קהלני בקשר
לנסיעה.
ומה נרשם?
עו"ד שוקי פורר:
אתר ההשמדה זה על יד קרקוב .נכון ,אני הצבעתי נגד
חנניה וינברגר :
נסיעת חברי המועצה ל פולין במימון העירייה ואני אזכיר לך שבקדנציה הקודמת
שרת החינוך הקצתה  2מקומות לנסיעה למסע לפולין ואז היה דיון מי יהיו
הנוסעים .אם בפעם הזאת היה מדובר שנוסע אך ורק ראש העירייה או אם היתה
הצעה שנוסעים ראש העיר וד"ר מרה קנבל שיש לה זיקה לשואה או אתה ומחזיק
תיק החינוך כי מדובר בתיק שבתלמידים  -אני מודיע לך הייתי תומך ב  2 -ידיים
בנסיעה הזאת .אבל ההצעה הזאת לא היתה כזאת.
אז מה ,אתה נגדי שיצאתי? לא הבנתי.
שאול ליבי:
שאול ,אל תוריד את זה לרמה הזאת.
חנניה וינברגר :
בוא נשמע מה יש לו להגיד.
חיים אברהם:
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תתאזר ,תשמע ברצינות .אני הצבעתי נגד מסיבה
חנניה וי נברגר :
פשוטה ,כי כאשר קיבלנו את המכתב שפנו לחברי המועצה ,אז הוגדר העניין -
מטרת המסע היא לשתף את כל חברי המועצה ב  4 -משלחות שונות ,כאשר כל
אחת מהן תמנה  5-6חברי מועצה ,וזה על חשבון העירייה .לכן ,מכיוון שמדובר
בכל חברי המועצה ,אני הצבעתי נגד .אילו היה מדובר רק בהרכב הזה של
האנשים שנוגעים בדבר ,לא הייתי לרגע מהסס ועשיתי את זה לא פעם בעניינים
אחרים ,הייתי מצביע בחפץ לב עבור הנסיעה הזאת לפולין .זה לגבי ההערה
הזאת של הנסיעה לפולין .בתשובה שניתנה לשאילתא של קהלני ,מדובר  -תכנית
המסע נקבעה ואושרה ע"י משרד החינוך .אין אנו מוצאים מקום להתערב בשיקול
הדעת של הצוות המארגן והאחראי במשרד החינוך והמאפשר את תכנית המסע
הנובעת משיקולים ערכיים ,דתיים ,מוסריים ואחרים .אני משוכנע ,שמדינת
ישראל ומשרד החינוך ,לא קובעים בתכנית המסע שלהם ע ניין של חילול שבת.
אני אומר לכם ,אני לא מדבר פה כאדם דתי ,אני מדבר כאדם ישראלי ,יהודי,
כללי .לא בשם דת ישראל ולא בשם מסורת ישראל ,אלא בשם התרבות הכללית.
ישנם דברים שמתוך הערכים הדתיים נכנסו לתוך המסורת והם מקובלים כנורמה
כללית ,לא כנורמה דתית בשום צורה ואו פן לא .לכן מדינת ישראל קבעה ,כאשר
נציגים 'רסמיים' נוסעים במשלחות לחו"ל ,הם אינם דתיים אבל הם שומרים על
מסגרת חיצונית ואורח התנהגות פומבית שאיננה פוגעת בדת ישראל .אינם
מחללים שבת בפרהסיה ,אינם אוכלים טריפות בפרהסיה .מה שאדם עושה
ברשות ד' אמות שלו ,לבריאות ש יהיה לו .אני אף פעם לא אמרתי למישהו בשבת
אם נסעת או לא .כשעוצרים אותי ברחוב בשבת 'איפה זה רחוב זה וזה' ,אני
מסביר כי אני חושב דרך ארץ קדמה לתורה והמטרה היא לא לשקר ולהגיד 'לא
אני לא יודע איפה זה רחוב  ' Xכשזה מתחת לאף שלך ,שקר גם אסור להגיד .אני
סבור שבמקרה הזה יצאה טעות בשיקול הדעת של העניין הזה .לכן ,כאשר הייתם
בפולין ,כל הכבוד על מה שנעשה .לגבי נסיעה בשבת לזאקפונה היתה טעות .זאת
היתה פגיעה לדעתי בחילול זכרם של הקדושים .ערך קידוש ה' הוא אחד
מהערכים הגדולים ביותר ביהדות אם לא הגדול ביותר .כאשר אנחנו יודעים לפי
מסורת ישראל וגם בחז"ל ובגמרא מופיע  -גם אנשים שלא היו דתיים בכלל או
עוברי עבירה ,כאשר הם נהרגו על קידוש ה' ,מקומם בגן עדן או אני לא יודע מה,
היה מובטח אפילו יותר ממה שאנשים שקיימו את כל התורה כולה בחייהם.
אתה מתקרב לסוף? זה כבר  10ד קות.
עו"ד שוקי פורר:
לכן ,גם ה'בונדיס' שנהרג על קידוש ה' ,הוא נהרג אך
חנניה וינברגר :
ורק בגלל שהוא יהודי ,הוא קדוש ואין הבדל בינו לבין צדיק ורע ,וחשוב כמה
שיהיה .חבל שכך נהגתם .אני מוכן לבטל את ההצעה הזאת ואני מבקש שתביעו
התנצלות או משהו כזה ,על מנת שהדבר הזה יחזור לת קנו.
שלא כהרגלי ,אני אשיב לך .ראשית ,אני אולי אצטט
עו"ד שוקי פורר:
אותך כהרגלך בישיבת המועצה שדנה בנסיעה הזאת .אתה אומר שם "אני חושב
שכל יהודי ,כדי לחוות את אחדות העם האמיתית ולקבל שיעור היסטוריה
מעמיק ,צריך לבקר במקומות האלה .אני גם מברך על הדברים שאמ ר זוהר על
הסיוע שניתן לבית הספר ,כמה שהם ביקשו לא תמיד מקבלים .אם הפעם נתנו
להם את הכל ,אז אין לי אלא לברך".
נכון ,נכון.
חנניה וינברגר :
אל תפריע לי בבקשה ,לא הפרעתי לך .אני חושב
עו"ד שוקי פורר:
שאתה משתלח מקצועי ,שלקחת את זכר החללים לשימוש פוליטי ,צ ר וקנטרני.
דמגוגיה.
חנניה וינברגר :
אל תפריע ,אל תפריע .אתה מצטרף למשמיץ המקצועי
עו"ד שוקי פורר:
מלוח המודעות הזה ,שכותב שאנחנו ,בזה שנסענו עם הילדים באוטובוס של
הילדים לראות את הגטו בקרקוב ,את אתר ההנצחה בפלשוב ,ומשם לפי התכנית
של הילדים באוטובוס נ סענו  ,אלה שאינם שומרי שבת מטעמנו  -נסעו לזאקופנה
כי זאת היתה התכנית .אני בזה חיללתי את זכר הקדושים .תתבייש לך ,חוצפן
שכמוך.
דמגוג.
חנניה וינברגר :
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אתה חושב שהנייר סובל כל שטות שלך? אתה וקהלני
עו"ד שוקי פורר:
אותו דבר ,אותה ליגה שניכם.
אתה דמגוג.
חנניה וינברגר :
אתה חוצפן ,חוצפן שאין כמוהו .אני אקריא לכם
עו"ד שוקי פורר:
לפרוטוקול מה הוא כותב .הוא כותב ככה :אני בזה שנסעתי לזאקופנה 'חיללת
בפומבי זכרם הקדוש של  6מיליון יהודים' .אני? שהמשפחה שלי נהרגה בשואה.
אהרון בר? מי? זוהר? את זכרם של מיליונים.
אתה -
חנניה וינברגר :
שתוק! שתוק חוצפן שכמוך!!!! מספיק נתתי לך לדבר.
עו"ד שוקי פורר:
סתום את הפה שלך ,סתום את הפה שלך.
איך אתה יכול לדבר ככה?
ד"ר מרה קנבל:
יש לך מונופול על זכרם של הקדושים?
עו"ד שוקי פורר:
לך יש מונופול?
חנניה וינברגר :
שתוק ,חוצפן שכמוך ,תסתום את הפה פעם אחת .כל
עו" ד שוקי פורר:
דבר העט סובלת ,כל דבר הנייר סובל ,את כל השטויות שלך ,את כל הזבל
שהראש שלך ממציא אתה שם על הנייר .מספיק עם זה כבר ,נמאסת על כולם פה
ועל כל אלה שאתה שולח להם העתקים .נמאסת' .יתגדל ויתקדש שמ ה רבא' הו א
אומר אחרי זה .חוצפן שכמוך .של נעליך מעל רגליך וזה הכל .אל תשתמש בזכר
הקדושים כדי לקבל כותרות בעיתון ,אתה וחבר המועצה השני יחד עם השופר
הזה של לוח המודעות .אז אנחנו מורידים את זה מסדר היום.
לא ,לא.
חנניה וינברגר :
אתה הורדת ,אתה הור דת .אתה לא תביך פה את חברי
עו"ד שוקי פורר:
המועצה הדתיים ,בשביל זה אתה עושה את זה ,כדי לכתוב אחר כך מודעות בבתי
הכנסת 'חברי המועצה הצביעו נגד השבת' .אתה ,שפוגע ברב הראשי של רחובות
בצורה משפילה ,משפילה ,בושה .תתבייש לך איך שאתה מתנהג ,בן אדם דתי
כביכול ,חוצפן שכמוך.
אתה איש המוסר שמטיף מוסר .אתה ראוי להטיף
חנניה וינברגר :
מוסר לאחרים.
מחליטים להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ח"מ
החלטה מס' :603-61-07
חנניה וינברגר בעניין טיול בשבת בזאקפונה  -הבעת מורת רוח ומחאה בגין
חילול השבת  ,עקב בקשתו של מגיש ההצעה.
סעיף : 4

אישור תב"ר לבניית מרכז אומנויות ומורשת "בניין שובל" בשכונת
קריית משה.

הסעיף הבא ,אישור תב"ר לבניית מרכז אומנויות
עו"ד שוקי פורר:
ומורשת בקריית משה .בקריית משה יש בניין רייכר .אנחנו מקבלים תרומה של
 . $ 150,000מרה ,את רוצה בבקשה למלא את מקומי? אני התרגזתי נורא .
יש לנו תרומה ל  $ 150,000 -לבניית הקומה השנייה
ד"ר מרה קנבל:
למתנ"ס הקיים בקרית משה .אנחנו מבקשים אישור שזה נדרש אחד מול אחד
דולר מול שקל ,אנחנו מבקשים לאשר  $ 150,000כתב"ר לבניית הקומה השנייה
למתנ"ס $ 150,000 .מתורם ,ו  ₪ 150,000 -מעיריית רחובות.
ואם הדולר יעלה ,מה יקרה?
שאול ליבי :
אנחנו נקווה שלא.
ד"ר מרה קנבל:
אני מעיר מידי פעם בקשר לועדת כספים ,תב"רים
חנניה וינברגר :
עניין ועדת כספים ואף פעם זה לא מתכנס .לכן אני מציע להעביר את זה לוועדת
כספים ולאחר מכן למועצה .אין לי התנגדות ,אבל סוף כל סוף פעם וא ני מבקש
לקבל גם חוות דעת .כי אם אני מוותר פעם ,פעמיים  -זה נהפך לשיטה ,אין ועדת
כספים ,אפשר לבטל אותה.
אני חושב אולי כי בגלל ההתחייבות שאנחנו צריכים
ד"ר מרה קנבל:
לתת תשובה -
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אני לא פוסל את החשובה.
חנניה וינברגר :
אנחנו צריכים לתת תשובה לתורם כי אחרת ,אתם
ד"ר מרה קנבל:
יודעים את זה מצוין ,לא קל לקבל תרומה מארצות הברית לנושא בסכום כל כך
מכובד .אני חושבת שאפשר לקחת את זה כיוצא דופן בלי ועדת כספים וכן לאשר
את התב"ר כדי שאפשר יהיה לקבל גם את התרומה .אני פשוט מעלה את זה
להצבעה.
אני לא מבט ל את החשיבות ,אבל זה צריך להיות מובא
חנניה וינברגר :
לוועדת כספים.
המועצה רשאית לאשר גם בלי ועדת הכספים את
עו"ד שוקי פורר:
התב"ר הזה ,בזה מותנית התרומה של התורם .מי בעד אישור התרומה הזאת?
. 11
עו"ד תמיר פינשטיין:
מי נגד? אין .מי נמנע?  . 1אישרנו.
עו"ד שוקי פורר:
מחליטים ברוב קולות (  11בעד 1 ,נמנע) לאשר תב"ר
החלטה מס' :604-61-07
לבניית מרכז אומנויות ומורשת "בניין שובל" בשכונת קריית משה.
סעיף : 5

הסכם חכירה בין עיריית רחובות לבין תנועת הצופים העבריים.

יש פה הסכם חכירה על נושא שדיברנו עליו כבר ל א
עו"ד שוקי פורר:
פעם ולא פעמיים ,בנושא הצופים .אם אתם זוכרים ,העברנו את המגרש של
הצופים לקבלן ,מהתמורה בונים את הבניין של הצופים .יש צורך להסדיר את
הסכם החכירה בין העירייה לבין תנועת הצופים .אנחנו צריכים רוב פשוט באופן
פורמאלי לאשר את ההסכם הזה .מי בעד? ירים את ידו.
אני חושב זאת הפעם הראשונה שהוגש לנו הסכם
חננ יה וינברגר :
חכירה שבנוי בצורה טובה ביותר ,מעבר לכל הפעמים שהיה בעבר.
מי בעד? ירים את ידו.
עו"ד שוקי פורר:
הרימו פה אחד . 12
עו"ד תמיר פינשטיין:
פה אחד ,כולם.
עו"ד שוקי פורר:
מחליטים פה אחד לאשר הסכם חכירה בין עיריית
החלטה מס' :605-61-07
רחובות לבין תנועת הצופים העבריים.
סעיף : 6

בחירת חברי ועדה להקצאת קרקע .

בחירת חברי ועדת להקצאת קרקע .האופוזיציה צריכה
עו"ד שוקי פורר:
למסור לנו את השמות של חברי ועדה להקצאת קרקע ,ועדה מייעצת .יש שמות?
כן .זה חנניה וינברגר ואורלי.
חנניה וינברגר :
חנניה וינברגר ואורלי אברהמי ,אושר.
עו"ד שוקי פורר:
רק צריך לזמן אותם לישיבות.
רחמים מלול:
מי בקואליציה?
שאול ליבי:
מי יו"ר?
ד"ר מרה קנבל:
אתה היו"ר רחמים.
עו"ד שוקי פורר:
הועדה המקצועית צריכה ת יאום -
רחמים מלול:
בסדר ,אתה היו"ר ,תתאם.
עו"ד שוקי פורר:
מי חברי הוועדה ,נו באמת?
שאול ליבי:
את חברי הוועדה מהקואליציה אישרנו בישיבה
עו"ד שוקי פורר:
הקודמת ונשארו לאשר את חברי המועצה מהאופוזיציה.
אבל אפשר לדעת את השמות?
שאול ליבי:
אני ל א זוכר.
עו"ד שוקי פורר:
מה ,זה סודי?
שאול ליבי:
זה היה רק סיעתי ,לא שמי.
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,היו שמות .אבל מה הוא נוהל העבודה?
רחמים מלול:
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נוהל העבודה אתם תקבעו אותו ,יו"ר הוועדה הזאת
עו"ד שוקי פורר:
יחד עם יו"ר הוועדה המקצועית.
מחלי טים פה אחד לאשר בחירתם של ח"מ חנניה וינברגר
החלטה מס' :606-61-07
וח"מ אורלי אברהמי כחברי ועדה להקצאת קרקע.
סעיף : 7

חילופי אישים בוועדות העירייה (תוספת לסדר היום).

נשאר לנו עוד סעיף אחד  -חילופי אישים בוועדות
עו"ד שוקי פורר:
העירייה .אני רוצה להודיע על חילופי אישים :אהרו ן בר מחליף את זוהר בלום
בוועדת התחבורה ,ואני ממנה בזה את אהרון בר ליו"ר ועדת התחבורה במקום
חנניה וינברגר.
למה?
שוקי קרומר :
ככה אני רוצה.
עו"ד שוקי פורר:
שנייה אחת.
שוקי קרומר :
מה אתה רוצה?
עו"ד שוקי פורר:
להחליף יו"ר ועדה ,אני חושב שזה לא מכובד מה
שוקי קרומר :
שאתה עושה עכשיו -
יכול להיות.
עו"ד שוקי פורר:
כי אתה כועס עליו .אני חושב שזה פשוט לא ראוי.
שוקי קרומר :
יתגדל ויתקדש שמ ה רבא.
עו"ד שוקי פורר:
מה זה קשור אחד לשני .נתת לו מה שנתת לו.
שוקי קרומר :
שמע תי את ההתייחסות הציבורית שלך להצעה
עו"ד שוקי פורר:
הנהדרת לסדר היום של חבר המועצה הזה.
מחליטים פה אחד לאשר מינויו של ח"מ אהרון בר בועדת
החלטה מס' :607-61-07
התחבורה במקום ח"מ זוהר בלום .כמו כן את מינויו של אהרון בר כיו"ר ועדת
התחבורה במקום ח"מ חנניה וינברגר.
עו"ד שו קי פורר:

הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה בשעה 20:18

_______________
עו"ד תמיר פינשטיין
מנכ"ל העירייה

_______________
עו"ד שוקי פורר
ראש העירייה
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