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 00:18בשעה  2014/4/9 ד"עתש ניסןבט' , רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

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

סגן  –סגן רה"ע, ח"מ עו"ד מתן דיל  –רה"ע, ח"מ זוהר בלום 

משנה לרה"ע, ח"מ אבנר  –ד יניב מרקוביץ רה"ע, ח"מ עו"

אקוע, ח"מ אביב איטח, ח"מ אברהם קינד, ח"מ ד"ר מרה 

קנבל, ח"מ אמיתי כהן, ח"מ אברהם מוזס, ח"מ אינג' יפים 

זאיקה, ח"מ אבאי זאודה, ח"מ אדר' יערה ספיר, ח"מ שי 
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הוחלט פה אחד לדחות את אישור המלצת השר 

 להרכב המועצה הדתית לישיבת המועצה הבאה. 
 :14-9-59מס'  החלטה

הוחלט פה אחד להסמיך את מר תומר מדמון ומר  
ברק שרעבי לפעול על פי חוק העיריות כפקחי איכות 

 הסביבה. 

 :14-9-60מס'  החלטה

 
 



ין מס'  -עיריית רחובות   9.4.22014011 מתאריך 9ישיבת מועצה מן המני

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

4 

טוב, חברים. אנחנו מתכנסים לישיבת מועצה מן  ערב  רחמים מלול:
המניין כרגיל על פי הפקודה ביום רביעי שבתחילת כל חודש. שבוע שעבר זה היה 
עוד לפני תחילת החודש, לכן אנחנו מתכנסים היום. אז אני מתכבד לפתוח את 

, השעה 9.4.14. היום יום רביעי, ט' בניסן, 9ישיבת מועצת העיר מן המניין מספר 
. סדר יום קצר. למעשה היו צריכים להיות פה גם נציגי חב"ד לחלוקה 18:10

המסורתית של המצות, אבל הם לא הגיעו. אז אני מקווה שלכל אחד תהיינה 
מצות גם ללא חב"ד ונקיים את סדר הפסח כהלכתו. אחר כך נרים כוסית לכבוד 

ולים, סעיף קל נושאים, שהאחד הוא אישור פרוטוק 2החג. אבל לפני כן יש לנו 
 מאוד. והסעיף השני כמובן הוא יהיה יותר טעון ויותר מורכב. 

 

 . 19.3.13מתאריך  8אישור פרוטוקול מס'  : 1סעיף 

 

, האם יש 19.3.14מתאריך  8ור פרוטוקול מס' איש  רחמים מלול:
 הערות? יש, יעל? אם אין הערות, אז הפרוטוקול מאושר. 

 

 .19.3.14מיום  8מס' פרוטוקול אחד  הוחלט פה :14-9-58מס'  חלטהה

 

 אישור המלצת השר להרכב המועצה הדתית.  : 2סעיף 

 

אישור המלצת השר להרכב המועצה הדתית. כאן  – 2  רחמים מלול:
אני רוצה להקדים מספר מילים, מדוע אנחנו מביאים את זה לישיבת המועצה. 

ישור הרכב מוסכם על כזכור לכם, היתה איזושהי הסכמה בין כל סיעות הבית לא
 1-מטעם השר ו 1נציגים.  2חברים  3כל הסיעות, כאשר חילקנו לכל סיעה בת 

נציגים, והרב הראשי בוחר אחד מוסכם, שזה היה  8מטעם מועצת העיר. בחרנו 
גבל. כשהגיעה הרשימה למשרד הדתות, התחילה ההתכתבות בין היועץ המשפטי, 

מן ההרכב  2-אליי מכתב ארוך ומנומק, שעו"ד ישראל פת לביני, כאשר הוא שלח 
פסולים לכהן בהרכב המועצה הדתית לטענתו המשפטית. ומבחינתי כראש עיר, 
אני חייב להתייחס לחוות הדעת של היועץ המשפטי של משרד הדתות, שהוא 
כפוף כמובן לפרקליטות המדינה. ואפילו היתה לי שיחה טלפונית איתו, 

ת הדברים בלי להביע כעת עמדה, כי כולנו יודעים והתווכחנו אפילו. אני אומר א
מהו המאבק שמתנהל סביב ההרכב של המועצה הדתית ומדוע הוא מתנהל, וכל 
אחד איזו מטרה הוא מנסה להשיג. ואני פה מצהיר קבל עם ועדה, שאני לא 
מתערב בנושא הזה, לא מביע עמדה, לא מביע דעה, ובכל הצבעה שתתקיים 

..  2-בהסכם הקואליציוני הבטחתי ל היום, אני נמנע. כי הסיעות שנבדקות על.
שם, שראש העיר לא הוא ולא סיעתו לא מבטיחים לאף סיעה את התמיכה ביו"ר 
המועצה הדתית, וזה היה מעוגן בהסכמים הקואליציוניים. אז לכן, גם עכשיו אני 

 לא מתכוון להתערב במאבק הזה בין הבית היהודי לבין סיעת שס"ג. 

י אבל מחויב לעשות, זה להביא את הנתונים לפניכם, וכל אחד רשאי מה שאנ
להביע עמדה ודעה, והנתונים, כפי שהם מופיעים לפניכם, הם הפשוטים ביותר. 

מן ההרכב ששלחנו פה ואושר במועצה, אני מבקש לא  2-ישראל פת הודיע לי ש
ד שמעון להפריע לי, חבר'ה, שבו. שניים פסולים מטעמי ניגוד עניינים. האח
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מלכה, משום שאשתו עובדת במועצה הדתית. אגב, היה לי ויכוח נוקב עם ישראל 
פת, זה שתבינו. כי אני סברתי, קצת אחרת ממנו, למרות שאיננו משפטן, והבאתי 
לו דוגמאות מהעירייה. אבל הוא אומר שמשרד הדתות והמועצות הדתיות 

ייתי צריך ללכת לפי עובדות בצורה אחרת מאשר רשויות מקומיות. כי אם ה
ההיגיון המשפטי שלו, אז הייתי צריך פה לבקש מהרבה חברי מועצה פשוט 
להתפטר ממועצת העיר, בגלל שיש להם קרובי משפחה שעובדים בעיריית 
רחובות. אבל הוא אומר לי 'אלה הקריטריונים במשרד הדתות, אין העירייה 

מן הסתם כל הנושא הזה ה, זוב את זצריכה לנהוג כמו שאנחנו נוהגים'. אבל נע
יכול להתגלגל עד לבית המשפט, מטעם סיעה כזאת או מטעם סיעה אחרת. בכל 
אופן, אני צריך לפעול על פי ההוראות של משרד הדתות. ומשרד הדתות כבר 
לוחץ אותי הרבה זמן, להביא שוב הרכב למועצה, שאיננו כולל את שמעון מלכה 

תם בקרבה כזאת או אחרת עובדים ואת אלדד גדסי, משום שקרובי משפח
 במועצה הדתית. 

אני שלחתי לו מכתב חוזר, ופה טענתי למה לדעתנו הם לא פסולים. והוא השיב 
לי במכתב האחרון כך, נדמה לי שצירפתי אותו אליכם, הוא מצורף לסדר היום. 

באפריל,  1באפריל. למרות שחשבתי שזה מכתב של  1-יש לכם אותו? המכתב ה
ם הוא אמיתי ואמרו לי שהוא אמיתי. והוא כותב במכתב, חוזר ישראל ביררתי א

פת על עמדתו. לגבי עמדת גדסי, מדוע דווקא לגבי אלדד גדסי, משום שהבנתי 
 שאשתו של שמעון מלכה התפטרה, נכון? 

 תתפטר.   עו"ד מתן דיל:

תתפטר כשהוא ייבחר. הוא הצהיר שהיא תתפטר,   רחמים מלול:
 אוקיי. 

..   ן דיל:עו"ד מת . 

כך אני מבין, כי הוא לא כותב. הוא מתייחס לאלדד   רחמים מלול:
ד המשפטים, עם עו"ד רוני תייעץ גם עם משרהגדסי. בסיכום הוא כותב שהוא 

באוור, ראש תחום משרד המשפטים, והיא השיבה לו לאחר התייעצות פנימית, כי 
לבחירת ראש מועצה  "הדרישה לאי העסקת קרובי משפחה במועצה הדתית כתנאי

דתית, היא דרישה סבירה ואף הכרחית בנסיבות העניין. משכך, הדרישה כי קרובי 
משפחתו של מר גדסי לא יועסקו כעובדי המועצה או כעובדים בתור משגיחי 
כשרות בפועל בתחומי המועצה, הינה תנאי למינויו מחדש של מר גדסי לכהונת 

לצערי אלא לדחות את פנייתך בנדון". כי  חבר במועצה הדתית. אשר על כן אין לי
אני פניתי אליו וביקשתי ממנו שלא יפסול. אז לכן אני חייב, וקיבלתי גם טלפון 
מיועץ השר, שאמר לי לפי זה 'אתה חייב להשלים את ההרכב'. ואגב, על פי חוק, 
אם לא משלימים פה את ההרכב, רשאי השר למנות ממונה, רק הוויכוח הוא מתי, 

חודשים, אם זה אחרי חצי שנה. בכל אופן, אמר לי 'תביא  10אחרי  אם זה
בבקשה את המכתב שלי לאישור מועצת העיר'. לא את המכתב המשפטי, את 
המכתב שבא בעקבותיו. והמכתב שבא בעקבותיו, הוא גם מצורף לכם, ובוא 
ייצג את  נאמר "הרכב המועצה הדתית רחובות, הריני להודיעך כי המועמד אשר 

עת ש"ס במועצה הדתית בעיר, מטעם מומלצי השר לשירותי הדת, הוא מר סי
רחמים דהן, אשר הופיע במקום הרביעי ברשימת המועמדים שהגישה תנועת ש"ס 
למועצת העיר". ועל המכתב הזה מערערים חברי תנועת שס"ג וטוענים שרחמים 

ר אקוע, דהן הוא לא מייצג אותם, והם לא מסכימים לזה, וקיבלתי מכתב מאבנ
יו"ר הסיעה, שאומר שהם לא חותמים ולא מסכימים שהוא יהיה המועמד שלהם. 
וקיבלתי עוד מכתב היום, מטעם מנכ"ל תנועת ש"ס. שהוא כותב לרחמים דהן, 
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העובדה שאתה הסכמת", כי רחמים דהן הביע הסכמה, 'העובדה שאתה ואומר לו "
ו לא יודע איך הוא קורא הסכמת להיות מועמד הסיעה, מהווה עבירת משמעת', א

לזה 'ולכן אנחנו מדיחים אותך מתנועת ש"ס', משהו כזה. נכון? 'ולפיכך אינך 
 עם שס"ג והמועצה הדתית'. רשאי להיות נציג מט

עד כאן הנתונים. ואני מביא א זה היום לפה, על מנת שנצביע על מועמדותו של 
תומכים בזה או לא  רחמים דהן, לאור כל הנתונים שמסרתי לפניכם, אם אנחנו

תומכים. אם נתמוך, הרשימה בהרכבה המלא תועבר למשרד הדתות. אם לא 
נתמוך ולא נאשר את זה, אז כמובן אני אשלח את הפרוטוקול למשרד הדתות, 
ואני אודיע להם 'רבותיי, ההרכב הזה במתכונתו החדשה איננו מאושר על ידי 

הדתות, הכל פתוח, בסדר? עכישו מועצת העיר, ואני לא יודע איך יפעל אז משרד 
אני מבין שהרבה חברים רוצים להתבטא, כי היה מחול שדים סביב הנושא הזה 
אתמול והיום. אבל תבינו שאני הייתי חייב לקיים את הישיבה הזאת, על מנת 

סוף בסאגה הזאת שגורמת לחילוקי דעות ולמבוכה בין הרבה חברי -להכריע סוף
החלטה, או לכאן או לשם. ובטוח שהעניין הזה יגיע  מועצת עיר. אני חייב לקבל

לאינסטנציה משפטית כזאת או אחרת. תודה. עד כאן. אמיר, אחריו אמיתי 
 ואחריו אבנר. כן, בבקשה. 

ישיבת המועצה שאישרנו את הרכב המועצה הדתית,   עו"ד אמיר ירון:
בת המועצה אם אני זוכר, היה עוד סעיף שלא התייחסת אליו. אנחנו אמרנו בישי

אחר שהמליצה שאישרה את כל ההרכב, שאם והיה והשר ישמיט מועמד זה או 
 מועצת העירייה, ההרכב מבחינת המועצה לא מאושר. 

 איפה זה כתוב?   רחמים מלול:

 זה מה שאנחנו סיכמנו.   עו"ד אמיר ירון:

 לא, לא מה סיכמנו.   רחמים מלול:

 מה שסיכמנו.   עו"ד אמיר ירון:

 מה שיש החלטת מועצה. תביא לי פרוטוקול.   לול:רחמים מ

 אין לי את זה פה.   עו"ד אמיר ירון:

 אז דודי.   רחמים מלול:

 אין לי בעיה. אני מבקש.   עו"ד אמיר ירון:

 אוקיי, אנחנו נבדוק את זה אם זה כך.   רחמים מלול:

אני רוצה להזכיר פה לחברי המועצה, שהיתה פה   עו"ד אמיר ירון:
ת מרכבה, וזה לא היה פשוט. וכל אחד רצה לראות את הנציג שלו בתוך מלאכ

המועצה הדתית, ובסוף אנחנו גיבשנו רשימה על דעת כל חברי המועצה, וזאת 
היתה ברכה. אבל אנחנו גם אמרנו באותה נשימה, שאם אפילו אחד לא יאושר, 

ה אם זה הרשימה לא קיימת. לכן, מבחינת החלטת המועצה דאז, אין הרכב מועצ
 מכתבו של השר. 

 תיכף נראה אם זאת ההחלטה.  רחמים מלול:

 בסדר, אז אני מבקש.   עו"ד אמיר ירון:

 אז דודי בודק את זה. אוקיי?   רחמים מלול:
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אני לא יודע אם זה היה במועצה, אבל זה היה בטוח    אביב איטח:
 בהנהלה. 

 לא יודע, אני לא זוכר החלטה כזאת.   רחמים מלול:

ראש העיר הציע הצעה בזמנו בישיבה, שלכל מפתח    יתי כהן:אמ
 , יהיה נציג. 3של כל סיעה של 

 שמה?   רחמים מלול:

חברים, יהיה לה נציג.  3במפתח של כל סיעה שיש לה    אמיתי כהן:
 והדבר הזה, זה דבר שהוא לא מקובל באף רשויות. 

כפול  3ליחה. נציגים. נציג אחד, טעיתי קודם, ס 2לא   רחמים מלול:
 , כן. 8

שזה דבר שהוא בדרך כלל לא מקובל באף רשות, כי    אמיתי כהן:
 50%בעצם אז השר אין לו שום משמעות. ומי שמכיר את החוק, יודע שלשר מגיע 

. אנחנו 4-חברים, חוץ מהרב, לבחור ב 9מהחברים. זאת אומרת, הוא יכול מתוך 
מותית לכל הסיעות באופן שווה ויתרנו על הנושא הזה, דווקא על מנת לתת כ

ומשמעותי. עכשיו מה שקורה פה בחצי שנה האחרונה, דבר פשוט כמו ועדת 
הוועדות שהרצנו אותה בצורה מהירה, אנחנו מבינים הרי שיש פה איזשהו עניין 
פוליטי. הרי אין עניין מחר להביא דווקא את השם רחמים דהן. אם ש"ס היתה 

הוציא מכתב ליועץ המשפטי, אחר כך הוציא  באה ואומרת 'תראו, ראש העיר
מכתב למשרד המשפטים, שזה דבר שהוא לא מה בכך. מבחינת... הוא רואה פה 

 התערבות של ראש העיר, 'מה אתה מתערב?'. 

 נכון. ובאמת קיבלתי טלפונים נזעמים.   רחמים מלול:

.    אמיתי כהן:  הוא אומר 'מה אתה מתערב? אתה תוקע את זה'

גם מהשר בנט, הנה אני מגלה את זה פה. 'מה אתה   ול:רחמים מל
 כותב לי את דעתך המשפטית'. 

בעצם איזושהי התערבות. אם היה מגיע יו"ר התנועה    אמיתי כהן:
 -של ש"ס ואומר

 ... אדמו"ר.     :אבנר אקוע

איזה אדמו"ר? מהאדמו"ר לא קיבלתי. אני מאז   רחמים מלול:
  הבחירות לא הייתי עדיין שם.

וגם אם יש איזושהי טענה כזו או אחרת, הנה לדוגמא    אמיתי כהן:
שי קזיוף, אשתו לא יכלה להיות בחברה העירונית, למחרת הביאו שם אחר. יש 
בעיה עם אלדד, בעיה אמיתית. הסביר לך את זה היועץ המשפטי, שזה כמו 

י ג'רפי, מחלקה בתוך העירייה. כמו מחלקת תרבות תורנית, שלצורך העניין יוחא
עובדים, זו מועצה  1,500שישים את גיסו עובד בתוך המחלקה. זו לא עירייה של 

עובדים. יש איזו בעיה אמיתית. ולכן, אין בעיה. מבחינתי ערב פסח זה לא  30של 
עכשיו לבוא ולשים את השם הזה באיזשהו מכתב. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו 

תית באופן מסודר. ואם ש"ס היתה גומרים את הנושא הזה של הרכב המועצה הד
ו לבוא להגיד 'אנחנו לא  באה ואומרת, הרי עכשיו זה סתם לעכב, זה סתם עכשי

 רוצים את השם הזה'. 
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כלומר, אתה טוען ככה, אני אסכם את דבריך במשפט   רחמים מלול:
 אחד, שסיעת שס"ג היתה צריכה להביא שם חלופי במקום אלדד גדסי. 

 כן.    אמיתי כהן:

לאור הפסילה של משרד הדתות. ואם היא לא סבורה   חמים מלול:ר
כמו היועץ המשפטי, הם צריכים להגיש עתירה לבית המשפט. סיכמתי אותך 

 נכון? 

 כן, ולא רק זאת, אני רוצה להוסיף.    אמיתי כהן:

רחמים, יש לך חוות דעת של היועצת המשפטית שלנו,   עו"ד אמיר ירון:
 ניינים או אין ניגוד עניינים? האם באמת יש ניגוד ע

 אני לא יועץ משפטי של משרד הדתות.   רחמים מלול:

 אנחנו קיבלנו החלטה. זה לא בא לפנינו.   עו"ד אמיר ירון:

 אבל לא אני קובע את זה, אמיר. לא אני קובע את זה.   רחמים מלול:

 -אמיר, תן לי דקה. זו היתממות לבוא להגיד   אמיתי כהן:

עזוב היתממות. בוא לא נדבר על היתממות. עזוב   ירון: עו"ד אמיר
 היתממות. 

  -חוץ מזה, היועצת המשפטית לא תוכל להמציא  רחמים מלול:

  -למה שמעון מלכה   אמיתי כהן:

חבר'ה, הדיון הוא מתורבת, תעשו לי טובה, אנחנו   רחמים מלול:
אמיר, רכי שלום. בערב חג. אנחנו את המחלוקת הפוליטית ננסה לסכם את זה בד

לדעתי, אולי תתקן אותי מיכל אם אני טועה, היא לא תוכל להוציא חוות דעת 
בניגוד לעמדת משרד המשפטים. אני צודק או לא? יש עמדה של משרד 

 המשפטים. 

שנייה, שנייה, לא סיימתי. ראש העיר, משהו חשוב    אמיתי כהן:
 שצריכים כולם לדעת אותו. 

 יש לך את המכתב של משרד המשפטים?     :אבנר אקוע

 . פתיש לי את המכתב של ישראל   רחמים מלול:

 לא, של משרד המשפטים.     :אבנר אקוע

 לא.   רחמים מלול:

שנים באותו מצב אישר  4אבל אותו ישראל פת, לפני     :אבנר אקוע
 את ההרכב. 

? אז תתקוף אותו בבית המשפט, מה אתה רוצה ממני  רחמים מלול:
אני לא מבין אתכם. אתם תוקפים אותי על זה? אני חייב להביא את זה למועצת 

 העיר. מה, אתה תוקף אותי?

 לא תוקף אותך.     :אבנר אקוע

אני כתבתי שחוות הדעת היא לא נכונה. מה זה יש לך   רחמים מלול:
 מכתב? 

  -שאלתי שאלה אם קיבלת    :אבנר אקוע
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ני מכיר את הנימות, את הפניות שלך. לא, לא, אבנר, א  רחמים מלול:
אין לי מכתב. יש לי מכתב של ישראל פת, והוא כותב שזאת עמדת משרד 

 המשפטים. 

 לא, שהוא התייעץ עם ראש התחום במשרד המשפטים.      :זוהר בלום

 הוא כותב את זה. בבקשה. זה הכל.   רחמים מלול:

 זו המלצה של משרד המשפטים.      :זוהר בלום

 אתם רוצים לאלץ אותי להביע עמדה?   ים מלול:רחמ

..     :אבנר אקוע  לא, לא.

אל תאלץ אותי. אם אתם סבורים שהוא טועה, למה   רחמים מלול:
אתם לא פונים לבית המשפט? ריבונו של עולם. זה לא פייר מה שאתה אומר. 

 אבנר, זה לא הוגן. 

 שאלתי שאלה.     :אבנר אקוע

יודע שאין לי מכתב, אלא מה שהוא כותב  אבל אתה  רחמים מלול:
 במכתב שלו. חבר'ה, די. אל תעשו לי מזה מהומה. כן, סיימת? 

לא. לא רק זה שיצא מכתב של ראש העיר, שהנציג של    אמיתי כהן:
ש"ס הוא מטעם הדתות, ואף על פי כן שאלדד ביקש הוא שינה את זה, וגם זה 

יום שצריך להעביר הרכב השר.  30 בסדר. אבל הנקודה שצריך להבין אותה, יש
יום? יכול להיות שכולם  15יום. אין  15יום, יש עוד  30לא העבירו אחרי 

 מפסידים פה את הנציגים שלהם. 

 טוב, תודה אמיתי. אבנר, בבקשה.   רחמים מלול:

שאלתי שאלה תמה, לא חס ושלום  –טוב. א'     :אבנר אקוע
לך היתה עם היועץ לשר הדתות, בנושא שאלתי... למה אני יודע שההתכתבות ש

 השאלה מה לפסול, כן לפסול. 

 אני כתבתי לו שלא צריך לפסול.   רחמים מלול:

שנייה, וביקשת גם לקבל חוות דעת בוועדה לניגוד     :אבנר אקוע
עניינים, לדון בזה. זה לא קיבלנו, לא את המכתב הזה ולא מכתב של משרד 

חיד של היועץ המשפטי, שאותו יועץ משפטי... המשפטים. קיבלנו מכתב אחד וי
שנים היה הרכב, הוא אישר  4שנים, לפני  7הגיס, קרוב משפחה, עובד כבר מעל 

 את ההרכב ולא פסל את הבן אדם. 

היתה התניה, היתה התניה. לא, אבל צריך להגיד את   רחמים מלול:
 כל האמת. 

  רק רגע, אני לא קיבלתי את ההתניה.    :אבנר אקוע

... במידה שייבחר, הוא יפרוש מתפקידו. די, נו מה.    אמיתי כהן:
 בוא תגיד את הדברים. 

. משפטי שהוא מכהן כבר     :אבנר אקוע אני אומר עוד פעם. אותו..
שנים אישר את ראש המועצה, ולא הוציא את  4הרבה שנים במשרד הדתות, 

תחלפה המנהיגות. שנים. עכשיו ה 4קרוב המשפחה ולא נקט בשום צעד במשך 
שקיבלנו, דבר שני, אנחנו לא קיבלנו שום בקשה להביא שם. דבר שלישי, השם 

אין מה לדון עליו, בגלל שיש מכתב מהתנועה, שהוא לא מייצג את התנועה. אני 
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ביקשתי לפני יומיים, כשקיבלתי את ההודעה שיש ישיבת מועצה, ביקשתי 
. ל -טפל בזה. המכתב הגיע לפני יומייםמכבודו וגם למיכל, שאני מבקש ערב חג..
 שלושה, לא ראינו אותו, שנראה מה עושים. 

 ימים הוא הגיע.  9-8לפני   רחמים מלול:

אנחנו קיבלנו את ההודעה של ישיבת המועצה, קיבלנו     :אבנר אקוע
 ימים.  3לפני 

..   רחמים מלול:  כי אני פועל לפי.

.. קיבלתי     :אבנר אקוע ימים. ברגע שקיבלנו  3לפני לא, רחמים, אני.
אותו, עכשיו פניתי אליך, ואתה תפנה אותי למיכל. מיכל פנתה אליך, אמר לי 

חברים. נטפל בזה, נבחן את זה'. בשביל זה... את  12'אבנר, אין בעיה... של 
הבדיקה הזאת. עכשיו מה שאני אומר, יש פה חוות דעת משפטית שאין מה לדון 

את התנועה, והוא לא יכול לאשר אותו, אין מה לאשר הרבה, הבן אדם לא מייצג 
 אותו. אני מבקש לדחות את הדיון בנושא הזה לישיבה הבאה. 

ומה יקרה עד הישיבה הבאה? האם משרד הדתות ישנה   רחמים מלול:
  את עמדתו? 

עוד פעם, יש פה התנהלות של משרד... מול היועץ     :אבנר אקוע
ל ההחלטה שלו בחוות הדעת המשפטית שלו, המשפטי של המשרד בכל הנושא ש

לפני שפונים לבג"צ. אם הנושא הזה הגיע לשוקת שבורה, זה... הוא לא בעל 
הבית של העולם, היועץ המשפטי של המשרד. רק אני אומר עוד פעם, אני 

שהבחור שהציג אותו המשרד, לא... עם הסיעה ולא עם המפלגה,  –ביקשתי, א' 
 שייך לתנועה. יש פה מכתב... הוא לא 

..    אמיתי כהן:  היא לא צריכה.

 די, די, הוא נתן לך לדבר.   רחמים מלול:

 לדחות לישיבה הבאה את הדיון.     :אבנר אקוע

כולם ידברו. אני מרכז את ההצעות ונצביע על כל אחת   רחמים מלול:
 בנפרד. אבנר אקוע מציע לדחות את הדיון. 

 כן, לדיון הבאה.     :אבנר אקוע

לדחות את הדיון עד לישיבה הבאה. ואז? זה מה שאני   רחמים מלול:
 שואל? 

 זהו, השאלה, דחינו נגיד לשבוע אחרי.      :זוהר בלום

 הוויכוח יחזור, נו.   רחמים מלול:

 אז ש"ס תחליט, או ש... שם אחר.     :אבנר אקוע

 לחודש לראש העיר שם אחר? או 30-האם ש"ס תיתן ב     :זוהר בלום
 שבמקביל היא תעתור לבג"צ עם צו ביניים או לא? שנדע לאן הולכים. 

 יפה, זוהר צודק מאוד. הגיוני מה שהוא אומר.   רחמים מלול:

 הגיוני.     :אבנר אקוע

לדחות את הדיון עד לישיבה הבאה, ועד אז סיעת ש"ס   רחמים מלול:
 תמציא שם אחר, או צו מבית המשפט או עתירה. 
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 לעצור את התהליך.      :זוהר בלום

 כן, עתירה.     :אבנר אקוע

תמציא שם אחר או אישור לעתירה. שנייה, אני אתן   רחמים מלול:
 רשות דיבור למי שרוצה, בבקשה. 

קודם אני מתחיל מהסוף, שאני מסכים גם עם ההצעה   עו"ד יניב מרקוביץ:
ור על מה שכבר הזאת, וככה זה די יקצר את מה שאני רציתי להגיד. אני לא אחז

נאמר. קראתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי של המשרד, אבל גם לפי מיטב 
ידיעתי, ומיכל, את יכולה לדעתי לחזק או לתקן אותי, כשיועץ משפטי מוציא 
חוות דעת, נהוג שהוא מתבסס על משהו. זה שהוא כותב שהוא התייעץ עם ראש 

 מבסס. התחום, לא אכפת לי איזה תחום האמת, זה לא 

..    אמיתי כהן:  אני רוצה לתקן אותך, יש את המכתב.

 זס הלא קיבלתי.   רחמים מלול:

 אה, אז אני צריך להביא לך אותו.    אמיתי כהן:

אמרתי לך להביא לי, לא הבאת, בעיה שלך. לכן   רחמים מלול:
 תוקפים אותי, אתה מבין? 

יפה. אני יש לי רק דבר קודם כל, אין לי שום נימת תק  עו"ד יניב מרקוביץ:
אחד. מוציא יועץ משפטי מאוד מכובד של משרד ממשלתי חוות דעת, הוא חי 
בטריטוריה מסוימת של חוק ושל פסיקה ועל מה הוא מתבסס, זו לא החלטה 

הדברים האלה לא מופיע בחוות הדעת. לדעתי, פרטית שלו. שום דבר מבין 
  -הסמיכות

א הבאתי בפניכם, הוא הרבה יש לו מכתב נוסף של  רחמים מלול:
 יותר ארוך, ושם הוא מנמק את זה. אם תרצה, אני אמציא לך אותו. 

אין בעיה. אני חושב, שבגלל הסמיכות, ולאור זה שגם   עו"ד יניב מרקוביץ:
 התשובה הגיעה לפני שבוע, צריך לאפשר לנציגים של ש"ס להתארגן. 

 ה? אתה תומך בהצעה עד הישיבה הקרוב  רחמים מלול:

 כן.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 טוב, אוקיי. מי עוד חברים רוצה להתבטא?   רחמים מלול:

 רחמים, אני גם רוצה.   בן ציון שרעבי:

 בבקשה, בנצי.   רחמים מלול:

אני בהחלט מזדהה עם מה שאומרים יניב ואבנר. יש   בן ציון שרעבי:
חרי החג? אני מקווה מקום אולי לדחות את זה לאחר החג. אתה שואל מה יהיה א

... להתייחס לזה. לא בבהילות ולא בצורה כזו מהירה. אני חושב  .. אחרת.  שיהיה.
שמי שמכהן כרגע, לא יכול ללכת הביתה עם איזשהו מכתב או עם איזושהי 

 המלצה או חוות דעת... בוא נמתין לאחר החג ונקבל את ההחלטות אחרי החג. 

 ך. אמיתי, אני פונה אלי  רחמים מלול:

אני רוצה רק להוסיף מילה, ברשותך. יש לנו אותה    אמיתי כהן:
בעיה, גדי מזוז, יו"ר הבית היהודי ב... שהוא בעצמו רוצה להיות ראש המועצה 
הדתית, ובגלל שגיסתו עובדת המועצה, שלא יהיה פה איזושהי אי הבנה או 
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ככה הדרך חשיבה שהיועץ המשפטי עובד לצד זה או אחר. זה המוטו שלו, וזו 
 שלו וזה הכל. 

 בסופו של דבר בג"צ יכריע.   עו"ד אמיר ירון:

אמיתי, אני רוצה להבין. מה אתה מציע? שנקיים   רחמים מלול:
 הצבעה? 

אנחנו לא ממהרים לאף מקום. אבל אני אומר, לפחות    אמיתי כהן:
 לדעת שיש לזה סוף לתהליך הזה, ויש תאריך. 

סוף החודש, לפני ישיבת המועצה אבנר מציע עד   רחמים מלול:
הבאה. אם הוא לא רוצה שנקיים פה הצבעה, או שהוא ימסור לנו שם אחר, 
שהוא נציג של סיעת ש"ס, או שיביא לנו צו של בית המשפט שאסור לנו להצביע 
על זה, כי זה נמצא בדיון משפטי. אני חושב לכבוד חג הפסח, שניעתר לזה. בכל 

 שום מהפכה במשך חול המועד. מקרה לא מתכוונים לעשות 

 נכון, נכון.    אמיתי כהן:

.   רחמים מלול:  ויש לנו חופשת החג ברוך ה'

 בסדר גמור.    אמיתי כהן:

ולאחר מכן תתקיים עוד ישיבה. אז אם זה מקובל בפה   רחמים מלול:
 אחד, אז זה בסדר. כיוון שזה בהסכמה, אז אין פה הצבעה כעת בעד או נגד? 

 צביע פעמיים. נ    :???

זו הצעה ברוח טובה על דעת כולם, זה מתאים לפני חג   רחמים מלול:
הפסח כדי להרים כוסית מתוך אחדות ואהבה ושלווה וחירות אמיתית. ונאחל 

 לכולנו שנמשיך בעשייה העירונית ותודה על שיתוף הפעולה. 

 

כב לדחות את אישור המלצת השר להרהוחלט פה אחד  :14-9-59מס'  חלטהה
 המועצה הדתית לישיבת המועצה הבאה. 

 

..      :שי קזיוף  להודיע לחברי המועצה.

 מה להודיע?   רחמים מלול:

..      :שי קזיוף . 

אני לא חייב, אבל אני מאשרר את זה. שי, האצלתי לו   רחמים מלול:
סמכויות לפעול בהסכמת יניב כמובן, וגם זוהר, האצלתי לו סמכויות לפעול 

נוך הבלתי פורמאלי למגזר החרדי, בסדר? ותיק הרווחה אני מאציל בתיק החי
 סמכויות לעצמי לפעול בו, כי אין לו דורש. יש לי ברירה? 

 אף חבר מועצה לא רוצה את תיק הרווחה?   עו"ד אמיר ירון:

 אתה רוצה?   רחמים מלול:

..   עו"ד אמיר ירון: . 
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ד סוף החודש, עד יעל, את רוצה? אני מציע לחכות ע  רחמים מלול:
הישיבה הבאה, ואולי מישהו יתפנה להחזיק בתיק הרווחה. אז חבר'ה, בוא נמזוג 

 לחיים. 

 

 פקחי איכות הסביבה )מחוץ לסדר היום(. 2אישור  :4סעיף 

 

פקחי איכות  2יש משהו מחוץ לסדר היום, זה אישור   רחמים מלול:
 הסביבה: תומר מדמון וברק שרעבי. זה בסדר, דורון? 

 כן, כן.   :דורון מילברג

 אני מכיר אותו אישית.    :???

 מינוי או אישור? כן, מיכל.   רחמים מלול:

 ... כמוסמכים לפי פקודת העיריות.   :מיכל דגןעו"ד 

הפקחים  2-זו הסמכה לפעול על פי חוק העיריות ל  רחמים מלול:
 הקודמים. 

 

ומר מדמון ומר ברק להסמיך את מר תהוחלט פה אחד  :14-9-60מס'  חלטהה
 שרעבי לפעול על פי חוק העיריות כפקחי איכות הסביבה. 

 

 הרמת כוסית לכבוד החג.  : 3סעיף 

 

חבר'ה, תמזגו יין. מישהו רוצה לברך לחג הפסח? אני   רחמים מלול:
דיברתי השבוע מספיק. מישהו יגיד עוד איזה רעיון? אבנר, נו, חוץ ממועצה 

 ו. דתית. כן, אבי, תברך אותנ

אנחנו נמצאים האמת בחג החירות, חג שהפכנו מעם   אברהם מוזס:
של עבדים לעם בני חורין. אבל מה שבאמת חשוב, זה הנושא של השוויון. בעיקר 
אנחנו כחברי מועצה ופרנסי ציבור, לדאוג לזה שכל אזרח ואזרח שהוא מגיע 

ג הפסח הוא לכאן והוא מבקש עזרה, שהוא יהיה שווה בין שווים. אני חושב שח
מבטא את זה בכל. לא רק זה, אני רוצה גם להעיר את הנושא של פרשת השבוע, 
השבת זה שבת הגדול גם, פרשת אחרי מות. יש שם את המקרה הידוע של מות 
בני אהרון. רבותיי, בתורה אין הנחות, גם האחרון שבעם ישראל וגם מי שראשון 

עושה דבר שהוא נגד ההלכה,  בעם ישראל, ברגע שהוא עושה תקלה, ברגע שהוא
הוא חוטף. אנחנו רואים את זה גם במקרה של בני אהרון, אנחנו רואים את זה, 
וזה קשור לפרשה הקודמת, ואני מגלגל את זה לספר במדבר, עם הסיפור של 
מרים, שדיברה על לשון הרע, חטפה צרעת. אין הנחות. רבותיי, אנחנו צריכים 

כל אחד ואחד יקבל את השירות המלא. ואני בטוח, בתור פרנסי הציבור, לדאוג ש
אני יושב כמה חודשים פה בעירייה, אני לא מהוותיקים, אני מהצעירים, אני 
רואה גם בוועדות שאני יושב שסך הכל אנחנו באמת מקיימים את זה. ובעזרת ה' 

 שנמשיך לקיים את זה. לחיים. 
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דפסחא,  שכחתי לציין שבמסגרת המבצע של קמחא  רחמים מלול:
ואין לכם מושג כמה נזקקים יש בעיר וכמה בקשות הגיעו, כל יום יש עשרות 
בקשות. חילקנו אלפי מנות ואלפי תלושים לכל הסקטורים, הן במסגרת הבית 
החם והן במסגרת הווטרנים והקשישים ועוד ועוד. וזה עלה לנו מאות אלפי 

כם גם שאישרתם את זה שקלים, דבר שהוא זכות בשבילנו לבצע אותו, וזה לזכות
בספר התקציב. ואני מקווה מאוד שכל תושבי העיר יסבו סביב שולחן הסדר. גם 

סדרים מרכזיים, מי שיש לו איזה מכר או מישהו שפונה אליו  2אנחנו מקיימים 
שאין לו איפה להיות בליל הסדר, אז יפנה לסיגלית פלדבוי, שהיא מקיימת סדר 

ת יד לניסים, שמארגנת גם כן סדר מרכזי. אם יש איש בערך, ויש עוד עמות 30-ל
 מישהו שפונה אליכם, תפנו את זה אלינו, ואנחנו נכוון אותם לשם. בסדר? 

 זה נדון די מדאיג מה שאתה אומר.   עו"ד אמיר ירון:

 זה נתון מדהים, גם מדאיג.   רחמים מלול:

 אני רוצה אולי שבאחת מישיבות ההנהלה, נקבל  עו"ד אמיר ירון:
נתונים בדיוק מה המצב פה. כי יכול להיות שצריך לטפל בזה טיפול עומק, ולא 

 רק לקראת פסח. 

 הרווחה אני חושב מטפלת בזה.   רחמים מלול:

 מחזיק תיק הרווחה יטפל בזה.   עו"ד אמיר ירון:

טוב חבר'ה, לחיים. ברוך ה' אתה  מחזיק תיק הרווחה.   רחמים מלול:
 לם, בורא פרי הגפן. תודה רבה לכם. אדוני, אלוהינו מלך העו

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


