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 רחובות עיריית

 13' מס המניין מן מועצה ישיבת

  2019/12/5 ף"תש בכסלו' ז, חמישי מיום

 רחובות, 2 גולדין' רח, התרבות בבית

 

 מ"ומ סגן – שרעבי ציון-בן מ"ח, העיר ראש – מלול רחמים :משתתפים

 יניב ד"עו מ"ח, ע"רה מ"ומ סגן – בלום זוהר מ"ח, ע"רה

 אבי מ"ח, צור גיא מ"ח, עמרם עודד מ"ח, ע"רה סגן – מרקוביץ

 ר"ד מ"ח, דאנזאן בר שמואל ד"עו מ"ח, גור אווה מ"ח, קינד

 אבי ד"עו מ"ח, כהן אמיתי מ"ח, שרעבי רועי מ"ח, באום רוני

 בציר איטל מ"ח, אקוע אבנר מ"ח, הומינר פנחס מ"ח, מוזס

 מ"ח, דיל מתן מ"ח, צגהון שאול מ"ח, בר-אל אסף מ"ח, אלשיך

ן  שי מ"ח, איטח אביב מ"ח, מרשה דני מ"ח, יברגינסק קארי

  .קזיוף

ן :נוכחים  ד"עו, המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ - מילברג דורו

, העירייה גזברית - ליבי דניאלה, משפטית יועצת - דגן מיכל

 מחלקת מנהלת – עבודי מיכל, מורשת מרכז מנהל – קורש חנניה

צי אגף מנהל – מדהלה צביקה, נכסים   . פאלימוני
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ן מ"ח , שרגאי אורית מ"ח :חסרים     .אהרוני רונ
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 :היום סדר
 .13.11.19 מיום 12 מועצה פרוטוקול אישור .1

 :שאילתות .2

.דיל מתן מ"ח? )החדש לשוק לכניסה הזמנים לוחות מהם .א ) 
 האדם חיי לסכנת רחובות תושבי את לחשוף העירייה תמשיך מתי עד .ב

? להתמוטט עלולה רגע שבכל מההחו בעקבות המערבי העוקף בכביש
.איטח אביב מ"ח) ) 

? האחרונות בשנים דרמטי באופן עלו מים צריכת בגין עלויות מדוע .ג
ן מ"ח)  (.28.11.19 ברגינסקי קארי

 :לסדר הצעות .3
 (.19.9.19 מיום צור גיא מ"ח. )בנייה אתרי גידור .א
 צור אגי מ"ח. )האיבה ופעולות ישראל מערכות לפצועי הוקרה יום .ב

 (.12.11.19 מיום
 בציר איטל מ"ח". )בריאות ערים רשת"ל רחובות עיריית הצטרפות .ג

 (.11.11.19 מיום אלשיך

  :נוספים נושאים .4
.שמירה שירותי) לרחובות העזר חוק לפי גבייה המשך אישור .א ) 
 והצגת אשרור – וציבור חינוך מוסדות לבניית פערים לכיסוי הלוואה .ב

 . ההלוואה תנאי
 .286 חלקה 3658 בגוש הפקעה ביטול .ג
' מס קרקע הקצאות ועדת מפרוטוקול, 5, 1-3 סעיפים לאישור בקשה .ד

 אגודת צעירי י"שע ההולנדית רחובות שכונת ד"חב בית לעמותת: 50
 עמותתל". רחובות המדע שכונת ד"חב בית" עמותת לעמותת. ד"חב

.ציוןמ עזר" עמותתל". רחובות המדע חזון כנסת בית" " 
 . שעריים א"גחש קדישא לחברת קרקע הקצאת לאישור בקשה .ה
 . ו"ביל בשוק 18 דוכן מוגנת שכירות הסכם לאישור בקשה .ו
קי של מעמדם הסדרת .ז ן – 70-ה משנות ו"ביל בשוק דוכנים מחזי  רענו

 . החלטה ועדכון
וי .ח  . משפטית דעת לחוות בכפוף, ירון אמיר ד"עו: ר.ל.לה דירקטור מינ
פי .ט ן מ"ח": רחובותי" סיעת מטעם חנייה בוועדת גברי חילו  אהרוני רונ

 . דיל מתן מ"ח את יחליף
 . 2020 ומענקים תמיכות לאישור בקשה .י

וי .יא  (. היום לסדר מחוץ) וינגרטן רונית' גב: ר.ל.לה דירקטורית מינ
 (. היום לסדר מחוץ) מתנדבים מאגר הקמת . יב
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 ההמועצ החלטות
 2019/12/05 מיום 13' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 

 .13.11.19 מיום 12 מועצה פרוטוקול אישור .1

 

הה ט ל  .13.11.19 מיום 12 מועצה פרוטוקול לאשר אחד פה הוחלט :19-13-203' מס ח

 

  :שאילתות .2

)החדש לשוק לכניסה הזמנים לוחות מהם .א  (.דיל מתן מ"ח? 

 

הה ט ל  . לשאילתא תשובה תנהני :19-13-204' מס ח

 

 האדם חיי לסכנת רחובות תושבי את לחשוף העירייה תמשיך מתי עד .ב
? להתמוטט עלולה רגע שבכל החומה בעקבות המערבי העוקף בכביש

 (.איטח אביב מ"ח)

 

הה ט ל    .  לשאילתא תשובה ניתנה :19-13-205' מס ח

 

 :לסדר הצעות .3

)בנייה אתרי גידור .א  (.19.9.19 מיום צור גיא מ"ח. 

 

הה ט ל  הנדסה למינהל להורות מחליטים. התקבלה לסדר ההצעה :19-13-206' מס ח
  לסדר להצעה בהתאם בנייה אתרי להסדיר

 

)האיבה ופעולות ישראל מערכות לפצועי הוקרה יום .ב  צור גיא מ"ח. 
 (.12.11.19 מיום

 

הה ט ל עיל הוקרה יום למסד מחליטים .  התקבלה ההצעה :19-13-207' מס ח  פצו
  האיבה ופעולות ישראל מערכות

 

)בריאות ערים רשת"ל רחובות עיריית הצטרפות .ג  בציר איטל מ"ח". 
 (.11.11.19 מיום אלשיך
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הה ט ל  בריאות ערים לרשת" להצטרף מחליטים  . התקבלה ההצעה :19-13-208' מס ח
 " 

 

 : נוספים נושאים .4

 (.שמירה ותישיר) לרחובות העזר חוק לפי גבייה המשך אישור .א

 

הה ט ל  אגרת גביית המשך קולות ברוב מאשרת העירייה מועצת :19-13-209' מס ח
 של לתקופה  2017-ז"התשע( שמירה שירותי) לרחובות העזר חוק לפי שמירה
 הוראת) העיריות לפקודת התיקון לאישור בכפוף - 31.12.2021 עד נוספות שנתיים

ני בתחומן להסדיר יותמקומ רשויות המסמיך, (5' מס תיקון) (שעה י  , שמירה עני
 .הפנים משרד לאישור ובכפוף

 

 והצגת אשרור – וציבור חינוך מוסדות לבניית פערים לכיסוי הלוואה .ב
 . ההלוואה תנאי

 

הה ט ל  בנקאית הלוואה נטילת קולות ברוב מאשרת העיר מועצת :19-13-210' מס ח
ן 40 בסך  :הפירוט לפי חינוך מוסדות לבניית מימון השלמת עבור₪,  מיליו

 ₪. 4,000,000 המושבה חצרות ס"בי

 ₪. 4,000,000 לוי בכור ס"בי

 ₪. 3,000,000 סירני ברחוב י"גנ 2 בניית

 ₪. 1,800,000 חנובר'צ ברחוב י"גנ 2 בניית

 ₪. 4,500,000 יטשרניחובסק ברחוב ס"בי בניית

 ₪. 3,500,000 נבון ס"בי בניית

 ₪. 7,000,000 קציר ס"בי בניית

 ₪. 5,200,000 שליט דה ס"בי נייתב

 ₪. 2,000,000 ההגנה ברחוב ס"בבי י"גנ 2 מתחם

 ₪. 5,000,000 וציבור חינוך מוסדות שיפוצי

 :ההלוואה תנאי פירוט להלן

 ריבית   סכום  שנים  בנק

 -0.35% פריים  'מ 15  15  לאומי

 -0.35% פריים  ' מ 15  15  פועלים

 -0.35% פריים  ' מ 10   15     דקסיה

 יסודות לחוק( ד' )ב45 סעיף   בדרישות  עמידה על העירייה גזברית לאישור בהתאם
 .התקציב
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 .286 חלקה 3658 בגוש הפקעה ביטול .ג

 

הה ט ל  ביטול לאשר נכסים' מח מנהלת פניית י"עפ אחד פה הוחלט :19-13-211' מס ח
( ציבור צרכיל רכישה) הקרקעות לפקודת 7-ו 5 סעיפים לפי שנרשמה הפקעה הערת
בורי שהיעוד לאחר.286 חלקה 3658 בגוש  תכנית במסגרת בוטל החלקה של הצי

 18/א/1000/רח

 

' מס קרקע הקצאות ועדת מפרוטוקול, 5, 1-3 סעיפים לאישור בקשה .ד
 אגודת צעירי י"שע ההולנדית רחובות שכונת ד"חב בית לעמותת: 50
 כנסת בית" עמותתל". רחובות המדע שכונת ד"חב בית" עמותתל. ד"חב

 ".מציון עזר" עמותתל". רחובות המדע חזון

 

הה ט ל  ההקצאות ועדת החלטת את לאשר קולות ברוב הוחלט :19-13-212' מס ח
ן 28.10.19 מיום 50' מס  בפרוטוקול 1 סעיףב  שכונת ד"חב בית עמותת" בעניי

 הההקצא הליך את לבטל:  כדלקמן" ד"חב אגודת צעירי י"שע ההולנדית רחובות
 קרקע הקצאת בהליך ולפתוח(, 83 ח"ח, 5713 גוש) 4 ציון הר ברחוב למגרש שהחל
 ממגרש חלק) 51 מחלקה חלק, 3651 גוש, הצופים הר' ברח, ר"מ 500-כ של בשטח

 י"שע ההולנדית רחובות שכונת ד"חב בית" לעמותת(, 11/במ/רח ר"תב עפי 206' מס
 .   שנים 25 של קופהלת, כנסת בית הקמת למטרת", ד"חב אגודת צעירי

 

הה ט ל  ההקצאות ועדת החלטת את לאשר קולות ברוב הוחלט :19-13-213' מס ח
ין 28.10.19 מיום 50' מס בפרוטוקול 2 סעיףב  המדע שכונת ד"חב בית עמותת" בעני

, 6.8.18 מתאריך 38' מס בישיבה קבלהתשה ההחלטה את לשנות:  כדלקמן" רחובות
' מס להקצאה בוועדה שהוחלט כפי ההקצאה הליךב ולהמשיך ההתנגדות את לדחות

 ממזרח ר"מ 500-כ של בשטח קרקע הקצאת לאשר: כדלקמן 10.7.17 מיום 29
 מחלקות חלק לשעבר) 378 מחלקה חלק, 3694 גוש, יהודית בירק' פרופ לרחוב

 ד"חב בית" לעמותת, 2200/רח ע"תב עפי 3' מס ממגרש חלק( 256, 24, 253
 בתנאי, שנים 25 של לתקופה, כנסת בית הקמת למטרת ",רחובות המדע שכונת
 . ההנדסה מינהל הנחיות י"עפ במגרש נוספת בנייה לצורך גישה הותרת

 

הה ט ל  ההקצאות ועדת החלטת את לאשר קולות ברוב הוחלט :19-13-214' מס ח
ן כנסת בית עמותת" בעניין 28.10.19 מיום 50' מס בפרוטוקול 3 סעיףב  המדע חזו

' לרח ממזרח ר"מ 500-כ של בשטח קרקע הקצאת בהליך לפתוח: דלקמןכ" רחובות
, 254, 253 מחלקות חלק לשעבר) 378 מחלקה חלק, 3694 גוש, יהודית בירק
 המדע חזון כנסת בית" לעמותת, 2200/רח ע"תב י"עפ 3' מס ממגרש חלק(, 256

 גישה יחיבט הנדסה מינהל .שנים 25 של לתקופה, כנסת בית הקמת למטרת", רחובות
 . בנייהה היתר במסגרת כנסתה לבתי מתאימה

 

הה ט ל  5 סעיףב ההקצאות ועדת החלטת את לאשר אחד פה הוחלט :19-13-215' מס ח
ח: כדלקמן" מציון עזר עמותת" בעניין 28.10.19 מיום 50' מס בפרוטוקול  לפתו
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 לכיכר מדרום) המכבי יהודה ברחוב דונם 1.5-כ של בשטח קרקע הקצאת בהליך
 הקמת למטרת", מציון עזר" לעמותת, 115 מחלקה חלק, 3658 גוש, (שמונאיםהח

 . שנים 25 של לתקופה, יום מעון

 

 . שעריים א"גחש קדישא לחברת קרקע הקצאת לאישור בקשה .ה

 

 

 

 

הה ט ל  4 סעיףב ההקצאות ועדת החלטת את לאשר אחד פה הוחלט :19-13-216' מס ח
ן 8.7.19 מיום בפרוטוקול : כדלקמן" ברחובות שעריים א"גחש קדישא תחבר" בעניי

 של כולל בשטח 3658 בגוש 152-ו 151, 133, 86, 85 חלקות הקצאת בהליך לפתוח
 שעריים א"גחש קדישא חברת" לעמותת, צור שמשון לרחוב מדרום, ר"מ 10,292
ן בית ניהול למטרת ברחובות  . שנים 25 של לתקופה, עלמי

 

 . ו"ביל בשוק 18 דוכן גנתמו שכירות הסכם לאישור בקשה .ו

 

הה ט ל  מנשרי יורם עם מוגנת שכירות הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-13-217' מס ח
 . ו"ביל בשוק 18 דוכןב

 

ן – 70-ה משנות ו"ביל בשוק דוכנים שלמחזיקי מעמדם הסדרת .ז  רענו
 . החלטה ועדכון

 

הה ט ל ום העיר מועצת החלטת את רלאשר אחד פה הוחלט :19-13-218' מס ח  מי
 משנות ו"ביל בשוק דוכנים מחזיקיב להכיר הפנים משרד בפני ולהמליץ 20.2.2013

 בעלי כי שנמצא לאחר, מוגנים כדיירים, שהוצגה השמית ברשימה כמפורט 70-ה
 60 -ה משנות עוד הדוכנים את מפעילים אלו דוכנים

 

 . משפטית דעת לחוות בכפוף, ירון אמיר ד"עו: ר.ל.לה דירקטור מינוי .ח

 

הה ט ל י לאשר אחד פה הוחלט :19-13-219' מס ח ו  אמיר ד"עו: ר.ל.לה דירקטור מינ
ן  . משפטית דעת לחוות בכפוף, ירו

 

 (. היום לסדר מחוץ) וינגרטן רונית' גב: ר.ל.לה דירקטורית מינוי .יא

 

הה ט ל  רונית' גב: ר.ל.לה דירקטורית מינוי לאשר אחד פה הוחלט :19-13-220' מס ח
 . וינגרטן
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י רונן מ"ח": רחובותי" סיעת מטעם חנייה בוועדת גברי חילופי .ט  אהרונ
 . דיל מתן מ"ח את יחליף

 

הה ט ל פי  לאשר אחד פה הוחלט :19-13-221' מס ח  מטעם חנייה בוועדת גברי חילו
 .דיל מתן מ"ח את יחליף אהרוני רונן מ"ח": רחובותי" סיעת

 

. היום לסדר מחוץ) מתנדבים מאגר הקמת .יב ) 

 

הה ט ל  . מתנדבים מאגר להקים אחד פה הוחלט :19-13-222' מס ח

 

 . 2020 ומענקים תמיכות לאישור בקשה .י

 

הה ט ל  ומענקים תמיכות ועדת המלצות לאשר אחד פה הוחלט :19-13-223' מס ח
 שהוצגו בטבלאות כמפורט הפנים משרד לנוהל בהתאם תמיכות חלוקת בדבר 2020

 . המועצה בפני
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, בכסלו' ז, חמישי יום היום. 13' מס מועצה ישיבת פותח אני  :מלול רחמים
 אפשר אם, האופוזיציה מחברי מבקש אני וגם, ההנהלה מחברי ביקשתי אני. 5.12.19

בי זורי אצל לחתונה מוזמנים מכאן הרבה כי, הישיבה את היום לזרז . אפשר אם, שעו
 . לחתונה נאחר אז, לא אז, אפשר אי אם

 

 .13.11.19 מיום 12 מועצה לפרוטוקו אישור .1

 

 ? הערות יש, 12' מס מועצה פרוטוקול אישור  :מלול רחמים

 . לפרוטוקול הערה להגיד רוצה אני   :שרעבי רועי

 לפתוח לא, טעות איזושהי פה נפלה אם רק זה לפרוטוקול הערה  :מלול רחמים
 . היום לסדר נושאים

 שאמרתי דברים בפרוטוקול שם יש. טעות פה נפלה   :שרעבי רועי
ו לא שאמרתי הדברים. איטח אביב, בפניך להתנצל רוצה ואני, איטח לאביב  ולא הי
 . נבראו

 . רועי, כוח יישר    :דובר

 . מתנצל ואני   :שרעבי רועי

 אותך שהוביל בך שפגע משהו אמרתי אם חזרה מתנצל   :איטח אביב
 . לומר

 בישיבה בך שפגעתי, להתנצל רוצה אני גם, אביב   :קינד אבי
 . שתשגשג לך מאחל ואני, מכובד היה לא, לעניין היה לא זה, הקודמת

 ( ביחד מדברים)

, רועי. הימים אחרית? אה, היום כבש עם זאב וגר, אביב   :אלשיך בציר איטל
 . הקטע כל את פספס, שאול, שמע לא הוא

 ...? להתנצל יכול אתה, רועי    :דובר

 . התנצלות שום מנימ תקבל לא אתה   :שרעבי רועי

 . הבא שבוע אותך נתקוף שלא מבטיחים לא אנחנו   :קינד אבי

 גם זה משוגעת אלשיך בציר לאיטל שלקרוא חושב גם אני   :איטח אביב
ן לא  . לעניי

.. היה זה הקשר באיזה יודע אתה. עזוב, הלו   :אלשיך בציר איטל  משוגעים? .
 . נורמאליים והכי שפויים הכי לאנשים

 ( ביחד ריםמדב)

, האופוזיציה לחברי טובה דוגמא נתנו הקואליציה חברי אז  :מלול רחמים
 . ההתנצלויות את רשמנו. להתנצל גם אפשר שלפעמים

 

הה ט ל  .13.11.19 מיום 12 מועצה פרוטוקול לאשר אחד פה הוחלט :19-13-203' מס ח
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 :שאילתות .2

 

)החדש לשוק לכניסה הזמנים לוחות מהם .א  (.דיל מתן מ"ח? 

 

ו, מזכיר אני. ראשונה שאילתא  :מלול רחמים . שאילתא זאת, לסדר הצעה לא ז
 להיכנס בלי אחת שאלה עוד לשאול השאילתא מגיש של וזכותו. בכתב תשובה נשלחה

ן  . לדיו

 עוד לשאול יכול הייתי אז, תשובה מקבל הייתי אם כמובן  :דיל מתן ד"עו
, מריחה קיבלתי, מניםז לוחות לקבל שתיביק. תשובה קיבלתי לא אבל. נוספת שאלה

 תשובה נתת לא אבל. לעשות רגיל שאתה כמו, ועוקצנית רדודה תשובה קיבלתי
 . לעיתונות הודעה הוצאת התמונה להשלמת. רצינית

 . האשמות 2-ב פה אותי מאשים אתה, תראה  :מלול רחמים

 . לי תפריע אל. לי תפריע אל, מדבר אני  :דיל מתן ד"עו

 . האשמות 2-ב אותי מאשים אתה  :מלול רחמים

 . לי תפריע אל  :דיל מתן ד"עו

 . עוקצנית שהיא –' וב, התשובה את כתבתי שאני –' א  :מלול רחמים

 . נכון  :דיל מתן ד"עו

 . התשובה את כתבתי אני לא אז  :מלול רחמים

 ? שלך לא הודעות מוציא אתה אז  :דיל מתן ד"עו

 . עתירג, תירגע  :מלול רחמים

 ? שלך לא הודעות מוציא אתה  :דיל מתן ד"עו

 . התשובה את כתבתי אני לא, תירגע  :מלול רחמים

 . התשובה על חתום אתה  :דיל מתן ד"עו

 . אותה כתבתי אני ולא חתום  :מלול רחמים

.. לדברים אתייחס אני אז, סליחה, אה  :דיל מתן ד"עו . 

 ... למה אבל, ה'חבר    :דובר

 . אחר מישהו פעם כל. לי תפריע אל  :דיל מתן ד"עו

 . בסדר זה  :מלול רחמים

פי  :דיל מתן ד"עו   -התמונה ולהשלמת תשובה נתת לא אז. יו

 . תשובה קיבלת לא אז, אוקיי  :מלול רחמים

 כמו בסיס חסרות כותרות עם לעיתונות הודעה הוצאת  :דיל מתן ד"עו
 . שלי התשובה את שכתב מי שכתבו

 ? הנוספת השאלה ומה  :מלול רחמים
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ו כתבת? בשוק קרה מה, האמת את לדעת מבקש אני  :דיל מתן ד"עו  שהי
ונות סי  כי. פשוט, כשלתי במה לציבור תסביר אז. כשלתי אני שגם כתבת, שכשלו ני

ן הצלחתי דווקא דעתי לפי ו אחריות וקחי, תסביר בוא אז. הסכמת ואתה בפתרו  ותנ
  ?הזה הדבר זה מה. כבר זמנים לוחות

 ועדה יש ועכשיו, הצליחו כמעט שלך, כשלו שלי הניסיונות  :מלול רחמים
ו ובזה לך יענה יניב. ממנה פרשת שאתה ן את סיימנ  . קדימה. הדיו

  -ועדה יש השוק לעניין אז  :מרקוביץ יניב ד"עו

ן זה את פותח לא אני, הנוספת השאלה  :מלול רחמים  . לדיו

 .זמנים לוחות  :דיל מתן ד"עו

 . זמנים לוחות לך לתת חייב לא אני  :מלול םרחמי

 ?  לי לתת חייב לא אתה, אומרת זאת מה  :דיל מתן ד"עו

 . חייב לא  :מלול רחמים

 . לציבור זה, לי לא זה  :דיל מתן ד"עו

 . 12 לערוץ או 13 לערוץ או הפנים למשרד תלונה תגיש  :מלול רחמים

 ,לדעת מבקשים יםהתושב. תשובה לדעת רוצה אני  :דיל מתן ד"עו
ונים הושקעו  . זמנים לוחות לדעת רוצים אנחנו, מילי

 .בכוח לדבר לא  :מלול רחמים

 ? תשובות נותן לא אתה למה  :דיל מתן ד"עו

ב. תשובות לתת רוצה לא אני לך. תשובות לתת רוצה לא  :מלול רחמים  יני
 . הוועדה ר"יו הוא, זה על יענה

 . זה את מבין לא אני  :דיל מתן ד"עו

ו, מתן  :מרקוביץ יניב ד"עו  או הראשונה בישיבה בה שהיית ועדה הקמנ
ו, הסוחרים נציגות עם שוטף בקשר נמצאת הוועדה. הגעת לא כך ואחר השנייה  ואנחנ
. השוק הפעלת של מתווה על חתימה לפני רגע, במכתב שנכתב כפי בדיוק, נמצאים

ו , בשוק שקורה מה בכל ודכןשמע, הסוחרים ועד עם מלאה בשקיפות פועלים אנחנ
 לוחות לגבי אומר שאתה כמו בדיוק. מהר שיותר כמה יקרה שזה כדי כולם ופועלים
 זה ובשביל, שלו ההנחיה הייתה וזו, רוצה העיר ראש גם, השוק של והדרישה הזמנים

 ורמי וליאור קינד ואבי אמיתי פה ויושב הוועדה חברי לכל לנו העמיד גם הוא
ן ומיכל עבודי מיכל שזה, המקצועי והצוות  את הציב. הוועדה את שמלווה מי וכל, דג

  -כל

.   :שוקרי ליאור  . אחת בישיבה אורח..

, בוועדה חבר הוא. ליאור, חבר הוא, אורח לא הוא  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . להגיע לא בחרו פשוט הם

 .הוועדה את שעזבת אחרי יום   :קינד אבי

 . עוהגי לא הם  :מרקוביץ יניב ד"עו

 . תקוףל יהיה שאפשר כדי  :דיל מתן ד"עו



5 מתאריך 13' מס המניין מן מועצה ישיבת - רחובות עיריית .12 .2019 

 

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

12 

ו אנחנו, הוועדה את שעזבת אחרי יום. בדיוק   :קינד אבי  קיבלנ
ני כל עקב, פנימית החלטה  מאוד תקשורתי פרופיל על לשמור, לעיתונים דליפות מי

 . הזאת הוועדה של בעניין נמוך

 . החוצה כלום יצא לא, אפסי  :מרקוביץ יניב ד"עו

 ? לעיתונות ההודעות את הוציא מי זוכר אתה  :דיל מתן ד"עו

 על, זה על הקפדנו אבל. זה על איתך להסכים יכול אני   :קינד אבי
ן הסוחרים לבין הציבור בין דיסאינפורמציה מיני כל ליצור לא מנת  . העירייה לבי

 . אבי, זמנים לוחות, פשוטה שאלה שאלתי  :דיל מתן ד"עו

ןהענ, תקשיב   :קינד אבי  הרגישות ובשביל, רגיש מאוד-מאוד הוא יי
ו את נאבד שלא. מהר יותר ייעשה זה ככה, שנדבר פחות כמה, שלו  . לדעת עצמנ

 כולם, זמנים לוחות לגבי, מתן. יותר קורה וככה  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . לדרך ייצא זה 2020 שבאביב כדי, הכל את עושים כולם, הכל את עושים

 . הציבור מכספי יושקע עוד כסף כמה רק לציין ךצרי וגם   :איטח אביב

 . בהמשך ישאל שהוא כתב מתן זה  :מרקוביץ יניב ד"עו

 . שאילתא עוד תגיש  :מלול רחמים

 . בהמשך זה  :דיל מתן ד"עו

 . שאילתא עוד תגיש  :מלול רחמים

 . הלאה, זהו  :מרקוביץ יניב ד"עו

 

הה ט ל  . לשאילתא תשובה ניתנה :19-13-204' מס ח

 

 האדם חיי לסכנת רחובות תושבי את לחשוף העירייה תמשיך מתי עד .ב
? להתמוטט עלולה רגע שבכל החומה בעקבות המערבי העוקף בכביש

 (.איטח אביב מ"ח)

 

, לציין רק. יהודה נווה שכונת, העוקף בכביש האקוסטי הקיר  :מלול רחמים
די עולה האקוסטי הקיר של הזה שהנושא  ובעבר, פעם מידי עולה הוא ובעבר, פעם מי

, קינד אבי העיר מועצת חבר, השכונה תושב ידי על תכופות מאוד לעיתים עלה הוא
. תשובות קיבל והוא, ההנדסה במינהל גם, המשנה בוועדת גם בזה טיפל הוא ובזמנו

 אם, אביב, תשובה ניתנה. שוב. השאילתא על לענות צריכים אנחנו, זאת בכל אבל
 . בבקשה, שאלה עוד להגיש רוצה אתה

 . במקומי ישיב מתן   :איטח אביב

 כתוב. תמרי שגיא אדריכל של התשובה את ונקרא אנחנו  :דיל מתן ד"עו
 90 בתוך, "שלו החברה על, מושלין על כמובן מדובר", בליקוי יטפל ולא במידה" שם
 . אותנו מספק לא זה, הכבוד כל עם אז". אותו נתבע, יום

 . טוב  :מלול רחמים
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 אגסי מיכל ד"עו, מכתב הוצאתם אתם. אסביר אני? ולמה  :דיל מתן ד"עו
ו אז. אחרונה התראה שזאת כתוב היה שבו, וחצי שנה מכתב הוציאה  פעם עוד עכשי
 שלא חברה היא הזאת החברה, תראו בואו. יום 90 עוד של התראה עוד עושים
ו, שלה יםהבעל ואילו. מ"בע מופר חברת, הזאת החברה קיימת לא היא. קיימת  אנחנ

 למי. אותו לתבוע גם אפשר אי אז, חברה של נפרדת משפטית יישות זה מה יודעים
 של משנה קבלן זה. הזה למכתב טעם שום אין? לעצמכם, המכתב את שולחים אתם

, אומרת זאת. זה את ביצע הוא אז, לשלם צריך היה שהוא אגרות במקום זה, העירייה
 1-ל זה את עושה היה לא והוא, גם לבנות קבלן לעשות שולח עכשיו היית אם

 ? עושה היית מה אז. לספטמבר

 ? הזאת ההמצאה מה? זה את לך אמר מי  :מלול רחמים

  -שילמתם אתם, סליחה  :דיל מתן ד"עו

..? בנה הוא אגרות לשלם במקום  :מלול רחמים . 

 . כן  :דיל מתן ד"עו

 . המצאות ממציא אתה  :מלול רחמים

 ? המצאות ממציא  :דיל מתן ד"עו

 . כן  :מלול רחמים

 ? כסף לו שילמת אתה  :דיל מתן ד"עו

 . המצאות ממציא אתה  :מלול רחמים

 . איתו מההסכם חלק זה? כסף לו שילמת אתה  :דיל מתן ד"עו

 . איתך להתווכח רוצה לא  :מלול רחמים

 . תשובה תענה אז  :דיל מתן ד"עו

 .להתווכח רוצה לא  :מלול רחמים

 . כסף לו שילמת לא אתה  :דיל מתן ד"עו

 ? הנוספת השאלה מה  :מלול רחמים

 . העבודה את מבצע שלא משנה קבלן, שלך משנה קבלן זה  :דיל מתן ד"עו

 ? הנוספת השאלה מה  :מלול רחמים

 . עליך האחריות  :דיל מתן ד"עו

 . שאלה, שאלה  :מלול רחמים

ן אתה איך  :דיל מתן ד"עו ו ותנ? בזה לטפל מתכוו  . רצינית תשובה לנ

 . נוספת שאלה  :מלול רחמים

ו  :דיל מתן ד"עו  . רצינית תשובה לנו תנ

 . היא שלי התשובה, אוקיי  :מלול רחמים

 מכתב שולח אתה. לעצמך מכתב לשלוח יכול לא אתה  :דיל מתן ד"עו
 . לעצמך
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. ההז... ב בטיפול שנים 5 עיר ראש סגן בתור עשית מה יודע לא  :מלול רחמים
 .עשית מה יודע לא

 מבטיח. תמיד כמו. קיימת ולא הבטחות הבטחת אתה  :דיל מתן ד"עו
 . מקיים ולא הבטחות

 . סיפורים ארגזי הקמת זה במקום  :מלול רחמים

, שצמצמת ילד לכל מחשב, שהפסקת סיפורים ארגזי  :דיל מתן ד"עו
 . שסגרת פסטיבלים

 . בטח, כן  :מלול רחמים

 . לעניין תשובה תענה. עשה דיל שמתן מה כל  :דיל מתן ד"עו

 . בטח  :מלול רחמים

 . לעצמך מכתב. לעניין תשובה תענה  :דיל מתן ד"עו

, הזה הקיר את בנתה לא העירייה. רבותיי, פשוטה היא התשובה  :מלול רחמים
. זה את שבנה הקבלן את לתבוע מנסים אנחנו ולכן. זה את אגיד אני פעם עוד. נקודה

ון, לאו אם, בתביעה נצליח אם ,מקום מכל  את להכפיל החליטה ישראל שרכבת כיו
 את מהם לדרוש עומדים אנחנו. להיתרים בקשות מיני כל לנו הגישו כבר, המסילה

.. חדש יהיה זה אם, יחליטו הם אם. האקוסטי הקיר הקמת . 

 . נכון לא זה. יהיה לא זה, אותם מטעה אתה   :איטח אביב

 . שלי ובההתש זו  :מלול רחמים

ן לא זה, התחבורה במשרד עבדתי   :איטח אביב  . נכו

ן לא מה  :מלול רחמים ן לא אומר אתה למה. הייתי אני? נכו  אתה למה? נכו
 . שבוע לפני' סמוטריץ אצל בפגישה הייתי אני? נכון לא אומר

 '. סמוטריץ, באמת נו   :איטח אביב

גי  :מלול רחמים דיעו... הרכבת ונצי .. יםשמקימ שם הו  אומר אתה למה. מסילה.
ן לא שזה לי  ? נכו

ו שנה לפני   :איטח אביב ינ ו הי ינ  קואליציה כחברי הנהלה בישיבת הי
 להם ותודיעו תשקלו שאתם ואמרתם, תשובות לקבל וביקשו התושבים והגיעו, אגב

עיים לפני. בהקדם , הפעלה במרכז לישיבה אוהד הזה הבחור הגיעו, שנה אחרי, שבו
 . לישיבה ללשכתך אותו והזמנת פהי לו השבת

ו שאחראי בקיר מיליונים להשקיע מתכוונת לא העירייה  :מלול רחמים  עלי
ו. נקודה. פרטי קבלן  ... לא גם הזה והכסף, זה על אחראים לא אנחנ

ן לא    :קהל , הזה הקיר על אחראית העירייה. נכון לא זה, נכו
 . כסף שילמה היא

ו תתבע אז  :מלול רחמים  . אותנ

 . תשובה נתתם אתם  :דיל מתן ד"עו

 . העירייה את לתבוע מוזמן אתה  :מלול רחמים

ו, העיר ראש   :איטח אביב  את שיתבעו כבר לך אכפת שלא יודעים אנחנ
. לך אגיד אני אבל. מהעתיד כבר לך אכפת לא. 10 עוד, 5 עוד, שנתיים עוד, העיר .. 
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  ?לא ומה לי אכפת מה לך אמר מי  :מלול רחמים

 אני. נראה זה ככה, לך אכפת שלא חושב אני כי, ככה   :איטח אביב
 . תושבים בחיי מזלזל שאתה חושב

 . טוב  :מלול רחמים

 . חייהם באיכות מזלזל שאתה חושב ואני   :איטח אביב

 . בסדר  :מלול רחמים

 לתאם ללשכתך אותו הזמנת, ואוהד. העיר בחזות וגם   :איטח אביב
ו עד. ראויה תשובה הייתה זו, םשבועיי לפני פגישה  . ישיבה איתו תיאמו לא עכשי

 . ביקש לא הוא  :מלול רחמים

ו, כעת אז. בלשכה קרן אצל וזה ביקש הוא   :איטח אביב  ישיבת שז
 מבקשים הם, לכאן הגיע והציבור, לציבור שפתוחה יחידה ישיבה וזו עיר מועצת
 . בבקשה, מילים כמה לומר בנימוס

י יבוא הוא, לא  :מלול רחמים  . לי ויגיד אלי

 10 כבר סובלים הם, זמן מושך אתה. איתו מתאם לא אתה   :איטח אביב
 . שנים

ן לא אני איך. מבין לא שאני אמר הוא  :דיל מתן ד"עו  התשובה אם, מבי
. האגרות על העירייה של .. 

 . העירייה תשובת, בבקשה   :איטח אביב

י לבוא יכול אתה  :מלול רחמים  . ראשון ביום משרדל אלי

 אליך ביד יד ראשון יום איתך נכנס אני, פגישה בלי תבוא   :איטח אביב
 . פגישה בלי אליך אותו מכניס אני. למשרד

 . לבד יבוא הוא, אותו להכניס צריך לא אתה  :מלול רחמים

 . לתאם בלי   :איטח אביב

 . לבד יבוא הוא  :מלול רחמים

 . לתאם בלי   :איטח אביב

ן ביום אליי יבוא הוא  :מלול רחמים  . ראשו

 .תגיד, תגיד   :איטח אביב

.. רוצה רק אני    :קהל . 

ו. לנהלים בניגוד זה, מצטער אני  :מלול רחמים ו, דיון כעת מנהלים לא אנחנ  ז
י תבוא, להשמיע תרצה. שענינו מה את ינונע. שאילתא  ... ראשון ביום אלי

זוז תמורת יבוצעו תוחהפי עבודות, הסכם פי על   :איטח אביב  אגרות קי
. בגין החברה הייתה חייבת בהן, הפיתוח  הנה. התכנית בתחום המגורים שכונת..

 . העירייה של, שלך התשובה

 ***  צועקים***  (ביחד מדברים)

 



5 מתאריך 13' מס המניין מן מועצה ישיבת - רחובות עיריית .12 .2019 

 

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

16 

הה ט ל  חברי לכל הופצה התשובה. לשאילתא תשובה ניתנה :19-13-205' מס ח
   .המועצה

 

 :לסדר הצעות .3

 

)בנייה תריא גידור .א  (.19.9.19 מיום צור גיא מ"ח. 

 

 . בנייה אתרי גידור – צור גיא לסדר הצעה  :מלול רחמים

 מתייחסת הצעתי. בנייה אתרי גידור בנושא לסדר הצעה   :צור גיא
ונים קביעת ידי על, העיר פני לשיפור  קבלן כיום. בנייה אתרי לגידור ברורים קריטרי
 ובדרך, בונה הוא בו השטח היקף לגידור כלליות תהנחיו מקבל, בנייה היתר המבקש

 הבנייה מהיתר כחלק לדרוש, הצעתי. רגילה גלית אסכורית מסוג הגדר מבוצעת כלל
, ההנדסה מחלקת של ברורות הגדרות פי על, מאופיינת בגדר המיועד השטח את לגדר

 דרג. נופים דוגמאות או/ו האתר פרסום היתר בין יודבקו עליה, חלקה גדר בהן
 בהדפסה, בחזית הפרויקט של פרסום כולל, אחורית עץ מסגרת עם פח משלטי הבנויה

 של תמונות או פרסום כולל, הבנייה לאתרי ורענן יפה מראה נותן, איכותית דיגיטלית
 משפרת ספק ללא אך, הגידור עלות את משמעותית משנה אינה הדרישה. הפרויקט

 . מדברת גדר של דוגמאות גם לכם צירפתי. העיר חזות את משמעותית

 ? הערות יש  :מלול רחמים

 . יפה מאוד הצעה  :דיל מתן ד"עו

 . הנדסה במינהל תינתנה הוראות. ההצעה את מקבלים אנחנו  :מלול רחמים

 

הה ט ל  הנדסה למינהל להורות מחליטים. התקבלה לסדר ההצעה :19-13-206' מס ח
  לסדר להצעה בהתאם בנייה אתרי גידור להסדיר

 

)האיבה ופעולות ישראל מערכות לפצועי הוקרה יום .ב  צור גיא מ"ח. 
 (.12.11.19 מיום

 

 זה, שעשיתי מבירורים. ישראל מערכות לפצועי הוקרה יום  :מלול רחמים
 . מתקיים

ו. פה ל"המנכ? ל"המנכ איפה, רגע   :צור גיא ו אנחנ  גם פגישה עשינ
 ההוקרה כיום מאי חודש כרזהו שבה, הממשלה ראש משרד של חוזר יש. ל"המנכ עם

 חוויות ברשת קטנים מאוד-מאוד אירועים זה שעושים מה, להיום נכון. ל"צה לפצועי
 לסייע הולכים אנחנו, דורון ל"המנכ של העזרה עם יחד, אנחנו. אנשים עשרות של

 גם קיבלתם, התרבות בהיכל גדול מאוד-מאוד אירוע להם ולעשות, ל"צה לפצועי
ו ויחד השכונות תיק מחזיק, צגהון שאול שם ישבתי. החברים כל הזמנות  אנחנ

 . מפתחים
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 בנוסף, כלומר. אותה מקבלים אנחנו, טובה היא ההצעה, אוקיי  :מלול רחמים
ו הפעולות לכל  ? גדולה יותר פעולה רוצה אתה, עושים כבר שאנחנ

 אופיר ועם השכונות תיק מחזיק, שאול עם ישבתי, נכון   :צור גיא
ונות שהם איזה עוד גם מפתחים נחנווא, עותמי  . בבתים לוחמים לעשות רעי

 . הצעתי שאני הצעה זו   :בלום זוהר

. גיא אפילו    :דובר  . שלהם השני הבית יהיה הוא..

 .החברים דרך עובר הכל. נכון   :צור גיא

. רחובות עיריית השתתפות  :מלול רחמים .. 

 חודשיים לפני, זה את יםשעוש כבר והוחלט, איתו ישבנו   :בלום זוהר
 ( ביחד מדברים) . בחינוך

 ? העלות מה    :דובר

 ואת קצת כיבוד רק נותנים ואנחנו, מממנים הם האומן את  :מילברג דורון
.. האולם . 

 

הה ט ל  לפצועי הוקרה יום למסד מחליטים. התקבלה ההצעה :19-13-207' מס ח
  האיבה ופעולות ישראל מערכות

 

)בריאות ערים רשת"ל רחובות עיריית הצטרפות .ג  בציר איטל מ"ח". 
 (.11.11.19 מיום אלשיך

 

 . בריאות ערים, בבקשה, איטל  :מלול רחמים

 ערים לרשת רחובות עיריית את לצרף הוא הרעיון   :אלשיך בציר איטל
ו כל קודם בעצם אומר שזה, לרשת שהצטרפו ערים 53 יש כיום. בריאות  גם אנחנ

ן באמצעות יתבינלאומ לחשיפה זוכים  שלטובת אומר וזה. העולמי הבריאות ארגו
ן  הארצי האחראי מול בקשר שיעמוד משרה לחצי העירייה מטעם מתאם צריך העניי

 לצמצם זה בריאות ערים של המטרה. בריאות ערים של הפעילויות כל על שאחראי
, טובות פחות שלהן הבריאות ששם, מוחלשות, נחלשות שהן שכונות בין הפערים את

 כי. בריאותי חינוך לקיים. הפערים את לצמצם, יותר טובות שהן שכונות לבין
 של עבודה תכנית יש, מחקרים יש, סקרים יש. בהכרח זה את מוכיחים המחקרים

 ( ביחד מדברים) . ממש

 יהיה. לסוגייה תמיכתו את הביע העיר ראש, בקיצור   :אלשיך בציר איטל
 . מסודרת תכנית לפי דונעבו, העירייה מטעם בריאות מתאם

 הטכנולוגיה הטמעת? לטכנולוגיה קשור לא זה  :ברגינסקי קארין
 ? הבריאותית

, בריאות אגף: האגפים כל עם פעולה שיתוף יהיה. לא   :אלשיך בציר איטל
 . חינוך אגף, גינון אגף

.. כנס ארגנה... אור שבוע לפני  :ברגינסקי קארין . 
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ן זה, לא   :אלשיך בציר איטל  . לזה נכנס הדיגיטלי העולם גם אבל. קשר אי

 

הה ט ל  בריאות ערים לרשת" להצטרף מחליטים  . התקבלה ההצעה :19-13-208' מס ח
 " 

 

 : נוספים נושאים .4

 

 (.שמירה שירותי) לרחובות העזר חוק לפי גבייה המשך אישור .א

 

 אנשי. הקודמת המועצה בישיבת היה הבא הנושא, ה'חבר  :מלול רחמים
 היום מגיע זה, הנה אז, מכן שלאחר לישיבה זה את לדחות ביקשו פוזיציההאו

 . בבקשה, מיכל. לאישור

 הזה בתחום. שמירה שירותי העזר חוק לפי גבייה המשך    :דגן מיכל ד"עו
 מותנית האגרה את לגבות להמשיך שלהן הסמכות, הרשויות כלל, שמירה אגרת של

 להמשיך הרשויות לכלל שיאפשר כזה חוק הצעת תזכיר ויש, המדינה מטעם באישור
 ולאשר להיערך צריך, אושרי שהוא ככל. אושר טרם הוא, השמירה אגרת את לגבות

 . במועצה גם זה את

 ? חברים, הערות יש  :מלול רחמים

 חושב אני. הגבייה המשך את אישרתי אני גם בעבר. כן  :דיל מתן ד"עו
 לאחרונה, זאת עם יחד. מבורך דבר הז, עירוניים שמירה שירותי בשביל הכל שסך

 מוצא פתאום אני, הופך לא שאני אבן שכל. תקינה לא בצורה נעשים שדברים למדתי
 דברים, אסורות במטרות משתמשים, פ"שצ היטל גובים פ"בשצ כמו. פנדורה תיבת

 . לעשות שאסור

 קובע אתה. המשפט בית החלטת תהיה מה נראה בוא  :מילברג דורון
 . מהמציאות ותקרחו שהן עובדות

 כל. עזוב, אירועים איתו עושים דפסחא קמחא. חוק יש  :דיל מתן ד"עו
 שדוח יודעים אנחנו. לגמרי אחרים דברים רואה אתה סעיף כל, פותח שאתה דבר

 אז. שזה במה להשתמש וצריך, אסורות למטרות להשתמש שאסור אומר המדינה מבקר
, גובים שאתם הסכום מה לנחש, פה זה את יראית לא אני, לשאול כל קודם רוצה אני

 . ר"למ סך כמה

.    :איטח אביב .. שנים 10, לב קורע זה, בעיניים דמעות.. , העניין זה.
 שם החומה', היד את שם שבר כמעט שלי הנכד' אומרת היא. מנותקים, צוחקים שאתם

 . נופלות אבנים, שבורה

ן לא זה  :מילברג דורון  .נכו

. על צחקתם גם ככה   :איטח אביב .. 

 . אבנים נופלים ולא סגורה לא החומה  :מילברג דורון

 . המוח את לבלבל תפסיק? מנותקים מה, שם גר אני, אביב   :קינד אבי

 ? משקר אתה למה  :מילברג דורון
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ינו  :דיל מתן ד"עו  . שם הי

 . שם הייתי גם אני  :מילברג דורון

 .נופלות אבנים  :דיל מתן ד"עו

 . חמור יא, שם גר אני   :קינד אבי

 ( ביחד מדברים) . התנצלות תהיה פעם עוד    :דובר

 גם לכן, נמצא שאתה המלכודת את מבינים אנחנו, אבי   :איטח אביב
. העיר ראש .  אחרי מתקנים כל קודם, אחריות לוקחים כל שקודם יודע אני, תקשיב.

 . קיים שלא מישהו על זה את לגלגל אפשר אי. תובעים זה

. ראשונה שאלה  :דיל מתן ד"עו  כסף כמה יודע מישהו, המועצה חברי..
 . בעד מצביעים אתם? יודע מישהו? ר"למ משלמים

 ? לא, לכם היה  :מלול רחמים

? כמה המועצה מחברי יודע מישהו. בעד מצביעים אתם  :דיל מתן ד"עו
 . חברים, רק מצביעים הם מה על יידעו שהם

1, כן   :קזיוף שי .35  .₪ 

 . אותנו תביך אל, מתן   :קינד יאב

וור בעד מצביע אתה למה אז  :דיל מתן ד"עו  ? דבר כל על עי

 . אותו תביך אל   :קינד אבי

, יודע לא גם ואתה אישרת בעבר? בעבר הצבעת אתה למה  :הומינר פנחס
 . עובדה

 עוד לך ולהגיד עכשיו אותך להביך יכול אני. פנחס, פנחס  :דיל מתן ד"עו
 . יםדבר כמה

 . תפסיק, אותי תביך אל  :הומינר פנחס

 על נדבר שאנחנו רוצה אתה. וידע הצבעה של ברמה, לא  :דיל מתן ד"עו
 ? ידע

ו מבחן לי עושה אתה  :הומינר פנחס  ? עכשי

 כסף כמה, שאלה שואל אני. שואל, מבחן לך עושה לא  :דיל מתן ד"עו
 ? ר"למ

 ₪.  1.35   :קזיוף שי

 . פחות זה, לא ,לא  :מילברג דורון

 ( ביחד מדברים) ? בבקשה לו להשיב תוכל, דורון   :איטח אביב

 . ר"למ₪  2.13  :מילברג דורון

 . לשנה ר"למ   :ליבי דניאלה

 כמה תחשיב עושים, טועה אני אם אוי תקני, דניאלה  :דיל מתן ד"עו
 ככה? דניאלה, נכון. הבנייה בזכויות ומחלקים, השמירה שירותי לטובת יש הוצאות
  -שמירה הוצאות לך יש כמה תחשיב עושים. הנוהל את קראתי
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, למחוז זה את מביאים, תחשיב עושים. אותי תשאל  :מילברג דורון
 על לאחראי בירושלים הפנים למשרד זה את מביא הוא, התחשיב את לו מראים

ן  . להוצאות בהתאם התחשיב את מאשר, הביטחו

, הנושא את שהסדיר ל"המנכ חוזרב כתוב עכשיו. יפה  :דיל מתן ד"עו
 הסדרת לצורך הנדרשים ומרכיבים הוצאות אלא לכלול ניתן לא התחשיב שבמסגרת
 לקבוע יש. ייעודית קרן לעשות שצריך כתוב וגם. כאמור בתקנות שנקבעו הנושאים

 שתשמש, נבדלת ייעודית בקרן יופקדו השמירה היטל כספי פיו על העזר בחוק סעיף
ן לצורכי ורק אך  בכספי לשימוש בקרה שתתאפשר מנת על, שמירה שירותי מימו

ו יש. כזאת קרן ראיתי ולא 2018 של הכספי ח"בדו הסתכלתי אני, דניאלה. ההיטל  לנ
 ? כזאת קרן

ן לנו יש   :ליבי דניאלה  . בנק חשבו

 . שתדעי, ייעודית קרן צריך, לא  :דיל מתן ד"עו

 . קרן אין  :מילברג דורון

 ... ויש תקציבי סעיף יש. קרן אין   :ליבי דניאלה

בי סעיף יש  :מילברג דורון  . הכסף נכנס שלשם תקצי

ו וראיתי, אותו בדקתי הזה התקציבי בסעיף אני אז  :דיל מתן ד"עו  שאנחנ
 שההוצאות מצאתי אבל₪.  מיליון 13 כמו משהו גובים ואנחנו, מיליון 15-ב מחייבים

ן 7 שלנו  . הכסף עם עושים אתם מה לי תסבירו אז. מיליו

 . נכונים לא הם נותן שאתה שהנתונים חושב אני  :מילברג דורון

 . הנתונים את לי תן, בבקשה אז  :דיל מתן ד"עו

 . נתונים שולף לא אני  :מילברג דורון

 ? לאשר אפשר איך אבל  :דיל מתן ד"עו

 . תשובה תקבל, בקשה תגיש  :מילברג דורון

 . בעד להצביע אפשר איך אבל  :דיל מתן ד"עו

 . קיים עזר חוק זה  :מילברג דורון

 . אסור. אחרים לדברים בכסף להשתמש אסור אבל  :דיל מתן ד"עו

 . אחרים לדברים משתמשים לא  :מילברג דורון

ן 8-ה את תחזירו אז  :דיל מתן ד"עו ן. לתושבים₪  מיליו ן. בעיה אי  אי
 . בעד מצביעים אנחנו, בעיה

 ? האקוסטי הקיר את נתקן ובמה  :מלול רחמים

 ראש אדוני, שוטף תקציב לא זה, מה עם לך אגיד אני  :דיל מתן ד"עו
.. פים"השצ עם, רים"התב עם. העיר . 

 ? בעד מי. תודה, טוב  :מלול רחמים

. אפילו ידע לא אחד אף  :ברגינסקי קארין .. 

 עם כזה דבר לאשר יכול לא הפנים משרד, ה'חבר  :דיל מתן ד"עו
  .שלי השאלות



5 מתאריך 13' מס המניין מן מועצה ישיבת - רחובות עיריית .12 .2019 

 

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

21 

 . יאושר לא זה, יאשר לא הוא אם  :מילברג דורון

. תשובה קיבלתם לא, המועצה חברי, לפרוטוקול רוצה אני  :דיל מתן ד"עו
 ? בעד מה. תשובות אין

 ? מה בעד  :ברגינסקי קארין

ו מותר. שמית  :דיל מתן ד"עו , בעד הצביע מי שנדע, שמית לדרוש לנ
 ( ביחד דבריםמ) . בבקשה, שמית הצבעה. ברור שלא דבר

 . בעד קזיוף שי   :קזיוף שי

 מילים תכניסו אל אתם. סליחה, שנייה עצור  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . ישיבה כל תכניסו אל. מצביעים מה על יודעים שלא תגידו ואל, לפרוטוקול

 . תשובה תענה אז  :דיל מתן ד"עו

 תא מאריכים, קיים עזר חוק שזה היא התשובה  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . לסדר הצעה תגיש אז. השאלה זו. שלו התוקף

 בצורה הכסף עם שמשתמשים, בעיה פה לך מעלה אני אז  :דיל מתן ד"עו
 ? לך מפריע לא. תקינה לא

 מה מכניסים אתם ישיבה שכל אומר אני. לא  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . יהיה לא, רוצים שאתם

ן 7 הן צאותוההו₪,  מיליון 15 מכניסים אם, יניב   :איטח אביב  מיליו
 8 לקחת אפשר שאם, יודע היה, העיר מועצת וחברות מחברי אחד שכל בטוח אני₪, 

.. ול₪  מיליון ו, אחרים דברים. ן 8-7 בעד אבל, בעד להצביע רוצים גם אנחנ , מיליו
וני משתמשים אבל, שקיים עזר חוק זה? למה? 15-ה כל למה  ₪.  במילי

 . אנשים 4 רק להוריד זה, בסדר  :ברגינסקי קארין

 ? נגד או בעד אתה, אסף  :מדהלה צביקה

 . נמנע   :בר-אל אסף

 ? בעד, איטל   :איטח אביב

 . נמנעת אני גם   :אלשיך בציר איטל

 ? בעד שאול? עוד מי. יופי, נמנעת איטל גם   :איטח אביב

 . בעד   :צגהון שאול

 . נמנע 1, בעד 17  :מדהלה צביקה

ו, נמנעים ואסף איטל. נמנעים 2, צביקה. נמנעים 2   :איטח אביב  כולנ
 . נגד

 . רבה תודה, טוב  :מלול רחמים

 . פערים לכיסוי הלוואה  :מלול רחמים

 לישיבה, בבקשה, ה'חבר, לפרוטוקול להגיד רוצה אי  :הומינר פנחס
 . לדעת שנוכל, לפני שלו השאלות את יכין שמתן הבאה

 ? מדבר אתה מה שומע אתה, לי תגיד. ממש  :דיל מתן ד"עו
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ו עושה הוא  :הומינר פנחס  . מבחנים לנ

 את למדתי. המועצה לפני יומיים החומר את קיבלתי אני  :דיל מתן ד"עו
 ? בסדר לא זה, החומר

 . החומר את למדתי אני גם  :הומינר פנחס

 ? לפני זמן יותר קצת החומר את לקבל אפשר האם, צביקה   :בר-אל אסף

ן, תלמד. פנחס, החומר את תלמד   :איטח אביב  יכול שגם כסף זה. תבי
 . אותן מייצג שאתה קהילות על להקל

 החומר את מקבלים, ומענקים תמיכות בוועדת חבר אני   :בר-אל אסף
ו, להיערך אפשר אי. לפני יומיים  לעבוד אפשר אי, מלאה במשרה עובדים אנשים אנחנ

 . ככה

ן לא זה אבל   :ליבי דניאלה  ( יחדב מדברים) . נכו

 . הסכומים לגבי שאילתא להגיש אפשר. ההצבעה את סיימנו  :מלול רחמים

 שהוא מה נכון לא שזה להגיד יכולה את, דניאלה  :מרקוביץ יניב ד"עו
 ? אומר

ן לא שזה אמרתי   :ליבי דניאלה  . הנתונים את לי אין אבל, נכו

 שהגזברית בפרוטוקול שיהיה אבל, העיר ראש  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . נכון לא שזה אומרת

 . נכון לא שזה אומרת היא  :מלול רחמים

ן לא זה   :ליבי דניאלה .בודק הפנים משרד כי, נכו .  אומרת אני. הוצאות.
זה סכומים כאלה לא זה, נכון לא זה אבל. הנתונים את בדיוק בדקתי לא כרגע שאני  ו

ן 7 שזה ודעי  ה-תא איך? בדקת אתה. פערים כאלה לא  ? בדקת אתה, מיליו

.. לך הבאתי. אותי תפני אז  :דיל מתן ד"עו . 

 . אותי שאלת לא. לי הבאת לא אתה, לא   :ליבי דניאלה

 היא. נכון לא שזה אומרת שהיא בפרוטוקול שיהיה  :מרקוביץ יניב ד"עו
 . נכון לא שזה אומרת

. הפנים משרד   :ליבי דניאלה . לנו לאשר כדי הוצאות לדווח..  ? מה אז..

 . ההכנסות ומה ההוצאות מה הבאה לפעם שאילתא תגישו  :מלול רחמים

 . בדיוק   :ליבי דניאלה

 ? להעביר שצריכים הנוסח מה, החוק הארכת אישור  :מלול רחמים

 שירותים לרחובות העזר חוק לפי גבייה המשך מאשרים    :דגן מיכל ד"עו
  -ל בכפוף שמירה

 . הזה הנושא על לא? בבקשה אפשר, העיר ראש   :איטח אביב

 ? אלא  :מלול רחמים

ן אפשר באמת איך, השאלה עכשיו כאן עלתה   :איטח אביב . להתכונ
ן גם אני, אגב ו ההצבעה את מבי ו אם' בעצם אומרים ואיטל שאסף עכשי  התשובה ז
, אחרת שאלה רוצה אני עכשיו'. בעד ומצביעים לסמוך נוטים הם, הגזברית של
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 לא לפעמים, לפני שעות 48 חשובים כך כל כך לכ נושאים על חומרים פה מקבלים
 . החומרים כל את

 . הבאה בפעם להקדים נשתדל  :מלול רחמים

 שאוהבים אנשים יש. פירוט יותר לתת גם, להקדים גם   :איטח אביב
 . שרוצים אנשים יש, להעמיק

. העיר ראש  :שוקרי ליאור . שעות 24 היה זה.. .. 

ו. 24 היה לא זה, לא   :איטח אביב  עוד גם להגיד רוצה אני עכשי
 . משהו

 . 72-ל 48 בין  :מלול רחמים

.. ל שרוצים מועצה חברי שיש בטוח אני   :איטח אביב  את גם.
 . החומרים

 . ההערה את קיבלתי  :מלול רחמים

ו שולח מדהלה כשצביקה. משהו עוד לך אגיד אני   :איטח אביב  לנ
  -האחרון המועד אחרי גם, חומרים

 . יתוקן שזה אמר הוא. יתוקן זה, יתוקן זה   :אלשיך ירבצ איטל

 . זה על דיברתי לא   :איטח אביב

 מועצת" להקריא רוצה אני. ממשיך שאתה לפני, רגע  :מילברג דורון
 לאישור בכפוף נוספות שנתיים של לתקופה הגבייה תוקף הארכת מאשרת העירייה
 בתחומן להסדיר מקומיות ויותרש המסמיך(, שעה הוראת) העיריות לפקודת התיקון
ני  ". לעיל 4 בסעיף כאמור, שמירה עניי

 . דורש ככה הפנים מסמך זה  :מלול רחמים

 . בסדר   :איטח אביב

 . קיבלנו, בסדר  :מלול רחמים

 אחרי שהם נושאים לפעמים לנו שולח כשצביקה. רגע   :איטח אביב
  -סופר טעויות שיש כמו, להגיד שצריך המועד

 . אותם תאשר אל  :לברגמי דורון

 . הנה, דובר זה אבל   :אלשיך בציר איטל

 . אותם תאשר אל  :מילברג דורון

 . לדבר לי תן   :איטח אביב

 . לאשר חייב לא אתה  :מלול רחמים

 ? לסיים יכול אני   :איטח אביב

 . היום איתי דיברת כי  :מילברג דורון

 ? לסיים יכול אני   :איטח אביב

 . נו  :מלול רחמים
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. ישיבה בממוצע בחודש פעם. לסיים בבקשה לי תנו   :איטח אביב
? למה יודע אתה, לאשר לא להגיד יכול לא אתה, הזה המועד אחרי חומרים כשמגיעים

 להתנגד רוצה לא אני ואיטל, טובה הצעה היא דאנזאן שמוליק של ההצעה כי
י למה. מסוים מפתח איזה פי על לה מגיע כי ומצרפת באה שהיא לדירקטורית  שאנ

 . אתנגד

 ? לא לה אגיד אני, מה, הביאה היא  :מלול רחמים

 3 לפני. כן מה לך אגיד אני אבל. שלא אומר לא אני, לא   :איטח אביב
ן הנושא על, מבקר ח"דו ויצא, ביקורת ועדת התקיימה שבועות  עסק ח"בדו היתר שבי

. תשובה ,שהיה לכאורה העניינים וניגוד מתן של הנושא בסביב גם  אמור היה זה..
 לא שאתה, שבועות 3 עברו העיר במועצת היום, 2 מספר הביקורת ועדת ח"דו לעלות
 . העלית

 לא גם אני, אותן לאשר יכול לא שאני עובדות קובע אתה  :מילברג דורון
 . למועצה זה את להעלות הבקשה את ראיתי לא אני. אותן מכחיש

 . במייל אצלך זה   :איטח אביב

 . ראיתי לא אני, להיות יכול  :מילברג ןדורו

 לו לשלוח עדיף, מתן, מציקן שאני יודע אני, תשמע   :איטח אביב
 . הבאה פעם בווטסאפ לו שלח.  הכל קורא הוא, בווטסאפ

 . ברור הכי זה, דואר יונת עם לי תשלח  :מילברג דורון

 ניוא. יעלה זה הבאה ישיבה אז, וכן במידה, כל קודם   :איטח אביב
 עם אחד כל, הקואליציה חברי כל של הכלים את מכבד אני כי, משהו עוד להגיד רוצה

ו גם, שלרשותו המשאבים  דורש הוא שבו, מייל נשלח 16.7-ב. וכלים זכויות יש לנ
 הקצאות של החלטות על, מועצה בישיבת עניינים ניגוד קיים לכאורה האם לבדוק
ןלהא רוצה אני. לכאורה העיר ראש של קרקע . דבר שום חלילה קרה שלא ובטוח מי

ו עד אבל  . תשובה קיבלנו לא עכשי

 . הזה הנושא את לפתוח לך כדאי לא  :מלול רחמים

ו תביא. תשובה קיבלנו לא   :איטח אביב  . תשובה לנ

 . הפה את אפתח אני אז כי, לפתוח לך כדאי לא  :מלול רחמים

 . תפתח   :איטח אביב

 . היום סדר על לא זה, לא  :מלול רחמים

ו תן אז   :איטח אביב  . היום בסדר לא תשובה לנ

 . תשובה מכינים  :מלול רחמים

.. שזה, חודשים 5 עברו? מתי   :איטח אביב . 

 הדרישות לפי תשובה לך לתת חייב לא אני, תשובה מכינים  :מלול רחמים
 . שלך

 . העירייה פקודות לפי בהקדם תשובה תיתן אז   :איטח אביב

? אוקיי. ביקורת ועדת של הפרוטוקול את כתב מי תבדוק וגם  :לולמ רחמים
 . הבאה הישיבה עד זה את תבדוק
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 . נפתלי, שנייה, רגע? ביקורת ועדת פרוטוקול את כתב מי   :איטח אביב

 . עכשיו לא  :מלול רחמים

 לשמור רוצים אנחנו. יעבוד לא זה, יעבוד לא זה, רחמים   :איטח אביב
 . שאלות אותך לשאול גם ותרמ. מכבד משהו על

 . היום סדר על לא זה  :מלול רחמים

י. אותך גם, שאלות לשאול מותר אותך גם   :איטח אביב קי  ?או

 מוכרח אני. בכוח הישיבה על משתלט אתה. היום סדר על לא זה  :מלול רחמים
 . אותך להפסיק

 . בהקדם תשובה הבא שבוע אז... במסגרת שלא אז   :איטח אביב

 . לך ילך לא זה, בכוח הישיבה על משתלט אתה  :מלול םרחמי

 . הבא שבוע אז   :איטח אביב

 . 12 לערוץ תפנה. לך לענות רוצה לא  :מלול רחמים

 ? מה   :איטח אביב

 לא. הרי בזה עובדים אתם. תפנה. כן. לפרקליטות תפנה  :מלול רחמים
 . אליו פניתם שלא מקום השארתם

 כמו נפלאים כשדברים רק 12 לערוץ נותלפ אפשר אי   :איטח אביב
 . לעשות מה, בעיר יפים פחות דברים גם יש. וזה ציציות עם בנצי

 .  לפנות הזדמנות עוד לך נותן אני. תפנה אז, הלאה  :מלול רחמים

 . העיריות פקודת פי על? לתשובה מחכים   :איטח אביב

 . לך לענות רוצה לא  :מלול רחמים

 . תשובה תביא לא אם תלונה שאגי אני   :איטח אביב

 . לך לענות רוצה לא  :מלול רחמים

 . תלונה תקבל, תשובה תביא לא אם   :איטח אביב

 . לך לענות רוצה לא  :מלול רחמים

.. בהקדם תשובה לי עונה לא אתה אם   :איטח אביב . 

 . לך לענות רוצה לא  :מלול רחמים

 מגיש אני, שלוש ייםשבוע, שבוע עוד תענה לא אתה אם   :איטח אביב
 . המועצה חבר, אני, עליך התלונה את

 . לו לענות ממשיך אתה, רחמים, לו תענה אל    :דובר

, העירייה פקודות פי על בהקדם תשובה מביא לא אתה אם   :איטח אביב
 ? אותי שמעת. תלונה עליך מגיש אני

.10 כבר הגשת? אותי מפחיד אתה  :מלול רחמים .. 

 *** צועקים***  ( ביחד מדברים)

 .כלים לנו יש, כלים לנו יש   :איטח אביב
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 . להגיש תלונות יש לי גם  :מלול רחמים

 . תגיש   :איטח אביב

 . הגשנו לא ועוד  :מלול רחמים

. העיר מזרח... לך הבטיחו, העיר מזרח בעד הצבעת אתה   :איטח אביב ..
.. בעד להצביע רצת, ראשונה ישיבה . 

 ( ביחד מדברים)

 ? הבא הנושא מה, הבא הנושא   :אלשיך בציר איטל

 . לתשובה מחכה אני   :איטח אביב

י לאיים תפסיק, מחר כבר תלונה להגיש מוזמן אתה  :מלול רחמים ק, עלי  תפסי
 . אותם ולמחוק איומים לי לשלוח

 ? לו תענה אל? לו עונה אתה למה    :דובר

 . לו תגיב אל, די   :שרעבי בנצי

 ( ביחד מדברים)

 . הזה מהתפקיד אסתלק שאני בכוח רוצים אתם  :מלול חמיםר

 . לא   :איטח אביב

. לא' לי תגיד אל  :מלול רחמים ' 

 . שנה 20 עוד    :עמרם עודד

 . הכל את עושים אתם  :מלול רחמים

 . הכלים את לי תן. זהו, שלי הכלים את שתכבד רוצה אני   :איטח אביב

.. אתה, איטח, איטח  :מלול רחמים . 

? לב שמת, מלול לך לקרוא הפסקתי אני, אביב לי תקרא   :איטח אביב
 . הכל זה, לי שמגיע מה לי תן

 אל אז. נמנע בינתיים ואני, תלונות הרבה להגיש יכולתי אני  :מלול רחמים
 ? בסדר, זה עם להתחיל אותי תיאלצו

 . וזהו הכלים את תכבד   :איטח אביב

 ולמחוק איומים של SMS לי לשלוח תפסיק ,עליי לאיים ותפסיק  :מלול רחמים
 . אצלי מצולמים שהם לך דע. שנייה אחרי אותם

 . תלונה תגיש   :איטח אביב

 '. ולפרקליטות לזה, ה"ליאח, לזה אפנה אני' לאיים תפסיק אז  :מלול רחמים

 ? מה? ה"יאח אמרתי אני   :איטח אביב

 . כבר זה את עשיתם  :מלול רחמים

 . נכון לא זה כי, האלה מהדברים בך ורתחז   :איטח אביב

 . אליו פניתם לא שעוד מוסד השארתם לא  :מלול רחמים
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, ה"יאח, עליך איימתי שאני לפרוטוקול אומר אתה   :איטח אביב
 . האלה מהמילים בך תחזור. דיבה הוצאת זו. פרקליטות

 . הדוברת אצל הודעה יש  :מלול רחמים

 . פרקליטות, ה"יאח   :איטח אביב

 . נאיביים אתם, תמימים אתם. נו, בסדר  :מלול רחמים

 הכלים את תכבד שאתה זה את נסכם בוא, רחמים   :איטח אביב
 . שלך את ואני שלי הפרלמנטריים

 ? הבא נושא מה, די   :אלשיך בציר איטל

 מתנהל בוא. שבועות 3 כל בחירות שיש ממשלה לא זה, ה'חבר  :מלול רחמים
, שאילתות, לסדר הצעות... לה כאופוזיציה תפקידכם. הכל זה. שונה קצת בצורה
 . ישיבה לנהל ככה אפשר אי. בכוח הישיבה על תשתלטו אל אבל, לתקוף

 

הה ט ל  אגרת גביית המשך קולות ברוב מאשרת העירייה מועצת :19-13-209' מס ח
 של לתקופה  2017-ז"התשע( שמירה שירותי) לרחובות העזר חוק לפי שמירה
 הוראת) העיריות לפקודת התיקון לאישור בכפוף - 31.12.2021 עד ספותנו שנתיים

ני בתחומן להסדיר מקומיות רשויות המסמיך(, 5' מס תיקון( )שעה י ,  שמירה עני
 .הפנים משרד לאישור ובכפוף

 

 והצגת אשרור – וציבור חינוך מוסדות לבניית פערים לכיסוי הלוואה .ב
 . ההלוואה תנאי

 

. הקודמת בפעם עקרוני באופן אושר זה למעשה, הלוואה שוראי  :מלול רחמים
 מציעים שהם והריבית, התגמשו הם באמת אז, בנקיםה של ההצעות את לכם הבאנו

, הזאת המינימאלית הריבית פי על התיישרו הבנקים כל. 0.35 מינוס פריים היא
ו . ודמתהק בפעם העקרוני הקודם האישור לאחר, שני לאישור זה את מביאים ואנחנ

 ? הערות יש

דניאלה מיכל, סף שומרי פה יש  :דיל מתן ד"עו  שבסוף בטוח אני, ו
 הפנים משרד כאשר וגם. זה את לאשר ניתן שלא לך יגידו הם, אומר שאני הדברים

ו להציג שחייבים דברים להרבה באשר ודאות חוסר יש, נתונים חסרים, יאשר לא  לנ
 מימו השלמת עבור מיליון 40 בסך ואההלו לאשר אבקשכם' כתוב. הלוואה לאישור
גני ספר בתי לבניית  את לי אין –' א? ספר בתי אילו, שלי הראשונה השאלה'. ילדים ו

ו שתאשר מבקש אני, צביקה. הרשימה  לפני זה את קיבלתי לא. זה את קיבלתי שעכשי
 בתי איזה הנתונים את קיבלתי עכשיו אז. יופי. לנו שלחתם לא? לא או נכון זה. זה

 . נתונים לו חסרים היו כי זה את לאשר אפשר אי, כל קודם לך אומר אני לכן אז. ספר

 . טוב  :מלול רחמים

. אותו קורא אני עכשיו שרק משהו על להצביע אפשר אי  :דיל מתן ד"עו
 יודע לא אני אז. עכשיו זה את לי הבאת, צביקה. לפרוטוקול זה את אומר אני אז

ו אותו מקבל שאני משהו לאשר  את ללמוד יודע אני, מהר לאשר יודע לא אני. עכשי
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. אחד זה. זה את לאשר אסור, לפרוטוקול אומר אני, עכשיו זה את קיבלתי אני אז. זה
 . דניאלה, נכון. שנה 15? שנים לכמה

 . כן, שכתוב מה זה   :ליבי דניאלה

ו שאלה שואל אני, אדוני. שנה 15, הלוואה  :דיל מתן ד"עו  יודע אני. כז
י את לבנות לוקח שנה 15 אבל. בבנייה פעם מידי עיכובים לה יש שהעירייה  גנ

 ? האלה הספר ובתי הילדים

 ? הקשר מה  :מילברג דורון

ן, הקשר מה  :דיל מתן ד"עו ן לטובת הלוואה כשלוקחים? דורו  משהו מימו
ן יכול אני. שנה 15-ל הלוואה לקחתם. גישור הלוואת לוקחים, מסוים  ולא, למה להבי

 ? גישור הלוואת

 . כן  :מילברג דורון

 . תודה  :דיל מתן ד"עו

 מעכב התחבורה משרד, יםשנ לו מעכב החינוך משרד כי  :מילברג דורון
י משרד, שנים לנו ן הבינו , היית לא, הנהלה בישיבת היית אם. שנים לנו מעכב והשיכו
ווח מקבל היית. להיות יכולת לא כי  היום. ממשלה משרדי לנו חייבים כספים כמה די

ינו שהסעות עדכון אגב קיבלתי  את בספטמבר הפסיקו, חודש כל מקבלים שהי
 זה מתי יודעים ולא, התקציב ונגמר תקנה אין כי? למה₪.  יוןמיל 4 רק זה, התקצוב

, ליומיים ולא ליום לוקחים לא הלוואה. כספים שנים עשרות לנו חייבים. ימומן
ו, ריבית מבחינת האופטימליים התנאים את מקבלים אז כי, לשנים לוקחים , וקיבלנ

ס פריים. איםמתמצ קצת ודניאלה אני אבל, בכספים מתמצה אתה אם יודע לא אני  מינו
1 זה 0.35  . 0.35 פחות 75.

 יכולת אבל. הרבה זה שנים 15 ועדיין, איתך מסכים אני  :דיל מתן ד"עו
 ? שנה עוד הכסף את לך שיכניסו עד גישור הלוואת לקחת

 . כספים ייכנסו מתי יודע לא אני אבל  :מילברג דורון

ינו, גישור הלוואת..   :דיל מתן ד"עו י, מאשרים הי . בעד מצביעים נוהי . .
ן כי ו אי  . נתונים לנ

וי  עירייהה  חלק על זה הלוואה רואיש   :בלום זוהר  על לא,  בבינ
. הזמן כל, האובליגו אותן מממנים ההרשאות. החינוך משרד הרשאות  . במינוס..

.. אליך שאלה לי יש, זוהר  :דיל מתן ד"עו  ? רים"תב הגדלת. .

ו אנחנו. לא   :בלום זוהר ן לעירייה שהדלתות, רים"התב את אישרנ  בי
, אנחנו אז. משהו נקודה 3 זה שם, 4 פה, 4 פה אז, לזה החינוך משרד של הרשאה
 השמיכה את מושך אתה הרי, כן גם שהוא השוטף רים"התב תקציב מה לקחת קמבום
 החינוך משרד חלק. האלה המוסדות לבניית לי שיסומן הכסף זה. למקום ממקום

 .מכרזים תוצאות פי לע זה, לזה מתווסף

 ? המימון מקור את החלפת  :דיל מתן ד"עו

 מחויב ואני. הלוואה בסיס על עירייה חלק הוא המקור   :בלום זוהר
.. הזה הכסף את לסמן . 

, המועצה חברי צריכים אז, הלוואה לאשר שכדי אומרים  :דיל מתן ד"עו
ו ן צגתםה לא אתם. העירייה של הכספי המצב מה לדעת צריכים, כולנ  ח"דו את עדיי
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פי התקציב 31-ה עד אותו להגיש חייבים. פה אותו לי שיש, 2018 של הסו . חברים, 3.
  -העיריות לפקודת 229-230 סעיף, רבעון כל וגם

, הרבעון? מתי יודע אתה, זה את לבדוק סיים הפנים משרד מבקר  :מלול רחמים
 . הרבעון

.. לא? הרבעון, אה   :ליבי דניאלה . 

 . לבדוק סיים הוא מתי  :לולמ רחמים

 . קיבל לא שהוא 2018 אומר הוא, לא   :בלום זוהר

 ? 2018 מה   :ליבי דניאלה

 . אמר שהוא מה זה   :בלום זוהר

 .ביקש 2018 של כספי ח"דו   :ליבי דניאלה

, דניאלה. למועצה זה את הצגת לא. אמרתי כספי, כספי  :דיל מתן ד"עו
31-ב צריכים היו. ועצהלמ הוצג לא...? שואלת את מה .3 . 

 . אותו לבדוק סיים הפנים משרד מבקר. 2018 לא  :מלול רחמים

.אחרי הגיע ח"הדו   :ליבי דניאלה .  . כזה משהו, באוגוסט ביקורת .

 . לדיון יבוא הוא, בוא הוא אז. הגיע הוא בספטמבר, לא  :מלול רחמים

. באחריות גנוה לא שהוא העיר בראש לפקפק אפשר אי    :עמרם עודד
 את יודע הציבור, האמת כל את תגידו. סנדלר מזמן מלוות החזרנו, הלוואות לקחנו לא

ו בור איזה. האמת  באחריות נוהג והוא, מלוות והחזרנו, רחובות מעיריית קיבלנ
ן 40 של הלוואה קצת לוקחים אם אז. שאפו, מלאה י, להמשיך מנת על₪  מיליו  ואנ

 ננהג בואו אז, המלוות כל את שהחזרת אחרי 80 לוקח היית שאתה מתן לך מבטיח
ו, העירייה את להוליך להמשיך באחריות . קמצן? העיר בראש לפקפק אפשר, באמת. נ

ו באים כולכם  . באמת נו', תביא, תביא' אלי

 ( ביחד מדברים)

 ? הערות עוד יש  :מלול רחמים

 ר"תבה מספר מה, ר"תב מספר איזה. נוספת שאלה לי יש  :דיל מתן ד"עו
 . ייכנס זה ר"תב לאיזה, למעשה? לממן צריכות האלה שההלוואות

פי הזה ר"התב בסיס על אחד כל   :בלום זוהר  הפנים משרד גם. הספצי
 . זה את בודק

 ? אחד לכל ספציפיים רים"תב לך יש  :דיל מתן ד"עו

 . עצמאי אחד כל, כן   :בלום זוהר

 . יפה  :דיל מתן ד"עו

 .לשם להיכנס חייב אחד וכל   :בלום זוהר

ו  :דיל מתן ד"עו  את פה מחזיק ואני, שמדובר היות, אדוני תראה עכשי
 ר"ותב ומדובר היות. רים"תב של בנושא עסק שהוא, 1998 של הפנים משרד חוזר
 מקורות הקצאת. עצמו ח"מהדו לך להקריא יכול אני, המימון מקור את משנים שגם

 מדיניות המבטאת מנהלית פעולה הינה, מיתהמקו הרשות מועצת ידי על ר"לתב מימון
 להקפיד עליה, ר"תב לאשר המועצה בהחלטת, לפיכך.  המקומית הרשות מועצת של
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ב. ונאותה חוקית החלטות קבלת של פרוצדורה זה מהם אחד. דברים מספר על  וכתו
וני ומדובר היות -, ברורה בצורה פה ני, תקציב בדי י  הזמנה למסור חובה, תקציב עני
 דיברתי ולכן, השנייה לתוספת הלכתי בהתחלה אני. הישיבה יום לפני לפחות מיםי 10
ן מיכל ד"עו עם גם  של בנושא אז, הפנים משרד חוזר את בפניי כשחשפו אבל. דג
וי גם, רים"תב  ויש. הגיע לא וזה למועצה זה לפני ימים 10 להגיע חייב, מימון בשינ
 ... רים"התב של הפורמאלי גםלפ בנוסף כמובן, מהותי פורמאלי פגם פה לך

 .כבר הקודמת המועצה בישיבת הגיע זה  :מלול רחמים

 . הגיע לא זה, לא  :דיל מתן ד"עו

 ? לא מה  :מלול רחמים

 . הגיע לא זה  :דיל מתן ד"עו

 . רשימה הייתה  :מלול רחמים

 . הזאת הרשימה את הייתה לא  :דיל מתן ד"עו

 . עקרונית אישור היה  :מלול רחמים

  -ה את נושא היה ולא רים"תב היה לא  :דיל מתן ד"עו

ן 129 ס"ע טבלה צירפתי הקודמת בישיבה   :בלום זוהר  חלק₪  מיליו
.. העירייה . 

 וגם זה את לאשר לנו אסור, חברים, אומר אני ולכן  :דיל מתן ד"עו
 . זה את יאשר לא הפנים משרד

 . רבה תודה, טוב  :מלול רחמים

 הן אם דניאלה ואת המשפטית היועצת את לשמוע רמות  :דיל מתן ד"עו
 ? זה את לאשר שמותר חושבות

 . שמותר בטח, מותר  :מלול רחמים

.חוקית סמכות  :מלול רחמים . . 

.   :דיל מתן ד"עו  .1998 ל"מנכ חוזר..

 . ביומיים ממך מבוגרת היא, משפט להשלים לה תן, רגע  :מילברג דורון

ו הפרק שעל מה אבל    :דגן מיכל ד"עו ן לא, הלוואה אישור זה עכשי  תיקו
 . הלוואה אישור ר"תב

י  :דיל מתן ד"עו  . ר"תב של מימון שינו

 זה, הלוואה נטילת אישור זה הפרק על לך שיש מה, לא    :דגן מיכל ד"עו
 סמכות יש, הבהרתי אני, החוקית הסמכות מבחינת. הלוואה נטילת אישור. הפרק על

 45 סעיף לפי להיות צריך זה, הלוואות ליטול לעירייה תהעיריו לפקודת 201 בסעיף
 עומדת, ההלוואה, פה שהבקשה, הבהירה העירייה וגזברית, התקציב יסודות לחוק

ו להרחיב גם יכולה והיא, 45 סעיף של בתנאים  . עכשי

 ? הערות עוד. רבה תודה  :מלול רחמים

 . בעד להצביע חייב לא אתה  :שוקרי ליאור

 . להפריע תפסיק, החוצה תצא  :דיל מתן ד"עו
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 רואה ראשונה פעם אני. שאלה עוד בבקשה לי יש? סיימת   :איטח אביב
 . מיליון 40 סך על ההלוואה של הפרויקטים רשימת את

ן 129 על הקודמת בישיבה מצורפת הייתה היא   :בלום זוהר ו  מילי
 טבלת תיעשי אני, תהליך לכם אגיד אני, שלח שצביקה ההזמנה. חתכנו שמתוכה

ו ומתוכה, מיליון 129 על אקסל  . 40 חתכנ

 לא אני? רגע להתייחס יכול אני. עכשיו זה את ראיתי אני   :איטח אביב
, זוהר אותך גם, אפרת את גם, צריך שהיה מתי בירכתי ואני, חינוך תיק מחזיק הייתי

ו והסברת, הפעילות כל את מאוד מכבד ואני  או כן הלוואה לקחת למה. נימקת, עכשי
 מקבל אני, לשמיים זועק פשוט זה, לי וצורם פה מטריד שאותי מה. משנה לא זה, לא

. הוותיקות ובשכונות העיר בדרום דווקא חינוך מוסדות על תושבים מהרבה פניות
 ההורים? הספר לבתי ההתייחסות איפה?  הוותיקות השכונות לכל ההתייחסות איפה

 הולכים ואתם, פעולה שיתוף ויש המענה על לכם ותודה, ובאמת הודעות לי שולחים
, העיר ברחבי ספר בתי רואים אנחנו. התושבים לבין ביניכם מחברים ואנחנו לסיורים

ד הספר בתי. מקצין שאני לי סלחו, מזעזע במצב שהם, האלה החדשות בשכונות לא  לי
 אפילו עדיפויות בסדרי שזה לי נראה, לשפץ מה מאוד הרבה יש, הוותיקות השכונות

ו. קודם  . דעתי ז

 . למטה תסתכל. מיליון 5, שיפוץ כאן יש     :כהן אמיתי

, הוותיקות בשכונות קורה מה יודע כמוך מי, אמיתי   :איטח אביב
 . שם החינוך במוסדות

 . מיליון 5 שליט בדה     :כהן אמיתי

.   :דאנזן בר שמואל  . טופלה מיד, ספר בתי של בנושא שהיתה פנייה כל..

 . זה את אמרתי, ספק אין, ספק אין   :טחאי אביב

 . בגרוש דמגוגיה זו  :דאנזן בר שמואל

. בדמגוגיה משתמש המועצה ישיבת כל אתה, בוא, שמוליק   :איטח אביב
.. כאן שנים 7 אנחנו, חדש מועצה חבר אתה, צניעות קצת, אותך מכבד אני, שמוליק . 

 ? אותו כבדמ לא ואתה מכבד שאתה אומר אתה למה אבל    :דובר

 אל. אתה לא, אנחנו זה הספר בבתי שנמצא מי, אביב  :דאנזן בר שמואל
 . נו, בחייך, עזוב. פה אסף גם, הנה. תגיד אתה לא. הספר בבתי יש מה לי תגיד

 . שנים שיפצו לא שם גם... שבשכונה שפרינצק ספר בית   :קינד אבי

 ( ביחד מדברים)

י פתחתי שאני להדגיש רוצה אני   :איטח אביב  . בירכתי שאני, בדברי

 . הכל וזה, לו שיענה שרעבי הקואליציה ר"ליו תן, זוהר  :שוקרי ליאור

 אומר אני וגם פתחתי, זוהר? הקואליציה ר"יו הוא, אה   :איטח אביב
 ואת דברים ואתה הסיעה את מכבד אני כמה יודע ואתה, מענה שיש, שוב זה את

זז ומענה להורים גם נותן שאתה המענה  אם אבל. מקום בכל זה את וציינתי, ואדיב רי
, ומשמעותיים גדולים מאוד-מאוד כסף בסכומי הלוואות שלוקחים למצב מגיעים כבר
.. הנהלים פי על באמת וזה  . קצת עוד לקחת צריך אולי אז.
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 מצביקה קיבלתם כולכם 11.11-ב, לך אגיד אני בוא אז   :בלום זוהר
ו יםהפרויקט כל של רשימה עם, מייל  בדרום נוגעים לא אם. השנה עושים שאנחנ
ן 6.2 העירייה השתתפות, גבירול בכפר מתחיל אני אז, העיר ן ספר ובית, מיליו  בגי

  -משולם מעלות ספר בית. ספורט לאולם הרחבה

 . יעזור לא זה, עושה שאתה יודע אני, זוהר   :איטח אביב

 ? ההחלטה נוסח להיות צריך מה? דניאלה, ההחלטה את מנסח מי  :מלול רחמים

 -₪ מיליון 40 בסך הלוואה לקיחת מאשרת העיר מועצת   :ליבי דניאלה

 ( ביחד מדברים)

 ? אותו לי מביאה לא את למה. הפטיש איפה, מאיה. יואו  :מלול רחמים

גני ספר בתי לבניית מימון השלמת עבור   :ליבי דניאלה . ילדים ו
ן תתחלק ההלוואה  . שנה 15-ל, נאיםת אותם עם, בנקים 3 בי

. קולות ברוב. לפרוטוקול כך אחר זה  את תעבירי אז? בסדר  :מלול רחמים
 ? בעד כמה

 . מתן של 4-ה למעט, בעד כולם  :מדהלה צביקה

 ? 21, כמה אז  :מלול רחמים

 . לי נראה 19   :קינד אבי

 . ל"בחו רונן   :איטח אביב

 . נגד 4, בעד 19  :מלול רחמים

 

הה ט ל  בנקאית הלוואה נטילת קולות ברוב מאשרת העיר מועצת :19-13-210' מס ח
ן 40 בסך  :הפירוט לפי חינוך מוסדות לבניית מימון השלמת עבור₪,  מיליו

 ₪. 4,000,000 המושבה חצרות ס"בי

 ₪. 4,000,000 לוי בכור ס"בי

 ₪. 3,000,000 סירני ברחוב י"גנ 2 בניית

 ₪. 1,800,000 חנובר'צ ברחוב י"גנ 2 בניית

 ₪. 4,500,000 יטשרניחובסק ברחוב ס"בי בניית

 ₪. 3,500,000 נבון ס"בי בניית

 ₪. 7,000,000 קציר ס"בי בניית

 ₪. 5,200,000 שליט דה ס"בי בניית

 ₪. 2,000,000 ההגנה ברחוב ס"בבי י"גנ 2 מתחם

 ₪. 5,000,000 וציבור חינוך מוסדות שיפוצי

 :ההלוואה תנאי פירוט להלן

 ריבית   סכום  שנים  בנק

 -0.35% פריים  'מ 15  15  לאומי
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 -0.35% פריים  ' מ 15  15  פועלים

 -0.35% פריים  ' מ 10   15     דקסיה

 יסודות לחוק( ד' )ב45 סעיף   בדרישות  עמידה על העירייה גזברית לאישור בהתאם
 .התקציב

 

 .286 חלקה 3658 בגוש הפקעה ביטול .ג

 

 ? חנניה או כלמי, הפקעה ביטול  :מלול רחמים

 ע"תב פי על ציבורי שטח הפקיעה העירייה 1986 בשנת   :עבודי מיכל
. מגורים לשטח ייעודו את ששינתה ע"תב אושרה .90-ה בשנות.  בתוקף שהיתה

ו, רלוונטית אינה ההפקעה  . ההפקעה ביטול את לאשר מהמועצה מבקשים אנחנ

 ? זה איפה    :דובר

  שעובי זרח ברחוב   :עבודי מיכל

ו אז, אוקיי  :מלול רחמים  . הזה הביטול את מאשרים אנחנ

 

הה ט ל  ביטול לאשר נכסים' מח מנהלת פניית י"עפ אחד פה הוחלט :19-13-211' מס ח
( ציבור לצרכי רכישה) הקרקעות לפקודת 7-ו 5 סעיפים לפי שנרשמה הפקעה הערת
בורי שהיעוד לאחר.286 חלקה 3658 בגוש  תכנית במסגרת בוטל החלקה של הצי

 18/א/1000/רח

 

' מס קרקע הקצאות ועדת מפרוטוקול, 5, 1-3 סעיפים לאישור בקשה .ד
. ד"חב אגודת צעירי י"שע ההולנדית רחובות שכונת ד"חב בית: 50

ן כנסת בית" עמותת". רחובות המדע שכונת ד"חב בית" עמותת  חזו
 ".מציון עזר" עמותת". רחובות המדע

 

, ההולנדית ברחובות ד"חב בית – הקצאות תועד פרוטוקול  :מלול רחמים
 ? אחד-אחד? הערות יש. קדישא וחברה מציון עזר עמותת, המדע חזון, המדע בשכונת

ח זה שהכל תאומר אני רק, ביחד הכל לי אכפת לא   :עבודי מיכל  לפתו
 . ההקצאה הליך את לאשר זה ששם, המדע רחובות ד"חב מלבד, הקצאה בהליך

 ? הקצאה איזו על לדבר רוצים אתם. הערות יש, רותהע יש  :מלול רחמים

 . לדבר כולן על רוצה אני   :בר-אל אסף

 . השכונה לגבי אני   :אלשיך בציר איטל

 של ההקצאות כל על לדבר רוצים אתם. לעבוד לנו תנו, ה'חבר  :מלול רחמים
 ? הכנסת בתי

 . המדע על מדברים אנחנו   :אלשיך בציר איטל

 ? אסף או איטל, מדבר מי, בבקשה, המדע רחובות על  :מלול רחמים
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ו. מדברת אני   :אלשיך בציר איטל  . ביחד אנחנ

.    :בר-אל אסף  .ואביב מתן כמו נעשה בואי..

 שכונה שהיא, המדע בשכונת, אומרת שאני מה, בקיצור   :אלשיך בציר איטל
 באחוזות רכב אחד כנסת בית יש, כנסת לבתי מתנגדים לא אנחנו. חילונית ברובה
 אחוזות מ דקות 4, גוגל של מפה פה יש. ר"מ 400, דקות 4 של במרחק, הנשיא
 בית עם בעיה שום לנו ואין. ד"חב כנסת בית את כבר יש אז. המדע ושכונת הנשיא
ו. ספרדי כנסת ו מה. ספרדי כנסת בית יהיה אז צריך שאם חושבים אנחנ ינ  שהי

. ציבור צרכי של עניין זה כי, בורצי מבנה גם יהיה הכנסת בית שמעל, מבקשים
ום, אב בתי 1,800 במקור תוכננה היא, תוכננה שהשכונה מאז, הציבור של הצרכים  הי

ן, מעל זה  ? אב בתי 2,600 אמרת דורו

 . 2,500  :מילברג דורון

ו שלנו הצרכים גם לפיכך אז   :אלשיך בציר איטל  . השתנ

 . 2,300 הייתה מראש היא   :בלום זוהר

 . 2,450 המדע  :מלול רחמים

 . משנה לא   :אלשיך בציר איטל

 . משנה זה  :מלול רחמים

ן, מתכוונת אני   :אלשיך בציר איטל  צרכי בהכרח, גדלה שהאוכלוסיה כיוו
, יקרות עתודות הן הללו הקרקע שעתודות כיוון, אומרת אני. השתנו גם האוכלוסיה

  -ש כזה באופן זה את לחלק ולא

 . המדע ברחובות אחד כנסת בית רק שיהיה מציעה איטל, צורבקי  :מלול רחמים

 ר"מ 500 יהיה, לעשות שמתכננים ר"מ 1,000 במקום   :אלשיך בציר איטל
 של הנשיא אחוזות של נוסף כנסת בית עוד ר"מ 400 יש כאשר. המדע ברחובות

 . הנשיא אחוזות של התפר על זה. כנסת בתי 2 ויש, ד"חב

. 2,400-ל 1,800-מ גדלה השכונה     :כהן אמיתי .. 

 . חילונים ומרביתנו   :אלשיך בציר איטל

.. דתיים 20%-ש אומר וזוהר     :כהן אמיתי  כמה, 2,400-מ 20%.
 ? כמה מבינה את. 500? משפחות

 אז, האנשים שכל לך אומרת ואני, בשבת לשם הולכת אני   :אלשיך בציר איטל
 ? ד"חב של השטח את להגדיל הבעיה מה

ו  :מלול םרחמי  . בבקשה, אסף. הבנ

 בפני מצטער אני. חשוב זה כי פעם עוד זה את אגיד אני   :בר-אל אסף
 שלי ההורים. לאופוזיציה גם, כאן שנמצא לציבור גם אבל, חוזר שאני ההנהלה חברי

 זכות היא כנסת לבית הזכות. טובים בימים רק לא, הכנסת בבית מתפללים שניהם
ו. ללכת יכול שהוא, ביתו בקרבת לו שיהיה ךצרי, אדם כל של בסיסית  לא אנחנ

 בתי כמות את להתאים שצריך –' א, טענות 2 טוענים אנחנו. בכלל זה עם מתווכחים
 אני –' ב. מעדיפים שהתושבים ולמה, השכונה ולצרכי, שכונה של לאופייה הכנסת

 הקרקעות כמות, המדע שרחובות יודעים אנחנו, הפרוטוקול מתוך לכם להקריא רוצה
 פי על החסרים השימושים, החוסרים של וברשימה. מוגבלת היא שם הפנויות
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ן ביניים חטיבות 27, יום מעונות כיתות 5, הפרוגרמה , מיוחד חינוך כיתות 3, ותיכו
 חבר בתור צעיר שאני קודם אמר אביב. ודת רווחה, קהילה, תרבות במבני מחסור
 על הזמן כל שומע אני, לכאן שהגעתי זמא אבל. מספיק יודע לא אני אולי, מועצה

ן באלימות למלחמה שהרשות יודע שלי בתיקים אני. ציבור למבני בקרקעות חוסר  אי
, ישמור שהשם במבנה נמצאת... ה, כיתות חסרות לפלטפורמה. שצריך כמו מקום לה

י, פעם שוב. כנסת בתי מאשרים ישיבה בכל אנחנו. בשכונות נוער מרכזי חסרים  עינ
 העיר ראש לך להגיד רוצה ואני. שטח לנו שהיה הלוואי, שטח היה אם. צרה אינה

  -ירוק אדם כבן עצמי את רואה שאני הסיבות אחת. משהו אישי באופן

 ? ירוק זה מה   :בלום זוהר

 בעד הצבעתי אני. סביבתי כאדם עצמי את רואה אני   :בר-אל אסף
 העיר מזרח של והתכנית, רציבו שטחי לנו חסרים אמרתי כי, העיר מזרח תכנית

ן ציבור שטחי שחסרים שתגידו להיות יכול לא. ציבור שטחי לנו מבטיחה  מקום ואי
ו פעם כל כך ואחר, יום למעונות מקום ואין, ילדים לגני בנ ו חודש כל. עוד י  אנחנ

 . ועוד עוד מאשרים

זו ותראה, ע"התב את תפתח? מקום שאין אמר מי  :מלול רחמים  . ע"תב אי

 ? העיר בכל מקומות לך חסרים לא   :בר-אל אסף

 . הזאת השכונה על מדבר אני, לא   :בלום זוהר

 ? הצרחות לעשות יכול לא ואתה   :בר-אל אסף

 זה, לך אספר אני אז. וכיתות ילדים גני הרבה יש היום   :אלשיך בציר איטל
 . נוער מבני צריכים והם לנוער הופכים הילדים. פטנט לא

 למה? באשכנזי או במזרחי, מתפלל איפה שלי הבן, אגב   :בר-אל אסף
 . חברים ישראל כל? אחד כנסת בית יהיה המדע שברחובות אפשר אי למה? 2 צריך

 . הנשיא לאחוזת ילך שרוצה מי   :אלשיך בציר איטל

 ?ודן אגד את יש למה     :כהן אמיתי

 עם או אמא עם? אלך אני לאן' אומר, בא, שלי הבן מסכן   :בר-אל אסף
 ?'. אעשה אני מה? אבא

 ( ביחד מדברים)

 . לזה מתכוון לא אתה    :דובר

 ? לזה מתכוון לא למה   :בר-אל אסף

 וגם בקרעטשנף גם להתפלל מוכנה אני. לזה מתכוון הוא   :אלשיך בציר איטל
 . מוכנה שאני מה זה. בספרדי

? לכם קרה מה. אפשר אי. פה סדר לעשות מוכרח אני, חברים  :מלול רחמים
 . זמן הרבה מצביע הוא, אמיתי לפני שאול

 של בחינה אבקש. כהרגלי מנומס להיות אשתדל אני אז   :צגהון שאול
 לתת צריך. הזה לתהליך מתנגד אני. ההצבעה בחיית הצדדים וכל לתושבים הקשבה

ן סיו  עשית זוהר שאתה כפי, ציבור ושיתוף, פשרה של והליך, גישור של משמעותי ני
ו. יפה זה את ועשית, דיתבהולנ , דתי אדם אני. לדבר מרבה לא אני, לסיים לי תנ
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 זה את אני, הליך עושים שאם חושב אני. משפחתי גם, יודע שאתה כפי מאוד מסורתי
  -קצר

 ? משה בקרית האתיופים של הכנסת בתי 2-ל התנגדת אתה  :מלול רחמים

ק הליךו משמעותי גישור של שההליך חושב אני   :צגהון שאול  עמו
 . פירוקים יוצר ולא, יותר חזק קהילתי תהליך מייצר, יותר

.כנסת בית גם יש אבל   :אלשיך בציר איטל . . 

.. וחצי שנה לפני הליך היה   :בלום זוהר .. השכונה ועד. . 

 . אותו שומעים לא, רגע   :אלשיך בציר איטל

ו יש   :צגהון שאול  את לה לתת, מדהימה, מצוינת גישור מחלקת לנ
 . שצריך מה כל זה. הקהילה את לחזק הניסיון

 . ציבור ומבני נוער מרכז לכם יש גם, לא   :אלשיך בציר איטל

 כל לדבר יכולה לא את. הישיבה על לי משתלטת את גם, איטל  :מלול רחמים
 . אמיתי, כן. שאול של ההצעה את שמענו. הזמן

 אני, שם גר לא אני אומרת את, לפחות שם הייתי אני     :כהן אמיתי
 שיוצאים, ההיפך לי נאמר ושם, הבתים בתוך בית יגבחו מפגשים בכמה שם הייתי

ן כי מהשכונה החוצה שיוצאים, ד"ממ בגני זה אם, החוצה  זה אם. ד"ממ גני מספיק אי
 שם רואה אני -, בלילה שם הייתי שלושה שבועיים לפני בסיור, כנסת בבתי

 הייתי אני. 2,450 של שכונה, כזה דבר יש איפהמ יודע לא, קטנים כאלה קרוואנים
. עיוות לתקן אולי לבוא, אסף ממך וגם השכונה תושבת ואת בדקת שאת, ממך מצפה

 . לסיים רק לי תן, -מה על לבדוק צריך אתה, גישור לעשות הצעה מציע כשאתה

 בקרית דברים מלא יש ולך לי. זה את תפתח אל, אמיתי   :צגהון שאול
 . כחבר אותך מכבד אני. תפתח אל, גישור שום שם היה לא. משה

ו     :כהן אמיתי  . עיוות יש פה. עיוות תיקון זה. לדבר תנ

. לגישור להגיע מוכנה... חרדי הדתי המגזר של נציגה יש   :אלשיך בציר איטל
. גישור היה המקווה של במקרה גם .. 

 ( ביחד מדברים)

 ***  יחד צורחים כולם*** 

.. לדבר לבוא, עיוות כשיש     :כהן אמיתי , המועצה חברי כל מוכן אני.
  -אוטובוס תעמיד

 . עושה לא אתה   :צגהון שאול

. בקרוואנים שם נמצאים הם איך תראה     :כהן אמיתי .  חברי כל.
 . המועצה

 להסתדר יכולים אנחנו. בגישור ונגמר מתחיל הכל, אמיתי   :אלשיך בציר איטל
 . בגישור

 . בארץ, בושה. בארץ כזה דבר יש איפה     :כהן אמיתי

 ... ו המקווה את העבירו, בגישור היית אבל   :בלום זוהר

 ( ביחד מדברים)
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. נו, באמת? בכוח לדבר, רוצים אתם מה. להצבעה מעמיד אני  :מלול רחמים
 . לדבר מפסיקה לא היא, לב תשים, לא

 זכות את מבקש אני. אשתוק אני – לשתוק לי תגיד   :בר-אל אסף
 . למה גם אגיד ואני, טוב לא תהליך הוא פה שקורה התהליך. הדיבור

 . בזה מעורב היה השכונה ועד אבל   :בלום זוהר

 . לי תן, לך עונה אני, זוהר   :בר-אל אסף

 ? במדעים הקצאה שהורידו יודע אתה     :כהן אמיתי

ו, אמיתי   :אלשיך בציר איטל  . לדבר לו תן, שמענ

 . בפורר כנסת בית של הקצאה הורידו..      :כהן אמיתי

 והשכונה שלך האזור רוב אולי. שלך לאזור מתאים זה   :אלשיך בציר איטל
 . כנסת בתי 3 לה מגיע אז, דתית היא

 . משפחות 2,600     :כהן אמיתי

  -הדדי וכבוד בשלום שחיה עיר ליצור רוצים אנחנו אם   :בר-אל אסף

 . דיהד כבוד לא זה   :בלום זוהר

 . בדיוק     :כהן אמיתי

ו אז? לדבר לי לתת יכול אתה, זוהר   :בר-אל אסף  אם גם, צריכים אנחנ
 שצריך חושב ואני. להזדרז ולא, ציבור שיתוף עוד לעשות, ציבור שיתוף עוד צריך

 מרגישים ההולנדית של למשל התושבים ואם. שלהם ולבקשות לתושבים להקשיב
  -חינוך מבני מספיק להם שאין

ן   :אלשיך בציר איטל  . נכון, מצוי

ן, רגע   :בר-אל אסף . להם להקשיב צריך אז, נוער מבני מספיק להם ואי
 להם שמים, ההולנדית לתושבי למשל באים, הגון לא שהוא משהו פה יש, העיר ראש
 הם ואז, לגישור באים, נרעדים הם ואז, הפארק באמצע ההולנדית לתושבי ד"חב בית

, במדע גם. -אתה כך אחר, עז שהכנסת גישור זה. אחר משהו על רלהתפש מוכנים
 . גישור עושה אתה ואז, מקווה המדע לתוך מכניס אתה

 . יפה לא מאוד בצורה לדבר מתחילים אתם  :מלול רחמים

 . ממש     :כהן אמיתי

 ? למה   :בר-אל אסף

 . כנסת בתי 3 כתוב היה, דירה קנה אחד שמישהו לפני   :בלום זוהר

 ... מתחילים אתם, דת שמריח מה כל  :מלול רחמים

ן לא זה אבל   :בר-אל אסף  . נכון לא זה, נכו

 . מקווה שם להיות שצריך נאמר ע"בתב? וזה מקווה זה מה, די  :מלול רחמים

 . כנסת בתי להם שיש השכונה ועד חתמו הם   :בלום זוהר

 ?במקוב להיוב שחר כנסת בית את מכירים אתם   :אלשיך בציר איטל

 . הכבוד כל עם, להצבעה מעמיד אני  :מלול רחמים
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ן האם. אליך קצרה שאלה? קצרה אחת שאלה אפשר   :בר-אל אסף  אי
 -יצירתי פתרון לבדוק אפשרות

 ( ביחד מדברים)

ו. גישור תהליך בוועדה אצלי לבצע ניסיתי אני  :מילברג דורון  על וחשבנ
ן   .השני מעל אחד, כנסת בתי 2 להקים רעיו

ו, נכון   :אלשיך בציר איטל  . הפשרה הייתה ז

 ברגל לעלות כי, אפשרי בלתי זה אמרו האנשים כל  :מילברג דורון
 . רביעית לקומה

 . שבת מעלית יש אבל   :אלשיך בציר איטל

, ד סעיף את להצבעה מעמיד אני  :מלול רחמים  רחובות שכונת, ד"חב בית'
  ?בעד מי. ההולנדית

  נגד 2 בעד 21

 

הה ט ל  ההקצאות ועדת החלטת את לאשר קולות ברוב הוחלט :19-13-212' מס ח
ן 28.10.19 מיום 50' מס  בפרוטוקול 1 בסעיף  שכונת ד"חב בית עמותת" בעניי

 ההקצאה הליך את לבטל:  כדלקמן" ד"חב אגודת צעירי י"שע ההולנדית רחובות
 קרקע הקצאת הליךב ולפתוח(, 83 ח"ח, 5713 גוש) 4 ציון הר ברחוב למגרש שהחל
 ממגרש חלק) 51 מחלקה חלק, 3651 גוש, הצופים הר' ברח, ר"מ 500-כ של בשטח

 י"שע ההולנדית רחובות שכונת ד"חב בית" לעמותת(, 11/במ/רח ר"תב עפי 206' מס
 .   שנים 25 של לתקופה, כנסת בית הקמת למטרת", ד"חב אגודת צעירי

 

 . שאלה לשאול רציתי   :בר-אל אסף

 ? לשאול רצית מה   :אלשיך בציר איטל

י אין האם, לשאול שרציתי השאלה   :בר-אל אסף   -מבנה להקים סיכו

? בעד מצביעים כמה? בעד מי. רחובות, המדע שכונת ד"חב בית  :מלול רחמים
  נגד 3 בעד 20 . תספרו

 

הה ט ל  ההקצאות ועדת החלטת את לאשר קולות ברוב הוחלט :19-13-213' מס ח
ין 28.10.19 מיום 50' מס רוטוקולבפ 2 בסעיף  המדע שכונת ד"חב בית עמותת" בעני

, 6.8.18 מתאריך 38' מס בישיבה שהתקבלה ההחלטה את לשנות:  כדלקמן" רחובות
' מס להקצאה בוועדה שהוחלט כפי ההקצאה בהליך ולהמשיך ההתנגדות את לדחות

 ממזרח ר"מ 500-כ של בשטח קרקע הקצאת לאשר: כדלקמן 10.7.17 מיום 29
 מחלקות חלק לשעבר) 378 מחלקה חלק, 3694 גוש, יהודית בירק' פרופ לרחוב

 ד"חב בית" לעמותת, 2200/רח ע"תב עפי 3' מס ממגרש חלק( 256, 24, 253
 בתנאי, שנים 25 של לתקופה, כנסת בית הקמת למטרת", רחובות המדע שכונת
 . ההנדסה נהלמי הנחיות י"עפ במגרש נוספת בנייה לצורך גישה הותרת

 

ו ישראל של הנציגה. בעד האופוזיציה בזה   :בר-אל אסף  . בעד ביתנ
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ו הם  :מלול רחמים .. בתוך הי  . הזה המהלך את הוביל מתן.

. המדע רחובות   :איטח אביב .  ברחובות דתיים גם יש. חילונית עיר.
 . הזה הדבר זה מה... המדע

 . רחובות המדע חזון כנסת בית  :מלול רחמים

 

 . בשכונה לדתיים כניסה תהיה לא מעט עוד     :כהן אמיתי

 . לדמגוגיה מדרדר אתה, כרגיל   :בר-אל אסף

 ( ביחד מדברים)

. גישור הליך לעשות אפשר אי אם, צביקה, הכל נגד אני   :בר-אל אסף
 . כנסת בית של להקמה מתנגד לא אני

.לגישור מקום יש שאם ברור   :איטח אביב . . 

  גדנ 3,  בעד 20

 

הה ט ל  החלטת את לאשר( נגד 3, בעד 20) קולות ברוב הוחלט :19-13-214' מס ח
 בית עמותת" בעניין 28.10.19 מיום 50' מס בפרוטוקול 3 בסעיף ההקצאות ועדת
 500-כ של בשטח קרקע הקצאת בהליך לפתוח: כדלקמן" רחובות המדע חזון כנסת

 מחלקות חלק לשעבר) 378 קהמחל חלק, 3694 גוש, יהודית בירק' לרח ממזרח ר"מ
 כנסת בית" לעמותת, 2200/רח ע"תב י"עפ 3' מס ממגרש חלק(, 256, 254, 253
 הנדסה מינהל. שנים 25 של לתקופה, כנסת בית הקמת למטרת", רחובות המדע חזון

 . הבנייה היתר במסגרת הכנסת לבתי מתאימה גישה יבטיח

 

 ( ביחד מדברים)

 האפשרות את, מעמיקה באמת בצורה, קלעומ בדקו האם   :בר-אל אסף
 . 4-ב לא, דורון, קומות 2-ב כנסת בתי 2 של קונסטלציה ליצור שהוא איך

 ? מצביעים מה על, העיר ראש   :איטח אביב

י ספרדי, קומות 2 לקנות האפשרות את בדקו האם   :בר-אל אסף  ואשכנז
 ? זה את בדקו? בחצר וייפגשו חצר אותה תהיה שהחצר, צמוד

.    :בלום רזוה .. 

 . בעד אצביע אני, לפרוטוקול תכניס אז   :בר-אל אסף

 . אבל אמר העיר ראש   :בלום זוהר

 ? בעד מי. שיקומי יום מעון להקמת מציון עזר עמותת  :מלול רחמים

 . אחד פה  :מילברג דורון

 
הה ט ל  5 בסעיף ההקצאות ועדת החלטת את לאשר אחד פה הוחלט :19-13-215' מס ח

ח: כדלקמן" מציון עזר עמותת" בעניין 28.10.19 מיום 50' מס וקולבפרוט  לפתו
 לכיכר מדרום) המכבי יהודה ברחוב דונם 1.5-כ של בשטח קרקע הקצאת בהליך
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, החשמונאים  הקמת למטרת", מציון עזר" לעמותת, 115 מחלקה חלק, 3658 גוש(
 . שנים 25 של לתקופה, יום מעון

 

 . שעריים א"גחש קדישא לחברת קרקע הקצאת לאישור בקשה .ה

 

 . שעריים א"גחש קדישא חברה  :מלול רחמים

 ? שאלה אפשר. שאלה, שאלה לי יש   :בר-אל אסף

 . שם המצוקה את תגיד חנניה אולי  :מלול רחמים

ו, שאלה לא זו? חנניה, שאלה לשאול קודם אפשר   :בר-אל אסף  בקשה ז
 ?להתייחס

 . למטה יהיה מי והגברים הנשים ניםהתימ אצל בעיה יש   :קורש חנניה

 ? אמיתי זה   :אלשיך בציר איטל

 ( ביחד מדברים)

 .המתים עם לא, שם החיים עם בעיות יש, אסף    :דובר

 של חנייה צו לי תשים המצבה על? קברות בבית חנייה יש   :בר-אל אסף
 . מועצה חבר

 ? ולםלכ הצבעה חופש והיה? ד"לחב התנגדת את, רוני   :איטח אביב

 . חנניה  :מלול רחמים

 ? אבי, בעד הצבעתם ואתם   :איטח אביב

 חברת את ייצגתי אני, נמנעת אני שעריים קדישא חברת  :ברגינסקי קארין
 .שעריים קדישא

 . משתתפת לא היא, צביקה  :דיל מתן ד"עו

 . הקואליציה של? ד"בחב הצבעה חופש היה, העיר ראש   :איטח אביב

 ? דת ניבמב  :מלול רחמים

 . האחרונה בהצבעה, עכשיו, לא   :איטח אביב

 ? נושא באיזה  :מלול רחמים

ין   :איטח אביב  ? מצידך הצבעה חופש היה, ד"חב של בעני

 ? הכנסת בתי  :מלול רחמים

ו   :איטח אביב  . שהיתה האחרונה בהצבעה, עכשי

 . חופש שהיה ודאי  :מוזס אבי ד"עו

? אבי ואתה? נגד צבעתם אתם? בעד יעהצב מי, מסקרנות   :איטח אביב
י, אה קי  . נגד ואת, או

 . נענה לא חנניה   :בר-אל אסף

 . הצבעה חופש יש דת בנושאי, אביב  :מלול רחמים
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 . יפה   :איטח אביב

 . לכם גם  :מלול רחמים

. ה ברוך אנחנו   :איטח אביב .. ' 

 . מסתדרים אתם, הנה   :אלשיך בציר איטל

 . לדבר לחנניה נונת לא   :בר-אל אסף

 ( ביחד מדברים)

ו, מועצה חבר לא הוא, עירייה עובד תכבדו, ה'חבר   :בר-אל אסף  לו תנ
 . לדבר

ן  בית. לכם אסביר אני דקות 3   :קורש חנניה  הוקם שעריים העלמי
. שעריים של ואחת מרמורק של אחת, קבורה אגודות 2 למעשה שם יש. 30-ה בשנות

 מרמורק בשכונת. כמושב הוקם. מושב פעם היה מרמורקש זה רקע על הוקם מרמורק
ן .הקבורה בשעריים כי, קבורה של בנושא מצוקה בעיית אי . ן מרמורק בשכונת.  אי

.הקבורה בשעריים כי, קבורה של בנושא מצוקה בעיית . . 

 . שם טוב חיים   :בלום זוהר

 היא הקבורה בשעריים, זה רק לא. נכון, שם טוב חיים   :קורש חנניה
 יש. החיים תוחלת בגלל לא, השכונה גודל בגלל, במרמורק מאשר יותר 400% מעטכ

 ע"בתב שלה הייעוד שלמעשה, דונם 2.25 של בשטח, 152 חלקה, אחת חלקה עוד שם
 אם, ובשעתו, מהמינהל בחכירה גורמים 3 ידי על מוחזקת הייתה היא. קבורה היא

ו, זוכר העיר ראש .. אנחנ עיריית, שנים רבהה לפני, הזאת החלקה את.  עשתה רחובות ו
ן שעריים בין מכרז ו דבר של בסופו. צלח לא הזה והמכרז, מרמורק לבי  לבית הגענ

ו אילץ המשפט ובית, המשפט  רכשה שעריים קדישא חברה. ההפקעה את לבטל אותנ
 מוחזק, העיר ראש, כמדומני 6/16-ו, הזאת בחלקה מהזכויות 2/3 כמדומני למעשה

די על  -להשלים למעשה היה אפשר אי? כוןנ, כוכבי י

 . 10/16 רכשה היא  :מלול רחמים

ן 6/16 אבל, נרכשו 10, נכון   :קורש חנניה די על מוחזקים עדיי  לא, י
.. נכנס לא, ויעכש משנה . 

 . אשתו זה הבעלים  :ברגינסקי קארין

 קדישא חברה, בקיצור. בעיה לא היא הקניינית הבעיה   :קורש חנניה
ו? אוקיי, הסתייע לא וזה הזכויות כל את לרכוש רצתה ייםרשע  מצוקה יש עכשי

ן בית עם היכרות קצת, מניח אני, מאוד גדולה באמת  שנים 10 שבעוד, הזה העלמי
  -עכשיו מציעה העירייה שלמעשה מה? בסדר, שם לקבור איפה יהיה לא כבר למעשה

.   :שוקרי ליאור  . 50% מועצה חברי..

 שזה הזאת החלקה את להפקיע, מציעה ייהשהעיר מה   :קורש חנניה
 ואבן. בשעריים שנה 15-20 כמו משהו לדעתי לקבורה מאפשר שזה, דונם 2.25
 כך על עמדה העירייה כי, הפועל אל הכוח מן יוצא לא זה למה, בשעתו שהיתה הנגף

י סעיף שיהיה פו ן, אומרת זאת. העירייה כלפי שי  של ובסופו קיעפת שהעירייה מצב אי
 סעיף לתת הסכימו והם היות, עכשיו אז. ההפקעה מלוא את לשלם תצטרך יאה דבר

ו, העירייה כלפי שיפוי ינ  המשפט ובית משפט לבית תבוא הזאת הסוגייה שאם דהי
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 מלוא את תשלם שעריים קדישא חברה, הזאת החלקה של הכלכלי הערך מה יקבע
 . העיר ראש, פה עד. הסכום

 . רבה תודה, טוב  :מלול רחמים

ו האם, הזה השטח על. לשאלה ענית לא   :בר-אל סףא  ? אפשרות בחנ

 ? התשובה את שמעת לא, לך השבתי   :קורש חנניה

 . בזה לקבור נוהגים לא תימנים    :דובר

, במקומה שלך השאלה. במקומה שלך השאלה, אגב דרך   :קורש חנניה
 מהחלקה שחלק ןהעניי את בוחנים עכשיו הם, שעריים קדישא חברה עם דיברתי אני

 ... יהיה הזאת

 . ומותקב קוברים כבר בגורודצקי, אגב  :מלול רחמים

.. מיועדת תהיה מהחלקה שחלק כנראה   :קורש חנניה . 

 . בעד כולם  :מלול רחמים

ן   בהצבעה בהשתתפות נמנעת – קארי

 

הה ט ל  4 בסעיף ההקצאות ועדת החלטת את לאשר אחד פה הוחלט :19-13-216' מס ח
ן 8.7.19 מיום ולבפרוטוק : כדלקמן" ברחובות שעריים א"גחש קדישא חברת" בעניי

 של כולל בשטח 3658 בגוש 152-ו 151, 133, 86, 85 חלקות הקצאת בהליך לפתוח
 שעריים א"גחש קדישא חברת" לעמותת, צור שמשון לרחוב מדרום, ר"מ 10,292
ן בית ניהול למטרת ברחובות  . שנים 25 של לתקופה, עלמי

 

 . ו"ביל בשוק 18 דוכן מוגנת שכירות הסכם לאישור בקשה .ו

 

 ? הבעיה מה. בילו בשוק 18 דוכן  :מלול רחמים

. מוגנת בשכירות דוכן למכירת מכרז נערך 2010 בשנת   :עבודי מיכל
-- לא זה, למה ידוע כך כל לא, מה משום. הסכם איתו נחתם, יורם ימנשר בו זכה

 נוכל אנחנו ואז. ההסכם לאישור אליכם עכשיו מובא זה, הפנים משרד דרך הועבר
 . המסמכים וכל משפטית דעת חוות כאן יש. הפנים למשרד אותו להעביר

 . הסכמה יש, אוקיי  :מלול רחמים

 

הה ט ל  מנשרי יורם עם מוגנת שכירות הסכם לאשר אחד פה הוחלט :19-13-217' מס ח
 . ו"ביל בשוק 18 בדוכן

 

ן – 70-ה משנות ו"ביל בשוק כניםדו שלמחזיקי מעמדם הסדרת .ז  רענו
 . החלטה ועדכון
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 של בשאילתא קודם שנערך לדיון בהמשך זה, חברים', ז סעיף  :מלול רחמים
 של מעמדם להסדיר זה הוועדה עבודת של מההתקדמות חלק אז. השוק לגבי מתן

ון, 70-ה משנות בילו בשוק דוכנים מחזיקי ן רענ  תהחלט הייתה בזמנו. החלטה ועדכו
ו זוכר לא, מועצה  . שנה באיז

 . העיר ראש, 2013   :קורש חנניה

 משנות הדוכנים במחזיקי שרואה מועצה החלטת הייתה, 2013  :מלול רחמים
 ויש. מסמכים ונעלמו תיקים ונעלמו בשוק שריפה שהיתה בגלל, מוגנים דיירים 70-ה

 עושים שאנחנו מה. הזה לנושא צנעני ד"עו דאז העיר ראש מקום מממלא אישור גם
 חלק עם החוזים בחתימת שנתקדם מנת על, המועצה החלטת אותה את מאשררים, כאן

ו, דבר של בסופו. מרקוביץ יניב קודם שמסר לדיווח בהתאם, מהסוחרים גדול  אנחנ
ו אפשר הפנים משרד, והשאר. מוגנים דיירים 80-ל בערך מגיעים  על איתם לחתום לנ

, הערות יש. שלהם המשפטי העניין את שיסדירו עד, שנים 5-ל מיוחדים חוזים
 . 2013 משנת המועצה החלטת על ומסתמכים מאשררים אנחנו אז. רבה תודה? חברים

 

הה ט ל ום העיר מועצת החלטת את לאשרר אחד פה הוחלט :19-13-218' מס ח  מי
 משנות ו"ביל בשוק דוכנים במחזיקי להכיר הפנים משרד בפני ולהמליץ 20.2.2013

 בעלי כי שנמצא לאחר, מוגנים כדיירים, שהוצגה השמית ברשימה מפורטכ 70-ה
 60 -ה משנות עוד הדוכנים את מפעילים אלו דוכנים

 

 . משפטית דעת לחוות בכפוף, ירון אמיר ד"עו: ר.ל.לה דירקטור מינוי .ח

 

וי  :מלול רחמים , הוועדות לוועדת בהתאם זה. ר.ל.לה ירון אמיר דירקטור מינ
 ? גיא

 . אמיתי עם החלפה עשו הם   :בלום זוהר

 . שם חבר היה כבר ירון אמיר? אמיתי עם החלפתם  :מלול רחמים

 

הה ט ל י לאשר אחד פה הוחלט :19-13-219' מס ח ו  אמיר ד"עו: ר.ל.לה דירקטור מינ
ן  . משפטית דעת לחוות בכפוף, ירו

 

 . (היום לסדר מחוץ) וינגרטן רונית' גב :ר.ל.לה דירקטורית מינוי .יא

 

 ? ביקשת שאת מה איפה. טוב  :מלול רחמים

 . אותה נאשר, כן. כן, רונית את יש   :אלשיך בציר איטל

די? שמה מה. היום לסדר מחוץ לכם נשלח זה אז  :מלול רחמים  . תגי

 . וינגרטן רונית   :אלשיך בציר איטל

 ? לחברים זה את יש, וינגרטן רונית  :מלול רחמים
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 . העברתי אני. כן, זה את ברתיהע   :אלשיך בציר איטל

 ? החומר את יש לחברים  :מלול רחמים

 . כבר שנה של הליך היה זה. כן   :אלשיך בציר איטל

 . ההליך תחילת זה, ההליך סוף לא זה  :מילברג דורון

 רק לכם נשלח שזה למרות, לחברים התנגדות אין אם   :אלשיך בציר איטל
ו אבל, היום  לכם נשלח זה לכן, היום רק זה את הגישה היאש למרות איטל את כיבדנ
 . היום

 . מתנגדים לא אנחנו   :איטח אביב

 

הה ט ל  רונית' גב: ר.ל.לה דירקטורית מינוי לאשר אחד פה הוחלט :19-13-220' מס ח
 . וינגרטן

 

י רונן מ"ח": רחובותי" סיעת מטעם חנייה בוועדת גברי חילופי .ט  אהרונ
 . דיל מתן מ"ח את יחליף

 

פי  :מלול מיםרח ן מועצה חבר, חנייה בוועדת גברי חילו , נמצא שלא אהרוני רונ
 . בעיה אין. דיל מתן המועצה חבר את יחליף

 ? העיר ראש, חנייה בוועדת מי    :דובר

 . אהרוני רונן  :מלול רחמים

 . היה הוא  :מרקוביץ יניב ד"עו

 . טעות הייתה זאת. שאני רשום היה אבל  :דיל מתן ד"עו

 ( ביחד דבריםמ)

 

הה ט ל פי  לאשר אחד פה הוחלט :19-13-221' מס ח  מטעם חנייה בוועדת גברי חילו
 .דיל מתן מ"ח את יחליף אהרוני רונן מ"ח": רחובותי" סיעת

 

. היום לסדר מחוץ) מתנדבים מאגר הקמת .יב ) 

 

, קדימה אז, הגיעה שהיא לסדר ההצעה את לשמוע רוצים אתם  :מלול רחמים
  -נו

 . אחי, לבן כחול. אה. הכל לפני רחובות   :איטח אביב

 מקצועות רק לא, מתנדבים מאגר להקים אומרת ההצעה  :דאנזן בר שמואל
 יהיה הוא, חברתיים ובשירותים בחינוך ינוהל המאגר. המקצועות כלל אלא חופשיים

 . זהו. אליהם רק מוגבל לא הוא, לכולם פתוח
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ו. מבורכת הצעה   :איטח אביב  . דבע אנחנ

 . מאוד מבורכת, בעד אנחנו  :ברגינסקי קארין

 . שמוליק, הכבוד כל   :איטח אביב

 

הה ט ל  . מתנדבים מאגר להקים אחד פה הוחלט :19-13-222' מס ח

 

 כל את. לי הזכירה שאיטל משהו להוסיף רוצה אני  :מילברג דורון
ו ההקצאות  . העירייה באתר גם נעלה אנחנ

 . העירייה באתר והלאה מהיום קרקע אותהקצ כל   :אלשיך בציר איטל

 . יפה, כוח יישר   :איטח אביב

 . מקרה בכל המועצה של הפרוטוקולים, רגע  :מלול רחמים

ו מה, פתוח מה, הקרקע הקצאות, לא   :אלשיך בציר איטל  כל. יודעים לא אנחנ
.. יידע אחד . 

 . העירייה לאתר נכנס הפרוטוקול אבל  :מלול רחמים

ן, שדיברנו מה   :לשיךא בציר איטל  . דורו

 . זה את מעלה פשוט אני  :מילברג דורון

 .   איטל, הכבוד כל. מברכים, כוח יישר   :איטח אביב

 

 . 2020 ומענקים תמיכות לאישור בקשה .י

 

י. הרשימות את לכם יש. ומענקים תמיכות לאישור בקשה  :מלול רחמים  אנ
 נמנע בכוונה אני. והמענקים התמיכות בלת-ט את אפילו ראיתי לא שאני פה מצהיר

 ועדת על סומך, המקצועית הוועדה על סומך, הזה בנושא שאלות או התייעצות מכל
ו. שמאשרים הנבחרים  אשתתף לא גם ואני, זה על הסתכלתי לא עוד, לי תאמינ
 או, ישיבות או, כוללים או כאלה עמותות ראשי מכיר אני אולי כי, זה על בהצבעה
 שקשור נושא הוא כי, הזה מהנושא להתרחק מעדיף אני. אחרים או כאלה מוסדות
 ועדת את שמנהל, ואבנר. עשתה המקצועית שהוועדה מה כל על סומך אני. לכספים
 ? חברים, הערות יש. הנברים

ו הרי, מיכל. רק מיכל את לשאול רוצה אני  :דיל מתן ד"עו  מכירים כולנ
ו מותר האם. אנשים והרבה, ותותהעמ של הראש יושבי, מהעמותות מאוד הרבה , לנ

 ? בעד להצביע מניעה יש

 ישפיע שזה חושב אתה כמה ועד ההיכרות עומק, השאלה    :דגן מיכל ד"עו
בייקטיבי עניין זה, שלך ההחלטה על  קירבות קובעים והכללים החוק. שלך סו

ו כמו אסור זה ששם מסוימות ו לזה מעבר משהו יש אם אבל. יודעים שאנחנ  שז
 . תימנע אז, נמנע אני קרבה או מסוימת ידידות שבשל, סובייקטיבית ושהתח

 ? הכל בעד מצביע אני אם. אנשים הרבה עם ידידות  :דיל מתן ד"עו
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ן זה    :דגן מיכל ד"עו   -קרבות או זיקות שם יש אם, נכו

 . תקציב עומק כאן אין. תקציב עומק ויש היכרות עומק יש  :מילברג דורון

ני כל מעלים בכנסת, מיכל לפעמים עצמי את שואל אני כי אם  :מלול רחמים  מי
 ברוכת משפחה לו שיש כנסת חבר, מה אז. ילדים קצבאות העלאת למשל, חוק הצעות
בי במס הנחה או, ילדים  . בפריפריה גר כנסת חבר ואותו, הפריפריה ביישו

 רנבח הוא הרי. לגיטימיים שהם דברים יש אבל, לא    :דגן מיכל ד"עו
 לו יש אם אבל. אסור לא וזה לגיטימי וזה, מסוימים סקטורים מייצג והוא ציבור
  -עניין

.. רק לא זה, עצמו את כולל זה אבל  :מלול רחמים  . לעצמו.

 בו תמיכה על החלטה ממש זה אם אבל. ברעיון תומך הוא    :דגן מיכל ד"עו
.. ב או . 

 . שואל שהוא מה זה  :מלול רחמים

 . מכרים הרבה לו שיש אומר הוא, לא    :דגן מיכל ד"עו

 . זה שהם, מתפללים שהם מכרים  :מילברג דורון

בייקטיבי עניין זה אז, נכון    :דגן מיכל ד"עו  שיקול על משפיע זה אם, סו
 . שלו הדעת

  -הכלל על היא, כנסת חבר של למשל, ההצבעה אם אומרת היא  :מלול רחמים

 . הרעיון על    :דגן מיכל ד"עו

 . להצביע יכול הוא, הכלל בתוך פרט שהוא אפילו  :מלול רחמים

 . בנתה המקצועית הוועדה, התמיכות את בנו לא הם  :מילברג דורון

 ? בעד מי. עצמי על מצהיר אופן בכל אני  :מלול רחמים

: דברים 2. לאופוזיציה רק נותן אתה פעם כל. רגע, רגע   :בר-אל אסף
 . טעות יש, טעות נפלה -' א

 . דיבור רשות קיבלתם שלא תגיד אל  :מלול רחמים

ו  :ברגינסקי קארין  נמנעת אני. העיר ראש, מלהצביע נמנעים אנחנ
 . מלהצביע

.    :איטח אביב בי קשר יש.. .. אישית תחושה, סובייקטי . 

 . כן, משהו לשאול רוצה אסף  :מלול רחמים

 תנועות וםבתח במענקים. טעות נפלה, להגיד כל קודם   :בר-אל אסף
 . להיות יכולה לא ולכן, נוער תנועת לא שהיא קרמבו של כנפיים נמצאת הנוער

 אני, בעבר. טעות שום נפלה לא. אותך אתקן אני, לא, לא  :מילברג דורון
  -מתן, זה את העלית שאתה חושב

 . כן  :דיל מתן ד"עו

ו קרמבו של שכנפיים  :מילברג דורון ן. נוער תנועות במסגרת יהי  כאן אי
 מוכרים לא שהם, בצדק לי ואומר אסף אליי בא. אסף, תקשיב, קרמבואים של חלוקה

 . לכללי התקציב את להעביר ביקש הוא. מוכרת נוער כתנועת
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 . תקציב אותו נשאר התקציב, שלהם המיקום הכל סך   :בר-אל אסף

ו הם ובכללי, רגע    :דובר  ? רשומים יהי

. נוער תנועת מהי שמגדיר מיוחד חוק יש, נוער תנועת. כן   :בר-אל אסף
 עוברים פשוט הם, נפגעים לא קרמבו של כנפיים. כתנועה אותה לרשום יכול לא אתה

 . אחר לסעיף הזה מהסעיף

 . הנוער תנועות סעיף יוקטן, אומרת זאת  :מילברג דורון

 . לא   :בר-אל אסף

 . כן, רגע  :מילברג דורון

 . לא   :בר-אל אסף

 . כן  :מילברג דורון

 . זה על להצביע אפשר אי   :בר-אל אסף

.. להגדיל אפשר אי כי, הנוער תנועות סעיף יוקטן  :מילברג דורון . 

 . זה את לחלק יכול לא אתה, השבוע זה את מאשר לא אתה אם  :מלול רחמים

 . יוקטן שח 9,000-ב? הבעיה מה  :מילברג דורון

.תוסיף   :בלום זוהר . . 

 ... ו מפה זה את מוריד הוא אם... אסף    :דובר

 . הנוער מתנועות מוריד הוא אבל   :בר-אל אסף

 . שם שנים היה זה. שם היה זה שנים אבל  :מילברג דורון

 . פורמאלית זה עם בעיה הייתה לא  :דיל מתן ד"עו

 ( ביחד מדברים)

ן, חשובה כך כל שוועדה חושב אני, כל קודם   :בר-אל אסף  אי, דורו
.לקיים אפשר . .  

 ? זה מה  :מילברג דורון

 . ומענקים תמיכות ועדת   :בר-אל אסף

 . מקצועית ועדה היא, לא  :מלול רחמים

ן, 2020 זה, תגידו   :איטח אביב  . טועה לא אני? נכו

 . כן  :מילברג דורון

 אתה, לאבנר היא שלך ההערה אז? המשנה בוועדת חבר אתה  :מלול רחמים
 לפני ועדות לקיים לא משתדל אני,ובצדק, אפשר ישא אומר הוא. המשנה ועדת ר"יו

 . הצהריים אחרי 17:00

. המזכירה   :אקוע אבנר  . אחד-אחד..

 . בבוקר 11:00-ב אבל, לא  :מלול רחמים

 ( ביחד מדברים)

 ? עקרוני זה למה  :מלול רחמים
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.? הצהריים אחר עקרוני זה   :אקוע אבנר .. 

ן. עקרוני לא זה, עקרוני לא זה, לא   :בר-אל אסף ן לי אמר דורו  שאי
. ברירה . חשוב שהוא משהו פה יש כי, הזה למצב להגיע לא מבקש אני, אומר אני..
ו  . בארץ מהגבוהות לא היא הנוער בתנועות כעיר שלנו התמיכה, יודעים כולנ

 . זה את הגדלנו שנה כל  :מלול רחמים

 האם, השאל שואל אני. שח 10,000 רק לכאורה זה. יפה   :בר-אל אסף
 של לסעיף, ייפגעו קרמבו של שכנפיים מבלי קרמבו של כנפיים את להעביר אפשר
. ל לפגוע מבלי, הכללי לסעיף או חינוך .. 

 קרמבו של כנפיים שנים. נוער תנועת שום נפגעת לא  :מילברג דורון
ן, אומרת זאת. הנוער מתנועות קיבלו  שלא דבר, קרמבו של לכנפיים תוספת כאן אי

ו אז, תישמר התקציב שמסגרת כדי, ולכן. רבעב היה  שח 9,600-ה את מעבירים אנחנ
  -האלו

  -אפשר האם, התמהיל על שאלה לשאול רוצה אני   :בר-אל אסף

ן זה  :מילברג דורון  . אחר דיו

 . בוועדה להיות שמח הייתי   :בר-אל אסף

ו לא, משנה היה לא זה אבל  :מילברג דורון  כי, תקציב מגדילים היינ
 . התקציב בספר רשום התקציב

 תנועות למה... הנוער תנועות תקציב... הכללי הסך מתוך   :בר-אל אסף
.?הנוער .. 

 .  תבחינים לגבי... היסטורית חלוקה יש כי, רגע  :מרקוביץ יניב ד"עו

 . עכשיו בתבחינים דנים לא אנחנו   :בר-אל אסף

 ותציע בוועדה דורון עם תקבע, תבחינים לשנות רוצה אתה אם  :מלול רחמים
וי שם  . תבחינים שינ

 . היום זה את לעשות צריך אתה  :מרקוביץ יניב ד"עו

 . שאלה עוד לשאול רוצה אני   :בר-אל אסף

 נמנעים שאנחנו שאמרתי מה לגבי בי חוזרת אני  :ברגינסקי קארין
 היה ברוטיצקי ורון היות, דגן מיכל של דעתה חוות את מבקשים אנחנו. מלהצביע

 . שלהו מטה ראש

 ? מי    :דגן מיכל ד"עו

 . ממכבי חלק שהוא, ברוטיצקי רון  :ברגינסקי קארין

 ? אגיד אני מה אז, הדברים מכל נמנע הוא אם   :איטח אביב

 . בסדר זה, יותר יהיה לא כבר שהוא להיות יכול   :קינד אבי

ו כאילו אז, מהכל עצמו את פסל העיר ראש אם   :איטח אביב  אנחנ
. להיות ציםרו .. 

 ( ביחד מדברים)



5 מתאריך 13' מס המניין מן מועצה ישיבת - רחובות עיריית .12 .2019 

 

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

49 

 את לשמוע רוצים אנחנו, סליחה. ככה לשמוע אפשר אי  :ברגינסקי קארין
 . דעתה חוות

גי של בהקשר טעות פה שנפלה חושב אני   :בר-אל אסף גי. סיירות חו  חו
 . חניכים 300-מ למעלה לו יש שברחובות ארגון זה סיירות

ו זה  :ברגינסקי קארין  . הדין עורכי בלשכת כמו להיות הפך עכשי

.. מכבי למעט, בעד מצביעים אנחנו  :דיל מתן ד"עו . 

 . חשוב זה, קטנה שאלה. שממהרים אמרת   :בר-אל אסף

.    :קינד אבי . תבחינים.. .. 

 נוער וארגון סיירות חוגי, תראו. תבחינים לא זה אבל   :בר-אל אסף
.. למשל קבלמ היה הוא אם. חניכים 350-מ למעלה לו יש שברחובות  אקוויוולנטי.

ן שזה, שח 13,500 קיבל הוא. שח 45,000 בערך מקבל היה, הנוער לתנועות  תבחי
. בחנות לדעתי. מתפללים שלפי  מעל, 13,500 300 מעל זה כנסת בית. כנסת בית..

גי. 19,000 1,000  . כנסת בית לא זה סיירות חו

 . כנסת כבית מתוקצב לא הוא  :מילברג דורון

 ? שח 13,500 רק קיבל הוא למה אז   :בר-אל אסף

.. ל תבוא  :מילברג דורון . 

 . נוער תנועת לא הוא   :בלום זוהר

. בסדר, זה את עוזב אני. ורב עצום חינוכי גוף הוא אבל   :בר-אל אסף
ן. ממהרים שאתם בגלל  . הכל זה, זה את לבדוק מבקש אני, דורו

 ? בעד מי  :מלול רחמים

 את פוסלים אנחנו, כולם את מכירים אנחנו... נואנח  :דיל מתן ד"עו
ו  . מההצבעה עצמנ

 . העיר ראש כמו   :איטח אביב

 . בהצבעה משתתף לא אני  :מלול רחמים

ו גם   :איטח אביב  . משתתפים לא אנחנ

 . נמנעים יש  :מלול רחמים

ו. נמנעים לא אנחנו, לא   :איטח אביב ו, כמוך אנחנ  יתר נזהרים אנחנ
 . מוךכ המידה על

 ... גם ואני באופוזיציה יועכש אני גם  :מלול רחמים

י, ומענקים תמיכות בנושא, אגב. המלצתך את אימצנו   :איטח אביב  אנ
 הן העמותות רוב, העמותות רוב את כאן ראיתי. יותר זה את תפרסם שהעירייה מציע

. בעיר תחשובו עמותות מאוד הרבה לעוד, יותר קצת זה את להוציא צריך. דת עמותות
 . לך אומר אני. כזה דבר לעשות הזכות את להן שיש בכלל יודעות לא הן
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הה ט ל  ומענקים תמיכות ועדת המלצות לאשר אחד פה הוחלט :19-13-223' מס ח
 שהוצגו בטבלאות כמפורט הפנים משרד לנוהל בהתאם תמיכות חלוקת בדבר 2020

  .המועצה בפני

 

 

 

 

_______________ 

 מילברג דורון

 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"כמנ

_______________ 

  מלול רחמים

 העירייה ראש
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