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 עיריית רחובות 

 30ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2021/7/28  א " פ תש   אב ב   ט " י ,  רביעי מיום  

 2בבית התרבות ברח' גולדין  

 

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

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

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

ח"מ   דאנזאן,  בר  שמואל  עו"ד  ח"מ  גור,  אווה  ח"מ   , קינד, 

אמיתי כהן, ח"מ עו"ד אבי מוזס, ח"מ פנחס הומינר, ח"מ אבנר  

אלשיך,   בציר  איטל  ח"מ  ח"מ  אקוע,  צגהון,  שאול  עו"ד  ח"מ 

דני מרשה, ח"מ אביב איטח  רוני    קארין ברגינסקי, ח"מ  , ח"מ 

 . באום  

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

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

מנכ"ל ה.ל.ר,    – ניסים סלמן  ,  מבקר העירייה   –   אקרמן נפתלי 

  מנהל אגף    – דוברת העירייה, יוסי כפיר    – אביטל רגב קיסר  

   מנהל אגף מוניציפאלי.   – , מר צביקה מדהלה  נכסים  

אל    : חסרים      ח"מ - ח"מ אסף  ח"מ    עו"ד   בר,  רונן אהרוני,  דיל, ח"מ  מתן 

 . ח"מ אורית שרגאי   . שלמה מונטג, ח"מ רועי שרעבי 
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 סדר היום: 
 . 23.6.21מיום    29- ו   38אישור פרוטוקולים   . 1
 שאילתות:  . 2

חוויות?   א.  וברשת  העירונית  בחברה  לצהרונים  חיצוני  מפעיל  יש  האם 
 (. 17.6.21דש? )ח"מ אביב איטח מיום  מתי מתפרסם מכרז ח  

 הצעות לסדר:  .  3
מוזס   א.  אבי  )ח"מ  רחובות  הדתית  המועצה  של  חריגה  כספים  הוצאת 

. 20.7.21מיום    ) 
עסקים   ב.  ובעלי  שעריים  שכונת  לתושבי  ציבור  ושיתוף  צרכים  סקר 

 (. 25.7.21)ח"מ אביב איטח מיום   
תק  ג.  לקראת  שעריים  שכונת  ושדרוג  עבודה  )ח"מ    2021ציב  תכנית 

. 25.7.21אביב איטח מיום    ) 
 נושאים נוספים:  . 4

בע"מ   א.  תשתיות  בונה  סולל  ובינוי  שיכון  חב'  עם  הסכם  אישור 
ונות סטודנטים ושטחי מסחר  ע לחכירת מוחכר, הקמה והפעלה של מ  
חלקות  3648בגוש    חלקי  גוש  277-278,  חלקה  47חלקה    3654,  חלקי   ,
 . , ברח' דרך הים, רחובות 49 

 . 2020דיווח דוח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת   ב. 
מ.מ.   ג.  לבקשת  בהתאם  שעתית  כעובדת  כוכבי  תיקי  קליטת  אישור 

 וסגן רה"ע בנצי שרעבי ועד לסוף הקדנציה.   
מס'   ד.  ומבנים  קרקע  להקצאת  הוועדה  ישיבת  פרוטוקול    , 56אישור 

 . 2, סעיף מס'  26.11.20מתאריך   
ברש  ה.  סופר  טעות  לתיקון  העירוני  בקשה  בשוק  דוכנים  בעלי  ימת 

 : 70- משנות ה  
ע"ש  49דוכן    –   24מס"ד    לרשום  יש  ראובן,  משעלי  ע"ש  נרשם   ,
 משעלי אלברט.  
מסעוד  72דוכן    –   35מס"ד    ע"ש  לרשום  יש   , כהן מסעוד  ע"ש  נרשם   ,
 דהן.  

 ות.  ב אישור הסכם הקצאה עם עמותת בית הכנסת חזון המדע רחו  ו. 
 לעמותות ספורט.  אישור מקדמות תמיכה   ז. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות המועצה 
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 ישיבת מועצה מן המניין מס'  30  מיום  28/7/2021
 
 

 . 23.6.21מיום    29- ו   38אישור פרוטוקולים   . 

 

 . 23.6.21מיום    29- ו   38פרוטוקולים  לאשר    אחד הוחלט פה   : 21-30-392מס'    חלטה ה 

 

 שאילתות:  . 2

בחברה   א.  לצהרונים  חיצוני  מפעיל  יש  חוויות?  האם  וברשת  העירונית 

  

. 17.6.21מתי מתפרסם מכרז חדש? )ח"מ אביב איטח מיום    ) 

 

המשך,   : 21-30-393מס'    חלטה ה  שאלת  תהיה  אם  לפרוטוקול.  תצורפנה  התשובות 

     תוכל לשאול בישיבה הבאה.  

 

 הצעות לסדר:  .  3

 

עסקים   ב.  ובעלי  שעריים  שכונת  לתושבי  ציבור  ושיתוף  צרכים  סקר 

  

. 25.7.21אביב איטח מיום  )ח"מ    ) 

 

   2021תכנית עבודה ושדרוג שכונת שעריים לקראת תקציב   ג. 

. 25.7.21אביב איטח מיום    )ח"מ   ) 

 

     הוחלט ברוב קולות שלא לכלול את ההצעות בסדר היום.   : 21-30-394מס'    חלטה ה 

 

מוזס   א.  אבי  )ח"מ  רחובות  הדתית  המועצה  של  חריגה  כספים  הוצאת 
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 (. 20.7.21מיום   

 

     הנושא נדון בישיבת ההנהלה ולא יכלל בסדר יום המועצה.   : 21-30-395מס'    חלטה ה 

 

 נושאים נוספים:  . 4

לחכירת   א.  בע"מ  תשתיות  בונה  סולל  ובינוי  שיכון  חב'  עם  הסכם  אישור 

,  3648בגוש    ונות סטודנטים ושטחי מסחר ע מוחכר, הקמה והפעלה של מ 

, ברח'  49 , חלקי חלקה  47חלקה    3654, גוש  277-278חלקי חלקות  

 דרך הים, רחובות. 

 

פה   : 21-30-396מס'    חלטה ה  סולל    אחד הוחלט  ובינוי  שיכון  חב'  עם  הסכם  לאשר 

בונה תשתיות בע"מ לחכירת מוחכר, הקמה והפעלה של מעונות סטודנטים ושטחי  

, ברח'  49, חלקי חלקה  47חלקה    3654, גוש  277-278, חלקי חלקות  3648מסחר בגוש  

 הים, רחובות. דרך  

 

 . 2020ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת  " דיווח דו  ב. 

 

     ניתן דיווח על ידי מר ניסים סלמן מנכ"ל ה.ל.ר.   : 21-30-397מס'    חלטה ה 

 

מ.מ.   ג.  לבקשת  בהתאם  שעתית  כעובדת  כוכבי  תיקי  קליטת  אישור 

  

 וסגן רה"ע בנצי שרעבי עד לסוף הקדנציה.   

 

לאשר קליטת תיקי כוכבי כעובדת שעתית    אחד הוחלט פה   : 21-30-398מס'    חלטה ה 

   בהתאם לבקשת מ.מ. וסגן רה"ע בנצי שרעבי ועד לסוף הקדנציה. 

 

העירוני   ה.  בשוק  דוכנים  בעלי  ברשימת  סופר  טעות  לתיקון  בקשה 
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 : 70- משנות ה  

ע"ש  49דוכן    –   24מס"ד    לרשום  יש  ראובן,  משעלי  ע"ש  נרשם   ,

  

 משעלי אלברט.  

מסעוד  72דוכן    –   35מס"ד    ע"ש  לרשום  יש   , כהן מסעוד  ע"ש  נרשם   ,

  

 דהן.  

 
 

פה   : 21-30-399מס'    חלטה ה  בעלי    אחד הוחלט  ברשימת  סופר  טעות  לתיקון  לאשר 

, נרשם ע"ש משעלי ראובן,  49דוכן    –   24: מס"ד  70- דוכנים בשוק העירוני משנות ה 

מס"ד   אלברט.  משעלי  ע"ש  לרשום  כה 72דוכן    –   35יש  מסעוד  ע"ש  נרשם  יש  ,  ן, 

 לרשום ע"ש מסעוד דהן. 

 
 

מס'   ד.  ומבנים  קרקע  להקצאת  הוועדה  ישיבת  פרוטוקול  ,  56אישור 

  

 .  2, סעיף מס'  26.11.20מתאריך   

 
 

פה   : 21-30-400מס'    חלטה ה  הוועדה  ב   2סעיף  לאשר    אחד הוחלט  ישיבת  פרוטוקול 

כדלקמן:  "  returenבעניין "שובו    26.11.20, מתאריך  56להקצאת קרקע ומבנים מס'  

מ"ר    85- כיתות: כיתה בשטח של כ   2לצמצם את תקופת ההקצאה, ולאשר הקצאת  

כ  של  בשטח  צמודה  חצר  וכיתה    160- עם  ספר,  בית  מבנה  של  המערבי  בחלקו  מ"ר 

כ  של  כ   155- בשטח  של  בשטח  חצר  עם  גן    320- מ"ר  במבנה  הממוקם  במבנה  מ"ר 

בגוש   מחלקה    5811הילדים.  לעמו   27חלק  אלעזר  דוד  "שובו  ברח'    " returenתת 

ברחובות, למטרת הפעלת גני ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת מיום חתימת  

מיום   יאוחר  ולא  לה    31.7ההסכם  לעירייה  אופציה  עם  הלימודים,  שנת  באותה 
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ב  איתנות    4- ארכה  בדבר  מרו"ח  אסמכתאות  להצגת  בכפוף  נוספות,  תקופות 

 פיננסית לצורך המשך הפעילות.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  ות.  ב אישור הסכם הקצאה עם עמותת בית הכנסת חזון המדע רחו  ו

 

ת  הסכם הקצא לאשר    נגד(  2נמנעים,   2)   הוחלט ברוב קולות  : 21-30-401מס'    חלטה ה 

רחובות.    קרקע   המדע  חזון  הכנסת  בית  עמותת  מחלקה    3694בגוש  עם    378חלק 

 ברחוב פרופ' יהודית רחובות  

 

 .  ספורט.  אישור מקדמות תמיכה לעמותות   ז

 

פה   : 21-30-402מס'    חלטה ה  ספורט לאשר    אחד הוחלט  לעמותות  תמיכה    מקדמות 

   אשר צורפה לסדר היום.   26/7/21מיום  כמפורט בהחלטת הועדה המקצועית  
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 . 23.6.21מיום    29- ו   38אישור פרוטוקולים   . 1

 

רביעי,    רחמים מלול:  יום  היום  המניין.  מן  מועצה  ישיבת  פותח  אני 

  28. אישור פרוטוקולים. האם יש הערות, חברים?  18:00, השעה  28.7.21י"ט באב,  

 . אם אין הערות, הפרוטוקולים מאושרים.  29- ו 

 

 . 23.6.21מיום    29- ו   38פרוטוקולים  לאשר    אחד הוחלט פה   : 21-30-392מס'    חלטה ה 

 

 שאילתות:  . 2

חוויות?   א.  וברשת  העירונית  בחברה  לצהרונים  חיצוני  מפעיל  יש  האם 

  

. 17.6.21מתפרסם מכרז חדש? )ח"מ אביב איטח מיום    מתי   ) 

 שאילתא: 

האם יש מפעיל חיצוני לצהרונים בחברה העירונית וברשת חוויות? מתי מתפרסם  

 מכרז חדש?  

 

 : של אמיתי כהן וגולן ביטון   17.6.21מיום    תשובה 

 לרשת חוויות אין מפעיל חיצוני להפעלת הצהרונים.  

רחובות מפעילה את  חוויות  בעיר    רשת  דתי  וממלכתי  ממלכתי  הגנים  כלל צהרוני 

 רחובות.  

 

 של אייל פרנקל:   17.6.21תשובה מיום  
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 תשובתי מתייחסת לחברה העירונית. 

החברה העירונית מפעילה את צהרוני בתי הספר ברחבי העיר וכן את צהרוני חט"צ  

 בתי ספר.    22- בביה"ס בגין. סך הכל מופעלים צהרונים ב 

הספ  בבתי  החברה  הצהרונים  עובדי  ידי  על  ישירות  מופעלים  הממלכתי  בחינוך  ר 

 העירונית. 

נבון    – הצהרונים בבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי מופעלים על ידי מפעיל חיצוני  

ע"י   נעשית  הגבייה  )גם  העירונית  החברה  ובהנחיית  בפיקוח  בע"מ,  פרויקטים 

 החברה העירונית(. 

המפעי  מפעילות  ככלל,  רצון,  שביעות  החיצוני  קיימת  בקרב    – ל  והן  בחברה  הן 

 הורים ותלמידים.  

בחינוך   חיצונים  למפעיל  העירונית  החברה  של  חדש  מכרז  התפרסם  אלו  בימים 

 הממלכתי דתי החל משנת הלימודים תשפ"ב בסיוע הלשכה המשפטית.  

 

 של אייל פרנקל:   4.7.21תשובה מיום  

 תשובתי מתייחסת לחברה העירונית. 

ה את צהרוני בתי הספר ברחבי העיר וכן את צהרוני חט"צ  החברה העירונית מפעיל 

 בתי ספר.    22- בביה"ס בגין. סך הכל מופעלים צהרונים ב 

החברה   עובדי  ידי  על  ישירות  מופעלים  הממלכתי  בחינוך  הספר  בבתי  הצהרונים 

 העירונית. 

נבון    – הצהרונים בבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי מופעלים על ידי מפעיל חיצוני  

ע"י  פרו  נעשית  הגבייה  )גם  העירונית  החברה  ובהנחיית  בפיקוח  בע"מ,  יקטים 

 החברה העירונית(. 

החיצוני   המפעיל  מפעילות  ככלל,  רצון,  שביעות  בקרב    – קיימת  והן  בחברה  הן 

 הורים ותלמידים.  
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בחינוך   חיצונים  למפעיל  העירונית  החברה  של  חדש  מכרז  התפרסם  אלו  בימים 

 מודים תשפ"ב בסיוע הלשכה המשפטית.  הממלכתי דתי החל משנת הלי 

 

שאילתות. יש שאילתא של אביב לגבי הצהרונים. יש לך    רחמים מלול: 

וגם מהחברה העירונית. האם התשובות מספקות אותך? אם   גם מחוויות  תשובות 

 לא, אפשר לשאול עוד שאלה.  

 האמת שלא קיבלתי אותן.     : אביב איטח 

 שובות?  מה לא קיבלת, את הת   רחמים מלול: 

לב     : אביב איטח  בתום  אולי  כנראה  שלי.  השאילתא  את  קיבלתי 

  . .  שלחתם.

 צביקה.    רחמים מלול: 

.     : אביב איטח  .  אני אקרא אחרי זה, ואם לא, אני אבקש.

 נסכם ככה, תקרא את התשובות.    רחמים מלול: 

 הנה זה מצורף אביב בחומר שקיבלת במייל.     זוהר בלום: 

.                                                                                                            אני     : אביב איטח  . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     מתנצל. לא בדקתי

 )מדברים ביחד(  

התשובות תצורפנה לפרוטוקול, מילה במילה. ואם אחרי    רחמים מלול: 

שתקרא את התשובות תרצה להוסיף עוד שאלה, אני מסכים שבישיבה הבאה תעלה  

 אותה.  

 

המשך,   : 21-30-393מס'    חלטה ה  שאלת  תהיה  אם  לפרוטוקול.  תצורפנה  התשובות 

     בישיבה הבאה.  לשאול  תוכל  
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 לסדר: הצעות   .  3

 

עסקים   ב.  ובעלי  שעריים  שכונת  לתושבי  ציבור  ושיתוף  צרכים  סקר 

  

. 25.7.21)ח"מ אביב איטח מיום    ) 

 ההצעה: 

אבקש להקדיש את הזמן להציג את הצרכים והקשיים שעלו במפגשי תושבים  

איילת   גב'  התושבים  של  הפעולה  ועד  לנציגת  הדיבור  רשות  את  ולהעניק 

 . קריטי 

 

   2021רוג שכונת שעריים לקראת תקציב  תכנית עבודה ושד  ג. 

. 25.7.21אביב איטח מיום    )ח"מ   ) 

 ההצעה: 

אני מבקש  בשם תושבי ותושבות שכונת   28.7.21- בישיבת מועצת העיר שתתקיים ב 

בעירייה   התפקידים  ובעלי  המקצועיים  הגורמים  של  התכנסות  לאשר  שעריים 

 .  2022לקראת תקציב  

 שכונה: הנושאים והצרכים שעל סדר היום ב 

וחנייה  1 תנועה  לכדאיות    – .  מחדש  ובחינה  חדשה  להודעה  עד  הרמזורים  כיבוי 

ב  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  חניה  1.9.21- הרמזורים  מקומות  יצירת  בחינת   .

 נוספים לתושבים ולקוחות העסקים הקטנים. 

ותחזוקה  2 ניקיון  ברחבי    – .  המיושנת  התאורה  ושדרוג  השכונה  ניקיון  תגבור 

   השכונה. 
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עסקים  3 קידום  והקמת    – .  להתאושש  שמתקשים  העסקים  לקידום  וסיוע  ליווי 

 תכנית עבודה עבורם במחלקת רישוי וקידום עסקים. 

הירשנזון  4 רח'  תושבי  עם  הסדר  לחניות    – .  בנוגע  הוועד  נציגות  עם  מפגש  קיום 

 ( והן    50התת קרקעי  זו הן מבחינה משפטי  בסוגיה  לפתרון  והגעה  מקומות חנייה( 

 מקומות חנייה.    50- חינת פתרון ל מב 

. רענון נציגות התושבים וסיוע בקיום הליך בחירות לוועד השכונה לאחר עשרות  5

 שנים כדי לחזק את הקשר בין העירייה לתושבי השכונה.  

 

את    רחמים מלול:  אקדים  אני  לי  תגיד  ממהר,  אתה  אם  ניסים, 

ת התוכן זו הצעה אחת,  הצעות לסדר, שהאמת מבחינ   2הנושאים שלך. יש לנו פה  

 הצעות.    2- דקות, אז הוא הגיש את זה כ   20אבל כנראה שאביב רוצה לדבר  

.     זוהר בלום:   נתת לו רעיון

תדבר    רחמים מלול:  לי.  אכפת  לא  מה,  יודע  אתה  לי.  אכפת  לא  אבל 

 כי שתי ההצעות הן אותו דבר.  גם חצי שעה.  

שבהצעה השנייה,    ערב טוב לכולם. האמת שאני חשבתי    : אביב איטח 

ויש   התושבים,  כאן.  הסיפור  לא  אני  כי  לי,  לא  לדבר,  לתושבים  לתת  רציתי  אני 

  . .  נציגה של תושבים שרצתה מאוד לדבר. הבנתי שזה לא מקובל ולא נהוג, בטח לא.

 אבל הסברתי לך למה.    רחמים מלול: 

 הסברת לי ואני מכבד את זה.     : אביב איטח 

י את יניב לומר להם, מה שהם רוצים, כמו  ועכשיו שלחת   רחמים מלול: 

 כל השכונות, כמו כל הוועדים, יכולים לבוא. בדרך כלל אני מכנס את המנכ"ל.  

אני מציע שאני אולי אעשה את ההצעה לסדר שלי, ואז     : אביב איטח 

 תאמר כתשובה כל דבר, ואני כבר מברך מראש על מה שביקשתי.  



28.7  מתאריך   30ישיבת מועצה מן המניין מס'    - עיריית רחובות   .2021 

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

12 

לך   רחמים מלול:  להגיד  מתכוון  את  אני  אודיע  אני  כך  אחר  טוב,   ,

 ההודעה, בסדר.  

 איך שאתה רוצה.     : אביב איטח 

 אני לא רוצה להוריד לך את המצב רוח.    רחמים מלול: 

בוא תמשיך,     : אביב איטח  אותך,  סליחה שקטעתי  זה בסדר.  לא,  לא, 

 אני אחרי זה אדבר.  

 לא, זה בסדר.    רחמים מלול: 

 ערב טוב לכם.     : אביב איטח 

 הצעות?    2זה    ים מלול: רחמ 

השנייה    2זה     : אביב איטח  ההצעה  את  כזה.  דבר  אעשה  אני  הצעות, 

ל  אתייחס  פשוט  אני  בשמה,  התושבת  בשם  לדבר  אמור  אני    2- שאני  הנושאים. 

ב  זה  את  לסיים  מאוד  יקטעו    10- מקווה  ולא  וזה  דקות  כמה  עוד  יהיה  אם  דקות. 

ת  וזה  מהר  נסיים  שאנחנו  בטוח  אני  אז  לכם,  אותי,  טוב  ערב  כל  קודם  רבה.  ודה 

בפ  כל  קודם  לי  לא  וחשוב  להתנגח,  לא  הערב  הגעתי  שלא  להבהיר  הדברים  תח 

שיוקרתה   פחות  לא  וחשוב  ובחום,  כאן  תושבים  בנו  צופים  כאשר  בטח  להתווכח, 

על   כאן  מונחת  היא  לכולנו,  שיקרה  יודע  ואני  לכולנו,  שיקרה  שכונת שעריים  של 

 השולחן הערב.  

 אני יודע שהיא יקרה לך, כי אני גר שם.    ול: רחמים מל 

 וגם אני.     : אביב איטח 

 כן, שמעתי שעברת.    רחמים מלול: 

על    500   : אביב איטח  נמצאת  כאן  השכונה  אבל  הוריי.  וגם  ממך.  מ' 

השולחן, וכדי להמחיש לכם את זה, בחרתי להבהיר לכם ששכונת שעריים שוב, לא  

משפטי שירה:    2- כח ולריב, ולכן החלטתי לפתוח ב כל הפגנה זה רק רע וצריך להתוו 

בואו   וכמוני.  כמוכם  תושבים  בה  ויש  עוני,  של  שכונה  לא  זו  פאר,  שכונת  לא  "זו 
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נספר כיצד חיים התושבים, בשכונת שעריים". עכשיו מי שלא מזהה ומכיר, מדובר  

.. צוחק, זה כבר ט  וב,  מתוך השיר של "שכונת חיים", אני בטח נולדתי אחרי, ואם.

 יש פה מצב רוח טוב וזה מצוין. צופים בנו בחוץ.  

 )מדברים ביחד(  

ויכול     : אביב איטח  מסך,  בחוץ  שם  יש  כי  ובבית,  בחוץ  בנו  צופים 

את   שמפרנסים  עסקים  בעלי  משעריים  תושבים  שמצלמים  כאלה  שיש  להיות 

לב שיש   וצריך לשים  יותר, חלקם פחות,  משפחותיהם, חלקם מיתולוגיים מוכרים 

שלו  פ  הראשון  העסק  את  לפתוח  בחר  הוא  שעריים.  של  הצעיר  הדור  את  גם  ה 

כבר   אותם  פגשתי  אני  הכרוכים.  האתגרים  כל  עם  שעריים,  בשכונת    5ברחובות 

 מפגשים.  

באמת    הייתה  הלכתי  אבל  העלתה,  מישהי  כי  החוצה,  שיצאה  אחת  תמונה  איזו 

היית  הצרכים.  את  יותר  קצת  להכיר  ורציתי  בית  בדק  אברבנאל  ועשיתי  ברח'  י 

. וואי, אתם חייבים ללכת לראות את הרחוב הזה, זה משהו לא  מוגזח והייתי ברח'  

אבר  ברח'  הייתי  אבל  בעסקים,  בנ יתואר.  ובהרצל  האמוראים  ברח'  והייתי  אל 

ב י ובה  לא  אפילו  אותה,  ללמוד  אפשר  שאי  שכונה  היא  שעריים  ונכון,    5- רשנזון. 

ד  מכמה  להתרשם  אפשר  כן  אבל  לא  מפגשים,  הם  שבחוץ  מי  עכשיו  ברים. 

פוליטיקאים, הם לא קשורים לעירייה בשום דרך, ויש רבים שגם בחרו להימנע וזה  

עירייה,   עובדי  שהם  ומקורבים  משפחה  בני  להם  שיש  מכיוון  לכאן,  להגיע  מובן 

מובן.   וזה  בחסד  ולא  בזכות  גם  המוחלט  רובם  כאלה,  רבים  לנו  יש  הרע  עין  ובלי 

.. התייחסות עניינית ורצינית  אבל הם תומכים מרח  וק ומייחלים להצלחת השכונה.

 הערב.  

אני כאן רק כשליח נאמן, אני מבקש להציף את הקשיים והאתגרים הכרוכים באורח  

קודם   הערב  כאן  אני  השכונה בשנים האחרונות.  ותושבי  בעלי עסקים  של  חייבים 

להעלות   כדי  כבר  כל  ובזה  הזו,  הנפלאה  השכונה  את  היום  ביחד.  לסדר  הצלחנו 

אולי נזכה גם להגדיל ולעשות, ובשיתוף פעולה להתקדם ולקבל החלטות במשותף  

לטובתם. ההפגנה והזעם ברשתות החברתיות, חשוב לי להדגיש את זה, חשוב. הם  
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אני   גם  רחובות,  מעיריית  חלק  אני  גם  אליי.  וגם  מקומית  כרשות  אלינו  מכוונים 

אני חלק מהעירייה, המחאה הזו גם  ם. גם  מקבל מחאות ותלונות ופוסטים וסרטוני 

אני   מקומית.  רשות  יחד  אנחנו  כי  אתכם  יחד  היום  כאן  יושב  אני  אליי.  מופנית 

 .  מקבל גם את המחאה 

תמיד   הלקוח  צודק.  תמיד  הוא  שהלקוח  יודעים  הם  עסקים  בעלי  יודעים,  ואתם 

בשנת   מקומית  כרשות  ואנחנו  שא   2021צודק,  להבין  רבות  לעיתים  נחנו  צריכים 

לבחור   יכולים  שהם  יודעים  הם  שם  לקוח.  מול  עסק  מבעל  יותר  אפילו  כעירייה 

התימני.   המרק  או  ההמבורגר  את  תפקידים,  לאכול  בעלי  להתחלף  יכולים  אצלנו 

נבחרי ציבור, אבל יש רק עירייה אחת. אז נכון שנבחרי ציבור מתחלפים, אבל יש  

 ועים.  רק כתובת אחת, וזו העירייה שלהם, והם חשים פג 

וזה   כן מרוצים  תראו ברור שאי אפשר להכליל את הכל ויש אולי אנשים גם שהם 

בסדר ואני מברך על כך. אנחנו רוצים אבל ושואפים כולכם כאן ביחד, שהתחושות  

כבר   הראשון  במפגש  ולכן,  טוב.  יותר  ירגישו  ושתושבים  טובות,  יותר  יהיו 

ומעים אותנו כאן, אני לא אגיד  כשהרוחות יתלהטו, אמרתי להם ביושר, והנה הם ש 

ובחרתי לשמור על כבודו של ראש העיר בראש   לכם רק מה שאתם רוצים לשמוע, 

לא   העיר,  ראש  זה  הכל  שלא  להם  והבהרתי  השכונה  תושב  גם  שהוא  ובראשונה, 

הכל זה ראש העיר. יש ראש עיר, יש סגנים, יש מנכ"ל, יש מחזיק תיק שכונות, יש  

מנהלי אגפים ומחלקות, חברי וחברות מועצת העיר שחלק  מחזיק תיק תחבורה, יש  

.  י נכבד מהן תושבי שעריים, בנצי, עודד, שאול בגבול ככה ה  והתושבים גם  רשנזון

בזכות   הגיעו  גם  ותושביה  מבניה  שרבים  שעריים,  אחד  מצד  מופתעים.  מאוד 

 לתפקידי מפתח בעירייה, ולכן לפעמים הם גם מרגישים מובנים מאליהם.  

נעזור לכם, זמינים, נשלח לכם משאית, נעזור לכם באגף הזה. הם מרגישים  בסדר,  

שנותנים להם רק את מה שצריך, כי הם ביקשו באותו רגע נקודתית, ויש פה הרבה  

נאמנה   התושבים  את  שמשרתים  הזה  שקול    מידי בשולחן  גם  יודעים  הם  כי  יום, 

כונה אחרת, ככה הם  איזושהי זעקה בש הזעקה לא יגיע משכונת שעריים. כי כשיש  

לכבות   ממהרים  יותר  קצת  בעירייה  החדשות,  בשכונות  או  העיר  בצפון  חשים, 
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אחרת,   או  כזו  למחאה  להתייחס  יותר  ממהרים  או  מסוימת,  שריפה  איזושהי 

נהיה בסדר,   אנחנו חלק מהגוורדיה, אנחנו  יהיה בסדר,  'אנחנו שעריים,  ואומרים 

י  מחאה,  יעשו  לא  הם  למחות,  יצאו  לא  ההפגנה,  הם  לקראת  כאן  וגם  בסדר.  היה 

מ  לרדת  מהם  ביקשו  אנשים  יפה  המ מספר  ולא  וההוא,  ההוא  נעים  לא  זה  כי  אבק 

לא עושה להם טובה   וכל בקשה. חבר'ה, אף אחד  עונה לכם לטלפון  שתמיד ההוא 

אותה, ואני    ולא לאף אחד בשכונות בעיר. זו התחושה שהם רצו מאוד שאני אעביר 

 העיר רחובות גדלה משמעותית בעשור האחרון.    רוצה לספר לכם ככה. 

אבל קיים כאן דיסוננס מידי יום, ושכונת שעריים חווה אותו מידי יום. מחד גיסא,  

מאידך   כך.  על  לברך  ויש  שמתפתחת  מעיר  חלק  להיות  והגאווה  הסיפוק  תחושת 

גיסא, אולי התפתחה יותר מידיי, או שהעירייה בפיגור הרחק מאחור ולא התאימה  

עצמה ואת השירות לתושב ביחס להתפתחות הגדולה. ככה הם מרגישים, וככה    את 

מרגישים שגם לעיתים שכחו אותם, מעט קצת זנחו אותם ושמפלים אותם בהשקעה  

אל מול השכונות החדשות, שייתכן ותפסו את מקומם. שעריים חברים היא לא עוד  

נת דגל ברחובות, הן  שכונה ברחובות, היא שכונה שצריכה להיות שכונת דגל, שכו 

נושא    סביב  מתמדת  כולה  שהמחאה  הסבורים  יש  אסטרטגית.  והן  היסטורית 

 התנועה והרמזורים. אני אומר לכם שזה רק הקש ששבר את גב הגמל.  

גם יש הזדמנות, ואנחנו פה הערב ביחד, זה לא   יודעים מה, בכל משבר  אבל אתם 

רוצ  ביחד  כולנו  אנחנו  מולכם.  הם  ולא  מולכם  נתחיל  אני  בואו  פתרון.  למצוא  ים 

ברמזורים שהותקנו לאחרונה. מישהו בעיריית רחובות רצה מאוד לברך. הוא רצה  

שהוא   יצא  הוא  בסוף  אבל  אחרת.  לגיטימית  טענה  כל  או  דרכים  תאונות  למנוע 

רמזורים, תסלחו לי על הביטוי, ארורים, שבמבחן    2מקלל, עם קללה בדמותם של  

רצון הת  ושביעות  את  התוצאה  לרמזורים האלה, הרסו  עניינית  נגיע  תיכף  ושבים, 

חיי התושבים ובעלי העסקים והרחובות המקבילים. אחת ההשלכות החמורות היא  

שכל תושב היום ברחובות יודע שאוי ואבוי לו אם הוא ייקלע לרח' הרצל בשכונת  

נדבר   שלא  מצפצפים.  עצבניים,  שם  כולם  שם,  פקקים  איזה  יודע  הוא  שעריים. 
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לל על לעצור לקנות פיתה, כי גם אי אפשר, כי הניידת גם צריכה לעשות עבודתה  בכ 

 דוחות מהניידת המצלמת.  ולתת לתנועה לזרום לאחר שגם רבים קיבלו בעבר  

מי האמין שתבליני גדסי יום שישי בצהריים יהיה ריק או בבוקר? תמיד היה מפוצץ  

ברחובו  הרצל  לרח'  להיכנס  חוששים  אנשים  עמוס.  את  שם,  להבין  חשוב  היום,  ת 

צופרים,   רק  שם  וכולם  איתם,  האתגרים  את  גם  מבינים  אנחנו  החנייה,  לגבי  זה. 

תראו,   עכשיו  מתרסקים.  שהם  מרגישים  באמת  והתושבים  מרמור,  הרבה  שם  ויש 

ובאמת   הרמזורים,  את  לכוון  שהחלו  שיפור,  שחל  ראשונים  יומיים  שהיו  נכון  זה 

- , זה היה נדמה לי ב 20.6- יום, כי זה היה לאחר ה היה שיפור. אבל השיפור באותו  

ומערכת  21.6 הלימודים  הסתיימו  ימים  באותם  שבדיוק  מכיוון   .. . אינו כבר  הוא   ,

 החינוך וגני הילדים.  

ל  שנתקרב  ככל  מורכבים,  מאוד  ימים  לנו  מצפים  ה 1.9- ולכן  האלה    2- .  רמזורים 

מדע ועד צומת אושיות,  רמזורים על רח' הרצל כולו. מפארק ה   12מתווספים לעוד  

רמזורים בציר הכי מרכזי והכי עמוס בעיר. אז מה קרה עכשיו? גם    14ק"מ עם    3.5

אבל   הקניון.  בכיכר  גם  תלונות,  היו  משה  בבני  וגם  תלונות  היו  אז  ויצמן  בצומת 

זה לא שהכלבים נובחים והשיירה עוברת. פשוט כבר התרגלו, מרגישים כבר שאין  

ע  מותשים,  להיאבק,  נחמד  מה  זה  בפייסבוק  אז  מייאוש.  גם  ידיים  מרימים  ייפים, 

 מאוד קשות.  - לעשות לייק או להגיב, אבל התחושות הן מאוד 

.     : עודד עמרם  . . 

תן לי לסיים עודד, תודה. זוכרים את השיח סביב רמזורי     : אביב איטח 

במשרד   חבריי  הנה,  שם.  היו  וכולם  שם  היה  ואבי  שם  היה  משה  הנה  דובנוב? 

אנחנו  התחב  שעכשיו  לי  ואמרו  איתי  דיברו  שנה.  שם  שעבדתי  זוכרים  אתם  ורה. 

טועה    – גם צריכים וגם יכולים לעשות מעגל תנועה שכבר אושר. תראו, מי שעושה  

, ויש כאן סביב השולחן הזה הרבה אנשים שכולם עושים כל אחד בתחומו, עושים  

להגיד   בושה  לא  טועה.  גם  שעושה  מי  לפעמים  טעינו.  רג   - ועושות,  כאן  אולי  ע, 

 בעירייה של מעל מיליארד שח בכל כך הרבה תחומים, לפעמים גם עושים טעויות.  
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את   זמנים  לכבות  קאט,  לעשות  אפשר  בשעריים  הרמזורים  שלגבי  חושב  אני  אז 

הרמזורים עד להודעה חדשה. עשרות שנים התרגלנו בלי הרמזורים האלה, ולהזמין  

הקב בכירים מומחים   היועצים  לא  רוצים  ,  שאנחנו  מה  לאשר  שצריכים  כדי  ועים 

ביקשתי   יודע,  אני  חוק.  פי  על  שפעלתם  לנו  להגיד  כדי  צריך  לא  שטוב.  וחושבים 

אני   האלה.  הרמזורים  את  ואישרו  תחבורה  ועדת  שעבר  וקיבלתי  למסמכים  קבלה 

  הייתה רוצה שאתם תבקשו מהם חלופה אחרת, ולספר להם למה הרמזורים גרמו, וש 

טובה,  את    כוונה  להשיק  שניגשתם  כפי  מחדש.  מסלול  לחשב  צריך  ועכשיו 

 טעינו.    – הרמזורים, אפשר לומר שוב  

לא   ומכיוון שאני  בנוסף ברמה העירונית,  אמרתי שוב.  זה  ואת  טועה,  מי שעושה, 

דברים   של  לעומקם  לרדת  כדי  והכלים  המשאבים  את  לי  ואין  בתחום  מקצוע  איש 

מקום   שיש  סבור  אני  לנשום,  בנושא התחבורה,  לעצור,  העירונית  ברמה  בכלל  גם 

הרמזורים, כל התמרורים,  לפתוח מפות לאורכה ורוחבה של העיר, לבחון האם כל  

ל  תואמות  האחרון,  בעשור  ברחובות  התנועה  תכניות  נכון  2021- כל  שהיה  מה   .

, ייתכן שהיום יש צורך לחשב מסלול מחדש. אגב, אני בטוח שברגע  2011- לפחות ל 

,  2011- נית הזו, יהיו הפתעות וגם קצת שיפורים. כי מה שהתאים ל שנעשה את התכ 

 .  2021- יכול להיות שלא מתאים ל 

יש   אליך.  האציל מסמכויותיו  העיר  ראש  אבי.  חברי  ידידי  בך,  וגם  בנו,  תלוי  הכל 

לך את היכולת והמשאבים להתוות ולקבוע מדיניות עם אגף ביצועי מהטובים שיש  

ג  המקום  וזה  בעירייה,  לעומד  לנו  האגף,  לעובדי  טובה  מילה  לומר  וגם  לשבח  ם 

לא   תגידו,  ניקיון.  העיר,  חזות  תחזוקה,  תשתיות,  התחבורה.  בנושא  זה  בראשם. 

בכלל   בשעריים,  רק  לא  אגב,  באייטיז?  כמו  האלה  הצהובות  מהמנורות  לנו  נמאס 

שאני   זוכר  אני  באייטיז.  כמו  הצהובות,  האלה  רחוב   מנורות  את  יש  העיר  ברחבי 

המנורות  כ  את  היו  שאז  זוכר  אני  חן,  בשדרות  גדלתי  אני  המנורות.  היו  אלו  ילד, 

האלה. מה קורה? יש מדרכות שבורות זה בסדר, ויש אגף תשתיות שמתפקד. צריך  

גם לומר מילה טובה. יש מענה מהעובדים גם באגף חזות העיר, גם באגף תשתיות,  

לאף אחד. אבל אני שואל שאלה,    בכל אגף, חינוך, כולם פה, אין לי טענות לעובדים 
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טיפוסים   אדם.  חיי  סכנה,  בערב?  חשוכה  כך  כל  להיות  צריכה  גם  שעריים  למה 

מסתובבים, מגבלת ראות לאזרחים ותיקים, נהגים רבים שחיים שם, חשוכה, חושך  

 מצרים. חברים, זה ביטחון התושבים, זה לא נתפס. זה באמת לא נתפס, זה מפחיד. 

רצינית? תראו, למשל הייתי שותף לדיון על פרויקט לב העיר.  מתי נראה גם תכנית  

באמת תכנית אדירה, תכנית גדולה, שייקח לה עוד הרבה מאוד שנים לצאת לדרך,  

תכנית   איזושהי  לעשות  כדאי  אולי  אבל  ממנה.  ייהנו  ושעריים  הרצל  שרח'  ובטוח 

, לשנות את  ביניים, תכנית רצינית, נניח מצומת עזרא ועד האמוראים בשלב ראשון 

אולי   העסקים.  את  לשתף  הרחוב,  שכל  חזות  אביב,  בתל  כמו  אחידה  חזית  להציג 

. ויניב יש לו טעם טוב וחוש עיצוב ואני בטוח שהוא גם חושב על הדברים   . החנויות.

יותר   בונבוניירה, שילוט  האלה. הרחבה במטעמי תימן, אפשר לעשות מהדבר הזה 

ניקיון,  לגבי  ועוד.  גם    אותנטי, צמחייה  הפניות,  וכל  קיימת השתדלות  באמת  שוב 

לאיציק וערן ויניב. אני מקבל מענה נקודתי לתושבים, אני חושב שזה לא מספיק.  

לרח'   לכם ללכת  כי אני  מוגזח אמרתי  , אבל עדיף להגיד את הרח' הזה פעם אחת, 

הצעה,   לי  יש  בקורונה,  המכה  אחרי  עסקים,  קידום  לגבי  שם.  הזדעזעתי  באמת 

..  שהיא גם  יכולה להיות חלק מעוד הרבה מאוד הצעות, כי יש שם גם מחלקה טובה.

 ואפשר לעשות דברים יפים.  

אפשר לתת דגש בצביעת תקציב מיוחד לליווי בעלי עסקים בשעריים שרבים מהם,  

הסתגל   טרם  מהם  נכבד  חלק  בשעריים,  רק  לא  הוותיקות,  השכונות  בכל  גם  אולי 

קורונה   הפוסט  של  המודרני  כמונו  לעידן  ומי  מקוונת,  רכישה  הדיגיטציה,  לכל 

יודעים איזה מטעמים יש בשכונת שעריים ובשכונות אחרות, שאפשר ללוות אותם.  

לא   זה  ברחובות.  יהיה  ותנועה  צפיפות  אתגר  והצפיפות.  התנועה  אתגרי  כל  עם 

שעכשיו יהיה הוקוס פוקוס ופתאום עכשיו הכל יהיה פה על מי מנוחות. יש בעיה.  

רק ברחובות. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אפשר לחזק אותם ולעזור    אגב, לא 

אתם   למשל,  מסוימות.  הקלות  לבחון  אפשר  המים,  מעל  הראש  עם  להישאר  להם 

 זוכרים שהצעתי לפנות למשרד הפנים, לנסות אפילו באגרת שילוט.  
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לו לא  איזו אנחת רווחה, איזה סיפוק היה לראות בעל עסק שעזרנו לו. כי הוא אפי 

ידע שאם הוא שם רול אפ לשבועיים, אז הוא צריך בעצם לשלם כל השנה. אמרתי  

מתי    – לו   יבדקו  שבועיים  וכל  יבואו  הפקחים  כל  חושב?  אתה  מה  חביבי,  שמע 

קיבלת חשבון שנתי. וכשיש תקשורת טובה, אפשר לעבוד ביחד  שמת או לא שמת.  

ם שלא התקיימו בחירות לוועד  ולשנות. לגבי ועד השכונה, שאול ידידי, עשרות שני 

טרם    הייתה השכונה. אגב, אני שמח שגם אביטל הדוברת שלנו נמצאת כן, היא גם  

. אני זוכר  2015- המינוי שלה לדוברת העירייה, חברה בוועדת הבחירות בשכונות ב 

ששם התוודענו אליה בפעם הראשונה, והיו הרבה מאוד תכניות, והבנו את הצורך.  

ברה, והבנו כולם את הצורך שבקיום בחירות לוועד שכונה. ועד  ח   הייתה גם אביטל  

   - שכונה, ואני מזכיר לך 

.   : אביטל רגב קיסר   דוברת  . אותך. אחת  בתור  לתקן  ישיבה  הייתי  מתנדבת,  עו"ד 

 . לא באתי בתור נציגה.  י ופרשת 

סליחה     : אביב איטח  נציגה.  להיות  גאווה  זה  התיקון.  על  תודה 

מה   תראו  בסדר?  אבל  שטעיתי.  שם,  קל  הכל  לא  נכון,  המושבה,  בחצרות  קורה 

כשיש נציגות תושבים חזקה, אנחנו רואים שיש תקשורת, יש שיח, גם אם הכל לא  

, מר זוהר   מושלם, יש סבלנות, מכבדים את אנשי העירייה, אפילו קוראים להם 'מר'

דברים.   להזיז  מצליחים  אתם  שיח.  יש  לשם,  מגיעים  אתם  אתכם,  מכבדים  בלום, 

גם מה שלא מצליחים להזיז, יש תקשורת. והאינטרס הראשון של רשות מקומית,  ו 

נציגות   באמצעות  זה?  את  עושים  איך  התושבים.  עם  שלה  הקשר  את  לחזק  היא 

וכשיש   משותפת.  אחריות  גם  יש  תושבים,  ידי  על  נבחרת  כשנציגות  כי  נבחרת, 

רה וסמכות, את  אחריות משותפת, אף אחד לא יכול לקחת אחריות בלי שאין לו הכ 

 זה אנחנו יודעים טוב מאוד גם מהמגרש שלנו.  

אתה צודק,    - ישיבות הצדקת אותי ואמרת    2ולכן ראש העיר, אתה לשמחתי לפני  

איזה   יהיה,  מה  יהיה,  מי  משנה  לא  זה  העיר.  לטובת  זה  את  אומר  כבר  שנים  אני 

ות להציג  בחירות יהיו. אתה אמרת שאני צודק, וביקשת מחברי מחזיק תיק השכונ 

יש שאלה ושיח,  בפנינו מתווה של בחירות לוועדי השכונות בעיר רחובות. עכשיו  
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בבחירות   מקומית  רשות  של  מקומה  מה  הזה,  הנושא  סביב  מהותית  מאוד  שאלה 

היא   שכונות.  לוועדי  בחירות  לעשות  חייבת  לא  רחובות  עיריית  שכונות.  לוועדי 

אותו,   לקדם  ורוצה  הזה  בצורך  יכול מכירה  הפונים.  היא  לכל  ולסייע  כלים  ה לתת 

מאוד  איש שאני  ירימי,  יצחק  את  לתפוס  ניסיתי  וניסיתי  - אני  אישית,  אוהב  מאוד 

נותן   ועדיין  נתן  שהוא  השנים  כל  על  בכלל  תודה  לו  לומר  כדי  גם  אותו,  להזמין 

שיהיו   רוצים  מאוד  והם  בקרוב  יעשו  כבר  התושבים  זה  אבל  שעריים,  לשכונת 

 לכם קוריוז.  בחירות. ואני אספר  

 הצעות לסדר.    3אביב, זה כבר    רחמים מלול: 

 נושאים?    4- לא, זו אותה הצעה, לא ראית את ה    : אביב איטח 

 דקות.    24לפי הזמן, זה    רחמים מלול: 

להירשנזון     : אביב איטח  התייחסות  נותן  ורק  בקוריוז  מסיים  אני  אז 

ישיבות, הוא אומר    2ני  וזהו. תודה רבה מראש וסליחה. תפס אותי חבר מועצה לפ 

לי 'תגיד לי, השתגעת, מה אתה רוצה להביא לנו פה בחירות לוועדי שכונות עכשיו.  

במועצת   שלך  המקום  את  ויתפסו  במקומך  ייבחרו  זה  אחרי  הם  מבין,  לא  אתה 

. אני קורא מכאן לכל התושבים, לגלות מעורבות, להצטרף   ' העיר'. אמרתי 'הלוואי

ואמן.  לעשייה הציבורית לוועד ש  כונה, לוועד בית ספר, למועצת העיר. אמן ואמן 

על זה אני אוותר  עכשיו תראו, אתם תתנו התייחסות לגבי הבחירות, זה לא משנה,  

ש  בקצרה  אומר  אני  רק  כמובן,  הירשנזון  של  העניין  לגבי   . הזמן שנה    30- מפאת 

העירייה.  באחריות  ציבור  למטרות  הם  הירשנזון  בסוף  בבניינים  העילי  יש    השטח 

הרבה   נאמנה  אותם  ושירת  התושבים  את  שמשרת  משחקים  גן  ציבורית,  גינה  שם 

אומר,   אני  הנזילות.  מקור  מגיע  בעצם  שמשם  טוענים  והתושבים  שנים,  מאוד 

התושבים טוענים שהובילו לסכנת חיים שבפתח, וחלילה וחס אפילו כמעט לקריסה  

לפ  התושבים,  לטענת  ההתרעות  חרף  קרקעי.  התת  החניון  ב של  העשורים    2- חות 

במקור   טיפלה  לא  העירייה  לטענתם  מסמכים,  לי  הציגה  מזעקי  רותי  האחרונים, 

הציבה   העירייה  בפתח,  נוראי  ואסון  חיים  סכנת  שיש  לפני  עוד  וכרגע,  הנזילות. 

חומה וסגרה את החניון. עכשיו תראו, אני מבין שיש השלכות משפטיות, ואני לא  
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כן וזה צריך לדון בבתי משפט. אבל מה שצריך  אכנס לעומקם של דברים כרגע, יית 

- להטריד אותנו הערב בסימן גם נושא העניין התנועה והתחבורה בשעריים, היא ש 

רכבים. כעת הם חונים בחוץ, אין    50רכבים, החניון הזה היה של    50משפחות,    50

ההכבדה.   על  נדבר  ושלא  לחנות,  איפה  למעשה    50להם  מצטרפים  האלה  הרכבים 

ק הגדול הזה שקורה שם בהירשנזון, בעזרא, בשעריים. חבר', קשה לחיות  לכל הפק 

הגעתי   ואני  ישיבות  כה.  תקציב,  ישיבות  לנו  יש   . לפתרון להגיע  כדי  אדוני  אליך 

עצמי   את  ואני מציע  כאן,  אני אשמח  להן, אבל  לא שותף  אמנם  אני  קדם תקציב. 

מבקש שתקיים   הפגישות שאני  מראש.  מודיע  גם  אני  התושבים,  לסייע.  נציגי  עם 

אני לא אהיה שם. אני איש פוליטי, אני סומך עליכם, תשב איתם עם מנהלי האגפים  

בסוף   שלהם.  הצרכים  לגבי  מראש  מקוון  קישור  איזה  להם  תשלחו  הרלוונטיים, 

תקציב   ישיבת  לכם  תהיה  הזו  הצעותיי  2022הישיבה  את  לשמוע  תרצו  אם   , –  

 ובהצלחה לשעריים. תודה תודה.  בשמחה, אני כאן לשרותכם. תודה רבה  

מתכוון    רחמים מלול:  שאני  לך  מודיע  אני  מראש  רבה.  תודה  טוב, 

להוריד את ההצעה מסדר היום מהנימוקים הבאים. עוד לא שמעתי מעודי במועצת  

העיר הצעה לסדר עם הפירוט שלה, עם ההסברים שלה, עם הנימוקים שלה, שהיא  

ליצו  מהמציאות.  רחוקה  כך  צפון  כל  פה  יש  שכביכול  העיר  במועצת  פה  רושם  ר 

 ת לצפון במקום לדרום, אין הסתה יותר גדולה מזו.  ודרום, שיש העדפו 

 בדיוק מה שרציתי להגיד, ראש העיר.     : אבי קינד 

 הסתה?     : אביב איטח 

.. בכל הקדנציה. זו בושה וחרפה מה שאתה עושה.     : אבי קינד  . 

וד   רחמים מלול:  צפון  הסתה  הראשונה  זו  לישראל  הופך  כבר  וזה  רום 

 וישראל השנייה, ואסור לנו להיכנס למנהרה הזאת.  

 זכותך לחשוב כך, אני חולק.     : אביב איטח 

.     : אבי קינד  . .  אתה ילד שלא מבין
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חשוב להדגיש כמה השקענו כסף בשכונה. ראש העיר גר     : עודד עמרם 

 בשכונה.  

 )מדברים ביחד(  

אם   רחמים מלול:  הראשונה    אביב,  השכונה  אז  להעדפה,  טוענים  כבר 

ואת   האוזניים  את  טוב  תפקח  עכשיו  שעריים.  שכונת  זו  בה,  לטפל  שהתחלנו 

האחר  בשנים  השקענו  שעריים  בשכונת  מהכסא,  תיפול  ואל  אתה  העיניים,  ונות, 

 רוצה להגיד לי סכום כמה אתה חושב? תגיד.  

.. לתושבים.     : אביב איטח  . 

ס   רחמים מלול:  סיסמאות  זרוק  פה  מפיץ  הרי  אתה  לא,  לא,  לא,  כום. 

 והאשמות, והשכונה, השכונה, השכונה. אבל תזרוק סכום, תנחש.  

 מה זה משנה?     : אביב איטח 

האוזניים,    130  רחמים מלול:  את  טוב  תפתח  שח,  מיליון    130מיליון 

 שח.  

 זה לא מספיק כנראה.     : אביב איטח 

אין   רחמים מלול:  מה,  אומר?  אתה  מה    מה  באמת.  אחרות?  שכונות 

לך,   הקשבתי  אני  תשמע,  טוב,  בשעריים?  לשפוך  העירייה  תקציב  כל  רוצה,  אתה 

 ואני רוצה לרשום את זה לפרוטוקול.  

 בבקשה.     : אביב איטח 

בשעריים    רחמים מלול:  הושקעו  האחרונות  שח,    130בשנים  מיליון 

הרצל  עזרא,  אבן  מדהלה  חדשה  כבישים  סלילת  הפירוט.  שבזי,  והנה  ארלוזורוב,   ,

ביוב,   פלוס  באייר  ה'  הגאונים,  יעקובי,  מזרחי,  משה  כוכבא,  בר  אברבנאל,  מדר, 

רחבת מטעמי תימן ועוד ועוד. החלפת מדרכות ברחובות מוגזך, קובשי, בן אהרון,  

שנכנסתי   לפני  שעריים  נראתה  איך  יודעים  לא  אתם  בשארי.   .. דוד. יוסף  קובשי 

טשרניחוב  חשוב  לא  פיתוח,  לתפקיד.  עבודות  מים,  קווי  החלפת  ביוב,  כולל  סקי 
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, בניית   גני ילדים בהא באייר, בניית גן    4מעגלי תנועה, בניית מוזיאון יהדות תימן

  2, בניית  30מיליון שח, המוזיאון    8ילדים בשבזי, בניית מתנ"ס ברח' משה זכריה  

זכריה,   במשה  ילדים  באמוראים,    2גני  ילדים  בקאו   2גני  ילדים  כיתות    6פמן,  גני 

מועדון   בטרשניחובסקי,  ילדים  גני  עוד  בנים,  בנועם  כיתות  בנות,  בנועם  לימוד 

נתיבות משה שנראה כמו מלון, שיפוץ   יסודי  ברח' טשרניחובסקי, בית ספר  אנוש 

 אולם ברזילי. כן. אתה רוצה סכומים? אני אגיד לך גם.  

.    12   : אביב איטח  .  שנים זה נשמע לי.

 לם ברזילי אתה לא מכיר?  או   רחמים מלול: 

   - שנים שאתה בתפקיד   12- אני אומר ב    : אביב איטח 

 מה?    רחמים מלול: 

 מישהו אמר שלא נעשה דברים?     : אביב איטח 

 מיליון שח בשנה.   13זה    רחמים מלול: 

 אני אומר שוב, ראש העיר.     : אביב איטח 

גינה    רחמים מלול:  הקמת  מזרחי.  במרים  ציבורית  גינה  חדשה  שיקום 

 ..  בגן.

 אבל לא עשית להם טובה. אתה חייב.     : אביב איטח 

 אני לא עושה טובות לאף אחד, זה התפקיד שלי.    רחמים מלול: 

.     : אביב איטח   נכון

השלישי    רחמים מלול:  מהעולם  כשכונה  השכונה  את  תתאר  אל  אז 

  .  ושיש אפליה לטובת הצפון

.     : אביב איטח  .  אני חושב ש.

. די, נו.  א   רחמים מלול:   ני לא מעלה את זה לדיון
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אני לא מתווכח. אבל היא מאוד מוזנחת ונראית מזעזע,     : אביב איטח 

  .  זו דעתי

 אוקיי, בסדר. אתה עומד על זה שהיא מוזנחת.    רחמים מלול: 

 זכותי, אני מכבד את דעתך אבל.     : אביב איטח 

 אני חולק עליך מכל וכל.    רחמים מלול: 

 אני חושב שלא.  אז     : אביב איטח 

בשכונה    רחמים מלול:  תסייר  שקרים.  אומר  אתה  ומדיח.  מסית  אתה 

 ותראה כמה משקיעים בה.  

 סיירתי.     : אביב איטח 

גם    רחמים מלול:  יוכל  והוא  פה,  נמצא  הניקיון  על  האחראי  הנה 

 להמשיך.  

 אבל הניקיון לא היה בגולת הכותרת.     : אביב איטח 

לה   רחמים מלול:  לי  תן  הצללה  אבל  משחקים,  מתקני  הקמת  משיך. 

 ..  ותאורה ברח' ישעיהו פינת.

ראש     : אביב איטח  באמת,  נו  ותאורה.  הצללה  שעשית  תודה  באמת 

 העיר, זה קצת מביך אפילו. זה שכונה, דגל, ברור שאתה צריך להשקיע בה.  

 הוא הפריע לך לדבר?     : אבי קינד 

 לך? באמת, נו.    תגיד לי, חצי שעה דיברת, הפרעתי   רחמים מלול: 

 קצת כבוד.     : אבי קינד 

לגור     : עודד עמרם  באה  איטח  משפחת  לראיה,  מסכם,  הייתי  אני 

  . .  בשעריים כי השכונה.

אני מתכוון אדון איטח לעשות פרוספקט, הנה אני מטיל    רחמים מלול: 

   - את זה עליך ועל יניב, פרוספקט של כל מה שעשינו בשכונת שעריים 
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. מחז    : אביב איטח  .  יק תיק השכונות.

אתה    רחמים מלול:  לדבר?  מי  על  לפנות,  למי  לי  אומר  לי, אתה  תגיד 

אמרת שהוא מטפל בעניינים אחרים של הבחירות, לא יודע מה. אבל שאול, תן לי,  

אליו. אז באמת, בוא תכבד אותו.   והיית מתייחס אליו כמו שאני מתייחס  הלוואי 

הש  מה  ונראה  נפיץ  אנחנו  זה  כל  כך,  שכונות  אם  לעומת  שעריים  בשכונת  קענו 

יש   אם  שווא.  לך, האשמות  אומר  אני  עם האשמות,  נאום  לשאת  חבל  אז  אחרות. 

 לא מרוצים, אל תהפוך את כולנו פה לחסרי מעש, לחדלי אישים. באמת נו.    2-3

.     : אביב איטח  .  אל תגיד את זה.

 השכונה יקרה לנו, כמו כל השכונות בעיר.    רחמים מלול: 

לא     : איטח   אביב  לכולנו.  יקרה  זה אמרתי. אמרתי שהשכונה  את  וגם 

 באתי לריב ולהתווכח.  

ברח'    רחמים מלול:  לידיעתך  והכי אטרקטיביים  פורחים  הכי  העסקים 

של   בעיות  לפעמים  יש  ולכן,  מזון.  עסקי  שאלה  בגלל  אולי  בשעריים,  הם  הרצל, 

, אביב איטח, שמהצפון  חניות שם, ואנחנו הולכים להוסיף חניות. אבל אתה שוכח 

מתלוננים אצלי על הדרום, שאנחנו לא אוכפים כחול לבן בשעריים. את זה הזכרת?  

 את זה אמרת לתושבים? את זה הם העלו? ויכול להיות שנתחיל לאכוף.  

קודם כל, הזכרת את העניין של האכיפה ברח' הרצל, אז     : אביב איטח 

 אם כבר נגעת בזה, היו בעלי עסקים.  

.     : ינד אבי ק  . . 

שאני     : אביב איטח  מה  בקיצור,  העיר,  ראש  וואו.  צועק,  אתה  וואו, 

סוגיה   באמת  פה  יש  האכיפה,  על  עכשיו  שאמרת  הזה  ברח'  שהיה  מה  כל  אומר, 

מעניינת. קודם כל כן, יש להעלות על סדר היום ולשאול שאלה האם לאכוף או לא  

 לאכוף.  

 לסדר גם בזה.    אוקיי, בסדר, אז תעלה הצעה   רחמים מלול: 
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שנית, אגב בעלי עסקים אומרים שמכיוון שלא אוכפים,     : אביב איטח 

   - אז רכבים 

 טוב נו, תן לי לדבר.    רחמים מלול: 

 אז רכבים חונים שם לכל היום.     : אביב איטח 

להצבעה    רחמים מלול:  כבר  זה  את  אעלה  שאני  רוצה  אתה  אביב, 

 ? באמת נו. 10ט שלי אתה אומר  להוריד מסדר היום? אתה שם לב שעל כל משפ 

יודע     : אבי קינד  אתה   .. התחבורה. שר  של  עוזר  בתור  תקשיב, 

  . . .. רמזורים אם יש שם סכנת חיים.  שלא.

 )מדברים ביחד(  

מבקש    רחמים מלול:  אני  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  חברים,  טוב, 

 ע?  להוריד את זה מסדר היום. מי בעד להוריד מסדר היום? מי נגד? מי נמנ 

.     : אביב איטח  . .. הסכמת לחלק מההצעות. . 

 לא הסכמתי אפילו למילה אחת מההצעה.    רחמים מלול: 

.     : אביב איטח  . . 

אל    רחמים מלול:  שלך.  מההצעה  מזערי  לחלק  אפילו  הסכמתי  לא 

תכניס לי מילים לפה. אני לא מסכים איתך בשום מילה. אתה רוצה להתווכח? אם  

ודע מה להגיד לו, תאמין לי. הוא יוביל אם כבר את המפגש,  שאול יבוא אליי, אני י 

 לא אתה.  

 תודה רבה.     : אביב איטח 

 אז ההצעה ירדה מסדר היום.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

 אנחנו נפגשים עם כל השכונות. תודה רבה.   רחמים מלול: 
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     היום.  סדר  ב את ההצעות  שלא לכלול  הוחלט ברוב קולות   : 21-30-394מס'    חלטה ה 

 

מוזס   א.  אבי  )ח"מ  רחובות  הדתית  המועצה  של  חריגה  כספים  הוצאת 

  

 (. 20.7.21מיום   

 

ההצעה לסדר של אבי, אני מודה לך אבי שהסכמת לדון    רחמים מלול: 

 בזה בהנהלה, וזה יורד מסדר היום של המועצה.  

 

     מועצה.  סדר יום ה ולא יכלל ב הנושא נדון בישיבת ההנהלה   : 21-30-395מס'    חלטה ה 

 

 נושאים נוספים:  . 4

לחכירת   אישור הסכם עם חב' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ   א. 

,  3648בגוש    ונות סטודנטים ושטחי מסחר ע מוחכר, הקמה והפעלה של מ 

, ברח'  49 , חלקי חלקה  47חלקה    3654, גוש  277-278חלקי חלקות  

 דרך הים, רחובות. 

 

ים סלמן. אני רוצה להודות לך, ניסים,  נמצא איתנו ניס   רחמים מלול: 

על שהובלת את המכרז הזה להקמת מעונות סטודנטים ברח' המנוף, דרך הים. ואני  

את   פסלו  שם,  שהיו  החברים  וכל  בנצי,  המכרזים  ועדת  שחברי  כך  על  שמח  גם 

שהיא   בגלל  הראשונה  שהחלטתם    הייתה ההצעה  זה  ועל  מהאומדן.  מאוד  רחוקה 

  הייתה עובדה שזה השתלם בסופו של דבר, כי ההצעה השנייה  לצאת במכרז נוסף, ו 

בעוד  יותר   הרבה   להגיד כמה  " מיליון ש   4טובה  רוצה  ניסים, אם אתה  ח. בבקשה 
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אתה   אביב,  מדובר.  נהדר  פרויקט  באיזה  לאנשים  ותסביר  מיקרופון  תיקח  מילים, 

בים?  יודע שניסים מוביל את פרויקט התאורה בכל העיר? למה אתה מדבר על צהו 

 אנחנו מחליפים הכל ללדים.  

 צריך להחליף.     : אביב איטח 

 ח.  " מיליון ש   24מכרז של    רחמים מלול: 

את     : אביב איטח  להחליף  צריך  בצד,  ההצעה  את  עזוב  רחמים, 

 התאורה.  

הסטודנטים     : ניסים סלמן  מעונות  של  הזה  המכרז  לכולם,  טוב  ערב 

ב  שאושרה  מתב"ע  התחיל  כשנכנסת 2017- בעצם  כדי  .  קורא  קול  עשינו  לתפקיד  י 

יש   בעיות  איזה  שלו,  הפוטנציאל  את  הזה,  המגרש  את  רואה  השוק  איך  להבין 

בתב"ע, קיבלנו הרבה מאוד הערות מהרבה מאוד גורמים ויצאנו לבצע בעצם תב"ע  

למכרז   לצאת  כשרוצים  של   BOTחדשה.  מכרז  כלומר  הזה,  והפעלה    מהסוג  בנייה 

והחזר   , חיצוני גורם  ידי  אישור  על  לקבל  צריך  התקופה.  בסוף  לעירייה  הנכס  ת 

פונג עד שהדבר הזה  - חודשים ארוכים של פינג   8מראש של משרד הפנים. היינו שם  

הצעה   קיבלנו  הראשון,  בסיבוב  העיר  ראש  שאמר  כמו  מכרז,  עשינו  בעצם  אושר. 

יזם.    הייתה ש  אותו  וקיבלנו הצעה משופרת של  רחוקה מהאומדן, עשינו סבב שני 

שיכון בינוי הוא היזם המוביל בתחום של מעונות סטודנטים, כמעט כל השוק    היזם 

הזה מבוצע על ידי שיכון בינוי כהחלטה אסטרטגית שלהם. יזם עם עוצמה פיננסית,  

להיות מבנה של   הולך  זה  מן הכלל.  יוצאות  ביצוע  יכולות  בצומת    20,000עם  מ"ר 

, יחיה את אזור המנוף. בריכה  דרכים מעולה. אני מקווה שזה יחיה את האזור הזה 

גם    . עירוני פיתוח  אופניים,  גם מתחבר עם שבילי  קרית משה, כל שדרות חן. הכל 

התמורה, אגב אביב, זה בהקשר למה שמתן העלה בפעם הקודמת בוועדת המכרזים.  

שהתקבלה   הנביאים,  ברח'  ונוער  צעירים  מרכז  את  להקים  בעצם  תשמש  התמורה 

העיר   ראש  ידי  על  נעשה  החלטה  ונוער  צעירים  מרכז  את  שבעצם  זוהר,  עם  יחד 

שבדיוק  תב"ע  מקדמים  אנחנו  שם  וגם  הנביאים,  האלה.    ברח'  הדברים  את  תעשה 
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זהו, אני שמח מאוד, אני חושב שזו בשורה מאוד חיובית לעיר ולציבור הסטודנטים  

 פה בכלל. זהו.  

 יישר כוח, ניסים.     : אביב איטח 

את    בוועדת     : איטל בציר אלשיך  לחייב  של  הסוגיה  את  העלינו   .. . תכנון

. )בלי מיקרופון(   .  היזמים בגינון.

 כן, אבל רק עכשיו הם התחילו לתכנן, נכון?    רחמים מלול: 

. )בלי מיקרופון(     : ניסים סלמן  . . 

 לא, שאנחנו נכריח אותו.      : איטל בציר אלשיך 

שהרע   רחמים מלול:  אמרנו  איטל,  בדברים.  איתו  נבוא  הוא  בסדר,  יון 

טוב, אבל זה לא הזמן לדון בו. ברגע שהם יגישו תכניות לוועדה, אני מקווה שנראה  

שברבות   זה,  את  לי  הזכיר  גיא  לחברים,  לומר  רציתי  ואגב,  בוועדה.  שם  אותך 

תכנון   בוועדת  לקוורום  חיכינו  אתמול  לצערי.  קוורום  לנו  אין  הוועדות  מישיבות 

החשובות   הוועדות  אחת  שהיא  כמעט  ובנייה,  שעה  חיכינו  שיהיה  בעירייה,  עד 

 קוורום שאפשר להתחיל. כנ"ל קורה בוועדת מכרזים ובוועדות אחרות.  

 מלגות.     : אביב איטח 

בתחילת כל קדנציה יש מאבק על כל חבר בוועדה כזאת    רחמים מלול: 

  . ' או אחרת ובסופו של דבר לא מגיעים. זה משבש לנו את קבלת ההחלטות וכו' וכו

, אני חוזר למה שאמרתי. ברגע שזה יבוא לדיון בוועדה, נראה את התכניות  אז איטל 

 ובהחלט נעלה את זה שם. תודה.  

את     : אבי קינד  שמעדכן  מי  כל  מבקש,  אני  שאמרת,  למה  בהקשר 

   - , מה לעשות הוועדות ושולח את הזימונים 

 להרים טלפונים?    רחמים מלול: 

 להרים טלפונים, לוודא.     : אבי קינד 

 בסדר. הערת את זה אתמול ואני מקבל את זה.    ים מלול: רחמ 



28.7  מתאריך   30ישיבת מועצה מן המניין מס'    - עיריית רחובות   .2021 

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

30 

לא    : קארין ברגינסקי  אנחנו  איתנו.  זה  את  לתאם  שעות,  מזיזים  אם  גם 

הרי   הלו"ז  האלה.  העיכובים  כל  את  לעשות  פתאום  לעכשיו  מעכשיו  ככה  יכולים 

עיכוב של   יהיה ברגע האחרון פתאום שיודעים שיש  נכון? אז שלא  ידוע מהבוקר, 

 שעה. אז שגם יעדכנו.  חצי  

איחרנו בחצי שעה אתמול בגלל שרת הפנים שהתעכבה    רחמים מלול: 

 במקום אחר, אז זה אילוץ. קוראים לזה בעברית צחה הכרח בל יגונה.  

 ראש העיר, רק שיתקשרו בבוקר לתזכר.     : אבי קינד 

 בסדר.    רחמים מלול: 

 - אבי, גם כשמתקשרים   : מר דורון מילברג 

.      : אבי קינד   לא נכון

 התקשרו לכולם.    : מר דורון מילברג 

.    : קארין ברגינסקי  צלצלו לא  פעם  אף  דורון,  מצלצלים.  לא  פעם  אף 

 שנתיים וחצי אני בוועדה.  

צודק, בהחלט. אני  בוועדת מלגות גם לא היה לנו, ואתה     : אביב איטח 

 חושב שיש מקום.  

ובינוי    רחמים מלול:  שיכון  חברת  עם  ההסכם  בעד  בו מי  ה  נ סולל 

בגוש   מסחר  ושטחי  סטודנטים  מעונות  של  והפעלה  הקמה  מוחכר,  ,  3648לחכירת 

 , בדרך הים, רחובות? פה אחד. תודה רבה.  277,  278חלקות  

היום     : אביב איטח  טובה  אווירה  באיזו  אנחנו  כבר  אם  העיר,  ראש 

ר  וככה במצב רוח טוב, אפשר גם לומר איזו מילה טובה לראש הסיעה שלנו שאיש 

  . .  את התב"ע הראשונה של כל הפרויקט הזה, פרויקט.

בוועדת    רחמים מלול:  אותו  הזכרתי  אני  מלא.  פעולה  בשיתוף  נכון. 

 מכרזים.  

 נכון, לא רציתי להזכיר לך את זה.     : אביב איטח 
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 הכל בסדר, חבל שהוא לא בא לשמוע את זה.    רחמים מלול: 

מ    : אביב איטח  הילד  באמת  לצערו,  נאלץ  מרגיש  - מש הוא  לא  ממש 

 .  הייתה טוב, וזה היה ברגע האחרון ורעייתו לא  

 תמסור רפואה שלמה בשמנו.    רחמים מלול: 

 באמת רצה להיות כאן ולברך גם אותך.     : אביב איטח 

 

פה   : 21-30-396מס'    חלטה ה  סולל    אחד הוחלט  ובינוי  שיכון  חב'  עם  הסכם  לאשר 

לה של מעונות סטודנטים ושטחי  בונה תשתיות בע"מ לחכירת מוחכר, הקמה והפע 

, ברח'  49, חלקי חלקה  47חלקה    3654, גוש  277-278, חלקי חלקות  3648מסחר בגוש  

 דרך הים, רחובות. 

 

 . 2020ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת  " דיווח דו  ב. 

 

הדו   רחמים מלול:  עם  ימשיך  ניסים  ה.ל.ר.  " טוב,  דירקטוריון  של  ח 

 בבקשה בקצרה.  

ככה    : ניסים סלמן  עמ'  אז  הכספי,  בדוח  המרכזי.    4.  העמ'  בעיניי  זה 

עמ'   רוצים.  איפה שאתם  אותי  ותעצרו  הרו"ח    4כמובן תשאלו  אגב,  והפסד.  רווח 

הגיע? קודם כל בואו תבינו רגע. כל השנתיים, שנתיים וחצי האחרונות בלי תקציב  

ר  מדינה, יש בה השפעה ישירה על היקפי הפיתוח של העיר, היקפי הפיתוח של ה.ל. 

ובכלל כל מחזור הפעילות, בין אם זה הסכם הגג שנדחה שוב ושוב כי אין ממשלה  

הוותמ"ל   זה  אם  ובין  קרית משה.  של  הגג  הסכם  החלטות.  לקבל  מי שמסוגל  ואין 

של מזרח העיר שלוקח את הזמן שלו. ובין אם הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו פה  

ר מתוכננים שלא מתוקצבים  בתי ספ   11מקדמים תחת המדיניות של זוהר. יש לנו  

אנחנו   המדדים  בשאר  בהכנסות.  גידול  יש  אז  עצום  פרויקטים  צבר  לנו  יש  ן.  עדיי
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של   מניב  בנכס  השקעה  יש  מקום.  באותו  יותר  או  קפה    600,000פחות  בבית  שח, 

 בגן הפקאן. האם יש למישהו שאלות? אני רואה שכולם פה עסוקים.  

כ   רחמים מלול:  אני בטוח בשם  לניסים  חבר'ה,  ולכם, אני מאוד מודה 

עוד   מי  אבי,  את  רואה  אני  ה.ל.ר.  בחברת  פעילים  הדירקטוריון ששותפים  ולחברי 

באמת   המנכ"ל.  העירייה,  עובדי  וכמובן  עוד?  ומי  גיא  דירקטוריון?  חברי  פה 

 שותפים אמיתיים לכל הפרויקטים.  

 דניאלה.     זוהר בלום: 

אותה.    רחמים מלול:  ראיתי  לא  שיתוף  ב דניאלה,  על  תודה  אמת 

וה  בכל  - הפעולה,  הפירות  ואת  התוצאות  את  רואים  מצוינת,  עבודה  עושה  ה.ל.ר 

 רחבי העיר. זה רק דיווח?  

 רק דיווח, כן.    : מר דורון מילברג 

 

     ניתן דיווח על ידי מר ניסים סלמן מנכ"ל ה.ל.ר.   : 21-30-397מס'    חלטה ה 

 

בה  ג.  שעתית  כעובדת  כוכבי  תיקי  קליטת  מ.מ.  אישור  לבקשת  תאם 

  

 וסגן רה"ע בנצי שרעבי עד לסוף הקדנציה.   

 

כי    רחמים מלול:  בנצי,  של  בקשתו  פי  על  כוכבי  תיקי  קליטת  אישור 

כעובדת   בנצי  אצל  אותה  נעסיק  אנחנו  אז  הפרישה.  גיל  את  עברה  למעשה  היא 

 שעתית, וזה גם טעון אישור מועצה. משום מה, אני לא מבין למה.  

 (  )מדברים ביחד   

 באמת נו.    רחמים מלול: 
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 כן ירבו כמותה בעיריית רחובות.     : עודד עמרם 

 מתנה גדולה לעיר.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 תודה.     בנצי שרעבי: 

 כל הכבוד לה.    רחמים מלול: 

 

לאשר קליטת תיקי כוכבי כעובדת שעתית    אחד הוחלט פה   : 21-30-398מס'    חלטה ה 

   י שרעבי ועד לסוף הקדנציה. בהתאם לבקשת מ.מ. וסגן רה"ע בנצ 

 

העירוני   ה.  בשוק  דוכנים  בעלי  ברשימת  סופר  טעות  לתיקון  בקשה 

  

 : 70- משנות ה  

ע"ש  49דוכן    –   24מס"ד    לרשום  יש  ראובן,  משעלי  ע"ש  נרשם   ,

  

 משעלי אלברט.  

מסעוד  72דוכן    –   35מס"ד    ע"ש  לרשום  יש   , כהן מסעוד  ע"ש  נרשם   ,

  

 דהן.  

 

ן טעות סופר ברשימת בעלי דוכנים. כאן אני אבשר  תיקו   רחמים מלול: 

בקשת   פי  על  וההתאמות  החדשות  העבודות  את  סופית  כמעט  שמסיימים  לחברים 

עם   אחוזים  חתימת  גם  רמה.  ביד  יניב  מוביל  הזה  הנושא  כל  את  בשוק.  הסוחרים 

בעלי הדוכנים. והתאריך שקיבלתי והבטחה שקיבלתי לפתיחת השוק בעזרת השם,  

 אמצע אוגוסט. אז עכשיו מה טעות הסופר, יניב.  סוף סוף ב 
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שמות, יש מכתב שיוסי צירף. בסעיף  ב טעויות    2יש פה    עו"ד יניב מרקוביץ: 

ה  שנות  דיירי  מ  המכתב  את  יש  ב   70- ה'  אותם.  טעות    2- שאישרנו  נפלה  דיירים 

מספר   דוכן  שלהם,  בשמות  משעלי    49שמית  במקום  ראובן  משעלי  שם  על  נרשם 

ודוכ  מספר  אלברט.  זה    72ן  דהן.  מסעוד  לרשום  ויש  כהן  מסעוד  בטעות  נרשם 

טעויות שמיות בלבד, תעודות הזהות תואמות, זה קריטי לנו לצורך חתימה איתם  

 על ההסכם, זה לא דוכנים חדשים.  

 תיקנו את טעות הסופר.    רחמים מלול: 

 

פה   : 21-30-399מס'    חלטה ה  ב   אחד הוחלט  ברשימת  סופר  טעות  לתיקון  עלי  לאשר 

, נרשם ע"ש משעלי ראובן,  49דוכן    –   24: מס"ד  70- דוכנים בשוק העירוני משנות ה 

יש  72דוכן    –   35מס"ד   יש לרשום ע"ש משעלי אלברט.   כהן,  מסעוד  ע"ש  נרשם   ,

 לרשום ע"ש מסעוד דהן. 

 

מס'   ד.  ומבנים  קרקע  להקצאת  הוועדה  ישיבת  פרוטוקול  ,  56אישור 

  

 .  2, סעיף מס'  26.11.20מתאריך   

 

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות. בבקשה, מי רוצה לדבר    רחמים מלול: 

 .  56על זה, יוסי? כן, בבקשה יוסי, פרוטוקול  

ועדת     : יוסי כפיר  פרוטוקול  לאישור  בקשה  ד',  סעיף  פה  לנו  יש 

 , הסדרה של גן ילדים קיים בקרית משה.  5הקצאות קרקע  

 עשינו עם התניה לשנה, נכון?    זוהר בלום: 

 כן, כן, בהחלט.     : יוסי כפיר 

 זה גנים קיימים.    רחמים מלול: 
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 גנים קיימים, בהחלט.     : יוסי כפיר 

 כיתה בבית ספר, זה גם של שובו?    רחמים מלול: 

, ביקשתי לאשר     : יוסי כפיר  כן, זה בדיוק מה שדיברנו כרגע. סעיף ד'

קרקע   הקצאות  ועדת  פרוטוקול  סעיף מס'  56את  ילדים  2,  גני  בית ספר  ,  קיימים, 

 שובו.  

 מה עוד יש לנו שם?    רחמים מלול: 

 זה לגבי הסעיף הזה.     : יוסי כפיר 

 

פה   : 21-30-400מס'    חלטה ה  הוועדה  ב   2סעיף  לאשר    אחד הוחלט  ישיבת  פרוטוקול 

" כדלקמן:  returenבעניין "שובו    26.11.20, מתאריך  56להקצאת קרקע ומבנים מס'  

מ"ר    85- כיתות: כיתה בשטח של כ   2אשר הקצאת  לצמצם את תקופת ההקצאה, ול 

כ  של  בשטח  צמודה  חצר  וכיתה    160- עם  ספר,  בית  מבנה  של  המערבי  בחלקו  מ"ר 

כ  של  כ   155- בשטח  של  בשטח  חצר  עם  גן    320- מ"ר  במבנה  הממוקם  במבנה  מ"ר 

בגוש   מחלקה    5811הילדים.  "שובו    27חלק  לעמותת  אלעזר  דוד    " returenברח' 

הפעלת גני ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת מיום חתימת  ברחובות, למטרת  

מיום   יאוחר  ולא  לה    31.7ההסכם  לעירייה  אופציה  עם  הלימודים,  שנת  באותה 

ב  איתנות    4- ארכה  בדבר  מרו"ח  אסמכתאות  להצגת  בכפוף  נוספות,  תקופות 

 פיננסית לצורך המשך הפעילות.  

 

 ות.  ב ן המדע רחו אישור הסכם הקצאה עם עמותת בית הכנסת חזו  ו. 

 

נוסף     : יוסי כפיר  סעיף  לנו  עיריית    – יש  בין  הקצאה  חוזה  אישור 

 טעון את אישור המועצה.  הנושא  רחובות לבין עמותת בית כנסת חזון המדע.  



28.7  מתאריך   30ישיבת מועצה מן המניין מס'    - עיריית רחובות   .2021 

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

36 

 כן, מי בעד?    רחמים מלול: 

 חבר'ה, תרימו אצבעות.    צביקה מדהלה: 

.    : קארין ברגינסקי  .  אני נמנעת.

.  קארין    רחמים מלול:  .  נמנעת.

.     : יוסי כפיר  .  יש לך את חוות הדעת.

לדחות    רחמים מלול:  ביקשה  שקארין  אומר  אני  הפרוטוקול,  בשביל 

 את הדיון על זה.  

 אני רוצה להסביר למה אני נמנעת.    : קארין ברגינסקי 

 למרות שזה האישור הסופי כבר.    רחמים מלול: 

לה   : קארין ברגינסקי  רגע  רוצה  אני  נכון.   , לי  נכון קשה  מילים.  כמה  גיד 

כאן   אדגיש  אני  היום,  תושבים  הרבה  עם  ששוחחתי  מכיוון  בעד,  להצביע  מאוד 

ממש  בשביל  - שאני  הצבעתי  גם  ואני  כנסת  בית  בעד  אני  כנסת,  בית  נגד  לא  ממש 

שהם   מה  שכל  מכיוון  הימנעות.  זו  התנגדות,  לא  זו  עכשיו  גם  בעד.  ההקצאה 

כי   זמן להתארגנות,  זה  ואני הסברתי  א   300מבקשים  ידעו.  טוענים שהם לא  נשים 

  . .  גם.

.. אבל.     זוהר בלום:   הם היו.

הסברתי    : קארין ברגינסקי  אני  להגיד,  מנסה  שאני  מה  אבל  יודעת.  אני 

 שגם כעו"ד שאי ידיעת החוק לא פוטרת אותם.  

לא רק זה, קארין, אני רוצה להסביר לך. הקצאה לוקחת    : מר דורון מילברג 

 לפחות שנה.  

עבר    : קארין ברגינסקי  שזה  לי  ידוע  פעמיים,  עבר  גם  זה  יודעת.  אני 

 פעמיים, ידוע לי כל זה.  

 המגרש הזה בתב"ע מיועד לצורכי דת.    רחמים מלול: 
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 גם זה אמרתי. אני מבטיחה שגם את זה אמרתי.   : קארין ברגינסקי 

 זה מקובל על מתן שאת מצביעה נגד בית הכנסת?     : אבי קינד 

אבל למה אתה מעוות? אני לא אמרתי נגד, אני אמרתי    : נסקי קארין ברגי 

 שאני נמנעת.  

 לא בעד, זה נגד.     : אבי קינד 

 לא, ממש לא, זה פרשנות שלך.    : קארין ברגינסקי 

 אז תגידי שאת בעד.     : אבי קינד 

 זו פרשנות שלך.    : קארין ברגינסקי 

 הכל אני רושם לו לבחירות.     : אבי קינד 

 זו פרשנות שלך. אבי, זה בסדר.    : י קארין ברגינסק 

 הכל נרשם, יש לי כזה פרוטוקול.     : אבי קינד 

.    : קארין ברגינסקי  .  בכל אופן, מה שאני בסך הכל פונה ומבקשת.

 )מדברים ביחד(  

ככה,    : קארין ברגינסקי  להתנהג  מכבד  לא  שזה  הרצאה  נתת  הרגע  אתה 

 אתה עושה מעצמך צחוק.  ואתה מתחיל להתנהג ככה. זהו, התחיל קרקס? חבל,  

.. להשקיע בשעריים.     : אבי קינד  . 

בכל אופן, ראש העיר, כמו שפניתי אליך לפני הישיבה,    : קארין ברגינסקי 

 אני בסך הכל רציתי לבקש אם יש אפשרות שלא נצביע עכשיו.  

 אין דבר כזה, זה בניגוד לחוק.    : מר דורון מילברג 

.  דקה. למה זה בניג   : קארין ברגינסקי   וד לחוק? תסביר לי

אושר    : מר דורון מילברג  שזה  ולאחר  זמנים.  לוחות  וקובע  בא  החוק  כי 

  . .  בוועדה בפעם האחרונה ומגיע לישיבת המועצה הקרובה.
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 פרסום פעמיים.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

אני    : קארין ברגינסקי  הסברתי.  גם  אני  ההסכם,  אישור  שזה  יודעת  אני 

 יש אפשרות כזאת, לא ידעתי שזה בניגוד לחוק.    בסך הכל רציתי אם 

.    רחמים מלול:   אוקיי. בכל אופן זה נרשם, קארין

 אני לא מצביעה. אני נמנעת מלהצביע.    : קארין ברגינסקי 

 אוקיי, בסדר.    רחמים מלול: 

 זו מדינה דמוקרטית, יש בעד, יש נגד ויש הימנעות.    : קארין ברגינסקי 

 בהצלחה.    : אבי קינד 

ואגב,    : רין ברגינסקי קא  שחשוב.  מה  זה  עצמי,  עם  טוב  לישון  צריכה  אני 

 אני מכבדת אותך, כן?  

 אני גם מכבד אותך.     : אבי קינד 

מתן,    : קארין ברגינסקי  בשם  גם  תדבר  אל  בזלזול.  תמיד  מדבר  אתה  לא, 

 בסדר? תודה.  

כי      : איטל בציר אלשיך  כנסת,  בתי  שצריך   .. השכונה. תושבת  גם  אני   .. יש  .

   - אנשים, אנחנו שכונה מעורבת 

כי    : קארין ברגינסקי  לא,  כנסת.  לבית  לא התנגדתי  ואני  כנסת,  בתי  צריך 

חד   כנסת,  בתי  צריך   . כנסת' בתי  'צריך  אומרת  ואת  המשפט  את  התחלת  את 

 משמעית. צריך.  

.     : איטל בציר אלשיך  .  מה שאני אומר, צריך היום, בעידן של ה.

 )מדברים ביחד(  

שתייה,     : ח אביב איט  קצת  לתושבים  להוריד  אפשר  אולי  העיר,  ראש 

חם להם. הייתי שנייה שם, תאמין לי, אני מצדיע להם. עומדים שם בחום, להוריד  
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, זה ניחא, אבל בסדר. לפחות שיביאו   להם קצת שתייה, משהו, מים. רק קיללו אותי

 להם שתייה. סליחה, איטל.  

יד, צריך לעשות חושבים מחדש לגבי  מה שאני רוצה להג     : איטל בציר אלשיך 

.. שבדקתי, יש עירוב שימושים. זאת   הנושא של בתי כנסת. בהרבה מקומות בארץ.

ויש שם מתנ"ס. אז אני אומרת, זאת הזדמנות  אומרת,  יש בית כנסת, יש גן ילדים  

. עירוב שימושים,   . .. עירוב שימושים, כמו שבקהילה של. גם לפתוח את הנושא של.

המ   .. אבל  שזה. יודעים  לא  הרבה  להגיד,  רוצה  אני  שני,  ודבר  עובד?    3יקרופון 

של   עמותה  זו  העמותות  אחת  הזה.  בשטח  קרקע  להקצאת  בקשה  הגישו  עמותות 

 עמותות.    2הקהילה הקונסרבטיבית. הא לא קיבלה תשובה ולא אושר לה. אושרו  

 היא קיבלה תשובה.    : מר דורון מילברג 

שאני חושבת שצריך, לא ניתן לה הזדמנות שווה  מה  ועל     : איטל בציר אלשיך 

יש   הקונסרבטיבית.  לקהילה  כנסת  בית  מעולם   .. לא. בעיר  הכנסת.  בתי  יתר  כמו 

  . . .. כמו שיש היום לבתי כנסת. . נכון, בשטח הפרטי שלה. אבל לא. .  שם בית כנסת.

מייקי     : אביב איטח  הרב  על  מדברת  את  אבין,  שאני  רק  סליחה, 

 אל?  וקהילת עדת עמנו 

 כן.      : איטל בציר אלשיך 

 אה, אוקיי.      : אביב איטח 

 גם קהילה קונסרבטיבית.      : איטל בציר אלשיך 

הקהילה    רחמים מלול:  בשעריים,  לגור  עוברים  שהם  שמעתי 

 הקונסרבטיבית.  

 הלוואי.     : אביב איטח 

נעשה      : איטל בציר אלשיך  צרכים,  שיש  נראה  ואנחנו  צריך  אם  אשמח,  אני 

.  עירוב   .  צרכים ונראה שהם צריכים בית כנסת קונסרבטיבי, נתמוך ונקצה להם.

 אוקיי, טוב.    רחמים מלול: 
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שהם      : איטל בציר אלשיך  ונראה  סקר  נעשה  אם  צרכים.  תלוי  הכל  זה 

צריכים, כל אחד, כמו שהומינר, אני תומכת בהומינר. הומינר רצה להגדיל ולהרחיב  

 ולה, אני בעד, אני איתך.  את בית הכנסת, זה הצרכים שלהם, מע 

 )מדברים ביחד(  

שטחים,      : איטל בציר אלשיך  לנו  שאין  בגלל  ורחימו,  בדחילו  העיר,  ראש 

ואני   השטח.  את  במקסימום  לנצל  של  כזאת  בצורה  בהם  לנהוג  צריכים  אנחנו 

. השנייה או אפילו   . .. בוועדת הקצאות קרקע, לחשוב איפה. חושבת שמהיום שמגיע.

אנחנו  תומכת    השלישית,  לא  אני  ולכן  התושבים.  לכלל  שירותים  שם  שמים 

 בהקצאה.  

זה לא הקצאה. זה הסכם. אבל אני רגע רוצה רק להגיד    : קארין ברגינסקי 

משהו, ראש העיר. רק לפני שבוע חגגנו, בעזרת ה' שנקים את בית הכנסת ברחובות  

ב  אז  שקמים.  הכנסת  בתי  כל  על  בכלל,  כך.  על  שמחה  ממש  ואני  בקשה,  החדשה, 

 לא לעוות פה שמישהו מתנגד, כי אף אחד פה לא מתנגד, כולם מברכים על כך.  

, יש לציין שקארין    רחמים מלול:   בהנחת אבן הפינה.    הייתה נכון

פונה    : קארין ברגינסקי  שוב  שאני  מה  אופן,  בכל  כך.  על  גאה  ואני   , נכון

א  דעת, איך שהו ומבקשת, זה כן לשקול מכל חברי המועצה, אם יש אפשרות, לא יו 

לחרוג, דורון, אתה אמרת שזה בניגוד לחוק, אם יש איזושהי פרצה, אם יש איזוהי  

לאפשר   אפשרות  יש  זאת  בכל  אולי  זה?  לגבי  תשובה  לקבל  אפשר  מיכל,  לקונה, 

   - לתושבים לנציג אחד 

ועדת    : מר דורון מילברג  כיו"ר  הזה  בנושא  מתעסק  אליך  בניגוד  אני 

 שנה.    20הקצאות  

 ברור, ברור.    : ברגינסקי   קארין 

התושבים    : מר דורון מילברג  רוב  כלל,  בדרך  התלונות.  כל  את  שומע  אני 

 רובם חילוניים.  נגד בית כנסת בשכונה שלהם, כי  
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 הטענה.    הייתה זאת לא    : קארין ברגינסקי 

 רגע, רגע.    : מר דורון מילברג 

לא    : קארין ברגינסקי  זאת  הזה,  ל   הייתה במקרה    הייתה א  הטענה. הטענה 

 נגד בית כנסת.  

 מי דיבר עליך בכלל? אני מציג עובדה.    : מר דורון מילברג 

 לא, זו לא עובדה.     : אביב איטח 

 זו עובדה.    : מר דורון מילברג 

.     : דוברת  . .. אתה שונא חילוניים. . 

 מי אמר שאני שונא חילוניים?    : מר דורון מילברג 

 )מדברים ביחד(  

.  לא די   : מר דורון מילברג   ברתי על עירוב שימושים, זה נושא אחר לחלוטין

 תצביע, יאללה.     זוהר בלום: 

. ליפול לפה שלהם.     : עודד עמרם  .  דורון.

 מי בעד אישור ההסכם בבקשה?   רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

 משהו אחד קטן.    : קארין ברגינסקי 

 רגע, נכבד את קארין.    רחמים מלול: 

מעל  . 2013- ב   : קארין ברגינסקי  הכנסת  בית  את  שיבנו  התנגדנו  שאז   ..

ברחובות   שיקום  ה'  בעזרת  כנסת  בית  הקמת  שבוע  לפני  חגגנו  ואז   . . הגנים.

  . .  החדשה.

 מה הקשר אבל?    : מר דורון מילברג 

 )מדברים ביחד(  
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 אתה לוקח את זה לכיוון לא נכון. אני לא נגד.    : קארין ברגינסקי 

 נגד. אמרתי שאת נגד?    אני לא אמרתי שאת   : מר דורון מילברג 

.    : קארין ברגינסקי  .  אני בסך הכל רוצה ש.

 לא נגד, היא פשוט לא בעד.    א הי       דובר: 

ההצעה.    רחמים מלול:  את  דוחים  לצערי  קארין  אנחנו  אז  בסדר, 

 הצבעה: מי בעד אישור ההסכם עם בית הכנסת? חזון יחזקאל הוא קורא לו? 

נמנעת   : קארין ברגינסקי  נמנעת,  לא  אני  אני  אבל  נמנעת.  אני  נמנעת.   ,

 נגד, אני נמנעת. מותר לי, זה מה שהחוק מאפשר לי.  

 אני גם נמנע.     : אבי קינד 

 חזון המדע.    : מר דורון מילברג 

 חזון המדע, מי בעד? תספור, צביקה.    רחמים מלול: 

.. רוצה לרקוד עם ולהרגיש בלי.     : אבי קינד  . 

ה שאתה אמרת כרגע, זה גועל נפש. אתה  זה גועל נפש מ   : קארין ברגינסקי 

אחד   אתה  הצבועים,  אחד   ?.. זה. מה  יודע  לא  אתה  בו.  נזפתי  אני  אז   . . דיברת.

הצבועים. אני בחיים שלי לא נתקלתי באדם תת תרבות כזה כמוך שככה מעז לדבר.  

  ..  וזוהר, למה אתה מאשר לו לדבר ככה? כי ראש סיעה שאתה כל כך.

 אני אבא שלו?  למה מה,     זוהר בלום: 

סטנד   : קארין ברגינסקי   .. פשוט  - . לך.  תתבייש  מאוד.  שמחה  אני  אפ, 

 תתבייש לך.  

לישיבות    רחמים מלול:  את ההצגה. התגעגעתם  נגמור  יאללה,  חבר'ה, 

 מועצה?  
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עמדת    : קארין ברגינסקי  שזו  בגלל  רק   אדם.  לבני  לא  כבוד,  שום  לך  אין 

הי  לא  בקואליציה,  היינו  עכשיו  אם  מע כוח.  תתבייש    ז ית  לך.  ככה. תתבייש  לדבר 

 לך.  

.. שכואב לך.     : אבי קינד  . 

אותי. אתה פשוט תת    : קארין ברגינסקי  מגעיל  לי.  מגעיל אותי, לא כואב 

רמה. זה מה שאתה, תת רמה. עושה הצגות פה מול המצלמות. תת רמה אתה. איש  

 עסקים, תת רמה אתה. תת רמה. תתבייש.  

 די.     : אביב איטח 

 תוצאות ההצבעה.    מים מלול: רח 

 )מדברים ביחד(  

 אני לא מוכן שיהרסו את האווירה שאני יצרתי פה היום.     : אביב איטח 

 אביב, די, די.    רחמים מלול: 

די, די. אל תתייחסי אליו, לא מכירים אותו בעיר בכלל.     : אביב איטח 

 עזבי אותו.  

 חברים, זה מדרדר.    רחמים מלול: 

 י מבקש לא לחקות את כנסת ישראל.  אנ    : עודד עמרם 

די.     : אביב איטח  אבי,  די.  ן,  קארי די.   . די אנחנו,  אחים  חבר'ה,  די, 

  , בבקשה, אני מבקש, די. היא אישה רגישה. די, אני מבקש ממך, די. היא רגישה. די

 לא, די.  

 )מדברים ביחד(  

 צביקה, מה תוצאות ההצבעה?    רחמים מלול: 

ואבי,    – נמנעים    2בעד,    15  צביקה מדהלה:    איטל   – נגד    2  - ו   קארין 

 .  ורוני  
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 גם אני מתנגדת.     : דוברת 

 גם את מתנגדת.    רחמים מלול: 

.    צביקה מדהלה:  . . 

 אוקיי, בסדר. האמת בענייני דת יש חופש הצבעה.    רחמים מלול: 

 

ת  הקצא הסכם  לאשר    נגד(  2נמנעים,   2)   הוחלט ברוב קולות  : 21-30-401מס'    חלטה ה 

רחובות.      קרקע  המדע  חזון  הכנסת  בית  עמותת  מחלקה    3694בגוש  עם    378חלק 

 ברחוב פרופ' יהודית רחובות  

 

 אישור מקדמות תמיכה לעמותות ספורט.   ז. 

 

החוק,    רחמים מלול:  פי  על  הספורט.  באגודות  לתמיכות  מקדמות 

 הרשימה בפניכם. אנחנו מאשרים את המקדמות.  

.     : אביב איטח  .  אני רוצה רק.

 אתה נגד? תגיד נגד. מה, באמת נו.    רחמים מלול: 

למה תמיד הם מביאים את זה במקדמות. כולם צריכים    פנחס הומינר: 

(    . לקבל..   )בלי מיקרופון

 אתה יכול גם.    רחמים מלול: 

 לא, אני ניסיתי ואמרו לי שלא, לחכות.    פנחס הומינר: 

מועצ   רחמים מלול:  בקשה,  תגיש  הומינר,  הרב  אמר?  הבאה  מי  ה 

 תקבל. מה פתאום. הנה אבנר פה, אי אפשר להגיש בקשות למקדמות לעמותות?  

 ברור.    : מר דורון מילברג 
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 אפשר. למה אי אפשר?    רחמים מלול: 

 אפשר להגיש. לא בטוח שאפשר לקבל.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 )מדברים ביחד(  

 תודה רבה, הישיבה נעולה.    רחמים מלול: 

 רגע, תן לנו סקירה מה מצב התחלואה ברחובות.  רגע,     : עודד עמרם 

 אנחנו צהובים.    רחמים מלול: 

 

פה   : 21-30-402מס'    חלטה ה  ספורט לאשר    אחד הוחלט  לעמותות  תמיכה    מקדמות 

   . אשר צורפה לסדר היום     26/7/21מיום  כמפורט בהחלטת הועדה המקצועית  

 

 _______________ 

 דורון מילברג 

 בות המועצה ומרכז ישי   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


