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חברים, שלום לכולם. ראשית, מקובל אמנם שעל פי   רחמים מלול:

שעות בהודעה מוקדמת. אז הישיבה  48פקודת העיריות מזמנים מועצת עיר 
הזאת זומנה לא לפי הפקודה. אבל מפאת חשיבות וחומרת האירועים האחרונים, 

תי שגרתית, אבל זה מצאתי לנכון לזמן את חברי המועצה. נכון, זאת ישיבה בל
בעקבות באמת אירוע בלתי שגרתי שהתרחש אתמול בעיר. וזה המשך לכמה 
אירועים שהיו פה בשנים האחרונות. מקרה מאוד מטריד, מאוד מדאיג, משום 
שהירי התבצע במקום מרכזי מאוד בעיר, ברחובות העיר תרתי משמע, וזה גורם 

חוסר ביטחון של התושבים, כפי לאי נוחות עצומה מצידנו וגם להרגשה אולי של 
 שכמה התבטאו אתמול. 

אז תראו, מטרת הישיבה הזאת היא לא לזקוף אף אחד, היא לא לבקר אף אחד, 
בוודאי לא את משטרת ישראל, למרות שאני כראש עיר יש לי אחריות ואני יודע 
שבסופו של דבר התושבים מגיעים גם אליי. אבל כיוון שאנחנו עובדים באמת 

מפקד  –נהדרת עם מפקד התחנה ועם מפקד המרחב זה יאיר חצרוני  בצורה
מפקד המרחב, כיוון שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה  –התחנה ושמעון הרוש 

 מלא, המטרה פה היא לא לזעוק ולא לצעוק, אלא להתריע. 

נכון שהתגובה הספונטנית שלי אתמול כשהגעתי למקום האירוע היתה כעוסה 
אני אגיד את זה גם לפניכם. ואמרתי את המילים הבאות,  כלפי שמעון ויאיר,

אמרתי 'זה לא ייתכן שאנחנו מועצת העיר, הנהלת העיר, חברי מועצת העיר 
הנבחרים, עושים את הכל בשנים האחרונות על מנת לשדרג ולשפר מעמדה של 
עיר, על מנת להיטיב את תדמיתה, ובאמת זה מביא ברכה בסופו של דבר, כי 

 . בים חדשים מגיעים לעיר, והנה אירוע כזה יכול להסיג אותנו אחורההרבה תוש

וזה דבר טבעי שאנשים פוחדים, אנשים חוששים, ואומרים 'העיר הזאת ממותגת 
. וזה חבל. זו  או מתודמתת בצורה כזאת וכזאת, אז אנחנו לא נבוא לגור בה'

שמעון, וזה  היתה התגובה הספונטנית, הכעוסה והנרגזת שלי כלפי העיר וכלפי
 באופן טבעי. יכול להיות שזה לא היה מוצדק, יכול להיות שזה כן מוצדק. 

תראו, אם תגידו שאנחנו יכולים להתנחם בצרת רבים, כי הרי בראשון לציון, 
מערב העיר הפך להיות המערב הפרוע, בתל אביב עיר ללא הפסקה תרתי משמע 

סודנית או נתניה היא עיר  מבחינת מעשי הפשע, או שדרום העיר הפך למובלעת
בעלת תדמית כזאת וכזאת, אז זה יכול לנחם אותנו כצרת רבים. הצרת רבים הזו 

 לא מנחמת אותנו. אנחנו צריכים לדאוג. 

התדמית של ערים אחרות או מה שקורה בערים אחרות, לא צריך לנחם אותנו. 
בן גם לביטחון אנחנו דואגים לעיר שלנו, ליופיה, לחזותה, לשירות לתושב, וכמו

 התושבים שיוכלו לצעוד ברחובות העיר בצורה הכי בטוחה.

תראו, העובדה שהאירועים האחרונים שעשינו בעיר, שכללו עשרות אלפי 
תושבים, והאירועים הבאים שצפויים, במיוחד יום הזיכרון, ערב שירי לוחמים 

דברים, עוד עשרות אלפי תושבים, אלה לא ויום העצמאות שיביאו בעקבותיהם 
אלא לא מבצעים, אלא לא פרויקטים שמורמים בהינף יד. אם לא שיתוף הפעולה 
עם משטרת ישראל שדואגת לביטחונם של התושבים, וברוך ה' כל האירועים 
האלה בחול המועד ובמימונה עברו בשלווה, בשלום ובשקט, זה סימן שמשטרת 

דרת, לשיתוף ישראל נמצאת על המשמר. ושיתוף הפעולה גורם לאבטחה מסו
אגף הביטחון. ועובדה שברוך ה', כל פעולה מסודר עם כל הגורמים, עם 

האירועים האלה נגמרים בשקט ובביטחון, וככה שיתוף הפעולה שלנו עם משטרת 
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 ישראל לאורך כל הדרך. 

אבל בכל זאת זימנו את הישיבה הזאת כדי לעדכן ולהתעדכן מטעם המשטרה מה 
שע שקיימים בעיר. מהי הפעילות המשטרתית כדי קורה פה מבחינת ארגוני הפ

להנמיך את הפעילות שלהם, או אולי לסלק אותם מפה או לשים אותם אחרי 
סוף נדע שהעיר שלנו נקייה תרתי משמע. לכן זומנה -סורג ובריח. כדי שסוף

 הישיבה הזאת. 

אני הייתי מציעה ככה, שניתן לנציגי המשטרה לדבר, מפקד התחנה ומפקד 
. ולאחר מכן חברי מועצת העיר שירצו להתייחס עם כל הכבוד הראוי, המרחב

ולשאול שאלות, אנחנו נרשום את סדר הדוברים וניתן לכם בוודאי להתבטא. אני 
כמעט משוכנע שגם אתם רציתם, חנניה בזמנו גם כתב לי שהוא הציע לכנס 

זימנו, ישיבת מועצה בנושא הזה אחרי אחד המקרים הקודמים. אז הנה, אנחנו 
 קדימה חברים. בכבוד, שמעון. אתה רוצה להתחיל. 

בוקר טוב. קודם כל אני רוצה להגיד, אדוני ראש   תנ"צ שמעון הרוש:
העיר, אני מאוד מרגיש בנוח להיות פה, אני מרגיש בבית, במשפחה. גם אתה 
יכול להרגיש, זה בסדר. האירוע אתמול הוא אירוע קשה, ואנחנו מבינים וזה 

בסערת רגשות, זה בסדר גמור, אנחנו לא לוקחים את זה באופן אישי,  בסדר גם
 וזה בסדר גמור. 

 ודאי שלא.  רחמים מלול:

זה לעניין המטרה היא מטרה משותפת כפי שנאמר,   תנ"צ שמעון הרוש:
הזה, ובאמת אנחנו מרגישים פה נוח. אני רוצה כבר בפתיח להגיד שהאירוע הזה 

נמצאת תחת צו איסור פרסום גורף, ולכן מטבע או החקירה של האירוע הזה 
הדברים, חלק מהדברים אנחנו לא נוכל לפרוש את הכל, אבל אנחנו נדבר ואתם 
תבינו במה מדובר. וגם מה שייאמר פה, אני מבקש שלא ייצאו יותר מידי דברים 

 החוצה. אז אתכם הסליחה מראש אני אומר, אני מבקש את ההבנה שלכם. 

על מה להצטדק.  כבר בפתיח, זה לא כדי להצטדק, אין לנו פהתראו, אני אומר 
אני חושב שהמשטרה פה ברחובות, ביחד עם הרשות, אנחנו תמיד מביאים את זה 
כדוגמא לשיתוף פעולה. אנחנו אומרים את זה בכל פורום. אני חושב שיש פה 
איזשהו מודל שמתפתח והתפתח בשנים האחרונות, של שיתוף פעולה והבנה בין 

  .הרשות המוניציפאלית לבין תחנת המשטרה פה ברחובות

שהאחריות היא אחריות משותפת, ואין פה עניין של אנחנו  –ברור לכולם א' 
והם. המשטרה לא יכולה לבצע את תפקידה ללא הרשות, והרשות גם בטח 

בצע את התפקיד שלה בלי המשטרה, וצריך לראות את זה כגוף תתקשה מאוד ל
ד. ובסופו של דבר המשטרה נמצאת פה כחלק מהשירות אחד, כארגון אח

פה למשהו אחר. זה שהרשות, שהמדינה נותנת לאזרחיה. אנחנו לא נמצאים 
שירות, כמו שיש שירות חינוך ושירות בריאות, יש גם שירותי משטרה, 

 שהאזרחים צורכים אותם ואנחנו נמצאים פה. 

חוז היה לפני יומיים בביקור אני פותח סוגריים ואומר, תחנת רחובות, מפקד המ
כתחנה מצטיינת ברמה הארצית.  2012בתחנה, תחנת רחובות סיימה את שנת 

זאת אומרת, בכל ההיבטים, בכל הפרמטרים כשבוחנים החל מהטיפול בפשיעה, 
זה פרויקטים קהילתיים מקומות ראשונים ברמה הארצית ואז בכל הפרמטרים ב

וסס קהילה, ושיתופים. והפעילות במעורבות ושיטור קהילתי, ושיטור מב
 המשטרתית הכוללת. 
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תחנת רחובות היא תחנה מצטיינת, ואני אומר את זה בוודאות, כמפקד מרחב. 
יש פה שיתוף פעולה מצוין, יש פה הבנה הדדית בין הרשות יש פה תחנה מצוינת. 

 ויש פה עבודה משותפת. לבין המשטרה, 

קטן מאוד של אנשים שאפשר לספור רחובות, זה לא סוד, יש פה קומץ בעיר 
אותם באמת על כף יד אחת, שהם עושים צרות. שהם עושים צרות והם מרשים 
לעצמם או שמרגישים לפחות שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות כל מיני 
דברים לא חוקיים. והתפקיד שלנו ביחד עם הרשות, זה לטפל באותם חריגים 

את שלטון החוק, וכדי לדאוג שמרבית,  שנמצאים פה בעיר, כדי באמת לבסס פה
 של תושבי רחובות, ימשיכו להרגיש בטוחים. הרוב הגדול והמכריע 

ואני קובע בצורה נחרצת, העיר רחובות היא עיר בטוחה. נקודה. העיר רחובות 
היא עיר בטוחה. האירוע שהיה אתמול, צריך לראות אותו כאירוע נקודתי, 

פיין את העיר, זה לא דפוס התנהגות של העיר. כאירוע חריג, זה לא משהו שהמא
אין לעיר הזאת סטיגמה של עיר עבריינית. אין לעיר הזאת סטיגמה של עיר לא 

אתם בטוחה. העיר הזאת בטוחה, ואתם מכירים אותה לא פחות טוב מאיתנו. 
רואים פה את הרחובות מוצפים, את מרכזי הקניות ואת מרכזי הבילוי כל היום 

בימים, בשבתות, בחגים. אני לא מרגיש פה תחושה שאנשים וכל הלילה, 
 מסתובבים בחוסר ביטחון. 

נכון שיש חריגים, ובהם אנחנו מטפלים. ובחריגים האלה, אני אומר לכם, סדר 
הכוחות שמופעל כנגד אותם חריגים, אין לו אח ורע במרחב שפלה. אנחנו כבר 

קבענו את רחובות כאזור לפני שנתיים, בישיבה שלי ביחד עם מפקד המחוז, 
המון -מועדף לטיפול מבחינת אותם חריגים שצריך לטפל בהם. יש פה המון

ול השוטף. אבל יש פה המון כוחות. תחנת המשטרה נותנת את השגרה ואת הטיפ
 כוחות שפועלים פה ברחובות, שאתם לא מכירים אותם ואתם לא יודעים.

רון וגם במהלך כל השנה, יש פה ברחובות, גם אתמול, גם בשבוע האחפועלים פה 
יחידות ארציות שמושקעות פה באמצעים ובכוח אדם. אני מניח שאתם, אני לא 

גם יהיו תוצאות לפעילות הזאת. אבל  רוצה יותר מידי לדבר. בעתיד הקרוב מאוד
מטבע הדברים, יש פעילויות, בעיקר כשאנחנו מדברים על פעילות מודיעינית, 

וצאים לשלב הגלוי של החקירות, ולפני שיוצאים חקירתית שקטה, לפני שי
 המון עבודות שאתה צריך לעשות אותן בשקט ובצנעה. -החוצה, יש המון

שעות הוא  24תראה, לבצע מעצרים זה הדבר הכי קל. לבוא, לעצור, אחרי 
והכוונה היא, במיוחד כשמדובר משתחרר, אין ראיות, הוא הולך הביתה. 

תוחכמים, מסודרים, עם קשרים ענפים ועם רשת של בארגונים כל כך גדולים, מ
קשרים ברמה לאומית, לא רק מקומית, זה משהו שצריך לעבוד עליו יותר חכם, 
צריך לעבוד עליו יותר בזהירות. צריך לעשות מארג של כל הראיות, לפני 
שמגיעים לשלב האחרון של המעצר. שכשנגיע לשלב המעצר, ולא משנה כבר מה 

רה, התיק כבר סגור מסביב כדי שהבן אדם הזה באמת נוכל לנטרל הוא יגיד בחקי
 אותו. 

ש פה כמה דברים שאתם מכירים אותם לא פחות טוב ממני, שאנחנו עכשיו י
צריכים ביחד, שבוע שעבר סתם לדוגמא אני נותן לכם, שבוע שעבר עשינו פה 

ת מתפ"א. ישיבה, שאנחנו יזמנו אותה, הבאנו את מתפ"א, מי שיודע מה זו יחיד
זו יחידה שהוקמה לצורך אכיפת חוקי הבנייה במדינת ישראל. והבאנו אותם 
לפה, והבאנו את כל הגורמים החברים, ואת כל הגורמים האזרחיים שיש להם יד 
ורגל בעניין הזה. ועשינו דיון בעניין הזה למתחם, איך אנחנו תוקפים בצורה 
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בלתי חוקית ואת ההתפשטות מערכתית משולבת גם את ההיבט הזה של הבנייה ה
של כל מיני משפחות שמרשות לעצמן להשתלט על כל מיני שטחים ולעשות כטוב 

 בעיניהן. 

 בקרית משה אתה מתכוון?   רחמים מלול:

כן, אני מדבר על המתחם בקרית משה. וכבר היינו שם   תנ"צ שמעון הרוש:
נסים לתקוף בכל ומדדנו, ועשינו פעולות, ואנחנו עושים פעילויות, ואנחנו מ

צריך לזכור, משטרת ישראל עובדת על פי חוק. משטרת ישראל לא האפשרויות. 
וכך, אין  יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אני מניח שאתם את זה מבינים. ומאחר 
לנו ברירה אלא לעבוד בצורה מסודרת. לעבוד בצורה מסודרת, לעבוד על פי 

 אישורים של היועץ המשפטי. 

לא בתחום האחריות שלנו, הם גם לא בתחום הסמכות שלנו.  ויש דברים שהם
אין לנו סמכויות לעשות מה שאנחנו רוצים, אין לי סמכות להוציא צו הריסה 
לבניין בלתי חוקי. הלוואי והיה לי. אני אומר לכם, הלוואי והיה לי כקצין 

א משטרה, כמפקד מרחב, היה לנו הרבה יותר פשוט. זה לא קל. זה לא קל, זה ל
פשוט. הנושא של מי שמתעסק בבנייה בלתי חוקית ובחריגות בנייה, בטח ובטח 

 מבין את הדבר הזה. 

אותם שנים, ולא רק ברחובות, שנים. יש לנו לצערי תיקים שאנחנו מושכים 
ובסוף, ברגע האחרון, דקה לפני ההריסה, הוא הולך לאיזה שופט אנונימי, והוא 

שנים של מסכת ייסורים. העסק הזה  7עוד  מקבל צו מניעה, ולך עכשיו תתחיל
 הוא לא פשוט והוא לא קל, ובתוך כל הסד הזה של האילוצים, אנחנו פועלים. 

מה שחשוב לי מהישיבה הזאת, ותיכף נשמע אתכם, אבל באמת מה שחשוב לנו, 
זה לראות באמת איפה אנחנו יכולים ביחד לקדם נושאים שאולי לא ראינו, 

 לשפר, שאולי אנחנו יכולים לעשות יותר.  שאולי אנחנו יכולים

אז בתווך המיידי, אני כבר אומר, אני שמתי פה מאתמול, שמנו פה צוותים של 
היס"מ, יסתובבו פה, ייתנו יותר תחושה של ביטחון, יעשו יותר חיכוך, יעשו 
יותר אכיפה, יעשו יותר הכל. אבל עוד פעם, זה משהו שהוא מבצע שאורך 

מוגבל בזמן. ובאיזשהו שלב, כמו שהם באו, הם גם יצטרכו הנשימה שלו הוא 
ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים פה שגרה ללכת למקומות אחרים. 

 שמשמרת. 

באמת מצד אחד יש פה אני רואה, ואני מכיר את רחובות כבר כמה שנים טובות, 
ג, יש פה חלון הזדמנות מצוין בשנים האחרונות, שרחובות נמצאת בשגשו

בפריחה, בצמיחה. ואנחנו בהחלט רואים את עצמנו שותפים לדבר הזה. משטרת 
ישראל כחלק מהרשות, כחלק ממי שנותן שירות, בהחלט אנחנו רואים את עצמנו 
שותפים לפריחה, לשגשוג, ולשינוי הזה שהעיר הזאת עוברת. ואנחנו מחויבים 

די לסייע לרשות, כלהמשיך את הדבר הזה בכל מה שאנחנו רק יודעים וניתן 
לפרנסי העיר להמשיך ולהביא את העיר הזאת למקומות נוספים ולגבהים אחרים, 
כדי לפתח ולשגשג את העיר הזאת. כך שאנחנו מרגישים מחויבות לעניין זה, 

 זו המטרה שלנו. ואנחנו שותפים לעשייה הזאת ואנחנו עושים את זה ביומיום. 

זה, אני ככה משתף אתכם קצת בצרות זה נכון שתחנת רחובות, אני אומר את 
שלנו, כי אנחנו עושים על זה כל הזמן דיונים, חוץ מהעיר רחובות, יש לה עוד 

ה שטח גדול, והוא צריך לתת מענה החל מצומת יבנה ועד יישובים ויש ל 38
 יסודות וצומת ראם. כמעט חצי מאזור השפלה תחת כנפיה של תחנת רחובות. 
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המטה הוצגה גם לשר לביטחון פנים, ויש עבודת ן הזה. יש גם עבודת מטה בעניי
איזושהי עבודת מטה מתקדמת שאנחנו מובילים, לנתק את כל הגזרה הדרומית 

גדרה, היא -מהעיר רחובות. לפתוח תחנת משטרה נוספת שהיא תהיה באזור יבנה
תיקח את כל הקטע הדרומי מתחנת רחובות, והתחנה עצמה תתמקד יותר בעיר, 

יצאו כוחות החוצה. זה משהו שהוא נמצא בתהליך די מתקדם. הצגנו את ופחות י
 זה כבר למפכ"ל, הצגנו את זה לראש... השר, כרגע נמצאים בעבודת מטה מולו. 

 .. זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, אבל זה איזשהו תהליך עבודת מטה, שאנחנו.
מן, של מרחק, אותה כי אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה של שליטה, של ז

 לאט ככה מתפזרים. -ושהכוחות האלה שיש ברחובות, הם לאט

יחד עם זה אני אומר לכם, שהחל משנה שעברה להיום, תחנת רחובות גדלה בנטו 
שוטרים בעבודה.  100-שוטרים. כשיאיר הגיע לפה, היו לו פחות מ 40-בלמעלה מ

שוטרים,  120-ל, ובפועל יש לו קרוב 176היום התקן של תקנת רחובות הוא 
חלקם בקורסים, חלקם יבואו. זאת אומרת, גם הנתח הזה, אנחנו הולכים 

 ומשקיעים בו לא מעט. 

 כלומר חסרים?   רחמים מלול:

לא, לא חסרים, לא חסרים. התקן שלו מלא. התקן שלו   תנ"צ שמעון הרוש:
לות, במצבה, יש לו בקורסים, יש לו במח 176-. מתוך ה176, גם המצבה 176היום 

נטו לעבודה. אבל לפני שנה המצב  120יש לו בהכשרות, יש לו בזה. אז יש לו 
שוטרים בקושי בעבודה. זאת אומרת, גם בקטע הזה אנחנו די  80שלנו היה עם 

 מבינים, ואנחנו יודעים, והתחנה מקבלת עדיפות בעניין הזה של לתגבר אותה. 

שוטרים  30שוטרים, עוד  20וד אבל תראו, בסוף, אני אומר לכם מהניסיון שלי, ע
בדל זו באמת התפיסה, הגישה, תחושת לא יעשו את ההבדל. מה שיעשה את הה

האחריות המשותפת, והמודעות לזה שאנחנו צריכים לפעול ביחד כדי למגר אותן 
 כינים, אני אומר עוד פעם, כינים בודדות, זוטרות, שעושות לנו פה צרות. 

היום, ברח' מרכזי, הוא אירוע קשה, הוא אירוע  באירוע כזה ברח' הרצל באמצע
, ואני מבין את הזעזוע של ראש העיר ושל קשה מאוד. ג ם אני הזדעזעתי

התושבים. זה אירוע קשה מאוד. להגיד לכם שמחר אנחנו יודעים למנוע את 
לא. אני לא יודע למנוע הרמטית שמחר לא יקום איזה  –האירוע הבא ברח' הרצל 

 מטורף. 

ב, לפחות ממה שאנחנו יודעים, זה בכלל לא תושבי העיר, אלה שהגיעו. דרך אג
אנחנו מכירים כבר כל מיני כאלה שמביאים, מחסלים  מפה ומביאים כל מיני 

, זה לא מעניין אותו אם זה רח' הרצל או איזושהי ₪ 10,000כאלה משם, ותמורת 
עושה את זה. אז  פינה חשוכה בפרדס. אומרים לו 'לך לשם, תירה ותלך', אז הוא

 יש גם פסיכופטים כאלה. 

אני אומר שוב, אנחנו נעשה ועושים את הכל כדי למנוע את האירוע הבא, וכדי 
להמשיך ולתת לתושבי העיר הזאת ביטחון מקסימלי שאנחנו יודעים. ואני בטוח 
שבהמשך של שיתוף פעולה ביחד, אנחנו גם נצליח לעשות את זה ואנחנו 

לא רע. לפעמים צריך גם לקחת את הדברים, עם כל הכאב,  בכלל-מצליחים בכלל
ועם כל סערת הרגשות, לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. כי הכי קל זה 
להעצים והכי קל להתלהם, ואחרי שהדברים יוצאים החוצה, להחזיר אותם חזרה 

 לפרופורציות זה הרבה יותר קשה. 

רוע, ואני אומר לכם, אתמול ישבנו אז מבלי להמעיט בערכו ובחשיבותו של האי



ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   4.4.2013 מתאריך 60מן המני

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

7 

, והימ"ר 443בלילה, והבאתי את גורמי  22:00עם הערכת מצב אצלי במשרד עד 
וכל אחד קיבל משימות לטפל ברחובות ולטפל כל המחוזי, וכל העולם היה פה. 

אחד על פי היתרון היחסי שלו מה הוא צריך לעשות. אז אלה הדברים. יאיר, אם 
 קשה. אתה רוצה להוסיף בב

 תודה, שמעון.   רחמים מלול:

 ולאחר מכן נענה גם על שאלות, התייחסויות, בשמחה.   תנ"צ שמעון הרוש:

 אני מצטרף לכל מה שהוא אמר, כן?בעיקרון   סנ"צ יאיר חצרוני:

 חסר לך שלא.   תנ"צ שמעון הרוש:

בהחלט. בעיקר לחלק שהוא אמר שהתחנה מצטיינת,   סנ"צ יאיר חצרוני:
או, קודם כל מטבע הדברים על האירוע אתמול, כמו שאמר מפקד המרחב, תרכן? 

יש צו איסור פרסום גורף. אנחנו לא נתייחס אליו. רק אני יכול להגיד שאנחנו 
 מטפלים באירוע הזה, ואני מעריך שיהיו לזה גם תוצאות חיוביות. 

הצוות  תחנת רחובות זוכה לשיתוף פעולה מצוין עם העירייה, עם ראש העיר, עם
שמנהל את העיר הזאת. אני עברתי לא מעט לפני שהגעתי לכאן, ויש פה סגל 
מעולה, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין. ואני חושב שהעיר הזאת היא עיר בטוחה. 

אני חושב שהקהל כאן מגיע כמו שאמר מפקד המרחב, מדובר באירוע חריג. 
 טחוניים ובכלל. ברגליים, גם בהיבטים הבילאירועים, ומה שנקרא מצביע 

זוכה לירידה גדולה מאוד בהיקפי הפשיעה שהיא תחנת רחובות או העיר רחובות 
הכירה בעבר, בעיקר בעבירות הרכוש ועבירות האלימות. זאת אומרת, יש בכל 

התחנה כבר . 2013וגם ברבעון הראשון של שנת  2012המדדים ירידות, גם בשנת 
המון. כי אם אנחנו בודקים את הגרף  , שזה2012ירידה מול שנת  30%-נמצאת ב

אנחנו נמצאים בירידה והאוכלוסייה רק גדלה. זאת אומרת, זו ירידה על  2006-מ
 ירידה. על עלייה של כמות התושבים, אנחנו בירידה על ירידה. 

מעבר לזה יש לא מעט חלונות הזדמנויות לטפל בלא מעט נושאים שאנחנו פה 
רייה. ואני מאמין שאנחנו נדחוף את זה עוד שותפים למאמצים שגם נעשים בעי

ובכלל אנחנו יותר קדימה בכל מה שקשור לנושאים של הבנייה הבלתי חוקית 
לצדכם, כל סיוע שנידרש אנחנו אתכם ובכלל. מעבר לזה, כמו שאמרתי, אני 

יגיע לפתרון בתקופה הקרובה. מעריך שהאירוע הנקודתי הזה,   הוא 

ואחר כך חברי מועצה שירצו להתייחס. תודה. דורון   רחמים מלול:
 , לפני כן דורון. 4חנניה גם? חנניה. אז רשמתי עוד חבר'ה?  מי עוזי, בנצי, שאול.

קודם כל, אני מחזק את מה שאמר מפקד המרחב,   :דורון מילברג
מפקד התחנה. באמת גם...יודע מה זה עבודה משותפת ומשתפת באמצעים 

עושים את המקסימום, זה באופן כללי. אנחנו  אנחנומוגבלים של שני הצדדים. 
עובדים בשיתוף פעולה. אגף הביטחון ואני עובדים בשיתוף פעולה מעולה עם 
מפקד התחנה ואנשיו, בתחומים השונים, בתחום הנוער, בתחום הסיור, בתחום 

 רישוי וכל התחומים. 

 מעליםיש נקודה אחת שאני חושב שאתם חייבים, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו 
שוטרים.  3ברחובות זה קרית משה. בקרית משה יש בקושי מוקד הבעיות אותן. 

המון פשיעה לרבדיה -ול, אבל זה מקום שמרכז המוןקרית משה זה מקום לא גד
 משוטטות, מאלימות של בני נוער, מדריסות. ולגווניה השונים. מ... 

ם משאבים וכוח אני לקחתי את נושא הנוער בקרית משה תחת חסותי, איגמנו ש
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אז אתה מבצע פעולה חינוכית ערכית ... שיתוף פעולה חברתית מעולה. אדם, 
ארוכת טווח, יש לך דקירה ביום שישי בלילה, כל הפעולה שלך לא שווה כלום. כי 
כל בני הנוער שאמורים להגיע למוקדים השונים, נעלמים, פוחדים, חוששים וכן 

 הלאה. 

ישראל נותנת, כפי שאנחנו וגבלים שמשטרת מה שאני ביקשתי, באמצעים המ
מוגבלים באפשרויות שלנו ליצור תחנה משמעותית בקרית משה עם קצין, עם 
. עם רכבים, עם אמצעים. כדי שיהיו סיורים  מש"ק, עם כמה שוטרים, כדי שיהיו..

 מוכרותששוטפים בקרית משה באזור התעשייה, באזור הפיצוציות הפתוחות 
שקאות חריפים לאנשים לא מתאימים שגורמים להתלהמות מבדרכים לא דרכים 

ולאיבוד עשתונות ולדקירות. קרית משה גם מרכזת המון אורחים מחוץ לקרית 
 משה, שבאים לאזור שאפשר להשתלב ולהתפרע שם. זו נקודה אחת. 

נקודה שנייה, יש לנו שיטור עירוני מעולה, שאנחנו מתגברים אותו בהתאם 
שעדיין לא התגברנו עליה, כי זו בעיה נדושה, ותיקה, לתקופות. השיטור, ו

לאנשים שלנו אין סמכויות שיש לשיטור המשולב. השיטור כיום הוא משולב 
 בניידת אחת, רק בלילה, נכון אלי? 

 דיברנו על זה כבר הרבה פעמים.   רחמים מלול:

ברגע שיהיה עוד שוטר או שוטרים, שיצטרפו   :דורון מילברג
, לניידות שלנו, יכולת ההשפעה והאכיפה זה מכפלת כוח, או לאמצעים שלנו

  -מכפיל כוח, ואין לנו ספק בזה, ואנחנו ל

יש לנו הסכם שאנחנו בחודשי הקיץ, כמו שנה שעברה,   סנ"צ יאיר חצרוני:
 אבל זה חודשי הקיץ. ניידות.  2-אנחנו מגבירים את זה ל

 5בלילות. עם  ניידות בקיץ 5אנחנו עובדים עם   :דורון מילברג
 ניידות. שנכון, מירב העבירות זה עבירות של הקמת רעש ודברים. 

..    שאול ליבי:  הבעיה שהציבור יודע שאין להם.

 נכון.   :דורון מילברג

 זו אחת הבעיות.    שאול ליבי:

אם אנחנו נעשה צעד אחד קדימה בעקבות האסון   :דורון מילברג
נראה לציבור, הנה, אנחנו מתמקדים  שקרה או המקרה הגרוע שקרה אתמול,

. הסתובבתי עם ה... שם וראיתי דברים  . .. התעשייה. עכשיו בקרית משה.
 מזוויעים באזור התעשייה. 

אני לא יודע אם כולכם יודעים, זה היה צריך להיות קן של שהייה של שב"חים, 
של אריתראים, של אנשים שלא נמצאים ברישוי באזור שהם נמצאים. נמצאים 
בתנאי תברואה בלתי אנושיים, כמו חיות הם חיים שם. משכירים להם עליות גג 
במוסכים שם, הראה לי שם את כל הכלים או המוקדים שנמצאים. דרך אגב, יש 
לנו מוקד אחד שתושבים לא יורדים מאיתנו, ואני התרעתי לא פעם ולא פעמיים. 

  ...ב

מעט חומר בעניין הזה, אני מעדכן אתכם. אספנו לא   סנ"צ יאיר חצרוני:
בהיבט של הרישוי לנושאים... אחרי שאספנו את כל הנתונים האלה והתייעצנו 
ועם כל הגורמים המשפטיים... מטפלים בנושא הזה. אבל ברשותך, מטבע הדברים 

 זה לא רק טיפול משטרתי. 
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אם אנחנו נראה שכתוצאה זה ברור, זה טיפול משלב.   :דורון מילברג
המוקדים האלו, אז  2-חנו מתייחסים התייחסות יתר רצינית למהמשבר הזה אנ

 . המטרה זה להגיע לאפס. 80%-, תרד ב30%-אנחנו התקדמנו. אם ירדת ב

 בעצם.  %40באופן ריאלי זה גם  %30אז     :חנניה וינברגר

 ביחס לגידול האוכלוסיה.     :???

 טוב, תודה. שאול.   רחמים מלול:

אני באמת מברך על הפגישה הזו והיוזמה קודם כל,    שאול ליבי:
בכובע השני שלי של כיבוי אש, אחת, שאלות.  2יש לי של ראש העיר. 

יקה שלנו המעשית בשנים האחרונות, הרבה בעלי עסקים באזור, כל בסטטיסט
, זה אחד. אזור השפלה, לאו דווקא רחובות רבתי, היו הרבה הצתות מכוונות

א לא מקרה שמוביל אותנו חלילה. אמנם כמו אם המקרה של אתמול הושנית, ה
, זה קומץ קטן על האצבעות, אבל האם זה לא קומץ רציני  שציינת שמעון

 שמתחבר לאותם תאים גדולים ארציים חלילה? 

שאלה טובה. אחר כך נענה על הכל. בסדר. עוזי,    רחמים מלול:
 בבקשה. תודה, שאול. 

הסקירה מתחילתה, אבל אני  אני אמנם לא שמעתי את  עו"ד עוזי סלנט:
הבנתי שאתם מרוצים מהמצב, לפי סיומה של הסקירה. ואני חושב שהעובדות הן 

ם קשים. האירוע אירועים פליליי 3אחרות. אני חושב שבחודשים האחרונים היו 
הזה שקרה אתמול, זה אירוע חריג בארץ. אנחנו שומעים על אירועים כאלה רק 

שבעל רצח את אשתו, גם זה חמור מאוד. אלא זה לא אירוע באזורי פשיעה. זה 
אירוע שהוא אופייני לאזורי פשיעה. אנחנו שומעים בנתניה יריות בין אוכלוסיות 

 או במקומות אחרים. זה לא צריך להיות ברחובות.

אני לא יודע איך הסטטיסטיקה שלכם בנויה, אני לא יודע מהן הנחות היסוד 
ני פחות מעניין אותי גניבות, עבירות רכוש. שעליהן הסטטיסטיקה נבנית. אבל א

פחות מעניין, למרות שזה חשוב. אבל אנחנו צריכים ביטחון. התושבים צרכים 
  -לדעת

 מה הנחות היסוד שלך שהמצב הוא לא כזה?   תנ"צ שמעון הרוש:

אני מדבר רק על המציאות. אין לי שום הנחות יסוד,   עו"ד עוזי סלנט:
אות שבחודשים האחרונים, לא בשנים האחרונות, אלא אני מתבסס רק על המצי

אירועים פליליים קשים. לכן אני לא יודע, זאת  3בחודשים האחרונים היו 
 אומרת, הסטטיסטיקה פחות מעניינת אותי. 

אנחנו כאן תושבים, העיר מתפתחת, ואנחנו צריכים להיות בטוחים שאפשר 
ת, לא בבתים, היו יריות ללכת ברחוב. הרי שם, ברגע שהיו יריות ברחובו

. ואז אני  ברחובות. גם בדרך יבנה, גם בקרית משה, גם ברח' הרצל שזה רח' ראשי
רוצה לדעת, כמה שוטרי מקוף יש בעיר, אם בכלל? אני מבקש לקבל על העניין 

 הזה תשובה. ואני אומר לכם, תבדקו את הסיפור. 

המשטרה. אבל תבדקו מה  מתוך זה... שיתוף פעולה הדוק מאוד בין העירייה לבין
הציבור חושב עליכם. אני לא רוצה להגיד. תבדקו בעצמכם. אני חושב 

 שמחובתכם לעשות סקר כזה. 

 הוא נעשה פעמיים בשנה.   תנ"צ שמעון הרוש:
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בסדר. אז תבדקו ברחובות מה חושב. אני מציע, אני   עו"ד עוזי סלנט:
 חושב שזה חשוב מאוד שתדעו. 

אז אני אומר, זה נעשה פעמיים בשנה גם ברחובות,   תנ"צ שמעון הרוש:
 ויש לנו גם את התוצאות. 

אוקיי. אם יש את התוצאות, אז כדאי שתגידו את זה   עו"ד עוזי סלנט:
כאן. זה נכון שישנם בדואים שפלשו לפני שנתיים אל אזור רחובות החדשה 

הזה. אני  , אני יודע שיש בעיה עם הענייןחבצלת, ואם הם עדיין נמצאים שם
רוצה לדעת כמה ניידות יש בעיר. שאלתי על שוטרי מקוף, אני רוצה לדעת כמה 

 ניידות פעילות יש בעיר, של המשטרה. אני לא מדבר על הרשות. 

ואני חושב שבעקבות האירועים האלה, אנחנו לא צריכים, אני בדעה שצריך 
את הלהבות, מבחינה ציבורית. איך אומרים, לא להגביה להנמיך את הלהבות 

בגלל שיש לזה השלכות לא טובות. אבל אם המשטרה עכשיו מחויבת להתמודד 
עם זה, מחויבת. היא צריכה לעבוד, להראות נוכחות, בכל השכונות, בכל 

אחרת אנחנו צפויים חודשים, כדי להרגיע את הרוחות.  3האזורים, במשך לפחות 
 רם והמקום לא יקבלם. כאן לדעתי לכל מיני אירועים חריגים שהדעת לא תכי

 טוב, תודה עוזי. בנצי.   רחמים מלול:

אני בעצם לא רוצה להוסיף על מה שהקודמים. אבל   בן ציון שרעבי:
אני הופתעתי לשמוע שמצבנו כזה טוב ברחובות. באמת. אבל מהערכה רבה מאוד 
.. קטנה, כי כל  למשטרת רחובות, אני חושב שמצבנו שונה. עקומת הפשיעה.

מקרים  3כזה מקפיץ את עקומת הפשיעה במעט. אז כמו שאמר עוזי, אירוע 
 כאלה קשים, אני חושב שמצבנו כלפי הציבור לא נראה טוב, לא נראה יפה. 

 תודה. חנניה.   רחמים מלול:

טוב, אני מבקש לציין לשבח את ראש העיר שכינס     :חנניה וינברגר
 באופן בהול את המועצה. 

 רה נעתרה לבקשה שלי מיידית. גם שהמשט  רחמים מלול:

אתה גם ציינת, שאני בשעתו לאחר ניסיון רצח שהיה     :חנניה וינברגר
אותו אדם שקיבל את הקיוסק בספורטק, ביקשתי לכנס את מועצת העיר באופן 

אני מבין שזה כנראה גם כולל את ההיענות לכינוס המועצה כרגע. חבל בהול. 
 מאשר בכלל לא. שזה לא נעשה אז, אבל טוב מאוחר 

אני גם משער שאתה לא כינסת את המועצה הזאת כדי להביע את ההתנצלות 
  -שאמרת בראשית דבריך כלפי משטרת ישראל. לא זאת

 הם הביאו את הכעס שלי.   רחמים מלול:

גם אני הבנתי, גם אני הבנתי. אני חושב כולנו הבנו     :חנניה וינברגר
לא כל כך לעדכן ולהתעדכן, כי אנחנו לא  באותו רגע אל תדון את חברך. וגם

 אנשי המקצוע. מותר לחברי מועצה לדעת את מקומם. 

אתם נבחרי ציבור. הציבור מעלה שאלות, אנחנו   רחמים מלול:
 צריכים לדעת מה לענות. 

יכול להיות שיש חברי מועצה מומחים. אני לא איש     :חנניה וינברגר
.. ומה שאני  רואה בכינוס המועצה הבהול הפעם, זה לתת מקצוע. נכון שאני מ.

גיבוי ציבורי מוסרי ערכי למשטרת ישראל, כולל שיתוף פעולה. אבל בעיקר לתת 
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ולעמוד מאחורי. אינני יודע אם אנחנו מסוגלים לסייע למשטרת ישראל בתחום 
 המשאבים והכסף. 

.  רחמים מלול:  אנחנו מסייעים בכמה דברים. כמו ניידת..

אה אחוז. ולכן אני סבור שחייבים לנצל הרבה יותר מ    :רחנניה וינברג
את המשטרה העירונית כפי שציין המנכ"ל, ואותו דבר להתמקד הרבה יותר 
בקרית משה. בעניין הסמכויות, מה שפונים למשטרה. רבותיי, המשטרה לא 
קובעת. כנסת ישראל הנבחרת צריכה להחליט בעניין העברת סמכויות כן לשיטור 

י לא לשיטור העירוני. וכמו שהמפקד בן הרוש אמר, בקשר אם יש לו העירונ
סמכויות או אין לו סמכויות. אז במסגרת הזאת, לי נדמה כאזרח, כתושב העיר,ש 

 מינוס, תמיד יכול להיות ויכוח... ממצה את מירב היכולות שלה. -המשטרה פלוס

מרכאות מומחה, אבל נכון שאני לא איש מקצוע, אבל אני מומחה מהצד השני, ב
חודש, כאשר פה נפתחה המסעדה חזן, ואני  14כי אני הייתי מאוים. ובדיוק לפני 

הגשתי תלונה, יחד עם הקלטות של הטלוויזיה, הגשתי תלונה ועד היום לא 
י חושב אם המשטרה רוצה באמון, ולא רק לתושב, אלא קיבלתי תשובה. אנ

 שנדרשים.  לפחות לחברי מועצה שמשתתפים באופן הדוק, כפי

זה מראה התייחסות, סליחה. זה מראה התייחסות.   עו"ד עוזי סלנט:
צריך להתייחס רק לחברי מועצה? צריך להתייחס לכלל הציבור. סליחה 

 שהתערבתי. 

אוקיי. אז אני סבור שאני זכאי לקבל תשובה לפחות     :חנניה וינברגר
 חודש.  14אחרי 

 אני מציע לא פה.   רחמים מלול:

לא פה. ודבר נוסף, בכל אופן, כדי להגביר את האמון     :ה וינברגרחנני
במשטרה וכו', אמרתי שאני מומחה בלהיות קצת מאוים, נכון שזה לא בתקופתך, 
כאשר נלחמתי בעניין הפרות בנייה, בנייה לא חוקית, עניין של שמיים כחולים 

זה היה פה לידך, וטרזינה, אז לאחר כמה שנים, כאשר השותפים נפרדו דרכיהם, ו
... היה טוב אולי. היתה פנייה לג'והריש. ברוך ה' שאנשי גו'הריש כנראה קצת 

 יותר חכמים, הם לא נענו לאותם. זה לא פולשים, זה אנשים מהוגנים. 

 הם חשבו שאין עניין בכך.   רחמים מלול:

הם יותר חכמים היו. תאמין לי. אין לי שום זכויות.     :חנניה וינברגר
 היו יותר חכמים מה אני צריך ל... מה? הם

. במקום... למשרד    :גלעד מזרחי חנניה, אני אומר אם המשטרה לא..
הפנים, היית מתלונן במשטרה. עכשיו אני רוצה לחזק את הדברים שאמרת, 

 חנניה. 

תודה, חנניה. אני פניתי אז לאנשי ג'והריש. אני פניתי   רחמים מלול:
 אליהם שלא יגעו בך.

אבל אז עוד לא ידעת 'אם תעלימו לי אותו, כל סדרי     :יה וינברגרחננ
היום למועצת העיר יהיו ריקים'. והדבר האחרון, באמת כפי שציין המנכ"ל וגם 
 ראש העיר, זה עניין קרית משה, זו נקודת התורפה של העיר. יניב ואחר כך עודד. 

ד שבאופן אישי, גם די קצר. קודם כל, אני חייב להגי  עו"ד יניב מרקוביץ:
אני ראיתי אתמול חלק מהתגובות, ואין ספק שאירוע כזה מעורר גל של תגובות 
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של אנשים שבאים ונבהלים וחוששים. אבל אני לא חושב שזה איזושהי תחושה 
כללית שמלווה את תושבי העיר רחובות, שמרגישים חוסר ביטחון בזה 

 שמסתובבים ברחוב. 

ת של התחנה, אני יודע בכובע בנושאים שאני עוסק אני יודע שסך הכל יש נוכחו
בהם, למשל הנושא של רישוי עסקים, ששיתוף הפעולה עם התחנה, עם אנשי 

מקום הרישוי שם, הוא די פורה ודי טוב. אם אני יכול להגיד משהו שלדעתי היה 
לשפר אותו, זה בעיקר הנוכחות של המשטרה בחלק הצפוני של רח' הרצל. אני 

אזור של מוקדי הבילוי שם. היתה תקופה שהמשטרה תגברה שם בכל מדבר על ה
 סוף שבוע את הנוכחות, והיו עושים שם סדר. 

מה שקורה שם בחודשים האחרונים, למרות שתקופת חורף, אני מדבר בעיקר על 
ערבים של סוף שבוע, פשוט יש שם ג'ונגל. וחוסר הסדר לדעתי יכולים להגיד 

ים עושים דאבל פארקינג ו... את הכביש, ונהיה איזה שזה בעיות של חניה, שאנש
חצי נתיב. אבל זה נותן תחושה כללית של חוסר סדר, שכל אחד יכול לעשות שם 
מה שהוא רוצה. וזה תקופה ארוכה שאין נוכחות משטרתית באזור ההוא כמעט 

 בכלל. וזה נמצא מטר מתחנת המשטרה. 

  על מה אתה מדבר, על רחובות המדע?    :???

 לא, לא, רק רח' הרצל, האזור של מדי שם.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 . 203    :חנניה וינברגר

הנושא השני ששם אנחנו כן פנינו ורצינו, זה באמת   עו"ד יניב מרקוביץ:
לגבי הנושא של הברים, בוא נגיד שהם מופנים לאוכלוסיית הזרים של 

עם מעבירים. הם עוברים האריתראים. אנחנו יודעים מול המשטרה, והם כל פ
ו, נכון לעכשיו, יש שם איזשהו בר שעובד.  מקום, הם חוזרים מקום. גם עכשי

  -, במרתף למטה203שבוע שעבר, באופן פתאומי, פתח מישהו ברח' הרצל 

 במרתף. מטופל.   :דורון מילברג

באו חבר'ה, שמו מנגל ברחוב, הם עושים על האש   עו"ד יניב מרקוביץ:
, והוא עובד. 203, נרגילות, אלכוהול, ברחוב. זה ברחוב, בהרצל אתמול בערב

  -ואלה דברים שלדעתי, אם אנחנו נצליח לשים את היד

 מישהו הודיע למשטרה?     :חנניה וינברגר

 מה זה, במרתף?   רחמים מלול:

 במרתף, נכון היה את הגלריה למטה?   עו"ד יניב מרקוביץ:

הלילה יש סיור של הפיקוח שלנו עם רישוי עסקים.   :דורון מילברג
חוגית במרתף הזה. השכירו כנראה את המקום -היתה שם פעילות ספורטיבית

 .  לאיזשהו עסק שהוא... החוצה. אני שולח הלילה את הרישוי עסקים ואת..

דורון, זה למשל עסק שלא צריך לעבוד יום אחד יותר.   עו"ד יניב מרקוביץ:
ים, הם השתלטו, הם שמו נרגילות אתמול בערב, רח' הרצל, על הם פשוט עוש

 המדרכה נרגילות עם מנגל. 

 זו בעיה שלנו, לא שלהם.   :דורון מילברג

אני אומר עוד פעם, אם יש שותפות, אז זו שותפות,   עו"ד יניב מרקוביץ:
 ולדעתי צריכה להיות נוכחות שם כדי להגביר את הביטחון. 
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  -השאלה אם הודיעו למשטרה. אם לא הודיעו    :חנניה וינברגר

 ניסים, דבר כזה הייתי שולח את הפיקוח שלנו.   רחמים מלול:

 ניסים יודע על זה.   :דורון מילברג

פלוס רישוי עסקים, פלוס שוטר שיתלווה אליהם. כי   רחמים מלול:
 ישנם בעלי עסקים, כשרואים שוטר במדים כחולים, הם נרתעים יותר. 

רחמים ידידי, אני אומר את זה פה על השולחן הזה. כל   יר חצרוני:סנ"צ יא
 עוד תצטרכו בדברים האלה, אנחנו ניתן לכם את מלוא הגיבוי. 

 שמעת, ניסים?   רחמים מלול:

 לא.     :ניסים מחבוש

 כל סיוע שתצטרך.     :???

חבל שאתה פה ולא שומע. באמת נו, אנחנו מדברים   רחמים מלול:
ם רציניים, נו. כל סיור כזה שאתה רוצה לסגור עסק, קח איתך שוטר, על ענייני

הוא מוכן להעמיד לרשותך שוטר לכל מקום שתלך, ככה שתסיר פחד מליבך. גם 
אם זה קרית משה, אתה יודע, את המתחם עליו דיברנו, ונתתי לך את התמונות. 

 רוא לזה. או גם אם זה לאיזה בר שפתח באופן פרטיזני, או לא יודע איך לק

 פיראטי.     :חנניה וינברגר

 פיראטי, כן.   רחמים מלול:

 אפשר?   :מיכל דגןעו"ד 

 כן, בבקשה. מיכל היא היועצת המשפטית שלנו.   רחמים מלול:

. על   :מיכל דגןעו"ד  עסק כזה אין לו שום... אני שומעת עליו עכשיו..
מצב שאנחנו מגישים נגיע להמדרכה, אין שום סיכוי להכשיר אותו. אם אנחנו 

הפסדנו. הוא לא צריך לפעול אפילו יום אחד. אותו צריך  –נגדו כתב אישום 
 להוציא משם ברמת לפנות אותו מהשטח. 

 ... משטרה. מה?     :חנניה וינברגר

..   :מיכל דגןעו"ד   ... הוא יעבוד שם, הוא לא.

חלים שעות, הג 24צריך גם את הפיקוח לערב. זה לפני   רחמים מלול:
עוד בוערות שם. יניב, סיימת? תודה. אגב, אתם מעלים נקודות מאוד חשובות. 

 כן, עודד, ואחר כך גלעד. 

אתמול בלי כוונה ראיתי בטלוויזיה שעשו סדרה יפה    עודד עמרם:
שעות. בן דודה שלי היה סגן מפקד  4שעות אחרי המקרה,  3בנושא האלימות. 

ו רגל. שהמדינה פושטת רגל והמשטרה תחנה... אלוני. הוא אמר לי שפשטנ
 פושטת רגל. ואני אתן לך גם למה. 

היו בחירות להסתדרות, ישבנו בחנייה סופרים בקלפיות בקרית עקרון. אני 
, חבורה של נוער, ביניהם גם בחורה בת 3-אתבטא מה שהאוזן שלי שמעה ש

'. והוא אומר לו 'מה את15.5-16 ה יכול , אומרת לשוטר 'מי אתה, יא מזדיין
.. אותו לניידת. ואנחנו בהלם, מסתכלים ככה. מי היה מעז  לעשות?'. שוטר אחד.

 להגיד במדינה אחרת לשוטר דבר כזה. 

הישיבה הזאת פה היא טובה בשביל הדוברת, שתוציא את זה לתקשורת. 
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הורדנו... קצת מהאוויר של התושבים, הנה המועצה הדנה, המשטרה דנה. אם 
 טון המקומי שיורים בראש העיר. לא, יושב המרכז השל

אולי היינו צריכים לכנס את ועד העובדים, עודד, אני   רחמים מלול:
 לא יודע. 

תקשיב, תקשיב. לא, אני לא מדבר חס ושלום, זה לא    עודד עמרם:
ברמה שלנו, זה ברמה של מדינה. כלומר, אם לא יושבים שר המשטרה ושר הפנים 

א אומר לך 'הרף עולה, הקו האדום עולה', אז ושר המשפטים, ויקבעו רף והו
יורים ברחובות, יורים בשופט, יורים בשוטר. אסולין ישב לידי בתל השומר, 
שמעתי את השוטרים מפחדים פחד מוות. מה יש לו להיות במח"ש, מה יש לו 

 להיחקר? אתה מבין? כולם כבולים וכולם ראש קטן. בסדר יהיה. 

וד שבועיים אלו יירו באלו. ואם הפעם עשו את זה מה אתה חושב, שזה אחרון? ע
ברח' הרצל, מצבנו טוב. מחרתיים זה יהיה בקניון, בתוך הקניון. אתה מבין? זה 
לא ברמה שצריך לזעוק כנסת, שיישבו שלושת השרים, איך נותנים גיבוי 

 לשוטרים, שיעריכו שוטר שעובר עם ניידת, יעצור.

מועדונים, היינו רואים את הקורדיות, היינו , שהיתה עיר ה17אני ברמלה, בגיל 
מסובבים את הראש... תשברו לנו את העצמות. היום איזה שוטר? אתה יודע איך 
הילדים מדברים לשוטר? אז את זה צריך להעביר במרכז השלטון המקומי, 
אפילו... לבוא ולהגיד 'כל מרכז השלטון המקומי, יחד עם נציגי המשטרה וזה', 

 ו זה מחלחל לערים הטובות. עד כאן. עכשי

ולגבי התלונות, יכול להיות אז, כמו שאצלנו בעירייה, אני מודה. הרף של 
התלונות במוקד היה נמוך, כי האזרחים התייאשו. היום האזרחים מרגישים 
אותנו, וכואב הלב שאנחנו מרימים את העיר רחובות, אבל הפשיעה היא תעלה. 

קיעים, זה גומר אותנו, גומר את השם שלנו. זה גומר אותנו. כל מה שאנחנו מש
 למה? 

 תודה, עודד. גלעד, בבקשה.   רחמים מלול:

רחמים, מה שרציתי להגיד, קודם כל, ישיבות של ועדת    :גלעד מזרחי
תחבורה, כל פנייה למשרה נענית מיידית. אבל יחד עם זאת, אחת התופעות 

טרה באמת מטפלת בהן, ואני הבוערות ביותר שעדיין ממשיכות, ואני אומר, המש
.., אלא באמת זו תופעה שנמשכת  זריקת אבנים על  –לא אומרת פה כ.

 3-אוטובוסים, יום יום, ואתמול בערב. שוב זה נמשך, נשברו חלונות, זה ב
 מוקדים: באושיות, קרית משה וכפר גבירול. ואולי צריך...

קי אבנים זה דבר ... אי אפשר למנוע וקשה, כנראה מתקופת התנ"ך. אבל זור
 שאפשר, זה דבר שנמשך יום יום, ואתמול אפילו נשבר חלון של אגד. 

 טוב, תודה. אליצור?   רחמים מלול:

קודם כל, אני חושב שזה בסדר גמור שיש פה את   אליצור זרחי:
הפגישה הזאת, זה דבר מחייב. אנחנו מן הסתם בעבודת המשטרה, היא עבודה 

ייה בכלל, שיתוף פעולה הדוק, מסודר, בקשות שלו מולנו בכל אופן, מול העיר
למשטרה, בקשות מהמשטרה, מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, אנחנו לא 

 נמצאים בכל המודיעין ומה שקיים, אבל יש שיתוף פעולה פורה. 

הזכירו פה את... ואני חושב שהמשטרה אכן נעזרת ומסייעת ברשות. והדברים 
. האלה צריכים פשוט מבחינתנו  להתקדם קדימה. מכיוון שאת כל הסיוע..
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למשטרה, לנושא הזה, גם שחברי המועצה יידעו, המנכ"ל אני חושב שיש לפחות 
כל יום שיחה עם מי מקציני המשטרה שנמצא פה, ואני, וכל החבר'ה שלי. אם זה 
השיטור שנמצא, ואנחנו ת.פ. המשטרה לצורך העניין בכל הנושאים האלה. אז 

 חושב שזה רק דברים... וצריך להתקדם. ני בדברים האלה, א

 טוב, עוד מישהו, חברים?   רחמים מלול:

 עוד דבר אחד אני רוצה לשאול.   עו"ד עוזי סלנט:

 אלי ג'אן קודם, סליחה. בבקשה.   רחמים מלול:

ראש העיר, ברשותך, אנחנו הקמנו את השיטור    אלי ג'אן:
ו 5העירוני הנוכחי  . שנים באופן רש 3-שנים  מי. מאז העיר השתנתה לחלוטין..

.. ודיברתי עם מנהל האגף היום... את כמות הניידות בלילות. נכון  הציבוריות.
 שאנחנו צריכים... בעניין, ואולי להוסיף... נקודות... 

אנחנו תקצבנו מאות אלפי שקלים להצבת מאבטחים   רחמים מלול:
קיד של העירייה, חברים. . וזה לא תפ70%-בפארקים, וזה הוריד את התלונות ב

פארקים  10-12-התקנו מצלמות כמעט בכל הפארקים. אנחנו התקנו מאבטחים ב
 ספטמבר. -אוגוסט-מרכזיים, ביולי

ועכשיו באגף תנועה... בפרויקט בנושא... לשים     :???
 מצלמות בכל האזורים. 

עוד נושא אחד, אני מבקש שנקבל סיכום של הדיון   עו"ד עוזי סלנט:
 . הזה

 הוא מוקלט.   רחמים מלול:

 לא, נקבל סיכום. הבעיה זה לא הדיון עצמו.   עו"ד עוזי סלנט:

 בסדר, ברור.   רחמים מלול:

הבעיה זה סיכום שייערך לאחר הדיון, לראות באמת   עו"ד עוזי סלנט:
 מה המשטרה מתכוונת לעשות. 

 בסדר גמור.   רחמים מלול:

יתי מבקש לדעת, אם יש איזה שהן והדבר השני שהי  עו"ד עוזי סלנט:
הנחיות. יש לנו מפעם לפעם בעיות שיקום, שאנחנו נותנים. אחד האירועים היה 

 בגלל איזשהו קיוסק.

 זה לא קיים בהווה, זה היה בעבר.   :דורון מילברג

 בבקשה?   עו"ד עוזי סלנט:

 אין שיקומים בהווה.   :דורון מילברג

הפסקתי שיקומים. כל השיקומים  אין, אין. בתקופתי  רחמים מלול:
. נקודה.  שדובר עליהם במועצת העיר או בוועדות, אלה ירושות מן העבר לצערי

. אני לא שיקמתי אף אחד, נקודה. תמצא לי 2002-2004-יש החלטות מועצה מ
 החלטת שיקום אחת מתקופתי. לא תמצא, חבל על הזמן. 

שהן הנחיות לגבי אני רציתי לשאול אם יש איזה   עו"ד עוזי סלנט:
 הדברים האלה, זה הכל. 

פעם היתה מדיניות של ראשי ערים, אולי הם צדקו,   רחמים מלול:
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אני לא יודע. והיו להם אפוטרופסים לכל מיני עבריינים, שהשתחררו מבתי כלא. 
אני לא אגיד פה שמות של אנשים מאוד מכובדים כאפוטרופסים לעבריינים שרצו 

 יטימי, אבל זה גורם לצרות בסופו של דבר. לשקם אותם. זה דבר לג

 לא, יש מערכות של שיקום.   עו"ד עוזי סלנט:

 רחמים, הוא מדבר על סיכומים ועל שיקומים.    :חנניה וינברגר

חבר'ה, אבי הוא המנהל החדש שנבחר במכרז כדי   רחמים מלול:
יקט של לנהל את הפרויקט שהשגנו אותו בדי עמל מהמשרד לביטחון פנים, הפרו

של העירייה  matchingעיר ללא אלימות, שזו השקעה של כמה מיליוני שקלים, 
של המשרד לביטחון פנים. והוא נמצא פה, והוא יעסוק בעיקר  matchingמול 

 בפעילויות של מניעה והסברה וכו' בקרב הנוער, והוא רוצה להגיד כמה מילים. 

פגשתי ומכירים קודם כל, שמי אבי. עם חלק כבר נ   :אבי פיטרו
אותי, עם חלק אני עוד אפגש. רחמים עשה עבודה גדולה בכדי להשיג, ויחד 
אתכם, בוודאי הייתם מעורבים ויודעים את זה, להשיג את זה ולהביא את זה 

 לעיר. 

אסור לנו להתבלבל, חבר'ה. אתם נבחרי ציבור והציבור עצמו והתחושות שעלו 
זה נכתב באינטרנט בפוסט כזה או אחר, פה, הן תחושות בטן אמיתיות, בין אם 

ובין אם זה תושב שפגשתם. רצח או הרג כמו שקרה פה אתמול ברחובות, אם 
זהירים את העבריין, אז למשטרה יש מודיעין לפעמים על מקרים כאלה, והם מ

מזהירים אותו. ונפגשנו בכל מיני ערים בארץ... הסיכוי לתקן את זה באותו רגע, 
א נתבלבל, זה לא פריצה, וזה לא איזשהו דבר אחר שאנחנו הוא באמת, בואו ל

 עושים.

יש לנו כציבור... ביקורת על המשטרה. עוזי בא ואמר, עוזי, אני יכול לבוא לומר 
לך, המשטרה לא צריכה לומר לך את הנתונים. כנס לאינטרנט, אתה תמצא 

אני במשרד לביטחון פנים את כל חוות הדעת של הציבור על המשטרה. אבל 
אומר לך, זה לא רק בישראל, בכל העולם המערבי, דעת הציבור על המשטרה 
יורדת, בעוד כל הפשיעה גם כן יורדת. אז השאלה למה זה קורה, זו שאלה יפה, 

 זה לא המקום להגיד. 

 הפשיעה לא יורדת.   עו"ד עוזי סלנט:

 הפשיעה יורדת, עוזי.    :אבי פיטרו

 ה? ... של פשיע  עו"ד עוזי סלנט:

. הפשיעה    :אבי פיטרו אני אגיד לך. מה שקורה הוא דבר אחר. ..
 . ... כזה ומקרים שעולים. אני לא בא להגן פה, אני רק.. עולה. זאת אומרת,
צריכים להסביר שאנחנו עושים עבודה, אנחנו נעשה עבודה. אנחנו באמת ניתן 

התחלתי את  הרבה מאוד מענים נוספים בהמשך... ואנחנו עוד ניפגש. ואני רק
 דרכי, כחודש בעיר. 

אורח לרגע רואה כל פגע. אני רואה הרבה דברים מההסתובבות שלי ברחוב, 
. אנחנו  מהביקור שלי בשכונות היותר... ממה שאני שומע עם אנשים. בואו..
נצטרך לעבוד במיקוד שנקציב לעצמנו בטווח הקצר. אנחנו נצטרך להקציב יעדים 

 דברים. שבטווח הארוך ולפתור את ה

לא דבר שממגרים. אמר פה ידידנו מהתנועה, אם לעולם לא נמגר הפשע. פשע זה 
אינני טועה, בתנ"ך רצחו ובתנ"ך... יש דברים שלא. אפשר להוריד, אפשר 
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 ... לנסות... אפשר להעביר, אפשר... את זה אנחנו נעשה. 

 משפט אחרון לחנניה, כרגיל. תודה אבי, בהצלחה.   רחמים מלול:

אני רוצה להבהיר נקודת מידע, מה שנאמר שהגיעו     :יה וינברגרחננ
 ערבים חדשים לרחובות החדשה. 

אני הפניתי את הבעיה הזאת לפני חודשיים למר   רחמים מלול:
 חצרוני, בגלל דמי חסות. 

אבל זה לא עולים חדשים עבריינים. למעשה הערבים     :חנניה וינברגר
 עשרות שנים כבר.  שישנם שם, זה על יד ה... והם

 הם המון שנים שם, זה לא חדש.  :דורון מילברג

 זה מה שאני מעדכן, שזה לא חדש.     :חנניה וינברגר

קודם כל, נתונים צריכים להיות מדויקים. אמרת הם   :דורון מילברג
 שנה.  30-40הגיעו לאחרונה, ולאחרונה זה לפני 

  סליחה, נוספו עוד כנראה.    :חנניה וינברגר

 ... עוד יותר חמור.   עו"ד עוזי סלנט:

חבר'ה, הם יושבים שם עשרות שנים... צילומים   תנ"צ שמעון הרוש:
 במקום. המשטרה טיפלה בבדואים... 

 )מדברים ביחד( 

  -חבר'ה, לפני דברי התשובה של שמעון ויאיר  רחמים מלול:

אני רק רציתי להגיד מילה אחת. אני יכול להגיד שיש     :???
שיתוף פעולה למשטרה באזור ה... יש שיתוף פעולה, של בעיה של פשיעה וכאלה 
. כמה מתנדבים למשטרה וכוח של המשטרה.  דברים. לאחרונה יש שיתוף פעולה..
אני מקווה שיהיה... גם כן עם המשטרה ביחד. ויש שיתוף פעולה. כמובן שצריך 

 תמיד לתת... 

התשובה של יאיר ושמעון, טוב. לפני דברי הסיכום ו  רחמים מלול:
אני רוצה לציין שהישיבה הזאת היתה בעיניי לפחות, מאוד חשובה. לחברי 
המועצה והצוות המקצועי, לדעתי ניהלו את הדיון מאוד מאוזן, הן מבחינת 

-הדברים כלפי המשטרה, הן כלפי הרשות, ובעיקר העליתם נקודות בעיניי מאוד
 מאוד חשובות שדורשות טיפול. 

שאני אמקד את הנקודות כסיכום, אני מציע ששמעון יעשה את זה. הועלו במקום 
פה כמה דברים מאוד חשובים כמו קרית משה, כמו עניין השיטור העירוני 
והסמכויות של הניידות המשולבות, כמו הסיורים כעת כדי להרגיע את האוויר, 

דברים מה שעוזי אומר שהציבור ירגיש יותר נוכחות. אני חושב שהועלו פה 
 מאוד משמעותיים. בבקשה, שמעון. 

 כמה משפטים של יאיר ואני אסכם.   תנ"צ שמעון הרוש:

חברים, כמה מילים נגיד ככה, ננסה ככה להתייחס   סנ"צ יאיר חצרוני:
לכמה דברים שהועלו. אני רוצה דווקא בקרית משה. קל מאוד למתג את קרית 

חרונה אנחנו חיזקנו את משה. אנחנו משתדלים שלא למתג אותה. בשנה הא
 נקודת קרית משה. 
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אני אומר לכם, לא היה לי קל לאתר לשם שוטר נוסף שיתאים באיכותו כדי 
להרים פרויקטים עם הקהילה שם. אנחנו איתרנו, גייסנו לשם שוטרת נוספת 
למש"ק המקומי. יש לא מעט פרויקטים שאנחנו מבצעים שם עם הקהילה. אנחנו 

ם את כמות המתנדבים מקרב השכונה לפרויקטים הגדלנו בעשרות אחוזי
 משותפים לנו ולשכונה. אני מברך על זה, הפרויקטים הם מצוינים. 

הכשרנו לראשונה רכז מודיעין אתיופי, ראשון בארץ,   תנ"צ שמעון הרוש:
 ששלחנו אותו לקורס, סיים לפני שבועיים והצטרף. 

 אה, הוא בתחנה?   רחמים מלול:

כן. הוא אמור לתת מענה נוסף לאוכלוסייה הזאת פעם   :תנ"צ שמעון הרוש
 ראשונה. 

זאת אומרת, אנחנו מאוד ממוקדים. אבל שוב פעם,   סנ"צ יאיר חצרוני:
אני חושב שלא הייתי רוצה למתג את השכונה הזאת. יש שם חבר'ה מצוינים 

 שעובדים איתנו, נרתמים אלינו, שותפים לנו. 

מתג חיובי, אתה צריך לתגבר כוחות להיפך, כדי ל  :דורון מילברג
 שאתה כרגע לא מתגבר. 

 תגברנו.   סנ"צ יאיר חצרוני:

 בגלל הסטיגמות אתם לא רוצים להגביר?     :חנניה וינברגר

לא, לא קשור. לא הייתי רוצה להשתמש במושגים של   סנ"צ יאיר חצרוני:
פעולה. שכונה כזאת וכזאת. נהפוך הוא, יש שם חבר'ה מצוינים שמשתפים 

 במוקדים הבעייתיים אנחנו מטפלים. 

אני רוצה להתמקד בזה, אלא לשם הקידום של הנושא.   :דורון מילברג
זה כלום. למרות שתגברנו את זה  –הצוות שנמצא שם, כלומר מפקד זוטר ושוטר 

עם שוטרת. אני אומר לך באחריות. המוקד המרכזי של עולם עבריינות, עולם 
.. זה קרית משה. הדקירות, עולם הפריצ  ות, העולם שגם יוצא החוצה ל.

 תראה, דורון.   סנ"צ יאיר חצרוני:

 הצוות שנמצא שם הוא לא מספיק.   :דורון מילברג

זה לעניין הזה. אני רוצה לברך באמת על ההצטרפות   סנ"צ יאיר חצרוני:
מקיימים את זה בלא של העיר רחובות לפרויקט של עיר ללא אלימות. אנחנו 

מקומות. אני מברך על זה. יש לנו כבר שותפות טובה. אני מאמין שתהיה  מעט
לנו שותפות מצוינת לאורך כל הדרך. אנחנו נראה את הפירות של זה, באמת כמו 
שזה, תכנית מהגיל הרך והלאה. ובאמת הפרויקט הזה זה פרויקט לטווחים 

 ור. ארוכים והוא מבורך. דיברו פה על מתחמים של בדואים, שככה באז

אני חייב ככה, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל היה פה פינוי, נקרא לזה סוג 
של מושבה של בדואים של עשרות שנים שישבו פה. מתחם אבואדרה שישב 
באזור התעשייה, בגב של אזור התעשייה של קרית משה בפרדסים עשרות שנים. 

ל מקום שבו אנחנו מה אנחנו פינינו אותם משם, זה תקדימי. ואנחנו נלחמים בכ
.. ונותנים את זה כמו שצריך. אם יש לכם כאלה מקרים,  שנקרא מגיעים ל.
התפקיד שלכם כעירייה, כרשות, אל מול בתי המשפט, אנחנו ניתן את מלוא 

 הסיוע בכל דבר ועניין. אני לא חושב שפעם אחת נעניתם בשלילה לכל בקשה. 

  מה קורה בעניין דמי החסות?  רחמים מלול:
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 דמי החסות, בדיוק.     :חנניה וינברגר

 תראה, הנושא הזה.   סנ"צ יאיר חצרוני:

 זו בעיה ארצית.   רחמים מלול:

הממ"ר יתייחס אל זה. בכל מקרה, אני רוצה רק לציין   סנ"צ יאיר חצרוני:
שוב פעם, פעם נוספת את שיתוף הפעולה. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה 

. אני חושב שהוא שיטור מצוי, איכותי מאוד באנשיו. אין עם השיטור העירוני
ספק שהם מכפילי כוח עבורנו והשילוביות הזאת מועילה למען תושבי העיר. 

 תודה. 

 תודה, יאיר.   רחמים מלול:

ברשותכם, אני אתייחס לכמה דברים שעלו פה, לא על   תנ"צ שמעון הרוש:
סוף אנחנו נסכם בכמה החלטות, פי סדר החשיבות, כי רשמתי ככה את הדברים, ב

כי בסוף גם צריך להיות פרקטיים. אני מאוד שמח על המפגש הזה. אני חושב 
שזה עוד כלי בשבילנו גם לשמוע תחושות. אתם גם כמייצגי ונציגי ציבור, 
מעבירים אלינו דברים, למרות שאנחנו משתדלים כל הזמן להיות קשובים, אבל 

רים חשובים, ואנחנו בהחלט נתייחס אליהם זה פן נוסף שבהחלט עלו פה דב
 ברצינות. 

התפקיד שלנו הוא לא להיות מרוצים. התפקיד שלנו זה לטפל. אין לנו את 
הפריבילגיה להיות מרוצים. כנראה שהנושא הזה של פשיעה, זה משהו שילווה 
אותנו כל הזמן, עם אחוזים יותר גבוהים, יותר נמוכים. אבל זה משהו שאנחנו 

 לטפל בו.  צריכים

צריך להבחין, דיברו פה, צריך לעשות הבחנה בין עקומת הפשיעה לבין אירועים 
חריגים שיש פה ושם וכנראה תמיד יהיו. וצריך להסתכל על מגמות. ואני חושב 
שהמגמה ברחובות היא מגמה טובה. אי אפשר להתעלם מזה. המגמה ברחובות 

ין פה משחקים סטטיסטיים. כי היא מגמה טובה, ואין פה משחקים סטטיסטיים. א
בשנה האחרונה. זאת אומרת, זה לא  7%-עובדתית, אחוז הדיווח למשטרה עלה ב

שמדווחים פחות, ואז אני אומר כאילו איזשהו מצג של ירידה בפשיעה. אלא יש 
 יותר דיווחים, ועקומת הפשיעה נמצאת במגמת ירידה, נשלטת, ונסבלת. 

אפים לאפס. כנראה שזו איזושהי אוטופיה שלא אז נכון, אמר המנכ"ל שאנחנו שו
נגיע אליה, אבל אנחנו צריכים לשמור על איזושהי רמה נסבלת שאפשר לחיות 
איתה. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים באיזושהי רמה. תמיד אפשר לשאוף 
ליותר, ואנחנו שואפים ליותר. אבל רמת הפשיעה, ואני מדבר על הכללי, זה לא 

 חריג פה ושם, בסך הכל היא רמה באמת נשלטת. אירוע נקודתי 

אני לא שותף לאווירה שהמשטרה פשטה רגל, גם לא המדינה. המשטרה חזקה 
והמדינה חזקה, ועם כל האילוצים וזכויות האזרח והכל טוב ויפה, יכולה להיות 
לנו ביקורת כזאת או אחרת. אבל בסך הכל אני חושב שהמשטרה היום היא 

מאותה משטרה עם הקורטינות שנתנה מכות בפינות חשוכות. משטרה יותר טובה 
אנחנו לא רוצים להיות שם. אני חושב שזה נכון וזה בסדר גמור. תפקידנו לשרת, 

 למרות הקשיים. 

 גם הרכבים הם יותר טובים מהקורטינות.   רחמים מלול:

כן. עם כל הקשיים והמגבלות החוקיות שיש לנו,   תנ"צ שמעון הרוש:
הנושא  –ודעים לטפל יפה מאוד. תראו, נושא של האלכוהול שעלה פה אנחנו י
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של האלכוהול אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח, אנחנו חלוצים בעניין הזה 
ברמה הארצית. לא מעט תוקפים אותנו על זה שאנחנו אגרסיביים מידי בעניין 

שו נגדי האלכוהול. והייתי כבר יותר מכמה פעמים בבתי משפט בעתירות שהגי
מאוד בלתי מתפשר בעניין של אלכוהול. וכל -אישית, כי אני מוביל פה קו מאוד

מה שיש בידי סמכויות, לפעמים אני גם לוקח קצת יותר, אני פועל כנגד העניין 
 הזה של אלכוהול. 

 אתה לוקח יותר סמכויות, לא יותר אלכוהול.   רחמים מלול:

 לא מבין.  מי מגיש עתירות? אני  עו"ד עוזי סלנט:

בעלי הפאבים, בעלי ברים שמתנגדים. מערך שלם     :???
 -שפועל נגד ה

סטודנטים ביום הסטודנט שרוצים אלכוהול והמשטרה   :דורון מילברג
 מגבילה. יש הרבה גורמים. 

 לא. מי הולך לעתירה לבית משפט על העניין הזה?  עו"ד עוזי סלנט:

זה נכון,  –, לעניין דמי החסות תתפלא, תתפלא. תראו  תנ"צ שמעון הרוש:
יש פה איזושהי תופעה. היא לא רק פה, היא קיימת. לצערנו, גם פה אנחנו 
מתמודדים עם שאלות משפטיות לא פשוטות של כל מיני חברות קש שתחת 
הכותרת שהם קוראים לזה 'שמירה כפויה', חברות שמירה. בהחלט תחת הכותרת 

ו פועלים נגד העניין הזה, לא קל לנו, לא הזאת הם מנהלים פה דמי חסות. אנחנ
 פשוט לנו להתמודד מול בתי המשפט. 

 מה, חוקית קשה להתמודד?   רחמים מלול:

חוקית, חוקית קשה לנו מאוד להתמודד עם זה, בגלל   תנ"צ שמעון הרוש:
  -חופש העיסוק, ובגלל שהם לכאורה תחת מצג של

 הם מצאו דרך.     :???

 מרביתם פתחו חברות רשומות.   תנ"צ שמעון הרוש:

 פתחו משרדים ברח' יעקב.   רחמים מלול:

בדיוק. אז אנחנו היום העברנו את זה לימ"ר, גם   תנ"צ שמעון הרוש:
 המרחבי וגם המחוזי. 

 ... שאנשים מפחדים להתלונן?     :???

 לא, לא.   תנ"צ שמעון הרוש:

 כן, כן.     :אבנר אקוע

 משלם ומציתים לו וגונבים לו רכוש?  ואם קבלן לא  רחמים מלול:

אני אומר לכם מניסיון ובאחריות, זו העבירה שהכי קל   תנ"צ שמעון הרוש:
לטפל בה, אם יש שיתוף פעולה ואם אנשים באים להתלונן, זה הדבר הכי קל. 

  -אני אומר לכם שמרבית האנשים, לא בגלל שהם פוחדים

 לא?   עו"ד עוזי סלנט:

אני אומר לך, אנחנו עוברים, תאמין לי בצורה יזומה,   תנ"צ שמעון הרוש:
אחד בשקט ואומרים לו 'בוא, תמסור לנו'. אני אגיד לכם יותר מזה, -הולכים אחד

פתחנו גם חברת שמירה שלנו והכנסנו שוטרים פנימה כדי להתחכך בהם. גם את 
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 זה עשינו, ואנחנו יודעים לעשות כל מיני פטנטים. 

כלכלי. בסוף מי שבונה בית אומר 'תשמע, אני מעדיף לשלם בסוף יש פה גם עסק 
לחודש'.  ₪ 4,000לחודש ולא לחברת שמירה ישראלית ידועה  ₪ 1,500לאבו עסא 

שפה הוא מרגיש אולי מאוים כי אבו עיסא עשה לו קצת שרירים והוא שילם נכון 
 . אבל הוא משלם כחוק, הוא מקבל קבלה, יש לו משרד. עכשיו הוא גם1,500

, כי אם אני אלך לאיזו ₪ 1,500עושה שיקול, הוא אומר 'אני אעדיף לשלם לו 
 '. ₪ 4,000חברה אחרת, ידרשו ממני 

 אם לא, ישרפו לו.     :???

מה שאני רוצה להגיד, בעניין הזה יש פה באמת הרבה   תנ"צ שמעון הרוש:
ם אתגרים לא פשוטים, בעיקר סוגיות חוקיות שמקשות עלינו. אנחנו מנסי

לעשות בעניין הזה, ואני מקווה גם שנצליח. אנחנו בעיצומה של פעילות בעניין 
 הזה. 

 כל אחד מתגעגע ללכת עם ראש זקוף.     :???

תראו, לגבי סקר שביעות הרצון, אז אנחנו עושים   תנ"צ שמעון הרוש:
פעמיים. משטרת ישראל בכלל, גוף חיצוני, לא המשטרה, גוף חיצוני שמבצע 

רב הציבור, עושים את זה פעמיים בשנה. כל מפקד תחנה מקבל ציון סקרים בק
על סקר שביעות הרצון אצלו בעיר. ומצבנו הוא טוב. אלה סקרים שאין לנו יד 

 בים, אנחנו לא משפיעים עליהם.

 , והמצב ברחובות, דרך אגב לפני שנה תחנת רחובות היתה במקום הראשון הארצי
הארצי בסקר שביעות הרצון של התושבים  במשך שנתיים רצוף, במקום הראשון

משירותי המשטרה. אמרתי שוב, התפקיד שלי לא להיות מרוצה, אבל זו איזושהי 
 אינדיקציה לדעת מה הציבור חושב. 

לגבי הפלישות של הבדואים, אני מתחייב, ואמרתי את זה גם בעבר, דרך אגב,  
 –וי שיבוא לשולחני דיברתי גם עם הממונה על המחוז בעניין הזה. כל צו פינ

יבוצע. אני לא יכול, אין לי סמכות להוציא צו פינוי. אבל אם מביאים לי צו 
  -פינוי

 מיכל, לנו יש סמכות להוציא צו פינוי?   רחמים מלול:

הם לא פולשים לשטח ציבורי של עירייה. אם יפלשו   :מיכל דגןעו"ד 
.. צו פינוי.   לשטח עירייה.

 טח פרטי? ואם זה לש  רחמים מלול:

קודם כל... ברשות הבעלים ששומרים. אנחנו תוקפים   :מיכל דגןעו"ד 
 את זה דרך עבירות בנייה, דרך... 

חבר'ה, תאמינו לי עשיתי דוקטורט על הבדואים   תנ"צ שמעון הרוש:
שיושבים סביב ראשון ורחובות והגעתי עד לרמה של השר ולכל מי שרק אפשר 

הבאתי את חברת חשמל, את מקורות, את איכות  כדי לרתום אותם לעניין הזה.
הסביבה, את כל מי שאפשר לרתום אותו. אנחנו לא יכולים לפנות אם אין לי צו 

 חוקי. לא יכול. 

לכן, הרשויות האזרחיות צריכות לטפל בזה, להוציא את הצווים מול בתי 
צריך יבוצע במיידית, גם אם  –המשפט, להביא לנו. אני מבטיח לך, כל צו כזה 

 שוטרים כדי לפנות.  2,000להביא 
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  -אנחנו הגענו לבית משפט עליון  :מיכל דגןעו"ד 

 אני יודע, אני יודע.   תנ"צ שמעון הרוש:

כדי לפנות... ובאבואדרה הוצאנו לו צווי הריסה, אבל   :מיכל דגןעו"ד 
 אותו לא הצלחנו לפנות. 

המתחמים, יש לי  תאמיני לי, אנחנו מכירים את כל  תנ"צ שמעון הרוש:
מהם  90%מיפוי של כל אחד ואחד. אני אגיד לך שמית מי יושב איפה. ודרך אגב, 

 יושבים כחוק, לצערי אני אומר.

 נכון. הם בעלים של הקרקע.  :מיכל דגןעו"ד 

 מהם יושבים כחוק, יושבים על אדמות פרטיות.  %90  תנ"צ שמעון הרוש:

 נכון.    שאול ליבי:

 חלקם הגדול רכש את הקרקע הזאת, יושב שם כחוק.   :תנ"צ שמעון הרוש

..   :מיכל דגןעו"ד   חברת... מיפו, היא הבעלים של.

 יושבים כחוק.  %90  תנ"צ שמעון הרוש:

אתה יודע, אבואדרה... אנחנו מאוד דאגנו כאילו   סנ"צ יאיר חצרוני:
אותם.  בהיבט הזה הרווחתי. בכל זאת, מוציאים אנשים, מפנים אותם, זורקים

ו בגדרה, הכל  הוא אומר לי 'אין לך מה לדאוג לי, יש לי דונם וחצי שקניתי עכשי
 בסדר'. 

זה אדמות פרטיות. הם קנו אותן כחוק, הם  %90  תנ"צ שמעון הרוש:
מתיישבים שם כחוק, בחסותנו, בחסות השכנים שלנו. אבל מבחינתנו אני אומר, 

 בוא לפתחנו יבוצע. זה עניין שאנחנו מתעסקים איתו, וכל מה שי

לקחנו לתשומת לבנו. מפקד התחנה יטפל בזה במיידי, ואם יש  –אזורי הבילוי 
 דברים מהסוג הזה, יקבל את כל מה שצריך. 

עשינו שם פעילות, נתפסו שם כמה ילדים בני  –זריקות אבנים על אוטובוסים 
להם, את שזרקו תפוזים ואבנים. טיפלנו בהם מיד, עירבנו את ההורים ש 10-11

המשפחות. לא מדובר שם באינתיפאדה, יש שם כמה ילדים משועממים בני      
, ימשיכו לטפל בהם, אנחנו מכירים חלק גדול מהם, הם עושים את זה לשם 12-13

 . . שעשוע, לא כדי לפגוע באגד ולא בשביל אינתיפאדה, וצריך לטפל בזה. בעיקר.
 תרבות הפנאי שלהם. 

 ה... אבל הנהגים כבר מתלוננים. כל פניי   :גלעד מזרחי

לא, אני אומר, יש הבדל בין זריקות אבנים שמישהו   תנ"צ שמעון הרוש:
 10-11ולעשות אינתיפאדה, או ילד בן באמת יושב עכשיו להציק לאוטובוסים 

 שזורק תפוזים על אוטובוסים. 

 לא תפוזים. חשוב ל... שזה הפך למטרד.    :גלעד מזרחי

אני יודע. אנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות, והם   :תנ"צ שמעון הרוש
אומר עוד פעם, יש חוק, היו בתחנה אצלנו כבר כמה פעמים, והזהרנו אותם. אני 

אין לו אחריות פלילית. אז אני יכול פעם, פעמיים, שלוש. בסוף,  – 10ילד בגיל 
 ף אחריו. אם ההורים שלו לא ישאירו אותו בבית, הוא ימשיך ואנחנו נמשיך לרדו

מבחינתנו אמרתי את זה גם אתמול, זה משהו שהוא  –נושא עיר ללא אלימות 
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ברכה. ואנחנו מבחינתנו, יחד עם הבחור שנבחר, אני יודע שכבר היתה ישיבה עם 
התחנה, ואנחנו נעזור לכם למנף את זה כמה שאפשר, ויש פה צינור נוסף 

 שאפשר דרכו לטפל בהרבה מאוד דברים שעלו פה. 

 בעיקר מניעתיים.   :רון מילברגדו

 גם מניעתיים, חינוך. תראו בסוף כמה החלטות.   תנ"צ שמעון הרוש:

שוכחים את רגע, לא הגעת לזה, הייתי הראשון.    שאול ליבי:
 הראשונים. 

 מה אמרת?   תנ"צ שמעון הרוש:

 הצתות.   רחמים מלול:

 מה, הצתות?   תנ"צ שמעון הרוש:

 א ממונה על הכיבוי. הו    :חנניה וינברגר

שאלתי שאלה מרכזית, אם המקרה של אתמול זה    שאול ליבי:
 באמת מקרה נקודתי מבחינתכם... 

 אמרתי את זה כבר בתחילת דבריי.   תנ"צ שמעון הרוש:

 לא, לא אמרת.    שאול ליבי:

הוא רמז שיש קשר לההיקף הארצי. והוא לא יכול   רחמים מלול:
 לפרט כמובן. 

 אמרתי את זה בתחילת דבריי, אמרתי.   ון הרוש:תנ"צ שמע

 אני, אני אמרתי על זה.     :???

 לגבי ההצתות?   רחמים מלול:

אני לא מכיר פה איזושהי  –א'  –לגבי ההצתות   תנ"צ שמעון הרוש:
תופעה חריגה של הצתות. אנחנו נבדוק את הנתונים ונראה. ממה שאני מכיר 

  -ואני מעורה

  -י אומר לך ממקוראנ   שאול ליבי:

 אני לא מתווכח.   תנ"צ שמעון הרוש:

 ומדובר על שמירה.    שאול ליבי:

חבר'ה, אמרתי שאני לא מכיר. יכול להיות שיש, אנחנו   תנ"צ שמעון הרוש:
 נטפל.  –נלמד את זה, נראה, ואם צריך לטפל 

 טוב, יופי, החלטות.   רחמים מלול:

מבחינתנו, אני אומר את  -רית משהלגבי החלטות: ק  תנ"צ שמעון הרוש:
זה גם כמפקד תחנה, אנחנו ניקח את הקריה הזאת כפרויקט. אנחנו פרויקט 
משולב, משותף, יחד עם עיר ללא אלימות, יחד עם הרשות. אנחנו נמנה שם 
קצין. הוא לא יושב שם קבוע, אבל יהיה קצין מטעם התחנה שהוא ילך לישון 

ת משה. והתפקיד שלו יהיה, בנוסף על תפקידו, בלילה ויקום בבוקר ויחשוב קרי
 לקחת את הפרויקט הזה ולקדם אותו. 

אנחנו נשים ניידת משולבת נוספת ברחובות, גם אם זה יעלה לנו בשוטר נוסף, 
 תהיה פה ניידת משולבת. 
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 ? 2כלומר, תהיינה לנו   רחמים מלול:

 . כן. תהיה פה ניידת משולבת נוספת קבועה  תנ"צ שמעון הרוש:

 שוטר או ניידת?    שאול ליבי:

 ניידת משולבת זה אומר שוטר ופקח.   תנ"צ שמעון הרוש:

.. ניידת גם.     :???  ... המשטרה.

לא, לא, לא. ניידת משולבת זו ניידת שבאה עם פקח   תנ"צ שמעון הרוש:
 ואנחנו שמים שוטר. 

 מצוין.   עו"ד עוזי סלנט:

י מאתמול בתגבור מיידי של העיר. אנחנו כבר אמרת  תנ"צ שמעון הרוש:
  -זה יהיה עד החג כרגע. מטבע הדברים אנחנו לא

 עד אחרי החג.   רחמים מלול:

עד החג. כי בחג אנחנו צריכים להתפרש. אני עכשיו   תנ"צ שמעון הרוש:
ישבתי עם ראשון לציון לעשות להם אישור תכניות. יש לי שם כמויות של 

שמחות, אבל אנחנו צריכים... אז התגבור יהיה עד אירועים. הלוואי שיהיה רק ב
החג, ולאחר מכן אנחנו נעשה שוב הערכת מצב. אנחנו באמת ניתן את 

 ההתייחסות הראויה לתחנה. 

אנחנו ממשיכים, ואני קורא לכם מבחינת אכיפה אגרסיבית, מי שאחראי על 
מה  הנושא של האכיפה, אנחנו מבקשים להיכנס למבצע אכיפה אגרסיבית לכל

מחוללי פשיעה. זה פאבים, זה מועדונים לא חוקיים, זה כל מיני  –שאני קורא לו 
עסקים שפועלים בניגוד לחוק. בבקשה, אנחנו אתכם, נכריז על מבצע של אכיפה 
אגרסיבית של כל הדבר הזה, תקבלו את כל הגיבוי מאיתנו, כולל אנשי רישוי 

ל מה שצריך נביא כדי לעזור עסקים שלנו. אם צריך את המהנדסים שלנו, את כ
 לכם לאכוף. 

אני מבקש שנעשה שימוש הרבה יותר אפקטיבי בכלי הזה של רישוי עסקים. 
רישוי עסקים, אדוני ראש העיר, זה אחד הכלים האפקטיביים ביותר להילחם 
בדבר הזה ואנחנו אתכם נעשה בזה שימוש הרבה יותר חזק. תקבלו גיבוי וליווי 

אכיפה שתחליטו לבצע. כל פעילות. אפילו אתה יודע מה, משטרתי לכל פעילות 
 העמקת הגבייה בנושא ארנונה, לא יודע, אם יש דבר כזה. 

 מחר בבוקר.   :דורון מילברג

דרך אגב בלוד, נתנו שוטרים לראש העיר, שהלכו איתו   תנ"צ שמעון הרוש:
תם תרצו לשכונת הרכבת. אני אומר מבחינתנו אני מתחייב כל פעילות אכיפה שא

אנחנו אתכם.   –לעשות כנבחרי ציבור כדי להשליט את החוק ואת הסדר הסדר 
 תקבלו גם גיבוי, גם ליווי וכל מה שצריך בעניין הזה. 

. וכל מה שקשור     :??? בכל פעילות אכיפה... את הגיבוי..
לתחנה שם. יותר כללי, זו לא רק האכיפה הנקודתית על בעל עסק או על איזה 

, יותר כללי. ובהרבה דברים אחרים. כי בדברים האלה אנחנו באמת בר שנפתח
 מקבלים שיתוף. 

 מה אתה לא מקבל?   תנ"צ שמעון הרוש:

 זה לא מה אני לא מקבל, זה מה הרשות מקבלת.     :???
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לא משנה. אתה זה הרשות, אתה לא יושב פה על תקן   תנ"צ שמעון הרוש:
 של אדם פרטי. 

קים, בזה אני מקבל. אבל דברים אני מטפל בעס    :???
אחרים, הדברים הנקודתיים החשובים במיוחד בשבילנו זה האלימות נגד עובדי 
ציבור ונגד פקחים, ש... לצערי הרב. ולפעמים אנחנו מבקשים את התגבור של 
.. וזה לא קורה,  המשטרה על מנת לקבל אותה בשטח בזמן העבירה, בזמן ה.

 מקבלים. אנחנו לא מקבלים את זה, לא 

ואלפי פקחים, שאני אחראי גם על פיקוח תנועה, גם על איכות הסביבה וגם על 
שילוט, לפעמים קורים דברים שפקחים שלנו מותקפים ואין לנו סיוע משטרה, 
לא פעם ולא פעמיים. קציני התנועה שלך, והקצינים שהיו במשטרה יודעים את 

 . זה. אבל לצערי, יכול להיות שזה חוסר בכוח אדם

 זה לא צריך לעניין אותך.   תנ"צ שמעון הרוש:

???:    . .  אנחנו צריכים לקבל סיוע, כי פקח הוא.

ההנחיה היא להתייחס לתקיפת עובדי ציבור ובעיקר   תנ"צ שמעון הרוש:
 פקחים, בדיוק כמו לתקיפת שוטרים. 

 ... זה לא קורה.     :???

 את זה.  אוקיי. אז הנה יאיר פה שמע  תנ"צ שמעון הרוש:

 גם נבחרים.    שאול ליבי:

 אמרתי נבחרים ובמיוחד פקחים.   תנ"צ שמעון הרוש:

 דוגמאות.  2אני יכול לתת לך     :???

עזוב, אין צורך, אין צורך להיכנס לזה. יאיר פה שמע   תנ"צ שמעון הרוש:
 את זה. אני בטוח שהוא לקח את זה לתשומת ליבו. 

.. אבל אנחנו לא מקבלים את ... קשר מול המשטרה.    :???
 זה. 

 טוב. עוד משהו?  רחמים מלול:

 תודה רבה לכם.   תנ"צ שמעון הרוש:

אני מודה לכם קודם, שמעון, יאיר. תודה רבה, נמשיך   רחמים מלול:
. ותודה לכם, חברי הבשיתוף פעולה. ואני מקווה שכל ההחלטות תיושמנ

 המועצה. 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה כ"ל העירייהמנ

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


