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 עיריית רחובות

 61ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 00:18בשעה  2013/4/24 ג"עתש ניסןב ד"י, רביעימיום 

 , בניין העירייה6באולם הישיבות, קומה 

 

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

ניר, ח"מ -, ח"מ לואיס ברדיאנה רוזנבויםעו"ד ח"מ רה"ע, 

עוזי סלנט, ח"מ עו"ד ח"מ שי קזיוף, ח"מ  פנחס הומינר,

חנניה וינברגר, ח"מ שאול ליבי, ח"מ גלעד מזרחי, ח"מ גיורא 

יניב מרקוביץ, ח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ עו"ד ארי, ח"מ -בן

 מתן דיל. עו"ד פים זאיקה, ח"מ הרצל טובלי, ח"מ אינג' י

 

עו"ד , ועצהומרכז ישיבות המ מנכ"ל העירייה - דורון מילברג :נוכחים

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

מנהל  –, יגאל נדב סמנ"כל נכסים וביטוחים –חנניה קורש 

 מבקר העירייה.  –אגף משאבי אנוש, נחום איזנר 

   

, ח"מ סגן ראש העיר – ח"מ זוהר בלוםח"מ אבנר אקוע,   :חסרים

 גבי גולן.ח"מ  מנחם קליין, ח"מ ד"ר מרה קנבל,

 



ין מס'  -עיריית רחובות   24.4.2013 מתאריך 61ישיבת מועצה מן המני

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

2 

 סדר היום:

 

 . 13.3.13מיום  59* אישור פרוטוקול מועצה 

 . 4.4.13מיום  60* אישור פרוטוקול מועצה 

 
 . 21.4.13ועדת כספים מיום אישור  .1

 אישור העסקה גב' ברכה מיטל. .2

 בקשות להיתר עבודת חוץ: .3

 א. משה תומר. 

 אישור תפקידים: .4

 א. עוזר/ת למהנדסת העיר. 

 ' מח' נכסים.ב. מנ 

 ג. סגן מנ' אגף תכנון ורישוי. 

הוספת שימוש  555חלקה  3705שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור גוש  . 5

 בית כנסת לגני ילדים. 

אישור חוזה חכירה )הקצאת קרקע( בין עיריית רחובות לבין עמותת  .6

 . 31חלקה  3699משה מאיר לעד גוש 

 
 
 



ין מס'  -עיריית רחובות   24.4.2013 מתאריך 61ישיבת מועצה מן המני

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

3 

 

 החלטות המועצה
 2013/4/24 מיום 61עצה מן המניין מס' ישיבת מו

מיום  59הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  
 כפוף להערות.  13.3.13

 :13-61-631מס'  החלטה

 
מיום  60הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה 

 כפוף להערות.  4.4.13
 :13-61-632מס'  החלטה

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום  
21.4.13 . 

 :13-61-633מס'  החלטה

: חנניה נמנעים 2בעד,  13הוחלט ברוב קולות ) 
 ( לאשר העסקת הגב' ברכה מיטל. וינברגר ועוזי סלנט

 :13-61-634מס'  החלטה

הוחלט פה אחד לאשר בקשה להיתר עבודת חוץ למר  
 משה תומר. 

 :13-61-635מס'  החלטה

רגר( לאשר חנניה וינב –נמנע  1הוחלט ברוב קולות ) 
 תפקידים:

 א. עוזר/ת למהנדסת העיר. 

 ג. סגן מנ' אגף תכנון ורישוי.

 :13-61-636מס'  החלטה

 הוחלט פה אחד לאשר תפקידים: 

 ב. מנ' מח' נכסים. 

 :13-61-637מס'  החלטה

הוחלט פה אחד לאשר שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור  
 הוספת שימוש בי"כ לגנ"י.  555חלקה  3705גוש 

 :13-61-638מס'  טההחל
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. 61אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מס' ערב טוב.   רחמים מלול:
. לפני תחילת סדר היום, 18:10, י"ד אייר תשע"ג, השעה 24.4.13היום יום רביעי, 

אנחנו מקסמים בברכה את קורן קזס. הזמנו אותו כדי לכבד אותו, להעניק לו 
ו במקום השלישי בחידון התנ"ך העולמי תעודת הוקרה וגם שי לרגל הזכייה של

 שהתקיים ביום העצמאות. 

ילדים. אחיו ואחותו משרתים שירות צבאי  3קורן הוא הבן הצעיר למשפחה בת 
שליט, נחשב לתלמיד בולט. גם -בצה"ל, תלמיד כיתה י' בתיכון עמוס דה

ה במקצועות מדעי החיים וגם במקצועות הריאליים. קורן אומר כך "אנחנו משפח
חילונית, והתעמקותנו בתנ"ך נובעת מאהבה וסקרנות עמוקים לספר הספרים. 
אהבה גדולה לארץ ישראל ולנופיה, וקנאות לשפה העברית. כאשר הקריאה בספר 
התנ"ך והתעמקות בפירושים, מאפשרים לו להעשיר את מעגל המילים בעברית. 

ראטה, בכדורעף קורן גילה עניין בנושאים שונים ומגוונים, עסק בשחייה, בק
וכמובן כדורגל. למד והתחרה בשחמט. אהבתו הנוכחית היא לימודי גיטרה 

 קלאסית בקונסרבטוריון העירוני בהדרכתו של המורה דוד...

לפני שנתיים, הוא וחבר'ה לשכבה זכו במקום השני בחידון המחתרות של עיריית 
ה מאוג גאה רחובות. בשנה שעברה השתתף גם בפרויקט יזמים צעירים. המשפח

בהישגו של קורן, שחווה חוויה ייחודית, ולמעשה גם העניק למשפחתו חוויה 
קורן מאוד מרוצה מהישגו, ובהחלט חושב שחבריו במקומות הראשונים, ייחודית. 

 ישי, אליאור וליאורה ראויים מאוד במקומם. 

נהל אז קורן, גם אנחנו גאים בהישגים שלך. ודאי מערכת החינוך כולה בראשות מ
האגף שנמצא פה חיים בדש, גאים בהישג שלך. והנה עכשיו אנחנו ניתן לך 
תעודת הוקרה ושי צנוע, ואתה תאמר לנו כמה מילים. טוב? אחרי שתאמר כמה 

 מילים, אני אתן לך את התעודה. 

 יש שאלת ראש העיר גם, לא?    שאול ליבי:

 כשהיה חידון... היתה שאלה קשה, לא?   רחמים מלול:

 אבל שלא יבחן את חברי המועצה. בבקשה.     :יה וינברגרחננ

 תודה רבה על הכבוד הזה שנותנים לי.    :קורן קזס

 בחידון התרגשת פחות.   רחמים מלול:

 תודה רבה.    קורן קזס:

 בוא ספר לנו קצת.   :דורון מילברג

תסביר לנו את השלבים, איך זה עובר. השלבים,    שאול ליבי:
 באמת. שיידעו כולם 

, אזוריהיה את החידון הבית ספרי, אחר כך היה את ה   קורן קזס:
אחר כך היה את הארצי, ואז היה את העולמי שאליו באו ילדים מכל העולם. 

, ואז 3ירדו, אחר כך עוד  8לשלב האחרון. בשלב האחרון בהתחלה  16מתוכם עלו 
 . 5-היה את ה

קת לקורן קזס, תלמיד יפה מאוד. תעודת ההוקרה מוענ  רחמים מלול:
על זכייתך במקום השלישי בחידון התנ"ך העולמי  ,שליט-כיתה י' בתיכון עמוס דה

וחתירתך למצוינות בתחומי הידע, המסורת והדעת. הישגך הוא כבוד וגאווה 
 לעיר ולתושביה. יישר כוח, ראש העיר וחברי מועצת העיר. 
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 אתם רוצים להגיד משהו?   רחמים מלול:

שליט. אם היו -אני רוצה להגיד לך. תראה, אני בוגר דה  ירון: עו"ד אמיר
שליט שמבית הספר הזה יהיה לנו הישג -שנה שלמדתי בדה 30אומרים לי לפני 

ן. כל הכבוד, זה ממש מעלה את קרן בית הספר, בטח תושבי  כזה, לא הייתי מאמי
 העיר, אבל אני גאה בך. 

ו אלוף ברחובות שזכה, אני זוכר, שתדע, שגם יש לנ   שאול ליבי:
שרעבי בזמנו. החידון שהכתירו את חתן התנ"ך העולמי מחו"ל, ערכנו אותו פה. 
בשם עיריית רחובות הייתי אחראי על זה, במכון ויצמן. אז הנה המשכיות, איזה 

 יופי. 

טוב, אם כבר שאול בירך אותך, אז אני אשאל אותך   רחמים מלול:
  מה הקשר בין שאול לעיר רחובות?

 הגם שאול בנביאים. שאול התימני.     :חנניה וינברגר

אני הייתי חתן התנ"ך של בית ספר  1969-ראש העיר, ב   :חנניה קורש
 שליט. -דה

זה הקשר. טוב חברים, אז לפני  מרחובות הנהר" שאול"  רחמים מלול:
 יורד מסדר היום.  6שנפתח בסדר היום, אני רוצה להודיע שסעיף 

 

 .13.3.13מיום  59טוקול מועצה אישור פרו  *

 

, יש הערות? 13.3.13-מ 59אישור פרוטוקול מס'   רחמים מלול:
 בבקשה חנניה. 

ראשית כל, אני חושב עברנו תקופה של חגים     :חנניה וינברגר
חה שהיתה בתחום לואירועים. אז אי אפשר לבוא לסדר היום בלי לציין את ההצ

היה אומר "דרכי ציון אבילות". כלומר, לכל ה, זה דבר אחד. ד"ר יוסף בורג הז
דבר יש אבל. ולכן, לגבי יום העצמאות, קיבלת מכתב, אני מזדהה גם עם 

 התשובה שלך. אבל יחד עם זה, הייתי מבקש שתישלח מחאה לששי קשת. 

 נו באמת, חנניה. אני לא מתייחס למכתב הזה.   רחמים מלול:

 מה?     :חנניה וינברגר

 אני יכולתי להתערב?   רחמים מלול:

 לא, אתה לא.     :חנניה וינברגר

במה שאדם מוציא תוך כדי הופעה? אם הוא אמר   רחמים מלול:
 בדיחה לא יפה, אז הוא מאשים את עובדי העירייה בכך? 

 רגע.     :חנניה וינברגר

 ...באמת, אז הוא שלח  רחמים מלול:

 למה לך להתרגז?     :חנניה וינברגר
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אני מתרגש, משום שלהאשים את עובדי העירייה   :רחמים מלול
בבדיחה גסה שאמר אומן בבימת יום העצמאות, זה לא הוגן. זה הכל. אנחנו 

 מקבלים את החומר לפני כן? באמת, נו. 

 סליחה. אמרתי שאני מזדהה גם עם התשובה שלך.     :חנניה וינברגר

 לא עניתי לו, בכבוד.   רחמים מלול:

מיד בהתחלה, אז אתה לא שמעת וישר התרגזת.     :חנניה וינברגר
לבריאות. עכשיו ככה, מעבר לזה, אני חושב שדין המכתב, אני לא רוצה 
שהדברים יופיעו בפרוטוקול, מה שכתוב באותו מכתב. ואני חוזר ואומר כדי 
שאתה תירגע, לא נורא, אז אפשר לשלוח לו מכתב מחאה, תודה. עכשיו לגבי 

 הפרוטוקול? 

 למי, לששי קשת?   מלול: רחמים

 לשקול את זה. לא אומר החלטה, לשקול.     :חנניה וינברגר

 טוב.   רחמים מלול:

 –עכשיו לגבי סדר היום, אישור פרוטוקול. אז א'     :חנניה וינברגר
 את תאריך השאילתא.  2בקשר לשאילתות, מן הראוי לציין בעמ' 

 איפה, באיזה עמ'?   רחמים מלול:

. לציין את 2, עמ' 59אנחנו מדברים על פרוטוקול     :ברגרחנניה וינ
 השאילתא ואת שם השואל כולל תאריך. 

אתה צודק. הוא צודק. היינו צריכים לציין את שם   רחמים מלול:
 השואל. אם כי נדמה לי שהשאילתא מצורפת לפרוטוקול, לא? 

ר היה , כאש13נכון, נכון. אבל בסדר היום. בעמ'     :חנניה וינברגר
מדובר על עמותת בני מכבי, אישור התכנית, הדברים שלי פה מקוטעים. באמצע, 

 העמותה הזאת מזמן. לא כתוב מה. אני ציינתי שהיא לא קיימת. 

  -יכול להיות שזה לא נקלט ב  רחמים מלול:

יכול להיות, אין לי טענה. אז אני מבקש להוסיף     :חנניה וינברגר
 ת לא קיימת. באותו עמוד שהעמותה הזא

 טוב. אז זה נכנס.   רחמים מלול:

ודבר אחרון באותו עמוד, אתה אומר שאתה מקבל את     :חנניה וינברגר
 ההערה של היועצת המשפטית שמכינה מסמך. האם הדבר בוצע? 

 כן.   רחמים מלול:

 בוצע ויבוא לישיבה הבאה.   :מיכל דגןעו"ד 

 כן?     :חנניה וינברגר

 ן, זה בוצע ויבוא לישיבה הבאה. כ  רחמים מלול:

 אוקיי. תודה.     :חנניה וינברגר

 כתוב שאני לא נכחתי בישיבה.  60בפרוטוקול מועצה   :פנחס הומינר

מאושר בכפוף  59. אז 59-. אנחנו ב60-רגע, נגיע ל  רחמים מלול:
 להערות של וינברגר. 
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ג אבל רגע, רחמים, היות והוא כבר העלה את ח   :הרצל טובלי
העצמאות ודיבר משהו, אז אני גם רוצה להגיד. לכל עובדי העירייה, לראש העיר, 
למנכ"ל העירייה ולכל העוסקים במלאכה, על כל העבודה שעשו בחגיגות חג 

 העצמאות, על כל הבמות ועל כל האירועים, יישר כוח, כל הכבוד. 

 תודה רבה. טוב, תודה.   רחמים מלול:

 

13.3מיום  59מועצה  לאשר פרוטוקולוחלט פה אחד ה :13-61-631מס'  חלטהה .13 
 כפוף להערות. 

 

 .4.4.13מיום  60אישור פרוטוקול מועצה   *

 

 . אז קודם כל הערה של הומינר. 60פרוטוקול מס'   רחמים מלול:

 כתוב שאני חסר ואני נוכחתי בישיבה.   :פנחס הומינר

 נכון. הוא דיבר.     :חנניה וינברגר

 וגם דיברתי בסוף.   :רפנחס הומינ

 נכחת?   רחמים מלול:

 נכחתי, וגם בסוף הישיבה דיברתי, וזה לא מתומלל.   :פנחס הומינר

 כי חשבו שאתה לא נמצא.   רחמים מלול:

 אותו כנ"ל אצלי, גם אני לא הייתי, ואני מתומלל.   עו"ד עוזי סלנט:

 באמת?   רחמים מלול:

 כן, נו.   עו"ד עוזי סלנט:

 אתה לא היית בישיבה?   לול:רחמים מ

 הייתי, בוודאי.   עו"ד עוזי סלנט:

 הוא היה. הוא תקף את המשטרה.     :חנניה וינברגר

 ואתה לא מופיע פה?   רחמים מלול:

 לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 הוא חסר.   :פנחס הומינר

 טוב, אז חברים, תתקנו. בסדר? חנניה, עוד?   רחמים מלול:

תראה, השאלה אם זה פרוטוקול של מועצה. למה אני     :חנניה וינברגר
אומר? כי אני רואה שפה מדובר בנביאים, זה לא פרוטוקול של מועצה. תראה 

, ישיבת 4.4למעלה תאריך, כתוב יום רביעי, כ"ד,  . הרצח היה ביום חמישי
 המועצה ביום שישי. אז מה זה, אנחנו ניבאנו מה שהיה? 

 א. לא, לא, ל  עו"ד עוזי סלנט:

 לא יודע על מה אתה מתכוון.   רחמים מלול:
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 הרצח היה לפני.   עו"ד עוזי סלנט:

 הרצח היה ביום חמישי.     :חנניה וינברגר

 אולי היה עוד רצח.   עו"ד עוזי סלנט:

 לא, לא, לא.   רחמים מלול:

 יום רביעי.   :דורון מילברג

 בעקבות הרצח. אתה טועה. אתה טועה. הישיבה זומנה   עו"ד עוזי סלנט:

קיימנו  11:00-היתה ישיבה של מועצה ביום שישי ב    :חנניה וינברגר
 ישיבה. 

 לא, יום חמישי.   בן ציון שרעבי:

 . 11:00-יום חמישי ב  רחמים מלול:

 הישיבה זומנה בעקבות הרצח.   עו"ד עוזי סלנט:

 אז לא יום רביעי?     :חנניה וינברגר

, זה יום ג'. זה היה יום חמישי, טעות.  זה לא יום  עו"ד עוזי סלנט:  ד'

 פה מציינים 'אתמול', אתמול היה הרצח.     :חנניה וינברגר

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

  -נו, אז זה לא יום    :חנניה וינברגר

  -הטעות היחידה היא  רחמים מלול:

 שזה לא יום רביעי, זה יום חמישי.   עו"ד עוזי סלנט:

 א מיום רביעי, אלא מיום חמישי. זה ל  רחמים מלול:

 נכון, זה הכל.   עו"ד עוזי סלנט:

 כנראה שהמקליטים רגילים מיום רביעי. בדיוק.   רחמים מלול:

 אז זה לא כ"ד באייר גם כן.     :???

ברור שיתוקן גם התאריך וגם היום. אוקיי, אז זה   רחמים מלול:
 מאושר בכפוף לההערות. 

 

 4.4.13מיום  60לאשר פרוטוקול מועצה הוחלט פה אחד  :13-61-632מס'  חלטהה
 כפוף להערות. 

 

 . 21.4.13אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  : 1סעיף 

 

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  – 1סעיף מס'   רחמים מלול:
 . חילקתם את הפירוט? 21.4.13

 כן, כן.   עו"ד עוזי סלנט:
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כם את הפירוט של העבודות אז חברים, הוספנו ל  רחמים מלול:
המתוכננות בתב"רים המוגדלים. ובפעם הבאה אתם תקבלו פירוט כל העבודות 

 שבוצעו בתב"רים הקודמים. 

 יפה מאוד.   עו"ד עוזי סלנט:

תקבלו חוברת שלמה, לשם כך, על פי ההערות של   רחמים מלול:
 החברים בוועדת הכספים. 

יפוצים בבתי הספר, יש כאן ואם תרצו פירוט של הש  :דורון מילברג
 חוברת עבה, שמזה נגזור את הסכום. 

 טוב, בבקשה, חנניה.   רחמים מלול:

 פה לא מופיע סעיף שדובר עליו בוועדת הכספים.     :חנניה וינברגר

 איזה?   רחמים מלול:

 . -וזה המדרכה שמאני אגיד לך.     :חנניה וינברגר

 כוללת.  תכנית  :דורון מילברג

 של כבישים ומדרכות.   מלול:רחמים 

 השאלה אם זה יבוצע. אז אני מבקש לתת עדיפות לזה.     :חנניה וינברגר

 של כבישים ומדרכות.  ת הרחבהזה במסגר  רחמים מלול:

 אוקיי, מקובל.     :חנניה וינברגר

טוב, אם אין עוד הערות, החברים העירו את   רחמים מלול:
הפרוטוקול של הוועדה מאושר פה אחד.  הערותיהם בזמן ועדת הכספים, אז

 תודה.

 

אשר פרוטוקול ועדת כספים מיום להוחלט פה אחד  :13-61-633מס'  חלטהה
21.4.13 . 

 

 אישור העסקה הגב' ברכה מיטל.   12סעיף 

 

אנחנו עוברים לנושאים פרסונאליים יותר. בבקשה,   רחמים מלול:
 . אולי קודם שמיכל תסביר? 2דורון, סעיף 

במידה ויש בקשה להעסקת קרובי משפחה מדרגה   :ון מילברגדור
ישירה, יש צורך באישור מועצה ובאישור משרד הפנים. מדובר כאן בבתו של סגן 
ראש העירייה, עובדת שנכנסה כממלאת מקום בבית ספר, מזכירה, עובדת מעולה. 

בבית  לאחר מכן, יצאנו למכרז כפי שמחייבת... כי להעסיק אותה בתפקיד מזכירה
ספר, החוק מחייב אישור המועצה ולאחר מכן אישור משרד הפנים. לכן אנחנו 

 מביאים את זה בפניכם. 

סליחה, אני רוצה להעיר. החוק לא מבקש אישור   עו"ד עוזי סלנט:
 מועצה. 
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  -משרד הפנים  :דורון מילברג

רק רגע, אני רוצה לומר רק את דבריי. אחר כך תעשה   עו"ד עוזי סלנט:
שאתה מבין. החוק מגדיר במפורש מה צריך כדי להעסיק קרוב משפחה. כדי  מה

להעסיק קרוב משפחה, יש ועדות במשרד הפנים שהן מחליטות. אין שום חובה, 
 בחוק לא מוזכר שום דבר לגבי אישור במועצה. 

 אתה צודק. משרד הפנים ביקש מאיתנו.   :דורון מילברג

 מכתב.   עו"ד עוזי סלנט:

 מכתב.   :לברגדורון מי

 נו, איפה הוא? אז אדרבא, שיכתוב. הוא לא רשאי.   עו"ד עוזי סלנט:

 רגע, רגע, עשינו את כל הפרוצדורה.   רחמים מלול:

 הוא לא רשאי לבקש. אין לו זכות לבקש.   עו"ד עוזי סלנט:

 ... את המסמך שהגשנו.   :דורון מילברג

 זו לא בעיה של מועצה.   עו"ד עוזי סלנט:

פסים... בדף האחרון של הטופס, פרוטוקול יש ט   :אל נדביג
ככל שמדובר  2/3המועצה, מועצת הרשות והאוצר, המינוי המועמד, ברוב של 

 בקרבת משפחה ראשונה לנבחר ציבור ברשות המקומית. 

 זה לא מדובר על חברים.   עו"ד עוזי סלנט:

 משרד הפנים.   :דניאלה ליבי

רגע אחד. אני לא מתנגד למינוי, נתחיל בזה.  תקשיבו  עו"ד עוזי סלנט:
הנוהל הוא לא תקין, צריך להיות נוהל בהתאם לחוק. הוא מדבר על קרובי 

, שעוסק אך ורק בסגנים 174משפחה, נכון. יש סעיפים נוספים חוץ מסעיף 
ובראש העיר. יש סעיפים אחרים שעוסקים בקרובי משפחה, חברי מועצה וכן 

הוא מתייחס, מתייחס לקרובי משפחה לא של סגנים. אני הלאה וכן הלאה. מה ש
  -אומר לכם

 עוזי, האמן לי, הלוואי ויכולנו לקצר את התהליך.   :דורון מילברג

 אנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור.   רחמים מלול:

 לא. לנו אסור להתערב.   עו"ד עוזי סלנט:

 צה? למה לא? כי אנחנו מביאים את זה לחברי מוע  רחמים מלול:

 לא, אסור להתערב. כתוב במפורש.   עו"ד עוזי סלנט:

 תגיד לו, נו יגאל.   רחמים מלול:

 הקראתי לו, הקראתי לו.    :יגאל נדב

 תקרא, תקרא.   רחמים מלול:

פרוטוקול מועצת הרשות בו אושר המינוי. כתוב   :דניאלה ליבי
 במפורש. 

. כאן לא 174בסעיף  לא. אבל לא צריך אישור מינוי  עו"ד עוזי סלנט:
. זה חשוב, בגלל שלגבי סגנים וראש עיר יש סעיף מיוחד, ויש 174מדובר לסעיף 
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. לגביהם, נכון, צריך. 108, ויש סעיף 107, ויש סעיף 106סעיף מיוחד, יש סעיף 
..  174לגבי   יש ועדה של משרד הפנים, שהיא היחידה שמחליטה.

 עוזי, אתה לא מבין?   רחמים מלול:

 החוק מחייב אותה לדון.   עוזי סלנט: עו"ד

.   רחמים מלול:  הוועדה אומרת 'תביאו קודם אישור מועצה'

 היא רוצה אישור.   :דניאלה ליבי

  -סליחה, זה הולך לוועדת   :יגאל נדב

 ... להחליט בדברים כאלה.   עו"ד עוזי סלנט:

דקה, תרשו לי. זה הולך לוועדת השירות של משרד    :יגאל נדב
פנים. הוועדה לא תעלה את זה לסדר היום בלי כל האישורים שצירפתי, כולל ה

 ..  אישור מועצת העיר.

זה לא שייך. עם כל הכבוד, יושבת פה היועצת   עו"ד עוזי סלנט:
 . זה הכל. 174המשפטית, זה לא שייך לסעיף 

 אז בואו נשמע מה היא אומרת.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 , אין בעיה, אבל... שימנו  עו"ד עוזי סלנט:

 כן, מיכל, בבקשה תעני.   רחמים מלול:

)א( רבתי 174עוזי, אנחנו נהגנו בדיוק לפי סעיף   :מיכל דגןעו"ד 
)א()א( קובע את האיסור על ההעסקה של בן 174לפקודת העיריות. שסעיף 

 משפחה של סגן. 

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

וסעיף קטן )ה( אומר שעל אף הוראות סעיפים קטנים   :מיכל דגןעו"ד 
)ד( רשאים שר הפנים וועדת השירות להתיר את ההעסקה בנסיבות מיוחדות -)א(

 שיפורטו בכתב. 

 יפה. נסיבות מיוחדות.   עו"ד עוזי סלנט:

 לפי זה הכנו פנייה  :מיכל דגןעו"ד 

להיות בחורה נסיבות מיוחדות זה לא כשירות, יכולה   עו"ד עוזי סלנט:
 מוצלחת וחביבה ונחמדה, זה לא נסיבות מיוחדות. 

..    :יגאל נדב  תאפשר להם לקבל את ההחלטה.

 לא, אבל אני לא מתווכח. אדרבא, הם, לא אנחנו.   עו"ד עוזי סלנט:

..    :יגאל נדב  ... להעביר את הנושא.

  -הבקשה הופנתה לוועדה, והוחזרה חזרה עם בקשה  :מיכל דגןעו"ד 

.    :יגאל נדב  עם ההערה 'נא לצרף אישור מועצת עיר'

 איפה? איפה?   עו"ד עוזי סלנט:

 יש לי את זה למעלה. נו מה? אני לא מבין.    :יגאל נדב

 אתה רוצה נביא לך?   רחמים מלול:
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לא, אני לא רוצה. אני רואה את תפקידי להעיר אך ורק   עו"ד עוזי סלנט:
  -ם על פי החוק. אם יש, אם הוועדהבתחום שלדעתי אנחנו לא פועלי

..   רחמים מלול:  למה? למה? זו הגדרה מאוד.

 לפי הסעיף.  174לא,   עו"ד עוזי סלנט:

 יש לך פה מנהל אגף משאבי אנוש.   רחמים מלול:

 בסדר, אוקיי.   עו"ד עוזי סלנט:

 ויועצת משפטית, שאומרת לך.   רחמים מלול:

..    :הרצל טובלי  אז לא יאשרו. אבל אם זה לא.

אנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור. פנינו לוועדת   רחמים מלול:
 השירות, והם אמרו 'נדון בזה אחרי שתאשרו את זה במועצה'. 

אין להם סמכות לבקש אישור מועצה. אין להם   עו"ד עוזי סלנט:
 סמכות. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. 

. מכתב, הם מגישים ברגע שהם דורשים מאיתנו   :דורון מילברג  את..
שדורשת חתימה עם אזכור של אישור ישיבת מועצת עיר. אז אני לא חושבת 

 אורתודוכסית, אנחנו פועלים בהתאם לנוהל.  אולטרהשאנחנו 

הסעיף הוא מאוד ברור, והוא מאוד חד משמעי. הוא   עו"ד עוזי סלנט:
ם, זה לא המועצה. אומר לא. הוא אומר כדי לעשות כן, יש ועדה, זה משרד הפני

 הרי למה יש סעיף כזה? 

 אז ההערה היא לא אלינו, ההערה היא לוועדה.   רחמים מלול:

אוקיי, אני לא מתווכח, אני רק מעיר את עיניכם   עו"ד עוזי סלנט:
 שלדעתי זה לא בסמכות מועצה, זה הכל. 

 כן, מי עוד? בבקשה, חנניה.   רחמים מלול:

  -ב שעניין של מינויי טרם הבחירותאני חוש    :חנניה וינברגר

  -רגע, רגע, רגע. אני אענה לך. רק בגלל ש  רחמים מלול:

 עוד לא אמרתי.     :חנניה וינברגר

אני אגיד לך, אני יודע מה אתה רוצה. רגע, רגע.   רחמים מלול:
. ואם ב... מינויים לפני בחירות שהוא  הבאים... משרד הפנים, על פי הנוהל..

 קבע.

 רים ביחד( )מדב

אני אומר לך שפנינו למשרד הפנים וזה חזר. הם   :דניאלה ליבי
 רוצים אישור מועצה. 

, הן לגבי המקרה הזה שלי, טוב, אז הגישה העקרונית    :חנניה וינברגר
שאין לבצע מינויים לפני הבחירות. תראה, אולי מי יודע מה  אבל אני לא מתנגד

ני, מן הראוי לציין את העובדה שהיא כבר יקרה בבחירות, זה דבר אחד. דבר ש
 עבדה בבן גוריון, ומשרד הפנים הפסיק את עבודתה. 

 לא.   רחמים מלול:

 הוא לא הפסיק.   :דניאלה ליבי
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..     :חנניה וינברגר  להשלמת התמונה. כך.

 לא, לא, לא.   רחמים מלול:

 היא עבדה במילוי מקום, כפי שכתוב.   :דורון מילברג

 לא משנה, אבל עבדה, עבדה.     :נברגרחנניה וי

אף אחד לא הפסיק. ההליך שקורה בתפקידים זוטרים   :דורון מילברג
כאלה, שמאיישים ממלאי מקום, לאחר מכן קובעים מכרז, ניגשים מועמדים, 

במכרז, על דעת חברי ועדת מכרזים, נציגי ציבור  כרז כדת וכדין, זכתהניגשה למ
ל פי הנוהל משרד הפנים, להביא את זה לאישור מרגע זה ע ואנחנו פועלים

רד הפנים תיכנס לתפקידה, במש . כאשר הוועדהמועצה, לוועדה במשרד הפנים
 למרות שהיא היתה במכרז, היא לא תאושר.  -לא תאשר? 

הם העיקרון הזה לא חל גם על ממלאי מקום או     :חנניה וינברגר
מדה אמרתי לא יודע מה ההחלטה. עובדים זמניים? אני אין לי תשובה, יש לי ע

אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדון בכלל בעבודת קרובי משפחה בעירייה. כי 
מדוע? אני למד הרבה פעמים ממודעות האבל שמתפרסמות פה על לוחות 

 עובדים.  3ואף  2המודעות, כאשר מודעת האבל מנחמת לא עובד אחד, אלא 

 אז מה?     :???

כן אז מה. העירייה איננה מוסד להעסקת בני משפחה,     :חנניה וינברגר
אני סבור כל עובד במחלקה א', עובד ב' במחלקה ב', או עובד ג' במחלקה ג'. 

 שכדאי לקיים דיון או במועצה או בהנהלה. 

 חנניה, פה מדובר במזכירה, לא בראש אגף.    :גלעד מזרחי

 טוב, מי בעד?   רחמים מלול:

קודם כל, אני רוצה להגיד משהו בבקשה. היות חנניה,    :הרצל טובלי
ונכון, בת של איש ציבור, אבל מה חטא כל בן או בת של איש ציבור בכדי לא 

, מה הוא אשם או לעבוד בעירייה אם הוא מוכשר. הכל עומד בכללים, בתנאים
 לא תעבוד.  –מה היא אשמה? אם היא לא תהיה טובה 

בניקיון אסור אם יש קרובי  לפי מה שהוא אומר, גם   :גלעד מזרחי
 משפחה. איפה הצדק החברתי? 

 ... הולך הביתה, אז מה יהיה?    :הרצל טובלי

 למה הולך?   עו"ד יניב מרקוביץ:

 לא, סתם דוגמא.    :הרצל טובלי

לשעה אם  ₪ 20אסור לזרוק נייר לפח. אתה מקבל    :גלעד מזרחי
 ..  יש... משפחה בעירייה.

פן, הרצל, למרות שיש לי ילדים מאוד בכל או  רחמים מלול:
מוכשרים, אני מצהיר בזה שאף קרוב משפחה שלי לא עובד בעיריית רחובות. 

 והם אומרים שהם סובלים בגללי. אז בסדר, מה לעשות. 

 אתה צודק.   עו"ד עוזי סלנט:

 אבל אני שלם עם זה, זה בסדר.   רחמים מלול:
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דע? יש מילה באנגלית שנקראת יש אינטגריטי, אתה יו  עו"ד עוזי סלנט:
 אינטגריטי, אני לא יודע להסביר. 

 יושרה, יושרה.   :דורון מילברג

 דווקא מאוד פשוט להסביר את זה.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 אז ספרנו כמה בעד?   רחמים מלול:

 לא.   :דורון מילברג

 על מה מצביעים, על המזכירה?    שאול ליבי:

 . 13  :דורון מילברג

בעד. יש מתנגדים? אין מתנגדים. יש נמנעים?  13  ים מלול:רחמ
 חנניה נמנע. 

 כן, גם אני נמנע.   עו"ד עוזי סלנט:

 נמנעים, טוב.  2גם אתה נמנע? אז   רחמים מלול:

 

: חנניה וינברגבר נמנעים 2בעד,  13ברוב קולות )הוחלט  :13-61-634מס'  חלטהה
 ל. לאשר העסקת הגב' ברכה מיט (ועוזי סלנט

 

 בקשות להיתר עבודת חוץ: :3סעיף 

 א. משה תומר. 

 

בד עירייה שרוצה לעבוד ל, עואתם יודעים, על פי הנוה  :דורון מילברג
יש לנו . על פי המלצת מנהל האגף עבודת חוץ, דרוש אישור מועצת העירייה,

עובד מצטיין בשם משה תומר שאמור להגיע לפרישה בגלל גיל בחודש אפריל 
ורצ'יק רוצה לבנות את עתידו, למרות גילו... הוא רוצה להשתלב . הבח2014

 בחברה פרטית בתפקיד הבטיחות בימי שישי. 

 שהוא לא יום עבודה בעירייה.   רחמים מלול:

שהוא לא יום עבודה בעירייה. העיר הרצל הערה   :דורון מילברג
 בישיבת הנהלה, שאנחנו צריכים לבדוק את משמעות ההערה שלו, שהחברה

שהוא רוצה לעבוד איתה, יש לה קשר מסוים עם עבודת העירייה. וכמובן במידה, 
 ואני אבדוק את זה ויש קשר, אני אפסול את העבודה הנוספת באותה חברה. 

 בכפוף.   רחמים מלול:

 בכפוף לבדיקה.   :דורון מילברג

 אם אין ניגוד עניינים.   רחמים מלול:

מליצים לאשר לו לעבוד בימי שישי ודאי. לכן אנחנו מ  :דורון מילברג
 בחברה פרטית, כפוף לבדיקה.  12:00עד  08:00-מ

 בחור יקר מאוד, מגיע לו.    שאול ליבי:

 פה אחד, טוב תודה.   רחמים מלול:
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לאשר בקשה להיתר עבודת חוץ למר הוחלט פה אחד  :13-61-635מס'  חלטהה
 משה תומר. 

 

 אישור תפקידים: :4סעיף 

 למהנדסת העיר.א. עוזר/ת  

 ב. מנ' מח' נכסים. 

 ג. סגן מנ' אגף תכנון ורישוי. 

 

 ג'. -תסביר את נושא א ו  רחמים מלול:

נתחיל באישור תפקידים במינהל ההנדסה. מדובר כאן,   :דורון מילברג
מאוד אינטנסיבי ומואץ, ונמצא בתת תקינה -המינהל נמצא בהליך עבודה מאוד

 ובתת תנאים. 

ההוראה של משרד הפנים שהם החזירו לי את  זו   יגאל נדב:
 החומר.  

אתה רואה, עוזי? תאמין לי אנחנו פועלים לפי כל   רחמים מלול:
 ההוראות. 

תפקידים, לא חיצוניים אלא פנימיים,  2-מדובר כאן ב  :דורון מילברג
עובדים, שהמטלה, התפקידים שהם נמצאים בה,  2המאפשרים קידום של 

כבדה מאוד, היא ענפה מאוד. וזו האפשרות היחידה לקדם  המוטלת עליהם, היא
אותם בתפקיד כפי שראוי שיקדמו אותם, וגם טיפה בשכר, מדובר כאן בעלות 
שכר נוספת זניחה מאוד. מדובר כאן אחד בתפקיד של עוזר למהנדס העיר. 
בפניכם יש את פירוט התפקיד, מה אמור לעשות אותו אדם שיזכה במכרז מתוך 

התפקיד השני זה קידום של עובד/עובדת לסגן מנהל אגף תכנון ורישוי, המערכת. 
אותו אדם יעשה גם את עבודת המחלקה שמופקדים עליה. וסיוע נוסף הוא 

התפקידים שאנחנו אמורים לאשר במידה  2למנהל האגף לתכנון ורישוי. אלה 
 ותאשרו, ולהביא לאישור של משרד הפנים במחוז. 

 לל שזו שנת בחירות, זה הנוהל. שוב, בג  רחמים מלול:

 מה זה שייך למועצה?   עו"ד עוזי סלנט:

 הכל מכרזים פנימיים, זה לא עובדים מבחוץ.   רחמים מלול:

בשגרה תפקידים כאלו מאושרים על ידי המנכ"ל וראש   :דורון מילברג
 העירייה ויוצא מכרז פנימי, אם זה בהתאם לתקינה העירונית. 

  -סיבה שזה מובא לאישורה  עו"ד עוזי סלנט:

 בגלל שנת בחירות.   רחמים מלול:

..  21-בגלל שמה  :דורון מילברג  לאפריל יש.

 זו הדרישה של המחוז.   רחמים מלול:

 מה הממונים? יש המלצה של הממונים?   עו"ד עוזי סלנט:
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 בהחלט. בעקבות המלצה של הממונים.   :דורון מילברג

 כל. אוקיי, זה ה  עו"ד עוזי סלנט:

 חנניה, בבקשה.   רחמים מלול:

..  –כמה הערות לנושא. א'     :חנניה וינברגר עוזר למהנדס העיר הולך.
המינויים האחרים הולכים למה שמה, לרות יוסף. יש משמעות למינויים  2-ו

  -האלה? שזה הולך לאגף כוח אדם במשרד הפנים ואילו זה

  -הכל הולך  :דורון מילברג

 ולם הולכים לשפיצר.  כ   :הרצל טובלי

אחד... קודם, חשבנו שאפשר יהיה להגיע לכאן    יגאל נדב:
לאפריל, אנחנו  21-לירושלים. מאחר ואנחנו חייבים, היישום יהיה אחרי ה

עוד  הטרחנומעבירים את זה דרך המחוז, אז לקחנו כבר את המכתב הקיים ולא 
 יוסף ומשם אחרי אישור.  רות פעם. אבל זה לא כל כך משנה, זה יעבור דרך גב' 

ן, כל המטלות הרבות,     :חנניה וינברגר זה דבר אחד. מה שמצוי
והפתרון הוא בהעלאה בדרגה או בהגדרה או בשפה. האם זה הפתרון לבעיה 

  -האמיתית? אם אני אקבל

מוחלט והגדלת  ההנדסה באופן הוא שינוי הפתרון  רחמים מלול:
 ההתפתחותיכול להיות שבעתיד, בגלל  אז אנחנו צנועים בינתיים. תקנים.

מינהל ההנדסה בצורה הרבה יותר רחבה  לבנות את המואצת של העיר, נצטרך
 כדי לקדם יותר תכניות בעיר. ההערה שלך היתה נכונה מאוד, ואתה צודק בה. 

תראה, אני חושב לפני שנה כשכתבתי משהו על מינהל     :חנניה וינברגר
ם. מהנדס העיר ומנהלי המחלקות, הם אנשי מקצוע דברי 2ההנדסה, אני הצעתי 

בתחום האורבאני, הם לא בהכרח אנשי מינהל. יכול להיות רופא מעולה, אבל 
דברים, ואני חושב הפתרון במינהל הנדסה  2הוא מנהל בית חולים כושל. אז יש 

הוא בתוספת של אנשי מקצוע בתחום המינהל. ולאו דווקא הפתרון שלוקחים 
 ידה, עם כל הכבוד, ומעלים אותו בהגדרה או בתשתית. פקיד או פק

 -ובן אדם גדול עבודהשיש היקף אבל בכל ארגון   :דורון מילברג

 אתה מסכים איתי שאתה לא עונה לי להערה שלי?     :חנניה וינברגר

רגע, אני אשלים את האמירה שלי, ולכן צריך לעשות   :דורון מילברג
וקיר ולהעלות בשכר אדם מקצועי, שעובד גם את זה וגם את זה. צריך לה

בהיקפים בלתי הגיוניים, בעיר שיש לה את התקינה, ואני יודע מה זה תקינה 
במינהל הנדסה. וציינתי בישיבת הנהלה, שהיינו בעיריית ירושלים הגדולה, 
ושאלנו את מהנדס העיר כמה זמן לוקח לקבל היתר בנייה במסלול ירוק, במסלול 

רו לנו שנתיים. לא תב"עי, לא תכנוני, לא כלום. אמ לשהו,מכשול כשאין בו 
יש מישהו שעושה ... ההליך הזה לוקח בין חודש וחצי לשלושה. בעיריית רחובות

את העבודה הזאת כדי שזה ייקח פחות מהזמן. ואלו אנשים, שאנחנו מצד אחד 
י רוצים לקדם אותם קמעא, מצד שני רוצים לבצע רה ארגון לאחר הבחירות, כד

להתאים את מינהל הנדסה בעירייה רחובות למצב שעיריית רחובות נמצאת פה, 
 פיתוח מואץ. 

אם היו עובדי בצורה יותר הגיונית והוגנת, התהליך     :חנניה וינברגר
 היה יותר קצר. 
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חנניה, אני מבקש, יש לך עניין אישי מול מינהל   רחמים מלול:
 העניין האישי. ההנדסה, אל תערב... בסדר? אני יודע מה 

 אתה רוצה דוגמא אחרת?     :חנניה וינברגר

 לא, לא רוצה דוגמאות.   רחמים מלול:

 עניין אישי?   עו"ד יניב מרקוביץ:

  -עניין אישי שלך, ולכן  רחמים מלול:

העניין האישי שלי זה עוד יותר חמור ממה שאתה     :חנניה וינברגר
 חושב. 

 וצה להעלות את זה לפה? טוב, בסדר. אתה ר  רחמים מלול:

 אני לא מפחד.     :חנניה וינברגר

 אני לא יודע על מה אתה מדבר.   רחמים מלול:

 אתה לא יודע?     :חנניה וינברגר

אתה שוב רוצה לזרוק בוץ, תזרוק. כתבת מכתב לרות   רחמים מלול:
 יוסף... 

 נכון.     :חנניה וינברגר

  -לערב עניינים אישיים עםבסדר. אז אני מבקש לא   רחמים מלול:

 בהחלט לא אישי.     :חנניה וינברגר

 עם המבנה של מינהל ההנדסה.   רחמים מלול:

 בהחלט לא אישי. עידן אתה מכיר?     :חנניה וינברגר

 אתה יודע שאני טיפלתי בעניין.   רחמים מלול:

 אני יודע.     :חנניה וינברגר

 ואני מכיר.   רחמים מלול:

עידן אתה מכיר את המקרה? אגב, למה מהנדסת העיר     :גרחנניה וינבר
 ומנהלי המחלקות לא נמצאים בדיון פה? 

אני מחזיק התיק ומותר לי להסביר מה שקורה במינהל   רחמים מלול:
  -ההנדסה. אם אתה לא סומך עליי

לא, אני סומך עליך. אבל בהתאם לחוק היא חייבת     :חנניה וינברגר
 להיות בישיבה. 

 אני לא יודע אם זה בהתאם לחוק.   חמים מלול:ר

 הבכירים בעירייה צריכים להיות.     :חנניה וינברגר

 מותר לי אני להביא את דעתי כמחזיק תיק.   רחמים מלול:

 אתה תיתן תשובה יותר טובה.     :חנניה וינברגר

טוב, יש לך ניגוד עניינים פה בביקורת שלך. ואני לא   רחמים מלול:
 לפתוח פה את התיק, את התיק האישי שלך, בסדר? אל תאלץ אותי לדבר. רוצה 

  -אתה    :חנניה וינברגר
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ועשיתי מה  ...אל תאלץ אותי לדבר. אתה יודע שאני  רחמים מלול:
הם לא מבצעים את כל מה שאתה מינהל ההנדסה, ש, ויש לך טענות. שעשיתי

תיתן לי לפתוח את הפה. למרות שחסרים מסמכים. אז אנא ממך, אל  רוצה מהם,
באמת, אל תיתן לי, חנניה. אל תערב, תעשה לי טובה. אתה יודע שהתמסרנו 

ות וימים. ואנחנו מנסים לפתור את זה בכל הדרכים, לעניין שלך ימים ושעות, שע
אבל חסרים מסמכים. מה לעשות? אז אדרבא, מזה תבין כמה אנשים שם הם 

גד, לי אין בעיה עם זה. אבל אני יודע שיש אתה יכול להתנומקפידים. מקצועיים, 
 חנניה נמנע. לך טרוניה מסוימת, אז זה לא נכון. בבקשה, מי בעד? מי נגד? 

 נמנע.  1בעד. מי נגד? מי נמנע?  13  :דורון מילברג

 סלנט יצא.   :דניאלה ליבי

 

לאשר חנניה וינברגר(  –נמנע  1ברוב קולות )הוחלט  :61-636מס'  חלטהה
 ם:תפקידי

  א. עוזר/ת למהנדסת העיר. 

  ב. מנ' מח' נכסים. 

 ג. סגן מנ' אגף תכנון ורישוי.

 

 ביטוחיםיש בעירייה אגף שמנהלו הוא סמנכ"ל ל  :דורון מילברג
ידי ת על ולנכסים, כאשר יש לו מנהל מחלקת ביטוחים, ומחלקת נכסים מאויש

היתה בקשה ו עובד כמנהל. החברה מעמידה מספר שנים, כאשרחברה חיצונית 
הסמנכ"ל לאייש את התפקיד הזה לתפקיד עירוני רגיל. כמובן שהאישור לא של 

כספי, כי לחברה החיצונית שמספקת לנו מלווה בהוצאה כספית אלא בחיסכון 
את העובד או העובדת, אנחנו משלמים יותר מאשר נשלם על פי התקשיר 

ורש אישור של משרד ראשוני ודהציבורי... כמובן שהאישור שלכם הוא אישור 
 הפנים כפי שתואר בתפקידים הקודמים. 

רק אולי תוסיף שלפני שנתיים משרד הפנים כבר אישר    :חנניה קורש
 את המשרה הזאת. 

 תסביר שיש בזה חיסכון כספי.   רחמים מלול:

אמרתי. התפקיד הזה אויש על ידי חברה חיצונית,   :דורון מילברג
 שאתה  משלם למנהל מחלקה.  שדורשת יותר כסף מאשר הסכום

 אם אין הערות, זה גם מאושר.   רחמים מלול:

 יש מישהו שמתנגד?  :דורון מילברג

 לא.    :הרצל טובלי

 אושר פה אחד.   :דורון מילברג

 

 הוחלט פה אחד לאשר תפקידים: :13-61-637מס'  חלטהה

  ב. מנ' מח' נכסים. 
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הוספת שימוש בית  555חלקה  3705 שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור גוש : 5סעיף 
 כנסת לגנ"י. 

 

הורדנו מסדר היום. חנניה,  6הסעיף האחרון, כי את   רחמים מלול:
 הנושא של הפרוגרמה. 

אצלנו בנכסים גם לפעמים מתפספסים דברים, ואנחנו    :חנניה קורש
סורקים ועוברים באופן מאוד אינטנסיבי על דו"ח מבקר המדינה בעניין של 

גני ילדים, שלא תאם  2, וגילינו שם איזה נכס אחד שנבנה בית כנסת מעל נכסים
את הפרוגרמה. בית הכנסת כבר נבנה לפני מספר שנים, ואנחנו מבקשים פשוט 
להוסיף לפרוגרמה שימוש נוסף של בית כנסת, אמנם בדיעבד. ושוב, זה לאחר 

את מה שצריך דו"ח מבקר המדינה שאנחנו עוברים עליו סעיף סעיף, כדי לתקן 
 לתקן, וזה אחד התיקונים. מובא לאישורכם. 

 איך קוראים לבית כנסת?    :הרצל טובלי

'. הוא אושר במשרד    :חנניה קורש בית הכנסת נקרא 'נתיבי האר"י
 הפנים, הכל אושר. אנחנו כבר אחרי. 

 איפה זה?    בן ציון שרעבי:

 בשכונת דניה.    :חנניה קורש

 בל שלא צירפת מפה לזה, כמו שבדברים אחרים. ח    :חנניה וינברגר

טוב, אז אני מבין שאין מתנגדים, תודה רבה. הישיבה   רחמים מלול:
 נעולה. 

 

הוחלט פה אחד לאשר שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור גוש  :13-61-638מס'  חלטהה
 הוספת שימוש בי"כ לגנ"י.  555חלקה  3705

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה "ל העירייהמנכ

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

  


