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 עיריית רחובות

 20ישיבת מועצה מן המניין מס' 

  2020/6/30 ח' בתמוז תש"ף,, שלישימיום 

 48 באולם המבואה בהיכל התרבות רח' יעקב

 

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

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

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

אבי קינד, ח"מ אורית שרגאי, ח"מ אווה גור, ח"מ עו"ד 

שמואל בר דאנזאן, ח"מ ד"ר רוני באום, ח"מ רועי שרעבי, 

, ח"מ עו"ד אבי (מפאת בידוד ZOOM-ח"מ אמיתי כהן )ב

, ח"מ שי  (מפאת בידוד ZOOM-מוזס, ח"מ פנחס הומינר )ב

בר, ח"מ שאול -ח"מ אסף אלקזיוף, ח"מ קארין ברגינסקי, 

 צגהון, ח"מ מתן דיל, ח"מ דני מרשה, ח"מ אביב איטח.

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

גזברית העירייה,  -, דניאלה ליבי יועצת משפטית -מיכל דגן 

דוברת  –מבקר העירייה, אביטל רגב קיסר  –אקרמן נפתלי 

מנהל אגף מוניציפאלי, מר  –יקה מדהלה העירייה, מר צב

 –אביבה חלבי  ,ס. גזבר ומנהל אגף מיסים –מנחם רוזנטל 

רכזת  –גב' אביגיל דורה  מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג,

מנהל אגף תנועה  מר ליאור שוקריחינוך במרכז הגישור, 

 . מחלקת נכסיםמנהלת  –, גב' מיכל עבודי שילוט ופיקוח

 נר אקוע, ח"מ איטל בציר אלשיך, ח"מ רונן אהרוני.ח"מ אב  :חסרים  
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 סדר היום:
 .31.5.20מיום  18פרוטוקול מועצה אישור  .1

ה: האם כנבחרי ציבור אתם מתכוונים לוותר על תוספת שכר תשאיל .2
ולהפנותה לסעיף תקציבי כלשהו בעירייה? )ח"מ אביב  2020לשנת 

.25.5.20איטח מיום  ) 
 הצעות לסדר: .3

ר את ניהול הצהרונים/הקייטנות והחוגים לידי החברה א. להעבי
העירונית או למפעיל ראוי אחר שיחויב במכרז )ח"מ קארין 

.24.6.20ברגינסקי מיום  ) 
ב. חידוד הנחיות והקפדה יתרה על שמירת הנחיות ופקודות 
העירייה בתאגידים העירוניים בבעלות מלאה של העירייה )ח"מ 

.25.6.20אביב איטח מיום  ) 
ג. בעקבות משבר הקורונה עיריית רחובות תבנה מערך מתנדבים 

.25.6.620ומשימות )ח"מ גיא צור מיום  ) 
.25.6.20ד. רחובות עיר ירוקה וממחזקת )ח"מ יניב מרקוביץ מיום  ) 

 נושאים נוספים: . 4
 עדכון: קבלת פרס האחדות למרכז הגישור. א.
 ן.ברח' הירד 206בחלקה  3816ביטול הפקעה בגוש  ב.
אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית חב"ד  ג.

 שכונת המדע. 
 .22.6.20אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  ד.
 בקשה לפטור חלקי מארנונה למוסדות מתנדבים לשירות הציבור. ה.
 .28.10.19אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע ומבנים מיום  ו.
. , תוספת 3374ית ספר לוטם, תב"ר מס' עדכון תב"ר תרומה לב ז

 ₪. 20,000תרומה של 
חברי מועצה:  2הוספת  :אישור שינויים בהרכב ועדת שימור אתרים ח.

נציגי ציבור: מר לירון  2ח"מ אבי קינד וח"מ דני מרשה. הורדת 
 שמחי וגב' כרמית רפפורט.

עם פרישה של גב' אפרת צפתי, מנהלת לשכת ראש העיר, מובא  ט.
ריטה שנקר ארזי לתפקיד מנהלת  'ור המועצה מינויה של גבלאיש

-25%לשכת המנכ"ל והעסקתה בחוזה משרת אמון בטווח שכר של 
 משכר מנכ"ל.  35%
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 החלטות המועצה
 2020/6/30 מיום 19מן המניין מס'  שלא ישיבת מועצה

 

 

שכר ה: האם כנבחרי ציבור אתם מתכוונים לוותר על תוספת תשאיל .2

ולהפנותה לסעיף תקציבי כלשהו בעירייה? )ח"מ אביב  2020לשנת 

 (.25.5.20איטח מיום 

 

שלא מדובר בשאילתא  מסדר היום כיוון  להוריד : 20-20-269מס'    חלטה ה 
 . כהגדרתה בפקודת העיריות

 

 הצעות לסדר: .3

 

חידוד הנחיות והקפדה יתרה על שמירת הנחיות ופקודות העירייה  ב. 

העירוניים בבעלות מלאה של העירייה )ח"מ אביב איטח  בתאגידים

 (.25.6.20מיום 

 

תתקיים בנושא פגישה  הנושא לא יכלל בסדר היום.  : 20-20-270מס'    חלטה ה 
 בהשתתפות היועצת המשפטית .

 

להעביר את ניהול הצהרונים/הקייטנות והחוגים לידי החברה  א. 

)ח"מ קארין ברגינסקי העירונית או למפעיל ראוי אחר שיחויב במכרז 

 (.24.6.20מיום 

 

את הצעתה  שלא להכליל בסדר היוםהוחלט ברוב קולות  : 20-20-271מס'    חלטה ה 
 של ח"מ קארין ברגינסקי. 

 

 .31.5.20מיום  18אישור פרוטוקול מועצה  .1

 

מיום  18לאשר פרוטוקול מועצה  הוחלט פה אחד : 20-20-272מס'    חלטה ה 
31.5.20. 
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בר הקורונה עיריית רחובות תבנה מערך מתנדבים בעקבות מש ג. 

 (.25.6.620ומשימות )ח"מ גיא צור מיום 

 

 הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של ח"מ גיא צור : 20-20-273מס'    חלטה ה 
   .  ולהקים מערך התנדבות קבוע לעניינים הדורשים סיוע בעת משבר

 

 (.25.6.20ץ מיום רחובות עיר ירוקה וממחזרת )ח"מ יניב מרקובי ד. 

 

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של ח"מ יניב  : 20-20-274מס'    חלטה ה 
ולהכריז על רחובות כעיר ירוקה וממחזרת כולל ביצוע פריסה של כל  מרקוביץ

   . סוגי מיכלי המיחזור במטרה להגביר את היקף המיחזור העירוני

 

 נושאים נוספים: . 4

 

לפי  נה למוסדות מתנדבים לשירות הציבורפטור חלקי מארנואישור  ה.

 .י' לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין( 5סעיף 

 

 5לפי סעיף  לאשר פטור חלקי מארנונה הוחלט פה אחד : 20-20-275מס'    חלטה ה 
בכפוף לאישור  2019י' לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין( לשנת 

כאמור במסמך שהוכן ע"י מנהל  ות הציבורלמוסדות מתנדבים לשיר משרד הפנים
שלומית  עמותה להפעלת מתנדבים לשירות אגף המיסים, המפורטים להלן: 

אעלה בתמר . מרכז  תלאומי . האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס . עמות
. עמותת הטוב והמטיב. עמותת קרן לגמלאי המדינה. עמינדב אגודה מעשה 

.  להתנדבות 

 

 קבלת פרס האחדות למרכז הגישור.עדכון:  א.

 

   . ע"י ראש העיר ומנהלת מרכז הגישור העירוני ניתן עדכון : 20-20-276מס'    חלטה ה 

 

 ברח' הירדן. 206חלקה חלק מ 3816ביטול הפקעה בגוש  ב.

 

של מגרש בשטח  לאשר ביטול הפקעה הוחלט פה אחד : 20-20-277מס'    חלטה ה 
חלק  3816בגוש  שמש מועדון נוער,מ"ר המ 80-מ"ר עם מבנה בשטח כ 700

 ברח' הירדן. 206חלקה מ
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חלק  3694מ"ר בגוש  500-של קרקע בשטח כ אישור חוזה הקצאה ג.

 בין עיריית רחובות לבין עמותת בית חב"ד שכונת המדע.  378מחלקה 

 

-של קרקע בשטח כ לאשר חוזה הקצאה הוחלט פה אחד : 20-20-278מס'    חלטה ה 
בין עיריית  לצורך הקמת בית כנסת, 378חלק מחלקה  3694מ"ר בגוש  500

 רחובות לבין עמותת בית חב"ד שכונת המדע. 

 

פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע ומבנים מיום ב  4 סעיףאישור  ו.

28.10.19. 

 

בפרוטוקול הועדה  4לאשר סעיף  הוחלט פה אחד : 20-20-279מס'    חלטה ה 
האגודה הישראלית  –ן "אנוש בעניי 28.10.19מיום  50להקצאת קרקע מס' 

לבריאות הנפש" כדלקמן: הוועדה מחליטה להיענות לבקשת העמותה לשנות את 
 שנים.  24-שנים ל 25-תקופת ההקצאה מ

 

 .22.6.20אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  ד.

 

לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום  הוחלט פה אחד : 20-20-280מס'    חלטה ה 
22.6.20. 

 

, תוספת תרומה 3374ב"ר תרומה לבית ספר לוטם, תב"ר מס' עדכון ת ז.

 ₪. 20,000של 

 

תב"ר תרומה לבית ספר לוטם, עדכון ב פה אחד לאשר  : 20-20-281מס'    חלטה ה 
 .₪ 20,000תוספת תרומה של ל

 

חברי מועצה:  2הוספת  :אישור שינויים בהרכב ועדת שימור אתרים ח.

 ח"מ אבי קינד וח"מ דני מרשה. 

 נציגי ציבור: מר לירון שמחי וגב' כרמית רפפורט. 2 הורדת 

 

לאשר שינויים בהרכב ועדת שימור  הוחלט פה אחד : 20-20-282מס'    חלטה ה 
  :אתרים

 חברי מועצה: ח"מ אבי קינד וח"מ דני מרשה.  2הוספת 

 נציגי ציבור: מר לירון שמחי וגב' כרמית רפפורט. 2הורדת 
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מנהלת לשכת ראש העיר, מובא עם פרישה של גב' אפרת צפתי,  ט.

ריטה שנקר ארזי לתפקיד מנהלת  'לאישור המועצה מינויה של גב

 35%-25%לשכת המנכ"ל והעסקתה בחוזה משרת אמון בטווח שכר של 

 משכר מנכ"ל. 

 

ריטה שנקר ארזי  'לאשר מינויה של גב הוחלט פה אחד : 20-20-283מס'    חלטה ה 
אפרת צפתי, והעסקתה בחוזה משרת  לתפקיד מנהלת לשכת המנכ"ל במקום הגב'

  משכר מנכ"ל. 35%-25%אמון בטווח שכר של 
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ה: האם כנבחרי ציבור אתם מתכוונים לוותר על תוספת שכר תשאיל .2

ולהפנותה לסעיף תקציבי כלשהו בעירייה? )ח"מ אביב  2020לשנת 

 (.25.5.20איטח מיום 

 

. שאילתות, האם 20אני פותח ישיבה מן המניין מספר   רחמים מלול:

כנבחרי ציבור אתם מתכוונים לוותר על תוספת שכר וכו'? אז על פי חוות דעת 

משפטית זאת לא שאילתא שנוגעת לעבודת העירייה, ולכן היא יורדת מסדר 

 והיא נמצאת ברשותכם גם בסדר היום.  היום. התשובה ניתנה לאביב, 

 אפשר רק שאלה נוספת?    אביב איטח:

 כן. אבל לא נאומים, כי זה לא על סדר היום.   רחמים מלול:

 דקות.  2לא, יש לי    אביב איטח:

 לא, לא.   רחמים מלול:

מה אתה רוצה, שאני לא אדבר בכלל? ככה זה אומר.    אביב איטח:

 תגיד לי מה, אני אכבד. 

לא, היועצת המשפטית קבעה שהיא לא שאילתא, אז   רחמים מלול:

 נדבר? על המשכורת שלי, על המשכורת של יניב?  על מה נדון עכשיו, על מה

 לא, לא.    אביב איטח:

על המשכורת של מתן לשעבר? על המשכורת של   רחמים מלול:

 זוהר? על מה? 

צריך להדגיש כי מדובר גם, כי נודע לי ועדכנו אותי    אביב איטח:

, הוא גם, הרי אני מתייחס לנבחרי ציבור במשרה מלאה, ויניב לא במשרה מלאה

, ולכן זה לא נוגע אליו כרגע בשלב זה. תראה, אני קיבלתי ממך תשובה, אני 85%

 מודה, אני לא הצלחתי להבין את התשובה. 



ין מס'  -עיריית רחובות  30.6 תאריך 20ישיבת מועצה מני .2020 

 
 .03-6393860, פקס  03-5373237, ת"א. טל' 14בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, הנצי"ב 

8 

 אז תשאל את מיכל, היא פה.   רחמים מלול:

לא, אני אגיד לך רק משהו קטן. למעשה שאלתי האם    אביב איטח:

והשבתם לי שזו לא עבודת  אתם כן מתכוונים לוותר או לא מתכוונים לוותר.

העירייה. משרד הפנים הרי הנחה על אפשרות ויתור של עדכון שכר. העלאת 

שכר, לא ביקשתי קיצוץ. עדכון שכר לראשי ערים וסגנים במשרה מלאה, והעברת 

 אותו תקציב לסעיף קורונה שייבחר ויאושר בוועדת הכספים. 

 איזה פופוליזם.   רחמים מלול:

משרד הפנים עסק בזה ונתן לזה הנחייה, אז משמע  אם   אביב איטח:

שהדבר הוא ציבורי, ושכנראה ראשי רשויות וסגניהם אולי גם שיגרו בקשות. 

ולכן, חלק מהם עשו את זה. בנושא לצנעת הפרט זה נוגע למשל לסיבות, למה 

אני לא רוצה לוותר, כן רוצה לוותר, זה באמת לא עניין שלי. אבל השאילתא שלי 

מאוד פשוטה, קיים דבר כזה, האם אתם מתכוונים לוותר על עדכון -מאוד הייתה

 השכר או לא מתכוונים? 

 תודה רבה, אני לא חייב לענות לך.   רחמים מלול:

 אתה לא חייב לענות, התשובה ברורה.    אביב איטח:

כיוון שהשאילתא היא לא שאילתא, אני לא חייב   רחמים מלול:

לכיס שלך ולשכר שלך, אז אני מבקש ממך, קצת דרך  לענות לך. ואני לא נכנס

 . יארץ, קצת נימוס, תרד מהשכר של

לא ביקשתי ממך להוריד. שאלתי האם אתה מתכוון    אביב איטח:

 להוריד או לא. 

 לא, אני לא חייב לענות לך.   רחמים מלול:

 נכון.    אביב איטח:
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צה. קדימה, אז הנה, דיברת בפייסבוק, מה שאתה רו  רחמים מלול:

הקהל שמע אותך, הציבור שמע אותך. אל תיכנס לכיס שלי או של יניב או של 

 זוהר. מעניין למה הם לא מגיבים, אבל לא משנה. 

כן, אני אשמח לשמוע איזו תגובה. אולי זוהר אתה    אביב איטח:

 תגיד? 

 אני אמרתי לו, לא עניינו, זה הכל.    זוהר בלום:

 יינו. טוב בסדר. זה לא ענ  רחמים מלול:

 זכותך, זוהר.    אביב איטח:

 נכון.    זוהר בלום:

 אני מקבל את זה. רק שאלתי אם כן או לא, זהו.    אביב איטח:

 לא.    זוהר בלום:

 תודה.    אביב איטח:

 תודה רבה.   רחמים מלול:

את ההצעה השנייה שלך לסדר אני באמת לא הבנתי,   רחמים מלול:

 בינה, גם חברי ההנהלה לא הבינו. אז אולי תפרט בבקשה. גם מיכל דגן לא ה

 

שלא מדובר בשאילתא מסדר היום כיוון  להוריד  : 20-20-269מס'    חלטה ה 

 . כהגדרתה בפקודת העיריות

 

 הצעות לסדר: .3

חידוד הנחיות והקפדה יתרה על שמירת הנחיות ופקודות העירייה  ב. 

ייה )ח"מ אביב איטח בתאגידים העירוניים בבעלות מלאה של העיר

 (.25.6.20מיום 
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, בואו נעשה קצת אנרגיה -קודם כל, אני אפתח ב   אביב איטח:

חיובית, נאמר מזל טוב לרוני שחוגגת יום הולדת היום, למתן דיל שחגג יום 

הולדת לפני מספר ימים. יש לנו גם רגעים שמחים, רחמים, לא הכל ויכוחים 

 לפעמים. 

 אני לא שמח? מי אמר ש  רחמים מלול:

 אה, יופי.    אביב איטח:

 שמחנו איתה בהנהלה.   רחמים מלול:

לא, אנחנו לא בהנהלה, אבל אנחנו עדיין חברי מועצת    אביב איטח:

עיר. אבל נאחל גם בהזדמנות הזו לרעייתו של אמיתי כהן רפואה שלמה, גם 

במה  לפנחס שנמצא בבידוד. לגבי ההצעה לסדר, אני מבין למה לא מבינים

מדובר, ואני גם אפתח בהתנצלות קלה, שרק לפני מספר דקות לפתיחת הישיבה, 

של משרד הפנים. מי נתתי לכם מסמך מסוים שבעצם לקוח מפקודות העירייה 

היה כאן בקורס דירקטורים עכשיו. אווה הייתה, אורית הייתה, שמוליק היה. אבי 

 הייתה.  היה מחזור קודם, רוני הייתה, גיא היה, קארין כאן

 תתקדם, תתקדם, נו.   רחמים מלול:

ובקורס הדירקטורים היה שיעור של תאגידים    אביב איטח:

עכשיו יש תאגידים עירוניים בשליטה מלאה של העירייה, ויש תאגידים עירוניים. 

תר שהם לא בבעלות מלאה של העירייה. אני מביא כאן התייחסות מורכבים יו

צה או אפילו חובה להקפיד בתאגידים עירוניים ביניכם לגבי נהלים שיש המל

בבעלות מלאה של העירייה. בהתייחס לסעיפים כפי שאתם רואים בעמוד, בוא 

למשל אני אתן לך דוגמא, נדרש שבהרכב הדירקטוריון יהיה ייצוג הולם לסיעות 

המועצה. אנחנו אגב לא עומדים בזה, אין לנו אפילו חבר דירקטוריון אחד. 

כי באמת לא רצינו כל כך להתווכח, כי כולם בתחילת כל קדנציה ויתרה מכך, 

רבים על הוועדות ובסוף לרובם הרבה לא מגיעים. אבל כן ביקשנו שלפחות יהיה 

לנו משקיף, כדי שאתה יודע, לא צריך לכבס את כל הכביסה המלוכלכת תמיד 
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ן, אולי בישיבת מועצת העיר לעיני התושבים. לפעמים אנחנו רוצים גם אולי לתק

לייעל. לא כל דבר צריך להוציא. אבל באמת, לא נותר לי ברירה, ואחת 

הדוגמאות שאני רוצה לעסוק בהם הערב, איציק לא כאן, אבל זה כבר אולי 

תעבירו למנכ"ל החדש ושיהיה בהצלחה לאיציק, זה הנחיה לוודא שההתנהלות 

סים לכך שבהרבה בכל מה שנוגע לקליטת עובדים בתאגידים עירוניים. הם מתייח

מאוד מן התפקידים, בכלל בתפקידים, ההתנהלות תהיה זהה להתנהלות העירייה. 

זאת אומרת, מכרזים, פרסום משרות, כמו שבאתר העירייה, שאתם יודעים 

גם שיפור שם. נניח שמוליק, אין כזה  שבשנה וחצי אני מאוד עקבתי. ובאמת, חל

ניח הם בלי מכרז או איזה פרסום דבר שרכז או רכזת יעבדו באגף הרווחה, שנ

.. החברה העירונית  משרה. אתה מסכים איתי, אז בתאגיד עירוני, בתאגיד.

 3-, הוחלט להתחיל להשתמש ב2019-שבבעלות מוחלטת שלנו, בקיץ שעבר ב

משרות חדשות בחברה. כל המשרות חשובות, אגב. כל הנושאים האלה הם 

מעמד הילד, ועדה סטטוטורית  נושאים חשובים. לדוגמא רכז ועדה לקידום

 חשובה, שאגב, ברשויות אחרות, לא קיימת המשרה, אבל טוב שיש את המשרה

הזו, כי הוועדה הזו חשובה. רכזת לקידום סטודנטים, טוב, מי אני שאני חלילה 

אתנגד לדבר כזה, זה תמיד טוב ותמיד חשוב. רכז או רכזת לצורך מיפוי בתכנית 

מוכר לי ולמתן מאיפה שהוא. אני לא מכיר את  האב לקידום הצעירים, זה

.. והצורך, אני בעד. בקיץ שעבר הם החלו לעבוד, ובתום  העובדים האלה. לגבי ה.

חודשי עבודה ראשונים בקיץ, באוקטובר עד דצמבר, החלה ההעסקה הרשמית  3

של העובדים הללו. עכשיו החוק מתיר לתאגידים עירוניים להעסיק עובדים 

קודתיים, כמו שהתכוונו למשל המיפוי, וללא מכרז, ואפילו להאריך לפרויקטים נ

חודשים לפרויקט נקודתי, כמו למשל מיפוי בתכנית אב,  3חודשים נוספים.  3-ב

, גם בסדר, לא צריך מכרז. לימים, חודשים 3ואם יש צורך בעוד הארכה של 

ה גם ממחלקת הנוער וגם ממרכז הצעירים לחברעוברים  -העובדים האלה 

עברה שנה, הם עדיין העירונית, תחת המעטפת של אבי פיטרו ועיר ללא אלימות. 

עובדי החברה, לפעמים רואים אותם פה ברח' גורודסקי, שם באיזה מקום, לא כל 

שבועות פניתי למחזיק התיק הרלוונטי בשאילתא  3כך יודעים מה ייעודם. ולפני 
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עד הישיבה לא קיבלתי תשובה.  בנושא, הגיב לי שיבדוק את הנושא וישיב לי, אך

,  18:00עכשיו תראו, לסיכום, נכון לאתמול בשעה  בערב, יש לי צילומי מסך כאן

, אין שום מכרז שנאמר לי מגורמים מסוימים, שיהיה מכרז לתפקיד הזה. 29.6.20

זאת אומרת, בוקר טוב אחרי שנה אולי יהיה מכרז. כשבא בן אדם בתפקיד כזה 

למכרז, הרי ברור שיש לו יתרון על כל מישהו אחר שייגש  אחרי שנה והוא ניגש

למכרז הזה, או שלא. אבל בדרך כלל, שמישהו כמישהו כבר נמצא שנה בתפקיד, 

אז פתאום עכשיו כן לעשות לו מכרז? נראה תמוה ואולי חבל גם שנבזבז את 

כי בעצם ברור הזמן לצעירים או צעירות בעיר, שירצו לגשת למשרות האלה, 

, וזו רק שיש  משהו לא הוגן כאן עם אלה שמכהנים בתפקיד. מה שאני הצעתי

התחלה, אני קודם כל מבקש להפסיק לאלתר את ההתקשרות הזו. באמת, ליבי 

איתם, אני לא מכיר אותם, עם שלושת הרכזים, עד אשר יצא מכרז חדש וכן 

חברה נחדד את הנהלים וההנחיות למנכ"לי התאגידים. אוקיי? זה יכול להיות ב

העירונית לתרבות וספורט, זה יכול להיות בה.ל.ר בתאגיד המים, קצת מורכב 

על מה אתה מדבר? יש כל כך  –יותר. אבל זו רק דוגמא. אומרים לי כל הזמן 

רגע,  –הרבה דברים יותר חמורים בתאגידים האלה או בתאגיד הזה. אז אמרתי 

ו, אין לנו חבר דירקטוריון דבר. גם אין לנו משקיף לפי מה שמגיע לנ-נתחיל דבר

לפי מה שמגיע לנו. קיבלתי חוות דעת של היועצת המשפטית, זה בסדר. עדיין 

אני חושב שגם אתה תרצה אולי שיהיה לנו איזה משקיף, אולי לפחות, בכל זאת 

מיליון ₪ מתקציב העירייה בחברה החשובה הזו, לבסוף אני מתמודד  100מעל 

השפיע על חברה שיש לה היקף כל כך גדול של למועצת העיר ואני לא יכול ל

עשייה למען התושבים. נראה לי שדרוש חומר למחשבה כאן נוסף. אני מציע 

שבאמת, נכנס מנכ"ל חדש ובכלל בתאגידים האחרים, להנחות את כולם להקפיד 

 על הנהלים בהקפדה יתרה ושיהיה בהצלחה. תודה. 

 מי עונה לו?   ליאור שוקרי:

 אתה רוצה לענות?   רחמים מלול:

 הייתי רוצה לענות לו בתור יו"ר כוח אדם.   ליאור שוקרי:
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 אני מאוד אשמח.    אביב איטח:

אני יכול להוריד את ההצעה מסדר היום. לא אעשה   רחמים מלול:

 את זה. 

 לא, אני חייב להגיד משפט, ראש העיר.   ליאור שוקרי:

תקבע ישיבה עם  שאתה אביבאני מציע דבר פשוט.   רחמים מלול:

מיכל דגן ועם גיא צור שהיה אחראי על ועדת הוועדות הוא ועודד. גם אתה 

שתגיעו אליו על פי החוק, על פי הרצון הטוב, אני  םעודד...? תשבו, כל סיכו

 מוכן לקבל אותו. 

תודה, מצוין. ראש העיר, אתה יודע, הייתי איתך    אביב איטח:

הקואליציה כאן, שכל פעם שיש איזו יוזמה, בקואליציה גם. יסכימו איתי חברי 

באמת לזכותך, כל פעם שיש איזו חבר או חברת מועצה שרוצים הרי ללכת עם 

איזו יוזמה לראש העיר, לעיתים אתם נענים שאני צריך להתייעץ עם היועצת 

 המשפטית. 

 הם מסכימים לזה, אל תתרגש.   רחמים מלול:

ראש העיר? מה עם  אז אתה מקבל את הצעתי,   אביב איטח:

 המשרות, חבר'ה? 

 )מדברים ביחד( 

.. של כוח אדם, לא  2-ראש העיר, זה מחולק ל  ליאור שוקרי: דברים.

  -ט ממלא מקום לפני מכרז, זה לאלקלו

זה לא ממלא מקום. בדקתי, זה לא ממלא מקום, אני    אביב איטח:

 . .  יודע שזה.

 תן לי, אפשר רגע.   ליאור שוקרי:

 לא רלוונטי.    :אביב איטח
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תן לי שנייה. זה לא ישים. כשאתה בא לחברה עירונית   ליאור שוקרי:

חודשים,  3-4ואומר לה 'אל תעסיק בן אדם לפני, כמו שאמרת, אתה מעסיק אותו 

ואחר כך מוציא מכרז, אז יש לו יתרון, נכון? אתה לא יכול לא להעסיק לפני 

 מכרז, אתה לא יכול לתקוע חוגים. 

 חודשים כן.  3אחרי    יטח:אביב א

. 3אז אחרי   ליאור שוקרי: .  חודשים.

.. חצי שנה.    אביב איטח: . 

 אבל אחרי חצי שנה מוציאים מוכרז.   ליאור שוקרי:

 אבל יותר משנה?    אביב איטח:

 לא, אני לא מכיר יותר משנה.   ליאור שוקרי:

. )עם מיקר   אביב איטח: . .. אולי אתה תוכל לענות לי. ופון לא .

 מבינים מדבר(. 

תקבלו את ההצעה שלי בבקשה. אני חושב שהיא   רחמים מלול:

 הצעה הכי פרודוקטיבית. הוא דיבר על המשקיפים, הוא דיבר. 

 אבל לא, הוא ישב בוועדת הוועדות, ראש העיר.    זוהר בלום:

.   רחמים מלול: .  ויכול מאוד להיות, נציג של ועדת כוח אדם.

 ראש העיר, הם היו בוועדת הוועדות.    זוהר בלום:

 ראש העיר, הוא היה חלק מוועדת הוועדות.     דובר:

כן, את החברה העירונית התחרטתם, מחקתם, כדי    אביב איטח:

 2לשים אותנו במקומות פחות רלוונטיים. תמיד אמרת לנו 'אבל יש לכם 

 בחוויות. 

 ת הוועדות. אביב, קודם כל יש פרוטוקול סיכום לוועד    דובר:
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.. לא מרוצה. לכן ביקשתי חוות דעת מהיועצת    אביב איטח: .

המשפטית. חבר'ה, זה לא עיקר ההצעה לסדר שלי, אל תסיטו את זה מהנושא 

. ככל שתהיה, אני מבקש  . החשוב. אני מבקש שכל משרה שמכניסים כאן לעבוד.

שיש חברי שהיא תהיה על פי ההנחיות. אתה יודע, ראש העיר ייאמר לזכותו 

מועצה שמגיעים אליו עם רעיונות, הוא תמיד באמת זהיר, אתם מכירים את 

רחמים, לפעמים היינו ככה בבדיחותא אומרים 'הוא לא זז בלי היועצת 

. אז תיצמדו ליועצת המשפטית. אני מבקש, תודה.   המשפטית'

 תודה רבה.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

. ייצא כל הדברים שהוא    בר:-אסף אל . דיבר עליהם זה בקנה, זה.

 לדרך. 

לא, אבל אני מציע, אתם חברי ועדת כוח אדם וזה,   רחמים מלול:

 תשבו עם אביב. 

אין בעיה. אבל אביב, אני חייב להגיד לך כזה דבר, גם    רועי שרעבי:

, גם כחבר ועדת משאבי אנוש. כל קליטת עובד נעשית על ידי  כחבר דירקטוריון

קריטריונים באישור משרד הפנים, באישור היועצת המשפטית. תן  ועדה, על ידי

לי לסיים. מעבר לזה, יש גם קליטת עובדים שבאים תחת שיתף פעולה עם משרדי 

ממשלה לפרויקט ספציפי שהם מכתיבים לנו ביחד איתנו מי גם יהיה ויוביל את 

עושה עוול הפרויקט. אז לבוא ולהגיד שמכניסים, קולטים אנשים, אני חושב שזה 

לחברי הדירקטוריון ולחברי ועדת כוח אדם. ואני לא חושב שזה נכון. אני מבקש, 

 רה, אני אודה לך. זאם אתה יכול לקחת את הדברים שלך אחורה בח

על כך שוועדת כוח אדם צריכה  אז אני מתעקש   אביב איטח:

.. לאחר שהם עוברים פרסום משרות, לאחר שהם עוברים מכרז. ואז  ועדת לאשר.

שנית, הגשתי לכם את הפטורים, יש כוח אדם מאשרת את זה בכפוף. זה אחד. 

פטורים ממכרז בהרבה מאוד דוגמאות. זה לא ממשרד ממשלתי, זה לא דוגמא 
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למישהו שיותר...שנה ויותר ואנחנו לא צריכים להיות שם. ואם הייתי משקיף 

 אין לי ברירה.  בדירקטוריון הזה, לא הייתי מביא את זה להצעה לסדר, אבל

.     :עודד עמרם . . 

עודד, אני אומר לך שבדקתי את זה ולא. בואו תוכיחו    אביב איטח:

 לי אחרת. 

 יש גם טבלאות שכר שמאושרות על ידי דודי ספיר,    :עודד עמרם

 . .  ₪.  ₪100 לשעה, לך  150אנחנו לא יכולים.

. א   אביב איטח: . .. למה אתה הולך למקום הזה? ראש העיר. . ם אני

. )לא שומעים(  . . . לא יצא פרסום עדיין ולא מכרז . ו.  אני מבקש שיישבו איתי 

אם ליאור או רועי יוכיחו לך שאתה טועה, תתנצל   רחמים מלול:

 בישיבה הבאה. 

 בבקשה, אין בעיה.    אביב איטח:

אני רוצה להצטרף, אורית ואני חברי ועדת הביקורת    שי קזיוף:

חודשים ישבנו עם מבקר הפנים של החברה  3-. לפני כשל החברה העירונית

 העירונית בנושא כוח אדם, אין עובד אחד בביקורת שנעשתה, שנכנס לא כחוק.

 ואם אני צודק?    אביב איטח:

 אנחנו נשמח שתראה לנו את זה.    שי קזיוף:

 מה זה צודק? על מה?   ליאור שוקרי:

 ראש העיר, ואם אני צודק?    אביב איטח:

עובדים אז מצאת עובד אחד  700מה זה צודק? מתוך   ליאור שוקרי:

 . .  אולי.

 אנחנו שואפים למצוינות, ליאור.    אביב איטח:

 מה זה מצוינות?  ליאור שוקרי:
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 אנחנו רוצים שהכל יהיה לפי הספר. אין מה לעשות.    אביב איטח:

 , די. טוב, בסדר. חבר'ה, אני מבקש תסיימו את הדיון  רחמים מלול:

חבר'ה, בואו לא נעבור על החוק, נראה לי שכולנו    אביב איטח:

 מסכימים על זה. הכל בסדר. 

 אוקיי, אם יהיה צורך, יתנצלו.   רחמים מלול:

ואני משוכנע שגם תקפידו. זה בסדר, זה טוב שאני    אביב איטח:

 מעלה את זה לפעמים. תודה רבה. 

 תודה לך.   רחמים מלול:

 

. כלל בסדר היום של ישיבת המועצהיהנושא לא י  : 20-20-270מס'    חלטה ה 

.  תתקיים בנושא פגישה בהשתתפות היועצת המשפטית 

 

להעביר את ניהול הצהרונים/הקייטנות והחוגים לידי החברה  א. 

העירונית או למפעיל ראוי אחר שיחויב במכרז )ח"מ קארין ברגינסקי 

 (.24.6.20מיום 

 

 דקות.  10צעה שלך, בבקשה. קארין, הה  רחמים מלול:

ההצעה לסדר יום שלי זה להעביר ניהול הצהרונים,   קארין ברגינסקי:

הקייטנות והחוגים לידי החברה העירונית, או למפעיל ראוי אחר שיחויב במכרז. 

בתקופה האחרונה, אנחנו נחשפים יותר ויותר למצב שבו ההורים, הורי רחובות, 

ייקטיביות, תלונות חוזרות ונשנות בנוגע מאוד אוב-מגישים תלונות מאוד

לתפקודה הקשה של רשת חוויות במסגרת הצהרונים, הקייטנות והחוגים. כמו 

שציינתי בהצעה שלי, מדובר אכן ברשת גדולה, שלא יכולה להיות מושלמת. אני 

שנים, מאז שהתחלתי את הפעילות שלי במסגרת  10יכולה להגיד שבמשך 

וגם כשהיחסים עלו על שרטון וגם כשהיו בעיות, ישבנו  הצהרונים, פניתי ליניב.
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סביב שולחן עגול ופתרנו את הבעיות, משהו שלא קורה בחודשים האחרונים, 

צורה מושלמת, אבל בתקופה לצערי הרב. אז נכון, הגוף הזה לא יכול להתנהל ב

האחרונה, כל היחסים מתנהלים בין הרשת לבין ההורים, זה פשוט תוהו ובוהו 

, הגשתי בשם הילדים את הנושא של תקציב 31.12.19-גדול. רק לאחרונה, ב אחד

₪ במסגרת הקייטנות. כאשר במו עיניי נחשפתי למחסור  2-האוכל, שהסתכם ב

אמיתי בארוחת הבוקר, וקיבלתי מענה שלגמרי סתר את המענה, שניתן על ידי 

שת לא נטל חברת הקייטרינג המספקת את ההגנה לילדי הצהרונים. אף אחד מהר

אחריות, והמשמעות שאם לא נוטלים אחריות ולא מודים בטעויות, אז לא ניתן 

לתקן את הטעויות מבלי להודות בהן. ציפיתי שמישהו מהרשת, היות ומדובר 

בגוף שהוא בעצם לא תאגיד עירוני, מישהו ייתן מענה לחברת מועצה שמעלה 

לשינוי. אנחנו מדברים  שאלות וזועקת בשם התושבים. אני חושבת שהגיע הזמן

על מצב שבו הורים נאלצים להגיש בקשות, אחרי שהם פונים לרשת, הם נאלצים 

לפנות לבית המשפט כדי לקבל תשובות, כדי להיחשף למידע שמגיע להם לקבל. 

אנחנו יותר ויותר נחשפים לעובדה שההורים שפונים לרשת לא מקבלים מענה, 

ישהו יענה להם. אני באופן אישי נחשפתי ונשארים על הקו שעות, ומתפללים שמ

להרבה מאוד מיילים בהם נגרם עוול אמיתי להורה שבא ומבקש את כספו חזרה 

והוא לא זוכה לכך. אני בעצמי נחשפתי לאבא שפנה לרשת חוויות וביקש לקבל 

. וכזכור לך, יניב, בשנת  בתי  2012דו"ח תאונה לאחר שהילד שלו נפגע בצהרון

והגענו עם זה לתמ"ת, ונאמר על ידי התמ"ת, שבמידה ורשת נפצעה בצהרון, 

חוויות לא תחשוף לי דו"ח תאונה, תישלל ההכרה של תמ"ת. נכון יניב? זה מה 

, אחרי שנלחמתי כדי שכל הורה ימצה את זכותו 2012-שהיה. זאת אומרת, החל מ

עת, כהורה וכאפוטרופוס הטבעי והביולוגי של הילד, יידע מה קרה לילד שלו. כ

הורה פונה אליי ומבקש לקבל את דו"ח התאונה כדי לדעת מה קרה לילד שלו 

אחרי שבילה שעות רבות בבית חולים, והוא לא נחשף לכך, הוא לא מקבל את 

המון כספים לבית החולים, ונאלץ לקבל מענה -הדו"ח, והוא נאלץ לשלם המון

. מעבר לכל ללא מענה. זאת אומרת, הוא פשוט פונה ולא מקבל שום תשובה

הדברים האלה, יש משבר גדול באמון בקרב רוב הורי רחובות. וכשאני מדברת על 
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שבעצם אנחנו כן זוכים,  המשבר, אני מדברת קודם כל על היחס, היחס הבסיסי

כשאנחנו פונים לדוגמא לחברה העירונית, וכאן זה המקום כן לשבח את מנכ"ל 

ו שאפו על המענה ועל היחס ולכל החברה העירונית איציק עובדיה, וכן מגיע ל

העובדים, שכן, כשיש בעיות, יש למי לפנות, וככה צריכה להתנהל רשת או ספק 

שנותן מענה לתושב. תושב ששילם ממיטב כספו, אמור לקבל תשובות, משהו 

שיגרתי שאילתא שירד מסדר היום בטענה כי הרשת אינה  2.6-שלא קורה כאן. ב

דממה. נכון שעל פי ייעוץ משפטי שקיבלתי ממיכל  . מהרשת נשמעהתאגיד עירוני

דגן, אני מבינה שעיריית רחובות לא אמורה להשיב לי, אבל המינימום הראוי, 

לתת מענה לנבחרת ציבור שפונה בשאלות, כאשר במסגרת אותה שאילתא היא 

, ולא קיבלתי שום  גם הייתה מופנית למנכ"ל רשת חוויות, ליו"ר הדירקטוריון

ע, אתם שואלים בעצם, ואני שואלת את עצמי, למה אני לא מקבלת מענה. מדו

תשובות? מכיוון שאין חובה, כי יש ניתוק מהתושב, יש ניתוק מוחלט מהורה. 

במסגרת השאילתא דרשתי לפתוח בחקירה, אבל אני חושבת שאם הייתה 

שקיפות, אז לא הייתה בעיה לפתוח בחקירה כזאת, כדי לבדוק איפה הכספים 

מיליון ₪, האם אותם הורים  1.6ה הועברו מהתמ"ת, שאנחנו מדברים על שלכאור

קיבלו חזרה את הכספים מהתמ"ת? האם הם קיבלו כספים שבעצם חייבו אותם 

כשהופסקה הפעילות או  16.3-בגין חודש אפריל או בגין קיזוז שלא בוצע ב

סדר ? בעצם, כשנעניתי שהשאילתא הזאת לא תעלה ל19.5-כשחזרנו לפעילות ב

היום, מכיוון שמדובר ברשת שהיא לא תאגיד עירוני, אני חושבת שבמצב שכזה, 

ילדים, וכשהספק נמצא בחברה בסטטוס חל"צ, חברה  3,500-שהספק נותן מענה ל

לתועלת הציבור, אני חושבת שכאן זה המקום להתנהג לפחות כתאגיד מעין 

, וכן לתת ולספק תשובות. אני חושבת שקיים ניכור וניתוק מהורי  עירוני

עקה שהם זועקים, יש פה תשובות שאנחנו לא רחובות. אני חושבת שמעבר לז

נפתחת קייטנה, ואנחנו לא  1.7-יודעים איך אנחנו פותחים מחר קייטנה. מחר ב

יודעים מה היא כוללת, מה התכנית שלה, מה המתווה שלה. אנחנו רק יודעים 

₪.  124-ז גילינו לפתח שזה עלה ב₪, וא 1,088שאנחנו שילמנו, חשבנו ששילמנו 

₪. ואז  1,212-ל 1,088לפתע, לפני כמה ימים, הגיעה ההודעה שזה עולה, במקום 
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₪ זה גם לא כולל ארוחת בוקר. למה? כי זה  1,212אנחנו מגלים, שבעצם 

 המתווה העירוני.

.   דורון מילברג: .  את יודעת שהממשלה החליטה ל.

ד עם זאת, אני חושבת שכעיר, לפחות אכן נכון. יח  קארין ברגינסקי:

המינימום שהיה צריך לעשות זה להגדיל ראש ולפנות לקייטרינג שמספק את 

ההזנה, ובעצם זה מה שעשיתי, הגדלתי ראש ופניתי להזנה לקייטרינג, ודיברתי 

עם הסמנכ"ל, כדי סתם להתעניין כמה תעלה לנו ארוחת בוקר. הרי אנחנו לא 

וקר, חברים? אנחנו מדברים על מצב שיש ילדים מדברים סתם על ארוחת ב

אלרגנים שיכולים למות מזה שמישהו יביא לחמניה עם שומשום או איזשהו 

אקונומיים. כי בזמן -גלוטן, או לחילופין אנחנו מגדילים את הפערים הסוציו

  -קורונה, כמו שאתם יודעים, כי כולכם התנדבתם פה, וכולנו התנדבנו פה

 רין, הזמן מתחיל להסתיים. קא  רחמים מלול:

 דקות טרם הסתיימו. כמה דקות נשאר לי.  10  קארין ברגינסקי:

 שניות.  50עוד     דובר:

 ו את הדברים. נאז אני מבקש לסיים. אנחנו גם קרא  רחמים מלול:

אני קודם כל יודעת, ראש העיר, שאכפת לך מכל   קארין ברגינסקי:

 הנושא. 

ו את הדברים, ואל תלמדו אותי מה אכפת אנחנו קראנ  רחמים מלול:

 לי ומה לא אכפת לי. בסדר? 

אני מבקשת בשם התושבים, לאחר בקשות חוזרות   קארין ברגינסקי:

ונשנות, לאחר הפגנה דמוקרטית ולאחר כל התלונות שבעצם חזרו ונשנו, בהחלט 

את רשת חוויות במפעיל אחר, בחברה להצביע בעד החלפת המפעיל, ולהחליף 

רונית או בכל ספק אחר שיעבור מכרז ראוי וייתן מענה להורים, ייתן מענה עי
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, ייתן תשובות, שזה המינימום, לתת תשובות להורים,  לילדים, ייתן מענה ראוי

 מגיע להם. 

 טוב, קארין, תודה רבה. זמנך תם.   רחמים מלול:

 תודה רבה על זמנכם.   קארין ברגינסקי:

קש להוריד את ההצעה מסדר היום. מי חברים, אני מב  רחמים מלול:

 בעד? 

 חבל מאוד.   קארין ברגינסקי:

 כולם בעד?    אביב איטח:

מאוד מצער. אפשר לדעת רק למה להוריד מסדר היום?   קארין ברגינסקי:

 ראש העיר. 

 רוני באום לא, נגד.    אביב איטח:

 רגע, רגע.   רחמים מלול:

 ריד? אני יכולה לקבל תשובה? אפשר לדעת למה להו  קארין ברגינסקי:

 אני לא רוצה לענות לך.   רחמים מלול:

 אני יודעת שאתה לא צריך, ראש העיר.   קארין ברגינסקי:

 לא צריך, לא רוצה לענות לך.   רחמים מלול:

 צביקה, תשאל מי בעד ומי נגד.    אביב איטח:

תבואי אליי למשרד ואני אענה לך במשרד. הרי את   רחמים מלול:

 מיד תפרסמי פוסט, נכון? חברים, מי בעד? 

 אני מבקשת שזה יהיה שמי בבקשה.   קארין ברגינסקי:

 מי נגד? מי נמנע?   רחמים מלול:

 רוני נמנעת, ואורית ואווה לא הצביעו.    אביב איטח:
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 שמי, צביקה.   עו"ד מתן דיל:

 אחד. -תעבור אחד   אביב איטח:

 מח לדעת למה. ממש אש-אני ממש  קארין ברגינסקי:

 מה אווה ואורית?   עו"ד מתן דיל:

 בעד.   אורית שרגאי:

בעד הורדה מסדר היום ואחת נמנעה, זאת רוני באום.   רחמים מלול:

 אוקיי. תודה.  

 

סדר היום את הצעתה שלא להכליל בהוחלט ברוב קולות  : 20-20-271מס'    חלטה ה 

 של ח"מ קארין ברגינסקי. 

 

 .31.5.20מיום  18צה אישור פרוטוקול מוע .1

 

חברים, שכחתי לאשר פרוטוקול של הישיבה, אז אני   רחמים מלול:

 מקווה שהפרוטוקול מאושר. 

 

מיום  18לאשר פרוטוקול מועצה  הוחלט פה אחד : 20-20-272מס'    חלטה ה 

31.5.20. 

 

 ראש העיר, אמרת שאחרי ההצבעה אתה תסביר למה.   קארין ברגינסקי:

 תבואי אליי למשרד אני אסביר לך. בסדר?  אמרתי  רחמים מלול:

כשבאתי אליך למשרד, לא רצית להסביר, אמרת שאתה   קארין ברגינסקי:

 לא חייב לי הסברים. עכשיו אני מבקשת להסביר, אני מבקשת. 

 תבואי אליי. לא, לא, אני במועצה לא מסביר לך.   רחמים מלול:
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 א מגיע הסבר? בעצם מה שקורה, שלתושבים ל  קארין ברגינסקי:

 בבקשה, נמשיך בסדר היום.   רחמים מלול:

 חבל מאוד שלא מגיע לתושבים הסבר.    קארין ברגינסקי:

קארין, לא אכפת לו, יש דברים שהוא עושה טוב, ויש    אביב איטח:

.. לא אכפת לו.  יש דברים שכן אכפת לו ויש דברים שפחות אכפת לו.   דברים.

 

עיריית רחובות תבנה מערך מתנדבים  בעקבות משבר הקורונה ג. 

 (.25.6.620ומשימות )ח"מ גיא צור מיום 

 

הצעה של חבר המועצה גיא צור, לגבי ההתנדבות   רחמים מלול:

 בעיר. 

הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה בנושא הקמת    גיא צור:

מערך מתנדבים. בעקבות משבר הקורונה, עיריית רחובות תקים מערך מתנדבים 

רגן וממופה לפי שכונות, לסיוע בצרכי ההתמודדות עם המשבר ובכלל. מאו

עיריית רחובות תבנה את מערך המתנדבים ואת המשימות השונות באמצעות 

ובשיתוף מחלקת הרווחה, החינוך, ושאר מחלקות וגופים רלוונטיים בעירייה. 

מצעי יהיו שם מתנדבים, ייעשה באמצעות פרסום בדף הפייסבוק העירוני ושאר א

קשר אל הציבור. המתנדבים ימופו ויחולקו לפי חלוקה גיאוגרפית שכונתית 

ואזורית. המערך ההתנדבותי יהיה קבוע לעניינים הדרושים, הדורשים סיוע בעת 

המשבר, החל מחלוקת מזון ונושאים נוספים. בסיום ההתנדבות, בזמן מתואם 

 כנדרש, יקבלו תעודות הוקרה על פעילותם. תודה. 

תודה, גיא. ההצעה בהחלט מקובלת, והתברר לנו קודם   רחמים מלול:

בישיבת ההנהלה שבאמת עסוקים בזה גם זוהר וגם שמואל וגם אווה ואורית 

 אז אנחנו מחזקים אותם, ושאול. ואסף גם. 

.. דבר   אביב איטח:  דבר. -הם חוזרים בהם מהצבעות.
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 לא חזרתי בי.   ד"ר רוני באום:

 מנע? נ   אביב איטח:

 כן.   ד"ר רוני באום:

 יופי.    אביב איטח:

 כן, נו בסדר, נמנעה.   רחמים מלול:

 מותר להימנע גם.    אביב איטח:

לא, אני אמרתי לה שאני נמנע מלאכול את העוגה   רחמים מלול:

כעת. אז אנחנו מודים לך על ההצעה ומחזקים את אלה שעוסקים במלאכה הזאת. 

 ייס כמה שיותר מתנדבים. ואני מקווה שתצליחו לג

יש לי הערה בבקשה. קודם כל, אנחנו גם מחזקים את   עו"ד מתן דיל:

העוסקים במלאכה, יישר כוח, גיא, ולכל מי שפועל. אנחנו כמובן תומכים. רק 

שאלה קטנה, אתם מתכוונים ליישם את ההחלטות שאתם מעלים פה? כי שלא 

, כי אתה מעלה  דברים ואתה לא עושה, ואתה אומר נבזבז את הזמן פשוט, אדוני

דברים ולא מקיים. אז רק לדעת שכאילו זה מתקיים, כדי שלא תושבים 

מסתכלים, אתם יושבים פה, אנחנו. רק לראות שאתה מיישם את הדברים שאתה 

 אומר, כי אתה לא בדרך כלל מיישם עד הסוף. 

 )מדברים ביחד( 

 איזו החלטה לא יושמה?     דובר:

רוב הדברים שעלו, לא יושמו. וגם התגובות לעיתונות,   :עו"ד מתן דיל

שולחים לדוברת העירייה להגיד שטויות, ודברים מנותקים מהאמת. אז רק לדעת 

 שזה נעשה. 

 שמעו אותך, שמעו אותך.   רחמים מלול:

 רק שלא נבזבז את הזמן של כולם, של האנשים.   עו"ד מתן דיל:

 זמן שלך. אני שמח לבזבז את ה  רחמים מלול:
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 לא, אבל חבל, עוגות אפשר לאכול במקום אחר.   עו"ד מתן דיל:

 אתה יכול לפרסם עכשיו עוד פוסט.   רחמים מלול:

.    אבי קינד: . .. להעליב. . 

אבי, עוגה מצוינת. אבי, יישר כוח. השאלה, האם   עו"ד מתן דיל:

 מתכוונים ליישם. 

 אתה מעליב אותנו.    אבי קינד:

אז תיעלב. תבקש שישימו עליך זום, עלינו לא שמים   ל:עו"ד מתן די

 ..  כשיש.

.. איזו דוגמא   רחמים מלול: אתה לא שם לב שהוא רק צועק כדי ל.

 הוא נותן. 

סיימת לדבר? סליחה שאני צועק, אני אדבר יותר    אבי קינד:

 רגוע. אתה מעליב אותנו. אנחנו עובדים מאוד קשה כולנו. זה ממש מעליב. 

 לא דיברתי עליך.   מתן דיל:עו"ד 

אנחנו שנתיים עובדים על כל ההבטחות שהבטחת    אבי קינד:

 שנים לפני. אנחנו עובדים ליישם את כל ההבטחות שלא קיימת.  5-לתושבים ב

 יישר כוח.   עו"ד מתן דיל:

 אז אני ממש מבקש ממך, אל תעליב אותנו.    אבי קינד:

, יישר כוח. אב  עו"ד מתן דיל: ל אבי, אל תהיה פופוליסט ואל אבי

 תדבר שטויות. אני בכלל דיברתי אל ראש העיר, ליישם את החלטות המועצה. 

 אבל מה, האמת, פסטיבל בירה לא עשיתי.   רחמים מלול:

אני פופוליסט? ראיתי את הפוסט שהעלית. אני    אבי קינד:

 פופוליסט? 
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לא ארגזי  זה נכון, פסטיבל בירה לא עשינו, וגם  רחמים מלול:

 ..  ספרים.

 אתה רוצה שהעיר תפשוט את הרגל? אני פופוליסט?    אבי קינד:

 ₪.  30,000השנאה בתוכך בוערת בגלל   רחמים מלול:

 לא לצעוק, תענה רק בצורה עניינית, אל תצעק.   עו"ד מתן דיל:

 מי צועק? אתה צועק.   רחמים מלול:

 אתה עצבני. מה קרה?  אתה עצבני, אני לא יודע למה  עו"ד מתן דיל:

אתה בכל הצעה בכל נושא, החלטת לצעוק, לא בצורה   רחמים מלול:

 עניינית. 

 אני רק שואל.   עו"ד מתן דיל:

ומיד אחר כך לפרסם פוסט. מה אתה כותב בפוסט?   רחמים מלול:

 בשנה שעברה כשהייתי סגן ראש עיר הצבעתי בעד העלאת הארנונה. 

לך, שנה שעברה לא הייתי סגן ראש העיר.  אני מזכיר  עו"ד מתן דיל:

 שוב פעם אתה אומר דברים לא אמת. 

 בשיעור נמוך משמעותית.   רחמים מלול:

אתה לא אומר דברי אמת. אף פעם אתה לא אומר   עו"ד מתן דיל:

 דברי אמת. תשמע אדוני, שים לב. 

 אני אף פעם לא אומר דברי אמת, נכון.   רחמים מלול:

שים לב, שנה שעברה לא הייתי סגן ראש עיר אדוני.   עו"ד מתן דיל:

 שנה שעברה הייתי באופוזיציה. יו"ר האופוזיציה, מזכיר לך. 

 לפני שנתיים, כמה היה האחוז?   רחמים מלול:

 אמרתי שנה, שים לב.   עו"ד מתן דיל:
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כמה אחוז העלאה היה לפני שנתיים? גם אני יודע   רחמים מלול:

 לצעוק. 

 כל הזמן. תענה בצורה עניינית.  קאתה צוע  ל:עו"ד מתן די

כמה היה אחוז העלאה לפני שנתיים, תענה, תענה.   רחמים מלול:

 כמה? 

 אני מסביר לך.   עו"ד מתן דיל:

אתה כותב בצורה הרבה יותר פחותה משמעותית. זה   רחמים מלול:

 לא שקר? 

 , אני מזכיר לך, פחות מחצי אחוז. 0.32%  עו"ד מתן דיל:

 , הצבעת? 2.32%  חמים מלול:ר

 הו, תבדוק. בטח שהצבעתי. לא בתקופה של קורונה.   עו"ד מתן דיל:

חבר'ה, אני מבקש את סליחתכם, אבל קיבלתי רשות    בר:-אסף אל

 דיבור. 

. יכולתי לממן את כל השטויות שלך, שכולם הלכו   רחמים מלול: . .

 לאיבוד. 

 ביחד( )מדברים   באמת, נו.   עו"ד מתן דיל:

 אפשר לעבור להצבעה לסדר שלי?   עו"ד יניב מרקוביץ:

.   עו"ד מתן דיל: .  אני מבקש.

 פסטיבל בירה, שטויות. שהציבור ידע מה עשית.   רחמים מלול:

אם אפשר, אני שמח להציע תשובה עניינית שמתחברת    בר:-אסף אל

.  2-ל  )מדברים ביחד(  דברים שעלו כאן

 4נדמה לי שכולנו יודעים, שלפני בערך  אני רוצה,   בר:-אסף אל

חודשים פרצה הקורונה. אותה עובדת שבאמת בקרוב מאוד, אני מקווה שממש 
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בימים הקרובים יצא מכרז, במהלך הזמן של הקורונה הקימה פרויקט מדהים 

שנקרא בידוד ללא בדידות, פרויקט מדהים של התנדבות שכונתית שבה תושבים 

צעירים על תושבים קשישים, ותושבים בודדים בתוך לוקחים אחריות, תושבים 

הבניין שלהם. מערך התנדבות בכל העיר, שמפעיל מתנדבים, שמחובר לתנועות 

הנוער, שמחובר למתנדבים אחרים, בשיתוף פעולה הדוק עם הרווחה. העובדת 

הזאת עכשיו היא למעשה תהיה מוגדרת כרכזת התנדבות, והדברים האלה נעשים, 

 לה מתקדמים. והדברים הא

 אתה לא צריך להתנצל, נו.   רחמים מלול:

 חודשים, שנה.  3אחרי שנה. לא    אביב איטח:

 אסף, אתה לא צריך להתנצל בפני אף אחד.   רחמים מלול:

 אני לא מתנצל, אני מספר.    בר:-אסף אל

, כולנו בני אדם, טועים. גם אתה,    אביב איטח: זה בסדר גם לתקן

 ו טועים. ראש העיר, כולנ

הרווחה מקימה עכשיו מערך מרצים בהתנדבות מתוך    בר:-אסף אל

 העיר. ההצעה של גיא היא הצעה שבאה בשותפות של כולנו. 

 טוב, הצעה לסדר של יניב, בבקשה.   רחמים מלול:

 רגע, אבל אני חייב להשיב לך. ראש העיר.    אביב איטח:

 די, אתם מפריעים.   רחמים מלול:

אתם חייבים להפסיק לצעוק. וההצבעה שלנו היא    :אביב איטח

, זכותי להצביע בעד או נגד משהו מסוים. להצבעות שלך אין ערך. ב  1994-זכותי

הצבעת לסגור את העיר בשבת. לימים נהיית ראש עיר ופתחת את הסטטוס קוו, 

שמרת עליו בצדק. מצביע לחוד, עושה לחוד. פעמיים בעשור האחרון העלית 

יש רב ראשי נוסף? לא. ובצדק. אז אין ערך רב ראשי נוסף, פעמיים. להצבעה 

 להצבעות שלך. 
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 למה אתה צועק?    דובר:

 אני אפילו לא יודע מה הוא מדבר בכלל.   רחמים מלול:

 אין ערך להצבעות שלך.    אביב איטח:

 

 הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של ח"מ גיא צור : 20-20-273מס'    חלטה ה 

   .  ים מערך התנדבות קבוע לעניינים הדורשים סיוע בעת משברולהק

 

 (.25.6.20ת )ח"מ יניב מרקוביץ מיום ררחובות עיר ירוקה וממחז ד. 

 

טוב, יש לי הצעה, אביב, מאוד חיובית, ואני לא   עו"ד יניב מרקוביץ:

 בצעקות. 

 אבל תקיים אותה.   רחמים מלול:

 ים אותה. ואנחנו מקיימ  עו"ד יניב מרקוביץ:

 בבקשה, יניב.   רחמים מלול:

וההצעה מדברת על רחובות, עיר ירוקה וממחזרת. כמו   עו"ד יניב מרקוביץ:

מאוד חשוב ומשמעותי וצובר תאוצה בשנים -שכולם יודעים, הנושא הזה מאוד

האחרונות. בשנה האחרונה אנחנו נערכים לפריסה מוגברת של כל ענפי המחזור 

שה נהיה העיר הראשונה בכל האזור שתסיים פריסה מלאה שקיימים. אנחנו למע

של כל סוגי המחזור ותעודד את התושבים גם בקמפיין רחב היקף וגם מבחינת 

הפריסה. ולמעשה, המטרה של ההצעה לסדר הזאת, זה לקחת את הנושא הזה, 

להעלות אותו מה שנקרא עוד שלב אחד למעלה ולבוא ולהגיד שמהיום זו אג'נדה 

אותנו כעירייה, כמועצת עיר, לפעול בה. ולכן, ההצעה מדברת להכריז  שמחייבת

על רחובות כעיר ירוקה וממחזרת, כולל תחת זה פריסה מלאה של כל סוגי מיכלי 

המחזור הזמינים ברחבי העיר, ולהגביר את היקף המחזור העירוני משנה לשנה 

 בהתאם לתקציב, כמובן. תודה, עודד. 
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 מכים בזה. אנחנו תו  רחמים מלול:

 

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של ח"מ יניב  : 20-20-274מס'    חלטה ה 

ביצוע פריסה של כל ולהכריז על רחובות כעיר ירוקה וממחזרת כולל  מרקוביץ

   . חזור במטרה להגביר את היקף המחזור העירוניסוגי מיכלי המ

 

להקדים  נעבור ליתר הנושאים. אבל לפני כן, ביקשתי  רחמים מלול:

 נושא. 

 ראש העיר, אפשר שנייה הערה?   קארין ברגינסקי:

 כן, בבקשה.   רחמים מלול:

היות וההצעה לסדר שלי נדחתה, אני מבקשת לפחות   קארין ברגינסקי:

לתת איזשהו פתרון ראוי להורים, במסגרת ישיבת המועצה, שלא יוציאו אותם 

ציגות ההורים שמגיעה מהדלת כשהם קובעים פגישה ואומרים להם, אותה נ

  -לישיבה

 עכשיו את פותחת בעוד נאום?   רחמים מלול:

אני מבקשת שאם לפחות אתם מורידים מסדר היום   קארין ברגינסקי:

 -בלי הסבר, לפחות שזה יירשם בפרוטוקול שהם מקבלים הוראה

 נרשם בפרוטוקול.   רחמים מלול:

.     דובר: . . 

   רחמים מלול:

 שהצביעו ברגליים.  007,2  רחמים מלול:

 יש להם ברירה?   עו"ד מתן דיל:

 והכל סיפורים.   רחמים מלול:

 אין להם ברירה.    אביב איטח:
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 אין להם ברירה? טוב. תפתח עמותה.   רחמים מלול:

.. שאין מקום בשבילם בכלל. תקשיבו, אני    אביב איטח: ומתקשרים.

 ..  כמה שנים הייתי פה ב.

 ביב, אתה לא מנהל את המועצה. לא, א  רחמים מלול:

 אה, אה, להירגע, להירגע.   עו"ד מתן דיל:

 מה זה האלימות הזאת?    אביב איטח:

.. מי אלים? אני אלים או   רחמים מלול: אתה מתפרץ מתי שאתה.

 אתה אלים?

 מה זו האלימות הזאת?    אביב איטח:

אומר  כל פעם אתה תופס את המיקרופון וצועק. ואתה  רחמים מלול:

 לי אלים. 

 אמא'לה.   עו"ד מתן דיל:

 אתה לומד מהיושב לימינך.   רחמים מלול:

.  7,200ראש העיר, אותם   קארין ברגינסקי: .  הורים.

. ווליום כזה לא שמעתי. כל ההורים    אביב איטח: . היו כמה.

 התקשרו. כל ההורים.

תבקש רשות דיבור. גם עכשיו את המדבר מה שאתה   רחמים מלול:

 רוצה. תבקש רשות דיבור. ואז אל תתפלא אם אני צועק. תבקש רשות דיבור. 

שנרשמו, הם פשוט שבויים. אנחנו  7,200-ראש העיר, ה  קארין ברגינסקי:

 הורים שבויים, וצריך לזכור את זה. אין לנו אלטרנטיבה אחרת. 

תשימו לב שאתם מדברים מתי שאתם רוצים, צועקים   רחמים מלול:

 רוצים, ובלי לבקש רשות דיבור.מתי שאתם 

 אני לא צועקת, ראש העיר. אני לא צועקת.   קארין ברגינסקי:
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אי אפשר לנהל ככה ישיבה, אני יכול גם לנעול את   רחמים מלול:

 הישיבה. 

 אתה לא עונה לעניין אבל.   עו"ד מתן דיל:

.    אביב איטח:  אל תזלזל בנו, ואז נענה לעניין

ל לי את הישיבה, אביב. מותר לי לבקש אל תנה  רחמים מלול:

 שתבקש רשות דיבור? 

.    אביב איטח:  כן, כן

 זה הכי מתורבת, הכי מנומס.   רחמים מלול:

 אני תמיד מבקש זכות דיבור.    אביב איטח:

 אבל מתי שאתה רוצה, אתה מתפרץ.   רחמים מלול:

 כשאתה מזלזל, אז אני לא יכול.    אביב איטח:

 אני מזלזל. טוב, אני מזלזל.   רחמים מלול:

 ראש העיר, אני ממש מבקשת ממך, ראש העיר.   קארין ברגינסקי:

 , כמו שאני מכבד אותך. יהלוואי והיית מכבד אות  רחמים מלול:

 אוי, רחמים, נו באמת.    אביב איטח:

  -ראש העיר, אני מבקשת לתת הוראה למנכ"ל  קארין ברגינסקי:

 לבקש רשות דיבור. בסדר? את רוצה לדבר? אני מבקש   רחמים מלול:

 אני מבקשת רשות דיבור.   קארין ברגינסקי:

אז אני לא נותן לך, כי הנושא שלך עלה במשך רבע   רחמים מלול:

 שעה והורד מסדר היום. 

..?  קארין ברגינסקי:  זה לא.

 אין תשובות להורים. אל תיעלבי. מסכנים ההורים.    אביב איטח:
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מאוד מצער -זה מאוד מצער אותי, ראש העיר. מאוד  קי:קארין ברגינס

 אותי. 

 מהבוקר מתקשרים, אין להם תשובות, נמלטים.    אביב איטח:

 

 נושאים נוספים: . 4

 

אישור פטור חלקי מארנונה למוסדות מתנדבים לשירות הציבור לפי  ה.

(. 5סעיף   י' לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין

 

מנחם רוזנטל ביקש להקדים כי הוא צריך ללכת.   רחמים מלול:

בקשה לפטור חלקי מארנונה למוסדות  –מנחם, בבקשה הנושא שלך: ה' 

 מתנדבים לשירות הציבור. בבקשה. 

תודה רבה על ההקדמה. מדובר בבקשות שהגישו   מנחם רוזנטל:

ם לפקודת הפיטורים, כאשר ה 5עמותות של מתנדבים לשירות הציבור, לפי סעיף 

הנחה מארנונה. העמותות, חלקן הגישו  2/3-זכאים, בכפוף להחלטות המועצה, ל

את הבקשות שלהן במועד, חלקן הגישו לאחר המועד. בכל מקרה, הפרסום של 

, כאשר המועד האחרון היה 2019מאוד מאוחר, רק במאי -החוזר היה בשלב מאוד

.  . אחר כך משרד הפנים התעשת, הוא פרסם חוזר מנכ"ל1.5.19 נוסף שנתן דיחוי

בכל מקרה, להתארגן לקבלת כל החומר והשלמת המסמכים ולגיבוש כל 

ההחלטות, בדיקה של רו"ח, ישיבות של ועדת ההנחות וגיבוש כל ההחלטות, לקח 

הרבה זמן. אנחנו לצערנו מגיעים רק בשלב הזה היום, להגיש את ההחלטות 

המועצה היא לא עומדת לאישור המועצה, לעמותות הללו. ברור שההחלטה של 

בקריטריונים של עמידה בזמנים של משרד הפנים. בכפוף להחלטת המועצה 

שאנחנו מציעים לקבל את החלטת ועדת ההנחות שפורסמה ומונחת בפניכם, 

של השנה הראשונה אנחנו נגיש בקשה למשרד הפנים בנסיבות המיוחדות 
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ונה, שמשרד הפנים שפורסמו ההנחיות ולאור המצב של כל מה שקורה עם הקור

 .  יקבל את החלטות המועצה, למרות זאת לאשר אותן

 טוב, תודה.   רחמים מלול:

 אתם בעד הסעיף הזה, חברים?  רחמים מלול:

 אני לא הבנתי.    בר:-אסף אל

 אז תשאל, מנחם פה.    רחמים מלול:

מה המשמעות התקציבית של זה? על איזה סכום    בר:-אסף אל

  מדובר? יש הערכה?

אין לי כאן לומר לך מספרים מדויקים, זו עבודה   מנחם רוזנטל:

שצריכים לעשות לכל עמותה ועמותה, לכל נכס ונכס שהיא מחזיקה. אין לי כאן 

 ..  סדרי גודל של.

 , אם אתה יכול להסביר שוב. 2/3כרגע יש להם    בר:-אסף אל

בין אני רוצה להשלים רק משפט. תקרא את השמות, ת  מנחם רוזנטל:

באיזה עמותות מדובר. יש כאן עניין ברור של העירייה, של הציבור, לפעילות 

 שלהם. הם תורמים לציבור הרחובותי. הם שנים קיבלו הנחה. 

.    בר:-אסף אל .  אני רק רוצה להבין, מה המצב הנוכחי ומה.

המצב הנוכחי שאין להם הנחה. אני רציתי לקצר, אני   מנחם רוזנטל:

, הבקשות האלה עברו את ועדת ההנחות 2019ך להאריך. עד רואה שאני צרי

התהפכו  2019כממליצה, ומי שאישר את ההנחה היה משרד הפנים. במאי 

היוצרות. משרד הפנים החליט שמי שיחליט זה המועצה, בכפוף להמלצות 

הוועדה, וזאת תהיה ההחלטה הסופית. כל מי שהמועצה לא תאשר, יש לה את 

.  זכות הערעור למשרד  הפנים, למחוז. זה השינוי

אנחנו בעצם מקבלים החלטה על הנחת ארנונה בגובה    בר:-אסף אל

2/3 ? 
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.   מנחם רוזנטל:  אנחנו מקבלים החלטה לפי מה שכתוב כאן

.    בר:-אסף אל  כן, כן

זאת אומרת, יש כאן שזכאים ואתה מחליט לאשר, יש   מנחם רוזנטל:

על החומר, שהם זכאים אבל לא עמדו  כאלה שאנחנו ראינו בוועדה, שעברנו

במועד. אז אנחנו דוחים אותם, כיוון שאנחנו לא יכולים לדעת, אין לנו את 

הסמכות לתת להם. הפתרון שלהם, כי אני חושב שהם צריכים פתרון באמת, הוא 

לערער למשרד הפנים, ולעמוד בדיוק על אותה נקודה של עמידה בזמנים. אז 

 ה דבר חדש, ונראה איך זה יתפתח. נראה איך זה יתגלגל. ז

 תודה, מנחם, תודה, אסף.   רחמים מלול:

 

י' 5לפי סעיף  לאשר פטור חלקי מארנונה הוחלט פה אחד : 20-20-275מס'    חלטה ה 

בכפוף לאישור משרד  2019לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין( לשנת 

שהכין מנהל אגף כאמור במסמך  למוסדות מתנדבים לשירות הציבור הפנים

שלומית  עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי . המיסים, המפורטים להלן: 

האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס . עמותת אעלה בתמר . מרכז מעשה . 

 .עמותת הטוב והמטיב . עמותת קרן לגמלאי המדינה. עמינדב אגודה להתנדבות

 

ועצה שאול צגהון רצה לפני פרס האחדות, חבר המ  רחמים מלול:

 לומר כמה מילים, בבקשה. 

ערב טוב כבוד ראש העיר, חברי וחברות מועצת העיר,    שאול צגהון:

הנהלת העיר הנכבדה. היום מציינים שנה להירצחו של סלומון טקה. בדיוק לפני 

שנה המדינה עצרה מלכת וחלקנו היינו בפקקים, כאשר אלפי צעירים וצעירות 

הרצח של סלומון טקה, הילד של כולנו. אני חושב שזה שעון יצאו למחות על 

מעורר, גם שעברה שנה שלמה, זה עדיין שעון מעורר לכולנו. מעל כמה עשורים 

יהודי אתיופיה חיים בצילה של גזענות ואפליה. אירוע ועוד אירוע של שיטור 

יגי יתר ואלימות משטרתית. אני ודני היינו אתמול בשיחה מאוד רצינית עם נצ
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המשטרה, להתמודד מול הנושא הזה. היום בבוקר נזכרתי באמא של סולומון 

טקה. יש איזו תמונה שמתנוססת בפייסבוק, שהיא מחבקת את המצבה של בנה, 

ממש חזק. אני אבא לילדים, אבל התמונה אינה מרפה ממני. אמא שקוברת את 

וחבריי היקרים, בנה בטרם עת, אמא בוכיה, אמא זועקת לצדק. אדוני ראש העיר 

תראו, עשינו דרך ארוכה לארץ ישראל, אבל עדיין לא מימשנו את פרי השוויון. 

אני יודע שכולם ככה רוצים לצאת להפסקה והכל, אבל למה זה חשוב לי להזכיר 

לכולם? כי הסיפור הזה הוא גם נמצא בחינוך, זוהר, גם נמצא בסביבה, גם נמצא 

אם כל הפנים של כל הילדים נמצאים בעיר. באיך פנינו נראות במיתוג העיר, ה

, זו תזכורת מאוד רצינית, להתחיל לחשוב לעומק 2020אני אבקש מכם, זו שנת 

סביב הנושא הזה, שלא נמשיך להיות באי בודד של שכונות. אני אומר לזכותו של 

ראש העיר שמקדם את ההתחדשות העירונית, אבל זה לא מסתיים שם. מבקש 

א הרצינות את הנושאים האלה, גם נושאים של נוער בסיכון, מכולם לראות בשי

גם נושאים של משטרה ואלימות משטרתית. והלוואי ושנה הבאה נוכל לכבד את 

 האירוע של הרצח של הבחור הצעיר הזה בצורה הרבה יותר חיובית, תודה. 

 תודה שאול, אנחנו מכבדים את הדברים שאמרת.   רחמים מלול:

 

 פרס האחדות למרכז הגישור.עדכון: קבלת  א.

 

אין יותר מתאים מזה לעבור לסעיף של פרס האחדות   רחמים מלול:

אני חושב שזהו הישג גדול לעיר ולמרכז שאביבה רוצה לומר עליו מספר מילים. 

הגישור, בהנהלתה של אביבה, בבקשה. היינו בטקס מכובד בבית הנשיא, וקיבלנו 

שאמנם לא תמיד היא מתבטאת  את התעודה שמעידה שיש אחדות בעיר,

 בישיבות המועצה. 

אחר צהריים טובים, ערב טוב. אתם מכירים אותי, אני    אביבה חלבי:

השנים האחרונות, ולצידי  14-אביבה חלבי, אני מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג ב

עומדת אביגיל דורה, היא רכזת חינוך במרכז הגישור. ובעצם השנה לשמחתנו 
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ירושלים לאחדות ישראל. ולא בכדי קיבלנו אותו, לא בגלל, אני  קיבלנו את פרס

כן אציין את הכמה מילים על מרכז הגישור שרובכם מכירים אותו. אבל אני 

חושבת שעיריית רחובות, ודרך אגב, אנחנו המרכז היחיד בארץ שקיבלנו פרס 

אחדות, שזה פרס יוקרתי בעולם הפילנתרופי ובעולם של גופים שמקדמים 

דות, דיאלוג וגישור בקהילה. לא בכדי קיבלנו את זה, כי עיריית רחובות וראש אח

עיריית רחובות, שמידי וואן, עוד לפני שקמנו והיה לנו מבנה, תמך בעבודה של 

מרכז הגישור. אגף החינוך, מחזיק תיק החינוך, אגפים שונים בעירייה, אגף 

ולה, אגף התנועה הרווחה, שפע וכל האגפים השונים שמשתפים איתנו פע

 שאנחנו מדברים על זה לא מעט. 

.     דובר: .  אגף השכונות ש.

דברים,  3שכונות וכולם. אבל עיריית רחובות עשתה    אביבה חלבי:

ודרך אגב, עיריית רחובות נחשבת כעירייה מובילה בתחום הזה, מכיוון שהיא 

ה בארץ העירייה ששמה שורת תקציב נכבדה למרכז גישור, העירייה היחיד

שבנתה בית למרכז גישור, והעירייה היחידה בארץ, שלאורך כל הדרך מקדמת את 

התחום הזה. ראש העיר יודע, הוא חותם מידיי שנה על עשרות תעודות של 

תלמידים ושל אנשים ותושבים שלמדו קורס גישור. פה סביב השולחן יש לא 

גיל דורה היא מעט חברי מועצה שביוזמת ראש העיר עשו קורס גישור. אבי

עובדת במרכז הגישור ובמשך העשור האחרון שהיא עובדת, היא לימדה אלפי 

ילדים גישור בעיר, אלפי ילדים. שאול, שבוע שעבר ישבו אצלנו מועצת תנועות 

הנוער, צופים ואריאל ובני עקיבא ועזרא והשומר הצעיר ומחנות עולים וחוגי 

ליה וגזענות. והנושא הזה של גישור סיירות. ואתה יודע על מה הם דיברו? על אפ

פעם אחת מדבר על יישוב סכסוכים, ופעם שנייה על פיתוח דיאלוג, היכרות 

והורדת חומות. אז אני חושבת שעיריית רחובות בראשותך ראש העיר, ראויה 

שיבואו וילמדו ממנה, וראויה לקבל את פרס האחדות, ותודה על כל התמיכה 

ילה שאני רוצה להגיד את זה, חבל שגיא צור לא לאורך כל הדרך. אני אנצל מ

נמצא פה, אבל אני אומר את זה לכל השאר. כשאנחנו מקבלים סכסוכים ותיקים 
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לטיפול, כשרמת הקונפליקט בהם, במיוחד בהתחדשות עירונית דרך אגב, היא 

מאוד גבוהה, הרבה יותר קשה לנו לעזור. ולכן אני מציעה, כמו שראש העיר, 

ואן תומך במרכז הגישור, כשיש סכסוכים, תשלחו אותם אלינו, כי אתה מידיי ו

 אנחנו יכולים לעזור יותר. 

 טוב, אביבה.   רחמים מלול:

 אז תודה רבה לכולם.    אביבה חלבי:

תודה על העבודה, ותמסרי תודות מכל חברי מועצת   רחמים מלול:

 ויישר כוח.  העיר לכל העובדים שלך, המתנדבים, המגרשים ועוד ועוד. תודה

מגשרים,שעושים את עבודתם  50-במרכז יש כ   אביבה חלבי:

בהתנדבות, כולם תושבי העיר, מסורים למלאכת הדיאלוג והגישור. וזהו. אז 

 תודה. 

 תודה לכם. תציגי מי זאת באה איתך.   רחמים מלול:

אביגיל דורה, תושבת העיר ורכזת חינוך במרכז    אביבה חלבי:

מדה אלפי תלמידי בכל בתי הספר. היום למשל תלמידי בן צבי היא ליהגישור. 

 ושזר, קיבלו את תעודות הגישור. לצערי בטקס פרטי ולא בטקס בית ספרי. 

 

   ניתן עדכון.  : 20-20-276מס'    חלטה ה 

 

 ברח' הירדן. 206בחלקה  3816ביטול הפקעה בגוש  ב.

 

 בירי לנו. טוב, תודה. מיכל, דגן, ביטול הפקעה, תס  רחמים מלול:

כן, נמצאת פה גם מיכל עבודי. מדובר בפעולה     :עו"ד מיכל דגן

שמצריכה את אישור מועצת העיר כמו כל עסקה במקרקעין. מדובר בקרקע 

שבזמנו הופקעה על ידי העירייה, מבלי שהעירייה הייתה מודעת לכך שיש שם 
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ת. החברה זכות חכירה לחברה לנכסי ציבור, שהיא חברת הנכסים של ההסתדרו

לנכסי ציבור כמובן דרשה פיצויי הפקעה, ובמסגרת ההסדר, החליטה העירייה, 

סוכם שהעירייה תוותר על ההפקעה מבלי שיחול שינוי בייעוד הציבורי של 

 ציבור.  יהקרקע, היא תמשיך להיות מנוהלת על ידי החברה לנכנ

.?   רחמים מלול: .  זה המועדון.

 ייפגע. פשוט הבעלות לא תעבור לעירייה. כן, זה לא     :עו"ד מיכל דגן

ראש העיר, מדובר בסניף הנוער העובד והלומד שם.    מיכל עבודי:

 לא ברחוב הנרקיסים, ברחוב הירדן. 

 אוקיי.   רחמים מלול:

.     :עו"ד מיכל דגן .  ראש העיר, צריך הצבעה.

 אז הצבענו פה אחד.   רחמים מלול:

 

של מגרש בשטח לאשר ביטול הפקעה  אחד הוחלט פה : 20-20-277מס'    חלטה ה 

חלקה חלק מ 3816בגוש מ"ר המשמש מועדון נוער  80-מ"ר עם מבנה בשטח כ 700

 ברח' הירדן. 206

 

חלק  3694מ"ר בגוש  500-ת קרקע בשטח של כאישור חוזה הקצא ג.

בין עיריית רחובות לבין עמותת  לצורך הקמת בית כנסת 378מחלקה 

  בית חב"ד שכונת המדע.

 

מ"ר בגוש  500-ת קרקע בשטח של כאישור חוזה הקצא  רחמים מלול:

בין עיריית רחובות לעמותת בית  לצורך הקמת בית כנסת 378חלק מחלקה  3694

 חב"ד שכונת המדע. יש הערות? מי בעד? אושר. 
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לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות  הוחלט פה אחד : 20-20-278מס'    חלטה ה 

 ב"ד שכונת המדע. לבין עמותת בית ח

 

 .28.10.19אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע ומבנים מיום  ו.

 

אישור פרוטוקול ישיבת ועדה להקצאות קרקע מיום   רחמים מלול:

 . נעבור על הסעיפים? 28.10.19

זה שינוי התקופה להקצאה לעמותת אנוש. זו  4סעיף    מיכל עבודי:

-ו רוצים לשנות את תקופת ההקצאה מבקשה להקצאה שכבר אושרה. אבל אנחנ

 שנים. זה מובא לאישור המועצה.  24-שנים ל 25

 זו הקצאת המבנה?   רחמים מלול:

 כן, המועדון.    מיכל עבודי:

 טוב, בסדר. שזו לא תהיה מעין בעלות.   רחמים מלול:

 

בפרוטוקול הועדה  4לאשר סעיף  הוחלט פה אחד : 20-20-279מס'    חלטה ה 

האגודה הישראלית  –בעניין "אנוש  28.10.19מיום  50מס'  להקצאת קרקע

לבריאות הנפש" כדלקמן: הוועדה מחליטה להיענות לבקשת העמותה לשנות את 

 שנים.  24-שנים ל 25-תקופת ההקצאה מ

 

 לצערי פספסתי את ההקצאה של המדע בבית חב"ד.    בר:-אסף אל

 כן, רוצה להעיר משהו?  רחמים מלול:

 אפשר לשאול כמה בתי כנסת יש בשכונה?    בר:-אסף אל

 כרגע אין, יש רק בקרוואנים. זה כבר אושר.    אווה גור:

 זה הגיע לשלב של חוזה.   רחמים מלול:
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 אני מבין.    בר:-אסף אל

 וזה סוף התהליך.   רחמים מלול:

 כמה בתי כנסת יש בשכונה? זה הראשון?    בר:-אסף אל

 . הראשון, הראשון   אווה גור:

.   רחמים מלול:  לצערי זה הראשון

 אגב, מספיק אחד.    בר:-אסף אל

או  200בתי אב, אין  2,500לסיעת מרץ מספיק אחד.   רחמים מלול:

 איש שרוצים להתפלל?  300

 יש בתי כנסת, אין שצ"פים שם. גם על זה אין תגובה.   עו"ד מתן דיל:

פללים הבריאות, מת שרדהיום לפי הוראות מ  רחמים מלול:

 בשצ"פים. 

ם אצלנו, יראש העיר, אמרתי לאסף שבתי הכנסת מלא   אווה גור:

 בתי הכנסת כרגע במבנים נייחים. הסברתי לו .  2

 טוב, תודה.   רחמים מלול:

 

 .22.6.20אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  ד.

 

פרוטוקול ועדת כספים. החברים שאלו בישיבה. יש   רחמים מלול:

 ו שאלות בבקשה? עוד הערות א

 כן.   עו"ד מתן דיל:

 מוזס ואחר כך מתן דיל.   רחמים מלול:

אלה שהיו אמורים להשתתף בזום, לא יכלו להשתתף   עו"ד אבי מוזס:

בפועל משום שלא היה חיבור. ואני חושב שגם שי יגיד את אותו דבר, שלא 

 יכולנו להשתתף, משום שטכנית לא יכולנו להיכנס לזום. 
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 אוקיי. בסדר, תודה. כן, בבקשה, מתן.   ול:רחמים מל

אם אפשר, בגלל שיש פה הרבה מאוד תב"רים של   עו"ד מתן דיל:

השקעות בעיר, אם אפשר להסביר באמת את החלטת הוועדה המחוזית של 

  -רחובות המדע. כי כתבת שהחלטת הוועדה מדברת ב

 זה קשור לפרוטוקול של ועדת הכספים?  רחמים מלול:

זה קשור, כי זה השקעות שצריך להשקיע ברחובות   ן דיל:עו"ד מת

יח"ד, צריך להשלים  2,300המדע. גם מוסדות ציבור וגם שצ"פים. יש שם מעל 

ין.   את הכל, ולא השלמת עדי

 קיבלת תשובה בכתב.   רחמים מלול:

אבל היא לא תשובה נכונה, בגלל זה אני מסביר   עו"ד מתן דיל:

 למועצה. 

 תוכיח לי שהיא לא נכונה.   רחמים מלול:

 מה זה להוכיח? יש החלטת ועדה.   עו"ד מתן דיל:

 זה לא על סדר היום.   רחמים מלול:

 יש החלטת ועדה מחוזית, אתה שלחת לי אותה.   עו"ד מתן דיל:

 זה על סדר היום?   רחמים מלול:

 אבל זאת שאלה עקרונית לתושבים.   עו"ד מתן דיל:

לא. לא כל נושא שאתה רוצה להעלות לא, לא,   רחמים מלול:

 לפייסבוק אני מעלה פה. 

למה אתה לא נותן לי תשובה נכונה, לא מנותקת   עו"ד מתן דיל:

 ציאות. ממה

 קיבלת תשובה בכתב, והיא נכונה ומדויקת.   רחמים מלול:

 באמת?   עו"ד מתן דיל:
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 רק אתה לא מבין את התב"ע.   רחמים מלול:

 ביר. אז תס  עו"ד מתן דיל:

 לא פה. לא פה. זה לא על סדר היום.   רחמים מלול:

אתה לא מסביר שום דבר פה. בשביל מה לקיים   עו"ד מתן דיל:

 ישיבות מועצה? אתה לא עונה לשום שאלה. 

 תעלה הצעה לסדר או שאילתא, אני אענה.   רחמים מלול:

אבל גם אז תכתוב דברים לא נכונים, בגלל זה אני   עו"ד מתן דיל:

 רוצה שתסביר. 

 לא תשתלט לי על סדר היום, לא יעזור. לא תשתלט.   רחמים מלול:

 

לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום  הוחלט פה אחד : 20-20-280מס'    חלטה ה 

22.6.20. 

 

תוספת תרומה ל, 3374עדכון תב"ר תרומה לבית ספר לוטם, תב"ר מס'  ז.

 ₪. 20,000של 

 

₪ תרומה  20,000וסף על סך יש פה אישור תב"ר נ  רחמים מלול:

 לבית ספר לוטם. 

.    דניאלה ליבי:  )מדברים ביחד(  זה עדכון, עדכון

 ₪, אז זה עדכון.  20,000התורם הוסיף עוד   רחמים מלול:

 

תב"ר תרומה לבית ספר לוטם, עדכון בפה אחד  לאשר  : 20-20-281מס'    חלטה ה 

 , ₪ 20,000תוספת תרומה של ל
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חברי מועצה:  2הוספת  :הרכב ועדת שימור אתריםאישור שינויים ב ח.

 ח"מ אבי קינד וח"מ דני מרשה. 

 נציגי ציבור: מר לירון שמחי וגב' כרמית רפפורט. 2הורדת  

 

אישור שינויים בהרכב ועדת שימור אתרים. אז אנחנו   רחמים מלול:

דני חברי מועצה לוועדת שימור אתרים, זה על פי הפקודה, אבי קינד ו 2מוסיפים 

נציגי ציבור מהוועדה, כי אין צורך בנציגי ציבור בוועדה  2מרשה. בסדר? והורדת 

 לשימור אתרים. 

 

לאשר שינויים בהרכב ועדת שימור  הוחלט פה אחד : 20-20-282מס'    חלטה ה 

  :אתרים

 חברי מועצה: ח"מ אבי קינד וח"מ דני מרשה.  2הוספת 

 רמית רפפורט.נציגי ציבור: מר לירון שמחי וגב' כ 2הורדת 

 

עם פרישה של גב' אפרת צפתי, מנהלת לשכת ראש העיר, מובא  ט.

ריטה שנקר ארזי לתפקיד מנהלת  'לאישור המועצה מינויה של גב

 35%-25%לשכת המנכ"ל והעסקתה בחוזה משרת אמון בטווח שכר של 

 משכר מנכ"ל. 

 

 דורון, אתה רוצה להסביר לנו את ט'?  –ט'   רחמים מלול:

זו משרת אמון, וצריך להעביר אותה במועצה. לא   מילברג:דורון 

ידעתי את זה. כי כשאני הגעתי לתפקיד, אפרת המשיכה איתי, ולכן זו פעם 

.. הבנתי שמנהלת לשכת מנכ"ל זו משרת אמון. וכדי שהיא תעבוד בחוזה  ראשונה.

 , היא צריכה אישור מועצה, לגבי ריטה. 35%עד  25%אישי של 

 באמת נפלאה.    בנצי שרעבי:
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אני קודם כל כמובן מצביע בעד, ריטה מקסימה. אני    אביב איטח:

רוצה להציע כאן איזה משהו שנוגע לאישורי העסקה, והגדלת היקפי משרות, 

שאנחנו לעיתים מאשרים כאן וזה בסדר, הרוב המוחלט של עובדי ועובדות 

שנים, ועל  3לפני העירייה בתאגידים השונים הם מסורים ונהדרים והכל בסדר. 

זה אני רוצה שחברי המועצה החדשים יקשיבו, עלה בידי, יש לי כתם קטן, יש לי 

דו"ח מבקר המדינה, שאמרו לי שאני חותמת גומי. מאחר ואנחנו לא רוצים, ואף 

אחד כאן לא רוצה, ובוודאי שגם ראש העיר לא רוצה שאף אחד כאן יהיה חותמת 

נוגע לאישורי העסקה, הגדלת היקפי משרה גומי, אני מבקש להציג שכל מה ש

לתפקידים כאלה ואחרים שדרושים אישור מועצה, יהיו מגובים במסמך שחתום 

על ידי מנהלת אגף משאבי אנוש, שאומרת שהכל עבר על פי דין ועל פי הנהלים, 

 ועל פי חוקי המזרחי, ושתיתן איזשהו אישור לזה. ריטה אנחנו בעד, הכל בסדר. 

שיהיה לך ברור, תישן טוב בלילה, כי אני רואה שאתה   ג:דורון מילבר

 מוטרד מזה שצריך גיבוי על גיבוי על גיבוי. 

.    אביב איטח: .  לא, לא, לא, אין קשר לריטה.

אני לא מדבר על ריטה, אני מדבר על העיקרון. כל   דורון מילברג:

, י ש לנו שורה שכתובה בסדר היום, עוברת את היועצת המשפטית. תאמין לי

 יועצת משפטית דקדקנית, אחראית, מקצועית. 

 אני מסכים איתך.    אביב איטח:

שהיא מקבלת את הגושפנקא מכל הפקידות העירונית,   דורון מילברג:

 לכל שורה שעולה בישיבת המועצה. כך שאל תהיה מוטרד. 

 אני לא מוטרד.    אביב איטח:

 טרד. אתה מוטרד, אני רואה שאתה מו  דורון מילברג:

ואני גם מסכים איתך לגבי השבחים ליועצת    אביב איטח:

המשפטית. אבל מיכל, אני רק רוצה לומר איזה משהו, ושיהיה לפרוטוקול. אני 

עומד על זה, כמובן אתם לא חייבים להסכים איתי. אני פונה אליך כיועצת 
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ו משפטית, כל תפקיד, כל הגדלת היקף משרה, אישור העסקה בכל תפקיד כלשה

שדרוש אישור מועצה, דורון אומר שזה עובר את האישורים שלך ואני מברך על 

כך. אבל מנהלת אגף משאבי אנוש, מבחינת כל חוקי המכרזים, מבחינת כל הדין 

של  משרד הפנים, פקודות העירייה, זאת אומרת, לא יהיו הפתעות, שפתאום 

לא היה על פי תנאי סף אישרנו איזה משהו ויגידו לנו אחרי זה בעתיד אולי שזה 

. זהו. זה מה שאני רוצה לוודא.   וחוקי מכרזים וכו'

תראה, אני בודקת כל נושא לפני שהוא עולה פה מול     :עו"ד מיכל דגן

 מנהלי האגפים הרלוונטיים. 

אגב, מפריע לכם שנקבל, חברי וחברות המועצה,    אביב איטח:

 אישור ממנהלת אגף משאבי אנוש? 

לא, כל מה שטעון גיבוי מועצה, ברור שזה יבוא לגיבוי   רחמים מלול:

 מועצה. 

 אבל אפשר מסמך נלווה? או אפילו היועצת המשפטית.    אביב איטח:

 כן.   רחמים מלול:

היועצת המשפטית, שהכל על פי דין ועל פי מכרזים    אביב איטח:

 כרגיל.  ועל פי תנאי סף והכל

שרת אמון שעל פי הפקודה עובדה שהמשרה הזאת, מ  רחמים מלול:

 היא טעונה אישור מועצה. לכן דורון מביא אותה לפה. 

 נכון, התכוונתי לאחרים.    אביב איטח:

אנחנו לא מסתירים שום דבר. דווקא יש משרות   רחמים מלול:

ותפקידים שמגיע לנו בדין, וראש העיר חוסך אותן, במיוחד כשזה נוגע אליו, 

 ל ידוע? ואני לא רוצה לפרט פה, הכ

 לא, למה לקחת את זה לשם? אמרתי בעתיד.    אביב איטח:

 חשבתי שתציין את זה פעם לשבח.   רחמים מלול:
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  -אתה יודע מה? אם אתה רוצה התייחסות לזה   אביב איטח:

 סגנים, זה אני לא יכול.  4לצערי, אני לא יכול למנות   רחמים מלול:

אבל תקשיב, אני רוצה שאם אני לא רוצה להיות סגן.    אביב איטח:

 כבר התייחסת לנקודה הזאת, אני דווקא חולק עליך בזה. 

 טוב, בסדר.   רחמים מלול:

אתה יודע, חסכת פעם בדוברת שנתיים, ראית מה    אביב איטח:

פתק ירוק. למה?  40%קרה. לא יכולת לדברר את העשייה הטובה, באו שמו 

ב בכל העיר, צריך לנסוע לירושלים, דוברת חייב. נהג אתה צריך, צריך להסתוב

 אתה ראש עיר מסיעת שלטון, להביא תקציבים, להביא כסף. 

 תעלה הצעה, נו.   רחמים מלול:

הצעירים לא מרגישים שיש להם כתובת, אולי אתה    אביב איטח:

צריך עוזר לקידום צעירים? אולי, תשקול את זה. אני אסכים לכל דבר שיהיה 

 . טוב לעיר. תודה רבה

 הישיבה נעולה.   רחמים מלול:

 

ריטה שנקר ארזי  'מינויה של גבלאשר  הוחלט פה אחד : 20-20-283מס'    חלטה ה 

לתפקיד מנהלת לשכת המנכ"ל במקום הגב' אפרת צפתי, והעסקתה בחוזה משרת 

  משכר מנכ"ל. 35%-25%אמון בטווח שכר של 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 שיבות המועצהומרכז י מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


