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, רחובות לגב' 56, פינת טשרניחובסקי 23ארלוזורוב 
 עואמי שרה. 

כם לאשר הס( נמנע 1בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) 
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, רחובות לגב' נפתלי 32רחוב ארלוזורוב  6-7חלקות 
 שודיה.
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מדהלה, גרזי אילן, טזזו מקונן, בישיבת המועצה 

 לאחר שהנושא ייבדק.  הבאה,
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 .8.5.07מיום  15להקצאת קרקע מס' 

 :07-63-637מס'  החלטה

לאשר נמנע(  1בעד,  12מחליטים ברוב קולות ) 
 .25.7.07מיום  6פרוטוקול ועדת שמות מס' 

 :07-63-638מס'  החלטה

פה אחד למנות את מר יצחק היגרי כחבר ם מחליטי 
 בוועדת השמות במקום מר אילן גמליאל. 

 :07-63-639מס'  החלטה

פה אחד למנות צוות הכולל את יו"ר ועדת מחליטים  
מכרזים, המנכ"ל, היועצת המשפטית והגזברית, לנהל 
מו"מ בעניין אוטובוסים להסעות תלמידים עם כל מי 

וף להחלטת ועדת שהציע מועמדות למכרז, כפ
 המכרזים. 

 :07-63-640מס'  החלטה
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 .  63פותח את ישיבת המועצה מס' אני     :עו"ד שוקי פורר
 
  סנ"צ אלון לבבי. -פרידה ממפקד תחנת משטרת רחובות היוצא  *
 

אני רוצה להקדיש דקות אחדות בטרם ניגש לסדר     עו"ד שוקי פורר:
שנים כמפקד תחנת המשטרה. אני  3מי ששירת אותנו במשך היום, כדי להיפרד מ

רגיל לומר סגן ניצב, אבל אני רואה שהוא כבר קיבל ניצב משנה, אלון לבבי. 
אנחנו נפרדנו ממנו כבר בתחנת המשטרה בטקס הרשמי, שם גם נתתי לו בשמכם 
 תמונה של רחובות כמזכרת. אנחנו מצאנו לנכון גם להזמין אותו לכאן כדי לומר

לו כמה מילים ואולי לשמוע ממנו כמה מילים. אלון היה מפקד תחנה מאוד 
 מיוחד. 

 מאוד לבבי.   רחמים מלול:
הוא גם בא מרקע לא משטרתי בדיוק, אלא מרקע     עו"ד שוקי פורר:

צבאי. אלון הוא  טייס בחיל האוויר והוא למעשה הקים את יחידת המסוקים של 
נה פה ברחובות. הוא עבר כעת לתפקיד אחר, המשטרה לפני תפקידו כמפקד התח

והוא קצין האג"ם של מחוז המרכז. אז קודם כל אני רוצה לאחל לך הצלחה, 
שנים ששירת כאן את התושבים גם בנאמנות  3להודות לך בשם העיר רחובות על 

וגם ברוח טובה ולאחל לך הצלחה. אולי את מה שאני רציתי להגיד, אתה תגיד 
שאמרתי בטקס הפרידה שלך, שציטטתי מפיך, אבל אני אשמח בדברים שלך. מה 

שחברי המועצה ישמעו את זה מפיך. אז אני רוצה לתת לך אלון רק עוד שי צנוע 
ומזכרת, זר פרחים, יש לך פה, אתה לא צריך לקחת אותו עכשיו, אלא רק בדרכך 

 החוצה. 
מי שהיה עד היום מפקד משטרת  -תרשום לפניך   חיים אברהם:

 אז זו רק ההתחלה.  ,בות, המשיך להתקדם בסולם הדרגות והתפקידיםרחו
תודה רבה. אני באמת אנצל את ההזדמנות להגיד כמה    :ניצב  משנה אלון לבבי

מילים. אני דיברתי בטקס הרשמי שהיה בתחנה. מבחינתי, להיות מפקד תחנת 
בלי שום  משטרה זה היה דבר חדש לגמרי, צנחתי על זה מהשמיים כמו שאומרים,

רקע מוקדם במשטרה קלאסית. את כל מה שעשיתי פה למדתי תוך כדי התפקיד. 
לשמחתי היה לי פה צוות מצוין, היה לנו שיתוף פעולה מצוין מצד העירייה, ראש 
העיר, אנשי המועצה. מה שראש העיר דיבר ואני כך אחזור על הדברים שאמרתי 

שירות המשטרה, ואני חושב בטקס הרשמי. אחד הדברים המרכזיים שהיו לי ב
שאותו אני לוקח איתי אחרי התפקיד הזה, זה העבודה בקריית משה. אני אמרתי 
את זה אז ואני אומר את זה גם עכשיו, השילוב של אכיפה והשילוב של עבודה 

אני חושב שמבחינתי, אם יש  -קהילתית ושיתוף פעולה עם רשויות בקרית משה 
חותם, לא לבד כמובן, זה הסיפור של קריית משהו שאני מרגיש שהטבעתי בו 

 3משה. יש עוד הרבה מקומות ששמנו שם חותם, אבל לא כמו בשכונה הזאת. 
, אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה,  שנים  3השנים הכי משמעותיות בחיים שלי

מאוד קשות, אירועים מאוד דרמטיים כמו האירוע המצער של רצח מעיין ספיר 
לכותרות, אירועים משמחים כמו אירועי יום העצמאות שעכשיו שוב עולה 

המדהימים שהיו פה בשנה האחרונה, בקיצור מכל המגוון. אני רוצה להגיד תודה 
רבה לכולם, להגיד תודה רבה לתמיר, לראש העיר, לכל מי שהיה לי פה ממשק 
איתו על שיתוף הפעולה. יש לכם מפקד תחנה חדש בשם יוסי בכר, שאני מכיר 

באופן אישי והוא בן אדם מדהים, איש חכם, רגיש, איש קהילה אמיתי, אותו 
יודע עבודת משטרה מהי. אני חושב, ואני אמרתי את זה לתמיר ככה דקה לפני 
שנכנסנו לפה, שיש רוח שנושבת בעיר עכשיו שברוח התפוז משייטת עם הרבה 

שם. פרויקטים והרבה עשייה. אני ככה מסתכל על זה מהצד, אני מאוד מתר
שיהיה לכם בהצלחה, תשמרו על העיר ואני אסתכל על זה מהמחוז ואולי נחזור 

 באיזושהי קונסטלציה. 
תודה רבה. רק משפט אחד, אני מאוד גאה בכך שאלון     עו"ד שוקי פורר:

שנים האלה שלו בתפקיד במיוחד כפי שהוא הזכיר לו פעם ואני  3-לוקח איתו מה
שגים שלנו הנפלאים בקרית משה. מי שרוצה נתתי לו להזכיר את זה, את ההי

לראות את זה במו עיניו, שילך לשכונה בלילות, בערבים היום, יראה את 
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הפעילות, יראה את הנוער, יראה את השקט, יראה את התושבים שלקחו אחריות 
ודואגים לשכונה שלהם. ממש גאווה לעיר, השכונה הזאת עשתה שינוי ולאלון יש 

 טרת ישראל בשינוי הזה. תודה רבה לך, אלון. חלק גדול כנציג מש
 

 .62אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  : 1סעיף 
 

חברים רבים מוזמנים היום לשמחות ולחתונות ואפשר     עו"ד שוקי פורר:
לעשות את הישיבה הזאת עניינית וקצרה. אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 

62 . 
, אני כתבתי מכתב ולצערי 62קול מס בקשר לפרוטו    :חנניה וינברגר

ן דבק בדעתי  2תשובה בכתב לא קיבלתי. היו עוד  שיחות בעניין ואני עדיי
בהתאם לנוהל ולנוהג שנהוג היה בקדנציה זאת ובקדנציה הקודמת. הנוהל היה, 
שכאשר חבר מועצה מציע הצעה לסדר יום הוא שאילתא והוא לא היה באותה 

תה הצעה לסדר היום עוברת לישיבה שאחריה והיא ישיבה, אותה שאילתא או או
הצעות  4-שאילתות ו 4לא עולה במניין כלול בסעיף שבכל ישיבת מועצה נדונות 

לסדר היום. תיאורטית, אמרתי ליועצת המשפטית, מאחר שנשארו מישיבת 
 -מס' שאילתות והצעות לסדר 61מועצת העיר מס' 
לה לדיון השאלה שאמרת כעת, אבל לפי דעתי, זה עו    עו"ד שוקי פורר:

 עולה לדיון בסעיף אחר פה. כי העלינו בחזרה הצעות לסדר שלך שהורדו. 
זה לא חל על זה. הכוונה היא, למעשה ההתייחסות     :חנניה וינברגר

אני מברך על החלטת היועצת  -שאין לי שום טענה, אדרבא  61-שלי מתייחסת ל
 לישיבה.  61ה מס' סעיפים מישיבת מועצ 3המשפטית להחזיר 

רגע, סליחה, אני רוצה להבין. מה שאתה אומר הוא,     עו"ד שוקי פורר:
מורידים את  -והוא לא נמצא בישיבה  Xשאם יש הצעה לסדר ש חבר מועצה 

 ההצעה מסדר היום, היא תחזור בישיבה הבאה? 
 נכון.     :חנניה וינברגר

 למה?     עו"ד שוקי פורר:
 כך נהגנו.     :חנניה וינברגר

עזוב מה נהגנו, לא נהגנו, זה לא משנה. בוא נחשוב     עו"ד שוקי פורר:
 בהיגיון. 

 . 4-היא לא נכללת, אבל זה נוסף על ה    :חנניה וינברגר
אני רוצה רק לשאול שאלה. הרי אם מורידים אותה   חיים אברהם:

 -והבן אדם יגיש עוד פעם את ההצעה
, אתה מבין? אם חנניה למשל לא יבוא 4ו לא, יש ל    עו"ד שוקי פורר:

הצעות לסדר היום,  8לאחת הישיבות הקרובות, בישיבת שלאחריה תהיינה לנו 
 . 12ישיבות תהיינה לנו  2-ואם הוא לא יבוא ל

 אתה בין כה מוריד, מה אכפת לך.     :שוקי קרומר
ר, אם יש הסכמה, אני מסכים. אני אומר את זה למזכי    עו"ד שוקי פורר:

יבה, המנכ"ל שהוא גם מזכיר: להבא, אם חבר לא בא, הצעותיו שלא נדונו ביש
 תדונה בישיבה שאחריה. 

 במידה והוא יבקש.  עו"ד תמיר פינשטיין:
במידה והוא יבקש, גם ללא התחשבות במספר     עו"ד שוקי פורר:

 ההצעות. 
 יפה, אז אני מברך על ההחלטה הזאת.     :חנניה וינברגר

 זה מותר מבחינה חוקית?  יר פינשטיין:עו"ד תמ
אנחנו נבדוק את זה, אני חושב שזה מותר מבחינה     עו"ד שוקי פורר:

 חוקית. אם אנחנו מחליטים, אין בעיה. 
 אנחנו נהגנו ככה.     :חנניה וינברגר

 'נהגנו ככה' הוא אומר, אני לא זוכר.     עו"ד שוקי פורר:
 ההחלטה הזאת. אני מברך אל     :חנניה וינברגר

 ממתי זה תקף? מהישיבה הזאת?     :שוקי קרומר
 מהישיבה הבאה.     עו"ד שוקי פורר:
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אני מברך על ההחלטה הזאת ואני מבין שבישיבה     :חנניה וינברגר
 -, כי הסעיפים62הבאה יכללו אותם סעיפים שהיו בישיבה מס' 

 לא סעיפים, הצעות לסדר, תדגיש.   חיים אברהם:
 נכון, הסעיפים של שאילתות ושל הצעות לסדר.     :וינברגרחנניה 

לא שאילתות, שאילתות נגמרות. שאילתא זה לא נושא     עו"ד שוקי פורר:
 לדיון, מקבלים תשובה על זה בכתב וגמרנו.

 אבל יש לך זכות לשאול שאלה נוספת בהתאם לחוק.     :חנניה וינברגר
רוצה לשאול שאלה נוספת, תתכבד בסדר, אז אם אתה     עו"ד שוקי פורר:
 ותבוא לישיבה. 

 קרה, מילואים.     :חנניה וינברגר
יש לי הערה לגבי הנושא הזה. תראה, אם חברי מועצה    אהרון בר:

לא מכבדים חברי מועצה אחרים, מגיעים לישיבת מועצה, עומדים בחוץ ונכנסים 
העלות את ההצעה ואנחנו מחליטים מה שמחליטים, אני לא חושב שאני צריך ל

 הזו לדיון פעם נוספת. אם הם לא כיבדו אותי, למה אני צריך לכבד אותם? 
אני אגיד לך תשובה לפני ששוקי יענה לך. האופוזיציה     :שוקי קרומר

 -יש לה מעט מאוד אפשרויות
ן    עו"ד שוקי פורר:  -לא, אהרון, סליחה. אם היה דיו

 אבל לא היה דיון.     :שוקי קרומר
הם לא נכנסו לדיון, הם ישבו בחוץ. כל החברים האלה    רון בר:אה

 שהגישו הצעות לסדר ישבו בחוץ. 
 ? 62זה פרוטוקול     עו"ד שוקי פורר:

 אני מדבר על הכבוד של חברי מועצה. כן.    אהרון בר:
תקרא את הסעיף, אם יש חבר מועצה אחר שאימץ את     :חנניה וינברגר

 הסעיף, אז הוא חוזר. 
. מה, אתה רוצה שאני אביא 62מכאן ולהבא, לא את     עו"ד שוקי פורר:

 את כל ההצעות הקנטרניות של קהלני והוא לא היה פה? שיגיש עוד פעם. 
 אני לא מתייחס לקהלני ולא מתייחס אלי.     :חנניה וינברגר

עשה לי טובה, וינברגר, תקשיב רגע. בצד העקרוני     עו"ד שוקי פורר:
 צודק.  אתה לא 

 זה היה הנוהל שלנו, כך נהגת.     :חנניה וינברגר
 -אני לא זוכר שזה היה הנוהל שלנו. בעיקרון, זה נוהל     עו"ד שוקי פורר:

 גם אם הוא היה הוא נוהל לא נכון. 
 אולי נקבל חוות דעת בישיבה הבאה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

הרציו הוא  -מה הרציו? לא עניין של חוות דעת. הרי     עו"ד שוקי פורר:
שאי אפשר לסתום את סדר היום של המועצה בהצעות לסדר, אי אפשר. לכן 

 -הצעות לסדר. מה אומר וינברגר?  4-הצעות לסדר, ידונו ב 4-הגבילו את זה ל
 . חיים, זה לא נכון. 16 - 12, לא 12 - 8, לא 8יהיו  - 4שאפשר לגרור. אז יהיו לא 

 ע הצעה אחרת, אדוני. אז אני מצי  חיים אברהם:
 . 8תעשה את זה עד     :שוקי קרומר

ישיבות. קורה בישיבה  10תראה, הרי לא מדובר פה על     :חנניה וינברגר
 אחת לישיבה שנייה. 

אז שיגיש עוד פעם. הרי היום דנים בהצעות לסדר     עו"ד שוקי פורר:
 שלך שהן כפר אפיקומן אחרי הפסח. 

אני מציע הצעה. שבמקסימום כל ישיבה לא משנה,   חיים אברהם:
 הצעות לסדר.  5-6יהיו 

 לא, לא, יש תקנות, סליחה.     עו"ד שוקי פורר:
 . 4-ו 4לא, החוק אומר     :חנניה וינברגר

 יש תקנות, יש חוק.     עו"ד שוקי פורר:
 ? 4-ו 4מה   חיים אברהם:
אם החבר לא לכל ישיבה. אבל אנחנו נהגנו, ש 4-ו 4    :חנניה וינברגר

 -היה בישיבה מסוימת
 אני לא זוכר כזה דבר.     עו"ד שוקי פורר:

 אתה לא זוכר? ואם אני אראה לך את זה?     :חנניה וינברגר
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 יכול להיות. תראה, אנחנו ליברליים איתך, חנניה.     עו"ד שוקי פורר:
 לא איתי, גם עם אחרים.     :חנניה וינברגר

שאילתות, אז נוכל  3ציע, שאם יש רק מה שאני מ   מנחם קליין:
 -להעלות

 זה לא כרוך באישור של ועדת הכספים.     :חנניה וינברגר
 זה לא שאילתות, זה הצעות לסדר.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 יש עוד הערות לפרוטוקול?     עו"ד שוקי פורר:
 . 62כן, ועל כן אי אפשר לאשר את פרוטוקול מס'     :חנניה וינברגר

 ? ירים את ידו. 62טוב. מי בעד אישור פרוטוקול מס'     ד שוקי פורר:עו"
 אנחנו לא היינו.     :שוקי קרומר

 בעד.  9 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נגד?     עו"ד שוקי פורר:

 . 2 עו"ד תמיר פינשטיין:
איך אתם יכולים להצביע נגד? לא הייתם. באמת     עו"ד שוקי פורר:

 ישיבה הקודמת. התנהגתם מאוד יפה ב
 טעות טכנית. היית ממש דמוקרט אמיתי.     :שוקי קרומר

 
לאשר פרוטוקול נגד(  2בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) :07-63-626מס'  החלטה

 .62ישיבת המועצה מס' 
 

 שאילתות: : 2סעיף 
 
 האם הרישום לגן עירוני מותנה בתשלום כל החובות לעירייה? -שאילתא  א.

 (.15.7.07מיום  לנישמעון קה)ח"מ 
 

להלן השאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: האם הרישום לגן עירוני מותנה 
 בתשלום כל החובות לעירייה:

לגן עירוני  3-תושבת רחובות, אם חד הורית, ביקשה לרשום את בתה בת ה
 ונדחתה.

מדבריה עולה כי העירייה התנתה את רישום בתה לגן, עד לכיסוי כל חובותיה 
 ייה שהם: חובות ארנונה ודו"חות חנייה.לעיר

מבדיקה שערכתי גיליתי, שאין זו השנה הראשונה שכך פועלת העירייה נגד 
 החייבים.

 אבקש לקבל תשובות לשאלות הבאות:
 א. הרישום הרישום לגן עירוני מותנה בתשלום כל החובות לעירייה?

עירוני או אולי ב. האם החוק מאפשר לעירייה לעכב את הרישום של הילדה לגן 
 פעולה זו איננה חוקית.

 
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: האם הרישום לגן עירוני מותנה 

 בתשלום כל החובות לעירייה:
החוק, רישום לגן חובה אינו מותנה בתשלום חובות לרשות וזאת להבדיל עפ"י 

 מרישום לגני טרום חובה, שהוא בגדר רשות שהעירייה מספקת לתושביה.
 הרישום מותנה במילוי חובותיו של התושב כלפי הרשות.

יחד עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו ובמקרים חריגים מאפשרת הרשות את 
 רישומם של ילדי גן טרום חובה חרף חובות הוריהם.

במקרה שלפנינו, לא עוכב רישום הילדה לגן טרום חובה. נהפוך הוא, הרשות 
 נתנה מענה מלא לאור המצוקה.

 
 שאילתות. הוגשה שאילתא ע"י קהלני, ניתנה תשובה.     ד שוקי פורר:עו"

 
23.7מיום  ניר + שוקי קרומר-לואיס בר)ח"מ  רשות הפיקוח -שאילתא  .ב .07.) 
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 :רשות הפיקוחבנושא:  ניר ושוקי קרומר-לואיס ברלהלן השאילתא של מר 
לחברת  לפני כחצי שנה החליטה מועצת העיר על העברת נושא החנייה בעיר

 ה.ל.ר לצורך החלפת המערך הקיים.
מאחר שבפועל, החלפת המערך טעם בוצע וכי בעת החלטת המועצה לא היה 

אנו מבקשים נתונים על  2006בפנינו הדו"ח הכספי המלא של העירייה לשנת 
 עד להיום כדלהלן: 2007ונתוני  2006מערך החנייה בחלוקה לשנת הכספים 

לסוגי ההכנסה: כרטיסי חנייה )כרטיסים לגירוד . הכנסות העירייה בחלוקה 1
וכרטיסים מהמכונות האוטומטיות(, קנסות בגין חנייה ותשלומים שנגבו עבור 

 גרירה.
. מידע כמותי כדלהלן: מספר כרטיסי חנייה שנמכרו )כרטיסים לגירוד וכרטיסים 2

מהמכונות האוטומטיות(. כמו כן מספר דו"חות החנייה שהונפקו וכן מספר 
 רירות רכב שבוצעו.ג

. סה"כ הוצאות העירייה בתחום החנייה, ההיקף הכספי שהועבר לזכיין, ההיקף 3
הכספי שהעירייה שילמה עבור שירותים משפטיים חיצוניים בנושא החנייה, 

 עלות מערך הפיקוח העירוני המופעל בנושא זה.
 

 :רשות הפיקוחלהלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: 
 , הריני להשיב כדלקמן:23.7.07א מיום במענה לשאילת

. עיריית רחובות נערכה להעברת רשות החנייה לה.ל.ר מיד אחר קבלת אישור 1
המועצה, אולם עקב עתירות מנהליות שהוגשו בעניין זה, התעכב המעבר. 
כעת, משנסתיימו ההליכים המנהליים, רשות החנייה תעבור לניהול חברת 

 עצה.ה.ל.ר כפי שנקבע בישיבת המו
. דרישותיכם, כפי שהוצגו בשאילתא, אינן מנוסחות כשאלה. שנית, השאילתא 2

 40אינה עניינית ואף אינה מנוסחת בקיצור נמרץ כמתחייב עפ"י סעיף 
 לתוספת השנייה לפקודת העיריות. 

. במידה והנכם מבקשים לעיין בנתוני אגף התנועה, הגישו לי בקשה עפ"י הנוהל 3
 לפקודת העיריות )זכות עיון לחברי מועצה(. א' 140הקבוע בסעיף 

 
 ניר וקרומר על רשות הפיקוח. -שאילתא של בר    עו"ד שוקי פורר:

הרי אנחנו הצבענו אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.     :שוקי קרומר
להעביר את נושא החנייה לה.ל.ר. אני חושב שאנחנו, אני ולואיס לאחר 

חודשים את הנושא.  7בעד. לא קיבלנו במשך הצבענו  -שהתלבטנו או נמנענו 
ביקשנו באמת בצורה הגיונית והגונה את הפרטית. עכשיו מה יקרה? אז נניח 

ימים לשלוח אותי, אני  3שאני אפנה אליך במכתב, אתה תצטרך עפ"י חוק תוך 
אלך לזורי, זורי ייתן לי את הנושא הזה. ואז, מכיוון שההצעה לסדר אם תהיה לי 

אני ארוץ לעיתון עם הנושא הזה, אני אתחיל  -חודשים  10בעוד היא תבוא 
להתקיף אותך בעיתון. אתה תגיד לי 'איך אופוזיציה מתקיפה?'. הרי לא תיתן לי 
להעלות את זה לסדר רק עוד שנה בערך לפי כמויות האנשים. אז אנחנו באנו 

וב באמת בתמימות לבדוק מה מצב דו"חות החנייה, איך זה טוב ואם זה ט
בעירייה או טוב בה.ל.ר. מה שקרה, אם היתה לי תשובה בשאילתא פה, יכול 
להיות שהייתי אומר 'אתה יודע מה ראש העיר, כל מה שהצעת בנושא הזה של 

.  -החנייה שתמכנו שיישאר בה.ל.ר   אנחנו בעד'
 אבל זה עוד לא זמן לבחון את זה.     עו"ד שוקי פורר:

שלא נתת את הנתונים בכלל, אז מה זה  היום, מכיוון    :שוקי קרומר
 אומר בעצם? 

 אבל קרומר, תקשיב רגע.     עו"ד שוקי פורר:
תן לי לסיים שנייה. אחר כך תענה, אני לא אפריע לך.     :שוקי קרומר

חודשים ביקשת בקשה מסוימת. לא היה על  7אני אומר, לפני כחצי שנה או 
ולואיס, או נמנענו או שהיינו בעד.  שולחננו דו"ח, למרות זאת באופוזיציה אני

 3חודשים דו"ח מסוכם, קיבלנו דו"ח של  7אמרנו נקבל דו"ח, לא קיבלנו במשך 
ככה הוצאות, ככה הכנסות. ביקשתי ממך אמיתית, דרך שאילתא, תן לנו  -שורות 

באמת מסודר. כתבת 'עפ"י חוק זו לא שאילתא, זה לא שאלות ענייניות, נפנה 
נקבל בעוד שבוע את ההצעה ככה ככה'. אז נפנה אליך. מה יקרה? אליך לפי סעיף 
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הזאת. נניח שזה יסבר את אוזנינו ולבנו ונגיד יופי. אבל נניח שזה לא, אז נבקש 
הצעה לסדר. הצעה לסדר שלנו תעלה בעוד שעה בערך לפי הנושא הזה, הרי לא 

 נחכה שנה. מה נעשה? ניגש לעיתונות ונשאל. 
 את זה אתם עושים בלאו הכי, מה זה משנה?     עו"ד שוקי פורר:

מה תשובתך תגיד. תמיר, שוקי יודע לענות לבד,     :שוקי קרומר
 תאמין לי הוא ילד גדול. 

 אני צוחק.  עו"ד תמיר פינשטיין:
שוקי, סה"כ אני חושב שרוב הדברים שאתה ביקשת     :שוקי קרומר

 תמכנו בך.  -עד היום שהיינו באופוזיציה, ועדת כספים ואחרת 
באמת? תודה רבה לכם. 'תמכתם ב', אתם תומכים גם     עו"ד שוקי פורר:

 בדברים טובים לעיר. 
 תמכנו בדברים שהם טובים לעיר.     :שוקי קרומר

 נכון, בשביל זה נבחרתם.     עו"ד שוקי פורר:
אתה רק לא מכבד דברים שלא נוחים לך, חבל, פשוט     :שוקי קרומר

 חבל. 
אני רוצה לומר לך משהו בקשר לרשות החנייה. הרי     שוקי פורר:עו"ד 

כל הנושא עלה מתוך עליהום של כל מיני אנשים שגם טענו שאני שותף של 
  -ר ושאני יש לי אינטרסים. הרי כתבתם את זה בעיתונים, בכל מיני"שוה

 שאתה שותף? לא כתבנו.     :שוקי קרומר
 סליחה?     עו"ד שוקי פורר:

 אל תעליל סתם, לא כתבנו.     :קרומר שוקי
 סליחה, תן לי לסיים.     עו"ד שוקי פורר:

 בבקשה.     :שוקי קרומר
נכתב בכל מיני מקומות, שכל השיקולים הם לא     עו"ד שוקי פורר:

שיקולים עניינים. אנחנו, בעקבות העליהום הזה החלטנו לנסות ולעשות שינוי 
ר קוממה עליה בדרכי הגבייה שלה, "חברת שוהבכל העניין. גם בגלל העובדה ש

הרבה מאוד תושבים. אנחנו אמרנו, בוא ננסה להשאיר את כל הנושא בתוך אמות 
הבית של העירייה. חלק בעירייה וחלק נעביר כדי לשפר את השירות לרשות 
חנייה שתהיה בה.ל.ר. לצערי הרב, חבלי הלידה של העניין הזה הם לא פשוטים. 

, כי אנחנו נגררים לבתי משפט ע"י החברות שמספקות את תוכנת הם לא פשוטים
החנייה. יספר לך פה ידידי רחמים מלול, שהוא יו"ר ועדת המכרזים של ה.ל.ר, 
כמה פעמים הוא ישב על מכרזים שהותקפו ונפסלו, וכמה פעמים רצו לבתי 

2משפט עם החברות, עם צווי מניעה. מה נעשה? זה תחום שבו יש  חברות  3-
כל הזמן מנטרלות זו את זו. מי שסובל זה אנחנו שנמצאים בתקופת ביניים ש

במשך חודשים ארוכים. אני מקווה במאמצים משותפים, גם של המנכ"ל, גם של 
אנחנו נגיע להסדרת העניין ולזרימה על  -זורי שיושב פה וגם של חברת ה.ל.ר 

ות אותן למה איזשהו פס קבוע שאותו נוכל למדוד באמות מידה שאפשר להשו
שהיה קודם. היום, אין לך קנה מידה לתת לזה תשובות. אז בואו תתאזרו קצת 
בסבלנות. אנחנו רוצים את הצלחת העניין לא פחות מכם, אז תנו לנו קצת זמן, 

 זה הכל. 
 
 חנניה וינברגר)ח"מ  מידע ונתונים -שיפוץ חלקי  -רח' הרצל  -שאילתא  .ג

 (.29.7.07מיום 
 

מידע  -שיפוץ חלקי  -רח' הרצל בנושא:  חנניה וינברגרשל מר  להלן השאילתא
 :ונתונים

ברחוב הראשי הרצל בוצעו, בצידו המזרחי, בקטע המתחיל מול רחוב בית 
 שיפוצים נרחבים. -הפועלים ועד למשטרת רחובות 
 אודה לך אם תודיעני, כדלקמן:

פעולה נכבדה כלום קיימת ועדה ציבורית או מקצועית המתכננת ו/או המלווה 
 זו?

 מי הם אנשיה? מי הוא יו"ר הוועדה?
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 האם מי מהם מקבל שכר חלף עבודתו?
 מהו התקציב שיועד לביצוע הפרויקט?

 מי הוא הקבלן המבצע את הנ"ל?
 נא לפרט את ביצוע התשלומים והסומים במסגרת פעילות זו, למי וכמה?

 
מידע  -חלקי  שיפוץ -רח' הרצל להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: 

 :ונתונים
 , הריני להשיב כדלקמן:29.7.07במענה לשאילתא שבנדון מיום 

פרויקט שיפוץ רחוב הרצל הינו אחד המרכיבים החשובים בפרויקט "מתחדשים 
 באהבה" של העיר. 

כפי שהינך בוודאי מתרשם, העיר נמצאת בתנופת פיתוח שלא ידענו כמותה, 
בשכונות ובלב העיר, סלילת כבישים, ובכלל זה, הקמת פארקים ציבוריים 

שכונות חדשות בסטנדרט גבוה שיהווה גאווה מחלפים, החלפת מדרכות והקמת 
 לתושבי העיר ואבן שואבת למשיכת אוכלוסייה טובה. 

כאמור, עיריית רחובות רואה בשיפוץ הרחוב הראשי, פרויקט דגל ולשם כך הוקם 
מרה קנבל, מנהלי אגפים  צוות היגוי בראשותי ובראשות מ"מ רה"ע, ד"ר

רלוונטיים, בשיתוף ועד הסוחרים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ. ביצוע 
 הפרויקט הוטל על חב' הל"ר.

נוכח מצבו הפיסי הירוד של הרחוב, הוחלט על שיפוץ מן היסוד, הכולל החלפת 
תשתיות ישנות, גיזום מסיבי ובחירת חומרים עמידים לאורך זמן המתאים 

ים באיכותם לרחוב הראשי של העיר. העבודות הללו בוצעו תוך תיאום באופי
  . '  ושת"פ עם חברת החשמל, חברת הכבלים, בזק וכו

בשלב א' נבחר מקטע מרכזי כפיילוט. צוות המתכננים הציג בפני צוות ההיגוי 
מס' חלופות לעיצוב אורבני של רחוב הרצל, לאחר מס' דיונים ובדיקת חלופות 

יצוביות, הוחלט על קונספט פיתוח ושפה אדריכלית של החלל תכנוניות וע
 העירוני בכלל ושל השטחים הציבוריים בפרט. 

יחימוביץ בע"מ". -הקבלן הנבחר ע"י הל"ר לביצוע הפרויקט הינו חברת "סויסה
 הקבלן הינו מנוסה בעבודות מסוג זה ובעל מוניטין בענף כקבלן מצוין. 

ואת  בית הפועלים( -הכולל את המקטע )וייצמן התקציב המיועד לביצוע שלב א' 
מוקצי לקטע הראשון  ₪מיליון  1.2. ₪מיליון  2-עומד על כ שיפוץ פסג' השקם

של שלב א'. יתרת העבודות יחלו לאחר מימוש ההלוואה ממשרד הפנים ובה 
 שיפוץ הרחוב והמשך העבודות.  ₪מיליון  4-משורין תקציב נוסף של כ

ההיגוי להסיק את המסקנות לביצוע השלב הראשון ולבחון בשלב זה צפויה ועדת 
 את יישום ההמלצות להמשך ביצוע הפרויקט. 

מקבלי השכר הינם: עובדי עירייה, עובדי הל"ר, הקבלן המבצע, האדריכל, המודד, 
  מתכנן התשתיות התת קרקעיות, מתכנן החשמל, המפקח וגם ראש העיר. 

 
שיפוץ חלקי. ניתנה תשובה  -ב הרצל שאילתא על רחו    עו"ד שוקי פורר:

 בכתב, ארוכה אפילו. 
 התשובה ניתנה עכשיו.     :חנניה וינברגר

 אתה רוצה לדחות את זה בישיבה הבאה?     עו"ד שוקי פורר:
לא. אני מבין שאתה רוצה להיות נדיב לישיבה הבאה,     :חנניה וינברגר

אני מבקש לדעת, אתה אבל נחסוך את העמל הזה מחברי המועצה. בכל אופן 
 -מוקצים לקטע הראשון. א'  ₪מיליון  1.2ר ואילו אתה אומ ₪מיליון  2מציין פה 

אם אפשר היה להמציא את התכניות? יש דברים שנעשו בשעתו ויש דברים עם 
עמודים שהחליפו אותם. האם העלות הזאת של החלפת העמודים היא על 

 חשבוננו או על חשבון הקבלן? 
 גם החלפת תחנות הסעות היו שם.     :שוקי קרומר
 מה עם העמודים הישנים?    מנחם קליין:

 אני יודע?     עו"ד שוקי פורר:
 , למה הם מיועדים? ₪ 800,000יש הפרש של     :חנניה וינברגר

 לפסאג' השקם, כתוב פה, תקרא, תקרא.    עו"ד שוקי פורר:
 אין.  ₪ 800,000-על ה    :חנניה וינברגר



ין מס'  -עיריית רחובות   1.8.2007 תאריךמ 63ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
12 

מוקצים לקטע הראשון,  ₪מיליון  1.2כתוב, כתוב.     וקי פורר:עו"ד ש
 . ₪מיליון  2ויתרת העבודות תחלנה לאחר מימוש ההלוואה כשכל התקציב כולו 

 אז מה זה שלב ב'?     :חנניה וינברגר
 כתוב שם, כתוב. הכל כתוב.     עו"ד שוקי פורר:

 ה עם הכסף. כתוב, רק לא נתת תשובה לגבי מה קור    :שוקי קרומר
 

 הצעות לסדר: : 3סעיף 
 
 דו"ח המבקר בנושאים: –הצעה לסדר  א

 . התקשרות עם מכללת ידע. 1                          
 . התקשרות עם יועצי תקשורת. 2                          
 (.25.2.07 מיום . שוק "העירוני". )ח"מ חנניה וינברגר3                          

 
 

 -דו"ח המבקר בנושאים בנושא: שמעון חנניה וינברגגר להלן הצעה לסדר של מר 
. שוק 3. התקשרות עם יועצי התקשורת 2. התקשרות עם מכללת ידע 1

 "העירוני":
 

בימים אלה פרסם מבקר המדינה, כב' השופט מ. לינדנשטראוס דו"ח, מן 
בגין מחדלי תפקוד החמורים ביותר על עיריית רחובות ובפרט על ראש העירייה, 

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.

ע"י מבקר  -אחת לאחת  -כונות. כל האשמותיי אומתו כנ -כל טענותיי הוכחו 
 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:
פטר לאלתר מכהונת ראש מועצת העירייה קוראת לעו"ד יהושוע )שוקי( פורר להת

 העירייה בגין חומרתן המופלגת של ממצאי דו"ח מבקר המדינה.
 

הצעות לסדר. יש לך הצעה לסדר שלא דנו בה לטענתך     עו"ד שוקי פורר:
בישיבה הקודמת. אתה הורדת אותה מסדר היום, ביקשת שנעלה אותה עוד פעם, 

  הנה היא עולה, ההצעה על דו"ח מבקר המדינה. בבקשה.
אני חשוב מאחר שההצעה הזאת, דו"ח מבקר  -א'     :חנניה וינברגר

מכללת ידע, אתה לא יכול  -המדינה, מתייחסת אליך כאבא של בן שעבד בחברה 
 להשתתף בישיבת מועצה. 

 זה אני אחליט אם אני משתתף.     עו"ד שוקי פורר:
ש לקבל לא, לא, אתה לא יכול להחליט בזה. אני מבק    :חנניה וינברגר

חוות דעת משפטית. אני רוצה לציין לשבח, בפעם הקודמת כשהעניין נידון 
 בהתחלה, אתה יצאת. 

למה עכשיו אני צריך לצאת? נושא דו"ח מבקר     עו"ד שוקי פורר:
 המדינה, מה אתה רוצה שאני אצא? 

ההצעה היא שמועצה העיר קוראת לשוקי להתפטר. אז    מנחם קליין:
 הוא לא יכול להצביע על זה? מה הכוונה היא? ש

אני מתייחס לדו"ח מבקר המדינה. דו"ח מבקר המדינה     :חנניה וינברגר
  -קבע כמה דברים חמורים ביותר

 חמורים ביותר.     עו"ד שוקי פורר:
 לגבי מה שנעשה במכללת ידע.     :חנניה וינברגר

 נורא, דברים נוראיים.     עו"ד שוקי פורר:
 בהחלט שכן.     :חנניה וינברגר
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 קשקוש בלבוש, קשקוש בריבוע.     עו"ד שוקי פורר:
אם אפשר בכל אופן שיו"ר הישיבה יאפשר לחברי     :חנניה וינברגר

 מועצה להתבטא באופן סביר ותרבותי. 
כן, אמרת שאתה רוצה שאני אעזוב, ואני מודיע לך     עו"ד שוקי פורר:

 שאני לא עוזב. תמשיך. 
 אני חושב שאתה חייב לעזוב.     :חנניה וינברגר

 אני לא מקבל את מה שאתה חושב.     עו"ד שוקי פורר:
 מה היועצת המשפטית אומרת?     :שוקי קרומר

אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית על ניהול הישיבה     :חנניה וינברגר
 בידי היו"ר. 

 אני לוקח על עצמי את האחריות לשבת פה.     עו"ד שוקי פורר:
 אתה לקחת לעצמך גם כל מיני דברים.     :נניה וינברגרח

תלך לבית משפט אחרי זה, תתבע אותי, תגיש למבקר     עו"ד שוקי פורר:
 המדינה. אני מחליט לשבת כאן ולנהל את הישיבה. בבקשה, תמשיך. 

 חנניה, אפשר לשאול שאלה?    מנחם קליין:
מבקש לקבל חוות דעת לא, אני באמצע דיבור. אני     :חנניה וינברגר

 משפטית מאת היועצת המשפטית. 
 אני מבקש להמשיך את הישיבה.     עו"ד שוקי פורר:

אני רוצה להעיר משהו, שוקי. ההצעה לסדר היא לא    מנחם קליין:
לדון בהתקשרות עם מכללת ידע, היא לא לדון בהתקשרות עם יועצי תקשורת, 

 לסדר לפטר את ראש העיר.  היא לא לדון על השוק העירוני. זאת הצעה
 נכון.     עו"ד שוקי פורר:

 אז מה זה קשור עכשיו?    מנחם קליין:
 אצלו הכל קשור, מה זה משנה?     עו"ד שוקי פורר:

 אנחנו לא דנים: לא במכללת ידע ולא בנציגי תקשורת.    מנחם קליין:
 אצלו הכל קשור, אתה לא מבין.     עו"ד שוקי פורר:

אני קורא פה שיש הצעת החלטה שמועצת העירייה    מנחם קליין:
 קוראת לראש העיר להתפטר לאלתר מכהונת ראש העירייה. 

 אבל לא דנים בזה.    אהרון בר:
 תואיל בטובך לסיים את ההצעה שלך.     עו"ד שוקי פורר:

אני חושב שאתה אינך רשאי מבחינה ציבורית     :חנניה וינברגר
 ישיבה ולהיות נוכח בישיבה. ומבחינת החוק לנהל את ה

חנניה, אבל אם הוא לא יהיה נוכח בישיבה, אי אפשר   רחמים מלול:
 יהיה לפטר אותו. 

 אז הוא יישאר בחוץ אתה מפחד?     :חנניה וינברגר
 חנניה, תמשיך בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:

לכן אני עומד על כך שניהול הישיבה יהיה באמצעות     :חנניה וינברגר
 גן ראש העיר אם ישנו פה. ס

אין לו כאן שום סגן שהוא ממלא מקום, אתה מבין? זו     :שוקי קרומר
 בעיה. 

 אתה רוצה להמשיך?     עו"ד שוקי פורר:
 אין לו סגנים ממלאי מקום פה. אולי נמנה עכשיו?     :שוקי קרומר

 -אין טעם בדיון כאשר אתה    :חנניה וינברגר
 ה רוצה לנמק את החלטת ההצעה שלך לפטר אותי? את    עו"ד שוקי פורר:

 אין טעם לנהל דיון כאשר אתה מבזה את החוק.     :חנניה וינברגר
 אוקיי, אז הצעה לסדר על הטיול בשבת בזאקופנה.     עו"ד שוקי פורר:

 רגע, רגע.     :חנניה וינברגר
 מה עם ההצעהאתה אומר שאין טעם לקיים דיון.     עו"ד שוקי פורר:

 לסדר לטיול בזאקופנה, אני גם צריך לצאת? 
 לא.     :חנניה וינברגר

הוא הוריד אותה, הוא אמר שאין טעם לדון, הורדנו     עו"ד שוקי פורר:
 אותה. 

 אולי תהיה פחות תחמן, אפשר?     :חנניה וינברגר
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 וינברגר, תמשיך.     עו"ד שוקי פורר:
 י המציע. ההצעה לסדר ירדה ע" עו"ד תמיר פינשטיין:

 לא ירדה ע"י המציע.     :חנניה וינברגר
 אז תבהיר בבקשה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 אתה רוצה שאנחנו נוריד אותה בהצבעה?     עו"ד שוקי פורר:
 אתה תפסיק לחקור אותי.     :חנניה וינברגר

 לא, הוא המזכיר, הוא רוצה לדעת מה לרשום.     עו"ד שוקי פורר:
אחרי זה אתה אומר שההחלטות לא ברורות. אני רוצה  יין:עו"ד תמיר פינשט

 להבין. 
 אני ביקשתי חוות דעת משפטית.     :חנניה וינברגר

 בסדר, לא קיבלת.     עו"ד שוקי פורר:
וראש העיר מונע מהיועצת המשפטית שהיא מחויבת     :חנניה וינברגר

 עפ"י חוק לייעץ. 
 ם דבר. היא לא מחויבת לשו    עו"ד שוקי פורר:

 למה היא לא מחויבת לשום דבר?     :שוקי קרומר
אני מנהל את הישיבה, אני אגיד לה אם לתת חוות     עו"ד שוקי פורר:

 דעת משפטית או לא. פה זה לא תכנית כבקשתך. 
היא מחויבת עפ"י חוק לתת חוות דעת משפטית, כך     :חנניה וינברגר

זה ממנה, אז אתה אינך רשאי מופיע בפרק היועץ המשפטי. אתה מונע את 
 להשתתף בדיון, ודאי לא לנהל את הישיבה, לכן אין טעם לדון בסעיף הזה. 

 טוב, אתה מוריד את הסעיף הזה מסדר היום?     עו"ד שוקי פורר:
 לא מוריד את זה.     :חנניה וינברגר

מי בעד להוריד את הנושא הזה מסדר היום? ירים את     עו"ד שוקי פורר:
  ידו.

 . 10 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי בעד לדון בו?     עו"ד שוקי פורר:

 . 2 עו"ד תמיר פינשטיין:
 טוב, ירד מסדר היום.     עו"ד שוקי פורר:

סליחה אדוני, אני גם רוצה להסביר למה אני הצבעתי   חיים אברהם:
 בעד להוריד מסדר היום, אני פונה גם לחברי המועצה. לפני ההצעה לסדר הזאת,

 הואשמתי אני גם כמי שרקח את המרקחה הזאת עם מכללת ידע. 
 אז לפטר אותך גם אתה אומר?     :שוקי קרומר

תקשיב. אני קיבלתי מכתב מגב' קקון, שהיא בדקה את   חיים אברהם:
 הנושא. 

 מי זאת קקון?     :שוקי קרומר
עורכת דין שטיפלה בנושא הזה. ואני עניתי לה לנושא   חיים אברהם:

ת שפשוט לא היה לי יד ורגל בנושא של הדברים האלה. וראה זה, עם הוכחוה
איזה פלא, מבקר המדינה ירד מכל הדברים האלה. אז אני אמרתי לך חנניה אז 
בזמנו: אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. לפני שתכתוב, תבדוק את הנושאים, 

אתה מטיל תראה באמת מי טיפל, מי עשה, מי לא עשה ורק אחרי כן תכתוב. 
רפש וזה נדבק גם באנשים שבכלל לא היו חלק מהדברים האלה. עו"ד אני לא 

קבל את דו"ח מבקר המדינה, וצריך לרוץ הייתי צריך לבוא לקבל את המכתב, ל
 ולענות. 

אתה הרי הפכת מה שהיה. אני לא אמרתי שאתה בשום     :חנניה וינברגר
 מקרה. 

 שא לסדר עכשיו. חיים, זה לא הנו    עו"ד שוקי פורר:
אני כתבתי שהבת שלך עבדה שם ועובדת שם, והדבר     :חנניה וינברגר

 הזה לא הוכחש בשום צורה ואופן. 
מה נעשה חנניה, שהבן שלי לא עבד שם באותה     עו"ד שוקי פורר:

 תקופה? מה נעשה? רק אתה החלטת שהוא כן עבד. 
 ממניות?  %5.1לכן הוא קיבל     :חנניה וינברגר

 אחרי זה הוא עבד.     עו"ד שוקי פורר:
 אחרי זה?     :חנניה וינברגר
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 אחרי זה הוא עבד.     עו"ד שוקי פורר:
 בגלל העיניים היפות הוא קיבל את האחוזים.     :חנניה וינברגר

 
נגד( להוריד מסדר  2בעד,  10מחליטים ברוב קולות ) :07-63-627מס'  החלטה

דו"ח מבקר המדינה: א. התקשרות עם מכללת היום את ההצעה לסדר בנושא: 
חנניה וינברגר של ח"מ  ידע. ב. התקשרות עם יועצי תקשורת. ג. שוק עירוני.

 . 15.2.06מיום 
 
הבעת מורת רוח ומחאה בגין חילול  -טיול בשבת בזאקפונה  -הצעה לסדר  .ב

 (.26.04.07השבת )ח"מ חנניה וינברגר 
 

 -, נציגי העירייה בראשות ראש העירייה בהתאם לדיווחי העיתונות המקומית
ד"ר מ. קנבל, סגן ראש העירייה  -עו"ד י. פורר, ממלאת מקום ראש העירייה 

ם אתביקור להנ-מר ז. בלום ואחרים נסעו בשבת לטיול -ומחזיק תיק החינוך 
 בכפר הנופש והסקי זאקופנה.

 עובדה זו לא הוכחשה. דוברות העירייה עברו על כך בשתיקה.
קרון הנורמאטיבי הנוהג בחיינו ירון של "איש באמונתו יחיה" הינו העקיהע

הציבוריים. אין כופים שום אורח חיים על נציג ציבור או נבחר בחייו האישיים 
 הפרטיים.

יחד עם זאת, הנוהג והנורמה השוררת בחיים הממלכתיים הציבוריים היא כי 
צגם את יפרהסיה ובינבחרי הציבור אינם מחללים שבת בהתנהגותם האישית ב

 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 חילול השבת, ולא רק ביזוי ברבים של הנורמה 
ביהודי הציבורית הקיימת מעת הקמת המדינה, ולא רק אי כיבוד ואי התחשבות 
רשמי  -פולין )שנותרנו לצערנו ומתגוררים עדיין בפולין( אלא גם ובעיקר חילול 

תינוקות  1,200,000ים ובתוכם הודהי 6,000,000זכרם הקדוש של  -ובפומבי 
חילוניים כדתיים וחרדים( נרצחו  -הי"ד שכולם )ללא יוצא מכן הלל  -וילדים 

 פולין.  - ונטבחו על קידוש השם בבית המטבחיים הגדול
 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. 
 

הצעה לסדר, טיול שבת בזאקופנה. אתה, תתעסק עם     עו"ד שוקי פורר:
  הילדים שלך ולא עם הילדים שלי, שמעת?

 כן.     :חנניה וינברגר
 ותמשיך לשיר בבתי כנסת תמורת כסף.     עו"ד שוקי פורר:

 נכון.     :חנניה וינברגר
הוא שר בבתי כנסת תמורת כסף והוא גם מאשר להם     עו"ד שוקי פורר:

 את המענקים בעירייה. מתעסק עם הילדים שלי, תתבייש לך. 
ל זאקופנה, אני מוחה שבדקך ובכן, בקשר לפרוטוקו    :חנניה וינברגר

כלל, הן השאילתות והן ההצעות לסדר היום מוצאות ביטוין המלא בפרוטוקול 
, ומזכיר 61הישיבה שמתקיים הדיון. משום מה הצנזורה פעלה פה בפרוטוקול 

 ייכלל בפרוטוקול.  26.4-העירייה לא דאג שמכתבי מה
? להיסטוריה. נכון אתה רואה איזה אסון יכול להיות    עו"ד שוקי פורר:

 מאוד. 
 נכון מאוד.     :חנניה וינברגר

 המכתב הזה עם 'אל מלא רחמים' וכל זה.     עו"ד שוקי פורר:
 נכון מאוד, אתה זוכר יפה, כל הכבוד לך.     :חנניה וינברגר

ה, שהבושה שלך אולי עשו לך טובה שלא הכניסו את ז    עו"ד שוקי פורר:
 עולם, כשאתה משתמש בכל מיני מילים.  ראוןידלא תהיה לא תהיה ל
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ראון עולם. לכן אני מבקש: א' ייהיה מישהו שייזכר לד    :חנניה וינברגר
אילו היית מביע התנצלות אני חוזר על כל מה שאמרתי שם.  -להחזיר אותו, ב'  -

כפי שאמרת לכמה חברי מועצה דתיים שייתכן וטעיתי, אין לי בעיה שכל אדם 
טועה ואז הנושא עובר לסדר היום. התעקשת, אז לכן אין לי ברירה, או בצורה 
כוחנית כפית את דעתך בלא הצבעה במועצה בעניין הזה. משום כך קבעתי לחזור 

 ולדון בסעיף הזה. 
 טוב, מי בעד להוריד מסדר היום? ירים את ידו.     פורר:עו"ד שוקי 

 . 8 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נגד?     עו"ד שוקי פורר:

 . 1 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נמנע?     עו"ד שוקי פורר:

 . 1 עו"ד תמיר פינשטיין:
 טוב הורדנו, תודה רבה לכם.     עו"ד שוקי פורר:

 
נמנע( להוריד  1נגד,  1בעד,  8ם ברוב קולות )מחליטי :07-63-628מס'  החלטה

הבעת מורת רוח  -מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא: טיול שבת בזאקופנה 
 . 26.4.07מיום ומחאה בגין חילול שבת של ח"מ חנניה וינברגר 

  
 (.31.5.07)ח"מ חנניה וינברגר  קל"-שיטת הבנייה "פל -הצעה לסדר  ד.
 

קל" והמהנדסים שתכננו את -שיטת הבנייה "פל פסק דינם של ממציאיהיום נ
' בירושלים, בו מצאו תא מותם  בני אדם ונפצעו  23בניין אולם השמחות 'ורסאי

 פצועים. 300-כ
קל" לא מתאימה לתקן -בית המשפט המחוזי קבע שיציקת התקרות בשיטת ה"פל

הישראלי ואינה הולמת גם תקנים מ וכרים אחרים. גם דו"ח של מהנדסים 
 , כי יש להימנע משימוש בשיטה זו.1987רים קבע, עוד בשנת בכי

לאחר קרות האסון בירושלים, פניצי אל מנהלת אגף הרישוי, גב' מזל פיפמן, 
 בשאלה כלום גם אצלנו  משתמשים בשיטת בנייה זו?

גב' מ. פיפמן הראתה לי, כי בעקבות האירוע הטרגי היא שלחה עשרות מכתבים 
בות שבנו בשיטה זו ודרשה מהם מה שדרשה. כל הכבוד לעשות בעלי מבנים ברחו

 על היוזמה הברוכה.
 קל".-לדון בשיטת הבנייה "פל -הנני מציע כהצעה לסדר היום 
:  ההני מציע להחלטה, כדלקמן

 קל" בעיר.-איסור בנייה בשיטת ה"פלמועצת עיריית רחובות מחליטה בזאת על 
הנדס העירייה להגיש למועצת מועצת העירייה מטילה על מנכ"ל העירייה ועל מ

קל" -העירייה להגיש דו"ח מפורט ומעודכן המתייחס למבנים שנבנו בשיטת ה"פל
ומה נעשה על מנת להבטיח איתנותם המוצקה של המבנים שנבנו בעבר בהתאם 

 לשיטה הנ"ל.
 

קל", הציע לי יו"ר -שיטת הבנייה "פל -הצעה לסדר     עו"ד שוקי פורר:
יה, רחמים מלול, שזה יבוא לדיון בוועדת המשנה לתכנון הוועדה לתכנון ובני

 ובנייה. מקובל? תודה רבה. 
 מוסכם.     :חנניה וינברגר
 חנניה, זה יובא לדיון בישיבה הקרובה.   רחמים מלול:

 כדאי להזמין את מזל פיפמן.     :חנניה וינברגר
 נדבר.   רחמים מלול:

 הזה שהמציא את השיטה. תזמין גם את המהנדס     עו"ד שוקי פורר:
 הוא יושב כבר, הוא לא יכול לבוא.     :חנניה וינברגר
 הוא יושב בבית סוהר.   רחמים מלול:

 



ין מס'  -עיריית רחובות   1.8.2007 תאריךמ 63ישיבת מועצה מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
17 

הצעה לסדר הדיון באת  להעביר פה אחדמחליטים  :07-63-629מס'  החלטה
, לוועדת 31.5.07חנניה וינברגר מיום של ח"מ  קל"-שיטת הבנייה "פלבנושא: 

  ייה. המשנה לתכנון ובנ
 
 (.31.5.07)ח"מ חנניה וינברגר  שוק בילו -הצעה לסדר  ד.
 

פנו אלי  היום מספר בעלי דוכנים בתלונות  -כמי שקונה באורח קבוע בשוק בילו 
חמורות ביותר כנגד עיריית רחובות. הם הציעו בפניי מכתב )רצ"ב( מאת משרד 

ללא קבלת רשות  "מחזיק בדוכןריינרץ לפי רבים מהם -שברבר-עורכי דין פריש
, דבר המהווה השגת גבול המנוגדת  מאת מרשתי שהינה בעלת המקרקעין

 להוראות כל דין".
שאם לא כן, ימים..."  30"לפנות את הדוכן בתוך על כן, נדרשו בעלי הדוכנים 

. בעלי הדוכנים "לנקוט נגדך בכל האמצעים העומדים לרשותה"העירייה הורתה 
 , כל אחד כפי חובותיו האישיותנדרשו כמו כן דרישות נוספות

דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי שפורסם לאחרונה, מגלה כי רחובות 
צועדת בראש מספר עיריות ש"התברכו" במחדלים ובניהול חסר אחריות וכושל 

 בשוק הקיים בתחומן.
למען ההגינות, אציין כי דו"ח מבקר המדינה קובע כי מחדלים אלו החלו עוד 

ראש העירייה. כמי שפנה אליך בעניינים אלה לעיתים מזומנות ודרש  טרם היותר
פעמים רבות אכיפת החוק והמינהל התקין באורח ברור ונמרץ גם בניהול שוק 
ע"י העירייה, הרי ידוע גם לך כי מחדלים אלה גברו רבות והעמיקו קשות בשנות 

 כהונתך בראשות העירייה.
ה מעבר פתאומי וחד ביותר מקיצוניות פניית עורכי הדין בשם העירייה, משמע

אחת של חוסר ניהול, עד כדי שהתחום היה פרוץ ומופקר לכל דיכפין לקיצוניות 
 מאיימת כמצוטט ממכתבם של עורכי הדין.

לקיים דיון במתרחש בשוק. מן הראוי  -הריני מציע בזאת הצעה לסדר היום 
 נים עדכניים ומדויקים.שמנהל השוק יכין דו"ח עובדתי מפורט ומהימן המכיל נתו

 כהחלטה הנני מציע כדלקמן:
 מועצת העירייה מחליטה להשהות, באורח זמני, את מכתבי עורכי הדין.

מועצת העירייה מחליטה לזמן לפגישה עם מנכ"ל העירייה והיועצת המשפטית, 
את כל בעלי ושכורי הדוכנים לשיחת עדכון מדויקת בדבר ממבו הכולל של השוק 

ות לבניית השוק החדש( ומצבו וחובותיו של כל אחד מבעלי )כולל התכני
 הדוכנים.

מועצת העירייה מחליטה על בחירת ועדת מצומצמת שחובתה ללמוד את 
חודשים  3המתרחש בשוק ולהגיש את מסקנותיה למליאת מוענת העירייה תוך 

 מעת כינונה. 
 

שמתוך  שוק בילו. מכיוון שאני חושב -הצעה לסדר     עו"ד שוקי פורר:
ההצעה לסדר עצמה, חרף העובדה שהיא נראית כבאה בתלונות, עולה שאנחנו 
לקחנו את העניינים לידיים בשוק בילו. אני מציע שלפני שנדון, ניתן לעורך דין 
ן הזה, לתת דיווח מה הוא עושה, למה הוא  שפרבר, שמייצג את העירייה בעניי

ה פעמים ראית אותי, מר עושה, איך הוא עושה וממי הוא מקבל הוראות. כמ
 שפרבר בעניין השוק? 

 לא ראיתי.   :אהרון עו"ד שפרבר
בסדר, רק שתבינו. אני רשמתי שאני נותן הוראות     עו"ד שוקי פורר:

 להיכנס בזה ולהרביץ לזה. 
 מעולם לא דיברנו.    :אהרון עו"ד שפרבר
 לפי מה שראיתי, זה לא בר שליטה שם.    מנחם קליין:

אני אסביר את מה שהיה פה. יוצא לפני כשנה, ביוני    :אהרון רעו"ד שפרב
, דו"ח די קשה של מבקר המדינה בנושא של שוק ביל"ו. בדו"ח מדובר על כך 2006

דוכנים, כאשר לעירייה אין מידע לגבי חלק גדול  130-שבשוק יש למעלה מ
וגנים מהדוכנים בכלל מי מחזיק בהם. חלק גדול אמורים היו להיות דיירים מ
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שיש להם חוזה דיירות מוגנת, אבל הם עשו מה שנאמר במקורות שלנו 'עושים 
סחורה בפרתו של חברו'. מה הכוונה? הם כבר לא נמצאים שם הרבה שנים, 
לוקחים רכוש של העירייה, משכירים אותו לאחרים, גובים את דמי השכירות 

-, העירייה נתנה לשנה, לצורך מטרות שיקום 25והעירייה לא רואה כלום. לפני 
 בעלי דוכנים זכויות שם.  20

 לפני כמה זמן?     :שוקי קרומר
 שנים.  25לפני   :אהרון עו"ד שפרבר
 שנים האחרונות היא לא נתנה.  5-וב    :שוקי קרומר
דקה, אני אומר מתוך הדו"ח כל מיני ממש עיקרים.    :אהרון עו"ד שפרבר

בעלי  20-זמנים לקרוא אותו. נתנו להדו"ח הוא דו"ח ארוך וכמובן שכולם מו
דוכנים, כאשר אותם בעלי דוכנים היו לאחר מכן צריכים לחתום על הסכם 
שכירות ולשלם ארנונה, מים, חשמל וכו'. לא נחתמו הסכמי שכירות, לא שילמו 
מעולם: לא דמי שכירות, לא ארנונה, לא מים, לא חשמל, לא כלום. מבקר 

, ובדק את זה ללא ריביות 130דוכנים מתוך  20ם המדינה עשה חשבון רק על אות
פיגורים וכו', אלא רק את הסכומים. סכומי הקרן שהיו אמורים להשתלם 

. אני לא רוצה להגיד לכם מה ₪מיליון  22-לעירייה, הפסד לעירייה של למעלה מ
קורה לגבי כל השוק. המצב הוא כזה: חלק גדול מהדוכנים, יושבים שם אנשים 

ם. חלק מהדוכנים אלה אנשים שהיו דיירים מוגנים, העבירו את זה שפלשו אליה
לאחרים. רק חלק קטן מהדוכנים, באמת יושבים שם אותם אנשים שיש להם 
. ברגע שרואים כל כך הרבה שלא משלמים,  הסכמים עם העירייה ומשלמים כדין
אז כבר כמעט כולם לא משלמים. רק שתדעו כמה דוגמאות: חשמל לשוק, יש 

ה מרכזי על שם עיריית רחובות, כאשר אמורים לשלם לעירייה לפי צריכה. מונ
העירייה מקבלת כמה מאות שקלים בחודש, כל השאר זה על חשבונה.  -מה קורה 

 בעירייה.  ₪ 700,000-מבקר המדינה עשה חשבון על שנה אחת בלבד, הפסד של כ
. זו חבל שהעירייה לא גבתה בשנים האחרונות כסף    :שוקי קרומר

 היתה זכותה לגבות כסף. מי מנע ממנה לגבות? 
 -לי קראו לפה לפני מספר חודשים   :אהרון עו"ד שפרבר
 זה לא אליך.     :שוקי קרומר
ברור לי. תראה, יש פה הרבה מאוד כשלים, אני מבין   :אהרון עו"ד שפרבר

יר שכשלים של עשרות שנים. אני לא מכיר פה את חברי המועצה, אז אני לא מכ
מי היה פה עשרות שנים, מי לא היה, מי היה בכל התקופה. מדובר פה על דו"ח 

מאוד ארוכה. אני אגיע לסוף כי -עמודים שמדבר על תקופה מאוד 30ארוך של 
הרי אין מטרה פה לעבור על כל שורה ושורה בדו"ח. המון כשלים במה שהיה, 

אחד או אף אחת פה אני מעריך בגלל התקופה שהדברים האלה התחילו כאשר אף 
שליד השולחן לא היה פה מבחינת תאריך הדברים. מה אומר מבקר המדינה 
בשורה תחתונה? אני מורה לעירייה להגיש תביעות, לבדוק את הדברים, לסדר 
את הדברים, לדעת איפה הדברים עומדים, לא להמשיך עם המצב הזה. כאשר 

, רוצה 2-3היינו, בא אחרי . דfollow upכידוע לכם, היום מבקר המדינה עושה 
לדעת איפה הדברים עומדים ואם לא, כולכם מכירים את הסמכויות שלו, גם 

. זו לא  221בהמלצות להליכים פליליים, גם חיוב אישי,  ' לפקודת העיריות וכו
העירייה היחידה, אני הספקתי לקרוא פה לפני כיוון שביקשו ממני לבוא, את 

כן יש עוד כמה עיריות. אנחנו הגענו לעיריית ההצעה לסדר היום, נכתב כאן שא
רחובות, אנחנו לא מכירים פה אדם אלא על סמך ניסיון בטיפול בשווקים דומים 
במקומות אחרים, בין היתר בשוק דומה שנקרא 'השוק העירוני של עיריית פתח 

בחצי שנה האחרונה קודם כל מיפינו  -תקוה'. באנו, טיפלנו בדברים. מה עשינו? 
שוק. היה פה סקר מסוים שנעשה בעירייה, הוא לא היה מושלם. אנחנו את ה

ישבנו, היום לגבי כל דוכן ודוכן יש ידע מושלם מי מחזיק בו, מה קורה לגבי כל 
אחד. היו חסרים תיקי נכסים, היום יש תיקים שלמים עד כמה שניתן לגבי כל 

 יתם בעיות. הדוכנים. אנחנו בדקנו כל דוכן ודוכן. חלק מהדוכנים אין א
 גם את התקופה שלפני השריפה? שחזרתם   רחמים מלול:
בודק מצב כיום, אני לא בודק מה היה פעם. תראו, אני   :אהרון עו"ד שפרבר

דוכן: מי מחזיק, מחזיק כדין, לא מחזיק כדין, מה מצבו -אני בודק כיום דוכן
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ן לו הסכם, משלם, לא משלם, איפה הדברי ם עומדים. המשפטי, יש לו הסכם, אי
דוכנים מחזיקים בהם בני אדם  70-דוכנים, ש 130-הסתבר, מתוך קצת למעלה מ

זה או שמישהו פינה והם תפסו את זה, או  -שלא מחזיקים בהם כדין. ולמה? 
שבמקור היה שם איזה דייר מוגן שהעביר את הזכויות לשכירויות משנה. כל 

יש בידינו עם עיריית אין להם הסכמי שכירות על סמך המסמכים ש 70אותם 
רחובות. כפועל יוצא מזה רובם לא משלמים דמי שכירות ושאר הדברים. אנחנו 

האלה הוצאנו לכולם מכתבים, לא הגשנו תביעות פינוי. עבדנו עפ"י  70-כנגד ה
שאם בכל זאת יש טעות, על  -מתווה שמופיע בדו"ח המבקר. מתוך איזו מטרה? 

ד 'יש לי כן זכות כזאת, יש לי חוזה, אולי לא מנת שלא נטעה, יבוא בן אדם ויגי
קורות טעויות ואנחנו לא רוצים שתהיינה טעויות, זה  -תויק בתיק בעירייה' 

יהיה לאחר מכן מצב לא נעים בבתי משפט. לכן שלחנו לכולם מכתבים וקיבלנו 
משובים. חלק התחילו לדבר איתנו, חלק הביאו דברים, ואנחנו ננסה עם כמה 

אין לנו ברירה, ועפ"י חוק  -ים את הדברים בדרכי נועם. מי שלא שיותר לסי
דוכנים שיחזרו לרשות  20נצטרך להגיש תביעות נגדם. חלק כבר מפנים, יש היום 

העירייה, פנויים. אנחנו גם נעביר לעירייה את הרשימה. אנשים פינו או הודיעו 
פה ותפעל עפ"י  לנו שהם מפנים או שהם לא מעוניינים. העירייה תצטרך לפעול

דין, דהיינו תפרסם מכרז לגבי כל דוכן שתרצה להשכיר אותו, תעשה מכרז, יבואו 
 2000החל משנת  -אנשים. פעם העירייה יותר פעלה פה בצורה סוציאלית, היום 

היא שינתה מדיניות והיא עובדת עפ"י שיקולים כלכליים למרבה במחיר. ייעשה 
מים כמו שצריך. בקיצור, הגיע הזמן גם הסכם, ייבדקו, נראה שהדברים משול

בשוק בילו לשות סדר. המטרה, לסדר את הדברים ושבעוד כשנה או שנתיים יגיע 
מבקר המדינה, נוכל לבוא ולהראות לו שעשינו את המירב על מנת לתקן את 

 הליקויים. 
 אני מאוד מודה לך.     עו"ד שוקי פורר:

 תודה.   :אהרון עו"ד שפרבר
תראו, אני לא רוצה לפתוח פה דיון ארוך על נושא     ורר:עו"ד שוקי פ

 השוק. אם מישהו רוצה שאלה או שתיים להבהרה, אין לי בעיה.
תבורך, אני חושב  -משפטים. א'  3-אני אומר ב    :שוקי קרומר

שהנושא של השוק הוא היה כאן בעייתי הרבה שנים. שוקי פורר יודע את דעתי 
בות כשהייתי בקואליציה, דעתי לא השתנתה בנושא השוק. היה לנו מחש

באופוזיציה, הכל בסדר. אני אומר תבורך, כי מה שהיה שם זה היה בלגן שלם. 
צריך להיות סדר. אז הגיע הזמן שיעשו סדר אם רוצים שוק עירוני חזק וטוב, 

שיטפלו  -וייקחו אנשים טובים שם שיקבלו מה שמגיע להם. אנשים שפורעי חוק 
 ת הדין. זה הכל. בהם בכל חומ
גם אני מברך על ביצוע הסקר ועל הפעולה שנעשית.     :חנניה וינברגר

לא פעם, גם בקדנציה הקודמת התרעתי על חוסר הניהול שהיה בשוק. שאלתי: 
יש שם גם בסטות, בעלי דוכנים שיש להם צווי פינוי. מה בדעתם לעשות? אני 

מה ביחס לפולשים? האם יינקטו חייבים לממש אותו. ו -חושב שכאשר יצא פינוי 
 בחומר הדין? 

 האחרונה שטופל שםאני אענה על כל שאלה. הפעם   :אהרון עו"ד שפרבר
. קיבלו כמה פסקי דין, לא מימשו אותם, זה גם 1994בנושא הפינוי זה היה בשנת 

הופיע בדו"ח המבקר. מאז, חלק גדול מהדוכנים האלה כבר עברו ידיים הלאה. 
נושא הפינוי, לא נעזוב את זה. תהיינה תביעות, יהיו פסקי דין אנחנו, את כל 

לפינוי ואנחנו נפנה. בסופו של דבר אנחנו נחזיר את זה לעירייה אחרי שהכל 
פינויים. לא יהיה, לא יישאר מישהו שלא מחזיק  -טופל. לגבי כל מי שהשתלט 
 כדין ללא הסכם עם העירייה. 

, זה לשנה או ₪ 700,000בחשמל אמרת לגבי הפסד     :חנניה וינברגר
 לכל הזמן? 

לשנה. כרגע הנושא מטופל. החל מלפני כשנתיים,   :אהרון עו"ד שפרבר
 התחילו לחייב את השוק בארנונה. 

 עד היום לא שילמו ארנונה ולא מים?     :חנניה וינברגר
 לא שילמו ארנונה.   :אהרון עו"ד שפרבר
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לא שילמו מים, היתה הפקרות  לא שילמו ארנונה,    עו"ד שוקי פורר:
 שלמה. 

 מטפלים: חשמל, מים והכל.  הכל אנחנו  :אהרון עו"ד שפרבר
 , את הסקר. אם אפשר יהיה לקבל את הדו"ח    :חנניה וינברגר

 לא, לא, לא. בשום אופן לא.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 למה לא?     :חנניה וינברגר

 ושום סקרים.  שום דבר: שום דו"חות    עו"ד שוקי פורר:
 דו"ח מבקר מדינה?     :חנניה וינברגר

 דו"ח מבקר המדינה אתה יכול לקבל.     עו"ד שוקי פורר:
 אז בבקשה.     :חנניה וינברגר

 אבל אתה הגשת את ההצעה לסדר בעקבות הדו"ח.   :אהרון עו"ד שפרבר
 קראת את דו"ח מבקר המדינה.     עו"ד שוקי פורר:

עיריות, זה  5-4מה שמופיע פה זה סקר שווקים על     :חנניה וינברגר
 ספציפית לרחובות. 

 אני אשלח אליך העתק.    :אהרון עו"ד שפרבר
 שלח אלינו, אנחנו נעביר אליו. טוב, תודה רבה לך.     עו"ד שוקי פורר:

 
התנגדות לכוונת משרד השיכון להוציא פרויקט שיקום שכונות  : 4סעיף 

 משכונת אושיות. 
 

. נמצאים פה נציגים של ועד שכונת אושיות, 4סעיף     שוקי פורר: עו"ד
שכתבו לנו מכתב וחילקו חומר לגבי בקשתם לבטל את החלטת משרד השיכון 
להשעות את שכונת אושיות מפרויקט שיקום השכונות בתחום הפיזי. תודה רבה 

א פה מאוד מעריכים את עבודת הוועד של שכונת אושיות. נמצ-לכם, אנחנו מאוד
גם מנהל פרויקט שיקום שכונות, עודד הוד, שעושה ברחובות עבודה נפלא כבר 
שנים ארוכות. אני מוצא לנכון להודות לכולכם, אני חושב שהוועד של אושיות 
הוא סמל ודוגמא לוועד פעיל, דואג, אחראי, רציני. אנחנו מאוד נהנינו ונהנים 

יות התקדמה התקדמות רבה מהפירות של פרויקט שיקום השכונות. שכונת אוש
מאוד בעקבות הפרויקט. אני, כמו הוועד וכמו התושבים חושב, שאנחנו צריכים 
לדרוש ולתבוע בכל כוח שפרויקט שיקום שכונות לא ייצא מאושיות. אני אומר 
לכם, אני אציע שהמועצה תחליט לתבוע ממשרד השיכון ומשר השיכון החדש 

 כונות ולתמוך בכל לב במאבקכם. את אושיות במסגרת שיקום הש להכליל
 דרך אגב, כתבנו מכתבים גם לכל חברי המועצה.      קהל:
 אפשר לומר כמה מילים?      :לידיה

יותר ממה שאני אמרתי?  להגיד לך את האמת, לידיה,     עו"ד שוקי פורר:
 יש פה חברי מועצה שממהרים מאוד, יש להם חתונות. 

 ו אוהבים בכם ותומכים בכם. אנחנ כולם בעד.   :שוקי קרומר
 אבל שלא יהיה מאוחר.      לידיה:

בסדר. אנחנו מוציאים מיד מכתב, אני פונה אישית     עו"ד שוקי פורר:
 לשר השיכון ומבקש ממנו דיון בעניין. 

 המון תודה. -המון     לידיה:
פה אחד, אני לא מאמין שיש פה מישהו שמתנגד לזה.     עו"ד שוקי פורר:

 ברי המועצה תומכים בזה. הנה, אפילו מלול וחיים אברהם תומכים בזה. כל ח
 אין הרבה דברים שכולם תומכים.     :שוקי קרומר

ההחלטה היא שיוצא מכתב חריף לשר השיכון ודרישה     עו"ד שוקי פורר:
 להיפגש. תודה רבה לכם. 

 
כמחאת שר השיכון להוציא מכתב לפה אחד מחליטים  :07-63-630מס'  החלטה

 שיותוהתנגדות לכוונת משרד השיכון להוציא פרויקט שיקום שכונות משכונת א
 . ולבקש להיפגש עמו

 
 אישור הסכם מכר מגרש הצופים בסמטת רחל. : 5סעיף 
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אישור הסכם מכר מגרש הצופים בסמטת  -הסעיף הבא     עו"ד שוקי פורר:

לי להסכם הזה. אתם רחל. זה נושא שדנו בו כבר ואנחנו מבקשים אישור פורמא
 דיברתם על זה גם בוועדת המכרזים, בוועדה להקצאות קרקע. בבקשה, איליה. 

יש לי שאלה, כי אני לא חבר בוועדת מכרזים. החברה,   :איליה דז'נשוילי
 מה הם הולכים לעשות שם, לבנות? 

הפרינציפ של ההסכם הזה, שהמגרש של הצופי הוצע     עו"ד שוקי פורר:
מחיר הוא בניית מועדון לצופים והתחייבות לגבי היתרה. היה מכרז למכרז, כשה

כדין, זכתה בו חברה, אני לא יודע מי זאת החברה הזאת שזכתה. היא הולכת 
לבנות שם בית מגורים, אבל לפני כן היא צריכה לבנות את המועדון של הצופים, 

, וגם חיים. זה המחיר של המגרש. אני צריך הצבעה, אני בטוח שגם אתה בעד זה
 מי בעד אישור ההסכם עם הצופים? ירים את ידו. 

 . 12 עו"ד תמיר פינשטיין:
 חברים, תודה רבה.  13    עו"ד שוקי פורר:

 
 לאשר הסכם מכר מגרש הצופים בסמטת רחל. מחליטים  :07-63-631מס'  החלטה

 
 תת חלקות 605חלקה  3701אישור הסכם למכירת דירת מגורים בגוש  : 6סעיף 

 , רחובות לב' נפתלי שודיה. 32רחוב ארלוזורוב  6-7
 

אישור הסכם למכירת דירת מגורים ברח' ארלוזורוב.     עו"ד שוקי פורר:
 . 13יש מתנגדים? אין מתנגדים, כולם בעד, 

 . 12 עו"ד תמיר פינשטיין:
 

רחוב  602/6חלקה  3701אישור הסכם למכירת דירת מגורים בגוש  : 7סעיף 
 , רחובות לגב' עואמי שרה. 56פינת טשרניחובסקי  23ארלוזורוב 

 
רגע, רגע. אני סבור שהמחירים, עם כל הכבוד לשמאי,     :חנניה וינברגר

 . 11,000$-ל 15,000$-ובפרט אחר כך שזה ירד מ ...הם מחירים
 זה לא ירד, היה מכתב תיקון בעניין הזה.     חנניה כורש:

ות? מה, זה שמאי מקרקעין כל כך מאיפה היתה טע    :חנניה וינברגר
 מחיר? 1/3-טועה ב

 טעות שלי. הדפסתי מכתב לישיבת המועצה.     חנניה כורש:
 אני ראיתי, קראתי.     :חנניה וינברגר

טוב, אין לנו אלא לסמוך על השמאי. אני לא יכול     עו"ד שוקי פורר:
 לסמוך עליך בתור שמאי, מה אני יכול לעשות? 

 אתה רוצה תגובה נוספת? אתה חייב להתדרדר?     :חנניה וינברגר
 למה, אתה שמאי מקרקעין?     עו"ד שוקי פורר:

 לא, אתה שמאי מקרקעין.     :חנניה וינברגר
ן, הוא קבע את המחיר. מה אתה     עו"ד שוקי פורר: יש פה שמאי מקרקעי

 רוצה? מי בעד אישור ההסכם הזה? 
 . 11 עו"ד תמיר פינשטיין:

 בעד. מי נגד? אין. מי נמנע?  11    וקי פורר:עו"ד ש
 חנניה וינברגר.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 
לאשר הסכם נמנע(  1בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) :07-63-632מס'  החלטה

פינת , 23רחוב ארלוזורוב  602/6חלקה  3701וש גלמכירת דירת מגורים ב
 . עואמי שרהרחובות לגב' , 56טשרניחובסקי 

 
תת חלקות  605חלקה  3701אישור הסכם למכירת דירת מגורים בגוש  : 6ף סעי

 המשך דיון.  -, רחובות לב' נפתלי שודיה 32רחוב ארלוזורוב  6-7
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 רגע, מה עם שודיה?     :חנניה וינברגר

 אישרנו כבר, הצבעת בעד.     עו"ד שוקי פורר:
 לא אני הצבעתי בעד.     :חנניה וינברגר
 אתה רוצה חזרה על ההצבעה?      ר:עו"ד שוקי פור
 לא, לא הצבעתי בעד.     :חנניה וינברגר

 תעשה לי טובה, תהיה עירני. נמנע, בסדר, נמנע.     עו"ד שוקי פורר:
 חנניה, תודיע עכשיו מה אופן הצבעתך.   רחמים מלול:

 הוא נמנע.     עו"ד שוקי פורר:
י בטשרניחובסקי ובעניין הצבעתי בעד הצופים, נמנעת    :חנניה וינברגר

 של שודיה אני רציתי להגיד משהו. 
 בעד.  12ולא  11אז תתקנו את זה, זה     עו"ד שוקי פורר:

 
לאשר הסכם ( נמנע 1בעד,  11מחליטים ברוב קולות ) :07-63-633מס'  החלטה

, 32רחוב ארלוזורוב  6-7תת חלקות  605חלקה  3701למכירת דירת מגורים בוש 
 ' נפתלי שודיה. רחובות לגב

 
אישור בקשת היתר עבודה ל: דפני דוד, כברה זוהר, רמי מדהלה, גרזי  : 8סעיף 

 אילן, טזזו מקונן.
  

 אישור בקשה להיתרי עבודה. אנחנו מאשרים את זה.     עו"ד שוקי פורר:
אני רוצה לשאול שאלה. הבקשה להיתר עבודה, אין לי     :שוקי קרומר

בדים שלא מרוויחים הרבה כסף בעירייה. אני לא יודע בעיה ברמה עקרונית לעו
לכמה זמן, אני לא יודע מה סוג העבודה. אי אפשר לבקש מאיתנו הסכמה 

 חצי משרה, רבע משרה.  -עקרונית. שיגידו 
 שלא תפגע בעבודתם בעירייה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 לכן אני אומר ראש העיר, אנחנו תמיד הצבענו בעד    :שוקי קרומר
לתת אפשרויות לאנשים להתפרנס. אבל אני חושב שצריך לבוא ולהגיד איזה 

 היקף. 
תמיר, אני מקבל את ההערה. אני לא ראיתי, אני לא     עו"ד שוקי פורר:

יכול להצביע בעד זה. אני לא ראיתי את הבקשות של האנשים האלה ואני אמור 
יא את זה שוב הייתי לראות את הבקשות של האנשים האלה. אני מבקש שנב

לדיון, אני רוצה לראות את הבקשות. אני אמון על חברי המועצה שבדקתי את זה 
 וזה נראה לי. 
מצד שני, אם לא הביאו את זה, נגרם נזק לאנשים.   חיים אברהם:

אני מאמין שהאנשים האלה זה לא אנשים שהולכים להרצות, פרופסורים 
 שמרוויחים הרבה כסף.

 ן לי לבדוק את זה. ת    עו"ד שוקי פורר:
אבל אם אתה מביא את זה רק בעוד חודש, יכול להיות   חיים אברהם:

 שנעשה נזק בלתי הפיך לאנשים. 
אז אנחנו נבדוק את זה עם האנשים, מה מידת הנזק     עו"ד שוקי פורר:

 שנגרם להם. 
אז אני מבקש מחברי המועצה, בואו נפעיל שיקול דעת   חיים אברהם:

ר את זה. נסמיך את ראש העיר או את המנכ"ל ועוד מישהו, ובעיקרון נאש
 שיבדוק את הדברים. 

ימים ודרך טלפון נאשר לו  3שראש העיר יבדוק תוך     :שוקי קרומר
 את זה. 

 בלי טלפון.     עו"ד שוקי פורר:
 חנניה נגד טלפונים.  עו"ד תמיר פינשטיין:

כזאת: בנושא הדין הזה, בלי טלפון. תראה, האמת היא     עו"ד שוקי פורר:
ן. אני מקבל את  אתם רואים, הפסקנו להביא גם את הרשימות כי זה נושא עדי

 זה, אני אודיע לכם מה החלטתי בטלפון. 
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חיים, הנוהל הוא שדיון בנושא מסוג זה הוא בדלתיים   רחמים מלול:
 סגורות, מנכ"ל העירייה מוסר פרטים מדויקים לגבי העובדים.  

 אז שימסור, אני מקבל.     :שוקי קרומר
 כך מקובל.   רחמים מלול:
 אני לא מבין, אתם צריכים לבוא בצורה מסודרת.     :שוקי קרומר

 זה כך היה בהתחלה, שוקי.   :איליה דז'נשוילי
 זה הנוהל. קריטריונים אני לא נגד.   רחמים מלול:

נגרם  חיים, אני אדבר עם העובדים ונראה למי מהם    עו"ד שוקי פורר:
 נזק או לא נגרם נזק, בוא נבדוק. נדחה את זה לישיבה הבאה. 

 שאלה, האם מישהו מבין חמשת העובדים כבר עובד?     :חנניה וינברגר
 לא יודע, לא יודע כלום, לא מכיר את זה ולא יודע.     עו"ד שוקי פורר:

 מקבל, אבל שהם ימסרו דו"ח אם כן עובדים או לא.     :חנניה וינברגר
 

בקשת היתר  - 8פה אחד לשוב ולדון בסעיף מחליטים  :07-63-634מס'  החלטה
עבודה לעובדים: דפני דוד, כברה זוהר, רמי מדהלה, גרזי אילן, טזזו מקונן, 

 . שהנושא ייבדקבישיבת המועצה הבאה, לאחר 
 

 חילופי גברי ומינוי יו"ר בוועדה.  : 9סעיף 
 

ישיבות  2על זה בישיבת מועצה לפני  הודעתי - 9סעיף     עו"ד שוקי פורר:
ישיבות וזה היה בסוף הישיבה. וינברגר טען שיש צורך להצביע על זה  3או 

ולהביא את זה באופן שמי ובהצבעה, אז נעשה הצבעה. אני מציע קודם כל 
חבר, מוחלף  -להחליף בוועדת התחבורה את זוהר בלום באהרון בר. זוהר בלום 

 בר. יש התנגדות לזה? צריך להצביע על זה? ע"י אהרון בר שלא היה ח
 כן.     :חנניה וינברגר

מי בעד? ממתי מצביעים על זה, חיים? תגיד לי, בכל     עו"ד שוקי פורר:
 הישיבות שלך פה בישיבות הצבענו על זה פעם בחיים? 

 בעד.  9 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נגד? אין. מי נמנע?     עו"ד שוקי פורר:

 חנניה וינברגר נמנע.     :ברגרחנניה וינ
יש לציין שחנניה נמנע רק בגלל ההצבעה הבאה, לא   רחמים מלול:

 בגלל שהוא נגד. 
 נכון.     :חנניה וינברגר
 אז תנמק.   רחמים מלול:

 
ח"מ למנות את נמנע(  1בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) :07-63-635מס'  החלטה

 חבר הוועדה ח"מ זוהר בלום.  אהרון בר כחבר בוועדת התחבורה במקום
 

אני מציע את אהרון בר כיו"ר ועדת התחבורה במקום     עו"ד שוקי פורר:
 חנניה וינברגר. 

 מותר לדבר לפני?     :שוקי קרומר
 בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:

קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך את אהרון     :שוקי קרומר
וההצבעה שעומדת בפני החברים פה, למי שעוד לא בר ואני מעריך את חנניה, 

היא לא הצבעה בגלל שחנניה נכשל בתפקידו, נהפוך הוא. חנניה הצליח  -יודע 
באופן בלתי רגיל בתפקיד יו"ר ועדת תחבורה, הוא עשה עבודה נפלאה. יגידו את 
זה אנשי המקצוע בעירייה, יגידו את זה אנשים ותושבים אחרים. פעל בצורה 

למען תושבי העיר.  -ללא משוא פנים, במהירות, ביעילות, במקצועיות  נחרצת,
כל יום שחנניה היא שהוא מקדיש הרבה זמן מזמנו, הוא אחד האנשים שנמצא 
כאן בפנסיה, איכפת לו מהעניין, הוא הלך. דברים שאני הבאתי בפניו או אחרים 

וף לזכותו של נבדקו, הגיעו לשולחן פה, אושרו. יש המון דברים שאפשר לזק -
חנניה וכל המעבר, אדוני ראש העיר, לאהרון בר, שאני מעריך אותו ומכבד אותו, 
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הוא לא בגלל צד ענייני, אלא אך ורק בגלל שאתה כעסת על חנניה בישיבה לפני 
האחרונה בנושא זאקופנה ונושאים אישיים שלך ושלו, ולכן החלפת אותו. זה לא 

 יאה. 
 טוב.     עו"ד שוקי פורר:

תן לי לסיים. נתת לי דקה, מה זה משנה? זה לא יאה     :שוקי קרומר
ולא נאה. אני מבקש ממך לחזור בך מבלי לפגוע באהרון בר. אהרון בר עושה 
תפקידים חשובים, יעשה תפקידים חשובים נוספים. אני חושב שחנניה צריך 

ם ויעזור להישאר בתפקיד, הוא ראוי לו. אני בעד שאהרון בר יהיה בוועדה ויקד
לחנניה. אם ההחלפה היתה כי זה הנוהל, חנניה לא רצה, חנניה לא היה עושה 

הייתי מצביע עבור אהרון ידידי שהוא איש מקצוע, איש  -את זה ברמה טובה 
רציני, חכם, נבון וישר. אבל בנושא הזה, אני אומר לך, אני מבקש ממך לשקול 

 עוד פעם. 
 אני אשיב לך.     עו"ד שוקי פורר:

לשקול עוד פעם אחת. לא קורה שום דבר אם חוזרים     :שוקי קרומר
 בך, תגלה גדלות נפש ותציע אתה להחזיר את חנניה כיו"ר. 

אני לא רוצה להיכנס לפרטים ולא רוצה להעלות פה     עו"ד שוקי פורר:
לדיון את הצלחתו או אי הצלחתו של וינברגר בתפקיד. ואני לא יודע אם איזה 

ע אתה דיברת, אני לא רוצה להעלות את זה לדיון. אני מציע, אני יש אנשי מקצו
לי אמון באהרון בר, אין לי אמון בחנניה וינברגר. זה תפקיד של אמון, יו"ר ועדת 
התחבורה, זה תפקיד שלי שאני יכול לבקש מישהו אחר שימנה אותו ואני מציע 

 ום וינברגר? את אהרון בר. מי בעד אהרון בר כיו"ר ועדת התחבורה במק
 . 6 עו"ד תמיר פינשטיין:

 . 2. מי נמנע? 2מי נגד?     עו"ד שוקי פורר:
 אני לא מצביע, בבעיה אישית.     :חנניה וינברגר

אני בנושא שלי לא מצביע.  -הוא בחור הגון ואומר     :שוקי קרומר
 ייאמר לזכותו. 

אמון אני רציתי לומר שאין בהצבעתי משום הבעת אי   רחמים מלול:
בחנניה וינברגר כיו"ר ועדת התחבורה, כי אישית, אני יודע שהוא ביצע שם 
עבודה מעולה. אני הייתי אחד המתווכים בעבר כדי שהוא יקבל את רשות 

 העברה. 
 ואין בהצבעתי נגד אהרון בר, אותו הדבר בדיוק.     :שוקי קרומר

להתפלמסות. אני אומר לכם, מתוך אי רצון להיכנס     עו"ד שוקי פורר:
 אבל אני אגיד לך אחר כך מה מצאתי אחרי שוינברגר מצא את תפקידו. 

 אני נמנע כי עדיף להימנע במקרה הספציפי.   חיים אברהם:
 

למנות את נמנע(  2נגד,  2בעד,  6מחליטים ברוב קולות ) :07-63-636מס'  החלטה
 ח"מ אהרון בר כיו"ר ועדת התחבורה במקום ח"מ חנניה וינברגר. 

 
8.5מיום  15אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  : 10סעיף  .07. 

 
. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע. יש 10סעיף     עו"ד שוקי פורר:

 הערות? 
אני סבור שהפרוטוקול  נבחרה ועדת של חברי מועצה.    :חנניה וינברגר
פני מספר ישיבות. ידון בוועדת המשנה של חברי מועצה שנבחרה להזה חייב לה

 -רחמים, אתה יו"ר ועדה להקצאת קרקע
 ועדת משנה.   רחמים מלול:
 אין ועדת כזאת.    מנחם קליין:

 אין ועדה.     עו"ד שוקי פורר:
יש ועדה כזאת. לכן חברי המועצה צריכים לדון     :חנניה וינברגר

 בהצעה של חברי הוועדה להקצאות קרקע של עובדי עירייה. 
 אני חושב שההערה היא נכונה.     י פורר:עו"ד שוק
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אני מקבל את מה שהוא אומר. אגב, נקבעה ישיבה   רחמים מלול:
 משותפת. עוד לא קיבלנו זימון.

וינברגר, אני חושב שההערה היא נכונה ואנחנו נקבל     עו"ד שוקי פורר:
אותה ונבקש מהוועדה להקצאות קרקע לשבת עם הוועדה שנבחרה ולהביא את 

 , ושנשמע אחר כך את דעתם של החברים. זה
 מזכיר הוועדה כבר מתאם פגישה משותפת.   רחמים מלול:

 תודה.     עו"ד שוקי פורר:
 

פרוטוקול הוועדה להקצאת את פה אחד לאשר מחליטים  :07-63-637מס'  החלטה
 .8.5.07מיום  15קרקע מס' 

 
 .25.7.07מיום  6אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  : 11סעיף 

 
 . 25.7.07אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  - 11סעיף     עו"ד שוקי פורר:

 אני רוצה להבין, איזה שמות אושרו?   חיים אברהם:
אני לא חבר ועדת שמות, אבל לאחר שעברתי על    מנחם קליין:

הפרוטוקול, יש פה בבקשה האחרונה, אני לא יודע מי הגיש את הבקשות, אין לי 
יצא לי לדבר עם הנציגים שלנו בוועדה. יש פה בקשה להנצחת הרב שמית ולא 

קלמן כהנא באמצעות קריאת מבנה תנועת עזרא על שמו. דרך אגב, הרב קלמן 
ישראל לאיש  היה מראשי פועלי אגודתכהנא, באמת אני מוקיר ומכבד אותו. 

 י. הכרתי את"קיבוץ חפץ חיים, מכון התורה והארץ, היה חבר כנסת מטעם פא
ילדיו, את בנותיו, באמת אדם ראוי. הבעיה היא שעפ"י פקודת העיריות, ועדת 

אם את  ,היא לא בעלת הבית לגבי מבנים. אלא לפי ייעוץ שקיבלתי -שמות 
סעיף של פקודת העיריות למה העירייה לגיטימית או למה מוכנה לקרוא את ה

 היא ממונה. 
עוסק בקריאת שמות א' לפקודת העיריות  235סעיף   עו"ד מיכל דגן:

של מקומות ציבוריים. הסעיף מגדיר מקום ציבורי כ: דרך, רחוב, סמטה, כיכר, 
 שכונה, גן ציבורי או חלק מהם. 

 אבל זה לא מבנה.   חיים אברהם:
 זה לא מבנה.   עו"ד מיכל דגן:

מנחם, אני חושב שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, מכיוון     עו"ד שוקי פורר:
 את הבקשה לקרוא את המבנים ואני מודה לך.  שהוועדה לא אישרה

אני מבקש שהמועצה תחליט שהיא גם לא תעלה את    מנחם קליין:
 זה, שלא תדון בזה. לא כל אחד יכול לכתוב מכתבים ולהביא הצעות לסדר. 

סליחה, הוועדה סוברנית לדון בכל מה שהיא רוצה.     עו"ד שוקי פורר:
עצה מה שהיא רוצה. אני אומר לך כיו"ר ועדת יבוא הפרוטוקול לפה, תחליט המו

שמות, אני מודה לך שהפנית את תשומת ליבי בעניין הזה ואנחנו נטפל בזה כמו 
 שצריך. 

 תודה.    מנחם קליין:
אז כפוף להערה הזאת, יש לך הערה לפרוטוקול של     עו"ד שוקי פורר:

 ועדת שמות? 
זאת ההחלטה היחידה יש לי כמה הערות, כי לא     :חנניה וינברגר

שהתקבלה בוועדת השמות. ובכן, בקשה להקצאת כספים לנושא מבנה תנועות 
 מהכספים. לכן, יש לה זיקה מחייבת.  2/3הנוער, עיריית רחובות הקצתה 

 בסדר הוא העיר פה הערה אחת, לא לגבי השמות.     עו"ד שוקי פורר:
 שותפים במתן השם. מתן כספים גם מאפשר לנו להיות     :חנניה וינברגר

 גם לתורם זה נותן זכות?    מנחם קליין:
 בהמלצה כן.     :חנניה וינברגר

 לכתוב בטח, מה הבעיה לכתוב מכתב?    מנחם קליין:
 אתה גם לא יודע לכתוב מכתב?     :חנניה וינברגר

 נכון. תמשיך לכתוב מכתבים.    מנחם קליין:
 תום את הפה שלך. סתום את הפה שלך, ס    :חנניה וינברגר
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התנגדת זה מה שאתה יודע, אתה תכתוב מכתבים.    מנחם קליין:
אליהם בוועדת כספים, במועצה ופתאום אתה מעלה שם. אז תדע לך, שיש לך 

 יכולת אדירה בכתיבה. תמשיך לכתוב, תמשיך לקשקש, תבוא לישיבות מועצה. 
 בקודש. אתה משקר כדרכך. מסית ומדיח כדרכך     :חנניה וינברגר

 טוב, יש לך הערות לפרוטוקול של ועדת שמות?     עו"ד שוקי פורר:
 בהחלט שכן.     :חנניה וינברגר

 כן, בבקשה, אתה השתתפת בישיבה?     עו"ד שוקי פורר:
 נכון.     :חנניה וינברגר

 הפרוטוקול לא משקף אותה?     עו"ד שוקי פורר:
 וטוקול.יש לי הערות לגבי הפר    :חנניה וינברגר

 נו בסדר, רק אם הוא לא משקף את מה שהיה בישיבה.     עו"ד שוקי פורר:
לא. בקשר בכלל לוועדת שמות. ובכן ככה, אנחנו     :חנניה וינברגר

קיבלנו החלטות וקיוויתי שמנכ"ל העירייה ייתן מידע האם כל ההחלטות של 
 -ה טרםועדת השמות כבר בוצעו. כי קיבלנו בעבר החלטות שעד היום הז

סליחה, זה לא שייך לפרוטוקול של ועדת שמות. זה לא     עו"ד שוקי פורר:
 שייך לפרוטוקול. יש לך הערות לפרוטוקול? 

 כן, בהחלט.     :חנניה וינברגר
 תעיר. מה ההערות שלך?     עו"ד שוקי פורר:

היום בצהריים, בקשר להקדשת גן על שם החיילת קרן     :חנניה וינברגר
דיברתי עם ראש אגף הנצחה במשרד הביטחון. גם דעתו, כדעת ועד טנדלר, 

 -ההורים השקולים פה בעירייה
 מה זה שייך לפרוטוקול?      עו"ד שוקי פורר:

 כי אני סבור, לא ייתכן להפלות בין דם לדם.     :חנניה וינברגר
 אמרת את זה בוועדה, הוועדה לא קיבלה את דעתך.     עו"ד שוקי פורר:

 אז זכותי להגיד את זה גם פה.     :וינברגר חנניה
אתה מבין. הדברים הכי עדינים והכי רגישים שנדונים     עו"ד שוקי פורר:

 בוועדת שמות, צריכים לבוא לפה? הפליה בין דם לדם? 
יחד איתה נפל בחור באותו יסעור, בן נעים קובי או     :חנניה וינברגר

'. לכן הצעתי בוועדה,  מוטי. לא ייתכן להפלות בין דם לדם, בין בחור שנפל וכו
 שהגן הזה ייקרא על שם שניהם, וזאת הצעתי למועצת העיר. 

 שמות.  4לא, הצעתי שיהיו     עו"ד שוקי פורר:
זה גם נכון, אבל אני כרגע מסתפק בעניין הזה שהגן     :חנניה וינברגר

ם בוגרי אורט, הזה ייקרא על שם שני הנופלים, שניהם אנשי חיל אוויר, שניה
שניהם נפלו באותה פעולה, באותו מטוס וגורלם היה אחד, ושניהם קבורים זה 

 ליד זה. לכן. מן הראוי ומן הדין שהגן הזה ישא את שם שניהם. 
אני הסברתי בוועדת השמות, ישבו שם נציגי יד     עו"ד שוקי פורר:

. אנחנו שינינו לבנים, נציגי ההורים השקולים, והם קיבלו את ההסבר והסכימו
את מדיניות העירייה בישיבת ועדת השמות הזאת, זה מופיע בפרוטקול. עד היום 
נהגנו להנציח גם חיילים שהמשפחה שלהם תרמה כסף להקמת הגן. עשינו את זה 
מתוך מדיניות מוצהרת של העירייה. פנו ועדת השמות ויד לבנים, ואמרו 'אנחנו 

'. שינינו את המדיניות שלנו וקבענו כפי מבקשים שזה ייעשה אך ורק בהסכמתנו
 שקבענו. 

 לא הבנתי עכשיו.   חיים אברהם:
אני אסביר. עד היום נהגנו במקרה שהמשפחה     עו"ד שוקי פורר:

אנחנו קוראים את הגן של שם המנוח, גם אם זה חייל, כי  -משתתפת במימון הגן 
ים מונצחים באופן אחיד אין הנצחה של חיילים. חיילאנחנו לא מנציחים חיילים. 

ע"י מדינת ישראל. היום בא ארגון יד לבנים והוא אומר 'חברים יקרים, בואו 
  -הגיד את זה אחרי שקיבלנותפסיקו את המדיניות הזאת'. הם באו ל

המכתב שאתה המצאת, יד לבנים, אומר שאין להפלות     :חנניה וינברגר
 בין דם לדם. 

 ציג בוועדה.אבל היה נ עו"ד תמיר פינשטיין:
..הנציג הזה    :חנניה וינברגר  סילף את החלטת יד לבנים.  ,.

 זה חמור מאוד, אולי כדאי לפנות למשטרה.  עו"ד תמיר פינשטיין:
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 תפסיק להתחכם.     :חנניה וינברגר
 הוא מתחכם? הוא לא מתחכם. אתה מתחכם.     עו"ד שוקי פורר:

 תפסיק להתחכם. נקודה.     :חנניה וינברגר
אתה מתחכם ולא אכפת לך באיזה נושא. לעשות     עו"ד שוקי פורר:

, היא עליה השלום ,פוליטיקה גם מהדברים האלה. אני אומר לכם, קרן טנדלר
  -החיילת היחידה

 גם זה שקר.      :חנניה וינברגר
  שתוק!    עו"ד שוקי פורר:

 גם זה לא נכון. מי הטעה אותך?     :חנניה וינברגר
שתוק. שתוק! שתוק כבר, מספיק, אתה נמאס כבר!     י פורר:עו"ד שוק

קרן טנדלר היא  אתה נמאסת כבר, אתה לא שומע את סוף המשפט. שתוק כבר!
 החיילת היחידה מאז מלחמת העצמאות שנפלה בפעולה מבצעית. 

תשאל את יעקב גבאי ראש ההנצחה, הוא אמר 'יש     :חנניה וינברגר
 הרבה בנות שנפלו'. 

 בפעילות מבצעית, חנניה.   ם מלול:רחמי
 גם. אין הבדלה. אפילו תאונת דרכים, הוא אמר.     :חנניה וינברגר

 אתה רוצה להפסיק כבר?     עו"ד שוקי פורר:
 לא.     :חנניה וינברגר

אתה רוצה להפסיק עם השטויות שלך כבר? חתיכת     עו"ד שוקי פורר:
 המגעילים שלך. די!  פופוליסט שכמוך! על כל דבר עם המכתבים

 ההתנהגות המגעילה שלך.     :חנניה וינברגר
 תקשיב כבר. תלמד להקשיב.    עו"ד שוקי פורר:

 זה לא נושא לוויכוח. תאמין לי, זה לא נושא לוויכוח.   רחמים מלול:
 פשוט לא מכובד מה שאתה עושה פה.     עו"ד שוקי פורר:

 נכון. חבל לדבר.   רחמים מלול:
פשוט לא מכובד. פנו אליי נציגי אורט, נציגי     קי פורר:עו"ד שו

'. יצאו ההזמנות  המשפחה, נציגי חיל האוויר, ואמרו 'אנחנו מבקשים להקים גן
  לחנוכת הגן. אז מתעורר הגאון. אז הוא מתעורר.

 לא הבאת את זה לוועדת שמות אפילו.     :חנניה וינברגר
 כי לא צריך היה.     עו"ד שוקי פורר:

 כן צריך.     :חנניה וינברגר
 הבאתי את זה בעל פה במשאל טלפוני.     עו"ד שוקי פורר:

 לא נכון.     :חנניה וינברגר
 לא נכון? אתה משקר.     עו"ד שוקי פורר:

 היה ויכוח אז.    :חנניה וינברגר
אני מביא להצבעה את תעשה פוליטיקה גם מחללים.     עו"ד שוקי פורר:

  -ולאישור פרוטוק
עו"ד משה שגיא, יש לי הערה. בין המשתתפים מופיע   :איליה דז'נשוילי

 -ויש פה טעות סופר, כתוב 'שגיב'. הוא לא 'שגיב', הוא 'שגיא'. זה אחד. שתיים 
 , לא בין הנעדרים. , שלא מופיע, לא בין המשתתפיםגבדיון השתתף יוסקה ורבר

ציין שהוא השתתף. ריך להוא לא חבר הוועדה. היה צ    עו"ד שוקי פורר:
הוא השתתף, כן, נציג יד לבנים. מי בעד אישור פרוטוקול ועדת השמות? ירים 

 את ידו. 
 . 12 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי נגד? מי נמנע?     עו"ד שוקי פורר:
 חנניה וינברגר נמנע.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 
לאשר פרוטוקול מנע( נ 1בעד,  12מחליטים ברוב קולות ) :07-63-638מס'  החלטה

 .25.7.07מיום  6ועדת שמות מס' 
 

 החלפת חבר בוועדת שמות.  : 12סעיף 
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 סעיף הבא. מי זה החבר?     עו"ד שוקי פורר:
 יצחק היגרי במקום אילן גמליאל.   רחמים מלול:

יצחק היגרי מחליף בוועדת השמות אילן גמליאל. מי     עו"ד שוקי פורר:
 בעד? 

 פה אחד.  טיין:עו"ד תמיר פינש
 

פה אחד למנות את מר יצחק היגרי כחבר מחליטים  :07-63-639מס'  החלטה
 בוועדת השמות במקום מר אילן גמליאל. 

 
דיון בהמלצת ועדת המכרזים לניהול מו"מ בעניין מכרז הסעות  : 13סעיף 

 תלמידים.
 

 . ועדת המכרזים החליטה לנהל מו"מ בעניין13סעיף     עו"ד שוקי פורר:
הסעות באוטובוסים. מחר יש ישיבה של ועדת המכרזים. אני מבין שיש שם 
הסתייגות לגבי אישור של חברה מסוימת. בכפוף להחלטת ועדת המכרזים מחר 
בקשר לחברה מסוימת שאני לא רוצה להגיד את שמה כעת כדי לא לפגוע באף 

אף זוכה כשיר אחד, אני מציע שאנחנו נקים צוות לניהול מו"מ, מכיוון שאין לנו 
 לעניין האוטובוסים בכלל. 

 חלק מהאוטובוסים.     :שוקי קרומר
לעניין האוטובוסים. שוקי, אי אפשר לפסול אחד     עו"ד שוקי פורר:

 ולהשאיר את השני. 
אוטובוסים שאושרו. מדובר על חלק  3תקשיב, יש     :שוקי קרומר

 האוטובוסים האחר. 
 -כדי שזה יעמוד משפטיתאני מציע,     עו"ד שוקי פורר:

 שוקי, מעבר לשלושה.     :שוקי קרומר
 בסדר שוקי, מעבר לשלושה.   רחמים מלול:

אנחנו מחליטים לנהל מו"מ בעניין האוטובוסים עם כל     עו"ד שוקי פורר:
מי שהציע, כפוף להחלטת ועדת המכרזים. אני מציע את הצוות: יו"ר ועדת 

 ית והגזברית. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? היועצת המשפט המכרזים, המנכ"ל,
 פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 פה אחד.    עו"ד שוקי פורר:
 

פה אחד למנות צוות הכולל את יו"ר ועדת מחליטים  :07-63-640מס'  החלטה
מכרזים, המנכ"ל, היועצת המשפטית והגזברית, לנהל מו"מ בעניין אוטובוסים 

י שהציע מועמדות למכרז, כפוף להחלטת ועדת להסעות תלמידים עם כל מ
 המכרזים. 

 
  הישיבה נעולה, תודה רבה.    עו"ד שוקי פורר:

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
 


