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 עיריית רחובות

 55ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 31:19בשעה  2007/01/03 זתשס" טבתב "גי, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

סגן רה"ע,  -ראש העיר, ח"מ שמעון מלכה  -עו"ד שוקי פורר  :משתתפים

ח"מ שוקי קרומר, ח"מ  משנה לרה"ע, - ח"מ מנחם קליין

 ניר,-מ עו"ד יעקב בוטניק, ח"מ לואיס בררחמים מלול, ח"

ח"מ  ,ח"מ שטאובר אריה ח"מ משה מלמד, ,ח"מ שאול ליבי

ח"מ , ח"מ שמעון קהלני, ח"מ אבאי זאודה, חנניה וינברגר

ח"מ , ח"מ חיים אברהם ,ח"מ אהרון בר איליה דז'נשוילי,

 ח"מ יפים זאיקה., ח"מ אבנר אקוע ,אורלי אברהמי

 

  -, עו"ד תמיר פינשטיין יועצת משפטית -גן מיכל דעו"ד  :נוכחים

מפקחת לבריאות  - אילנה אלפרוביץ, מנכ"ל העירייה

 - ישראל בן ישראליועץ משפטי,  -רועי בר  הסביבה, עו"ד

  .ממונה ביטוחים ונכסים -העיר, חנניה כורש מהנדס 

 

 - םח"מ זוהר בלו ,סגנית רה"עמ"מ ו -ח"מ ד"ר מרה קנבל  :חסרים

  .סגן רה"ע
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 סדר היום:

 אישור פרוטוקולים: .1

 .53מועצה מס' ישיבת אישור פרוטוקול א. 

 .54ב. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 :שאילתות .2

הסכם בין חברת גינות עמית לבין עיריית רחובות והוועדה  –א. שאילתא 

 (. 12.11.06לתכנון ובנייה. )ח"מ קהלני מיום 

עבור גביית אגרות  2000-2005עמלות "מילגם" לשנים  –ב. שאילתא 

 ארנונה מים וביוב. )ח"מ קהלני(.

 :הצעות לסדר .3

ז"ל. )ח"מ קהלני  קפאחקריאת שם רחוב ע"ש ר' יוסף  –א. הצעה לסדר 

.14.5.06שמעון מיום  ) 

ביטול חוק עזר עירוני המחייב את תושבי רחובות  –הצעה לסדר  ב.

.18.6.06ברכישת פחי אשפה. )ח"מ קהלני שמעון מיום  ) 

פלאפון נייד לחברי מועצת העירייה. )חנניה וינברגר  –הצעה לסדר  ג.

.25.12.06מיום  ) 

הכשרת חניון ללא תשלום עבור משאיות ורכב כבד.  –הצעה לסדר  ד.

.18.12.06לואיס בר ניר מיום -)ח"מ קרומר ) 

 .אישור הרכב חברי מועצה דתית .4

 .החלפת יו"ר ועדת ביקורת .5

 .3703גוש  944חלקה  הסכם תרומה לגן ציבורי .6

 .3705בגוש  190הסכם תרומה חלקה  .7

)שבעים מיליון שקלים  ₪ 70,000,000.00אישור קבלת הלוואה בסך  .8

 חדשים( לכיסוי גרעון מצטבר עפ"י אישור משרד הפנים.

מינוי חברי ועדה ובחירת יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים.  .9

 פקודת העיריות(. –יא'  149)סעיף 
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 החלטות המועצה

 2007/01/03 מיום 55ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 53מחליטים לאשר בפרוטוקול ישיבת מועצה מס'  
את ההחלטה על צו המיסים ולדחות את אישור 

 תמליל הפרוטוקול לישיבה הבאה.

 :07-55-547מס'  החלטה

מחליטים לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  
 ניר.-של ראש העיר ולואיס בר כפוף להערותיהם 54

 :07-55-548מס'  החלטה

נגד( להוריד מסדר  8בעד,  9מחליטים ברוב קולות ) 
היום את ההצעה לסדר בנושא: קריאת רחוב ע"ש ר' 

  .14.5.06יוסף קפאח ז"ל של ח"מ שמעון קהלני מיום 

 :07-55-549מס'  החלטה

 נמנעים( 2נגד,  3בעד,  12מחליטים ברוב קולות ) 
להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא: ביטול 
חוק עזר עירוני המחייב את תושבי רחובות ברכישת 

 .18.6.06פחי אשפה של ח"מ קהלני שמעון מיום 

 :07-55-550מס'  החלטה

שכל חבר מועצה שחפץ בכך יוכל לקבל מחליטים  
שבאמצעותו יוכל להתקשר  v.p.nטלפון של העירייה 
 ובדי העירייה וחברי המועצה. לכל אחד ואחד מע

 :07-55-551מס'  החלטה

אישור הרכב חברי  - 4מחליטים להוריד את סעיף  
 .מסדר היום מועצה דתית

 :07-55-552מס'  החלטה
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, ישיבת 55אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מס'     :עו"ד שוקי פורר
 מועצה מן המניין. 

 
 אישור פרוטוקולים.  :1סעיף 

 .53א. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס'  
 

 אישור פרוטוקולים.     :עו"ד שוקי פורר
 . 53אני רוצה לדבר על פרוטוקול     :שוקי קרומר

 . כן בבקשה. 53אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס'     :עו"ד שוקי פורר
, שבו היתה 53 שוקי, מאחר שישיבת פרוטוקול מס'    :שוקי קרומר

התפרצות של אילן אפרתי כלפיך, ומאחר ולפי הבנתי הגשת או הגישו בשמך 
תביעה במשטרה נגד אילן אפרתי, ומאחר שחלו מידי פעם אי דיוקים בין 

ביקשתי לפני כחודש מתמיר פינשטיין את ההקלטה  –הפרוטוקול לבין ההקלטה 
רה ואני קיבלתי את והוא אכן פעל שאני אקבל. כנראה שהיתה טעות של החב

ההקלטה רק היום. קיבלתי הקלטה מוטעית היום בבוקר/בצהריים ולכן פרוטוקול 
 להעביר לפעם הבאה שאני אעבור אחד לאחד.  53

אין לי בעיה עם זה. השאלה היא כזאת: הפרוטוקול     :עו"ד שוקי פורר
יסים את ההחלטה שבו והוא צו המיסים. כי צו המהזה אני מציע שאנחנו נאשר 

 אישרנו אותו, את התמליל של הפרוטוקול נביא שוב לדיון בישיבה הבאה. 
 זאת אומרת שהפרוטוקול מדבר על צו התקציב.     :שוקי קרומר

את ההחלטה מאשרים את התמליל לא מאשרים.     :עו"ד שוקי פורר
 התמליל יבוא לאישור נוסף בישיבה הבאה. יהיה דיון, מה שביקשת. 

 אני רוצה להבין את זה עוד פעם.     :שוקי קרומר
 היתה החלטה אחת בפרוטוקול הזה.     :עו"ד שוקי פורר

 על צו המיסים?     :שוקי קרומר
 צו המיסים.     :עו"ד שוקי פורר

 אני בעד שיאשרו.     :שוקי קרומר
אותה אנחנו משאירים, כל יתר הפרוטוקול לא מאושר     :עו"ד שוקי פורר

 וא לאישור בישיבה הבאה. בינתיים, אלא יב
 אוקיי.     :שוקי קרומר

 . 54אז נדון עליו בישיבה הבאה. פרוטוקול     :עו"ד שוקי פורר
 . 53    :חנניה וינברגר

נדון עליו בישיבה הבאה עפ"י בקשתו. נדון עליו  53  :עו"ד שוקי פורר
 אין לי בעיה.  –עוד פעם, אתם רוצים לדון פעמיים 

לא, אני רוצה להתייחס לאווירה ולדברים שהיו ולא     :חנניה וינברגר
לתוכן המילולי, ולא למלל, אם כי החיים והמוות ביד הלשון. לצערי הרב, 
הישיבה הזאת היתה אחת המבישות שהיו במסגרת ישיבות מועצת העיר. לכן אני 
מסתייג ומביע סלידה ושאט נפש מסגנון הדיבור וההשתלחויות שהיו למשתתפים 

ההשמצות. אני אומר את זה כמשתתף חיצוני ולפי הדברים שמשתקפים  במערכת
 מהפרוטוקול. לכן אני לא משתתף כמחאה בתמיכה בפרוטוקול הזה. 

טוב, אנחנו נדון שוב בפרוטוקול הזה. אני מציע     :עו"ד שוקי פורר
זו היתה  שנשאיר את הדיון אולי באמת לפעם הבאה. אני חושב שמה שהיה כאן 

ציבורית במסגרת השערוריות הציבוריות שקיימות במדינת ישראל. גם  שערורייה
הטיפול בתלונה של היועצת המשפטית של עיריית רחובות למשטרה שטרם 

מתפרעים שבסופו של היום גם זורקים רימונים טופלה היא עדות וסיוע לכל מיני 
מקבלות ותוקפים אנשי ציבור באופן פיזי. זה מתחיל מהתקיפות באופן מילולי ש

 עידוד. 
 בוא לא נקצין.     :שוקי קרומר

שוקי, אני אומר באופן כללי שבמדינת ישראל יש היום     :עו"ד שוקי פורר
עבירה שמוצאת את ביטויה גם בכנסת ישראל שחברת כנסת מאוד מכובדת 
ן כמוה, שאמרה שהיא מציעה למחוק מספר החוקים את  הגישה הצעה מבישה מאי
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ובד ציבור. מה משדרת הכנסת לציבור? אומרת זהבה גלאון העבירה של העלבת ע
 -העלבת עובד ציבור זה

 לא עבירה.     חנניה כורש:
זאת לא עבירה, זה שלב ראשון, זה נורמה, זה מותר.     :עו"ד שוקי פורר

 -השלב השני יהיה
 למה? כי זאת לא עבירה או שהוא לא עובד ציבור?     :חנניה וינברגר
זה עובד ציבור, זה לא רק ראש עיר וזה לא רק נבחרי     :רעו"ד שוקי פור

ציבור. זה גם מורים וגם פקידים וכל מי שהוא עובד ציבור. השלב השני יהיה 
שרצוי להעליב עובדי ציבור, רצוי להעליב אותם. זה יהיה כתוב אולי גם בספר 

די החוקים החדש של מדינת ישראל. השלב השלישי יהיה שחייבים להעליב עוב
נדון בזה בישיבה  –ציבור. אבל מכיוון שקרומר ביקש שנדון בזה בישיבה הבאה 

 הבאה. 
 
את  53בפרוטוקול ישיבת מועצה מס' אשר מחליטים ל :07-55-547מס'  חלטהה

 לישיבה הבאה. ההחלטה על צו המיסים ולדחות את אישור תמליל הפרוטוקול 
 

 .54ב. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס'  
 
. נא להוסיף חבר המועצה 54פרוטוקול  מועצה מס'     :ו"ד שוקי פוררע

חיים אברהם השתתף בישיבה, ולא כפי שכתוב פה שהוא חסר. אז אני מבקש 
   לתקן את זה. בבקשה לואיס. 

לפני שאני אתייחס רגע לפרוטוקול, אני רק רוצה אבל   ניר:-לואיס בר
ריך לדייק. מה שהיא הציעה דרך אגב לדייק לגבי ההצעה של זהבה גלאון שוקי, צ

הוא לבטל תקנה מימי הבריטים שהתייחסה לגבי כל איזושהי אמירה נגד עובד 
ציבור. יש בנוסף לזה עוד סעיפים בחוקי המדינה שמתייחסים לגבי העלבת עובדי  

 ציבור. אז זה לא היה ביטול גורף אלא נגד כמה תקנות. 
 על מה שהיה כתוב בעיתון.  טוב, אני מסתמך    :עו"ד שוקי פורר

 חבל.   ניר:-לואיס בר
 אם סילפתי את הצעתה, אני מצטער.     :עו"ד שוקי פורר

 סילפת, כן.   ניר:-לואיס בר
אני מצטער. אני הסתמכתי על העיתון שהוא לא מקור     :עו"ד שוקי פורר

 תמיד אמין ביותר. 
, אפשר? יש 54אני רוצה לגבי תיקון בפרוטוקול של   ניר:-לואיס בר

, חנניה ידידי היה לארג' והציע 21כאן טעות באחת ההחלטות. בהחלטה בעמ' 
אותי לוועדה לניהול מו"מ לשירותי השכרת רכב. אני אמרתי שאני לא חושב שיש 
צורך שאני אהיה בוועדה וסירבתי להיות בה. ראיתי את הרכב הוועדה, ראיתי 

ייתי יו"ר ועדת המכרזים לשעבר. ולכן שיש יו"ר ועדת המכרזים, חנניה הציע כי ה
נראה לי שחלה טעות, כי אני אמרתי כאן אין צורך, אני לא רוצה להיות. מי 

חברי מועצה לעניין הזה  2שחבר בוועדה מספיק טוב כדי לנהל מו"מ, לא צריך 
 ואני מבקש לתקן את זה. 

 איזה עמ' זה?     :עו"ד שוקי פורר
. גם תרגיע את תמיר, 06-54-532מס'  , החלטה21עמ'   ניר:-לואיס בר

 כי בכתובים כתוב מנכ"ל העירייה לואיס בר ניר. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        נבדוק את זה בתמליל, מה הבעיה?     :חנניה וינברגר

 חס ושלום לקחת פרנסה למישהו כאן.   ניר:-לואיס בר
שוקי יבדוק את זה בתמליל, יש לו משימות. יש לו  עו"ד תמיר פינשטיין:

 . 54וגם  53עכשיו גם את 
. זה בסדר, הוא מקבל את מה שאני אומר 54לא, זה   ניר:-לואיס בר

 שוקי. 
תו בתור יו"ר אני מאשר שהוא ידידי והצעתי או –א'     :חנניה וינברגר

ועדת מכרזים לשעבר, אבל כבודו של אדם זה רצונו, אז שיהיה בהתאם למה 
 שהוא הצהיר. 
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 גם לאופוזיציה יש לה זכות לחלק תפקידים.   רחמים מלול:
נכון, אפילו לחברי הקואליציה. אני מבקש להפנות את     :חנניה וינברגר

 ת רח' האגוז לרח' הגראז. בסעיף, הכוונה להחליף א 43תשומת לב החברים לעמ' 
 .חנניה, אני גם בדקתי את זה, תנוח דעתך  רחמים מלול:

 .הנושא נבדק א גם מכתב אליך שהטענה היא נכונה,יצ    :עו"ד שוקי פורר
 הכוונה הוסרה ואני עמדתי להודיע על זה עכשיו, שזה הוסר. 

היה  אני מבקש להוסיף עוד משפט: מפקד ספינת אגוז    :חנניה וינברגר
חיים צרפתי בן רחובות שעמד להתחתן לאחר ההפלגה, וגם מי שאמור היה 

 להחליף אותו הוא בן רחובות. זה הקשר של רחובות לאגוז. 
 שינינו את ההחלטה הזאת, בסדר.     :עו"ד שוקי פורר

 בפרוטוקול. גם לא, אבל אם משנים, צריכים     :חנניה וינברגר
   ונה.כן, זה יש    :עו"ד שוקי פורר

מחליטים למנות בעמ'  יש פה את ההצעה לסדר שלנו.   אהרון בר:
 ועדה להקצאת קרקע. אין שמות של חברי הוועדה.  11

 נכון. אבל לא משנה, מישהו צריך לייעץ. הוא צודק.     :חנניה וינברגר
מכיוון שהקואליציה נתנה את המועמדים שלה והיינו     :עו"ד שוקי פורר

מועמדי האופוזיציה. ברגע שיינתנו מועמדי האופוזיציה נביא צריכים לחכות ל
 את זה לפרוטוקול המועצה, אתה צודק. 

 לא נתבקשנו.     :חנניה וינברגר
נציגי  2כן נתבקשתם. באותו דיון ביקשתי שיהיו     :עו"ד שוקי פורר

 נציגי קואליציה.  5-אופוזיציה ו
.  'אנחנו נגיד קרומר אמר עו"ד תמיר פינשטיין: '  לכם לא עכשיו

 בסדר, נודיע אחר כך.     :חנניה וינברגר
טוב. כפוף להערות שהוערו אנחנו מאשרים את     :עו"ד שוקי פורר

 . 54פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 
 
 54לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' מחליטים  :07-55-548מס'  חלטהה

 ניר.-כפוף להערותיהם של ראש העיר ולואיס בר
 

 :שאילתות : 2סעיף 
 

 , שאילתות. 2סעיף     :עו"ד שוקי פורר
אפשר לפני השאילתות איזה משהו טוב לחברי    שאול ליבי:
 המועצה? 

 כן בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר
פורסם אתמול במעריב שאולי זה קצת ידרבן את חברי    שאול ליבי:

הציבור נאמנה, שסוף המועצה ובכלל אנשי ציבור שילכו לפוליטיקה וישרתו את 
סוף משרד הפנים מכיר בעבודה הקשה שלנו שאנחנו בהתנדבות כולם במשך כל 
השנים. שר הפנים הגיש הצעת חוק שחברי מועצה יקבלו תוספת שכר על 

נציגנו חנניה -נוכחותם בישיבות, אבל שיתנהגו גם טוב, וזה גם הודות לחברנו
 מי ייתן וזה יתקיים.   וינברגר שנלחם על זה שנים רבות. יישר כוח.

 שיהיה לו מאיפה לשלם דו"חות חניה.   רחמים מלול:
אתה מעלה את זה לדיון? אתה רוצה להעלות את זה     :עו"ד שוקי פורר

 לדיון? 
 לא. יש החלטה כבר בכנסת.    שאול ליבי:

 לא, לגבי הסכומים.     :עו"ד שוקי פורר
 עוד אין.     :חנניה וינברגר

 אולי הוא רוצה לקבוע את הסכומים כבר.     :וררעו"ד שוקי פ
 לא, עוד לא.    שאול ליבי:

 
הסכם בין חברת גינות עמית לבין עיריית רחובות והוועדה  –שאילתא  א.

 (.12.11.06המקומית לתכנון ובנייה )ח"מ קהלני מיום 
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להלן השאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: הסכם בין חברת גינות עמית לבין 

 ריית רחובות והוועדה המקומית לתכנון ובנייה:עי
הובא לאישור חברי הוועדה,  19/7/2006בישיבת ועדת משנה לבינוי ערים מיום 

הקמת הבניין הרביעי בפרויקט גינות עמית ביחד עם אישור ההסכם בין חברת 
 "גינות עמית" לבין עיריית רחובות והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 :אני מבקש לדעת
 א. מהו סכום היטל ההשבחה שחברת גינות עמית צריכה לשלם?

 ב. מה הסכום שהוסכם בין הצדדים לתשלום היטל השבחה?
 ג. מהו תאריך חתימת ההסכם?

הסכם בין חברת גינות עמית לבין עיריית להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: 
 רחובות והוועדה המקומית לתכנון ובנייה:

, בנושא שאילתא שבנדון, הריני להשיבך 2006בנובמבר  12ם במענה למכתבך מיו
 כדלקמן:

. סכום היטל ההשבחה שחברת גינות עמית צריכה לשלם הינו הסכום שנקבע 1
 לתשלום בהסכם בין העירייה לגינות עמית.

 .₪דים לתשלום היטל השבחה הינו מיליון ד. הסכום שהוסכם בין הצ2
  או בסמוך לכך. 2006פריל . תאריך חתימת ההסכם הינו חודש א3
 

טוב, אנחנו הולכים לשאילתות. שאילתא בעניין הסכם     :עו"ד שוקי פורר
בין חברת גינות עמית לעיריית רחובות של חבר המועצה קהלני. ניתנה תשובה 

 בכתב. יש עוד הערות לתשובה? 
לפני כן שוקי נמצאים איתנו כאן הסוחרים מרח'   :שמעון קהלני

 הרצל. 
  לא לפני כן.    :שוקי פורר עו"ד

 תסלח לי, אני רוצה להגיד לך משהו.   :שמעון קהלני
 שתגיד, עכשיו זה שאילתות. אני לא רוצה    ר:עו"ד שוקי פור

 אתה יכול להגיד 'לא' אבל אתה תשמע.   :שמעון קהלני
 זה בשאילתות כעת.     עו"ד שוקי פורר:

ר לך, נמצאים פה אתה תקשיב לי מה שאני אומ  :שמעון קהלני
 סוחרים, בוא נכבד אותם. 

 חבר המועצה קהלני.     עו"ד שוקי פורר:
היו אנשים שלך שנכנסו והתייחסת אליהם, בוא   :שמעון קהלני

נתייחס אליהם בכבוד. האנשים האלה יש להם פרנסת משפחה והיום אסרת 
פרנסת עליהם מבלי להעביר שום החלטה במועצת העיר להוציא סחורה, שפוגע ב

המשפחות האלה. אין שום סיבה לא להתייחס לאנשים האלה שהיום נמצאים פה. 
 אני רוצה לומר לך דבר אחד. 

 דנים בשאילתא שלך.     עו"ד שוקי פורר:
שנים נתת לאנשים האלה להוציא סחורה, והנה שנה  8  :שמעון קהלני

? אתה וחצי לפני בחירות אתה בהינף יד מחליט כן. מה אתה פה בעל הבית
 מחליט להוציא, אתה מחליט להחזיר. 

 אתה רוצה להפסיק לדבר?     עו"ד שוקי פורר:
 לא. אני לא אפסיק.   :שמעון קהלני

 תפסיק לדבר על הנושא הזה.     עו"ד שוקי פורר:
 לא, אתה תשמע, זה לא יפה מה שאתה עושה.   :שמעון קהלני

 שא הזה. לא, אתה תפסיק לדבר על הנו    עו"ד שוקי פורר:
 זה לא יפה מה שאתה עושה.   :שמעון קהלני

אני אסגור את הישיבה, אתה מפריע לי לנהל את     עו"ד שוקי פורר:
 הישיבה. 

 הם נמצאים פה על מנת להביע את דעתם.   :שמעון קהלני
האנשים האלה יודעים את הכתובת שלי, הם רוצים     עו"ד שוקי פורר:

 לפנות אלי. 
 מי שרוצה, יכול לדבר גם.   :שמעון קהלני
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 -הפופוליזם שלך    עו"ד שוקי פורר:
 זה לא פופוליזם.   :שמעון קהלני

 הפופוליזם שלך פוגע בהם. נהיית מגן על הסוחרים.     עו"ד שוקי פורר:
 מה פתאום אתה אוסר עכשיו להוציא סחורה?   :שמעון קהלני

 זה מה שאתה רוצה.  אתה לא תכריח את המועצה לדון,    עו"ד שוקי פורר:
הם אשמים בלכלוך? הם אשמים בזוהמה? הם אשמים   :שמעון קהלני

בפני הרצל המכוער? הם דואגים סך הכל לפרנסה שלהם. מה אתה פוגע בהם? 
 תסביר לי פה במועצה למה אסרת להוציא את הסחורה? תן לי סיבה אחת. 

, לא בצורה אני אענה לזה כשאני אשאל כמו שצריך    עו"ד שוקי פורר:
 הבריונית שלך. 

 איזה בריונית?   :שמעון קהלני
כי אתה מתפרץ לסדר היום, ודבר שלא קבוע על סדר     עו"ד שוקי פורר:

קיבלת תשובה. יש לך עוד הערה לגבי  –היום זאת אלימות. בבקשה, יש שאילתא 
 התשובה הזאת? לא, אני לא רוצה לדון בנושא הזה. 

 לא אומר לדון, אבל תשמע. אני     :חנניה וינברגר
אני לא רוצה לדון בנושא הזה, אני מבקש לא     עו"ד שוקי פורר:

להתייחס אלא לשאילתות עכשיו. יש לנו סדר יום ומספיק עם השיטה הזאת 
 שמביאים לפה עשרות אנשים ושמים על סדר היום את מה שהם רוצים. 

 ת גומר. אם הייתי אומר משפט אחד כבר היי    :חנניה וינברגר
 תגיד.     עו"ד שוקי פורר:

אני מציע שתזמין משלחת מהקבוצה הזאת במהלך     :חנניה וינברגר
 השבוע הבא ותשמע דברים.

אין בעיה, אם היו מבקשים היו מתקבלים אצלי בכבוד.     עו"ד שוקי פורר:
יתקבל.  –יתקבלו. כמו כל תושב שמבקש  –מישהו ביקש? לא ביקשו. יבקשו 

ור דרך קהלני, שקהלני פה יעלה את ההצעה לסדר והכל יהיה פופוליזם אבל לעב
 כזה, זה שיטות לא בחוק. 

אבל זה לא יפה שוקי מה שאתה אומר, גם אנשים שלך   :שמעון קהלני
 נכנסו לפה. 

אני מודיע למועצה לפי בקשת חבר המועצה וינברגר:      עו"ד שוקי פורר:
תם אלי כבר בעבר ודיברתי איתם על משלחת של סוחרי רחובות שהזמנתי או

הכנסת הסחורה, מוזמנת לבוא אלי. תקבעו משלחת, תבואו אלי, ייקבע לכם 
 תאריך מיד. 

אנשים או כמה אתם, ותפגשו עם  5תקבעו זה לא פה.     :חנניה וינברגר
 . העיר ראש

תפנו למנכ"ל העירייה, תקבעו לכם משלחת ותשבו עם   :שמעון קהלני
 שא הזה. ראש העיר בנו

 בתחילת שבוע הבא אנחנו ניפגש.     עו"ד שוקי פורר:
 מה עד אז?   תושב מהקהל:

עד אז לא מוציאים סחורה ברח' הרצל ולא מוציאים     עו"ד שוקי פורר:
סחורה ברחובות רחובות, נקודה. אני לא מרשה לדבר. המדרכות של העיר הזאת 

עוד הערות לגבי השאילתא? אין לך הם בשביל התושבים, לא בשביל סוחרים. 
 קיבלת עליה תשובה. 

 לגבי השאילתא, לעצם העניין.   :שמעון קהלני
 קיבלת תשובה בכתב.     עו"ד שוקי פורר:

 כן, אבל יש לי זכות לעוד שאלה אחת.   :שמעון קהלני
 מותר לך לשאול עוד שאלה קצרה.     עו"ד שוקי פורר:

. אתה מדבר על שאילתא יש פה שאילתא של מילגם  :שמעון קהלני
של מילגם לא? חבר'ה תקבעו ביניכם, תקבעו פגישה תחילת שבוע הבא עם 

 המנכ"ל. יש פה מנהל הלשכה של שוקי. 
 )מדברים ביחד(

אנחנו יכולים להמשיך בבקשה? יש לך עוד שאלה     עו"ד שוקי פורר:
 בעניין גינות עמית? 
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עמית. אז אני פשוט  אנחנו מדברים כרגע לגבי גינות  :שמעון קהלני
אתה עונה לי  1לא הבנתי בין התשובה הראשונה לבין התשובה השנייה. במס' 

"סכום היטל ההשבחה שחברת גינות עמית צריכה לשלם הינו הסכום שנקבע 
 לתשלום". מה הסכום? 

 . ₪מיליון     עו"ד שוקי פורר:
שוקי, או שאנחנו רוצים להיתמם, או שאנחנו לא   :שמעון קהלני

רוצים לענות לעניין. כשאנחנו היינו בוועדה לבניין ערים, יש לי את הפרוטוקול 
, ₪מיליון  4של הישיבה, שאלנו שם כמה היה צריך לשלם? ענה לי מהנדס העיר 

 . שאלתי למה? ₪הגענו לפשרה למיליון 
הסבירו לך שיש שומה, השומה לא מחייבת את אף     עו"ד שוקי פורר:

 דרשנו. אחד. אנחנו דרשנו, 
 אוקיי, זכותכם לדרוש.   :שמעון קהלני

 דרשנו, זה לא מה ששאלת.     עו"ד שוקי פורר:
 כמה דרשתם?   :שמעון קהלני

 כי ככה עושים במו"מ?     עו"ד שוקי פורר:
 כמה דרשתם? לא ענית.   :שמעון קהלני

 כמה דרשנו אני לא יודע.     עו"ד שוקי פורר:
 . אתה לא יודע  :שמעון קהלני

 לא יודע.     עו"ד שוקי פורר:
 4אז בסדר, זו התמימות. אז אני אומר לך דרשתם   :שמעון קהלני

 3, בסופו של דבר התפשרתם על מיליון. אני שאלתי מדוע לוותר על ₪מיליון 
לחברת גינות עמית? לא קיבלתי תשובה. מה גם שיש הסכם שנחתם  ₪מיליון 

ההסכם הזה בתחילת הדרך שלו בא לאישור בין העירייה לבין חב' גינות עמית. 
בוועדה המקומית. זה לא אושר, בא לוועדת המליאה ללא הסכם. חזר בסופו של 
דבר לוועדה המקומית וההסכם נעלם. אני שואל קודם כל מדוע ההסכם הזה לא 

, למה מועצת ₪מיליון  3בא לאישור מועצת העיר? ואם זה הסכם לוויתור של 
יט על זה? דבר נוסף, בסכומים כאלה של ויתורים אני העיר לא צריכה להחל

חושב שחברי מועצה צריכים לדעת מכך. אי אפשר לעשות את זה בין העירייה 
לבין אותה חברה, אני במקרה עליתי על זה, כי ההסכם הגיע לידיים שלי. אם 
ההסכם הזה לא היה בא לוועדה המקומית גם לא הייתי יודע על סכום הויתור 

 הזה. 
אני אענה לך. חברת גינות עמית לא היתה צריכה     ו"ד שוקי פורר:ע

לשלם עפ"י כל ההסכמים שהיו לה עם עיריית רחובות ולו אגורה שחוקה אחת. 
 -אני יזמתי

 למה? סליחה, למה? היטלי השבחה.   :שמעון קהלני
 שילמה.     עו"ד שוקי פורר:

 כמה היא שילמה?   :שמעון קהלני
היא שילמה את מה ששאלנו אותה בזמנו, עוד לפני     עו"ד שוקי פורר:

תקופתי. כשאני באתי לעירייה אמרתי רק רגע אחד, בפועל הם עשו שם דירות 
למכירה ולא דיור מוגן כפי שהיתה אמירה חצי דיור מוגן. לדעתי, יש הפרשי שווי 

 בין דירות רגילות לבין דירות בדיור מוגן. 
 נכון.   :שמעון קהלני

 אני שמח שאתה מסכים איתי.     וקי פורר:עו"ד ש
 נכון, אתה צודק.   :שמעון קהלני

ביקשתי לבדוק את זה שמאית ומשפטית. בדקו את זה,     עו"ד שוקי פורר:
אמרו 'אתה יודע מה, כדאי לנסות'. עשינו ניסיון, הגשנו תביעה, נדונו בין עורכי 

 ₪נחנו מקבלים מיליון הדין כל ההליכים, הגיעו עורכי הדין למסקנה שאם א
 יצאנו מצוין. הביאו לנו את ההמלצה הזאת, החלטנו לעשות את זה. 

 זה לא מחייב את האישור של מועצת העירייה?   :שמעון קהלני
לא. טוב, השאילתא הבאה. אם יש לך עוד שאילתות     עו"ד שוקי פורר:

 אני מוכן לענות לך בכתב על כמה שאתה רוצה. 
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עבור גביית אגרות ארנונה  2000-2005לות "מילגם" לשנים עמ –שאילתא  ב.
.)  מים וביוב. )ח"מ קהלני

 
 2005-2000להלן השאילתא של מר שמעון קהלני בנושא: עמלות "מילגם" לשנים 

 עבור גביית אגרות ארנונה מים וביוב:
 אני מבקש לקבל תשובות לשאלות הבאות:

גביית חובות ארנונה ומים  א. מהו סכום המלה שקיבלה חברת "מילגם" בגין
 ?2000-2005לשנים 

ב. מהו הסכום שהעירייה קיבלה מחברת "מילגם" בגין גביית החובות הנ"ל בין 
 ?2000-2005השנים 

ממשיכה חברת "מילגם" לקבל  1.6.05ג. האם על פי ההסכם החדש שנחתם ביום 
 בגין גביית חובות העבר? 59.4%עמלה בגובה של 

התקיים דיון בבית משפט בקשר לסעיפים  2000-2006 ד. האם במהלך השנים
בין עיריית רחובות לחברת "מילגם"? אם כן, אני  1.3.2000-ההסכם שנחתם ב

מבקש לקבל את כל הניירת הקשורה להליך המשפטי ואת פסק הדין או 
 הפשרה שהתקבלה.

 
 5200-2000להלן התשובה של מר שוקי פורר בנושא: מכרז עמלות "מילגם" לשנים 

 עבור גביית אגרות ארנונה מים וביוב:
אילתא שבנדון הריני להשיב בנושא ש 2006בדצמבר  11במענה למכתבך מיום 

 כדלקמן:
א. סכום העמלה שקיבלה חברת "מילגם" בגין גביית חובות ארנונה ומים לשנים    

 .₪ 78,516.127הינו:  2000-2005
ביית החובות הנ"ל בין השנים    ב. הסכום שהעירייה קיבלה מחברת "מילגם" בגין ג

 160-+ גביה של ארנונה ומים בסך של כ ₪מיליון  42.5הינו:  2000-2005
 .₪מיליון 

)בעמלה המשוקללת במכרז  2.48%ג. העמלה החדשה במכרז החדש עומדת ע"ס 
 ולא כפי הנכתב(. 55.24%הישן היא בשיעור 

ת )משתרע על פני ד. פרוטוקול ההליך בביהמ"ש המחוזי בפני השופטת חיו
 עשרות דפים(, מצוי במחלקה המשפטית. 

 
 שאילתא לגבי עמלות מילגם. קיבלת תשובה מפורטת.     :עו"ד שוקי פורר

כן, התשובה היא מפורטת וייאמר לכך שבאמת   :שמעון קהלני
התשובה היא בסדר. רק מה, יש לי פה בעיה אחת. לגבי השאלה שלי, לא קיבלתי 

סעיף ג'. אני כתבתי "האם עפ"י ההסכם החדש שנחתם ביום על זה תשובה לגבי 
בגין גביית חובות  59.4%ממשיכה חברת מילגם לקבל עמלה בגובה  1.6.05

זה בסדר, בסוגריים  –העבר?" אז אני קיבלתי תשובה שהעמלה החדשה כך וכך 
ולא כפי הנכתב(. אוקיי,  55.24%המשוקללת במכרז הישן היא בשיעור )בעמלה 

. אבל לא קיבלתי תשובה 55% - 59%י אחוזים אני מבין שטעיתי, במקום אז לגב
 האם הם עדיין ממשיכים לקבל? 

 . %2.48התשובה היא לא, אמרו לך. העמלה עכשיו היא     עו"ד שוקי פורר:
 לגבי גביית חובות העבר?   :שמעון קהלני

ם כן, מה שאומרת דניאלה, מה שהם התחילו בתיקי    עו"ד שוקי פורר:
 הקודמים הם מקבלים עדיין מה שבהסכם. 

אז תראה, אני רוצה להעיר על זה שוקי דבר אחד. אני   :שמעון קהלני
לא יודע על סמך איזו חוות דעת מסתמכים פה, אבל אני רוצה לומר לך שאני 
בדקתי את זה משפטית. יש שם סעיף בהסכם הישן שאומר בצורה חד משמעית, 

מים לצערי הרב, אני מוכן לכתוב לך את הסעיפים, אני לא הבאתי לפה את ההסכ
שההסכם נגמר עם תום החוזה. כל מה שהיא צריכה אותה חברה, היא חייבת 
להעביר את כל החומר בלי יוצא מן הכלל, וכתוב מילה במילה לחברה אחרת 
שתזכה במכרז החדש. אני רוצה לומר לך, וזה חשוב לציין את זה פה ושייכתב גם 

המכרז החדש שיצא זה מכרז חדש עבור גביית חובות של ארנונה בפרוטוקול, 
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ומים ונכנס גם אגרות ביוב. אני לא יודע איך נכנס לשם גם אגרות ביוב, לגבי 
מכאן ואילך. זאת אומרת, מה לגבי חובות העבר שהסעיף אומר בצורה מפורשת 

 . שהם חייבים להפסיק את זה? על זה לא יצא מכרז. אני רוצה שתדע את זה
 אני אבדוק את זה. בסדר.     עו"ד שוקי פורר:

אני אומר לך עוד פעם, לגבי גביית חובות העבר אני   :שמעון קהלני
 אומר לך שצריכים לצאת על זה במכרז נפרד. זו הערה שלי לפרוטוקול. 

 טוב, תודה רבה.     עו"ד שוקי פורר:
 
 

 הצעות לסדר: : 3סעיף 
 
ח ז"ל. )ח"מ קהלני שמעון ש ר' יוסף קפאב ע"קריאת שם רחו –הצעה לסדר  א.

 (.14.5.06מיום 
 

להלן הצעה לסדר של מר קהלני שמעון בנושא: קריאת שם רחוב ע"ש ר' יוסף 
 קפאח ז"ל:

בהצעת שם רחוב על שם הרב יוסף  21/12/2000מר יחיאל זהבי פנה אליך ביום 
עם ישראל, לכל קפאח זצ"ל, על מפעליו הרבים ופועלו הרב למען כל הקהילות ב

 עדות ישראל בכלל ולעדה התימנית בפרט.
במכתבו הנ"ל מפרט מר זהבי את בקשתו ופורס בפנינו את מפעליו חייו העשיר, 

 של הרב יוסף קפאח, זוכה פרס ישראל. 
ראוי לציין, כי מר זהבי כיהן באותה שנה כחבר בוועדת שמות והיה בעל ניסיון 

שתו הראויה נגזרת מרשימת הבקשות רב בדרך קבלת ההחלטות בוועדה ובק
 שהובאו לוועדה ואשר אושרו על ידה. 

: אכן הנימוקים נכונים וכי  26/12/2000בתשובתך למר זהבי יחיאל כתבת ביום  כי
 הינך מעביר את ההצעה לקריאת שם רחוב ע"ש הרב יוסף קפאח, לוועדת שמות".

קיימת ישיבות מאשים אותך מר זהבי כי: "ועדת השמות מ 19/2/03בתאריך 
ומחליטה החלטות, אך לצערי ההחלטות לא מיושמות בשטח". עוד מוסיף מר 

 זהבי ואומר: "הוחלט להנציח את זכרם... אך החלטות ולחוד ויישומן לחוד".
מאשר מנכ"ל העירייה מר פרנקו גונן, כי קיימת החלטה לקרוא רחוב  2/3/2003-ב

ל על פי הנוהל ופקודת העיריות, על שמו של ר' יוסף קפאח וכדי להוציאה לפוע
 .2003יש להמתין עד לחודש אוקטובר שנת 
ועדיין אין רחוב ע"ש ר' יוסף קפאח  2005להזכירך, אנו נמצאים בחודש מאי 

 לא יושמה.  8/2002והחלטת וועדת השמת מחודש 
 לאור האמור לעיל, אני מבקש לקבל החלטה במועצת העירייה:

ש העירייה לקיים את החלטת ועדת השמות מועצת העירייה מחייבת את רא
שראש העירייה בכבודו ובעצמו עמד בראש הוועדה ולדאוג לכך כי  9/02מחודש 

 החלטת ועדת השמות תיושם במלואה וכי ייקרא רחוב ע"ש ר' יוסף קפאח ז"ל.
 

הצעות לסדר. הצעה לסדר של חבר המועצה קהלני     עו"ד שוקי פורר:
 אח. אתה רוצה לנמק או שאני אשיב לך? בעניין רחוב ע"ש יוסף קפ

תראה, אני כתבתי לזה מכתב וזה נכתב גם בפרוטוקול   :שמעון קהלני
של הישיבה. אבל יחד עם זאת אני ביקשתי וגם לשכת המנכ"ל קיימה את זה 
בצורה יוצאת מן הכלל, לצרף את כל הפרוטוקולים שהיו בקשר לנושא הזה. אני 

הזה מאוד כואב. אני האמת לא הייתי בתקופה הזו  רוצה לומר לך שוקי, שהנושא
חבר מועצה שהתחיל הדיון, כדי לקרוא רחוב ע"ש הרב יוסף קפאח ז"ל שהוא 

 -שבציבור התימניאישיות בכירה דתית 
 אבל הוא תימני, הוא לא יקבל.    אבנר אקוע:

 הוא לא יקבל?   :שמעון קהלני
 רח' הרב קפאח.  אני מציע לקרוא לרח' הרב גראז  רחמים מלול:
אני לא רוצה להיכנס בין הרב גראז, זה לא קשור. גם   :שמעון קהלני

 הרב גראז זכותו לקבל רחוב.
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 מי לפני מי?    אבנר אקוע:
אני כרגע לא נכנס לזה. אבנר תקשיב, אני לא רוצה   :שמעון קהלני

אני להיכנס לפולמוס הזה מי צריך להיקרא רחוב ע"ש גראז לפני או הרב קפאח. 
חושב שזכותם והם ראויים שניהם לקבל רחוב על שמם. אבל מה, יש פה תכתוב 
שצירפתי להצעה לסדר שזה מעין הלוך ושוב מוועדת שמות למועצת העיר, 
ממועצת העיר לוועדת שמות. זה פוגע בעדה כעדה, בכל זאת מדובר פה באישיות 

אפילו מיותר האדם הזה הקדיש, מאוד בכירה שאומרת לעדה התימנית הרבה. 
 לציין. 

  אני חושב שהוא נכס לעם ישראל.    עו"ד שוקי פורר:
 הוא חתן פרס ישראל, אני לא מבין.   :שמעון קהלני
אם הוא נכס לעם ישראל, למה את הנושא הזה אף   :שמעון קהלני

אישיות אחרת לא העלתה את זה במועצת העיר חוץ מתימנים. למה? אני שואל 
 אותך שאלה מנחם. 

אני מציע לרדת מהנושא העדתי כי זה לא מכבודו של     ו"ד שוקי פורר:ע
 יוסף קפאח. 
נכון, אנחנו לא רוצים להכניס את זה פה שוקי, אני   :שמעון קהלני

 לא רוצה להיכנס לזה, אני גם לא העליתי את זה. 
ראש לראשון לדורשים את הנצחתו של יוסף קפאח     עו"ד שוקי פורר:

 גול חנניה וינברגר. היה התימני הד
אני גם מקבל את זה. יושב איתנו חבר מאוד מכובד   :שמעון קהלני

יחיאל זהבי שמכיר את העבר. הייתי רוצה לשמוע כמה מילים ממנו לפני 
 שהמועצה מקבלת החלטה. 

טוב, זה בישיבות מועצה שאתה תנהל ישמעו את     עו"ד שוקי פורר:
 הקהל. 

 נו באמת.   :שמעון קהלני
 התשובה היא כזאת.     ו"ד שוקי פורר:ע

 יש פה יהודי יקר שוקי.   :שמעון קהלני
ידידי הטוב זהבי הוא חבר בוועדת השמות והוא מנמק     עו"ד שוקי פורר:

 שם את הצעותיו. 
שוקי, הרבה פעמים הבאת פה לתת לאנשים לבטא את   :שמעון קהלני

למה דווקא לאדם הזה אתה עצמם בישיבת מועצה, גם אם הם לא חברי מועצה. 
 אומר שהוא לא ידבר. למה? 

כי אני שונא תימנים, אתה יודע את זה. לזה אתה     עו"ד שוקי פורר:
 הולך. 

 חוצפן, חוצפן שכמוך.   :שמעון קהלני
את יחסיי הטובים עם יחיאל זהבי גם אתה לא     עו"ד שוקי פורר:

ושא של מרכז מורשת יהודי אני מציע שתדאג לתימנים גם שדנים בנ ,...תצליח
 תימן בשעריים, ולא להתכסות עכשיו מאחורי מגן התימנים הגדול. 

אתה חוצפן ממדרגה ראשונה. בית מורשת יהודי תימן   :שמעון קהלני
 מדבר אלי יותר מזה אפילו. 

 אתה טרפדת את זה, ניסית לטרפד את זה.     עו"ד שוקי פורר:
 פד.אני לא ניסיתי לטר  :שמעון קהלני

 יוזמה שלי, אתה ניסית לטרפד את זה.     עו"ד שוקי פורר:
אתה עושה פופוליזם מכוער, מגעיל, במילים של   :שמעון קהלני

 אלימות כלפי כל ישיבה וישיבה. אתה חוצפן ממדרגה ראשונה, עלוב נפש. 
 עזוב אותך שמעון.   רחמים מלול:
של עניין ולא  מגעיל, תתבייש לך. אתה תדבר לגופו  :שמעון קהלני

 לגופו של אדם. 
 אתה בועט בדלי.   רחמים מלול:

 סיימת?     עו"ד שוקי פורר:
זה לא יפה. אנחנו מעלים פה נושא מאוד רציני ואתה   :שמעון קהלני

 הופך פה את הכל בצורה מאוד מאוד לא יפה. תראה איך הוא מדבר, חוצפן. 
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להצעת הסדר הזאת  התשובה היא כדלקמן: התשובה    עו"ד שוקי פורר:
היא שיש להסיר אותה מסדר היום. מדוע? מכיוון שאנחנו מתכוונים לא מהיום, 

 יש לנו כמה וכמה שמות. 
הבעיה שהכוונות שלך הן שנים רבות, ולמי שאתה   :שמעון קהלני

רוצה להעניק רחוב אתה עושה את זה תוך שנה, פחות משנה. תתבייש לך על 
ממש עדה שלמה שרוצה מאוד מאוד לדאוג  ההליך שאתה עושה, אתה מבזה

לקריאת שם. הרחוב של אדם מאוד מאוד מכובד. כמה שנים יחיאל זהבי צריך 
לרוץ אחריך? אתה מבזה פה אנשים, אתה פוגע באנשים, אתה פוגע בעדה שלמה. 

 בוש והיכלם. 
 -בהתאם לפרוטוקול ועדת השמות    עו"ד שוקי פורר:

 תה רק חזק במילים. תתבייש לך, א  :שמעון קהלני
טרם נקראו רחובות על השמות הבאים שאושרו על ידי     עו"ד שוקי פורר:

שההחלטה היתה הרבה לפני יוסף  –וועדת השמות: ראש וראשון הרב יצחק גראז 
קפאח, דוד גוטמן, יעקב מזרחי, יואל לויכרייך, בניימין קושלביץ', יעקב תמרי 

 והרב יוסף קפאח. 
 כולם תימנים אני מבין.     :שוקי קרומר

אני אומר לכם, שאנחנו עושים מאמץ שכל מי     עו"ד שוקי פורר:
שהמועצה החליטה שיונצח, אכן יונצח, וזה מה שיהיה. לכן אני מציע שהמועצה 
לא תחליט עכשיו את ההחלטה שהתבקשה, ואני מציעה להוריד את ההצעה הזאת 

 מסדר היום. 
 ע עבור ההצעה הזאת. אני מבקש להצבי  :שמעון קהלני

 מה?     עו"ד שוקי פורר:
 מי בעד? מי נגד?  :שמעון קהלני

 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום ירים את ידו.     עו"ד שוקי פורר:
  .10 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי בעד לדון בזה?     עו"ד שוקי פורר:
 .6 עו"ד תמיר פינשטיין:

 הסעיף הבא. ם. ירד מסדר היו    עו"ד שוקי פורר:
 . 6איך אתה סופר? יש   חיים אברהם:

 לא נכון.     עו"ד שוקי פורר:
 למה לא נכון?   חיים אברהם:

 בר ואלו הצביעו נגד.     עו"ד שוקי פורר:
 מי?   חיים אברהם:

  -בר ו    עו"ד שוקי פורר:
 אני לא מדבר על בר.   חיים אברהם:

 ספרת אותם.     עו"ד שוקי פורר:
 לא, אני גם ספרתי את אקוע.   ם אברהם:חיי

 תעשה עוד פעם הצבעה.     עו"ד שוקי פורר:
מי תומך בהצעה של קהלני לקיים דיון עכשיו? שירים   חיים אברהם:

 את ידו. 
רגע, סליחה. אני רוצה להבין מה מטרת ההצבעה. הרי   רחמים מלול:

 ראש העיר ענה, התשובה לא מספקת אתכם? 
 מטרת ההצבעה היא לעצבן.     ר:עו"ד שוקי פור
 רגע, ואם נקיים דיון מה ייצא מזה?   רחמים מלול:
 לא לקיים דיון, לקבל החלטה.   :שמעון קהלני
 ההחלטה היא שיש כבר החלטה.   רחמים מלול:
לא, להחליט שעוד השנה לקרוא רחוב על שמו, לא   :שמעון קהלני

 שנה.  20למשוך את זה לעוד 
 אם אין רחוב? יש החלטה. ו  רחמים מלול:
שנים. אתה לא מבין? רחמים תקשיב  10אבל בעוד   :שמעון קהלני

 טוב. 
 יש החלטה, צריך ליישם אותה.   רחמים מלול:
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אתה יכול  –אז שיישם את ההחלטה. הנה, יחיאל זהבי   :שמעון קהלני
 להציע רחוב עכשיו? הנה מנחם. תשמע את יחיאל זהבי. 

מכיוון שביקשו חזרה בהצבעה, מי בעד להסיר את     עו"ד שוקי פורר:
 ההצעה הזאת מסדר היום? ירים את ידו. מי בעד להסיר מסדר היום. 

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

 . 8 עו"ד תמיר פינשטיין:
 הורדנו מסדר היום.    עו"ד שוקי פורר:

 
נגד( להוריד מסדר היום  8בעד,  9ב קולות )מחליטים ברו :07-55-549מס'  חלטהה

את ההצעה לסדר בנושא: קריאת רחוב ע"ש ר' יוסף קפאח ז"ל של ח"מ שמעון 
 .14.5.06קהלני מיום 

 
ביטול חוק עזר עירוני המחייב את תושבי רחובות ברכישת  –הצעה לסדר  ב.

 (.18.6.06פחי אשפה )ח"מ קהלני שמעון מיום 
 

קהלני שמעון בנושא: ביטול חוק עזר עירוני המחייב להלן הצעה לסדר של מר 
 את תשובי רחובות ברכישת פחי אשפה:

תושבי רחובות מביעים כעס על החלטת העירייה לחייב אותם לרכוש מכספם 
 הפרטי פחי אשפה שנפגמו או נהרסו ואשר יצאו מכלל שימוש.

ת הפחים טענות קשות מעלים תושבי העיר כנגד החלטה זו, שכן לדבריהם שביר
נעשית רק על ידי העובדי כתוצאה מהטלטול של הפח מהמשאית, שנעשית בצורה 

 ברוטלית ובכוחניות.
לאוכך כל השנים, דאגה העירייה להחליף את פחי האשפה שנפגמו בבניינים 
המשותפים ו/או להוסיף אשפתון נוסף בכל בניין שדייריו פנו לעירייה וביקשו 

קה וחוו"ד הגורמים המקצועיים בעירייה, הוחלפו לקבל אשפתון נוסף. על פי בדי
 ו/או נרכשו פחים נוספים לרווחת התושבים. 

תושבים רחובות אינם שוברים את פחי האשפה בשוגג ובטח לא במזיד. הבלאי 
נוצר כתוצאה משימוש יומיומי של אותם עובדים המפנים את הזבל מהבתים 

אינה נובעת מפגיעה ישירה והשבתת האשפתון משימושו הטבעי לאיסוף האשפה 
או עקיפה של התושבים אלא מהוצאת האשפתון וחזרתו על ידי צוות העובדים 

 המסור של העירייה. 
חיוב התושבים על ידי הרשות המקומית, לרכישת אשפתון שהתבלה או נפגע 
ויצא מכלל שימוש הינו בניגוד לחוק ואין זו הפעם הראשונה שהעירייה גובה 

 וק!!!אגרות בניגוד לח
להזכירך, דו"ח מבקר המדינה ברשויות המקומיות חשף בין השאר, כי בעיריית 
רחובות גבו אגרה מנכים עבור סימון חנייה שמורה למרות שהחוק לא מאפשר 
זאת. לטענת המבקר "אין הוראה בדין המסמיכה את הרשות לגבות אגרה בגין 

אגרות בגין סימון הצבת תמרורים... וממילא לא נקבעו בחוקי העזר סכומי ה
 התמרורים", מכאן קובע המבקר, שהעירייה גבתה את הכספים שלא כדין. 

אגרה בגין הנפקת תווית חנייה  ₪ 5, גבתה העירייה 2003זאת ועוד, החל ממרץ 
עבור תווית נוספת, אלא שבזמן גביית האגרה  ₪ 250-במקומות מוסדרים ו

ה ושאושר על ידי משרד הפנים, לעיריית לא היה כלל חוק עזר שהסדיר את הגביי
 כדי שגם אגרה זו נגבתה לכאורה שלא כדין.

בשני המקרים, הודיעה העירייה למבקר המדינה כי בעקבות הביקורת היא תחדל 
 מלגבות תשלום מהתושבים עבור אגרות אלו. 

אגרה זו היא למעשה אמצעי של הרשויות המקומית לגבות עוד כסף מהתושבים 
אינם נכללים בתשלום הארנונה, ונראה, כי ישנה מגמה  עבור שירותים אשר

מטרידה בה ידה של העירייה קלה על הדק האגרה מבלי להתחשב בכך, שהתושב 
 הוא זה שמשלם את המחיר.

להיטותה של עיריית רחובות לגבות את האגרות והוראתה לחייב את התושבים 
לחוק וכי לעירייה  לרכישת מוצרים המשמשים את העירייה, הינן פעולות בניגוד
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 אין כל סמכות חוקית לעשות זאת. 
לאור האמור לעיל, אני מבקש להעלות את הצעתי לסדר בישיבת המועצה, 

 מועצת העירייה מחליטה ומאשרת את הסעיפים הבאים:
א. לבטל את חוק העזר העירוני )אם אכן הוא קיים( שבו הוחלט שעיריית 

 פחי אשפה.רחובות מפסיקה לספק כלי אצירה בכללם 
 ב. להפסיק לחייב את התושבים לרכוש אשפתונים שנפגמו ו/או התבלו.

 ג. להחזיר את כל התשלומים לתושבים אשר חויבו לרכוש אשפתונים.
 

ביטול חוק העזר העירוני. אני מציע לך חבר המועצה     עו"ד שוקי פורר:
   קהלני להוריד את הנושא הזה מסדר היום בהסכמתך, ואני אסביר לך.

 אני יכול לבקש את זה ממנו?   רחמים מלול:
 כן, תעשה את זה אתה.     עו"ד שוקי פורר:

לא, אני רוצה לשמוע את ראש העיר רחמים, אחר כך   :שמעון קהלני
 אני אשמע אותך. 

אני אגיד לך מדוע, כי אתה רוכב פה ורוצה לקבל   רחמים מלול:
  מיושמת.  קרדיט על הצעה שהצעתי בהנהלת העיר והיא כבר

 איפה היא מיושמת?   :שמעון קהלני
 אדוני. אתה שואל אותי. אני מדבר.   רחמים מלול:
 בבקשה, דבר.   :שמעון קהלני
לא יתכן שאתה תפסיק אותי על כל משפט. העליתי   רחמים מלול:

 את זה לפני מס' חודשים בהנהלת העיר. 
לה? אתה מאיפה אני יודע? סליחה, אני חבר הנה  :שמעון קהלני

התקשרת אלי עד היום? אתה דיברת עד היום מילה, חוץ מעכשיו בישיבת 
 מועצה? 

 תשמע, האלימות שלך לא תפסיק אותי בדיבור.   רחמים מלול:
 תפסיק לבלבל את המוח.   :שמעון קהלני
 אתה לא מפחיד אף אחד פה, תן לאנשים לדבר.   רחמים מלול:
היום? כל יום אנחנו מדברים  למה לא דיברת איתי עד  :שמעון קהלני

 בטלפון? 
 תתבייש לך איך שאתה מדבר. למה אתה מפסיק אותי?   רחמים מלול:
אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי 'קהלני, העליתי את זה   :שמעון קהלני

 בהנהלת העיר'. 
ה תכבד לפחות אדם יותר מבוגר ממך כשהוא מדבר. מ  רחמים מלול:

הישיבה? תן לי להסביר לך באמת. משפט אחד הדבר הזה? רק אתה משתלט על 
 אתה לא נותן להגיד פה. 

 בבקשה, אני רוצה לשמוע.   :שמעון קהלני
יכול להיות שהעניין לקתה בפרסום, מסכים איתך.   רחמים מלול:

אנחנו מכים על חטא. לפני מספר חודשים העליתי את זה בישיבת הנהלה, אמרתי 
ר הפח, ישלמו עבור הפח. ואמנם, הוקצב לא יתכן שתושבים שלא באשמתם נשב

 . 2007והוא כבר מופיע בתקציב  ₪ 250,000לזה תב"ר ע"ס 
 אבל לא עכשיו על זה מדברים.   :שמעון קהלני
 זה מה שאתה מבקש.   רחמים מלול:
לא על הסיפור הזה של, עוד לא, חכה. מדברים עכשיו   :שמעון קהלני

 על פח אשפה בכלל. 
 אה שאתה לא מקשיב. כנר  רחמים מלול:
 תי בכלל. עוד לא דיבר  :שמעון קהלני

 )מדברים ביחד( 
 אתה מקבל את ההצעה אדוני?     עו"ד שוקי פורר:

 איזו הצעה? לא שמעתי שום דבר.   :שמעון קהלני
 הוא מציע שתסיר את זה מסדר היום.     עו"ד שוקי פורר:

 למה להסיר את זה מסדר היום?   :שמעון קהלני
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כי אין חוק עזר וכי העירייה כבר תקצבה את זה וזו     עו"ד שוקי פורר:
הצעה של רחמים מלול מלפני שנה, ואתה תופס טרמפ. אולי תעלה פה את הצורך 

 להקים היכל תרבות ועוד כל מיני דברים? תפוס טרמפ על כל מיני דברים. 
אני הגשתי שאילתא לידיעתך הרבה לפני מספר   :שמעון קהלני

דשים, עוד לפני שרחמים מלול דיבר על זה ואתה ענית לי בכתב ידך, ואני חו
 . 7.3.06-רוצה לקרוא פה את התשובה של השאילתא. כדאי שאתם תדעו, זה היה ב

 אבל יש תב"ר.    מנחם קליין:
 אולי אתה תקשיב לי מנחם? אל תפריע לי.   :שמעון קהלני
קניית  ₪ 200,000תב"ר בועדת כספים היית, אישרנו ב   מנחם קליין:

 פחים. 
סליחה, בינתיים אנשים פה הוציאו כסף, ואף אחד לא   :שמעון קהלני

בא אליהם. הם ביקשו את הכסף חזרה, ואף אחד לא בא ואמר להם תקבלו את 
 הכסף חזרה, תתבייש. אז תן לי לבטא את עצמי גם כן. 

 השאלה מתי ביקשו?   רחמים מלול:
כסף מיד אחרי ששילמו ואחרי שאישרו את  הם ביקשו  :שמעון קהלני

התב"ר ואמרו להם אתם לא תקבלו את הכסף. עכשיו תקשיב, יש לי פה את 
הקבלות חברה. תשימו לב איך מתעתעים בתושבי רחובות הלוך ושוב על לא עוול 
בכפם. יש פה בעיה רחמים. אני רוצה להבין, אין לי בעיה, העלית את זה 

ה. האם הטיפול הוא נקודתי שנתי? האם הוא טיפול בהנהלה, מביאים תב"ר לז
לאורך כל השנים? אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. אני רוצה להבין ולהעלות 

 את זה פה כדי לשמוע תשובות. 
 אני אסביר.     עו"ד שוקי פורר:

יש תושבים שפונים אלי, שני חמישי, שפכו עובדות.   :שמעון קהלני
ך הם פנו אלי. ברח' דרך יבנה, בחור בשם יחיאל, הוא רק שתדע, הם לא פנו אלי

לא נמצא פה כי כבר קנו לו פח אשפה חדש בדיוק לפני חודש. הבן אדם הזה שנה 
 מטרטרים אותו פה בעירייה, לא היה לו פח אשפה. 

 שמעון, אפשר להציע משהו?    :חנניה וינברגר
 בסופו של דבר קנו לו פח אשפה חדש.   :שמעון קהלני

 מי קנה? העירייה?    חם קליין:מנ
 העירייה.   :שמעון קהלני
 לא על חשבונו.   רחמים מלול:
לא על חשבונו, אבל שנה הוא זרק את הזבל בלי פח   :שמעון קהלני

אשפה. שפכו לו את פח האשפה, שברו אותו. יושבים פה אנשים, שנה שלמה 
אני משקר. מבקשים אחרי ששילמו על הפח, הלוך ושוב. תשאל אותם אם 

האנשים האלה מבקשים את הכסף חזרה. למרות שאישרו תב"ר הם לא קיבלו את 
 הכסף עד עצם היום הזה. 

 אולי במקום לצעוק ולכעוס כל כך תקשיב רגע?     עו"ד שוקי פורר:
 לא, אבל אני שואל באמת שאלה תמימה.   :שמעון קהלני

. התשובה היא אבל אתה לא נותן אפשרות להשיב    עו"ד שוקי פורר:
כדלקמן: זה נכון שהיתה הוראה מנהלית בעיריית רחובות עד לפני חודשים 
אחדים, שבגלל המצוקה הכספית לא משלמים עבור פחים שבורים אלא מחייבים 
את האזרחים. אנחנו בעקבות יוזמתו של חבר המועצה רחמים מלול, שינינו את 

בים ככה: 'כל מי שיבוא ויגיד ההנחיה הזאת, שריינו לזה גם תקציב ואמרנו לתוש
שגנבו לו עגלה או מתקן אצירה אחר יבואו אליו, יבדקו מה הסיבה. אם יאשרו 
שזה אכן נגנב, תהיה תלונה במשטרה, יקבל על חשבון העירייה מתקן אצירה 
חדש. אם נשבר לו, יבוא מנהל האזור יבחן את העניין, אם זה נשבר בגלל בלאי, 

אם זה לא נשבר בגלל בלאי, אלא בגלל רשלנות של העירייה תחליף את הפח. 
. זה נכון שקיימים מקרים שלא נהגו  מישהו אחר, העירייה לא תחליף את הפח'
בצורה כזאת. מי שלא נהגו בצורה כזאת ויפנה לעירייה למנהל אגף שפע, יקבל 

 פיצוי. 
 שוקי, ממתי זה בתוקף?   משה מלמד:

 שאלה מצוינת.   :שמעון קהלני
 מה?     וקי פורר:עו"ד ש
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 ממתי ההחלטה הזאת בתוקף?    משה מלמד:
 אני לא זוכר, כמה חודשים.     עו"ד שוקי פורר:

תקשיב לי טוב שוקי. אני אסביר לך מה הבעיה. קודם   :שמעון קהלני
כל עד לפני ההחלטה הזו, ההחלטה הזו שאתה מדבר עליה אני לא יודע בתוקף 

חבר מועצה, זה לא עלה פה לדיון ובמועצת מה היא התקבלה ואין לי מושג כ
העיר לא התקבלה שום החלטה כזו. עד לפני שנתיים, ועד לפני שאתה קיבלת את 
ההחלטה הזו באופן אישי, לא חייבו שום אדם בשום בניין לרכוש פח אשפה. 
לפני מס' חודשים החליטו להפעיל איזשהו סעיף בחוק שאני לא יודע מהו, לא 

התקשרתי מיוזמתי לחברי הנהלה ושאלתי אותם מאיפה אתם . אני מכיר אותו
 -יודעים על דבר כזה? אמרו לי

 אפשר להציע משהו?     :חנניה וינברגר
אני רוצה להקריא לך את חוק העזר של רחובות, החוק     עו"ד שוקי פורר:

: "בעל נכס חייב להקים כלי אשפה במספר, באופן ובמקומות 1983-הזה הוא מ
קח ובהתאם להוראותיו, לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם שיקבע המפ

לדרישות המפקח ובתוך הזמן שיקבע ולהחזיקם במצב נקי". אנחנו פעלנו לפנים 
 משורת הדין בעניין הזה. 

 -תשמע, אני חושב  :שמעון קהלני
 וינברגר ביקש יפה להגיד משהו.     עו"ד שוקי פורר:

 תן לי להגיב.  שנייה, זה הצעה שלי,  :שמעון קהלני
ן     :חנניה וינברגר שמעון ידידי, תרשה לי רגע. אני רוצה לברך את שמעו

קהלני על הצעתו, כי בלי הצעתו לא היינו יודעים שההנהלה קיבלה את ההצעה 
של רחמים מלול. ומאחר ששניהם התכוונו לדעת גדולים וטובים בכל תושבי 

מצא ושלום על ישראל, נעבור העיר, אני מציע לסיים את הנושא כי הפתרון נ
 לסעיף הבא. 
סליחה, הפתרון לא נמצא. חנניה תרשה לי לחלוק   :שמעון קהלני

עליך, לא ברישא של הדברים אלא בסייפא של הדברים ואני אסביר לך למה אני 
מתכוון ואני מבקש עכשיו לומר את הדברים שלי. אני אומר לכם גבירותיי 

ורך להביא אותו פה לדיון במועצת העיר, לבוא היה צ –ורבותיי, הפעלת הסעיף 
לא הפעלנו אותו, אנחנו  1983ולומר 'עד עכשיו את הסעיף בחוק הזה משנת 

רוצים עכשיו להפעיל אותו נגד התושבים ברכישת פחי אשפה. בואו נקבל פה 
החלטה ונצא לדרך'. אדוני ראש העירייה מר פורר, אני עכשיו שומע שמועות 

ם. אם יוכח והוא ילך לאחראי מחוז, ואם המנהל יאשר, ואם חדשות של פיתולי
הפח יהיה סדוק, ואם הם ישברו, ואם אנחנו נצלם אותם זורקים את הפח אשפה. 
זה לא רציני חבר'ה. אנחנו לא משחקים פה עם תושבים שהם ילדים קטנים, 
הולכים ושוברים פח אשפה. פח אשפה זה נוצר לשימוש תושבי רחובות לזריקת 

שפה שלהם. אין שום סיבה בעולם ועוד לא ראיתי איזשהו תושב שלוקח את הא
 פח האשפה מתוך יוזמה או מתוך רוע לב ושבר אותו. 

יש סיבה, העובדים זורקים את זה. העובדים זורקים    משה מלמד:
 את הפחים האלה. 

אני לא רוצה להאשים. אני לא באתי פה להאשים אף   :שמעון קהלני
א באתי פה להטיל אשמה. אני באתי לפה לקבל החלטה אסטרטגית אחד חבר'ה ול

ואני מבקש להעלות את זה פה במועצת העיר להצבעה. אני באתי פה לקבל 
לא לחייב אף תושב ברחובות ולא להפעיל,  –החלטה אסטרטגית שפחי האשפה 

ולבטל את הסעיף הזה מהשורש. לא מעניין אותי תב"ר כזה ולא מעניין אותי 
חר. תושב רחובות לא ישלם בעד פח אשפה שהוא לא הזיק לו, ואין תב"ר א

 הוכחה בכלל על איזה תושב שהזיק לאיזה פח אשפה. לא יעלה על הדעת דבר
מכל חברי המועצה, בואו נגלה אחריות כלפי התושבים  כזה. אז אני מבקש כרגע

 שלנו שמעולם לא הזיקו, ואי אפשר להאשים כל הזמן את התושבים בלכלוך,
בזוהמה, בשבירת פחים, בהרס הגנים הציבוריים, באי פיתוח רח' הרצל. אי אפשר 
להאשים את התושבים, אי אפשר. צריך להיגמל מהמחלה הזו שוקי. אני מבקש 

 להעלות את זה להצבעה. 
אני מציע להסיר את ההצעה של קהלני מסדר היום. מי     עו"ד שוקי פורר:

 ם את ידו. בעד להסיר אותה מסדר היום? שירי
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אני רק מבקש להוסיף את המילים 'כי כבר נמצא   רחמים מלול:
 פתרון לבעיה'. 

 . 12 עו"ד תמיר פינשטיין:
אמרנו את זה בפרוטוקול. טוב, הסרנו את זה מסדר     עו"ד שוקי פורר:

 היום. 
 סליחה, מי בעד? מה קרה שוקי.    :שמעון קהלני

 מי בעד?     עו"ד שוקי פורר:
 . 3 יר פינשטיין:עו"ד תמ

 בעד. מי נמנע?  3    עו"ד שוקי פורר:
 . 2 עו"ד תמיר פינשטיין:

 טוב. תודה.    עו"ד שוקי פורר:
 
( להוריד יםנמנע 2נגד,  3בעד,  12מחליטים ברוב קולות ) :07-55-550מס'  חלטהה

מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא: ביטול חוק עזר עירוני המחייב את תושבי 
 .18.6.06ח"מ קהלני שמעון מיום של  ברכישת פחי אשפהרחובות 

  
פלאפון נייד לחברי מועצת העירייה. )ח"מ חנניה וינברגר  –הצעה לסדר  ג.

 (.25.12.06מיום 
 

להלן הצעה לסדר של מר חנניה וינברגר בנושא: פלאפון נייד לחברי מועצת 
 העירייה:

כויותיהם של חברי אני סבור שהינך יודע מעט על מאבי להטבת מעמדם וז
 המועצה ברשויות המקומיות שברחבי המדינה.

חברי המועצה ברשויות המקומיות משרתים את הציבור ואת האזרח מן השורה, 
לא פחות מאשר נבחרי הכנסת, כל אחד במסגרת תחומי האחריות והסמכות 

 המוגדרים בחוק. 
דבים מן מתנ -הינם ציבור של נבחרים –חברי המועצה ברשויות המקומיות 
. בהתנדבות מלאההממלאים את תפקידם  –המקופחים ביותר בחיים הציבוריםם 

המממן מכיסו הפרטי את הפעילות  פילנטרופבפועל, חבר המועצה משמש מעין 
 הציבורית למען הציבור.

בחוקכי  הכנסת הכירה במעמדו ובזכותו המינימאלית של חבר המועצה והחליטה
שירותי  –שותו ולפעילותו של חבר המועצה על כל רשות מקומית להעמיד לר
 .מזכירות, חדר, מחשב, פקס וטלפון

ואכן הועמד לרשות חברי המועצה פקס, מחשב ומכונת  –פניתי אליך בנידון 
 הועמדו לרשותנו עוד בטרם התקבל החוק האמור. –צילום. חדר וטלפון 

 –חוק הנ"ל הנני פונה אליך ב"הצעה לסדר היום" כי במסגרת ההחלטה הכלולה ב
העירייה תרכוש מכשירי פלאפון ניידים עבור כל חברי המועצה ולא רק עבור 

 מחזיקי תיקים מסויימים.
חבר המועצה מתבקש בזאת להשתמש בפלאפון שיקבל אך ורק לשם קיום שיחות 

 בענייני העירייה.
 

הצעה לסדר של חבר המועצה וינברגר על פלאפון נייד     עו"ד שוקי פורר:
מועצת העירייה. אני אולי גם את זה אצליח לפתור בהצעה פרודוקטיבית. לחברי 

נכון להיום, עד אשר ההצעה שדיבר עליה ליבי תתקבל, אסור לתת שווי ערך של 
כסף לחברי מועצה. אני מודיע כאן שעיריית רחוב מוכנה לתת לכל אחד ואחד 

לי תשלום, לכל מחברי המועצה פלאפון נייד שאפשר לחייג איתו לתוך העירייה ב
אחד ואחד מחברי המועצה לרבות לראש העיר ולכל אחד מעובדי העירייה, 
ואפשר לקבל אליו שיחות. את זה העירייה מוכנה לתת לכל אחד ואחד מחברי 

 המועצה. 
 כל שיחה יוצאת כרוכה בתשלום.    מנחם קליין:

 בלי שיחות החוצה.     עו"ד שוקי פורר:
 תת רשות דיבור למציע? אפשר ל    :חנניה וינברגר
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רגע, קודם כל אני בדיאלוג עם המציע אם הוא יסיר     עו"ד שוקי פורר:
 את זה מסדר היום. הצעתי לחנניה, עכשיו רשות הדיבור שלו. 

אני מברך על הגישה. אבל אין צורך לחכות לחוק  –א'     :חנניה וינברגר
ודמת חמי דורון שהיה כי בקדנציה הק –החדש שמציע שר הפנים. הסיבה פשוטה 

חבר מועצה בראשון לציון העביר חוק וחוק שהוא בתוקף, שחברי מועצה יקבלו 
חדר, מחשב, טלפון ופקס. בעקבות פניה שלי ושל אנשי שינוי גם האופוזיציה פה 
קיבלה פקס, מחשב וכו'. במסגרת החוק שם של חמי דורון שהתקבל יש טלפון, 

 ד במסגרת החוק החדש. לכן אין צורך לחכות לטלפון שיוח
 בלי הגבלה על שיחות?     עו"ד שוקי פורר:

הייתי שמח אם הדברים שאתה אמרת  –לא אמרתי. ב'     :חנניה וינברגר
 שאסור הם היו נכונים. לצערי הרב הם לא נכונים. 

 לא אני אמרתי, שאול ליבי אמר.     עו"ד שוקי פורר:
. אני לא חושב שחבר מועצה העניין הוא קצת שונה    :חנניה וינברגר

צריך להיות פילנטרופ ולממן את הפעילות שלו למען הציבור מכיסו הפרטי, זה 
דבר אחד. דבר שני, אין צודק שחבר מועצה יקבל לפחות את הטלפון/פלאפון, 
אבל השיטה שנוהגים בה פה בעירייה לצערי היא לא נכונה, והרבה יותר מזה 

קתי בספר הטלפונים הפנימי של העירייה, אני אפילו פסולה. מדוע? אם אני בד
רואה ככה: ידידנו שמעון קהלני, כאשר היה בקואליציה היה לו טלפון נייד, 
אורלי כאשר היתה בקואליציה היה לה נייד, כך מופיע בספר הטלפונים הפנימי. 

 לקחו להם.  -אבל ברגע שהם פרשו 
 , זה טלפון פנימי. זה לא טלפון שיכול לחייג חוץ    עו"ד שוקי פורר:

אני ביררתי הבוקר, לד"ר מרה קנבל יש פלאפון מטעם     :חנניה וינברגר
קיבל, זוהר בלום  – יש, מנחם קליין –יש, אבנר אקוע  –העירייה, שמעון מלכה 

קיבל. שני ידידי שעד שלשום היו  –קיבל, אבאי זאודה  –קיבל, רחמים מלול  –
קיבלו. אז זו  –היה להם. הצטרפו לקואליציה באופוזיציה אהרון בר ואילייה לא 

גישה פסולה. כי מדוע? אם היו מחליטים שנותנים לכל חברי המועצה כל הכבוד. 
אבל אם נותנים לי פלאפון ולא משנה לי אם שימוש ואפילו רק שיחות לראש 

 זה דבר פסול.  –העיר, רק מכיוון שאני חבר קואליציה 
 עכשיו תקבל, אין בעיה.  –ביקשת לא ביקשת.     עו"ד שוקי פורר:

שוקי, קיבלתי שיחות חיצוניות לא מהעירייה שלך. כל     :שוקי קרומר
 -חבר מועצה מגיע לו

 שוקי, אני פעם הפרעתי לך באמצע?     :חנניה וינברגר
 חנניה, חנניה.    מנחם קליין:

, לא חנניה, אני יודע מה שמי, יש לי פה תעודת זהות    :חנניה וינברגר
 לא רוצה לשמוע. 

 רק תגדיר איזה פלאפונים יש לנו, תגדיר.    מנחם קליין:
לכן אמרתי אין דבר יותר צודק מאשר חברי מועצה     :חנניה וינברגר

חייבים לקבל כלים לעבודה, הם לא צריכים לממן את הפעילות שלהם. לכן אני 
ר מועצה מבקש שתתקבל החלטה שכל חברי המועצה ללא  יוצא מן הכלל, חב

 בתור שכזה יקבל פלאפון שהעירייה תרכוש עבורו. 
 לשיחות חיצוניות גם.     :שוקי קרומר

זה יהיה מוגבל על סכום מסוים אחד. ואני חולק  –ב'     :חנניה וינברגר
ומבקש לא רק שיחות בינינו פה בפקידות. כי מדוע? כאשר אזרח פונה אלינו, אני 

תפס אותי. אני לא חושב שמישהו מאיתנו  שעות משיב לו אם הוא לא 24תוך 
עד גבול מסויים שבזה  ₪ 200, ₪ 100, ₪ 10צריך לממן את זה מכיסו. לכן נקבע 

העירייה תממן את השיחות. אני סבור שזה במסגרת החוק של חמי דורון 
שהתקבל בקדנציה הקודמת. עוד דבר נוסף, ועדת הכספים של הכנסת קיבלה 

בים בעמותות, וזאת החלטה של ועדת הכספים מלפני הצעת חוק שנותנים למתנד
הוצאות טלפון  - ₪ 50, ₪ 280 -חודשיים, הוצאות נסיעה בתפקיד -חודש

אם אתה עושה ישיבה ובאים אליך אנשים ואתה מכבד  –והוצאות כיבוד בבית 
. מה הפלוס בזה? שסכום ₪ 12אותם בכוס קפה או עוגה אז נותנים על כל אדם 

מוכר למטרות מס הכנסה שזה לא נקרא שיש לך הכנסה  ₪ 350הכסף הזה של 
 פטורה ממס. 
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 הכנסה למי? לעירייה?  עו"ד אריה שטאובר:
 לא, לאדם.     :חנניה וינברגר

 זה חוק?     עו"ד שוקי פורר:
 19.11-כן, החלטה של ועדת הכספים. אני פניתי ב    :חנניה וינברגר

יו"ר ועדת הכספים,  –והפנים, וליצמן  לשרי הפנים והאוצר וליו"ר ועדת הכספים
כתב למנכ"ל משרד הפנים וממתין לתשובה על העניין הזה. אני אומר, אנחנו לא 
צריכים להמתין להחלטה של ליצמן, אלא במסגרת החוק ואני חושב מיום כניסת 

, אז ₪ 100החוק לתוקפו, יזכו את חברי המועצה באותו סכום שנקבע. נגיד נקבע 
שאי לדבר אך ורק למטרות של מועצת עיר ולא לסבתא שלו ולא חבר מועצה ר

 . זו ההצעה שלי. ₪ 100לנכדים שלו עד 
אני רוצה לדעת חברי המועצה שפרט אותם חנניה   חיים אברהם:

 וינברגר, דניאלה, למי יש טלפון של שיחות יוצאות? 
 זה ידיעה מהבוקר, בדקתי.     :חנניה וינברגר

תפנה אותה, תקבל  -יים, זו לא חקירה. יש לך שאלה ח    עו"ד שוקי פורר:
תשובה לא מדניאלה, אני אתן לך תשובה על כל דבר. למיטב ידיעתי ולפי 
הנחייתי, חברי מועצה שרצו בזה קיבלו טלפון רק לצורכי העירייה בלי אפשרות 

 לצאת החוצה אפילו לא לשיחה אחת. 
 שר? לראש העירייה מותר לי להתק    :חנניה וינברגר

 זה על חשבונם.  עו"ד תמיר פינשטיין:
אני רוצה להבין, משתמע מהדברים שקיבלנו פלאפונים    מנחם קליין:

יש לי פלאפון מזה כשנה, אני לא משתמש בו, אני חתום שכל שיחת חוץ מעבר  -
 לשיחות הפנימיות אני משלם את זה מכרטיס האשראי הפרטי שלי. 

 ותר לך גם החוצה. אני חושב שמ    :חנניה וינברגר
השתמע מדבריו כאילו יש לנו איזושהי הטבה. אני לא    מנחם קליין:

 מתנגד למה שהוא אומר, אני רק רוצה להבין. 
 אולי אפשר להקל על הדברים.     עו"ד שוקי פורר:

לפני שאתה עונה לחנניה אדוני, אני מבקש לקבל את   חיים אברהם:
 יוב אישי. אני מבקש לקבל את החיובים. כל החיובים, הרי לכל פלאפון יש ח

 אתה רוצה עכשיו לקבל את זה?     עו"ד שוקי פורר:
 לא.   חיים אברהם:

תקבל. חנניה, אני כמוך חושב  –בסדר, תקבל. תבקש     עו"ד שוקי פורר:
שחבר מועצה זכאי להחזר הוצאות על העבודה שהוא עושה בשירות הציבור. 

צאות האלה צריך לקבוע המחוקק, וכל זמן העניין הוא, שאת שיעור ההו
זה לא נתון לשיקול דעתו של איש לשלם. לי אסור  –שהמחוקק לא קבע את זה 

 היום לתת הנחיה. 
 אין חוק בינתיים. רק זה קובע.   חיים אברהם:

חנניה, אני אומר לך באחריות שאין עדיין חוק. ברגע     עו"ד שוקי פורר:
יו. לכן אני מציע שתרשם הודעתי לפרוטוקול שכל שיהיה חוק אנחנו נפעל על פ

שאפשר להתקשר  v.p.nחבר מועצה שחפץ בכך יוכל לקבל טלפון של העירייה 
 באמצעותו לכל אחד ואחד מעובדי העירייה ולכל אחד ואחד מחברי המועצה. 

 זו התקדמות.     :חנניה וינברגר
ועצה וצריך תראה, כשמכינים למשל את ישיבת המ    עו"ד שוקי פורר:

 לתכנן את האופוזיציה והקואליציה יש מכשירים, מטלפנים. 
 אתה תארגן את האופוזיציה, לא?     :חנניה וינברגר
אדוני ראש העיר יש לי שאלה, שיחה עם עיתונאים זה   רחמים מלול:

 פנימי או חיצוני? 
 פנימי, כי העיתונאים גם יקבלו. אנחנו באותה מסגרת    עו"ד שוקי פורר:

כדי לחסוך כסף וזה יחסוך הרבה כסף לחברי מועצה, ניתן לעיתונאים גם 
פלאפונים ואז שהשיחות האלה תהיינה חופשיות הם יחסכו הרבה מאוד כסף. זו 

 הצעה מצוינת רחמים. 
אני אמרתי לך בזמנו שוקי, את כל ההחלטות ההנהלה     :שוקי קרומר

 .ולעיתונים ישרתעביר ישר למועצת העיר 
 אז סיכמנו חנניה.     שוקי פורר:עו"ד 
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 אני בעד כל קידום העניין, אני לא עומד על הגרוש.     :חנניה וינברגר
אתה נותן  –סליחה, לא הבנתי היה כאן צעקות     :שוקי קרומר

 פלאפונים לכולם, מה קורה לגבי שיחות חיצוניות לא הבנתי. 
ך לשלם אם אתה שיחות חיצוניות אסור לי. תצטר    עו"ד שוקי פורר:

 מצלצל למישהו שהוא לא כעובדי העירייה. 
 אתה מחכה שיהיה איזה חוק בנושא הזה?     :שוקי קרומר

 כן.    עו"ד שוקי פורר:
 
שכל חבר מועצה שחפץ בכך יוכל לקבל טלפון מחליטים  :07-55-551מס'  חלטהה

ירייה לכל אחד ואחד מעובדי העיוכל להתקשר באמצעותו ש v.p.nשל העירייה 
 וחברי המועצה. 

 
הכשרת חניון ללא תשלום עבור משאיות ורכב כבד. )ח"מ  –הצעה לסדר  ד.

 (.18.12.06ניר מיום -לואיס בר-קרומר
 

ניר בנושא: הכשרת חניון ללא -להלן הצעה לסדר של מר שוקי קרומר + לואיס בר
 תשלום עבור משאיות ורכב כבד:

משה, בטענה כי -ברחוב נגבה פינת בנילאחרונה, פנו אלינו תושבים המתגוררים 
סמוך לבתיהם חונים דרך קבלע, משעות הערב ועד הבוקר, משאיות, מיכליות 

 וכלי רכב כבד אחר, גורמים לירידה משמעותית באיכות חייהם.
, מתעוררים בבהלה דיירי הבניין, מבוגרים וילדים, לקול 4בכל בוקר החל מהשעה 

 בבוקר מדירה שינה מעיניהם. 6התנעת המשאיות שנמשכת עד לשעה 
נוסף לרעש, סובלים הדיירים, ממטרד קשה של עשן ופיח שנוצרים במהלך 

סחרחורות, כאבי  –התנעת הרכבים, חודרים לתוך בתיהם וגורמים נזק בריאותי 
 ראש והרגשה רעה.

לטענתם, כבר לפני שנתיים הם פנו אלייך לעזרה, ואף יידעו את כל חברי מועצת 
 צבם, אך עד היום לא נעשה דבר על מנת לסייע להם בפתרון הבעיה.העיר על מ

זאת ועוד, מבדיקה שערכנו באיגוד ערים לכיבוי אש, התברר כי משאיות ומכליות 
הנושאות חומרים מסוכנים, אסור שיסעו באזור מגורים ואסור שיחנו בתוך אזורי 

לפחות מכלית  מגורים. מתוך המשאיות שחנו בזמן בדיקתנו בשבוע שעבר, היתה
 אחת שנשאה בתוכה ככל הנראה חומ"ס. 

כבר בהיותינו חברים בקואליציה העירונית, העלינו בהנהלת העירייה את הנושא 
תוך דרישה למציאת פתרון מערכתי כלל עירוני לבעיית חניית רכב כבד תוך 
אזורי מגורים וזאת מתוך ידיעה כי בעיר קיימים מספר מוקדים בעייתיים כגון 

 משה.-ב נגבה פינת בנירחו
 לצערנו, עד היום לא נמצא פתרון רציני לנושא ותושבים רבים ממשיכים לסבול.

בהצעה לסדר זו, אנו קוראים לך ולחברי מועצת העירייה, לקבל החלטה עניינית 
 ואמיתית לטובת תושבי העיר, שעיקריה:

גף תנועה, . ראש העירייה ומועצת העירייה, תנחה את מהנדס העיר ואת מנהל א1
לאתר ולמצוא מגרשים )לפחות שניים( ציבוריים ברחבי העיר, שיוכשרו 

חודשים מהעלאת הצעה זו  3-כחניונים למשאיות ורכב כבד וזאת לא יאוחר מ
 לסדר.

. המגרשים יוכשרו לחניית רכב כבד ומשאיות, על חשבון העירייה ו/או החברה 2
 הם ללא תשלום.הכלכלית, ובעלי הרכבים הכבדים יורשו לחנות ב

. עם הכשרת החניונים לטובת בעלי הרכבים הכבדים בעיר, יחל האגף לתנועה 3
באכיפת החנייה של רכבים כבדים במקומות אסורים, למעט חנייה בחניונים 

 מסודרים שהוכשרו ע"י העירייה.
אנו תקווה, כי יחד נוכל למצוא פתרון אמיתי לטובת התושבים ובעלי הרכבים 

 ם תושבי העיר.הכבדים, שהינ
 

ניר -הצעה לסדר של חברי המועצה קרומר ולואיס בר    עו"ד שוקי פורר:
שנים מחפשים  7או  6בעניין הכשרת מגרש לחניון. אני מודיע לכך שאנחנו כבר 
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בלא הצלחה. יש לנו תכנית לגבי מגרש שאנחנו מקדמים אותה מאוד, אני מקווה 
 לגבי הצורך. שהיא תצא לפועל, אין לי שום ויכוח איתך 

השאלה אם זה יהיה ללא תשלום או עם תשלום? כי     :שוקי קרומר
כשדברנו בהנהלה בזמנו, אני חשבתי בזמנו שזה צריך להיות עם תשלום, ואני 

 היום חושב שלא צריך עם תשלום. 
לא יודע מה שיטת ההפעלה, אני חושב שצריך לעודד     עו"ד שוקי פורר:

 אותם. 
 סדר, אני מקבל את מה שאתה אומר. ב    :שוקי קרומר

 צריך לעודד אותם להוציא את המשאיות מרחובות.     עו"ד שוקי פורר:
בדיוק, אני בזמנו שדיברתי בהנהלה, אז באמת דיברנו     :שוקי קרומר

', וחשבתי שהם צריכים לשלם. היום, אני חושב שצריכים  על זה על אזור אגד וכו
היה להם חניה אחת או שתיים מחוץ לעיר. לעודד אותם שהם לא ישלמו ושי

 השאלה אם יש לנו זמן סביר בעינייך שאתה חושב שאפשר לעשות את זה. 
 אני מקווה שבחודשים הקרובים זה ייפתר.    עו"ד שוקי פורר:

 מי מטפל בזה בעירייה?     :שוקי קרומר
 זורי, ה.ל.ר, תמיר.     עו"ד שוקי פורר:

 חודשים שזה ייקח מהיום? 3יש סיכוי     :שוקי קרומר
 לא, לא יהיה.     :חנניה וינברגר

 אני לא יודע, הלוואי.     עו"ד שוקי פורר:
 -שוקי, אני מבקש ברשותך לדון בזה    :שוקי קרומר

 חודשים.  3בעוד     :חנניה וינברגר
שוקי אני מציע בישיבת המועצה בפעם השלישית     :שוקי קרומר

 הנדס העיר איפה זה עומד, אם זה מקובל עליך. מהיום, תדווח אתה או מ
 טוב, מאה אחוז.     עו"ד שוקי פורר:

שוקי, אבל דיברנו כל הזמן מגרשים, אבל כתבנו   ניר:-לואיס בר
מגרשים כי זה ברור לפי גודל העיר, וגם דיברנו שבעיר בגודל של רחובות מגרש 

 אחד לא יספיק. 
אחרי זה נעשה  – 1, תן לי 1חיל עם לואיס תן לי להת    עו"ד שוקי פורר:

 . אני רוצה לעשות את זה יותר ממך. 2
שוקי, יש לי איזה משפט אחד שלא קשור לסדר היום.   חיים אברהם:

אני שמעתי אותו עכשיו וזה חורה מאוד. זה לא יכול להיות שפקיד כמה שיהיה 
 -בכיר בעיריית רחובות, ישתלח לעובדת שעובדת אצלו ויגיד לה

אני לא אדון בזה כעת. באיזה מסגרת אתה רוצה שאני     שוקי פורר: עו"ד
 אדון בזה? 

  -אני רוצה פשוט רק שחברי המועצה גם יידעו  חיים אברהם:
יש לי הרבה מאוד הודעות לחברי המועצה, אני לא     עו"ד שוקי פורר:

 מודיע להם כעת, למה אתה צריך להודיע את ההודעות שלך עכשיו? 
למה הודעות? זה בסדר שמנהל אגף יכול להגיד   הם:חיים אבר

 -לעובדת שרק בגלל אחותך אני
אבל יש כל מיני דברים לא בסדר, למה עכשיו באמצע     עו"ד שוקי פורר:

נדון  –דיון במועצת העירייה על כל מיני נושאים אחרים. תביא את זה לדיון 
 בזה. יש סדר. 
 דיון. בסדר, אני אביא את זה ל  חיים אברהם:

 
 

 : אישור הרכב חברי מועצה דתית.4סעיף 
 

 תיכף אני אחזור אליו, אני משאיר אותו לסוף.  4סעיף     :עו"ד שוקי פורר
 למה?   חיים אברהם:

 ככה אני רוצה, אני קובע את סדר היום.     עו"ד שוקי פורר:
סליחה, אתה קובע את סדר היום שנקבע ונשלח   חיים אברהם:

 למועצה. 
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 בסוף הישיבה.  4אנחנו נדון בסעיף     שוקי פורר: עו"ד
 תבקש את ההחלטה של המועצה.   חיים אברהם:

 אני לא צריך את ההחלטה של המועצה בשביל זה.     עו"ד שוקי פורר:
 רגע, יש פה יועצת משפטית.   חיים אברהם:

 סדר היום נקבע ע"י ראש העיר.     עו"ד שוקי פורר:
ום באמת נקבע ע"י ראש העיר ככה כתוב, סדר הי  חיים אברהם:

 -וברגע שהופץ סדר היום
 לא, אבל אחר כך הולכים לפי הסדר שהוא קבע.     :חנניה וינברגר
סדר היום ייקבע לפי מה  –ברגע שהופץ סדר היום   חיים אברהם:

 שהופץ. אני מבקש לדון בסדר היום. 
 יום. אני מוריד מסדר ה 4בסדר. סעיף     עו"ד שוקי פורר:

אתה לא יכול להוריד, אני מבקש לערוך הצבעה. לפי   חיים אברהם:
חוקי העירייה אתה לא יכול להוריד מסדר היום. כשאתה רוצה להוריד, ברגע 

 שהפצת סדר יום אתה חייב לעמוד בסדר היום. 
 לדעתי אתה טועה.     עו"ד שוקי פורר:

 -תגידיש פה יועצת משפטית, אני רוצה שהיא   חיים אברהם:
 אתה יכול לבקש שהיא תגיד.     עו"ד שוקי פורר:

בשביל מה יש יועצת משפטית? מה, אתה מחליט לבד?   חיים אברהם:
אתה לא יכול להחליט לבד, אני מצטער. יש סדר יום שהופץ וצריך להיות 

 צמודים לסדר היום. 
כל סעיף שאתה רוצה להוריד אותו, אתה צריך להביא   :שמעון קהלני

יורד או לא יורד.  אותו  פה להצבעה, האם הסעיף הזה 
סליחה, אני אפעל עפ"י חוות הדעת של היועצת     עו"ד שוקי פורר:

המשפטית. מה משמעות העניין שאני מבקש להוריד סעיף שאני שמתי אותו על 
סדר היום? אני קבעתי את סדר היום, אני שמתי אותו על סדר היום, אני עכשיו 

 מסדר היום.  מבקש להוריד אותו
 

אני בדקתי בהוראות התוספת השנייה לפקודת   עו"ד מיכל דגן:
לתוספת השנייה לפקודת העיריות, ראש העירייה יקבע  23. לפי סעיף העיריות

 -את סדר היום. לא מצאתי אסמכתא
מיכל, אני אומר לך שאני בדקתי את זה מבחינה   חיים אברהם:

לי החלטת מועצה על סדר יום שהופץ, משפטית. אי אפשר להוריד מסדר היום ב
 בדקתי את זה מבחינה משפטית. 

 אז אולי תפנה אותי להוראה בפקודת העיריות.   עו"ד מיכל דגן:
חיים, ביקשת חוות דעת של היועצת המשפטית. שאלנו     עו"ד שוקי פורר:

את היועצת המשפטית, היא אומרת שלפי חוות דעתה, לפי התוספת השנייה 
 -העירייהכתוב ראש 

רגע, בסדר, אני הולך עם זה עד הסוף. את עומדת על   חיים אברהם:
  -כך שזו חוות דעתך? אני רוצה שיירשם בפרוטוקול

הכל  -בוודאי שיירשם, הכל נרשם פה. לא צריך לרצות    עו"ד שוקי פורר:
 נרשם. 

בנושא הזה אני רוצה ללכת עד הסוף. תבואי ותגידי   חיים אברהם:
 שהוא יכול להוריד מסדר היום.  שאת קובעת

אני מניחה שהדברים נרשמו. אני אמרתי שעיינתי   עו"ד מיכל דגן:
בפקודת העיריות בתוספת השנייה וראיתי ששם רשום במפורש שראש העיר הוא 

 שייקבע את סדר היום של הישיבה. 
 הוא קבע את סדר היום, סליחה.   חיים אברהם:

 לא מוצא חן בעיניי, ביקשת חוות דעת. חיים, זה     עו"ד שוקי פורר:
את לא אומרת בצורה מפורשת שהוא יכול להוריד   :שמעון קהלני

 דברים מסדר היום. 
 למה אתה צועק? שב. תכבד קצת את עצמך.     עו"ד שוקי פורר:

תגידי, 'כן, הפקודה אומרת שיש לו זכות להוריד את   :שמעון קהלני
 זה מסדר היום'. 
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 תדבר במקומי וזהו.   :עו"ד מיכל דגן
שאלתם את היועצת המשפטית, היא אמרה שלפי חוות     עו"ד שוקי פורר:

דעתה, ככה אני שמעתי למה אתה מתנגד? קיבלת תשובה שלא מוצאת חן 
 בעינייך? 

 מה זה הדבר הזה?   :שמעון קהלני
 אבל ביקשתם לשמוע, מה אתה רוצה עכשיו?     עו"ד שוקי פורר:

אני רוצה לשמוע בצורה מפורשת שיש לך זכות להוריד   :שמעון קהלני
 סעיף שאתה הכנסת אותו לסדר היום, זהו. 

 -היועצת המשפטית אמרה    עו"ד שוקי פורר:
לא, אני רוצה לשמוע אותה אומרת בקול רם, אתה   :שמעון קהלני

 מסביר את מה שהיא אמרה. 
אסור להוריד יש הוראה שאומרת שלראש העירייה     עו"ד שוקי פורר:

 מסדר היום? 
לא שאסור, אם יש לך בכלל זכות להוריד את זה? יש   :שמעון קהלני

 לך זכות להוריד? 
 אין גם הוראה הפוכה.     :חנניה וינברגר

סליחה. אתם רוצים להיות שקטים? הסעיף הגורלי     עו"ד שוקי פורר:
, המועצה הדתית הזה שגורלה של עיריית רחובות תלוי בו, שכל כך מסעיר אתכם

עכשיו יש הזדמנות לנגח את מישהו, בואו נעשה,  –שנים לא בחרו אותה  10-ש
 זה הכי חשוב לעירייה. 

למה הכנסת את זה לסדר היום והוצאת את זה? למה?   :שמעון קהלני
זג? אין לך נושאים שאתה שם עליהם את החותמת וסוף -אתה ממשיך ללכת בזיג
 סוף יהיה לך מילה פה? 

 -באמת אתה חושב שאותי מעניין    ד שוקי פורר:עו"
למה אתה שם את זה ומוריד את זה? אולי תסביר   :שמעון קהלני

 למועצה למה? 
אני אסביר גם למה. אולי אם ההסבר שלי ימצא חן     עו"ד שוקי פורר:

בעינייך, אולי גם תסכים איתי. עיריית רחובות לא דנה בנושא של הרכב מועצה 
ם והיא חייבת לעשות את זה, אבל היא לא עשתה. מדוע? מפני שהיא שני 8דתית 

לא הצליחה להגיע מעולם להסכמה לגבי הרכבה של המועצה הדתית. מה 
התוצאה? התוצאה שהמועצה הדתית מתנהלת היום ע"י מורשה שמונה ע"י השר 
הממונה, זאת התוצאה. התוצאה היא גם שהמועצה הדתית מתדרדרת מיום ליום. 

ם אנשים יקרים, שתאמין לי צריך לנשק אותם שהם עובדים בלי לקבל יש שא
 -משכורת. עיריית רחובות שילמה בכל התקופות

 שוקי, זה מסוכן להגיד מנשק.     :חנניה וינברגר
 לא את העובדות.  –סליחה, את העובדים     עו"ד שוקי פורר:

שוקי, אתה אמרת משפט לא מדויק יש שם עובד   :שמעון קהלני
 -לא, אתה אומר פה דברים שמקבל משכורת.
 ביקשת ממני להסביר? אז שב בשקט בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:

 אל תגיד לי שב בשקט, תדבר יפה.   :שמעון קהלני
 בבקשה ממך.     עו"ד שוקי פורר:

אתה חוצפן, אתה לא תגיד לי שב בשקט. אתה תשב   :שמעון קהלני
איך אתה יכול להגיד לי שב בשקט? סליחה,  בשקט. איזה מן פה יש לך מסריח.

אני נבחר ציבור, בדיוק כמוך. תתבייש לך להגיד לי שב בשקט. תעיר לי הערות, 
אני אעיר לך הערות בצורה מכובדת בן אדם לבן אדם. מה זה שב בשקט? מה, 
אני כלב שלך? שב בשקט הוא אומר לי כל פעם מחדש. איזה עליבות נפש, מגעיל. 

ול בכלל להגיד לי דבר כזה כל פעם בישיבות מועצה? מה זה שב איך אתה יכ
 בשקט? 

אתם תמשיכו לשבת בשקט, לשמוע אותו אומר 'פה     עו"ד שוקי פורר:
 מסריח'. 

אני מתחצף אליך? אני אומר לך 'שב בשקט'? אני   :שמעון קהלני
, 'מר פורר היקר'. מה אתה רוצה? למה אתה אומ ר לי קורא לך 'אדוני ראש העיר'

 שב בשקט? 
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 אולי תברור את מילותיך?   רחמים מלול:
אולי תגיד לו? אולי פעם אחת ישמע אותך רחמים   :שמעון קהלני

תעיר לו. כשהוא קרא לי 'מנוול' אתה שמעת? למה לא הערת לו על זה? תעיר לו 
 בכל הפורום שהוא קרא לי מנוול. 

 ומס. אבל אתה מתיימר להיות איש תרבות ומנ   אהרון בר:
תראה איך שהוא מתנהג כלפי. אולי אתה תעיר לו פעם   :שמעון קהלני

 אחת?
 אבל אתה טוען שאתה מתורבת ומנומס.    אהרון בר:

נכנסת לקואליציה אהרון, נכנסת לקואליציה. איפה   :שמעון קהלני
 80קולות, אתם עכשיו נותנים גיבוי לראש העיר עם  80היית עד היום? קיבלתם 

 קולות. 
חבר המועצה שאל אותי קודם, גם אני אסביר לך אבנר     ו"ד שוקי פורר:ע

ידידי היקר אם אתה רוצה להבין, למה אני רוצה להוריד את זה מסדר היום. אז 
אני אסביר לכם. למה אתם רוצים להעלות את זה? לא אתה, אבל למה 

 האופוזיציה רוצה להעלות את זה? 
 אנחנו לא אומרים אמת? תגיד את האמת, למה    אבנר אקוע:

 נהיית קהלני ב'?     עו"ד שוקי פורר:
 יפה מאוד.   :שמעון קהלני

ר, שב בשקט ואל תביא את בורא עולם כבר. אתה אבנ    עו"ד שוקי פורר:
 כבר מביא לפה את בורא עולם. אל תביא אותו כל כך מהר. 

 הוא בא לבד.    :חנניה וינברגר
 -ת לא פעם ולא פעמייםשוקי, אתה הבטח   אבנר אקוע:

אבל אני באמצע הדברים שלי. שאלו פה חברים,     עו"ד שוקי פורר:
 חשבתי שבכנות מדוע אני מוריד את זה? אני אסביר ואולי תשתכנעו. 

תן לי רק להגיד משהו. יש חוק ויש נורמה. נוצרה פה    אהרון בר:
יד מסדר היום נורמה שכשראש העיר מחליט להוריד מסדר היום, אז אפשר להור

 וכל חברי המועצה הסכימו. אני לא חושב שאפשר יש לסטות מהנורמה הזאת. 
 –פעם. כשאתה ביקשת  20לא פעם, לא פעמיים ולא     עו"ד שוקי פורר:

 הורדתי. 
יש נורמה לעבור באור אדום, אז מה? ברגע שעוברים,   חיים אברהם:

 יש חוק. 
אתם תרצו להצביע על זה, ואם  חיים, האמן לי שאם    עו"ד שוקי פורר:

יש לכם רוב, אני לא אכפה עליכם שום דבר. אני רק רוצה להציג לכם את 
 האבסורד שבעמדה שלכם ובכל אלה שתומכים בה, אז אני אסביר לכם. 

 אני עוד לא יודע במה לתמוך.     :חנניה וינברגר
מלכה אז תן לי לדבר. בא אלי אבנר אקוע ושמעון     עו"ד שוקי פורר:

'. אמרתי להם אני  וחברים אחרים ואמרו 'בואו נרכיב מועצה דתית, הגיע הזמן
איתכם. בואו תביאו הרכב של מועצה שמשקף את חברי מועצת העיר, משקף את 
מגוון הדיעות. הלכתי גם לשר יצחק כהן, לפי בקשתו, אמרתי לו שאני תומך בזה 

ורשה מטעם השר הוא למרות שאתם יודעים שזה שממלא את התפקיד היום כמ
 ר.   לידיד שלי, אבישי שטרואכ

 הוא נמצא גם בהרכב.   אורלי אברהמי:
הוא עושה עבודה טובה. המשכתי לעשות אותו נציג     עו"ד שוקי פורר:

 שלי. 
 הוא מקבל משכורת, נכון?   :שמעון קהלני

 כן, בטח.     עו"ד שוקי פורר:
 קבל משכורת. אתה אמרת שאף אחד שם לא מ  :שמעון קהלני

לא. אמרתי שלא משלמים להם משכורת. חודשים     עו"ד שוקי פורר:
י, אמרתי להם יש גורם מאוד יאמרו לי חבר ארוכים לא משלמים להם משכורת.

חשוב בעיר, שאני מאוד מאוד מחבב אותו ומכבד אותו ששמו הרב קוק. הוא הרב 
ג שהוא צריך לשים שנה והוא יש לו נצי 30-הראשי של העיר הזאת למעלה מ

אנשים שהם אמורים לייצג את מגוון  9-בתוך ההרכב הזה. מכיוון שמדובר ב
אמרתי יהיה מכובד שעיריית רחובות  –של הרב  1-שלנו ו 4של השר,  4הדעות, 
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השמות ותצביע עליהם. אמר לי אבנר אקוע 'הרב קוק תומך  9תקבל את כל 
 במהלך וייתן את השם שלו'. 

 ה מה שהוא אמר. ז   אבנר אקוע:
אל תפריע לי. לא הסתייע הדבר בישיבה הקודמת,     עו"ד שוקי פורר:

ולפני הישיבה אמרו לי, אם אתם זוכרים את ההתרוצצות שהיתה לפני הישיבה 
עם השמות. אז היתה ישיבת הנהלה, הגיעה הרשימה בפקס מהשר כהן, אמרו לי 

ייתן במקומו והר –הרב גם ייתן ואם לא  ב מסכים. הרב טלפן לפני השר כהן 
שירדתי מישיבת ההנהלה לני חודש לכאן ואמר לי שאף אחד לא יגיד בשמי, אני 
לא רוצה בשלב זה נציג. ביקשתי שנכבד את הרב ושלא נביא את זה להצבעה. 
הורדתי אז את הנושא בהסכמה מסדר היום והבאתי אותו כפי שהבטחתי 

 והתחייבתי להביא אותו שוב בישיבה הזאת.
 ומה קורה?   חיים אברהם:

אני אסביר. הלכתי לרב קוק, ישבתי אצלו ערב שלם,     עו"ד שוקי פורר:
כהבטחתי לאבנר. ביקשתי מהרב קוק שייתן נציג כי אני רוצה שנעשה את זה 
בצורה מכובד ונביא פה נציגות מכובדת שתכבד גם אותם. הרב קוק הודיע לי 

ימים, הייתי אצלו ביום רביעי  3-"ל לבאותו מעמד 'אני אתן נציג'. נסע לחו
שעבר, הוא ביום חמישי נסע. חזר ביום שני, טלפן אלי אמר לי 'אני לא נותן נציג 

 אותה תשובה שהוא נתן לי.  –עדיין ושאף אחד לא ייתן בשמי' 
 ומתי כן ייתן?     :חנניה וינברגר

 לא. -לא, כן-זג, כן-זי   אבנר אקוע:
לבין היה אצלי יהודי אחד שאני לא מכיר אותו, בין     עו"ד שוקי פורר:

 ששמו פנחס טויטו נדמה לי.
 בטיטו מעזרא הסופר.    אבנר אקוע:

פנחס בטיטו בא אלי, יהודי חרד, איש ש"ס, הוא אמר     עו"ד שוקי פורר:
לי: 'אני לא משתייך לשום מפלגה, אני בא אליך כתושב רחובות, אני השתחררתי 

בצה"ל'. בן אדם, סגן אלוף עם תארים בכלכלה, עם ניסיון עכשיו משירות ממושך 
. אמרתי לו, אם אני  של עבודה בכספים ביחידה לייעוץ לשר הביטחון ולרמטכ"ל

צריך להחליט מי צריך לנהל את המועצה הדתית במצבה עכשיו, אתה מעבר 
לכישורים. שלחתי אותו לשר כהן, שלחתי אותו לשר אלי ישי, שלחתי אותו 

 . קחו את הקורות חיים, בואו נביא אותו כנציג. לחבריי
למה אתה עושה את זה אבל? למה אתה עושה את זה   :שמעון קהלני

 לש"ס? 
אבל שמעון, למה אתה מפריע לראש העיר לדבר?  עו"ד אריה שטאובר:

 ברצינות. בוא נהיה מכובדים. 
 אני בהלם.   :שמעון קהלני

כן מתוך כבוד לרב אני אומר בואו אני אסיים בזה, ל    עו"ד שוקי פורר:
תידברו ביניכם כדי להביא  –נחכה, ואני פונה לכל חבריי מהסיעות הדתיות 

הרכב מוסכם של המועצה הדתית. כל מי שחושב שחזות ניהול העירייה ביום יום 
חושבים קצת טועה  טעות גדולה.  –זה מה שקורה פה מסביב לשולחן הזה 

 אחרת. 
 נהל את העיר תגיד לי?אתה מ  :שמעון קהלני
 -שנתיים אבישי נמצא שם   אבנר אקוע:

אתה כל הזמן נמצא על במות, עם חליפות, אתה   :שמעון קהלני
 במסעדות. אתה מנהל את העיר? אתם יודעים מה זה לנהל עיר? 

עם כל הכבוד, ואני מכבד מאוד את הרב קוק, לא יכול   חיים אברהם:
  -םלהיות שבגלל שהרב לא נתן את הש

 טוב, אני רוצה להתייעץ שנייה עם מיכל דגן, טוב?     עו"ד שוקי פורר:
 ( )מדברים ביחד
אנשים וחסר השם  8אני רוצה להבין. יש פה הרכב של   חיים אברהם:

מכובד  –של הרב, זה לא משנה. הרב, זכותו לתת את השם, מתי שייתן אותו 
ים שעליהם יש הסכמה גם אנש 8-ונאשר אותו. אבל בינתיים אנחנו נאשר את ה
נקבל את הרשימה הזאת או לא  –של השר שנתן את השמות, ושהמועצה תחליט 

נקבל את הרשימה הזאת, והרב ייתן את השם. כי לא יכול להיות שהמועצה 
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לא  8שם. עם כל הכבוד, חודשיים ונעמוד בזה שחסר -תישאר ככה במשך חודש
 . 1-יחכו ל

וות דעת משפטית מבוססת של מיכל דגן, יש בידי ח    עו"ד שוקי פורר:
 שאני יכול להוריד את הסעיף הזה מסדר היום. 

 אפשר לקבל את חוות הדעת?     :חנניה וינברגר
לא, בעל פה. תבינו דבר אחד, אני הרי אתווכח איתכם,      עו"ד שוקי פורר:

אתם לא תסכימו. אתם החלטתם לנצל את הרוב המקרי הזה שיש לכם כדי אולי 
הכריח אותנו לדון בנושא הזה. אתה שותף לזה חנניה או שאתה רוצה להגיד ל

 משהו אחר? 
אני רוצה להגיד משהו אחר, ודאי שכן. תראה, אתה     :חנניה וינברגר

הצגת תמונה שאין בה אמת, ביחס להרכב ואי תיאום בחירות ע"י מועצת העיר 
ת אני הצעתי לגשת למועצה דתית. ואני אזכיר לך קצת, כאשר בקדנציה קודמ

ולהרכיב מועצה דתית, ידיד אריה שטאובר הציע להוריד את זה מסדר היום ואחר 
 -כך עוד פעם. כאשר אריק שרון היה שר הדתות בפועל

חנניה בוא נדבר עכשיו, אנחנו דנים בזה ואז אתה     עו"ד שוקי פורר:
 מוסיף היסטוריה. 

 איך לומר. אני מדבר לעניין. אל תדריך אותי מה לומר ו    :חנניה וינברגר
רגע, אני אגיד לך למה אני כן אדריך אותה. עוד לא     עו"ד שוקי פורר:

 סיכמנו שיש דיון על זה. 
 אחרי שאתה מדבר שעתיים אז אין דיון?     :חנניה וינברגר

סליחה, שאלו אותי מהם הנימוקים שלי להוריד את זה     עו"ד שוקי פורר:
 מסדר היום. 

אז אתה צריך לדאוג חוות דעת כתובה ולא סתם     :וינברגרחנניה 
 שליפה. הרי זה כרגע נולד שם בפינה, אז תשאיר את חוות הדעת בפינה. 

אתה עושה פה דבר שלא ייעשה. אתה עושה כאן   :שמעון קהלני
 סתימת פיות לחבר מועצה. זה לא בסדר. 

חוות הדעת  לא בא בחשבון. אני גם לא סומך על    :חנניה וינברגר
 הזאת. 

 אתה לא נותן פה להתבטא.   :שמעון קהלני
 כמו שאני לא סומך על חוות דעת אחרת.     :חנניה וינברגר
מה זה, דיברת שעה. חבר מועצה רוצה להגיד כמה   :שמעון קהלני

 מילים, אתה אומר לו אין דיון. איפה זה נשמע דבר כזה? מה זה דיקטטורה פה?
 ני באמצע הדיבור. א    :חנניה וינברגר
 וינברגר, תמשיך.   :שמעון קהלני

 דקות הפסקה.  5    עו"ד שוקי פורר:
 

 *** הפסקה***
 

טוב, אני רוצה לחדש את הישיבה. אני הסברתי לפי     עו"ד שוקי פורר:
בקשת חבר המועצה קהלני וחברת המועצה אורלי אברהמי מה הסיבות שאני 

רי שהסברתי אני מודיע לכם שאני מוריד את רוצה להוריד את זה מסדר היום. אח
 זה מסדר היום ועובד לסעיף הבא. 

אישור הרכב חברי מועצה  - 4את סעיף מחליטים להוריד  :07-55-552מס'  חלטהה
 .מסדר היום דתית

 
 סליחה, אני הייתי באמצע זכות דיבור.     :חנניה וינברגר

 לא על הסעיף הזה.     עו"ד שוקי פורר:
 ועוד איך על הסעיף הזה.     :נברגרחנניה וי

 לא על הסעיף הזה.     עו"ד שוקי פורר:
שוקי. אני לא משחק איתך ואתה לא משחק איתי. אני     :חנניה וינברגר

 לא קהלני ותתנהג בתרבות. אני באמצע דיבור ואני זכאי לדבר, ואני אדבר. 
 למה אתה צועק?     עו"ד שוקי פורר:
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 כה אני רוצה. כ    :חנניה וינברגר
 רגע. ית    עו"ד שוקי פורר:

ריונות פה, בכוחנות, וזה לא לא. כי אתה מתנהג בב    :חנניה וינברגר
 ילך. 

טוב, אני רואה שמפריעים לי פה לנהל את הישיבה אני     עו"ד שוקי פורר:
 נועל את הישיבה. 

 תודה רבה.     :חנניה וינברגר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 תמיר פינשטיין עו"ד

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
 


