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 עיריית רחובות

ן מס'  י  38ישיבת מועצה מן המני

  2015/9/27 ו"עתש אלולב ה"כ, רביעימיום 

ן העירייה6באולם הישיבות, קומה  י  , בני

 

ם ל  :משתתפי בן –רחמים מלו ר, ח"מ  ן שרעבי -ראש העי ו ומ"מ רה"ע, ח"מ  –צי סגן 

"ד  דיל עו ב  –מתן  עודד עמרם, ח"מ אבי ע, ח"מ  סגן רה"ע, ח"מ אבנר אקו

, ח"מא ן רו י עו"ד אמיר  נד, ח"מ  ד"ר יטח, ח"מ  קי י באום, ח"מ אברהם  נ רו

, ח"מ  גלי אפל, ח"מ אמיתי כהן , ח"מ  י נ נן אהרו רו ד"ר מרה קנבל, ח"מ 

"ד  ף, עו ו זאיקה, ח"מ אבאי זאודה, ח"מ שי קזי יפים  אברהם מוזס, ח"מ 

על בק.    ח"מ צבי שלמה מונטג, ח"מ י

 

ן מילברג :נוכחים רו רייהמנכ"ל הע - דו בות המועצה י "ד , ומרכז ישי כל דגן עו  -מי

בי יועצת משפטית לי קורש  -, דניאלה  ה, חנניה  ריי סמנ"כל  –גזברית העי

ביטוחים ו דו , נכסים  עי א  ר,  –גי זי מנכ"ל ה.ל. די אשכנ רל"ש ראש  –דו

יוספה חליבה העיר נופש בע"מ,   –,  ו נית לתרבות, ספורט  רו החברה העי

. ים דורסמן חי  רו"ח 

   

זוהר בלום  :יםחסר ביץ  רה"ע,סגן  –ח"מ  ניב מרקו י עו"ד   משנה לרה"ע, –ח"מ 

, גיורא בן ארי  יערה ספיר.ח"מ  ח"מ 
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ום:  סדר הי

 

כוסית *** *** הרמת   לרגל ראש השנה תשע"ז 

 

)ח"מ אביב  א. ות  י נ רו גיל הסטודנטים בזכאות למלגות העי ן  ו י קריטרי ו נ ום: שי הצעה לסדר הי

 (.25.9.16איטח מיום 

)ח"מ  ב. ות  ועדות משמעותי ו בות מועצת העיר  ופרסום ישי ם  לו צי  : ן הצעה לסדר היום + פתרו

ום  ב איטח מי  (.19.6.16אבי

. ב איטח מיום  ג בות הצעירה? )ח"מ אבי כן עומד תהליך הפיתוח שכונת רחו שאילתא: הי

25.9.16.) 

 

ל מועצה מס'  .1 קו ם  37אישור פרוטו  .22.6.16מיו

ל ועדת .2 קו ם  אישור פרוטו עלייה מיו ו  .31.3.16קליטה 

קורת מס'  .3 ל ועדת בי קו ם  1/2016אישור פרוטו  .15.6.16מיו

קורת מס'  .4 ל ועדת בי קו ם  2/2016אישור פרוטו  .5.9.16מיו

ל הוועדה להקצאת קרקע מס'  .5 קו טו ום  16אישור פרו חני 23.5.16מי , עמותת "מרכז רו

. בות" ן סלע רחו כו ן שי ו צי  שערי 

לות .6 נופש וספורט. הצגת פעי נית לתרבות  רו  החברה העי

ם  .7 ליו ים  נית לתרבות. 31.12.15הצגת הדו"חות הכספי רו  , החברה העי

דוד. .8 ב  ני י : מר דניאל בר במקום מר  די הו גי הבית הי בוועדת השמות, נצי פי גברי  לו  חי

9.  . ז ים ת. חי נוספת למר משולם   .059665223אישור עבודה 

ועדה  .10 ל הו קו ם אישור פרוטו .", עמותת "על18.9.16להקצאת קרקע מיו  ה"
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 החלטות המועצה

ן מס'  י י  2016/9/27 מיום 38ישיבת מועצה מן המנ

ל מועצה מס' הוחלט פה אחד לאשר   קו טו ם  37פרו ו מי

22.6.16. 

 :16-38-334מס'  החלטה

 
ם הוחלט פה אחד לאשר  יה מיו ועלי קול ועדת קליטה  טו פרו

31.3.16. 

 :16-38-335ס' מ החלטה

קורת מס' הוחלט פה אחד לאשר   ועדת בי קול  טו  1/2016פרו

ום   .15.6.16מי

 :16-38-336מס'  החלטה

קורת מס' הוחלט פה אחד לאשר   ועדת בי קול  טו  2/2016פרו

ום   .5.9.16מי

 :16-38-337מס'  החלטה

ל הוועדה להקצאת  3הוחלט פה אחד לאשר סעיף   קו טו בפרו

חני שערי  23.5.16מיום  16קרקע מס'  ן עמותת "מרכז רו י י בענ

ח  ועדה ממליצה לפתו : הו בות" כדלקמן ן סלע רחו כו ן שי ו צי

כולל של כ ו מבנה  500-בהליך הקצאת קרקע בשטח  עלי מ"ר ו

מ"ר, לשם הפעלת בית כנסת, ברח'  220-קיים בשטח של כ

גוש  , לעמותת "מרכז 384, חלק מחלקה 3656יצחק משקה, 

כ ן שי ו צי חני שערי  , לתקופה של רו בות" ן סלע רחו  שנה.  25ו

 :16-38-338מס'  החלטה

ל הוועדה להקצאת  1הוחלט פה אחד לאשר סעיף   קו טו בפרו

ם  19קרקע מס'  ו :  18.9.16מי ן עמותת "על"ה" כדלקמן י י בענ

ליועמ"ש  ועדה שבמכתב שמסר  ועדה מוסר בפני הו מזכיר הו

נמצאה טעות בשטח ההקצאה: הקרקע שיועדה להקצאה 

נה  626-ו 625, חלק מחלקות 3701מותת "על"ה" בגוש לע הי

ולא  1,300-כ אי לכך מתבקשת המועצה לאשר  800מ"ר  מ"ר. 

ן זה ולהקצות לעמותת "על"ה" שטח קרקע של  קו  1,300תי

 מ"ר. 

 :16-38-339מס'  החלטה

ז. הוחלט פה אחד לאשר   ם ת. חיי נוספת למר משולם  עבודה 

059665223. 

 :16-38-340מס'  החלטה

נושא   ם  ריד מסדר היו ועדת וחלט פה אחד להו פי גברי בו לו חי

ד. ניב דו י : מר דניאל בר במקום מר  די הו גי הבית הי  השמות, נצי

 :16-38-341מס'  החלטה

כי   י הוחלט פה אחד  ו נ ב איטח בנושא שי הצעתו לסדר של אבי

ות תועבר  י נ רו ם בזכאות למלגות העי גיל הסטודנטי ן  ו קריטרי

ועדת בו ן  ו כות.  לדי  התמי

 :16-38-342מס'  החלטה

לות לסרב להצעתו לסדר של אביב איטח בנושא   קו הוחלט ברוב 

ות. וועדות משמעותי ר  בות מועצת העי ופרסום ישי ם  לו  צי

 :16-38-343מס'  החלטה
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ום   רחמים מלול: י ום  , בשעה טובה ומוצלחת. הי ו נה לשנת תשע" אני פותח ישיבה אחרו

, כ"ה אלול  שי ו פה.  2. יש פה 18:25. השעה 28.9.16שלי נ נ אי  הצעות לסדר, המציע 

ני באום: רו .   ד"ר  . חיפשתי אותו  הוא באזור, אבל לא מצאתי 

 

קול מועצה מס'  .1  .22.6.16מיום  37אישור פרוטו

 

ל מועצת העיר מספר   רחמים מלול: קו ב. 37אישור פרוטו ם, יש הערות? טו  . חברי

ו כמה גרסאות.    יעל בק: ם.  פשוטהי  שלחו לנו פעמיי

ם. מה רצית?   רחמים מלול: ב להצעות לסדר. התחלנו את סדר היו  תיכף נחזור אבי

ו סימני שאלה    יעל בק: ו שם דברים קטנים, כמו שהי הי אמרתי שקראתי ו

זה פה.  ו לפתוח את  נית ועכשי ו ות קטנ צה להי י לא רו אנ  שלא אמרו מי אמר. דברים ממש קטנים, ו

.  אבל  רחמים מלול: קן יתו זה   , די יכולה להגיד לדו  את 

 סבבה, תודה.    עודד עמרם:

 

ל מועצה מס' הוחלט פה אחד לאשר  :16-38-344מס'  חלטהה קו ם  37פרוטו ו  .22.6.16מי

 

ם  .2 יה מיו קול ועדת קליטה ועלי  .31.3.16אישור פרוטו

 

ועדה, לא?   רחמים מלול: "ר של הו ו ם, אתה הי יפי  ועדת קליטה. 

.    :יפים זאיקה  כן

עלייה?   רחמים מלול: ה, יש שאלות לגבי ועדת קליטה ו  חבר'

: די אשכנזי ?    דו י קי או  אנחנו מאשרים את החלטות הוועדה, 

זה    יעל בק: . ו טוקול את ההתנצלות של אמיתי ם, מחקו מהפרו אגב, רחמי

 . ע לי  מאוד מפרי

 את ההתנצלות?   רחמים מלול:

, בישיבה הקודמת   יעל בק:  . של אמיתי

א התנצל, מולך?   רחמים מלול: ל מי הו  מו

זה מחקו משום מה    יעל בק: . את  . . לי א אמר  ק, אז הו לא, זה היה בצחו

ל הזה.  קו טו ו יש את זה בפרו קול, ועכשי טו  מהפרו

ועדת הקליטה, הכל בסדר?   רחמים מלול: יפים, משהו על   אז 

.    :יפים זאיקה  כן

לים?   רחמים מלול: עו  קולטים 
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ואני חבר    :יעל בק ן  מו קיבלתי את הזי ן שאני לא  י יבת לצי חי י רק  אנ

בוועדה הזאת.  יתי  ולא הי ועדה   בו

יפים? יש פה הערה.   רחמים מלול:  שמעת, 

כי אני לא    יעל בק:  , אותי י לא בטוחה באמת שבאמת מזמנים  אנ יפים, 

ודא ש לו אני חברת ועדה. חשוב  ע ו לי להגי ב  לים מכם, וזה חשו י י נמצאת רואה את המי אנ

ם.  יפי  ברשימה. בסדר? תודה, 

. נמצאת.    :יפים זאיקה .  אני חושב ש.

י לא בטוחה שאני מקבלת את    יעל בק: בוועדה, אבל אנ י נמצאת  לא. אנ

נים.  מו לים של הזי י  המי

ק.    :יפים זאיקה אני אבדו  בסדר, 

 

 

ילאשר הוחלט פה אחד  :16-38-335מס'  חלטהה עלי ל ועדת קליטה ו קו ום פרוטו ה מי

31.3.16. 

 

קול ועדת ביקורת מס'  .3  .15.6.16מיום  1/2016אישור פרוטו

 

קול ועדת ביקורת מס'  .4  .5.9.16מיום  2/2016אישור פרוטו

   

.   רחמים מלול: קורת, שי ועדת בי קול  טו  פרו

ו כאן      :שי קזיוף לנ ר.  2יש  כים לאשר אותם במועצת העי לים שצרי קו טו פרו

קורת על כל הנושאים של אחת, היתה ישיבת ו , 2015עדת בי ן רו דו , נקבעה פגישה בעזרת ה' עם 

ה  ריי זה היה דו"ח שנתי של מבקר העי  , ל שני קו טו כים לעשות. פרו נים שצרי קו ק את כל התי לבדו

לו רפואה שלמה, לגזברית, 2015 ועד, לישראל עוקשי שתהיה  דות לכל חברי הו . זה הזמן להו

ולמנכ"ל, שתמי כל דגן  "ד מי או בקשה. לעו זן קשבת על כל שאלה  או  ד 

רים?   רחמים מלול:  העיקר תגיד אם אנחנו מתקנים דברים שאתם מעי

ש      :שי קזיוף ד דברים לשפר, אבל בעזרת השם י עו יש  ם.  מתקנים דברי

 ישיבה עם המנכ"ל בנושא. 

 יפה.   רחמים מלול:

קינד:  לא הכל מתקנים.    אבי 

לו   רחמים מלול: . אדרבא, תגיד  צריך לתקן א   מה הו

קינד: , בבקשה תספר שחלק    אבי  בות. שי רים תשו חלק מהגורמים לא מחזי

בות.  רים תשו  מהגורמים לא מחזי

 זה עם המנכ"ל.      :שי קזיוף

זה?   רחמים מלול: יושבים על   אתם 
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ני באום: רו .   ד"ר   כן

ם  רחמים מלול: בי א מכתב בהתאם לאותם מנהלים שלא משי צי נו ו  בות.  אז אנחנ תשו

נה.  ועל מה. הערה נכו ם   אבל תתנו לנו את הפרטי

קינד:  מתעלמים מהמבקר.    אבי 

לי    יעל בק: ם, קצת קשה  לי קו טו י עוברת על הפרו יש לי שאלה. פשוט שאנ

ו לראות את כל החומר שעל זה זה התבסס.  בלנ קי כי הרי לא  ן את ההקשר,   להבי

ה.      :שי קזיוף י י כל חברי המועצה אצל המבקר על יש דיסקים ללא, לא. שנ

 הכל. 

?    יעל בק: רו  אתם תעבי

ר.      :שי קזיוף  ישראל עוקשי יעבי

לי להתייחס    יעל בק: כי קשה   . ג י צריכה לדעת איפה להשי אנ לא, אז 

 .  למשהו שאני לא קראתי

.      :שי קזיוף  תקבלי

 תודה.    יעל בק:

ר     :שי קזיוף ך, כב' ראש העיר, אישו ר על  אז צרי  2מועצת העי

לים.  קו  הפרוטו

.   רחמים מלול: כן  בסדר? 

 

קורת מס' לאשר הוחלט פה אחד  :16-38-336מס'  חלטהה ל ועדת בי קו טו ם  1/2016פרו מיו

15.6.16. 

 

קורת מס' לאשר הוחלט פה אחד  :16-38-337מס'  חלטהה ל ועדת בי קו טו ם  2/2016פרו מיו

5.9.16. 

 

קול הוועדה להקצ .5 , עמותת "מרכז 23.5.16מיום  16את קרקע מס' אישור פרוטו

ן סלע רחובות". כו ן שי ו  רוחני שערי צי

 

ר אליך.   רחמים מלול: עוד מעט נחזו ב,   ועדה להקצאות קרקע, חנניה, בבקשה. אבי

י לא ממהר.    אביב איטח: אנ ום   הי

, בישיבה מספר    :חנניה קורש ן של הוועדה להקצאת קרקע, יש  16נושא ראשו

זה. עמותת מ ד לכם איפה  אני אגי ן סלע, בקשה להקצאת קרקע ומבנה.  כו ן שי ו צי רכז רוחני שערי 

ו יש קומפלקס של  5יש שם שב"צ בערך של  נם שעלי גם מרכז  3דו נים, ו נוסחים שו בתי כנסת עם 

יום לקשיש. אז אחת העמותות, הסתבר לנו שלמעשה יש היתר לבית הכנסת הזה, אבל לא 

בי זה התקשרות  . מצאנו חו . . ן  ן העמותה לבי

ם בית הכנסת הזה.     :אבנר אקוע קיי  הוא 
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ם קומפלקס של    :חנניה קורש קיי נים.  3אמרתי  נוסחים שו  בתי כנסת, 

ם כבר    יעל בק: קיי ן? המקום  נכו על,  ם כבר בפו קיי א  זאת אומרת, שהו

 בפועל? 

.     :אבנר אקוע כן  ,  כן

ש    :חנניה קורש . ביקשנו את ה 3י . ולעשות בתי כנסת. הזדמנות לעשות סדר 

ן  נו חלוקה פנימית בי וגם עשי ן העמותה הזאת.  בי זה  ן  3חו בי  . . ש. וי נת קרקע,  בתי הכנסת מבחי

לל  3 כו זה שהוועדה ממליצה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח  העמותות. אז ההחלטה שלנו 

 מ"ר.  500של 

צור.   רחמים מלול: ים, בקי קי  כלומר, זה אישור מצב 

קו גם של קרקע.    :רשחנניה  ו קיים גם של מבנה   מצב 

ן?   רחמים מלול: נכו נה.   זה במסגרת הסדרת ההקצאות על פי מבקר המדי

, זה במסגרת הבקשה שלהם    :חנניה קורש דווקא בקשה. כן זה במסגרת  לא, 

צים להרחיב.  . הם רו כן  גם 

?   רחמים מלול: ? זהו עוד משהו . בסדר.  י קי  או

זה לא מצ   יעל בק: ים. הם מבקשים להרחיב?אז  קי  ב 

ד לא.   רחמים מלול: עו  לא, 

קודם כל.   :חנניה קורש צים להסדיר  ם, הם רו ו הם רשומי זה שאלי  לא, 

.    יעל בק:  אה, הבנתי

ב.   רחמים מלול: כלו להרחי ו י יוסדר, לא   אם לא 

ן?    יעל בק: עים בעצם על הסבב הראשו ו אנחנו מצבי ן? עכשי ן ראשו ו די זה   ו

ק .    :ורשחנניה  ן  נכו

 טוב.   רחמים מלול:

 

קול הוועדה להקצאת קרקע  3הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-38-338מס'  חלטהה טו בפרו

ם  16מס'  :  23.5.16מיו בות" כדלקמן ן סלע רחו כו ן שי ו צי ן עמותת "מרכז רוחני שערי  י י בענ

כולל של כ ועדה ממליצה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח  ו  500-הו עלי ו ם מ"ר  קיי מבנה 

גוש  220-בשטח של כ , חלק מחלקה 3656מ"ר, לשם הפעלת בית כנסת, ברח' יצחק משקה, 

ן סלע רחובות", לתקופה של 384 ן שיכו ו צי חני שערי   שנה.  25, לעמותת "מרכז רו

 

נושא אחד.    :חנניה קורש עוד   יש 

ם.   רחמים מלול: צי בו  הוא אמר, גבעת הקי

 לא.    :חנניה קורש

לוקי דעות   ל:רחמים מלו חי ה, אם יש  ום? חבר' ירד מסדר הי זה  זה לא על סדר היום? 

ן העמדה של  בי אים את זה למועצה והמועצה מכריעה  ועדת הקצאות, מבי ם,  ועדת הנבחרי בו

עית.  ועדה המקצו  הו

, ראש העיר.    :חנניה קורש  זה מה שאני אמרתי
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ם  רחמים מלול:   -אנחנו מושכי

: ן רו י י מצי  עו"ד אמיר  ן אנ ו זה לדי א את  ם, להבי צי בו ע שבנושא של גבעת הקי

 בהנהלה. 

 בבקשה.   רחמים מלול:

: ן רו י  לא במועצה, בהנהלה.   עו"ד אמיר 

בוועדת ההקצאות?   רחמים מלול:  לא 

: ן רו י ה, על דעתך?  עו"ד אמיר  . חנני ני ן עקרו ו . די . . ן ו די  יש פה 

צריך     :אבנר אקוע . היה  . ור. סי נו  ועשי . הלכו לשם  . . . ן ו די ם  ולא התקיי נוסף  ן  ו די ות   להי

 אה, לא התקיים?   רחמים מלול:

ומאז    :אבנר אקוע ן בשטח  ו די   -היה 

קי דעות.   רחמים מלול: לו חי ו   לי אמרו שהי

: ן רו י נה.   עו"ד אמיר   לא, הוא לא היה בישיבה האחרו

ית בישיבה?   רחמים מלול:  אה, לא הי

ו    :אבנר אקוע  . . .. הקצאת קרקע. .  4עדה. המועצה מינתה לא. . ר. יערה ספי  חברים: 

ור.    יעל בק: סי  הם לא עשו 

ר.    :אבנר אקוע ו נו בסי י הי  לפני שנה וחצי 

ק.    :חנניה קורש י זה לא מדו  אבנר, תקשיב, 

.    יעל בק: ן נכו ור. זה לא  סי  הם לא עשו 

ור.    :חנניה קורש ו בסי הי  חלק מהוועדה 

ור.     :אבנר אקוע יתי בסי  הי

. חלק    :נניה קורשח . . אז. ו בישיבה שהיתה לאחר מכן הי ועדה לא  וחלק מהו

 . ן ו ו בדי הי ר, לא  ו ו בסי  שהי

?     :אבנר אקוע . . כולם. עו  . מה קרה? אז לא הגי ן ו די ד  עו  . .  אז.

יבוא.   רחמים מלול: זה   טוב, 

: ן רו י גם   עו"ד אמיר  י  אנ זה לא משנה. אבל  י מציע בישיבה, בהנהלה, במועצה,  אנ

ן מצ י י ענ פו של דבר עקר. יש פה  ן בסו ו די כי זה היה  יע להביא את התכנית של אגף ההנדסה, 

 . ו עלי צריך לדבר  ני שאני   עקרו

 טוב, בסדר.   רחמים מלול:

 

ם  .10 קול הוועדה להקצאת קרקע מיו  , עמותת "עלה".18.9.16אישור פרוטו

 

אני כבר אסי   :חנניה קורש , ברשותך,  ן ם. יש לי את הנושא האחרו  י

ה, חנניה רוצה ללכת  רחמים מלול: ף  חבר' נושא של עמותת על"ה, סעי עוד  לו   . 10ויש 
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קול מספר    :חנניה קורש טו ן של עמותת 19פרו י י זר על הענ ן חו ו די ו  ימנ קי  ,

בות הקצתה  ית רחו רי עי דוע לכם,  זו סקירה קצרה. עמותת על"ה, כפי שי אי על"ה. אני אתן לכם 

ם. הה ל למעשה בלה קרקע ברח' השופטי וכמה 2007-ליך של ההקצאה התחי . עברנו פה כמה 

תרחישים של הקצאה. בפעם הראשונה דיברנו על הקצאה של קרקע לעמותת על"ה וחלקה 

"ם, לא הצלחנו לממש את ההקצאה שלה, בגלל שהיתה שם  "ם. עמותת אקי סמוכה לעמותת אקי

"ים מרח' השופט זו בעיה בתב"ע, ואז הוצאנו את עמותת אקי ו להם קרקע ברח' אי נ ם, והקצי י

ולדעתי כבר  די משרד הפנים  י "ים מאושרת על  . אז למעשה, ההקצאה של עמותת אקי רני סי

לים לבנות.   מתחי

.   רחמים מלול:  התחילו

ו פרוגרמה, שהשטח    :חנניה קורש לנ ואז עמותת על"ה הגישה  התחילו לבנות. 

ו לה מתחילה לא הספיק. ובפורמט השני של של ה נ ומתן עם עמותת על"ה, דובר על שהקצי משא 

ן שלחנו כבר למשרד הפנים ב ים, את הפורמט הראשו נתי בי ו -כך שאנחנו נקצה להם מבנה. 

ולא זה, נחזור 2008 'לא זה  שי ואמרו  נו הקצאה של קרקע. אחר כך בא הפורמט השלי י , דהי

ב ות וההסכם שנשלח  , הי . אלא מאי ן וה הראשו קצאה, לא מ"ר ה 800דיבר אז על  2008-למתו

זה  ף,  י?  1,300עדכנו למעשה את השטח האמיתי שאנחנו החלטנו להקצות להם בסו קי או מ"ר. 

, הם תיקנו את ההחלטה של הוועדה. הוועדה ישבה  ן קו ו בבקשה לתי ומה שאנחנו מבקשים עכשי

ליועצת המשפטית והיתה טעות. 18.9-ב ר הוועדה, שאני מסרתי מכתב  אני אומר ככה שמזכי . ו

ן שא , שהשטח היה הנתו י ולא  1,300ני נתתי לה היה שגו כל.  800מ"ר  מ"ר כפי שאני כתבתי למי

ו אנחנו מבקשים  ות דעת. אז עכשי חו א גם הוציאה  כל, הי י נתתי למי ואז על סמך מכתב שאנ

ם  . במקו וגם על  1,300מ"ר, לכתוב  800לתקן את הטעות שלי  , כי זה למעשה שטח אמיתי מ"ר, 

 . ו יבנ זה הם   סמך 

נים.   ם מלול:רחמי בו ה והם כבר  יי  על סמך זה יצא היתר הבנ

א    :חנניה קורש זאת אומרת, שההקצאה הי ק.  ו ולא  1,300בדי  מ"ר.  800מ"ר 

ה.   רחמים מלול: י י  טוב. הם כבר באמצע הבנ

כי    :חנניה קורש  , ן י י ר, רק שתהיה הצבעה בבקשה פה אחד על הענ ראש העי

ן הסכם.  קו  זה תי

 אחד, טוב.  פה  רחמים מלול:

:  פה אחד.    אמיתי כהן

ני באום: רו  מאשרים.   ד"ר 

 תודה רבה.   רחמים מלול:

 

קול הוועדה להקצאת קרקע  1הוחלט פה אחד לאשר סעיף  :16-83-339מס'  חלטהה טו בפרו

ם  19מס'  י הוועדה  18.9.16מיו ר הוועדה מוסר בפנ : מזכי ן עמותת "על"ה" כדלקמן י י בענ

ליועמ"ש נמצאה טעות בשטח ההקצאה: הקרקע שיועדה להקצאה לעמותת  שבמכתב שמסר 

נה כ 626-ו 625, חלק מחלקות 3701"על"ה" בגוש  ולא  1,300-הי מ"ר. אי לכך  800מ"ר 

ולהקצות לעמותת "על"ה" שטח קרקע של  ן זה  קו  מ"ר.  1,300מתבקשת המועצה לאשר תי

 

ז.  .9 ים ת. נוספת למר משולם חי  .059665223אישור עבודה 
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ים. אישור   רחמים מלול: ע לנושאים המרכזי רים, כדי שנגי נושאים מהי ר לכמה  נעבו

ים, יש התנגדות? לא.  חי נוספת למשולם   עבודה 

 

ז. לאשר הוחלט פה אחד  :16-38-340מס'  חלטהה ם ת. חיי נוספת למר משולם  עבודה 

059665223. 

 

דניאל  .8 : מר  די גי הבית היהו נצי פי גברי בוועדת השמות,  ניב חילו י בר במקום מר 

 דוד.

 

פי גברי?   רחמים מלול: לו  חי

ד.   עו"ד אבי מוזס: רי  לא, לא, לא. זה להו

ם.   רחמים מלול: די לופי גברי אנחנו מורי חי , אמיתי? טעות? חבר'ה,  י נ ריד? אדו  להו

ריד.  8  עו"ד אבי מוזס:  להו

 

נושא :16-83-341מס'  חלטהה ריד מסדר היום  פי הוחלט פה אחד להו לו ועדת  חי בו גברי 

ד. ניב דו י : מר דניאל בר במקום מר  די הו גי הבית הי  השמות, נצי

 

)ח"מ אביב איטח  ג. כן עומד תהליך הפיתוח שכונת רחובות הצעירה?  שאילתא: הי

 (.25.9.16מיום 

 

לות, והשאילתות וההצעות לסדר   רחמים מלול: נית, הצגת פעי רו יש לנו את החברה העי

ל ב איטח. לגבי השאי ד לא של אבי עו אני אענה לך עד לישיבת המועצה הבאה. פשוט  תא, אביב, 

ודע מתי שלחת אותה.  י  ראיתי אותה. לא 

.    אביב איטח: ן  שלחתי אותה ברגע האחרו

ד לא הגיע לשולחן שלי פשוט.   רחמים מלול: עו  זה 

: די אשכנזי .    דו ע לשולחן  אני מסכים, לא הגי

ן   אביב איטח: י י רק רוצה לצי שאת השאילתא הזו החלטתי לשתף  בסדר. אנ

ישיבת מועצה שאילתא אחת שתעלה מהתושבים,  נותן בכל  אני  ר. אז  ציבו . שיתוף  . במסגרת.

בות  זו שאילתא של תושב בשם דוד נחום מרחו ו ם.  ויש לה מקו צודקת  י אם היא  י נ בן בעי כמו

זה ב זה לפעם הבאה,  אני מקבל את זה, נדחה את  סדר. אבל הצעירה, שניסחנו אותה ביחד. ו

נה  י  שאילתות.  3בפעם הבאה, תהי

 

נופש וספורט. .6 נית לתרבות   הצגת פעילות החברה העירו
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ם  .7 ליו נית לתרבות. 31.12.15הצגת הדו"חות הכספיים   , החברה העירו

 

אני מקווה שראית את הפארק שאנחנו פותחים שם. למשל, זה חלק   רחמים מלול:

כן או החברה לתרבות? מה אנחנו מהתשובה לשאילתא, אבל לא משנה.  , הצעות לסדר 

פי  ו על  יוספה, בבקשה. אנחנ ם, אביב? תודה.  ים. מסכי חי מקדימים? החברה לתרבות, בגלל 

דו ו ם  "חות הכספיי דיעת מועצת העיר את הדו א לי ם להבי כי צרי ם  לות של החברות, "הכללי ח הפעי

דים. אז זה של התאגי ן על  אי יוספה.  ם אנחנו מביאים את של  ע.  היו דו י י  הצבעה, אלא 

ו     :יוספה חליבה לנ ר. אז למעשה יש  ה, בסדר גמו ן בעי אי  . כן דוע,  י לי  2רק 

צירפתי לכם,  דו"ח מנהלם. אני  ו חיים דורסמן  אותו  ציג  זה הדו"ח הכספי שתיכף י ם. אחד  נושאי

. נושא עם היקף התקציב שלו ם, כל מרכז, כל  קובץ מאוד מפורט על הפעילות. כל תחו  צורף כאן 

ה  י לעשות מצגת, אז עשיתי מצגת. נעבור עלי לי ראש העיר שראו אבל שנה שעברה העיר 

 ברשותכם. 

, מחזור החברה בשנת  ן  8-היה כ 2015מחזור כללי ו לי ות ₪מי ן  51, הכנסות עצמי ו לי , ₪מי

כ כות  בי תמי ן  1-תקצי ו לי יה כ₪מי רי עי ן  28-, והכנסות  ו לי אורים ₪מי , תיכף תראו את כל הבי

חיים, בדו"חות  ם  מי ופסלי בות הבינלאו בן פסטיבל רחו עים, כמו רו ואי ם. פסטיבלים  הכספיי

ופסטיבל רוקדים אביב. אלו הם הפסטיבלים  עולם  סיקת  ם עולם, פסטיבל מו פסטיבל טועמי

מו בשנת   . 2015שיתקיי

נות וקבלת  ן בשכו זיכרו ו ם  רי ע פו רו אי ם,  נוכחי לו  ם ואפי רי עים שאתם מכי רו מעבר לכך, כל האי

עים  פנים רו והאי בי של הפסטיבלים  כן הלאה, כל ההיקף התקצי ו עי זמר עברי  רו אי ראש העיר, 

ן  8הם  ו לי כן הלאה. . ₪מי ו נהל התרבות  ס, מי כות, מפעל הפי  חלק מזה זה שוב תמי

לות מלאה. שנת 2015היכל התרבות, בשנת  נה שיש לנו שנת פעי זו למעשה הפעם הראשו  ,

נואר עד דצמ2015 י ב  נת תקצי לות מלאה של , מבחי זו הפעם הראשונה שיש לנו שנת פעי  12בר, 

 . . לות היכל התרבות. ם, כל פעי יי ו . אז גם שם עשרות סדרות, אלפי מנ בי . תקצי ם.  חודשי

: ני נן אהרו ן    רו בי יה למעשה, בגלל היכל התרבות   ? 2015-ל 2014זו העלי

ן     :יוספה חליבה י עוד לא מדברת על כסף. אנחנו עדי י  . לא, לא. אנ  לא במאזן

???:     . כן  התשובה היא 

ל, בשנה הקודמת, כשהצגנו שנה שעברה, בדו"ח     :יוספה חליבה  2014אבל בגדו

. אתם תיכף תראו את זה גם בדו"חות  ן לות של רבעו כל, אז היה שם פעי רק פתחנו את ההי

לים למעשה לראות היקף של  כו י ם. כאן אנחנו  ן  10הכספיי ו לי זה המחזור של הי₪מי כל , 

לות של  זו פעם ראשונה שהיתה לנו שנה שלמה של פעי  , קייטנות. גם כאן ו ם  ני התרבות. צהרו

ות בתוך  י לו . את הפעי . ימים אך ורק. י מזכירה, אנחנו מקי קייטנות בכל בתי הספר. אנ ם ו ני צהרו

. יש לנו קצת כיתות ד' השנה.  ' ג נים לכיתות א' עד  ר. הצהרו  בתי הספר בעי

 מה הסיבה?     :???

טו     :וספה חליבהי ן בשנה שעברה והחלי ילדים שמאוד אהבו את הצהרו יש 

 להישאר.

ני באום: רו ם.   ד"ר  כי  בדרך כלל כבר לא צרי

זה בדרך כלל מה     :יוספה חליבה ם.  ' לקראת פסח כבר פורשי ג בדרך כלל 

 שקורה. 

ני באום: רו  הם חוסכים לעצמם כסף.   ד"ר 
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לי רק קצת     :יוספה חליבה או ום, כשפתחנו בשנה הראשונה את אבל  ביחס להי

ו  לנ ו  הי נים,  לות הצהרו ו  1,000פעי לנ ו  הי ייה  ם. בשנה השנ ו עומדים 1,250ילדי . ברגע זה אנחנ

זה רק מראה על קצב הגדילה של העיר. 1,550על   . 

.     :אבנר אקוע . ן?  11.3מה זה. ו לי  מי

ם, רק הצ    :יוספה חליבה ני לות הצהרו אני אומרת, פעי נים של שנת אז  הרו

לות, ההיקף שלה הוא  ן  11.3פעי ו לי  . ₪מי

 לא השנה.     :אבנר אקוע

לי שנה. שנת     :יוספה חליבה לות. שנה שעברה לא היתה  נואר 2015שנת פעי י  ,

ם, בהיקף של  ני לות הצהרו ן  11.3עד דצמבר, רק פעי לי . ₪מי הן ני יטנות, כל הקייטנות למי , והקי

יקט בית ספר של החופש ה ים. כל הקייטנות פרו נים בשעות אחר הצהרי כולל צהרו ל,  גדו

 , ו ות שלנ די חו י ן  4הי ו לי ב, אתם תראו את הפירוטים הכספיים ממש. הכנסות משתתפים, ₪מי . שו

ם.  כן הלאה, בתוך הדו"חות הכספיי ו ה  ריי  עי

לים בהיקף של  נת המדע. אנחנו מפעי פו הפרוגרמה של שכו ום דיברנו על זה, אפרו י נות   7מעו

ן מי ו ילדים, מגילאי  5, ₪לי זה גם מרכז חלומות שנמצא בשנת 3עד  0גני  רק  2015, חלק מהם 

 . . אותו ב. ו  ו כללנ , אנחנ ן  רבעו

א הגדולה בארץ. יש בה  , הקתדרה הי , שתדעו ו לומדים בשנה. אנחנו  10,000הקתדרה שלנ

ן  2. ההיקף התקציבי שלו ₪ 13,000השנה עומדים כבר על  ו לי .. ב₪מי ית ספר , גם שם.

צומח.  ו איך המקום הזה פורח  ולראות  ל לבוא  ג גדו ו  לשפות. כיף, תענ

ן  700המרכז לאומנות חזותית, בהיקף של  ו לי צות, מרכז שעובד ₪מי , גם שם יש עשרות קבו

לות בית  וחלק מפעי ל,  סו צות פי ור, ועשרות קבו צי צות  ם, עשרות קבו גרי מהבוקר עד הערב למבו

 התרבות. 

גדל  בית האומנים שנפתח כן  נות לילדים. גם  י ות מצו י נטציה שלו היתה לתכנ י מחדש, שכל האורי

יום עד הערב גם במערך . גם שם הבית עובד כל ₪ 500,000-בשנה שעברה ל ₪ 150,000-מ

ודאי לילדים.  בו ו גרים  גים למבו  חו

כולה  2015בימת הנוער, משנת  י י לא  גדלה כתוצאה מהמעבר למבנה החדש. חבל מאוד שאנ

צץ. לשקף ל א היה מפו ער, הו יתי מכפיל את השטח של בימת הנו ום. אבל אם הי כם את המצב הי

ו  אנחנו בפתיחת שנה החזרנ צות זמר  150ו צות שם, קבו 50ילדים הביתה, שכל הקבו ם,  60- ילדי

ן  י לים לתת עדי כו י ו לא  ו אנחנ קר עד ערב, ולצערנ את כל המענה פשוט המקום הזה גם עובד מבו

זה לצ וכל  ד ההכנסה של בימת הנוער בכל בתי הספר. למעשה, בכל בתי הספר בעיר, לילדים. 

ם  עוד במאי ו  יש לנ . גם שם  . ער. אים את הבמאים של בימת הנו ים אנחנו מבי די סו לבתי הספר הי

ם. ב צות ומאות ילדי קבו ו למעלה מ 2015-ו ם על למעלה מ 400-הי ם עומדי ו היו  500-ילדים, אנחנ

ער.   בבימת הנו

ק סי ים, כל הקונצרטים הסדרות המו קלי סי ו והמחלקה למוסיקה, כל ההרכבים המו ות שלנ לי

בי של  ניהם בהיקף תקצי ע גם ₪ 750,000למי נגי . אמיר מכיר את המצוקה שלנו שם, תיכף 

לו בחודש  לו בחגים, ואפי ך. גם הוא עובד אפי נו די משרד החי י ני שנתמך על  רו ן העי ו רי לקונסרבטו

, חול המועד פ יאמן י זה לא   . לי ו לנו י ן  אי ם להירשם ו צי ילדים שרו עובד. יש  סח, המקום הזה 

מאוד קשה. זה רק מראה שעם הגדילה של העיר, יש גם -מקום, גם שם אנחנו במצוקה מאוד

בי של  ות עם מענה לגיל הרך. ההיקף התקצי ות עסקי י פו תכנ אל לעוד מרכזים כאלה, אפרו פוטנצי

ן הוא  ו רי נסרבטו ן  3הקו ו לי ב, במקרה הז₪מי ם. . ושו גי זה הכנסות ממשתתפים ומחו בו   ה רו

צה  ו שם, אני מאוד ממלי ודעת כמה מכם הי י י לא  נהל התרבות, אנ די מי י כל, שנתמך על  בית מי

ן ברמה  ן פילת, מכו . יש מכו חייבת לספר משהו אני  ולראות את הבית.  ות שם  י לו ללכת לפעי
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ות בתחום התרבות. לפני חודש ביקש מ י נ ן להיפגש הארצית שבודק את חקר המדי נכ"ל המכו

נהל  ות. הם למעשה הגוף המבקר של מי י לו כי אנחנו מקבלים מלא פעי  , נורא נבהלתי  , איתי

וכספים  קורת  נת בי יתי ערוכה מבחי בן הי י כמו ואנ  , י עו אלי כות. והם הגי התרבות בתחום התמי

כן הלאה. ובסוף הם באו רק בשביל דבר אחד, וזה הבית הזה.  ו כות  נו בותמי י תכנים מאוד התעני

ממינהל  ₪ 80,000-שיש בבית הזה. הם שילשו את התמיכה בבית. יש שם תמיכה של קרוב ל

ם.  ₪התרבות ביחס לאלפי   בודדי

ן מילברג רו .    :דו . ד. ע לך להיפגש איתם כי בעתי  אני מצי

.     :יוספה חליבה ן זה לא אותו מכו  לא, 

זה כלום.   עו"ד אבי מוזס:  סליחה, זה לא הרבה, 

לות. כל המחזור של הבית הוא     :יבהיוספה חל  300,000זה הרבה ביחס לפעי

נותן בדרך כלל במדור ספרות אלפי  ₪ 80,000. אז ₪ א  נהל התרבות, שהו לות ₪מי   -לפעי

קינד: .    אבי   הכל יחסי

כל כבית אריאלה של תל אביב     :יוספה חליבה הם מבחינתם מגדירים את בית מי

ב מגיעים ל אגב, גם מתל אבי ה ו . הגלרי בו לות  ולראות את הפעי בית הזה. שווה לכם ללכת 

די משרד התרבות ב אלית, שנתמכת על י זי גלריה מו א  , שגם הי נית שלנו רו  3, ₪ 200,000-העי

ות הארץ. יש שם  גלריה שמגיעים אליה מכל קצו כות בשנה, וזה סכום התמיכה. היא גם   3תערו

כות מאוד כות בשנה, ותערו לות.-תערו בי ד מו  מאו

קינד:א יושב?    בי  זה  ום   איפה הי

ני באום: רו  איפה יש את הגלריה?   ד"ר 

קוב לצורך     :יוספה חליבה נדי דו ה, אנחנו למעשה נטרלנו את בית  הגלרי

כות.  ו בגלריה,  3התערו ות שהי ות הנלו י לו ם, כל הפעי לי כו ו לא י ו אנחנ ולצערנ כות הן שם,  התערו

זה כבר ל  . . דים בבתי ספר. לנו את בית כמו הדרכת תלמי וה מאוד שבקרוב יהיה  קורה. אני מקו א 

 התרבות. 

ני באום: רו .   ד"ר   אמן

יד לבנים, יש שם בית     :יוספה חליבה כל לשוב לשם במהרה. גם בית  נו ו  , אמן

ם.  דיי חו והפרויקטים היי נושא המורשת  רים את כל  אני חושבת שכולכם מכי  מדרש, ו

קינד:  הוא הולך לגדול?    אבי 

לות אחת     :יבהיוספה חל לו פעי ד לבנים למעשה יש  הוא לא הולך לגדול. בית י

ות  נקודתי ות  י לו ותר פעי י ם  , ששם עושי ן ן הגג משרד הביטחו די עמותת ארגו י ותר על  י א  שהי

עים,  פי וט ומדרש ושבת תרבות. חלקכם מו סים שם הרבה פי ו מכני ם. אנחנ למשפחות הנופלי

ם כאלה ואחרים.  עים בשבת לפאנלי  מגי

ם לכל בתי הספר בעיר בסל התרבות שלהם.  סל רותי נותנים שי ו  רים, שכאן אנחנ ו סי תרבות ו

חות.  ורי סלי סי ו  יש עכשי ם, גם לבתי ספר, גם למבוגרים.  רי ו  וכמובן תכנית הסי

קינד: ני?    אבי  רו  זה היקף התמיכה העי

.     :יוספה חליבה בי . לא הכל זה תמיכה. זה היקף תקצי בי לא, היקף תקצי

א בדו" רים של כל בית. מרכז התרבות בחבצלת גם הו או כלו לראות את הבי ים תו חות הכספי

ם.  4נפתח לפני   שני

 תכתובת בנושא סל התרבות.  קיבלתי  רחמים מלול:
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. זה בסדר, זה     :יוספה חליבה  סתדר. ינכו

 זה מטופל?   רחמים מלול:

.     :יוספה חליבה  כן

ד לא הסתדר.     :??? עו  זה 

ן מנוס מזה. נדבר על זה. מרכז התרבות     :ליבהיוספה ח אי זה יסתדר. אבל 

יפה,  ד  לות מאו ו מבחוץ. יש שם פעי ע אלי ם להגי לי , אבל מתחי נתי בחבצלת, גם הוא מרכז שכו

לי השתלמות, ₪ 300,000בהיקף תקציבי של  . גמו . . קורסי . כל הנושא של השכלה למבוגרים, 

ניברסיטה הפ בי של קורסים ללימוד המחשב, האו . ₪ 250,000תוחה שעובדת שם בהיקף תקצי

והפכנו אותה למכללה  ום הכנו תכנית לשנה הבאה. למעשה לקחנו את המכללה הזאת  הי

ו  דות. אנחנ גופים שמוסמכים גם לתת תעו כן הלאה. עם  ו עית, קורסי מנהלים  להכשרה מקצו

די תעודה מו נת של לי זושהי מתכו אי הול.  במשא ומתן כאן עם מכללת פרס גם על  בתחום הני

ולהפוך אותה למכללה ממש משמעותית וממוקצעת.  ונה היא לקחת אותה   הכו

לנו  ני למחול, יש  עירו זה רק בתוך בית הספר. כמובן כל  450בית ספר  קדות.  רו ו קדים  רו

, אבל  י טו זה, סליחה על הבי בות עבדה באי . הדרי רחו ו בות, אנחנו העברנ לות של הדרי רחו הפעי

וקמק בת נו מה קרה. אולם מצ' וראי ך בית ספר שפרינצק. נתנו לה את חדר הספח של קציר  ו

ום  ט יש שם הי בן עם  200פשו , כמו ני רו גדל והפך להיות בית ספר עי קדות. בית הספר הזה  רו

בי של  ן  1כניסה לתוך בתי הספר. היקף תקצי ו לי ל. אגף הספורט ₪מי   -רק תחום המחו

ד  רחמים מלול:  מאוד. -שהתפתח מאו

ם, אקרובטיקה, כדור     :חליבה יוספה עיי שהלך והתפתח. עשרות בתי ספר מקצו

כן הלאה.  ה ו נג, היאבקות, מפעלי שחיי לי  יד, כדור סל, בנות, בנים, באו

ם, תראו גם את ההשקעה הזאת.   רחמים מלול: כשמדברים על השקעה בספורט, חברי

ם.  בי בכל הענפי  ההיקף התקצי

כ    :יוספה חליבה ן  י צי , נ ן   -אןנכו

.    אביב איטח: . ולא. כות והמענקים  , שדיברתי אז על הגדלת התמי ן י י מצי  רק אנ

.     :יוספה חליבה ן  נכו

ודע.   רחמים מלול: י  אני 

ה    :יוספה חליבה ן  9-אגב,  ו לי לות ומה  ₪מי רות לפעי זה רק הוצאות ישי

כולל, רשמתי למטה, ללא החזקת מתקנים, תב"רים, ת שוי שמתקיים בחברה. זה לא  כות, רי מי

ייה של פרויקטים.  בן לא בנ יה, כמו רי ם בעי עוד מתקיי כן הלאה. כל זה   ו

בן יש פה הכנסות גם.   רחמים מלול:  כמו

 9אני אומרת, אלה הן ההכנסות. זאת אומרת, יש כאן מחזור של     :יוספה חליבה

לות.  זה מחזור הפעי  . ן ו לי  מי

קינד: לות. אנשים משלמים גם   אבי   על זה.  מחזור הפעי

י אומרת, במקרה הזה של הספורט,     :יוספה חליבה אנ ן  9לכן  ו לי   -₪מי

וכדורסל משלמים.   רחמים מלול: . כדורגל  . . 

,     :יוספה חליבה גי ר. כל המערך החו , ברו ן ן  9נכו ו לי , ₪מי כל לראות במאזן , תו

ות. מח י לו כולל את יתר הפעי ה. אבל שוב, זה לא  ריי , תראו את התמיכה של העי ו לקת הנוער שלנ

ער.  ק תיק הנו ער. יש פה גם מחזי ער, מועצת הנו דום הנו . כל תחום קי . יוסף.  של אבי 
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זה?    אביב איטח: מו שם, אבי ו  הם השלי

.     :יוספה חליבה ידעתי שהם רבו . לא  אבי  אבי ו

ה  רחמים מלול: ד על  זה מעי נים מה לכתוב כבר. לא מצאו מה לכתוב.  ן לעיתו   -אי

ן  3גם מחלקת הנוער במחזור כספי של     :בהיוספה חלי ו לי ך זה כ₪מי -, מתו

  -בתמיכה של 70%

זו כתבת שער.   רחמים מלול: ם,  לי י מי ם   שני עובדים מחליפי

ני באום: רו יל?   ד"ר  מי ם  יים מחליפי ן ששנ ע לעיתו ך זה מגי אי  אבל 

 ?-מי ש זו בעיה? חסר  רחמים מלול:

ו מכותב   :שלמה צבי מונטג  ים שם. כנראה הי

ני באום: רו נוספים.   ד"ר  ם  ו מכותבי  כנראה הי

וגם מקבל    אביב איטח: יתי מקבל משכורת  יה, גם הי רי עי עובד  י לא  חבל שאנ

 . ן  כותרת בעיתו

ני באום: רו  העיקר הכותרת. טוב, לא טוב.   ד"ר 

: ן שרעבי ו יצר כותרות.   בן צי  זה מי

ני באום: רו ודע  ד"ר  י מי   מה.  הם לא יצאו שניהם ככה 

ם ש    :יוספה חליבה די ם, שנת מרכז עתי רי זו פעם 2015גם אותו אתם מכי  .

ות ראשונה שהכנסנו לשם גם את הנו י ות, עם הרבה מאוד תכנ עי שא של ההכשרות המקצו

כן רוצה לספר לכם, תורם עלום שם שהחליט  י  יקט אחד שאנ בים מבחוץ. פרו לקדם חדשות, תקצי

נן מ דן אי רים ממשפחות שי ם אנחנו ₪ 200,000זה התחיל מתרומה של שגת. כאן צעי , היו

2015. זה בשנת ₪ 550,000עומדים על  רים 2016- ותר גדולה, עשרות צעי י . תרומה הרבה  . .

ו פותחים במכללה כיתות שלמות כמו  נים. חלקם אנחנ עית בתחומים שו יוצאים להכשרה מקצו

כן הלאה בהשתתפות סמלית. החבר'ה האל נות ו יוצאים עם תעודת חשבי שכר, הנהלת חשבו ה 

ו השנה בקבלת פנים עם החבר'ה האלה, פרויקט מאוד מרגש  וגם ראש העיר הי  . . גם. ע.  מקצו

נת. נעבור לדו"ח  י , שעושה עבודה מצו דים שלנו יש כאן את מרכז עתי לו מתקציב תרומות.  שכו

, רו"ח של החברה.  ם דורסמן חיי ו גם  , נמצא איתנ  הכספי

ד. כמו כפי שאתם   :רו"ח חיים דורסמן . עבודה קשה מאו . . נאי .. החשבו לים להתרשם. כו י

לים נניח, ששם המספרים גדו ר  . מצומצמות. פה כל דבר כזה שיוספה שאמרו מקודם, ה.ל. . .

ן , זה המו ו עלי לים, הרבה עבודה חשבונאית, -דיברה  ן תגמו ם, המו מי ן תשלו ן עבודה, המו המו

 . . ם בה. ואנשים עומדי  עבודה קשה, 

 זה תשלומים למשל של אלפי אנשים. כי   רחמים מלול:

ן  :רו"ח חיים דורסמן , זה המו . ישתלט -כן . ן ש. אני לפעמים לא מאמי זה היקפים,  . פשוט  ן המו

כנות  ני שיתוף של כמה תו מי דורש עבודה עם כל  לות. יש את הכלים אמנם, ו ן פעי זה המו זה.  על 

נה  . אופרציה מורכבת מאוד מבחי . . י נ או ביחד, משיכת חומר מכל מי נאית. אני אסכם פחות  חשבו

זה מתבטא בדו"חות הכספיים, אז המחזור הכספי של החברה  איך  וספה דיברה,  ותר את מה שי י

ן  83.5היה  2015לשנת  ו לי . לעומת ₪מי . ן  58. ו לי יה כמעט של ₪מי זה עלי   -בשנה שהתקדמה. ו

:???   %43.7 . 

נטויה  40  :רו"ח חיים דורסמן ו  נ די י ועוד  ז.  ם ומשהו אחו אי ן אתם רו ו ז נת האי פה. מבחי

זנת. לא בעודף  והיא מאו בית  , היא שומרת על המסגרת התקצי פיל כללי שהחברה שומרת על פרו
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ז ההשתתפות שלה  . אחו . רייה בסך הכל. עור של השתתפות העי . השי ן י ולא בגירעו די ל מי גדו

אים בדו"חות . אנחנו רו ורד כל הזמן י ו לך  הכספיים של  לעומת סך הכל המחזור של החברה, הו

, של כ2015שנת  פן כללי . באו . ן  36-. ו לי ן  10-, שמתוכם כ₪מי ו לי ה.  ₪מי ריי עי זה בעצם מכספי 

ני  מי ישיר, בגלל כל  פן  ם לקבל אותם באו ו לא באי ה, בגלל שאנחנ ריי ם דרך העי כספים שעוברי

יה ב רי לנו בעצם השתתפות של העי . לחברה, אז יש  . יה ש. רי ם דרך העי ערך מגבלות, הם עוברי

ן  27 ו לי נטו לעומת  ₪מי יה בסך הכל של  22השתתפות  . זאת אומרת, עלי ן ו לי ן  5מי ו לי  ₪מי

דול של כ גי 30-לעומת  ן  40- ו לי ות.  ₪מי  בהכנסות הכללי

: ן שרעבי ו דול, אז למה?   בן צי גי ות? אם יש  ך להי זה צרי  ולמה 

ות.   :רו"ח חיים דורסמן י לו כי אתה הגדלת את הפעי  לא, 

ן שרעבי ו וח. אז למה צריך?   :בן צי רו , בסדר. אבל הגדלת עם זה   כן

ן מה לעשות. רק את היכל התרבות,   :רו"ח חיים דורסמן ואי יה מממנת,  רי ות שהעי י יש פעילו

 . . ם ש.  שזה כספי

ויסגל.     :יוספה חליבה  או 

ז   :רו"ח חיים דורסמן ות. אבל אחו כול לממן אותם בהכנסות עצמי יש דברים שאתה לא י

ד.  ההכנסות לי להגי ותר מה שיש  י או  זה פחות   , זהו גדל. ו ות הולך ו  עצמי

ה    :אבנר אקוע ה, את  ריי ץ מהעי עוד הכנסות אחרות? חו יה, יש  רי ן  22-חוץ מהעי ו לי מי

ך, מפעל הפיס, כמה? ₪ נו ם, משרד החי  , מגופי

 יש, הוא אמר.     :יוספה חליבה

לנו הכנסות של אתה רואה את הגוף. סיש לך פה.   :רו"ח חיים דורסמן  3.5ך הכל מגופים יש 

ן  ו לי . בערך  ₪מי . ס. ן  10פלו ו לי ן  13.5, ₪מי ו  בערך.  ₪מילי

קים?   עו"ד אבי מוזס:  זה שי

.     :יוספה חליבה . ים. שאלו כאן שאלה למה יש כאן כספי ש. י ם דחו קי כשאנחנו שי

רייה תומכת. כל הת בי שהעי זה לא ההיקף התקצי ה,  ריי מיכות שלי מדברים על מחזור העי

ה.  ריי כות שעוברות דרך העי , הן תמי הן  שדיברתי עלי

,   :רו"ח חיים דורסמן ו ן  10אמרתי את זה עכשי ו לי . ₪מי . . 

כ    :יוספה חליבה ן  10-יש שם  ו לי לו כספים ממשלתיים שעוברים  ₪מי שאנחנו כאי

 . י  מהגזברות, והגזברות מעבירה את זה אלי

 ות, יש הערה על זה. אם תסתכלו בדו"ח  :רו"ח חיים דורסמן

דול של   עו"ד אבי מוזס: גי ל. בעודף מפעילות יש  , %11רציתי משהו אחר לשאו

דול של  גי ות יש  כללי צאות הנהלה ו כלליות? 16%אבל בהו ו דול בהוצאות הנהלה   . מה הסיבה לגי

זה. כמו שאמר     :יוספה חליבה ן  זה לבי ן  ה בי ן קורלצי אי קודם כל, אף פעם 

, ראית, י גידול של דורסמן ונאלית  40%ש  כול לראות שפרופורצי . אז אתה י בהיקף התקציבי

ות.  כללי ו דול בהנהלה הוא כמעט אפסי ביחס להנהלה   הגי

זו שאלה מטעה. כי אתה לא עושה   :רו"ח חיים דורסמן ן לעשות.  נכו זה גם לא  לא, לא, 

לי . או . ר. ואה כמו שיוספה אמרה לעומת המחזו עשיתי הרבה  השוואה כזאת, אתה עושה השו

ות.  חי רוו ות שהן לא  י לו  פעי

מ  עו"ד אבי מוזס: ירד   0.00258-ברור, ברור. מה קרה שהעודף לשנה המדווחת 

יק0.0004-ל , צ' ך כדי ו עשיתי את זה תו רידה, עכשי . -, ממש בי זה ממש משמעותי אים את  ק. רו צ'
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כי זה לות של הפסדים  זה בגלל פעי שנה ראשונה. אני  מה הסיבה שהעודף ירד כל כך חזק. האם 

ני  ודע מה, כל מי י או לא  נה? דוגמא. היכל התרבות  אומר את זה. האם זה בגלל שזו שנה ראשו

ודע.  י  דברים? או שזה, לא 

דות שלו     :יוספה חליבה י ויסגל. את כל ההצטי על, לדוגמא מרכז  צאות בפו ישנן הו

אני לא טועה  . היה שם אם  נו דות, שא ₪ 660,000אנחנו עשי י קיבלנובהצטי  ת הכסף אנחנו 

גוסט וספטמבר. בפועל הכספים  תזרימית או דות היתה  י . וההצטי . יה בשנת הכספים. רי מהעי

 . . יודע, זה חלק מ. י אחר כך. לכן אני אומרת, אתה   הועברו אלי

צה לענות על זה כרו"ח.   :רו"ח חיים דורסמן  אני רו

ל הוא לא בהכרח    :יוספה חליבה דו גם בהכנסות  כנ"ל היכל התרבות. הגי

 . . ל להראות. יכו ח   ממשתתפים, שהרוו

.   :רו"ח חיים דורסמן . . לא מהותית יחסית ל. . נה. אפשר להגיד סך הכל השורה התחתו

א גם לא  ח כסף, והי וי נועדה להרו א לא  ויחה כסף, הי שהחברה שעובדת על מסגרת, שהיא לא מרו

. זה לא משנה אם זה  . . ן י י . לעומת מחזו149,000נכנסת לענ . . . .  ר של.

ד. זאת המטרה?   עו"ד אבי מוזס: קר לא להפסי . העי , הבנתי  הבנתי

???:     . . זה לא עסק. ח.  וי  מצד שני גם לא להרו

נוספות? יש שאלות?     :יוספה חליבה  שאלות 

כוח. תספרי לחברי ההנהלה כמה אנשים את מעסיקה, אנחנו   רחמים מלול: יישר 

ם. קי  מעסי

 ה? מה, בחבר    :יוספה חליבה

.    רחמים מלול: שי , אל תתביי די  תגי

בן משתנה.     :יוספה חליבה זה כמו  טוב, 

.   רחמים מלול: ן בי ן  בי  זה נע 

, בתקופות השיא של     :יוספה חליבה ן מהעובדים  %80עובדים.  1,300-1,200בי

ו י ו חו זה. כמו ברשת  ני מכירה את  רו ם.  נים, עובדי ם, צהרו כי ב, מדרי ם, שו ת, הם עובדים שעתיי

ם עובדים  עובדי כן הלאה. חלק מהעובדים  ו ן  ו קי ני עובדות  עות,  סיי גננות,  חודשי  10עובדים 

גוסט הוא חודש יחסית מדלל בעובדים, כ או לות בשנה. זאת אומרת, חודש  . אבל תקופת 600-פעי

 הקייטנות למשל. 

ות ושל החברה, מספקת מקומות עבודה לכמעט  רחמים מלול: י ו חו לות של  ה, הפעי  חבר'

 איש.  2,000

ות יש     :יוספה חליבה י ו חו ותר, ברשת  ם.  1,400י  עובדי

זה בזכות ההתרחבות של   רחמים מלול: ר.  ו גם דואגים לתעסוקה בעי , אז אנחנ נו

זה   , ם גדלים משנה לשנה. אז א' בי ם, והתקצי גדלי ם  רי ם עד כמה המחזו אי לות ואתם רו הפעי

ית העיר.  סי כלו דול באו , זה בזכבזכות הגי צור וב' לי וגם של החברה  ות  י ו חו וזמות, גם של  ות הי

ד בתי ספר.  ם, עו גי חו עוד  יות,  לו ד פעי יישר עו יוספה,  ר נהנה. תודה רבה,  בו פו של דבר הצי ובסו

, תודה רבה.   כוח. דורסמן

 שנה טובה.   :רו"ח חיים דורסמן

 )מדברים ביחד( 
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ה, אחרי   אביב איטח: זה הי . בדיוק לפני שנה  . אני שמח. החגים היתה  טוב, 

 ישיבה סוערת. 

.  רחמים מלול: . אני אצלם אותך. ב,   אבי

קינד: ציה שנה.    אבי  אלי  אתה לא בקו

ם   אביב איטח: י ק לפני שנה, פחות שבועי   -אז בדיו

ה.     :??? צי אלי זר לקו ן שלו בערים שהוא חו ו  הוא אומר בראי

ני באום: רו ציה, באמת?   ד"ר  אלי זר לקו  אתה חו

ן שאמרתי שברור שכל אחד ההעדפה    אביב איטח: לא. קודם כל, מהיום הראשו

ר.  ם. אבל לא בכל מחי בים והמשאבי ה, עם התקצי ות במוקד העשיי שלו והשאיפה שלו היא להי

ן שלך,  ו . ואם מגשימים את החז זה מנקודת המבט שלו זאת אומרת, כל אחד רואה את 

זה?  או נעשה הפסקה ואחרי  בו ב,  בים? טו  מקשי

קינד: אני מקשיב.    אבי  בים,   אנחנו מקשי

בן שבהמשך לגל אמר, ברור שאני אף פעם    אביב איטח: או נתקדם, כמו בו אז 

צה לדבר  י רו אנ ום.  י רוצה לדבר הי אנ זה  ל  ם דבר, אבל לא בכל מחיר. אבל לא בשבי לא פוסל שו

זה  2על  ו נדחה את  קיבלתי את מה שראש העיר אמר, שאנחנ הצעות לסדר. על השאילתא 

גם לי קודם כל, בשיתוף פעולה, זאת אומרת, אחרי שיחה שלי עם ראש העיר, ו שיבה הבאה. 

ו אני מדבר, אז אף  בים לי? עכשי , אתם מקשי ב. בנצי בישיבה שעברה, הוא ביקש שאני אעלה שו

או נגיע לדברים שלי  בו ו  נים. עכשי י י גות, כל הענ , כל החגי כיתי . חי רי ו תו אחד לא מדבר. עכשי

. ונקבל גם את ז כנסו י י או נחכה שכולם  בו  ה. 

 )מדברים ביחד( 

 

 ***  *** הפסקה 

 

ניות  א. רו גיל הסטודנטים בזכאות למלגות העי ן  ו י קריטרי נו הצעה לסדר היום: שי

 (.25.9.16)ח"מ אביב איטח מיום 

 

ע לך הצעה?   רחמים מלול: גיל הסטודנטים. אפשר להצי ן  ו י קריטרי ו נ  שי

בוועדת    אביב איטח: ן בזה   המלגות אתה מציע? לדו

בוועדה.   רחמים מלול:  לא. תשב עם מתן 

דיל: ועדה.   עו"ד מתן   הוא חבר 

אני חבר ועדה. תראה, אחת המטרות גם   אביב איטח:   -קודם כל 

גיל אתה רוצה לשנות?   רחמים מלול: זה   לאי

ודע שברור    אביב איטח: י אני  ט יחד.  לו שנחלי אני רציתי לתת את הגיל, כאי

ן בזה. שאנחנ נדו  ו 

ל   רחמים מלול: לן בגי אי ניברסיטת בר  ה. מגיע לי?  42למשל, אני הלכתי לאו  זה הי

ית בגיל    אביב איטח: ילדים כבר הי  ? 42ועם כמה 
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 . 3  רחמים מלול:

אני העליתי את ההצעה הזו מסיבה    אביב איטח: זה.  ו לך הוצאות, היה לך  הי

ך -אחת מאוד אני חבר שם מאוד פשוטה. הרי ברור שצרי ועדת המלגות. וזה בסדר,  ן בו לדו

ד דעות.  עו כן לשמוע  דווקא  י רציתי  ן בזה. אנ נדו אנחנו   ו

ע?   רחמים מלול:  מה הגיל שאתה מצי

ן בזה יחד אתכם.    אביב איטח: צה לדו  אני רו

דיל: ל  עו"ד מתן  או  100-מה אתה מציע? במקום לסרב  ם  אנשים בשנה, נסרב  200אנשי

500-ל -600 . 

.    אביב איטח: כים לספק מענה, מתן  אנחנו צרי

דיל: ו   עו"ד מתן  ום התקציב, הרי לכמות הצעירים שמבקשים מאיתנ בכל מקרה, הי

רים.  ונה היתה לתת ככה דחיפה בראשית הדרך לצעי  מלגה, שכל הכו

רים?    אביב איטח:  אבל למה רק לצעי

דיל: ונה. הר  עו"ד מתן  כי זאת הכו אני אסביר.  ה,  יי רים שנ י זה הוקם למטרה לסייע לצעי

ן  י ה, עדי ריי ים, לא משל העי י נ צו חי לו לגייס משאבים  חים אפי לרכוש השכלה. ככל שאנחנו מצלי

חים לתת מענה לכל  ו כל שנה, אתה מסרב למאות, בגלל שאנחנו לא מצלי נ נים אלי כמות הפו

ותר,  , ככל שתגדיל37, 36הצעירים שמבקשים. המשמעות היא, תגדיל את זה לגיל  לי את זה 

גייסה כסף  ב חלבי  ם. למשל אבי יס כספי או שאם יש לך כסף לגי ם.  ותר אנשי לי אתה תסרב 

גיל   . מבורך מאוד. 35לנשים מעל 

.    אביב איטח: י קי או  , י קי  או

דיל: ן  עו"ד מתן  נתו ויש תקציב  ן כסף  אי אי אפשר לפתוח את זה ואז למה לא? אבל אם   ,

ם.  ותר אנשי  לי

רים ת   אביב איטח: , הוא מרכז הצעי ו עלי ב הנתון שאתה מדבר  ראה, התקצי

ן על גילאי  א אמו והו ם,  די 18עתי ות גם דרך לשכת ראש  35- לות להי כו י . הרי המלגות  לי זה ברור  ו

 העיר. 

די?   רחמים מלול: סו זה  יאללה, מה,   מה הגיל שאתה מציע? 

ות.    אביב איטח: י פו י חושב שיש סדרי עדי ב, אנ  תרה שו

ן מי רו גיל הבחירה למועצת העיר.    :לברגדו . את  . .  יש לי הצעה עבורך. 

.    אביב איטח: ן  נכו

: ל    אמיתי כהן  . 17גי

ות    אביב איטח: ל להי כו כולה לבחור, זה י י זה 45אני מציע שמועצת העיר   ,

ות  כול להי ה.  40. אבל 40י ל פנסי גי ות גם עד  כול להי י לי את הבעיה. זה   לא פותר 

דיל: ם עד   עו"ד מתן  . 35אנחנו עושי . רים משרת.  . מרכז הצעי

. מטרת    אביב איטח: י רוצה להגיד משהו , היה לכם את ההנהלה, אנ רגע, מתן

ודעים שהיום זה לא מה  י י? אנחנו  קי או ים.  דים אקדמאי מו ולעודד לי יע  המלגות מצד אחד לסי

היום הם קצת ו ם,  ותר שלא עשו תארי ם י גרי ם יש הרבה מבו היו לים להתקדם  שהיה פעם. ו כו י לא 

צים לעודד אותם גם לעשות תואר בגיל  זה אחד. שנית, אנחנו 50לשוק התעסוקה. אנחנו רו  ,

ל  לו בגי מוד. מי אמר שלצעיר שבאמת קשה  יע בשכר לי ם לסי צי , לא קשה גם 27או  25או  23רו
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בן  והכל. שלוש, גם מעורבות חברתית48למישהו  נה  והוצאות וארנו ילדים  לו כבר  , לעודד , שיש 

צים.   מעורבות חברתית. גם הם רו

 מה אתה מציע?   רחמים מלול:

ם.    אביב איטח: נרי ו ה. חוץ מפנסי גיל הפנסי ע עד   אני מצי

י נגד.   עו"ד אבי מוזס: נגד, אנ  אני 

גיל    אביב איטח: ע עד   . 48אני מצי

דיל: ?   עו"ד מתן  נגו בי  מה זה, 

י מני   אביב איטח: , עשיתי חישוב, אנ בן מתן לו כבר  55או  50ח שאדם  יש 

ד.  . שכר לימו . או משלמים. לים שיוצאים מהבית   ילדים גדו

.  עו"ד אבי מוזס: . ל.  אני מכיר אנשים שהתגרשו בגי

 )מדברים ביחד( 

.   רחמים מלול: ו נ ט,  כול להקלי י ה, הוא לא   חבר'

רים שיש להם    אביב איטח: ם.  3-ו 2אני מדבר על הו  ילדי

בוועדת מלגות.אנ  רחמים מלול: זה  א את  ע להבי  י מצי

ן עד אז.    אביב איטח: א גם פתרו נבי לי  או לוועדת מלגות, ו . נביא את זה  י קי  או

.    :שלמה צבי מונטג . . ג גים. שיהיה אפשר לחרו ו חרי  יש לי גם הצעה, שיהי

 )מדברים ביחד( 

כות, בסדר? מה שתחליט שם.   רחמים מלול: ועדת תמי  ,  מתן

דיל:  בסדר.   עו"ד מתן 

 

כי  :16-38-342מס'  חלטהה ב איטח  תוהצעהוחלט פה אחד  וי בנושא לסדר של אבי נ שי

ו י נ רו ם בזכאות למלגות העי גיל הסטודנטי ן  ו כות. קריטרי בוועדת התמי ן  ו  ת תועבר לדי

 

וועדות  ב. : צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר  ן הצעה לסדר היום + פתרו

)ח"מ אביב איטח מיום   (.19.6.16משמעותיות 

 

ופרסום ישיבות.   רחמים מלול: לום  ה, צי  חבר'

ץ אמרתי אותה.    אביב איטח: וכשהיית בחו זה  אני רוצה לתת הקדמה לפני   , כן

זה לכבוד שנה חדשה.  גית,  ישיבה חגי ו  ז ום  ידי  2הי , אחת על  נות כבר צולמו בות האחרו הישי

ן שהיה את כל הסיפור עם השוק והכל.  ו ו  ואחת מכי

ייה שצולמה?   :רחמים מלול  מה השנ

 עם השוק, שהורדנו למטה את המסך.    אביב איטח:

.   רחמים מלול: י קי או  אה, 
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זו הישיבה האחרונה שישיבות המועצה    אביב איטח: ות מצולם.  זה המשיך להי

וגם עם ראש העיר ניר ברקת  זה, אחרי שבדקתי את זה משפטית,  אני אומר את   . צולמו כאן לא י

עוד אני הבאתי הצעה. התבקשתי על  לדוגמא ועם  זה גם משפטית.  עיר שמצלם. בדקתי את  ראש 

 . ן . הפעם הבאתי גם פתרו ר גם בישיבה הקודמת להעלות את זה שוב בישיבה הזו די ראש העי י

ירד  זה  ר,  ו מקובלים על ראש העי הי ן עם מתנדבים. אמר ראש העיר, שי ן ראשו הרי היה פתרו

קיבלתי מכתב מהי זה  ו אני מביא הצעה, הוא אמר הוא לא מהפרק. אחרי  ועצת המשפטית. עכשי

ישיבת המועצה.  בים לשלם על   רוצה תקצי

ועצת המשפטית?   רחמים מלול:  רגע, מה אומרת הי

י לא    אביב איטח: אנ בות.  י לצלם את הישי א אוסרת עלי הוראה ממך שהי

 אצלם. 

 הוראה ממני?   רחמים מלול:

ה. לא, לא הוראה, את    אביב איטח: לי הנחי  נתת 

 אני מקבל מהיועצת המשפטית. תתפלא לשמוע.   רחמים מלול:

בות    אביב איטח: אני אוסר עליך לצלם את ישי '  : י אלי לי מכתב ממך  לא, יש 

 .  מועצת העיר'

ני באום: רו  שאתה תצלם.   ד"ר 

חוות הדעת שלה.   רחמים מלול:  בגלל 

ות דע   אביב איטח: ד חו אני הבאתי עו , אז  י קי  ת. או

 לא אליה ההוראה.   רחמים מלול:

ודע.    אביב איטח: י  אני 

 היא נתנה לי פרשנות.   רחמים מלול:

על פיה אתה   אביב איטח: ות דעת ו חו   -קיבלתי 

גם.   רחמים מלול:  כך כתבתי לך 

והתייעצות עם    אביב איטח: ות  ות דעת משפטי ד חו עו , על סמך  אני אז גם 

 ראשי ערים. 

יה. ל  רחמים מלול: ועץ המשפטי של העירי ם לי ו כפופי  א, אנחנ

אני לא אצלם.    אביב איטח: ם,   תראה, רחמי

 אבל נעשה הצבעה.   רחמים מלול:

בות.    אביב איטח: זכותם המלאה לצלם את הישי  , ן י י לתושבים, שתהיה בענ

, כ ליטי ים פו אינטרס מסו זשהו  ות הדעת של מיכל את הטענה שמישהו מצלם עם אי מו קיבלתי בחו

 . ו י נ עי ל לצלם את זה מראות  כו י א  ם, הו ל לצלם חלק מהדברי כו א י ות שהו ל להי כו שלי אגב. אז י

או שאתה תביא מטעמך. הדוברות  ך,  ו מקובלים עלי הי ם, אם י , יש מתנדבי י קי או לכן אמרתי  ו

 . כי דמוקרטי ו נ ן חי , עם פתרו כולה לעשות את זה. יש כאן את מרכז תקשורת, הצעה שהבאתי י

ה, עושה שם מרכז תקשו ריי ידי העי נית, מתוקצב על  ני בחברה העירו יענקלה שמעו רת של 

יות היפות שאתם עושים,  ם ופרסום של כל התכנ זוכה לקידו ד גם  לות מבורכת, שלא תמי פעי

וד.  ובצי ם  עים באולפני  ומשקי

, גם לקדם  כי דמוקרטי ו נ חי נת גם לחשוף למרכז תקשורת, גם להעביר מסר  י זו דרך מצו

ות בי ן שום דברים לא  באקטי אי ן שקיפות. חלילה  , גם לקדם בפייסבוק, להפגי י נ רו את האתר העי
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מלוכלכים, לא דברים שיש להסתיר. הכל כאן בסדר. אז למה לא להעביר את זה לתושבים, כמו 

זה, תרים את הכפפה,  ר, שתיקח את  אני קורא לך ראש העי שעושים בהרבה ערים אחרות. 

י לוקח צעד אוק אנ ' י? תגיד  ות אחרות מצולם י י קדימה את השקיפות. גם בכנסת מצולם, גם ברשו

ו בישיבה שעבר  נים. אישרנ ו יש מנגנ ם.  ר, מצלמות אבטחה  64כבר היו מצלמות במעגל סגו

, את כל 65ברחבי העיר, אז אפשר לאשר  , מצלמה אחת פה מלמעלה שתצלם את כל השולחן

 מהלך הישיבה, שתעביר את זה. 

,  הרי ישיבה שעברה כמה בלו קי בות  י רחו זה שהבאנו לכאן ₪ 1,300, ₪ 1,250אולפנ ? רק על 

צורך.  בור אם יש  ו כל הזמן רק לצי כים להתאים את עצמנ צרי בים. אנחנו לא  י חי כים ו צרי ו  נ י הי כי 

או נגיד  ם  -בו לי י . יש חי בור שלנו ם, אנחנו משתפים את הצי אנחנו שקופים, אנחנו מפרסמי

ות מעור ם להי צי בים, יש סטודנטים שלומדים במכללות ברחבי הארץ שהם ברחבי הארץ שרו

 . י נ ו ד הגי , מאו לי מאוד דמוקרטי קים מאוד. זה נשמע  יש כאן אנשים שעסו  תושבי העיר, 

פים.   רחמים מלול: ות שקו כל להי נו כי אז לא  בוד? לא,   המצלמות יקלטו גם את הכי

כל בריא.    :שלמה צבי מונטג או או  בי  י

אומ   אביב איטח: אני אני  יר הנעימה הזאת של שנה חדשה,  ו ר, רחמים, באו

ניקח את זה צעד אחד  זה. העולם הולך לשם, בוא  ניקח את  רוצה שנקבל את ההצעה הזאת, בוא 

 קדימה. 

צה   רחמים מלול: קודם כששאלת אותי שאתה רו י סימסתי לך  אנ יש פה חברי מועצה. 

י לא כופה החלט אנ ' . שנעביר את ההחלטה הזאת, אמרתי לך   ות כאלה על חברי מועצה'

 אתה בעד?    אביב איטח:

 רגע, רגע.   רחמים מלול:

ני באום: רו  נעשה הצבעה.   ד"ר 

.    אביב איטח:  כן

.   רחמים מלול: גדת לדעתי א תהיה מנו לו אם הי ב, אפי אני אקבל כל עמדה של הרו  אבל 

גדת?    אביב איטח:  שדעתך מנו

ם  רחמים מלול: ועצת המשפטית, תבהיר לפני שנשמע את החברי כל, הי , אני רוצה שמי

 לחברים, למרות ששלחתי לכם את כל החומר, תבהיר את הדברים שהיא כתבה. 

.    אביב איטח: . ך. נו חי ם, אתה כאיש  . רחמי עוד משהו אחד לפני  רגע, 

ע את היועצת המשפטית.   רחמים מלול:  תן לשמו

ה.    אביב איטח: י י  רגע, שנ

. אם תהי  רחמים מלול:  ה הצבעה, אתה תראה לפי האצבע שלי

ות דעת משפטית אפשר להביא לכל דבר משני הצדדים.    אביב איטח: חו רגע, 

 . ן ו  אני שואל אם באמת הרעי

ב עד רע?   רחמים מלול: ן לי שלא דיברתי איתה מילה מטו  אתה מאמי

ן לך.    אביב איטח: אני מאמי ות,  כול להי  י

א  רחמים מלול: ות דעת הי חו זו   עתידה לכתוב.  אי

זה כחבר    אביב איטח: יתי מציע את  ן לך. אבל אם הי אני מאמי קודם כל 

יעץ לך. אל תשכח שאני גם חבר סיעתך.  י מציע לך, מי אנ  הנהלה, 
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יתי רוצה.   רחמים מלול:  הי

נית, כפי    אביב איטח: , ברמה העקרו ן ו רחמים, האם אתה, ברמת הרעי

קורה, האם אתה בעד ה סל אותו? שבערים אחרות   נושא הזה? אתה לא פו

נו באמת.   רחמים מלול: רות.   אנחנו לא עומדים פה בחקי

.    אביב איטח: לי  חלילה, לא. תגיד 

עוד מעט.   רחמים מלול:  אני אגיד לך 

 טוב.    אביב איטח:

ני באום: רו , בהצעה   ד"ר  ן נכו זוכרת  אני  , אם  כל דגן . מי אני רוצה להתייחס משהו

גיה שלה היא התייחס לו ו ם, שזה באמת מקרה קלאסי שהטכנ די י י בנ ן  לום הזה בפלאפו ה לצי

י ש וזה באמת משהו שלא ראו קה,  ק והחקי צלמו אחד  23-הקדימה את החו וי ישבו  י חברי מועצה 

 . י  את השנ

, לא מכבד.    אביב איטח: ן  נכו

ני באום: רו זוכרת שהתייחסת לנושא של   ד"ר  אני לא  ן הזה. אבל  י י לא מכבד הענ

לו . צי  ם כללי

, השאלה עלתה בגלל שבזמנו   :מיכל דגןעו"ד  . אלא אמרתי ן לא בגלל הפלאפו

לום פרטני שהוא  צי דיברנו על  ו צילם,  או מישהו מטעמו  צילם בעצמו  חבר המועצה אביב איטח 

 . בי בייקטי או ולא  ות מוטה  ל להי  עלו

ני באום: רו .   ד"ר  ן נכו  , ן  נכו

ולזה  :מיכל דגןעו"ד   , ן א לא תקי לן הו נת  ו י בפסיקה. אבל מבחי בו גי יש גם 

ה, יש חובה להקליט את  יי ות והתוספת השנ עוד של ישיבות המועצה, אז לפי פקודת העירי התי

קרון  עי ות מתמלא  רי נת פקודת העי בור. בזה מבחי ם לצי ם גם פתוחי לי ולתמלל. והתמלי בות  הישי

ן חובה גם לצלם.  אי ות, ו  הפומבי

.    אביב איטח: ן  נכו

ן חובה.   רחמים מלול:  אז אתה מסכים שאי

ודעים כמה דברים משתנים עם    אביב איטח: י ה. אתם  העולם הולך לשם, חבר'

 השנים? 

סור?     :אבנר אקוע אי ן  אי  אבל 

סד.   :מיכל דגןעו"ד  לום ממו צי  . . . סור.  אי ן   אי

ר.   רחמים מלול: איסו ן   ברור שאי

 לא, אמרתם שאסור.     :אבנר אקוע

. לא, הוא,     :??? . צילם.  שהוא 

ני באום: רו סור.   ד"ר  אי ן  אי ן חובה ו  אי

גיע לכאן תושב בישיבה הבאה    אביב איטח: י ד אני רק רוצה להגיד שאם  שיעמו

 . קי צלם ככה, זה חו  וי

קינד: סיימה.    אבי  כל לא   רגע, מי

, סליחה.    אביב איטח:  כן
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י אומרת.   :מיכל דגןעו"ד  אנ  בגדול 

ע עמדה? מי רוצה ל  רחמים מלול:  הבי

קינד: .    אבי  זהו ו ניתן להצבעה  מן שזה  סי סור,  אי ן  אי ן חובה ו  אי

.   רחמים מלול: ן  נכו

יה כבר.    אביב איטח: י זו פעם שנ כי   הצבעה שמית אם אפשר הפעם, 

 מה אכפת לך, פעם שלישית.   רחמים מלול:

קינד: ?    אבי  . . צה לדעת למה זה.  עודד עמרם רו

כול   אביב איטח: י ר לך.  אני   להסביר? אני אסבי

צים מכנסת ישראל    עודד עמרם: אני שואל שאלה, האם אנחנו מרו

ן  אי כי  וזה בגלל הערוץ.  א יאמר לך לא,  ם, תשאל כל בר דעת, הו צי מההתנהלות? אם אנחנו מרו

זיה, מה קרה  י ו ניהם בטלו ם, והפרשנים למי גי לו ן פסיכו פי ן  בי ן  ו די אני אומר, היה  ם.  יי נ י י ענ ם  ני ו די

לות בכנסת ישראל. אז קם אחד ואמר ש כי  -הזי ל,  זו לום, נהיה הכל  סו את הצי בגלל שהכני

  -ההחלטות

.   רחמים מלול: זה לא חשבתי  על 

ן   עודד עמרם: י י ענ פו של  ם לגו , ואז לא דני ליסטי פו   -פו

 אלא למצלמות.   רחמים מלול:

קינד:  אלא להצגה.    אבי 

ולהצגה.    עודד עמרם:  למצלמות 

: עו"ד רון י כול לענות?   אמיר  י  אני 

קינד: מן שזו הצגה.    אבי  סי  ,  אם ישיבות המועצה יתארכו

בות באמת    :שלמה צבי מונטג אגב, אם אתה מביא דוגמא מהכנסת, הוועדות החשו

 לא מצולמות. 

אני לא    אביב איטח: קודם כל, אם רוצים, אפשר לצלם הכל.  ה, רגע.  חבר'

ו את הכ וביקשתי עכשי דום השקיפות. באתי  או נעשה צעד אחד קדימה בקי בו ל. אבל אמרתי 

בות  או לא תרצה, מישיבה הבאה הישי . תרצה  עודד, בוא אני אענה לך על משהו עכשיו תשמע 

ות.  צפי ד  עו לי  ביא  , י לי , מה אכפת  רי שלי בו כול לצלם את זה בעמוד הצי י אני   מצולמות. 

קינד:  איך הן מצולמות?    אבי 

ב   אביב איטח: לו לצלם. י , מותר  ן  וא תושב, יעמוד עם טלפו

.    עודד עמרם: זה לא אישי  , לי קר  ב, בי  אבי

.    אביב איטח: שי  ברור שלא, שום דבר פה לא אי

י מישהו    עודד עמרם: צולם בפעם שעברה, התקשר אלי גמא,  אני אתן לך דו

, נשבע לך.  לי קר  . בי  מלמטה, אומר לי 'אתה רעב?'

 )מדברים ביחד( 

ד דקה   איטח:אביב  עו לי  ם לא נצא מכאן אם -עודד, תן  ם. אם אנחנו היו שתיי

עוד לעשות צעדים קדימה כדי לקדם את  ד  זה, שאפשר תמי לפחות זה שאנחנו מקבלים את 

זו ד יוצאים בסדר,  תראה, אף אחד לא אומר שלא תי האישית. עהשקיפות, אנחנו פה לדעתי לא 
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נימום נעשה. אבל המ ך. המי עוד נעשה מה שצרי רייה גם  דות העי כול להישאר בפקו י נימום הזה  י

נים? הרי  30-ו 20 רייה מתנהלת רק מפקסים דרך העיתו הכל היום ברשתות שנה. היום העי

יה,  רי נכנס לאתר העי , אף אחד לא  ונטי ותר לא רלו י ות, הכל מתנהל שם, אף אחד כבר  החברתי

ם.  לי קו טו נכנס לפרו  אף אחד לא 

: מ   אמיתי כהן  רת אף אחד לא נכנס? מה זאת או

ל. אני אומר לך    אביב איטח: צה להגיד לך שיש ערפו יודע מה? אני רו אתה 

בים  ל גם סביב מה שנעשה. יש הרבה טו שוב, תקרא את ההצעה לעומק. יש לפעמים ערפו

י חושב שישיבת מועצת העיר, היא הישיבה שבשבילה  שנעשים שהתושבים לא מודעים להם. אנ

יודע, . אתה  י? את הישיבה  נבחרנו קי או ות של העיר הזאת.  י נ ות את המדי ו כאן כדי להתו אנחנ

יה שקופה, שמעבירה את הכל  עירי הזאת, אמרתי שבתור התחלה נצלם אותה, נראה שאנחנו 

ר.  בו צי ף   בשקיפות, שמנהלת הכל בשיתו

: צה.    אמיתי כהן  הכל פה מתומלל, מה אתה רו

.    אביב איטח:  אמיתי

דיל: , אב  עו"ד מתן  ן י יסבוק לצורך העני לי בפי או ע לך הצעת פשרה?  ב, אפשר להצי י

ם.  ותושבים מוזמני קורה, מה יעלה בישיבת מועצה,  ם, מה  ני י י גו את סדר הענ צי  י

???:     . וידאו שאחרי  אפשר לעשות כתבת 

חי    אביב איטח: ר  או בשידו . אמרתי  , לא פסלתי וידאו שאחרי קודם כל אפשר 

יום מיים אחרי-או עד  ודברים כאלה. המטרה היא יו כות  ו פה ערי הי בן שאף אחד לא רוצה שי . כמו

ב.  י יהיה בלי  שזה 

.. שקיפות,      :שי קזיוף נות. קומבי למה אתה חושב שלא מצולם, עושים פה 

 למה? 

ם לפה. אני לא חושב    אביב איטח: לי לי מי אני אמרתי? חס וחלילה. אל תכניס 

נות.  קומבי  שנעשות כאן 

. אתה כל הזמן מדר על שקיפות ועל שקיפות.   רחמים מלול: אני אחדד את השאלה שלו

ו לא לתמלל.  לנ כו י ות שקיפות,  צים לא להי ו רו נ י  אם הי

ק.    אביב איטח: יב על פי חו חי זה   לא, 

ל.   רחמים מלול: כנס לתמלו כול להי י ר. כל אחד  ן לנו מה להסתי  זאת אומרת, שאי

 חופש המידע.    עודד עמרם:

ם, גם הכנסת כבר לא מצולמת רק מערוץ    ח:אביב איט א 99אבל היו , הי

ץ  עוד מערו  . 33מצולמת 

נת. מה שדנו פעם בתקשורת. שחברי הכנסת,   רחמים מלול: י עודד אמר לך הערה מצו

, אלא לגופה של מצלמה.  ן י י ענ פו של  ם לגו וכחי ב, לא מתו ודע את זה מקרו י אני   ו

ך    אביב איטח: ר צרי בו זה הצי קיי? רחמים,  או ך לראות.  צרי ר  בו זה הצי ט,  לשפו

זה  ום  ם. הי זה. העולם הולך לשם, רחמי או 8דיברנו על  זה.  15או  10,  ות שעושות את  י רשו

י אומר  , אנ זה. תראו כולם עושים את  ה,  , חיפה, רעננה, כפר סבא, אילת. חבר' ן ירושלים, ראשו

. זאת אומרת, אם אנחנו לא  קיבלתי אני את החלטתי   , זה בצורה מסודרת, לכם משהו עושים את 

בות פה.  אני אצלם את הישי יה תעשה,  רי או עם משהו שהעי יענקלה  או עם   , על פי מה שהצעתי

יהיה פתח  אז  , ו ן שלו לו בסמרטפו סור. מותר  אי ן בזה  אי זכותו המלאה,  צלם,  וי יהיה כאן  תושב 

בים. ם לדעתי לא טו  לדברי
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 נדמה לך.   רחמים מלול:

מ   אביב איטח: או ה. אני   ר לך שיהי

 טוב.   רחמים מלול:

צים לקבל    אביב איטח: . אתם רו ם  –זהו צי . לא רו דו לא מקבלים.  –תקבלו  תגי

ונראה.   רחמים מלול: ה   נחי

 בסדר.    אביב איטח:

.   רחמים מלול: נו  באמת, 

.    אביב איטח: י נ ו וקטנ ם  נעי ם לא   אתה תוביל את זה למקו

 )מדברים ביחד( 

י   יעל בק: זה. אפשר להגיד אתה  ודע, אתה הורס לעצמך שאתה אומר את 

 משהו? 

 אמרתי שאני אצלם.    אביב איטח:

קינד:  אתה מקלקל לעצמך.    אבי 

זה לך. אתה נבחרת על    אביב איטח:  , לי זה ההבדל, זה לא  זה לך.   , לא לעצמי

בור.  די הצי  י

קינד:  אתה טועה, הכל אתה עושה לעצמך.    אבי 

 מרת שתהיה ברוח טובה. למה אתה? לא, לא, לא. א  רחמים מלול:

קינד:  אתה מקלקל לעצמך.    אבי 

.    אביב איטח: , אל תקבלו לי זה לא   לא, 

לו אם   רחמים מלול: נועד לשרת רק אותך, אפי זה  אתה רוצה שאני אגיד לך מדוע 

יטרלי? אתה רוצה שאני אסביר מדוע?  י נ א   הצלם הו

.    אביב איטח:  כן

י טועה. בדרך כלל חברי הנהלה מעלים הצעות לסדר   רחמים מלול: אנ לי אם  תגיד 

קודם הצעה לסדר. מי מעלה הצעות לסדר במועצה, בדרך כלל אתה.  בהנהלה. כמו שאבאי הציע 

ן?  נכו  תמיד אתה, 

ציה.    יעל בק: זי פו  או

 אני לא חבר בהנהלה.    אביב איטח:

. אז על מה ת  רחמים מלול: בוודאי זכותך,   . ן תמקד המצלמה? על מי? היא תתמקד נכו

זה משרת  ליטית  יפרסמו בפייסבוק? לכן פו . אז את מי  י די י כשאתה מדבר? זה מלאכותי מי עלי

ם. י רוצה להסביר לחברי זה אנ  רק אותך. 

ם עושים את זה.    אביב איטח: ם רבי  תראה, ראשי ערי

בר.   רחמים מלול:  זה כמו שבכנסת היא מתמקדת בדרך כלל על הדו

:אמי נביא את המצלמות.    תי כהן ה ואז  צי אלי ר לקו  תחזו

דיל: צולמו?   עו"ד מתן  כן שההצעות לסדר לא י  רגע, אתה מו

 בלי ההצעות לסדר.   יעל בק:



 27.9.2016 מתאריך 38ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית רחובות 

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

27 

ה.    אביב איטח: . חבר' . . 

דיל: ן למה זה כל כך מפריע לכם.   עו"ד מתן  י לא מבי אנ  ? ני י י ענ ן  ו די  מה, למה? 

 זו שקיפות.   רחמים מלול:

ו קצרות?    קינד: אבי הי  אתה מבטיח שההצעות לסדר י

.    אביב איטח:  כן

קינד: .    אבי  .  אם אתה מבטיח.

ך.    אביב איטח: י ם, באתי מחו ירה טובה היו ו , באתי באו בו  תקשי

ב. לא, התחלת לאיים קודם.   רחמים מלול:  שקיפות של אבי

ם.    אביב איטח: י י לא מאי אנ  לא, 

בות   רחמים מלול: הישי ' .  תצולמנה בכל מקרה'

זכות התושבים לצלם. רחמים, באמת, תושב    אביב איטח: . תראה,  צולמו הן י

ם.  , רחמי י קי או  . לו . מותר  לו כול לצלם, מותר   י

אני מעמיד את זה להצבעה.   רחמים מלול:  טוב, 

ע?    אביב איטח:  תודה. מי מצבי

 מי בעד ההצעה?   רחמים מלול:

על בעד. מי בעד? אבי   אביב איטח: י  , כן  , ני רו  , 

 מי נגד?   רחמים מלול:

קינד: זה מפחד.    אבי  אני עושה את  קול,  טו  בשביל הפרו

עודד אתה בעד?    אביב איטח:  אה, רגע. 

 אני לא.    עודד עמרם:

 אתה בעד או לא?    אביב איטח:

 לא, לא, לא.    עודד עמרם:

 לא בעד.    אביב איטח:

 מי נגד?   רחמים מלול:

כולם.    ב איטח:אבי  מי נגד? 

לות.   רחמים מלול: קו  טוב, אז ברוב 

 רגע, מי נמנע?    אביב איטח:

 מי נמנע? אתה.   רחמים מלול:

י בעד. מי נמנע?    אביב איטח: אנ  לא, 

 הצבעת כבר.   רחמים מלול:

 אני בעד, מי נמנע?   אביב איטח:

 עודד נמנע.   רחמים מלול:

 אתה אבנר?    אביב איטח:
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 נמנע.     :אבנר אקוע

קינד:  כמה יש לך?    אבי 

זה לא משנה.    אביב איטח: ירד,   לא, לא, זה 

אותי בלי      :שי קזיוף ל לצלם  כו א י קית לצלם אותי? הו כל, האם מותר חו מי

רי?   אישו

בור.    אביב איטח: צי , אתה נבחר   כן

די קהל?   :מיכל דגןעו"ד   על י

 לא, הוא.      :שי קזיוף

ל לצלם בלי רשות.   ם מלול:רחמי א יתחי ן כשהו נדו  בזה 

זכותם לצלם.    אביב איטח:  אני לא מצלם. תושבים, 

זה.   רחמים מלול: ק את   נבדו

כית    אביב איטח: רי הזכו ן מאחו י עומד אם הטלפו אנ ד, בכנסת, אם  תגי

 הגדולה? 

ר לך.   רחמים מלול: ר, אסו  אסו

 מה?    אביב איטח:

ב  רחמים מלול: נו באמת. אבי  , 

.    יעל בק: . סיתי לעשות את זה. שלא תדע מה התגובה. ני  פעם 

 

לות לסרב להצעתו לסדר של אביב איטח בנושא  :16-38-343מס'  חלטהה קו הוחלט ברוב 

ות. וועדות משמעותי ר  בות מועצת העי ופרסום ישי ם  לו  צי

 

כוסית *** *** הרמת   לרגל ראש השנה תשע"ז 

 

ו  רחמים מלול: כי ה,  . חבר' . . ו זמן לנו עכשי ן  אי ן שאנחנו ממהרים ליד לבנים,   ו

ם, שנה טובה.    אביב איטח:  בבקשה, לחיי

. תודה רבה לכם על כל העזרה, על כל   רחמים מלול: וה בעזרת ה' אני מאוד מקו

זה מפרה.  אני מודה, על ההצעות לסדר ועל השאילתות,  ב   התמיכה. גם לאבי

.      :שי קזיוף די  תודה רבה לדו

:ב ן שרעבי ו , שנה טובה.   ן צי די  דו

זוהר   רחמים מלול: ו ב  ני לי , תודה רבה. כל חברי המועצה, תודה רבה. תמסרו גם  די דו

אות.  , ברי "ל, את תודתי והערכתי  שנמצאים בחו

ליערה.    יעל בק:  ו

"ל.   רחמים מלול: א לא בחו ליערה. הי  ו

צריך למסור לה את ההערכה.    יעל בק: ן  י  לא, אבל עדי
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 תודה רבה באמת. שנה טובה.   חמים מלול:ר

 כתיבה וחתימה טובה.   עו"ד אבי מוזס:

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

ן מילברג רו  דו

רייה  ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העי

_______________ 

  רחמים מלול

יה רי  ראש העי

  

 


