עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  10מתאריך 14.5.2014

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 10
מיום רביעי  ,י " ד ב אייר תש ע " ד  14 / 5 / 2014בשעה 18 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ מתן דיל – סגן
רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי,
ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ
אמיתי כהן ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אבאי זאודה ,ח"מ יערה
ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכח ים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,חנניה קורש – סמנ"כל נכסים
וביטוחים  ,נחום איזנר – מבקר העירייה  ,דודי אשכנזי –
רל"ש ראש העיר  ,גלית אנג ל – סמנכ"ל משאבי אנוש  ,אלדד
גדסי – יו"ר המועצה הדתית.

חסרים :

ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ
אברהם מוזס.
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סדר היום:
אישור פרוטוקול מועצה  9מתאריך . 9.4.14
.1
.2

תיקון סעיף  80לתקנות החברה לפיתוח רחובות ה.ל.ר כדלקמן" :במועצת
המנהלים יכהנו לא פחות מחמישה ולא יותר מחמישה עשר חברים והיא
תורכב כך שכשליש מחבריה יהי ו נציגי ציבור ,כשליש מחבריה יהיו חברי
מועצת העיר ,וכשליש עובדי עירייה בכירים.

.3

מועצה דתית – הרכב.

.4

עדכון שכרו של מר חיים בדש על פי  75%משכר המנכ"ל במקום 70%
הקיים מ ( 1.11.2011 -אושר ע"י מועצה מס'  5מתאריך .) 8.1.2014

.5

אישור דירקטורית לחברה העירונית לתרבות מטע ם סיעת שס"ד :גב'
תהילה דוד.

.6

ביט ו ל הפקעה בגוש  3694חלקה  67ברחובות.

.7

אישור חוזה שכירות – רמז.

.8

אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך . 11.5.2014

.9

הצגת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים . 2014
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10מיום 14 / 05 / 2014
החלטה מס' :61-10-14

הוחלט פה אחד לאשר פר וטוקול מועצה  9מיום
. 9.4.14
הוחלט פה אחד לאשר תיקון סעיף  80לתקנות
החברה לפיתוח רחובות ה.ל.ר כדלקמן" :במועצת
המנהלים יכהנו לא פחות מחמישה ולא יותר
מחמישה עשר חברים והיא תורכב כך שכשליש
מחבריה יהיו נציגי ציבור ,כשליש מחבריה יהיו חברי
מועצת העיר ,וכשליש עובדי עירייה בכירים.

החלטה מס' :63-10-14

הוחלט פה אחד כדלקמן :בהתאם להסכם העבודה.
שגב' קרן טיבי מנהלת לשכת ראש העיר .המועצה
מאשרת את עדכון שכרה מ  35% -ל  40% -משכר מנכ"ל,
וזאת בתחולה מ . 1.4.14 -

החלטה מס' :64-10-14

הוחלט פה אחד כדלקמן :בהתאם להסכם העבודה של
מר חיים בדש ,המועצה מאשרת את עדכון שכרו של
מר בדש ,מנהל אגף חינוך ,מ  70% -שכר מנכ"ל ,על פי
חוזה בכירים ,ל  , 75% -וזאת בתחולה מיום . 1.11.13

החלטה מס' :65-10-14

הוחלט פה אחד לאשר דירקטורית לחברה העירונית
מטעם סי עת שס"ד :גב' תהילה דוד.

החלטה מס' :66-10-14

הוחלט פה אחד לאשר ביטול הפקעה בגוש 3694
חלקה  67ברחובות.

החלטה מס' :67-10-14

הוחלט פה אחד לאשר הארכת תקופת שכירות בנכס
בבעלות העירייה ברח' רמז . 80

החלטה מס' :68-10-14

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כס פים
מתאריך  11.5.14ואת טבלת התב"רים המצורפת.

החלטה מס' :69-10-14

מועצת העיר מאשרת את מימון בנייתם של מוסדות
החינוך לפתיחת הלימודים תשע"ה ,בהתאם לרשימת
התב"רים המאושרת המצורפת בזאת באמצעות
הלוואה לפיתוח על סך  25מיליון . ₪

החלטה מס' :62-10-14

3
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  10מתאריך 14.5.2014

אני פותח ישיבת מועצה מן המניין מס'  . 10היום יום
רחמים מלול:
רביעי ,י"ד באייר .היום זה פסח שני אגב .מי שי ש לו מצות בבית מוזמן לחסל
אותן .י"ד באייר , 14.5.14 ,השעה  18:13דקות .לפני שנתחיל בסדר היום ,אני
חושב שזאת ההזדמנות להודות לכל צוות העובדים של העירייה בראשות המכל,
לכל חברי המועצה שנטלו חלק בארגון כל האירועים היפים והמוצלחים שהיו
במהלך חג הפסח ובטקסים של יום השואה ויום הזיכרון ואירועי יום העצמאות,
השתתפו עשרות אלפי אנשים ,והאירועים עברו בסדר מופתי ובהצלחה עצומה.
ואנחנו ערים לתופעה שיותר ויותר תושבים מחוץ לרחוב ות באים להשתתף
באירועי התרבות ובטקסים השונים שאנחנו מקיימים כאן .אז תודה ,דור ון,
תעביר את תודתי.
דורון מילברג :

תודה לך ,ראש העיר.

לכל המנהלים הבכירים ,לעודד מחזיק תיק התרבות,
רחמים מלול:
ליוספה מנכ"לית החברה .שלמה טולדו ,כל אלה שנטלו חלק באמת ,גם לחוו יות
על הפעילות היפה שהם עשו בימי החופשה ,וכל אלה שנטלו חלק ,נוער וצעירים,
כל אלה שנטלו חלק במופעים ובאירועי התרבות .אנחנו באמת נמשיך את
התנופה הזאת של אירועי התרבות בעיר בכל הסקטורים .גם לציבור החרדי
עשינו יום הפנינג בחול המועד .נכון שלא השתתפו באירועי יום העצמאות ,אבל
כל אחד הולך לאן שנוח לו.
אבנר אקוע :

רחמים ,השתתפו.

רחמים מלול:

השתתפו?

אבנר אקוע :

ודאי .היה ה ...הסופר.

בימי הלימוד ,נכון .קשה לי לקרוא לזה מופע בידור.
רחמים מלול:
אז באמת תודה לכולם .וכמובן לגיבוי שכל חברי המועצה נתנו לתקציב לשם
הפקת האירועים האלה .ואם יש הערות לגבי האירועים ,זו ההזדמנות.
קודם כל ,אני מצטרף לברכות
עו"ד אמיר ירון:
אלה אירועים מהשנים האחרונות ,במיוחד בקדנציה שלך,
לצעירים ,גם לוותיקים ,לכל מגזרי האוכלוסייה ברחובות.
הנפת דגלי לאום .יש חובה להניף דגלי לאום במוסדות
ברחובות?

שלך ,אני חושב שזה
אירועים למופת ...גם
אני רוצה לשא ול לגבי
ציבור ומוסדות חינוך

זוהר בלום :

חינוך כן.

עו"ד אמיר ירון:

יש חובה?

זוהר בלום :

כן.

עו"ד אמיר ירון:
הניפו.

אז אני מבקש שהנושא הזה ייבדק ,כי יש מוסדות שלא

זוהר בלום :

רק ממלכתי ו ממלכתי דתי .זו החובה בחוזר מנכ"ל.

עו"ד אמיר ירון:

רק ממלכתי וממלכתי דתי?

זוהר בלום :

כן ,זה חוזר מנכ"ל.

אמיתי כהן:

מוכר שאינו רשמי לא?

זוהר בלום :

היא לא חובה.
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רחמים מלול:

יש כאלה שמניפים.

זוהר בלום :
בחוזר מנכ"ל.

כן ,הם מניפים ,יש הרבה שמניפים .אבל הוא לא

צריך לבדוק את זה מיכל ,לא יודע .האם יש חובה
רחמים מלול:
כזאת .בכל אופן ,מי שיעבור ליד הבית שלי ,יראה הרבה דגלים.
עו"ד אמיר ירון:

זה אין לי ספק.

 ...זה הניקיון .אחרי האירועים ,שהעיר נראית בשעה
עו"ד יניב מרקוביץ:
הראשונה כמו אחרי מל חמה .ככה זה נראה ,כאילו היה ג'ונגל ,ואחרי איזה
שעתיים מתחילים לעבוד הצוותים וחבל על הזמן .ובאמת מגיע יישר כוח.
אני באתי לבדוק את זה אישית אחרי דורון .אחרי
רחמים מלול:
שהסתיימו הבמות ,באתי לרחבת העירייה ,ב  01:30 -זה היה , 01:40 ,והיה פה
מסדר צבאי .כל כלי הר כב ,כל המטאטים ,כל העובדים המבוגרים שמטאטאים את
הרחובות ,עמדו פה במסדר ,והאחראי עליהם חילק את המשימות לכל עובד
ועובד .אתה ברחוב זה וזה ,אתה ברחוב זה .מה זה פעל למופת .כמובן נותרו
שרידים פה ושם.
התוצאה בולטת ונראית לעין .הדבר היחיד שהיי תי
עו"ד יניב מרקוביץ:
ממליץ ,ויכול להיות שהוא גם קיים ואני לא יודע ,אני יודע שבעבר ,לגבי יום
העצמאות ,היתה איזושהי מעין ועדה כזו ,או שהיו מתייעצים עם אנשים לגבי
ה...
עודד ישב בוועדה ,הוועדה שבחרה את האומנים,
דורון מילברג :
ונכשלנו עם להקה ...להקת פרנקלין .אתם תראו גם בתקשו רת השבוע .להקה
שכנראה בז'אנר שלה ,או בשירים שלה יש כל מיני משפטים שהם אנטי ...לא
ידענו .יש פער גדול מאוד בין...
עודד עמרם:

זה  3ממועצת הנוער.

חבר'ה ,תנו לדורון להסביר .הוא גם מודה בכישלון .נו,
רחמים מלול:
מתי אנשים מודים בכישלון?
נכשלנ ו בלהקה הזאת .נכשלנו ...בלהקה הזאת .ואגב,
דורון מילברג :
אנחנו תבענו מהם התנצלות ,למרות שאין התאמה או אין מתאים בין הטענות
של חלק מהתושבים לבין מה שהם אמרו .בדקנו בתמלול את מה שהם אמרו ,יש
הקלטה של מה שהם אומרים .טענו שם שהם דיברו נגד יוצאי ...וזה לא נכון.
אבל הם אמרו מש פט על האות השביעית ,וזה חלק מהז'אנר שלצערנו מקובל
היום ועלינו זה לא מקובל .אנחנו לא ניקח יותר את הלהקה הזאת.
רחמים מלול:

בסדר גמור.

בלהקה הזאת באמת נכשלנו .היה עוד איזשהו באג
דורון מילברג :
קטן ,אי אפשר להגדיר אותו כישלון ,את אחד האומנים החזקים שיבצנו ב 23:15 -
בלילה ,את פבלו רוזנברג .הוא הגיע בזמן ,אבל הזמנת שלפניו קצת משכה .אז
הוא עלה ב  23:30 -או  , 23:35וכמות הקהל לא הצדיקה את העלות שלו.
אבי קינד:

 ...של הילדים...
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היה עוד כישלון ,שהציבור לא הרגיש אותו ,אנחנו
דורון מילברג :
הרגשנו אותו ,ראש העיר הראש ון שהרגיש את זה ,ואני במקביל אליו .ההסכם
שלנו עם הזיקוקים היה רבע שעה והוא נתן  8דקות.
רחמים מלול:

מקסימום  10דקות.

נתן  8דקות ,אני הסתכלתי .אנחנו קיצצנו לו ב 50 % -
דורון מילברג :
מהתשלום ,למרות שזו אחת החברות המובילות בארץ .פשוט הוא טען שהוא נתן
את ה  8 -דקות אינטנסיבי יותר.
אבי קינד:

וזה גם לא היה יפה ,זה היה בתפזורת.

הציבור דווקא פרגן לזיקוקים .אנחנו מבקרים את
דורון מילברג :
עצמנו והחלטנו לקצץ לו ב  , 50% -כמו גם עם הלהקה אנחנו לא סגרנו את
החשבון ,עד שהם לא יעשו את מה שהם אמרו.
אגב ,המנכ "ל מקיים ישיבות הפקת לקחים אחרי כל
רחמים מלול:
אירוע ,כדי להסיק מסקנות לאירוע הבא .אבל בהחלט אתם מוזמנים להעיר את
ההערות שלכם.
אני רוצה לומר בקשר ללהקה .אני רוצה להעיר מהבת
גב' רוני באום :
שלי שהיא נוער ,אחת הלהקות הבאמת פופולאריות ואהודות ,והיא אמרה שהיא
מאוד נהנת ה מההופעה של להקת פרנקלין .אני חושבת שפשוט השעה לא היתה
מתאימה .הטקסטים שלהם והתכנים זה לא מתאים ל . 20:50 -
גם לא ליום העצמאות.

??? :

אז מופע של נוער וילדים מתבגרים צריך להיות ב -
גב' רוני באום :
 . 22:00אני לא חושבת שזה לא מתאים ליום העצמאות .אני מציעה א ולי לשקול
באת בכלל שיהיה מתחם של הופעות לנוער ,ואז אפשר לתת להם .לא בבמה
המרכזית ,מתחם נוער .כמו שיש למבוגרים ,שיהיה מתחם לנוער.
אני רוצה לומר משהו ,קודם כל ,כמחזיק תיק נוער
אביב איטח:
וצעירים ,גם אם נאמרו דברים ...מתבייש .אני לא שותף בבחירה של האומנים
ונוער.
גב' רוני באום :

הנוער בחר.

לאט  -לאט ,הכל בסדר .בשנה הבאה אני מבקש כן
אביב איטח:
להיות מעורב יותר .נכון ,את להקת פרנקלין ,שמעתי שהם להקה מאוד אהודה
וטובה .אני הצעתי שיהיה מתחם לנוער ביום העצמאות ,גם אולי במיקום שונה
וגם בשעה שונה .זה בישיבת הפקת לקחים.
רחמים מלול:

אנחנו פיצינו אותך אתמול.

אביב איטח:
ומאוד  -מאוד נהניתי.

אבל אני רוצה לשבח ,אני הייתי בבמה בשעריים

אבי קינד:

 ...לראשון.

אביב איטח:

טוב ,כי בראשון היה באמת אירוע באמפי פארק.

דורון מילברג :

 ...שיש שם מסיבה בתשלום שנים.
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ואגב ,הציעו לנו לסבסד ,התקשרו אליי .אבי ,צלצלו
אביב איטח:
אליי מהאמפי פארק ,מההפקה הזאת ,שלפני הרבה שנים היתה נקראת 'רוק
עצמאות' ,שגם אני כילד הייתי הולך לשם ,והציעו לנו לסבסד .למה שנסבסד?
אני חושב שרשות שגובה דמי כניסה במופעים של יום
רחמים מלול:
העצמאות ,ז ה לא ראוי ולא מכובד .אירועי יום העצמאות מתוקצבים ופתוחים
לציבור בחינם .זה יום של חגיגה במדינה וגם חגיגה בעיר .אז בראשון גבו ₪ 130
מכל נער .זה לא רק מוגזם ,אלא גם זה לא ראוי .אני לא יודע .אם היינו גובים,
היתה ביקורת .ואנחנו לא גובים ומסבסדים את הכל .אני חוש ב שזה מכובד.
אדוני ראש העיר ,כמחזיק תיק התרבות ,אנחנו ...ב 4.7 -
עודד עמרם:
עם האמריקאים את יום העצמאות.
רחמים מלול:

בבקשה ,אחד  -אחד ,יערה.

יערה ספיר:

לגבי הנושא של הרישיונות למכור את . ..

רחמים מלול:

לא ,לא ,לא.

יערה ספיר:

היה או לא היה?

רחמים מל ול:
למתחם.. .

לא היה ,ואנחנו גם מקפידים עם הפיקוח על זה ,מחוץ

??? :

לי מכרו מתחת לדלפק...

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

בהחלט שזה לא היה ראוי.

השיטה של ...אחד את כל הדוכנים והוא זה שמוכ ר
עו"ד יניב מרקוביץ:
לסוחרים ,מוכיחה את עצמה כנכונה?
אני רוצה להגיד לכם ,אנחנו עם סוחרי ...נתנו
דורון מילברג :
אפשרות לכל סוחר ברח' הרצל ,גם אם הוא חנות פרחים ,להוציא דוכן בתחום
המזון ובתחום הצעצועים ,כדי להקל עליהם .אפשרנו את זה ללא תשלום .ובנוסף
לכך עשינו סדר עם הדוכנים האחרים באמצעות זכיין ,שאין לנו שום תגמול
כספי ,ר ק סדר ,כי זה דורש רישוי.
עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,אני שואל ,זה מוכיח את עצמו?

דורון מילברג :

זה מוכיח מאוד.

אבי קינד:

למה לא לסגור את כל הרצל?

עודד עמרם:

העלות גבוהה .העלות של האבטחה וסגירת הרחובות...

אבי קינד:
לתנועה וגם להולכי רגל.

הקטע של יעקב עד בית הפועלים ,הי הפ תוח גם

דורון מילברג :

נכון.

אבי קינד:

זה היה מאוד מסוכן.

עודד עמרם:

בסכום הזה אנחנו מביאים עוד  3אומנים.

אבי קינד:

מסוכן מאוד זה היה.

דורון מילברג :

זו הערה נכונה .לא הייתי מודע לה.
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עו"ד אמיר ירון:

דורון ,אני נסעתי לשם ,אנשים לידי בתוך הכביש.

אל תיסע ביום העצמאות .ביום העצמאות הולכים
גיורא בן  -ארי :
ברגל .מי נוסע ביום העצמאות?
עו"ד יניב מרקוביץ:

או לפחות להגדיל את השטח...

רחמים מלול:

אבל אז נצטרך להקים יותר במות.

אבי קינד:

שזה לא דבר רע.

רחמים מלול:

כן ,אמיתי.

אני רוצה לשבח ,דווקא בנושא הזה שדורון ביקר את
אמיתי כהן:
עצמו  ,אז דווקא השנה באמת היתה במה חסידית שהיא באה לכלל העיר.
רחמים מלול:
מוצלחת.

מאוד מוצלחת .גם במת שירי ארץ ישראל היתה מאוד

הוא הגיע גם בשעה המרכזית ,והיו שם אלפים ,ממש
אמיתי כהן:
שבאו לבמ ה .יישר כוח גדול גם לעודד וגם לדורון שהם ככה קשורים.
רחמים מלול:

טוב ,יופי.

רחמים ,התחלנו פה יום עצמאות ,אבל לפני כן היה
גיורא בן  -ארי :
יום הזיכרון .יום הזיכרון היה מופתי .בגן המגנים היתה עצרת מדהימה ,שמי
שבאמת לא היה ,הוא הפסיד חוויה באמת חוויה ,הלוו אי ולא נצטרך אותה.
ואזכרות בכל מיני מקומות בבתי הספר.
רחמים מלול:

בשכונות עם חברי מועצה.

היו טיפ  -טופ .אני לדוגמא הייתי בבן צבי ,ונשאתי שם
גיורא בן  -ארי :
דברים ואני תמיד בוכה לצערי .הדברים היו ,הקהל שהשתתף באזכרות האלה,
היה ממש מרגש אותו לשמוע ולראות .ואני חוזר ליו ם העצמאות ,שיום
העצמאות זה היה מבחינתנו באמת קרנבל .ויישר כוח למנכ"ל ולראש העיר
ולעודד ולכל מי שבאמת עסק במלאכה .ואני כמחזיק תיק התברואה ,אז מגיע
להם צל"ש גדול .הם עבדו מצאת החמה עד צאת הנשמה ,ממש כך .ציינו את זה
המנכ"ל וראש העיר.
יערה ספיר:

הם קיבלו תוספת?

רחמים מלול:

שעות לילה מקבלים תוספת ,כן.

עודד עמרם:

 04:00בבוקר העיר היתה מבריקה.

רחמים מלול:

גם היה מסע אופניים מרשים.

ראש העיר ,היו שני אירועים שראש העיר ייסד אותם
דורון מילברג :
בתחילת הקדנציה ,שהם אירועים מרתקים ומדהימים ,כל א חד מהם ...מי שחזה
באירועים האלה ,גם בכה ,גם ראה השתתפות המונית ,וגם אירוע ברמה גבוהה.
ולהבדיל ,קבלת הפנים במוצאי יום העצמאות.
אבי קינד:

אני מאוד נהניתי.

דורון מילברג :

שזה אירוע מכובד ,פרוטוקולי.

עו"ד אמיר ירון:

לאיזו הופעה התכוונת ,של רחמים או של ב עז שרעבי?
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רחמים מלול:

בעז שרעבי.

אבי קינד:

שניהם עשו הופעה יפה.

דורון מילברג :
לכלת התנ"ך.

גם יש כאן כבוד לחיילים המצטיינים ,נתנו כבוד גם

אבי קינד:

איך שהיא עלתה ספונטנית ,זה היה מאוד יפה.

רחמים מלול:
אותם .תודה על ההערות.

חבר'ה ,אז תו דה רבה ,ואם יש ליקויים ,אנחנו נ תקן

רחמים ,אני גם רוצה להגיד ,שאני מאוד נהניתי
אבי קינד:
להקשיב לנאומים שלך ,גם ביום השואה וגם ביום הזיכרון .התמוגגתי.
רחמים מלול:

תודה רבה .בכיף.

עודד עמרם:

טוב ,בואו נתחיל עם הצרות.

סעיף : 1

אישור פרוטוקול מועצה  9מתאריך . 9.4.14

רחמים מלול:
זה מאושר פה אחד.
החלטה מס' :61-10-14
סעיף : 2

אישור פרוטוקול מועצה מספר  . 9אם אין הערות ,אז

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  9מיום . 9.4.14

תיקון סעיף  80לתקנות החברה לפיתוח רחובות ה.ל.ר כדלקמן:
"במועצת המנהלים יכהנו לא פחות מחמישה ול א יותר מחמישה עשר
חברים והיא תורכב כך שכשליש מחבריה יהיו נציגי ציבור ,כשליש
מחבריה יהיו חברי מועצת העיר ,וכשליש עובדי עירייה בכירים.

סעיף  , 2אנחנו נאשר באופן עקרוני הרחבת הרכב
רחמים מלול:
הדירקטוריון של החברה הכלכלית ,עד  15חברים ,כאשר שליש עובדי עירייה,
שליש נציגי ציבור ושליש חברי מועצה .בסדר? ובהמשך ,אנחנו נבדוק את האיזון
בין שלושת השלישים ונביא לכם את ההצעות.
הוחלט פה אחד לאשר תיקון סעיף  80לתקנות החברה
החלטה מס' :62-10-14
לפיתוח רחובות ה.ל.ר כדלקמן" :במועצת המנהלים יכהנו לא פחות מחמישה ולא
יותר מחמי שה עשר חברים והיא תורכב כך שכשליש מחבריה יהיו נציגי ציבור,
כשליש מחבריה יהיו חברי מועצת העיר ,וכשליש עובדי עירייה בכירים.
סעיף : 3

מועצה דתית – הרכב.
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סעיף  , 3מועצה הדתית – הרכ ב ,אם אתם זוכרים,
רחמים מלול:
בישיבת המועצה הקודמת קיבלנו החלטה לדחות את אישור הנציג התשיעי
ששלח לנו השר ,ואז עלתה ההצעה של אבנר ושל זוהר לדחות את הדיון לישיבת
המועצה היום .אבל התנינו שם תנאי ,שנאשר את ההרכב רק אם אין צו מניעה
של בית המשפט .וכיוון שאלדד גדסי ,יו"ר המועצה הדתית ניגש לבית המשפט
והוציא צו מניעה האוסר עליי לדון בהרכב המ ועצה הדתית עד לדיון לגופו של
הצו ביום ראשון ,לכן אנחנו מורידים את זה מסדר היום ,לאור החלטת בית
המשפט לא לדון בהרכב המועצה הדתית .בסדר?
אמיתי כהן:

אפשר כמה מילים על זה?

רחמים מלול:

כן ,בבקשה.

במידה וב  , 18 -כרגע יש צו אז אי אפשר לדו ן בזה .אם
אמיתי כהן:
נדע שהצו לא התקבל ,אז כמובן ש ...בישיבה הבאה.
ברור .כלומר ,אם צו המניעה יידחה ,אז בישיבת
רחמים מלול:
המועצה הקרובה ,שתתקיים בין במתכונת זו או בין במתכונת אחרת ,יעלה שוב
הנושא לדיון .בסדר?
סעיף : 4

עדכון שכרו של מר חיים בדש על פי  75%משכר המנכ"ל במקום 70%
הקיים מ ( 1.11.2011 -אושר ע"י מועצה מס'  5מתאריך .) 8.1.2014

סעיף  – 4על פי הכללים והתקנות של חוזה בכירים
רחמים מלול:
שהם סטטוטוריים ,אנחנו צריכים להביא לאישור המועצה העלאת שכר על פי
הפז"ם .הפז"ם הוא שתיים .וכאן ,על סדר היום זה חיים בדש וקרן טיבי  ,נכון?
אז אנחנו נדרשים לאשר לחיים בדש עלייה של  5%וגם לקרן טיבי  , 5%זה
הנוסח ,בהתאם להסכם העבודה .שגב' קרן טיבי מנהלת לשכת ראש העיר.
המועצה מאשרת את עדכון שכרה מ  35% -ל  40% -משכר מנכ"ל ,וזאת בתחולה מ -
 . 1.4אותו נוסח גם לבי חיים בדש ,לא?
גלית אנג'ל :

תאריכי ם שונים.

תאריכים שונים .לגבי חיים בדש ,בהתאם לאישור
רחמים מלול:
המועצה בישיבתה מיום  , 2.11.11המאשרת את בחירתו של חיים בדש כמנהל אגף
חינוך ,ובהתאם להנחיות משרד הפנים ,ישולם שכרו על בסיס חוזה בכירים ,לפי
 70%משכר מנכ"ל .ובתום שנתיים ,בכפוף לחוות דעת ממונים  ,ובאישור משרד
הפנים ,יועלה שכרו ל  . 75% -המועצה מבקשת לאשר את נוסח ההחלטה כדלהלן:
בהתאם להסכם העבודה של מר חיים בדש ,המועצה מאשרת את עדכון שכרו של
מר בדש ,מנהל אגף חינוך ,מ  70% -שכר מנכ"ל ,על פי חוזה בכירים ,ל  , 75% -וזאת
בתחולה מיום  . 1.11.13אז זה טעון עדיין אישור של משרד הפנים ,לא?
גלית אנג'ל :

עכשיו אנחנו שולחים את הפרוטוקול המעודכן.

של המועצה ומשרד הפנים צריך לאשר .יש מתנגדים?
רחמים מלול:
אז כולם פה אחד .אין ברירה ,זה לפי ההסכמים.
עודד עמרם:

הגזברית אישרה את זה?
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כן ,כן ,זה עבר את השלב הראשון של החתימות .זה
גלית אנג'ל :
כבר היה במשרד הפנים ,הם החזירו לנו כי הם ביקשו את הנוסח הזה.
רחמים מלול:
החלטה מס' :63-10-14

אולי בסוף תזכיר לי ,טוב?
הוחלט פה אחד כדלקמן:

בהתאם להסכם העבודה .שגב' קרן טיבי מנהלת לשכת ראש העיר .המועצה
מאשרת את עדכון שכרה מ  35% -ל  40% -משכר מנכ"ל ,וזאת בתחולה מ . 1.4.14 -
החלטה מס' :64-10-14

הוחלט פה אחד כדלקמן:

בהתאם להסכם העבודה של מר חיים בדש ,המועצה מאשרת את עדכון שכרו של
מר בדש ,מנהל אגף חינוך ,מ  70% -שכר מנכ"ל ,על פי חוזה בכירים ,ל  , 75% -וזאת
בתחולה מיום . 1.11.13
סעיף : 5

אישור דיר קטורית לחברה העירונית לתרבות מטעם סיעת שס"ד :גב'
תהילה דוד.

חברים ,סעיף  , 5דירקטורית החברה העירונית מטעם
רחמים מלול:
סיעת שס"ג .כיוון שהמומלצת הקודמת שלהם לא אושרה ,גב' קזיוף אם אינני
טועה ,בשל קרבתה לבעלה ,זו קרבה צמודה מאוד כמובן ,לכן סיעת שס" ד רוצה
למנות במקומה את תהילה דוד .גם זה כמובן טעון אישור .אז אנחנו מקבלים את
הבקשה ומאשרים את השם.
הוחלט פה אחד לאשר דירקטורית לחברה העירונית
החלטה מס' :65-10-14
מטעם סיעת שס"ד :גב' תהילה דוד.
סעיף : 6

ביט ו ל הפקעה בגוש  3694חלקה  67ברחובות.

סעיף  – 6חנניה קורש ,ביטול הפקעה בגוש , 3694
רחמים מלול:
חלקה  67ברחובות .אתה רוצה להגיד כמה מילים לפרוטוקול? בבקשה .
 ...הפקענו חלקה בישיבת הדרום ,בדקנו את נסח
חנניה קורש :
הטאבו ,נסח הטאבו היה נקי .כשביצענו את הליך ההפקעה באופן פורמאלי ,פנו
אלינו מישיבת הדרום ,והוכיחו לנ ו שיש להם חוזה חכירה מהמינהל ,ואנחנו
קיבלנו את הטענה שלהם ,ואנחנו מבטלים את ההפקעה הזאת.
רחמים מלול:

זה השטח שעליו עומד אולם הספורט?

חנניה קורש :

זה השטח שעליו עומד אולם הספורט.

רחמים מלול:

טוב.
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חנניה קורש :
החלטה מס' :66-10-14
 67ברחובות.
סעיף : 7

שנבנה על ידם.
הוחל ט פה אחד לאשר ביטול הפקעה בגוש  3694חלקה

אישור חוזה שכירות – רמז.

רחמים מלול:

הלאה ,תמשיך לסעיף  , 7אישור חוזה שכירות רמז.

רח' רמז ,יש לעירייה נכס ,שמושכר למשרד הבריאות.
חנניה קורש :
יושבת שם המחלקה לבריאות הנפש .על פי פקודת העירי ות ,כל חוזה שהעירייה
משכירה ,צריך לבוא לאישור המועצה .הוא מובא פה לפניכם ,זה הסכם למעשה
שהוסדר כבר בשנת  . 2006זו למעשה פעם שלישית שאנחנו מאשרים אותו.
עודד עמרם:

אם הפקעת ,למה אתה מחזיר?

חנניה קורש :

הסברתי .לא שמעת?

עודד עמרם:

הסברת ולא הבנתי .תסבי ר עם ניקוד.

כשפתחנו את הליך ההפקעה ,עודד ,בודקים בנסח
חנניה קורש :
טאבו ,לראות אם יש שם הערות ,אם יש שם חוזה חכירה לטובת מישהו .והנסח
טאבו היה ריק .יש הרבה מאוד מקרים שחוכרים מהמינה ל ,יש להם חוזה חכירה
שהוא בתוקף ,אבל זכות החכירה לא נרשמת בטאבו .ואם היא לא רשומה בנסח
טאבו ,אנחנו לא יכולים לדעת את זה .מתי זה מתגלה ,כשאנחנו מבצעים את
הליך ההפקעה ,ואז הרישום של ההפקעה נרשם בטאבו ואנחנו שולחים הודעה
לבעלי הזכויות ,אז כשההודעה נשלחת הם עלו על זה ,או בדרך אחרת ,דרך
הפרסום ברשומות ,הם גילו שהפקענו ,ואז הם פנו אל ינו והציגו בפנינו את חוזה
החכירה שיש להם ,שהוא חוזה בתוקף עם המינהל .עכשיו ברור?
רחמים מלול:

טוב ,אז אישרנו את זה?

הוחלט פה אחד לאשר הארכת תקופת שכירות בנכס
החלטה מס' :67-10-14
בבעלות העירייה ברח' רמז . 80
סעיף : 8

אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך . 11.5.2014

אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך  . 11.5.14יש
רחמים מלול:
בפניכם את ההחלטות והרשימה של התב"רים שאישרנו.
דורון מילברג :

ואת התיקון של הספורט.

רחמים מלול:
או ? 4007

כפוף לתיקון של הספורט ,כלומר את הפירוט .זה 2007
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דורון מילברג :

מה ,התקציב?

רחמים מלול:

מה שאבנר העיר בהנהלה.

דודי אשכנזי:

. 3007

מספר תב"ר 3007 .זה לצרכי הספורט ,כפי שנאמר
רחמים מלול:
בוועדת כספים .היתה טעות ,נערוך מחדש את החשבון ונתקן את התב"ר.
המקסימום שנצטרך לאשר שם זה אולי חצי מיליון  . ₪אבל אנחנו לא נביא את
זה עכשיו.
אבנר אק וע :

אפשר שאלה? בקשר למע"צ...

רחמים מלול:

יש תאריך כבר .הציוד הותקן ,ו מחר הם עוברים?

מחר הם כבר שם .ראש העיר ,הערת אגב ,בעקבות
דודי אשכנזי:
ועדת הכספים ,אנחנו מעדכנים את הטבלה התב"רית ,והטבלה התב"רית כמות
שהיא ,עוברת למשרד הפנים .הטבלה של התב"רים.
רחמים מלול:

הטבלה עוברת?

דודי אשכנזי:

כן.

בסדר .הוספנו לרשימת התב"רים ,שלא על סדר היום,
רחמים מלול:
את אישור ההלוואה שמשרד הפנים אישר לנו רק אחרי הצהריים ,של  25מיליון
 ₪לצורך גבי הילדים ובתי הספר ,כדי שנפתח אותם בזמן ,כי התקצוב ממשרד
החינוך מתעכב ,ו למעשה אנחנו מממנים מימון ביניים .זה לא אומר שהעלות של
 3בתי הספר ו  22 -גנים היא  25מיליון  ₪בלבד .מעל  100מיליון .אבל אנחנו
צריכים את ההלוואה הזאת ,הלוואת פיתוח שמשרד הפנים אישר ,כדי לממן את
המימון ביניים ולסגור את הדלתות בין מה שמקציב משרד החינוך ,לבין מה
שהעלות האמיתית ,בעיקר בגלל עלויות פיתוח ,תשתיות וכו' .אז התב"ר אומר
כך ,איפה הנוסח ,דודי?
מועצת העיר מאשרת את מימון בנייתם של מוסדות
דודי אשכנזי:
החינוך לפתיחת הלימודים תשע"ה ,בהתאם לרשימת התב"רים המאושרת
המצורפת בזאת באמצעות הלוואה לפיתוח על סך  25מילי ון . ₪
רחמים מלול:
בחינוך רק בבנייה.

והרשימה נמצאת לפניכם .ותראו כמה אנחנו משקיעים

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מתאריך
החלטה מס' :68-10-14
 11.5.14ואת טבלת התב"רים המצורפת.
מועצת העיר מאשרת את מימון בנייתם של מוסדות
החלטה מס' :69-10-14
החינוך לפתיחת הלימודים תשע"ה ,בהתאם לרשימת התב"רים המאושרת
המצורפת בזאת באמצעות הלוואה לפיתוח על סך  25מיליון . ₪
סעיף : 9

הצגת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים . 2014
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 – 9לא סיימנו בהנהלה את הדיון גם בתקציב המועצה
רחמים מלול:
הדתית לשנת הכספים  . 2014התקציב עומד על כ  10 , ₪ 12,500,000 -מיליון זה
מהמוסדיים ,מה שנקרא הרשות המקומית ומשרד הדתות .כאשר התקציב
שאמורה להעביר עיריית רחובות לטובת המועצה הדתית ,גדל ועלה ,ואני אומר
את זה מתוך מחאה לפרוטוקול ,כי ההחלטה היא לא בידינו .מחליטים על זה
באוצר ,בוועדת הכספים ,במשרד הפנ ים כנראה גם כן .החליטו להגדיל את אחוזי
ההשתתפות של עיריית רחובות מ  60% -ל  . 75% -כלומר ,במספרים זה כמעט 8
מיליון  7.8 , ₪מיליון . ₪
אמיתי כהן:

תוספת 2 ...מיליון . ₪

???:

בערך מיליון.

רחמים מלול:

אתה מדבר על התוספת?

אמיתי כהן:

כן.

אבל סך הכל כמעט  8מיליון  . ₪כן ,זה המון .ועוד כ 2 -
רחמים מלול:
מיליון  ₪ממשרד הדתות ,והשאר 2-2.5 ,ממיליון  , ₪זה הכנסות עצמיות של
המועצה הדתית ,כל מיני אגרות וכדומה .יש לציין שתקציב המועצה הדתית,
רובו מורכב משכר .נדמה לי  , 80%תקן אותי אם אני טועה 80% ,מהתקציב הולך
על שכר ,וזא ת מדוע? משום שהעיר רחובות היא ותיקה ,והיו הרבה ראשי
מועצות דתיות ,והרבה עובדים שברוך ה' האריכו חיים .תוחלת החיים שם של
עובדי המועצה הדתית היא גבוהה וארוכה .גם השירות שלהם בהרכב הוא בעל
תוחלת חיים ארוכה בזכות דבר כזה או אחר .חבר'ה ,אני לא מתכוון לכלום.
ולכן  ,יש הרבה פנסיונרים .בגלל זה כמובן אחוז השכר הוא גבוה 80% ,לעומת
בעיריית רחובות ,אחוז השכר הוא בסך הכל  , 40%חצי מזה .למרות שגם
הפנסיונרים בעיריית רחובות הם רבים ,אז ברוך ה' .אבל אתם ,לכם כנראה אין
ברירה .התקציב מוצב לפניכם ,חלק מההערות אמרנו בישיבת הנהלה .אנחנו לא
צריכים להצביע על זה ,אלא צריך ליידע את חברי המועצה ולהביא את זה
בפניהם .אז חלק מהשאלות נשאלו ,חלק מהשאלות דחיתי לישיבת מועצה.
בבקשה ,חברי המועצה מוזמנים להציג שאלות לגבי התקציב .עודד עמרם ראשון.
עודד עמרם:

האם יש עוד חשב מלווה?

יש חשב מלווה למועצה הדתית .המועצה הדתית היתה
רחמים מלול:
מצויה במשבר כספי גדול ,כמעט פשיטת רגל .ואז הגיעו להסכם הבראה.
עודד עמרם:

תן לי לסיים עד הסוף ,אדוני ראש העיר.

רחמים מלול:

אה ,עוד לא סיימת?

לא ,מאחר ויש חשב מלווה ,רק חשב מלווה ורואה
עודד עמרם:
החשבון צריכ ים להגיש את הדו"ח .לא היו"ר ולא הגזבר .הוא בלתי חוקי.
רחמים מלול:

אז מה אתה רוצה עכשיו ,שלא נאשר?

עודד עמרם:

אי אפשר לדון בזה.

רחמים מלול:

לא צריך לאשר בכלל.

עודד עמרם:

אי אפשר לדון בזה.

רחמים מלול:

אני לא דן בזה.
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זה אחד .שנית ,יש לי שאילתא ,למה לא מעבירים את
עודד עמרם:
כל משגיחי הכשרות למועצה הדתית ,וכך היא תהיה רווחית מאוד  -מאוד? למה
אתם לא מעבירים?
אבי קינד:

עובדים על זה עכשיו.

רחמים מלול:

אדוני היו"ר ,בבקשה אלדד ,שאל אותך שאלה.

המשרד לשירותי דת בדק את זה ברמה הארצית .הוא
אלדד גדסי :
לקח את העיר רחובות כדוגמא ,והולך לעשות את זה בכל הארץ.
רחמים מלול:

שמה?

אלדד גדסי:
דרך המועצה הדתית.

שכל משגיחי הכשרות יעבדו דרך חברות כוח אדם ,ולא

אבי קינד:

וגם לא דרך בעלי העסקים שמשלמים להם.

אלדד גדסי:

גם לא.

עודד עמרם:

אני רוצה הפוך.

אלדד גדסי:
דת -

אני הבנתי שאתה רוצה הפוך .אבל המשרד לשירותי

עודד עמרם:

לא מבחינת כוח אדם.

אלדד גדסי:

כלכלי ,זה לא כלכלי.

עודד עמרם:
מסתכל על כסף.

 ...מאוגדים וכל זה .לא מסתכל על האיגודים ,אני

אלדד גדסי:

כלכלי ,זה לא כלכלי.

מה לא כלכל י אם זה וזה משלמים  9ו  , 9 -זה , ₪ 18,000
עודד עמרם:
ומשגיח מקבל  . ₪ 5,000איפה ה  ? ₪ 10,000 -מה לא כלכלי?
אלדד גדסי:
. ₪ 50,000

אם חברת כוח האדם בחודשיים האחרונות הפסידה

עודד עמרם:

כמה אולם משלם לכשרות?

אלדד גדסי:

לנו?

עודד עמרם:

לעמותה .לכם הוא משלם גרושים.

לחברת כוח האדם ,לפי מספר השעות ₪ 37 ,לשעה,
א לדד גדסי:
לפי מה שקובע חוזר המנכ"ל.
עודד עמרם:

זה מה שהוא משלם?

אלדד גדסי:

כן.

עודד עמרם:

אז איך אני רואה חשבונית ? ₪ 8,000 , 9,000

אלדד גדסי:

זה השעות.

עודד עמרם:
לשעה?

אז העובד מקבל בארמונות דוד על אותה שעה ₪ 70

אלדד גדסי:

זה לא קשור למועצה הדתית.
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קח אותם אליך ,אתה תהיה רווחי .לא לעירייה ,אליך.
עודד עמרם:
עובדים עקום .זה הרבה כסף.
אני חוזר ואומר ,המשרד לשירותי דת בדק את הדברים
אלדד גדסי:
האלו ,והוא הולך לעשות את זה ברמה הארצית כמו שיש ברחו בות .זו המציאות
שהם עושים.
רחמים מלול:

טוב ,עוד שאלות?

מכיוון שלפי החוק צריך לידיעת חברי המועצה ,וזו רק
שי קזיוף :
הצעת תקציב ,אז ברגע שהתקציב יאושר על ידי המנכ"ל ומשרד הדתות ,להעביר
לפה את התקציב -
אלדד גדסי:

התקציב אושר.

שי קזיוף :

זה התקציב ה מאושר מה שקיבלנו?

אלדד גדסי:

התקציב אושר.

שי קזיוף :

זה מאושר?

רגע ...זאת מדוע? אלחנן המנהל הכללי כותב ככה
רחמים מלול:
"לתשומת לבכם ,הצעת התקציב תוגש לאחר התייעצות עם הרשות המקומית,
שתיעשה בא מצעות פנייה בכתב את הרשות ...ככל שתהיינה לרשות המקומית
השג ות על הצעת התקציב ,תעביר למועצה הדתית את תגובתה על השגות אלה.
את השגות הרשות ותגובת המועצה ...יש לצרף להצעת התקציב המוגשת לאישור
השר" .פה יה לנו בעיה.
לפי הייעוץ שקיבלנו מהחשב המלווה ,אני נפגשתי עם
אלדד גדסי:
ראש העיר בתאריך ה  , 8.5 -אנחנו היינו אמורים לה עביר את זה עד ה  9.5 -בישיבת
מועצת העיר לפי המכתב.
רחמים מלול:

אני אמרתי לך שאני אביא את זה למועצה.

אין בעיה ,אני אגיד את הכל .אנחנו קיבלנו במכתב
אלדד גדסי:
שאת הקראת ,שאנחנו צריכים להעביר את זה עד ה  . 9.5 -כאשר ק יבלנו את
המכתב ב . 24.4 -
רחמים מלול:

נכון ,ב . 24 -

ב  24.4 -קיבלנו מכתב שאנחנו אמורים להעביר את זה,
אלדד גדסי:
לאשר את זה ,עד ה  . 9.5 -ביקשנו פגישה דחופה.
רחמים מלול:

מי ...על ידי השר?

אלדד גדסי:

השר לא צריך לאשר.

רחמים מלול:

הצעת התקציב המוגשת לאישור השר ,כך כתוב.

אלדד גדסי:

אנחנו מגישים א ת זה...

רחמים מלול:
השר.

לא ,אתה לא צריך להגיש את זה לנו כמאושר על ידי

אלדד גדסי:
הערותיך.

ודאי שלא .אני מגיש לך את זה כדי שתעיר את
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רחמים מלול:
לשר.

אוקיי ,אתה צריך לתת את התשובות ,והכל ביחד עולה

אלדד גדסי:
הדתית.

נכון מאוד .ואנחנו צריכים לאשר את זה אבל  ,המועצה

אתה מאשר את זה קודם במועצה הדתית ,מביא את זה
רחמים מלול:
לרשות .הרשות כותבת את השגותיה.
אלדד גדסי:

יפה מאוד.

רחמים מלול:

את כותב את תשובותיך ,וכל זה יחד הולך לשר.

אלדד גדסי:
שהמועצה הדתית אישרה.

יפה מאוד .אז בדיוק זה מה שעשינו .אני אמרתי

אבנר אקוע :

לא השר.

רחמים מלול:

זה לא מה שהבנתי.

אמיתי כהן:
להביא למועצה בנוסף.

אנחנו צריכים את האישור של משרד הדתות לתקציב

אלדד גדסי:

בסוף.

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,אבל אנחנו עכשיו יכולים לבוא...

גב' רוני באום :

ואז זה חוזר למועצה הד תית.

לא ,הם יקבלו את התשובה .הם שולחים את ההשגות
רחמים מלול:
פלוס התשובה לכבוד השר.
אמיתי כהן:

רחמים ,יש פה השגות.

יש השגות ,אז בבקשה .היום יום רביעי ,עד יום ראשון
רחמים מלול:
חברי המועצה מתבקשים להגיש את השגותיהם בעניין התקציב.
עו"ד אמיר ירון:

זה הערות שאנחנו כותבים לעצמנו?

רחמים מלול:

כן ,בבקשה.

אלדד גדסי:

אבל הם לא חלק מהתקציב.

רחמים מלול:

הם משפיעים על התקציב.

אנחנו רוצים לראות דו"ח מדויק של כל ההוצאות
עו"ד אמיר ירון:
הכספיות וההכנסות של משגיחי הכשרות.
אלדד גדסי:

אבל הם לא קשורים א לינו.

עו"ד אמיר ירון:

כי אני אומר לך ,ששם היו עושקים את העובדים.

אלדד גדסי:

אבל הם לא עובדי המועצה הדתית.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אמיר ,לא רק זה ,למשל מקודם דיברנו על התעריפים -

אם אני פותח חברה ומתפטר מהעירייה? אני רוצה
עודד עמרם:
להתפטר מהעירייה ,לפת וח חברה ולעבוד כחברה מספקת כשרות במועצה הדתית.
הרב קוק רוצה להיות שותף שלי .כל הרבנים רוצים להיות שותפים .קח אותם
אליך ,זה הרבה כסף .אתה לא מבין ,אתה לא תהיה קמצן .אתם לא יורדים לסוף
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דעתי .אתם קמצנים כאשר הכסף נמצא אצלכם ,בכשרות ובקבורה .תפתחו
מחלקת קבורה וכשרות ,תביא את כל העובדים אליך.
עו"ד אמיר ירון:

אני רוצה לומר לך ...מאוד בעייתי ,אני מציע...

רחמים מלול:

בסדר.

עו"ד אמיר ירון:
החלק של העירייה היה...

כל התקציב הזה היה שונה ,יכול מאוד להיות שגם

גב' רוני באום :

השאלה אם הוא יכול לעשות את זה.

חברים ,אני אסכם ככה .חבר'ה ,כל ההשגות שלכם,
רחמי ם מלול:
אנחנו נפעל בדיוק על פי ההוראות של מנכ"ל משרד הדתות ,שעובד תחת שרביטו
של סגן שר הדתות ארבלי בן דהן ,שעובד תחת שרביטו של השר לענייני דתות
בנט .ככה זה הולך.
שעובדים כולם תחת השב"ס.

עודד עמרם:

בכל אופן ,כל מי שיש לו השגה ,מתבקש להגיש לנו
רחמים מלול :
את זה בכתב ,או לי ,או לדורון ,ואני ארכז את הכל ונשלח את זה למועצה
הדתית .אלדד ,אתה תיתן לנו את התגובות והכל ביחד ילך אל השר ,בסדר? נפעל
לפי הסעיף הזה שקראתי קודם .טוב? תודה רבה .הישיבה הזאת נעולה .ויניב
מתבקש לקחת את השרביט .שכחתי להביע את השתתפות חברי מועצת העיר
באבלם של משפחת אפל ,לחברת המועצה גלי אפל ,על פטירת הסבתא .שלא
יידעו עוד צער וינוחמו מן השמיים.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העיר ייה
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