עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  7מתאריך 20.5.2019

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 7
מיום שני  ,ט " ו ב אייר תש ע " ט 20 / 5 / 2019
בבית התרבות ברח' גולדין  , 2רחובות
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 עודד ע מרם ,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 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 ברגינסקי ,ח"מ רונן אהרו ני ,ח"מ דני מרשה ,ח"מ
אביב איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אביטל רגב – דוברת העירייה ,מיכל עבודי – מחלקת נכסים,
נפתלי אקרמן – מבקר העירייה.

חסרים :

ח"מ רועי שרעבי  ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ אסף אל  -בר .
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סדר היום:
אישור פרוטוקול מס'  6מיום . 31.3.19
.1
הצעות לסדר:
.1
2.
.3
.4

סיוע וחידוש חזיתות ,ח"מ גיא צור מיום . 29.4.19
קידום וחיזוק העסקים המקומיים בעיר רחובות ,ח"מ גיא צור מיום
7.5.19.
מיגון כלל גני הילדים והמעונות העירוני ים ,ח"מ מתן דיל מיום
. 15.5.19
הקמת ועדה לפיקוח על ההזנה ,ח"מ קארין ברגינסקי מיום . 15.5.19

שאילתות:
1.
.2
.3

נעילת ביה"ס המר בשעות אחר הצהריים ועקב כך מניעת שימוש
במגרש הציבורי ,ח"מ קרין ברגינסקי מיום 12.5.19.
סטטוס טיפול במפגעי בטיחות תעבורה ברח' זכרי ה חתוכה ושרעבי
יעקב סעדיה ,קבלת מסמכים ,ח"מ קרין ברגינסקי מיום 12.5.19.
מה קורה ברשת חוויות? ח"מ אביב איטח מיום . 20.5.19

נושאים נוספים:
.1
2.
3.
.4
5.
6.
7.
8.
.9
10.
. 11

אישור שר הפנים להתקשרות עיריית רחובות עם תאגיד ממשלתי
(דירה להשכיר ,החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ) בהסכם
לת כנון מזרח העיר בפטור ממכרז.
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 15.5.19.
אישור חברי ועדת ביקורת :מתן דיל ,גיא צור ,אבי קינד ,רוני
באום ,שי קזיוף ,אבי מוזס ,אסף אל  -בר.
אישור חילופי גברי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה :ח"מ רונן
אהרוני במקום מתן דיל ,א שר ישמש מ"מ.
אישור הסכם הקצאת מבנה בגוש  , 5811חלק מחלקה  27לעמותת
שובו.
אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר רונן קלבנסקי.
אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר איתן שוורץ.
אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' ליאת לוי.
אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' אזמרה לרד ה.
אישור בקשת עבודת חוץ לגב' תמר אלפה אמרץ.
אישור בקשת עבודת חוץ למר ניר דאנה.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  7מיום 20 / 1 5 2 / 2019
.1

אישור פרוטוקול מס'  6מיום . 31.3.19

החלטה מס' :122-7-19

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  6מיום . 31.3.19

הצעות לסדר:
.1

סיוע וחידוש חזיתות ,ח"מ גיא צור מיום . 29.4.19

הוחלט פה אחד לקבל את הצעה לסדר של ח"מ גיא צור
החלטה מס' :123-7-19
בנושא סיוע וחידוש חזיתות ,ולהקים ועדה לקבלת סיוע ותמיכה תקציבית
בשיפוץ מבני מגורים אשר יעמדו בקריטריונים :מנכ"ל העירייה דורון מילברג,
מחזיק תיק התחדשות גיא צור ,יניב מרקוביץ ,אבי מוזס ,פנחס הומינר ,רונן
אהרוני ,שמוליק ואנשי מקצוע.
.2

קידום וחיזוק העסקים המקומיים בעיר רחובות ,ח"מ גיא צור מיום
. 7.5.19

הוחלט פה אחד לקבל את הצעה לסדר של ח"מ גיא צ ור
החלטה מס' :124-7-19
בנושא קידום וחיזוק העסקים המקומיים בעיר רחובות.
.3

מיגון כלל גני הילדים והמעונות העירוניים ,ח"מ מתן דיל מיום
. 15.5.19

הוחלט ברוב קולות לאשר להוריד מסדר היום את ההצעה
החלטה מס' :125-7-19
לסדר של ח"מ מתן דיל בנושא מיגון כלל גני הילדים והמעונות העירונ יים.
.3

הקמת ועדה לפיקוח על ההזנה ,ח"מ קארין ברגינסקי מיום . 15.5.19

הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום הצעה לסדר של
החלטה מס' :126-7-19
ח"מ קארין ברגינסקי בנושא הקמת ועדה לפיקוח על ההזנה.
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.1

אישור שר הפנים להתקשרות עיריית רחובות עם תאגיד ממשלתי
(דירה להשכיר ,החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ) בהסכם
לתכנון מזרח העיר בפטור ממכרז.

הוחלט ברוב קולות לפנות לקבלת אישור שר הפנים
החלטה מס' :127-7-19
להתקשרות עיריית רחובות עם תאגיד ממשלתי (דירה להשכיר ,החברה
הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ) בהסכם לתכנון מזרח העיר בפטור ממכרז.
.2

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום . 15.5.19

החלטה מס' :128-7-19
מיום . 15.5.19
.3

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

אישור חברי ועדת ביקורת :מתן דיל ,גיא צור ,אבי קינד ,רוני באום,
שי קזיוף ,אבי מוזס ,אסף אל  -בר.

הוחלט פה אחד לאשר חברי ועדת ביקורת :מתן דיל ,גיא
החלטה מס' :129-7-19
צור ,אבי קינד ,רוני באום ,שי קזיוף ,אבי מוזס ,אסף אל  -בר.
.5

אישור הסכם הקצאת מבנה בגוש  , 5811חלק מחלקה  27לעמותת
שובו.

הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת מבנה בגוש , 5811
החלטה מס' :130-7-19
חלק מחלקה  27לע מותת שובו.
.6

אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר רונן קלבנסקי.

החלטה מס' :131-7-19
קלבנסקי.
.7

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ למר רונן

אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר איתן שוורץ.

החלטה מס' :132-7-19
שוורץ .

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ למר איתן
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.8

אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' ליאת לוי.

החלטה מס' :133-7-19
ליאת לוי.
.9

אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' אזמרה לרדה.

החלטה מס' :134-7-19
לרדה .אחד
. 10

הוחלט פה לאשר בקשת היתר עבודת חוץ לגב' אזמרה

אישו ר בקשת עבודת חוץ לגב' תמר אלפה אמרץ.

החלטה מס' :135-7-19
אמרץ.
. 11

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ לגב'

הוחלט פה אחד לאשר בקשת עבודת חוץ לגב' תמר אלפה

אישור בקשת עבודת חוץ למר ניר דאנה.

החלטה מס' :135-7-19

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום.
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.1

אישור פרוטוקול מס'  6מיום . 31.3.19

אנחנו פותחים ישיבת מועצה מספר  . 7היום יום שני,
רחמים מל ול:
ט"ז באייר תשע"ט . 20.5.19 ,סדר היום – אישור פרוטוקול מס'  . 6יש הערות? אם
אין הערות ,אז זה מאושר.
החלטה מס' :122-7-19
רחמים מלול:
בבקשה.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מס'  6מיום . 31.3.19
הצעות לסדר .גיא צור – סי וע בחידוש חזיתות.

נכבדיי ,מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הצעה
גיא צור:
הקובעת ועדה לקבלת סיוע ותמיכה תקציבית לשיפוץ מבני מגורים.
רגע ,סליחה ,שכחתי משהו .בפתח הישיבה רציתי
רחמים מלול:
בשמכם להעביר את צערנו ,תנחומינו למשפחת גורן ,על מותו הטרגי של ב נם
יהונתן ,שנהרג בצ'ילה בתאונה קשה .אז מכאן ברשותכם נעביר להם את
ההשתתפות שלנו בכאב שלהם ובצערם .יהונתן היה תושב מרמורק ,חובב ספורט,
אדם מיוחד במינו .ואנחנו באמת משתתפים בצער המשפחה .למד בקציר וגם היה
חבר בתנועת הצופים .נדמה לי שמסרתי תנחומים בשמנו למשפחת קליין בפעם
הקודמת.
זוהר בלום:

במליאה.

אם כך ,אני מתנצל ,וגם מוסר בשם כל חברי המועצה,
רחמים מלול:
שהכירו בוודאי אישית את מנחם חבר מועצת העיר וגם משנה לראש העיר ,סגן
ראש העיר ,החזיק את תיק הכספים ופעל רבות לטובת העיר הזאת ,לטובת
תושביה .ובאמת נפטר בטרם עת ,כשעוד כוחו היה במותניו .חלה במחלה קשה
וסבל בימים האחרונים .וכולנו הצטערנו מאוד ונדהמנו ממותו ללא עת .ומכאן
אנחנו מוסרים את הוקרתנו לזכרו ,לפועלו .אני לא יודע מתי ה  , 30 -אני חושב
שזה השבוע.
עו"ד אבי מוזס:

זה אמור להיות ב  -כ"א.

נדמה לי שזה השבוע ,לא? אז מי שלא הספיק לנחם,
רחמים מלול:
אני מציע שישתתף ביום ה  30 -לזכרו .ושניבדל לחיים ארוכים.
הצעות לסדר:
.1

סיוע וחידוש חזיתות ,ח"מ גיא צור מיום . 29.4.19

רחמים מלול:

בבקשה ,גיא.
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נכבדיי ,מליאת מועצת העיר ,מתבקשת לאשר הצעה
גיא צור:
הקובעת הקמת ועדה לקבלת ס יוע ותמיכה תקציבית בשיפוץ מבני מגורים אשר
יעמדו בקריטריונים שייקבעו על פי אמות מידה רלוונטיות ,ועל בסיס ייעוץ
משפטי והנדסי ,תוך התאמה למסגרת התקציב .הוועדה תורכב ממנכ"ל העירייה,
מחזיק תיק התחדשות עירונית ,אנשי מקצוע עם זיקה לתחום עיסוק הוועדה.
בנוסף ,תצהיר מליאת המועצה ,על תמיכתה העקרונית ועידודה לשיפוץ חזיתות
מבנין למען שיפור סביבת המגורים בעיר ,במקומות הנדרשים לכך ,על פי
קריטריונים שתקבע הוועדה.
למעשה ההצעה של גיא הייתה גם בקדנציה הקודמת
רחמים מלול:
והתקבלה .ובזמנו הגיש את זה אם אינני טועה אמיר ירון והי ה לנו תב"ר
שאישרנו אותו על חצי מיליון  .₪ומה שעושה גיא ,זה מחדש ,לא רק את חזיתות
הבתים ,הוא מחדש גם את ההצעה .ואני מציע לקבל את ההצעה הזאת ולהקים
איזושהי ועדה שתקבע קריטריונים ותביא לנו את זה לאישור המועצה .כן,
בבקשה רונן.
במועצה הקודמת שאל תי שאילתא בנושא ,והתשובה
רונן אהרוני:
שקיבלתי ואני מקריא כמו שאתה אומר ,שביוני  2018החוק אושר ,כיוון
שהתנהלה מערכת בחירות .החוק לא יצא לפועל .בהתייעצות עם היועצת
המשפטית ,כדאי לדחות .התמנה כידוע מחזיק תיק חדש ,במקומו התמנה גיא
צור .הוא מכין בימים אלה תבחינים ,קריטריוני ם וזה יובא בפניכם ברשותכם
בישיבת המועצה הבאה .זאת אומרת ,לפי הסיכום ,בישיבה הזאת כבר היו
אמורים להיות קריטריונים לנושא.
אז רצינו שנקים ועדה מצומצמת של חברי מועצה,
רחמים מלול:
שהיא תקבע את הקריטריונים ,ולא אדם אחד יעשה את זה .אז זה יתעכב חודש.
רונן אהרונ י:

האם אפשר לקבוע תאריך יעד לנושא הזה?

רחמים מלול:

גיא ,אתה רוצה שנקבע תאריך יעד?

אני עובד על זה כבר  3חודשים .יניב עבדי יושב פה,
גיא צור:
ראיתי אותו נכנס מקודם .הוא מישהו שממש מקורב אליך בכל אופן .הוא יכול
להעיד שאני והוא כבר לפני  3חודשים ,הרבה  -הר בה לפני שהעלית את השאילתא,
אולי בעקבות ששיתפתי אותו בכל הנושא הזה של שיפוץ חזיתות ,אולי בעקבות
זה העלית את השאילתא שלך.
רונן אהרוני:

לא ,זה פנה אלינו אזרח.

מה שאני רוצה להגיד ,זה שאני ויניב עובדים על זה
גיא צור:
יחד  3חודשים ,יניב עשה שיעורי בית גם מו ל עיריית נתניה ,גם מול עיריית
ראשון לציון .אני לא יודע מה זה לוח זמנים .אני יודע לחקור דבר ,לעבוד עליו,
ולהביא יחד עם ועדה המלצות.
רונן אהרוני:

חודש ,חודשיים?

לא יודע .להביא המלצות ,לקבוע
גיא צור:
קריטריונים ולצאת בקול קורא לתושבים .מה זה תאר יך יעד?
רונן אהרוני:

צריך באיזהו שלב ליישם את זה ,לא?

גיא צור:

בהתאם למה?

איזה
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רונן אהרוני:
מציע.

עוד פעם ,מה שתגדיר .אני מוכן לשמוע מה אתה

גיא צור:
שנראה לך סביר.

בהתאם למה? בוא ,תסביר לי מה זה תאריך יעד

רונן אהרוני:

חודשיים?

גיא צור:

לא יודע .

רחמים מלול:

אנחנו לא עובדים עם סטופר.

גיא צור:

אני לא עובד בסטופר .אני עובד.

רחמים מלול:
יכול להיות חודש.

כשהוא יסיים ,הוא יביא את זה .יכול להיות חודשיים,

גיא צור:

יש לי אינטרס שיהיו חזיתות משופצות לא פחות ממך.

רונן אהרוני:

לא אמרתי ,להיפך .יותר ממני אפילו.

גיא צור:

לא ,יש לי אינטרס.

רחמים מלול:

טוב ,רצית להציע הרכב ועדה?

אביב איטח:

אולי תוכלו אילו לשתף פעולה גם.

יכול להיות .יניב רוצה להצטרף לוועדה ,אבי מוזס,
גיא צור:
שמוליק ,והומינר .אם יש עוד מישהו שרוצה להצטרף.
רונן אהרוני:

א ני גם אשמח להצטרף.

גיא צור:

אתה גם רוצה? אהלן וסהלן .מעולה.

רחמים מלול:

אוקיי ,בסדר גמור.

הוחלט פה אחד לקבל את הצעה לסדר של ח"מ גיא צור
החלטה מס' :123-7-19
בנושא סיוע וחידוש חזיתות ,ולהקים ועדה לקבלת סיוע ותמיכה תקציבית
בשיפוץ מבני מגורים אשר יעמדו בקריטריונים  :מנכ"ל העירייה דורון מילברג,
מחזיק תיק התחדשות גיא צור ,יניב מרקוביץ ,אבי מוזס ,פנ חס הומינר ,רונן
אהרוני ,שמוליק ואנשי מקצוע.
.2

קידום וחיזוק העסקים המקומיים בעיר רחובות ,ח"מ גיא צור מיום
. 7.5.19

רחמים מלול:
חרוץ.

ההצעה הבאה ,גיא ,זה גם שלך .נהיי ת אופוזיציונר

אם זה גיא ,אנחנו מפרגנים תמיד .אוהבים את
אביב איטח:
העבודה שלו .מפרגנים תמיד .הוא מהמפלגה שלנו ,אנחנו אוהבים אותו,
מפרגנים לו ,למה לא?
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ההצעה השנייה מתייחסת לקידום וחיזוק העסקים
גיא צור:
המקומיים בעיר .בהתאם לחזונו של ראש העיר ,כי חשוב לעודד עסקים מקומיים
בעיר רחובות ,וכי יש להעדיף את העסקים ברחובות ולעודד את תושבי העיר
לרכוש ברמה המקומית ,תפעל מועצת העיר לאשר החלטה עקרונית לקידום
צעדים לעידוד עסקים מקומיים ,ביניהם קידום כנס העסקים העירוני למתן במה
לנושאים רלוונטיים ,נט  -וורקינג וחשי פה לעסקים מקומיים .ואנחנו מבקשים
להקים הקמת פורום ,הכולל את נציגי בעלי העסקים וקבלת הצעות לעידוד
תושבי רחובות לרכש מקומי .מסקנות הוועדה יוצגו בפני ראש העיר ויועברו
ליישום ככל שניתן .תודה רבה.
רחמים מלול:

מה אתה מציע?

גיא צור:

להקים פורום.

תציין שיש לנו מנהלת שהקמנו בה.ל.ר ,שהתחילה
רחמים מלול:
לעבוד בנושא הזה יחד עם המנהלת של המנהלת הזאת.
גיא צור:

נכון ,עדי מנהלת את המנהלת.

רחמים מלול:

ותספר על הכנס שאנחנו מתכננים.

אנחנו עובדים יחד
גיא צור:
קינד יחד עם עדי ,מקיימים ס דרה של פגישות
כנס עסקים ברחובות ,ולמתג את רחובות על
לרחובות ,לבנות פה ולהעביר לפה את העסקים
רחמים מלול:
המקומיים בעיר.

איתה .אנחנו כבר יחד עם אבי
עם בעלי מקצוע ,על מנת להרים
מנת להביא יזמים שירצו לחבור
שלהם.

טוב ,אז אנחנו מחזקים את ידיכם ואת העסקים

הוחלט פה אח ד לקבל את הצעה לסדר של ח"מ גיא צור
החלטה מס' :124-7-19
בנושא קידום וחיזוק העסקים המקומיים בעיר רחובות.
.3

מיגון כלל גני הילדים והמעונות העירוניים ,ח"מ מתן דיל מיום
. 15.5.19

רחמים מלול:

הצעה לסדר מספר  – 3מיגון גני ילדים .בבקשה.

כדי לא לחזור על כל ההצעה ש שלחתי ,היא מונח
עו"ד מתן דיל:
לפניכם ,אז אני אגיד ככה את עיקריה .מדובר על הצעה לסדר של מיגון כלל גני
הילדים והמעונות העירוניים .אני רק מבקש לפרוטוקול להכניס את ההצעה כפי
שכתבתי ,ואז אני לא אחזור על כל הדברים מן הסתם .אני כותב כאן בתגובה
לתשובתו של ראש העיר ,בנוגע לסטטוס של מיגוני גני הילדים והמעונות ברחבי
העיר ,עולה מהכתוב שמדובר במעל  50גני ילדים ו  10 -מעונות ,שעדיין לא
שעדיין לא ממוגנים .כמובן שכל הגנים החדשים והמעונות ,כפי שאני יודע
שעיריית רחובות נוהגת ,בונים אותה מראש בצורה שיש בה את כל מרחבי
המיגון הנחוצים בצורה אופ טימאלית .מדובר כמובן על גנים ישנים ,שלימים עם
המצב הביטחוני ,אני חושב שהמצב קורא לנו לבצע פעולה ,כדי באמת לפתור את
הבעיה הזאת ,כדי שלא נגיע למצב כמובן של איזושהי בעיה ביטחונית ,שתגרום
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לנו איזושהי בעיה פה בעיר ,באיזשהו מפגע כזה או אחר שיפגע בילדים שלנו
בסופ ו של דבר ,שיודעים שכולם נמצאים בגנים האלה .עוד עולה מהתשובה
שקיבלתי מראש העירייה ,ביקשתי לדעת האם קיימת תכנית מגירה .האם יש איזו
תכנית למיגון הגנים ברמת היתר ,ברמת איזושהי גרמושקה כזו או אחרת,
איזושהי תכנית תב"עית ,משהו ,היתר בנייה ,כל דבר שהוא .ביקשתי לדע ת האם
יש איזושהי תכנית כאשר יהיה תקציב בעניין הזה ,שנוכל באמת לבצע את
הפעולה הזאת .לא קיבלתי תשובה .מכלל לאו אני מבין את ההן אולי שבאמת
אין תכנית כזאת ,וביקשתי לדעת האם קיימת .ואם אין ,אז אני מבקש כמובן
לבצע תכנית שכזאת .כתבתי בשאלה שלי ,שאני מודע לכך שהאח ריות התקציבית
מוטלת על משרד החינוך ,זה ברור ,לי ,זה ידוע ,ופיקוד העורף .אבל קראתי לך
ראש העירייה ,שדווקא במקרה שכזה ,שאני חושב שיש קונצנזוס שלנו ובכלל
במצב שכולנו חיים בו ,אני חושב שאנחנו מבינים שיש דברים שברמת סולם
העדיפויות -
אביב איטח:
טכנית? אביטל?

למה אין לייב? ה פסיקו את הצילום .יש איזו תקלה

לא משנה הצילום .אני אומר ,יש דברים מסוימים
עו"ד מתן דיל:
שצריכים להיות ,לא יודע אם הכי גבוה בסולם העדיפויות העירונית ,אבל אין
ספק שגבוה מאוד בסולם העדיפויות העירוני .נתתי דוגמא מעיריית ראשון ,שגם
לקחו אחריות .ג ילה מנהיגות ראש העירייה והזמין שם מיגוניות .אני לא בטוח
שמיגוניות זה הפתרון הנכון עבורנו.
דורון מילברג:

הוא לא הזמין.

זוהר בלום:

הוא לא הזמין בסוף.

אני חושב שזה פתרון פחות טוב .אבל אנחנו צריכים
רחמים מלול:
לבצע .אין ספק שצריך לבצע מיגון בגני הילדים בצורה אופטימאלית.
דורון מילברג:

רק תיקון .מתן.

עו"ד מתן דיל:

שנייה ,דורון ,אני כבר מסיים.

דורון מילברג:

הוא לא הזמין פשוט.

עו"ד מתן דיל:

אני בקש איתו לא פחות טוב ממך.

דורון מילברג:

לא מתחרים על הקשר.

הוא מבצע מיגון לגני הילדים ,דו רון ,אם זה מה שאתה
עו"ד מתן דיל:
רוצה לשמוע .הוא מבצע ,ולכן אני חושב שעיריית רחובות ,בלי קשר לראשון,
בלי קשר לערים אחרות ,צריכה לעשות את אותו דבר .ואנחנו צריכים לנקוט
בפעולה אקטיבית כדי להגן על ילדינו בצורה אופטימאלית .שאלתי כאן האם נכון
לעדכן את ההורים .הרי בעת הרישום לגני הילדים ,אני חושב להורים יותר חשוב
לדע ת אם הגן ממוגן ,יותר מאשר איזו גננת והמיקום שלו .אני ביקשתי לעדכן
את ההורים בעת הרישום איזה גן ממוגן ואיזה לא ...כאשר נטפל בעניין הזה.
ושאלתי עוד שאלה ,שזה מפנה לזוהר אולי ,האם נעשתה איזושהי היערכות או
איזשהו טיפול פדגוגי כזה או אחר ,עם הילדים לאחר המערכה האחרונה ,וכמובן
צופה פני עתיד למערכה הקרובה ,שהלוואי ולא תגיע ,אבל כולנו יודעים שכנראה
זה מה שיקרה .ההצעה לסדר ,מועצת העיר מחליטה לצאת לתכנון מיידי למיגון
כלל גני הילדים ומעונות היום העירוניים ברחובות .במקביל כמובן  ,בהתאם למה
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שראש העיר אמר ,ראש העירייה יפנה לגורמים הארציים בבקשה לסבסד ההוצאה
כאמור .ואם חלילה לא יצליח בכך ,העניין יובא למועצה ויבוצע במשאבים
העירוניים ,תוך שינוי סדרי העדיפויות .הבקשה השנייה ,או החלק השני בהצעה,
ליידע את ההורים מה הם הגנים הלא ממוגנים ,ולהכין תכנית חינוכית ...אם
וכאשר אין תכנית כאמור.
רחמים מלול:

כן ,זוהר יענה על ההצעה.

אז קודם כל אני רוצה קצת נתונים ,מתן .היות ושנינו
זוהר בלום:
בעצם ,גם בצוק איתן אם אתם זוכרים זה עלה גם כן כשאלה ,וקיבלנו מפיקוד
העורף באופן חד משמעי שרחובות כרגע לא נמצאת בטווח חוץ משדרות .נכון
להיום ,גם אשקלון וגם אשדוד לא נכנסו לטווח של הכנת מיגוניות או הכנת
ממ"דים בבתי ספר ובמוסדות חינוך .לכן הם אמרו לנו – אתם כרגע לא בטווח.
אבל נכון להיום בעיר רחובות ,אנחנו באחוז הגבוה ביותר בכלה אזור ,גם כלפי
אשדוד ואשקלון 89% ,מ מוסדות החינוך ממוגנים .ויש תכנית ,כפי שקיבלתי
עדכון ,פשוט אליצור היה צריך להיות ויש לו איזה משהו אישי שהוא לא יכ ו ל
להגיע .העיר רחובות נחשבת בתחום ההכנה מוגנות לקראת חירום בצורה הטובה
ביותר ,כולל תרגילים שנערכים בגני ילדים ובבתי ספר .מעונות יום לא ,היות
וזה לא בפיקוח שלנו כרגע .נכון להיום מעונות יום הם ברווחה .מנסים לראות
מה עושים בתוך התהליך הזה .אז אם שאלת אם מבצעים הליך ,נעשים מספר
תרגילים בשנה על ידי בקרים חיצוניים ,ויצא לנו בתרגיל הציון הגבוה ביותר
בכל המחוז .הדבר הנוסף ,אנחנו כן עושים היערכות וחשיבה ,ו יש תכנית במקרה
שמכריזים על לחימה ,על משהו שעובר את טווח ה  . 40 -יש לנו תכנית איך ייערכו
הלימוד ביחד עם פיקוד העורף .אופיר הכין אותה ביחד עם פיקוד העורף ,אופיר
הכין אותה יחד עם פיקוד העורף רק למקומות הממוגנים .נכון להיום ,ההחלטה
של המדינה ,ברגע שנפתח משהו ,שי ש התראה גם מעבר ל  , 40 -אין לימודים .גם
האזעקה שהיתה ,אתם יודעים שזו הייתה תקלה של האזעקות שבכלל מאשדוד
בטעות נקלט פה .לא קשור לעיר רחובות ולכן האזעקה הייתה טעות באיכון.
פעמיים ,ב  2 -האזעקות ,לא היה משהו שנורה בכלל לאזור שלנו .לכן ,גם בבוקר,
כשהיתה האזעקה ,רא ש העיר ב  05:00 -לפנות בוקר ערך את ההתייעצות ,וקיבלנו
הוראה חד משמעית לפתוח את המוסדות .רחובות לא נמצאת .אני לא ודע ,על פי
המודיעין ...ברחובות יש גם מספר מקומות עם הגנה מאוד  -מאוד מיוחדת,
רחובות וסביבתה ,ולכן יש לנו הגנה נוספת .כרגע נכון להיום ,כל גננת וכל אח ד
עוברים תדרוך למקום הבטוח ביותר .עוברים את זה ,וזה הוכח בכל הארץ ,זה
מה שעושים כרגע .מיגוניות ,על פי פיקוד העורף לא טוב ,אסור לשים .המיגוניות
הן קטנות ,ש  35 -ילדים צריכים לרוץ בחצר .האסון הוא יכול להיות יותר גדול
מאשר נמצאים במקום הבטוח ביותר על פי הנחיות פיקוד העורף .אגף שפ"י ,שזה
הפסיכולוגים ,הוציא הנחיה לכל הגננות והמורות ,קיבלו ביום הראשון שהתחילה
הלחימה איך פועלים ,מה עושים ,איזו הדרכה .הפסיכולוגים עברו ודיברו עם
הגננות שהם העבירו ,לא הפסיכולוג העביר ,אלא הגננות העבירו והמורים עשו
את כל התהליך .הייתה ב עיה עם צופרים ,ראש העיר טיפל באופן מיידי מול
פיקוד העורף שאמורים לטפל בזה .אם אתה זוכר ,גם בפעם שעברה בצוק איתן,
אתה זוכר? גם הייתה אותה בעיה ,וגם כן טופל .זה בעצם התשובות שאנחנו
פועלים לאורך כלה דרך ,פועלים מול פיקוד העורף כל הזמן ,לראות מה עושים
בדבר הממ וגן ביותר .ויש הנחיות גם מה קורה אם פורצת לחימה ,מה עושים
באותו רגע.
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אבי קינד:

גם ההריסה.

זוהר בלום:
ובינוי מחדש.

ומנגד ,הרבה גנים ישנים אנחנו בתהליך של הריסה

שאלת השלמה ,בהסתמך על מה שאמרת ,ההיפך ,אני
עו"ד מתן דיל:
אומר על זה לא דיברתי ,זאת אומרת ,כל הנושא של היערכות בשלב חירום ,אם
וכאשר מראש אנחנו יודעים ...שלב חירום ,ברור שיש היערכות ,אני מכיר את
ההיערכות העירונית ,אין ספק .ואין ספק שנעשות הרבה מאוד פעולות .אני
מדבר על מצב אחר .אנחנו יודעים שהטיל שיירו עלינו בשלב כזה או אחר ,אם
וכאשר זה יהיה ,ואנ י מקווה שזה לא יקרה ,לא נוכל להיערך מראש לכך ,נכון?
ואז הילדים יישארו ,חלק מהילדים ,ואני לא עומד ...סוג של חשופים לסיכון
יותר גדול מאשר ילדים אחרים .ולכן אני אומר במקרה כזה ,למה אין לעיריית
רחובות ,וזאת השאלה שלי ,קיבלתי תשובה על השאלה השלישית .אבל 2
השאלו ת הראשונות ,האם לא כדאי להכין תכנית למיגון כלל גני הילדים ,תכנית
מגירה שתהיה לנו ברמת היתרי בנייה.
זוהר בלום:

אתה ממלא מקום בוועדה לתכנון.

הרי אתה יודע איך זה יהיה .ברגע שתקבל תקציב ,עד
עו"ד מתן דיל:
שתוכל להוציא לפועל ,גם ייקח קצת זמן .לכן עשו תכנית מגירה .שנית ,כדאי
ליידע גם את ההורים .אלה  2הבקשות.
אבי קינד:

למה אחרי צוק איתן לא עשית תכנית מגירה?

עו"ד מתן דיל:

אבי ,לא שאלתי אותך.

אביב איטח:

לא עדכנו את ההורים.

זוהר בלום:

על מה לעדכן את ההורים?

איזה גן ממוגן ואיזה לא .ההורי ם פנו ,אני בטוח שפנו
עו"ד מתן דיל:
גם אליך ,כי פנו אליי ומבקשים לדעת איזה גנים .אני קיבלתי את המסמך הזה
מראש העירייה,א ני לא רוצה לפרסם את זה בעצמי .אני מציע לעירייה לפרסם
את זה.
זוהר בלום:

התשובה מספקת אותך?

התשובה השלישית מספקת אותי 2 .השאלות
עו"ד מתן דיל:
הראשונ ות לא ענית ,זוהר .למה לא להכין תכנית מגירה למיגון כלל גני הילדים?
אנחנו לא מכינים סתם .ברגע שנקבל הנחיה מפיקוד
זוהר בלום:
העורף ,מה עושים בכל מקום.
עו"ד מתן דיל:

זה התקציב ,זוהר ,זה עניין של תקציב.

לא תקציב .הם גם מתכננים ,אני אתן לך את ש דרות,
זוהר בלום:
היות ויש לי משפחה לא קטנה שם .באה המדינה ותכננה את הממ"דים .לא
עיריית רחובות ...על פי גודל ,על פי מספר ילדים.
דין שדרות כדין רחובות ,ברמה שאם אנחנו רוצים
עו"ד מתן דיל:
להתכונן ולהתמגן בצורה אופטימאלית ,זה המצב שאנחנו צריכים לעשות .ולכן
זאת הבקשה של י ,וחברי המועצה צריכים להצביע בעד או נגד.
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אנחנו נעשה דיונים פנימיים שלנו ,עוד פעם עם פיקוד
זוהר בלום:
העורף ,אם זה מספק אותך .אם לא ,אנחנו פשוט רוצים להוריד את זה מסדר
היום ,בסדר?
עו"ד מתן דיל:

להצביע.

זוהר בלום:

הוא הסכים.

עו"ד מתן דיל:

לא ,לא ,להצביע.

רחמים מלול:

מספק?

עו"ד מתן דיל:

לא ,על  2השאלות הראשונות לא קיבלתי תשובה.

אוקיי ,אז אני מציע להוריד את זה מסדר היום .לגבי
רחמים מלול:
הכנת תכנית ,ההנהלה תדון .מי בעד?
אביב איטח:

אפשר הצבעה שמית בבקשה?

עו"ד מתן דיל:

אולי זה מצולם.

רחמים מ לול:

אפשר הצבעה שמית.

זוהר בלום:

עובד ,עובד.

רחמים מלול:

מי נגד? אוקיי ,תודה רבה.

עודד עמרם :

אפשר הערת ביניים? למה לא עשיתם בקדנציה?...

עו"ד מתן דיל:

שאלה מצוינת ,עודד.

זוהר בלום:

בצוק איתן קיבלתי טילים.

אבי קינד:

יש דברים שאני..

עו"ד מ תן דיל:

אבי ,אותה תשובה גם לעודד.

חברים ,אני לא צריך דובר .מה קרה עכשיו ,היה צוק
עודד עמרם :
איתן ,היה הפצצות .היה זה.
אתה מדבר על סדרי עדיפויות? לקחת אותי לסיבוב
אבי קינד:
להעסיק שחקנים זרים .כל שחקן זר עולה כמו ממ"ד .על מה אתה מדבר?
עו"ד מתן דיל:

מתי עשיתי לך סיבוב ,אבי? אל תשקר.

אבי קינד:

אני תורם ממ"ד מכספי ומכספי חבריי ,במקום לתת...

עו"ד מתן דיל:

כל הכבוד ,אנחנו בעד.

אבי קינד:

אני בעד ...בתנאי ...שלא ...שחקנים זרים.

עו"ד מתן דיל:

אבי ,בעד ,יאללה.

(מדברים ביחד)
אבי קינד:

יש לי תכנ ית ...לקחת אותה ועשית אותה...

אביב איטח:

אבי ,בליגה ארצית וליגה ג' אין שחקנים זרים.

עו"ד מתן דיל:

אבי ,לא לשקר ולא להיות סיסמתי.

(מדברים ביחד)
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עו"ד מתן דיל:

דברי חכמים בנחת נשמעים.

עודד עמרם :

עד עכשיו היה קלאסי.

(מדברים ביחד)
כ כה לא תהיה הזקן של ...אבי .אבי ,באמת נו .זה
עו"ד מתן דיל:
סיסמאות שאנחנו מכירים .זוהר ,שיהיה הסגן שלך ,לא שלי.
עודד עמרם :

אני לא סיימתי.

רחמים מלול:

עוד לא התחלתי.

הביטחון אצלנו בין הטובים אם לא הטובים בארץ.
עודד עמרם :
מבחינת מיגון ,היערכות והכל .מה שקורה ,יש ל נו עוד כמה מבנים .והלוואי שכל
המדינה תהיה כמו ברחובות .מה שלא הספקת לתקן ,אנחנו תקן.
עו"ד מתן דיל:

יפה ,אז תתקן.

עודד עמרם :

אין בעיה ,אז לכן אנחנו מורידים את זה מסדר היום.

אביב איטח:

תתקנו ,תעשו.

עו"ד מתן דיל:
הילדים ,קח את הקרדיט.

בואו ניקח את הקרדיט ,תחליט היום ,תמ גן את גני

אבי קינד:

אני דיברתי על סדרי עדיפויות ,זה הכל.

בנות :

אבל מה הקשר בין הספורט לביטחון ,מה הקשר?

סליחה רגע .אם אתה מדבר על סדרי עדיפויות ,אני
אביב איטח:
מתחבר למה שאתה אומר .אבל אפרופו ספורט ,הוא דווקא ממש לא בסדרי
ה עדיפויות ,הוא בשליש אחוז מהתקציב של העירייה .ביטחון הוא הרבה יותר
חשוב מספורט .אם יש תקציב של מיליון ( ...₪מדברים ביחד)
הוחלט ברוב קולות לאשר להוריד מסדר היום את ההצעה
החלטה מס' :125-7-19
לסדר של ח"מ מתן דיל בנושא מיגון כלל גני הילדים והמעונות העירוניים.
.3

הקמת ועדה לפיקוח על ההזנה ,ח"מ קארין ברגינסקי מיום . 15.5.19

רחמים מלול:

קרין ,בבקשה.

קארין ברגינסקי:
יכבדו אותי ,ולא יתערבו.

ראש העיר ,אבל אני ממש מבקשת אם אפשר ,שאנשים

רחמים מלול:

תגידי את זה לשני הספסלים.

ההצעה לסדר שלי ,זה אמור לעניין אותך ,אורית .יו"ר
קארין ברגינסקי:
לשעבר של הוועד העירוני ,זה אמור לעניין אותה.
רחמים מלול:

אז היא רצתה לצאת ,מה לעשות.

(מדברים ביחד)
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אביב איטח:

שיחליטו מי נשאר.

זוהר בלום:

הזנה ,אמיתי.

קארין ברגינסקי:

זה אמור לעניין אותך ,יו"ר הדירקטוריון.

איזה יו"ר דירקטוריון? אני מתערב איתך גם שהוא לא
אביב אי טח:
יענה לי .איך אני מתערב איתך שהוא לא יענה לי.
(מדברים ביחד)
ראש העיר ,אני יודעת עד כמה הנושא הזה חשוב גם
קארין ברגינסקי:
לך .וכמו שאתה זוכר ,לפני מספר שנים ,נפגשנו בשולחן בעיריית רחובות,
והצבעתי על הר בה  -הרבה ליקויים שהתנהלו .לפני  8שנים התחלנו יחד עם יניב
ועם אוסנת ,התחלנו תהליך של ...ואני לא הולכת לחזור על כל ההצעה .אורית,
נושא ההזנה חשוב לך ,אני ידועת.
אורית שרגאי:

הלכתי לשירותים ,סליחה.

רחמים מלול:

לא ,אסור לך .מה ההצעה?

בהמשך לדוח מבקר המדינה ,ובהמשך לליקויים
קארין ברגינסקי:
שמתגלים פעם אחרי פעם ,מצאתי לנכון לאחר שעשיתי המון  -המון עבודה ,גם
לאור הניסיון שצברתי במשך  8שנים ,וגם לאחר שפניתי למשרד הבריאות ,וגם
בהמשך לפניות אינספור של הורים שפונים אליי ,בין אם זה בית ספר שלי שבו
לומדות הבנות שלי ,לבין בתי ספר אחרים .קיבלתי תמונות מזעזעות שנמצאות
אצלי פה בווטסאפ .ואחרי המון  -המון בדיקות שעשיתי ,הבנתי שהבעיה זה לא
ה...
אביב איטח:

זה חוויות?

קארין ברגינסקי:

זה גם חוויות וגם חברה עירונית.

תראי את יו"ר הרשת ,תראי איך הוא מזלזל בילדים,
אביב איטח:
תראי את ההזנה .עם הטלפון ,עם הקפה.
דובר:

זה הכל שטויות.

עו"ד מתן דיל:

הכל שטויות ,בטח ,כי זה אופוזיציה.

לא מעניין אותו בכלל ההורים ,לא מעניין אותו בכלל
אביב איטח:
הזנה .מה מעניין אותו משהו .תענה לי לפחות...
עו"ד מתן דיל:

הוא בשיחה ,עזוב אותו.

ר חמים מלול:

מדברים על אוכל ,תן לשמוע.

מעבר לטענות הסובייקטיביות שלא טעים לי והאוכל
קארין ברגינסקי:
יבש או רטוב או שומני ,יש פה גם טענות אובייקטיביות  .ואני מפנה את ראש
העיר לחודש דצמבר  , 2018שבו נמצא גוף זר במרק ,שזה מהווה כשלעצמו עילה
לפתיחת חקירה ,לממצא ים ולכל הדברים האחרים שאנחנו צריכים לדעת כיצד
הולכים למנוע אתה דבר הזה שיחזור על עצמו .כאשר כיתבתי את ראש העיר
ואת כל הגורמים הרלוונטיים הנוספים ,לרבות אותך דורון ,לרבות אותך זוהר,
לרבות אותך יניב ,לרבות את צביקה מדהלה ,אפרת צוקרמן ,איציק עובדיה,
צופית גול ן ,גב' שרי גלזר ומירי מרקוביץ .את כל מי שהיה רלוונטי ,כיתבתי .לא
קיבלתי מענה אחד מאף אחד כדי להבין מה קרה שם.
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עודד עמרם :

כי זה שטותי ,אצלך במרק...

עו"ד מתן דיל:

עודד ,עודד ,סליחה ,תכבד אותה.

אביב איטח:

עודד ,אל תקטע אותה.

עו"ד מתן דיל:

למה אתם מ פריעים לה?

אביב איטח:

תן לה את הזמן שלה.

עודד עמרם :
ועד הורים.

לא ייתכן שהם יושבים בלקבוע את המתנה ושותפים

למה לא נלחמת ככה בוועדת מכרזים על מנות של
אביב איטח:
המועדוניות  ...תתבייש לך.
עודד עמרם :

מה הצבעת ,מה הצבעת? נוכל ,מה הצבעת?

למה אתם מפריעים אבל? למה הצבעת בעד? המכרז
עו"ד מתן ד יל:
האחרון הוא הצביע בעד .על זה אתה נוכל.
אביב איטח:

לא ראיתי אותך ככה קוטע...

עודד עמרם :

למה? מה יש לקטוע אם זה טוב?

תן לה .לגיא צור הפרענו? תן לה לדבר .כשהיא
אביב איטח:
מדברת ,הוא לא קוטע אותה .כי אתה תקטע אותה...
תפסיק ,אתה נוכל .אם אתה מצביע בעד ,ואתה תוקף
עודד עמרם :
את ההצבעה שלך ,אז אתה כלב .אתה מבין?
(מדברים ביחד)
עודד עמרם :

אתה קטן ,ככה ,אתה אדם קטן .שהציבור יידע מי הוא.

דובר:

קצת כבוד ,מה?

מי אתה ,אתה מצביע בעד ,שואל את כל השאלות,
עודד עמרם :
מבקר העירייה ,יועצת משפטית .אתה מצביע בעד ובסוף אתה תוקף את ההצבעה
שלך .חלמאי.
זוהר בלום:

חבר'ה ,אתם מביישים את עצמכם .יאללה ,די.

(מדברים ביחד)
זוהר בלום:
שאת רוצה.

ירד לך  9דקות ,יש לך עוד דקה .אל תעני ,תגידי מה

תכבדו את החברים שלכם ,את הקולגה שלכם במועצה
עו"ד מתן דיל:
תכבדו .תהיו בשקט ותנו לה להמשיך לדבר.
אבי קינד:

הוא צודק.

קארין ברגינסקי:

עודד ,אני רוצה לענות לך .זה יכול לקרות -

שנייה ,אני רוצה לומר משהו .בלי לצעוק .חבר'ה ,מה
רחמים מלול:
ש קורה פה ,מבייש אותנו כחבר מועצה ,ולא מש נה כעת אופוזיציה או קואליציה.
אני אשקולב אמת בכובד ראש לקראת הישיבה באה ,לבטל את נושא הצילום של
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ישיבות המועצה .קחו את זה בחשבון ,זה הכל .זה לא ייתן להראות פרצוף כזה,
ולא משנה כעת מי ,בצורה כז את מביישת.
עודד ,אני רוצה לענות לך ככה במילה אח ת .עודד ,זה
קארין ברגינסקי:
יכול לקרות לכל אחד .כל מה שאני ביקשתי לדעת ,זה מדוע זה קרה ומה
הלקחים שהופקו כדי שזה לא יקרה בשנית .כי מדובר בילדים שלנו ,זו
אוכלוסייה הכי רגישה שיש .צריך למנוע את האסונות האלה ,כי יכל לקרות
אסון .ולכן דרשתי לדעת מהספק ,מה קרה שם ,ולא קיבלתי שו ם מענה מאף
אחד .אני אמשיך ,כשאני מדברת על הק מת ועדה בנושא הזנה ,אני מדברת על
פיקוח הורים ,אבל בנוסף לפיקוח הורים ,הם חייבים להיות מלווים באנשי
מקצוע .אנשי מקצוע שמנוטרלים לחלוטין מרשת חוויות ,מהחברה העירונית .זה
חייב להיות פיקוח אחר בצורה אחרת .מדוע? נכון ,יש לנו ווטרינר עירוני ,אבל
ה ו וטרינר העירוני  ,מישהו מקשיב לי בכלל?
נו באמת ,מה יהיה? מה אנחנו בכיתה ג'? תקשיבו ,לא
גיא צור:
תקשיבו ,תצביעו ,לא תצביעו.
קארין ברגינסקי:

אני מדברת.

גיא צור:

אבל את כל הזמן חוזרת על זה .נו באמת.

וטרינר עירוני עושה עבודתו נאמנה ,אבל הוא לא יכול
קארין ברגינסקי:
ל התפצל .הוא לא יכול לבקר...
זוהר בלום:

אבל יש גם טכנולוג מזון.

שנייה ,אני כבר אגיע אליו .וטרינר עירוני יכול לעשות
אבי קינד:
בדיקות חום ,בדיקות טמפרטורה .הוא לא יכול לבוא ולבקר בבתי ספר .אני
במהלך  8שנים לא נתקלתי פעם אחת במצב ,אני עשיתי בדיקות פתע ,ובא תי
וביקרתי בהמון בתי ספר ,ולא הייתי ,מעולם לא נתקלתי בווטרינר עירוני.ואין לי
טענה לגבי הווטרינר העירוני שיש לנו .לא ראיתי אותו מימיי ,לא הכרתי אותו.
אני רק אומרת ,בן אדם אחד לא יכול להגיע למצב שהוא מצליח לפקח על זה.
זוהר ,אמרת טכנולוג מזון .טכנולוג המזון ש אני מ כירה אותו מי זה ,הוא לא יכול
להצליח להשתלט גם על רשת חוויות וגם על החברה העירונית ,כי הבנתי
שלאחרונה גם הועסק על ידי רשת חוויות .זה בלתי אנושי ,כמה שהוא יהיה
סופר מן ,שהוא יהיה בו זמנית בכל המקומות .כשאנחנו מדברים על טכנולוג
מזון ,אנחנו צריכים להגיע ל מצב של מבחן התוצאה .במבחן התוצאה של לפני 4
שנים ,כשאורית עמדה בראש הוועד העירוני ואנחנו הקמנו את הוועדה הזאת,
בסופו של דבר אנחנו רצינו להגיע ליעדים .והיעדים לא הושגו .ותוצאתית אי
א פשר לבוא ולהגיד שהספק הוא לא בסדר .כי בסופו של דבר ,ברגע שיש פיקוח,
כי הספק הזה הוא מספק .ועוד פעם ,לא אכפת לי אם תחליפו את הספק או לא
תחליפו את הספק ,זה לא משנה לי .בסופו של דבר צריך להיות פיקוח מקצועי
שייתן הדרכה .כשאני באה ומקבל מגורמים מקצועיים תשובה שדיאטנית ,יניב,
ואתה מכיר את הנושא הזה הכי טוב ,ש דיאטנית באה ,והיא מסבירה אי ך לאכ ול
ואיזה אופן להגיש את האוכל ,זה לא תקין ,כי זה לא בידי הדיאטנית .הדיאטנית
מעולם לא למדה את כל הנושאים האלה .הנושאים האלה לומדים במיוחד
טכנולוג מזון .הוא מי שהוכשר להסביר כיצד צריך לבצע את ההדרכות האלה.
כשאנחנו מדברים על הכשרה מיוחדת ,אנחנו מדברים לא רק על התפריטים שזה
מה שעושה הדיאטנית ,שהיא מדברת על התאמה לאלרגיות ,היא מדברת על
הזנות מיוחדות .אנחנו מדברים על כפות ההגשה ,באיזה אופן הם מוגשים ,האם
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הם מותאמים לשומנים ,האם הם מותאמים לחום ,האם הכפות האלה מותאמות
לחומציות ועוד המון  -המון דברים .כן ,אני לא טכנולוג מזון ,אני לא דיאטן גיא,
ואני לא וטרינר.
רחמים מלול:

כן ,לסכם.

קארין ברגינסקי:

אפשר לסכם.

רחמים מלול:

להקים ועדה.

שנייה .בנוסף לזה שאני מבקשת להקים ועדה ,ה 10 -
קארין ברגינסקי:
דקות שלי טרם חלפו ,היו פה המון  -המון הורים שרצו להגיע .יש פה הורה אחד
שהבת שלו הכי נפגעה בעולם ,והוא רוצה לשתף בדקה אחת מה הוא עובר.
רחמים מלול:

זה לא מקובל ,אני מצטער.

קארין ברגינסקי:

אבל ב  10 -דקות שלי.

רחמים מלול:

זה לא מקובל ,זה לא מקובל.

קארין ברגינסקי:

ב  10 -דקות.

רחמים מלול:

לא מקובל.

מגי ע לי על פי החוק  10דקות .ה  10 -דקות שלי לא
קארין ברגינסקי:
עברו .אני מבקשת שמועצת העיר תצביע בעד הקמת -
רחמים מלול:
מאוד נבונה.

את מספיק אינטליגנטית .מציגה את הדברים ברוח

קארין ברגינסקי:

אבל אין כמו מראה עיניים.

רחמים מלול:

אבל אני לא אהפוך את ישיבות המועצה להצגות.

א ביב איטח:

למה הצגות? זה תושב.

קארין ברגינסקי:
פתוחה לציבור.

התושב הגיע ,וישיבת המועצה מאיזושהי סיבה היא

רחמים מלול:

אני לא מסכים לזה.

אביב איטח:

תושב רוצה לדבר.

קארין ברגינסקי:

יש פה בן אדם שרוצה להציג את הדברים.

אביב איטח:
רוצה להגיד משהו.

יועצים חיצוניים תמ יד אפשר והכל ,אבל תושב אחד

רחמים מלול:

מה את מציעה?

אני מבקשת להקים ועדת פיקוח .כאשר במרכז עומדים
קארין ברגינסקי:
הורים ,אותם נציגים ,הוועד העירוני ,לא משנה מה .נציגות ההורים שהם יהיו
המרכז של העניינים.
רחמים מלול:

בסדר גמור.

ומסביב שיהיו אנשי מקצוע מנוטרלים לחלוטין ,אנשי
קארין ברגינסקי:
מקצוע שהם באמת מקצוענים ושהם יעבדו בשיתוף עם ההורים.פ
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טוב ,תודה רבה ,קארין .בבקשה ,יניב רוצה להשיב
רחמים מלול:
בהיותו ממונה בעבר וגם היום חלקי על הנושא הזה ,בבקשה.
טוב ,האמת ק ארין ,אני חייב להגיד לך שקראתי את
עו"ד יניב מרקוביץ:
זה .דווקא מההצעה הזאת מאוד הופתעתי ,אני אומר לך בכנות ,שהיא באה ממך.
קארין ברגינסקי:
מאוד.

דווקא אוסנת התקשרה ועוד הרבה התקשרו ופרגנו

אוקיי .בואי ,אוסנת ,אני שמ ח שהיא התקשרה לפרגן.
עו"ד יניב מרקוביץ:
אני אגיד לך למה .א ת ,כמי שהיתה שותפה בתחילת התהליך ,לפני כמה וכמה
שנים אחורה ,כשהיינו ממש בשלבים ראשונים של ההזנה ,יודעת יזה תהליך עבר.
כשאת כותבת כאן של יהיו קשורים לא לחוויות ,לא לחברה העירונית .כל אחד
מותם גופים ,גם רשת חוויות וגם החברה העירונית מעסיקים ,הם גורמים
חיצונ יים ,נוסף על כל הליכי הבקרה הרגילים .מה הכוונה?  -חברת המזון
שמספקת ,ואת תמכת בזה אגב ,שאותה חברה תספר את המזון גם לחברה
העירונית וגם לחוויות ,נכון?
קארין ברגינסקי:

נכון.

עו"ד יניב מרקוביץ:

את היית בעד זה.

קארין ברגינסקי:

נכון.

שהיא זכיינית מורשית מטעם המדינה במסגרת תכנית
עו"ד יניב מרקוביץ:
ניצנים ,עוברת את כל הפיקוח והרגולציה של ה מדינה.
קארין ברגינסקי:

נכון ,ואני גם עכשיו אומרת את זה.

בהחלטה פנימית שלנו ,גם של החברה העירונית וגם
עו"ד יניב מרקוביץ:
של חוויות ,הוחלט שבלי קשר לבדיקות הסטנדרטיות ה אלה 2 ,הגופים יעסיקו
בנוסף לזה גם דיאטנית ,גם טכנולוג מזון וגם חבר מעבדות שתבדוק את המזון
ברמת הדגימה כל יום לפי מספר מוקדים שמגיעה .אגב ,בשום מקום בארץ ,אי
אפשר לבדוק לגבי מה שאמרת ,לגבי הטכנולוג מזון ,אי אפשר לבדוק כל יום .רק
בשביל לסבר את האוזן ,אנחנו מ אכילים ברחובות כל יום למעלה מ 6,000 -
תלמידים .אי אפשר לבדוק כמות כזאת של מנות .זה לגבי העניין הזה .בנוסף,
לגבי הליכי הבקרה ,יש בצוות הנהגת ההורים כבר כמה וכמה שנים ,הם לא
נמצאים פה כרגע ,אנשים שנמצאים ,ואורית יכולה להגיד.
קארין ברגינסקי:

אני הקמתי את זה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מצוין.

אורית עד לזה ,אני הקמתי את
קארין ברגינסקי:
יכול ללמד אותי מה הולך שם.

זה .אז אף אחד לא

עו"ד יניב מרקוביץ:
בגלל ה.

ולכן אמרתי שמאוד מפתיעה אותי ההצעה שלך ,דווקא

קארין ברגינסקי:

אני אסביר.

כי את ,כמי שי ודעת כמה הליכי בקרה יש על המזון,
עו"ד יניב מרקוביץ:
ואני מזכיר לך שגם אותו אירוע חריג שהיה במרק שציינת אותו כאן ,נמנע כאשר
התקבלה הודעה מהמפעל .האוכל הזה אפילו לא הגיע לתלמידים ,אפילו לא
הופץ.
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קארין ברגינסקי:

ואם הוא היה מגיע? ואם בפעם הבאה זה יקרה?

אבי קינד:

שנייה ,הוא מדבר.

אני עונה לך ,הקשבתי גם לך .אבל זה לא קרה ,ואני
עו"ד יניב מרקוביץ:
לא יכול עכשיו לנתח ,אם פעם הבאה יקרה .היה תהליך שברגע שהתקבלה
הודעה ,תוך פחות משעה ,כל המנות לא חולקו אפילו לצהרונים ,כל המנות נגנזו
בכניסה לעיר .נתנו מנה חלופית באותו יום ,כדי שלא י היו ילדים ללא אוכל .זה
נוהל חירום שעובד אצלנו ועוד בצורה מצוינת .ולכן ,אני חושב של בוא ולהקים
עוד ועדה חוץ מאשר לבוא ולנסות לקחת איזשהו רעיון ולנסות להגיד 'עוד
ועדה' -
קארין ברגינסקי:

קח את הרעיון שיירשם על שמך.

לא רואה בו שום דבר שיכו ל לתרום ,לא לילדים ולא
עו"ד יניב מרקוביץ:
לתלמידים .הם שותפים מלאים ,הם בחרו נציגים של שותפים .נציגות ההורים כל
שנה מוזמנת לבוא ,והנה ,אני אנצל את הבמה הזאת הפומבית גם ,לבוא למפעל
המזון ,לטעום ,להיות שותפים לבניית התפריטים .יותר שקיפו ת ובקרה מזה לא
יכולה להיות .אני לא מכיר איש מקצוע שיידע לתת מענה יותר טוב ממה
שההורים יודעים ,ממה שהצוותים המקצועיים יודעים ,וממה שכל האנשים
שלוקחים חלק מהמפעל הזה.
אותו ספק ,שאני בכוונה לא רוצה להגיד את שמו ,לא
קארין ברגינסקי:
משנה ,כי פה הכל מצולם .לא משנה.
אין שם בעיה ,כל העיר יודעת שאנחנו עובדים עם
עו"ד יניב מרקוביץ:
מבשלת ,גם חוויות וגם החברה העירונית.
אותו ספק ,יניב ,כמו שאתה יודע ,מספק גם למשרד
קארין ברגינסקי:
הביטחון ,לצה"ל ,לכל הגופים הגדולים .מדוע? כי יש פה רגולטור על רגולטור על
רגולטור .אני במשך  8השנים האלה ,כל הזמן הרגשתי שחסר לי משהו ,חסר לי
משהו .ואחרי שהתחלתי לחקור את זה לעומק ,הבנתי מה חסר לי .הבנתי שחסר
לי לשבת ,לא עם גיל כדורי ,לא עם דיאטנית מטעם רשת חוויות או חברה
חיצונית שאתם שכרתם.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אז עם מי?

עם מישהו שהרשות ,נכון אתם זרוע של הרשות ,רשת
אבי קינד:
חוויות .אני אומרת אתם כי אתה מבחינתי רשת חוויות עדיין .רשת חוויות
והחברה העירונית ואיציק עובדיה מקסים ונכון לשמוע את כל הדברים שצריך
לתקן .אבל יש פה משהו נוסף שהוא חייב להיות בלתי תלוי בעליל ,שבו אותם
אנשי מקצוע שמתכנסים ,הם בעצם לא בים כזרוע של רשות ,הם ב אים המרשות,
והם מתיישבים עם ההורים בחדר סגור ,אחרי כל הטעימות ,אחרי כל הבדיקות
שנעשו ,פעם בכמה זמן ,אני לא אמרתי כל יום.
זוהר בלום:

קארין ,ההורים יושבים .אני לא מבין אותך.

האמת קארין ,אני אומר שוב ,אני מתנצל ,אני באמת
עו"ד יניב מרקוביץ:
הקשבתי ,קראתי גם את ההצעה לפני .אני לא רואה בה שום דבר.
קארין ברגינסקי:

אתה לא רואה הבדל?
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גם עכשיו כשאת הסברת בעל פה הקשבתי עוד פעם.
עו"ד יניב מרקוביץ:
אמרתי אולי פספסתי משהו .אין בה שום דבר שלא קיים .אם את חושבת שגיל
כדורי הטכנולוג מזון או הדיאטנית או המעבדות החיצ וניות שהגופים האלה
משלמים להם כסף ,מרגישים ב נוח לתת איזו חוות דעת לא נכונה ,זה חמור מאוד
וזה לא נכון.
קארין ברגינסקי:
זה.

אני חס וחלילה לא אומרת את זה .אני לא אמרתי את

ולכן אני לא חושב שיש בהצעה הזאת שום דבר
עו"ד יניב מרקוביץ:
שתורם במשהו למפעל ההזנה .אני לא רואה שום דבר באמת חוץ מ  , -אני חושב
שזה אפילו לא להוריד את ההצעה מסדר היום ,כי אני לא חושב שיש כאן
איזושהי הצעה .כי כל מה שאת כותבת זה מה שקיים בעיר ,זה מה שהיית
שותפה לו ,מה שמתקיים מאליו .ולכן אני בכלל לא מבין על מה ההצעה הזאת.
אם את מתעקשת להשאיר אותה ,אני חושב שזה חייב להיות הצעה שחייבת
לרדת מסדר היום.
קארין ברגינסקי:

חבל שאתה לא רואה עד כמה -

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני באמת לא רואה.

רחמים מלול:

טוב ,קארין ,את מסתפקת בתשובה של יניב?

קארין ברגינסקי:

אותי התשובה לא מספקת ,אבל הבנתי שזה המצב.

עוד ד עמרם :
את עצמך?

 ...שלנו בחברה העירונית .אני לא מבין ,את סותרת

קארין ברגינסקי:

ממש לא.

אביב איטח:

לא נתנו לנו דירקטור.

עו"ד מתן דיל:

עודד ,די ,זה לא תורם.

אנחנו מסתפקים בתשובה של יניב ,לכן נוריד אותה
רחמים מלול:
מסדר היום .למעשה קיבלה תשובה ,ר ק היא לא מסתפקת בזה .מי בעד? מי נגד?
תודה רבה.
הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום הצעה לסדר של
החלטה מס' :126-7-19
ח"מ קארין ברגינסקי בנושא הקמת ועדה לפיקוח על ההזנה.
שאילתות:
.1

נעילת ביה"ס המר בשעות אחר הצהריים ועקב כך מניעת שימוש
במגרש הציבורי ,ח"מ ק רין ברגינסקי מיום . 12.5.19

שאילתות .יש שאילתות שעל  2מהן ענינו ,ועל
רחמים מלול:
השלישית נענה בישיבה הבאה ,ועל פי פקודת העיריות ניתן לדחות לישיבה
נוס פת תשובה על שאילתא .לגבי בית הספר המר ,קארין ,את קיבלת תשובה.
האם זה מספק אותך?
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קארין ברגינסקי:

קיבלתי תשובה באופן כללי.

רחמים מלול:

אם לא ,יש לך זכות לשאול עוד שאלה.

קארין ברגינסקי:

קיבלתי תשובה .רק נחדד מה קיבלתי.

רחמים מלול:

ראית את התמונות?

קארין ברגינסקי:

לא ראיתי שום.

זוהר בלום:

מצורף גם.

קארין ברגינסקי:

אה ,אז לא נפתח.

זוהר בלום:

תפת חי ,תראי מה קורה לנו כל שבת בבית ספר.

קארין ברגינסקי:
מתי.

הבנתי שיש תכנון לגדר ולאפשר פתח .השאלה רק

זוהר בלום:

חוץ מזה ,למה נעלנו?

קארין ברגינסקי:
יש פתרונות לוונדליזם.

כי היה ונדליזם .אבל גם אצלי בבית ספר היה ונדליזם.

זוהר בלום:
תראי ,כל מה שקורה...

לא ,לא ,מדובר בעשרות אלפי  ,₪בכל סוף שבוע .תלכי

הם טוענים ש  3 -שנים .אתם אומרים שנתיים זה נסגר.
קארין ברגינסקי:
עדיין הילדים נמצאים בחוסר מעש.
זוהר בלום:

עדיין עשינו ניסיון פ תיחה בעקבות הפנייה.

קארין ברגינסקי:
ייפתח.

השאלה אם זה יכול להיות מגודר עד ה קיץ ,שבקיץ זה

זוהר בלום:

אופיר עכשיו הכין תכנית ואנחנו בודקים.

קארין ברגינסקי:

אז אני אשמח לקבל תשובה מתי זה.

זוהר בלום:

לעשות גידור בתוך בית ספר זה אומר...

עו"ד מתן דיל:

 ...רק לוח זמנים.

קארין ברגינסקי:

נשמח לקבל לוח זמנים ,זוהר.

.2

ס טטוס טיפול במפגעי בטיחות תעבורה ברח' זכריה חתוכה ושרעבי
יעקב סעדיה ,קבלת מסמכים ,ח"מ קרין ברגינסקי מיום . 12.5.19

רחמים מלול:
מזורי ,ואת יודעת שיש -

לגבי רח' זכריה חתוכה ,קיבלת תשובה גם ממני ,גם

קארין ברגינסקי:

קיבלתי מזורי תשובה אחת בלבד ,ראש העיר.

רחמ ים מלול:

וגם ממני קיבלת תשובה.

קארין ברגינסקי:

לא קיבלתי .אני יכולה להראות לך את המייל.

רחמים מלול:

הנה ,זו התשובה שלי.
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לא קיבלתי שום תשובה ,חוץ מדף אחד של כמה
קארין ברגינסקי:
משפטים באופן כללי ,לא קיבלתי כלום .לא קיבלתי שום מסמך ,לא קיבלתי
תב"ע ,לא קיבלתי שום תכנית מאושרת ,שמכוחה הונפק היתר בנייה .יש פה
בסופו של דבר מצב אנומלי .כי אני פונה למשטרה.
לא ,לא ,לא .זו לא הצעה לסדר .אני קראתי את
רחמים מלול:
השאילתא שלך .ובמינהל ההנדסה עומדים בקשר ישיר אם התושבים.
קארין ברגינסקי:
שום תכניות.

אבל הנה ,התושבים פה הגי עו ,והתושבים לא קיבלו

התושבים בקשר איתנו ואנחנו איתם ,ויש תכנית שם
רחמים מלול:
להרחיב את החניות .איפה התשובה שלי?
הנה ,הם טוענים הנציגים פה ,הגיעו פה רק  4נציגים.
קארין ברגינסקי:
בכוונה לא רציתי שיהיה פה בלגן.
התושבים מוזמנים להיפגש איתי ביחד עם זורי,
רחמים מלול:
ותקבלו את התכנית שהכנו.
קארין ברגינסקי:

אבל שנייה.

רחמים מלול:

זו לא הצעה.

קארין ברגינסקי:

אבל חוק - 140

רחמים מלול:

קארין ,זאת לא הצעה לסדר.

שנייה ,זו לא הצעה לסדר ,אבל לפי סעיף  , 140מגיע לי
קארין ברגינסקי:
לקבל מסמכים .מדוע חודש שלם אני צריכה להשפיל את עצמי ולרדוף פעם אחרי
פעם על חשבון הזמן שלי.
אבי קינד:

למה לא פנית למחזיק התיק?

סליחה ,ממתי אני צריכה לפנות לבית משפט כדי לקבל
קארין ברגינסקי:
מסמכים .אני לא מצלחה להבין את זה ,ראש העיר.
רחמים מלול:

הנה התשובה שקיבלת ממני.

קארין ברגינסקי:

לא אתה אמור להתעסק עם זה ,אבל -

רחמים מלול:

קיבלת תשובה.

קארין ברגינסקי:

לא קיבלתי.

עו"ד מתן דיל:

היא לא קיבלה את המסמכים.

לא קיבלתי .אני מוכנה לתת תצהיר על זה .קיבלתי דף
קארין ברגינסקי:
אחד שכתב לי זורי עם  3שורות.
רחמים מל ול:

יש לי את המכתב פה .אני שקרן?

קארין ברגינסקי:

מכתב אחד ,בלי שום מסמך.

רחמים מלול:

שלי.

קארין ברגינסקי:

אני לא קיבלתי אבל ,לא קיבלתי.

קהל:

אין לנו שום תכניות ,סליחה שאני מתפרצת.
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רחמים מלול:

אוקיי ,אז תיפגשו איתי .אני מזמין אתכם.

קהל:

אני אשמח להיפגש איתך.

בבקשה .אני אודיע לך ,תשאירי לי טלפון .זאת לא
רחמים מלול:
הבמה .אני מוכן לשמוע אתכם.
אבי קינד:

קארין ,למה לא פנית למחזיק התיק?

עו"ד מתן דיל:

למסמכים היא צריכה לפנות אליך?

קארין ברגינסקי:

למה אתה אומר שאני לא פניתי למחזיק התיק?

א בי קינד:

בעניין הזה?

עו"ד מתן דיל:

נו באמת ,אבי.

אבי קינד:

תיק תחבורה .פנית לי בעניין הזה?

קארין ברגינסקי:

אליך?

עו"ד מתן דיל:

זה לא תיק תחבורה ,זה מינהל הנדסה .באמת ,אבי.

קארין ברגינסקי:

מה קשור? מה קשור?

אבי קינד:
באופן כללי לדעת להבא.

יש בעיות תנועה של שכנים .ראש העיר ,אני רוצה

ליאור שוקרי:

סליחה ,למה אתה אומר?

עו"ד מתן דיל:

זה מינהל הנדסה .זה תב"ע.

רחמים מלול:

תגישי עתירה לבית משפט.

תכנית תנועתית ,יציאה ,כניסה ,זה כולל גם את
ליאור שוקרי:
מחזיק התיק של ועדת תחבורה ,חנייה.
עו"ד מתן דיל:

וזה חלק מהתב"ע( .מדברים ביחד)

רחמים מלול:
ניפגש איתם.

אתם מוזמנים לבוא אליי .אביטל ,תקבעי להם פגישה.

א' – אתם ב ...שלכם ...של הכנסת ,שהאופוזיציה כל
קהל:
היום נכנסים בלי לשים לב מה הם מדברים .כאילו אל תחטאו בחטא הזה .אני
מעריכה פה כל אחד ואחד מכ ם מאוד .אני אזרחית בעיר הזאת כבר  20שנה,
בחיים לא היו לי תלונות על שום דבר .אני מגדלת פה את הילדים שלי ,צופים,
בימת נוער ,פגשתי את כל אחד ואחת מכם באיזשהו שלב בחיים שלי פה .לא
יכול להיות שיש לנו עכשיו מצוקה ,אני כל יום כמעט נכנסת ,זה השכנים שלי,
כל יום אני כמעט עושה איתם תאונה .יום אחד ,זה ,מה שמצולם פה ,יהיה
בוועדת חקירה של שריפה שתקרה בבניין של אחד מאיתנו ולא יהיה מי שיבוא
להציל אותנו ,לא יהיה איך להגיע ,כי יגידו שהשכנים חנו בצורה לא טובה...
רחמים מלול:

זה לא הדיון פה ,אני מצטער.

אבי קינד:

ראש העיר אמ ר שהוא יפגוש אתכם.

(מדברים ביחד)
ליאור שוקרי:

אני עדכנתי את קארין לפני שבועיים.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

ליאור ,תזמין אותם לפגישה.

קהל:

מנסים ליצור קשר עם זורי ,רימה אומרת לי למה ...

ליאור שוקרי:
תכנית שמותאמת לשכונה.

אני לפני שבועיים  -שלושה עדכנתי את קארין שיש

רחמים מלול:

אז קיבלת תשובה.

זוהר בלום:

קיבלת תשובה ,למה את אומרת שלא.

ליאור שוקרי:

עדכנתי אותך אבל?

קארין ברגינסקי:

עדכנת ...שמת שלט אצלה .בסדר ,אבל איפה התכנית?

ליאור שוקרי:

את רוצה את התכנית? ממי ביקשת את התכנית?

קארין ברגינסקי:

מראש העיר.

ליאור שוקרי:

ראש העיר מה קשור לתכנית?  ...אגף תכניות.

קארין ברגינסקי:

סעיף - 140

ליאור שוקרי:

אמרתי לך שרימה נובק הכינה תכנית.

קארין ברגינסקי:

לפי סעיף  140מגיע לי -

ליאור שוקרי:

עזבי אותנו עם הסעיפים עכשיו.

קארין ברגינסקי:

מה זה עזבי?

לי אור שוקרי:

אני מדבר איתך לפי סעיף  120עכשיו?

עו"ד מתן דיל:
ליאור.

לא ,היא רוצה מסמכים .היא לא מקבלת מסמכים,

ליאור שוקרי:

תגיד לי ,אתם רוצים סעיפים?

עו"ד מתן דיל:

לא ,היא רוצה מסמך.

רחמים מלול:

ליאור ,תן לי לסכם.

ליאור שוקרי:

התכנית הוכנה ,יש תכנ ית להרחבה.

עו"ד מתן דיל:

היא רוצה לראות אותה.

ליאור שוקרי:

אין בעיה ,שתבוא ותראה.

קארין ברגינסקי:

אתה חייב להציג לי את זה.

עו"ד מתן דיל:

צריך להציג לה.

ליאור שוקרי:

אה ,צריך להציג לה?

קארין ברגינסקי:

הוא חייב להציג לי.

עו"ד מתן דיל:
חשוב.

תקבע איתה ותראה לה .אבל יש פה תושבים ,זה יותר

(מדברים ביחד)
חבר'ה ,יש כללים גם לשאילתא ושל הצעה לסדר.
רחמים מלול:
שאילתא זה לא דיון .גברת ,הזמנתי אתכם ,ואת מסכימה שעשינו משהו בעיר
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הזאת  9שנים ,נכון? אז את יכולה לסמוך עליי ועל החברים שלי ,שנפתור לכם
את הבעיה לשביעות רצונכם.
ליאור שוקרי:

אני אביא להם את התכנית.

רחמים מלול:

אני אראה להם את התכנית.

קארין ברגינסקי:

ראש העיר ,אבל אני רוצה ,להבא בבקשה...

רחמים מלול:
באמת נו ,זו שאילתא.

לא ,לא ,אני לא מסכים יותר .את רוצה לבוא לפגישה?

אביב איטח:

בטח שהיא תב וא.

קארין ברגינסקי:

שנייה ,בלי קשר.

רחמים מלול:

אבל אי אפשר להשתלט על דיון.

קארין ברגינסקי:

אבל באופן כללי ,באופן כללי.

רחמים מלול:

אי אפשר להשתלט על דיון בכוח.

עו"ד יניב מרקוביץ:

גם שאילתא זו שאלה ועוד שאלה ,זה נגמר.

אבל חודש ש לם אני כותבת לך מכתבים ,ראש העיר.
קארין ברגינסקי:
לפי  140מגיע לי מסמכים או לא?
רחמים מלול:

זה לא הוגן להעלות את זה עכשיו.

קארין ברגינסקי:

אז מתי זה הוגן?

רחמים מלול:
אפשר.

עתרת לבית המשפט ,תעתרי עוד פעם מצידי .אי

עו"ד יניב מרקוביץ:

זהו ,עבור נושא.

אבי קינד:

רא ש העיר ,אפשר להתקדם.

.3

מה קורה ברשת חוויות? ח"מ אביב איטח מיום . 20.5.19

רחמים מלול:

שאילתא  – 3תיענה בישיבה הבאה.

ראש העיר ,סליחה רגע .אני רוצה להגיד רק משהו
אביב איטח:
לגבי דחיית השאילתא .אני יודע שעל פי פקודות העירייה זה אפשרי ומותר ,ואני
אתאפק ו אמתין לישיבה הבאה .א' – אני רוצה להקריא את השאילתא
לפרוטוקול.
רחמים מלול:

לא ,לא ,לא ,לא ,לא .אם דחיתי את התשובה.

אביב איטח:

אבל בדקתי את זה ,ואני יכול.

רחמים מלול:
השאילתא כעת.

אז תחכה לישיבה הבאה .בשביל מה לקרוא את

אביב איטח:
לפרוטוקול?

מיכל,

האם

אני

יכול

להקריא

את

השאילתא
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עו"ד מיכל דגן :

 ...לישיבה הבאה.

אוקיי ,קיבלתי .אגב ,אני מאוד מברך על זה שזה נדחה
אביב איטח:
לישיבה הבאה מסיבה מאוד פשוטה.
רחמים מלול:

כי צריך להכין תשובה יסודית.

לא ,לא ,צריך להעביר סוף סוף תקציב ...חווי ות , 2019
אביב איטח:
זה אחד .למנות מנכ"ל ,וזה בדיוק מספיק זמן לפתור את זה.
רחמים מלול:

אל תכניס לי כעת את השאילתא בדלת האחורית.

אביב איטח:
תקציב...

אני מברך על זה ,טוב שדחיתם ...שאין מנכ"ל ואין

רחמים מלול:

אתה רוצה בכוח לדבר? באמת נו.

אבי קינד:

אביב ,אתה לא י כול.

רחמים מלול:

לדבר בכוח? אתה משתלט לי על המועצה?

אבי קינד:

זה לא מכובד ,אביב.

אביב איטח:

סיימתי ,סיימתי.

רחמים מלול:

באמת נו ,קצת דרך ארס.

אביב איטח:

סיימתי.

נושאים נוספים:
.1

אישור שר הפנים להתקשרות עיריית רחובות עם תאגיד ממשלתי
(דירה להש כיר ,החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ) בהסכם
לתכנון מזרח העיר בפטור ממכרז.

נושאים נוספים .אישור שר הפנים להתקשרות עם
רחמים מלול:
תאגיד ממשלתי ,החברה הממשלתית לדיור והשכרה .בבקשה ,מיכל.
עו"ד מיכל דגן :
תאגיד ממשלתי -

כן ,לפי תקנות העיריות מכרזים ,ההתקשרות עם

(מדברים ביחד)
אתה היו"ר ,קיבלת תפקיד? תוביל מנהיגות ,תענה,
אביב איטח:
תדבר ,תשמע ,תפרוש את משנתך ...רשת חוויות  120מיליון  .₪תהיה רציני קצת.
תודה .הנה ,אפילו רחמים נהנה.
רחמים מלול:

אני פשוט נהנה מזה.

לא ,חלילה ,אני אוהב את אמיתי  .תאמינו לי ,אל
אביב איטח:
תתרשמו מהדברים האלה .אני אוהב אותו ... .לא תהיה מורשה חתימה ...אחרי
המינוי .אתה ידוע מה? אני התנגדתי למינוי שלך ,זה לא סוד.
רחמים מלול:

זה לא מכובד.
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אבל קיבלת כבר את המינוי ,תהיה מורשה חתימה,
אביב איטח:
תענה ,תתעניין .הצעתי לך עזרה ביו ם הראשון .אני מוכן לבוא לעשות איתך סדר.
 ...לא לפה ולא לשם .ככה אתה רוצה שיתייחסו אליך?
אמיתי כהן :

 ...יו"ר הרשימה...

אביב איטח:

יאללה ,יו"ר הרשימה .קדימה ,תמשיך.

רחמים מלול:

טוב ,נו באמת .אל תהפכו את המועצה לבדיחה .מיכל .

כן ,י ש פה עניין פה עניין פורמאלי .לפי תקנות
עו"ד מיכל דגן :
העיריות מכרזים ,תקנה  , 3.13התקשרות של עירייה עם תאגיד ממשלתי ,שהוא
זרוע מבצעת של המדינה על פי החלטת ממשלה ,טעונה את אישור שר הפנים .על
מנת שהעירייה תוכל להתקשר בפטור ממכרז עם התאגיד הממשלתי דירה
להשכיר ,נדרש לפנות למש רד הפנים ,ולכן מובא העניין הזה פה בפניכם.
אגב ,אני רוצה לחדד את זה ,לא מדובר פה כעת על
רחמים מלול:
פתיחת דיון בנושא בנייה במזרח העיר כן או לא .זה רק במליאת בניין ערים או
בוועדת משנה אנחנו דנים בתכנית וסיכמנו מה שסיכמנו ,והצבענו מה שהצבענו,
וכל אחד הצביע לפי צו מצפונו .אין לי שום בעיה עם זה .מה שאנחנו מתבקשים
פה ,זה רק אישור שר הפנים בהתקשרות ללא צורך במכרז ,כי החברה של דירה
להשכיר היא חברה ממשלתית .לכן מתבקש משר הפנים לאשר פטור ממכרז ,זה
הכל .ולא היום יתפתח דיון שוב על הבנייה .זה אנחנו נעשה ב  11.6 -בשיתוף
ציבור הראשון .יכול להיות שיהיו כמה שיתופי ציבור .אז בבקשה ,יש שאלות?
תודה רבה.
עו"ד מתן דיל:

אנחנו מתנגדים.

רחמים מלול:

אוקיי ,בסדר .מי בעד? תודה רבה.

אביב איטח:

מי נגד?. 7 ...

רחמים מלול:

עוד פעם תצביעו.

דורון מילברג:

הוא צודק.

רחמים מלול:

.7

איטל בציר אלשיך :

אני רוצה להסביר.

עודד עמרם :

אין הסברים.

לא ,לא ,לא .אין הסברים .בישיבות מוסדות התכנון
רחמים מלול:
תדברי כמה שאת רוצה .אני מבטיח לך .ואני גם מבין אותך.
הוחלט ברוב קולות לפנות לקבלת אישור שר הפנים
החלטה מס' :127-7-19
להתקשרות עיר יית רחובות עם תאגיד ממשלתי (דירה להשכיר ,החברה
הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ) בהסכם לתכנון מזרח העיר בפטור ממכרז.
.2

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום . 15.5.19
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אישרו פרוטוקול ועדת כספים ,זה בעיקר תב"רים .יש
רחמים מלול:
שאלות? החברים נכחו בישיבה.
חבל שהתושבים לא יכולים לקבל תשובות .עד שהם
אביב איטח:
באו .זה המקום היחיד שפתוח לציבור .הוועידה לא הייתה פתוחה לציבור,
המליאה המקומית לא הייתה פתוחה.
גיא צור:
לשתף את הציבור.

יהיה שיתוף ציבור .כל הרעיון של שיתוף ציבור זה

רחמים מלול:

שיתוף ציבור יכולים ל בוא כל התושבים.

אביב איטח:

אנחנו נמתין בסבלנות.

החלטה מס' :128-7-19
מיום . 15.5.19
.3

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

אישור חברי ועדת ביקורת :מתן דיל ,גיא צור ,אבי קינד ,רוני באום,
שי קזיוף ,אבי מוזס ,אסף אל  -בר.

רחמים מלול:

אישור חברי וע דת ביקורת .מקובל עליכם?

עו"ד יניב מרקוביץ:

רגע ,אישור ועדת כספים.

רחמים מלול:

אישרנו את הפרוטוקול.

הוחלט פה אחד לאשר חברי ועדת ביקורת :מתן דיל ,גיא
החלטה מס' :129-7-19
צור ,אבי קינד ,רוני באום ,שי קזיוף ,אבי מוזס ,אסף אל  -בר.
.4

אישור חילופי גברי בוו עדת המשנה לתכנון ובנייה :ח"מ רונן אהרוני
במקום מתן דיל ,אשר ישמש מ"מ.

אישור חילופי גברי ,אני דוחה את זה לסוף הישיבה ,כי
רחמים מלול:
מיכל העירה לי בצדק שאישרו חילופי גברי בוועדת משנה לתכנון ובנייה זה יכול
להיות רק במליאת בניין ערים .אז פורמאלית בסוף ישיב ת המועצה ,אנחנו כאילו
פותחים ישיבת מליאת בניין ערים ,אם אתם מסכימים ,מעבירים את הסעיף הזה
וממשיכים הלאה.
.5

אישור הסכם הקצאת מבנה בגוש  , 5811חלק מחלקה  27לעמותת
שובו.
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אישור הסכם הקצאת מבנה לעמותת שובו ,זה בית
רחמים מלול:
הספר בכפר גבירול שהם לומדים בו כבר מזמן ,ועכשיו נפתח תהליך של הקצאה.
נכון ,מיכל עבודי?
מיכל עבודי:

כן.

עו"ד מיכל דגן :

הסתיים החוזה.

זוהר בלום:

הוא מסתיים ,זהו .זה כבר ההסכם.

אביב איטח:

אני רוצה להרגיע את הומינר ,המינוי הזה או רק...

הוחלט פה אחד לאשר הס כם הקצאת מבנה בגוש , 5811
החלטה מס' :130-7-19
חלק מחלקה  27לעמותת שובו.
.6

אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר רונן קלבנסקי.

.7

אישור בקשת היתר עבודת חוץ למר איתן שוורץ.

.8

אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' ליאת לוי.

.9

אישור בקשת היתר עבודת חוץ לגב' אזמרה לרדה.

. 10

אישור בקשת ע בודת חוץ לגב' תמר אלפה אמרץ.

חברים ,סעיפים  , 6,7,8,9,10זה אישור בקשת עבודת
רחמים מלול:
חוץ .מפאת צנעת הפרט אנחנו לא יכולים למסור פרטים .אם תרצו לקבל פרטים,
אתם מוזמנים למנכ"ל.
החלטה מס' :131-7-19
קלבנסקי.

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ למר רונן

החלטה מס' :132-7-19
שוורץ.

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ למר איתן

החלטה מס' :133-7-19
ליאת לוי.

הוחלט פה אחד לאשר בקשת היתר עבודת חוץ לגב'
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החלטה מס' :134-7-19
לרדה .אחד

הוחלט פה לאשר בקשת היתר עבודת חוץ לגב' אזמרה

החלטה מס' :135-7-19
אמרץ.

הוחלט פ ה אחד לאשר בקשת עבודת חוץ לגב' תמר אלפה

אישור בקשת עבודת חוץ למר ניר דאנה.

. 11

סעיף  – 11יורד מסדר היום ,כי העובדת הזאת צריכה
רחמים מלול:
לבדוק אם אין ניגוד עניינים בין תפקידה לעירייה לבין מה שהיא מבקשת עבודה
נוספת...
החלטה מס' :135-7-19

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום.

עודד עמרם :

הצבעה על שובו.

רחמים מלול:

גבי שובו ,סעיף  , 6יש מתנגדים? לא .אוקיי ,תודה.

אני רוצה לומר משהו .את הישיבה הזאת רואים כרגע
אבי קינד:
רק  2תושבים ועוד  6באינטרנט.
אביב איטח:

כן ,לא היה קול.

לאורך כ ל הישיבה היו  6באינטרנט .אם אנחנו מדברים
אבי קינד:
על סדרי עדיפויות כלכליות ,אפשר לחסוך גם את הצילום .זה  ₪ 1,500לישיבה.
אביב איטח:

אנחנו נצלם.

עו"ד מתן דיל:

 ...על חשבוננו.

אבי קינד:

אתה משלם את זה?

אביב איטח:

כן ,כן ,אנחנו משלמים.

אבי קינד:

 10אנשים רואים את כל הישיבה הזאת 6 ,רוב הזמן.

רחמים מלול:

אבי ,זה חלון של מיגונית.

אבי קינד:

עוד ישיבה ועוד ישיבה ,בסוף נבנה ממ"ד.

(מדברים ביחד)
אגב ,ראש העיר ,שמעתי שאמרו לך שאם המחיר של
אביב איטח:
הצילום ,כל צילום ישיבה היא מיגונית .אוקיי? עכשיו א ני חושב שהצילום הוא
חשוב ,אבל אם זה בשביל לקבל את ההצעה של מתן ל  5 -שנים קדימה ,אנחנו
מסכימים ,אין בעיה.
רחמים מלול:
נבייש את עצמנו ,באמת.

אבל אם ישיבות המועצה יימשכו בצורה כזאת ,לא
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א' – אתה צודק.

אביב איטח:

אני רוצה לומר לכם דבר אחד .למרות שהצע ות לסדר
רחמים מלול:
מוגשות מטעם האופוזיציה ,אם אני אראה בהן עניין ציבורי ,לא קנטרני ,תאמינו
לי שאני אעביר גם הצעות שלכם לסדר .אבל אם זה בא רק לנגח אותי ,אם זה
בפייסבוק ,או אם זה בכל מיני השמצות ,ולעשות ממני צחוק ,באמת ,זה לא
מכובד וזה לא יעזור ליחסים בין אופוזיציה לקו אליציה .אתם רוצים לגופו של
עניין ,כל הצעה לסדר שבאמת יש בה עניין ציבורי ,אני האחרון .אתם יודעים מה
עשיתי במשך  9שנים בעיר הזאת ,ואתם יודעים מה היחסים שלי לכל חבר
מועצה באשר הוא חבר מועצה .אז אנא ,תכבדו .אבל בואו לא נהפוך את הזירה
הזאת לזירה של התקוטטות ,למ רות שיש משקעים מאחד על השני ,ואני מבין את
המשקעים .אבל לנצח תאכל חרב? כפי שכתוב .אז בבקשה ,אם רוצים להתנהל
בצורה נבונה ,ראויה ,ציבורית ,אני מוכן כל הצעה לשקול ,כמובן על פי
המשאבים של העירייה אם יש לי או אין לי .תראו ,אם היה לי כסף כמו בראשון,
אז יכול להיות שגם אני הייתי מוציא הצהרה שאני הולך לקנות מיגוניות ,בין אם
פיקוד העורף מאשר ,בין אם לא .אבל אתם יודעים מה המצב ,שלא כל דבר
אפשר היום להוציא מבחינה תקציבית .אבל אי אפשר לצלם מופע כזה שאחד
צועק על השני .זה לא מכובד .אתה מסכים איתי? וזה משני הצדדים אני אומר.
בהמשך למה שאתה אומר ,אני רוצה שתראו לי הצעה
עו"ד מתן דיל:
אחת שלא הייתה עניינית מטעם האופוזיציה.
אמרתי ,אם הצעות מוגשות לא על מנת לקלקל ולא על
רחמים מלול:
מנת להכעיס ,זה אני מוכן לשקול.
תראה ,אני הקשבתי למה שאמרת ,ואני מאוד מתחבר
אביב איטח:
למה שאמ רת .אני רק רוצה ,קודם כל ההצעות של הקואליציה רובן ,אנחנו תמיד
הצבענו בעד ,מה שיזמתם ורציתם להעלות כמונו הצעות לסדר ,אז אנחנו
הצבענו בהצעות של גיא ובהצעות נוספות ,הצבענו בעד .אז קודם כל אנחנו
מאוד ענייניים ומצביעים גם בעד הצבעות של הקואליציה זה אחד .שנית ,ל גבי
עניין של שיח שבאמת לא היה ראוי כאן לפרקים בישיבה הזו .אני אציע שכל
אחד יכבד את הכלים הפרלמנטריים של האחר.
אנחנו מכבדים.

רחמים מלול:

אם יש לחברת מועצה  10דקות פעם בחודש וחצי ,אז
אביב איטח:
אף אחד לא יתפרץ .ועודד עמרם וכל האנשים שמסביבך ,תאמר להם בה נחיה,
כמנהיג ,כראש עיר ,כראש סיעה ,שאתה מבקש לא להתפרץ לדברי האופוזיציה.
אנחנו לדבריכם לא נתפרץ .בסדר? תודה רבה.
עודד עמרם :

אשרי המאמין.

רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה .ישיבת המועצה נעולה.

_______________

_ ______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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