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 עיריית רחובות

 ישיבת מועצה מן המניין מס' 52
  מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ח 27/12/2017

 באולם הישיבות, קומה 6, בניין העירייה

עו"דמשתתפים: ח"מ רה"ע, ומ"מ סגן – שרעבי בן-ציון ח"מ העיר, ראש – מלול               רחמים
אבנר ח"מ לרה"ע, משנה – מרקוביץ יניב עו"ד ח"מ רה"ע, סגן – דיל               מתן
אמיר עו"ד ח"מ ארי, בן גיורא ח"מ איטח, אביב ח"מ עמרם, עודד ח"מ               אקוע,
אמיתי ח"מ קנבל, מרה ד"ר ח"מ קינד, אברהם ח"מ באום, רוני ד"ר ח"מ               ירון,
אדר' ח"מ זאודה, אבאי ח"מ זאיקה, יפים ח"מ מוזס, אברהם עו"ד ח"מ              כהן,

  יערה ספיר, ח"מ שי קזיוף, ח"מ צבי שלמה מונטג, ח"מ יעל בק.

 

-נוכחים: דגן מיכל עו"ד המועצה, ישיבות ומרכז העירייה מנכ"ל - מילברג             דורון
מבקר סגן – עוקשי ישראל העירייה, מבקר – נפתלי אקרמן משפטית,             יועצת
קיסר, רגב אביטל עובדיה, איציק העיר, ראש רל"ש – אשכנזי דודי             העירייה,

  אירית אריה.

  

  ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע, ח"מ רונן אהרוני, ח"מ גלי אפל.חסרים:
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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 51 מיום 1.6.12.17.

  אישור עבודה נוספת לגב' יעל סלע, מנהלת מחלקת שח"ר באגף החינוך.2.

בנוסף3. עיר, בניין בוועדת מרקוביץ יניב עו"ד של כמ"מ ירון אמיר עו"ד ח"מ               אישור
 לח"מ ד"ר רוני באום.

 אישור החלטות הוועדה (מקצועית ומשנה) לתמיכות ומענקים מיום 4.17.12.17.

המיועד5. 3653 בגוש 19 מחלקה חלק למכירת העיריות לפקודת 188 סעיף לפי              אישור
לסדר (מחוץ בע"מ אמטל לחברת 414-0160325 מס' תב"ע לפי למגורים            להשלמה

 היום).
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 החלטות המועצה

 ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 מיום 27/12/2017
 החלטה מס' 473-52-17: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 51 מיום 6.12.17. 

מחלקת  מנהלת סלע, יעל לגב' נוספת עבודה לאשר אחד פה            הוחלט

  שח"ר באגף החינוך.

 החלטה מס' 474-52-17:

לדיון  יועבר הנושא - עיר בניין בוועדת יניב של כמ"מ ירון אמיר              מינוי

  במליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 החלטה מס' 475-52-17:

המיועד  3653 בגוש 19 מחלקה חלק מכירת לאשר אחד פה            הוחלט

בע"מ אמטל לחברת 414-0160325 התכנית פי על למגורים          להשלמה

 בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (2)(ה) לתקנות העיריות (מכרזים), .

 החלטה מס' 476-52-17:

לתמיכות  ומשנה) (מקצועית הוועדה החלטות לאשר אחד פה          הוחלט

  ומענקים מיום 17.12.17 כפוף להסתייגויות שהועלו.

 החלטה מס' 477-52-17:
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ישיבתרחמים מלול: פותח אני טוב.      ערב

  מועצה מספר 52. התאריך ט' בטבת תשע"ח, 27.12.17. היום יום רביעי, השעה 17:55.

 

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 51 מיום 1.6.12.17.

 

ישרחמים מלול: כן, פרוטוקול.     אישור

 הערות, יעל?

  הפעם לא.יעל בק:

 

 הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 51 מיום 6.12.17.החלטה מס' 473-52-17:

 

  אישור עבודה נוספת לגב' יעל סלע, מנהלת מחלקת שח"ר באגף החינוך.2.

 

סלע.רחמים מלול: יעל לגב' עבודה      אישור

  לנמק מדוע או שזה צנעת הפרט?

  קראנו את זה. זה כתוב שם.ד"ר רוני באום:

  אז אנחנו מאשרים.רחמים מלול:
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₪"רהחלטה מס' 474-52-17: מחלקת מנהלת סלע, יעל לגב' נוספת עבודה לאשר אחד פה             הוחלט

  באגף החינוך.

 

בנוסף3. עיר, בניין בוועדת מרקוביץ יניב עו"ד של כמ"מ ירון אמיר עו"ד ח"מ               אישור

 לח"מ ד"ר רוני באום.

 

עו"דרחמים מלול: ירון אמיר מועצה      חבר

 כממלא מקום.

סליחה,דודי אשכנזי: העיר,    ראש

להגיע צריך הוא אותו. אישרה לא מיכל למליאה. אותו להביא אמור הייתי הזה הנושא שלי.                 טעות

  ישירות למליאה ולא לכאן.

  מליאת בניין ערים?רחמים מלול:

  כן.דודי אשכנזי:

  טוב, אז זה יבוא למליאה.רחמים מלול:

 

במליאתהחלטה מס' 475-52-17: לדיון יועבר הנושא - עיר בניין בוועדת יניב של כמ"מ ירון אמיר               מינוי

  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
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המיועד 5. 3653 בגוש 19 מחלקה חלק למכירת העיריות לפקודת 188 סעיף לפי              אישור

לסדר (מחוץ בע"מ אמטל לחברת 414-0160325 מס' תב"ע לפי למגורים            להשלמה

 היום).

 

הוועדהרחמים מלול: החלטות אישור     לפני

באיחור. אליכם נשלח הוא לכן אתמול, רק מהמחוז אלינו אותו שהעבירו נושא יש ומענקים,                לתמיכות

  מיכל תסביר אותו, בבקשה.

אמטלעו"ד מיכל דגן: תכנית שנקראת תכנית      יש

  שנמצאת לפני אישור.

איפהרחמים מלול: זה אמטל     תכנית

  שהשופרסל דיל ליד הגשר, 141. מכירים את המקום?

  כן.יערה ספיר:

שלמעשהרחמים מלול: תב"ע יש שם      אז

  אושרה בוועדה המחוזית לאחר כמה שנים.

מחסנייערה ספיר: זה    אמטל

  העירייה?

  לא, לא מחסני העירייה.רחמים מלול:

  לא מחסנים... שופרסל.עו"ד מיכל דגן:
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מסחר,רחמים מלול: שטחי פלוס יח"ד 250     

  תכנית מאוד יפה, והיא מתעכבת כעת לפני מתן תוקף, בגלל בעיה מסוימת שאותה תסביר מיכל.

דעתעו"ד מיכל דגן: חוות יש כל קודם       כן,

שהיא 19 חלקה יש התכנית במסגרת וחלוקה. איחוד תכנית לא היא התכנית הזה. בעניין                שהעברתי

ממגרשי חלק להיות הופך ומשהו מ"ר 300 של ממנה וחלק העירייה, בבעלות שהייתה דרך,                חלקת

חלקת להיות הופך מהחלקה, ומשהו מ"ר 300 של החלק אומרת, זאת שם. שיש המגורים של                 הבנייה

  השלמה למגורים.

הפנים, משרד אישור את צריך הבנייה, מגרשי לבעלי זה את למכור כך אחר תוכל שהעירייה מנת                  על

אליה שהפניתי תקנה יש כי ממכרז, פטורה היא כזו העברה לדעתנו, העירייה. של קרקע העברת כל                  כמו

אפשר אז תב"ע, מכוח השלמה חלקת שהיא קרקע של בהעברה מדובר שאם שקובעת שלי, הדעת                 בחוות

לאישורכם מועבר הזה המתווה אז הפנים. משרד באישור כמובן אבל ממכרז, בפטור גם זה את                 לעשות

זאת תוקף. תקבל הזאת התב"ע הפנים, משרד ידי על יאושר זה אם העיריות. לפקודת 188 סעיף                  בגלל

  המניעה האחרונה כרגע.

שוברחמים מלול: זה ואז מועצה, אישור       צריך

  חוזר למחוז?

תוקףעו"ד מיכל דגן: למתן בתנאים תנאי      זה

  לתכנית, שאפשר להגיד V, אם זה אכן יאושר במשרד הפנים.

אתרחמים מלול: מאשרים אנחנו אז      אוקיי,

  זה.
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להשלמההחלטה מס' 476-52-17: המיועד 3653 בגוש 19 מחלקה חלק מכירת לאשר אחד פה             הוחלט

לתקנות (2)(ה) 3 תקנה לפי ממכרז בפטור בע"מ אמטל לחברת 414-0160325 התכנית פי על                למגורים

  העיריות (מכרזים), .

  

 אישור החלטות הוועדה (מקצועית ומשנה) לתמיכות ומענקים מיום 4.17.12.17.

 

ראשרחמים מלול: דורון, קודם או      אבנר,

  הוועדה המקצועית.

דיונים,דורון מילברג: של רב מספר      לאחר

נצטרך כולם. רצון לשביעות קטנים שינויים מיני כל ועשינו הנבחרים, ועדת עם משותפת ישיבה                ולאחר

  להגדיל את התקציב בשנה הבאה בכ-100,000 ₪, בגלל השינוי שעשינו, כתוצאה מ-

  ריבוי העמותות.רחמים מלול:

רצינודורון מילברג: ולא העמותות,     ריבוי

אני לסיכומים, הגענו סכומים. להוריד רצינו לא מה, יודע מי מקבלות לא שממילא לעמותות                להוריד

  חושב שעל דעת כל האנשים.

משהו,רחמים מלול: לכם לספר רוצה      אני

אליי התקשרה מה, אבל האחרון. ברגע נפל זה וכמעט תקין, כספי ניהול פרס שקיבלנו יודעים                 אתם
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את לכם שמעכב משהו 'יש לי ואמרה אליי התקשרה המקומי, השלטון על אחראית שהיא ברכה,                 עופרה

  הפרס'. אגב, זה לא היה פרס כספי, זו תעודת הוקרה.

  המסגרת עולה יותר מהתעודה.דורון מילברג:

לירחמים מלול: אמרה אותה? שאלתי מה       כן.

ניהול אישור ללא תמיכה, שקיבלו עמותות 2 תקין. ניהול אישור ללא תמיכה, שקיבלו עמותות 2 –                

אותנו, פסלו זה על וכמעט כדוריד. ועירוני יהודה מכבי ספורט: עמותות העמותות? 2 אלה ומי                 תקין.

  אמרה אז. בבקשה, תדווח לנו. את שומעת, אירית אריה? זה נכון? גם דיברתי איתך בטלפון.

  עמותה אחת.???:

המציאהרחמים מלול: היא יהודה, מכבי      גם

  את זה יותר מאוחר.

זהדורון מילברג: את המציאו הכדוריד לא,       לא,

השנה, בסוף להם ונתנו סיפור. איזשהו בגלל להם, ביטלו תקין, ניהול להם היה הכדוריד, מאוחר.                 יותר

  ואנחנו העברנו את הכסף.

האישור???: את להם     נתנו

  רטרו.

עלינו,דודי אשכנזי: עבדו הם     האמת

מה וזה אליך. יישלח תקין, ניהול אישור להם שיש לי אמרו הם עלינו? עבדו הם למה אחראי.                   ואני

  שאמר להם רשם העמותות, ושלחו כמה חודשים מאוחר יותר.
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אישרוצבי שלמה מוטנג: לא אחרות     לעמותות

  לעשות.

  ידעתי שתגיד את זה.רחמים מלול:

עמותהצבי שלמה מוטנג: שנתיים לפני הבאתי      כן.

  עם אישור ניהול תקין זמני.

  אם היא הייתה אומרת לי.דורון מילברג:

זמני.צבי שלמה מוטנג: תקין ניהול אישור שם       היה

  לא אישרו את זה.

  לא נכון.דורון מילברג:

אתדורון מילברג: אליי, זה את מביא היית        אם

  אותה טעות שהייתי עושה אז, הייתי עושה.

לארחמים מלול: זה שיותר התחייבנו      אנחנו

ההמלצה ולכן מאוחר, יותר קצת זה את הביאו שהם העובדה את וגם ההתחייבות, את קיבלה והיא                  יקרה,

  בסוף נשלחה. אבנר בבקשה, מי שירצה אחר כך, בבקשה.

בישיבה אבנר אקוע: ישבנו    אנחנו

ומענקים. תמיכות של הוועדה חברי כל שאפשר... כמה התמונה, כל על הציבורית, בישיבה               המקצועית,

החלטות. קיבלנו שביחד נקודות כמה היו רווחה. של וגם דת של וגם ספורט של גם הפרמטרים, כל ...                  

זה הדת, בתחום שנעשה הגדול השינוי להגיד, אפשר היא הכללית, התמונה את פה שרואה מי הכל                  סך

 הסיפור של הכוללים, שם בעצם התייחסנו לתבחין החדש.
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4 זה כנסת, בית בעצם ברחובות, 1 מספר רוחני מרכז זה שפא"י החלטנו בעצם דברים. 2 החלטנו                   אנחנו

ביקשנו פעילות... עם בלילה 23:00-24:00 עד בבוקר מ-05:00 מופעל וזה יותר. לא אם כנסיות                בתי

הציבורית, הוועדה עוד, להם שנוסיף וסיכמנו להם. מגיע שבאמת אחרים, לעומת יחסי ערך להם                לתת

  להוסיף להם עוד 8,000 ₪, שיהיה להם 30,000 ₪ במקום 22,000 ₪. זה לא מוצג פה.

שנהדורון מילברג: להם היה כמה להם       תגיד

  לפני.

₪.עו"ד מתן דיל: 22,000 ועכשיו ₪ 15,000     

  7,000 ₪, שזה בית כנסת מעל 1,000 מתפללים ביום אפשר להגיד.

  זה סוכם פה אחד שזה יעלה.עו"ד מתן דיל:

יעלהצבי שלמה מוטנג: שזה צוין שנייה. אבל       לא,

  פה אחד, כי כולם מסכימים שזה מרכז גדול וזה. אבל עם התקציב שזה יעלה, לא על חשבון...

ביקשנו אבנר אקוע: התקציב. עם לא,      לא,

  חריגה של 8,000 ₪.

  להביא מבחוץ עוד 8,000 ₪.צבי שלמה מוטנג:

מהתקציב אבנר אקוע: חריגה ₪ 8,000    

 שהוגדר.

להתייחסרחמים מלול: מציע לא אני      אבנר,

כי הכלליים, ושל הספורט של לעקרונות שיתייחס מישהו וגם לעקרונות. תתייחס עמותה. לכל               ספציפית

  אני מתאר לי, כל אלה שרוצים לדבר, רוצים לדבר על עמותות דת.
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אחד עודד עמרם: משפט להגיד רק רוצה       אני

מאליו, מובן לא זה בתקציב. הגדלה נעשית זה של שההגדלה הכבוד כל כל, קודם העיר. ראש                  ברשות

ה'. ברוך רעבים, לא גם אבל שבעים, לא נכון, פרוטות. מקבלים ולא המענקים, את יש שהיום ה'                   וברוך

  אז תודה רבה על זה שנתתם קודם כל והקציתם. עכשיו תמשיכו.

התמיכותאביב איטח:   רגע,

  מוגדלות עכשיו, נכון? ספורט.

  הספורט הוגדל, כן. אבנר אקוע:

מענקאביב איטח: על מדבר     לא

  ליגה לאומית.

  לא, לא, לא. אבנר אקוע:

  (מדברים ביחד)

בקצרה,אביב איטח: שאלה    רק

לא אני מרמורק. הפועל ליגה עלייה של פעמי חד למענק מתכוון לא אני הספורט, בעמותות                 התמיכה

  יודע מה... תמיכה בעמותות ספורט?

לקחנודורון מילברג: כי ,₪ ב-150,000      גדלה

  בחשבון את התמיכה שהייתה שנה לפני כן, כשהיו 2 קבוצות, והתמיכה הייתה 250,000 ₪...

 מענק עלייה????:

  מענק עלייה.דורון מילברג:

  ... בשנה קודמת.???:
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אנידורון מילברג: השנה. ₪ 350,000      היה

  מדבר על השנה האחרונה שתקצבנו.

:???.200,000 ...  

  היה רשום בתקציב 350,000.דורון מילברג:

המקצועית אבנר אקוע: בישיבה    בעצם

  הציבורית... של הוועדה. אושרו כל הסעיפים.פ בהתאם לזה אירית תיקנה ונשאר הנקודה של ה...

שהעלהדורון מילברג: נקודה עוד הייתה      לא,

  אמיר וסידרנו אותה.

העמותה אבנר אקוע: את כן. אותה,      סידרנו

  של דרור.

ועדתרחמים מלול: יו"ר בבקשה.     שי,

  הביקורת.

שבשנת  שי קזיוף:   מכיוון

כל האם שביקשנו? הדברים נעשו האם שאלות. מספר אז בביקורת, היו התמיכות 2014-2015             

  העמותות הביאו הצהרות מעורכי דין?

  כן.אירית אריה:

האם  שי קזיוף: שנייה,    שאלה

  נערכה ביקורת בכוללים, בבתי הכנסת, שאכן הכמות שהצהירו היא נכונה?
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לעשות,עודד עמרם: אפשר    אי

  כולם דומים, אם אותם...

  ... יש ועדת חקירה.דורון מילברג:

לשאולרחמים מלול: יכול אתה זה את       אבל

  בוועדת ביקורת.

  זה יותר מזה. אמרנו שלביקורת יזמינו חברי מועצה.  שי קזיוף:

  (מדברים ביחד)

עמותותדורון מילברג: מאות על אפשר      אי

  לקחת עובדת ולהגיד לה 'תבקרי'. היא יכולה לבקר מדגמית.

  מדגמית.  שי קזיוף:

הואדורון מילברג: המדגם עושה. היא      מדגמית

  קטן, לא מדגם גדול.

בכלרחמים מלול: ביקורת לעשות נרצה      אם

  העמותות, נצטרך לקחת כמה מפקחים לצורך זה.

לאצבי שלמה מוטנג: ביקורת משקף. לא גם       זה

  משקפת כמו תצהיר...

עםדורון מילברג: הבעיה מה לכם אגיד       אני

בא כשאני כשר. זה מבחינתי רו"ח, ידי על חתום ותקציב הצהרה... לי שיש ברגע, שי,                 ביקורת.
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זה את לקחת בעיה זו זה. פה חולים, הם ופה חסר, היה זה ופה נסעו, הם ופה אינם, הם פה אז                       לביקורת,

  אחד לאחד.

  אגב, במשרד הדתות...אמיתי כהן:

כתובדורון מילברג: הדתות. משרד על      שמענו

  לך 35, ואם יהיה לך 32,זה לא תקף. אבל מה קרה אם 2-3 חולים. נעשה ביקורת מדגמית השנה.

חובתעו"ד מיכל דגן: משהו. להגיד רוצה      אני

לבקר גם אפשר פיזית. ללכת חייבים שלא נכון זה מחייבת. היא מהנהלים, חלק כן היא ביקורת,                  הפיקוח

  על ידי שאתה מ... דיווח בכתב.

  הם מצהירים על ידי עו"ד...דורון מילברג:

  יעל, בבקשה.רחמים מלול:

שליעל בק: הנושא על דווקא אז       טוב,

  הכוללים והשינוי תבחין כבר דיברתי בפעם הקודמת. הדעה שלי כבר ידועה בנושא.

  הנה, ... באה לכבודך.רחמים מלול:

לכבודך,???: באתי    אני

  רחמים.

  אפשר רגע לשמוע?יערה ספיר:

התקשורתיעל בק: חשוב יותר זה      לא,

שעלה הנושא אפרופו הכוללים, של התבחין שינוי על שלי הדעה בסדר. אומרת. שאני מה מאשר                 פה

אגיד כן אני שוב. זה על אחזור לא אני אז ראש, פר יהיה שזה התבחין שינוי על ידועה, ביקורת,                     בוועדת
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של השעה של הנושא וזה התבחין, שינוי של ספציפית הנושא על שלי למחאה מערב כללי,                 משהו

אקוע אבנר המועצה שחבר להגיד חייבת שאני לפרוטוקול גם להעלות פעם עוד לי חשוב אני                 הוועדה.

אבל השתתפותם, את אישרו בעצם הוועדה חברי שכל לי אמר בסדר, היה הכל לי, ענה אדיב, נורא                   היה

לפחות מתפרנסים, אנחנו כי בעייתי, זה משקיפה, שאני למרות בצהריים, 14:30 בשעה ועדה               לקבוע

לאנשים גורם פשוט זה בצהריים ב-14:30 ועדת שלקבוע חושבת ואני בשבוע. פעם-פעמיים              מנסים

בוועדה. נוכחת להיות יכולתי שלא מצטערת מאוד ואני לוועדות. להגיע להצליח לא שמתפרנסים,               כמוני,

עם משהו על להצביע באה וכשאני הוועדה. בתוך מהדיונים יותר הרבה ללמוד שאפשר חושבת                אני

  אחריות ציבורית בסדר גודל כזה, אני אשמח אם תתחשבי בפעם הבאה בוועדה הזאת ובכלל.

  יעל, אם יש הסכמה... אבנר אקוע:

  זה לא משנה לי. אפשר לסיים?יעל בק:

  זו ועדת חובה. ועדת משנה...עו"ד מיכל דגן:

שעה  שי קזיוף: זה החוק     לפי

  18:00, אבל אם חברי הוועדה מסכימים לפני-

למעןיעל בק: ועדה, חברת לא      אני

  הגילוי הנאות, אני משקיפה. אני לא מדברת ברמת החוק, אני מדברת ברמת ה...

בשעות ד"ר מרה קנבל: לקבוע ועדות אין והלאה. מ-18:00 יש ועדות משנה,           לא

  הצהריים.

  (מדברים ביחד)
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חברירחמים מלול: של הסכמה אן      אם

  הוועדה-

אנייעל בק: ועדה, חברת לא      אני

  משקיפה.

  היא מהחרוצים.עו"ד אמיר ירון:

חנוכה אבנר אקוע: של אילוץ היה      תשמע,

  וסוף שנה.

אילוץרחמים מלול: ההסבר? את מקבלת      את

  של חנוכה.

  אני כיבדתי...יעל בק:

את אבנר אקוע: לה שלחתי מזה, יותר       אבל

מבטיח אני זה. את ונעלה או... אירית את תשאלי שאלות, לך יש אם 'תעברי, לה אמרתי במייל,                   החומר

  לך שאני אהיה שליח שלך נאמן, נעלה את זה בוועדה'. היא לא חזרה אליי.

אתיעל בק: לי אמר שהוא ייאמר       לזכותו

עקרוני, באופן אומרת אני האישית. ברמה פה להתנגח באה לא אני החומר. את לי שלח הוא                  הדברים,

  שאני מבקשת שיתחשבו בשעות של חברי המועצה, גם אם אני לא...

  צודקת, אבל... אבנר אקוע:

  זה הכל.יעל בק:
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ההערה.רחמים מלול: את קיבלנו תודה.      כן,

  אחרי יעל, מתן.

קיבלנועו"ד מתן דיל: אנחנו המשנה     בישיבת

1,000 מעל כנסת בתי של למעשה חדש תבחין שזה א', של התקציב את להעלות אחד פה                  החלטה

  מתפללים, לעוד 8,000 ₪. זה לא משתקף בהחלטה.

  למה לא? מ-15,000 ל...?דורון מילברג:

מ-עו"ד מתן דיל: דיברנו הרי תוספת.     לא,

שנה קיבלו שהגישה, הספציפית העמותה על מדברים אנחנו אם קיבלו, הם שעברה שנה 15,000              

את הסברנו ששינינו, גם הרי ?₪ 7,000 בשביל תבחין שינינו .₪ 22,000 השנה ,₪ 15,000                 שעברה

  זה, ודיברו על כך ש...

ממהדורון מילברג: יותר 50% זה ₪ 7,000      

  שהם קיבלו.

כפול,עו"ד מתן דיל: שיהיה לפחות     דיברנו

מעל זה מתפללים, 300 עד הוא זה לפני הקודם התבחין כי .3 פי אולי אפילו שיהיה כך על                    דיברנו

.1,000  

  מתן, תקשיב.דורון מילברג:

מילהעו"ד מתן דיל: עוד סיימתי, לא      דורון,

את מקבלים יחד, המועצה חברי כל יושבים משנה, ועדת החלטה קיבלנו אנחנו משפט. עוד                אחת,

  ההחלטה פה אחד, פה אחד. למה זה לא משתקף?
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  זה ישתקף.דורון מילברג:

  זה לא משתקף.עו"ד מתן דיל:

  על חשבון מה זה בא?ד"ר רוני באום:

עודעו"ד מתן דיל: הוסיפו תוספת.     לא,

  תקציבים.

  לא, הוא אומר שלא.ד"ר רוני באום:

  ממש לא.דורון מילברג:

  דורון. זה לא משתקף, קודם כל.עו"ד מתן דיל:

אנידורון מילברג: שאם לימדו, אותי      תקשיב,

ודאי וחצי והשקל גדול, סכום לא הוא שהשקל נכון .50% מרוויח אני וחצי, בשקל ומוכר בשקל                  קונה

  לא סכום גדול.

  לא, בביטקוין זה יותר.רחמים מלול:

לוצבי שלמה מוטנג: ויביאו בשקל קונה שהוא ...      

  2 שקלים.

קיבלודורון מילברג: ,15,000 קיבלו     רגע,

להגדלת התבחין בשינוי החלטה קיבלתם לא .50% זה מ-15,000 ₪ 7,000 של עלייה זו ,22,000               

2 יש עכשיו תבחין. שינוי הייתה ההחלטה החדש. התבחין בגלל והמענקים, התמיכות של               התקציב

הוסיף בוועדה, זה על דיווחתי אני כנסת, בתי של ובנושא העיר, ראש ובא אחת, אפשרות                 אפשרויות.

אחרים כנסת לבתי אז הקריטריון, שינוי ובגלל העמותות ריבוי בגלל חלק, היה כי .₪ 250,000                 עוד

19 
 

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



 עיריית רחובות - ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 מתאריך 27.12.2017

בתי לכלל 250,000 הוספנו אז לרש. לעג באמת וזה ,2,500 או 3,000 להם יצא ,5,000                 במקום

כאדם חסרונות. רק לא כלכליים, יתרונות גם יש גדול כנסת בבית אגב, הזה, הגדול הכנסת ובית                  הספר.

 דתי אני אומר לך, נותנים יותר תרומות.

כלכליים.עו"ד מתן דיל: יתרונות שום שם      אין

להמ החלטה. קיבלנו המועצה חברי כל לא... זה משנה, לא זה אבל כלליים, יתרונות שום שם אין                   דורון,

  זה לא משתקף?

  זה משתקף.דורון מילברג:

  זה לא. זה לא בפרוטוקול.עו"ד מתן דיל:

₪דורון מילברג: 22,000 מקבלים     אבל

  במקום 15,000 ₪.

  אבל מה הייתה ההחלטה?ד"ר רוני באום:

בעודעו"ד מתן דיל: זה את להגדיל      ההחלטה

.₪ 8,000  

  אבל... עוד 7,000 ₪.דורון מילברג:

לאעו"ד מתן דיל: זה חבר'ה, דורון. נו       די,

  משנה, עקרונית...

עמותותעו"ד אמיר ירון: לגבי הערות לנו      יש

  הדת. עזוב, עזוב. אל תעלה את זה. אתה פותח פה פתח להרבה מאוד...
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.אתרחמים מלול: ל. רוצה אתה      אבנר,

  התשובה של מתן?

מתן... אבנר אקוע: של הדרישה אומר,      אני

  חשב שאין להם גידול כספי.

 אתה רוצה לדבר? אמיתי.רחמים מלול:

  (מדברים ביחד)

החריגה אבנר אקוע: את שיש     בגלל

החלטה פה ויש למועצה, יבוא שזה אמרנו אז ה-8, את אישרה והוועדה הכנסת, לבתי שהוגדל                 מהתקציב

אפשר באמת, מרכז זה הזה הפא"י .₪ ה-250,000 מעל ₪ ה-8,000 את במערכת... העיר ראש                 של

  להגיד מתנ"ס.

  אתה מדבר על מה שמתן מדבר?עו"ד יניב מרקוביץ:

  כן, כן. כל הסיפור... 8,000 ₪. אבנר אקוע:

  זה 2 דברים שונים.עו"ד אמיר ירון:

אותועו"ד מתן דיל: זה שונים, דברים 2 לא        זה

  דבר.

  זה מה שסיכמנו, אמיר, היית בישיבה. אבנר אקוע:

  (מדברים ביחד)

  מונטג.רחמים מלול:

21 
 

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



 עיריית רחובות - ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 מתאריך 27.12.2017

אתצבי שלמה מוטנג: כשקיבלנו להגיד, רציתי      אני

לאישור, עכשיו פיזית לנו שהביאו הטבלה שונה. היא הזאת והטבלה בטבלטים, החומר עם היום                סדר

  היא שונה מהטבלה שיה פה. יש שם שינויים, אני צריך להסביר מה.

  שינוי אחד יש.דורון מילברג:

  השינוי אחד הזה הוא גורם להרבה שינויים.צבי שלמה מוטנג:

  (מדברים ביחד)

טבלטרחמים מלול: מיוחד, טבלט קיבל      מונטג

  כשר, שהגיע מברוקלין. אולי יאיר שרקי הביא לנו את זה.

בוועדהדורון מילברג: שקרה. מה לך אגיד       אני

היועצת אמרה לאמיתי. גם עונה אני באמצעותך ישראל. דרור לגבי משפטית דעת חוות שנקבל                החלטנו

היא אז יאיר, כמו שירות שנותנת עמותה עוד יש אגב, שירות, שנותנת עמותה ויש במידה –                  המשפטית

  לא מקבלת תקציב נוסף על המענק.

לאאמיתי כהן: אתה אז     בדיוק.

  עונה לי.

  רגע.דורון מילברג:

אבלצבי שלמה מוטנג: הבנתי. אני הבנתי,      אני

לקחתם חלק ,₪ ה-7,600 את להם הבאתם מאיפה אבל ,₪ 7,600 ,₪ 7,500 בכללי... נעשו                 השינויים

  מתוך הקטגוריה הזאת.

  נכון.דורון מילברג:
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הבאתםצבי שלמה מוטנג: ולחלק לקחתם     לחלק

  עוד יותר.

  לא הבאנו עוד יותר.דורון מילברג:

  לקחו מכל אחד-צבי שלמה מוטנג:

השתנה,דורון מילברג: לא הכללי הסכום      נכון,

  חילקנו אותו.

  על בסיס מה החלוקה הזאת?צבי שלמה מוטנג:

לנודורון מילברג: יש אם התקציב. בסיס       על

אנחנו עכשיו נכונה, השגה והיא השגה לי יש אם לשנות. לבוא עכשיו שאפשר משהו לא זה                  השגות,

לפני זה את לאשר רוצים אנחנו כי לשנות. לבוא יכול שמישהו משהו לא זה עכשיו, רק זה את                    מקבלים

 סוף שנה.

  חבר'ה, מ-5 מיליון ₪-דורון מילברג:

  את ה-7,500 ₪ האלה-צבי שלמה מוטנג:

אסורדורון מילברג: כי תקציב, מגדיל לא       אני

  לי להגדיל תקציב כי אסור לי להגדיל תקציב.

  אז שיעשו רוחבי, באופן שוטף.צבי שלמה מוטנג:

  לא יודע מה זה רוחבי.דודי אשכנזי:

בדיוןיעל בק: לא שאתה שקורה מה       זה

  עצמו. לא מבינים על מה מדובר.
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  (מדברים ביחד)

שמעיריםרחמים מלול: אלה כל דורון.      דורון,

  עכשיו, הם לא היו בישיבות ועדה?

  אני הייתי...צבי שלמה מוטנג:

  היינו וידעו את זה.אמיתי כהן:

 הוא אומר שבכלל לא...עו"ד יניב מרקוביץ:

  (מדברים ביחד)

המקצועית אבנר אקוע: בישיבה    רחמים,

  הוחלט...  חוות דעת, בגלל שהיא מקבלת תקציבים מהעירייה, אם היא יכולה לקבל תמיכות.

  ... כדי להעביר לעמותה...צבי שלמה מוטנג:

  מה לעשות? מגיע להם אבל.דורון מילברג:

תעשהצבי שלמה מוטנג: עמותות, 20 פה      יש

  רוחבי.

  האחרות לא מקבלות שום דבר?עו"ד יניב מרקוביץ:

  מונטג, זה קצת...רחמים מלול:

  שאלה, האחרות מקבלות או לא?עו"ד יניב מרקוביץ:

המועצהרחמים מלול: ישיבת חבר'ה.     חבר'ה,

  הזאת זאת לא חנות מכולת. לא, באמת נו, אני מתבייש בזה.
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  זה מרכולים.עו"ד אמיר ירון:

הסיבהאמיתי כהן: בדיוק זו     אבל

  שעושים...

₪רחמים מלול: 1,000 יותר, ₪ 1,000     

  פחות.

ועדות...אמיתי כהן: שעושים ...   

  ואפשר לסגור את זה לפני.

מספררחמים מלול: שישבו ועדות 2      יש

  ישיבות. אז מי שיש לו הערות.

הכלצבי שלמה מוטנג: בוחן לוועדות, מגיע      אני

  לפני, כדי לא להגיע למצב כזה, ובסוף... למועצה. אני חושב שזה לא בסדר.

כידורון מילברג: בסדר, סופר שזה חושב       אני

  בוועדה אמרו שנבקש חוות דעת משפטית, חוות דעת חיובית.

להם,צבי שלמה מוטנג: להביא שצריך מסכים      אני

  אין בעיה, חוות דעת. מאיפה אתה מביא להם?

מדפיסדורון מילברג: לא אני הכללית.      מהקופה

  כסף בעירייה.

תביאצבי שלמה מוטנג: הכללית מהקופה     אוקיי.

  להם, תעשה...
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  (מדברים ביחד)

השחורהדורון מילברג: לכיפה פונה אני      מונטג,

  שלך, לקחת מבתי כנסת?

  באותה קטגוריה...צבי שלמה מוטנג:

  ... אותה קטגוריה.דורון מילברג:

ומחלקצבי שלמה מוטנג: לקחת מחלק אבל      אוקיי,

  לא. תיקח מכל אחד 200 ₪ ויהיה לך 7,000 ₪.

  (מדברים ביחד)

  חבר'ה, אני מתבייש בדיון הזה.רחמים מלול:

  אני רואה פה שמגיע להם יותר.צבי שלמה מוטנג:

  אז תלך לוועדה.רחמים מלול:

  הייתי בוועדה.צבי שלמה מוטנג:

  מה הוחלט בוועדה?דורון מילברג:

  הוחלט-צבי שלמה מוטנג:

  תכתוב לי ערעור.רחמים מלול:

  מה זה, ארנונה?בן ציון שרעבי:

עמותהרחמים מלול: לאותה אשלח אני      אולי

  איזה ביטקוין.
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  ביטקוין אחד גומר את העסק.עו"ד אבי מוזס:

נו.רחמים מלול: מכובד. לא זה באמת,       אבל

  מוזס, אני מקווה שאתה תהיה יותר מכובד ותדבר, על 20-30 ₪ ולא על 100 ₪.

נושאעו"ד אבי מוזס: על דווקא לדבר רוצה       אני

  של...

  על עקרונות, נו.רחמים מלול:

  נושא של מענקי עלייה.עו"ד אבי מוזס:

  ספורט.ד"ר רוני באום:

שמחעו"ד אבי מוזס: אני תראו, דווקא.      ספורט

שכל ה-60, בשנות שהיו למצב יחזרו הקבוצות שכל מצידי ברחובות, שלב עולה שמגיעה, קבוצה                שכל

היא השאלה .₪ 200,000 של לדוגמא עלייה מענק פה יש אבל הלאומית. בליגה היו הכדורגל                 קבוצות

היותר תמיד בליגה מעמד להחזיק הקבוצות של הקושי את יודעים, ואנחנו לקבוצות, קורה מה                כזאת,

כך אחר עולה, קבוצה אם קורה מה כסף. של עניין זה אלא שחקנים, של עניין רק לא זה היום כי                      גבוהה.

  יורדת, אחר כך חוזרת עוד פעם עולה.

מחזירהרחמים מלול: לא היא יורדת, היא       אם

  את המענק.

  בדיוק.עו"ד אבי מוזס:

  (מדברים ביחד)
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חייבת,עו"ד אבי מוזס: שקבוצה שלי,     ההצעה

שהיא מצב יהיה שלא לשנתיים. מותנה יהיה הוא הזה המענק חייבת, שקבוצה יהיה הוא הזה                 המענק

  תעלה... קחשבתי שאתה רוצה להעלות את התקציבים.

הדבררחמים מלול: את תביא תבחין,      זה

  הזה...

  אני מדבר על העיקרון.עו"ד אבי מוזס:

  רק שיהיה לך מושג כלכלי.דורון מילברג:

להםאביב איטח: להביא צריך     היה

  מיליון אם היה.

רקדורון מילברג: אותך אשאיר אני      בדיוק.

  בנתונים. קבוצת כדורגל בליגה א', התקציב 2.5-3 מיליון ₪.

  נכון.עו"ד אבי מוזס:

ל-10דורון מילברג: 7 בין לאומית,      בליגה

  מיליון ₪.

  נכון.עו"ד אבי מוזס:

זהדורון מילברג: לי, תאמין ,₪      ה-200,000

  רק תשורה של כבוד מהנהלת העיר ומראש העיר, איך אומרים-

עולהעו"ד אבי מוזס: כשקבוצה קורה מה      אבל

  ויורדת? ... 200,000 ₪?
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  היא רצתה לרדת?דורון מילברג:

  לא, אבל אחר כך אם היא עולה?עו"ד אבי מוזס:

  אז היא תקבל עוד פעם.דורון מילברג:

  אה, עוד פעם?עו"ד אבי מוזס:

  כן.דורון מילברג:

לזהעו"ד אבי מוזס: לתת שצריך חושב      אני

  תקופה של שנתיים, שלא יהיה מצב שבשנה יעלו וירדו.

  מי שירד כבר לא עולה.  גיורא בן-ארי:

זהרחמים מלול: את להביא תבחין,      שינוי

  לוועדה, טוב? ואני מקווה שכולם יעלו או שכולם ירדו, שלא יהיו שינויים. יערה, בבקשה.

נפלתעודד עמרם: שנה, עלית     הרי

  אחרי שנה.

  נכון, ואחר כך עוד פעם עלית.עו"ד אבי מוזס:

התגרשתעודד עמרם:   התחתנת,

  אחרי שנה, תחזיר את המתנות? קיבלו מתנה.

בתחוםצבי שלמה מוטנג: לא זה אותו.      להסביר

 שלי, אני לא מבין בזה כל כך. אבל הוא אומר, אם עכשיו הם יעלו שוב פעם ליגה-

  עוד פעם יקבלו.עו"ד אבי מוזס:
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אתםרחמים מלול: אומר. שהוא מה      הבנתי

  רוצים לשנות את זה? זה שינוי תבחין.

  (מדברים ביחד)

תבחין,רחמים מלול: שינוי שזה הודעתי      אני

  תביאו את זה לדיון בוועדה. יערה, בבקשה.

שינוייערה ספיר: לגבי כל,     קודם

להנגשה. תקציבים ומבקשים פונים הכנסת, בבתי דווקא פונים, הרבה הבאה. לשנה הצעה              תבחין,

  והשאלה אם לא כדאי להכניס לנושא התמיכות גם חלק מזה להנגשה.

  זה המון כסף.רחמים מלול:

אפשריערה ספיר: אם לראות     נכון.

  לבחון את הנושא הזה.

  (מדברים ביחד)

לאאבי קינד: למה אבל     שנייה,

  נותנים לה לסיים לדבר?

אתהרחמים מלול: מה מונטג, לסיים. לה       תנו

  משתולל היום?

כמהצבי שלמה מוטנג: של תב"ר     שיביאו

  מיליונים-
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בגללרחמים מלול: מתולל אתה מה      מונטג,

  1,000 ₪? די, נו.

עבריערה ספיר: הוא לא,     הוא

  נושא כבר, זה בסדר. הוא מדבר עכשיו על הנגשה.

ב-1,000.רחמים מלול: עדיין שהוא     חשבתי

  מתחם ה-1,000.

לבדוקיערה ספיר: מציעה אני     אז

ואת התבחינים את פשוט פה רואה לא אני ספורט, בנושא שני, דבר הזה. הנושא את ולראות זה                   את

זה שלהרגשתי ענפים פה יש אבל בשמות, לנקוב סתם רוצה לא אני ענפים, פה יש כי הנשים,                   כמות

  תקציב שהוא יחסית גבוה ביחס לכמות המשתתפים. ואני רוצה לדעת את הקריטריונים.

  יסביר לך איציק, בבקשה.רחמים מלול:

  תני דוגמא.איציק עובדיה:

  אושו.יערה ספיר:

  זה ענף זניח, שלא מוכר באר.דורון מילברג:

  אל תפגע במרה.רחמים מלול:

אתדורון מילברג: סיימתי לא אני לא.       לא,

  המשפט. אנחנו מגיעים להישגים.

  אין הצלחות יותר מאושו... ד"ר מרה קנבל:

  זה מה שדורון רוצה להגיד.רחמים מלול:
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  (מדברים ביחד)

רוצהיערה ספיר: מי רגע     רגע,

  לענות?

מגיעיםדורון מילברג: משתתפים של     עשרות

  להישגים בינלאומיים ברמה הכי גבוהה בעולם.

זהאביב איטח: אולי אבוא, גם      אני

  ירגיע אותי קצת.

  (מדברים ביחד)

 רגע, רגע. אושויערה ספיר:

הואאיציק עובדיה: האושו של     הנושא

  מאוד-מאוד בעייתי. כי הוא לפי קריטריון.

הקריטריון?יערה ספיר: מה    איזה?

  זה מה שאני שואלת.

תבחינים,איציק עובדיה: העירייה של באתר      יש

שלהם, וההישגים מיקומים האיגוד, של האישורים עם אלינו מעבירים שהם ההישגים לפי              קריטריונים,

לא אפילו אנחנו בתבחינים. שלהם ניקוד לפי תמיכות מקבלים הם ניקוד. להם נותן כזה דבר                 לכל

  מחליטים בעניין הזה. סופרים להם את הנקודות, זה שוווה 140 נקודות. ה-140 כפול המכפלה זה ה...

מנהיערה ספיר: אני תודה.     אוקיי,

  להבין, לא ביקורת. מנסה להבין.
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  תודה, יניב.רחמים מלול:

הערהעו"ד יניב מרקוביץ: אותה את אעיר רק       אני

שאותה לפגם טעם בעיניי שיש ספציפית, לעמותה קשר בלי חושב, אני האחרונות. בשנתיים               שאמרתי

שנביא אמרנו בעבר, גם זה את העליתי התמיכות. את פעמים כמה שונים שימושים תחת מקבלת                 עמותה

יכולות שהן יודעות לא הן כי נפגעות, האחרות העמותות גם זה שממש, חושב אני לתבחינים. גם זה                   את

ברורה, בצורה מפורסם להיות צריך היה אז הזה, הדבר על שהולכים מחליטים כבר ואם זה. את                  להגיש

עמותה. אותה קטגוריות 10 על מגיש שיודע, מי אז צורה. בשום מופיע לא וזה באתר, היום גם                   ובדקתי

מגיש יודע, שלא ומי דת. ותחת נוער תחת רווחה, תחת חינוך, תחת זה, את לראות עכשיו פה                   והסתכלתי

שאפשר לכולם, כתוב להיות צריך זה ישתנו, לא שהתבחינים הוחלט אם אומר,0 אני ולכן אחת.                 פעם

שחבר שמי שנים 4 זה בהגשה. שוויון חוסר זה אחרת עמותה. אותה של הפעילות תחומי כל על                   להגיש

  יודע, ומי שלא – לא. תיכנס לאתר ותקרא והעליתי את זה גם לפני שנה.

עלדורון מילברג: מחויבים התבחינים כל,      קודם

  פי חוק להיות מפורסמים בכלי התקשורת.

  אני מקווה שהם מפורסמים.רחמים מלול:

  כן, כן, זה חוק.דורון מילברג:

  נכון, נכון, זה חייב להיות.עו"ד יניב מרקוביץ:

עירייתרחמים מלול: השקיפות, במדד     אגב,

  רחובות גם טיפסה גבוה מאוד.
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יכולהעו"ד יניב מרקוביץ: עמותה שאותה העובדה זה התבחין, לא זה דורון שלי            הבעיה

  להגיש-

  (מדברים ביחד)

ומענקים... אבנר אקוע: תמיכות ...   

  שהעמותה מבקשת, יש שם נושאים, נוער, בית כנסת... אבל כתוב, כל אחד דף נפרד.

שהםיערה ספיר: יודעים הם     אבל

  יכולים...?

  כן. אבנר אקוע:

ולאדורון מילברג: שפעיל מישהו מגיש      אתה

  הגיש?

  לא, דורון, הבעיה היא לא זאת.עו"ד יניב מרקוביץ:

  הוא מדבר על העמותות-רחמים מלול:

  שמגישות בכמה נושאים.דורון מילברג:

פעם,רחמים מלול: אז קטגוריות.     בכמה

  כשאני הייתי יו"ר ועדת מענקים.

אפשרעו"ד יניב מרקוביץ: אי זה, את אסרת       אתה

  היה.
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לכםרחמים מלול: לומר רוצה אני כל,       קודם

זה את מצהיר אני אחד. בשקל לא אפילו בה, התערבתי ולא הרשימה, את ראיתי לא אפילו                  שאני

  לפרוטוקול. לא מתערב אני בנושאים האלה, בכלל. לא כמה זה יקבל, כמה הוא יקבל. תאמינו לי.

ראה,דורון מילברג: לא שהוא לך אמר הוא        אם

  תאמין לי שאני אומר לך שהוא לא ראה.

אריאל.רחמים מלול: אורי לא אני      אמיתי,

אותה אז נכון, שזה והוכחנו קטגוריות, כמה בשם הגישו ואם גג. ארגוני של קריטריון הנהגתי                 פעם

הזה התבחין למה יודע לא אני תוספת. אלא ,4 פי או 3 פי של ב... לא מאחרות, יותר קיבלה                     עמותה

  בוטל.

  לא בוטל. אבנר אקוע:

מהעו"ד יניב מרקוביץ: השנים כל שנייה,      אבנר,

  שאתה אומר, זה מה שהיה מקובל. והיה ברור...

  ממש לא...???:

הזה,עו"ד יניב מרקוביץ: התבחין לכם, אומר      אני

  ההגדרה הזאת בוטלה לפני 3 שנים.

  לא, לא.דורון מילברג:

  בקדנציה הקודמת.???:

  הרבה לפני.רחמים מלול:
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מקרה,עו"ד יניב מרקוביץ: בכל להיות. יכול      אוקיי,

בא שאני יגידו שלא עמותה, אף של בשם עכשיו נוקב לא אני פשוט. מאוד הוא היום המצב                   דורון,

  לאלה ובא לאלה. אני  חושב שזה לא תקין בשום צורה.

זהדורון מילברג: אולי התבחינים לפי תקין.       זה

  לא נכון. זה תקין.

אתהעו"ד יניב מרקוביץ: מה על V מסמן       אתה

  מקבל. האם כתוב בתבחין שאתה יכול לסמן כמה תבחינים שאתה רוצה, או כתוב לסמן...?

  כן... אבנר אקוע:

  לא נכון. דורון צודק.עו"ד יניב מרקוביץ:

  לא כתוב. אתה יכול...דורון מילברג:

10עו"ד יניב מרקוביץ: לכתוב יכול שהוא שיודע       מי

  פעמים, אני בכוונה לא רוצה-

  זה לא 10 פעמים.דורון מילברג:

לשביםעו"ד יניב מרקוביץ: יד תסתכל, לא?      למה

יום מקבל הוא גמלאים, מקבל הוא אחר. משהו מצאתי דוגמא, אתן לא אני אמרתי רחובות.                 שעריים

  שלם, הוא מקבל דת. תסתכל את התמונה המלאה ותגיד ש... מקבל 100,000 ₪.

ידדורון מילברג: כמו לקרוא יודע לא הוא        מה,

  לשבים?

  לא, הוא לא יודע.עו"ד יניב מרקוביץ:
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  (מדברים ביחד)

  תגיש הצעה לשינוי קריטריונים.רחמים מלול:

סליחה, אבנר אקוע: מוכן. קריטריון זה      אבל

  בכל טופס של תמיכות שהעמותה מקבלת, יש מה שהוא אמר, יש דף לבית כנסת, יש לכוללים.

למלאד"ר רוני באום: שאפשר כתוב אבנר,      לא,

 יותר מאחד?

רוני.  שי קזיוף: ככה, גם...     לא,

  גם וגם וגם.

שהואעו"ד יניב מרקוביץ: שיודע מי אומר, אני       לכן

  יכול לבקש כמה שהוא רוצה, מקבל. ומי שלא יודע את זה-

שהוא  שי קזיוף: כמה זה מה      לא.

  רוצה?

  לא יעזור לך עכשיו...אמיתי כהן:

  תקשיב אמיתי, אני מעיר הערה כללית. זה לא קשור.עו"ד יניב מרקוביץ:

  (מדברים ביחד)

אנירחמים מלול: יניב, אחד-אחד.     חבר'ה,

  מציע ככה.

שנהעו"ד יניב מרקוביץ: גם זה את הצעתי       אבל

  שעברה.
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תבחין,רחמים מלול: בשינוי כרוך זה      אם

הטפסים... את שולחת שכשהיא אריה, מאירית אבקש אני אז לא, אם תבחין. לשינוי הצעה                תגיש

שזה לכם, תדעו אז אבל שונות. קטגוריות על שמקבלים מושג כזה שיש עמותה, לכל זה את                  שתבהיר

 יפחית מאוד את ההקצבות לעמותות אחרות.

היום,עו"ד יניב מרקוביץ: שקורה מה אבל      רחמים,

אותה על לך, סופר כבר אני לי... אומר אתה הנה, ודורון לא. שלא, ומי יודע. ויודע, שמקורב שמי                    זה

  עמותה שאמרתי, אני לא אזכיר את השם שלה שוב פעם. כבר 5 פעמים.

  לא יכול להיות.דורון מילברג:

  להקריא בקול רם?עו"ד יניב מרקוביץ:

  מה, היא גם אגודת ספורט?דורון מילברג:

  הוא צודק.  שי קזיוף:

שאניעו"ד יניב מרקוביץ: גם לך אומר הוא       הנה,

  צודק. עזוב, אני לא רוצה דורון להיכנס, כי זה ייראה שאני בא ולא מעניין... לא רלוונטי.

שיקבל,  שי קזיוף: – שעושה     מי

  מי שלא – שיעשה וגם יקבל. פשוט.

זאתעו"ד יניב מרקוביץ: מה להיות. יכול לא       זה

ואני תרבות עושה גם ואני נוער תנועת גם 'אני ויגיד אחר, גוף כל יבוא יודע, לא שאני כמו זה                     אומרת?

  גם עושה חינוך'.
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למה  שי קזיוף: סבבה, עוד...     כל

  לא?

עושהעו"ד יניב מרקוביץ: נוער שתנועת איתי מסכים אתה נוער, תנועת יגיש אם            סליחה,

  גם חינוך? נכון? יופי.

  (מדברים ביחד)

זה.רחמים מלול: את לפרסם מבקש      אני

  בסדר?

  מצוין.יערה ספיר:

  אביב בתור. אמיר היה קודם.רחמים מלול:

  ... ארגוני גג...אביב איטח:

  כן, היה פעם.רחמים מלול:

  נניח שיש עמותה שהיא ארגון גג ארצי...?אביב איטח:

  (מדברים ביחד)

מפריעיםרחמים מלול: אתם חבר'ה,     רגע,

  לאביב. כן.

עמותהאביב איטח: גג,    ארגון

  ארצית שיש לה שלוחה שפועלת בעיר לטובת תושבי העיר.
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היארחמים מלול: בעיר, סניף לה יש       אם

  מקבלת.

  תודה.אביב איטח:

לוקים  שי קזיוף: אנחנו פה ...    

  בחסר הקטע הזה.

פה.עו"ד אמיר ירון: שאל שאביב מה לגבי       בדיוק

  יש פה מצב שמקבלים ארגוני גג.

  בדיוק.אביב איטח:

הגגעו"ד אמיר ירון: שארגוני מצב גם יש       אבל

  לא מעבירים את זה לעמותות המקומיות. אני יודע על 2 מקרים כאלה.

  בדיוק.אביב איטח:

לגבשעו"ד אמיר ירון: שצריך להיות יכול      ולכן,

  פה נוהל מחייב, כיוון שיש פה 2 עמותות.

  איזה מקרים, תגיד.רחמים מלול:

  אני לא אזכיר שמות.אביב איטח:

להזכירעו"ד אמיר ירון: רוצים לא אנחנו      בדיוק,

  שמות.

שמעתירחמים מלול: הנוער בתנועות     זה

  קורה. שארגוני הגג מקבלים ולא מעבירים לסניפים המקומיים.
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  אבל גם בעמותות הכלליות.עו"ד אמיר ירון:

  תגיד דוגמא.רחמים מלול:

  אני לא רוצה להעלות את זה פה.עו"ד אמיר ירון:

יש...  שי קזיוף: אם סליחה,     לא,

  לא נאשר להם.

  הם כבר קיבלו כסף.עו"ד אמיר ירון:

אתאביב איטח: ב-14.10    כעשינו

גם בעיר שפועלים והמתנדבים מהפעילים חלק ולהזמין לשתף רצינו ציבור, לשיתוף הוקרה              האירוע

בעצם הכתובת ההזמנה, עם בדואר המעטפה את וכששלחנו הרשימה. את מאירית ולקחתי              בעמותות,

בכלל שאין וראיתי זה, וכל הארציות לעמותות חייגתי באמת אז בארצית. הייתה כאן, מדווחת                שהייתה

פה שלהם הקשר איש מי יודעים לא משמאל. ומי מימין מי יודע לא אחד אף אומרת, זאת קשר.                    שום

  בכלל, אין שום דבר.

  אבל הפסקנו להעביר לארציות.דורון מילברג:

  אוקיי.אביב איטח:

  התאחדות עולי אוקראינה...דורון מילברג:

עכשיו.עו"ד אמיר ירון: זה את תעלה אל לא,        לא,

  לא רוצים להעלות.
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לתת,אביב איטח: אפשר    תשמע,

לפחות או מה, יודע אתה לפקח, קצת, לבדוק וגם לבוא הדרך למצוא צריכים אנחנו אמר, ששי כמו                   אבל

  קצת להראות שאנחנו בודקים.

  מאז שבדקנו, הפסקנו את זה.דורון מילברג:

  אתה צודק.רחמים מלול:

מהעו"ד אמיר ירון: נוהל פה לגבש צריך       דורון,

עסקנים מיני לכל משכורות לזה משלמים והם רחובותי, כסף מקבלות הן כי הגג. עמותות עם                 קורה

  ברמות הארציות וזה לא הוגן.

  תראה לי אחד.דורון מילברג:

רוצהעו"ד אמיר ירון: לא אני לך. אראה       אני

איך הבנתי איציק, עם דיברתי ,₪ 80,000 על פה רשומה טופז מכבי לספורט. קשור השני הדבר                  כרגע.

איך הבנתי איציק, עם דיברתי ,₪ 80,000 על פה רשומה טופז מכבי שומע, שאני מה עובד.                  העסק

הגדולה הקופה לתוך מגיע הוא לטופז. מגיע לא הוא למכבי, מגיע שהכסף שומע, שאני מה עובד.                  העסק

לא האנשים קבצת תרגילים... מיני כל עושים ושם למכבי, קשורים והם גדולה, והיא מכבי, של                 הזאת

  מקבלת את ה-80,000 ₪.

למכביאיציק עובדיה: מגיע נכון. לא נכון,       לא

ממכבי שלה השכר את מקבלת היא נשים. טופז מכבי של והוצאות למשכורות צבוע כסף                רחובות

  רחובות.
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פנייהעו"ד אמיר ירון: קיבלתי אני הזה. הנושא את בדקתי אני זה, את לבדוק מציע              אני

  בנושא הזה, ואני מבקש. בגלל שזה כסף שנכנס ל... מכבי-

אתהאיציק עובדיה: מה עמותה, להם אין       אבל

 רוצה, שלא... בכלל?

  רגע, תנו לו לענות. תנו לאיציק.רחמים מלול:

להקיםאיציק עובדיה: להם הצענו אגב,      דרך

  עמותה.

  לא תמיד זה משתלם.אביב איטח:

מישהואיציק עובדיה: שאין למסקנה הגענו ...     

  שיעמוד בראש ומסוגל להחזיק את זה, אז הן פועלות דרך מכבי רחובות, שבפועל זה יוצא ממנו...

שזהאביב איטח: חושב אני –      א'

 נכון. ב' – אם זה בתוך העיר...

שפנתהאיציק עובדיה: גברת אליי הפנית      אתה

עם קורה מה מודאגת קצת הייתה שהיא אליי. אותה הפנית נשים. בכדורסל שמטפלת בשם...                אליך,

  הסעיפים התקציביים.

  המנהלת שלהם.דורון מילברג:

ההסברים,איציק עובדיה: כל את קיבלה      היא

מתוך החוצה זולגים לא כספים שום בעיה, לנו אין אז הכדורסל. של מהסטטוס מרוצה מאוד                 והיא

  המענקים.
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להגידרחמים מלול: באמת ההזדמנות זו      אגב,

  לאיציק יישר כוח על כל מה שהוא עושה, גם בבתי הספר, שבגינם הוא זכה כמצטיין.

השבוע  שי קזיוף: בבריכה. גם     אז

  עשיתי ביקורת בבריכה.

  וגם בבריכה.רחמים מלול:

בתאורהאבי קינד:   וגם

  במגרשים, כל הכבוד איציק.

  יישר כוח איציק.בן ציון שרעבי:

כךרחמים מלול: אחר חביבי. ברמה, תרד       אל

  ניקח ממך חזרה את התעודה, כמו שמוזס הציג. מרה, בבקשה.

רואה ד"ר מרה קנבל: אני תאיר, של      נושא

  שהורדתם.

  של מה?עו"ד יניב מרקוביץ:

חשובה. ד"ר מרה קנבל: מאוד עמותה זו      תאיר.

  על נושא אלימות והטרדה מינית.

  תאיר ראדה?עודד עמרם:

עבורדורון מילברג: מהעירייה מקבלת     תאיר

שהיא יצא הכללי בחישוב חשובה. עמותה תאיר בק. יעל תעיד ,₪ אלפי עשרות נותנת שהיא                 שירותים

  מקבלת פחות 2,000 ₪.
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  נכון. ד"ר מרה קנבל:

  מה לעשות.דורון מילברג:

  לפחות לשמור על הקיים. ד"ר מרה קנבל:

לאדורון מילברג: אני חבר'ה, אקסל, זה       אבל

  יכול.

הוא ד"ר מרה קנבל: רגיש, הוא הנושא      אבל

  חשוב. והיום שזה על סדר היום הציבורי בכלל.

נמצאתדורון מילברג: שלהם החוץ     שגרירת

  אצלי כל יומיים.

  דורון, זה רגיש בגלל הנושא.עו"ד אמיר ירון:

  מה רגיש?דורון מילברג:

ולאעו"ד אמיר ירון: יעלו לא ₪      ה-2,000

  יורידו.

  זה בכלל לא נושא רגיש.דורון מילברג:

  (מדברים ביחד)

  רגע, אז מה התשובה?יערה ספיר:

את ד"ר מרה קנבל: לאשר לפחות תשובה.      אין

  ה... אם נסתכל על האחרים...
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הסטייהדורון מילברג: את להן יש העמותות       כל

  הזאת. בכדורגל...

ויש ד"ר מרה קנבל: לכאן סטייה יש אבל       כן,

  סטייה לכאן.

תסתכלי דורון מילברג: לכאן. סטייה גם יש       לא,

  באגודות ספורט.

  ... אני חושבת שזה מאוד חשוב. ד"ר מרה קנבל:

  טוב, אמיתי.רחמים מלול:

בנושאאמיתי כהן: לי ענה     דורון

שתקבל, בעיה שום לי שאין דרור, עמותת את הזכיר קודם הוא זה. את שבאמת...קיבלתי אליצור...                 של

  יש להם תקציב שהם עושים איתו פעילות.

  לא.דורון מילברג:

  מה שאני הבנתי.רחמים מלול:

תקציבדורון מילברג: להם אין אסביר,      אני

הם אז רבין, של לזכרו האירוע לדוגמא, איתם. סיכומים יש השנה במהלך פעילות. איתו עושים                 שהם

  באים מ... ומתקציב פעולות שלנו, של העירייה, הם מקבלים באופן שקוף, אין להם תקציב כתוב...

לעמותהאמיתי כהן: גם    ברור.

  שאני רוצה להגיד, אין לה תקציב.

  ל... יש.דורון מילברג:
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תקציב?אמיתי כהן: לה יש     איפה

  ספר לי על ספר התקציב. אולי יש משהו חדש.

  אבל גם לדרור ישראל...עו"ד יניב מרקוביץ:

שקלאמיתי כהן: מקבלת לא היא שלא. אמרתם שנים, 3 לפני אותה הורדתם             אתם

  מהעירייה.

  (מדברים ביחד)

מהרחמים מלול: קולט. לא המקליט      חבר'ה,

  קרה היום?

להבנות.אמיתי כהן:   הגענו

  הסתדר.

 עם מי דיברת?רחמים מלול:

  (מדברים ביחד)

מתנגדיםרחמים מלול: יש בעד?     מי

  לרשימות?

  אני נמנע.צבי שלמה מוטנג:

  אני מתנגדת רק לעניין ש...יעל בק:

לאצבי שלמה מוטנג: נכון יותר נמנע, לא       אני

  משתתף בהצבעה.
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מתנגדרחמים מלול: מי קולות. ברוב      אז

  לרשימה?

התמיכותד"ר רוני באום: של רשימה,     איזו

  והמענקים?

עםעו"ד יניב מרקוביץ: רק ואני מתנגד, לא       אני

  ההסתייגות שאמרתי, של ההערה.

שלכם.רחמים מלול: להסתייגויות    בכפוף

  ואתה לא משתתף בהצבעה.

תכניתרחמים מלול: שעל לכם להגיד      רציתי

  פינוי-בינוי של קרית משה שמדברת על 9,000 יח"ד, הייתה ישיבה יותר קצרה.

מהיערה ספיר: בדיוק    זה

  שהתכוונתי  לשאול, על הוותמ"ל, וגם על ועדת הגבולות, אם אתה יכול לתת עדכון.

  אז ננעל את הישיבה קודם.רחמים מלול:

  אוקיי.יערה ספיר:

ענייןרחמים מלול: לא שזה במלאה, שעסקו אלה לכל רבה תודה נעולה. המועצה ישיבת              אז

  פשוט. הנה ראיתם עד כמה הנושא הזה מעורר תמיהות, תהיות, שאלות.

 

לתמיכותהחלטה מס' 477-52-17: ומשנה) (מקצועית הוועדה החלטות לאשר אחד פה          הוחלט

  ומענקים מיום 17.12.17 כפוף להסתייגויות שהועלו.
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_______________ 

 דורון מילברג

 מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה
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