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  החלטות המועצה
  2017/2/22 מיום 44מן המניין מס' ישיבת מועצה 

פה אחד כי נושא מינוי רב נוסף בשכר יועבר הוחלט   
  לישיבת המועצה הבאה. 

  :17-44-380מס'  החלטה

  
 43- ו 42פרוטוקול מועצות הוחלט פה אחד לאשר 

  .25.1.17מתאריך 
  :17-44-381מס'  החלטה

מינוי מר אקרמן נפתלי כמבקר הוחלט פה אחד לאשר   
העירייה ונציב פניות הציבור לאחר שוועדת 

לבחירות עובדים בכירים אישרה את  המכרזים
  מינויו. 

  :17-44-382מס'  החלטה

  :17-44-383מס'  החלטה  . 2017הוחלט פה אחד לאשר עדכון משרות תקציב   

הארכת שירות לגב' אסרף פני הוחלט פה אחד לאשר   
. 69902104ת.ז.    (הגיעה לגיל פרישה)

  :17-44-384מס'  החלטה

  כדלקמן:הוחלט פה אחד לאשר תב"רים   

משרד ₪  600,000בית ספר אמית המר,  – 3975תב"ר 
הקמת מעון יום וגני ילדים  – 3104החינוך. תב"ר 
בית ספר  – 3103תב"ר ₪. מיליון  4בקלמן ביאלר, 

  ₪. מיליון  1.2אמית עמיחי, 

  :17-44-385מס'  החלטה

לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק הוחלט פה אחד   
, לכל 2017-2018שנים דקסיה ישראל בע"מ בין ה

פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס. יובהר כי לכל 
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה 

  ישראל.

  :17-44-386מס'  החלטה
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, היום יום 44ערב טוב. אני פותח ישיבת מועצה     רחמים מלול:
  . 18:00, השעה 22.2.17רביעי, כ"ו בשבט תשע"ז, 

  

אם קיימים קריטריונים לשימוש של גורמים חיצוניים שאילתא: ה  ב.
  ).19.2.17במקלטים ציבוריים" (ח"מ אביב איטח מיום 

  

שאילתות של אביב, תקבל תשובה עליהן בכתב  2יש     רחמים מלול:
לקראת הישיבה הבאה, קיבלתי אותן רק השבוע. בסדר? קיבלתי אותן שלשום. 

   - יריות מדברתיש לי כבר תשובות בעל פה, אבל פקודת הע

אפשר לשמוע קצת בעל פה ואחרי זה אני אקבל       אביב איטח:
  בכתב? 

  אז מה, נתחיל פעמיים דיון, גם עכשיו?     רחמים מלול:

  לא, קצת בעל פה.       אביב איטח:

   - אם אתה מקבל עכשיו תשובה, זה ייכנס לפרוטוקול    רחמים מלול:

את מה שאתה  ן. אני מביןאני רק אגיד משהו קט      אביב איטח:
  אומר, מן הסתם כשמבקשים גם נתונים, אז צריך איזה כמה ימים. 

  נכון.     רחמים מלול:

,       אביב איטח: אבל ברגע שמודיעים ישיבה ביום חמישי ביום רביעי
  ויש לי עד יום ראשון להגיש את השאילתות, הרי כיוונו אותי לתחילת מרץ. 

  שאילתות.  אני חשבתי שיש לך ערימה של    רחמים מלול:

  . 2לא, יש לי רק       אביב איטח:

  . 2לא, כשאתה יודע שיש ישיבת מועצה, אתה שולף     רחמים מלול:

.       אביב איטח: .   לא, לא, לא. אני בוחן כל דבר.

אין בעיה. אז אם אתה רוצה את זה בכתב, תקבל את     רחמים מלול:
  זה אפילו בשבוע הבא. אם אתה רוצה כמה נתונים. 

  כמה נתונים בעל פה, אם אפשר.       :אביב איטח

חנניה,  איפה ליאור? תקרא לליאור. לגבי המקלטים,     רחמים מלול:
  קריטריונים לשימוש של גורמים חיצוניים במקלטים. 

תא, מה שאני רואה שיש גם תושבים וגם לגבי השאיל      אביב איטח:
 –כתבתי אנשי מקצוע מהעירייה. אז אני אקרא בקצרה בעל פה את השאילתא ש

האם קיימים קריטריונים לשימוש של גורמים חיצוניים במקלטים ציבוריים. 
מקלטים ציבוריים. מקלטים אלה מיועדים ברחבי העיר ובשכונות פזורים 

לשימוש הציבור בשעת חירום, חלקם מיושנים ולא שמישים. לאחרונה נודע לי 
ע לשימוש בהם פרטיים חיצוניים עירוניים בנוגשיש התנהלות מול גורמים 

לצרכים שונים. מצד אחד ניתן לברך על הקיים, מכיוון שכך ניתן לשמור ולתחזק 
את המקלטים שחוסר שימוש בהם גורם להזנחה וכניסת גורמים מזירים 

  ומסוכנים. 
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  זו לא שאילתא, זו הצעה לסדר.     רחמים מלול:

לא, זו שאילתא. עוד דקה, עוד שתיים. לא נורא,       אביב איטח:
. רח .   מים. זה בדיוק על חשבון ההצעה לסדר.

לא, אבל אם אני דן בשאילתות עכשיו, לא נדון בהן     רחמים מלול:
  עוד פעם בשבוע הבא. 

  לא, אני רק אקבל פשוט תשובה בכתב.       אביב איטח:

  בסדר, אוקיי.     רחמים מלול:

גורמים מזיקים מסוכנים, לא עלינו נרקומנים,       אביב איטח:
עלי חיים מזיקים. ברצוני לדעת, האם קיים, חנניה, פורמט קבוע הומלסים, ב

או לכל הגורמים שמעונייים להשתמש בהם, בנוגע לקריטריונים ושקוף לציבור 
זכאות לשימוש ומים. לדוגמא, מה סדרי העדיפויות לתחומי השימוש, להגשת 

זי תנאים מסחריים, משק זמן ההתקשרות, חלונות יציאה, קולות קוראים, מכר
  ועוד. 

  משפטים.  2תרשה לי     רחמים מלול:

  בבקשה, ראש העיר.       :חנניה קורש

שנה,  25אני יודע שקיימים קריטריונים עוד מלפני     רחמים מלול:
כשאני הייתי יו"ר ועדת נכסים ושכירויות, זו הערה אחת. הערה שנייה, עיריית 

   - רחובות זוכה כבר בפעם הרביעית או החמישית ב

  קיבלנו את הפרס הגבוה ביותר.      :לברגדורון מי

  השביעית. אליצור אומר שביעית.       :חנניה קורש

  פעם שביעית בתחרות הארצית.    רחמים מלול:

  והפעם מצטיינים מחוזיים.     אליצור זרחי:

בנושא אחזקת המקלטים הציבוריים. וזאת משום     רחמים מלול:
ים, למשל עמותת אנוש העובדה שאנחנו מאפשרים לכל מיני עמותות, אומנ

וכדומה, לשכור את המקלטים על פי הקריטריונים שתיכף חנניה ימנה בפניכם, 
אוקיי? ולכן, המקלטים האלה מתוחזקים בצורה הטובה והיפה ביותר. מה עשינו 
במבצע צוק איתן? אנחנו דאגנו שכל אותם משתמשים שמשתמשים במקלטים, 

לא? רק לא ישתמשו בהם באותן שעות יפנו אותם, לא שייקחו את הציוד שלהם, 
שהיו רגילים להשתמש, על מנת שאם חלילה צריך לפנות ציבור למקלטים האלה, 

  הערות. כן בבקשה, חנניה ואחר כך אליצור.  2שהמקלטים יהיו פנויים. עד כאן 

.. לפני  30%ראש העיר לקח לי       :חנניה קורש  25מדבריי. ראש העיר.
שנה,  20-25צודק. מועצת העיר, באמת לפני בערך  שנה, אתה צודק. ראש העיר

קבעה נוהל שימוש בנכסי העירייה, ובין היתר היתר גם קטגוריה של מקלטים, 
.. אז כמו שאמרתי, נקבע  וזאת על מנת שלא כל הסכם שנחתם יגיע למועצה.
נוהל, הנוהל עצמו אושר ככלל במועצת העיר, ועל פיו אנחנו נוהגים. עכשיו 

מקלטים לערך, יתקן אותי אליצור,  140- יין של המקלטים, יש בעיר כלהתמקד בענ
בערך בשטחי ציבור, בתי ספר  100- נמצאים בשטחים ציבוריים, ועוד כ 40מתוכם 

וכן הלאה. נכון, אמר ראש העיר שאנחנו מאכלסים את כל המקלטים. כל 
ם המקלטים מאוכלסים על ידי אומנים, אומני רחובות, פעילויות ספורט, ג

מוסדות דת קצת, חוגים מסוגים שונים. ואנחנו דואגים שבהסכם השימוש 
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שעות  4שישנו, אז יש לנו שם סעיף מפורש שאומר שבעיתות חירום או תוך 
המשתמש צריך לפנות את המקלט, על מנת שהעירייה תוכל לעשות בו שימוש 

  לצרכי חירום. 

באופן כללי. מצב חירום זה ברור. השאלה שלי כאילו       אביב איטח:
  אם יחתמו הסכם, אז לכמה זמן? 

שימוש ככלל הוא אך עוד לא סיימתי. סבלנות. הסכם ה      :חנניה קורש
 3- ורק לשנה. ובמסגרת הסכם השימוש הוא משלם דמי שימוש, על פי אחת מ

הקטגוריות. קטגוריה אחת היא לצורך, ניקח כמשל אומנים.פ הם עושים מזה 
. זאת ה קטגוריה הנמוכה יותר גם מבחינת דמי השימוש. שימוש לצורך כהובי

קטגוריה שנייה אמצעית זאת קטגוריה של, יצא לי מהראש, שכחתי את הנוסח. 
. מטבע  3מה שאני רוצה לומר,  . קטגוריות, אחת לצורך עיסוק ואחת לצורך.

.. אני לא זוכר את  הדברים, מי שעושה את זה כהובי, אז הוא ישלם את ה.
יר לך את זה בצורה מסודרת. מי שעושה במקלט שימוש הסכומים, אני אעב

לצורך עסק, אז מטבע הדברים הוא משלם יותר. ומי שלצורך עיסוק, אז הוא 
משלם מבחינת הקטגוריה של התשלום באמצע. במסגרת ההסכם, הם גם 
מחויבים לערוך ביטוח כנגד צד שלישי וכן הלאה. אגף החירום מחזיק, כתוצאה 

. אותם גורמים שמניתי, התוצאה מדברת בעד  מהשימוש השוטף של . המקלטים.
עצמה, שבאמת עיריית רחובות כבר מזה פעם שביעית מקבלת פרסים על 
השימוש במקלטים שהם שמישים וזמינים מאוד, וגם התחזוקה שלהם היא 

  ראויה. 

  והם דו תכליתיים.     רחמים מלול:

עיר. עד כאן דו תכליתי, כמו שאמרתי קודם, ראש ה      :חנניה קורש
  בגדול. 

  בסדר, ממתין למסמך.       אביב איטח:

  מי מחליט?     עו"ד יניב מרקוביץ:

.      :דורון מילברג .   אין מה להחליט, המקלטים תפוסים.

  יש איזו ועדה שקובעת?       אביב איטח:

.       אמיתי כהן: .   כל המקלטים תפוסים.

ויות מי מקבל את ההחלטות אבל שדנים בסדרי עדיפ      אביב איטח:
  אם יש בקשות? 

 17תראה, אני יכול להגיד לך שאני בתפקידי בערך       :חנניה קורש
לא היו מאוכלסים.  50%מהמקלטים היו מאוכלסים,  50%שנה. כשנכנסתי, בערך 

והיות והגענו למסקנה ועדת החירום ואגף נכסים שטוב תעשה העירייה אם 
.. חד פעמית לגבי .. השקעה. השמה שלהם. מה עוד,  המלטים יהיו מאוכלסים.

שאלה שמבקשים להשתמש בהם, חלקם הם היו שותפים בהשקעות במקלטים. 
  זאת אומרת, שלא הכל יצא מקופת העירייה. אנחנו הגענו להסדר עם אנשים. 

  אליצור, אולי אתה רוצה להוסיף כמה מילים?     רחמים מלול:

תי גם לא, אני חושב שחנניה מיצה את הכל. לכן אמר    אליצור זרחי:
שחנניה יגיב על זה, מכיוון שמקלטים בסך הכל, אין לנו מקלטים פנויים. במידה 

  על זה הרבה לפני כל מי שרוצה. ומתפנה איזשהו מקלט אחד או שניים, יודעים ה
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  ויש ביקוש גדול.     רחמים מלול:

.. במידה והמקלט פנוי ואנחנו     אליצור זרחי: באים ומבקשים.
. אנחנו בודקים יכולת של  ובודקים אצלנו, גם מנהל . מחלקת החירום, גם ציון.

ומה השימוש שלו, אם הוא  הבן אדם קודם כל לפנות לו מקלט בשעת חירום
 . . . לכן נותנים לו את האפשרות. .   יכול.

  טוב, תודה.       אביב איטח:

  הנה, משאילתא פיתחנו כמעט הצעה לסדר.     רחמים מלול:

  

יה מדו"חות חנייה כחול לבן, ומה שאילתא: מהן ההכנסות של העירי  א.
  ).19.2.17יחסן לכלל סוגי הדו"חות? (ח"מ אביב איטח מיום 

  

  השאילתא השנייה, מסרתי אותה לליאור.     רחמים מלול:

   - אני רק אקרא אותה בקצרה, מה הן      אביב איטח:

לא, לא, אין צורך. תקבל תשובה בכתב. ואם תרצה     רחמים מלול:
  בישיבת המועצה הבאה, כי ליאור עוד אוסף נתונים. לשאול עוד שאלה, אז 

שאילתות בכל  2אין בעיה, אני רק אומר שיש לי רק       אביב איטח:
  ישיבה. 

  אז אני עניתי לך.     רחמים מלול:

  אני לא רוצה להשתמש בה שוב.       אביב איטח:

  כן, אין בעיה.     רחמים מלול:

  לא נכלל? כן?       אביב איטח:

  , לא, אין בעיה. לא    רחמים מלול:

מבחינת אם אפשר, קצת אולי כמו שחנניה עשה, קצת       אביב איטח:
  לשאול. 

אתה רצית לדעת בדיוק כמה הכנסות יש מדו"חות     רחמים מלול:
. אז  חנייה. דו"חות חנייה מתחלקים לכמה קטגוריות. שוטפים, קנסות, פנגו וכו'

ול או שלשום נדמה לי עיבוד כל מיני נתונים שצריך להכין אותם, ורק אתמ
ראיתי את השאילתא ומסרתי לליאור. אני לא צריך להתנצל הפקודה אומרת 
שאני יכול לתת לך תשובה בחודש הבא. מה אני צריך להתנצל בפניך? זה בסדר, 

  נו. 

  קודם כל, לא ביקשתי שתתנצל.       אביב איטח:

ל. לא, ככה זה מתקבל הרושם, כאילו אני צריך להתנצ    רחמים מלול:
שלושה, נמסרה למנהלים לאסוף נתונים - קיבלתי את השאילתא לפני יומיים

  ולתת לך, עם כל הכבוד.

רחמים, זה בסדר גמור, בגלל שישיבות המועצה       אביב איטח:
  אמורות להיות בכל יום רביעי בשבוע הראשון של כל חודש. 

  אז הנה, יום רביעי היום.     רחמים מלול:
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חודש. זה אמור להיות תחילת מרץ, אז  לא, של כל      אביב איטח:
  ההתראה היתה קצרה. 

ריד אתכם בשביל נושא אחד או אני לא צריך סתם להט    רחמים מלול:
  שניים בתחילת החודש. 

  אני חושב שהוא מבזבז את זמננו, ממש.       :ארי- גיורא בן

  גיורא. הוא בסדר.     רחמים מלול:

  ם אני בסדר. אני יודע שהוא בסדר. ג      :ארי- גיורא בן

  טוב, קיבלתי.       אביב איטח:

זה בסדר, זה תפקידו, שישמעו אותו, שיקשיבו לו. זה     רחמים מלול:
בסדר גמור. אתה שומע, לא תמיד יש מספיק נושאים כדי להטריד את כל הפורום 
הזה בתחילת החודש כדי לשמור בדיוק על אותו תאריך על אותו יום רביעי. 

  הצטברות של נושאים. לפעמים אנחנו מחכים ל

  

היום וביטול  מסדרהצעה לסדר: הורדת נושא מינוי רב נוסף בשכר   ג.
  ).19.2.17(ח"מ אביב איטח מיום  2011ההחלטה של מועצת העיר 

  

לגבי ההצעה לסדר, הגענו לסיכום שזה יעלה בישיבת     רחמים מלול:
  המועצה הבאה בהסכמתך? נכון? 

.       אביב איטח:   כן, כן

ואני אביא את זה לסדר היום בצורה מסודרת, לאו     ול:רחמים מל
  דווקא כהצעה לסדר. בסדר? מקובל? 

  בישיבה הבאה תתקיים ההצבעה?       אביב איטח:

  אם נצטרך הצבעה, אז תהיה הצבעה. כן , ודאי.     רחמים מלול:

  צריך הצבעה.       אביב איטח:

שהם אם צריך. לא יודע, יש לי יועצים משפטיים     רחמים מלול:
  יחליטו. אם יש צורך בהצבעה, נקיים הצבעה. 

  על מה ההצבעה?       עודד עמרם:

  לגבי ההצעה לסדר שלו.     רחמים מלול:

לא. אני אומר שמינוי רב ראשי נוסף, הוא דורש       אביב איטח:
  הצבעה נוספת. 

  אבל זה ירד מסדר היום.       עודד עמרם:

.       אביב איטח: .   לא, אני יודע, טוב.

  זה יבוא לדיון ואז תשאל. טוב. תודה רבה, אביב.     לול:רחמים מ

  תודה.       אביב איטח:
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הוחלט פה אחד כי נושא מינוי רב נוסף בשכר יועבר   :17-44-380מס'  חלטהה
  לישיבת המועצה הבאה. 

  

  . 25.1.17מתאריך  43- ו 42אישור פרוטוקול מועצות   .1

  

  אישור פרוטוקולים. יש הערות?     רחמים מלול:

  לא.       ביב איטח:א

  

 43- ו 42פרוטוקול מועצות לאשר הוחלט פה אחד   :17-44-381מס'  חלטהה
  .25.1.17מתאריך 

  

  סקירה אודות פעילות הגישור.  –ציון שבוע הגישור   .2

  

לפני שאביבה תמסור סקירה, אני  –ציון שבוע הגישור     רחמים מלול:
בראשותה של אביבה  גישורחייב לשבח את מדור הגישור נקרא לו, מדור? מרכז ה

חלבי, שהיתה לי הזכות לקדם אותו עוד כשהייתי חבר מועצה. באמת צבר 
, והוא פעיל היום בכל החוגים הציבוריים. החל מגני ילדים,  תאוצה ומוניטין
והמשך בבתי ספר, ובחברה ובציבור, ויש שם עשרות מתנדבים, וקורסים רבים 

  שמתקיימים. 

  מה שאתה אומר שיש הרבה סכסוכים? בעצם     עו"ד אמיר ירון:

  זה מונע סכסוכים.     רחמים מלול:

  זה למניעה.       יעל בק:

  אני אדבר, אני יודעת לדבר.       אביבה חלבי:

אני ביקשתי ממרכז הגישור לגשר ביני ובין אביב, אבל     רחמים מלול:
  אביב לא הסכים. 

  אנחנו לא רבנו, חלילה.       אביב איטח:

מן שאני אדבר, מי שהעיניים שלו יצאו לנדוד בז      אביבה חלבי:
במקום אחר, אני רוצה לתת לכם אתגר, קחו את זה הביתה, אתם לא תצליחו. מי 

בדף הזה כתוב משהו. זה קשור לזווית ראיה. גישור שמכיר, שלא יעשה את זה. 
זה ממש זווית ראיה, זו מן הסתכלות, יכולת להתמקד. אני מעבירה לכם את זה. 

י טוב שאני יכולה להגיד לכם, זה רק אל תסתכלו על זה שגרתי. תעבירו, הרמז הכ
קחו הביתה, ייקח לכם זמן, מי שיצלח מקבל הנחה בקורס גישור הבא שיהיה 

  במרכז הגישור. 

  (מדברים ביחד) 

הדף צריכים להחזיק אותו ככה. דרך אגב, סבי השולחן       אביבה חלבי:
ר. מה שכתוב פה, זה בראשית ברא אלוקים הזה יושבים לא מעט בוגרי קורס גישו

  אתה שמיים ואת הארץ. 
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  קצוות?  2מה זה קשור לגישור? שמיים וארץ הכוונה?     רחמים מלול:

אתה לימדת אותי. השבוע דיברנו, איזה יום נאמר 'כי       אביבה חלבי:
טוב'? ביום שני. למה? כי נבראה המחלוקת. אני מקשיבה לך. ערב טוב, לי 

יבה חלבי, אני מנהלת מרכז גישור ודיאלוג עירוני/קהילתי בעיר. כמו קוראים אב
רחובות שעושה הרבה פעמים דברים ראשוניים, פעם ראשונה במועצת עיר, אני 
אומרת לכם באחריות, בכל מועצות העיר בארץ, פעם ראשונה שגישור מוצג 

או  במועצת העיר. אז כל הכבוד לרחובות על הפתיחה הזאת. אני רוצה לסכם
באדר  ט'באדר.  ט'להציג לכם את חודש הגישור העירוני שמתקיים כל שנה סביב 

הליך ארצי זה תאריך היסטורי, שהמחלוקת בין שמאי לבית הלל, וכתיקון יש ת
יים. ברחובות לקחנו את זה, מינפנו את עולמי שעושים חודש מחלוקת לשם שמ

בחודש האחרון בעיר  זה, ואני רוצה לשתף אתכם מה קורה, איזה בלגן קורה
דברים  2הזאת. אז כמה מילים על מרכז הגישור. מרכז גישור קהילתי עושה 

הוא מיישב סכסוכים. מרכז הגישור שלנו יושב בבית הרופאים,  –מרכזיים: אחד 
מגשרים מתנדבים, מכל השכבות, מכל המקצועות, מכל העיסוקים,  50- יש לנו כ

תיקים בשנה מכל הגורמים, וזה מה  300- מכל הגילאים. ואנחנו מקבלים כ
שאנחנו עושים. הדבר השני, אנחנו מלמדים את השפה, את השיח כדי למנוע את 
ההתפתחות וההסלמה של קונפליקטים. דרך אגב, קונפליקט הוא חלק מהחיים. 
מהרגע שאנחנו קמים, עד הרגע שאנחנו עוצמים את עינינו בפעם האחרונה 

א לגמרי, יש לנו קונפליקטים בגלל כל והאחרונה לגמרי, לא ביום, אל
האינטראקציות החברתיות שיש לנו. השאלה היא איך לנהל אותם נכון. סביב 
השולחן הזה יושבים לדעתי חצי מהאנשים שעשו קורס גישור, והחצי השני יעשו 

  בעזרת ה' אחרי פסח. 

  אמיתי, אתה עשית איתי, אתה זוכר?     עו"ד יניב מרקוביץ:

  ומי שמסוכסך עם עצמו?      דודי אשכנזי:

יש גם את זה, אבל זה בריאות הנפש, זה לא אני.       אביבה חלבי:
גורמים שותפים, עיריית רחובות, אין ספק, ברחבי הארץ, רחובות היא מוקד 
עלייה לרגל. רק אתמול היו אצלנו בעיריית יבנה, לפני חודש ראש עיריית 

  מטה יהודה.  גבעתיים בכבודו ובעצמו הגיע אלינו. בית שמש,

  את גובה על זה כסף?         :???

אני לא גובה כסף, רק מהפעם השלישית. ראש העיר       אביבה חלבי:
אמרתי לו 'ראש העיר, שלח אלינו את אשדוד. שלוש פעמים הערכתי אותם. 

. אז אנחנו נחשבים אחד  3אחרי  פעמים, פעם רביעית הם צריכים לשלם'
  המרכזים באמת המובילים. 

  ביחד)  (מדברים

יש שיתופי פעולה גם עם חברי מועצה, עם זוהר בלום,       אביבה חלבי:
יעל בק, מתן דיל, אמיר ירון, גיורא, אבאי וכו' ועוד. ואנחנו תמיד אוהבים 
לעבוד בשיתופי פעולה. שותפים נוספים זה אגף החינוך, יש לנו פעילות ענפה 

בתוך העיר רחובות בבתי עם אגף החינוך, ולא רק שהפעילות הזאת מתקיימת פה 
. תיכונים, אנחנו מוכרים אפילו את הידע ועיריית פתח תקווה,  . ספר יסודיים.
רמת השרון, רעננה וקרית עקרון בדרך, משלמות לנו כסף כדי שנלמד אותם איך 
לעשות גישור בחינוך, עיר ללא אלימות ומשרד הרווחה. מי קהלי היעד שלנו 

ה כלל תושבי העיר, עובדי רשות, תלמידים, מגן בחודש הגישור העירוני. אחד, ז
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עד י"ב, כל גני הילדים קיבלו באמצעות אגף החינוך, אסתר הנדלר, מערכי שיעור 
, והעבירו את זה בכל גני הילדים.  על ספרים כמו אגדת גשר, מעבר לאופק וכו'

 3היו שיעורים בתי ספר. אני הבוקר הייתי בבית ספר עמל, היה מאוד מאתגר, 
.. תלמידים. מאוד מאתגר, מגשרים את התיקים, חדשים, גמלאים ופעילים מו רות.

 . . חברתיים. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו מרכזים מאמץ בחודש הזה.
שמקבלים הרבה צמיחה, גם מהדוברות של העירייה, כדי לחשוף את התחום, 

. של דיאלוג והידברות, ולהגדיל את שיתופי פעולה. א . ת התמונה להטמיע את ה.
שאתם רואים פה, זו תמונה של הצגה שעשינו בשנה שעברה בהיכל התרבות, 

מחזורים. אני אדבר איזו הצגה תהיה השנה.  2- תלמידים ב 1,500שהשתתפו בה 
הפעילויות, סיירת הורים, מרכז מעשה. תראו, השורה השנייה זה סטודנטים אלה 

תיקנתי את כל התאריכים, אמריקאים וישראלים שהעברנו להם. רדיו שפלה, לא 
אבל ביום ראשון רדיו השפלה, תלמידי בית ספר אלון, אירית שיפריס, ובמקביל 

.  FM103אני גם הייתי בתכנית של גבי גזית  . משהו. שעת סיפור בספרייה.
בספרייה העירונית וגם בחוויות צפון. הרצאה בנושא גישור קהילתי למסיימי 

גישור ששוקי קרומר, רוויטל קורן, בוגרים קורס גישור. השבוע הסתיים קורס 
של הקורס הזה. רמי מדהלה התחיל אותו, הוא יעבור לקורס הבא. לא צוחקים, 

  יש פה הרבה אנשים שעשו קורס גישור. 

  מה שאמרת כבר משודר.     רחמים מלול:

.. קורס גישור?       אביבה חלבי: אתם רוצים שאני אגיד לכם פה מי עוד.
הבא, אמיתי בוגר קורס גישור, מתן דיל בוגר קורס גישור, ליאור יבוא לקורס 

  דורון מילברג בוגר קורס גישור, בני יבוא לקורס הבא. 

  גם בנצי.         :???

.     עו"ד יניב מרקוביץ:   למה? בני סיים. אביבה, אני הייתי הראשון

  יניב, נכון.       אביבה חלבי:

ה הבאה, ואני אביבה, אני מסיים את התואר השני שנ      אביב איטח:
.. מבטיח    שאני בא. אבל תשמרי לי שם.

,       אביבה חלבי: טוב. אנחנו השקנו אתמול את בית המשפט הקהילתי
ליווי לעוברי עבירה בבית משפט שהוא יותר מתאים לצדק מאחה. כל התמונות 

חילוניים. זה החבר'ה - שאתם רואים, זה תמונות מהשבוע. זה הדיאלוג חרדים
.. האמריקאיים, זה  רדיו, פרויקט של עיר ונוער, של מתן דיל, של יעל בק ושל.

מרכז הגישור. חבר'ה שלמדו גישור והקליטו שיר על גישור. זה משהו ששבוע 
שעבר קרה. ובשבוע הבא, בשיתוף זוהר בלום, יש לנו הצגה שנקראת מעבר 

 2לגשר, כשבימת הנוער כתבה הצגה על הגישור, והיא תתקיים בהיכל התרבות. 
לכל התיכונים. אני יודעת שאתם נורא עסוקים  12:00- ו 10:00חזורים בבוקר, מ

ואתם עובדים, אנחנו נעשה אירוע ערב בשבילכם. בסדר? זה מה שהיה בבתי 
הספר, אני חושבת שהשורה הכי מעניינת שהיתה, השבוע היו טקסים בנבון 

בעיניי הכי ובנועם בנות של סיום קורס גישור, הנה תמונה של סמדר מאתמול, 
מרגש זה זה. זה בית ספר הייטק, עם כל השם הארוך שלו, הביר שיעור לבית 
.  תלמידים מהייטק ששנה שעברה למדו גישור, יצאו לבית ספר נבון  ספר נבון
והפעילו את כל הכיתות. ואם זה לא החזר השקעה לקהילה, אז תגידו מה כן. מי 

אלימות, ספריה עירונית. אתמול  השותפים? אגף החינוך, קתדרה, רדיו עיר ללא
, גבי גזית ורדיו השפלה. אני חושבת שהתהודה של הגישור  הייתי אצל גל גבאי

עוד דברים שעשינו השבוע זה גישור על הולדת וגדלה, ואנחנו שמחים על זה. 
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הבר, פה זה התמונה הזאת, בפאב הרצל. ובקניון היה לנו דוכן הסברה, ובסוף 
יא בדיוק בעוד דקה, אנחנו נבקש מכמה מכם לעשות ההרצאה הקצרה שלי, שה

תמונות, כי אתם תומכים בסיפור הזה של הגישור, נכון? ומה אמור להיות? אז 
ביום שלישי הבא בהיכל התרבות מעבר לגשר, אבל אחד הדברים הכי מעניינים, 
. גישור, בפרשת תרומה בבית כנסת אהבת  . שזה יוזמה של סטודנטית שלי. זה.

בוגרי תנועות נוער של בני עקיבא, השומר הצעיר, הצופים הדתיים ישראל, 
.. ביחד.  3- ועזרה. יבואו ביחד ו   מנחים, אחד חילוני, אחד דתי ואחד חרדי.

.. בית כנסת אהבת ישראל.       אמיתי כהן: .  

השבוע היה בדה שליט, אחה אירועים היפים. היה         :זוהר בלום
  דרוזי, היה ערבי, היה חרדי. 

  זה הזמן לתמונות ותודה רבה.       בה חלבי:אבי

  כן, שאלות בבקשה. אביבה, כל הכבוד.     רחמים מלול:

.     עו"ד אבי מוזס: . תיקי גישור שפתחתם. חלק הרי זה  300אביבה.
  תיקים שמעבירים אליכם מבתי המשפט, נכון? 

  כן.       אביבה חלבי:

  כמה תיקם הצלחתם לסיים?     עו"ד אבי מוזס:

רגע, תעבירו לכם את זה, אני אענה לך. יש פה מי שרב       אביבה חלבי:
  עם הילדים שלו, יש פה טיפים לאיך לעבור ריב בשלום, וטיפים לשכנות טובה. 

  עם האישה אין משהו? אני רוצה ללמוד.       אבי קינד:

אם אתם משפצים את הבניין ועושים איזה אירוע       אביבה חלבי:
אבי, . זה אוטומטית מוריד את המתיחות. משפחתי, תתלו מודעה בחדר מדרגות

  תודה על השאלה, עזרתם לי לחדד. אבל אתם לא מעבירים, אבי, תעביר. 

  אני מעביר.       אבי קינד:

זה תגבור הביתה, תראו לנשים ולילדים. מרכז הגישור       אביבה חלבי:
הוא תחת האגף לשירותים חברתיים, אבי, תודה על התזכורת. אני בעצמי עובדת 

תיקים שמגיעים מבית משפט, ממבקר  300וציאלית קהילתית בהכשרתי. ס
. אחוז ההצלחה שלנו הוא אחוז  המדינה, מהעירייה, מהמפקחת על המקרקעין וכו'

  , זה אחוז ההצלחה שלנו. 80%-70%ההצלחה הארצית בסביבות 

  זה יפה מאוד.     רחמים מלול:

  אני רוצה באחוזים, באחוזים.     עו"ד אבי מוזס:

  . 80%-70%אמרתי       די אשכנזי:דו

  זה המון. למה אני שואל את זה?     עו"ד אבי מוזס:

  למה?       אביבה חלבי:

אני לא סתם שואל את השאלה הזאת. משום שכמו     עו"ד אבי מוזס:
שהרבה יודעים, היום מסתובב החוק ליישוב סכסוך במשפחה של מיכאלי ושל לא 

בסך הכל מה שמצליחים, זה לון אדיר. משנה, ובפועל אנחנו רואים שיש שכם כיש
שנים, כישלון אדיר. פשוט אנשים  3- בגישורים. החוק הזה הוא ל 2%בקושי 
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יושיבם, מסתבכים עם כל הדברים האלה לא השופטים מבינים מה שקורה בזה, 
  לא הדיינים.אבל זה ענייני משפחה. 

. זה בכלל ל    עו"ד יניב מרקוביץ: . . ' ן   א. אני גם חולק על ה'כישלו

  הכישלון הוא גדול.     עו"ד אבי מוזס:

  מאיפה אתה קובע כל כך מהר? זה בכלל לא.     עו"ד יניב מרקוביץ:

אני כבר שמעתי את זה משופטים בימי עיון. למה אני     עו"ד אבי מוזס:
.. 60%שואל? אם ההצלחה פה היא  .  

.       עודד עמרם: . . .. עורכי דין .  

סוף נגמר העושק - ל כך לא כישלון. סוףבגלל זה, זה כ    עו"ד יניב מרקוביץ:
  למשפחות, כי כל אחד שהצלחת, חסכת כסף. 

הבעיה היא אחרת, שאם המודל הזה כל כך מוצלח,     עו"ד אבי מוזס:
למה אין שיתוף פעולה לדוגמא עם העובדים הסוציאליים שבבתי הדין הרבניים 

מא יגיעו . לדוג2%ובית משפט למשפחה, כדי לשפר את המצב ושזה לא יהיה 
  , יאללה, עשינו את זה. 10%- למספר דו ספרתי. אם זה יגיע ל

אז אני אענה על זה במשפט אחד. מחר אני נפרדת       אביבה חלבי:
השנים האחרונות אני ייצגתי את כלל מרכזי הגישור  5- מתפקיד נוסף שיש לי. ב

י מרמת הגולן שבצפון ועד דימונה ורמת נגב. אנ 37בארץ בקהילה. יש כמעט 
הייתי יו"ר, אני עדיין עד מחר, מחר יש בחירות אני יו"ר התאחדות מרכזי 

. יש לי דברים נוספים 5שנים, הייתי  4זו הקדנציה המוגבלת, הגישור והדיאלוג. 
לעשות בחיים. אנחנו מנסים לקדם את זה גם מול משרד המשפטים והנהלת בתי 

  המשפט. תודה רבה על תשומת הלב. 

  

  מר אקרמן נפתלי כמבקר העירייה ונציב פניות הציבור.אישור מינוי   .5

  

  תקציב חוויות, בבקשה.     רחמים מלול:

טוב, קיבלתם כולכם את התקציב של חוויות לשנת     עו"ד יניב מרקוביץ:
יחד עם החומר המצורף. כמה מילים כלליות, ואז אם יהיו איזה שאלות  2017

  לגבי הנושא של התקציב, אני אשמח. 

שנייה, אקרמן פה? אני רוצה לשחרר אותך, אז אני     ול:רחמים מל
  אקדים את הנושא שלך, אתה מרשה לי? 

  בשמחה.     :נפתלי אקרמן

עיריית רחובות פרסמה מכרז למבקר העירייה בעקבות     רחמים מלול:
פרישתו מסיבות כאלה או אחרות של נחום אייזנר. המכרז פורסם לפני מספר 

איש. חלק מהם נפלו בגלל אי עמידה בתנאי הסף,  75- חודשים, הגישו מועמדות כ
שעמדו בתנאי הסף, נשלחו למכון שממיין על פי פרמטרים מסוימים.  40- נותרו כ

פו של דבר מועמדים סופיים שאותם ראיינו בכמה ישיבות, ובסו 15- ואז הגענו ל
ועדת המכרזים, שכללה גם נציגי מועצה, גם נציג משרד הפנים, המבקר של 

,  עיריית חולון, גם את ועדת העובדים, גם את עורכי הדין, את מיכל דגן וכו'
בחרה לאחר שמיעת המלצות ממקומות העבודה בהם עבד המועמד שנבחר בסופו 
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, בדיוק איך  של דבר, בחרנו להציע בפניכם, תיכף נשמע את הנוסח ממיכל דגן
שעובד היא רוצה שההחלטה תתקבל. בחרנו להציע לפניכם את נפתלי אקרמן, 

עדיין ביישובי גדרות וגם בביטוח הלאומי, אבל הוא יציג את עצמו בפניכם, ואם 
  , נכון? 1.5יש שאלות, בבקשה נא לשאול. יתחיל את עבודתו ב

.     נפתלי אקרמן:   בעזרת ה'

בבקשה נפתלי, תציג את עצמך, ואם יש שאלות,     רחמים מלול:
  ישאלו אותך. 

, מבקר פנים 42שהוצגתי, אני בן נפתלי אקרמן, כמו     נפתלי אקרמן:
במוסד לביטוח הלאומי, בשנתיים האחרונות גם מנהל סיכונים במוסד לביטוח 

ילדים,  5נשוי, . 2015לאומי, משמש גם כמבקר המועצה האזורית גדרות מינואר 
שנים בביקורת פנים. התעסקתי בעיקר  15גר בנוף איילון. יש לי ניסיון של 

חלק מהדברים גמלאות שהביטוח הלאומי נותן, הנחות. בנושאי גבייה, ביטוח, 
  בא עם הרבה מוטיבציה, מקווה שאני אתרום. 

  בהצלחה.         :???

  תודה רבה.     נפתלי אקרמן:

אני רוצה להגיד לך, שהמבקר הקודם, אם אתה מגדל       עודד עמרם:
  שפם, אתה דומה לו קופי. אני מקווה שאתה תצליח כמוהו. 

  כל שיהיה לך בהצלחה.  קודם      אביב איטח:

  תודה רבה.     נפתלי אקרמן:

  שנות עבודה.  30מה שעודד אמר, זה      :דורון מילברג

  עוד מעט פורים.     רחמים מלול:

לעיתים הציבור לא מבין בדיוק מה תפקידו של מבקר       אביב איטח:
העירייה. אני היום כיו"ר ועדת ביקורת, כל מיני תפקידים. אם אומרים לך 

ר משפט אחד את המטרה, את אופי התפקיד, איך אתה רואה את התפקיד להגדי
   - בכמה משפטים

  זה שאלנו בוועדת מכרזים.      :דורון מילברג

.      אביב איטח: .   הוא נבחר כבר, אני מאחל לו בהצלחה, אתה יודע.

  שאלה הכי לגיטימית שבעולם.     רחמים מלול:

  אני חושב שכן, לא?       אביב איטח:

  בהחלט.     :רחמים מלול

ואם למישהו יש בעיה, הוא גם יכול לצאת להפסקה       אביב איטח:
  לשתות קפה. 

  אביב, תשאל.     רחמים מלול:

  בהצלחה.       אביב איטח:

  לא, לא, אביב, תשאל.     רחמים מלול:

  שאלתי.       אביב איטח:

.     רחמים מלול:   בבקשה, נפתלי
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הניהולי הבכיר אני חושב שהמבקר הוא חלק מהצוות     נפתלי אקרמן:
של העירייה, שמטבע הדברים התפקיד שלו זה להאיר את הכשלים, את הליקויים, 
.. כמובן שיתוף פעולה של העירייה וחברי ועדת  את דברים שאפשר לעשות אחרת.

  הביקורת כמובן. 

  אנחנו נהיה בקשר.       אביב איטח:

רחמים, אפשר להוסיף משהו? אם כבר עסקינן     עו"ד אמיר ירון:
קליטה, אז אני חושב שהעובדה שנכנס פה אחרי שנים יועץ אסטרטגי לעירייה, ב

.. של הרבה  זה לא פחות חשוב. אני חושב ששנים אנחנו עוסקים בנושא הזה.
.. שנמצאת פה.    מאוד מועמדים, היו הרבה מאוד בעיות. אני רוצה להודות גם ל.

.. מדובר על מינהלה ההנדסה.     רחמים מלול: .  

נכון, זה צמוד למינהל ההנדסה. עיר שמתפתחת חייבת     ירון: עו"ד אמיר
  שעל בסיס הנתונים האלה אנחנו נוכל לקבל את ההחלטות. 

  בבקשה, יניב.     רחמים מלול:

  צריכים להצביע.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  מיכל, מה הניסוח?     רחמים מלול:

וב מבחינת המתווה: מועצת העיר ברוב חבריה, בר    :מיכל דגןעו"ד 
מוחלט, צריכה להחליט למנות את מבקר העירייה, אחרי שוועדת המכרזים 
. כרגע צריכה להיות החלטה והצבעה ברוב  . לבחירת עובדים בכירים אישרה.

  מוחלט. 

טוב, אז אנחנו מצביעים פה אחד? נפתלי בהצלחה.     רחמים מלול:
  .1.5- נתראה ב

  תודה רבה.     נפתלי אקרמן:

  

מינוי מר אקרמן נפתלי כמבקר לאשר הוחלט פה אחד   :17-44-382מס'  חלטהה
עירייה ונציב פניות הציבור לאחר שוועדת המכרזים לבחירות עובדים בכירים ה

  אישרה את מינויו. 

  

  .2017הצגת תקציב רשת חוויות לשנת   .3

  

תקציב חוויות. יניב, לפני שתתחיל, אני באמת רוצה     רחמים מלול:
לאף אחד, את הפעילות של רשת חוויות, שהיא לציין לשבח, בלי שום חנופה 

מגדילה ומעצימה משנה לשנה את היקף הפעילות, כמובן  בזכות מועדונים 
קהילתיים נוספים, בזכות בניית מתנ"סים חדשים ובזכות האיכות והטיב של כל 
הפעילות השוטפת של חוויות. ולא בכדי בשנים האחרונות הוכפל כמעט התקציב 

, והיום ₪מיליון  50- זוכר לפני מספר שנים, זה היה בסביבות השל חוויות. אני 
אז יניב, אני ₪. מיליון  100או קצת יותר,  100- המחזור הכספים מגיע כמעט ל

מבקש ממך לפחות את ההערכה שלי אליך, לעדי, לכל הצוות הנפלא שיש שם, 
מסור לחברי הדירקטוריון שבאמת עושים גם כן עבודה נפלא עם שיתוף פעולה. ת
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להם גם כן את תודותיי. בלי קשר כעת הסקירה של התקציב, כי אני מכיר את 
  העבודה שלכם מקרוב. 

תודה רבה רחמים על המילים ועל התמיכה, אני גם     עו"ד יניב מרקוביץ:
קצרה של המבנה של רשת אגיד את זה בהמשך. אני אעשה איזושהי הצגה מאוד 

שאושר בדירקטוריון לפני שבוע. התקציב והתקציב כפי  2017חוויות נכון לשנת 
מועבר לעיונכם, שגם זה משהו שבעבר לא היה קורה ולא היה קורה באופן סדיר, 
ולמעשה עכשיו באופן קבוע, אנחנו מעבירים מידי שנה את התקציב. אז חוויות 
למעשה היום מבוססת על המרכזים הגדולים שרובכם מכירים אותם, בכפר 

ש לנו שוויץ רחובות המדע בשכונת רחובות המדע, שוויץ גבירול, קרית משה. י
רחובות החדשה, אושיות, תנופה, מופ"ת, מהות, חב"ד, בית פנחס, נווה יהודה, 
בית לגדול טוב, פרויקט ארומה שעובד בפארק המדע, ספריות, נג'ארה, 

  חשמונאים.

  (מדברים ביחד) 

..?     בן ציון שרעבי:   בית פנחס.

  לו לסיים.  אבל תנו      אבי קינד:

.     רחמים מלול:   תנו לו להתחיל את הסקירה שלו

לנו את נג'ארה, חשמונאים, אז היינו באמצע. יש     עו"ד יניב מרקוביץ:
שדרות חן, בצלצל לינדה, רחובות ההולנדית, מרכז חיבוקים בשכונת מקוב, 

תי התלמיד, צהרונים, קייטנות, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים פרויקט ב
יכה הטיפולית בחוויות שוויץ. אלה הפרויקטים המרכזיים שרשת חוויות והבר

  מתרכזת בהן. 

  מעונות אמרת?      :דורון מילברג

מעונות לא אמרתי, נכון. ומעונות כמובן. התקציב, כפי     עו"ד יניב מרקוביץ:
נמצא אצלכם בעמ' הראשון ₪.  102,557, הוא 2017שהבאנו אותו, המתוכנן לשנת 

. לפני שנעבור לאיזה שהן שאלות, 2017והתקציב של  2016צוע לשנת גם מעקב בי
אני מדבר על העמוד השני, אז כמו שאתם רואים, מרכז הדגל שלנו, פעילות הדגל 
נמצאת בחוויות שוויץ ברחובות המדע, אנחנו צופים שהשנה אנחנו נראה נתונים 

פר חודשים. דומים ברחובות החדשה, זה המרכז החדש שהתחיל לפעול לפני מס
לקראת ספטמבר אנחנו צפויים להכניס אותו לפעילות גבוהה יותר. נושא גיל רך 
ומשפחה וצהרונים, זה איזשהו נושא שעשינו בו הפרדה. אז בנושא הצהרונים, 

הכיל בתוכו חלק מפעילות המעונות, את הצהרונים  2016אגף הגיל הרך עד לשנת 
הילד, וכל מה שקשור לתחום של חוויות, ולמעשה את היחידה להתפתחות 

בריאות המשפחה. לאור העלייה הדרמטית במספר הילדים שלוקחים חלק 
נה הארגוני ולפתוח בפעילות שלנו, החלטנו למעשה לעשות איזושהי הפרדה במב

אגף חדש שיטפל ויתרכז רק בנושא הצהרונים. האגף הזה למעשה סופחו אליו כל 
ילדים מידי יום,  3,000- צהרוני רשת חוויות, שנכון להיום נותנים מענה ל

כשאנחנו מדברים על מסגרות גם בתוך המתנ"סים וגם בגני הילדים. אגף הגיל 
ול טוב, מרכז התפתחות הילד, בית לגדהרך והמשפחה מרכז בתוכו את היחידה ל

  חיבוקים במקוב ונושא המעונות, שלמעשה הפך להיות מאוגד תחת אגף אחד. 

אז זה ההסבר בעצם לשוני גם בתקציבים בצורה       יעל בק:
?. .   מאוד.
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 2בדיוק, לשוני הדרמטי. כי אם אתם רואים, אלה     עו"ד יניב מרקוביץ:
פתאום זזו שם עשרות מיליונים. אז זו מאוד דרמטיים, ש- רכיבי תקציב מאוד

הסיבה. שהמטרה כמובן בשינוי הזה, היא לתת שירות טוב יותר להורים, לילדים. 
לעשות הפרדה שהיא הפרדה יותר נכונה מבחינת ההתנהלות. עוד נקודות לפני 
, יש לנו את המרכזים הגדולים יותר, כמובן לפי  שנעבור לשאלות. כמו שאמרתי

ש העיר, שאנחנו פועלים בשנים האחרונות, אנחנו פותחים מידי המדיניות של רא
שנה מרכזים שכונתיים קהילתיים קטנים יותר, במטרה להגיע לכל שכונה במטרה 

ם להגיע לכל שכונה בעיר. אנחנו מבינים את הצורך הקהילתי לצד המרכזי
הגדולים, שבהם אנחנו רואים אלפי משתתפים מידיי שבוע, לעשות משהו קצת 

ותר קטן שמתאים לצרכי השכונה. המרכזים האלה מנוהלים גם בצורה קצת י
אחרת. אנחנו מנהלים אותם בשיתוף ועד מצומצם מהתושבים שרוצה להיות 
מעורב בבחירת התכנים, החוגים, ההרצאות וכל הפעילות שנעשית. אנחנו 

חות ים, חווייתונים, הם קצת יותר קטנים בגודל, אבל לא פקוראים להם המועדונ
באיכות. נושא של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, זה נושא מאוד מרכזי 
זרשת חוויות. אנחנו מידי שנה מגדילים אותו, גם ראש העיר מידי שנה מגדיל 
לנו את התקציב החיצוני לפרויקטים כאלה. לשמחתי, היום אנחנו אחת החברות 

סיות בעלות צרכים המובילות בארץ בהיצע השירותים שאנחנו מציעים לאוכלו
מיוחדים. החל מפרויקטים שקושרים לחוגים ולהתנהלות וליווי שוטף, ועד אחד 
הפרויקטים היפים ביותר, שזה במהלך קייטנות הקיץ של חניכים מבני עקיבא 
ומעזרא. למעשה משמשים בהתנדבות מלאה על חשבון זמנם כמדריכים לילדים 

 . . הקיץ. אני שוב אומר, בהתנדבות בעלי הצרכים המיוחדים, ומלווים אותם.
  ומתוך רצון אמיתי לנתינה. 

  קהילה נגישה שזה גם.       יערה ספיר:

בדיוק, קהילה נגישה. כל הפרויקטים בתחום     עו"ד יניב מרקוביץ:
האוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. לגבי עוד נושא אחד, השלוחות הקטנות 

ם לבוא בסופו של דבר להגדיל יותר שמעוררות כל מיני שאלות. אנחנו כן מנסי
כמה שיותר את המגע שלנו עם התושבים. חלק מהמרכזים הקטנים עבדו 

ת במתכונת מסוימת, חלק לא. כשמדיניות שלנו היא לתת איזושהי מכסה מסוימ
התחלתית, ולפי קצב העבודה וקצב ההתנהלות, אנחנו מחליטים אם להמשיך או 

בל גם אני רוצה לציין, קודם כל את כל לא. לפני השאלות, אז ראש העיר אמר, א
חברי הדירקטוריון שעובדים ויחד איתם אנחנו מצליחים להביא את הרשת שנה 

אמיתי כהן שיושב כאן, חברי היקר יו"ר ועדת אחרי שנה לתוצאות חיוביות. 
הכספים של רשת חוויות, רוני באום לא נמצאת כאן, מחזיקה תיק אוכלוסיות 

וותיקים וקהילה שגם שותפה ברשת חוויות, וכמובן כל  בעלות צרכים מיוחדים
 , חברי הדירקטוריון כולם, ששותפים להצלחה. וכמובן כפי שראש העיר אמר, עדי

קודה אחת, גם המנהלים, העובדים כולם. עכשיו אני מניח שיש שאלות. יש עוד נ
לגבי משתתפים, גם לגבי הנושא של ההכנסות, התפלגות גורמי מימון, אם 

כלו, זה בעמוד, לא מספרו, בעמוד הרביעי. אז חשוב לי להגיד. יש כאן תסת
תשימו לב, עיקר ההתנהלות של רשת איזושהי טעות בדו"חות האלה. אבל אם 

מהכנסות הרשת, זה הכנסות  71.1%חוויות מבוססת על הנסות עצמיות שזה 
 עצמיות, שהרשת מכניסה מפעילות החוגים, הצהרונים, המעונות. החלק של

עיריית רחובות מחולק לתקציבים ייעודיים ותקציבים בלתי ייעודים. בלתי 
ייעודיים זה תקציבים שמופנים באופן כללי לפעילות שוטפת של רשת חוויות 
לפעילות הקהילתית. התקציבים הייעודיים הם גם תקציבים שמופנים עבור 
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משתתפים, פעילות חברתית קהילתית, רק שהיא נעשית כעבודה מומנת. מבחינת 
  אחד או בגדול? - עוד פעם, נעבור אחד

  לא, בגדול.     רחמים מלול:

בגדול, חוויות שוויץ ברחובות המדע, אנחנו מדברים     עו"ד יניב מרקוביץ:
משתתפים בשבוע, שלוקחים חלק בפעילות. זה אחד  5,000על סדר גודל של 

  מהמרכזים שוקקי החיים הגדולים ביותר בארץ. 

  איש עוברים שם בחודש?  20,000ומר כל    רחמים מלול:

  נכון, לפחות.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  בחוויות צפון?         :???

אין צפון. אין, אין. אתם תעזרו לנו למנוע את זה. אין     עו"ד יניב מרקוביץ:
חוויות צפון. יש חוויות ברח' המדע, וחוויות ברחובות המדע. עכשיו בלבלו 

, - אז אנחנו חייבים לעשות את הנקרא שוויץ, אותנו עוד יותר, כי גם השני 
משתתפים שם. אושיות,  5,000דיברנו על הבעיה המוכרת. בכל אופן, אז בערך 

משתתפים בשבוע, מן הסתם זה מרכז  1,000אנחנו מדברים על סדר גודל של 
מאוד גדול. אנחנו מדברים על - הרבה יותר קטן. קרית משה הוא גם מרכז מאוד

.  2,500- ל 2,000בין  משתתפים בשבוע בפעילויות השונות, שעובדים מסביב לשעון
מערך הספריות שלנו שאנחנו מפעילים גם את הספריה המרכזית, גם הספריה 
החדשה שנמצאת עכשיו ברחובות החדשה והספריות הקטנות יותר במרגולין 

מנויים במערך הספריות, שמשאילים ספרים באופן  22,000ובקרית משה. יש לנו 
סוף - וא ולוקחים חלק בספריה. הפעילות של הבריכה בחוויות שוויץ, שסוףקב

מאוד קשה, הצליחה לעלות על נתיב של הצלחה ושל עבודה - אחרי תקופה מאוד
מסביב לשעון. אני יכול לומר לכם שהיום רשימות ההמתנה לבריכה הטיפולית 

כמה שיותר  חודשים לקבל תור בבריכה. אנחנו מנסים להגדיל 4- ו 3עומדות על 
מאוד גדול. אגב - שזה ביקוש וזה צורך מאודאת שעות הפעילות, אבל אין ספק 

אזורים מכל הארץ באים. אולם מופת ממשיך לעבוד כאולם אינטימי וקטן יותר 
שפועל לצד היכל התרבות הגדול, המפואר, אנחנו מפעילים בו ערבי שירה וזמר, 

מנויים קבועים לצד לקוחות  1,500הצגות, פעילות. שם אנחנו מדברים על 
מזדמנים שלוקחים חלק בפעילות השוטפת. וסך הכל אני חושב שרשת חוויות 
מידי שבוע ומידי חודש נוגעת בעשרות אלפי תושבי העיר, באמת מכל שכונה 

  לכל מקום. זהו, שאלות? ומכל מקום אנחנו משתדלים לגעת ולהגיע 

.. של חוויות, חברה לתרבות     רחמים מלול:   נוער וספורט. .

.         :זוהר בלום   פעם הבאה הם יבואו

מחזיק תיק תרבות. יוספה לא פה. אז באמת, גם הם     רחמים מלול:
 . .   עושים.

אני חייב להגיד במילה אחת, שגם איתם, אם בהתחלה     עו"ד יניב מרקוביץ:
  היו כל מיני רעשים. 

החברה  הזרועות הללו של עיריית רחובות, 2- למרות ש    רחמים מלול:
ובשיתוף תרבות הפנאי, הן חיות בשלום  לתרבות וחוויות, עוסקות בתחומי

  שאלות יש? פעולה וכל הכבוד על כך. 



  22.2.2017 מתאריך 44ישיבת מועצה מן המניין מס'  - עיריית רחובות 

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

19

אני רוצה להוסיף רק משפט אחד, לציון של רשת       עודד עמרם:
חוויות, שאנחנו במגעים מתקדמים להסכם קיבוצי, ואני מאמין שבפסח אנחנו 

  נרים כוסית שיש הסכם קיבוצי. 

. יערה, יעל, אחר כך אביב, ואחר כך גיורא     רחמים מלול: בעזרת ה'
  ובנצי גם. 

. אני רואה שיש 129רציתי לשאול על הקייטנות, סעיף       יערה ספיר:
יש ביקורת גדולה על העלות הגבוהה של הקייטנות ₪. מיליון  1.5רווח של 

יותר הוגן השאלה אם לא היה רצוי לצמצם את הרווח ולתת שירות למשפחות. 
  ובר השגה לילדים בעיר. 

דברים, אחד זה לתקן מבחינת הנתון, ושנית לגבי  2    עו"ד יניב מרקוביץ:
, זה לא שרכיב  הנושא של המחיר. כשאנחנו מדברים על רכיב הקייטנות כאן

מה שכתוב כאן. כי למעשה יש את ₪ מיליון  1.4הקייטנות משאיר רווח של 
כאן, שזה כל ההוצאות שלמעשה מטה החברה  ההוצאות הקבועות שלא מופיעות

  . נותן למערך הקייטנות

  מנהלתיות.         :???

כל ההוצאות המנהלתיות הן לא מופיעות בסעיף הזה,     עו"ד יניב מרקוביץ:
כי אנחנו למעשה לא עושים, כחלק מהצגת התקציב, אנחנו לא עושים את 

כה כשמורידים את ההתקזזות הזאת. זאת אומרת, הדלתא היא הרבה יותר נמו
ההוצאות המנהלתיות. אני יכול לומר בעניין הזה של הקייטנות, לצד ההוזלה 
שעשינו שנה שעברה במחירים, אנחנו השנה גם מוכנים ורואים את האפשרויות. 

. וכמובן שאחד הדברים אנ חנו גם מחכים לראות מה תהיה החקיקה בארצי
ורך העניין קייטנות ציבוריות, שאנחנו בוחנים אותם, זה הנושא של קייטנות לצ

שהן יהיו קייטנות בסיס, במחיר הכי נוח שיש, לצד הפעילות של הקייטנות 
, אנחנו מדברים על כל סל 129המורחבות. פה כשאנחנו מדברים על סעיף 

הקייטנות. זה אומר גם קייטנות מקצועיות, קייטנת כדורגל, קייטנת אומנות. הן 
קרות מהקייטנות הציבוריות הרגילות. לגבי קייטנות שבאופן טבעי יותר י

- הקייטנות הציבוריות, שזה עיקר הביקורת, אנחנו מאמינים ומקווים שבחודש
חודשיים הקרובים אנחנו גם שוחחנו על כך, ראש העיר ואני, יהיו הבהרות 

כמובן שאנחנו נתיישר לפי מבחינת משרד הפנים מה הוא מתכוון בדיוק לעשות. 
להיות שאנחנו גם נהיה פורצי דרך בצורה אחרת. צריך לזכור רק זה, ויכול מאוד 

משהו אחד לגבי ההשוואות, דווקא בגלל שהעלית את זה, ובסבב הקודם של 
הקייטנות אני לא הייתי. המחירים של הקייטנות ברחובות, למרות הטענות 
ולמרות מה שעולים, ביחס למחירים בארץ, הם מחירים שעומדים פחות או יותר 

ל הערים שנמצאות על אותו חתך כמו רחובות. וצריך לזכור, שכשמשווים לכ
קייטנה, צריך לעשות השוואה שהיא השוואה מלאה מה שהעיתונים לא עושים. 
זאת אומרת, לראות באיזו שעה הקייטנה מתחילה, באיזו שעה מסתיימת, מה 

טנה האוכל, מה החוגים, מה הפעילות. אני אמרתי כבר אינספור פעמים, קיי
יום בחופש בתפיסת העולם שלנו היא לא להושיב ילד מול הטלוויזיה שיישב כל ה

הגדול בגן ויראה את זה, ולכן יש לזה גם מחיר מסוים. בכל אופן, התחלנו שנה 
שעברה שיח פתוח בעניין הזה עם ההורים, והכוונה השנה היא להרחיב אותו גם 

  בתיאום עם החברה העירונית. 

הצהרונים והקייטנות, פחות או יותר ענית לי, לא לגבי       יעל בק:
, וגם אנחנו מדברים  הבנתי את הפער. וגם קצת ענית ליערה גם על מה שרציתי
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בינינו כי אני בחברה העירונית. אני לא אשאל אותך גם על הקייטנות. רציתי 
לשאול לגבי, ראיתי שפורסם שאתם מתכננים להקים עוד מתנ"סים או עוד 

תיים בעוד מקומות. ואם יש לכם כבר צפי איפה, יש לכם תכנית מרכזים קהיל
  מסודרת. כי פונים כל הזמן תושבים ושואלים. 

אוקיי, אז למעשה רשת חוויות היא גוף מפעיל והי לא     עו"ד יניב מרקוביץ:
גוף מתכנן ולא גוף בונה. אנחנו לא בנינו אף מבנה. עיריית רחובות היא הגוף 

הכספים גם מהון עצמי וגם מהון חיצוני. עושים את בדרך כלל שמגייס את 
הפריסה ביחד. יש לנו תכנית לגבי רחובות הצעירה שאנחנו מקווים שייפתח 

חודשים מעכשיו. לא מזמן פתחנו מועדון חדש באושיות  8בערך תוך חצי שנה, 
שאמור לשמש בעיקר כמועדון נוער. שדרות חן, השבוע נפתח כפיילוט. חברי 

  מנו ובשבוע הראשון של מרץ. אנחנו נעשה פתיחה חגיגית שם. המועצה הוז

  זה לגיל הזהב שם?     רחמים מלול:

  לא רק, לא רק.     עו"ד יניב מרקוביץ:

לא נכון, יערה? ככה זה תוכנן. לא, באמת. זה למשל     רחמים מלול:
  רצו התושבים. 

  לא, מדובר על רב גילאי.       יערה ספיר:

  בזמנו רצו. אני זוכר שהם ביקשו. לא, תושבים     רחמים מלול:

אנחנו עובדים שם בשיתוף פעולה עם ועד התושבים,     עו"ד יניב מרקוביץ:
 ..   ובונים איתו ביחד את.

.     רחמים מלול: .   אוקיי, בסדר, רק אני זוכר.

והרשימה המלאה של המבנים, זה יותר לראש העיר     עו"ד יניב מרקוביץ:
  ה ולא אנחנו. ה.ל.ר, שהם אלה שמבצעים את ז- ול

לא,א ני פשוט ראיתי שיש בתכנון. אני לא ידעתי למי       יעל בק:
  לפנות. 

  אז הנה, אמרתי לך.     עו"ד יניב מרקוביץ:

המדיניות היא שבכל שכונה יהיה מועדון. ואם תשימו     רחמים מלול:
לב להתפתחות בשנים האחרונות, כמעט בקוב השכונות נפתחו מועדונים, עם 

איכותית וענפה, שמוביל רשת חוויות. יש עדיין מקומות שאין פעילות באמת 
  בהם.אני כבר לא זוכר איפה הם. 

  למשל בדניה קנו גם.       יעל בק:

  בדניה אין לנו קרקע שם.     רחמים מלול:

צריך לציין שבדניה בעבר היה מרכז קהילתי של       יעל בק:
 . .   חוויות שהוא פשוט לא.

חרדיים, שאחד מהם - נים הדתייםיש גם את המועדו    רחמים מלול:
  נמצא בבנייה בכובשי החרמון. 

.     עו"ד יניב מרקוביץ: .   מתנ"ס חדש ל.

כן, כי היום הוא נמצא בשכירות באחד מבתי הכנסת.     רחמים מלול:
  אין להם עדיין מקום מתאים. 
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וברחובות המדע יש את המבנה שכרגע נמצאים     עו"ד יניב מרקוביץ:
  הפסגה. 

  כן, איפה שהפסגה, זה גם כן מועדון יפהפה.     רחמים מלול:

  גם בצלאל לינדה זה חדש.       יערה ספיר:

.     עו"ד יניב מרקוביץ: .   נכון, בצלאל לינדה נפתח עכשיו.

בצלאל לינדה חדש, נכון. רחובות הצעירה בבנייה. אני     רחמים מלול:
   - כגר לא רואה עוד

  מרמורק.       אבי קינד:

  . מרמורק יש    רחמים מלול:

  נשאר לנו מרמורק, רחמים.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  לא, מועדון באברמסון.         :זוהר בלום

  בבקשה, אביב. אברמסון גם, מתחילה בנייה כעת.     רחמים מלול:

ן, דברים שרציתי לשאול.       אביב איטח: קודם כל, ענית ליערה מצוי
. הפנים . , שגם שלח מכתב גם אפשר לברך על החוק החדש של דודי אמסלם, יו"ר.

..שבוע שעב   ר.

עצמך. החוק מדבר על קייטנה הכי אל תשלה את     רחמים מלול:
  בצהריים. 13:00פשוטה, הכי מינימאלית, עד 

  אני יודע, אני יודע.       אביב איטח:

  אנשים חושבים מי יודע מה.     רחמים מלול:

ראש העיר, בוא נניח שנייה רגע את החוק ואת     עו"ד יניב מרקוביץ:
הכותרות בעיתון שהחוק הזה בסוף לא קובע כלום, הוא קובע ששר הפנים יהיה 

. מוסמך להחליט כשנרצה להחליט.  .   לא על מחיר ולא על שעות, ולא על.

  מותר לצלם?       אביב איטח:

   - לא, היא לא מסריטה נקרא לזה ומקליטה. היא    רחמים מלול:

  מותר לה גם.       אביב איטח:

  ונה, אני מצלם אותך. כן, תמ    רחמים מלול:

  שטח ציבורי. אם היא רוצה, היא יכולה לצלם.      אביב איטח:

  (מדברים ביחד) 

לגבי מיתוג וחיזוק הקשר עם הנוער והצעירים של       אביב איטח:
. מיליון הרשת. קודם כל, יישר כוח לך ינ . בהתנדבות, זה בטוח דורש הרבה ₪ יב.

חיזוק הקשר עם הנוער והצעירים. הרי מאוד עבודה, אז יישר כוח. לגבי מיתוג ו
יש הרבה מאוד משאבים לרשת חוויות, והרבה תקציבים אני מניח, והרבה 
, יחד עם מרכז  פוטנציאל גדול מאוד לעשות דברים יחד, אולי יחד עם מתן
הצעירים, אתה יודע, לחבר ולעשות דברים יפים. איפה הנוער והצעירים שלנו 

רשת חוויות. זאת אומרת, זה יכול להיות גם  יכולים להתחבר לפעילויות של
בפעילויות פנאי, זה יכול להיות העשרה, אפילו חוגים לצעירים נקרא לזה, אתה 
יודע, סטודנטים, כל מיני דברים כאלה. איפה אפשר? כל פעם שאני שואל שאלות 
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רצים לפגישות. יש ישיבת מועצת עיר, זה נראה לי המקום היחיד לאור הדו"ח 
  האחרון שאני יכול להתבטא בו, אז עדיף שאני אדבר כאן. לתושב 

  אה. - או      יעל בק:

  , תודה עודד. אני רוצה להקשיב ליו"ר הדירקטוריון      אביב איטח:

ועד רשת חוויות מפעילה פעילות רב גילאית מגיל רך     עו"ד יניב מרקוביץ:
מד"צים  אוכלוסיית הגמלאים והקשישים. בין היתר גם פעילות נוער, פעילות

שמתקיימת במתנ"סים, פעילות של מנהיגות נוער, פעילות בשיתוף מעולה מלא 
עם מחלקת הנוער העירונית. ויותר מזה אני יכול לומר לך, שכחלק מאותה 
תפיסת עולם בחודשים האחרונים, הגברנו את שיתוף הפעולה. גם מתן בתפקידו 

ף פעולה עם רשת חוויות. כמחזיק תיק נוער וצעירים, אנחנו עובדים היום בשיתו
אנחנו עתידים לצאת, במהלך האביב, מתן? מתי זה יוצא? בסדרת אירועים 
ופרויקטים משותפים למחלקת הנוער ולחוויות, אירועים עירוניים שלמעשה 
מחלקת הנוער תתכלל אותם ברמה העירונית והם ייכנסו גם למרכזים של 

, ובאמת לתחום הצעיריםחוויות. הכוונה היא להרחיב את זה אחר כך גם 
להשתמש בפלטפורמה שאנחנו נמצאים בכל שכונה, לצד הידע שקיים במחלקת 
הנוער והצעירים, ולהביא את זה גם לשטח עצמו. זה קורה, ואנחנו בשיתוף 
פעולה עכשיו ככה מתחילים ברמת להעלות את זה. וגם גולן ביטון, שזו 

ת חוויות להיות אחראי על הזדמנות, אפשר להגיד את זה גם פה, התמנה ברש
תחום נוער וצעירים ברמה רשתית, כדי באמת לתת לזה את מלוא הדגש ותשומת 

  הלב. 

בהמשך לקייטנות, אני דווקא רוצה להרחיב את זה       אביב איטח:
מההכנסות הן  71%- יותר לעניין הקייטנות, חוגים, צהרונים, כיוון שראיתי ש

בים משלמים. רציתי לדעת מבחינת בעצם מפעילות של בעצם ההורים והתוש
מדיניות, כי אתה זה שמוביל את המדיניות, מה בנוגע לתקרת הרווחים. זאת 
אומרת, גם בצהרונים, גם בקייטנות, גם בחוגים, איפה שבאמת התושבים באמת 

קים לשירותים האלה שאתם והחברה העירונית מעניקים. מה בעצם המדיניות זקו
, לגבי תקרת רווחים? איפה  הגבול? יש מקומות, למשל בצהרונים שבדקתי

. זאת אומרת, שפנו אליי הרבה פניות וזה, אז  שבאמת המחיר שלנו יחסית הוגן
.. אני מניח שזה הוגן. מבחינתי ראיתי שזה מחירים  איפה שאני רואה שזה.
הוגנים. ובהמשך לקייטנות ובהמשך לשאלה של יערה, מבחינת המדיניות, איך 

  ? כי יש רווחים, איפה אפשר אולי כן להחזיר חזרה לתושבים? אתה רואה את זה

  אני אענה לך, למרות שזו פחות שאלת תקציב.     עו"ד יניב מרקוביץ:

משפט אחד. כשמדברים על רווחים, חברי מועצה     רחמים מלול:
יקרים, האם מישהו מכם חושב שהרווחים הללו מושקעים בנכסים פרטיים של 

  מישהו? 

  חלילה, מה פתאום.       אביב איטח:

לא, זאת שאלה רטורית. בסופו של דבר, אם יש     רחמים מלול:
רווחים, הם חוזרים לקהילה. אתה מבין? פעילות כזאת או אחרת שהציבור נהנה 

  ממנה. 

אבל זה עניין של תפיסות עולם. תראה, יש השקפת       אביב איטח:
. אבל אני אומר שיש עולם ברורה לגבי תאגידים ציבוריים, אבל זה לא לעכשיו

   גם את החברה העירונית, גם את חוויות.
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  בסופו של דבר הציבור נהנה מזה.     רחמים מלול:

אין ספק שהציבור נהנה מפעילויות ענפות, גם בחברה       אביב איטח:
מבחינת העירונית, גם ברשת חוויות. רחמים, אין ספק. אני טוען שאני שואל 

  מדיניות. הרי יש רווחים.

.       קינד:אבי  .   אין רווחים.

בטח שיש. מה זאת אומרת? זה שזה חוזר, זה גם יכול       אביב איטח:
  לחזור במשרה מסוימת. 

   - לשיטתו תפחית פעילות    רחמים מלול:

  ואל תייצר רווח.    בן ציון שרעבי:

  ממש לא. אתם לא הבנתם אז את שאלתי.       אביב איטח:

  נניח מה המאזן שלו אומר?     רחמים מלול:

  תפתח את המאזן.       אביב איטח:

  אני לא יודע על איזה סעיף אתה מדבר?     רחמים מלול:

  אני מדבר נניח, בוא נלך לקייטנות, צהרונים וחוגים.       אביב איטח:

דבר איתי על מה אתה מדבר ספציפית. ילדים ונוער,     עו"ד יניב מרקוביץ:
לדעת, וגם אני אלך  בוא תגיד לי איזה רווח אתה רואה שם, אני מאוד אשמח

  לחפש אותו היום, כי זה מתוקצב. 

  ₪. מיליון  1.5תקשיב, יש       אביב איטח:

אבל אביב, אתה צריך להבין. המערכת של חוויות     עו"ד יניב מרקוביץ:
   - עובדת

  אני יודע שיש תקורות גם.       אביב איטח:

  יש סבסוד צולב וזו מדיניות.       אבי קינד:

  נכון. זו המילה, סבסוד צולב. נכון,     רחמים מלול:

סבסוד צולב, זו מדיניות. פה מרוויחים, שם מפסידים.       אבי קינד:
 ..   אפשר פה לא להרוויח, אפשר.

מההכנסות הם מהדברים האלה, אז  71%- אבל בגלל ש      אביב איטח:
 ..   מן הסתם אני רוצה לדעת.

  לא, מההכנסות הכוללות.      :דורון מילברג

  ון. נכ      אביב איטח:

  קרית משה מסובסד, אושיות מסובסד.      :דורון מילברג

  נכון, כן.       אביב איטח:

. הם לוקחים כביכול את      :דורון מילברג . כפר גבירול מסובסד.
   - הרווחים

  משם לשם?       אביב איטח:

   אוכלוסיות מיוחדות.    רחמים מלול:
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זאת של הפעילויות המכניסות במחירים מקובלים.      :דורון מילברג
  . 5%אומרת, הוא לא לוקח מחירים לא מקובלים בשוק. הוא לוקח עלות פלוס 

אני לא אמרתי על המחירים, אני רק אומר שבעצם מה       אביב איטח:
שאתה אמרת עכשיו, שבעצם נניח הורים וזוגות צעירים בצפון העיר, בסופו של 

   - דבר הם משלמים ומסבסדים

.       אבי קינד: .   כן. של ילדים בשכונות.

  אביב, בוא אני אגיד לך ככה.     עו"ד יניב מרקוביץ:

.      :דורון מילברג .   ככה זה.

  אני לא בטוח שזה לא נכון.       אביב איטח:

אם אתה רוצה תשובה, אז בוא אני אגיד לך. קודם כל,     עו"ד יניב מרקוביץ:
'כן, אתה - אם אתה מתייחס לדברים בצורה מאוד מאוד טכנית, אני אענה לך 

. אנחנו לא מסתכלים כתפיסת עולם, ומעולם לא הסתכלנו על זה ככה. צודק '
אנחנו לא יודעים לבוא ולבודד את הרכיבים עצמם ולהגיד לך 'תקשיב, זה הולך 
. רוקנת את הקופה של הקייטנות, שחלת  לפה, זה נרוקן את הקופה של הקייטנות'

ה ויודעים את זה, לחודש, ויש כאל₪  200- ילדים שמקבלים קייטנה ב 400או  300
ואין לנו אותם. אנחנו מסתכלים על עצמנו כמערכת כספים סגורה, שהמטרה 
שלה היא לתת שירותים קהילתיים לכל מי שצריך ובצורה הוגנת. אנחנו כל הזמן 

שנים בשקל, לא נגענו במחירי החוגים,  3בודקים. לא העלינו את מחירי החוגים 
אנחנו משתדלים כמה שיותר. בשוק. למרות שהיתה התייקרות בכל המחירים 
כל הצהרונים מוכרי תמ"ת. רק השנה בקייטנות הורדנו, צהרוני רשת חוויות, 

החזרים להורים שאתה לא רואה אותם פה, כי אנחנו לא ₪ מיליון  1.5החזרנו 
  חזר. ₪ ₪ מיליון  1.5רושמים את זה. 

  לא העליתם את החוגים והשכר עלה?איך       אבי קינד:

  נכון, בדיוק.     יב מרקוביץ:עו"ד ינ

  אני מבין את זה. ברור שזה עולה כל שנה.       אביב איטח:

שכר המינימום עלה פעמיים. הנה, לפני חודש היתה     עו"ד יניב מרקוביץ:
פעימה נוספת באגף הגיל הרך. עדכנו את השכר של המטפלות של כל העובדים. 

  לא נגענו בשקל להורים. 

  ל להיות אז? מאיפה נולד כסף?איך זה יכו      אבי קינד:

לא נולד. אתה כל הזמן מסתכל על המערכת כמערכת     עו"ד יניב מרקוביץ:
סגורה. וצריך לזכור שהמונח רווחים, וזה ראש העיר התחיל להגיד, הוא מונח לא 
נכון. אין רווחים, אנחנו מעולם לא סיימנו. אנחנו לא חברה פרטית ולא חברה 

  ציבור וחוזר לציבור. ציבורית. כל הכסף בא מה

  אני לא חשבתי אחרת.       אביב איטח:

   - וכמערכת, זו היכולת שלי לבוא, אני אומר לך בכנות    עו"ד יניב מרקוביץ:

, 45דרך אגב, מדיניות מס הכנסה, למי שמורידים לו      :דורון מילברג
  . זו המדיניות הסוציאלית של המדינה הזאת. 20%מסבסד את מי שמורידים לו 

שי ששי, שלא נמצא כאן, הוא חבר דירקטוריון והוא     "ד יניב מרקוביץ:עו
יו"ר ועדת הנחות, תוכל לקבל ממנו את הפירוט של כמות ההנחות שמגישים 
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אלינו בקשות לוועדת הנחות. אנשים שלא יכולים. מעולם לא היה ילד או ילדה 
יטנה, להירשם לפעילות, ביקשו להירשם לקישביקשו להירשם לחוג, ביקשו 

. אז כן, בסופו של דבר מבחינת, אם המחיר יהיה  ואמרנו להם 'אתם לא נכנסים'
למישהו שיכול, אבל אני אדע שאני לא שולח ילד אחר הביתה, ₪  2,3,4- גבוה ב

  אנחנו עשינו את שלנו, למרות הביקורת שלכאורה היא במקום. 

  בסדר גמור.       אביב איטח:

  ב. גיורא, ואחר כך אבי מוזס. טוב, תודה רבה, יני    רחמים מלול:

  יניב, קודם כל יישר כוח.       :ארי- גיורא בן

  תודה רבה.     עו"ד יניב מרקוביץ:

חבל על הזמן. יש לי שאלה, איך אתם עוקבים? הרשת,       :ארי- גיורא בן
  איך היא עוקבת אחרי טיב המזון שמוגש ברשת וההיגיינה ברשת? 

  שאלה טובה.     רחמים מלול:

אוקיי. אנחנו עובדים נכון להיום עם חברה אחת.     ב מרקוביץ:עו"ד יני
,  2בעבר עבדנו עם  חברות. היום אנחנו עובדים עם חברה אחת, חברת 'מבושלת'

  היא ספקית המזון שלנו שמספקת את כל האוכל לכל הצהרונים, כפי שאמרתי. 

.     רחמים מלול:   תספר את מה שהיה בעבר ולמה החלפנו

בדיוק. היו לנו הרבה מאוד בעיות בתחום המזון. היתה     ץ:עו"ד יניב מרקובי
לנו בעיה של פירות וירקות שהגיעו רקובים, היתה לנו בעיה של מנות חסרות, 

המון בעיות עם ספקים קטנים יותר שלא מסוגלים לתת את זה. - היו לנו המון
 בסופו של דבר, אחרי התייעצויות שעשינו, יצאו למכרז שבו החלטנו ללכת על

ספקית אחת שהיום היא, אני אל רוצה, שלא ייראה שאני עושה לזה פרסומת, 
אבל היא באמת נחשבת אחת מספקיות המזון הטובות ביותר בארץ, שמספקים 

מנות כפי שאמרתי. חוץ מהבדיקות המחמירות שהם עושים,  3,000לנו מידיי יום 
ה של מעבדה וחוץ מהתקנים שהם מחויבים, רשת חוויות מחזיקה באמצעות חבר

חיצוני שנקראת מינולב, שעושה דגימות אקראיות בצהרונים כל פעם, היא 
מסתובבת, היא לוקחת את המנות לראות שהאוכל שהגיע נבדק וכשר ותקין. 
בתוך הצהרונים עצמם יש טבלת מעקב, זה כל הדברים בעקבות לקחים וטעויות 

קר את הנכד, יש שם שהיו בעבר בתחום המזון. בכל צהרון, אתה יכול ללכת לב
קלסר. הקלסר הזה, יש בו את המעקבים של כל האוכל שנכנס לצהרון, משקלים, 

, לראות אם משהו היה פגום באריזה. הכל יש טמפרטורה שהוא הגיע לצהרון
תיעוד מלא בתוך הדברים האלה, כשאנחנו מחזיקים מוקד קטן שנועד לתת 

בטמפרטורה הלא נכונה, או הוק אם לצהרון כזה או אחר, הגיע - פתרונות אד
הגיעו מנות אוכל חסרות או חלילה היה איזה ירק רקוב, יידעו מהר לתת 
ולהכניס את זה אליו. אני יכול לומר שאנחנו בוחנים עם יוספה לאחד כוחות 
החל משנה הבאה ולמעשה לעבוד ברמה עירונית, גם החברה העירונית וגם 

טי כאן, שיידע לספק לכל מערך הילדים חוויות, ולהקים איזשהו מיני מרכז לוגיס
 5,000- ברחובות. צריך להבין, אנחנו והחברה העירונית ביחד, נותנים מענה ל

  ילדים כל יום במהלך החופש הגדול.  8,000- ילדים בימי הלימודים, ו

  תודה רבה. עוד שאלות?     רחמים מלול:

הוא  . הסכום פה128כן. לגבי הנושא של קשישים,     עו"ד אבי מוזס:
  מאוד מזערי. מה זה קשישים? קשישים בעיר? זה סכום נראה לי מאוד מזערי. 
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אני אענה לך. הסכום שרשום פה, הוא סכום בלבד,     עו"ד יניב מרקוביץ:
למעשה רוני כמחזיקת תיק קהילה ותיקים וכל זה, זה למעשה תקציב שמועבר 

עילות שלנו מהעירייה לרשת חוויות, זה מוקצה לפעילות השוטפת שלה. הפ
בתחום הקשישים והגמלאים, היא כמובן הרבה יותר גבוהה. היא פשוט מוטמעת 

זאת אומרת, זה נכנס תחת חוגים, תחת בפעילות הרגילה שמופיעה בכל מתנ"ס. 
תרבות. כל אחד מהרכיבים, יש לך גם לאוכלוסיית המבוגרים ולאוכלוסיית 

ף הזה הוא קצת מבלבל. הגמלאים. זה פשוט נכנס כחלק מההרכב הכולל. הסעי
 . .   אני גם ראיתי אותו. הוא לא נכון, הוא פשוט מדבר על התקציב.

.      :דורון מילברג . . .. סעיף תקציבי של רוני .  

  בדיוק, נכון. ולכן זה נמוך כביכול. תודה.     עו"ד יניב מרקוביץ:

ראש העיר, האם מותר לי לשאול שאלה? למרות שלא     :יערה גרסטנר
בהתחלה. שאלה מאוד קצרה. תודה רבה. שמי יערה גרסטנר  הרמתי את היד

מתוכם נמצאות בצהרונים של חוויות.  2- ילדים ש 3- תושבת רחובות, אני אמא ל
רציתי לשאול איזו הכשרה עוברות המובילות של הצהרונים? לפי מה אתם 
מקבלים אותן? וגם לגבי התכנים, האם הן עוברות איזושהי הדרכה? מה התכנים, 

מה הם נבחרים? האם המובילה של הצהרון מחליטה את זה, או האם יש  לפי
.? תודה.  .   איזושהי תכנית לאורך כל השנה.

בבקשה. נתחיל מהמובילה. כמו שאת יודעת, צוות     עו"ד יניב מרקוביץ:
הצהרון מורכב ממובילה וסייעות שלמעשה עוזרות לה בעבודה השוטפת. אחת 

יהינו אותה לאורך השנים, זה באמת לגייס את המשימות הקשות ביותר שאנחנו ז
המובילות, שיהיו מוכנות לבוא ולעבוד בעבודה שהיא בשעות בעייתיות. 
בעדיפות הראשונה אנחנו מעדיפים כמה שיותר גננות עירייה שימשיכו איתנו 

חלקן או רובן לא רוצות את זה, ומעדיפות את הזמן לשעות הצהריים. לצערנו, 
כשזיהינו את החוסר הזה ואת הבעייתיות הזאת, התחלנו  הזה לעצמן. אנחנו

שנים, רשת חוויות, בשיתוף החברה למתנ"סים, עורכת קורס מובילות  3לפני 
צהרונים. אנחנו פתחנו לפני שבוע את המחזור הרביעי. במהלך הקורס הזה מידי 
 שנה אנחנו מכשירים עובדות פוטנציאליות לתפקיד מובילת צהרון. הן בדרך כלל

עובדות שכבר היו במערכת בתפקיד סייעת וזיהינו את הפוטנציאל להתקדם. כל 
המובילות נדרשות לעבור את ההכשרה הזאת, אלא אם היא הגיעה עם תעודת 
גננת מוסמכת או תואר ראשון בהוראה או בחינוך. לגבי תכנית חינוכית, חד 

הצהרונים, משמעית האגף, עד היום זה היה אגף הגיל הרך, מעכשיו זה אגף 
מפרסם מידי שנה תכנית שלמה. כל צהרון מחויב לפעול לפי התכנית הזאת, 
שהתכנית הזאת מציעה את הפעילות, את ההעשרה, את ההצגות שמשתלבות, את 
החוגים שייכנסו. המובילה יכולה לקבוע את הזמנים, את התזמונים, את הימים, 

יבת לפעול לפי התכנית או איך לחלק את הזמן. אבל מבחינת תכנית, היא מחו
  הזאת. 

.. תעשה     צבי שלמה מוטנג:   רמות.  2בעניין הקייטנות, בשביל למנוע.

אמרתי, אנחנו בין היתר בוחנים את האפשרות שתהיה     עו"ד יניב מרקוביץ:
קייטנה רזה שזו תהיה קייטנת בסיס שתיתן את השירות הבסיסי. ועליה קייטנות 

נו בהחלט בוחנים את זה, בתיאום עם החברה תוכן שהן יהיו יקרות יותר. אנח
העירונית. ויעל, שייאמר לזכותה פה ליד השולחן, שכל יומיים מתקשרת אליי על 

אבל בהחלט אנחנו בודקים את האפשרות. ושוב, הקייטנות, אז אני לא אפספס. 
זה לא יגיע, אבל אני רק אגיד לך משהו, אני קורא את הכותרות של אמסלם 
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בעיתונים או בשבועיים האחרונים, אני אומר לך שגם בבייסיק  בשבוע האחרון
אתה צריך להבין שיש לך עלויות מסוימות שאתה לא יכול לעשות אותן. ואתה 
צריך להבין שגם מה שאתה אומר עכשיו, זה לא כזה שחור או לבן. כי כשאתה 

, אני לא מדבר על הפרימיום, אני לא מד בר על בא ואומר 'יש לי קייטנת בייסיק'
קייטנת כדורגל. אני מדבר על בייסיק מול קייטנה מורחבת, אתה בסופו של דבר 

מאוד קשה, כי יהיה ילד אחד שלהורים שלו אין והוא - מנציח חברתית בעיה מאוד
חוגים ויש בריכה  2ילך לקייטנה שאין בה כלום, וילד אחר ילך לקייטנה שיש בה 

  ויש העשרה. זה לא כזה פשוט. 

  תודה רבה, חברים.     :רחמים מלול

אזי גם רוצה להגיד מילה טובה, באמת לפרגן על     עו"ד מתן דיל:
הבנות שלי פוקדות  2הפעילות היפה שאתם עושים. לי יש מבקרות פנים אצלך, 

  את החוגים ונהנות ועל היחס והשירות וכל מה שנעשה שם. 

  תודה רבה.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  בצהרון שלך, לא? גם לי יש נכד     רחמים מלול:

  יש לך נכד, יש לך נכדים שבאים לג'ימבורי, הכל.     עו"ד יניב מרקוביץ:

רק תצהירו שהם משלמים כמו כולם, שלא יהיה חלילה     רחמים מלול:
   - איזה

  לחלוטין. הם לא באו לוועדת הנחות.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  גם היא אומרת לי, הבת שלי, שזה יקר.     רחמים מלול:

  

  . 2017תקציב  –עדכון משרות   .4

  

. בקצרה, 2016טוב, חבר'ה, עדכון משרות תקציב     רחמים מלול:
  למרות שהסברנו את זה בהנהלה. 

משרות,  2,232הגשנו  2016אנחנו בהצעת תקציב       :גלית אנגל
משרות. המועצה נדרשת לאשר את העדכון  2,393עם  2016כשבפועל סיימנו את 

סיבות מרכזיות שאותן פירטתי  2- רות נובעת למעשה משל המשרות. העלייה במש
במסמך שקיבלתם. אחת מהן זה גידול במוסדות החינוך. גידול במוסדות החינוך:  

  פתיחת גנים חדשים, הרחבת בתי ספר, גידול בחינוך מיועד. 

  סייעות, סייעת שנייה.     רחמים מלול:

, כל הדברים האלה מחי      גלית אנגל: יבים הגדלת סייעת שנייה וכו'
זו הקליטה של עובדי קבלן שהועסקו על ידי  –התקנים במוסדות. סעיף שני 

  חברות. 

ושוב אני אומר לפרוטוקול, שעיריית רחובות היא     רחמים מלול:
   - הרשות הראשונה ואני חושב גם היחידה שקלטה עובדי קבלן

.      גלית אנגל: .   כעובדים.

  מא בארץ. והרבה רוצים לקחת אותנו כדוג      יעל בק:

  ולוקחים.       גלית אנגל:
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והפכה אותם לעובדי עירייה. הסתיימה החרפה של     רחמים מלול:
 . .   הקבלנים.

.. העברנו את זה מתקציב פעולות       גלית אנגל: .. תקציבים. .
  לתקציב שכר. 

  (מדברים ביחד) 

  אנחנו מאשרים את זה.     רחמים מלול:

  

  . 2017ר עדכון משרות תקציב הוחלט פה אחד לאש  :17-44-383מס'  חלטהה

  

6.   .   (הגיעה לגיל פרישה). 69902104הארכת שירות לגב' אסרף פני ת.ז

  

.     רחמים מלול:   הארת שירות לגב' אסרף פני

  אני לא משתתפת.       יעל בק:

  הם עברו פעם על אותה מדרכה, היא בניגוד עניינים.     עו"ד יניב מרקוביץ:

  (מדברים ביחד) 

זו סייעת  לימן רכת שירות לסייעת בגני הילדיםהא      גלית אנגל:
. אנחנו מבקשים להאריך את שירותה בשנה נוספת, היא צמודה 70שהגיעה לגיל 

לילדה במצב מאוד קשה, ואנחנו לא רוצים להחליף לילדה סייעת, וגם לא מצאנו 
 . .   סייעת שתהיה מוכנה לעבוד עם ילדה.

  וגם אמא.     בן ציון שרעבי:

ילדה עם קשיים מאוד קשים, ולכן אנו מבקשים       גלית אנגל:
  להאריך את שירותה. 

  תודה רבה, אנו מאשרים.      רחמים מלול:

  

הארכת שירות לגב' אסרף פני ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר   :17-44-384מס'  חלטהה
69902104 .   (הגיעה לגיל פרישה)

  

  תב"רים (מחוץ לסדר היום).אישור   . 7

  

. זוהר, כספ    רחמים מלול: .   י.

דיברנו גם בהנהלה, אנחנו מבקשים לאשר הגדלה של         :זוהר בלום
תב"רים: התב"ר  3- מפעל הפיס או תמ"ת לחינוך, התב"רים, כספי חוץ של משרד 

ממשרד החינוך. קיבלנו את ₪  600,000, בית ספר אמית המר, 3975הראשון זה 
נו לא יכולים הכסף, אבל לא העברנו בהחלטת מועצה את הסכום הזה, אז אנח

 4, הקמת מעון יום וגני ילדים בקלמן ביאלר, 3104לרשום אותו. אותו דבר תב"ר 
ממשרד החינוך וממשרד התמ"ת, זה רק לעדכון תקציב. והתב"ר ₪ מיליון 
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בית ספר אמית עמיחי שהוא כרגע בבנייה, קיבלנו תוספת  3103האחרון זה תב"ר 
חשבונות אלה שלושת התב"רים. ממשרד החינוך. ₪ מיליון  1.2תקציבים של 

  ייעודיים. 

  

  הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כדלקמן:  :17-44-385מס'  חלטהה

  משרד החינוך. ₪  600,000בית ספר אמית המר,  – 3975תב"ר 

  ₪. מיליון  4הקמת מעון יום וגני ילדים בקלמן ביאלר,  – 3104תב"ר 

   ₪. מיליון  1.2בית ספר אמית עמיחי,  – 3103תב"ר 

  

  חשבון בבנק דקסיה (מחוץ לסדר היום)  . 8

  

עוד נושא מחוץ לסדר היום, בנושא של חשבון בבנק       דודי אשכנזי:
דקסיה, כמובן באישור שלך, לחברים בהנהלה הבאנו את זה. המועצה מאשרת פה 

כל ל, 2017-2018אחד פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בין השנים 
כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון  יובהר .ידי מפעל הפיספרויקט שימומן על 

  בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

  לכל פרויקט חשבון נפרד.     רחמים מלול:

  פה אחד.       דודי אשכנזי:

  

לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה הוחלט פה אחד   :17-44-386מס'  חלטהה
ומן על ידי מפעל הפיס. , לכל פרויקט שימ2017-2018ישראל בע"מ בין השנים 

  יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

  

  קייסי רוצה להגיד, אני ביקשתי ממנה.     רחמים מלול:

. במועצה עם       קייסי חזי: באנו היום כמה תושבים, היו לנו שיחות.
בניקיון העיר, סגנים, כמובן עם ראש העיר ועם המנכ"ל, בנוגע לכל מה שקורה  2

שינוי מדיניות וכל מיני דברים שבעינינו צריך לשפר וצריך לשים עליהם הרבה 
יותר דגש. היו לנו כל מיני פגישות, אני הצרפתי לוועדת איכות הסיבה עם 
גיורא, יערה ויעל, ואנחנו מאוד נשמח לראות איך זה מתקדם ולראות גם יותר 

  החלטה איך היא באמת יוצאת לפועל.  באמת זזים, וכל- ליינים ודברים באמת- דד

  תודה רבה לכם.     רחמים מלול:

  

_______________  

  דורון מילברג

  ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________  

   רחמים מלול

  ראש העירייה

  




