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˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
28 'ÒÓ ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‰ˆÚÂÓ ˙·È˘È
18 : 00 ‰Ú˘· 23 / 12 / 2015 Â " Ú ˘˙ ˙·Ë · ‡ " È , ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÓ
·‡‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈÈ· , 6 ‰ÓÂ˜ ,˙Â·È˘È‰ ÌÏÂ
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן
רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ עודד
עמרם ,ח"מ אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר
ירון ,ח"מ רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר מרה קנבל,
ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אברהם מוזס,
ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ יערה ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי
ש למה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,חנניה קורש – סמנ"כל נכסים
וביטוחים  ,ישראל עוקשי – סגן מבקר העירייה  ,דודי אשכנזי
– רל"ש ראש העיר ,אירית אריה ,אל יצור זרחי ,איציק
עובדיה ,אופיר עותמי.

חסרים :

ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אבאי זאודה.
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:ÌÂÈ‰
הצעה לסדר :פנייה אישית והתראה לנהגים שנמצאים ברכב לפני
מתן דו"ח חנייה ללא ידיעתם ושליחה בדואר )ח"מ אביב איטח מיום
.( 17.12.15
שאילתא :מה העירייה יכולה לתרום בנושא תב"עות לרבות מחיר
למשת כ ן ו/או עידוד בניית דירות קטנות לזוגות צעירים? )ח"מ אביב
איטח מיום .( 17.12.15
אישור פרוטוקול מועצת העיר מס'  27מתאריך . 18.11.15
אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך . 15.11.15
אישור פרוטוקול ועדת קליטה מתאריך . 19.11.15
אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרק ע מס'  11מתאריך  26.10.15ומס' 12
מתאריך . 16.11.15
אישור פרוטוקולים של הוועדה לתמיכות ומענקים.
אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  4מתאריך  , 1.12.15לציון יום הנכה
הבינלאומי.
הקמת פורום נגישות – הודעת ח"מ אדר' יערה ספיר.
אישור דירקטורים תאגיד המים הבאר השלישית.
הסמכת פ קחים עירוניים להשתמש בסמכויות הניתנות לשוטר בחוק סדר
הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( בנוגע לעבירות שבסמכות בימ"ש לעניינים
מקומיים ,לפי סעיף  264לפקודת העיריות.
תקנון שכונות.
אישור המשך הטלת היטל שמירה לפי חוק העזר לרחובות )שירותי שמירה
התשס"ט –  , 2008ע ד לאישור חוק העזר לרחובות )שירותי שמירה(
התשע"ו –  2015ואישור הצעת חוק העזר החדש הנ"ל.
אישור פקח :שי משרקי ת.ז – 029303930 .פקח איכות הסביבה.
רשמת סיירים של סיירת ביטחון לאישור מועצת העיר.
אישור ה א רכת העסקתה של הגב' דניאלה בק.
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החלטות המועצ ה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  28מיום 23 / 12 / 2015
החלטה מס' :225-28-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס'
 27מתאריך . 18.11.15

החלטה מס' :226-28-15

הוחלט פה אחד להביא
הצעתו לסדר של ח"מ
אישית והתראה לנהגים
דו"ח חנייה ללא ידיעתם

לדיון בוועדת תחבורה את
אביב איטח בנושא פנייה
שנמצאים ברכב לפני מ תן
ושליחה בדואר.

החלטה מס' :227-28-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת שמות
מתאריך  , 15.11.15למעט סעיף  3בפרוטוקול שיובא
לדיון נוסף.

החלטה מס' :228-28-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת קליטה
מתאריך . 19.11.15

החלטה מס' :229-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  11מתאריך  26.10.15בעניין
עמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד ולתלמיד"
כדלקמן :הוועדה מחליטה לאשר הקצת מבנה גן
ילדים ,ברח' דהרי שלום ,בגוש  , 3697חלקה , 324
לעמותת עולל – עזרה ואהבה לילד ולתלמיד,
להפעלת כ יתות גני ילדים לתקופה של  10שנים
ולערוך הסכם.

החלטה מס' :230-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  11מתאריך  26.10.15בעניין
עמותת "מוסדות תורה ויהדות רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך
הקצאת כיתת גן ילדים אח ת במבנה גן ילדים )דו
כיתתי ,דו קומתי( בקומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש
 , 3700חלק מחלקה  388וחלקה  , 447לעמותת מוסדות
תורה ויהדות רחובות ,להפעלת גן ילדים לתקופה של
 10שנים ולערוך הסכם.

החלטה מס' :231-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין
עמותת "אעלה בתמר" כדלקמן :הוועדה מאשרת
הקצאת קרקע ברח' בר כוכבא ) 1במגש בית פנחס(
הידועה כחלק מחלקה  718בגוש  3705בשטח של כ-
 200מ"ר לעמותת אעלה בתמר ,להקמת מבנה בשטח
של כ 60 -מ"ר בחלק הצפוני של המגרש שלמטרת
מרכז פעילות העמותה לתקופה של  10שנים ולחתום
על חוזה.

החלטה מס' :232-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין
עמותת "מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים"
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החלטות המועצ ה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  28מיום 23 / 12 / 2015
כדלקמן :הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מבנה מעון
יום ברח' חפץ חיים בגוש  3700ח לקה  448וחלק
מחלקה  , 388לעמותת מוסדות התורה והחסד עטרת
משה ומרים ,למטרת הפעלת מעון יום לתקופה של
 10שנים ולחתום על חוזה.
החלטה מס' :233-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין
עמותת "החברה לנכסי ציבור ב רחובות בע"מ"
כדלקמן :הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאת
קרקע מצלופן לרח' בנארי אסתר ואברהם בגוש 3699
חלק מחלקות  81 , 80 , 13ו) 34 -חלק ממגרש  406על
פי תב"ע רח 2/2105 /ו -רח/מק ,( 7/2105 /בשטח של
 600מ"ר ,לחברה לנכסי ציבור ברחובות בע"מ למטרת
הקמה והפעלת מועדון לתנוע ת הנוער העובד
והלומד ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :234-28-15

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  7בפרוטוקול הוועדה
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין
עמותת "אעלה בתמר" כדלקמן :הוועדה מחליטה
לפתוח בהליך הקצאת מבנה בית ספר וחצר הנמצאים
בדרך ירושלים פינת הרב ז כריה מדר ,בגוש  3698חלק
מחלקות  416ו 404 -לעמותת מרכז מעיין החינוך
התורני ,למטרת הפעלת בית ספר לבנות אור ציון
כיתות א' -ח' לתקופה של  10שנים

החלטה מס' :235-28-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים של הוועדה
לתמיכות ומענקים.

החלטה מס' :236-28-15

הוחלט פה אחד ל אשר פרוטוקול ועדת נגישות מס' 4
מתאריך  , 1.12.15לציון יום הנכה הבינלאומי.

החלטה מס' :237-28-15

הוחלט פה אחד לאשר הקמת פורום נגישות על פי
ההצעה שתובא להנהלת העיר.

החלטה מס' :238-28-15

הוחלט פה אחד לאשר דירקטורים תאגיד המים הבאר
השלישית על פי ההרכב המוצע כדלקמן :רחמים
מלול ראש עיר – נבחר ציבור ויו"ר התאגיד ,אדר'
יערה ספיר חברת מועצה – נבחרת ציבור ,דורון
מילברג מנכ"ל העירייה – עובד רשות ,גלית אנגל
סמנכ"ל משאבי אנוש – עובדת רשות ,אינג' רימה
נובק מהנדסת תנועה – עובדת רשות ,רו"ח אסף
הרמולין – מועמד סיעת רחובו תי ,אמיר שרעבי
ופרופ' אסף מידני – מועמדים סיעת מח"ל ,עו"ד
אריה שטא ובר – מועמד סיעת שס"ד ,אבי חתוכה
ועו"ד תמיר פינשטיין – מועמדים סיעת יש עתיד.

החלטה מס' :239-28-15

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת פקחים עירוניים
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החלטות המועצ ה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  28מיום 23 / 12 / 2015
להשתמש בסמכויות הניתנות לשוטר בחוק סדר הדין
הפלילי )מעצר וחיפוש( בנוגע לעבירות שבסמכות
בימ"ש לעניינים מקומיים ,לפי סעיף  264לפקודת
העיריות.
החלטה מס' :240-28-15

הוחלט פה אחד לאשר תקנון שכונות.

החלטה מס' :241-28-15

הוחלט פה אחד לאשר רשימת סיירים של סיירת
הביטחון כדלקמן :שחר ויזל ,אלי פוליטי ,בוריס
גל פנד ,הרן אברהם ,יאסו טזזו ,אורנית מלול ,דגו
אדגו ,חיים עמר ,רם סוריא ,שי דקל ,ירגה יגאזו,
רונן גונסון  ,שי משרקי.

החלטה מס' :242-28-15

הוחלט פה אחד לאשר המשך הטלת היטל שמירה לפי
חוק העזר לרחובות )שירותי שמירה התשס"ט –
 , 2008עד לאישור חוק העזר לרחובות )שיר ותי
שמירה( התשע"ו –  2015ואישור הצעת חוק העזר
החדש הנ"ל.

החלטה מס' :243-28-15

הוחלט פה אחד לאשר המשך העסקתה של הגב'
דניאלה בק.
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ערב טוב .אני פותח ישיבת מועצת העיר מן המניין מספר , 28
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
היום יום רביעי ,י"א טבת תשע"ו  , 23.12.15 ,השעה  . 18:00ערב טוב לכולם.
.1

‡. 18.11.15 ÍÈ¯‡˙Ó 27 'ÒÓ ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È

אנחנו פותחים את סדר היום של המועצה .לדעתי היינו
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
צריכים להתחיל באישור פרוטוקול דווקא .אז אני אבקש ,נקדים את מספר 1
דווקא .אישור פרוטוקול מועצת העיר ,האם יש הערות? אין פרוטוקול ,הכל
מאושר.
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

שנייה ,אפשר להמתין רגע.
זה הפרוטוקול .עדיין לא המצלמות.

:225-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
מתאריך . 18.11.15
‡.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס' 27

Ô˙Ó ÈÙÏ · Î¯· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ‚‰Ï ‰‡¯˙‰Â ˙È˘È‡ ‰ÈÈÙ :¯„ÒÏ ‰Úˆ‰
„ÌÂÈÓ ÁËÈ‡ ·È·‡ Ó"Á) ¯‡Â„· ‰ÁÈÏ˘Â Ì˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ‰ÈÈÁ Á"Â
.( 17.12.15

עכשיו אנחנו מגיעים למצלמות .הצעה לסדר של אביב איטח,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
פנייה אישית והתראה לנהגים שנמצאים ברכב לפני מתן דו"ח חנייה ללא ידיעתם
ושליחה בדואר .בבקשה 5 ,דקות לנמק את ההצעה.
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

ערב טוב.
אין צורך להקליט אישית ,זה מוקלט על ידי המקליט.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אנחנו עשינו לך שירות וזה מוקלט בכל מקרמה.

אני לא מקליט ,אני כותב .אז אני קודם כל שלחתי
‡·:ÁËÈ‡ ·È
לכם את ההחלטה של ע יריית ראשון לציון בדבר ההצעה לסדר ,שהיא הצעה
לסדר דומה ,שם היה מאבק פשוט של תושבים ולכן ראיתי מה שהיה שם ורציתי
לבקש שניישם את זה .תראו ,בחצי שנה האחרונה פועלת ברחובות הראשיים
בעיר ניידת אכיפה דיגיטלית .חלק מתפקידיה של העירייה הוא לאכוף ולפעול נגד
נהגים של א חונים כחוק ,בעיקר מכיוון שזה גורם למצבים שבהם יש סכנה
לבטיחות הנהגים והולכי הרגל ,זה מובן .ברחובות האלה קיימים עומסים,
ולעיתים רבות נוצרים פקקים ,ולכן יש לאכוף ולדאוג לסדר .אנחנו יודעים
שכאשר פקח עושה את עבודתו ומבחין בנהג אשר יושב ברכבו ,הוא פונה אליו,
ייתכן שהנהג מבחין בנוכחותו ומיד מזיז את הרכב ,או שנותן לו הסבר כזה או
אחר .אין הסברים .מי שלא חונה כחוק ,צריך להזיז את הרכב .מכיוון שזו ניידת
דיגיטאלית ,אשר לא יכולה להפעיל שיקול דעת ואנושיות כפי שפקח רגיל עושה,
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קרו מקרים רבים בהם תושבים ,אשר לא ידעו על קי ומה של הניידת ,צולמו ללא
ידיעתם ,והופתעו לקבל דו"חות חנייה לתיבת הדואר .ייתכן שיישבו ברכב מונע,
העלו/הורידו קשיש ,חוו תקלה טכנית ברכבם ,או שחלילה חשו ברע .וגם היום
קיבלתי מתושבת פנייה על כך שבסך הכל הסתובבה אחורה כדי לחגור את
התינוקת שלה במושב האחורי ,ולכן היא נאלצה להחנות בצד ,והיא עכשיו רק
מגישה ערעור ,וכל הבירוקרטיה וזה ,זה בטח לא נעים .אני רוצה ,לפני שאני
ממשיך דווקא כמי שפעל מול רשות החנייה דווקא בעולם הסטודנטים ומה
שקורה במרכז האקדמי פרס ,אני רוצה לשבח את רשות החנייה ,כי קיבלתי מענה
טוב שם ,מענה מהיר .ידעתי גם להוקיר תודה על כך ,ועל כן הענקתי תעודות
הוקרה לליאור ,לגלית ,לצוות שם ,שעשו עבודה נהדרת איתנו .אז כשצריכים
לומר מילה טובה ,אז גם לומר מילה טובה ,כי היתה לי חוויה חיוביות איתם שם.
מה שאני מבקש בעצם ליישם ולהעתיק את ההחלטה כדלקמן :העירייה ,אנחנו
יו דעים גם לפרסם פרויקטים ואירועים רבים ,דברים טובים שנעשים בעיר בכלי
התקשורת שבאמצעותה של העירייה ,לרבות בעמוד הפייסבוק העירוני ,כתבות
יזומות ומודעות פרסום במקומונים .אני סבור שעל מערך הדוברות לפרסם את
פעילותה של הניידת ,ובכך ליידע את הציבור למען ההגינות .אנ י אומר למען
ההגינות ליידע את התושבים כדי למנוע מקרים רבים של מפחי נפש ,ופניות
רבות לרשות החנייה ,שלה גם ככה יש הרבה מאוד עבודה ולא חסר לה פניות
ציבור .וכך כמובן הרי חשוב הרי המטרה שלנו ,שנהגים רבים גם ישקלו האם
להחנות או לעצור היכן שאסור על פי חוק ,וגם שנת יבים יתפנו ולא תהיה בעיה
ברחובות הראשיים .מכיוון שמדובר ברחובות מעטים ,אני מבקש ליידע את
הנהגים בתמרור התראה בתחילת הרחוב על פעילותה של הניידת .בדקתי עם
ליאור ,מדובר רק ברחובות הראשיים .אני מבקש לתת הנחייה לפקחים שנוהגים
בניידת הדיגיטאלית ,להתריע ולכרוז בפ ני נהגים היושבים ברכבים על כך שהם
חונים במקום אסור על פי חוק ,ובמידה ולא יזיזו את רכבם ,ייאלצו לתת להם
דו"ח לפי החוק .בנושא רשות החנייה ,אני אבקש ...לבדוק מיקומים
אופציונאלים שייעודם מקום עצירה להורדה או העלאת נושאים באופן שיאפשר
לנהגים להוריד ולהעלות נוסע ים ,מבלי להפר את חוקי התנועה ולסכן את
משתמשי הדרך והנהגים ,תודה.
אני מודה לאביב על ההצעה המנומקת והמנוסחת כמו
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שצריך .אני מציע להסיר את זה מסדר היום של המועצה ולהעביר את זה לוועדת
תחבורה לדיון .האם מקובל עליכם?
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡·:ÁËÈ‡ ·È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡·:ÁËÈ‡ ·È
כמדיניות?

לא.
מי בעד? מי נגד? אוקיי ,אז זה יעבור לדיון בוועדת תחבורה.
אגב ,אפשר נימוק למה?
מה זה למה?
סקרנות.
כי זה ראוי לדיון בוועדת תחבורה.
אנחנו לא יכולים להחליט על כך ,לתת הנחייה

בוועדת תחבורה ,יש שם אנשים מקצועיים ,וזה נושא
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
תחבורתי -תנועתי מובהק .לכן מן הראוי שגם המשטרה ,יש נציג משטרה שיושב
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שם ,יש נציגי ציבור שיושבים שם ,יש יועצי תנועה שיושבים שם ,רונן מחזיק
תיק התחבורה יושב שם ,ליאור מנהל האגף יושב שם .ומן הראוי שהם יביעו
ע מדה ודעה מקצועית .אתה גם מסכים לזה עכשיו?
לא ,אני מתנגד .אני גם רוצה שההצבעה תהיה שמית
‡·:ÁËÈ‡ ·È
אם אפשר .לדעת מי התנגד לכך .תודה.
„"¯ ¯:ÌÂ‡· ÈÂ

לא מתנגדים להצעה ,הורדנו אותה מסדר היום.

‡·:ÁËÈ‡ ·È

אוקיי ,מי -אוקיי ,אני אסתכל אחרי זה.

„"¯ ¯:ÌÂ ‡· ÈÂ

אף אחד לא מתנגד להצעה.

‡·:ÁËÈ‡ ·È

לא ,להוריד את ההצעה לסדר היום.

„"¯ ¯:ÌÂ‡· ÈÂ

לא ,מעבירים אותה לוועדת תחבורה.

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

לא ,מעבירים לדיון מקצועי.

אביב ,לא בהכרח מורידים את ההצעה .גם חלק
‡·:„È˜ È
מהדברים שביקשת בהחלט יישקלו בוועדת תחבו רה.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

אני סומך על הוועדה.

אתה יודע שבכנסת כמעט כל הצעה לסדר שעולה ,לא כמעט,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
כל הצעה לסדר שעולה על ידי חבר כנסת ,מעבירים לוועדה הרלוונטית .אז
במקרה הזה הוועדה הרלוונטית זו ועדת תחבורה.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

בסדר גמור.

ושם יושב גם חבר מועצה ,מחזיק התיק ,והוא יכול להביע
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שם את דעתו .אני בכל זאת ,רק את הנתון שנתת לי בהנהלה ,תגיד אותו פה
לפרוטוקול ,בלי לפתח דיון .בבקשה ,רונן.
אני ציינתי בהנהלה ,על פי נתוני המטרה לבטיחות
¯: ÈÂ¯‰‡ ÔÂ
בדרכים ,הנתון של שנת  , 2015יש לנו ירידה בכלל ה עיר ,של  20%בכמות
התאונות וירידה של  30%בנפגעים ,ובמיוחד ברחוב הרצל ,שהוא רחוב אדום,
ורוב הפעילות של הניידת היא ברחוב הרצל ,יש ירידה של  50%בכמות הנפגעים.
בשנים שהניידת התחילה לעבוד ,קצת מעל שנה .אני לא אומר שהכל זה בגלל
הניידת ,אבל אני בטוח שהיא מוסיפה לב טיחות בדרכים בעיר ,ואני חושב שזה
חשוב.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
תחבורה.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

תודה רבה ,רונן .אבל בכל זאת ,זה יבוא לדיון בוועדת
ההתמקדות היתה גם בנהגים שיושבים בתוך הרכב.

זה מה שיידון בוועדה .כי גם חברי ההנהלה הביעו עמדתם
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
ההגיונית פה בדיון שהיה.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

בסדר גמור.

הוחלט פה אחד להביא לדיון בוועדת תחבורה את הצעתו
:226-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
לסדר של ח"מ אביב איטח בנושא פנייה אישית והתראה לנהגים שנמצאים ברכב
לפני מתן דו"ח חנייה ללא ידיעתם ושליחה בדואר.
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·.

˘‡¯ÈÁÓ ˙Â·¯Ï ˙ ÂÚ"·˙ ‡˘Â· ÌÂ¯˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó :‡˙ÏÈ
·È·‡ Ó"Á) ?ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‚ÂÊÏ ˙ÂË˜ ˙Â¯È„ ˙ÈÈ· „Â„ÈÚ Â‡/Â Ô Î ˙˘ÓÏ
‡.( 17.12.15 ÌÂÈÓ ÁËÈ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡·:ÁËÈ‡ ·È

לגבי השאילתא ,קיבלת תשובה כתובה?
קיבלתי תשובה.

אני אקרא את התשובה ,ואני מודה לך על השאילתא הזאת,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שאילתא חשובה בעיניי .א בל במקרה התפרצת לדלת פתוחה ,וטוב שהעלית את
זה .אביב איטח שאל מה קורה עם מבצע מחיר למשתכן בעיר רחובות ,זה מה
ששאלת .אז התשובה היא כזאת ( 1 :כידוע ,תכניות מחיר למשתכן מתבצעות אך
ורק בקרקעות המינהל ( 2 .ברחובות ,רוב הקרקעות הינן בבעלות פרטית ,ורק
 2,800דונם מתו ך  23,000דונם שייכות למינהל .בדיוק לפני הביקור פה של
אביגדור יצחקי לפני  10ימים ,הכנתי לו מפה עם כל קרקעות המינהל ( 3 .על רוב
קרקעות המינהל אין תב"עות בתוקף למגורים ,רובן עדיין בסטטוס חקלאי( 4 .
בפגישה שהתקיימה לפני כ 10 -ימים ,ביני לבין מר אביגדור יצחקי ,שהו א יו"ר
מטה הדיור ,ושם היה אגב גם נציג המינהל ,סוכם כי המינהל יזרז הכנת תכניות
למגורים בקרקעות שלו ,ואמנם נקבעה ישיבת המשך במשרד האוצר כדי לזרז את
הנושא .כנראה שזה יהיה גם בנוכחות כחלון ,שר האוצר ( 5 .השבוע דווקא פנתה
אליי הגב' חלי קונטנטה ,מנהל מחוז מרכז בר מ"י ,לגבי פרויקט מצומם על מגרש
של המינהל בקרית משה ,זה בהורוביץ ,שיש עליו תב"ע בתוקף למגורים .אבל
למה אני אומר מצומצם? אפשר לפי התב"ע לבנות שם רק  37יח"ד .בשיחה עמה
סיכמנו שהמגרש הנ"ל ישווק במסגרת מחיר למשתכן ואם נתבקש לאשר תוספת
יח"ד במסגרת הקלות שבס ,אנח נו נראה את זה בחיוב ,בכפוף להחלטת הוועדה
המקומית .התשובה מספקת אותך?
‡·:ÁËÈ‡ ·È
התשובה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

לגבי המחיר למשתכן – בהחלט .אני מודה לך על
אפשר שאלה נוספת על השאילתא.

כן ,אני שאלתי בשאילתא מה העירייה יכולה לתרום
‡·:ÁËÈ‡ ·È
בנושא תב"עות לרבות מחיר למשתכן ו/או עידוד בניית דירות קטנות לזוגות
צעירים .למה אני שאלתי את השאלה הזו? מכיוון שיש קבלנים שבונים או
עתידים לבנות כאן בעיר ,והשאלה איפה אנחנו קודם כל יכולים ,כי גם אני לא
יודע הכל .איפה אנחנו יכולים להשפיע ולהתערב ולעודד אותם.
אנחנו יכו לים להתערב ,אני הבנתי מצוין את השאלה .ואם
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
היית מודע לכל הפעילות שלנו בקדנציה האחרונה ,היית גם מבחין במה שעשינו
במסגרת האמצעים הדלים שעומדים לרשותנו .העירייה יכולה להקל על זוגות
צעירים למרות שזה תפקיד ממשלתי ,ב 2 -סיטואציות .אם יש לה קרקע משלה,
אז היא יכולה ,כמו שעשינו בשוק הישן בשעריים ,ושם העירייה תרמה כ10 -
מיליון  .₪כי אם היא היתה משווקת את זה בשוק הפרטי ,היתה מקבלת על זה
כסף מצוין .וההפסד של העירייה שם הוא בערך  10מיליון  ,₪שזה מתגלגל
כהנחה לטובת הזוגות הצעירים .אבל אין לנו קרקעות בעיר רחובות ,אין לנו.
הר וב זה פרטי או מינהל ,אוקיי? סיטואציה שנייה ,אם יש פרויקטים גדולים,
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שקבלנים בונים ,לאשר להם תוספת ביח"ד ולסכם איתם שבדיוק באותו פרויקט
מפורסם וידוע שעליו חשבו כל מיני מחשבות ,חצרות המושבה ,שהוספנו להם
יח"ד ,והתנאי היה הכל לטובת העיר ,ש 170 -יח" ד מהתוספת יימכ רו לזוגות
צעירים ,בהנחה של  , 11%ויש הסכם כתוב עם העירייה .אז אלה  2הסיטואציות.
אם יש לנו קרקעות או אם אני מתנה את זה עם יזמים שמבקשים תוספת דיור.
ואותן דירות נמכרות על פי הקריטריונים שאתם קבעתם במועצת העיר ,כמו
בפרויקט של שערי המוזיאון .תושבי העיר עד גיל מ סוים וכו' וכו' .ואחר כך
עושים את ההגרלה.
ובעלי הקרקעות שמעוניינים למכור או לבנות שם
‡·:ÁËÈ‡ ·È
בניינים כאלה ואחרים ,אנחנו נוכל להוסיף להם ,במתכונת שאמרת להוסיף להם
יח"ד?
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
יח"ד.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

כן ,זה תלוי בוועדה המקומית ,אם היא מסכימה להוסיף
אנחנו לא יכולים לקבל החלטה?

אגב ,בכל תכנית היום חייב היזם להקצות  20%דירות קטנות,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
 3חדרים ,זה שתדעו.
‡·:ÁËÈ‡ ·È
החלטה?
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אין איזה משהו שהוא מדיניות של העירייה לקבל איזו
זה המדיניות . 2% ,חנניה רצה להעיר משהו ,אחר כך אמיר.

כשהכנו תב"ע בקרקע של העירייה 74 ...יח"ד ,הוועדה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
המחוזית לא אישרה את זה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
 100יח"ד.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

נכון .ואמרו לנו דיור לסטודנטים .אוקיי .מתן.
ואנחנו גם מקדמים תב"ע של מגדל לסטודנטים של
במנוף שם ,ליד מכבי אש.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

סטודנטים וזוגות צעירים זה לא אותו דבר.

:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ

כל הפרויקטים של התחדשות עירונית ופינוי -בינוי.

)מדברים ביחד(
יש לציין שאמיר מאוד -מאוד פעיל בנושא של התחדשות
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
עירונית ,תמ"א  , 37באמת.
כל הפרויקטים של ההתחדשות העירוני ת ,תמ"א 38
:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
ופינוי -בינוי ,מייצרים הרבה מאוד דירות ,ששם הפוטנציאל של זוגות צעירים
הוא גדול מאוד .אז ככל שנעודד את זה יותר ,יהיה יותר פתרונות לחבר'ה
הצעירים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז נסתפק? בבקשה ,יערה.

אני רוצה להעיר  2דברים .א' – דירות לזוגות צעירים
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
ו דירות לסטודנטים זה לא אותו דבר .זה  2דברים שונים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

נכון ,מסכים איתך
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ב' – דירות קטנות ודירות לזוגות צעירים ,זה גם לא
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
בהכרח אותו דבר .דירות קטנות זה דירות גם לאנשים מבוגרים ,זה למשפחות
קטנות .בוא נגיד שהצורך בדירות קטנות הוא צורך ק יים והוא גם צורך חשוב ,כי
יש המון אנשים שגרים בדירות גדולות ללא צורך ,ואם בונים דירות קטנות ,אז
הדירות הגדולות מתפנות למשפחות גדולות ,וזה בסך הכל מאזן את הצרכי ם
בעיר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

 ...שאנחנו מתנים  20%דירות קטנות בכל פרויקט.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
לזוגות צעירים.

כן ,ודאי ,אבל זה גם לא מוגבל לתושבי העיר או

:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
לא ...צעירים.

יש את הפרויקט של אלדד פרי פה בכניסה לרחובות,

‡·:ÁËÈ‡ ·È
ואין לי איך לתת תשובות.

מה באמת עם הפרויקט הזה? כל הזמן שואלים אותי

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
.2

עוד לא קיבלנו שום בקשה.

‡. 15.11.15 ÍÈ¯‡˙Ó ˙ÂÓ˘ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È

נושא הבא .אישור פרוטוקול ועדת שמות .הפרוטוקול
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
לפניכם .דנו על זה בהנהלה ,והוצעו כמה הצעות לדיון בוועדה עצמה .אם בכל
זאת מישהו מהחברים רוצים להעיר הערה כלשהי ,אתם מוזמנים.
:˜· ÏÚÈ
קריטריונים שנבנה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

לא ,רק רציתי שייכנסו ההערות ש לי ,שנדבר על
אז תגידי את זה באמת לפרוטוקול.

חשוב לי להגיד לפרוטוקול ,שביקשתי שמעבר
:˜· ÏÚÈ
לקריטריונים של משרד הפנים והדברים שפעלנו עד עכשיו ,חשוב לי שנגבש
בוועדה קריטריונים משלנו כדי שבאמת בנושא כל כך רגיש לא נגיע למצבים של
איפה ואיפה ודברים כאלה .ולכן חשוב שיהיו לנו קריטריונים מסודרים .ושנית,
פשוט ביקשתי דברים טכניים לבדוק לגבי סעיף  17מה הוחלט ושיצאתי בסעיף
. 19
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â

ויניב ביקש לבטל את ההחלטה לגבי-
פלדי.

סעיף  3זה? ולהביא את זה שוב לדיון .תודה .הורדנו את זה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מסדר היום כי לא היה זמן.
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת שמות מתאריך
:227-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
 , 15.11.15למעט סעיף  3בפרוטוקול שיובא לדיון נוסף.
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‡. 19.11.15 ÍÈ¯‡˙Ó ‰ËÈÏ˜ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È

.3

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
משהו?

אישור פרוטוקול ועדת קליטה .יפים ,את רוצה להגיד על זה

: ‰˜È‡Ê ÌÈÙÈ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כתוב שם.
האם יש הערות לחברים?

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

כן ,שאלו אותי התימנים למה הם לא בפנים .אמיתי.

„"¯ ¯:ÌÂ‡· ÈÂ

תימנים שעלו מתי?

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
רציני ,עם גלעד.

לא של מרמורק -שעריים ,של אושיות .שאלו אותי ,אני

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

שי ,בבקשה ,ועדת קליטה.

יישר כוח ליפים שעשה את הוועדה הזאת ...דבר שני,
˘: ÛÂÈÊ˜ È
אני מציע לכל חברי המועצה ,מי שלא ראתה את העבודה היפה שעושים שם,
לבוא ולראות ולהתרשם.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

איפה שם?

˘: ÛÂÈÊ˜ È

במרכז הקליטה.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
זה בשקט...

בעבודה של יפים .באמת ,עושה את זה ביסודיות .עושה את

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז הפרוטוקול מאושר.

:228-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
. 19.11.15
.4

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת קליטה מתאריך

‡26.10.15 ÍÈ¯‡˙Ó 11 'ÒÓ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰Ï ‰„ÚÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È
. 16.11.15 ÍÈ¯‡˙Ó 12 'ÒÓÂ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
חנניה.

 – 4אישור פרוטוקול של הוועדה להקצאות קרקע .בבקשה,

סעיף מס'  , 1למעשה סעיף מס'  2בפרוטוקול הוועדה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
מס'  11מה . 16.10.15 -שם העמותה זה עולל עזרה ואהבה לילד ולתלמיד .למעשה
זה סוף ההליך הבירוקרטי .עשינו את הפר סומים וכן הלאה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

תסביר שיש כמה מהלכים בהקצאת קרקע ,לכן הם נפגשים...

:˜· ÏÚÈ

האמת היא שראינו את זה.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

וכשאני אומר שזה למעשה סוף ההליך-
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¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זו פרוצדורה שלמה.
בונים קומה שנייה ,עכשיו להתחיל...
זו פרוצדורה שלמה שלוקחת שנה ויותר.

אנחנו נמצאים פה בסוף ההליך הבירוקרטי בסמכות
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
המועצה .זה למעשה שלב אחד לפני העברת ההסכם לאישור המועצה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה מאושר פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה
:229-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  11מתאריך  26.10.15בעניין עמותת "עולל – עזרה ואהבה
לילד ולתלמיד" כדלקמן :הוועדה מחליטה לאשר הקצת מבנה גן ילדים ,ברח'
דהרי שלום ,בגוש  , 3697חלקה  , 324לעמותת עולל – עזרה ואהבה לילד ולתלמיד,
להפעלת כיתות גני ילדים לתקופה של  10שנים ולערוך הסכם.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈ ÓÁ

מה הסעיף הבא?

סעיף מספר  – 2סעיף  5בפרוטוקול ועד מספר , 11
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
מדובר פה למעשה בבקשה ,אנחנו התחלנו פה בהליך של הקצאה ,ועמותת אור
לציון ,זו שהתחלנו תהליך הקצאה שלה ,פנתה אלינו במכתב בבקשה שהם רוצים
למשוך את הבקשה שלהם .והעמותה החדשה שהגיש ה את הבקשה ,זאת עמותה
שנקראת מוסדות תורה ויהדות רחובות.
)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מה זה ,גן ילדים? רק תסיים להסביר.

לפני השאלות ,כי זה היה גם בוועדת משנה .אנחנו
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
ביקשנו בוועדה לבדוק אם יש לעמותה החדשה הזאת סמל מוסד .אמרתי תחכו
בסבלנות עד ה סוף.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
משום מה.

אבל חנניה ,אין פה את הפרוטוקול של ועדת משנה

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

 ...לא צריך ,הוא מאושר.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

למה? שהחברים יראו מה שהערנו אבל.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

לא הערתם כלום.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

אני הערתי שם.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אתה הערת את אבי מוזס.

)מד ברים ביחד(
מה הקשר בין ההערות שלו להתכנסות של ועדת
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
המשנה שהיא דנה בפרוטוקול של הוועדה להקצאת קרקע .אתם מעלים שם
הרבה סוגיות שמקומם פה במועצה ,לא במסגרת ועדת המשנה ,עם כל הכבוד.
ועדת המשנה דנה בהקצאות קרקע.
‡·:ÁËÈ‡ ·È

חנניה ,אני רגוע היום ואתה כועס?
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: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

לא ,לא כועס ,חס וחלילה .תעלו את זה לסדר היום.

אתם מתחילים לשאול לפני שהוא סיים את ההסבר .מונטג,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מה הבעיה שלך? תגיד ,מה הבעיה? מאור התלמוד.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

לא ,לא.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז מה הבעיה?

אני אמרתי שם שצ ריך לגביש נוהל כלשהו ,שתהיה
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
חלוקה שוויונית בין העמותות להקצאות קרקע בגנים.
באותו מקום גם דגל התורה קיבלו במקרה  2גנים .אז אנא,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אל תיתן לי לדבר .השוויונות אצלי היא ערך עליון ,תאמין לי .ואני יכול להוכיח
לך את זה .באמת ,נו .תפסיקו פה מחלוקות של סקטורים 4 .סקטורים קיבלו כל
אחד גן.
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

אמונה לא קיבל שום דבר.
את כל העיר הוא לקח.
איזה לקח? אמונה לא קיבל כלום.

אני אמרתי,
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
המקצועית שהיא לא נדונה.

ראש

העיר,

בקשה שמגיעה לוועדה

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

זה שיא השוויוניות.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

זאת אומרת ,אם אתה לא שולח...

)מדברים ביחד(
„"¯ ‡·: È˙Ù¯ˆ È

תנו לו לסיים.

אז אנחנו התבקשנו ,היות ועמותת אור לציון ,שהיא
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
למעשה מגישת הבקשה המקורית ,ביקשה למחוק את הבקשה שלה ,ביקשנו ממנה
מכתב ,קיבלנו מכתב .ועוד התבקשנו שהעמ ותה החדשה תציין אם יש לה ...פנינו
וקיבלנו.
אנחנו אבל בסוף הישיבה אמרנו שיקראו למיכאל
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
ושהוא יסביר לנו .מיכאל אפילו לא ידע על העניין .גם היו דיבר תי .הוא אחראי.
אמרתי לו 'תסביר לי למה עושים החלפת עמותה ,אם זו בעיה טכנית ,בסדר'.
הו א לא ידע להגיד לי .אתה זוכר שהיינו בישיבה כל שבוע ,ביקשתי רק את זה.
)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה לא רלוונטי.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

השאלה היא אחרת .אתה עושה הסכם שכירות.

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

לא שכירות.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

זו הקצאה.

הקצאה ,לא משנה ,אבל יש לך חוזה .אתה מחזיק
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
במשהו  10שנים ,יש לך זכות קניינית .אתה מקבל את זה ל 10 -שנים .מי זו
עמותה הזאת? למה לא עמותה אחרת?
:˜· ÏÚÈ

זה מה שהוא ניסה להגיד.
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לא הבנתי .זה ברור שאותה עמותה הגישה בקשה .למה
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
לא פותחים את זה לעמותות אחרות.
: ÌÂÏ · ¯‰ÂÊ

הם לא יכולים.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

לא יודע ,אני שואל.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

איפה הפרוטוקול של ועדת משנה?

)מדברים ביחד(
חבר'ה ,אתם רוצים לדבר בצורה מסודרת? באמת .זה גן
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
ילדים .אני מבקש ,מי שרוצה לשאול ,שיירשם .לא שומעים אף אחד .אמיתי
ויערה ,בבקשה .
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אני רוצה לשאול .הגן הזה הוא בחפץ חיים?

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

כן.

אני לא מצליח להבין בכלל איך הגיעו כל הגנים האלה
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
לשם .זה דבר שהוא ממש בעוכרינו .זה מרכז שם של הציונות הדתית במזרח
העיר קרית דוד.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

בוא תמצא לנו גנים ,בוא תמצ א לנו גנים.

אני אקים גנים ברח' הרוא"ה? אל תשחק אותה .אני
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
לא אוהב את ההיתממות הזאת...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
תמים השלט הזה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אמיתי ,זו גזענות מה שאתה מדבר עכשיו.
לא מעניין אותי .אני יכולתי לפתוח ברח' הרוא"ה?...
אני דוחה בשאט נפש את דבריך.
בסדר .וגם עכשיו שמו שם שלט ,חנניה ,וזה לא שלט
אני דוחה בשאט נפש את דבריך.
בסדר ,אז אני אומר את הדברים האלה.
אמרת את זה לפרוטוקול.

כי אני מקבל על זה כל היום חיצים ,ואני יכול
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
להראות לך את הטלפון שהוא מפוצץ-
איפה ממוקמת ישיבת עמיחי? באזור ציוני דתי לאומי ,נכון?
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
לא באזור חילוני .תפסיק ,בחייך .איפה ממוקמת ישיבת הדרום? באזור ציוני דתי
לאומי.
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אבל לא ברח' הרוא"ה.
איפה מעלות משולם ממוקם?
ברח' שאני גר ,ברח' מגני הגליל.
די ,באמת ,זה גזעני.

)מדברים ביחד(
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אנחנו נסכים שהוא צודק שאולי זה גזעני .אבל במקרה
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
אצלנו יש המון ילדים שם ,ויש לנו...
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

לא ,זה לא גזעני ,זה מגזרי.

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

ברח' שלך זה לא היה קורה.

ישיבת עמיחי נמצאת בסוף הרחוב שלי .בית ספר
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
מעלות משולם הוא בסוף הרחוב שלי.
)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
נשמע לא טוב.

לא קרה שביקשתם גן ילדים ולא קיבלתם.
אז הנה ,אנחנו עכשיו רוצים.
ואני דוחה לפרוטוקול בשאט נפש את הדברים של אמיתי .זה

אני רוצה להעיר שיש חוץ מוועדת הקצאות גם ועדת
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
משנה .אנחנו יושבים מידי פעם כשמזמינים אותנו ואנחנו גם כותבים
פרוטוקולים והפרוטוקול שלנו לא מופיע כאן של ועדת המשנה.
:˜· ÏÚÈ

לזה הוא גם התכוון.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

ו לא ברור לי למה ,כי היו לנו הסתייגויות.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
בוועדה ההיא.
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

כן ,חנניה ,בבקשה .אני רואה שהם לא בוועדה הזאת ולא
בסדר ,לכן חשוב שאתה תראה את הפרוטוקול.

אני מקבל את ההערה .מכאן והלאה ,נצרף גם את
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
הפרוטוקול של ועדת משנה.
:˜ · ÏÚÈ

ואז זה גם יהיה יותר ברור.

אני לא חושב שהוועדה ,אני לא רוצה להתווכח עם
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
חברי מועצה .מה שאני רוצה לומר ,תבינו ,הוועדה המקצועית היא לא קובעת
מדיניות .אני כמזכיר ועדה ,הבקשות מגיעות לידי ,אני עורך אותך ומציג אותן
בפני חברי ועדה מקצועית .אם א מיתי או עמותה מטעמו לא מגישה בקשה ,זה
לא יכול לבוא לדיון ,תבינו.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

הוא כל יום אצלי מבקש בקשות.

לא ,אני מדבר על הוועדה ,ראש העיר .מישהו מכם
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
יכול להגיש שאיזו עמותה מטעמו הגישה בקשה?...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

וכמה גני ילדים שנפתחו לציונות הד תית.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

אז אמיתי...

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
הכל.

צריך לעשות מיפוי ,איפה מתאים כל דבר למה .זה

שאנחנו מחויבים היום ...מבנים ושלא יהיו בשכירות,
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
אין לך ברירה ,העיר צפופה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אני כועס כי זאת הערה שלא...
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‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
כתבים...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אתה יודע מה אני עובר בשבועיים האחרונים...
אני לא עוסק בפוליטיקה ,תאמין לי.
אני מספר לך מה קורה.

לא עוסק בפוליטיקה .אביב ,אתה יכול לצחוק .לי אין עמוד
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
פייסבוק .אני לא יודע גם מה זה פייסבוק ,לכן אני לא...
)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈ ÓÁ
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

סעיף הבא.
צריך להעביר החלטה בזה ,ראש העיר.
מבחינתי זה מאושר .אם מתנגדים ,מי שמתנגד שיגיד.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

אנחנו אמרנו שזה בכפוף לסמל מוסד.

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

אז יש.

:˜· ÏÚÈ

אבל אנחנו צריכים לראות את זה גם.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

נו ,באמת.

:˜· ÏÚÈ

סתם.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה
:230-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  11מתאריך  26.10.15בעניין עמותת "מוסדות תורה ויהדות
רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך הקצאת כיתת
גן ילדים אחת במבנה גן ילדים )ד ו כיתתי ,דו קומתי( בקומה א' ,ברח' חפץ חיים,
גוש  , 3700חלק מחלקה  388וחלקה  , 447לעמותת מוסדות תורה ויהדות רחובות,
להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים ולערוך הסכם.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

 – 3אעלה בתמר .אתה רואה ,גם אעלה בתמר מטופלת.

עמותת אעלה בתמר ,אנח נו גם כן בסוף ההליך.
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
עמותת אעלה בתמר רוצה לבנות את משרדיה מאחורי בית פנחס  60מ"ר .סוף
ההליך מתבקש אישור המועצה.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

רק שלא יפריעו לפעילות שכבר מתקיימת.
טוב ,אז מאושר פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בפר וטוקול הוועדה
:231-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין עמותת "אעלה בתמר" כדלקמן:
הוועדה מאשרת הקצאת קרקע ברח' בר כוכבא ) 1במגש בית פנחס( הידועה כחלק
מחלקה  718בגוש  3705בשטח של כ 200 -מ"ר לעמותת אעלה בתמר ,להקמת מבנה
בשטח של כ 60 -מ"ר בחלק הצפוני של המגרש ש למטרת מרכז פעילות העמותה
לתקופה של  10שנים ולחתום על חוזה.
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¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

הלאה – סעיף . 4

עמותת מוסדות התורה והחסד ,עטרת משה ומרים .זה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
גם כן אחד הגנים ברח' חפץ חיים ,סוף ההליך.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
 10שנים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה המעון.
מעון יום ,כן ,סליחה .אתם מ תבקשים לאשר גם כן ל-
זה המעון שעובד שם.

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

זה שעובד כבר ,זה סוף ההליך של ההקצאה.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

על זה גם צריך להיות סימון?

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

ודאי ,ודאי.
זה חלק מהתהליך.
בהתחלה כבר קיבלו.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
בעיה מאוד רצינית.

 ...כל הכבוד עשיתם גנים .הנושא של התנועה ,יש שם

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

בוועדת תנועה.

לא ,עזוב ועדת תנועה .תקשיבו ,עד שיום אחד...
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
בנושא הזה של במפרים .כמות אדירה של רכבים שנוסעים במהירות.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אתה מדבר על הסמטה ?

על רח' חפץ חיים .הירידה של חפץ חיים היתה בשעה
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
שמונה ,זו פשוט סכנת נפשות מה שקורה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

ליאור מקשיב ,שומע .ליאור יטפל בזה.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

היום הכל עובר לטיפולו של ליאור.

??? :

אני מבקש ...מהנדסת התנועה ,לתת לי חוות דעת.

אם אפשר הערה בונה .זה סוף הקצאה ,סוף תהליך,
˘: ÛÂÈÊ˜ È
שיהיה כתוב .כי פה נראה כאילו עכשיו בקשה חדשה.
הוא מציע הצעה שהיא נבונה .כיוון שכל פעם שואלים למה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
זה שוב עולה ,תכתוב את השלב.
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

 ...עוד יבוא לפה אישור הסכם ההקצאה.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הוועדה
:232-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין עמותת "מוסדות התורה והחסד
עטרת משה ומרים" כדלקמן :הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מבנה מעון יום
ברח' חפץ חיים בגוש  3700חלקה  448וחלק מחלקה  , 388לעמותת מוסדות
התור ה והחסד עטרת משה ומרים ,למטרת הפעלת מעון יום לתקופה של  10שנים
ולחתום על חוזה.
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¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

סעיף  – 5החברה לנכסי ציבור ,זה ההסתדרות.
זה שטח חלופי.

העירייה הקצתה לחברה לנכנסי ציבור בשנת 2006
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
כמדומני ,שטח של  1,000מ"ר ,איפה ש היום-
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

גן ניו יורק.

לא ,ליד גן הבנים .ליד בית ספר למדעים .בשעה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
שאנחנו הקצינו את השטח ,את הקרקע הזאת ,זה היה כתוצאה מפסק דין ,כי
העירייה הפקיעה שטח לנכסי ציבור בשכונת נווה יהודה ,וניתן פסק דין
שהעירייה צריכה להקצות שטח חלופי .אז הקצינו באמת שטח חלופי של 1,000
מ"ר .אבל בשעה שהקצינו את הקרקע הזאת ,עוד לא היה בתכנית לבנות את בית
ספר תיכון למדעים .ובסופו של דבר הוחלט לבנות שם את בית ספר למדעים .וכל
דונם שם היה מאוד -מאוד חיוני .אז היות והם לא בנו עדיין ,היו להם תוכניות,
אנחנו פנינו לחב רת נכסי ציבור וביקשנו להמיר את השטח הזה בשטח אחר ,שגם
הושכר על ידי ועד השכונה .בגן ניו יורק ,אם אתם זוכרים ,היה פה דיון ליד
ההצעה שם של מרכז יום לקשיש .מה שנותר לנו ,נותר לנו שטח של  600מ"ר .אז
א' – זה מה שבא לידי ביטוי בוועדה .אנחנו מבקשים שתאשרו את זה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

 600מ"ר פלוס  400מ"ר.

היות ובצדק חברת נכנס ציבור טענה שההצעה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
המקורית שלהם היא  1,000מ"ר ולא  600מ"ר ,אז הגענו איתם להסדר שהוא
עדיין לא בא לידי ביטוי פה בהחלטה של הוועדה הזאת ,כי ההסדר הה בא לאחר
מכן .אנחנו נציע להם גם  400מ"ר בש כונת רחובות ההולנדית ,שיהיו  2סניפים
של תנועת הנוער העובד והלומד .אחד במזרחה של העיר ואחד במערבה של
העיר .זה משרת את העיר...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
ייבנו?

כלומר ,יהיו  2סניפים לתנועת הנוער העובד והלומד אם

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

נכון.

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

על אחד יש יביל.

היתה להם הקצאה של דונם ,ואנחנו ניהלנו משא ומתן איתם
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
על מנת שיוותרו על ההקצאה ,ונתנו פה  600מ"ר ושם  400מ"ר .ואני מקווה
מאוד שייבנו את הסניפים.
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אתה מדבר על גן ניו יורק ,נכון?

: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

כן.

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

גן ניו יורק זה שם במקוב.

: ÌÂÏ· ¯‰ ÂÊ
טרנספורמציה.

זה לא על הגן עצמו ,אלא על השטח הצדדי ליד תחנת

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
והלומד?
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ

זה אזור דתי לאומי ,איך תבנה שם מועדון של הנוער העובד
יש שם חדר חשמל.
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)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:Ô Â¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

יש הערות לנוער העובד והלומד? אמיר?
אני לא יכול להצביע על זה.
ברור ,כן .אמיר לא משתתף בהצבעה.
אז אני מצביע בעד בשביל אמיר.
פה אחד ,אמיר ירון נמנע .לא משתתף בהצבעה.

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

גם עודד עמרם לא משתתף.

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

לא משתתפים.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

אבל זו לא ההסתדרות ,זו חברה אחרת.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אם שניכם לא מש תתפים ...אסיפת עובדים .תודה רבה.

סעיף  4בפרוטוקול הוועדה
הוחלט פה אחד לאשר
:233-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין עמותת "החברה לנכסי ציבור
ברחובות בע"מ" כדלקמן :הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע מצלופן
לרח' בנארי אסתר ואברהם בגוש  3699חלק מחלקות  81 , 80 , 13ו) 34 -חלק
ממגרש  406על פי תב"ע רח 2/2105 /ו -רח/מק ,( 7/2105 /בשטח של  600מ"ר,
לחברה לנכסי ציבור ברחובות בע"מ למטרת הקמה והפעלת מועדון לתנועת
הנוער העובד והלומד ,לתקופ ה של  25שנים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

סעיף . 6
אור לציון.
זה בית הספר?
כן.
בית הספר קיים  20שנה.

בית הספר אור לציון זה בית הספר לבנות ברח זכריה
: ˘¯Â˜ ‰ÈÁ
מדר .אז כמו שהסדרנו כמעט את כל המוכר שאינו רשמי בגני ילדים ,אנחנו
רוצים להסדיר גם את בית הספר הזה .זה בית ספר שהוא קיים כבר קרוב ל20 -
שנה .פשוט אנחנו רוצים לפתוח בהליך של הקצאה של מבנה מסודר על פי
הנוהל .אז אנא אישורכם.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז זה מאושר פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  7בפ רוטוקול הוועדה
:234-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
להקצאת קרקע מס'  12מתאריך  16.11.15בעניין עמותת "אעלה בתמר" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאת מבנה בית ספר וחצר הנמצאים בדרך
ירושלים פינת הרב זכריה מדר ,בגוש  3698חלק מחלקות  416ו 404 -לעמותת
מרכז מעיין החינוך התורני ,למטרת הפעלת בית ספ ר לבנות אור ציון כיתות א'-
ח' לתקופה של  10שנים
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.5

‡.ÌÈ˜ÚÓÂ ˙ÂÎÈÓ˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È

אישור פרוטוקולים של הוועדה לתמיכות ומענקים .ישבו 2
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
ועדות מספר ישיבות ומי שהעיר את ההערות שלו ,אני מבין שההערות התקבלו.
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

לא ,לא ,לא .

לא התקבלו ,אז תעלו את זה פה ,בבקשה .אתם מוזמנים
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
להעלות את זה כאן .מי רוצה לדבר בנושא הזה? בבקשה .אבי ,בבקשה.
בישיבה שהיתה לפני שנה שהצבענו במועצה בנושא
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
תמיכות ,ביקשתי אז והיתה הסכמה ,שיהיה דירוג נוסף של מתפללים בבתי
כנסת ,ש זה לא יהיה בין  100ל , 300 -אלא שיהיה בין  200ל 300 -גם כן דירוג.
והסברתי את זה שהרבה מבתי הכנסת ,בעיקר בציונות הדתית ,אבל גם בתי
כנסת אחרים ,ואני יכול פה לראות לפי הרשימה של אלה שקיבלו את התמיכות,
כמות המתפללים היא הרבה יותר גדולה מ 100 . 100 -זה מעט מידי .זה פשוט
מעט .ולכן ביקשתי אז שיהיה דירוג נוסף .ולא עשו את זה בפועל .והעליתי את
זה גם בוועדה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אתה היית בוועדת משנה?
כן ,הייתי בוועדה והעליתי את הנושא הזה.
יש התייחסות של היועצת המשפטית.

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
לשנות...

כמו שאני מבינה את הדברים שלך ,אתה בעצם מבקש

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

נכון.

הוועדה המקצועית לא יכולה פשוט לחלק שונה מה
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
שרשום .זה צריך להיות נידון בנפרד .אי אפשר לחלק לפי קריטריונים.
:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

אז ביקשתי את זה ,ואמרו שידונו בזה.

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „" ÂÚ

כל עוד זה לא שונה.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ
בעיה של קיפוח.

ביקשתי ,ואמרו שידונו בזה .לכן אני אומר שיש פה

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מיכל ,מהו התהליך לשנות תבחין?

צריך לגבש הצעה לשינוי התבחינים .להגיד 'אנחנו...
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
סעיף זה וזה ,במקום ככ ה וככה יירשם ככה וככה' ...לתקן את זה ,לאשר את זה,
זה מועצת העיר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז מתי הוא יכול להביא את ההצעה?

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

לדעתי עד ספטמבר.

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

זה כבר לא יהיה רלוונטי.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

לקראת שנה הבאה.
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כשמאושר תקציב העירייה ,מיד אחרי זה מתפרסמת
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
הזמנה להגיש הצעות לתמיכות .אז לפני כן צריך...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

כלומר ,בפברואר מרץ?
כן.

בפברואר מארץ תגיש את זה כהצעה לשינוי תבחין .כל מי
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שיש לו הצעה לשינוי תבחין ,גם לך אמיר.
אני עברתי את כל הת הליך הזה .יש לי הרי  3תבחינים
:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
שאני במשך שנה עובד עליהם .אבל הגעתי למצב שמישהו צריך לנסח את זה ,או
שלחילופין ...אני עברתי את הוועדה המקצועית ,זה היה צריך לבוא עכשיו
לישיבת המועצה 3 ,נושאים.
שאני לא מסכים איתם .תביא את זה גם אתה לקראת פברואר
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מר ץ ,כמו שמיכל מציעה .תביא את זה להצבעה במועצה.
)מדברים ביחד(
המציע שינסח את זה ,תביא את זה למנכ"ל ואנחנו מכניסים
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
את זה לישיבת המועצה .מונטג.
קודם כל ,בהקשר של הנושא הזה ,זכור לי שאפשר
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
לשנות תבחינים עד ספטמבר ,כך שלכאורה זה יהיה רק ל. 2017 -
אבל יש לנו יועצת משפטית ,והיא אומרת בפברואר -מרץ ,אז
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
זה יאושר בוועדה של שנת  . 2016מה ההערה שלך ,שלמה?
בקטגוריה של חינוך יש כרגע  7מוסדות .שנה
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
שעברה ...בקטגוריה נוספת של על יסודי ,השנה השמיטו אותה .אני חושב שזה
לא נכון .כי הטענה להוריד אותם היתה שיש להם רק  7תלמידים ,התייחסו רק
לאלה שתושבי העיר .במוסד בין הגדולים פה בעיר ,יש שם למעלה מ400 -
תלמידים כמדומני .אם מתייחסים רק לתושבי העיר לגבי התקצוב של פר תלמיד,
אבל לגבי עצם המוסד-
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

יש מינימום שאפשר.

˘:‚ ËÂÓ ‰ÓÏ

אבל במוסד עצמו יש יותר מ ..יש שם . 400

אבל עיריית רחובות תומכת בילדי רחובות ,באברכי
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
רחובות ,בלומדי רחובות .לא בלומדי ראשון ויבנה.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

הם נותנים שירות ,והם...
מיכל ,מה התבחין פה אומר?

אני לא יודע אם יש הקדמה לזה .מה שיש לי ,את
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
הצילום של התבחין ,לא כתוב תושבי העיר .לא מוזכר פה שצריך תושבי העיר.
הוא אומר אם המוסד קיים .זה הוא טוען ,אני לא אומר את
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
דעתי כעת .אם המוסד קיים ,זה לא משנה כמה תלמידים הם תושבי העיר וכמה
תלמידים הם לא תושבי העיר.
„ : ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

כספי תושבי עיריית רחובות ש ...בתקצוב התמיכות...

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

הם מממנים עמותה שהיא...

22
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

23.12.2015 ÍÈ¯‡˙Ó 28 'ÒÓ ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‰ˆÚÂÓ ˙·È˘È - ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:‰È¯‡ ˙È¯È
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡:‰È¯‡ ˙È¯È

אני הבנתי ,למה להאריך? אירית ,מה היה נהוג בשנים קוד
כן תמכנו בהם.
אז המצאתם תבחין?
לא ,לא .אנחנו י ותר מקפידים.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
קריטריון.

לא ,לא .מה זה יותר מקפידים? יש הבדל בין הקפדה לבין

‡:‰È¯‡ ˙È¯È

הקריטריון אומר שאם יש פחות מ 30 -תלמידים-

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

 20תלמידים גם העברנו.

סליחה ,כל התמיכות מתייחסות לרחובות בלבד .כל מי
‡:‰È¯‡ ˙È¯È
שמקבל תמיכה ,הם תושבי העיר ונהנים של העיר .יש עמותה אחת ויחידה
שמחוץ לרחובות ,ואנחנו תומכים בה ,בגלל שהם נמצאים פה בעיר לתת לה
מענה .כל השאר מדובר אך ורק על תושבי רחובות .בפועל קיים שם ...רק
שהמוסד הזה ,תלמידי רחובות שנמצאים בו ,זה  , 7לא תומכים .חד משמעית זה
מחוץ לקרי טריון.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

את מתכוונת לעמותה של תושבי העיר?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

לא ,לא עמותה .מקבלי השירות.

מישהו שאל שאלה ,סתם ,לשם
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
הספורטאים הם תושבי העיר? הספורטאים עצמם הם תושבי העיר?
‡: ‰È„·ÂÚ ˜ÈˆÈ

 80%לפחות.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

בסדר ,גם פה .פה לא . 80%

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
‡: ‰È„·ÂÚ ˜ÈˆÈ

השוואה.

כל

שאלה טובה.
בקריטריון שלנו 80% ,לפחות.

לא ,אם יש לך קבוצת כדורסל ,ש 4 -מתוך  , 5שחקני ההרכב
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
הראשון הם בעלי עור מוקה.
זה על כל המחלקה .בניקוד זה מפוצל .בניקוד
‡: ‰È„·ÂÚ ˜ÈˆÈ
בקריטריון זה מפוצל .בסך הכל י ש משתתפים  80%מבני העיר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מה אתה אומר ,איציק?

תמיכה לאגודת ספורט ,אם מנתחים את הספורטאים
‡: ‰È„·ÂÚ ˜ÈˆÈ
של כל האגודה ,אין סיכוי שיש פחות מ 80% -תושבי העיר .אין מצב כזה .אני לא
מפריד את הבוגרים ממחלקת נוער 700 ... .ספורטאים .אין לנו  100מבחוץ .יש
לנו . 30-40
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
מבנה...

גם אם הקבוצה ייצוגית ,חלקה הגדול ,מה לעשות ,זה

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
לנסוע מחו לעיר.

 ...מבנה של ישיבה גדולה ,שבדרך כלל רובם אוהבים

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

קודם כל ,ראש העיר והמועצה יכולים להחליט הכל.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

בסדר.
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לא ,אבל אני שואל מה היעד השנה? למה לפני שנה הם
¯: ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
קיבלו? אם הם לא קיבלו ,אין לי בעיה.
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

אולי היו יותר תלמידים.

˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

הם קיבלו בעל יסודי על  9תלמידים ,הם קיבלו.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

בשנה שעברה?
כן.
זה מה שאני שואל  ,זו השאלה .מי שינה את זה?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

לא שינינו כלום.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

למה בשנה שעברה הם קיבלו?

כי כנראה הם לא דנו לעומק באותו נושא בשנה
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
שעברה .השנה עשינו לפחות  15ישיבות ,שלחנו את אירית לבדוק את הדברים
בפועל ,להתאים את הדברים .והשנה ש ינינו הרבה דברים בהתאם לנוהל.
היא לא העמותה היחידה שחלו שם שינויים .יש לך
:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
המון עמותות ,הרבה שינויים .אנחנו ישבנו רק לפני שבוע .כיוון שישבו לעומק
על הרבה מאוד עמותות .זאת לא העמותה היחידה שישבו עליה .זו התוצאה
נראה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

איזו הקצב ה היא קיבלה בשנה שעברה?
 . 7,450על עצם הקטגוריה  , 7,000פלוס  ₪ 50לתלמיד.
כפול ? 7
 9תלמידים כפול  50פלוס .₪ 7,000
פלוס  7התלמידים שהם תושבי העיר?
כלומר ,לגבי עצם הישיבה מתייחסים כישיבה.

כלומר ,פר תלמיד התייחסתם למספר התלמידים תושבי
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
העיר .אבל למוסד כמוסד נתתם את ההקצבה המינימאלית של  ,₪ 7,000ככה אני
מבין .לגבי ההערה של מונטג ,יש לכם הצעה כלשהי?
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

אם אתם רוצים ,לשנות את התבחין.

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

להעביר את הכל ל מוקד.

‡·:„È˜ È
אומר?

בוא נוריד את כל המענקים והתמיכות .מה אתה

ישבנו על הנושא של המענקים של הספורט .אני
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
חושבת שהנושא של הספורט ידוע לכולם .החשיבות של הספור ט במועדונים ,אני
מבינה שיש חדשים והצטרפו ומתרחבים והכל נפלא .הוצגו כמה סכומים שניתנו
בשה שעברה כדי להשוות מה השנה מקבלים .ואני חוזרת .לאושו ,כי אני חושבת
שמועדון ידוע לכולם ,עם הישגים .הושג סכום של שנה שעברה.₪ 98,800 ,
פתאום אני רואה עכשיו ,וידעתי ,ידעתי ,שהסכום שהם קיבלו...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

את היית בוועדת משנה?
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נכון .והציגו לי  .₪ 98,800אני ידעתי ואני יודעת שהם
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
קיבלו שנה שעברה יותר .לא חשוב ,הגענו לזה שיעשו השוואה לשנה שעברה.
קיבלנו את זה .פתאום אני מגלה עכשיו ,כרגע ₪ 102,000 ,קיבלו שנה שעברה,
והסכום לשנה הוא פחות.
האמת היא שזו טעות שלנו .בישיבה הופיע ₪ 102,000
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
מול  ₪ 95,000אם אני לא טועה.
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó

 ,₪ 123,000אחר כך .₪ 98,000

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
צודקת.

לא ,לא ,בישיבה בשבוע שעבר .רגע ,אני אציג ,את

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

. 95,000 – 102,000

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

 ...את הכסף .אנחנו נותנים להם דרך קשרי חוץ.

תן לי לגמור משפט .והם מקבלים גם דרך סל הספורט
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯ Â
כסף ₪ 16,000 ,מסל הספורט .אחרים שקיבלו מסל הספורט ,הורדנו להם16,000 .
ו . 16,000 -אני רוצה להבהיר מה קרה .בישיבה היה רשום .₪ 95,000
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó

.₪ 98,000

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

לא ,היה רשום . ₪ 95,000

„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó

 ₪ 94,000היה השנה הזו.

רגע ,תני לי לגמור את המשפט .ותאמיני לי ,לא יהיו
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
חילוקי דעות בינינו .היה רשום בסביבות  ,₪ 95,000כאשר הוצג  .₪ 102,000אמר
איציק בישיבה שה ₪ 102,000 -הוא לא נכון ,אלא הם קיבלו  .₪ 98,000ואז
השווינו את זה ל .₪ 98,000 -כשבדקנו את עצמנו שוב ,התברר שאיציק טעה .אכן
קיבלו  102,000שח .אז יש פער של  ₪ 3,000ומשהו.
אז אני מציעה שיעשו את ההשוואה ,שזה גם פחות
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
ממה שהם קיבלו שנה שעברה.
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

זה לא פחות.

אם כבר עשינו והוסכם על ידך ,המנכ"ל ,אז אני רוצה
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
שזה גם יתוקן פה על הנייר.
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

בסדר ,הכל אפשר לעשות.

אם אפשר ,אז אני מבקשת .אני חושבת שקבוצה שגם
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
משתתפת ומתנדבת ומופיע בכל אירוע עירוני...
לא ,לא .ה ₪ 3,000 -החסרים יועברו אליהם דרך סל
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
הספורט.אני לא משנה כעת את הטבלאות .אם חלה טעות או קיפוח אנחנו נפצה
בדרך אחרת ,אוקיי? מרה ,מקובל עליך?
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מקובל .תודה רבה.
כן ,בבקשה ,תור מי? יערה.

לגבי הנושא של תקציב תמיכה לפי מספר מתפללים,
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
בהמשך למה שאמר אבי קו דם ורציתי להתייחס בנקודה ההיא .כשאני מסתכלת
על הסכומים ביחס למספר המתפללים ,יש פה פערים מאוד גדולים .בבתי כנסת
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הקטנים זה יוצא  ₪ 131למתפלל .ובבתי כנסת הגדו לים ביותר זה יותר ₪ 47
למתפלל .אני חושבת שזה מעודד יותר מידי בתי כנסת מאוד קטנם ,שכל אחד
צריך כמובן א ת הדברים הנלווים ,וצריך לעודד יותר התקבצויות של קהילות.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

אם המבנה מתאים.
אם המבנה מתאים.

קודם כל ,אם מישהו חושב שעם ה ₪ 14,000 -או
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
 ₪ 30,000נשנה תפיסת עולם של בית כנסת אם לעבור למבנה גדול או קטן ,אז
הוא לא כל כך ב קיא בתקציבי בתי כנסת.
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
ההתקבצות.

אני חושבת שכמדיניות שלנו אנחנו צריכים לעודד את

בכל אופן בית כנסת יש לו מבנה .היחס בין המבנה
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
הקטן לגדול ,הוא לא יחס של  . 1 ; 1זאת אומרת ,אם יש לך  40מ"ר או  100מ"ר,
היחס הוא לא פי  2.5של ה 100 -מ"ר .
נכון .לכן אנחנו צריכים ליצור תמריץ שיהיו יותר בתי
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
כנסת גדולים ופחות בתי כנסת קטנים.
אני לא יכול לקבוע את זה כתמריץ אם המבנה לא מתאים ל-
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
 300מתפללים .קחי את בתי הכנסת התימנים .אני לא מציין את זה כעת לצד זה
או צד אחר ,חוץ מבית כנ סת אחד גדול ,רוב בתי הכנסת שלהם הם יכולים להכין
 50 , 30 , 20איש.
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כי התימנים לא צריכים מענקים ,הם תורמים גדולים.
אז מה ,אני אכפה עליהם?

לא ,לא לכפות עליהם אבל לתמרץ אותם .כי בכל בית
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
כנסת כזה שכתוב  , 20הרבה פעמים בקושי יש מניין ,ואז צריך לתת להם תקציבי
הנגשה...
יערה ,אני מבין מה את אומרת .בשינוי שרוצה לעשות אבי,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
בבוא הזמן ,פברואר מרץ ,תצרפי את ההצעה שלך ...כדי לא לקפח את האחרים
גם.
)מדברים ביחד(
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
לשנות את התמהיל.

רחמים ,אתם אומרים עכשיו שאי אפשר למעשה

אמרתי ,אם נבין שיש קיפוח ,או שחלה טעות כזו או אחרת,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אנחנו לא ...את הטבלאות ,כי אחר כך זה מסובך מאוד .אלא נמצא דרך אחרת.
אז אני רוצה לעמוד על טעות אחת .כי הרי ישבנו
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
בוועדה ,והוועדות האלה הן לא סתם.ישבנו בוועדה ודיברנ ו על הרבה מאוד
דברים .לגבי למשל איחוד והצלה אני דיברתי ,ביקשתי לראות איך אפשר לבחון
להגדיל להם את התקציב בגלל שזאת עמותה שעוסקת בהצלת חיים ,וכולנו
מבינים את המשמעות הזאת ושל מה שהיא עושה ברחובות ,ופועלים בעוד הרבה
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תחומים .והם קיבלו שנה שעברה  ,₪ 23,000והשנ ה בוועדה עצמה דיברנו על
 ,₪ 17,000שאני ביקשתי להגדיל את זה .ועכשיו למועצה זה מגיע עם .₪ 14,000
אני אשאל את אירית קודם .אירית ,מה הם הקריטריונים
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
בקטגוריה הזאת של איחוד והצלה? זה העמותות הכלליות.
כן ,זה העמותות הכלליות .בקבוצה הר אשונה ,אנחנו
‡:‰È¯‡ ˙È¯È
הכנסנו את זה באקסל וסידרנו את זה ככה ...כל אחד ...למספר משתתפים
והכמות...
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

ירד להם כמעט  , 50%הם רק גדלו בפעילות.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

לא ירד להם . 50%

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

.₪ 23,000

אתה מדבר על נתון שהוא לא ריאלי .כשישבנו ועדת
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
המשנה ,קיבלתם נתון של  ,₪ 17,000נכון?
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

נכון.

למה קיבלתם  ?₪ 17,000כי חילקנו את זה בסך הכל
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
הכללי למספר עמותות שביקשו ומספר העמותות גדל השנה .היינו צריכים לתת
את אותו כסף ליותר עמותות ,אז ברור שהסכום ירד .ביקשת להשוות.
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

כן ,לשנה שעברה.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
להקטין.

לשנה

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

אז לא הגדלתם להם .זה מה שאני בא לומר.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

נכון ,נכון.

שעברה.

וברגע

שהגדלנו

לאחרים,

נאלצנו

לכן אני בא אליך עכשיו ואומר 'לא הגדלתם להם .כל
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
העמותות עוסקו ת בפעילות חשובה.
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

כל עמותה ,יד עמותה היא חשובה ,עזר מציון חשובה.

דורון ,אולי הטעות היתה ,מתי שהוא אתה שם ברקס
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
ואומר 'כרגע אני לא נותן לעמותות חדשות' ,ומותר לעשות ...כי תראה כמה ...כל
אלה הוותיקות.
אלה שה תווספו זה לאחר שנת הקפאה .כי רק בשנה
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
השנייה של פעילות אתה מתקצב.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

חוקית אתה לא יכול.

זאת אומרת ,אתה בא ואומר לה 'תצומי  3שנים ,עד
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
שתקבלי איזו פיסת לחם מהעירייה'.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

כל הארגונים ...ירדו ב.₪ 14,000 , 15,000 -

נראה איך נפתור את זה במהלך השנה .אירית אריה עושה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓ Á
עבודה יסודית כל השנה ,וכל הכבוד לך ,אירית .אביב ,בבקשה.
יש לי שאלה ,שאני אשמח לקבל תשובה ,כי אז אני
‡·:ÁËÈ‡ ·È
אוכל לדעת איך לפעול .לא פעלתי עד עכשיו בנושא הזה ,מכיוון שאני בעצמי
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עומד בראש עמות ת סטודנטים כידוע .ופניתי לאמיר לפני מספר חודשים ,לשאול,
מדוע אנחנו לא תומכים בעמותות סטודנטים שנמצאות בעיר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מה זה עמותת סטודנטים?

עמותה של אגודת סטודנטים ,נגיד הפקולטה
‡·:ÁËÈ‡ ·È
לחקלאות .אני רוצה לשאול האם בעצם כאילו יש הבדל בינה לבין עמו תה אחרת.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מה עושה העמותה?

פעילות לרווחת הסטודנטים ,מייצגת סטודנטים אל
‡·:ÁËÈ‡ ·È
מול הנהלת המוסדות האקדמאיים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

תגישו .הנה ,מסר חשוב לסטודנטים.

‡·:ÁËÈ‡ ·È

אז אני אגיש את זה כהצעה לסדר.

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

נעביר את זה לוועדה של מת ן .יעל ,בבקשה.

רק רציתי לה עיר שגם שנה שעברה ביקשתי פשוט לא
:˜· ÏÚÈ
להיות חברה בוועדה ,ולהגיד כדי ללמוד ,ככה לא ביומיים ,אלא באמת קצת יותר
לעומק ,ולא לשאול עכשיו על  20סעיפים שתכלס יש לי שאלות עליהם .אז
רציתי לבקש שוב ,אם אני אוכל לקבל זימון ,רק להיות מו זמנת.
„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:˜· ÏÚÈ

אין בעיה ,דודי.
אין בעיה ,אין בעיה.
ביקשתי כבר כמה פעמים.

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

יניב ואחר כך שי.

אני רציתי להעיר  2דברים .אחד זה היה לגבי הנושא
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
שכבר אמרתי אותו .אני כן חושב שצריך ל היות רחמים איזשהו קריטריון שייתן
איזושהי קדימות או איזושהי עדיפות לעמותה שכבר פועלת לאורך זמן .כי אני
מסתכל שהירידה הדרסטית שחלה השנה כמעט לכולם היא בגלל שהצטרפו כל כך
הרבה עמותות חדשות .הן גם הצטרפו עם סכומים ,כאילו עמותה שקיבלה אפס,
נכנסת השנה-
¯:ÏÂ ÏÓ ÌÈÓÁ
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

כמו הוותיקה.
מה זה כמו הוותיקה ,יותר.

בגלל השקיפות .בגלל שדרשו שקיפות ,היום כולם
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
יודעים שאפשר לקבל כסף .העמותות כולם מצטרפים שלא יהיה כל כך שקוף.
עודד ,אני לא בא ואומר שלא צריכה להיות שקיפות.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
אבל אני חושב שאם עובדים על קריטריונים מסוימים וזה גם מה שמתן העלה
מקודם ,ואתה מסתכל על ארגונים שבאמת עושים עבודת חסד .ואני לא נוקב
בשמות ,כי זה לא חשוב עכשיו אם זה זה או זה .אבל כשאתה בא ומוריד לו
בשנה אחת  ₪ 13,000-14,000וזה ירידות שיש כאן ,זה דרמטי.
אני מציע לך ,כמו שהצעתי לאחרים .זה שינוי תבחין מה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שאתה מדבר .אתה מוזמן לנסח את זה ,להגיש את זה באותו מועד שההם יגישו,
נדון בזה.
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:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

בסדר.

אני אבל הייתי מציע שעמותות חדשות ,במקום להעמיס
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אותן על הישנות ,להגיד להן 'תגישו בקשת תמיכה לחוויות'.
יש לנו המון כסף בחוויות ,אנחנו תומכים בכולם .רגע,
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
אם הגזבר יאשר לי ,אמיתי .אתה אומר לו ,הוא כבר מחר בא אליי עם הרשימות
רחמים ,עוד הערה ,כל שנה שאני אומר אותה ,ואני חושב שאפרופו העניין הזה.
אני חושב שחייבת להיות מגב לה .הסרנו אותה לפני שנתיים ,אני זוכר שהיתה.
ואני אומר את זה עוד פעם .לדעתי יש משהו מאוד פגום .כשאני רואה אגודת
תומכי שער אליעזר שמופיעה אולי  8או  9בקשות בתוכו ,קרוב ל ₪ 100,000 -הם
מקבלים על מיליון דברים שהם עושים ,והכל על אותה עמותה .אמיתי לא שלח
אותי להע יר את זה ,אבל אני חושב-
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
בעבר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
¯ :ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

אבל לשם זה יגיע כאילו אתה העלית את זה.
ואני חושב שצריכה להיות איזושהי הגבלה כמו שהיתה
אמרתי לכם מה הייתי עושה בתקופתי?
פעם היית יכול להגיד עד  3קטגוריות.
ארגון גג קראנו לזה.
וקראתי שזה גם היה יוזמה שלך במועצה.

כן ,אני זוכר את זה ,אבל הם שינו את זה .אתה מוזמן
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
להציע .לשם דיוק ,זה לא  10פעמים.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
י שיבה קטנה.

 , 8ספרתי .פה  . 8אני אראה לך ,רחמים .ישיבה גדולה,

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

שי ,ואחר כך אמיר ירון אחרון.

 ...עמותה ...ועמדה בכל ההערות שהיו בוועדת
˘: ÛÂÈÊ˜ È
הביקורת בנושא התמיכות והמענקים .אם זה שכל עמותה תגיש בנוסף להצהרה
מכתב מעו"ד ,ועמדה בכל הלחצים שאני אישית הייתי ערב לחלק מהם ,ויישר
כוח על העבודה הנכונה והישרה וההוגנת.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

נו ,יפה אירית ,קיבלת תודות ומחמאות .אמיר.

 ...מאוד פשוטה ,הוועדה המקצועית עסקה בזה הרבה
:ÔÂ¯È ¯ÈÓ‡ „"ÂÚ
מאוד ... .אני רוצה להעריך מאוד את העבודה של דורון והצוות המקצועי יחד עם
אירית אריה .זה לא היה פשוט  .כי היה פה היצף של עמותות .אפשר לומר הרבה
על ההקצבות השנה .אולי הדבר המאוד -מאוד ...זה העובדה שאנחנו הצלחנו
בתקציבים הפעם לטפח את הנושא של הנשים .אנחנו פעם ראשונה מקציבים
 ₪ 200,000לקבוצת מכבי ...אנחנו רוצים לעודד אותם שהם יעלו לליגת העל.
אבל מי שבודק את ה תקציבים שלנו בספורט למשל ,אנחנו רואים שעד השנה
אנחנו עשינו את זה בעיקר מספורט גברי מאוד .פעם ראשונה אנחנו נותנים פוש
רציני מאוד בסדרי גודל מדהימים לקבוצה הזאת ,קבוצת נשים ,ועל זה באמת
ברכה...
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:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

דורון...

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

בדקנו ,ואי אפשר היה.

:Ì¯ÓÚ „ „ÂÚ

חילקנו מזון בפסח וזה וזה.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

העלינו את זה.

אז גם אני מצטרף לתודות .דורון ,לך ,לחברי הוועדה,
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
לספורט לאיציק עובדיה ...גם על הראיון בערוץ  . 5תביאו הישגים .לעו"ד מיכל
דגן ,שהיא גם היועצת המשפטית של הוועדה דניאלה ,לכל חברי הוועדה תודה.
אז כולם מאשרים פה אחד את הפרוטוקול.
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אפשר לדחות את זה?
לא אכפת לי.

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

בוא נדחה את זה לישיבה הבאה.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

תכלס עודד ,ההצעה שלך חוסכת לנו ברגע  4מיליון .₪

)מדברים ביחד(
:235-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
ומענקים.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים של הוועדה לתמיכות

.6

‡‰Î‰ ÌÂÈ ÔÂÈˆÏ , 1.12.15 ÍÈ¯‡˙Ó 4 'ÒÓ ˙Â˘È‚ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È
.ÈÓÂ‡ÏÈ·‰

.7

.¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ '¯„‡ Ó"Á ˙Ú„Â‰ – ˙Â˘È‚ ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰

יערה ספיר ,אישור פרוטוקול ועדת נגישות .יערה ,יישר כוח
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
על העבודה שאת עושה בוועדה הזאת .אני באמת מעריך את זהו לא אומר את זה
מן הפה ואל החוץ .נכחתי בוועדה האחרונה וראיתי שאתם עושים עבודה יסודי,
וגם העירייה משקיעה בזה המון כספים .עכשיו אנחנו מנגישים את כל תחנות
האוטובוס ,כי קיבלנו גם התראה ,למרות שחלקן הגדול כבר מו נגש.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

זה עוד נושא בוועדת תחבורה.

אז קודם כל תודה .הישיבה האחרונה עשינו איזו מין
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
ישיבה כזאת קצת חגיגית לרגל יום הנכה הבינלאומי ,והתקציר של הדברים
מופיע כאן .אבל אני יכולה להגיד שהמסקנה הכי משמעותית שלי מהפעילות
הזאת ,ואני ה עליתי אותה כאן באיזושהי הצעת החלטה ,זה שלמעשה ,למרות
שבאמת יש הרבה פעילות שקורית בנושאים של ההנגשה ,יש איזשהו חוסר
בפורום שירכז את המעקב אחרי העבודה .וגיליתי את זה תוך כדי שישבתי עם
מנהלי המחלקות ,וראיתי שרק מזה שהפגשתי ביניהם לשיחה של רבע שעה ,אז
התבררו כ ל מיני פערים .ורציתי אכן להציע ,כמו שיש פורום תשתיות ופורום
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משפטים ובטח פורומים נוספים שאני לא מכירה ,שיהיה אחת לחודש פורום
נגישות ,שבו פשוט יגיעו כל האחראים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מעקב ,פורום מעקב.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כן ,פורום מעקב.
את מי את מציעה? אני מ וכן לקבל את ההצעה שלך.

אז קודם כל הצעתי ,כמובן שניסים הממונה על
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
הנגישות יישב בפורום הזה.
??? :

הוא כבר יצא.

הוא יצא .אבל דיברתי איתו גם לפני ,והוא דווקא
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
התחבר לרעיון הזה .יועץ הנגישות ,כשהוא מקבל איזשהו סל שעות ,ולמעשה
אנחנו לא מנצלים את זה ,אז אפשר לנצל אותו לטובת-
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

יגאל שטייניץ.

יגאל שטייניץ .אפשר לנצל אותו לטובת העניין .אני
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
מוכנה לשבת בפורום הזה ,וכשתחליף אותי רוני עוד כמה חודשים אז אני מציעה
כמובן שהיא תשב .המנכ"ל דורון ומנהלי האגפים שיגיעו.
:Ì¯ÓÚ „ „ÂÚ

ודניאל...

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

הוא חבר בוועדת הנגישות.

יערה ,את יודעת שאחת לשבועיים ...ועדה כזאת,
:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
שיושבים על כל נושא הנגישות .רשום ניסים גם עם יגאל.
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
של הפורום החודשי.

אוקיי .אז אחת לשבועיים הם יכולים לשבת במסגרת

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
תאריכי יעד.

ואז לעשות את ההרחבה ,כי אנחנו מחויבים עם

אנחנו ממליצים ומאשרים את הבקשה של יערה לפורום
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
נגישות על פי ההצעה השמית שהיא תביא להנהלת העיר.
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
באופן אישי לצערי-
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אני רוצה ברשותך להוסיף מילה ,שהיום כשאני נתקלת
רפואה שלמה.

„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
עוד יש הרבה עבודה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

תודה .אז אני רואה עד כמה אנחנו עוד ,איך אומרים,

אבל עשינו עבודה.
אין ספק.
לא היה כלום.

אבל כשאני פתאום מגיעה ואני רואה מחסום –
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
הרגשה מא וד לא נעימה .וזה שמרגישים מה שנקרא...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה נקרא מבצרי חזיתי.
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אני גם אדווח שאנחנו עשינו פגישה עם ארגון הנכים
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
לגבי כל האירועים ,אני ויוספה ,ויש עוד פגישה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
לנכים וכל זה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אה ,בחברה לתרבות?
בחברה לתרבות .שבכל האירועים יהיו שלטי הנגשה
במוסדות החדשים שאנחנו בונים?
אירועים .יש סיכום ,ייצא אליך.
כל אירוע זה יהיה מונגש לנכים .יישר כוח.

)מדברים ביחד(
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אירועים יש בעיה ...למשל ברח' יעקב שיש...
יעקב כולו מונגש.

כן ,אבל כשעושים את הפסטיבל ,עצם העמדת הבמות
:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ
למיניהן ,מונעת נגישות של תושבי הרחוב באותם ימים .זאת אומרת ,כמו
שאנחנו דואגים להנגיש את האירוע ,צריך גם לדאוג שלא תהיה מניעת נגישות
בשוטף של אותם אנשים שהם חלק מהמקום.
: ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

אני מברך על ההצעה של יערה.

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

פגישה הבאה נזמין אותך.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

אני חושב שגם עדי ויוספה...

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז נציגי חוויות ,זה מה שרציתי לומר.

לדעתי בכל אופן ...וכל הנושא הזה ,גם עדי וגם
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
יוספה ,כל אחד מהתחום שלום ,יש לו מה לתרום.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

תודה רבה ,יערה.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת נגישות מס' 4
:236-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
מתאריך  , 1.12.15לציון יום הנכה הבינלאומי.
הוחלט פה אחד לאשר הקמת פורום נגישות על פי
:237-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
ההצעה שתובא להנהלת העיר.
.8

‡.˙È˘ÈÏ˘‰ ¯‡·‰ ÌÈÓ‰ „È‚‡˙ ÌÈ¯ÂË˜¯È „ ¯Â˘È

אישור דירקטורים תאגיד המים .דודי ,מי הגיש לך עד היום
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
לפי החלטה של ועדת הוועדות.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

המקצועית של עודד.
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ואני בהחלט סומך על העבודה של ועדת הוועדות .תאמינו
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
לי ,לא עודד ולא גיא ,מק בלים הוראות או הנחיות ממני .הם פועלים לפי מידת
האובייקטיביות המוחלטת .תודה רבה על העבודה שעשו גם בתחילת הקדנציה,
ושהם עשו גם עכשיו .כן ,דודי תדווח .תקריא שמות.
אחרי הדיון של ועדת הוועדות ,ואחרי שגיבשנו
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
דירקטוריון ,אני רוצה לעשות שינוי בהוספ ה של  2שמות.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

תקרא מה שקיים ומה אתה מוסיף.

אין בעיה ,בסדר גמור .כדלקמן ,חברי מועצת
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
העיר :רחמים מלול – ראש העיר ,אדר' יערה ספיר – נבחרת ציבור .מבחינת
עובדי רשות :דורון מילברג – מנכ"ל העירייה ,לא אושר מאחר ולא ייתכן שמנכ"ל
וראש ע יר יכהנו ביחד .הצעת ...ידידה אקטע ,מנהלת מחלקת תב"רים ,עומדת
בתנאי הסף של הוועדה .דירקטורית רביעית ,עובדת רשות – גלית אנגל - ,
סמנכ"ל משאבי אנוש  .דירקטור חמישי – אינג' רימה נובק – מהנדסת התנועה
שלנו באגף תשתיות .מועמד סיעת רחובות – רו"ח אסף הרמלין .מועמד ס יעת
מחל –  2מועמדים :מועמד ראשון רו"ח אמיר שרעבי ,מועמד שני פרופ' אסף
מידני.
כלומר ,הוועדה מקבלת את  2השמות ,ואם הראשון הוא
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
נפסל ,אז הולכים לשני.
„"¯ ¯:ÌÂ‡· ÈÂ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

הם לא צריכים להיות תושבי רחובות?
שאלה טובה .יש פה מישהו שהוא לא ת ושב?

„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
מחוץ.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מותר ,ראש העיר .דירקטור חיצוני יכול להיות
מטעם מי זה אסף מידני?

‚: È¯‡ -Ô· ‡¯ÂÈ

מהסיעה שלך.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

הוא איש רציני אומרים לי.

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אדם מיוחד במינו.

מאוד ראוי.
אומרים לי שהוא אדם מאוד ראוי.אמיר ירון אמר לי שהוא

מועמד סיעת שס"ד – עו"ד אריה שטאובר.
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
מועמדת סיעת יש עתיד – אביחי חתוכה .ואם הוועדה תאשר ,מי שהגיע כלאחר
יד – עו"ד תמיר פינשטיין.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה במקום ? 2

„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה במספר . 2
 ...נושא של מגד ר .כמה נשים?
תיכף נדבר.

בשביל להקל על הדירקטורים ,ביום שני יש פה
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
יום ראיונות מרוכז ,כל הדירקטורים מגיעים...
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

 50%לא עוברים.
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„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â
של בנצי .הוא לא יעבור.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

בנושא הזה עכשיו נודע לי מבנצי ,שערבי הוא אחיין

למה?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

בגלל הקשר .אני מוכן לבדוק את זה.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אז שייתנו עוד שם .מי נתן את השם של שרעבי?

„:ÈÊÎ˘‡ È„Â

מחל.

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

עודד ,תתנו שם אחר .או שם נוסף במקום שרעבי.
אם ...אני מעביר את אסף מידני.
רגע ,מידני מספר ? 2
כן.
אז מה אתם מעדיפים? מידני  2או מידני ? 1

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

זה לא משנה.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

סיעת הליכוד עובדים מחוזית ,הם לא עובדים רחובות.

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מרה ,לגבי מספר ה נשים?

„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó

כן ,יש פה רק . 3

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

 . 4ידידה במקום דורון.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

ויערה זה מבלבל ,כי רשמו שם נציג ציבור.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â
לא הביאה.

יש לנו כבר  4נשים מתוך . 9
אמרתי לראשי הסיעות שיביאו נשים .אף סיעה

ביקשנו מהסיעות להביא עוד נשים ,לא הביאו .רחמים מלול
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
הביא את כל הנשים.
)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

מאושר ,חברים?

כן ,רק תגיד את ההערה ,עודד ,מה שאמרנו בוועדת
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
הוועדות ,זה שהמנכ"ל יפעל להגדלת הדירקטוריון של-
„:ÈÊÎ˘‡ È„Â

רשום בסיכום  ,שים לב.

:˜· ÏÚÈ

אבל לא כתוב ה.ל.ר ,כתוב רק החברה העירונית.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
החברה העירונית.

כי זה מה שסיכמנו .רחמים אמר לא ה.ל.ר .הוא אמר

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

למה לא ה.ל.ר?
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בה.ל.ר יש כבר החלטת מועצה שאפשר להרחיב ,לקבל על זה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אישור ,וגם ההרחב ה היא צריכה להיות פרופורציונאלית בין נשים נציגי ציבור
וחברי מועצה .אבל אני אביא לכם הצעה.
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

גם גילינו שהדירקטוריון של ה.ל.ר בכלל לא מלא.
נכון.

??? :

לא מאויש.

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
מאויש?

מישהו יכול להגיד לנו על ידי איזו מפלגה הוא לא

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אני לא מאויש.

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

חבר'ה ,כולם בעד ההרכב ,גם אתה?

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אם יש את ההסכם הזה שנקבל בה.ל.ר ו-

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

לא...

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

ההרכב מאושר.

אמיתי ,אנחנו אמרנו ש אנחנו נגדיל את ה.ל.ר ,נגדיל
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
את החברה העירונית ,ואז העדכון ייעשה יחסית ...אנחנו סומכים על עודד ,הוא
עושה עבודה נאמנה.
˘:‚ËÂÓ ‰ÓÏ

למה את חוויות לא?

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

חוויות כרגע...

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

אבלא נחנו גם גילינו שה.ל.ר פועלים בהרכב חסר.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

לא ,הרכב חוקי.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

אבל הוא חסר.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כי יש כמה נציגים-

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

שלא אושרו.

 ...לא קיבלנו עדיין תשובה לגביהם .אני לא רוצה להזכיר
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שמות ,אבל ברגע שנקבל תשובה סופית ,נדע מה לעשות.
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
שידוע לי ,הוא לא אישה.

אנחנו קבעו שש"ס נותנת איש ה .שטאובר ,עד כמה

: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

מאיפה אתה יודע ,בדקת?

„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó

שטאובר יש לו בעיה...

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

 ...משנים את המאזן של הנשים .אותו דבר מתן דיל.

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

מההתחלה הבאתי את השם הזה.

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

לא נכון.

:Ï È„ Ô˙Ó „"ÂÚ

אתה מדבר איתי על לפני שנתיים או עכשיו?
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:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ

...

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

אתה רוצה לבדוק עם ראש הלשכה?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

יש לנו  , 4אנחנו על השפיץ .אם לא יאשרו אחת מהן-

אם לא יאשרו את אחת ממועמדות העירייה ,אנחנו בבעיה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מישהי מהסיעות תצטרך לה ציע אישה.
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
ה. 90 -

נכון ,מי שקבעו איתם .הם לא יכולים להתהפך בדקה

עודד ,אז אנחנו אומרים לפרוטוקול .אם והיה והוועדה
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שממיינת ומאשרת לא תאשר את אחת מעובדות העירייה ,אז מי הסיעה שצריכה
להביא אישה במקום איש? ש"ס?
??? :

לא נכון...

˘:‚ËÂÓ ‰ ÓÏ

כולם יודעים שלש"ס זה הכי בעיה להביא.

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

ההרכב מאושר.

הוחלט פה אחד לאשר דיר קטורים תאגיד המים הבאר
:238-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
השלישית על פי ההרכב המוצע כדלקמן :רחמים מלול ראש עיר – נבחר ציבור
ויו"ר התאגיד ,אדר' יערה ספיר חברת מועצה – נבחרת ציבור ,דורון מילברג
מנכ"ל העירייה – עובד רשות ,גלית אנגל סמנכ"ל משאבי אנוש – עובדת רשות,
אינג' רימה נובק מהנדסת תנועה – עובדת רשות ,רו"ח אסף הרמולין – מועמד
סיעת רחובותי ,אמיר שרעבי ופרופ' אסף מידני – מועמדים סיעת מח"ל ,עו"ד
אריה שטאובר – מוע מד סיעת שס"ד ,אבי חתוכה ועו"ד תמיר פינשטיין –
מועמדים סיעת יש עתיד.
.9

˜ÂÁ· ¯ËÂ˘Ï ˙Â˙È‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈÁ˜ Ù ˙ÎÓÒ‰
˘"ÓÈ· ˙ÂÎÓÒ·˘ ˙Â¯È·ÚÏ Ú‚Â· (˘ÂÙÈÁÂ ¯ˆÚÓ) ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò
.˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ 264 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÈÈÚÏ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

סעיף  . 9כן ,מיכל.
סעיף  9הוא בא לבטל את  12ו... 13 -

אז סעיף  , 9על פי הע רתה של היועצת המשפטית . -מה ,אין
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
אישה שיש לה תואר בש"ס? חסר באמת? נו .רעייתו של שי יש לה תואר ,לא?
היום הרבה משכילות יש .השאלה אם מותר .אני יודע מה אתה מתכוון.
˘:‚ËÂÓ ‰Ó Ï
להתמודד.

הוא אומר שאם הוא חבר דירקטוריון ,הוא לא יכול

טוב ,מיכל דגן היועצת המשפטית מעירה שסעיף  9כולל גם
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
את  12ו , 13 -משום ששי משרקי ,פקח איכות הסביבה שמופיע בסעיף  12ברשימת
סיירים של סיירת ביטחון לאישור מועצת העיר ,נכון מיכל? הכל כ לול בסעיף . 9
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והם כולם מפקחים .המועצה כאן היא לא ...אלא היא
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
נותנת להם סמכות שוטר...
כלומר ,אני רוצה להסביר .אם סייר כזה מופיע בגן או בפארק
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מסוים והוא רואה מטרד או מישהו שמקים רעש ,יש לו סמכות חוקית למה?
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
עירייה ,לא.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

בתנאי שהוא מפקח עירוני .סייר שהוא לא עובד
ברור .אם הוא עובד עירייה ,יש לו סמכות.

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
משופרות...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

והוא

מונה...

לעכב גם כן?

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

עד גבול מסוים.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

עד  3שע ות.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

החוק

הפלילי

נותן

לו

סמכויות

אוקיי ,אז אנחנו מאשרים את סעיף . 9

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת פ קחים עירוניים להשתמש
:239-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
בסמכויות הניתנות לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( בנוגע
לעבירות שבסמכות בימ"ש לעניינים מקומיים ,לפי סעיף  264לפקודת העיריות.
. 10

˙˜.˙ÂÂÎ˘ ÔÂ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

 , 10תקנון שכונות.
אני רוצה להעיר משהו על סעיף . 10
לפני ההצעה או אחרי?

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

אני רוצה להגיד לפני.

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ

אני רוצה להגיד מילה גם ,מילה לפני ,מילה קטנה.

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

אז ליידיס פירסט ,לא?

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

יועצת משפטית קודם .וחוץ מזה ,גם אישה.

בזמנו ,לפני כמה חודשים ,העבירו נוסח כזה ,טיוטה
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
של תקונן של בחירות לוועדי שכונות .היו לי אליו התייחסויות בפן המשפטי .לא
קיבלתי את זה ...לא יודעת אם הוטמעו ההערות שלי או לא ,ואני רואה את זה
כאן .אני לא עברתי על זה שוב.
אני חד משמעי רוצה לומר לך שזה הגיע אליי ,ו...
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
לתיקון ,ותיקנו לפי מה שביקשת.
??? :

לפי מה שאני ביקשתי.
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: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
ההערות שלי או לא.

אני רואה את זה פה ,אני לא יודעת אם זה שעבר את

‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
המשפטית בפתח תקווה.

א נחנו

:ÒÊÂÓ È·‡ „"ÂÚ

מה זה קשור?

:¯ÈÙÒ ‰¯ÚÈ

שיאשר את זה בפתח תקווה.

לקחנו

עכשיו

את

התקנון

הזה

מהיועצת

)מדברים ביחד(
חבר'ה ,תנו לי לשמוע ,אני לא יודע מה אמיתי אומר .הבנתי
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
מה מיכל אמרה ,העירה הערות...
‡:Ô‰Î È˙ÈÓ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

התחל נו את התהליך הזה כבר לפני שנה ומשהו.
זה הגיע אליכם ולא החזרתם לה את זה.

התקנון שנרשם בהתחלה הועבר למיכל ,לפני מספר
‡: ÈÓ˙ÂÚ ¯ÈÙÂ
חודשים היא עברה עליו וביקשה מאיתנו לתקן .תיקנו את כל התיקונים.
למה לא החזרתם לה? חבר'ה ,אנחנו נאשר את זה לאחר דברי
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
ההסבר של אמיתי בכפוף לאישורה של היועצת המשפטית .והיה והיועצת
המשפטית לאחר שתבדוק את זה בשנית ויהיו לה הערות ותיקונים ,זה יובא
למועצת העיר הבאה .מקובל?
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

למה לא תדחה את הכל לישיבה הבאה?
כי דחינו את זה כבר...

)מדב רים ביחד(
חוץ מלעשות פוליטיקה ,בשביל מה בכלל לעשות את
‡·:„È˜ È
כל ועדי השכונות האלה? זה דבר מיותר לחלוטין .אני יושב בוועדה הזאת ...אני
בא לוועדה כדי להגיד שהיא מיותרת ,בשביל לחסוך את זמנכם.
??? :

אז בשביל מה אתה בא? אל תבוא.

אני יש לי הצעה .קודם כל החברים עשו עבודה טובה,
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
אופיר עותמי בהנחייתו של אמיתי עשו עבודה מצוינת של חלוקה וכל זה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

באמת עשו עבודה מצוינת...

אבל יש הליך שנקרא בדיקה ואשרור של היועצת
:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
המשפטית .מאחר ולא החזרתם לה ,תעבירו את זה חזרה ליועצת המשפטית ,
שתבדוק את כל ההליך ונביא את זה לישיבה הבאה ואנחנו נאשר את זה.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אוקיי ,בסדר ,אין בעיה .אבל באמת עשיתם עבודה טובה.

:Ì¯ÓÚ „„ÂÚ
:240-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
. 13

עבודה מצוינת.
הוחלט פה אחד לאשר תקנון שכונות.

¯˘.¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯Â˘È‡Ï ÔÂÁËÈ· ˙¯ÈÈÒ Ï˘ ÌÈ¯ÈÈÒ ˙Ó
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לבקשתו של דורון אני קורא את השמות של המפקחים כפי
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
שאישרנו אותם קודם בסעיף  : 9שחר ויזל ,אלי פוליטי ,בוריס גלפנד ,הרן
אברהם ,יאסו טזזו ,אורנית מלול ,זאת לא אחותי ולא גיסתי ,דגו אדגו ,חיים
עמר ,רם סוריא ,שי דקל ,ירגה יגאזו ,רונן גונסון.
‚: È¯‡ -Ô· ‡¯ÂÈ

מפקחים של מה זה ,רחמים?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

זה ה ...של בני איצ'אלאל.

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

זה הדיקטורים של השיטור העירוני.

הוחלט פה אחד לאשר רשימת סיירים של סיירת הביטחון
:241-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
כדלקמן :שחר ויזל ,אלי פוליטי ,בוריס גלפנד ,הרן אברהם ,יא סו טזזו ,אורנית
מלול ,דגו אדגו ,חיים עמר ,רם סוריא ,שי דקל ,ירגה יגאזו ,רונן גונסון  ,שי
משרקי.
. 11

‡È˙Â¯È˘) ˙Â·ÂÁ¯Ï ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰¯ÈÓ˘ ÏËÈ‰ ˙ÏË‰ Í˘Ó‰ ¯Â˘È
˘È˙Â¯È˘) ˙Â·ÂÁ¯Ï ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ¯Â˘È‡Ï „Ú , 2008 – Ë"Ò˘˙‰ ‰¯ÈÓ
˘.Ï"‰ ˘„ Á‰ ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡Â 2015 – Â"Ú˘˙‰ (‰¯ÈÓ

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אישור המשך הטלת היטל שמירה ,מיכל.

יש פה בעצם  2עניינים ...חוק העזר לרחובות בעניין
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
שמירה נכנס לתוקף ב , 2009 -ויש ...שאומר שהחל מינואר  2011צריך יהיה לקבל
שוב את אישור מועצת העיר ושר הפנים כדי להמשיך ולהטיל את היטל השמ ירה.
העירייה קיבלה כבר בינתיים  2ארכות ,אחת עד דצמבר  , 2013השנייה עד דצמבר
 . 2015עכשיו לכאורה צריך לבקש אישור להארכה נוספת.במקביל גם חוק של
הכנסת שקבע הוראת שעה ,שמי שהיה לו חוק עזר שקדם לחקיקה הארצית ,יוכל
להמשיך לפעול על פיו עד ל . 31.12.15 -וכעת נמצא על ש ולחנה של ועדת הפנים
נדמה לי בכנסת ,הסוגיה של הארכת תוקף הוראת השעה הזו .ויכול מאוד להיות
שזה יאושר לעוד מספר חודשים ,אחרי  . 31.12אנחנו מחכים כל יום .ככה או ככה
העירייה ,שלפי החוק הספציפי שלה יכולה להטיל היטל שמירה עד ה, 31.12 -
צריכה לפנות למשרד הפנים לבקש א ישור להמשך .זה פן אחד .העירייה הכינה
רענון של חוק העזר שהיה בתוקף ,בהתאם לחקיקה הארצית שחוקקה בינתיים.
אליצור בעניין הזה היה בקשר עם הרפרנט שלו במשרד הפנים ,עם מנחם רוזנטל.
שינו את התעריפים ,שינו את אופן ההטלה ,ויש בפניכם טיוטת חוק עזר חדש
לאישורכם .אם תאש רו אותו ,גם הוא יועבר לאישור מ שרד הפנים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

איזה שינוי משמעותי יש?

קודם כל בסכומים ,קודם כל בתעריפים בחוק העזר
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
הישן .יש תעריף למגורים ותעריף שלא למגורים.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

אז אין הבדל בתעריפים?
אין חלוקה ל... 2 -
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‡:ÈÁ¯Ê ¯Â ˆÈÏ

עשו תעריף אחיד.

 ...₪ 1.53בתור רף עליון ...אין פה הרבה שיקול דעת.
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
מעבר לזה ,יש בחוק הנוכחי אפשרות...
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

רגע ,אנחנו ברף העליון?

)מדברים ביחד(
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כלומר ,לדירה של  100מ"ר זה  ₪ 15לחודש?

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

כן ,משהו כזה.

:ÏÈ„ Ô˙Ó „"ÂÚ

לא לחודש ,לשנה.

??? :

לחודשיים.

: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ

יש עוד כל מיני שינויים קלים.

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

אבל הסכום הכולל לא משתנה של ה 4.8 -מיליון .₪

¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אישרנו את החוק.

מאשרים את  2הסעיפים ,גם את הצעת החוק  ,וגם את
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
הפנייה למשרד הפנים להאריך את ה...
בואו נאשר את ההארכה ,שבכל מקרה היא אומרת
:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ
שצריך .הרי יש  2סעיפים .בואו נאשר את ההארכה קודם כל ,ולגבי הסעיף הזה,
ניקח עד הישיבה הבאה ,שנקרא את החוק המתוקן של חוק העזר.
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אבל קיבלתם א ותו.

:ıÈ·Â˜¯Ó ·ÈÈ „"ÂÚ

אני לא ידעתי שיש הבדל פשוט בין החוק הקיים...

„: ‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

אבל אין לך ברירה בכלל.

יניב ,אני אגיד לך ,זה מסוכן לעשות את זה ... .לא
: Ô‚„ ÏÎÈÓ „"ÂÚ
מאשרים לך הארכה ,כי אתה צריך ל ...את התעריפים...
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

אישרנו את  2הסעיפים .

הוחלט פה אחד לאשר המשך הטלת היטל שמירה לפי
:242-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
חוק העזר לרחובות )שירותי שמירה התשס"ט –  , 2008עד לאישור חוק העזר
לרחובות )שירותי שמירה( התשע"ו –  2015ואישור הצעת חוק העזר החדש הנ"ל.
. 14

‡.˜· ‰Ï‡È„ '·‚‰ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰ ˙Î¯ ‡ ‰ ¯Â˘È

אישור הארכת העסקתה על פי בקשה של זוהר ,גב' דניאלה
¯:Ï ÂÏÓ ÌÈÓÁ
בק עושה פעילות מאוד חשובה כמנהלת בית דרור.
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
: ÌÂÏ· ¯‰ÂÊ

מאוד חשובה.
זוהר ,אני מייצג אותך.
טוב מאוד.
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בנושא השואה ,באמת פעילות חינוכית .אבל היא הגיעה לגיל
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ
 , 70שתהיה בריאה ,וכדי להעסיק אותה מעל גיל  , 70אנחנו צריכים אישור
מועצה .אוקיי?
„"¯ : Ï·˜ ‰¯Ó
¯:ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

כן ,כן.
תודה רבה ,חברים.

:243-28-15 'ÒÓ ‰ËÏÁ‰
בק.

הוחלט פה אחד לאשר המשך העסקתה של הגב' דניאלה

_______________

_______________

„‚¯·ÏÈÓ ÔÂ¯Â

¯ÏÂÏÓ ÌÈÓÁ

‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È ÊÎ¯ ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï"ÎÓ

¯‡˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
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