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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 56
מיום רביעי ,י' בניסן תשע"ח 26/3/2018
בספריית בית ספר סמילנסקי

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 יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ עודד עמרם,
ח"מ אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ אברהם קינד,
ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אברהם מוזס ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ אבאי זאודה ,ח"מ אדר' יערה ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה
מונטג ,ח"מ יעל בק ,ח"מ יפים זאיקה.

נוכחים:

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית ,מיכל עבודי – מנהלת מחלקת נכסים ,ישראל עוקשי – סגן
מבקר העירייה ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר ,אביטל רגב קיסר  -דוברת
העירייה.

חסרים:

ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן רה"ע ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ
גלי אפל.
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סדר היום:
*** הרמת כוסית חגיגית לרגל חג הפסח ***
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

הצעה לסדר ,בדבר מפגש תושבים/תושבות בנושא רווחת וטיפול
העירייה בבעלי חיים בעיר ,ח"מ יעל בק מתאריך .19.3.18
הצעה לסדר בדבר שיפור שירות המוקד העירוני ובפרט שינוי בנושא המענה לציבור
באמצעות הודעות אוטומטיות ,ח"מ יעל בק מתאריך .19.3.187
שאילתא בדבר תפקיד 'סיירת הניקיון' ,והטרנד החדש של המוקד העירוני ,בדבר שיפור
ניקיון פני העיר ,ח"מ יעל בק מתאריך .22.2.18
שאילתא בדבר זכות ההפגנה ולביטוי במרחב הציבורי ,ח"מ יעל בק מתאריך .22.2.18
אישור פרוטוקול מועצה  55מתאריך .26.2.18
דיווח ע"י ח"מ אדר' יערה ספיר  -ברית ערים לאיכות הסביבה.
הודעת התפטרות של ח"מ יעל בנק כחברת דירקטוריון בחברה העירונית לתרבות
ספורט ונופש מתאריך .28.2.18
אישור הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "דעת  -לימודי יהדות באור
החסידות" ,גוש  3704חלק מחלקה .387
אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת אחוזה לתרבות יהודית מרחובות" ,גוש
 5908חלק מחלק  78לשעבר .5
אישור הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "היכל שלומי כהן ז"ל" ,גוש 3697
חלק מחלקה .536
אישור הסכם הקצאת מבנה לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,גוש 3704
חלקה .709
אישור הסכם הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גני ילדים לעמותת "מוסדות תורה ויהדות
רחובות" ,גוש  3700חלקה  447וחלק מחלקה .388
אישור הסכם הקצאת חלק ממבנה גן ילדים לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת
ישראל ,גוש  3700חלקה .616
אישור הסכם הקצאת חלק ממבנה לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,גוש
 3704חלקה .573
אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום ) .25.3.18מחוץ לסדר היום(.
הארכת מועד הגשת בקשות לוועדת תמיכות בחודש )מחוץ לסדר היום(.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  56מיום 26/3/2018
החלטה מס' :507-56-18

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתה לסדר של ח"מ יעל בק בעניין מפגש
תושבים/תושבות בנושא רווחת וטיפול העירייה בבעלי חיים בעיר

ולהעביר את הנושא לטיפולו של הווטרינר העירוני ד"ר צרפתי.

החלטה מס' :508-56-18

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתה לסדר של ח"מ יעל בק בעניין שיפור
שירות המוקד העירוני ובפרט שינוי בנושא המענה לציבור
באמצעות הודעות אוטומטיות ,נושא ההצעה טופל זה מכבר.

החלטה מס' :509-56-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  55מתאריך .26.2.18

החלטה מס' :510-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת
"דעת לימודי יהדות באור החסידות" ,גוש  3704חלק מחלקה .387

החלטה מס' :511-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
אחוזה לתרבות יהודית מרחובות" ,גוש  5908חלק מחלק 78
לשעבר .5

החלטה מס' :512-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת
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"היכל שלומי כהן ז"ל" ,גוש  3697חלק מחלקה .536

החלטה מס' :513-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מבנה לעמותת "רשת גני ילדים
של אגודת ישראל" ,גוש  3704חלקה .709

החלטה מס' :514-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גני ילדים
לעמותת "מוסדות תורה ויהדות רחובות" ,גוש  3700חלקה 447
וחלק מחלקה .388

החלטה מס' :515-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת חלק ממבנה גן ילדים לעמותת
"רשת גני ילדים של אגודת ישראל ,גוש  3700חלקה .616

החלטה מס' :516-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת חלק ממבנה לעמותת "רשת גני
ילדים של אגודת ישראל" ,גוש  3704חלקה .573

החלטה מס' :517-56-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום .25.3.18

החלטה מס' :518-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הארכת מועד אחרון להגשת בקשות לוועדת
התמיכות בחודש ימים עקב החגים.
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רחמים מלול:

ערב טוב .פותחים ישיבת מועצה

מספר  .56היום יום שני ,י' בניסן ,תשע"ח .26.3.18 ,השעה בדיוק  .18:00ואנחנו נמצאים לא בלשכת
ראש העיר הפעם ,אלא בספרייה של בית ספר סמילנסקי.

הצעה לסדר ,בדבר מפגש תושבים/תושבות בנושא רווחת וטיפול

.1

העירייה בבעלי חיים בעיר ,ח"מ יעל בק מתאריך .19.3.18

רחמים מלול:

הצעה לסדר בנושא רווחה

וטיפול העירייה בבעלי חיים בעיר .את רוצה לדבר על זה ,או שאני אגיד לך שאנחנו מקבלים את
ההצעה?
יעל בק:

אז אני רק רוצה להגיד משפט.

קודם כל ,הנושא הזה עלה כבר לשיח לפני שנתיים ,ואני חייבת בכנות ובהגינות להגיד שיש פה כמה
גורמים שמאוד סייעו לי כבר שנתיים בעניין הזה .גם נפגשתי עם בנצי שרעבי ,ביחד עם הווטרינר
העירוני ,שמאוד גילה שיתוף פעולה בנושא .וגם איתך ראש העיר ,אנחנו ישבנו בעבר על הנושאים
האלה ,לא היתה איזושהי התנגדות .ההיפך ,אתה גם לטובת העניין הקצבת תקציב השנה וגם שנה
שעברה.
רחמים מלול:

וגם הגדלתי אותו.

יעל בק:

וגם הגדלת .אז אני רוצה להודות

רק ,אם קיבלתם.
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ההצעה שהצעת ,העברתי את זה

רחמים מלול:
לד"ר צרפתי ,והוא מקבל אותה ברצון.
יעל בק:

מעולה ,אני מאוד שמחה.

רחמים מלול:

בסדר?

יעל בק:

תודה רבה.

החלטה מס' :507-56-18

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתה לסדר של ח"מ יעל בק בעניין מפגש

תושבים/תושבות בנושא רווחת וטיפול העירייה בבעלי חיים בעיר ולהעביר את הנושא לטיפולו של
הווטרינר העירוני ד"ר צרפתי.

שאילתא בדבר תפקיד 'סיירת הניקיון' ,והטרנד החדש של המוקד העירוני ,בדבר

.3

שיפור ניקיון פני העיר ,ח"מ יעל בק מתאריך .22.2.18
*** ניתן מענה בכתב.
רחמים מלול:

סיירת הניקיון ,את קיבלת

תשובה בכתב ,אבל בשאילתות מספיק תשובה בכתב ,ואם יש שאלה נוספת את יכולה לשאול .זה לא
לדיון .בשאילתא הזאת העיר קודם בישיבת הנהלה אבי קינד.
אבי קינד:
רחמים מלול:

לעניין סיירת הניקיון.
בדיוק.
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יעל בק:

זאת היתה הצעה לסדר ההצעה

השנייה.
רחמים מלול:

לא ,בעניין סיירת הניקיון זאת

שאילתא.
יעל בק:

כן ,אבל פשוט אתה הקדמת

סעיף .אין לי את זה לפניי ,אני זוכרת בעל פה.
רחמים מלול:

אז לגבי שיפור שירות המוקד,

יענה לך גם כן אבי קינד ,שהוא מטפל בתיק שירות לתושב.
המוקד

אבי קינד:

העירוני,

בשיתוף אגף התברואה עם גיורא ,הכנסנו ניידת ,שצריך להטמיע את פעילותה בעירייה .הניידת לא
מחליפה את הפעילות העירונית של האגף בסדר היום שלה באיסוף של הזבל ,לפי הרחובות ולפי סדר
היום.
יעל בק:

אתה

עונה לי עכשיו על

השאילתא ,רק שאני אבין ,או הצעה לסדר?
אבי קינד:

זו לא שאילתא ,זה

עדכון.
רחמים מלול:
אבי קינד:

על ההצעה לסדר.
היא לא מחליפה את

המערכת של הניקיון ,והיא עובדת ב 2-משמרות ,היא נותנת מענה לפעילות של המוקד העירוני.
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בהתחלה היו  6פניות ביום ,והיום זה כבר עומד על  15פניות ביום .המוקדניות והמוקדנים ,כן ,יש שם
גם גברים ,מודעים למי נמצא בכל משמרת ,ויש להם קשר ישיר לניידת .גם ראש העיר ביקש לשכלל
את הניידת ,להוסיף לה עזרים לניקיון של ערימות=
רחמים מלול:

נקודתי.
ערימות פסולת קטנות

אבי קינד:

שנשארו אחרי האסיפה של הגזם .בכל אופן ,כל הזמן משכללת את עצמה בעניין הזה .אני מאמין
שהניידת תגיע ל 40-פניות ביום וגם  50פניות ביום .ואם היא תהיה מאוד יעילה ,אז תהיה עוד ניידת.
חלק על מזרח העיר ,חלק על מערב העיר .אבל בכל אופן .כשאין לה פניות ,יש לה קווים מוסדרים
לאורך כל המוטמנים ,לאסוף מסביב למוטמנים .יש שיטת עבודה מסודרת .ומי שבוחן אותה ,זה
המנהלים של האזורים.
גיורא בן-ארי:

ראשי האזורים.
המנהלים של האזורים,

אבי קינד:
נכון גיורא?
גיורא בן-ארי:

כן.
והמדידה הסופית ,אם

אבי קינד:

ניידת טובה או לא ,זה מנכ"ל העירייה יחליט בעוד חצי שנה ,אם היא עשתה את העבוד השלה ,אם היא
יעילה ,אם העובדים באמת עובדים ולא מתבטלים .והכל יימדד על ידי המנכ"ל.
רחמים מלול:

בבקשה ,יעל.
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יעל בק:

אני לא מבינה ,הוא ענה לי על

הטנדר ולא על ההצעה לסדר שלי בעצם.
אבי קינד:
יעל בק:
אבי קינד:

אז עניתי על הטנדר.
על הכל ביחד?
לא,

לא,

לא,

על

ההצעה לסדר אני גם אענה לך אחרי זה.
רחמים מלול:

הוא ענה על הסיירת .יש לך עוד

שאלה?
זוהר בלום:

הוא ענה לך על סעיף

.3
אבי קינד:

על הסיירת את רוצה

לשאול עוד שאלה?
יעל בק:

מותר לשאול שאלה.

רחמים מלול:

מותר ,כן.

יעל בק:

אז רק שאלה ,קודם כל תודה על

זה שאתה עונה לי ושענית .ואני בכלל חושבת שזו יוזמה מבורכת ,וכן ירבו כמו שאומרים .וכמובן ,אני
חושבת שזה מאוד יעיל יהיה גם אם כמובן הם יזהו בעצמם ,לא דרך רק המוקד .השאלה שלי היא כזאת.
בשאילתא שהחזירו לי ,בעצם היה שם משהו לגבי מדדי ההצלחה ,שזה בעצם הנושא של סקר שביעות
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רצון .וזה מתחבר להצעה שלי לסדר ,אז אולי שווה לחבר את זה .אבל זה מתחבר לקטע שאני הבנתי
שהתחילו לשלוח לתושבים ,והם מאוד מרוצים מזה ,סקרים של שביעות רצון.
אבי קינד:
יעל בק:

כן.
אבל הבנתי שכרגע זה בפיילוט,

ונשלח רק ל 30%-מהתושבים והתושבות.
אבי קינד:
יעל בק:

נכון.
ובמקביל ,זה רק נשלח לאנשים

שהם טופלו ,זאת אומרת ,למי שטופלה פנייה .אני חושבת שבשביל לייעל את המערכת ,אפשר אולי
לגוון קצת את השאלות או לעשות סקר גם פה .אתה יכול בעצם ללמוד מזה ,ואז נגיד תוך  3חודשים ,זה
גם יעזור לדורון שהוא יישב ויוכל לנתח את הדו"ח הזה.
אבי קינד:

נכון .מערכת הסקרים

כל הזמן נלמדת ומשתכללת ,וזה נושא יחסית חדש .אנחנו כמובן גם סוקרים את הבעיות שנפתרו ,אבל
גם העלית את הרעיון הזה שצריך לסקור גם בעיות שלא נפתרו ,אז גם אותן נקודתית.
יעל בק:

מן הסתם ,אם אתה בודק

שביעות רצון.
אבי קינד:

אנחנו

מקדמים

עם

המנכ"ל עכשיו פונקציה עירונית שתוכל לתת תשובות ולנתח את כל השאלות ,ותוכל לתת תשובות גם
בפייסבוק ,גם בווטסאפ ,ביוזמה החדשה של הווטסאפ .אגב ,אם מישהו מחברי המועצה לא יודע שיש
ווטסאפ למוקד העירוני ,אז שיידע וירשום לעצמו את המספר .וגם כשתושב פונה על מפגע ,כל מפגע
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בעיר ,הוא יכול להעביר ווטסאפ אוטומטי לאותו תושב :אדוני ,תשאיר הודעה ,צילום ,כתובת .יש
עכשיו  2מערכות שאפשר ,גם על ידי המערכת של הריפורטי ,שזה ממש לשדר וידאו למוקדנית ,או
לשלוח תמונת ווטסאפ על המפגע .וזו באמת יוזמה גם של הדוברת שלנו וגם שיעל העלתה את זה ,אז זה
דבר מאוד חשוב.
דורון מילברג:
אבי קינד:
דורון מילברג:

אפשר משפט?
כן דורון ,סליחה.
ברשותך ,יש לי בקשה .במידה

ואתם רואים מפגעים בעיר ,או בווטסאפ או  ,4444תדווחו .כי לפעמים אנשים ,אני לא סומך רק על
תלונות של אנשים או על פעילות שוטפת שלנו .ראש העיר מתקשר המון פעמים למוקד.
אמיתי כהן:
דורון מילברג:

מה זה ?4444
זה המוקד.

זוהר בלום:

קיצור של המוקד.

אבי קינד:

אפשר לחייג גם דרך

האפליקציה.
אני אשלח עכשיו את המספר

דוברת:
של ה ...הרבה יותר פשוט.
דורון מילברג:

כשאתם רואים מפגעים ,תפתחו

פנייה במוקד.
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 ...הטנדרים שמסתובבים כל

אבנר אקוע:
היום ברובע ,הם לא רואים מפגעים?

הם רואים ,זה מנהלי

אבי קינד:
האזורים.
דורון מילברג:

הם מדווחים.
אני

אביב איטח:

ממליץ

על

הווטסאפ גם ,כי יש מעקב ככה.
)מדברים ביחד(
דורון מילברג:

הם צריכים להיות העיניים של

המדינה ...והם עושים את זה.
אבנר אקוע:

הם?...

דורון מילברג:

ברור ,ברור.

הצעה לסדר בדבר שיפור שירות המוקד העירוני ובפרט שינוי בנושא המענה לציבור

.2

באמצעות הודעות אוטומטיות ,ח"מ יעל בק מתאריך .19.3.187

אבי קינד:

לעניין השאילתא ,אני

רוצה לגעת בעניין השאילתא ,יעל .אנחנו כל הזמן מנסים לדגום ולשכלל ולבדוק את המדדים של
התגובות האוטומטיות .זו מערכת שצריכה לתת  500תגובות אוטומטיות ביום ,כי זה בערך מספר
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הפניות שיש .אז אם אתה עונה ל 500-אנשים ,עם  6מוקדנים ,משמרת בלחץ של הבוקר ,אתה גם צריך
להגיב אליהם ,אז אתה צריך עוד  6מוקדנים כדי שיגיבו אליהם ,אם המערכת האוטומטית לא היתה
עובדת.
יעל בק:
אבי קינד:

אתה מדבר על ההצעה לסדר?
כן ,אני מדבר עכשיו

על ההצעה לסדר.
יעל בק:

רגע ,אבל אני צריכה להציג

אותה קודם.
אבי קינד:
יעל בק:

אז תציגי אותה.
רק במשפט ,אני לא ארחיב.

הסיבה שאני הגשתי את ההצעה לסדר  -א' ,אני כן רוצה להחמיא ולהגיד שהבנתי שגם דורון וגם מבקר
העירייה וגם אבי כמובן מחזיק התיק ,ישבו כבר בחודשים האחרונים ,והרבה מהפניות שהיו בנושא
שטופל ,ותושבים דיווחו שלא טופל בפועל ,אני יודעת שהיתה רפורמה בינואר ,ובאמת אנשים ,יש
לפחות אליי פחות דיווחים בנושאים כאלה .יש עדיין ,זה לא מושלם .אבל יש באמת איזשהו שיפור
בנושא .יחד עם זאת ,בחודשיים האחרונים ,בגלל השבלונות שעשיתם והגיוון בתשובות ,שזה מעולה,
יש תשובה אחת שמאוד מרגיזה בצדק בעיניי תושבים ,כי הם כבר אכפתיים ,הם מתקשרים ,ואז עונים
להם אוטומטית 'הפנייה נבדקה ולא נדרש טיפול' .עכשיו יכול להיות שיש מקרים שזה באמת ככה
ובדקתי את זה בעצמי.
דורון מילברג:

לא ,לא ,זה לא בסדר .יעל ,יעל.
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אבי קינד:
יעל בק:

אני אענה לה ,דורון.
ואז

התחלתי

לקבל פניות,

התחלתי לאסוף ,התחלתי לבדוק בערים אחרות .לזכותם ,גם של מנהל המוקד וגם אבי ,היה לי שיתוף
פעולה מאוד בחודשים האלה ,כדי לנסות למצוא פתרונות ,וראיתי כבר שיפורים .אני פשוט חושבת
שאם ,לפי הסטטיסטיקה שאני קיבלתי ,מדובר על אחוז מקרים יחסית נמוך ,למשל  ,15%-10%דווקא
בפניות האלה ,כדי שלא יהיו לנו פניות חוזרות ,כי אותם אנשים מתעצבנים ,או שאומרים 'העירייה לא
מעניינת אותי' .וזה חבל ,כי אני ראיתי פניות שבא פקח ,בדק את הפנייה ,וזה לא נכתב בשורה הסבר .אז
אם בן אדם היה יודע שהעירייה טרחה ועשתה .ואני אומרת ,יכול להיות שכן ,אז הם לא היו מתעצבנים
ככה .וזה מה שאני הצעתי ,רק להוסיף משפט הסבר ,לא הצעתי משהו אחר.
אבי קינד

לא ,לא ,מאה אחוז .אבל דיברת

איתי בשני בערב ,ובשלישי בערב דיברנו על זה בישיבת המוקד.
יעל בק:
אבי קינד:

לגמרי.
המנכ"ל הסכים עם זה

מיד .זאת אומרת ,לא צריך להעלות עניין לסדר היום ,כשהוא יכול להיפתר בשיחת טלפון עם חבר
מועצה ,אגב זה שאת באופוזיציה .שוב ,האזרח יכול לקבל תשובות ,גם בווטסאפ ,גם עכשיו אנחנו
מכניסים מישהו שהוא נמרץ מאוד בפייסבוק ,שהוא יענה תשובות אונליין ,יקבל תשובות מהאגפים מיד.
אני מקווה שאנחנו נמגר את העניין הזה של התשובות 'פנייתך נבדקה אך לא נדרש טיפול' .יש באמת
מקרים כאלה ,שכבר פינו את הערימה של הזבל ,האזרח לא יודע שפינו ,ושלחו לו את התשובה הזאת,
כי בזמן שמי שמפקח על ההערה הזאת שהגיעה לשטח ,כבר המשאית פינתה את הזבל לפני.
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יעל בק:

לא ,פשוט שינו את השיטה.

בעברה המוקד היה עונה ,ועכשיו מנהל שטח.
או רכב חוסם חנייה,

אבי קינד:

ובעל הרכב כבר הזיז את הרכב ,הפקחים הגיעו ,לא רואים את הבעייה ,אז הם כותבים 'פנייתך נבדקה
אך לא נדרש טיפול' .אז אנחנו מתמודדים עם זה טוב ,זה לא היה נזקק בסדר היום ,ואני מבקש לענות
לך שפנייתך נבדקה ,אך לא נדרש טיפול.
יעל בק:

אז אתם מתכוונים להמשיך

לשלוח את השבלונות האלה?
לא ,אנחנו לא נעשה

אבי קינד:
את זה יותר.
יעל בק:

מעולה.

דורון מילברג:

הוא אמר לך שלא.

יעל בק:

לא ,הוא אמר 'לא נדרש טיפול'.

אבי קינד:
יעל בק:

כי טיפלנו בזה כבר.
קודם כל ,תודה על שיתוף

הפעולה .המטרה שלי קודם כל לטובת העניין.
אבי קינד:

דיברנו

ב20:00-

בערב ,וב 08:00-בבוקר למחרת זה נפתר.
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יעל בק:

מעולה ,מעולה .דבר שני ,אני

רק רוצה לג'נין הרפז שיושבת פה תושבת העיר ,שביחד איתי הגישה לי על השאילתא.
היא גם דיברה איתי.

אבי קינד:
יעל בק:

היא מאוד אכפתית...

דורון מילברג:

גם אני מודה לה .היא מאירה לנו

ב-א' ,גם ב-ע'.
אבי קינד:
דורון מילברג:

נכון.
על המון מפגעים .ואנחנו מקווים

שאנחנו מטפלים.
רחמים מלול:
אבי קינד:

נתגבר.
דורון,

היא

ביקשה

ממך שם את השביל שננקה ליד בית ספר דה-שליט .ואיך השביל שם?
ג'נין הרפז:

...

אבי קינד:

אבל עשו צמחייה שם

יפה.
אמיתי כהן:
רחמים מלול:

אבי ,תקנה עוד ניידת.
אני הייתי מבקש ממנהל בית

הספר ,להוציא מידיי פעם כמה תלמידים עם החצרן ,כמו שבזמננו.
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גיורא בן-ארי:

בדיוק ככה.

רחמים מלול:

ואני כמחנך בבית ספר ,הייתי

מוציא תלמידים לנקות את החצר ,כי הם מלכלכים .את יודעת ,רוסו אומר ,רוסו היה פדגוג גדול' ,ילד
שבר חלון ,תושיבי אותו בחורף ליד החלון השבור' .זו היתה התפיסה הפדגוגית שלו .מעניין .ובאמת ,זה
גם חינוכי ,שמוציאים תלמידים ומנקים ,ככה יש להם תחושה.
יערה ספיר:

למרבה

הצער

גם

תושבים מבוגרים ומלכלכים.
רחמים מלול:

אבל תודה לך בכל מקרה ,באמת

תודה .ותודה לאבי באמת.
אבי קינד:

גיורא.

רחמים מלול:

גיורא כל יום קם ב.05:00-

יעל בק:

גיורא שקם בלילה.

גיורא בן-ארי:

שתהיו בריאים.

יעל בק:

תודה רבה.

גיורא בן-ארי:

ושכולנו נעבוד כמוני.

יעל בק:

ואתה עוד בפנסיה ,כמו חדש.

גיורא בן-ארי:

יותר טוב מחדש.
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יעל ,כל הכבוד על

אבי קינד:
הערנות.

תודה רבה.

יעל בק:

החלטה מס' :508-56-18

.4

לקבל את הצעתה לסדר של יעל בק התקבלה .נושא ההצעה טופל זה מכבר.

שאילתא בדבר זכות ההפגנה ולביטוי במרחב הציבורי ,ח"מ יעל בק מתאריך 22.2.18
.

*** ניתן מענה בכתב.
רחמים מלול:

שאילתא בדבר זכות ההפגנה,

קיבלת תשובה?
יעל בק:

כן.

רחמים מלול:

יש עוד שאלה?

יעל בק:

לא ,רק רציתי להגיד שזה עצוב

לי פשוט עצם הדיון שהתקיים .זכותם של אנשים לעשות את זה במדינה דמוקרטית ,כמו שבעיניי זכותם
של האנשים להפגין ולבטא את הביטוי שלהם.
רחמים מלול:

דווקא הוא היה בעד דמוקרטיה,

הוא דיבר בעד דמוקרטיה.
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יעל בק:

מי ,אותו אחד שאמר את זה?

רחמים מלול:

כן ,הוא אמר תנו להפגין כל

אירוע שיהיה.
יעל בק:

לא ,הוא אמר שזאת שאלה

פוליטית ותשברו את הראש.
רחמים מלול:

טוב ,בסדר.

יעל בק:

אני קראתי טוב .הוא גם אמר

עוד כמה דברים.
רחמים מלול:
אביב איטח:

לשבור את הראש.
אני רוצה רק להגיד

עוד מילה אחת בהקשר הזה.
דורון מילברג:

זנדברג אמרה משהו ועשתה

משהו אחר.
יעל בק:

טוב ,בעירייה כל יום משקרים

לי ,אז זה בסדר.
אביב איטח:

יעל ,אני חושב שזו

הזדמנות מצוינת ,לנצל ולבקש ממך גם עזרה וסיוע בפרסום של זה ,וגם התושבים ה ...שנמצאים כאן.
בימים אלה אנחנו הוצאנו קול קורא לקורס הכשרת פעילים מהאגף לשכונות ומשפחות צעירות ,זה
בהמשך לאירוע שיתוף ציבור הגדול שעשינו בהיכל התרבות ,שזה יכול להיות פעילים של שכונות ועד,
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זה יכול להיות פעילים של פעילים חברתיים בנושאים שונים .זה לא רק לנושא הזה ,גם איכות סביבה,
הכל בסדר .אנחנו מבחינתנו מכירים בדברים האלה .מי כמוני יודע שגם היה שותף להתארגנויות
מסוימות.
לגמרי ,היינו שותפים לאירוע...

יעל בק:

אני אומר התארגנויות

אביב איטח:
מסוימות .אגב ,התארגנות היא לא חייבת להיות מחאה.

לא ,לא לגמרי לא.

יעל בק:

חופש הביטוי ,לא צריך

אביב איטח:

להגיד את זה שוב .אבל אני אומר ,שאנחנו דווקא זיהינו את הצורך הזה דווקא בחיבור וחיזוק הקשר עם
התושבים ועם הפעילים החברתיים בעיר ,ולכן אנחנו הוצאנו קול קורא לפעילים בעיר בתחומים שונים.
תצטרפו ,תירשמו לקורס הזה .אנחנו ניתן לכם את הכלים להתארגן ,ולפי איך שאנחנו רואים את זה,
איך לעשות את זה נכון .אני אתן לך את הגרפיקה ותפרסמי את זה לתושבים .בסדר ,תודה.
יעל בק:

.5

תודה רבה.

אישור פרוטוקול מועצה  55מתאריך .26.2.18

רחמים מלול:

יש הערות לפרוטוקול של

מועצה  ?55נדמה לי שאת אמרת לי משהו בטלפון על הפרוטוקול.
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לא ,פשוט ההחלטה לא היתה

יעל בק:

תואמת את התוכן אז בלפרסם ,שכן קיבלנו לפרסם את הזימון ,אבל לא את הפרוטוקולים.
רחמים מלול:

אז תיקנו את זה.

יעל בק:

אבל תיקנו את זה.

החלטה מס' :509-56-18

.6

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  55מתאריך .26.2.18

דיווח ע"י ח"מ אדר' יערה ספיר  -ברית ערים לאיכות הסביבה.

רחמים מלול:

אדריכלית יערה ספיר ,על ברית

ערים לאיכות הסביבה ,בבקשה יערה ,ספרי לנו קצת.
יערה ספיר:
רחמים מלול:

לפני שבוע זה היה.
יום ראשון שעבר ,שאני הייתי

בוותמ"ל .לפני שבוע היה אירוע חגיגי של פורום ה 15-ששכלל את הנושא של חתימת ראשי הערים
החברות בפורום ,על אמנה לברית ערים לאיכות הסביבה .ואני נשלחתי בשם ראש העיר ועיריית
רחובות לחתום על האמנה הזאת ,כיוון שאני יו"ר ועדת ההיגוי .אז הייתי באירוע ,וכל ראש הערים היו
ממין זכר ,וכל המחליפות שהגיעו בשם ראי עיר ,היו ממין נקבה ,זה היה מעניין .אני מקווה שפעם הבאה
זה יתהפך.
עודד עמרם:

נעשה להם ניתוח.
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יערה ספיר:

בחירות,

נעשה

לא

ניתוח.
רחמים מלול:

היא

התכוונה

להתהפך

בתפקידים.
בכל

יערה ספיר:

אופן,

אנחנו

כנראה הפכנו להיות חלק ממועדון מכובד של ערים שלקחו על עצמם לשפר את איכות החיים ואיכות
הסביבה בעיר .וזה גם משהו מחייב .ואנחנו התחלנו לפעול בכיוון .יש כבר כמה יוזמות ,ואנחנו גם
באמת מקבלים סיוע מהפורום .למשל ,היום קיבלנו מייל על איזושהי יוזמה שקשורה בצמצום פליטות
של עשן בלג בעומר .אז הם ממש מציעים לנו איזשהו פורמט ,ומאוד עוזרים לנו גם ליזום דברים וגם
לבצע אותם .אז אני חשובת שיש פה באמת איזשהו משהו שיכול ככה לתמרץ ולעודד פעילות שבחלקה
כבר נעשית ,ובחלקה עוד תיעשה.
רחמים מלול:

יישר כוח ,יערה ,על הפעילות

שלך בנושא הזה .אתם צריכים ללכת ,נכון? קדימה ,חסידי חב"ד כהרגלם.
הרב מיכאל ר:.

נשים בצד ואחר כך כולם ייקחו.

רחמים מלול:

בגלל שיש פה פיצות.

הרב מיכאל ר:.

קודם כל ,אנחנו נמצאים פה

בבית ספר סמילנסקי ,נמצאים ביום מאוד מיוחד .היום מציינים את יום הולדתו של הרבי .בארצות
הברית זה יום החינוך .אנחנו נמצאים בתוך בית ספר ,שפחות משבוע עושים פה סדר פסח בית ספרי
לדוגמא .נדמה לי שזוהר ,אתה היית פה פעם בכזה אירוע .עשינו אפיית מצות בהרבה בתי ספר ,אפו
כאילו מצות ,הילדים חוו אפיית מצות ממש .ליל הסדר מציין את עניין החינוך .אחת המצוות שבליל
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הסדר ,חוץ מלאכות מצב ,זה 'והגדת לבנך' .מה שסיפרתי לילדים ,שמי שמנהל את הסדר זה הילדים.
הילדים הם מנהלים את הסדר .קדש ורחץ ,כרפס יחץ ,הם אלו שאומרים מה לעשות .ועושים כל מיני
טריקים להשאיר את הילדים ערים בליל הסדר ,כמו גניבת אפיקומן וכדומה ,כל מיני דברים להטמיע את
הילדים ...זה עניין החינוך .זה מטמיע בהם את המסורת ,את ההמשכיות של עם ישראל .וברוך ה' פה
ברחובות ,יש ברוך ה' הרבה מסורת והרבה חינוך ,יש לנו גם מחנך .אז אנחנו מאחלים בשם בית חב"ד,
בשם מנהל בית חב"ד ,פסח כשר ושמח לכולם .ושנזכה לחג חירות אמיתי.
רחמים מלול:

תודה רבה ,דרישת שלום לרב.

יישר כוח.

הודעת התפטרות של ח"מ יעל בנק כחברת דירקטוריון בחברה העירונית לתרבות

.7

ספורט ונופש מתאריך .28.2.18

רחמים מלול:

 - 7הודעת התפטרות של חברת

המועצה יעל בק .את רוצה להרחיב על זה משהו?
יעל בק:

רק משפט.

רחמים מלול:

רגע ,אני אתן.

גיורא בן-ארי:

רגע ,ראש העיר ,היא חוזרת

לקואליציה?

25
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  56מתאריך 26.3.2018

רחמים מלול:

לא יודע .רצונו של אדם -

כבודו .אני רואה שגם חברת אופוזיציה היא תורמת.
יעל בק:

אתה רואה מה זה?

רחמים מלול:

שאילתות ,הצעות לסדר .זה מה

שאמרתי גם בבית העם קודם.
יעל בק:

נכון ,שמעתי ,תודה .אז אני

אגיד ,היו לי חילוקי דעות לאורך השנים בחברה העירונית ובאמת ,יש לי ביקורת לא מעטה על דברים
מסוימים .אבל אני כן חושבת שמסיימים משהו ,גם צריך להודות .אז אני רוצה להודות ,גם ליו"ר
הדירקטוריון ,ראש העיר רחמים מלול ,למנכ"ל העירייה דורון מילברג ,ולעודד עמרם שהיו שותפים
בדירקטוריון החברה העירונית ,וכמובן למנכ"לית החברה יוספה חליבה ,על שכן ראיתי דברים מאוד
חיוביים שגם מתקדמים בחברה .בין היתר אז כשהיתה לכם את הנכונות ללכת לקראת ההורים סביב
הנושא של הצהרונים .בין עם הנושא של נהלים ושקיפות ,שאנחנו עשינו בעצם באתר שם סביב נהלים,
סביב פרוטוקולים .אני מאוד-מאוד שמחה ומודה לכם על שיתוף הפעולה בנושאים האלה .והיה חשוב לי
להגיד את זה גם.
רחמים מלול:

אז למה פרשת?

יעל בק:

פרשתי על הביקורת שאני

שומרת לא לעכשיו .אנחנו לא רוצים להחריב את פסח.
רחמים מלול:

טוב .אז אני מודה ליעל על

התרומה שהיא תרמה כחברת דירקטוריון .אבל לפעמים גם צריך לפרוש ,שזה בסדר ,אין בעיה.
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יעל בק:

לפרוש בשיא.

רחמים מלול:

לפרוש לפני בחירות באופן

מיוחד.
יעל בק:

בשיא ,שיא.

רחמים מלול:

זה השיא ,זה הזמן .אני בישיבת

ההנהלה העליתי הצעה למנות חבר מועצה אחר במקומך חברת מועצה ,אז חברי ההנהלה הציעו לא
לעשות את זה לפני הבחירות .קיבלתי את דעתם .לעומת זאת ,עובדי עירייה שצריכים להיות  3בחברה,
יש רק  .2ואנחנו ממליצים על אביטל רגב שהיא תהיה השלישית ,בתקווה שהוועדה תאשר אותה .לא
הוועדה שלנו ,אלא הוועדה ...עכשיו תראי ,אני עד עכשיו יעל שמרתי לך את התיק שלך ,שעוסק ב-
יעל בק:

הבנתי.

רחמים מלול:

בילדים בסיכון ,וגם שם עשית

עבודה טובה .ונדמה לי שהתקציב שלך גדל הכי הרבה בשנים האחרונות ,נתח כספי די ניכר ,ועשית
באמת פעילות יפה.
יעל בק:

תודה.

רחמים מלול:

ואני מבקש ממך ,אני עדיין

שומר אותו .את רוצה אותו? תחזרי בך מההתפטרות .את לא רוצה אותו? תגידי לי עכשיו.
יעל בק:

אתה רוצה תשובה עכשיו ,כמו

שעשית ב?-
רחמים מלול:

כי אני רוצה למנות מישהו אחר.
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יעל בק:

לא ,אז אני אגיד .אני ממשיכה

בעמדתי .אני פרשתי לפני כחודשיים לאופוזיציה ממניעים אידיאולוגיים בעיקר ,וכרגע זה מה שאני
מרגישה איתו נכון מבחינת ...אבל אני מאוד מעריכה את זה ותודה.
רחמים מלול:

טוב .אז תראו ,בפעם הקודמת

כשנתתי את תיק השכונות לאביב איטח ,זה היה על חשבון אמיתי כהן .אז הגיע הזמן-
אמיתי כהן:
רחמים מלול:

להחזיר את האבידה.
להחזיר את האבידה.
מה זה אבידה? עשית

אביב איטח:
משהו לטובת העיר.
רחמים מלול:

אמיתי ,אני אכתוב לך מכתב

שבו אני מאציל לך סמכויות בתיק הזה של יעל .אבל לידיעתך ,אמנם יש שם תקציב ,אבל התקציב
מוקדש באמת לנושאים שיעל טיפלה בהם.
יעל בק:

אני אעביר לך...

רחמים מלול:

ויש נושאים קבועים שהם כבר

מתואמים עם דורון.
יעל בק:

צבועים.

רחמים מלול:

שחייבים להמשיך אותם.

יערה ספיר:

שאושרו

במועצת

העיר.
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רחמים מלול:

שאר הנושאים כמובן ,הנה

למשל פנו אליי מאגף הרווחה ,לגבי תקציב מסוים לטיפול בקשישים שאין להם כסף לטיפולי שיניים .אז
באמת לא תקצבתי את זה השנה ,וברווחה חסר להם כסף .אמרתי להם  -למרות שהתיק של יעל מדבר
על נוער בסיכון ,בכל זאת בינתיים אין לי תכניות נוספות ,אז מתוך זה אנחנו נתקצב לטובת הקשישים,
שבאמת גם זה נושא מאוד חשוב.
אמיתי כהן:
רחמים מלול:

שיגיש בקשה...
לא ,אני אישרתי לו לפניך.

אמיתי כהן:

אה ,באמת?

רחמים מלול:

כן .הכל לטובת הציבור ,חברים.

יעל בק:

אגב ,יש גם פרויקט אחד

ברווחה שאני תקצבתי.
רחמים מלול:

אז תגידי לו ,תשבי איתו.

יעל בק:

אני אעביר לו את הדו"ח

המסודר עם תכנית עבודה.
עודד עמרם:

ראש העיר ,יש לי

הצעה ,ברשותכם ,למנות את יעל עוזרת של אמיתי ,מאחר ואת שוחה בחומר ואכפת לך.
רחמים מלול:
אבי קינד:

האמת היא לקחה נושא ו...
רק רגע ,אולי היא

תחזור.
29
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  56מתאריך 26.3.2018

עו"ד יניב מרקוביץ:

היא אמרה שהיא לא.

צבי שלמה מוטנג:

אני חושב ש ...אחראית פה על

כל הנושא הזה.
מתי שתרצי  -התיק

אמיתי כהן:
חוזר אליך.
רחמים מלול:

כל הכבוד.

עו"ד יניב מרקוביץ:

בלי תקציב אבל .הוא יגמור את

התקציב ויחזיר לך את התיק.
יעל בק:

נהדר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

היא לא יודעת מה זה לקבל תיק

מאמיתי.
אביב

אמיתי כהן:

יכול

להעיד

שהשארתי לו שם.
אביב איטח:

.8

אנחנו באווירה חגיגית.

אישור הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "דעת  -לימודי יהדות באור
החסידות" ,גוש  3704חלק מחלקה .387
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רחמים מלול:

יש פה אישור הסכמים של

הקצאות קרקע .חלקם מהשנים האחרונות ,חלקם מלפני שנים רבות .כמו שאמרתי קודם ,למשל היכל
שלומי כהן לפני  13-14שנה .אבל בואו נקבל הסבר על כל אחד ואחד .זה לאחר האישורים במועצה
ולאחר הפרסומים ,זה הסיבוב האחרון אני מבין .כן ,בבקשה ,אם מישהו רוצה לשאול.
מיכל עבודי:

חוות

צורפה

דעת

משפטית לכל הסכם .אני מבקשת לאשר הסכם הקצאת קרקע לעמותת דעת .זה בהרצל  ,141זה להקמת
בית כנסת .זו לא הקמה ,בית הכנסת קיים כבר משנת...
רחמים מלול:

אתם יודעים איזה בית כנסת זה?

שונה הלכות.
אבל יש לי שאלה ,כבר

אמיתי כהן:
דובר מזמן על הדבר הזה.
מיכל עבודי:
דורון מילברג:

זה סבב שלישי.
יש

שלבים

שונים,

שאתם

מאשרים במועצה.
אמיתי כהן:
יעל בק:
אמיתי כהן:

זה אחרון?
כן ,זה כבר אישור.
אי אפשר לחזור בנו

יותר ,זהו?
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בית הכנסת הזה קיים 60-80

רחמים מלול:
שנה ,לא?
דובר:

יותר.

אמיתי כהן:

יש כאן בעיה אחרת,

שאת נותנת מבנה...
אני לא מבין למה ?...זה שונה

רחמים מלול:
הלכות ,נכון?

זה שונה הלכות...

מיכל עבודי:

עד היום לא היה איתם הסכם?

רחמים מלול:

לא ,לא היה איתם

מיכל עבודי:
הסכם.

עושים הסדרה.

עודד עמרם:

החלטה מס' :510-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "דעת

לימודי יהדות באור החסידות" ,גוש  3704חלק מחלקה .387

.9

אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת אחוזה לתרבות יהודית מרחובות",
גוש  5908חלק מחלק  78לשעבר .5
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אותו דבר בית כנסת אחוזה

רחמים מלול:
לתרבות יהודית.

לא ,לא ,זה לא .זו

מיכל עבודי:

בקשה חדשה להקמה והקצאת קרקע .אבל פה אני מבקשת לסייג את ההחלטה ,בתנאי שהם מציגים לנו
אישור ניהול תקין לשנת  2018חדש.
זה ברור ,את לא צריכה להגיד.

דורון מילברג:

זה ברור ,טוב.

מיכל עבודי:

החלטה מס' :511-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת אחוזה

לתרבות יהודית מרחובות" ,גוש  5908חלק מחלק  78לשעבר  5בכפוף לכך שהעמותה תמציא למנהלת
מחלקת נכסים אישור על ניהול תקין לשנת .2018

.10

אישור הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "היכל שלומי כהן ז"ל" ,גוש 3697
חלק מחלקה .536

רחמים מלול:

היכל שלומי כהן ,זה ברחובות

החדשה ,על שמו של שלומי כהן ,הנה התמונה שלו שם .זה מדהים שהנושא הזה בא לאישור פה,
בספריה שנקראת על שמו ,ושהורים שלו תרמו  ₪ 150,000להרחבת הספריה הזו .ותראו איזה יופי,
יש לו ספריה נבנתה פה .זה מדהים צירוף המקרים הזה.
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החלטה מס' :512-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מגרש ועליו מבנה לעמותת "היכל

שלומי כהן ז"ל" ,גוש  3697חלק מחלקה .536

אישור הסכם הקצאת מבנה לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,גוש 3704

.11

חלקה .709

רשת גנים ,איזה גנים זה בסעיף

רחמים מלול:
?11

בסעיף  1זה  2גני

מיכל עבודי:
ילדים של אגודה ,במקס נורדאו.

החלטה מס' :513-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מבנה לעמותת "רשת גני ילדים של

אגודת ישראל" ,גוש  3704חלקה .709

.12

אישור הסכם הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גני ילדים לעמותת "מוסדות תורה
ויהדות רחובות" ,גוש  3700חלקה  447וחלק מחלקה .388

רחמים מלול:

אז אותו דבר  12זה גני ילדים.
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גן ילדים אחד בחפץ

מיכל עבודי:
חיים.

החלטה מס' :514-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גני ילדים

לעמותת "מוסדות תורה ויהדות רחובות" ,גוש  3700חלקה  447וחלק מחלקה .388

אישור הסכם הקצאת חלק ממבנה גן ילדים לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת

.13

ישראל ,גוש  3700חלקה .616

ו 13-זה גן ילדים.

רחמים מלול:

נכון.

מיכל עבודי:

החלטה מס' :515-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת חלק ממבנה גן ילדים לעמותת "רשת

גני ילדים של אגודת ישראל ,גוש  3700חלקה .616

.14

אישור הסכם הקצאת חלק ממבנה לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,גוש
 3704חלקה .573

רחמים מלול:

וגם  14זה גני ילדים ,נכון?
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מיכל עבודי:
יעל בק:

נכון ,כן.
מתזכרת שלא קיבלנו דו"ח

עדיין על הגנים בחינוך החרדי.
רחמים מלול:

את צודקת .תגישי שאילתא ,זה

יהיה לך מהר.
יעל בק:

שאילתא ישירה.
כל ה ?...כי זה חייב...

מיכל עבודי:
פה אחד?

אני

יערה ספיר:

רוצה

להעיר

משהו .אני ביקשתי וגם קיבלתי ,ואני לא יודעת אם כולם קיבלו ,ביקשתי שבמיוחד בחלקות שלא
מקצים בהן את כל החלקה ,אלא רק חלק ממנה ,שיצורף תשריט.
יעל בק:
יערה ספיר:

נכון.
משום שכבר נתקלתי

כמה פעמים ,שכשהוגש היתר בנייה ,אז זה לא היה תואם.
רחמים מלול:

ברגע שראיתי את המייל שלך,

אז הערתי.
יערה ספיר:

אז אכן קיבלתי באמת

מעכשיו לעכשיו.
רחמים מלול:

אני מתנצל.
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אבל זה צריך להיות

יערה ספיר:
מצורף לחוזה .זאת אומרת ,זה שזה צורף לנו לסדר היום ,זה לא מספיק.
רחמים מלול:

מסכים איתך.

דורון מילברג:

חלק מההקצאה זה התשריט.

עו"ד מיכל דגן:

זה מופיע בחוזה .זה נספח א'

לחוזה .פסקה ראשונה.

החלטה מס' :516-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת חלק ממבנה לעמותת "רשת גני ילדים

של אגודת ישראל" ,גוש  3704חלקה .573

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום ) .25.3.18מחוץ לסדר היום(

.15

רחמים מלול:

טוב ,זוהר רוצה להעלות נושא

מחוץ לסדר היום.
זוהר בלום:

יש פרוטוקול ועדת

כספים.
רחמים מלול:

חבר'ה ,יש לכם פרוטוקול של

ועדת כספים .אם אין התנגדות ,אז נאשר אותו .דנו בו בהרחבה בוועדה .אז הפרוטוקול מאושר.
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החלטה מס' :517-56-18

.16

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום . .25.3.18

הארכת מועד הגשת בקשות לוועדת תמיכות בחודש )מחוץ לסדר היום(.

יש בקשה להאריך את זמן הגשת

רחמים מלול:
הבקשות לוועדת תמיכות ,לדחות את זה בחודש בגלל החגים ,מאושר.

החלטה מס' :518-56-18

הוחלט פה אחד לאשר הארכת מועד אחרון להגשת בקשות לוועדת התמיכות

בחודש ימים עקב החגים.

רחמים מלול:

יניב רוצה למסור לנו דיווח על

איזשהו משבר שפרץ עם החברה למתנ"סים ,בבקשה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אז רק לעדכן ,כדי שחברים

יידעו .אנחנו למעשה נמצאים למעלה מחצי שנה בהליך איתור מנכ"ל לרשת חוויות ,מאז שעדי הודיע
על הפרישה שלו .כאשר בשלבים השונים של ועדות המיון הוצגו מספר מועמדים לתפקיד מנכ"ל
החברה .בסבב הראשון כולם נפסלו מחוסר התאמה ,בעיקר מרחק פיזי לא הגיוני ביחס לעיר רחובות.
יצא סבב נוסף של ראיונות ,כדי לנסות לאתר .בין היתר צביקה מדהלה ,שמשמש היום כמממלא מקום
מנכ"ל ,למעשה מאז שעדי פרש ,היה אחד המועמדים .החברה למתנ"סים מביעה והביעה התנגדות
נחרצת למינוי שלו ,מטעמים שונים ואחרים.
יערה ספיר:

למינוי ממלא מקום?
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עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,למינוי מנכ"ל.

רחמים מלול:

לא ,הביעה התנגדות אפילו

לראיין אותו .כלומר ,פסלה אותו על הסף.
עו"ד יניב מרקוביץ:

בדיוק .הם באו ואמרו ,אחרי

ששלחו אותו לעשות את הקורס שלהם ואת ההכשרה.
רחמים מלול:

על העתודה תדבר ,הם הביאו -2

עו"ד יניב מרקוביץ:

כן ,אני מגיע אליהם .ולמעשה

לגבי צביקה ,לא רצו אפילו שיבוא לראיון ,למרות שהוא עבר את כל המבחן ואת כל המיונים שלהם וכל
מה שנדרש .ביום חמישי היה סבבה ראיונות נוסף .אנחנו התעקשנו שצביקה לפחות יקבל את ההזדמנות
לבוא לראיון ולהציג את עצמו .הוא הגיע ,לצד  2מועמדים נוספים ,שהם עצמם עוד אפילו לא עברו את
תהליך ההכשרה שהוא עבר ,שזה בניגוד מוחלט לחברה .השלב הראשון היה לא לבחור מנכ"ל ,זו היתה
החלטה בסיסית שבה התחלנו את הדיון .תוך כדי הדיון ,חברי הוועדה כולם למעשה ,ובסוף ראש העיר
סיכם את העמדה של כולם ,הביעו התנגדות לעמדה הנחרצת של החברה למתנ"סים ,שבה למעשה הם
באו ואמרו 'אנחנו שותפים ,אבל אנחנו מכתיבים לכם מי ייבחר' .רחמים הקשה ושאל פעם נוספת' .היה
ורוב חברי הדירקטוריון או חברי ועדת כוח אדם ,יחליטו על המועמד ,לצורך העניין צביקה ,מה
המשמעויות?' .כאן נשלף האיום ,שאנחנו כבר שמענו אותו כמה וכמה פעמים 'אנחנו נעזוב את העיר
רחובות ולא נהיה ,ומבחינתנו סיימנו את השותפות' .בשלב הזה ראש העיר סיכם את הדיון ,היה כבר
ככה די סוער שם .ולמעשה אמר להם 'אם ככה ,אני אמליץ לדירקטוריון למנות את צביקה להיות מנכ"ל
החברה ,כמובן בכפוף לאישורים המשפטיים הנדרשים ואישור הדירקטוריון כפי שמתחייב' .אני למעשה
באותו ערב היתה לנו ישיבת דירקטוריון ,ניסינו לייצר איזשהו שיח מול החברה למתנ"סים כדי לנסות
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לראות אם יש דרך להגיע לאיזה שהן הבנות ,כאשר תנאי הבסיס  -שותפם לא מנהלים אותנו .רשת
חוויות ,עיקר הפעילות שלה זה מתקציב עירוני ולא מתקציב של החברה למתנ"סים שהוא שולי ברמות
זניחות להיקפי הפעילות של חוויות .ביום ראשון פניתי לחברה למתנ"סים ,לצערי הרב ,היום הגיע
מכתב חסר אחריות ,מאוד-מאוד בוטה מצד החברה למתנ"סים ,שבו הם מציבים לנו' ,לנו' זה לחוויות,
מציגים לנו סוג של אולטימאטום ,שלמעשה ב ,14.4-שזה שבוע ימים אחרי פסח ,הם יעזבו את העיר
רחובות ,ולמעשה מפסיקים את ההתקשרות על כל המשמעויות .צריך להבין ,החיבור הוא חיבור משנות
ה ,90-נעשה בהסכם משולש עם הסוכנות היהודית ועיריית רחובות.
מי מעליהם?

???:
רחמים מלול:

משרד החינוך.

עו"ד יניב מרקוביץ:

הם למעשה באו וכתבו מכתב

שעד ה 15.4-הם נותנים לנו ,וב 15.4-הם מורידים לנו לרשת חוויות את הכיסוי הביטוחי ,את
ההרשמות לחוגים ,את המעונות .התנהלות ,ולא אכפת לי ,ואני יודע שזה נכנס לפרוטוקול  -התנהלות
מאפיונרית שלא מתאימה ולא מכובדת ,ולא צריכה להיעשות על ידי אף גוף ממשלתי .הנושא הזה עבר
לטיפול בכל המישורים .עדכנתי כמובן את ראש העיר ,שגם הוא היה מכותב למכתב הזה .יועבר והועבר
לייעוץ המשפטי שלנו .נפעל שם במלוא הנחישות .אנחנו באים ואומרים עוד פעם  -גם להיפרד יש דרך.
לבוא ולהניח איזושהי פצצה מתקתקת על שולחן ,ולהגיד לנו 'יש לכם שבועיים וחצי להתארגן' ,שמתוך
זה  8ימים זה חג ,זה למעשה לבוא ולהשאיר אותנו חשופים .למהלך הזה לא ניתן ,גם אם בסופו של
דבר רשת חוויות תצטרך ללכת לעתירה מנהלית לצורך הוצאת צו מניעה מול החברה למתנ"סים .חשוב
שהחברים יידעו את זה.
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אביב איטח:

תגיד ,מה הערך המוסף

שלהם חוץ מה 3-משכורות?
אבי קינד:

מה ...למהלך כזה?

אמיתי כהן:

אני רוצה להוסיף על

זה מילה .אני קיבלתי טלפון מיד לאחר המכתב הזה ,מאביעד פרידמן .אביעד פרידמן הוא יו"ר החברה
למתנ"סים ,מי שלא יודע.
אמיתי כהן:

חג שמח לכולם.

אביב איטח:

יניב ,מה הערך המוסף

שלהם חוץ מ ...משכורות משלמים.
אמיתי כהן:

לא ,לא .הם מעבירים

דרך החברה למתנ"סים ,לפי הסיכום שהם עשו .לא משנה אם זה נכון או לא ,יניב טוען שלא3.1 ,
מיליון  ,₪כל מיני פרויקטים בקרית משה.
דורון מילברג:
אביב איטח:

שקר וכזב.
זה

לא,

זה

ה3-

משכורות.
עו"ד יניב מרקוביץ:
אמיתי כהן:
דורון מילברג:

זה לא נכון.
זה מה שהם אומרים.
אז אני אומר לך את האמת.
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אביב איטח:

מנכ"ל

ו2-

מנהלי

מתנ"סים ,שוויץ ו...
אמיתי כהן:

הם צינור דרך המדינה

להעביר...500 ...
זוהר בלום:

 ...הם לוקחים לך

בתקורה הזאת.
אמיתי כהן:

כן ,כן ,כן .זה המקום

היחידי שלא צריך מכרז ,זה דרך החברה למתנ"סים .ולכן קל להם להעביר דרך שם.
עו"ד יניב מרקוביץ:

והם יהיו מחויבים להמשיך

להעביר לנו ,כי זה לא משהו שאנחנו יכולים...
אמיתי כהן:

אי אפשר ,יש קצר

כרגע .לדעתי זה קצת עלייה ל ...על אגו .צריך להירגע.
דורון מילברג:

אין קצר ,יש שרלטנות ,אין

קצר.
אמיתי כהן:

בסדר ,כל אחד רואה

את הדברים ...אני בעד צביקה ,זה לא קשור.
יערה ספיר:

זה נראה לי משבר

מבוים .חיפשו הזדמנות.
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יכול להיות .איך הוא

אמיתי כהן:
אמר לי? אנחנו ב ...180-אז נהיה ב.17-

מי הוא שהוא יחליט?

זוהר בלום:
הוא עובד מדינה .הוא העלה את זה לאיזה דיון ארצי?

תקשיב ,אבל הם התנו

אמיתי כהן:

התניות מסוימות .והם לטעמם ,הם לא הולכים איתם ביחד ,ואנחנו ...לא צריך להילחם ,הוא רוצה לדבר
עם ראש העיר.
עו"ד יניב מרקוביץ:

סליחה ,הם יחד ,או אנחנו

מכתבים לכם מה לעשות .או אנחנו לא שם .זה היה הטון וזו היתה השיחה.
אמיתי כהן:

לא נכון .הוא העביר

מסר שהוא רוצה לדבר איתך .לא כדאי סתם להילחם .זו דעתי .הוא רוצה לדבר איתך .הוא דיבר איתי
להעביר מסר שבואו נוריד את האש.
עודד עמרם:

יש העברות מכספי

ממשלה דרך צינורות.
רחמים מלול:

נכון ,הצינור.

עודד עמרם:

והם צינור.

אמיתי כהן:

ללא מכרז.

זוהר בלום:

זה לא קשור.
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עודד עמרם:

יש שר האוצר ,אנחנו

נלך אליו ,ונגיד לו  -על פי הפרסומת שלו שהוא היה מועמד ,שלא צריך להיבהל ולא צריך לפחד ,הוא
אומר את האמת .אנחנו אומרים לו את האמת שאנחנו מתנהלים הרבה שנים .אבל הוא שותף ,הוא לא
מנהל אותנו.
רחמים מלול:
אמיתי כהן:
רחמים מלול:
זוהר בלום:

אמיתי ...לטפל בזה...
אני אסע לשר.
זוהר ,זוהר יש לו דיווח.
היות ואני הייתי בשלב

ההקמה ואני עשיתי את ההסכם הזה ,שאיחדנו  3חברות סוכנותיות שהיו ברחובות עם עו"ד שולמית
שמעון ,ולהם ,על פי התקנון אין להם יותר מ 20%-מהדירקטוריון ,ואסור להם לקבל החלטה חד
צדדית .קובע המנכ"ל ,ראש העיר ,מקבל מהם  2-3מועמדים ,והוא רשאי להחליט גם ללא הדירקטוריון
מי המועמד ,אחרי שהדירקטוריון אישר את  3המועמדים.
עודד עמרם:
עו"ד יניב מרקוביץ:
זוהר בלום:

ואיפה ההסכם הזה?
אצלי ,אצלי.
זה החוזה ש ...מעבר

לכך ,היות וזו חברה ממשלתית ,היא לא יכולה לקבל החלטה ,אני לא רוצה כמו שיניב אמר ,אבל באמת
מאפיונרית ,שלא חוקית ,לצרת מהעיר רחובות של  150,000תושבים ,שבסופו של דבר ,על כל פרויקט
שנעשה ,הם קיבלו תקורה של אחוזים מסוימים על כל כסף שעבר .זה שהם משתמשים היום ,הרשת-
???:

כמה אחוזים?
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לא

זוהר בלום:

יודע.

שהרשת

משתמשת בסמל המוסד שלהם למעונות היום ,זה לא הגיוני שחברה שבבעלות מדינת ישראל ,תפעל נגד
גוף מוניציפאלי ,על בסיס אגו ,כי הם לא אוהבים מישהו מסוים מהיום הראשון שהוא הגיש את
המועמדות שלו .הם יכולים להגיד את עמדתם ,לבוא לדיון ועוד פעם.
זה לא הם ,זה אחד.

אמיתי כהן:
עו"ד יניב מרקוביץ:

זוהר ,הזכרת לי משהו קריטי.

רחמים מלול:

השניים שהם הביאו בכלל לא

הרשימו.
העולם יתנהל מצוין גם

אביב איטח:
בלי רשת חוויות .אולי תאמין לי ,הזדמנות טובה להחזיר את המתנ"סים לעיר.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אביב ,א'  -המתנ"סים בעיר ,אל

תדאג להם ,הם נפלאים.
אביב איטח:
עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,עם הזהות...
אני רק אגיד לך משהו שב3-

מיליון שחסר ,רק  2דברים ,זה מה שאני אומר.
זוהר בלום:
עו"ד יניב מרקוביץ:

גם מיליון זה כסף.
התקציבים

של

הצינור

זה

תקציבים שימשיכו לעבור .דבר שני ,במכתב של החברה למתנ"סים הם שכחו ,זוהר פשוט הזכיר לי
עכשו ,להזכיר לי את התקורות .אז בוא נעשה ,רק אחד אני חייב לתת לדוגמא כדי שתבינו .אני מקבל
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תקן של מנהל שהוא שווה ערך ל .₪ 270,000-אני משלם להם על הפיקוח של המעונות ,שמגיע פעם
בחודש לשעה רבע מיליון  ₪בשנה .תאמין לי ,שכשאני אפתח את הנתונים ,אתה תראה שאפילו ל1-
מיליון  ₪אתה לא מגיע ,לא שאני חלילה מזלזל.
אמיתי כהן:
עו"ד יניב מרקוביץ:

אין לי בעיה...
אבל בחברה של  111מיליון ₪

שאישרנו תקציב שאתה הובלת אותו ,אז בלי ה 1-מיליון  ₪נסתדר יופי ונפלא.
יעל בק:

איזו אחווה יש פה היום.

עו"ד יניב מרקוביץ:

חד פעמי ,אל תדאגי.
העיקרון

זוהר בלום:

בחברה

ממשלתית ,שהיא לא יכולה...
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

יערה.
אני מבינה שמונתה

יערה ספיר:
מובילה למנהלת להתחדשות.
רחמים מלול:
יערה ספיר:
רחמים מלול:
יערה ספיר:

נכון.
אתה לא רוצה לעדכן?
ד"ר אור גולדפרב.
מה התפקיד שלה?

46
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  56מתאריך 26.3.2018

רחמים מלול:
יערה ספיר:

היא נכנסה כבר לעבוד.
היא

נכנסה

כבר

לעבוד?
רחמים מלול:

היא צריכה לרכז את כל עבודת

המנהלת .עוד לא בחרנו .דורון ,מה עם העובדות הקהילתיות ?...אחרי פסח בוחרים את העובדות
הקהילתיות והסוציאליות.
יערה ספיר:

ויש גם יועץ משפטי

למנהלת?
רחמים מלול:
יערה ספיר:
רחמים מלול:

יועץ משפטי עדיין אין.
אוקיי.
אז למעשה היא נכנסה ,מתחילה

להכיר את השכונה ,להכיר את התכניות ,להיפגש עם תושבים .אבל העבודה הרציפה ממש ,תהיה אחרי
פסח ,כשייבחרו הפונקציונרים האחרים .זה הלך מהר מאוד .גם המבנה שהקמנו ,גם התשתיות ,גם
הבחירה שלה ,זה ממש הלך מהר.
יערה ספיר:

טוב ,בהצלחה.

רחמים מלול:

חברים ,אני באמת שוב מודה

לכולם על שיתוף הפעולה ,כל הכבוד לכם .כל הקרדיט הוא שלכם ,של כולנו .ותודה גם לעובדים ,גם
לדורון המנכ"ל וגם לכם כל הסגנים ,ללא יוצא מהכלל ,ולמשנה על העבודה המצוינת .ליועצת
המשפטית ,לדניאלה הגזברית שעוזרת לנו מאוד בניהול התקציב ,מיכל ,וגם העיתונאים.
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והדוברת

אבי קינד:

שלנו

החדשה.
רחמים מלול:

הדוברת ,דוברת ,כל הכבוד לך.

ד"ר מרה קנבל:

הדוברת שמדברת.
הנמרצת מאוד .דודי,

אבי קינד:
היא נושפת בעורפך.
דודי אשכנזי:
רחמים מלול:

אין מצב.
מישהו רוצה להגיד דברי ברכה?

מוזמנים.
יעל בק:

אבי ,אתה הקבוע.

עו"ד אבי מוזס:

אני כל הזמן.

רחמים מלול:

משפט.

עו"ד אבי מוזס:

האמת שחג פסח הוא חג מיוחד.

אנחנו נמצאים בראש חודש ניסן ,שהוא ראש החודשים בעצם ,זה החודש הראשון .בתורה לא מוזכרים
בכלל השמות של החודשים ,ניסן אייר ,זה שמות בבליים בעצם .ניסן הוא החודש הראשון .זה בעצם
ראש השנה שלנו .ובמסכת ראש השנה ,אנחנו יודעים שזה ראש השנה למלכים .אבל מה שחשוב באמת,
זה הנושא של הזכירה של יציאת מצרים בכלל .אנחנו עם שצריך תמיד לזכור .אמרו את זה יפה דווקא
בנאום ,אביטל אמרה את זה יפה גם בהיכל התרבות .אנחנו עם שזוכר את עצמו  3,300שנה אחורה.
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בלי זכירה אין לנו שום זכויות כעם .אנחנו ראינו את זה גם ,לפני חודש חגגנו את פורים ,הנושא של
זכור והזכירה.
רחמים מלול:

היה לי רעיון שלם לדבר ,אבל

הבוסתן הספרדי.
עו"ד אבי מוזס:

בדיוק ,הוציא אותך מכל העסק

הזה.
רחמים מלול:

הזיכרון מביא לאמונה ,והאמונה

לאופטימיות.
עו"ד אבי מוזס:

נכון.

רחמים מלול:

זה הגלגל סביב כל ההגדה של

פסח.
עו"ד אבי מוזס:

זה בעצם העיקר והמהות שלנו.

כי אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עם מיוחד ,אין עם שחווה כל כך הרבה קשיים אבל הוא זוכר את הכל.
והזכירה שלנו היא מתחילה מזיכרון של יציאת מצריים ,ואנחנו זוכרים את הנושא של 'זכור את אשר
עשה לך עמלק' ,ואנחנו נזכרים בנושא של חנוכה ופורים וכל החגים .ועוד מעט יש לנו את יום הזיכרון
לחללי צה"ל 70 ,שנה עכשיו להקמת המדינה.
ד"ר מרה קנבל:
אבי קינד:

ויום השואה.
קיבוץ הגלויות שלנו.

49
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  56מתאריך 26.3.2018

וגם את קיבוץ הגלויות ,נכון,

עו"ד אבי מוזס:

והגשמת חלום הנבואות ,שבעצם אף אחד לא האמין לזה ,שהנביאים שניבאו בבית ראשון ,הנבואה
הזאת ,התגשמה פה היום .אנחנו זכינו ,אנחנו הדור שלנו ,זכה למה שהרבה-הרבה דורות חיכו וציפו.
אנחנו באמת יש לנו את הזכות הגדולה להיות פה בארץ ישראל הגדולה ,המורחבת ,על כל המשתמע
שבזה .ולא משנה במה ,בכל סוג של דבר שזה יכול להיות .ולכן באמת ,שיהיה לנו חג כשר ושמח,
והרבה תודה לראש העיר ,לכל חברי המועצה ,לסגנים ,לראשי האגפים ,לכל העובדים ,לכולם ,למנכ"ל
ברור ,לכל מי שנמצא פה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אמיתי ,הסיעה קיבלה תיק חדש.

עו"ד אבי מוזס:

יישר כוח.
חג שמח.

אבי קינד:

חבר'ה ,יש שם מצות.

רחמים מלול:

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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