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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 68
מיום רביעי  ,ג ' בטבת תשס" ח  12 / 12 / 2007בשעה 19 : 30
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

ח"מ זוהר בלום  -סגן רה"ע ,ח"מ מנחם קליין  -משנה לרה"ע ,
ח"מ רחמים מלול ,ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ
שאול ליב י  ,ח"מ איליה דז'נשוילי ,ח"מ אורלי אברהמי  ,ח"מ
אבנר אקוע  ,ח"מ חנניה וינברגר  ,ח"מ אהרון בר  ,ח"מ אינג'
יפים זאיקה.

נוכחים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,ישראל בן ישראל  -מהנדס העירייה ,חנניה
קורש  -ממונה ביטוחים ונכסים ,דו די אשכנזי  -רל"ש ראש
העיר ,אליצור זרחי  -מנהל מחלקת תקשורת.

חסרים :

עו"ד שוקי פורר  -ראש העיר ,ח"מ ד"ר מרה קנבל  -מ"מ
ו סגנית רה"ע  ,ח"מ שמעון מלכה  -סגן רה"ע ,ח"מ שטאובר
אריה ,ח"מ אבאי זאודה  ,ח"מ שמעון קהלני  ,ח"מ עו"ד יעקב
בוטניק ,ח"מ משה מלמד ,ח"מ חיים אב רהם .
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סדר היום:
.1

א) אישור סעיף מס'  11מפרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 64
ב) אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 65
ג) אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 66
ד) אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 67

.2

שאילתות :
א .שאילתא  -הפקעת הקרקע חלקה  152בגוש  - 3658חוקית או לא חוקית
(ח "מ קהלני .) 3.12.07

.3

הצעות לסדר :
א .הצעה לסדר  -פסילת מר יהודה קירט ,יקיר רחובות וקיפוחה של שכונת
שעריים מטעמים פוליטיים מפלגתיים (ח"מ חנניה וינברגר .) 18.9.07
ב .הצעה לסדר  -הקמת גן זכרון להנצחת חניכי תנועת הנוער "בני עקיבא"
ו"עזרא" (ח"מ חנניה וינברגר .) 18.9.07
ג .הצעה לסדר  -הגדלת יעדי מיחזור בעיר (ח"מ שוקי קרומר  +ח"מ
לואיס בר  -ניר .) 23.9.07
ד .הצעה לסדר  -פיתוח שכונת רחובות ההולנדית וסביבתה ( ח"מ שוקי
קרומר  +ח"מ לואיס בר  -ניר .) 10.7.07

.4

התקנת מצלמות במעגל סגור ב  3 -גנים (פארקים) וקרית החינוך ע"ש דה
שליט.

.5

אישור פרוטוקול ועדת נכסים ושכירויות מס'  11מיום . 6.11.07

.6

אישור תב"רים.

.7

תיקון חוק עזר אספקת מים.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  68מיום 12 / 12 / 2007
החלטה מס' :680-68-07
החלטה מס' :681-68-07
החלטה מס' :682-68-07
החלטה מס' :683-68-07
החלטה מס' :684-68-07

החלטה מס' :685-68-07

החלטה מס' :686-68-07

החלטה מס' :687-68-07

החלטה מס' :688-68-07
החלטה מס' :689-68-07
החלטה מס' :690-68-07
החלטה מס' :691-68-07

החלטה מס' :692-68-07

מחליטים לדון באישור סעיף מס'  11מפרוטוקול מס'
 64בישיבת המועצה הבאה.
מחליטים ברוב קולות (  1נמנע  -חנניה וינברגר)
לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  65כפוף
להערותיהם של חברי המועצה.
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה
מס' . 66
מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת
המועצה מס'  , 67כפוף להערותיהם של חברי
המועצה.
הוחלט (  5בעד 5 ,נגד) להוריד מסדר היום את הצעתו
לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :פסילת מר
יהודה קירט ,יקיר רחובות וקיפוחה של שכונת
שעריים מעמים פוליטיים מפלגתיים.
הוחלט להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של מר
חנניה וינברגר בנושא:הקמת גן זיכרון להנצחת חניכי
תנועת הנוער בני עקיבא ועזרא .הנושא יידון בוועדת
השמות.
הוחלט כי הצעתם לסדר של ח"מ שוקי קרומר ולואיס
בר  -ניר בנושא הגדלת יעדי מחזור בעיר תידון בווע דה
לאיכות הסביבה .הוועדה תכין הצעה אופרטיבית
למועצת העיר.
מחליטים ברוב קולות (  6בעד 4 ,נגד) להוריד מסדר
היום את הצעתם לסדר של ח"מ שוקי קרומר ולואיס
בר  -ניר בנושא פיתוח שכונת רחובות ההולנדית
וסביבתה.
מחליטים פה אחד לאשר התקנת מצלמות במעגל
ב  3 -גנים (פארקים) וקריית החינוך ע"ש דה
סגור
שליט ע"ס . ₪ 420,000
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר לקירוי ובניית מגרש
לבית ספר מעלות משולם ורמת אלון בסך של
. ₪ 960,000
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר לאולם הספורט
ברזילי למיזוג אולם הספורט ברזילי בסך של מיליון
.₪
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר מחשוב תוספת לתב"ר
למיליון וחצי  ₪שאושר עוד  . ₪ 1,471,000סה"כ כל
התב"ר עם ההגדלה הוא  ₪ 2,971,000והביצוע הוא
באופן מיידי לבתי הספר .
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר להחלפת גגות אסבסט
במתנ"ס אושיות ומתנ"ס כפר גבירול בסך של
. ₪ 400,000
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  68מיום 12 / 12 / 2007
החלטה מס' :693-68-07
החלטה מס' :694-68-07
החלטה מס' :695-68-07

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר לעבודות איטום
במוסדות חינוך ,חינוך ותרבות בסך . ₪ 500,000
מחליטים פה אחד לא שר פרוטוקול ועדת נכסים
ושכירויות מס'  11מיום  6.11.07כפוף לתיקונים לגבי
נושא השוק ,שהנושא
מחליטים פה אחד לתקן טעות סופר בחוק עזר
אספקת מים.
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זוהר בלום :
מס'  , 68ישיבה מן המניין.

ערב טוב לכולם .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה

סעיף  : 1אישור פרוטוקול ים.
א.

אישור סעיף מס'  11מפרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 64

אנחנו מתחילים באישור הפרוטוקולים .סעיף א' אנחנו
זוהר בלום :
דוחים לישיבת המועצה הבאה עפ"י בקשת החברים שדרשו להעביר את זה
לישיבה הזאת .היות ולא חולק לכו לם הפרוטוקול ורוצים להשמיע את הדברים -
אז אנחנו דוחים את זה לישיבת המועצה הבאה ,לישיבה מס'  . 69זה יורד מסדר
היום.
מה ירד מסדר היום?
מנחם קליין :
סעיף א'  -ירד מסדר היום ועובר לישיבת המועצה
זוהר בלום :
הבאה .אישור מועצה מס' . 64
מה היה ב ? 64 -
חנניה וינברגר :
עפ"י בקשת אורלי שהיא ביקשה להעלות את זה היום,
זוהר בלום :
היא ביקשה לדחות את זה לפעם הבאה ,ולכל החברים אין את זה גם בסדר יום.
שאלה ,עוד לפני שמתחילים .למה מתקיימת ישיבת
חנניה וינברגר :
מועצה כשראש העיר איננו?
אפשר.
זוהר בלום :
האם אי אפשר היה לחכות עוד שבוע ולקיים את
חנניה וי נברגר :
ישיבת המועצה כשראש העירייה ישנו?
זה יום צום בשבוע הבא.
מנחם קליין :
יום צום ,אז יש ישיבה בערב.
חנניה וינברגר :
חנניה ,הוחלט לעשות ישיבה.
זוהר בלום :
מי זה 'הוחלט'? עם ישראל החל יט.
חנניה וינברגר :
יש סעיפים שרצו להעלות אותם ,כולל היה צריך
זוהר בלום :
להיות היום נושא תמיכות ומענקים.
אני אומר לך ,הסעיפים שלי יכולים לחכות עוד שבוע
חנניה וינברגר :
ימים.
אני יודע ,אני יודע.
זוהר בלום :
לא יקרה שום אסון לאומי.
חנניה וינברגר :
הסעיף שהיה צריך להיות מאושר היום זה תמיכות
זוהר בלום :
חינוך ולצערנו לא הגענו לשלב הזה .ישיבת המועצה לא רצינו לדחות אותה,
אנחנו בסוף שנה וצריכה להיות ישיבה נוספת גם של תקציב בתקופה הקרובה.
לכן אנחנו ביקשנו לקיים היום את הישיבה והיא הוחלטה לפני כ  10 -ימים כבר
לעשות אותה .ישיבה מן המניין ,כי רצינו לאשר את נושא הפרוטוקול של ועדת
תמיכות ומענקים חינוך .לצערנו ,לא הגענו לסיכום ואנחנו נצטרך לעשות משהו
זריז לפני סוף השנה.
נו ,אז ממילא תהיה ישיבת מועצה.
חנניה וינברגר :
אנחנו אבל כבר הגענו הנה ויש ישיבת מו עצה.
זוהר בלום :
טוב .איך אני יכול להתנגד כשאתה מנהל את הישיבה?
חנניה וינברגר :
החלטה מס' :680-68-07
ב ישיבת המועצה הבאה .
ב.

מחליטים לדון ב אישור סעיף מס'  11מ פרוטוקול מס' 64

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 65

זוהר בלום :
שוקי יש לו הערות.

ס עיף ב'  -אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 65
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עמ'  , 13שורה חמישית .אני אמרתי ,ו זה גם לא הגיוני
שוקי קרומר :
מה שכתוב שם "אני אגיד לך את ההבדל יש" לא 'דברים'" ,יש 'לפעמים' שאתה
עושה דברים טובים" .זה לתקן.
אתה יכול לציין את הפעמים.
חנניה וינברגר :
באמצע ,ש וקי קרומר  ,אחרי עו"ד שוקי פורר כתוב שם
שוקי קרומר :
 "אתה תציין אותי" .הוא התכוון לציין אותך ,זוהר .אז כתבתי ,אם אתה תסתכלכתוב "אתה תציין אות ו " ,הוא מדבר ע ליך ,אז הוא מדבר לציין אותי.
הבנתי.
זוהר בלום :
דיברנו עליך אז צריך לציין ' אותו ' ולא ' אותי '  .ע מ' , 18
שוקי קרומר :
 10שורות מהסוף " .עו"ד שוקי פורר :מי מדבר עכשיו היכל תרבות לא היכל
תרבות? ב) קיבלנו היום אישור מפיקוד העורף להריסת שפע און ,ואנחנו סוף -
סוף נוריד את המטרד הנורא הזה .אני עובד על זה שנים כדי לקבל את זה .שפע
און ,קרלברג וטיב טעם  -הורסים את שלושתם " .לא חשבתי ששוקי פורר רוצה
להרוס את טיב טעם וקרלברג.
לא ,זה טעות ,זה נכנס פה.
זוהר בלום :
אז נא לתקן את הטעות הזו.
שוקי קרומר :
צריך להוריד את קרלברג וטיב טעם.
זוהר בלום :
הורסים את שלושתם כתוב ... .פה לא הורסים אלא
שוקי קרומר :
אם שוקי התכוון לפורר את קלברג וטיב טעם.
רגע ,זה נכון ,יש הצעת החלטה על זה.
מנחם קליין :
אין לי בעיה .אם זה נכון ,תשאירו את זה ככה .תמיר,
שוקי קרומר :
נראה לך שצריך להוריד את זה או להשאיר את זה?
עוד תיקונים?
זוהר בלום :
בעמ'  , 28אחרי עו"ד רועי ב ר .רועי בר אומר" :אני
שוקי קרומר :
אגיד לך איך פותרים את זה" .ואז אני אומר" :הדבר השני .אני לא רוצה שזכיין
יברח מויסגל ,כי אחרי זה זה ייפול על העירייה ,ולכן אני רוצה 'לתת' לויסגל"
לא 'לחלק' את ויסגל.
בסדר ,לתת לויסגל.
זוהר בלום :
עמ'  . 10לדברי שו קי קרומר ,לא פורר ,מה זה "במקום
חנניה וינברגר :
כל הגבב" ?
באיזה פרוטוקול?
מנחם קליין :
אותו פרוטוקול.
זוהר בלום :
בשליש האחרון ,עמ' . 10
חנניה וינברגר :
איזה שליש?
זוהר בלום :
השליש האחרון של העמוד ,או הרבע בערך " .ב מקום
חנניה וינברגר :
כל הגבב" איזו מילה ז ו? אתה מפענח מה אמרת? או שגם אתה צריך הסבר למה
שאמרת?  13שורות מלמטה מה זה.
אולי התכוונת לגיבוב ,אני לא יודע.
עו"ד תמיר פינשטיין:
משהו כזה.
שוקי קרומר :
'גיבוב' במקום 'גבב'.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אני מבין שבנוסף לגן המייסדים יש גם גן המסיידים.
חנניה וינברגר :
בעמ'  , 16בדברי שוקי ,הפעם זה פורר ,למעלה.
כן.
זוהר בלום :
נכון' ,המסיידים' .אז הסיידים נדמה לי כבר גמרו את
חנניה וינברגר :
העבודה שם .עכשיו לעמ'  . 22היה ויכוח ,אני לא הייתי במועצה והיה ויכוח
בקשר לויסגל ונאמר שם שכאילו שוקי אומר 'אני ברחתי מזה' .זה לא היה ולא
נברא ,הוא לא ברח מלהיות יו"ר.
לא ,תקרא .שוקי קרומר אומר לו 'אתה ברחת מזה',
זוהר בלום :
ואז הוא אומר 'אני ברחתי מזה?'.
אני לא יודע ,אני רואה נקודה.
חנניה וינברגר :
לא ,תקרא אחד אחרי השני.
זוהר בלום :
לא משנ ה אם זה סימן קריאה או סימן שאלה .לא
חנניה וינברגר :
היתה שום בריחה ,אלא הוועדה לניגוד עניינים -
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מה אתה רוצה ,סימן שאלה?
זוהר בלום :
לא זה ולא זה.
חנניה וינברגר :
על הבריכה מדברים ,לא הבריחה .הבריכה בויסגל.
מנחם קליין :
הוא היה יו"ר הקרן ויסגל ,ואמר תי 'ברחת מזה' ,אז
שוקי קרומר :
הוא אומר 'לא ברחתי מזה'.
לא ,גם זה לא נכון.
חנניה וינברגר :
בסדר ,ואז הוא אמר 'אני ברחתי?'.
זוהר בלום :
גם זה לא נכון.
חנניה וינברגר :
אתה מדבר עובדתית ,אתה לא מדבר על הפרוטוקול.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אני מדבר עובדתית.
חנניה וינברגר :
חנניה ,זה לא קשור.
עו"ד תמיר פינשטיין:
סליחה ,הוא שימש גם כראש העיר וגם כיו"ר הקרן.
חנניה וינברגר :
אני פניתי לוועדה לניגוד עניינים ,והיא פסקה אחרי שנתיים שהוא לא יכול
לשמש ,גם יו"ר וגם ראש העיר.
בסדר ,אבל זה לא קשור לפרוטוקול.
זוהר בלום :
לא .הוא נאחז בקרנות המזבח.
חנניה וינברגר :
עוד תיקונים לפרוטוקול?
זוהר בלום :
זהו.
חנניה וינברגר :
מאשרים את פרוטוקול מס'  . 65מישהו מתנגד? לואיס.
זוהר בלום :
רק הערה ,לא מתנגד.
לואיס בר  -ניר :
אני נמנע כי לא הייתי בישיבה  ,אז אין טעם.
חנניה וינברגר :
תיקון מעמ'  . 16ציטוט שלי למעלה " נכון .חיפה עושה
לואיס בר  -ניר :
בכוונה ,וזה לא סתם  -זה בכלל האוכלוסייה הקשישה " .זה לא 'בכלל' ,אלא
'בגלל' האוכלוסייה הקשישה .ג' במקום כ'.
אנחנו מאשרים את פרוטוקול מס' . 65
זוהר בלום :
מחליטים ברוב קולות (  1נמנע  -חנניה וינברגר ) לאשר
החלטה מס' :681-68-07
את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  65כפוף להערותיהם של חברי המועצה.
ג.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 66

זוהר בלום :
חנניה וינברגר :
זוהר בלום :
החלטה מס' :682-68-07
. 66
ד.

עוברים לפרוטוקול מס'  . 66יש הערות?
אני הסתפקתי ב . 65 -
מאשרים את פרוטוקול מס' . 66
מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס'

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' . 67

אישור פרוטוקול מס' . 67
זוהר בלום :
אני רוצה להגיד משפט אחד.
שוקי קרומר :
ל ? 67 -
זוהר בלום :
כן.
שוקי קרומ ר :
 66מאושר פה אחד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אני שקלתי למסור הודעה היום בקשר לישיבת מועצת
שוקי קרומר :
העיר לא מן המניין שדנה בנושא הארנונה .אני הושמצתי ע"י ראש העיר כאשר
הייתי בחופשה באילת .אבל החלטתי לא להיות כמוהו ,וביקשתי ואני מבקש
מיו"ר הישיבה ,סגן ראש העיר מר זוהר בלום ,לאפשר לי בישיבה שראש העיר
יהיה נוכח ,לקרוא את ה  2.5 -עמ ודים הודעה שתביא לאשורה בדיוק מה התרחש
כאשר לא הייתי פה ,ואני אקעקע את השמצותיו הבלי מרוסנות ובלי אחראיות
של מר פורר.
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אתה יכול לצרף את המסמך אם אתה רוצה לפרוט וקול.
זוהר בלום :
לא .אני כתבתי את זה בכתב ידי.
שוקי קרומר :
הוא אמר את הדברים כשהוא באילת ,והוא אומר את
מנחם קליין :
הדברים כשהוא בארצות הברית.
זה אך ראוי שתגיד את זה עכשיו.
עו"ד תמיר פינשטיין:
לא ,לא .אני רוצה שראש העיר ישמע את זה ,יאזין
שוקי קרומר :
בקשב ,יוכל גם אולי לענות לי .לא כמו שהוא לא נתן לי בפחדנותו הרבה ,אבל
אני מעביר את זה לישיבה הבאה ,ואז אני מבקש ממך את האישור לכך .זוהר ,אני
מבקש את האישור לכך.
בסדר ,אתה ר שא י להגיד -
זוהר בלום :
אתה לא צריך לזה אישור.
חנניה וינברגר :
תכתוב את זה וזה יוגש לישיבה הבאה .זה לא הרי
זוהר בלום :
בסדר היום ,כי הפרוטוקול לא יעלה .אז אין דבר כזה לתת הודעת חבר המועצה,
אני לא יכול לאשר את זה.
תראה מה שקורה .אתה אמרת לי ,וגם פה חברים פנו
שוקי קרומר :
אלי אמרו לי שזה לא יאה .גם אני חשבתי שזה לא יאה לכתוב הודעה שק שורה
לראש העירייה כאשר הוא לא נמצא פה .זה לא נאה.
כמו שלא היה נאה כשאתה איננו פה.
חנניה וינברגר :
אני אשאל את מנכ"ל העירייה .מנכ"ל העירייה פה הוא
שוקי קרומר :
נציגו המקצועי הבכיר של ראש העיר ,אני חושב שאם מר פינשטיין יאשר לי
שאני אוכל להעלות את זה בי שיבת מועצת העיר הבאה כהודעה -
לצערי זה לא בסמכותי ,זה בסמכות המועצה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
רגע .מיכל ,אפשר כזה הודעת חבר מועצה? הודעה
זוהר בלום :
אישית? אתה רשאי לתת הודעה אישית בישיבת מועצה הבאה.
מבקש.
עו"ד מיכל דגן:
מבקש.
זוהר בלום :
את נותנת את זה בכתב ,או מספיק שאני מבקש
שוקי קרומר :
עכשיו?
בדרך כלל זה תמיד אחרי.
חנניה וינברגר :
"חבר מועצה מבקש רשות להודיע הודעה אישית,
עו"ד מיכל דגן:
וימסור תחילה בכתב ליו"ר את תוכן הודעתו".
כמה זמן לפני?
שוקי קרומר :
לא רשום ,לקראת היש יבה הבאה.
עו"ד מיכל דגן:
יש לך פה?
זוהר בלום :
לא ,אני אעתיק את זה.
שוקי קרומר :
בסדר .תגיש את זה מחר  -מחרתיים.
זוהר בלום :
יש לי גם הערה לפרוטוקול .מכיוון שאני הייתי נוכח
לואיס בר  -ניר :
וגם הייתי הקורבן להתקפה ,אני מבקש לדייק .בעמ'  , 15אמרתי " :נכון ,בסדר,
ב ושה וחרפה .בושה וחרפה לדאוג לאזורים .בסדר .כל הזמן באים אלי בטענות
נשמט פה 'לחברות בנייה' .אני מבקש להוסיף את זה
שאני לא דואג",
לפרוטוקול.
מתקיפים אותך שלא דיברת עוד שום מילה .אני לא
שוקי קרומר :
מבין.
היית קורבן לתקיפה? מה אמרת?
חנניה וינברגר :
מתי זה היה?
שא ול ליבי:
אתה תהיה נוכח ותיהנה .למה אני צריך לספר לך?
לואיס בר  -ניר :
אתה היית בים המלח ,ברחת .אנחנו מאשרים את
זוהר בלום :
פרוטוקול מס' . 67
מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה
החלטה מס' :683-68-07
מס'  , 67כפוף להערותיהם של חבר י המועצה.
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סעיף  : 2שאילתות:
א.

שאילתא  -הפקעת הקרקע חלקה  152בגוש  - 3658חוקית או לא חוקית ?
(ח"מ שמעון קהלני מיום .) 3.12.07

להלן השאילתא של ח"מ שמעון קהלני בנושא :הפקעת הקרקע חלקה  152בגוש
 3658חוקית או לא חוקית :
מצ"ב מכתבו של עו"ד דן כוכבי שתוכנו מדבר בעד עצמו.
אבקש לדעת ,מדוע החליטה העירייה להפקיע דווקא את החלקה הנדונה ולא
חלקות אחרות באותו מתחם?
מדוע החלטתם להפקיע שטח פרטי זה ,על מנת להוציא את החלקה למכירה
במכרז?
האם לדעתך אין בהתנהגות העירייה משום פגם בהתנהלותה בכך שהיתה צד
להסכמה שנכרתה בפני הוועדה המחוזית לחילופי קרקע בין הבעלי הזכויות
בקרקע חלקות  82ו  83 -לבין בעלי הזכויות בקרקע חלקה ? 152
האם התכוונה העירייה להפקיע את הקרקע הנדונה ,מדוע לא כללה חלקה זו
בתכנית איחוד וחלוקה עם חלקות  82ו  83 -והאם יש קשר בין החלטה זו לבין
הבקשה להקמת תחנת דלק במתחם זה?
האם יש הצדקה להוציא מקופת הציבור מיליוני שקלים כפי שעולה מחוות הדעת
המצ"ב ,לטובת עמותה פרטית?
להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא :הפקעת הקרקע חלקה  152בגוש 3658
חוקית או לא חוקית :
במענה לשאילתא שבנדון מתאריך  , 3/12/07הריני להשיב כדלקמן.
ההפקעה ,נשוא פניית ך ,הינה בסכמות הוועדה המקומית ,מכוח תכנית בניין
ערים מאושרת שחלה על המקום הנ"ל.
השיקולים שעמדו בבסיס ההפקעה ,הינם שיקולים מקצועיים שבסמכות הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה רחובות וועדת ההפקעות.
בכל מקרה הנושאים אינם נושאים לדיון במועצת העיר.
הוגשה שאילתא ע"י חבר המועצה שמעון קהלני .הוא
זוהר בלום :
קיבל תשובה ,כולכם קיבלתם את התשובה מצורפת לסדר היום .שאילתות .הצעה
לסדר א'  -חנניה ,תציג אותה.
סליחה ,רציתי להעיר בקשר לפרוטוקולים.
חנניה וינברגר :
איזה פרוטוקול?
מנחם קליין :
לאישור
בקשר
מדיניות
בכלל,
פרוטוקולים
חנניה וינברגר :
פרוטוקולים .הפרוטוקולים מוקלטים ,מוקלדים ,מפוענחים ואחר כך יש איך
לקרוא לזה ,לא יודע אם טעויות סופר שעוברות הגהות וכו '  .אני הייתי מציע
לשחרר את מזכיר המועצה מלעשות הגהות על הפרוטוקולים .אלא כפי שהן
מגיעות מהחברה ,ככה הן יועברו ל חברי המועצה ,מודפסים כמובן .וחבל שמזכיר
המועצה צריך לעבוד על הדברים האלה .אני הוכחתי במקרה מסוים ,שמספר
שורות נעלמו מפרוטוקול ראשוני שהיה.
לא מהמזכיר הנוכחי.
עו"ד תמיר פינשטיין:
לא מהמזכיר הנוכחי ,תודה על התיקון .לכן אני מציע,
חנניה וינברגר :
שעל מנת ש לא ניפול לטעויות ולוויכוחים ,זאת ההערה שלי.
רציתי לומר ,שהתוספת השנייה לפקודת העיריות
עו"ד מיכל דגן:
מטילה את האחריות לניהול תקין של הפרוטוקול על מזכיר העירייה .אני מפנה
אותך לסעיף  52אם יש לך.
אין לי ,אני סומך עלי ך .
חנניה וינברגר :
מ זכיר העירייה יהיה אחראי לניהולו התקין של
עו"ד מיכל דגן:
הפרוטוקול ,ידאג שיירשמו בו כל הדברים שצריך לרשום .ורשום אחר כך שיו"ר
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הישיבה ומזכיר העירייה ,יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם .זאת אומרת ,הם
חייבים אחר כך לעבור.
יפה .אז במקום לעשות את זה לפני הישיבה ,עכשיו
חנניה וינברגר :
העירו הערות לפרוטוקול מה שהעירו ,הם שמעו ,אישרו את הדברים האלה
ועכשיו לקראת הכריכה של הפרוטוקול זה יהיה.
אני חייב לחתום על הפרוטוקול שהוא תקין .אני לא
עו"ד תמיר פינשטיין:
יכול לחתום בלי שאני בודק אותו .אחרי שאני בודק ,וכמו ששמת לב ,אני לא
בודק בצור ה מושלמת  -זה מגיע לפה ומגיע להערות.
תראי ,התיקונים הרי לא נראים בפרוטוקול הנוכחי .כי
חנניה וינברגר :
מדוע ,מה ששוקי אמר לא יופיע בפרוטוקול  , 65זה יופיע ב . 67 -
יופיע .ואז אנחנו -
עו"ד תמיר פינשטיין:
אף פעם לא תוקן שום פרוטוקול רטרואקטיב ית לפי
חנניה וינברגר :
ההערות .הפרוטוקולים תוקנו מחר ,מניסיוני אני יודע את זה .זאת אומרת ,אם
עכשיו הערנו מה שהערנו ,בפרוטוקול החדש שיהיה ,שם יהיו הרשומים הדברים
של כל מי שהשתתף ,ולא רטרואקטיבית לאותו פרוטוקול שזה נוגע.
חנניה ,זה בניגוד לנוהל.
זוהר בלום :
איזה נוהל?
חנניה וינברג ר :
שמזכיר העיר צריך לחתום ולהגיד.
זוהר בלום :
אז תחתום אחרי זה.
חנניה וינברגר :
הוא לא יכול ,הוא לא יכול להגיש את זה למועצה .מה
זוהר בלום :
שכן ,פרוטוקול שאנחנו מתקנים אותו בישיבת המועצה ,צריך להיות מתוקן
ולהיות מתויק כפרוטוקול מתו קן לאחר מכן.
סעיף  : 3הצעות לסדר:
א.

הצעה לסדר  -פסילת מר יהודה קירט ,יקיר רחובות וקיפוחה של שכונת
שעריים מטעמים פוליטיים  -מפלגתיים (ח"מ חנניה וינברגר מיום .) 18.9.07

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :פסילת מר יהודה קירט ,יקיר
רחובות וקיפוחה ש ל שכונת שעריים מטעמים פוליטיים  -מפלגתיים :
בתקשורת המקומית פורסם כי סרבת לקבוע פגישה ולשוחח עם מר יהודה קירט,
יקיר רחובות ,יו"ר ועד שכונת שעריים ,ספורטאי מהולל ,אדם רב פעלים ,איש
ציבור ומתנדב בתחומים רבים.
בעיתונות  -נומק סירובך מלקבלו לשיחה  -בפסילתו האיש ית ,כאילו ולכאורה,
על ידך וזאת מהטעם שמקורבך ,ששימש בעבר יו"ר ועד השכונה ,הוחלף לאחרונה
ע"י הועד הנבחר של השכונה ,על כן הינך ,כאילו ,נוקם בו ובשכונת שעריים,
אישיה וגורמיה ואינך מקבל את מר י.קירט לשיחה ממצה בנושאי שכונת
"שעריים" וליישור ההדורים.
אם יש אמת  -ולו המינימאלית ביותר בדיבורים אלה  -הרי שזו גישה קטנונית
וילדותית .גישה פסולה ונפסדת שיש לעקרה לאלתר ובאורח מידיי מן השורש .
כמו כן ,דווח בעיתונות כי נושאים שונים של השכונה הוזנחו ,לכאורה ,במתכוון
ובאורח מגמתי ואינם מטופלים כדבעי  -על ידך ועל ידי מי מגורמי עיריית רחובות.
לאחרונה התקיים טקס הנחת אבן פינה של בית הכנסת " משכן יוסף" בשכונת

שעריים.
בדברי הברכה שנשאת התעלמת ממר יהודה קירט ,המשמש יו"ר ועד השכונה.
באורח מופגן שבחרת את יו"ר ועד השכונה הקודם ,מקורבך האישי והפוליטי,
כאילו הוא עדיין מכהן בתפקיד של יו"ר ועד השכונה ,ובכך גם פגעת ברבים
והעלבת במתכוון ובאורח מגמתי במר יהודה קירט ,יו"ר ועד השכונה הנבחר.
מחאותיהם הקולניות של מר י.קירט ושל נוכחים אחרים  -לא עשו ,כרגיל ,שום
רושם עליך ,ואתה חזרת ונהגת כך מספר פעמים .תוצאתם המעשית של דבריך
המתגרים  -שגרמת באופן יש יר שהמוחים פגעו ,ושלא בצדק ,בכבודו של מר
יצחק ירימי ,מקרובך ,יו"ר ועד השכונה בעבר.
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"ראש השנה נחוג בא' בתשרי ולפי מסורתנו זהו היום בו נברא האדם .בשל חטאי
אדם הראשון היה יום זה גם ליום דין לכולנו ,בו אנו עומדים לדין על חטאינו
ועל מעשינו .ביו הולדתנו כאנשים  -מן הראוי שנברך זה את זה בברכת שנה
טובה ,בחרטה מלאה על כל החטאים וכו' ".
למקרא ברכתך חשבתי ,שכאילו ,מי שהוא מגדולי אישי תנועת המוסר היהודית
עומד ומטיף לנו מוסר ,קורא לנו לחזור בתשובה ולהתחרט " בחרטה מלאה על כל
החטאים"  .אך לאחר שנפקחו עיניי ,נוכחתי לדעת ,שבפ ועל ,מי שמטיף לנו מוסר
הוא זה שד' דוד המלך" טובל ושרץ בידו " ,שכידוע לא עולה שום טבילה בעולם,
והוא נשאר ב"טומאתו" האישית ובפסלותו הערכית והרוחנית.
הנני מציע כי בישיבת מועצת העירייה שתתכנס בקרוב {אין שום צידוק לדחיית
ואי כינוס המועצה} תתקבלנה ההחלטות דלקמן:
א  .מועצת עיריית רחובות קוראת לראש העירייה ,עו"ד י.פורר ,לחדול לאלתר
מנוהגו הפסול והנפסד ,האנטי מוסרי והבלתי ציבורי ,לפסול אנשים
ובפרט נציגי ציבור נבחרים" .כל הפוסל במומו פוסל".
ב  .מועצת העיר מטילה על הנהלת העירייה להכין תכנית אופרטיבית
וקונסטרוקטיבית לקידום שכונ ת שערים ופיתוחה לרווחת תושביה.
התכנית צריכה לכלול שדרוג משמעותי של התשתיות בשכונה {כבישים
ומדרכות ,לפחות ,במרכז השכונה} ,שיפוצו של גן "זכריה קפרא" ,שיפוצו
היסודי או בנייתו מחדש של המקווה ברחוב שבזי .יש להעניק עדיפות
ראויה לביצוע יעיל של תכנית זו.
הצעות לסדר .הצעה לסדר ראשונה.
זוהר בלו ם :
ובכן ככה ,הגשתי הצעה שעניינה פסילתו של מר
חנניה וינברגר :
יהודה קירט יקיר רחובות וקיפוחה של שכונת שעריים מטעמים פוליטיים
מפלגתיים .דברי ההסבר מפורטים שם .היה ועד שנבחר ,ומישהו שימש שם יו"ר.
לאחר מכן באו חברים בתוך ה וועד ואמרו ל  -א' לא ,והיום ב' יהיה יו"ר .ה  -ב' הזה
הוא מר יהודה קירט .לכן אנחנו לא יכולים לנהוג פה בצורה קומוניסטית
בולשביקית ,אלא במובן דמוקרטי ,מאחר שרוב הוועד הנבחר קבע שמר יהודה
קירט הוא היו"ר .לכן חייבים לכבד אותו כשם שאנחנו רוצים שיכבדו אותנו
ויכבדו את ראש העיר ,עם כל הבדלי הגישות וכיו"ב .לכן הצעתי את  2ההצעות
הבאות :א) מועצת עיריית רחובות קוראת לראש העירייה ,עו"ד י.פורר ,לחדול
לאלתר מנוהגו הפסול והנפסד ,האנטי מוסרי והבלתי ציבורי ,לפסול אנשים
ובפרט נציגי ציבור נבחרים" .כל הפוסל במומו פוסל" .ב) מועצת העי ר מטילה על
הנהלת העירייה להכין תכנית אופרטיבית וקונסטרוקטיבית לקידום שכונת
שערים ופיתוחה לרווחת תושביה .התכנית צריכה לכלול שדרוג משמעותי של
התשתיות בשכונה {כבישים ומדרכות ,לפחות ,במרכז השכונה} ,שיפוצו של גן
"זכריה קפרא" ,שיפוצו היסודי או בנייתו מחדש של המק ווה ברחוב שבזי .יש
להעניק עדיפות ראויה לביצוע יעיל של תכנית זו .אני מבקש לנהוג בהגינות ,הן
כלפי נבחרים והן כלפי כל השכונות בעיר .תודה.
לפני שנצביע אם לדון או לא לדון .אני לא מכיר
זוהר בלום :
מישהו שפוסל את אחד מנבחרי הציבור ,וגם לא את קירט .ואם השכונה החליטה
שהוא יו"ר ועד השכונה שלה  -הוא יו"ר ועד השכונה שלהם .גם ראש העיר נתן
את התואר יקיר העיר ,זה ראש העיר פורר ,נכון? זה היה בקדנציה שעברה אני
חושב .נכון?
כן .אבל זה היה עוד לפני שעבר חתול שחור או ג'ינג'י.
חנניה וינברגר :
אני לא נכנס .א ני חושב שהעירייה מכינה תכנית
זוהר בלום :
לשיפוץ שעריים ,העירייה מכינה תכנית לכבוד  60שנה למדינה ,גם לשכונה ולכל
נושא עליית התימנים לעיר רחובות .יש ועדת היגוי ואני חושב שפועלים לצורך
העניין .אם צריך לשתף את תושבי השכונה  -הם ישותפו .אני רוצה פשוט שנעלה
לדיון אם להעלות את זה לסדר היום או לא להעלות ,ואם לקיים דיון.
אני רוצה להעיר הערה.
מנחם קליין :
אם יהיה דיון.
עו"ד תמיר פינשטיין:
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לפני שהוא מעלה לסדר.
בהצעה לסד ר ,אם מישהו ידבר אז כולם יכולים לדבר.
לא ,אני רוצה לומר כמ ה דברים .אני לא מבין -
אז אתה תומך בדיון אם אתה מדבר.
מנחם ,אם פותחים ,אז צריך לפתוח דיון.
אני רק רוצה לנמק מדוע להוריד ,לא סתם.
יש יו"ר.
אני רוצה לנמק מדוע גם אני חושב להוריד  ,אני רוצה

מנחם קליין :
חנניה וינברגר :
מנחם קליין :
חנניה וינברגר :
זוהר בלום :
מנחם קליין :
זוהר בלום :
מנחם קליין :
לנמק את זה.
אין כזה דבר.
חנניה וינברגר :
עזוב ,זה לא הנוהל .הנוהל אומר אנחנו מצביעים אם
זוהר בלום :
כן לקיים דיון או לא לקיים דיון.
היו"ר מנמק .אתה רוצה לנהל את הישיבה?
חנניה וינברגר :
אני רוצה להעיר הערה.
מנחם קליין :
עזוב.
זוהר בלום :
למה להוריד אותה?
שאול ליבי:
מי בעד להוריד את זה מסדר היום ולהמשיך לטפל,
זוהר בלום :
כמו שהעירייה מטפלת?
.5
עו"ד תמיר פינשטיין:
מי בעד לדון בזה?
זוהר בלום :
.5
עו"ד תמיר פינשטיין:
מי נמנע?
זוהר בלום :
אז דנים בזה.
שוקי קרומר :
דנים. 5 ; 5 ,
זוהר בלום :
אתה רוצה עכשיו להגיד? תדבר ,לא איכפת לי ,תהיה
חנניה וינברגר :
ראשון.
מה כתוב בפקודה?
עו"ד תמיר פינשטיין:
סלח לי ,אתה לא חבר מועצה.
חנניה וינברגר :
שאלתי את היועצת המשפטית.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אתה לוקח לך יותר מדי סמכויות.
חנניה וינברגר :
אתה רוצה לקחת לי אותם ,אפילו את ההגהה .
עו"ד תמיר פינשטיין:
(מדברים ביחד)
תנו לי דקה לנהל את הישיבה .מיכל תגיד לנו ,כשיש
זוהר בלום :
שוויון  5 :בעד 5 ,נגד ,מה עושים .
אני אפנה לסעיף  29בתוספת השנייה לפקודה" :הצעה
עו"ד מיכל דגן:
לסדר ה יום יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה או מי שהמגיש ביקש ממנו
להביאה .היתה התנגדות לדיון  -יישמעו דברי המציע ,דברי המתנגד ,לפרק זמן
שלא עולה על  10דקות לכל אחד .לא תתקבל הצעה לסדר היום אלא הם הצביעו
בעדה רוב חברי המועצה הנוכחים בישיבה".
אז זה יורד מסדר היום .אז עפ"י הסעיף הזה זה יורד
זוהר בלום :
מסדר היום.
אני מבקש הצבעה חוזרת .לא פעם אנחנו עושים
חנניה וינברגר :
הצבעה חוזרת.
חנניה ,אין הצבעה חוזרת.
זוהר בלום :
מה זה לא? הצבעה חוזרת.
חנניה וינברגר :
חנניה ,א ין הצבעה חוזרת.
זוהר בלום :
הוחלט (  5בעד 5 ,נגד) להוריד מסדר היום את הצע תו
החלטה מס' :684-68-07
לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא  :פסילת מר יהודה קירט ,יקיר רחובות
וקיפוחה של שכונת שעריים מעמים פוליטיים מפלגתיים.
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ב.

הצעה לסדר  -הקמת גן זכרון להנצחת חניכי תנוע ו ת הנוער "בני עקיבא"
ו"עזרא" (ח"מ חנניה וינברגר .) 18.9.07

להלן הצעה לסדר של ח"מ חנניה וינברגר בנושא :הקמת גן זכרון להנצחת חניכי
תנועות הנוער "בני עקיבא" ו"עזרא" :
בישיבת ועדת השמות שהתקיימה ב  , 25.7.2007 -ובישיבת מועצת העירייה
שהתקיימה ביום  - 1.8.2007ביוזמתך האישית ,הוחלט על קבלת העיק רון בדבר
הנצחתם של חללי צה"ל באמצעות העירייה בקריאת גן ציבורי על שמם .
הנני להזכירך את החלטות בדבר הנצחתה של החיילת קרן טנדלר ז"ל.
עד למועד הנ"ל היה קיים העקרון  -שהיה שווה לכל נפש ולכל משפחה  -שאין
מנציחים באמצעות העירייה חיל צה"ל שנהרג.
בעקבות זאת ,קבלת פ נייה של משפחה שכולה {אני קיבלתי העתק מהפנייה}
המוחה על נקיטת מדיניות של הפליה על ידי העירייה בהנצחת הנופלים.
המשפחה השכולה עוררה את הבעיה המוסרית ,הציבורית החמורה  -כלום
משפחה בעלת אמצעים תזכה שקורבנה היקר מכל יונצח על ידי העירייה ואילו
משפחה חדלת אמצעים ק ורבנה היקר לא יונצח על ידי העירייה?!.
כמו כן ,פנו אליי ממשפחות שכולות ובפיהם מחאות צורבות על החלטת
העירייה .לא היה בפי לנחמם ולהרגיע ,ולו במעט ,את נפשם הסוערת והכואבת.
הריני מציע כדלקמן מועצת העירייה מחליטה בזאת על הקמת גן זכרון להנצחתם
של חניכי תנועות הנו ער "בני עקיבא" ו"עזרא".
מועצת העירייה מחליטה בזאת על הקמת גן זכרון להנצחתם של חללי מלחמת
שלום הגליל השנייה שישא את שמם של  -בן  -נעים סמי ,סמילג קובי.
עקרון זה יוחל על כל בקשה של כל תנועת נוער ,גופים ציבוריים ,עמותות ושל
כל משפחה שכולה.
סעי ף ב' .הצעה לסדר שלך .חנניה ,יש לי אבל המלצה
זוהר בלום :
לגבי זה ,אם אתה מוכן לקבל את זה  -להעלות את זה לוועדת שמות כמו שזה
צריך להיות.
לא ,לא ,לא.
חנניה וינברגר :
אתה רוצה להעלות את זה פה?
זוהר בלום :
אני ראיתי מה שהיה בוועדת שמות .כחבר ועדת שמות
חנניה וינברגר :
אני יודע מה שמתרחש .אחרי שנקבל החלטה פוזיטיבית אז נעביר את זה לוועדת
שמות .עד היום אנחנו לא הנצחנו חיילים באופן אישי ,והדבר הזה היה מקוים
במשך  12-15שנה .נכון ,אני גר לדוגמא בשכונה שכולה חללי מלחמת השחרור,
אבל זה בגלל שבזמן תקומת המדינה ומלחמת השחרור היינו מושבה ,ופה ושם
התפתחו והמושבה היתה קטנה .וכאשר נפל לא עלינו חלל ,אז הנציחו את שמו
בפינת רחוב זאת או אחרת .ואגב ,מחצית החללים אינם מונצחים ,זה לפי אותה
חוברת שפעם עבדתי עליה .אבל מאז שרבו לצערנו החללים ,כתוצאה הן
ממלחמה והן מפיגועים  -אז העירייה בעבר קיבלה בצדק את ההחלטה שאין
מנציחים באופן פרטי .חיפשו בכל אופן מוצא ,ואז אמרו אם משפחה רוצה בכל
אופן להנציח ,אז אם יש איזושהי גינה וקבעו גם נוהל ,מחצית העירייה נותנת
ומחצית המשפחה.
אבל זה עובר קודם בנוהל עכשיו של ועדת שמות,
זוהר בלום :
עובר קודם כל לארגו ן יד לבנים.
יד לבנים זה רק בישיבה האחרונה של ועדת השמות.
חנניה וינברגר :
עכשיו אנחנו אחרי הישיבה האחרונה .לכן ביקשתי
זוהר בלום :
ממך את זה.
תראה ,העירייה חרגה ברמאות ,ואני קובע את זה.
חנניה וינברגר :
עובדה ,תראה את הפרוטוקול של ועדת השמות .עשו קו מבינה עם הנצחת ,ואני
מצטער לומר ,קרן טנדלר .כאשר את בן נעים ,רב סרן שהיה באותו מסוק ,באותה
פעולה ,באותו צה"ל באותו חיל אוויר  -אותו לא הנציחו .אני חושב שנעשה
עוול ,ואני אמרתי את זה גם בוועדת השמות וגם במועצת העיר .אם כבר רוצים
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להנציח את קרן טנדלר ,חס וחליל ה אין לי שום דבר נגד .אבל מה גרע חלקו של
בן נעים? מה גרע חלקם של אותם  2-3חללים נוספים שנפלו בני רחובות
במלחמת שלום הגליל השנייה? ולכן ,כאשר כן מנציחים באופן פרטי וגם ע"י
השתתפות משרד הביטחון ,אורט וחיל אוויר וצה"ל בעניין הזה ,אז לצערי גם פנו
אלי הורים לחל לים שנפלו באחוזים ניכרים שהם חניכי בני עקיבא ועזרא .לכן
אני מציע להקים גן שיהיה לזכרם של חללי בני עקיבא ועזרא .אם תבואנה
תנועות נוער נוספות ,אז בהחלט לאשר להם.
שיירשם בפרוטוקול שתנועות החיים הוא התנגד ,אבל
מנחם קליין :
למ תים הוא מצביע להקים גן .יפה מאוד  .שיירשם בפרוטוקול.
לכן נאשר להם להקים גן זיכרון.
חנניה וינברגר :
חנניה ,הרי אתה דיברת על הנוהל הלא תקין והכל.
זוהר בלום :
לכן אני מציע את זה.
חנניה וינברגר :
בוועדת שמות האחרונה היית שותף לנוהל חדש ,נכון?
זוהר בלום :
שכל בקשה באה לוועדת שמות  ,עוברת לארגון יד לבנים .ואני חושב שאנחנו לא
נחרוג עכשיו מהנוהל .לכן אני ממליץ לך להעביר את זה לוועדת שמות ,יעבור
לארגון יד לבנים .אם כבר עושים גן לחללי תנועות הנוער ,אז זה לכלל תנועות
הנוער ולא רק לבני עקיבא ועזרא .אבל אני ממליץ שזה יעבור לוועדת שמות ,זה
המקום הראוי לדון בזה .אתה מוכן?
טוב.
חנניה וינברגר :
חנניה מסכים להוריד את זה ולהעביר את זה לוועדת
זוהר בלום :
שמות.
הוחלט להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של מר
החלטה מס' :685-68-07
חנניה וינברגר בנושא  :הקמת גן זיכרון להנצחת חניכי תנועת הנוער בני עק יבא
ועזרא  .הנושא יידון בווע דת השמות.
ג.

הצעה לסדר  -הגדלת יעדי מיחזור בעיר (ח"מ שוקי קרומר  +לואיס בר  -ניר
מיום .) 23.9.07

להלן הצעה לסדר של ח" מ שוקי קרומר  +לואיס בר  -ניר בנושא :הגדלת יעדי
מיחזור בעיר :
סיעת מרצ/יחד שחרטה על דגלה להוביל את נושא איכות החי ים והסביבה בעיר
ובהתאם פועלת ליישום סדר יום מקומי  , 21הסדרת תחום אנטנות הסלולר,
ניקיון העיר וסילוק פסולת בניין ,החלפת גגות אזבסט בבתי ספר ועוד מגישה
למועצת העיר את ההצעה הבאה.
לפני כחודשיים אישרה מדינת ישראל היטל הטמנה פרוגרסיבי ,המטיל על
הרשויות המקומיות תשלום נוסף על כל טון אשפה ,במטרה להגביר את המיחזור.
כמו כן ,ב"צנרת" חוק להרחבת "חוק הפקדון" על מיכלי משקה ,בנפח של ₪ 100
(בראשון לציון) 5 .ליטר ומעלה .ממשלת ישראל גם קבעה יעד מיחזור לשנת 2010
של כ  , 50% -פי שניים מהיעד הקיים.
היות ואנו מאמינים שבנושא זה רחוב ות צריכה להיות מובילה ולא לחכות
לגזירות כלכליות על מנת לקדם את איכות הסביבה בעירנו ,אנו מציעים להלן:
 . 1לקבל מגזברות העירייה אומדן הפסד כספי בהתאם להיטל ההטמנה החדש.
 . 2מועצת העיר קובעת כי על העירייה על מוסדותיה לעמוד ביעד מיחזור של
 50%החל משנת  2008ולספק לתושב י העיר את האמצעים המתאימים
לעמוד ביעד מיחזור זה בהקשר של משק הבית הפרטי.
 . 3הגורמים המקצועיים בעירייה בתיאום עם אגוד הערים לאיכות הסביבה
והמשרד להגנת הסביבה יציגו עד סוף שנת  2007את רשימת האמצעים
להשגת יעד זה (רצ"ב רשימה חלקית שלדעתנו יש לאמץ).
זוהר בלום :

הצעה לסדר לואיס ושוקי  -הגדלת יעדי המחזור בעיר.
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כן ,אנחנו הצענו כאן הצעה לסדר שהמטרה שלה
לואיס בר  -ניר :
הגדלת יעדי המחזור בעיר .זה אחד ממגוון הנושאים שאנחנו מקדמים בנושא
איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא .קודם כל ,באופן כללי זו אחת המטרות שהן
ראויות בלי קש ר למה שקרה בקיץ האחרון .אבל למי שלא יודע ,יש לזה גם
משמעות כספית ,וזה אני מעלה כל הזמן ,שזה נושא של מחזור ודברים כאלה .זה
כבר לא עניין של אופנה וטרנד ולהראות שאתה בסדר וירוק .אלא יש בזה
משמעויות כספיות ומי שלא עוסק בזה מפסיד כסף .ביולי  , 2007מדינת ישראל
אי שרה לעשות היטל הטמנה פרוגרסיבי ,שהמשמעות שלו ,שבעצם על כל טון
אשפה שרשות מקומיות מייצרת ומפנה  -היא בעצם נקנסת ע"י זה .היא קבעה
בנוסף לזה יעד מחזור לשנת  2010בשיעור של  50%שהוא פי  2מהיעד הקיים .יש
לומר ,שלפי לפחות הידוע לי ,עיריית רחובות עומדת ביעד הקיים פחות או יותר,
אולי קצת יותר אפילו .אבל אנחנו ,שוקי ואני שמאמינים להיות מובילים
בתחומים שאנחנו דוגלים בהן ,אנחנו רוצים שרחובות תוביל בנושא הזה -
מציעים לא לחכות ל  2010 -בעניין הזה ,אלא כבר עכשיו שאנחנו נכנסים כבר
לשנת  , 2008כבר להקדים תרופה למכה ולעשות את זה גם ירוק וגם לחסוך כסף.
מי שלא יעשה את זה  -פשוט אנחנו נשלם הרבה יותר בתקציב ,ואני לא יודע אם
ב  2008 -זה כבר נלקח בחשבון ,הגזברית איננה כאן .אבל העלויות בסעיפים של
האגף לאיכות הסביבה ביחס לנושא של פעילות אשפה  -הנושא הזה ילך ויגדל.
אני בטוח שמחזיק תיק הכספי ם רוצה פחות להוציא כסף .אז אנחנו מציעים
בהתאם לכך לקבל מגזברות העירייה את האומדן של ההפסד הכספי בהתאם
להיטל הטמנה החדש ,מה המשמעות של זה .אני מעריך שמדובר בין מאות אלפי
 . ₪ומי שלא יעמוד ביעד הזה  -בשנת  2010זה יהיה סדר גודל של  2מיליון ₪
בשנה תוספת תשלום ה יטל הטמנה ,זו הערכה גסה שלי שלא התבססתי על
מספרים מדויקים ,אבל זו הערכה עפ"י היכרות שלי את החומר .ובעצם ההצעה -
שמועצת העיר תקבע כי העירייה על מוסדותיה ,שלפחות אנחנו עצמנו ,נעמוד
כבר ביעד של מחזור של  50%כבר החל מ  , 2008 -ולספק לתושבי העיר את
האמצעים המתאימי ם לכך ,בהקשר של משק הבית הפרטי .זאת אומרת ,זה גם
נושא של העירייה ,על כל ההיבטים של פעולות העירייה ,רכש ירוק ,כל הדברים
האלה .וגם לסייע לתושבים לקיים את יעד המחזור הזה .אנחנו נתנו כאן
דוגמאות ,אבל אני גם מציע דרך הוועדה של איכות הסביבה של אהרון בר שהוא
היו" ר שלה ,לדון פרטנית בדברים האלה ,נדמה לי שזה המקום לכך .וגם אהרון
הציע בעבר ,לא שמו לב דרך אגב ,בישיבת מועצה קודמת לפני כמה ישיבות
מועצה ,הוא זרק למה לא הנושא של שקיות ניילון .אז זה דבר נוסף למשל
שאפשר להעלות אותו ואף אחד לא שם לב .לא הקשיבו כל כך למה שאהרו ן אמר,
אבל תדעו לכם שהיום זה נושא ח ם מאוד .היום יש מבצעים ,כל אחד מאיתנו
שילך לסיפור ,שייקח שקית אחת ניילון פחות ,וכבר אנחנו תורמים לסביבה
בעניין הזה .ובהצעה ,הסעיף השלישי ,שהעירייה יחד עם איגוד ערים לאיכות
הסביבה והגנת הסביבה ,הצענו כאן עד סוף שנת  2007כי הצענו את זה
בספטמבר ,אבל גם אם זה יהיה ב  2008 -זה גם טוב ,את רשימת האמצעים להשיג
את היעד הזאת ,והיא בהחלט לא קשה להשגה .ואנחנו חושבים שזו הצעה
חיובית ,ולא נראית לי שום סיבה שמועצת העיר לא תקבל אותה על כל סעיפיה.
אני מודה לכם .ההצעה היא חשוב ה ביותר ,ויש לי גם
זוהר בלום :
המלצה איך אנחנו נהיה יותר אופרטיביים .דניאלה לא נמצאת פה ,הגזברית ,ולא
קובי יהושע שהוא בעצם אמון לטפל בנושא הזה.
לא שהוא לא הוזמן ,הוא פשוט חולה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
הוא חולה .לכן אני מבקש ,תכינו לנו תכנית
זוהר בלום :
אופרטיבית למוע צת העיר בוועדה ,תכנסו את הוועדה שדניאלה תהיה מוזמנת
וקובי וכל אנשי המקצוע שצריך .תגישו לנו תכנית מסודרת למועצה .אנחנו לא
מורידים את זה מסדר היום ,זה נושא מאוד חשוב ואני ממליץ לעשות את זה
בתקופה הטובה ביותר.
גם הוא הציע את זה ,להעביר לוועדה.
מנחם קליין :
אבל כן הייתי רוצה שמועצת העיר ברמת מדיניות
לואיס בר  -ניר :
תומכת ביעד המחזור.
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זוהר בלום :
מברכת על היוזמה.

מועצת העיר רואה בזה חשיבות רבה ,מועצת העיר

הוחלט כי הצעתם לסדר של ח"מ שוקי קרומר ולואיס
החלטה מס' :686-68-07
בר  -ניר בנושא הגדלת יעדי מחזור ב עיר תידון בוועדה לאיכות הסביבה  .הוועדה
תכין הצעה אופרטיבית למועצת העיר.
ד.

הצעה לסדר  -פיתוח שכונות רחובות ההולנדית וסביבתה (ח"מ שוקי קרומר
 +לואיס בר  -ניר מיום .) 10.7.07

להלן הצעה לסדר של ח"מ שוקי קרומר  +לואיס בר  -ניר בנושא :פיתוח שכונות
רחובות ההולנדית וסביבתה :
שכונת רחובות ההולנדית הינה ייחודית במיקומה בצמוד לאזורי תעשייה
ושימושים ציבוריים עירוניים אשר באופן מצטבר ובביצוע לקוי פוגע בתושביה
באופנים שונים  -חזות ,נוף ,רעש וכיו"ב .בנוסף ,היעדר מערך כבישים באזור
גורם לעומס תחבורתי קשה.
הקמת המרכז הלוגיסטי של העירייה בימים אלה ,בשטח ציבורי בסמוך לשכונה,
הינו מבחינת תושבי השכונה דוגמא לפגיעה מצד ראש העירייה והנהלתה באיכות
חייהם.
אנו מציעים לתקן מצב זה תוך שימת התושבים בסדר קדימות ראשון וכשותפים
לגיטימיים בקבלת החלטות בעיר ,כדלהלן:
 . 1העירייה מנחה את מינהל ההנדסה תכנון מחדש של השטחים הגובלים עם
שכונות רחובות ההולנדית ממזרח ,ובעיקר את שטח התכנית הצמודה
שכונה  -רח 2002 /ג שמיועדת לכלול בה את השימושים הקיימים של אתר
שינוע וצער בעלי חיים והשימושים העתידיים של מרכז לוגיסטי ומטווח
עירוני.
 . 2העירייה תיזום באופן מיידי מפגש פתוח ושקוף עם תושבי השכונה להצגת
תכניות העירייה לשטח הנדון שבין השכונה ממערב לבין דרך גד פיינשטיין
ממזרח.
 . 3העירייה תיזום עם ועד השכונה אמנה לגבי הפעלת המרכז הלוגיסטי
שעיקרו אי הפעלתו לפני פתרון תחבורתי של מחלף גד פיינשטיין/דרך
בגין ,קביעת שעות פעילות וכיו"ב.
 . 4העירייה תיזום עם ועד השכונה דיאלוג ,ביחס לכלל האזור ,להסדרת
אמצעים לצמצום מפגעים כדון הרחקת שימושים מפריעים מאזורי
המגורים ,מיגון אקוסטי מוגבר ,חיוב עסקים בשטח להפעיל אמצעים
ממתני רעש ופליטת מזהמים ועוד.
 . 5העירייה תקצה משאבים מתאימים בתקצ יב  2008להשלמת שירותים
בשכונה דוגמת בית כנסת ומועדון.
הצעה

לסדר

-

פיתוח

שכונת

רחובות

ההולנדית

זוהר בלום :
וסביבתה.
לואיס בר  -ניר ואנוכי ,כפי שרבים מחברי מועצת העיר
שוקי קרומר :
ועובדי עירייה וראש העיר והסגנים וכו'  -מכירים את נושא פיתוח שכונת
רחובות ההולנדית מכל ההיבטים ומכל הכיוונים .הבעיה היא ,שהשכונה ממוקמת
באזור תעשייה ,באזור שיש בו הרבה מבנים ציבוריים.
מה ,הספורטק מפריע?
מנחם קליין :
למה אתה מפריע לי?
שוקי קרומר :
אני שואל.
מנחם קליין :
מנחם ,למה אתה מפריע לי? מתוך חברות אני מבין
שוקי קרומר :
שאתה מפריע לי .ומאחר שיש שם גם בעיה תחבורתית קשה ומכיוון שעדיין לא
גמרו את הנושא של הכבישים והגשרון ,ומאחר שעפ"י החוק והנוהל ,כבר בשנת
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 1995חלק מהמתקנים האלה אושרו .זאת אומרת ,זה לא דברים שבאו חדשים,
אני לא מאשים חס וחלילה את העירייה שהחביאה שהול כים להקים שם מרכז
לוגיסטי ,או שיש שם צער בעלי חיים ,או שיש שם דברים אחרים .אבל אני
מעריך שציבור רוכשי הדירות ,לא כולם ,רובם לא ידעו על כך .ועכשיו ,ישנו מצב
שבו יש מרכז לוגיסטי שהולך ונבנה ומסתיים או יסתיים במינהלת ואין מה
לעשות .זה גם עומד עפ"י כל התקנות ו החוק ,והולכים להקים עוד דברים
אחרים .מה שאנחנו הצענו כאן ,שראש עיריית רחובות והנהלת העיר ,יגלו רצון
טוב .הרי בסה"כ כולנו נבחרי הציבור פה וראש עיר בראשם ,אמורים לתת שירות
הכי טוב לתושבים במגבלות התקציב ,במגבלות הדברים הקיימים .לכן מה
שהצענו ,הצענו  5הצעות א ופרטיביות ואני אקריא אותם ) 1 .העירייה מנחה את
מינהל ההנדסה תכנון מחדש של השטחים הגובלים עם שכונות רחובות ההולנדית
ממזרח ,ובעיקר את שטח התכנית הצמודה שכונה  -רח 2002 /ג שמיועדת לכלול
בה את השימושים הקיימים של אתר שינוע וצער בעלי חיים והשימושים
העתידיים של מרכ ז לוגיסטי ומטווח עירוני ) 2 .העירייה תיזום באופן מיידי
מפגש פתוח ושקוף עם תושבי השכונה להצגת תכניות העירייה לשטח הנדון שבין
השכונה ממערב לבין דרך גד פיינשטיין ממזרח .זאת אומרת ,שלא יהיה דברים
עמומים .שתושבי השכונה יוזמנו ,יהיה ראש עיר ,יהיה מנהל אגף הנדסה ,מנהל
אגף תשתיות ,מנכ"ל העירייה ,ה.ל.ר וכו' .יבואו ויציגו את התכניות וישמעו את
התושבים גם אם תהיה התנגדות ) 3 .העירייה תיזום עם ועד השכונה אמנה לגבי
הפעלת המרכז הלוגיסטי שעיקרו אי הפעלתו לפני פתרון תחבורתי של מחלף גד
פיינשטיין/דרך בגין ,קביעת שעות פעילות וכי ו"ב ) 4 .העירייה תיזום עם ועד
השכונה דיאלוג ,ביחס לכלל האזור ,להסדרת אמצעים לצמצום מפגעים כדון
הרחקת שימושים מפריעים מאזורי המגורים ,מיגון אקוסטי מוגבר ,חיוב עסקים
בשטח להפעיל אמצעים ממתני רעש ופליטת מזהמים ועוד .אנחנו לא טוענים
ולא מבקשים להרוס או לא לבנו ת את מה שיש.
מה ייאמר בדיאלוג? למה אתה לא מציע? למה אתה
שוקי קרומר :
לא מציע להנהלת העיר מה לומר בדיאלוג?
מנחם ,תן לו רק לסיים.
זוהר בלום :
מה ,אתה לא יודע מה להגיד לפני תושבים?
אורלי אברהמי:
מנחם ,אין הצעה לסדר .ראש העיר שאתה תו מך בו
שוקי קרומר :
יודע לדבר ,ברוך ה' ,הוא לא צריך את העזרה שלי .הוא יודע לדבר נהדר כשהוא
רוצה ,הוא יודע להעלם נהדר כשהוא לא רוצה.
רציתי להבין רק.
מנחם קליין :
כתבתי דיאלוג עם התושבים ולבוא לדבר איתם בגובה
שוקי קרומר :
העיניים.
ראש העירייה חוסך לך הודעה בישיבה הבאה.
חנניה וינברגר :
 ) 5העירייה תקצה משאבים מתאימים בתקציב 2008
שוקי קרומר :
להשלמת שירותים בשכונה דוגמת בית כנסת ומועדון .מה שאני רוצה להגיד ,אני
ולואיס ,הוא הדבר הבא  -יש שכונת מגורים שהולכת להיות אחת השכונות
הגדולות ברחובות .אנחנו ,כמו כל האחרים שנמ צאים פה בחדר הזה ,רוצים
בהצלחת השכונה הזאת ,כמו שרוצים בהצלחת שכונות אחרות .יש דברים
אובייקטיביים שדי תקועים קרוב ובסמוך לשכונה הזו .אנחנו באים ואומרים
להנהלת העיר 'בואו תראו איך אפשר למזער נזקים .איך אפשר להגיע עם
הדיירים שאיכות חייהם תהיה קצת יותר טובה מ היום' .אם צריך להקים קיר
אקוסטי בשביל להגן על רעשים  -בואו נקים קיר אקוסטי .אם אפשר להקטין את
שעות הפעילות של המרכז הלוגיסטי שלא יפעל בלילה או שלא יפעל מוקדם
בבוקר  -בוא נעשה את זה .אם אפשר לפתוח דרכים חלופיות או לקדם פתיחת
צירים אחרים ומרכזיים  -בוא נעשה את זה .אם לשכונה הובטחו דברים כאלה
ואחרים כמו למשל גני ילדים ,מועדון ,בית כנסת וכו'  -בוא נקדם את הדברים
האלו .נראה לשכונה שאנחנו ,כעירייה ,כהנהלה ,בדיאלוג אמיתי עם התושבים
ולא ע"י לחיצות כאלו ולחץ כזה ושיחות כאלו ואחרות .בואו תובילו מהלך
שראש העיר יוביל א ותו לדיאלוג .אנחנו נתמוך ,גם לואיס וגם אני ,בכל דיאלוג
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אמיתי עם התושבים שיהיה להם לוח זמנים ,יהיה תקציב ,שהתושבים יידעו.
 , 2010 , 2009 , 2008אין בעיה ,לפחות שיתחיל דיאלוג אמיתי ולא רק הנחתות.
שוקי ,אז לפני שנעלה את זה להצבעה אם כן לדון או
זוהר בלום :
לא ,אני רק רוצה לעדכן אותך .יש פגישה שמתוכננת עם תושבי השכונה ,עם
ראש העיר ומנהלי האגפים שעושים את כל ההצעות האלה וזה נקבע כבר בלו"ז.
יש כבר תאריך שנקבע?
שוקי קרומר :
יש תאריך ,כן.
זוהר בלום :
כשאנחנו כתבנו את זה ,לא היה.
שוקי קרומר :
כי התושבים לא יודעים מתי...
אורלי אברהמ י:
ועד השכונה יודע ,הם צריכים להפיץ את זה.
זוהר בלום :
הדיבורים שבין ועד השכונה לתמיר או פעם לשוקי או
שוקי קרומר :
פעם אליך זה בסדר ,אני מדבר בצורה מסודרת.
כל הנושאים האלה הם בטיפול ובטיפול שוטף .אני לא
זוהר בלום :
חו שב שכדאי להעלות את זה אם כן לדון או לא לדון .אני חושב שאתה קיבלת
תשובה .אתה רוצה שנעלה את זה אם כן לעשות דיון או לא לעשות דיון?
אני מציע שתקבלו את ההצעה באופן עקרוני .אין כאן
שוקי קרומר :
שום דבר ,הוא לא מגביל אותך בכסף.
הוא לא מגביל בכס ף ,אבל זה דברים שהעירייה עושה
זוהר בלום :
באופן שוטף ועושים את זה.
מה איכפת לך אם אתם עושים את זה?
שוקי קרומר :
ועד השכונה השבוע היה אצלנו.
זוהר בלום :
שוקי ידידי ,העירייה בונה  ...הכשירה את המקום ,ה ...
מנחם קליין :
מוזמן להגיע .מה אתה רוצה ,שנאשר את זה?
אדוני המשנה לראש העיר ,זה לא דיון.
שוק י קרומר :
אני אעלה את זה להצבעה עפ"י בקשת לואיס ושוקי.
זוהר בלום :
זוהר ,לקבל את ההצעה שלך ולהזמין את ה מציעים.
חנניה וינברגר :
עפ"י בקשת לואיס ושוקי ,אני מעלה את זה להצבעה
זוהר בלום :
אם לקיים על זה דיון .מי בעד לקיים על זה דיון?
.4
עו"ד תמיר פינשטיין:
מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
זוהר בלום :
.6
עו"ד תמיר פינשטיין:
חבל שמורידים הצעה אופרטיבית מסדר היום.
שוקי קרומר :
אני הצעתי לך אבל הצעה ,שוקי.
זוהר בלום :
זוהר ,אם אתם עושים את ה דברים האלו ,מה הבעיה
שוקי קרומר :
לקבל?
זוהר ,אני חושב שזה יתפרש כאילו שמועצת העיר נגד
חנניה וינברגר :
השכונה ההולנדית.
חבל.
שוקי קרומר :
הם רק השבוע היו אצלנו ודנו.
זוהר בלום :
ז והר ,אין דבר ,זה ישתנה .כשתביא את התושבים לפה
שוקי קרומר :
 אתם תשנו את דעתכ ם ,זה בסדר  .כל המצביעים נגד יצביעו בעד.במקום לקיים דיון נורמלי -
לואיס בר  -ניר :
אפילו לא התקיים דיון נורמלי .לא הבאנו את
שוקי קרומר :
התושבים כדי שיהיה דיון ענייני ,אתה מבין את ההבדל?
מחליטים ברוב קולות (  6בעד 4 ,נגד) להוריד מסד ר היום
החלטה מס' :687-68-07
את הצעתם לסדר של ח"מ שוקי קרומר ולואיס בר  -ניר בנושא פיתוח שכונת
רחובות ההולנדית וסביבתה.
סעיף : 4

התקנת מצלמות במעגל סגור ב  3 -גנים (פארקים) וקרית החינוך ע"ש
דה שליט.
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סעיף  - 4בעקבות הבקשה של לואיס בנושא תב"ר
זוהר בלום :
התקנת מצלמות בגינות ציב וריות ,ביקשתם לשמוע מאנשי אגף הביטחון איך זה
יבוא ,את כל הנהלים ואת הכל .אליצור פה ,הוא ייתן לנו הצגה קצרה על הנושא
הזה .לאחר מכן אנחנו צריכים לאשרר את התב"ר .למרות שפעם שעברה דנו בו,
לאשרר אותו.
ברוך הבא.
חנניה וינברגר :
שלום .אני לא י ודע מה אתם רוצים לדעת בנושא
אליצור זרחי :
המצלמות ,עד כמה אני אוכל לבטא.
תן את עקרונות ההפעלה שלהם בינתיים.
זוהר בלום :
עקרונות ההפעלה ,כמו שאנחנו רוצים ומתכננים
אליצור זרחי :
לעשות אותם ,זה לפרוש מצלמות בגנים הציבוריים ,מתחילים עם בית ספר דה
שליט כבית ספר .זה על מנת למנוע ונדליזם ולמנוע גניבות .להשתמש במצלמות
האלה ,מעבר לוונדליזם וגניבות ,גם כן להורים ,שאם הם רוצים לראות את
הילדים האלה בגנים הציבוריים ,המצלמות האלה פתוחות באינטרנט ,עם כתובות
דרך אתר של העירייה יוכלו להיכנס אליהן ולראות את הגנים הציבוריים כפי
שהם נ מצאים באופן שוטף .היום כבר יש לנו מצלמות שעובדות בגן המגינים
ואנחנו חוסכים בזה גם מבחינת וונדליזם וגם מבחינת ביטחון ,חוסכים הרבה -
הרבה כסף .בנוסף אנחנו גם כורזים ,זאת אומרת ,המוקד יודע גם לכרוז מתוך
המצלמה ,אומר לאותו בן אדם 'אתה בחולצה האדומה תיזהר ,הכלב ש לך ,תאסוף
את הצואה שלו'.
זה מאויש  24שעות?
שוקי קרומר :
מאויש  24שעות ,מוקלט למשך תקופה שאנחנו נגדיר
אליצור זרחי :
אותה.
זאת אומרת ,יש אדם מול המסך שהוא כל הזמן רואה?
שוקי קרומר :
לא .מה שקורה ,יש מסכים ,מסכים.
אליצור זרחי :
של מצלמה מצלמת.
שוקי קרומר :
כשיש תנועה ,המצלמה נפתחת .יש כל מיני הגדרות,
אליצור זרחי :
זה המון  -המון הגדרות טכניות שניתן לעשות באמצעות המצלמות האלה.
וכל ונדליזם שיש נגיד בגנים האלו ,אתה יכול לזהות?
שוקי קרומר :
אמת.
אליצור זרחי :
אתה יכול לראות או ללכת אחורה ולאתר.
זוהר בלום :
קודם כל ,המצלמות האלה ,אגב ניתן לצודד איתם .כל
אליצור זרחי :
אחד שיש לו הרשאה יכול לצדד ,גם כל אחד יכול לבוא ולצפות באונליין מה
שקורה .מה שאנחנו מתכננים ורוצים לפי המלצה של כל הגופים בעירייה ,שזה
היה בישיבה ברשות המנכ"ל  -לשים מצלמות בפארק היובל ,הספורטק ,בגן
המגינים.
גם המייסדים?
חנניה וינברגר :
גן המייסדים גם כן מתוכנן.
אליצור זרחי :
אזורי ויצמן יש?
שוקי קרומר :
אזורי ויצמן אנחנו רוצים מצלמה.
אליצור זרחי :
קציר אורט?
חנניה וינברגר :
קציר עדיין לא.
אליצור זרחי :
קודם כל נראה איך זה עובד בדה שליט.
זוה ר בלום :
מה קורה באזורי ויצמן?
שוקי קרומר :
באזורי ויצמן ,במקום שיש שם ונדליזם ,אנחנו נוכל
אליצור זרחי :
לשים מצלמה אחת שהיא תוכל לתת לנו מענה לאזור מסוים  .לא תכננו לשים
שם ,אבל יש לנו איזושהי ערכה שניתן יהיה להע תיק אותה ממקום למקום,
באמצעות קו טלפון נייד מה שנקרא .בדה שליט אגב ,בהתחלה תכננו לשים שם
 23מצלמות ,אבל בגלל העלות הכספית הגבוהה אנחנו ירדנו ל  13 -מצלמות בשלב
ראשון ,כאשר  2מתוכן מצודדות ,ושם הוונדליזם מאוד  -מאוד גבוה ,ובערב זה
משמש גם כפארק לטובת התושבים.
אליצור ,אתה יכול גם לתת עלויות של הדבר הזה?
אורלי אברהמי:
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זה קצת קשה מאוד לאמוד את העלויות בקנה מידה,

אליצור זרחי :
מכיוון שזה מערכות.
התב"ר הכולל הוא  ₪ 300,000למוסדות שאליצור
זוהר בלום :
הזכיר את כולם ,זאת המסגרת שהגדרנו.
לא תסי ים את זה ב  , ₪ 300,000 -אני מבטיח.
שוקי קרומר :
רק ל  4 -מוסדות האלה שיש להם הצעות מחיר כבר .אם
זוהר בלום :
נרצה להרחיב ,נצטרך לחזור.
כולל הספורטק והכל?
שוקי קרומר :
לשלושת הפארקים -
אורלי אברהמי:
ולבית ספר דה שליט.
זוהר בלום :
רוב התשתיות כבר מוכנות.
עו"ד תמיר פינשטיין:
זה מעט ,לא?
אורלי אברהמי:
זה מה שיצא בהצעות מחיר.
זוהר בלום :
אני יודע כמה אני שילמתי על  16מצלמות.
שוקי קרומר :
יכול מאוד להיות שנגיע ל  450,000 -וגם מיליון  , ₪אם
אליצור זרחי :
ההחלטה תהיה שרוצים להתפרס עוד ועוד.
בגינות עצמן עשינו את השרוולים והכנות לעמודים,
עו"ד תמיר פינשטיי ן:
אז זה אמור להוזיל.
אגב ,השכנים שלנו מסביב יש להם כבר בחלק הם
אליצור זרחי :
פרסו מצלמות ,רשויות שכנות אלינו ,בהרבה ערים בארץ כבר פרשו .המצלמות
האלה מוכיחות עצמן בצורה מאוד מאוד כזו שהיא גם חוסכת את הוונדלי זם וגם
נותנת שירות לתושב.
המצלמות אני מבין הן בולטות ,נראות לעין?
רחמים מלול:
המצלמות הן לא מוסלקות .בחלק מהמקומות אנחנו
אליצור זרחי :
כנראה ,עדיין לא סגרנו את זה סופרת ,נצטרך לשים איזה שהן מצלמות דמה
בחלק מהמקומות.
אבל יש לך חובת שי לוט אבל.
לואיס בר  -ניר :
אם אנחנו נשים את זה במקום סגור ,אנחנו נשים
אליצור זרחי :
שילוט.
האם יש שלטי אזהרה שיש באזור הזה מצלמות?
אהרון בר:
תראה ,אנחנו עוד לא עשינו -
אליצור זרחי :
אתם פוגעים בצנעת הפרט אם לא.
אהרון בר:
אנחנו נשים את זה ובכל מקום שיש ,מה שדורש
אליצור זרחי :
החוק ,מה שצריך  -נעשה.
מי האנשים שיושבים וצופים בזה?
אהרון בר:
יש מוקדניות.
אליצור זרחי :
הבנתי שזה לא יהיה אני ,אבל אלה יהיו אנשים
אהרון בר:
שיוחתמו על צנעת זכויות הפרט?
אין צורך ,אין צורך .כל אחד שירצה .גם אתה ,אם
אליצור זרחי :
תרצה להיכנס ,תהיה כתובת של האתר ,תוכל להיכנס ולראות את המצלמות
האלה .אנחנו בעד חשיפה ופתיחות מול הציבור .כל אחד יודע שיש את המצלמות
האלה ,כל אחד יוכל לראות אותם ,כל אחד יכול לצפות .אם הילדים שלהם
נמצאים בספורטק וירצו לראות אותם משחקים שם  -הם יוכלו .אם בפ ארק
היובל יש שם משחקים וההורים יושבים בבית למעלה ולא רוצים לראות דרך
החלון  -יוכלו להיכנס לאינטרנט.
קשה לזהות תמיד את כולם.
שוקי קרומר :
תלוי בפרישה.
אליצור זרחי :
אתה רואה כיוונים.
זוהר בלום :
או התקהלויות.
שוקי קרומר :
הכל ת לוי בעלויות.
אליצור זרחי :
במקרה של ונדליזם ,יהיה צוות שייצא?
אהרון בר:
20
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,יצחק שדה  ,34ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  68מתאריך 12.12.2007

בוודאי ,יש לנו את הניידות שנמצאות היום
אליצור זרחי :
מסתובבות בעיר .הן גם בקשר עם המוקד כמו בגן המגינים .מיד באותו רגע ,כמו
שמודיעים להם.
מה שרציתי לשאול ,האם לקחתם בחשבון ונדליז ם נגד
רחמים מלול:
המצלמות?
המצלמות ,קודם כל המיקום שלהם הוא תמיד יהיה על
אליצור זרחי :
עמודים גבוהים ובכל מקום שאנחנו מכינים -
אני מכיר נהגים שעקרו מצלמות מצמתים.
רחמים מלול:
גם עכשיו כשמכינים אתרים חדשים ומקומות חדשים,
אליצור זרחי :
כבר מכינים אותם עם תשתיות וע מודים גבוהים שבראשם תעמודנה המצלמות,
במידה ויאושר תקציב לזה.
זוהר ,למשל חשבתם נניח במקומות שחשבתם שאפשר
שוקי קרומר :
לסגור אותם ,כמו נניח אזורי ...משעות מסוימות ,אפשר לסגור אותם?
מנסים גם את זה לפתרונות ,א נחנו נשיג לך את זה.
זוהר בלום :
אני מוכרח לשאול שאלה .בגנים ציבוריים לפעמים
רחמים מלול:
מתבודדים זוגות .אז באמת ,האם אין כאן פגיעה בצנעת הפרט?
נשאלה פה השאלה .בכל מקום שבו יהיה ,בהתאם
אליצור זרחי :
לחוק יושמו שלטים שקיימות מצלמות .מי שירצה שילמו אותו ושיהיה לו תיעוד,
אז -
להיפ ך ,היום התופעה היא יותר חשיפה מאשר הצנעה.
עו"ד תמיר פינשטיין:
מה אתה אומר?
רחמים מלול:
יש לי עוד כמה שאלות ובקשות .קודם כל ,אני
לואיס בר  -ניר :
ביקשתי את זה כדי לדעת .דווקא עם אליצור לא דיברתי ,אבל דיברתי עם אנשים
אחרים כולל מיכל ,וקיבלתי את רוב התשובות .אבל יש כמה דברים שכן הייתי
רוצה להדגיש ואני חושב שכן צריך להעלות אותם ,זה לגבי הנושא של המידע
שנשמר .אתה יכול לראות את זה אונליין ,אבל לא כל אחד אני מבין ,וכך גם
צריך להיות  -חומר שנאגר ,לא כל אחד יכול לראות חומר היסטורי.
לא ,לא ,לא.
אליצור זרחי :
זה ברור ,נכון?
לואיס בר  -ניר :
חומר שנאגר ,בוודאות שלא .קודם כל ,מבחינה טכנית
אליצור זרחי :
זו קצת בעיה ,זה מעמיס מאוד את המערכות ולא ניתן .אנחנו מדברים על
אונליין בלבד ,מצלמה שניתן להיכנס אליה .ההקלטה היא אך ורק לצרכים שלנו
וגם בהתאם למה שנחליט .אם נחליט שאנחנו רוצים לשב וע ימים  -אז שבוע
ימים ,או שנחליט ליום אחד .זה תלוי שוב בעדיפות ובמקום.
אליצור ,צריך גם מישהו עם קוד.
זוהר בלום :
זה בוודאי .כל מצלמה אגב ,יש לה כתוב  IPמסודרת.
אליצור זרחי :
אני חושב שצריך בכל מקרה איזושהי הגבלת זמן .זאת
לואיס בר  -ניר :
אומרת ,לא יותר מאשר חודש או חצי שנה ,גם מטעמים של צנעת הפרט.
קשה מאוד לאגור חומר מעבר לשבוע ימים.
אליצור זרחי :
יש מקומות שהם אוגרים ושומרים את זה.
לואיס בר  -ניר :
אם יהיה מפגש נניח שלי ושל זוהר בלום.
שוקי קרומר :
ואז חנניה יראה את זה במקרה במחשב בלילה.
זוהר בלום :
יש נוהל מסודר לגבי העברת החומר הזה החוצה? נגיד,
לואיס בר  -ניר :
יש משהו ואתה מעביר לא יודע מה אולי חוץ מלמשטרת ישראל ,יש חוק בעניין
או לפחות נוהל בעניין הזה?
תראה ,המאגר שנמצא ,כמו כל מאגר אחר שיש לנו
אליצור זרחי :
אותו ,יצטרך להישמר ולהיא גר ,אם ייאגר מעבר לשבוע ימים ,אז הוא יצטרך
להיאגר ולהישמר ולהיות חתום שאין לאף אחד גישה אליו פרט לגורמים 1,2,3,4
כדי שייקבע.
אבל טרם נקבע ,אתם צריכים לבדוק.
לואיס בר  -ניר :
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לא ,עדיין לא נקבע ,עדיין לא נסגר הנושא הזה .ברגע
אליצור זרחי :
שנחליט שאנחנו א וספים ושומרים ויש אישור לזה וייתנו אישור לצאת לדרך  -אז
נוכל.
אבל היום יש לך את הפיילוט בגן המגינים ,אז מי יש
לואיס בר  -ניר :
לך היום לראות?
הפיילוט בגן המגינים אנחנו לא מקליטים אותו.
אליצור זרחי :
יש לי עוד שאלה .אני יודע שהמצלמות ח לק הן לא רק
לואיס בר  -ניר :
קבועות ,אלא יש אפשרות גם עם ג'ויסטיק -
לצודד.
אליצור זרחי :
לצודד .שזה כמובן החשש שלי ,ואנחנו מסתמכים כאן
לואיס בר  -ניר :
על הרמה של המוקדניות ,שלא תהיה הזזה והכוונת המצלמות למרפסת של
מהנדס העיר.
תראה במקומות שבהם נמצאים עם צידוד ,יהיה קשה.
אליצור זרחי :
האינסוף ומה שאפשר לעשות עם מצלמות  -אז אף אחד לא יצטרך אותנו .גם
לשבת ולצפות במרפסת של השכן  -זה כמו שאומרים לי ,הרבה אנשים שואלים
אותי 'תגיד לי ,מאזינים לטלפונים פה בעירייה?' .מי שרוצים שיאזינו אליו ,אבל
יאזינו אליו .אבל ל  500 -טלפונים בו ז מנית קשה מאוד להאזין וקשה מאוד
לשמוע ולהקליט .אז זה בערך על אותו משקל התשובה לזה אני חושב.
אני מבקש רק עוד  2דברים .לאחר שזה יבוצע ,זה
לואיס בר  -ניר :
אמור להיות אפקטיבי .אנחנו יודעים במקומות אחרים שבדקו את מידת הירידה
והוונדליזם במקומות האלה .זאת אומרת ,אנחנו כן רוצים פידבק בעניין הזה.
כבר יש ,אתה יכול לבדוק את זה בגן המגינים.
אליצור זרחי :
והדבר האחרון זה למנכ"ל העירייה ,שאני מבין
לואיס בר  -ניר :
שהפיקוח אצלך .אחת הטענות לא נגד המצלמות ,אלא אומרים שהצבת המצלמות
במקומות האלה לא מחסלת את הוונדליזם אל א מעביר את הוונדליזם למקום
אחר ,ואחד הכלים זה הסנכרון עם הסיור העירוני ועם המשטרה  ,לסמן את
המקומות הבעייתיים ולעשות מעקב אחרי איפה הולך הוונדליזם .לא בכל מקום
תהיה מצלמה ,אבל להפעיל שם ולשים דגש בסיור העירוני בפיקוח שלך.
המטרה שלנו היא להעביר את הוונדליזם לעיר אחרת.
עו"ד תמיר פינשטיין:
זה חוק שימור הוונדליזם.
לואיס בר  -ניר :
אני מברך על היוזמה בעניין הזה .אני לא מעיר שום
חנניה וינברגר :
הערה טכנית ,אני סמוך ובטוח שאליצור וכל ה  company -שיהיה פעיל בתחום
הזה ויידעו מה לעשות .הבעיה התעוררה לא בגלל הוונדלי זם ,אלא גם בגלל
העיקרון של צנעת הפרט .לכן ,הייתי מעוניין לקבל קצת מידע בעניין הזה.
הבעיה איננה רק וונדליזם ,אלא כאשר נניח גונבים דברים ,אז אנחנו נמזער את
הנזקים הכספיים וההפסדים שישנם לעירייה .דבר נוסף ,אם נניח אנחנו רואים
מישהו שגונב את המכשיר הזה או את ה ספסל הוא גונב  -האם התמונה הזאת
היא מוצג משפטי שאפשר להגיש נגדו תביעה משפטית?
קודם כל ,כן .שנית ,מי שרואה תכנית טלוויזיה היום,
אליצור זרחי :
אז בכל החשיפות שישנם בכלבוטק ,באמנון לוי  -המוצגים האלה הם מוצגים
אותנטיים ואיתם דרך אגב עוצרים אנשים.
עשינו את זה לפני  5שנים במתנ"ס...
זוהר בלו ם :
היה לנו ברחובות דוגמא כזאת.
אליצור זרחי :
ועובדים שחתמו במקום העובדים שלא באו.
חנניה וינברגר :
היתה לנו דוגמא ברחובות כזאת של איזה רב.
אליצור זרחי :
היה חשד עכשיו לגניבה במוסך עירוני.
עו"ד תמיר פינשטיין:
זהו .מותר להגיד גם לאופוזיציה שאמרה משהו טוב
חנניה וינברגר :
לקואליציה .וזה הוחלט בוועדת הכספים האחרונה אם אני לא טועה ,נכון?
. ₪ 300,000
. 420,000
זוהר בלום :
לא יודע.
חנניה וינברגר :
אני  421,000טוען.
שוקי קרומר :
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האם יש מחשבו ת ותכנונים לקראת  2008להציב
אורלי אברהמי:
מצלמות במקומות נוספים כמו ברחוב הרצל? לאורך הרחוב והרחוב הזה במיוחד
באזור צפון העיר ,יש שם וונדליזם ופשיעה ואלימות מאוד  -מאוד קשה .מה
שהתכוונתי ,שהאם במקומות האלה כבר מוצבים?
המשטרה דרך אגב שמה מצלמה אחת לא רחוק מפה
אליצור זרחי :
על אזור שהיו הרבה גניבות רכב ,וזה באישור של המשטרה.
יש שיתוף פעולה ,המשטרה גם עשתה בבית ספר
זוהר בלום :
סמילנסקי צילום ותפסנו את אלה שעשו לנו נזקים מאוד גדולים .אני רוצה
לאשר את התב"ר שאושר בוועדת הכספים מס'  . 24אני הטעיתי אתכם עם הסכום
הוא היה  ₪ 420,000ולא כמו שאמרתי קודם.
אני מציע שתעגל את זה ל . ₪ 500,000 -
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,לא.
זוהר בלום :
כי ממילא תצטרך יותר.
חנניה וינברגר :
אם תגמור בל  , ₪ 500,000 -תחתום עכשיו.
שוקי קרומר :
תאשר ישר ל . ₪ 500,000 -
חנניה וינברגר :
מנחם ,מה קורה לגבי אישור התב"רים? לאשר?
שוקי קרומר :
לאשר את התב"ר שאושר בוועדת הכספים על 420,000
זוהר בלום :
.₪
פה אחד ,פה אחד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
יש מתנגדים? אושר.
זוהר בלום :
מצלמות תגיד פה אחד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
מחליטים פה אחד לאשר התקנת מצלמות במעגל סגור
החלטה מס' :688-68-07
ב  3 -גנים (פארקים) וקריית החינוך ע"ש דה שליט ע"ס . ₪ 420,000
סעיף : 6

אישור תב"רים.

חברים ,אני רוצה לשנות את סדר היום .פשוט יש
זוהר בלום :
חברים שרוצים ללכת ,ואני אומר לכם שוב ,אנחנו ביקשנו להעלות אישור
תב"רים היום למרו ת שלא היתה ועדת כספים .אנחנו לקראת סוף  2007וקיבלנו
הרשאה בימים האחרונים ממפעל הפיס למספר פרויקטים שאנחנו חייבים לבצע
אותם במהירות .ועוד תב"ר אחד  -בגלל הגשמים היתה לנו בעיה ב  2 -מתנ"סים,
שמנו לכם את התב"רים על השולחן.
אבל לא פירטתם מה כל דב ר.
שוקי קרומר :
יש ,יש ,תיכף אני אגיד לכם .אני אגיד לכם את
זוהר בלום :
הדברים ואז תוכלו .חנניה רוצה לדבר בכללי ,נכון?
תראה ,אני משתדל ללכת לפי הנוהל ולפי החוק.
חנניה וינברגר :
ועובדה שנניח קודם כשהייתה הצבעה  , 5 ; 5שאלנו את חוות הדעת המשפטית
ואני הפסדתי כביכול ,קי בלתי עלי את הדין .תמיד יש נוהל לא מכובד שנניח
תמיד באים ברגע האחרון לקראת ישיבת המועצה ,משחילים כמה סעיפים בתחום
הכספים מבלי שהיתה ישיבת ועדת כספים .היום ישנם  2חידושים ) 1 :שכבר
הכניסו לסדר היום כמה תב"רים שמופיעים בסדר היום ,אבל זה בלי שהעניין
נידון בוועד ת כספים ) 2 .והמנהג הרגיל שמוסיפים עוד כמה סעיפים בתחום
הכספי בלי ישיבת ועדת הכספים ,וזה עניין של בערך בין  3.4-4מיליון לתחום
החינוך וכיו"ב .אני מקווה שאף אחד לא יחשוב שמישהו שיושב ליד השולחן הזה
מעוניין לחבל בתחום של החינוך או לא לסייע לזה .אבל סדר בכל אופ ן חייב
להיות .וכשם ששאלנו את חוות הדעת המשפטית בנושאים שונים היום בישיבה,
אני יודע שבהתאם לבג"ץ שהיה ,לא ייתכן להביא דברים למועצת העיר בתחום
הכספים מבלי שהדברים נדונו קודם לכן בוועדת הכספים .לכן ,אני מבקש לקבל
חוות דעת משפטית גם בעל פה בנושא התב"רים .האם א נחנו יכולים לדון ולאשר
תב"רים מבלי שההצעות ,התב"רים הללו ל  2 -סוגיהם נדונו קודם לכן בוועדת
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הכספים? ואני מקווה שאף אחד לא חושד שיש מישהו שמתנגד לאיזושהי הצעה
או סעיף באחד התב"רים.
הצלחנו לגייס כספים -
זוהר בלום :
תבורכו.
חנניה וינברגר :
יש דברים שאי אפשר להמתין ,כמו בתי הספר  ...אני
זוהר בלום :
לא יכול להמתין גם לא שבוע .אז לבצע בלי תב"ר  -זה יותר גרוע ,לבצע תב"ר
שמביאים אותו ישר למועצה  -שזה הגוף בעצם שאמור לאשר גם את הפרוטוקול,
מיכל תיכף תיתן את חוות הדעת מה לגבי זה .אנחנו צריכים לבצע  -או לבצע או
ל א לבצע.
לא.
חנניה וינברגר :
לא לבצע?
זוהר בלום :
אתה לא מעמיד את זה בצורה הוגנת ,סלח לי .אם היה
חנניה וינברגר :
מישהו שאומר נגד  -אתה צודק .אין אחד שאומר נגד .אתה רוצה התחרות?  -אם
פה מדובר על  4מיליון ,אז אנחנו נציע  8מיליון.
מיכ ל תיתן את חוות הדעת שלה בנושא.
זוהר בלום :
נכון שככלל הצעת תקציב צריכה לעבור דרך ועדת
עו"ד מיכל דגן:
כספים .אבל אני חושבת שבהסכמה ,ובנסיבות שפורטו כאן כמו דחיפות נזקי
הצפות ,גשמים במוסדות חינ וך  ,אז אם תהיה הסכמה של כל חברי המועצה
הנוכחים כאן לדון ,הגם שזה לא עבר בוו עדת כספים ,אז אני חושבת שזה -
את מדברת כבר כחברת מועצה .סליחה ,את יועצת
חנניה וינברגר :
משפטית ואני ביקשתי לדעת אך ורק חוות דעת משפטית.
חנניה ,היא נתנה ייעוץ משפטי.
זוהר בלום :
היא נתנה לך חוות דעת.
רחמים מלול:
מיכל ,את אומרת שצריכים הסכמה של פה אחד .אני
מנחם קליין :
לא חושב שזה נכון.
זה היה בסדר היום.
זוהר בלום :
זו לא פעם ראשונה שהוא מעלה את זה בישיבת
מנחם קליין :
מועצה ,והתשובה היא שוועדת כספים היא לא מעכבת .זו היתה התשובה
המשפטית לאורך כל השנים .זה לא תקציב.
המועצה היא מ על ועדת הכספים.
זוהר בלום :
מנחם ,מתי שאתה רוצה ישיבה  -אני שותף איתך.
חנניה וינברגר :
אבל זה רק עוד שבועיים.
זוהר בלום :
אנחנו מגיעים בדיוק לאותה תוצאה.
עו"ד מיכל דגן:
אני א ומר  -בלי הסכמה ,החלטת מועצה ,גם ללא ועדת
מנחם קליין :
כספים  -מחייבת.
מה שאומרת לך מיכל ,זה גם נימוק ציבורי וגם נימוק
רחמים מלול :
משפטי .א) מבחינה משפטית  -נכון שצריך כל תב"ר לעבור דרך ועדת כספים.
אבל ישנן נסיבות ,אילוצים ,שהמועצה יכולה להחליט בלי ועדת כספים ואלה
הנסיבות ,אלה האילוצים ,משום שהצורך הוא דחוף וחיוני .ב) המועצה היא
אינסט נציה יותר גבוהה מוועדת כספים.
נכון ,אבל אף על פי כן הבג"ץ קבע שאתה חייב לעבור
חנניה וינברגר :
דרך ועדת כספים.
אני לא מכיר את הבג"ץ ,לא מכיר ,לא מכיר את
רחמים מלול:
הבג"ץ .ג) חברי ועדת הכספים הם גם חברי מועצה.
אז בוא נוותר על ועדת הכ ספים ,בוא נבטל את ועדת
חנניה וינברגר :
משנה לתכנון ובנייה.
אתה יודע שרוב התב"רים מובאים לוועדת הכספים
רחמים מלול:
וזה מקרה יוצא דופן .לכן ,אני חושב שהתשובה של מיכל היא נכונה גם משפטית
וגם ציבורית.
אני קודם כל בעד לאשר את כל התב"רים ,גם אם יש
שוקי קרומר :
מן הצדק שמה שאומר חנניה .אני חושב שכל הדברים שהביאו כאן אנשי המקצוע
והמשנה לראש העיר והסגן וכו'  -הם דברים שצריכים אותם וכדאי לאשר אותם
פה אחד .אבל הייתי מבקש תוספת אחת .אני בעד לקרות את כל מגרשי הספורט
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בעיר ,אני חושב שזה נכון .זו הצעה נכונה שהציעו אותה בזמנו  -גם אתה  ,גם
מנחם ,גם ראש העיר וגם אני ,ואולי אחרים .אני רואה כאן שבאים לקרות את
מעלות משולם ,ואני מאוד בעד לקרות את מעלות משולם.
ורמת אלון ביחד ,זה מגרש משותף לשניהם.
זוהר בלום :
להיפך ,זה חיסכון.
חנניה וינברגר :
מגרש לשניהם ו שערים לשנ יהם .ויהיה ביניהם זמני...
זוהר בלום :
מצוין .אין לי שום בעיה.
שוקי קרומר :
גם השימוש הוא מסודר ,לא רק המגרש.
עו"ד תמיר פינשטיין:
 2 ...בתי הספר.
שוקי קרומר :
 2בתי הספר ,לכן מפעל הפיס נתן על זה קדימות.
זוהר בלום :
 , 100 %אני בעד.
שוקי קרומר :
אני מצטרף ,לא במפתיע למה ששוקי אמר ,ויש לי
לואיס בר  -ניר :
שאלה אליך בתוך מחזיק תיק החינוך .אחד הדברים המאוד מדאיגים אותי קצת
זה הנזילות בגג אסבסט ,ברור לכולם מה המשמעות של זה .אבל אלה מקומות
שלא טופלו בקיץ במסגרת ההחלפה.
לא ,לא.
עו"ד תמיר פינשטיין:
אה ,כ י היה רק גנים?
לואיס בר  -ניר :
גנים ובתי ספר.
זוהר בלום :
שמחנו להחליף את הכל ,ולשמחתנו הרבה בדקנו את
עו"ד תמיר פינשטיין:
עצמנו  -מגגות האסבסט החדשים שהחלפנו לא היו נזילות ,ומבחינתנו זו בשורה
גדולה מאוד.
הטיפול בנזילות גגות האסבסט זה דחוף ביותר.
לואיס בר  -ניר :
לכן אני צריך תב"ר.
זו הר בלום :
צריך לפנות בית ספר.
לואיס בר  -ניר :
מתי נקבל דו"ח על שיפוצי תשס"ו?
חנניה וינברגר :
יום ראשון.
עו"ד תמיר פינשטיין:
מתי נקבל תשס"ז תכנית  +ביצוע?
חנניה וינברגר :
יום ראשון.
עו"ד תמיר פינשטיין:
יום ראש ון הקרוב ,החוברת מוכנה כבר.
זוהר בלום :
אבל זה לעצמכם ,לא לנו.
חנניה וינברגר :
אז התב"רים מאושרים?
רחמים מלול:
רגע ,אנחנו צריכים להקריא.
זוהר בלום :
פה אחד.
חנניה וינברגר :
רגע ,יש לנו תב"ר לקירוי ובניית מגרש לבית ספר
זוהר בלום :
מעלות משולם ורמת אלון בסך של  . ₪ 960,000פה אחד ,נכון?
כן.
חנניה וינברגר :
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר לקירוי ובניית מגרש לבית
החלטה מס' :689-68-07
ספר מעלות משולם ורמת אלון בסך של . ₪ 960,000
זוהר בלום :
ברזילי מיליון . ₪

תב"ר לאולם הספורט ברזילי למיזוג אולם הספורט

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר לאולם הספורט ברזילי
החלטה מס' :690-68-07
למיזוג אולם הספורט ברזילי בסך של מיליון . ₪
תב"ר מחשוב תוספת לתב"ר למיליון וחצי  ₪שאישרנו
זוהר בלום :
עוד  , ₪ 1,471,000עם רשימה מפורטת לאיזה בתי ספר  -סה"כ כל התב"ר עם
ההגדלה הוא  ₪ 2,971,000ו הביצוע הוא באופן מיידי לבתי הספר .יש אישור פה
אחד ,נכון?
לכל סעיף פה אחד.
חנניה וינברגר :
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מחליטים פה אחד לאשר תב"ר מחשוב תוספת לתב"ר
החלטה מס' :691-68-07
למיליון וחצי  ₪שאושר עוד  . ₪ 1,471,000סה"כ כל התב"ר עם ההגדלה הוא
 ₪ 2,971,000והביצוע הוא באופן מ יידי לבתי הספר .
יש לנו תב"ר להחלפת גגות אסבסט במתנ"ס אושיות
זוהר בלום :
ומתנ"ס כפר גבירול .עקב הגשמים היינו צריכים לסגור את  2המתנ"סים והגג
שלו ממש על סף קריסה .אנחנו רוצים לאשר  ₪ 400,000להחלפה .פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר להחלפת גגות אסבסט
החלטה מס' :692-68-07
במתנ"ס אושיות ומתנ"ס כפר גבירול בסך של . ₪ 400,000
תב"ר לעבודות איטום במוסדות חינוך ,חינוך ותרבות
זוהר בלום :
אני מדגיש ,כי תהיינה נקודות גם בתרבות ,אז זה חינוך ותרבות ע"ס חצי מיליון
 . ₪אושר פה אחד .תודה.
מחליט ים פה אחד לאשר תב"ר לעבודות איטום במוסדות
החלטה מס' :693-68-07
חינוך ,חינוך ותרבות בסך . ₪ 500,000
סעיף : 5

אישור פרוטוקול ועדת נכסים ושכירויות מס'  11מיום . 6.11.07

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף אישור פרוטוקול ועדת
זוהר בלום :
נכסים ושכירויות מס'  . 11חנניה.
הוא לא מציג את זה?
חנניה וינברגר :
תשאל ויציגו.
זוהר בלום :
לסעיף  - 1יעקב דרור ,פירוט עבודותיו .למה הוספתם
חנניה וינברגר :
את העניין הזה? האם יש עבודות שזה מונע או מעכב?
חברי הוועדה ביקשו ממני שאני אביא מנהל אגף
חנניה קורש :
תשתיות פירוט עבודותיו על מנת לראות את היקף העבודה שלו כקבלן תשתיות.
וזה מה שייעשה לקראת הישיבה הבאה של ועדת נכסים.
דרור הזה הוא קבלן תשתיות?
חנניה וינברגר :
כן.
חנניה קורש :
קיוסק רוז'נסקי  -האם האדם משלם ארנונה?
חנניה וינברגר :
הנה ,כתוב לך גם שיש נגדו משפט על כל נושא -
זוהר בלום :
לא יודע מה .יש נגדו משפט ,אולי הוא תקף מישהו
חנניה וינברגר :
שקנה פלאפל.
חנניה ,זו התשובה  ,איך הוא הגיב בוועדה .
שוקי קרומר :
רגע ,אני לא בוועדה ,מותר לי לברר.
חנניה וינברגר :
תסתכל בתשובה.
שוקי קרומר :
תן לו לענות תשובה .מה אתה רוצה? הוא מקבל
חנניה וינברגר :
משכורת בשביל זה ,אתה בהתנדבות.
חנניה ,לשאלה שלך -
חנניה קורש :
ארנונה.
חנניה וינברגר :
ארנונה  -אין לי פה את המספרים לפניי אבל -
חנניה קורש :
לא סכום.
חנניה וינברגר :
שנייה ,אבל אני יודע שילם לפני בערך חודשיים
חנניה קורש :
 , ₪ 20,000בוודאות מה אני אומר לך.
ויש לו חובות עוד ארנונה?
חנניה וינברגר :
יש לו עוד חובות?
חנניה קורש :
עקרונית הוא משלם וחייב?
חנניה וינברגר :
גם שילם וגם עדיין חייב.
חנניה קורש :
משלם וחייב ,גם וגם.
זוהר בלום :
חשמל.
חנניה וינברגר :
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זה מול חברת חשמל.
לא ,לא ,לא .כי העירייה יכולה לשלם בשבילו.
יכולה? לא נראה לי.
חנניה ,אין לו שעון חשמל משל עצמו.
למה?
אני אסביר לך .היות ולבניין הזה אין היתר חנניה.
לא היה דיון? היה בוועדת משנה  15מ"ר והגדילו לו

עו"ד תמיר פינשטיין:
חנניה וינברגר :
שוקי קרומר :
חנניה קורש :
חנניה וינברגר :
חנניה קורש :
חנניה וינברגר :
 25מ"ר.
לא יכולנו לאשר אבל ,לא יכולנו לאשר.
זוהר בלום :
ביקשו ,אני התנגדתי כי הוא עשה בהתחלה לפני הכל.
חנניה וינברגר :
חנניה ,אם אין לו היתר אז...
שוקי קרומר :
זה לא לפה ,עזוב .ישראל ייתן תשובה ,צריך לבדוק את
זוה ר בלום :
הנושא.
אני אעשה את זה בקצר ,כי זה לא מקום לעשות דיון
חנניה קורש :
לגבי העניין.
תגיד לי ,הנציג שלי היה שם? אני לא זוכר מי זה.
חנניה וינברגר :
מלמד?
עו"ד תמיר פינשטיין:
מל מד זה הנציג שלך היום.
חנניה וינברגר :
הוא מספר  2שלך ,הוא לא נציג.
חנניה קורש :
חנניה ,בוא נגיד במשפט אחד .אנחנו מבקשים לעשות
חנניה קורש :
סדר במזנון הזה.
אדוני ,עזוב אותי אידיאולוגיה ,אני מדבר איתך
חנניה וינברגר :
תכל'ס.
מהנדס העיר ועבדך ,לפני הי שיבה הזאת היו בסיור
חנניה קורש :
שם ,חנניה .באמת.
חנניה ידידי ,כמה זמן קיים הקיוסק הזה?
חנניה וינברגר :
 7שנים.
ישראל בן ישראל:
ב  7 -שנים אי אפשר היה להסדיר את זה? זה  7שנים,
חנניה וינברגר :
כמה חשמל .זו הרי לא מכללת ידע  -מכללת ידע היה  5שנים ,פה זה  7שנים.
חנניה ,אבל הסעיף אומר שהוועדה מחליטה לסרב
ז והר בלום :
לבקשה.
אני בעד ההחלטה שלהם.
חנניה וינברגר :
זוהר ,אני רק אחדד.
שוקי קרומר :
אבל ההחלטה היא לסרב לבקשה.
זוהר בלום :
ניתנו מספר קיוסקים פה לאנשים שהם והחוק לא
שוקי קרומר :
בדיוק באותו מקום .ועיריית רחובות ,לכאורה טעתה ,לכן אין להם בכלל רישיון.
בגלל שאין להם רישיון ,אז גם אין להם חשמל.
החוק מנסה להיפגש איתם.
עו"ד תמיר פינשטיין:
לכן אני מבקש ואני מחזק את ידיהם של מנהל אגף
חנניה וינברגר :
נכסים וביטוח ומהנדס העירייה ,לעשות סדר עם הקיוסק הזה ועם הקיוסקים
האחרים ,ויועצת משפטית בראש ובראשונה ,ולתבוע תשלומי ארנונה ,מים,
חשמל וכיו"ב .סעיף  - 3מבנה השירות הפסיכולוגי הרצל .אני מבין ככה שאגף
התנועה עוברים מפה לפארק המדע .האם אי אפשר להעביר את השירות
הפסיכולוגי במקומם ,או מה מתוכנן במקום?
אני אגיד לך .היום באגף החינוך יש אנשים שאין להם
זוהר בלום :
איפה לשבת .אין לנו אפשרות להעביר את השירות הפסיכולוגי ,זה שירות שצריך
להיעשות בדיסקרטיות ומחוץ לבניין העירייה ,זה בכל הרשויות .אבל ,השטח
שמתפנה עפ"י ההמלצות ,יש לנו קב"סים שאין להם איפה לשבת.
בית ספר הדרים ,אפשר?
חנניה וינ ברגר :
לא ,מלא.
זוהר בלום :
מלא?
חנניה וינברגר :
מלא ,מתקדם .אין לנו ,אין לנו מקום .אם היה ,היינו
זוהר בלום :
מוצאים.
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נראה את העמוד השני .סעיף  - 8איפה היו האנשים
חנניה וינברגר :
האלה עד היום? פתאום נזכרו משנת ? 1992
גם אני שאלתי את השאלה הזאת.
חנ ניה קורש:
חנניה ,אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
שוקי קרומר :
חנניה ,אפשר לאשר? הוא גם שואל את זה ,הוא אמר
זוהר בלום :
הוא לא יודע.
אבל הצרה שהוא צריך לענות לי ולא לשאול אותי.
חנניה וינברגר :
אולי זו תוצאה של העבודה של שפרבר שהתחיל 'רחש -
עו"ד תמיר פינשטיין:
בחש' בשוק ,עבודה שעשינו להסדרת הזכויות.
אז אני מציע לא לאשר .נשמע את עו"ד שפרבר,
חנניה וינברגר :
תהיינה לו מסקנות.
כן ,אבל קודם נ קבל את חוות הדעת של שפרבר.
עו"ד תמיר פינשטיין:
לא ,לא ,לא ,אני עו ד לא יודע מה .אנחנו מאשרים דבר
חנניה וינברגר :
אחד ,שאם יש לנו את הנושא הזה ,מעבירים את זה לחוות דעתו של שפרבר,
נקודה .תהיה לנו חוות דעת של שפרבר  -העניין יחזור פה לשולחן הזה ,אין לי
בעיה .מאשר לך את הכל.
מה אתה ממליץ ,שכל מה שקשור לשוק לדחות לישיבה
זוהר בלום :
שיהיה -
לא ,לא ,לישיבה .מאשרים להבעיר לטיפולו ,לחוות
חנניה וינברגר :
דעתו.
אבל זו ההחלטה ,לא?
עו"ד תמיר פינשטיין:
כן ,אבל כאשר תהיה לו החלטה מסוימת לחייב או לא
חנניה וינברגר :
לחייב ,לפתור או אני לא יודע מה  -העניין הזה יובא לפה.
בסדר .זה יי דחה עד שתהיה החלטה של עו"ד.
זוהר בלום :
יש עוד סעיף אחד נדמה לי יש לי .סעיף  - 12בית
חנניה וינברגר :
פנחס .מי זו חברת נכסי הציבור ברחובות?
ההסתדרות.
זוהר בלום :
מי החותמים בשם בית פנחס?
חנניה וינברגר :
יש להם עמותה ,עמותה רשומה.
זוהר בלום :
סליחה ,מי החותמים בשם בית פנחס? שמענו ,יש
חנניה וינברג ר :
ויכוח -
לא ,בזה אין קשר .עמותת בית פנחס היא לא קשורה
זוהר בלום :
לו ועד.
לא ,הוועד של שעריים הוא -
חנניה וינברגר :
לא קשור.
זוהר בלום :
הם נבחרו ל  2 -הדברים.
חנניה וינברגר :
לא נכון .עמותת בית פנחס זה ע"ש פנחס קפרא.
זוהר בלום :
תראה ,לא רוצה לעכב ,אבל אני מבקש שהדבר הזה
חנניה וינברגר :
ייבדק וידווח לנו לישיבה הבאה.
אפשר לבקש מהם את מורשי החתימה שלהם ,אין
זוהר בלום :
בעיה.
שיעשו על הפעילות ,אין לי בעיה.
חנניה וינברגר :
ועד שכונה לא יכול להיות עמותה.
חנניה קורש:
אנחנו רוצים לאשר את הפרוטוקול .מי בעד אישור
זוהר בלום :
הפרוטוקול עם התיקונים?
עם התיקון שלי בקשר לשפרבר.
חנניה וינברגר :
עם התיקונים שביצענו בנושא השוק בהעברה לטיפול
זוהר בלום :
של עו"ד שפרבר.
פה אחד.
עו"ד תמיר פינשטיין:
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מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת נכסים
החלטה מס' :694-68-07
ושכירויות מס'  11מיום  6.11.07כפוף לתיקונים לגבי נושא השוק ,ש הנושא
יועבר לטיפולו של עו"ד שפרבר.
סעיף : 8

תיקון חוק עזר אספקת מים.

זוהר בלום :
מים.
חנניה וינברגר :
זוהר בלום :
החלטה מס' :695-68-07
מים.

יש לנו תיקון סופר בנושא תיקון חוק עזר לאספקת
לבריאות ,אושר.
אושר פה אחד.
מחליטים פה אחד לתקן טעות סופר בחוק עזר אספקת

_______________
עו"ד תמיר פינשטיין
מנכ"ל העירייה

_______________
עו"ד שוקי פורר
ראש העירייה
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