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 עיריית רחובות 

 42ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2022/11/30  ג " פ תש   בכסלו '  ו ,  רביעי מיום  

 העירייה   , בניין 2באולם הישיבות, קומה  

 

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

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

ח"מ    –מרקוביץ   רה"ע,  ח"מ  סגן  צור,  גיא  ח"מ  עמרם,  עודד 

עו"ד   ח"מ  גור,  אווה  ח"מ  שרגאי,  אורית  ח"מ  קינד,  אבי 

  , 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 

מונטג, ח"מ   אל   שלמה  אסף  ח"מ  אלשיך,  בציר  איטל  בר,  -ח"מ 

ח"מ   צגהון,  שאול  ח"מ    עו"ד ח"מ  דיל,  קארין  עו"ד  מתן 

אביב   ח"מ  אהרוני,  רונן  ח"מ  מרשה,  דני  ח"מ  ברגינסקי, 

 איטח. 

דהן  : נוכחים  העירייה   -  מאיר  המועצה   מנכ"ל  ישיבות  עו"ד  ,  ומרכז 

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

נפתלי  העירייה   –  אקרמן  מדהלה  ,  מבקר  אגף  מנהל    –צביקה 

שוקרי  ,  מוניציפאלי  ליאור  התנועה   –מר  אגף  קובי    , מנהל  מר 

כפיר    –ביסמוט   יוסי  מר  המיסים,  אגף  אגף    –מנהל  מנהל 

 . ושכירויות   נכסים 

 

.  בר,  -אסף אל ח"מ    : נוכחים   ח"מ רועי שרעבי
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 סדר היום: 

 
 . 21.9.22מיום    41אישור פרוטוקול מועצה מס'   .1

 

 שאילתות:  . 2

הכ  א.  על  )פיקוח  העזר  חוק  תיקון  העיר  מדוע  במועצת  שאושר            לבים( 

 (. 20.10.22לא יצא לפועל )ח"מ איטל בציר אלשיך מיום    02/22-ב 

)ח"מ   ב.  ומתי?  נדב,  דוד  ברח'  הגן  את  לשדרג  מתכוונת  העירייה  האם 

 (. 23.11.22דני מרשה מיום  

 

 הצעות לסדר:  . 3

גובה   א.  בארנונה  הנחה  בשירות    100-ל   25%מתן  למפקדים  מ"ר 

פ  )הנחה  מילואים  המדינה  במשק  ההסדרים  תקנות  מתוקף  עיל 

 . 10.11.229)ח"מ אביב איטח מיום    2022בארונה( תיקון התשפ"ג  

וברחבי   ב.  המייסדים  בגן  המונדיאל  של  האחרון  השבוע  את  לשדר 

העסקים  עם  ולחגוג  מיום    השכונות  ברגינסקי  קארין  )ח"מ  ברחובות 

24.11.22 .) 

 

 נושאים נוספים:  . 4

לחתום    062890892ל אגף המיסים מר קובי ביסמוט ת.ז.  אישור למנה  א. 

 על הזמנות רכש וטובין לאגף.  

.   ב.  ת.ז יוסף  אליהו  מר  החינוך  אגף  מנהל  לסגן    301627246אישור 

 לחתום על הזמנות רכש וטובין לאגף. 

 . 25.7.22אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ג. 

לחובות   ד.  גבייה  כפקיד  שוקרי  ליאור  מר  איכות  אישור  חנייה,  קנסות 

 הסביבה ושילוט. 

 . 8אישור מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה ברחוב הנביאים מספר   ה. 

של   ו.  בגובה  בארנונה  הנחה  מתן  הבית    100-ל   25%אישור  משטח  מ"ר 

במשק   ההסדרים  תקנות  מתוקף  פעיל  מילואים  בשירות  למפקדים 

 . 2022  –המדינה )הנחה בארנונה( תיקון התשפ"ג  

המועצה  אישו  ז.  לסעיף  ר  הממשלתית    ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 

התשע"ו   עירונית,  מתחם  ל ,  2016  –להתחדשות  משה    קריית הכרזת 

 .  במסלול רשויות   כמתחם פינוי בינוי 
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המועצה   ח.  לסעיף  אישור  הממשלתית    ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 

התשע"ו   עירונית,  כמתחם  ל ,  2016  –להתחדשות  דניה  הכרזת מתחם 

 נוי במסלול רשויות.  פינוי בי 

מס'   ט.  העירייה  חשבון  מזרחי    806000/99העברת  לבנק  איגוד,  מבנק 

מזר  לקבוצת  איגוד  בנק  מיזוג  עקב  המדע,  פארק  בסניף  י  ח טפחות 

 טפחות בע"מ.  

 . 27.11.22אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   י. 

ספורט   יא.  לתרבות  העירונית  בחברה  כדירקטור  מדהלה  רמי  מר  מינוי 

 פש בע"מ.  ונו 

 . 4.9.22מיום    70אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר   יב. 

 . 29.9.22מיום    71אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר   יג. 

 . 8.11.22אישור פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מיום   יד. 

 . 20.1.22מיום    65לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר    10אישור סעיף   טו. 

 .  2023מסגרת אשראי לרשות לשנת  אישור   טז. 
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 החלטות המועצה 
 2022/04/10  מיום   36ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 
 
 
 

 . 21.9.22מיום    41אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

אחד  22-42-581החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  מועצה  מיום    41פרוטוקול 
21.9.22 . 

 

 שאילתות:  . 2

חוק   א.  תיקון  ב מדוע  העיר  במועצת  שאושר  הכלבים(  על  )פיקוח  -העזר 
 (. 20.10.22לא יצא לפועל )ח"מ איטל בציר אלשיך מיום    02/22

 

     ניתנה תשובה לשאילתא.  22-42-528החלטה מס'  

 

 הצעות לסדר:  . 3

גובה   א.  בארנונה  הנחה  מילואים    100-ל   25%מתן  בשירות  למפקדים  מ"ר 
המדינ  במשק  ההסדרים  תקנות  מתוקף  תיקון  פעיל  בארונה(  )הנחה  ה 

 . 10.11.229)ח"מ אביב איטח מיום    2022התשפ"ג  

 

היום   22-42-583החלטה מס'   כסעיף בסדר  מובא  כיוון שהנושא  ההצעה מתייתרת 
   של הישיבה.  

 

 שאילתות:  . 2

דני   ב.  )ח"מ  ומתי?  נדב,  דוד  ברח'  הגן  את  לשדרג  מתכוונת  העירייה  האם 
 (. 23.11.22מרשה מיום  

 

   ניתנה תשובה לשאילתא.  22-42-584  לטה מס' הח 

 

 . של   ו בגובה  בארנונה  הנחה  מתן  הבית    100-ל   25%אישור  משטח  מ"ר 
במשק   ההסדרים  תקנות  מתוקף  פעיל  מילואים  בשירות  למפקדים 

 . 2022  –המדינה )הנחה בארנונה( תיקון התשפ"ג  

 

אחד  22-42-585החלטה מס'   פה  של  לאשר    הוחלט  בגובה  בארנונה  הנחה  מתן 
ל בלבד  מ"ר    100-ל   25% הבית  כ משטח  פעיל  מי שהוכרו  מילואים  בשירות  מפקדים 

 . 2022  –מתוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( תיקון התשפ"ג  

מתאריך   החל  ההנחה  תחילת  כי  קובעת  לשנת    1.1.22המועצה  הנחה  לבקשת   .
 .   31/12/22יש להגיש מסמכים עד לתאריך    2022

 רין ברגינסקי לא משתתפת.  * חברת המועצה קא 
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וברחבי   ב.  המייסדים  בגן  המונדיאל  של  האחרון  השבוע  את  לשדר 
העסקים  עם  ולחגוג  מיום    השכונות  ברגינסקי  קארין  )ח"מ  ברחובות 

24.11.22 .) 

 

 הוחלט ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום.   22-42-586החלטה מס'  

 

 נושאים נוספים:  . 4

 

אג  א.  למנהל  ת.ז.  אישור  ביסמוט  קובי  מר  המיסים  לחתום    062890892ף 
 על הזמנות רכש וטובין לאגף.  

 

אחד  22-42-587החלטה מס'   פה  קובי  לאשר    הוחלט  מר  המיסים  אגף  למנהל 
ז.      לחתום על הזמנות רכש וטובין לאגף.   062890892ביסמוט ת.

 

ז.   ב.  ת. יוסף  אליהו  מר  החינוך  אגף  מנהל  לסגן  ום  לחת   301627246אישור 
 על הזמנות רכש וטובין לאגף. 

 

אחד  22-42-588החלטה מס'   פה  אליהו  לאשר    הוחלט  מר  החינוך  אגף  מנהל  לסגן 
ז.    לחתום על הזמנות רכש וטובין לאגף.   301627246יוסף ת.

 

 . 25.7.22אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ג. 

 

אחד  22-42-589החלטה מס'   פה  ביקורת לאשר    הוחלט  ועדת  מיום    פרוטוקול 
25.7.22 . 

 

איכות   ד.  חנייה,  קנסות  לחובות  גבייה  כפקיד  שוקרי  ליאור  מר  אישור 
 הסביבה ושילוט. 

 

אחד  22-42-590החלטה מס'   פה  כפקיד    מינוי את  לאשר    הוחלט  שוקרי  ליאור  מר 
 בכפוף לאישור משרד הפנים.   גבייה לחובות קנסות חנייה, איכות הסביבה ושילוט 

 

 . 8ועדת ערר ארנונה ברחוב הנביאים מספר  אישור מקום התכנסות   ה. 

 

אחד  22-42-591החלטה מס'   פה  ערר  את    לאשר   הוחלט  ועדת  התכנסות  מקום 
 . 8ברחוב הנביאים מספר  במבנה עירוני  ארנונה  

 

 . מועצה   ז לסעיף  אישור  הממשלתית    ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 
התשע"ו   עירונית,  מתחם  ל ,  2016  –להתחדשות  משה    קריית הכרזת 

 .  במסלול רשויות   חם פינוי בינוי כמת 
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משה כמתחם    קריית הכרזת מתחם  לאשר    הוחלט פה אחד  22-42-592החלטה מס'  
בינוי  רשויות,    פינוי  לסעיף  במסלול  הממשלתית  14בהתאם  הרשות  לחוק  )א( 

 . 2016  –להתחדשות עירונית, התשע"ו  

 

מועצה   ח.  לסעיף  אישור  הממשלתית  ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 
התשע"ו  להתחד  עירונית,  כמתחם  ל ,  2016  –שות  דניה  מתחם  הכרזת 

 פינוי בינוי במסלול רשויות.  

 

אחד  22-42-593החלטה מס'   פה  את    הוחלט  כמתחם  לאשר  דניה  מתחם  הכרזת 
רשויות  במסלול  בינוי  לסעיף  ,  פינוי  הממשלתית    ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 

 . 2016  –להתחדשות עירונית, התשע"ו  

 

חשבון  ט.  מס'    העברת  מזרחי    806000/99העירייה  לבנק  איגוד,  מבנק 
מזר  לקבוצת  איגוד  בנק  מיזוג  עקב  המדע,  פארק  בסניף  י  ח טפחות 

 טפחות בע"מ.  

 

אחד  22-42-594החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  העירייה  חשבון  העברת 
בנק    806000/99 מיזוג  עקב  המדע,  פארק  בסניף  טפחות  מזרחי  לבנק  איגוד,  מבנק 

 .  , בהתאם לפניית גזברית העירייה המצ"ב י טפחות בע"מ ח בוצת מזר איגוד לק 

 

 .  . 27.11.22אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   י

 

אחד  22-42-595החלטה מס'   פה  מיום  לאשר    הוחלט  כספים  ועדת  פרוטוקול 
27.11.22 . 

 

ספורט   יא.  לתרבות  העירונית  בחברה  כדירקטור  מדהלה  רמי  מר  מינוי 
 ונופש בע"מ.  

 

אחד  22-42-596טה מס'  החל  פה  כדירקטור  לאשר    הוחלט  מדהלה  רמי  מר  מינוי 
בע"מ  ונופש  ספורט  לתרבות  העירונית  לבחינת    בחברה  הועדה  לאישור  בכפוף 

 .  מינויים לתאגידים עירוניים של משרד הפנים 

 

 . 4.9.22מיום    70אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר   יב. 

 

אחד   הוחלט  22-42-597החלטה מס'   הוועדה    1סעיף  לאשר    פה  בפרוטוקול 
מספר   קרקע  רחובות"    4.9.22מיום    70להקצאת  הישיבות  חניכי  "בני  בעניין 

 כדלקמן: 

הקצאת   של  לאשר  בשטח  כיתתי  דו   , קומתי חד  במבנה  אחד  ילדים  מ"ר    132גן 
של   בשטח  סמוכה  בגוש    268וחצר  מחלקה  3705מ"ר,  חלק  זכריה  642,  ברחוב   ,

ה 6משה   למטרת  חתימת  ,  מיום  אחת  לימודים  שנת  של  לתקופה  ילדים,  גן  פעלת 
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מתאריך   יאוחר  ולא  לעירייה   31.7ההסכם  אופציה  עם  הלימודים  שנת    באותה 
   תקופות נוספות.   4-להארכה ב 

 

 . 29.9.22מיום    71אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר   יג. 

 

) הוחלט   22-42-598החלטה מס'   קולות  בפרוטוקול    1סעיף  לאשר  נגד(    1ברוב 
גני ילדים של אגודת    29.9.22מיום    71הוועדה להקצאת קרקע מספר   בעניין "רשת 

 ישראל" כדלקמן: 

כ צפוני חד קומתי  בהליך להקצאת מבנה    לפתוח  מ"ר וחצר סמוכה    180-בשטח של 
כ  של  שקולניק    110-בשטח  ברחוב  בגוש    1מ"ר,  חלקה    3704רחובות,    659חלקי 

הי  גני  "רשת  לתקופה  לעמותת  ילדים,  גן  הפעלת  למטרת  ישראל"  אגודת  של  לדים 
יאוחר מתאריך   ולא  ההסכם  חתימת  מיום  לימודים אחת  עד שנת  באותה    31.7של 

 תקופות נוספות.   4  -שנת הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב 

 

) הוחלט   22-42-599החלטה מס'   קולות  בפרוטוקול    2סעיף  לאשר    נגד(   1ברוב 
להקצאת  מספר    הוועדה  הישיבות    29.9.22מיום    71קרקע  חניכי  "בני  בעניין 
 רחובות" כדלקמן: 

חלק   להקצאת  בהליך  קומתי לפתוח  דו  אמצעי  במבנה  קרקע  בקומת  בשטח    צפוני 
כ  כ   170-של  רחובות,    1מ"ר, ברחוב שקולניק    122.14-מ"ר וחצר סמוכה בשטח של 

חלקה    3704בגוש   ר   659חלקי  הישיבות  חניכי  "בני  למטרת  לעמותת  חובות" 
ולא   ההסכם  חתימת  מיום  אחת  לימודים  שנת  עד  של  לתקופה  ילדים,  גן  הפעלת 

מתאריך   ב   31.7יאוחר  להארכה  לעירייה  אופציה  עם  הלימודים  שנת    4  -באותה 
 תקופות נוספות. 

 

) הוחלט   22-42-600החלטה מס'   קולות  בפרוטוקול    3סעיף  לאשר    נגד(   1ברוב 
מספר   קרקע  להקצאת  העצמאי    29.9.22מיום    71הוועדה  החינוך  "מרכז    –בעניין 
 בית ספר בנות אסתר" כדלקמן: 

)ע"ר(  .  1 קרעטשניף  אליעזר  שער  ישיבת  תומכי  אגודת  ועמותת    580054849מאחר 
 ה זו. ההקצאה לעמות הסכם  , לבטל את  ה הפסיקה לפעול בנכס המוקצ 

כ .  2 של  בשטח  מבנה  הקצאה  בהליך  ש   908  -לפתוח  בשטח  סמוכה  חצר  כ מ"ר  -ל 
חיים    850 חפץ  ברחוב  בגוש    28מ"ר,  חלקה  ק חל   3700רחובות,  לעמותת    455י 

ספר"   ובתי  לת"ת  העצמאי  החינוך  הפעלת    580514446)ע"ר(  "מרכז  בית  למטרת 
יסודי  יאוחר  ספר  ולא  ההסכם  חתימת  מיום  אחת  לימודים  שנת  עד  של  לתקופה   ,

להא   31.7מתאריך   לעירייה  אופציה  עם  הלימודים  שנת  ב באותה  תקופות    4  -רכה 
 נוספות. 

 

 . 8.11.22אישור פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מיום   יד. 

 

אחד  22-42-601החלטה מס'   פה  להקצאת  לאשר    הוחלט  משנה  ועדת  פרוטוקול 
 . 8.11.22קרקע מיום  
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 . 20.1.22מיום    65לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר    10אישור סעיף   טו. 

 

) ט  הוחל  22-42-602החלטה מס'   קולות    10סעיף  לאשר    נגד(   8בעד,    15ברוב 
מספר   הקצאות  ועדת  אחוזה    20.1.22מיום    65בפרוטוקול  כנסת  "בית  בעניין 

 לתרבות יהודית רחובות" כדלקמן: 

סעיף   להוראת  הקצאת קרקע  5בהתאם  לנוהל  אורכה של ו'  לעמותה  שנתיים    ליתן 
ל   נוספות  בכפוף  פיתוח הקרקע,  לרבות  היתר  לצורך השלמת המבנה  הארכת תוקף 

 הבניה. לא תינתן כל הארכה נוספת. 

 

 .  2023אישור מסגרת אשראי לרשות לשנת   טז. 

 

פה אחד  22-42-603החלטה מס'   לרשות לשנת  לאשר    הוחלט    2023מסגרת אשראי 
 כדלקמן:  

 ש"ח    25,000,000.00        בנק הפועלים בע"מ 

 ש"ח      5,500,000.00        בנק אוצר החייל בע"מ 

 ש"ח    2,000,000.00           דקסיה בע"מ    בנק 

 ש"ח    6,000,000.00       בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 ש"ח    5,000,000.00       בנק לאומי לישראל בע"מ 

 ש"ח    300,000בנק הבינלאומי הראשון בע"מ   

 ש"ח    300,000        בנק דיסקונט בע"מ 

 ש"ח   44,100,000        סה"כ 

  עצמיות לרבות ארנונה בהתאם.  כמו כן לאשר משכון הכנסות  
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רביעי,    רחמים מלול:  יום  היום  ישיבה,  פותח  תשפ"ג,  אני  בכסלו  ו' 

. ערב טוב לכולם. לפני שנפתח בישיבה, אני מבקש משאול  18:00. השעה  30.11.22

מאוד   היו  שהן  לציין  רציתי  שהיו.  הסיגד  חגיגות  את  נס  על  שיעלה  צגהון 

היה   התרבות  היכל  הקהל  מוצלחות,  שבין  השנה,  שהיה  המפתיע  והדבר  מלא. 

ואזרחים   תושבים  האתיופית,  לקהילה  שייכים  לא  שהם  תושבים  הרבה  וגם  נכחו 

שבאו ללמוד מסורת נוספת שהם לא הכירו, והם מאוד נהנו מאותו ערב. אז יישר  

בשביל   אותך  הזמנתי  בבקשה.  מילים,  כמה  להגיד  יכול  אתה  העשייה.  כל  על  כוח 

 זה.  

חג     : גהון שאול צ  פה,  איתו  האופוזיציה  גם  רבה.  תודה  העיר,  ראש 

הציבור,   כל  כי  הזה?  המשפט  עם  מתחיל  אני  למה  הרבה.  מאחד  כנראה  הסיגד 

, וכאלה שהם לא מהקהילה האתיופית, ראו ביחד גם אותי וגם  הקהילה האתיופית 

בעיניי  הזה  הדבר  אז  הקהל.  כל  את  ומברכים  ביחד,  עומדים  מרשה  דני  חברי    את 

היו מאוד  העיר,  שלך, ראש  והדברים  מרגש,  מאוד  היה  וחברים  -זה  מכבדים.  מאוד 

רבים מערים אחרות שלחו לי הודעה 'שמע, ראש העיר שלך מבין חג הסיגד הרבה  

  .  יותר טוב מהרבה אנשים'

הוא   אבל  פה,  לא  הוא  שהגעת,  עודד  שלך.  הדברים  על  העיר  ראש  כוח  יישר  אז 

ועודד. התחלנו את שבו  לי לפני  הגיע  זוכר ראש העיר נראה  ע חג הסיגד אם אתה 

ההצעה   את  הספר,  שנתיים  בבתי  גם  אותותיו,  את  נותן  ממש  הזה  והדבר  לסדר, 

ב  לפחות  הייתי  עצמי  אני  הנוער.  בתנועות  גם  הקהילתיים,  במרכזים    3-גם 

המקצועיים   הגורמים  בזכות  והכל  רב,  ציבור  הגיע  הרצאות.  נותן  נוער  תנועות 

פה,  ברמה    שאיתנו  עבודה  נתת  אביטל  הדוברות,  שלמה.  אייל,  עירונית,  חברה 

 מאוד מעריך את העבודה שלך, באמת יישר כוח.  -מאוד גבוהה, אז אני מאוד 

האנ  חג  ולכל  את  לעשות  שהצליחה  העיר  לי  נראה  כרגע  שאנחנו  שעזרו,  שים 

כיבדנו   ובמיוחד  הטקסים.  גם  התהלוכה,  גם  שלו.  למקור  קרוב  הכי  אולי  הסיגד 

יוצאי   של  סיפור  לא  הוא  הסיגד  חג  המסורת.  את  גם  וכיבדנו  שלנו,  העיר  את 

את   ולחבר  לחשוף  ככה  זוכים  ואנחנו  ישראל,  עם  לכל  יהודי  חג  הוא  אתיופיה, 
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זוכה לפתוח   וזה מרגש אותי שאני  כולם. אז תודה לכולם, לכל אלה שלקחו חלק, 

 את ישיבת המועצה בדברים האלה, ותודה רבה לכולם.  

 

 . 21.9.22מיום    41אישור פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

מספר    רחמים מלול:  פרוטוקול  אישור  שאול.  תודה  יש  41טוב,   ,

 הערות? אם אין הערות, הפרוטוקול אושר.  

 

אחד  22-42-581החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  מועצה  מיום    41פרוטוקול 
21.9.22 . 

 

 שאילתות:  . 2

ע  א.  )פיקוח  העזר  חוק  תיקון  ב מדוע  העיר  במועצת  שאושר  הכלבים(  -ל 
 (. 20.10.22לא יצא לפועל )ח"מ איטל בציר אלשיך מיום    02/22

 

 השאילתא: 

כ  .1 אריק    3-לפני  מר  העיר,  תושב  ליבי  תשומת  את  הסב  שנים 

הכלבים   של  הצואה  לבניית  חדשני  פתרון  למציאת  גולדברג, 

 שמותירים בעליהם ברחבי העיר. 

ומ  .2 בתחום  היזם  עם  קשר  יזמתי  העיר  וכך  ראש  סגן  עם  משותף  פגש 

את   לקדם  במטרה  צרפתי,  אבי  ד"ר  הראשי  והווטרינר  מרקוביץ  יניב 

 הנושא.  

לקדם את היוזמה   .3 דגן, הסבירה שכדי  מיכל  היועצת המשפטית, עו"ד 

איסוף   המתיר  עזר  חוק  בתיקון  צורך  יש  ובכך    DNAשהעליתי, 

 פנייה ישירה לבעלי הכלב.  

 תיקון החוק.   אושר בישיבת המועצה   17.2.22-ב  .4

עומדת   .5 היכן  מרקוביץ  יניב  העיר  ראש  סגן  ידי  על  נמסר  לא  מאז 

 היוזמה ומדוע מתעכבת.  

ן.   .6  אודה לתשובות בעניי

 

 התשובה: 

כמענה לשאילתא של חברת המועצה איטל בציר אלשיך בגין עיכוב ביישום  
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  DNAפיקוח על כלבים, בהקשר להקמת מערך    –תיקון "חוק עזר לרחובות  

כלבים   והפקת  של  כי    DNAודיגום  אציין  אכיפה,  למטרות  כלבים  מצואת 

ביום   העיר  במועצת  אושר  לחוק  הלשכה    17.2.22התיקון  בטיפול  ונמצא 

 המשפטית של העירייה. 

התיקון   כי  עולה  דומה,  תיקון  ביצעו  אשר  אחרות,  ערים  מניסיון  כי  אציין 

 המדובר לא אושר או עוכב על ידי משרד המשפטים מטעמים שונים.  

לקידום   מקומי,  שלטון  מרכז  כגון  שונים  בפורומים  ניסיון  קיים  בנוסף, 

את   תסדיר  אשר  חוק  הצעת  הגשת  לחילופין  או  ראשית,  חקיקה  שינוי 

של   ארצי  מאגר  של    DNAהקמת  ארצי  מאגר  שקיים  כפי  כלבים,  של 

דגימת   למסירת  הבעלים  חובת  והסדרת  כלבים,  של  של    DNAשבבים 

צואת  כלבים בעלות חד פעמית, כ  בגין השארת  גם האפשרות למתן קנס  מו 

והפקת   דיגום  לאחר  הרבים  ברשות  הכלבים    DNAכלבים  צואת  של  ושיוך 

 לבעלי הכלב. 

הפנים,   למשרד  משפטיים  ויועצים  רשויות  מנכ"לי  מספר  של  פנייה  מצ"ב 

 בדרישה לקדם חקיקה ראשית בנושא. 

מ  להקמת  טופורובסקי  בועז  ח"כ  של  חוק  הצעת  מצ"ב  כן,  ארצי  כמו  אגר 

 של כלבים.    DNAשל  

 כולי תקווה כי הנושא יוסדר במהרה באמצעות חקיקה ראויה וישימה. 

 

לנו    רחמים מלול:  תיענה    2יש  השנייה  תיענה,  האחת  שאילתות. 

אל   יצא  לא  העיר,  במועצת  שאושר  העזר  חוק  תיקון  מדוע  הבאה.   בישיבה 

 הפועל?  

.    : איטל בציר אלשיך   נתן לי תשובה צרפתי

 קיבלת תשובה?    מים מלול: רח 

, דיברתי איתו, הוא הסביר לי.    : איטל בציר אלשיך   התקשרתי

 הכל בסדר? תודה.    רחמים מלול: 

 מאוד.  -והלוואי שיצא לפועל, אנחנו מחכים לזה מאוד   : עו"ד יניב מרקוביץ 

 ?  DNA-ב   רחמים מלול: 

 כן. ראש העיר גם חתם.    : עו"ד יניב מרקוביץ 
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 ב, משרד המשפטים בינתיים מתנגד לזה.  אג   רחמים מלול: 

מרחבי    : איטל בציר אלשיך  משפטיים  יועצים  שהתאחדו  לי  הסביר  הוא  כן, 

יש   כוח  כל הרגולציה, כמה  יקבעו את  ערים  לטובת העניין. בסופו של דבר,  הארץ 

 לעיר.  

 

     ניתנה תשובה לשאילתא.  22-42-528החלטה מס'  

 

 הצעות לסדר:  . 3

בארנונ  א.  הנחה  גובה  מתן  מילואים    100-ל   25%ה  בשירות  למפקדים  מ"ר 
תיקון   בארונה(  )הנחה  המדינה  במשק  ההסדרים  תקנות  מתוקף  פעיל 

 . 10.11.229)ח"מ אביב איטח מיום    2022התשפ"ג  

 

 ההצעה: 

)הנחה   המדינה  במשק  ההסדרים  בתקנות  החוק  לתיקון  נחשפתי  לאחרונה 

התשפ"ג   לר 2022  –בארנונה(  מאפשרת  המדינה  ובה  המקומיות  ,  שויות 

בגובה   בארנונה  הנחה  מילואים    100-ל   25%להעניק  בשירות  למפקדים  מ"ר 

  2022פעיל, וכן להחיל רטרואקטיבית כפי שהמדינה מאפשרת, החל מינואר  

 בשנה האחרונה. 

ואבקש   זו,  בטבה  שבמתן  והערך  החשיבות  את  מלהכיל  היריעה  קצרה 

 מכולנו לקבל את ההחלטה כמקשה אחת. 

למפקדים שירות    25%מחליטה על מתן הנחה בארנונה בגובה    מועצת העיר 

 מילואים פעיל.  

 

 טוב, הלאה, הצעות לסדר.    רחמים מלול: 

העיר,    : צביקה מדהלה  )לא    מנהל ראש   . . ללכת. רצה  המיסים  אגף 

 שומעים(  

 למעשה ההצעה לסדר שלך היא מתייתרת.    רחמים מלול: 

כמ   : אביב איטח  דקות  בכמה  אציג  מיל אני  א ה  הוא  ים,  זה,  את  אקצר  ני 

 צריך ללכת, ואחרי זה תציגו את זה והכל בסדר.  
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 יש סעיף אישור.     : זוהר בלום 

כמה    : אביב איטח  אני אעשה  ראשונה,  שלי  ההצעה  היום  בסדר  אבל  תודה, 

 דקות, לא יקרה שום דבר.    3-4דקות, לכבד את הסדר הקבוע בישיבות. קובי יחכה  

 הצעה. וצה להציע  בל שמואל ר א   רחמים מלול: 

.   : עו"ד שמואל בר דאנזאן  .  מנהל מחלקת המיסים.

 הוא מנהל אגף.    : אביב איטח 

לו   : עו"ד שמואל בר דאנזאן  ולתת  אותו  לכבד  צריכים  אנחנו  לכן  אז  יותר, 

 ראשון.  

דקות, אני אומר איזה כמה משפטים    10-טוב, אני אוותר על ה   : אביב איטח 

קודם דקות    2-3 זה.  את  תעשה  מופ   ואז  שזה  שמח  אני  לכן  כל,  היום,  בסדר  יע 

שאני   משהו  לא  זה  הזו  ההצעה  גם  ההצעה,  כל  את  אציג  שאני  צורך  אין  באמת 

שהממשלה   הטבה  זו  זה,  את  וליזום  לבוא  וצח  בהיר  ביום  פתאום  החלטתי 

לא   גם  שפנו.  תושבים  מאוד  להרבה  זה  את  הסברתי  גם  לתת,  לרשויות  מאפשרת 

 ר בהרבה אנשים.  מדוב 

יו אנחנ  לנו את האפשרות  ו  שהייתה  הלוואי  הזה,  סביב השולחן  כאן  דעים שכולנו 

אחרים, שאפ  לעוד סקטורים  גם לתת  הטבה בארנונה,  והיכולת  להם  היה לתת  שר 

קשובים.   להיות  צריכים  תמיד  פשוט  אנחנו  אנחנו.  לא  מחליטה,  המדינה  זה  אבל 

כ  יוזמות  לקחת  היכולת  את  לנו  יש  ו ואם  כאלה,  הטבות  או  אותם  אלה  לתת 

 ו, זה מבורך. ראיתי שזה עלה.  לתושבים שלנ 

אותנו   אתם צריכים להבין שאנחנו חברי מועצה מקבלים למעשה בעצם, מתייגים 

שרשויות   בהצעות  מקבלים,  בפוסטים,  אנחנו  ולכן  ומקדמות.  עושות  אחרות 

טובים,   דברים  יש  ואם  אחרות.  גם בערים  דברים שקורים  כמובן שאחד  רואים  אז 

   -את זה בעיר שלנו. אני לא חבר מועצה שמוזמן ים שלנו זה גם ליישם  התפקיד 

 אביב, אביב.    רחמים מלול: 
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 רגע, אני רוצה לסיים. אני לא חבר מועצה שמקבל עדכונים.    : אביב איטח 

זה    רחמים מלול:  על  לקחת  רוצה  אתה  שכביכול  מבין  אני  אביב, 

 קרדיט.  

אני    : טח אביב אי  לא.  ממש  לא,  יכ לא,  לק לא  קר ול  זה  על  זה  חת  כי  דיט, 

 משהו של ממשלה.  

   -סיפרתי לך בטלפון   רחמים מלול: 

, נכון.    : אביב איטח   נכון

פה    3  רחמים מלול:  קובי  הנה  ההצעה,  עם  פנית  לפני שאתה  שבועות 

פוליטיק  זה  מה  יודע  לא  הוא  חדש,  בחור  הוא  הורא יעיד,  ממני  קיבל  לבדוק  ה,  ה 

 שיבת המועצה.  ים, ולהעלות את זה בי הנתונ י את  את כל הנתונים, להביא ל 

   -וכפי שהשבתי לך   : אביב איטח 

 סיפרתי לך את זה.    רחמים מלול: 

יש    : אביב איטח  כל,  קודם  בינינו,  בשיחה  לך  שהשבתי  כפי  אז  נכון.   , נכון

וכפ  לי לדבר איתך.  כיף  גם  לנו לא מעט שיחות, ותמיד  אני  י שהשבתי לך בשיחה, 

ואנ  זה  על  גם  מברך  אני    מאמין י  אבל  מופתע.  לא  אני  אז  עדכונים  לך.  מקבל  לא 

להעלות   לי  מותר  לכן,  אז  יום.  כל  עושה  העיר  ראש  או  העיר  שהנהלת  מה  על 

לקבל   מוזמן  לא  אני  אם  תראו,  לנו.  שיש  הבודדים  מהכלים  אחד  זה  לסדר,  הצעה 

לאירוע בעשרות אלפי   ודאי  הזמנה  העירייה, אז  על תכניות עבודה של  שאני  ש"ח 

 עה שאולי העירייה מיישמת.  בל עדכון יומיומי על איזושהי הצ לא מק 

לא   יש עוד  משהו, המטרה שלנו היא  וגם  לעקוב.  נמשיך  זה, אנחנו  אני מברך על 

מלהכיל   היריעה  שקצרה  למרות  לתושבים,  שקלים  כמה  להוריד  איך  לחפש  רק 

לת  צריך  שכן  מילו כמה  הרבה  כך  כל  שעושים  ולאנשים  למפקדים  ב ת  שנה  אים 

 יש לזה השלכות כלכליות.  ש 
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שבעלי   בקורונה,  גם  שעשינו  כפי  מבורך.  זה  לעזור,  במעט  ולו  אפשר  אם  אז 

לוועדת   המודעות  את  להגביר  היצירתית  הדרך  את  מצאנו  ועצמאים,  עסקים 

 הנזקק וההנחות כדי לתת הנחות. אז תודה רבה ויישר כוח.  

 טוב. תודה רבה.     רחמים מלול: 

 

כיוון   22-42-583  החלטה מס'  היום ש ההצעה מתייתרת  כסעיף בסדר  מובא    הנושא 
   .  של הישיבה 

 

 שאילתות:  . 2

דני   ב.  )ח"מ  ומתי?  נדב,  דוד  ברח'  הגן  את  לשדרג  מתכוונת  העירייה  האם 
 (. 23.11.22מרשה מיום  

 

 : השאילתא   

גנ  הרבה  אין  כידוע  משה,  קריית  פחות  שכונת  לפני  בשכונה.  שעשועים  י 

פניתי   ומנכ"ל למר    במכתב מחודש  העיר  לראש  מרקוביץ,  העירייה,    יניב 

הי   ששלחתי,  במכתב  שציינתי  כמו  למשחקים.  ראוי  לא  מוזנח,  שהגן 

לפני   הזה  בגן  מצער  והיא    10המקרה  חצץ  ילדה  של  לאוזן  שנכנס  שנים, 

 עברה ניתוח, היה לה נזק בלתי נסבל.  

ששלחת  נור במכתב  נראה  גן  וה  המקרה,  את  גם  ציינתי  להם  ול י    ילדים א, 

אי  תחליפים  קרוב  גן  אין  פעמים  בסביבה  וכמה  כמה  התושבים  לשחק.  פה 

 התלוננו ואף פעם לא קיבלו שום התייחסות. 

פעם   כל  המובנים.  בכל  הזאת  השכונה  את  מפלים  שאתם  חושב  אני 

ע  ומשלה.  זויה  תשובה  וזו  בינוי,  פינוי  שעושים  תזלזל  אומרים  מתי  ד 

בכ  נסבל  בלתי  זה  הזאת?  המו בשכונה  דבר    בנים. ל  עושה  לא  העירייה 

 את. אני שואל שאלה: בשכונה הז 

 כבוד ראש העיר, האם אתה מתכוון לשדרג את הגן?  .1

 אם כן, מתי אתה מתכוון לעשות את זה?  .2

 

.    רחמים מלול:   כן, דני

אותה    : דני מרשה  דוחה  שאתה  הבנתי  אני  שלי,  השאילתא  .  לגבי 

קונקרטית.  מאוד  היא  חשובה,  מאוד  היא  חברי    קריית בכל    אבל  כל  שתדעו  משה, 
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מלבד   שם,  שעשועים  גני  אין  פה,  לא    2המועצה  אני  אז   . . הזה. והגן  האלה  הגנים 

אני רוצה   עניתם.  . מכתבים ואתם לא  . לא מבין למה. אני  אותו,  יודע למה לדחות 

 שכולם יידעו על מה מדובר.  

.. ל  ים,  שנ   15לפני  א כל כך טוב. אני מאמין שהילדים שגדלו שם  המצב הוא מאוד.

אותם   10לפני   נשאל  אם  הילדים    שנים,  שיחקו  הם  איפה  מעניין  שיחקו,  איפה 

הזאת,   ההזנחה  שצריך?  כמו  גדלו  שצריך,  כמו   .. . שיחקו האלה  ילדים  האם  האלה. 

רוצה   הייתי  אני  הזה.  מהדבר  חשוב  יותר  אין  אותה,   .. שאתם. חבל  פה  לדעתי, 

..  באמת   , וזה שכולם, שיבינו פה, ושהמצב לא כל כך טוב  . 

אני    רחמים מלול:  לסדר.  הצעה  לא  זאת  דני,  אתה  טוב,  לך.  עניתי 

רוצה בכל זאת תשובה לשאילתא שלך? יניב פה. כי יש בדבריך הרבה כפיות טובה  

 משה.    קריית על מה שאנחנו עושים ב 

.     : דני מרשה  . .  אני לא אמרתי

זאת   רחמים מלול:  בכל  רוצה  אתה  לסדר.  הצעה  לא  זו  אתה דני,   ?  

 תעקש על השאילתא?  ש על זה? תן לי לענות לך. אתה מ מתעק 

.     : דני מרשה  .  לא יכול להיות ש.

 יופי, שמעו אותך, ראו אותך.    רחמים מלול: 

.     : דני מרשה  . .. עברה ניתוח שם. . 

 דני, תן לי לענות לך.    רחמים מלול: 

.     : דני מרשה  . .  . .  אתם בקואליציה.

רוצה    רחמים מלול:  על  להשתל אתה  את  ה ט  קח  בוא,  ישיבה? 

אני   שהשאילתא,  למרות  לדבר,  לך  נתתי  אז  רוצה.  שאתה  כמה  תדבר  הרמקול, 

אתה   משפט.  לשמוע  אפילו  רוצה  לא  ואתה  הבאה.  במועצה  עליה  לענות  יכול 

 רוצה להתעקש על התשובה? הוא יענה לך.  

.  אני לא מת    : דני מרשה  .  עקש.
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   ד לך. א יגי אז הנה, יניב פה, הו   רחמים מלול: 

אליכם     : דני מרשה  פניתי  אני  כי  זה?  את  לכם  אומר  אני  למה 

 במכתב, לא חזרתם. פניתי למנכ"ל, פניתי לראש העיר. אבל לא עניתם לי.  

לשאילתא:    : עו"ד יניב מרקוביץ  התשובה  וכמה  מפרט  כמה  עשינו  דני,  טוב, 

ב סיורים בחודשים הא  הי   קריית חרונים  נציגות התושבים.  הי ה שאו משה, עם  ה  ל, 

 את זה, היו הרבה מאוד אנשים שותפים.  גיא צור שהוביל  

 המנכ"ל.     : שאול צגהון 

התחלנו החודש הזה בנובמבר, במבצע שלא היה כמוהו    : עו"ד יניב מרקוביץ 

ו   קריית ב  בשלב הראשון  נכנסנו  זה.  רואה את  לא  ואני בספק אם אתה  נתנו  משה, 

לעבודה   הפעולה  סדר  את  בדיוק  לפ בשכונ לתושבים  דבר  ה,  שלהם.  הבקשות  י 

שור של ראש העיר, מה שאנחנו לא עושים באף שכונה, נכנסנו לטפל  ראשון, ובאי 

בין   בחיבורים  השפ"פים,  בכל  פרטיים,  בשטחים  שנמצאים  בעצם  הפרטי,  בגינון 

העירייה, והעירייה לא    הבניינים, שאי אפשר היה ללכת שם, שזה בכלל לא עבודת 

   צריכה לעשות את זה. 

אמרנו  נו  ראי  בשטח.  המצב  עושים    –את  אנחנו  זה,  עם  מסיימים  שאנחנו  אחרי 

יחודשו   זה  ואחרי  ניקיון,  יקרו    2מבצע  האלה  הדברים  כל  הבנים.  וגן  גינות 

עם  2023במהלך   הבעייתיות  ואת  נדב  גן  את  מכירים  אנחנו  תכניות,  כבר  יש   .

 המתקנים.  החצץ והיעדר  

ל  שם  הייתי  לי,  תאמין  מכיר,  האחרונ פ   3-4פחות  אני  בחודשיים  גן  עמים  וגם  ים, 

של   העירונית  ההתחדשות  תכנית  במסגרת  שלנו,  העבודה  בתכנית  נמצא  כן  נדב 

 .  2023משה, ואנחנו נגיע לשם בלי נדר בתחילת    קריית 

.     : דני מרשה  . העצים. לגבי  שקורה  מה  על  מברך  אני  כל,  קודם 

.  מנכ"  . גם. באמת  פעמים,  כמה  נפגשנו  העירייה,  הכ ל  עושה  בוד,  כל  באמת 

. ניקיון וכל   . הדברים האלה. קודם כל, אני לא מבקר על זה. אבל ספציפית  עבודה.

  .. אחרת. אלטרנטיבה  אין  אחר,  גן  אין  למשחק,  זקוקים  הילדים  באמת,  הגן,  לגבי 
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זה, לא מערער על העצים ועל הדברים האחרים  גמור, מברך  ואני אומר על  . בסדר 

 על זה.  

 קיבלנו.  ,  סדר ב   רחמים מלול: 

 

   ניתנה תשובה לשאילתא.  22-42-584לטה מס'  הח 

 

 . של   ו בגובה  בארנונה  הנחה  מתן  הבית    100-ל   25%אישור  משטח  מ"ר 
במשק   ההסדרים  תקנות  מתוקף  פעיל  מילואים  בשירות  למפקדים 

 . 2022  –המדינה )הנחה בארנונה( תיקון התשפ"ג  

 

 טוב, הצעה לסדר.    מים מלול: רח 

 קובי צריך ללכת?  רתם ש לא אמ   : אביב איטח 

שלו    רחמים מלול:  וההצעה  הדברים  את  הציע  שהוא  כיוון   , קובי

'. בבקשה.    מתייתרת, אז תעלה את ההצעה לגבי סעיף ו

שומעים(   קובי ביסמוט:  הפנים  )לא  העיר    שרת  מועצת  את  הסמיכה 

מילוא  למפקד  הנחה  עד  להעניק  של  הנחה  בעיר,  ה   25%ים  .    100-עד  הראשון מ"ר 

מ לאשר  אפשר   איזה  1.1.22-החל  ועד  לאשר  ממתי   .. הנתונים,  . את  קיבלתי  אחוז. 

 מפקדי מילואים. מעט מאוד.    22סך הכל קיבלנו רשימה של  

 מעט מאוד, כפי שאמרתי.    : אביב איטח 

עוד    קובי ביסמוט:  שיגיעו  להיות  יכול  מאוד.  מעט  קיבלו  הארץ  בכל 

 ומים. נו נוכל לאשר להם, ואלה הרש אנשים עם אישור מהצבא שאנח 

 בעד, אנחנו בעד.     : אביב איטח 

זה,    : איטל בציר אלשיך  את  שעושים  אנשים  לאותם  להודות  ההזדמנות  זו 

 את המילואים.  
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לרשום  : עו"ד קארין ברגינסקי  אפשר  משתתפת    סליחה,  לא  שאני  בפרוטוקול 

פה  יש  משתתפת.  לא  אני  אבל  הכל,  על  מברכת  אני  הזה?  עניינים    בדיון  ניגוד 

.. למען החייל.    פשוט, אני יושבת ראש.

 בסדר.  תודה. עכשיו ההצעה של המונדיאל.    רחמים מלול: 

 חשבתי שבזה את בניגוד עניינים.    : עו"ד יניב מרקוביץ 

 זו תגובה.  אי  : עו"ד קארין ברגינסקי 

 )מדברים ביחד(  

מבקש   רחמים מלול:  אני  הארנונה  של  הנושא  על  הצבעה?    צריך 

 הצבעה. אני מבין שכולם בעד, פה אחד. תודה רבה, הלאה.  

 

אחד  22-42-585החלטה מס'   פה  של  לאשר    הוחלט  בגובה  בארנונה  הנחה  מתן 
ל בלבד  מ"ר    100-ל   25% הבית  כ משטח  מילו מי שהוכרו  בשירות  פעיל  מפקדים  אים 

 . 2022  –מתוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( תיקון התשפ"ג  

מתאריך  המ  החל  ההנחה  תחילת  כי  קובעת  לשנת    1.1.22ועצה  הנחה  לבקשת   .
 .   31/12/22יש להגיש מסמכים עד לתאריך    2022

 * חברת המועצה קארין ברגינסקי לא משתתפת.  

 

המונ  ב.  של  האחרון  השבוע  את  וברחבי  לשדר  המייסדים  בגן  דיאל 
העסקים  עם  ולחגוג  מ   השכונות  ברגינסקי  קארין  )ח"מ  יום  ברחובות 

24.11.22 .) 

 

 ההצעה: 

ליהנות   .1 העיר  תושבי  חפצים  בה,  חיים  שאנו  המורכבת  בתקופה 

 ולעיתים זה אף הכרחי לגוף ולנפש.  

צרופה,   .2 הנאה  העיר  מתושבי  לרבים  מכניסים  המונדיאל  משחקי 

לשמח  נהדר  של    ויהיה  האחרון  השבוע  בהקרנת  העיר  תושבי  את 

השכונות,   ברחבי  והן  המייסדים  בגן  עם  המודניאל  לחגוג  זמנית  בו 

תושבי   עבור  מיוחדים  מחירים  להציע  ירצו  אשר  ברחובות,  העסקים 

העיר, כמובן שאם מזג האוויר לא יאפשר, יוקרנו המשחקים באולמי  

 ספורט ו/או מתנ"סים. 

בלצפ  .3 הטמונה  להנאה  החוויה,  בנוסף  את  ולחוות  יחד  במשחק  ות 
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כאמו  שירצו  הרחובותיים,  העסק  לבתי  לפרגן  נהדר  למכור  יהיה  ר 

 את מוצרי המזון במחירים אטרקטיביים. 

 התנאים למכירת מוצרי מזון:  .4

על   . א  עסקית  ארנונה  חשבון  ומחזיק  רחובות  בעיר  פועל  העסק 

 שמו. 

הרלוונטיים   . ב  והאישורים  הרישיונות  בכל  מחזיק  העסק  בית 

 ורך הפעלתו, ובכלל זה רישיון עסק.  לצ 

 מועצת העיר תצביע בעד ההצעה.   .5

 

 רין נו, את מוותרת על זה?  קא   רחמים מלול: 

 למה אני מוותרת על זה?   : עו"ד קארין ברגינסקי 

 לא, תספרי על ההצעה שלך.    : איטל בציר אלשיך 

 דברי, בבקשה.    רחמים מלול: 

ש  : עו"ד קארין ברגינסקי  כבוד  נותנת  שיש  אני  לעובדה  מעבר  מסיים.  אתה 

אילת,  חריש,  גן,  רמת  מונדיאל:  שמקרינים  בארץ  ערים  גני    הרבה  לציון,  ראשון 

מאוד  היא  הרשימה  יבנה,  גן  הנגב,  משמר  מוכנה,  -תקווה,  באה  אני  ארוכה.  מאוד 

זקוקים   העיר  מתושבי  הרבה  בסדר?  הגימיק,  בשביל  לסדר  הצעה  הגשתי  לא  גיא. 

זאת   בכל  כדי  הזה  העיר  לדבר  חוויית  איזושהי  לקבל  כדי  ביחד,  זה  את  לחוות 

לקט  גם  לעודד,  גם  להכיר,  גם  הזאת,  ביחד,  לעיר  טוב  לעשות  וזה משהו שיכול  ר. 

 כמו שמביאים לפה פסטיבלים.  

 )מדברים ביחד(  

בערוץ   : עו"ד קארין ברגינסקי  ומדובר  היות  כל,  אין  11קודם  אז  העיר,  ראש   ,

 או איך שזה נקרא.    פה אגרת שידור או מיסי שידור 

 יש, יש תמלוגים.     : זוהר בלום 

 לך את זה.  טוב, תיכף יסבירו    רחמים מלול: 

, זה נבדוק.    11בערוץ   : עו"ד קארין ברגינסקי   אין, בדקתי
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 ממילא אתם סוגרים את הערוץ.     : זוהר בלום 

 מי זה 'אתם'?    : עו"ד אביב איטח 

 היא באופוזיציה איתך, זוהר.      : דובר 

 כן, בבקשה קארין.    ם מלול: רחמי 

ל  : עו"ד קארין ברגינסקי  אפשר  אי  העיר,  ראש  הפרעות,  הצעה  כמה  פה  הגיש 

 לסדר.  

 נו, מה אני אעשה? החברים שלך מפריעים.    רחמים מלול: 

 אני מקווה שזה נרשם בפרוטוקול.   : עו"ד קארין ברגינסקי 

המונדיאל,    רחמים מלול:  משחקי  את  לשדר  מציעה  את  בקיצור, 

 איפה? את הגמר?  

נכ  : עו"ד קארין ברגינסקי  שמחה.  בצורה  זה  את  לעשות  לשדר,  מציעה  ון  אני 

   -שבחוץ קר, אז אפשר לעשות את זה ב 

 איפה, בהיכל התרבות?    רחמים מלול: 

אפשר   : עו"ד קארין ברגינסקי  בברזילי,  כל  קודם  זה  את  לעשות  אפשר  רגע, 

 לעשות את זה בקציר.  

 אין שערי כדורגל. יש סלים.  בברזילי    רחמים מלול: 

 כל אולמות הספורט.    : אביב איטח 

זה   : עו"ד קארין ברגינסקי  אם  בין  מתנ"סים  זה  אם  בין  תציעו,  שאתם  דבר  כל 

הערים,   משאר  שונים  לא  אנחנו  מקום,  איזשהו  ייתן  באמת  שהוא  אחר  דבר  כל 

 נכון? אנחנו גם רוצים לשדר.  

 זה?  עודד, אתה עונה על    רחמים מלול: 

 אולי תתנו לה לסיים. תכבדו את דבריה.    : עו"ד אביב איטח 

 ות.  עודד רצה לענ   רחמים מלול: 
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 דקות, תן לה לסיים.    10לא, אבל רגע, תן לה לסיים.    : אביב איטח 

 בבקשה.    רחמים מלול: 

 אי אפשר.   : עו"ד קארין ברגינסקי 

 )מדברים ביחד(  

בחו  : עו"ד קארין ברגינסקי  היה  זה  לעסקים,  אם  לפרגן  גם  היה  אפשר  אז  ץ, 

א  ואפשר להתאים  גשם,  בימי  . אנחנו  וכו' מוכרים את המזון  בכל  שהיו  ת הדברים 

הן   העלויות  התושבים,  את  לשמח  גם  קונסטלציה,  באיזושהי  לפחות  אלינו,  זאת 

אלפי   בעשרות  מסתכם  לא  וזה  הערים,  בשאר  זה  את  בדקתי  גבוהות.  לא  באמת 

 יכולים לעמוד בזה.    ש"ח. אני חושבת שאנחנו 

 טוב.    רחמים מלול: 

.    : איטל בציר אלשיך  . .. עסקים, כל הרצל. . 

באולמות    : אביב איטח  התמקדה  היא  אז  בחוץ,  קר  עסקים,  אמרה  לא  היא 

כ  לפני  ברשותכם.  שלה,  להצעה  בנושא  משהו  להוסיף  רוצה  אני  אגב,    4-ספורט. 

זו צ'רלטון, ולכן  , ושם מי  2018-שנים, היה את משחקי היורו, ב  שהייתה הזכיינית 

הרבה   גם  היה  ואז  לשדר,  הזכות  את  לרכוש  כדי  כסף  להשקיע  צריך  יותר  היה 

ולא   באיחור  היה  זה  זה.  את  ובחנו  זה  את  בדקנו  העיר?  ראש  זוכר,  אתה  מורכב. 

 היה מספיק זמן להיערך.  

שהמונ  אומרים  תמיד  אנחנו  אבל  בבית,  במונדיאל  לצפות  יכול  אחד  כל  דיאל  הרי 

כדורגל.   במשחק  מלצפות  יותר  הרבה  הם  האלה,  והחגיגות  האלה  וההפנינגים 

א  קהילה,  על  מדברים  איזה  אנחנו  אולי  ולתת  האלה  האולמות  את  לקחת  אפשר  ז 

גם   מבחינתי  משנה,  לא  לילדים,  משנה,  לא  מיצים,  איזה  לחלק  או  חינם  פופקורן 

בשכונות  ספורט  אולמות  לקחת  אפשר  אבל  חורף.  זה  כי  תיק  תה  מחזיק  הנה   ,

השכונות, שאול, אתה יכול לעשות שיתוף פעולה איתם. תנגישו את זה לשכונות,  

   לאולמות. 
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 זו הצעה משותפת?    רחמים מלול: 

 לאולמות, תקרינו את זה. תתנו פופקורן לילדים.    : אביב איטח 

 זו הצעה משותפת? תודה רבה.    רחמים מלול: 

 יותר חשובה.    הקהילה הרבה   : אביב איטח 

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

 חות להסביר למה?  למה? אבל לפ  : עו"ד קארין ברגינסקי 

 יש לי זכות.    רחמים מלול: 

 למה? אבל אפשר לדעת למה?   : עו"ד קארין ברגינסקי 

 תודה רבה, אז ההצעה ירדה מסדר היום.    רחמים מלול: 

 אל הם לא הצביעו, הם לא הצביעו.    : אביב איטח 

 אפשר לדעת למה?   : עו"ד קארין ברגינסקי 

 , אבל יש רוב נגד.  לא הצביעו, לא רצו להצביע   רחמים מלול: 

 אפשר לדעת למה?   : עו"ד קארין ברגינסקי 

 אני הסברתי לך את זה גם פנים אל פנים.    רחמים מלול: 

 י את מה שאמרת לי.  אבל לתמוך. אבל בדקת  : עו"ד קארין ברגינסקי 

להסביר    רחמים מלול:  חייב  לא  היום,  מסדר  הצעה  מוריד  כשאני 

 למה.  

 הו הטעה אותך, מי שאמר שצריך לשלם.  אבל מיש  : עו"ד קארין ברגינסקי 

יכול    : אביב איטח  אתה  את התשלום,  אמרת שתסביר  את התשלום.  תסביר 

 להסביר את התשלום?  

 חרי הישיבה.  אני אסביר לך א   רחמים מלול: 

.     : עודד עמרם  . .. את המתנ"ס. . 
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 כל רחוב הרצל מקרין את זה. נו, באמת.    רחמים מלול: 

 זאת גם הפרנסה של העסקים שם.    : עו"ד יניב מרקוביץ 

 )מדברים ביחד(  

 עודד, אני הורדתי את ההצעה מסדר היום. תודה רבה.    רחמים מלול: 

 

 להוריד את ההצעה מסדר היום.    הוחלט ברוב קולות  22-42-586החלטה מס'  

 

 נושאים נוספים:  . 4

 

ת.ז.   א.  ביסמוט  קובי  מר  המיסים  אגף  למנהל  לחתום    062890892אישור 
 הזמנות רכש וטובין לאגף.  על  

 

על    רחמים מלול:  לחתום  ביסמוט  קובי  המיסים  אגף  למנהל  אישור 

 הזמנות. אני מבין שזה מאושר, אין התנגדות.  

 

אחד  22-42-587החלטה מס'   פה  קובי  לאשר    הוחלט  מר  המיסים  אגף  למנהל 
ז.      לחתום על הזמנות רכש וטובין לאגף.   062890892ביסמוט ת.

 

ל  ב.  ז.  אישור  ת. יוסף  אליהו  מר  החינוך  אגף  מנהל  לחתום    301627246סגן 
 על הזמנות רכש וטובין לאגף. 

 

על    רחמים מלול:  לחתום  החינוך  מינהל  מנהל  לסגן  אישור  כנ"ל 

 נות, גם כן אני מבין שאין בעיה.  הזמ 

 

אחד  22-42-588החלטה מס'   פה  אליהו  לאשר    הוחלט  מר  החינוך  אגף  מנהל  לסגן 
ז.    לחתום על הזמנות רכש וטובין לאגף.   301627246יוסף ת.

 

 . 25.7.22אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום   ג. 
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לדבר   רחמים מלול:  רוצה  מישהו  ביקורת.  ועדת  פרוטוקול  על    אישור 

 זה? מתן?  

 לא, לא, רק את האישור.    : עו"ד מתן דיל 

 מאשררים את זה.    רחמים מלול: 

 

אחד  22-42-589החלטה מס'   פה  מיום  לאשר    הוחלט  ביקורת  ועדת  פרוטוקול 
25.7.22 . 

 

איכות   ד.  חנייה,  קנסות  לחובות  גבייה  כפקיד  שוקרי  ליאור  מר  אישור 
 הסביבה ושילוט. 

 

ללי   רחמים מלול:  קנסות,  אישור  לחובות,  גבייה  כפקיד  שוקרי  אור 

 חנייה, איכות הסביבה ושילוט. מאושר.  

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    : עו"ד מיכל דגן 

משרד    רחמים מלול:  לאישור  כפוף  הכל  הפנים.  משרד  לאישור  כפוף 

 הפנים.  

 

אחד  22-42-590החלטה מס'   פה  כפקיד    מינוי את  לאשר    הוחלט  שוקרי  ליאור  מר 
 . בכפוף לאישור משרד הפנים   לחובות קנסות חנייה, איכות הסביבה ושילוט גבייה  

 

 . 8אים מספר  אישור מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה ברחוב הנבי  ה. 

 

ברח'    רחמים מלול:  ארנונה  ערר  ועדת  התכנסות  מקום  אישור 

מספר   את  8הנביאים  לאשר  צריך  הכללים  פי  על  אבל  לפה,  בא  זה  למה  מבין  לא   .

 זה.  

 אישור מתן הנחה בארנונה, דיברנו על זה ואישרנו.    מים מלול: רח 
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אחד  22-42-591החלטה מס'   פה  ו את    לאשר   הוחלט  התכנסות  ערר  מקום  עדת 
 . 8ברחוב הנביאים מספר  במבנה עירוני  ארנונה  

 

 . מועצה   ז לסעיף  אישור  הממשלתית    ( )א 14בהתאם  הרשות  לחוק 
התשע"ו   עירונית,  מתחם  הכרז ל ,  2016  –להתחדשות  משה    קריית ת 

 .  רשויות במסלול    כמתחם פינוי בינוי 

 

מועצת    רחמים מלול:  אישור  מבקשים  אנחנו  שעליה  נוספת  שכונה 

ל  פה  העיר  נמצאים  דניה.  שכונת  היא  בינוי,  פינוי  למתחם  כשכונה  עליה  הכרזה 

קודם   הדיבור  רשות  את  נותן  אני  אבל  יש,  אם  שאלות  על  שיענו  אנשים  כמה 

 מר על כך כמה מילים, בבקשה.  לגיא, שרוצה לו 

העירונית   ההתחדשות  תכנית  של  מחדש  אשרור  זה   , ' ז סעיף  על  דילגתי  רגע, 

שההכ   קריית ב  משום  לבנות,  משה,  שמתחילים  והיזמים  תוקפה,  פג  הקודמת  רזה 

, אז אנחנו   וכו' צריכים להגיש את זה לכל מיני רשויות, כדי לקבל כל מיני הטבות 

את   זה מחדש,  את  מתחם  מאשררים  על  בינוי.    קריית ההכרזה  פינוי  כמתחם  משה 

 סליחה שדילגתי על זה.  

 

משה כמתחם    קריית ם  הכרזת מתח לאשר    הוחלט פה אחד  22-42-592החלטה מס'  
בינוי  לסעיף  ,  רשויות במסלול    פינוי  הממשלתית  14בהתאם  הרשות  לחוק  )א( 

 . 2016  –להתחדשות עירונית, התשע"ו  

 

מועצה   ח.  לסעי אישור  הממשלתית  ( )א 14ף  בהתאם  הרשות  לחוק 
התשע"ו   עירונית,  כמתחם  ל ,  2016  –להתחדשות  דניה  מתחם  הכרזת 

 פינוי בינוי במסלול רשויות.  

 

גם    מים מלול: רח  פה  נמצאים  כך  ואחר  דניה.  על  בבקשה  גיא  ועכשיו 

 שגיא וגם נדב. שגיא הלך. בבקשה.  

שכונת    : גיא צור  כאמור  אז  נושא.  באותו  לנושא  מנושא  דניה    אז 

ה   67 שנות  מתחילת  שכונה  העירונית  70-דונם,  ההתחדשות  למהפכת  בהמשך   ,
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ו  העיר,  ראש  מ   קריית שמוביל  ונווה  ן,  ומילצ' אנחנו  משה  אותם  והאצ"ל,  רמורק 

מהרשות   כספי  סיוע  ולקבל  שני  למיון  לגשת  רוצים  למעשה  אנחנו  מקדמים. 

זו  השכונה.  תכנון  את  למעשה  לנו  שתממן  עירונית,  ענקית    להתחדשות  אמירה 

 לתושבי דניה, כאחד שגדל שם ובילה שם את צעירותו.  

תאשרו.   אם  מאוד  נשמח  זה,  את  ורוצים  לזה  צמאים  לכם  ב התושבים  שצורף  דף 

יש גם את התהליך, גם את הרקע וגם את הנוסח המוצע של ההחלטה, אני אקריא  

מתח  של  העירונית  ההתחדשות  בקידום  לתמוך  מחליטה  העיר  מועצת  ם  אותו. 

דניה   שכונת  של  ההתחדשות  קידום  את  לאשר  מחליטה  העיר  מועצת  דניה. 

הרשו  עם  להתקשר  תקצובו  ולצורך  מקומיות.  רשויות  הממשלתית  במסלול  ת 

 להתחדשות עירונית.  

חברת    רחמים מלול:  לברך את  רוצה  אני  מילים,  יגיד כמה  לפני שנדב 

שהייתה  בק,  יעל  פה,  שאת  רואה  אני  עכשיו  לשעבר,  מועצה    המועצה  חברת 

איתנו.   שוב  אותך  לראות  שמחים  ואנחנו  הכבוד,  כל  פעילה,  חרוצה,  דינאמית, 

 ונשמח לראות אותך גם בקדנציה הבאה.  

 כיף להיות פה. תודה רבה.     יעל בק: 

 אתה תהיה בקדנציה הבאה?    : אביב איטח 

לדבר    רחמים מלול:  צריך  כבוד  מתוך  רבים.  בלשון  'נשמח'  אמרתי 

 בים. נדב, בבקשה.  בלשון ר 

להכריז      נדב:  ורשותכם  תמיכתם  את  מבקשים  בעצם  אנחנו 

א  לממן  דניה,  שכונת  בינוי,  פינוי  כמתחם  הזה  המתחם  מתחם  על   . . התכנית. ת 

 מורכב, חשוב, במרכז העיר.  

 קארין, אל תפרשי למתן את דבריי.    רחמים מלול: 

 )מדברים ביחד( 

 

 ל כל העבודה שאתה עשית.  תודה לגיא, תודה נדב ע   רחמים מלול: 
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אחד  22-42-593החלטה מס'   פה  את    הוחלט  כמתחם  לאשר  דניה  מתחם  הכרזת 
רשויות  במסלול  בינוי  לסעיף  בהתא ,  פינוי  הממשלתית    ( )א 14ם  הרשות  לחוק 

 . 2016  –להתחדשות עירונית, התשע"ו  

 

מס'   ט.  העירייה  חשבון  מזרחי    806000/99העברת  לבנק  איגוד,  מבנק 
בסנ  מזר טפחות  לקבוצת  איגוד  בנק  מיזוג  עקב  המדע,  פארק  י  ח יף 

 טפחות בע"מ.  

 

מזרחי    רחמים מלול:  לבנק  איגוד  מבנק  העירייה  חשבון  העברת 

 בות המיזוג בין איגוד למזרחי.  בעק 

 

אחד  22-42-594החלטה מס'   פה  מס'  לאשר    הוחלט  העירייה  חשבון  העברת 
בסניף   806000/99 טפחות  מזרחי  לבנק  איגוד,  בנק    מבנק  מיזוג  עקב  המדע,  פארק 

 .  , בהתאם לפניית גזברית העירייה המצ"ב י טפחות בע"מ ח איגוד לקבוצת מזר 

 

 .  . 27.11.22פים מיום  אישור פרוטוקול ועדת כס  י

 

חברי    רחמים מלול:  התב"רים,  זה  כספים  ועדת  פרוטוקול  אישור 

ח  מוסדות  בניית  לפיתוח,  הם  התב"רים  כל  ישיבה,  באותה  נכחו  ינוך,  המועצה 

. אז אם אין הערות, הפרוטוקול מאושר.   '  פארקים, תשתיות וכו

 

אחד  22-42-595החלטה מס'   פה  כספי לאשר    הוחלט  ועדת  מיום  פרוטוקול  ם 
27.11.22 . 

 

ספורט   יא.  לתרבות  העירונית  בחברה  כדירקטור  מדהלה  רמי  מר  מינוי 
 ונופש בע"מ.  

 

ה   רחמים מלול:  בחברה  כדירקטור  מדהלה  רמי  לתרבות  מינוי  עירונית 

נכון, שפרש מהדירקטוריון. אז אנחנו שולחים את   ספורט, הוא מחליף את ליאור, 
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לבח  מיוחדת  ועדה  יש  לוועדה,  את  ההמלצה  שולחים  אנחנו  אז  מינויים.  ינת 

 ההמלצה שלנו לשם.  

 

אחד  22-42-596החלטה מס'   פה  כדירקטור  לאשר    הוחלט  מדהלה  רמי  מר  מינוי 
לתרבו  העירונית  בע"מ בחברה  ונופש  ספורט  לבחינת    ת  הועדה  לאישור  בכפוף 

 .  מינויים לתאגידים עירוניים של משרד הפנים 

 

 . 4.9.22מיום    70ת קרקע מספר  אישור פרוטוקול הוועדה להקצא  יב. 

 

 יוסי, פרוטוקולים של הקצאות קרקע, בבקשה.    רחמים מלול: 

,    : איטל בציר אלשיך  ה יוסי את  תגיד  המספר,  את  רק  תגיד  של  אל  שם 

 העמותה.  

 לא, יש ראש עיר, שהוא צריך להקריא.     יוסי כפיר: 

 שהציבור יידע באיזו הקצאה.    : אביב איטח 

 אגפים מנהל אותם המנכ"ל, לא חברי מועצה.  מלא     : עודד עמרם 

 .  4.9.22מיום    70פרוטוקול הקצאת קרקע מספר     יוסי כפיר: 

זה    : איטל בציר אלשיך  י ? רשת  70מה  לדים של אגודת ישראל. שאנשים  גני 

 יידעו.  

 רגע, תני לו לדבר.     : זוהר בלום 

 סליחה, סליחה.    : איטל בציר אלשיך 

 ה, יש מכרז לאגף נכסים.  ואם את רוצ    : זוהר בלום 

 מנהל אגף מנהל אותו המנכ"ל.     : עודד עמרם 

 סליחה, טעיתי.    : איטל בציר אלשיך 

 ודע לקרוא, תגיד את השם.  שקט. רק אם מישהו לא י    : עודד עמרם 
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סעיף     יוסי כפיר:  מס'  סעיף  את  לאשר  מבקש  חניכי    –  1אני  בני 

 .  4.9.22מיום    70הישיבות שנמצא בפרוטוקול  

 אושר.     : עודד עמרם 

 )מדברים ביחד(  

 אבל על מה אני מצביע?    : אביב איטח 

 . מי בעד?  70אנחנו מצביעים על פרוטוקול מס'    רחמים מלול: 

 שמה יש בו?    : אביב איטח 

 גן ילדים.     אבנר אקוע: 

 אתם לא קוראים? כולנו בעד.    : עודד עמרם 

 תרימו יד בבקשה.    : צביקה מדהלה 

 מאושר. לפי האצבעות אתה רואה מה קורה.    רחמים מלול: 

 

אחד  22-42-597החלטה מס'   פה  הוועדה    1סעיף  לאשר    הוחלט  בפרוטוקול 
מספר   קרקע  רחובות"    4.9.22יום  מ   70להקצאת  הישיבות  חניכי  "בני  בעניין 

 כדלקמן: 

הקצאת   של  לאשר  בשטח  כיתתי  דו   , קומתי חד  במבנה  אחד  ילדים  מ"ר    132גן 
בשטח   סמוכה  בגוש    268של  וחצר  מחלקה  3705מ"ר,  חלק  זכריה  642,  ברחוב   ,

חתימת  6משה   מיום  אחת  לימודים  שנת  של  לתקופה  ילדים,  גן  הפעלת  למטרת   ,
מתאריך  ההסכם   יאוחר  לעירייה   31.7ולא  אופציה  עם  הלימודים  שנת    באותה 

   תקופות נוספות.   4-להארכה ב 

 

 . 29.9.22יום  מ   71אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר   יג. 

 

 , יוסי.  71עכשיו    רחמים מלול: 

 .  29.9.22מיום    71אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מס'     יוסי כפיר: 

 ?  71גנים. מי בעד פרוטוקול    2, זה  איטל   רחמים מלול: 

 ראש העיר, אני רוצה להגיד  משהו לגבי זה.    : איטל בציר אלשיך 
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 בבקשה.    רחמים מלול: 

בוועדות  אנ   : איטל בציר אלשיך  תמכתי  אני  תמיד  מתנגדת.  עקרונית   י 

לאותם   מגרש  נקצה  שאנחנו  רוצה  אני  אבל  הזה.  מהסוג  למבנים  קרקע  הקצאת 

ילדים,   ניקח    2-3גני  עושים.  תמיד  שאנחנו  כמו  להם    1קומות  וניתן    2-3דונם 

 קומות, לא נפזר.  

 אם היה לנו דונם, היינו בונים.     : זוהר בלום 

מקום    : איטל בציר אלשיך  לנו  אין  מפזרים,  שאנחנו  ברגע  תקשיב, 

 לעמותות כמו עמותה כזאת או אחרת, אין לנו.  

 ה להם.  זה מבנים קיימים, אני לא בונ    : זוהר בלום 

בשקולניק  אז    : איטל בציר אלשיך  יש  שטח  באותו  הרי  לפזר.  גני    2לא 

 ילדים.  

 אבל המבנים האלה קיימים.    רחמים מלול: 

שאני    : איטל בציר אלשיך  מה  זה  השני?  על  אחד  לבנות  לא  למה  אבל  נכון, 

 אומרת, ראש העיר.  

 .  50אי אפשר, זה בניין בן     : זוהר בלום 

.    מדובר    יוסי כפיר:  .  בגן ילדים.

 )מדברים ביחד(  

 אפשר עוד קומה.    : איטל בציר אלשיך 

 אי אפשר.     : זוהר בלום 

 מה זה אי אפשר?    : איטל בציר אלשיך 

איטל    רחמים מלול:  של  בהתנגדותה  מאושר,  זה  קולות  ברוב  יוסי, 

על   לה  להודות  שכחתי  שאגב  בקואליציה,    4בציר,  במסירות  שירות  שנות 

 וב מאוד.  וכמחזיקת תיק חש 
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 איש יקר.    : איטל בציר אלשיך 

 היא עשתה הרבה פעילות.    רחמים מלול: 

.    : איטל בציר אלשיך  .  תראה את הדיבור שלך.

 קווה שהיא תהיה פעילה גם באופוזיציה.  ואני מ   רחמים מלול: 

     תודה, ראש העיר.    : איטל בציר אלשיך 

 )מדברים ביחד(  

  3ה עכשיו להצבעה, כולל בתוכו  שעל   71פרוטוקול מס'     יוסי כפיר: 

ומרכז   רחובות  הישיבות  חניכי  בני  ישראל,  אגודת  של  הילדים  גני  רשת  סעיפים: 

..  החינוך העצמאי. כל המבנים, מדובר במב   נים של חינוך, שאנחנו רוצים.

 שקיימים.    רחמים מלול: 

 שקיימים, כמובן.     יוסי כפיר: 

   רק מסדירים להם את ההקצאה.   רחמים מלול: 

 מאושר.     : עודד עמרם 

 

) הוחלט   22-42-598החלטה מס'   קולות  בפרוטוקול    1סעיף  לאשר  נגד(    1ברוב 
גני ילדים של אגודת  בענ   29.9.22מיום    71הוועדה להקצאת קרקע מספר   יין "רשת 

 ישראל" כדלקמן: 

כ צפוני חד קומתי  בהליך להקצאת מבנה    לפתוח  מ"ר וחצר סמוכה    180-בשטח של 
כ  של  שקולניק    110-בשטח  ברחוב  בגוש    1מ"ר,  חלקה    3704רחובות,    659חלקי 

לתקופה   ילדים,  גן  הפעלת  למטרת  ישראל"  אגודת  של  הילדים  גני  "רשת  לעמותת 
עד שנת   יאוחר מתאריך  של  ולא  ההסכם  חתימת  מיום  באותה    31.7לימודים אחת 

 תקופות נוספות.   4  -שנת הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב 

 

) הוחלט   22-42-599מס'  החלטה   קולות  בפרוטוקול    2סעיף  לאשר    נגד(   1ברוב 
מספר   קרקע  להקצאת  הישיבות    29.9.22מיום    71הוועדה  חניכי  "בני  בעניין 

 כדלקמן:   רחובות" 

חלק   להקצאת  בהליך  קומתי לפתוח  דו  אמצעי  במבנה  קרקע  בקומת  בשטח    צפוני 
כ  כ   170-של  ב   122.14-מ"ר וחצר סמוכה בשטח של  רחובות,    1רחוב שקולניק  מ"ר, 

חלקה    3704בגוש   למטרת    659חלקי  רחובות"  הישיבות  חניכי  "בני  לעמותת 
מי  אחת  לימודים  שנת  עד  של  לתקופה  ילדים,  גן  ולא  הפעלת  ההסכם  חתימת  ום 
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מתאריך   ב   31.7יאוחר  להארכה  לעירייה  אופציה  עם  הלימודים  שנת    4  -באותה 
 תקופות נוספות. 

 

) הוחלט   22-42-600החלטה מס'   קולות  בפרוטוקול    3סעיף  לאשר    נגד(   1ברוב 
מספר   קרקע  להקצאת  העצמאי    29.9.22מיום    71הוועדה  החינוך  "מרכז    –בעניין 

 כדלקמן:   בית ספר בנות אסתר" 

)ע"ר(  .  1 קרעטשניף  אליעזר  שער  ישיבת  תומכי  אגודת  ועמותת    580054849מאחר 
 ה זו. ה לעמות ההקצא הסכם  , לבטל את  ה הפסיקה לפעול בנכס המוקצ 

כ .  2 של  בשטח  מבנה  הקצאה  בהליך  כ   908  -לפתוח  של  בשטח  סמוכה  חצר  -מ"ר 
חיים    850 חפץ  ברחוב  בגוש    28מ"ר,  חלקה  ק חל   3700רחובות,  לעמותת    455י 

ספר"   ובתי  לת"ת  העצמאי  החינוך  הפעלת    580514446)ע"ר(  "מרכז  בית  למטרת 
יסודי  מיום  ספר  אחת  לימודים  שנת  עד  של  לתקופה  יאוחר  ,  ולא  ההסכם  חתימת 

ב   31.7מתאריך   להארכה  לעירייה  אופציה  עם  הלימודים  שנת  תקופות    4  -באותה 
 נוספות. 

 

 . 8.11.22קרקע מיום    אישור פרוטוקול ועדת משנה להקצאת  יד. 

 

מיום     יוסי כפיר:  קרקע  להקצאות  משנה  ועדת  ,  8.11.22פרוטוקול 

 נבקש לאישור את המלצת פרוטוקול הוועדה.  

 אם אין התנגדות, זה מאושר, כמעט פה אחד.    ים מלול: רחמ 

 )מדברים ביחד(  

 

אחד  22-42-601החלטה מס'   פה  להקצאת  לאשר    הוחלט  משנה  ועדת  פרוטוקול 
 . 8.11.22מיום    קרקע 

 

 . 20.1.22מיום    65לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר    10אישור סעיף   טו. 

 

 אז אישרנו? מה עוד נשאר לנו?    רחמים מלול: 

מס'    10סעיף     וסי כפיר: י  קרקע  הקצאות  ועדת  .  65בפרוטוקול 

סעיף   קרקע,  הקצאות  וסעיף  7נוהל  אישור    188ו'  את  מחייב  העיריות,  לפקודת 

..  המועצה להחל   טת ועדות הקצאות קרקע. זה טעון את אישור המועצה.

 אוקיי, מי בעד?    רחמים מלול: 
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 ליועצת המשפטית.  אני רוצה רגע להפנות שאלה    : איטל בציר אלשיך 

.     : עודד עמרם  .  מאושר ברוב.

 רגע, רגע. אני רוצה להפנות שאלה.    : איטל בציר אלשיך 

 ועצת המשפטית.  היא רוצה לשאול שאלה את הי   רחמים מלול: 

לי    : איטל בציר אלשיך  זו    2יש  שבעצם  משפטיות  שאלות  אליך,  שאלות 

של   הארכה  ביקשה  העמותה  יודעת,  שאני  ככל  ביקשה  הסמכות.  לא  אך  הקצאה, 

 הארכה של ההיתר. בתיק הבנייה לא מופיעה בקשה כזאת.  

ביקשה    : עו"ד מיכל דגן  רק  היא   .. הקצאה. הארכת  ביקשה  לא  גם  היא 

 לה להשלים את הבנייה שכבר הייתה בעיצומה.    לאפשר 

 אני לא שמעתי כי לא שומעים.    : איטל בציר אלשיך 

ה   : עו"ד מיכל דגן  לא  זו  אומרת,  הסכם  אני  יש  ההקצאה,  של  ארכה 

  . .  הקצאה, במסגרתו.

 זה לא קשור להיתר את אומרת?    : איטל בציר אלשיך 

אומר   : עו"ד מיכל דגן  את  הבניין.  תיק  את  לי  את  אין  מצאת  לא  לי  ת 

 הבקשה.  

 הם כבר בבנייה, הם לקראת סיום, על מה את מדברת?     אמיתי כהן: 

חודשים מאז פג התוקף של    10  שאלה שנייה. כבר עברו   : איטל בציר אלשיך 

את   לקבל  מבלי  לבנות  להמשיך  להם  אפשרנו  אנחנו  סמכות  באיזו  ההקצאה. 

 המועצה.    אישור המועצה? כי הקצאת קרקע היא באישור ישיבת 

.    : עו"ד מיכל דגן  .  אנחנו יודעת ש.

 אנחנו לא שומעים. אין מיקרופונים ולא שומעים.    : איטל בציר אלשיך 
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את    : עו"ד מיכל דגן  האגף,  ממנהל  שקיבלתי  מידע  לפי  ידיעתי,  למיטב 

ה  שהסתיימו  לפני  הרבה  מועד,  מבעוד  הגישו  הם  וועדת    3-הבקשה  שנים. 

 ד.  ההקצאות דנה בזה בתוך המוע 

בישיבת    : איטל בציר אלשיך  פה  זה  הארכה  דבר  מי שמאשר בסופו של  אבל 

    מועצה. אז את אומרת שזה מותר?  

 )מדברים ביחד(  

 מאושר ברוב קולות, תודה רבה.    ול: רחמים מל 

 לא היה רוב.      קהל: 

 תרימו יד, שנייה.    : צביקה מדהלה 

 תצביעו, תצביעו.     : מאיר דהן 

 צה להפריע? אני אוציא אותך. אני אוציא אותך.  את רו   רחמים מלול: 

.      קהל:  . . 

לא היה רוב? בבקשה, את מנהלת לי את הישיבה? למה    רחמים מלול: 

 ריעים לי אבל? את מנהלת את הישיבה?  אתם מפ 

 אני רק סופרת ידיים.      קהל: 

 אז תספרי בשקט.    רחמים מלול: 

 .  15תרימו יד ברור שיראו בבקשה.    : צביקה מדהלה 

 :  יש רוב. איך את סופרת?     אמיתי כהן

 מי נגד?     : מאיר דהן 

 .  8נגד    : צביקה מדהלה 

להרוס    רחמים מלול:  ייגשו  שנגד,  אלה  כמו  אז  הכנסת,  בית  את 

 שבג"צ עשה ברחובות ההולנדית.  

.    : איטל בציר אלשיך  .  אנחנו מדברים על.
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 אוקיי, אוקיי, תודה רבה לכם.    רחמים מלול: 

 לא מדברים בית הכנסת.    : יר אלשיך איטל בצ 

 בית הכנסת כמעט גמור.    רחמים מלול: 

.    : איטל בציר אלשיך  .  לא מדברים על בית כנסת, מדברים על.

 את תמיד נגד בתי כנסת.    רחמים מלול: 

.    : איטל בציר אלשיך  .  אני נגד שחיתויות. מי שדאג פה.

תתבי    אמיתי כהן:  הגדולה.  המושחתת  את  חצופה,  לך.  את  ישי 

.. מה שעשית במתנ"ס בשנת שמיטה, את חצופה.   בשנת שמיטה.

 *** כולם צורחים ביחד ***  

 בואי, בואי תחליפי אותה.  בואי תחליפי אותה, יעל.     אמיתי כהן: 

 איטל, תלמדו קצת מהגויים בחו"ל.    רחמים מלול: 

.  אוי, כיהודי אתה מדבר ממש גועל נפש, סליחה, ביזי   : איטל בציר אלשיך  ון

.. זה אני, ואתם לא רציתם בזה.    מי ש.

 תלמדי מהגויים בחו"ל.    רחמים מלול: 

מינ   : איטל בציר אלשיך  וראשונה  בראש  לך,  יעזור  מינהל  לא  תקין,  הל 

 תקין, שיהיה מינהל תקין בעיר הזאת.  

 מינהל תקין?   רחמים מלול: 

ן.    : איטל בציר אלשיך   כן, זה לא תקי

במ    אמיתי כהן:  שעשית  ..  מה  . חוצפנית.  תקין.  לא  זה  תנ"ס, 

   תתביישי לך. תתביישי לך.  

 )מדברים ביחד(  

.. תתבייש לך, תתבייש לך.    : איטל בציר אלשיך  . 
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גורמת     כהן:   אמיתי  ואת  השני,  את  אחד  מכבדת  הזאת  העיר  כל 

 לשנאה.  

.    : איטל בציר אלשיך  . .. נשים מוכות.  לא יעזור לך.

נכנסת למתנ"ס  את גורמת שיהיו     אמיתי כהן:  נשים מוכות. איך את 

  . . .. תתביישי לך, ומשקרת.  בלי רשות בשנת שמיטה.

 זה לא מספיק לשים כיפה.    : איטל בציר אלשיך 

איפה    מים מלול: רח  אותה,  תוציא  תירגעי.  תירגעי,  תירגעי,  די, 

 השיטור העירוני? תוציא אותה בבקשה.  

אותם.     קהל:  מוציא  אתה  לתושבים  לענות  דרך?    במקום  זה 

רחובות,   עיריית  של  הדמיה  בסרטון  השתתף  שלי  הבן  דרך?  של  זה  פרסום  סרטון 

ב  שיירשם  החוצה?  שלו  אמא  את  מוציא  ואתה  ,  העירייה  לי תענה  אל   . . פרוטוקול.

  . .  תענה לתושבי העיר.

 

) הוחלט   22-42-602החלטה מס'   קולות    10סעיף  לאשר    נגד(   8בעד,    15ברוב 
הקצאות   ועדת  אחוזה    20.1.22מיום    65מספר  בפרוטוקול  כנסת  "בית  בעניין 

 לתרבות יהודית רחובות" כדלקמן: 

סעיף   להוראת  הקצאת קרקע  5בהתאם  לנוהל  לעמו ו'  אורכה של ליתן  שנתיים    תה 
היתר    נוספות  בכפוף להארכת תוקף  פיתוח הקרקע,  לרבות  לצורך השלמת המבנה 

 הבניה. לא תינתן כל הארכה נוספת. 

 

 .  2023אשראי לרשות לשנת    אישור מסגרת  טז. 

 

 ראש העיר, סעיף אחרון.    : צביקה מדהלה 

 אישור מסגרת האשראי. כן. מאיר, בבקשה.    רחמים מלול: 

לשנת     : מאיר דהן  לרשות  אשראי  מסגרת  לאשר  מבקשים  אנחנו 

עד    2023 לנו  מותר  לאשר    5%בגובה  מבקשים  אנחנו  הכולל.  מיליון    45מהתקציב 

הפירוט  לפי  אשראי  הפועלים    ש"ח  בנק  החייל     25  –הבא:   אוצר  בנק    –מיליון, 

דקסיה    5.5 בנק  טפחות    2  –מיליון,  מזרחי  בנק  ש"ח,  בנק    6  –מיליון  מיליון, 
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לישראל  לא  הראשון    5  –ומי  הבינלאומי  בנק  ש"ח,  בנק    300,000מיליון  ש"ח, 

 מיליון ש"ח.    45ש"ח. ביחד    300,000  –דיסקונט לישראל  

 רבה, הישיבה נעולה.  תודה    רחמים מלול: 

 
פה אחד  22-42-603החלטה מס'   לרשות לשנת  לאשר    הוחלט    2023מסגרת אשראי 

 כדלקמן:  

 ש"ח    25,000,000.00        בנק הפועלים בע"מ 

 ש"ח      5,500,000.00        בנק אוצר החייל בע"מ 

 ש"ח    2,000,000.00           בנק דקסיה בע"מ  

 ש"ח    6,000,000.00       בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 ש"ח    5,000,000.00       בנק לאומי לישראל בע"מ 

 ש"ח    300,000בנק הבינלאומי הראשון בע"מ   

 ש"ח    300,000         בנק דיסקונט בע"מ 

 ש"ח   44,100,000        סה"כ 

  כמו כן לאשר משכון הכנסות עצמיות לרבות ארנונה בהתאם.  

 

 

 _______________ 

 מאיר דהן 

   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

 


