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 רחובות עיריית

 11' מס המניין מן מועצה ישיבת

  2019/9/18 פ"תש אלולב ח"י, ראשון מיום

 רחובות, 2 גולדין' רח, התרבות בבית

 

 מ"ומ סגן – שרעבי ציון-בן מ"ח, העיר ראש – מלול רחמים :משתתפים

 יניב ד"עו מ"ח, ע"רה מ"ומ סגן – בלום זוהר מ"ח, ע"רה

 אבי מ"ח, צור גיא מ"ח, עמרם עודד מ"ח, ע"רה סגן – מרקוביץ

 בר שמואל ד"עו מ"ח, גור אווה מ"ח, שרגאי אורית מ"ח, קינד

, כהן אמיתי מ"ח, שרעבי רועי מ"ח, באום רוני ר"ד מ"ח, דאנזאן

 מ"ח, קזיוף שי מ"ח, הומינר פנחס מ"ח, מוזס אבי ד"עו מ"ח

ן מ"ח, דיל מתן מ"ח, צגהון שאול מ"ח, בר-אל אסף  קארי

ן מ"ח, מרשה דני מ"ח, ברגינסקי  .איטח אביב מ"ח, אהרוני רונ

ן :נוכחים  ד"עו, המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ - מילברג דורו

די מיכל, משפטית יועצת - דגן מיכל , נכסים  מחלקת – עבו

 דוברת – קיסר רגב אביטל, העירייה מבקר – נפתלי אקרמן

  .שוקרי ליאור, העירייה

 .אלשיך בציר איטל מ"ח ,אקוע אבנר מ"ח  :חסרים
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 :היום סדר
 

 . 10' מס מועצה פרוטוקול אישור .1

ן .2  מ"ח בקשת פי על, 2.1.19 מיום 3' מס מועצה ישיבת פרוטוקול תיקו

ן ד"עו  . ברגינסקי קארי

 :לסדר הצעות . 3

 מיום צור גיא מ"ח) הירוקה והחשיבה הסביבתי הנושא חיזוק( א 

12.7.19.) 

עי( ב   (.9.8.19 מיום צגהון שאול מ"ח) הסיגד חג שבוע אירו

 ישראל וקהילות תימן יהדות מורשת במרכז אולם/חדר הקצאת( ג 

ן לטובת  מיום ד"עו ברגינסקי קארין מ"ח) הווטרנים להנצחת מוזיאו

16.8.19.) 

 .11.9.19 מיום כספים ועדת פרוטוקול אישור .4

בי, אלישר אריאל: חות"דו לרישום הסביבה איכות פקחי הסמכת .5  קו

 . רוזן גיא, גבע אדיר, סיסו

 .17.7.19 מיום החקלאית הוועדה מישיבת פרוטוקול אישור .6

 . 2017-2018 לשנים העירונית החברה של כספיים חות"דוב דיון .7

ן הקצאה הסכם .8 ן רחובות עיריית בי ן לילדים עמותה לבי  .בסיכו

ן הקצאה הסכם .9 ן רחובות עיריית בי  . לעד ירמא משה עמותת לבי

 . ירוקה עיר עבודה תכנית . 10

 1 בסך, חינוך במוסדות יבילים מבנים 3198 ר"תב הגדלת אישור .11
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)החינוך משרד) חוץ מגורמי₪  מיליון .היום לסדר מחוץ(  ) 
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 המועצה החלטות
 2019/09/18 מיום 11' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 . 10' מס מועצה פרוטוקול אישור .1

 

הה ט ל ום 10' מס מועצה פרוטוקול לאשר אחד פה הוחלט :19-11-175' מס ח  מי

25.7.19 . 

 

 מ"ח בקשת פי על, 2.1.19 מיום 3' מס מועצה ישיבת פרוטוקול תיקון .2

 . ברגינסקי קארין ד"עו

 

הה ט ל , 2.1.19 מיום 3' מס מועצה ישיבת לאשר אחד פה הוחלט :19-11-176' מס ח

 . ברגינסקי ריןקא ד"עו מ"ח בקשת פי על

 

 :לסדר הצעות . 3

 מיום צור גיא מ"ח) הירוקה והחשיבה הסביבתי הנושא חיזוק( א 

12.7.19.) 

 

  . היום מסדר להוריד ביקש צור גיא :19-11-177' מס החלטה

 

 (.9.8.19 מיום צגהון שאול מ"ח) הסיגד חג שבוע אירועי( ב 

 

הה ט ל  שאול מ"ח של לסדר עתוהצ את לקבל  אחד פה הוחלט :19-11-178' מס ח

ן עי: בנושא צגהו  . הסיגד חג שבוע אירו
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 ישראל וקהילות תימן יהדות מורשת במרכז אולם/חדר הקצאת( ג 

 מיום ד"עו ברגינסקי קארין מ"ח) הווטרנים להנצחת מוזיאון לטובת

16.8.19.) 

 

 .אברהם מול זוהר של בטיפולו הנושא :19-11-179' מס החלטה

 

11 מיום כספים ועדת לפרוטוקו אישור .4 .9.19. 

 

הה ט ל  .11.9.19 מיום כספים ועדת החלטות לאשר אחד פה הוחלט :19-11-180' מס ח

 

 מיליון 1 בסך, חינוך במוסדות יבילים מבנים 3198 ר"תב הגדלת אישור .11

)החינוך משרד) חוץ מגורמי₪   (.היום לסדר מחוץ( 

 

הה ט ל בילים מבנים 3198 ר"תב תהגדל לאשר אחד פה הוחלט :19-11-181' מס ח  י

.החינוך משרד) חוץ מגורמי₪  מיליון 1 בסך, חינוך במוסדות ) 

 

 קובי, ישראל אריאל: חות"דו לרישום הסביבה איכות פקחי  הסמכת .5

 . רוזן גיא, גבע אדיר, סיסו

 

הה ט ל  לרישום הסביבה איכות פקחי להסמיך  אחד פה הוחלט :19-11-182' מס ח

 בכפוף דוחות לרישום .רוזן גיא, גבע אדיר, סיסו קובי, לישרא אריאל: חות"דו

ונים עמידתם לבדיקת   הנדרשים בקריטרי

 

 .17.7.19 מיום החקלאית הוועדה מישיבת פרוטוקול אישור .6

 

הה ט ל  . היום מסדר הורד :19-11-183' מס ח
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 .בסיכון לילדים עמותה לבין רחובות עיריית בין הקצאה הסכם .8

 

הה ט ל  רחובות עיריית בין הקצאה הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-11-184' מס ח

 צרכים עם לילדים טיפולי מרכז מבנה הקמת לצורך בסיכון לילדים עמותה לבין

 כהן מיכאל' ברח ר"מ 1,670-כ של בשטח 83-ו 82 מחלקות חלק הקצאת :מיוחדים

 .  שנים 25 של לתקופה. ברחובות

 

 . לעד מאיר משה עמותת ביןל רחובות עיריית בין הקצאה הסכם .9

 

הה ט ל  רחובות עיריית בין הקצאה הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-11-185' מס ח

ן  לתקופה רוחני קהילתי ומרכז כנסת בית הקמת לצורך לעד מאיר משה עמותת לבי

 ושטח ר"שז ס"בי של ספורט אולם של ספח כיתת מבנה גג הקצאת: שנה 25 של

 . ברחובות בנארי' לרח צפונית, 5910 בגוש 241 מחלקה בחלק, סמוך קרקע
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 . 10' מס מועצה פרוטוקול אישור .1

 

 באלול ח"י, רביעי יום היום. 11 מספר מועצה ישיבת פותח אני  :מלול רחמים
 זה, הערות אין? הערות יש, פרוטוקול אישור. 18:01 בדיוק השעה. 18.9.19, ט"תשע

 . מאושר

 

הה ט ל ום 10' מס מועצה פרוטוקול לאשר אחד פה הוחלט :19-11-175' מס ח  מי
25.7.19 . 

 

 מ"ח בקשת פי על, 2.1.19 מיום 3' מס מועצה ישיבת פרוטוקול תיקון .2
 . ברגינסקי קארין ד"עו

 

 של בקשתה לפי 2.1.19 של הפרוטוקול את נתקן אנחנו – 2  :מלול רחמים
ן המועצה חברת קון את הגשת את? בסדר. ברגינסקי קארי  אז? נכון, וצהר שאת התי
ן. בהתאם זה את נתקן אנחנו  ? הניסוח את לך יש, דורו

 . כן, כן, כן  :מילברג דורון

ן, עליך מקובל זה, וזוהר  :מלול רחמים  ?נכו

 . סופר טעות פשוט הייתה זו  :מילברג דורון

 

הה ט ל , 2.1.19 מיום 3' מס מועצה ישיבת לאשר אחד פה הוחלט :19-11-176' מס ח
ן ד"עו מ"ח בקשת פי על  . ברגינסקי קארי

 

 :לסדר הצעות . 3

 מיום צור גיא מ"ח) הירוקה והחשיבה הסביבתי הנושא חיזוק( א 
12.7.19.) 

 

ן ברגע צור גיא אבל, צור גיא של ראשונה לסדר הצעה  :מלול רחמים  האחרו
. זה על לשבת רוצים ויניב הוא כי, הבא לדיון אותה לדחות החליט .. 

 צריכה גם קיימא בר תיק שמחזיקת חושב אני, עירה ראש   :בר-אל אסף
 . הזה למהלך שותפה להיות

 זאת. לה הסברנו, קיימא בר תיק מחזיקה לא היא  :מרקוביץ יניב ד"עו
 לה הסברתי. כך אחר לך אסביר אני. לא בתיק אבל, מחזיקה היא בטייטל, אומרת

 . כבר
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 . איתה לדבר אפשר  :מלול רחמים

 

  . היום מסדר להוריד ביקש צור גיא :91-11-177' מס החלטה

 

 (.9.8.19 מיום צגהון שאול מ"ח) הסיגד חג שבוע אירועי( ב 

 

 . שאול, בבקשה. הסיגד חג שבוע  :מלול רחמים

 אירוע – לסדר הצעה. העיר ראש' כב, המועצה חברי   :צגהון שאול
 טקס אהו הסיגד חג. קצר זה את אעשה אני, הסבר מילות קצת. הסיגד חג שבוע

ן הברית חידוש את לאזכר  לא אני, ונחמיה בעזרא שעשו כפי ישראל לעמו השם בי
. ב-ל' א' פר בין', ט בנחמיה אותו למצוא יכול, שרוצה מי, עצמו לציטוט אכנס '

. בניין משמש החג: החג משמעות . ום של הפרטי הנפש חשבון על, נוספת תרומה.  י
 ובהתקהלות, הציבורי הפן את הפרטי הנפש לחשבון מוסיפים זה וביום, הכיפורים

 ובוא האמונה והמשכיות, המתפללים עם האל של הברית חידוש על מכריזים המונים
ו האחרונות בשנים. השלמה הגאולה  של התרבות בהיכל הסיגד חג את חוגגים אנחנ
 . יפה מאוד זה את עושים, רחובות עיריית

. האתיופית לקהילה הרחב בורהצי בין לחיבור מרכזית במה נותן הסיגד חג שבוע
 מה כל לאור, מנהגיה ואת הקהילה את יותר להכיר רחובות תושבי יוכלו החג בעזרת
ו, האלה הדברים כל, מחאות, הפגנות, שקרה  ביצוע לקידום. טובה מאוד הזדמנות ז
ויות רשת, עירונית בחברה ניעזר, הסיגד חג שבוע  כבר הספר בתי, הספר בתי, חו

 הנוער בתנועות פעמים מעט לא זה את עשיתי הורית בהנהגה אני םג. זה את עושים
 . כמובן

 במנהגי אותה ולשתף הסיגד לחג הרחב הציבור את לחשוף היא המרכזית המטרה
ו. אתיופיה יהודי ן אירועים מספר על מדברים אנחנ  תרבות זה אם, אירועים 4-ל 3 בי

 הקהילה של התרבות את ףלחשו בעצם זה ודרך. אומנים זה אם, הרצאות של בהקשר
ן אני, אגב. החוצה האתיופית  את כבר יש 25.11-ב. עכשיו כבר כולם את מזמי

י האירוע ו, הבקשה זאת. התרבות בהיכל זה. המרכז די בשביל פשוטה לא תקופה ז  יהו
 וקצת, הקשות התחושות את להוריד וקצת לחשוף ובעצם. יודעים שאתם כפי אתיופיה

ו. העמים בין לחבר  . חברים, תודה. האלה לדברים תקופה םג וז

 . אחד פה זה על ולהצביע הבקשה את לאשר ממליץ אני  :מלול רחמים

, חשובה שהיא חושב אני, ההצעה על כוח יישר  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . שאול, הכבוד כל. מבורכת

 

הה ט ל  שאול מ"ח של לסדר הצעתו את לקבל  אחד פה הוחלט :19-11-178' מס ח
ן ו צגהו עי: שאבנ  . הסיגד חג שבוע אירו
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 ישראל וקהילות תימן יהדות מורשת במרכז אולם/חדר הקצאת( ג 
 מיום ד"עו ברגינסקי קארין מ"ח) הווטרנים להנצחת מוזיאון לטובת

16.8.19.) 

 

ן. תודה  :מלול רחמים  אני. מורשת מרכז לגבי שלך ההצעה. בבקשה, קארי
 . בסיור בירושלים נמצא הוא כי, חנניה של התשובה את לכם הנחתי

 בקצרה עכשיו אני אז. אוקיי... זה את ראיתי אני, כן  :ברגינסקי קארין
 לא שבטח, שלי ההצעה את החברים בפני להציג כל קודם אשמח ואני, זה על עברתי

 . אותה לקרוא הספיקו

 . אותה קראתי אני  :מלול רחמים

 כמו, לפרטים להיכנס ככה בלי, בקצרה ביקשתי שאני מה  :ברגינסקי קארין
ן ונאשר שנקים ביקשתי בה לסדר הצעה הגשתי 18.2.19-ב יודעים שאתם  מוזיאו

 בפועל עולה בית להיות אמור היה שזה, שנים מזה הובטח שכבר כמו, ווטרנים
.ש המבנה בפועל כאשר. ווטרנים מוזיאון ושיכלול קליטה שיכלול, מוזיאון שיכלול . . 

, ר"מ 220 של קליטה מרכז למעשה קיבלו והם. פועלל יצא לא ר"מ 720 של בזמנו
 . לווטרנים מקום שם אין. קטן אבל, חמוד מאוד מקום, בו ביקרתי. קטן מאוד מקום

ו רחובות בראש לעמוד כשנבחרתי  להקים כדי הכל אעשה שאני מילתי את נתתי, ביתנ
ן את ברחובות פה גם, לכושה אלה את גם, שלהם הזיכרון את ינציח שבעצם, המוזיאו  ו

 את יש, שלהם הילדים את יש אבל, הרבה נותרו לא, נכון כאשר. בחיים שנותרו אלה
 עוד מכתבים שנמצאו ואומרים אליי שפונים תושבים הרבה לי יש. שלהם הנכדים

, ארצה לעלות צלחו שלא גיבורים אותם של תמונות, השנייה העולם מלחמת מתקופת
 בעצם חזרו לא הם כי, נמצאים הם יכןה יודעים לא בכלל שלהם המשפחה שבעצם

ו. משם  . המוזיאון את הזה בפורום פה לאשר שלי הבקשה בעצם וז

ו  סעיפים לכמה להתייחס גם אשמח אני, חנניה של התשובה על עוברת כשאני עכשי
 3,000 של בשטח נבנה שלו השטח שבעצם במקום שמדובר אדגיש אני זה לפני, פה

ן 27 בו והושקעו, קומות 3 פני על ומשתרע, ר"מ  על הוא הדגש וכאשר₪.  מיליו
ד מושג זה הווטרנים, וכן. ישראל קהילות כל, ישראל וקהילות תימן מורשת  מאו

י. מפולין גם, מגרמניה גם, שם נלחמו רוסית דוברי רק לא גם שם יש כי, כללי  ואנ
 . לא ממש, המועצות ברית עולי דווקא לא שהם ווטרנים אותם כל על מדברת

ן חושבת יאנ ן כשמה, שהמורשת חושבת כן אני. דברים להנציח אמור כן שהמוזיאו  כ
, חושבת אני ולכן. הלאה זה את להעביר נוכל שאנחנו בשביל וזה, מורשת זאת, היא

  -לעירייה התקציב את לחסוך שבשביל

 ( ביחד מדברים)

ו למה, יודעת לא  :ברגינסקי קארין  ? עכשי

 שהם חכי. אותם שיכבדו רוצים רק, פה דלכב יודעים לא   :איטח אביב
 .יסיימו

 כן ואני, בעד להצביע זה, מכם מקשת שאני מה, אופן בכל  :ברגינסקי קארין
 לא אני. דקות בכמה רק עברתי אמנם. חנניה שכתב נקודות לכמה פה להתייחס אשמח

 שהוא במשהו שמדובר ולדמיין המצב את להפוך צריכה שאני פה כותב חנניה, חושבת
, תימני, זה מה לי אכפת לא בכלל זה, זה על מדברת לא בכלל אני. תימני בהכרח לא
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ן לא זה. גרמני, פולני, מרוקאי  אני. לעדות מתייחסת לא בכלל אני, אותי מעניי
ן לא ממש-ממש וזה, השנייה העולם מלחמת גיבורי שהם, הווטרנים על מדברת  מעניי

ן את לאשר מבקשת אני. הם מוצא מאיזה אותי  של להתייחסות קשר בלי המוזיאו
 . הזה הדבר

 עומד מי יודעת לא אני. שרעבי מנוח עזבון היה שזה לזה התייחסות פה שי, שני דבר
ו, זה מאחורי  השקיעה והעירייה לנעליים נכנסה שהעירייה ברגע אבל. לברכה זכרונ

ן 27 . .צריך הוא הזה והמוזיאון. ציבורי שטח זה, פרטי שטח לא זה₪,  מיליו . 

 . מסוימת למטרה זה את תרם הוא   :שרעבי רועי

ן  :ברגינסקי קארין עי, ישראל קהילות זה. מצוי  . ישראל קהילות כל, רו

 . לדעת חייב אני? בדיוק מייצגת את מי את   :שרעבי רועי

 . הווטרנים את מייצגת אני  :ברגינסקי קארין

 ? הווטרנים את   :שרעבי רועי

 . כן  :ברגינסקי קארין

 .רחובות גם תושב הוא, לווטרנים ר"יו יש   :שרעבי רועי

 . נכון  :ברגינסקי קארין

 . איתו לדבר לי יצא   :שרעבי רועי

 ? קורה ומה  :ברגינסקי קארין

 את תייצגי ואל לווטרנים נזר עושה שאת אמר והוא   :שרעבי רועי
 . הווטרנים

 . לפה אותו תביא, בוא אז  :ברגינסקי קארין

 לא את. מוזיאון להקים כדי שטח הוקצה כי. גמור בסדר   :עבישר רועי
 . הקליטה תיק את לקחת

 . הפעם יקרה לא זה, לבכות לי גרמת הקודמת בפעם אמנם  :ברגינסקי קארין

 . בנימוס איתך מדבר אני, בואי   :שרעבי רועי

 . סיימתי לא אני, חמוד, רועי  :ברגינסקי קארין

 . לסיים לה תן   :איטח אביב

 חושבת אני. בדברים לך נכנסת לא אני, מדבר כשאתה  :ברגינסקי קארין
ן לא גם שזה  זה שהוא, אישית מכירה אני שאותו, גרינזייד אברהם בשם לדבר נכו

 בהכרח לא זה, לך אומר שהוא מה אז. הזה למקום אותי שהביא זה הוא, אותי שמינה
 . שזה מה

 . טובה אווירה על נשמור בואו, השנה ראש ערב אנחנו  :מלול רחמים

, חילוני, תורה דבר איזה תגיד? העיר ראש, לימוד עם מה   :בר-אל אסף
 . דתי

ן אתה הבאה ישיבה  :מלול רחמים  . מכי

 . לסליחות תבוא    :דובר
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 לי אין, גלים פה לעורר עניין שום לי אין, העיר ראש  :ברגינסקי קארין
ני כל בין פה להיכנס עניין שום  את מבינה אני. ואחרים כאלה קדושים דברים מי

ו הרגישות ואת הבעייתיות  אחר מישהו מחר, לווטרנים זה את מבקשת אני שעכשי
 . אחר מישהו בשביל יבקש

 . שיבואו בעיר עדות הרבה יש, להגיד רציתי זה  :מלול רחמים

ו, יודעת אני  :ברגינסקי קארין  . דיברנ

 . נמצא אני איפה יודע לא אני ואז  :מלול רחמים

 ואני באה אני אז. זה את מכבדת ואני זה את מבינה אני  :ברגינסקי קארין
ו, פה אני זה ובשביל, ולגרינזייד ליפים שהובטח מה, אומרת  ומשהו ר"מ 700 בזמנ

 . קוים לא אפשטיין לוין' ברח

 .נכון לא  :מלול רחמים

 לא שבסוף בסמילנסקי משהו גם יש. העיר ראש, רגע  :ברגינסקי קארין
, משהו נעשה בואו, אומרת ואני באה אני. זוהר, שנייה. כלום זה עם קרה ולא שופץ

ן אותי לשלוח ולא ח ולא. אותי מכבדת שאני, חנניה אותי ששולח כמו, ללטרו  לשלו
ו. מקום בשום אותי  פה יש, תושבים 150,000-מ למעלה פה יש, ברחובות פה אנחנ
ו רוצה לא אני, וככה ככה  מה כל. וטרניים וככה ככה פה יש, נתונים על לדבר עכשי

 מקום שהוא. לזה מעבר לא, גג בו יש, קיר בו שיש, מכובד מקום זה מבקשת שאני
 על ספציפית מתעקשת לא אני, רוצים שאתם מה תציעו. להנציח יוכלו שהם לכך ראוי

 . רבה תודה, מקום לזה לתת מבקשת אני אבל, זה

 או בעלייה בישראל ייצג לפניך. קשהבב, זוהר. רבה תודה  :מלול רחמים
. הווטרניים של הארצי הארגון ר"יו בתור גרינזייד וגם, זאיקה יפים, ביתנו ישראל
 ברית יוצאי קהילת של הבקשות לכל שנענינו שבחו אני ,הרבה איתם וישבתי

 את שם להכין גם והתחלנו, בסמילנסקי הבניין את להם ונתנו. לשעבר המועצות
 לי נדמה. בגורדון האנדרטה לגבי אליי בא יפים בזמנו –' ב'. א זה – המוזיאון

 . מכובד מאוד גודל בסדר אנדרטה להם שיש כמעט היחידים הם שהווטרנים

 ₪.  15,000-ב עכשיו אותה שיפצנו   :בלום זוהר

ו שעברה שנה  :מלול רחמים  גם לווטרנים שלנו והיחס₪.  170,000-ב שיפצנ
 . אותם רואה לא אני אחריםש מה. אירוע כל, שם נמצא

.. משהו מציע כששאול, העיר ראש  :ברגינסקי קארין , מפרגנת הכי ואני.
 זה את אבקש אני, ביקש שהוא מה ביקש שהוא בגלל' ואגיד אבוא לא פעם אף ואני

ג מבקש שאתה משהו. לזה זה בין לערבב שצריך חושבת לא אני'. רוסית לדוברי  לחגו
 . אחר או כזה חג

 . חג על מדבר לא אני. קשור לא  :לולמ רחמים

 . כללי באופן אומרת אני, לא  :ברגינסקי קארין

ן על כעת מדברת את  :מלול רחמים  . מוזיאו

 או, האנדרטה את קיבלו שהם זה, כללי באופן אומרת אני  :ברגינסקי קארין
. יקבלו שהם זה או, האנדרטה את יקבלו שהם .. 
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ן כלומר, לא  :מלול רחמים  מכבדים. להיפך, ניםהווטר נגד דבר שום ולנ אי
 עם ניהל שהוא שיחה על לך יספר זוהר וגם. אותו מנציחים, זכרם את מכבדים, אותם

 . בבקשה, שרעבי רועי דווקא לאו, גרינזייד

, האחרונים בחודשים כבר פגישות במספר אברהם עם אני   :בלום זוהר
ו  שהיה הגדול המבנה. סמילנסקי את להחזיר בשביל עושים אנחנו מה נוהל גם וסגרנ

ן לאותו הקליטה מחלקת את להעביר זה, אפשטיין בלוין צריך  כל, כעיקרון. מוזיאו
 להכשיר, הקרוב ראשון מיום החל לטפל ונכנסים, סמילנסקי' ברח נמצא כבר החומר

. הזה בגיל לאנשים מסוכן מאוד שזה וירידות עליות עם להכשיר רצו הם. המבנה את
ו כי, ואני דורון, העבודה את אז נועצר ולכן ו. בטיחות בעיות הי  איתו סגרנ

 תקציב לנו שיהיה הקליטה משרד עם סגרתי. הפנימי המוזיאון את יהיה, שמתחילים
ום לכבוד' אומר הוא. לזה מחכה אברהם. המקום לתפעול בשנה₪  50,000 של  הי

 '. זה את לחנוך רוצה אני, שלי הולדת

 ?יקרה זה מתי  :ברגינסקי קארין

 . שם החומר, עובדים כבר ראשון מיום   :בלום זוהר

ו קורה שזה כמו לא? מונגש להיות הולך וזה  :ברגינסקי קארין  עכשי
 ... יכולים לא אפילו הם, ההסתדרות מול שבסמילנסקי

ן כל מדרגות 3 יש הכל בסך שם, לא, לא   :בלום זוהר  . הבניי

 ? יעלו הם איך אבל  :ברגינסקי קארין

 פורר עודד. אותו שאלתי אני, בעיה לו שאין לי אמר הוא   :בלום זוהר
ו היה  . איתנ

 ועוד מדרגה זה. מדרגות 3 לא זה, מדרגות 2 אפילו זה  :מילברג דורון
 . מדרגה

 ? ההסתדרות מול שנמצא המבנה זה האם  :ברגינסקי קארין

 . סמילנסקי' ברח, לא, לא   :בלום זוהר

 . אחר מבנה זה  :ברגינסקי קארין

 אולפן אתה יש זה וליד אברהם של המשרד שהיום המבנה   :בלום זוהר
 . המוזיאון של המקום שזה, ר"מ 150 של חלל עוד להם ויש, שלהם

 ? אחר למשהו לא? למוזיאון יהפוך וזה  :ברגינסקי קארין

. הוא היום גם. שלהם   :בלום זוהר .. 

 . פרוטוקולב יירשם שזה מבקשת אני  :ברגינסקי קארין

 . קארין, ר"תב העביר העיר ראש   :בלום זוהר

ו שם לעשות רוצים הם ואם  :מלול רחמים  ? למנוע למה? נוספת פעילות איז

ן   :בלום זוהר  במשרד שאושר, זה על ר"תב העביר העיר ראש, קארי
 . הפנים

 אם. מוקצה לא שהוא נכס זה, להתבלבל לא, לא, לא  :מילברג דורון
וי בזמן שם תלעשו נצטרך  . נעשה, אחרת פעילות פנ
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 לזה התכוונתי אני, לזה התכוונתי לא אני, בעיה אין  :ברגינסקי קארין
ן שיש ברושור יהיה שבסוף  . מוזיאו

ן לי אין  :מלול רחמים  . בעיר עדה לכל מוזיאו

 . ואחרות כאלה מסיבות מהם זה את ייקחו ובסוף  :ברגינסקי קארין

 . שוטפת פעילות תקצוב לנו נותן גם יטההקל משרד   :בלום זוהר

 . אוקיי  :ברגינסקי קארין

 ? אותך מספק זה? משהו להוסיף רוצה, רועי  :מלול רחמים

 . הוספתי אני, לא   :שרעבי רועי

 את לך אומר הוא למה לך אסביר אני עיניים 4-ב, רועי  :ברגינסקי קארין
 . אומר שהוא מה תא אומר הוא למה הבנת לא עדיין אם. אומר שהוא מה

 . נו. נזק להם עושה רק את   :שרעבי רועי

 הזה הנזק את סופגת אני. בסדר. נזק להם עושה אני  :ברגינסקי קארין
 ? איתך אני איך? בסדר. זה את מאשר ליברמן, רבה בחיבה

ו עזבו   :בלום זוהר  . עזבו, עכשי

ו אני  :ברגינסקי קארין י, וקולבפרוט יירשם שזה להגיד יכולה עכשי  אנ
 . רבה תודה? בסדר. עצמי על זה את לוקחת

 . רבה תודה  :מלול רחמים

. ש נושאים מעלה גם את   :שרעבי רועי .. 

 . בפרוטוקול זה, מליבך דאגה הסר. רועי, בסדר הכל  :ברגינסקי קארין

. בזה מזלזל לא. הנושא את מעריך מאוד אני, מעריך מאוד   :שרעבי רועי
 . בעבודה שכבר םנושאי מעלה את אבל

 . נעשה זה למה סיבה יש. רועי, בסדר הכל  :ברגינסקי קארין

ן סגור, רועי  :מלול רחמים  . עניי

 . טובה שנה   :שרעבי רועי

 . טובה שנה  :ברגינסקי קארין

ן  :מלול רחמים  . היום רק לידיי שהגיעה שאילתא לי הגשת את, קארי

 אני כי, מועצה לישיבת לא תהאו הגשתי אני כמובן, כן  :ברגינסקי קארין
 . הישיבה לפני ימים 7 שזה יודעת

 שאת מאבטח אותו, מקום מכל. הבאה בישיבה זה על נענה  :מלול רחמים
  -אליו מתכוונת

 את הגשתי אני, מועצה לישיבת שזה ציינתי לא גם אני  :ברגינסקי קארין
 ... השאילתא

ונים לגבי  :מלול רחמים . .מאבטחים לקבלת הקריטרי  אמנם כי, מאבטח אותו.
 . רחובות תושב הוא

 . נכון  :ברגינסקי קארין
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 . ברחוב היה לא זה אבל   :בלום זוהר

 .ברחובות מעולם עבד לא הוא אבל  :מלול רחמים

 ...  ש לדעת רציתי רק. יודעת אני  :ברגינסקי קארין

 . קשה מאוד קבלה תהליך זה   :בלום זוהר

 . בכתב זה את לך נפרט אנחנו  :מלול רחמים

 . פלילי רישום של הליך יש  :מילברג דורון

 .  קורס עוברים הם   :בלום זוהר

 באמת להצעה בהמשך לדעת רציתי? שאלה אפשר   :איטח אביב
עי העלה ששאול ההצעה בין בעצם ההבדל מה, העלה ששאול והטובה המבורכת  לאירו

 הקודמת בישיבה מרשה ניד של אישרתם וגם שקיבלנו ההצעה לבין, הסיגד חג שבוע
 ? ההבדל מה לדעת רציתי רק? הסיגד חג שבוע אירוע על

. זה, החג שבוע אירוע לא זה   :צגהון שאול ן..  את להחליף זה, סוג
 . המקום

 . תענה? לענות רוצה אתה, שאול  :מלול רחמים

.    :איטח אביב  . ההבדל מה לדעת רק רציתי. החגים גם צוינו..

 . תרצה אם ההסבר את ייתן שדני לי אהנר   :צגהון שאול

 . תגדל הפעילות באמת ככה   :איטח אביב

ומי חד הוא, נחגג כשהוא החג   :צגהון שאול  מדברים ודני שאני מה,י
ו . האירוע. ימים למספר אותו להרחיב אלא. יומי חד הוא, עלי  הסיגד מחג וגם סודן..

 3-4, אירועים מספר יהיה זהש, הצעתי שאני מה. בערב כלל בדרך זה, יומי חד הם
 .שיותר כמה הישראלית לחברה זה את לחשוף כדי, אירועים

 ? לבינו בינך ההבדל מה. בהצעה ההבדל מה שאל לא הוא    :עמרם עודד

 . חלילה, לא   :איטח אביב

ו אז. 3 ביקש והוא אחד אירוע ביקש והוא   :שרעבי רועי .. רוצים אנחנ . 

 . נמשיך בואו, חברים, טוב  :מלול רחמים

 שתוך לווטרנים בשורה להביא אפשר, העיר ראש אז  :ברגינסקי קארין
 ? מוזיאון להם יהיה חודשים מספר

 מישיבת שמשתמעת רוצה שאת בשורה כל להביא יכולה את  :מלול רחמים
 . לך מנסח לא אני? בסדר, שקיבלת והתשובות המועצה

ו  :ברגינסקי קארין .. עכשי ן לפסק לחכות אצטרך יועכש אני. שופט כמו. . די
 . אותם אעדכן שאני רוצים הם, קוצים על כולם הם כי

 . טובות תשובות קיבלת, רוצה את מה  :מלול רחמים

.. איתי תיאם גם אברהם   :בלום זוהר  . סיור.

 . שלך להצעה טובות לדעתי תשובות קיבלת  :מלול רחמים
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 .אברהם ולמ זוהר של בטיפולו הנושא :19-11-179' מס החלטה

 

11 מיום כספים ועדת פרוטוקול אישור .4 .9.19. 

 

 ? שאלות יש. כספים ועדת פרוטוקול אישור  :מלול רחמים

 

הה ט ל  .11.9.19 מיום כספים ועדת החלטות לאשר אחד פה הוחלט :19-11-180' מס ח

 

 מיליון 1 בסך, חינוך במוסדות יבילים מבנים 3198 ר"תב הגדלת אישור .11
)החינוך משרד) וץח מגורמי₪   (.היום לסדר מחוץ( 

 

 של ר"התב הגדלת את להקדים, זוהר, מבקש אני, הערות אין אם  :מלול רחמים
בילים מבנים  . חוץ קרנות שזה י

 ? העיר ראש, אותו להגדיל אפשר     :כהן אמיתי

 . הרשאה פי על זה. יודע לא  :מלול רחמים

 . הקרוואנים הרי צמוד זה, לעשות שאמרנו מה     :כהן אמיתי

ן אבל  :מילברג דורון  . מאשרים אנחנו₪  מיליו

ו אם   :בלום זוהר  . הרשאות יהי

 ... למטה הנוער תנועות     :כהן אמיתי

 . החינוך למשרד קשור לא זה  :מילברג דורון

 . אבל מקום באותו זה     :כהן אמיתי

 . לא   :בלום זוהר

 . וךהחינ למשרד קשור לא זה  :מילברג דורון

.      :כהן אמיתי  ₪.  100,000 עוד זה, חבל..

 . יכול לא אתה   :בלום זוהר

.   :מילברג דורון  . חיצוניות..

 . לקרוואנים צמוד ממש, צמוד זה     :כהן אמיתי

 . זה איפה משנה לא זה  :מילברג דורון

ו האישור   :בלום זוהר  הרשאה מגיעה אם. חוץ לקרנות רק זה שלנ
 . עירייה כסף לא זה. הפנים למשרד אותה שולח אני, החינוך ממשרד

, וחינוך ציבור מוסדות של ר"תב יש, מבקש שאתה מה  :מילברג דורון
 . ייעודי ר"תב עושה החינוך משרד. לזה שייך לא שזה
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הה ט ל בילים מבנים 3198 ר"תב הגדלת לאשר אחד פה הוחלט :19-11-181' מס ח  י
.החינוך משרד) חוץ מגורמי₪  מיליון 1 בסך, חינוך במוסדות ) 

 

 קובי, ישראל אריאל: חות"דו לרישום הסביבה איכות פקחי הסמכת .5
 . רוזן גיא, גבע אדיר, סיסו

 

ן מיכל – הסביבה איכות פקחי אישור  :מלול רחמים  . דג

 זאת, לדין בהתאם יוסמכו שהפקחים מבקשת אני, כן    :דגן מיכל ד"עו
ונ עמידתם שתיבדק לאחר  . שנדרשים יםבקריטרי

 ? שלהם הסמכויות מה  :מלול רחמים

 . העזר חוקי את לאכוף סמכויות    :דגן מיכל ד"עו

. באיזה רק, כן  :מלול רחמים  ? אבל..

 . עזר חוקי על    :דגן מיכל ד"עו

 . הסביבה איכות    :דובר

 ? הסביבה איכות רק  :מלול רחמים

 . כן, כן  :מילברג דורון

 . פירוט פה אין    :דגן מיכל ד"עו

 . פה ליאור, הנה  :מרקוביץ יניב ד"עו

 ? סביבה איכות רק  :מלול רחמים

 . סביבה איכות רק  :שוקרי ליאור

ן פסולת עם מה  :מלול רחמים  ? בניי

.. בנייה פסולת, לא  :שוקרי ליאור .סביבה איכות רק. . . 

 ? ההבדל מה, ליאור    :דובר

 . הבדל אין  :שוקרי ליאור

 . רוצים הם מה, לא, לא     :כהן אמיתי

 ( ביחד מדברים)

 ברים הד כל זה, הגזם זה, כלבים הצואת זה סביבה איכות  :שוקרי ליאור
 . בנייה פסולת זה בנייה פסולת. האלה

י ביום לא פסולת השלכת  :מרקוביץ יניב ד"עו ו  . פינ

 ( ביחד מדברים)

.?   :שוקרי ליאור .. 

 . האכיפה תרבה. רבעי פקחים ירבו  :מלול רחמים
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 ... מלכלכת חסד עמותת אם  :מרקוביץ יניב ד"עו

 ? איתך שסגרתי דבר מעלה אתה למה  :מילברג דורון

ז זה     :כהן אמיתי ן אותי מרגי  . שוב זה את לפתוח רוצה לא אני, הרעיו

 

הה ט ל  לרישום הסביבה איכות פקחי להסמיך  אחד פה הוחלט :19-11-182' מס ח
 בכפוף דוחות לרישום .רוזן גיא, גבע אדיר, סיסו קובי, ישראל אריאל: חות"דו

ונים עמידתם לבדיקת   הנדרשים בקריטרי

 

 .17.7.19 מיום החקלאית הוועדה מישיבת פרוטוקול אישור .6

 

 שהוא המועצה חבר קזיוף שי. חקלאית ועדה פרוטוקול אישור  :מלול רחמים
 ? לזה תקרא איך, זלזול ללבג היום מסדר זה את להוריד ביקש, בוועדה חבר

 . בזויה התנהגות   :קזיוף שי

 את קיימו שלא, מועצה בחבר הוועדה חברי של זלזול בגלל  :מלול רחמים
 את נעכב, בסדר. בכלל מועצה חבר של למעמד התייחסו ולא, איתו המתאימה הישיבה

 . זה

 

הה ט ל  . היום מסדר הורד :19-11-183' מס ח

 

 . 2017-2018 לשנים העירונית החברה של םכספיי חות"דוב  דיון .7

 

 נמצא עובדיה איציק. עירונית חברה של כספיים חות"דו  :מלול רחמים
 דורסמן ח"רו גם ונמצא, דורון בקצרה זה את יציג אז, שלו הצוות עם בירושלים

 . בבקשה

 . פה הביקורת ועדת חברי גם   :קזיוף שי

ו מה משום, 2017 אחד ,כספיים חות"דו 2 כאן יש  :מילברג דורון  שכחנ
ו. 2017 את 2018-ב לאשרור להביא  . לרדאר מתחת עבר כנראה. הערה קיבלנ

ן, לא. להיות יכול לא   :קזיוף שי  . דורו

 . 2017 גם מביאים אנחנו ולכן  :מילברג דורון

 ? 2017. להיות יכול לא. זה את אישרנו   :קזיוף שי

 . הבאנו לא  :מילברג דורון

 ? העיר למועצת, אה   :קזיוף שי

 .בדקתי, לא .בדירקטוריון אישרנו. כן  :מילברג דורון
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 ? בטוח אתה   :קזיוף שי

 . הפנים ממשרד גם הערה קיבלנו, לא, לא  :מילברג דורון

  -רוצים אתם אם - אמר הפנים משרד  :מלול רחמים

  -פרטיו לכל אכנס לא אני, 2017 של ח"הדו  :מילברג דורון

.   :מלול רחמים .קטן משהו עוד. יציבה רשות.. . . 

. המועצה לידיעת, מועצה לאישור לא למעשה זה. בדיוק  :מילברג דורון
ן כי  . עירוניים תאגידים של כספיים חות"דו לאשר צורך אי

 . המצב מה מילים בכמה אבל  :מלול רחמים

ן היה, טוב פחות היה 2017-ב  :מילברג דורון ₪,  מיליון 2.5 של גירעו
ן נבע הוא, הגירעון של הפירוט את לי יש. פלוס₪  מיליון 100 של מחזור מתוך  מהמו

 וכן אירועים, התרבות היכל, הנוער בימת למשל. גרעונות היו שבהם קטנים פריטים
 . הלאה

 ממשרדי כספים העברת אי של בעיה הייתה גם, לא   :קזיוף שי
 . ממשלה

 אתה. הכספי ח"בדו לא זה, אחר סיפור זה, לא, לא  :מילברג דורון
ו אחרי, 2018-ב. אחר נושא זה, במלואם להם שולמו שלא רים"לתב מתייחס  שעשינ
ו, בחברה רצינית חריש עבודת  ₪.  60,000-כ, כמתבקש בעודף גמרנ

 על דיברת, 2018-ל ממשיך שאתה לפני, סליחה, דורון   :איטח אביב
ן  . 2017 הגירעו

 . כן  :מילברג דורון

ןכיו   :איטח אביב  לשנה לא, משקיף להיות גם מאוד הרבה שביקשתי ו
 קצת שתוכל, העיר במועצת המקום זה כאן אם לפחות אז, הקרובה לשנה, הזאת

.. אז. האלה הגירעונות את למנוע כדי לעתיד לקחים להפיק גם אולי, יותר להרחיב . 

.. אז  :מילברג דורון  . 2018-ב.

ן מה על   :איטח אביב  ? לשמוע ראפש קצת? אבל הגירעו

 פריטים מהמון מורכב זה. 2017-ב₪  מיליון 2.5, אמרתי  :מילברג דורון
 מופיע זה, -ב חרגו הנוער בבימת₪,  900,000-ב חרגו באירועים לדוגמא. קטנים

 המשמעותיות החריגות את רואה אתה, 12 בביאור, ח"בדו תסתכל אם, 12 בביאור
 . לכאורה

ן רק, כללי באופן סתם, אירועים₪  900,000   :איטח אביב  קצת להבי
 . בזה חברים לא אנחנו כי. יותר

-ב התרבות בהיכל₪,  240,000-ב חרגנו הנוער בימת  :מילברג דורון
 . קטנים סכומים הרבה ועוד הלאה וכן₪,  400,000

 . 12' בעמ שזה   :איטח אביב

, 2018 בתחילת ישבנו ולכן. הפירוט את שם יש. 13' עמ  :מילברג דורון
. 2018-וב. נוקשים יותר והיינו התקציב את שבנינוכ ו, לקחים הפקת..  לקח הפקנ
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ן, זהו₪.  60,000-כ של בעודף כבר גמרנו 2018-וב, מאוד משמעותי  הגירעו
  -השנים מכל החברה של המצטבר

 . בצהרונים הרשמה דמי בגלל גם    :עמרם עודד

 דעת שיקול, ייםהומנ שיקולים הרבה יש, אומר אני, כן  :מילברג דורון
.. הצהרונים את שמביא בצהרונים הילדים במספר ו לא.  כמדיניות חוגים מחירי העלינ

 חומרים כמו האחרים השכירותים ושכר עבודה שכר, זאת לעומת. שנים מאוד הרבה
.. הלאה וכן ן 110 של כספי במחזור. גירעון הנה. ן זה₪  מיליון ₪2.5,  מיליו , גירעו

 של מעודף מהכסא נופל לא שאני כמו זה. 2.5% זה, הכסאמ ליפול שצריך לא אבל
זון זה₪.  מיליון 110 של מתקציב₪  60,000  שהתאגידים חושב ואני, תקציבי אי

ן לגמור חייבים העירוניים זו  קיבלו שהם או אז, ברווח גומרים הם אם כי, כספי באי
דיי יותר י יותר שגבו או, מהעירייה כסף מי  נגמרה 2018 ולכן. מהחוגים כסף מידי
 . מאוד יפה

 כסף רלייצ גם היא כלכלית חברה של תפקידה, דורון   :איטח אביב
 . הכנסות להכניס כדי לעירייה

 . עירונית חברה     :כהן אמיתי

 . דבר לכל כלכלית חברה   :איטח אביב

 להבדיל, הציבור לתועלת חברה זו, צ"חל זה כל קודם  :מילברג דורון
ו. ר.ל.מה . ונכון. לפיתוח כליתכל חברה שז  לא שהעירייה לכך לשאוף רוצים אנחנו..

 . העירונית החברה של מהתקציב 1/3-ב תשתתף

 . פוטנציאל ויש, נכון   :איטח אביב

.. אופרטיביות הצעות לכם יש אם  :מילברג דורון . 

ו, שם אחד נציג לנו אין אפילו אם הצעות יהיו איך   :איטח אביב  אפיל
  .הסכמתם לא משקיף

 . אחר סיפור כבר זה  :מילברג דורון

קנו, חשוב הכי-שהכי מה, דורון אבל    :עמרם עודד  . והתייעלנו מהר שתי

ו, ישבנו 2017 בסוף. 2018-ב, זה את ציינתי, הנה  :מילברג דורון  ראינ
ו הגירעון את  . מאוד ויפה משמעותית בצורה 2018-ב זה את ותיקנ

. הוצאות גם   :שרעבי בנצי .. 

.. נשמח אנחנו, שאלות יש אם. לידיעתכם זה, זהו. כן, כן  :מילברג וןדור . 

 . רבה תודה  :מלול רחמים

. שאלות יש אם  :מילברג דורון .. 

 היא, היום בסדר כאן המטרה. שיש בטח. שאלות יש, כן   :איטח אביב
 העובדה לאור במיוחד, המקום שזה חושב אני. החברה של הכספיים חות"הדו הצגת
 להבדיל נניח, השפעה בעלי חברים או דירקטוריון חברי הם המועצה חברי כל שלא

ן של נגיד מקומית ממליאה בנייה תכנו  של התקציב כל שבעצם העירונית החברה. ו
 . העירייה מכספי לרוב מגיעה בעצם היא הזו העירונית החברה

 . שליש, לא  :מילברג דורון
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 . רוב   :איטח אביב

 . רוב לא זה 1/3  :מילברג דורון

 ? למה   :איטח אביב

ן 30-כ  :מילברג דורון  . מיליון 100 מתוך מיליו

 זה מבחינתי, וקייטנות וצהרונים הכנסות שיש זה, רגע   :איטח אביב
. גם ו.. ו. העניין לצורך עיר מועצת חברי אנחנ ו, עיר מועצת חברי נגיד אנחנ  ואנחנ

 הקייטנות נניח אם. רחובות עירה תושבי של חייהם לאורח שנוגע מה לכל פועליים
 מי, מהעירייה השנה כל לאורך לאורך חשובים כך כל שהם ודברים והצהרונים

 לעירייה לזה מתייחס אני, העירייה של הביצועית הזרוע היא בעצם אותם שמפעילה
, עירוניתה בחברה חוק פי על דירקטורים לא הם המועצה חברי וכל היה אם. דב לכל

 מועצת בישיבת המקום זה לפחות אז. אפשר אם להגדיל רצון ששי שאמרתם למרות
ן על יותר קצת לשמוע, יותר קצת, העיר  אולי, יותר מייעלים איך, החברה של החזו

ו גם אולי, באמת ו אם, לנמוך לשאוף התרגלנ ו רצון שבעי כך כל אנחנ  לקחים שהפקנ
ן 2.5 של מגירעון  ₪.  מיליון 5 או 2.5 לנו מייצרים אנחנו איך נשאף בואו₪,  מיליו

 ₪.  60,000 ייצרנו. מייצרים לא, לא, לא  :מילברג דורון

, החברה על יותר קצת לנו תספר בוא. דורון, עזוב. לא   :איטח אביב
 במחינת, ברחובות העירונית החברה של המקום את רואה אתה איך על יותר קצת

 לבוא אינדיקציה שום נול אין. יותר נשמע קצת. העדיפויות סדרי מבחינת, תקציבים
. הזו הזרוע דרך בעצם היא העירייה של הפעילות רוב כשבעצם, שם קורה מה לשמוע

 . בחינוך גם, בתרבות גם

 תרצה אם, חושב אני זמן לא זה, תרצה אם, מציע אני  :מילברג דורון
 שואל אתה ממילא. שאלות תשאל, החברה של הפעילות כל על תשמע, אליי תבוא
.. מכיר כבר אתה, תשובות ומקבל שאלות הרבה  לא זה כל קודם, חושב אני אבל.

, ב. דיון י תגיע אם אשמח אני'   -אלי

ן לקבל, איציק עם באמת ישיבה לעשות אשמח אני   :איטח אביב  די
 . וחשבון

 . ישמח הוא גם, בעיה אין  :מילברג דורון

 הכל את נעשה. שלך ההצעה את מקבל אני, בטח, בוודאי   :איטח אביב
 . המסמכים את תביאו, בשקיפות

 . כאן שקוף הכל  :מילברג דורון

 איציק עם ישיבה. זה את נעשה בהחלט. אשמח אני   :איטח אביב
ן  . ודורו

 

 .בסיכון לילדים עמותה לבין רחובות עיריית בין הקצאה הסכם .8

 

ן. קרקע הקצאת של התהליך בסוף הקצאה הסכמי 2 פה יש  :מלול רחמים  בי
בין, בסיכון לילדים לעמותה רחובות תעיריי  מאיר משה עמותת לבין רחובות עיריית ו

 ? משהו להוסיף רוצה את, מיכל. לעד
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 . לא    :דגן מיכל ד"עו

י, שאלות  :מלול רחמים  סעיף בסיכון ילדים עמותת עם ההסכם בעד מי? רבותי
 . רבה תודה, אחד פה? 8

 

הה ט ל  רחובות עיריית בין הקצאה הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-11-184' מס ח
 צרכים עם לילדים טיפולי מרכז מבנה הקמת לצורך בסיכון לילדים עמותה לבין

 כהן מיכאל' ברח ר"מ 1,670-כ של בשטח 83-ו 82 מחלקות חלק הקצאת :מיוחדים
   .שנים 25 של לתקופה. ברחובות

 

 . לעד מאיר משה עמותת לבין רחובות עיריית בין הקצאה הסכם .9

 

ו – לעד מאיר משה עמותת  :מלול רחמים  עם הפשרה, במקוב עמותה ז
 ? אחד פה גם. סוף סוף התושבים

 ?השני הדבר זה מה, לא, רגע   :בר-אל אסף

 . ארוכה סאגה שעבר מבנה. לעד מאיר משה עמותת  :מילברג דורון

 ? רגע לספר יכול אתה   :בר-אל אסף

 ( ביחד מדברים)

 . חוזה חתימת זה עכשיו. כבר ההקצאה סוף זה  :מילברג דורון

 . התהליך סוף זה  :מלול רחמים

ן זה את מעלים אם   :בר-אל אסף .. לדיו . 

 . לשאול שרוצה מי לשאול אפשר  :מלול רחמים

ו. אפרט אני   :עבודי מיכל ו, שבעבר לעמותה הקצאה ז  כמו סאגה ז
ן  קרקע להקצות טההחל הייתה בהתחלה. שנים הרבה כבר שנמשכת סאגה, אמר שדורו
 של התנגדות הייתה. יורק ניו בגן, לעד מאיר משה עמותת של כנסת בית לבניית
. ר"שז ספר בית אולם של הספח כיתות גג את להם להקצות הוחלט בסוף ואז, שכנים
ו ו לא, נוספות בקשות הוגשו לא, ההליך כל את עברנ  מובא פה והחוזה התנגדויות הי

 . לאישורכם

 . הבנתי ליד שטח ועוד גג יש בלא   :איטח אביב

 כי. מדרגות גרמי 2 בעצם זה ליד השטח כי. כן, נכון   :עבודי מיכל
 בקומה הקצאה תהיה המדרגות גרמי שמעל, מדרגות גרמי 2. לגג לעלות חייבים פשוט

 . שנייה בקומה גם בנייה ותהיה ראשונה

 ? שנייה קומה זה מה   :בר-אל אסף

 . הכנסת בית של המבנה זה ,דבר אותו   :עבודי מיכל

 מעל שם כנסת בית שיש ר"שז עם מסתדר זה, זוהר   :בר-אל אסף
 ? האולם

 . ספר בבית לא זה   :בלום זוהר
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 . הספורט אולם מעל זה  :מילברג דורון

 . הספורט אולם של הספח חדרי זה   :עבודי מיכל

 זה .האולם בתוך סגור חדר להם יש, מתפללים הם היום   :בלום זוהר
 . האולם בתוך שם פעילות לחדר יפנה

 ומאז קודמת בישיבה כבר זה את העליתי אני, העיר ראש   :בר-אל אסף
 מקום אנחנו אם יודע לא אני, ברחובות תושב פר הכנסת בתי כמות. בדיקה עשיתי
ן ן היחס אבל, בארץ ראשו  . עצום הוא לתושבים הכנסת בתי בי

 . טועה אתה. יקירי, טועה אתה   :קזיוף שי

.. ש חושב אני  :מילברג דורון ן.  . כן גם בראשו

 בית תעבור בוא. מפוצצים כולם כי, נכון לא זה אבל  :מוזס אבי ד"עו
 . מקום אין, תראה כנסת בית כנסת

 . חוסר יש   :קזיוף שי

 . אתנגד לא אני, בדקנ פה הדבר אם   :בר-אל אסף

 . התימנים בגלל זה אסף   :שרעבי רועי

 . ספר בתי בתוך מתפללים כמה יודע אתה   :ףקזיו שי

 בתת, הביטוי על סליחה, מתפללים אנשים מאות כמה יודע אתה  :מלול רחמים
 ובגני ספר בתי בכיתות מתפללים כמה יודע אתה –' ב'. א זה – במקלטים תנאים
 אפשרו להם נתנו. מקומות 20 כעת לך למנות יכול אני? קרקע משאב מחוסר ילדים

 שהקיים כנראה כי. במקלטים, בקרוואנים, ספר בתי בכיתות, ילדים בגני להתפלל
 . מספיק איננו המצוי

.. אגב     :כהן אמיתי ן. . של דחוף תיקו  שגם, רים"תב של הזה הנושא..
 . כנסת לבתי לתת צריך

 .  אמיתי, אחר דיון זה, לא   :בלום זוהר

 אתה. היחידה ירהע זו. אחרות בערים כמו, הזמן הגיע     :כהן אמיתי
ני לכל עושה, לעלה עושה, לעמותות עושה  הפיס מפעל, סים"מתנ בונים, גופים מי
. מתעלמים, השבוע כל בו שמתכנסים מקום. כסף נותן , ספורט גם זה. כסף לעשות..

ונים, הגיוני לא זה  . במילי

י אליכם בניגוד, בה גדלתי שאני המשפחה   :בר-אל אסף  חברי
 יותר או ופחות כיפור ביום, השנה בראש כנסת לבית ולכיםשה משפחה, המכובדים

  -'וכו בחגים עומס יש אם, העיר ראש השאלה. זהו

 . בשבתות גם זה אבל, כן גם זה  :מוזס אבי ד"עו

 הוא, ספר ובתי ילדים גני להקצות להמשיך של הפתרון   :בר-אל אסף
ן הפתרון  בחגים ורק, ריק ומדע השנה שרוב, כנסת בית להקנות טעם אין כי. הנכו

ן שלומד צעיר מועצה חבר בתור שאני הדבר. מלא הוא  צרה אינה עיני, הדרך את עדיי
 בתי צריכים הם אם, ברחובות דתיים הרבה יש, צריכים התושבים אם. כנסת בבתי
 הקונסרבטיבית לאוכלוסייה גם כנסת בית שיהיה ובלבד, כנסת בתי להם מגיע, כנסת

וי. שצריך כמו חובותבר .. שצריכות קהילות לעוד ציבור מבני גם הי . 
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ו באירופה     :כהן אמיתי ו הייתי. ענקיים כנסיות בתי בנ  בפנקפורט עכשי
ו ופה. אדיר כנסת בית זה מה, וגרמניה  את לך אומר אי. מסכנים יזה כמוא אנחנ

 אתם. לסיור אותך אקח אני בוא, קרוואנים. בכלל דת נושא עזוב. בושה זו, האמת
 להם בונים, מגיעים, הנשיא באחוזת כמו, צעירים שזוגות הגיוני לא זה. בהלם תהיו
 להוציא צריכים, פה צעירים ה'חבר מגיעים. פה להם בונים, זה להם בונים, ס"מתנ

 . קרוואן למצוא כדי₪  100,000 מהכיס

 ?עוד מי, טוב  :מלול רחמים

ו הם    :עמרם עודד , בשעריים יתיא תבוא. קטנות הקצאות זה. בפינס בנ
.. לבוא בשביל כנסת בית להם אין. כנסת בית יש ר"מ 150 כל . 

 שיתקבל, להגיד רצית הפיס מפעל של אישור מתכוון אתה  :מילברג דורון
 ? הפיס של אישור

 ? תומך אתה, אביב     :כהן אמיתי

 אני אבל. אחדות של עניין זה, כנסת לבתי מתנגד לא אני   :איטח אביב
 כלל בדרך בהקצאות שמדובר למרות,לבנות וכן לנסות לעירייה וםמק שיש חשוב

 באמת שלנו הציבור ושטחי, גדלה שהעיר בגלל. ואחרות כאלה ועמותות, פרטיות
, קטנים כנסת בתי ולחבר לראות לנסות לעירייה מקום כאן יש אולי. מאוד יםמצומצמ

 יש, שם ר"שז ספר שבית שמעתי אני כמוש הספורט במתקני להשתמש באמת או
 לראות לנסות. נהנים מאוד ואנשים, מדהימים ממש דברים, וזה כיפור ביום באמת
 במידת כנסת לבתי ילדים בגני להשתמש פוסל לא אני. הכל את לרכז באמת אולי

, קטנים כנסת לבתי, מאוד ותיקות לעמותות היום מקום יש כן אולי אבל, הצורך
 מבנה סביב אנשים לאחד אפשר אולי, לראות ולנסות, הוותיקות בשכונות במיוחד
, אולי מקום ויש. הציבור לצרכי האלה והשטחים האלה המבנים את לקחת ואז, מסוים

. ש, הגישור מרכז אפילו באמצעות בי ולהיכנס לבוא, ובצדק..  גם זו אולי. הקורה לעו
ו אחריות ו אולי. ולנסות לבוא שלנ ו אין אולי, יכולים לא אנחנ . להחליט הכוח את לנ

ן את לפחות לנו יש אבל סיו .. ולנסות לתמונה להיכנס וכן לבוא הני . 

.   :מילברג דורון .. בין לגשר הצליחו לא ההשכלה.. . 

 ( ביחד מדברים)

 עגולים שולחנות אולי איזה להציע לדעתי מקום יש   :איטח אביב
  -לא אני, באמת. הזה בנושא

 

הה ט ל  רחובות עיריית בין הקצאה הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-11-185' מס ח
ן  לתקופה רוחני קהילתי ומרכז כנסת בית הקמת לצורך לעד מאיר משה עמותת לבי

 ושטח ר"שז ס"בי של ספורט אולם של ספח כיתת מבנה גג הקצאת: שנה 25 של
 . ברחובות בנארי' לרח צפונית, 5910 בגוש 241 מחלקה בחלק, סמוך קרקע
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י. ירוקה עיר עבודה תכנית  :מלול רחמים ן רז . בבקשה – החוברת את הכי
 . שהשקעת העבודה על לך ותודה

 כל את כמעט שכללה עירונית ועדה של בתוצר מדובר    :רזי
 של פעולה בשיתוף בעצם הוקמה היא. שלה ר"היו שיניב ועדה, בעירייה הגורמים
.. 15-ה פורום עם העירייה  בעצם חברים ועכשיו, עליה תמנושח האקלים מאמנת.

 כל את ולאגד לסנכרן שלה התפקיד ובעצם. חיים ואיכות לקיימות ערים בברית
 שתאפשר, אחת גג קורת תחת הסביבה ואיכות הקיימות בנושא העירונית הפעילות

ן יותר יעילה פעילות בעצם  לקדם, לה מחוצה גם, בעירייה השונים הגורמים בי
 שזה, בהם פועלת שהיא נושאים בכמה מדובר. העיר תושבי לטובת פרויקטים
 חזות, ומחזור פסולת הפחתת, קיימא בת תחבורה, ירוקה בנייה, אנרגטית התייעלות

ן שיש חושב אני. הזו התכנית כל של הסברה בעצם, והסברה ונוער חינוך, העיר  כא
 ונולד בעצם חלקם אבל, הוועדה ללא התקיימו חלקם, יפים מאוד פרויקטים כמה

 . הזה הנושא את לקדם תעזור שלה הפעילות שבעצם חושב ואני. הוועדה דרך וקודמו

 ? קיימת ועדה זו    :דובר

 יחד, פעמים כמה כבר נפגשה היא. בהחלט, קיימת ועדה    :רזי
 . האגפים ראשי כל, העיר ראש עם

 . בבקשה, כן  :מלול רחמים

 פה רואה לא אני לאב. כוח יישר, מאוד יפה עבודה, רזי   :קזיוף שי
 ? הוא איפה. פה בסיפור החרדי הציבור את

 . ירוק לא הוא החרדי הציבור  :מלול רחמים

 ?לא למה   :קזיוף שי

 כל של נציגים לוועדה זימנו. שי, לך אענה אני  :מרקוביץ יניב ד"עו
ונטיים האגפים  לפעילות מתייחס כן הוא, מציג שהוא במה חינוך אגף למשל. הרלו

 למעשה חילקנו אנחנו. החינוך אגף במסגרת נעשה זה אבל, החרדי במגזר םג חינוך
ו, בנה שרזי התכנית את ו האגפים מנהלי כל באמת, לוועדה ישבנ  אגף כל אבל, הי

ו. מסוים ציבור לפי שלו התכנית את העביר  הגברת או השקעה לגבי נניח עכשי
 חזות אגף של התכנית תתח אותו למצוא יכול שאתה משהו זה, החרדי בציבור המחזור

 תחת, חינוך אגף תחת זה, והכל שמירה, לקיימות חינוך, חינוך במוסדות חינוך. העיר
 לסקטורים התייחסנו לא, נתן אגף כל, אומרת זאת. הגישו ואפרת שזוהר התכנית

ו. ספציפיים ו. כתלמיד ותלמיד, כתושב תושב, כמערכת דיברנ  אם. התפיסה הייתה ז
 להוסיף בעיה שום אין, אותו להוסיף שאפשר חושב שאתה שבחו שאתה פן עוד יש

 . פה ממשיכים דבר של בסופו אנחנו. אותו

 . זה על מברך אני   :קזיוף שי

 יערה הייתה זו, הקודמת בקדנציה זה את שיזם מי  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . הזאת האמנה על שחתמו, העיר ראש עם יחד, ספיר

 את גם בבקשה שתשתפו, להוסיף לפרוטוקול מבקש אני, יניב  :מלול רחמים
 . איטל

, לחיים כוסית אתכם להרים השנה ראש לכבוד רוצה אני, חברים  :מלול רחמים
ונים כל על לכם להודות  שיתף אחד כל. כה עד שהיה הפעולה שיתוף כל על, הדי
 בימים במיוחד, להצטער יש רק כך ועל, הטונים עלו ולפעמים, שלו בדרכו פעולה
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 כל עם פעולה בשיתוף שנמשיך ומאחל מקווה מאוד אני. וכיפור השנה ראש ישלפנ
 הלוואי אבל. המקום לא זה, זה את נעזוב, עצמי על אדבר לא אני. העיר מועצת חברי

 באמת כי. השנה ראש לפני רק ולא, היום שהיתה הזאת ברוח תימשכנה הישיבות וכל
ן. כך על שמח ניוא, שלו בדרכו אחד כל, לעיר לתרום רוצים כולם  מה לנו יש, נכו
ו תקלות או שנופלים פגמים לפעמים, לתקן ו, מלאכים לא אנחנו. בעבודתנ  לא אנחנ
 . מהערות נקיים

 מציינים כולם, אדירה בתנופה נמצאת באמת השם ברוך העיר. משתדלים אנחנו אבל
 וזה, זה את ואומר זה את רואה מבחוץ שבא אורח כל, זה את אומרים כולם, זה את

. הפעולה שיתוף בזכות הכל זה, לעצמי רק קרדיטים לקחתי לא פעם אף אני. בזכותכם
 הצטיינות יש שבו בחינוך. התחומים בכל פוריה עשייה שנת לעצמנו לאחל נמשיך אז

 שהוא בתחום אחד כל. בתרבות, בתנועה, בתחבורה, לציבור בשירות, בבנייה, גדולה
ד ואני, לכם מודה אני שוב אז. יכולתו כמיטב לעשות משתדל אחד כל, מחזיק  מאו
 שרוצה מי כל מזמין ואני, טובה עשייה שנת, בריאות של שנה לנו שתהיה מקווה
 . בבקשה. לחיים תרימו. וברכותיה שנה תחל. בבקשה, מילים כמה להגיד

ו   :איטח אביב  בחרתי גם אני, החדשה השנה לכבוד, באמת אנחנ
 מאוד הרבה לי היו באמת כי, ושאילתות סדרל הצעות להעלות לא הזו בישיבה
 הזה בערב בחרתי אבל, קשה ביקורת לי שיש חושב אני זמן הרבה חלקם על, נושאים

 שיותר כמה באמת כדי, החדשה השנה לכבוד ושאילתות לסדר הצעות להעלות לא
 גם, לומר רוצה כן שאני משפט איזשהו לי יש אבל. האווירה את לקלקל לא להשתדל

ו, תראו. העיר מועצת וחברות חברי, לכם וגם, העיר ראש ניאדו לך  מסכמים אנחנ
ו, העיר במועצת ראשונה שנה. הזאת הקדנציה של ראשונה שנה אוטוטו  דברים הי
 טובים דברים עשינו אנחנו גם. שפחות דברים הרבה, עליהם בירכנו שכולנו טובים

ו שיש המצומצמים הכלים במסגרת , ציבור אשת או ישא כל כמו שגינו וגם, לנ
 . בעיר מועצה חברת/חבר

ו. עליו להתעכב רוצה שאני אחד משפט לי יש אבל  את מכבדים מאוד-מאוד אנחנ
ו. שלו בתיקים ואחד אחד כל, כאן הקואליציה חברי של העשייה ואת הפעילות  אנחנ

ו מצפה לא אני. ופומבית ציבורית כך על לפרגן וגם זה את להעריך יודעים  שיפרגנ
ו, לאופוזיציה טובות מילים רוויאמ  ומעריכים מחלקכם בפרטי זה את מקבלים אנחנ

 . בסדר והכל זה את

 וחברות חברים, מכם מצפה אני, אתם וגם, נקפיד כאן שכולנו, רוצה אני שכן מה
 ציטוט איזשהו להקריא רוצה אני, מאתמול לבחירות בהמשך, העיר ראש וממך, שלי
ו ומכך, אותו לכם לקרוא רוצה אני היום ,ככה . בוטינסקי'ז זאב של קצר  תוכל

 ככה אומר הציטוט. בדיבורים רק ולא, במעשים עבודתנו את לכבד צריך שגם להסיק
ן בהן, מונוליטיות הנהלות מפני, רוב הצעות מפני, כוח מבחני מפני אנוכי מזהיר"  אי

 ,אופוזיציהל וכלים זכויות באמת יש, החוק מכורח בכנסת עכשיו". לאופוזיציה ייצוג
ן החוק מכורח לנו. בכנסת האופוזיציה חברי לכל, האופוזיציה ר"ליו  שום כמעט אי

ן. זכויות ו אי . מצומצם ממש. כמעט כלים שום לנ . ו.  ראש של כוחו מהו יודעים אנחנ
 . בארץ מקומיות ברשויות רשות

 . משאבים גם אין  :ברגינסקי קארין

, באמת כולם של הפעילות כל ועל זה על מברכים ואנחנו   :איטח אביב
ו ותמיד ן עובדתית לכם לומר יכול אני הזו השנה בסיכום. זאת לעשות גם ידענ  שאי

ויות רשת של בדירקטוריון חברים לנו  בחברה דירקטוריון חברי לנו אין, חו
. כדין לא דברים כאן שנעשו אומר ל אני, החוק על שעברתם אומר לא אני, העירונית
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 להיות אפילו גם ואחרים כאלה ברגעים גם ניסיתי, שפטיותמ תדע חוות קיבלנו
 שראש כמו, להיות מחפש אני. להצביע מחפש לא, להצביע רק בשביל לא, משקיף

, שאמרת כפי אחד לכל אם, בדרכו אחד וכל בעשייה חלק יש לנו יש אם, אמר העיר
ו אחד שלכל כפי, שאמרת כפי, רחמים  ייהבעש חלק שאמרת כפי לו יש אם, מאיתנ

 על לפעמים זה אם גם, מהכל אותם למדר גם אפשר אי אז, בדרכו אחד כל העירונית
ן. החוק פי ויות לא, העירונית בחברה לא, דירקטוריון חברי לו אי  איזה אולי, בחו

. ושם פה ציבור נציג  . המים תאגיד..

 . ששי שי לכם יש חוויות  :מרקוביץ יניב ד"עו

ו. שלנו לא, שלו זה ששי ששי אמר העיר ראש   :איטח אביב  עכשי
, למחשבה חומר לכם נתתי אני. זה את לעשות איך על היום לדבר רוצה לא אני, תראו
 את לתת ניתן איך לראות תמצאו, סגורות בדלתיים, שלכם בחדרכם זה את תעשו

, זה את תעשו. העיר מהנהלת חלק שהם החשובים במקומות לאופוזיציה הייצוג
 תודה. לנו שיש בדרכים נפעל אז, זה את תעשו לא. עולהפ לשתף אפשר, תבורכו

 . שמח חג. רבה

, איתנה בבריאות אותך לברך רוצה אני, העיר ראש    :עמרם עודד
ו להוביל תמשיך , ה ובעזרת, הציבור ואת אותנ  בנחת המועצה כל את יברך שאלוהים'

ו הציבור את שנשרת, טובה בבריאות, רוח  למען טובה הממשל תכונן' ה ובעזרת, שלנ
 . ישראל עם

 ( ביחד מדברים)

 שנה, הלב מכל, באמת, לכולם לאחל כל קודם רוצה אני  :שוקרי ליאור
, אופוזיציה, המועצה חברי כל עם... המנהלים כל, פעולה לשתף ושנמשיך, טובה

ו של המטרה גם זו כי, כולם, קואליציה  מפנחס ומחילה, ומיוחדת טובה ושנה. כולנ
 . שלי תפרצותהה אל, הומינר

.     :דובר  . שמתפרצים לפני לבדוק צריך, צוחקים..

ו שהתנצלת בטלגרם לתקן צריך אני, רגע   :איטח אביב  . עכשי

ן, רגע    :דובר ן. דורו  . כוסית להרמת אותם תזמי

 . הזמנה קיבלתם, שני ביום, ה'חבר  :מילברג דורון

 ( ביחד מדברים)

_______________ 

 מילברג דורון

 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ

_______________ 

  מלול רחמים

 העירייה ראש
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