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  עיריית רחובות

  40ישיבת מועצה מן המניין מס' 

  00:18בשעה  2016/12/19 ז"עתש כסלוב ט"י, רביעימיום 

  , בניין העירייה6באולם הישיבות, קומה 

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

סגן רה"ע, ח"מ עו"ד יניב  –מתן דיל עו"ד רה"ע, ח"מ 

לרה"ע, ח"מ אביב איטח, ח"מ גיורא בן משנה  –מרקוביץ 

ארי, ח"מ רוני באום, ח"מ אברהם קינד, ח"מ ד"ר מרה קנבל, 

אברהם מוזס, עו"ד ח"מ רונן אהרוני, ח"מ אמיתי כהן, ח"מ 

ח"מ יפים זאיקה, ח"מ אבאי זאודה, ח"מ יערה ספיר, ח"מ שי 

  קזיוף, ח"מ צבי שלמה מונטג, ח"מ יעל בק.  

  

עו"ד , ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה -  רגדורון מילב  :נוכחים

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

 – ישראל עוקשי, סמנ"כל נכסים וביטוחים –חנניה קורש 

ליאור  ,רל"ש ראש העיר –, דודי אשכנזי מבקר העירייהסגן 

   חוויות. –מנכ"ל ה.ל.ר, יוספה חליבה  –שוקרי, גיא עידו 

    

סגן רה"ע, ח"מ אבנר אקוע, ח"מ עודד  –ח"מ זוהר בלום   :חסרים

  ח"מ גלי אפל. ח"מ עו"ד אמיר ירון, עמרם,
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  החלטות המועצה
  2016/12/19 מיום 40ישיבת מועצה מן המניין מס' 

מתאריך  39פרוטוקול מועצה הוחלט פה אחד לאשר   
9.11.16.  

  :16-40-351מס'  החלטה

  
החלטות ועדת הביקורת מס' הוחלט פה אחד לאשר 

  .6.12.16מתאריך  5/2016
  :16-40-352מס'  החלטה

סך כדלקמן:  יסגלהוחלט פה אחד לאשר תב"ר ו  
על פי ₪  38,459,049התב"ר לפרוייקט יעמוד על 

החלוקה הבאה: מענק מפעל הפיס לפרוייקט יעמוד 
השתתפות העירייה בפרוייקט ₪.  29,500,000 –על 

כאשר סכום זה כולל את ₪  8,959,049 –תעמוד על 
הכשרת מועדון הנוער והפיכתו לחדר כושר כחלק 

ציוד למתחם וכן ממתחם הספורט, את רכישת ה
לקידום ביצוע קירוי ₪  700,000 - הותרת סכום של כ

עד כה אישרה העירייה השתתפות  הבריכה הפתוחה.
וזאת לטובת מימון  12,812,000מכספה בסכום של 

ביניים עד לקבלת מענקי מפעל הפיס. כעת, 
משנתקבלו כספי מפעל הפיס, ניתן לבצע הפחתה 

ותה של העירייה בהיקף השתתפ₪  3,852,951בסך של 
בפרוייקט ולהעביר יתרות לטובת פרוייקטים אחרים 

'  לפי הפירוט הבא: מועדון נוער ברחוב זבולון גרז
בסך של  2988(רחובות הצעירה) תב"ר מספר 

מועדון קהילתי ברחוב משה זכריה תב"ר  ₪. 820,739  
אודיטוריום ביה"ס  ₪. 2,032,212בסך של  3135מספר 

  ₪. 1,000,000חדש) בסך של תיכון היובל (תב"ר 

  :16-40-353מס'  החלטה

חברי ועדת תרומות: יועמ"ש הוחלט פה אחד לאשר   
הגב'  –עו"ד מיכל דגן, גזברית העירייה  –העירייה 

  .מר דודי אשכנזי –דניאלה ליבי, מ.א. מוניציפאלי 

  :16-40-354מס'  החלטה

החלטות הוועדה החקלאית הוחלט פה אחד לאשר   
  .9.11.16יית רחובות מתאריך שליד עיר

  :16-40-355מס'  החלטה

 2017הוחלט פה אחד לאשר אישור מסגרת אשראי   
  כדלקמן:

  ₪ 20,000,000.00            בנק הפועלים בע"מ

  ₪ 8,300,000.00    בנק אוצר החייל בע"מ 

  ₪  5,000,000.00            בנק דקסיה בע"מ

  ₪  4,500,000.00          בנק מזרחי טפחות בע"מ

  ₪  1,000,000.00  בנק לאומי לישראל בע"מ    

  ₪ 600,000.00    בנק אגוד לישראל בע"מ

  ₪ 300,000.00בנק הבינלאומי הראשון בע"מ    

  ₪  300,000.00            בנק דיסקונט בע"מ

  :16-40-356מס'  החלטה
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  החלטות המועצה
  2016/12/19 מיום 40ישיבת מועצה מן המניין מס' 

  ₪  40,000,000.00                           סה"כ

כמו כן לאשר משכון הכנסות עצמיות בהתאם לרבות 
  ארנונה.

החלטות ועדת נגישות ושוויון הוחלט פה אחד לאשר   
  .5.12.16מיום 

  :16-40-357מס'  החלטה

עבודה נוספת, בנין חנה ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר   
055338081.  

  :16-40-358מס'  החלטה
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טוב לכולם. אני פותח ישיבת מועצה מן המניין. ערב     רחמים מלול:
, י"ט כסלו. אתם יודעים איזה תאריך זה י"ט כסלו? חג הגאולה. הי ום יום שני

  . ברוכים הבאים. כן, י"ט כסלו חג הגאולה. 18:10, השעה 19.12.16תשע"ז, 

אני, כשהייתי בשליחות בארצות הברית, כשהרבי היה      :דורון מילברג
זה לא ראיתי. י"ט כסלו. תאמינו לי, מחזה כ- חי, אמרתי שאני חייב לראות את ה

מ"ר. שמים שם יציעים מעץ. האולם גבוה, יציעים מעץ,  300יש אולם שם של 
  איש.  2,000מ"ר,  400מ"ר,  300נכנסים על 

  אתה יכול לראות את זה בקרעטשנף כל חג.      רחמים מלול:

אבל רחמים, עומדים על הטריבונות, סכנת נפשות,      :דורון מילברג
ינים, והרבי עושה ככה עם היד, וכולם שרים, עשרות אלפי אנשים כמו סרד

  ומוריד את היד וכולם שרים. זה מחזה מדהים.

  

  .9.11.16מתאריך  39אישור פרוטוקול מועצה   .1

  

יש הערות? אם אין  – 39אישור פרוטוקול מספר     רחמים מלול:
  הערות, הפרוטוקול מאושר. 

  

מתאריך  39מועצה פרוטוקול לאשר הוחלט פה אחד   :16-40-351מס'  חלטהה
9.11.16.  

  

תקציב שפ"ע בעקבות  שאילתא: האם העירייה מתכוונת להגדיל את  .2
  .4.12.16המשבר? ח"מ אביב איטח מתאריך 

  

שאילתא של אביב איטח, האם העירייה מתכוונת     רחמים מלול:
  משבר. להגדיל את התקציב בעקבות המשבר. 

  קיבלתי תשובה.       אביב איטח:

  קיבלת תשובה, בסדר.     רחמים מלול:

  

הצעה לסדר: הקמת תכנית אב שפ"ע. ח"מ אביב איטח מתאריך   .3
4.12.16.  

  

 10הצעה לסדר, בבקשה. הקמת תכנית אב שפ"ע.     רחמים מלול:
  דקות אתה יכול לנמק את ההצעה, קדימה. 

 2- אוקיי, נכון לאתמול, תושב רחובות שהשתמש ב      אביב איטח:
' . . באווירה טובה' באיזושהי תכנית טלוויזיה. אני היום מילים באווירה טובה.

  באתי בכל אופן באווירה טובה. הכוונה היתה לאח הגדול כמובן. 
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.     רחמים מלול: .   סופגניות, בורקסים.

כן, אווירה טובה. אז אני באמת מבקש לקבל ולכבד       אביב איטח:
ן, אני לא דקות שיש לי לדבר. אם מישהו רוצה לומר משהו, זה הזמ 10- את ה

אקטע אותו. כשאני מדבר, אני מבקש להגיד את מה שיש לי לומר, כי ישיבה 
שעברה לא ניתנה לי הזדמנות. אז ככה, ראשית כל שמחתי להתעדכן שבנושא 
כמובן ניקיון העיר, אתמול התקיימה פגישה עם יוזמי מחאת הזבל. הם חשבו 

ש אנשים אחרים שיזמו את שאני יוזם, אז לא צריך לתת לי יותר מידיי קרדיט, י
המחאה, בעיניי המבורכת, אמש בלשכת ראש העיר. אני חושב שזה היה צריך 

אני בכל אופן ניסיתי. אני להיעשות קודם לכן, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. 
רוצה להבהיר בכוונה את הגישה שלי הפעם בנושא הזה, ושתבינו ותשפטו לבד 

באמצעות ראש העיר, גם באמצעות עוד  עצמכם. ניסיתי גם באמצעות ליאור, גם
גורמים נוספים שכן להפגיש ולנסות לראות איך אפשר לפתור את הנושא. 
מסיבות כאלו ואחרות זה לא קרה וכיבדתי את זה. לעיתים התושבים רוצים 

גם לפעמים כן צודקים, פחות צודקים, יותר לקבל מידע והסברים, זה לגיטימי. 
נחנו רוצים הידברות, בגלל זה אנחנו מדברים הרבה. מגזימים, פחות מגזימים. א

היום העידן של שיתוף ציבור ושיתוף תושבים בנעשה בעיר. נודע לי שהם פנו 
לפני צאת המחאה בעצם למתן ולעוד גורמים, כדי לפגוש את ראש העיר וזה לא 
קרה מסיבות כאלה ואחרות. אני אתחיל מהסוף. לגבי ההצעה לסדר של הקמת 

שפ"ע היא לא רלוונטית, ואני גם לא מתכוון לפרט אותם. אתם  תכנית אב
קראתם בעצמכם, מי שבחר לקרוא, ובין כה היא גם תרד מסדר היום. לא ציפיתי 
שהיא תעלה לסדר היום, כפי ששום הצעה לא עלתה וגם לא תעלה. אך מנגד, 
בדוגמת מאבק השוק העירוני, ההצעה שלי הורדה, אך מנגד הועלתה הצעה 

פית. מצוין, אני מסתפק בזה, ואם לא בדיבורים, אז נגיע למעשים, כי חלו
מבחינתי גם ההצעות האלה, גם אם לא מתקדמות או לא עולות לסדר, הן 
מביאות חלופה, ומבחינתי זו התוצאה וזה מה שחשוב לי. אני לא מחפש, לא 
 ניצחונות לא משמעותיים באופוזיציה של אדם אחד, את האגו שלי אני מזמן

שמתי בצד, כולכם יודעים את זה. עובדה שבשנה האחרונה, בכל הנושאים 
או עסקתי היתה התייחסות ויש לברך על זה גם, שיפור, וזה מה שהובלתי 

שחשוב, בגלל זה פה אני כאן, ככה אני שואף לפחות. למי שעדיין לא הפנים את 
עיל לחץ מקומי כיום,הוא בין היתר להוביל שיח ציבורי ובמידת הצורך להפ

, בנושאים שבוערים לתושבים על סדר היום. אין לי שום אפשרות ללחוץ  ציבורי
על שום כפתור ולשנות את זה, זה אתם יכולים כמובן, ואני גם תמיד יודע לברך 
מתי שזה קורה. חשוב לי לציין שאין לי שום דבר אישי נגדך ראש העיר ונגד אף 

לי להבהיר אחת ולתמיד שהיא  אחד מחברי המועצה כאן במחאת הזבל. חשוב
הוכחה כמחאה המפלגתית, נטולת אינטרס פוליטי. השתמשו באלמנטים אישיים 
. לא בבלונים, רחמים בוא  . מול ראש העיר, אני לא הייתי שם. כשזה קרה, כולכם.
תראה. לא בראיונות שהיו להם עם כל מיני הפגנות כאלה ואחרות, שלא חשבתי 

כתובת היא לא רק ראש העיר. אז אני תמיד לא הייתי שזה נכון. תמיד אמרתי שה
שם. מנגד, כאשר הותקפתי אישית על ידי כל מיני אנשים ומקורבים ובני 
משפחה, התעלמתי והחלטתי לא לשפוט אנשים בכעסם. אם בישיבה הקודמת 
היתה ניתנת לי הזכות להתבטא, הייתם יודעים שניסיתי לחרוג ממנהגי, כמו 

לשתף פעולה עמכם בנושא זה, דרך ראש העיר בישיבת שחלקכם יודעים, ו
ההנהלה. כפי שסוכם בינינו, ביני לבינך. ניסיתי, לאחר שלא הופיע בסדר יום 
ההנהלה מה שסוכם בינינו, גם שם לא נפגעתי ורציתי בסך הכל בישיבה שעברה 
לומר שמילא לא עמדו במילה מולי כפי שהובטח לי, אבל לפחות אנחנו רואים 
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ותוצאות במעשים בעיר. אי אפשר לומר שלא רואים תוצאות. לאורך כל  שינוי
הדרך טענתי שאני לא זה שיזם את המחאה האקטיבית. בגופי התקשורת נטען כי 
אני זה שמשלהב ובשיחות אישיות גם זה נאמר שאני משלהב את הרוחות 

 אז אם זה השלהוב, אז בואווהמחאה היא מגורמים אינטרסנטיים פוליטיים. 
החודשים האחרונים הפניתי זרקור  3- נראה אם הוא עזר באמת השלהוב הזה. ב

יחד עם חברי המחאה, רק לנושא אי שביעות הרצון לתושבים, מצב ניקיון העיר. 
, כל יוזמה שהיתה מולי כשפנו אליי  אמרתי להם 'רק  –כל תושב שפנה אליי

בעיר, אני לא צריך לאחר מחאת הזבל, אני כרגע מתמקד רק בזה. השיח הציבורי 
לומר לכם, במקום הראשון היה על ניקיון העיר. תקציב שפ"ע אני שומע ומבין 
שהוא לקראת הגדלה. כמובן לא באחריות מלאה, אבל אני מקווה מאוד, ואני 

תקנים של עובדי, לא  2הראשון שיברך על כך. ראינו שמשאיות חדשות נרכשו, 
, זו עובדה. דורון מנכ"ל העירייה, עובדי ניקיון נוספו לכל אזו 2תקנים,  ר ניקיון

,  15:00אפשר לפרגן ערב חג,  בצהריים, אני שולח הודעה שיש בעיה עם ניקיון
חוזר אליי ישר, מטפל בבעיה. תשומת הלב לנושא של ניקיון העיר, עלתה על 

  סדר היום ואני ראיתי את זה. ואני מבחינתי זה הביא לי סיפוק רב.

, כשאני פונה אליך, אתה לא עושה כלום. דורון    רחמים מלול:
 . .   כשאביב פונה אליך אתה.

. יש לו כל כך הרבה       אביב איטח: חס וחלילה. אחרון שאמרתי
נושאים שהוא עוסק בהם. חלילה. דורון יודע את הערכתי אליו. אבל שמעתי 
מעובדי עירייה שהוא היה כל כך עם יד על הדופק מול מנהלי אזורים ועובדים, 

ומת הלב לנושא הורגשה בכל פינה, גם עובדי עירייה אמרו לי את זה. ותש
התקיימו ישיבות עבודה, באחת מהן רציתי להשתתף, זה לא קרה, לא נורא. עם 
מנהלי האזורים והגורמים הרלוונטיים. העירייה דבררה באופן אינטנסיבי, את זה 

ן. אפילו הושק לחצן יודעים לעשות כאן מצוין.בכל מה שנוגע לאכיפה, נהלי ניקיו
פינוי גזם ואשפה באפליקציה. הייתי הראשון שבירך על זה והעלה פוסט על זה 
בפייסבוק. תושבי העיר הצטרפו בהמוניהם לשיח והסתערו על עצומות, קבוצות, 
וראו שככה גם אפשר לעשות שינוי. נכון, אנחנו, זה לא אנחנו, אני כלום, 

עיר, זה בסדר, אנחנו רוצים תוצאה התושבים כלום, הכל אתם, הכל ראש ה
סופית. אני משוכנע שלהבא, במידה ותושבים בסך הכל יבקשו תשובות לפני 

תוסיפו לזה גם עוד גשם שהם מוחים, תשכיל העירייה לפתוח את דלתה למענם. 
מבורך שהגיע והרבה רצון לשינוי. והנה, אנחנו כבר רואים שינוי גם לטובה 

  בנושא הניקיון. 

  גם הגשם זה בזכות המחאה.     לול:רחמים מ

  לא, זה לא.       אביב איטח:

רגע, אתה חוזר קואליציה? לא הבנתי מה עכשיו אתה         :שי קזיוף
  עושה. 

תן לי לסיים, ביקשתי לא לקטוע אותי. תודה. חשוב לי       אביב איטח:
   - לסיום לציין שהודעתי

  הוא יו"ר ועדת ביקורת. מותר לו.     רחמים מלול:

  תיכף נגיע גם לזה.      איטח: אביב

  יש לו איזו פריבילגיה.     רחמים מלול:
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תיכף נגיע גם לזה. חשוב לי לסיום לציין שהודעתי       אביב איטח:
בכל מקום, בפגישות עם תושבים, שאם התושבים לא יראו עצמם לוקחים 
אחריות, אני לא אפעל איתם יחד בנושא. אך לדעתי גם על הרשות, כגוף שנבחר 

יג ולהוביל את תושבי העיר, לדעת איך לגרום להם להיות עירניים יותר וגם להנה
סוף לפנות את - מחונכים יותר בכל מה שנוגע לניקיון העיר. עכשיו אני אוכל סוף

הזמן לנושאים האחרים, לא פחות בוערים, שבהם עשיתי הפסקה קלה ואתפנה. 
נושא שבו אני אראה גם לחדשים. אני אמשיך לפעול בכל הכלים שברשותי, בכל 

, גם אם ישמיצו, וגם אם יאמרו שאני רק עושה רעש, וגם אם יאמרו שאני  לנכון
לא משפיע. או שיאמרו שאני רק אינטרסים פוליטיים. ככה אמרו את זה 
בקייטנות, ככה אמרו את זה גם במאבקים עם השיבוצים בגני הילדים. אני 

  מבחינתי זה אני. 

  , מה המחאה הבאה? תן לנו פרומו      אבי קינד:

  זה תלוי מה הציבור יביא, אתה מבין?     עו"ד יניב מרקוביץ:

לא צריך כל דבר מחאה. עכשיו עם היוזמה החדשה של       אביב איטח:
קול התושבים, התושבים יוכלו בעצם לקבל ביטוי כאן בישיבת מועצת העיר. הם 

אז אין צורך יוכלו להגיש שאילתות, ואת השאילתות אנחנו נענה להם כאן, ו
במחאות. תמיד אמרתי שהידברות היא הכי חשובה יותר מהכל. וזהו, מכאן אני 

  מברך. שיהיה בהצלחה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. 

  תודה רבה אביב על הנאום המרתק. הוא לא מעלה.     רחמים מלול:

לא מעלה. אני הבנתי שאתם פועלים ועושים תכניות,       אביב איטח:
דת איכות הסביבה, והדברים זזים ומבחינתי אין צורך בהצעה, שגם ויערה בווע

  ככה היא תרד מסדר היום. 

  תודה.     רחמים מלול:

  אני באתי במיוחד בשביל זה.         :???

כולם חיפשו פה קרקסים ורעשים. הנה, אנחנו יודעים       אביב איטח:
  להסתדר גם מצוין יחד. זהו. 

   - בות היום או רחובותי היוםאז אפשר לדווח לרחו    רחמים מלול:

  אל תדאג, זה כבר מדווח.        :???

  (מדברים ביחד) 

 2רק משפט אחד אני אגיד, שהפגישה אתמול עם     רחמים מלול:
   - מנציגי המחאה, היתה

  חשבתי אלפים, רחמים.       :ארי- גיורא בן

לא כדי להעצים את המחאה, אלא כדי להתנצל בפניי     רחמים מלול:
ובפני אנשי הצוות שהיו בפגישה על כך שפגעו בעיר ופגעו בראשה  ובפני המנכ"ל

ובעובדים. רק לשם כך היתה הפגישה. כי עיריית רחובות דואגת כבר שנים רבות 
  לעיר שתהיה נקיה, מצוחצחת. 

  סליחה, אם אתה מצלם, אני גם רוצה לצלם את עצמי.       אביב איטח:

  מי מצלם?     רחמים מלול:

  ה, אני מבקש. סליח      אביב איטח:
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  לא, לא, לא. צודק.     רחמים מלול:

  דובר עירייה לא יכול לצלם?         :???

  לא, לא, לא.         :???

.       אביב איטח: .   אם אני לא יכול לצלם את עצמי.

  גמרנו, גמרנו.     רחמים מלול:

  יש אווירה טובה, למה לקלקל?       אבי קינד:

מטבח. באווירה אני לא הרשיתי לצלם. לך צלם ב    רחמים מלול:
  טובה, אביב. 

  

  .6.12.16מתאריך  5/2016אישור החלטות ועדת הביקורת מס'   .4

  

  ועדת ביקורת.     רחמים מלול:

נעשתה ביקורת של  2015הפרוטוקול בפניכם. בשנת         :שי קזיוף
מבקר העירייה על מספר האגפים. חלקם נתנו תשובות, חלקם לא נתנו תשובות. 

טרם התייחסו להערות של המבקר, לתת תשובות, ואכן ביקשנו מהמבוקרים ש
כולם הגישו. הצוות המקצועי של מבקר העירייה, שזה המבקרים החיצוניים, 
, צוות תיקון ליקויים  קיבלו את החומר, עובדים על זה, כל דבר לגופו. ודבר שני
שעל פי החוק אנחנו מחויבים, אכן המנכ"ל בעזרת ה' בינואר אחרי ישיבת 

, תכנס את הוועדה, וכל ההמלצות יוגשו לראש העיר, שהוא 2017- ב התקציב
הסמכות האחרונה מבחינה חוקית לאשר את הדברים מה כן, מה לא. אם יש 
שאלות, בשמחה רבה. ואני רוצה להזכיר, שאנחנו מחויבים לפרוטוקול בבקשה, 
 לחברת המועצה יעל בק, להזמין אותה בעזרת ה' כמשקיפה, ונשמח שהיא תגיע

  . 2017- לוועדה הראשונה ב

חברים, כל חברי המועצה רשאים להשתתף בכל     רחמים מלול:
   - צורךהישיבות של הוועדות. אין 

  אבל אין לנו מושג מתי הן מתכנסות.       יערה ספיר:

  בעזרת ה' תוזמני.         :שי קזיוף

  אוקיי. כלומר, אם אתם יודעים על מועד מסוים.     רחמים מלול:

  ן בעיה, אבל אני צריכה לדעת. אי      יעל בק:

  את צודקת, תוזמני בשמחה רבה.         :שי קזיוף

.      :דורון מילברג .   תגידו באיזה ועדות אתם מתעניינים.

  . 5אוקיי, סעיף     רחמים מלול:

  אז זה מאושר, כן?         :שי קזיוף

  כן.     רחמים מלול:
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ביקורת מס' החלטות ועדת ההוחלט פה אחד לאשר   :16-40-352מס'  חלטהה
  .6.12.16מתאריך  5/2016

  

  המלצה לביטולה. –ועדת נכסים ושכירויות   .5

  

יורד מסדר היום. אנחנו החלטנו כן להמשיך  5סעיף     רחמים מלול:
לקיים את הוועדה והיא תתכנס בהתאם לצרכים. ואם לא יהיו צרכים, אז היא 

  לא תתכנס. 

  

  אישור תב"ר ויסגל.  .6

  

תב"ר ויסגל. דודי, את המספרים שסוכמו. או אישור     רחמים מלול:
  אתה, בבקשה. 

אני לדודי את המספרים המדויקים, אבל בשביל       גיא עידו:
הפרוטוקול רק נגיד שיש לנו הגדלה של המענק של מפעל הפיס לטובת השלמת 
הפרויקט של זה, ואת העודפים שנשארו מהשתתפות העירייה שהיתה עד כה 

השתתפות העירייה שאנחנו מחויבים בה למועדות הנוער בפרויקט, אנחנו נעשה כ
בכובשי החרמון, למועדון הנוער בזבולון גרז ברחובות הצעירה, לאודיטוריום 
בתיכון היובל, ועוד תישאר לנו יתרה כדי לבדוק את האפשרות של הקירוי 

  לבריכה הפתוחה. אני אתן לדודי את המספרים המדויקים עם התחשיב. 

אתה רוצה שהוא יגיד את המספרים לצורך     רחמים מלול:
  הפרוטוקול? 

  בסדר, אז הוא יכניס את זה לפרוטוקול.       גיא עידו:

אוקיי. תודה. ברחובות הצעירה יש לנו שם את     רחמים מלול:
  המועדון ועל ידו בית הכנסת. 

  נכון.       גיא עידו:

  לבית הכנסת יש לנו תב"ר?     רחמים מלול:

, כן      יעל בק:   . כן, כן

  זה של משרד השיכון.     רחמים מלול:

  יש גם היתר שם?       אמיתי כהן:

  כן, התחילו לעבוד שם, לא?    רחמים מלול:

עכשיו אנחנו העברנו את התכניות האחרונות להוציא       גיא עידו:
את ההיתר, ואפשר יהיה להוציא ההיתר. אני לא יכול להתחיל לעבוד עם 

 ..   המועדון לפני ש.

את בית הכנסת הזה, שלא יהיו אי הבנות, תקצב     רחמים מלול:
  משרד השיכון. במסגרת השיווק שהוא משווק, אז הוא מחויב גם למבני ציבור. 

  ₪. מיליון  1.5- בונים ב₪, מיליון  3- תקצבו ב      אמיתי כהן:
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  מי היה שר השיכון?     עו"ד יניב מרקוביץ:

.     רחמים מלול: .   לא, לא, דווקא גורמים.

. מ      אמיתי כהן: .   לא, זה לא קשור, זה בגלל זה שזה.

  

  

סך התב"ר  פה אחד לאשר תב"ר ויסגל כדלקמן:הוחלט   :16-40-353מס'  חלטהה
על פי החלוקה הבאה: מענק מפעל הפיס ₪  38,459,049לפרוייקט יעמוד על 

 –השתתפות העירייה בפרוייקט תעמוד על ₪.  29,500,000 –לפרוייקט יעמוד על 
ר סכום זה כולל את הכשרת מועדון הנוער והפיכתו לחדר כושר כאש₪  8,959,049

 - כחלק ממתחם הספורט, את רכישת הציוד למתחם וכן הותרת סכום של כ
  לקידום ביצוע קירוי הבריכה הפתוחה.₪  700,000

וזאת לטובת  12,812,000עד כה אישרה העירייה השתתפות מכספה בסכום של 
ל הפיס. כעת, משנתקבלו כספי מפעל הפיס, מימון ביניים עד לקבלת מענקי מפע

בהיקף השתתפותה של העירייה ₪  3,852,951ניתן לבצע הפחתה בסך של 
  בפרוייקט ולהעביר יתרות לטובת פרוייקטים אחרים לפי הפירוט הבא:

בסך של  2988מועדון נוער ברחוב זבולון גרז' (רחובות הצעירה) תב"ר מספר 
בסך של  3135מועדון קהילתי ברחוב משה זכריה תב"ר מספר  ₪. 820,739  

  ₪. 1,000,000אודיטוריום ביה"ס תיכון היובל (תב"ר חדש) בסך של  ₪. 2,032,212

   

עו"ד מיכל דגן, גזברית  –אישור חברי ועדת תרומות: יועמ"ש העירייה   .7
  מר דודי אשכנזי. –הגב' דניאלה ליבי, מ.א. מוניציפאלי  –העירייה 

  

  מיכל.  –חברי ועדת תרומות     רחמים מלול:

קבע נוהל קבלת  4/16משרד הפנים כן, חוזר מנכ"ל     :מיכל דגןעו"ד 
תרומות מחייב על ידי העירייה. הוא קבע שוועדת התרומות תהיה מורכבת 
ממנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי או מי מטעמם. מנהל אגף מוניציפאלי מונה להיות 

ן. הנוהל קבע גם קריטריונים לקבלת תרומות. הוא קבע נציג המנכ"ל לצורך העניי
שהוועדה בודקת כל תרומה, ממליצה,מעבירה את זה לראש העיר. הסמכות לאשר 
תרומות היא לראש העיר. היה ומאושרת תרומה, היא מוצגת בפני מועצת העיר, 

  וגם מופיעה באתר העירייה ובספרי העירייה, נרשמת בספרים, זה בעיקרון. 

  וזה חל על מי?     יניב מרקוביץ:עו"ד 

  כל העיריות וגופי הסמך.     :מיכל דגןעו"ד 

  אבל זה בתנאי שלתורם אין שום מגע עם העירייה.     רחמים מלול:

הנוהל קבע גם את הקריטריונים, מתי מותר ומתי     :מיכל דגןעו"ד 
  אסור. בין היתר באמת ממשק עם העירייה. 

  ₪.  50,000חריג של עד לא, אבל יש     עו"ד יניב מרקוביץ:

  הנוהל מצורף לכם.     :מיכל דגןעו"ד 
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בשנה, אם זה לנזקקים, למנות מזון, לכל ₪  50,000עד     עו"ד יניב מרקוביץ:
כן לקבל, גם ממישהו שיש לו אינטראקציה מלאה ₪  50,000מיני כאלה. אז מותר 

. .   עם.

  בשיקול הוועדה. ₪  20,000וגם היה כתוב       יעל בק:

  . 6לנוהל בדף 7תראו סעיף     :כל דגןמיעו"ד 

  שיכול להתקבל.₪  50,000בסדר,אבל המקסימום זה     עו"ד יניב מרקוביץ:

אותו נוהל נחיל אותו גם על החברה לתרבות וגם על     רחמים מלול:
  חוויות? 

   - הנוהל חל גם על    :מיכל דגןעו"ד 

  לא, על חוויות לא.     עו"ד יניב מרקוביץ:

ל מיכל, סליחה, על קרן רחוב כמוטב פרטי הוא לא אב      :יוספה חליבה
  חל.

  קרן רחובות זו עמותה פרטית.     :מיכל דגןעו"ד 

  זה היה לשאלתו של יניב.       :יוספה חליבה

  התרומה בסוף מגיעה לעירייה.     :מיכל דגןעו"ד 

  רגע, הוא חל או לא חל?     רחמים מלול:

. הכסף שצריך להיכנס זה לא משנה, את לא מבינה    עו"ד יניב מרקוביץ:
. בשביל זה אני צריך לעבור דרך המסננת הזאת. .   לחברה הלאומית.

התרומה בסופו של דבר תגיע מהעמותה לעירייה.     :מיכל דגןעו"ד 
ועדת התרומות הנחתה כאן בנוהל להרים מסך ולראות את המקור של התרומה. 

  .. אז בכל מקרה צריך לראות איך התרומה הגיעה לקרן, ואז הכל.

  אז אני צודק או לא?     עו"ד יניב מרקוביץ:

  כן, צודק.       יערה ספיר:

  מה צודק? במה?     רחמים מלול:

  לא, היה לנו איזה ויכוח.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  (מדברים ביחד) 

..?       :חנניה קורש . אבל מה לגבי. .   ראש העיר, זה לגבי.

ראה מה כוחה של גם, כתוב בנוהל. הנוהל צורף פה. ת    :מיכל דגןעו"ד 
  - תרומה, הענקת נכס

  זה שווה כסף. כלומר, עכשיו כשאתה אוסף תרומות.     רחמים מלול:

  לא, מישהו תרם לי משהו, ראש העיר.      :חנניה קורש

  למוזיאון?     רחמים מלול:

יש בחוזה שהוא קנה איזה ₪,  50,000- קנה אותו ב      :חנניה קורש
  המוצר. הוא לא תורם לי כסף.  והוא רוצה לתרום את₪,  50,000- מוצר ב

  שווה כסף.       אמיתי כהן:
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אתה צריך להעביר את זה לוועדת תרומות, שתחליט     :מיכל דגןעו"ד 
  אולי שאפשר או אי אפשר. אבל זה חייב לעבור את ועדת התרומות. 

  ואת אומרת שזה גם במקרים של ועדת שמות?       יעל בק:

.       אבי קינד: . .50,000  ?₪  

, 5תסתכלו רגע. הנוהל מצורף לכם. תסתכלו בדף     :ל דגןמיכעו"ד 
  הגבלות על קבלת תרומה. זה די מפורט. 

  יש הרבה הגדרות.     רחמים מלול:

  חריגים.  7זה     :מיכל דגןעו"ד 

  אז כלומר גם בשווה כסף?     רחמים מלול:

בטח, בטח. כתוב, תרומה זה הענקת נכס, מענק,     :מיכל דגןעו"ד 
. שירות או סיוע. .  

  קודם שיהיו לך תורמים.     רחמים מלול:

מה קורה עם גופים שנתמכים על ידי העירייה? אדם         :שי קזיוף
  לשיפוץ מקווה למועצה הדתית. צריך אישור של העירייה?₪  600,000תרם עכשיו 

  ברור.       יערה ספיר:

.    :מיכל דגןעו"ד  .   מועצה דתית.

.     רחמים מלול: .   לא, לא, מועצה דתית.

במסגרת הקצאה תמיד חושפים את התרומה. לא? את       ערה ספיר:י
  מקורות המימון. 

. לדעתי    רחמים מלול: .   אבל אם זה למועצה הדתית.

  (מדברים ביחד) 

אני צריכה לבדוק אם זה בהגדרה של החוק, תאגיד     :מיכל דגןעו"ד 
  שנשלט על ידי העירייה. אני לא חושבת, אני אבדוק. 

  המועצה הדתית לא נשלטת על ידינו.כן,     רחמים מלול:

  בדיוק.     :מיכל דגןעו"ד 

  טוב, היא תבדוק את זה.     רחמים מלול:

  אבל רגע, שאלתי רק לגבי ועדת שמות.       יעל בק:

.    :מיכל דגןעו"ד  .   ועדת שמות, אם כרוך שם קבלת תרומה.

לא,כי לפעמים יש משפחה שרוצה להוסיף כסף כדי       יעל בק:
  ו אותו דבר כמו נוהל תרומות? לעשות. אז אנחנ

  כן, צריך להעביר את זה ולאשר את זה.     :מיכל דגןעו"ד 

  בגלל זה אני שואלת.       יעל בק:

  הוועדה הזו יכולה להתכנס בתדירות גדולה.    :מיכל דגןעו"ד 

  להשתתפות של המונצחים.  50%- ה    רחמים מלול:

  נניח. אז צריך לדעת.      יעל בק:
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  , שאלה נכונה.צודקת    רחמים מלול:

.. הלכה למעשה. לצורך העניין, אם משפחה       דודי אשכנזי: . לא, אנחנו
נניח עברה בוועדת שמות, היא עוברת בשלב הבא. אנחנו בוחנים את התרומה 
שלה. אותה ועדה בוחנת את הכשרות של התרומה. אם התרומה כשרה, מעביר 

הוא מתעל לעבר קרן  אותו לאגף גנים, שם מחתימים אותו על גבי הסכם, כאשר
. והכסף מגיע.  .   רחוב.

  אז כן, אז זה יעבור דרך הוועדה?       יעל בק:

  בוודאי. שוב, הנוהל הוא חדש.       דודי אשכנזי:

.      יעל בק:   בסדר, רק רציתי להבין

  

חברי ועדת תרומות: יועמ"ש הוחלט פה אחד לאשר   :16-40-354מס'  חלטהה
הגב' דניאלה ליבי, מ.א.  –עירייה עו"ד מיכל דגן, גזברית ה –העירייה 

  .מר דודי אשכנזי –מוניציפאלי 

  

טות הוועדה החקלאית שליד עיריית רחובות מתאריך לאישור הח  .8
9.11.16.  

  

יש שם החלטה לגבי החלטות הוועדה החקלאית.     רחמים מלול:
הארנונה. הוועדה החקלאית מאשרת כי שיעור העלאת הארנונה לשטחים 

בהתאם להחלטות מועצת העיר לגבי שאר הארנונה. וזו העלייה החקלאיים תהיה 
. הרי מעבר לזה לא העלינו את תעריפי הארנונה. ויש פה 1.7האוטומאטית של 

את התקציב שלהם, הם חייבים להביא לוועדה ולגם למועצת העיר את התקציב 
  ₪.  234,000- השנתי שלהם שהוא מסתכם כ

  ₪.  40,000- צבים דרך קבע בראש העיר, הם מתוק      דודי אשכנזי:

  מצידנו?     רחמים מלול:

  כן.       דודי אשכנזי:

  ₪.  60,000היה פעם     רחמים מלול:

  ₪.  40,000- נכון, ירד ל      דודי אשכנזי:

      למה?      אמיתי כהן:

בגלל חבר המועצה אמיתי, אמר 'לא, לא, אני לא צריך       דודי אשכנזי:
60,000  . '₪  

  קים במועט. אנחנו מסתפ      אמיתי כהן:

  לא, הוא העביר את זה למקום אחר, לכאורה.       יעל בק:

אמיתי, מה הפעילות של הוועדה החקלאית? תחכים     רחמים מלול:
  אותנו. 

. וזה אנשים       אמיתי כהן: . .. שמתאר את כל מה שקורה ב. הם.
 . .   שמאוד מחוברים לוועדה.
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  (מדברים ביחד) 

של גינות לתושב יצא תקשיב רגע, אם הפרויקט     רחמים מלול:
   - לפועל

.       אמיתי כהן: .   לא מכיר, אני מכיר.

.     עו"ד יניב מרקוביץ:   להיפך, רחמים. גינות לתושב זה מתן

  אתה רואה? בלבלתם אותי לגמרי.     רחמים מלול:

  מה, זה משהו חדש עכשיו?       אמיתי כהן:

  לא, גינות לתושב זה משהו אחר.     רחמים מלול:

  ה זה משהו חדש עכשיו? מ    עו"ד מתן דיל:

  משהו חדש מתחיל אתה אומר.       אמיתי כהן:

   - לאור העובדה שהפסדנו בקול קורא של אורי אריאל    רחמים מלול:

  לא סופי בסוף.       אמיתי כהן:

  מה זה לא סופי?      :דורון מילברג

.     עו"ד מתן דיל: .   סופי.

  (מדברים ביחד) 

תנו כמה וכמה פעמים, אתה יודע מה? הם חיפשו או      אמיתי כהן:
  למה אנחנו לא משלימים את מה שהיה חסר.

  לא יודע מה היה חסר.      :דורון מילברג

  אני יודע מה היה.      אמיתי כהן:

  עזוב, דורון, זה לא אצלך, בוא לא נפתח את זה עכשיו.     עו"ד יניב מרקוביץ:

מתן, אני מציע, הגינות לתושב הנושא הזה תעבירו     רחמים מלול:
  ו גם דרך הוועדה החקלאית. אות

  אין בעיה.     עו"ד מתן דיל:

הוא יכנס אותם, הם יכולים לתרום פה גם תרומה לא     רחמים מלול:
  רק כספית, אלא גם תרומה מקצועית. יש שם אנשים שמבינים. 

  אין שום בעיה.     עו"ד מתן דיל:

אתה יודע מה זה פרויקט גינה לתושב? שאתה מקצה     רחמים מלול:
  ת קרקע מסוימות. חלקו

  בתוך שכונות.       אמיתי כהן:

  לא.     עו"ד מתן דיל:

ואתה יכול לצאת לאותה חלקה, אתה אמיתי כהן,     רחמים מלול:
  ולשתול שם את הגת. מה אתה עוד שותל שם? 

  מוצצים.       אמיתי כהן:

  לא, ברצינות, ירקות. יש כאל אנשים אוהבים את זה.     רחמים מלול:
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  (מדברים ביחד) 

  בואו נמשיך.     רחמים מלול:

אם נאשר את החלטות הוועדה, נצטרך לתקצב בהתאם       דודי אשכנזי:
  . המשמעות פה היא כבדה. 2017מתקציב 

  לא, לא. ההשתתפות של העירייה תישאר כמות שהיא.     רחמים מלול:

  אנחנו לא מאשרים את הוועדה.         :שי קזיוף

  (מדברים ביחד) 

 2017- לדבר. מבחינת התקציב, נביא את זה בתנו לי     רחמים מלול:
  ויישאר בעינו. 

.. אנחנו מאשרים? תראה, זה לא מה שכתוב,     עו"ד יניב מרקוביץ: אבל רגע.
  רחמים. 

אישור הפרוטוקול של הוועדה החקלאית זה לידיעה או     רחמים מלול:
  לאישור התקציב שלהם? 

  רים את זה. אם אנחנו מאשרים, אנחנו מאש    עו"ד יניב מרקוביץ:

  ברור, אז צריך לתקצב את זה, אתה צודק.     רחמים מלול:

  ברור, אי אפשר.       יעל בק:

  ₪.  234,000    עו"ד יניב מרקוביץ:

  לא, לא, לא.      :דורון מילברג

לא, אבל הוא אומר שהמדינה מתקצבת. אנחנו     ד"ר רוני באום:
  כמה אנחנו מתקצבים? ₪?  40,000מתקצבים רק 

  זה מה שהם רוצים שהעירייה תתקצב.       י:דודי אשכנז

  אתה מעביר להם את זה?     ד"ר רוני באום:

  ₪.  40,000לא,      :דורון מילברג

  דודי, נכון הם מבקשים פה יותר כסף?    עו"ד יניב מרקוביץ:

.. מיליון       דודי אשכנזי:   ₪. הם מבקשים פה.

  כסף.  דורון, תקשיב לדודי. הם מבקשים עוד    עו"ד יניב מרקוביץ:

.     רחמים מלול:   לא, לא. אז ההחלטה היא להשאיר את התקציב בעינו

.       דודי אשכנזי:   והתקציב נשאר בעינו

. הם יכולים לתקצב את     רחמים מלול: . והם משיגים מהמקורות.
  ₪. עצמם גם במיליון 

רחמים, אם נכנסים אבל לתוך הפרויקט הזה של       אמיתי כהן:
 ..   הגינה.

  זה לא שייך לוועדה החקלאית.      :דורון מילברג

  עזוב את זה עכשיו. אני צריך לקירוי.     רחמים מלול:

  (מדברים ביחד) 
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מעל נתיבי איילון עברה תכנית מתאר של תל אביב     רחמים מלול:
  אתמול. לא יודע מתי זה יתממש. 

  שנה.  50שנה, זה ייקח  40הרכבת הקלה לקח להם       יערה ספיר:

  מיליארדים.  זה גם    רחמים מלול:

  

החלטות הוועדה החקלאית שליד לאשר הוחלט פה אחד   :16-40-355מס'  חלטהה
  .9.11.16עיריית רחובות מתאריך 

  

  .2017לרשות לשנת  יאישור מסגרת אשרא  .9

  

. כל 2017חברים, אישור מסגרת אשראי לרשות לשנת     רחמים מלול:
. מ ותר לאשר מסגרת שנה אנחנו חייבים לחדש את האישור למסגרת האשראי

אנחנו רק מאשרים, ואנחנו ₪. מיליון  40מהתקציב, זה בערך  5%אשראי עד 
 7מאוד מקווים שלא נזדקק לנצל את המסגרת כפי שעד היום לא הזדקקנו. 

שנים, מה שאני זוכר, לא הזדקקנו לנצל מסגרת אשראי וזה מעיד על מצב כלכלי 
  לפחות טוב.

  המסגרת?  כמה עולה העמדת    בן ציון שרעבי:

  אם אתה מנצל אותה.    רחמים מלול:

  גם אם אתה לא מנצל.    בן ציון שרעבי:

  לא.     רחמים מלול:

  למה לא?     בן ציון שרעבי:

  אם אני לא מנצל אותה, זה לא עולה לי.     רחמים מלול:

. ודאי.     בן ציון שרעבי: .  

  עולה, עולה.         :???

, דניאלה    רחמים מלול:   . זה לא בנק לאומי. כן

אנחנו מאשרים, יש לנו אישור משרד הפנים. אנחנו       :דניאלה ליבי
.. את ₪ מיליון  2מקצים רק איזה  מתוך זה, ועל זה אנחנו משלמים את המעלות.

  כל הסכום, כי אנחנו לא צריכים אותו. 

..?      :דורון מילברג   כמה.

  פרוטות.     רחמים מלול:

, את לא כותבת לרבות דניאלה, ההחלטה על המשכון    :מיכל דגןעו"ד 
  ארנונה? 

  כן, כן. אז צריך להוסיף.       :דניאלה ליבי

  מסגרת האשראי מאושרת בתמורה לשעבוד הארנונה?     רחמים מלול:

  לא.       :דניאלה ליבי
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לא. דניאלה כתבה שהיא מבקשת לאשר משכון הכנסות     :מיכל דגןעו"ד 
לול גם ארנונה. עצמיות בהתאם, ואז אנחנו מבקשים ממשרד הפנים שזה יכ

  משרד הפנים רוצה שזה יהיה רשום, שנחליט. לרבות. 

  אז שיהיה רשום.     רחמים מלול:

  

 2017הוחלט פה אחד לאשר אישור מסגרת אשראי   :16-40-356מס'  חלטהה
  כדלקמן:

  ₪ 20,000,000.00        בנק הפועלים בע"מ

  ₪ 8,300,000.00        בנק אוצר החייל בע"מ 

  ₪  5,000,000.00        בנק דקסיה בע"מ

  ₪  4,500,000.00      בנק מזרחי טפחות בע"מ

  ₪  1,000,000.00      בנק לאומי לישראל בע"מ

  ₪ 600,000.00        בנק אגוד לישראל בע"מ

  ₪ 300,000.00    בנק הבינלאומי הראשון בע"מ

  ₪  300,000.00        בנק דיסקונט בע"מ

  ₪  40,000,000.00        סה"כ

  צמיות בהתאם לרבות ארנונה. כמו כן לאשר משכון הכנסות ע

  

  .5.12.16אישור החלטות ועדת נגישות ושוויון מיום   .10

  

ועדת נגישות נגישות בראשותה של ד"ר רוני באום,     רחמים מלול:
שהחליפה את יערה ספיר, שעשתה עבודה טובה מאוד. ואני מקווה שגם רוני 

ההחלטות שאתם תמשיך באותה רוח, באותו כיוון, ואנחנו באמת תומכים בכל 
  מקבלים, למרות שזה עולה לנו הרבה כסף. 

.. תקציב.       יערה ספיר: .  

התב"רים. והאמינו לנו נושא נגישות עובר דרך     רחמים מלול:
  שהוצאנו די הרבה עד היום. כן, בבקשה רוני. 

  טוב, אז כמו שאמרת, באמת קיימנו הסכם רוטציה.     ד"ר רוני באום:

  אמרת, לא אני. את עכשיו     רחמים מלול:

עבדנו אבל בשיתוף פעולה גם קודם, ואנחנו נמשיך     ד"ר רוני באום:
לעבוד בשיתוף פעולה אני ויערה. באמת ההתחלה היתה קשה יותר, כי זה היה 
 .. ללכת בדרך לא סלולה. זה לא היה כל כך פשוט. אבל היום אנחנו באמת רואים.

.. מכל המחלקות והחברות, וגם החברה העירונית עכ .   שיו

  אם הדרך היתה סלולה, לא היינו זקוקים לנגישות.     רחמים מלול:
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בדיוק. לקורס נגישות. וגם בחוויות קורס נגישות.     ד"ר רוני באום:
דיברנו על הרבה מאוד נושאים. אחד מהם החנייה לנכים בעירייה. דורון, קרה 

  עם זה משהו, התקדם? 

  הביצוע של החצייה?      :דורון מילברג

  הביצוע של החצייה.     רוני באום: ד"ר

  החצייה של האי תנועה.      :דורון מילברג

. חניות הם סידרו, - כאשר נכים מגיעים לבניין העירייה    ד"ר רוני באום:
 . .   אבל הם לא יכולים לעבור.

  החניות הן בתחום החניון של הקניון.     :ליאור שוקרי

  נכון.      :דורון מילברג

  עיה עם החניות. ליאור, אין בעיה אם החניות. אין ב    ד"ר רוני באום:

  את רוצה לעשות להם נגישות.     :ליאור שוקרי

  לתוך העירייה.     ד"ר רוני באום:

, והם צריכים לבצע     :ליאור שוקרי החניות הן בתוך החניון של הקניון
 . .   את הנגישות.

לא, הנגישות היא פשוטה. הנגישות זה חציית האי      :דורון מילברג
  עה. תנו

אני יודע. אתם צריכים לעשות את זה, כי החניות     :ליאור שוקרי
. זו פעם ראשונה שאני שומע, אני אטפל בזה.  .   באות.

.       יעל בק:   זה משהו שכבר עלה די מזמן

  זו עבודה קטנה, זה כלום.     ד"ר רוני באום:

  זה לא קשור לעבודה. זו פעם ראשונה, אני אטפל בזה.     :ליאור שוקרי

אוקיי, מצוין. החודש הזה אנחנו ציינו חודש לציון     רוני באום:ד"ר 
זכויות הנשים עם מוגבלויות במגוון רחב של אירועים ובהשתתפות לא מעט 

  תושבים. אתה נכחת באחד מהאירועים. 

  היה מעולה. מרגש מאוד היה.     רחמים מלול:

וח ויום חמישי זה אתם מוזמנים להופעה של להקת ר    ד"ר רוני באום:
חודשה, להקה שבשיתוף פעולה של חוויות, אפלייד מטיריאל ואקי"ם. וזה סוגר 
את אירועי החודש. דיברנו הרבה ואנחנו נייחד ועדה שלמה לנושא של החינוך. 
יש הרבה מאוד בעיות בנושא של רישום של גני ילדים, כן נגיש, לא נגיש, סייעות 

. אלה נושאים שעלו ' , אנחנו נייחד ישיבה לנושא הזה. לילדים, היחס לסייעות וכו
  עוד עלתה הצעה לפארק נגיש ברחובות שיהיה פארק, גינה נגישה, ואנחנו נדבר. 

  זה ראוי. העברתם את זה לאגף גנים?     רחמים מלול:

אז אנחנו נדבר עם יוסי כפיר, אנחנו נזמן גם אותו      ד"ר רוני באום:
  לאחת הישיבות. 

  זה רעיון טוב.     רחמים מלול:
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כן. כאשר הרעיון הוא שיכולים לשחק ביחד גם ילדים     ד"ר רוני באום:
מוגבלים וגם ילדים שלא. זו תהיה גינה משולבת. יכולים להיות ביחד על אותם 
מתקנים. עלה נושא של תעסוקה, זה נושא בעייתי ברמה הארצית של אנשים עם 

  לשעה.₪  5מובלויות שמקבלים שכר מחפיר של 

  איפה?  מי,    רחמים מלול:

אנשים עם מוגבלויות שמעסיקים אותם כל מיני     ד"ר רוני באום:
  מעסיקים. זה השכר השעתי. 

.. חשבת שכר.       :יוספה חליבה .  

  גם בחוויות יש אנשים שמעסיקים.     ד"ר רוני באום:

  יש לך אחת כבר.     רחמים מלול:

  יש אחת, וזו השנייה, הבאתי לה חברה.       :יוספה חליבה

  ביחד)  (מדברים

אבל זה נושא שברמה הארצית, ואז יעל הציעה     ד"ר רוני באום:
  שניפגש עם אילן גילאון. 

אני רק רוצה לציין, שזה לא יישמע שאני הצעתי       יעל בק:
  להיפגש עם אילן גילאון. 

  מה הבעיה בזה?     עו"ד מתן דיל:

  אין בעיה, בדיוק.     ד"ר רוני באום:

מה. בגלל שהוא מטפל בדברים לא, אני אגיד לכם       יעל בק:
   - האלה ברמה האישית, ואני חושבת שזה באמת ראוי שזה יטופל ברמה הארצית

  ובגלל שהוא אדם נפלא.      :דורון מילברג

בן אדם מקסים. אז העלו את השם, ואז אני הצעתי       יעל בק:
 . .   שאני אקשר ואני אזמין אותו ל.

אנשים מקסימים במרץ, יעל.  שיש גם –מה המסקנה?     עו"ד יניב מרקוביץ:
  יש גם במרץ אנשים טובים. 

.     רחמים מלול: .   המסקנה.

  (מדברים ביחד) 

.. מעלית של בניין העירייה. אתמול הייתי כאן      יערה ספיר: . -  

  מה קורה עם זה באמת? כל הזמן נתקעים.     עו"ד יניב מרקוביץ:

ים מחלקת מיסים אתמול היתה פתוחה אחרי צהרי      יערה ספיר:
כשהגענו לישיבה. באתי מהקניון, ואנשים, גם עם עגלות ילדים, הם מטפסים 

  ברגל מהקניון לעירייה. 

   - אנחנו אישרנו על התיקונים של המעלית, אבל    ד"ר רוני באום:

  את דיברת איתי על הנושא, נכון?      :דורון מילברג

.      יערה ספיר:   כן
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ה שלמה. עוד לא התחילו אנחנו מבצעים עכשיו רוויזי     :דורון מילברג
 ..   לבצע.

  של כל נושא המעלית?       יערה ספיר:

  ₪.  230,000-240,000- בכל נושא המעליות. משקיעים כ     :דורון מילברג

.     בן ציון שרעבי: .   יצא תב"ר.

  כן, אנחנו אישרנו תב"ר בוועדת הכספים.     ד"ר רוני באום:

  ליות. אבל אז אמרנו נחליף את המע    עו"ד יניב מרקוביץ:

מיידי, מיידי. ובין השאר ניתנה הנחיה לתת לוח פיקוח      :דורון מילברג
  בלי אפשרות לעלות למעלה.  1נשלט מקומת הקניון לקומה 

  מצוין.     ד"ר רוני באום:

  ושהם קצת פחות ייתקעו.     עו"ד יניב מרקוביץ:

זה יוצא לנו מזל מנחוס, תמיד כשיש ועדת נגישות,     ד"ר רוני באום:
שהמעלית מתקלקלת, המעלית מהקניון. תמיד, לא היתה ועדה אחת  איך

  שהמעלית היתה בסדר. 

.      :ד"ר מרה קנבל .   שיחליפו מעלית, כמו שהקניון החליף.

  אבל פה זה לא שלהם, זו הבעיה.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  (מדברים ביחד) 

  טוב, תודה.     רחמים מלול:

ית אקי"ם נבנה בימים אלה אבי לנצמן רק ציין שב    ד"ר רוני באום:
  והוא יהיה פתוח לכלל המוגבלויות. מתקדמים הלאה.

  

החלטות ועדת נגישות ושוויון לאשר הוחלט פה אחד   :16-40-357מס'  חלטהה
  .5.12.16מיום 

  

 .055338081אישור עבודה נוספת, בנין חנה ת.ז.   .11

  

ושר? בנין חנה. הכל בסדר, מא –אישור עבודה נוספת     רחמים מלול:
  תודה רבה. חג חנוכה שמח.

  

עבודה נוספת, בנין חנה ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר   :16-40-358מס'  חלטהה
055338081.  

  

  

_______________  _______________  
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  דורון מילברג

  ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

   רחמים מלול

  ראש העירייה

   

  


