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אני פותח ישיבת מועצת העיר. היום יום רביעי,   רחמים מלול:

9.3.16 . 

 

 .31.1.16מתאריך  32, 31, 30אישור פרוטוקולים: מועצה  .1

 

ערות, יש ה אישור פרוטוקולים, יש הערות, חברים?   רחמים מלול:

 יערה? 

ן לי הערות.    יערה ספיר:  לא, אי

 תודה. אז הפרוטוקולים מאושרים.   רחמים מלול:

, 31, 30פרוטוקולים: מועצה לאשר הוחלט פה אחד  :16-33-256מס'  חלטהה

 .31.1.16מתאריך  32

 

 שאילתות:  .3

מתי בדיוק יתקיימו  – 6.3.16ח"מ אביב איטח מתאריך  - 

 הבחירות 

 שכונות?לוועדי ה 

 

מה מטרת השימוש בשצ"פ  – 6.3.16ח"מ אביב איטח מתאריך  - 

 בשכונת רחובות המדע? ומה ההוצאות הוצאו עד כה ומדוע?

 

 שאילתות.   רחמים מלול:

 איפה הוא?   ד"ר רוני באום:

 לא משנה, מה, חבר'ה, נו.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 



 9.3.2016 מתאריך 33ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית רחובות 

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

6 

ו תשובות. הצעה שאילתות, על השאילתות ניתנ  רחמים מלול:

 לסדר של אביב איטח. כן, בבקשה. 

 *** אביב איטח נכנס ***

 שלום, מה נשמע?    אביב איטח:

טוב מאוד, מצוין. בבקשה. שעמם לנו עד עכשיו. על   רחמים מלול:

 השאילתות קיבלת תשובות, עכשיו הצעה לסדר. 

כן, רק יש איזו עוד שאלה אם אפשר, בנושא    אביב איטח:

 ות. השאילת

 לגבי ועדי השכונות?   רחמים מלול:

 לא, שם קיבלתי תשובה.    אביב איטח:

 כן. לגבי השצ"פ?   רחמים מלול:

כן. לגבי השצ"פ, רציתי לדבר יותר על הבור שם,    אביב איטח:

 תרתי משמע. 

 איזה בור?   רחמים מלול:

 היה שם בור.    אביב איטח:

 אין.   רחמים מלול:

ה, היה בעבר. לאיזה מטרות הוא נחפר, מדוע הי   אביב איטח:

 הוא כוסה ועם מה, כמה הבור הזה עלה, והאם האדמה נמכרה. 

 איזה בור אתה מדבר?   רחמים מלול:

שם, בשצ"פ. האם האדמה נמכרה, ואם יש הכנסות    אביב איטח:

לעירייה מזה. היתה שם תקופה שהיה שם בור, חפרו שם בור, ואז הטמינו 

 שם. 

.   מלול: רחמים  נו

וכוסה. כמו שענית לי כאילו שיש ייעוד לשצ"פ הזה.    אביב איטח:

 האם זה נמכר? 
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נעשו שם עבודות עפר ואישרו את השטח, והתחילו   רחמים מלול:

, ופינו פסולת בניין. ועכשיו  לשים שם צנרת נדמה לי, לפני שנה וחצי

 ממשיכים בעבודה שם. בסדר? 

הגברת השקיפות  – 6.3.16מתאריך הצעה לסדר: אביב איטח  .2

 ושיתוף הציבור בנושאים מהותיים. 

 

בסדר. לגבי ההצעה לסדר, הגברת השקיפות    אביב איטח:

ושיתוף הציבור בשכונות בנושאים מהותיים. כתבתי פה שעד לפני שנתיים, 

מתוך  14במדד השקיפות, מקום  15-ניצבה רחובות במצב עגום בפורום ה

ה העירייה בטיפול בבעיה, וחל תהליך להגברת השקיפות . לאחר מכן החל15

ושיתוף הציבור, ועל כך אני באמת מברך. בשנים האחרונות התקבלו החלטות 

מהותיות שנוגעות לתושבי השכונות והמשפיעות על אורח חייהם ותחושותיהם 

ון עירוני לדוגמא, מבנה דת ועוד. לעיתם  בדבר הקמת מבני ציבור, אצטדי

עו תושבי השכונות התנגדויות בדבר קבלת ההחלטות של קרובות הבי

העירייה, והגיעו לדיונים בבתי משפט. במקרים מסוימים, לדוגמת הקמת 

ן עירוני בשכונת רחובות הצעירה, החלו עבודות פיתוח בסכומים  אצטדיו

גדולים מכספי משלם המיסים, ולאחר ההחלטה של בית המשפט העירייה 

 ת והן ירדו לטימיון. נאלצה להפסיק עם העבודו

הכספים לא הושקעו לשווא, כי בונים שם מגרשי   רחמים מלול:

 אימונים. 

 לא.    אביב איטח:

והכספים שהושקעו בהתחלה להכנת השטח, עכשיו   רחמים מלול:

 מגרשי אימונים וגם אצטדיון.  2בונים שם 

.    אביב איטח:  נפלא, בעזרת ה'

  וגם מגרשי חנייה.  רחמים מלול:

כולנו מייחלים. במקרים נוספים של התנגדויות מצד    אביב איטח:

התושבים, נגרמה עוגמת נפש לתושבים ונאלצו להשקיע מזמנם ומכספם 

'. אני משוכנע שהנהלת העיר אינה רוצה להתעמר או האישי, הוצאות עו"ד  וכו
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ונותיה טובות. אך יחד עם זאת, אני טוען ששיתו ף לפגוע חלילה בתושבים, וכו

הציבור באמצעות נציגי השכונות והוועדים, ימנעו אי נעימויות כאלה בעתיד 

אני טוען ששולחנות ובזבוז כספי ציבור לשווא במקרה הקיצוני כמו שאמרת. 

עגולים של תושבים ונציגי ועד שכונות, אתם יודעים מה, אפילו נציגי ועד 

דבר נבחרו כאן שכונות, לא חייב לשתף כל דבר את התושבים, כי בסופו של 

כולם לייצג ולעבוד בשביל התושבים. עם הגורמים הרלוונטיים בהנהלת העיר, 

והמצבים האלה יובילו למצב של תקשורת נכונה, הסברה נכונה של המטרות 

והיעדים של העירייה בדבר הפיתוח ובנייה בשכונה כזו או אחרת, זה מבורך, 

ן ויכוח. בנוסף, אני גם אומר, לכן  שאלתי גם את השאילתא על ועל זה אי

הבחירות לוועדים בשכונות, כי יש הרבה מאוד תושבים וגם פעילי ציבור שם, 

מאוד מראים מוטיבציה ורצון לייצג את השכונה שלהם, וזה נסחב, -שמאוד

ישיבות כבר היתה איזו תכנית שהוכרז שיהיו בחירות. אז מתי זה  2ולפני 

אני אומר, בוא ננצל את ה...  קורה? הם רוצים לדעת, מחכים לתשובות.

התושבים, בסופו של דבר התקשורת הנכונה איתם תעשה לנו רק טוב ותמנע 

 מאיתנו אי נעימויות.

 ... העיתונות המקומות של השבת.    אמיתי כהן:

יופי, מצוין, אז עיתונות מקומית של שבת. אני תיכף    אביב איטח:

ין, זה לגבי ה   -ארשום. מצו

 יתונות? מה בע    :???

בעיתונות המקומית של הסוף השבוע התפרסמו    אביב איטח:

 הבחירות בחלק מוועדי השכונות. מתי זה יסתיים כל התהליך? 

 ... תהליך.    אמיתי כהן:

ן   רחמים מלול:  יובא לאישור... והתקנו

מצוין, נהדר, נהדר. אגב, עוד משהו. אם תאשרו לי,    אביב איטח:

לא מכתיב לנו את סדר היום, אבל אנחנו רואים שוב מכיוון שהטרור הוא 

, ואז כל  שעוד פעם חוזר גל הטרור הזה, ושזה חוזר לשם ומגיע גם אלינו

איזה פועל או איזה מישהו, ישר ההורים מצלצלים... היסטריה, אגב בצדק. 

אם תאשרו לי, למרות שזה מחוץ לסדר היום, מכיוון שזה דחוף וזה נוגע 

של התושבים, שאולי אפשר במבנים מסוימים שבהם בונים, להיום והביטחון 
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יש שב"חים לצערנו, אנחנו יודעים שזה קיים, והם ישנים שם. הם לנים שם 

ינים ובתוך המבנים, והקבלנים מן הסתם גם, מכיוון שהבניין לא  בתוך הבני

מוכן, לא משלמים על זה ארנונה. בואו נחליט שאנחנו מטילים סנקציות על 

במידה ושב"חים ייתפסו ישנים שם. כמובן שזה התפקיד של קבלנים 

 המשטרה. 

 זה לא העירייה, זה לא התפקיד שלנו.     :???

אמרתי, מכיוון שהטרור הוא לא מכתיב לנו את סדר    אביב איטח:

היום, אז הרגשתי צורך כן לדבר על זה, שאולי כן כדאי לפעול ולקחת אחריות 

שטרה, להאיץ במשטרה, שאחרי זה לא יגידו בנושא הזה, לפעול יחד עם המ

 איפה אנחנו היינו, מה אנחנו עשינו. אני חושב שזה... והורים מאוד מוטרדים. 

 הטרור מכתיב לנו נושאים מחוץ לסדר היום.   רחמים מלול:

נכון, אמרתי את זה, שזה מחוץ לסדר היום,    אביב איטח:

 .  והתנצלתי

הזה טופל על ידינו, על ידי כן, בבקשה. הנושא   רחמים מלול:

 המנהלים, על ידי המנכ"ל. 

זה בסדר גמור וזה טוב להגיד דברים כאלה. אבל   :ליאור שוקרי

לידיעה, השיטור העירוני, פיקוח עירוני, משטרה, עושים כל הזמן בדיקות 

 באתרים. מנכ"ל העירייה הנחה את כל הקבלנים. 

 היום בבוקר...   רחמים מלול:

כינס את כל מנהלי האגפים, ביקש את מה שביקש,   :ליאור שוקרי

 אמר את מה שאמר, וזה מבוצע כבר הרבה זמן. 

.    אביב איטח: ין  מצו

באשר להצעה לסדר המקורית שלך, עיריית רחובות,   רחמים מלול:

הנהלת העירה, מקיימים שיתופי ציבור, אני חושב כפי שלא היו מעולם, 

תופי הציבור שעשינו בשכונות רבות ותקצר היריעה מלמנות את כל שי

ובנושאים שעומדים על הפרק. אם אתה רוצה, אני אמנה לך את כל שיתופי 

ו עד היום.   הציבור שהי

 אפשר דוגמא?    אביב איטח:
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ברחובות המדע, ברחובות הצעירה, בחבצלת,   רחמים מלול:

ן יעקב, בקרית משה הרבה שיתופי ציבור. אתה רוצה גם את  בבנימי

שאים? אני מוכן למנות אותם. ויש נכונות רבה מצידנו לשתף כמה שיותר הנו

 ציבור בנושאים שעומדים על הפרק. לא על כל גן ילדים. 

.    אביב איטח:  בוודאי

או על כל מועדון קהילתי, אני צריך לעשות שיתוף   רחמים מלול:

 ציבור. 

 התייחסתי לנושאים מהותיים.    אביב איטח:

כי אחרת אנחנו כובלים את ידי העוסקים במלאכה.   רחמים מלול:

זאת ועוד, שלפעמים שיתוף ציבור נניח עשינו שיתוף ציבור ברחובות המדע 

בנושא תחבורה, וגם סקר תושבים עשינו, ובסופו של דבר קיבלנו דעות 

חלוקות. ואז אתה בהתלבטות, בין הפטיש לבין הסדן. לאיזה חלק תלך, 

אלה שבעד או לאלה שנגד. ככה ששיתוף ציבור לאיזה דעה תצטרף? האם ל

לפעמים גורם לסטגנציה. אבל בכל זאת, אנחנו לא נרתעים משיתופי ציבור, 

כי בדרך כלל זה מביא ברכה. אני זוכר שיערה ויעל באו למנהל ההנדסה, 

אליי, כדי לעשות שיתוף ציבור בשכונת חבצלת בקשר לאיזה תכניות הרחבת 

ו את זה בצורה מאוד מוצלחת ויפה. בסוף הם הגיעו זכויות שם בשכונה, ועש

, וזה בסדר.  למסקנות שמונעות מאיתנו למעשה להכין את התכנית שתכננו

אין לנו בעיה עם זה. אתם לא רוצים? אנחנו הצענו. אתם לא רוצים? אנחנו 

ן יעקב, עשינו אותו דבר  לא נכין את התכנית הזאת. כשעשינו עבודות בבנימי

, כיוון שבין כך הנהלת העיר תגברה את שיתופי הציבור בשנים בעוד ועוד. ל כן

האחרונות, תכנית המתאר עשינו כמה שיתופי ציבור, ועוד, אמרתי, אני יכול 

  -למנות את זה הרבה

 לאו דווקא תושבים.    אביב איטח:

 או תושבים, או ועדים.   רחמים מלול:

דעות אני מסכים איתך שזה קשה לשתף כשה   אביב איטח:

חלוקות ואי אפשר לרצות אף פעם את כולם. אבל בגלל זה גם... שאילתא על 

 ועדי השכונות. 
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בשכונות שיש ועדים, אנחנו כן מזמינים אותם. אני   רחמים מלול:

עדכנתי קודם את אבי קינד בנושא הזה. הנה, יש פה מנהלים שיכולים להעיד 

לטיפול. ואז אני מפנה את  על כך שוועדי שכונות שולחים לנו רשימות נושאים

הרשימה הזאת למנכ"ל ולכל המנהלים, מסמן להם את הסעיפים הרלוונטיים 

ן,  שנוגעים לתפקידם, ומזמנים ישיבה סביב השולחן הזה. אתה לא תאמי

איש, מנהל אגף  15נציגים משכונה, ומהעירייה נוכחים  2-3לפעמים מגיעים 

. ואני גם שפ"ע, מנהל אגף גינון, מנכ"ל, מנהל אגף  ' תנועה, יועץ משפטי וכו

. גם בנושא שיתוף צעירים, תכנית אב, הנה  ' כן נמצא עם מחזיקי תיקים וכו

מתן ממלא, נכנס לנעליים שלך דווקא בצורה טובה. שיתוף ציבור הוא עשה 

 בנושא הצעירים להכנת תכנית אב. אתה רואה שאנחנו מקיימים. 

רואה שהזעזוע עבד, וטוב ... עובדה שזה עבד. אני    אביב איטח:

 שכך. 

הזעזוע שלך גם בנושא השצ"פ של רחובות המדע.   רחמים מלול:

 רק בזכותך אנחנו עובדים שם. 

 אני שמח גם שוועדת מלגות התכנסה השבוע.    אביב איטח:

 זעזוע. תמשיך לזעזע.   רחמים מלול:

אני יודע גם לפרגן נמשיך לשלוח הצעות לסדר.    אביב איטח:

 רך. ולב

 לא, לא, בסדר.   רחמים מלול:

ותאמין לי, והאופוזיציה גם יכולה לשתף את כולנו,    אביב איטח:

 קואליציה... 

אז זה שיתופי ציבור קיימים, אנחנו נמשיך בשיתופי   רחמים מלול:

ציבור, ואני מציע להוריד בכלל את ההצעה מסדר היום, כי לא מצאנו מספיק 

 שולחנות עגולים.

פעם, כשזה התחיל נושא שיתוף הציבור...    רם:עודד עמ

בשכונה לפני... להחליף את... חדשים, בספסלים יפים. אז הביאו את כל 

ה לבחור איזה מהספסלים. אתם יודעים על מה היה הציבור של אותה שכונ

 הוויכוח? שהפנס לא יהיה מול החלון שלי, והספסל לא יהיה מתחת... 
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סדר היתה בנושאים מהותיים, לכן ההצעה ל   אביב איטח:

 שמשפיעה על אורח חייהם של התושבים, כמו... שעתידים לבוא. 

...    עודד עמרם: אז ההחלטה היא, שמאחר ואנחנו

 בדמוקרטיה נבחרנו, לנהל את התושבים. 

 כן, אבל גם פה צריך לסייג את מה שאתה אומר.    אביב איטח:

 יש נושאים שחייבים לעשות.   רחמים מלול:

אם אתה קונה דירה ברחוב או בשכונה שהיא שקטה    אביב איטח:

ן, היא שקטה, והוא קנה אותה, ויכול להיות שהיא נמדדה... זה  לצורך העניי

יתרון של השכונה הזאת או של הרחוב הזה, ונגיד עכשיו פתאום שיהיה 

מתנ"ס או גן ילדים, אז זה יכול פתאום לעשות לו רעש. והוא אומר 'מה זה? 

 א משתפים? אולי אני צריך משהו אחר'.ל

 )מדברים ביחד( 

 אין בעיה. זה הגשנו התנגדות.    אביב איטח:

אין צורך. אף אחד לא יוזמן להתנגדות. אתה יודע   רחמים מלול:

 מדוע? כי אנחנו בונים את זה על פי התב"ע. 

 בסדר גמור.    אביב איטח:

שם. הקטע הזה,  והם יודעים שהם גרו שם, גרים  רחמים מלול:

ן ואני יכול  המגרש הזה הוא שב"צ, ועל השב"צ הזה אני יכול לבנות מועדו

 לבנות גם גן ילדים. אז לא יודע מה פסול במועדון. 

 ... יום אחר.    אביב איטח:

 לא יהיה יום אחר, אני אומר לך.   רחמים מלול:

 אוקיי.    אביב איטח:

ן, ותפסיקו עם ייבנו שם גנים וייבנה ש  רחמים מלול: ם מועדו

 ההסתה. העיר חיה בשקט. 

 איזו הסתה?    אביב איטח:

עברנו תקופה פעם לפני כמה שנים על מקווה כזה   רחמים מלול:

או מקווה אחר. ברוך ה', מאז אתם רואים במו עיניכם שכל התושבים מקבלים 
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את הצרכים שלהם ללא יוצא מהכלל, ללא איפה ואיפה. סתם לעורר מדנים 

מחלוקת על מועדון? אני לא ממתג מועדונים כדתיים או חילוניים או חרדיים. ו

כל הרוצה, יבוא וישתתף. למה, ברחובות החדשה שאנחנו בונים כעת מתנ"ס 

ן  25הכי יפה בארץ של  , אנחנו מגדירים אותו כמתנ"ס חילוני? ירצה ₪מיליו

  -בכבוד. חוויות צפון –דתי לבוא לשם 

 ושב שלא צריך... אני ח   אביב איטח:

למה להיכנס לנישה הזאת שכל מטרתה, אני יודע   רחמים מלול:

 חבל לי להתבטא. מה, לא חושב. 

  -אני יכול להגיד משהו? בנושא הזה   אביב איטח:

 ואני אומר את זה באהבה רבה.   רחמים מלול:

זה בסדר, אני יכול לומר לך שחבל שלוקחים את זה    אביב איטח:

חילוני, כי דווקא זה לא לשם הולך. דווקא אתה יודע שמי שמולך  למקום הדתי

זה אדם שהמסורת והדת היא לא זרה לו ולא רחוקה לא מליבו ולא... 

 במעשים. 

 לכן אתה מסית נגד מתנ"ס חרדי?   רחמים מלול:

 חלילה.    אביב איטח:

.   רחמים מלול:  טוב, אוקיי

למה לא, לא, לא. למה למתנ"ס חרדי? זאת אומרת,    אביב איטח:

 להגיע למקום הדתי חילוני? 

 זה אתה הגעת.   רחמים מלול:

 לא, לא, לא. זה לא נכון.    אביב איטח:

 אוקיי, נעזוב את זה.   רחמים מלול:

 נגיע בסוף לשיתוף ציבור ועוד הרבה דברים.   אביב איטח:

 ז תבוא ו... אם תהיה התנגדות, א  רחמים מלול:

 אנחנו נדבר על זה.    אביב איטח:

 אין בעיה.   רחמים מלול:
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 בסדר.    אביב איטח:

 אנחנו נמשיך לבנות ולהיבנות.   רחמים מלול:

 מעולה, מעולה.    אביב איטח:

 ממשיכים בעשייה.   רחמים מלול:

 רק מברכים.    אביב איטח:

ני מפריע, בידידות. אני חושב, רחמים, סליחה שא    :ארי-גיורא בן

אני חושב שאיטח יכול במקומונים ובעיתונים, ובפלאיירים שהוא משתמש, 

 היבנות על לכלוך ורפש. לכתוב דברים טובים. אופוזיציה לא חייבת ל

הוא לא מלכלך, הוא לא מלכלך. הוא אומר את     :ד"ר רוני באום

 דעתו. 

 שאתם רוצים. אם מישהו יגיד כאן שאני מלכלך, מה    אביב איטח:

 לא חייבת, זה מה שאני אומר.     :ארי-גיורא בן

 תודה, תודה גיורא.   רחמים מלול:

 הוא לא מלכלך.     :ד"ר רוני באום

על ההישגים של העירייה, על העבודה של העירייה.     :ארי-גיורא בן

 על זה תכתוב. 

 זכותו, הוא באופוזיציה.   רחמים מלול:

 ורא, זכותו להעביר ביקורת. גי    :ד"ר רוני באום

 יש גם ביקורת חיובית.     :ארי-גיורא בן

ממתי ראית אנשי אופוזיציה שמפרגנים? זה   רחמים מלול:

 התפקיד שלהם, וזה טוב שיש ביקורת. 

 אני רוצה להשיב, בבקשה.    אביב איטח:

 בסך הכל הוא עושה את זה בצורה מכבדת.     :ד"ר רוני באום

.   רחמים מלול: ן, תאמין לי  ככה זה יותר מעניי

אני מבין שביקורת זה משהו שלא רגילים כאן בשנים    אביב איטח:

 האחרונות, זה נכון. 
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רגילים, למה? הנה, חנניה... אתה רואה איפה     :ארי-גיורא בן

 חנניה נמצא היום. גם אתה תהיה שם. 

 תראה, זו תפקידה של אופוזיציה. עכשיו תראה,   אביב איטח:

 מתחילת הקדנציה, כל תמונה שאני עושה, אני רואה שזה מפריע לי. 

 לי לא, חס וחלילה.     :ארי-גיורא בן

אתה יודע למה אני עושה אתז ה? כי אני לא רוצה    אביב איטח:

 הלגיע למקום הציבורי... 

אני תומך בך, אבל אל תהיה כמו חנניה בחוץ.     :ארי-גיורא בן

 תישאר אתה. 

 אני יודע לפרגן ולברך,   ח:אביב איט

הבנת מה אני אומר? חנניה היה אופוזיציה     :ארי-גיורא בן

 מלכלכת..

 )מדברים ביחד( 

 אני יכול לומר לך שיש חברי מועצה שמקבלים.    אביב איטח:

  -אביב, בהזדמנות זו  רחמים מלול:

רגע, לא, חשוב לי לומר משהו אחד. כי דווקא יש    אביב איטח:

ם בנושא הזה, ואני דווקא יודע לברך ולפרגן על דברים טובים שנעשים הבדלי

-מנסים להסית אותי, או משמדברים איתי על האופוזיציהבעיר, וגם ש

ים קואליציה, אני אומר תמיד שדווקא נעשו דברים גם טובים במהלך השנ

 בעיר. יש דברים לפעמים שאני לא חייב להסכים עליהם, וזה בסדר.

... על הפסטיבלים.    עודד עמרם:  זה אמיתי

אנחנו מפרגנים שיש פסטיבלים ויש הכל. מפרגנים    אביב איטח:

 וזה בסדר, גיורא. 

תודה, אביב. אנחנו מאחלים לך שתגיע ליום   רחמים מלול:

 חתונתך בוגר, לבנות בית נאמן בישראל. 

 זה פה אחד. אתה רואה?    :???

 ים ולא... שתהיה עסוק בעשיית ילד   עודד עמרם:
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 )מדברים ביחד( 

הצעתו לסדר הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום  :16-33-257מס'  חלטהה

הגברת השקיפות ושיתוף הציבור בנושאים  – 6.3.16של אביב איטח מתאריך 

 מהותיים.

 

, ואת טבלת 2.3.16אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך  .4

 .2016התב"רים המעודכנת לשנת 

 

אישור פרוטוקול ועדת כספים. יש הערות, חברים?   לול:רחמים מ

 אם אין הערות, זה מאושר. 

פרוטוקול ועדת כספים מתאריך הוחלט פה אחד לאשר  :16-33-258מס'  חלטהה

 .2016, ואת טבלת התב"רים המעודכנת לשנת 2.3.16

 

 . 83חלקה  2653גוש  –שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור  .5

 

י בפרוגרמה לצרכי ציבור. עוד פעם, מיכל. נגיד שינו  רחמים מלול:

 את זה לפרוטוקול כעת. 

: לפרוגרמה,  82מבקשים להכניס את חלקה    מיכל עבודי

כדי שהשטח שלך יירשם בתוך התכנית לצרכי ציבור. היא לא נכללה קודם. 

 הייעוד שלה היה שטח בניין ציבורי... 

 בסדר?   רחמים מלול:

 לא משתתף בהצבעה. אני   עו"ד אמיר ירון:

גם עודד? בנושא הזה, בגלל תפקידם ההסתדרותי,   רחמים מלול:

ן. אז לכן הם לא משתתפים  אני אומר את זה לפרוטוקול, של עודד ואמיר ירו

 בדיון, משום שהמקום הזה שעליו מדובר, הוא הפקעה מההסתדרות. 
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 –כי ציבור שינוי בפרוגרמה לצרלאשר הוחלט פה אחד  :16-33-259מס'  חלטהה

 .83חלקה  2653גוש 

 

מתאריך  13אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  .7

7.12.15. 

 

אישור פרוטוקול הוועדה להקצאות קרקע. מיכל,   רחמים מלול:

 צריך להצביע על כל סעיף, נכון? 

: ן זה אישור בקשה לבית כנסת    מיכל עבודי הסעיף הראשו

. זה נדון על ידי הוועדה להקצאת קרקע. היכל דוד ושלמה ברחובות החדשה

פרסומים. ההחלטה אושרה, ועכשיו אנחנו מביאים פה את זה לאישור  2היו 

 המועצה. לא התקבלו התנגדויות. אישור סופי, כן. 

זה אישור סופי, אוקיי? אז אנחנו בעד. מי שיש לו   רחמים מלול:

  הערות, בבקשה, או שמתנגד, יכול גם כן לומר את דעתו.

 

בפרוטוקול הוועדה  1הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-33-260מס'  חלטהה

בעניין עמותת "בית כנסת היכל  7.12.15מתאריך  13להקצאת קרקע מס' 

דוד ושלמה רחובות" כדלקמן: הוועדה מחליטה לאשר הקצאת קרקע, ברח' 

מ"ר,  500-, בשטח של כ501, חלק מחלקה 3697, בגוש 5משה אידלבאום 

ת "בית כנסת היכל דוד ושלמה רחובות" למטרת הקמת בית כנסת לעמות

 שנים ולחתום על חוזה חכירה.  25לתקופה של 

 

: בית כנסת חזון עובדיה זה בית כנסת בכפר    מיכל עבודי

גבירול. הקצאה לבית כנסת, גם שם היו פרסומים, לא התקבלו התנגדויות, 

 נחנו מביאים את זה לאישור המועצה. וא

למעשה, זו הריסה של בית הכנסת הישן, ובונים   מלול:רחמים 

 חדש בהתאם להסכם עם אביסרור. אז אנחנו בעד. 
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בפרוטוקול הוועדה  2הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-33-261מס'  חלטהה

בעניין עמותת "בית כנסת ובית  7.12.15מתאריך  13להקצאת קרקע מס' 

ה לאשר הקצאת קרקע ברח' בן מדרש חזון עובדיה" כדלקמן: הוועדה מחליט

ן  , חלקי 3779/ג )גוש 8/2001, על פי תב"ע רח/מק/203, מגרש 9גוריו

( בשטח 46, 45, 44, 43, חלקי חלקות 3735, גוש 126, 116, 113חלקות 

מ"ר, לעמותת "בית כנסת ובית מדרש חזון עובדיה", למטרת הקמת  732של 

 ה חכירה. שנים ולחתום על חוז 25בית כנסת, לתקופה של 

 

:  2למדנו חוקיך. עוד פעם, היו  – 3סעיף    מיכל עבודי

פרסומים, לא התקבלו התנגדויות. אנחנו מביאים את זה לאישור המועצה, 

לאשר את הקצאת הקרקע... בניית בית כנסת. יש התנגדות? אין התנגדות. 

 אוקיי. 

 

וועדה בפרוטוקול ה 3הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-33-262מס'  חלטהה

בעניין עמותת "למדיני חוקיך"  7.12.15מתאריך  13להקצאת קרקע מס' 

ן, ברחוב סמטת  כדלקמן: הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מחצית גג מועדו

מ"ר, לעמותת  150-, בשטח של כ452, חלק מחלקה 3698הפרדס, גוש 

"למדני חוקיך", למטרת בניית בית כנסת ומרכז קהילתי לעולים החדשים 

 בשכונת אושיות ולחתום על חוזה חכירה.מתימן 

 

: ו  –נעשה ונשמע    מיכל עבודי פרסומים, אנחנו  2גם הי

 מביאים לוועדה הקצאת קרקע, את האישור של ההקצאה. 

 אושר פה אחד, תודה רבה.   רחמים מלול:

 

בפרוטוקול הוועדה  4הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-33-263מס'  חלטהה

בעניין עמותת "נעשה ונשמע  7.12.15מתאריך  13להקצאת קרקע מס' 

אושיות רחובות" כדלקמן: הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מחצית הגג הדרום 
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מ"ר, ברח' סמטת הפרדס )שכונת  150-מזרי של מבנה מועדון , בשטח של כ

, לעמותת "נעשה ונשמע אושיות 452, חלק מחלקה 3698אושיות(, בגוש 

 סת ולחתום על חוזה חכירה. רחובות", למטרת בניית בית כנ

 

 הסכם חדר שנאים. אישור  . 6

 

יני ביקורת.   רחמים מלול:  פרוטוקול לעני

:  רגע, רגע, חדר שנאים.    מיכל עבודי

 חדר שנאים, מיכל דגן או מיכל עבודי?   רחמים מלול:

מכיוון שזה בסך הכל הסכם מקרקעין, אז יש פה גם   :מיכל דגןעו"ד 

לפי דרישת פקודת העיריות. זה משהו שהוא פטור  חוות דעת משפטית,

שנה. את האחזקה וההפעלה של חדר  49-ממכרז. העירייה מוסרת... ל

 השנאים שהיא הקימה בשטח ציבורי. 

 איפה?   רחמים מלול:

 ברח' קרוננברג.   :מיכל דגןעו"ד 

 אה, ברחובות החדשה.   רחמים מלול:

 ... רוב מוחלט.   :מיכל דגןעו"ד 

 אז... מאושר.   ם מלול:רחמי

 

 הוחלט פה אחד לאשר הסכם חדר שנאים.  :16-33-264מס'  חלטהה

 

 .14.12.15של ועדת הביקורת מתאריך  5אישור פרוטוקול מס'  .8

 

פרוטוקול ועדת ביקורת, אם אין הערות. שי, תודה   רחמים מלול:

 על העבודה שעשית, כרגיל. 
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ו     :שי קזיוף לכל הצוות המקצועי, שישבנו אני מודה לראש העיר 

 שעות.  3-כאן למעלה מ

 וליועצת המשפטית.   רחמים מלול:

ו בדו"חות של      :שי קזיוף וליועצת המשפטית. וכל ההערות שהי

ומבקר משרד הפנים, נתנו המלצות, חלק מההערות  2014מבקר המדינה 

לתושב  דחינו, כי ההערות היו... הגדלת הראש, נקרא לזה במרכאות, והעזרה

 מעל הבירוקרטיה. 

 וחלק אנחנו מתקנים.  רחמים מלול:

... חברי הוועדה,      :שי קזיוף . קיבלנו חלק מתקנים בעזרת ה'

 למבקר, וישראל עוקשי על העבודה הנפלאה. 

'  ד"ר רוני באום:   -אני רק רוצה לומר לגבי סעיף ו

ן בטיפול.      :שי קזיוף  עדיי

ן בבדי  ד"ר רוני באום:  קה. היטלי השבחה. עדיי

דיברנו שהחברים היקרים, ד"ר רוני באום ואבי קינד      :שי קזיוף

 יבדקו. 

 אנחנו בודקים.   ד"ר רוני באום:

ין בטיפול.      :שי קזיוף היטלי ההשבחה של אייזנברג, וזה עדי

 ישיבות בנושא. הם יעשו 

העלה את זה עוזי סלנט פעם, וקיבל תשובות. על   רחמים מלול:

 ייזנברג גורדון? א

 על כופר חנייה...     :אבנר אקוע

 על מה? תגידו לי על מה.   רחמים מלול:

 על היטלי השבחה.   ד"ר רוני באום:

 איזה היטלי השבחה? על מה?   רחמים מלול:

 יח"ד.  124יש שם   עו"ד אבי מוזס:

 לא, לא, לא.  ד"ר רוני באום:
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... 183דות הדיור. במקום זה חלק מהפערים של יחי  עו"ד אבי מוזס:

 . זו היתה הבעיה. 17פער של 

 )מדברים ביחד( 

 טוב, בסדר.  רחמים מלול:

 ישיבה הבאה... תשובות.    :שלמה צבי מונטג

 

של ועדת  5פרוטוקול מס' הוחלט פה אחד לאשר  :16-33-265מס'  חלטהה

 14.12.15הביקורת מתאריך 

 

נקת אזרחות כבוד, בקשתו הע –רן היסוד שוויץ קסמי בולג יו"ר  .9

 של זוהר בלום סגן ראש העיר. 

 

טוב, הצעה של זוהר בלום להעניק אזרחות כבוד   רחמים מלול:

לסמי בולג, יו"ר קרן היסוד שוויץ, שהוא סייע רבות לעיריית רחובות, לקבל 

מתנ"סים מהגדולים בארץ ומהיפים בארץ, חוויות שוויץ  2תרומות להקמת 

אגב, ובות החדשה, שבנייתו הולכת ומסתיימת בימים האלה. צפון, וחוויות רח

 בחודש הבא תבוא משלחת שלמה משוויץ של התורמים. 

 . 16:00בשעה  3.4... מתנ"ס,    דודי אשכנזי:

 טוב, יקבלו הזמנות החברים.   רחמים מלול:

 ואז ניתן לו את התעודה, בטקס?   ד"ר רוני באום:

 תעודת אזרחות כבוד.  כן. ואז נעניק לו  רחמים מלול:

 בטקס חנוכת המתנ"ס.   ד"ר רוני באום:

שיהיה ברור, לא שהם נותנים את כל העלות של   רחמים מלול:

בבניית  50%ועיריית רחובות משלימה עוד  50%הבנייה, אבל הם תורמים 

מתנ"ס ברחובות החדשה, לכלל הציבור, דתיים, חילוניים, מסורתיים, 

 , ממשיכים בעשייה. ₪מיליון  25בהשקעה של 
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 למי אתה פונה, אליי?     :ארי-גיורא בן

אז מאשרים פה אחד הענקת אזרחות כבוד לסמי   רחמים מלול:

 בולג. 

 

הוחלט פה אחד לאשר הענקת אזרחות כבוד למר סמי  :16-33-266מס'  חלטהה

 בולג יו"ר קרן היסוד שוויץ. 

 

בל )אושר אשרור מועמד הרב למועצה הדתית הרב מרדכי ג .10

 (.8.1.14מיום  5במועצה מס' 

 

אשרור מועמד הרב למועצה דתית, הרב מרדכי גבל.   רחמים מלול:

זה מועמד שאנחנו לא מתערבים בו, זה הרב בוחר אותו בהסכמה עם ראש 

העיר. זה המועמד המוסכם, נכון? זה לא היה ברור בפרוטוקול ההוא 

 ההיסטורי, לכן אנחנו מאשררים את זה מחדש.

הוחלט פה אחד לאשרר מועמד הרב למועצה הדתית,  :16-33-267מס'  חלטהה

 הרב מרדכי גבל.

 

 זו החלטה לפתיחת חשבון.  – 11  רחמים מלול:

 שנייה... מחוץ לסדר היום.    אבי קינד:

 בבקשה, אבי, תציג את זה.   רחמים מלול:

אנחנו מבקשים להחליף את הנציג שלנו במועצה    אבי קינד:

מנציג ששמו, אני אפילו לא מכיר אותו, במקום אלעד פרנק, אנחנו  הדתית

 מכניסים את אסף מדהלה. 

 זו ההצעה של יש עתיד?   רחמים מלול:

ההצעה של יש עתיד, מבקשים להחליף את השם.    אבי קינד:

  -יש תקדימים לזה שיש
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 כן, בעבר אישרנו.      :שי קזיוף

 ... בעבר אישרנו שמות, וגם   אבי קינד:

 -אני מוכן... למרות שזה מחוץ  רחמים מלול:

 גם במקום אבי, גם אבי, גם שחר מתנה הוחלט.     :אבנר אקוע

...    אבי קינד:  נכון

 ... אבי מוזס, אחר כך שחר מתנה.     :אבנר אקוע

אני מציע להעביר את זה ברוב קולות, פה אחד,    אבי קינד:

 שלא סתם יהיה. 

 חנו נגד. אנ  עו"ד אבי מוזס:

  -אבי, כיוון שזה מחוץ לסדר היום  ד"ר רוני באום:

 מיכל, יש פה שאלה.   רחמים מלול:

 דברים, אני רוצה להסביר.  2יש פה    אמיתי כהן:

 שנייה, שנייה, קודם כל מבחינת הנוהל.   רחמים מלול:

 רגע, מיכל דגן תסביר.   ד"ר רוני באום:

ר מועצה מתנהל להעלות מבחינת הנוהל, אם חב  רחמים מלול:

נושא מחוץ לסדר היום, האם די באחד או בשניים, למרות דעת הרוב, כדי 

 להוריד את ההצעה? 

 יש עתיד למועצה הדתית, זה תקדים.      :שי קזיוף

 סליחה, מה זאת אומרת?    אביב איטח:

 לא, לא, סתם, זה הומור.    אבי קינד:

 י את הפנים של שי. הומור זה בסדר. לא ראית   אביב איטח:

...    אמיתי כהן:  יש גם עניין אתי

 )מדברים ביחד( 

.    אביב איטח:  למה אתם צריכים להתערב? זה הנציג שלנו

 ... זה נציג שלהם. מה אתה מתערב?     :אבנר אקוע
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 אנחנו רוצים לדבר איתו ולהוריד אותו מזה...   אמיתי כהן:

 )מדברים ביחד( 

היסטורית. אני אומר לך שוב, אני לא  זו החלטה   אבי קינד:

 מכיר את הבן אדם, לא פגשתי אותו מימיי. 

 גם אני לא. מי שהכיר...    אמיתי כהן:

היסטורי. באמת, לא פגשתי את -זה משהו היסטורי   אבי קינד:

. ואני רוצה לשים מישהו מטעמנו...  הבן אדם בחיי

 )מדברים ביחד( 

 מיכל, יש תשובה?   רחמים מלול:

אני חושבת שהנורמל לא מתייחס לסיטואציה כזו.   :מיכל דגןעו"ד 

 אלא מטבע הדברים, אם יש הסכמה לצרף נושא לסדר היום. 

 הסכמה פה אחד להעלות נושא מחוץ לסדר היום?   רחמים מלול:

 כן.   :מיכל דגןעו"ד 

 ואם אין הסכמה? זה לא חברי.   רחמים מלול:

 י. אבל זה פוליט  עו"ד אמיר ירון:

 אני מכבד בקשה של סיעות, זה הכל.   רחמים מלול:

 למה אתם מתנגדים?    :אבנר אקוע

 תסבירו. סתם מסקרנות, אבי, תסביר.   ד"ר רוני באום:

אני כבר יודע למה. כנראה שהנציג שלהם, יש להם    אביב איטח:

 שליטה... 

 )מדברים ביחד( 

א תחליף אותו? אז תחליף אותו. מישהו אמר לך של   אמיתי כהן:

 יש דרך אבל. יש פרוטוקול. 

.    אבי קינד: ... יכול להיות שהתבלבלנו  אנחנו

 לא התבלבלנו...    אמיתי כהן:
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 )מדברים ביחד( 

אני מבקש מהחברים מהבית היהודי, החברים      :שי קזיוף

היקרים, עו"ד אבי מוזס, יו"ר הבית היהודי אמיתי כהן, בבקשה כן לאשר את 

 הדבר. 

 ולשים קץ ל...    ערה ספיר:י

 ... בוועדת ביקורת.    אמיתי כהן:

 )מדברים ביחד( 

בושה, למה את... את הבג"צ? אל תגידי לי בושה.    אמיתי כהן:

 אל תחנכי אותי. 

 אני רוצה שנציגה שלי תהיה במועצה.    יערה ספיר:

גם אני רוצה שהנציג. את זאת שנוסעת? אני במשך    אמיתי כהן:

ים נוסע למשרד הדתות כדי לאשר את זה. בשנה וחצי האחרונות... שנ 3

 בג"צ... יש פה תרגיל, יש פה תרגיל. 

 מי שעיכב את זה...     :אבנר אקוע

 עושים תרגיל. אי אפשר לעשות את זה...    אמיתי כהן:

 )מדברים ביחד( 

 אמיתי, תן לי לנהל את הישיבה.   רחמים מלול:

 ר. זה לא בסד   אמיתי כהן:

אז שני חברים, סיעת הבית היהודי מתנגדת להעלות   רחמים מלול:

 את הנושא מחוץ לסדר היום, לפיכך זה יידון בישיבת המועצה הבאה. 

 וזה יאושר...     :???

 יאושר. אין בעיה שיאושר. אנחנו לא נגד.    אמיתי כהן:

 כמה זמן זה יידחה עוד?   עו"ד אמיר ירון:

 "צ. ... בג  רחמים מלול:

 אז למה להיות קטנוניים, אמיתי?    אביב איטח:

 עד אחרי יום העצמאות.    עודד עמרם:
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למה אתה קטנוני? למה אתה מעלה לסדר היום כל    אמיתי כהן:

 יום? 

 )מדברים ביחד( 

 מתי אני אעשה הצבעה?   רחמים מלול:

 תכנס את המועצה בעוד יומיים. למה... חודש?   עו"ד אמיר ירון:

 בשביל זה?   ים מלול:רחמ

... המועצה הדתית.   עו"ד אמיר ירון:  כן, כן

 אני לא באה בשביל...   ד"ר רוני באום:

 ... בחייך, זה בדיחה.   עו"ד אמיר ירון:

 אפשר טלפונית?      :שי קזיוף

אני אצביע בעד ההחלפה בעוד יומיים. נודיע לבן    אמיתי כהן:

 אדם. 

ן בעיה. תוך לא, טלפונ  עו"ד אבי מוזס:  שעות.  48ית, אי

 חברים, הם עומדים בסירובם.   רחמים מלול:

אנחנו נצביע בעד ההחלפה הזאת, אחרי שיודיעו    אמיתי כהן:

בצורה מסודרת לבן אדם. כבוד מינימאלי, לא צריך לשמוע דרך אבי בר 

 שהחליפו אותו. לא מכובד. 

 ... יומיים זה לא יעלה.     :???

ני מודיע לכם שאנחנו מצביעים שנינו בעד החלפת א   אמיתי כהן:

 הבן אדם. 

 יפה.   רחמים מלול:

אבל מה, לא עכשיו, זה הכל. צריך להודיע בצורה    אמיתי כהן:

 מכובד. 

דקות  2-אני מבקש אם ככה לזמן ישיבת מועצה ל  עו"ד אמיר ירון:

 להצביע. 

 אני מוכן טלפונית גם.    אמיתי כהן:
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 אפשר טלפונית, מה הבעיה?   עו"ד אבי מוזס:

מה הלחץ? יש מועצה דתית עובדת. אז עוד    עודד עמרם:

 חודשיים. 

 )מדברים ביחד( 

מה קרה פתאום כולם לחוצים? מה קרה? אני    אמיתי כהן:

הלכתי לבג"צ, פניתי לכולם... בואו תצטרפו לבג"צ, בואו תשתתפו בהוצאות. 

 . מה קרה? אף אחד לא הסכים... פתאום כולם לחוצים

.   רחמים מלול:  אמיתי, סיימנו

 תשתתפו בהוצאות של הבג"צ.    אמיתי כהן:

 

ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל  קאישור פתיחת חשבון בנ .11

 הפיס.

 

אישור פורמאלי  –חברים, עוברים לנושא הבא   רחמים מלול:

זה לפתוח חשבון בנק ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל הפיס. אני מבין ש

 מאושר. 

 

פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק לאשר הוחלט פה אחד  :16-33-268מס'  חלטהה

 .דקסיה לכספי מפעל הפיס

 

, עובדת 54782701אישור עבודה נוספת לגב' טובה להב ת.ז.  .12

 כלבורנטית במעבדת מדעים בבית ספר אמי"ת הבר. 

 

עובד , 30713101אישור עבודה נוספת לאפרמוב רוברט ת.ז.  .13

 כמפנה אשפה בשפ"ע.
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אישור עבודה נוספת לגב' טובה להב  13-12-ויש ב  רחמים מלול:

ולאפרמוב רוברט מטעמים כלכליים, ומטעמי צנעת הפרט לא נפרט אותם. זה 

 מאושר. תודה רבה ופורים שמח. 

 

עבודה נוספת לגב' טובה להב הוחלט פה אחד לאשר  :16-33-269מס'  חלטהה

 .עובדת כלבורנטית במעבדת מדעים בבית ספר אמי"ת הבר, 54782701ת.ז. 

 

עבודה נוספת לאפרמוב רוברט הוחלט פה אחד לאשר  :16-33-270מס'  חלטהה

 ., עובד כמפנה אשפה בשפ"ע30713101ת.ז. 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

ומרכז ישיבות  מנכ"ל העירייה

 המועצה

_______________ 

  רחמים מלול

 הראש העיריי

  

 


