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 עיריית רחובות

 35ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 00:18בשעה  2016/6/22 ו"עתש סיווןב ז"ט, רביעימיום 

 , בניין העירייה6באולם הישיבות, קומה 

 

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

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

"ע, ח"מ אביב איטחח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ משנה לרה –

רוני באום, ח"מ אברהם קינד, ח"מ ד"ר מרה קנבל, ח"מ גלי 

אברהם מוזס, ח"מ יפים עו"ד אפל, ח"מ אמיתי כהן, ח"מ 

זאיקה, ח"מ אבאי זאודה, ח"מ יערה ספיר, ח"מ שי קזיוף, 

 , ח"מ גיורא בן ארי.ח"מ צבי שלמה מונטג, ח"מ יעל בק

 

עו"ד , ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה - ורון מילברגד :נוכחים

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

 – ישראל עוקשי, סמנ"כל נכסים וביטוחים –חנניה קורש 

רל"ש ראש העיר, יוספה  –, דודי אשכנזי מבקר העירייהסגן 

אגף  –מנכ"ל ה.ל.ר, מנחם רוזנטל  –חליבה, גיא עידו 

 הגבייה, רו"ח דורסמן, עו"ד אליאס. 

   

סגן רה"ע, ח"מ אבנר אקוע, ח"מ עודד  –ח"מ עו"ד מתן דיל  :חסרים

 .עמרם, ח"מ רונן אהרוני
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 סדר היום:
 

 קבלת פנים והוקרה:
והרחובותי הראשון שהעפיל  ילנדב בן יהודה, מטפס ההרים, הישראל *

 " )נפאל(. לפסגת ההר העשירי בגובהו בעולם "האנפורנה
מצטיין הרמטכ"ל לרגל  תושב העיר רחובות,  לרב סמל ראשון פבלו ארנסון *

 יום ההוקרה הלאומי לחיילי המילואים.
למלש"בים תושבי העיר מתנדבי אקי"ם ויתגייסו לצה"ל: יעקוב מקוריה  *

 ויוסף ענקי.
 

 סדר יום :
 וא"ל. הועבר לחברים בד 20.4.2016מתאריך  34אישור פרוטוקול מועצה  .1

 . 23.5.2016אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך  .2

 . 1.6.2016אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך  .3

 . 2015דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת  .4

 אישור התקשרות ללא מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים.  .5

, 3679דונם, גוש  11הסכם עם עמותת מכבי בני שעריים להקצאת מגרש  .6
 . 40-42חלקי חלקות 

מגרש  23.5.2016מתאריך  16אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס'  .7
 . 132-133חלקי חלקות  3679אימונים למכבי בני שעריים גוש 

סעיף מספר  13.6.16מיום  17מס  אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע .8
1 . 

אישור הסכם עם חברת י.ש. שמואלי נכסים בע"מ למכירת זכויות העירייה  .9
.658חלקה  3704ק ממבנה בית הרופאים )גוש בחל ) 

בשכונת קריית משה, מעיריית  158חלקה  3653נוי בעלות בגוש יאישור לש .10
 רחובות למנהל מקרקעי ישראל. 

אישור תיקון תעריף היטל שמירה בחוק עזר לרחובות )שירותי שמירה(,  .11
 .2016 –  התשע"ו

, מר רחמים ש העירמועצת העיר מאשררת את המלצתה בדבר מינויו של רא .12
לדירקטוריון תאגיד הבאר השלישית. אישור זה נעשה בנוסף לאישור  מלול,

 .28.12.2015תאריך מ 28ר מס' מליאת מועצת העי

נויה של הגב' שרית טיבי במשרת אמון כראש לשכת סגן ראש העיר עו"ד ימ .13
 מתן דיל, ואישור העסקתה בחוזה למשרות אמון. 

דה רכש וטובין, לישראל עוקשי מ"מ מבקר זכות חתימה על הזמנות עבו .14
 העירייה, לאחר יציאתו של מר נחום אייזנר לגמלאות. 

במקום מר  עו"ד נטע אשד,נוי דירקטור מטעם סיעת יש עתיד, יאישור מ .15
 מיקי קול אשר מועמדותו לא אושרה ע"י הוועדה לבדיקת מנויים. 

 אישור מקדמות לעמותות ספורט. .16

מחזור הלוואות יתרה:  3173ר: העברה מתב"ר אישור העברה מתב"ר לתב" .17
: היתרות הנ"ל ₪ 3,486,694.15, יתרה 3174, ותב"ר נוסף ₪ 4,946342.41

 יועברו לתב"רים של הל"ר:  

 2,063,000 2110רח/ 1287
גאליה/נאות  1325

 כרמים
132,000 

 1,400,000 גן הפקאן 1654
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 828,000 רח' יעקב 2861
 1,045,000 חצרות המושבה 2868
 2,965,076 השוק העירוני 2670

 8,433,076 סה"כ 
 

הצעה לסדר "צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות משמעותיות"  .18
 . 17.6.16ח"מ אביב איטח מתאריך 

הספורט  בתקצי הצעה לסדר "תעדוף ענף ספורט הישגי פופולרי והגדלת .19
 . 19.6.16מסך התקציב העירוני" ח"ב אביב איטח מתאריך  1%-לכ

שאילת "האם העירייה פועלת כנגד קבלנים המעסיקים שב"חים? אם כן,  .20
 .20.6.16באילו אמצעים וסנקציות?" ח"מ אביב איטח מתאריך 

ז.  .21 , מעבר לגיל 307466797אישור המשך העסקתו של מר בוריס אפשטיין ת.
 הפרישה. 

בגין הנגשה פרטנית למוס"ח,  ₪ 644,317.65אישור בקשת תמיכה בסכך  .22
בלויות, ע"ח משרד החינוך ללא השתתפות הרשות )תב"ר גלתלמידים עם מו

.  חדש(
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 החלטות המועצה
 2016/06/22 מיום 35ישיבת מועצה מן המניין מס' 

מתאריך  34פרוטוקול מועצה הוחלט פה אחד לאשר  
20.4.2016. 

 :15-35-286מס'  החלטה

 
עדת הוחלט פה אחד לדחות את אישור פרוטוקול ו

 לישיבה הבאה.  23.5.16שמות מתאריך 
 :15-35-287מס'  החלטה

פרוטוקול ועדת הכספים הוחלט פה אחד לאשר  
 .1.6.2016מתאריך 

 :15-35-288מס'  החלטה

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום הצעתו לסדר של  
"צילום ופרסום ישיבות ח"מ אביב איטח בנושא 

 מועצת העיר וועדות משמעותיות".

 :15-35-289מס'  חלטהה

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום הצעתו לסדר של  
תעדוף ענף ספורט הישגי "ח"מ אביב איטח בנושא 

מסך  1%-פופולרי והגדלת תקציב הספורט לכ
 התקציב העירוני".

 :15-35-290מס'  החלטה

התקשרות ללא מכרז למתן הוחלט פה אחד לאשר  
 .שירותי הסעות תלמידים

 :15-35-291ס' מ החלטה

הסכם עם עמותת מכבי בני הוחלט פה אחד לאשר  
, חלקי 3679דונם, גוש  11שעריים להקצאת מגרש 

 . 40-42חלקות 

 :15-35-292מס'  החלטה

פרוטוקול הועדה להקצאת הוחלט פה אחד לאשר  
בעניין עמותת  23.5.2016מתאריך  16קרקע מס' 

קמן: "מכני בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה" כדל
הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך 
הקצאת מגרש אימונים )מזרחי( ומבנה שירותים 

מ"ר( בשטח קרקע כולל של  240.59ומלתחות סמוך )
, 3679לרח' בן ציון פוגל בגוש ממערב דונם,  10-כ

לעמותת "מכבי בני שעריים  133-ו 132חלק מחלקות 
 15של  ע"ש יהודה מדהלה" למטרת אימונים לתקופה

 שנים. 

 :15-35-293מס'  החלטה

פרוטוקול הוועדה להקצאת הוחלט פה אחד לאשר  
בעניין  1סעיף מספר  13.6.16מיום  17קרקע מס 

עמותת "מועדון הכדורגל הפועל מרמורק" כדלקמן: 
הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך 
הקצאה מגרש אימונים )מערבי( ומבנה שירותים 

-מ"ר( בשטח קרקע כולל של כ 265.9( ומלתחות סמוך
חלק  2679דונם, ממערב לרח' בן ציון פוגל, בגוש  10

, לעמותת "מועדון הכדורגל 133-ו 132מחלקות 
 15הפועל מרמורק", למרת אימונים לתקופה של 

 שנים. 

 :15-35-294מס'  החלטה

הסכם עם חברת י.ש. שמואלי הוחלט פה אחד לאשר    :15-35-295מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2016/06/22 מיום 35ישיבת מועצה מן המניין מס' 

ויות העירייה בחלק ממבנה נכסים בע"מ למכירת זכ
 (.658חלקה  3704בית הרופאים )גוש 

חלקה  3653שינוי בעלות בגוש הוחלט פה אחד לאשר  
בשכונת קריית משה, מעיריית רחובות למנהל  158

 מקרקעי ישראל. 

 :15-35-296מס'  החלטה

תיקון תעריף היטל שמירה הוחלט פה אחד לאשר  
 –  לרחובות )שירותי שמירה(, התשע"ובחוק עזר 

2016. 

 :15-35-297מס'  החלטה

מועצת העיר מאשררת את המלצתה בדבר מינויו של  
ראש העיר, מר רחמים מלול, לדירקטוריון תאגיד 
הבאר השלישית. אישור זה נעשה בנוסף לאישור 

 .28.12.2015מתאריך  28מליאת מועצת העיר מס' 

 :15-35-298מס'  החלטה

מינויה של הגב' שרית טיבי הוחלט פה אחד לאשר  
במשרת אמון כראש לשכת סגן ראש העיר עו"ד מתן 

 דיל, ואישור העסקתה בחוזה למשרות אמון.

 :15-35-299מס'  החלטה

זכות חתימה על הזמנות הוחלט פה אחד לאשר  
עבודה רכש וטובין, לישראל עוקשי מ"מ מבקר 

ם אייזנר העירייה, לאחר יציאתו של מר נחו
 .לגמלאות

 :15-35-300מס'  החלטה

מינוי דירקטור מטעם סיעת הוחלט פה אחד לאשר  
במקום מר מיקי קול אשר  עו"ד נטע אשד,יש עתיד, 

 מועמדותו לא אושרה ע"י הוועדה לבדיקת מנויים. 

 :15-35-301מס'  החלטה

מקדמות לעמותות ספורט הוחלט פה אחד לאשר  
, בני יצ'אלאל ₪ 78,759 –כדלקמן: הפועל מרמורק 

, מועדון ₪ 84,971 –, מכבי בני שעריים ₪ 28,370
, מועדון ספורט ₪ 49,051 –כדורגל מכבי רחובות 

, עמותה לקידום ₪ 129,435 –יהודה רחובות 
 )בכפוף לאישור(.  ₪ 74,600הכדוריד ברחובות 

 :15-35-302מס'  החלטה

 
ברה העברה מתב"ר לתב"ר: העהוחלט פה אחד לאשר 

, ₪ 4,946342.41מחזור הלוואות יתרה:  3173מתב"ר 
: היתרות ₪ 3,486,694.15, יתרה 3174ותב"ר נוסף 

 הנ"ל יועברו לתב"רים של הל"ר:  

 2,063,000 2110רח/ 1287

 132,000 גאליה/נאות כרמים 1325

 1,400,000 גן הפקאן 1654

 828,000 רח' יעקב 2861

 1,045,000 חצרות המושבה 2868

 :15-35-303מס'  החלטה
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 החלטות המועצה
 2016/06/22 מיום 35ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2,965,076 השוק העירוני 2670

 8,433,076 סה"כ 
 

המשך העסקתו של מר בוריס הוחלט פה אחד לאשר  
  , מעבר לגיל הפרישה.307466797אפשטיין ת.ז. 

 :15-35-304מס'  החלטה

בקשת תמיכה בסכך הוחלט פה אחד לאשר  
בגין הנגשה פרטנית למוס"ח,  ₪ 644,317.65

מידים עם מוגבלויות, ע"ח משרד החינוך ללא לתל
 השתתפות הרשות )תב"ר חדש(.

 :15-35-305מס'  החלטה
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אני פותח ישיבת מועצה מן המניין. יהיה קצת חוסר   רחמים מלול:
סדר בסעיפים כי קיבלתם פעמיים סדר יום. בפעם השנייה הופצה תוספת, ויש 

, משום שהגיעו אלינו מאוחר עוד הצעות לסדר שלא היו בסדר היום המקורי
יחסית. אבל בכל אופן, הם הוכנסו לסדר היום. אז אנחנו נתחיל ברשותכם 
באישורי פרוטוקולים ולאחר מכן נעבור להצעות לסדר. לפני כן אני רוצה רק 
להודיע שהזמנו מספר אנשים מצטיינים, נדב בן יהודה, רס"מ פבלו מצטיין 

"ם, שהתגייסו לצה"ל. הם יבואו לקראת הרמטכ"ל, ותושבי העיר מתנדבי אקי
 , אז אנחנו נכבד אותם בכמה מילים. 18:00-18:30

 

הועבר לחברים  20.4.2016מתאריך  34אישור פרוטוקול מועצה  .1
 בדוא"ל. 

 

. יש הערות? 34סעיף ראשון, פרוטוקול מועצה מספר   רחמים מלול:
 אם אין הערות, אז זה מאושר. 

 

מתאריך  34פרוטוקול מועצה הוחלט פה אחד לאשר  :16-35-286מס'  חלטהה
20.4.2016. 

 

 . 23.5.2016אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך  .2

 

אישור פרוטוקול ועדת שמות, אני מבקש  – 2סעיף   רחמים מלול:
לדחות לישיבה הבאה. בסדר? זה נדחה לישיבה הבאה, צריכים עוד ללטש שם 

 כמה דברים. 

 

הוחלט פה אחד לדחות את אישור פרוטוקול ועדת שמות  :16-35-287מס'  חלטהה
 לישיבה הבאה.  23.5.16מתאריך 

 

 . 1.6.2016אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך  .3

 

אישור פרוטוקול ועדת כספים. האם יש הערות,  – 3  רחמים מלול:
 רבותיי? אם אין הערות, זה מאושר. 

 

פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-288מס'  חלטהה
1.6.2016. 

 

 אני צריך להתחיל על פי הפקודה בהצעות לסדר, נכון?   רחמים מלול:

 כן.    דודי אשכנזי:
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אלא אם אתם רוצים שנדון. אני צריך לשאול אותך.   רחמים מלול:
 אתה רוצה שנדון קודם בה.ל.ר? 

  -לו"ז שלי עמוס, אזאני מעדיף קודם כל, כיוון שגם ה   אביב איטח:

כדי שאנשים שמבינים במאזנים, יוכלו להציג את   רחמים מלול:
התמונה האמיתית ולא כפי שהם מנסים להציג בעיתונות, אנשים בורים וחסרי 
אחריות שלא יודעים לקרוא מאזן של ה.ל.ר, וטוענים שחברת ה.ל.ר סיימה 

ועוד שולחים את דוגמתה. . פשוט בורות, טפשות שאין כ₪מיליון  41בגירעון של 
 זה למשרד הפנים. 

 אני לא אמרתי את זה.    אביב איטח:

לא פניתי אליך. חבל שלא כל העיתונאים נמצאים פה,   רחמים מלול:
הייתי מצהיר את זה גם בפניהם. חברת ה.ל.ר אסור לה לסיים בגירעון, ומעולם 

הוא יודע, מכיר את היא לא סיימה בגירעון. יושב פה אמיר חבר הדירקטוריון ו
 המאזנים. 

 אני גם.     :ד"ר מרה קנבל

וגם מרה, ודאי. אסור להם לסיים בגירעון, וכל שנה   רחמים מלול:
הם מסיימים ברווח, וכותבים לי שאילתא שתוקפת את כולנו, לא משנה מה, 

והמצב חמור, והיא חייבת הרבה  ₪מיליון  41שחברת ה.ל.ר סיימה בגירעון של 
ין מאיפה לשלם וכו' וכו'. אז אני רוצה לבשר לכם שגם את הרבעון כספים וא

, ₪הראשון סיימנו מאוזן, של עיריית רחובות, אפילו בעודף של חצי מיליון 
למרות שלא העלינו ארנונה, למרות שהגדלנו הוצאות ושירות לתושבים. ברוך 

 השם. אנחנו לוקחים סיכונים אבל גם סיכויים. 

ע, שיידע לבדוק את המידע, רבותיי. לא אכפת לי שיתפרסם מי שרוצה להפיץ מיד
כל מידע שבעולם, אם הוא מדויק, אמיתי ונכון. גם על מצב הבריאות שלי. 
לבדוק את דברים. יש דברים שהם מבחינת קודש, שלא נוגעים בהם, אלא אם 

 מבררים את הפרטים על דיוקם ואמיתותם. ולא סתם להפיץ. 

ני מקים קבוצת ווטסאפ חדשה, שהיא שייכת אך ורק ולכן אני מודיע בזה שא
לחברי הנהלה וקואליציה, נקודה. ואנחנו מבטלים את קבוצת הווטסאפ של חברי 
מועצת העיר. כדי שלא יטרידו אותנו באמצע הלילה ולא יפיצו ידיעות כוזבות, 
בוודאי לא על מצב הבריאות שלי. בזה סיימתי את ההקדמה. אתה רוצה שנדון? 

 שאתה רוצה, זו זכותך. איך 

 

הצעה לסדר "צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות משמעותיות"  .18
 . 17.6.16ח"מ אביב איטח מתאריך 

 

 אני אתחיל עם ההצעות לסדר.    אביב איטח:

 בבקשה.   רחמים מלול:

כיוון שזה אופי ההצעה הראשונה לסדר, אני אעדכן    אביב איטח:
מוד הפייסבוק שלי, ם לשידור חי לעמוד הפייסבוק שלי לעאתכם שאנחנו מצולמי

 לגבי ההצעה לסדר.
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 פעם שעברה לא ידענו.    אבי קינד:

 אז הפעם אני מודיע. תמשיכו לצחוק.    אביב איטח:

..   רחמים מלול:  לא, כי אנחנו שקופים, לכן.

 בדיוק.    אביב איטח:

 אפשר לעשות את זה און ליין.    אמיתי כהן:

כן, זה מה שאני עושה. לגבי ההצעה לסדר, יש לנו    איטח: אביב
 לו"ז ארוך הערב הזה. 

 בבקשה, דבר.   רחמים מלול:

צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות    אביב איטח:
משמעותיות. עד לפני שנתיים ניצבה רחובות במצב עגום במדד השקיפות 

. לאחר מכן 14-ניצבנו במקום ה 15-הערים הגדולות בפורום ה 15לתושבים. מבין 
החלה העירייה בטיפול בבעיה והחל תהליך להגברת השקיפות ושיתוף הציבור, 
ועל כך אני מברך. לאור תוצאות אלו ובהמשך לטיפול העירייה, חובה עלינו 
להמשיך ולפעול כל העת לשיפור מיקומה של רחובות במדד השקיפות. תמיד 

ים לכך שעירייה צריכה לפעול בשקיפות אל מול לשאוף יותר. כולנו יכולים להסכ
כל תושבי העיר, ולהציג את מסמכי העירייה באופן נגיש וזמין לציבור. לא רק 

 שזו זכות, אלא גם חובה במסגרת חוק חופש המידע. 

אחד ממסמכי העירייה החשובים הם דיוני מועצת העיר ודיוני הוועדות השונות. 
נדבך שדי נגיש ומוכר לכולם, במיוחד בעידן של  על כן אני חושב שצריך לתת עוד

ימים ממועד  7היום, בדמות צילום ישיבות מועצת העיר ושידורים או עד 
הישיבה או בשידור ישיר באתר העירייה. שקיפות איננה סיסמא אלא תפיסת 

  -עולם

כשיש יורו, מישהו יסתכל על שידורי העירייה? ועוד   רחמים מלול:
 , זה בדיוק אותו זמן. 19:00-עכשיו שידורים ב

אנחנו ניתן את האפשרות לכולם. זו תפיסת עולם.    אביב איטח:
חבר'ה, אני רוצה לומר משהו. זה לא בא ממקום שאנחנו חלילה לא בסדר. אני 
רוצה לתת לכם את הסיבות והיתרונות הטובים באמת למה כדאי לעשות את זה. 

, אפילו לעיתים קרובות אני מוכרח בצדקיש תושבים רבים לצערי ולעיתים שלא 
להגיד, שחושבים שיש ערפול במקום שקיפות. והצעד הזה יקדם את תפיסת 
העולם צעד אחד קדימה. תושבים יוכלו לשמוע את הדיונים, להתרשם מאיכות 
הדיון, להתרשם מהדברים שקורים בעיר שלנו. אני מאמין שצעד כזה גם ישביח 

עניות לעירייה שמשקיעה הרבה בפרסומים  את איכות הדיונים. זאת תעודת
שלה... הודעות מתוקשרות וצילומי וידאו של כל האירועים והפרויקטים 
. מועצת העיר לוועדות  המבורכים בעיר ויש הרבה. אך כשזה מגיע לצילומים ו..

 חשובות, אין אנחנו עושים למעט המינימום הדרוש בחוק. 

שהו שהוא לא על פי חוק. הגיע הזמן אני לא אומר שאנחנו חלילה לא עושים מ
להכניס לסדרי העדיפויות של הדוברות והפרסום גם את ישיבות המועצה 
והוועדות למען הציבור. ברשויות מקומיות כבר בדקתי, והם מצלמים את ישיבות 
מועצת העיר ומפרסמים אותם לציבור הרחב, ואז בחלקן מעבירים בשידור ישיר 

תית יוטיוב. בעבר בנושא מאבק כזה או אחר כאן באתר העירייה וברשת החבר
בעירייה, נאלצה העירייה להעביר את הישיבה בשידור ישיר ברחבת העירייה כי 
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כנראה שהיה חשד להפרת הסדר של הישיבה. אבל בכל זאת, כשיש עניין, 
תושבים באו ונאלצו לראות את זה למטה. לעיתים קרובות אני שם לב שתושבים 

ים את המשמעות של התכנסות מועצת עיר, בעיקר צעירים אגב, רבים אינם מבינ
ולא מודעים לתהליכים שקורים בעיר. אני כבר לא מדבר שלא מבינים שרובנו 
כאן בהתנדבות בכלל. על זה אני כבר לא מדבר. מיום היבחרי למועצת העיר, 

ך צעירים רבים שואלים שאלות רבות מתוך הרצון להיות מעורבים וליטול חלק. א
 עקב העיסוקים הרבים אנחנו יודעים שהרבה שואלים אבל כולם עסוקים. 

עקב העיסוקים הרבים והלימודים האקדמיים ברחבי הארץ, לרוב אינם יכולים 
להגיע פיזית לישיבות המועצה. כולנו לבטח רוצים שצעירים נופים יתעניינו 

הנהלת העיר. בעשייה העירונית, יהיו מעורבים וירגישו שיתוף ושקיפות מצד 
ברשות העירייה קיים אתר אינטרנט, והעלאת הסרטונים של הישיבות יכולות 
להגביר את האקטיביות של האתר שלנו גם וכמות הכניסות אליו. במקרים 
נוספים של התנגדויות והאשמות מצד התושבים, אני סבור שנכון שיראו איך 

לבטים ומקבלים אנחנו מנהלים את ישיבות המועצה, לעיתים מתחבטים, מת
החלטות ממגוון שיקולים לטובת כלל הציבור. רוב ישיבות מועצת העיר בקדנציה 

ולא באולם  6הנוכחית מתקיימות בחדר הישיבות כאן בלשכת ראש העיר בקומה 
 . 2המליאה בקומה 

 זה מטעמי אקוסטיקה.   רחמים מלול:

 אני יודע. אני לא אמרתי שזה לא בסדר.    אביב איטח:

תראה איזה יופי ככה פה שומעים אותנו. למטה לא   מלול: רחמים
 היו מבינים. 

ושמעתי לאורך כל הדרך שתושבים רבים, אני מבין    אביב איטח:
שזה מסיבות טכניות ודודי הסביר לי את זה ואני מסכים עם זה. שמעתי לאורך 
כל הדרך שתושבים רבים קצת מובכים ומתביישים להגיע להצטופף להיות 

בים מידיי לשולחן מועצת העיר. לא נעים להם. היו מעוניינים לשבת קרו
בספסלים האחוריים, על כל המשתמע מכך. לכן כדאי לתת את האלטרנטיבה של 
יגיד לא  צילום ישיבות ושידורם באינטרנט. בואו נראה, שלפחות אף אחד לא 
 פרסמנו. אני משוכנע שהנהלת העיר אינה רוצה להסתיר מידע או החלטות

מהתושבים וכוונותיה טובות בכל הנוגע להגברת שקיפות. מועצת העיר מחליטה 
בזאת על הגברת השקיפות תוך צילום וידאו של ישיבות מועצת העיר והעברתם 

להעלות את בשידור ישיר באתר העירייה. ובמידה והדבר לא מתאפשר טכנית, 
 ימים ממועד הישיבה. תודה רבה.  7קובץ הישיבה עד 

 דודי, אתה רוצה להגיד משהו?   לול:רחמים מ

אני יכול להגיד, כמובן. למען הסר ספק, מועצת העיר,    דודי אשכנזי:
 ראש העיר, אנחנו פועלים לגמרי בשקיפות מלאה ועל פי כל הוראות הדין. 

 אמרתי שאת המינימום הקבוע בחוק עושים.    אביב איטח:

אליכם, היא באותו  כל ישיבה, מהרגע שהיא מגיעה   דודי אשכנזי:
  -ימים אחרי שאני מקבל את התמלול 4רגע פורסמה באתר. ושוב, 

 פרוטוקול?    אביב איטח:
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אני מוודא שאכן הדברים נאמרו כפי שנאמרו, ואני    דודי אשכנזי:
מיד מעלה אותו לאתר. זאת אומרת, יום שני כבר תראו את המועצה הזאת 

 מתומללת. 

 ה? באתר העיריי   אביב איטח:

 בוודאי. הכל נגיש.    דודי אשכנזי:

 מה שחסר זה צילום, ועל זה אני אענה אחר כך.   רחמים מלול:

הצילום הוא לא על פי חוק, הצילום הוא רק אם אתה    דודי אשכנזי:
 רוצה. 

 ברור.   רחמים מלול:

לא מחויב, אני הצעתי לך, אתם תחליטו. אני חושב    אביב איטח:
ה הרבה יותר מסקרן, ויהיה הרבה יותר מתאים לשדר בוועדות שבעידן של היום ז

 השונות. 

אז דודי ענה, ואני אוסיף עוד ואומר. כדי לצלם   רחמים מלול:
, זה דורש כמובן תוספות תקציביות. וכיוון שאנחנו  ' ישיבות או לשדר אותן וכו

 וצים להשאיר כספים לספורט ולנוער, לכן אני דוחה את ההצעה ואני מבקשר
 להסיר אותה מסדר היום. 

 אני רק יכול להוסיף משהו למה שאתה אומר?    אביב איטח:

 לא, גמרנו.   רחמים מלול:

 אפשר להגיד משהו אבל?    אביב איטח:

זה לא דיון. אני מבקש להסיר. אם אתה רוצה הערה   רחמים מלול:
  -לגופה של ההצעה

 תסיר.  –אתה רוצה להסיר    אביב איטח:

 אתה רוצה הערה לגופה של ההצעה? בבקשה.   לול:רחמים מ

 אני הבנתי את התשובה.    אביב איטח:

 לא נושא אחר.   רחמים מלול:

 לא, בנושא הזה.    אביב איטח:

 בבקשה.   רחמים מלול:

אני חושב, קודם כל עוד לא בדקת וראית את העלויות    אביב איטח:
מקבל את העניין של החיסכון של כך. אני חושב שבתור התחלה, קודםכל אני 

התקציבי, בהחלטה. אני חושב שדווקא אני רואה הרבה מאוד פעילויות בעיר 
שגם מצולמות, קליפים איכותיים ומושקעים. ובאמת. ואני יודע כמה עולה 
הקליפים האלה, כי גם לא מזמן התחתנתי, וגם בתוקף תפקידי בעולם 

 הסטודנטים, עשיתי הרבה קליפים כאלה. 

אפשר לשקול לשים כאן חצובה ומצלמה, ולא להשכיר שירותים,  –אומר, א'  אני
באופן קבוע. או שאפשר בתור התחלה בדוברות העירייה, דרך הטלפון ממש, 

 פשוט לצלם את זה ולהעלות את זה. 

טוב, חברים, אני הצעתי את ההצעה, מי בעד? מי נגד?   רחמים מלול:
 מי בעד להוריד מסדר היום? 
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 מי בעד להוריד? רגע. מי נגד?    יטח:אביב א

יש אפשרות לקיים דיון ולקיים את ההצעה שאתה   רחמים מלול:
 מציע. ויש אפשרות, חוקית כמובן, להסיר את זה מסדר היום. 

 לא כולם הצביעו.    אביב איטח:

 אני אומר שאם אין בזה עלות כספית, אז אני בעד.    אבי קינד:

 בדקת?    אביב איטח:

 שנייה. ראש העיר אומר שיש בזה עלות כספית.    י קינד:אב

  -יש לי פתרון   אביב איטח:

 אם מישהו מתנדב וזה עולה כסף לעירייה, אני בעד.    אבי קינד:

אבי, סליחה רגע, אם הוא מתנדב, אז... לצלם פה   עו"ד יניב מרקוביץ:
 עכשיו, שיעשה את זה. 

אני מתנדב להביא אדם שיתנדב אני כאן מודיע ש –א'    אביב איטח:
אני חושב שהדוברות של העירייה יכולה את אחד מהעובדים  –ויצלם זאת. ב' 

 לעמוד כאן ולצלם את זה ולהעלות את זה לאתר העירייה. 

טוב, אני רוצה לראיין את המתנדב. בינתיים אני   רחמים מלול:
 מבקש להוריד את זה. 

 תו אליך. אין בעיה. אני אביא או   אביב איטח:

 מתנדב לא יכול לצלם. הוא איש פרטי, אסור לו לצלם.    :???

 לן אני מבקש לראיין אותו.   רחמים מלול:

אגב, רק באופן חוקי, אין שום מניעה לצלם את    אביב איטח:
  -ישיבות המועצה. זאת אומרת, כל אחד יכול

 לא, אין חיוב חוקי הוא התכוון.   רחמים מלול:

חיוב חוקי. אבל אולי אדם אחר כן, מצד העירייה אין    אביב איטח:
 יכול... 

 באיזה עוד ועדות אתה מבקש לצלם?   רחמים מלול:

אני מתחיל קודם כל עם מועצת העיר, אני רוצה    אביב איטח:
שהתושבים יותר יבינו את המקום הזה הל התוויית המדיניות של העיר. אני 

. , קוד-חושב שהתושבים צריכים להיות ם כל להכיר הרבה יותר חברי מועצה כאן
רובם לא מכירים כאן לצערי. ואני חושב שצריך לבוא ולתת לזה צ'אנס 
להתחיל... אולי יהיה לזה אקטים חיוביים ותגיד לי 'אתה יודע מה, צדקת'. בוא 

 ננסה. 

אז הורדנו את זה מסדר היום. תזמין את המתנדב   רחמים מלול:
אותו במסגרת הזמנת המתנדבים האחרים היום כדי לראיון. חבל שלא הזמנו 

 להעניק לו גם איזו תעודת הוקרה מראש. 

 

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום הצעתו לסדר של ח"מ  :16-35-289מס'  חלטהה
 "צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות משמעותיות".בנושא אביב איטח 
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ופולרי והגדלתתקציה הספורט הצעה לסדר "תעדוף ענף ספורט הישגי פ .19
 . 19.6.16מסך התקציב העירוני" ח"ב אביב איטח מתאריך  1%-לכ

 

 תודה, נעבור להצעה הבאה.    אביב איטח:

 אפשר לבקש ממך משהו?   רחמים מלול:

 כן.    אביב איטח:

תסיר את זה מדיון. זו הצעה תקציבית. נכון? של   רחמים מלול:
 הספורט, נכון? 

 כן.    אביב איטח:

 מן הראוי שהיא תובא בדיוני התקציב. אבל בכל זאת.   רחמים מלול:

אני רוצה בכל זאת גם להקריא את ההצעה. כי קודם    אביב איטח:
כל באתי לכאן היום קצת יותר מוקדם, שעה מראש, וראיתי, אני יודע שחברי 

שלא  המועצה כל כך עסוקים גם בעבודתם, גם הסגנים כמובן ששאלתי. וראיתי
כולם מספיקים להתעמק. אז יכול להיות שאני לא כל כך מעניין, זו גם אפשרות 

כל ישיבה מאוד עסוקים. אז לכן אני רוצה ב-אחרת. אפשרות אחת שהם מאוד
חשוב לי להקריא בפניכם את ההצעות לסדר, ופשוט אתם תחליטו מה לעשות עם 

 זה אחרי זה. 

 ... ומזלזלת. אני חושבת שזו אמירה ממש   יערה ספיר:

 זה פוגעני. אתה מניח שחלק מאיתנו לא עובדים טוב.    אבי קינד:

 לא, חלילה.    אביב איטח:

..    אבי קינד:  הנחת היסוד.

.    אביב איטח: '  אמרו לי 'עוד לא קראתי

 אולי כל הלילה ישבתי וקראתי?   יערה ספיר:

 אני לא הכללתי.    אביב איטח:

על חברי מועצה, שהם בהנהלה אתה מדבר   רחמים מלול:
 ובקואליציה ותאמי לי, אני רואה כמה הם עובדים. 

אני אמרתי שהם לא עובדים? אמרתי שהם עובדים    אביב איטח:
 ב... 

כל מי שרוצה לעבוד, אני אתן לו. אני מצהיר בזאת   רחמים מלול:
 שאני אתן לו את כל האפשרויות. 

ירייה, התכוונתי לעבודה לא התכוונתי לעבודה בע   אביב איטח:
מהבית. יש אנשים שעובדים בעבודות לפרנסתם, לזה התכוונתי, שהם מאוד 

 עסוקים. 

 יאללה, קדימה.   רחמים מלול:

ההצעה של רחמים היא עניינית. מה שאתה עושה   עו"ד אמיר ירון:
עכשיו, זה משהו שאני חושב שהוא לא ראוי. אם אתה באמת חושב, ויש פה 
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ים ככה, שצריך לתגבר את אגודות הספורט, אז בוא נשים את זה על רבים שחושב
  -השולחן, הולך להיות נושא תקציבי

 הוא יו"ר הוועדה.    אמיתי כהן:

כולנו מודעים להישגים של הקבוצות ורוצים גם לתת   עו"ד אמיר ירון:
 . .. אז מה שאתה עושה עכשיו, אתה לוקח את הנושא, הופך אותו ל.. להם את ה.

 תה רוצה להיות פופוליסט על חשבון כולם? א

..    אביב איטח:  לא, חלילה. אני רוצה.

 אתה סתם... את הזמן.   עו"ד אמיר ירון:

אני מאוד אודה לך אם תגדיל את התקציב. יש לי זכות    אביב איטח:
 דקות. אם לא נוח לך, אמיר, אתה יכול לצאת לשתות קפה.  10להקריא 

 ה לדבר. הוא רוצ   אבי קינד:

 אני רוצה לדבר, זו זכותי.    אביב איטח:

 אמיר, תן לו לדבר, מה אכפת לך? הוא רוצה לדבר.    אמיתי כהן:

 תוריד מסדר היום. מה הבעיה? אני רוצה לדבר.    אביב איטח:

 תן לו, תן לו. חבר'ה, זה משודר ישירות בפייסבוק.   רחמים מלול:

 שידור ישיר.      :זוהר בלום

 חבר'ה, תכבדו את התושבים שצופים.    איטח: אביב

 דקות שידור.  10יש לו    אמיתי כהן:

 אני אצטרך לבדוק אם זה חוקי מה שאתה עושה.   רחמים מלול:

 אוקיי.    אביב איטח:

אני צריך לבדוק את זה. איפה מיכל? אני לא יודע אם   רחמים מלול:
מועצה בפייסבוק בלי לקבל זה חוקי מה שהוא עושה כעת, שהוא משדר ישיבת 

 רשות של ראש העיר או של חברי מועצת העיר. אני לא יודע. 

 אני אומר לך שזה אפשרי.    אביב איטח:

 רגע, אני לא יודע. אני שואל.   רחמים מלול:

 ואם זה לא חוקי, אני הראשון שלא אעשה.    אביב איטח:

הוא מעמיד לא אכפת לי, השאלה אם זה חוקי בכלל.   רחמים מלול:
לי פה חבר שמצלם אותנו. אולי אני לא רוצה שיראו אותי בתמונה כי אני לא 

 מרגיש טוב? 

 רחמים, שרק תהיה בריא ושרק תרגיש טוב.    אביב איטח:

 מיכל, אם את רוצה לבדוק את זה, בבקשה.   רחמים מלול:

אני רוצה להגיש שלפי הוראות הפקודה... ישיבות   :מיכל דגןעו"ד 
צה הן פומביות. במובן הזה שהן פתוחות לקהל. ואפשר לעמוד... הפומביות. המוע

גם אז כשהיתה סכנה של אי סדר או התלהטות יצרים, להקרין את זה אונליין... 
אני לא יודעת. זה היבט שאני אצטרך לבדוק, ואני  –אבל להקליט, לשמור ולשדר 

 אכין על זה חוות דעת. 
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דר, אני מדבר על תעדוף ענף ספורט לגבי ההצעה לס   אביב איטח:
מסך התקציב העירוני ואני  1%-הישגי או פופולרי והגדלת תקציב הספורט לכ

 רוצה להסביר את זה. 

אבל מאיפה אתה מבין בספורט, אתה? מאיפה אתה     :ארי-גיורא בן
 מבין? אתה האחרון שמבין בספורט. 

 צי שעה. גיורא, רק עכשיו התעוררת? לקח לך ח   אביב איטח:

 לפי דעתי זו חוצפה, בן אדם שלא מבין בספורט.     :ארי-גיורא בן

לשאלתך, גיורא, דווקא מבין כל חבריי, אני נחשב הכי    אביב איטח:
 מבין בספורט, גם בכדורגל, גם בכדוריד, גם בכדורסל. 

אתה לא מבין... אני שחקן נבחרת ישראל לשעבר. אתה     :ארי-גיורא בן
 פורט. תעשה לי טובה, אל תביע אתה... לא מבין בס

תרשו לי לא להיגרר לזה, אני רוצה להיות ענייני.    אביב איטח:
 תודה, גיורא, שמענו אותך. 

 אני אתמצת את ההצעה שלך.   רחמים מלול:

 לא, אני רוצה להסביר אותה, ראש העיר.    אביב איטח:

 לא, לא, הוא רוצה להקריא.     :???

 בואו נמשיך, כי יש לנו גם אירועים וגם זה.    אביב איטח:

 אתם מפריעים לו לדבר.    אבי קינד:

 חבר'ה, אני את דבריי אומר, תנו לי לסיים, תודה רבה.    אביב איטח:

אגב, ההצעה הזאת הועתקה מחבר מועצה לשעבר.   רחמים מלול:
 אבל בסדר. הצעה זהה לחלוטין. 

 ותה. ואם כן... אגב, אני לא העתקתי א   אביב איטח:

  -החברים המאזינים לך בפייסבוקש  רחמים מלול:

 אז זה לא נכון.    אביב איטח:

 יידעו שזה הועתק ממישהו.   רחמים מלול:

אז אני אשמח אם תראה לי. אני ניסחתי את זה, פרי    אביב איטח:
 יצירתי, כתיבתי, הכל שלי. 

 מבטיח לך שאני אראה לך.  רחמים מלול:

בסדר גמור. חבר'ה, קרה כאן משהו גדול, זה כולנו    ח:אביב איט
יודעים, בשנים האחרונות בספורט, ביחד למשאבים והתקציבים המקובלים, יש 
עשייה עצומה גם בספורט ההישגים וגם בספורט העממי ומעל הכל הפעילות 
העצומה של מחלקות הילדים והנוער, ועל כך אני רוצה לברך ולפרגן גם לך ראש 

, דורון מילברג מנכ"ל העירייה, איציק עובדיה וכל העוסקים במלאכה. אני העיר
 גם יודע להגיד מילים טובות. לא הכל רע. יש לי עוד הרבה דברים טובים. 

בשנים האחרונות אנחנו עדים לסיפורי הצלחה והישגים בענפי ספורט רבים כמו 
טקוואנדו. זכורים לנו הג'ודו, היאבקות, טניס שולחן, כדורסל, כדוריד, כדורגל, 

מקרי כישרונות ספורט אדירים שגדלו כאן ונאלצו לעזוב לערים שכנות עקב 
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ההתנהלות הכושלת בספורט בעשור הקודם. ואני באמת לא רואה בזה את ראש 
דווקא מתכוון להרבה שנים קודם לכך. דוגמא העיר ואת מי שכאן אשם בכך. אני 

ן דאוסן שזכה באליפות עכשיו עם ראשון הכדורגלן רועי קהת ליגה אוסטרית, שו
. הוא היה כאן במגמת הספורט NBA-לציון ועכשיו הוא מתמודד בדראפט של ה

 של קציר. תאמין לי, היינו צריכים אותו כאן. 

..    :דורון מילברג  אני ראיתי אותו במשחק ליגה.

האחים שור וגל אברהם שגדלו כאן במכבי, הפועל    אביב איטח:
זללו תארים עם קבוצות הכדוריד של ראשון לציון במקום לזלול אותם כדור יד, 

כאן. אני רוצה לדבר היום על הקבוצות שהצליחו, גילו הישגים יפים ועלו ליגה 
בענפים הפופולאריים. עשיתם המון במעט שיכולתם. מה הלאה? איך אנחנו 

פילו קבוצות הספורט שהע 3-קופצים מדרגה? איך העירייה נערכת לתמיכה ב
לליגה הלאומית, הן מבחינת בניית מתקנים, והן מבחינת תמיכה כלכלית. 
העירייה במיצוי סמכויותיה יכולה וצריכה לקפוץ מדרגה ולעודד ולתמוך בספורט 

 ברחובות כפי שעושים במגרש של הגדולים. 

בעשור הקודם והנוכחי, קבוצות הספורט של העיר נדדו בין הליגות הנמוכות, 
ה נמוכה ביחס לערים אחרות, הן מבחינה כלכלית, והן מבחינת וזכו לתמיכ

המשאבים בפיתוח המתקנים. בשנים האחרונות חל שיפור קל בהקצאת 
המשאבים התקציביים, זאת במקביל להישגים משמעותיים, בעיקר בעונת 
המשחקים שחלפה, ועל כך אני מברך. כאמור בעונה החולפת בלטו ההישגים 

יד של עירוני רחובות העפילה חזרה לליגת העל, הליגה הבאים: קבוצת הכדור
הראשונה לאחר שנה. קבוצת הכדורגל מכבי שעריים העפילה לליגה הלאומית 

. קבוצת 1992/1993שנים. הפעם האחרונה זה היה בעונה  23שהיא השנייה לאחר 
שנים בליגה  17הכדורסל של מכבי רחובות העפילה לליגה לאומית לאחר 

ה שנייה. רחובות היא עיר של ספורט. זו עבודה. זה אנחנו יודעים הארצית, ליג
 מצוין. 

לאחרונה פונים אליי תושבי העיר ואוהדי ספורט רבים, ואף בעלי תפקידים 
באגודות הספורט, שחוששים שעקב תמיכה לא מספקת מצד העירייה, תחזור 

שכאשר  עטרה ליושנה, וקבוצות הספורט ינשרו חזרה לליגות הנמוכות. ידוע
  -נושרים החזרה

 )מדברים ביחד( 

אתה רואה, גם את זה התושבים צריכים לראות,    אביב איטח:
שאנחנו בסך הכל במצב רוח טוב וצוחקים. אבל אני מקווה שהתושבים לא יסיקו 
שאתם צוחקים עליהם, כי הם צופים בכם. תשימו לב, תיזהר. ידוע שכאשר 

לתי אפשרית. כידוע הספורט ההישגי נושרים, החזרה המיידית היא כמעט ב
בישראל בליגות העליונות, מצריך תמיכה כלכלית משמעותית מצד העיריות, בכדי 
לעמוד בסטנדרטים המקובלים בליגות השונות להתמודדות ראויה ולגיטימית. 

 אתם יודעים, שחקנים זרים, מאמנים. 

 אתה עובר את הזמן.   רחמים מלול:

מתקני  2נה אני מסיים. ידוע כי נבנים לא, לא, ה   אביב איטח:
אימונים למחלקות הנוער בכדורגל וההישגים הנאים ייתנו תנופה להורים רבים 
לרשום את ילדיהם למחלקות הנוער, ולהפסיק לנדודי כפי שקורה בשנים 

 האחרונות. 
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 אי לכך?   רחמים מלול:

ידוע גם כי מתקנים רבים שעברו את כל המשוכות    אביב איטח:
והאישורים תקועים בשל אי השתתפות במצ'ינג מצד העירייה. זאת אומרת, 
הגורמים והגופים הגדולים מוכנים להשקיע תקציבים גדולים, והעירייה מתקשה 
לקיים את התהליך מצידה. בחלק מהמתקנים... כמדומני עם האצטדיון העירוני 

נתמכת  אין התקדמות ממשית ומהירה כפי שמצופה. על אף שמכבי שעריים
כלכלית באופן משמעותי על ידי הבלן אלדדפרי ולאחרונה גם הוקמה מחלקת 
נוער בתמיכתו, באיזה סכום מתכוונת העירייה לעודד את המשך ההשקעה? צריך 

, להגדיל את התמיכה לאחר עלייה לליגה לאומית. זאת אומרת, גם לעודד אותו
ה כאל איזושהי פרה זה שיש ספונסר, אנחנו לא צריכים להתייחס אליו חליל

חולבת. צריך לעודד אותו להמשיך ולתקצב ולהשקיע. צריך לתת לו... שלא יברח 
 לנו חס וחלילה. 

לאחר בדיקת המצב בספורט ברחובות, מצאתי כי העירייה מעבירה לכל האגודות 
מתקציב  ₪מיליו  2.4-הספורט בעיר יחד, דרך הוועדה לתמיכות ומענקים, כ

, שזה ₪מיליון  878נה החולפת הוא סביב, עמד על בערך עירייה, שתקציבה בש
 אחוז מהתקציב העירוני בלבד.  1/3בערך 

 . 857  רחמים מלול:

מתקנים למחלקות  2ראוי לציין שבימים אלו בונים    אביב איטח:
הנוער, ובשנה החולפת הושק מרכז ויסגל המחודש, שגם שם מתקיימות פעילויות 

יקה מוצגים כאן, הבאתי לכם את הנספחים, גם ספורט... לאחר בדיקה מעמ
קיבלתם במייל, מוצגים כאן נתונים לדוגמא של צמיחה כלכלית בקבוצות 
הבכירות ובספורט ההישגי והפופולארי, מתקנים שהוקמו ויוקמו בערים שכנות. 
ובנוסף, ראיתי לנכון גם להתייחס לסך אחוזי התמיכה ביחס לתקציב העירוני. 

 סל. אני רק אתן לכם כדוגמא. צירפתי מסמך אק

 לא, לא, עד כאן.   רחמים מלול:

 אה, אתה רוצה שאני אסיים.    אביב איטח:

תשמע, חביבי, אתה כבר חצי שעה מדבר, כשלפי   רחמים מלול:
  -הפקודה אני צריך לתת לך מקסימום

 עשר דקות להצעה.    אביב איטח:

דבר חצי שעה. מקסימום עשרים דקות, אתה כבר מ  רחמים מלול:
 באמת, נו. ההצעה שלך, אני אשקף אותה. 

אני רק רוצה להדגיש שצירפתי לך מסמך. אני אסיים    אביב איטח:
כאן, אני רוצה רק להדגיש שצירפתי לך מסמך על ערים שכנות. זה מצורף גם 

 בתוך ההצעה לסדר וגם נשלח במייל. 

 טוב, חברים, תשובה.   רחמים מלול:

 ציתי רק לומר. ר   אביב איטח:

 לא, לא, לא. אני לא נותן לך יותר.  רחמים מלול:

 בסדר.    אביב איטח:

לא נותן לך. לא משתלטים פה על הישיבה בכוח, מעבר   רחמים מלול:
 למה שהזכויות שלך. 
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 בכוח לא, מה שמגיע.    אביב איטח:

אתה לא רצית לדחות את ההצעה הזאת לדיוני   רחמים מלול:
י מבין מדוע. כולם מסמסים לי, אתה יכול לשמוח, שרואים אותך התקציב, ואנ

 בפייסבוק. זה בסדר. עד כאן למעשה רוב תאוותך מתמלאת. 

 לא. לא בשביל זה אני כאן.    אביב איטח:

היא כזאת. אתה יודע מהו אם כך, התשובה שלי   רחמים מלול:
 תקציב הספורט בעיריית רחובות כולל החברה לתרבות. 

 אני התייחסתי לוועדות תמיכות ומענקים בלבד.    יטח:אביב א

 בלבד?   רחמים מלול:

 כן.    אביב איטח:

  -אז אדוני, מבחינתי תקציב ספורט  רחמים מלול:

 אגודות הספורט.    אביב איטח:

עכשיו תן לי לדבר. אתה מדבר על מתקני ספורט,   רחמים מלול:
 נכון? 

שם, ואמרתי גם דברים טובים,  בירכתי על ההתפתחות   אביב איטח:
 רחמים. 

אני לא בא להתווכח איתך, אני כותב את זה   רחמים מלול:
 לפרוטוקול. 

 אתה לא צריך כאילו אני נגדך חלילה.    אביב איטח:

אני גם משדר לפרוטוקול וגם לחבר שלך שמצלם אותך   רחמים מלול:
 כל הזמן והוא לא עובר לפה. 

 פעם ראשונה, תאמין לי.  האמת שהוא   אביב איטח:

אם אתה הגון ואובייקטיבי ומנומס ומתורבת, אז   רחמים מלול:
  -איש 10או  5הקהל שרואה אותך, לא יודע, 

 . 1, 2   אביב איטח:

בסדר, דן בן אמוץ היה כותב את הכתבות שלו, היא   רחמים מלול:
', משהו כזה. הוא היה מכוון את הכתבות. זה  היה דן בן אומר 'לששת קוראיי

אמוץ או אדם ברוך. אדם ברוך, היו לו טורים מרתקים. אמרתי, אנחנו נדון 
 בנושא הזה בדיוני התקציב. 

 בסדר גמור.    אביב איטח:

ואם לידיעתך, שאתה חושב שמה שתומכים בספורט זה   רחמים מלול:
 -רק מה שמופיע בתקציב התמיכות והמענקים

אתה אומר מה שלא אמרתי. אל  אני לא אמרתי את זה.   אביב איטח:
 תגיד משהו שלא אמרתי. 

 תגיד לי, אני הפרעתי לך?   רחמים מלול:

לא, אבל תדייק. אמרתי בהצעה לסדר שאני מברך על    אביב איטח:
 השקעה רבה. 
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אביב, אתה מתחיל להתנהג בצורה פראית, כדי   רחמים מלול:
 . שאנשים בפייסבוק יראו עד כמה עירני ומתלהם ותוקף

למה אתה אומר שאני מתלהם אבל? אני כ כך דיברתי    אביב איטח:
 בשקט. 

 אז אולי תיתן לי לענות?   רחמים מלול:

 אז תדייק.    אביב איטח:

 אז תדייק.   רחמים מלול:

רחמים, זו בדיחה. תאמין לי, בדיקה שאתה מנהל איתו     :ארי-גיורא בן
 משא ומתן. ממש בדיחה. 

משפט שאני אומר אתה מפריע לי. אתה לא יודע כל   רחמים מלול:
 מהו תקציב הספורט. 

 אני יודע.    אביב איטח:

 אתה לא יודע.   רחמים מלול:

..    אביב איטח: . 

טוב, אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום. אתה   רחמים מלול:
 מתנהג בצורה פראית. 

 אני לא מסכים.    אביב איטח:

 אתן לך להעלות הצעות לסדר בצורה כזאת. ואני לא   רחמים מלול:

 זה לא בסדר שאתה אומר את זה.    אביב איטח:

 כי אתה משתלט על הדיון.   רחמים מלול:

 אל תגיד דברים לא נכונים.    אביב איטח:

 אתה לא נותן לי לענות.   רחמים מלול:

..    אביב איטח:  כי אתה אפילו מתעסק במה שלא.

 נותן לי לענות. אתה לא   רחמים מלול:

 אתה מתעסק בשידור חי.    אביב איטח:

 אתה בור ועם הארץ. אתה בור ועם הארץ. זה הכל.   רחמים מלול:

השידור החי הוא הדבר הכי פחות חשוב בישיבה    אביב איטח:
 הזאת. 

הוא לא נותן לדבר. אתה לא נותן לדבר. אתה פרא   רחמים מלול:
 אדם, סליחה על הביטוי. 

 כי אתה אומר דברים לא נכונים.    יטח:אביב א

 אתה בור.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

אביב, אני מתבייש בשבילך לאנשים שמאזינים לך   רחמים מלול:
 בכלל. בור ועם הארץ. זה הכל. 
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 אוקיי, בסדר גמור.    אביב איטח:

אתה לא מבין כלום בתקציב, אתה לא מבין כלום   רחמים מלול:
 דר. בהצעות לס

 למה?    אביב איטח:

 ואתה מפזר פה שקרים על גבי שקרים.   רחמים מלול:

  -אז אני חושב שאתה אומר   אביב איטח:

וגם העיתונאים שמצטטים אותך הם בורים ועמי   רחמים מלול:
 הארץ. 

 אז אני חושב שאתה אומר דברים שהם לא בסדר.   עו"ד אמיר ירון:

 ט? מהו תקציב הספור  רחמים מלול:

..    אביב איטח:  רחמים, קודם כל.

 לא, תענה לי, תענה לי מהו תקציב הספורט.   רחמים מלול:

רחמים, רחמים. קודם כל אני רואה אותך מתעצבן וזה    אביב איטח:
 לא נעים לי... 

 מהו תקציב הספורט.   רחמים מלול:

 זה לא בריא, לא לבריאותך ולא לשום דבר אחר.    אביב איטח:

 ואולי תוכל לכתוב עליי עוד פעם בפייסבוק.   ם מלול:רחמי

 חס וחלילה, אני רק בירכתי אותך.    אביב איטח:

 אני מספק לך חומר.   רחמים מלול:

..    אביב איטח:  אני התנצלתי על כך ש.

 אתה יכול לענות לי?   רחמים מלול:

 אני אענה לך עניינית לגבי ההצעה לסדר.    אביב איטח:

לא, לא. טוב, חברים, אני מבקש להוריד את ההצעה   ול:רחמים מל
 מסדר היום. 

... ועדת תמיכות ומענקים, והתייחסתי לבניית    אביב איטח:
המתקנים. פעם הבאה אני גם לא אתייחס למה שנעשה בעיר. למדתי את הלקח 

 שלי. 

תודה רבה. אנחנו משקיעים בספורט בשנה, זה לטובת   רחמים מלול:
  -65-, ובמתקנים כ₪מיליון  15-, בשוטף כהפרוטוקול

 זה לא רלוונטי להצעה לסדר.    אביב איטח:

הוא מפסיק אותי, ריבונו של עולם. אתה שם לב איך   רחמים מלול:
אתה מתנהג? תאמין לי, אני מתבייש במקומך למאזיני הפייסבוק, אני אומר את 

 זה. 

 זה הכי פחות חשוב בישיבה.    אביב איטח:

תתביישו שאתם מקשיבים וצופים בפרא אדם שהוא   מלול: רחמים
 מתנהג כמו פיל בחנות חרסינה. 
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רחמים, הפייסבוק הוא החלק הכי פחות חשוב כאן    אביב איטח:
 בישיבה הזאת. 

 ממש, פחות חשוב.   רחמים מלול:

 אתה לא מפסיק להתעסק בזה.    אביב איטח:

ל, בשוטף אנחנו אז אני שוב מודיע לפרוטוקו  רחמים מלול:
, והדברים מופיעים בספרים. ₪מיליון  15-מתקצבים, כולל תמיכות ומענקים כ

  -ומי שיודע לקרוא והוא לא רק יודע להעתיק הצעות לסדר לחברי מועצה לשעבר

זה שקר. אתה אומר משהו לא נכון. איך אתה יכול    אביב איטח:
 ילה. להוכיח דבר כזה. אני העתקתי הצעה ממישהו? חס וחל

 מי שיודע לקרוא, ימצא את זה בספרים, במתקנים.   רחמים מלול:

תדייק, אל תגיד דברים לא נכונים. לא העתקתי מאף    אביב איטח:
 אחד, זו הצעה שלי. 

מיליון  65במגרשי אימונים וכו' אנחנו משקיעים השנה   רחמים מלול:
 שאנחנו בונים. . ואם תרצו, אני אמציא לכם נייר שמפרט את כל המתקנים ₪

..    אביב איטח:  ולא התייחסת להצעה לסדר.

אני רוצה להגיד משהו. מאז שאני נולדתי, אני מתעסק     :ארי-גיורא בן
בספורט. הגעתי גם לנבחרת ישראל, הגעתי לטופ שבטופ בספורט הישראלי. 

  -אנחנו מדברים פה שאף ראש עיר

..   רחמים מלול:  לא.

, תן לי לדבר, ראש העיר. אף ראש עיר ואף מנכ שנייה    :ארי-גיורא בן
 לא הגיעו לרמה כזאת של תמיכה בספורט, ובשביל זה ההישגיות. 

לצערי, אני מתבייש לומר, כשנכנסתי לתפקיד, מכבי   רחמים מלול:
 .₪ 40,000שעריים קיבלו 

..     :ארי-גיורא בן  אז זו התשובה לכל הדברים.

 ? אפשר להמשיך הלאה   אביב איטח:

 במה?   רחמים מלול:

כי קודם כל אני רק אציין שפתחתי את ההצעה בכך    אביב איטח:
 שאמרתי את הדברים הטובים שנעשים בספורט, גם בתקציבים, גם במתקנים. 

 אביב, יאללה, סיימנו.   רחמים מלול:

 אז נא לדייק.    אביב איטח:

 סיימנו את ההצעה לסדר.   רחמים מלול:

 ואו נדייק, וגם על זה שאמרת שהעתקתי את ההצעה. ב   אביב איטח:

 סיימנו. תשמע, אי אפשר ככה.   רחמים מלול:

 לא אתן לך לומר.    אביב איטח:

  -אתה עושה צחוק מכולם  רחמים מלול:

 אני לא אתן לך לומר.    אביב איטח:
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 אבל אני הפסקתי אותך וסיימנו את זה.   רחמים מלול:

  -א אתן לךאז אני ל   אביב איטח:

 אתה מתפרץ בכוח.   רחמים מלול:

תחזור בך שאמרת שהעתקתי את ההצעה לסדר    אביב איטח:
 ממישהו, זה לא נכון. 

 אני לא חוזר בי.   רחמים מלול:

 אז תביא לי את ההוכחה.    אביב איטח:

 נו באמת, זה כבר מתחיל להיות גן ילדים.     :ד"ר מרה קנבל

 ו נמשיך, יאללה. תודה. בוא   אביב איטח:

 מה זה? לא היה דבר הזה.     :ד"ר מרה קנבל

 

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום הצעתו לסדר של ח"מ  :16-35-290מס'  חלטהה
הספורט  בתקצי תעדוף ענף ספורט הישגי פופולרי והגדלת"בנושא אביב איטח 

 ".מסך התקציב העירוני 1%-לכ

 

 ד הצעות לסדר? כן, מה עוד? יש לך עו  רחמים מלול:

 יש לי עוד שאילתא.    אביב איטח:

 שאילתא לא הגשת לי יותר.   רחמים מלול:

 הגשתי לך.    אביב איטח:

 אז היא תיענה בישיבה הבאה.   רחמים מלול:

 למה?    אביב איטח:

 אני עוד לא ראיתי את השאילתא.   רחמים מלול:

 ? אוקיי. דודי, העברת לו את השאילתא   אביב איטח:

 אני יכול לענות עליה בישיבה הבאה מבחינה חוקית.   רחמים מלול:

 אפשר? אוקיי, נחכה לישיבה.    אביב איטח:

 אוקיי. מה עוד? עוד שאילתות, עוד הצעות?   רחמים מלול:

 הצעות ושאילתא.  2   אביב איטח:

 יפה, יבול יפה. אפשר לסגור את הפייסבוק.   רחמים מלול:

 למה? מה, רק אני חשוב?  לא,   אביב איטח:

 אני רואה.   רחמים מלול:

 אני לא עשיתי את זה בשבילי, זה בשביל התושבים.    אביב איטח:

בשביל התושבים. נראה כמה תושבים יהיו לך בפעם   רחמים מלול:
 הבאה. 
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זה הם יחליטו. וחוץ מזה, גם אם לא יהיה, אז לא    אביב איטח:
 נורא. 

מישהו אחר שיעתיק ממך את ההצעות  אז יבוא  רחמים מלול:
 שהועתקו. 

 אין בעיה. את זה המפלגה שמי שחבר בה תחליט.    אביב איטח:

 מה?   רחמים מלול:

את זה הסניף שלי יחליט והתושבים. הם יחליטו אם    אביב איטח:
 אני אהיה... 

 הסניף שלך יחליט? אוקיי. אה,   רחמים מלול:

 והתושבים.    אביב איטח:

 בהצלחה לסניף.   ים מלול:רחמ

 תודה.    אביב איטח:

 מה יש לך? מה קרה לך? שתית משהו?   רחמים מלול:

 לא.    אביב איטח:

 לא לקחת משהו? אני לא יודע. שים לב איך אתה.   רחמים מלול:

 לא, אני עונה לך.    אביב איטח:

 טוב די.    יערה ספיר:

 ... את העקיצות.    אביב איטח:

 ביחד(  )מדברים

 מיכל צריכה לענות לי. לא עכשיו.   רחמים מלול:

 על מה?   :מיכל דגןעו"ד 

..      :שי קזיוף  תשובה ברורה אם זה חוקי או לא, הוא לא יכול.

 למה?    אביב איטח:

 חכה לישיבה הבאה, היא תיתן חוות דעת.      :זוהר בלום

ה שאתם אתם יודעים מה, חבר'ה, אני מקבל את מ   אביב איטח:
 אומרים, אנחנו נחכה לחוות הדעת המשפטית. 

 אני לא יודע. אני דמוקרט, אתה מכיר אותי.   רחמים מלול:

 אני יודע.    אביב איטח:

אם היא תגיד לי שאפשר, תפדאל. אבל אם היא תגיד   רחמים מלול:
 לי שאי אפשר, אז אי אפשר.

 אנחנו נחכה לחוות הדעת המשפטית.    אביב איטח:

, אם עדיין אין תשובה בתור ועדת ביקורת, אני מבקש     :שי קזיוף
 ברורה, אל תצלם. 

אני אגיד לך מה עלול להיות לא חוקי. זה ניצול של   רחמים מלול:
 ישיבת מועצה כבמה פוליטית, פשוט כך. 
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 מה זאת אומרת?    אביב איטח:

 זו דעתי. אסור לי להביע דעה?   רחמים מלול:

 זכותך.    אביב איטח:

זו דעתי. דעתך נגד, בסדר. אבל אני חושב שזה ניצול   רחמים מלול:
בלתי שוויוני בין חברי מועצה שקורעים את עצמם, סליחה על הביטוי, על מנת 
לייצר נאמנה את הצרכים של הסקטורים שלהם, וגם סקטורים אחרים. זה יוצר 

בחירות או במקום חוסר שוויון. תאר לך עכשיו כל חבר מועצה במקום מצע ה
תעמולת בחירות, הוא יושב ומצלם את עצמו במשך ישיבת מועצה ומפיץ את זה 

 בפייסבוק. אז אנא אנחנו באים. 

 גם זה לא שוויוני.      :שי קזיוף

זה לא שוויוני. לא יודע, צריך לשקול את הדברים   רחמים מלול:
 שקפת עולם. היטב. אני לא מביע עמדה משפטית. זו עמדת מה שנקרא של ה

ואני שכחתי להגיד לאשתי שיש ישיבת מועצה והיא    :דורון מילברג
 תראה בפייסבוק. 

חבר'ה, תאמינו לי זה טוב. הבאתי את כל הסיבות    אביב איטח:
 וזהו. 

 לפחות חזרנו לאכול ענבים חופשי.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 אחרי שהוא הפסיק לדבר, לא יישארו לך.   רחמים מלול:

 אמרו שרואים אותי.  2רחמים, כבר    יב איטח:אב

אני חייב לציין, שאם הייתי יודע שזה מצולם, לפחות    גיא עידו:
 הייתי מתגלח. 

 לא, עכשיו אתה לא מצולם. זה חוסר שוויון.   רחמים מלול:

 

ל.ר לשנת  .4  . 2015דו"ח דירקטוריון ה.

 

 דו"ח ה.ל.ר, בבקשה. כן, גיא.   רחמים מלול:

רק בשביל שלא יהיו אי הבנות. הדו"ח הזה, המועצה    עידו:גיא 
 לא מתבקשת לאשר את התקציב של החברה לפיתוח. היא לא נדרשת, זה לא... 

 בשביל זה יש דירקטוריון.   רחמים מלול:

נכון. אז יש דירקטוריון, הדירקטוריון דן בדו"חות    גיא עידו:
בצורה מסודרת. ההנחיות של האלה ואישר אותם והם הועברו למשרד הפנים 

משרד הפנים בכל מה שקשור לחברות עירוניות, זה שפעם בשנה תסקור החברה 
את הפעילות שלה. זאת אומרת, הנושא הכספי הוא לא המהות של הסקירה 
הזאת, אלא יותר סקירת הפעילות. חלק מהדו"ח הזה הוא העתק מתוך הדו"חות 

 נתונים הכספיים. הכספיים של אותה שנה. הם מציינים את ה



ין מס'  -עיריית רחובות   22.6.2015 מתאריך 35ישיבת מועצה מן המני

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

25 

אבל בסופו של דבר המטרה היא להציג את הפעילות ולא את הדו"חות הכספיים, 
ובוודאי שאין צורך, ואף אחד מכם לא נדרש בכובעו כחבר מועצה לאשר את 

 התקציב או לדון בו. 

סליחה שאני קוטע אותך, תושב שלח לי הודעה שהוא    אביב איטח:
הזו ישיבה מקדימה, והוא לא רצה להתווכח  הגיע לישיבה ואמרו לו שהישיבה

 והלך הביתה, לתשומת לבך. בסדר? 

.     :ד"ר מרה קנבל . אז עכשיו אנחנו נקבל הכל אונליין? כל אחד שיגיד.
 מה זה הדבר הזה? ממתי במה? מה זה? 

 מה, התושבים רוצים לבוא ולצפות בישיבה.    אביב איטח:

 שיבואו.     :ד"ר מרה קנבל

 אז הנה, הוא בא ולא נתנו לו להיכנס.    ח:אביב איט

 אני באה עכשיו מבחוץ, אף אחד לא היה.     :ארי-גיורא בן

אבל מה זה הודעות עכשיו אונליין כל הזמן? זה הזוי     :ד"ר מרה קנבל
 לגמרי. 

 ביקשו ממנו לא להיכנס. בסדר.    אביב איטח:

 ? מי ביקש? אתה יכול לברר לי מי ביקש  רחמים מלול:

 כן.    אביב איטח:

 אולי חשבו שזה הנהלה ולא מועצה.    יערה ספיר:

 אוי נו, בסדר.   רחמים מלול:

 לא נורא. הכל בסדר.    אביב איטח:

 הוא אומר מה שהוא רוצה, ואחר כך אומר 'לא נורא'.  רחמים מלול:

 כי אני לא רוצה להתווכח, רחמים.    אביב איטח:

ניים לפני שאנחנו נתעסק בסקירת כמה דברים טכ   גיא עידו:
הפעילות. ה.ל.ר היא חברה פרטית בבעלות עיריית רחובות. הדירקטוריון שלה 

נציגים שהם חברים  3נציגים שהם חברי מועצת העיר,  3חברים.  9-מורכב מ
נציגים שהם נציגי ציבור. ראש  3מחברי הפקידות הבכירה של העירייה, ועוד 

משמש כיו"ר הדירקטוריון. המשרד של היועצים  העיר הוא מתוקף תפקידו גם
-בן עמי. רואה החשבון שלנו זה משרד חבקין-לוין-המשפטיים שלנו נקרא פלאט

 דורסמן שחיים נמצא פה. 

 ואם יהיו שאלות, הוא נמצא פה.   רחמים מלול:

 מבקר הפנים שלנו זה ד"ר שמעון רוזביץ.   גיא עידו:

 זה המרצה במפע"מ?   רחמים מלול:

צה. במבקר המדינה הוא עבד הרבה כן. הוא גם מר   גיא עידו:
שנים, מרצה בבר אילן. יש לו רזומה מאוד עשיר בכל מה שקשור לביקורת פנים. 

סך הכל הצטמצמנו קצת בכוח אדם, מכיוון שהעברנו את פעילות  2010בשנת 
ח מעון היום בחלומות לידי החברה לתרבות, נוער וספורט. בכך ירדה מצבת כו

עובדים. ונכון לרגע  75או  70האדם שלנו משמעותית. רק במעון הזה ירדו איזה 
זה, אנחנו עוד קצת הצטמצמנו, כי חלק מהפקידים של רשות החנייה והשילוט 
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עברו להפוך להיות עובדים של העירייה. אבל בסך הכל אנחנו עם בסיס מאוד 
סיימנו  2015את שנת  מצומצם של כוח אדם ועוסקים בהיקפים שהולכים וגדלים.

עם היקפי עבודה שהם הגדולים ביותר של החברה מאז שהיא נוסדה, ממש 
. אנחנו באמת באיזושהי עקומה של גידול בהיקפי ₪מיליון  210-נושקים ל

דברים שהם שלובים  2הפעילות משנה לשנה. וזה אני חושב שבסך הכל מעיד על 
 שהעיר עוברת.  זה בזה. מצד אחד על הפיתוח המואץ והמשמעותי

מכיוון שעיקר הפעילות של החברה עוסק בפיתוח של התשתיות. מצד שני זה 
מראה את האמון שהנהלת העיר מביעה בחברה ולמעשה מעבירה אליה לביצוע 
את הפרויקטים המשמעותיים או כמעט באופן מלא של כל מה שקשור לתשתית. 

גם בתי ספר, גני ילדים, . תשתית מבחינתנו זה לא רק כבישים ומדרכות וצינורות
 מבנים ותשתית, וזה עיקר. 

 אפה הצלם, הלך?   רחמים מלול:

 ביקשת לסגור.    אביב איטח:

 למה את זה הוא לא מצלם?   רחמים מלול:

 ביקשתם לסגור.    אביב איטח:

 אה, בגלל שביקשתי?   רחמים מלול:

. ביקשת, לא, שי? אני טועה? כיו"ר ועדת    אביב איטח: הביקורת ..
 ביקשת. 

 ככה הוא היה צריך להמשיך ולצלם אותו?   רחמים מלול:

יו"ר ועדת הביקורת ביקש, אני קיבלתי את המלצתו    אביב איטח:
 עד שתהיה חוות דעת משפטית. 

 טוב.  רחמים מלול:

 אנשים רואים את זה. מה זה משנה?  6חוץ מזה, רק    אביב איטח:

, נסקור כמה פרויקטים מרכזיים 2015אז לגבי שנת    גיא עידו:
. הראשון שבהם זה המרכז בויסגל, מרכז 2015שסיימנו, או שעסקנו בהם בשנת 

 מאוד משמעותי. -פיס לנופש וספורט. כולכם מכירים אותו, פרויקט מאוד

 ומוצלח, ופרגנתי ואמרתי בהצעה לסדר.    אביב איטח:

ותן קנס. אני סוקר את הפעילות שלנו. אני לא נ   גיא עידו:
הבריכות עם המלתחות החדשות, עם מתקני  2פרויקט מאוד מוצלח ומשמעותי. 

השעשועים, עם המדשאות. בריכה אחת שהיא מקורה, בריכה אחת פתוחה. 
ו אנחנו  הפרויקט הזה נפתח לרווחת הציבור כבר במהלך הקיץ שעבר. עכשי

הבריכה מתארגנים כבר באמצעות החברה לפתיחה של עונה נוספת. כמובן ש
 המקורה עבדה גם במהלך החורף. 

 אפשר לגם לקרות את השנייה.    אמיתי כהן:

 . זה הכל שאלה של כסף. אפשר גם לקרות את השנייה   גיא עידו:

יש כאלה שמתנגדים לזה אגב, מבין הציבור. רוצים   רחמים מלול:
 קצת שמש. אז יש הצעה לסגור את זה חלקית. טוב, לא משנה. 
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פרויקט משמעותי נוסף שעסקנו בו, זה הקמה של    גיא עידו:
המתנ"ס והספרייה בשכונת רחובות החדשה. אני משוכנע שרובכם או כולכם 
הייתם בטקס החנוכה של המבנה הזה. זה מבנה לא בסטנדרט עירוני רגיל. הוא 
בנוי ברמת גימור מאוד מאוד גבוהה, עם פרטים מאוד מוקפדים, ובהשקעה מאוד 

נחנו כמובן ממשיכים לעבוד בכל מה שקשור לחינוך, בתי ספר, גני משמעותית. א
ילדים. אנחנו עוסקים בזה כדרך שבשגרה. מבחינת הספורט, אנחנו מקדמים 

מאוד משמעותית את הנושא של התב"ע לבניית האצטדיון באזור -בצורה מאוד
 של תמר ב'. כבר היה דיון בוועדה המחוזית. 

ות כאלה ואחרות שסיימנו איתם, ואנחנו מקווים התבקשנו לעשות כל מיני השלמ
שבמהלך הזמן הקרוב התכנית תופקד כבר לציבור. בימים אלה הולכת ומושלמת 

המגרשים של הדשא הסינתטי במתחם ויסגל. כל מגרש הוא בגודל  2הבנייה של 
 צופים, עם חדר מלתחות.  350-תקני, עם טריבונות ל

 סליחה, כמה צופים?    אביב איטח:

כל אחד. עם תאורה בצורה מאוד איכותית. דשא  350   גיא עידו:
 סינתטי ברמה גבוהה מאוד. 

 בהשקעה של?   רחמים מלול:

. אנחנו עוסקים בתכנון, ₪מיליון  15-השקעה של כ   גיא עידו:
ועוד מעט כבר יצא לפרסום מכרז להקמה של מרכז פדגוגי בשכונת קרית משה, 

יה בשטח של מכון ויצמן ונהרס לטובת בניית מה שמחליף את מרכז פסגה שה
מועדוני נוער, יש מדיניות של ראש העיר, שבכל בית הספר תיכון למדעים שם. 

שכונה יהיה מועדון קהילתי. אז אנחנו סיימנו את הבנייה של המועדון בשכונת 
אושיות, סיימנו את הבנייה של המועדון בשכונת רחובות ההולנדית, ברח' 

 נג'ארה. 

נו מעדכנים את התכנון של המועדון ברח' אברמסון, כך שתיבנה עליו קומה אנח
שנייה. לא העירייה בונה את הקומה השנייה, אלא העמותה בונה את הקומה 

-השנייה, ואנחנו נערכים לביצוע של הדבר הזה. מבחינת תשתיות, דבר מאוד
-פת של כמאוד משמעותי. בשנה האחרונה התב"ע של תמר ב' קיבלה תוקף. בתוס

דונם של פארק כמו תמר א' מבחינת השימושים שלו של הייטק ותעשייה  620
 ומסחר ברמה הגבוהה ביותר. 

 בפארק ענק.   רחמים מלול:

דונם לפארק,  75כן. בתוך הזה יש פארק הצפון, יש    גיא עידו:
שצ"פ, עם מדשאות, עם גנים, עם כל מה שקשור לעניין הזה, שהוא חלק בלתי 

דבר הזה. ואנחנו משלימים עכשיו את כל הנושא של התכנון המפורט של נפרד מה
הכבישים, המדרכות, התשתיות. וברגע שזה יהיה מוכן, אנחנו נוכל להתחיל 
לקדם את הביצוע של הפיתוח. אנחנו עסקנו גם בנושא של שדרוג תחנת השאיבה 

ת הפחות גם עולה הצורך בשדרוג התשתיובגן רווה. העיר גדלה, ובאופן טבעי 
ויזואליות. ואח מהן זו תחנת השאיבה בגן רווה. הביוב של רחובות בשילוב עם 
נס ציונה נסמך על השפד"ן באמצעות תחנת שאיבה שנמצאת בגן רווה. וזה 

 שאנחנו עוסקים בו. זה בגדול. אם יש שאלות.  ₪מיליון  15-פרויקט של כ

 ולגבי המאזן?   רחמים מלול:
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-החברה סיימה ברווח אחרי המיסים של כ 2015שנת    גיא עידו:
, לא נמצאים בגירעון. הפעילות השוטפת שלנו נמשכת באופן שגרתי, ₪ 380,000

 אינטנסיבי. 

 גם אסור לך להיכנס לגירעון.   רחמים מלול:

 לא, אסור לנו להיכנס לגירעון.    גיא עידו:

 אבל מה סך המחזור כאילו?    יערה ספיר:

 . ₪מיליון  210,000   גיא עידו:

 . 2015-ב  רחמים מלול:

 , כן. 2015-ב   גיא עידו:

 ? 2016-ומה הצפי ל  רחמים מלול:

, אם אנחנו נעמוד בכל היעדים שמציבים לנו, 2016   גיא עידו:
 . ₪מיליון  250-אנחנו נגיע לסביבות ה

 טוב, אם יש שאלו.   רחמים מלול:

 לי יש, אפשר?    אביב איטח:

, בבקשה. אביב, ואחריו אבי מוזס ואחר כך יניב כן  רחמים מלול:
 ויערה. 

קודם כל, הבטתי ועיינתי בכל מה שקרה בשנים    אביב איטח:
האחרונות. רואים שיש תנופה והרבה יותר עבודה. והמחזור גדל והפעילות גדלה. 
תגיד, יש חובות לה.ל.ר כיום? לספקים, מישהו? יש מישהו שחייבים לו כסף 

  היום בה.ל.ר?

אנחנו מתנהלים תמיד באופן שוטף. יש לנו מועדים    גיא עידו:
 לתשלום. 

. אני מדבר אם יש 60או  30אני לא מדבר על שוטף    אביב איטח:
 היום ספק שאומר 'חייבים לי כסף'. יש כזה דבר? 

 כן.  –תשאל אותי    :דורון מילברג

 בעירייה אני יודע, אבל בה.ל.ר יש?    אביב איטח:

 מגיע הזמן, הם מקבלים את התשלום שלהם.   מלול: רחמים

 לא, לא התכוונתי לשוטף, רחמים.    אביב איטח:

 אני מדבר לא על השוטף.   רחמים מלול:

 יש ספק שלא קיבל את הכסף?    אביב איטח:

אין דבר כזה בעולם. יכול להיות שהיה עיכוב של   רחמים מלול:
 חודש או של שבועיים. 

חודשים. אני  3אתה יודע מה, אני גם לא מקבל על    אביב איטח:
 מדבר על שנה. 

יש לך דוגמא ספציפית שאני יכול לענות עליה? אין   רחמים מלול:
 מצב כזה. 
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 אין מישהו כזה בעולם.    אביב איטח:

 שיש ספק שלא קיבל.  רחמים מלול:

 רק בשוטף אתה אומר, בשוטף? פה עיכוב, שם עיכוב?    אביב איטח:

חשבתי שתשאל 'האם אתה קיבלת את כל מה   מים מלול:רח
 שהמדינה חייבת לך?'. 

 רגע, ישר אתה קוטע.    אביב איטח:

ואז הייתי עונה לך. המדינה לא נותנת לה.ל.ר, אתה   רחמים מלול:
 נותן לה.ל.ר. 

הוא בונה את בית הספר. ... לפתוח את בית ספר      :זוהר בלום
 ם. חודשי 9נתיבות משה לפני 

 מדינה לא נתנה לעירייה... מודע לזה, מבין את זה.    אביב איטח:

יש לי עוד שאלה אחת לגבי מעון חלומות.לפרט    אביב איטח:
 בקצרה למה... ומה הייעוד שלו. 

 ... זה היה בישיבת המועצה.   עו"ד אבי מוזס:

 לא חשוב, נו. הוא לא בידי ה.ל.ר היום.  רחמים מלול:

ון חלומות נבנה בזמנו על ידי היזם, הוא לא עמד מע   גיא עידו:
בתשלומים. הוא בא לחברת ה.ל.ר, הציע לנו להחזיר את הפעילות אלינו. קלטנו 
. ביזנס  את הפעילות אלינו, החזקנו את הדבר הזה במשך שנתיים. זה לא ה..
שלנו, אנחנו לא... בדבר הזה. ברגע שהחברה לתרבות יכולה לעשות את הפעילות 

ה טובה הרבה יותר, אין שום סיבה שאנחנו נתעסק בדברים האלה. אני לא בצור
 רוצה, בלי לפגוע, אותנו לא מעניין... 

אני לא ארחיב על זה מפאת קוצר הזמן. רק משהו    אביב איטח:
אחרון, כמות צופים באצטדיון העירוני שאתם עובדים על התב"ע שלו. מה 

 ? 2,500הייעוד? 

 . 05,00עד    גיא עידו:

 אתם לא חושבים שאולי כדאי לחשוב על זה שוב?    אביב איטח:

חשבנו על זה שוב. תהיה אפשרות גם להגדיל את זה    גיא עידו:
 אם יהיה צורך. 

 בדיוק. אוקיי, תודה.    אביב איטח:

 ויהי רצון שנצטרך.   רחמים מלול:

ף רק שאלה אחת. לגבי הנושא של רווח מהפעלת מסו  עו"ד אבי מוזס:
זה כמעט חצי. אולי תסביר מה קרה  2015-וב 454,583זה מופיע  2014-וחניונים. ב
 פה בעצם. 

לא, פשוט היתה לנו השקעה, עשינו השקעה    גיא עידו:
משמעותית בחניון, והעברנו את החניון שלנו מחניון שמופעל באמצעות גבייה 

החנייה. זה  לכחול לבן. ולכן אתה תוכל לראות שיש גידול בנושא של רשות
 פשוט עבר לסעיף אחר.

 הבנתי.   עו"ד אבי מוזס:
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, לגבי הפסגה בקרית משה. למה לי יש שאלה קטנה רק  עו"ד יניב מרקוביץ:
 העירייה בונה את זה? 

 משרד החינוך.    :דורון מילברג

 זה מימון של מכון ויצמן.  רחמים מלול:

 אתה רק המבצע?  עו"ד יניב מרקוביץ:

אני המבצע. ההסכם עם מכון ויצמן אומר שמה שנהרס    גיא עידו:
 שם, הם מתקצבים ברגע שיש לנו תוצאות מכרז. 

כלומר, לא די שהרווחנו בית ספר חמדה שהוא לחינוך   רחמים מלול:
מדעי, אלא מכון ויצמן בונים לנו גם את הפסגה. למה? כי נתנו להם... ברחובות 

 המדע. חברים, עוד שאלות? 

 חבל שלא צולם.    אביב איטח:

לא יודעת אם זו שאלה אליך או ליו"ר הדירקטוריון.    יערה ספיר:
בינוי. -יש ערים שבהן החברה העירונית לפיתוח מנהלת גם פרויקטים של פינוי

 האם יש תכנית כזאת לעשות את זה גם ברחובות? 

לדעתי יש צורך בזה. גם אמיר העלה את זה. אבל   רחמים מלול:
ה.ל.ר בהיקפה העבודה שיש אצלה היום, היא לא יכולה להתמודד לדעתי חברת 

, או לפתוח חברת בת נוספת. עם זה, אלא אם נוסיף לה כוח אדם רציני משמעותי
 אז צריך לשקול את זה, אמיר. 

אני העליתי את הנושא הזה לא פעם אחת. ולראשונה   עו"ד אמיר ירון:
 בתקציב הנוכחי... 

חסרים שם כישרונות. אלא פשוט העומס לא משום ש  רחמים מלול:
 עליכם הוא רב מידיי. 

 ₪ 100,000לראשונה בתקציב ה.ל.ר יש תקציב של   עו"ד אמיר ירון:
לטובת קידום פרויקטים של התחדשות עירונית. וזה רק פתח. זאת אומרת, 
הכוונה, לפחות איך שאני רואה את הדברים האלה, לפתח את כל הנושא 

, ולא רק בהיבטים שחשובים בפני עצמם, שקשורים בבתי הכלכלית של ה.ל.ר
 . . ספר, גני ילדים. יש פרויקטים כלכליים נוספים, ותוך זה גם הנושא הזה של.
אני חושב, בתפיסה שלי לפחות, שצריך להקים מנהלת של ההתחדשות העירונית 
 בתוך ה.ל.ר או בחברת בת או משהו בסגנון הזה. כי לפי הצפי, לפחות מה שאני

 רואה, יש פה תנופה גדולה מאוד. 

אמיר, בישיבה הבאה של דירקטוריון ה.ל.ר, תעלה את   רחמים מלול:
 זה, ונביא את זה למועצה לאחר מכן. 

אני רק אזכיר שמאוד חשוב, לפחות לנו בהקשר של   עו"ד אמיר ירון:
דונם של תמר ב', אבל צריך להבין שהמשמעות  620ה.ל.ר, אמנם מדברים פה על 

 היא לפתח פה מקורות תעסוקה בהיקפים גדולים, וזה העתיד של העיר. 

 זה גם התפקיד.    אבי קינד:

כן. המגורים זה דבר חשוב וזה יתפתח. אבל אם יש   עו"ד אמיר ירון:
 2משהו חשוב בכל מה שה.ל.ר עושה, מעבר לכל העיסוקים, זה הפיתוח של 

ואנחנו שמענו שזה מתקדם  פרויקטים מאוד חשובים. אחד זה פארק תמר ב',
מאוד יפה. והדבר השני פארק הורוביץ. כי גם שם יש עתודות כלכליות מאוד 
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חשובות. בישיבה האחרונה של הדירקטוריון דיברנו על נושא של מינהלת לפארק 
 הנושא הזה נוכל לקדם אותו. הזה, ואני מאוד מקווה שגם 

להתחדשות  ... פיתוח כלכלי של העיר, לא קשור   אבי קינד:
 עירונית. 

בינוי, את יודעת -זה לא קשור. פרויקטים של פינוי  רחמים מלול:
 כמה הם מורכבים. 

אני פשוט חושבת כשהחברה הכלכלית של העירייה    יערה ספיר:
ונגל.   לוקחת את זה תחת חסותה, היא מונעח או מצמצת בהרבה את הג'

 את החאפרים.   רחמים מלול:

 ימות. ... חת   אבי קינד:

.. ונביא את זה אחר כך למועצת העיר. תודה רבה.   רחמים מלול: . 

 

 אישור התקשרות ללא מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים.  .5

 

 שירותי הסעות לתלמידים. מי מעלה את זה, מיכל?   רחמים מלול:

..   :מיכל דגןעו"ד   כן.

 צם. מיכל, לא נוח לי שאת יושבת שם. בואו נצטמ  רחמים מלול:

 רחמים, לא היה איזה.. שאישרנו?   עו"ד יניב מרקוביץ:

במליאה? אישרנו, אבל עדיין מחכים לאישור תב"ע   רחמים מלול:
שהקניון מגיש על מנת לקבל זכויות למעלה. גם לשפר את האקוסטיקה שם בכל 

 מיני אמצעים טכניים. 

סמת מכרז לגבי המכרז, כמו בשנים עברו, העירייה מפר  :מיכל דגןעו"ד 
התקשרות עם חברות שיבצעו הסעות תלמידים וחברי סגל... ורשימה ארוכה של 
מסלולים בתחום העיר ומחוצה לה. המכרז נערך במתכונת... משרד החינוך, 
ונקבעים בו מחירי מקסימום לכל מסלול. המציעים מתבקשים להציע מחירים 

כשהתקבלו ההצעות,  מסלולים. 150-שהם נמוכים ממחירי המקסימום. יש קרוב ל
מסלולים  69נבדקו איזה מהן עומדות בתנאי הסף, נבדקו המחירים. הסתבר שיש 

 שבהם הוצעו הצעות שגבוהות ממחירי המקסימום, ולכן ההוצאות האלה פסולות. 

עכשיו, מה שהמליצה ועדת המכרזים זה ככה. מפאת חוסר הזמן, מכיוון שאין זמן 
הלימודים, וגם מכיוון שאין טעם בפרסום  לפרסם עכשיו מכרז חדש לפני שנת

מכרז חדש כי העירייה לא מתכוונת להעלות את רף המחירים שלה, אז ביקשו 
)ח( לתקנות העיריות מכרזים שאומרות שאם ועדת המכרזים לא 22לפי תקנה 

המליצה על אף הצעה כלשהי, אז רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז 
יטה על כך ברוב מוחלט של חבריה, ולאחר שנוכחה לאחר שמועצת העירייה החל

שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת. מה שמציעה ועדת המכרזים זה 
. משא ומתן עם כל מי שהשתתף  69לנהל לגבי אותם  מסלולים שאין בהם אף..

 במכרז, מבלי לפרוץ את תקרת המקסימום. 

 הקודם.  אגב, עשינו את זה גם במכרז   :דורון מילברג
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אישור התקשרות אוקיי, אז אנחנו מאשרים את זה.   רחמים מלול:
 ללא מכרז, אושר פה אחד. 

 

התקשרות ללא מכרז למתן שירותי לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-291מס'  חלטהה
 .הסעות תלמידים

 

דונם, גוש  11הסכם עם עמותת מכבי בני שעריים להקצאת מגרש  .6
  .40-42, חלקי חלקות 3679

 

 23.5.2016מתאריך  16אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס'  .7
 . 132-133חלקי חלקות  3679מגרש אימונים למכבי בני שעריים גוש 

 

  הסכם עם עמותת מכבי בני שעריים, חנניה.   רחמים מלול:

... אישור מועצה, הסכם שקיבל תוקף של פסק דין    :חנניה קורש
בין עיריית רחובות לבין אגודת מכבי שעריים, בשטח  בבית משפט. הסכם חכירה

הצפוני של מגרש מכבי הנוכחי, ששימש בעבר מגרש חנייה. ההסכם הזה הוא 
פועל יוצא של ההסכם ההיסטורי שהיה בין עיריית רחובות לבין מכבי שעריים 
.. וזה למעשה עוד הסרח העודף של ההסדר  לגבי מגרש של מכבי רחובות.

. ההיסטורי. אז  . ההסכם הזה קיבל תוקף של פסק דין, ואנחנו.. אישור המועצה.
 דונם.  11לאשר את הסכם הפיתוח והסכם החכירה. שטח של 

אוקיי, יש פה כמה מרכיבים, גם הסעיף הבא. אז אני   רחמים מלול:
רוצה להגיד בקצרה לחברי המועצה מה כולל ההסכם איתם, וזה מראה באמת 

 כמה אנחנו תורמים לספורט.

 תיק הספורט יצא החוצה.     :ארי-גיורא בן

, כתמורה למכבי שעריים על 1992... שנתקבלה בשנת   רחמים מלול:
דולר.  600,000פינויה מפה, לקבל מגרש ספורט במקום אחר. נוסף לזה פיצוי של 

אז הגענו להסכמות עם מכבי שעריים. השופט אמנון סטרשנוב הוא היה 
ונם בסמוך למגרש הקיים כיום לטובת שעריים. אם ד 11המגשר... הקצינו להם 

דונם. היום הם  11אתם מכירים את האזור, זה מגרש חנייה. שם הוקצו להם 
'. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מפתחים שם, בונים מגרשי  משחקים לנוער וכו

, עם טריבונות, ₪מיליון  15-מגרשי ספורט בהשקעה של כ 2הרי בונים בויסגל 
 ת חדשות וכו'. עם מלתחו

אגב, האצטדיון היה אמור להיות באותו מקום. כלומר, ההשקעה שהשקענו אז 
, להרגיע אתם היא ₪מיליון  4באצטדיון לפינוי פסולת ולאישור השטח של בערך 

מגרשי אימונים.  2לא הלכה לשווא. כי בסופו של דבר באותו מקום אנחנו בונים 
בדין, בגלל שמפנים אותם ממגרש אחד לטובת הפועל מרמורק, שמגיע להם 

הפועל הקיים בברנר, ויש גם כן הסכם איתם. ואחד, השני, יינתן למכבי שעריים, 
דולר.  600,000-דולר. כלומר, אנחנו לא נשלם להם את ה 600,000זה תמורת 

דולר זה פחות מזה. אבל אנחנו לא ניקח מהם  600,000, ₪מיליון  7המגרש, בערך 
ני מספר לחברי המועצה את כל ההסכם שיש איתם. לא ניקח את הדלתא. הנה, א
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, לבין העלות האמיתית ₪מיליון  2.5דולר שזה בערך כמה זה,  600,000מהם בין 
 של המגרש, שוב למען קידום הספורט בעיר. 

שלושה, נכון? -מגרשי האימונים האלה עתידים להימסר לידינו בעוד שבועיים 2
שלושה. מגרשים יפים, מודרניים... ככה גם -עייםאיפה גיא? נדמה לי בעוד שבו

להפועל מרמורק יהיה מגרש, גם למכבי שערים יהיה מגרש מואר עם טריבונות 
'. בנוסף לזה, הם משפצים את המגרש שלהם כדי ליצור מגרשי אימונים  וכו

 לנוער, לבתי ספר, שהוא הולך וגדל. זה עיקר ההסכם. השמטתי משהו, חנניה? 

..    :חנניה קורש  לא, בסדר גמור. רק צריך להעביר את זה.

אני רוצה להגיד לאבאי, קודם כל לכם מובטח מגרש.   רחמים מלול:
אתה מעולם לא שמעת את זה ממני. מובטח מגרש שישרת במיוחד אתכם. איך? 
להפועל מרמורק ייבנה מגרש אימונים סמוך לאצטדיון. אוקיי? מכיר את התכנית 

 בפארק תמר? 

 שנים.  3זה עוד    ודה:אבאי זא

לא, אולי פחות. ברגע שהם יפנו את מגרש האימונים   רחמים מלול:
שעכשיו יקבלו בויסגל, המגרש הזה יעמוד לרשותכם. אבל אין זה אומר שהיום 
אתה לא תוכל להתאמן במגרשים האלה. הרי אתה זוכר שסידרתי לכם אז את 

כלו גם להתאמן וגם לשחק, אז העניין עם מכבי רחובות ועם מכבי שעריים, שתו
 גם עליכם אנחנו חושבים, ובעזרת ה' בעתיד גם לכם יהיה מגרש. 

אני יודע שאתם חושבים. אבל השנה שהיה לנו ממכבי    אבאי זאודה:
 רחובות... 

 שמעת איך נזפתי בהם, בסדר. אתה צודק.   רחמים מלול:

ל אנחנו אני מבקש שדברים יהיו מסודרים. בסך הכ   אבאי זאודה:
 בשיתוף פעולה עם כולם. 

בסדר גמור. אם תהיה לך בעיה, תבוא, אנחנו... בכל   רחמים מלול:
 מקרה יהיה לך. בסדר? השמטתי משהו עד לפה? 

רק אם אפשר לקבל את ההחלטות לפי הסדר. סעיף    :חנניה קורש
, זה אישור פרוטוקול הוועדה להקצות מגרש אימונים למכבי שעריים 7מספר 

 . 3671וש בג

 זה בויסגל, נכון?   רחמים מלול:

 זה בויסגל.   :חנניה קורש

 קודם.  6אז למה אתה הולך הפוך? נצביע על   רחמים מלול:

 דונם.  11-זה ה 6סליחה.    :חנניה קורש

 זה על פי פסק של בית המשפט, אוקיי? זה גישור.   רחמים מלול:

 ל. זה הקצאת המגרש בויסג 7וסעיף   רחמים מלול:

מגרש האימונים. אני רק מבקש לעשות פה תיקון,    :חנניה קורש
דונם  10-דונם שכתוב, ומה שכתוב אצלכם,תקנו את זה ל 9.5ראש העיר. במקום 

 דונם.  10-בבקשה, כ

 ?7בסעיף   רחמים מלול:
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 , כן ראש העיר. 7בסעיף    :חנניה קורש

 אוקיי. אני מבין שזה מתקבל פה אחד.  רחמים מלול:

 

הסכם עם עמותת מכבי בני לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-292מס'  חלטהה
 . 40-42, חלקי חלקות 3679דונם, גוש  11שעריים להקצאת מגרש 

 

פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-293מס'  חלטהה
 בעניין עמותת "מכני בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה" 23.5.2016מתאריך  16מס' 

כדלקמן: הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך הקצאת מגרש אימונים 
-מ"ר( בשטח קרקע כולל של כ 240.59)מזרחי( ומבנה שירותים ומלתחות סמוך )

לעמותת  133-ו 132, חלק מחלקות 3679לרח' בן ציון פוגל בגוש ממערב דונם,  10
 שנים.  15קופה של יהודה מדהלה" למטרת אימונים לת "מכבי בני שעריים ע"ש

 

סעיף  13.6.16מיום  17אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס  .8
 . 1מספר 

 

 למה מרמורק לא בנושא?   רחמים מלול:

 זה מרמורק, הנה.    :חנניה קורש

 איפה זה?   רחמים מלול:

 אחרי זה, ראש העיר.    :חנניה קורש

ר פה אחד, זה מגרש מאוש 8? אז אני מבין שגם 8סעיף   רחמים מלול:
 האימונים להפועל מרמורק. 

 נכון.    :חנניה קורש

 

פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-294מס'  חלטהה
בעניין עמותת "מועדון הכדורגל הפועל  1סעיף מספר  13.6.16מיום  17מס 

ה מגרש הוועדה להקצאת קרקע ממליצה לפתוח בהליך הקצאמרמורק" כדלקמן: 
מ"ר( בשטח קרקע כולל  265.9אימונים )מערבי( ומבנה שירותים ומלתחות סמוך (

, 133-ו 132חלק מחלקות  2679דונם, ממערב לרח' בן ציון פוגל, בגוש  10-של כ
 15לעמותת "מועדון הכדורגל הפועל מרמורק", למרת אימונים לתקופה של 

 שנים. 

 

סים בע"מ למכירת זכויות אישור הסכם עם חברת י.ש. שמואלי נכ .9
 (.658חלקה  3704העירייה בחלק ממבנה בית הרופאים )גוש 

 

 חנניה, בית הרופאים.   רחמים מלול:
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 העירייה מחזיקה בבית הרופאים נכס.    :חנניה קורש

 הנכס יושבת פה, אביבה.     :ד"ר מרה קנבל

 את יודעת שאנחנו בונים לכם מרכז גישור חדש.  רחמים מלול:

 בלי נדר.    :יה קורשחננ

פה, מעל גני הילדים. זה אחד הפרויקטים שאנחנו   רחמים מלול:
בונים. כי באמת אביבה מנהלת את זה יפה מאוד. זה הפך להיות מודל ארצי, 

 מרכז הגישור שלנו.

 יש גם איזה קורס גישור לחברי מועצה?    אביב איטח:

 היה.   רחמים מלול:

 ה. לא היה. לנו לא הי    :???

 היה ויהיה עוד מחזור.   רחמים מלול:

 צריך ללמוד קצת לגשר.    אביב איטח:

 אולי אז נסתדר יותר טוב.   רחמים מלול:

. בואו 4חברי מועצה נרשמו או  2ראש העיר, רק    דודי אשכנזי:
 עכשיו נצביע פה אחד... תרימו ידיים ונראה אתכם.

 )מדברים ביחד( 

לומר, העירייה מחזיקה שם בנכס,  כפי שהתחלתי   :חנניה קורש
.. ניסינו מספר פעמים למכור את הנכס, לא . עלה בידינו.  שאביבה היא בין היתר.

. אנחנו ₪ 1,513,000לשמחתי הפעם עלה בידינו. והתמורה שהתקבלה פה היא 
 מבקשים להביא את ההסכם הזה, כדי שנביא את אותו לאישור משרד הפנים. 

 זה עבר מכרז.  ... כי  :מיכל דגןעו"ד 

 כן, כן, זה עבר מכרז.   רחמים מלול:

... סכום מינימאלי שקבע שמאי מטעם העירייה.   :מיכל דגןעו"ד 
 וההצעות היו מעבר לשמאות של העירייה. 

ניסינו פעמיים לעשות מכרז ולא היה אפילו מציע    :חנניה קורש
 ..  אחד. הפעם פרסנו לו.

מש לבנייה של המרכז החדש. כמובן הכסף הזה מש  רחמים מלול:
 בסדר? אז זה מאושר. 

 

הסכם עם חברת י.ש. שמואלי לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-295מס'  חלטהה
 3704נכסים בע"מ למכירת זכויות העירייה בחלק ממבנה בית הרופאים )גוש 

.658חלקה  ) 

 

בשכונת קריית משה,  158חלקה  3653נוי בעלות בגוש יאישור לש .10
 רחובות למנהל מקרקעי ישראל. מעיריית 
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אישור לשינוי בעלות. כן, חנניה. זה על פי בקשה של   רחמים מלול:
 המינהל. 

ן בקרית משה, שטח שהייעוד    :חנניה קורש המינהל מחזיק במקרקעי
שלו הוא מגורים. לא יודע אך זה יצא שהעירייה פולשת לתוך השטח הזה. הם 

 זאת.רוצים לקדם את השיווק של החלקה ה

 הם רוצים להוסיף מחיר למשתכן שם.   רחמים מלול:

..    :חנניה קורש  מ"ר.  50כן. והעירייה נכנסה לתוך החלקה הזאת.

 באיזה רח' זה?    יערה ספיר:

לא זוכר בדיוק. יש לכם פה את הפרטים. להם זה    :חנניה קורש
הוא ומבחינתנו השטח הזה מאוד חשובות במינהל.  ...מאוד קשה עכשיו. 

טריוויאלי מבחינת מה אפשר להפיק ממנו... שהעירייה למעשה תעביר את 
 המקרקעין האלה לרשות המינהל. 

..   רחמים מלול:  לבעלותה, כדי שיוכלו להשלים את ה.

 זה בבעלות של המינהל, לא?   בן ציון שרעבי:

..    :חנניה קורש הם ביקשו שתהיה החלטת מועצה. אני מניח שאולי.
 בעי משלים, שהם יעשו את כל הפעולות שצריך לעשות. זה הליך ת

 הם מכינים את התב"ע.  רחמים מלול:

... השלמה או כל ורסיה אחרת. אז מבקשים את    :חנניה קורש
 האישור של המועצה לכך.

בסדר. אני גם חושב שפה זה יאושר פה אחד. תודה   רחמים מלול:
 רבה. יש שאלות? 

 תם לשאול. למה אנחנו צריכים להעביר להם? לא, ס  עו"ד יניב מרקוביץ:

מ"ר, אין לנו מה לעשות עם זה והם משלימים.  50  רחמים מלול:
 אנחנו לא כל כך נדיבים. 

 . 100מתוך  50ראש העיר, שלא יחשוב שזה    :חנניה קורש

 

חלקה  3653שינוי בעלות בגוש לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-296מס'  חלטהה
 משה, מעיריית רחובות למנהל מקרקעי ישראל.  בשכונת קריית 158

 

אישור תיקון תעריף היטל שמירה בחוק עזר לרחובות )שירותי  .11
 .2016 –  שמירה(, התשע"ו

 

 מיכל, אישור תיקון תעריף היטל שמירה.   רחמים מלול:

קודם כל, בדצמבר אושר פה חוק עזר שמירה חדש   :מיכל דגןעו"ד 
ל את הפערים. ולכן, בהתאם רד הפנים אפשר להגדי. אלא שמאז מש2016לשנת 

לכך גם התכנית... אישור... עכשיו צריך לתקן את הגרסה של חוק העזר שאושרה 
 עם התעריף העדכני.  2015-ב
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 . 2.13שהוא    :דורון מילברג

  -אה, זה פחות ממה שמשרד הפנים  רחמים מלול:

 ומשהו... מקסימום. 2.50נכון,    :דורון מילברג

 לא אישרנו את זה כבר?   עו"ד יניב מרקוביץ:

 כן, אני זוכרת את זה.    יעל בק:

אישרנו, אבל אישרנו כפוף לניהול משא ומתן עם    :דורון מילברג
.. וביקשו...   משרד הפנים, והיינו שם במעין שימוע, ואז הם.

 זה חוק עזר מתוקן עם התעריף המאושר.   :מיכל דגןעו"ד 

 קיי, אז אישרנו את זה. מאשררים את זה. או  רחמים מלול:

 

תיקון תעריף היטל שמירה בחוק הוחלט פה אחד לאשר  :16-35-297מס'  חלטהה
 .2016 –  עזר לרחובות )שירותי שמירה(, התשע"ו

 

, מר מועצת העיר מאשררת את המלצתה בדבר מינויו של ראש העיר .12
ישור זה נעשה לדירקטוריון תאגיד הבאר השלישית. א רחמים מלול,

 .28.12.2015תאריך מ 28ר מס' בנוסף לאישור מליאת מועצת העי

 

צריך לאשר אותי כחבר דירקטוריון של הבאר  – 12  רחמים מלול:
 השלישית.

 ראש העיר, אתה צריך לצאת.    דודי אשכנזי:

 שמישהו ינהל.  רחמים מלול:

 *** ראש העיר יוצא *** 

 הישיבה. ראש העיר יוצא מ   דודי אשכנזי:

 )מדברים ביחד( 

..    :דורון מילברג  ביקשו הוועדה למינוי דירקטורים.

מועצת העיר מאשררת את המלצתה בדבר מינויו של   בן ציון שרעבי:
 ראש העיר, מר רחמים מלול. 

 )מדברים ביחד( 

 נראה לי שזה מאושר פה אחד.   בן ציון שרעבי:

 פה אחד.    דודי אשכנזי:

 ההצעה?  מה   אביב איטח:

 יו"ר הדירקטוריון של התאגיד.    :דורון מילברג

במקומך בנצי הייתי מפתח דיון, והיית יושב שם הרבה     :???
 זמן. 
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 אביב, תעלה הצעה לסדר.   בן ציון שרעבי:

 תאמין לי, נרדמתי בשמירה.    אביב איטח:

 )מדברים ביחד( 

 

תה בדבר מינויו של מועצת העיר מאשררת את המלצ :16-35-298מס'  חלטהה
לדירקטוריון תאגיד הבאר השלישית. אישור זה  , מר רחמים מלול,ראש העיר

 .28.12.2015תאריך מ 28ר מס' נעשה בנוסף לאישור מליאת מועצת העי

 

נוייה של הגב' שרית טיבי במשרת אמון כראש לשכת סגן ראש העיר ימ .13
  עו"ד מתן דיל, ואישור העסקתה בחוזה למשרות אמון.

 

מינויה של הגב' שרית טיבי במשרת אמון כראש לשכת   בן ציון שרעבי:
 סגן ראש העיר עו"ד מתן דיל. מאושר. 

 

מינויה של הגב' שרית טיבי לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-299מס'  חלטהה
במשרת אמון כראש לשכת סגן ראש העיר עו"ד מתן דיל, ואישור העסקתה בחוזה 

 למשרות אמון.

 

חתימה על הזמנות עבודה רכש וטובין, לישראל עוקשי מ"מ זכות  .14
 מבקר העירייה, לאחר יציאתו של מר נחום אייזנר לגמלאות. 

 

חתימה על הזמנות עבודה רכש וטובין זכות  – 14  בן ציון שרעבי:
 לישראל עוקשי מ"מ מבקר העירייה, לאחר יציאתו של מר נחום אייזנר לגמלאות. 

 ד. פה אח   דודי אשכנזי:

 מאחלים לו בריאות.      :זוהר בלום

 לנחום.   עו"ד יניב מרקוביץ:

בשעה  26.7-אגב, אנחנו עורכים פרידה מנחום אייזנר ב   דודי אשכנזי:
 . אז חברי ועדת ביקורת זה מחייב אתכם, ומי שלא... 12:00

 )מדברים ביחד( 

 

נות עבודה זכות חתימה על הזמהוחלט פה אחד לאשר  :16-33-300מס'  חלטהה
רכש וטובין, לישראל עוקשי מ"מ מבקר העירייה, לאחר יציאתו של מר נחום 

 .אייזנר לגמלאות

 *** ראש העיר חזר *** 
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 במקוםעו"ד נטע אשד, עתיד, נוי דירקטור מטעם סיעת יש יאישור מ .15
 מר מיקי קול אשר מועמדותו לא אושרה ע"י הוועדה לבדיקת מנויים. 

 

ור מינוי דירקטוריון מטעם יש עתיד. כן זוהר, איש  רחמים מלול:
 אבי? 

פסלו לנו את המועמד השני, בגלל שהוא למד לתואר      :זוהר בלום
 שלו בלוגיסטיקה, הוא לא מתאים לדעת הוועדה. 

 יניב, זה מזכיר לך משהו? בגללך לא קם התאגיד.  רחמים מלול:

..   עו"ד יניב מרקוביץ:  ויצא.

 שמיים, תאמין לי. הכל מ  רחמים מלול:

..      :זוהר בלום  פעם שעברה בגלל שמישהי היתה ברשימה.

 זה מאושר.   רחמים מלול:

 

מינוי דירקטור מטעם סיעת יש לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-301מס'  חלטהה
במקום מר מיקי קול אשר מועמדותו לא אושרה ע"י  עו"ד נטע אשד,עתיד, 

 הוועדה לבדיקת מנויים. 

 

 שור מקדמות לעמותות ספורט.אי .16

 

 מקדמות לעמותות ספורט. מותר לבקש מקדמה.  רחמים מלול:

 פנינו לכולם.    :דורון מילברג

 מי ביקשו?   רחמים מלול:

 כל הקבוצות.     :???

 אז לא צריך לפרט את הסכומים?   רחמים מלול:

 הם רשומים.    :דורון מילברג

ל העמותות יכולות לבקש לא, הם לא רשומים. כ  רחמים מלול:
 מקדמה. 

 אנחנו יזמנו פנייה, לאחר שבנו אלינו חלק.    :דורון מילברג

לפרוטוקול את הסכומים  אז רגע, צריך להשלים  רחמים מלול:
 והקבוצות, זה חייב להיות. 

, ₪ 78,759 –כן, בסדר, אין בעיה. הפועל מרמורק    דודי אשכנזי:
, מועדון כדורגל מכבי רחובות ₪ 84,971 –ריים , מכבי בני שע₪ 28,370יצ'אלאל 

, עמותה לקידום ₪ 129,435 –, מועדון ספורט יהודה רחובות ₪ 49,051 –
 . ₪ 74,600הכדוריד ברחובות 
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כל כך מהר אנחנו מיישמים את ההצעה לסדר של   רחמים מלול:
 אביב?

 ... כי העמותה שלהם עדיין לא... 6סעיף    :דורון מילברג

 איזו עמותה?   ול:רחמים מל

 של הכדוריד.    :דורון מילברג

אז מנכ"ל העירייה מעיר לפרוטוקול, בכפוף לאישור   רחמים מלול:
 העמותה. 

 

 מקדמות לעמותות ספורטלאשר הוחלט פה אחד  :16-35-302מס'  חלטהה
, מכבי בני שעריים ₪ 28,370, בני יצ'אלאל ₪ 78,759 –כדלקמן: הפועל מרמורק 

, מועדון ספורט יהודה ₪ 49,051 –, מועדון כדורגל מכבי רחובות ₪ 84,971 –
)בכפוף  ₪ 74,600, עמותה לקידום הכדוריד ברחובות ₪ 129,435 –רחובות 

 לאישור(. 

 

מחזור הלוואות  3173אישור העברה מתב"ר לתב"ר: העברה מתב"ר  .17
3, יתרה 3174, ותב"ר נוסף ₪ 4,946342.41יתרה:  ,486,694.15 ₪ :

 יתרות הנ"ל יועברו לתב"רים של הל"ר:  ה

 2,063,000 2110רח/ 1287

 132,000 גאליה/נאות כרמים 1325

 1,400,000 גן הפקאן 1654

 828,000 רח' יעקב 2861

 1,045,000 חצרות המושבה 2868

 2,965,076 השוק העירוני 2670

 8,433,076 סה"כ 

 

 ר לתב"ר. .אישור העברה לתב"17דניאלה,   רחמים מלול:

תב"רים למחזור הלוואות. עד  2אנחנו אישרנו   :דניאלה ליבי
שהתב"ר אושר ופרענו את ההלוואות, נותרה לנו יתרה בתב"ר, ואנחנו רוצים 

 להעביר את היתרות לפיתוח לפי הרשימה שמופיעה פה. 

יש שאלות, חברים? החזר המלוות כבר מתבטא בצורה   רחמים מלול:
 משמעותית, נכון? 

 

העברה מתב"ר לתב"ר: העברה פה אחד לאשר הוחלט  :16-35-303מס'  חלטהה
, יתרה 3174, ותב"ר נוסף ₪ 4,946342.41מחזור הלוואות יתרה:  3173מתב"ר 

 : היתרות הנ"ל יועברו לתב"רים של הל"ר:  ₪ 3,486,694.15

 2,063,000 2110רח/ 1287
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 132,000 גאליה/נאות כרמים 1325

 1,400,000 גן הפקאן 1654

 828,000 רח' יעקב 2861

 1,045,000 חצרות המושבה 2868

 2,965,076 השוק העירוני 2670

 8,433,076 סה"כ 

 

ז.  .21 , מעבר 307466797אישור המשך העסקתו של מר בוריס אפשטיין ת.
 לגיל הפרישה. 

 

ועדת שמות אני מעביר את זה בגלל העומס היום,   רחמים מלול:
העביר. אישור המשך העסקתו של בוריס אפשטיין מעבר לגיל ביקשו ממני ל
 הפרישה. זוהר.

בתי הספר עוברים לחמדה, ובית ספר קציר היה אמור      :זוהר בלום
לעבור השנה, ולכן כל המורים לפיזיקה סיימו את עבודתם. אבל בסוף אין לנו 

רה מקום, כי המבנה עוד לא מוכן. אנחנו מבקשים לשנה אחת להאריך למו
 לפיזיקה שקשה מאוד, להאריך לו שנה אחת את ההעסקה שלו. 

 אין בעיה.   רחמים מלול:

 הוא מורה מדהים.    יערה ספיר:

..   עו"ד יניב מרקוביץ:  הוא היה מורה פרטי.

 הוא לא ניגש לתחרות 'המורה של המדינה'?   רחמים מלול:

 צריך להגיש אותו.      :זוהר בלום

 תם אותו.לא הגש  רחמים מלול:

. אבל משהו אחר. יש מחסור במורים לפיזיקה,   עו"ד אבי מוזס: ..
. פרשו פשוט  ו.. מתמטיקה, זה דבר ידוע. חלק גדול מיוצאי ברית המועצות שהי

 לפנסיה והמדינה לא עודדה את הנושא של לימוד מתמטיקה ופיזיקה. 

..   רחמים מלול:  עכשיו יש איזה שר נדמה לי מהבית היהודי.

השאלה אחרת. דובר בזמנו שייקחו דוקטורנטים ממכון   אבי מוזס: עו"ד
 ויצמן כדי ללמד. זה הדבר הזה. 

 יפה, הערה נכונה.   רחמים מלול:

..      :זוהר בלום  השנה זה מחזור ראשון.

 

המשך העסקתו של מר בוריס לאשר הוחלט פה אחד  :16-35-304מס'  חלטהה
  הפרישה. , מעבר לגיל307466797אפשטיין ת.ז. 
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בגין הנגשה פרטנית  ₪ 644,317.65אישור בקשת תמיכה בסכך  .22
בלויות, ע"ח משרד החינוך ללא השתתפות גלמוס"ח, לתלמידים עם מו

 הרשות )תב"ר חדש(.

 

זוהר, אישור בקשת תמיכה על חשבון משרד החינוך   רחמים מלול:
 לתלמידים עם מוגבלויות. 

לנו להגיש מוסדות חינוך. אנחנו כן, זו החובה ש     :זוהר בלום
שנים עכשיו להנגיש את כל מוסדות החינוך. אז קיבלנו את החלק  4-מחויבים ב

בתי ספר, בשלבי סיום  6, שאנחנו צריכים להנגיש ₪ 664,317הראשון על סך 
תכניות. והמטרה היא בקיץ לבנות את פיר המעלית. לא לבנות מעלית, אלא רק 

 צרות. את הפיר, ולהנגיש את הח

 

 ₪ 644,317.65בקשת תמיכה בסכך הוחלט פה אחד לאשר  :16-35-305מס'  חלטהה
בלויות, ע"ח משרד החינוך ללא גבגין הנגשה פרטנית למוס"ח, לתלמידים עם מו

 השתתפות הרשות )תב"ר חדש(.

 

 קבלת פנים והוקרה:

והרחובותי הראשון שהעפיל  ילנדב בן יהודה, מטפס ההרים, הישראל *
 ההר העשירי בגובהו בעולם "האנפורנה" )נפאל(.  לפסגת

מצטיין הרמטכ"ל תושב העיר רחובות,  לרב סמל ראשון פבלו ארנסון *
 לרגל  יום ההוקרה הלאומי לחיילי המילואים.

למלש"בים תושבי העיר מתנדבי אקי"ם ויתגייסו לצה"ל: יעקוב  *
 מקוריה ויוסף ענקי.

 

 זהו, סיימנו?   רחמים מלול:

ראש העיר, אני מציע. המצטיינים פה כולם. אני מציע    אשכנזי:דודי 
 שנעשה אתנחתא. 

 תכניס אותם.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

 *** נכנסים אורחים *** 

 שבו בבקשה. מי הגיעו? איך קוראים לך?   רחמים מלול:

 יוספי.    יוספי:

 יוסף ענקי.    דודי אשכנזי:

 "ם? הוא לבד? מי מעוד מאקי  רחמים מלול:

 מאקי"ם.  2לא,    דודי אשכנזי:

 הגיע השני.  לא אה, עוד  רחמים מלול:
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 )מדברים ביחד( 

חברים, אנחנו באמת שמחים לקדם בברכה ובהוקרה   רחמים מלול:
כמובן ואפילו בגאווה את האנשים היקרים שנמצאים פה, שכולם ערכים 

בצורה בלתי רגילה. דש והתנדבות ומחויבות לקהילה. והם עושים עבודת קו
מצאנו לנכון להזמין אותם לפה גם המצטיינים בצה"ל שנתנו להם תעודה ושי 
במוצאי יום העצמאות בקבלת הפנים שעשינו. וגם נדב בן יהודה מטפס ההרים 
הישראלי, שזו פעם שנייה שהוא מוזמן אלינו. בפעם הקודמת הוא הוזמן בעקבות 

.. נכון?   חילוץ שהוא חילץ.

 באנפורנה בנפאל.    אשכנזי:דודי 

עכשיו הוא טיפס לאנפורנה, שזה המקום הגבוה   רחמים מלול:
 בעולם? 

 העשירי בגובהו בעולם.    אביב איטח:

ובפעם הקודמת הוא היה פה, זה בעקבות חילוץ של   רחמים מלול:
התורכי הפצוע שם שהוא הציל את חייו. ובאמת הסיפור שלו הגיע לכל רחבי 

 22עקב... איפה הוא? מה שלומך? הוא התנדב ותרם ליחידת יא/א/תבל. אז י
בסיס תל נוף בתפקידי לוגיסטיקה תעופתית בתפקידים שונים. בהצלחה רבה עם 

 הוא מטעם אקי"ים, נכון? גיוסך לצה"ל. 

 אקי"ים ומשרד הרווחה.     :???

התנדב לסייע לבסיס תל נוף, אלא הוא גם מתגייס   רחמים מלול:
והמתנדב השני יוסף ענקי, המכונה יוספי, שהוא גם כן חוסה באקי"ם, לצה"ל. 

והוא התנדב גבם כן באותו בסיס בתפקידי לוגיסטיקה, וגם מתגייס בעזרת ה' 
 לצה"ל בקרוב. באיזה תפקיד אתה מתגייס? 

 ... ואני עובד שם. היה נחמד.     יוספי:

חיילי,  אני הולך להיות המפקד שלהם, כי הם עדיין לא    :???
אבל כשהם יהיו חיילים, כרגע הם מתנדבים אצלנו. אנחנו עושים פרויקט משותף 
עם אקי"ם. הם עכשיו תחת חסות אקי"ם, פרויקט שנקרא 'שווים במדים'. אני 
רוצה להגיד לכם שלא כל הזמן אנחנו מתעסקים עם הקבוצות של האוכלוסייה 

 רואה אנשים שבאים.  הזו. ולהכניס אותם לצבא זה מעמד מאוד מרגש. אתה

ודרך אגב, אחד הדברים שקורים היום בצה"ל, האנשים האלה נותנים דוגמא לכל 
החיילים, חיילי החובה שמגיעים היום. 'אני רוצה פטור, אני רוצה לצאת מוקדם, 
אני רוצה ללכת הביתה. הם רואים אותם והם מקבלים השראה. הם רק רוצים 

 רק טוב לצה"ל.  לתרום ורק רוצים לתת. והם עושים

 איזה תפקידים בדיוק?   רחמים מלול:

הם מתעסקים בלוגיסטיקה. כל החלקים התעופתיים     :???
שמשופצים ביחידה אצלנו של כל המטוסים. הם אורזים אותם, הם שולחים 

 אותם לבסיסים. יש להם עבודה חשובה. 

 אתם רוצים להגיד משהו לחברים?   רחמים מלול:

 מתרגש. פעם עשיתי בשירות לאומי בבית תמחוי... אני     יוספי:

 כן, אני זוכר שראיתי אותך שם.  רחמים מלול:
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. אתם מכירים את     יוספי: אני שם עבדתי, הייתי שם שנתיים..
מאיר... הוא בלעדיי הוא לא... הוא רק רוצה אותי, ואני לא... הוא תמיד אבל 

 רוצה אותי. 

 ת כשתתגייס? מה אתה חושה לעשו  רחמים מלול:

..     יוספי: . 

 דורון, אל תדאג, הוא לא יתגייס לעירייה.   רחמים מלול:

בתל השומר, ממש ככה  30.6-שניהם מתגייסים ב    :???
אוטוטו, והם בתכנית שקוראים לה 'שווים במדים' של אקי"ם ושל משרד הרווחה 

ים בית ושל צה"ל. בעצם מאתרים אנשים שרוצים להתגייס אחרי שהם מסיימ
 ספר. 

 והם עושים שירות מלא?   רחמים מלול:

עושים הכשרה, כן. זו תקופת התנדבות, הם מתנדבים     :???
שנה, ולאחר מכן יש ועדות שבוחנות אם אפשר להתגייס, ויחליטו שהם יכולים 

 שנים, שירות מלא.  3להתגייס. מתגייסים וזה עד 

 *** מצטלמים ***

 מגבת שיוכלו להשתכשך בבריכה בויסגל.  ... מתנות.   דודי אשכנזי:

 אנחנו נתנו להם כניסה חינם לויסגל נדמה לי, לא?   רחמים מלול:

 אני לא יודעת.     :???

 ביקשו ממני את הדבר הזה.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

 פבלו, היית אצלנו ביום במוצאי יום העצמאות?   רחמים מלול:

 יה. במסגרת יום ההוקרה. לא, הוא לא ה   דודי אשכנזי:

מצטיין הרמטכ"ל זה פבלו ארנסון. פבלו מקבל את   רחמים מלול:
תעודת ההוקרה על זה שהוא מצטיין הרמטכ"ל לרגל יום ההוקרה הלאומי לחיילי 
המילואים והוקרה על תרומתך למען ביטחון מדינת ישראל. סמל מחלקה בגדוד 

קה... לתפקיד, אחריותך, מנהיגותך, , חטיבת אלכסנדרוני, חטיבה ותי5280הנדסה 
. רחמים מלול וחברי והתייחסותך המקצועית לחברך לפלוגה, ראויים לכל שבח

 מועצת העיר. אתה אמנם אדם צנוע, אבל תן לנו כמה מילים. 

השנה, אוטוטו עוד חודשיים. אפשר  40פבלו ארנסון,   פבלו ארנסון:
עוד שנה, כי המ"מ הבא שלי בניו להגיד... עדיין רץ עם החיילים. עם אופציה ל

זילנד, ומי יודע מתי יחזור. רוצים שאני עוד שנה בשביל ללוות את החיילים, כדי 
 שיהיה עוד מישהו. מילואים, מילואים. אפשר להגיד פעמיים פספסתי. 

 ? זה ילד במילואים. 40מה זה    :דורון מילברג

 רק מתנדב עכשיו.    דודי אשכנזי:

 ביקשו ממני כבר להוסיף עוד שנה.   פבלו ארנסון:

 נאשר אותך במועצה.      :זוהר בלום
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סוג של אפשר להגיד עוף מוזר. לא אוכלים אותי כל   פבלו ארנסון:
 כך קשה בוא נגיד בקלות שם. מי שמכיר הנדסה קרבית, אז בכלל. 

 אני מזדהה איתך, גם אני עוף מוזר.    אביב איטח:

 דודי, שי.      :זוהר בלום

 תודה רבה לכם. סגרתי את הישיבה, הישיבה נעולה.   רחמים מלול:

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


