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 .10.2.21מתאריך  23+24אישור פרוטוקול מועצה מס'  .1

 

אנחנו עוברים לישיבת מועצה מן המניין. היום יום   :רחמים מלול

. האם 24-ו 23אישור פרוטוקול מועצה  . 18:30, השעה 21.3.21ראשון, ח' בניסן 

 יש הערות, חברים? כן, בבקשה, קארין. 

ר את הפרוטוקול, כי חלק שלם על אי אפשר לאש  :קארין ברגינסקי

עמודים  44-ט נעלם. כל הפיברילטורים פשוט לא מופיע בפרוטוקול, פשוד

 חיפשתי וחיפשתי והוא פשוט לא קיים שם. 

 צביקה, אין?   רחמים מלול:

ראש העיר, אמרתי למתן, אם האופוזיציה ישלחו לי   צביקה מדהלה:

את זה בוורד, זה ייכנס. מתן יודע ומתן אישר את זה גם. שלחו לי, זה ייכנס. לא 

 תשלחו לי, לא ייכנס. 

מה זה תשלחו לי? לא, זה היה וזה נדון. הדיון, הדיון,   :קארין ברגינסקי

 אישור פרוטוקול. ראש העיר ביקש לאשר פרוטוקול, אי אפשר לאשר אותו. 

 היא מדברת על הדיון עצמו, לא על ההצעה.   :עו"ד מתן דיל

 את אומרת שבפרוטוקול לא מוזכרים דפיברילטורים?   צביקה מדהלה:

לטורים, מה שאתה שלחת ינדון בנוגע לדפיברכל מה ש  :קארין ברגינסקי

עמודים, פשוט לא נמצא. זה ישר קופץ לדברים  44-אליי במייל, לא קיים. ב

 פארק. אני פשוט לא דיברתי. -אחרים שאנחנו דנים על סקייט

 אני עכשיו בודק את זה בשנייה.   צביקה מדהלה:

זה טוב צביקה, תדאג להכניס את זה, ונאשר את   רחמים מלול:

 בישיבת המועצה הבאה. 
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 40ויש לי גם הערה לתיקון פרוטוקול. בעמ'   :עו"ד מתן דיל

  -לפרוטוקול

 איזה פרוטוקול?   רחמים מלול:

לפרוטוקול של הישיבה שלא מן המניין. למעשה נאמר   :עו"ד מתן דיל

פה אחד.  –שם במפורש שוועדת הכספים אושרה ברוב קולות. בהחלטה כתבתם 

 ן ראשון. אז זה תיקו

  -נדמה לי שזה היה ב  רחמים מלול:

 לפרוטוקול.   40ברוב קולות. אני מפנה אתכם לעמ'   :עו"ד מתן דיל

 בטוח?   רחמים מלול:

 כן.   :עו"ד מתן דיל

 כי הנציגים שלך היו בוועדת כספים.   רחמים מלול:

נכון. אבל מספיק שאני התנגדתי לצורך העניין, וגם   :עו"ד מתן דיל

 התנגדו אחרי שהם שמעו את הטענות שלי.  הם

 אוקיי.   רחמים מלול:

 קודם כל, זה משהו טכני.   :עו"ד מתן דיל

אני זוכר שלא היו התנגדויות, אבל בסדר, ברוב   רחמים מלול:

 קולות. 

, אז צריך לתקן את 40זה רשום בפרוטוקול בעמ'   :עו"ד מתן דיל

 ההחלטה, היא ברוב קולות. 

 אוקיי.   רחמים מלול:

, רחמים, אני מפנה אותך, כי אתה אמר מקודם 35עמ'   :עו"ד מתן דיל

שלא הערתי, אז אפילו ביקשתי הצבעה שמית, וגם זה לא נעשה בישיבת המועצה 
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, ולעמוד על כל  האחרונה, ובטח ובטח שביקשתי לעצור את הישיבה שזה לא חוקי

 שו. ההסתייגויות. גם לשם אני מפנה אותך שהדברים לא נע

טוב, אז תיקנו את המעוות. לקראת פסח אנחנו ביערנו   רחמים מלול:

 את החמץ. אוקיי. 

 

 2423+פרוטוקול מועצה מס' לאשר  אחדהוחלט פה  :21-26-357מס'  חלטהה

 .10.2.21מתאריך 

 

 .2019ודו"ח ביקורת מפורט  2019מבוקר  דו"ח כספי ד.

 

 שאילתות: .3

האם הדו"חות  – 2019יקורת מפורט ודו"ח ב 2019דו"ח כספי מבוקר  

 התקבלו? מדוע אתם מתחמקים מחשיפתם בפניי? 

 

 השאילתא:

לאחר פניות חוזרות ונשנות אליכם לקבלת הדוחות הכספיים של משרד הפנים 

, דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט, ולאחר סירוב מצדכם להעביר 2019לשנת 

ורה פורמאלית באמצעות אותם ותשובות מתחמקות, הריני לפנות אליכם בצ

 שאילתא. האם הדו"חות הללו התקבלו? מדוע אתם מתחמקים מחשיפתם בפניי?

 

דו"ח כספי מבוקר, זה עבר אליך, לכן גם השאילתא   רחמים מלול:

מיותרת, לדעתי. וגם הורדנו את זה מסדר היום כי אחרי שתדונו בזה בוועדת 

 קובל עליך? ביקורת, אנחנו בכל מקרה נביא את זה למועצה. מ
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 אז אני רק רוצה השלים עוד משפט אחד.   :עו"ד מתן דיל

 אבל עבר אליך אמרו לי, נכון?   רחמים מלול:

 עבר אליי, עבר לכולם.   :עו"ד מתן דיל

 יופי. אז תדונו זה בוועדת הביקורת.   רחמים מלול:

לא, אני עכשיו מבין אבל רחמים למה הסתרתם את   :עו"ד מתן דיל

 זה. 

 מה יש לנו להסתיר?   ים מלול:רחמ

 של גירעון.  ₪מיליון  35  :עו"ד מתן דיל

 מי אמר לך את זה?   רחמים מלול:

אני קראתי את הדו"ח.. למרות הבחירות, הצלחתי   :עו"ד מתן דיל

 לקרוא את הדו"ח. 

 זה נמצא אצל ארז קמיניץ בכלל.   רחמים מלול:

המשפטי לממשלה,  העברתם את זה עכשיו ליועץ  :עו"ד מתן דיל

לראות מה עושים במצב כזה שהרו"ח שלכם אומר לכם שהדיווידנד, דרך אגב, את 

 זה הערתי, רחמים, אני מזכיר לך. 

 כי יש לנו ויכוח עם משרד הפנים.   רחמים מלול:

אתם זוכרים? אבל הערתי. זה כסף של מכון ויצמן, לא   :עו"ד מתן דיל

  -תקבל. ואמרתי לכםגיד המים, לא ההתקבל. וכסף של תא

 אז תעלה את זה בוועדת ביקורת.   רחמים מלול:

 . 2019גירעון של  ₪מיליון  35רחמים,   :עו"ד מתן דיל

 למה לעשות דיון פעמיים?   רחמים מלול:

לא, בסדר. אני פשוט מבין עכשיו למה הסתרתם את   :עו"ד מתן דיל

 זה. 
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תירים כלום. מבקר התקציב הוא מאוזן, אנחנו לא מס  רחמים מלול:

שלושה, -משרד הפנים סיים את עבודתו. מתי דניאלה הוא סיים? לפני חודשיים

 לא? 

אז הרו"ח שלכם מעיר לכם גם על לוחות הזמנים   :עו"ד מתן דיל

 שאתם הגשתם באיחור. 

 אז הוא סיים את עבודתו. למה אתה אומר שהסתרנו?   רחמים מלול:

 יחור, הסתרתם. רחמים, הגשתם בא  :עו"ד מתן דיל

 תדון בזה בבקשה בוועדת ביקורת.   רחמים מלול:

לא, אמרת שאני לא יודע לקרוא תקציב. אז הנה,   :עו"ד מתן דיל

 מסתבר שאני יודע לקרוא תקציב מצוין. לפחות תגיד איזו מחמאה. 

 אני אומר לך עדיין שהתקציב מאוזן.   רחמים מלול:

 מיליון.  35א, סליחה, עם הגירעון, עכשיו הוא מאוזן. ל  :עו"ד מתן דיל

 ₪מיליון  25לא, לא, לא. זה לא גירעון, חביבי. זה   רחמים מלול:

שהתקבלו ממכון ויצמן על אגרות מים, והתביעה הייתה לפני קומו של התאגיד. 

 אתה רוצה להיכנס לוויכוח עכשיו? 

 לא נכנסו.   :עו"ד מתן דיל

ל את הטענות שלנו, והוא עובדה שארז קמיניץ קיב  רחמים מלול:

 העביר את זה לתאגיד המים. אתה תראה את זה בסוף מה יהיה. 

 בסדר, אני מקווה מאוד.   :עו"ד מתן דיל

אנחנו נלך על זה עד עתירה לבית המשפט. אבל אתה   רחמים מלול:

 מבין את ההיגיון? 

אני מבין את ההיגיון. יש לכם אישור? אמרתם שיש   :עו"ד מתן דיל

? ₪מיליון  3-אישור משרד הפנים. מה אתה עושה עכשיו עם חוויות עם הלכם 

 איך אתה מאזן תקציב עכשיו? זו שאלה גם נוספת. 
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 מה השאלה?   רחמים מלול:

 הרי הוצאת את חוויות היום.   :עו"ד מתן דיל

 מה זה קשור? זה על סדר היום?   רחמים מלול:

 צריך לאזן את התקציב.   :עו"ד מתן דיל

 זה על סדר היום?   ים מלול:רחמ

אתה העלית את זה היום על סדר היום בעצם   :עו"ד מתן דיל

 ההחלטה. 

 זה על סדר היום עכשיו במועצה? אז אנא ממך.   רחמים מלול:

 , אמיתי. ₪מיליון  4-3לא,   :עו"ד מתן דיל

אל תדאג, תאמין לי. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הכל   רחמים מלול:

 יהיה בסדר. 

כבר חודשיים אתם מבשלים את זה. עכשיו זה יצא   :עו"ד מתן דיל

 החוצה. 

 אוקיי. זה טוב או לא טוב?   רחמים מלול:

 תראה, אפשר להתווכח לכאן ולכאן.   :עו"ד מתן דיל

 כשזה יבוא לדיון, אין בעיה. הזמן קצר, ערב פסח.   רחמים מלול:

..   :עו"ד מתן דיל  ביקשתי לדחות.

 לא אתה, קארין ביקשה.   רחמים מלול:

 

הנושא ידון בוועדת הדו"חות חולקו לחברי המועצה.  :21-26-358מס'  חלטהה
 ביקורת 
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 התייתרה כי הנושא כלול בסדר היום  השאילתא .  :21-26-359מס'  חלטהה
  והדוחות חולקו לחברי המועצה 

   

 

 נושאים נוספים: .5

 

 .4.1.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  א.

 

פרוטוקול ועדת ביקורת. יש הערות לגבי אישור   רחמים מלול:

 הפרוטוקול של ועדת ביקורת? אז אנחנו מאשרים את הפרוטוקול. 

 

לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  אחדהוחלט פה  :21-26-360מס'  חלטהה

4.1.21. 

 

...אישור חוזה הקצאת קרקע  ב. . . . . . .. ב3705בגוש. חלקה חלק מ.

.... . . . . . . ברחוב .718. .. . 15בר כוכבא . .. . . . . . . . . . . . . . . בין עיריית רחובות .

 ."עלה בתמראלבין עמותת "

 

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לעמותת   רחמים מלול:

 אעלה בתמר, זה ההליך האחרון אחרי כל האישורים. מי בעד?

 

 רקעחוזה הקצאת קלאשר  אחדהוחלט פה  :21-26-361מס'  חלטהה

.. . . . ב3705בגוש. .. . . . ..חלק מ. .. . . . . . ....718חלקה . . . .. ברחוב  . בר כוכבא .
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15 .. . . . . . . . . . . .. "עלה בתמראבין עיריית רחובות לבין עמותת " . . .  25לתקופה של .

....שנים . . .. 

 

...  ת קרקעאישור חוזה הקצא         ג. . . . .. ב3658בגוש. . . חלקה חלק מ.

... . ... ברחוב .115. . . . . . .. . . . ... יהודה מכבי. . . . . . . . . . בין עיריית רחובות  .

 לבין עמותת "עזר מציון".

 

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת   רחמים מלול:

 עזר מציון. זו עמותת חסד. 

 פה אחד הצביעו, מה?    :עודד עמרם

 פה אחד, אוקיי.   רחמים מלול:

 

בגוש חוזה הקצאת קרקע אשר ל אחדהוחלט פה  :21-26-362מס'  חלטהה

... ב3658... . . . . ..חלק מ. . . . . . . . . . ... יהודה מכבי. ברחוב ..115חלקה . . . . . . . . . . . . . בין .

...שנים 25לתקופה של  עזר מציון"עיריית רחובות לבין עמותת " . . . . . . . . ... 

 

 ומתן סמכויות לפקחים עירוניים באכיפת חוקי העזר.  הסמכה ה.

 

מתן סמכויות לפקחים עירוניים באכיפת חוקי הסמכה ו  רחמים מלול:

 העזר. 

 תקריא את השמות.    :עודד עמרם

ליאור, מי הפקחים שלך? איזה סמכויות אתה רוצה   רחמים מלול:

 בשבילם. 
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 על פי חוק.   :מר דורון מילברג

זה אישור על פי חוק לפי הרשימה? יש לנו רשימה,   רחמים מלול:

 דורון? 

 אצלך בקלסר, ראש העיר.  כן,  צביקה מדהלה:

 צריך לקרוא את השמות, מיכל?    רחמים מלול:

ראש העיר, האבידה נמצאה. הדפיברילטורים פשוט   :קארין ברגינסקי

 בקובץ הנוסף. 

 תודה קארין, תודה.   רחמים מלול:

 תודה צביקה, זו לא הטעות שלך.   :קארין ברגינסקי

 אז אם כך, הפרוטוקול מאושר, אבל תודה על ההערה.   רחמים מלול:

 אני אקרא את השמות שנייה.   :מר דורון מילברג

 תקרא את השמות.   רחמים מלול:

חי פ, יעקובוב חיים, טוךביקור יואן, אסמרה אלמנ  :מר דורון מילברג

 , נתנאל כהן, דודעוז שמולביץיבין, דניאל בן ארי, אביאל פרץ, אריאל שרעבי, 

 שמות.  13נאמן, ישרג זלקה, ברוק יוסף ועידו סורוזין. 

 תודה רבה.   רחמים מלול:

 

באכיפת חוקי ומתן סמכויות  הסמכהלאשר  אחדהוחלט פה  :21-26-363מס'  חלטהה

כדלקמן: ביקור יואן, אסמרה אלמנך, יעקובוב חיים, לפקחים עירוניים  העזר

אל שרעבי, עוז שמולביץ, נתנאל כהן, טופחי יבין, דניאל בן ארי, אביאל פרץ, ארי

  דוד נאמן, ישרג זלקה, ברוק יוסף ועידו סורוזין. 
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פינוי פסולת עודפת רת עדכון תחשיב עזר עירוני לרחובות )אג ו.

 מעסקים(.

 

עדכון תחשיב חוק עזר עירוני לרחובות, אגרת פינוי   רחמים מלול:

נונו ממשרד עו"ד גיט, נכון? פסולת עודפת מעסקים. נמצאת איתנו עו"ד מורין וע

אז תסבירי בבקשה, תן לה מיקרופון. ואחר כך יניב, אם אתה רוצה להשלים, 

 בבקשה. 

אישרתם את חוק  2020בישיבת המליאה מספטמבר   :עו"ד מורין ונונו

תיקונים בחוק העזר. התיקון הראשון  2העזר לפינוי אשפה מעסקים, אך נדרשים 

 ת המשפט העליון בעקבות בג"ץ התאחדות המלונות. נובע מפסק הדין שניתן בבי

 זה משרד עורכי דין חיצוני.   רחמים מלול:

שם קבע בית המשפט העליון כי מקדם המחזור של   :עו"ד מורין ונונו

, הוא אינו מידתי ולא סביר, ויש 0.1עסק שאינו ממחזר, כפי שקבע משרד הפנים, 

. התיקון 0.8-תקן את אותו מקדם לליישם לתקופת הביניים, עד שמשרד הפנים י

 השני הוא בעצם תיקון טעות סופר. 

בזמן עריכת התחשיב, עורכת התחשיב לא יישמה כראוי את גובה אגרת פינוי 

הפסולת בטבלה שיש בתוספת השלישית לחוק. אני רק אציין שגובה אגרת הפינוי 

שרק מדובר כבר אושר על ידי חברת ג'יגה, שזו חברה מטעם משרד הפנים, ככה 

 בטעות סופר. 

 אוקיי, תודה רבה.   רחמים מלול:

 ונוסיף שאנחנו נערכים ליישום החוק.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 אין התנגדות, מתן?   :ליאור שוקרי

 תעשה לי טובה, ליאור. אישרנו, מאשרים.   רחמים מלול:
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לרחובות עדכון תחשיב עזר עירוני לאשר  אחדהוחלט פה  :21-26-364מס'  חלטהה

ע"י  בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון )אגרת פינוי פסולת עודפת מעסקים(

כפי שנקבע  0.1במקום  0.8 על ההתאמה לעסק שאינו ממחזרהעמדת מקדם 

טבלה שבתוספת טעות סופר בוע"י תיקון  באמות המידה של משרד הפנים, וכן

 .  ודברי ההסבר השלישית להצעת החוק בהתאם לנוסח שצורף

 

 הצעה לסדר: .4

רכש גלאי עשן עבור: ניצולי שואה, קשישים, מיעוטי יכולת וכל תושב  

שידו אינו משגת שחפץ להתקין על פי קריטריונים שייקבעו על ידי 

 רשות המקומית. 

 

גלאי עשן.  –שכחנו את ההצעה לסדר של קארין   רחמים מלול:

 לות את ההצעה? קארין, שכחתי אותך, גלאי עשן. הצעה לסדר. את רוצה להע

 כן, בהחלט.   :קארין ברגינסקי

 בבקשה.   רחמים מלול:

תודה, תודה ראש העיר. לפני שאני אגע בהצעה לסדר   :קארין ברגינסקי

שלי בנוגע לגלאי העשן, אני רוצה רק לשאול ולהפנות, לשאול בשם התושבים 

-ב ראש העיר, הייתה כותרת היום לגבי רשת חוויות, ובהמשך להצעה לסדר

, להעביר את ניהול הצהרונים והקייטנות לידי חברה עירונית או מפעיל 23.6.20

 אחר, אנשים פונים פשוט, אמהות ואבות ממש נמצאים בלחץ. 

אז אם אפשר להוציאו איזושהי הודעת הבהרה מה צפוי להורים ששמים את 

  -פשוט לעשות תהילדים שלהם בקייטנו
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יטנות. במשך יום שישי אני לכולם סידרנו את הקי  רחמים מלול:

בלילה,  01:00עסקתי בזה אישית, איתי עסק בזה אישית. וגם במוצאי שבת עד 

 התעסקתי רק בנושא הזה, תאמיני לי. 

 לא, פשוט יצאה היום כתבה.   :קארין ברגינסקי

 נכון, בסדר.   רחמים מלול:

 אז פשוט אם אפשר להוציא הבהרה, זה הכל.   :קארין ברגינסקי

 זה נכון.  –מה שיצא   ם מלול:רחמי

..   :קארין ברגינסקי  כי ההורים בלחץ, ההורים לא יודעים.

ההורים לא בלחץ. אני קיבלתי את כל התגובות של   רחמים מלול:

 ההורים. 

 אני קיבלתי היום עשרות טלפונים מההורים.   :קארין ברגינסקי

 . %95-קארין, יש יותר מ    :אמיתי כהן

 . האם אפשר להוציא הודעת הבהר  :קיקארין ברגינס

 אם את קיבלת עשרות, אנחנו קיבלנו מאות.   רחמים מלול:

רק ביקשתי בשם ההורים אם אפשר להוציא הודעת   :קארין ברגינסקי

 הבהרה. 

..   רחמים מלול:  אוקיי. אבל ברוך ה' כולם מסודרים.

וגולן  כולם מסודרים, שרית נמצאת שם, מנהלת האגף    :אמיתי כהן

 עוזר לה והכל בסדר. 

 בבקשה, גלאי עשן.   רחמים מלול:

 ראשית, אני רוצה לברך.   :קארין ברגינסקי

רגע, קארין, כשיתקבלו החלטות סופיות לכאן או   רחמים מלול:

 לשם, ברור שנביא את זה למועצה. 
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 ההצעה לסדר:

ניתן למנוע. . לאחרונה אנו נחשפים יותר ויותר לאסונות שקורים בבתים שהיה 1

4.3-היום האסון הזה קרה בנגב. אני מדברת על המקרה שקרה ב ילדים  3, 21.

נפגעו משאיפת עשן, ולצערנו לא צלח להצילם. בארץ קורים כל הזמן אסונות 

ו באותם בתים גלאי עשן, הם היו נשארים בחיים, וזה היה  וטרגדיות, ואילו הי

 נוראיות.מציל חיים, והיה ניתן למנוע את הטרגדיות ה

 . גלאי עשן מצילים חיים, זאת לא סיסמא, זאת עובדה.2

. החוק במדינת ישראל לוקה בחסר ולנוכח העובדה כי אינו מטיל חובה להתקין 3

גלאי עשן בכל בתי המגורים, ולא מחייב את הרשויות המקומיות לסייע לתושבים 

 ברכישת מצרך כה נחוץ וכה חיוני שמציל חיים. 

ים, בהיותי יו"ר בית ספר יסודי, קראתי לחבריי בהנהגה, ויחד . לפני כמה שנ4

 עמם רכשנו מכיסנו גלאי עשן עבור ניצולי שואה, לאור מצוקה שזיהינו בנושא. 

 

. כעת, כחברת מועצה, נבחרת ציבור, אני סבורה שמחובתו לאשר כאן ללא 5

 דיחוי, רכישה של גלאי עשן לכל מי שזקוק וידו אינו משגת.

ן, מוטלת עלינו החובה להסביר ולהביא לידיעת הציבור את הנחיצות של . כמו כ6

גלאי העשן בבתי המגורים, וכי הוא פשוטו כמשמעו מציל חיים, ואתם אכן 

 החלטתם לעשות זאת, ותודה רבה לכם על כך. 

אנו חייבים לעשות הכל כדי לעלות את המודעות להתקנת גלאי עשן בבית, על . 7

 העשן ויאפשר הימלטות מהירה והזעקת כוחות חירום. מנת שיתריע על סכנת

לוחמי האש הנפלאים שלנו ברחובות, נרתמו ונרתמים ומסייעים בהתקנת . 8

 גלאי עשן ואף חלקם ביצעו רכישה מרוכזת עבור הנזקקים. 

 אני תקווה כי תראו בהצעה זו קריאה אמיתית ותצביעו בעדה.. 9
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ית תספק לכל תושב שנזקק ומבקש . מועצת העיר תחליט כי הרשות המקומ10

 להתקין בביתו את גלאי העשן על פי הקריטריונים שייקבעו. 

אוקיי. אני רוצה קודם כל להגיד כמה שמחתי לראות   :קארין ברגינסקי

לאחרונה את העיר משולטת, עם גלאי עשן שמצילים חיים, זה באמת דבר כל כך 

יותר מידיי באסונות שקורים  אנחנו נתקליםמבורך, והמודעות היא מעבר לכל. 

 בבתים שהיה ניתן למנוע. 

אבל אם אפשר שקט לקבל, אני ממש אודה. לאחרונה אנו נחשפים יותר ויותר 

לאסונות שקורים בבתים שהיה ניתן למנוע. היום האסון הזה קרה בנגב. אני 

ילדים נפגעו משאיפת עשן, ולצערנו לא  3, 4.3.21-מדברת על המקרה שקרה ב

הצילם. בארץ קורים כל הזמן אסונות וטרגדיות, ואילו היו באותם בתים צלח ל

גלאי עשן, הם היו נשארים בחיים, וזה היה מציל חיים, והיה ניתן למנוע את 

 הטרגדיות הנוראיות. 

גלאי עשן מצילים חיים, זאת לא סיסמא, זאת עובדה. החוק במדינת ישראל לוקה 

ובה להתקין גלאי עשן בכל בתי המגורים, בחסר ולנוכח העובדה כי אינו מטיל ח

ולא מחייב את הרשויות המקומיות לסייע לתושבים ברכישת מצרך כה נחוץ וכה 

חיוני שמציל חיים. לפני כמה שנים, בהיותי יו"ר בית ספר יסודי, קראתי לחבריי 

בהנהגה, ויחד עמם רכשנו מכיסנו גלאי עשן עבור ניצולי שואה, לאור מצוקה 

 ושא. שזיהינו בנ

כעת, כחברת מועצה, נבחרת ציבור, אני סבורה שמחובתו לאשר כאן ללא דיחוי, 

רכישה של גלאי עשן לכל מי שזקוק וידו אינו משגת. כמו כן, מוטלת עלינו 

החובה להסביר ולהביא לידיעת הציבור את הנחיצות של גלאי העשן בבתי 

חלטתם לעשות זאת, המגורים, וכי הוא פשוטו כמשמעו מציל חיים, ואתם אכן ה

ותודה רבה לכם על כך. אנו חייבים לעשות הכל כדי לעלות את המודעות 

להתקנת גלאי עשן בבית, על מנת שיתריע על סכנת העשן ויאפשר הימלטות 

 מהירה והזעקת כוחות חירום. 
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לוחמי האש הנפלאים שלנו ברחובות, נרתמו ונרתמים ומסייעים בהתקנת גלאי 

רכישה מרוכזת עבור הנזקקים. פניתי גם לתחנה ושוחחתי  עשן ואף חלקם ביצעו

ים זאת בהתנדבות  מלאה איתם, וגם אני מכירה לא מעט לוחמי אשר שעוש

ומתקינים גלאי עשן על חשבונם. אני תקווה כי תראו בהצעה זו קריאה אמיתית 

 ותצביעו בעדה. תודה רבה. 

 איפה התקינו?    :עודד עמרם

תקינו אצל מיעוטי יכולת. פשוט שוחחתי עם הם ה  :קארין ברגינסקי

 כמה לוחמי אש, גם אצלנו בתחנה. 

ב, קארין, לצערי זה לא תפקיד של הרשות להתקין וט  רחמים מלול:

 .'  גלאי עשן בבתים, מה שאת מציעה של קשישים, של מעוטי יכולת וכו

 לא, לא ביקשתי שהעירייה תתקין גלאי עשן.   :קארין ברגינסקי

 אה, אלא? אני כבר עשיתי חשבון כספי.   ול:רחמים מל

 לא, אני אחדד.   :קארין ברגינסקי

 את יודעת כמה זה צריך לעלות?   רחמים מלול:

 . ₪ 70-זה באזור ה  :קארין ברגינסקי

. רציתי לדעת אם לקחת את זה ₪מיליון  5.8-קרוב ל  רחמים מלול:

  -מהתרבות או

אני התכוונתי שייקבעו קריטריונים שנייה, ראש העיר.   :קארין ברגינסקי

מסוימים בהם כן אותם אנשים יהיו זכאים, כמו ניצולי שואה, כמו מיעוטי 

 באמת נזקקים. -יכולת, וכמו אנשים שבאמת

 וקשישים.   רחמים מלול:

קשישים. אז עשינו חשבון, אליצור זרחי עשה, הוא   :רחמים מלול :

 . ₪מיליון  5.8, ₪ 650, כפול 9,000-הביא לי נייר, שזה מגיע ל

 אוקיי.   :קארין ברגינסקי
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 מאיפה ניקח את התקציב הזה? שאלה.   רחמים מלול:

אוקיי. אז אם אני אצליח להביא תרומה בחצי מזה,   :קארין ברגינסקי

 העירייה תסכים לממן את זה? 

 לא יודע. קודם תשיגי תרומה.   רחמים מלול:

את זה בעלמא. אם אני אצליח אז אני לא אומרת   :קארין ברגינסקי

 להביא תרומה בחצי מזה, האם העירייה תסכים? 

 פארק. -אולי ניקח את זה לסקייט  רחמים מלול:

. אנחנו לא יכולים פה ₪מיליון  6פארק זה -סקייט  :קארין ברגינסקי

. .  לשים.

תראי, אולי הממשלה טוב, זה לא תפקיד שלנו.   רחמים מלול:

ע שאת רוצה ממשלה א' ומתן רוצה ממשלה ב', אז אולי החדשה שתקום, ואני יוד

 הממשלה החדשה שתקום תתקצב דרך הרווחה תקציב לצורך גלאי עשן. 

אנחנו נשמח מאוד ליישם את זה. אבל כיוון שאין תקציב מיותר לעירייה, אני 

 נאלץ להסיר את ההצעה מסדר היום למרות החשיבות שלה. 

מקרה פונה ומדברת, אני פונה ללוחמי טוב, אני בכל   :קארין ברגינסקי

האש, כל אותם לוחמי אש שעד כה שוחחתי איתם ושעושים עבודה מדהימה. אני 

 ממש מודה לכם בשם אתם תושבים. תודה רבה. 

אבל כל תרומה שתשיגי, אנחנו נפעיל את זה דרך   רחמים מלול:

 העובדים שלנו, שיעשו את זה ברצון ובאהבה.

 

 ההצעה יורדת מסדר היום כיוון שאין תקציב בעבורה.  :12-26-365מס'  חלטהה
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תודה רבה, חברים. אני מבקש להרים כוסית לכבוד חג   רחמים מלול:

הפסח. אני מאחל לכולנו שנמשיך בעזרת ה' לפתח את העיר, לשגשג אותה, 

לקלוט עוד מאות זוגות צעירים ואלפי זוגות צעירים שמגיעים לעיר, והעיר ברוך 

 מעולה, מתפתחת, משגשגת.  ה' נראית

כל הכסף הולך אך ורק לטובת פיתוחה של העיר רחובות, וכולנו יכולים להתגאות 

בעשייה, בוודאי ובוודאי אלה שיש להם תפקיד מעשי וגם אלה שיש להם תפקיד 

של ביקורת. כל אחד בא מהצד שלו, והביקורת ורמת כמובן. אבל בוודאי 

ה תורמת לסקטורים מסוימים, ולפעמים שהעשייה של כל אחד מחברי המועצ

לכלל הציבור. אז אני מודה לכולם על הגיבוי, על העשייה המשותפת, ונועדנו 

. אבל 24/7להיות שליחי ציבור, לשרת את הציבור. אנחנו עושים את זה לפעמים 

גם אם אנחנו ישנים כמה שעות, למחרת אנחנו משלימים את החסר, ונמשיך, 

 יר נהדרת. בעזרת השם יש לנו ע

, גידול אדיר של התושבים, והתושבים לא 158,000-מספר התושבים כבר מגיע ל

סתם באים לעיר. כנראה שהם מוצאים בה מקום מגורים מעולה, מערכת חינוכית 

מצוינת, שירות עירוני נהדר, חזות עיר שהולכת ונרקמת לעינינו בצורה יפהפייה. 

א מהכלל, משני צידי השולחן. ושיהיה אז אני שוב מודה לכולם. באמת, בלא יוצ

 לנו חג אביב, חג חירות, חג פסח שמחים ובריאים. 

, ממש בעומק הירוק. אתם תעזרו לנו 3.4ברוך ה' מצבנו בקורונה הגיע לציון של 

להמשיך לשמור על זה. ניתן דוגמא אישית, הן מבחינת החיסונים, הן מבחינת 

בדוגמא האישית שאנחנו נותנים . הכל תלוי התקהלויות שלא יהיו גדולות

 לציבור. 

אז יישר כוח, חבר'ה. ולחיים אם מישהו רוצה להוסיף ברכה, מוזמן. יש צעדה 

ימים. חברים, אם מישהו מכם רוצה לברך,  3בפסח, דורון ביקש להזכיר, של 

 מוזמן. נשמח מאוד לשמוע ברכה לחג הפסח. 

 וכשר...  ₪חג פסח   פנחס הומינר:
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 אמן, אמן, מאחלים לכולם.   רחמים מלול:

גם אני מצטרף לברכה של ידידי פנחס הומינר, יישר     :אמיתי כהן

כוח. בחלק מליל הסדר, יש תהליך עד שמגיעים לשולחן עורך. אז באמת העשייה 

הרבה שלך ראש העיר, יחד עם כל החברים, אנחנו מגיעים לשולחן עורך, 

 יישר כוח על הכל. מרגישים אותו בעיר, בהתפתחות, בעשייה. 

תודה רבה. עוד מישהו, חברים? אפשר גם   רחמים מלול:

 מהאופוזיציה. 

אני רק רציתי לומר את הברכה שעוזרים להרבה   פנחס הומינר:

  -אנשים עם מצוקות בעיר לסלים בפסח, ותודות לראש העיר ולכל

 וגם תלושים.   רחמים מלול:

 יישר כוח.  –ותלושים. ולכל מי שצריך   פנחס הומינר:

 סלי מזון שיצאו מהעיר.  ₪ 16,000פרויקט של     :אמיתי כהן

כל הכבוד גם לאלה שחילקו, וגם לאלה שארגנו ולאלה   רחמים מלול:

ה שולחן להסב עליו כהלכתו, וכל שיזמו, ואנחנו מקווים שלכל עם ישראל יהי

 . חג שמח. ייתי וייכולכפין ד

 

 *** הרמת כוסית ***
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 דורון מילברג
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