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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 13
מיום רביעי  ,כ"ה בתמוז תשע"ד  23 / 7 / 2014בשעה 18 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ
– משנה לרה" ע ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ
אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ
רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי
אפל ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה,
ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אליצור זרחי – מנהל אגף ביטחון ,כרמלה קופר – דוברת
העירייה.

חסרים :

ח"מ מתן דיל – סגן רה"ע ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ אבאי
זאודה ,ח"מ יערה ספיר.
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סדר הי ום:
.1

אישור פרוטוקולים מס'  11ו  12 -מתאריך . 30.6.14

.2

עדכון ודיווח פעילות מטה הפעלה.

.3

מינוי  2חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.

.4

אישור חוזה חכירה עמותת 'דרכי אמונה'.

.5

אישור חוזה חכירה עמותת א.נ.ל.י.

.6

הענקת אזרחות כבוד לשר עמיר פרץ ולצוות הפיתוח של כ יפת ברזל (מחוץ
לסדר היום).

.7

אשרור מינויים של סגני ראש העיר בשכר (מחוץ לסדר היום).
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.8

החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  13מיום 23 / 07 / 2014
החלטה מס' :85-13-14

הוחלט פה אחד כי עיריית רחובות תעניק אזרחות
כבוד של העיר רחובות לשר להגנת הסביבה ושר
הביטחון לשעבר עמיר פרץ ,על תרומתו המכריעה
להקמת כיפת ברזל ,אשר מצליחה ליירט 90%
מהטילים הנורים על ערי ישראל ,לו ולצוות שפיתוח
את המערכת והקים אותה בפועל.
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים מס'  11ו 12 -
מתאריך  30.6.15כפוף להערות.

החלטה מס' :87-13-14

ה וחלט פה אחד למנות  2חברי מועצה לוועדת
מכרזים לבחירת עובדים בכירים :זוהר בלום כמנהל
אגף החינוך ושי קזיוף כיו"ר ועדת ביקורת.

החלטה מס' :88-13-14

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה לעמותת 'דרכי
אמונה'.

החלטה מס' :89-13-14

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה לעמותת ' א.נ.ל.י'.

החלטה מס' :90-13-14

הוחלט פה אחד לאשרר מינויים של סגני ראש העיר
בשכר כדלקמן:

החלטה מס' :86-13-14

ח"מ זוהר בלום כסגן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק
החינוך.
ח"מ בנצי שרעבי כסגן ראש העיר בשכר וממלא
מקום ראש העיר.
ח"מ מתן דיל כסגן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק
פרויקטים ותחזוקה .
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עדכון ודיווח פעילות מטה הפעלה.

.2

ערב טוב .אני פותח ישיבת מועצה מן המניין ,למרות
רחמים מלול:
שהמקום הוא לא מן המניין ,אבל הישיבה היא מן המניין .היום יום רביעי ,כ"ה
בתמו ז תשע"ד . 23.7.14 ,השעה  . 18:05חבר'ה ,ערב טוב .אנחנו החלטנו לכנס את
הישיבה כאן במרכז ההפעלה שמתום המבצע הוא יתחיל להיקרא 'מוקד החירום'.
כי השם 'מרכז הפעלה' הוא לא מבטא בדיוק את התפקוד ואת המטרות של
המקום הזה .כינסנו את זה פה כדי לתת לכם קצת לחוש את המקום ,לשמוע מה
מתרחש פה ,וגם כדי לדווח או לעדכן ,וגם כדי לשמוע מכם אם יש לכם כל מיני
רעיונות בתקופה הקשה הזו .אז אם בעבר חשבנו שהטילים רחוקים מרחובות,
הנה מסתבר שגם אלינו הם הגיעו ,וכמה אזעקות היו לנו פה?
דורון מילברג :

. 28

 28אזעקות היו פה .היו יירוטים גם ,היו גם נפילות
רחמים מלול:
של זווילים ורסיסים .אפילו אחד הבתי ם של משפחת בק ברח' וייסבורג.
יעל בק:

לשעבר.

כן ,אנחנו גילינו .דרך המכשור שיש לנו פה גילינו מי
רחמים מלול:
גר שם בבית .אתם יודעים ,יש לנו פה תוכנה שאם חלילה וחס איזשהו בית נפגע,
אז עשינו את זה גם דרך מינהל ההנדסה וגם דרך מינהל האוכלוסין שלנו נקרא
לזה .ואז אנחנו מקבלים בטבלה את כל השמות של הדיירים .השאלה עד איזה
תאריך זה מעודכן .אז אצלכם מכרתם את הבית ,אבל עוד לא עשיתם העברה ,אז
הבית על שם -
לא ,מי שהופיע לכם ,זה מי שעבר לנוברגיה .יכול
יעל בק:
להיות שממשרד הפנים זה לא .כי אני העברתי כתובת.
טוב .בכל אופן ,אנחנו במצב חירום .המוקד הזה ,מוקד
רחמים מלול:
החירום התחיל לפעול לפני כשבועיים ויומיים .לפני כן עוד כינסנו את כל ראשי
המכלולים ,את ועדת מל"ח ועשינו מה שהיינו צריכים לעשות .רעננו את כל
תיקי המכלולים ,ביקשנו ממנהלי המכלולים להיות זמינים ,להיות כוננים ג ם
בשישי שבת .ובינתיים ברוך ה' הכל פעל על פי התכנית .אז לפני שנמסור לכם
עדכון מה נעשה בשבועיים האלה ,אני חושב שאנחנו חייבים לפתוח בלשלוח
תנחומים לכל המשפחות השכולות שהצטרפו למעגל הגדול של המשפחה הזאת
במדינת ישראל ולומר להם שאנחנו מעריכים מאוד את הקורבן היקר הזה שהם
הקריבו .ואני חושב שזו אחת המערכות המוצדקות ביותר ,במיוחד לפי מה
שמסופר ולפי מה שאנחנו רואים בתחום המנהרות מה התכניות שהיו להם.
והיום קיבלנו בווטסאפ ,לא יודע אם זה מדויק ,שהתכנון היה שבליל ראש השנה,
כאשר בכל המושבים ובכל הקיבוצים יושבים אנשים לסעוד ת החג ,ואז מאות
מחבלים יוצאים מן המנהרות שלאורך הגבול ומתחילים לשחוט ולטבוח ,לא
עלינו .זה היה התכנון שלהם ,וזה נשמע מאוד הגיוני .וגם ידוע לנו שיש עוד
הרבה מאוד מנהרות בקו המשיק למדינה ,שעוד לא התגלו ,ולכן היום מדינת
ישראל זוכה לתמיכה בינלאומית גם פנימית וג ם חיצונית ,וזה יש לציין לטובת
כל הסיעות ,לטובת כל המפלגות ,שבאמת הן מביעות תמיכה ,בעיקר בראותם את
הסכנה הגדולה ,סכנת המנהרות .ואנחנו נאחל גם לפצועים שישובו בריאים
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ושלמים לביתם ,ומפה אנחנו שולחים חיזוק באמת לחיילי צה"ל .אנחנו כעירייה
עשינו את זה בדרכים שונו ת ,וכאן המקום להודות לכל אותם חברי מועצה
שהתגייסו למען המבצעים השונים שאנחנו עושים .רק עכשיו חזרנו מחלוקת
דגלים שארגנו יניב ,אמיתי ,אביב ואבי ,וכל אלה שסייעו בידם .וזה עושה את
שלו .כי באמת העם ,התושבים ,אזרחי מדינת ישראל בתקופה הזאת ,מראים את
היופי של המדי נה ואת הערכיות של עם ישראל ,מה שלא מתגלה בימים רגילים,
שאז אדם לאדם זאב ,ואין מי שיפרגן אחד לשני .אבל בימים האלה מתגלות
התעצומות החברתיות של עם ישראל .וגם הארגון של זוהר ואבי קינד ,זה היה
משהו מהים ,וזה יימשך גם בשבוע הבא ,באולם שבשז"ר .באמת הייתי שם
אישית  ,ביקרתי ,וראינו ממש מחזות מדהימים של אזרחים שבאים ,עם שקיות,
עם חבילות ,עם בגדים ,בלי הפסק .ממש זה היה סרט נע של אנשים שנכנסים
ויוצאים ,נכנסים ויוצאים ,ובני הנוער מארגנים את החבילות .צה"ל לקח את זה
כבר ,זוהר?
זוהר בלום :

 3משאיות .עכשיו שלחו.

רחמים מ לול:

כמה חבילות?

זוהר בלום :

מעל  10 . 4,000טון.

רחמים מלול:

מעל  . 4,000אנחנו ממשיכים את זה גם בשבוע הבא?

שבוע הבא ,ראשון שני .אז באמת כל הכבוד .בכלל ,כל
זוהר בלום :
חברי המועצה ,אני מוכרח לומר שאם לא היו פה אישית או פיזית אז הם פעלו
בחוץ וגם הרי מו טלפונית והציעו את עזרת ם .ותמיד לכל אלה שפנו אמרתי,
לאמיר אמרתי את זה יום אחד ,הלוואי ולא נזדקק לעזרה של אף אחד .ובאמת,
אם נצטרך עזרה ,אנחנו כמובן נפנה אליכם ,כל אחד מה שהוא יכול לעזור .אז
באמת ,תודה רבה לכם וזה משמח .גם אנחנו בתקופה הזאת עושים כל מיני
מ בצעים ,גם אמיתי כהן עם הפלאפלים .מגיע לך שני פלאפלים .מבצע מאוד יפה
שתפס תהודה בתקשורת ,ואני אגיד לכם .אמרתי קודם לדורון ,למרות שמנת
פלאפל זו לא סעודה ,זו לא ארוחה ,אבל כיוון שזה מאכל לאומי ,אז זה כאילו
מקרב את הבית.
אמיתי כהן:

זה מה שהם ביקשו.

רונן אה רוני :

רחמים ,בעזה זה דווקא מאכל לאומי.

מקרב את הבית לחיילים ,ובאמת יבורכו כל אלה
רחמים מלול:
שעסקו במלאכה הזאת ,ובאמת תודה לכולם שוב אם שכחתי מישהו ,יעל ורוני,
שגם באו לעזור .איפה יערה?
יעל בק:

יערה לא מרגישה טוב.

שעזרתם בארגון של גני הילדים ,תיכף נדווח על זה.
רחמים מלול:
אז תודה לכל מי שבא לפה ,לרונן ,כולם .פשוט אחד  -אחד ,כל אחד בשמו .עכשיו
לפני שנמסור דיווח ,אני ודורון על מה שהתרחש פה בשבועיים וחצי האלה ,אגב,
אנחנו מבלים פה הרבה מאוד שעות ,ואמרתי לדורון שלמרות שהוא גר בראשון,
הוא דואג קודם כל לרח ובות .אתמול היתה אזעקה ,אמרתי לו 'אל תבוא' ,כי אני
הייתי פה ,אבל הוא אומר לי 'אני כבר באמצע הדרך' ,למרות שהוא היה צריך
לסדר משהו דחוף בראשון בבית .אבל שמע שיש אזעקה ברחובות ,מיד עלה
לאוטו והגיע לכאן ,ויכול היה לשחרר אותי להגיד מזל טוב לאבאי זאודה,
שבהזדמנו ת הזאת גם להגיד לו מזל טוב לרגל הבת מצווה של בתו אתמול .אם
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שכחתם ,לא נורא ,אני ייצגתי אתכם .ובאמת נולד לנו פה עוד תושב חשוב תוך
כדי אזעקות ,תוך כדי המתח והחירום ,וזה זירז את הלידה של גב' קינד ונקרא
שמו בישראל דניאל ,אז מזל טוב.
אבי קינד:

מעיין דניאל.

מעיין דניאל .אוקיי ,שני השמות יפים .אז שוב מזל
רחמים מלול:
טוב ,ויהי רצון שניפגש פה רק בשמחות .לפני שנמסור דיווח ,אליצור דורון ואני,
כרמלה הדוברת שאני חייב לה הרבה תודות ,משום שהיא באמת נמצאת פה
כמעט  24שעות ,סידרנו לה שם חדר.
אמיתי כהן:

ניתן לה  3פלאפ לים.

כמו עם מחנה פליטים .באמת הדוברות שלה ומה
רחמים מלול:
שהיא עושה פה ,והקשר עם התושבים ,פשוט נפלא .והיא הכינה לנו קליפים
כאלה.
באמת ,בעשר דקות עשינו את זה .אני מקווה
כרמלה קופר :
שהצלחנו להביא כמה שיותר .אבל בכל זאת ,שיהיה לכם איזה מבט ככה כללי.
*** מקרינים מצגת ***
כרמלה קופר:
בשז"ר.

אמיתי עם הפלאפל בשטח ,המבצע לאיסוף תרומות

רחמים מלול:

אלה בני הנוער של הצופים.

אבי קינד:

לא נחו לרגע.

כרמלה קופר:

תושבים נרתמים ומביאים תרומות.

אבי קינד:

גם רחמים עזר לארוז.

אמיתי שלח ...פתחנו ,פינינו  200מקלטים בבניינים
כרמלה קופר:
משותפים ,ראש העיר יפרט.
רחמים מלול:

תיכף נדווח על זה.

כרמלה קופר:

השיטור העירוני אוסף רסיסים .זו שבת במוקד.

רחמים מלול:

כן ,בילו פה את השבת.

זה המוקד העירוני שפועל מפה  24שעות ביממה,
כרמלה קופר:
לצערנו גם אבידות ,והוצאנו אוטובוס ללוויה שלשום של צוות השיטור .תמונות
מתוך הרגעים פה .רגעים מהמוקד 74 ,ילדים בגני ילדים פרטיים עברו ללמוד
במוסדות העירייה ,והם כתבו גם תודה לראש העיר .בעקבות הודעת ראש העיר,
קיבלנו  2מבנים של גני ילדים והתאפשר לנו להעביר את  70הילדים ל מבנה עם
מרחב מ וגן .ההחלטה של ראש העיר מר מלול ,הינה דוגמא ומופת ,היות והדבר
לא נעשה בשום עיר אחרת ,אנחנו מאושרים על כך שאנו גרים ברחובות.
רחמים מלול:

זה גיל ריבה ,יניב?

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,זה השני ,איך קוראים לו?

רחמים מלול:

 ...צור.
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במקרה הזה יני ב התגייס יום שלם ללוות בשטח
כרמלה קופר:
תקשורת בגנים שרשת חוויות מפעילה עכשיו .זה תודה לכל חברי המועצה ותודה
לראש העיר שאיתנו ברגיעה ובחירום .זה המסר שלנו עכשיו לתושבים.
רחמים מלול:

יופי ,זהו כרמלה?

כרמלה קופר:

כן ,מה שהצלחנו לעשות.

טוב .לפני שאני אעב יר את רשות הדיבור לאליצור
רחמים מלול:
ואחר כך לדורון ,נמסור מפה גם תנחומים והשתתפות בצער ל  2 -משפחות של שני
סגני ראש העיר לשעבר ,שליחי ציבור אמיתיים ,מסורים ונאמנים לתפקידם ,זה
שלמה בדעי ז"ל שהלך לעולמו .היום בערב זה ליל ההבראה ,כלומר מחר בבוקר
הם קמים .ובאמת הוא היה ש ליח ציבור מסור ונאמן ,שטיפל בפרט בצורה בלתי
רגילה .הוא גם היה פעיל במה שנקרא אז מפלגת המפד"ל ,שהבית היהודי היום
ירש אותה .ולמשפחת משה מלמד ,שעוד בתקופת יחזקאל הרמלך הוא היה סגן
ראש העיר ,וגם הוא נכון והצטיין במסירות הציבורית שלו .אז מפה אנחנו
שולחים תנחומי ם למשפחות שלהם .אליצור ,אתה בכמה דקות בבקשה תסביר
לחברי המועצה היקרים והנכבדים מה יש לנו פה במוקד החירום .אני מהיום
קורא לו מוקד החירום .ואחר כך דורון ידווח.
אליצור זרחי:

לי ברשותך תהיה לי בעיה קצת לבטא.

זה בסדר .אני אחר כך אוותר על הדיווח שלי .אני אתן
רחמים מלול:
לדורון לספר את כל מה שעשינו פה במשך השבועיים וחצי.
אליצור זרחי:
הפעלה...

אנחנו למעשה נמצאים כמו שאמר ראש העיר במרכז

רחמים מלול:

מוקד החירום.

אליצור זרחי:

זה שגור בפי.

אל תשכח שאיחדנו אותו .תודיע להם כשאיחדנו גם
רחמים מלול:
את המוקד העי רוני ,הורדנו אותם מלמעלה לפה ,וזה צעד שהוכיח את עצמו
מאוד.
קודם כל התקבלה החלטה ,וזה החלטות דרך אגב שאני
אליצור זרחי:
חושב שהתושבים וחברי המועצה ,ברגע שהתקבלה החלטה כזאת ,זו החלטה שלא
התקבלו כל ה ...אנחנו לא בטווח של ה  0-40 -ק"מ .אבל החלטה לעבוד מפה ,ויש
ע וד הרבה החלטות שהתקבלו פה ,שאני אומר לכם ,שאני כמנהל הביטחון פה,
ממש מקבל אותן ,ואי נהנה פשוט שיש לנו את המצב הזה ,את הפריבילגיה הזאת
שמקבלים את ההחלטות פה גם ראש העיר וגם המנכ"ל ,ובסוף מקבלים את זה,
הן בפתיחת המקלטים והן בפתיחת המוקד חירום פה .ואנחנו מפה מצליחים
להפעיל .יש חברי מועצה פה שכבר היו וראו ולמדו את המערכת.
רחמים מלול:

יש לציין שכמעט כולם היו פה.

כן .וגם חברי המועצה ,תודה רבה קודם כל שאתם
אליצור זרחי:
באים .זה מעודד אותנו בשהות שלנו פה מן הסתם כתמיכה כזאת ,זה נחמד.
עכשיו אני אעבור קצת למערכות שקיימות פה ,מכיוון שזה העיקר של המרכז
הזה ,שאנחנו מצליחים לעבוד בצורה מסודרת ונכונה .כל חברי המועצה עכשיו
נמצאים עם טלפונים שלהם סולאריים וקולטים פה ,מה שלא קולטים בדרך כלל
בכל מקום ומקום .דרך אגב ,של כל חברות הסלולאר ,מכיוון שיש לזה גם כן
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משמעות .המגברים שקיימים פה כדי להוציא את השידור החוצה ולקבל אותו ,זו
מערכת אחת שלמה שנבנית במשך תקופה ארוכה .מערכות שנמצאות פה,
מצלמות ,כל המצלמות שנמצאות בעיר שאנחנו מנסים לקלוט איתן למעשה
באוויר את היירוטים במידה ויש ,או נפילות ,אז יש לנו מערכת שנמצאת פה,
והיא מוקרנת ב אופן תדיר על המרקע .וכשאנחנו יושבים ,אם יש אזעקה ,אם
מצליחים לראות ,נראה את זה פה .בשלב זה הצלחנו לראות פעם אחת רק יירוט
שנפל באיז שהו מקום ,ועל כך גם כן ראש העיר הנחה אותנו לטפל בתגבור
המצלמות בעיר ,שרואות.
כדי לרשת את כל העיר .עכשיו תקצבנו ת ב"ר של חצי
רחמים מלול:
מיליון  ₪כדי שנוכל לראות ממש את כל העיר .למה זה תורם ולמה זה מסייע?
שברגע שחלילה וחס יש נפילה על בניין כמו שקרה ביהוד ,אנחנו מאתרים מיד
את המקום עוד לפני שמקבלים את הדיווח מהתצפיתנים ,ואפשר להוציא את
הכוחות פינוי לשטח.
המצלמות האל ה זה חלק מהמצלמות .כל השאר יש לנו
אליצור זרחי:
עוד מצלמות בכל מיני נקודות ואתרים ,שאנחנו כבר עכשיו בימים אלה התחלנו
לעבוד ,לרשת אותם ,לחבר אותן לפה .מוקד החירום שלנו שנמצא למטה ,שעבר
כולו במלואו למטה ,הוא נמצא שם באיזשהו חדר .מי שראה אותו – ראה ,מי
שלא – יכול להיכנס ול ראות .כל המערכות התפעוליות המחשביות שנמצאות,
עומדות מכאן בצורה מסודרת מול התושבים .התושבים לא מרגישים ,לא יודעים
מאיפה עונים להם .בזמן אזעקה ,אז נכון שהטלפונים שקטים ,מכיוון שהתושבים
נכנסים והולכים למרחב המוגן ,כנראה שהתושבים שלנו מאוד  -מאוד ממושמעים.
המרכז מקבל את הטלפונים לאחר מכן .בימים הראשונים ,אני יכול להגיד לכם
שהיו לנו מיד אחרי זה טלפונים וכל מיני טלפונים מפה ומשם .ואתמול ,כבר
המנכ"ל עשה פה ישיבה מוקד והדיווח שהיה ,מה שמקבלים מהמוקד ,זה היה
שאנשים אחרי קריאה התקשרו להגביר עכברים ולגזם עצים.
רחמים מ לול:

כלומר ,השגרה חזרה?

השגרה חזרה מאוד מהר אחרי האזעקה .במוקד
אליצור זרחי:
העירוני יש לנו שם את כל מערכת ההקלטה של השיחות .אנחנו מקליטים את
השיחות ,אנחנו מקבלים את הפניות ויודעים לתת להן מענה גם כן בכמה זמן הם
ממתינים .אם יש זמן המתנה ,אין זמן המתנה .מ מש בדיוק כמו שהמוקד
שלמעלה .זה המוקד ,יש שם מערכת שחיברנו אותה ,מערכת ניצן שחוברת
לפיקוד העורף ולמשטרה .לכל המערכות האלקטרוניות המיוחדות שהיום הפעילו,
שזה מכשירים שעלו די יקר .זה מכשירים שכל מכשיר כזה עולה  . ₪ 25,000בכל
אופן הושקע הדבר הזה פה ונמצא מכשיר א חד שם של פיקוד העורף ,מכשיר פה
של המשטרה .יש לנו מערכת קשר רדיו לתגבור בשעת חירום .במידה ואין לנו
אפשרות ,זאת אומרת ,מערכות הסלולאר נופלות או דברים כאלה ,אנחנו יש לנו
מכשירי קשר שנמצאים בסנטד ביי ,שאם ראש העיר ,המנכ"ל ,חברי המועצה ,כל
מי שנמצא ,כל המתפעלים  ,מנהלי המכלולים היו צריכים לצאת לשטח ,יש להם
קשר רדיו שנותן גיבוי לתפעל את העיר בזמן נפילה במידה ותהיה ,והלוואי ולא,
ונקווה שזה ככה יימשך כמו שהיה .במרכז פה פועלות עוד מערכות נוספות ,כמו
שראש העיר קודם אמר ,שמצאנו את הבית של משפחת ...שאנחנו ממש ,מערכות
הה נדסה שמחוברות מפה מחשבית ,אנחנו היום עם כל המחשבים עובדים פה
בתוך מרכז ההפעלה ,כאילו אנחנו נמצאים למעלה ,וזו עבודה הרבה יותר מהירה
ויותר זה .ואם אתם זוכרים ,מי שישב בוועדת כספים ,שבאנו וביקשנו לשפר את
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נושא המחשוב ,כבר התחיל לעשות בקנה מידה קטן .קיבלתי את ב רכת הדרך
לעשות חלק מהדברים והתחלתי לעשות .לא אני כמובן ,דרך אגב זה אנשים שלי,
ופה דרך אגב זה הזמן גם להגיד לכם .יש לי אנשים ,אנחנו עובדים פה עם אנשים
באגף הביטחון ובעירייה בכלל ,כל מי שנמצא ועובד מפה ,ממש כל אחד ממש כיף
לעבוד איתו ,ונותנים עם פנים ,עם שירו ת לתושב ושירות כללי בכלל .וזה
המקום דרך אגב גם להגיד את זה .זה אנשים שעושים את העבודה הזאת .והם
כולם נמצאים כל הזמן פה סביב השעון  24שעות .המערכת המחשבית שנמצאת
פה היום ,אנחנו מאתרים נפילה או בניין או משהו כזה ,אנחנו מיד נכנסים
לבניין באמצעות המערכת התלת מ ימדית ש נמצאת לנו במינהל הנדסה ,והתחברנו
אליה מפה .מערכת מאוד  -מאוד חכמה ,מאוד  -מאוד מדויקת גם כן מבחינת התלת
מימד שלה .מתחברים אליה ,מתחברים לנתונים של משרד הפנים לקבל נתונים.
מעבדים את כל הנתונים האלה לנתון אחד ,שאנחנו יכולים למצוא פה במערכת
שנוכל לעבוד אית ה .בגדול ,המקום פה הוא מקום די מסודר ,כל אחד במכלולים
שלו ,מנהלי המכלולים יורדים לפה .המנכ"ל קיים פה את ישיבת המוקד בבוקר
ביום שלישי .הרבה  -הרבה מהדיונים ראש העיר מקיים פה ,ועדות מל"ח ,מבקרים
פה השרים ,מבקרים כל מי שבא לפה באמת לתמוך ולתת .ואנחנו מקדמים פה
את כל השירותים שנמצאים פה ,מסודרים בצורה מאוד  -מאוד למעשה לחיים
טובים ונעימים.
אז בהזדמנות הזאת ,אליצור ,עוד יגיע זמן להודות,
רחמים מלול:
אבל בהזדמנות הזאת כבר בשם כולנו ,אני רוצה להודות לך כמנהל האגף ,וכל
העובדים המסורים שלך ,ולכל השיטור העירוני שכחנו לצ יין .השיטור העירוני
מתפקד בצורה נפלאה .שחר ,כל הכבוד ,והמזכירות היקרות שיושבות פה ,אווה
ואפרת .כולם פשוט מתגלים במלוא המוטיבציה והמסירות שלהם .לפני שדורון
ימסור את הסקירה ,כרמלה בדקה תמסרי לחברי המועצה מה אנחנו עושים מיד
כששומעים או מקבלים התרעה על אזעקה .איך הדברור הולך ומה השלבים?
בעצם למעשה יושב איתנו קבוע קצין משטרה מתחנת
כרמלה קופר:
רחובות שמתחלפים במשמרות ,אבל תמיד יש פה מישהו ,וקצין יקל"ר שזו יחידת
קישור לפיקוד העורף .בנוסף יש לנו הברקה של ראש העיר והמנכ"ל ,תצפיתן
שלנו ושל הפיקוד העירוני שנמצא בעמד ת תצפית בעיר שהיא לא לפרסום .ומכל
הגורמים האלה זוכרם מידע .איך שמופעלת אזעקה ,מכל הגורמים האלה מתחיל
לזרום מידע .מהשיטור בשטח ,מהמשטרה ,מפיקוד העורף ,מהתצפיתן שלנו.
ואנחנו מתחילים לזהות איפה היו יירוטים.
רחמים מלול:

והתצפיתן בכיפת ברזל אמרת?

כן ,זו המשטרה .יושב להם שם קבוע תצפיתן בכיפת
כרמלה קופר:
ברזל .יש אבל בכל כיפת ברזל .אז לפעמים היירוטים הם מכיפת ה ברזל של גוש
דן ,ואז מדווח השוטר משם .אנחנו מוציאים הודעה ראשונה לוועדת מל"ח .אתם
כחברי מועצה לא רואים את כל ההודעות .ועדת מל"ח מקבלת הודעה על אזעקה,
ואז אנחנו צריכים להוציא דיווחים על יירוטים ,אזורים ,איפה ,מה קרה.
רחמים מלול:

וגם ראשי המכלולים.

כן ,ומנהלי האגפים שהם ראשי המכלולים .בשלב הבא
כרמלה קופר:
מתחילים להתקבל גם דיווחים מהתושבים ,גם במוקד שלנו וגם ב  100 -במשטרה,
איפה נצפו רסיסים .במקרה וזה נפל ,גם רסיסים ,יוצא גם השיטור לשטח שהוא
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פרוס בעיר כל הזמן ,וגם משטרה אם צריך גם חבלן משטרה .את כל זה אנחנו
מקבלים פה כל הזמן.
רחמים מלול:

אליצור ,איפה הרסיס הגדול?

כרמלה קופר:

אין ,לקחו אותו.

אליצור זרחי:

לא ,לא ,יש איזשהו רסיס פה למטה.

לק חו אותם .דבר נוסף ,בעת הישמע האזעקה ,אנחנו
כרמלה קופר:
מעלים הודעה בפייסבוק של העירייה.
רחמים מלול:

הו ,תספרי על הקשר דרך הפייסבוק.

אז זהו ,מה שקורה ,הרבה פעמים תושבים לא יודעים.
כרמלה קופר:
הם שומעים אזעקה מהאזור ,הם לא בטוחים שזה היה מהעיר ,לא מהעיר,
מתחילות שאל ות .אז איך שמופעלת אזעקה אני מעלה הודעה 'הופעלה אזעקה
בעיר' .מאוד חשוב תמיד לציין את השעה והתאריך ,זה לקחים מאירועים
קודמים ,במיוחד בפייסבוק שפוסטים קופצים לפעמים ,שלא תהיה בהלה .ואז
בדרך כלל מתחילות שאלות 'שמעתי הרבה בומים ,איפה זה נפל? מה קרה?'.
אנחנו לא מוסרים שום מידע ,לא על אזורי יירוט ,ולא על נפילות או לא נפילות
ולא על רסיסים .מה שכן ,אנחנו מרגיעים ונותנים תשובות .מאוד חשוב להבין,
גם לכן כחברי מועצה ,האזעקה מופעלת לפי אזור הירי ,ולא לפי אזור היירוט.
ולפעמים שומעים בומים של יירוטים ,ומתחילים לכתוב 'שמע תי בום ,למה לא
היתה אזעקה?' .אז זאת הסיבה .הם משתדלים לכסות גם את אזורי היירוט ,אבל
לא תמיד זה קורה .ובפייסבוק עולים כל הדיווחים באופן שוטף ,ויש הנחיות
ראש העיר ,במיוחד בהתחלה ,כן גנים ,לא גנים ,פעילויות ,אירועים .כל ערב
היינו מעלים עדכון מה ההנחיות למחר .ושומעים בומים ,זה בדיוק מה שאמרתי,
זה לא בהכרח מפה .גם יש פה לא רחוק כיפת ברזל שמיירטת ושומעים לפעמים
יציאות.
רחמים מלול:

אליצור ,תעדכן אותנו אם יש משהו.

סליחה שאני קוטע אותך ,אבל יש פה ביפר שמשמיע
אליצור זרחי:
צפצוף וגם מערכת הקריזה .אז אם תשמעו במקרה צפצוף -
כרמלה קופר:

אזעקה.

אתם דרך אגב לא צריכים לשום מקום .אתם מוגנים.
אליצור זרחי:
יש פשוט נטייה לרוץ .חוץ מראש העיר והמנכ"ל שהם יבואו למוקד חירום שם.
כרמלה קופר:
באמת -

בהתחלה היו המון שאלות .בהתחלה התושבים היו

אליצור זרחי:

מבוהלים בהתחלה.

כן .רק מה שכן ,באנו מוכנים .כי לפני שהכל התחיל
כרמלה קופר:
ביום חמישי ,קיבלתי כבר עדכון מראש העיר ,ידענו שהולך להיות מבצע ,התחלנו
כבר להעלות פרסומים 'שפלה  ,' 182את המפה החדשה שהציבור יהיה מעודכן.
וכל יום מתקבלות החלטות ,יש ישיבות הערכות מצב .אנחנו מעדכנים ,התו שבים
גם מאוד מפרגנים על זה .ראש העיר מעדכן בהערכות מצב ,בהנחיות למחר ,אם
יש עדכונים חשובים מעלים אותם .וסיפורים שלכם ,גם דברים שמגיעים
מהשטח ,פעילויות ,תרומות.
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רחמים מלול:

פעילויות של חברי המועצה.

יש לי קבוצה של תקשורת ארצית ומקומית ,והם
כרמלה קופר:
מק בלים דיווחים ,לא כל דבר ,אבל הם מקבלים דיווחים על אזעקות .וכל מה
שאתם רואים יירוט מעל רחובות או זה ,זה הרבה פעמים דברים שאני מוסרת.
כל התקשורת הארצית מחוברת לזה .ועוד קבוצה שיש לנו ,זה של ההסברה של
פיקוד העורף מחוז מרכז ,אז אני גם מעודכנת בכל מידע הסברתי .אנחנו לא
ממציאים מסרים משל עצמנו .שיש פעילויות יפות אז אנחנו מדווחים .למשל,
הנושא של הפלאפל של אמיתי  ,או כל מיני דברים הזויים כאלה ,ישר הם
התקשרו .ובאמת היתה כתבה ב  , YNET -גם היה ציטוט שלך באותה כתבה ושל
אמיתי .אבל ככה זה עובר .כל הפרסומים שאתם רואים מגיעים דרך הקבוצה
הזאת .הם מדווחים שוטף ,וזה משהו מאוד חשוב .התקשורת נתפסת לציבור ,הם
כל הזמן צורכים תקשורת ,אז לא מספיק הפייסבוק של העירייה וההודעות שלנו,
חשובים לי גם שיהיו דיווחים באמצעי התקשורת ומבזקים אם יש דברים
חשובים.
רחמים מלול:

כמה חברים יש לנו בפייס בוק של העירייה?

כרמלה קופר:

 20,500אני חושבת נכון לעכשיו.

רחמים מלול:

זה הרבה?

כרמלה קופר:

זה הרבה מאוד .מה שחשוב בפייסבוק זה...

??? :

מה הפלח?

כרמלה קופר:

 18 - 35פלח הגילאים.

רחמים מלול:

איך את יודעת?

כרמלה קופר:

יש לי נתונים .כל חודש אני עו קבת וכל שבוע.

רחמים מלול:

 , 18 - 35זה מעניין.

כרמלה קופר:

יותר נשים מגברים .יש לנו מכל המגזרים בעיר.

עו"ד יניב מרקוביץ:
בפייסבוק.

את צריכה להדפיס לרחמים ,יש לו שם כמה מעריצות

אני לפעמים שולחת .לא מאמינים שזה אמיתי .אבל
כרמלה קופר:
כן ,תשימו לב ,התושב ים נורא מפרגנים בכל פוסט .תכנסו לערים אחרות ותראו
מה כותבים שם לעומת מה שיש פה' .תודה'' ,כל הכבוד' ,כל הכבוד'' ,תודה'.
רחמים מלול:

לא ,מידי פעם גם מעירים לנו הערות חשובות.

אה ,מאוד חשוב ,דרך הפייסבוק זה נהיה ,יש גם פניות
כרמלה קופר:
למוקד ,אבל דווקא בי מים האלה היתה ירידה בפניות למוקד.
רחמים מלול:

נכון.

ואנשים המון  -המון אני עונה ,עד  02:00 - 03:00לפנות
כרמלה קופר:
בוקר לאנשים בהודעות שהם שולחים בפרטים .המון שאלות ,המון בקשות .הכל
מטופל .דברים מיוחדים כמו למשל היה לנו בעיה בהתחלה עם  6מקלטים
ציבוריים אם אינני טועה .אז הדברים האלה עולים לראש העיר ,והוא מקבל
הנחיות .במקרה הזה באמת ראש העיר מאוד נחוש .זאת אומרת ,הלכו ,פרצו את
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המקלט ,פתחו ,הוציאו הכל ונגמר הסיפור .אז אנחנו משתדלים לפתור כל בעיה
כזאת.
רחמים מלול:

תודה כרמלה על הכל .דורון ,בבקשה.

טוב ,בקצרה .תראו ,מטרת העל של מוקד החירום הזה,
דורון מילב רג :
זה לתפעל בזמן שיש נפילה והרס בעיר .נקווה שזה לא יקרה .וזאת הסיבה שראש
העיר ועבדכם הנאמן וצוות החירום נמצא כאן .כי אנחנו נערכים ותורגלנו
להפעיל את המערכות השונות שהעירייה די מובילה אותם ,כדי לתפקד בזמן שי ש
נפילה .כלים שאמורים לבודד שטחים ,דחפורים ,טרקטורים ,חיבור חשמל,
אספקת מים ,מרכזי קליטה וכן הלאה .אני לא אכנס לכל התורה של ה -
רחמים מלול:

מתנדבים ,כוח אדם.

דורון מילברג :

מתנדבים ,פסיכולוגים.

רחמים מלול:

קבלנים.

וכן הלאה .זו המטרה של שמה יש את מוקד החירום
דורון מילברג :
הזה .אנחנו תרגלנו המון תרגולים במהלך השנים האחרונות כדי לתפעל בזמן
חירום .מתברר שהתרגולים היו מצוינים ,המציאות שונה לחלוטין מהתרגולת.
ותוך כדי פגישות וישיבות של שעות רבות כאן במקום ,וימים רבים ,אז עולים
רעיונות איך לשדרג את רמת המוכנו ת של העיר ואיך לתפעל עיר בזמן חירום.
אני אתן לכם כמה מהלכים ,שראש העיר יזם אותם .ואגב ,ערים אחרות העתיקו
אותם וטוב שכך ,איך ליצור שגרה בזמן חירום .אחד – זה הנושא של פתיחת
מקלטים ציבוריים ,לא פרטיים .פיקוד העורף לא הנחה אותנו בצורה מובהקת
אם לפתוח או לא לפת וח מקלטים .ראש העיר בשלב המקדים לפני המלחמה,
החליט לא ליצור פאניקה ולא לפתוח מקלטים ציבוריים .פיקוד העורף לא הנחה
את ראש העיר ואת ועדת מל"ח לפתוח מקלטים .ההחלטה לפתוח את המקלטים
התקבלה לאחר שראינו שהמצב הולך ומחמיר והציבור מודאג .ואני חושב שעה
לפני האזעקה הראשונה הורה ראש העיר לפתוח מקלטים ,כאשר הוא לקח את כל
האחריות על עצמו ,לטוב ולרע .פתחנו את המקלטים בשמן שלא תואם את
התרגולת.התרגולת דיברה על  20ד קות ,פתחנו אותם אחרי כשעה פלוס ,ונכנסנו
למערך החירום או לשגרת החירום .במהלך הפעילות של הימים הראשונים,
התגלו כ מה תופעות דרך התושבים .אחד – התקשרו תושבים למוקד ואמרו
'אנחנו לא מסוגלים להשתלט על המקלט הפרטי שלנו'.
רחמים מלול:

בבתים המשותפים.

בבתים המשותפים .או שהשתלטו עליו ,או שהוא מלא
דורון מילברג :
ג'אנקיאדה .כולנו מכירים את התופעה .ואז התברר שקיים חוק הג"א וח וק עזר
שמסמיך אותנו לכפות על התושבים לפתוח את המקלטים .הוצאנו חוזר
לתושבי ם ,עשינו את זה בצורה מאוד מהירה .למחרת הוצאנו חוזר ,הדבקנו את
זה בכל הבתים המשותפים .הוצאנו צוות של הפיקוח העירוני למקלטים השונים.
ואתם לא יודעים איזו תהודה חיובי ת קיבלנו מהתושבים' .ס וף כל סוף פתרתם
לנו את הבעיה שההוא השתלט ,וההוא לא היה מוכן'.
רחמים מלול:

יש מקלטים שאנשים גרים שם בפנים.

בדיוק .ראינו כל מיני תופעות ,מקלט שהושכר לעסק...
דורון מילברג :
לנו באותו מקלט .פתרנו כמעט את כל הבעיות שאנחנו מכירים אותן .יכול להיות
שיש בעיות ש אנחנו לא מכירים .אבל כ  100 -מקלטים טיפלנו בהם בצורה מאוד
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אדיבה אבל תקיפה ,מאוד ברורה .סך הכל שמירה על ביטחון התושבים זו
אחריות שלנו .תופעה שנייה ,שגם כן הגיעה דרך מכתב לא סימפטי של אמא.
באמת מכתב מאוד תוקפני שהגיע לראש העיר .איך זה שאנחנו לא דואגים לילדי
הע יר .למה אנחנו לא דואגים לילדי העיר? כי חלק גדול מהילדים נמצאים בגנים
פרטיים ,במבנים ישנים ,לא ממוגנים ,ואנחנו צריכים לדאוג להם .אמר ראש
העיר 'באמת חובתנו לדאוג להם' .ואז יצרנו מהלך שכמה חברי מועצה היו
שותפים לביצוע שלו.
אגב ,הערה בנושא הזה ,למ רות שמפעילי הגני ם
רחמים מלול:
הפרטיים ,הם אשמים במצב הזה .משום שאם הם היו מגישים שימוש חורג של
וילות או קוטג'ים או בתים פרטיים לשימוש חורג ,הג"א היה מחייב אותם
בממ"ד .כלומר ,הטענה קודם כל צריכה להיות מופנית אליהם ,ואנחנו צריכים
לנקוט בצעדים בימים הבאים מולם .אבל מה ,כ מו כל יהודי ,הם באו בטענות
אלינו 'איך אתה לא משיג לנו גנים ממוגנים?' .אז מתוך דאגה לביטחון הציבור
אנחנו בימים האלה לא מענישים את הציבור .אז באמת היו לנו כ  70 -גנים
ממוגנים פנויים ,ואז התחלנו לשבץ .באו לפה חברות מועצה וסייעו לאסתר
הנדלר ,ותוך ערב אחד כל הבעי ה טופלה.
בגנים ,וחלק בבתי ספר שהיתה לנו אפשרות לשבץ .זו
דורון מילברג :
גם כן יוזמה שנולדה תוך כדי שגרה.
גיורא בן  -ארי :

זה בגנים או בגנון גם?

רחמים מלול:

גם מעונות השגנו.

גם מעונות .במקומות שיש מקלוט .יוזמה נוספת
דורון מילברג :
שאנחנו נקטנו בזמן הש גרה ,הקמנו פלוגת חילוץ עירונית .אם חס וחלילה שלא
יקרה ,אבל אם יקרה ויתמוטט בית ,הצבא לא יוכל לעזור לנו כי הוא עסוק
בדברים אחרים .יש לנו פלוגות חילוץ .יוזמת אגף הביטחון בראשותו של אליצור
ובצלאל .אגב ,הם מתאמנים עכשיו בנס ציונה .ברגע זה הם מתאמנים .הקמנו
פלו גת חילוץ של מתנדבים ,חבר'ה על הכיפאק ,קצינים לשעבר ,אנשים שמוכנים
להירתם למבצעים לא פשוטים כאלו .והפלוגה הזו בזמן חירום היא תהיה הפלוגה
הראשונה שתיחלץ את הפצועים לא עלינו ,נפגעים לא עלינו ,במידה ויהיו,
ונקווה שלא יהיו ,בזמן הכי מהר .כי אנחנו יודעים שהזמן ה קריטי זה הזמן
הראשוני שאפשר להציג לאנשים .דבר נוסף שנקטנו ,ראינו שבימים הראשונים
המוקד הוצף בקריאות .חלק מהן היו באמהרית ,חלק ברוסית .הוספנו מוקדנים
בשפות האלו ,כדי שיענו לאותם אנשים בשפה שלהם .לאחר מכן ,ראינו שכמות
הקריאות הולכת ויורדת ,חסכנו את הפעולה הז את .המוקד למעשה ,אני מדגיש
נקודה מאוד חשובה ,זה מוקד אחוד .זה לא רק מוקד של עיריית רחובות ,זה
מוקד שבאחריות עיריית רחובות ,אבל בו יושבים או אמורים לשבת בזמן אמת
כל גורמי החירום הנוספים שקמים בעיר .כלומר ,משטרה יושבת ,פיקוד העורף
יושב ,מד"א ,כב"א ,הוספנו את החבר'ה של איחוד  -הצלה.
רחמים מלול:

הם הגיעו? לא הגינו.

??? :

לא שמו נציג.

סך הכל היו כאן כ  28 -צפירות .ב  2 -מקרים היו רסיסים
דורון מילברג :
שנפלו ברחבי העיר .שאר היירוטים היו או מצפון או מדרום לעיר .הרבה יירוטים
היו מעל יבנה ,מיבנה צפונה .וסך הכל ברוך ה' עד עכשיו עברנו את הכל בשלום.
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ואני רוצה להגיד לכם ,תאמינו לי ,אני גאה להיות חלק מהמערכת העירונית
הזאת .גם כשאני מסתכל למעלה אל ראש העיר וחברי המועצה ,על השקט ,על
הרוגע ,על ההירתמות לסיוע .כל הזמן מתקשרים 'במה אפשר לעזור?' ,ולא
מעירים ,אלא מאירים .גם לצו ותים העירוניים ,בעיקר לצוות החירום כאן ,וצוות
הביטחון ולדוברת .ממש מבלים כאן ימים ושבתות שלמים בלי לרטון .באמת ,זה
לא תנאים קשים .אנחנו לא נמצאים בחזית .זה תנאים שונים .אנשים נבחנים
בתנאים השונים שהם נמצאים בהם .והייתי בעירייה ,ואני יודע מה זה עירייה.
ואני יודע מה זה גם מצב חירום בעירייה .ובאמת ,אני אומר את זה בגילוי לב
מוחלט ,זו גאווה להיות חלק מהמערכת הזאת .ונקווה שעוד כמה ימים נסכם
באותה אווירה את הדברים ולא נזדקק למבח ן.
אמן .טוב ,אז תודה לך שוב ,דורון .חבר'ה ,מישהו
רחמים מלול:
רוצה להתבטא ,להציע ,להעיר ,להאיר?
לא ,רק לחזק .אני מצטרף לדברים החמים ,שבאמת יש
עו"ד יניב מרקוביץ:
תחושה שהדברים מתנהלים בצורה מצוינת מהיום הראשון .בקיצור ,אני חושב
שיש תחושה שהיא גם עוברת לצ יבור ברחוב ,ורואים את התגובות .גם אנחנו
מקבלים אותן ,שבאמת יש תחושה שיש מי שלקח פיקוד ,שיש מי שמנהל את
העניינים .לדעתי ,זאת אומרת ,אוי ואבוי אם היינו מסתמכים רק על ה  , -לא
שאני מותח ביקורת ,אבל אם היינו מסתמכים רק על הצבא או על פיקוד העורף,
אין ספק שצריך מי שהו שינהל את זה .ובאמת רחמים ,גם לך יישר כוח על הניהול
של כל המבצע הזה ,כמי שנמצא בראש המערכת ,ואני חייב גם להצטרף .כל
העובדים שנמצאים ,אני חושב שזה הדבר הכי  -הכי חשוב .כל העובדים אדיבים,
שירותיים ,נמצאים כאן ,באים ,הולכים ,עושים ,חוזרים ,וכמו שדורון אמר,
ל דעתי זה הכוח הכי גדול ,ונמדדים דווקא במשבר .אז אני רק מצטרף לברכות.
אגב ,אם יניב פה ,אז מגיע גם לכם ,לרשת חוויות,
רחמים מלול:
יישר כוח גדול .משום שכל הקייטנות ,בכל מה שהפעלתם ועדיין פועלות עד ה 31 -
בחודש ,פעלו בצורה פנטסנטית ,כאשר אחוז הנוכחות של הילדים נ ע בין  80%ל -
 , 90%למרות האזעקות .מדוע? כי דאגנו שוב לכולם למקומות ממוגנים .ואיפה
צביקה מדהלה? היה .גם הוא היה בין המארגנים והכוחות והנפשות הפועלות
בתחום הזה .יניב ,יישר כוח ,אני יודע שעבדתם מאוד קשה ,ובאמת אתם מנהלים
את זה בצורה טובה .אני מבין שעד ה  31 -בחוד ש -
עו"ד יניב מרקוביץ:

יש לנו אחר כך עוד מחזור.

רחמים מלול:

ואתם לא צריכים עוד מקומות ממוגנים?

עו"ד יניב מרקוביץ:

הכל מסודר מול דורון ומול...

יופי .אגב ,את הגדוד של פיקוד העורף ,שהיו צריכים
רחמים מלול:
להתארח פה בחניון של הקניון ,והתנאים שם הם תת ת נאים ,בפירוש כך ,אם זה
רעש ולכלוך וחום וכו' ,החלטנו לארח באולם ...זוהר .העברנו את כולם לשם,
ושם הם קיבלו את כל התנאים התנאים הכי טובים שבעולם .גם מבחינת אוכל,
מבחינת לינה ,כל מיני אפשרויות .נהרו גם תושבים לשם והעניקו להם הרבה
אהבה ותמיכה .והיום הם מאוד מרו צים שהם עברו למקום ההוא ,וגם משבחים
את העירייה ,ואומרים שלא בכל רשות הם היו זוכים ליחס הזה .אבי ,בבקשה.
כן ,אני ברוח האחווה ,בערב שאמנם זוהר עזב לערב
אבי קינד:
ההתרמה שבאו כל תושבי העיר ,באמת ציפיתי שעוד חברי מועצה יגיעו .זה לא
14
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  13מתאריך 23.7.2014

רק אירוע שלנו .ציפיתי שיב ואו לברך את תושבי העיר .באמת הם היו צריכים
אולי לקבל חיזוק חזרה ,ובאמת הגיעו כמה חברי מועצה .וזה לא היה אירוע
שלנו ,היה חשוב שכולם יגיעו וירגישו אחווה ויחבקו את התושבים ,זה אחד.
עודד עמרם:

אם הייתם מודיעים לחברי המועצה ,אז הם היו באים.

אבי קינד:

שלחנ ו ,שלחנו.

גיורא בן  -ארי :

לא ,לא ידענו.

בווטסאפ שלחנו .האירוע נולד מאוד מהר .אבל אם זה
אבי קינד:
ממשיך שבוע הבא ,אז בהחלט -
פעם היו אומרים 'אל תאמינו למה שכתוב בעיתונים',
אביב איטח:
היום לא צריך להאמין למה שכתוב בווטסאפ .אז לא כל דבר אני מסתכל.
רחמ ים מלול:

במיוחד בהודעות שלך.

דבר שני ,אני מאוד מוטרד מהמצב של העסקים בעיר.
אבי קינד:
לא בהכרח עסקי המזון ועסקי הטקסטיל ,שהם אלו שמתרוקנים .אבל יש עסקים
שאני מניח שיהיה להם קשה מאוד לצלוח עוד כמה ימים קשים .אני לא יודע
כמה זמן המבצע יימשך .אם זה ייגמר ב יומיים  -שלושה הקרובים אז הם ישרדו.
אבל יש עסקים שהם גם ככה על הקצה של קריסה ,ואני חושב שצריכה לצאת
מפה קריאה לכל התושבים לקנות ברחובות ,לפחות להציל את העסקים שאצלנו.
רחמים מלול:

אתה צודק ,וואלה .כרמלה.

אבי קינד:

לא יודע איך לעשות את זה.

יעל בק:
אנחנו -

היום אמר הרי ה ...שעד  40יהיה החזר מלא ופה

אבי קינד:

אנחנו  49או לא ? 40

רחמים מלול:
על פי -

לא .אנחנו בהוראות שלנו בהנחיות שלנו ,אבל זה לא

אבי קינד:

אנחנו לא נקבל.

רחמים מלול:

בדיוק .בכוונה הרי הם עושים את זה.

אבי קינד:

ברור ,לחסוך כסף.

עו" ד אמיר ירון:

זה לא נכון .אם אנחנו כלולים בתוך ה  40 -ק"מ -

אבי קינד:

לא ,אנחנו לא.

עו"ד אמיר ירון:

בהסכמים שחלים ...לא נחתם הסכם.

אבי קינד:

הם לא רוצים.

כן ,אבל לא עלינו .אנחנו מחוץ ל  . 40 -מזכרת בתיה
רחמים מלול:
ועקרון הם בתוך זה .אנחנו לא.
גיורא ב ן  -ארי :

כי הם יותר קרובים ,נו.

אביב איטח:
ברחובות ובסביבה -

אבל העסקים היום ,אני רואה את זה בעסקים לא רק
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אני אומר ,זה רק מחזק את הטענה שאם המדינה לא
אבי קינד:
תעזור לרחובות ,אז תושבי העיר צריכים לעזור.
כרמלה ,תוציאי בבקשה קול קורא ,לאו ר הרעיון שאבי
רחמים מלול:
מציע ,רחובותים קונים ברחובות ,לעודד את העסקים.
דורון מילברג :

שראשונים יקנו ברחובות.

אם אני אוציא קול קורא כזה ,רק אתה תקנה .אבל
רחמים מלול:
אתה רחובותי יותר מראשוני .אביב ,בבקשה.
רחמים ,אולי זה נושא שאתה בהנהגה הארצית תוכל
אביב איטח:
לנסות ולעזור ולהוביל שם .העסקים ברחובות ,קודם כל כן ,רובם הרבה קורסים.
אני מדבר על מסעדות ,בתי קפה ,בעלי ברים צעירים שהם בעלי עסקים שהם
עדכנו אותי ושיתפו אותי במה שקורה שם.
רחמים מלול:

הקניון מלא עכשיו.

אביב איטח:

לא כל כך ,לא .גם בקניון יש ירידה גדול ה מאוד.

??? :
שהוא מלא.

עכשיו באתי מהקניון ,אתה לא יכול לעמוד מרוב

תראו ,יש ירידה ויש התרסקות .אוקיי? קודם כל ,בלי
אביב איטח:
שום קשר לטווח הטילים או למקלטים ,אין חשק היום ,לא לבלות ולא ללכת
לבית קפה או לא למסעדה ,זה משהו שהוא קורה בכל המדינה ,לקנות בגדים או
כל דבר .אני חושב שאולי באמת אתה תוכל לפנות שם ,יקשיבו לך ,תזעק בשביל
עסקים ברחובות.
רחמים מלול:

זה עניין חוקי.

שיכללו את העסקים ברחובות .עוד  4ק"מ? וזו פעם
אביב איטח:
ראשונה שזה קורה כאן ,ככה באינטנסיביות כזאת של אזעקות יחסית .אז יש
פאניקה מן הסתם ,וזה לגיטימי ,והעיר פשוט ריקה שם .אז אם אפשר ,זה גבר
ראשון .דבר שני ,אני רוצה דווקא לשבח את המוסדות האקדמאיים בעיר ,הייתי
גם במכללת אורט רחובות ,וגם אצלנו המרכז האקדמי פרס ,והפקולטה
לחקלאות ,מכון ויצמן ,יושבי ראש אגודות הסטודנטים שפעלו בימים הראשונים
בתקופה הקשה בהתחלה בעיקר בהסברה .סטודנטים היו בפאניקה ,גם כאלה
שלא גרים ברחובות .והכל היה מאורגן ,ועבדנו בשיתוף פעולה ,וכמובן גם
באיסוף החבילות לחיילים ,שהוא מצליח מאוד .ואם כבר זוהר ואבי עם הפרויקט
המבורך שלכם ,אנחנו נשמח לחבילות של תחתונים וגופיות .יש ל נו חוסר.
זוהר בלום :

לסטודנטים או לחיילים?

לא ,לחיילים .נותנים לנו הרבה חטיפים וכל מיני
אביב איטח:
פיצוחים וסיגריות וכל מיני מוצרים שונים ,ותחתונים וגופיות יש דרישה
מהחיילים שבשח.
כרמלה קופר:

אז תאחדו את זה עם המבצעים שלנו.

אביב איטח:
הסטודנטים.

כן ,אבל א נחנו אוספים את זה ,אנחנו מקלים על

זוהר בלום :

איך אתה מגיע לשטח?
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יש לנו כיתות צבאיות ,וסטודנטים שיוצאים לאפטר
אביב איטח:
כמה שעות ומקבלים אישור מהמפקד שלהם ,מגיעים ואוספים את זה עד
הגדודים .אנחנו גם שולחים ,שלחנו גם תעודות לגדודים ,ומצלמים לנו ושולחים
לנו ומשתפים אותנו .ואני יכול לומר לכם ,הרי מדינה שלמה עכשיו עוטפת את
עזה ,וכולם נותנים לעזה .אבל יש לדוגמא  100חיילים בחברון ,שמאז עוד
המבצע של החזרת החטופים עדיין שם וקשה להם ,והם צריכים סיוע ועזרה.
ונכון ,כולם עכשיו עוטפים את עזה ושולחים לעז ה כי צריך ,אבל אפשר להסתכל
גם לאזורים אחרים.
דרך אגב ,גם בחנויות נגמרו התחתונים והגרביים.
רונן אהרוני :
הייתי אתמול ,זה משהו מדהים.
אביב איטח:

אלה העסקים שהרוויחו מזה.

רונן אהרוני :
משהו לא להאמין.

כל הקונים רק מחפשים תחתונים וגרביים לחיילים .זה

ר ונן אהרוני :

אלה עסקים שלא צריכים תמיכה מהמדינה.

עודד עמרם:

אתה יודע איך פוזה פורח?

רונן אהרוני :

פוזה ,אתמול הייתי בפוזה.

עודד עמרם:
כמויות ,ולאריזות.

רוקנו את כל החנות .אתה לא מבין מה עשו .הכל,

רחמים מלול:

בבקשה ,אמיר ירון.

אני רוצה להצטרף לדברים שלך ,רחמים .קודם כל,
עו"ד אמיר ירון:
אנחנו יושבים פה ישיבת מועצה ,וזו לדעתי יוזמה חשובה וטובה .האמת שחסר
לי פה חבר שמשתתף איתנו בכל הישיבות ,זה דודי שלא נמצא והוא בצו . 8
ולהיות חבר מועצה ולא לראות את דודי בישיבת מועצה...
הוא התקשר אתמ ול ,אמר שחסרים לו תחתונים
כרמלה קופר:
וגרביים .ראש העיר שמע ,סיפור אמיתי.
רחמים מלול:

נכון ,נכון.

אני חושב שצריך לשלוח לו ברכה מיוחדת ,כי הוא
עו"ד אמיר ירון:
אחד מאיתנו ,אחד מהמשפחה שלנו .אני אבל רוצה להוסיף לדברים שלך ,רחמים.
אני איש מפלגת העבודה ,אתם בטח יודעים .אני חושב שההתנהלות של ראש
הממשלה פה היא התנהלות יוצאת דופן.
רחמים מלול:

גם של בוז'י .שמעתי אותו ,דיבר מאוד לעניין.

עו"ד אמיר ירון:
את ראש הממשלה הנוכחי.

בסדר .ניסיתי לזכור מתי אני פעם אחרונה שיבחתי

עודד עמרם:

גם זהבה גלאון.

אני חי יב לומר שזה דבר חשוב ביותר .כי כשאני בוחן
עו"ד אמיר ירון:
למשל מערכות קודמות ,אז היו הרבה מחלוקות .זה לא רק איזה משהו נקודתי
באיזה מקום מסוים ...פה לדעתי הוא הצליח להגיע לקונצנזוס רחב ,וזאת
מנהיגות ראויה ,וזה לא מקרי שכל העם מגויס כאחד מאחורי המנהיגות של ראש
הממשלה .לכן א נחנו יושבים כאן ,כפורום של מועצת העירייה ,ואני מוצא לנכון
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לבטא ולומר את הדברים האלה .כי חשוב מאוד ,כשיוצאים למערכה כל כך
קריטית ,כל כך חשובה ,כל כך בעייתית ,ש ...דבר שני ,אני רוצה לה ...מהדברים
שנאמרו כאן ,במיוחד על הצגת המוקד כאן .אני הייתי עד בעצם למה שנ אמר
כאן .כי באמצע ביקור שהייתי כאן הייתי עד ל -
רחמים מלול:

היתה אזעקה.

לאזעקה ,כן .ראיתי איך העסק הזה עובד .נזכרתי
עו"ד אמיר ירון:
בימים שלי בסדיר ,ואני חייב לומר שזו היתה באמת הפעלה יוצאת דופן .זו
התרגשות גדולה ,מי שלא מכיר את זה כל רגע ולא ראה את זה  28פעמים .אבל
אין ספק שהעבודה כאן של אנשי המוקד פה ואליצור שנמצא כאן ,וכרמלה
שנמצאת פה והמנכ"ל שנמצא כאן ,וכל עובדי אגף הביטחון ,אווה ,כל המערכות
פה ,זה פשוט תענוג לראות מערכת מוניציפאלית שיודעת לתפקד בלחץ .זו לא
עוד ישיבת מועצה ,וזה לא עוד איזה נושא מוניצ יפאלי .זה נושא ביטחוני.
יודעים התושבים כאן שהנושא הזה נמצא בטיפול ,נמצא בידיים טובות ,אני
חושב שזה מרגיע את כולם .לכן באמת ,אני חושב שצריך פה לציין את כל
המערכת שיודעת לעשות את העבודה הזאת ,יודעת לקחת את האחריות ,יודעת
לקבל החלטות ויודעת לעשות את זה בימים לא פשוטים לכולם .עוד הערה
אחרונה ,כשאני הייתי כאן ,אמרתי לרחמים 'לך הביתה ,לך תנוח קצת' .כי
העיניים ,רק היה צריך לשים גפרור והיה נרדם .ואז הוא אמר לי מעבר לכל ,שיש
פה הרבה מאוד דברים שצריכים לקבל עליהם החלטה ,בסופו של יום למה אתה
נשאר פה? מה שהוא אמר לי זה בשם האחריות ,אחריות למה שקורה כאן בעיר.
ואין מילה יותר קולעת לאיך שאתה רואה את הדברים ,כמו האחריות שאתה
מפגין כאן לגבי כל החלטה שמתקבלת לנוכח המצב הביטחוני .ועל זה באמת
ההערכה של כל חברי מועצת העיר אני מניח .לא צריך לעשות על זה הצבעה.
אבל אין ספק שזה ראוי מבחינתנו כחברי מועצה להביע את ההערכה על כל הדרך
שבה אתה מנהיג את העיר.
רחמים מלול:

תודה רבה.

ראשית ,אני מצטרפת לניחומים שלך ראש העיר
יעל בק:
למשפחות השכולות ומאחלת החלמה מהירה לפצועים .אני מקווה שנדע ימים
יפים יותר של באמת שלווה ושקט ,ואפילו שלום .אנ י רוצה גם להודות לכל
הצוות פה שפועלים  24שעות .אני ראיתי את זה מקרוב וזה פשוט מרגש ,וטוב
לדעת שיש לנו אתכם .אני מאוד מצטרפת לדברים של אבי שצריך גם לחשוב על
העסקים בעיר .וחשוב לי לציין ,גם אני חושבת שצריך בעת כזאת לחשוב על
האחדות .יש דברים שאפשר להגיד במסגר ת חופש הביטוי .אבל אני חושבת
שאנחנו כנציגי ציבור ,נבחרי ציבור ,צריכים גם לזכור לא ליצור התלהמות ,לא
ליצור הסתה .וזה המקום שלנו להראות אחדות ,במקום הדברים הלא יפים
שקורים .אז ככה תודה לכולם.
רחמים מלול:

תודה גם לכם .גיורא ,אחר כך עודד.

כ ן ,אני פשוט הייתי נוכח פה ביום שישי ,אחד מימי
גיורא בן  -ארי :
השישי ,ושמעתי את הוראות התפעול ,וההוראות שראש העיר נתן לצוות פה
מסביבו ,כולל המנכ"ל .ממש התפעלתי .יש לי ניסיון ,ישיבה עם מפקדי טייסות,
משימות כאלה או אחרות ,וזה היה כמו צבא לכל דבר .ממש התפעלתי והלכתי
הביתה ברו גע .ואשתי שואלת אותי 'נו ,מה נשמע?' ,אמרתי לה 'את יכולה להיות
רגועה ,יש על מי לסמוך'.
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רחמים מלול:

את יכולה להיות רגועה ,אני פה.

גיורא בן  -ארי :

כן ,ככה ,יש על מי לסמוך.

רחמים מלול:

אתה.

לא ,לא ,עליך .יש על מי לסמוך .ומבחינת עובדי
גיורא בן  -ארי :
הע ירייה ,באמת ציינו פה רחמים והמנכ"ל ,עובדי עירייה כאלה או אחרים ,ממש
זה מתחיל מלמטה .כולם נתנו כתף ,אחד יותר מהשני .ואני שמעתי שכל אחד
אומר 'אני לא הולך הביתה ,אני נשאר לישון פה' .שישי שבת .ממש נלחמו
בתורנות .באמת נלחמו לא ללכת הביתה.
רחמים מלול:

ואבי הבי א לנו עוגות...

באמת יישר כוח שיש לנו מנהיגות כזאת .ואם לא
גיורא בן  -ארי :
ציינתי מישהו ,עובדי העירייה אחד לאחד .ממש צל"ש לכל אחד.
רחמים מלול:

יפה .תודה גיורא .מי רצה? עודד ,בבקשה.

עברנו את מלחמת המפרץ ,אנחנו מכירים את הנושא.
עודד עמרם:
אני רוצה להגי ד לכם ,איך שאנחנו מתנהגים ...כל הזמן אני אומר את זה .והיום
זה מוכח ,איך שאנחנו מתנהגים ,האזרחים מתנהגים .איך שהראשים מתנהגים,
כולם מתנהגים אותו דבר .יש מתח ,אבל יש רוגע ,רוגע בעיר .אין את הלחץ של
מלחמת המפרץ ,מי שהיה פה איתנו ,אז היינו -
רחמים מלול:

ב . 199 1 -

אז היה לחץ של כולם .כל מבצע יש .היום אתה רואה
עודד עמרם:
את האנשים רגועים ,יש בעל בית  ,הגנים מהר הסתדרו ,הכל הסתדר .ויש עובדים
טובים .ולמה אני שמח? סימן שהשארתי ירושה טובה ,דורון ...והעובדים
שמתאמנים ויורדים ,ואומרים להם ומעירים להם ב  -א' וב  -ע' .חבר'ה  ,תיקחו את
זה ברצינות .תיקחו ברצינות ,עלול לקרות משהו .והם מפנימים את זה .ואיך
הראש יתנהל ,כל חברי המועצה יתנהגו ,ככה האזרח .יישר כוח .ואסיים ,אני
רוצה ,הגשנו בקשה אמיר ,אני לא יודע אם זה כבר הגיע אליך ,רחמים .הגשנו
בקשה להעניק לעמיר פרץ אזרחות כבוד של רחו בות .אני חושב שמגיע לו .הוא
היה נגד כל צמרת הצבא וצמרת הפוליטית ,והתעקש על הטילים ,לייצר את הטיל
הזה ולהשקיע בו .אני חושב ,אחרי כל עוגמות הנפש שעשו לו ,מגיע קצת שתבוא
עיר כמו רחובות ותגיד לו 'מגיעה לך אזרחות כבוד' ,כי הרבה יעשו את זה ,עדיף
שאנחנו נהיה הראש ונים.
עוד לא קיבלתי את המכתב הזה .רעיון שבהחלט...
רחמים מלול:
אנחנו נצטרך לקבל החלטה בוועדה כלשהי ,או במועצה.
עודד עמרם:

לא ,לא נותנים לו רחוב על שמו.

אבנר אקוע :

לא רחוב ולא כלום.

עודד עמרם:

אזרחות כבוד ,רק במועצה.

רחמים מלול:

עשינו את זה פעם נדמה לי למאיר שטרית.

זוהר בלום :

לאריק שרון והוא לא הגיע.

רחמים מלול:

לאריק שרון הוא לא הגיע.

זוהר בלום :

ולשטרית עשינו ,בתור שר הפנים.
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אני לפני שבועיים העברתי את המכתב לדודי במסגרת
עו"ד אמיר ירון:
בקשה להעלות את הנושא הזה להנהלה .ואז הוא אמר לי שהוא באמת בצו , 8
ולכן הוא לא העלה את הנושא הזה .אין ספק ,אני מצטרף ,אנחנו חשבנו על זה
עודד ואני ביחד ,וחשבנו שאין כמוהו ראוי לקבל אזרחות כבוד של העיר .שאלו
אותי 'אבל איך זה קשור לעיר?' ,אז שמענו בעצמנו מה קורה כשיש  28אזעקות
שהיו כאן ,ומה היה קורה פה אם חס ושלום לא היה פה ה -
רחמים מלול:

בכל היישובים.

בכל הארץ ,כן .מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לבטח...
עו"ד אמיר ירון:
לאדם שקיבל החלטה אמיתית ,החלטה קשה ,החלטה חשובה ,החלטה מצילת
חיים ,אני חושב שצריך להגיד לו תודה רבה.
אמיתי כהן:
ביום  -יום -

יש לי שאלה בנקודה אחת ק טנה .המקלטים משמשים

רחמים מלול:

דו תכליתי .לציבורים שלנו.

כן ,כן ,כן .צריך לוודא שמכיוון שפתחתם אותם
אמיתי כהן:
לציבור שזה דבר שאין ברירה ,אבל גם נכנסים לשם אנשים -
דורון מילברג :

יש לך נתונים מדויקים?

עודד עמרם:

אמיתי ,זה סוד? דבר בקול.

אמיתי כהן:

 ...את המקלט באריאל שם שנמצא...

תקשיב ,לא פה המקום לדווח .תשאיר הודעה לאליצור
רחמים מלול:
ואנחנו נטפל בזה .יש לנו מי שאחראי על המקלטים ,וזה ציון סיוון .וגם תומר
מטפל בזה ,וגם השיטור עובר.תשאיר את הכתובות ,יטפלו בזה.
ראש העיר ,ברשותך ,בנושא זה של מה שאמיר אמר,
אליצור זרחי:
אנחנו דרך אגב בתרחיש הייחוס שאנחנו עובדים עליו ולפיו אנחנו התכוננו ,אגב
מדווח שאנחנו מקבלים  2טילים ביום על בניינים פה .אנחנו התכוננו בתרחיש
הזה ,דרך אגב ,בכל התרגילים פה ,בתוך מרכז הפעלה .אנחנו תרגלנו  2בניינים
שיש לנו נ פילות עליהם ומטפלים בשיקום שלהם ,בהריסות ,בכל מה שקשור לזה.
אז זה אולי יכול לעזור לנושא של ההבנה של כיפת ברזל.
.6

הענקת אזרחות כבוד לשר עמיר פרץ ולצוות הפיתוח של כיפת ברזל
(מחוץ לסדר היום).

טוב ,תראו ,קודם דיברו על הענקת אזרחות כבוד .זה
רחמים מלול:
לא על סדר היום .אבל אני מוכן להעלות את זה מחוץ לסדר היום ,אם אין אף
אחד שמתנגד .אם יש חבר מועצה שרוצה שנדון בזה יותר בכובד ראש בישיבת
הנהלה -
גיורא בן  -ארי :
הוא לבד -

צריך לדון בזה יותר בכובד ראש לפי דעתי .כי זה לא

ומתנגד שאני אעלה את זה ,מספי ק שאחד מתנגד ,ואז
רחמים מלול:
אני לא יכול להכניס נושא מחוץ לסדר היום.
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עו"ד אמיר ירון:

למה ,גיורא?

גיורא בן  -ארי :
הוא הציע .זה לא הוא.

כי זה לא הוא לבד? אם ראית את הכתבות אחרי ,אז

אביב איטח:
הוא צריך לקבל גם שאפו.

כמו שהוא חטף ביקורות על מלחמת לבנון השנייה...

גיורא בן  -ארי :

יש אנשים מרפאל שעבדו על זה יותר ממנו.

גיורא ,הדרג הפוליטי הוא לטוב ולרע .כמו שהוא
אביב איטח:
מקבל ביקורת כמו בלבנון השנייה ,או במקרה כיפת ברזל הוא צריך לקבל את ה -
רחמים מלול:

אני אביא את זה להנהלה.

??? :

יש פה חברים שלא נמצאים.

בסדר ,אני אביא את זה להנהלה .אוקיי .מבחינת
רח מים מלול:
הפקודה היבשה ,נושא שהוא מחוץ לסדר היום ,צריך הסכמה של כולם .אז יש פה
כמה חברים שאומרים.
אבנר אקוע :

לא ,הסכמה לדון.

רחמים מלול:

הסכמה לדון.

אבנר אקוע :

אז בוא נשב נדון.

רחמים מלול:

לא ,לדון אנ י רוצה לקבל החלטה אם כבר.

אביב איטח:

יש חברים שלא נמצאים פה.

עו"ד יניב מרקוביץ:
שיצביע נגד.

בואו נקבל הסכמה לדון ,ומי שלא בעד ההחלטה,

(מדברים ביחד)
אפשר לגשר על חילוקי הדעות ,אם אולי ננסח החלטה
רחמים מלול:
שאומרת 'אזרחות כבוד לשר הביטחון לשעבר והשר להגנת הסביבה היום עמיר
פרץ ,ולצוות הפיתוח'.
גיורא בן  -ארי :

זה כן.

עודד עמרם:

בראשותו של חיים כץ.

??? :

ונפתלי בנט.

גיורא בן  -ארי :

זה ציבורי.

כרמלה ,אנחנו מקבלים החלטה ,להעניק אזרחות כבוד
רחמים מלול:
של העיר רחובות .את נגד?
יעל בק:

אני בהל ם מהמהירות.

רחמים מלול:

אם את נגד ,תפעילי אזעקה.

להעניק אזרחות כבוד לשר להגנת הסביבה ושר
רחמים מלול:
הביטחו ן לשעבר עמיר פרץ.
דורון מילברג :

בתנאי ...היטל הטמנה.
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על חלקו המכריע ,על תרומתו המכריעה להקמת כיפת
רחמים מלול:
ברזל ,אשר מצליחה ליירט  90%מהט ילים הנורים על ערי ישראל .לו ולצוות
שפיתח את המערכת והקים אותה בפועל .זה יהיה הניסוח.
??? :

ותזמיני אותו לעיר והכל?

רחמים מלול:

מסכימים לזה פה אחד ,חברים? יופי.

הוחלט פה אחד כי עיריית רחובות תעניק אזרחות כבוד
החלטה מס' :85-13-14
של העיר רחובות לשר ל הגנת הסביבה ושר הביטחון לשעבר עמיר פרץ ,על
תרומתו המכריעה להקמת כיפת ברזל ,אשר מצליחה ליירט  90%מהטילים הנורים
על ערי ישראל ,לו ולצוות שפיתוח את המערכת והקים אותה בפועל.
אישור פרוטוקולים מס'  11ו  12 -מתאריך . 30.6.14

.1

רחמים מלול:
אנחנו מאשרים את זה.

אז נעבור לסבלותינו .אי שור פרוטוקול מס'  11ו . 12 -

יעל בק:

רגע ,לא ,יש לי הערה.

רחמים מלול:

בבקשה.

בפרוטוקול של ישיבת מועצה מן המניין מס'  , 12יש
יעל בק:
סעיף שכביכול אושר במהלך הישיבה ,שדיברנו עם מר קורש שלא היה בסדר
היום ,מדובר בהקצאת קרקע ,זו החלטה מס פר  77-12-14בעמ' . 4
רחמים מלול:

כן.

לגבי הקצאת הקרקע ,דיברנו עם מר קורש ,כי זה לא
יעל בק:
הופיע בסדר היום בישיבה עצמה ,וככה לחלק מחברי המועצה לא היה ברור איך
זה פתאום נכנס לפרוטוקול ומה בדיוק היה שם.
רחמים מלול:

על מה ,על קרעטשנף?

יעל בק:

לא ,עץ חיים.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל הוא כבר אמר שזו היתה טעות.

הוא אמר לנו שזאת היתה טעות והוא הכניס את זה כי
יעל בק:
זה לא היה בסדר היום .ויש לי פה גם את סדר היום של הישיבה הקודמת.
רחמים מלול:
הרכישה?

הוחלט פה אחד לאשר הסכם עם חברי קבוצת

יעל בק:

אתה ב . 11 -

אני ב  . 12 -פרוטוקול  , 12עמ'  , 77 - 12.14 , 4הוחלט פה
רחמים מלול:
אחד לאשר הסכם עם חברי קבוצת רכישה.
עו"ד יניב מרקוביץ:
יתקן .רגע ,רחמים.

אני אגיד לך משהו ,יכול להיות ,חנניה אמר שהוא
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רחמים מלול:
עו"ד יניב מרקוביץ:
למילואים.

בואו נתיישר קודם.
יעל,

חנניה

אמר

הו א

יתקן.

וכנראה

דודי

יצא

הוא אמר שהוא ישלח תיקון לפרוטוקול ואנחנו לא
יעל בק:
קיבלנו את התיקון לפרוטוקול .אז אולי לך יש את המעודכן ולנו לחברי המועצה
אין עדיין את המעודכן .אז יכול להיות שבגלל זה אני לפחות לא מעודכנת.
רחמים מלול:

איזה פרוטוקול א ת קוראת?

יעל בק:

את האחרון שקיבלנו במייל.

רחמים מלול:

מה מספרו?

אבנר אקוע :

מספר . 12

רחמים מלול:

 . 12גם אני מחזיק  . 12עמ' . 4

זוהר בלום :

איזו שורה?

רחמים מלול:

לא ,היא אמרה את המספר של ההחלטה.

זוהר בלום :

אולי הוא המתוקן.

עו"ד יניב מרק וביץ:

דודי יצא למילואים...

רחמים מלול:

אז מה את רוצה עכשיו ,מה את מציעה?

לא יודעת ,זה לא היה אמור להיות בכלל בסדר היום.
יעל בק:
אז מר קורש אמר שהוא מוריד את זה מהפרוטוקול כי הוא לא היה.
??? :

הוא הוריד את זה.

דורון מילברג :
הפרוטוקול הנ

הוא תיקן פרוטוקול ,אנ י זוכר .עובדה שיש לך את

יעל בק:

אבל זה לא נשלח אלינו .זה פשוט לא נשלח אלינו.

הנה ,אני מראה לך רק את הפרוטוקול ואת צודקת.
דורון מילברג :
הוא תיקן את זה ,וזה הפרוטוקול הנכון .לא יודע ,משום מה יש לכם את
הפרוטוקול הקודם.
ל א ,היה משהו מאוד פשוט .דודי שולח לנו ...הוא
עו"ד יניב מרקוביץ:
הוריד ,ודודי כנראה יצא למילואים אז הוא לא שלח את המתוקן.
דורון מילברג :

לכולם יש פה את הפרוטוקול הזה?

רחמים מלול:

כן .אז בא על מקומו בשלום.

יעל בק:

בסדר גמור.

החלטה מס' :86-13-14
 30.6.15כפוף להערות.
.3

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוק ולים מס'  11ו  12 -מתאריך

מינוי  2חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.
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הלאה ,מינוי  2חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת
רחמים מלול:
עובדים בכירים .יש איזה  7תפקידים ,נכון מיכל?
עו"ד מיכל דגן :

כן.

 7תפקידים סטוטוריים שעליהם צריכים למנות חברי
רחמים מלול:
מועצה ,כדי שישתתפו בוועדה שבוחרת .אם זה צריך להיות גזבר או גזברית,
מנהל אגף חינוך ,מהנדס עיר ,וטרינר וכדומה .ולוועדה הזאת אנחנו חייבים
למנות  2חברי מועצה .מחזיק התיק הספציפי הרלוונטי ,וחבר מועצה
מהאופוזיציה.
ועדת ביקורת.

??? :

אז ברוך שכיוונתי ,מהאופוזיציה .אבל כיוון שאין
רחמים מלול:
אופוזיציה ברוך ה' ,והיום אנחנו בתקופה שאין אופוזיציה ,הפקודה אומרת
למנות מישהו שאיננו חבר ועדת הנהלה .עכשיו כל ראשי הסיעות למעשה הם
חברי ועדת הנהלה ,ואני צריך פה עוד חבר אחד לבחור רק לישי בה אחת ,שבה
אנחנו בוחרים את מנהל אגף החינוך .למעשה קיימנו כבר ישיבה אחת לסנן
מועמדים ,ישיבת מיון כזו.
אמיתי כהן:

אפשר להיות גם משקיף שם? תפקיד מאוד חשוב.

בחרנו קבוצה מסוימת שתבוא בפני הוועדה ,ולוועדה
רחמים מלול:
הזאת חבר בה זוהר בלום כמחזיק תיק החינוך  ,ואנחנו צריכים עוד אחד שיהיה
חבר ועדת הנהלה .אז אני רציתי להציע את שי קזיוף אם אין לכם התנגדות .אם
מישהו אחר רוצה .למה אני מציע את שי קזיוף?
גב' רוני באום :

כי הוא יו"ר ועדת ביקורת.

משום שהוא יו"ר ועדת ביקורת ,לכן אני מציע אותו.
רחמים מלול:
והוא נקרא מעין איש אופוזיציה כזה .אבל אם אחרים רוצים להציע את עצמם,
שאינם חברי הנהלה -
אמיתי כהן:

יש אפשרות להיות משקיף שם?

רחמים מלול:

מה זה משקיף?

עודד עמרם:

אולי שים את כל מועצת העיר ...מנהל אגף החינוך.

עו"ד מיכל דגן :
משקיף ומעבר לזה...

הוועדה הספציפית הזאת רשום שיועץ משפ טי הוא

אמיתי כהן:

אבל זה קיים ,אתה רואה?

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני רוצה רק לשאול .מדובר לא על  7תפקידים.

רחמים מלול:
הקודמת.

רק ...ובכל פעם אנחנו נבחר ...ככה נהגנו גם בקדנציה

אמיתי כהן:

תמיד זה לא יכול להיות חבר?

רחמים מלול:

לא .זה חינוך .מי רוצה? זה חינוך.

אביב איטח:

אני רוצה ,אם אפשר .אם אפשר ,אני אשמח.

רחמים מלול:

אתה חבר ועדת הנהלה?
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אביב איטח:

כל חבר מועצה ...אה ,ועדת הנהלה?

בן ציון שרעבי:

לא ,לא ,הוא לא חבר ועדה.

(מדברים ביחד)
אני הצעתי את שי .אם יש התנגדות ,רוצים להציע
רחמים מלול:
מועמד מול מועמד ,בבקשה ,נקיים הצבעה.
פעם שעברה היה קליין ,שהוא היה יו"ר ועדת ביקורת.

שי קזיוף :

לכן אמרתי לך בחוץ ,אביב ,הצעתי אותו בגלל שהוא
רחמים מלול:
התמנה כביכול כאיש אופוזיציה.
עו"ד אמיר ירון:

רחמים ,יש אישה שם בוועדה?

ר חמים מלול:

ודאי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מיכל.

זוהר בלום :

ומנהלת אגף החינוך נס ציונה.

רגע ,יש מנהלת אגף חינוך מנס ציונה ,ויש גם יועצת
רחמים מלול:
ראש העיר לקידום מעמד האישה שמשתתפת בכל ה -
אביב איטח:
מש נה.

בסדר .רציתי להיות מעורב יותר בעניין הזה גם .לא

רחמים מלול:

לא יודע איך .זה לא מנהל אגף הסטודנטים.

אביב איטח:
בעיה.

גם הנוער שלנו שם בתמונה .זה בסדר ,הכל בסדר .אין

עודד עמרם:
סטטוטורית.

מכרזים

אולי

כל

חברי

המועצה

יהיו

בוועדת

הוחלט פה אחד למנות  2חברי מועצה לוועדת מכרזים
החלטה מס' :87-13-14
לבחירת עובדים בכירים :זוהר בלום כמנהל אגף החינוך ושי קזיוף כיו"ר ועדת
ביקורת.
.4

אישור חוזה חכירה עמותת 'דרכי אמונה'.

.5

אישור חוזה חכירה עמותת א.נ.ל.י.

רחמים מלול:

יש פה  2חוזי חכירה ,את רוצה להגיד ,מיכל?

עו"ד מיכל דגן :

כן.

זה הקצאו ת יותר נכון שעברו את כל התהליכים ואת
רחמים מלול:
כל האישורים של הוועדה ,של המועצה  2פרסומים וכו' ,וצריך לחתום איתם על
חוזה ,הסכם שימוש זה נקרא.
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עו"ד מיכל דגן :

חוזה חכירה.

עו"ד יניב מרקוביץ:
אותו סדר יום.

דורון ,רק לתשומת לבך ,גם בסדר יום ,קיבלנו לא

זוהר בלום :

זה מה שאני קיבלתי גם.

עו"ד יניב מרקוביץ:

גם אני קיבלתי את זה.

זוהר בלום :

חלק קיבלו אבל אחר.

יעל בק:

אני קיבלתי אחר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני גם קיבלתי אחר.

רחמים מלול:

מעניין מה קרה פה.

יעל בק:

אישור חוזה קיבלתי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני לא .

יעל בק:

אני כן.

אה ,את זה הוספתם אחר כך? בסדר .אנחנו מצביעים
רחמים מלול:
פה אחד על  2החכירות ,של דרכי אמונה ושל א.נ.לי .א.נ.ל.י זה גן הילדים ברח'
הרצל ביציאה לביל"ו ,שלמעשה הוא קיים כבר הרבה שנים ,אבל בלי הקצאה
כדין .ועכשיו סידרנו לו את ההקצאה.
החלטה מס' :88-13-14
אמונה'.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה לעמותת 'דרכי

החלטה מס' :89-13-14

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה לעמותת 'א.נ.ל.י'.

.7

אשרור מינויים של סגני ראש העיר בשכר (מחוץ לסדר היום).

רחמים מלול:

חבר'ה ,אני מודה לכם.

דורון מילברג :

רגע ,רחמ ים ,הסגנים.

רחמים מלול:
ייבדו לחיים.

אה ,שכחתי .התחלנו בסגנים ואנחנו מסיימים בסגנים,

זוהר בלום :

אני מקווה שלא נסיים כמוהם.

רחמים מלול:
בבקשה.

מי רוצה להסביר את הבעיה? מיכל ,את רוצה?

אין בעיה .בישיבת מועצת העיר הראשונה החגיגית
עו"ד מיכל דגן :
שהתכ נסה בתחילת הקדנציה ב  , 19.11.13 -נבחרו סגני ראש עיר שמכהנים בעירייה
בשכר לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם.
יש סגן אחד שהוא סגן ממלא מקום לפי סעיף  , 14סגן שני לפי סעיף  , 15ולפי
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הנחיית משרד הפנים ,כדי שסגנים יהיו זכאים לקבל שכר ,צ ריך להאציל לכם
סמכויות .ולכן בישיבה מה  19.11 -זה הובא בפניכם ואושר פה אחד ,ועם השלמה
שנעשתה בישיבה מה  12.2.14 -לגבי בנצי ,כי בפרוטוקול לא הופיע במדויק באופן
מלא ההאצלה.
רחמים מלול:

הם טוענים שזה לא הופיע בתמליל.

בן ציון שרעבי:

לא ,אבל העברנו את זה.

מהותית לא נפל פגם בהליך הזה ,זה לפי הוראות
עו"ד מיכל דגן :
החוק ,והמשרות היו מתוקצבות וכו' .אלא שלפי נוהל של משרד הפנים ,בישיבה
שממנה את הסגנים ,צריך היה להיות בסדר היום אישור מהגזברית שמפרט את
העובדה שהמשרות מתוקצבות ואישור מהיועץ המשפטי שההליכים בוצעו כדין.
ו פורמאלית ,החוסר הזה גרם לזה שמשרד הפנים לא אישר את המינוי שלהם
כסגנים בשכר ,משום שפורמאלית החומר לא היה בסדר היום של המועצה שדנה,
ולא עזרו הסברנו בדיעבד .נשלח מכתב של יועץ משפטי ,של גברית שהכל תקין,
ו יש עם זה בעיה .אז למען הזהירות ,הנושא הזה מובא שוב לאשרו ר ,כשהפעם יש
פה גם את גזברית העירייה שיכולה להשיב על שאלות ומאשרת שהכל מתוקצב
ומוסדר כבר מ  . 2013 -אני פה ,אם יש למישהו איזושהי שאלה ,ואני אומרת שהכל
תקין ובהתאם להוראות החוק.
עו"ד אמיר ירון:

אז הוא הולך אחורה.

רחמים מלול:

למעשה הם מקבלים שכר .רק צריך לאש רר.

אני רוצה להשלים אולי משפט אחד .למה אנחנו
דורון מילברג :
טוענים שההליך בוצע כדין? בעצם נוכחות הגזברית והיועץ המשפטי ואי הערתם
על או חוסר בתקציב או אי תקינות ,הסכמה שבשתיקה ,אנחנו טוענים ובצדק,
וכנראה משרד הפנים יקבל את זה ,שההליך בוצע כדת וכדין .אלא מ ה ,יש איזה
תהליך שהיא היתה צריכה לכתוב את זה ,שיש סעיף תקציבי מסודר ,והיא היתה
צריכה לכתוב שההליך בוצע כדת וכדין.
אבי קינד:

יש ערים שהסגנים בהתנדבות.

רחמים מלול:

אם משרד הפנים לא יאשר את זה -

אמיתי כהן:

בכפר סבא וזה ,בהתנדבות .אני צוחק ,זה היה בצחוק .

רחמים מלול:
מחדש...

אם משרד הפנים לא יאשר את זה ,אנחנו פותחים

אבי קינד:

תחסכו לעיר קצת כסף ,מה קרה?

עודד עמרם:
מכל הסגנים...

במצבה הכספי של העירייה שמעלים ארנונה ,לקחת

(מדברים ביחד)
אני רוצה להגיד משהו .סגנים בשכר ,כל הכבוד להם
אבי קינד:
שהם עובדים שעות רבות ומגיע להם שכר.
רחמים מלול:

תודה על הרוח הטובה.
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עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  13מתאריך 23.7.2014

החלטה מס' :90-13-14
בשכר כדלקמן:

הוחלט פה אחד לאשרר מינויים של סגני ראש העיר

ח"מ זוהר בלום כסגן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק החינוך.
ח"מ בנצי שרעבי כסגן ראש העיר בשכר וממלא מקום ראש העיר.
ח "מ מתן דיל כסגן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק פרויקטים ותחזוקה.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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