עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מתאריך 6.11.2017

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 50
מיום שני  ,י"ז בחשוון תשע"ח 6 / 11 / 2017
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן
רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מ רקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ אביב
איטח ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ אברהם
קינד ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ עו"ד אברהם
מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אדר' יערה ספיר ,ח"מ אמיתי
כהן ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים :

דור ון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,מיכל עבודי – מחלקת נכסים ,
אקרמן נפתלי – מבקר העירייה  ,חנניה קורש – סמנ"כל
נכסים וביטוחים ,ישראל עוקשי – סגן מבקר העירייה ,דודי
אשכנזי – רל"ש ראש העיר.

חסרים :

ח"מ אבנר אקוע ,ח" מ גיורא בן ארי ,ח"מ ד"ר מרה קנבל,
ח"מ גלי אפל ,ח"מ אבאי זאודה.
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סדר היום:
קבלת פנים לספורטאי השחיין רון וולפארק ,שזכה במדליית ארד במשחה  100מ'
במשחקים הפרה -אולימפטיים באיטליה.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  49מיום . 69.17

.2
.3

היכרות :עו"ד אביטל רגב קיס ר – דוברת העירייה הנבחרת.
אישור החלטות הוועדה להקצאות קרקע מס'  29מיום . 10.7.17

.4

אישור החלטות הוועדה להקצאות קרקע מס'  27מיום . 25.5.17

5.

אישור החלטות הוועדה להקצאות קרקע מס'  31מיום 23.10.17.

.6
7.

אישור הסכם עם חח"י לשימוש בחדר שנאים בגוש  , 3645חלקה . 5
אישור החלטות ועדת השמות מתאריך 30.10.17.

8.
.9

אישור החלטות ועדת כספים מתאריך 1.11.17.
אישור המשך גביית אגרות והיטלים מתוקף חוקי עזר בעניין סלילת

. 10

רחובות ,תיעול ,שצ"פ ושמירה.
אישור מסגרת אשראי לשנת ) 2018מחוץ לסדר היום(.

. 11
. 12

אישור עדכון חוברת הת ב"רים )מחוץ לסדר היום(.
אישור תב"ר לטובת בטיחות מתקני ספורט )מחוץ לסדר היום(.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מיום 6 / 11 / 2017
החלטה מס' :446-50-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס'
 49מיום  69.17כפוף להערות.
הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום סעיף מס' 1
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום
 10.7.17בעניין "אורט ישראל".

החלטה מס' :448-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"מכבי בני שעריים ע"ש י ה ודה מדהלה" כדלקמן:

החלטה מס' :447-50-17

הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת מגרש
אימונים )מזרחי( ומבנה שירותים ומלתחות סמוך
)  240.59מ"ר( ,בשטח קרקע כולל של כ 10 -דונם,
ממערב לרחוב בן ציון פוגל ,בגוש  , 3679חלק
מחלקות  132ו , 133 -לעמותת "מכבי בני שעריים
ע"ש יהודה מדהלה" ,למטרת אימונים ,לתקופה של
 25שנים.
החלטה מס' :449-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"מוסדות תורה ויהדות רחובות" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת כיתת גן ילדים אחת
במבנה גן ילדים )דו כיתתי ,דו קומתי( בקומה א',
ברחוב חפץ ח יים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  388וחלקה
 , 447לעמותת "מוסדות תורה ויהדות רחובות",
להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.

החלטה מס' :450-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  4בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"רשת הגנים של אגודת ישראל" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מבנה גן ילדים
)בשטח של  252.44מ"ר( על מגרש בשטח של כ704 -
מ"ר ,ברחוב מקס נורדאו  20א ,בגוש  , 3704חלק
מחלקה  , 709לעמותת "רשת הגנים של אגודת
ישראל" ,למטרת הפעלת גני ילדים ,לתקופה של 10
שנים.

החלטה מס' :451-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  5בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"רשת הגנים של אגודת ישראל" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת חלק מקומת קרקע
במבנה גן ילדים דו קומתי ,בשטח של כ 165 -מ"ר
וחצר בשטח של כ 200 -מ"ר ברחוב אליעזר יעקובסון
 , 12בגוש  , 3704חלק מח לקה  , 616לעמותת "רשת
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מיום 6 / 11 / 2017
הגנים של אגודת ישראל" ,למטרת הפעלת גן ילדים,
לתקופה של  10שנים.
החלטה מס' :452-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  6בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"רשת הגנים של אגודת ישראל" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת שת י כיתות גני ילדים
בקומת קרקע במבנה  3קומות ,בשטח של כ 235 -מ"ר
וחצר סמוכה בשטח של כ 160 -מ"ר ,ברחוב יעקובסון
אליעזר  , 3בגוש  , 3704חלק מחלקה  , 573לעמותת
"רשת הגנים של אגודת ישראל" ,למטרת הפעלת גני
ילדים ,לתקופה של  10שנים

החלטה מס' :453-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  7בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"עמותת שובו " RETURN -כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת שתי כיתות גני ילדים במתחם בית ספר
"שובו" ,ברחוב דוד אלעזר )כפר גבירול( ,בגוש , 5811
חלק מחלקה  , 27לעמותת "שובו ," RETURN -למטרת
הפעלת גני ילדים ,לתקופה של  10שנים כמפורט
להלן:כיתה בקומת קרקע במבנה בית הספר ,בשטח
של כ 85 -מ"ר וחצר סמוכה בשטח של כ 160 -מ"ר.
כיתה במבנה גן ילדים דו כיתתי בסמוך למבנה בית
הספר ,בשטח של כ 155 -מ"ר וחצר בשטח של כ320 -
מ"ר.

החלטה מס' :454-50-17

הוחלט ברוב קולות לאשר סעיף מס'  8בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"בית חב"ד שכונת היובל מקוב רחובות שע"י צעירי
אגודת חב"ד" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת גג מבנה מעון יום ,בשטח של כ 435 -מ"ר
ושטח קרקע ל צורך גרם מדרגות בכפוף להחלטת
מהנדסת העיר ,ברחוב אסתר ואברהם בנארי פינת
פנחס מוקסיי ,בגוש  5910חלק מחלקה  , 241לעמותת
"בית חב"ד שכונות היובל – מקוב רחובות שע"י
צעירי אגודת חב"ד " ,למטרת הקמת בית כנסת,
לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :455-50-17

הוחלט ברוב קולו ת לאשר סעיף מס'  9בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין
"בית חב"ד המדע רחובות" כדלקמן:
הוועדה

להקצאת

קרקע

מחליטה

לפתוח

בהליך
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מיום 6 / 11 / 2017
הקצאת קרקע בשטח של כ 500 -מ"ר ממזרח לרחוב
פרופ' בירק יהודית ,גוש  , 3694חלק מחלקות , 253
) 256 , 254חלק ממגרש מס'  3עפ"י תב"ע רח,( 2200 /
לעמותת "בית חב"ד שכונת המדע רחובות" ,למטרת
הקמת בית כנסת ,לתקופה של  25שנים .חתימת
הסכם ההקצאה כפופה להשלמת הליך רישום המגרש
ע"ש העירייה.
החלטה מס' :456-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  27מיום  25.5.17בעניין
עמותת "החברה לנכסי ציבור ברחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מאשרת בקשת החברה
לתיקון מטרת החכירה כך שההקצאה תהיה למטרת
מרכז קהילתי ו/או מועדון נוער.

החלטה מס' :457-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  1בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין
"מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של
קרקע ברחוב הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה
 , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "מוסדות 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 25
שנה .הבניה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
לאחר אישור ההקצאה תקוים פגישה בהשתתפות
מהנדסת העיר ונציגי  4העמותות לצורך תיאום
ביצוע מתווה הבניה המשו תף.

החלטה מס' :458-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין
"קהילת ישרי לב רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של
קרקע ברחוב הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה
 , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לע מותת "קהילת ישרי
לב" לבניית בית כנסת בקומת קרקע  +א במבנה
משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל יחד עם עמותות
":מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים"" ,דורשי
ה' רחובות" ו"בני הישיבות רחובות" ,לתקופה של 25
שנה .הבניה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות
פגישה
תקוים
ההקצאה
אישור
הנ"ל.לאחר
בהשתתפות מהנדסת העיר ונציגי  4העמותות לצורך
תיאום ביצוע מתווה הבניה המשותף.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מיום 6 / 11 / 2017
החלטה מס' :459-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין
"דורשי ה'  -רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאש ר הקצאה של
קרקע ברחוב הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה
 , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "דורשי ה'
רחובות " לבניית בית כנסת בקומה ב' במבנה משותף
שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם עמותות
":מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים",
"קהילת ישרי לב רחובות" ו"בני הישיבו ת רחובות",
לתקופה של  25שנה .הבניה תבוצע במשותף ע"י 4
העמותות הנ"ל.לאחר אישור ההקצאה תקוים פגישה
בהשתתפות מהנדסת העיר ונציגי  4העמותות לצורך
תיאום ביצוע מתווה הבניה המשותף

החלטה מס' :460-50-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול
הוועדה להקצאת קרקע מס '  31מיום  23.10.17בעניין
"בני הישיבות רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של
קרקע ברחוב הרב זכריה מדר ,גוש  , 3698חלקי חלקה
 , 409בשטח של כ 700 -מ"ר ,לעמותת "בני הישיבות
רחובות " לבניית בית כנסת בקומת קרקע  +א'
במבנה משותף שיכלול  3בתי כנס ת וכולל ,יחד עם
עמותות ":מוסדות התורה והחסד עטרת משה
ומרים"" ,קהילת ישרי לב רחובות" ו"דורשי ה'
רחובות" ,לתקופה של  25שנה .הבניה תבוצע
במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל .לאחר אישור
ההקצאה תקוים פגישה בהשתתפות מהנדסת העיר
לצורך תיאום ביצוע מתווה
ונציגי  4העמותות
הב ניה המשותף

החלטה מס' :461-50-17

הוחלט פה אחד לאשר הסכם עם חח"י לשימוש בחדר
שנאים בגוש  , 3645חלקה . 5

החלטה מס' :462-50-17

הוחלט פה אחד
מתאריך . 30.10.17

השמות

החלטה מס' :463-50-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מתאריך
. 1.11.17

החלטה מס' :464-50-17

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר לטובת בטיחות מתקני
ספורט בסך  1מיליון .₪

החלטה מס' :465-50-17

הוחלט פה אחד לאשר עדכון חוברת התב"רים.

החלטה מס' :466-50-17

לאשר

החלטות

ועדת

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי
כדלקמן:

לשנת 2018
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מיום 6 / 11 / 2017
ב נק הפועלים בע"מ ₪ 20,000,000.00
בנ ק אוצר החייל בע"מ ₪ 8,300,000.00
בנק דקסיה בע"מ

₪ 5,000,000.00

בנק מזרחי טפחות בע"מ

₪ 4,500,000.00

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

₪ 600,000.00

בנק הבינלאומי הראשון בע"מ ₪ 300,000.00
בנק דיסקונט בע"מ
סה"כ

₪ 300,000.00
₪ 40,000,000.00

כמו כן ,אישור משכון הכנסות עצמיות בהתאם
לרבות ארנונה.
החלטה מס' :467-50-17

הוחלט פה אחד לאשר המשך גביית אגרות והיטלים
מתוקף חוקי עזר בעניין סלילת רחובות ,תיעול,
שצ"פ ושמירה לתקופה של שנה.
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ערב טוב לכולם ,אני פותח ישיבת מו עצה מספר . 50
רחמים מלול:
היום יום שני ,י"ז במר חשוון תשע"ח .השעה . 18:00
קבלת פנים לספורטאי השחיין רון וולפאר ט  ,שזכה במדליית ארד במשחה  100מ'
במשחקים הפרה -אולימפטיים באיטליה.
יש לנו קבלת פנים לשחיין אורון וולפארט ,אבל הוא
רחמים מלול:
ב מעלית אני מבין ,תיכף נקבל אותו ונברך אותו ,זכה במדליית ארד .הנה ,תשחה
אלינו מהר .ברוך הבא .אנחנו חברי מועצת העיר ,שלום ערב טוב .אנחנו קיבלנו
אותך על מנת לברך אותך ולתת לך תעודת הוקרה על ההישג היפה שלך ,שזכית
במדליית ארד .עכשיו תתאר לחברים פה איפה זה היה ,א יך זה היה ,מים קרים,
מים חמים.
יערה ספיר:

אולי היתה בריכה נפרדת.

רחמים מלול:
רון.

אולי היתה בריכה נפרדת ,כמו שיערה אוהבת .בבקשה,

זה היה באיטליה ,בג'נובה ...זה היה אולימפיאדת נוער
מר רון וולפארט :
של אליפות אירופה .אני השתתפתי שם כשחיין .במשלחת הישראל ית נסעו 17
אנשים במשלחת 6 ,שחיינים אם אני לא טועה .היה ממש מיוחד ,אני ממש
נהניתי ,ואני ממש שמח שהגעתי להישגים טובים.
רחמים מלול:
בין הארד לזהב?

ומה היה ההפרש בין המקום השלישי לראשון? כלומר,

מר רון וולפארט:

יש עוד למה לשאוף.

??? :

בן כמה אתה?

מר רון וולפארט:

. 14

רחמים מלול:
יפה.

תשובה דיפלומטית ,לא סתם הוא יושב על הכסא הזה.

ד"ר רוני באום:

איפה אתה לומד?

מר רון וולפארט:

בבית ספר קציר.

רחמים מלול:

ואיפה למדת שחייה ,בסקציה?

התחלתי ללמוד בויסגל כאילו ,עוד כשהתאמנו...
מר רון וולפארט:
במועדון רחוב ות .ועכשיו ויסגל .הבריכה הכי טובה.
היה כדאי ,אתה יודע מה? היה כדאי להשקיע .כל
רחמים מלול:
הכבוד .אמא רוצה לומר משהו?
זה ילד שהגיע לספורט כשאמרו שהוא צריך את זה
אמא של רון וולפארט:
כשיקום ,שלא יהיה לו אי איזון ב גו ף .והוא כל כך התאהב בשחייה ,ובקבוצה
ובמאמנ ים וזהו ,שזה עכשיו נעשה אחת התעסוקות הכי חשובות בשבילו.
רחמים מלול:

כן? והוא מאוזן?
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והוא מאוזן ,ומאוזן באופי ,זה הכי חשוב .וגם
אמא של רון וולפארט:
בלימודים הוא מצטיין ,ואני רק מקווה שככה זה יישאר ,שיהיה לו הרבה כוח
וכוח רצון .ואנחנו נעזור.
רחמים מלול:

מהסקציה ,בבקשה.

אני אגיד ממש  2-3מילים על המועדון ,מועדון מכבי
אלעד:
ויסגל רחובות ,ממש בקצרה .אני אלעד ,אני המנהל של המועדון .המועדון הזה
פועל תחת עמותה ,זה ללא מטרות רווח .כיום במועדון שוחים  400שחיינים,
מתוכם  130שחיינים בנבחרות תחרותיות כמו רון ,ו 270 -ילדים בחוגים ,שזה
לימוד שחייה ,שיפור סגנון .הילדים האלה בעצם עוזרים לשחייה התחרותית
להתפתח.
השחייה התחרותית זה משהו שלוקח המון כסף ,אבל החוגים מפצים .אנחנו
מקווים מאוד שיהיו לנו עוד הישגים בקרוב.
רחמים מלול:

פגשנו אתכם בויסגל ,בקיץ זה היה.

אלעד:

בתחרות חוגים שלנו.

רחמים מלול:

בתחרות חוגים.

הגעת אלינו ,אכלת ארטיק .היה נחמד מאוד .אנחנו
אלעד:
מתקיימים בשנתיים האחרונות בזכות המתקן הזה.
רחמים מלול:

פגשנו שם ילדים נפלאים.

אלעד:
בצורה מדהימה.

כן ,בזכות המתקן הזה התקדמנו בשנתיים האחרונות

דורון מילברג :

 ...עכשיו ביבנה.

כבר שנתיים אנחנו מקום רביעי באליפות הארץ
אלעד:
לגילאים הצעירים ,ואנחנו מקווים משם להמשיך ולשאוף למקום הראשון ולשים
את רחובות בשחייה הישראלית במקום הראשון.
רחמים מלול:

על המפה.

אלעד:

גיא ,אתה רוצה להוסיף עוד משהו.

רונן אהרוני:

צריך להגיד שהרבה זה בזכות ברוך ,מנהל הבריכה.

גיא:

אני יכול להגיד שזה לא בציניות.

זוהר בלום :

הוא משאיר להם את הראש מעל המים.

רחמים מלול:
מילים?

וזה אפילו שהוא לא יודע לשחות .רוצה להגיד כמה

לא הרבה .רון בעצם הוא הנציג כרגע היחידי שלנו
גיא:
שיש לנו בשחייה תחרותית ,בשחייה פראלימפית .הוא מתאמן אצלי ,אני גיא ,אני
המאמן הראשי באגודה .השנה ,אחרי חבלי לידה די קשים ,פתחנו עוד קבוצה
פראלימפית של ילדים בני  7עד  , 12שהכוונה היא לפתח את הנושא הזה גם.
הוא רק בתחילת הדרך .זו היתה התנ סות אירופאית רא שונה בשבילו ומבחינתי
הוא השיג את כל המטרות ובאמת עשה הישג מדהים .נקווה שבאפריל נשיג את
הקריטריון לאליפות אירופה בוגרים.
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רחמים מלול:

איך הסיכויים שלו?

גיא:

טובים מאוד.

רחמים מלול:

יופי.

גיא:

טוקיו  2020זו כבר לא מילה גסה.

רחמים מלול:
הזה אבל בחדר הזה.

אנחנו ניפג ש עוד הרבה פעמים ...לא יודע אם בהרכב

*** מצטלמים ***
רחמים מלול:

תודה רבה ,בהצלחה.

*** האורחים יוצאים ***
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  49מיום . 69.17

רחמים מלול:

פרוטוקול ,רצית להעיר הערות ,כן.

כן .בעמ'  , 21אני אג יד את מספר ההחלטה436-49-17 ,
יעל בק:
כתוב שהוחלט פה אחד לאשר את ההצעה של השינוי בתבחין של התמיכות.
רחמים מלול:

כן.

שזאת היתה הצעה של חבר המועצה אבנר אקוע .וזה
יעל בק:
לא הוחלט פה אחד ,היו  4מתנגדים ,ואני מבקשת לשנות את ה-
רחמים מלול:

יתוקן ,יתוקן.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 49
החלטה מס' :446-50-17
מיום  69.17כפוף להערות.
.2

היכרות :עו"ד אביטל רגב קיסר – דוברת העירייה הנבחרת.

אביטל רגב – היכרות ,דוברת העירייה החדשה .יש
רחמים מלול:
לציין ש 3 -שנים לא היתה לנו דוברת ,מאז עזיבתה של כרמלה קו פה ,וברוך ה'
העירייה לא התמוטטה .אבל עכשיו יש לנו דוברת ובוודאי היא תשקם את הטעון
שיקום .בבקשה.
ערב טוב לכולם ,אני מאוד שמחה להיות פה היום .זה
אביטל רגב קיסר:
היום הרביעי שלי בתפקיד .למי שלא מכיר אני בת רחובות ,אני נולדתי וגדלתי
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ברחוב ות ,אני חיה פה ,אני מגדלת פה את הילדים שלי ,אני חיה פה עם המשפחה
שלי .זאת גאווה בשבילי לייצג את העיר רחובות.
למי שלא קרא את קורות החיים ,עד לפני שבוע הייתי דוברת פלאפון ,ובתפקיד
הזה באמת אחרי שנה פלאפון הוכתרה כמותג מספר  1בתחום הסלולאר .ולפני
זה הייתי דוברת האגודה למען החיי ל ,ניהלתי שם את אגף הדוברות וההסברה.
לפני זה ב ...אריקסון ובמשרד המשפטים .אני עו"ד בהכשרה שלי ,ויש לי תעודת
תקשורת ועיתונאות ואני ממש מצפה לעבוד אתכם ועם כל האגפים בעירייה.
ואם למישהו יש איזה שהן הצעות ייעול ,המלצות – יתקבלו בברכה.
ד"ר רוני באום:

בהצלחה.

רחמים מלול:

בהצלחה .אין שאלות ,נכון?

עודד עמרם:

תשתדלי לעשות הפוך ממה שיגידו לך.

אביטל רגב קיסר:

זה כולל גם את ההמלצה שלך.

אישור החלטות הוועדה להקצאות קרקע מס'  29מיום . 10.7.17

.3

טוב .אישור  3פרוטוקולים של הוועדה להקצאות
רחמים מלול:
קרקע .איך אתה רוצה ,חנניה ,לעבור על כולם?
חנניה קורש :

צריך לאשר אותם פרטני ,ראש העיר.

יעל בק:

רק תגיד מה ,כי יש שם בלגן.

מיכל עבודי :

אני אלך לפי סדר היום.

רחמים מלול:
היום.אוקיי?

פרוטוקול מספר – 29

אורט ישראל .ירד מסדר

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום סעיף מס' 1
החלטה מס' :447-50-17
בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "אורט ישראל".
מכבי בני שעריים ,מדובר בהקצאה למגרש האימונים
מיכל עבודי :
שלהם ברח' בן ציון פוגל .עברנו את  2הפרסומים ,ואנחנו מבקשים מהמועצה
לאשר את ההקצאה.
עו"ד מתן דיל:

בהתאם לפסק הדין.

רחמים מלול:

מאושר .בהתאם לפסק הדין .בסדר?

מיכל עבודי :

בסדר.

רחמים מלול:

נראה שם על כמה שנים מדובר.

??? :

זה  15שנה במום . 25

רחמים מלול:

של מרמורק עדיין לא?

מיכל עבודי :

עוד לא .הם בשלב של הפרסום השני.
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רחמים מלול:

טוב ,ה לאה.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :448-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "מכבי בני שעריים ע"ש י ה ודה
מדהלה" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת מגרש אימונים )מזרחי( ומבנה
שירותים ומלתחות סמוך )  240.59מ"ר( ,ב שטח קרקע כולל של כ 10 -דונם,
ממערב לרחוב בן ציון פוגל ,בגוש  , 3679חלק מחלקות  132ו , 133 -לעמותת
"מכבי בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה" ,למטרת אימונים ,לתקופה של  15שנים.
סעיף  -בקשה להקצאה של עמותת מוסדות תורה
מיכל עבודי :
ויהדות רחובות .בקשה להקצאת גן ילדי ם ברח' חפץ חיים.
רחמים מלול:

זה הסדרת ההקצאה.

מיכל עבודי :

לא ,לא ,לא .זה גן קיים.

רחמים מלול:

כן ,זה הסדרת.

מיכל עבודי :

אבל הוא חדש יחסית.

בסדר ,אבל זה הסדרה ,הם כבר יושבים שם .זו שנה
רחמים מלול:
שנייה או שלישית כבר .הלאה.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :449-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "מוסדות תורה ויהדות רחובות"
כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת כיתת גן ילדים אחת במבנה גן ילדים )דו כיתתי,
דו קומתי( בקומה א' ,ברחוב חפץ חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  388וחל קה , 447
לעמותת "מוסדות תורה ויהדות רחובות" ,להפעלת גן ילדים לתקופה של 10
שנים.
מיכל עבודי :
מקס נורדאו . 20

רשת הגנים של אגודת ישראל ,גם כן הסדרה ,ברח'

רחמים מלול:

מה זה 30 ,שנה כבר.

אנחנו מחויבים בחוג היום להכשיר את כולם .הם לא
זוהר בלום :
יקבלו ש כר לגננות אם אנחנו לא עושים להם הקצאת מבנה.
רחמים מלול:

למה עד עכשיו כן אישרו?

זוהר בלום :

יש חוק של משרד החינוך עכשיו שמחייב אותם.

רחמים מלול:

גם מספר  5אותו דבר?

מיכל עבודי :

אותו דבר ,כן .גם מספר . 6
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שי קזיוף :

יש עוד גנים כאלה שעדיין לא טי פלנו בהם?

מיכל עבודי :

באגודה אני חושבת שעשו-

שי קזיוף :

לא אגודה ,כל ה...

לא .אני אגיד לך גם למה .כי כל פעם שעמותה פונה
מיכל עבודי :
למשרד החינוך לקבל רישיון ,היא חייבת בעצם להחתים...
עו"ד מתן דיל:

הם רצים אלינו לבד.

מיכל עבודי :
הוא מתחיל.

ואז אנחנו רוא ים ,מי שאין לו בעצם חוזה הקצאה ,אז

צבי שלמה מוטנג:

כל הקצאה מגיעה  3מועצות ,לכן זה נראה כאילו זה..

)מדברים ביחד(
בן ציון שרעבי:

בהצעה ובבקשה ...בעצם ש...

ד"ר רוני באום:

זה עוד לא זה ,זו ישיבה אחרת.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  4בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :450-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "רשת הגנים של אגודת ישראל"
כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת מבנה גן ילדים )בשטח של  252.44מ"ר( על מגרש
בשטח של כ 704 -מ"ר ,ברחוב מקס נורדאו  20א ,בגוש  , 3704חלק מחלקה , 709
לעמותת "רשת הגנ ים של אגודת ישראל" ,למטרת הפעלת גני ילדים ,לתקופה של
 10שנים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  5בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :451-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "רשת הגנים של אגודת ישראל"
כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת חלק מקומת קרקע ב מבנה גן ילדים דו קומתי,
בשטח של כ 165 -מ"ר וחצר בשטח של כ 200 -מ"ר ברחוב אליעזר יעקובסון , 12
בגוש  , 3704חלק מחלקה  , 616לעמותת "רשת הגנים של אגודת ישראל" ,למטרת
הפעלת גן ילדים ,לתקופה של  10שנים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  6בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :452-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "רשת הגנים של אגודת ישראל"
כדלקמן:
הוועדה מחליטה לאשר הקצאת שתי כיתות גני ילדים בקומת קרקע במבנה 3
קומות ,בשטח של כ 235 -מ"ר וחצר סמוכה בשטח של כ 160 -מ"ר ,ברחוב
יעקובסון אליעזר  , 3בגוש  , 3704חלק מחלקה  , 573ל עמותת "רשת הגנים של
אגודת ישראל" ,למטרת הפעלת גני ילדים ,לתקופה של  10שנים
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רחמים מלול:

טוב ,עמותת שובו ,זה בית ספר?

מיכל עבודי :
שובו ,אחד מחוצה לו.

כן 2 ,גני ילדים ,אחד במתוך המתחם של בית הספר

רחמים מלול:

בכפר גבירול ,כן .גם גנים פעילים.

עו"ד מיכל דגן :

זה פתיחה בהליך.

מיכל עבודי :

שם זה פתיחה בהליך ,וכל השאר זה היה...

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  7בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :453-50-17
להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "עמותת שובו " RETURN -כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת שתי כיתות גני ילדים
במתחם בית ספר "שובו" ,ברחוב דוד אלעזר )כפר גבירול( ,בגוש  , 5811חלק
מחלקה  , 27לעמותת "שובו ," RETURN -למטרת הפעלת גני ילדים ,לתקופה של
 10שנים כמפורט להלן:
כיתה בקומת קרקע במבנה בית הספר ,בשטח של כ 85 -מ"ר וחצר סמוכה בשטח
של כ 160 -מ"ר .כי תה במבנה גן ילדים דו כיתתי בסמוך למבנה בית הספר ,בשטח
של כ 155 -מ"ר וחצר בשטח של כ 320 -מ"ר.
בית חב"ד זו בקשה להקצאת בית כנסת מעל מעון
רחמים מלול:
הדר ,לבניית בית כנסת ברח' פנחס מוקסיי מעל מעון היום.
זוהר בלום :

הגג של מעון היום.

בת נאי הסדרת כל הליכי הבנייה עם הורי המעון ועם
רחמים מלול:
המדריכות שם .זה היה התנאי שלי ,אוקיי?
יעל בק:

אני מתנגדת .אני מתנגדת לפרוטוקול.

רחמים מלול:

כן ,בבקשה ,אז זה ברוב קולות .הלאה.

הוחלט ברוב קולות לאשר סעיף מס'  8בפרוטוקול
החלטה מס' :454-50-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "בית חב"ד שכונת היובל
מקוב רחובות שע"י צעירי אגודת חב"ד" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת גג מבנה מעון יום ,בשטח
של כ 435 -מ"ר ושטח קרקע לצורך גרם מדרגות בכפוף להחלטת מהנדסת העיר,
ברחוב אסתר ואברהם בנארי פינת פנחס מוקסיי ,בגוש  5910חלק מחלקה , 241
לעמותת "בית חב"ד שכונות היובל – מקוב רחובות שע"י צעירי אגודת חב"ד ",
למטרת הקמת בית כנסת ,לתקופה של  25שנים.
סעיף  – 9הקצאה לבית כנסת בשכונת רחובות המדע,
מיכל עבודי :
לעמותת בית חב"ד שכונת המדע .בעצם אנחנו דורשי ם לפתוח תהליך.
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יעל בק:

זה פתיחת הליך.

מיכל עבודי :

פתיחת הליך ,כן.

יעל בק:

אני נמנעת בסעיף הזה.

רחמים מלול:

אוקיי.

הוחלט ברוב קולות לאשר סעיף מס'  9בפרוטוקול
החלטה מס' :455-50-17
הוועדה להקצאת קרקע מס'  29מיום  10.7.17בעניין "בית חב"ד המדע רחובו ת"
כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח של כ500 -
מ"ר ממזרח לרחוב פרופ' בירק יהודית ,גוש  , 3694חלק מחלקות 256 , 254 , 253
)חלק ממגרש מס'  3עפ"י תב"ע רח ,( 2200 /לעמותת "בית חב"ד שכונת המדע
רחובות" ,למטרת הקמת בית כנסת ,לתקופה של  25ש נים .חתימת הסכם
ההקצאה כפופה להשלמת הליך רישום המגרש ע"ש העירייה.
.4

אישור החלטות הוועדה להקצאות קרקע מס'  27מיום . 25.5.17

הנושא הבא זה נושא שעלה בפרוטוקול הקצאה מספר
מיכל עבודי :
 , 27בקשה להקצאה לחברה לנכסי ציבור ,למועדון נוער שבעצם הבקשה הזאת
אושרה כא ן במועצה.
רחמים מלול:

זה של ההסתדרות?

של ההסתדרות ,ברח'
מיכל עבודי :
מבקשים להוסיף ,שזה לא יהיה רק מועדון נוער -

הר

הצופים.

מה

שאנחנו

חנניה קורש :

לפי בקשתם.

מיכל עבודי :
מרכז קהילתי.

אלא לפי בקשתם ,נכון .לא רק מועדון נוער ,אלא גם

מנחם רוזנטל:

לפ י בקשתם של מי?

מיכל עבודי :

של החברה לנכסי ציבור.

רחמים מלול:

של ההסתדרות ,נו.

ההקצאה הזאת בעצם ,אנחנו הקצינו להם את זה,
מיכל עבודי :
בגלל שאנחנו בעצם לקחנו להם...
עו"ד אמיר ירון:

אישרנו הקמת אולם ספורט.

מיכל עבודי :

אולם ספורט.

חנניה קורש :

הב אנו את זה לאישור המועצה...

זוהר בלום :

איזה מהסעיפים אבל? גם ברחובות החדשה?...

מיכל עבודי :

אני דיברתי על הר הצופים.

זוהר בלום :

על ההולנדית?
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מיכל עבודי :

כן.

זוהר בלום :

 ...איזה מועדון...

מיכל עבודי :

לא ,הם עשו...

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :456-50-17
להקצאת קרקע מס'  27מיום  25.5.17בעניין עמותת "החברה לנכסי ציבור
ברחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מאשרת בקשת החברה לתיקון מטרת החכירה כך
שההקצאה תהיה למטרת מרכז קהילתי ו/או מועדון נוער.
אישור החלטות הו ועדה להקצאות קרקע מס'  31מיום . 23.10.17

.5

הסעיף הבא זה בעצם הקצאת קרקע לבניית  3בתי
מיכל עבודי :
כנסת וכולל ל 4 -העמותות האלה :מוסדות התורה והחסד.
רחמים מלול:

זה פרסום שני?

יעל בק:

כן ,זה פרסום שני.

זה אחרי פרסום שני .זו בקשה לאשר את ההק צאה .זה
מיכל עבודי :
ברח' זכריה מדר ,במתחם של בתי הספר.
עו"ד אבי מוזס:

איפה שמעלות משולם.

יערה ספיר:

היו שם התנגדויות?

גבי גולן:

לא היו התנגדויות.

רחמים מלול:

לא היו התנגדויות.

מיכל עבודי :

לא היו בקשות...

??? :

זה בבית ספר חב"ד.

יעל בק:

אני פעם קוד מת גם ...להקצאה.

יערה ספיר:

בסדר גמור.

רחמים מלול:

יעל ,אני יכול להגיד לך הערה?

יעל בק:

כן.

את לא יכולה לבקש ממני תמיכה בנושאים של יוסי
רחמים מלול:
שריד ומרץ ,ורק בנושאי הדת את מתנגדת.
יעל בק:

אני עקבית ,אני הייתי פעם קודמת גם.

תר אי איך את לא דנה לגופו של עניין ,אלא מתוך
רחמים מלול:
מניעים פוליטיים .אני מאוד מצטער לומר את זה .זה כל כך בולט לעין.
יעל בק:

טוב.

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מתאריך 6.11.2017

שחושבים
רחמים מלול:
לאינטרסים הפוליטיים שלהם.
יעל בק:

שפה

יושבים

אנשים

שדואגים

רק

טוב.

אנחנו מנהלים את העיר הזאת בצ ורה הכי שוויונית,
רחמים מלול:
ויושבים פה אנשים שבאו בגלל בית הכנסת הקונסרבטיבי ,ואני כתבתי בעיתון
ואני אומר להם ,שיגישו בקשה ,אנחנו נדון בה במלוא כובד הראש .אבל אז
מישהו מהם התנגד ,בגלל שאת מתנגדת להם .את מבינה למה זה גורם?
באמת נו .תלכו בצורה שוויונית כמו שאנחנו עוש ים ,שנותנים לכל אחד כמה
שאפשר ,דווקא לבתי כנסת .מעניין ,לכל שאר הסעיפים לא מתנגדים .מגיע בית
כנסת ,מתנגדים .למה? אנחנו עם יהודי ,ריבונו של עולם .מה ,אנחנו בגולה?
אפילו בגולה-
יעל בק:
שאני הצבעתי בעד.

רחמים ,אני יכולה להראות לך את מספר בתי הכנסת

רחמים מ לול:

אוקיי ,בסדר.

יעל בק:

אני ספציפית בהקצאות האלה-

אני מבקש ממך ,אל תדרשי ממני לתמוך באנשים
רחמים מלול:
הפוליטיים שלך ,אם זאת הגישה.
יעל בק:

זה לא קשור אחד לשני.

זהו .ואת יודעת למה אני . -קודם סיכמתי איתך משהו
רחמים מלול:
שמצא חן בעיניך ,עכשיו א ני חוזר בי מהסיכום.
יעל בק:

בסדר .זה לא קשור.

רחמים מלול:
הגינות ציבורית.

אני דבק בהחלטה של ועדת שמות .אוקיי ,הלאה .קצת

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  1בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :457-50-17
להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין "מוסדות התורה והחסד עט רת משה
ומרים" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של קרקע ברחוב הרב זכריה מדר,
גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "מוסדות התורה
והחסד עטרת משה ומרים" לבניית כולל בקומה ב' במבנה משותף שיכלול  3בתי
כנסת וכולל ,יחד עם עמותות" :קהילת י שרי לב רחובות"" ,דורשי ה' רחובות"
ו"בני הישיבות רחובות" ,לתקופה של  25שנה.
הבניה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל .לאחר אישור ההקצאה תקוים
פגישה בהשתתפות מהנדסת העיר ונציגי  4העמותות לצורך תיאום ביצוע מתווה
הבניה המשותף.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  2בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :458-50-17
להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין "קהילת ישרי לב רחובות" כדלקמן:
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הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של קרקע ברחוב הרב זכריה מדר,
גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "קהילת ישרי לב"
לבניית בית כנסת בק ומת קרקע  +א 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.
הבניה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
לאחר אישור ההקצאה תקוים פגישה בהשתתפות מהנדסת העיר ונצי גי 4
העמותות לצורך תיאום ביצוע מתווה הבניה המשותף.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :459-50-17
להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין "דורשי ה'  -רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של קרקע ברחוב הרב זכריה מדר,
גו ש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר לעמותת "דורשי ה' רחובות "
לבניית בית כנסת בקומה ב' במבנה משותף שיכלול  3בתי כנסת וכולל ,יחד עם
עמותות ":מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים"" ,קהילת ישרי לב רחובות"
ו"בני הישיבות רחובות" ,לתקופה של  25שנה.
הבניה תבו צע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
לאחר אישור ההקצאה תקוים פגישה בהשתתפות מהנדסת העיר ונציגי 4
העמותות לצורך תיאום ביצוע מתווה הבניה המשותף

הוחלט פה אחד לאשר סעיף מס'  3בפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :460-50-17
להקצאת קרקע מס'  31מיום  23.10.17בעניין "בני הישיבות רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה של קרקע ברחוב הרב זכריה מדר,
גוש  , 3698חלקי חלקה  , 409בשטח של כ 700 -מ"ר ,לעמותת "בני הישיבות
רחובות " לבניית בית כנסת בקומת קרקע  +א' במבנה משותף שיכלול  3בתי
כנסת וכולל ,יחד עם עמותות ":מוסדות התורה ו החסד עטרת משה ומרים",
"קהילת ישרי לב רחובות" ו"דורשי ה' רחובות" ,לתקופה של  25שנה.
הבניה תבוצע במשותף ע"י  4העמותות הנ"ל.
לאחר אישור ההקצאה תקוים פגישה בהשתתפות מהנדסת העיר ונציגי 4
העמותות לצורך תיאום ביצוע מתווה הבניה המשותף
.6

אישור הסכם עם חח"י לשימ וש בחדר שנאים בגוש  , 3645חלקה . 5

הנושא הבא – אני מבקשת לאשר הסכם עם חברת
מיכל עבודי :
חשמל לשימוש לחדר שנאים ברח'-
)מדברים ביחד(
עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...מיכל אמרה שהיא תבדוק.
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חנניה קורש :

סליחה ר גע ,אנחנו מבקשים כן לאשר את ההסכם הזה.

עו"ד מיכל דגן :

אני אסביר מאיפה זה בא.

רחמים מלול:

איפה אתם?

ד"ר רוני באום:

השנאים ,השנ אים.

שבזמנו אישרנו בבלוק אחד איזה  5הסכמים של חברת
עו"ד מיכל דגן :
חשמל .ואז חברת החשמל לא הכירה בהסכמים האלה ,וביקשה להעביר נוסחים
משלה .אז היינו צריכים איכשהו להתפתל עם זה .כעת יש עוד אתר אחד ,והם
עדיין לא העבירו את הנוסח שלהם .עכשיו הנוסח הזה יעבור ,בוודאות יהיו בו
שינויים.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אז באמת למה ,חנניה?

אני אגיד לך למה .כי בין זה לבין ...יכול לעבור עוד
חנניה קורש :
חצי שנה .אתם רוצים להמתין עוד חצי שנה כשיש כבר חדר טרפו.
זוהר בלום :

איפה זה?

עו"ד מיכל דגן :

הם בכל מקרה לא יחתמו על זה.

ד"ר רוני באום:

איפה זה?

מיכל עבודי :

בהרצוג ,רח' אלי הורביץ.

יערה ספיר:

מה המשמעות של אם זה ייחתם עכשיו או לא?

המשמעות היא שאנחנו אישרנו את זה במועצת העיר,
חנניה קורש :
אנ חנו נעביר את זה אליהם לחתימה .נראה אם יש להם התייחסות כזאת או
אחרת...
עו"ד מיכל דגן :
מביאים ...הם יהפכו.

בזמנו אישרתי ,הם הפכו .עכשיו עוד פעם הם

רחמים מלול:

בלי אישור ההסכמים הם לא מחברים אותנו.

זוהר בלום :

בלי חוזה חתום לא יהיה חשמל.

אין בעיה ,אבל אנחנו מאשרים את זה פה ,זה עובר
עו"ד מיכל דגן :
לחברת חשמל בנוהל .חברת חשמל אומרת 'לא ,לא מקובל עלינו ,יש לנו נוסח
משלנו' .מעבירים ,דנים בזה עוד פעם .אמרתי הפעם ,בואו נחכה לנוסח שלהם.
בינתיים

הם

מוצאים

תירוץ.

אומרים

רחמים מלול:
'תחתמו'.

אבל

דורון מי לברג :

לפחות יש איזה קצה חוט כדי להתדיין איתם.

עו"ד מיכל דגן :

אנחנו את שלנו עשינו.

דורון מילברג :

בדיוק.

רחמים מלול:

מה עוד?

יערה ספיר:

רגע ,אז מאשרים או לא?

רחמים מלול:

כן ,אין ברירה ,אלא לאשר את זה.
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הוחלט פה אחד לאשר הסכם עם חח"י לשימוש בחדר
החלטה מס' :461-50-17
שנאים בגוש  , 3645חלקה . 5
אישור החלטות ועדת השמות מתאריך . 30.10.17

.7

רחמים מלול:

ועדת שמות.

חבר'ה ,כיו"ר אני מבקש להדגיש מילה לפחות לקהל
דורון מילברג :
שיושב כאן .אני כיו"ר ועדת הקצאות מודיע שההקצאות האלו ניתנו במשורה,
וכל מימוש הה קצאות זה מכספים של אנשים פרטיים שבונים את המוסדות,
להבדיל ממבנים אחרים שנבנים על ידי המערכות הציבוריות.
אמיתי כהן:

שזה גם לא בסדר.

דורון מילברג :
הדברים האלו.

זה מדיניות של מדינה .אני פשוט רוצה להדגיש את

אמיתי כהן:

 ...מבני דת . 5%

רחמים מלול:

זה ת פקיד של משרד הדתות.

אמיתי כהן:

חצי מיליון  ₪ל...

רחמים מלול:

בסדר ,תעלה הצעה לסדר.

)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

טוב ,ועדת שמות ,הפרוטוקול מאושר? תודה רבה.

רגע ,רגע .אם אתה יכול להדגיש עוד פעם את הנושא
יערה ספיר:
הזה שכל הסעיפים ,לא רק סעיף . 5
רחמי ם מלול:

כל הסעיפים.

יערה ספיר:

שהם ירדו מסדר היום ,בגלל מחסור ברחובות.

אני מודה לך .בישיבה של ועדת שמות הוחלט שלא
רחמים מלול:
לדון בכל הבקשות להנצחת שמות אישים ואנשים ,על ידי קריאת רח' על שמם,
וזאת משום שאין לנו במלאי רחובות פנויים ,וישנן גם החלטות קו דמות של
הנצחת אנשים על ידי קריאת רחובות על שמם שעוד לא מומשו בגלל המחסור
ברחובות פנויים.
ראש העיר ,אולי כדאי להוסיף על זה ,שהבקשה
חנניה קורש :
המקורית היתה להנציח ברחובות.
רחמים מלול:

נכון ,ברור.

חנניה קורש :

זו לא החלטה שהיא ...של הוועדה.

רחמים מלול :

ברחובות תרתי משמע.

יעל בק:
השמות.

לפרוטוקול,

אני

לא

משתתפת

בסעיף

של
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רחמים מלול:

בכלל?

יעל בק:

כן.

רחמים מלול:

טוב.

אני חוזר למה שאמר דורון ,למה שהמינהל פיתח את
אמיתי כהן:
שכונת רחובות הצעירה ,הוא הביא לשם תקציב...
רחמים מלול:

זה על ח שבון משרד השיכון.

אמיתי כהן:

כן ,נכון.

רחמים מלול:

כי זאת שכונה חדשה.

 ...באופן טבעי .למה פה שבונים ,יש את אחוזת
אמיתי כהן:
הנשיא לדוגמא ,או כל שכונה אחרת ,דבר אלמנטארי ,כמו שבונים מתנ"ס ,צריך
גם לבנות בית כנסת .למה הם צריכים הקהילה לבנות קרוואנים ובקושי
להתקיים ,שכמו שהזכרת באירופה ,לך תראה איזה ...יש.
אגב ,אם אתה שואל אותי באופן אישי ,ההחלטה של
עו"ד יניב מרקוביץ:
המדינה בעניין הזה ,יצרה הכי הרבה בעיות בכל מה שקשור לבתי כנסת .אם
המדינה כן היתה לוקחת את האחריות ובונה אותם כמו כל מוסד ציבורי אחר ,א ז
היית יודע לנתק את זה ,יודע איפה יש צורך כמו כל מבנה אחר.
אביב איטח:
סעיף של ועדת השמות.

יש כאן תושבת שרוצה להודות לראש העיר על איזה

רחמים מלול:

בבקשה ,גברתי.

כבוד ראש העיר ,אני רוצה להודות לך על אישור...
קהל :
כיכר לוחמי האש על שם אברהם מדהלה ,אי ש יקר וסבא של חברה מאוד טובה
שלי .אני מודה לך.
רחמים מלול:

את יודעת ,שגם האסון שקרה ,הנצחנו עליו את-

קהל :

אני יודעת.

רחמים מלול:

שזה מונומנט גדול בפני עצמו.

קהל :
הכיכר.

הייתי חלק מ ...נייר העמדה ,וקישרתי בין גשר  44לבין

רחמים מלול:

בשמחה.

החלטה מס' :462-50-17
. 30.10.17
.8

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת השמות מתאריך

אישור החלטות ועדת כספים מתאריך . 1.11.17

רחמים מלול:
הערות ,אז רק נוסיף-

אישור ועדת כספים ,החברים נכחו בישיבה .אם אין
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החלטה מס' :463-50-17
. 1.11.17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מתאר יך

. 12

אישור תב"ר לטובת בטיחות מתקני ספורט )מחוץ לסדר היום(.

. 11

אישור עדכון חוברת התב"רים )מחוץ לסדר היום(.

רגע ,דודי ,איפה החומר? נשמט בוועדת כספים ,אני
דורון מילברג :
מבקש לאשר את זה במועצה ,כי זה תלוי בבטיחות .הסתיים התב"ר של שיפוץ
מתקני ספ ורט מבחינה בטיחותית ... .בדיקה בטיחותית של כל מתקני הספורט.
בעקבות האסון שקרה בתל אביב ,אתם זוכרים שהסל נפל.
רחמים מלול:

אז בדקנו את כל הסלים בעיר ופסלנו.
והחלפנו,

ואנחנו

צריכים

לעשות

דורון מילברג :
כריטואל.

פסלנו

זוהר בלום :

כן ,עכשיו יש לנו ע וד בית ספר.

דורון מילברג :

אני מבקש לאשר את התב"ר של  1מיליון .₪

את

זה

רגע ,אם אתה מעלה את הנקודה הזו כבר ,גם בהמשך
אביב איטח:
לפניות רבות שאני העליתי גם והתרעתי גם בספורטק ,דווקא בכדורגל ,שיש שם
את הרשתות האלה שנקרעות כל הזמן .זה לקח עם איציק עובדיה אני חוש ב,
אולי משהו כמו חצי שנה או  9חודשים .היתה איזו בעיה מסוימת.
דורון מילברג :

כל מתקני הספורט.

אביב איטח:

גם הרשתות.

דורון מילברג :

הכל.

רחמים מלול:

כן ,לאו דווקא כדורסל.

עוד דבר אחד ,ראש העיר ,ביקשת שאני אבדוק לפני
זוהר בלום :
האישור על רננים ,על ה ,₪ 700,000 -אם אתה זוכר .עשינו את זה מותנה עד
שאני אבדוק .ה ₪ 700,000 -היה חסר ל 3.5 -מיליון  ,₪כי היה רק  2.8מיליון ,₪
מה שאנחנו היום...
רחמים מלול:

צריך להגדיל?

זוהר בלום :
הסכום.

לא ,אישרנו את זה מותנה ,שאני אגיד לך שבאמת זה

רחמים מלול:

אה ,אוקי י.

זוהר בלום :

אז זה נבדק היום בכספים.

דודי אשכנזי :

אגב ,זה שתלתי בטבלטים ,פשוט לא בפרק זמן שהוא-

זוהר בלום :

מה זה?

22
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  50מתאריך 6.11.2017

זה התב"ר.

דודי אשכנזי :

זה

הכי

טוב.

זוהר בלום :
להשתמש בהם.

טבלטים

דודי אשכנזי :

אני יכול לחלק גם יד נית.

אנחנו

פשוט

לא

יודעים

החלטה מס' :464-50-17
ספורט בסך  1מיליון .₪

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר לטובת בטיחות מתקני

החלטה מס' :465-50-17

הוחלט פה אחד לאשר עדכון חוברת התב"רים.

. 10

אישור מסגרת אשראי לשנת ) 2018מחוץ לסדר היום(.

דודי אשכנזי :
רוצה להסביר?

הנושא השני זה מסגרות האשראי .ראש העיר ,אתה

אביב איטח:

היום העלית את זה בטבלט?

דודי אשכנזי :
האשראי-

כן .מסגרות האשראי לא הספקתי להעלות .מסגרות

זוהר בלום :

זה כמו שנה שעברה?

בדיוק כפי שהיו אשתקד .אנחנו נדרשים לקראת ה1 -
דורון מילברג :
לחודש ,לאשר את מסגרת האשראי.
ואני רוצה לציין שברוך ה' ,לא ניצלנו השנה בכלל את

רח מים מלול:
מסגרת האשראי.
)מדברים ביחד(
החלטה מס' :466-50-17
כדלקמן:

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי

בנק הפועלים בע"מ

₪ 20,000,000.00

בנק אוצר החייל בע"מ

₪ 8,300,000.00

בנק דקסיה בע"מ

₪ 5,000,000.00

בנק מזרחי טפחות בע"מ

₪ 4,500,000.00

בנק לאומי לישראל בע"מ

₪ 1,000,000.00

בנק אגוד לישראל בע"מ

600,000.00

לשנת 2018

₪
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בנק הבינלאומי הראשון בע"מ

300,000.00

₪

בנק דיסקונט בע"מ

300,000.00

₪

סה"כ

₪ 40,000,000.00

כמו כן ,אישור משכון הכנסות עצמיות בהת א ם לרבות ארנונה.
.9

אישור המשך גביית אגרות והיטלים מתוקף חוקי עזר בעניין סלילת
רחובות ,תיעול ,שצ"פ ושמירה.

רחמים מלול:

מיכל ,סעיף אחרון ,בבקשה.

בקשה לאישור המשך גביית היטלים .יש לעירייה 4
עו"ד מיכל דגן :
חוקי עזר פיסקאליים שיש בהם סעיף מגבלת גבייה .סעיף שאומר שהחל מתחילת
  , 2018לא ניתן להמשיך להטיל את ההיטלים האלה ,אלא באישור משרד הפנים.מדובר בחוק העזר לסלילת רחובות ,חוק העזר לתיעול ,חוק עזר שצ"פים ,חוק
עזר שירותי שמירה .הם כולם הובאו בפניכם.
העירייה נערכת בינתיים לרענון תחשיבי התעריפים שם .ועל מנ ת לאפשר
רציפות בגבייה ,יש צורך ,על פי הנוהל של משרד הפנים ,לקבל החלטת מועצה,
שתכלול פנייה ובקשה לאשר המשך גבייה ,עד שלא-
יערה ספיר:

לאיזו תקופה?

עו"ד מיכל דגן :

אנחנו צריכים פה להגיד את התקופה.

רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה ,הישיבה נעולה.

יערה ספיר:

רג ע ,רגע.

רחמים מלול:

מה את רוצה ,שלא נגבה?

יערה ספיר:

לא ,אני שאלתי לאיזו תקופה.

רחמים מלול:

אה ,לא שמעתי ...אופיר בוכניק?

קודם כל ,הוא לא בא היום .אבל צריך להגיד לאיזו
עו"ד מיכל דגן :
תקופה ,לנקוב בזה בישיבת מועצה.
רחמים מלול:

לאיזו תקופה אנחנו מ אריכים?

עו"ד מיכל דגן :
הבדיקה.

מבקשים ארכה עד לבדיקת חוקי העזר ,עד להשלמת

יערה ספיר:

בואו נקציב את זה בזמן.

עו"ד מיכל דגן :

צריך לקצוב זמן.

בן ציון שרעבי:

עד ישיבת המועצה הבאה.

עו"ד מיכל דגן :

תגידו שנה ונקווה ש...

רחמים מלול:

אוקיי ,בסדר.

יערה ס פיר:

אז כמה זמן?
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עו"ד מיכל דגן :

לשנה.

הוחלט פה אחד לאשר המשך גביית אגרות והיטלים
החלטה מס' :467-50-17
מתוקף חוקי עזר בעניין סלילת רחובות ,תיעול ,שצ"פ ושמירה לתקופה של שנה.

_______________

____________ ___

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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