עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 45
מיום רביעי  ,ט' בניסן תש ע " ז 5 / 4 / 2017
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ גי ורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר
ירון ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ אמיתי כהן,
ח"מ עו"ד אברהם מוזס ,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  ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ גלי אפל  ,ח"מ אביב איטח,
ח"מ רונן אהרונ י.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,חנניה קורש – סמנ"כל נכסים
וביטוחים  ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר  ,ליאל אבן זוהר –
עמותת כ"ן ,אביבה חלבי – יועץ ראש העיר למעמד האישה .

חסרים :

ח"מ זוהר בלום – סגן רה "ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן רה" ע.
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סדר היום:
*

עמותת כ"ן – הוקרה לעיריית רחובות ולעומד בראשה – עיריית
רחובות הינה בין הרשויות אשר הגיעו לשוויון מגדרי בנושא
תפקידים בכירים ,תוענק ע"י ליאל אבן זוהר מנכ"לית חן.

.1
.2
.3

. 10

אישור פרוטוקול מועצה  44מתאריך . 22.2.17
איש ור החלטות ועדת כספים מתאריך . 26.3.17
אישור החלטות פרוטוקול מס'  22של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך
. 19.12.16
אישור החלטות פרוטוקול מס'  23של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך
. 30.1.17
ביטול הסכם מכר מגרש בגוש  3655חלקה ) 563צחי כליף(.
אישור פתיחת הליך הקצאת מבנה ברח' סטולבוב  12לעמותת מוסדות
התורה ויהדות – רחובות על פי החלטת הוועדה להקצאת קרקע מס' 15
מיום . 11.4.16
אישור ה סכם העברת זכויות העירייה במחסן ב אזור התעשייה רחובות
למשרד הפנים ,למטרת אחסון ציוד
הסמכת פקחים מסייעים בשיטור העירוני שעברו מכרז ,לפי החוק לייעול
האכי פה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות.
אישור תב"ר חצי מיליון  ,₪עבור שיפוץ חזיתות בהמשך להחלטת ועדת
הכספים.
שינויים תקציביים . 2017

*

הרמת כוסית לרגל החג.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מיום 5 / 4 / 2017
החלטה מס' :387-45-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  44מתאריך
. 22.2.17

החלטה מס' :388-45-17

הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן:
 ( 1החלטות ועדת כספים מתאריך . 26.3.17
 ( 2טבלת התב"רים המעודכנת.
 ₪ 120,000 ( 3תמיכת
אקוסטית בבתי ספר.

משרד

החינוך

להנגשה

החלטה מס' :389-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 1
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "בית כנסת אחוזה לתרבות
יהודית רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת מחליטה
לפתוח בהליך הקצאת קר ק ע בשטח של כ 500 -מ"ר
ברח' כרמל )שכונת אחוזת הנשיא( ,גוש  5908חלק
מחלקה ) 5חלק ממגרש  20על פי תב"ע רח/ 1999 /ב(,
לעמותת "בית כנסת אחוזה לתרבות יהודית רחובות"
למטרת הקמת בית כנסת לתקופה של  25שנים.
המיקום המדויק של שטח ההקצאה יהיה בתיאום עם
מינהל ההנדסה.

החלטה מס' :390-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 2
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "היכל שלומי" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת קרקע בשטח כולל של כ 500 -מ"ר ועליה
מבנה בית כנסת ,ברח' ביאלר קלמן  , 16גוש , 3697
חלק מ חלקה ) 536חלקות ישנות  451ו ,( 268 -חלק
ממגרש  1900על פי תב"ע רח/מק , 6/2106 /לעמותת
"היכל שלומ י" למטרת מטרת בית כנסת ,לתקופה של
 25שנה.

החלטה מס' :391-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה ב סעיף 4
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "מוסדות התורה והחסד
עטרת משה ומרים" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע
מחליטה לפתוח בהליך הקצא ת קרקע בשטח כולל של
כ 500 -מ"ר ו ע ליה מבנה קיים ,ברח' הרא"ה  , 12גוש
 , 3704חלקי חלקה  , 287לעמותת "מוסדות התורה
והחסד עטרת משה ומרים" למטרת הפעלת מעונות
יום ,לתקופה של  10שנים ,בכפוף להוצאת היתר
לשימוש חורג מהיתר .העירייה שומרת לעצמה את
הזכות למצות את זכויות ה בנייה העודפות בגג
המבנה ולהקצותו לכל מטרה שתימצא לנכון.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מיום 5 / 4 / 2017
החלטה מס' :392-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 5
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "אור לציון" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת חלק ממבנה ) קומת קרקע( וחצר סמוכה
בשטח של כ 120 -מ"ר ,ברח' התחיי ה  , 1גוש , 3705
חלק מ חלקה  , 370לעמותת "אור לציון" לתקופה של
 10שנים .

החלטה מס' :393-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה ב סעיף 6
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "מוסדות התורה והחסד
עטרת משה ומרים" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע
מחליטה לפתוח בהליך הקצאה של קרקע ברח' הרב
זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ-
 700מ"ר לעמותת "מוסדת התורה והחסד עטרת משה
ומרים" לבניית כולל בקומה ב' במבנה משותף
שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד ע ם עמותות "קהילת
ישרי לב רחובות"" ,דורשי ה' רחובות" ו"בני
הישיבות רחובות" ,לתקופה של  25שנה .הבנייה
תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.

החלטה מס' :394-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה ב סעיף 7
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין ע מותת "קהילת ישרי לב רחובות"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח
בהליך הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש
 , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר
לעמותת " קהילת ישרי לב רחובות " לבניית כולל
בקומה ב' במבנה משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל,
יחד עם עמותות " מו סדות התורה והחסד עטרת משה
ומרים "" ,דורשי ה' רחובות" ו"בני הישיבות רחובות",
לתקופה של  25שנה .הבנייה תבוצע במשותף ע"י 4
העמותות הנ"ל.

החלטה מס' :395-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה ב סעיף 8
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין ע מותת "דורשי ה' רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש , 3698
חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת
" דורשי ה' רחובות " לבניית כולל בקומה ב' במבנה
משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם עמותות
"קהילת ישרי ל ב רחובות" " ,מוסדות התורה והחסד
עטרת משה ומרים " ו"בני הישיבות רחובות",
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מיום 5 / 4 / 2017
לתקופה של  25שנה .הבנייה תבוצע במשותף ע"י 4
העמותות הנ"ל.
החלטה מס' :396-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה ב סעיף 9
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך
 19.12.16בעניין עמותת "בני הישיבות רחובות"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח
בהליך הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש
 , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר
לעמותת " בני הישיבות רחובות " לבניית כולל בקומה
ב' במבנה משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד
עם עמותות "קהילת ישרי לב רחובות"" ,דורשי ה'
רחובות" ו" מוסדות התורה והחסד עטרת משה
ומרים " ,לתקופה של  25שנה .הבנייה תבוצע
במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.

החלטה מס' :397-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 1
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך
 30.1.17בעניין עמותת "דעת – לימודי יהדות באור
החסידות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לפתוח בהליך קרקע בשטח כולל של כ 583 -מ"ר
ועליה מבנה בית כנסת בשטח של כ 330 -מ"ר ,ברח'
הרצל  , 141גוש  , 3704חלק מחלקה  , 378לעמותת
"דעת לימודי יהדות באור החסידות" למטרת בית
כנסת ,לתקופה של  10שנים.

החלטה מס' :398-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 2
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך
 30.1.17בעניין עמותת "מרכז מעיין החינוך התורני
בא"י" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לפתוח בהליך הקצאת חלק ממבנה בית ספר בגוש
 3698חלק מחלקות  18ו , 409 -ב שטח של כ 1,145 -מ"ר
)כולל מקלט( וחצר בשטח של כ 1,656 -מ"ר ,לעמותת
"רשת מעיין החינוך התורני בא"י" ,למטרת הפעלת
בית ספר תלמוד תורה "בן איש חיל" לתקופה של
שנה בהליך מקוצר לפי סעיף  7א לנוהל ההקצאות.

החלטה מס' :399-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה ב סעיף 6
בפר וטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך
 30.1.17בעניין עמותת "החברה לנכסי ציבור
ברחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח כולל של כ500 -
מ"ר ועליה מבנה יביל ומחסן בשטח כולל של 97.9
מ"ר ברח' הר הצופים ,גוש  , 3651חלק מ חלקה , 51
ל"ח ברה לנכסי ציבור רחובות" למטרת מועדון נוער,
לתקופה של  25שנה .החברה לנכסי ציבור תדאג
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מיום 5 / 4 / 2017
להוצאת היתר לשימוש חו ר ג מהיתר המהווה תנאי
לאישור ההקצאה.
החלטה מס' :400-45-17

הוחלט פה אחד לאשר ביטול הסכם מכר מגרש בגוש
 3655חלקה  563ל צחי כליף עקב הפרתו על ידי
הרוכש .

החלטה מס' :401-45-17

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף 7
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  15מתאריך
 11.4.16בעניין עמותת " מוסדות התורה ויהדות
רחובות " כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לפתוח בהליך הקצאת מבנה גן ילדים בשטח של כ-
 145מ"ר ,על מגרש של כ 430 -מ "ר ברח' סטולבוב , 12
בגוש  , 3653חלק מחלקה  , 85לעמותת "מוסדות תורה
ויהדות רחובות" להפעלת גן ילדים לתקופה של 10
שנים.

החלטה מס' :402-45-17

הוחלט פה אחד לאשר הסכם העברת זכויות העירייה
במחסן ב אזור התעשייה רחובות  ,בגוש  3653חלק
מחלקה  170למשרד הפנים ,למטרת אח סון ציוד.

החלטה מס' :403-45-17

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת פקחים מסייעים
בשיטור העירוני שעברו מכרז ,לפי החוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות
כדלקמן ( 1 :זוהר שמש ת.ז ( 2 041224753 .מחלוף
ספיר ת.ז ( 3 020720827 .סעיד איתי ת.ז370443973 .
 ( 5חיימוב ירון
 ( 4גונ סון רונן ת.ז049030398 .
ת.ז ( 6 066380163 .אדגו דגו ת.ז. 311903710 .

החלטה מס' :404-45-17

הוחלט ברוב קולות לאשר בסך תב"ר חצי מיליון ,₪
עבור שיפוץ חזיתות בהמשך להחלטת ועדת הכספים.

החלטה מס' :405-45-17

הוחלט פה אחד לאשר שינויים בתקציב  2017בסכום
כולל של  1.5מיליון  .₪הגדלת תקציב השכר ב – 1.5
מיליון  ₪בגין עדכוני שכר ,כנגד הקטנת תקציב
הפעולות בהתאם לפירוט הנ"ל :גזברות – 100,000
 ,₪תקציב ראש העיר –  ,₪ 100,000תקציב מינהל
ההנדסה ,₪ 200,000 –,רווחה –  ,₪ 100,000חברה
לתרבות –  ,₪ 150,000דוברות –  ,₪ 50,000שעות
נוספות –  ,₪ 200,000פקיד יערות – ,₪ 200,000
חינוך –  .₪ 100,000השינויים הללו אינם משנים את
סך תקציב העירייה לשנת . 2017
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ערב טוב .ערב פסח ,אז נזרז קצת את העניינים .עוד
רחמים מלול:
לא עשינו כלום לביתנו .אז תודה לכם גם ש הקדמתם את השעה לשעה 17:00
ובאמת נשתדל לסיים את הישיבה כמה שיותר מהר ,גם נשתה לחיים ,נברך
לקראת חג הפסח .אז אני פותח את ישיבת המועצה מספר  , 45היום יום רביעי,
ט' בניסן תשע"ז , 5.4.17 ,השעה  . 17:00שליחי חב"ד רוצים לחלק מצות ,הם יבואו
יותר מאוחר.
עמותת כ"ן – הוקרה לעיריית רחובות ולעומד בראשה – עיריית
רחובות הינה בין הרשויות אשר הגיעו לשוויון מגדרי בנושא תפקידים
בכירים ,תוענק ע"י ליאל אבן זוהר מנכ"לית חן.

*

הנושא הבא – עמותת כ"ן ,הוקרה לעיריית רחובות
רחמים מלול:
ולעומד בראשה משום שעיריית רחובות הינה בין הרש ויות אשר הגיעו לשוויון
מגדרי בנושא תפקידים בכירים' .תוענק' ,מה תוענק? תוענק על ידי ליאל אבן
זוהר .מה הניסוח הזה? עו"ד ליאל אבן זוהר ,מנכ"לית.
יעל בק:

חברת מועצת העיר ראשון לציון.

כבודו ,קודם כל ...אני חושבת שכל חברות המועצה
ליאל אבן זוהר :
צריכות להיות פה .זה המקום הנכון.
)מדברים ביחד(
קודם כל ,אנחנו מברכות אתכם ,את ראש העיר ואת
ליאל אבן זוהר:
מועצת העירייה ,כי זה גם עניין שלכם ,שהגעתם לשוויון מגדרי בתפקידים
סטטוטוריים בכירים בעירייה בשנת  . 2016זאת תעודת הוקרה של העמותה.
אנחנו כמובן בודקות ,פרט לנושא של תפקידים סטטוטוריים בכירים ,שבהם
רחובות מובילה ,אתם במקום השני בארץ.
רחמים מלול:

אה ,אמרו לי שלישי.

ד"ר רוני באום:

מי לפנינו?

פתח תקווה .עיר ואם בישראל .דורון ,יש לך עוד לאן
ליאל אבן זוהר:
לשאוף .אז אנחנו מברכות אתכם .רק נאמר ,וזה בשביל היועצת שלכ ם אביב,
ובשביל כל חברות המועצה המכובדות שנמצאות פה ,שאנחנו גם מצפות לשוויון
בדירקטוריונים .זה אפשרי.
רחמים מלול:

יש ,יש.

??? :

אנחנו מקום רביעי ,דרך אגב.

עוד לא ,עוד לא .יש לכם קצת בשביל להגיע לשוויון.
ליאל אבן זוהר:
וכמובן סביב המועצה המכובדת הזאת ,אנחנו מעודדות את כולכם לקחת אתכם
ולצדכם נשים רבות שתהיינה סביב השולחן .אז כל הכבוד לעיריית רחובות ,וחג
שמח .וראש העיר ,בבקשה.
רחמים מלול:

תודה רבה.

*** מצטלמים ***
ליאל אבן זוהר:

לפתע ראש העירייה מרגיש במיעוט.
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אני מרגיש במיעוט ,אני מרגיש שאני המין החלש,
רחמים מלול:
כאשר סביבי נמצא כזה כוח בלי עין הרע.
ליאל אבן זוהר:

מצא אישה ,מצא טוב.

אגרוף נשי פעיל ,מקצועי ,מוכשר ,חכם ,ובאמת אצלנו
רחמים מלול:
הן במועצה ,הן בהנהלה ,הן בדירקטוריונים השונים ,אנחנו משתדלים באמת
לאזן את התמונה ואף להעלות את הכוח הנשי מעבר ל . 50% -עובדה שלא רק
בתפקידים הסטטוטוריים ,אלא גם אם תבדקו את מנהלי המחלקות ועובדות
בכירות ,אתם תראו שלמעשה ,למרות שזה נוגד את האג'נדה שלך ,מונטג ,אל
תפריע לי.
ליאל אבן זוהר:

יישר כוח.

כתוב בספר בראשית "זכר ונקבה ברא אותם" .הבריאה
רחמים מלול:
נברא ה באופן שוויוני ,זכר ונקבה .לא כתוב הזכר קודם ואחר כך הנקבה וכו'.
להיפך .אתה מבין? התורה נתנה חשיבות גדולה לאישה .זה נאמר בהרבה
מקומות ,שאדם חייב בכבוד האישה ,בכבוד אשתו וכו' .כי למעשה "חכמות נשים
בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנו" ,כלומר ,האישה החכמה היא שבונ ה את
הבית .עכשיו הן בונות גם את העירייה .אז אין לנו ברירה .באמת ,אני מאוד
מעריך את הכוח הנשי שיש פה .אז אנחנו נמשיך לטפח את הכוח הנשי ותודה
לעמותת כ"ן על העבודה היפה .תודה לאביבה ולמרה ויעל וליערה ולרוני .תודה
על כל העבודות שאתן עושות.
)מדברים ביחד(
טוב חברים ,אז תודה לעמותת כ"ן ולכל הפעילות
רחמי ם מלול:
באמת של המגזר או המגדר הנשי ,הן בעירייה והן במועצת העיר.
ראש העיר ,רציתי להגיד משהו .מכיוון שבפסח אנחנו
אביבה חלבי :
נזיז את ה ...ביקשנו לאות זה שמקבלים את אות המגדר ,לחשוף ולדבר קצת על
הפורום לקידום מע מד האישה .אבל מכיוון שערב פסח ,אנחנו לא נעשה את זה,
נדחה את זה לישיבה הבאה.
רחמים מלול:

בסדר גמור .ככה תהיה לך סיבה לבוא עוד פעם.

אביבה חלבי :

אתה יודע שאני תמיד באה.

על פי פקודת העיריות ,יועצת ראש העיר לענייני
רחמים מלול:
מעמד האישה ,צריכה להשתתף-
א ביבה חלבי :

בהנהלות ובמועצות ובמכרזים.

רחמים מלול:
עובדת.

גם בישיבות ,גם במכרזים ,גם בארוחות .אביבה

.1

אישור פרוטוקול מועצה  44מתאריך . 22.2.17

רחמים מלול:
הפרוטוקול מאושר.

אישור

פרוטוקול

. 44

יש

הערות?

אין

הערות,
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החלטה מס' :387-45-17
. 22.2.17
.2

הוחלט פה אחד ל אשר פרוטוקול מועצה  44מתאריך

אישור החלטות ועדת כספים מתאריך . 26.3.17

רחמים מלול:
לימיני היום.

אישור החלטות ועדת כספים .חבר'ה ,אביב יושב

אביב איטח:

אם יש ישיבה חגיגית ,אז זה עד הסוף.

גיורא בן -ארי :
בנציי.

ראש העיר ,ברשותך ,בנצי ישב שם ,לא נעים מבחינת

רחמים מלול:

אביב נמצא איתי בשיחות די חמות לאחרונה.

שי קזיוף :

הוא רוצה לחזור לקואליציה?

לא ,לא .אולי אני רוצה שהוא יחזור .כל מיני נושים
רחמים מלול:
ומשתדל לשתף פעולה ,בין אם הוא מימיני ,בין אם הוא משמאלי .אישור
החלטות ועדת כספים ,החב רים נכחו שם ,יש שאלות?
ראש העיר ,רגע ,במעמד זה אני רוצה לאשר גם את
דודי אשכנזי:
הטבלה ,טבלת התב"רים עודכנה בהתאם להחלטות ועדת כספים ,זה פעם
ראשונה .הטבלה המעודכנת נשלחה לחברים ,מי שירצה עותק מודפס יקבל .דבר
נוסף ,קיבלנו עוד  ₪ 120,000תמיכת משרד החינוך ב הנגשה אקוסטית.
רחמים מלול:

אז זה אתה מוסיף לפרוטוקול?

דודי אשכנזי:
שפרינצק ושריד.

כן .מוסיף לפרוטוקול ,לבית ספר רמון ,מעלות משולם,

רחמים מלול:

זה כספי חוץ?

דודי אשכנזי:
מסמכים לעיין בהם.

כספי חוץ בלבד ,ללא  matchingעירוני .מי שרוצה

עו"ד אמיר ירו ן:

איפה ,באיזה בתי ספר?

יערה ספיר:

רמון.

עו"ד אמיר ירון:

יש עוד בתי ספר שצריכים את זה?

ד"ר רוני באום:

זה לפי...

החלטה מס' :388-45-17

הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן:

 ( 1החלטות ועדת כספים מתאריך . 26.3.17
 ( 2טבלת התב"רים המעודכנת.
 ₪ 120,000 ( 3תמיכת משרד החינוך להנגשה אקוסטית בבתי ספר.
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??? :

מי הבחורה שמצלמת?

רחמים מלול:

היא מאיזה אתר אינטרנט.

ליזה :

אתה יכול להגיד איזה.

רחמים מלול:

'רחובות היום ,לא?

חנניה קורש :

ערב טוב.

??? :

חבר'ה ,תכירו ,זאת ליזה.

רחמים מלול:

רגע ,את מצלמת את הישיבה ,ליזה?

??? :

לא ,תמונות.

עו"ד אמיר ירון:

למה הוא יושב שם אתה חושב?

רחמים מלול:
ארשה? לא ,ליזה.

לא נעים לי ,אני לאביב לא הרשיתי לצלם ולך אני

ליזה :

מה ,תמונות אתה לא מסכים?

רחמים מלול:

תמונות כן ,אבל לצלם.

ליזה :

אתה רוצה שאני אסתכסך עם?...

ר חמים מלול:

לאביב אני לא ,לא עושה ,אין חוסר שוויון.

אביב איטח:
לשדר ,אני מאשר לך.

את זה שהוא אמר שאנחנו נשתף פעולה ,את יכולה

אישור החלטות פרוטוקול מס'  22של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך
. 19.12.416

.3

רחמים מלול:

הלאה ,סעיף  , 3חנניה ,הקצאות קרקע.

ערב טוב ,חברים .יש לנו סדר יום ארוך ,נעשה את זה
חנניה קורש :
קצר .נושא ראשון זה סעיף  1לפרוטוקול הוועדה ,עמותת בית כנסת אחוזה
לתרבות יהודית רחובות .זאת עמותה בשכונת אחוזת הנשיא .יש שם בית כנסת
זמני ,ואנחנו רוצים להקצות לעמותה שבשכונת אחוזת הנשיא יהיה בית ספר ש ל
קבע .מקצים להם  500מ"ר.
שי קזיוף :

יש שם  2עמותות ,לא?

אמיתי כהן:

מי זה שם?

חנניה קורש :

יש אחת .אתה מדבר על רחובות המדע ,זה משהו אחר.

אמיתי כהן:

ריידמן?

רחמים מלול:

מה זה משנה? נו .העיקר שמתפללים.

השמות לא חשובים ,חבר'ה .למי שרוצה לדעת איפה
חנניה קורש :
זה ,אז איפה זה בית האומנים ,איפה שהקצינו...
רחמים מלול:

יש להם בינתיים מבנה יביל ,לצערנו.

10
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

מבנה יביל שאנחנו מעתיקים אותו עכשיו ראש העיר,
חנניה קורש :
בגלל שהוא יושב על חלק מהתוואי של המרכז המסחרי .אז אני מבקש ,כל מה
שאני מציג פה לראשונה ,זה כבר עבר את ועדת המשנה ואתם יכולים לראות
בפרוטוקול גם את ההחלטות של ועדת המשנה .אז הצבעה בבקשה ראש העיר.
רחמים מלול:

מה ,אחד -אחד?

חנניה קורש :

כן ,רק שיאשרו.

רחמים מלול:

או את כל הפרוטוקול אחר כך?

חנניה קורש :

בבקשה ,אם רוצים.

רחמים מלול:

טוב ,אחר כך ,חבל על הזמן.

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף  1בפרוטוקול
החלטה מס' :389-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת "בית כנסת
אחוזה לתרבות יהודית רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת מחליטה לפתוח
בהליך הקצאת קרקע בשטח של כ 500 -מ"ר בר ח' כרמל )שכונת אחוזת הנשיא(,
גוש  5908חלק מחלקה ) 5חלק ממגרש  20על פי תב"ע רח/ 1999 /ב( ,לעמותת
"בית כנסת אחוזה לתרבות יהודית רחובות" למטרת הקמת בית כנסת לתקופה
של  25שנים .המיקום המדויק של שטח ההקצאה יהיה בתיאום עם מינהל
ההנדסה.
צבי שלמה מוטנג:

על  3יש לי השגות.

רחמים מלול:
שלומי.

אז שיהיו לך ,אנחנו נקיים הצבעה .כן ,עמותת היכל

עמותת היכל שלומי ,אתם בטח שואלים למה זה בא
חנניה קורש :
עכשיו ,כי זה בית כנסת שהוא כבר פעיל כ 10 -שנים.
רחמים מלול:

זה על שם הרס"ן שלומי כהן.

חנניה קורש :

שלומי כהן שנהרג ב...

הרבה הקצאות פה עם הסדרה של מבנים שכבר קיימים
רחמים מלול:
ברשות העמותות המון שנים.
חנניה קורש :

לא ,חלק ,חלק.

אמרתי ,אמרתי .חלק גדול מההקצאות פה זה הסדרת
רחמים מלול:
מבנים שקיימים אצל עמותות.
עמותת היכל שלומי זה בית כנסת שהוא פעיל כבר
חנניה קורש :
ה רבה שנים .פשוט בהליך ההקצאה מול משרד הפנים ,התברברנו איתם הרבה
מאוד זמן .כן אישור ניהול תקין ,לא אישור תקין .עכשיו קיבלנו לאחרונה אישור
ניהול תקין מעודכן ,והם ביקשו שנתחיל תהליך הקצאה ...למעשה זה הקצאה של
מבנה בשטח כולל של  500מ"ר ,מובא לאישורכם.
רחמים מל ול:

טוב .הלאה.
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הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף  2בפרוטוקול
החלטה מס' :390-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת "היכל שלומי"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח
כולל של כ 500 -מ"ר ועליה מבנה בית כנסת ,בר ח' ביאלר קלמן  , 16גוש , 3697
חלק מחלקה ) 536חלקות ישנות  451ו ,( 268 -חלק ממגרש  1900על פי תב"ע
רח/מק , 6/2106 /לעמותת "היכל שלומי" למטרת מטרת בית כנסת ,לתקופה של 25
שנה.
סעיף מספר  , 4עמותת מוסדות התורה והחסד עטרת
חנניה קורש :
משה ומרים .זו בקשה להקצאת מבנה ח ד קומתי ברח' הרוא"ה ,ניתן לכם את
הרקע שם .ברח' הרוא"ה נעשתה תב"ע שם על שטח של  1.5דונם .מתוך התב"ע
הזאת של  1.5דונם 1 ,דונם הלך לבניית מגורים ,וחצי דונם לקרקע שהתב"ע
הגדירה אותה כשב"צ לטובת העירייה .הפקענו את השב"צ הז ה על שם העירייה.
יש שם מבנה על השב"צ הז ה .העמותה הזאת ,מוסדות התורה ,זאת עמותה
שהיתה פעילה שם עוד קודם אישור התב"ר ועוד קודם שהעירייה הפקיעה את
הקרקע .ועכשיו היות והקרקע נרשמה על שם העירייה ,היא הגישה בקשה
להקצות לה את המבנה ואת הקרקע ,זה מובא...
בן ציון שרעבי:

איפה זה רח' הרוא"ה?

בפינה ,איפה ש ...כמו שאתם רואים ,זאת היתה
חנניה קורש :
ההחלטה של ועדת ההקצאות .אתם יכולים לראות למטה שההחלטה של ועדת
משנה לאשר ,ולהחזיר לוועדה שוב ,לאחר שהוגשו בקשות נוספות .מבחינת
הנוהל של הקצאות קרקע ,ככה הוועדה המקצועית עובדת על פי הנוהל.
זאת אומרת ,היא דנה מה שבפניה .פה זה מובא למעשה לפתיחה של הליך,
וכשההליך ייפתח באישורכם ,באישור המועצה ,שהמועצה היא הריבון ,אז אנחנו
ממשיכים את ההליך ,דהיינו שאנחנו מפרסמים .יש  2הליכים של פרסום ...אחד
זה להתנגדות ,ואחד זה לבקשה של עמותות אחרות שרוצות ...זה הסדר למעשה
של הליך בי רוקרטי והוא מובא לפניכם.
אז אולי חשוב שתציין גם שהוחלט בישיבת המשנה של
יעל בק:
נבחרי ונבחרות ציבור ,שהם מעבר לפתיחת הליך ,זה יגיע אלינו גם לדיון במידה
ויהיו התנגדויות ,או יהיו מספר עמותות שיתחרו על אותה הצעה.
חנניה קורש :

אם פתחת את זה לדיון ,יעל-

יע ל בק:

זה הוחלט בוועדת המשנה.

הפרוטוקול של ועדת המשנה מצורף לחלק .שם גם
צבי שלמה מוטנג:
אפשר לראות שלא כולם הסכימו עם ההקצאה.
מה שאתם אומרים למעשה  ,יעל ,שזה משהו ראשוני,
חנניה קורש :
אנחנו היינו ...לוועדה המקצועית ,משעשה שסוגיה ראשונית מגיעה אלינו ,לפ ני
שזה מגיע ל מועצה ,זה עובר את ועדת המשנה .מה שאת אומרת למעשה ,הנה
מיכל נמצאת פה היועצת המשפטית .למעשה זה יובא ,במידה ותוגש בקשה
במסגרת ההליך.
יעל בק:

נכון ,בהחלט.

חנניה קורש :

 ...שזה יעבור שוב דרך ועדת משנה.
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או התנגדויות ,יוגשו התנגדויות .זה מה שכתוב גם
יעל בק:
בהחלטה של הוועדה שלנו.
חנניה קורש :
הנוהל.

השאלה אם ההחלטה של הוועדה היא תואמת את

יעל בק:

אז בואו נשאל את מיכל.

חנניה קורש :

מיכל ,את לא יושבת בוועדת המשנה.

עו"ד מיכל דגן :

נכון.

מה שהם הציעו ,זה משהו ראשוני ,ואני מבי א את זה
חנניה קורש :
לפתחך .אנחנו היינו נוהגים עד כה ,דיון ראשון בוועדה המקצועית ,עובר דרך
ועדת משנה ,מגיע למועצה ...במקרה הזה הם הציעו או ביקשו ,או דרשו ,לא
יודע אייך להגדיר את זה ,שבמידה ותהיינה התנגדויות ,או במידה שבמסגרת
הליך של הפרסומים ,תוגש בקשה נוספת או מה בקשו ת ,שגם ההליך הזה יעבור
מה שנקרא עיון נוסף של ועדת משנה.
יעל בק:

כי זו המהות של הדיונים הפנימיים.

אני חשבתי ,עד כמה שאני מבין את הנוהל ,שזה לא
חנניה קורש :
צריך לעבור פעם נוספת בוועדת משנה ,אלא אם כן את חושבת אחרת...
עו"ד מיכל דגן :

תראה ,הנוהל ...למי טב זכרוני-

רגע ,סליחה ... ,איזושהי הסתייגות בוועדת משנה,
רחמים מלול:
שיביעו כאן את ההסתייגות.
חנניה קורש :

זה מה שאני אמרתי.

רחמים מלול:
יש מועצת עיר.

ואחר כך נחליט אם צריך עוד פעם .קדימה .בשביל זה

יעל בק:

אני מדברת על באופן כללי ,זה לא קשור.

רחמ ים מלול:
ההקצאה הזאת.

בשביל זה יש מועצת עיר .אם יש הצעה אחרת לגבי

צבי שלמה מוטנג:

זה  2דברים שונים.

רחמים מלול:

מה ההצעה האחרת?

יעל בק:

לא ,אבל זה לא קשור.

רחמים מלול:

מה ההצעה האחרת? אנחנו נצביע פה על ההצעות.

עו"ד אבי מוזס:

אין לי בעיה להגיד א ותה.

יעל ,לא הבנת אותי .בשביל מה נועדה מועצת עיר? זה
רחמים מלול:
המוסד העליון ,נכון? שאם יש כמה הצעות בוועדת המשנה ,המועצה מחליטה .אז
למה להאריך את הייסורים שלה ואת הבירוקרטיה?
אז אי אפשר לעשות הפוך? אני לא מצליחה להבין .מה
יעל בק:
שחשוב זה שנשב ונדון  .בשביל מה יש ועדה?
עו"ד אמיר ירון:

היו כמה הצעות בוועדה?

רחמים מלול:

לא ,לא.
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עו"ד אמיר ירון:

אני חושבת שהיתה הצעה אחת.

יעל בק:

לא הבנת.

רחמים מלול:

היתה התנגדות של מונטג .דבר ,מונטג ,בבקשה.

צבי שלמה מוטנג:

אני אגיד ,אני אגיד.

יעל בק:
אומרת.

אבל ז ה לא קשור להתנגדות של מונטג מה שאני

רחמים מלול:

אני רוצה שהדברים ייאמרו לפרוטוקול.

עו"ד אמיר ירון:

יעל ,היתה הצעה אחת.

יעל בק:

לא קשור ,אמיר .זה שינוי הנוהל.

צבי שלמה מוטנג:

אני אגיד דבר אחד.

רחמים מלול:

אני רוצה שהדברים ייאמרו לפרוטוקול.

עו"ד אמיר ירון:
שיהיה...

אנחנו סיכמנו שיהיה ,זה לא משנה לנוהל .סיכמנו

אתם מפורקים ביניכם ,הכל הולך לעמותות שלכם ,זה
רחמים מלול:
הכל לאותן עמותות של החזית הדתית .אז על מה פה הוויכוח? באמת.
יעל בק:

אתם קיבלתם את הפרוטוקול עם הנימוקים של מונטג.

רחמים מלול:

דבר ,דבר לפרוטוקול.

אוקיי ,אין שום בעיה .ועדת המשנה התכנסה ביום
צבי שלמה מוטנג:
שלישי ,יום לפני ישיבת המועצה הקודמת .כשוועדת המשנה ישבה ,הביאו לנו רק
בקשה אחת של עמותת אור לציון ,שאגב ,עמותת מוסדות התורה והחסד ,שזה
בסעיף  , 6שתיהן יש ביניהן קשר ,ב ין  2העמותות האלו.
רחמים מלול:

אוקיי ,נו ו? -

אני אמרתי בוועדת המשנה ,שבגלל שזה לא יספיק
צבי שלמה מוטנג:
להגיע למועצה שתהיה למחרת ,אז בואו נמתין .אני יודע שהוגשו כבר בקשות,
שהוועדה המקצועית עדיין לא דנה בהם .בואו נמתין.
דורון מילברג :

אני כיו"ר הוועדה אמרתי לכם-

כתוב כאן :החלטת ועדת המשנה – לאשר .להחזיר
רחמים מלול:
לוועדה שוב לאחר שהוגשו.
צבי שלמה מוטנג:
פרוטוקול.

ויש גם ...פרוטוקול שאני צירפתי .הם הביאו לי לכתוב

עו"ד אמיר ירון:

 ...שיהיה עוד דיון.

אני אמרתי ,ברגע שיש עוד ועדה ,שאני יודע שהוגשה
צבי שלמה מוטנג:
עוד בקשה לגן ילדים ,פה מדובר על  2מעונות יום .לאותם אנשים יש  4גני
ילדים ,כל גני הילדים שלהם ...עירוניים.פ
מונטג ,תן לי לדבר עכשיו .תן לי לדבר .אני מכיר את
רחמים מלול:
המצוקה של הגנים והמעונות במגזר החרדי ,עוד מעט אני ארחיב את הדיבור על
זה .אבל לא ייתכן שמעון שפועל באיזה מבנה עלוב מלפני  9שנים ,והושקעו בו
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 ,₪ 700,000לתת את זה לעמותה אחרת .עכשיו הבנת את ההקצאה הזאת או לא
הבנת?
צבי שלמה מוטנג:

הרוא"ה ? 12

רחמים מלול:

הרוא"ה  . 12הנה ,חנניה פה.

צבי שלמה מוטנג:
באופן פרטי.

יש שם מבנים יבילים ,שעד היו ם הם שכרו אותם

לא נכון ,זו תוספת שעשו למבנה כדי להתאים אותו
רחמים מלול:
למעון .אז אתה רוצה כעת להוציא עמותה ששייכת למגזר מסוים.
היא לא שייכת למגזר מסוים ,המעון משרת את
צבי שלמה מוטנג:
החברים שלי .כל החברים שלי שולחים למעון שם.
רחמים מלול:

נו.

צבי שלמה מוטנג:
של גני ילדים.

לא קשור למגזר כזה או אחר .פשוט יש מצוקה חמורה

רחמים מלול:

אתה רוצה להוציא את המעון הזה שקיים שם.

אני לא רוצה להוציא .הם עד היום שכרו ,שימשיכו
צבי שלמה מוטנג:
לשכור .יש להם היתכנות כלכלית להחזיק מעון ,גם אם הם...
רח מים מלול:

איפה לשכור? אתה תשלם להם את ההשקעה שם?

צבי שלמה מוטנג:

עד היום הם שכרו ,שימשיכו לשכור.

רחמים מלול:

אתה תשלם את ההשקעה?

צבי שלמה מוטנג:
שקל.

אני לא יודע מה הם השקיעו ,אני לא הולך להוציא

אתה רוצה שאני אספר פה מה המגזר שלך קיבל השנה
רחמים מלול:
ובשנה שעברה מבחינת גני ילדים ובתי ספר?
צבי שלמה מוטנג:

כן .אין שום בעיה.

רחמים מלול:

כן? שאני אגיד?

צבי שלמה מוטנג:

אני יודע שיש מצוקה נוראית.

רחמים מלול:

מה הכשירו לך בבנימין  ? 26מה קיבלת בחפץ חיים?

אבל יש לי פה טבלה שהבאתי מאגף החינוך ,אני יכול
צבי שלמה מוטנג:
להראות אותה לחברים ,יש שם את כל רשימת גני הילדים ,מחולקת לפי עמותות.
רחמים מלול:

זה חילול השם מה שקורה פה.

מחולק לפ י עמותות ,ורואים שיש עמותות שכל
צבי שלמה מוטנג:
המבנים שלהם יושבים במבני ציבור.
רחמים מלול:

טוב ,אני מבקש כראש הע יר לקיים על זה הצבעה.

)מדברים ביחד(
אני רוצה אגב להגיד שזו פיסת הקרקע האחרונה
צבי שלמה מוטנג:
שנמצאת באזור שם שאפשר עוד להקצות.
15
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

אני ידוע מה בדיוק הבעיה .תפסיקו להיות ליטאים או
אביב איטח:
ספרדים ,תהיו ישראליים והכל יהיה בסדר .זה מה שצריך לעשות.
צבי ש למה מוטנג:

זה לא קשור לליטאים או ספרדים.

רחמים מלול:

מונטג ,זאת הסיבה.

צבי שלמה מוטנג:

אביב ,זה ממש לא נכון ,זה לא נכון.

רחמים מלול:

תוריד את זה מסדר היום.

עודד עמרם:

לא ,לא ,לא ,לא.

רחמים מלול:

תוריד את זה.

עו"ד אמיר ירון:

עודד ,הוא צודק ,תו ריד את זה.

אני רק רוצה להצהיר לפרוטוקול שהזמינו אותי לסיור
יעל בק:
והל כתי לסיור באזור ,זה מה שרציתי להציע.
חנניה קורש :

אני רוצה ברשותך ראש העיר...

רחמים ,אולי נעשה לנו יום עיון ,להבין את כל
עו"ד אמיר ירון:
הקשרים? אנחנו לא מבינים בזה.
צבי שלמה מוט נג:

אני יכול להצהיר ,שאם...

רחמים מלול:

אל תצהיר כלום ,חבל לך על הזמן .אל תצהיר כלום.

צבי שלמה מוטנג:

אם רשת הגנים נגיד של אגודת ישראל ...אם יש שם...

עדיף שלא להצהיר .אתה יודע למה? כי הגנים שלך לא
רחמים מלול:
מקבלים ילדים ספרדים .זה הכל.
צבי שלמה מ וטנג:

בוא נראה ,אם יש שם יותר מ...

רחמים מלול:
לפרוטוקול.

הגנים לא מקבלים ילדים ספרדים ,אני אומר את זה

??? :

וזה חמור מאוד.

רחמים מלול:

ויש שם גזענות ,ויש שם גזענות.

צבי שלמה מוטנג:

אני אתכם ,אני הולך אתכם.

רחמים מלול:

זו הישיבה לפני פסח .זה מה שתכננת .שמעת אותי?

לא ,אני אומר דבר אחד ,אם יש שם יותר מ30% -
צבי שלמה מוטנג:
אשכנזים ,אל תביאו להם גנים.
רחמים מלול:

שמעת אותי?

צבי שלמה מוטנג:

אבל תביאו להם גנים.

רחמים מלול:

כמה בנות ספרדיות נזרקו?...

צבי שלמה מוטנג:

אם יש שם גזענות לא מגיע להם גנים.

רחמים מלול:
בבית יעקב לא מקבלים?

כמה בנות ספרדיות נזרקו עכשיו מהסמינר? וכמה

צבי שלמה מוטנג:

אני לא רוצה...

16
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

רחמים מלול:
לקבל אותן.

וכמה בגנים פנו אליי אמהות ספרדיות שהיא לא רוצה

צבי שלמה מוטנג:

כי אין להם מקום.

רחמים מלול:

כי אין להם מקום?

צבי שלמה מוטנג:

כן ,כן.

רחמים מלול:

אני אביא לך מקום ,תמלא אותו ספרדיות.

לשנה הבאה ,לרבנית זליבנסקי ,הנכד שלה לא ...אין
צבי שלמה מוטנג:
להם מקום ... .כל היום בקשות ,אין מקום .אם יש שם גזענות ,שלא יביאו.
אביב איטח:

פעם ראשונה שאני שומע את זה.

בגנים השניים באור לציון ,אין אשכנזי אחד .באור
צבי שלמה מוטנג:
לציון תראה לי אשכנזי אחת.
אביב איטח:

לא תהיה גזענות בעיר .אני אומר לך...

??? :
מקום גזעני?

רחמים ,אם יש מקום ,אסור לנו לתת ...באמת יש

רחמים מלול:

כן ,ודאי.

צבי שלמה מוטנג:

אין אשכנזי אחד באור לציון.

רחמים מלול:

חבל לך על הזמן.

צבי שלמה מוטנג:

טוב.

רחמים מלול:
התקבלו?

חבל לך .אתה רוצה שאני אביא את כל השמות שלא

צבי שלמה מוטנג:
האחוזים.

בכיף .לא שלא התקבלו ,אלה שלומדים .תראו את

גיורא בן -ארי :

הוא אומר שלא התקבלו .זו גזענות.

רחמים מלול:
מסוימים.

כן ,מקבלים  10%שזה יהיה עלה תאנה ,במקומות

צבי שלמה מוטנג:

יש שם פחות מ... 30% -

יש ועדה להקצאת קרקע ,שהיא בנויה ממקצוענים
עודד עמרם:
ואנשי ציבור .מה ,אתם אוכלים בורקס שם?
יעל בק:

חלילה ,אנחנו...

עודד עמרם:
מחלוקות לפני כן?

דנתם ,הכל ,מביאים לאישור לישיבת מועצה .שם היו

יעל בק:

כן ,זה מופיע בפרוטוקול.

עודד עמרם:

שמה?

יעל בק:

שסוף סוף העבירו לכם לראות.

עודד עמרם:

הוועדה המקצועית...
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אז תנו לי ,אני אסביר לכם .חברים ,תקשיבו ,בשביל
חנניה קורש :
הסדר הטוב .בפני הוועדה המ קצועית שדנה בנושא הזה ,עמדה אך ורק בקשה
אחת ,איך אומרים ,אין לדיין ,אלא מה שעיניו רואות .אם בפני הוועדה היו 2
בקשות ,היינו דנים ב 2 -בקשות .לא יכולנו לעכב את הבקשה שנדונה ,בגלל שיש
איזו בקשה עתידית .אז הודעתי לפרוטוקול ואני מודיע פה ,אני מסביר לכם את
הנוהל .היתה בקשה אחת ,דנו בבקשה אחת.
צבי שלמה מוטנג:

אבל זה לא הגיוני מה שאמרתי לך בוועדה שם?

גיורא בן -ארי :

תן לו לגמור.

חנניה קורש :

שנייה אחת ,מונטג.

צבי שלמה מוטנג:

לא הגיוני? אני שואל.

חנניה קורש :

אני לא מגזרי.

למה לא להביא את זה למו עצה הזאת ,אחרי שיוגשו
צבי שלמה מוטנג:
כל הבקשות .הוגשה בקשה.
חנניה קורש :

סליחה ,כי אנחנו דנו כבר בוועדה.

צבי שלמה מוטנג:

אבל ישבתם פעמיים עכשיו.

תקשיב ,הסברתי לך ואני מסביר פה בפני חברי
חנניה קורש :
המועצה .מבחינת הנוהל ,מה שעמדת בפנינו – דנו .אנחנו מביאים את זה בפ ני
המועצה .עכשיו המועצה תאשר ,אם תאשרו ,אתם הריבון ,לפתוח בהליך.
במסגרת ההליך עצמו ,אנחנו צריכים לפ רסם .עמותה שהמלצנו להקצות לה ,היא
צריכה לפרסם התנגדויות .במסגרת הזאת ,כל עמותה אחרת או כל אדם יכול
להגיש התנגדות מחד גיסא ,ומאידך גיסא בפרסום השני הוא יכול ל הגיש בקשה
על הקרקע הזאת .ברגע שתוגש בקשה ,זה שוב יחזור לוועדה המקצועית,
והוועדה המקצועית תדון שוב והיא תביא את דברה בפני המועצה .ובסופו של
דבר ,זה ההליך התקין הנכון ,חברים .לא תהיה פה הכרעה ,לא יהיה פה מחטף.
הוועדה היא רק ממליצה בפני הוועדה לפתוח בהליך.
ד" ר רוני באום:

אז עכשיו אפשר להגיש שוב?

חנניה קורש :

בוודאי .כל עמותה אחרת יכולה להגיש.

זה לא חוזר אחרי זה לוועדת משנה .את הפרסום לא
צבי שלמה מוטנג:
תמיד רואים .עד היום לא חזר ,למרות שביקשנו כמה פעמים.
חנניה קורש :

נכון .אז אני מציע ,היות שיש לנו יועצ ת משפטית-

צבי שלמה מוטנג:

אם המועצה תחליט עכשיו ש-

דורון מילברג :
את הדברים כפקיד.

רגע ,תן לו לגמור משפט .מונטג ,באמת .תן לו להציג

מונטג ,אנחנו לא מייצרים נוהל חדש .אנחנו מצווים
חנניה קורש :
לעבוד לפי הנוהל .לוועדה המקצועית יש יועצת משפטית ,תביא את ה סוגיה
הזאת לפתחה של מיכל .היא תכתב חוות דעת ,מה שהיא תגיד ,אנחנו נקבל
כולם ,גם פקידים וגם נבחרי ציבור .אם תאשרו את מה שאני מציע פה ,זה מה
שיהיה .ראש העיר ,אתה רוצה להעלות את זה להצבעה אולי?
רחמים מלול:

על מה להצביע?
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 ...חוות הדעת .הם מציעי ם פה דבר חדש שלא היה עד
חנניה קורש :
עכשיו .מה הם מציעים? הם אומרים דבר כזה ,הם אומרים מעכשיו והלאה-
עו"ד אמיר ירון:

לא ,לא אמרנו את זה.

יעל בק:

מה זה לא אמרנו את זה?

עו"ד אמיר ירון:

לא אמרנו מעכשיו והלאה .דובר ספציפית.

יעל בק:

לא ,דיברנו באופן כללי.

עו"ד אמ יר ירון:

אני זוכר מה אני אמרתי שם.

רחמים מלול:
להקים ועדת משנה.

אמיר ,אני רוצה לומר לחברי המועצה ,אני לא חייב

עו"ד אבי מוזס:

הו ...זו תשובה .בדיוק .זו ועדת רשות.

רחמים מלול:

אני אבטל את זה אם ככה זה יימשך.

רחמים מלול:

ישר יבוא להצבעות למועצת העיר.

עו"ד אבי מוזס:

בדיוק.

ככה אתם רוצים? פועלים בצורה הכי דמוקרטית
רחמים מלול:
שבעולם ,וככה נתקעות החלטות .נבטל את ועדת המשנה.
צבי שלמה מוטנג:
פעם אחת.

אף פעם זה לא נתקע .פעם ראשונה שעמדתי על דעתי.

רחמים מלול:
לא?

טוב ,אני מבין שאתה עומד על דעתך גם בסעיף ה בא,

צבי שלמה מוטנג:
בלב ליבו של הזה.

בסעיף הבא אני פחות מכיר ,הרוא"ה  12זה יותר ממש

רחמים מלול:

בלב ליבך ,נו.

צבי שלמה מוטנג:

של הקהילה ויש שם מצוקה חמורה.

רחמים מלול:

איזו קהילה? כולם שם קהילה חרדית.

צבי שלמה מוטנג:

נכון.

רחמים מלול:

אני מ בחין בין ספרדים לאשכנזים?

צבי שלמה מוטנג:

לא ,זה לא קשור לאשכנזים וספרדים.

אוקיי ,בסדר ,אל תלמד אותי ,בחייך .מונטג ,אל תלמד
רחמים מלול:
אותי בנושאים האלה ,תעשה לי טובה .את זה אתה יכול להגיד לעוזי סלנט לפני
 7שנים.
צבי שלמה מוטנג:
ותיווכחו.

אין לי מה לומר .אפשר להביא פה את הרשימות

רחמים מלול:

אני מבין שגם הנושא השני.

צבי שלמה מוטנג:

שנייה ,אבל מה עם זה? הרוא"ה  , 12מה איתו?

חנניה קורש :

להתקדם ,ראש העיר?
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רחמים מלול:

תתקדם.

אני המלצתי ,חברים ,תקשיבו טוב .סליחה שאני קצת
חנניה קורש :
מאריך ,אבל אנ י רוצה לפשט את הדברים.
יעל בק:

אין בעיה.

רחמים מלול:

אין צורך להאריך .תגיד מה ההקצאות וזהו.

חנניה קורש :
בשם-

אני הצעתי ,היות ויעל חברת המועצה הציעה הצעה

יעל בק:

וזה לא קשור לסעיפים ,בכלל אין לזה קשר.

בסדר .ההצעה שלך למעשה היא סוטה מנוהל העבודה
חנניה קורש :
בין העבודה המקצועית לוועדת המשנה.
עו"ד אמיר ירון:

רחמים ,תוריד מסדר היום.

יעל בק:

רגע ,אבל הוא באמצע משהו.

יש פה משהו עקרוני שהעלתה יעל .יש פה נושא
חנניה קורש :
עקרוני שאמרה יעל שעד עכשיו לא פעלנו ככה.
יעל בק:

נכון.

ד היינו ,כל נושא של בקשה חדשה ,עבר מהוועדה
חנניה קורש :
המקצועית לוועדת המשנה ומשם למועצה .מה שהציעה חברת המועצה יעל-
יעל בק:

שבמידה ויהיו התנגדויות ,אז זה יעבור אלינו.

שגם אם יש התנגדויות ,הרי אם יש התנגדויות על
חנניה קורש :
הקצאה מסוימת ,או אם יש בקשות על אותה בקש ה מעמותה נוספת ,הרי זה
חוזר לוועדה המקצועית ,ומשם זה היה בא למועצה .מציעה חברת המועצה יעל,
שגם בסיבוב השני זה יעבור דרך ועדת משנה.
צבי שלמה מוטנג:

אפשר להסביר את ההיגיון? באמת ,לא קשור.

יעל בק:

זה אפילו עדיף מאשר הסבב הראשון.

ההיגיון הוא ,יש ועדת משנה ,כדי שאנחנו באמת גם
צבי שלמה מוטנג:
כן נהיה שותפים ,לא להביא את זה כל פעם למועצה ויתחילו ויכוחים .לכן יש
מדגם מייצג.
חנניה קורש :

אבל זה מגיע למועצה בכל מקרה.

מגיעה בקשה פעם ראשונה ,הגישה עמותה אחת .אחרי
צבי שלמה מוטנג:
הפרסום הגישה עוד עמותה.
מונטג ,אתה יודע למה המדינה החליטה שרק ועדה
דורו ן מילברג :
מקצועית ,היא תמליץ בפני המועצה לאשר או לא לאשר הקצאה ,בגלל הסיבה
הזאת שהעלית.
גיורא בן -ארי :

אז תבטל את המשנה בכלל ,תבטל את המשנה.

דורון מילברג :
המקצועית ,כל המלצה.

סוברנית המועצה לשלול כל המלצה של הוועדה
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צבי שלמה מוטנג:
משנה אחרת.

נכון .ועדת משנה היא רק ממליצה ,כמו כל ועדת

תשמע ,ועדת משנה היא באפר שאם היא היתה באפר
דורון מילברג :
פוליטי ,וזה לא המהות של הוועדה הזאת.
גיורא בן -ארי :

יפה.

בוועדת משנה אמרתי מילים ,שלכאורה התה פכו פה
צבי שלמה מוטנג:
התפקידים .אוקיי ,בסדר .אני לא רוצה להגיד לפרוטוקול.
לא יודע מה זה התהפכו .אם המדינה היתה מחליטה
דורון מילברג :
שהוועדה היא ועדה פוליטית ,אז יש מקום להביא גם את ההתנגדויות וכן הלאה.
אני אומר כיו"ר הוועדה ,אני נגד באופן מוחלט ,כי זה נגד הנוהל ,ומיכל  ,תתקני
אותי.
יעל בק:

פשוט ...לשאול ככה שאלות בצורה יותר מפורטת.

דורון מילברג :

אז תשאלו אותי מיליון שאלות או את חנניה.

יעל בק:

אתה רוצה? אני אבוא אליך.

דורון מילברג :

אין בעיה .את ממילא בא כל יומיים.

צבי שלמה מוטנג:
את זה במועצה כל פעם?

אם אתה תבטל את ועדת המשנה ,אתה רוצה שנשאל

דורון מילברג :

אבל זה הנוהל.

צבי שלמה מוטנג:

אין בעיה ,אתה רוצה שנשאל את זה במועצה?

מונטג ,סליחה .ממילא גם אם ועדת המשנה תחלוק,
חנניה קורש :
בכמה מקומות היא חלקה על הוועדה מקצועית ,וזה בסדר גמור .ממילא זה מגיע
למוע צת העיר והיא הריבון למעשה המחליט .לא הוועדה המקצועית .כי אנחנו
בחזקת ממליצים למועצה .המועצה היא הריבון .אז להביא את זה שוב לוועדה,
זה פשוט לסרבל את ההליך ,יעל.
יעל בק:
כמו שצריך.

לי לא משנה ,כל עוד יהיה לי זמן לשאול את השאלות

)מדברים ביחד(
 ...קיים  30שנה .אתה רוצה עכשיו להעביר אותו
רחמים מלול:
למישהו אחר? לא מבין את זה.
רחמים ,אנחנו דנים כרגע על הנוהל או על הסעיף
ד"ר רוני באום:
עצמו? אני לא יודעת על מה אנחנו דנים .אפשר לסדר? אני לא מבינה.
חנניה קורש :

רוני ,ברשותך .בסופו של

דורון מילברג :
אחד.

הסביר חנניה בצורה מדויקת .אני מסביר לכם במשפט

אמיתי כהן:
הזמן.

חנניה ,דורון .או שמעלים להצבעה או שלא ,חבל על

יעל בק:
באמת.

בגלל האנשים כמו אמיתי אני רוצה את הנוהל...
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הוגשה בקשה אחת – אושרה ,היה ותוגש בקשה נוספת
דורון מילברג :
– זה יגיע במסגרת הערעו ר לוועדה המקצועית .הוועדה המקצועית תדון ותביא
בפניכם את המסקנות שלה .תקבלו אותה – תקבלו אותה ,לא תקבלו-
צבי שלמה מוטנג:

ואז אנחנו לא נדע ...בקשות ,כי גם לוועדת משנה...

דורון מילברג :

מה זאת אומרת? הוא נותן סקירה מלאה.

חנניה קורש :

איך לא תדע? זה מגיע דרך הוועדה המקצועית.

דורון מילברג :

מה זאת אומרת לא תדע?

איך אני אדע? אתה מביא את זה שוב למועצה... .
צבי שלמה מוטנג:
הגישה עוד בקשה ,החלטת בוועדה המקצועית להביא את זה לעמותה שהגישה
ראשונה ,לא משנה .מאיפה אנחנו ,חברי המועצה ,יודעים שהוגשה עוד בקשה?
חנ ניה קורש :

זה יגיע למועצה.

צבי שלמה מוטנג:

אתה לא הבאת את זה למועצה .לא ראיתי.

חנניה קורש :

אבל סליחה ,הבקשה שנייה לא נדונה בוועדה.

צבי שלמה מוטנג:
הגישו  2עמותות...

לא ,בקשות שנפסלו גם מגיעות למועצה? נגיד עכשיו

חנניה קורש :

הפרוטוקול מגיע ,ודאי.

רחמים מלול:
ההחלטה שכתובה פה.

חנניה ,אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד? בעד

חנניה קורש :

בעד לפתוח בהליך.

רחמים מלול:

בעד ההחלטה שכתובה פה ברוא"ה . 12

צבי שלמה מוטנג:

באיזה סעיף?

רחמים מלול:

הרוא"ה  . 12מי בעד?

??? :

על מה אנחנו מצביעים.

חנניה קורש :
התורה...

לפתוח בהליך של הקצאת קרקע לעמותת מוסדות

רחמים מלול:

סעיף  . 4דודי ,תספור.

דודי אשכנזי:

 8בעד.

עודד עמרם:

בעד ההקצאה.

דורון מילברג :

. 13

רחמים מלול:

 . 14אני נמנע בהצבעה.

יערה ספיר:

על הסעיפים הקודמים לא הצבענו.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני גם לא הצבעתי .שיירשם.

)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

לא ,לא ,אל תלכו לפי מה שאני.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני לפני זה.
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אל תלכו ,לי יש סיבה מסוימת .שלא יחשבו מחשבות
רחמים מלול:
כאלה או אחרות ,אני לא מצביע ,נקודה ,שכאילו יש לי עניין בזה או באחר.
סעדי במרו מים כמה אני דואג לכל העמותות של כל המגזרים .ואני אביא לכם
טבלה ,למי יש הכי הרבה גנים פה ברחובות ,באזורים החרדיים .ואז תבינו את
הצדק שיש פה ,זה הכל .בי אתם חושדים שאני עושה איפה ואיפה? באמת נו.
בשנה האחרונה קיבלת  4-5גנים ,הציבור שלכם ,אז על מה אתם מדברים? אני
עושה איפה ואיפה? השקעתי  ₪ 250,000ברח' בנימין ,כדי שיהיה לכם שם גן
ברגע האחרון .ובבנימין  ₪ 30,000 , 26לחודש שכירות .עבור מי זה? אל תתנו לי
לדבר.
עודד עמרם:

מונטג ,חסר לך גנים?

רחמים מלול:

זה לא דרך להשיג גנים .זה לא דרך להתנגד לציבור.

צבי שלמה מ וטנג:

 ...אני לא-

רחמים מלול:
מנת להשיג.

מונטג ,תקשיב .זו לא דרך להתנגד לציבור מסוים על

צבי שלמה מוטנג:

אם מישהו באמת מעניין אותו ...יש פה טבלאות ב...

רחמים מלול:

בצורה הזאת זאת לא דרך להשיג.

אתה יודע שאתה הולך להצביע פה ב 4 -הקצאות 4 ,
צבי שלמה מוטנג:
הקצאות לאותם אנשים ,במועצה הזאת לבד .אוקיי.
רחמים מלול:

טוב ,הלאה.

חנניה קורש :

אני אמשיך ראש העיר.

ד"ר רוני באום:

מצביעים על כל סעיף?

עו"ד יניב מרקוביץ:

חייב בהקצאות.

יערה ספיר:

על הסעיפים הקודמים לא הצבענו.

)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

סלי חה ,זו הקצאת מבנה ,נכון.

חנניה קורש :

מבנה חד קומתי וקרקע סמוכה ,כתוב בבקשה.

)מדברים ביחד(
דרך אגב ,רחמים ,אני שמעתי את הצליל הזה של
עו"ד אמיר ירון:
גזענות פה ,לגבי איזה מידע שחשוב שגם אני מאוד מתעניין בעניין הזה.
רחמים מלול:
אסביר לך.

תבוא אליי במסגרת הפגישו ת על פינוי בינוי ואני

מונטג ,אתה יכול להתחייב להגיד כאן שאין גזענות על
אביב איטח:
רקע ספרדי ואשכנזי בגנים?
אני אספר לך מה עשו ל 11 -בנות ספרדיות בסמינר בית
רחמים מלול:
יעקב עכשיו לפני שבוע .הורידו אותם מ 5 -יח"ד ל 3 -יח"ד.
בגנ י ילדים שלהם באור לציון ,לא תראה אשכנזי אחד.
צבי שלמה מוטנג:
שלהם הבאת עכשיו ,לא תראה אשכנזי אחד .ובגנים שלנו...
23
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

אמיתי כהן:

כי האשכנזים לא רוצים לבוא לשם.

עודד עמרם:

למה אתם לא עונים לו ,ש"ס?

אביב איטח:

למה אתם לא עונים? יש גזענות או אין גזענות?

הוא חבר סיעה שלכם ,למה אתם לא עונים לו? מה,
עודד עמרם:
אין אשכנזי אחד?  ...זה חמור.
מתוך  120גנים של החינוך העצמאי ,יש  100ספרדים.
אבנר אקוע :
יש בעיה בחינוך החרדי של מבנים.
)מדברים ביחד(
אני רוצה לדבר .אני אומר לכם לצלם ארנבות? אני
אביב איטח:
רוצה לדבר על זה .שת י מים קרים .את תגידי לי מה לומר?
אנחנו לפני פסח .יש מקומות שהרבה שנים עובדים.
עודד עמרם:
שקט רגע .לקחתי את היד שלו על מנת לפתוח בית ספר .אם חסר לכם ,קודם כל
עזבו אותנו מאשכנזים ,זה פאסה .רק הפוליטיקאים מעלים את זה .אתם ראיתם
את הפוסט שהילד שלי העלה לכנסת ? אמר 'אתם מביאים .החברה שלי אשכנזיה,
למדתי איתה בבית ספר ,אני בן  , 25בחיים שלי לא שמעתי' .כתב פוסט יפה.
אמיתי כהן:

עודד ,עודד ,זה לא נכון .אצל החרדים זה קרה.

עודד עמרם:

תעזבו אותנו עכשיו.

צבי שלמה מוטנג:

אמיתי ,תפסיק ,נו.

אמיתי כהן:

אני גדלתי ב הר נוף כל החיים שלי.

יעל בק:

לא ,כי אצלכם אין גזענים ,אמיתי.

עודד עמרם:

אתה רוצה להתקדם ,אמיתי?

אמיתי כהן:

אני מבלבל את המוח? ...

צבי שלמה מוטנג:

 ...באת לפה בשביל להגיד שאצל החרדים זה?...

עו"ד אמיר ירון:

לא אמרתי .אבל אם אתה...

)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

אני מבקש לא לצלם .הלאה ,אור לציון.

הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה בסעיף 4
החלטה מס' :391-45-17
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת
"מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע
מחליטה לפתוח בה ליך הקצאת קרקע בשטח כולל של כ 500 -מ"ר ועליה מבנה
קיים ,ברח' הרא"ה  , 12גוש  , 3704חלקי חלקה  , 287לעמותת "מוסדות התורה
והחסד עטרת משה ומרים" למטרת הפעלת מעונות יום ,לתקופה של  10שנים,
בכפוף להוצאת היתר לשימוש חורג מהיתר .העירייה שומרת לעצמה את הזכות
למצות את זכויות הבנייה העודפות בגג המבנה ולהקצותו לכל מטרה שתימצא
לנכון.
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אני ממשיך את סדר היום ,כל עם ישראל אחד .סעיף 5
חנניה קורש :
– עמותת אור לציון ,בקשה להקצאת חלק ממבנה וקרקע סמוכה למעונות יום,
אני אסביר לכם איפה זה .רח' התחיה ,יש שם בית כנסת וכולל בשם איזה חייל
צנחן שנהרג בלבנון בשם אלפסי .מתחת יש מעון יום שהוא כר פעיל למעלה מ-
 20שנה .זה מסוג הנושאים ,כמו שאמר ראש העיר ,שאנחנו רוצים להסדיר את
הפעילות שם .אז יש פה בקשה להקצאת מבנה.
זה סתם מעורר ויכוחים דבר כזה .אחרי  20שנה אתה
רחמים מלול:
מביא את זה? לא חשו ב ,נו.
חנניה קורש :
 10שנים.

אז אנחנו מבקשים את ההצבעה שלכם .זה לתקופה של

ד"ר מרה קנבל :

רגע ,איפה זה נמצא בתחיה?

רח' התחיה בסוף ,יש שם בצד מערכב של הכביש,
חנניה קורש :
מבנה איפה שאלפסי ,יש שם בית כנסת גדול על שם שלמה אלפסי ,זה היה צנחן
שנהרג בלבנון  .אז בין העמודים למטה ,נסגרו לפני הרבה שנים ,הבניין הזה נסגר
מלמטה ויש שם מעונות יום ,שמפעילה את זה עמותת אור לציון .אנחנו רוצים
להסדיר את הפעילות שלהם.
עודד עמרם:

אור לציון זה שלכם...

ד"ר מרה קנבל :

 ...כל כך הרבה שנים.

חנניה קורש :

את רוצה את כל הרקע? לא כדאי לך ,ד"ר מרה.

יערה ספיר:

אולי כן כדאי.

אבנר אקוע :

זה קיים שם.

תשאלו שאלות ואני אשיב .אם זה כל כך חשוב ,אז
חנניה קורש :
תשאלו שאלות ואני אשיב לכם .אני מביא מה שמופיע על סדר יומה של הוועדה.
תקשיבו ,גבירותיי ורבותיי .אני מביא מה שעל סדר יומה של הוועדה .יש פה
בקשה ,אתם רוצים רקע היסטורי  20שנה אחורה ,אני יכול לכתוב לכם ספר שלם
על המקום הזה .יש לכם זמן ,בבקשה ,תשאלו שאלות ,אני פה .כי אני מחויב
להביא מה שיש על סדר יומה של הוועדה.
רחמים מלול:

יש מתנגדים? טוב ,הלאה.

הו חלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף  5בפרוטוקול
החלטה מס' :392-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת "אור לציון"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת חלק ממבנה
)קומת קרקע( וחצר סמוכה בשטח של כ 120 -מ"ר ,ברח' התחיי ה  , 1גוש , 3705
חלק מחלקה  , 370ל עמותת "אור לציון" לתקופה של  10שנים.
חנניה קורש :
ומרים.

סעיף  . 6עמותת מוסדות התורה והחסד עטרת משה

רחמים מלול:

רגע ,אולי תיתן הסבר קודם על כל ה-

חנניה קורש :

אני אסביר ,כן .יש קומפלקס ,איפה שפעם היה-
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רחמים מלול:

זה בסך הכל  800מ"ר .

ת קשיבו ,יש פה  4בקשות שבאות ברצף בעקיבות זו
חנניה קורש :
אחר זו ,על מתחם של  800מ"ר ברח' זכריה והר נוף.
)מדברים ביחד(
אמיתי ,נו ,תן לנו ,ערב פסח היום .אתם רוצים ,את
רחמים מלול:
כל הפרוטוקולים אני אדחה לאחרי פסח.
יש פה גם משהו של צביעה ,אמיתי .ברח' זכרי ה מדר,
חנניה קורש :
איפה שפעם היה בית ספר מעלות משולם הישן ,יש שם מגרש ספורט שהוא נצפה
מהכביש.
אביב איטח:

של ישיבת?...

לא ,מעלות משולם הישן .יש שם מתחם של  800מ"ר
חנניה קורש :
שתוכנן ל 4 -מבנים ב 2 -קומות 3 .בתי כנסת וכולל .זה מה שאתם רואים ,סעיף
מספר . 6
בן ציון שר עבי:

על המגרש?

חנניה קורש :
עמותות.

וסעיף מספר  , 7וסעיף מספר  8ומספר  , 9זה 4

רחמים מלול:

מונטג ,גם לזה את המתנגד ,לסעיף הזה? זה לא ,נכון?

צבי שלמה מוטנג:

לא .זה רק מראה שזה לא פרסונאלי.

רחמים מלול:

תספר של מי העמותות האלה אבל.

צבי שלמה מוטנג:

.. .

רחמים מלול:
אם יש אפליות באמת נו.

בסדר .של ...זרח ושל דורשי השם .תגיד ,תספר להם.

צבי שלמה מוטנג:

ולמה עטרת משה?...

רחמים מלול:

כן ,כי הם לומדים בפחון.

צבי שלמה מוטנג:

לא התנגדתי ,לא התנגדתי.

רחמים מלול:

טוב ,בסדר ,אוקיי.

אמיתי כהן:

איפה זה?

עו"ד אבי מוזס:

בשטח של מעלות משולם הישן.

רחמים מלול:

אמיתי ,תקשיב ,אתה יודע מצוין איפה.

אמיתי כהן:

נכון ,אני רוצה לדבר על זה.

אתה יודע מצוין איפה .איפה שפיתחנו לבני עקיבא ב-
רחמים מלול:
 ,₪ 150,000-200,000סידרנו להם רחבה .שם על יד זה ,לקחנו שטח קטן  .אז אני
מבקש ,שאף אחד מאלה ,דווקא ששייכים למגזר מסוים ,שלא ידברו כאילו אני
מעדיף מגזר אחד על פני רעהו.
עודד עמרם:

מתברר ,אדוני ראש העיר ,מי שמקבל – בוכה.

רחמים מלול:

מתברר ,שמי שעובר ביושר ,גם באים בטענות.
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עודד עמרם:

כל מי שמקבל בוכה .תנו לנו קצת.

)מדברים ביחד(
אני רוצה להסביר לחברי מועצת העיר ,יש לנו בעיה
רחמים מלול:
מאוד קשה באזור הרחובות-
רונן אהרוני:

לא ידעתי שככה מחלקים.

רחמים מלול:

רונן ,גם מה מחלקים?

גיורא בן -ארי :

בית אגד...

חנניה קורש :

לא סמל של אגד ,יש סמל מיוחד למעונות יום.

אמיתי כהן:

 30שנה לא...

רחמים מלול:
תקבל.

זה לא למעון אבל .תגיד מה שאתה רוצה ,גם לא

אמיתי כהן:

אתה אומר לי?...

כן ,אם זו הדרך שלך .תארו לכם ,אביב לידי ואמיתי
רחמים מלול:
גם כן על ידי .זה פסח שלם.
יעל בק:

אוי ואבוי.

אביב איטח:

אל תתרגלו ,זה חד פעמי.

חבר'ה ,באזור רח' הרוא"ה ,באזור רח' הבעל שם טוב,
רחמים מלול:
באזור רח' ההגנה ,כל הטבור הזה ,כל המוקד החרדי הזה ,קודם כל זה ציבור
חרדי ,אבל יש צפיפות איומה ,הן מבחינת מוסדות הדת ,הן מבחינת מוסדות
החינוך .מי שיבקר שם במוסדות החינוך באזור הזה ,יראה איזו מצוקה שאני
מתבייש לראות אותה ,כמו שהתביישתי לראות את מה שהראו בטלוויזיה לגבי
המגורים בחניונים .לא יודע מי ראה את זה .כל בית פרטי מושכר או שכור ,או
על ידי בית כנסת או על ידי מעון או על ידי גן ילדים ,עד כדי כך המצוקה .יש
שם מוסד שנקרא תלמוד תורה הבאר ,שיש שם אולי  600ילדים ,על שטח של
דונם ,שאין להם כמעט חצר .דוגמא אני נותן לכם .ועוד כהנה וכהנה ,בית ספר
בית יעקב 800 ,תלמידות.
עכשיו אנחנו בונים להם כיתות ,מתברר שגם הכיתות האלה לא יספיקו לעתיד.
ויש הרבה בקשות .אני מכיר בתי כנסת שמתפללים בחצרות של בתי ספ ר,
במקלטים ,במחסנים או בדירות שכורות ,וזו בעיה .והרבה בקשות מצטברות על
שולחנו של חנניה .פה מצאנו איזשהו פתרון שהוא דו תכליתי .סך הכל על שטח
של  800מ "ר ,זה לא אני מצאתי ,זו הוועדה מצאה ,אני לא משתתף בדיוני ועדות
הקצאות .תאמינו לי ,דורון יעיד ,אם אני פעם אמרתי לו איזה סעיף להעלות או
איזה סעיף להוריד .זה אתם יכולים להאמין לי וגם חנניה יעיד על כך.
על  800מ"ר מוצאים פתרון ל 4 -עמותות ,ממש  2קומות 120 ,מ"ר לכל אחת ,וככה
אנחנו מפנים ,הנה יש לך פתרון ,מפנים כמה דירות ברח' הרוא"ה ובבעל שם
טוב .בבעל שם טוב יש שם  12גנים יפים לרשת הגנים ,גנים חדשים יחסית.
אנחנו מפנים כמה מבנים לצורך שכירות של גנים .כי יש עמותות פרטיות
שמחפשות מבנים לשכירות ,במיוחד לגילאי  , 3-4ולא מוצאים באזור הזה .אתה
מציע להם בפריפריה של העיר ,כמו קרית משה ,כמו אושיות ,אף אחד לא רוצה
ללכת לשם.
27
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

אמיתי כהן:

 ...תציע לנו.

רחמים מלול:
בכאב.

אני מדבר בכאב ,תאמין לי .הנושא הזה ,אני מדבר

אמיתי כהן:

אני מדבר בשיא הרצינות.

יש לנו בתי ספר שחיים במצוקה גדולה .אמיתי ,אתה
רחמים מלול:
מפריע לי ,תן לי לדבר .אתה מוזמן לסייר בבתי ספר שלומדים בתת תנאים.
אמיתי כהן:

אני מסכים איתך.

ואנחנו מציעים להם קרקע ,למשל בקרית משה או
רחמים מלול:
באושיות ,והם לא רוצים .למה? כי הציבור החרדי ממוקד כולו ,מרוכז כולו
בא זור המרכז ,והם לא רוצים להיגרר להסעות ואוטובוסים או בטנדרים או
במיניבוסים לשכונות המרוחקות יותר .וזו בעיה ,זו מצוקה שאנחנו לא יודעים
איך להתגבר עליה .הנה ,הנציגים הדתיים פה ,והם מכירים את המצוקה הזאת.
ואין לנו פתרון .לכן כולם מצטופפים .אם תסתובבו ברח' הרוא ה בבוקר ,אתם
תראו שאי אפשר להתקדם מטר בדקה .למה? כל ההורים מביאים את הילדים
שלהם לאותו רחוב צר ,ואפילו להוריד את הילד הם לא יכולים .זאת המציאות,
מה לעשות? ואין לנו דרך לפתור אותה ,כי אין שם כבר קרקעות .מטר אחד פנוי
אין שם .וכולם רוצים דווקא שם .הנה ,גם מונ טג רוצה דווקא שם ,ואולי בצדק
מבחינת הציבור שלו .אבל אי אפשר אחרת ,זה הכל .לכן נמצא הפתרון הזה.
רק להשלים את דבריי ,ראש העיר .שבדרך כלל אנחנו
חנניה קורש :
מקצים לבית כנסת  500מ"ר ,לבית כנסת אחד .ופה ב 800 -מ"ר אנחנו מקצים ל3 -
בתי כנסת.
אמיתי כהן:

זה מצו ין.

ו תפקידה של הנהלת עירייה ,אולי לשנות את המקום.
אבי קינד:
אם צפוף שם מאוד ,צריך ...לשכונה אחרת.
רחמים מלול:

לפריפריה ,אבל הציבור הזה לא רוצה.

אבי קינד:
ימינה.

אולי לא בדיוק בפריפריה .קילומטר שמאלה ,קילומטר

אבנר אקוע :

אין אדמות ,אין אדמות.

ר חמים מלול:

רח' טשרניחובסקי הוא רחוק מהמרכז החרדי?

אבי קינד:

לא נורא.

אבנר ,הצענו את זה למונטג ,הצענו את זה לכמה בתי
רחמים מלול:
ספר חרדיים ,גם לבאר ,גם לעץ חיים ,גם לבן איש חיל ,והם לא רוצים.
צבי שלמה מוטנג:

אבל שינע בהסעות מאוד יקר.

רחמים מלול:

שינוע בהסעות .הנה ,אתה שומע אבי?

אביב איטח:
רוצים ...טובת העיר.

אי אפשר לקבל החלטה גם בלי ש ?...אם הם לא

אבי קינד:

רחמים ,אתה מתבלבל...

רחמים מלול:

רגע ,אבנר קודם.
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עו"ד אמיר ירון:

רחמים ,אני מקבל את ההערה של אבי קינד.

רחמים מלול:

נכון ,אבל הם לא רוצים.

אתה הרי שואל את דעת המנהלים ,אתה שואל ...בעל
עו"ד אמיר ירון:
העניין .אבל זאת צריכה להיות עמדה שלנו.
רחמים מלול:

לא ...אתה תחליט והם לא יקבלו.

עו"ד אמיר ירון:
צפיפויות נוראיות.

זו בעיה שלהם כבר .בעיה שלהם ,כי אתה יוצר פה

רחמים מלול:

אז הם מצ טופפים.

עו"ד אמיר ירון:

זה נורא ,זה נראה נורא.

עודד עמרם:

 ...גטו...

צבי שלמה מוטנג:

עודד ,המצב הזה עכשיו.

אבנר אקוע :

אפשר להגיד משהו?

רחמים מלול:

אבנר ממתין בשקט .כן.

אבי קינד:

הרי זה טלאי על טלאי ,מה תעשו?

רחמים מלול:

תגיד במה טעיתי ,אב נר.

לא טעית ...הנושא הזה באמת כאוב ,זה משפחות
אבנר אקוע :
ברוכות ילדים ,שכל אחת יש להם מעל  , 6-7ואז בבוקר למעונות ,לגנים ,לבתי
הספר ,אין להם שינוע ,אין רכבים ,אין דברים כאלו .אני הצעתי לפני כמה שנים,
דיברתי עם רחמים ,הרי יש שם אדמות פרטיות ,בעלי אדמות ב מגרשים פרטיים.
לעשות הצרחות ,לתת להם מקום אחד...
אני מקבל את הרעיון ,אבל אין לי קרקעות למגורים.
רחמים מלול:
זה רק אם יש לי קרקעות למגורים.
אמיתי כהן:

מכרנו ,אתה מכרת ברח' ההגנה.

צבי שלמה מוטנג:

להחליף גם שם.

להחליף שטחים ,לתת להם זכוי ות בנייה יותר גבוהות.
אבנר אקוע :
הרי פה ,אם לא נפתור את הבעיה הזאת ,זה סלמס.
איפה שהחברה העירונית לדוגמא ,מי אמר שהיה צריך
אבי קינד:
להיות שם מעונות? זה מקום למוסדות ציבור דתיים.
רחמים מלול:

איפה? איזו חברה עירונית?

אבי קינד:

איפה שהחברה העירונית יושבת.

רחמי ם מלול:

אה ,ברח' הנביאים?

אבי קינד:

סתם דוגמא.

עו"ד יניב מרקוביץ:

זה גם לא אזור חרדי שם.

אבי קינד:

אבל זה די קרוב.
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מונטג ,ההרחה שאני רוצה לעשות ליד הבאר ,עבור מי
צבי שלמה מוטנג:
זה? ולא הולך לי ,כי אין לי מגרש למגורים .המגרש של נידם ,עבור תלמוד ת ורה
הבאר .ואף אחד לא יכול לחשוד שזו כוס התה שלי.
יש בעיה .הרי מה קורה היום? היום ההורים החרדים...
אבנר אקוע :
אין מקום במוסדות .אומרים ...מבנים ,לא בנו ...ורוב הגנים ,גם של הרשת50% ,
השכרה .סוגרים את זה ,צריך גם כסף ...של השכירות של כל הגנים .במקומות
אח רים כן משלמים.
לא ,לא ,לא ,לא .יש לך טעות .גני חובה אנחנו
רחמים מלול:
משלמים לכולם .גני  , 3זה פרטי של הרשת .אני מוכן שיעבירו אותם לרשות
העירייה .על כל ילד הם מקבלים  ,₪ 800כמו בגנים העירוניים שלנו לגילאי , 3-4
בבקשה .כל רשת ,כל עמותה שרוצה להעביר את ילדי  3-4אליה ,מוזמנת לעשות
את זה .ואז אני אדאג לשכור דירות או מבנים ,ואני אקבל ממשרד החינוך ₪ 800
עבור כל ילד .בבקשה ,אני מוכן .הנה ,אמרתי את זה למונטג לפני כמה זמן,
אמרתי את זה גם לאלה שאתה מתכוון אליהם ,והם לא מוכנים .למה? לדעתי הם
מרוויחים כסף על ילדי  . 3-4לדעתי.
צבי שלמה מוטנג:

לא ,הם גירעוניים .גירעוניים ב ₪ 700,000 -בשנה.

רחמים מלול:

לא יודע למה הם גירעוניים .יערה.

יערה ספיר:
האלה שבוע שעבר.

אני הייתי מבקשת .אגב ,גם סיירתי בחלק מה מוסדות

יעל בק:

כן ,עשינו שם סיור.

רחמים מלול:

וראיתם את המצב.

וקיבלתי חלק מהחומר .אני חייבת להגיד שעוד לא
יער ה ספיר:
הספקתי להתעמק בו .הייתי מבקשת שתהיה איזושהי ישיבה ,שבה יציגו בפנינו
את כל הנושא של ...החרדי ,משום שאני לא מכירה מה שייך למסגרת העצמאית,
ומה מוכר ,ואיפה אנחנו מחויבים לתת מוסדות ואיפה לא.
רחמים מלול:

א ת רוצה להסתבך?

יערה ספיר:

כן ,אני רוצה להסתבך.

יעל בק:

אנחנו כבר.

יערה ספיר:
לי מספיק רקע.

משום שכשאני מגיעה להצבעה ,אז אני מרגישה שאין

אבי קינד:

היא עוסקת בתכנון עירוני.

אני מקבל את ההצעה .אני ביקשתי כעת מהאסטרטג
רחמים מלול:
שלנו לעשות על זה עבודה.
יערה ספיר:

מצוין.

רחמים מלול:

והוא באמת מצוין.

יערה ספיר:

כן ,בוא נשמע ,אחר כך נקבל החלטות.

אני רוצה לשאול עוד שאלה את חנניה .חוויות קיבלו
ד"ר רוני באום:
מבנה ,אז אנחנו ...מעון ,אנחנו שילמנו כסף .אתה מקצה את הקרקע בשנית?
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רחמים מלול:

לא ,זה משהו שלא...

ד"ר רוני באום:

משהו אחר?

רחמים מלול:

בטח.

ד"ר רוני באום:

תסביר לי ,כי אני לא מבינה.

כל מעון שאנחנו מקצים אותו ,יש עליו דלתא
רחמים מלול:
שהעירייה משלמת .כל מי שמוכן לתת את הדלתא הזאת ,הוא מקבל .זהו .אז
חוויות ,כיוון שהם קיבלו את המעו ן ,למשל אמונה הגישו הצעה ,עוד רשת נאות
מרגלית של-
אבנר אקוע :

גבאי.

גם הציעה .אבל יש כאלה שלא רוצים ,אז לא נותנים
רחמים מלול:
להם .דווקא מתחננים לפנינו 'תנו מעון ,אנחנו נשלם את הדלתא של הפיתוח.
ד"ר רוני באום:
רואה.

לא ,אני מדברת על זה .למשל יש פה מעונות א ני

רחמים מלול:
מקבלים החדשים.

לא ,זה לא המעונות שאנחנו בונים כמו שאתם

דורון מילברג :

זה לא  4כיתות עם גג ,עם מתקנים ,עם חצר.

המעון הקודם שדובר עליו ,זו סגירת קומת העמודים
רחמים מלול:
של בית הכנסת ,שרשת מעניין החינוך התורני שילמה על זה לפני  25ש נה ,אני
זוכר .אז אולי הייתי חבר מועצה ,שילמה עליו  .₪ 250,000הנה אבנר מכיר את
הרקע .ועכשיו חנניה מצא לנכון לעשות את ההקצאה .אני לא יודע למה אחרי 25
שנה ,למעשה אני יודע ,אבל לדעתי אפשר היה גם לוותר על זה.
אביב איטח:

רחמים ,אז היית באופוזיציה.

רחמים מלול :

וואלה ,לא זוכר.

אביב איטח:

אז היית באופוזיציה.

אני רק רוצה להוסיף ,שהסברתם את זה יותר טוב
צבי שלמה מוטנג:
ממני ,למה קודם ביקשתי שזה יהיה לגן ילדים ולא לזה.
רחמים מלול:
קיבלה גני ילדים.

בסדר ,אני מכיר את זה .אבל זה לא אומר שהרשת לא

צבי שלמה מוטנ ג:

אני לא אמרתי שהרשת לא קיבלה.

רחמים מלול:
לעירייה ,אני אדאג להם.

ואם הרשת רוצה בילדי  , 3-4תתכבד ,תעביר אותם

צבי שלמה מוטנג:

אבל יש עמותות שכן יש להן לגילאי . 3-4

רחמים מלול:

תראה לי.

צבי שלמה מוטנג:

יש ,יש לי פה טבלה .אור לציון יש להן גם . 3-4

רח מים מלול:

איפה?

צבי שלמה מוטנג:

בק ר עטשנף יש להם גם . 3-4
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רחמים מלול:

איפה ,איפה יש  3-4לאור לציון?

צבי שלמה מוטנג:

במדר כמדומני יש להם ,עכשיו קיבלו  2גנים.

רחמים מלול:

לא ,זה גני חובה שהיו-

צבי שלמה מוטנג:

גם חובה וגם...

שהיו באור ל ציון כדי לפנות כיתות לאור לציון .הם
רחמים מלול:
היו מוכנים להישאר באור לציון .תאמין לי שאני מחושב ,מונטג 2 .כיתות הם
פינו באור לציון.
צבי שלמה מוטנג:

לפי הרשימה שיש לי מהחינוך זה  , 3-4אבל בסדר.

אבי קינד:
הזה.

לא כדאי שגם זוהר יהיה פה? ישיבה נפרדת על העניין

יערה ספיר:

אני ביקשתי.

צבי שלמה מוטנג:

זה בדיוק מה שאני אומר...

רחמים מלול:

טוב ,תגיד איזה סעיפים אלה כל ה. 4 -

חנניה קורש :

אנחנו מבקשים סעיפים  6,7,8,9על אותו...

יעל בק:

אני נמנעת.

רחמים מלול:

את נמנעת ,טוב .אז מאושר ברוב קולות.

רחמים מלול:

לפרוט וקול ,אני לא משתתף בהצבעה ,הלאה.

צבי שלמה מוטנג:

 ...בעד.

)מדברים ביחד(
אני מבקש ,מי שרוצה לומר משהו ,כמו שאנחנו
רחמים מלול:
נוהגים תמיד ,שיבקש .אביב לא ביקש ,אבל מילא.
הידע שלי והבקיאות שלי בנושאים ...וגם בנושא...
אביב איטח:
צריך ללמוד את זה ,זה לא משהו ש ...אני הקשבתי ...שמעתי גם את הצד השני,
אז בנושא שלך ...וגם ראיתי ...הייתי מצפה גם לראות ,גם מחברי המועצה
שדואגים למגזרים שלהם ולציבור ששלח אותם ,גם להיות מעורבים ביתר
הנושאים גם שלא נוגעים לציבור שלהם.
צבי שלמה מוטנג:

אני מעורב.

אביב איטח:

לא ,שתהיה גם מעורב...

צבי שלמה מוטנג:

אני הצבעתי בעד תאגיד המים.

אביב איטח:
שלא קשורים לציבור ש...

שתהיה גם מעורב ובקיא וכל כל יסודי גם בנושאים

יעל בק:

יאללה ,הוא חד היום.

)מדברים ביחד(
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הוחלט ברוב קולות לאשר את החלטה ב סעיף 6
החלטה מס' :393-45-17
בפ רוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת
"מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע
מחליטה לפתוח בהליך הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי
חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "מוסדת התורה והחסד עטרת משה
ומרים" לבניית כולל בקומה ב' במבנה משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד
עם עמותות "קהילת ישרי לב רחובות"" ,דורשי ה' רחובות" ו"בני הישיבות
רחובות" ,לתקופה של  25שנה .הבנייה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלט ה בסעיף 7
החלטה מס' :394-45-17
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת
"קהילת ישרי לב רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח
בהליך הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה , 409
בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "קהילת ישרי לב רחובות" לבניי ת כולל בקומה ב'
במבנה משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם עמותות "מוסדות התורה
והחסד עטרת משה ומרים"" ,דורשי ה' רחובות" ו"בני הישיבות רחובות",
לתקופה של  25שנה .הבנייה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה בסעיף 8
החלטה מס' :395-45-17
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת
"דורשי ה' רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של
כ 700 -מ"ר לעמותת "דורשי ה' רחובות" לבניית כולל בקומ ה ב' במבנה משותף
שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם עמותות "קהילת ישרי לב רחובות"" ,מוסדות
התורה והחסד עטרת משה ומרים" ו"בני הישיבות רחובות" ,לתקופה של  25שנה.
הבנייה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
הוחלט ברוב קולות לאשר את ההחלטה בסעיף 9
החלטה מס' :396-45-17
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  22מתאריך  19.12.16בעניין עמותת "בני
הישיבות רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאה של קרקע ברח' הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של
כ 700 -מ"ר לעמותת "בני הישיבות רחובות" לבניית כולל בקומ ה ב' במבנה
משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם עמותות "קהילת ישרי לב רחובות",
"דורשי ה' רחובות" ו"מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים" ,לתקופה של 25
שנה .הבנייה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
.4

אישור החלטות פרוטוקול מס'  23של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך
. 30.1.17

חנניה קורש :

סעיף מספר  4בסדר היום.
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רחמים מלול:

זה פרוטוקול  23של הוועדה.

חנניה קורש :
בתוך הפרוטוקול.

פר וטוקול מספר  , 23מיום ה . 30.1.17 -סעיף מספר 1

אני אביא לכם אבי את כל התמונה .יערה ,אני אביא
רחמים מלול:
לכם את כל התמונה .נעשה מיפוי.
יש פה בקשה להקצאת מבנה .בית כנסת ...הלכות ,פה
ח נניה קורש :
בפינה של רח' הרצל ביל"ו ,זה בית הכנסת השני ברחובות.
אבי קינד:

לבקוביץ.

לבקוביץ סליחה ,צודק .הגישה עמותת דעת לימודי
חנניה קורש :
יהדות באור החסידות ,היא למעשה מנהלת את בית הכנסת בפועל .אנחנו רו צים
להסדיר את הפעילות שלה .אז מוגשת פה בקשה שלכם לפתוח בהליך.
אבנר אקוע :

?...

חנניה קורש :

לא ,התחלפו שם עמותות.

עו"ד אבי מוזס:

רגע ,אבל מה הבעיה שם? הרי הם יושבים שם.

חנניה קורש :

אבל צריך להסדיר את הישיבה שלהם.

עו"ד אבי מוזס:

אבל בית הכנסת הז ה מה הוא?

בית הכנסת הזה הוא בבעלות עיריית רחובות .בשביל
חנניה קורש :
זה אנחנו מקצים ,ואנחנו רוצים להסדיר פעילות שתהיה.
עו"ד אבי מוזס:

לא ,חשבתי שזו עמותה שקיימת...

חנניה קורש :

אבי ,אתה עו"ד ,יש משמעות-

לא ,אני מבין .הרי שם גרו ,מי ש התפלל שם זה היה
עו"ד אבי מוזס:
מייסדי רחובות .לכן אני שואל את השאלה.
חנניה קורש :

לא מייסדי רחובות .לא משנה.

יעל בק:

אנחנו רוצים סיור.

הוחלט פה אחד לאשר את החלטה ב סעיף  1בפרוטוקול
החלטה מס' :397-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך  30.1.17בעניין עמותת "דעת – לי מודי
יהדות באור החסידות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
קרקע בשטח כולל של כ 583 -מ"ר ועליה מבנה בית כנסת בשטח של כ 330 -מ"ר ,
ברח' הרצל  , 141גוש  , 3704חלק מחלקה  , 378לעמותת "דעת לימודי יהדות באור
החסידות" למטרת בית כנסת ,לתקופה של  10שנים.
)מ דברים ביחד(
חנניה קורש :

סעיף מספר . 2

רחמים מלול:

 ...שנה שלמה שלא הבאת מקבץ כזה ,בחייך.
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מרכז מעיין החינוך התורני .זה בית ספר פעיל .כל אלה
חנניה קורש :
בתי ספר פעילים ,שאנחנו פשוט רוצים להסדיר אותם .אם הם לא מוסדרים ,אז
הם לא מקבלים גם תמיכה של משד ה חינוך .אז אין פה פתאום איזו עלייה לרגל.
יעל בק:

אז זו הסדרת מצב קיים?

זו הסדרה .בן איש חיל יושב בבית ספר מעלות משולם
חנניה קורש :
הישן ,שחילקו אותו ל 2 -מוסדות :בנות חב"ד שזה ממלכתי ,ובן איש חיל הוא לא
ממלכתי ,אז צריך להסדיר אותו ,ואנחנו מביאים אותו לה סדיר אותו.
אמיתי כהן:
הבניין?

איפה להסדיר אותו? אתה רוצה להסדיר אותו בתוך

חנניה קורש :

אני אסביר לכם.

??? :

איפה שהוא היה.

שנייה .אתה יודע מה היית צריך לעשות? תביא את כל
רחמים מלול:
בתי הספר בעיר ותסדיר אותם .פה חושבים שעכשיו בתי ספר דתיים הם כוב שים
את העיר .באמת ,נו.
ד"ר רוני באום:

ככה זה נראה.

חנניה קורש :
הספר-

למעשה את כל העמותות הסדרנו ,ראש העיר .כל בתי

רחמים מלול:

איזה בתי ספר?

חנניה קורש :
האחרונות...

של העמותות ,של המוכר שאינו רשמי ,ב 3 -השנים

רחמים מלול:

לא ,וכל בתי הספר הקיימים בעיר?

חנניה קורש :

לא ,מה שממלכתי...

אה ,ממלכתי לא צריך? הבנתם? ממלכתי לא צריך .לא
רחמים מלול:
קציר ,לא דה שליט ,לא מעלות משולם ,לא אמית עמיחי ,לא המר ,לא תחכמוני,
לא סיני.
חנניה קורש :

לא אורט.

רחמים מלול:

תשים גם אותם .לא מבין את זה.

הפוך ,אני רוצה להגיד שיש בעיה במעלות משולם .יש
עו"ד אבי מו זס:
בעיה רצינית מאוד עם הרישום.
רחמים מלול:

בסדר ,זה לא עכשיו.

אמיתי כהן:

בן איש חיל ,איפה אתה רוצה?...

חנניה קורש :

בן איש חיל ,תקשיב ,אני אסביר.

אמיתי כהן:

אני יודע בדיוק הכל ,תאמין לי ,אני יודע.

)מדברים ביחד(
לא עכשיו ,אני אתן לך תשובה .למה מוכר שאינו
רחמים מלול:
רשמי ,שזה רם מוכר ,צריך להעביר לו הקצאות?
35
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

חנניה קורש :

משום שעל פי נוהל הקצאות קרקע-

רחמים מלול:

מי אמר את זה ,איפה זה כתוב? זו לא עמותה.

חנניה קורש :

מי ,איזה? בן איש חיל? בטח ע מותה.

רחמים מלול:
את ההקצאה?

כן ,אבל זה מהרשת ,לא? אז גם לרשת צריך להסדיר

גם אור לציון הסדרנו .ראש העיר ,במשך  3שנים ,אני
חנניה קורש :
אומר לך ,סרקנו את כל בתי הספר ...מוסדרים.
רחמים מלול:

אורט זו לא עמותה?

אורט ,המעמד שלהם זה כמו צביי ה ,כמו עמל .בינם
חנניה קורש :
לבין העירייה יש הסכם ,ראש העיר.
רחמים מלול:

אמית זה לא עמותה?

??? :

לא ,זה ניהול משותף.

הכל ניהול משותף .מוכר שאינו רשמי זה חוק נהרי,
רחמים מלול:
אני תומך בהם .זה יותר מניהול משותף .לא יודע.
חנניה קורש :

אז נא אישורכם את סעיף מספר . 2

הוחלט פה אחד לאשר את החלטה ב סעיף  2בפרוטוקול
החלטה מס' :398-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך  30.1.17בעניין עמותת "מרכז מעיין
החינוך התורני בא"י" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת חלק ממבנה בית ספר בגוש  3698חלק מחלקות  18ו , 409 -בשטח של כ-
 1,145מ"ר )כולל מקלט( וחצר בשטח של כ 1,656 -מ"ר ,לעמותת "רשת מעיין
החינוך התורני בא"י" ,למטרת הפעלת בית ספר תלמוד תורה "בן איש חיל"
לתקופה של שנה בהליך מקוצר לפי סעיף  7א לנוהל ההקצאות.
חנניה קורש :
אמיר?

הנה למשל עכשיו אחד שהוא לא חרדי ,זה אמיר .א יפה

יערה ספיר:

הוא יצא.

ד"ר רוני באום:

הנה אמיר.

חנניה קורש :
וזה לא חשוב...

אז מה רוצה לומר ,שכל מה שמגיע לוועדה ,היא דנה,

??? :

 ...לא חרדי?

לא ,אבל הקובץ הזה של בתי ספר וגנים שהם קיימים
רחמים מלול:
 20-30שנה ,אתה רואה איזה ויכוחים ,כאי לו עכשיו ההיא תכתוב ,היא כבר
כותבת באתר שלה 'העיר מתחרדת'.
חנניה קורש :

העיר לא מתחרדת.

אבי קינד:
מבין?

היום בכנסת  8מיליון  ,₪זה מהיום בכנסת .אתה
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שנים כבר ,היו הקצאות ,עכשיו עושים סדר.

??? :

כמו שכתבת על סטו ל בוב בידיעה 'מקימים כולל ח רדי
רחמים מלול:
שם' .את יודעת מה האמת? מבנה קיים ,ישן נושן ,בשביל ילדי הקהילה
האתיופית שאף אחד לא רוצה לקלוט אותם .מה את אומרת על זה? ואת כותבת
בידיעה 'מקימים מוסד חרדי'.
אביב איטח:
עיתונים.

רחמים ,אמרת לי שאתה לא עוקב כל כך אחרי

רחמים מלול:

ככה משבשים דעת קהל .ז ה לא בסדר.

??? :
בסעיף . 6

אבל תראה ...אני שלחתי לך .מלא ,זה לא מה שכתוב

אני רוצה להמשיך ,ברשותכם ,אני כבר צרוד .סעיף
חנניה קורש :
מס'  , 6חברת נכסי ציבור ,להזכיר לכם-
עו"ד אמיר ירון:

אני לא משתתף בדיון.

צבי שלמה מוטנג:

למה? כי זה לא חרדי ,אמיר?

עו "ד אמיר ירון:

זה של אגודה.

להזכיר לכם ,העירייה הקצתה לפני שנים  1דונם
חנניה קורש :
בסמוך לתיכון המדעים שעוד לא היה תיכון המדעים .הקצינו שם קרקע.
אבנר אקוע :

למועדון נוער.

 ...קרקע שהפקענו ,היתה פסיקה בעניין הזה והגענו
חנניה קורש :
להסדר ,הקצינו להם דונם .משנבנה בית הספר למדעים ,היה צורך להרחיב שם
את הגבולות של בית הספר ,והדונם הזה ,פנינו לחברה לנכסי ציבור שנחזיר
למעשה את הבעלות על הקרקע או את ההפקעה .להחזיר את הקרקע הזאת
לשימושנו .והתחייבנו בפניהם שאנחנו תמורת הדונם הזה שאנחנו מחזירים
אלינו ,לבנות שם אולם ספורט.
אז אנחנו נקצה להם קרקע חלופית .והקרקע החלופית המוצעת ,היא מוצעת ב2 -
מקומות שונים .ומה שמובא פה לפניכם ,זה ברח' הר הצופים ורחובות
ההולנדית .יש פה גם מגמה לבזר את הסניפים של תנועת הנוער שלצערי כמעט
כולם במזרח העיר ,ופה זאת מגמה גם להעביר חלק מה ם למערב העיר.
ד"ר רוני באום:

ההולנדית.

שכונת ההולנדית ,כן ,להקצות קרקע של  500מ"ר .ויש
חנניה קורש :
שם מבנה .הנה ,גם זה למעשה הכשרה של פעילות שהיא כבר קיימת.
??? :

יש שם...

חנניה קורש :
לחרדים.

אז אנחנו רוצים

אבנר אקוע :

הם קיבלו מבנה יביל שם ליד הגן.

חנניה קורש :

כתוב הכל...

עו"ד יניב מרקוביץ:

זה המבנה הזה.

חנניה קורש :

נא אישורכם.

להכשיר את הפעילות שלהם...

37
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

גיורא בן -ארי :

מגיע להם.

רחמים מלול:

יש מישהו נגד? יש נמנעים? לא ,הפעם הכל מובן.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל איפה החצי השני? רגע ,ח סר.

חנניה קורש :

יובא לדיון כשיהיה בוועדה .בגדול ,דנו בזה...

)מדברים ביחד(
עו"ד יניב מרקוביץ:
חצי ,אז ...עוד חצי.

אתה לא מקשיב ,אמיתי ,לקחו דונם ,מחזירים להם

עו"ד אמיר ירון:

לא ,לא ,לא .החזירו דונם.

אבל הוא אומר חצי .אז רגע ,חננ יה ,ההחלטה לא
עו"ד יניב מרקוביץ:
נכונה .עוד פעם ,אמיר אומר שמוסיפים חצי דונם ,ואז החזרנו את כל הדונם .זה
לא מה שאתם אומרי ם.
חנניה קורש :

מה לא בסדר?

ד"ר רוני באום:

גם ...מקוב?

במקוב ,תקשיבו,
חנניה קורש :
מקצים להם  2מקומות שונים ,חצי ועוד חצי.

אנחנו

הגענו

להסכמה

שא נ חנו

??? :

כן ,נכון.

חנניה קורש :

במקוב דנו בזה בוועדה להקצאת קרקע.

יערה ספיר:
מקום לחצר בכלל.

חצי דונם זה מאוד מעט אגב לתנועת נוער .כי אין

דורון מילברג :

יש חצר שם.

רחמים מלול:

יש חצר ,אבל אפשר לבנות 3 ...קומות.

חנניה קורש :
ניו יורק.

יערה ,העלית סוגיה נכ ונה .אבל העיקרון שם שזה בגן

יערה ספיר:
פעילים ב...

אז הם יכולים להיות פעילים? כמו שהם צופים

חנניה קורש :

יכולים לעשות פעילות בתוך השטח הפתוח.

רחמים מלול:

אפשר לבנות  , 200%יערה.

עו"ד אמיר ירון:

חנניה ,מה המצב של?...

מה התדרי ך אומר לגבי מועדון? אני חושבת שצריך...
יערה ספיר:
מועדון לתנועות נוער לפי התדריך ,כמה הוא דורש?
רחמים מלול:

כמה שטח?

כן ,כי בסדר ,נגיד הצופים ,מה שהוא אומר פה גן ניו
יערה ספיר:
יורק ,יש להם חצר איפה לשחק.
אני לא רוצה לפתוח עכשיו .דנו בזה בוועדה לה קצאת
חנניה קורש :
קרקע .יש איזושהי בעיה תב"עית לגבי המגרש הספציפי הזה ,שאנחנו מנסים
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לפתור את הבעיה שם .כשהבעיה תיפתר ,אז זה לא רק להם .יש שם  3הקצאות,
של על " ה ושל בית כנסת ...יש לנו איזו בעיה ...תב"עית שאנחנו בודקים...
)מדברים ביחד(
עו"ד יניב מרקוביץ:

אז לכן זה חצי ד ונם נותנים עכשיו וחצי פעם הבאה.

חנניה קורש :

תדון לגופו של עניין .תדון לגופו של עניין.

אבל אני לא יכול לדון לגופו של עניין כשאתה אומר
עו"ד יניב מרקוביץ:
לי שאתה לוקח דונם ומחזיר חצי דונם .אז גופו של עניין זה להגיד 'אני מחזיר
חצי דונם ,ואני אהיה חייב עו ד חצי דונם שיבוא בהמשך' .זה הניסוח.
חנניה קורש :

אבל הכרזנו...

אני לא יודע מה הכרזת פעם שעברה .אני מדבר על
עו"ד יניב מרקוביץ:
הישיבה היום .בישיבה היום הצגת את זה ככה ,ולא הצגת את זה נכון ,מה
לעשות? חצי ועוד חצי ,נותן  . 1אתה היום מאשר חצי ,זה אומר שבעתי ד יחזור
עוד חצי .זהו.
חנניה קורש :

למה ,מישהו ניסה להסתיר את החצי?

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,לא להסתיר .אז אתה אומר לי  -אבל זו ההחלטה.

חנניה קורש :
יניב.

זה כבר עלה במועצה שעברה .אתה פשוט לא מקשיב,

עו"ד יניב מרקוביץ:

זה לא אושר .אז אתה אומר לא אושר.

חנניה קורש :

אבל זה יבוא.

עו"ד יניב מרקוביץ:

כשיבוא ,אז יש עוד חצי.

עו"ד אמיר ירון:

עד כמה שאני זוכר ,זה אושר במועצה.

חנניה קורש :

לא ,אז תקשיב טוב ,זה היה בוועדה.

אמיתי כהן:

זה לא אושר.

עו"ד אמיר ירון:

אושר במועצה.

אמיתי כהן:

בניו יורק זה לא אושר.

חברים ,תקשיבו טוב ,זה נדון בוועדה .בגן ניו יורק,
חנניה קורש :
אתם יודעים מה זה גן ניו יורק ,נכון?
יערה ספיר:

כן.

ליד שכונת מקוב .עמדו שם  3הקצאות ,אחת של
חנניה קורש :
עמותת על"ה ואחת של נכסי ציבור .יש שם בעיה תב"עית שאנ חנו מתמודדים
איתה מקצ ועית.זה לא שייך לנכסי ציבור ,זה שייך ל 3 -הקצאות .כשהבעיה
התב"עית תיפתר ,אז ייפתרו  3ההקצאות האלה .אני מביא בפניכם מה שעומד על
סדר היום וזה הכל .כשאנחנו נפתור את הבעיה ,זה יבוא בפניכם ,אתם הריבון.
רחמים מלול:

טוב ,חברים ,יש מתנגדים?

דורון מילברג :

זה ני דון השבוע.
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חנניה קורש :
שהוא לא מוכן

כן ,דנו בזה השבוע .אני לא יכול להביא לך משהו

רחמים מלול:

אז זה התקבל ,אוקיי .הלאה.

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף  6בפרוטוקול
החלטה מס' :399-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  23מתאריך  30.1.17בעניין עמותת "החברה לנ כסי
ציבור ברחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת
קרקע בשטח כולל של כ 500 -מ"ר ועליה מבנה יביל ומחסן בשטח כולל של 97.9
מ"ר ברח' הר הצופים ,גוש  , 3651חלק מחלקה  , 51ל"חברה לנכסי ציבור רחובות"
למטרת מועדון נוער ,לתקופה של  25שנה .החברה לנכ סי ציבור תדאג להוצאת
היתר לשימוש חורג מהיתר המהווה תנאי לאישור ההקצאה.
.5

ביטול הסכם מכר מגרש בגוש  3655חלקה ) 563צחי כליף(.

סעיף מספר  5בסדר היום ,זה לא הקצאה ,יש בפניכם
חנניה קורש :
ביטול הסכם ,אני אעשה לכם את זה קצר ,היה לעיריית רחובות מגרש או מספר
מ גרשים ברח' בן ציון פוגל ,בעורף המערבי של אשכול הפיס .את כל החלקות
מכרנו ,גם את החלקה הזאת ,מכרנו ב 2.077 -מיליון  ₪לפני מספר שנים .אותו
גורם שזכה בה ,שילם עד היום בסך הכל  1.6מיליון .₪
למרות פניות חוזרות ונשנות אליו להשלים את התשלום – לא נענינו .אנחנו
מבקש ים את אישור המועצה לבטל את ההסכם ,על מנת שנוכל לעשות מכרז חדש
למכור את המגרש מחדש .אני מניח שהערך של הקרקע כבר עלה ,ומשעה שנקבל
תמורה מהמכרז החדש ,נחזיר לו את מה שהוא שילם.
יש לי שאלה .אדם שלא עמד בהסכם ,האם יש סנקציה
עו"ד אבי מוזס:
כספית על ביטול הסכם ,כמו שמקובל בכל הסכם מכר?
אז תסתכל מה כתבנו פה למטה .כתוב "אשר מתמורתה
חנניה קורש :
יאושר ...הסכום ששילם בעד המגרש ,לאחר ניכוי הוצאות ,פיצויים שנגרמו
לעירייה.
עו"ד אבי מוזס:

זהו ,מה הפיצוי?

חנניה קורש :

עכשיו אתה רוצה שאני אדבר על זה?

עו"ד אבי מוזס:

לא ,כשמביאים דבר כזה ...מה הפיצוי?

חנניה קורש :

בואו נבטל את ההסכם ואז אנחנו...

אין בעיה ,אבל אני אומר את זה ,כי לפעמים יוצא מצב
עו"ד אבי מוזס:
שאנשים מנצלים לרעה ,מקבלים ,קונים קרקע ולא תמיד מחזירים.
דורון מילברג :

תקשיב ,יש או חילוט ערבות במידה וי ש ערבות.

עו"ד אבי מוזס:

זה מה שאני רציתי לדעת.

דורון מילברג :

וכאן היה הסכם של פיצויים.
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עו"ד אבי מוזס:
השאלה.

אז שאלתי מה סכום הפיצוי שהיה .האם  ? 15% , 10%זו

חנניה קורש :
הגזברות.

אבי ,אני לא יודע להשיב לך עכשיו .אנחנו נשב עם

אני אג יד לך ...משפטית ...כרגע זה רק לבטל ,על מנת
עו"ד מיכל דגן :
שניתן יהיה לפרסם מכרז חדש להקטין את הנזק.
עו"ד אבי מוזס:

אוקיי.

הוחלט פה אחד לאשר ביטול הסכם מכר מגרש בגוש
החלטה מס' :400-45-17
 3655חלקה  563ל צחי כליף עקב הפרתו על ידי הרוכש .
.6

אישור פתיחת הליך הקצאת מבנה ב רח' סטולבוב  12לעמותת מוסדות
התורה ויהדות – רחובות על פי החלטת הוועדה להקצאת קרקע מס'
 15מיום . 11.4.16

הלאה .סעיף מספר  – 6אישור פתיחת הליך הקצאת
חנניה קורש :
מבנה ברח' סטולבוב  , 12לעמותת מוסדות התורה ויהדות רחובות .הנושא הזה
כבר נדון פעם אחת.
רחמים מל ול:

זה מבנה קיים תגיד.

מבנה קיים .הנושא הזה כבר נדון פעם אחת במועצה.
חנניה קורש :
כשאני אומר מועצה ,זה עבר את ההליך .אבל אז היתה החלטת המועצה,
ההחלטה הזאת הובאה לישיבת מליאת המועצה מספר  37מיום  , 31.8.16ואז
נקבע שהנושא הורד מסדר היום ,כיוון שגן הילדים נ דרש לחינוך המיוחד .אז
הקפאנו את ההקצאה .עכשיו קיבלנו אישור מאגף החינוך ,שאין צורך בגן הזה
לחינוך מיוחד .אז המשכנו למעשה את ההליך שהתחלנו איתו אז ב. 2016 -
אבנר אקוע :

זה מבנה חדש?

חנניה קורש :

זה מבנה חדש ,יחסית כן.

אבנר אקוע :

אחד חב"ד ואחד זה?

כן ,נכון .אז אנחנו רוצים בבקשה ברשותכם לחדש את
חננ יה קורש :
ההליך ,לפתוח בהליך ההקצאה .לאותה עמות ה שהגישה את הבקשה המקורית.
דורון מילברג :

לבטל את ההקפאה ,בקיצור.

חנניה קורש :

כן ,זה הכל.

רחמים מלול:

הלאה.

חנניה קורש :

מאושר.

צבי שלמה מוטנג:

זה לא לבטל ,זה להקצות שוב.

חנניה קורש :

לפתוח בהליך הקצאה ,ככה קוראים לזה.
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צבי שלמה מוטנג:

כן ,כן.

דורון מילברג :

הבאנו את זה להליך שראשוני ,ביקשנו לבדוק...

רחמים מלול:

אתה רוצה את הגן הזה?

צבי שלמה מוטנג:

לא ,אני בעד.

רחמים מלול:
הקהילה.

אני מוכן לתת לך אות ו ,אבל תקלוט את כל ילדי

צבי שלמה מוטנג:

זה בקרית משה.

רחמים מלול:

נכון ,אני יודע .הנה ,בבקשה ,דוגמא.

הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה בסעיף  7בפרוטוקול
החלטה מס' :401-45-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  15מתאריך  11.4.16בעניין עמותת "מוסדות התורה
רחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
ויהדות
הקצאת מבנה גן ילדים בשטח של כ 145 -מ"ר ,על מגרש של כ 430 -מ"ר ברח'
סטולבוב  , 12בגוש  , 3653חלק מחלקה  , 85לעמותת "מוסדות תורה ויהדות
רחובות" להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.
.7

אישור הסכם העברת זכויות העירייה במחסן ב אזור התעשייה רחובות
למשרד הפנים ,למטרת אחסון ציוד.

חנניה קורש :

מיכל ,סעיף מספר  7זה הסכם של-

דודי אשכנזי:
מעודכן.

מספר  7הועבר לחברים במייל .ביום א' יצא סדר יום

סעיף מספר  , 7אישור הסכם העברת זכויות העירייה
חנניה קורש :
במחסן מאזור התעשייה רחובות למשרד הפנים ,למטרת אחסון ציוד .אתם
יודעים איפה המחסנים של העירייה .
רחמים מלול:

מחסני הג"א.

אז קיבלתם פה את ההסכם במייל .יש פה גם חוות
חנניה קורש :
דעת של מיכל דגן ,שצורפה .מבקשים את האישור של המועצה להסכם הזה.
רחמים מלול:

אישרנו.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם העברת זכויות העירייה
החלטה מס' :402-45-17
במחסן באזור התעשייה רחובות ,בגוש  3653חלק מחלקה  170למשרד הפנים,
למטרת אחסון ציוד.
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.8

הסמכת פקחים מסייעים בשיטור העירוני שעברו מכרז ,לפי החוק
לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות.

ר חמים מלול:

הסמכת פקחים.

צבי שלמה מוטנג:

מה זה פקחים? איזה פקחים?

עו"ד יניב מרקוביץ:

רחמים ,שאלה ,מה קורה עם המוזיאון בשעריים?

עכשיו בשלבי הצטיידות ומסירה מידי הקבלן .אנחנו
רחמים מלול:
מקווים ,באיזה חודש יתחיל לפעול?
חנניה קורש :
לנו.

בלי נדר עוד  3-4חו דשים .צריך עוד קצת כסף שתאשרו

רחמים מלול:

זה לציוד במיוחד .בבקשה ,מיכל.

חשוב לי לציין משהו לגבי ...אני לא שמעתי פה אם
עו"ד מיכל דגן :
עבר או לא .לגבי ההסמכה של הפקחים.
ד"ר רוני באום:

עכשיו ,עכשיו.

ייעול האכיפה והפיקוח ,הסמכת פקחים .על פי חוק
רחמים מלול:
צריך להעביר החלטת מועצה כדי להסמיך.
אביב איטח:

זה איכות הסביבה?

לא ,זה השיטור העירוני שהקימונו .אז צריך אישור
רחמים מלול:
מועצה להאצלת סמכויות לפקחים שמסייעים בשיטור העירוני ,וכולם עברו מכרז
על פי חוק .בסדר?
הפקח המסייע זה לפ י החוק לייעול הליכי ה אכ יפה,
עו"ד מיכל דגן :
הוא בעצם ממונה על ידי המשרד לביטחון פנים ,והאישור של המועצה הוא
השלב הראשון והוא תנאי מוקדם .מכאן זה יוצא הלאה להסמכה...
רחמים מלול:

טוב תודה.

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת פקחים מסייעים בשיטור
החלטה מס' :403-45-17
העירוני שעברו מ כרז ,לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
מקומיות כדלקמן ( 1 :זוהר שמש ת.ז ( 2 041224753 .מחלוף ספיר ת.ז020720827 .
 ( 3סעיד איתי ת.ז ( 4 370443973 .גונסון רונן ת.ז ( 5 049030398 .חיימוב ירון
ת.ז ( 6 066380163 .אדגו דגו ת.ז. 311903710 .
רחמים מל ול:

חסידי חב"ד רוצים לחלק?

עו"ד אמיר ירון:

תסיימו את הסעיפים ,כי אני צריך גם ללכת.

*** חסידי חב"ד מחלקים מצות שמורות ***
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רחמים מלול:

ברכה קצרה של נציג חב"ד ,בבקשה.

אחר הצהריים טובים לכולם ,ברכות הנוכחים
נציג חב"ד:
המכובדים ,ראש העיר ,הסגנים ,חברי מועצה ,מנכ"ל ,שביקר אצל אח שלי בבית
חב"ד .אנחנו נמצאים ערב פסח ומאחר והלילה זה גם י"א ניסן ,יום ההולדת של
הרבי ,אז קודם כל רצינו לברך ולהודות לכל חברי מועצת העיר ,לראש העיר על
העזרה והתמיכה כל השנה .לנו ,השלוחים ,שלוחי חב"ד בכל השכונה בעיר ,כמו
שראש העיר וכולם כבר יודעים מזה ,בכל העולם .אני רוצה להגיד נקודה קטנה
לכבוד ה -י"א ניסן .ביאור מעניין של הרבי על האגדה של פסח שכולנו מכירים.
ועכשיו מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם ,לכם ולא לו .כפי שהוציא את
עצמו מן הכלל ,כפר בעיקר ואף ...ואמור לו בעבור זה עשה השם לי ,לי ולא לו.
כאילו היה שם ,לא היה נגאל .והשאלה איך אפשר לומר לבן הרשע .ככה לדבר
אליו ,במקום לקרב אותו .הרי הדרך של התורה ,זה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום .אז הרבי מבאר ,כשבאים לבן הרשע ואומרים לו – תדע לך ,אילו היית שם
במצרים ,לא היית נגאל ,כי זה היה עוד לפנ י מתן תורה .ובמתן תורה אלוקים
בחר בנו ,בחר בנו מכל העמים ,נתן לנו את תורתו ,באופן כזה שהקשר שלנו
אליו זה קשר בלתי תלותי .זה כמו קשר שבין אבא לבן ,שגם אם הבן לא מתנהג
בסדר ,הוא נשאר בן ,ואבא אוהב אותו .ולכן ,כיוון שהוא ייגאל ,ובגאולה
העתידה הקרובה הוא כן יי גאל ,אז אומרים לו 'אתה צריך להתחיל להתכונן .אז
זה מה שאנחנו גם מנסים ליישם ,את העניין הזה של להאמין בכל יהודי ,שהוא
רוצה לעשות טוב ,יהודי הוא קרוב לקדוש ברוך הוא ,ואנחנו מדליקים את
הנרות ,נר השם נשמת אדם ,וביחד עם האחדות של כל עם ישראל ,בלי
החילוקים ששמענו פה מקודם מעבר לדלת ,כל עם ישראל יחד ,בעזרת ה' באהבת
ישראל נביא את הגואל.
רחמים מלול:

בסך הכל היתה מחלוקת בין החב"דניקים לליטאים.

נציג חב"ד:

אנחנו יודעים מי ינצח.

אגף החינוך עשה סדנא למורים ולאנשי חינוך ,שמי
צבי שלמה מוטנג:
שהרצה שם זה שמריהו חן ,שה וא חסיד חב"ד תושב העיר ,שהוא איש חינוך
מובהק .וישבו שם ליטאים וספרדים וחסידים וכולם ,ורחובות יש אחדות ברוך
ה'.
רחמים מלול:
לליטאים.

נושא ההרצאה שמעתי היה מדוע חב"ד מתנגדים

צבי שלמה מוטנג:

אבל את ההקצאות שלהם אנחנו מאשרים.

עודד עמרם:

אין כמו חב"ד בעו לם .רואים אותם בכל חור וחור.

.8

אישור תב"ר חצי מיליון  ,₪עבור שיפוץ חזיתות בהמשך להחלטת
ועדת הכספים.

אישור תב"ר חצי מיליון  ₪עבור שיפוץ חזיתות,
רחמים מלול:
בהמשך להחלטת ועדת הכספים .חברים ,ועדת הכספים החליטה להביא את
הנושא הזה לדיון במועצה .אני יודע ש יש חילוקי דעות .ביקשתם או אני ביקשתי
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שהדיון או ההצבעה תהיה במועצה .אז לפיכך העליתי את זה לסדר היום .יש
הערות או אפשר להצביע?
עו"ד אמיר ירון:

כבר שנה מתעסקים עם זה ,לא?

יערה ספיר:

כמה שצריך.

רחמים מלול:

אתה רוצה להגיד משהו?

יערה ספיר:

אני רוצה.

אני רוצה להגיד .מאחר ותרבות הדיור לקחה את זה
ע ודד עמרם:
לידיים ,שזה עירוני פרופר יחד עם תרבות הדיור ,אני חושב שצריך לאשר את זה
ולהתחיל בפתיחה .אנחנו יושבים ודנים ,צריך להתחיל לעשות מעשה .אז בואו
נעשה .זה לא בשמיים ,אבל בואו נעשה את זה.
רחמים מלול:

טוב .יערה ,בבקשה.

כן ,אני רציתי להגיד משהו .אני קצת בדקתי את
יערה ספיר:
העניין לעומק ,ולי נראה שאם רוצים לעשות מהלך שהוא באמת משמעותי ,אז
אני חושבת שצריך להקצות יותר ,ולהקצות למספר שנים .כי אני חושבת שאם
עושים תהליך חד פעמי של חצי מיליון ,אז הוא לא אפקטיבית .ואם כבר ,אז
להחליט החלטה שהיא החלטה רב שנתית ולהגדיל אותה .ממה שראיתי ,למשל
בנתניה ,אז שם מקצים  2מיליון  ₪בשנה.
דורון מילברג :

זה סכום מתגלגל משנה לשנה ,אין ספק.

ובתל אביב  3מיליון  ,₪אבל בשביל להניע כזה תהליך-
יערה ספיר:
הוא תהליך שלוקח הרבה זמן ,ו יש לו הרבה תשומות .אז אם זה רב שנתי ,אז כן.
אם לא ,אז חבל על הזמן.
אני חושב שאנחנו לא בסדרי עדיפויות של לעשות
אבי קינד:
שיפוצים של חזיתות של אנשים פרטיים .אנחנו רק בישיבה הזאת שומעים על
מוסדות חינוך של ילדים שנמצאים בתנאים לא תנאים בפחונים אני שומע,
דבר ים שהם זוועה .אני לא חושב שהמדרכות של העיר כולן ...על אף הפעילות
הענפה שעושה ראש העיר שלנו לשיפוץ כל העיר .מקומות מסוימים חסרה להם
תאורה ,דברים בסיסיים חסרים לתושבים ,ואני חושב שזה מותרות.
??? :

...

אבי קינד:

בקרית משה אנשים אין להם שיברים של מים.

י ערה ספיר:

אבי ,בוא נעשה סדר .אני לא חולקת עליך.

אבי קינד:

בייסיק אין לאנשים.

אביב איטח:

לא מדובר על קרית משה אבל.

אבי קינד:

אני מדבר בכלל.

יערה ספיר:

אבי ,הם לא מקבלים מענק.

אבי קינד:

ברור לי שהם לא מקבלים מענק.

יערה ספיר:

זאת הלוואה .או קיי? מה שהעירייה מעניקה-

אבי קינד:

ברור לי ,עדיין זה חצי מיליון .₪
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ועדיין אני ...על מה שקורה מבחינת התשומות ,זה ה...
יערה ספיר:
המשפטי והסיוע ההנדסי ,אין פה מימון ... .מיועד לליווי משפטי ,למכרזים וכו',
לליווי הנדסי ...מה לא ,ועל מנת לגלגל את הנושא הז ה של ההלוואה ,ב עצם
לוקחים הלוואה ומחזירים אותה...
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

זה לא מענק .יעל ,בבקשה.

אני רוצה להבין ברמה המשפטית מה רמת האחריות
יעל בק:
של העירייה .אני לא מצליחה להבין אם יש פה איזשהו סיכון מבחינת העירייה
פה ,מבחינת רמת האחריות .הרי זה מבנים פרטיים.
דורון מילברג :

לא ,לא ,לא .העירייה לא מעורבת בתהליך.

אבנר אקוע :

זו תרבות הדיור.

מי שמעורב בתהליך זו האגודה לתרבות הדיור .כאשר
דורון מילברג :
הכסף שמוקצה ,התב"רים שמוקצים ,זה למימון הריבית של ההלוואה שהדיירים
לוקחים.
אמיתי כהן:

דור ון ,מאיפה הם ייקחו את ההלוואה?

יעל בק:

שנייה ,אבל אני רוצה תשובה ממיכל ,לא מדורון.

דורון מילברג :

 ...מאוד מקצועית.

יעל בק:

דורון ,לא סיימתי .אבל אני רוצה לשמוע את מיכל.

אבי קינד:

תעשו הנחה לקייטנות .להחליף את החול בגני ילדים.

יעל בק:
את זה .מה עושים?

למשל מי שהו ,אם לא כל הדיירים מעוניינים לעשות

)מדברים ביחד(
יעל בק:

אבל מיכל רוצה לענות לי שנייה.

רחמים מלול:

נקיים הצבעה.

אני מעלה את הנושא הזה מתוקף אחריותי על תיק
עו"ד אמיר ירון:
ההתחדשות העירונית .זה נושא שאני העליתי אותו כהתחדשות עירו ני .פן אחד
זה תמ"א  , 38פן אחר זה פינוי -בינוי ,פן אחר זה גם התחדשות של חזיתות
הבניינים .זה כתוצאה מזה שתושבים פנו לעניין הזה .יש בזה צורך ,בדקנו את זה
גם מקצועית .בדקנו את הנושא הזה עם כל מיני גופים מקצועיים ,כולל עם
האגודה לתרבות הדיור ,שמוכנה להירתם לעניי ן הזה .בטוח שצריך יותר כסף,
והלוואי שאפשר היה להוסיף יותר כסף .אבל כאשר אנחנו מדברים על הרבה
כסף ,אז לא יהיה שום דבר.
לכן זה התעכב הרבה שנים ,ואני יודע למה אני אומר הרבה שנים .לכן אנחנו
הצענו לעשות פיילוט ,זה דבר ניסיוני ,לראות איך העסק הזה עובד ,יחד עם
ה אגודה לתרבותה דיור .לכן אמרנו חצי מיליון .אם זה היה מיליון  ,₪תאמינו לי
הייתי קונה את זה .בסיטואציה שנוצרה פה ,לדעתי האפשרות היחידה לקחת חצי
מליון  ,להניע את התהליך .והיה ונראה שיש לזה ביקוש ואנשים ירצו בזה ,אנחנו
נביא את זה פעם נוספת למועצה ונגדיל את זה .ו היה וזה לא ילך ,תאמינו לי,
אני אתייצב למועצה ,ואני אגיד 'חברים יקרים ,אין לזה ביקוש'.
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עו"ד יניב מרקוביץ:
לראות אותו? משהו?

יש איזה הסכם מול האגודה לתרבות הדיור שאפשר

רחמים מלול:

לא ,עדיין לא .יערה.

עו"ד אמיר ירון:

לא ,אני עוד לא סיימתי ,רחמים.

רחמים מלול:

סליחה.

יעל בק:

אתה גם לא נתת למיכל להגיב.

עו"ד אמיר ירון:

רגע ,שנייה.

)מדברים ביחד(
אני מודיע לכם שאני מתחרט שהורדתי את מה שהייתי
אביב איטח:
צריך להוריד .אני רואה שהישיבה הזו לא חגיגית בכלל.
רחמים מלול:

צודק.

אנחנו עוסק ים בזה כבר כמעט שנה ,וכל אחד מחברי
עו"ד אמיר ירון:
המועצה היה שנה שלמה ,אחרי שהם שמו על השולחן ניירות ,אחרי שקיימנו על
זה דיונים ,ישבנו ישיבות עבודה גם בפורומים פנימיים ,אבל גם בישיבות
המועצה ,גם בוועדת השמות ,היה מספיק זמן לכל חבר מועצה לשאול שאלות,
לקבל תשובות.
יעל בק:

זה לא נכון.

עו"ד אמיר ירון:

זה את טוענת שזה לא נכון.

אמיר ,אבל אין עדיין הסכם .עודד ,אתה ראית הסכם?
עו"ד יניב מרקוביץ:
הסכם יש עם האגודה לתרבות הדיור?
עו"ד אמיר ירון:

יהיה הסכם .יהיה הסכם ,בטח.

עודד עמרם:

קודם כל צריך להקצות.

עו"ד אמיר ירון:

אחרי שתהיה הקצאה ,יהיה הסכם ,בטח.

רחמים מלול:

אביב ,אחר כך יערה.

לגבי התקציב ,כשעושים פעולה כזאת שהיא מתערבת
יערה ספיר:
בעצם בבתים פרטיים ובקניין פרטי ,אז זה חייב להיות משהו שוויוני ,ושהוא
מוענק לכמה שיותר אנשים .ברגע שיהיה פיילוט שאולי ייהנו ממנו  3ב ניינים
ואחרי זה ייפסק ,אז מבחינה ציבורית לי תהיה בעיה לבוא ולהגיד למה ה3 -
בניינים האלה קיבלו ואחרים לא .וזה יכול לעלות איזשהו חשש.
דורון ,אבל אתם לא מביאים קריטריונים ,לא מביאים
עו"ד יניב מרקוביץ:
הסכם ,לא מביאים כלום .איך יהיה.
אביב איטח:
לדבר.

תנו ליערה ל סיים .היא חסרת אונים ,היא לא מצליחה

יערה ספיר:

אני לא חסרת אונים.

אביב איטח:

זה היה בהומור.

יערה ספיר:

שיימחק מהפרוטוקול שאני חסרת אונים.
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אביב איטח:

זה היה בהומור.

בקיצור ,אני חושבת שמבחינה ציבורית זה חייב להיות
יערה ספיר:
משהו רב שנתי ולכמה שיותר...
עו"ד אמיר ירון:

זה יהיה רב שנתי .אם זה ילך ,זה יהיה רב שנתי.

רחמים מלול:

אביב ,בבקשה ,תסיים.

אביב איטח:
כמחזיק לשעבר.

אני רוצה דווקא לומר משהו בנימה אישית ,דווקא

עו"ד יניב מרקוביץ:

היום אתה ממלכתי אקסטרה.

אתה חושב? אני רוצה לומר לכם משהו .דווקא שאמיר
אביב איטח:
פנה אליי ,הסביר לי את זה ביסודיות בשיחות הטלפון ששוחחנו ,ואתם יודעים,
חשבתי משהו אחרי שסיימתי את השיחה איתו ,דווקא כמחזיק תיק לשעבר .בא
מחזיק תיק שנבחר ,יש לו תיק שהוא רוצה להוביל בו איזושהי מדיניות מסוימת,
רוצה לבטא את עצמו בתיק.
אנחנו צריכים גם לדעת לקבל את כל מחזיקי התיקים עם האג'נדות שלהם
והמדיניות שלהם .אם זה לא משהו שהוא חלילה משהו שהוא נוגד איזה ערכים
מאוד בסיסיים ,עקרוניים ,משהו כזה ,הרי אמיר הוא לא ממפלגתי והבוחרים שלו
הם לא קהל בוחריי .אני דווקא אומר כן-
יעל בק:

אחרי היום – בטוח שלא ,אחרי מה שרשמת בפייסבוק.

??? :

מה הוא רשם?

יעל בק:

לא משנה ,תסתכלו.

אביב איטח:

מה קרה?

יעל בק:

רשמת משהו נגד שמאלנים .אז-

אני רשמתי נגד שמאלנים משהו? אל תאמרי דבר כזה.
אביב איטח:
דווקא אני של כולם באמת.
רחמים מלול:
עכשיו אני מבין.

עכ שיו אני מבין מה שאומרים ,שפסח גורם לסכסוכים.

אני אומר שצריך ,ואני אומר את זה לכולכם ,גם לכל
אביב איטח:
מחזיקי התיקים ,יש מישהו שנבחר להוביל מדיניות בתיק מסוים ,זה מה שהוא
מאמין בו ,זה משהו שבמיוחד שהוא כפיילוט ,זה נראה לי משהו שהוא גם יכ ול
לתרום לעיר .נכון שיש עוד סדרי עדיפויות אחרים ויש  1,000דברים חשובים,
ואני גם נלחם עליהם כשצריך .אני אומר ,לא יזיק לאף אחד פה גם קצת פרגון
אחד לשני .בא אמיר מאמין בזה ,עם הניסיון שלו ,לתת לו את זה ולהעביר את
זה.
רחמים מלול:

תודה אביב .מי בעד?

עו"ד יני ב מרקוביץ:

רגע ,יש לי שאלה .למה זה בא להצבעה?

רחמים מלול:

כי ככה החלטנו בוועדת כספים.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל ממתי תב"ר?...
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אפשר מבחינת הנוהל להביא תב"ר ישירות למועצה.
רחמים מלול:
מה עוד שזה היה בוועדת כספים ,ועדת הכספים החליטה שההחלטה תהיה-
לא ,זה אני זוכר .אי אפשר להביא את זה כשזה יהיה
עו"ד ינ יב מרקוביץ:
קצת יותר מגובש? באמת אני אומר.
עו"ד אמיר ירון:

לא ,לא ,אי אפשר ,אי אפשר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...האגודה לתרבות הדיור.

עו"ד אמיר ירון:
האלה.

היית יכול ללמוד ,היתה לך שנה ללמוד את הדברים

עו"ד יניב מרקוביץ:

איך ,מה? אבל מה לומדים עכשיו? על מה?

רחמים מלול:

טוב ,מי בעד?

יערה ספיר:

ההצעה שלי לא מתקבלת להגדיל את זה ל?...

עו"ד יניב מרקוביץ:

או שיהיה רב שנתי.

דודי אשכנזי:

 12בעד.

רחמים מלול:
הע ירייה.

אני לא יכול להבטיח את זה .תלוי במצב הכספי של

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני נמנע.

רחמים מלול:

מי נגד?

דודי אשכנזי:

 1נגד.

רחמים מלול:

אני נמנע.

עו"ד יניב מרקוביץ:

גם אני.

דודי אשכנזי:

ראש העיר נמנע ,יניב מרקוביץ נמנע.

יערה ספיר:

אני גם נמנעת.

דודי אשכנזי:

רוני באום נמנעת ,יערה ספיר נמנעת.

רחמים מלול:

לאזן בין  2הדעות .ברוב קולות זה עבר.

הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר בסך חצי מיליון  ,₪עבור
החלטה מס' :404-45-17
שיפוץ חזיתות בהמשך להחלטת ועדת הכספים.
.9

שינויים תקציביים . 2017

חברים ,שינויים תקציביים  . 2017כידוע לכם ,ה גענו
רחמים מלול:
לאיזה שהן הסכמות עם הוועד ,שני הצדדים יתפשרו ,ועלות השינויים
וההסכמים זה בערך  1.2מיליון  .₪קיבלתם את הנייר?
יערה ספיר:

כן.
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כאשר מדובר בתוספת עובדי תחזוקה ,בתוספת קווי
רחמים מלול:
תברואה ,אחד במיידי והשני בספטמבר אוקטובר .ותוספת גם של אחזקות רכב
ל אנשי דור ב' .אז כיוון שאני לא רוצה לנפח את התקציב ,אני מציע פה הצעה
של קיצוץ ,והאמינו לי ,שגם לי היה קשה לקצץ ,אבל אין ברירה .גזברות –
 ,₪ 100,000תקציב ראש העיר –  ,₪ 100,000תקציב מינהל ההנדסה ,זה מסעיף
עבודות קבלניות – קיצצתי  ,₪ 200,000רווחה –  ,₪ 100,000חברה לתרבות –
 ,₪ 150,000דוברות –  ,₪ 50,000שעות נוספות –  ,₪ 200,000פקיד יערות –
 ,₪ 200,000וחינוך –  .₪ 100,000יש הערות?
עו"ד אבי מוזס:

אני חושב שזה קיצוץ-

רחמים מלול:

מינורי?

עו"ד אבי מוזס:
לרווחה ,לחינוך .

הפוך ,אני אומר שלא צריך לקצץ .עם כל הכבוד

רחמים מלול:

 ₪ 100,000מתקציב של  70-80מיליון  ,₪באמת.

עו"ד אבי מוזס:

עם כל הכבוד ,בגלל שהסכם שעשו-

דורון מילברג :

לא ,אני לא מבין ,אז איך מאזנים את התקציב.

עו"ד אבי מוזס:

אני יודע ,אני מבין מה שאתם אומרים.

דורון מילברג :

איך בבית אתה מתנהג שאשת ך מוציאה...

יעל בק:

אה ,אה.

לוקחים אשראי בבנק .באמת ,עכשיו ברצינות .רווחה,
עו"ד אבי מוזס:
חינוך,א ני חושב שלא צריך לקזז ,לא מרווחה ולא מחינוך.
רחמים מלול:

זה  ₪ 100,000מ 300 -מיליון .₪

גיורא בן -ארי :

לא משמעותי ,בחייך.

רחמים מלול:

אתה מבין את זה ?

אבי קינד:

אבי ,מה הצבעת בסעיף הקודם?

עו"ד אבי מוזס:

אני אגיד לך כל דבר מה הצבעתי .על כל דבר.

רחמים מלול:

אבי ,זה מאוד מינורי.

אמיתי כהן:

הוא נפגע .למה אתה אומר?

עו"ד אבי מוזס:

אני טוען שלתושבים מגיע חינוך ורווחה.

כדי לתת לך דוגמ א אישית ,מתקציב קטן שיש לי,
רחמים מלול:
שאני לא מכיר אותו בכלל כי דודי אחראי ע ליו ,אני לא יודע אפילו מה המצב.
מינהל ההנדסה ,מתקציב של  ₪ 600,000עבודות קבלניות ,הורדתי  . 1/3ככה אף
אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי 'למה אצלי קיצצת ואצלך לא קיצצת'.
עו"ד אבי מוזס:

זה נושא עקרו ני.

לטובת נושא התברואה ,ולטובת נושא אחזקות רכב
רחמים מלול:
בדור ב' שהמשכורות שלהם מאוד נמוכות ,ולתוספת עובדי תחזוקה בגלל שהעיר
גדלה ,ויש הרבה קריאות ,מאות קריאות של מוסדות חינוך שעובדי התחזוקה לא
מספיקים להגיע אליהם .ולכן ,החלטנו בכל זאת לבוא לקראת הוועד  ,למרות
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שלא נעתרנו לכל הדרישות שהיו עלולות לעלות הרבה יותר .אני חושב שזה
הסכם טוב ואני חושב שאנחנו צריכים לברך עליו.
הוחלט פה אחד לאשר שינויים בתקציב  2017בסכום
החלטה מס' :405-45-17
כולל של  1.5מיליון  .₪הגדלת תקציב השכר ב –  1.5מיליון  ₪בגין עדכוני שכר,
כנגד הקטנת תקציב הפעולות בהתאם לפירוט הנ"ל :גזברות – ,₪ 100,000
תקציב ראש העיר –  ,₪ 100,000תקציב מינהל ההנדסה ,₪ 200,000 –,רווחה –
 ,₪ 100,000חברה לתרבות –  ,₪ 150,000דוברות –  ,₪ 50,000שעות נוספות –
 ,₪ 200,000פקיד יערות –  ,₪ 200,000חינוך –  .₪ 100,000ה שינויים הללו אינם
משנים את סך תקציב העירייה לשנת . 2017
*.

הרמת כוסית לרגל חג הפסח.

רחמים מלול:

בכל אופן ,חברים ,אני רוצה להודות לכולם.

עו"ד אבי מוזס:

רציתי רק איזו הערה ,אם אפשר.

רחמים מלול:

כן ,בבקשה אבי.

עו"ד אבי מוזס:
בשעה  20:00בערב.

לגבי הנושא של המימונה .פר סמו שהמימונה מתחילה

רחמים מלול:

המימונה היא למחרת חג הפסח.

עו"ד אבי מוזס:
גמור ,אין בעיה.

אוקיי ,בסדר .גמרנו .הסתכלתי בשעה פשוט .בסדר

רחמים מלול:

האמת ,זה מונטג ביקש ממני.

עו"ד אבי מוזס:

לא ,כי שנה שעברה זה באמת היה יותר מוצלח.

נכון .אני מאחל לכולכם תודה על שיתוף הפעולה .אני
רחמ ים מלול:
מאחל לכולנו חג פסח כשר ,שמח .העבודה הנעשית בעיר היא בזכות כולם.
ליזה :

אפשר וידאו על זה?

רחמים מלול:

ליזה ,לכי לאשדוד.

??? :

אבל תמתיני שלכולם יהיו כוסות יין.

)מדברים ביחד(
אנ י באמת רוצה לברך את כל חברי מועצת העיר ,חברי
רחמים מלול:
הנהלת העיר ,גם חברי האופוזיציה שהיום-
אביב איטח:

היום באתי באווירה טובה.

שהיום לכבוד חג הפס ח נמצאים באווירה אחרת מאשר
רחמים מלול:
כל השנה ,ואני מודה על כך .כל העבודה נעשית בעיר בזכותכם ובגיבוי שלכם,
ובהשראה שלכם .אני אף פעם לא לוקח את הקרדיט לעצמי ,אני באמת מודה
לכולם ,גם לרשת חוויות ,גם לחברה לתרבות נוער וספורט ,למנכ"ל ,לעובדים,
להסתדרות ...ה.ל.ר .לכל התאגידים ,גם לתאגיד המים .אגב ,אני רוצה להגיד
51
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  45מתאריך 5.4.2017

לכם ,שבשבועיים -שלושה האחרונים חתמתי על עשרות שיקים החזרים לתו שבים,
אלה שחויבו חיוב יתר.
אז רק שתדעו ,שאת ההבטחה שלי אני מקיים .טעות בקריאה וכדומה ,לא במחיר
לקוב .וזורי עושה עבודה מצוינת ובאמת מחזיר כל מה שצריך .לא סכומים
גדולים ,אבל גם כמה מאות  ₪אלה סכומים .אז באמת תודה רבה ,אני מאוד
מקווה שהחג הזה יעבור עלינו בשמ חה וחירות אמיתית ,ושנמשיך לעבוד בשיתוף
פעולה למרות איזה חילוקי דעות קטנים שהיו בתוך המשפחה לפני כמה דקות.
תודה רבה .עוד מישהו רוצה לברך לחג? אבי ,איזה רעיון לפסח?
צבי שלמה מוטנג:

מגיע לו מזל טוב.

רחמים מלול:

מגיע לו מזל טוב ,נכון .אירסת בת .מזל טוב.

חג הפסח הוא בעצם יש בו כמה סממנים מאוד
עו "ד אבי מוזס:
חשובים .אחד – הנושא של איחוד המשפחה ,כולנו סובבים וסבים סביב החג,
יושבים וכולם אוכלים את אותה ארוחה .בנושא הזה אנחנו רואים גם בהגדה ,יש
פה את כל הנושא של חכם ,רשע ,תם ושאינו יודע לשאול ,לכולם יש מקום ,אב ל
בעצם חכמינו אמרו שלכל אחד יש מקום וכל אחד יכול להשתפר בכל דבר.
מבחינת ההלכה ,כל אדם כזה הוא כשר לעדות ,יכול לבוא להעיד ,מגיל  13לפי
ההלכה הוא יכול לבוא להעיד ,למרות שהוא לא חייב להיות חכם גדול .ותם,
אדם שהוא תם ,לא תמיד ,מה שנקרא גם בהלכה – משיח על פי תו מו .מה זה
משיח על פי תומו? זה אדם תם ,אדם שמעיד .כל אדם יש לו את הזכות שלו.
פסח נותן לנו את הסממן הכי חשוב שאנחנו רואים את זה גם אצל הגויים ,אור
לגויים ,הנושא הזה של יציאת מצרים .אנחנו רואים את זה בנושא הזה שהיה
במאה ה  1-9של שחרור העבדים בארצות הברית .המו שג הזה של יציאת מצרים
הוא קיבל מושג עולמי בכל אומות העולם .ואני חושב שבאמת פסח ,יציאת
מצריים ,זה אור לגויים מבחינת ה מהות של החג ,מבחינת הנושא של שוויון,
מבחינת קבלת מצוות ,שוויון חברתי ,ואני באמת רוצה לאחל לכולם שיהיה לנו
חג כשר ושמח ,חג שבאמת כל ציבור וצי בור יקבל את מה שמגיע לו בצורה
שוויונית ,בצורה אמיתית ,וכמובן שכולנו איך אומרים ,יהיה לנו חג כשר ושמח.
נברך את ראש העיר בבריאות טובה ,שאלוהים ייתן לך
עודד עמרם:
כוח להמשיך להנהיג אותנו.

_______________

_ ______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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