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 עיריית רחובות 

 41ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2022/9/21  ב " פ תש   כ"ה באלול ,  רביעי מיום  

 בניין העירייה באולם הישיבות,  

 

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 

עמר   –מרקוביץ   עודד  ח"מ  רה"ע,  ח"מ  סגן  צור,  גיא  ח"מ  ם, 

אמיתי   ח"מ  גור,  אווה  ח"מ  שרגאי,  אורית  ח"מ  קינד,  אבי 

ח"מ   הומינר,  פנחס  ח"מ  מוזס,  אבי  עו"ד  ח"מ  שלמה  כהן, 

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

 איטח. 

 

דהן  : נוכחים  העירייה   -  מאיר  המועצה   מנכ"ל  ישיבות  עו"ד  ,  ומרכז 

דגן   משפטית יוע   -מיכל  ליבי  צת  דניאלה  העירייה,    -,  גזברית 

נפתלי  העירייה   –  אקרמן  מדהלה  ,  מבקר  אגף  מנהל    –צביקה 

 מנהל אגף נכסים ושכירויות.   –  יוסי כפיר ,  מוניציפאלי 

 

רועי   : חסרים  ח"מ  באום,  רוני  ד"ר  ח"מ  דאנזאן,  בר  שמואל  עו"ד  ח"מ 

אל  אסף  ח"מ  אקוע,  אבנר  ח"מ  מתן  -שרעבי,  עו"ד  ח"מ  בר, 

מרשה די  דני  ח"מ  ברגינסקי,  קארין  עו"ד  ח"מ  רונן  ,  ל,  ח"מ 

 אהרוני, 
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   . 17/8/22מתאריך      40מס'      אישור פרוטוקול  מועצה  א. 

 הצעות לסדר :   .  2

יד   א.   ' של  המשמעותית  התרומה  את  הוקרה  שכותרתה  לסדר  הצעה 

העיר  לתושבי  ושמואל    שרה'  צור  גיא  מיום  )ח"מ  דאנזאן  בר 

12/4/22 . ) 

) פריסת   ב.    חודשי  לחיוב  הארנונה  שרעבי  " מ תשלומי  בנצי  רה"ע  מ 

 . ( 21/6/22למה מונטג מיום  וח"מ ש 

הימנעות משתילת צמחיה במרחב העירוני המסכנת את ההולכים על   ג. 

 . ( 11/8/22מיום    ח"מ איטל בציר אלשיך ארבע ) 

פיצוי   ד.  ומתן  בדיקה  ועדת  להקמת  דרישה   , הקיץ  סוף  אירוע  מחדל 

                                                                                                              . ( 31/8/22איטח מיום    ח"מ אביב ר ) ות לבני הנוע בהופעות חוזר 

 נושאים נוספים:  .    3

לפי סעיף   א.  ארנונה  ערר  לוועדת  נוסף  לחוק הרשויות    5אישרור הרכב 

קביע   המקומיות  על  ארנונה )ערר  קהלני  כ   ת  שחר  עו"ד    –ללית(: 

 (. חברה   –עו"ד רחל פורת קנדאבי    חבר ,   –ו"ד שלום אטיאס  , ע יו"ר 

 ת. עדון ספורט יהודה רחובו אישור חוזה הקצאה עם עמותת מכבי מו  ב.   

 ת. עמותת בני הישיבות רחובו אישור חוזה הקצאה עם   ג.    

 . 18/9/22( מיום  )מקדמות   אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים  ד.   

ת.ז.   ה.   ביסמוט  קובי  מר  המיסים  אגף  מנהל  למנהל    062890892מינוי 

סעיף   לפי  הרשויות      2הארנונה  קביעת  לחוק  על  )ערר  המקומיות 

 ונה כללית(. ארנ 

 לפקודת העירייה.    324האצלת סמכויות ראש העיר לפי סעיף   ו.   

 . ברכות לשנה החדשה  .   ז 
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 החלטות המועצה 
 2022/04/10  מיום   36ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 

 

   . 17/8/22מתאריך      40אישור פרוטוקול  מועצה מס'     א. 

 

אחד  : 22-41-570החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  מועצה  מתאריך    04פרוטוקול 
17/8/22 . 

 

 הצעות לסדר :   .  2

  

'יד   א.   של  המשמעותית  התרומה  את  הוקרה  שכותרתה  לסדר  שרה'  הצעה 
. 12/4/22)ח"מ גיא צור ושמואל בר דאנזאן מיום    לתושבי העיר  ) 

 

תפעל   : 22-41-571החלטה מס'   העירייה  כי  הוחלט  התקבלה.  לסדר  ההצעה 
     לקביעת קריטריונים למתן הוקרה לעמותות הפעילות למען הציבור.  

 

)מ  ב.    חודשי  לחיוב  הארנונה  תשלומי  וח"מ  " פריסת  שרעבי  בנצי  רה"ע  מ 
 ( 21/6/22מונטג מיום  שלמה  

 

להעביר   : 22-41-572החלטה מס'   הוחלט   . היום  לסדר  הוכנסה  לסדר   ההצעה 
 לבדיקת מנהל אגף המיסים אפשרות תשלום חודשי של ארנונה בהוראת קבע.  

 

על   ג.  ההולכים  את  המסכנת  העירוני  במרחב  צמחיה  משתילת  הימנעות 
 . ( 11/8/22מיום    ארבע )ח"מ איטל בציר אלשיך 

 

לא   : 22-41-573טה מס'  החל  ההצעה  שמגישת  כיוון  היום  מסדר  יורדת  ההצעה 
 נמצאת.  

 

פיצוי   ד.  ומתן  בדיקה  ועדת  להקמת  דרישה  הקיץ,  סוף  אירוע  מחדל 
                                                                                                              . ( 31/8/22ח"מ אביב איטח מיום  ר ) בהופעות חוזרות לבני הנוע 

 

היום.     : 22-41-574החלטה מס'   בסדר  תיכלל  לא  הקימה    ההצעה  כבר  העירייה 
 למחרת האירוע ועדת בדיקה בראשות המנכ"ל, שהסיקה מסקנות והפיקה לקחים  

 

 נושאים נוספים:  .    3

 

סעיף   א.  לפי  ארנונה  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב  הרשויות    5אישרור  לחוק 
ארנונה   המקומיות  קביעת  על  קהלני  כ   )ערר  שחר  עו"ד  ,  יו"ר   –ללית(: 

 (. חברה   –עו"ד רחל פורת קנדאבי    חבר ,   –ו"ד שלום אטיאס  ע 
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אחד  : 22-41-575החלטה מס'   פה  ארנונה  ר  לאשר   הוחלט  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב 
ללית(: עו"ד שחר  כ   )ערר על קביעת ארנונה   לחוק הרשויות המקומיות   5לפי סעיף  

 (. חברה   –עו"ד רחל פורת קנדאבי    חבר ,   –ו"ד שלום אטיאס  , ע יו"ר   –הלני  ק 

 

הקצא  ב.    חוזה  בגוש   אישור  קרקע  מחלקה     3651ת  עמותת  ל   88בחלק 
 ת. מכבי מועדון ספורט יהודה רחובו 

 

חוזה הקצאת קרקע לעמותת מכבי    לאשר   הוחלט פה אחד  : 22-41-576החלטה מס'  
ב  רחובות,  יהודה  ספורט  מחלקה    3651גוש  מועדון  קושילביץ    88חלק  ברחוב 

בגוף    25בנימין למטרת הפעלת מתקן טניס לתקופה של   שנים בתנאים המפורטים 
 החוזה.  

 

הקצא  ג.     חוזה  בגוש  אישור  מבנה  בני  ל   744בחלקה    3704ת  עמותת 
 ת. הישיבות רחובו 

 

) הוחלט   : 22-41-577החלטה מס'   קולות  הקצאת  לאשר    מתנגדת(   1ברוב  חוזה 
בגוש  מ   , חיים    744חלקה    3704בנה  אימרי  הישיבות    6ברחוב  בני  לעמותת 

 שנים.    25רחובות למטרת הפעלת בית כנסת, כולל ומקווה לתקופה של  

 

 . 18/9/22אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים )מקדמות( מיום   ד.   

 

אחד  : 22-41-578החלטה מס'   פה  של  לאשר    הוחלט  בסך  תמיכה  ע"ח  מקדמה 
ומענקים    27,000 תמיכות  ועדת  בפרוטוקול  כמפורט  יצ'אלאל  לעמותת   ₪

 . 18/9/22)מקדמות( מיום  

 

ז.   ה.   ת. ביסמוט  קובי  מר  המיסים  אגף  מנהל  למנהל    062890892מינוי 
סעיף   לפי  קביעת    2הארנונה  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 

 ונה כללית(. ארנ 

 

אחד  : 22-41-579החלטה מס'   פה  מ   לאשר   הוחלט  המיסים  של  ינויו  את  אגף  מנהל 
ת.ז.   ביסמוט  קובי  סעיף    062890892מר  לפי  הארנונה  הרשויות    2למנהל  לחוק 

. המקומיות )ערר על קביעת ארנ   ונה כללית(

 

   .  לפקודת העירייה.    324האצלת סמכויות ראש העיר לפי סעיף   ו

 

אחד  : 22-41-580החלטה מס'   פה  למת   לאשר   הוחלט  העיר  ראש  סמכויות  ן  האצלת 
לסגן מנהל    לפקודת העירייה  למנהל אגף המיסים,   324אישורים לטאבו לפי סעיף  

באגף   מהיר  שירות  תחום  ולרכזת  גבייה,  מחלקת  מנהל  לסגנית  המיסים,  אגף 
 המיסים, והכל כמפורט בכתב ההאצלה המצ"ב.  
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   . 17/8/22מתאריך      40אישור פרוטוקול  מועצה מס'     א. 

 

, היום יום  41ישיבת מועצה מן המניין מספר  אני פותח    רחמים מלול: 

תשפ"ב,   באלול  כ"ה  השעה  21.9.22רביעי,  ראשון    18:00,  סעיף  חברים,    –בדיוק. 

 אישורו פרוטוקול מועצה. יש הערות? אם אין הערות, הפרוטוקול מאושר.  

 

אחד  : 22-41-570החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  מועצה  מתאריך    40פרוטוקול 
17/8/22 . 

 

 הצעות לסדר :   .  2

  

שרה'   א.   'יד  של  המשמעותית  התרומה  את  הוקרה  שכותרתה  לסדר  הצעה 
. 12/4/22)ח"מ גיא צור ושמואל בר דאנזאן מיום    לתושבי העיר  ) 

 

 ההצעה: 

  118-מחלקות הסיוע הפרושים ב   24-מתנדבים, ב   7,000-עמותת יד שרה מונה כ 

 הסניפים ברחבי הארץ, ובניהם בעיר רחובות, 

, ומאפשרת לכל אחד לקבל את  השאלת ציוד רפואי ושיקומי ה עוסקת ב העמות 

 . , מעניק ליווי רפואי  וקד המצוקה מ  המכשור הרפואי הטוב ביותר לו הוא זקוק,

 צמוד והשגחה מתמדת, כדי שגם קשישים וחולים יוכלו להישאר בבית.  

מתנדבי יד שרה עוסקים  בשירותי הסיוע הבריאותיים, הקהילתיים, הרפואיים  

 רפואיים, ומעניקים במסירות ובאהבה, את היכולת לשוב לחיים תקינים. -והפרא 

או   בביקורי בית  , המתנדבים במרכזי השיקום  , המטפלים הנכוניות  נהגי 

המתנדבים, מקדישים את ימיהם,    7,000-ו  במרפאות השיניים הניידות,  הרופאים 

בכל   ביותר.  זמנם, כישוריהם ומרצם, כדי שכל אחד יוכל לקבל את השירות הטוב 

 מצב. 

https://yad-sarah.net/lending/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://yad-sarah.net/patient-service/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94/
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יד שרה' רחובות תאותר על ידנו   אבקש להעלות לסדר היום הצעה והחלטה כי '

על    בשלט חוצות מוקיר תודה ובמכתב תודה מראש העיר ומחברי מועצת העיר, 

 . פעילותם במלאכת הקודש 

 

להוקיר    מלול: רחמים   צור,  גיא  ידידי  של  הצעה  לסדר.  הצעות 

עמותות שתורמות משמעותית לרווחת התושבים בעיר. היה דיון בהנהלה וקיבלנו  

 את ההצעה. אתה רוצה לומר משהו?  

 התייחסתי פה ליד שרה.     : גיא צור 

 הבאת את זה כדוגמא. ]   רחמים מלול: 

לגר    : גיא צור  תקציב  קצת  עם   .. .  לפרוטוקול. . לטובת. פיקה, 

 ואנחנו נחליט במהלך השנה.  

ידי    רחמים מלול:  על  אותן  להוקיר  עמותות  איזה  קריטריונים  יחברו 

 השילוט החיצוני. בסדר גמור.  

.. לא התקבלה.    : אביב איטח   ההצעה.

 התקבלה.    רחמים מלול: 

 יד שרה תקבל?    : אביב איטח 

 לאו דווקא יד שרה.    רחמים מלול: 

 גם חושב.    ני א   : אביב איטח 

   -כל עמותה ש   רחמים מלול: 

 אבל ההצעה ליד שרה התקבלה?    : אביב איטח 

שרה    רחמים מלול:  יד  שרה.  ליד  ספציפית  מתייחסת  לא  היא  ההצעה 

 זו דוגמא.  
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יד שרה. אנחנו מרחיבים את זה.     : גיא צור  אני נתתי כדוגמא את 

 לעוד.    ר החליט להרחיב את זה אני התכוונתי ליד שרה, וראש העי 

.    : אביב איטח  .  יש הרבה מאוד עמותות שעושות.

. זה ייבדק.    רחמים מלול:   נכון

 

התקבלה  : 22-41-571החלטה מס'   לסדר  כי ההצעה  הוחלט  תפעל    .  העירייה 
     .  לקביעת קריטריונים למתן הוקרה לעמותות הפעילות למען הציבור 

 

הארנונה  ב.    תשלומי  )מ   פריסת  חודשי  בנ " לחיוב  רה"ע  שרעבי  מ  וח"מ  צי 
 ( 21/6/22שלמה מונטג מיום  

 

 ההצעה: 

כידוע, אנו בעיצומה של תקופה בה האינפלציה גבוהה, יוקר המחיה מאמיר,  

 .ותושבים רבים נאנקים תחת עול הפרנסה 

 .בין שאר התשלומים השגרתיים של משפחה, יש גם את חיובי הארנונה 

המתקשות לשלם סכומים  נו דו חודשי אך יש משפחות  כיום תשלום הארנונה הי  

 .אלו אחת לחודשיים   גבוהים 

תשלומים, נאלץ    12תושב המעוניין לחלק את תשלומי הארנונה השנתיים ל 

.קרדיט   עסקת לעשות זאת בכ. אשראי וב    

ישנם גופים נוספים כגון חברת החשמל שבעבר גבתה אחת לחודשיים אך כיום   

שרשויות רבות    , כמו"כ לאחר בדיקה עולה שי מאפשרת לשלם באופן חוד 

 ו"ק חודשי. מאפשרות ה 

אי לכך, בקשתנו, לאפשר גם בעירנו רחובות, לשלם באופן חודשי בכל אופן  

 .שיבחר וללא חיוב קרדיט 

 .אנו מאמינים שאם ההטמעה של התוכנה החדשה, ניתן לאפשר זאת בהקדם 
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תושבים שבעבר דחו ואף     ב לציין שמעבר לתלום חודשי הרווח יהיה כפול, ו חש 

   לשלם בקלות ובזמן, דבר    יוכלו כעת    הקושי, עו מתשלום הארנונה בעקבות  נמנ 

שגם יקל על העומס התפעולי של מחלקות הארנונה והגביה, ובכך התושב יוכל  

 .יקבל שירות יותר טוב 

אי לכך, מוגשת בזאת הצעה לאפשר לתושבים המעוניינים, לשלם את תשלומי  

 .פן חודשי הארנונה באו 

 

שקובי  ריס פ   רחמים מלול:  סיכמנו  חודשי.  לחיוב  ארנונה  תשלומי  ת 

של   הצעתו  לפי  האפשרות,  את  יבדוק  הוא  הארנונה,  של  החדש  המנהל  ביסמוט, 

קבע   בהוראת  לשלם  קובי?  נכון  קבע.  בהוראת  לשלם  תשלומים.    12מונטג, 

א  מיני  כל  על  מקל  זה  כי  בחודשיים,  פעם  ולא  בחודש  פעם  לשלם  כלומר,  נשים 

 הגיד משהו?  עם בחודשיים. שלמה, רוצה ל פעם בחודש ולא פ 

.. גם לעירייה וגם לתושבים.    שלמה מונטג:  . 

 בסדר גמור. תודה רבה.    רחמים מלול: 

 

לסדר    : 22-41-572החלטה מס'   היום  ההצעה  לסדר  להעביר    הוחלט   . הוכנסה 
 .  בהוראת קבע   לבדיקת מנהל אגף המיסים אפשרות תשלום חודשי של ארנונה 

 

על    משתילת   הימנעות  ג.  ההולכים  את  המסכנת  העירוני  במרחב  צמחיה 
 . ( 11/8/22מיום    ארבע )ח"מ איטל בציר אלשיך 

 

 ההצעה: 

כלבים   שבהן  השונות,  בערים  מקרים  נחשפו  האחרונות,  שנים  שב  העובדה  לאור 

 ם. וחתולים אשר באו במגע עם צמחי נוי רעילים במרחב הציבורי ומצאו את מות 

יבוריות, ואכילת  פירות הצמח  הנפוץ בפארקים וגינות צ לרבות צמח "דקל ננסי",  

 הרעיל עלול לפגוע לפגיעה במערכות הגוף של ההולכים על שתיים ואף למוות.  
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ל  מעל  מונה  הכלבים  אוכלוסיית  שבה  כלבים  של  עיר  היא  כלבים,    9,000-רחובות 

שפירותיו   לצמח  נחשפת  המהם  גדול  שאוכלוסיה  הצעתי  כך  זאת  לאור  רעילים. 

ואגף בע  רחובות  שעיריית  לא    ניין:  ואילך  מעתה  הגינון,  לתחום  האחראי  הגינון 

ישתלו צמחים הידועים כרעילים במרחב הציבורי בכלל ובפרט, לא ישתלו צמחים  

"דקל   מסוג  צמח  ישתלו  לא  ובפרט,  בכלל  הציבורי  במרחב  כרעילים  הידועים 

 לבים וחתולים.  ננסי" המהווה איום של ממש על כ 

 חשוב לדעת: 

הכבד.   באזור  בייחוד  הכבוד  במערכות  אנושות  ופוגע  'ציקס'  נקרא  הפרי  רעלן 

ביכולת   פגיעה  נוירולוגים,  כשלים  מרובה,  השתנה  שלשולים,  להקאות,  גורמת 

האפשריים   התסמינים  מקצת  רק  אלו  ומוות.  תרדמת  ואף  צהבת  הדם,  קרישת 

 על החיים.  רים מסוימים אף למוות של ב העלולים לגרום לפגיעה מסוכנת ובמק 

מהצמח   שניים  או  זרע  של  אכילה  אפילו  עירוני:  וטרינר   , צרפתי אבי  ד"ר  לדברי 

 ציקס עלולים להרעלה מלאה ולמוות של ההולכים על ארבע. 

לנקוט   ניתן  ציבוריים  בשטחים  ננסי  דקל  מסוג  שיחים  נמצאים  שבהם  במקרים 

 באחת מהפעולות: 

 פעת הפרי. להסיר את  התפרחת לפני הו   . אגף הגינון ידאג 1

 . לעקור את הצמח ולשתול אחר במקומו תוך בחירה והעדפה בעצים נותני צל.  2

 

ג'    רחמים מלול:  יורד מסדר    –הצעה  זה  ולכן  נמצאת,  המציעה איננה 

 היום.  

 שלא נצטרך לחזור על זה עוד פעם?    : עו"ד יניב מרקוביץ 

   לא, ברור, זה יורד.   רחמים מלול: 

 הנה, הנה היא.      : דובר 

 לא, לא, גמרנו, זה ירד. אביב.    רחמים מלול: 
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 היא נכנסה.    : אביב איטח 

.  -לא, לא, זה ירד כבר. הגענו ל   רחמים מלול:   ד'

 

לא   : 22-41-573החלטה מס'   ההצעה  שמגישת  כיוון  היום  מסדר  יורדת  ההצעה 
 נמצאת.  

 

ו  ד.  להקמת  דרישה  הקיץ,  סוף  אירוע  פיצוי  מחדל  ומתן  בדיקה  עדת 
                                                                                                             . ( 31/8/22ח"מ אביב איטח מיום  ר ) וזרות לבני הנוע בהופעות ח 

 

 ההצעה: 

בגן    21:00בשעה    30.8אמש,   לנוער  הקיץ  סוף  אירוע  של  ובעיצומו  בערב 

ג ה  מחדל  בעקבות  נס  התרחש  ואובדן מייסדים  באסון  והסתיים  שכמעט  חיי    דול 

את   לסגור  החלטתם  העירוני,  במחדל  הרשלנות  את  שזיהיתם  לאחר  אדם.  

האירוע למרות שההופעות המרכזיות לא התקיימו, הסרטונים והתמונות שתושבי  

 העיר המאוכזבים העלו ברשתות החברתיות החלו לזרום בהמוניהם.  

נוער התעלפו, רבים שנמחצו בד ב   40 ואלפי  וחק הנוראי עם מחסור במי שתיה,  ני 

הסואן   הכביש  אל  המונית  בעזיבה  חייהם  את  שסיכנו  נוער  ומזל    –בני  ביזיון 

 שנגמר כך. חוסר אחריות. 

בין   הציפיות  ותיאום  האמון  של  הקבורה  בארון  מסמר  עוד  וזהו  מבוהל  הציבור 

 התושבים לעירייה והעומד בראשה.  

האר  בתקשורת  הבוקר  שעלו  לא בכותרות  בהשוואה  השתמשו  והמקומית  סון  צית 

לרווחה   לנשום  גיסא,  מחד  לנו  לגרום  צריך  וזה  שנמנעו  מירון  הר  או  ערד 

ולהודות שכך המחדל הסתיים ומאידך גיסא, לעשות בדק בית ולחקור לעומק תוך  

 ירידה לפרטים הקטנים את שאירע כדי שמקרה כזה לא יחזור שנית.  

תאשי  אל  אותנו?   שואלים  אתם  עצמ אם  את  תשאלו  מחלקה  או  עובד  כם  מו 

כבר   ואם  רחובות?  בעיר  גדולים  לאירועים  מדיניות  אין  מדוע  הבדיקה  בועדת 
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עם   לערבב  מדוע  אז  הופעות  לאפשר  כדי  המייסדים  בגן  עתק  סכומי  השקעתם 

 פארק נינג'ה שיצמצם אותו? חלם.  

הפי  זה  איתו?  מה  שלנו  היקר  לפני  והנוער  יומיים  מהעירייה  שלו  פתיחת  נאלה 

הי  עד שכבר  הלימודים?  זה  שנת  את  גם  ומבורך  גדול  במופע  להשקיע  טוב  רצון  ה 

עלו   שלא  היקרות  ההופעות  על  ישלם  ומי  הסוף?  עד  לעשות  יודעים  לא  אתם 

 לבמה? תושבי רחובות כמובן.  

נ  את  לפצות  בראשה  והעומד  מהעירייה  דורשים  אנו  הבדיקה  ועדת  וער  בתום 

שבוטלו  מופעים  באותם  בחוה"מ   רחובות  אותם  הסקת    ולקיים  תוך  סוכות 

 מסקנות יחד עם אנשי המקצוע:  

ל  פיצול  אמפי    2-לדוגמה:  לנו  ואין  זה  כל  אחריות  מתוך  המייסדים  בגן  אירועים 

 או פארק ראוי לעיר גדולה כפי שיש בערים הסמוכות אך זה לדיון אחר.  

 הצעתנו.   ינו הפקר ! קחו אחריות וקבלו את לסיכום:  חיי התושבים וכספם א 

פיצוי   ומתן  הקיץ  סוף  אירוע  למחדל  בדיקה  ועדת  להקים  מחליטה  העיר  מועצת 

 . בהופעות חוזרות לנוער רחובות 

 

 אביב איטח, בבקשה.    –מחדל אירוע סוף הקיץ    רחמים מלול: 

ויעיד על כך גם ראש העיר, שבמש   : אביב איטח    9ך  ערב טוב לכולם. מאחר 

משתדל  כלל  בדרך  אני  הכהונה,  החגיגיות,    שנות  בישיבות  ובפסח  השנה  בראש 

כמה שפחות מן הסתם גם להתווכח, וגם שנישאר באווירה טובה. ואני בטוח שגם  

 אחרי הדברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, אני חושב שעל חלק אנחנו מסכימים. 

ש המטרה   מיני,  כל  ככה  מבחוץ  קצת  שמעתי  פה,  הסביר    עתי מ היא  שעודד 

לא   אני  ופירט,  אני באריכות  גם   . זמן מידיי  יותר  לגזול  על    מתכוון  רוצה שנשמור 

אעכב   לא  שאני  שם  הכדורסל  ממשחק  בקשות  קיבלתי  כבר  גם  החגיגית,  הישיבה 

 את הישיבה כדי שכולם יספיקו להגיע.  
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עברו   זאת,  בכל  שהיו    3אבל  הקשות  התחושות  את  זוכרים  ואנחנו  שבועות, 

בקבלת    באותו  הייתי  במקרה  שאני  האמת,  במשרד  ערב.  כאן  ערב  באותו  קהל 

ויר  מה  בעירייה  מדווחים  בטלפון  האנשים  ואת  הנהירה  את  באמת  וראיתי   , דתי

 היה. נבהלתי, אמרתי מה קרה. שמעתי גם את התחושות הקשות.  

 איפה היית, בקבלת קהל?     : אבי קינד 

למט   : אביב איטח  כשירדתי  אז  כאן.  וילדות  כן,  ילדים  הורים,  הגיעו  ה, 

ונער  התחושות.  ונערים  את  קצת  ושמעתי  המייסדים,  מגן  שיו"ר  ות  אציין  רק  אני 

הסיעה שלנו מתן הוא באזכרה של סבתו ולכן לא יכל להגיע.  גם מתן היה מחזיק  

כזה   דבר  היה  שלא  חושב  ואני  היה,  יניב  וגם  הייתי  ואני  וצעירים  נוער  תיק 

 ב שנגמר ככה.  רק של צעירים, אלא בכלל. דבר כזה שבאמת טו באירוע עירוני, לא  

 זה היה פעם בשמיים כחולים.    רחמים מלול: 

אל    : אביב איטח  בוא,  עירוני.  אירוע  על  מדבר  אני  אחר.  משהו  זה  לא, 

שנגמר   טוב  דבר  של  בסופו  שהאירוע  אומר  אני  לריב.  באתי  לא  אני  אותי,  תקטע 

הרוג  איזה  חלילה  עם  ולא  י כך  משמעותית  בנפש  פגיעה  או  מהתעלפויות  ים  ותר 

 פו שם.  ילדים וילדות שהתעל של  

מפורטת,   מסמכים  בקשת  שלחתי  כבר  שאחרי  ביום  מצביקה,  ביקשתי  באמת  אני 

כזה, טוב שגם התקיימה פגישה של   ברור שאחרי אירוע  קיבלתי חלק מהמסמכים. 

ישיבת הפקת לקחים    הפקת לקחים, גם בבניין העירייה בהובלתו של המנכ"ל, וגם 

 בתחנת המשטרה.  

הפ  את  הא ביקשתי  יישלחו  רוטוקולים  שהפרוטוקולים  לי  השיב  צביקה  לה, 

רוצה   לא  אני  עזוב.  מה,  יודע  אתה  אבל  זה.  את  קיבלתי  לא  עכשיו  עד  בהמשך. 

הפקת   לא  אולי  או  שהתעלפו,  לילדים  בסביבה  שם  היו  שלא  המים  על  לדבר 

 שילדים כמעט נדרסו שם שהם נהרו החוצה.   לקחים או תכנון, כדי לסגור כביש 

אפי  נכנס אני  היה  לו  והצפי   , שקיבלתי האירוע  של  לרישיון  זיני    3,000תי  בן  איש, 

כתוב כאן במצבת האומנים של האירוע ביום השלישי של האירוע.   היה  אפילו לא 
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אולי   או שבאמת  או משהו,  אנוש  טעות  שגגה,  סופר,  בטעות  זה  אם  יודע  לא  אני 

 איזשהו מחדל בנושא הזה.  היה פה  

העיר  משהו,  להבין  ה   צריך  כך  כל  כאן  יש  תרבות,  שלנו,  אירועי  ויש  היו  רבה, 

מאוד  באמת  המוחלט  רובם  את  -ובאמת  לנו  יש  אומרת,  זאת  מוצלחים.  מאוד 

שמובילה   העירונית  איזו  החברה  אנחנו  ש  לא  זה   . ניסיון לנו  יש  אירועים,  הרבה 

 עירייה שלא עושה אירועים. 

אני אקח עודד  מבין,  בטח  גדול,  כך  כל  ניסיון  לו  אחרת,    , שיש  דוגמא  לאיזו  אותך 

מביא   שאתה  אומרת,  זק  זאת  ואנה  ערב  באותו  זיני  בן  את  או  אבורומי  אבי  את 

תיכונית בשעריים   ים  נניח  לבמה  כמו שתביא  זה  הלימודים,  סיום שנת  לפני  ויום 

אחד,  בערב  וכולם  חדד  ושרית  גולן  ואייל  אדם  עומר  קהל    את  צפי  שמראש  ברור 

יודיעם,   3,000של   אתם  פוליטית   איש.  כזו  קטנה  הפגנונת  איזו  פה  עשיתי    אפילו 

 איש, כבר המשטרה, כולם מבינים, אנשים בעניינים.    200של איזה  

ש  והבנתי  אנשים  עם  דיברתי  יום  כזה    3,000-באותו  לדבר  צפי  איזה  שיש  איש, 

תכו   11,000ומגיעים   איזו  מרגיש  אתה  אתה  איש,  משהו,  מרגיש  מסוימת, אתה  נה 

ו  מהנערים  לקר יודע  שהולך  מבין  אתה  להגיע,  מפסיקים  לא  משהו  הטלפונים  ות 

 שיכול לחרוג.  

קצת   וסגירה  חציצה  איזושהי  ועושים  כביש  סוגרים  אולי  נערכים,  כן  אולי 

אחרת,   בצורה  ויציאות  לכניסות  גם  דואגים  אולי  לשם.  יגיעו  שלא  כדי  במבואות 

 שזו הייתה סכנה.    שהבנו שגם 

עז  בואו,  מה?  יודעים  אתם  ל אבל  הפקת  ישיבות  עשיתם  אתם  אנחנו  בו,  קחים, 

 נמתין בסבלנות לפרוטוקולים, בואו נדבר על הלאה, על העתיד.  

 יש עתיד.      : דובר 

היו    : אביב איטח  דווקא  דבר,  של  בסופו  מוצלחים    2אחלה.  אירועים 

א  ככה  לסיים  ולכן,  לפני,  דווקא  ביומיים  כזו,  חמיצות  בתחושת  החופש  ת 

א  המרכזי,  אומר  מהאירוע  ואני  קדימה  מסתכל  ככה  אני  כל    –ז  עם  כל,  קודם 
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הופעה   לנו  ייתנו  האומנים  האם  הזה,  באירוע  שהושקעו  והסכומים  הכספים 

  . , לפחות מי לא הגיע, זה א'  אחרת ויגידו לנו 'אוקיי, נדחה את זה למועד אחר'

מפצים   אנחנו  איך   , אומנים ב' שהיו  וגם  הזאת  מהחוויה  גם  שלנו,  הנוער  בני    את 

אות  לראות  זכו  לא  הם  למעשה  ואהובים,  אטרקטיביים  חשבתי  הכי  אני  אז  ם. 

פשוט   בהמשך.  גם  אולי  סוכות,  המועד  בחול  זה  את  לעשות  יהיה  נכון  שאולי 

ל  זה  את  לפצל  אפשר  ואולי  להתקרר.  ממתחיל  זה  אפשר    2-אחרי  אולי  אירועים. 

 שוב, לעשות חשיבה משותפת.  לחשוב  

ה. ולא פחות חשוב, הוא  הוא שדבר כזה יותר לא יקר בסופו של דבר, מה שחשוב,  

עומר   אפילו  פיצוי,  הופעת  איזו  להם  וניתן  שלנו  הנוער  בני  את  פשוט  שנפצה 

הכל   לא  שוב,  אומר  אני  לקרות.  יכול  מחדל  הרי  מחדל,  לו  שהיה  הגדול  אדם 

טע  היו  קרה,  אז  משחור,  מחדל  שחור  אירוע,  היה  קורה,  רחובות,  עיריית  ויות. 

א  כמה שאולי  איזה  שהיו  נניח  נניח.  אולי  באשמתה,  כולו  לא  שלבים    פילו 

שלו   המעריצים  את  פיצה  באירוע,  מחדל  אצלו  אדם שהיה  עומר  אפילו  מקדימים. 

 וחילק את זה למספר אירועים.  

אפשר   אם  ולחשוב  זה,  את  לעשות  גם  יכולים  אנחנו  אם  אולי  השאלה  לעשות, 

ל  לפצל  מופעים  אותם  את  סוכות.  אירועים    2-לפחות  המועד  בחול  המייסדים  בגן 

ל  אפשר  אולי  אירועים  אופציה.  לכמה  אולי  קדימה,  חודשים  לכמה  זה  את  דחות 

להיות   גם  ידענו  בקורונה  אפילו  פתרונות.  הרבה  יש  יודע.  לא  סגור,  באולם 

 ק ושידורים חיים.  יצירתיים שהנגשנו מופעים אפילו דרך הפייסבו 

חשיבה  להפעיל  לחשוב,  אפשר  אולי  לעשות אז  כן  רוצים  שכולנו  בטוח  אני   .  

הנוער   את  נפצה  שלפחות  מציע  אני  שכך.  וטובו  בעירייה,  אירועים  ויש  אירועים, 

 בהופעות חוזרות בחול המועד סוכות. מה דעתך, ראש העיר? תודה.  

התרבו   רחמים מלול:  תיק  מחזיק  עודד,  לך.  על  תודה  לך  מודה  אני  ת. 

ידי  על  שנוהלו  התרבות,  שאירועי  ידידנו    כך  של  בניהולו  ונוער,  לתרבות  החברה 

פרנקל,  בעיר,    אייל  המאוד  גדול  הצלחה  והניבו  קהל  הרבה  שמשכו  מופעים  היו 
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שהוא   אביב,  של  להצעה  בבקשה  תתייחס  עכשיו  המופעים.  את  משבחים  וכולם 

'. בבקשה, מחזיק תיק התרבות.  טוען שכביכול היה מחדל ופיצוי וכו' ו   כו

שמתן  והאומני   האירוע    : עודד עמרם  חבל  ראשית,  באפריל.  נסגרו  ם 

 לא פה, שמתיימר להיות ראש עיר.  

 סבתו נפטרה. אז בוא, כבד את זה.    : אביב איטח 

והוא      : עודד עמרם  במפורש,  לו  הסברתי  כי  משנה.  לא  עדן,  מנוחתה 

עש  אתה  איטח,  ואביב  בשמיים  הסביר.  היה  מה  יודע  ואתה  אביב,  הפקות  ית 

אמר   שהוא  המשטרה  כחולים  על  לחצנו  ואני  דורון  איך  עכשיו,  לי  הזכיר  והוא 

. וכל זה, והוצאנו אותך מהדבר הזה, שבאו  שאת  . ה לא אשם, זה בלתי צפוי מה ש.

 להדביק לך את זה.  

 ההצעה שלי אבל נגעה בעתיד, עודד.    : אביב איטח 

 .  1.11-העתיד ב     : דובר 

ולפני     : עודד עמרם  השידור,  את  ראית  אתה  אבורומי,  אבי  הבחור, 

בערוץ   ערו 12שבועיים,  את    12ץ  .  בדק  כשהוא  רחובות.  עיריית  את  לצלוב  חשב 

איזה   בעוד  קרה  זה  ברחובות,  רק  שלא  בעצמו,  תחקיר  עשה    2-3הנתונים, 

עם  צעיר  שבחור  תופעה   , 'תופעה' לתחקיר  קראו  אחריו    3  מקומות.  סוף  להיטים 

 בגן.    אנשים   3,500-היו קרוב ל   21:20ובטיקטוק הוא הפיץ, כי עד השעה  בכמויות,  

את   נותן  והוא  ההופעה,  כל  נשאר  והוא  אלינו,  צמוד  בטיחות  מהנדס  כאשר 

הכניסו   והם  אנשים  להכניס  כמה   , ' המטראז כמה  ישראל  למשטרת  האוקיי 

 לא חזה את זה.  והכניסו. בתוך שעה צבאו אלפים. אף אחד  

 ם מחוץ לעיר.  ג   רחמים מלול: 

בכמויות     : עודד עמרם  הארץ  מכל  הגיעו  הארץ.  מכל  לעיר,  מחוץ 

בערוץ   חזה.  לא  אחד  לצפות    12שאף  יכול  לא  אחד  שאף  תופעה,  לתחקיר  קראו 

  , שוקרי ליאור  את  ושבח  לציין  יש  מד"א,  מיד  תגברנו  שלנו,  הגדולה  אבל  אותה. 
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תוך   מיידי,  ה   20שהזעיק  כל  העירוני,  השיטור  כל  כבר  דקות  בשטח.  היו  פיקוח 

 ראינו מה קורה בחוץ יחד עם משטרת ישראל.  

מ   : אביב איטח  לא הבנתי.  איפה הסיכום?  והישיבה עם  ה ישיבת  אז  משטרה 

 העירייה, אין סיכום?  

 המשטרה היא לא חקרה את עצמה פה.     : עודד עמרם 

י.    : אביב איטח   אוקי

שלח     : ם עודד עמר  רחובות    2המחוז  עיריית  לא  חוקרים.  פעלה 

לא  120%,  100% ילד  אף  במלואו.  קהל  פיזור   , סיכון ניהול  שהופעל  והחותמת   .

ב  שנת    1.9-נפגע.  פתיחת  הייתה  לא  מבט,  להישיר  יכולת  אדוני,  העיר,  ראש 

 לימודים, אם היינו קצת מאחרים ברבע שעה.  

 יש סיכום בכתב?    : אביב איטח 

 יש בכתב, יש סיכומים.     : דד עמרם עו 

 איפה הוא? אז למה צביקה לא שלח לי?    : אביב איטח 

ן.   : צביקה מדהלה   טרם יצא סיכום של המשטרה, לא הופץ אלינו עדיי

 ושל הישיבה בעירייה?    : אביב איטח 

 זה יהיה קשור אחד לשני.     : זוהר בלום 

.. לקראת הסוף.     : צביקה מדהלה  . 

הנוער?    כל עוד יש הפקת לקחים ומדברים זה מצוין. מה לגבי   : אביב איטח 

להם   נותנים  אנחנו  הנוער?  עם  מה  לעכב.  רוצים  לא  אנחנו  נתקדם.  בוא  עודד, 

 הופעות חזרה?  

למשא     : עודד עמרם  אחד,  לאף  חיכינו  ולא   .. למחרת. כבר  אנחנו 

מעורה  קצת  אתה  סוכות.  המועד  חול  מחפשים  ואנחנו   , משחק  ומתן לא  אתה   ,

 אותה, אתה יודע שחול המועד.  
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.  לא מע    : אבי קינד  .  ניין אותו.

 אני אומר שאני מעורה.    : אביב איטח 

הוא     : אבי קינד  ונפגע.  הכמעט  של  החקירה  אותו  מעניין  לא  הוא 

כל   את  מבין  לא  אתה  משהו'.  לכם  'השגתי  לצעירים  פוסט  להעלות  אותו  מעניין 

שהנ  לו  תגיד  מה  השיחה?  מבין  לא  אתה  לו.  תגיד  באשמתו.  כלום  יקבל  לא  וער 

 ממך.    הוא רוצה להוציא 

עם     : עודד עמרם  דיברנו  אנחנו  תפוס.  המועד  חול  ככה,  אומר  אני 

ואנחנו   נוח,  יחד המשטרה אנחנו מחפשים תאריך שיהיה  האמרגנים של אבורומי, 

 דאוג להם.  נפצה את הילדים. כמו שדאגנו לנוער על היום, אנחנו ממשיכים ל 

   יופי. אז יהיה פיצוי או לא יהיה פיצוי?   : אביב איטח 

להורים     : דד עמרם עו  מבט  מישירים  אנחנו  את  החזרתי    –אבל  לכם 

 הילדים בריאים ושלמים. 

 )מדברים ביחד(  

אדם    רחמים מלול:  עומר  אדם.  עומר  של  דוגמא  הבאת  תשכח,  אל 

כמה,   שם  כרטיס  עבור  1,500שילמו  אותם.  ש"   2,000- לפצות  חייב  היה  הוא  אז  ח, 

חינמ  הן  עושים,  שאנחנו  ההופעות  כל  אנחנו  אנחנו  זאת,  בכל  זאת,  ובל  יות. 

 חושבים על פיצוי. 

ן.    : אביב איטח   מצוי

 למרות שהכל חינמי. תודה רבה.    רחמים מלול: 

לי    : אביב איטח  יש  הרי  לך,  שאמרתי  כפי  קטנה.  שאלה  עוד  עודד,  מעולה, 

כ  של  את  הרישיון  של  המסמכים  את  לי  יש  אבל  כולם,  את  לא  המסמכים,  ל 

מינ  כל  וראיתי  אפילו  האירוע,  בעיה  לי  אין  נרחיב,  שוב  באמת  נושאים שעליהם  י 

 שנעשה פגישה על זה.  

 טוב.    רחמים מלול: 
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כזה    : אביב איטח  אירוע  עושה  כשאתה  איתי,  מסכים  אתה  אבל,  אבל, 

רו  ואתה  כזה,  אירוע  היה  וחוזה  בלגן,  להיות  שצפוי  האירוע  ביום  כבר  אפשר  אה 

ל  אני   .. זה. את  קיבלתי  אחרת?  זה  את  על  לחשב  חושבים  אתם  אם   .. נכנס. א 

 , נשאל בישיבה הבאה מה עם הפיצוי.  פיצוי 

 העירייה הקימה ועדת בדיקה למחרת בראשות המנכ"ל.    רחמים מלול: 

 מעולה.    : אביב איטח 

 ת המסקנות והפיקה את הלקחים.  והסיקה א   רחמים מלול: 

 איפה הן?  איפה המסקנות? ביקשתי אותן.    : אביב איטח 

בנה     : אבי קינד  שהוא  בפוסט  יצא  שהוא  העיר  ראש  ראית  אתה 

 את החומה בנווה יהודה?  

 אה, כן?    רחמים מלול: 

 שהוא בנה, בזכותו.     : אבי קינד 

 אני אמרתי שבניתי?    : אביב איטח 

 די אביב, נו.     : נד אבי קי 

 קודם כל, בירכתי גם שהחומה הזאת נבנתה.    : אביב איטח 

רו   רחמים מלול:  לא  אני  היום.  אביב,  מסדר  ירדה  שההצעה  להגיד  צה 

   ענינו לך. 

 ?  -ש   : אביב איטח 

 כיבדנו את ההצעה שלך.    רחמים מלול: 

 תקבל את המסמך.     : זוהר בלום 

 ת המסמכים ויישקל פיצוי?  נקבל א   : אביב איטח 

 בעזרת השם.    רחמים מלול: 

 תודה רבה.    : אביב איטח 
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 פה.  לא יודע, אל תכניס לי מילים ל   רחמים מלול: 

 אתה אמרת.    : אביב איטח 

 .  אומר פיצוי שמעו אותך באינטרנט שאתה    רחמים מלול: 

 הופעה.    : אביב איטח 

 ה מבקש תקבל פיצוי בעוד שנה.  אם על הפיצוי שאת   רחמים מלול: 

תהיה    : עו"ד אביב איטח  אם  השאלה  הפיצוי.  מה  לקבוע  יכול  לא  גם  אני 

 התייחסות לזה, זהו.  

כסף  ראש     : עודד עמרם  שהוציא  אדם  בן  זה  פיצוי  רגע.  רגע,  העיר, 

 ואת המפצה אותו.  

את    : אביב איטח  שילם  הוא  מהארנונה.  זה  את  שילם  הוא  הוציא,  הוא 

 ופעה מהארנונה.  הה 

 )מדברים ביחד(  

המועצה     : עודד עמרם  חברי  של  בגיבוי  התרבות,  תיק  כמחזיק  אני, 

לבוגרי  לנוער,  לילדים,  לדאוג  אמשיך  העיר,  את  וראש  להמשיך  ולמשפחות,  ם 

 האירועים.   

 תודה רבה.    רחמים מלול: 

 

היום    : 22-41-574החלטה מס'   בסדר  תיכלל  לא  הק   .  ההצעה  כבר  ימה  העירייה 
 למחרת האירוע ועדת בדיקה בראשות המנכ"ל , שהסיקה מסקנות והפיקה לקחים  

 

 נושאים נוספים:  .    3

 

ל  א.  ארנונה  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב  סעיף  אישרור  הרשויות    5פי  לחוק 
ארנונה   המקומיות  קביעת  על  קהלני  כ   )ערר  שחר  עו"ד  ,  יו"ר   –ללית(: 

 (. חברה   –קנדאבי  עו"ד רחל פורת    חבר ,   –ו"ד שלום אטיאס  ע 
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לוועדת הערר. זה למעשה עלה    ף אשרור הרכב נוס   –א'    רחמים מלול: 

והיא אישרה    בישיבה הקודמת, ומיכל הייתה צריכה לבדוק משפטית את העניינים 

 את זה, אז אנחנו מאשררים את זה.  

 

אחד  : 22-41-575החלטה מס'   פה  ארנונה  ר  לאשר   הוחלט  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב 
ללית(: עו"ד שחר  כ   )ערר על קביעת ארנונה   לחוק הרשויות המקומיות   5לפי סעיף  

 (. חברה   –עו"ד רחל פורת קנדאבי    חבר ,   –ו"ד שלום אטיאס  , ע יו"ר   –קהלני  

 

הקצא    ב.   חוזה  מ ב   3651בגוש     קרקע ת  אישור  עמותת  ל   88חלקה   חלק 
 ת. מכבי מועדון ספורט יהודה רחובו 

 

ב'    רחמים מלול:  חוז   –סעיף  מכבי  אישור  עמותת  עם  הקצאה  ה 

ספורט  רחובות   מועדון  לתפארת  יהודה  שבנינו  החדשים  הטניס  מגרשי  לגבי  זה   .

הפעלה  הסכם  לנו  ויש  ההולנדית.  ברחובות  שהם    בספורטק  רחובות  מכבי  עם 

למגרשי   בתמורה  זה  שלהם.  ולצרכים  שלנו  לצרכים  העירייה  עם  ביחד  ינהלו 

 המנוף. אז מאושר.    הטניס שהיו להם שם ברח' המנוף, ליד רח' 

 

עמותת מכבי  ל   קרקע   ת חוזה הקצא   לאשר   הוחלט פה אחד  : 22-41-576החלטה מס'  
רחובות  יהודה  ספורט  מחלקה    3651בגוש  ,  מועדון  קושילביץ    88חלק  ברחוב 

בגוף    שנים   25הפעלת מתקן טניס לתקופה של  מטרת  בנימין ל  בתנאים המפורטים 
 .  החוזה 

 

הקצא  ג.     חוזה  בני  ל   744בחלקה    3704בגוש    מבנה ת  אישור  עמותת 
 ת. הישיבות רחובו 

 

רק    רחמים מלול:  ועכשיו  במועצה,  בעבר  כבר  אושר  הבא  הסעיף  גם 

עמות  חוזה הקצאה עם  אז אנחנו מאשרים את  זה אישור  רחובות.  הישיבות  בני  ת 

ד'   בני    –החוזה.  המקדמות.  זה  ומענקים,  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  אישור 
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ביק  כן  גם  לאישור  איצ'לאל  גם  זה  את  מביאים  ואנחנו  להם,  ואישרנו  מקדמה  שו 

 המועצה, ואני מבין שיש תמיכה בזה. תודה רבה.  

 . רגע, רגע, שנייה, רגע   : איטל בציר אלשיך 

 רגע.    רחמים מלול: 

 רגע, רגע, יש לי מה להגיד.    : איטל בציר אלשיך 

 אני מנהל את הישיבה, רגע.    רחמים מלול: 

  אבל אתה עברת על סעיף.    : איטל בציר אלשיך 

 איזה סעיף?    רחמים מלול: 

.     : דניאלה ליבי   ג' עבר ועכשיו ד'

. אני רוצה להגיד.  -אני ב   : איטל בציר אלשיך    ג'

 כן, מה את רוצה להגיד?    ם מלול: רחמי 

 שנייה, לגבי ההקצאה.    : איטל בציר אלשיך 

 זה אושר במועצה.    רחמים מלול: 

 ר. מותר לי לדבר, להגיד, להביע את הדעה שלי?  בסד   : איטל בציר אלשיך 

 כן, מותר.    רחמים מלול: 

בני    : איטל בציר אלשיך  לגבי  שלי  הדעה  שלי.  הדעה  מה  לך  אגיד  אני  אז 

שיבות, זו שכונה מעורבת, היה צריך לבוא ולפנות לרב מייקי ולשאול אותו אם  הי 

כב  הקונסרבטיבית  הקהילה  הקרקע.  הקצאת  את  לקבל  רוצה  מבקשת  הוא  שנים  ר 

 הקצאה והיא לא מקבלת. למה לא פנו אליו?  

 זה בניין קיים.     : זוהר בלום 

לתת   : איטל בציר אלשיך  היה  אפשר  אי  למה  בניין.  זה   , קומה    נכון לו 

 לקהילה הקונסרבטיבית? 

 איזה קומה?     : זוהר בלום 
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 למה אתה עונה לה? למה בכלל לענות לה?     : אבי קינד 

 אפשר לדבר.    קודם כל, למה לצעוק?   : איטל בציר אלשיך 

 בכלל שיענו לה. היא בכלל לא ראויה.  היא לא ראויה     : אבי קינד 

.    : איטל בציר אלשיך  .  אני עכשיו מדברת.

 את לא שותפה שלנו, את לא שותפה.     : קינד אבי  

העיר.    : איטל בציר אלשיך  לראש  מדברת  אני  אליך,  מתייחסת  לא  כרגע  אני 

.. בדעות שאתה מחזיק.    אני שמחה מאוד שיש   דברים שאני לא שותפה אליהם.

 את לא שותפה לכלום.     : אבי קינד 

אני    : איטל בציר אלשיך  ולהגיד.  להתייחס  רוצה  אני  פונה  עכשיו  עכשיו 

על   לנו?  נותנת  כבוד את  איזה  לכל אחד.  כבוד  פה  אני מבקשת לתת  העיר.  לראש 

 איזה כבוד את מדברת?  

אבי   רחמים מלול:  ההערה  אבי,  את  שמעתי  שקט.  מבקש  אני  די,   ,

 החשובה שלך.  

שחסר    : איטל בציר אלשיך  לימור,  שכתבה  הפרוגראמה  לגבי  כיתות    15וגם 

 כיתות    44ן,  כיתות ג   13מעונות יום,  

כל    רחמים מלול:  את  מכירה  לא  את  כי  ההערה,  את  דוחים  ואנחנו 

 הפרטים של ההקצאה הזאת.  

 משנה להקצאות.    אני בוועדת   : איטל בציר אלשיך 

.    רחמים מלול:   זה מבנה בנוי

 לא היית בישיבה הזאת שדנו בזה.     : זוהר בלום 

והי   : איטל בציר אלשיך  הייתי  לא  סיבה  י אני  לי  לכל  תה  באה  אני  טובה. 

 הישיבות, למעט. 

 הסעיף הזה מאושר, בהתנגדות של איטל.    רחמים מלול: 
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   מה שהיה לי לומר.  בסדר, אז אני אמרתי את    : איטל בציר אלשיך 

 

) הוחלט   : 22-41-577החלטה מס'   קולות  הקצא לאשר    מתנגדת(   1ברוב  ת  חוזה 
בגוש    מבנה  חיים    744חלקה    3704,  אימרי  הישיבות  לעמ   6ברחוב  בני  ותת 

   שנים.   25הפעלת בית כנסת, כולל ומקווה לתקופה של  מטרת  ל רחובות  

 

 . 18/9/22מות( מיום  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים )מקד  ד.   

 

ומענקים    רחמים מלול:  תמיכות  המקדמה    –ועדת  את  אישרנו 

 לאיצ'לאל.  

 הנה הנציג שלהם, ראש העיר.      : דובר 

בעזרת  בה   רחמים מלול:  מוצלחת  בצורה  העונה  את  ושתפתחו  צלחה, 

 השם. 

 

אחד  : 22-41-578החלטה מס'   פה  של  לאשר    הוחלט  בסך  תמיכה  ע"ח  מקדמה 
לעמ   27,000 ב   יצ'אלאל ותת  ₪  ומענקים  כמפורט  תמיכות  ועדת  פרוטוקול 

 . 18/9/22)מקדמות( מיום  

 

ז.   ה.   ת. ביסמוט  קובי  מר  המיסים  אגף  מנהל    למנהל   062890892מינוי 
סעיף   לפי  קביעת    2הארנונה  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 

 ונה כללית(. ארנ 

 

המיסים    רחמים מלול:  אגף  מנהל  אג   –מינוי  מנהל  מיסים  בחרנו  ף 

בעיריית   עבד  הוא  ביסמוט.  קובי  רחובות,  העיר  תושב  פה,  נמצא  הוא  חדש, 

אותו   כמעט  זה  המועצה.  לחברי  בבקשה  מילים  כמה  תגיד  קובי,  הרכב  ראשון. 

 שהיה קודם, חוץ מאחד שהתווסף.  

. 2  : אביב איטח  . . 

 בוא, קובי, תציג את עצמך לחברים.    רחמים מלול: 
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ראשון  נעים    קובי ביסמוט:  בעיריית  עברתי  אני  ביסמוט.  קובי  מאוד, 

להיות    8.5 התקדמתי  שומה,  כפקיד  השומה  באגף  עבדתי  הארנונה,  בתחום  שנים 

מ  מנהל  כך  אחר  מחלקה,  מנהל  ב סגן  בינוניים  קטנים  עסקים  שומת    3.5-חלקת 

המיסים  אגף  מנהל  להיות  לפה,  הגעתי  ועכשיו  האחרונות,  להיות  שנים  שמח   .

הארנונה,   לקדם  מנהל  לתושב,  השירות  של  הנושא  בכל  לתושבים  לעזור  מקווה 

 דיגיטציה, קדם את האגף וגם להעלות את אחוזי הגבייה וכמות ההכנסות.  

 חה, קובי.  בהצל   : איטל בציר אלשיך 

 

אחד  : 22-41-579החלטה מס'   פה  מינויו    לאשר   הוחלט  המיסים  של  את  אגף  מנהל 
ת.ז.   ביסמוט  קובי  ה   062890892מר  סעיף  למנהל  לפי  הרשויות    2ארנונה  לחוק 

. המקומיות )ערר על קביעת ארנ   ונה כללית(

  

   .  לפקודת העירייה.    324האצלת סמכויות ראש העיר לפי סעיף   ו

 

'    ל: רחמים מלו  ו סעיף    –סעיף  לפי  העיר  ראש  סמכויות    324האצלת 

לגבי   העירייה,  כד אישורי  לפקודת  המעגל  את  מרחיבים  שאנחנו  לטאבו,  י  העברה 

מיכל,   מיכל?  או  מילה,  זה  על  להגיד  רוצה  אתה  קובי,  שישנו.  הלחץ  על  להתגבר 

 בבקשה.  

כלשו   : עו"ד מיכל דגן  העיריות  פקודת  אז  החוקית,  המסגרת  נה  מבחינת 

לפי סעיף   חובות.  היעדר  על  העיר לתת אישור לטאבו  לחוק    17מסמיכה את ראש 

לפ  הזו  הסמכות  את  להאציל  אפשר  המקומיות,  עירייה הרשויות  באישור    קיד 

 , ועל פי בקשת מנהל האגף, הסמכות הואצלה לכמה פונקציות באגף.  המועצה 

 תוכל לציין בבקשה רק מי שיש לו אישור?    : אביב איטח 

במקור    מלול:   רחמים  נשלחה  לא  הזאת  שההודעה  כך  על  מתנצל  אני 

עכשיו או    בסדר היום, והיא נשלחה יותר מאוחר. אז אם מתנגדים להעלות את זה 

 לאשר.  
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רחובות    : אביב איטח  תושבי  את  נעכב  לא  אנחנו  זה,  את  נעלה  אנחנו 

גם   מבקש  ואני  לי.  והסביר  איתי  שוחח  שצביקה  לאחר  בטאבו.  אישור  בקבלת 

 אמר בבקשה לפרוטוקול מי המוסמכים.  שת 

 יישר כוח.    רחמים מלול: 

 מי המוסמכים רק, מי הרביעייה?    : אביב איטח 

   -מנהל האגף, סגן מנהל האגף, מנהל מחלקת    : יר דהן מא 

   -זה רשום ב   רחמים מלול: 

 אני רוצה שתגידו את זה.    : אביב איטח 

 הנה, אני אומר.    רחמים מלול: 

 ה.  תוד   : אביב איטח 

סגנית    רחמים מלול:  המיסים,  אגף  מנהל  סגן  המיסים,  אגף  מנהל 

 ות מהיר באגף המיסים.  מנהל מחלקת גבייה, רכזת תחום שיר 

 תודה.    : אביב איטח 

 זה מקל על העבודה.    רחמים מלול: 

 בוודאי, בהחלט. כל עוד מגדירים מראש מי הסמכויות.    : אביב איטח 

 

פה  : 22-41-580החלטה מס'   העיר   לאשר   אחד   הוחלט  ראש  סמכויות  למתן    האצלת 
לסגן מנהל    מנהל אגף המיסים, ל   לפקודת העירייה    324לפי סעיף    אישורים לטאבו 

באגף   מהיר  שירות  תחום  ולרכזת  גבייה,  מחלקת  מנהל  לסגנית  המיסים,  אגף 
 .  המיסים, והכל כמפורט בכתב ההאצלה המצ"ב 

 

   .  . ברכות לשנה החדשה  ו

 

שנה  חברי   רחמים מלול:  מתחילים  תשפ"ב,  שנת  מסיימים  אנחנו  ם, 

עש  בתנופת  שוב  באמת  נמצאת  רחובות  העיר  מתעצלים.  חדשה.  לא  אנחנו  ייה. 
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בכל   הציבור  את  משרתים  מפתחים,  עובדים,  בעיר  פינה  בכל  העיר,  בכל 

משרתים   עליה.  להתגבר  משתדלים  אנחנו  ושם,  פה  תקלה  יש  אם  גם  התחומים. 

תושבים. אני מעריך שנוספו עוד כמה,    160,410-עה ל את הציבור נאמנה. העיר הגי 

בזכות   נוה וזה  השם  ברוך  שלעיר  אקדמאיים  העובדה  טובים,  צעירים  זוגות  רים 

הלמ"ס   מבחינת  העיר  לכן  העיר.  את  מצעירים  והם  דיור,  משפרי  איכותיים, 

 עוברת למצב שרוב התושבים הם צעירים, ועל כך אנחנו מברכים.  

ב  לעיר  נוהרים  מערכת  אנשים  בעיר.  פה  לנו  שיש  הטובות  המערכות  כל  זכות 

שפ"  העיר,  חזות  מערכת  המצוינת,  לתרבות,  החינוך  החברה  התרבות,  מערכת  ע. 

ומנהלות   לנו פשוט אגפים עם מנהלים  יש  הרווחה.  חוויות, תאגיד המים, מערכת 

מצוינים, שהם משרתים את הציבור, והעול המוטל עליהם היום, בגלל גידולה של  

ל העי  משאבים    160,000-ר  עם  מתמודדים  ואנחנו  פשוט.  לא  עול  הוא  תושבים, 

אב  מצויים,  תמיד  לתושב.  שלא  השירות  מרמת  מורידים  ולא  מפחיתים  לא  ל 

מציין   ואני  למרות  וזאת  אותה,  להוריד  ולא  השירות  רמת  את  להעלות  משתדלים 

גבוהה  לא  גבוהה/ארנונה  ארנונה  אומרים  תושבים  לפעמים  כי  פה,  זה  מאז  את   .

למגורים   הארנונה  את  העלינו  לא  הזאת,  בהנהלה  אנחנו  מאז  עיר,  ראש  שאני 

 ן האוטומטי.  מעבר לעדכו 

מעלים   שנים,  כמה  בכל  או  שנה  שבכל  רשויות  מכיר  אני  כזאת.  רשות  אין  כמעט 

גירעונות.   על  להתגבר  להם  עוזר  זה  כי  האוטומטי,  לעדכון  מעבר  הארנונה  את 

ולכ  זה,  את  עשינו  לא  הוא  אצלנו  נאותה,  שירות  רמת  עם  להתמודד  האתגר  ן 

. אז אנחנו משתדלים להשיג את  אתגר יותר גדול ויותר קשה בהיעדר יתר הכנסות 

לכל   מודה  אני  הזאת,  בהזדמנות  חברים,  אז  אחרים.  ממקורות  האלה  ההכנסות 

אי   ביקורת  בלי  כי  לאופוזיציה,  גם  מודה  אני  התיקים.  ומחזיקי  ההנהלה  חברי 

לעובד,  משתדלים    אפשר  אנחנו  עניין,  של  לגופו  וכשהיא  ראויה,  היא  הביקורת 

 עניין, מבלי לעשות חשבונות פוליטיים.   להתייחס אליה גם לגופו של  

אחד   כל  שמות,  לציין  בלי  תיקים,  שמחזיקי  ההנהלה  של  החברים  באמת  אבל 

עושה את עבודתו נאמה. נכון, יש להם תקציבים, יש להם אפשרויות לעבוד, אבל  
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זה    הם  ואני אומר את  בהתנדבות,  למרות שעובדים  לפה,  באים  בבית,  יושבים  לא 

כיוו  מגיע  חד משמעית,  ן שגם אני פעם שירתי בהתנדבות, אין מה לעשות, עכשיו 

נמצא   שיושב,  פה  מההנהלה  ואחד  אחד  כל  באמת,  אבל  ברירה.  אין  אז  שכר,  לי 

בפנ  מטפל  טורח,  נאמנה,  עבודתו  את  עושה  העירייה,  בין  בבניין  הציבור,  של  יות 

 פרטיות, בין כלליות.  

מחזיקים,   פה  שהאנשים  ותיק  תיק  כל  תנתחו  זה  ואם  אם  שכונות,  זה  אם 

זה   אם  תורנית,  תרבות  זה  אם  וכו',  לתושב  שירות  זה  אם  הנשים    2תחבורה, 

שנתנו   הייתי  איפה  ההצלחות.  אחת  שזו  בנשים,  שמטפלות  האלה  הנהדרות 

גם  הרצאה על נשים, באילת בכנס   והזכירו  דיברו על מעמדן של הנשים ברשויות, 

אז   הזה.  בתחום  מצטיינת  שהיא  רחובות,  עוסקות  את  הן  באמת  ואורית,  אווה 

שהופיעה   החדשה  הרוח  מיוחדות.  אוכלוסיות  של  משמעותיים  מאוד  בתחום 

טיפול   של  פה,  שיש  הנהדרות  התופעות  אחת  זו  באמת  הכוסית,  בהרמת 

 באוכלוסיות מיוחדות.  

 אני בתור אישה גאה בהן.    : בציר אלשיך   איטל 

מקדמי   רחמים מלול:  שאנחנו  כמה  הנשים,  מלגות,  ובפורום  שם  ם 

  .  הזדמנות שנייה, ומטפלים בקידום של הנשים, בקורסים שלהן, כל הכבוד לכן

עם   ביחד  עשה  שהוא  דבר  על  אותו  ומשבח  אותו  מברך  הזו  בהזדמנות  אני  אבי, 

. גיא לא במסגרת התיק שלו, וז   ה הארגון של ערב ההתרמה לקפלן

אור    : אבי קינד  שהיו  המועצה  חברי  לכל  לכולם,  מודה  חים  אני 

ולראש   בלום,  ולזוהר  שתרם  דיל  למתן  וגם  נכבד,  כסף  סכום  שתרם  לגיא  שלנו, 

הערב.   של  בהוצאות  איתנו  יחד  שהשתתף  ל העיר  קרוב  של  הכנסות    2-הכנסנו 

 מיליון ש"ח הערב הזה.  

 יד לטובת מה.  תג   רחמים מלול: 

סרטן     : אבי קינד  חולי  ילדים  לאשפוז  חדש  אגף  של  בנייה  לטובת 

החולי  שחסר  בבית  הבין  בקהל  שהיה  יקר  שאיש  לשמוע  התרגשנו  אנחנו  קפלן.  ם 
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עוד   הוסיף  אלדן,  מנכ"ל  מיליונים,  כמה  עוד  חולים    3לנו  קופת  ש"ח.  מיליון 

 .  מיליון ש"ח, ואגף יקום עוד השנה   5כללית תוסיף עוד  

הי    : גיא צור  זו  אבי,  שחשוב  הזה.  י מה  האירוע  פתיחה  יריית  תה 

 רת בעזרת השם.  אנחנו נהפוך אותו למסו 

המכובד,     : אבי קינד  לערב  גם  שותפים  שהיו  לכולם  תודה  באמת, 

אורח   בנצי שהיית  ובכלל   , לידידי קפלן אותי  גם שמוליק שרתם  איתנו,  אורית  גם 

ל  חסר  שהיה  העיר  וראש  שלנו,  מודה  כבוד  אני  מוצלח.  מאוד  אירוע  היה  זה  נו. 

להג  נזכה  ושלא  לכולנו,  הלב  את  חימם  לכולם,  ילדינו  ממש  עם  חולים  לבית  יע 

 ונכדינו.  

 למה, ללידות.    : איטל בציר אלשיך 

 למחלקה הזאת התכוונתי.     : אבי קינד 

גדול    רחמים מלול:  עומס  לה  שיש  דגן  למיכל  גם  תודה  באמת.  תודה 

המשפטית  יודע  במחלקה  אני  מספיקה.  לא  שהיא  פעם  מידי  עליה  תכעסו  אל  אז   ,

את   עושה  והיא  לה  יש  עומס  כל  איזה  פי  על  בנאמנות,  במסירות,  בדייקנות,  זה 

 הכללים, אפילו אם לפעמים הם קשוחים.  

תלונות.   כמעט  אין  נפלאה,  בצורה  לעבוד  התחיל  באמת  חוויות,  מורשת,  אמיתי, 

וידיד  במיידי.  מטפלת  תלונה  המיסים  וכל  אגף  מנהל  העיר,  ראש  מקום  ממלא  י, 

 במסירות.  שעושה חיל, משרת את התושבים בנאמנות, באהבה ו 

ועל   הניסיון  ועל  הסיוע  על  תודה  דהן,  מאיר  בתיה,  ממזכרת  שבא  המנכ"ל  וידידי 

הצד   על  זה  את  עושה  והוא  מוניציפאלית,  מערכת  של  בניהול  לו  שיש  המיומנות 

כל  השם  ובעזרת  ביותר,  והוא    הטוב  רחובות,  העיר  את  מחדש  לומד  הוא  יום 

שנמצאו  רשויות  הרבה  מכיר  לא  הוא  אומר,  כזאת,  בעצמו  עשייה  בתנופת  ת 

 ונמשיך בה.  

 זוהר, מערכת חינוך מצטיינת, פרס חינוך ארצי. כל הכבוד על העבודה, יישר כוח.  
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ים.  יניב מרקוביץ, חזות העיר, תראי כמה פארקים, כמה גינות, כמה מתקני משחק 

גן המייסדים, חצרות המושבה, גבעת האהבה,   זה  אני לא אמנה את הכל, אבל אם 

האת  פשוט  הפארק  לתושבים,  הסקייטפארק שהובטח  עם  בו,  לעבוד  גרי שהתחלנו 

 עושה עבודה נפלאה.  

שקרה   מה  המוצלחים.  המופעים  על  הכבוד  כל  דיברנו.  כבר  התרבות  על  ועודד, 

   -ופעים על כך שהמ באותו יום, זה רק מעיד  

 הציבור נהנה.      : דובר 

 נכון, צריך להסיק מסקנות ולדאוג.    רחמים מלול: 

 להביא אמנים יותר זולים.     : ינד אבי ק 

הולך    רחמים מלול:  העירונית, שבאמת  בהתחדשות  ימיני  יד  צור,  גיא 

ההתחדשות   של  הנושא  את  לקדם  מנת  על  שכונה,  לכל  כנס,  לכל  תושב,  לכל 

 נחנו מכינים תכנית אב לכל השכונות בעיר.  העירונית. ובאמת, א 

הפעולות  לכל  דואג  לגמלאים,  שדואג  מוזס,  והשיעורים    והרב  התרבות  של 

 והסדנאות, כל הכבוד.  

 עושה עבודתו בשקט ובצנעה.    : איטל בציר אלשיך 

הבין    רחמים מלול:  בתחום  גם  הקהילות,  בכל  שמטפל  הומינר  והרב 

 החוגים, ומקרב לבבות זה לזה.  מגזרי, ועושה פעילות יפה עם כל  

פ  שהרה  יודע  אני  החרדי,  החינוך  על  הממונה  מונטג,  בהרבה  ולשלמה  אליך  ונים 

 מצוקות, ואתה מסייע בידם ועוזר להם, ובאמת כל הכבוד.  

לא   אני  לפניך.  עוד  עתידך  ודינאמי,  צעיר  בחור  אתה  אותך,  מעריך  אני  ואביב, 

אנחנו  באמת  אבל  קונסטלציה,  באיזו  מעלים    יודע  כשאתם  להיפך,  כועסים.  לא 

קנטרנ  או  קטנונית  או  פוליטית  קונוטציה  בהם  שאין  בוודאי  דברים  אנחנו  ית, 

מכבדים ומקבלים את הדברים. אז אני מאחל לך, כפי שאמרתי קודם, שתבנה בית  

 בישראל בעזרת השם.  
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 אמן, ונבוא לחתונה שלך.    : איטל בציר אלשיך 

 היינו כבר.     : אבי קינד 

 עוד אחת.    : ל בציר אלשיך איט 

לא    רחמים מלול:  אנחנו  שבלעדיו,  מדהלה,  לצביקה  רבה  תודה 

 לים להסתדר בכל תחום.  יכו 

 הוא גם עוסק בקשרי חוץ.    : איטל בציר אלשיך 

שלפעמים    רחמים מלול:  למרות  והדינאמית,  האנרגטית  ולדוברת 

יודע   אני  אבל  שם,  ושם  פה  שם  משמיטה  שאת  בגלל  עליך  מאוד  כועסים  שאת 

את   באמת  אבל  משהו.  לך  שמתפלח  להיות  יכול  ולפעמים  ומקפידה,  משתדלת 

.    עושה את זה   במסירות ונאמנות, תודה על הכל. המקליט עושה את עבודתו

בכל   לתרבות,  בחברה  עושים  שאתם  היפה  הפעילות  על  רבה  תודה  אייל, 

 התחומים. דניאלה, בתחום הכספים יישר כוח על הכל.  

למרות  אין    איטל,  התיק,  במסגרת  שלא  או  התיק,  במסגרת  פעולות  עושה  שאת 

  עליך. את בכל תחום.  

צג  עם  שאול  ישיר  בקשר  מצוי  גם  נפלאה,  עבודה  עושה  השכונות,  תיק  הון, 

  . .  הקהילה האתיופית על כל גווניה, והוא משתדל לקרב בין ה.

.      : עודד עמרם   ראש העיר, שכחת את רועי שרעבי

אל  איפ   רחמים מלול:  אז  העירייה,  מבקר  הוא  אקרמן  נפתלי  הוא?  ה 

מבק  אתכם,  מבקר  לפעמים  הוא  אם  עליו  זה  תכעסו  שלו,  העבודה  זו   , אותי ר 

 התפקיד שלו, והוא עושה את זה בצורה נאמנה.  

על    : עו"ד יניב מרקוביץ  ההובלה,  על  העיר  לראש  גם  תודה  ונגיד  רגע, 

 המנהיגות.  

 ענו.  רגע, עוד לא הג   : איטל בציר אלשיך 
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כל    רחמים מלול:  על   .. ולארז. כהן  למשה  תודה  למאיה,  תודה 

לנו.  עושה  שהוא  הרבה    המנגלים  ברכה,  שפע  לכולנו  מאחל  באמת  אני  חבר'ה, 

עשייה, המשך עשייה. אתם עושים את זה נהדר, ואנחנו נמשיך להביא עוד פיתוח  

והאטרקט  היפות  הערים  אחת  להיות  שתמשיך  רחובות,  לעיר  קידום  יביות.  ועוד 

 תודה רבה, שנה טובה.  

בבריא    : עודד עמרם  הזאת  השנה  ועוד  כוח,  לך  ייתן  ות  שאלוהים 

ואחת,   אחד  כל  לשמוע  רגיל,  שאתה  כמו  קשבת  אוזן  להיות  תמשיך  טובה, 

ולהצעיד אותנו בתבונה, ובריאות טובה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא  

 פרי הגפן. 

 

 _______________ 

 מאיר דהן 

   נכ"ל העירייה מ 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


