עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  5מתאריך 8.1.2014

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 5
מיום רביעי  ,ז' ב שבט תש ע " ד  8 / 1 / 2014בשעה 18 : 00
בחוויות שוויץ ,בניין באזל ,אולם הספריה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ מתן דיל – 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 ד"ר מרה קנבל ,ח"מ רונן
אהרוני ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ אברהם מוזס,
ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ יערה ספיר ,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,
חנניה קורש – סמנ"כל נכסים וביטוחים  ,נחום איזנר – מבקר
העירייה  ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר ,גיא עידו – מנכ"ל
ה.ל.ר.

חס רים :

ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ אבאי זאודה.
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סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבות מועצת העיר  2,3,4מתאריך . 11.12.13
.1
.2

דוח דיר קטוריון ה.ל.ר לשנת . 2012

.3

אישור מסגרת אשראי.

.4

אישור המלצות ועדת ביקורת מס'  1/2014מתאריך . 25.12 . 13

.5

אישור חברי ועדת המלגות.

.6

אישור טטיא נה פארברוב כחברת דירקטוריון רשת חוויות מטעם סיעת
רחובות ביתנו במקום אינג' יפים זאיקה.

.7

עדכון דרגה חיים בדש.

.8

הרכב המועצה הדתית.

.9

הרכב ועדת תחבורה (מחוץ לסדר היום).

. 10

הסמכת מפקחי אגף גנים ועיצוב הסביבה לערית דוחו"ת למשפט בגין
עבירות לפי חוק העזר בעניין שמירת הס דר והנקיון בגנים ציבוריים (מחוץ
לסדר היום).

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5מיום 8 / 1 / 2014
החלטה מס' :31-5-14

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבות מועצת
העיר 2,3,4 :מתאריך  11.12.13כפוף להערות.
הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי כדלקמן:
₪ 17,000,000.00
בנק הפועלים בע"מ
₪ 7,500,000.00
בנק אוצר החייל בע"מ
₪ 4,300,000
בנק דקסיה בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ ₪ 2,000,000.00
בנק איגוד לישראל בע"מ ₪ 300,000.00
בנק לאומי לישראל בע"מ ₪ 100,000.00
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ ₪ 100,000.00
₪ 100,000.00
ב נק דיסקונט בע"מ
__________
₪ 31,400,000.00
סה"כ
כמו כן הוחלט לאשר משכון הכנסות עצמיות
בהתאם.

החלטה מס' :33-5-14

ביקורת

החלטה מס' :32-5-14

הוחלט

פה

אחד

לאשר

המלצות

ועדת
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5מיום 8 / 1 / 2014
מתאריך  1/2014מתאריך . 25.13.13
החלטה מס' :34-5-14

הוחלט פה אחד לאשר את טטיא נה פארברוב כחברת
דירקטוריון רשת חוויות מטעם סיעת רחובות ביתנו
במקום אינג' יפים זאיקה.

החלטה מס' :35-5-14

הוחלט פה אחד לאשר עדכון דרגה למר חיים בדש.

החלטה מס' :36-5-14

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת תחבורה בכפוף
לשינויים הבאים :להוסיף את מר יצחק ביטרמן ,ומ ר
ירון גרסון במקום שלומי גולדנברג.

החלטה מס' :37-5-14

הרכב המועצה הדתית – הוחלט כדלקמן:פה אחד ( 20
בעד) בעד נציגי סיעת הליכוד ורחובות ביתנו :רועי
שרעבי וגלעד מזרחי .פה אחד (  20בעד) בעד נציג
סיעת שס"ד :אלדד גדסי.פה אחד (  20בעד) בעד נציג
סיעת רחובותי :שמעו ן מלכה .פה אחד (  20בעד) בעד
נציגת סיעת העבודה עם לב :שרה פייגלסון .פה אחד
(  20בעד) בעד נציג סיעת יש עתיד :אלעד פרנק.פה
אחד (  20בעד) בעד נציגת סיעות כיכר העיר ומרץ:
חנה פסטרנק .פה אחד (  19בעד 1 ,לא השתתף
בהצבעה) בעד נציג סיעת הבית היהודי :אבי מוזס ,
בעד נציג הרב :מרדכי גבל ,פה אחד. .

החלטה מס' :38-5-14

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת מפקחי אגף גנים
ועיצוב הסביבה לערוך דוחו"ת למשפט לפי חוק העזר
בעניין שמירת הסדר והנקיון בגנים ציבוריים,
כדלקמן :אופיר גילסון ,אמנון מכלוף ,רז מיכאלוביץ,
צביקה שטאובר ,שלומי משרקי ,אילי ה קמלמן ,יניב
אייזנר ודוד גפני.
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חברים ,אני פותח ישיבת מועצת העיר .היום יום
רחמים מלול:
רביעי ,ז' בשבט תשע"ד , 8.1.1 ,השעה . 18:00
סעיף : 1

אישור פרוטוקול ישיבות מועצת העיר  2,3,4מתאריך . 11.12.13

רחמים מלול:

סעיף ראשון – אישור פרו טוקול .בבקשה .יש הערות?

יעל בק:

כן.

רחמים מלול:

בבקשה ,יעל.

קודם כל ,בישיבת מועצה שלא מן המניין מספר , 2
עו"ד יניב מרקוביץ:
חשוב לי שיהיה כתוב בארנונה שהצבעתי נגד ה  0.3 -כמחאה.
רחמים מלול:

אה ,אוקיי ,בסדר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל הוא אמר בסוף...

י על בק:

יניב ,זו היתה הצבעה בעד.

רחמים מלול:

זה תחת מחאה ,כי זה עדכון אוטומאטי.

יעל בק:

יש עם זה כל מיני שינויים עכשיו ,ואני רוצה -

רחמים מלול:

בסדר נו,עכשיו הם רוצים לבטל את זה.

יעל בק:

נכון ,ו יש הצעת חוק שמקדמים בנושא ,ואני -

דודי ,לגבי כולם ,אמרנו שאנחנו מאשרים את זה תחת
עו"ד יניב מרקוביץ:
מחאה ,את התוספת של ה . 0.3 -
יעל בק:

בעד ,תחת מחאה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

בגלל שכפו עלינו לעשות את זה ,ואנחנו רוצים לבטל.

אני לא יודעת .כתוב פה 'פה אחד' שזה אושר בעד .אני
יעל בק:
חושבת שמן הראוי שבאמת ב - 0.3 -
רחמים מלול:

יהיה כתוב תחת מחאה.

שמי שיתנגד לזה ,שיגיד .אני בכל מקרה רוצה שיופיע
יעל בק:
שאני התנגדתי לסעיף הזה ,ולציין שבאמת ,עכשיו מנסים לקדם חוק בנושא.
לא ,זה לא חוק .מנסים ראשי הרשויות לבטל את
רחמים מלול:
הגזירה הזאת .בינתיים האוצר מתנגד.
אז אני יכולה להגיד שחבר הכנסת אילן גלאון ,מנסה
יעל בק:
גם באמצעות חוק לבטל את זה .אני יכולה לעדכן על זה בהמשך .רק שתדעו.
רחמים מלול:

טוב ,הלוואי ויצליח .בסדר גמור.

דורון מילברג :

זה במסגרת חוק ההסדרים ,את יודעת.

יעל בק:

כן.

רחמים מלול:
בבקשה.

במסגרת חוק

ההסדרים.

דו"ח

דירקטוריון ה.ל.ר,
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יערה ספיר:

יש עוד סעיף.

יעל בק:

יש עוד דברים.

דודי אשכנזי:

אבל את צריכה להפנות אותי לעמוד ושורה.

אוקיי ,בישיבת מועצה מן המניין מס'  , 4כתוב בעמ'
יעל בק:
מספר  , 3החלטה מספר  , 20-4-13שהוחלט פה אחד לאשר החלטות הוועדה
להקצאת קרקע מספר  22מהתאריך ה . 8.7 -
דודי אשכנזי:

אמת.

ואז ,בעמ'  6מופיע ,שוב ככה זה נראה ,זה מופיע שגם
יעל בק:
חלק התנגדו .אז יש פה סתירה.
יערה ספיר:

בסעיף  , 7בעמ' . 6

דודי אשכנזי:

כן ,אוקיי ,שנייה אחת.

הורים יקרים ,ברוכים ה באים ,אני יודע לשם מה
רחמים מלול:
באתם .חבל שתעמדו פה עם ילדים קטנים בשעה כזאת מאוחרת ,שכשהם צריכים
ללכת לאכול ולישון .אני מוכן לקבוע פגישה עם משלחת מטעמכם בשבוע הבא.
נקבל אתכם ונשמע אתכם בכל הכבוד הראוי .בסדר? מחר אני קובע לכם .מישהו
שייצור קשר .אין צורך לדבר עכשיו .אני מבטיח לכם.
קהל :

רוצים להגיד לך תודה.

רחמים מלול:

אה ,בסדר גמור.

קהל :

תודה .ואנחנו מאוד  -מאוד נשמח לדבר.

אני אבהיר ואעביר לכם כמה דברים .אז חברים ,מי
רחמים מלול:
הנציג שלכם? דודי העוזר שלי יקבע לכם פגישה לשבוע הבא ,אוקיי .אבל אל
תבואו  100איש  ,בבקשה.
השאלה מה אתם עושים.

קהל :

גברתי ,אני לא עונה לך כעת .הצעתי הצעה מכובדת.
רחמים מלול:
אני יכול ,אם תפריעו לי ,להוציא אתכם .אבל אני לא אעשה את זה ,כי אתם
אנשים מתורבתים ,ובאתם לנושא חשוב .אני מוכן לשמוע אתכם ,ואם אני
אשתכנע ,אני גם מוכן לבטל דבר ים .אז ,אנא מכם ,תתנהגו כפי שהבטחתם,
בצורה הראויה .אתם כתבתם לי מייל שתבואי להפגין ,לא אליי כתבתם את
המייל ,הפצתם את זה ,אבל המייל הזה הגיע אליי .כתבתם לתושבים שיבואו
לישיבת מועצה ,ושתתנהגו בצורה שקטה והולמת ומתורבתת.
קהל :

אנחנו לא באנו להפגין.

רחמים מלול:

בסדר.

קהל :

באנו -

רחמים מלול:

לגלות נוכחות.

קהל :

לדבר איתך.

אוקיי .כעת יש לי ישיבת מועצה ,אני לא יכול לדבר.
רחמים מלול:
מבטיח לכם פגישה בשבוע הבא ,וכל אחד יוכל לומר את אשר על ליבו ,בסדר?
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אנחנו מאוד מודים לך.

קהל :

אז דודי  ,תיקח את הטלפון שלו ,ומחר תודיע להם,
רחמים מלול:
תבואו  5 - 7אנשים .בבקשה ,ערב טוב.
קהל :

אנחנו מאוד מודים לך.

רחמים מלול:

נמשיך לשרת אתכם בנאמנות.

קהל :

שיהיה לך ערב נעים.

רחמים מלול:

גם לכם.

לא ידעתי בכלל מיהם .אתה חושב שכל הצרות של
??? :
העיר זה ממני? ו ואלה אתה צודק.
רחמים מלול:

תשמע ,הצרה הזאת שהבאת לי היא צרה נהדרת.

??? :

בכוונה עשיתי לך.

אתה לא מבין מה אני אומר .אני מרגיש שהיא חברת
רחמים מלול:
מועצה כבר  4שנים ,אפילו הערות לפרוטוקול יש לה ,דבר שהיו עושים אותו
חברי מועצה בני  20שנה פה .הם מבינים אותי אני מקווה .אדוני ,יש בחוץ
כיבוד ,אתם יכולים להתכבד ,או לילדים .תהיו בריאים .דירקטוריון ה.ל.ר.
דודי אשכנזי:

ראש העיר ,היא לא סיימה את ההערות לפרוטוקול.

לא סיימת? סליחה .דלרוקה ,חכה .תקשיב ליעל .ידעתי
רחמים מלול:
שיצאה לו הרוח מהמפרשים .כן ,בבקשה יעל.
דודי אשכנזי:

אנחנו בעמ'  , 6החלטה . 20 - 4 - 13

יעל בק:

כן ,זה תיקנתם ,נכון?

דורון מילברג :

אמרת שהיא לא תואמת.

יערה ספיר:

כי היו  5נגד ו  15 -בעד.

יעל בק:

וזה לא פה אחד.

דודי אשכנזי:

אוקיי ,קיבלתי.

רחמים מלול:

בסדר ,אוקיי ,אין בעיה.

בהחלטה מספר  , 25 - 4 - 13שזה בעצם הדירקטוריון של
יעל ב ק:
תאגיד המים ,אני הצבעתי נגד רק בגלל שהיתה חסרה אישה.
רחמים מלול:

טוב ,זה לא רלוונטי גם.

לא ,כי זה לא מופיע .זה פה אחד .אז אם זה לא מופיע,
יעל בק:
לפחות שלא יהיה סימני שאלה במספר  , 7שכתבתי תאגיד המים – ח סרה אישה.
דודי אשכנזי:

אוקיי .מה זה מספר . 7

יעל בק:

עמ' . 7

דודי אשכנזי:

אוקיי.

רחמים מלול:

אז מה ,למחוק את סימני השאלה.

דורון מילברג :

אבל מחקנו את התאגיד .
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יעל בק:

ציינתי שחסרה אישה.

עו"ד יניב מרקוביץ:
תאגיד בכלל.

את רואה ,בעקבות ההערה שלך על מחסור ב נשים ,אין

רחמים מלול:

נכון.

יעל בק:

זה ל א משנה ,זה עדיין פרוטוקול.

חסר הלב הרחום של האישה בעניין הניתוקים .חברים,
רחמים מלול:
דירקטוריון ה.ל.ר .אה ,עוד לא? סליחה ,סליחה.
יעל בק:
נגד ,זה פשו ט לא עלה.

ודבר אחרון ,שבהחלטה מספר  , 30 - 4 - 13אני מצביעה

רחמים מלול:

מה זו ההחלטה?

יעל בק:

על הספורטק.

יערה ספיר:

הקיוסק בספורטק.

רחמים מלול:

ומה הצבעת במועצה אבל?

לא ,פשוט זה נסגר כזה .אמרנו פה אחד ויצאנו .אז
יעל בק:
אני רק רציתי לציין לפרוטוקול שאני נגד.
רחמים מלול:

לא ,אבל בישיבה מה ה צבעת.

יערה ספיר:

זה לא היה בדיון.

רחמים מלול:

בתיקון פרוטוקול אי אפשר לתקן הצבעה.

יעל בק:
על זה גם.

אתה אמרת שזה פה אחד ולא היתה הצבעה ,ודיברנו

דודי אשכנזי:

בסדר ,אני מתקן .הוחלט ברוב קולות.

יעל בק:

תודה ,יש לי פה עדים.

רחמים מלול:

לא יודע ,טוב נו.

יעל בק:

זהו ,תודה.

רחמים מלול:

אני מקווה שבישיבה הבאה תחזרי בך מההצעה עכשיו.

יעל בק:

אני לא חזרתי בי.

רחמים מלול:

לא ,לא ,בסדר.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבות מועצת העיר:
החלטה מס' :31-5-14
 2,3,4מתאריך  11.12.13כפוף להערות.
סעיף : 2

דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר.
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חברים ,גיא עידו מנכ"ל החברה הכלכלית ,יציג כעת
רחמים מלול:
סקירה על החברה .רק לידיעה של החברים החדשים ,החברה הוקמה מתי ,באיזו
שנה?
גיא עידו :

ב . 1990 -

ב  , 1990 -כאשר המטרה של הקמתה היתה להוות זרוע
רחמים מלול:
ביצועית של העירי יה בנושאי תשתיות ,מבני ציבור וכו' .כאשר יש הנחה די
מבוססת ,שכאשר הדברים פועלים דרך חברה כלכלית ,אז הם מת בצעים ביתר
יעילות וביתר מהירות ,תרתי משמע .בשנים האחרונות גדל מאוד ההיקף הכספי
של הפעילות בחברת ה.ל.ר .כשהגענו לה.ל.ר ב  , 2008 -המחזור הכספי היה כ 55 -
מילי ון  . ₪לאחר מכן זה צמח וגדל ואנחנו מעריכים שהשנה ,ב  , 2013 -זה יהיה בין
 150ל  200 -מיליון  . ₪ורוב העבודות המתבצעות היום בעיר ,בנושאי התשתיות
ומבני הציבור ,הן על ידי חברת ה.ל.ר שיש לה את המכרזים שלה ,ואת הקבלנים
שלה .אבל העירייה כמובן מזרימה לה את התקציבים לצור ך כך ,והם עובדים על
תקורה מאוד קטנה ,בין  3%ל  , 5% -וזה מה שמחזיק את הנהלת החברה ,את
הפקידות ,את השכירות של המבנים .בבקשה ,גיא .פה יש לציין שבאמת המנכ"ל
והצוות שלו עושים עבודה מצוינת בחברה .ולא תמיד הם זוכים לשמוע את זה
ממני.
תודה .למעשה פה אנ חנו לפי הנהלים של משרד
גיא עידו :
הפנים ,מתבקשים להציג פעם בשנה דו"ח פעילות של החברה .מועצת העיר לא
צריכה לא לאשר אותו ולא לאשר את הדו"חות הכספיים או משהו כזה .היא
פשוט מקבלת איזושהי סקירה לגבי פעילות החברה .הסקירה למעשה היא כמו
שחברות פרטיות ,בורסאיות ,מגישות דו"ח ד ירקטוריון שמציין שנת פעילות .זו
תמונת מצב שהיא נכונה ל  . 31.12.12 -אמנם אנחנו כבר יותר משנה אחרי ,אבל
אנחנו היינו מוכנים עם הדו"ח הזה כבר בחודש יולי .פשוט היו בחירות ולא ...כל
כך ישיבות מועצה ,וזה לא הנושא הכי לחוץ שהיה צריך להעלות אותו בישיבת
מועצה ראשונה א ו שנייה .לכן ,הגענו לפה .בדרך כלל מציגים את זה ...קרוב
יותר לסיום שנת הפעילות .וכמו שראש העיר ציין ,באמת שנת  2012היתה שנת
שיא בפעילות של החברה עד כה .היקף הפעילות שלה מסתכם בקרוב ל 170 -
מיליון  . ₪בשנת  2012התמקדנו בעיקר בנושא של חינוך ,זו היתה שנה שבחודש
פ ברואר אישרו בממשלה את חוק טרכטנברג .אנחנו בתוך תקופה קצרה מאוד של
חצי שנה ,מפברואר ועד סוף אוגוסט ,הצלחנו לעמוד במשימה ...אפילו היינו
מקום ראשון בארץ של תכנון והקמה של  47כיתות גן שנתנו בפתיחת שנת
הלימודים של אותה שנה מענה ל  100% -מילדי העיר ,אפילו ראש הממש לה הגיע
לפה אז ,לעמוד מקרוב ולראות איך אנחנו עושים את הפעילות הזאת .בלי קשר
לזה ,המשכנו בכל הפעילות השוטפת שלנו הרגילה ,התחלנו בפרויקט של בנימין
ויעקב .המשכנו בפרויקט של היכל התרבות .וכל הפרויקטים האלה באמת באים
לידי ביטוי בהיקפים הכספיים של עבודת החברה .מ בחינת המבנה של החברה,
החברה כפופה לעירייה .העירייה היא הבעלים של ה  100% -ממניות החברה.
בדירקטוריון של החברה יש  9חברים 3 ,נציגי מועצת העיר 3 ,נציגים של
העירייה ,עובדי עירייה בכירים ,שזה מנכ"ל ,מהנדסת העיר וגזברית העירייה .ו 3 -
נציגי ציבור שלמעשה ממונים על יד י מועצת העיר .גם נציגי העירייה וגם נציגי
הציבור ,מאושרים על ידי הוועדה למינויים של משרד הפנים ,ורק חברי המועצה
למעשה פטורים מהצורך באישור של הוועדה הזאת .ב נוסף לכל הפעילות שלנו
בנושא הבנייה והתשתיות ,אנחנו גם נותנים שירותים אדמיניסטרטיביים לעירייה
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בכל מה ש קשור לאגף התנועה ,הפיקוח והשילוט ,אגף האכיפה שהוקם על ידינו.
אנחנו משמשים כמנהלת של פארק תמר ,אנחנו משמשים זרוע וקישור בין חברות
ובעלי בתים בפארק לבין העירייה .בנינו ואנחנו משכירים  5מבנים ברחבי העיר
שמשמשים כמעונות יום או כמרפאה 2 .באחוזת הנשיא 2 ,ברחובות ההולנדית.
רחמים מלול:

אחד שלנו ברחובות ההולנדית.

לא ,בנוסף לזה .זה השישי .ואחד ברח' עמי וכמו
גיא עידו :
שראש העיר באמת פתח ואמר ,אנחנו גם מפעילים באופן ישיר את המעון שנקרא
'חלומות' ,ברח' ההולנדית ,ששם אנחנו מפעילים בנוסף ,למעון יום ,גם פעילות
צהריים של צהרון ,ואחר הצהריים של חוגים ,ואפילו בערב חוגים למבוגרים.
ואנחנו שם רואים ברכה במעשה ידינו ,גם מבחינה כלכלית ,ועוד יותר חשוב,
מבחינת השירות שאנחנו נותנים .והראיה לכך היא שאנחנו במשך ה  3 -שנים
שהמבנה מופעל על ידינו ,בעודף ביקוש של עשרות אחוזים ,מצד הורים
שמבקשים לרשום את הילדים שלהם לפעילות במתקן .זהו בגדול .אם יש לכם
איזה שהן שאלות או הבהרות ,כולכם קראתם ,אני מניח את הדו"ח שהעברתי.
זהו .שהשנה הבאה תהיה טובה יותר והיקפי עבודה גדולים יותר.
עוד  2 - 3משפטים .רוב הבנייה של מבני הציבור שאתם
רחמים מלול:
רואים בעיר ,ומבני החינוך ,נעשית על ידי חברת ה.ל.ר .גולת הכותרת זה היכל
התרבות .כלומר ,הם מנהלים את הפרויקט בפועל .ועשרות גני הילדים שנבנו,
וגם בתי ספר רבים ,נבנו אך ורק בניהול של חברת ה.ל.ר .שיפוץ הספריה ,שיפוץ
בית התרבות ועוד כהנה וכהנה פרויקטים .ואנחנו שמחים ל ציין שהם עושים את
זה בצורה טובה ומהירה .כי משרד החינוך ,עד שהוא נותן הרשאה ,הוא יכול לתת
לך הרשאה בחודש פברואר  -מרץ ,לפעמים גם באפריל ,ואתה צריך להספיק את גן
הילדים הזה ,להקים אותו או את בית הספר עד  1.9או  , 27.8אחרי שהקדימו כמה
ימים .ואז עובדים יום בלילה כ די להספיק .עובדה שהיתה לנו איזו תקלה בקרית
המדע ,הקריה החינוכית המדעית וברחובות ההולנדית ,שקבלן אחד פשט את
הרגל ואז הוא תקע את הבנייה ,וזה גרם להתמרמרות מסוימת אצל חלק
מההורים .אבל התגברנו על זה ולקחנו קבלן אחר ,אלא שזה יצר פיגור של כמה
חודשים בפתיחת כיתות חדשות בקריה החינוכית המדעית ,ובבניית בית הספר
היסודי יצחק נבון ,כך קראנו לו ,ברחובות ההולנדית .אז נאלצנו ,בגלל אותה
פשיטת רגיל ,להביא מבנים יבילים ,שבפני עצמם הם מבנים מאוד יפים .וככה
פתחנו את שנית הלימודים ,ועשינו את זה תוך חודש  -חודשיים .הזמנו ...זה עלה
לנו  2-2.5מיליון  , ₪אבל כל ילד מצא את מקומו .ועכשיו הבנייה
הקונבנציונאלית הרגילה בעיצומה ,ואז לקראת  1.9נפתח את בית הספר החדש
ונדון מה לעשות באותם מבנים יבילים.
אבי קינד:
משלמים מיסים למדינה?

יש לי שאלה .אני רואה שאתם מרוויחים .הרווחים

רחמים מלול:

נכו ן.

אבי קינד:

לא חבל? למה לא להפסיד?

רחמים מלול:

על זה אנחנו בוכים.

למה לא להפסיד? לא ,אפשר שנה אחת להפסיד ,שנה
אבי קינד:
אחת להרוויח ,והכל יהיה בסדר.
רחמים מלול:

שאלה טובה.
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גיא עידו :
לא לעבור על החוק.

אנחנו תמיד משתדלים לעבוד בצורה מתוכננת .חלילה

אבי קינד:

אפשר לתכנן את ההפסד ,אגב .אני לא אומר ברשלנות.

אנחנו לא יכולים לבוא ולהציג היקפי פעילות כאלה
גיא עידו :
גדולים ולהציג כאילו אנחנו כל הזמן מפסידים .זה מדליק אורות אדומים וכל
מיני דברים כאלה שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם .אנחנו ,בסיוע רו אה החשבון
שלנו ,עושים את זה בצורה שקולה.
זה ב  4 -שנים מיליון  ₪סתם חזרה למדינה .מיליון ₪
אבי קינד:
אי אפשר לעשות הרבה דברים בהם?
גיא עידו :

אבי ,אתה לא יכול..

אבי קינד:

תפסיד קצת. ₪ 100,000 ,

גיא עידו :

זה יעורר תהיות מיותרות.

אבי קינד:
יהיה בסדר.

אז ת גיד להם 'שנה הבאה נרוויח  ' ₪ 100,000והכל

גיא עידו :
רואה החשבון של החברה.

חיים ,אתה רוצה להתייחס לזה? חיים דורסמן הוא

קודם כל ,הרבה שנים לא שילמנו מיסים ,זה רק
רו"ח חיים דורסמן :
בשנים האחרונות .אנחנו התעקשנו שהחברה תישא אופי עסקי ,זה עזר לנו
בפעילות השוטפת ,מול גופים חיצוניים ,והכירו בנו גם ,כחלק מהפעילות של
החברה ,זה משהו מאוד יוצא דופן ,ואנחנו מוכרים בחלק מהפעילות כעוסק
מורשה כמו גוף עס קי ,ובחלק מהפעילות ...ולכן אנחנו צריכים גם לשלם מיסים.
המיסים ,כפי שאתה רואה ,יחסית להיקף הפעילות -
אבי קינד:

זניחים.

גם ...הם נמוכים .היו שנים שזה גם עזר לנו מאוד ,כי
רו"ח חיים דורסמן :
כגוף עסקי למשל היינו פטורים מתשלומים ,מס מעסיקים ,על ...עובדים
שהע סקנו עבור העירייה בעצם כחברת כוח אדם .אז לפעמים זה יוצא לטובתנו,
לפעמים קצת לרעתנו .בכל מקרה ,לא מדובר פה בסכומים משמעותיים.
משמעותי ביחס למחזור ,אבל  ₪ 250,000ל  100 -ילדים
אבי קינד:
מלגות ,פתאום זה יכול להיות חצי שעה שיחה פה .אני לא חושב שצריך להחזיר.
א ני לא חושב שהוא חייב לשלם מיסים .מה זאת אומרת? הגוף הזה לא צריך
לשלם מיסים למדינה .כמו שהוא לא צריך לשלם  18%מע"מ על המים .אותו דבר.
דורון מילברג :
גם...

אבל ברגע שהוא גוף עסקי בחלק מהתחום שלו ,הוא

אבי קינד:

הוא זקוק לאשראי...

רגע ,רג ע .יש לו פעילות עסקית ,אתה מתכוון למעון.
דורון מילברג :
ברגע שאתה עוסק מורשה בחלק מהתחומים אתה גם מתקזז על המס ,כי אתה
מרוויח הרבה כסף.
אבי קינד:

בסדר זה נושא אחר אמרנו ,זה לא קשור לרווח.
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עודד עמרם:
עבדת יפה...

גיא עידו ,אני רוצה להגיד לך ,שבשנים האחרונות

רחמים מל ול:

טוב ,הוא עוד לא עוזב .מה?

עודד עמרם:

סוף שנה ,תן לו קרדיט.

רחמים מלול:

אני כבר הודיתי לו.

גיא עידו :

היקפי עבודה גדולים ,זה מראה על=

עודד עמרם:
תקנו נכסים.

עבודה יפה אתה עושה ,תמשיך להצעיד למעלה ,רק

רחמים מלול:

טוב ,יש עוד שאלות ,חברים?

משפט אחד .אני חושב שכל התושבים ברחובות
עו"ד אמיר ירון:
הרגישו את העבודה המקצועית היפה שנעשית בה.ל.ר .צריך לשים לב שכל המסה
הגדולה הזאת של הפעילויות כפי שציינת ,ושמענו גם מגיא ,מדובר פה ב 12 -
עובדים בכל החברה .מדובר ב  12 -עובדים שמקיפים פה את כל הפעולות.
ד ורון מילברג :

אתה אומר את זה כיו"ר הסתדרות?

אני אומר לך ,אין לי בעיה עם יעילות ,כן .אני חבר
עו"ד אמיר ירון:
מועצה פה .אתה יודע מה ,גם תחת הכובע ההסתדרותי.
דורון מילברג :

זה גוף מופרט לחלוטין.

עו"ד אמיר ירון:

כן ,בסדר ,נכון .דרך אגב ,מי שנתן -

רחמים מלול:

מה אתה רוצה ,שיהיו יותר או פחות?

תמיד אני בעד יותר .אבל אני חושב שבמבחן היעילות,
עו"ד אמיר ירון:
היקפים כאלה מול מספר כזה קטן של עובדים שעושים עבודה נהדרת ,זאת רק
ברכה.
רחמים מלול:

היום ביקשו עוד תקן ,ועוד לא אישרתי.

אבי קינד:

 2013 ...ו ? 2014 -

גיא עידו :
מלמטה.

 2013אנחנו מאמינים שאנחנו נגרד את ה  200 -מיליון

גיא ...חלומות ,בנטו יש פה  ₪ 161,000רווח .מה זו
בן ציון שרעבי:
הקפיצה האדירה הזו? זה משהו חד פעמי?
גיא עידו :
. 2011

לא ,ההשוואה היא לשנה חלקית ,שנה קודם ,שנת

בן ציון שרעבי:

אז ז ה לא כל השנה.

שזה לא כל השנה .זה רק מספטמבר .ב' – יש פה
גיא עידו :
מבחינת הדו"חות החשבונאיים ,כל מיני כללים של החלטות ,של ...ומוניטין ,וכל
מיני דברים כאלה ,שבבנק זה נראה אחרת ,אבל בנייר זה נראה שונה .זאת
אומרת ,למשל כשהוא עושה הפחתה של מוניטין ,זה לא . ..יש פה גם...
אבי קינד:

מה הצפי ל ? 2014 -

11
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  5מתאריך 8.1.2014

רחמים מלול:
לעשות.
סעיף : 3

יש עוד שאלות חברים? טוב ,אז תודה ,גיא .ונמשיך

אישור מסגרת אשראי.

אישור מסגרת אשראי ,בסביבות ה  30 -מיליון  , ₪כפי
רחמים מלול:
שנאמר קודם ,על פי הדף המצורף בזה .אני מציין לפרוטוקול ש זו רק מסגרת
לביטחון ,אבל אוברדרפט אין לנו ברוך ה' ,ובשנים האחרונות לא ניצלנו אותו,
בדיוק להיפך .קיבלנו ריבית על פק"מים ,כמה שמשלמים היום ריבית ,נו מילא.
והקטנו את הוצאות המימון בהתאם בתקציב השוטף .כי כשאין לך אובר כולנו
יודעים שאין הוצאות מימון גבוהות של ר יביות וכו' .אז הרשימה מאושרת
למקרה הצורך.
החלטה מס' :32-5-14

הוחלט פה אחד לאשר מסגרת אשראי כדלקמן:

בנק הפועלים בע"מ

₪ 17,000,000.00

בנק אוצר החייל בע"מ

₪ 7,500,000.00

בנק דקסיה בע"מ

₪ 4,300,000

בנק מזרחי טפחות בע"מ

₪ 2,000,000.00

בנק איגוד ליש ראל בע"מ

₪ 300,000.00

בנק לאומי לישראל בע"מ

₪ 100,000.00

בנק הבינלאומי הראשון בע"מ

₪ 100,000.00

בנק דיסקונט בע"מ

₪ 100,000.00
__________
₪ 31,400,000.00

סה"כ

כמו כן הוחלט לאשר משכון הכנסות עצמיות בהתאם.
סעיף : 4

אישור המלצות ועדת ביקורת מס '  1/2014מתאריך . 25.12.13

אישור המלצות ועדת ביקורת .הוועדה ציינה את
רחמים מלול:
עבודתה בישיבה הראשונה שהיא קיימה ,ויו"ר הוועדה שי קזיוף ,הבטיח
שיתקיים דיון תוך חודש לאחר שיקבלו את החומרים שנדרשו ,בעיקר מהמועצה
דתית ,נכון? וחנניה קורש בנושא סקר נכסים.
שי קזיוף :

בעיקרון יש מכתב מסודר.

רחמים מלול:
לו מכתב מסודר?

אז כדאי שתראה את הדו"ח של הוועדה .אתם שולחים
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שי קזיוף :

כן.

רחמים מלול:

אוקיי ,בסדר.

הוחלט פה אחד לאשר המלצות ועדת ביקורת מתאריך
החלטה מס' :33-5-14
 1/2014מתאריך . 25.13.13
סעיף : 6

אי שור טטיאנה פארברוב כחברת דירקטוריון רשת חוויות מטעם סיעת
רחובות ביתנו במקום אינג' יפים זאיקה.

אישור טטיאנה פארברוב כחברת דירקטוריון רשת
רחמים מלול:
חוויות מטעם סיעת רחובות ביתנו במקום יפים זאיקה .אז זה מאושר.
הוחלט פה אחד לאשר את טטי אנה פארברוב כחברת
החלטה מס' :34-5-14
דירקטוריון רשת חוויות מטעם סיעת רחובות ביתנו במקום אינג' יפים זאיקה.
סעיף : 7

עדכון דרגה חיים בדש.

רחמים מלול:
החלטה מס' :35-5-14
סעיף : 9

עדכון דרגה חיים בדש  -מאושר.
הוחלט פה אחד לאשר עדכון דרגה למר חיים בדש.

אישור הרכב ועדת תחב ורה (מחוץ לסדר היום)

ועדת התחבורה כפי שראיתם בישיבת ההנהלה ,אז
רחמים מלול:
אנחנו נאשר את זה ,ושינויים אם יהיו בישיבת ועדת הוועדות.
עו"ד יניב מרקוביץ:

במקום גולנדברג שלומי ,ירון גרסון.

רחמים מלול:

אני מוסיף את נציג דן ,מה שמו?

דודי אשכנזי:

יצחק ביט רמן.

רחמים מלול:

יצחק ביטרמן ו ? -

עו"ד יניב מרקוביץ:

ירון גרסון.

רחמים מלול:

ירון גרסון במקום -

דודי אשכנזי:

שלומי גולדנברג.
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רגע ,מי זה נציג דן? על זה לא אמרנו שמוסיפים אותו.
עו"ד יניב מרקוביץ:
לא ,אז זה יהיה בוועדת הוועדות .לא ,לא ,לא .אם מוסיפים  ,אזה מוסיפים
לכולם .כולם רוצים תוספות.
רחמים מלול:

אל תסבכו את זה.

אבל לא קבעו את זה בוועדה ,רחמים ,זה לא עבר את
עו"ד מתן דיל:
ועדת הוועדות ,לא ראינו את זה .זה עכשיו פעם ראשונה.
רחמים מלול:
לתפקד החודש.

זה? לא ,אני מאשר את זה .רק כדי שהוועדה תוכל

ע ו"ד מתן דיל:
ראשונה ,אז פעם ראשונה -

לא הוספנו אף פעם .אם מראים את זה עכשיו פעם

רונן אהרוני :

לא נכון ,היתה ועדה.

טוב ,מי בעד אישור הוועדה הזאת למשך חודש,
רחמים מלול:
ותיקונים והוספות בוועדת הוועדות .מי בעד?
דודי אשכנזי:

ידיים למעלה ,אני לא רואה.

רחמים מלול:
הבאה.

מי נגד? מי נמנע? אז זה התקבל ,ושינויים בישיבה

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת תחבורה בכפוף
החלטה מס' :36-5-14
לשינויים הבאים :להוסיף את מר יצחק ביטרמן ,ומר ירון גרסון במקום שלומי
גולדנברג.
סעיף : 8

הרכב המועצה הדתית.

רחמים מלול:

הרכב המועצה הדתית.

עו"ד אבי מוזס:

אני יוצא.

רחמים מלול:

רגע ,בשביל מה אתה יוצא?

עו"ד אבי מוזס:

לא יודע ,שזה ייראה -

רחמים מלול:

למה? מי אומר שמאשרים אותך בכלל?

עו"ד אבי מוזס:

ליתר ביטחון.

רחמים מלול:
או ז ה רק -

חכה ,תתקיים הצבעה ,תוכל לצאת .אתה יוצא לגמרי

עו"ד אבי מוזס:

לא ,רק בשביל ההגינות של העניין.

הבחירות
סיום
עם
קדנציה,
בכל
חברים,
רחמים מלול:
המוניציפאליות ,על פי התאריך שנקבע ,אז צריך לחדש גם את הרכבי המועצות
הדתיות .אז אצלנו עשו את זה בזריזות רבה .לא יודע למה כל כך מהר ,אבל הנה,
בוועדת הוועד ות ישבנו על הנושא הזה איך לחלק את הנציגות .במועצה דתית
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רחובות יש  9נציגים 4 ,שנבחרים או מומלצים על ידי מועצת העיר 4 ,על ידי
השר ,ו  1 -צריך להיות מוסכם בין הרב לבין ראש העיר ,נכון? בינתיים זה לא היה
מוסכם על ראש העיר ,זה הרב הציע .לנקודה הזאת לא נתתי את הדעת  .נכון?
הוא צריך להיות מוסכם.
אמיתי כהן:

 ...רק רב העיר עכשיו.

רחמים מלול:

נציג הרב הוא לא נציג מוסכם?

אמיתי כהן:

 ...צריך לאשר אותו פה בישיבה.

מעניין ,תבדוק את זה .לא משנה ,אני מוותר על
רחמים מלול:
ההסכמה שלי ,שיהיה .זה גם כדי ללכד את כולם .היה ל נו ויכוח בוועדת הוועדות
איך בוחרים את הנציגים .הרי אם ניקח רק את  4הנציגים שצריכים להיות
מומלצים על ידי מועצת העיר ,לחלק אותם ל  , 23 -זה נותן  0.17נדמה לי לכל חבר
מועצה .ואז ,כדי לקבל נציג ,אתה צריך  6 , 6חברי מועצה .שקלנו ודנו וחיפשנו
וכו' ודסקסנו .בסוף החלט נו כך ,וזה אני מבין מקובל על כולם .ש  8 -הנציגים חוץ
מזה של הרב 8 ,הנציגים כפי שהוסכמו על ידי כל הסיעות ,יומלצו על ידי מועצת
העיר כחטיבה אחת ,כמקשה אחת לשר.
אמיתי כהן:

 ...אבל צריך על כל שם להצביע בנפרד.

רגע ,עוד לא התחלנו בהצבעה בכלל .הנה ,יש פה 8
רחמים מלול:
נציגים ,ואני חושב שאף סיעה לא קופחה פה ,כי חילקנו  8ל  , 24 -התוצאה היא 1
ל  . 3 -כלומר ,כל סיעה בת  3חברים ,יש לה נציג ,או מטעם המועצה או מטעם
השר .יש סיעות שמונות  2חברים לצערם ,אז צירפנו אליהם סיעה קטנה של , 1
גם לצערה ,וככה נוצרו  , 3ואז הסיעה גדלה 2 ,הסיעות גדלו ,והנה לרגע ,גדלו
לרגע ,וככה ,כדי לא לקפח אף אחד .נכון? היתה סיעה אחת שבלי צירוף של עוד
נציג ,ונשארה עם  , 2ובכל זאת זכתה לנציגות .זה בגלל קיפוח שקרה לה במערכת
הבחירות ,שחלק מהבוחרים בסוף החליטו לא לבחור בשבילם .איזנו את התמונה.
הרשימה לפניכם.
א בנר אקוע :

גם הנציג של הרב מעבירים היום.

כן ,בסדר ,אז אנחנו ממליצים על ה  9 -הבאים .מי אמר
רחמים מלול:
לך שצריך הצבעה על כל שם?
אבנר אקוע :

לא ,לא .אף פעם לא.

 ...ישראל ...ברגע זה אמר לי ,היועץ המשפטי של
אמיתי כהן:
משרד הדתות .ולא רק זה ,שזה שאנחנו מאשרים את זה היום במועצה ,חשוב
להגיד את זה ,שבמידה והשר הוא גם צריך לאשר את זה ,והשר עוד לא קיבל את
החלטתו שהוא מאשר את הרשימה הזאת ,אנחנו ממליצים.
דורון מילברג :

הוא צריך לאשר את ה  4 -שלו.

עו"ד אבי מוזס:

זה פורמלי ,זה נקרא פורמלי.

אמיתי כהן:

 ...לא קשור לפורמלי.

אז אין בעיה ,רק לפני שנצביע ,אז אנחנו אומרים רק
עו"ד יניב מרקוביץ:
משהו אחד מבחינת עבודה ...שאנחנו תומכים בהרכב הזה בתנאי שהוא מאושר
לפי הבלוק זה.
רחמים מלול:

לפי הרשימה.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

אם השר יחליט שהוא מאשר רק חלק מאותם אנשים -

ר חמים מלול:

אז העסקה בטלה.

אז העסקה בטלה ,ואז מועמד עבודה עם לב רוצה
עו"ד יניב מרקוביץ:
להיות יו"ר המועצה הדתית.
רחמים מלול:
דיונים רבים.

גם אני מצטרף להסתייגות הזאת .זה ברור .אחרי

 ...בכל מקרה ,השר ,עד שמגיעים להרכב הזה ,יש
אמיתי כהן:
מכתב שיוצא מה שר ,אחרי  30יום .אם הוא לא מקבל את ההרכב .יש עוד...
רחמים מלול:

אבל עכשיו הוא מקבל אותו מיד.

 ...אבל הוא לא חייב לאשר אותו .לא התייעצת איתו.
אמיתי כהן:
אני אומר את הדברים כי צריך להגיד אותם.
רונן אהרוני :

אבל אנחנו קבענו שאנחנו מעבירים...

??? :

א מיתי ,אתה תמליץ בפניו לאשר את הרשימה?

אמיתי ,אנחנו לא בובות של הרב ולא של השר .יאשר
עודד עמרם:
את זה .לא יאשר ,מהתחלה ערבובציה .נדון על זה מהתחלה .לא אנחנו נלך פינג -
פונג.
אמיתי כהן:
הארץ השר מינה ... 45%

 ...לא ,אני אומר שוב ,יש חוק ,יש פה ויתור .בכל

עודד עמרם:

 ...יש להם תאגידים .לנו אין תאגיד.

אמיתי כהן:

 ...לא בכל עיר יש יו"ר ועדת הוועדות.

רחמים מלול:

פה עשינו שיקוף.

אמיתי כהן:

 ...אנחנו בעד ,אנחנו נמליץ לו.

וייצוג אני חושב מאוד אובייקטיבי ,מאוד מאוזן ,של
רחמים מלול:
כל הסיעות .לכן אנח נו קוראים לשר ,כיוון שיצרנו איזון.
 ...אני לא יכול אבל להחליט לנפתלי בנט – אלו
אמיתי כהן:
האנשים שלך .אני יכול להגיד לו שאני ממליץ.
בסדר איתי ,השר לא חייב לאשר .אפשר שהוא לא
עו"ד יניב מרקוביץ:
יאשר .ואז נביא את הכל עוד פעם מהתחלה.
אמיתי ,האם יש סיכוי יותר גבוה שהשר יאשר אם
רחמים מלול:
נוריד מפה את נציג סיעת הבית היהודי?
עו"ד יניב מרקוביץ:

וניתן לו להמליץ עליו.

אני לא מבין .ישבנו בוועדת הוועדות .אתה ,על כל שם
רחמים מלול:
ניהלת שיחת טלפון או עם בנט ,או עם אורי אריאל ,או עם אלי בן דהן ,או אבי
מוזס ,א ו עם נציג קרעטשניף 5 ,שיחות טלפון בין דיון לדיון .ואמרת שהשר יקבל
את כל הרשימה .עכשיו אתה בא ותוקע טריז .אתה אומר 'לא ,זה לא בטוח שהוא
יאשר את הרשימה' .אז מה עשינו? על מה התווכחנו.
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אבל הוא אמר שתשיג את האישור ...זה מה שאתה
יעל בק:
אמרת ,זה רשום בפרוטוקו ל.
רחמים מלול:
לי 'זה מקובל עליהם'.

נדמה לי שאתה ניהלת שיחת טלפון עם מישהו ,ואמרת

אמיתי כהן:

הכיוון חיובי .נכון ,אני אומר את זה גם עכשיו.

רחמים מלול:
מקובלת על כל הסיעות.

אז תצהיר פה כנציג הבית היהודי ,שהרשימה הזאת

אמיתי כהן:

אם היא לא היתה מקובל ת ,לא...

רחמים מלול:

כולל נציג הבית היהודי.

אמיתי כהן:

ודאי.

רחמים מלול:
בסדר? יופי.

אוקיי .לא ,כדי שהשר שלך יבין ,זה גם על דעתך.

??? :

הוא לא מנהל.

רחמים מלול:

גם השר לא מנהל אותו.

עו"ד יניב מרקוביץ:

גם השר לא מנהל אותנו ,אנחנו מכבדים אותו.

רחמים מלול:

אז אתה רוצה שנצביע אחד  -אחד?

אמיתי כהן:

כן.

רחמים מלול:

טוב.

אמיתי כהן:
שלו.

וגם מכתב מכל ראש סיעה שהוא מאשר את האיש

רחמים מלול:

לא הבנתי.

אמיתי כהן:

כל ראש סיעה.

רחמים מלול:
הוא צריך .

אה ,את הנציגים שלו? יש אישור מועצה .בשביל מה

דורון מילברג :

כל ראש סיעה נמצא כאן.

טוב ,נציגי סיעת הליכוד פלוס רחובות ביתנו :רועי
רחמים מלול:
שרעבי וגלעד מזרחי .שניהם מרחובות ביתנו לפי השמות .נציג סיעת שס" ד :
אלדד גדסי .נציג סיעת רחובותי :שמעון מלכה .נציגת סיעת העבודה עם לב:
שרה פייגלסון.
אמיתי כהן:
מוזס.

אנחנו רוצים שלפרוטוקול יהיה מופיע שהוא יצא .אבי

יעל בק:

שאבי מוזס יצא.

אבי מוזס לא משתתף .אתה יכול לשבת ,אתה לא
רחמים מלול:
משתתף בהצבעה .נציג יש עתיד :אלעד פרנק .נציגת הסיעות כיכר העיר ומרץ:
חנה פסטרנק .נציג סיעת הבית היהודי :אבי מוזס .ונציג הרב הראשי :מרדכי
גאבל .מי בעד כל הנציגים? אבי מוזס לא משתתף בהצבעה.
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אבנר אקוע :

שמית ,שמית.

אמיתי כהן:

הוא מבקש שמית.

דודי אשכנזי:

 20בעד.

רחמים מלול:

על כל אחד?

אמיתי כהן:

כן.

דודי אשכנזי:

יש מישהו שמתנגד למישהו? אז גמרנו.

רחמים מל ול:
הזה?

מה הבקשה שלך? ממי קיבלת את הייעוץ המשפטי

אמיתי כהן:

ישראל...

רועי שרעבי ,מי בעד? תשאירו את הידיים למעלה זה
רחמים מלול:
ילך מהר .גלעד מזרחי? פה אחד .אלדד גדסי? פה אחד .שמעון מלכה? פה אחד.
שרה פייגלסון? פה אחד .אלעד פרנק? פה אחד .חנה פסטרנק? פ ה אחד .אבי
מוזס?  20מתוך  , 21אבי מוזס לא משתתף בהצבעה.
??? :

 22מתוך . 23

רחמים מלול:

חסר זוהר .ומרדכי גאבל .וגם אבאי חסר ,אז זה . 20

??? :

זה צריך להיות מספר זוגי.

רחמים מלול:

אז רגע ,זוהר חסר ואבאי ,ואתה?

??? :

ומרה.

רחמים מלול:

אה ,גם מרה? אז זה לא  . 20זה . 19

עו"ד יניב מרקוביץ:

 19על אבי מוזס ,ועל כל האחרים זה . 20

רחמים מלול:

נכון .תודה רבה.

החלטה מס' :36-5-14

הרכב המועצה הדתית – הוחלט כדלקמן:

פה אחד (  20בעד) בעד נציגי סיעת הליכוד ורחובות ביתנו :רועי שרעבי וגלעד
מזרחי.
פה אחד (  20בעד) בעד נציג סיעת שס"ד :אלדד גדסי.
פה אחד (  20בעד) בעד נציג סיעת רחובותי :שמעון מלכה.
פה אחד (  20בעד) בעד נציגת סיעת העבודה עם לב :שרה פייגלסון.
פה אחד (  20בעד) בעד נציג סיעת יש עתיד :אלעד פרנק.
פה אחד (  20בעד) בעד נציגת סיעות כיכר העיר ומרץ :חנה פסטרנק.
פ ה אחד (  19בעד 1 ,לא השתתף בהצבעה) בעד נציג סיעת הבית היהודי :אבי
מוזס.
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סעיף  : 10הסמכת מפקחי אגף גנים ועיצוב הסביבה לערית דוחו"ת למשפט בגין
עבירות לפי חוק העזר בעניין שמירת הסדר והנקיון בגנים ציבוריים
(מחוץ לסדר היום).
הסמכת מפקחי גנים ועיצ וב הסביבה למתן ברירות
רחמים מלול:
משפט ,זה מחוץ לסדר היום .מיכל ,בבקשה.
מפקחים ,על מנת שתהיה להם סמכות מיוחדת של
עו"ד מיכל דגן :
מעין שוטר ,לפי פקודת העיריות ,צריכים את אישור מועצת העיר .זה על מנת
שהם יוכלו לאכוף את הוראות החוק על שמירת גנים ציבוריים מעתה ואילך ,זה
ה וראות חדשות יחסית.
רחמים מלול:

 ...לא מבחינת מטרדי רעש .מבחינת ...פסולת וכדומה.

עו"ד מיכל דגן :

הרס הצמחים.

רחמים מלול:
קרא את הרשימה.

זה לא כולל שישי בלילה .אז אנחנו מסמיכים .דורון,

אופיר גילסון ,אמנון מכלוף ,רז מיכאלוביץ ,צביקה
דורון מילברג :
שטאו בר ,שלומי משרקי ,איליה קמלמן ,יניב אייזנר ודוד גפני.
רחמים מלול:

תודה רבה.

דורון מילברג :

אז מאשרים פה אחד ,כן?

הוחלט פה אחד לאשר הסמכת מפקחי אגף גנים ועיצוב
החלטה מס' :37-5-14
הסביבה לערוך דוחו"ת למשפט לפי חוק העזר בעניין שמירת הסדר והנקיון בגנים
צי בוריים ,כדלקמן :אופיר גילסון ,אמנון מכלוף ,רז מיכאלוביץ ,צביקה שטאובר,
שלומי משרקי ,איליה קמלמן ,יניב אייזנר ודוד גפני.
הישיבה נעולה ,תודה.

רחמים מלול:

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש הע ירייה
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