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 החלטות המועצה
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 *** הדלקת נר חנוכה ***

 

יופי, שיהיה חג שמח לכולנו, ושתמיד נפיץ אור חיובי,   מלול: רחמים
אור של עשייה בעיר בכלל ולמשפחות בפרט. ותמיד שיקרו לנו ניסים ונפלאות. 
אפשר לנעול את ישיבת המועצה? אני פותח ישיבת מועצת העיר, ישיבה מן 

ביל . טוב, אנחנו כינסנו את הישיבה במיוחד בש17:25, השעה 41המניין מספר 
אישור הפרוטוקול של ועדת תמיכות ומענקים, כי חייבים לאשר את זה סוף 

 השנה, כדי שנוכל לחלק את זה כבר בתחילת ינואר. 

 

 .19.12.16מיום  40אישור פרוטוקול מועצה  .1

 

. יש 40לפני כן, אישור פרוטוקול מועצה מספר   רחמים מלול:
 ? אין הערות. הערות

עוד פעם, ברמה של החליפו שמות של לי יש דברים,    יעל בק:
.. בטוח לא אמרתי אותם, החליפו ביני לבין יערה כמה פעמים. דברים  אנשים.

 ברמה הזאת. בהקלטה. 

 לא נורא.   רחמים מלול:

לא, יש שם משהו, שכאילו אם יקראו את זה, יבינו    יעל בק:
 שאני לא אמרתי את זה. 

 תמסרי לדודי איפה זה.   רחמים מלול:

אני שמחה שיש מי ששומר על האינטרסים שלי    ערה ספיר:י
 במועצה. 

 

מיום  40פרוטוקול מועצה  הוחלט פה אחד לאשר :16-41-359מס'  חלטהה
19.12.16 . 

 

 אישור נוהל חובות אבודים.  .3

 

 בני, אתה רוצה שנקדים את הנושא שלך?   רחמים מלול:

.    :בני שרעבי  כן, כן

והל חובות אבודים. אתה רוצה להסביר לנו אישור נ  רחמים מלול:
 את זה? 

העירייה התחילה  2005בשנת  –כן. חובות אבודים    בני שרעבי:
בתהליך של מחיקת חובות בעקבות בקשה של משרד הפנים לאישור נוהל. היתה 
ועדת כספים, היתה מועצת העיר שהחליטה למחוק חובות של אנשים ספציפיים. 

ות שהתפרקו בלבד. זה לא בעקבות דברים נוספים זה אנשים שנפטרו בחבר
שוועדת הנחות רגילה לפתור או בעקבות מצב כלכלי. זה לא המקרים האלה 



 28.12.2016 מתאריך 41ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית רחובות 

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

5 

בכלל. הרשימה אושרה שמית על ידי מועצת העיר. בוועדת כספים בדקו שם שם 
ואישרו את הדבר הזה. כשהגענו למשרד הפנים לאשר את זה, הם טענו שהנוהל 

לא תקין ולא קיים אפשר להגיד, ולכן דרשו שניצור נוהל. עד של העירייה הוא 
היום הנוהל הזה לא בא לידי ביצוע, מכיוון שהדבר הזה יוצר פרצות מסוימים, 
שאפשר להכניס אנשים. בעקבות הנוהל של משרד הפנים, אפשר להכניס אנשים 

מאוד נוספים שלא תמיד העירייה רוצה שייכנסו למקרים כאלה. לכן יצרנו נוהל 
. כי 2005-מתוחם שמאשר אך ורק את רשימת האנשים שאישרה המועצה ב

על כך שהנכסים שלהם לא יהיו בהם חובות או הגורמים האלה קיבלו מכתבים 
החברות האלה יימחקו. מה שקרה בעקבות הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה 

 ₪ 10-, אנחנו צריכים לשלוח הודעה לכל אדם שיש לו חוב ברשות, מ2014-מ
ומעלה. הדבר הזה הקפיץ את כל האנשים האלה. כי לכל אזרח, לא משנה באיזה 

. הגיעו המקרים האלה למבקר 2014-מצב הוא נמצא ושיש לו חוב, מקבל הודעה מ
ן. זה לא ייתכן ש יודעים שהחובות שלהם המדינה, והוא דרש שנטפל בעניי

א נמחקים. לצורך זה אמורים להימחק ואם הם קיבלו אישור על זה, והחובות ל
. וגם של ועדת  . נועד הנוהל. לנוהל הזה מצורפות ההחלטות של המועצה, גם של.
כספים. מצורף תהליך קודם שעשינו פה של אישור ועדת פשרות ואישור נוהל 
מיצוי הליכי אכיפה, שהוא בעצם פועל יוצא של הנוהל הזה נכון להיום, שמאשר 

רים את הנוהל הזה, אנחנו מעבירים רשימה וברגע שמאששהכל נוהל כמו שצריך. 
שמית עם הוכחה שהכל בוצע כמו שצריך, ומשרד הפנים מאשר את המחיקה ובא 

 לציון גואל. 

. לרשימה הזו?   ד"ר רוני באום: .  זה נוהל.

 בדיוק, רק לרשימה הזו.    בני שרעבי:

 ואם תהיה לנו רשימה חדשה, אז נוהל חדש?   ד"ר רוני באום:

אז אנחנו נצטרך להגיד שהנוהל הזה חל גם, זאת    י:בני שרעב
 אומרת, יהיה צורך באישור מחדש. הנוהל הזה לא נועד לצורה גורפת. 

 )מדברים ביחד( 

.. שלאנשים האלה אין להם נכסים. זו רשימה מחמירה    בני שרעבי:
.. בכלל. לא  99%מאוד. זה גם שאנשים לא קיימים.  זה אנשים שמתו, חברות ש.

 ובר על אנשים חיים ופעילים וכל מיני דברים כאלה. מד

 הרשימה לא פה?     :אבנר אקוע

. בנוהל רשימה, זה נוהל.    בני שרעבי: .  הרשימה לא פה. .

 לא, אבל הרשימה הוגשה?     :אבנר אקוע

 הוגשה למשרד הפנים וחזרה.    בני שרעבי:

 חזרה?     :אבנר אקוע

פיע חתימהשל מיכל,מיכל חתמה כן. אצלכם לא מו   בני שרעבי:
 . .  לאחר מכן על הנוהל.

 אין פה פירוט של האנשים, של החברות.   רחמים מלול:

כי זה נוהל, אני לא יכול לצרף רשימה של אנשים    בני שרעבי:
 לנוהל. 

 על איזה סכומים מדובר?   רחמים מלול:
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 , משהו כזה פחות או יותר. ₪מיליון  15להערכתי    בני שרעבי:

 אז או חברות שהתפרקו.  רחמים מלול:

או אנשים שנפטרו. זה נבדק שמית ממש. בוועדת    בני שרעבי:
 שם זה עבר. -כספים זה נבדק, שם

כן, ואם חברה מתפרקת ומעבירים את זה על שם   רחמים מלול:
 מישהו אחר? זה מוכר בארנונה למשל. 

שאומר  0420-אם חברה מתפרקת, יש חוק ההסדרים ב   בני שרעבי:
שבעלי מניות ובעלי שליטה מחויבים אוטומטית בחוב של החברה, זה אחרי 

 )ג( לחוק ההסדרים. 8מיצוי ההליכים האלה גם כן. זה נקרא סעיף 

 חברה חדשה.   בן ציון שרעבי:

 לא חברה חדשה.    בני שרעבי:

.. לא, חברה שהיא קמה בעקבות  בן ציון שרעבי: . 

קמה שום חברה. היתה חברה, היו בעלי  לא, לא. לא   בני שרעבי:
מניות ובעלי שליטה. חוק ההסדרים מתיר לרשות לפנות לבעלי המניות ובעלי 

.. לרשויות המקומיות.   השליטה באופן אוטומאטי, בלי הרמת מסך בכלל. זה.

  -אתה זוכר את המקרה של המעבדה? שהחליפו  רחמים מלול:

 כן, כן, כמה פעמים.   בני שרעבי:

  -ההסכם היה על שם  :מיכל דגןד עו"

.    בני שרעבי:  כהן

 וכל פעם החליפו שם.   רחמים מלול:

.    בני שרעבי: .  תומר כהן. במקרה הזה גם כהן.

 אבל עבדו עלינו. זה חוב אבוד? נכון שעבדו עלינו?   רחמים מלול:

חברות. אנחנו פעלנו גם נגד כהן  4חרות או  3היו שם    בני שרעבי:
.. תומר ב , גם הוא אין לו.  אופן אישי

 אז זה אבוד, לא פועלים נגדו?   רחמים מלול:

 כן, אבל הוא לא ברשימה הזאת.    בני שרעבי:

 -טוב, יש שאלות, חברים? אם אין שאלות  רחמים מלול:

 -יש הרבה מקרים של חברות שנסגרות   אבי קינד:

.  –בתקופה ההיא עדיין לא    בני שרעבי:  היום כן

 מה קורה היום?     :אקוע אבנר

 היום יש אטרף.    בני שרעבי:

 של פשיטות רגל?    אבי קינד:

 מה אטרף? שפושטים רגל?   רחמים מלול:

 כן.    בני שרעבי:
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ולא משלמים ארנונה. כמה זמן איחור יש להם? אני    אבי קינד:
 שאלתי את זה כבר כמה פעמים. 

.. אנחנו ראינו את זה בח  ד"ר רוני באום:  ובות מסופקים.

כמה פעמים יושבים להם על הווריד שישלמו חודש    אבי קינד:
 בחודשו ואז הם לא צוברים חוב? 

.. לפעול נגד  היום   בני שרעבי: יושבים בהרבה, זה גם מכיוון ש.
אבל לשאלתך, אם יש הרבה חברות בעלי שליטה. זה כבר כמעט ולא קיים. 

מקרים בשבוע נכון להיום של  4-ל 3בין  שפושטות רגל, כן. מגיעים בסביבות
 ..  חברות או אנשים שפושטים רגל.

יש מצב שהם לא שילמו ארנונה שנה שלמה? זה מה    אבי קינד:
ששאלתי בישיבות קודמות. כלומר, מהי מידת האכיפה כלפי אותה חברה במהלך 

 השנה. אם הם מחייבים חודשיים שלושה זה... 

.. שנה.   בן ציון שרעבי: . 

שנה ודאי זה יכול להיות. כי עד שאתה מתחיל את    בני שרעבי:
 .. .  התהליך.

זה חצי שנה עד שהוא מתחיל את התהליך. מאוד   ד"ר רוני באום:
 מאוחר. 

.. חודשיים   אבי קינד: שלושה לאכול אותה, שהעירייה תפסיד, -.
 זה הגיוני. אבל שנה שלמה להפסיד זה חבל. 

  -שאתה קולט שכלומר, עד   רחמים מלול:

עד שאתה מתחיל, אתה לא יכול. עד שמגיע לטיפולך    בני שרעבי:
 הודעה על דרישה ראשונה, שנייה, עיקול. ואז עד שמגיע לבן אדם. 

 ואז הוא מתפרק.   רחמים מלול:

.. בעלי שליטה.    בני שרעבי:  ואז מתפרק.

.    :דורון מילברג . .  אתה אומר משהו אחד, והוא עונה לך משהו

אני מבין מה הוא אומר לי. הוא לא עונה לי משהו    אבי קינד:
 אחר. 

 יש הליך שהחוק מחייב אותך לבצע אותו.    :דורון מילברג

.. עוד לפני. אנחנו יכולים    אבי קינד: נכון, אבל אנחנו יכולים.
 יכין שיקים, לפני האיומים. לשלוח פקיד, ללחוץ, לשבת אצלו במשרד, ש

 שה כהן יוצא לשטח. מ   בני שרעבי:

.    אבי קינד: .  אנשים מסתובבים אצל עסקים.

 משה עושה את זה.   רחמים מלול:

משה יוצא בפועל לשטח וגובה שיקים מאנשים שהם    בני שרעבי:
 בעייתיים. 

 לפני שהם פושטים את הרגל.    אבי קינד:

 רציתי לשאול אותך, כמה חברות נפתחות בשבוע?   רחמים מלול:
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.    רעבי:בני ש . . 

 ? -אתה יודע על אלה שמתפרקות ולא יודע על אלה ש  רחמים מלול:

. אני עוד לא ממונה על ההכנסות. זה לא התפקיד שלי   בני שרעבי:
 כשאני אהיה, אני אדע גם את התשובות האלה. 

.. סתם בשביל הידיעה?  רחמים מלול:  ואיזה סוג של חברות.

 כל הסוגים.    אבי קינד:

.    עבי:בני שר . . גמרו את הסדר הנושים שלהם. . כל הסוגים. .
ורטהיימר ספורט, מגה וחברות ענקיות שמתפרקות, המשביר לצרכן שפשט את 

  . .  הרגל. מחברות הכי קטנות.

 )מדברים ביחד( 

מה קורה אם חברה פושטת רגל ואחר כך נפתחת    יערה ספיר:
 מחדש בשם אחר...

.יש לנו הרבה מקרי   בני שרעבי: . . שאנחנו. .  ם כאלה. יש לנו מנוי.

 ואז אנחנו יכולים לדרוש מהם את הכספים?    יערה ספיר:

זו אותה חברה, זה לא משתנה, זה כמו בן אדם יערה    בני שרעבי:
 שינתה את השם למיכאלה. זה אותו אדם. 

 ותעודת הזהות שלי נשארה אותו דבר?    יערה ספיר:

 ות זהה. בדיוק. תעודת הזה   בני שרעבי:

 אז יוכלו לבוא אליי ולבקש ממני כסף?    יערה ספיר:

 נכון. השם לא משנה.    בני שרעבי:

 טוב, שינוי השם. תודה רבה.   רחמים מלול:

 שיהיה לכם חנוכה שמח.    בני שרעבי:

 

  .נוהל חובות אבודים הוחלט פה אחד לאשר :16-41-360מס'  חלטהה

 

ל חנניה, וגם הוא צריך לצאת נושאים ש 2יש פה   רחמים מלול:
לצפות בהצגה של הבן שלו משחקים בלב. ואני ממליץ לכל חברי המועצה שילכו 
לראות את זה, נעשתה עבודה נפלאה, אפשר להתגאות במה שנעשה שם, וזו 

 גאווה. 

 בימת הנוער.   ד"ר רוני באום:

בימת הנוער. כדאי מאוד, אני ממליץ ללכת ולראות   רחמים מלול:
אתמול היתה הצגה חגיגית, נדמה לי כל חברי המועצה הוזמנו, נכון? זה. את 

 חבל. 

 אני לקחתי כרטיסים לנכדים ביום שישי כולם.     :ד"ר מרה קנבל

 עודד היית אתמול עם רעייתך.  רחמים מלול:



 28.12.2016 מתאריך 41ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית רחובות 

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

9 

 גם אני הייתי.   ד"ר רוני באום:

..  –אנחנו לא ניתן לחברי המועצה הזמנות    עודד עמרם: אז הם.
 ניתן להם הזמנות, כולם יבואו. 

 כל מי שקונה מקבל, הכל בסדר.    דודי אשכנזי:

בסדר, אבל שיבואו, יכבדו את המעמד. תראו את    עודד עמרם:
הילדים, באמת הצגה יפה. היא עולה ברמות הכי גבוהות שיש במדינה בפחות 

 כסף, בחיי. 

בתל אביב, היתה שם אני הייתי עם הנכדים במוזיאון     :ארי-גיורא בן
 ₪ 80דקות. וזה עלה  10מהאנשים יצאו אחרי איזה  90%הצגה ותאמין לי, 

 כרטיס. בגלל שזה במוזיאון, אז היתה בהלה לקניית כרטיסים. 

.. ב  ד"ר רוני באום: .-40 ₪ . 

 . בבקשה, חנניה. 40-אנחנו מסבסדים את זה ל  רחמים מלול:

 

ובות לעמותת "בית הכנסת אור ציון אישור חוזה חכירה בין עיריית רח .5
 ומרכז רוחני ע"ש רשב"י רחובות".

 

אישור חוזה חכירה בין עיריית  – 5סעיף מספר    :חנניה קורש
רחובות לעמותת בית הכנסת אור ציון. ברחובות החדשה, איפה שיש היום את 

 .. אז הסדרנו את כל משרד המכירות היום שכבר רוצים מזמן לעקור אותו משם.
 יך ההקצאה עם העמותה הזאת. הל

 זה השלב האחרון, נכון?   יעל בק:

זה החוזה, כן, לפני משרד הפנים. יערה העירה לי    :חנניה קורש
בצדק למה לא צורף תשריט להסכם. אז ההערה שלה היתה במקומה, אני צירפתי 
את התשריט פה, בוודאי שהוא יהיה מצורף להסכם. רק לידיעתכם, כשאתם 

רחובות החדשה, הרחוב הראשי פנחס קפרא, יש שם סדרה של גני נכנסים ל
דונם.  2.5ילדים מצד דרום של הכביש, יש שם לקראת הסוף שב"צ כזה של איזה 

מ"ר מתוך זה אנחנו הקצינו להם, יש פה את התששיט ואת הזה. זה נושא  500
 אחד. אני מבקש רק ראש העיר להצביע על זה בבקשה אם אפשר. 

 פה אחד.   :רחמים מלול

 

חוזה חכירה בין עיריית רחובות הוחלט פה אחד לאשר  :16-41-361מס'  חלטהה
 לעמותת "בית הכנסת אור ציון ומרכז רוחני ע"ש רשב"י רחובות".

 

 3701דירה ברח' ארלוזורוב גוש  -אישור בקשה לפטור מחובת מכרז  .6
 .605חלקה 
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חובת מכרז. זה אישור בקשה לפטור מ –נושא שני    :חנניה קורש
 . 6סעיף מספר 

 אה, את הדירה?   ד"ר רוני באום:

יש לעירייה, אתם יודעים שברח' טשרניחובסקי, או    :חנניה קורש
יותר נכון ארלוזורוב פינת טרשניחובסקי, יש שם איזה מתחם שפעם קראו לו 

באמת לעולים שהגיעו. העירייה מימשה  50-דיור לעולה, דירות שנבנו בשנות ה
ירה ככל הדירות. למעשה העירייה היא היתה חוכרת שם מטעם המינהל והח את

יא דירה אחת שנותרה, דירה שלנו. היא מהוונת. מכרנו את כל הדירות שם, להוצ
בינוי גדול. אז אני לא -עכשיו בא יזם, הוא רוצה לעשות שם פרויקט של פינוי

, כדי לדעת מה צירפתי, להערה הנכונה של מיכל דגן, לא צירפתי את החוזה
התמורה שהעירייה מקבלת. למעשה הבקשה זה בקשה למכור את הדירה בתום 
המכרז. פקודת העיריות מאפשרת, למישהו שהוא מפתח את השטח של העירייה, 
וזה בדיוק המצב פה. אז אני רוצה לקרוא לכם מה שנקרא מה ייצא לנו מזה. 

 להסכם.  8.7בסעיף 

 ק? איפה מדובר בדיו   אביב איטח:

כשאתה בא מהרצל ארלוזורוב, עד הסוף, יש מתחתם    :חנניה קורש
..  –ארלוזורוב   טרשניחובסקי. לא ממשיך לכיוון.

 בצד ימין.     :ארי-גיורא בן

, יש שם דירות כאלה קטנות,    :חנניה קורש בצד שמאל, בימין
, דירה קטנה 2בניינים של  של  קומות. אז הדירה של העירייה היא בחלק הדרומי

 מ"ר.  30

 זה בצד של ארלוזורוב?    אביב איטח:

 ממול הפיצוציה.  :ליאור שוקרי

 ומה אתה עושה איתם?    עודד עמרם:

 נגיע לזה, עודד.    :חנניה קורש

 הוא מוכר ובונה.     :ד"ר מרה קנבל

 )מדברים ביחד( 

אנחנו רכשנו שם דירה, אני לא יודע אם זה באזור    אביב איטח:
 אני רוצה לשאול אם להיות פה בכלל.  הזה, לכן

.. על כסא גלגלים, אל תכניס    עודד עמרם: לא, לא, לא. יוכבד.
. תגידו מה אתם עושים איתה, אחר כך תדונו  . אותנו לסרט. טלויזיה ואת כל זה. .

 אם למכור או לא למכור. מה קרה לכם. 

 אנחנו לא מכורים עודד.    :חנניה קורש

י יכולה רגע להסביר משהו מבחינה משפטית? הסכם אנ  :מיכל דגןעו"ד 
בינוי, ההסכם הזה שהוא תשובה לחתימת עירייה, הוא כולל אקט של קודם -פינוי

כל למכור את כל הזכויות בנכס לאותו יזם. אח כך הוא גם התחייב להקנות 
לעירייה דירה חדשה בפרויקט. אין פה פטור אוטומטי מחובת מכרז. זה הסכם 

רקעי עירייה, והוא טעון מכרז. יש סעיף שאומר שעירייה יכולה, מכר של מק
המועצה יכולה ברוב חבריה, ברוב מוחלט לבקש את אישור משרד הפנים לפטור 
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 . .. לפתח אותה תוך פרק זמן ממכרז ובאיזה נסיבות? זה כשהמקרקעין מועברים ל.
מועצת  שקבעה העירייה, בהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. אם

העירייה ביקשה לגביהם ברוב חבריה, לשחררם מחובת עריכת מכרז, ושר הפנים 
אישר את בקשת העירייה לאחר שנוכח כי בנסיבות העניין, עריכת המכרז לא 
תביא תועלת לרבות תועלת כספית. צריך פה להיות משוכנעים שאין תועלת 

 בעריכת מכרז.

 אני אסביר.    :חנניה קורש

ואז קמה לנו הזכות לבקש ממשרד הפנים פטור   :ןמיכל דגעו"ד 
 ..  ממכרז.

אז אני בדיוק הייתי באמצע דבריי, רק עודד העלה את    :חנניה קורש
  -ככה, הדירה היוםהדיירת. אז 

 הדירה של הדיירת?     :אבנר אקוע

 הדירה של העירייה.    :חנניה קורש

.     :אבנר אקוע . .. דירה.  אני יודע.

 היא דיירת מוגנת?    יערה ספיר:

היא לא מוגנת, שום דבר. דרך אגב, אם כבר פתחת    :חנניה קורש
, זאת הדירה האחרונה שנשארה לעירייה. אני בשעתו הצעתי לה  עודד את העניין
לקנות אותה במחיר מלא. והעברנו את ההסכם עם משרד הפנים שזה אושר. אבל 

את החוזה מול משרד הפנים.  הגברת ירום הודה לא באה לשלם. אז אני ביטלתי
מאוד בסדר. הדירה -אז אם הדירה היום במתכונתה, מהבחינה הזאת היינו מאוד

, אפילו פחות. אנחנו ₪ 400,000היא נשארה היום נאמר, משהו סדר גודל של 
  -נקבל תמורה, ואני קורא מתוך ההסכם

 מחירי הדיור ירדו.   רחמים מלול:

 כן, מאוד.    :חנניה קורש

 מ"ר?  30   ה ספיר:יער

 מ"ר.  30   :חנניה קורש

.. אבל אנחנו אמורים לקבל פה₪ 400,00   יערה ספיר: .-  

.   רחמים מלול:  יערה, בהומור אמרתי

.    יערה ספיר: .  אה, אוקיי. היום ההומור שלי ושלך.

.. הם עוד ייפגשו. להומור התכוונתי.   רחמים מלול: . 

על אף כל האמור  –להסכם  8.7עיף אני קורא מתוך ס   :חנניה קורש
בהסכם לעיל, מובהר כי הבעלים, דהיינו העירייה, יקבלו בפרויקט דירות 

מ"ר מרפסת שמש, אך  17מ"ר פלוס  25-הגדולות לדירות הקיימות כיום, לפחות ל
. אז ברור -מ"ר ברוטו, פלוס חנייה, פלוס כל זה 75-בכל מקרה, לא פחות מ

. ₪זה היה תהיה שווה להערכתי לא פחות ממיליון מ"ר במקום ה 75שדירה של 
משמעות הדברים מבחינה כלכלית שהעסקה הזאת תהיה טובה לעירייה. מה עוד 
שזה מפתח את כל השטח, זה שטח, לא רוצה להגיד סלמס, אבל זה בלשון 
. נוסף לכך ראש העיר, כמו שאני מבין, כשישבתם ברישוי, זה  המעטה לא ראוי

ל יש פה לעירייה תמורה נוספת, אולי אתה רוצה להרחיב, אמנם לא שייך, אב
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נסת שם, שזה יכול להיות חלק מהקו הכחול של בנושא של הבית החם בבית הכ
 התב"ע הזאת. 

 מכינים שם תב"ע.   רחמים מלול:

לא, זאת אומרת, שתהיה לעירייה תמורה נוספת בכך    :חנניה קורש
 מבני ציבור.  2שהיא תקבל עוד 

 נכון.    ול:רחמים מל

אם אתם יודעים איפה בית הנוער ברח' ארלוזורוב, אז    :חנניה קורש
היזם, במסגרת המשא ומתן של העירייה מולו, יש ממש מול, יש הבית החם אם 

 אתם יודעים, יש בית כנסת. והם יושבים מבחינה תב"עית על דרך. 

 זה כל הגוש הזה?     :ארי-גיורא בן

העירייה בחכמה, הגדילה את הקו הכחול של כן. אז    :חנניה קורש
המבנים  2המבנים האלה ייהרסו ויש שם שטח ציבורי פתוח, ואת  2התב"ע. 

  מ' משם. גם הבית החם. 100האלה היזם ייבנה לעירייה במרחק של 

לא הבנתי רק משהו אחד. הדיירת הזו שהיא נכה, כן    אביב איטח:
ק מה איתה, משפחה שלה, יש לה רוצה לקנות, לא רוצה לקנות. מישהו בד

 משפחה, מה קורה איתה? 

.. זאת ירושה.    :חנניה קורש  איך אמר פעם ראש העיר.

 אבל מה עושים איתה?   ד"ר רוני באום:

 מה עושים איתה?    אביב איטח:

שנים,  4.5שנים. בואו ניפגש בעוד  5חבר'ה, זה ייקח    :חנניה קורש
 . .  נדבר על.

לא, בוא נדון מה עושים איתה. רחמים, היא  לא,   עודד עמרם:
 מרותקת לכסא גלגלים. מה קרה לכם. 

מישהו בדק מה איתה, יש לה משפחה? אולי אין לה    אביב איטח:
 את הכסף לקנות את הדירה הזאת. 

 אין לה את הכסף. היא חיה מהרווחה ומהבית החם.    עודד עמרם:

 את? מתי היא קיבלה את הדירה הז  רחמים מלול:

 שנה.  25אולי לפני    :חנניה קורש

 בשכירות או שהיא לא משלמת?   רחמים מלול:

 שכירות ללא תשלום.    :חנניה קורש

 בכל זאת, אבל מה עושים?    אביב איטח:

 אני הכנסתי אותה שם, מה.    עודד עמרם:

.   רחמים מלול: .  אז אתה צריך.

 אז אתה מנוע, עודד.    :חנניה קורש

 אני מנוע ואני אדאג לה עד יום מותה.    רם:עודד עמ

 זה בסדר.    :חנניה קורש
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אבל חנניה, מה עושים במצב כזה? איך מוודאים שהיא    אביב איטח:
 לא תהיה ברחוב?

אם הפרויקט הזה חבר'ה, אתם מקדימים את המאוחר.    :חנניה קורש
בינוי? כמה לוקח -שנים לפועל, אתם יודעים מה זה פינוי 5בעזרת ה' ייצא בעוד 

.. אני אומר, ואני מבטיח לכם, שכמו  20לנו האצ"ל ראש העיר? כמה,  שנה? אז.
 שאמר עודד, הוא ידאג לה עד יום מותה. 

.    עודד עמרם:  שיהיה כתוב בפרוטוקול.

.    אביב איטח:  שיהיה כתוב שידאגו לה לאיזה משהו חלופי

 ינוי. והעירייה תדאג לה לדירה מיום הפ   עודד עמרם:

 , מה יהיה? 120שתהיה עד    אביב איטח:

  -עודד, אבל אתה לא יכול להצמיד את זה   :חנניה קורש

מחר אני לא פה ואתה לא פה. יבוא היזם, יבואו כולם,    עודד עמרם:
 .  הנהלה חדשה 'מי את בכלל?'

.. שהיזם יצטרך לדאוג לה לדירה בזה החדש.    אביב איטח: . 

.    :אבנר אקוע . . היא צריכה לקבל משהו חלופי.  . .  בשטח.

,    אביב איטח: או חלופי מהעירייה, או שהיזם שיבנה שם את הבניין
 . ₪יצטרך לתת לה דירה. גם אם היא שווה מיליון 

אתם עכשיו מאשרים בכלל, אתם מאשרים פה משהו    :חנניה קורש
 שהוא עתידי לעוד כמה וכמה שנים. 

.. עבור מי    :אבנר אקוע  הדירה הזו.  .

. מכרז על -אנחנו לא מאשרים כרגע פינוי  ד"ר רוני באום: . . בינוי
 המכירה. 

הדירה היא של העירייה. העירייה רשאית לתת לה    :חנניה קורש
 . .  לגור שם.

 ומשהו.  50בת     :???

עודד, לכתוב בפרוטוקול שאנחנו מאשרים את הסעיף   רחמים מלול:
בינוי, העירייה -לגור שם. ואם תהיה תכנית פינוי הזה, והגברת קודם כל תמשיך

תקבל את הזכויות עבור הדירה הזאת. והעירייה תמשיך לשכן אותה שם לכל ימי 
 חייה. 

  או במקום אחר, ראש העיר.    :חנניה קורש

?   יעל בק:  אפשר להשמיט את השם של הגב'

 השם שלה לא חייב להיות בפרוטוקול. הדיירת.    יערה ספיר:

 אוקיי, אבל זה לא עובר ליורשים, אם יש יורשים.   חמים מלול:ר

 רק לה.    עודד עמרם:

 אני חושב שזה הגון לעשות את זה ככה.   רחמים מלול:

 מכובד מאוד.     :אבנר אקוע
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בינוי. בבקשה, -ככה שלא נעכב את התכנית של הפינוי  רחמים מלול:
 יערה. 

 ה בפרוטוקול. שהשם של הדיירת לא יהי   יערה ספיר:

 אוקיי, אני מקבל את זה. טוב.   רחמים מלול:

 הדיירת.   ד"ר רוני באום:

.    אביב איטח: . .. פתאום הבת שלה תהיה שם. . 

 אמרו לא לבת שלה.     :???

 לא, אם פתאום תבוא?    אביב איטח:

 יישר כוח.    עודד עמרם:

 

דירה  -ר מחובת מכרז בקשה לפטולאשר הוחלט פה אחד  :16-41-362מס'  חלטהה
 .605חלקה  3701ברח' ארלוזורוב גוש 

 

 אישור עבודה נוספת לגב' רובינסקי ילנה.  .7

 

 אישור עבודה נוספת לב' רובינסקי, מאשרים.   רחמים מלול:

 

 עבודה נוספת לגב' רובינסקי ילנה.לאשר הוחלט פה אחד  :16-41-363מס'  חלטהה

 

ת בשכונת וייסגל )רחובות הצעירה( תב"ר חדש: עבודות פיתוח תשתיו .4
 , השתתפות מלאה של משרד הבינוי והשיכון. ₪מיליון  3

 

אישור תב"ר, ואחר כך אני מגיע לנושא המרכזי. אישור   רחמים מלול:
עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת וייסגל. זה אנחנו מקבלים ממשרד  –תב"ר 

, זה הכל כספי חוץ.   השיכון

 בעיה.  אין    :ארי-גיורא בן

 אין בעיה, ברוכים נהיה.   רחמים מלול:

 

עבודות  3237לאשר תב"ר חדש מספר פה אחד הוחלט  :16-41-364מס'  חלטהה
, השתתפות מלאה ₪מיליון  3פיתוח תשתיות בשכונת וייסגל )רחובות הצעירה( 

 .  של משרד הבינוי והשיכון

 

 .22.12.16אישור החלטות הוועדה לתמיכות ומענקים מיום .2
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נוהל חובות אבודים עשינו כבר. ועדת תמיכות   רחמים מלול:
יו"ר הוועדה רוצה למסור דיווח. ועדה מקצועית ואחר כך ועדת  –ומענקים 

נבחרים. אגב, ועדת נבחרים היא לא סטטוטורית. אנחנו בזמנו הקמנו אותה כדי 
אז אנחנו שכל הוויכוחים וכל הליבונים וכל הבירורים ייעשו בין חברי מועצה, ו

 מגיעים לישיבת מועצה והכל ברור ושריר וקיים ורק מצביעים. 

 אבל הבעיה שאין נציגים של כל הסיעות.    יעל בק:

, כולם יכולים להיות מוזמנים כמשקיפים.   רחמים מלול:  לכן

.   ד"ר רוני באום: .  אבל הבעיה היא שלא היה.

.    יעל בק: .. השנה הזמינו אותי . 

גע, רגע. אני לא השלמתי את המשפט. אבל בסופו ר  רחמים מלול:
של דבר המועצה היא בעלת הסמכות העליונה לקבוע אם מקבלים את ההמלצות 
של הוועדה המקצועית ושל ועדת הנבחרים ואם לא מקבלים. בסוף ההחלטה 
נופלת פה וכל אחד יעיר את הערתו. וברור לי, ואני קצת מנוסה בוועדה הזאת, 

ע שכל כל עבר חלק. אני יודלה שנים רבות, וברוך ה', תמיד הכי הייתי יו"ר ש
 אחד מהיושבים פה סביב השולחן דואג לעמותה מסוימת כזו או אחרת. 

 לא נכון.    אביב איטח:

 ממש לא.   בן ציון שרעבי:

מתוך כוונה אמיתית והכרה בפעילות של אותה   רחמים מלול:
ישהו חושב שהעמותה הזאת, עמותה. מה, זה רע? לא אמרתי דבר רע. אם מ

למשל אקי"ם שמטפלת באוכלוסיות מיוחדות, היא הכי ערכית בעיר ולכן מגיע 
. זכותו. אם אחד חושב שהישיבה המסוימת הזאת או אחרת, היא המוסד הכי  . לה.
 , חשוב בעיר, זכותו. זו אג'נדה פוליטית, בפירוש כך. הנה, אני נותן דוגמא מעצמי

העמותה כבר לא פעילה, בעמותה מסוימת, ואני פסלתי אני עדיין חבר למרות ש
את עצמי ואת העמותה מלהגיש בכלל בקשות, והיא הפסידה בגלל זה הרבה מאוד 
כסף בשנים האחרונות. מישהו יכול למצוא פה את עזרה הסופר בשנים 

 האחרונות? 

 הם מקבלים.     :אבנר אקוע

בחייך , ואתה  מאיפה הם מקבלים? אל תצחיק אותי.  רחמים מלול:
 מה מקבל מתרבות תורנית? 

.. אבל זה חיובי.     :אבנר אקוע . 

 הם מגישים בקשה, אל תהפוך אותי לשקרן רק.   רחמים מלול:

.. שקרן.     :אבנר אקוע . 

 אבנר, די, אתה מרגיז אותי.   רחמים מלול:

 למה אתה לוקח את הכיוון הזה     :אבנר אקוע

 ים? מה אתם מקבלים? מה אתם מקבל  רחמים מלול:

 עוזרים להם לפעילות.     :אבנר אקוע

 תודה רבה. גם לאוהל סעדיה עוזרים.   רחמים מלול:

 נכון.     :אבנר אקוע
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 פעמים.  4מקומות. אתה תמצא אותם פה  5-ב  רחמים מלול:

 שיגישו בקשה.     :אבנר אקוע

שהוא  די, אל תיתן לי לפתוח את הפה. כל אחד ברור  רחמים מלול:
 ? מקורב לרעיון, לאידיאולוגיה, זה לא נכון

 לגמרי.   ד"ר רוני באום:

 לשם זה נבחרנו.    יעל בק:

לשם זה נבחרנו. אז לכן לפעמים האינטרסים   רחמים מלול:
מתנגשים, זה ברור לי. ברור שיהיו ויכוחים ויש ויכוחים. אבל אני בדרך כלל 

הכלל. משנה לשנה מתרבות  חושב שבסופו של דבר צריך לראות את טובת
העמותות שמגישות בקשות, משנה לשנה. ולכן הסכומים לפעמים פוחתים, אבל 
לא מתוך חלילה אי הכרה בערך אותה עמותה או אותה פעילות. לכן יש 

 אילוצים? בסדר? למשל השנה היו לנו אילוצים בספורט. 

ריים, זו אחרי צה 16:00-הערה אחת. הישיבה נקבעה ל  עו"ד אמיר ירון:
  -לא שעה

 אתה היית אחראי לזימון שלהם?   רחמים מלול:

לא, ממש לא. כי אני לא יכולתי להגיד ולא הייתי   עו"ד אמיר ירון:
הייתי בבית הדין הארצי, מה אני יכול לעשות? אי אפשר  16:00-בישיבה גם. ב

 . 18:00לעשות ישיבה כזאת לפני השעה 

טעם לפגם, רחמים, שוועדה של אני חושבת שיש   ד"ר רוני באום:
 נבחרים, שני היו"ר, הנכנס, היוצא, גם אבנר וגם אמיר, לא היו שם. 

 הוא היה?   רחמים מלול:

 לא.   ד"ר רוני באום:

 לא היה.     :ד"ר מרה קנבל

 איך מנהלים ישיבה של נבחרים בלי יו"ר של הוועדה?   ד"ר רוני באום:

 . 0018:לא לפני השעה   עו"ד אמיר ירון:

 אני רק רוצה בבקשה רגע ראש העיר לומר משהו.    אביב איטח:

 )מדברים ביחד( 

.. שסומכים על הדרג המקצועי.    עודד עמרם: . 

 אני רק רוצה לשאול.    אביב איטח:

 כן, אביב. זו לא הצעה לסדר?   רחמים מלול:

לא. לא הייתי אמור להגיע היום, אבל בסוף לשמחתי    אביב איטח:
הצלחתי להגיע. וגם לפעמים גם לא צריך בכל מחיר הצעה לסדר. אבל אני כן 

רוצה לדבר רגע על עניין הספורט. לפני מספר חודשים העליתי הצעה לסדר, 
להגדיל את תקציב תמיכות המענקים בקבוצות שעלו לליגה לאומית והם השיגו 

 וח.הישגים גדולים, וראיתי שזה בוצע ואני רוצה להגיד על זה יישר כ

 בוא לא נקשור כתרים איפה שלא צריך.   רחמים מלול:

.    אביב איטח: .  לא, רק רציתי לשאול.
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. הוא תבחין   רחמים מלול: . התבחין הזה של קבוצות כעולות ליגה.
 ישן נושן ויישמנו את התבחין.

אני לא מחפש קרדיטים. אף פעם לא קיבלתי פה בשנה    אביב איטח:
לקבל. אני רוצה תוצאה, והתוצאה היא טובה וזה  האחרונה ואני לא מתכוון

 בסדר. 

כי בפייסבוק עוד מעט יופי כשמגיע לך אתה מקבל.   רחמים מלול:
  -שאביב דאג להעלות את ה

 זה תבחין.     :???

 זה תבחין.   רחמים מלול:

זה כל העניין, שאני לא חושב שדאגתי. אמרתי גם    אביב איטח:
ה שלוחץ על הכפתור, זה לא תפקידי. אבל אני שמח בישיבה הקודמת שאני לא ז

שהנושא הזה, העליתי אותו והצפתי אותו. אבל זה לא משנה, בוא לא נתעסק 
.. עלה ל  . 300-בפייסבוק. השאלה שלי היא למה בכדוריד.

 כן, כי הם עלו לליגת העל והם ליגה לאומית.   עו"ד מתן דיל:

התבחינים. כי הם עלו זה סימן שאתה לא מכיר את   רחמים מלול:
  -ליגה

 200-אני יודע, הם עלו ליגה עליונה והם ליגה שנייה ו   אביב איטח:
 .200-ו

 . 100-ו 300-ו 200  רחמים מלול:

לפי מה שהבנתי, שעריים, אמרתי נשמח על זה שהם    אביב איטח:
לא כל כך אולי זקוקים לכסף כרגע, אבל בכדורסל לא היה שווה לנסות לתת עוד 

. כ .  די ל.

  -הבעלים שלהם   :דורון מילברג

 של הכדורגל.    אביב איטח:

 של הכדורגל.    :דורון מילברג

 לא זקוקים.    אביב איטח:

 למה, אתה דיברת איתו?    :דורון מילברג

  -לא, אני אומר לא זקוקים   אביב איטח:

היית צריך להיות נוכח בישיבה שהוא היה עם ראש    :דורון מילברג
 עיר. ה

תראה, אמרתי שאני לא חושב שצריך להתייחס אליו    אביב איטח:
 . .  ככספומט. אבל אם כבר, יש סדרי עדיפויות, השאלה שלי היא למה בכדורסל.

 קיבלו לפי התבחינים.   רחמים מלול:

 לפי התבחינים. אוקיי, בסדר.    אביב איטח:

 רד. אגב, באותו הקשר, ראיתי שבנשים הוא עוד י   יעל בק:

 ירדו ליגה.   עו"ד מתן דיל:
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 רגע, דורון, תסביר קודם ועדה מקצועית.   רחמים מלול:

 זהו, מהתחלה.   ד"ר רוני באום:

בצורה מסודרת. וכל אחד יכול להציע פה הצעת   רחמים מלול:
ודה לך דורון, לך, החלטה אחרת, מה שתרצו. כי זאת המועצה. ובאמת, אני מ

לדניאלה, למיכל, שהם ההרכב של הוועדה המקצועית הסטטוטורית, ואירית 
מרכזת הוועדה, שהיתה להם עבודה לא פשוטה. אירית מרכזת את החומר הזה כל 
השנה, והיא בקשר עם העמותות. ועשיתם לדעתי עבודה מסודרת, עבודה טובה. 

ם לאמיר עם ועדת הנבחרים, שעברו ברור שיהיו תמיד חילוקי דעות. אני מודה ג
 ואישרו כמעט הכל, אבל נותרו עוד ספיחים פה ושם. 

 הודית לדניאלה במקום לדורון.    עודד עמרם:

ודניאלה אמרתי, הזכרתי את דורון הוא יו"ר הוועדה.   רחמים מלול:
 דניאלה, והזכרתי את מיכל. 

תנו לי את ואני מודה לאשתי ולנכדיי גם כן, שנ   :דורון מילברג
 האפשרות ואת אורך הרוח. 

פשוט אני רק רוצה להבין משהו ברמת העיקרון. אני    יעל בק:
לא הבנתי. אנחנו לא אמורים כל שנה באופן פרופורציונאלי להעלות בכל סיבוב 

 בערך אותו אחוז? 

בתקציב העירייה רשומים הסכומים המוגדרים לכל    :דורון מילברג
 נושא ונושא. 

 אוקיי.    יעל בק:

יש סעיף לספורט יש סעיף לכלליים, יש סעיף לדת וכן    :דורון מילברג
הלאה. רשומים הסכומים, גם השנה יהיו רשומים. ולפי זה אנחנו מזמינים 
עמותות להציע בקשות, על סמך הפרמטרים של התבחינים שאתם מכירים אותם, 

גיש בזמן ולפעמים ואנחנו בהתאם לבקשות, למי שהגיש בזמן או למי שכמעט ה
אנשים הגישו בזמן ולא השלימו מסמכים, והתנהלנו כמו בית הלל, כלומר לקולא 

ישיבות,  10ולאלחומרא בהתאם לחוק. אני שמח מאוד שבאמת ישבנו, לפחות 
, כדי לעמוד, אחד בכללי המינהל התקין, קרי יישום  מיכל הגזברית ועבדכם הנאמן

עמותות,  5מנו את כל העמותות להוציא כמעט הז –התבחינים כלשונם. ושנית 
מהן זה היה טעות שלנו, שהעלו את זה בוועדת המשנה, ומיד הצענו לתקן.  2-ש

שלושת הדברים האחרים שמונחים בפניכם, יש לכם את הפרוטוקול,  –שלוש 
  -שזה דברים שונים שהעלו חברי הוועדה. וכפי שראש העיר אמר

 ברור.   רחמים מלול:

 הגוף הסוברני לחלק את הכספים, זה המועצה.    :דורון מילברג

אבל הוועדה המקצועית היא שעושה את עבודת   רחמים מלול:
הנמלים יחד עם אירית שהיא בודקת את השאלונים, בודקת את הפעילות, בודקת 

 . '  את המספרים וכו' וכו

אני מודה מאוד למיכל על השמירה במסגרת שלנו על    :דורון מילברג
. ולאירית שעושה את העבודה השוטפת בנאמנות, למרות שלפעמים פי החוק

 .  מתנפלים על השליח ולא על הגורם הנכון

 חצים, ברור. יש ל  רחמים מלול:
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אז יש לכם כמה  -אבל אמרתי לה לקחת את זה ב   :דורון מילברג
דברים שבמידה ותחליטו לאשר אותם, שוב אני אומר, שניים מהם זה טעות של 

מקצועית. כלומר, היתה איזו עמותה אחת שחשבנו שהיא עמותת גג של הוועדה ה
 עמותה אחרת. אני בדקתי את הנושא עם ראשי העמות. 

 של אמיתי?  צבי שלמה מוטנג:

 כן. הם צודקים.    :דורון מילברג

 מעולה, אני הייתי בעד.   צבי שלמה מוטנג:

 אל תגידו שמות פה, עזוב.   רחמים מלול:

שיקול דעת לוועדה  %30סך הכל גם בתחום הכל יש    :דורון מילברג
המקצועית או למעשה למועצה. ניסינו לספק את צרכי העמותות האמיתיים 
בהתאם לחוות דעת מקצועית של איציק עובדיה ואנשי העמותות. אנחנו בסך 
.. יחד עם האישור של ראש העיר, כי סך הכל יש כאן ראייה מערכתית. ואגב,  הכל.

 מיכות כל שנה עלה בשנים האחרונות. תקציב הת

אתה יכול להצהיר פה שראש העיר לא התערב בדיוני   רחמים מלול:
 הוועדה? 

 ממש לא.    :דורון מילברג

 מעולם לא. ואני גם לא מתערב   רחמים מלול:

 ממש לא.    :דורון מילברג

 שעושה תפקידו נאמנה. סומך על הצוות המקצועי  רחמים מלול:

 . 2017חלק מזה צריך להשלים בתקציב    :ברגדורון מיל

 אביב רצה משהו, אחריו אבנר ואחר כך יעל.   רחמים מלול:

דורון, יש לי שאלה באופן כללי. האם קיימת עמותה    אביב איטח:
שקיבלה כאן תמיכה שהיה לה את כל המסמכים, אבל היה חסר לה אישור ניהול 

 תקין? יש דבר כזה? 

 סור לתת. כן. א   :דורון מילברג

 אין עמותה אחת שנותנים?    אביב איטח:

אביב, שנה שעברה היה לי את המקרה הזה ולא הביאו.   צבי שלמה מוטנג:
 היה חסר רק ניהול תקין. 

אני מצטרף באמת להערכה של הצוות המקצועי, אני   עו"ד אמיר ירון:
יין בתוך חושב שבאמת עשו עבודה טובה וראויה. עברתי פרק זמן מאוד מענ

הוועדה, ואני שמח להעביר את זה במסגרת הסכם הרוטציה ואני מממש הסכמי 
 רוטציה לאבנר, והמבין יבין. 

 גם אני.     :???

 כן, יש פה כמה כבר.    יעל בק:

אני לא נכנס פה לפרטים, ולאורך השנה האחרונה   עו"ד אמיר ירון:
במסגרת הוועדה. אני רק בלבד. אבל אני בטוח שאבנר יעשה עבודה טובה מאוד 

אנחנו בוועדה מאוד מתקשים לחרוג ממסגרת  –רוצה כמה השגות כן לומר. אחת 
 הנוסחאות שקושרות אותנו. 
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.. שניהם לא נמצאים פה.    עודד עמרם: .. רוטציה, רציתי להשמיע. . 

 זה בפרוטוקול.    יעל בק:

שגם רוני  והמבין יבין, אני לא נכנס לזה. אני שמח  עו"ד אמיר ירון:
.. רוטציה עם יערה.   ידעה.

 זה יערה ביצעה.   ד"ר רוני באום:

אנחנו יודעים לכבד הסכמי רוטציה, גם כשמדובר   עו"ד אמיר ירון:
אין ספק שהנושא של הוועדה, אחד בפוליטיקה, ויש כללים גם לפוליטיקה. אבל 

את הדברים שהם לא פשוטים במסגרת הוועדה, זה שיש נוסחאות קבועות. ז
אומרת, לצוות המקצועי יש מעמד שהוא קובע את זה על פי מפתחות, על פי 
קריטריונים, שנקבעו על ידי משרד הפנים. האפשרות היחידה שלנו כחברי ועדה, 
זה לנסות לשנות בקצוות מה שנקרא, זה באמצעות שינוי תבחינים. זאת 

וחצי, שלוש, האפשרות היחידה. במהלך התקופה שאני הייתי כשנתיים, שנתיים 
לא זוכר כבר כמה. אני העליתי מספר תבחינים שאני חשבתי על פי תפיסת עולמי 

משפטים  2-3-ים, ואני רוצה ברשותך רחמים לומר ממש בשהם ראויים והם חשוב
להציג את התבחינים האלה, ואחר כך גם להציע הצעה כדי לראות איך אנחנו 

 20%בר על לתת פקטורים של מתקדמים עם העניין הזה. תבחין אחד, אני מד
למספר סוגים של עמותות, ואני לא מדבר על עמותה ספציפית. למשל בעמותות 

2הכלליות, אתם תראו שיש פה עמותות שעוסקות בציבור המוגבל ברחובות. יש  -
עמותות שראיתי שכתוצאה מכל הנוסחות אנחנו נאלצנו להוריד את ההקצבה,  3

על בסיס הנוסחאות על פי דין בצורה נכונה, כי וזה לא פשוט, לא פשוט. נאלצנו 
וואה למה שקרה לפני הצוות המקצועי עשה את העבודה. התוצאה היא שבהש

שנה, השנה הם מקבלים פחות. אני חושב שלפחות לגבי העמותות האלה כמו 
אנוש ואקי"ם, צריך לאפשר לחברי הוועדה לקבל איזו אפשרות להפעיל שיקול 

-, לא מדובר פה ב₪ 20,000-ת יותר, ולא מדובר פה בדעת בכדי לתת להם קצ
. בטח לתת לחברי הוועדה שיקול דעת מינימאלי שהוא שווה ערך ₪ 30,000

כדי לאפשר לתת את השירותים האלה כדת וכדין. אני כן חושב  20%לפקטור של 
שבנושא של הספורט צריך למצוא נוסחה שתעודד תמיכה יותר משמעותית 

 לנשים. 

 יש נוסחה כזאת.    :לברגדורון מי

 אני לא מבינה למה זה ככה אבל.    יעל בק:

תנו לי. אני יודע להתבלבל לבד. אני יודע שעיריית   עו"ד אמיר ירון:
.. ואני גם יודע ששנה שעברה שמכבי טופז  רחובות משקיעה הון עתק בנושא.

יפו אני עלתה ליגה, אני מודע לזה שפה עשו מאמץ אדיר כדי להוסיף כסף, והוס
שאני מדבר פה כפקטור. בסכומים  20%-. זה הרבה מעבר ל₪חושב מאות אלפי 

אדירים. לצערי הרבה הם קיבלו החלטה חד צדדית שלהם פשוט לסגת או לרדת 
ליגה, כנראה כתוצאה מבעיות כלכליות, אני לא נכנס לזה. גם זה שיקול כלכלי 

ים ותבחינים של הוועדה, שצריך לכבד אותו. אבל אני חושב שבמסגרת קריטריונ
צריך למצוא דרך שאנחנו מעגנים פקטור לאגודות כדי לעודד אותם להשקיע 
בספורט נשים, דבר שהוא לדעתי מתבקש. דבר אחרון והוא רגיש, אני מראש 
מבקש, חברים אל תתנפלו, אני רוצה לומר את הדברים כי אני מרגיש צורך לומר 

וא פקטור, לתת לעמותות שעוסקות אותם בנושא דת. אני חושב שצריך למצ
בליווי, בעיקר שהאברכים או הציבור הדתי שהם חברי העמותה, שהם נותנים 

יש, שירות אזרחי ברחובות, לתת להם פקטור שירות אזרחי ברחובות, ואני מדג
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. אני חושב שצריך לתעדף את זה. אני לא בא ואומר שלא מי ששירת 20%של 
וויכוח הזה, כי אני לא רוצה להיכנס לשדה קרב בצבא יקבל פה. אני לא נכנס ל

הזה. אני כן חושב שעמותות שנותנות פה שירות אזרחי, צריך לתת להן פקטור 
כמו לעמותות שמקרבות ציבור דתי וחילוני ברחובות, לתת להם את הפקטור של 

 , זו תרומה חשובה לציבור ברחובות. 20%-ה

רבין זכרונו לברכה  אתה הולך רחוק, כי אשתו של   עודד עמרם:
 אז אמרה מותר לתעדף את אלו שלא שירתו בצבא של החיילים, שיהיה שוויון.

.. אם אתה עושה על זה, אתה נכנס למערבולת.   אל תעשה עליי.

תראה אמיר, מטעם ההגינות, אני יכול להפסיק אותך   רחמים מלול:
, הוא הוגש םומלדבר, ולהוריד אתה נושא מסדר היום, כי הוא לא היה בסדר הי

ומכבד אותך, אני נותן לך  . אבל בגלל שאני מעריך אותך17:00לי דקה לפני 
להעלות כל תבחין שאתה רוצה. כי גם לי, תוך כדי הוויכוח שהיה, עלו כל מיני 

 רעיונות לתבחינים שלא ימצאו פה חן בעיני נשים, ואני לא מעלה אותם. 

 משהו. אני כן אבל רוצה להציע   עו"ד אמיר ירון:

.   רחמים מלול: .. משהו מעשי  לכן, להיכנס כעת לוויכוח.

-ל %10אני רוצה להציע שיאפשרו לחברי הוועדה בין   עו"ד אמיר ירון:
שיקול דעת בכל מה שקשור לתחום הכללי ולתחום של הדת, ולהסמיך את  20%

ו חברי הוועדה או נציגות או את אבנר או את דורון, או אני גם מוכן להצטרף א
חברי מועצה נוספים, כדי לקבוע קריטריונים שיאפשרו קביעת קריטריונים 

 במסגרת שיקול הדעת של חברי המועצה. זאת ההצעה שלי. 

.    יערה ספיר: .  כיוון שאנחנו מצביעים על מה שהיה.

 לא, זה לא על השנה הזאת.   עו"ד אמיר ירון:

נדון בזה אז בוא נפריד את זה. מה שהוא מציע, ש   יערה ספיר:
 לשנה הבאה. 

החוק אומר שמי שרוצה לשנות תבחין, הוא חייב   רחמים מלול:
 חודשים.  10לעשות את זה שנה מראש, שנה, 

יש לי מלא אז למה אנחנו לא יכולים להגיש תבחינים?    יעל בק:
 . .  תבחינים.

 לכן אמיר מעלה את זה לשנה הבאה, זה שיהיה ברור.   רחמים מלול:

 א, בסדר, אבל אם היינו יודעים. ל   יעל בק:

לא, אבל בוא נפריד בדיון בין מה שאנחנו מאשרים    יערה ספיר:
 אחורה, לבין הצעות לשנה הבאה. 

סליחה, אני רוצה לומר משהו, בהמשך למקודם    אביב איטח:
. בעיות בשעות, זה דברים שאני לא חושב  . שאמרתם שהוועדה לא מתכנסת.

מועצת עיר אם זה מחוץ לסדר היום, כמו שאני מעלה  שצריך לדון בהם בישיבת
דברים שהם לא מחוץ סדר היום, ולא יכול להעלות אותם. אז אני מציע שנכנס 

 איזושהי ישיבה מיוחדת בנושא הזה ונדון בזה שם ולא במועצת העיר. 

 כן במועצת העיר.   רחמים מלול:

 לא עכשיו.    אביב איטח:
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 את. לא בישיבה הז  רחמים מלול:

את המסקנות של הישיבה אנחנו נביא לישיבת מועצה,    אביב איטח:
 כמו שפשוט גם אני לא מצליח להעלות נושאים שהם מחוץ לסדר היום. 

 אני לא נכנס פה לתבחינים.   עו"ד אמיר ירון:

 אז תעלה אותה שנראה אותה ונדון בה.    יערה ספיר:

 שיקול דעת.  %10ברת על הצעה פשוטה. זו הצעה שמד  עו"ד אמיר ירון:

 היא לא בסדר היום, אני לא מסכים.    אביב איטח:

 לא מדובר פה במשהו.   עו"ד אמיר ירון:

 אבל זה לא בסדר בהיום.    אביב איטח:

במצב הנוכחי קשה מאוד לשחק עם המספרים. אני   עו"ד אמיר ירון:
 אומר את זה לחברי הוועדה. 

. גם לי יש דברים ח   אביב איטח: .  שובים מאוד.

אמיר, גם לי יש הערות על דברים מסוימים על    יעל בק:
 התבחינים, אבל זה דברים שצריך לשבת עליהם כמו שצריך. 

בישיבה הבאה שתהיה בינואר על התקציב, תשלח לי   רחמים מלול:
להעלות את זה לסדר. כי כשמעלים הצעה שהיא לא לסדר, מספיק שחבר מועצה 

  -אחד מתנגד

 אין לי בעיה.   ד אמיר ירון:עו"

.. של תבחינים חדש.     :אבנר אקוע  אנחנו.

תתכנסו בוועדה באמצע שבוע, ועדה מקצועי שתיזמו    אביב איטח:
 אותה, שכולם יהיו מוזמנים אליה, ואת המסקנות שלה נביא במועצת העיר. 

.     :אבנר אקוע . .. לא הגיוני, ואחר כך מה שקורה. . 

ני יש לי הצעה, לדון בישיבת הנהלה על הנושא הזה. א   עודד עמרם:
. אני כבר רואה את הסוף.  .  כי מרוב תבחינים.

בסדר, לפני ישיבת מועצה תהיה ישיבת הנהלה. אתה   רחמים מלול:
 רוצה לקיים דיון אצלך בוועדה קודם? 

 ודאי, איזו שאלה.     :אבנר אקוע

מו ישיבה משותפת, אז אני מציע, תשמע בעצתי, תקיי  רחמים מלול:
הצוות המקצועי עם צוות חברי המועצה, ואם תתקבל החלטה ברוב קולות או פה 
אחד לשנות תבחינים מסוימים, תביאו את זה לסדר היום של המועצה. למשל 

, בסדר? ויערה צודקת, אנחנו דנים כעת 105תדונו גם במה שאמיר מציע להוסיף 
 . .  על העבר, ועל העתיד.

 ניצלתי את הפריבילגיה שלי שסיימתי את תפקידי.   ן:עו"ד אמיר ירו

 יעל, בבקשה, אחר כך אבנר, שלמה, גיורא ויערה.   רחמים מלול:

אני חוזרת על השאלה שלי ממקודם לדורון, כי לא    יעל בק:
בדיוק הבנתי את התשובה. אני פשוט רואה שמבחינת פרופורציות, אני מדברת 
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היו תחומים או סיווגים שקיבלו יותר מאשר על העבר, לא על העתיד עכשיו, 
  -סיווגים או תחומים

 ממש לא.    :דורון מילברג

אני יכולה לראות שנגיד  2015הנה, יש לי את זה פה.    יעל בק:
 . 2016-בתחום החינוך זה נשאר אותו סכום כמו ב

בסדר, זה בהצעת התקציב. אנחנו נצמדנו להחלטה    :דורון מילברג
 , ושם חולקו הסכומים. 2016ה על תקציב שהיתה, החלט

 השאלה אם זה באותן פרופורציות.    יעל בק:

 אני לא קובע פרופורציות.    :דורון מילברג

ותן אני שואלת משהו עקרוני, האם צריך בא   יעל בק:
 פרופורציות לעלות בכל קטגוריה? 

 מה שהמועצה תחליט.  –התשובה המוחלטת    :דורון מילברג

זאת אומרת, שזה כל פעם יכול להשתנות. כי אני    :יעל בק
הבנתי שבשנים עברו היה איזה שהם פרפורציות לכל תחום מבחינת מה שעלה. 

  -זה לא נכון? אם נגיד בתחום הספורט

או  200,000, 100,000נניח אמיר ביקש פעם להעלות   רחמים מלול:
. זו 20;40;40כולם, , אז העלינו את זה בצורה פרופורציונאלית ל₪ 300,000

 נוסחה היסטורית. 

 כן, כן, בגלל זה אני שאלתי, אם זה עדיין תקף.    יעל בק:

 כל עוד שלא שינינו, אתם יכולים להציע.   רחמים מלול:

  -40-גם על זה אפשר לדון, למשל על ה   יעל בק:

 זכותכם לשנות את הכל, מה שאתם רוצים.   רחמים מלול:

 . זה דבר ראשון. בסדר גמור   יעל בק:

 וזכותכם גם להשאיר את זה כמות שהוא, כן.   רחמים מלול:

 אפשר גם להוריד.     :???

 כן, הכל פתוח.   רחמים מלול:

, -אני מצטרפת פה לדברים שאמרו קודמיי בחלק מה   יעל בק:
במיוחד בסיבוב הכללי שהיו באמת עמותות שירד להם הסכום פה שהם גם ברמה 

ית והאידיאולוגית זה מאוד הפריע לי. והיו פה מעבר לדברים של האישית והערכ
בעלי מוגבלויות, היו פה דברים למשל של בעלי חיים שירד ראיתי, שהיו עמותות 

 שאני לא מבינה למה כל פעם מורידים לה. 

 התווספו עמותות פשוט.   רחמים מלול:

 בסדר, אין בעיה.    יעל בק:

.  צריך להגדיל את   יערה ספיר: .  העוגה כדי.

.    יעל בק: . .. זאת העמותה היחידה שלא.  יש את רחובות.
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אני רוצה להעיר הערה מקצועית לבעלי מוגבלויות.    :דורון מילברג
בעלי מוגבלויות מקבלים את רוב תקציבם ממשרדי הממשלה, ומקבלים תקציבים 

 יפים. 

 גם מאצלנו ברווחה.   רחמים מלול:

רווחה. התמיכה של ועדת תמיכות במסגרות וגם מה   :דורון מילברג
האלו היא לא משמעותית, היא לא תשנה, תוסיף להם או תוריד להם. לעומת 
זאת, יש עמותות שאין להן שום תזרים מזומנים חיצוני ממלכתי, כמו יד שרה 
לדוגמא, כמו עזר מציון, כמו ארגונים שמחלקים מנות לנזקקים בסופי שבוע. 

  -התמיכה היא פרטית

 או תרומות.   רחמים מלול:

או תרומות. אז ככה שצריך גם כאן לקחת את זה    :דורון מילברג
 בחשבון. אני לא מתייחס לצד הסמנטי. 

לא, בסדר גמור. אני רק שואלת באמת ברמה. הדבר    יעל בק:
האחרון, עוד פעם, מה שאמיר אמר, אני מאוד מסכימה, על הנושא של נשים 

 וספורט. 

  -אז אני רוצה להגיד, ספורט הנשים מועדף   :ברגדורון מיל

 רגע, תן לה לסיים את המשפט.    יערה ספיר:

היא מצטרפת למה שהוא אמר, אז אני עונה למה    :דורון מילברג
 שהוא אמר. 

אז עוד פעם, עוד יותר אני שמחה שאמיר גיבה את כל    יעל בק:
י לא אומרת שלא. אני מה שבאמת הוזרם לספורט נשים כל השנים האלה, אנ

 אומרת שבאמת צריך למצוא דרכים לעודד ספורט נשים בעיר. זה הדבר היחיד. 

ברגע שהמדינה החליטה להשוות תקציבים בין נשים    :דורון מילברג
וגברים, העדיפה את הנשים. מדוע? כי להחזיק קבוצת כדורסל בליגה שנייה 

גברים בליגה שנייה. זה מצב  נשים, עולה עשירית מאשר להחזיק קבוצת כדורסל
השוק. ברגע שאתה תומך באלו כמו באלו, אתה מתעדף אותם בצורה משמעותית 

 90%לקבוצת נשים, שזה למעשה היה  ₪ 300,000מאוד. ולפני שנה נתנו איזה 
20%לגברים כדורסל,  ₪ 300,000מהתקציב שלהם. לעומת זאת, אם הייתי נותן  -

 מהתקציב שלהם היה נדרש.  25%

זה מצב עגום באופן כללי בישראל בספורט בין נשים    יעל בק:
 וגברים. אבל אני מדברת שצריך לעודד, זה הכל. זהו, תודה. 

.. לוועדה. מי עוד אמרתי? אבנר ואחר כך   רחמים מלול: . טוב, אז
 שלמה. 

יש לי רק הערה אחת בונה. הוועדות המקצועיות הן     :אבנר אקוע
הן בסוף השנה. אין לנו זמן החברים לדון.ב שבוע מסיימות את העבודה של

האחרון או בשבועיים האחרונים. אני חושב שבכל מקום בארץ, אם עד סוף מרץ 
 צריך להגיש, אז יוני מאי צריך כבר לדון בזה. 

הוועדה המקצועית, הישיבה הראשונה התחילה    :דורון מילברג
 באפריל. 
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אנחנו זומנו רק שבוע שעבר, אבל אנחנו לא דיברנו,     :אבנר אקוע
 לאחרונה. 

תשמע, זה מאות עמותות, מאות עמותות. זה תהליך    :דורון מילברג
 ארוך מאוד. 

חודשיים -אני יודע. אני לא אומר שלא, עוד חודש    :אבנר אקוע
. במועצה, בשבוע האחרון בישיבה מיוחדת  . . לא נגיע לנקודה כזאת ש. . נוכל.

 בנושא הזה. 

 שלמה, בבקשה. טוב, מקובל.   :רחמים מלול

טבלאות בתחום החינוך. הצעה אחת  2אתם קיבלתם   צבי שלמה מוטנג:
היא הצעה חלופית, שהיא בעצם היתה ההמלצה של ועדת המשנה. בנוגע לחלוקה 

 -הפנימית של הקטגוריה הזאת בתחום החינוך. היה איזה ויכוח כלשהו האם

 סוף. הצעות פה ב 2יש לכם   ד"ר רוני באום:

 הצעה והצעה חלופית.   צבי שלמה מוטנג:

 )מדברים ביחד( 

בכל מקרה, הוויכוח פה הוא בעצם ויכוח עקרוני. יש   צבי שלמה מוטנג:
הרוא"ה. שזו -ישיבה גדולה שנקראת מאור התלמוד, נמצאת פה ברח' נורדאו

ישיבה שמונה מאות בחורים. ובגלל איזו פרשנות כלשהי של הנוהל, מתברר שזו 
היתה הסיבה שהביאו להם עד עכשיו תמיכה די נמוכה. כאילו לא החשיבו את 
התלמידים שהם לא תושבי העיר. אני ביקשתי לראות, ראיתי שזה עומד לכאורה 
בנוהל, אם יחשיבו גם את התלמידים שאינם מתושבי העיר, הסברתי להם גם 

ומעלה עד  16שזה הצביון בעצם של ישיבה. בישיבה גבוהה, שזה אומר גילאי 
החתונה, בדרך כלל כל אחד יוצא ללמוד מחוץ לעיר. אף אחד לא יוצא ללמוד ליד 
הבית. הולכים ללמוד, חוזרים פעם בחודש. הישיבה האת היא נחשבת לישיבה, 
אם דיברו מקודם על ספורט, היא בליגת העל מבחינת העיר רחובות, זה עושה 

קהילה פה באמת יש להם הרבה לנו הרבה כבוד שהישיבה הזאת נמצאת פה. כל ה
 תועלת מעצם נוכחותה של הישיבה. 

 איזה תועלת?    יערה ספיר:

 למה? למה?    אבי קינד:

.   ד"ר רוני באום: .  למה כאלה שלא גרים.

שנייה, לא. למה לענות לו מילה כזאת? מה זאת    אבי קינד:
 אומרת איזו תועלת? הוא חושב שזה עושה תועלת לעיר. 

 לא, אני שואלת.     :יערה ספיר

 לקהילה, אני מדבר על הקהילה החרדית.   צבי שלמה מוטנג:

.    אביב איטח: .  כנראה שהשם שלה.

 בעיניך הנוער הגאה, בעיניו הנוער הישיבתי חשוב.  רחמים מלול:

.    יערה ספיר: .  אני שואלת שאלה.

 מה זה, איזה מן הערות אלה?   רחמים מלול:
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בגלל התדמית שלה והשם שלה, אז כאילו כנראה    אביב איטח:
 מזמין. 

 )מדברים ביחד( 

זו לא היתה הערה פוגענית. היא התכוונה באמת מה    יעל בק:
 . .  הם תורמים לקהילה. היא לא באה מהמקום.

 זה כמו אפרופו הספורט, יש ליגה לאומית, ארצית.     :אבנר אקוע

 לא צריך להיכנס לוויכוח הזה.   רחמים מלול:

.     :בנר אקועא .  אחת הישיבות המבוקשות.

מלבד זאת, התלמידים של רחובות למשל, שלומדים   צבי שלמה מוטנג:
ברחבי הארץ, אז אם הם לומדים בפתח תקווה או בכל מקום אחר, אז שם 

 . מקבלים עליהם תמיכות

 אתה יודע שמקבלים בפתח תקווה תמיכות ומענקים?   ד"ר רוני באום:

אני יודע על כמה ערים, הביאו פה גם נתונים על כמה   ג:צבי שלמה מוטנ
 ערים כמו פתח תקווה, חולון, באר שבע. יש טבלאות. 

 הרב זאב יעקב אמר לי.    עודד עמרם:

 שמה, שהם נותנים גם לתלמידים של רחובות?   ד"ר רוני באום:

כי זה בעצם הצביון, זה לא שלא מקבלים אותם כי הם   צבי שלמה מוטנג:
ושבי העיר, אלא ככה נהוג, כל אחד רוצה ללכת ללמוד, להתנתק קצת מהבית, ת

 .  חוזר פעם בחודש. זה הצביון

 אתה חורג מהתקציב או שזה בתוך?    עודד עמרם:

 לא, לא חורגים וגם לא חורגים מהנוהל.   צבי שלמה מוטנג:

 למעשה הוא פוגע בישיבות אחרות.   רחמים מלול:

 ע בישיבות אחרות, זהו. פוג  ד"ר רוני באום:

מתברר אבל שזה כן עומד בנוהל, ולכאורה ככה היה   צבי שלמה מוטנג:
הדעה של חברי ועדת המשנה. היה איזה ויכוח, ונראה לי שגם היועצת הסכימה 

 שלפי הנימוקים האלה אנחנו לא חורגים פה מהנוהל. 

ם השאלה היא אבל אם באמת תושבי רחובות צריכי  ד"ר רוני באום:
לשלם עבור אנשים שהם לא מרחובות. זאת השאלה, בלי קשר לסוג העמותה. 

 זאת השאלה. 

אנחנו לא מביאים כסף לכיס של הבחור, אנחנו   צבי שלמה מוטנג:
 מביאים לעמותה. 

בסך הכל,  ₪הרבה עמותות שמקבלות פה מאות אלפי   רחמים מלול:
דבר מדהים, שהרבה  מעניקות שירותים גם לתושבי חוץ. אני אתמול גיליתי

 מחניכי בימת הנוער, הם לא תושבי רחובות. 

 לא הרבה, אבל יש.   ד"ר רוני באום:

 במקרה באו להגיד לי תודה כל מיני אנשים מסתריה.   רחמים מלול:

 מקרית עקרון, מגדרה, מגדרון.    עודד עמרם:
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 אבל הם משלמים.   ד"ר רוני באום:

 י. אני להפתעתי גילית  רחמים מלול:

 אנחנו מסבסדים את זה, זו הבעיה.    אבי קינד:

ואני מסבסד אותם. אתם יודעים איזו השקעה השקענו   רחמים מלול:
 , זה א'.₪שם בהצגה הזאת במאות אלפי 

 גם אני בהלם.    אבי קינד:

.   ד"ר רוני באום: .  למה? אני יודעת שיש.

, יש הרבה עשרות של חניכים שרוצים ל  רחמים מלול: התקבל ב'
ולא מקבלים אותם מחוסר מקוום. תחשבו על זה לבימת הנוער תושבי העיר, 

 ותדונו בזה. 

 זה חמור.    אבי קינד:

ואנחנו נותנים שירותים, משקיעים, תומכים. הרבה   רחמים מלול:
מהעמותות פה הן נותנות שירותים לאנשים מבחוץ. עיני לא צרה, חלילה. כולם 

 עם ישראל. 

  ובערים חרות נותנים גם לרחובותים שלומדים?    ם:ד"ר רוני באו

 כן, הוא אומר שביררו את זה.    רחמים מלול:

 רגע, אבל הוא לא סיים רגע.    יעל בק:

אני רוצה להוסיף מילה. לסבר לרוני את האוזן. כמו   צבי שלמה מוטנג:
 ששחקני הספורט יכולים לא לגור פה באזור. 

 תים בכלל. הם לא רחובו    :אבנר אקוע

 הם לא גרים בעיר.   צבי שלמה מוטנג:

.   ד"ר רוני באום: .  לא, לא, זה לא אותו דבר. אתה לא מסבסד.

יש הבדל בין לסבסד לבין תמיכה בעמותה. בואו נעשה    אביב איטח:
 . .  קודם.

.. זה לא קשור.   ד"ר רוני באום:  כדורסל אתה לא מסבסד פר ראש.

 לסבסד לבין תמיכה בעמותה. יש הבדל בין    אביב איטח:

 זה תמיכה בעמותה.     :אבנר אקוע

 תיכף אני אגיד משהו שאני רוצה להגיד, אבל בסדר.    אביב איטח:

העמותה זו עמותה שנמצאת בעיר, עמותה שנותנת   צבי שלמה מוטנג:
 לתושבי העיר את השירות בדברים המשניים. 

ות אחרות. אתה משאיר אז בעצם אבל דפקת פה עמות  ד"ר רוני באום:
 את הסכום אותו דבר. 

.   צבי שלמה מוטנג:  אני לא דפקתי

 הורדתם לעמותות אחרות, לישיבות אחרות.   ד"ר רוני באום:

 זה לא לדפוק.   צבי שלמה מוטנג:
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זה היה תלוי איך רושמים את זה מלכתחילה, ואז יכול   עו"ד מתן דיל:
 ..  להיות.

 חלק ירד?    אבי קינד:

 חלק ירד, בטח.   רוני באום:ד"ר 

 חלק ירד להם בעצם.    אבי קינד:

 340מלכתחילה החלוקה לא היתה הוגנת, יש להם   צבי שלמה מוטנג:
 תלמידים, והם מקבלים הכי פחות. 

אז כל עוד שהוא עומד במסגרת של התקציב, לא צריך    עודד עמרם:
 לשנות. 

 למה? אתה מוריד לאחרים.   ד"ר רוני באום:

בפקולטה לחקלאות לומדים שם מכל קצוות תבל, היא    ודד עמרם:ע
נקראת הפקולטה לחקלאות רחובות, מכון ויצמן לרחובות, מכבי רחובות, מכבי 

 שעריים רחובות, הפועל מרמורק רחובות. 

הם לא מקבלים תמיכות ומענקים. מה הקשר? הם   ד"ר רוני באום:
 משלמים שכר לימוד, מה זה קשור? 

 מה הקשר, עודד?    נד:אבי קי

 תקשיבו, אם אתם פותחים, אז בואו נפתח את הכל.    עודד עמרם:

 אני בעד לפתוח הכל, ועוד איך לפתוח הכל.    אבי קינד:

 אתה נותן להם תמיכות ומענקים?   ד"ר רוני באום:

אנחנו לא צריכים לסבסד אף אחד שלא גר ברחובות,    אבי קינד:
 נקודה. 

 בדיוק.   :ד"ר רוני באום

 אם זה בבימת הנוער ואם זה בספורט.    אבי קינד:

אבל פה לא מסבסדים אותם. אנחנו לא מסבסדים את   צבי שלמה מוטנג:
 תושב העיר. אלו שאין להם 

אני יכול לומר משהו, אני חושב שצריך לעשות את    אביב איטח:
. הצגה כ . זאת לא הצגה, האבחנה בין סבסוד, יודעים איזה פעילות, מה אנחנו.

לבין תמיכה כללית בעמותה בשנה. אני רוצה שנעשה את האבחנה הזאת כי זה 
 חשוב. 

 שהם יריבו ביניהם, מה אכפת לך?    עודד עמרם:

צריך לעשות אבחנה בין סבסוד של  –שני דברים. א'    אביב איטח:
העירייה לבין פעילויות, קבוצות מסוימות כאלה ואחרות לבין תמיכה שנתית 

 בעמותה. 

 פה ראש, נו.   ד"ר רוני באום:

אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. הנה ראש העיר    אביב איטח:
לפני שנה, מכיוון שהייתי עדיין בתפקיד של יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז 
האקדמי פרס, אז ידעתי שהם בניגוד עניינים, ולכן לא התחלתי את זה מהשנה. 



 28.12.2016 מתאריך 41ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית רחובות 

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

29 

רונית מכם, שגם עמותות הסטודנטים שפועלות אבל אני קיבלתי הסכמה עק
.. סטודנטים שהם  בעיר, כמו אגודות סטודנטים, גם יקבלו תמיכות, כי הן גם.

 תושבי רחובות, וגם הן עושות פעילויות של מעורבות חברתית. 

 תומכים, תומכים, דרך מרכז הצעירים.   עו"ד מתן דיל:

 . לא, הם לא בתמיכות ומענקים  ד"ר רוני באום:

 רגע, תמיכה ועמותה לסטודנטים.    אביב איטח:

 מילגות מקבלים אנשים שהם לא רחובותיים?   אבי קינד:

רגע, לא, תנו לי בבקשה רגע. תנו לי לסיים בבקשה.    אביב איטח:
סטודנטים זו עמותה לכל דבר. כמו עמותה לצרכים מיוחדים, כמו עמותת אגודת 

בסטודנטים וברווחת הסטודנטים. זה יכול דת, כמו עמותת ספורט. היא תומכת 
להיות מעורבות חברתית שחוזרת חזרה לעיר, זה יכול להיות הרבה דברים 
אחרים. אגב, אני לא פוסל את התמיכה בעמותה, גם אם יש אנשים מחוץ לעיר, 
כי צריך להיות הוגנים גם, יש משני הצדדים. מה שכן אני אומר, זה שבמידה ויש 

זו עמותה שהיא טובה לעיר לטענתו של שלמה, אז גם בעמותות באופן עקרוני אי
אחרות שהן לטובת העיר כמו סטודנטים של הפקולטה חקלאות שבאים לכאן לכל 
. גם את  רחבי הארץ ללמוד כאן, או מהמרכז האקדמי פרס, או ממכון ויצמן
עמותות הסטודנטים האלה בעזרת ה' שנה הבאה, זאת אומרת, שגם לא תהיה 

. סטודנטים שלומדים ברחובות, על פי מפתח מניעה  . לתמוך בהם ולא.
 הקריטריונים. 

 אני חושב שצריך להביא להצבעה.    עודד עמרם:

. כי אז אתה חושב שזה    יעל בק: . מה שאתה אומר עכשיו הוא.
  -לא רק הסטודנטים

 אבל הפעם, בגלל שהם מקבלים יותר.   ד"ר רוני באום:

בעה? הוא צודק, חבר'ה, יש לנו מסיבות מי בעד ההצ  רחמים מלול:
 חנוכה. 

 סכומים, לא, זה אותו סכומים.  2יש שם   ד"ר רוני באום:

.   צבי שלמה מוטנג: .  הצעה חלופית.

  -הוא מציע להפחית ממקומות אחרים  רחמים מלול:

 כדי לתת יותר.   ד"ר רוני באום:

 כדי לתת יותר.   רחמים מלול:

 אותה מסגרת תקציב? זה נשאר ב   עודד עמרם:

 באותה מסגרת.   צבי שלמה מוטנג:

רגע, אני רוצה להבין שנייה. באותה מסגרת תקציב,    אביב איטח:
 ..  זאת אומרת.

. ב  צבי שלמה מוטנג: , כן . בתוך תקציב 68החלוקות זה יישאר על  2-כן
 .  הגג.

 על איזה קריטריון?    אביב איטח:

 . 68-תות האלה יתחלקו בכל ההעמו 5כלומר,   צבי שלמה מוטנג:
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 אבל על איזה תנאי סף?    אביב איטח:

..  ₪ 70זה   רחמים מלול:  סך הכל ל.

 לא משנה. אתה מפחית פה לעמותות אחרות, למה?   ד"ר רוני באום:

 מה, אתה נותן את זה על בסיס כמות משתתפים, נכון?    אביב איטח:

.   צבי שלמה מוטנג: .  יש פה.

מה שאתה רוצה לתת עכשיו, אתה רוצה לתת באופן    אביב איטח:
.. תושבי רחובות...  כללי, בלי להתחשב ב.

 )מדברים ביחד( 

זה עומד בנוהל, אין תבחין כזה. היתה פה פרשנות   צבי שלמה מוטנג:
 לקויה. 

 זה לא בסדר.   ד"ר רוני באום:

היתה פרשנות לקויה, מפה הגיעה כל הטעות. נעשה   צבי שלמה מוטנג:
 להם פה עוול במשך כמה שנים. 

תמיכה תינתן רק למוסד  –למה הפנה אותי לסעיף ש   אביב איטח:
ציבור הקיים ופועל בתחום העיר רחובות, ורק עבור פעילות המתקיימת 

 בתחומה. 

 אז הם עומדים בשני תנאי הסף האלה.   צבי שלמה מוטנג:

הקיים במקרים חריגים ניתן לאשר תמיכה למוסד    אביב איטח:
 ..  הפועל.

 זה לא קשור.   עו"ד מתן דיל:

 לא רלוונטי.    אביב איטח:

 טוב, מי בעד ההצעה של שלמה?   רחמים מלול:

 אין לי מניעה.    אביב איטח:

  -אז ברוב קולות  רחמים מלול:

 גם אני אבקש לעמותות אחרות.    אביב איטח:

ן, בנוסח פה שיש, רחמים, אני רוצה להגיד תיקון קט    :ארי-גיורא בן
 . .  מצוין פה מכבי רחובות.

 עירוני רחובות.    :דורון מילברג

עיריית רחובות נותנת כסף כל הזמן. עליי מעיק, שאני     :ארי-גיורא בן
 -הייתי שחקן עבר בכדוריד של הפועל רחובות

.    אביב איטח:  היה מפגש יפה ביום שישי

רוצה שהפסידו. מרוצה, אני כן. אני דווקא הייתי מ    :ארי-גיורא בן
 אגיד לך את האמת. 

 מי הפסיד?   רחמים מלול:

 שהעירוני הפסיד.     :ארי-גיורא בן
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 הוא מדבר על משהו אחר.    :דורון מילברג

.   רחמים מלול: .  המפגש של השחקנים.

אה, היה מדהים. אני גם רוצה. תספר על זה, יפה. היה     :ארי-גיורא בן
צה להגיד שעירוני רחובות קמה בהסכמת הפועל רחובות ומכבי דבר נדיר. אני רו

 ₪ 200,000רחובות, בשיתוף עם עיריית רחובות, ששוקי פורר הבטיח תקציב של 
בזמנו ולא נתן, לא משנה. אבל נשאר עירוני רחובות. כל הזמן זה נקרא 

התנאי של  –בתקשורת מכבי רחובות וזה אוכל, יש כוח אדיר, שיהיה כתוב 
  -בתקצי

 אתה בעירוני רחובות.   רחמים מלול:

 לא מכבי, עירוני רחובות.     :ארי-גיורא בן

 בלי מכבי.    יעל בק:

 עירוני רחובות, זה השם.     :ארי-גיורא בן

 זה לא על סדר היום.   רחמים מלול:

 )מדברים ביחד( 

  -חברים, אנחנו מאשרים את ה  רחמים מלול:

 קוראים לזה מכבי רחובות?  גיורא, למה  ד"ר רוני באום:

.     :ארי-גיורא בן .  לא יודע. זה עירוני רחובות, אבל זה נקרא בתקשורת.

 גיורא, אין הצעה שהצעת, שאני יותר מסכימה איתך.    יעל בק:

 אני נמנע לעמותה אחרת, לא על מה שהצעתי.   צבי שלמה מוטנג:

 גיורא, זה לא בסדר היום.    אביב איטח:

 אני מעלה את זה בכוח.     :ריא-גיורא בן

 לא על סדר היום.    אביב איטח:

 תודה רבה, חברים, חג שמח.   רחמים מלול:

 

לאשר ברוב קולות )שלמה צבי מונטג נמנע( הוחלט  :16-41-365מס'  חלטהה
 .22.12.16החלטות הוועדה לתמיכות ומענקים מיום
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