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 עיריית רחובות 

 33ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2021/12/29  ב " פ תש   טבת ב   ה " כ ,  ראשון מיום  

 , בניין העירייה 2באולם הישיבות, קומה  

 

מלול   : משתתפים  בלום    –רחמים  זוהר  ח"מ  העיר,  ומ"מ    –ראש  סגן 

יניב מרקוביץ   סגן רה"ע, ח"מ עודד עמרם,    –רה"ע, ח"מ עו"ד 

קינ  אבי  ח"מ  צור,  גיא  עו"ד  ח"מ  ח"מ  גור,  אווה  ח"מ  ד, 

  , כהן אמיתי  ח"מ  באום,  רוני  ד"ר  ח"מ  דאנזאן,  בר  שמואל 

אקוע,   אבנר  ח"מ  הומינר,  פנחס  ח"מ  מוזס,  אבי  עו"ד  ח"מ 

צגהון,   ח"מ שאול  בציר אלשיך,  איטל  מונטג, ח"מ  ח"מ שלמה 

ח"מ   מרשה,  דני  ח"מ  ברגינסקי,  קארין  ח"מ  דיל,  מתן  ח"מ 

 וני . , ח"מ רונן אהר   אביב איטח 

מנכ"ל    –מנכ"ל העירייה היוצא, מר מאיר דהן    -דורון מילברג   : נוכחים 

הנכנס,   דגן  עו"ד  העירייה  משפטית   -מיכל  דניאלה  יועצת   ,

אקרמן    -ליבי   נפתלי  העירייה,  העירייה,    –גזברית  מבקר 

מדהלה   מוניציפאלי   –צביקה  אגף  מדהלה    , מנהל  מנהל    –רמי 

שוקרי   ליאור   , השכונות  התנועה מנה   –אגף  אגף  ניסים  ל   ,

מחבוש    –סלמן   ניסים  ה.ל.ר,  פיקוח   –מנכ"ל  אגף  ,  מנהל 

 דוברת העירייה.    –אביטל רגב קיסר  

,   : חסרים     שרעבי רועי  ח"מ  שרגאי,   אורית  אל   ח"מ  אסף                              בר, -ח"מ 

     ע. סגן ומ"מ רה"   –ציון שרעבי  -"מ בן ח 
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 סדר היום: 
 . 8.12.21מיום    32מס'    אישור פרוטוקול מועצה  .1

 שאילתות:  . 2
העיר האחרונה אושר באופן    מועצת האם הסכם הגג שאושר בישיבת   א. 

 (. 2.12.21חוקי, או שמא יש לאשר אותו מחדש? )ח"מ מתן דיל מיום   
ברגינסקי   ב.  קארין  )ח"מ  מונגשים?  אינם  בעיר  ציבוריים  מבנים  כמה 

 (. 5.12.21מיום   
ה  ג.  את  מקיים  לא  אתה  דני  מדוע  )ח"מ  רחובות?  לתושבי  בטחתך 

 (. 22.12.21מרשה מיום   
החלטת   ד.  מבוצעת  לא  מיום    מועצת מדוע  רונן  30.6.21העיר  )ח"מ   ?

 (. 22.12.21אהרוני מיום   
חזיתות   ה.  שיפוץ  בנושא  העירוני  העזר  חוק  תיקון  מיושם  לא  מדוע 

 (.  22.12.21? )ח"מ רונן אהרוני מיום  2017משנת   
 הצעות לסדר:  . 3
התחדשות   . א  במסגרת  הבנייה  התחלת  בטרם  חיים  בעלי  סקר  ביצוע 

איטל    )ח"מ  משה  בקרית  אקולוגיות  במערכות  פגיעה  למניעת  עירוני 
 (. 22.12.21בציר אלשיך מיום   

)עיריית   ב.  המעביד  ידי  על  לעובד/ת  רשמית  והערכה  תודה  הבעת 
הרשויות    כביתר  המצטיין  העובד  אירוע  קיום  ותאגידיה(:  רחובות 
ונציגויות    הוועדים  בשיתוף  העירוניים  והתאגידים  המקומיות 
 (. 26.12.21העובדים )ח"מ אביב איטח מיום   

 נושאים נוספים:  . 4
 אישור בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות.   א. 
את   ב.  לאכוף  העירונית,  האכיפה  ליחידת  עירוניים  פקחים  הסמכת 

 חוקי העזר.   
 מקום יו"ר ועדת הנחות )נזקק(. כממלא    הומינר מינוי ח"מ פנחס   ג. 
 . 1.11.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ד. 
 . 1.3.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ה. 
בגובה   ו.  העירייה,  מנכ"ל  דהן,  מאיר  של  שכרו  תשלום    100%אישור 

 שכר מנכ"ל ברשויות המקומיות, בכפוף לאישור משרד הפנים.   
כדירקטור  ז.  דהן  מאיר  ונופש    מינוי  ספורט  לתרבות,  העירונית  בחברה 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    – 
ה.ל.ר   ח.  בחברת  כדירקטור  דהן  מאיר  משרד    –מינוי  לאישור  בכפוף 

 הפנים.   
דרום   ט.  הסביבה  לאיכות  ערים  באיגוד  מליאה  כחבר  דהן  מאיר  מינוי 

 יהודה.   
 ה.  משר   100%-הגדלת משרתו של יניב מרקוביץ סגן ראש העיר ל  י. 

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים.   יא. 
 תיקונים והשלמות.   –עדכון הסכם הגג   יב. 
 מועמדים למועצה הדתית.   יג. 

הפנים בסך   . יד  )מחוץ    60,000אישור תב"ר ממשרד  בסייבר  שח למלחמה 
   .  לסדר היום(
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 החלטות המועצה 
 2021/12/29  מיום   33ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 

 . 8.12.21מיום    32אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

אחד  : 21-33-454החלטה מס'   פה  מס'    הוחלט  מועצה  פרוטוקול  מיום    32לאשר 

8.12.21 . 

 

 שאילתות:  . 2

 האם הסכם הגג שאושר בישיבת מועצת העיר האחרונה אושר באופן   א. 

 (. 2.12.21חוקי, או שמא יש לאשר אותו מחדש? )ח"מ מתן דיל מיום   

 

 ניתנה תשובה לשאילתא.   : 21-33-455החלטה מס'  

 

 כמה מבנים ציבוריים בעיר אינם מונגשים? )ח"מ קארין ברגינסקי  ב. 

 (. 5.12.21מיום     

 

 ניתנה תשובה לשאילתא.   : 21-33-456החלטה מס'  

 

 מדוע אתה לא מקיים את הבטחתך לתושבי רחובות? )ח"מ דני   ג. 

 (. 22.12.21מרשה מיום   

 

    התשובה לשאילתא תינתן בישיבת המועצה הבאה.   : 21-33-457'  החלטה מס 

 

 ? )ח"מ רונן  30.6.21מדוע לא מבוצעת החלטת מועצת העיר מיום   ד. 
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. 22.12.21אהרוני מיום    ) 

 

    התשובה לשאילתא תינתן בישיבת המועצה הבאה.   : 21-33-458החלטה מס'  

 

 יפוץ חזיתות  מדוע לא מיושם תיקון חוק העזר העירוני בנושא ש  ה. 

 (.  22.12.21? )ח"מ רונן אהרוני מיום  2017משנת   

 

    ניתנה תשובה לשאילתא.    : 21-33-459החלטה מס'  

 

 הצעות לסדר:  . 3

 ביצוע סקר בעלי חיים בטרם התחלת הבנייה במסגרת התחדשות   א. 

 עירוני למניעת פגיעה במערכות אקולוגיות בקרית משה )ח"מ איטל   

. 22.12.21בציר אלשיך מיום    ) 

 

 הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.   : 21-33-460החלטה מס'  

 

 הבעת תודה והערכה רשמית לעובד/ת על ידי המעביד )עיריית   ב. 

 רחובות ותאגידיה(: קיום אירוע העובד המצטיין כביתר הרשויות   

 המקומיות והתאגידים העירוניים בשיתוף הוועדים ונציגויות  

 (. 26.12.21יב איטח מיום  העובדים )ח"מ אב    

 

    .  והוחלט לפעול בהתאם ההצעה לסדר  לקבל את   : 21-33-461החלטה מס'  

 

 נושאים נוספים:  . 4

 אישור בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות.   א. 
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אחד  : 21-33-462החלטה מס'   פה  מסמכי    הוחלט  על  חתימה  זכות  בעלי  לאשר 

 . בהתאם למסמך שצורף לסדר היום   הרשות 

 

 כת פקחים עירוניים ליחידת האכיפה העירונית, לאכוף את הסמ  ב. 

 חוקי העזר.     

 

     הנושא ירד מסדר היום.   : 21-33-463החלטה מס'  

 

 מינוי ח"מ פנחס הומינר כממלא מקום יו"ר ועדת הנחות )נזקק(.  ג. 

 

אחד  : 21-33-464החלטה מס'   פה  את     הוחלט  כממלא    למנות  הומינר  פנחס  ח"מ 

 נחות )נזקק(. מקום יו"ר ועדת ה 

 

 . 1.11.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ד. 

 

אחד  : 21-33-465החלטה מס'   פה  מיום    הוחלט  ביקורת  ועדת  פרוטוקול  לאשר 

1.11.21 . 

 

 . 1.3.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ה. 

 

אחד  : 21-33-466החלטה מס'   פה  מיום    הוחלט  ביקורת  ועדת  פרוטוקול  לאשר 

1.3.21 . 

 

 .  100%ישור תשלום שכרו של מאיר דהן, מנכ"ל העירייה, בגובה  א  ו

 שכר מנכ"ל ברשויות המקומיות, בכפוף לאישור משרד הפנים.     
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לאשר תשלום שכרו של מאיר דהן, מנכ"ל    הוחלט פה אחד  : 21-33-467החלטה מס'  

בגובה   משרד    100%העירייה,  לאישור  בכפוף  המקומיות,  ברשויות  מנכ"ל  שכר 

 הפנים.  

 

 .  מינוי מאיר דהן כדירקטור בחברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש  ז

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –   

 

אחד  : 21-33-468החלטה מס'   פה  בחברה    הוחלט  כדירקטור  דהן  מאיר  מינוי  לאשר 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –העירונית לתרבות, ספורט ונופש 

 

 בכפוף לאישור משרד   –ר  מינוי מאיר דהן כדירקטור בחברת ה.ל.  ח. 

 הפנים.     

 

אחד  : 21-33-469החלטה מס'   פה  בחברת    הוחלט  כדירקטור  דהן  מאיר  מינוי  לאשר 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –ה.ל.ר  

 

 מינוי מאיר דהן כחבר מליאה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום  ט. 

 יהודה.     

 

אחד  : 21-33-470החלטה מס'   פה  מאי   הוחלט  מינוי  מליאה  לאשר  כחבר  דהן  ר 

 באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה. 

 

 .  משרה.    100%-הגדלת משרתו של יניב מרקוביץ סגן ראש העיר ל  י

 

אחד  : 21-33-471החלטה מס'   פה  מרקוביץ    הוחלט  יניב  של  משרתו  הגדלת  לאשר 

 משרה.    100%-סגן ראש העיר ל 
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 ועדת תמיכות ומענקים.    החלטות  אישור   יא. 

 

אחד  : 21-33-472מס'    החלטה  פה  ומענקים   החלטות לאשר    הוחלט  תמיכות    ועדת 

   . 22/12/21ומתאריך    19/12/21בפרוטוקולים מתאריך  

מונטג,   שלמה  כהן,  אמיתי  צור,  גיא  מלול,  רחמים  בהצבעה:  השתתפו  לא   ***

 . עודד עמרם ומתן דיל 

 

 תיקונים והשלמות.   –עדכון הסכם הגג   יב. 

 

) ה  : 21-33-473החלטה מס'   קולות  ברוב  הגג    מתנגדים(   5וחלט  הסכם  עדכון    לאשר 

מיום   הל"ר  מנכ"ל  של  ההסבר  במסמך  העדכנית    27/12/21כמפורט  ובטיוטה 

 שצורפו לסדר היום. 

 

בסך   יד.  הפנים  ממשרד  תב"ר  )מחוץ    60,000אישור  בסייבר  למלחמה  שח 

 לסדר היום(.  

 

אחד   : 21-33-474החלטה מס'   פה  ממשרד  כספים  לקבלת  תב"ר    לאשר הוחלט 

 . שח למלחמה בסייבר   60,000הפנים בסך  

 

 . מועמדים למועצה הדתית  יג. 

 

 . לא התקבלה החלטה  : 21-33-454החלטה מס'  
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העיר מספר    רחמים מלול:  מועצת  ישיבת  פותח את  יום  33אני  היום   .

תשפ"ב,   בטבת  כ"ה  כולנו  29.12.21רביעי,  לכם,  לספר  גאה  אני  היום,  סדר  לפני   .

לה  במקום  צריכים  רחובות  העיר  נבחרה  הלמ"ס  של  שבסקר  בזה,  גאים  יות 

 הראשון כעיר הכי מאושרת בארץ.  

צריכים   כולנו  באמת,  אבל  מאושר.  אני  אמרתי  שלי,  התגובה  מה  אותי  שאלו  אז 

מתעסק   שהוא  בתחום  הזה  לאושר  חלקו  את  תורם  אחד  כל  בזה,  גאים  להיות 

י  מה  לכם  תארו  הגג.  הסכם  לפני  עוד  וזה  בכלל.  איתו,  אז  הגג,  הסכם  אחרי  קרה 

 אנחנו נהיה באולימפוס.  

 

 . 8.12.21מיום    32אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

 .  32אישור פרוטוקול מספר    רחמים מלול: 

להעלות      : איטל בציר אלשיך  באישורך,  רוצים  שאנחנו  אמרנו  העיר,  ראש 

   -הצבעה בישיבת המועצה הבאה, הצבעה על הקצאת הקרקע 

 עמותות.    2-ל   לול: רחמים מ 

 לעמותת איגי ולעמותת עדת עמנואל.      : איטל בציר אלשיך 

אותן    רחמים מלול:  שעל  טוענת  איטל  הייתה    2כי  לא  עמותות 

 הצבעה שמית.  

..?      : איטל בציר אלשיך   אתם ידעתם שיש הצבעה.

את    רחמים מלול:  הבאה  לישיבה  זה  את  אביא  אני  הסכמתי,    2אני 

.    העמותות האלה. אבל   יש החלטה של ועדת ההקצאות אני מבין

חברי      : איטל בציר אלשיך  אנחנו  דבר  של  בסופו  שלהם.  ההחלטה 

  . .  המועצה.

 אז אנחנו נצביע על ההחלטה של ועדת ההקצאות.    רחמים מלול: 

.. כמו תמיד.      : איטל בציר אלשיך   כל אחד יחליט בהתאם ל.



ין מס'    -עיריית רחובות   29.12  מיום   33ישיבת מועצה מן המני .2021 

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

9 

.. רשום שלא הייתי נוכח.       : רונן אהרוני    )בלי מיקרופון(  .

 היית נוכח?    רחמים מלול: 

 היה, הוא ישב פה, בטח.     אבי מוזס: 

במוח    רחמים מלול:  בעיה  לנו  הייתה  זה.  את  לתקן  אפשר  צביקה,  אז 

הצליחו   ולא  זה  לרגע  עד  זה  את  לתקן  וניסו  התקלקל,  הוא  שהיום  המערכת  של 

עובדים.   לא  המיקרופונים  וגם  עובדים,  לא  הטבלטים  שהישיבה  לצערי.  כיוון 

וחומר כשהמגפה   קל  לעטות מסכות,  נבקש  מצולמת,  הייתה  לא  אם  וגם  מצולמת, 

 חזרה להתפשט. תודה.  

 

פה   : 21-33-454מס'    חלטה ה  מס'    אחד הוחלט  מועצה  פרוטוקול  מיום    32לאשר 

8.12.21 . 

 

 שאילתות:  . 2

 העיר האחרונה אושר באופן    מועצת האם הסכם הגג שאושר בישיבת   א. 

 (. 2.12.21או שמא יש לאשר אותו מחדש? )ח"מ מתן דיל מיום    חוקי,  

 

 השאילתא: 

או   חוקי  באופן  אושר  האחרונה  העיר  מועצת  בישיבת  שאושר  הגג  הסכם  האם 

 שמא יש לאשר באותו מחדש? 

 

 : התשובה 

מיום   לפנייתך  לא    1.12.21במענה  עדיין  הגג  הסכם  כי  אשיבך  שבנדון  בעניין 

 ח שהוצג בפני מועצת העיר יובא לאישור המועצה. נחתם, וכל שינוי מהותי בנוס 
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מבדיקה מול מנכ"ל ה.ל.ר מר ניסים סלמן עולה כי בדבריו בישיבת המועצה מיום  

 התכוון לתיקונים טכניים/תיקוני עריכה/תיקוני סופר.   26.10.21

מס'   לגבי  והשיכון  הבינוי  משרד  הנהלת  עם  ישיר  קשר  מקיימים  וצוותו  רה"ע 

 ואלו יובאו בפני מועצת העיר לכשיגובשו.   שינויים מהותיים, 

 

על    –שאילתות    רחמים מלול:  היום  לענות  צריך    2שאילתות,    3אני 

ו  בישיבת המועצה הבאה  על    2-תיענינה  דיל  של מתן  א'  קיבלו תשובות. שאילתא 

 הסכם הגג שאושר. קיבלת תשובה. אם יש לך עוד שאלה.  

 כן.    : עו"ד מתן דיל 

 זה לא דיון, עוד שאלה.    בבקשה.   רחמים מלול: 

שבה    : עו"ד מתן דיל  בישיבה  קודמת,  הקודמת  בישיבה  אחוז.  מאה 

בעמ'   אני מפנה אותך    61עלה הנושא הזה של הסכם הגג, אז  לפרוטוקול, רחמים, 

נכתב   ההחלטה.  את  מהפרוטוקול  מקריא  ואני  הגג,  הסכם  את  אישרת  אתה  לשם, 

ש  הגג  הסכם  את  לאשר  קולות  ברוב  שהוחלט  שואל,  שם  אני  אז  משה.  קרית  ל 

המלא?   הגג  הסכם  את  מביאים  אנחנו  היום  למעשה  אם  גג  הסכם  הבאתם  למה 

ואפילו בקובץ   גג?  למה הבאנו טלאי על טלאי או חלקים ממנו וקראת לזה הסכם 

 שקיבלנו היה כתוב הסכם גג סופי.  

כתוב   העיר  מועצת  של  לישיבות    –ובהחלטה  מתייחס  אני  אז  הגג?  הסכם  אושר 

ועצה בצורה מאוד רצינית ולהחלטות שלה. ולכן אני שואל למה העלית את זה?  מ 

שואל   אני  באמת  משהו?  עוד  או  בעיתון  כותרת  עוד  בזה?  להרוויח  רציתם  מה 

מנותקות   החלטות  מקבלים  איך  החלטות,  מאשרים  איך  להבין  רצינית  בצורה 

 מהמציאות?  

 מה השאלה?    רחמים מלול: 
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שואל   : עו"ד מתן דיל  אומרים  אני  אם  שאומרים,  מה  בין  סתירה  יש   ,

גג, אז למה אתם את הסכם הגג וקיבלתם החלטה שאושר הסכם הגג.   שאין הסכם 

 לא מבין. אני רוצה להבין איך ישיבות המועצה מתנהלות.  

.    רחמים מלול:  . .. הסכם הגג. . 

לה    : עו"ד מתן דיל  יש  ההחלטה  הרי  אפשר.  אי  החלטה.  כאן  יש  כי  כן, 

 משמעות.  

של    רחמים מלול:  הנושא  מסתיים  ובזה  לך  לענות  לי  תן  אז 

שלך,   הערות  שמענו  לא  עוד  גג.  הסכם  כמשמעותו  גג  הסכם  הבאנו  השאילתא. 

המשפטי   היועץ  ידי  על  כתובה  תשובה  וקיבלת  אחרים,  חברים  של  הערות 

והשגת   סופית  טיוטה  לקבלת  עד  נחתם,  לא  עוד  הגג  הסכם  הגג,  שבהסכם 

 בהתאם לרצונם של התושבים. תיקונים מסוימים  

 )מדברים ביחד(  

בהיכל    רחמים מלול:  שהבטחתי  שההבטחה  לציין  גאה  אני  היום 

 התרבות ליד הקהילה האתיופית שחגגה את חג הסיגד.  

לשאילתא    : עו"ד מתן דיל  עונה  שאתה  אמרת  זה.  על  נדבר  מעט  עוד 

וק  שהבטחת  מה  על  נדבר  מעט  עוד  הכרזות?  מכריז  אתה  עכשיו  ומה  שלי,  יימת 

 שלא קיימת.  

שהיו    רחמים מלול:  אנשים  כך  על  ויעידו  בקול,  הכרזתי  ושם  אוקיי. 

של   לרצונם  בהתאם  ההסכם  שיתוקן  עד  הגג,  הסכם  על  אחתום  לא  שאני  שם, 

לגור   לעבור  רוצים  שלא  שאלה  בקרקע  בשכירות התושבים,  דירה  לקבל  יוכלו   ,

ב  להסכם  תיקון   מובא  היום  ואמנם,  אדבר  סע   2-המשלימה.  שאני  עיקריים,  יפים 

 עליהם לאחר מכן. אז זו התשובה לגבי השאילתא שלך.  

 

 ניתנה תשובה לשאילתא.   : 21-33-455מס'    חלטה ה 
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 כמה מבנים ציבוריים בעיר אינם מונגשים? )ח"מ קארין ברגינסקי  ב. 

 (. 5.12.21מיום     

 

 השאילתא: 

להתמודד 1 שנאלצים  האתגרים  על  לומדים  אנו  ויותר  יותר  עם    .  אנשים 

 מוגבלויות. 

 . יותר ויותר יש מודעות לנושא ההנגשה.  2

מבנים  3 עוד  יש  מתברר  כך  מונגש,  לא  תקוותנו  שמתנ"ס  לגלות  הופתעתי   .

 ציבוריים נוספים שאינם מוגשים.  

כל  4 ומתי  מונגשים  אינם  ברחובות  ציבוריים  מקומות  כמה  לדעת  מבקשת   .

 המבנים יהפכו למונגשים? 

 

 : התשובה 

 אילתא שנשלחה על ידי חברת המועצה קארין ברגינסקי להלן תשובתי: לש במענה  

כ 1 קיימים  רחובות  בעיריית  חינוך(    99-.  מוסדות  כולל  )לא  ציבוריים  מבנים 

 מתוכם: 

 מונגשים.   23*  

 בתהליך הנגשה.    10*  

 . 2022מתוכננים להתבצע בשנת    8*  

2023מתוכננים להתבצע בשנת    58*   -2026 . 

נ 2 נגישות במבני ציבור עד לשנת  . בחוק ההסדרים  יתנה הארכה לביצוע התאמות 

2026 . 

מורשה  3 דעת  חוות  פי  על  הראשית  מהכניסה  להנגשה  ניתן  אינו  תקוותנו  מרכז   .

 נגישות.  
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אינם    רחמים מלול:  בעיר  ציבוריים  מבנים  כמה  שנייה,  שאלה 

 מונגשים. גם קיבלת תשובות, נכון? יש שאלה נוספת?  

   -כן, ראש העיר. אז ככה, התשובה שקיבלתי   : קארין ברגינסקי 

 קיבלת תשובה מפורטת.    רחמים מלול: 

 כן. ויחד עם זאת, יש לי שאלה.    : קארין ברגינסקי 

 כן, בבקשה.    רחמים מלול: 

קיימים    : קארין ברגינסקי  רחובות  שבעיריית   . . ש. מבנים    99כמו 

דהיינו    23ציבוריים,   ציבו   76מונגשים,  מבנים  מונגשים  שהחוק  לא  נכון  ריים. 

עד   להנגיש  לא  ומאפשר  זה  את  שכעיר  2026מאריך  חושבת  אני  זאת,  עם  יחד   .

   -מובילה וכעיר שמקבלת פרסים ומתפארת 

 כעיר מאושרת.    רחמים מלול: 

לקראת,    : קארין ברגינסקי  לבוא  יכולים  שאנחנו  חושבת  אני  מצוין. 

לבנות  כל  וקודם  המדיניות,  את  לשנות  יכולים  כן  כבר    ואנחנו  דורון  הנה  תכנית. 

 רוצה את המיקרופון, עוד רגע. אנחנו לא נפרדים ממך, אתה פה.  

הנבחר.    רחמים מלול:  המנכ"ל  דהן,  מאיר  את  בברכה  לקדם  שכחתי 

בהצלחה  לך  תהיו  שיהיה  אתם  רבה.  תודה  נגיד  הזאת  בהזדמנות  לדורון  גם   .

ופרי  סיום  לטקס  המועצה,  חברי  כל  כולם,  השם  בעזרת  שאנחנו  מוזמנים  דה 

 עושים מדורון ביחד עם ועד העובדים, וזה יהיה כנס או טקס מכובד.  

 )מדברים ביחד(  

 ניסים, אתה רוצה להתייחס, בבקשה.    רחמים מלול: 

שכעיר    : קארין ברגינסקי  להגיד  באה  שאני  מה  סיימתי.  לא  אבל  רגע, 

מונגשת,   כן  שהיא  כעיר  עצמה  את  מציגה  זאת  לבו שבכל  רוצים  כן  א  אנחנו 

תקוותנו   מתנ"ס  כמו  לעלות,  יכולים  לא  שהם  בגלל  מוגבלים,   . . אנשים. לטובת 
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ולאפשר   לבנות  לא  למה  לגבי  דעת  חוות  פה  צורפה  ולא  תשובה,  פה  שקיבלתי 

 הנגשה.  

כמה   יודעת  לא  אני  ומתוכם  תושבים,  המון  כך  כל  בה  אני חושבת שכעיר שיש  אז 

המונים,   יש  בטוח  אבל  לזה,  זקוקים  באמת  שאנחנו  תושבים  ומבקשת  פונה  אני 

תכנית,   איזושהי  שתיבנה  שאילתא.  במסגרת  שזה  נכון  יום.  לסדר  נעלה  כן 

 שניסים יבנה תכנית  מסודרת, ונקדים את זה.  

 את מתפרצת לדלת פתוחה.    : מר דורון מילברג 

 זה חדש לך שאני מתפרצת לדלת פתוחה?    : קארין ברגינסקי 

פשוט   : מר דורון מילברג  אני  לא,  שלי    לא,  התשובה  את  להעמיק  רוצה 

עד   לעיוור,  מזמזם  מתייחס  הוא  רחב,  מאוד  נושא  ההוא  הנגישות  נושא  בקצרה. 

ליכולת   בהתאם  תכנית  בנינו  שח.  מיליוני  של  עתק  תקציבי  שדורשת  הנגשה 

 התקציבית של העירייה.  

החוק    רחמים מלול:  את  לממן  צריכים  ואנחנו  חוק,  חוקקה  המדינה 

 ים, לא מיליון אחד.  הזה בעשרות מיליונ 

שצריכים    : מר דורון מילברג  שהתברר  שנכשל,  המדינה  נגד  בג"צ    55היה 

בית   ולכן,  וכלשונו.  ככתבו  החוק  את  לממש  כדי  המקומי  בשלטון  שח  מיליארד 

קודש   מלאכת  יש  מסודרת,  תכנית   יש  בשלבים.  זה  את  תעשו  אמר:  המשפט 

השנ  המון.  מנגישים  אנחנו  עושים.  והודיה  ל שניסים  קרוב  לדעתי  השקענו    3-ה 

 מיליון שח בהנגשה.  

 .  6בחינוך     זוהר בלום: 

אפשר    : מר דורון מילברג  שאי  רחב  מאוד  נושא  זה  החינוך.  על  נדבר  לא 

מקום.   בשום  במלואו  אותו  בעיר  לעשות  בישיבה  ישבתי   .. ש. עשירות  ערים  גם 

נוש  ואי אפשר לבצע את מה שדורש ביצוע. לכן אני אומר, זה  א חשוב, זה  אחרת, 

לתעדף   שצריך  אוכלוסיות  הן  אליהן,  מתאכזר  שהגורל  האוכלוסיות  קדוש.  נושא 
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ולכן,   בנקים.  לשדוד  אפשר  אי  מנגד  אבל  הנורמטיביות.  האוכלוסיות  על  אותן 

 חדש מקפידים על הנגשה בקוצו של יוד.  עושים את זה בהדרגה. כל מבנה  

 בהיתרי בנייה.    רחמים מלול: 

תקוותנו    : מר דורון מילברג  תקוותנו,  כמו  ותיקים  מבנים  בנייה.  בהיתרי 

 אין מקום למעלית. רצינו לעשות מעלית, למרות שהמבנה הוא לא שלנו.  

 לא ניתן להנגיש אותו.    : מר ניסים מחבוש 

כן אתה עולה עם    : מר דורון מילברג  בלתי אפשרי, אלא אם  זה  אומר,  אני 

.. יש לך מקום, בונה מקום חדש. אז הנ  ושא הוא מאוד מורכב. אם את רוצה,  גינה.

ואיזה   לעשות,  עוד  יש  וכמה  עשינו  כמה  תראי  ניסים,  ועם  איתך  לשבת  מוכן  אני 

, אני מבטיח  2026-עלויות. ולכן עושים את זה, גם החוק אפשר, זה גם לא ייגמר ב 

 .  2026-לך. אני מקווה שנחיה עד אז, אבל אני מבטיח לך שזה לא ייגמר ב 

 ב, ניסים.  טו   רחמים מלול: 

שנה    : מר ניסים מחבוש  כל  נעשה  אנחנו  עד    25%אבל  החוק,  פי  .  2026על 

עד   שנה    –  2026-ו   2025,  2024,  2023,  2022,  2026אנחנו  כל  נעשה    25%אנחנו 

אני   וככה  ההנגשה,  לצורך  שנה  כל  תב"רים  נעשה  אנחנו  לנו.  שיש  המבנים  מכלל 

 הישנים.    מאמין שנכסה את כולם, את הישנים אני מדבר, על 

  . . . אותן מנגישות  התכניות  מונגשים.  הם  אוטומטית  בעיות,  להם  אין  החדשים 

מוציא   שאני  התקציב  ציבור,  מבני  רק  לא  זה,  רק  לא  זה  לזה,  בנוסף  אבל 

ליאור   רמזורים בשיתוף עם  ,  מעברי חצייה,  להנמכות מדרכי גם  זה  אם  בתב"רים 

 נו מוציאים ימבה של כסף.  צריך, תחנות אוטובוס. זה לא רק מבנה ציבור. אנח 

 טוב, קארין, תודה על העלאת הנושא.    רחמים מלול: 

מתוך    : קארין ברגינסקי  לעשות,  אפשר  שכן  אפשר    76מה  גם  מבנים 

  ..  לעשות מיפוי ולבדוק איזה.

 אנחנו עושים תכנית עבודה, אנחנו עושים.    : מר ניסים מחבוש 
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 אוקיי, תודה על הנושא החשוב.    רחמים מלול: 

.. שניסים     : עודד עמרם     טובה   מאוד -עבודה מאוד עושה  .

, נכון.    : עו"ד מתן דיל   נכון

 )מדברים ביחד(  

 

 ניתנה תשובה לשאילתא.   : 21-33-456מס'    חלטה ה 

 

 מדוע אתה לא מקיים את הבטחתך לתושבי רחובות? )ח"מ דני   ג. 

 (. 22.12.21מרשה מיום   

 

 ? )ח"מ רונן  30.6.21ם  העיר מיו   מועצת מדוע לא מבוצעת החלטת   ד. 

. 22.12.21אהרוני מיום    ) 

 

של    רחמים מלול:  הפקודה  שלפי  קודם  לי  חידשה  המשפטית  היועצת 

שאילתות. אז אני חשבתי שכל שאילתא אפשר לדחות    3העיריות, צריך לענות על  

לדחות   יכול  אתה  מקסימום  לי  אמרה  היא  אז  הבאה.  לישיבה  אותה  לדחות  אותה 

   בגלל זה.   20. אבל אל תגישו  2

 

     התשובה לשאילתא תינתן בישיבת המועצה הבאה.   : 21-33-457מס'    חלטה ה 

 

     התשובה לשאילתא תינתן בישיבת המועצה הבאה.   : 21-33-458מס'    חלטה ה 

 

 מדוע לא מיושם תיקון חוק העזר העירוני בנושא שיפוץ חזיתות   ה. 
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 (.  22.12.21? )ח"מ רונן אהרוני מיום  2017משנת   

 

 ילתא: השא 

מס'   בתאריך    6בישיבה  המניין  שלי    31.3.19מן  השאילתא  בעקבות  דיון  התקיים 

ירון משנת   לשעבר אמיר  חבר המועצה  של  יוזמתו  תיישם  2017על  : מתי העירייה 

ששלחתי   ישנים?'  מבנים  של  חזיתות  שיפוץ  בנושא  העירוני  העזר  חוק  תיקון  את 

ב  כי  24.3.19-אליך  ציינת  זו  בישיבה  בתשובתך  מנת  .  על  פועלים  אלו  "בימים 

לאישור".   הבאה  המועצה  לישיבת  להביא  מנת  על  קריטריונים  תבחינים,  להכין 

כמעט   העיר    3עברו  במועצת  לדיון   , 'הקריטריונים' הובאו  לא  ועדיין  שנים, 

 ולצערי לא נראית שום עשייה או התקדמות בנושא שיפוץ החזיתות.  

בשנת  1 הישיבה  מאז  האם  הקרי   2019.  ליישם  הוכנו  מנת  על  והתבחינים  טריונים 

 את חוק העזר? 

 . האם בכוונת העירייה לבצע ולפעול על מנת ליישם חוק זה בעיר רחובות? 2

 

אז השאילתא הנוספת שלא הוגשה עליה תשובה בכתב,    רחמים מלול: 

אנחנו   חזיתות.  שיפוץ  לגבי  רונן  של  השאילתא  היא  עכשיו  עליה  אענה  אני  אבל 

ל  הכנו  בזה,  יש  תמכנו  והבנתי  זה,  את  אישר  לא  הפנים  משרד  ולצערי   תב"ר,  זה 

מאוד   רשות.  בשום  כתב"ר  יותר  זה  את  לאשר  לא  המשפטי  היועץ  של  הוראה 

 רצינו את זה, אתה יודע. אבל מה לעשות, זה לא אושר כתב"ר.  

 אבל קודם כל, לא דווח כלום למועצה מאז.     רונן אהרוני: 

עד   רחמים מלול:  אנחנו  כי  שאולי  בסדר.  המחוז,  עם  בוויכוח  יין 

תשובה   הביא  ולא  תועלת  הביא  לא  הוויכוח  זה  בשלב  אבל  זה.  את  לאשר  ייאותו 

 חיובית. אנחנו ממשיכים ללחוץ.  
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לעזור     רונן אהרוני:  נוכל  אולי  ההתכתבויות?  את  לקבל  אפשר 

 במשהו.  

כי    : מר דורון מילברג  המקום.  את  ותשרוף  אשר  לפיד  עם  תבוא  אם  רק 

ל בראשו  לבטל  הולכים  הם  ועכשיו  אישרו,  בנתניה  אישרו,  ,    2-ן  שציינתי הערים 

 בגלל שהם נזכרו שזה לא פרויקט תב"רים.  

 אבל תוכל לקבל.    רחמים מלול: 

 אני אראה לך תכתובות איתם וטלפונים וצעקות.    : מר דורון מילברג 

 אתה צודק, חבל.    רחמים מלול: 

 

     שאילתא.   ניתנה תשובה ל  : 21-33-459מס'    חלטה ה 

 

 הצעות לסדר:  . 3

 ביצוע סקר בעלי חיים בטרם התחלת הבנייה במסגרת התחדשות   א. 

 עירוני למניעת פגיעה במערכות אקולוגיות בקרית משה )ח"מ איטל   

. 22.12.21בציר אלשיך מיום    ) 

 

 : ההצעה 

מבורך   צעד  מחד,  בה  שיש  משה  בקרית  המתוכננת  עירונית  התחדשות  במסגרת 

איכו  על  לשיפור  מחיר  גובה  מאידך  אך  והאזור.  השכונה  תושבי  של  חייהם  ת 

בהם:   חיים  בעלי  של  גידול  בבית  ופגיעה  פראיים  טבע  לשטחי  נרחבת  פלישה 

המצויות   מוגנות  בר  וחיות  מקננות(  )שחלקן  ציפורים  יונקים, מכרסמים,  זוחלים, 

הכחד  התשנ"ד  בסכנת  חיים,  בעלי  הגנת  חוק  פי  על  אסורה  בהם  שהפגיעה    –ה, 

1994 . 
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ומסחר  מגורים  אזורי  לבניית  הצורך  בין  לאזן  לדאוג  עלינו  וכרשות,  ים,  י כחברה 

סקר   לקיים  נדרש  הטבע,  ערכי  על  ובשמירה  חיים  בבעלי  פגיעה  במניעת  לצורך 

 בעלי חיים וסביבה, ולפעול בהתאם לממצאי הסקר.  

להיערך   ניתן  מראש,  ידועה  משה  בקרית  עירונית  להתחדשות  שהתכנית  מכיוון 

כגון:   בתחום  המוסמכים  המקצועיים  הגורמים  עם  פעולה  שיתוף  תוך  בהתאם 

של   )ההתאחדות  נח  עמותת  מול  ותיאום  פעולה  ושיתוף  והגנים,  הטבע  רשות 

ידי   על  ואושר  שמוכר  חיים  בעלי  למען  ארגון  חיים(,  בעלי  על  להגנה  הארגונים 

 .  שר החקלאות והשר להגנת הסביבה )ברשומות(

 

החליטה  הצעו   רחמים מלול:  איטל  חיים.  בעלי  סקר  ביצוע  לסדר,  ת 

 להוריד.  

 לא, לא, לא להוריד, לא להוריד.      : איטל בציר אלשיך 

.    רחמים מלול:   כך אמרת לי

ל     : איטל בציר אלשיך  לא  אנשי  לא,  עם  ובחנתי  בדקתי  העיר,  ראש  הוריד. 

לעשותו,   צורך  אין  חיים.  בעלי  סקר  של  נושא  לגבי  אקולוגים,  כמו  בגלל  מקצוע 

בארץ   היום  מומחה  יש  מומחה.  עם  להתייעץ  צורך  יש  כן  אבל  בנוי.  הוא  שהאזור 

לפניו   הולך  שלו  בחו"ל, השם  וגם  בארץ  גם  לכם,  אגיד  אני  תיכף  עולמי.  בעל שם 

 וקוראים לו אמיר בלבן.  

צריך   האם  מייעץ  והוא  ירוקים.  שהם  שטחים  יש  כאשר  לעיריות  מייעץ  והוא 

לט  מומחה  הוא  סקר,  לתושבים  לעשות  גם  לעיר,  גם  לייעץ  יוכל  והוא  עירוני,  בע 

לכם   אגיד  אני  בשטח.  החיים  בעלי  את  להציל  יכולים  אנחנו  שאיך  לפעילים  וגם 

 איזה שטח.  

 זה הוא שעשה את הסקר בחיפה על החזירים.    : מר דורון מילברג 

 גם חיפה.      : איטל בציר אלשיך 
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 לכן הם נשארו בחיפה.    : מר דורון מילברג 

הוא      : בציר אלשיך   איטל  לא  זה  בו,  תלוי  לא  זה  אשמתו,  לא  כבר  זו  טוב, 

השטח   על  מדברת  רגע  ואני  גן.  ברמת  ים,  בבת  עשה  הוא  אבל  אותם.  הביא 

ה  של  כביש    500-המשלים  שבין  לקחת    411מ"ר  פשוט  משה.  קרית  של  השני  לצד 

 אותו.  

 אז רגע, זו הצעה לסדר או לא?    רחמים מלול: 

 כן, כן, זו הצעה לסדר.      : איטל בציר אלשיך 

 אה, את לא מורידה את זה?    רחמים מלול: 

עם      : איטל בציר אלשיך  התייעצתי  פשוט  אני  זה.  את  מורידה  לא  אני  לא, 

צריכים   אנחנו  מה  יגיד  והוא  מומחה,  עם  להתייעץ  צריך  צורך,  שאין  מומחים 

תושב  ליבי  תשומת  את  הסבה  חיים.  בעלי  להציל  כדי  באותו שטח  העיר  לעשות  ת 

 שיש לה עמותה לבעלי חיים.  

 שעות, תאשר.    100-שח לשעה ל   120-אם הוא יעמוד ב   : מר דורון מילברג 

 ניסים ואחר כך יניב.    רחמים מלול: 

 אנחנו מדברים על ההצעה שלי כרגע?      : איטל בציר אלשיך 

 כן, כן. על זה.    רחמים מלול: 

ב     : איטל בציר אלשיך  בטל  הוא  הסכום  מומחה.  על  של  מדובר  כי  שישים, 

כי   לעיר,  טוב  גם  זה  אז  עיר,  של  תדמית  על  מדברים  אנחנו  ואם  שח.  אלפי  כמה 

התגייסו לטובת הדבר הזה גם פעילי סביבה וגם תושבי העיר, וזה גם יחסי ציבור  

ראש   תמיכת  את  מבקשת  ואני  הזה.  למהלך  יש  כבר  ומתנדבים  שלנו,  לעיר  טובים 

 העיר ואת חברי המועצה בנושא.  

 ניסים רוצה לומר משהו, אחר כך יניב.    רחמים מלול: 

)בלי     : ניסים סלמן   . . כסף. בזה  משקיע  הייתי  לא  אישית  אני 

  . . .  מיקרופון(
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 לא שומעים אותך.      : איטל בציר אלשיך 

הקרקע,     : ניסים סלמן  את  השיבה  רמ"י  פרדסים,  היו  הזה  בשטח 

  . .  הפרדסים נעקרו, הכל בהתאם לאישורים.

ועצים שם, יש בעלי חיים. אנחנו לא      : יר אלשיך איטל בצ  יש עדיין צמחייה 

והוא מומחה בתחום,   לכם, מאקולוג ששאלתי אותו  יודעים כמה מספר, אני אגיד 

  . . . נחשים ים תיכונים. .  הוא אמר שיש שם בעלי חיים כמו.

 אני נגד בכל מקרה.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 יניב, בבקשה.    רחמים מלול: 

שצריך    יב מרקוביץ: עו"ד ינ  חושב  לא  אני  פשוט.  נגד  אני  להגיד.  מה  לי  אין 

 לעשות את זה במועצה.  

 חבר'ה, תנו לניסים לסיים.   רחמים מלול: 

.     : ניסים סלמן  . גדולים. מתחמים  הם  לשיווק  שיוצאים  המתחמים 

 .. .. אפשר לחייב אותם ב.    תהיה חברה.

.    זה בלי קשר. רגע, למה שלא     : איטל בציר אלשיך  .  תיקח.

שזה    עו"ד יניב מרקוביץ:  חושב  אני  הזה.  הדבר  נגד  לסדר,  ההצעה  נגד  אני 

 ייצר לנו עוד מקלות בגלגלים.  

 למה לא לקחת מומחה?      : איטל בציר אלשיך 

 איטל, שמענו.    רחמים מלול: 

 סליחה, סליחה, סליחה.      : איטל בציר אלשיך 

דבר,   עו"ד יניב מרקוביץ:  של  שבסופו  חושב  גם    אני  אמר,  שניסים  כמו  גם 

לעשות   שצריך  חושב  לא  אני  האלה,  הבדיקות  ייעשו  עצמן,  התכניות  במסגרת 

 סקר ולעכב את התכנית שכולם מחכים לה.  
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מה      : איטל בציר אלשיך  יגיד.  המומחה  סקר.  לעשות  צריך  לא  גם  אולי  אבל 

 הבעיה שיגיד לך אם צריך או לא צריך?  

 רת סקר בעלי חיים.  ההצעה אומ   עו"ד יניב מרקוביץ: 

 לא.      : איטל בציר אלשיך 

ואותם    עו"ד יניב מרקוביץ:  אנשים  אותם  של  התלונות  את  קראתי  אני  גם 

  . .  ארגונים, ואני אומר עוד פעם, כל דבר כזה יכול ליצור עיכוב. את אומרת.

 לא עיכוב, איזה עיכוב?      : איטל בציר אלשיך 

 לא יצור עיכוב?  מה זאת אומרת, זה    עו"ד יניב מרקוביץ: 

תושבים      : איטל בציר אלשיך  יתגייסו  הפקאן  בגן  גם  למשל  אחד,  ביום  אם 

שהעיר   וזה  אחד,  יום  כולה  וכאלו,  וצפרדעים  חיים  בעלי  שם  להציל  כדי 

 והתושבים מתגייסים למען הסביבה. מה רע? 

 אבל זה לא מה שאת מציעה, איטל. זה אין שום בעיה.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

והם      : ציר אלשיך איטל ב  אקולוגים  עם  בדקתי  שאני  מאחר  לא.  לא,  לא, 

שלא   למה  לא.  אולי  כן,  אולי  בסקר,  צורך  יש  אם  יודעים  לא  אנחנו  המליצו, 

עירוני  לטבע  מומחה  הוא  שם,  בעל  הוא  מומחה,  אותו  עם  לו  תתייעצו  קוראים   ,

 אמיר בלבן, זה עולה כמה אלפי שח.  

במכ   רחמים מלול:  שיזכו  היתר  שהקבלנים  את  לבקש  יבואו  רזים 

 הבנייה, אנחנו נדרוש מהם את הסקר, טוב?   

רוצים      : איטל בציר אלשיך  סביבה  פעילי  קהילתית.  פעילות  גם  זה  אבל 

  ..  לקחת חלק בדבר הזה.

 )מדברים ביחד(  

את    רחמים מלול:  אוריד  שאני  רוצה  את  סיכמתי.  איטל,  נו  בסדר, 

באור  זה  את  סיכמתי  היום?  מסדר  את    ההצעה  שמוביל  שניסים  מה  לפי  חיוב 
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את   לעשות  יידרש  היתר,  מקבל  שהוא  לפני  קבלן,  שכל  הציע.  הזה  הפרויקט 

 הבדיקה הזאת שאת מדברת עליה.  

 של סקר?      : איטל בציר אלשיך 

 באזור שלו, במתחם שלו.    רחמים מלול: 

מומחה      : איטל בציר אלשיך  אותו  של  הטלפון  את  לך  אביא  אני  ניסים, 

.    ותתייעץ   איתו

 אני לא קובע כעת אם זה תנאי או לא.    רחמים מלול: 

חילוקי     : אביב איטח  יש  לסדר, אם  מכיוון שזו הצעה  רק,  אני מבקש 

 דעות זה בסדר. תעלו, ושחברי המועצה יצביעו בעד.  

   -יצביעו, מי בעד מי נגד להביא מומחה     : איטל בציר אלשיך 

ההצעה   רחמים מלול:  להוריד את  מי    אני מציע  מי בעד?  היום.  מסדר 

 נגד להוריד מסדר היום, תודה רבה.  

 רגע, לא הבנתי, אז מה ההחלטה התקבלה?      : איטל בציר אלשיך 

הורדתי    רחמים מלול:  אני  אז  הצעתי,  שאני  למה  הסכמת  לא  את  לא, 

 את זה מסדר היום.  

 

 הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.   : 21-33-460מס'    חלטה ה 

 

 דה והערכה רשמית לעובד/ת על ידי המעביד )עיריית  הבעת תו  ב. 

 רחובות ותאגידיה(: קיום אירוע העובד המצטיין כביתר הרשויות   

 המקומיות והתאגידים העירוניים בשיתוף הוועדים ונציגויות  

 (. 26.12.21העובדים )ח"מ אביב איטח מיום     

 



ין מס'    -עיריית רחובות   29.12  מיום   33ישיבת מועצה מן המני .2021 

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

24 

 ההצעה: 

המקשר  והחוט  העירייה  מדיניות  ושל  הביצועית  העיר    הזרוע  הנהלת  בין 

והאגידים   האירייה  ועובדות  עובדי  הם  המקומיות  ברשויות  לתושביה 

ישירות   מעניקים  ככלל  אך  העירייה  של  מלאה  בבעלות  חקלם  השונים, 

 שירות לתושב בתחומים שונים ומגוונים.  

הרצון   שביעות  מדד  בין  ישיר  קשר  קיים  כי  לנו  ברור  התוצאה  במבחן 

 רצנום של העובדים מהמעביד.   מהשירות לתושב לבין שביעות 

ל  מעל  מועסקים  השונים  ותאגידיה  רחובות  עובדים    4,000-בעיריית 

 ועובדות לערך.  

כמובן   בהם,  זכתה  שהעירייה  המרשימים  ההישגים  את  לשבח  לציין  ראוי 

פרס   יפה,  קריה  הרשימה:  והרי  שלנו  והעובדות  העובדים  בזכות  ובעיקר 

העורף  פיקוד  חכמה,  עיר  ארצי,  שיטור    חינוך  ומקלטים,  למלחמה  מוכנות 

את   ותעצים  תוקיר  שהעירייה  הראוי  מן  היה  אלו  פרסים  על  רק  עירוני. 

נגיף   התפרצוף  בשל  שבוטל  החינוך  אגף  לעובדי  האירוע  למעט  העובדים 

 האומיקרון.  

ולהסתכל   ראש  להגדיל  מדיניות,  להתוות  תפקידנו  העיר  במועצת  כאן 

שיכבדו   והוקרה  שגרה  וליצור  ועובדות  קדימה  עובדי  את  קבע  דרך 

 העירייה.  

את   להעצים  בצורך  מכירים  ותאגידיה  רחובות  בעיריית  כי  ספק  לי  אין 

הזמן   אך הגיע  והשייכות לארגון,  הגאווה  ולחזק להם את תחושת  העובדים 

עובד  יחסי  במסגרת  הארגון  מטעם  ומוסדי  רשמי  באופן  זאת  -לעשות 

 מעביד.  

האחרון  בעשור  רבות  השקיע  בשגרה    העירייה  לתושבים  תרבות  באירועי 

אני   לצערי,  פייסבוק.  בלייב  מצולמים  באירועים  הקורונה  בתקופת  וגם 

עברו,   בשנים  החינוך  לאגף  המבורכים  הוקרה  אירועי  שלמעט  מתרשם 

והעובדות   העובדים  את  ולהעצים  להוקיר  די  עשתה  לא  כמעביד  העירייה 

שמבצע  השונים  ובתאגידים  המחלקות  באגפים,  מדיניות  המסורים  את  ים 



ין מס'    -עיריית רחובות   29.12  מיום   33ישיבת מועצה מן המני .2021 

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

25 

 העירייה במשך כל ימות השנה. 

ועד   בשיתוף  שנה  מידי  מקיימים  המקומיות  הרשויות  של  המוחלט  ברוב 

תודה,   לומר  הזדמנות  יש  בו  המצטיין"  "העובד  מסורתי  אירוע  העובדים 

נס את   על  סמלית אך משמעותית שתעלה  דרך  כל  או  טובה, תשורה  במילה 

העירייה  ועובדות  עובדי  של  ושאיפה  פעילותם  בריאה  תחרות  תיצור  שגם   ,

בעיריית   גם  בעבר  התקיים  שזה  ייתכן  העובדים/ות,  בקרב  למצוינות 

 רחובות, אך בשנים האחרונות כאמור לא ראיתי את זה קורה אצלנו.  

בעירייה   השונות  העובדים  ונציגויות  העובדים  ועד  שפעילות  לציין  ראוי 

זכוי  בייצוג,  ענפה  פעילות  מקיימים  ופעילות  ובתאגידים  רווחה  עבודה,  ות 

המעביד.   מטעם  והערכה  להוקרה  תחליף  מהווה  אינו  זה  אך  ופנאי,  תרבות 

ועד   ובשיתוף  כמעביד  העירייה  ביוזמת  שלובים,  ככלים  להיות  צריך  זה 

 העובדים המייצג את העובד. 

בעיריית   המצטיין  העובד  טקס  את  להחזיר/לקיים  מחליטה  העיר  מועצת 

העוב  ועד  בשיתוף  את  רחובות  להוקיר  או  בתאגידים  נציגויות  וה   דים 

 העובדים בכל דרך.  

 

אביב    רחמים מלול:  בבקשה,  לעובדים.  רשמית  והערכה  תודה  הבעת 

 איטח.  

 )מדברים ביחד(  

ונחסוך    רחמים מלול:  אותך  אפתיע  שאני  רוצה  או    10אתה  דקות? 

 אתה רוצה לדבר לציבור?  

 ההפתעה כבר אני יודע אותה.     : אביב איטח 

 אה, אתה יודע? אז דבר לציבור, בבקשה.    רחמים מלול: 

 כמובן שאני אדבר לציבור.     : אביב איטח 

 אתה מצולם, בכבוד.    רחמים מלול: 
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פעם     : אביב איטח  לדבר  צריך  כל,  קודם  כי  למה.  גם  לך  אגיד  אני 

גם   אבל  לי.  יספיק  לא  הזה  שזמן  כמובן  כמו שצריך.  כאן  העירייה  עובדי  על  אחת 

 היו כאן הצעות לסדר שהתקבלו, שעברו. בעבר  

תגיד לי, ראש העירייה גם יכול להגיש מועמדות לעובד    רחמים מלול: 

 מצטיין?  

 מגיע לך, למה לא?     : אביב איטח 

 אה, בסדר, טוב, תודה.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

לוריא     זוהר בלום:  עמוס  זוכר?  אתה  שנה,  כל  שלך  בתקופה  אתה 

 ו למישהו עובד מצטיין, אחרי חצי שנה פיטרנו אותו.  וזה. פעם נתנ 

 בבקשה אביב, דבר. חבר'ה, לא להפריע לו, בבקשה.    רחמים מלול: 

החלטות     : אביב איטח  היו  גם  בעבר  הבא.  הדבר  את  אומר  אני 

התבצעו   כולן  ולא  האופוזיציה,  של  גם  הקואליציה,  של  גם  לסדר,  הצעות  שעברו, 

רו  אני  ולכן  לפועל.  שלא  ויצאו  שתבינו  כדי  מהלב,  כאן  דברים  לומר  באמת  צה 

טוב   ערב  אז  הרבה.  לעשות  באמת  יודעים  אנחנו  אירועים  אירוע.  עוד   . . מדובר.

העיר   הנהלת  בין  המקשר  והחוט  העירייה  מדיניות  של  הביצועית  הזרוע  לכם, 

ובתאגידים   בעירייה  והעובדות  העובדים  הם  המקומיות,  ברשויות  לתושביה 

 השונים.  

ככלל  חלק   שכולם  ברור  אבל  העירייה.  של  מלאה  בבעלות  הם  כמובן  מהתאגידים 

התוצאה,   במבחן  ומגוונים.  שונים  בתחומים  לתושב  שירות  ישירות  מעניקים 

קשר   קיים  החשובה.  הנקודה  וזו  ישיר,  קשר  קיים  כי  לנו  ברור  התוצאה  במבחן 

שביעות   למדד  כמובן,  מהמעביד  העובדים  של  רצונם  שביעות  בין  הרצון  ישיר 

לתושב.   ומהשירות  ונחשפתי  מהתושבים  להיום,  התכוננתי  בדיוק  נחשפתי,  אמש 

כמובן.   אישור  ממנו  ביקשתי  קיסר.  אדיר  לו  קוראים  מכר,  של  חבר,  של  לפוסט 

הכיר   לא  מי  הרי  לגמלאות.  שפרש  שלו  לאבא  בהתרגשות  מפרגן  הוא  שבו  פוסט 
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הכ  כולנו  מכירים,  כולנו  קיסרה,  חיים  החשמלאי  את  בשולחן  כאן  כאן  כולם  רנו, 

  . .  הזה.

 )מדברים ביחד(  

.   : אביטל רגב קיסר  . . 

רעיון     : אביב איטח  איזה  עוד  לי  יש  אולי  אגב,  מבורך.  זה  אביטל, 

לעובד   במה  לתת  אפשר  העירייה  של  הציבורי  בעמוד  שבוע  כל  אולי  בשבילך. 

אתם  מהדיון.  נסטה  לא  בואו,  אבל  בהסכמתו.  אופציה  לך  נתתי  גם,  זה    אחר? 

 . . שהוא    חיים,   יודעים. יודעים  אתם  העירונית,  בעשייה  נמצא  מעט  שאתה  מספיק 

 תמיד היה נכון וזמין לסייע בשעות לא שעות. גם מחוץ לשעות העבודה.  

חוב או  אני יודע את זה אישית, שהאור שלו לא עבד בר   שכונה,   אם יש איזה פעיל 

מח  גם  עוזר  מטפל,  מגיע,  מה,  משנה  לא  קיץ,  חורף,  העבודה.  משהו,  לשעות  וץ 

חיים,   כמו  ועובדות  עובדים  הרבה  לנו  שיש  יודעים  ואתם  חיוך,  עם  לי,  האמינו 

 הוא רק לדוגמא. אני רוצה גם לקצר שם.  

לא   זה  בעירייה,  כאן  עושים  שהם  מה  כל  והעובדות,  שהעובדים  כאן  לנו  ברור 

עובדים    מובן מאליו. אגב, העובדים והעובדות לא חייבים לנו דין וחשבון, הם לא 

רואה   הוא  תושב,  לשרת  כדי  בו  נעזר  שאני  שעובד  מאליו  מובן  לא  לי  אצלנו. 

. גם לו חשוב לשרת את התושב, לי זה לא מובן מאליו.    איתי עין בעין

את   ומשרתים  ועושים  באים  והם  שלו,  המעביד  לא  אני   .. לעובד. מתקשר  כשאני 

י לקבל את הכתבה או  התושבים. ואני חושב שלא צריך להגיע פנסיה כמו חיים כד 

עד   שגם  כאלה  יש  לצערנו  הראויה.  ההערכה  שחלילה    120את  כאלה  יש  לכולם, 

הכתבה   את  להם  לעשות  מספיקים  לא  אולי  ואנחנו  פנסיה,  לגיל  גם  מגיעים  לא 

 כמו שעשית על חיים, ואני מברך על הכתבה הזאת.  

מתלונני  שהם  לי  אומרים  איתם,  לדבר  לי  שיוצא  עובדים  הרבה  כך  לעיתים  כל  ם 

שפחות   עובדים  אולי  עם  אותם,  מכלילים  שלפעמים  עלבון  איזשהו  חשים  שהם 

יותר   ומסורים  חרוצים  עובדים  יש  מקומית,  רשות  או  ארגון  בכל  הרי  מסורים. 
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לנו   ויש  לטובים,  להפנות  צריכים  אנחנו  שלנו  הציבורי  הזרקור  את  פחות.  ויש 

את   לחזק  אותם,  להעצים  עמם,  להיטיב  טובים.  לא  הרבה  זה  הכלים שלהם.  ארגז 

בהם   לראות  שלהם,  הכלים  ארגז  את  לחזק  משהו.  עוד  גם  אגיד  אני  תיכף   .. רק.

גאים   שהם  שלהם,  היחידה  וגאוות  שלהם  השייכות  תחושת  את  ולחזק  שותפים 

 להיות עובדי עיריית רחובות.  

חזקים   מחאתי    –כשהעובדים  בסדר.  והכל  ומאושרת  הסקרים  כל  חזקה,  רחובות 

שביעות  כפיים,   ועם  חזקים  יותר  עוד  העובדים  את  רוצים  אנחנו  ויפה.  טוב  הכל 

שאנ  מכיוון  תראו,  עכשיו  יותר.  גבוהה  כל  רצון  על  ההחלטות,  קבלת  במוקד  לא  י 

יכול   אני  לעובדים.  כלים  ארגז   .. שכר. נושא  שלי  התחום  לא  וזה  הנושאים, 

ולהעצי  חיזוק  לו  לתת  שטוב,  מי  הערב.  כמו  סמלית  בהצעה  אותו.  להתחיל  ם 

ומרוצה,   גאה  שהעובד  נהדר.  יהיה  בכלל  זה   .. . יפרגן אם  תודה,  לומר  אפשר 

 התושבים גאים ומרוצים.  

מעל   יש  שלנו  והתאגידים  רחובות  מעל    4,000בעיריית  חבר'ה.    4,000עובדים, 

את   שמקבל  מי  כל  המים.  ותאגיד  וה.ל.ר,  העירונית  בחברה  וחוויות  עובדים 

למעלה   זה   . . שלנו. רבה    4,000-מ התושבים  בהגינות  גם  רוצה  אני  ועכשיו  עובדים. 

שלנו,   העובדים  המרשימים,  ההישגים  על  כפיים  להם  תמחאו  ולשבח.  לציין 

יניב, עובדי תברואה,   והעובדות שלנו, קריה יפה. הנה  שבשנה האחרונה העובדים 

 גינון בטח ועוד, קיבלנו קריה יפה.  

 העיר המאושרת בישראל.     זוהר בלום: 

חינוך ארצי שזוהר,     : איטח אביב   פרס  מאושר.  אני  אם אתה מאושר, 

יישר   יישר כוח שאתה כל שנה ממשיך ומקיים את האירוע הוקרה לעובדי החינוך. 

אגף   עובדי  שנה  כל  יש  אם  אגפים.  עוד  כאן  יש   .. רק. לא  לנהוג.  צריך  כך  כוח, 

ע  איזה  חכמה,  עיר  אוקיי.  הזאת.  בעירייה  אגפים  עוד  כאן  יש  ובדים  חינוך, 

 איכותיים יש לנו.  
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הייתה   הימים  בכל  שם.  נהדרים  עובדים  לנו  יש  התקשוב,  אגף  הביטחון,  אגף 

לנו   יש  איכותיים  עובדים  איזה  יודעים  אנחנו  שמביאים.  ההישגים  בכל  קורונה, 

שיהיה   התרבות,  בהיכל  טקס  באיזה  אם  כלום  יקרה  לא  בשנה,  פעם  שצריך  שם, 

ניתן..  אולי  אגפים,  של  התחזוקה,  קטגוריות  באגף  הביטחון,  באגף  התקשוב  אגף   .

 באגף התברואה.  

והתנועה   הפיקוח  אגף  הנה  להעצים.  יכולים  שאנחנו  עובדים  הרבה  כך  כל  יש 

  . . בדיוק. ליאור  ליאור,  והשילוט,  העיר?   ראש  נכון,  ההישג.  על  המענק,  על 

של   ההישג  על  באגף   100,000שפרגנו  שלנו  העובדים  על  מענק  קיבלנו  שגם    שח 

ראש   לעובדים.  גם  פשוט  לתת  אפשר  מענק.  גם  קיבלנו  כף,  מחאנו   .. הפיקוח.

שעברה,   הקדנציה  של  האחרונה  בשנה  אני  מהלב.  משהו  לספר  רוצה  אני  העיר, 

 החזקתי בתיק השכונות.  

אתה  ' חבר  האחרונה.  בשנה  שעברה  בקדנציה  השכונות  בתיק  החזקתי  אני  ה, 

אותי   זוכר  אתה  הצעירה.  ברחובות  אופיר    12:00-ב התגוררת  עם  בסיור  בלילה 

לעובדים   הזה  הטקס  את  לתת  צריך  למה  אומר  אני  מאליו.  מובן  לא  זה  ערן?  ועם 

היו   בקורונה  גם  והנה,  אירועים,  בהפקת  נהדרת  שלנו  החברה   .. להם. שמגיע 

בלייב.   גאון  יורם  שהיה  עודד  עם  דיברת  אתה  נכון?  פייסבוק.  בלייב  גם  אירועים 

אי  לעשות  גם  אפשר  אם  היה  דבר  שום  קורה  היה  לא  החברתיות.  ברשתות  רועים 

  . .  בכל התקופה הזאת.

 עשינו, עשינו.        דובר: 

 נכון, אירוע לעובדים שהיה אפשר לעשות שם.     : אביב איטח 

 )מדברים ביחד(  

יכול     : אביב איטח  אז  מדיניות.  על  מדברים  אנחנו  כאן  חברים, 

שהייתה  יוספה  אחת,  פעם  עשתה  שיוספה  העירונית    להיות  החברה  מנכ"לית 

אני   אבל  יודע,  לא  אני  הספיק,  לא   .. לעובדים. הוקרה  אירוע  עשתה  לתרבות, 

בנוהל,   החלטה  לקבל  צריך  המדיניות,  את  כאן  שמתווה  מי  שאנחנו,  חושב 
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זה,   את  לעשות  תרצו  איך  זה,  את  תעשו  איך  עקרונית.  החלטה  שנה,  כל  שאנחנו 

ועד  ואת  התרבות  תיק  מחזיק  את  לכם  לזכויות    יש  פועל  העובדים  ועד  העובדים. 

 העובדים, נותן להם רווחה, נותן להם תרבות ואירועים. אבל זה לא במקום.  

העירייה   במקום.  לא   .. שלובים. כלים  צריכה  היא  מהמעביד,  לעובד  ההכרה 

אני   ולסיום  לו.  שמגיע  מי  את  ולהעריך  העובדים  את  להעצים  חייבת  כמעביד 

.. בנושא הזה. אני    אומר לכם, אני באמת רוצה  כי אני באמת. ,    8לקצר,  כאן שנים 

אני   חבר'ה,  עירייה.  עובד  לא  אני  יודעים,  .    8אתם  . עירייה. עובד  לא  שנים 

 .. . לי זה לא מובן מאליו, והרבה מאוד עובדים. .  ונעזר.

.. כבר    עו"ד יניב מרקוביץ:   שנים, כולל פרס כספי.    10.

 )מדברים ביחד(  

מבק    : אביב איטח  גם  אני  כי  לקיים,  או  להחזיר  נחליט  שאנחנו  ש 

או    20לפני   והתאגידים,  הנציגויות  העובדים,  ועד  בשיתוף   .. זה. את  פה  היה  שנה 

 להוקיר את העובדים מבחינתי בכל דרך. מי בעד, מי נגד, תודה רבה לכם.  

 בכנסת לא מוחאים כפיים.  חבר'ה,    רחמים מלול: 

ן.  אביב, תקבל בראשון עובד     זוהר בלום:   מצטיי

.    10אביב, אנחנו עושים את זה        : אמיתי כהן  .  שנים.

 בסדר. אנחנו מקבלים לשמחתך את ההצעה.    רחמים מלול: 

 תודה רבה. לשמחת העובדים.     : אביב איטח 

כל    רחמים מלול:  שלעיתים,  ולמרות  באריכות.  שנאמת  למרות 

 המוסיף גורע.  

שיתו    : עודד עמרם  של  העתיד  בשם  מצביע  בעד.  אני  פעולה,    15ף 

  . . . זכו הרבה. . .  שנה עשינו כל שנה אפילו בידיעות אחרונות הארצי

לך     : אביב איטח  מאחל  כל,  קודם  משהו.  לך  לומר  רוצה  אני 

תגיע   שאתה  הוועדים  ובכל  מאי,  בחודש  להסתדרות  בחירות  לך  יש  בהצלחה. 
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שהמעבי  ותדאג  תוודא  שאתה  להם  תאמר  אתה  בסביבה,  המקומיות  ד  לרשויות 

  .  שלהם מעצים אותם בטקס מצטיין

 טוב, אביב, תודה רבה.    רחמים מלול: 

 תודה רבה.     : אביב איטח 

 מה זה, מסיבה, הצגה? מה זה? עוד לא סוף השנה.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

 

     .  ולפעול בהתאם   ההצעה לסדר  לקבל את   : 21-33-461מס'    חלטה ה 

 

 נושאים נוספים:  . 4

 זכות חתימה על מסמכי הרשות.  אישור בעלי   א. 

 

נמשיך    רחמים מלול:  מסמכי    –בואו  על  חתימה  זכות  בעלי  אישור 

הפיצה הרשות.   המשפטית  שהיועצת  מסמך  לפניכם  מבקשים    יש  אנחנו  אז  אותו. 

 לאשר את זה.  

 

פה   : 21-33-462מס'    חלטה ה  מסמכי    אחד הוחלט  על  חתימה  זכות  בעלי  לאשר 

 . דר היום  בהתאם למסמך שצורף לס   הרשות 

 

 הסמכת פקחים עירוניים ליחידת האכיפה העירונית, לאכוף את  ב. 

 חוקי העזר.     
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יורד מסדר היום, כי הם    –הסמכת פקחים עירוניים    רחמים מלול:  זה 

 צריכים לעבור איזושהי השתלמות ולא עברו אותה. 

 *** מדברים לא למיקרופון ***  

שע   רחמים מלול:  לי  הודיעו  בבקשה.  לצביקה  ליאור,  אמר  גיאת  רן 

איזו   אותי  עדכנו  לא  מה,  יודע  לא  אני  השתלמות,  איזושהי  להם  שחסרה 

משהו,   לומר  רוצה  אתה  ועכשיו  אותם.  להסמיך  אפשר  אי  ולכן  השתלמות, 

 בבקשה.  

.    : ליאור שוקרי  . .. אני אגיד. . 

 בסדר, בסדר. תודה, ליאור.    רחמים מלול: 

 ם ממשיכים את הלימודים.  ראש הער, אפשר בכפוף שה    : עודד עמרם 

 לא צריך הכל בסדר.      : ליאור שוקרי 

 

     הנושא ירד מסדר היום.   : 21-33-463מס'    חלטה ה 

 

 כממלא מקום יו"ר ועדת הנחות )נזקק(.   הומינר מינוי ח"מ פנחס   ג. 

 

יו"ר    רחמים מלול:  מקום  כממלא  הומינר  פנחס  המועצה  חבר  מינוי 

 זה מאושר.     ועדת הנחות. אם אין התנגדות, אז 

 

פה   : 21-33-464מס'    חלטה ה  את     אחד הוחלט  כממלא    למנות  הומינר  פנחס  ח"מ 

 מקום יו"ר ועדת הנחות )נזקק(. 
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 . 1.11.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ד. 

 . 1.3.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ה. 

אם    רחמים מלול:  הערות?  יש  האם  ביקורת,  ועדת  פרוטוקול  אישור 

הזאת.   בהזדמנות  הביקורת  לוועדת  תודה  מאושר.  זה  אז  הערות,    2אין 

 .  1.11.21ומיום    1.3.11פרוטוקולים: מיום  

 

פה   : 21-33-465מס'    חלטה ה  מיום    אחד הוחלט  ביקורת  ועדת  פרוטוקול  לאשר 

1.11.21 . 

פה   : 21-33-466מס'    חלטה ה  מיום    אחד הוחלט  ביקורת  ועדת  פרוטוקול  לאשר 

1.3.21 . 

 .  100%אישור תשלום שכרו של מאיר דהן, מנכ"ל העירייה, בגובה   ו

 שכר מנכ"ל ברשויות המקומיות, בכפוף לאישור משרד הפנים.     

 

 מינוי מאיר דהן כדירקטור בחברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש  ז. 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –   

 

 בכפוף לאישור משרד   –י מאיר דהן כדירקטור בחברת ה.ל.ר  מינו  ח. 

 הפנים.     

 

 מינוי מאיר דהן כחבר מליאה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום  ט. 

 יהודה.     

 

העירייה,    רחמים מלול:  מנכ"ל  דהן  מאיר  של  שכרו  תשלום  אישור 

וג   100%בגובה   הפנים,  משרד  לאישור  בכפוף  המקומיות  ברשויות  מנכ"ל  ם  שכר 
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בחברת  א  כדירקטור  גם   . ' וכו ספורט  לתרבות,  העירונית  בחברה  כדירקטור  ישורו 

  , יהודה. דרום  סביבה  לאיכות  ערים  באיגוד  מליאה  וכחבר  בכפוף  שוב  ה.ל.ר, 

 בדיוק התפקידים שמילא בעבר דורון מילברג.  

 

לאשר תשלום שכרו של מאיר דהן, מנכ"ל    אחד הוחלט פה   : 21-33-467מס'    חלטה ה 

בגובה  העירייה  משרד    100%,  לאישור  בכפוף  המקומיות,  ברשויות  מנכ"ל  שכר 

 הפנים.  

 

פה   : 21-33-468מס'    חלטה ה  בחברה    אחד הוחלט  כדירקטור  דהן  מאיר  מינוי  לאשר 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –העירונית לתרבות, ספורט ונופש 

 

פה   : 21-33-469מס'    חלטה ה  כדירקטור   אחד הוחלט  דהן  מאיר  מינוי  בחברת    לאשר 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    –ה.ל.ר  

 

פה   : 21-33-470מס'    חלטה ה  מליאה    אחד הוחלט  כחבר  דהן  מאיר  מינוי  לאשר 

 באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה. 

 

 .  משרה.    100%-הגדלת משרתו של יניב מרקוביץ סגן ראש העיר ל  י

 

י'    רחמים מלול:  מרקוביץ    –סעיף  יניב  של  משרתו  ראש  הגדלת  סגן 

ל  נוספת    100%-העיר  בעבודה  עבד  שיניב  לכם,  וכזכור  לכם  כידוע  משרה. 

בערוץ   שם  עבודתו  את  סיים  שהוא  וכיוון  ערוץ    2בתקשורת,  באיזה  יודע  לא  או 

והוא עובר כעת לערוץ   , הפסיק לעבוד שם, אז בצדק הוא מחזיר את  14הוא עבד, 

 יישר כוח.  .  120%, למרות שהוא עובד  100%-אחוזי המשרה שלו ל 
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פה   : 21-33-471מס'    חלטה ה  מרקוביץ    אחד הוחלט  יניב  של  משרתו  הגדלת  לאשר 

 משרה.    100%-סגן ראש העיר ל 

 

 ועדת תמיכות ומענקים.    החלטות אישור   יא. 

 

דורון,    רחמים מלול:  ומענקים.  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  אישור 

ב  דעות  חילוקי  כמה  שהתעוררו  בגלל  הצעה  פה  לנו  יש  עמותות  בבקשה,  כמה  ין 

 שלכאורה קופחו וכדומה. אז דורון יציע הצעה.  

 ראש העיר, לפרוטוקול אני לא משתתף.        דובר: 

 בסדר, אתה יכול לא להשתתף בהצבעה.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

 על מה הסעיף?     : אביב איטח 

 תמיכות ומענקים.    : עו"ד מתן דיל 

 *** מדברים לא לפרוטוקול *** 

תראו, עד הרגע האחרון כולל היום, התגלו כמה פערים    : רון מילברג מר דו 

שאנחנו צריכים לבדוק אותם, ואני  מציע את ההצעה הבאה. לאשר את התמיכות  

כדי   במלואם.  בפניכם  של  שמונחות  מוצדקים  שלדעתי  פערים    3,4,5להשלים 

הצע  אני  לעומק,  זה  את  לבדוק  צריכים  מקצועית  כוועדה  שאנחנו  תי  עמותות, 

מנכ"ל,  מתקציב  להעביר  כאן  החלטה  של    לקבל  גודל  סדר  שח    200,000שהיה 

להעביר   נוצל,  ולא  שיימצאו    100,000וכמעט  עמותות  לאותן  השלמה  לטובת  שח 

   . זכאיות לתמיכות ומענקים 
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גבוהים. אז אנחנו   וזה סכומים לא  לגבי העמותות שעד הרגע, אנחנו רוצים לתת, 

הבא  בשבוע  או  השבוע  עוד  ואם  נשב  עמותות,  לאותן  הבדיקה  את  להשלים  כדי   ,

  .  מגיע להן, ניתן להן. אי אפשר להגיש מחדש, עמותות שהגישו בזמן

חסר    רחמים מלול:  שהיה  אישור  ששלחו  למשל  שטוענות  עמותות  יש 

לא   אנחנו  דקות,  בכמה  שפספסו  עמותות  יש  יתקבל,  שזה  חשבו  בווטסאפ,  להן 

מ  יתרה  נשארה  אומר  רוצים לקפח אף אחד.  והמנכ"ל  מנכ"ל,  שח,    100,000תקציב 

   -במקום שאני אעביר את זה לראשון, אני מעביר את זה 

 אותי היום הרבה בישיבה.    ף באמת, הוא לא תק   : מר דורון מילברג 

,     זוהר בלום:   מיליון שח לשנה.    30ביקשנו תמיכה מעיריית ראשון

א   : מר דורון מילברג  הוועדה,  כיו"ר  הזאת,  להודות  ובהזדמנות  רוצה  ני 

כחודשיים   לפני  שנכנסה  ולטל  ולדניאלה,  שצריך,  כמו  עלינו  ששומרת  למיכל 

ומעלה.   משכמה  חברה  עליו.  ארחיב  לא  שאני  לנו  שהיה  ארגוני  ממשבר  כתוצאה 

טל הייתה גזברית של עיריית חדרה, מכירה את הנושא לפני ולפנים, החברה שלה  

 על העבודה המסורה.  עובדת עבור רשויות אחרות, ואני מודה לך  

מסקנות    רחמים מלול:  להסקת  ישיבה  יקיים  מאיר,  החדש  והמנכ"ל 

תמיכות   ועדת  יו"ר  שהיה  דורון,  של  לתפקיד  שנכנס  כאדם  והוא,  בפברואר, 

זה   הזאת  שהשנה  כדי  לעניינים  ייכנס  הפנים,  משרד  מנכ"ל  חוזר  פי  על  ומענקים 

 יעבור בשלום ובלי תקלות. רצית להגיד עוד משפט.  

לי    : עו"ד מתן דיל  לא    2יש  דורון  הפרוטוקול  ראשונה,  הערה  הערות: 

לחדד   רוצה  אני  אז  אמרתי,  שאני  מה  לא  לפחות,  מבחינתי  שהיה,  מה  את  משקף 

 פה.  

 לגבי הפועל מרמורק.    : מר דורון מילברג 

בישיבה,    : עו"ד מתן דיל  שאמרתי  מה  לכם  מזכיר  אני  אמרתי,  אני  אז 

פוגעים  אנחנו  להם    שלתפיסתי,  הורדנו  שגם  מרמורק,  בהפועל  במיוחד  בספורט, 
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ה  את  להם  שהוספנו  נכון  שעברה.  משנה  ליגה,    300,000-תקציב  עליית  של  שח 

.    100,000אבל הורדנו להם   .  שח משנה שעברה. ובכלל, עצם זה שאנחנו לא.

 ובכל זאת לא תיקנתי, אני אגיד את זה, כן.    רחמים מלול: 

   בדיוק.   : מר דורון מילברג 

מה שאנחנו    : עו"ד מתן דיל  מקיימים את  לא  ואנחנו  היות  גם,  ואמרתי 

בספורט,   התמיכה  את  שנה  כל  שנגדיל  שאמרנו  הזאת  האב  תכנית  את  אישרנו, 

פגיעה   זו  ולכן   . . בגלל. מסוים  גבול  עד  גדל  הספורט  בספורט,  פוגעים  אנחנו 

 בספורט. לכן זה מה שאמרתי בוועדה. הפרוטוקול לא שיקף את זה.  

את   טענתי  פה.  מרחיב  לא  ואני  בהצבעה  משתתף  לא  שאני  גם  אמרתי  אני  שנית, 

ל  תמיכות  נותנים  שאנחנו  זה,  את  טוען  אני  תמיכות  ישיבת  בכל    2021-זה, 

 ואני לא משתתף בדבר כזה.    2022מתקציב  

 כן, אבי.   טוב.    רחמים מלול: 

ממה     אבי מוזס:  שונה  זה  הסיכומים,  של  שהגיע  האחרון  במייל 

..  שמ   ופיע פה בחומר.

.    רחמים מלול:   נכון

.     אבי מוזס:  .. האחרון  צריך להדגיש שזה ה.

.    רחמים מלול:   נכון

 אמרתי, מה שמונח לפניכם.    : מר דורון מילברג 

.    רחמים מלול:   כי היו עמותות שהשלימו ברגע האחרון

 בסדר גמור, זה חשוב.     אבי מוזס: 

פרוטו   רחמים מלול:  בעד  מי  ומענקים?  תודה.  תמיכות  ועדת  קול 

 תודה רבה. אני לא משתתף בהצבעה.  

 בסעיפים ששייכים אליי אני נמנע.    שלמה מונטג: 
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 שח מתקציב מנכ"ל. תודה.    100,000והעברה של    רחמים מלול: 

  אני לא משתתף, צביקה.    : עו"ד מתן דיל 

 

פה   : 21-33-472מס'    חלטה ה  תמיכות   לאשר   אחד הוחלט  ועדת  החלטות    את 

 22/12/21ומתאריך    19/12/21מתאריך  פרוטוקול  ב   ומענקים 

מונטג,   שלמה  כהן,  אמיתי  צור,  גיא  מלול,  רחמים  בהצבעה:  השתתפו  לא   ***

 עודד עמרם ומתן דיל.  

 

 תיקונים והשלמות.   –עדכון הסכם הגג   יב. 

 

חברים,    רחמים מלול:  והשלמות.  תיקון  הגג,  הסכם  עדכון  חבר'ה, 

על   הצבעה  כבר  שלא  הייתה  עד  חתימה,  של  בשלב  הלך  לא  הוא  אבל  הגג,  הסכם 

אז   אמרתי  התושבים.  של  לרצונם  בהתאם  וכמובן  שרצינו,  התיקונים  את  השגנו 

תי  הוא  פה,  נמצא  ושאול  הסיגד  של  באירוע  התרבות  בהיכל  יקבל  כ לתושבים  ף 

התיקונים  א  יתוקנו  שלא  עד  הגג  הסכם  על  אחתום  לא  שאני  הדיבור,  רשות  ת 

 ים.  שאנחנו דורש 

ניהלנו   דצמבר.  בחודש  להתקיים  אמור  שהיה  החתימה  טקס  את  ביטלנו  ואמנם, 

את   קיבלו  האוצר,  ומשרד  ורמ"י  והבינוי  השיכון  משרד  ואמנם  ומתן,  משא  שוב 

הדרישה שלנו, התיקון מונח לפניכם, ששם יש הבטחה מפורשת שדיירים תושבים  

ה  המשלימה,  לקרקע  אלא  שכורות  לדירות  לא  לעבור  לקרקע  שירצו  יעברו  ם 

הם   אליהם  החלקות  ואת  המגרשים  את  שמפרטת  טבלה  אפילו  ויש  המשלימה, 

החברות   בין  אותם,  שהחתימו  אלה  בין  שיהיה  מכרז  פי  על  כמובן  לעבור,  יוכלו 

 שהחתימו אותם.  

זה השינוי המרכזי שיש מההסכם   פתרון מעולה,  הוא  הזה  אני חושב שהפתרון  אז 

ההסכ  לבין  למועצה,  אז  לא  שהבאנו  אני  אולי  לדעתי,  היום.  לפניכם  שמובא  ם 
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ורע,   אח  לו  שאין  גג  הסכם  זה   , אובייקטיבי להיות  משתדל  אני  אבל  אובייקטיבי, 

גג   הסכמי  על  רשויות שחתמו איתם  לי ראשי  זה אמרו  אומר, את  אני  לא  זה  ואת 

גם   יוכלו להעיד  זה  ועל   , לי גם אלה שניהלו מולנו את המשא ומתן זה אמרו  ואת 

וגם גיא שהיו שותפים להרבה פגישות שקיימנו. עכשיו גם לידיעתכם, נכון    ניסים 

לכביש   החיבור  של  הנושא  את  העלה  מתן  לכם,  531שהיום  לומר  רוצה  אני  אז   ,

 שנים, והתכנון לקח גם כן מספר שנים.    8הנושא הזה מטופל על ידי כבר  

לע  צריכה  שהרכבת  שינוי  איזה  עוד  יש  גמור,  כמעט  למעשה  והיה  התכנון  שות, 

להמעיט   התחבורה  למשרד  היום  מדיניות  יש  החומש.  בתקציב  להיות  אמור 

התחבורה   שרת  של  המדיניות  על  שמעתם  אם  שמעתי  אם  יודע  לא  בכבישים, 

תקציבים   ולהגדיל  כבישים,  של  בתשתיות  שמטפלים  תקציבים  להפחית  החדשה, 

ל  גם  הודעתי  שוב  אופניים.  ושבילי  הציבורית,  לתחבורה  השיכון  שקשורים  משרד 

התקצוב   תהיה שום חתימה אם  לצחי מאגף התקציבים באוצר, שלא  וגם  והבינוי, 

 לא יוחזר כפי שהיה.    431של  

ו  והמשא  שלנו  ההתעקשות  שוב  בקשר  ואמנם,  עמד  ניסים  הנה  שניהלנו,  מתן 

יחידות   ששיווק  לנו  הובטח  ואמנם,  מהאוצר.  צחי  עם  ידווח  גם  הוא  תיכף  ישיר, 

החיבור    משה בקרית  הדיור   יתוקצב  לא,  אם  באמצעיתו.  הוא  אם  אפילו  ייפסק, 

 .  431לכביש  

 בסוף הדרך. סליחה, תסיים.    : עו"ד מתן דיל 

שמגיע    רחמים מלול:  מה  לפחות  אבל  הערות,  להעיר  אפשר  תראה, 

דיור בהסכם גג רחובות. אבקש   יחידות  זה. המשך שיווק  לנו בדין, צריך לומר את 

  421רות להסכם הגג, כן? אם תשאלו אותי, החיבור של  להודיעך. זה לא קשור ישי 

אולי  431-ל  נוגע  הוא  משה.  בקרית  העירונית  להתחדשות  ישירות  נוגע  לא  הוא   ,

ב  אותי  שיבחת  אפילו  ואתה  הליכים  הקפאתי  גם  ושם  מזרח,  על    SMS-לרחובות 

 . אז הוא לא נוגע להסכם הגג.  431-כך בגלל השיהוי בקבלת התקציב ל 
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מבי  אני  כי  לכן  להודיעך  אבקש  כך.  על  שהתעקשנו  כיוון  לידיעה,  רק  זה  את  א 

נוספות   דיור  יחידות  ישווק  ולא  האוצר,  עם  זה  האמור,  בסיכום  מכיר  המשרד 

י"ז להסכם הגג, הוא   בשכונת קרית משה מעבר ליחידות הדיור המפורטות בנספח 

כביש   חיבור  ביצוע  למימון  תקציבי  פתרון  לסגירת  עד  לפניכם,  לעיר    431נמצא 

איפ  יוצא  האוצר.  במשרד  התקציבים  ואגף  התחבורה,  משרד  ידי  על  ,  ה רחובות 

ההתחדשות   להסכם  ישירות  קשורה  לא  שהיא  למרות  הזאת,  הנקודה  שגם 

ולא   תבוצע,  היא  גם  משה,  בקרית  הגג  הסכם  אמצעים    –העירונית,  בידינו  יש 

 להפסיק את השיווק של יחידות הדיור.  

ש  הזה,  ההסכם  בעיניי,  שהתנגדו  אז  לאלה  לכם,  ברור  שיהיה  אפשר,  אי  בלעדיו 

העירונית   ההתחדשות  את  להתקדם  יהיה  אפשר  אי  היום,  שיתנגדו  או  בעבר 

ההסכם   בלי  שלה,  החשיבות  מה  יודעים  וכולם  לה,  מסכימים  שכולם  בקרית משה 

הזה שנותן מעל חצי מיליארד שח לפיתוח תשתיות על בעיר, ואתם יודעים בדיוק  

הפירוט.   ל ואם  את  וקרוב  הפירוט,  את  שוב  לכם  נשלח  שח    900-תרצו,  מיליון 

 תשתיות צמודות בקרית משה.  

וכל   הבאות,  בשנים  בעיר  שיהיה  גדול  הכי  הפרויקט  זה  לעיר,  בשורה  זאת  פשוט 

מועד   נקבע  אגב,  הגג.  הסכם  על  החתימה  של  בקרוב  התוצאות  את  תרגיש  העיר 

וזה  טקס,  לאותו  יוזמנו  וכולם  לחתימה,  ב   חדש  לי  נדמה  השם  ירצה  אם  -יהיה 

להוסיף משהו?  25.1 רוצה  ניסים, אתה  לומר משהו?  רוצה  גיא, אתה  רבה.  . תודה 

 ביקש ממני שאול מספר דקות לדבר. בבקשה.  

לשעבר     שאול צגהון:  הבוס  מילברג,  דורון  לידידי  בהצלחה  כל  קודם 

צלחה רבה.  לפני כמה שנים, בהצלחה לתפקיד החדש, למנכ"ל החדש מאיר דהן בה 

האגף   מנהל  את  פה  יש  השכונות.  לאגף  שקשורים  הנושאים  בכל  לרשותך  אני 

יחד   נמנף  ואולי  לרשותך,  נהיה  אנחנו  מדהלה.  רמי  מר  בארץ,  טוב  הכי  בעיני 

 באמת את האגף הזה, באמת מגיע לו.  

על   הגג,  הסכם  הוצג  לא  הקודמת  המועצה  בישיבת  הגג,  הסכם  של  בהקשר  אבל 

זה. א  יוצא לדרך על  בסיס מתווה  ולם כעת התיקון הושלם, הסכם הגג לעיר כולה 
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בסיס מודל הקרקע המשלימה. למי שהתושבים יבחרו בך. אני מברך את התושבים  

הצוות   שוב  הוכחתם  כמשמעו.  פשוטו  הבית,  על  וממוקד  נחוש,  המאבק,  על 

שתמיד   כפי  העיר,  ראש  לך  להודות  רוצה  אני  וראוי.  נכון  היה  שהמאבק  הקטן, 

חבל  אמר  אישית,  בנימה  אגיד  ואני  לך,  להודות  איתך,  הגון  הייתי  ותמיד  לך,  תי 

את   בהגינות,  תמיד  לך  אומר  ואני  בהתייעצות.  חווינו  לא  באמת  מהדברים  שחלק 

 מה שמגיע לך, אני אומר תמיד, פתוח בפני כולם.  

ולהחזיר   ההסכמים  את  לכבד  המבורכת  ההחלטה  על  לך  להודות  רוצה  אני  אבל 

נכחנו  את האמון   ניסים  וגם  גיא  וגם  אני  גם  כי באמת,  הזה.  בהליך  התושבים  של 

אמר   ה.ל.ר  מנכ"ל  נציגך  כאשר  התושבים,  של  הפנים  את  וראינו  ישיבה,  באותה 

זה.   על  אותך  מברך  אני  אז  משלימה.  קרקע  יש  וכרגע  משלימה,  קרקע  שאין  להם 

אות  מכבדים  שפחות  ואחרים  כאלה  דברים  ישיבה  באותה  שנאמרו  ופחות  נכון  י 

 מכבדים אותך.  

מתנצל   אני  אותך,  מכבד  שלא  משהו  בדבריי  אמרתי  אם  לומר,  פתוח  תמיד  אני 

הוא   אם  וגם  הוא ראש הממשלה  גם אם  ציבור,  נבחר  אני מצפה מכל  ככה  מראש. 

להודות   באמת  רוצה  אני  אחד.  מנדט  עם  מועצה  חבר   הוא  אם  וגם  עיר,  ראש 

חו  כל  כשאנחנו  שותפי  לגיא  חברים,  נמשיך  לעוד  התושבים,  עם  יושבים  דש 

 וייעצו ותמכו.  ונעשה כך ולחברים הנוספים גם מהאופוזיציה שהיו שותפים  

 מגיע לפעמים גם לאופוזיציה כפיים.     : אביב איטח 

הכל     שאול צגהון:  שהתקשרו,  הקואליציה  מתוך  נוספים  חברים  וגם 

לעוד חברים חשובים, בכירים בעירייה ששלחו בעיריי  ועודדו,  בשקיפות.  ה ותמכו 

 זה מאוד מחזק, לא רק אותי, גם את התושבים.  

יש   הקרקע המשלימה  מודל  מכובדיי,  תראו  זה,  את  אקצר  באמת  אני  לסיום,  אבל 

קרית   לשכונת  רק  ולא  רחובות,  לעיר  רק  לא  מאוד,  חשובה  חברתית  בשורה  לו 

ית,  משה. אחד הכשלים העיקריים העומדים לפני הפרויקט של ההתחדשות העירונ 

 הוא הכדאיות הכלכלית. ואתם יודעים איפה עושים את ההתחדשויות העירוניות.  
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לאזור   מחוץ  הנמצאות  המוחלשות  בשכונות  מדובר  כאשר  שבעתיים  נכון  הדבר 

חברתיים   שיקולים  לשלב  שאפשר  העיר,  ראש  איתך  יחד  הוכחנו  היום  הביקוש. 

ה  למהלך  העירונית.  ההתחדשות  תהליך  של  במסגרת  משמעות  וכלכליים  יש  זה 

נמשיך   כי  תקווה  וכולי  מאיתנו.  ילמדו  כך  ואחר  עלינו  מסתכלים  כולם  ארצית, 

הארץ,   ברחבי  משלימה  קרקע  בסיס  על  עירונית  התחדשות  של  הליכים  לראות 

 בייחוד אותם האזורים שהם לא באזור הביקוש. אז תודה לכולם.  

קטן   אירוע  מציינים  מחר,  הקרוב,  חמישי  ביום  לידיעה,  למבצע    30של  ורק  שנה 

ככה   זה  את  להגיד  חשוב  היה  לי  מוזמנים.  כולכם  נוכחים,  נהיה  ודני  אני  שלמה, 

הקליטה.   מחלקת  עם  ביחד  זה,  את  מפעילה  העירונית  החברה  לבנים,  ביד  בגלוי, 

   -אז באמת תודה. אני, כפי שאמרתי בעבר, ואני אומר כרגע 

 מוני.  יש לי בקשה, שאול, לא לעשות את זה ה   רחמים מלול: 

.     שאול צגהון:   לא המוני, זה יהיה אירוע קטן

וכינוסים    רחמים מלול:  כנסים  לצמצם  הפנים  ממשרד  מכתב  קיבלנו 

 בגלל ההתפשטות של הנגיף.  

אני     שאול צגהון:  ברשותכם,  בבקשה,  שדיבר.  מי  לכל  הקשבתי  אני 

שירצה   מי  כולם,  את  מזמין  אני  החשוב.  זה מהנושא  להסיט את  רוצה  יגיע,    –לא 

כולי   ההקשבה.  על  ותודה  לשותפות  תודה  עצמו,  בנושא  אבל  קטן.  אירוע  זה 

בצורה   ייצאו  באמת  האלה  שהדברים  כדי  לשני,  אחד  קשובים  שנהיה  תקווה 

   מיטבית ביותר. תודה. 

 מי עוד רוצה להתבטא?   רחמים מלול: 

 אני רוצה להתייחס.    : עו"ד מתן דיל 

לחברי   רחמים מלול:  להציע  רוצה  בפעם    אני  שהתנגדו  האופוזיציה, 

 הקודמת להסכם הגג.  

.    : קארין ברגינסקי  .  לא התנגדנו.
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לידיעתכם,    רחמים מלול:  טובה?  ברוח  הצעה  להציע  רוצה  אני  רגע, 

את   בהכרח  מונעת  היא  רוב,  חלילה  לזה  שהיה  נניח  גג,  להסכם  התנגדות 

אותה  שאחרי  מאוד  להיות  יכול  אז  משה.  בקרית  העירונית  הצבעה    ההתחדשות 

 היו לכם איזה שהן נקיפות מצפון.  

אליכם  פונה  אני  יתקבל    , לכן  היסטורי  כזה  שהסכם  מאוד  ורצוי  מאוד  ראוי 

כאנשים,   ובכבוד,  בגאווה  החתימה  בטקס  להופיע  נוכל  וכולנו  אחד,  פה  במועצה 

קואליציה  או  מפלגה  סיעה,  הבדל  ללא  העיר  כל  את  שמייצגים  ציבור  -כשליחי 

 אז גם כן טוב. בבקשה.    –תקבלו, אם לא    –ה שלי. אם תרצו  אופוזיציה. זו בקש 

רחמים וחברי המועצה. באמת עם כל הכבוד וההערכה,    : עו"ד מתן דיל 

הזאת   עם התזה  מסכים  לא  למה.  גם  ואני אסביר  לא מסכים עם מה שאמרת,  אני 

להיות פה אחד,   יפה באמת  יותר  זה הרבה  נגד.  לא עם להצביע בעד או  שהצבעת, 

י  אפשר  שזה  מדינה,  בקרקעות  גם  לפתח  שאפשר  לעשות,  מה  אבל  אחד,  פה  היה 

אפשר   גג.  הסכם  חייבים  ולא  העיר,  ושגשוג  פיתוח  לבצע  ואפשר  תשתיות,  לבצע 

 בהרשאה תקציבית, בהסכם פיתוח. וראינו דוגמא אפילו ברחובות הצעירה.  

שאמר  נושא  בכל  ניגע  כך  ואחר  בהתחלה  להתייחס  רוצה  שאני  משהו  יש  ת.  אבל 

מאוד  זה  בזהירות,  זה  את  אומר  אני  האישית,  ברמה  לפחות  אותי  מאוד  -רחמים, 

 מביך ההודעות לעיתונות שלכם. הבטחנו, קיימנו.  

הקרקע   את  ולשווק  מימון  להגדיל  כדי  לפיילוט  שניגש  שמי  לכם  מזכיר  אני 

לנו   הגג שהבאתם  בהסכם  קיימתם.  ואיזה  הבטחתם  איזה  אז  אתה.  זה  המשלימה, 

הגג  י   2לפני   הסכם  את  לאשר  החלטה  וקיבלתי   , דיברתי שעליו  מועצה  שיבות 

 למרות ההתנגדויות שלנו.  

ה  גם  ההתנגדויות,  ובגלל  התושבים.  של  הזכויות  את  שם  רמסתם  אופוזיציה  אז 

מחודשת,   חשיבה  עשיתם  כאן.  שנמצאים  התושבים  של  וגם  הקואליציה,  וגם 

לתקן, והברכות באמת הערכה   הנושא הזה. אבל  והצלחתם בנושא מסוים  רבה על 

כסף   רוצים  דחילאק.  באמת,  הזה  גג  הסכם  לא  אבל  גג.  הסכם  רוצים  אנחנו 
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נותנים   נותנים,  שאנחנו  מה  אבל  כסף,  הרבה  באמת  רוצים  אנחנו  מהמדינה, 

 קרקעות מדינה.  

מאוד  בהיקפים  באמת  בנייה  מאוד,  מואץ  פיתוח  פה  נותנים  רחבים.  -אנחנו  מאוד 

והו  מאוד,  מעט  אחרות,  וקיבלנו  ערים  לעומת  הקודמת.  בישיבה  גם  זה  את  כחנו 

מאוד  ומתן  משא  באמת  זה  מהן.  פחות  הרבה  את  -הבאת  לקחתם  רשלני.  מאוד 

בזה   נעשה  זה,  עם  נעשה  מה  בטבלה.  זה  את  וצבעתם  שקיבלנו,  המועט  הכסף 

מכניס   כשאתה  ברור,  תסתכל    500תשתיות.  אבל  תשתיות.  הרבה  יש  שח,  מיליון 

המדע,  רחובות  הרבה    על  זה  עם  ועשינו  מיליונים,  מאות  הכניסה  המדע  רחובות 

 מאוד דברים.  

אז ברור שיש כספים שמגיעים לפיתוח. אבל זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול  

מסוים,   זמנים  ללוח  ללחץ,  עצמנו  את  מכניסים  אנחנו  הרי  הגג,  בהסכם 

כי אתה הולך    להתחייבויות מול המדינה, מול משרד השיכון. למה עושים את זה? 

יוצא דופן, וזה לא קורה  י להביא איזה בונבוניירה, איזה סוכר  יה, איזה משהו כזה 

 בהסכם הזה.  

כמו   קטן  מבצע  תראה,  הזה.  ללחץ  עצמכם  את  מכניסים  אתם  איך  מבין  לא  אני 

עם   גדול  פרויקט  כזה  לנהל  רוצה  אתה  אז  לנהל,  מצליחים  לא  אתם  יבנה  דרך 

לצ  אפשרות  בלי  השיכון  של  משרד  קטן  מבצע  מדברים?  אתם  מה  על  משם?  את 

ציר ראשי שלנו,   יבנה,  דרך  זה נראה,  יבנה, תראו איך אתם קורסים שם, איך  דרך 

 בושה. אז את זה אתם רוצים לנהל הסכם גג? באמת. זה פשוט הזיה.  

בישיבה   רחמים.  קרה,  מה   .. אז. לדורות.  בכייה  הם  הגג  שהסכמי  והזהרנו 

כשהבאת  -הקודמת  הסרתם  הקודמת,  נחרצת,  בצורה  התנגדנו  הגג,  הסכם  את 

הבאת   עכשיו  גם  תיקנתם.  כן שלם,  שלם,  לא  חוקי,  כן  חוקי,  אותו, אמרתם שלא 

של   הנושא  שלנו,  הלחץ  בזכות  יומיים.  לפני  גג  הסכם  פעם  שהיינו  431שוב   ,

, ודובר על זה, על הכספים על הכל.    בפגישה עם משרד השיכון
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איזשה  מביאים  עכשיו אתם  את  אז  יודע  ואתה  מידיי,  יותר  שווה  לא  נייר שהוא  ו 

זה. אם זה לא חלק מהסכם הגג, אסור לאשר את הסכם הגג הזה. ההזדמנות שלנו  

אנחנו   זה,  את  עושים  לא  אם  ההזדמנות.  זאת  מהמדינה,  גדולים  דברים  להוציא 

 פוגעים ברחובות, פשוט מאוד.  

  , רנו על זה שעושים בנתיבות,  כל עוד אין את סעיף הביטול החד צדדי, שדיב ולכן

למה   ביחס  האלה  המועטים  הסכומים  עם  נמצאים  אנחנו  עוד  כל  זה,  על  דיברנו 

ל  החיבור  כמו  רכבת,  כמו  גדולה  בונבוניירה  אין  עוד  וכל  נותנים,  ,  431—שאנחנו 

 אי אפשר לאשר את הסכם הגג הזה, ולכן אנחנו מתנגדים.  

 תיקונים?  אוקיי, מי בעד ההסכם, כולל ה   רחמים מלול: 

 אישרנו אותו, לא?     : עודד עמרם 

 לא, יש דף השלמות.    רחמים מלול: 

זה      : איטל בציר אלשיך  החלק המשמעותי  לשאול.  רוצה  רק  אני  העיר,  ראש 

נכון? התכנית  4-ו   3חלק   להגיב,  יכולים  אנחנו  לוועדת תכנון ששם  מגיע  גם  וזה   ,

 הגדולה, המשמעותית.  

התכנ   רחמים מלול:  דרך  כשתגענה  מאושר  הכל  הבנייה,  של  יות 

 הוועדה.  

 בוועדת תכנון ובנייה?      : איטל בציר אלשיך 

אז    רחמים מלול:  נגד?  מי  בעד?  מי  חברים,  נגד    5כן.  הצביעו  חברים 

 הסכם הגג שבלעדיו אי אפשר לעשות התחדשות עירונית בקרית משה.  

 אפשר, אל תטעה את החברים.    : עו"ד מתן דיל 

י.  או   רחמים מלול:   קי

לעצמך. אל תטעה את    : עו"ד מתן דיל  תגיד  זה  אל תטעה את החברים. 

 החברים.  

 למה אתה תוקף?    רחמים מלול: 
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 כי אתה מטעה.    : עו"ד מתן דיל 

 למה אתה תוקף?    רחמים מלול: 

 כל עוד לא תשקר ולא תטעה, אני לא אעיר.    : עו"ד מתן דיל 

 אני מדבר איתך בנחת.    רחמים מלול: 

 אל תטעה אותם, אני מבקש ממך.    : דיל   עו"ד מתן 

 זאת המציאות.    רחמים מלול: 

 אבל זאת לא המציאות.    : עו"ד מתן דיל 

 זאת המציאות.    רחמים מלול: 

 אל תטעה אותם.   : עו"ד מתן דיל 

למישהו    רחמים מלול:  להגיד  כמו  אני    –זה  מתנה,  לך  לתת  רוצה  אני 

א  כסף.  לי  אין  אבל  יקר,  רכב  איזה  מה,  עם  יודע  אעשה  אני  מה  אז  רוצה.  אני  ז 

 הרצון הזה? 

רוצה    : עו"ד מתן דיל  שאני  להגיד  כמו  זה  ההשוואה.  את  הבנתי  לא 

 לתת רכב יקר שאתה נותן את הרכב הזה דרך ליסינג. דוגמא יותר טובה משלך.  

 תודה רבה. כל אחד יישאר עם הדוגמאות שלו.    רחמים מלול: 

 חנו לא נלחמים על נושא הרכבת?  ראש העיר, למה אנ   : קארין ברגינסקי 

 מי אמר לך שלא נלחמים?    רחמים מלול: 

 זה לא מתבטא.    : עו"ד מתן דיל 

 אני שואלת.    : קארין ברגינסקי 

 תקום תחנת רכבת שנייה בפארק הורוביץ.    רחמים מלול: 

 אבל אין התחייבות לזה.    : קארין ברגינסקי 

 מי אמר לך שלא?    רחמים מלול: 
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הצד    : י קארין ברגינסק  התחייבות.  אין  ההסכם  במסגרת   . . השתדלות. יש 

 השני לא מתחייב לזה.  

 אוקיי. בסדר. אז הצבעת נגד.    רחמים מלול: 

 ראש העיר, אני הייתי אצל שר השיכון.    : קארין ברגינסקי 

שלך.    רחמים מלול:  ההצבעה  את  מכבד  אני  בסדר.  אז  נגד,  הצבעת 

ח  של  השקעה  לראות  רוצים  לא  אתם  איזה  כנראה  יודעים  אתם  שח.  מיליארד  צי 

 סכום זה?  

חברי    : עו"ד מתן דיל  את  מטעה  גם  אתה  נתת?  קרקע  כמה  יודע  אתה 

 המועצה.  

 אני לא הפרעתי לך.    רחמים מלול: 

 אבל אתה לא יכול לתת רק את התזה שלך.    : עו"ד מתן דיל 

הבאות,    רחמים מלול:  בשנים  את ההתפתחות  לראות  רוצים  לא  אתם 

 פריע לשאיפות הפוליטיות שלכם.  כי זה מ 

 חס וחלילה.    : עו"ד מתן דיל 

דווקא    רחמים מלול:  לאו  שח,  מיליארד  חצי  של  השקעה  לראות 

זה   זה במבני ציבור, אם  זה בכבישים, אם  בקרית משה, אלא בכל רחבי העיר. אם 

 בפארקים, אם זה בשיפור חזות העיר.  

ב   : עו"ד מתן דיל   .. . כסף.  להוציא  רחמים, הבאת מעט  אפשר  זול, חבל. 

במשרד   שם  הייתי  יותר.  הרבה  להוציא  יכול  שאני  לך  אומר  אני  יותר.  הרבה 

 השיכון, אני יכול להוציא הרבה יותר.  

.    רחמים מלול:   חבל שלא מינית אותך לנהל את המשא ומתן

מיליארד    : עו"ד מתן דיל  חצי  זה  מה  יותר.  הרבה  מוציאים  היינו   , נכון

 ם כאלה.  שח? באמת, בהיקפי 
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הקואליציה,    רחמים מלול:  קולות  וברוב  הצבעה,  הייתה  אז  טוב, 

ב  מוזמנת  האופוזיציה  גם  הגג,  הסכם  על  החתימה  את  נחגוג  אנחנו  25.1-אנחנו   ,

אני   הזה.  בהסכם  גאים  להיות  יכולים  כולם  רבה.  תודה  המקום.  על  לכם  נודיע 

עש  בדקתי  אני  ניסים.  רגע,  רק  בדקתי,  אני  כי  לכם,  גג  מבטיח  הסכמי  רות 

למשא   שותפים  שהיו  אלה  להעיד  יוכלו  לי,  ותאמינו  אחרות,  ברשויות  שנחתמו 

, יוכלו להעיד שהתווכחתי על כל שקל ועל כל פרויקט.    ומתן

 אנחנו שמענו צד אחר. לצערי, שמענו צד אחר.    : עו"ד מתן דיל 

 אבל למה לא חייבנו אותם?    : קארין ברגינסקי 

 ת להגיד כמה מילים? בבקשה.  ניסים, רצי   רחמים מלול: 

)בלי     : ניסים סלמן   . . מסוימים.  .. מאוד. הרבה  שיש  חושב  אני 

  . . .. מי שירצה לקבל פרטים.  מיקרופון( האמת לא חשובה.

 האמת לא חשובה?    : קארין ברגינסקי 

 מה את מצפה ממנו שהוא יגיד?    : עו"ד מתן דיל 

 רק האמת חשובה, ניסים.    : קארין ברגינסקי 

 תנו בבקשה לניסים.    מלול: רחמים  

.     : ניסים סלמן  . מייצג. הזה  .  -מאוד ההסכם  . משמעותית. מאוד 

הדיירים   לידי  מהמדינה  כסף  להעביר  אחרת  דרך  אין  מיקרופון(  )בלי   . . ובנוסף.

של   הקצאה  גם  פיילוט.  על  פיילוט  פה  עשתה  המדינה  דרך.  אין  משה.  בקרית 

  .. משלימה. כיסוי  קרקע  היה  לא  הקודם  אנחנו  במודל   . מיקרופון( )בלי   . . ליותר.

אותם   לבצע  מסוגלים  נהיה  שאנחנו  ובטוח  סמוך  ואני   .. מכלול. על  רבות  עמלים 

  . .  בצורה.

. גיא, תודה רבה.    רחמים מלול:  .  יישר כוח לניסים על כל ה.
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)  : 21-33-473מס'    חלטה ה  קולות  ברוב  האופוזיצי   -מתנגדים   5הוחלט    (   ה חברי 

הגג   הסכם  עדכון  מיום    לאשר  הל"ר  מנכ"ל  של  ההסבר  במסמך    27/12/21כמפורט 

 ובטיוטה העדכנית שצורפו לסדר היום. 

 מועמדים למועצה הדתית.   יג. 

 

והיו    רחמים מלול:  דעות,  חילוקי  עליו  יש  הבא  הנושא  חבר'ה, 

עמדתה   את  להביע  המשפטית  מהיועצת  וביקשנו  בהנהלה,  גם  דעות  חילוקי 

לגבי   המשפטית  דעתה  או  איך  המשפטית  הדתית,  למועצה  מועמדים  על  הצבעה 

 היא צריכה להתקיים, באיזה תנאים היא יכולה להתקיים.  

כל   עו"ד מיכל דגן:  היהודיים    קודם  הדת  שירותי    3בסעיף    קובע חוק 

דתית  ממכסה   שהמועצה  המקומית   תורכב  הרשות  השר,  מומלצי  והרבנות    של 

ש   4ובסעיף    המקומית  נאמר  יחו   3-לחוק  האלה  דעת הרשויות  את  על  ו  ן 

המועצה  ייצוגם המתאים של    ומבחינת   המועמדים מבחינת התאמתם לשמש חברי 

במקום.  היהודיים  הדת  שירותי  של  בקיומם  המעוניינים  והעדות  ובהתאם    הגופים 

הרשימה   של  המועמדות  את  מאשרת  הייתה  המועצה  בעבר,  פה  שאמרו  כמו  לכך, 

 ת.  יו של מומלצי כל הרשו 

לצ  גם  חייבת  אני  כי  הישיבה   יין אם  במהלך  עו"ד    שכרגע  עכשיו  איתי  שוחחה 

דת,   לשירותי  המשרד  של  המשפטית  אין  ו מהלשכה  שמבחינתם  לציין  ביקשה 

ייעשה   שזה  טקטים ב מניעה  פרוטוקולים    כמה  יקבלו  הם  דבר  של  שבסופו  העיקר 

. )בלי מיקרופון(   .  של החלטות מועצה שמתייחסות לכל המועמדים.

 לכל שם ושם?        דובר: 

כל    ו"ד מיכל דגן: ע  צריך  קודם  לא  כן,  שמית,  לזה  ממליצים  להתייחס 

סיעה  או  מפלגה  או  פונקציה  מועמד   על  על  קודם  אלא  אז  להיות  כל  .  צריך  זה 

 הרשויות. את כל הרשימה.  כל  המומלצים של    את   שמית. וגם המועצה מאשרת 

 שמות.    4חסר לנו     זוהר בלום: 
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לעש   עו"ד מיכל דגן:  יכולה  היא  זה אבל  את  שלבים   ות  מה    בכמה  זה 

 )בלי מיקרופון(    בטלפון   שנאמר עכשיו 

 )מדברים ביחד(  

שחתם     : עודד עמרם  מי  כל  להצבעה,  להביא  העיר  ראש  מבקש  אני 

 ..  על הרשימות, להעביר.

 לא קיבלנו שמות.     זוהר בלום: 

.        : אמיתי כהן  . .. עם היועצת המשפטית.  אני דיברתי.

 ועצת משפטית אחת.  לנו יש י    זוהר בלום: 

לפי    רחמים מלול:  אלך  אני  בהנהלה.  ויכוח  היה  מבקש,  אני  אמיתי, 

שלא   כדי  נעשה,  אנחנו  לנו,  תורה  שהיא  מה  מיכל.  של  המשפטית  דעתה  חוות 

 נסתבך.  

.     זוהר בלום:  .  עוד דבר, ראש העיר. לא מוצג לנו אפילו שם אחד.

הז   רחמים מלול:  בנושא  דעה  ולא  עמדה  לא  לי  מעניין  אין  לא  זה  ה, 

שמות,   אין  מהסיעות  לחלק  שמות,  יש  מהסיעות  שחלק  מצב  פה  יש  מיכל,  אותי. 

 לא הגישו בכל אופן.  

 למי אין שמות? מי לא הגיש?     : אביב איטח 

 לנו.     זוהר בלום: 

 אין לך שם?     : אביב איטח 

 לא הגשנו.     זוהר בלום: 

 למה לא הגשתם?     : אביב איטח 

 ו בפעם הבאה.  תגיש    : עודד עמרם 

 אביב, הם לא הגישו. מה לעשות?    רחמים מלול: 
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לראות אם הם     זוהר בלום:  את השמות,  לקבל  צריך  הייתי  אני  רגע, 

 מתאימים.  

רגע.    רחמים מלול:  שלך,  ההצעה  את  תקבל  שמיכל  להיות  יכול  רגע, 

לא   מהסיעות  חלק  הגישו,  מהסיעות  חלק  הנתונים.  את  בפניה  מציג  רק  אני 

לא    הגישו.  השר  וגם  עמם,  השמורים  מהטעמים  הגישו  לא  שמות,  להם  שאין  לא 

 הגיש את המועמד שלו במקום הרב.  

כי הרי בהיעדר רב שמתפקד או מכהן, אז השר קובע את המועמד התשיעי. אז מה  

שהיה   כמו  ויכוח  יהיה  שלא  מבקש  ואני  הזה?  במצב  לעשות  צריכים  אנחנו 

משפטית, שלא ניפול בבג"צ כזה או בבג"צ    בהנהלה. אנחנו נפעל על פי חוות דעת 

 אחר. ומה שהיועצת המשפטית תחליט, אנחנו נעשה. בבקשה.  

של    עו"ד מיכל דגן:  שמית  רשימה  על  המלצה  להעביר  שצריך  ספק  אין 

אומרת   אני  ושוב  המכסה.  מ   –מלוא  טלפון  עכשיו  מ קיבלתי  הלשכה  עו"ד 

שאין   שאמרה  עו"ד  דת,  לשירותי  המשרד  של  להעביר  המשפטית  מבחינתה  מניעה 

בכמה  זה  את  ישיבות    שלבים   לה  של  פרוטוקולים  כמה  בסוף  תקבל  שהיא  העיקר 

 )בלי מיקרופון(   המומלצים של כל הרשויות   מועצה, עם כל 

 רגע, היא כתבה את זה?     זוהר בלום: 

.   עו"ד מיכל דגן:  .  לא, היא אמרה.

 )מדברים ביחד(  

 זה מגיע כמקשה אחת.  כמו שנעשה תמיד, תמיד        : אמיתי כהן 

להצבעה.     : עודד עמרם  לדיון,  זה  את  להביא  העיר  ראש  מבקש  אני 

  . .  כל מי שהגיש, אנחנו מגישים. מי שלא הגיש, בפעם הבאה אנחנו.

פה    רחמים מלול:  יש  נניח  עודד,  מקרה,  שהגישו,    5או    4בכל  סיעות 

 את כולם.   נצביע עליהן, אני עוד לא יכול לשלוח את זה לשר, עד שיהיו לי 

 אתה לא יכול לשלוח.     זוהר בלום: 
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 )מדברים ביחד(  

 השמות.    9בכל מקרה צריך לאחר מכן הצבעה על כל    רחמים מלול: 

 רגע, אבל יש גם סיעה אחת שאין לה בכלל נציגות.     זוהר בלום: 

 אתם מקבלים את זה?    עו"ד יניב מרקוביץ: 

..?    : עו"ד מתן דיל   אנחנו מקבלים.

.. זה סגור?    מרקוביץ:   עו"ד יניב   לא, לא את חוות הדעת.

 )מדברים ביחד(  

ה    : עודד עמרם  את  משלים  אתה  הבאה  השר,    3-בפעם  של  כולל 

.    3-משלים את ה  . .  ואז

יריב    רחמים מלול:  לא  פה  אחד  אף  טובה,  ברוח  זה  את  ננהל  חבר'ה, 

. כן, בבקשה.   .  עם השני בגלל זה. בסך הכל מדובר.

 )מדברים ביחד(  

 הצעות.   2יש פה    מים מלול: רח 

לישיבת     : עודד עמרם  העיר  ראש  אדוני  תביא  ככה,  אומר  אני 

 המועצה להצבעה, מי שנתן את השמות, אנחנו מאשרים אותם עכשיו לפרוטוקול.  

 קיבלת את השמות, ראש העיר?     זוהר בלום: 

לנו     : עודד עמרם  יקבע  שלו של עבאס  סבטוחה, שהשר  עושה  אמיתי 

.. את הרשימה   . לא יקום ולא יהיה. אני דאגתי שהיועצת.

 )מדברים ביחד(  

לא     : עודד עמרם  לומדים.  אנשים  עכשיו  ששכחתי,  מה  לי,  תקשיבו 

 סתם היועצת התקשרה.  

 שנייה, שנייה, למה אתה כל כך לחוץ?        : אמיתי כהן 

 כי אתה רמאי.     : עודד עמרם 
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 אני רמאי?        : אמיתי כהן 

כן    : עודד עמרם  אותי,  כן,  מרמה  אתה  הדרך  כל  אותך.  גידלתי  אני   .

  .  כולל חוויות.

 )מדברים ביחד(  

.        : אמיתי כהן  . . 

ה    : עודד עמרם  את  רוצה  אני  רוצה.  לא  רוצה,  שחתם  6-לא  מי   ,–  

 להעביר. זה מה שאני רוצה.  

 תביאו את השמות שלהם.     זוהר בלום: 

תפיל    : עודד עמרם  תצביעו,  דמוקרטיה,  רוצה  ,  ואני  מבין לא  אני   .. ו.

 מה, פה בעלי בתים. כולנו בעלי בתים.  

.. שמות.  ל  חבר'ה, לא קיבלנו בכל    זוהר בלום:  . 

של    רחמים מלול:  הצעה  יש  זה.  על  גם  הצבעה  נקיים  אנחנו  רגע, 

 עודד, שסיעות שהגישו מועמדים, נצביע על אותם מועמדים.  

 יגישו בישיבה הבאה?  ומתי האחרים יגישו? ואחרים    עו"ד יניב מרקוביץ: 

.   רחמים מלול:  כן נראה    לכאורה  זה.  רגע, תיכף  את  מיכל מאשרת  אם 

. הזה בצורה הכי אובייקטיבית.   .  אני רוצה לנהל את ה.

הבאה,     : עודד עמרם  בישיבה  מהתחלה  תחיל  אם  בהסברה.  נכשלתי 

רוצים    7דחילאק,   הם  נתחיל מהתחלה.  דבר  אותו  יושבים.  אנחנו  מתן  2ישיבות   ,

 .  2רוצה  

 מועמדים.    2אני חושב שמגיע לי     זוהר בלום: 

 מנדטים.   5. עד שהוא התאמץ להביא  2מתן מגיע לו     : אבי קינד 

 )מדברים ביחד(  

 מתן, אתה הגשת שם?    רחמים מלול: 
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הקואליציה    : עו"ד מתן דיל  גם  הרמוניה,  אמרו  ממני,  ביקשו  כן, 

 . .  ויתרתי.

. פרס הקואליציה אתה.  איזה חמוד. א   עו"ד יניב מרקוביץ:  .  ין, מתן.

יש     זוהר בלום:  הבית  סיעות  לכל  לשאול.  רוצה  אני  שאלה,  לי  יש 

 נציג עכשיו? 

 לא.     : עודד עמרם 

 למה לא?     זוהר בלום: 

 בתיאוריה יש.     : עודד עמרם 

 איך? יש אחד שאני יודע שאין לו נציג.     זוהר בלום: 

 מי אין לו נציג?      : עודד עמרם 

 הומינר. יש לו נציג?     לום: זוהר ב 

 מה אתה דואג לו? תדאג לסיעה שלך.     : עודד עמרם 

למישהו     זוהר בלום:  דואג  אתה  מה  הדיון.  היה  זה  על  אבל  לא, 

איתי, אנחנו   הוא  לו?  דואג  זה מה אתה  מה  לי  6לשכר.  מגיע  לדעת  2,  רוצה  אני   .

 מה ההסכם איתו, מה הוא קיבל.  

 יות עם זוהר.  אני לא רוצה לה       דובר: 

 בסדר, לא צריך שיהיה איתי.     זוהר בלום: 

 די, תירגעו.    רחמים מלול: 

פה,     זוהר בלום:  רוצה  אני  מקבל?  הוא  מה  מגיע,  מה  ההסכם?  מה 

כולנו,   של  תקציב  מקבל    9זה  הוא  מה  שנה.  כל  משלמים  שאנחנו  שח  מיליון 

 בשביל לא להיות?  

 קבל חיבוק.  הוא לא מקבל כלום, הוא מ    : עודד עמרם 
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לו     זוהר בלום:  שיהיה  רוצה  ואני  חיבוק  מקבל  הוא  אצלי  גם  אז 

 נציג.  

 יושר והגינות.     : עודד עמרם 

. )בלי מיקרופון( גלעד מזרחי.        : אמיתי כהן  .  אני רוצה.

 לא, לא, לא.    רחמים מלול: 

 לא, גלעד הוא לא ליכוד, גלעד הוא היה שלנו.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 ביחד(    )מדברים 

 חבר'ה, אני פשוט מפסיק את הדיון.    רחמים מלול: 

 תביא להצבעה.     : עודד עמרם 

   על מה אני אצביע? תגיד לי על מה.   רחמים מלול: 

 להגיש את הרשימה.     : עודד עמרם 

אתה מציע הצעה, תיכף נקיים הצבעה על ההצעה שלך.    רחמים מלול: 

 מה ההצעה השנייה, זוהר?  

קיבלנו אף שם,  אנ    זוהר בלום:  ולא  היות  ממיכל,  דעת  חוות  רוצה  י 

זה   שלהם  החיים  קורות  נכון?  כשירים,  הם  אם  להצביע  כל  קודם  צריכים  אנחנו 

 החוק קובע. ובחוק כתוב את כל הרשימה.  

 זכותו לומר.    רחמים מלול: 

להחליף     זוהר בלום:  רוצים  רוצים?  אתם  מה  חבר'ה,  לומר,  זכותי 

 אותנו? בוא שב.  

 סליחה, מי שקובע מי כשיר או לא כשיר, זה השר.     : עמרם   עודד 

 המועצה תבדוק את כשירותו בחוק.     זוהר בלום: 

לא    רחמים מלול:  זה  אותו,  תכבד  אותו.  תכבד  אותך,  כיבד  עודד, 

 נעים. סיימת, זוהר?  
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בקו     : עודד עמרם  לך  להגיד?  מוכן  אתה  זה,  מאחורי  מסתתר  מה 

 שלך, אל תביא.  

 בית משפט בבוקר יכריע.     : זוהר בלום 

שהיה       : אמיתי כהן  הקודמת  הפעם   . . ואז    חברים. בנט,  נפתלי  השר 

ולמרות    .. . )בלי מיקרופון( פנו אליי  . . .. אמרו לי תעשה. סגן השר הרב אלי בן דהן.

למנות   צריך  השר  אליי,  4שבחוק  באתם  מבקש.  אני  שנייה,  זה.  את  לבדוק  צריך   ,

והסכמתי  זה,  את  לי  רוצה  אמרתם  אתה  למה  יודע  אני  להבין,  צריך  אתה  עכשיו   .

 להעלות את זה פה עכשיו.  

נשים. דבר    1/3דבר ראשון, שיש    : בכדי שיהיה הרכב חוקי, אתה צריך כמה דברים 

על   כאן  להצביע  צריך  אתה  ש 8שני,  ראשי    2-,  להיות  בסף  לעמוד  יכולים  מתוכם 

י  השר  שנציג  צריך  שלישי, אתה  ודבר  דתיות.  אז  מועצות  שלו.  אדם  הבן  את  אשר 

גם   אז  בסדר?  הסיבות,  מה  יודע  אני  עלה.  שזה  להגיד  כדי  עכשיו,  עולה  זה  סתם 

 זה לפרוטוקול.  

בשורה התחתונה אנחנו צריכים להעביר המלצה על כל    עו"ד מיכל דגן: 

עניין   זה  ישיבות,  לכמה  זה  את  לפצל  מתעקשים  המכסה.  כל  על  ההרכב, 

   לגבי כל המומלצים   ת הפרוטוקולים פרוצדוראלי. צריך להעביר א 

 אבל אני לא יכול לשלוח.    רחמים מלול: 

כל    עו"ד מיכל דגן:  על  לא המלצת  אם  את חובתך  מילאת  לא  אבל אתה 

 ההרכב.  

אלה    רחמים מלול:  על  חלקית  להצביע  שאפשר  אומרת  מיכל  הבנתי. 

.. בבקשה.    שהגישו, אבל אני לא יכול להעביר את זה לשר.

 אז מה עשית בזה? לא עשית כלום.        דובר: 

 )מדברים ביחד(  
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עוד?    רחמים מלול:  מי  הגיש,  מתן  לא,  יניב,  הליכוד?  הגישו,  אלה  מי 

 ש"ס.  

 ש"ס.     : עודד עמרם 

.    : עו"ד מתן דיל  .  שאול.

 לב, לב עוד לא הגיש.     : עודד עמרם 

 מי זה לב? לב זה יניב.    רחמים מלול: 

.. שס"ג.     : עודד עמרם  . 

 אז כמה הגישו?    ם מלול: רחמי 

.    5  צביקה מדהלה:  . .  הגישו

..?  5איך        : אמיתי כהן  . 

   ?  5הגישו או    4  רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

 הגישו, השאלה אם יתר הסיעות יוכלו.    5-אם ה   רחמים מלול: 

.    4   זוהר בלום:   סיעות לא הגישו

הג   רחמים מלול:  מרץ  הגישו,  רחובותי  הגישו,  כיכר  הליכוד  ישו, 

   -השאלה היא כזאת, כיוון שכיכר העיר והומינר נמצאים בוויכוח העיר.  

את     : עודד עמרם  תעבירו  נגמר.  זהו,  ביניהם,  ויכוח  אין  העיר,  ראש 

 החמישייה, אני יודע מה אני אומר לך, אין ויכוח.  

פנחס, אתה    רחמים מלול:  לי.  אומר, תאמין  אני  מה  יודע  גם  אני  לא, 

 יג? אני לא מבין.  מוותר על נצ 

 פנחס, אתה מוותר על מועצה דתית או לא?     זוהר בלום: 

 אתה מוותר על נציג?    רחמים מלול: 

 לא, הנה, הוא לא מוותר.     זוהר בלום: 
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 מה אתם מדברים בשמו?    רחמים מלול: 

.. הנה, הוא לא מוותר.     זוהר בלום:   הנה, הוא אמר לי.

 לא קיבלנו לפני זה.    לא רק זה, גם את השמות       דובר: 

הדבר     : אבי קינד  זה  מה  עליו?  להחליט  מנסה  אתה  מה  זה,  מה 

נותן   לא  אני  מרמים.  הם  הדיון.  את  אפוצץ  אני  להתקדם,  לזה  אתן  לא  אני  הזה? 

 לדיון להימשך ככה, ראש העיר.  

 הלוואי והייתם דואגים להומינר באמת.     : עודד עמרם 

 אבל מגיע לו נציג.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד(  

כמה     : אבי קינד  עודד?  דואג,  אתה  למי  דואג?  אתה  למי  עודד, 

 שנים אתה דואג לתושבי העיר? כמה?  

 .  35אני?     : עודד עמרם 

 כן, אה? עודד, שלא נפתח את זה למי אתה דואג.     : אבי קינד 

 למי אני דואג? למי אני דואג?     : עודד עמרם 

 .  4, רק על  5אי אפשר להצביע על    רחמים מלול: 

.     : עודד עמרם  . ל. דואג  אתה  לא.  לא,  לא,  תקשיב.  תקשיב,  תקשיב, 

עודד   זה  שקט.  שקט,  עמרם.  עודד  זה  עמרם,  עודד  זה   .. מחר. איתי  תבוא  בעיר. 

זה הבניין, עודד עמרם,   .. אבי קינד עשה.  ה. זה  זה עודד עמרם עשה.  עמרם עשה, 

 חתום.  

 ים.  זה לא מתאים, זה לא מתא   רחמים מלול: 

 שנה, למי דאגתי.   35-אומר לך מה עשיתי ב    : עודד עמרם 

 די, הוא לא התכוון.     זוהר בלום: 

 דאגתי לאמא שלי?  אני מושחת?     : עודד עמרם 
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 לא.     זוהר בלום: 

 עודד, עודד.    רחמים מלול: 

 שנה?    35מה הוא אומר לך מה עשיתי     : עודד עמרם 

 די, די, עודד.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 לא בריא.    רחמים מלול: 

 אחד לא יכול להטיל בי דופי. תתבייש.  אף     : עודד עמרם 

הרבה     : אבי קינד  תקבל  בלום, אתה  זוהר  על  הבאה שתצעק  בפעם 

 יותר.  

.     רחמים מלול:   אני מפסיק את הדיון

איתי     : עודד עמרם  שעבדת  קטן  ילד  שהיית  בדיוק  יודע  ואתה  אבי, 

  . .  באירועים. אתה יודע.

 אל תתעצבן. די, עודד.     והר בלום: ז 

 חצוף, חצוף.     : עודד עמרם 

.    רחמים מלול:  .  עודד, לפני שאני מפסיק את הדיון, דורון רצה להגיד.

 מועצה דתית, תראו על מה אנחנו רבים.     זוהר בלום: 

עכשיו    : מר דורון מילברג  תקציב.  מאישור  זמן  יותר  שלקח  נושא  זה 

 ברצינות, חבר'ה.  

 .  6-בואו נגיש את ה    : איטח אביב  

 ?  6איזה    רחמים מלול: 

מועצה    : מר דורון מילברג  ישיבת  זו  מסכם,  משפט  להגיד  רוצה  אני 

  .  אחרונה שלי

 )מדברים ביחד(  
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אז אני     : אבי קינד  הנציג שלי במועצה הדתית ביקש שאני אתנצל. 

  . .  לא התכוונתי, עודד, למה שרמזת.

נע    : עודד עמרם  למה  יודע  ממי  אתה  בוחר  האדם  כל  קודם  לבתי? 

 להיעלב.  

 יאללה, נו, חבר'ה.    רחמים מלול: 

 אבי, יישר כוח.    : עו"ד מתן דיל 

 אתה מכיר אותי טוב מאוד.     : עודד עמרם 

את     : אבי קינד  תוקף  שאתה  לי  כואב  וזה  זוהר,  את  תוקף  אתה 

 זוהר.  

 )מדברים ביחד(  

, די. דורון, בב   רחמים מלול:   קשה.  עודד, די. אבי

לי        : אמיתי כהן  קראת  התנצל. אתה  הוא  צדיק,  הוא  מה?  יודע  אתה 

  . .. שולחים לי הודעות, עודד אומר שאתה רמאי .  רמאי

 שיקרת אותי לאורך כל הדרך. זה עוד כלום.     : עודד עמרם 

 דורון, בבקשה. עודד, השתלטת לי על הדיון.    רחמים מלול: 

שקט   : מר דורון מילברג  דקה  מבקש  צביקה,  אני  כל,  קודם  אפשר.  אם   ,

 שכחתי להודות לך במאמצים שעשית בוועדת תמיכות, ומגיע לך את כל הכבוד.  

.     : אביב איטח   אני מגיש אותו לעובד מצטיין

,    : מר דורון מילברג  ישיבת מועצה אחרונה שלי זו  מאה אחוז, אני אתמוך. 

 ואני רוצה להודות לכולכם.  

 ברחובות.    רחמים מלול: 

 ברחובות.    : ורון מילברג מר ד 

 נזמין אותך למועצה הדתית.     זוהר בלום: 
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רציני    : מר דורון מילברג  להיות  משתדל  אני  ציניים.  תהיו  אל  חבר'ה, 

   -דקה. אני רוצה להודות קודם כל לך, ראש העיר, על האמון, על הגיבוי 

 רגע, חכה לטקס שאנחנו עושים לך.        דובר: 

 פרד עכשיו מהמועצה.  אני נ   : מר דורון מילברג 

 גם האופוזיציה יהיו בטקס.    רחמים מלול: 

עבדתי    : מר דורון מילברג  הגיבוי.  על  שלי.  המשפטים  לפרוטוקול  לא  זה 

ויכוחים עם אדם זה או אדם    12כאן   שנה, נהניתי מכל רגע, למרות שפה ושם היו 

א  בכוונה,  לא  במישהו  פגעתי  אם  סליחה  מבקש  אני  הזאת  בהזדמנות  ני  אחר. 

או   אופוזיציה  הם  אם  בין  כולם,  את  לכבד  השתדלתי  מועצה.  חברי  על  רק  מדבר 

מועצת   אתם  הפקידים,  של  הבורד  אתם  זה.  את  יודעים  ואנשים  קואליציה, 

 המנהלים של הפקידים.  

אני מסכים עם כל מילה שאביב אמר, יש כאן עובדים מצוינים, מנהלים מצוינים,  

הגיבוי   עובדים מצוין, שללא  אני בשמם,  ועד  אז  כלום.  היה לעשות  יכול  לא  הזה, 

שמאיר   בטוח  אני  מאחל,  אני  אתכם.  אוהב  אני  רבה,  תודה  לכם  אומר   .. כאקט.

, והבחירה שלך ראש העיר הייתה   יצליח כאן כמנכ"ל, יש לו את הידע, את הניסיון

מאיר.   בהצלחה,  לך  מאחל  ואני  מצוינת,  העולם  בחירה  את  עוזב  לא  אני  וחבר'ה, 

 ציפאלי, אני עובר רק לעיר אחרת.  המוני 

מודה   ואני  סוגר מעגל,  ואני  נפגשות.  ערים  נפגש, אבל  לא  הר בהר  ואיך אומרים, 

אבל   הסכים,  כך  כל  לא  הוא  בהתחלה  אפשרות.  לי  לתת  שהסכים  העיר  לראש 

 בסוף הוא הסכים לתת לי את האפשרות לסגור את המעגל, אוהב אתכם.  

 

הפנים   יד.  ממשרד  תב"ר  כספים  אישור  למלחמה    60,000בסך  לקבלת  שח 

 בסייבר )מחוץ לסדר היום(.  
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הפנים,    רחמים מלול:  ממשרד  שקיבלנו  חיצוני  תב"ר  כאן  יש  חבר'ה, 

לפני    60,000 עוד  בסדר?  אותו,  לאשר  מבקש  אני  אז  בסייבר.  למלחמה  שח 

 המועצה הדתית.  

 

אחד   : 21-33-474מס'    חלטה ה  פה  תב"ר  הוחלט  כספים  אישור  ממשרד  לקבלת 

 . שח למלחמה בסייבר   60,000הפנים בסך  

 

 המשך דיון.    –מועמדים למועצה הדתית   יג. 

 

ל   רחמים מלול:  תצאו  הישיבה.  את  לפוצץ  באמת  רוצה  לא    5-אני 

 דקות, תגיעו להסכמות.  

נבקש    פנחס הומינר:  אז  בך,  פגענו  אנחנו  אם  המועצה,  חברי  כל  בשם 

 גם את סליחתך.  

פנ   רחמים מלול:  של  טוב.  הצבעה  על  להסכמה  תגיעו  אם  חס, 

נציג   על  מוותר  לא  אתה  כי   , כמובן שלך,  בנציגות  לפגוע  מבלי  שהוגשו,  הנציגים 

כי   נציג שלך,  על  מוותר  לא  אותי. אתה  אלא אם תפתיע  לא?  או  נכון  ברור.  שלך, 

איזו   יש  שאול  לבין  בינך  אותה.  לפתור  תנסו  הבעיה,  את  אציג  אני  בעיה.  פה  יש 

   -טציה. נשאר ויכוח מי ראשון ברוטציה. ואז עלתה הצעה הסכמה של רו 

 שנעשה הצבעה פה.     זוהר בלום: 

רגע, אבל הייתה הצעה שנבחר גם את התשיעי, במקום    רחמים מלול: 

יכולים   לא  מסתבר שאנחנו  אבל  יקבלו.  הסיעות  כל  ואז  השר,  הרב/של  של  הנציג 

 ריכים לפתור.  להצביע על הנציג של השר. אז את הבעיה הזאת, אתם צ 

 לא, אפשר להצביע.     : עודד עמרם 

 על מה? על מי אני אצביע? אין לי נציג של השר.    רחמים מלול: 
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 מי שהגיש.        דובר: 

בכנסת.    5עודד,    רחמים מלול:  בוועדות  שעושים  כמו  הפסקה,  דקות 

לסיכום   תגיעו  לא    –אם  אם  לי,  אני    –תגידו  מריבות,  בלי  לעשות.  מה  נחליט 

 להיות הכי אובייקטיבי כאן, בבקשה.  מנסה  

 )מדברים ביחד(  

 .  5-ראש העיר, למה אין הסכמות? בוא נעביר את ה    : עודד עמרם 

להעביר     זוהר בלום:  יכול  לא  אפשר  5אתה  שאי  אומרת  מיכל   .

 .  5-להגיע ל 

על    רחמים מלול:  להצביע  אפשר  שאי  אומרת  המשפטית  .  5היועצת 

 .  4אתם רוצים, נצביע על  

על        בר: דו  הנציגים    4גם  את  לוקח  השר  אם  כי  יכול.  לא  אתה 

  ..  שלו חזרה.

 *** הפסקה *** 

 הישיבה ננעלה.    רחמים מלול: 

 

   . לא התקבלה החלטה  : 21-33-454מס'    חלטה ה 

 

 _______________ 

 מאיר דהן  

 ומרכז ישיבות המועצה   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


