עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  49מתאריך 6.9.2017

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 49
מיום רביעי ,ט"ו באלול תשע"ז 6/9/2017
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 עו"ד מתן דיל – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ –
משנה לרה"ע ,ח"מ אבנר אקוע , ,ח"מ אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ
ד"ר רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ רונן אהרוני,
ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אדר' יערה
ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים:

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,חנניה קורש – סמנ"כל
נכסים וביטוחים,מיכל עבודי – אגף הנכסים ,אקרמן נפתלי – מבקר העירייה,
]ישראל עוקשי – סגן מבקר העירייה ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר ,יוספה
חליבה – רשת חוויות ,גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר] ,בללי.

חסרים:

 ח"מ עודד עמרם ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אבאי זאודה.
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סדר היום:
.1

אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה  47ו 48-מיום .28.6.17

.2

אישור החלטות ועדת ביקורת מס'  1מיום .16.5.17

.3

אישור החלטות ועדת ביקורת מס'  2+3מיום .30.8.17

.4

אישור החלטות ועדת כספים מיום .3.9.17

.5

אישור החלטות ועדת המשנה לתמיכות מיום .19.7.17

.6

אישור תיקון חוק עזר לרחובות )שיפוץ חזיתות ושמירתן()תיקון מס'  ,(1התשע"ז.2017 ,

.7

אישור תיקון חוק עזר )שמירת הסדר והניקיון()תיקון מס'  ,(1י"ד ,התשע"ז .2017

.8

אישור החלטות ועדת תרומות מיום .3.9.17

.9

אישור החלטות הוועדה להקצאת קרקע מס'  28מיום .12.6.17

.10

אישור החלטות הוועדה להקצאת קרקע מס'  25מיום .3.4.17

.11

העברת מערך ליווי ההיסעים לאחריותה המלאה והבלעדית של רשת חוויות רחובות.

.12

אישור החלטות ועדת איכות הסביבה ,ועדה מס'  1לשנת .2017
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  49מיום 06/09/2017

החלטה מס' :431-49-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים מישיבות מועצה  47ו 48-מיום

.28.6.17
החלטה מס' :432-49-17

הוחלט פה אחד לאשר העברת מערך ליווי ההיסעים לאחריותה
המלאה והבלעדית של רשת חוויות רחובות.

החלטה מס' :433-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת ביקורת מס'  1מיום .16.5.17

החלטה מס' :434-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת ביקורת מס'  2+3מיום
.30.8.17

החלטה מס' :435-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מיום  3.9.17כולל
תוספת התב"ר של המנכ"ל דורון מילברג ושל חבר המועצה זוהר
בלום.

החלטה מס' :436-49-17

הוחלט פה אחד לאשר הצעתו של אבנר אקוע לגבי תמיכות בנושא
הכוללים :את ה 100%-תמיכה לחלק פר אברך ולהכפיל במספר
האברכים הקיימים.

החלטה מס' :437-49-17

הוחלט פה אחד לאשר הצעתו של אבנר אקוע לגבי תמיכות בנושא
הכוללים בנושא הפצת תורה 60% :כמות השיעורים 40% ,המאזן
הכספי.

החלטה מס' :438-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 28
מיום  – 12.6.17עמותת "על"ה – העמותה למען המבוגר ברחובות"
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כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע
בשטח של כ 1,000-מ"ר ,מצפון לרח' אסתר ואברהם בנארי ,גוש 5910
חלק מחלקה ) 241חלק ממגרש  406על פי תב"ע רח 2/2105/ו-רח/מק/
 (7/2105לעמותת "על"ה – העמותה למען המבוגר ברחובות" למטרת
הקמת מרכז יום למבוגר שהינו מוסד המספק שירותים עבור קשישים
תשושים ותשושי נפש ,הכוללים :ארוחות ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
פעילות גופנית ,אבודה סוציאלית ,ייעוץ גריאטרי ,פעילות חברתית ועוד,
לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :439-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 28
מיום  – 12.6.17עמותת "החברה לנכסי ציבור ברחובות" כדלקמן:
הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע בשטח של
כ 500-מ"ר ,מצפון לרח' אסתר ואברהם בנארי ,גוש  5910חלק מחלקה
) 241חלק ממגרש  406על פי תב"ע רח 2/2105/ו-רח/מק(7/2105/
לחברה לנכסי ציבור ברחובות למטרת הקמת מרכז קהילתי ו/או מועדון
נוער ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :440-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  5בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 28
מיום  – 12.6.17עמותת "אנוש האגודה הישראלית לבריאות הנפש"
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת גג מבנה
גני הילדים ,בשטח של כ 390-מ"ר ,ברח' טשרניחובסקי ,גוש  3697חלק
מחלקה  ,563לעמותת "אנוש – האגודה הישראלית לבריאות הנפש"
למטרת הקמת מועדון לשיקום פגועי נפש בקהילה ,לתקופה של  25שנים.
בכפוף להוצאת היתר בנייה למועדון בקומה א' של המבנה.
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החלטה מס' :441-49-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  25מיום
 – 3.4.17עמותת "מנוף ישראל ליהודי אתיופיה" כדלקמן :הוועדה
לקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע ברח' הפרדס ,גוש
 ,3698חלקה  450בשטח של  371מ"ר )מגרש  204על פי תב"ע
רח/מק/2000/יט (2/לעמותת "מנוף ישראל ליהודי אתיופיה" ,למטרת
הקמת בית כנסת ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :442-49-17

הוחלט פה אחד לאשר תיקון חוק עזר לרחובות )שיפוץ חזיתות
ושמירתן()תיקון מס'  ,(1התשע"ז 2017 ,כך שיוסיף סעיף 6א,
שכותרתו "סיוע כספי" כדלקמן :העירייה רשאית לקבוע ,כי בעל
בית שמקיים דרישה לשיפוץ ,יהיה זכאי לסיוע כספי ,לשם מימון
הוצאות השיפוץ ,לפי תבחינים שתקבע העירייה מפעם לפעם ,הוא
יתחשב בין השאר במקום הנכס ,מצבו הכלכלי והאישי של בעל
הבית .התקציבים יעמדו לעיון במשרדי המנהל ובאתר האינטרנט
של העירייה

החלטה מס' :443-49-17

הוחלט פה אחד לאשר תיקון חוק עזר )שמירת הסדר והניקיון()תיקון
מס'  ,(1י"ד ,התשע"ז  2017כדלקמן * :פרק י"ד לחוק העזר
לרחובות )שמירת הסדר והניקיון( התשמ"ג  – 1982בטל * .להוסיף
את סעיף )39ג() (1לחוק הקיים ,ולהסמיך את ראש העירייה לקבוע
עוד  7אירועים בשנה ,שאותם ניתן יהיה לקיים מעבר לשעות
הרגילות לעניין הקמת רעש
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החלטה מס' :444-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת תרומות מיום  3.9.17כפוף
להערות של היועמ"ש.

החלטה מס' :445-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת איכות הסביבה ,ועדה מס' 1
לשנת .2017

אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה  47ו 48-מיום .28.6.17

.1

רחמים מלול:

נעבור לישיבת מועצה .סעיף

מספר  – 1אישור פרוטוקולים .אם אין הערות ,אז הם מאושרים.

החלטה מס' :431-49-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים מישיבות מועצה  47ו 48-מיום

.28.6.17

.11

העברת מערך ליווי ההיסעים לאחריותה המלאה והבלעדית של רשת חוויות רחובות.
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רחמים מלול:

אני מקדים את הנושא של מערך

ליווי ההיסעים ,כי נמצא פה עוה"ד מטעם רשת חוויות ,גיא בללי .בבקשה ,תציג את הנושא ואנחנו
נצביע עליו ,כן.
גיא בללי:

שלום לכולם .מאוד

בקצרה .מחלקת ההיסעים היום היא מחלקה שמופעלת על ידי רשת חוויות רחובות ,כשירות שרשת
חוויות רחובות נותנת לעיריית רחובות.
דורון מילברג:

לא מחלקת ההיסעים ,מחלקת

ליווי היסעים.
גיא בללי:
רחמים מלול:

מחלקת ליווי היסעים.
כן ,כי כבר שאלו אותי האם גם

לאון עובר לחוויות.
לא ,לא ,לאון לא עובר

???:
לחוויות בכלל.
זוהר בלום:

זה חלק מהחבילה.

גיא בללי:

היא מחלקה שמופעלת

למעשה על ידי רשת חוויות רחובות כשירות שרשת חוויות רחובות נותנת לעירייה ,כאשר קיימת זיקה
ברורה לעובדי מחלקת ליווי ההיסעים לעיריית רחובות .מצב הדברים המשפטי הוא לא לכאן ולא לכאן.
בעקבות הליך משפטי שקוים בין היתר כנגד עיריית רחובות וכנגד רשת חוויות רחובות ועוד לפני כן
דומה כי הנושא טעון הסדרה .וההצעה היא בעצם להעביר את מערך ליווי ההיסעים לניהולה המלא של
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רשת חוויות רחובות ,עם זיקה ברורה ומוחלטת לרשת חוויות רחובות .כאשר יוקמו צוותים ,גם של
רשת חוויות וגם של עיריית רחובות ,על מנת לבחון כיצד הנושא הזה יופעל תחת הנחיית עיריית
רחובות.
דורון מילברג:

משפט אחד.

רחמים מלול:

בבקשה ,דורון.

דורון מילברג:

אגב ,ב 2-רשויות שאני מכיר

גדולות ,בראשון ובתל אביב ,ליווי ההיסעים מבוצע דרך תאגיד עירוני.
עו"ד יניב מרקוביץ:

צריך גם להגיד משהו פה

שאמרנו אותו גם בהליך המשפטי .א' – לא מדובר בהליך חריג .ב' – מדובר במשהו שקורה הלכה
למעשה כבר הרבה מאוד שנים ,כך שאין פה איזשהו שינוי בעניין הזה .יש פה למעשה הסדרה מלאה
של מצב קיים.
אבנר אקוע:

היום ...העובדים שם בליווי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

היום העובדים-

גיא בללי:

העובדים הם עובדים

של רשת חוויות רחובות.
אבנר אקוע:

אין להם קשר לוועד...

רחמים מלול:

יהיה שם הסכם קיבוצי.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

המהלך מוכר וידוע גם לוועד

העירייה .במחלקה עצמה יש  3עובדים שהם עובדי עירייה ,והם נשארים להיות עובדי עירייה ,שהם
בכל מקרה יישארו.
דורון מילברג:

הם דורשי השירות ... .מלווה

במקום כזה וכזה ,חוויות מגייסת אותו על פי תעריף שאנחנו קובעים ,והתשלום מבוצע...
אבנר אקוע:

הבנתי .זה דרכנו ו...

עו"ד יניב מרקוביץ:

נכון .והעובדים ימשיכו להיות

עובדי חוויות.
גיא בללי:

ימשיכו להיות עובדי

רשת חוויות רחובות ,כפי שהיה עד עכשיו ,כאשר הזיקה תהיה כלפי רשת חוויות רחובות ולא כלפי
העירייה ,למעט  3עובדים...
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

טוב ,אז יש הערות לחברים? אז

אישרנו.
גיא בללי:

החלטה מס' :432-49-17

תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר העברת מערך ליווי ההיסעים לאחריותה המלאה

והבלעדית של רשת חוויות רחובות.
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אישור החלטות ועדת ביקורת מס'  1מיום .16.5.17

.2

רחמים מלול:

שי,

אישור

החלטות ועדת

ביקורת ,בבקשה.
שי קזיוף:

יש

לנו

כאן

3

פרוטוקולים.היה בכניסתו של המבקר החדש נפתלי אקרמן ,עשינו היכרות...
רחמים מלול:

רגע ,אולי ניתן לנפתלי כמה

מילים קודם?
בשמחה רבה.

שי קזיוף:
רחמים מלול:

בבקשה ,נפתלי.

נפתלי אקרמן:

אני רוצה להדגיש רק ,שבעצם

הדו"ח שאישרנו עכשיו של  ,2016זה בעצם למעשה בוצעה בדיקה על ידי ישראל שכיהן פה כממלא
מקום ,ולאן יבוא על הברכה על כל מה שהוא עשה .הוא נאלץ לצאת קודם.
אבי קינד:

אז להתחיל ישיבות

בזמן בדרך כלל.
שי קזיוף:

רגע ,זה לא הפרוטוקול

הזה ,זה הפרוטוקול הבא ,חכה.
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ד"ר רוני באום:

זה הפרוטוקול הבא ,אבי.

שי קזיוף:

הראשון

הפרוטוקול

היה פרוטוקול היכרות וגם בירכנו את נחום אייזנר היקר שפרש .מה שכן חשוב בפרוטוקול הזה ,זה 2
דברים .בסעיף ה' וסעיף ו' ,שדבר ראשון ,לגבי צוות תיקון ליקויים ,שכן פועל רק מבחינה חוקית ,צריך
לעשות את הפרוטוקולים ,גם בזה דנו עם המנכ"ל .ודבר לא פחות חשוב 7 ,שנים התקציב של מבקר
העירייה לא עלה ,אז גם זה בעזרת ה' 2018 ,יעלה בעזרת ה' .נשב על זה עם ראש העיר בנושא7 .
שנים לא עלה.
יעל בק:

כשאתה

מדבר

על

יותר

פרוטוקולים ,למה אתה מתכוון?
רחמים מלול:

סעיף שכר ,מה?

שי קזיוף:
רחמים מלול:

לא ,שכר לא ,תקציב.
תקציב הפעולות?

שי קזיוף:
רחמים מלול:

כן.
כמה שנגדיל את התקציב ,הוא

יבקר יותר תחומים ,לא?
אבי קינד:
רחמים מלול:

עדיף להקטין ,לא?
בסדר.
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יעל בק:

שי,

אתה

מתכוון

לאיזה

פרוטוקולים?
מספר .1

שי קזיוף:
יעל בק:

לא ,אתה הערת פה הערה שאין

מספיק פרוטוקולים .לאיזה פרוטוקולים אתה התכוונת?
דורון מילברג:

יש צוות תיקון ליקויים שבוצע

על ידי ועל ידי גלית בעבר ,ולאחר מכן עם לא זוכר את שמה ,לא חשוב .ולא מסמכנו את הפרוטוקולים.
יעל בק:

הבנתי.

דורון מילברג:

ולכן אנחנו צריכים להקפיד

למסמך את זה .אני לקחתי את זה על עצמי.
שי קזיוף:

אז

הפרוטוקול

הראשון ,מאושר.

החלטה מס' :433-49-17

.3

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת ביקורת מס'  1מיום .16.5.17

אישור החלטות ועדת ביקורת מס'  2+3מיום .30.8.17
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שי קזיוף:

הפרוטוקול

השני

והשלישי ,פרוטוקול שני דן בנושא מבקר העירייה לשנת  ,2016וכאן המקום ,קודם כל ,אני רוצה
להתנצל בפני יעל ,וגם הבאתי את זה בכתובים ,שביקשתי שהיא תזומן ,ומשום מה זה נפל בין הכיסאות.
אז פעם הבאה אני אחראי אישית שהיא תזומן כמשקיפה ,כי ככה הבטחתי וככה יהיה בעזרת ה',2016 .
בוקרו מספר מחלקות בעירייה ,ונפתלי אקרמן הישר נכנס לעובי הקורה עם ישראל עוקשי ,ישבו עם
המנכ"ל ,עם מנהלי האגפים ,כל אחד קיבל את הערותיו והארותיו ,ובעזרת ה' גם הנושאא הזה יבוקר.
רחמים מלול:
שי קזיוף:

באיזה נושאים בוצעה הביקורת?
מחלקת חשמל ,רשת

חוויות ,המוקד העירוני ,החווה החקלאית ,בית ספר נתיבות משה .לגבי חוויות – רוני חברת ועדה וגם
חברת דירקטוריון ,אז היא אישית תפקח על ההערות שהיו בנושא הזה.
יעל בק:
שי קזיוף:
יעל בק:

זה לא קצת הפוך?
למה?
כי היא חברת דירקטוריון ,אז

למה אתה נותן לה לפקח?
שי קזיוף:

כי אני סומך עליה

באלף אחוז.
יעל בק:

לא ,אתה שם אותה בסיטואציה

לא נעימה.
שי קזיוף:

לא ,זה בסדר גמור.
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יעל בק:

זה בעייתי.

שי קזיוף:

נבין

דבר

אחד,

המדיניות של המבקר היא בעיקר הערות בונות ולעבוד לפי החוק .זו המטרה שלנו ,אנחנו לא באים
לחפש פה אנשים ,אלא באים לעשות על פי החוק מה שצריך .ומי שעושה ,לפעמים גם טועה .אז הוועדה
תיישר אותו ,מה שצריך מבחינת החוק .אני לא מחפש פה אנשים ,וקורות טעויות ,אנחנו גם טועים,
אנחנו גם בני אדם .אז ברוך ה' בקטע הזה ,אני כבר  7שנים בתיק הזה ,ככה אנחנו עובדים וככה אנחנו
מתייעלים ,וברוך השם זו הדרך הנכונה לפי דעתי .ומי שרוצה להעיר הערות/הארות מוזמן בכתב חופשי
 24שעות .פרוטוקול מס'  3היה פרוטוקול של מבקר משרד הפנים משנת .2016
דורון מילברג:
שי קזיוף:

 ...הוא חוזר על אותם סעיפים.
כן ,רגע ,אני אגיד את

זה גם כן.
רחמים מלול:
שי קזיוף:

איזה סעיפים?
יש מספר ועדות צריך

לקיים אותן.
רחמים מלול:
שי קזיוף:

סטטוטוריות.
בדיוק .אז יש ועדות

שהמנכ"ל ידבר עם  3ועדות ,לא נזכיר שמות כאן ,יש את זה בפרוטוקול .אבל מה שכן ,יש ועדה
לדוגמא ,שכבר  3שנים אנחנו דנים איתה וטוחנים מים ,סליחה על הביטוי ,זו הוועדה להנצחת זכרם של
נרצחי טרור .וכתבנו מספר פעמים שברוך ה' אין ברחובות דבר כזה ,ואין סיבה שהוועדה על כלום-
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רחמים מלול:

זו ועדה סטטוטורית.

ד"ר רוני באום:

סטטוטורית והיא לא מתכנסת...

שי קזיוף:

תתכנס

4

פעמים

בשנה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

רגע ,אני יו"ר הוועדה .פעם

אחת כינסנו ,אמיתי היה .אחרי שקיבלתי כל מיני התראות .אין ,לא...
שי קזיוף:
רחמים מלול:

אין מה לעשות.
אבל עניתם למבקר?
כל שנה אנחנו...

???:
עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל דורון ,השנה פעם ראשונה

אתה יכול להגיד לו כינסנו ,יש פרוטוקול אחד.
ד"ר רוני באום:

אבל אתה צריך לכנס  4פעמים

בשנה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אין  4פעמים ,ישבנו...

דורון מילברג:

לא ,אבל לא היה פרוטוקול ,היה

דף חלק.
עו"ד יניב מרקוביץ:

ישבנו אמיתי ואני ,בסוף דיבר

איתי על המכינה הקדם צבאית.
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זה מסוכן.

שי קזיוף:
רחמים מלול:

רגע ,יש איזה  2נרצחים

באשדוד.
ד"ר מרה קנבל:

שהם תושבי רחובות...

)מדברים ביחד(
זוהר בלום:

יש מישהי בשטחים

שנהרגה גם כן ,היינו בלוויית לילה.
רחמים מלול:
ד"ר רוני באום:

מעמנואל אולי?
אבל לא בשנים האחרונות ,זוהר.

)מדברים ביחד(
עו"ד יניב מרקוביץ:

הבעיה איתם גם ,שיש שם...

מאוד גדולה בינם לבין יד לבנים ,ולא יצאנו מזה.
ד"ר מרה קנבל:

כן ,נכון.

אמיתי כהן:
עו"ד יניב מרקוביץ:
יעל בק:

זה סיפור שם.
אני מוכן האמת לפרוטוקול.
אבל אפשר בכלל לעשות משהו עם זה?

)מדברים ביחד(
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שי קזיוף:

נושא

הלאה,

הבא

שבוקר על ידי המבקר במשרד הפנים היה מחלקת הרווחה 7,220 ,תיקים חדשים נפתחו רק ב.2016-
אבי מוזס חבר הוועדה וגם מחזיק התיק ,פרש בפנינו מדוע וכמה .לדוגמא קטנה ,מספיק חס ושלום אדם
שיש לו אירוע מוחי ,אוטומטית הוא נהיה רווחה .אדם נפטר ,רווחה .אז בגלל זה גדל ,וזה ממוצע בשנה.
תקן אותי אבי 13% ,בשנה גדל תיק הרווחה מסיבות אלו ואחרות ,זקנה ,שארים וכו'.
ד"ר רוני באום:

בעיקר הזקנה.

עו"ד אבי מוזס:

בעקר נושא הזקנה.

שלמה צבי מונטג:

איך זה ביחס לערים אחרות?

שי קזיוף:

לא אכפת לנו .לא

אכפת לנו.
רחמים מלול:

ביחס לבני ברק זה נמוך.

)מדברים ביחד(
אמיתי כהן:

צריך

להגדיל

את

התקציב ברווחה אז.
יעל בק:

ישר ,ישר.

עו"ד אבי מוזס:

ישר תקציבים ,ישר זה.

רחמים מלול:

אמיתי ,נסב .ממורשת ישראל

נסב לרווחה.
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שי קזיוף:

נושא

הבא ,תקציב

פיתוח ,מדוע אנחנו לא קונסים את הקבלנים הה ...בעבודתם ... .משפטית על ידי-
רחמים מלול:

שאלת את גיא? יש לנו מערך

של קנסות.
שי קזיוף:

יש גם ...של העירייה,

המנכ"ל בודק את זה אישית .יש שם  2תב"רים עם  2קבלנים ,שהמנכ"ל בעזרת ה' יבדוק את זה עם
מיכל משפטית האם אפשר .כי עדיין גם לא נגמר החוזה איתם.
רחמים מלול:
שי קזיוף:

לקנוס?
לקנוס .אז שייגמר כל

החוזה ,התשלומים וכו' ,אז נבדוק אם בכלל אפשר .ועדת תמיכות ,היו שם  2הערות.
רחמים מלול:

על מספר התלמידים בכוללים,

לא?
רחמים מלול:

לא ,עוד לא .זה כבר...

יעל בק:

זה עוד מעט.

שי קזיוף:

היה באחד שהיה חסר

ניהול תקין ,ובשני היה חסר מסמך גם של רשם העמותות .המנכ"ל ידבר עם אירית להקפיד על הנושא
הזה.
רחמים מלול:

הנה ,אירית פה.
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שי קזיוף:

מתוך ים העמותות-

אביב איטח:

אפשר מסקרנות לדעת

מי חסר? או שזו טעות טכנית?
שי קזיוף:

אני אגיד לך את זה.

אין לי את זה פה .אבל זה אפילו לא פרומיל מבחינת כל מה שהיא בודקת.
עו"ד אבי מוזס:

אה ,אחת לכל העמותות?...

שי קזיוף:
עו"ד אבי מוזס:

כל העמותות.
אחת מהן? אה ,אוקיי.

שי קזיוף:

לא ,זה לא בסדר .צריך

להקפיד על הכל .אנחנו רק בני אדם .עוד דבר חצוף ,שאני שוב מוחה על זה ש ...זה חובות עובדי
עירייה ונבחרים .הנושא הזה בשנת  2014ו 2015-נדון ישר והפוך לפניי ולפנים עם כל בחירי העירייה,
כולל בני שרעבי .זה פשוט חוצפה ,כי העירייה עשתה את הכל אשר לאל ידה מבחינה משפטית,
מוסרית ,ערכית ,לכל האנשים האלה .והוא כל פעם מעלה את זה מחדש.
רחמים מלול:
שי קזיוף:

רגע ,וגובים אבל? גובים?
 ...על הכל .אין הנחות

בכלל .והוא מכניס את זה כל שנה.
אביב איטח:

הכי חשוב שגובים.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

מה הקשר לבני שרעבי? לא

הבנתי.
אבנר אקוע:

שי ,מי מכניס?

שי קזיוף:

מבקר משרד הפנים.

אביב איטח:

ברור שיכולים להיות

חובות ,אבל גובים .העיקר שהם בתהליך גבייה.
שי קזיוף:
עו"ד יניב מרקוביץ:

הכל חוקי מעל ומעבר.
הייתה כתבה שבוע שעבר על

כמה רשויות שכנות ,ראית על ראשון ,מה הולך שם .זה חוב כמו כמעט...
רחמים מלול:

יש חובות של נבחרים?

עו"ד אבי מוזס:

 ...אין אף אחד ש ...בעירייה.

רחמים מלול:

ברוך השם .כי הם פתחו תיקים

ברווחה.
יעל בק:

טוב,

לא

משלמים

לחברי

מועצה.
שי קזיוף:

נושא אחרון היה של

הווטרינר ,שגם מעלה את זה כל שנה .הווטרינר טופל כבר .נכון שהדוח היה ב ,2016-אבל בסוף 2016
כבר דובר על ידי המנכ"ל והכל חוקי בנושא הזה ,וגם על זה הערנו .מה שכן חשוב ,וזה כן אבי קינד
הנכבד קיבל על עצמו ,ואני גם בקטן אעזור לו ,בנושא צוות מעקב תיקון ליקויים .נכון שהמנכ"ל
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ומנהלי האגפים ...את זה ,ואנחנו ניכנס יותר לעובי הקורה ב 3-שנים האחרונות ,נבדוק אכן מה נעשה
ואיך בוצע ,וגם זה בעזרת ה' יובא בכתובים לטובה ,או להערה בונה .אני מבקש ,שוב ,אני רוצה להודות
לישראל עוקשי ,עשה עבודה נפלאה בנושא הזה של הפרוטוקולים ושל הביקורת ,וגם נפתלי היקר הביא
דברים חדשים לחיוב בנושא ביקורת העירייה ועל כך יבורכו .וגם כל חברי הוועדה שמטים כתף ושכם,
כדי שהכל יהיה...
אבי קינד:
שי קזיוף:

ובאים בזמן.
ובאים

בזמן.

חוץ

מהישיבה האחרונה-
ד"ר רוני באום:
שי קזיוף:

חוץ מהישיבה האחרונה.
שהיה לכבוד המנכ"ל,

שביקש בגלל פתיחת שנת הלימודים ,לכן הקדמנו אותה בחצי שעה תוך  5דקות .אבי ,אנחנו מתנצלים
על זה שוב שהקפצנו אותך .אבל זה היה חייב.
עו"ד יניב מרקוביץ:

מילה ליו"ר ,נראה שזו עבודה

יסודית ,רצינית.
עו"ד מתן דיל:
זוהר בלום:

ממש ,הכל יסודי.
 ...תקבל את זה מינוי

לכמה קדנציות.
שי קזיוף:

גם עוד  10שנים?
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רחמים מלול:

אבל תדע לך שאתה לא חבר

הנהלה.
שי קזיוף:

נכון .לא חבר הנהלה.

זוהר בלום:

ועדת הנהלה.

שי קזיוף:

אז

זה

מאושר,

שלושתם.

החלטה מס' :434-49-17

.4

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת ביקורת מס'  2+3מיום .30.8.17

אישור החלטות ועדת כספים מיום .3.9.17

רחמים מלול:

ועדת כספים .ישבנו בוועדת

כספים ,אישרנו רשימה של תב"רים ,בעיקר למוסדות חינוך .אם יש הערות ,נא לשאול.
דורון מילברג:

אני לא יודע אם זה חוקי ,כי זה

לא עבר ועדת כספים ,אבל כל חברי ועדת כספים כאן ,תב"ר גינון נגמר .ממש אין אגורה בתב"ר.
רצינו ...עכשיו סכום מסוים ולא צלחנו בגלל ש-
עו"ד מתן דיל:
דניאלה ליבי:

 ...מסגרת.
מסגרת זה לא...
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דורון מילברג:

 ...מסגרת  2מיליון  ₪לגינון,

עד שאני אביא לך את התכנית המלאה.
רחמים מלול:

מסגרת?

דורון מילברג:

מסגרת.

רחמים מלול:

טוב ,אם יש הסכמה ,בבקשה.

גם לזוהר יש איזה תב"ר.
זוהר בלום:

יש לי עוד תב"ר שברח

לנו ככה מהרשימה ,נגישות אקוסטית לתלמידים ,על פי הרשאות של משרד החינוך .יש לנו פה הרשאות
של  ₪ 360,000פר כיתות ילדים שהם לקויי שמיעה.
רחמים מלול:

למעליות?

ד"ר רוני באום:

לא ,לא ,לא .אקוסטי.

זוהר בלום:

לא ,זה רק לקויי

שמיעה .אז לאשר את זה לתב"ר ,יש לנו נגישות אקוסטית שדורון כוכבי מנהל אותו.
רחמים מלול:
זוהר בלום:

זה מקורות חוץ?
מקורות חוץ.

רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אגב משהו לא קשור... ,

תב"רים ,אז על החדר ישיבות ששודרג.
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רחמים מלול:

חוויות השקענו תב"רים הרבה

לאחרונה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...על חדר הישיבות ,וכל הכבוד

למי שעשה ,אני יודע שדודי ניהל את המבצע הזה יחד עם דלית ,וזה כיף וזה ראוי ומכובד וכל הכבוד.
רחמים מלול:

החלטה מס' :435-49-17

תודה רבה ,חברים.

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת כספים מיום  3.9.17כולל תוספת

התב"ר של המנכ"ל דורון מילברג ושל חבר המועצה זוהר בלום.

אישור החלטות ועדת המשנה לתמיכות מיום .19.7.17

.5

רחמים מלול:

נעבור לנושא שעורר קצת

ויכוח ,החלטות ועדת המשנה לתמיכות .אתם רוצים לעבור על כל ה?-
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

כבר הערנו את זה.

גיורא בן-ארי:

סמל העירייה ,נשיא מדינה

וראש ממשלה.
יערה ספיר:

נכון ,חסר.
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)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

טוב ,מי רוצה להציג את

הפרוטוקול של ועדת תמיכות? אתה דורון או יו"ר ועדת המשנה? מה ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל?
כן ,בבקשה ,מה השינויים המרכזיים?
אבנר אקוע:

 ...של דת ...דברים אחרים

לספורט ...אושר הכל.
רחמים מלול:

יש שינויים בתבחינים לספורט

ולעמותות הכלליות?
אבנר אקוע:

לא ,לא.

רחמים מלול:

לא ,כי אמיר ירון רצה להציע.

אבנר אקוע:

הצעה ,ובסוף המנכ"ל הורידו

אותו.
יעל בק:

רצה על נשים.

אבנר אקוע:

המנכ"ל הוריד אותו.

רחמים מלול:

הכנסתם את זה ,לא?

יעל בק:

הוא

אמר

שנוסיף

להראות שאתה ...את זה.
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עו"ד מתן דיל:

בעצם התמיכה הרגילה ,יש לך

תעדוף לנשים .ספורט של נשים ...דורון הסביר את זה ,עמיר הבין.
רחמים מלול:

למשל בהפועל מרמורק הייתה

קבוצת נשים ותמכנו בה.
דורון מילברג:

תמכת בה כמו קבוצת גברים,

והם לא עלו אגורה וחצי ... .קבוצת נשים ...שזה  4קבוצות נשים במדינה .יש לך את ליגת העל.
יעל בק:

אני מבקשת מאוד.

רחמים מלול:

בקריטריונים של התמיכות יש

גם קבוצות נשים.
יעל בק:

נכון ,אבל מה שאמיר אז הסכים,

אני זוכרת ,אני לא רוצה לדבר בשמו ,אתה אמרת שפשוט צריך לבדל את זה ,שנראה את זה .דיברנו על
זה ויזואלית ,שלא רואים שבאמת יש תעדוף לנשים ,זה אחד .ואני גם ציינתי שזה לא עניין רק תקציבי,
זה עניין גם כמה העירייה מראה שהיא תומכת.
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

כן ,אבנר ,בבקשה.

אבנר אקוע:

בעצם ,לקחנו בדת ועשינו ככה

את התקציב ,עד עכשיו היה תקציב לא מוגדר ,היו סכומים ,מה שעשינו ,הגדרנו ש 40%-מהתקציב של
הדת ילך לבתי כנסיות 40% ,ילך לכוללים ,ו 20%-הפצת תורה ,בסך התקציב של הדת.
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רחמים מלול:

כלומר ,זו חלוקה פנימית בתוך

התמיכות של הדת?
אבנר אקוע:

כן ,כן ,התקציב .יש כסף ,שיהיה

מוגדר מראש.
רחמים מלול:

טוב.

אבנר אקוע:

דבר שני ,לקחנו את נושא בתי

כנסיות והוספנו להם עוד קטגוריה של מעל  .1,000בנושא של הפצת תורה ,לקחנו את הכסף20% ,
מתקציב הדת ,ועשינו קטגוריה של חלוקה שתהיה :אחד – לפי כמות השיעורים שיש בעמותה הזאת.
רחמים מלול:

אני מוסר את הדו"ח הזה

לאירית .כל עמותה מאושרת?
אבנר אקוע:

כן ,כן ,ודאי.

דורון מילברג:

 ...של .2018

רחמים מלול:

ברור ,ברור.

אבנר אקוע:

כמות

השיעורים

שהעמותה

עושה בהפצת תורה .המחזור הכספי שלה בנושא של הפצת תורה ,זה  40% ,40%ו 20%-אמרנו ,אם
העמותה עושה גם הפצת עלון שבועי או חודשי או כמותי .20% ...בתוך התקציב שלה .יש עמותות
שעושות מעבר לשיעורי תורה ,עושה גם ערוץ שבועי או חודשי.
רחמים מלול:

חבל ,זה יבוא על חשבון

העמותות...
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אבנר אקוע:

זה על חשבונם ,מהתקציב

שלהם.
רחמים מלול:

שעושות פעילות מעשית.

אבנר אקוע:

גם זה מעשית.

רחמים מלול:

עלונים ,אתה יכול לפתוח את זה

בצורה...
אבנר אקוע:

זה כבר קיים .עושים כמה

עמותות .אני אומר ,זה גם הפצת תורה .בן אדם מפיץ.
עו"ד מתן דיל:

אבל אומרים ...הקטגוריה...

רחמים מלול:

אתה למשל מוריד מהשיעורים,

אז מה יותר חשוב בעיניך ,שיעורים והרצאות או עלונים?
אבנר אקוע:
אמיתי כהן:

 ...זה .20%
אבל מה הבעיה? גם זה

וגם זה.
אבנר אקוע:

מתוך ה...20% ,100%-

רחמים מלול:

תיכף נצביע על זה.

אבנר אקוע:

דבר אחרון בעצם זה הכוללים.

מה שקרה היום בכוללים היה יום שלם ,חצי יום ושליש .היה משקל ליום שלם ומשקל לכמות האברך.
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רחמים מלול:

חצי יום וכולל ערב ,נו.

אבנר אקוע:

מה שקרה עד היום ,כולל שלם

היה מקבל נאמר  ₪ 15,000מהתקציב ופר אברך שיש בו .נאמר יש בו  10אברכים ,עוד ₪ 100
לאברך .לעומת זה ,יש כולל שיש לו  40אברכים ,אז הם קיבלו עוד  ₪ 4,000ועוד  .₪ 15,000וזה
שיש לו מקום של  ,10היה מקבל את ה ₪ 15,000-ועוד  .₪ 1,000אז היה משהו לא-
רחמים מלול:

לא הגיוני.

אבנר אקוע:

לא הגיוני ,לא יכול להיות.

אנחנו יודעים שאברכים זה עלות גבוהה לכוללים ,קרוב ל ₪ 2,000-לאברך .מה שהם מקבלים פה,
 ₪ 600-700שנתי ,זה באמת עלות .אז אמרנו ,בוא ניקח במקום החלטה הוגנת ,בוא ניקח את כל סך
האברכים שיש בכל העיר ,ניקח את התקציב ,ה 40%-מהדת ,נחלק אותו ל-
רחמים מלול:

והתקצוב יהיה פר אברך?

אבנר אקוע:

פר אברך .אז יש לך 50

אברכים ,תקבל  50כפול .800
רחמים מלול:

ואם יש כולל של  5אברכים?

אבנר אקוע:

אז יקבל את ה 5-כפול ה.500-

למה אני אמרתי את זה? הכולל שהוא לומד יום שלם ,זה הגדרה של כולל ,זו ההגדרה של כולל ,שיש לו
ראש כולל ...עומדים .יש לנו קרוב ל 4-כוללים 5 ,כוללים בעיר ,שבאמת בשכונות כמו רחובות
ההולנדית ,שכונה שמתחזקת ,ויושבים שם לומדים .אז אני אומר ,אי אפשר להגיד להם 'חבר'ה ,לא
תקבלו כלום'.
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 ...מתחזקת?

???:
אבנר אקוע:

יש חבר'ה שלומדים תורה.

זכותם ללמוד יש  4עמותות כאלה שאני חושב ,שאם היינו עושים ...מינימום  ,10הם היו לא מקבלים
כלום .אז אי אפשר לא ...כלום.
עו"ד אבי מוזס:

אתה אומר שאתה מתקצב אותם

פר-
אבנר אקוע:

פר אברך...

יעל בק:

אתה ...משהו אחר לפני.

אבנר אקוע:

אמרתי ,כי...

רחמים מלול:

טוב ,מה עוד?

אבנר אקוע:

זה הכל.

רחמים מלול:

טוב ,יעל יש לה הצעה אחרת,

בבקשה .אחריך אמיתי.
יעל בק:

מה שקרה הוא ,בישיבת המועצה

הקודמת ,עלתה ההצעה שלך ,אבנר.
אבנר אקוע:

נכון.

יעל בק:

נכון .שבעצם ,כמו שיש בעוד

סעיפים ,אנחנו נגביל את כמות התמיכה שלנו לפי ,זאת אומרת ,יהיה איזשהו מינימום של אנשים
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שצריכים להשתתף במשהו ,בשביל שעיריית רחובות תיתן כסף ציבורי לאותו גוף ,אוקיי? אתה בהצעה,
יש לי את זה פה לפניי ,ביקשת שמספר התלמידים בכולל לא יפחת מ ,10-זאת היתה ההצעה שלך לפני
חודשיים .אוקיי?
אבנר אקוע:

נכון.

יעל בק:

אני חושבת שיש בזה היגיון,

במיוחד כאשר אני יודעת שבסיווג הכללי בעמותות שונות ,שאני לא אגיד את שמן ,יש שם גם כאלו
שמקיימים יום יום פעילות ,אבל הם לא יקבלו אם הם יהיו פחות מ 50-מקבלי שירות באותו מקום .לכן,
אני שאלתי ,למה בחלק מהקטגוריות זה פר ראש ,ובחלק מהקטגוריות זה פר מספר מקבלי שירות .אני
מבינה שלכולל יש אופי אחר של מקום ,לכן הבנתי שאולי זה לא יכול להיות  50גם בכולל כמו נגיד
סיווג כללי .יחד עם זאת ,דווקא מאוד ראיתי היגיון במה שאתה הצעת לפני כחודשיים ,להגביל את
מספר המשתתפים באותו מקום ,שאנחנו כעירייה יהיה לנו איזשהו בסיס שאנחנו יודעים מה התמיכה
שלנו גם לדברים האלה.
רחמים מלול:

אוקיי ,הבנתי.

אבנר אקוע:

אני רוצה להגיב.

רחמים מלול:

קודם אמיתי ,כדי שתענה גם לו.

אמיתי כהן:

אני רוצה להבין ,גם

מה שהזכירה יעל ,מה זה הגדרה של כולל ,לא מה זה כולל .הרי כולל היום מוגדר לדוגמא במשרד
לשירותי דת ,אם יש לך  10אברכים ,מקבלים תקצוב או לא מקבלים תקצוב .אותו דבר פה .השאלה אם
כל מקום שמכניסים שם  4אנשים ,זה נקרא כולל.
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צבי שלמה מוטנג:

לא ,צריך שתהיה עמותה ,צריך

ש...
אבנר אקוע:

זו עמותה מוכרת.

צבי שלמה מוטנג:

אם זה כולל יום שלם אז הוא

מקבל ממשרד הדתות ,וחצי יום לא מקבלים.
אמיתי כהן:

נכון.

צבי שלמה מוטנג:

וגם כולל ערב לא.

אבנר אקוע:

כולל יום שלם.

צבי שלמה מוטנג:

כולל יום שלם זה רק מי

שמקבל...
רחמים מלול:

מי עוד רוצה להעיר? אבי,

בבקשה.
עו"ד אבי מוזס:

דבר ראשון ,יש ברוך ה'

ברחובות מספר כוללים של פנסיונרים ,שהם לא מקבלים שום תקציב .נהפוך הוא ,הפנסיונרים משלמים
 ₪ 50דמי השתתפות ,דמי רצינות .וברוך ה' ,יש היום כבר  6כוללים לפנסיונרים ,שלומדים שם בין 70
ל ,90-לומדים .לא ,זה לא מצחיק בכלל .אני עכשיו רציני .אני רוצה להגיד לכם עכשיו ברצינות ,אני
מדבר עכשיו בכל הרצינות.
אמיתי כהן:

הוא כל כך צודק.

אנשים בני  60בפנסיה ואין להם מה לעשות.
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עו"ד אבי מוזס:

אני אסביר את זה.

רחמים מלול:

אתה רוצה שהם יקבלו תקציב

הכוללים האלה? בוא נספח אותם לרשת...
אבנר אקוע:

רחמים ,הם מקבלים ,בתמיכות

ובמענקים יש...
רחמים מלול:

תיכף אבנר יענה.

עו"ד אבי מוזס:

לא ,לא ,אני רוצה להסביר את

זה.
רחמים מלול:

בבקשה ,הסברת.

עו"ד אבי מוזס:

תראו ,רבותיי ,היום ברחובות,

 18%מהאוכלוסייה ,בערך  ,18%-17%אל תתפסו אותי במילה ,הם היום מוגדרים כפנסיונרים.
הכוונה ,כל אנשי הקבע ,עובדי הוראה ,אנשים שיכולים לפרוש גם בגיל  ,50היום יש ציבור גדול מאוד,
שהיום מחפש את עצמו בגיל הזה .זה לא להאמין ,אנשים הופכים להיות נהגי מוניות ,כי אף אחד לא
רוצה להעסיק אותם בגלל תנאי הפנסיה .חלק גדול מהם היום והלכים ללמוד בכוללים ,בעיקר בציבור
של הכיפות הסרוגות וגם חרדים ,ויש גם אנשים חילוניים שאני מכיר אותם ,שבאים לחוגים לתנ"ך,
שאנחנו פתחנו אותם במסגרת זה שאנשים חילוניים לגמרי ,שמעולם לא היה להם שום קשר לדת ,אבל
הם באים לשמוע שיעורי תנ"ך לדוגמא .וגם באים לסיורים בארץ ישראל בנושא הזה .תראו ,האנשים
האלה לא מוגדרים כעמותה ,כאברכים ,הם לא מקבלים שום תקציב מהמדינה .הפוך ,הם משלמים כסף,
מבחינתם הם מעוניינים לשלם  ₪ 50כדי להיות חבר.
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אמיתי כהן:

אורי אורבך בזמנו,

הוא צודק.
יערה ספיר:
עו"ד אבי מוזס:

זה לחודש או לשנה?
לחודש ,לחודש .כל פנסיונר שם

בין  50ל .₪ 60-יש את זה בבית זלצר ,במרכז אברהם ,יש את הנושא הזה .יש את זה בבית כנסת
אהבת ישראל לנשים לדוגמא בפנינת אשר .יש את אותו דבר ,ועכשיו אנחנו מקימים בעזרת ה' אחרי
החגים מדרשת מתן ,שהיתה קיימת ברעננה ,פותחת פה סניף .כלומר ,אני שידלתי אותם לבוא לפה .זה
פרויקט ענק.
אביב איטח:
עו"ד אבי מוזס:

אבי ,הם עמותה?
הם לא עמותה ,זה בית כנסת ,זה

אנשים שבאים להתפלל ...לא חייב שיהיה עמותה .לא צריך עמותה .רציתי סליחה ,ממש אני מקצר ,אני
חושב שהמושג של כוללים ,כמו שאמרתי את זה בישיבת ההנהלה ,אין מושג רק של כוללים ,יש
מדרשות לנשים ,אני חושב שזה צריך להיות באותו קריטריון ,משום שזה נחשב לאפליה ,זה חייב להיות
גם זה וגם זה .וגם צריך לקחת את זה בחשבון .לכן הנושא של פר תלמיד או לא תלמיד ,אני לא יודע
איך יעשו את החישוב של זה ,כי זה יכול ליצור כל מיני בעיות .אבל מצד שני אני חושב שיש היום,
בנושא הזה של פנסיונרים ,יש היום גידול אדיר בנושא הזה ,יש ביקוש ,ואני חושב שהאנשים האלה
צריכים להיכנס לתוך הקריטריונים האלה.
ד"ר רוני באום:

אבל הם לא עמותה.

עו"ד אבי מוזס:

הם לא עמותה ,כי זה בתי כנסת.
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)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

בצורה מסודרת ,יניב ואחר כך

מונטג.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אני מסכים עם מה שאתה אומר

במאה אחוז ,אני לא חושב שהפתרון בא דרך תמיכות ומענקים ,אני אסביר לך גם למה .אתה יוצר פה
איזשהו מדרון חלקלק ,כי מה יקרה? – מחר גיורא ,הוא שייך למועדון הגמלאים של התעשייה
האווירית ,סליחה גיורא.
גיורא בן-ארי:

אני מקבל ואני גאה בזה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

פעיל ועושים עבודה מדהימה.

הם נפגשים ,מועדון חברתי ,הכל .למה הם לא יקבלו כסף? הם משלמים  ₪ 250לחודש .כי פה זה בגלל
שזה בבית הכנסת או בכולל? יבוא מחר...
עו"ד אבי מוזס:

אתם צריכים להבין ,לעירייה

כגוף זה לא עולה כסף .משום שצריך לחשוב ,כל אותם אנשים ,יש אנשים גם ,שהם בגיל  70ובגיל .90
במקום ללכת למקומות של רווחה ,הם פשוט נשארים בבתי הכנסת.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל אני שואל אותך ,מה ההבדל

בין האנשים האלה?...
אמיתי כהן:

אני רוצה להסביר .הם

לא רוצים מלגות ,הם רוצים סך הכל לממן את המרצים שמגיעים.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

אבל גם הם רוצים לממן את

המרצים.
אמיתי כהן:

למה לא? אין לך את

על"ה?
רחמים מלול:

אמיתי ,תנו לי לנהל את

הישיבה .תיכף אני אציע הצעה .עוד מישהו? מונטג ואחרי זה יענה אבנר ונקיים הצבעה ויש לי הצעה
לגבי מה שאבי מוזס העלה.
צבי שלמה מוטנג:

אני רוצה לענות קודם גם לאבי

וגם ליניב.לאבי קודם כל ,זה באמת מופיע פה שיש כולל פנסיונרים ,מעל גיל  ,65יש פה קריטריונים.
עו"ד אבי מוזס:

למה מעל  ?65זו הטעות שלכם.

צבי שלמה מוטנג:

קריטריון הכי בסיסי שזו תהיה

עמותה .בלי עמותה ,הם לא יכולים לקבל.
)מדברים ביחד(
אמיתי כהן:

לכל בית כנסת יש

עמותה .זהו.
עו"ד אבי מוזס:

אבל אל תגביל את זה ל.65-

פנסיונר היום זה אומר .65
צבי שלמה מוטנג:

שבית הכנסת שהם נמצאים בו,

הוא עמותה בפני עצמו.
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אמיתי כהן:

בדיוק ,זה מה שאני

רוצה להגיד ,נכון.
עו"ד אבי מוזס:

אבל אני טוען שההגבלה בגיל

וההגבלה של מין היא לא חוקית.
רחמים מלול:

הבנו ,נו .אביש לי שאלה אחת,

אתה אומר עניין של גיל .אני לפני שנה ביקשתי שיקבלו גם מלגות סטודנטים שהם מעל גיל .35
גיורא בן-ארי:

יש בית על"ה חדש ,שאפשר שם

להיכנס...
אביב איטח:

זה

אותו

עיקרון.

סטודנטים ,גם גיל  ,50אומרת לי 'סליחה ,אני גם צריכה מלגה' ,אותו עיקרון?
עו"ד אבי מוזס:
אביב איטח:
רחמים מלול:

אבל זה לא מלגה.
לא משנה.
תפסיקו את הוויכוח ביניכם ,נו.

מחכים לנו לחלוקת תעודות...
צבי שלמה מוטנג:

על העלונים ,אני בדעה כמוך,

אני חושב שזה גם בעייתי .אי אפשר לדעת כמה...
רחמים מלול:

אז אני אחר כך אציע הצעה.

אבנר ,רוצה לענות להם בקיצור?
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אבנר אקוע:

בקיצור ,אנחנו כפופים לנהלי

תמיכות .נהלי תמיכות אומרים – מי שיכול להגיש ,מי שיש לו מינהל תקין ויש לו עמותה .אם אין
עמותה ,דרך בית הכנסת הם יכלו להגיש בגלל שהם עומדים שם ...יש לנו היום בתבחינים ומקבלים
כסף .פנסיונרים מקבלים...
רחמים מלול:

אז אני פונה לאירית .בשאלות

שממלאים ,בטפסים שממלאים ,הרי הם מציינים את כל הפעילות שלהם .אז אם יש להם מדרשה לנשים
או כולל פנסיונרים ,שיציינו את זה ,זה בא לדיון בפני הוועדה.
אבנר אקוע:

ומקבלים ,רחמים ,מקבלים.

רחמים מלול:

 ...היקף הפעילות .וככה ...יש

עמותה או אין עמותה .הרי אותו כולל פנסיונרים ,הוא לא דורש הרבה .הם מביאים הרצאות או סדנא,
רופא שמרצה בפניהם וכדומה.
עו"ד אבי מוזס:

נכון ,בדיוק.

רחמים מלול:

אז ההוצאה היא לא גדולה .אז

תוסיפו לבית הכנסת ,ובית הכנסת יממן אותם.
עו"ד אבי מוזס:

בדיוק.

רחמים מלול:

זהו? אז אני מקיים בהצבעה ,על

נושא שהוא במחלוקת ,זה הכוללים .לגבי העלונים ,אני מסתייג ,אם תהיה הצבעה על זה ,אני אצביע
נגד ,כי זה יפגע בסופו של דבר בתקציבים לגופה של פעילות ,זו דעתי .אז חברים ,כל מה שהציע אבנר,
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אני מבין שאנחנו בעד .הנושא של הכוללים ,יש הצעה של אבנר לקחת את כל ה 100%-לחלק פר אברך
ולהכפיל כמספר האברכים הקיימים ,ולא משנה אם הם  2,3,5או  .50ויש הצעה של יעל-
יעל בק:

שהיא של אבנר.

רחמים מלול:

לא משנה .שייקבע שכולל

מתחיל ממינימום של  10אברכים.מי בעד ההצעה של אבנר? מי נגד? מי בעד ההצעה של יעל? אז
ההצעה של אבנר התקבלה.

החלטה מס' :436-49-17

הוחלט פה אחד לאשר הצעתו של אבנר אקוע לגבי תמיכות בנושא

הכוללים :את ה 100%-תמיכה לחלק פר אברך ולהכפיל במספר האברכים הקיימים.

רחמים מלול:

מי בעד ההצעה לגבי העלונים

הצעה של אבנר?
אביב איטח:

אני עדיין לא הבנתי

אותה עד תום ,כי זה לא מתקשר למה ש-
רחמים מלול:

מי נגד? התבחין של העלונים,

זה לטובת העמותות.
דורון מילברג:

זה .50%;50%
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זוהר בלום:

 ...יהיה להם יותר

כסף.
רחמים מלול:

יהיה להם יותר כסף.

אבנר אקוע:

משפט .בקריטריון הזה ,ברגע

ש ...את העלונים ,אז זה יהיה  60%פעילות שיעורים ו 40%-המאזן התקציבי .רצינו בהתחלה ,40%
 50%ו 20%-בחלוקה.6% ...
רחמים מלול:

זה בסדר?

דורון מילברג:

מה שהם יחליטו ,אני לא

מתערב.
עו"ד אמיר ירון:

...20% ,40% ,60%

דורון מילברג:

מה שאתם רוצים .תכתיב לה.

אבנר אקוע:

בהפצת תורה 60% ,יהיה כמות

השיעורים ו 40%-יהיה המאזן הכספי.

החלטה מס' :437-49-17

הוחלט פה אחד לאשר הצעתו של אבנר אקוע לגבי תמיכות בנושא

הכוללים בנושא הפצת תורה 60% :כמות השיעורים 40% ,המאזן הכספי.

.9

אישור החלטות הוועדה להקצאת קרקע מס'  28מיום .12.6.17
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רחמים מלול:

פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע

מספר  .28חנניה ,בבקשה.
חנניה קורש:

מיכל תסביר.

מיכל עבודי:

בפרוטוקול מספר .28

אנחנו מבקשים פה לאשר  3הקצאות קרקע ,לפתוח בהליך הקצאה .הסעיף הראשון לעמותת על"ה בגן
ניו יורק .הבקשה השנייה זה החברה לנכסי ציבור באותו מקום ,בגן ניו יורק.
יערה ספיר:

החברה לנכסי ציבור

זה הנוער העובד?
מיכל עבודי:

כן .והבקשה השלישית

זה של אנוש ,לבנות שם מועדון נוער על מבנה גן ילדים.
רחמים מלול:

זה לא מועדון נוער .מועדון

אנוש.
מיכל עבודי:

סליחה,

מועדון

לשיקום פגועי נפש.
רחמים מלול:

מועדון אנוש ,אתם מכירים את

עמותת אנוש? אז אנחנו מקצים להם מעל גני ילדים בטרשניחובסקי.
מיכל עבודי:

נכון .זה נושא אחד.
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החלטה מס' :438-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  28מיום

 – 12.6.17עמותת "על"ה – העמותה למען המבוגר ברחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח
בהליך הקצאת קרקע בשטח של כ 1,000-מ"ר ,מצפון לרח' אסתר ואברהם בנארי ,גוש  5910חלק מחלקה 241
)חלק ממגרש  406על פי תב"ע רח 2/2105/ו-רח/מק (7/2105/לעמותת "על"ה – העמותה למען המבוגר
ברחובות" למטרת הקמת מרכז יום למבוגר שהינו מוסד המספק שירותים עבור קשישים תשושים ותשושי נפש,
הכוללים :ארוחות ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,פעילות גופנית ,אבודה סוציאלית ,ייעוץ גריאטרי ,פעילות
חברתית ועוד ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :439-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  28מיום

 – 12.6.17עמותת "החברה לנכסי ציבור ברחובות" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך
הקצאת קרקע בשטח של כ 500-מ"ר ,מצפון לרח' אסתר ואברהם בנארי ,גוש  5910חלק מחלקה ) 241חלק
ממגרש  406על פי תב"ע רח 2/2105/ו-רח/מק (7/2105/לחברה לנכסי ציבור ברחובות למטרת הקמת מרכז
קהילתי ו/או מועדון נוער ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :440-49-17

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  5בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  28מיום

 – 12.6.17עמותת "אנוש האגודה הישראלית לבריאות הנפש" כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לפתוח
בהליך הקצאת גג מבנה גני הילדים ,בשטח של כ 390-מ"ר ,ברח' טשרניחובסקי ,גוש  3697חלק מחלקה ,563
לעמותת "אנוש – האגודה הישראלית לבריאות הנפש" למטרת הקמת מועדון לשיקום פגועי נפש בקהילה,
לתקופה של  25שנים .בכפוף להוצאת היתר בנייה למועדון בקומה א' של המבנה.
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אישור החלטות הוועדה להקצאת קרקע מס'  25מיום .3.4.17

.10

מיכל עבודי:

הנושא

השני,

זה

אישור פרוטוקול מס'  25להקצאת קרקע לבית כנסת לעמותת "מנוף ישראל" שזה בית כנסת לעולי
אתיופיה.
בן ציון שרעבי:
מיכל עבודי:

איפה זה אבל?
באושיות,

ברח'

הפרדס.
רחמים מלול:

רגע ,החברה לנכסי ציבור זה

במוזיאון?...
מיכל עבודי:

לא ,לא ,לא.

זוהר בלום:

 ...במדעים.

רחמים מלול:

אה ,במקום המגרש של אולם

הספורט .אוקיי .אנוש סיימנו.
מיכל עבודי:

מנוף.

רחמים מלול:

מה זה מנוף?

בן ציון שרעבי:

ליהודי אתיופיה.
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אבנר אקוע:

חנניה ,איפה מתפללת היום

העמותה הזאת?
חנניה קורש:
דורון מילברג:

באושיות.
הם באים מידיי פעם ,אנחנו

נותנים להם את המועדון שם.
אבנר אקוע:

לא ,יש ברח' אברבנאל...

דורון מילברג:

מועדון...

אבנר אקוע:

מה איתם?

דורון מילברג:

ברח' ההסתדרות .יש שם מועדון

של הרווחה.
רחמים מלול:

בקיצור,

זה

לאוכלוסייה

האתיופית של כל אזור אושיות ,שאין להם איפה להתפלל.
עו"ד יניב מרקוביץ:

רק להגיד הערה ,בבנייה ,הם

בונים הרי מעל מועדון הנוער שעשיתם בפרדס ,זה זה ,נכון?
רחמים מלול:

כן.

עו"ד יניב מרקוביץ:

הם פשוט מחריבים את הלמטה,

אי אפשר להיכנס לשם.
רחמים מלול:

כן?
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עו"ד יניב מרקוביץ:

כן.
זה לא הם.

???:
עו"ד יניב מרקוביץ:

אז לא יודע מי .דורון.

רחמים מלול:

אז אישרנו את זה .פה אחד.

החלטה מס' :441-49-17

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  25מיום 3.4.17

– עמותת "מנוף ישראל ליהודי אתיופיה" כדלקמן :הוועדה לקצאת קרקע מחליטה לפתוח בהליך הקצאת קרקע
ברח' הפרדס ,גוש  ,3698חלקה  450בשטח של  371מ"ר )מגרש  204על פי תב"ע רח/מק/2000/יט(2/
לעמותת "מנוף ישראל ליהודי אתיופיה" ,למטרת הקמת בית כנסת ,לתקופה של  25שנים.

מיכל עבודי:

אני רוצה לבקש עוד

פרוטוקול ,מס'  .29הוא לא רשום בסדר היום ,אבל-
רחמים מלול:
זוהר בלום:
רחמים מלול:

לא ,אני לא מסכים.
זה מופיע פה ראיתי...
אני לא מסכים ,זה לא מופיע

בסדר היום.
מיכל עבודי:

העברנו את זה .זאת

אומרת ,הוא לא מופיע בסדר היום ,אבל הוא יותר...
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רחמים מלול:
מיכל עבודי:

מה דחוף שם?
פשוט יש שם כמה

הקצאות שאנחנו רוצים לאשר אותם ...שעריים.
זוהר בלום:

קראתי אותם אבל.

בן ציון שרעבי:

מופיע ,זה מופיע.

רחמים מלול:

אם זה מופיע בסדר היום – כן,

אם לא מופיע – אז לא.
יערה ספיר:

מתי זה הועבר? אני לא

ראיתי.
יעל בק:
זוהר בלום:

אני לא ראיתי בכלל.
הוא לא בסדר היום,

הוא מופיע בחומר ששלחו.
דודי אשכנזי:

שנייה ,מופיע בחומר,

לא מופיע בסדר היום ,לא נכנס לסדר היום .אם רוצים לדון בזה ,החברים צריכים לאשר שהם מוכנים
לדון בזה.
חנניה קורש:

יש פה כמה נושאים

חשובים ,ראש העיר ,מכבי שעריים ...כדורגל.
ד"ר רוני באום:

אה ,ראיתי ,עם המגרשים.
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רחמים מלול:

דווקא אני לא ממהר להקצות

למכבי שעריים .אני צריך לסכם איתם קודם את תנאי התחזוקה של המגרש...
עו"ד יניב מרקוביץ:

מספיק חבר מועצה אחד שלא

מוכן לדון.
רחמים מלול:
חנניה קורש:

זה אני.
ראש העיר ,אין בעיה

שעריים ,אבל יש נושאים אחרים .לא חייבים לאשר את הכל פעם אחת ,ראש העיר.
רחמים מלול:
חנניה קורש:

ככה יגידו שאני נגד שעריים.
לא ,חס וחלילה .יש פה

הקצאות אחרות ,פשוט להסדיר את זה ,ראש העיר.
אבי קינד:

לא ,אבל אמרנו מה

שלא בסדר היום ,לא נכנס.
דורון מילברג:

לא כתוב כאן .אבל זה נכנס...

רחמים מלול:

אתה ממהר ,לא? גם אני.

חנניה קורש:

אני ממהר להעביר את

ההקצאות ,ראש העיר.
אבי קינד:

מה שלא בסדר היום,

לא בסדר היום.
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רחמים מלול:

תעזבו את זה .ישאלו פה הרבה

שאלות ,אני יודע מה אני מדבר .יש עוד משהו?
מיכל עבודי:

לא .תודה רבה.

רחמים מלול:

תודה ובהצלחה בטבילת האש

שלך .תודה ,חנניה ,תמשיך להכין את הפרוטוקול.
חנניה קורש:
ד"ר רוני באום:

עובדים ,עובדים.
עושה יופי של עבודה.

דודי אשכנזי:

חבר'ה ,ב 18-ו19-

לחודש 17 ...הרמת כוסית .אני אוציא הזמנות.

.6

אישור תיקון חוק עזר לרחובות )שיפוץ חזיתות ושמירתן()תיקון מס'  ,(1התשע"ז,
.2017

.7

אישור תיקון חוק עזר )שמירת הסדר והניקיון()תיקון מס'  ,(1י"ד ,התשע"ז .2017

רחמים מלול:

תיקון חוק עזר לרחובות – מיכל

דגן.
עו"ד מיכל דגן:

חזיתות?
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רחמים מלול:

חזיתות ,כן .רק תנסחי את זה

לפרוטוקול.
עו"ד מיכל דגן:

לגבי חזיתות ,יש בפניכם דברי

הסבר להצעה לתיקון חוק העזר הקיים בעניין שיפוץ חזיתות ושמירתן ,לפיו יתווסף סעיף 6א',
שכותרתו סיוע כספי ,שיסמיך את העירייה לקבוע שבעל בית שמקיים דרישה לשיפוץ חזית על פי
הפניה של העירייה ,יהיה זכאי לסיוע כספי ,לשם מימון הוצאות השיפוץ ,לפי תבחינים שתקבע העירייה
מפעם לפעם ,הוא יתחשב בין השאר במקום הנכס ,מצבו הכלכלי והאישי של בעל הבית .התקציבים
יעמדו לעיון במשרדי המנהל ובאתר האינטרנט של העירייה .זו הנוסח של ההצעה .ובמקביל מוצע לתקן
את חוק העזר שמירת הסדר והניקיון ,על ידי השמטת פרק מקביל שמסדיר את זה ויוצר כפילות
מיותרת .אחת זה לתקן את חוק העזר.
עו"ד מיכל דגן:

והשני,

בן ציון שרעבי:

חזיתות .והשני?

עו"ד מיכל דגן:

והשני זה בחוק עזר לשמירת

הסדר והניקיון ,יש גם התייחסות לשיפוץ חזיתות .אז כדי לא ליצור כפילות ,לבטל את זה בחוק ההוא,
להשאיר את זה בחוק של שמירה.
יעל בק:

רק רציתי להבין עם החזיתות,

אם זה משהו שפשוט פותח לנו את האופציה בעתיד להשתמש ,או שזה משהו שמחייב שכל בן אדם.
עו"ד מיכל דגן:

לא,לא.
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יעל בק:

זאת אומרת ,זה לא מחייב אם

אנחנו לא בונים קריטריונים לבצע את זה.
עו"ד מיכל דגן:

ברור .כתוב שהעירייה רשאית

לקבוע.
יעל בק:

אוקיי.

עו"ד מיכל דגן:

זה כמו תנאי בקיומו של תקציב,

בקביעתם של קריטריונים .זה לא.
יעל בק:

אוקיי ,בסדר.

עו"ד מיכל דגן:

זה לא אוטומטי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

גיליתי עכשיו ,שראש העיר ,יש

לך סמכות לאשר לגבי מבנים ,לחייב אותם לשפץ את החזיתות...
רחמים מלול:

דיברנו על זה הרבה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

ואני חושב שברח' הרצל יש שם

כמה מבנים שהמצב שלהם פשוט נראה ,וזה מקרין על כל הרח' שם .אנשים נכנסים ,וזה נראה פשוט
זוועה.
רחמים מלול:

שאלתי את מיכל כמה פעמים

אם יש לנו סמכות לזה.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

נו ,אז הנה .יש לך חוק מאושר

אפילו .אם היית מקים איזו ועדה במינהל ההנדסה שתמליץ לך-
יערה ספיר:

שתהיה מנהלת.

אבי קינד:

שתהיה

מנהלת

שתחליט איך הרחוב ייראה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,זה בכלל לא מצחיק .יש...

ברח' הרצל ,שנראים מתחת לכל ביקורת.
דורון מילברג:

יש מנהלת כאן 6 ,קומות...

עו"ד יניב מרקוביץ:

כל רח' הרצל נראה עם...

רחמים מלול:

צריך לקבוע להם שפת רחוב.

עו"ד יניב מרקוביץ:

נכון .אבל בלי קשר ,תראה,

למשל מבנה ,כמו איפה שעשו בעיר שכן חידשו אותו .זה נראה טוב .הרח' הראשי כולו ,נראה היום
חנויות עומדות ריקות ,הוא נראה רע .אם אפשר להטיל חלק מהדברים על בעלי העסקים שנמצאים שם,
לא העסקים ,כמובן על בעלי הנכסים.
רחמים מלול:

לשיפוץ חזיתות.

עו"ד יניב מרקוביץ:

בדיוק.

רחמים מלול:

אני חושב ששווה...
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אבי קינד:

אבל אבן גבירול עשו

את זה נהדר.
יערה ספיר:

זה מאוד בעייתי מה

שאתה מציע.
דורון מילברג:

כן .כי אנשים נמצאים בקשיים

כלכליים.
עו"ד יניב מרקוביץ:

לך תברר מה מחירי השכירות

של חנות ברח' הרצל ותסביר לי איפה ה...
אבי קינד:

עובדה שנכסים עומדים

ריקים חודשים.
עו"ד יניב מרקוביץ:

עומדים באזורים ספציפיים.

רחמים מלול:

תלוי איפה ,בצפון העיר ,לא.

זוהר בלום:

אתה יודע מה קורה.

הם מתחילים ,הם מורידים את הברזל...
משמיים ועד צפונה.

אבי קינד:
רחמים מלול:

?17

בן ציון שרעבי:

בשעריים ,כן.
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רחמים מלול:

שעריים כולן מלאות ,מה אתה

מדבר .כל  5מ' יש מסעדה או שווארמה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

מרח' יעקב אני לא רואה אף

חנות ריקה .אני יודע שמשלמים עשרות אלפי שקלים בחנויות...
אבי קינד:

אני

חושבת

שזה

מבורך ,אבל מנהלת צריכה להחליט באמת שפת רחוב.
עו"ד יניב מרקוביץ:

הרחוב נראה רע.

דורון מילברג:

רצינו לעשות במסגרת ה.BRT-

ראש העיר ... ,שהעליתי את הרעיון.
רחמים מלול:

נכון ,אבל ה BRT-מת.

דורון מילברג:

אני מקווה שנחיה אותו.

רחמים מלול:

ועדת תרומות .מיכל קצת משנה

את ההחלטה ,בבקשה.
עו"ד מיכל דגן:

רגע ...עוד חוק עזר.

ד"ר רוני באום:

היה עוד חוק שירד.

רחמים מלול:

רעש ,סליחה.

עו"ד מיכל דגן:

תיקון נוסף לחוק העזר שמירת

הסדר והניקיון ,מוצע לפי הסקירה שמונחת בפניכם ,להוסיף את סעיף )39ג() (1לחוק הקיים ,ולהסמיך
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את ראש העירייה לקבוע עוד  7אירועים בשנה ,שאותם ניתן יהיה לקיים מעבר לשעות הרגילות לעניין
הקמת רעש.
ד"ר רוני באום:

זה עוד  7בנוסף ל 5-שהמדינה?

דורון מילברג:

זה עד  ,7לא...

יעל בק:

כמה פעמים הוא יכול ?...עוד

.12
זוהר בלום:

כמה

זמן

זה

עד

שמשרד הפנים מאשר את זה?
עו"ד יניב מרקוביץ:

זה תיקון .תיקון זה יותר מהר

מאישור חוק.
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

מעבר ל 5-זה בחוק מדינה.

צבי שלמה מוטנג:

מימונה זה חוק מדינה .כי אני

חושב שצריך להתייחס גם לנושא של סוכות ושמחת תורה.
רחמים מלול:

זה מה שהיא מסמיכה את ראש

העיר.
ד"ר רוני באום:

זה במסגרת ה 7-ימים ,שהוא

יוכל...
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רחמים מלול:

אני

אציע

בהסכמים

הקואליציוניים בכל סיעה....
יערה ספיר:
צבי שלמה מוטנג:

כל סיעה יום.
לכן אני אומר ,בואו נוסיף את

זה עכשיו לפה ,ועוד  7לראש העיר.
לא ,לא,

יערה ספיר:
רחמים מלול:

לא ,לא.

עו"ד יניב מרקוביץ:

בטח ,בואו נעשה כל השנה.

רחמים מלול:

זה חייב אותי להישאר לברך ב-

 02:00בלילה.
יערה ספיר:

אני מציע שזה יהיה רק

עד  24:00בלילה ולא עד  01:00בלילה .משום שאנחנו מוסיפים ימים שהם ,בוא נגיד ,ערב יום
העצמאות וזה ,למחרת זה יום חופש ,אז אם הפריעו לי לישון ,למחרת אני אשלים את שעות השינה7 .
האירועים הנוספים ,זה לא בהכרח ימי שבתון ,ואני חושבת שעד  01:00בלילה זה די מאוחר ,מספיק עד
.24:00
רחמים מלול:
יערה ספיר:

את יודעת מה ,אני מסכים איתך.
וואו ,קורה.
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רחמים מלול:

אני מסכים עם יערה ,ואני מגביל

את סמכותי עד  12:00בלילה.
יערה ספיר:

לא

חייבים

לעשות

רעש כל כך .אפשר גם לחגוג ,כמוש אתה מבקש מהפאבים להיכנס פנימה ולא לעשות רעש ,אותו דבר.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אתם צריכים לעשות אבחנה,

ובגלל זה החוק הזה בא .יש לך בעיה ,זה שאתה משאיר לעצמך עד  ,01:00לא אומר שאתה משאיר את
הבמה עד  ,01:00אתה נותן לעצמך את האופציה .מספיק שסגרת את הבמה ...אסור לך ב24:00-
לעשות את הרעש של הפירוק .זה לא נכון ,אתם עושים טעות.
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

יערה ,אני מבטיח לך ,שאם אני

אאשר ,זה יהיה עד .24:00
עו"ד יניב מרקוביץ:

לא שמעת מה אמרתי ,יש

פירוקים שמפרקים.
יערה ספיר:

שיפרקו

למחרת

בבוקר.
עו"ד יניב מרקוביץ:

לא תמיד אפשר .אם זה אירוע

ברחוב.
יערה ספיר:

אתה לא יכול להגביל

אנשי עסקים ולרדת לחייהם בנושא הזה ,ושהעירייה יהיה לה מותר לעשות מה שבא לה.
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יש בזה ,יש בזה.

רחמים מלול:
יערה ספיר:

אני

חושבת

שהתושבים ,צריך להיות מידתי .זו דעתי ,זה הכל.

החלטה מס' :442-49-17

הוחלט פה אחד לאשר תיקון חוק עזר לרחובות )שיפוץ חזיתות

ושמירתן()תיקון מס'  ,(1התשע"ז 2017 ,כך שיוסיף סעיף 6א ,שכותרתו "סיוע כספי" כדלקמן:
העירייה רשאית לקבוע ,כי בעל בית שמקיים דרישה לשיפוץ ,יהיה זכאי לסיוע כספי ,לשם מימון
הוצאות השיפוץ ,לפי תבחינים שתקבע העירייה מפעם לפעם ,הוא יתחשב בין השאר במקום הנכס,
מצבו הכלכלי והאישי של בעל הבית .התקציבים יעמדו לעיון במשרדי המנהל ובאתר האינטרנט של
העירייה

החלטה מס' :443-49-17

הוחלט פה אחד לאשר תיקון חוק עזר )שמירת הסדר והניקיון()תיקון מס'

 ,(1י"ד ,התשע"ז  2017כדלקמן:
* פרק י"ד לחוק העזר לרחובות )שמירת הסדר והניקיון( התשמ"ג  – 1982בטל.

* להוסיף את סעיף )39ג() (1לחוק הקיים ,ולהסמיך את ראש העירייה לקבוע עוד  7אירועים בשנה,
שאותם ניתן יהיה לקיים מעבר לשעות הרגילות לעניין הקמת רעש

.8

אישור החלטות ועדת תרומות מיום .3.9.17
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רחמים מלול:
דודי אשכנזי:

ועדת תרומות ,בבקשה.
...

עבדכם

הנאמן,

החליטה על  3תרומות שהגיעו לשלב הגמר ונמצאו כשרות ...אחד על שם החלל אורן כהן ,מכונאי
מוטס ,והגינה השנייה היא על שם סמי בן נעים .גושים ,חלקות ,סכומי התרומה ,לרבות האלמנטים של
ההנצחה ,נמצאים בתוך הפרוטוקול .הגינה השלישית היא כיכר שנמצאת בצומת הרחובות
קיבוביץ-שדרות חן ,על שם כיכר הרופאים ,הורה התורמת השופטת יהודית גלטנר ,זה אביה ואחיה
שנפטרו .כל התרומות הללו אושרו על ידי ועדת השמות ,ואושרו בהלימה על ידי ועדת תרומות עם
הסכומים שדובר עליהם.
רחמים מלול:

בבקשה ,מיכל רוצה הבהרה ,מה

שלא נאמר בהנהלה ,בעקבות איזו הערה שאני הערתי.
עו"ד מיכל דגן:

נכון .בעצם הנוהל הזה של

תרומות זה נוהל חדש ,שהנהיג ומחייב משרד הפנים הוא גם קבע מי חברי הוועדה וקבע קריטריונים
לגיוס תרומות .ומה שראיתם בפרוטוקולים זה תרגום של הנוהל .במקביל ,יש לנו ועדת שמות ,שהיא
ועדת רשות ,והיא מאשרת הנצחה או קריאת מקומות ציבוריים על שם אנשים .בתוך הנוהל המעודכן
של ועדת שמות ,שהוא נמצא עכשיו בשלבי הכנה סופיים ,יש גם אופציה של יוזמת המשפחה ,או יוזמה
פרטית להנצחה ,שהיא מותנית ,זאת אומרת ,ככל שהיא תאושר על ידי ועדת השמות ,שההחלטות שלה
טעונות אישור מועצה ,זה מותנה בהשתתפות של היוזם הפרטי .וככל שיהיה מנגנון כזה שיאושר
במועצה ,זה בעצם מייתר לדעתי את נוהל התרומות ,זה סוג של כפילות .ברגע שיאושר הנוהל הזה ,אז
זה יאפשר ערוץ יותר חופשי לפרוצדורה הזו שהיתה נהוגה עד עכשיו ,של הנצחות פרטיות ,מותנות
בהשתתפות כספית של היוזם.
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זוהר בלום:

שאלה ,מה אני עושה

עם גוף כמו קרן היסוד וגו'ינט .הרי זה גוף שכל תפקידו לגייס מהעם היהודי ולהביא לפה .מה ,אני כל
פעם צריך להביא אותו לוועדה? יש לי תורמים שמשתגעים ,הם רוצים להעביר את הכסף לעירייה והם
לא יכולים.
דורון מילברג:
זוהר בלום:

זה כולה  3אנשים...
לא ,אבל זו פרוצדורה

שאתה צריך למלא עליהם טפסים.
רחמים מלול:

תסדר את זה דרך מודי.

עו"ד מיכל דגן:

קראנו את חוזר המנכ"ל ,הם לא

אפשרו להם פטור ,וזה רק אומר שזה אמור להתאשר כדבר שבשגרה בוועדה תרומות.
)מדברים ביחד(
זוהר בלום:

מיכל ,ברגע שפטרתי

את קרן היסוד והג'וינט ,אני לא צריך כל תרומה ,אלא אני פוטר אותם פעם אחת ,נכון?
עו"ד מיכל דגן:

אבל זה צריך להיות על ידי

משרד הפנים.
זוהר בלום:

לא ,אצלי ...בוועדת

תרומות...
עו"ד מיכל דגן:

לא ,מה שמאושר זה ...אין מה

לעשות ,צריך לפנות למשרד הפנים ושיכריחו ...אני לא חושבת שזו היתה הכוונה...
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זוהר בלום:

מה שקורה ברשויות,

שהרבה חברות ...והם תורמים למען...
)מדברים ביחד(

החלטה מס' :444-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת תרומות מיום  3.9.17כפוף להערות

של היועמ"ש.

אישור החלטות ועדת איכות הסביבה ,ועדה מס'  1לשנת .2017

.12

רחמים מלול:

אישור החלטות ועדת איכות

סביבה – מאושר .תודה רבה ,הישיבה נעולה.
יעל בק:

זה מאושר כל מה שהצעתי?

)מדברים ביחד(
החלטה מס' :445-49-17

הוחלט פה אחד לאשר החלטות ועדת איכות הסביבה ,ועדה מס'  1לשנת

.2017

61
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  49מתאריך 6.9.2017

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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