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 עיריית רחובות
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 סדר היום:
 .23.12.15מתאריך  28פרוטוקול מועצת העיר מס' אישור  .1

 

 .2.12.15דה החקלאית מתאריך עפרוטוקול הוו אישור .2

 

 קהילה ומשטרה: משטרת רחובות משיקה פרויקט ציבורי חדש.  .3

באמצעות סקר המבוצע ע"י תושבי רחובות והסביבה, תדע למפות 

יוק רב את צרכי התושבים, ותדע למקד את עיקר משטרת רחובות בד

 הכוח פעילותם בהתאם. 
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 החלטות המועצה
 2016/01/06 מיום 29ישיבת מועצה מן המניין מס' 

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס'  
 כפוף להערות חברי המועצה.  23.12.15מתאריך  28

 :16-29-244מס'  החלטה

 
חד לאשר פרוטוקול הוועדה החקלאית הוחלט פה א

 .2.12.15מתאריך 
 :16-29-245מס'  החלטה
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חברים, ערב טוב. אני פותח ישיבת מועצה מן המניין   רחמים מלול:
, בחדר האוכל 18:05, השעה 6.1.16. היום יום רביעי, כ"ה בטבת תשע"ו, 29מספר 

עצמנו שנהיה . אז באמת כולנו נאחל ל206של משטרת רחובות, רח' ה'צל 
 בתחנות המשטרה רק באירועים שכאלה, ולא באירועים אחרים חלילה. 

הפרוטוקולים, של מועצת העיר  2החלק הראשון, זה יהיה קצר, אנחנו נאשר את 
ושל הוועדה החקלאית. לאחר מכן תתקיים הסקירה על הסקר שערכה  28מספר 

 משטרת ישראל. 

יט, שהחלק של המשטרה, כלומר ביקשו ממני להודיע גם לכתבים וגם למקל
החלק שסוקר את פעילות המשטרה ואת הסקר, החלק הזה יהיה סגור לתקשורת, 
וגם להקלטה. אלה הוראות חדשות, כנראה בעקבות המפכ"ל החדש, אינני יודע. 
ככה ניתחנו את הדברים, אז אנחנו נכבד את הוראתו של מפקד התחנה שקיבל 

תר גבוהות. אינני יודע מדוע, הרי אין פה את ההוראה הזאת מאינסטנציות יו
איזה שהם סודות משטרתיים, אלא סקירה ציבורית. אבל זה המסר שקיבלנו, 

 אנחנו חייבים למלא אחריות. 

 

 .23.12.15מתאריך  28אישור פרוטוקול מועצת העיר מס'  .1

 

. יש שאלות? 28חברים, אישור פרוטוקול מועצת העיר   רחמים מלול:
 מוד? כן, יעל. ע

אני עושה לפי החלטה, כי אני צילמתי את זה. החלטה    יעל בק:
227 -28 , שזה היה אישור ועדת שמות. אני רק אמרתי כמה הערות לפרוטוקול, 15-

 שלא נכנסו במסקנה הסופית. 

 אז תגידי אותן עכשיו.   רחמים מלול:

. זה    יעל בק: אז אני רוצה שזה יהיה בכפוף גם להערות שלי
 בל זה לא בהחלטה עצמה. כתוב, א

 בתמליל זה מופיע?   רחמים מלול:

 ההערות לא נרשמות בהחלטה.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 עובדה שנגיד מה שאתה הערת, כן הופיע בהחלטה.    יעל בק:

כי ההערה שלי לא היתה הערה, זה היה להחזיר את זה   עו"ד יניב מרקוביץ:
 לדיון עוד פעם. 

אני ביקשתי דברים בסגנון הזה. ביקשתי בסדר, גם    יעל בק:
מה היתה ההחלטה בוועדת שמות, זה דבר ראשון. דבר  17לבדוק שוב את סעיף 

. ודבר שלישי, שביקשתי שנביא 19שני, ביקשתי שיהיה מצוין שאני יצאתי בסעיף 
 את הנוהל עם הקריטריונים לוועדת שמות. 

 אבל זה לא כותבים בהחלטה.   רחמים מלול:

כן אמור להיות כתוב, כי אני  17לא, אבל סעיף    ק:יעל ב
 ביקשתי שאנחנו נבדוק מה היתה ההחלטה. זה אותו דבר, זה על אותו עיקרון. 

ייכנס להחלטה כפי שהיא ביקשה לבדוק את  17סעיף   רחמים מלול:
 זה. 
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. זה אחד. דבר שני, אני רוצה שוב    יעל בק: נכון, על מכון ויצמן
י לגבי ועדת תמיכות ומענקים, שאני מעוניינת להיות משקיפה להדגיש שהתכוונת

ושיזמנו אותי, אם זה לא ברור ממה שכתוב פה. כבר הכניסו אותי למיילים 
 ולזימונים.

 . 2016תזכירי לנו בדצמבר    :דורון מילברג

  -דבר שלישי, בהחלטה לגבי תקנון שכונות   יעל בק:

 אמיתי, תשים לב.   רחמים מלול:

יש פה סתירה נראה לי, שמצד אחד אמרנו שנביא את    ק:יעל ב
זה למועצה הבאה, ומצד שני כתוב הוחלט פה אחד לאשר תקנון שכונות. אז אני 

 מבקשת לתקן את זה, כי זה לא מה שהוחלט. 

 זו הערה חשובה.   רחמים מלול:

צודקת. יערה הסבה את תשומת ליבי אחרי יומיים מאז    דודי אשכנזי:
 שהפצתי את הפרוטוקול. 

 עוד מישהו? כן, מונטג.   רחמים מלול:

בתמיכות אני יצאתי, אני אמרתי גם לדודי, אני לא   שלמה מוטנג:
. חשד לאיזה ניגוד עניינים. חשד, לא בטוח.  . . .  הצבעתי

  -מותר לך להבא  רחמים מלול:

 ואמרתי לדודי שאני יוצא, אבל זה לא נכנס פה.   שלמה מוטנג:

לא ציינו לפרוטוקול ששלמה יצא בהצבעה על תמיכות    דודי אשכנזי:
 ומענקים מחשש לניגוד עניינים. 

אבל אתה לא חייב להצבעה על כל הרשימה. אתה יכול   רחמים מלול:
, -לציין בישיבה 'ההצבעה שלי היא על כל הרשימה, פרט ל , ג' , ב' מפאת ניגוד א'

. טוב, זה להבא. חברים, עוד הערות?   עניינים'

 לי יש.     :ארי-גיורא בן

 כן, גיורא. לפרוטוקול, חבר'ה.   רחמים מלול:

אה, לפרוטוקול? משהו מחוץ לפרוטוקול. אני פשוט     :ארי-גיורא בן
רוצה להחמיא לליאור שוקרי על עבודתו בעיר עצמה, שהכל נראה בית מרקחת. 

כל הכבוד. במקביל, לחברי המועצה אין איפה להחנות את הרכב. אנחנו באמת 
 מסתובבים כמו חפרפרות. אין לנו מקום להחנות את הרכב. 

טוב, ליאור, לתשומת ליבך. כדי להצדיק את   רחמים מלול:
 המחמאות, לדאוג למקומות חנייה לחברי הוועדה. 

.     :ארי-גיורא בן  אין, ממש אין

ן.     :ד"ר מרה קנבל  ממש אי

 

 28הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס'  :16-29-244מס'  חלטהה
 כפוף להערות חברי המועצה.  23.12.15מתאריך 
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 .2.12.15דה החקלאית מתאריך עאישור פרוטוקול הוו .2

 

 תודה רבה. פרוטוקול הוועדה החקלאית, יש הערות?  רחמים מלול:

אני רוצה לשאול, יש שם תקציב של לי יש הערה.    יערה ספיר:
מזכירה, שהייתי מאוד שמחה אם גם בוועדות שאני מכהנת יהיה כזה תקציב. מה 

 פשר התקציב הזה? 

זה לא משנה, זו ועדה עצמאית שהעירייה מתקצבת    :דורון מילברג
 . ₪ 60,000-אותה ב

 היא חייבת לתקצב את זה?    יערה ספיר:

 כן.    :דורון מילברג

 בסכומים האלה?    ספיר: יערה

 . ₪ 60,000זה סכום מזערי,   רחמים מלול:

 אה, זה מזערי?    יערה ספיר:

 בדרך כלל הוא לא מנוצל, אז זה חוזר לתיק.   רחמים מלול:

 העודפים מופנים לוועדת נגישות?    יערה ספיר:

 העודפים הולכים לנגישות, כן.   רחמים מלול:

 ועדה הזאת. לא זומנתי לו   אמיתי כהן:

 איזו, החקלאית?   רחמים מלול:

 הוא היו"ר.     :???

 אמרו לי שאני יו"ר.    אמיתי כהן:

 אז אתה יו"ר ולא זומנת?   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

 

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה החקלאית  :16-29-245החלטה מס' 
 .2.12.15מתאריך 

 

 משיקה פרויקט ציבורי חדש.  קהילה ומשטרה: משטרת רחובות .3

באמצעות סקר המבוצע ע"י תושבי רחובות והסביבה, תדע למפות  
משטרת רחובות בדיוק רב את צרכי התושבים, ותדע למקד את עיקר 

 הכוח פעילותם בהתאם. 

 

קהילה ומשטרה. משטרת רחובות  –החלק השני   רחמים מלול:
ע על ידי תושבי רחובות משיקה פרויקט ציבורי חדש. באמצעות סקר המבוצ

והסביבה, תדע למפות משטרת רחובות בדיוק רב את צרכי התושבים, ותדע למקד 
 את עיקר הכוח ופעילות בהתאם. 
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אנחנו נקיים דיון מעמיק בצרכי הציבור, והיערכותה של המשטרה בהתאם. 
וכמובן יש הרבה נקודות משיקות בין הסקר הזה לבין עיריית רחובות, כיוון 

שיתוף פעולה מלא, באמת מבורך, בין המשטרה לבין העירייה בתחומים  שישנו
שונים, ביטחון, בטיחות, אלימות, מטרדים, נוער וכו. לכן הסקר הזה מאוד חשוב 
גם לפעילות שלנו, ובעיקר לכמה מחזיקי תיקים פה, שהם רלוונטיים לסקר הזה 

 המשטרתי. אני מודה ליעקב. איפה יעקב? 

גלל התקשורת הוא לא יכול להיכנס. אנחנו צריכים ב   דודי אשכנזי:
 לעשות הפרדה ולנתק את ההקלטה. 

אז אני מזמין את יעקב להעביר את הסקירה, ועל פי   רחמים מלול:
בקשת המשטרה החלק הזה לא יוקלט וגם הוא סגור לתקשורת. לפיכך, חלק 

כריז ראשון נעול בזה, וכשנסיים את הסקירה של החלק השני, אז אנחנו נ
 שישיבת המועצה נעולה, כי למעשה זה חלק. 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


