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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 3
מיום ראשון  ,כ"ה בטבת תש ע " ט 2/1/2019
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 ומ"מ רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ – סגן רה"ע ,ח"מ עוד ד עמרם ,ח"מ גיא צור ,ח"מ
אבי קינד ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ אווה גור ,ח"מ עו"ד
שמואל בר דאנזאן ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ רועי שרעבי,
ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אבי מוזס ,ח"מ פנחס הומינר,
ח"מ שי קזיוף ,ח"מ איטל בציר אלשיך ,ח"מ שאול צגהון,
ח"מ מתן דיל ,ח"מ קארין ברגי נסקי ,ח"מ דני מרשה ,ח"מ
רונן אהרוני ,ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אקרמן נפתלי – מבקר העירייה ,ישראל עוקשי – עוזר מ בקר
העירייה ,דודי אשכנזי – מנהל אגף מו ניצפאלי  ,ניסים סלמן
– מנכ "ל הלר ,ליאור שוקרי – מנהל אגף תנועה שילוט פיקוח
ושיטור עירוני ,מיכל עבודי – מנהלת מחלקת נכסים ,עו"ד
עידית בן עמי יועמ"ש ה.ל.ר.

חסרים :

ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ אסף אל  -בר.
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סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1מתאריך. 2.12.2019 :
.1
הצעות לסדר :
.2

תוכנית אב לחינוך ,בנייתה ויישומה ,ח"מ קרין ברגינסקי  ,עו"ד מתאריך
. 24.12.2018

.3

צילום ישיבות מועצת העיר ,ח"מ אביב איטח מתאריך . 24.12.2018

.4

תכנון אסטרטגי לעיר רחובות ,ח"מ מתן דיל עו"ד מתאריך . 30.12.2018

.5

הכללת רחוב יום הכיפורים בתכנית העבודה  , 2019ח"מ דני מרשה מתאריך
. 30.12.2018

.6

שאילתות :

.7

האם קיימת מדיניות באגף הדוברות וקריטריונים לפרסום מודעות
בעיתונות המקומית ,כללי אתיקה מקצועיים ותיאום ציפיות? אם כן,

.8

מהם? ,ח"מ אביב איטח מתאריך. 16.12.2018 :
אישור החלטות ועדת כספים מתאריך . 24.12.2018

.9

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת אנוש,
ברחוב טשרניחובסקי.

. 10

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת מרכז מעיין
החינוך התורני בארץ ישראל ,רחוב זכריה מדר פינת שד' ירושלים.

. 11

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת בני ח ניכי
הישיבות.

. 12

אישור סעיף מס'  1בישיבת ועדת הקצאות מס'  40ואישור סעיף מס'
 1בישיבה מספר 39.

. 13

אישור סעיפים מס'  2-5מישיבה מס'  43מתאריך  , 24.12.2019של
הוועדה להקצאת קרקע.

. 14

אישור סעיפים  1-2מישיבה מס'  41מתאריך  , 29.10.2018של הוועדה
להקצאת קרקע.

. 15

אישור סעיפים  1-4וסעיפים 9-10
 , 26.11.2018של הוועדה להקצאת קרקע.

מישיבה מס'  42מתאריך

. 16
. 17

אישור מסגרות אשראי לרשות . 2019
אישור תיקון תקנון ה.ל.ר ,בהתאם לנוסח המוצע ,מצ"ב חוו"ד

. 18

יועמ"ש ה.ל.ר.
אישור פרויקטים מוסדות חינוך וציבור שיבוצעו ע"י ה  .ל  .ר ב שנת

. 19

. 2019
קביע ת מנין חוקי בוועדות מועצת העיר שלגביהן לא נקבע בחוק
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מניין חוקי לפתיחת ישיבה .מוצע כי תחול ההוראה הבאה :כעבור
 15דק' מהמועד שנקבע בזימון ,ניתן יהיה להתחיל בישיבה בנוכחות
של שלושה חברים כולל היו"ר ,אשר יהוו קוורום.
. 20

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ עודד
עמרם (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).

. 21

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ
רחמים מלול( ,בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים) .

. 22

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ רועי
שרעבי (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).

. 23

אישור דירקטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ גיא צור
(בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).

. 24

אישור דיר קטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ אבי
קינד (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).

. 25

אישור דירקטור בבאר השלישית בע"מ ,תאגיד המים העירוני :ח"מ רחמים
מלול (בכפוף לחוו"ד משפטית ול חתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד

. 26

עניינים).
אישרור דירקטורית לחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ,

. 27

עו"ד אביטל רגב קיסר (מועצת העיר מס'  57מתאריך .) 30.4.2018
עדכון שכרה של תיקי כוכבי ,מזכירתו של סגן רה"ע,ל . 35%

. 28
. 29

עדכון שכרה של לבנה שמחי ,מזכירתו של סגן רה"ע ,ל 35%. -
אישור העסקתה של שירה מזל ג'מיל ,מזכירתו של סגן רה"ע ,בחוזה
אמון בטווח שכר של 25%-35%.

. 30

אישור נציג עיריית רחובות לרשות הניקוז שורק לכיש ,אינג' בוריס

. 31

פרלמן ,מנהל מחלקת ביוב ותיעול.
תיקון טעות סופר בטבלת הרכב וועדת המש נה לתכנון ולבניה

. 32

מתאריך . 2.12.2018
אישור מיקום ישיבות מועצת העיר.

. 33
. 34

אישור תב"רים (מחוץ לסדר היום).
אישור פקחים (מחוץ לסדר היום).
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.7

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מיום 02/1/2019
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1מתאריך. 2.12.2019 :

הוחלט פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1מתאריך:
החלטה מס' :11-3-19
 . 2.12.2019בכפוף לתיקון :חברי ועדת מכרזים מסיעת החינוך בראש (יש עתיד)
לציין אבי קינגד וזוהר בלום ועו"ד שמואל בר דאנזאן ,ממלאי מקום  :אווה גור
ואורית שרגאי.
.2

הצעה לסדר :תוכנית אב לחינוך ,בנייתה ויישומה ,ח"מ קרין ברגינסקי ,
עו"ד מתאריך . 24.12.2018

החלטה מס' :12-3-19
.3

צילום ישיבות מועצת העיר ,ח"מ אביב איטח מתאריך . 24.12.2018

החלטה מס' :13-3-19
. 17

הוחלט פה אחד כי הנושא יידון במסגרת ועדת החינוך .

הוחלט פה אחד שלא לכלול את הנושא בסדר היום.

אישור תיקון תקנון ה.ל.ר ,בהתאם לנוסח המוצע ,מצ"ב חוו"ד יועמ"ש
ה.ל.ר.

הוחלט פה אחד לאשר את
החלטה מס' :14-3-19
לנוסח המוצע ,שצורף לסדר היום.
.4

הצעה לסדר :תכנון אסטרטגי לעיר רחובות ,ח"מ מתן דיל עו"ד
מתאריך . 30.12.2018

החלטה מס' :15-3-19
.5

תיקון תקנון ה.ל.ר ,בהתאם

ההצעה ירדה מסדר היום לבקשת ח"מ עו"ד מתן דיל.

הצעה לסדר :הכללת רחוב יום הכיפורים בתכנית העבודה  , 2019ח"מ
דני מרשה מתאריך . 30.12.2018

הוחלט פה לדחות ההצעה מאחר ורחוב יום הכיפורים
החלטה מס' :16-3-19
נכלל במסגרת תכניתה גג של ש כונת קמ"ש.

.7

שאילתא :האם קיימת מדיניות באגף הדוברות וקריטריונים לפרסום
מודעות בעיתונות המקומית ,כללי אתיקה מקצו עיים ותיאום ציפיות?
אם כן ,מהם? ח"מ אביב איטח מתאריך. 16.12.2018 :

החלטה מס' :17-3-19

התשובה תידחה לישיבת המועצה הבאה.
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.8

אישור החלטות ועד ת כספים מתאריך . 24.12.18

החלטה מס' :18-3-19
. 24.12.18
. 34

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מתאריך

אישור תב"רים (מחוץ לסדר היום).

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כדלקמן :תב"ר צביעת
החלטה מס' :19-3-19
כבישים  2מיליון  .₪ת ב " ר תמרורים והתקנת שלטי רחוב –  1מיליון  ₪בהתאם
למסמכים שהוצגו לחברים ולהסבריו של מנהל אגף תנועה שילוט פיקוח ושיטור
עירוני ליאור שוקרי.
.9

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת אנוש ,ברחוב
טשרניחובסקי.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
החלטה מס' :20-3-19
רחובות לע מותת אנוש ,ברחוב טשרניחובסקי בגוש  3697חלק מחלקה . 563
. 10

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת מרכז מעיין
החינוך התורני בארץ ישראל ,רחוב זכריה מדר פינת שד' ירושלים.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
החלטה מס' :21-3-19
רחובות לעמותת מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל ,רחוב זכריה מדר פינת
שד' ירושלים בגוש  3698חלק מחלקות . 416 , 404
. 11

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת בני חניכי
הישיבות.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
החלטה מס' :22-3-19
רחובות לעמותת בני חניכי הישיבות ברחוב משה זכריה בגוש  3705חלק מחלקה
. 642
. 12

אישור סעיף מס'  1בישיבת ועדת הקצאות מס'  40ואישור סעיף מס' 1
בישיבה מספר . 39

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :23-3-19
מס'  40מיום  2.9.18בעניין עמותת "דוד בן ישי" כדלקמן :הו ועדה להקצאת קרקע
מחליטה לפתוח בהליך הקצאה למבנה ברחוב דוד נדב  , 3בגוש  , 3653חלק מחלקה
 , 196לעמותת "דוד בן ישי" ,למטרת גני ילדים ,לתקופה של  5שנים או עד
למימוש התכנית ,המקודם מביניהם .תינתן התראה של  90יום לפינוי המבנה.
הוחלט פה אחד לאש ר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :24-3-19
מס'  39מתאריך 29.8.2018 :בעניין עמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד ולתלמיד"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת מבנה ברח'
חס"מ  , 11בגוש  , 3705חלק מחלקה  , 579לעמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד
ולתלמיד" ,למטרת  4גני ילדים ,לתקופה של  10שנים ,על סמך חוות דעת של
מנהל אגף רישוי ובנייה.
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. 13

אישור סעיפים מס'  2-5מישיבה מס'  43מתאריך  , 24.12.2019של
הוועדה להקצאת קרקע.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :25-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "צורבא מרבנן – המכון הגבוה להנחלת
לימוד הלכה למעשה" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מאשרת הקצאת גג של
מבנה מועדון קיים בשטח של  362.07מ"ר ושטח קרקע סמוך לו (במינימום
הנדרש לצורך נגישות לקומה הראשונה) ,ברחוב אברמסון מירון ,בגוש  , 3700חלק
מחלקה ( , 511חלק ממגרש  200עפ"י תב"ע ר ח/ 2120 /א) ,לעמותת "צורבא מרבנן
– המכון הגבוה להנחלת לימוד הלכה למעשה" ,למטרת הקמת מועדון רב תכליתי
שיכלול פעילות תרבותית ,העשרה הרצאות וכו' לציבור הרחב (ילדים ,נוער
ומבוגרים) בתחום תרבות וזהות יהודית ,לתקופה של  25שנים.
הוחלט פה אחד ל אשר סעיף  3בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :26-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "מכבי בני שעריים על שם יהודה מדהלה "
כדלקמן :הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאה מחודש של מגרש אימונים
(מזרחי) ומבנה שירותים ומלתחות סמוך (  240.59מ"ר) ,בשטח קרקע כולל של כ -
 10דונם ,ממערב לרחוב בן ציון פוגל ,בגוש  , 3679חלק מחלקות  133ו , 135 -
לעמותת "מכבי בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה" ,למטרת אימונים ,לתקופה של
 25שנים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :27-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "ראם לקידום החינוך האנתרופוסופי
ברחו בות " כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת מבנה
חד קומתי (בשטח של  112.5מ"ר) והחצר הסמוכה בשטח כולל של  668מ"ר ,
ברחוב שיטה מלבינה ,גוש  3779חלקה  139לעמותת "ראם לקידום החינוך
האנ ת רופוסופי ברחובות" למטרת הפעלת גן ילדים ,לתקופה של  10שנים.
ה חלטה מס'  : 32 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  5בישיבת ועדת הקצאות
מס'  43מתאריך  24.12.18בעניין עמותת "עמותה קהילתית נווה עמית" כדלקמן:
הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח של כ  500 -מ"ר ,ברחוב
דוכיפת  , 2גוש  5914חלקי חלקה  , 116ל "עמותה קהילתית נווה עמית " ,למטרת
הקמת מבנה שישמש בחלקו בית כנסת ובחלקו לפעילות קהילתית ,לתקופה של
 25שנים.
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אישור סעיפים  1-2מישיבה מס'  41מתאריך  , 29.10.2018של הוועדה
להקצאת קרקע.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :28-3-19
מס'  41מתאריך  29.10.18בעניין ע מותת "היכל משה מאיר לעד" כדלקמן :הוועדה
להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאה של גג מבנה כיתת הספח של
אולם הספורט – בית ספר שז"ר וקרקע הסמוכה לו לבניית מבנה בית כנסת
ומרכז קהילתי רוחני ,שעורי תורה ופעילות יהודית קהילתית בנוסח ספרד ,בן
שלוש קומות ,בשטח כולל של כ  760 -מ"ר ,לפי הפרוט להלן :בקומת קרקע שני
גרעין מדרגות ,בקומה א' (שחלקו על גג כיתת הספח וחלקו בקרקע) אולם תפילה
ואולם ספח ובקומה ב' עזרת נשים ,לתקופת של  25שנים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :29-3-19
מס'  41מתאריך  29.10.18בעניין עמותת "בית חב"ד שכונת היובל – מקוב
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רחובות שע"י צעירי אגודת חב"ד" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לבטל את החלטתה מיום  10.7.2017לפתוח בהליך הקצאת גג מבנה מעון יום
ברחוב בנארי (גוש  5910ח"ח  ) 241עקב מורכבות ביצוע הבניה מעל מעון
לפעוטות בהסתמך על ניס יון העירייה מפרויקטים קודמים ,ולפתוח בהליך
הקצאת קרקע בשטח של כ  400 -מ"ר ,ברחוב החרצית ,גוש  , 3699חלק מחלקה
 , 212לעמותת "בית חב"ד שכונת היובל – מקוב רחובות שע"י צעירי אגודת
חב"ד" ,למטרת הקמת בית כנסת (עם קיר משותף לבניית בית כנסת נוסף),
לתקופה של  25שנים.
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אישור סעיפים  1-4וסעיפים  9-10מישיבה מס'  42מתאריך , 26.11.2018
של הוועדה להקצאת קרקע.

ה חלטה מס'  : 33 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת " בית כנסת רחובות הצעירה " כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת מבנה בית כנסת בשטח של 255
מ"ר וחצר סמוכה בשטח של כ  140 -מ"ר ,ברחוב הרב זבולון גרז  , 2בגוש , 5478
חלק מחלקה ( 34חלק ממגרש  39עפ"י תב"ע רח/במ ,) 12 /לעמותת "בית כנסת
רחובות הצעירה" למטרת הפעלת בית כנסת ,לתקופה של  10שנים.
שנה.
ה חלטה מס'  : 34 - 3 - 19ה וחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת "רחמי שמיים – מרכז חסד ועזרה
למשפחות נזקקות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת
קרקע ,ברחוב יהודה הלוי ,גוש  , 3697חלקי חלקה  27בשטח של  300מ"ר ,בצמוד
למקלט הציבורי הקיים בחלקה לעמותת "רחמי שמים – מרכז חסד ועזרה
למשפחות נזקקות" ,להקמת מבנה מרכז חלוקת מזון למשפחות ,קמחא דפסחא
וחלוקת ציוד לבתי ספר לתקופה של  25שנה.
ה חלטה מס'  : 35 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת " בית חב"ד שכונת רחובות ההולנדית שע"י
צעירי אגודת חב"ד " כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת
מגרש בשטח כולל של כ  500 -מ"ר ברחוב הר ציון  , 4גוש  , 5713חלק מחלקה 83
(חלק ממגרש  213עפ"י תב"ע רח/במ ,) 11 /לעמותת "בית חב"ד שכונת רחובות
ההולנדית שע"י צעירי אגודת חב"ד " ,למטרת הקמת בית כנסת .לתקופה של 25
שנים .יצוין כי ככל שהעמותה תבקש להשתמש במבנה הנמצא במגרש יהיה עליה
להכשיר את השימוש במבנה לצורך בית כנסת ע"י הוצאת היתר בניה מתאים.
ה חלטה מס'  : 36 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18ב עניין עמותת " עמותת שובו  " RETURNכדלקמן :הוועדה
להקצאת קרקע מחליטה לאשר 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 ב קומת 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 כ  320 -מ"ר.
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הוחלט פה אחד לאשר סעיף  9בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :30-3-19
מס'  42מתאריך  26.11.18בעניין עמותת "מוסדות בית יוסף רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת חלק ממבנה (חלק צפון
מזרחי) בשטח של כ  330 -מ"ר וחצר סמוכה בשטח ל כ  450 -מ"ר ,ברחוב שד'
ירושלים  , 3בגוש  3698חלק מחלקות  18ו  , 416 -לעמותת "מוסדות בית יוסף
רחובות" ,למטרת הפעלת שתי כיתות גני ילדים לתקופה של  10שנים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  10בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :31-3-19
מס'  42מתאריך  26.11.18בעניין עמותת "מרכז מעיין החינוך התורני בארץ
ישראל" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת חלק
ממבנה ( חלק דרומי וצפון מערבי המהווה עיקר המבנה ) בשטח של כ  1,270 -מ"ר
וחצר סמוכה בשטח של כ  2,400 -מ"ר ,ברחוב שד' ירושלים  , 3בגוש  3698חלק
מחלקות  404 , 18ו  , 416 -לעמותת "מרכז מעין החינוך התורני בארץ ישראל",
למטרת הפעלת בית ספר בן איש חי – יסודי בנים כיתות א  -ח ,לת קופה של 10
שנים.
אישור מסגרות אשראי לרשות . 2019

. 16

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי לשנת  2019לפי

החלטה מס' :37-3-19
הפרוט:
בנק הפועלים בע"מ
בנק אוצר החייל בע"מ
בנק דקסיה בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק אגוד לישראל בע"מ
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ
בנק דיסקונט בע"מ
סה"כ
כמו כן מאשרים משכון הכנסות
. 18

₪ 20,000,000.00
₪ 8,300,000.00
₪ 5,000,000.00
₪ 4,500,000.00
₪ 1,000,000.00
₪ 600,000.00
₪ 300,000.00
₪ 300,000.00
₪ 40,000,000.00
עצמיות בהתאם לרבות ארנונה.

אישור פרויקטי ם מוסדות חינוך וציבור שיבוצעו ע"י הלר בשנת . 2019

הוחלט פה אחד להטיל על ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות
החלטה מס' :38-3-19
בע"מ את ניהול וארגון התכנון והביצוע של הפרויקטים המפורטים בטבלה
כדלקמן. :
מס"ד

.1
.2
.3
.4
.5

שם הפרויקט

תיאור

גני ילדים
ברח' סירני
גני ילדים
ברח' דהרי
מתחם התחייה
מתחם ההגנה
גני ילדים

הקמת  2כיתות גן ומקלט
הקמת  3כיתות גן לחינוך המיוחד
הקמת  3כיתות מעון ומעליהן  3כיתות גן ומועדון
 2כיתות גן ומעליהן  3קומות לימוד לחינוך החרדי
הקמת  3כיתות גן
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מס"ד

.6
.7
.8
.9
.11
.11

. 19

שם הפרויקט

תיאור

ברח' רמב"ם
גני ילדים
ברח' ה' באייר
גני ילדים
ברח' צ'חנובר
גני ילדים
ברח' יצחק בן ארי
מעון יום  3 +כיתות גן בשכונת
"חצרות המושבה"
הקמת מבנה
כיתות נוסף
בי"ס השיטה
הקמת מבנה כיתות נוסף בי"ס
נבון

במבנה דו קומתי
הריסה והקמה של  4כיתות גן במבנה דו קומתי
הקמת  2כיתות גן
הקמת  2כיתות גן
הקמת מעון יום  3כיתות גן ומעליו  3כיתות גן.
תוספת  12כיתות וכיתת גן
התאמת בי"ס ל 24-כיתות
הקמת תוספת מבנה  6כיתות ,אולם רב תכליתי ופיתוח
הריסת ובניית מבנה כיתות חדש  +אודיטוריום
בתיכון דה – שליט

.12

רה – ארגון
בי"ס דה שליט

.13

בי"ס יסודי בשכונת "חצרות
המושבה"

הקמת בי"ס יסודי חדש  24כיתות ,מנהלה ופיתוח.

.14

בי"ס חדש למחוננים

הקמת בי"ס יסודי חדש  16 ,כיתות

.15

בי"ס חדש עץ החיים (אורט)

.16

אצטדיון עירוני
ומגרשי אימונים

.17

דיור מוגן

.18

מקווה

הקמת בי"ס יסודי חדש  16 ,כיתות
הקמת אצטדיון עירוני ומגרש אימונים מדשא סינטטי בסמוך
למכון איילון
הקמת מבנה דיור מוגן
לעולים חדשים
הקמת מקוה בשכונת
"רחובות המדע"

קביעת מנין חוקי בוועדות מועצת העיר שלגביהן לא נקבע בחוק מניין
חוקי לפתיחת ישיבה .מוצע כי תחול ההוראה הבאה :כעבור  15דק'
מהמועד שנקבע בזימון ,ניתן יהי ה להתחיל בישיבה בנוכחות של
שלושה חברים כולל היו"ר ,אשר יהוו קוורום.

הוחלט פה אחד לאשר מנין חוקי בוועדות מועצת העיר
החלטה מס' :39-3-19
שלגביהן לא נק בע בחוק מניין חוקי לפתיחת ישיבה כדלקמן :כעבור  15דק'
מהמועד שנקבע בזימון ,ניתן יהיה להתחיל בישיבה בנוכחות של שלושה חברים
כולל היו"ר ,אשר יהוו קוורום.
. 20

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ
עודד עמרם (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור
חשש לניגוד עניינים).

הוחלט פה אחד לאשר דירקטור לחברה העירונית
החלטה מס' :40-3-19
לתרבות ס פורט ונופש בע"מ :ח"מ עודד עמרם (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה
ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 21

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ראש
העיר רחמים מלול( ,בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים).
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הוחלט פה אחד לאשר דירקט ור לחברה העירונית
החלטה מס' :41-3-19
לתרבות ספורט ונופש בע"מ  :ראש העיר  -רחמים מלול( ,בכפוף לחוו"ד משפטית
ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
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אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ
רועי שרעבי (בכפוף לחוו"ד מש פטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור
חשש לניגוד עניינים).

הוחלט פה אחד לאשר דירקטור לחברה העירונית
החלטה מס' :42-3-19
לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ רועי שרעבי (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה
ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 23

אישור דירקטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ גיא
צור (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).

הוחלט פה אחד לאשר דירקטור בחברת ה.ל.ר .החברה
החלטה מס' :43-3-19
לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ גיא צור (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג
שאלון לאיתור חשש לניגוד ענ יינים).
. 24

אישור דיר קטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ
אבי קינד (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים).

הוחלט פה אחד לאשר דיר קטור בחברת ה.ל.ר .החברה
החלטה מס' :44-3-19
לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ אבי קינד (בכפוף לחו ו"ד משפטית ולחתימה ע"ג
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 25

אישור דירקטור בבאר השלישית בע"מ ,תאגיד המים העירוני :ראש
העיר  -רחמים מלול (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים).

הוחלט פה אחד לאשר דירקטור ל באר השלישית בע"מ,
החלטה מס' :45-3-19
תאגיד המים העירוני :ראש העיר  -רחמים מלול (בכפוף לחוו"ד משפטית
ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 26

אישרור דירקטורית לחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש
בע"מ ,עו"ד אביטל רגב קיסר (מועצת העיר מס'  57מתאריך
.) 30.4.2018

הוחלט פה אחד לאשרר דירקטורית לחברה העירונית
החלטה מס' :46-3-19
רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ ,עו"ד אביטל רגב קיסר (מועצת העיר מס'
 57מתאריך .) 30.4.2018
. 27

עדכון שכרה של תיקי כוכבי ,מזכירתו של סגן רה"ע,ל . 35%

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מתאריך 2.1.2019

הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכר ה של תיקי כוכבי,
החלטה מס' :47-3-19
מזכירתו של סגן רה"ע ל . 35%
. 28

עדכון שכרה של לבנה שמחי ,מזכירתו של סגן רה"ע ,ל . 35% -

החלטה מס' :48-3-19
של סגן רה"ע ל . 35% -
. 29

הוחלט פה אחד עדכון שכרה של לבנה שמחי ,מזכירתו

אישור העסקתה של שירה מזל ג'מיל ,מזכירתו של סגן רה"ע ,בחוזה
משרת א מון בטווח שכר של . 25%-35%

הוחלט פה אחד לאשר העסקתה של שירה מזל ג'מיל,
החלטה מס' :49-3-19
מזכירתו של סגן רה"ע ,בחוזה אמון בטווח שכר של . 25%-35%
. 30

אישור נציג עיריית רחובות לרשות הניקוז שורק לכיש ,אינג' בוריס
פרלמן ,מנהל מחלקת ביוב ותיעול.

הוחלט פה אחד לאשר נציג עיריית רחובות לרשות
החלטה מס' :50-3-19
הניקוז שורק לכיש ,אינג' בוריס פרלמן ,מנהל מחלקת ביוב ותיעול.
. 27

אישור מיקום ישיבות מועצת העיר.

הוחלט פה אחד לאשר כי ארבע ישיבות המועצה
החלטה מס' :51-3-19
הקרובות יתקיימו במיקום אחר עקב שיפוץ אולם מליאת המועצה  :במרכז
הגישור ברחוב טלר ,בבית התרבות.
. 33

אישור פקחים (מחוץ לסדר היום).

הוחלט פה אחד לאשר את הפקחים הבאים כדלקמן :עוז
החלטה מס' :52-3-19
שמולביץ' ,משה משולם ,רם כהן בכפוף לאישורים הנדרשים עפ"י כל דין.
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.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1מתארי ך. 2.12.2019 :

אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה מן המניין .היום יום
רחמים מלול:
רביעי ,כ"ה טבת תשע"ט . 2.1.19 ,נתחיל על פי הסדר ,אישור פרוטוקול ישיבת
מועצה מספר  , 1הישיבה החגיגית שהיתה במוזיאון מורשת .יש הערות?
לי יש הערות .בוועדת המכרזים אמרנו שי ש לנו
זוהר בלום:
ממלאות מקום .במקום א ב י ,שמוליק או במקומי ,אווה ואורית .ואז אורית הגיעה
לוועדה ולא רשום בפרוטוקול.
רחמים מלול:

אז מה ההודעה לפרוטוקול.

זוהר בלום:
אווה ואורית.

שהן ממלאות המקום שלנו .לא רשמו ממלאות מקום.

רחמים מלול:

אגב ,מזל טוב לאווה ,יש לה היו ם יום הולדת.

(מדברים ביחד)
הוחלט פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1מתאריך:
החלטה מס' :11-3-19
 . 2.12.2019בכפוף לתיקון :חברי ועדת מכרזים מסיעת החינוך בראש (יש עתיד)
לציין אבי קינגד וזוהר בלום ועו"ד שמואל בר דאנזאן ,ממלאי מקום אווה גור
ואורית שרגאי.
הצע ות לסדר :

.2

תוכנית אב לחינוך ,בנייתה ויישומה ,ח"מ קרין ברגינסקי  ,עו"ד
מתאריך . 24.12.2018

רחמים מלול:
קרין ברגינסקי .נמצאת?

טוב ,ניגש להצעות לסדר .הצעתה של חברת המועצה

קארין ברגינסקי:

שלום ראש העיר.

רחמים מלול:
בבקשה.

שלום וברכה .תכנית אב לחינוך ,בנייתה ויישומה.

שלום ,נעים מאוד ,שמי קארין ברגינסקי .אני רגילה
קארין ברגינסקי:
לעשות את זה בעמידה ,אפשרי? שמי קארין ברגינסקי ,כאמור חשבתי על תכנית
אב כבר לפני  11שנה ,כשהבכורה שלי נולדה ,ובעצם בשנת  , 2013יחד עם שותפי
באותו זמן לדרך משה מנצ'ו ,התחלנו עם ה נושא של תכנית אב לחינוך ,ניסינו
לקדם אותה ,ועד כה בעצם היא לא קודמה .שנה שעברה חברנו ,חבר המועצה
ירון אמיר הציע לכתוב תכנית אב לחינוך .ובעצם נורא  -נורא שמחנו ,וקיווינו
שאכן היא תתקדם לאן שהוא ,אבל גם זה לא קרה.
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וכיום אני מגישה הצעה לסדר ,ומקווה שהפעם זה יצ לח ויתקדם ,כי זה מה שנכון
לדעתי ולדעת הרבה הורים ,ולדעת הרבה אנשי מקצוע שהתייעצתי איתם ולמדתי
את הנושא .זה מה שנכון לעשות ,לכתוב תכנית שתהיה תכנית מסודרת ,תכנית
שתפרט באופן מדויק באיזה אופן הילדים שלנו ,איזה מסגרת הם יקבלו ובאיזה
אופן הם ילמדו ,ובאיזו מסגר ת חינוכית הם יקבלו .ואני בעצם מדברת על תכנית
אב לחינוך שמתחילה מגיל אפס ,וממשיכה עד כיתה י"ב.
אז אנחנו יודעים וזה עובדתית ,שרחובות עירנו הנהדרת גדלה בעשור האחרון
בצורה נפלאה ,וזה בעצם השפיע באופן מאוד  -מאוד משמעותי על כולנו ועל
מוסדות החינוך במיוחד .תכנית אב לחינוך ,היא באה בעצם למפות את המצב
הדמוגרפי ,גם לעכשיו וגם לעוד  Xשנים .במסגרת המיפוי ,ניתן להבין מה הצפי.
אנחנו יכולים להבין איזו אוכלוסיה תגור בשכונה מסוימת ,ואנחנו גם נדע לתכנן
מה יהיה בשכונות שכבר בעצם גדלו ולא עומדות להתפתח ולגדול.
אנחנו מדברים על שכונות שונות ,שכונות שנוגעות לאוכלוסייה דתית,
לאוכלוסיי ה חילונית ,לאוכלוסייה מעורבת ,לכל מיני אוכלוסיות.
רחמים מלול:

היום השכונות מאופיינות על פי צבעים.

אוקיי ,אני מקווה שלא .אנחנו כולנו בכול מיני
קארין ברגינסקי:
צבעים .לי קראו נס קפה ,ראש העיר ,כשאני הגעתי לארץ.
רחמים מלול:

טוב ,לא ירדת לסוף דעתי ,זה יקרה הרבה פעמים.

מצוין .התכנית תאפשר לתת מענה גם לעניין
קארין ברגינסקי:
הסקטוריאלי ,גם לעניין ה ...ואני רוצה לתת דוגמא מאוד  -מאוד טריוויאלית
שכולנו מכירים .בעצם ,אם אנחנו מדברים על שכונת המדע 3 ,בתי ספר נפלאים:
בכור לוי ,ניצני מדע ופרחי מדע .כאשר האוכלוסייה הדתית מקבלת מענה רק
בבית ספר תחכמוני ,בית ספר ותיק ונהדר ,ובעצם לשאר ההורים ,כמו שאני
הבנתי גם כשהייתי יו"ר בבית הספר ובכלל פעילה בעיר ,באו והרבה תושבים
הלינו על כך שיש מחסור גדול ואין מענה לתושבים ש רוצים לקבל חינוך דתי.
אני אמשיך שהיעדר תכנית אב באה ופוגעת בנו בהמון  -המון רבדים .לדוגמא אני
אמחיש ,שלפני  3שנים ,היו עשרות משפחתונים שבעצם נפרדו מהמטריה של
רשת חוויות וקיבלו זכיין .אותו זכיין שבעצם קיבל על עצמו -
רחמים מלול:

 10דקות ,היא יכולה להגיד מה ש היא רוצה.

קארין ברגינסקי:
תודה.

יש לי  10דקות ,אני אשמח לנצל את ה  10 -דקות האלה

רחמים מלול:

ודאי.

קארין ברגינסקי:

כמה זמן דיברתי?

עו"ד מתן דיל:

יש לך עוד  7דקות.

אוקיי ,שאני לא אדבר יותר מידיי .אותם משפחתונים
זוהר בלום:
בפועל ,ברגע שאיבדו את המטרי ה של רשת חוויות ואיבדו את הפיקוח של
הרשות ,הם קיבלו זכיין פרטי ,ובגלל שלא היית ה לנו תכנית אב מסודרת ,אז
בעצם לא הגישו בזמן בקשות .הרשות היית ה לה זכות להגיש בקשה לנהל ולפקח
על אותם משפחתונים .ובסופו של דבר המשפחתונים האלה ,גם השנה הזאת,
נשארו אצל זכיין חיצו ני .המדידה הדמוגרפית תחלק את העיר למרחבי חינוך,
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תוכל לחזות את מספר התלמידים בכל מרחב ,ובהתאם תתכנן את מבני החינוך
בכל מרחב ,ותעבוד בשיתוף פעולה מלא עם אגף החינוך לתכנון המרחבים
החינוכיים ,וזה בעצם ייתן ביטוי לייחודיות בתי הספר ,והקשרים בין
האוכלוסיות השונו ת ,הנמצאות באותו מרחב ,תוך מתן אפשרות זהה לכל תלמיד,
וככה הוא יוכל להתקדם .גם תלמיד שהוא חלש ,גם תלמיד שהוא חזק ,וגם
תלמיד שהוא בינוני .התכנית תוכל לאפשר לבחון אפשרויות לפתיחת זרמים
שונים ,ולבצע איזונים בהתאם לדרישה ולצורך התושבים ,לרבות בתי ספר
דמוקרטיים ,בתי ספר פתוחים ,בתי ספר מונטיסוריים ,בתי ספר אנתרופוסופיים,
בתי ספר חינוכיים ביתיים ,בתי ספר קשב ,הייטק  -היי שנסגר לצערנו .ממה שאני
יודעת ,הוא נסגר .הוא פתוח ,אבל הוא לא עובד כהייטק  -היי .זה ממה שבדקתי.
זה מהתלונות שהגיעו בכל מקרה בשיח .אם אני טועה ,אז אני שמחה שאני
טועה .בכל מקרה ,יש בתי ספר ברוח ,התיישבות העובדת ,מכללת טכנולוגיה
בנושא הרכב ,טכנולוגיות מתקדמות ,מרכז לחדשנות ולימוד חדשנות ,בית ספר
למדעים למשל בלוד שמביא לידי ביטוי בכל מיני דברים ייחודיים עד כדי כך
שאנשים מחיפה רוצים לבוא ולהעתיק מקום מגורים רק כדי שהילדים שלהם
ילמדו שם.
נושא חשוב נוסף שהייתי מאוד  -מאוד רוצה וחולמת להכליל בתכנית אב לחינוך,
הוא לימוד פרטני בנוגע להגנה מפני אלימות ובריונות ברשת .כאשר אני חושבת
שזה אחד הנושאים המרכזיים וזה להגן על הילדים שלנו .ובמהלך השנה
האחרונה ,מעבר להרצאות שנ כחתי בפני מומחים שהסבירו לי מה זה ,וכמובן
אחד המומחים הגדולים ,מדובר בגלעד אן ,חוקר עבירות מחשב .הרצאה באמת
שהרשות סבסדה לנו בבית ספר רמון שהייתי יו"ר .הרצאה מאוד  -מאוד חיונית.
ואחרי שהתגלו לעיניי עד כמה הדבר הזה מסוכן ,החלטתי לפנות למיטב
המומחים ,וגלעד ב ע צמו כתב לי תכנית שעומדת כרגע בפניי ,שמפרטת עד כמה
נחוץ וחיוני בתכנית אב לחינוך ,שתהיה תכנית מפני בריונות ברשת .כאשר היא
מופנית למשולש .היא מופנית להורה ,היא מופנית למורה ,והיא מופנית לתלמיד.
 3דקות נשאר? אוי ואבוי ,לא אמרתי אפילו . 20%
חייב בתכנית אב להיכל ל מרכז לחדשנות במקום בו מורים ,הורים ותלמידים
יוכלו לבדוק מה קורה בשטח ,מה חשוב לאמץ ,מה נכון לאמץ ,ומה כדאי לשנות.
רצף חינוכי בין חינוך פורמאלי לבלתי פורמאלי ,הוא נחוץ וחיונ והוא בעצם
משרת את טובת הילד ,מכיוון שהעברת המידע מהחינוך הפורמאלי לבלתי
פורמאלי ,הוא דורש ויותר ,כדי שבאמת אפשר יהיה למצות ולהביא לידי מיצוי
את כל הצרכים של הילד.
אני רוצה לראות את הקירות נשברים ,אני רוצה לראות שיום אחד הוא הופך את
העיר למרחב לימודי ,יום אחד בשבוע קבוע תהיה תכנית לכיתות ה  -ו ,שבעצם
בה ילדים ייצאו מבית הספר ויילכו בעקבו ת הלב .הילדים יבחרו קורס בנושא
שמעניין אותם ,בפקולטה לחקלאות ,הם ילכו וילמדו במוזיאון ליוצאי תימן .הם
ילכו וילמדו במכון ויצמן .הם יבחרו איזשהו נושא שמעניין אותם ,הם ילכו
וילמדו ויבנו וייזמו ,ואנחנו נראה בריכות אקולוגיות ,ואנחנו נראה כל מיני
דברים ויזמות חד שה ,משהו שלא לומדים בבית הספר ,וזה יהיה משהו שהוא
קבוע ,וזה יהיה משהו שהוא בסופו של דבר אנחנו נגלה שזה איזה אסטרונאוט
שעשה ממשהו למען מדינת ישראל.
תכנית אב לחינוך חייבת להיות מושתתת על הכשרה לעתיד ,מתן כלים וידע
טכנולוגיים שיאפשרו לכל תלמיד להשתלב ולגדול לעולם רלוונטי יותר .תכנית
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אב תכלול הקמת מרכז לגיל הרך ,מרכז נוסף למה שכבר קיים ,והיא תדבר על
תמיכה משפחתית וקהילתית .אני מדברת על המצב שבו מומחים ,המקצוענים,
הם אלה שכמובן יתכננו את התכנית הזאת ,אבל הם ייקחו וישאלו את ההורים
והילדים ,הם יבדקו מה הצרכים האמ יתיים.
תכנית אב חיונית ונחוצה כי זה מה שנכון ורלוונטי ,ומה שנכון להיום ,זה לא
בהכרח מה שיהיה רלוונטי ונכון לעוד שנה .ולכן ,היא צריכה להיות בנויה כמו
וויז ,שמיטב המומחים יבינו לזהות את הדברים לעוד תקופה ,וייגעו לגלות מהי
הדרך הנכונה
אני רואה שמתן פה מסמן לי שאני צריכה לסיים ,באלגנטיות שלו .אני מסכמת,
אני מבקשת מאוד  -מאוד בשם התושבים ,ועשיתי בדיקה מקיפה בקרב התושבים,
מנגנון שיכלול תכנון דמוגראפי ,יצירת מחקר ופיתוח שיכלול נציגים שונים,
לרבות שיתוף ציבור ,שיבדוק וינתח איזה סוגים של בתי ספר נחוצים להקים
באזור .בהתאם למיפוי הנ"ל ייבנו התכנים .אני מבקשת סיטי סקול ,שהעיר
תהפוך למרחב אחד על פי בחירת הילד ,זה דבר מדהים .בדקתי את זה בשאר
הערים ,וזה פשוט חבל על הזמן .הגיל הרך בעצם מגיל  0ועד י"ב ,שיאתרו וייתנו
מענה לכל אותם ילדים שזקוקים לטיפול ,ואלה הילדים שלא זקוקים ,אבל כן
רוצים לגלות אותם .אני מסיימת .הרצף בין חינוך פורמאלי לבלתי פורמאלי,
ותכנית למניעת אלימות ברשת.
לסיכום ,אני מבקשת מכם שתצביעו בעד התכנית אב לחינוך שאמיר ירון הציע
בשנה שעבר ,ושאני ומשה מנצ'ו בנינו ב  2013 -בצורה מסודרת .והיום ,כחברת
מועצה ,אני מבקשת שתצביעו בעד התכנית ,שהיא מאוד  -מאוד נחוצה ,בראשות
העומד בראש החינוך זוהר בלום .ואני מבקשת שתצביעו בעד .תודה רבה.
רחמים מלול:

תודה לך .זוהר בבקשה.

קודם כל ,תודה על מה שאמרת .אני רק חייב לתקן
זוהר בלום:
כמה דברים .משהו לא מסתדר לי ,כי את טועה ומטעה ,ואני אגיד לך במה .משה
מנצ'ו היה שותף שלנו ב  2012 -להקמת תכנית אב ,שלקחה במשך שנה וחצי עם
"תובנות בחינוך" .עשינו  3מפגשים מאוד גדול במפעל הפיס עם מאות אנשים.
קארין ברגינסקי:

וזה לא צלח.

עם שולחנות עגולים ,עם כל המגזרים .הבאנו את
זוהר בלום:
חברת תובנות בחינו ך ,שאחד – הם עבדו על התכנון האסטרטגי על פי תמיכת
העיר ,מה שהיו התכניות העתידיות אז .עבדו עם מינהל ההנדסה ,משרד החינוך.
במקביל עבדו על תכניות פדגוגיות והכינו תכנית בסוף  2013שאושרה עד , 2022
זו התכנית אב.
קארין ברגינסקי:

שלא צלחה.

כשסיימנו ,ו הגענו למשרד החינוך ,אמרנו אנחנו יותר
זוהר בלום:
לא מאשרים תכניות אב ,מה שבספורט המדינה מממנת ,אנחנו לא רוצים לממן,
אנחנו גם לא מאמינים בזה ,אלא עושים משהו אחר .אנחנו נצמדנו לתכנית
הזאת עד לפני כשנה ,ואז אמרנו – המדינה השתנתה .יש מרחבי חינוך ,ולכן
התחלנו לעבוד על תכני ת אסטרטגית ,ולא תכנית אב .בכל בית ספר ,ואם היית
יו"ר את יודעת 30 ,יועצים בשיתוף משרד החינוך ,בכל בית ספר בנינו את
הייחודיות שלו .ב  , 1.9.19 -כל מרחבי החינוך פותחים ,כשלכל בית ספר יהיה את
15
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מתאריך 2.1.2019

הייחודיות שלו בתקציב הרשות המקומית ,ותראו את זה גם בספר התקציב.
בונים א ת הייחודיות.
במקביל ,משרד החינוך בחר בנו כעיר הפיילוט הארצית של בניית תכנית משרד
רשות תושבים עם שיתוף ציבור ,היום היה המפגש הראשון .ולכן הדברים האלה
כן פעילים .יש דברים שמשתנים כמו שאמרת בשיטת הווייז ,אז משתנים .חוק
טרכטנברג שנולד ,לכן הדמוגרפיה היא כבר א חרת ,כי זה מגיל  , 3קודם לא היה
חוק חינוך חובה מגיל  . 3הורדת הילדים לל  34 -ילדים בכיתה ,הדברים משתנים,
הרכב בתי הספר.
הייחודיות שיש לרחובות ,שזה מצוין בכל המדינה ,על הייחודיות למגמות ,שאין
בהרבה מאומות את זה .יש לנו אתנרופוסופי ,ויש לנו פתוח ,ויש לנו קשת ,ו יש
לנו דמוקרטי ,ויש לנו אתנרופוסופי חרדי ,ייחודי במדינת ישראל .יש לנו את
המצטיינים בפיזיקה ,שהקמנו את מרכז שוורץ רייזמן לחמדה ,שזה המצוינות,
שבמקביל בעתיד יהיה גם כימיה .יש הרבה מאוד דברים שכל הזמן מפתחים ,לכן
יש את היועצים שעובדים .ובמקביל יהיה מתכלל אחד עירוני ,שתהיה חברה
שכרגע מחפשים לראות מי האיש שמסוגל היום להוביל במאה ה  21 -משהו ייחודי
שכבר לא דומה.
אבל אני מזמין אותך לסיור איתי ביחד ,לכל בתי הספר .בכל בתי הספר היום
בונים מרחבי חינוך חדשים ,כולל ברמון שהיית יו"ר בכל בית ספר .את , 21 ...אני
מזמין אתכם ל ראות את מרכז הסייבר בדה  -שליט ,שאין כמותו במדינת ישראל,
בהשקעה מאוד גדולה .ככה בכל בית ספר בונים את הייחודיות ועושים את זה,
ובונים מגמות ב  15 -מיליון  ₪על חשבון הרשות ותוספת שעות ,שזה מאוד  -מאוד
משמעותי ,ותראו את זה גם בספר התקציב את הדברים האלה.
לכן יש תכני ת אב ,יש דברים .אני אישית לא חושב שתכנית אב זה הדבר הנכון
לעשות ,הרי ניסו הרבה מאוד דברים ,ודווקא בתכנית עם מתן שעשינו ,עשינו
את השילוב בין הפורמאלי ללא פורמאלי ,מה שקוממי עשה ,הוא נפגש עם בתי
הספר ,עם כולם ,בשביל לראות איך עושים את היום וזה היה לפני שנה.
עו"ד מתן דיל:

חלק אחד אבל.

כן ,את השילוב של הלא פורמאלי ,של הנוהל .ולכן
זוהר בלום:
צריך להרחיב כנראה אולי עוד דברים ,אבל לא בתכנית אב ,כי משרד החינוך אמר
'אנחנו יותר לא מאשרים ,לא עובדים יותר על תכניות' .כן על תכניות
אסטרטגיות ,ולכן יש יועצים היום לכל בתי הספר כמו שאמרתי לכם .כן יש
שיתוף של האקדמיה ,כן יש שיתוף של עוד מוסדות .מכון ויצמן שותף חזק מאוד
בכל בתי הספר ,חזק מאוד מאוד ,אתם יכולים לבדוק בכל מקום .אנחנו היום
מובילים את זה ,ורק היום היה מפגש של הפיקוח פה ,ששיבח את כל הדברים,
המהפכה שהעיר רחובות עוברת .אז אני מזמין אותך לבוא לסיור ,לבוא ולראות.
קארין ברגינסקי:

אני אשמח.

אנחנו באמצע תהליך ,הרבה מאוד דברים שעשית ,כמו
זוהר בלום:
הנושא מוגנות ברשות ,הרי אנחנו שנה רצים עם זה.
קארין ברגינסקי:

הרצאה.

זוהר בלום:

לא ,לא ,לא.

קארין ברגינסקי:

לא תכנית כזאת .יש הרצאה ,אני אשלח לכם.
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זוהר בלום:

לא הרצאה ,תכנית מערכתית שיש בתוך בתי הספר.

קארין ברגינסקי:

אין תכנית כזאת.

זוהר בלום:

אני אומר לך.

קארין ברגינסקי:

אני אשמח לשלוח לך אותה.

אביב איטח:

תעבירי לו.

זוהר בלום:

בסדר ,אני אשמח.

אביב איטח:

אולי תאהב ,אולי תאהב.

זוהר בלום:
ברחובות.

עובדה שאת גלעד אן אני הבאתי לכל בתי הספר

זוהר ,למעשה אתה מסכים איתה ,אתה קורא לזה
עו"ד מתן דיל:
תכנית אסטרטגית? שאני אבין.
זוהר בלום:

אנחנו באמצע .מתן ,אנחנו שנה עובדים עליה.

עו"ד מתן דיל:
שאתם עובדים על זה.

הו ,דיב רנו לפני שנה .אתה מחדש לנו שאתם כבר שם,

זוהר בלום:

בטח.

עו"ד מתן דיל:

בתור יו"ר היא יודעת ,היא קיבלה יועץ.

יש הבדל בין ייחודיות לבית ספר ...לבין המיפוי
קארין ברגינסקי:
הדמוגרפי .זה חלק מהעניין.
זוהר בלום:
מתחיל מלמטה.

לא ,לא .הייחודיות כל ב ית ספר עושה ואז זה ...זה

רחמים מלול:

זוהר ,מה אתה מציע?

אני מציע ,אנחנו ממשיכים לעבוד ,אנחנו עובדים גם
זוהר בלום:
עם רזי ששכחתי שהוא המתכנן האסטרטגי ,על המיפוי ל  10 -שנים הבאות של
הבינוי ,גני ילדים ובתי ספר.
קארין ברגינסקי:

אז אני אשמח ל היות שותפה לזה.

זוהר בלום:

בסדר ,יש ועדת חינוך ,תצטרפי.

רחמים מלול:

את מסתפקת בתשובה? אני לא מפתח דיון ,חברים.

רונן אהרוני:

השאלה אם אפשר לראות תכנית ל  , 5 -ל  10 -שנים?

זוהר בלום:

זה עד . 2022

רחמים מלול:

רונן ,אני לא מפתח דיון.

אביב איטח:

אפשר שאלה בבקשה?

רחמים מלול:

אני לא מפתח דיון.

אביב איטח:

אוקיי.

רחמים מלול:

מה אתה מציע ,זוהר?
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אביב איטח:
תהיה נציגה כנראה.

אני אומר ,בוועדת חינוך נציג להם ,שיהיו שותפים.

רחמים מלול:

אני חושב שהתשובה מספקת.

אביב איטח:

את וזוהר תובילו את זה מצוין  ,נהדר .אחלה.

החלטה מס' :12-3-19
.3

הוחלט פה אחד כי הנושא יידון במסגרת ועדת החינוך

צילום ישיבות מועצת העיר ,ח"מ אביב איטח מתאריך . 24.12.2018

רחמים מלול:

צילום ישיבות מועצת העיר ,בבקשה.

אביב איטח:

ערב טוב לכולם.

אני רק רוצה להעיר לכל המצלמים ,שיש פה דבר מאוד
רחמים מלול:
לא הגון .מצד אחד מציעים הצעה לסדר שאפשר יהיה לצלם ,מצד שני מצלמים
בלי לשאול אף אחד.
אבי קינד:

לא צריך הצעה לסדר.

למרות שזה לא חוקי ואני יכול להפסיק אתז ה .אבל
רחמים מלול:
אני לא רוצה לעורר מהומות ,אני לא אפסיק .תמשיכו לצלם ,ר ק אל תתפסו
אותנו כשאנחנו מחטטים באף ,בסדר? בבקשה .אבל זה לא הוגן להציע הצעה
ולצלם בפועל ,זו לא דרך להשיג .אבל בכל זאת.
תודה ראש העיר ,אני רק אתקן אותך שקיבלתי חוות
אביב איטח:
דעת משפטית ממיכל דגן היועצת המשפטית בשנת  , 2016שאכן חברי מועצה לא
יכולים לצלם את ישיבות המועצה בעצמם .מה שקורה כאן ,אני לא מכיר כאן את
האנשים שמצלמים חוץ מאחד.
רחמים מלול:

אלא שליחיהם.

לא ,חוץ מאחד אני לא מכיר כאן .אבל תושבים ,כפי
אביב איטח:
שגם במוזיאון בישיבה החגיגית הראשונה ,ישבו בקהל וצילמו ,זו ישיבה פתוחה
לציבור ,הקהל יכול לצלם .ואם יש חוות דעת אחרת שקהל או התושבים ,לא ,אני
שואל ,במידה ואסור לתושבים להגיע לצלם -
רחמים מלול:

אני לא רוצה שיצלמו אותי ,מה זאת אומרת?

זאת לא היתה חוות הדעת ..אתה אמרת את זה באותו
עו"ד מיכל דגן :
משפט ,כאילו שזאת חוות הדעת שלי וזה לא.
סליחה .אני אחדד .חוות הדעת ב  2016 -היתה...
אביב איטח :
תקדימי בהרצליה ,שבו חבר מועצה ,אני לצורך העניין לא יכול לעמוד עם
הטלפון ולצלם.
עו"ד מיכל דגן :
אחד ,לא...

הרציונאל היה שהצילום צריך להיות מוסדי ולא כל
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זה מה שאנחנו רוצים .אנחנו נשמח .קודם כל ,ב המשך
אביב איטח:
למה שאמרת מקודם ,אז אני בטוח שבהמשך למייל ששלחתי לך וגם להתכתבות
בינינו ,שאמרת שטרם החלטת ,אז קודם כל אני מברך על זה שזה צולם לראשונה
בדף הפייסבוק של העירייה בישיבה החגיגית במוזיאון .זה היה נראה טוב ,זה
היה נראה מכבד .זה היה נראה איכותי ,באיכות גבוהה .ואני בטוח שהיא היתה
באיכות גבוהה יותר ממה שזה מצולם כאן היום .אז קודם כל יישר כוח על זה,
על ההנחייה שנתתן לצלם .ואנחנו למעשה רוצים להמשיך את זה .אגב ,אם היית
משיב לי שאנחנו מצלמים ,אז לא היה צורך.
ב  2016 -העליתי לראשונה את ההצעה לסדר בנושא הצעה שהורדת מסד ר היום פה
אחד .ב  2017 -העליתי שנית את ההצעה בתיאום איתך ,ואמרת שמבחינתך אם
חברי המועצה מסכימים ,אין לך בעיה .ואכן ,גם חברי המועצה כמו אבי קינד
ורוני שהצביעו בעד הרעיון ,ואבנר שנמנע אם אני לא טועה או אבי ,ושניים
נוספים נמנעו .הערב אני בוחר להזכיר ולהעלות את הטיעונים מדוע החלטה זו
חשובה גם בין היתר בשביל חברי המועצה החדשים ,שיגלו עניין ואת החשיבות
בשקיפות התנהלות העירייה ,וזה לא רק בשביל השקיפות ,ועכשיו אני ארחיב.
עד  2014ניצבנו במצב עגום במדד השקיפות לתושבים .מבין ה  15 -הערים
הגדולות בפורום ה  , 15 -אז היינו מקו ם  . 14בשנים האחרונות חל שיפור ,החלה
העירייה בטיפול וקידום הנושא ,החל תהליך להגברת השקיפות ושיתוף הציבור
ובנושאים שונים .זה המקום גם להודות לך ,על הגיבוי באירוע שיתוף ציבור
שעשינו לשכונות בהיכל התרבות ,על הוספת לחצן מידע על ימי פינוי האשפה,
וכמו כן הקפדה ע ל העלאת דוחות תקציביים באתר לשונית חופש המידע .וכאן
אני רוצה גם לומר תודה לדודי ולשולי סלילת על שיתוף הפעולה לפני שנתיים
בנושא .אז יש שיפור ועל זה אנחנו מברכים.
לאור התוצאות האלה ,ובהמשך לטיפול העירייה ,חובה עלינו להמשיך ולפעול כל
העת לשיפור מיקומה של רחו בות במדד השקיפות .כולנו יכולים להסכים לכך
שעירייה צריכה לפעול בשקיפות אל מול כל תושבי העיר ,ולהציג את מסמכי
העירייה באופן נגיש וזמין לציבור .לא רק שזו זכות ,אלא גם חובה במסגרת
חובה במסגרת חוק חופש המידע .אחד ממסמכי העירייה החשובים הם דיוני
מועצת העיר.
אגב  ,זו הישיבה היחידה שפתוחה לציבור ,ודיוני הוועדות ..על כן אני חושב
שצריך לתת להם עוד נדבך שדי נגיש ומוכר ולכולם ,ומיושם כבר ברשויות רבות
בארץ ,כולכם ראיתם את זה בפייסבוק ,צילום ישיבות מועצת העיר ושידורם
בשידור ישיר או בדף הפייסבוק ,או באתר העירייה .ראינו את זה בערים רבות
ושונות ,כהבטחת בחירות גם של הרבה מאוד מועמדים ,וראינו שהנושא הזה עלה
על סדר היום ,ונחנו בעידן שבאמת הגיע הזמן ללכת למקום הזה ,במיוחד
רחובות .אנחנו צריכים לשאוף להיות שם תמיד בקדמה ,תמיד בטכנולוגיה ,תמיד
להתקדם .זה בנושא הזה.
תראו ,שקיפות אי ננה סיסמא ,זו תפיסת עולם .תושבים רבים שלא בצדק,
חושבים שיש ערפול במקום שקיפות ,והצעד הזה יקדם את תפיסת העולם צעד
אחד קדימה .תושבים יוכלו לשמוע את הדיונים ,להתרשם מאיכות הדיון ,ויש לנו
איכות בדיונים .להתרשם מהדברים שקורים בעיר שלנו .יש הרבה דברים טובים
שקור ים ,הרבה החלטות טובות שמתקבלות כאן בשולחן הזה .ואני מאמין שצעד
כזה גם ישביח את האיכות של הדיונים.
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זו תעודת עניות לנו ,שמשקיעה הרבה פרסומים של הפעילויות ,הודעות
מתוקשרות ,צילומי וידאו של כל האירועים והפרויקטים המבורכים שיש לנו
בעיר .כשזה מגיע לצילומים ודברו ר של ישיבות מועצת עיר וועדות ,אנחנו לא
עושים ,למעט המינימום הדרוש בחוק ,וגם צריך לציין שאנחנו עובדים לפי מה
שדרוש בחוק וזה המינימום ,שזה החלטת הישיבות ומי שנמצא כאן ,ואנחנו
צריכים להתקדם לעידן לאחר שהוא חלף מן העולם.
הגיע הזמן להכניס לסדרי העדיפויות לדוברו ת והפרסום גם את ישיבות המועצה
והוועדות למען הציבור .עכשיו תראו ,בנושא מאבק כזה או אחר ,העירייה צילמה
והעבירה בשידור ישיר את הישיבה ברחבת העירייה ,לדוגמת אז עם הסוחרים של
השוק העירוני ,שעשיתי איתם הצעה לסדר ,וגם ככה היה עם מחאת הקייטנות
וניקיון העיר ,ועוד כ ל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות .גם בעמוד שלך ,הפייסבוק
הציבורי ,ראש העירייה ,החלת בחודשים האחרונים לעלות שידורים חיים
בפייסבוק ,של סיורים שלך בקניון ,של ברכות ונאומים כאלה ואחרים .וזה מצוין,
מברך ,מעולה.
לעיתים קרובות אני חש שתושבים רבים אינם מבינים את המשמ עות של מועצת
העיר ,ולא מודעים לתהליכים שקורים כאן .אתם הייתם בבחירות ,אתם ראיתם,
יש עדיין מרחק בין מה שהתושבים יודעים שאנחנו ומה אנחנו ,מה תפקידנו ,מה
הסמכויות שלנו ,לבין ממה שקורה בפעול.
מיום היבחרי למועצת העיר ב  , 2013 -צעירים רבים שואלים שאלות .אגב ,אני
קדנציה שנייה ,חשבתי שיהיה קצת איזה מישהו צעיר יותר ממני .עכשיו אני
עדיין חבר המועצה הכי צעיר ,גם אחרי  5שנים .וצעירים רבים שואלים שאלות,
מתוך הרצון להיות מעורבים וליטול חלק .אבל עקב העיסוקים הרבים והעבודה
עד השעות המאוחרות ,שירות צבאי ,לימודים אקדמאיים ברח בי הארץ ,הם לא
יכולים להגיע פיזית לישיבות המועצה ,ולכן זה כלי מצוין.כולנו רוצים שעוד
יתעניינו ויהיו מעורבים וירגישו שיתוף ושקיפות מצד ההנהלה.
לעירייה יש לנו אתר אינטרנט ,והעלאת הסרטונים של הישיבות יכולה להגביר
את האקטיביות שלו .אם אנחנו רוצים שייחשפו שם ל שירותים הנהדרים שאנחנו
נותנים באתר ,שיש לנו כל כך הרבה דברים בחינוך ,בתרבות .ברגע שהם ייכנסו
אולי לשידורים החגים ,אם זה באתר בפייסבוק ,הם יוכלו על הדרך להיחשף גם
לדברים נהדרים שאנחנו עושים בעירייה.
בנוסף עוד ,במקרים של התנגדויות ,האשמות מצד תושבים ,אני סב ור שנכון
שיראו איך אנחנו מנהלים את הישיבות ,ולעיתים מתחבטים ,מתלבטים ,מקבלים
החלטות עם מגוון שיקולים לטובת כלל הציבור .אני משוכנע בזה.
הרוב המוחלט של ישיבות מועצת העיר בקדנציה הקודמת התקיים בחדר
הישיבות בקומה שישית .ברוך ה' ,גדלנו ,התרחבנו ,וזה בטח לא יכו ל להיות שם
יותר ,כי האולם הזה דורש שיפוץ ,וקיבלתי הסבר הגיוני שם על תנאי
האקוסטיקה מצידך ראש העירייה שאז ציינת .ולכן ,זו הזדמנות מצוינת עכשיו
שיש הנחיה לשפץ את האולם הזה ,להכניס ,כמו שקורה בראשון ובאשדוד ובתל
אביב ועוד הרבה מקומות ,להכניס את האמצעים הטכנול וגיים ,כדי שזה יצולם
באופן מוסדר על ידי העירייה בקומה השנייה באולם הישיבות.
מה עוד אני רוצה להוסיף? שאני משוכנע שהנהלת העיר וכל מי שיושב כאן,
אינו רוצה להסתיר מידע או החלטות מהתושבים ,והכוונות כאן טובות בכל
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הנוגע להגברת השקיפות .הצעתי בזמנו לחסוך בהוצאות במקום להביא כל פעם
איזה צלם או ספק אחר שצריך לשכור את שירותיו.
במידה ואנחנו
אפשר בינתיים
נהדרת .יש שם
את המתנדבים
הקהילתית של
להיות נהדר.

לא עושים את זה באופן מוסדר ,עד שישופץ אולם הישיבות,
לחזק גם את הטלוויזיה הקהילתית בחברה העירונית ,איזו יוזמה
פעילים ,יש שם כבר את כל הציוד ,הכל שם כבר מ תוקצב .לקחת
האלה ,להביא אותם לכאן .על הדרך לחזק גם את הטלוויזיה
החברה העירונית ,ולשדר את זה מהחברה העירונית .זה גם יכול

אני מעלה את זה שוב כאן ,להגביר את השקיפות תוך צילום וידאו של ישיבות
מועצת העיר באתר העירייה ,עמוד ה פייסבוק של העירייה ,ועד שזה יהיה גם
באופן מוסד באולם הישיבות .אני מודה לכם ,תודה רבה .אבי תמך פעם שעברה,
רוני תמכה .אני משוכנע גם שראש העיר ייתן לנהל על זה דיון ,ובוא נראה מה
יהיה.
רחמים מלול:

לא ,אני לא פותח דיון.

איטל בציר אלשיך :

אני שמח לענות.

רגע ,רגע ,יש נהלים מי עונה למי ומי עונה על מה.
רחמ ים מלול:
וכשמעלים הצעה לסדר ,יש כמה אופציות .האחת להוריד אותה מסדר היום,
השנייה לקיים דיון ,והשלישית לדחות את הדיון למועד אחר .אני מציע ככה,
נאמרו פה דברים אמנם מאירים ,אבל מאוד ענייניים .ולמעשה ,מציע ההצעה
כ בר מגשים אותה ,כי יש פה  3שמצלמים לפייסבוק של אביב.
אביב איטח:

אחד מהם רק.

רחמים מלול:

לא משנה ,אבל זה מצולם.

אביב איטח:

לא מכיר את האחרים.

מתן דיל:

אולי לחברי מועצה נוספים יש אנשים.

יש פה אנשים שלא רוצים שיצלמו אותם ,מטעמים
רחמים מלול:
כאלה א ו אחרים ,אבל בכל זאת זה מתבצע .אז מטעמי שקיפות ,צריך לומר גם
את זה .וזה נכון שעיריית רחובות התקדמה מאוד בנושא של השקיפות ,כפי
שציינת ,והיום הכל מפורסם באתר העירוני ובאינטרנט.
אני מציע לחברים כאן להוריד את ההצעה בשלב זה מסדר היום ,בשיפוץ של
האולם בקומה  2אנ חנו נראה אם יש אפשרות להתקין צילום קבוע ,אבל נקיים
לפני דיון בהנהלה בהצעה הזאת ,ונראה מה החברים אומרים .כי אם רוב החברים
יתנגדו ,אז אין טעם שנצלם אותם בכוח .יש כל מיני סיבות ,אני לא נכנס לזה
כעת .לכן אני מבקש כעת לא לדון בזה.
אביב איטח:

אפשר להוסיף משפט בבקשה ,ראש העיר?

דורון מילברג:

גם בראשון רואים את הצילו?

רחמים מלול:

לא יודע .כן ,בבקשה.

קודם כל ,אני רק רוצה לציין לעניין הפרטיות ,שכאן
אביב איטח:
הישיבה הזו ,אנחנו בעצם נבחרי ציבור ,זאת אומרת ,אנחנו לא אנשים פרטיים,
אוקיי? אז הטענה הזו אני חולק ע ליך בה .ולגבי ההצעה שלך ,לגבי העניין של
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השיפוץ אם יהיה אפשר או אם אי אפשר ,אני מניח שאם עושים משהו פעם בכל
כך הרבה שנים ומשפצים את האולם הזה ,יש מן הראוי לבוא ולעשות את זה.
ואני רוצה לציין גם לטובה את פנחס הומינר ,חברנו למועצה ,שבאמת ציין
שבישיבה הראשונה הוא גם ביקש ממך ,ויש לו גם הרבה חלק בזה שהישיבה
צולמה ,ופנחס גם מאמין בזה .ואני מאוד מקווה שאנחנו נלך למקום הזה ונגיע
לשם.
רחמים מלול:

למה? כשמצלמים ,פנחס שם את הידיים על העיניים.

אני גם רוצה להוסיף ,כמחזיקת תיק אסטרטגיה,
איטל בציר אלשיך :
חדשנות ויזמו ת ,אתה בדיוק נכנס לדלת פתוחה ,ואנחנו בימים אלו גם מגישים
תכנית וגם יושבים עם ראש העיר .רז בארי ממחלקת הנדסה ,ותודה על הדברים
שנאמרו.
אביב איטח:

בכיף .אם אתם רוצים ,אנחנו גם נצא.

רחמים מלול:
היום.

טוב ,אני מציע בשלב זה להוריד את ההצעה מסדר

אביב איטח:
באסטרטגיה?

אז את בעד או לא ,איטל? שזה יהיה בשיפוץ

איטל בציר אלשיך :

אנחנו מדברים על זה.

אביב איטח:

מדברים? טוב.

רחמים מלול:

מי בעד להוריד את זה מסדר היום בשלב זה?

אביב איטח:

כולם פה אחד? מה זה בשלב זה?

רחמים מלול:

אמרתי בשלב זה.

א נחנו מוכנים אפילו למשוך את זה ,אם יהיה דיון
מתן דיל:
בהנהלה ,ואם אנחנו מתפרצים לדלת פתוחה.
רחמים מלול:
זה ,מי בעד?

אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום ל רק בשלב

אביב איטח:

יחי המלך.

רחמים מלול:
לפגוע אישית באף אחד.

אני הצעתי הצעה .אני מבקש ממך ,אני פה לא רוצה

אביב איטח:

גם אני לא.

רחמים מלול:

אתה גם לא יכול לפגוע בי .אני יכול להיות אבא שלך.

אביב איטח:

נכון.

אתה מספיק עושה לי הלבנת פנים בכל אתר ואתר ,לי
רחמים מלול:
ולבני משפחתי .אל תיאלץ אותי להגיב פה .באמת ,אני שומר היום על קור רוח
ועל שלווה.
אביב א יטח:

גם אני.

מקבל הכל בחיוך .תכבד את מי שאתה צריך לכבד .אם
רחמים מלול:
אתה לא מכבד ,אז גם אני לא אכבד' .יחי המלך'.
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אביב איטח:

אז רק -

רחמים מלול:

לא ,לא .יותר אני לא רוצה לשמוע אותך ,טוב?

אביב איטח:

סיימת ,סבבה.

רחמים מלול:

בפעם הבאה ,ממלא המקו ם שלי יענה לך.

אביב איטח:

טוב.

רחמים מלול:

אם זה היחס ,פגישות אישיות.

אביב איטח:

חלילה .אני פגעתי במשפחה שלך? חס וחלילה.

רחמים מלול:
אישית.

בסדר .תאמין לי ,לא רוצה להגיב .מספיק אתם פוגעים

מתן דיל:

אני לא מקבל את האמירה הזו 'אתם פוגעים אישית'.

רחמים מלול:

אני לא שאלתי אותך אם אתה מקבל או לא.

מתן דיל:

אמרת 'אתם' ועשית ככה עם היד.

רחמים מלול:

אני לא שואל אותך.

מתן דיל:

אז אל תגיד 'אתם'.

רחמים מלול:

לא שואל אותך.

מתן דיל:

רוצה להגיד משהו אישי ,תגיד .אל תגיד 'אתם'.

רחמים מלול:

לא ש ואל אותך.

מתן דיל:

עכשיו אתה פוגע בי.

רחמים מלול:

לא שואל אותך.

מתן דיל:

עכשיו אתה פוגע בי.

ד"ר רוני באום:
קמפיין שלם נגדו?

 ...ניהלתם קמפיין שלם נגדו? אנשים שלכם ניהלו

מתן דיל:

מי זה 'אנשים שלכם'? רוני ,מה זה האמירה הזו?

מה זה האמירה זו? באמת .מה זה האנשים שלכם ,מה
קארין ברגינסקי :
זה המשפטים האלה בעלמא.
רחמים מלול:

לא תגררו אותי בלשוני.

דניאל מרשה :

על מה את מדברת?  ...מה שעשיתם בצד השני.

קארין ברגינסקי:

 ...שנגלה מה אתם עשיתם ,אנשים שלכם מה עשו.

דניאל מרשה :

כמה כתבות עשיתם...

אביב א יטח:

תירגע ,תרגיע.

קארין ברגינסקי:

ממש לא בסדר ההערות האלה.

רחמים מלול:

דני ,דני.

קארין ברגינסקי:

לא ,ההערות האלה לא בסדר ,לא במקום.

דניאל מרשה :

את לא שמה לב מה את אומרת בכלל?
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מה זה 'אתם'? מה זה 'האנשים האלה'? מה ,אנחנו
קארין ברגינסקי:
נגדם? מה זה השטויות האלה .אנחנו חברי מועצה שבאנו לסיעה ,ושאף אחד לא
יזרוק הערות כאלה.
*** צרחות ***
(מדברים ביחד)
קארין ברגינסקי:

חוצפה ,האנשים האלה.

דניאל מרשה :

אם יש בבעיה ספציפית ,תפני לבן אדם.

רחמים מלול:
די.

דני ,דני ,כמה פעמים אני יכול לפנות אליך? חברים,

קארין ברגינסקי:

מותר לה לזרוק ואנחנו לא יכולים להגיב?

החלטה מס' :13-3-19
. 17

הוחלט פה אחד שלא לכלול את הנושא בסדר היום.

אישור תיקון תקנון ה.ל.ר ,בהתאם לנוסח המוצע ,מצ"ב חוו"ד יועמ"ש
ה.ל.ר.

אני רוצה להקדים בסדר היום סעיף אחד ,כדי שנוכל
רחמים מלול:
לש חרר את ניסים מנכ"ל הלר ואת היועצת המשפטית של ה.ל.ר עידית בן עמי,
וזה תיקון התקנון .בבקשה.
תודה רבה ,רחמים .ערב טוב .יש לה.ל.ר רגולטור
ניסים סלמן:
שנקרא משרד הפנים ,בין שאר הרגולטורים .הרגולטור המרכזי בתוך משרד
הפנים ,זה הממונה על התאגידים העירו ניים ,אחת לתקופה הם מוציאים חוזרים
וכל מיני הנחיות ורגולציות שונות.
אחת מהדרישות הייתה לתקן את התקנות שלנו ,שבפעם האחרונה שהוא תוקן
היה ב  , 2009 -בהתאם לנוהל הסדרה חדש של משרד הפנים .צירפנו לכם את
הגרסה של התקנון הנוכחי בעקוב אחר שינויים עם התקנון החדש .אוש ר על ידי
משרד הפנים ובכפוף לאישור המועצה .הדברים המרכזיים שהשתנו שם ,קודם
כל ,אין שום דבר מהותי ,זה טכני לגמרי.
הדבר המשמעותי שהשתנה זה היקף המטרות ,היקף הפעילות של החברה ,שבעצם
המשרד בא ואומר 'אנחנו מצמצמים את המטרות של החברה' .צמצום המטרות
הוא ניסוחי בל בד .זה פשוט המטרות נפרסו שם על איזה עמוד שלם ,כולל
מטרות משנה ,שאפשר לבנות גשרים באפריקה לפי התקנון הקודם וכל מיני
כאלה .היום התקנון מה שאנחנו מציעים פה ,הוא לא מגיל את ה.ל.ר בשום
צורה ,בפיתוח הכלכלי ,בפיתוח הכלכלי ,בפיתוח ההנדסי ,בכל יוזמה שהיא
שנכונה לעי ר .היועצת המשפטית של ה.ל.ר פה איתנו ,אם יש לכם שאלות ,עידית
בן עמי.
רחמים מלול:

שאלות?
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כן ,לי יש שאלה .בסעיף  , 79אתם קבעתם שזה יהיה
מתן דיל:
על פי תקנות העיריות ...נשארת .שיניתם את זה ,במקום שתהיה את החלוקה
שהיתה של נציגי ציבור וחברי מועצה באופן ברור ,אז הפניתם לתקנות של
העיריות .השאלה אם זה עדיין אותה חלוקה?
עו"ד עידית בן עמי:

בוודאי ,כן ,כן ,כן.

ניסים סלמן:

זה שומר על אותו יחס.

מתן דיל:

 ...תקנות שהן...

משרד הפנים הורה במקום לפרט מחשש שמא תהיה
עו"ד עידית בן עמי:
איזו חריגה ,להפנות את כל הנו שא הזה לתקנות.
שאלה נוספת בבקשה .בסעיף ( 103ב) ,למעשה אתם
מתן דיל:
כותבים "על אף האמור בסעיף זה לעיל ,בהתחייבויות כספיות של עד 2%
מהמחזור הכספי השנתי" ,שלמעשה  2%זה מיליונים.
ניסים סלמן:

כן.

אז זה ניתן יהיה לעשות בחתימת  2מורשי חתימה ,גם
מתן דיל:
א ם אינם מקרב הסגל הבכיר .זה מיליון ,מיליון שח ,זה לא איזה קופה קטנה...
ניסים סלמן:

זה מי שהדירקטוריון אבל ממנה אותו.

כן ,תשמע ,אם זה ראש עיר .אבל בוא ,להגיד שזה לא
מתן דיל:
מעשה ...זה נשמע קצת מטריד שאפשר לאשר בלי ,אתה יודע ,זה נשמע כמו
קופה קטנה  , 2%אבל זה הרבה כסף.
לא ,לא ,לא .זה לא מובן .זאת אומרת ,זה לא הובן כפי
עו"ד עידית בן עמי:
שבעצם הרגולטור רצה לקבוע .הוא קבע כזה דבר .זה הכל אגב נכפה עלינו לפי
הנוהל ,נוהל ההסדרה.
מתן דיל:

לא ,זה משהו משמעותי נשמע ,עידית.

עו"ד עידית בן עמי:

זה הותאם לנוהל ההסדרה.

מתן דיל:
שכזאת.

תסבירי לי איך אפשר מיליון שח לאשר בחתימה

עו"ד עידית בן עמי:

איזו חתימה?

מתן דיל:

 ...הסגל הבכיר ,של הרשות המקומית.

עו"ד עידית בן עמי:

לא ,לא ,לא .קרא את הכל ,מתן.

מתן דיל:

אני קורא.

עו"ד עידית בן עמי:

התשובה בתוך השא לה.

מתן דיל:

תסבירי לי ,עידית.

אז אני אומר לך .הסיפא קובעת שבכל חתימה ,הרי יש
עו"ד עידית בן עמי:
 2מורשי חתימה לפחות ,כאשר אחד מהם חייב להיות מקרב עובדי העירייה,
דווקא עובדי העירייה .ולכן ,כל חתימה שיש בה כדי לחייב כספית את החברה,
מחייבת חתימה של לפחו ת עובד אחד מעובדי העירייה .בא הרגולטור ואמר -
אבל לא צריך ,בהתחייבויות כספיות של עד  2%מהמחזור ,די בכל אחד מ 2 -
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מורשי החתימה ,ולא בהכרח שהוא יהיה עובד עירייה ,זה הכל .חלילה לא צמצום
למורשה חתימה אחד וכיוצא באלה.
רחמים מלול:

ואותם שניים הם בכירים.
בוודאי.

2

מורשי

חתימה,

לא

בהכרח

עו"ד עי דית בן עמי:
דירקטורים.

שניים

מתן דיל:

עידית ,זה הניסוח שהרגולטור הנחה אתכם?

עו"ד עידית בן עמי:

כן.

מתן דיל:

אם את אומרת ,אני לא מתווכח איתך ,אבל זה נשמע.

עו"ד עידית בן עמי:

במקרה הבאתי את הנו ה ל.

מתן דיל:

למעשה זאת החמרה ,זאת לא הקלה.

ההחמרה היא בזה שחייב להיות מקרב מורשי החתימה
עו"ד עידית בן עמי:
דווקא עובד בכיר של עירייה.
רחמים מלול:

עוד שאלות ,חבר'ה?

מתן דיל:

שאלה נוספת .בסעיף  , 112החברה -

מתן להשלים את התשובה ,אני אפילו אפנה אותך
עו"ד עידית בן עמי:
לס עיף בנוהל ,סעיף  9.2.17בנוהל ההסדרה.
אוקיי ,ושאלה נוספת אחרונה ,כתוב בסעיף 112
מתן דיל:
"החברה תמנה ועדת ביקורת ...תעסיק מבקר פנים" .אני שואל ,כי אני רואה שזה
לא משהו חדש ,האם יש ועדת ביקורת ,והאם היא מעסיקה מבקר פנים?
כרגע יש לנו קוורום מצומצם ,רק  4דירקטורים,
ניסים סלמן:
במועצה פה ימונו עוד  2חברים .הדירקטוריון יתכנס ואז גם תמונה ועדת
ביקורת .לגבי מבקר פנים עשינו מכרז בשנה האחרונה ,בחרנו מבקר פנים .אנחנו
עכשיו בשלבי ההתקשרות איתו.
מתן דיל:

אז עדיין אין את  2הפונקציות האלה?

דורון מילברג:

לא ,בק דנציה הקודמת הייתה ועדת ביקורת.

מתן דיל:

הוא אומר שלא.

דורון מילברג:
ביקורת.

לא ,ועדת ביקורת הייתה .הוא אומר שכרגע אין ועדת

מתן דיל:

ועדת ביקורת של ה.ל.ר?

זוהר בלום:

כי התפזרו ,כל הדירקטוריון מפוזר.

כי הדירקטוריון התפזר ,ועכשיו ח סר קוורום כדי
דורון מילברג:
למנות ועדות שונות בה.ל.ר.
עו"ד עידית בן עמי:
מכרז.

הדבר נכון גם לגבי מבקר פנים ,גם היה ,ועכשיו יצא...

מתן דיל:

אלה השאלות שלי בנושא הזה.

רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה .אנחנו מאשרים את התיקון.

26
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מתאריך 2.1.2019

הוחלט פה אחד לאשר את
החלטה מס' :14-3-19
לנוסח המוצע ,שצורף לסדר היום.
.4

תיקון תקנון ה.ל.ר ,בהתאם

תכנון אסטרטגי לעיר רחובות ,ח"מ מתן דיל עו"ד מתאריך . 30.12.2018

רחמים מלול:

הצעה לסדר הבאה ,תכנון אסטרטגי ,בבקשה.

הצעה לסדר ,למעשה לפני כחצי שנה ,אושרו בקבינט
מתן דיל:
הדיור לבקשת עיריית רחובות בר אשות ראש העיר רחמים מלול 3 ,בקשות לבניית
שכונות מגורים גדולות היקף ,מסלול אישור מהיר .מתחמים מועדפים ...ותמ"ל.
שלושת המתחמים הם א'  -מתחם מזרחי שמונה כ  6,000 -יח"ר .אני אומר כ  , -כי
אני לא יודע את הנתון המדויק .אני ראיתי את זה לפי ההחלטה של קבינט
הדיור .מתחם צפוני ,אזור תעשייה הורביץ ,הוא מונה כ  15,000 -יחידות דיור,
ומתחם דרומי המונה כ  5,500 -יחידות דיור .משמעות הדבר ,שרחובות עתידה
להוסיף כ  50% -מכמות יחידות הדיור היום בתכנון מהיר .עד היום לדאבוני לא
התקיים בנושאים האלה ,נושאים כל המשמעותיים...
רחמים מלול:

אפש ר להציע לך הצעה לפני שאתה ? -

מתן דיל:

כן ,אתה יודע מה? כן.

כן? אני מתכוון לענות לך שזה לא הפורום לדון
רחמים מלול:
בתכנון ובנייה .הפורום לדון בתכנון ובנייה זה או מליאת בניין ערים או ועדות
המשנה  -זה א' .אני רוצה לחסוך לך פשוט את הזמן ,כי אני לפחות קראתי את
ההצעה שלך בכובד ראש .ב'  -אני הייתי מציע לך ,לפני שתעלה את ההצעה
במליאת בניין ערים ,דבר שהוא מתוכנן על ידי כבר לפני חודש ,רק חיכיתי
שהבחירות יסתיימו ונכונן את חברי המליאה וכו' ,חברי מועצת העיר ,תכננתי
להביא את זה לפחות ל  2 -דיונים .ג'  -הייתי מציע לך ,ל עבור על הנתונים
שכתבת ,כי הנתונים שם שגויים ומטעים .אני מציע לך ,כי אני יודע בדיוק מה
הנתונים .ד'  -אני כבר עכשיו אומר לך ,אין שום החלטה .היה דיון אחד בסך
הכל ,ואנחנו בוויכוח עם אנשים "דירה להשכיר" ,שזו מעין חברה שהוקמה על
ידי ממשלת ישראל ,וממשלת ישראל הדר יכה והנחה אותם לתכנן  Xיחידות דיור
במחוז המרכז לשנת  , 2040והטילה עליה גם לתכנן את רחובות בין היתר כמו
שהם מתכננים ערים אחרות .ונתנה לה יעד מה צריך להיות צפי האוכולסייה ב -
 , 2040כלומר לעוד  22שנה.
כאשר אז תהיה ראש העיר ,שתמצא תכנית מגירה מוכנה איפה לבנות ומ ה לא
לבנות .היי ,תבדוק טוב  -טוב את הנתונים שאתה מביא שם לגבי אזורי התעסוקה.
זה אני פשוט מנסה לייעץ לך מה להכין לקראת מליאת בניין ערים ,כי אני לא
מתכוון לדון בזה פה .זה לא המקום ,זה לא הפורום לדון בזה כמו בהצעות לסדר
האחרות שהעליתם ,זה בהחלט המקום .אז אם תקב ל את הצעתי ,מה טוב .זה מה
שאני מתכוון לענות לך לאחר מכן ,וזה יביא יותר תועלת מאשר סתם.
אז ראש העיר ,א'  -אני שמעתי את ההצעה שלך ,ואני
מתן דיל:
אפילו מקבל אותה .אני אגיד לך ,כי אני אדייק ואני אענה לך על כל דבר .אחד -
אני הבאתי איתי פשוט פרוטוקול של ועדת השרים של קבינט הדיור .אני עשיתי
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העתק הדבק מהפרוטוקול .אם הפרוטוקול עצמו לא מדויק ,אז באמת אני לא
מכיר את הנתונים.
לא כל מה שהם רוצים אנחנו רוצים .אני לא יכול
רחמים מלול:
להגיד כן או לא לפני שהבאתי את זה למליאת בניין ערים.
אני אגיד יותר מזה .מה שאני יודעת אולי אני טועה,
עו"ד מתן דיל:
שניסית דרך פז כלכלה להמשיך אפילו לעשות בצורה עוד יותר מודולורית ולא
אישרו את זה .אני חושב שהשיקולים של דירה להשכיר ,עם כל הכבוד להם,
השיקולים הארציים זה לא שיקולים שלנו .אתה מציע ואתה אומר שגם החלטת
לקיים דיו ן .אדרבא ,אני שמח.
ודאי ,במליאת בניין ערים .גם מתוכנן שיתוף ציבור 3
רחמים מלול:
פעמים ,כמו שעשינו לגבי תכנית המתאר שלא הסתיימה .אז אני מבטיח לדון
בזה .רק אני מציע לך ,באמת ,כדי שלא נצטרך להתווכח ,תבדוק טוב את
הנתונים והמספרים ,תבדוק עם דירה להשכיר בדיוק מה העמדה שלי ומה אמרתי
להם שהם לא מקבלים אור ירוק על שום מספר עד שזה יובא בפניכם .אתה יכול
לבדוק .יש אדם אחד שם שאחראי על הנושא ,שמו אריאל וקסלר ,הוא הנציג של
הממשלה ,ותשאל אותו.
רחמים ,זאת בדיוק הבקשה שלי לצורך העניין ,להביא
עו"ד מתן דיל:
את הנתונים .אנ י לא מתבייש לומר ,אני לא מכיר את הנתונים .אני חושב שחברי
המעוצה צריכים לקבל את הנתונים.
רחמים מלול:

תקבל את כל הנתונים ,אין בעיה .אני מבטיח לך.

ולכן ,אני מקבל את ההצעה שלך ,אם זה עולה במליאת
עו"ד מתן דיל:
הוועדה המקומית .אנחנו שמחים על כך ,ואנחנו לא מכי רים את הנתונים.
אביב איטח:

לא משנה.

רחמים מלול:
לזמן לי  2מליאות.

לא במשנה ,לא .להיפך ,אני ביקשתי מליאת ברזילי

בקשה אחרונה כדי שנמשוך את ההצעה שלנו ,אני
עו"ד מתן דיל:
אומר ,אני שמח שעדיין לא אושר ,ואני בטוח שיש הרבה דברים שאני לא יודע,
ולכן אנחנו באי ם ושואלים ,כדי לקיים דיון רציני בנושא הזה .אני חושב שעם זה
אין ויכוח לאף אחד ,וכמו שאמרת ,אתה יזמת את זה בעצמך ואני שמח על כך.
רק אני אומר ,מבקשים שזה יהיה משהו בהקדם ,כדי שבאמת לא תאושר שם
החלטה שאנחנו לא מכירים את הנתונים ,ואולי יש באמת לחברי המועצה משהו
לומר בנושא.
רחמים מלול:

בוודאי .בסדר גמור.

תודה רבה .אז אני רק מבקש רחמים שזה ייכנס
עו"ד מתן דיל:
לפרוטוקול ההצעה ,ואני מקבל את הצעתך למשוך אותך ,על פי מה שאתה
סיכמת.
אין בעיה ,בסדר .ואם תרצה נתונים מדויקים ,אתה
רחמים מלול:
מוזמן לבוא אליי ,תקבל את כל הנתונים.
החלטה מס' :15-3-19

ההצעה ירדה מסדר היום לבקשת ח"מ עו"ד מתן דיל.
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.5

הכללת רחוב יום הכיפורים בתכנית העבודה  , 2019ח"מ דני מרשה
מתאריך . 30.12.2018

בבקשה .רח' יום הכיפורים ,דני .אמנם דיברנו על זה
רחמים מלול:
בטלפון ,אבל בכל זאת ,מפני כבודך ,תעלה את ההצעה.
ערב טוב .הצעה לסדר היום .דיברנו עם רחמים,
דני מרשה :
למרות שהוא ענה לי את התשובה .הכללת רחוב יום הכיפורים בתכנית העבודה
 . 2019ראשית כל ,ברצוני לציין כתושב העיר שבעשור האחרון העיר רחובות
שינתה את פניה בהרבה רחובות ושכונות ותיקות והתשתיות הוחלפו ושודרגו
לתשתיות חדישות ,ועל כך אני מברך .ברצוני להביא לשולחן זה את המצוקה
החוזרת בכל שנה מחדש בשכונת קרית משה ...על רחוב יום הכיפורים ,אשר הינו
רחוב משמעותי בשכונה ,תושבים רבים בשכונה מרגישים שפיתוח ושדרוג
השכונה אינו נמצא בסדרי העדיפויות של הנהלת העיר.
בשנה האחרונה הועלו ברשתות החברתיות מספר סרטונים בנוגע לפניות שלא
טופלו .בעונות הקיץ דובר ב ...גדולה ...מכרסמים ומזיקים ,וזאת בדרכי גישה
למוסדות החינוך בשכונה .וכעת בחורף כמידי שנה ,רח' יום הכיפורים ...כללי עד
כדי כך שהתושבים לא יכולים להיכנס ולצאת מ ביתם ...הם חוו טראומה בדרך
לגנים ובתי ספר ,זעקו עד ששוב נאלצו להעלות סרטונים המעידים על הצפה
שלא הותירה ספק על הבעיה הקשה בשכונה .אני רוצה להדגיש ולציין ,שידוע לי
שכמות המשקעים אשר ירדה בעיר רחובות השנה גבוהה מהרגיל ,אך ברחוב יום
הכיפורים הבעיה חוזרת על עצ מה מידי שנה בעונת החורף והגשמים.
לאחר פניות רבות של התושבים בשנים האחרונות ,החלטתי להקדיש את עצמי...
לסדר ,כחבר מועצה לשכונה זו ,ולבקש להכליל את השכונה ואת רח' יום
הכיפורים בתכנית העבודה של אגף התשתיות ותאגיד המים לשנת  , 2019תכנון
וביצוע .מועצת העיר מחליט ה בזאת לכלול את רח' יום הכיפורים בתכנית
העבודה של אגף התשתיות ותאגד המים לשנת  , 2019תכנון וביצוע.
יש פה אמא שיש לה ילדה נכה ,כל פעם שיש הצפה ,כשצריכה הילדה שלה לחזור
מביתה ספר ,היא צריכה להביא לא יודע ,מנוף ,משהו מיוחד ...הילדה נשארת
הרבה זמן בחוץ ,או אפי לו יום ,מסתבכת .אני הלכתי לראות ...גישה בדרך אחרת.
אנחנו לא נחכה שאיזה יום אחד יטבע ילד ויהיה אסון .אני מבקש לקחת את זה
באמת ,מאוד מסוכן שם ,יכול לטבוע ילד .עד שיקרה אסון ,חבל שיקרה אסון
שאיזה ילד יטבע .אני חושב שכל אחד מכיר את הרחוב הזה.
רחמים מלול:
כבר קיבלת ממני תשובות.

טוב  ,דני ,אני מודה לך שהעלית את ההצעה הזאת.

אביב איטח:
כמה דברים לשתף אתכם.

סליחה אדוני ראש העיר ,היא שאלה אם אפשר לומר

אין צורך ,אנחנו מכירים ,אנחנו ביקרנו שם באותו
רחמים מלול:
יום .אני בטוח שהאמא צודקת עם הבעיה הזאת ,מכירים את זה  .אין צורך.
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סליחה ,אני מצטערת .זה לא יכול להיות ,אני מ 2010 -
דוברת:
אני גרה שם .עד עכשיו הייתי מתמודדת עם בעלי ז"ל 3 ,שנים השנים האחרונות
אני מתמודדת לבד ...כל יום שיורדת גשם ,איפה אני מחכה להסעה ,ביום
הכיפורים בפנים ,לא איפה שאני גרה .למה אני צריכה לסבו ל כל כך בגלל שאני
בפינה האחרונה ,ואני צריכה לסבול את זה?
רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה.

בנוסף לזה אין לי פח ,אין לי איפה לזרוק את הזבל ,כי
דוברת:
כל פעם שיש הצפה ,הפח הולך להצפה .ואני לא יכולה את זה .כמה אפשר לסבול
על זה.
טוב ,תודה רבה .כולם ערים לכך על ההשקעות
רחמים מלול:
בתשתיות שנעשו בעיר בשנים האחרונות ,ועל כך שאין חולק ,וגם דני הציג את
זה בצורה הגונה ומכובדת .פשוט מאות מיליוני  .₪ורק דוגמא ,התאגיד השקיע
בשנת  2018במקום  11מיליון  ,₪שהוא היה צריך להשקיע על פי חוק ,הוא
השקיע  45מיליון  .₪אני נותן רק ד וגמא שתסבר את האוזניים .בדרך הים
השקענו שם  13מיליון  ₪במערכת ביוב שמשרתת את כל האזור .זו רק דוגמא
קטנה ,חוץ ממה שנעשה ברח' אפרים וסלע ,וגם קרית משה.
מי שיסתובב היום באזור ויסגל ,דובנוב ,ששת הימים ,בן ציון פוגל ,יראה שם
מהפכה של עשרות מיליוני  .₪נותרו לנו  2מקומות שגורמים לנו לצרות בזמן
ירידת גשמים בכמות כזאת כפי שהיתה שיא בכל הארץ .אזור רח' הבנים בבית
התרבות ,והאזור הזה שהגב' דיברה עליו וגם דני ,זה אזור רח' יום הכיפורים.
ניסינו בעבר על ידי ניקוי התעלה ,להתגבר על הבעיה ,אבל זה לא פותר את
הבעיה כשיש כמות כז ו אדירה.
בכל אופן 2 ,המקומות האלה שהזכרתי ,העלות כדי לעשות שם את הניקוז
והביוב מחדש ,היא בערך  13מיליון  ,₪באזור יום הכיפורים בסביבות  , 6.5ואותו
דבר באזור רח' הבנים ,עוד  . 6.5אנחנו מתכננים לעשות את זה.
אני מנסה באזור רח' יום הכיפורים להגיש קדם מימון ממשר ד השיכון במסגרת
הסכם הגג של פינוי  -בינוי קרית משה .זה ברור שבהסכם הגג זה ייכנס ,השאלה
מתי ייחתם הסכם הגג ,על זה גם אני אדווח לכם ,כי התחלנו לקיים ישיבות
בנושא הזה ,והסכם הגג אני מתכוון ,אנחנו הצוות מתכוונים להגיע שם לסכומים
אדירים לבצע את פינוי הבינוי של קר ית משה .אל תפלו מהכסא אם אני אגיד
לכם קרוב למיליארד  ,₪כדי לפתח את כל תשתיות העל ,מבני ציבור ,מבני חינוך
וכו' .אז מתנהל מאבק קשה על הסכומים ,אבל כמובן אנחנו מחפשים את טובת
העיר ,כדי להפוך אותה באמת לעיר שכל התשתיות שלה הן חדשות.
זה לא סוד שהעיר רחובות היא עוד מעט בת  , 130ולכל מקום שנכנסנו גילינו
חוסר בתשתיות ,חוסר בקווי ניקוז ,בקווי ביוב ,החלפת צנרת מים .באמת,
התאגיד עושה גם כן עבודה נהדרת .אני יכול להבטיח דבר אחד ,אני במשא ומתן
עם משרד השיכון על מנת לקדם קדם מימון לצורך העבודה המיוחדת הזאת ביום
הכיפורים ,שהיא בעיה כאובה .והיה ומשרד השיכון לא יסכים לתת לנו קדם
מימון כדי שזה יעלה לא כסף ולא לנו ,אז אנחנו נכניס את זה בתכנית העבודה
שלנו ,וננסה לגרד את ששת המיליונים הללו מכל מיני פרויקטים אחרים .אני
מקווה שאתה מסתפק בתשובה .עניתי לך על זה גם בטלפון .תודה רבה לך .
אביב איטח:

תודה שקיבלת את ההצעה ,ראש העיר.
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שאול צגהון:

שבוע הבא כבר מתקיימת פגישה ,ב . 9 -

רחמים מלול:

בין מי למי?

שאול צגהון:
הבא .איתך ,איתך.

בנושא הזה ,עם היו"ר של ההתחדשות העירונית ,שבוע

רחמים מלול:

אה ,אצלי ,של הסכם הגג.

שאול צגהון:

כן ,כבר הנושא מקודם ,וכבר שבוע הבא גם אני מוזמן.

רחמים מלול:
שאול.

כן ,אני יודע ,אני העליתי את זה .טוב ,תודה רבה,

הוחלט פה לדחות ההצעה מאחר ורחוב יום הכיפורים
החלטה מס' :16-3-19
נכלל במסגרת תכניתה גג של שכונת קמ"ש.
שאילתות :
.7

האם קיימת מדיניות באגף הדו ברות וקריטריונים לפרסום מודעות
בעיתונות המקומית ,כללי אתיקה מקצו עיים ותיאום ציפיות? אם כן,
מהם? ח"מ אביב איטח מתאריך. 16.12.2018 :

לגבי השאילתא של אביב ,אני דוחה את זה לישיבה
רחמים מלול:
הבא ,משום שאתה ביקשת הרבה חומר ,ואני יודע שהדוברת אוספת את כל
החומר כדי להגיש לך את זה בשלמות ,ואת התשובה המסכמת אני אתן בישיבת
המועצה הבאה.
לגבי השאילתא ,בסדר ,קיבלתי את מה שאמרת ,וזה
אביב איטח:
זכותך על פי פקודות העירייה .רק רציתי להציג את השאילתא ולהסביר מדוע
שלחתי אותה עכשיו.
רחמים מלול:

לא ,חבל.

ד"ר רוני באום:

תציג פעם הבאה.

אביב איטח:
שנייה.

רוני ,שנייה .קודם אמרת שטות עכשיו עוד שטות .חכי

רחמים מלול:

בשביל מה להציג אותה? לא ,זה לא שטות.

אביב איטח:
החומרים קיבלתי.

דיברתי על רוני ,לא עליך .אני רק אומר שאת כל

רחמים מלול:

אבל יש סדר ,נו.

אביב איטח:
לפרוטוקול.

בס דר ,קיבלתי .אני רק מבקש שהשאילתא תיכנס

רחמים מלול:

ביקשת המון חומר למען האמת.
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אביב איטח:

קיבלתי.

רחמים מלול:

לא יודע ,הדוברת אמרה לי שיש לה עוד חומר.

אביב איטח:
לפרוטוקול.

יש חומרים חסרים .אני רק מבקש שהשאילתא תיכנס

רחמים מלול:

מתי ,עכשיו?

אביב איטח:

כן.

רחמים מלול:

היא מצורפת.

לא ,שתהיה בפרוטוקול ,שהקראתי אותה .או שאתה
אביב איטח:
רוצה שאני אקריא אותה ,אין לי בעיה.
רחמים מלול:

למה?

אביב איטח:

מה שתחליט ,אני אקבל.

רחמים מלול:

למה להפר את הנוהל?

אביב איטח:

אני לא מפר.

רחמים מלול:
שלאחר מכן.

על פי הנוהל מותר לי לענות על השאילתא בישיבה

אביב איטח:

בישיבה הבאה היא תהיה לפרוטוקול?

רחמים מלול:

בוודאי .וגם תקרא אותה.

אביב איטח:

תודה.

ואולי על פי החומר שתקבל ,תרצה לגרוע ,אולי
רחמים מלול:
להוסיף .ותראה ,לעבור על כל הח שבוניות והקבלות ,מה השקענו באתר זה ,מה
השקענו באתר אחר ,ואנשים משקיעים בזה הרבה שעות עבודה.
החלטה מס' :17-3-19
.8

התשובה תידחה לישיבת המועצה הבאה.

אישור החלטות ועדת כספים מתאריך . 24.12.18

רחמים מלול :אישור החלטות ועדת כספים מתאריך  . 24.12זו היתה יש יבה ,נציגי
הסיעות נכחו בהן .נכחו בישיבה ושמעו את ההחלטות .אם יש שאלות בכל זאת,
בבקשה ,אפשר לשאול .אישרנו שם תב"רים של חינוך ,של מוסדות ציבור ,של
תשתיות ,בבקשה.
עו"ד מתן דיל:

יש לי שאלה בבקשה.

רחמים מלול:

לגבי ועדת הכספים? כן.

גני הילד ים ב  -ה' באייר ,אנחנו מברכים על זה כמובן.
עו"ד מתן דיל:
אנחנו רואים שיש פה מימון מגורמי חוץ  3מיליון ,אני אשאל את זוהר .זו
הרשאה חדשה?
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איך הולך הרשאה? אתה מקבל פרוגרמה ,אתה מתכנן,
זוהר בלום:
ואחרי שאתה מאשר את התכניות שהאדריכלית רק נבחרה השבוע ,אתה מקבל
את התקציב .בינ תיים יש חלק עירייה לקבל את כל התכניות להריסה.
זה במצב האופטימי .במצב ה ...אתה מקבל אחרי
דורון מילברג:
שסיימת לבנות את האישור.
אגב ,מה שקרה ב  -ה' באייר ,זה תפס אותנו באמצע
רחמים מלול:
העבודות .אנחנו ידענו את הבעיה .הגן הזה עומד להיהרס.
אביב איטח:

ברוך ה' ,טוב שהילדים לא טבעו ,זה הכי חשוב.

זוהר בלום:
האישור להריסה.

זה אושר ב  , 2018 -אבל זה הליך ,עכשיו קיבלנו את

החלטה מס' :18-3-19
. 24.12.18
. 34

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מתאריך

אישור תב"רים (מחוץ לסדר היום).

דורון מילברג:

זה היה בוועדת כספים וזה נשמט.

רחמים מלול:

נשמט? זה דחוף?

דורון מילברג:

כן.

טוב ,על פי בקשה של מנהל אגף תנועה ,יש איזה 2
רחמים מלול:
תב"רים שנשמטו .צביעת כבישים והתקנת תמרורים ושלטי רחוב .צביעת כבישים
אנחנו מדברים על מסגרת של  2מיליון  ,₪ותמרורים של  1מיליון  .₪אנ חנו
מבקשים לאשר את זה ,מדובר על  2מכרזים שאגף התנועה והשילוט מוציא.
תודה על האישור.
הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כדלקמן :תב"ר צביעת
החלטה מס' :19-3-19
כבישים  2מיליון  .₪ת ב " ר תמרורים והתקנת שלטי רחוב –  1מיליון  ₪בהתאם
למסמכים שהוצגו לחברים ולהסבריו של מנהל אגף תנועה שילוט פיקוח ושיטור
עירוני ליאור שוקרי.
.9

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת אנוש ,ברחוב
טשרניחובסקי.

יש לנו כמה הקצאות קרקע ,רשימה ארוכה עוד
רחמים מלול:
מהקדנציה הקודמת ,חברים ,שרוב רובם זה אישור או אשרור של כל מיני
מוסדות חינוך  ,בתי ספר ,גני ילדים ,על מנת שהם יוכלו לקבל את התקצוב
הממשלתי ולקבל סמלי מוסד .אין פה כמעט דברים חדשים .אז אנחנו ברשותכם
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נעבור על זה קצת יותר מהר ,כי החברים הוותיקים מכירים את זה מישיבות
קודמות גם כן .בבקשה ,את רוצה להתחיל.
כן .סעיף  – 9אישו ר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
מיכל עבודי:
רחובות לעמותת אנוש ברח' טשרניחובסקי .אנחנו שם מקצים את ה גג של גני
הילדים לעמותת אנוש.
עו"ד מתן דיל:

לא קיבלנו את ההסכם .במייל לא נמצא ההסכם הזה.

דורון מילברג:

הוא קיים אבל.

עו"ד מתן דיל:

ולא את האישור בסעיף הנוסף.

רחמים מ לול:

זה לא נשלח?

עו"ד מתן דיל:
בטבלט...

לא .אני לא יודע מה הוא מחזיק ,אבל תסתכלו

דורון מילברג:

בסדר ,קח את ההסכם ,נו .אולי טכנית היתה בעיה.

עו"ד מתן דיל:

זה לא נשלח לחברים ,לא עברנו על זה.

דודי אשכנזי:

 ...שאלתי את כולם אם כל החומרים -

לא ,אבל דודי ,לא בטבלט ולא במייל .אם תראה לי,
עו"ד מתן די ל:
אני אשמח לראות ,לא קיבלנו.
אתה יודע מה נעשה? לא לדחות את זה לישיבה הבא.
רחמים מלול:
אם תרצו ,תיתן לו את זה ,ותוכל לחזור אליו עוד איזה רבע שעה חצי שעה ,כדי
לחסוך זמן ,אם תרצה לעיין בו .אם אתה רוצה ,אני מוכן לדחות את זה לישיבה
הבאה.
ד"ר רוני באום:

חבל ,עמותת אנוש.

מעל גני
רחמים מלול:
לעמותת אנוש ,עמותה חשובה מאוד.
ד"ר רוני באום:

הילדים

בפינת

טשרניחובסקי,

הקצינו

נכון.

הקצינו לה את הגג שעליו היא בנתה .והיא השתתפה
רחמים מלול:
בבניית היסודות ,שהקומה השניי ה היא בנתה במימון שלה ושל כל מיני גורמי
רווחה .אז אם תרצו לעבור על ההסכם בינתיים ולשאול לאחר מכן ,בבקשה.
ראש העיר ,שאלה .אפשר לאשר ,במידה ויהיו לו
שי קזיוף:
השגות ,אם יהיו ,פעם הבאה שיגיד אותן.
רחמים מלול:

איך שאתם רוצים.

עו"ד מתן דיל:

עדיף ככה.

רח מים מלול:

אני מוכן גם לדחות את זה.

דובר :

אני לא חושב מתן שאתה רוצה לפגוע בעמותת אנוש.

עו"ד מתן דיל:

לא נפגע ,מקבלים את הצעתך.
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הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
החלטה מס' :20-3-19
רחובות לעמותת אנוש ,ברחוב טשרניחובסקי בגוש  3697חלק מחלק ה . 563

אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת מרכז מעיין
החינוך התורני בארץ ישראל ,רחוב זכריה מדר פינת שד' ירושלים.

. 10

רחמים מלול:

בבקשה.

כן ,סעיף מספר  – 10אישור הסכם הקצאת קרקע בין
מיכל עבודי:
עיריית רחובות לעמותת מרכז מעיין החינוך התורנ י בארץ ישראל ,ברח' זכריה
מדר .זה בעצם אישור -
רחמים מלול:

זה בית ספר קיים ,צריך לאשרר את ההקצאה שלו.

מיכל עבודי:

כולם פה אחד?

רחמים מלול:

כן ,כן .מה שאין הערות זה פה אחד .הלאה.

אביב איטח:

פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת ק רקע בין עיריית
החלטה מס' :21-3-19
רחובות לעמותת מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל ,רחוב זכריה מדר פינת
שד' ירושלים בגוש  3698חלק מחלקות . 416 , 404
אישור הסכם הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לעמותת בני חניכי
הישיבות.

. 11

סעיף  – 11אישור הסכם הקצאת קרקע בין עירי ית
מיכל עבודי:
רחובות לעמותת בני חניכי הישיבות לגן ילדים ברח' מדר זכריה.
רחמים מלול:

שגם כן קיבלו אותו לפני שנה.

שי קזיוף:

גן קיים.

רחמים מלול:

גן קיים.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע בין עיריית
החלטה מס' :22-3-19
רחובות לעמותת בני חניכי הישיבות ברחוב משה זכריה בגוש  3705חלק מחלקה
. 642
. 12

אישור סעיף מס'  1בישיבת ועדת הקצאות מס'  40ואישור סעיף מס' 1
בישיבה מספר . 39
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הסעיף הבא – אישור סעיף מספר  1בישיבת הקצאות.
מיכל עבודי:
אנחנו פה מבקשים לפתוח בהליך הקצאה של  2גני ילדים ברח' דוד נדב לעמותת
דוד בן ישי.
ר חמים מלול:

זה בקרית משה.

מיכל עבודי:

בקרית משה.

רחמים מלול:

גם הם נמצאים שם .לא?

מיכל עבודי:

כן ,הם נמצאים שם .זה הסדרת מצב קיים.

רחמים מלול:

זה גני ילדים ,הלאה.

בישיבה מספר  , 39אנחנו מבקשים לפתוח בהליך
מיכל עבודי:
הקצאה לעמותת עולל ל  4 -גני י לדים ברחוב חס "מ . 11
יש לי שאלה בנושא הזה .אני רואה שבתאריך 28.2
מתן דיל:
התקבלה חוות דעת מהאדריכל שגיא תמרי ,שהמבנה נבנה בהיתר .שלפני זה היה
כתוב שלא נמצא היתר בנייה.
זוהר בלום:

זה היה בניין שלא מצאו...

מתן דיל:

אפשר לראות את חוות הדעת הזאת?

לא מצאו את ההיתר בתיק .הוא אמר שהוא בטוח
דורו ן מילברג:
שהיה היתר בנייה בזמנו.הוא לא נמצא .אחרת האישורים לגן לא תקפים.
תגיד לי ,לתושבים שמגיעים שאין להם היתר ,אפשר
מתן דיל:
להגיד 'חבר'ה ,אין ...היתר'.
דורון מילברג:

לא ,הוא כתב שהיה היתר ,הוא לא נמצא בתיק.

מתן דיל:

איך אפשר? אני לא מכיר הליך כזה.

מיכל עבודי:

יש שם כמה דברים שהוא הסתמך עליהם.

מתן דיל:

מיכל ,אני שואל אותך שאלה.

דורון מילברג:

זה עבר בוועדה ,אישור שלנו.

(מדברים ביחד)
דורון מילברג:

את מוכנה לקרוא את מה שהוא אמר?

מיכל עבודי:

האמת היא אין לי את זה כאן.

דובר:

לא מצאו את ההיתר ,ועכשיו מצאו את ההיתר.

(מדברים ביחד)
אני רוצה לענות .לפעמים יש מבנים ישנים מאוד שלא
רחמים מלול:
מוצאים להם היתר .מה אנחנו עושים? וזה קיים לא רק לגני ילדים או מוסדות
עירוניים ,אלא לאזרחים .ואני מקבל הרבה פ ניות כאלה מאזרחים ,שקנו בית,
רוצים לעשות לו איזושהי תוספת או תיקון ,הולכים פותחים את התיק ,רואים
אם יש היתר או אין היתר .הבית בנוי ,ולא מוצאים היתר.
אז מה עושים? בעזרת הסיוע המשפטי ,אנחנו בודקים את התיק הפוך בה והפוך
בה ,כדי למצוא איזשהו רמז או סימן ,איזש הו תשלום או אישור ביוב וכדומה .או
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שמסתמכים על תצ"א .תצ"א שאנחנו משווים את התצ"א לאורך שנים ,ורואים
אם התצ"א בתצלום אוויר מופיע הבית הזה ,אז גם כן מסתמכים על ההוכחה
הזאת כנראה.
דורון מילברג:

זו הייתה ההצהרה שלו.

כנראה ששגיא תמרי הסתמך על התש לומים או על
רחמים מלול:
תצ"א אפשר לבדוק את זה.
דורון מילברג:

זו העובדה.

זה היה בית ספר שזר הישן ,מי שמכיר ,שהוא נבנה
זוהר בלום:
הרי ב  2 -בניינים ונבנה בי חד ,ולקדמי מצאו ולאחורי לא ,וזה אותו בניין שנבנה
באותה שנה.
רחמים מלול:
כאלה ...וזה בסדר גמור.

טוב .לפעמים גם אתה היית בא אליי עם בק שות

מתן דיל:

בהחלט .דווקא בנושא הזה לא...

עו"ד מיכל דגן :

מנהל אגף תכנון ורישוי אומר יש היתר.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :23-3-19
מס'  40מיום  2.9.18בעניין עמותת "דוד בן ישי" כדלקמן :הוועדה להקצאת קר קע
מחליטה לפתוח בהליך הקצאה למבנה ברחוב דוד נדב  , 3בגוש  , 3653חלק מחלקה
 , 196לעמותת "דוד בן ישי" ,למטרת גני ילדים ,לתקופה של  5שנים או עד
למימוש התכנית ,המקודם מביניהם .תינתן התראה של  90יום לפינוי המבנה.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיב ת ועדת הקצאות
החלטה מס' :24-3-19
מס'  39מתאריך  29.8.2018בעניין עמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד ולתלמיד"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת מבנה ברח'
חס"מ  , 11בגוש  , 3705חלק מחלקה  , 579לעמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד
ולתלמיד" ,למטרת  4גני ילדים ,לתקופה של  10שנ ים ,על סמך חוות דעת של
מנהל אגף רישוי ובנייה.
. 13

אישור סעיפים מס'  2-5מישיבה מס'  43מתאריך  , 24.12.2019של
הוועדה להקצאת קרקע.

רחמים מלול:

בבקשה ,מיכל.

פרוטוקול ישיבת הוועדה להק צאת קרקע מס'  , 43סעיף
מיכל עבודי:
מספר  . 2-4צורב א מרבנן אנחנו מבקשים לא שר את תהליך ההקצאה .אנחנו
עברנו  2פרסומים.
רחמים מלול:

זה השלב האחרון?

מיכל עבודי:

כן ,זה השלב האחרון לפני הסכם.

רחמים מלול:

ולא היו התנגדויות?
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מיכל עבודי:

לא היו התנגדויות.

רחמים מלול:

הלאה.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישי בת ועדת הקצאות
החלטה מס' :25-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "צורבא מרבנן – המכון הגבוה להנחלת
לימוד הלכה למעשה" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מאשרת הקצאת גג של
מבנה מועדון קיים בשטח של  362.07מ"ר ושטח קרקע סמוך לו (במינימום
הנדרש לצורך נגישות לקומה הראשונה) ,ברחוב אברמס ון מירון ,בגוש  , 3700חלק
מחלקה ( , 511חלק ממגרש  200עפ"י תב"ע רח/ 2120 /א) ,לעמותת "צורבא מרבנן
– המכון הגבוה להנחלת לימוד הלכה למעשה" ,למטרת הקמת מועדון רב תכליתי
שיכלול פעילות תרבותית ,העשרה הרצאות וכו' לציבור הרחב (ילדים ,נוער
ומבוגרים) בתחום תרבות וזהות י הודית ,לתקופה של  25שנים.
סעיף מספר  , 3מכבי בני שעריים ,אנחנו מבקשים
מיכל עבודי:
לפתוח בהליך הקצאה .אנחנו כבר עשי נו הליך הקצאה למכבי בני שעריים על שם
יהודה מדהלה  .אבל הייתה לנו בעיה במספר חלקה ,וגם במשך התקופה ,ואנחנו
מגדילים אותו מחדש.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :26-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "מכבי בני שעריים על שם יהודה מדהלה "
כדלקמן :הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאה מחודש של מגרש אימונים
(מזרחי) ומבנה שירותים ומלתחות סמוך (  240.59מ"ר) ,בשטח קרקע כולל של כ -
 10דונם ,ממערב לרחוב בן ציון פוגל ,בגוש  , 3679חלק מחלקות  133ו , 135 -
לעמותת "מכבי בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה" ,למטרת אימונים ,לתקופה של
 25שנים.
סעיף מספר  - 4זה לפתוח בהליך הקצאה לעמותת ראם
מיכל עבודי:
ברחוב שיטה מלבינה בכפר גבירול .הם מבקשים לפתוח בהליך הקצאה.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :27-3-19
מס'  43מיום  24.12.18בעניין עמותת "ראם לקידום החינוך האנתרופוסופי
ברחובות " כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת מבנה
חד קומתי (בשטח של  112.5מ"ר) והחצר הסמוכה בשטח כולל של  668מ"ר ,
ברחוב שיטה מלבינה ,גוש  3779חלקה  139לעמותת "ראם לקידום החינוך
האנ ת רופוסופי ברחובות" למטרת הפעלת גן ילדים ,לתקופה של  10שנים.
. 14

אישור סעיפים  1-2מישיבה מס'  41מתאריך  , 29.10.2018של הוועדה
להקצאת קרקע.
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ישיבת הוועדה להקצאה מס פר  . 41אנחנו מבקשים
מיכל עבודי:
לפתוח בהליך הקצאה ,לעמותת היכל משה מאיר לעד.
אם אתם זוכרים את הסיפור ...בהתנגדות למאיר לעד,
רחמים מלול:
פשוט הקהילה הזאת עוברת סבל נוראי .מה עוד שלראש העמותה לצערנו טבעה
ילדה בת  3.5במגדל ,והוא ממש מזדרז גם לזכרה להקים את זה .נתנו לו הקצאה
שבהתחלה עוררה התנגדות של השכונה .גם מתן היה מעורב בזה וגם אמיר,
השיגו איזושהי פשרה לתת לו את ההקצאה מעל האולם ,והוא הכין לפי זה
תכניות ,והתברר שכדי שהתכנית תאושר ,התכנית תאושר ,חייבים להוסיף עוד
קצת שטח למטה בשביל גרמי המדרגות.
ולכן אתם התבקשתם לה וסיף את התוספת הקטנה הזאת .אז זה לא פתיחה
בהליך חדש .הוא כבר  10-12שנה בצנרת ,אי אפשר להוסיף לו עוד  10שנים ,עם
כל הכבוד .וזו פשרה ש הושגה למרות שהעמותה התנגדה וכו' ,אבל מפני דרכי
שלום הם הסכימו לזה .אז צריך להמשיך את ההליך.
מיכל עבודי:
במקום וגם שינוי בגדלים.

אנחנו ממשיכים את ההליך ,כן .כיוון שהיה שינוי

לא שינוי במקום .המקום הוא אותו מקום .הוא צריך
רחמים מלול:
להוריד גרמי מדרגות למטה ,לכן צריך להוסיף לו איזושהי פיסת חלקה שם .נדמה
לי מיכל מכירה את זה.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיב ת ועדת הקצאות
החלטה מס' :28-3-19
מס'  41מתאריך  29.10.18בעניין עמותת "היכל משה מאיר לעד" כדלקמן :הוועדה
להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאה של גג מבנה כיתת הספח של
אולם הספורט – בית ספר שז"ר וקרקע הסמוכה לו לבניית מבנה בית כנסת
ומרכז קהילתי רוחני ,שעורי תורה ופעילות יהודית קהילתית בנוסח ספרד ,בן
שלוש קומות ,בשטח כולל של כ  760 -מ"ר ,לפי הפרוט להלן :בקומת קרקע שני
גרעין מדרגות ,בקומה א' (שחלקו על גג כיתת הספח וחלקו בקרקע) אולם תפילה
ואולם ספח ובקומה ב' עזרת נשים ,לתקופת של  25שנים.
סעיף מספר  2זה לפתוח בהליך הקצאה ,גם פה אנחנו
מיכל עבודי:
כבר סיימנו .היינו באמצע הליך הקצאה .גם פה אנחנו כבר סיימנו ,היינו באמצע
הליך הקצאה לעמותת בית חב"ד בשכונת היובל.
כן ,בהתחלה אישרתם להם הקצאה מעל המעון.
רחמים מלול:
והתברר שקשה מאוד לבנות על המעון ,במיוחד כשאפשר לבנות עליו אולי
שבועיים או שלושה בשנה .ואני זוכר גם כן חברים מסיעות שונות באו לבקש
עבורם ,כי זאת קהילה מאוד גדולה .היום הם מתפללים בבית ספר שזר וממש
בדוחק רב מצטופפים באחת הכיתות ,ואנשים מכל הגוונים ,מכל הסוגים באים
להתפלל שם ,אפילו באו אליי אנשים חילוניים.
פנחס הומינר:

ראיתי א ת זה ,הייתה צפיפות נוראית.

והיתה צפיפות נוראית ,לכן החלטנו להוריד אותם מעל
רחמים מלול:
הגג ,מה שנקרא ,שלא יבנו על המעון ,ומצאנו שטח ציבורי .איזה רחוב זה?
חרצית .שלא צריכים את זה לגני ילדים .התייעצנו עם זוהר .ושם הקצינו 400
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מ"ר אם אינני טועה לצורך אותו בי ת כנסת ,שלצידו כנראה יבוא גם בית כנסת
תימני אולי .בינתיים אין בקשה .תודה רבה.
רועי שרעבי:

תשאירו לנו הקצאות קרקע למתקני ספורט.

זוהר בלום:

יהיה אולם ספורט בבית הכנסת.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :29-3-19
מס'  41מתאריך  29.10.18בעניין עמותת "בית חב"ד שכונת היובל – מקוב
רחובות שע"י צעירי אגודת חב"ד" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה
לבטל את החלטתה מיום  10.7.2017לפתוח בהליך הקצאת גג מבנה מעון יום
ברחוב בנארי (גוש  5910ח"ח  ) 241עקב מורכבות ביצוע הבניה מעל מעון
לפעוטות בהסתמך על ניסיון העירייה מפרויקטים קודמים ,ולפתוח בהליך
הקצאת קרקע בשטח של כ  400 -מ"ר ,ברחוב החרצית ,גוש  , 3699חלק מחלקה
 , 212לעמותת "בית חב"ד שכונת היובל – מקוב רחובות שע"י צעירי אגודת
חב"ד" ,למטרת הקמת בית כנסת (עם קיר משותף לבניית בית כנסת נוסף),
לתקופה של  25שנים.

. 15

אישור סעיפים  1-4וסעיפים  9-10מישיבה מס'  42מתאריך , 26.11.2018
של הוועדה להקצאת קרקע.

רחמים מלול:

הלאה.

הסעיף הבא  9ו  . 10 -סעיף  9זה בעצם לפתוח בהליך
מיכל עבודי:
הקצאת קרקע למוסדות בבית יוסף .זה  2גני ילדים .בתוך המתחם של בית ספר
רננים ה ישן .הם פינו את בית הספר ,עברו למקום חדש ,ואנחנו בעצם -
הם קיבלו את הגנים של רננים הישנים ,לצורך בית
רחמים מלול:
הספר ,ועברנו את הגנים החדשים ,את הגנים לחינוך מיוחד מרננים הישן ,בנינו
להם בית מלון שם ברחובות החדשה .ואלה קיבלו את בית הספר הישן ,כולל 2
ג ני ילדים.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  9בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :30-3-19
מס'  42מתאריך  26.11.18בעניין עמותת "מוסדות בית יוסף רחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת חלק ממבנה (חלק צפון
מזרחי) בשטח של כ  330 -מ"ר וחצר סמוכה בשטח ל כ  450 -מ"ר ,ברחוב שד'
ירושלים  , 3בגוש  3698חלק מחלקות  18ו  , 416 -לעמותת "מוסדות בית יוסף
רחובות" ,למטרת הפעלת שתי כיתות גני ילדים לתקופה של  10שנים.
ובסעיף  , 10עמותת מעיין החינוך התורני בארץ
מיכל עבודי:
ישראל ,הם שם ביתרת המבנה ,אנחנו רוצים לפתוח תהליך ה קצאה.
דורון מילברג:

זה בית ספר וגני ילדים.

מיכל עבודי:

כן ,בית ספר וגני ילדים.

40
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מתאריך 2.1.2019

רחמים מלול:

הרוב זה בתי ספר וגני ילדים .זהו? תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  10בישיבת ועדת הקצאות
החלטה מס' :31-3-19
מס'  42מתאריך  26.11.18בעניין עמותת "מרכז מעיין החינוך התורני בארץ
ישראל" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת חלק
ממבנה (חלק דרומי וצפון מערבי המהווה עיקר המבנה ) בשטח של כ  1,270 -מ"ר
וחצר סמוכה בשטח של כ  2,400 -מ"ר ,ברחוב שד' ירושלים  , 3בגוש  3698חלק
מחלקות  404 , 18ו  , 416 -לעמותת "מרכז מעין החינוך התורני בארץ ישראל",
למטרת הפעלת בית ספר בן איש חי – יסודי בנים כיתות א  -ח ,לתקופה של 10
שנים.
רחמים מלול:

תודה רבה.

זוהר בלום:

יש עוד .רחובות הצעירה.

רחמים מלול:

לא ,ברור.

זוהר בלום:

ההקצאה של בית כנסת ברחובות הצעירה דילגת.

מיכל עבוד י:

על איזה סעיף אתה מדבר?

רחמים מלול:

רחובות הצעירה גם כן.

עו"ד יניב מרקוביץ:

הם בלבלו הפעם.

זוהר בלום:

עשיתם פה בלבול בכל הדפים.

דורון מילברג:

בסדר ,אבל היא הסבירה את הכל כאן.

(מדברים ביחד)
אני דילגתי בפרוטוקול מספר  , 43על עמותה קהילתית
מיכל עבודי:
נווה עמית ,שאנחנו מבקשים לפתוח בהליך הקצאת קרקע ברחוב דוכיפת  2לבית
כנסת.
רחמים מלול:

בנווה עמית?

מיכל עבודי:

בנווה עמית.

רחמים מלול:

יש כבר הסכמה בין התושבים שמעתי .טוב ,הלאה.

ה חלטה מס'  : 32 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  5בישיבת ועדת הקצאו ת
מס'  42מתאריך  26.11.2018בעניין עמותת "עמותה קהילתית נווה עמית"
כדלקמן :הוועדה מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח של כ  500 -מ"ר,
ברחוב דוכיפת  , 2גוש  5914חלקי חלקה  , 116ל "עמותה קהילתית נווה עמית",
למטרת הקמת מבנה שישמש בחלקו בית כנסת ובחלקו לפעילות קהי לתית,
לתקופה של  25שנים.
זוהר בלום:
הקראת אותו.

ישיבה מספר  , 42סעיף מספר  . 2אני רואה שלא
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דוברת:

גם . 3

אוקיי ,סליחה .פרוטוקול מספר  , 42סעיף מספר , 2
מיכל עבודי:
עמותת בית כנסת רחובות הצעירה ,זה בעצם לאשר הליך הקצאת קרקע ,אחרי
שפורסמו בקשות להתנגדויו ת ,לא הוגשו התנגדויות ואנחנו רוצים לאשר את
ההקצאה.
זה בית כנסת שמשרד השיכון בנה אותו לטובת
רחמים מלול:
השכונה החדשה ,והוא כבר צר מלהכיל .על ידו בנינו מועדון גם כן .החברים
מכירים את זה.
ה חלטה מס'  : 33 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת " בית כנסת רחובות הצעירה " כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת מבנה בית כנסת בשטח של 255
מ"ר וחצר סמוכה בשטח של כ  140 -מ"ר ,ברחוב הרב זבולון גרז  , 2בגוש , 5478
חלק מחלקה ( 34חלק ממגרש  39עפ"י תב"ע רח/במ ,) 12 /לעמותת "בית כנסת
רחובות הצעירה" למטרת הפעלת בית כנסת ,לתקופה של  10שנים.
זוהר בלום:

גם סעיף  , 1רחמי שמיים.

סעיף מספר  1זה לפתוח בהליך הקצאת קרקע לעמותת
מיכל עבודי:
רחמי שמיים ,שאנחנו כבר סיימנו את כל הליך הקצאת הקרקע בקדנציה הקודמת
ברחוב יהודה הלוי ,ופשוט העמו תה ביקשה לפתוח בהליך החדש למשך יותר גדול
של זמן .ואנחנו מבקשים לפתוח בהליך הקצאת קרקע.
דורון מילברג:

פרק הזמן שהם ביקשו זה  25שנה ולא . 10

רחמים מלול:

מי ,מכבי שעריים?

דורון מילברג:

לא...

מיכל עבודי:

אנחנו מתחילים את ההליך מחדש.

ה חלטה מס'  : 34 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת "רחמי שמיים – מרכז חסד ועזרה
למשפחות נזקקות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת
קרקע ,ברחוב יהודה הלוי ,גוש  , 3697חלקי חלקה  27בשטח של  300מ"ר ,בצמוד
למקלט הציבורי הק יים בחלקה לעמותת "רחמי שמים – מרכז חסד ועזרה
למשפחות נזקקות" ,להקמת מבנה מרכז חלוקת מזון למשפחות ,קמחא דפסחא
וחלוקת ציוד לבתי ספר לתקופה של  25שנה.
סעיף מספר  - 3בית חב"ד ,שכונת רחובות ההולנדית.
מיכל עבודי:
אנחנו רוצים בעצם לאשר את הליך ההקצאה לאחר  2פרסומים ,ברחוב הר ציון
.4
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ה חלטה מס'  : 35 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת " בית חב"ד שכונת רחובות ההולנדית שע"י
צעירי אגודת חב"ד " כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת
מגרש בשטח כולל של כ  500 -מ"ר ברחוב הר ציון  , 4גוש  , 5713חלק מחלקה 83
(חלק ממגרש  213עפ"י תב"ע רח/במ ,) 11 /לעמותת "בית חב"ד שכונת רחובות
ההולנדית שע"י צעירי אגודת חב"ד" ,למטרת הקמת בית כנסת .לתקופה של 25
שנים .יצוין כי ככל שהעמותה תבקש להשתמש במבנה הנמצא במגרש יהיה עליה
להכשיר את השימוש במבנה לצורך בית כנסת ע"י הוצאת היתר בניה מתאים.
סעיף מספר  4באותו פרוטוקול ,זה לאשר הקצאת
מיכל עבודי:
קרקע לעמותת שובו ,לאחר פרסום שני להפעלת בית ספר ברחוב דוד אלעזר.
שובו סליחה זה ל  2 -כיתות גן ,זה ליד מתחם בית ספר שובו.
ה חלטה מס'  : 36 - 3 - 19הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בישיבת ועדת הקצאות
מס'  42מיום  26.11.18בעניין עמותת " עמותת שובו  " RETURNכדלקמן :הוועדה
להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת שתי כיתות גני ילדים במתחם בית ספר
"שובו" ,ברחוב דוד אלעזר (כפר גבירול) ,בגוש  , 5811חלק מחלקה  , 27לעמותת
"שובו  ," RETURN -למט רת 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 כ  320 -מ"ר.
רחמים מלול:

הלאה.

מיכל עבודי:

זהו 9 ,ו  10 -מוסדות בית יוסף דיברנו.

רחמים מלול:

זוהר ,נוער בסיכון.

זוהר בלום:

צריך לכנס ועדה.

רחמים מלול:

אה ,לא כינסו את הוועדה?

. 16

אישור מסגרות אשראי לרשות . 2019

רחמים מלול:

אישור מסגרת אשראי ,דניאלה.

רשות יכולה לאש ר מסגרת אשראי של  5%מהתקציב
דניאלה ליבי:
השנתי שלה .התקציב היה בסביבות ה  950 -מיליון שנה שעברה ,ו  5% -מתוכם זה
 45מיליון  .₪אנחנו מבקשים את המסגרת של ה  40 -מיליון רק.
אנחנו רק מאשרים עקרונית ,אנחנו לא מנצלים את זה .אנחנו לא משלמים ,לא
פונים לבנק עם כל הסכומים האלה ,רק אי זה  2-3מיליון  ,₪שתהיה לנו מסגרת
אשראי ,משהו זמני .באופן עקרוני ,אנחנו לא מנצלים בכלל את המסגרת ,אנחנו
רק מאשרים אותה עקרונית.
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זו מסגרת האובר שכבר  9שנים לא ניצלנו אותה .אבל
רחמים מלול:
לעת חירום ,לעת הצורך הבנקים מבקשים.
החלטה מס' :37-3-19
הפרוט:

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי לשנת  2019לפי

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

₪

בנק הבינלאומי הראשון בע"מ

300,000.00

₪

בנק דיסקונט בע"מ

300,000.00

₪

סה"כ

₪ 40,000,000.00

כמו כן מאשרים משכון הכנסות עצמיות בהתאם לרבות ארנונה.
. 18

אישור פרויקטים מוסדות חינוך וציבור שיבוצעו ע"י הלר בשנת . 2019

טוב ,אישור פרויקטים מוס דות חינוך וציבור שיבוצעו
רחמים מלול:
על ידי ה.ל.ר בשנת  . 2019יש לכם את זה?
זוהר בלום:

מיד אחרי התקנון.

רחמים מלול:
השנה ב . 2019 -

יש כאן סיכום של פרויקטים שחברת ה.ל.ר תבצע

למעשה הטבלה הזאת ,היא צריכה להיות מסונכרנת
מתן דיל:
למעשה לרשימת התב"רים .נכון? אני צודק?
דובר:

לא ,יש  2תב"רים שאושרו מחוץ...

מתן דיל:

אז יפה ,אז יכול להיות שיש פרויקטים שהתחילו...

רחמים מלול:

כי התב"רים כידוע לך הם רב שנתיים.

יפה ,אוקיי ,א'  -אני מציע הצעה ראש העיר ,שאם
מתן דיל:
אפשר פעם הבאה להגיד יפה זה עומד ,הקמת  2כיתות לצורך העניין ...האם זה
תב"ר חדש.
רחמים מלול:

אה ,מה נכון לעכשיו?

מתן דיל:

כן ,כי אתה אמר  ... 2019משהו חדש.

רחמים מלול:

אני מקבל את ההערה ,זוהר.

44
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  3מתאריך 2.1.2019

מתן דיל:

גם את הסכומים אם אפשר.

זוהר בלום:
התב"ר ושר לפני ש נה.

חוץ מדהרי ,הכל חדש .דהרי יתחילו לבנות רק ב...

מתן דיל:

 ...למשל.

זוהר בלום:

כן.

מתן דיל:

אישרנו בוועדת כספים את ה  3 -כיתות גן ,נכון?

זוהר בלום:

נכון.

מתן דיל:

וה  3 -כיתות מעון?

זוהר בלום:

עוד לא קיבלנו את ההרשאה ,לכן לא אישרנו.

מתן דיל:
הרשאה?

אז איך אנחנו מאשרים את זה עכשיו אם אין לנו

זוהר בלום:
תכנון.

אנחנו לא אישרנו את המעון ,קיבלנו לגני ילדים כרגע.

מתן דיל:

אז איך אתה מאשר את זה פה?

זוהר בלום:
אישור.

בפברואר במשרד הרווחה דנים במעונות ,וכנראה יהיה

מתן דיל:

אז למה אנחנו מאשרים את זה?

דורון מילברג:

ברגע שיהיה אישור  ,שנוכל לצאת.

זוהר בלום:

לרוץ.

סליחה ,שניכם טועים .זה לא אישור שאם המועצה
רחמים מלול:
קראה את זה .אתם לא צריכים להצביע על זה .זה רק ליידע אתכם.
מתן דיל:

אז אנחנו לא מצביעים על זה?

לא ,לא .זה רק ליידע אתכם מהו היקף הפעילות של
רחמים מלול:
ה.ל.ר הצ פוי השנה .זה הכל.
זוהר בלום:
האלה

ושאנחנו מאשרים להם את הניהול של הפרויקטים

מתן דיל:
שם?

שאלה נוספת ,בחצרות המושבה יש הרשאה למעון יום

זוהר בלום:

 90%שכן.

דורון מילברג:

יש בקשה.

אתה לא היית בוועדת כספים .בוועדת כספים הסברנו,
זוהר בלום:
זה היה מחולק ,זה  2מבנים .בשביל להרוויח את השטח שלמעון למטה ועל זה
את גני הילדים ,גני הילדים זה בוודאות אישרו את התב"ר .ברגע שתגיע
ההרשאה של מעון היום ,זה יחזור לוועדת כספים לאשר גם את זה .כמובן ,הכל
מותנה בהרשאות שיגיעו .לא יתחילו .כי  2019יכול להיות שיתחילו ל עבוד גם
בנובמבר . 2019
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מתן דיל:
שלנו?

ושאלה אחרונה ,במתחם ההגנה זה הקצאה או שזה

זוהר בלום:

זו הקצאה.

מתן דיל:

יש הקצאה כבר?

לא ,אתה מקצה על פי נוהל משרד החינוך ,אתה מקבל
זוהר בלום:
הרשאה .אתה מקצה רק את הבניין ,לא את הקרקע מעכשיו.
מתן דיל:

 . ..שלנו ,ואחרי זה הקצאת מבנים?

זוהר בלום:

כן ,על פי הרשאה שהמשרד אומר לנו.

רועי שרעבי:

שאלה ,איך זה קשור לחינוך ולא לספורט?

זוהר בלום:
גם דיור מוגן.

זה לא חינוך ,זה כל הפרויקטים שה.ל.ר עושה ,יש פה

רועי שרעבי:

אז זה באחריות של הספורט?

זוהר בלו ם:

לא ,זה של ה.ל.ר .יש פה גם מקווה ,דיור מוגן.

רחמים
רועי ישב כבר עם מנכ"ל ה.ל.ר ,כדי לנסות גם לגייס
רחמים מלול:
לנו כספים לטובת האצטדיון.
(מדברים ביחד)
הוחלט פה אחד להטיל על ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות
החלטה מס' :38-3-19
בע"מ את ניהול וארגון התכנון והביצוע של הפרויקטים המפורטים בטבלה
דלעיל.
מס"ד

.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

שם הפרויקט

תיאור

גני ילדים
ברח' סירני
גני ילדים
ברח' דהרי
מתחם התחייה

הקמת  2כיתות גן ומקלט

מתחם ההגנה
גני ילדים
ברח' רמב"ם
גני ילדים
ברח' ה' באייר
גני ילדים
ברח' צ'חנובר
גני ילדים
ברח' יצחק בן ארי
מעון יום  3 +כיתות גן בשכונת
"חצרות המושבה"
הקמת מבנה
כיתות נוסף
בי"ס השיטה
הקמת מבנה כיתות נוסף בי"ס
נבון

הקמת  3כיתות גן לחינוך המיוחד
הקמת  3כיתות מעון ומעליהן  3כיתות גן ומועדון
 2כיתות גן ומעליהן  3קומות לימוד לחינוך החרדי
הקמת  3כיתות גן
במבנה דו קומתי
הריסה והקמה של  4כיתות גן במבנה דו קומתי
הקמת  2כיתות גן
הקמת  2כיתות גן
הקמת מעון יום  3כיתות גן ומעליו  3כיתות גן.
תוספת  12כיתות וכיתת גן
התאמת בי"ס ל 24-כיתות
הקמת תוספת מבנה  6כיתות ,אולם רב תכליתי ופיתוח
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שם הפרויקט

מס"ד

תיאור
הריסת ובניית מבנה כיתות חדש  +אודיטוריום
בתיכון דה – שליט

.31

רה – ארגון
בי"ס דה שליט

.31

בי"ס יסודי בשכונת "חצרות
המושבה"

הקמת בי"ס יסודי חדש  24כיתות ,מנהלה ופיתוח.

.32

בי"ס חדש למחוננים

הקמת בי"ס יסודי חדש  16 ,כיתות

.33

בי"ס חדש עץ החיים (אורט)

.34

אצטדיון עירוני
ומגרשי אימונים

.35

דיור מוגן

.36

מקווה

הקמת בי"ס יסודי חדש  16 ,כיתות
הקמת אצטדיון עירוני ומגרש אימונים מדשא סינטטי בסמוך
למכון איילון
הקמת מבנה דיור מוגן
לעולים חדשים
הקמת מקוה בשכונת
"רחובות המדע"

קביעת מנין חוקי בוועדות מועצת העיר שלגביה ן לא נקבע בחוק מניין
חוקי לפתיחת ישיבה .מוצע כי תחול ההוראה הבאה :כעבור  15דק'
מהמועד שנקבע בזימון ,ניתן יהיה להתחיל בישיבה בנוכחות של
שלושה חברים כולל היו"ר ,אשר יהוו קוורום.

. 19

קביעת מניין חוקי בוועדות .מתנהל תמיד מאבק על
רחמים מלול:
חברויות בוועדות השו נות ,וכל סיעה רוצה כמה שיותר חברים .לצערנו בפועל,
כשמתכנסות הוועדות ,אנחנו צריכים ללקט קוורום שאפשר יהיה לנהל את
הישיבות .לכן אני רוצה להציע ,כמו בפעם הקודמת ,שדי ב  3 -חברים ,חוץ מאשר
ועדות תכנון ובנייה ששם החוק קובע שאחרי רבע שעה אפשר יהיה להתחיל ,אם
ישנו  , 1/3ו  1/3 -הוא יותר מ  3 -במקרה של ועדות בניין .אבל ביתר הוועדות די ב -
 . 3זה קרה לנו בוועדת מכרזים ,זה קרה לנו פעם בוועדת כספים .אז אני מציע
לקבל החלטה כזאת ,כדי לא לשבש את עבודת הוועדות ,אלא אם החברים לא
מסכימים.
שי קזיוף:

ראש העיר ,אפשר הערה?

רחמים מלו ל:

כן.

בנושא הוועדות ,החובה והרשות ,כראש ועדת ביקורת
שי קזיוף:
לשעבר ,בביקורת שהיתה לנו ,לכל ראש ועדה יש חובה של מספר ועדות שהוא
חייב לעשות במשך השנה .אז זה הזמן להגיד לכל החברים לראשי הוועדות,
לקיים את הישיבות כחוק ,כדי שלא מחר  -מחרתיים תהיה לנו הערה ע ל ועדה
מסוימת שלא נעשתה ,למעט ועדת אלימות ונרצחי טרור ,שזה אנחנו לא -
דורון מילברג:

ביטלנו ,אין על מה לדון.

ד"ר רוני באום:

בשנים האחרונות תודה לאל לא היו.

זוהר בלום:

שלא נצטרך.

רחמים מלול:

 , 3אחרי רבע שמחכים.

ד"ר רוני באום:

לא ,לא ,לא .הוא מדבר ע ל נרצחי טרור.
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זוהר בלום:

כן ,יש לנו . 3

ד"ר רוני באום:

ממתי ,מהשנים האחרונות?

זוהר בלום:

לא ,הנמל זה האחרונים.

רחמים מלול:

אם אתם מסכימים ,אנחנו מאשרים את זה.

הוחלט פה אחד לאשר מנין חוקי בוועדות מועצת העיר
החלטה מס' :39-3-19
שלגביהן לא נק בע בחוק מניין חוקי לפתיחת ישיבה כדלקמן :כעבור  15דק'
מהמועד שנקבע בזימון ,ניתן יהיה להתחיל בישיבה בנוכחות של שלושה חברים
כולל היו"ר ,אשר יהוו קוורום.
. 20

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ
עודד עמרם (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור
חשש לניגוד עניינים).

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט
רחמים מלול:
ונופש ,עודד עמרם בכפוף לחוות דעת משפטית ולחתימה על גבי שאלון לאיתור
חשש לניגוד עניינים .בחברה העירונית לתרבות נופש וספורט ,ישנם למעשה 2
חברי מועצה ,מתוק אחזקתם בתיקים הרל וונטיים לפעילות של החברה ,שזה
ספורט ,רועי ,אתה גם מופיע בהמשך ,ועודד עמרם ,שהוא מחזיק תיק התרבות.
אנחנו בכלל השתדלנו שמחזיקי התיקים יהיו גם כן יושבי ראש בוועדות
הרלוונטיות .אם לא ,אז בדירקטורים.
הוחלט פה אחד לאשר דירקטור לחברה העירונית
החלטה מס' :40-3-19
לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ עודד עמרם (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה
ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 21

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ראש
העיר רחמים מלול( ,בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים).

. 22

אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ :ח"מ
רועי שרעבי (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור
חשש לניגוד עניינים).

. 23

אישור דירקטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ גיא
צור (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים).
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. 24

אישור דיר קטור בחברת ה.ל.ר .החברה לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ
אבי קינד (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים).

. 25

אישור דירקטור בבאר השלישית בע"מ ,תאגיד המים העירוני :ראש
העיר  -רחמים מלול (בכפוף לחוו"ד מ שפטית ולחתימה ע"ג שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים).

רחמים מלול:

בסעיף - 21

רחמים ,סעיפים  , 20-26אנחנו כמובן לא מתנגדים
מתן דיל:
לשמות ,כל סיעה בוחרת את הנציג שלה .השאלה היא למה באמת לא מגיעה
לכאן הצעה למועצה ,עם השמות של כל החברים כמקשה אחת.
רחמים מלו ל:

אה ,בוועדות השונות?

מתן דיל:

כן.

רחמים מלול:
נתנו שמות.

כי הסיעות ,אתה רוצה לענות ,דודי? הסיעות עוד לא

דודי אשכנזי:

גם דיברתי על כך עם מתן לפני יומיים.

מתן דיל:

לא ,לא ,תאגידים.

דודי אשכנזי:

יש את ההרכב ,ההרכב אתה מכיר אותו.

נ כון ,אבל אם אנחנו רוצים עכשיו לשנות שם ,כי
מתן דיל:
ראינו את סדר היום מאוחר -
דודי אשכנזי:

מסכים לגמרי ,אמרתי.

מתן דיל:

אז אנחנו לא יכולים לשנות.

חברי המועצה מתאשרים אוטומטית מתוקף היותם
דודי אשכנזי:
חברי מועצה .דח"צים ,אני נדרש למלא טפסים ולתת חוות דעת משפט ית .זה מה
שיקרה .ראש העיר ,אני מוכן לקחת את זה משימה ,לאייש גם את ועדות החובה -
רחמים מלול:

אבל שייתנו לך את השמות.

דודי אשכנזי:

לא ,בוודאי ,בוודאי .דיברתי עם כולם.

דורון מילברג:

אם היו שמות של כולם ,היינו מעבירים...

מתן דיל:
הייתם מקבלים.

צריך לעבוד על זה .אם הייתם דורשים את השמות,

דודי אשכנזי:

צריך שמות וטפסים.

מתן דיל:

אני זוכר בקדנציה הקודמת היה דד ליין לנושא הזה.

דודי אשכנזי:
שלכם.

כמה שיותר מהר .חבר'ה ,הדח"צים שלכם זה עניין
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מתן דיל:

לא רק הדח"צים ,אני מדבר גם על ועדות.

אגב ,אני באמת רוצה להודות לוועדת הוועדות ,עם כל
רחמים מלו ל:
החברים שהשתתפו ,עודד וגיא ויניב שגם סייע וגם זוהר ,וגם חברי אופוזיציה.
כל הסיעות שהו שם ,אני חושב שתרמתם להשגת תוצאה טובה ,ואתם יודעם
שמבחינת החוקים היבשים ,יש ראשי עיר שמתעללים ,סליחה על הביטוי ,או
מוצאי ם הזדמנות להתעלל דווקא באופוזיציה ,ונותנים לה בדיוק על פי מה
שהחוק מחייב .אבל כאן אנחנו עשינו חלוקה ממש מתמטית ,על פי נוסחה ,כל
אחד לפי מספר החברים שיש לו במועצה ,חילקו את זה ,הגיעו לשברים ושברירי
שברים .ובסוף כל אחד קיבל את המגיע לו.
אביב איטח:
אפשר.

אין לנ ו טענות ,אני רק רוצה לומר משהו אחד אם

רחמים מלול:
איזה סעיף?

בבקשה .רגע ,סליחה אביב .אז אתם מאשרים מ  20 -עד

מתן דיל:

. 26

רחמים מלול:

אז  26כולל.

דודי אשכנזי:

ראש העיר...

רחמים מלול:

אני יו"ר דירקטוריון ה.ל.ר ,זה לא מופיע?

זוהר בלום:

מופ יע פה.

איפה הוא מופיע? ראש העיר ,טעות סופר שלי ,השם
דודי אשכנזי:
שלך נשמט בטעות על ידי כחבר בה.ל.ר.
רחמים מלול:
לכם בכבוד .תאמינו לי.

זה החוק מחייב אותי ,אחרת גם את זה הייתי נותן

מתן דיל:

לאופוזיציה?

רחמים מלול:

אני הצעתי לך תאגיד חדש .חשוב היה ל ך -

מתן דיל:

מאוד חשוב.

רחמים מלול:

מאוד.

מתן דיל:

מאוד  -מאוד חשוב .אני שמח אבל שזה בידיים טובות.

ותאמין לי ,שיש הרבה מה לעשות שם .אתה לא יודע
רחמים מלול:
שמונתה שם מינהלת ,היא מנהלת מינהלת והיא התחילה לעבוד כבר כמה
חודשים והעסק מתקדם .אבל לא קיבלת .
עודד עמרם :

תוסיף לפרוטוקול.

(מדברים ביחד)
אביב איטח:

רציתי לומר משהו רק אם אפשר.

רחמים מלול:

סליחה ,אביב ,כן.

מכיוון שהייתי בוועדת הוועדות ,ולאחר מכן בדקתי,
אביב איטח:
קודם כל ,אכן היה ייצוג הולם לנו כאופוזיציה .בנושא החברה העירונית לתרבות
נופש וספורט ,היה לנו רצון עז באמת שיהיה לנו דירקטור שם ,מכיוון שזו
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החברה הכי משמעותית מבחינת תקצוב כספי עירייה בתאגיד הזה ,וזה לא
יסתדר .זו החלטה שלכם ,של ועדת הוועדות וכו'
רחמים מלול:

אולי גיא יסביר את זה.

בעינינו בתאגיד הזה ,תאגיד שאנחנו חושבים שחשוב
אביב איטח:
מאוד שיהיה לנו ייצוג שם.
רחמים מלול:

אני מנסה להשיג הרחבה.

אני יודע ,תיכף אני אגיע לזה .גיא ,באדיבותו יש
אביב איטח:
לציין ,הציע שאוקיי ,אין לנו דירקטור ,אבל יהיה לנו משקיף ,כמו שהיה.
(מדברים ביחד)
קארין ברגינסקי:

הוא רוצה לסיים ,תן לו לסיים.

בוא תסיים אתה ,אני אסיים .אתה יודע ,אמרו לי
אביב איטח:
שאני פרא ,לא יודע ,הביאו לי שוטרים .אני מחכה ,אני שקט פה כל הזמן .אני
רוצה לחזור בי מאותו ערב שהצעת משקיף .אני אמרתי לך 'רגע ,אני צריך לבדוק,
אולי מגיע לי דירקטור' .בדקתי ,אתה צודק ,יש לנו י יצוג הולם ,לא הייתם
חייבים לתת לנו את הדירקטור בתאגיד הזה .לנו חשוב מאוד להיות שם .אנחנו
מבקשים ,אני רוצה לקבל את ההצעה שלך ,ולקבל את המשקיף בתאגיד.
דורון מילברג:

כפוף לחוות דעת משפטית.

קארין ברגינסקי:

אלא אם כן תהיה הרחבה.

כמו שאמרתי לך אז  ,כל הנושא של הדירקטורים
גיא צור:
המשקיפים ,זה יהיה בכפוף לחוות הדעת המשפטית.
אני מוכן להביא את זה להצבעה בדירקטוריון של
רחמים מלול:
החברה .לי אישית אני כבר אומר לך ,אין לי התנגדות .אלא אם יקרה דבר שלא
קורה בדרך כלל ,במקרה של הצבעה כלשהי .בדרך כלל כל החלטות כאן ה תקבלו
פה אחד.
(מדברים ביחד)
עוד פעם ,אני מוכן להביא את זה לדיון בדירקטוריון,
רחמים מלול:
עמדתי היא חיובית ,אלא אם יקרה משהו ,שבדרך כלל לא קרה עד עכשיו ,מקרה
של הצבעה כלשהי ,והדברים תמיד התקבלו בלי הצבעות ,ויצטרכו להצביע .או
אז ,אין זכות למשקיף להצביע.
אביב איטח:

נכון ,נכון.

מתן דיל:

ברור.

אביב איטח:

אנחנו רוצים רק לקבל את הזימונים שמשקיף יהיה.

זוהר בלום:

 ...גם אנחנו ביקשנו.

קארין ברגינסקי:

אלא אם כן תהיה הרחבה.

רחמים מלול:

אני היו"ר ,עודד ממלא המקום.

אביב איטח:

הנה ,גם זוהר מצטרף להצ עה שלי.

זוהר בלום:

לא ,גם אנחנו ביקשנו באותה ישיבה.
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רחמים מלול:

בסדר .אז תבואו שניכם.

זוהר בלום:

לא אני ,לא אני.

רחמים מלול:

ותתקזזו.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אנחנו ניקח משקיף בה.ל.ר.

ראש העיר ,התחלת לומר שאכן אתה שוקל להרחיב.
אביב איטח:
אנחנו קיב לנו התחייבות שאכן ברגע שה.ל.ר תהיה הרחבה ,אנחנו יש עתיד יהיו
הראשונים שיקבלו חבר נוסף.
גיא צור:

יש עתיד ואתם.

מתן דיל:

זה מה שהוא אמר.

גיא צור:

לא ,הוא אמר הם ויש עתיד.

אביב איטח:

אה ,קודם יש עתיד?

גיא צור:

קודם כל יש עתיד ,אחר כך אתם .תלוי בהרחבה.

אביב איטח:
העירונית.

אוקיי ,רגע .אנחנו רוצים לבקש גם הרחבה בחברה

זוהר בלום:

הוא אמר שהוא יבדוק את זהה.

הכל תלוי .אם תירו בתוך הנגמ"ש זה לא עובד .אבל
עודד עמרם :
אם הם יהיו איתנו בסדר ,שיהיו ב ...מדבר ברור ,לא מגמגם .עובדה שחילקנו...
אבי ב איטח:

עודד ,זו בדיוק הפוליטיקה הישנה ש...

עודד עמרם :

חילקנו שווה בשווה וכבר אמרנו להם...

רחמים מלול:

הוא אמר את זה.

רועי שרעבי:

אם הם יכולים לשלוח נציג אחר לוועדת הוועדות...

רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה ,חברים.

רחמים מלול:

יש פה  3משרות אמון .

הוחלט פה אחד לאשר דירקט ור לחברה העירונית
החלטה מס' :41-3-19
לתרבות ספורט ונופש בע"מ  :ראש העיר  -רחמים מלול( ,בכפוף לחוו"ד משפטית
ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
הוחלט פה אחד לאשר דירקטור לחברה העירונית
החלטה מס' :42-3-19
לתרבות ספורט ונו פש בע"מ :ח"מ רועי שרעבי (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה
ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
הוחלט פה אחד לאשר דירקטור בחברת ה.ל.ר .החברה
החלטה מס' :43-3-19
לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ גיא צור (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
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הוחלט פה אחד לאשר דיר קטור בחברת ה.ל.ר .החברה
החלטה מס' :44-3-19
לפיתוח רחובות בע"מ :ח"מ אבי קינד (בכפוף לחוו"ד משפטית ולחתימה ע"ג
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
הוחלט פה אחד לאשר דירקטור ל באר השלישית בע"מ,
החלטה מס' :45-3-19
תאגיד המים העירוני :ראש ה עיר  -רחמים מלול (בכפוף לחוו"ד משפטית
ולחתימה ע"ג שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים).
. 26

אישרור דירקטורית לחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש
בע"מ ,עו"ד אביטל רגב קיסר (מועצת העיר מס'  57מתאריך
.) 30.4.2018

דודי אשכנזי:

רגע ,ראש העיר ,סעיף . 26

רחמ ים מלול:

אישור דירקטורית לחברה העירונית...

דורון מילברג:

אישרנו את זה.

רחמים מלול:

אביטל רגב ,נו ,אישרנו.

זוהר בלום:

לא אישרנו.

רחמים מלול:

לא מספיק זה ארוך ,אתה עוד מאריך?

הוחלט פה אחד לאשרר דירקטורית לחברה העירונית
החלטה מס' :46-3-19
רחובות לת רבות ספורט ונופש בע"מ ,עו"ד אביטל רגב קיסר (מועצת העיר מס'
 57מתאריך .) 30.4.2018
. 27

עדכון שכרה של תיקי כוכבי ,מזכירתו של סגן רה"ע,ל . 35%

. 28

עדכון שכרה של לבנה שמחי ,מזכירתו של סגן רה"ע ,ל . 35% -

. 29

אישור העסקתה של שירה מזל ג'מיל ,מזכירתו של סגן רה"ע ,בחוזה
משרת אמון בטווח שכר של . 25%-35%

תיקי כוכבי ,לבנה שמחי ,שירה מזל ג'מיל  -אלה
רחמים מלול:
משרות אמון שצריך להביא אותן לאישור המועצה ,על פי האחוזים המאושרים
על ידי משרד הפנים .אנחנו מבקשים לאשר את זה.
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הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכרה של תיקי כוכבי,
החלטה מס' :47-3-19
מזכירתו של סגן רה"ע ל . 35%
החלטה מס' :48-3-19
של סגן רה"ע ל . 35% -

הוחלט פה אחד עדכון שכרה של לבנה שמחי ,מזכירתו

הוחלט פה אחד לאשר העסקתה של שירה מזל ג'מיל,
החלטה מס' :49-3-19
מזכירתו של סגן רה"ע ,בחוזה אמון בטווח שכר של . 25%-35%
אישור נציג עיריית רחובות לרשות הניקוז שורק לכיש ,אינג' בוריס
פרלמן ,מנהל מחלקת ביוב ותיעול.

. 30

אישור נציג עיריית רחובות לרשות הניקוז שורק לכיש,
רחמים מלול:
זה בוריס פרלמן ,שהוא מנהל מחלקת הביוב ואנחנו מבקשים לאשר אותו.
הוחלט פה אחד לאשר נציג עיריית רחובות לרשות
החלטה מס' :50-3-19
הניקוז שורק לכיש ,אינג' בוריס פרלמן ,מנהל מחלקת ביוב ותיעול.
תיקון טעות סופר בטבלת הרכב וועדת המשנה לתכנון ולבניה מתאריך
. 2.12.2018

. 25

אישור טעות סופר בטבלת הרכב ועדת המשנה לתכנון
רחמים מלול:
ובנייה .אבל זה לא כאן המקום ,עם כל הכ בוד .זה במליאת בניין ערים .בסדר?
אבל בסוף לרחובותי יש נציג או אין נציג?
מתן דיל:

למה ,יש לנו.

רחמים מלול:

מגיע לכם . 1.5

דודי אשכנזי:

ראש העיר ,נציג אחד כעת יש להם.

רחמים מלול:

מגיע להם . 1.5

מתן דיל:

אחרי שנתיים וחצי סיכמו איתנו שאנחנו נביא...

רחמים מלול:

אתם הראשונים או השניים?

מתן דיל:

השניים.

רחמים מלול:

אז לכם חסר.

גיא צור:

לא ,לא חסר לאף אחד.

דודי אשכנזי:

יש ,יש.

זוהר בלום:

לא חסר.
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רחמים מלול:

אם כך ,לכם צריכים להיות . 2

זוהר בלום:

יש לנו . 2

רחמים מלול:

אז לא חסר?

דו די אשכנזי:

זה תקין.

גיא צור:

מתן לא אמר לי את השם של החצי קדנציה הבאה.

עו"ד מיכל דגן :
בדפוס.

זה תיקון של הטבלה ,זה לא המהות .זה פשוט תיקון

רחמים מלול:

אז אני צריך לתקן את זה לא פה ,נכון?.

עו"ד מיכל דגן :

כן .המהות הייתה נכונה ,הדפוס שגה.

אני אפתח סוגריים ,אסגור לרגע את ישיבת מועצת ה
רחמים מ לול:
עיר .אפתח ישיבת מליאת בניין ערים.
עו"ד מיכל דגן :

אפשר מיד בסיום.

רחמים מלול:

את מציעה אחרי שאני סוגר לעשות משהו קצר?

עו"ד מיכל דגן :

פשוט פורמאלי.

רחמים מלול:

תיכף נתקן.

חבר מועצה של נו בתאגיד המים ,שיהיה לכם את
זוהר בלום:
ההרכב המלא של חברי המועצה ,זה עו"ד שמואל דאנזאן.
דורון מילברג:

הו ,טוב מאוד.

רחמים מלול:

שמעת דודי?

זוהר בלום:
הוא הנציג שלנו.

דירקטוריון תאגיד המים ,זה עו"ד שמוליק דאנזאן,

דודי אשכנזי:

אוקיי.

רחמים מלול:

אז צריך ל אשר אותו?

זוהר בלום:

חברי מועצה לא מאשרים בוועדות ,נכון

רחמים מלול:

תאגיד מים ,צריך אישור של רשות המים?

דורון מילברג:

לדעתי כן.

אביב איטח:

אני חושב שדח"צ רק ,לא חברי המועצה.

דורון מילברג:

בתאגיד המים זה חוק נפרד.

אביב איטח:

אה ,אוקיי.

. 27

אישור מיקום ישיבות מועצת העיר.

רחמים מלול:

דודי ,אישור מיקום ישיבות מועצת העיר.
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כן ,ראש העיר .מאחר והישיבות אינן מתקיימות
דודי אשכנזי:
באכסניה קבועה ,לכן אני צריך לבקש אישור ממך ומחברי מועצת העיר ,לקיים
את הבאות ,אני מדבר על האחת או שתיים הקרובות ,בא כסניה שאינה אולם
המליאה .אגב ,אולם המליאה כרגע משמש לרישום של גני הילדים ,ולכן לא ניתן
להתחיל בשיפוץ.
מתן דיל:

יש לכם תכנון איפה בינתיים נקיים את הישיבות?

אז ככה ,אני מנסה להעביר את ההחלטה ,אני מקווה
דודי אשכנזי:
שתאשרו ,הישיבה הבאה הייתי רוצה שנקיים אותה בטלר ,במרכז הגישור החדש.
רחמים מלול:

גם להכיר את המבנה היפה.

דודי אשכנזי:

אכסניה מאוד  -מאוד יפה.

זוהר בלום:

יש שם אולם בגודל הזה.

רחמים מלול:

יש שם גם את הפורום לקידום מעמד האישה.

אביב איטח:

איפה שהיה אופק מלגות?

זוהר בלום:

החדר של אוו ה יהיה החדר הגדול.

רחמים מלול:

הפורום לקידום מעמד האישה.

אביב איטח:

הלאה אוקיי ,ו ? -

ובמסגרת שבוע הגישור העירוני ,ייתכן שבמסגרת
דודי אשכנזי:
שבוע הגישור העירוני ,ייתכן מאוד שישיבה אחרי זה כבר תתקיים באולם
המליאה ...נעשה אותה...
דורון מילברג:

בבית התרבות.

(מדברים ביחד)
רגע ,מכיוון ש ...אפשר לראות את התכנית של איך
אביב איטח:
המליאה תהיה ,מה מתוקצב ,מה יהיה?
דודי אשכנזי:

מה ,באולם המליאה?

אביב איטח:
הרבה שנים.

שיפוץ המליאה ,כן .אולם כל כך חשוב ,פעם בכל כך

דודי אשכנזי:

עובדים עליה.

לא ,כי אם זה יהיה כאילו ישיבה שנייה  -שלישית
אביב איטח:
לאשר ,עוד  2ישיבות קדימה ונעשה פה מסטיק של שנתיים ,אז עזבו ,בואו
נעצור.
דורון מילברג:

הוא אומר לך -

אביב איטח:

יש ברכת הדרך ויש החלטה .יש תושבים בבית.

רועי שרעבי:

 ...רציני.

למה לא רצי ני? אכסניה חשובה .רועי ,לגיורא בן ארי
אביב איטח:
זה לא השתלם קדצניה שעברה ,אתה לא צריך להעיר על כל דבר.
רועי שרעבי:

אני לא פופוליסט...
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אביב איטח:

בסדר.

(מדברים ביחד)
הוחלט פה אחד לאשר כי ישיבות המועצה הקרובות
החלטה מס' :51-3-19
יתקיימו במיקום אחר עקב שיפוץ א ולם מליאת המועצה  :במרכז הגישור ברחוב
טלר ,בבית התרבות.
. 33

אישור פקחים (מחוץ לסדר היום).

רחמים מלול:

ליאור ,אישור פקחים.

החוק מחייב אותנו לאשר פקחי איכות סביבה ,להסמיך
ליאור שוקרי:
אותם ...שנייה אני אביא לכם את השמות.
שמולביץ,

משה

מ שולם

ורם

כהן .

הם

יהיו

רחמים מלול:
מוסמכים ל?

עוז

ליאור שוקרי:
הסביבה.

הם יהיו מוסמכים לרשום ברירות קנס ...של איכות

אביב איטח:

מעולה .מעולה .יישר כוח.

הוחלט פה אחד לאשר את הפקחים הבאים כדלקמן :עוז
החלטה מס' :52-3-19
שמולביץ' ,משה משולם ,רם כהן בכפוף לאישורים הנדרשים עפ"י כל דין.
חברים ,אני באמת רוצה להודות לכולכם .אנחנו
רחמים מלול:
בהנהלה מינינו ועדה לבוא בדברים עם סוחרי השוק ,כי את ההצעה האחרונה
שלי גם לא קיבלו ,למרות שהיא נשלחה על ידי מגשר ,וירדנו במחירים ,בהכל,
עם הרצון להגדיל דוכנים וכו' .אז אני אמרתי ,הציעו לי כמה חברים להקים
ועדה כפי שתכננו פעם .אז מינינו בהנהלה מספר חברים ,ואנחנו מציעים גם
לחברי האופוזיציה למנות נציג מתוכם ,וירכזו את הוועדה ליאור ורמי ,ונבחרו,
אני לא יודע אם החלטתם ,אבי קינד ,יניב מרקוביץ ,מי עוד היה? גיא לא החליט
סופית ,אמיתי כהן ומתן דיל .תו דה רבה.
אם תרצו עדכונים מה הוצע להם עד עכשיו ,אז אפשר לפנות לרמי או לליאור,
אפילו שלחנו להם דף מסודר מה יעלה ,כמה יעלה ,מתי יעלה וכו' .אבל לצערי
הוועד התחלף שם ,היו"ר החדשה היא קצת יותר קשוחה כי היו"ר הקודם היה
מוכן לקבל את התנאים האלה .ואל תשכחו ,בזמנו ה ייתה בקשה גם שמתן בא
אליי והסוחרים באו אליי ,וחברי המועצה באו אליי ,להגדיל את הדוכנים ואני
הסכמתי .אבל הם לא הבטיחו לי שאחרי ההגדלה הם אמנם יעברו לשוק החדש.
אני מודה לכם על האווירה.
ראש העיר ,בבקשה ,איך אמרת לפני כמה ...מה שרוני
רמי מדהלה:
אמרה ,שמרוב שכולם רוצים להיות בוועדות ,הם לא מגיעים לוועדות .לפחות
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הוועדה הזאת באמת היא ועדה ,שבאמת זה חשוב לעיר שכבר לסיים את זהו
להראות באמת לכל התושבים ולכולם באמת איפה העירייה עומדת מבחינת
ההצעה ,ואיפה השוק עומד מבחינתו מבחינת ההצעות שהעירייה ...שהוועדה
הזאת תתכנס ושכולם יגיעו.
כן ,אביב.

רחמים מלול:

קודם כל זה רעיון טוב ואני מברך עליו ,יישר כוח
אביב איטח:
לרמי .ב  2017 -אם זכור לך ,שהגיעו הסוחרים לה פגין בהצעה לסדר שלי להקמת
ועדה של המדיניות ,ולחזור לשולחן המשא ומתן אז עם שלמה .היום אתה אומר
שהיא יותר קשוחה ,אז ה יה את ההזדמנות לקבל את אותה הצעה באותו ערב,
וביקשתי גם שיהיו נציגי ציבור ,זאת אומרת ,לא רק חברי מועצה פוליטיקאים
או אנשי עירייה .זאת אומרת ,גם נציג מסוים מן הציבור ,כי בכל זאת מדובר
בהחלטה כל כך משמעותית ,והיא מתקצבת כל כך הרבה בעשרות מיליוני שח,
ואני חושב שכדאי ש...
רחמים מלול:

 ...נציג ציבור שיגשר וגם הוא לא הצליח.

דובר:
בוועדה.

אבל מה הבעיה? תבוא לוועדה ותגיד את הדברים

אוקיי ,אין בעיה ,מקובל עליי .אני רוצה להודות לכם
אביב איטח:
על הדיונים שהתקיימו בערב הזה לגופו של עניין בצורה תרבותית ,ואני מקו וה
שככה זה יימשך .כל הצעה שתועלה על ידי האופוזיציה הזמנית והיא תהיה לגופו
של עניין ,תאמינו לי ,כמו שנהגנו היום ,ככה ננהג גם בעתיד .אם ההצעה היא לא
כדי להתנגח ולא כדי להתכתש וכו' ,ברור שאנחנו נקבל אותה ברצון ובאהבה .אז
תודה לכם.
אני רוצה גם מילה  .כמו שאתה רואה והבטחנו את זה,
מתן דיל:
אנחנו תמיד נהיה ענייניים ואנחנו לוקחים את הדברים האלה בצורה מאוד  -מאוד
רצינית ,והבטחנו לך את זה בישיבה הראשונה ,אנחנו נעמוד בכך ונהיה ענייניים
תמיד בהצעות רציניות ומודים גם לך על האווירה הטובה ועל הדרך שבה התנהל
הדיון.
תודה רבה ,הישיבה הזאת נעולה.

רחמים מלול:

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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