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 עיריית רחובות 

 29ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2021/6/23  א " פ תש   תמוז ב   ג " י ,  ראשון מיום  

 , רחובות 2בבית התרבות ברח' גולדין  

 

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

יניב מרקוביץ   סגן רה"ע, ח"מ עודד עמרם,    –רה"ע, ח"מ עו"ד 

קי  אבי  ח"מ  צור,  גיא  אווה  ח"מ  ח"מ  שרגאי,  אורית  ח"מ  נד, 

ח"מ   באום,  רוני  ד"ר  ח"מ  דאנזאן,  בר  שמואל  עו"ד  ח"מ  גור, 

ח"מ   אקוע,  אבנר  ח"מ  הומינר,  פנחס  ח"מ  מוזס,  אבי  עו"ד 

ח"מ   צגהון,  בציר אלשיך, ח"מ שאול  איטל  ח"מ  מונטג,  שלמה 

איטח  ברגינסקי, ח"מ אביב  דיל, ח"מ קארין  , ח"מ אמיתי  מתן 

 . מרשה  כהן , ח"מ דני  

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

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

נפתלי   מדהלה    –אקרמן  צביקה  העירייה,  אגף    –מבקר  מנהל 

רוזנטל   מנחם  עבודי    –מוניציפאלי,  מיכל  הגבייה,    –אגף 

מחלקת   פר מנהלת  אייל  מר  החברה    -נקל נכסים,  מנכ"ל 

 . השכונות  מנהל אגף    –העירונית , רמי מדהלה  

בלום   : חסרים     זוהר  ח"מ    –ח"מ  שרעבי,  רועי  ח"מ  רה"ע,   ומ"מ  סגן 

 , ח"מ רונן אהרוני. בר,  -אסף אל 
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 סדר היום: 
 . 11.5.21מיום    27אישור פרוטוקול מועצה מס'   .1

 שאילתות:  

הע  א.  בחברה  לצהרונים  חיצוני  מפעיל  יש  חוויות?  האם  וברשת  ירונית 

מתאריך    איטח  אביב  )ח"מ  חדש?  מכרז  מתפרסם  (  17.6.21מתי 

 השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   

 הצעות לסדר:  . 2

 חלופות אלטרנטיביות למופעי זיקוקי דינור ברחובות.   א. 

. 6.5.21)ח"מ איטל בציר אלשיך מיום    ) 

על   ב.  הניצחון  יום  כי  יצ   גרמניה לקבוע  ביום  הנאצית  והנושא    9.5וין 

 ייכנס לגנים ולבתי הספר.   

 (. 12.5.21)ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך   

 הקמת מערך התנדבותי לטיפול במקלטים בבנייני מגורים.  ג. 

 (. 30.5.21)ח"מ גיא צור מתאריך   

 נושאים נוספים:  . 3

 . 15.6.21אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום   א. 

 ת.  אישור פרוטוקול ועדת שמו  ב. 

מבנה הסכם אישור   ג.  ישראל    אגודת   כנסת ה בית  לעמותת    הקצאת  נצח 

 . רחובות   שעריים  

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

 ₪.    3,277,974הרשאה מגורמי חוץ    –  3281אישור תב"ר   ה. 

 ₪.    37,440הרשאה מגורמי חוץ    –  3214אישור תב"ר   ו. 
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 החלטות המועצה 
 2021/6/23  מיום   29צה מן המניין מס'  ישיבת מוע 

 
 

 . 11.5.21מיום    27אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

פה   : 21-29-382מס'    חלטה ה  מס'  לאשר    אחד הוחלט  מועצה  מיום    27פרוטוקול 
11.5.21 . 

 

 שאילתות:  

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

 (  17.6.21"מ אביב איטח מתאריך  מתי מתפרסם מכרז חדש? )ח  

 השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   

 

     השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   : 21-29-383מס'    חלטה ה 

 

 הצעות לסדר:  . 2

 והנושא   9.5לקבוע כי יום הניצחון על גרמניה הנאצית יצוין ביום   ב. 

 ייכנס לגנים ולבתי הספר.     

. 12.5.21יך  )ח"מ קארין ברגינסקי מתאר   ) 

 

קארין   : 21-29-384מס'    חלטה ה  של  לסדר  ההצעה  את  לקבל  אחד  פה  הוחלט 
 ולציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית   ברגינסקי 

 

 הקמת מערך התנדבותי לטיפול במקלטים בבנייני מגורים.  ג. 

 (. 30.5.21)ח"מ גיא צור מתאריך   

 

ההצע  :385-29-21מס'  חלטהה את  לקבל  אחד  פה  צור הוחלט  גיא  של  לסדר    ה 
 מערך התנדבותי לטיפול במקלטים.     להקים ו 

 

 נושאים נוספים:  . 3

 . 15.6.21אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום   א. 

 

פה   : 21-29-386מס'    חלטה ה  מיום    אחד הוחלט  הכספים  ועדת  פרוטוקול  לאשר 
15.6.21 . 

 

   16/6/21מיום    אישור פרוטוקול ועדת שמות  ב. 
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אחד  : 21-29-387מס'    חלטה ה  פה  שמות לאשר    הוחלט  ועדת    מיום    פרוטוקול 
16/6/21   

 

 . 2020דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת   ד. 

 

 הנושא יידחה לישיבת המועצה הבאה.   : 21-29-388מס'    חלטה ה 

 

לעמותת  הסכם  אישור   ג.  מבנה  ישראל "   אגודת   כנסת ה בית  הקצאת    " נצח 
   108ב הרצל  , ברחו   191, חלק מחלקה    3705בגוש    . רחובות   שעריים 

 

פה   : 21-29-389מס'    חלטה ה  לעמותת  הסכם  לאשר    אחד הוחלט  מבנה  בית  הקצאת 
ישראל   " כנסת  בגוש    שעריים   " נצח   , רחובות  מחלקה    3705,  בחלק  ,ברחוב    191, 

 שנה     25, להפעלת בית כנסת לתקופה של    108הרצל  

 

 ₪.    3,277,974הרשאה מגורמי חוץ    –  3281אישור תב"ר   ה. 

 

פה   : 21-29-390'  מס   חלטה ה  תב"ר    אחד הוחלט  חוץ    –  3281לאשר  מגורמי  הרשאה 
3,277,974   .₪ 

 

 ₪.    37,440הרשאה מגורמי חוץ    –  3214אישור תב"ר   ו. 

 

פה   : 21-29-391מס'    חלטה ה  תב"ר    אחד הוחלט  חוץ    –  3214לאשר  מגורמי  הרשאה 
37,440    .₪ 
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מספר    רחמים מלול:  המניין  מן  מועצה  ישיבת  הי 29עכשיו  יום  .  ום 

בתמוז,   י"ג  השעה  23.6.21רביעי,  גם  18:07.  זה  על  ואחזור  בהנהלה  אמרתי   . .

עכשיו, כשאנחנו מאחלים שוב לחברנו ממלא מקום ראש העיר זוהר בלום איחולי  

 רפואה שלמה.  

 אמן.     : אביב איטח 

שבימים    רחמים מלול:  מקווה  אני  טוב.  יותר  ה'  ברוך  מרגיש  הוא 

 בודתו החשובה כמחזיק תיק החינוך בעירייה.  הקרובים יוכל לחזור לע 

 

 . 11.5.21מיום    27אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

מס'    רחמים מלול:  מועצה  פרוטוקול  אם  27אישור  הערות.  יש  אם   ,

 אין הערות, הפרוטוקול מאושר.  

 

פה   : 21-29-382מס'    חלטה ה  מס'  לאשר    אחד הוחלט  מועצה  מיום    27פרוטוקול 

11.5.21 . 

 

 לתות: שאי  

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

 (  17.6.21מתי מתפרסם מכרז חדש? )ח"מ אביב איטח מתאריך   

 השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   

 השאילתא: 

מתי   חוויות?  וברשת  העירונית  בחברה  לצהרונים  חיצוני  מפעיל  יש  האם 

 לקבלת מסמכים.    מתפרסם מכרז חדש? בנוסף בקשה 



ין מס'    ישיבת מועצה   -עיריית רחובות   23  מתאריך   29מן המני .6.2021 

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

6 

 

היא    רחמים מלול:  ימים,  כמה  לפני  הוגשה  השאילתא של אביב איטח 

 תיענה בישיבת המועצה הבאה. בינתיים מכינים לו את התשובות.  

 משפטים בבקשה.    2אפשר להוסיף     : אביב איטח 

 כן, בבקשה.    רחמים מלול: 

בנושא     : אביב איטח  שביקשתי  למסמכים  הבקשה  את  היום  קיבלתי 

חוויות   שרשת  לי  הזכיר  צביקה  באמת  כי  העירונית  החברה  על  וקיבלתי  הזה, 

 מפעילה בעצמה את הצהרונים.  

העיר   ראש  אתה  למעשה  חוויות  שברשת  לדעת  שנוכחנו  מכיוון  זה  אבל  הוא 

עם   התקשרות  להפסיק  נגיד  לדוגמא  כמו  העירייה,  כלומר  ההחלטות,  את  שמקבל 

 .  רשת המתנ"סים. זו החלטה שאתה קיבלת 

אבקש   אני  חוויות,  ברשת  ההחלטות  את  מקבלים  אנחנו  אם  אומר,  אני  לכן  אז 

שמעתה   כך  על  דעת  חוות  לקבל  אפשר  אם  מיכל,  שלנו  המשפטית  מהיועצת 

השתנה,   והכל  יותר  חוויות  ברשת  נמצאת  לא  המתנ"סים  שרשת  כיוון  ואילך, 

אני   תקציבים,  זה  אם  או  ציבוריים  משאבים  זה  ואם  מתקצבים,  יכול  ואנחנו 

 לקבל מסמכים?  

את, גם כל הכסף של  ז כל חבר מועצה כאן, זאת אומרת, שרוצה אולי לבדוק. בכל  

בכל   מעורבים,  יותר  להיות  קייטנות,  צהרונים,  הרך,  לגיל  בחינוך  שם  ההורים 

 -זאת. כי עכשיו בכל זאת, אני יודע שזה לא תאגיד עירוני בבעלות מלאה 

וג   עו"ד מיכל דגן:  ארוכה,  שאלה  בין  זו  הקשר  את  כך  כל  הבנתי  לא  ם 

 הרישא לסיפא.  

 אני יכול להסביר את השאלה שלו?    רחמים מלול: 

.. שהיא חברה עירונית בבעלות מלאה.  יש את ה.ל.ר    : אביב איטח  . 
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על    רחמים מלול:  חומרים  להמצאת  בקשות  מגישים  שהיו  היום  עד 

נוצר  חוויות, לא היינו חייבים להמציא, משום שזה לא תאגיד עיר  וני. הוא שואל, 

מחברת   כשהתנתקנו  האם,  אז  המתנ"סים.  מחברת  שהתנתקנו  לאחרונה  שינוי 

 המתנ"סים, זה משנה את ההחלטה.  

.    : מר דורון מילברג  .  הנה התשובה. הוא היה יו"ר.

.. הסוכנות היהודית.        דובר:  . 

גם     : אביב איטח  יש  היהודית,  הסוכנות  של  חברה  זו  אם  יודע.  אני 

 טוריון הרי, אז איך קיבלת החלטה? הדירקטוריון לא קיבל אותה אז.  דירק 

 מי אמר לך?   רחמים מלול: 

 זה גובה על ידי הדירקטוריון.    : מר דורון מילברג 

 אגב, אני לא אומר שזו החלטה לא נכונה.     : אביב איטח 

לא    רחמים מלול:  הם  לי,  ותאמין  הדירקטוריון.  ידי  על  גובה  זה 

 מתכוון לחברה.  חסרים לי. אני  

נכונה,     : אביב איטח  לא  הזו  שההחלטה  אומר  לא  הוא אני  .  נהפוך 

יותר.   לתקצב  נצטרך  עכשיו  אגב,  מתקצבים.  אנחנו  אם  חוויות,  שרשת  אומר  אני 

מביאים   היו  הם  טועה,  לא  אני  אנחנו    2אם  והיום  משהו.  איזה  ועוד  תפקידים 

 נצטרך.  

. את השאילתא.  בינתיים לא תקצבנו יותר. ה   רחמים מלול:  .  וא.

 לא, באמת, רק תענה לי על זה.     : אביב איטח 

 מיכל דגן תענה לך.    רחמים מלול: 

בעצם     : אביב איטח  שאלתי  הרי  צהרונים,  מפעילה  גם  הרשת  אם 

הבאה.   בישיבה  שתיענה  השאילתא  זו  חיצוני,  מגורם  זה  את  מפעילה  היא  האם 

בהמשך?   לדעת  יכול  אני  איך  מכרז?  התקיים  להיות  האם  יכולים  אנחנו  כאילו 

 מעורבים?  
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תשובה,    רחמים מלול:  לו  מכין  אתה  פה.  הדירקטוריון  יו"ר  הנה, 

 נכון?  

שאלות     : אביב איטח  על  ואילך  מעתה  לי  להשיב  יוכל  אמיתי  אז 

 שאני אשאל?  

 לא עכשיו.    רחמים מלול: 

 לא, לא עכשיו.     : אביב איטח 

 תקבל תשובה.    רחמים מלול: 

 תדע לך, אמיתי תמיד משיב.    מרקוביץ: עו"ד יניב  

   -אבל מיכל   רחמים מלול: 

זה    עו"ד מיכל דגן:  הזו.  החברה  של  המשפטי  במעמד  שינוי  חל  לא  כן, 

 עדיין לא תאגיד עירוני.  

הנתונים,    רחמים מלול:  את  לך  נמציא  אנחנו  טוב  ברצון  אבל  אוקיי, 

 תוך רצון טוב ושיתוף פעולה כמובן.  

 החברה למתנ"סים הייתה מפעיל ברשת.    : מר דורון מילברג 

כן     : אביב איטח  שאלתי  הצהרונים.  לחברת  חיצוני  מכרז  להוציא   .. .

 או לא?  

 כרגע לא.        : אמיתי כהן 

י.         : אמיתי כהן   אוקי

 

     השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   : 21-29-383מס'    חלטה ה 

 

 הצעות לסדר:  . 2
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 והנושא   9.5גרמניה הנאצית יצוין ביום    לקבוע כי יום הניצחון על  ב. 

 ייכנס לגנים ולבתי הספר.     

. 12.5.21)ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך    ) 

 

 : ההצעה 

שנה בכ .  1 הגרמניה    ל  על  הנצחון  יום  את  מציינים  בו  המועד  כשמתקרב 

כך   כל  שיום  הסיבה  מה  מברה"מ,  חברי  ועם  לביני  ביני  תוהה  אני  הנאצית, 

אמ  במה  מקבל  לא  נכנס  גדול,  לא  חשוב  כה  הנושא  מדוע  תוהה  אני  יתית. 

שבזכות   מודעות  אין  מדוע  לביני  ביני  תוהה  אני  הספר?  ולבתי  לגנים 

   הגיבורים שלנו, אנו חיים ואילולא הם, מדינת ישראל לא היתה קמה.  

ההיסטוריה    2 את  ללמוד  שחייב  במינו  ייחודי  עם  שאנו  נסיון  לימודי  אנו 

 טוריה לא תחזור. ולעולם לא לשכח, כדי שההיס 

וחצי  .  3 מיליון  מתוכם  השניה,  עולם  במלחמת  נלחמו  יהודים  מיליוני 

 הם ההיסטוריה של כולנו ואין זה משנה מאין באנו.     -יהודים נהרגו 

 בזכות הגיבורים שלנו נגמרה המלחמה הנוראית. .  4

ישראל  .  5 ממקימי  והיו  לארץ  עלו  המלחמה  תום  לאחר  יהודים  המוני 

 בריטים. לאחר שנלחמו ב 

בתאריך  .  6 הנצחון  יום  את  לציין  היהודים    9.5מחובתנו  את  להנציח    וכך 

היסטוריה   ראוי שעשו  מקום  להם  לתת  וכן  חיים  אנו    ושבזכותם 

 בהיסטוריה הישראלית. 

לפני  .  7 שבועות  כמה  אלא  עצמו,  ביום  רק  לא  הנצחון  יום  את  לציין  יש 

האפשריות,   המדיות  בכל  בהפצה  להתחיל  עצמו,  כדי  המועד  נדרש  כן   כמו 

והן   בגנים  הן  הלימודית  למסגרת  שיכנס  לדאוג  הנושא  את  להכיר  באמת 

הגדול   הניצחון  לאות  השמחה  לצד  הן  לציין  עצמו  היום  ואת  הספר  בבתי 
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 יום הזיכרון לזכר מיליון וחצי יהודים שנהרגו.    –ומאידך יום העצב  

 נדרטה.    את השמחה ניתן לציין בהיכל התרבות ואת יום הזכרון בא .  8

 מחכה להיות חלק ממובילי הנושא.  .  9

 מועצת העיר תחליט לקבל את ההצעה הזאת.  .  10

 

הניצחון,    רחמים מלול:  יום  ברגינסקי,  כחוק    9קארין  יצוין  במאי 

 והנושא ייכנס לגנים ולבתי ספר.  

 כן.    : קארין ברגינסקי 

 את יודעת שקיים חוק כזה.    רחמים מלול: 

 נחנו דיברנו על זה, ראש העיר.  א   : קארין ברגינסקי 

ייכנס    רחמים מלול:  הוא  שלך.  ההצעה  את  מקבלים  ואנחנו   , נכון

 לבתי הספר.  

 אני שמחה מאוד. גם לבתי הספר וגם לגנים.    : קארין ברגינסקי 

שנה    רחמים מלול:  כל  טקס  גם  עושים  שאנחנו  יודעת  את  ודאי. 

 באנדרטה.  

 תפנו.  שהשנה אנחנו לא השת   : קארין ברגינסקי 

 השנה בגלל הקורונה, אבל בהחלט.    רחמים מלול: 

 אמרנו שאנחנו נשלים אותו וזה לא קרה.    : קארין ברגינסקי 

 זה היה בזמן מבצע שומר חומות.        דובר: 

אה, זה היה בשומר חומות, אני כבר מבולבל. אבל שנה    רחמים מלול: 

 לפני כן נדמה לי בגלל הקורונה גם לא קיימנו אותו.  

  9.5-, וב 9.5-וזה היה ב   11.5-אבל שומר חומות התחיל ב   : ארין ברגינסקי ק 

הם עלו לירושלים. אז מי שרוצה לעלות לירושלים, שיעלה לירושלים. אבל הטקס  
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וגם   ספר  לבתי  ייכנס  גם  שזה  פה,  ביקשתי  שאני  מה  עירוני.  פה  להיות  צריך 

 לגנים.  

 יה וזה יטופל.  מקובל, אפרת אמרה לי שזה מקובל על   רחמים מלול: 

זה    : קארין ברגינסקי  לפני  שבוע  וגם  השנה  לאורך  זה  את  שנלמד  וגם 

מצד   הזיכרון.  יום  שזה  לעובדה  מעבר  גם  הזה.  הנושא  כל  ציון  ממש  יתחיל  שזה 

 אחד זה יום הזיכרון, אבל זה גם יום שמחה. אז לשלב את זה בין השניים.  

 את ההצעה.  אוקיי, בסדר גמור. אנחנו מקבלים    רחמים מלול: 

 נביא זיקוקים.        דובר: 

קארין   : 21-29-384מס'    חלטה ה  של  לסדר  ההצעה  את  לקבל  אחד  פה  הוחלט 
 ברגינסקי ולציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

 

 הקמת מערך התנדבותי לטיפול במקלטים בבנייני מגורים.  ג. 

 (. 30.5.21)ח"מ גיא צור מתאריך   

 : ההצעה 

ה  לצד  ותיזום  לקדם  תפעל  רחובות  מערך  עיריית  הקמת  השוטפת  פעילות 

העורף   פיקוד  ועם  העירייה  עם  יחד  שיפעל  אזרחי  בסיס  על  התנדבותי 

לאוכלוסייה   בסיוע  גם  כמו  ולסביבתם,  למקלטים  ודאגה  שמירה  לטיפוח 

 המבוגרת, עם נגישות למקלוט בעת חירום. 

 בות יטפל בשיפוך בפועל.  הרשות תספק את המענה המקצועי ומרך ההתנד 

החומות"   "שומר  עתה  זה  שהסתיים  והמבצע  המורכב  הביטחוני  המצב 

להיות   באפשרותנו  יש  וכן  חירום,  בעת  מקלוט  פערי  ישנם  שעדיין  ההראו 

בכל   הביטחוני  האתגר  מול  אל  יותר  טוב  באופן  צורך  ועת  היה  מוכנים 

 זרחית. הנוגע לאיום על העורף וזאת בפעילות משותפת ציבורית וא 

כי העירייה תפעל להקמת מערך   אבקש להעלות לסדר היום הצעה והחלטה 
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 התנדבותי לסיוע וטיפול במערך המקלטים בבנייני המגורים בעיר.  

 

 בבקשה, גיא צור, מערך התנדבותי לטיפול במקלטים.     רחמים מלול: 

תפעל     גיא צור:  רחובות  עיריית  מערך  הקמת  בנושא  לסדר  הצעה 

ותיזום  אזרחי    לקדם  בסיס  על  התנדבותי  מערך  הקמת  השוטפת  הפעילות  לצד 

למקלטים   ודאגה  שמירה  לטיפוח  העורף  פיקוד  ועם  העירייה  עם  יחד  שיפעל 

בעת   למקלוט  נגישות  עם  המבוגרת,  לאוכלוסייה  בסיוע  גם  כמו  ולסביבתם, 

 חירום. הרשות תספק את המענה המקצועי ומרך ההתנדבות יטפל בשיפוך בפועל.  

ה  ההראו  המצב  החומות"  "שומר  עתה  זה  שהסתיים  והמבצע  המורכב  ביטחוני 

היה   מוכנים  להיות  באפשרותנו  יש  וכן  חירום,  בעת  מקלוט  פערי  ישנם  שעדיין 

ועת צורך באופן טוב יותר אל מול האתגר הביטחוני בכל הנוגע לאיום על העורף  

   וזאת בפעילות משותפת ציבורית ואזרחית. 

היום   לסדר  להעלות  מערך  אבקש  להקמת  תפעל  העירייה  כי  והחלטה  הצעה 

בעיר.   המגורים  בבנייני  המקלטים  במערך  וטיפול  לסיוע  על  התנדבותי  מדובר 

 מקלטים פרטיים וגם ציבוריים שממילא הרשות מתחזקת.  

כמובן    רחמים מלול:  אנחנו  אז  משהו?  לומר  רוצים  חברים,  טוב, 

 מקבלים את ההצעה הזאת בברכה. כן, אביב.  

מקודם     : איטח אביב   קארין  של  ההצעה  רק  גיא,  של  להצעה  בהמשך 

 ?  -חברתנו, בעצם קיבלת את 

 כן, במלואה.     רחמים מלול: 

בעד     : אביב איטח  להצביע  וגם  קארין  חברתנו  את  גם  אבקש  אני  אז 

 ההצעה שלה, בסדר?  

. מצביע בעד, אני רגועה.    : קארין ברגינסקי  .  אם.

 טוקול.  חבר'ה, אישור פרו   רחמים מלול: 
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 ההצעות עברו.   2אז     : אביב איטח 

.   : מר אבי מוזס  . . 

.. מצביע בעד.        דובר:  . 

 הנה, ראש העיר הצביע.     : אביב איטח 

.     : מר אבי מוזס  .  שתדעי לך שהתאריך הזה.

 )מדברים ביחד(  

 

צור   :385-29-21מס'  חלטהה גיא  של  לסדר  ההצעה  את  לקבל  אחד  פה  הוחלט 
 תי לטיפול במקלטים.   מערך התנדבו   ולהקים 

 

 נושאים נוספים:  . 3

 . 15.6.21אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום   א. 

 

ועדת    רחמים מלול:  של  הפרוטוקול  כספים.  ועדת  פרוטוקול  אישור 

הגבוהים   הסכומים  על  תתפלאו  אל  לכן  שנתיים,  רב  תב"רים  מכיל  הוא  כספים 

בה  לא  גם  שנתית.  רב  תכנית  זו  בוועדה.  שציינתי  שנתית  כפי  רב  היא  אם  כרח 

פי   ועל  התזרים  פי  על  הכל  אלא  האלה,  הכספים  בכל  משתמשים  שאנחנו 

 הפרויקטים. אז אני מבין שאנחנו מאשרים את הפרוטוקול הזה.  

 

פה   : 21-29-386מס'    חלטה ה  מיום    אחד הוחלט  הכספים  ועדת  פרוטוקול  לאשר 

15.6.21 . 

 

   16/6/21מיום  שמות  אישור פרוטוקול ועדת   ב. 
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הערות?    חמים מלול: ר  יש  האם  שמות.  ועדת  פרוטוקול  אישור 

 בבקשה. כן, על מה? 

רק    : עו"ד מתן דיל  בזמנו  דיברתם   . האקוסטי הקיר  שיקום  של  הנושא 

היה   אבי  שגם  יודע  אני  זה.  את  להם  תציגו  הזה.  בנושא  התושבים  את  לשתף 

 מעורב.  

הרכבת   רחמים מלול:  מ  הזה  ברגע שהשגנו את הכסף  אתה  לידיעתך,   ,

הרכבת,   חשבון  על  זה  שהבטחתי    1,075,000יודע,  ההבטחות  אחת  וזאת  מיליון, 

שיש  לתושבים  זה,  שם  את  לממן  צריכה  לא  שהעירייה  פעמים,  מספר  איתם  בנו 

התחמק,   היזם  אותו.  שבנה  היזם  או  זה,  את  לממן  צריכה  הרכבת  לדעתנו  אלא 

 פנינו להנהלת הרכבת, ויש לציין שהמנכ"ל נעתר.  

את  וברגע   שם  פעמים  מספר  הביא  הוא  כי   , לאבי פניתי  ההסכמה,  את  שקיבלתי 

לו   אמרתי  עליו.  והטלנו  הזה.    –הוועד,  הפרויקט  את  לקדם  מתחיל  אתה  אבי, 

כתב   הוכן  ההנדסה.  במינהל  שלנו  האסטרטג  נדב,  את  כעת  ששיתפת  לי  ונדמה 

 כמויות, הוכנה הצעה. יש כבר נדמה לי היתר.  

 כן.     : אבי קינד 

 אז תדווח.    מלול:   רחמים 

עדכנו     : אבי קינד  וגם  להפקיע,  צריכים  היינו  שאנחנו   .. היה. גם 

שמתכללות   הפועלות  הנפשות  וכל  זורי  עם  בשטח,  איתם  ונפגשנו  התושבים  את 

.. היבטים בטיחותיים.    את זה. השכנים שם ביקשו שנבחן גם היבטים אקוסטיים.

אקוסטית   לפיכך  דעת  חוות  האחרון  בחודש  המיגונים    הבאנו  את  שמשפרת 

.. שזו   האקוסטיים במקומות מסוימים. יש סיכוי שלפי מה שבדקתי אפילו אתמול.

ואנחנו   העיר.  ראש  קטן  כסף  ממש  להוסיף,  נאות  העיר  שראש  קטנה  דלתא 

 יוצאים לדרך בימים הקרובים.  

יישר כוח. מה שאני שואל, אבי, בהמשך למה    : עו"ד מתן דיל  קודם כל, 

ף  ת י מכיר את ההתעסקות בנושא הזה, ויישר כוח על כך והכל, תש שאני אומר, אנ 
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רק לשתף אותם   זה  לדרך, מה שאני מבקש,  יוצאים  לפני שאתם  גם עכשיו,  אותם 

 עוד פעם אחת לפני שאתם יוצאים לדרך.  

 בסדר גמור.     : אבי קינד 

 כדי שיידעו, שירגישו שמעורבים בסיפור הזה.    : עו"ד מתן דיל 

 עדת שמות, יש הערות?  ו   רחמים מלול: 

בסעיף    פנחס הומינר:  סופר  טעות  פה  יש  יהודה  23אחד,   . . הרב.  .

  . .  לייבשטיין. כתוב.

 לייב, לייב.    : מר דורון מילברג 

.    רחמים מלול:   בשלט זה יתוקן

היקר    פנחס הומינר:  חברינו  את  שהנציחו  זה  רציתי,  אני  שני  דבר 

   -מנחם קליין 

 מגיע לו.    רחמים מלול: 

 מגיע לו.    חס הומינר: פנ 

.        : אמיתי כהן  . הסכים. העיר  וראש  בזמנו,  העיר  לראש  פניתי  אני 

 בכניסה לבעל שם טוב שם.  

 שם הוא היה גר.    רחמים מלול: 

.        : אמיתי כהן   נכון

 הכיכר הקטנה בבעל שם טוב.    פנחס הומינר: 

  כיכר קטנה, אבל העיקר זה ההנצחה. המשפחה ביקשה.   רחמים מלול: 

 תודה רבה.  

.    עו"ד יניב מרקוביץ:  .  אמיתי, כל ההחלטות שאתם קיבלתם.
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פה   : 21-29-387מס'    חלטה ה  שמות   לאשר   אחד הוחלט  ועדת  מיום    פרוטוקול 

 .16/6/21   

 

 )מדברים ביחד(  

 ראש העיר.     : אביב איטח 

 רק אני אסיים.    רחמים מלול: 

 דת כספים.  פשוט המיקרופון לא טוב, זה בקשר לווע    : אביב איטח 

מתן    רחמים מלול:  או  מבקש  אתה  כספים?  לוועדת  חוזרים  אז 

 מבקש?  

ל    : אביב איטח  גם,  הכספים  שבוועדת  אומר  היה  אני  לא  שזה  מרות 

 בירכת על ההצעה לשדר את משחקי היורו ולהנגיש את זה.    ה על סדר היום, את 

 ביקשתי שתשב עם דורון, תביא לו את ההצעה.    רחמים מלול: 

שם     : איטח אביב   שהיו  מכיוון  אבל  דורון.  לי  אמרת  לא  זהו,  אז 

של   המונדיאל  על  שם  שכבו  שעוד  מה    2018הצעות  לפי  אז  השכונות,  באגף 

אנחנו   ראשון  וביום  שבוע,  עבר  התרבות.  תיק  מחזיק  לעודד,  פנו  הם  שהבנתי, 

 .  90-נכנסים כבר, בוא נגיד לדקה ה 

 גל.  פורטו -למה? היום גם יש צרפת   רחמים מלול: 

 הוא רוצה ברבע הגמר.        דובר: 

בערוץ     : אביב איטח  מופיע  לא  שזה  איפה  אומר,  ולהנגיש  13אני   ,

 את זה לנוער, לצעירים.  

הונגריה   רחמים מלול:  יהיה  הגמר  רבע  אם  לי,  נשדר  -תגיד  פינלנד, 

 אותו?  
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עם     : אביב איטח  קורה  מה  לי  לספר  יכול  אתה  עודד,  אבל  כן.  כן, 

יור  בוועדת  הנושא של  הפנינג שראש העיר אישר  ו, של הנגשה של השידורים, של 

 הכספים?  

 קודם כל, זה לא שייך לוועדת כספים.    : מר דורון מילברג 

 זה לא שייך, לא שייך.     : אביב איטח 

 אתה הצעת את אירוע הגמר.    רחמים מלול: 

הפנינג     : אביב איטח  גמר  אירוע  לעשות  או  לבחון,  שאפשר  הצעתי 

 גדול.  

 אני מציע את אירוע הגמר, מה אתה אומר?    רחמים מלול: 

רק     : אביב איטח  אני מקבל,  רוצים, תחליטו אתם,  אוקיי, מה שאתם 

 תעשו.  

 אוקיי, אירוע הגמר.    רחמים מלול: 

 זה עוד שבועיים.     : מר דורון מילברג 

 כן, אירוע הגמר שאול הכין תכנית.     : עודד עמרם 

.     : אביב איטח   יופי

 שאול, תציג את התכנית בבקשה.     : דד עמרם עו 

שמונה,     שאול צגהון:  בשעה  ראשון  ביום  זה  על  נשב  ועודד  אני 

מאגף   אופיר  הגמר.  ואת  הגמר  חצי  את  בעצם  לעשות  זה  הרעיון  וחצי.  שמונה 

 השכונות הכין לאור ניסיון העבר שלו את הדברים האלה.  

 ברור.     : אביב איטח 

אני    שאול צגהון:  אגף    שוב,  תקציבי,  של  עניין  זה  בסוף  מדגיש, 

  ..  השכונות הוא תקציב קטן, אנחנו נצטרך.

 כמה עולות הזכויות?    רחמים מלול: 



ין מס'    ישיבת מועצה   -עיריית רחובות   23  מתאריך   29מן המני .6.2021 

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

18 

 זה עולה, זה עולה. תלוי באיזה קונספט עושים את זה.     שאול צגהון: 

את    רחמים מלול:  שם  והוא  העיר  בצפון  פאב  לו  שיש  מי  לי,  תגיד 

 בירה, הוא משלם זכויות?  הטלוויזיה לקהל שבא לשתות  

 כן.     : אביב איטח 

 כן.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 )מדברים ביחד(    

.     שאול צגהון:  . . לו יש  לעודד  מכובד,  אירוע  לעשות  רוצה  הוא  אם 

 יפה. אני הולך עם הרעיון שלו.  -מרחב מאוד גדול ולהפוך את זה להפנינג יפה 

 מעולה.     : אביב איטח 

חמיש    : עודד עמרם  של  ביום  האחראי  עם  הפגישה  את  לי  יש  י 

ללכת   רוצים  אנחנו  כי  זה.  וכל  העלויות  כל  את  בדיוק  אדע  אני  ואז  הספורט 

 בגדול לספורטק.  

 מעולה. יישר כוח.     : אביב איטח 

 לספורטק? הומינר רוצה את זה ברחבה בקרעטשנף.    רחמים מלול: 

 מי יבוא לספורטק?   עו"ד יניב מרקוביץ: 

.. זה מ    אבנר אקוע:   ה שחשוב לנו היום? .

.     : עודד עמרם  .  זה אחד. דיברתי עם מחזיק תיק הספורט.

 )מדברים ביחד(  

 

 . 2020דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת   ד. 

 

סלמן    רחמים מלול:  שניסים  בגלל  היום  יתקיים  לא  ד'  סעיף  חבר'ה, 

 יש לו איזו סיבה אישית משפחתית, אז הוא ייתן דיווח בישיבה הבאה.  
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 הנושא יידחה לישיבת המועצה הבאה.   : 21-29-388מס'    חלטה ה 

 

  " נצח ישראל "   אגודת    כנסת ה בית  מבנה לעמותת  הקצאת  הסכם  אישור   ג. 

 108הרצל  ברחוב    , 191חלקה  חלק מ   , 3705בגוש    רחובות,   שעריים 

 

מיכל,    רחמים מלול:  שעריים.  ישראל  נצח  כנסת  בית  הסכם  לנו  יש 

 בבקשה.  

 )מדברים ביחד(  

החדש,    לול: רחמים מ  באולם  תתקיים  השם  בעזרת  הבאה  הישיבה 

עם   הכי משוכללת שאפשר,  מולטימדיה  מערכת  ותהיה  רחובות,  בעיריית  המשופץ 

 מיקרופונים, עם אפשרות ליו"ר להשתיק את המיקרופונים.  

.. צילומים?     : אביב איטח   וזה כולל את ההבטחה שלך.

 גם צילום יהיה שם.    רחמים מלול: 

 לא בטוח שהמערכת תעבוד.    : מילברג מר דורון  

 יכול להיות שהיא תתקלקל פתאום.    רחמים מלול: 

.     : אביב איטח  .  אני מקווה שבפרויקט הזה לפחות לא.

'אני    : מר דורון מילברג  אומר  שאתה  בעיר  כאן  נכשל  פרויקט  איזה  למה? 

 מקווה שהפרויקט הזה'?  

 אתה רוצה להרים לו?     : אבי קינד 

 (  )מדברים ביחד 
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בין     מיכל עבודי:  הקצאה  הסכם  לאישור  בקשה  בפניכם,  מביאה  אני 

שנמצא   כנסת  בית  להקצאת  ישראל,  נצח  כנסת  בית  עמותת  לבין  רחובות  עיריית 

 , המבנה קיים ואנחנו מסדירים. יש למישהו שאלות?  108ברח' הרצל  

 הסדר של מבנה קיים.    : מר דורון מילברג 

 )מדברים ביחד(  

זה  י   רחמים מלול:  באב.  תשעה  של  הימים  בתשעת  יוצא  זה  בעיה,  ש 

 יוצא ב' באב.  

 אז נפנה לפיפ"א, נבקש להקדים או לדחות.    : מר דורון מילברג 

 טוב, חבר'ה, אז אישרנו את נצח ישראל.    רחמים מלול: 

פה   : 21-29-389מס'    חלטה ה  לעמותת  הסכם  לאשר    אחד הוחלט  מבנה  בית  הקצאת 
ישראל   " כנסת  בגוש    ,   שעריים   " נצח   , מחלקה  3705רחובות  בחלק  ברחוב  191,   ,

 שנה.     25, להפעלת בית כנסת לתקופה של    108הרצל  

 

 ₪.    3,277,974הרשאה מגורמי חוץ    –  3281אישור תב"ר   ה. 

 ₪.    37,440הרשאה מגורמי חוץ    –  3214אישור תב"ר   ו. 

 

שקיבלנו    רחמים מלול:  כספים  פשוט  זה  האחרונים  הסעיפים  שני 

ה  תב"ר  עליהם  חוץ.  מגורמי  על  3281רשאות   ,3,227,974    , מרמ"י כספים  זה   ₪

 רשות מקרקעי ישראל, עבור תכנון שכונת מגורי כהן בדרך ירושלים.  

רוב הדירות מתוך ה  דירות שיש שם, רוב הדירות הן של רמ"י. אז לכן    700-כי שם 

 ₪.    3,277,000הם נתנו לנו הרשאת תכנון מה שקוראים לזה, על  

על    והרשאה  חוץ  הסביבה,    37,440מגורמי  להגנת  מהמשרד  טבע  לחקר  זה   ,₪

 ₪. תודה רבה חברים, ערב טוב.   37,440-קיבלנו הרשאה ל 
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פה   : 21-29-390מס'    חלטה ה  חוץ    –  3281תב"ר  לאשר    אחד הוחלט  מגורמי  הרשאה 

3,277,974   .₪ 

פה   : 21-29-391מס'    חלטה ה  חוץ   –  3214תב"ר  לאשר    אחד הוחלט  מגורמי    הרשאה 

37,440    .₪ 

 

 _______________ 

 דורון מילברג 

 ומרכז ישיבות המועצה   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


