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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 ד"ר רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ
אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אבאי זאודה ,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 ,ישראל עוקשי  -ס .מבקר
העירייה ,מנחם רוזנטל  -גבייה ,אביטל רגב קיסר  -דוברת העירייה ,דודי
אשכנזי – רל"ש ראש העיר ,עו"ד אלי אליאס.

חסרים:

ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי אפל.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  58מיום 30/4/2018
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החלטה מס' :520-57-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  56מיום .26.3.18

הוחלט פה אחד למנות את הגב' אפרת צוקרמן למנהלת אגף החינוך
והעסקתה בשכר של  70%משכר בכירים ,בהתאם לנהלי משרד
הפנים )תוצאת מכרז .(17.4.18

החלטה מס' :521-57-18

הוחלט פה אחד לאשר החלטות פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2/18
מיום .25.4.18

החלטה מס' :522-57-18

הוחלט פה אחד למנות את עו"ד אביטל רגב קיסר כדירקטורית
בחברה עירונית לתרבות ,נופש וספורט במקום ד"ר אסתר הנדלר
שפרשה מהעירייה ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

החלטה מס' :523-57-18

הוחלט פה אחד לאשר מקדמות תמיכה לעמותת הספורט לפי הפירוט

החלטה מס' :524-57-18

הוחלט פה אחד לאשר החלטות פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום

המצורף בפרוטוקול.

.27.12.17
החלטה מס' :525-57-18

הוחלט פה אחד לעדכן רשימת מורשי החתימה על הזמנות עבודה,
רכש וטובין  -עיריית רחובות לפי הרשימה המצורפת בפרוטוקול.
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אישור פרוטוקול מועצה  56מיום .26.3.18

.1

אני פותח את הישיבה מן המניין,

רחמים מלול:

הנושאים לפניכם .היום יום שני ,ט"ו באייר ,תשע"ח ,השעה  .18:25אישור פרוטוקול מועצה  .56יש
הערות? יעל?
יש לי הערה כללית ועוד איזשהו

יעל בק:

משהו .שוב אני נתקלת במצב בפעם השנייה כבר ,שלקראת ישיבת המועצה ,לא פורסם הזימון בדף
הפייסבוק העירוני .אנחנו קיבלנו לפני כמה ישיבות החלטה פה אחד בדבר לפרסם את זה בדף הפייסבוק
העירוני .העניין אפילו הובהר בישיבה הקודמת ותוקן הפרוטוקול .השאלה מדוע שוב זה לא פורסם? וזה
קשור לפרוטוקול.
אני צריך לזכור אם אמרנו

רחמים מלול:
לשקול או לפרסם.

אנחנו דיברנו על זה בפעם

יעל בק:
הקודמת.

ומה

רחמים מלול:

החלטנו,

לשקול

או

לפרסם?
החלטנו שאת הפרוטוקולים לא.

יעל בק:
החלטנו שאת הזימון נפרסם.
רחמים מלול:

יש לך את ההחלטה?

יעל בק:

כן ,אני אכנס.

רחמים מלול:

תקריאי לי את ההחלטה.

יעל בק:

אין בעיה .אני העליתי את זה

בישיבה האחרונה.
רחמים מלול:

באתר זה מפורסם.

יעל בק:

לא ,זה לא מפורסם.

רחמים מלול:

באתר העירוני.

יעל בק:

אתה אמרת שאתה מקבל את

ההצעה שלי חלקית .זו ההחלטה .אני מוכנה להביא לפה .זו פעם שנייה כבר.
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אבל

אבי קינד:

מה

הבעיה

שנעשה את זה?
לא הבנתי .קיבלנו החלטה פה

יעל בק:
אחד ,ואני עוד פעם מנהלת דיון על זה.

רחמים,

אביב איטח:

אני

חושב

שההחלטה היתה לא לפרסם פרוטוקול ,אלא רק את הזימון.
נכון .זה הוחלט.

יעל בק:

את הזימון עצמו.

אבי קינד:

אני רוצה לראות את ההחלטה.

רחמים מלול:
אם ככה התקבלה החלטה ,אז נעשה את זה.

נו ,מעולה .אז לא הבנתי למה

יעל בק:
זה...

זה באתר העירוני ,לא

זוהר בלום:
בפייסבוק.
רחמים מלול:

לא ,היא רוצה בפייסבוק.

יעל בק:

זו החלטה שהתקבלה פה אחד.

רחמים מלול:

אז תראי לי את ההחלטה,

בבקשה.
בסדר ,אני עכשיו אוציא את זה.

יעל בק:

אני חושב שדובר על

אביב איטח:
האתר העירוני.
יעל בק:

ואם זה לא פורסם?

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני זוכר שההחלטה היתה לקבל

את הצעתך באופן חלקי.
יעל בק:

נכון.

עו"ד יניב מרקוביץ:

והחלקיות אמרה שזה יתפרסם

באתר העירוני ולא בפייסבוק.
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לא .זו חובה של עיריית רחובות

יעל בק:
לפרסם את זה באתר העירייה .אני הצעתי גם בפייסבוק.

יעל ,תראי לי בבקשה את

רחמים מלול:
ההחלטה.

אני אסביר .הדיון לא תואם את

יעל בק:

ההחלטה ,לכן הבאתי את זה בישיבה הקודמת ,כדי לתקן את זה .רחמים אומר 'את צודקת ,דיברת איתי'.
אבל תני לו לקרוא.

אביב איטח:
דובר:

יעל ,לא צריך לצעוק.

יעל בק:

כי דוברת העירייה שהיא עובדת

ציבור לא...
רחמים מלול:

יעל ,גם אני יודע לצעוק.

אביב איטח:

תירגעי.

רחמים מלול:

את טועה.

יעל בק:

אני לא טועה.

רחמים מלול:

בבקשה ,תקראי את ההחלטה.

יעל בק:

נכון ,אבל זה לא תואם את

הדיון .ולכן הערתי את זה.
אז אני שקלתי והחלטתי לא

רחמים מלול:
לפרסם.

בסדר ,אז בוא נעלה את זה

יעל בק:
להצבעה.
רחמים מלול:

תעלי את זה להצבעה.

יעל בק:

אין לי בעיה .אתה לא רוצה

לפרסם ,אז בוא נעלה את זה להצבעה.
לא ,לא ,לא .תגישי את זה

רחמים מלול:
כהצעה לסדר היום.

אני הגשתי ,ולא היתה ...היתה

יעל בק:
הצבעה שכן.
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לא ,איפה היא? היום ,יש הצעה

רחמים מלול:
לסדר היום שלך?

לא .אבל אתה משנה את

יעל בק:
ההחלטה.
רחמים מלול:

אז לא ,אז אני לא דן בזה.

יעל בק:

אתה משנה את ההחלטה.

רחמים מלול:

לא נכון ,תקראי את זה.

יעל בק:

רחמים ,אתה לא תתנהג אליי

בצורה אלימה.
רחמים מלול:

תקראי את זה.

יעל בק:

לא.

רחמים מלול:

את מתנהגת באלימות מילולית.

יעל בק:

אין בעיה ,אני אעלה את זה .אני

לא אקרא עכשיו ואעבור על כל הדברים האלה .זה מה שהוחלט וזה לא מקובל עליי.
דורון מילברג:

יעל ,יעל ,יעל.

רחמים מלול:

יעל ,תקראי את זה ,ריבונו של

עולם.
אני קראתי את ההחלטה ,היתה

יעל בק:
טעות.
רחמים מלול:

הנה היא ,אני מקריא לך אותה.

יעל בק:

עוד פעם-

רחמים מלול:

ריבונו של עולם.
רגע,

זוהר בלום:

רחמים,

יש

הקלטה.
רחמים,

אביב איטח:

למה

אתה

מתעצבן?
זה לטובת הציבור .מה ,זה

יעל בק:
לטובתי?
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לא ,לא ,אל תטעי את חברי

רחמים מלול:
המועצה .אל תגידי שקיבלנו החלטה.
יעל בק:

קיבלנו החלטה.

רחמים מלול:

עד עדיין עומדת על זה?
יעל,

אביב איטח:

כאן

יושבת

מנהלת אגף חינוך חדשה ,למה צריך להעכיר את העבירה.
אז אני לא יכולה?...

יעל בק:

אבל למה להעכיר את

אביב איטח:
האווירה? הוא אמר שהוא יבדוק ,תמתיני ,תחכי.

מה ,את מטעה את החברים?

רחמים מלול:
בגלל שאת צועקת את מטעה את החברים?

לא .אני יכולה לצעוק בדיוק כמו

יעל בק:
שאתה יכול לצעוק.

אני צועק כשלא מדייקים ,זה

רחמים מלול:
הכל.
יעל בק:

אנחנו נראה בדיון מה אמרת.

רחמים מלול:

תיכף תשמעי.

ד"ר רוני באום:

מה זה משנה הדיון? משנה

ההחלטה.
עודד עמרם:

אז בואו נצביע.

אביב איטח:

הוא יבדוק את זה .הוא

אומר לך שהוא בודק.
גיורא בן-ארי:

מה כל כך חשוב?

ד"ר רוני באום:

דודי ,אולי תקריא את ההחלטה?

גיורא בן-ארי:

מה כל כך חשוב?
דמוקרטיה,

יעל בק:

הנגשת

שקיפות .שאנשים יידעו על מה אנחנו דנים.
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זה לשחק בשטויות ,זה לשחק

גיורא בן-ארי:
בשטויות.

אז מה אכפת לך אם זה שטויות?

יעל בק:
מה אכפת לך?

אז מה אכפת לך מזה? באמת.

גיורא בן-ארי:

מה את משגעת את כל האנשים האלו? על מה? על מה את משגעת את האנשים?
יעל ,את רוצה שאני אקרא את

רחמים מלול:
זה עוד פעם ותביני גם מה אני קורא?

לא ,אני רוצה שתקרא את

יעל בק:
הפרוטוקול.
רחמים מלול:

החלטה ,החלטה.

ד"ר רוני באום:

החלטה .מה זה משנה הדיון?

החלטה.
רחמים מלול:

שהעירייה

הוחלט

תשקול

לפרסם בדף הפייסבוק שלה זימונים לישיבות המועצה ואת הנושאים-
עכשיו

יעל בק:

תקרא את המועצה

הבאה.
אבל זאת ההחלטה ,ריבונו של

רחמים מלול:
עולם.

זה לא תואם את הדיון ,ולכן אני

יעל בק:
העליתי את זה.

אה ,זה לא תואם אתה דיון? אז

רחמים מלול:
תגישי הצעה לסדר.
יעל בק:

אין בעיה.

רחמים מלול:

כלומר ,אנחנו שיקרנו פה?

יעל בק:

אני אוכיח לך את זה אחר כך

כשאני אעלה את זה.
תפתח את התמליל בינתיים.

רחמים מלול:
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אבל אני לא מבינה מה הבעיה,

יעל בק:
אם כולם או בעד או נגד.

אני שקלתי .את רוצה אני אעלה

רחמים מלול:
את זה כעת להצבעה?
יעל בק:

כן .מה הבעיה?

רחמים מלול:

תגישי הצעה לסדר.

יעל בק:

אני הגשתי.

רחמים מלול:

איפה היא? זה נמצא היום בסדר

היום.
היא עלתה ,ואתם קיבלתם אותה

יעל בק:
חלקית.

את שמה לב שאת מתעסקת

רחמים מלול:
בשטויות?

בסדר ,בשבילך זה שטויות.

יעל בק:

כנראה

רחמים מלול:

שאין

לך

נושאים

מעניינים להעלות.
יעל בק:

יכול להיות.

רחמים מלול:

אז את מעלה לי הצעה כזאת

טפשית.
ברור .כי בשבילך שקיפות

יעל בק:
והנגשת מידע זה...

מה זה שקיפות? יש אתר עירוני.

רחמים מלול:
יש שקיפות יותר גדולה?

מי נכנס כל יום לאתר? אנשים

יעל בק:
מבקשים ממני לדעת מתי ישיבות מועצה.
גיורא בן-ארי:

אף אחד לא מבקש ממך.

יעל בק:

ברור שכן.
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אף אחד ,זה סתם שטויות .כמה

גיורא בן-ארי:
טלפונים יש לך? זה בזבוז.

תכתבי בדף הפייסבוק שלך

רחמים מלול:
שראש העיר מתנגד.
יעל בק:

אין בעיה.

רחמים מלול:

אוקיי? בסדר? אני מרשה לך.

יעל בק:

ושהוא לא מוכן לקיים הצבעה

דמוקרטית.
ואני לא מוכן .כי צריך לפעול

רחמים מלול:
לפי נוהל תקין .תעלי הצעה לסדר.
יעל בק:

אין בעיה...

רחמים מלול:

יעל ,את לא תשתלטי לי על

הדיון.
יעל בק:

אני לא משתלטת ,הערתי הערה.

רחמים מלול:

ואת לא תיאלצי אותי לנהוג

בצורה בלתי דמוקרטית.
יעל בק:

אין בעיה.

רחמים מלול:

בסדר? אין הצעה לסדר ,אין

הצבעה .נקודה.
טוב לדעת שזה מה שאתה

יעל בק:
חושב .עכשיו עוד שאלה לפרוטוקול.
רחמים מלול:

לא ,לא ,לא.

יעל בק:

יש לי עוד שאלה לפרוטוקול.

רחמים מלול:

את יודעת מה זה אישור

פרוטוקול?
יעל בק:

כן.

רחמים מלול:

אני עכשיו אתחיל להקפיד על

כל תג.
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יעל בק:

אין בעיה.

רחמים מלול:

אישור פרוטוקול ,אם נפלה

איזושהי טעות .נכון?
יעל בק:

מממ )נשמעת מהנהנת(.

רחמים מלול:

לא דבר מהותי.
אבל

יעל בק:

קשור לפרוטוקול

זה

הקודם.
לא ,תגידי לי מה...

רחמים מלול:

לתיקון

יעל בק:

שהיה

בפרוטוקול

הקודם.
רחמים מלול:

תגידי מה התיקון ואני אחליט.

יעל בק:

טוב ,אני אפתח את זה ואני

אקריא .בכל אופן ,יש לי עוד משהו שקשור לפרוטוקול .אני רוצה לדעת כמה זמן לפני ,חברי המועצה
מחויבים לקבל את החומר ואת סדר היום לישיבה.
רחמים מלול:

זה לא קשור לתיקון פרוטוקול.

יעל בק:

אני שואלת.

רחמים מלול:

זה לא קשור.

יעל בק:

כי אנחנו מנהלים ישיבת מועצה

שלא קיבלנו בזמן את הדברים.
אני ממשיך .זה לא קשור לתיקון

רחמים מלול:
פרוטוקול.
יעל בק:

זה קשור למינהל תקין.

רחמים מלול:

את הופכת לפתטית ,את שמה

לב?
בסדר .הקיום של הישיבה הזאת

יעל בק:
לא חוקית ,על פי פקודת העיריות.

את הופכת לפתטית .את שמה

רחמים מלול:
לב?
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יש נהלים.

יעל בק:

תגישי

עודד עמרם:

שאילתות.

אנחנו עובדים לפי נהלים.
)מדברים ביחד(
צריך לדעת איך לעשות עבודת

רחמים מלול:
אופוזיציה ,לא בשטויות להתעסק.
יעל בק:

זה הציבור יחליט.

רחמים מלול:

זה הציבור יחליט באמת .את

יודעת כמה זה מנדט?
יעל בק:

.2,250

רחמים מלול:

 .2,200אני מאחל לך שתקבלי

.2,190
אני גם .ושיהיה לי הסכם עוד

יעל בק:
פעם עם האנשים הנכונים ואני אקבל את המנדט.

אם את גם ,סימן ש...

רחמים מלול:

אוי ,נו ,ברצינות.

יערה ספיר:
באמת

רחמים מלול:

נו,

אתם

מתעסקים

בשטויות .באמת ,תביאי איזה נושא רציני.
יעל בק:

לא ,אתם מתעסקים בשטויות.

רחמים מלול:

תביאי איזה נושא רציני לדיון.

הנושא כבר נשקל.
יעלי ,אני מאחל לך

אביב איטח:
שתיבחרי...

אתה מציע לי הצעה פוליטית,

יעל בק:
אביב?

תלמדי מאביב איך להיות חבר

רחמים מלול:
אופוזיציה.

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  57מתאריך 30.4.18

ברור .הרי זה כל הקטע ,רציתי

יעל בק:
לתת יותר טובה מאביב באופוזיציה.
)מדברים ביחד(

חברים ,בואו נתקדם

אבי קינד:
בישיבה.
יערה ספיר:

יוצאים

אנשים

מהעבודה מוקדם וזה ,ומתעסקים בשטויות.

החלטה מס' :519-57-18

.7

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה  56מיום .26.3.18

מינוי הגב' אפרת צוקרמן למנהלת אגף החינוך.

רציתי להקדים את הנושא של

רחמים מלול:

אפרת צוקרמן ,כדי שהיא תוכל ללכת הביתה ,כדי שהיא תוכל לרדת לאגף החינוך לעבוד .אנחנו צריכים
על פי הנוהל לאשר מינוי של תפקיד סטטוטורי .וראשת אגף החינוך זה גם תפקיד סטטוטורי ,ולכן אנחנו
מביאים את זה לאישור המועצה .ועדת המכרזים בחרה פה אחד באפרת צוקרמן ,שכידוע לכם היא
מנהלת את בית הספר המדעי ,את קרית החינוך המדעית במזרח העיר ,והגיעה להצלחות ניכרות מאוד.
בזכות הרבה עבודה ,הרבה מרץ ,הרבה מוטיבציה ,צוות מצוין ,והוועדה מצאה לנכון לבחור בה לנהל
את אגף החינוך .אז אנחנו מביאים את זה לאישור מועצה? את רוצה להוסיף משהו?
יש נוסח.

זוהר בלום:

זוהר ,אתה רוצה להוסיף משהו?

רחמים מלול:

רוצים

זוהר בלום:

לאחל

לה

הצלחה .יש לנו באמת אתגרים לא קטנים .העיר גדלה לכ 40,000-תלמידים בפתיחת שנת הלימודים
הקרובה .זה הרבה מאוד אתגרים ,הרבה מאוד עבודה.
המועצה מחליטה למנות את הגב'

רחמים מלול:

אפרת צוקרמן למנהלת אגף החינוך והעסקתה בשכר של  70%משכר בכירים ,בהתאם לנהלי משרד
הפנים )תוצאת מכרז  .(17.4.18אפרת ,הרבה הצלחה .את רוצה להגיד משהו?
אני לא רואה את כולם ,אני לא

אפרת צוקרמן:
מכירה את כולם.
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תכירי ,תכירי.

אמיתי כהן:

אני רוצה להגיד תודה רבה ,אני

אפרת צוקרמן:

רוצה להגיד שזה כבוד גדול בשבילי ,שזו התלהבות גדולה ,שזה אתגר גדול שהתחלתי לעבוד .שאני
אתחיל ,בקטן ,בגדול ,אני מקווה שאני אמצא את הדרך .תמיד הייתם יחד איתי ,וככה הצלחנו להרים את
קרית החינוך למדעים .ואני בטוח שנצליח לעבוד יחד.
רחמים מלול:

בעזרת ה'.

אפרת צוקרמן:

תודה רבה.
אני רק רציתי בקצרה

אביב איטח:

לומר שאני ביקרתי במדעים עוד לפני שהיא נבחרה לתפקיד ,ומאוד-מאוד קסמה לי העובדה ,קודם כל
לראות את התלמידים ,את התלמידות ,את ההערצה .הכל מהמורים ,מורות ,מנהלות ,עובדי אחזקה ,הכל.
יש שם משהו טוב ,תוסס ,חי ,אוהב ,רציני ,ואני בטוח שזה הכי נכון לנו עכשיו כאן בעת הזאת,
ובהצלחה רבה.
אפרת צוקרמן:

תודה רבה.

רחמים מלול:

טוב אפרת ,בהצלחה.

החלטה מס' :520-57-18

הוחלט פה אחד למנות את הגב' אפרת צוקרמן למנהלת אגף החינוך

והעסקתה בשכר של  70%משכר בכירים ,בהתאם לנהלי משרד הפנים )תוצאת מכרז .(17.4.18

הנחיות בחירות :תמצית חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

.2

הנחיות

רחמים מלול:

בחירות.

מיכל

או

אביטל?
שאני ארחיב או סקירה ממש

עו"ד מיכל דגן:
קצרה?

תרחיבו .כי מה 1.5-התחילו

רחמים מלול:
למעשה.

עדיף לא לדעת ,לא?

אמיתי כהן:

16
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  57מתאריך 30.4.18

קראתי היטב את הנוהל ,יש לי

יעל בק:
מלא שאלות .שלא יגידו אחר כך לא ,כן.

לי אין שאלות .ראש העיר אסור

רחמים מלול:
להזכיר אותו לא בשמו ,לא בתוארו ,זה כבר ברור.
עו"ד מיכל דגן:

כל מועמד.

רחמים מלול:

כל מועמד .אז מיכל ,בבקשה.

עו"ד מיכל דגן:

אני מזכירה לכם שלפני 2-3

ישיבות מועצה ,אנחנו העלינו את הנושא הזה ,והפצנו הנחיות לעניין התנהלות בתקופת בחירות
ברשויות המקומיות ,שקיבלתם אותן גם עכשיו .זה מסמך מה .12.2.18-המסמך הזה מהווה תמצות של
ההנחיות שפורסמו בשנת  2013לקראת הבחירות ,וחוזר מנכ"ל  .2/13בינתיים ,פורסם החודש חוזר
מנכ"ל  5/18שכולל את ההנחיות העדכניות של משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה ,לקראת
הבחירות הקרבות .בגדול ,זה אותן הנחיות ,אין כמעט שינויים .מכיוון שזה בכל זאת חוברת די מלאה
באינפורמציה ,אני מציעה שאני אסקור אותה בקצרה .היא מחולקת ל 5-פרקים .ואחר כך ,גם אם יהיו
שאלות קונקרטיות ,אפשר לשאול גם במהלך ,לאו דווקא פה בישיבת המועצה .אבל בגדול יש כמה
פרקים .אוקיי? פרק ראשון? הוא כולל הנחיות שנוגעות לטוהר הבחירות ,ולאיסורים להשפיע על
שיקול הדעת של הבוחר באמצעות הצעה של איזה שהן טובות הנאה או להיפך ,על ידי איומים .תוך
הדגשה שעצם ההצעה של טובת ההנאה ,כסף ,שווה כסף ,שירות ,כל הטבה ,כדי להשפיע על אדם
שיצביע או ימנע להצביע .זה כשלעצמו כבר מהווה עבירה של שוחד בחירות .ויש איסור כללי מכוח
חוק הבחירות ,על שימוש במתנות במסגרת של תעמולת בחירות .וכאן יש גם-
מתנות

אביב איטח:

זה

כאילו?

כאילו משהו שהוא?-
זהו,

עו"ד מיכל דגן:

יש

מבחן

התכלית

הדומיננטית של הענקת החפץ ,שהוא נועד בכל מקרה לגופו ,להחליט האם מדובר בתעמולה ,שזה
העברת מסר תעמולתי לשמה ,אגב מסירה של איזשהו חפץ ,או מתנה בעלת ערך לשמה .זה לא רק עניין
של האם זה שווה כסף או לא .יש מבחנים משפטיים ואפשר להרחיב על זה .יש הנחיות תחת אותו ראש
פרק ,שאוסרות על שימוש בהסכם פוליטי ,כדי להבטיח משרה או טובת הנאה .זאת אומרת ,הסכמים
פוליטיים הם לא פסולים כשלעצמם ,השאלה מה מובטחת במסגרתם.
רחמים מלול:

אם זה תפקיד בשכר ,זה אסור.

עו"ד מיכל דגן:

כן ,כ זה בעצם הופך להיות

טובת הנאה אישית.
אני יודע ,קראתי.

רחמים מלול:
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בסדר גמור ,אז זה גם פרק שלם

עו"ד מיכל דגן:
פה.

רגע ,אם אנחנו מחלקים שי

רחמים מלול:
לתלמידי תיכון ,זה מותר או אסור? או לילדי א'?

השאלה איך אתה מציג אותו.

עו"ד מיכל דגן:
בוא נראה את המבחנים.

אין שם לא שם20 ...

זוהר בלום:
שנה אחורה.30 ,

אם זה בלי שם ,אין

אביב איטח:
בעיה.

לפי חוזר מנכ"ל ,אני מקריאה

עו"ד מיכל דגן:

לכם ,חלוקה של חפצים בעלי ערך כאמור הינה אסורה ,אף אם מדובר במתנה פעוטת ערך.
רחמים מלול:

אסורה?

עו"ד מיכל דגן:

כן.

דורון מילברג:

אם נותנים במשך שנים את אותו

שי כביכול ,ספר תנ"ך ,ללא חתימה של ראש העיר ,ללא תמונה שלו או של ממלא מקום ראש העיר?
ללא שם אין בעיה.

אביב איטח:
עו"ד מיכל דגן:

תראה ,זה עניין של מידה.

דורון מילברג:

זו בדיוק המידתיות.

עו"ד מיכל דגן:

ואני אתן חוות דעת .דעת .אבל

אם אתם מדברים איתי על החלוקה לשמיניסטים.
רחמים מלול:

כן.

עו"ד מיכל דגן:

כל

השמיניסטים

בעשרות

השנים האחרונות ,שמסיימים פה את הלימודים-
דורון מילברג:

כן ,כן ,זו הכוונה.

עו"ד מיכל דגן:

מקבלים את הספר.
הם קיבלו את זה לפני

זוהר בלום:
ה.30.5-
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עו"ד מיכל דגן:

בלי הקדשות ובלי...

אבנר אקוע:

בספר כתוב ראש העיר.

עו"ד מיכל דגן:

לא ,אז צריך להיות העירייה.

רחמים מלול:

אסור לכתוב ראש העיר .אבנר,

אסור לכתוב.
בסדר ,חולק גם.

אביב איטח:

בשנת בחירות זה יותר בעייתי.

עו"ד מיכל דגן:

מה

אמיתי כהן:

לעשות

עם

המטענים האלה? חולק כבר? איך חילקתם?
את צמד המילים ראש

אביב איטח:
העיר אסור לרשום?
רחמים מלול:

אז מה כותבים ,עיריית רחובות?

עו"ד מיכל דגן:

כן .זו שנת בחירות ,וזה בתוך

התקופה.
כתוב

זוהר בלום:

רק

עיריית

רחובות ,לא כתוב שמות.
אוקיי ,וזה שוב ,רק בגלל

עו"ד מיכל דגן:
הקרבה.

גם על הספר תנ"ך

זוהר בלום:
כתוב עיריית רחובות.
רחמים מלול:

לגבי מודעות וכו' של אירועים?

עו"ד מיכל דגן:

זהו ,אני מגיעה לזה .ראש הפרק

השני ,בדיוק אנחנו מגיעים לזה.
זה

דורון מילברג:

דברי

למישהי

בבירור.
בדיוק.

יעל בק:
)מדברים ביחד(
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פרק  - 2כותרתו :הנחיות

עו"ד מיכל דגן:

שנוגעות לאיסור על שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורך בחירות .מתוך האיסור הכולל הזה,
נגזרים הרבה איסורים קונקרטיים יותר .הרעיון הוא שהעירייה בתור שכזו .היא לא יכולה לקחת חלק
במערכת הבחירות .מעבר לתפקיד שלה של ארגון מערך הבחירות ,הארגון הפיזי ,מעבר לזה ,העירייה
כשלעצמה לא קשורה לזה .אוקיי?
רחמים מלול:

מה זה ניצול משאבי העירייה?

עו"ד מיכל דגן:

למשל ככה :הפצת מידע לציבור

באמצעות עיתונות ,כל אמצעי התקשורת .אם זה נעשה באמצעות משאבים עירוניים לצורכי תעמולת
בחירות זה אסור .שילוט עירוני ,למשל שילוט של 'כאן מבוצעות עבודות' ,או כניסה או יציאה מהעיר,
עם שם של נבחר ציבור ,הוא בעייתי.
עו"ד אבי מוזס:

ומה יעשו עם השילוט שהיה?

אביטל רגב קיסר:

צריך להסיר את השם לפי

הפסיקה ,פסקה ראשונה בעמ'  ,7מיכל.
אני יודעת ,אני לא מדלגת על

עו"ד מיכל דגן:
כלום.

אפשר לשים מדבקות.

אביב איטח:

אחר כך תשלימי אותי ,בסדר?

עו"ד מיכל דגן:

חוויות ,רואים אותה

אמיתי כהן:
בפייסבוק כל היום.

לא ,בפייסבוק איתי מותר.

רחמים מלול:
אמיתי כהן:

לא ,של חוויות.

אביב איטח:

אסור.
היא יודעת ,קיבלה הנחיות .היא

אביטל רגב קיסר:
יודעת ,הכל בסדר.
)מדברים ביחד(

לפי ההנחיות של משרד הפנים,

עו"ד מיכל דגן:

רק במקרים חריגים מאוד ,תקשיבו ,לפי הפסיקה של ועדת הבחירות המרכזית ,רק במקרים חריגים
מאוד ייקבע ששימוש בשמו ותמונתו של נבחר ציבור ,לא נחשב בגדר תעמולה אסורה ,בתקופה
שסמוכה למועד הבחירות' .עכשיו מה זה תקופה שסמוכה? יש הנחיה חד משמעית שחור על גבי לבן,
שבמהלך  6החודשים שקודמים למועד הבחירות לא יפורסם ככלל על ידי הרשות המקומית ,פרסום
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בשמו או בתוארו של נבחר ציבור ,או פרסום שכולל את תמונתו  .במהלך  6החודשים האיסור הוא
מוחלט.
אני חייב לחדד ,מדובר על

עו"ד יניב מרקוביץ:
פרסום מודעות.

בכסף.

זוהר בלום:
זאת

עו"ד יניב מרקוביץ:

אומרת,

שאם

אני

השתתפתי באירוע וצילמו אותי באירוע ,אין שום מניעה להוציא את התמונה .הרעיון הוא לגבי מודעות
בתשלום ,שהרשות המקומית משלמת.
זהו ,לאו דווקא מודעות ,כי זה

עו"ד מיכל דגן:
באתר אינטרנט ,זה ברשתות חברתיות.

לא ,כל מה שעולה

זוהר בלום:
לעירייה כסף.

כל מה שעולה כסף.

עו"ד יניב מרקוביץ:

תנו לה לסיים.

אבי קינד:

אז מה ,אז העיתון משבוע הבא

עו"ד יניב מרקוביץ:
רק כיתובים ,בלי תמונות?

מה שאתה תוציא או מה שהם

אביטל רגב קיסר:
יחליטו.

תקשיבו ,הדגש הוא על שימוש

עו"ד מיכל דגן:
במשאב עירוני .זה הכל.

אם הוא היה באירוע

אמיתי כהן:
עירוני?

צילמו אותו.

עו"ד מיכל דגן:

אפשר לשאול משהו

אביב איטח:
שיפתור את הבעיה?

מיכל ,כשאת מדברת על משאב

עו"ד מתן דיל:

עירוני ,זה באמת שווה כסף ,שהעירייה השקיעה כסף בשביל להוציא את הפרסום הזה .אבל אם אביטל
מוציאה הודעה לעיתונות על אירוע שהתקיים ,והיה שם ראש העיר ויש שם ציטוט ,היא לא יכולה
להוציא את זה?
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הודעה לעיתונות זו פעולה של

עו"ד מיכל דגן:
הדוברות העירונית.

שהדוברות היא משאב

אביב איטח:
עירוני?

זה משאב עירוני לצורך העניין.

עו"ד מיכל דגן:
כן.

להודעה לעיתונות? אם

אביב איטח:
זה ככה ,אז אני לא יכול לעבוד עם הדוברים חצי שנה.

כולם ...כאילו הם לא יודעים,

אביטל רגב קיסר:
באמת.

אז מה ,אני לא יכול

אביב איטח:
לעבוד עם הדוברות חצי שנה עכשיו?

לא ,אתה עובד עם הדוברות.

אביטל רגב קיסר:
)מדברים ביחד(

כי בעצם לא יעברו

אבי קינד:
דרך הדוברות וילכו ישר לעיתונים ויפרסמו את השם.

זה משרד הפנים או

עודד עמרם:
ג'ובראן? יש הבדל.

משרד הפנים...

עו"ד מיכל דגן:

משרד הפנים יכול...

עודד עמרם:
מה השופט בחוק אומר.

לא ,זה החוק.

רחמים מלול:

אני אתן לך דוגמא.

עודד עמרם:

כיתות י"ב עושות מסיבת סיום ,ראש עיר לא יכול? מחזיק תיק החינוך לא יכול לבוא?
ברור שכן.

אביטל רגב קיסר:

הוא לא יעלה לבמה

עודד עמרם:
לברך?

אתה לא תעלה ותגיד לתמוך בו

יעל בק:
למשל...
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הפרסום לא יהיה.

בן ציון שרעבי:

אין בעיה עם זה ,אני

אביב איטח:
רוצה להגיד משהו ,רגע.
)מדברים ביחד(

חברים ,אני מתחיל לרשום מי

רחמים מלול:
רוצה לדבר .אביב ,שי ,מונטג .מי עוד רוצה לדבר ,חברים?

רחמים ,אני ממליצה שהשאלות

אביטל רגב קיסר:

יהיו אחרי שאני אשלים את הדברים של מיכל .כי אני רואה שיש התרגשות גדולה.
אין בעיה .בינתיים נרשמו

רחמים מלול:
ארבעה.

אני ראשון.

אביב איטח:

אין בעיה.

רחמים מלול:

סתם.

אביב איטח:

מי שירצה אחר כך להירשם...

רחמים מלול:
אבל תנו להם לסיים ,בבקשה.

הפרק החשוב ביותר והרגיש

עו"ד מיכל דגן:

ביותר ,זה הפרק הזה באמת ,פרק  ,2שאוסר שימוש במשאב של רשות מקומית .וההנחיה החד משמעית
שמדברת על פרסום עירוני באיזושהי מדיה עירונית ,כמו אתר עירוני ,כמו רשת חברתית בדף של
הרשות המקומית ,שם יש בעייתיות.
ברור.

אביב איטח:

אבל יש לי שאלה לגבי זה

יעל בק:
ספציפית.

רגע ,אבל יש סדר.

אביב איטח:

אני יודעת שיש תור ,אבל זה

יעל בק:

לגבי זה ספציפית .בגלל שעכשיו אנחנו בעידן באמת של דפי פייסבוק וכאלה ,ושם נמצאים כולם ולא
באתר העירייה.
לא נכון.

אביב איטח:
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רציתי לשאול ,הרי יש קידום

יעל בק:

במימון בפייסבוק של נושאים ודברים .גם זאת החלטה ,כמובן שהיא מקצועית של דוברת העירייה
והדוברות ,אבל גם פה זה נותן עדיפות למועמדים מסוימים ברמת הקידום במימון.
אסור לקדם מועמדים.

אביב איטח:
אין מועמדים בעמוד העירייה יותר.

לא ,אבל נושאים דיברתי .אם

יעל בק:

אני אחראית נגיד על תחום ,יש חינוך ,יש איכות הסביבה ,יש כל מיני דברים .ויש  3נושאים ,ואני
החלטתי לקדם יותר במימון רב יותר את איכות הסביבה ולא את החינוך ,אנשים יודעים לקשר .אני
שואלת ,כי זה גם אגף עדיפות פוליטית.
רחמים מלול:

לכן צריך לחזור לקואליציה.

יעל בק:

לגמרי .לא ,דווקא עכשיו נוח לי

באופוזיציה ,כי אי אפשר לפרסם כלום ,אז מצאתי זמן טוב.
אבל למה לא הבאת

יערה ספיר:
לקרוא את זה ואז שישאלו שאלות?

צודקת.

אביב איטח:
יעל בק:

רגע ,קראנו את זה.

דורון מילברג:

קודם כל ,נתנו את זה.

ד"ר רוני באום:

לא ,נתתם את המקוצר .לא את

המלא ,היה ישן.
רחמים מלול:

מיכל ואחר כך אביטל ,נו.

עו"ד מיכל דגן:

יש גם הנחיות די קונקרטיות ,לא

בחוזר המנכ"ל הזה .זה ליקטנו גם מכל מיני החלטות ,לגבי דף הפייסבוק ,שגם הוא ,דף הפייסבוק
העירוני הוא משאב עירוני שלא יכול לשמש לתעמולת בחירות .מאגר המנויים של דף הפייסבוק
העירוני ,הוא משאב עירוני .אז באותה מידה ,אין להציג תמונות של נבחר ציבור ב-
כלומר ,אסור להוציא שום

רחמים מלול:
מאגרים מפה?

כן.

עו"ד מיכל דגן:
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ולצורך זה גם של חוויות ושל

אביטל רגב קיסר:

החברה העירונית .כל דף שהוא עירוני ,הוא נחשב למשאב עירוני .כל דף של העירייה או של אחד
מהמוסדות מהעירייה.
כן,

עו"ד מיכל דגן:

ואסור

לעשות

לינקים

מהעירוני לפרטי.
את רוצה לעזור לנו או

אביב איטח:
להקשות עלינו?

אתה רוצה לקבל חיוב אישי?

אביטל רגב קיסר:
אין בעיה.

עובדי ציבור לא יכולים גם

עו"ד מיכל דגן:

לקרוא לחברי הפייסבוק שלהם להירשם כמנויים לדף פייסבוק של מועמד .יש לזה איזה...
סליחה ,אפשר את זה

אביב איטח:
עוד פעם?

נו ,אביב ,מה?

עו"ד יניב מרקוביץ:

את הסעיף הזה.

אביב איטח:

בדף של חוויות לקרוא לאנשים

עו"ד יניב מרקוביץ:
לעשות לייק ליניב.

אוקיי,

אביב איטח:

הייתי

בטוח

משהו אחר.
תהיה רגוע ...עד היום ב12-

עו"ד יניב מרקוביץ:
בלילה המשימה הושלמה.

טוב מאוד שאתה אומר

אביב איטח:
לי את זה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אני רואה אותך מודאג.

עו"ד מיכל דגן:

השימוש במשאבי הרשות ,הוא

מיתרגם גם לאיסור לערוך פעילות פוליטית ברכוש של רשות מקומית ,אלא יש פה איזשהו חריג.
אפשר לשכור.

זוהר בלום:

כן ,השכרה בתמורה מלאה

עו"ד מיכל דגן:
בהתאם למקובל.
25

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  57מתאריך 30.4.18

יעל בק:

זה אומר שלמי שיש כסף...

עו"ד יניב מרקוביץ:

אני יכו לספר לכם שחוויות

הולכת שבוע הבא להעלות את המחירים ,ואתם מוזמנים לעשות את הכנסים אצלנו ,אנחנו צריכים את
הכסף ,בשמחה.
מופת זה רק רשימה אחת

דורון מילברג:
יכולה...

רוב ...לא מצליחים את מופת

עו"ד יניב מרקוביץ:
אפילו למלא.

אסור לעשות שימוש בעובדי

עו"ד מיכל דגן:

הרשות לצורך תעמולת בחירות .אסור לערוך אירועים בתקופת בחירות .עריכת אירוע רב משתתפים
על ידי רשות מקומית ,במהלך תקופה של  6חודשים שקודמים למועד הבחירות ,תועבר לאישור מראש
של היועץ המשפטי לרשות המקומית ,שבוחן גם את העיתוי ,גם את התדירות ,סוג האירוע ,גם את
הנחיצות בעריכתו דווקא במועד סמוך לבחירות ,וגם מה הולך לקרות בו .זאת אומרת ,אם יהיו בו
איזשהם נאומים של נבחרי ציבור ובאיזה הקשר .יש גם הנחיה לגבי סיורים משותפים של נבחרי ציבור
ועובדי רשות מקומית .זה נאסר בתכלית במהלך השלושה חודשים הסמוכים לבחירות ,אבל גם לפני כן.
בבקשה.

אביב איטח:

רגע ,אבל גם לפני כן ,יש לנהוג

עו"ד מיכל דגן:
בזהירות המירבית ,זה לשון ההנחיה.

מה

אביב איטח:

זה

בזהירות

המירבית? בואי נתמקד בזה.
אתה רוצה שאני ארחיב בזה?

עו"ד מיכל דגן:

כן ,זה קשור לתיק

אביב איטח:
שלי.
)מדברים ביחד(

אוקיי,

אביב איטח:

אני

ארשום

לעצמי.
אני רק אגיד מה הם שלושת

עו"ד מיכל דגן:

ראשי הפרקים האחרים ,ואני מפנה אתכם לחוזר הזה .הפרק השלישי זה פרק שדן בעובדי הרשות
המקומית ,שחשוב מאוד לשמור על הניטרליות שלהם בעיני הציבור ,והם לא יכולים להשתתף ולקחת
חלק בתעמולת בחירות ,אפילו אם הם בחופשה ,ואפילו אם הם בחל"ת ,וזה חל גם על עובדי תאגידים
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עירוניים .יש את הפרק השלם שעוס 3במשאבי אנוש ,של מינוי בתקופת בחירות .ויש את הפרק
החמישי של תחולת חוקי עזר ,למשל על כל הנושא של פרסום ,של שלטי חוצות ,על שילוט לא חוקי.
יש הנחייה ברוריה שצריך לנהוג בזהירות ובשוויוניות באכיפה של חוקי העזר ,על כל מי שמפרסם.
ומנגד ,יש להקצות לוחות מודעות בכמות הולמת באופן שוויוני ,לצורך פרסום מודעות של כל
המתמודדים.
אני נראה לי היחידה שהלכתי

יעל בק:
ושילמתי באמת על הפרסומים.

למה את היחידה? למה אנחנו

עו"ד יניב מרקוביץ:
לא? נורא אוהבת כאילו להיות היחידה והמסכנה.

אני לא מסכנה.

יעל בק:

איזה פרסומים?

אביב איטח:
עו"ד מיכל דגן:

 ...של שרת התרבות עכשיו.

רחמים מלול:

אביטל ,יש לך מה להוסיף?

ואחר כך אביב.
כן ,יש לי מה להוסיף .רק דגש

אביטל רגב קיסר:

לגבי מה שמיכל אמרה ,אני לא מקלה ראש בדברים האלה ,בגלל שחשוב שתדעו שיש פה עניינים של
עבירה פלילית וגם נוהל של חיוב אישי .מה שקורה זה ,שלמדנו היטב את הנושא הזה ,מיכל בכנסים
שלה ,אנחנו היה לנו כנס של כל הדוברים עם היועץ המשפטי של משרד הפנים ,במיוחד לנושא הזה
הבאנו אותו .מה שחשוב שתדעו ,שחוץ מאשר הדיוני שיכולים להיעשות בנושא הזה בוועדת הבחירות
האזורית המרכזית ,משרד מבקר המדינה עושה מדגמים של עיריות ,והוא נכנס לרזולוציות של פוסטים
ושל אייטמים של מה עשיתם ,איפה עשיתם ,תראו לי מיילים ולמי כתבתם ולמי שלחתם .ולכן ,אני לא
מקלה ראש בנושא הזה .חשוב שתבינו ,שחוץ מהנושא של עבירה פלילית וחיוב אישי שאפשר להשית
עליכם ,ההנחיות האלה הן תקפות גם עלינו כעובדי ציבור ,וגם עליכם כנבחרי ציבור הפקידות ,וגם
נבחרי הציבור .גם אתם חייבים בנושא הזה .עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה נגזר מכל מה שמיכל אמה
מבחינת העבודה שלי .מבחינת העבודה שלי ,אני לא יכולה לצלם ,זה רלוונטי גם לחוויות ,וגם לחברה
העירונית וגם לה.ל.ר ,כל החברות העירוניות .אני לא יכולה לפרסם צילומים שיש בהם נבחרי ציבור או
מישהו מהמתמודדים בשום מרה ,לא בהודעות לעיתונות ,לא באתר האינטרנט ,לא בעמודי הפייסבוק
ולא במודעות ופרסומים .לא משנה אם זה בעיתון ,בדיגיטל או משהו שנשלח בווטסאפ .זה דבר אחד.
דבר שני ,אני לא יכולה לכלול ציטוטים של נבחרי ציבור בהודעות לעיתונות .אי אפשר שיהיה דבר
ראש עיר או דבר מחזיק תיק בחוברות ,עלונים ,תכניות.
מטעמך?

רחמים מלול:
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ד"ר רוני באום:

מטעמה.

אביטל רגב קיסר:

זה יכול להיות דבר העירייה,

דבר עיריית רחובות ,כמו שכתבנו בעלונים האחרונים של האירועים .כתבנו דבר ,וכתבנו עיריית
רחובות ,הנהלת עיריית רחובות .זה יכול להיות .אי אפשר לכתוב על גבי מודעות לפרסומים והזמנות
לאירועים שהם פומביים 'במעמד זה וזה'' ,במעמד נבחר ציבור'.
רחמים מלול:

שמעת אמיתי? גם לא בחסות.

אביב איטח:

שום דבר.

אביטל רגב קיסר:

וגם לא בחסות.

רחמים מלול:

טוב.

אביטל רגב קיסר:

אני מבקשת מכם ,יש פה גם

נבחרי ציבור שהם מחזיקי תיק והם מזמינים ,וגם אתם מפרגנים לראש העיר וזה נחמד וזה רצוי מאוד,
אבל אתם מכשילים אותו .אז בבקשה ,תפסיקו .ובכל מקרה ,תאשרו את זה איתי או עם מיכל .ודבר
נוסף ,משאב ציבורי ,זה פחות עניין של פרסום ,אבל אתם לא יכולים לעשות שימוש פוליטי במאגר של
גוגל ...שכאלה ,שנאספו לצורכי אירועים ,שנערכו מכספי עירייה ,שתדעו .יש לזה הנחיות ,תבקשו
ממיכל .מה שחוזר על עצמו בהנחיות האלה שוב ושוב ,חוץ מהנושא של חיוב אישי ,שפשוט כל עמוד זה
מופיע ,מה שחוזר על עצמו ,יש פה יועצת משפטית ,והיא אמורה גם לאשר כל פרסום שלי ,לא רק
שלכם .ואם יש לכם איזושהי שאלה ,תשאלו אותה .אם היא לא תדע ,היא תתייעץ עם היועץ המשפטי
של משרד הפנים.
רחמים מלול:

של ועדת הבחירות.

אביטל רגב קיסר:

שיושב במשרד הפנים .היא

יכולה לפנות אליו ,זה כתוב במפורש .מה שאני מבקשת מכם ,חברים.
סליחה ,אנחנו מדברים

אביב איטח:
החל מה ,30.4-כן?

החל מהיום.

אביטל רגב קיסר:

אוקיי ,סבבה.

אביב איטח:
עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...הפוסט של היום ,אביב.

אביטל רגב קיסר:

אני סיימתי אתמול להוציא את

כל ההודעות עם הציטוטים ועם אזכורים של נבחרי ציבור .מה שאני מבקשת מכם ,חבר'ה ,אני כבר
התחלתי לעבוד עם אנשים בחדר הזה בתיאום ,לא צריך שיהיה ג'ונגל .בכל זאת ,דברים שאתם רוצים
לפרסם ,תהיו גם הגונים .זה שאני לא מוציאה אתכם ,זה לא אומר שאתם צריכים לעבוד בג'ונגל .אני
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מבקשת מכם ,תהיו הגונים .אתם רוצים לפרסם דברם שנעשים על ידי פקידים בעירייה ,אגפים
בעירייה ,מכספים של העירייה ,תתאמו איתי דברים .יש דברם שאתם יכולים להוציא ואני לא יכולה
להוציא .אבל תתאמו איתי ,שלא יהיה ג'ונגל .אני אוציא הודעות .אין בעיה ,אתם רוצים להוציא קרדיט?
אין בעיה ,תעשו קרדיט על דברים שאתם מובילים .זה כבר נעשה .היום עשיתי את זה בתיאום עם
אנשים פה .בבקשה ,שלא יהיה פה ג'ונגל ,ואל תיקחו קרדיט על דברים שמגיע גם למנהלי האגפים
שנעלבים .ומבחינת ההגינות ,זה לא בסדר שאתם לוקחים קרדיט על דברים שאני לא מצליחה להוציא
הודעה .אז בבקשה ,תהיו מתואמים איתי .גם אם אתם רוצים לעשות דברים שלכם מותר ולי אסור,
בבקשה תהיו מתואמים איתי ,תהיו הגונים ,תודה.
המסר הובן ,עכשיו אני

אביב איטח:
רוצה בבקשה לומר כמה דברים.

אביב ,אחר כך שי.

רחמים מלול:

קודם כל ,אני התחיל

אביב איטח:

מהנושא הראשון ,שזה העניין של הסיורים .דורון אמר לי כבר לפני חודשיים ,שלמרות הסיכום שלנו
עם רחמים ,ראש העיר ,שאנחנו לא נוכל לצאת לסיורים שתכננו .אני כנבחר ציבור ,נם מנהלי אגפים
רלוונטיים לאותה שכונה ,כפי שסיכמנו שיהיה ,אני ואתה ,וראש העיר והכל .אני רואה שמדובר על 3
חודשים לפני בחירות בכלל אין מה לדבר ,ולפני זה ,צריך לנהוג בזהירות יתרה בדברים מסוימים .אז
קודם כל ,עד ה ,30.7-אם יש שכונות שכבר קבענו ,כמו דניה שמחכים לנו ומאוכזבים ,או כמו בעוד
שכונה אחרת שכבר הבטחנו עוד לפני כמה חודשים .בואו לפחות נסיים את מה שסיכמנו.
אבל אסור.

דורון מילברג:

למה?

אביב איטח:

מותר ,בלי נבחרי הציבור.

אביטל רגב קיסר:

אז מה זה ה 3-חודשים

אביב איטח:
לפני הבחירות?

היא אומרת לך ,מותר בלי

רחמים מלול:
נבחרי הציבור.

אתה יכול לעשות את

אביב איטח:
זה בלי?

אני עושה את זה  8שנים.

דורון מילברג:

אבל את הסיור שאני

אביב איטח:
קבעתי ,אתה יכול לעשות בלעדיי?
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אני אעשה.

דורון מילברג:

אתה יודע מה ,אני

אמיתי כהן:
אבוא איתך.

מעולה.

אביב איטח:

אין

בעיה,

שאמיתי ילך .מנהל אגף .אז רמי ,מנהל אגף.
מה ,אתה מוריד את המועמדות

רחמים מלול:
שלך?

בדיוק חשבתי על זה.

יעל בק:

הנושא

אביב איטח:

השני ,לגבי

הדוברות ,אני חושב שיש לי פתרון לכל מה שאביטל אמרה.
אין פה בעיה.

אביטל רגב קיסר:

לא ,אני אומר ,יש לי

אביב איטח:
פתרון.

כן ,מה הפתרון?

רחמים מלול:

מאוד

אביב איטח:

פשוט

לכך.

מכיוון שאנחנו לא רוצים חלילה שאביטל עם החיובים האישיים או ראש העיר או מישהו ייפגע חס
וחלילה ,אוקיי? מכיוון שרשום שיש חיובים אישיים ומבקר המדינה וכל זה ,ואנחנו כנבחרים ,מן סתם
אם אנחנו רוצים להוציא איזה ידיעות ,אני פוחד לסבך אותך או את מישהו מהעירייה .אם יש איזה
ידיעות על אירועים שאנחנו היינו בהם ,ותמונות שהצטלמנו בהם ,על איזה אירועים .לא משנה מאיזה
סוגים אירועים עירוניים ,לנו מותר את הידיעות של העיתונות לא להוציא .הרי דוברת היא משאב
עירוני ,הדוברות היא משאב עירוני ,מתוקצב מכספי העירייה .אנחנו פשוט בדברים האלה אולי לא
נשתף פעולה עד הבחירות ,כדי שנוכל להוציא אנחנו לבד .אנחנו מכירים את העיתונאים ,מכירים את
האתרים ,מכירים את הכל .ככה לא נסבך אותך.
זה מה שאמרתי ,שתהיה מתואם

אביטל רגב קיסר:

איתי .אל תוציא ,שלא יהיה ג'ונגל .תהיה מתואם איתי .כי מן הסתם ,אם אתה רוצה להוציא משהו
שנעשה על ידי אגף שכונות או מכספים של השכונות ,אתה רוצה להוציא את זה כפוליטיקאי שמתמודד
 זה בסדר .אבל תהיה מתואם איתי ,כי העירייה גם צריכה לקבל על זה קרדיט .ועד עכשיו עשינועירייה פלוס נבחר ציבור .אז אל תוציא את זה ככה סתם ,תהיה מתואם איתי.
אוקיי.

אביב איטח:
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אין בעיה שתוציא ,אבל תהיו

אביטל רגב קיסר:
מתואמים.

אין

אביב איטח:

בעיה

שנוציא

אבל?
אבל תהיו מתואמים איתי.

אביטל רגב קיסר:

מה

אביב איטח:

זה

להיות

מתואמים? את יכולה להגדיר את זה כאן? זו הזדמנות טובה להגדיר את זה.
אביטל רגב קיסר:

אנחנו נשב ונדבר ונחליט.

יעל בק:

אבל את אומרת דבר והיפוכו.

את אומרת שאסור להיעזר בך כי את משאב עירוני.
מה שהיא אומרת ,שאפשר

דורון מילברג:
להמשיך להדליף לעיתונאים.

אוי ,נו דורון ,זה לא

אביב איטח:
רציני.

היא אומרת.

דורון מילברג:

תחזור בך.

אביב איטח:

לא הבנתי את ההצעה.

יעל בק:
אביב איטח:

אביטל ,בואי תחזרי.

אמיתי כהן:

בקיצור ,הכל בסדר.

הכל בזהירות היא אומרת ,זה הכל.
נתאם איתך .אוקיי.

אביב איטח:

כמו האירוע שלך ב.8.5-

יעל בק:

הכוונה

אביב איטח:

היא

שאת

האקט לחיבור ...אני עושה בתיאום איתך?
)מדברים ביחד(
בבקשה ,אביב סיים ,שי אחריו.

רחמים מלול:

לא קיבלנו תשובה-

שי קזיוף:
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רגע ,היא אומרת שזה

אביב איטח:

לא נכון מה שאמרתי .אני רוצה להבין את הנקודה ,זו נקודה מהותית עבורי .אני רוצה לשמוע.
מה זאת אומרת אתה? אתה חבר

עו"ד מיכל דגן:
מועצה .אתה בכובעך פה.

כן.

אביב איטח:

אתה בעצם אם ככה כן עושה

עו"ד מיכל דגן:
שימוש במשאב עירוני.

בוודאי ,למה? באגף

אביב איטח:
עליו אני אמון ,התיק עליו אני אמון.

נכון .זה לא איסור אישי ,לא

עו"ד מיכל דגן:
לעשות את זה אביטל כי זאת אביטל .גם לדעתי שימוש במדיה.

זה חשוב מאוד מה

אביב איטח:
שאת אומרת.

זו נקודה סופר...

יעל בק:

בואו

אביב איטח:

ניקח

דוגמא,

אירועי קיץ.
אני רוצה רק להגיד משהו ,ראש

אביטל רגב קיסר:
העיר ,לפרוטוקול.

כן ,בבקשה.

רחמים מלול:

רגע,

אביב איטח:

אני

רוצה

להתעכב על זה.
חשוב לי הסתייגות לפרוטוקול.

אביטל רגב קיסר:

כל מה שאמרתי ,אנחנו מחויבים בכל מקרה ומקרה לגופו ,להתייעץ עם היועצת המשפטית .שום דבר
לא מחליף את האישור של היועצת המשפטית ,שהם מחויבים החל מהיום באישור שלה לכל פרסום .אז
בבקשה.
יעל בק:

מה עם פוסטים בפייסבוק?

עו"ד יניב מרקוביץ:

איזה עו"ד...

אביטל רגב קיסר:

נכון ,אני לא מחליטה עכשיו,

נכון.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...ועכשיו הכל...

אביטל רגב קיסר:

נכון .כי הסבו את תשומת ליבי,

ואני לא רוצה ,לא לטעות ולא להטעות.
)מדברים ביחד(
רגע ,רחמים ,זה מאוד

אביב איטח:

חשוב .לפני הבא בתור שידבר ,מיכל אמרה נקודה מאוד מעניינת .זאת אומרת ,שגם אני כנבחר ציבור,
לא יכול לפרסם משהו בכלי תקשורת שונים.
בפייסבוק שלך אתה יכול.

רחמים מלול:

לא ,זה ברור .בכל

אביב איטח:
תקשורת-

אם אתה יוצא בתור 'אני חבר

עו"ד מיכל דגן:

מועצת העיר ומחזיק תיק זה וזה ,אומר ככה וככה' ,אז אתה כן משתמש פה במשאב.
לא ,רגע.

אביב איטח:

הוא מתייחס ,הוא רוצה להגיד

עו"ד מתן דיל:
ש...

רגע,

אביב איטח:

יש

סליחה,

אירועי קיץ בשכונות כל שנה .עכשיו יהיו אירועי קיץ ביולי .הדוברות תוציא והעיתונאי הזה ...בהובלת
התיק שלי.
 ...בפרטי שלך.

עו"ד מיכל דגן:

ולעיתונאי מותר לכתוב

אביב איטח:
עליי?
כן.

עו"ד מיכל דגן:

זכותו ,טור דעה.

אביב איטח:

זה לא מדיה עירונית ,זה פרטי

עו"ד מיכל דגן:
לגמרי.

אה,

אביב איטח:

אוקיי,

במדיה

שלהם ,של התקשורת .אין בעיה ,אוקיי ,סגור.
צריך להיות במידע.

עודד עמרם:
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היא מוציאה את המידע ,אתה

עו"ד יניב מרקוביץ:

נגעת ,נתת דוגמא ,ועשית אירוע בשכונות .אביטל צריכה להוציא את הידיעה באגף האינפורמטיבי,
עיריית רחובות באמצעות אגף השכונות ,עשתה אירועים בשכונות.
ד"ר רוני באום:

לא מזכירה אותך.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אתה יכול להרים טלפון ,לא

דרכה ,לכתב ,ולהגיד לו 'אני הייתי חלק מזה' ,והוא יחליט אם הוא מכניס אותך או לא .אם אתה מוציא
את הידיעה שאגף השכונות עשה ,זה כבר השתמשת כאילו בנכס העירוני .היא מוציאה את הידיעה
האינפורמטיבית ,ואתה דוחף את עצמך.
אביב איטח:

אין בעיה.

אמיתי כהן:

תשתמש בכרמלה.
תודה ,אביב .שי ,בבקשה.

רחמים מלול:

כיו"ר ועדת ביקורת,

שי קזיוף:

אני גם קיבלתי את החומר הזה וקיבלתי אני כבר בסיום ,ללמוד אותו .אבל לגבי הפרסומים שדיברתם,
מה שאני גם בדקתי משפטית ,תקני אותי אם אני טועה ,כל מה שפורסם עד היום ,כולל אירועים
שאמורים להיות בשבוע שבועיים עם השמות ,אין סיבה לבטל את המודעות ,כי כבר הן רצות בדפוס .כל
המודעות זה מעכשיו והלאה .לגבי הפרסום של השלטים על פרויקטים שראש העיר ביצע עם השם שלו,
אין סיבה להחליף אותם .פרויקטים של  4-5חודשים .תחליפי ,את יודעת כמה כסף זה? מי ישלם את
זה?
אפשר לשים מדבקה,

אביב איטח:
רחמים.

אני מסכים ,תכסו במדבקה את

רחמים מלול:
כל השלטים שיש שם את השם שלי.

יפה.

אביב איטח:
רחמים מלול:

למה לי להסתבך?

עו"ד יניב מרקוביץ:

יש החלטה של ועדת ...שהיתה,

לכסות חד משמעית במדבקה ,גם אם השלט כבר נעשה ,צריך לכסות.
אפשר לשים שם אחר.

רחמים מלול:

תקשיבו ,הם הקצינו,

עודד עמרם:
שלא תהיה הפקרות.
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הם תמיד מקצינים ,נו.

רחמים מלול:

לפני  2קדנציות היה

עודד עמרם:
לנו יקיר העיר רחובות ,אתה זוכר ,מתן?

לכן לא רציתי לעשות את זה

רחמים מלול:
השנה .מיכל אמרה לא לעשות.

ואז שלחתי לגו'בראן.

עודד עמרם:

השופט זימן אותי לפגישה .אמרתי לו 'לפי שיטתך ,אנחנו לא עושים ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ,לא
לשואה ולא ערב יום העצמאות' .והוא אישר לנו אז .אז לכן אני אומר-
זה לא אותו דבר .יקיר העיר ו...

עו"ד מיכל דגן:
זה לא אותו דבר.

אבל

עודד עמרם:

צריך להתנהג

במידתיות .כלומר ראש עיר עושה סיבוב בבית ספר ,ברור שהוא לא יעלה 'חברים ,הייתם תלמידים
מצטיינים.'...
אתה לא נוגע בנקודה

אביב איטח:
הנכונה ,עודד .על הבמה מותר.

תקשיב,

עודד עמרם:

אתה

הרי

מתנהל ,אתה מנהל את העיר.
מה על הבמה מותר?

אביב איטח:
לא תעמולה?

אתה תעמוד תעשה תעמולה?...

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא

אביב איטח:

תעמולה.

יניב,

מותר לברך ,לא לעשות תעמולה.
אסור לי לסייר בבתי ספר?

רחמים מלול:
אסור לי ללכת לבדוק איזה רחוב אם הוא נקי או לא?
ד"ר רוני באום:

לברך במופע סיום.

עו"ד אבי מוזס:

או למשל משהו שהוא קשור

לביטחון .כמו שהיה האירוע הזה .אם הוא בא לשם.
רחמים מלול:

לא ,ברור.

עו"ד אבי מוזס:

נו אז מה? לא יפרסמו את זה?
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רחמים,

אביב איטח:

בוא

נלך,

תשמע ,יש לי הצעה.
יש לי יועצת משפטית.

רחמים מלול:

בואו נטוס לאייזנברג

אביב איטח:
לעיר התאומה ,נשתה איזה וויסקי טוב עם איזו מוסיקה טובה.

שם שותים בירות.

עו"ד מתן דיל:

נחזור עד הבחירות .מי

אביב איטח:
שעבד עד עכשיו ,שהציבור יבחר בו .מעכשיו בואו נטוס לאייזנברג.

הם לא רוצים שתהפכו

עודד עמרם:
את העירייה ל...

מונטג יש לו שאלה ,האם אפשר

רחמים מלול:
לעשות את זה במייל?

לא ,אני יש שאלה .אם למשל

צבי שלמה מוטנג:
עכשיו סבסדתי פעילות כלשהי.
עו"ד אבי מוזס:

לא יכול לפרסם יותר.

צבי שלמה מוטנג:

 ...אני לא מפרסם .אבל

הפעילות ,אלה שמפעילים את האירוע ,הם עושים פרסום.
רחמים מלול:

הם מודים לך.

צבי שלמה מוטנג:

אני לא ...הפרסום.

עו"ד מיכל דגן:

מה אומר הפרסום?

צבי שלמה מוטנג:

הם עושים את הפרסום.

עו"ד מיכל דגן:

מה הם אומרים בפרסום?

צבי שלמה מוטנג:

בסבסוד המחלקה ו-

עו"ד מיכל דגן:

לא ,לא המחלקה ,זה בסבסוד

העירייה.
בדיוק.

יערה ספיר:

בסבסוד העירייה ,נו .יחד עם

צבי שלמה מוטנג:
השם שלי.
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)מדברים ביחד(
מיכל ,אם זה ארגון פרטי,

עו"ד אבי מוזס:

עמותה ,רוצה להודות לחבר מועצה בצורה פרטית ,היא יכולה לשלוח כזה דבר?
)מדברים ביחד(
רחמים מלול:

יש עוד נושאים.

עו"ד יניב מרקוביץ:

סיימנו עם הפרסום.

יעל בק:

יש לי שאלות שהכנתי ,קראתי

את כל ה...
רחמים מלול:

יעל ,בבקשה.

יעל בק:

רציתי לשאול ,קראתי גם את

הפרק שמדבר על עובדי עירייה ,לא רק על נבחרי ציבור .וחשוב לי א' לדעת ,מה הנוהל אומר לגבי
להביע תמיכה פומבית? אין לי בעיה אישית ,אבל פומבית ,פוליטית ,במועמד כזה או אחר?
אני אסביר לכם את זה בפרק

עו"ד מיכל דגן:
השני.

תגידי ,מה את חושבת,

אביב איטח:

שאם איזה מישהו מה 5,000 ,4,000 ,3,000--יכתבו בפייסבוק 'אני איתך ,אני אוהב אותך' ,זהו?
עו"ד יניב מרקוביץ:

היא מדברת על עובדים.

רחמים מלול:

אביב ,אני מתפלא עליך .היא

שואלת ,האם עובד עירייה ,שמקבל שכר מהעירייה ,מותר לו להביא תמיכה בי לרשות העיר?
פומבית ,פומבית .מותר לו

יעל בק:
להביע משהו? בקלפי ,אבל פומבי.

שאלה טובה.

רחמים מלול:

מותר לו להביע הבעה

עודד עמרם:
פומבית ,אסור לו לעבוד ,אלא אם הוא לקח חל"ת.

לא,

אביב איטח:

היא

התכוונה

למשהו אחר.
זה לא ,אסור.

יעל בק:
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אסור לו לשתף בפייסבוק הפרטי

עו"ד מתן דיל:
שלו.

מה את אומרת?

אביב איטח:
עו"ד מתן דיל:

שלו? בפרטי שלו?

יעל בק:

אסור ,עברתי על הנוהל .גם

בזמן חופשה וגם בלא ,תקרא את הנוהל ,אני קראתי אותו אתמול.
היא צודקת.

אביטל רגב קיסר:

אוקיי.

אביב איטח:
עו"ד יניב מרקוביץ:

בגדול ,יעל צודקת.

יעל בק:

תודה רבה .בגדול ,בקטן לא?
שנייה ,יש תמיכה ויש

אביב איטח:
תמיכה.
עו"ד מתן דיל:

מי התעסק בדברים האלה?

יעל בק:

אני ,בשטויות.
מה ,לך אין עובדי

אביב איטח:
עירייה שבוחרים בך?

יכול להיות ,אבל הם לא שמים

יעל בק:
פוסטים שלי בהבעה פומבית .שיבחרו בי בקלפי.

ואם הם ישימו?

אביב איטח:

אז יש בעיה עם זה.

יעל בק:
)מדברים ביחד(

פרק  3שדיברתי עליו בדף 11

עו"ד מיכל דגן:

לחוזר מנכ"ל אומר שעל עובד הרשות המקומית לשמור בעיניי הציבור על תדמית נייטרלית ,שאינה
משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת .להקפיד שמעשיו לא יתפרשו כאילו הם נועדו לקדם אינטרס של
רשימה כלשהי או מועמד מסוים.
ומה קורה אם אותו עובד הוא גם

יעל בק:
ככה מזוהה עם רשימה מסוימת?

מה זה מזוהה?

עו"ד מיכל דגן:
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לא ,אני שואלת ,יש עובדי

יעל בק:
עירייה שהם מזוהים או פעילים במפלגות .אז יש פה התנגשות ,לא?

לא ,אפשר פעילות מחוץ לשעות

עו"ד מיכל דגן:

העבודה ,או מחוץ למסגרת העבודה ,לא בנכסי הרשות ולא במהלך העבודה.
כתוב אגב בנוהל ,אני יכולה

יעל בק:

להקריא לך את המשפט ,שאסור להביע עמדה פוליטית ברורה ,גם בזמן חופשות ,ושהעובד לא נמצא
בשעות העבודה.
לא ,זה לא לא להביע .יובהר כי

עו"ד מיכל דגן:

מגבלות אלא חלות על עובד רשות מקומית גם בעת היותו בחופשה ,לרבות בחל"ת .עם זאת ,לא מי
שיצא לחופשה רצופה לצורך התמודדות.
זאת אומרת ,שמחר בבוקר ,אני

יעל בק:

יכולה ש 20-עובדי עירייה ,לא בשעת העבודה שלהם ,יכתבו 'תלכו להצביע ליעל בק'? זאת השאלה
שלי .הייתי מאוד ברורה.
אביב איטח:

הערב,

בשעת

לא

בשעת החתמת הכרטיס .יושבת בבית ב ,20:00-רואה חדשות ,עובדת עירייה ,בא לה לשתף פוסט של
יעל ,מותר לה?
לא ,לא ,לא.

עו"ד מיכל דגן:
יערה ספיר:

אסור לה.

אביב איטח:

אסור לה?
לא ,לא.

רחמים מלול:

תודה ,ברור לי .יהיה

אביב איטח:
פה ברדק.
עוד

יעל בק:

שאלה,

אגב

שאלה

שמתקשרת לזה .השאלה הפוכה ,אז בהמשך לזה ,השאלה אם עובד ציבור יכול גם להתנגח פוליטית
במועמד שהוא ,את מבינה? זה הפוך .כי לי קרה למשל ,שאנשים מסוימים תומכים במועמד מסוים
ואמרו את זה בפומבי ,והתנגחו בי ,כי אני מהווה סכנה על אותו מועמד שלו מקרב עובדי העירייה .האם
זה מותר? מתערבים בפוליטיקה העירונית שהם אמורים לשמור על תדמית נייטרלית.
היא סתם אמרה שהיא

אביב איטח:
אוהבת אותי ,אני לא מבין מה הבעיה.

לא ,אני שואלת.

יעל בק:
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אמרת גם את התשובה ,שהם

עו"ד מיכל דגן:
צריכים לשמור על תדמית נייטרלית?

אז אמרתי נכון? תודה רבה .עוד

יעל בק:

דבר אחרון? עובדי עירייה ובכלל נבחרי ציבור ,לגבי אירועים עירוניים ,קראתי פרק שלם על אירועים
עירוניים ובכלל יוזמות לקראת בחירות ,שיש משנה זהירות על דברים שהם בעצם בסמוך למועד
הבחירות ,והם לא דברים ,יש שם סייגים שהם קבועים או ה ...שלהם היא הרבה יותר גבוה מאשר
לרוב...
יש  9מבחנים לקבוע מה זה

עו"ד מיכל דגן:
אירוע שמותר או אסור.
יעל בק:

קראתי.

עו"ד מיכל דגן:

בין היתר זה זה.

יעל בק:

אוקיי ,תודה רבה.

)מדברים ביחד(

אישור החלטות פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  2/18מיום .25.4.18

.3

בואו נתכנס לקראת סיום.

עו"ד יניב מרקוביץ:

פרוטוקול

שי קזיוף:

ועדת

ביקורת .ועדת הביקורת קיבלה דו"ח ביקורת ממשרד הפנים על תפקוד של ה.ל.ר בנושא מינהל תקין
ובנושא התנהלות .מכיוון ש 2-חברי הוועדה עקב מזג האוויר לא הגיעו ,וגם ראינו לנכון שמספר שאלות
רבות של החברים ,לזמן ישיבה ל 28-לחודש הזה עם המנכ"ל החדש ניסים ,ועם הסמנ"כלית מיטל,
לקבל תשובות בנושא זה.
סליחה ,המנכ"ל היוצא

יערה ספיר:
גם מגיע לישיבה?

אני ביקשתי לבדוק

שי קזיוף:

חוקית אם מותר לי לזמן אותו .אבל אם אני לא אקבל תשובות מדורון ,הוא גם מנכ"ל העירייה וגם הוא
חבר דירקטוריון ,אם הוא לא יספק את החברים ,אם נמצא לנכון לזמן אותו והחוק מתיר לי ,אנחנו נזמן
אותו.
אוקיי.

יערה ספיר:
40

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  57מתאריך 30.4.18

אפשר מראש לזמן אותו.

גיורא בן-ארי:

אני לא יודע אם מותר

שי קזיוף:
לי חוקית.

רוב הדברים נוגעים

יערה ספיר:
אליו.

היתה בעיה בשיבוץ

שי קזיוף:

גנים עקב תלונות רבות של תושבים ,המבקר כתב בחודש טבת השנה הזו מכתב שאסור לעובדים-
הוא הוציא חוזר.

רחמים מלול:

הוציא חוזר שאסור

שי קזיוף:

להם להתערב ,ונתן הבהרה לחברי הוועדה ,ונקבעה ועדת ערער שמורכבת מנציג ציבור ,ממנהלת אגף
הגנים ,מבקר העירייה שהוא משקיף .תהיה נציגות מפיקוח משרד החינוך ,וגם משקיף נוסף .לכן ,כל מי
שמקבל תלונה כזו או אחרת  -לפנות בנוהלים המקובלים .רק דרך הוועדה יאשרו .במידה ולא ,לא ידונו
בזה .לכן ,חבל שמערבים פוליטיקאים או עסקנים למיניהם ,בגלל התלונות השנה יקפידו על זה יותר.
תודה רבה לכל חברי הוועדה ולמבקר.

החלטה מס' :521-57-18

הוחלט פה אחד לאשר החלטות פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  2/18מיום

.25.4.18

.4

אישור עו"ד אביטל רגב קיסר כדירקטורית בחברה עירונית לתרבות ,נופש וספורט
במקום ד"ר אסתר הנדלר שפרשה מהעירייה.

אישור אביטל רגב לדירקטורית

רחמים מלול:
בחברה העירונית .מאושר פה אחד ,.במקום ד"ר הנדל.

החלטה מס' :522-57-18

הוחלט פה אחד למנות את עו"ד אביטל רגב קיסר כדירקטורית בחברה

עירונית לתרבות ,נופש וספורט במקום ד"ר אסתר הנדלר שפרשה מהעירייה ,בכפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים.

.5

אישור מקדמות תמיכה לעמותות.
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אישור מקדמות תמיכה .כמה הם

רחמים מלול:
מבקשים?25% ,
דורון מילברג:

כן.

רחמים מלול:

מאיזה קבוצות ביקשו?

דורון מילברג:

כולם ,רק מרמורק לא הגישו

ניהול תקין ,אז לא...
רחמים מלול:

אז כפוף לניהול תקין.

דורון מילברג:

ואיצ'אל מכבי רחובות שעריים,

מועדון ספורט רחובות כדורסל .הג'ודו ,אושו.
בקיצור ,כולם קיבלו.

רחמים מלול:

רגע ,מה קורה השנה

שי קזיוף:
עם הבחירות? עם התמיכות הכלליות גם בגלל הבחירות?
רחמים מלול:

יחולק כמו בכל שנה.

דורון מילברג:

זה לא ,זה  25%מכל התקציב.

רחמים מלול:

על חשבון תקציב התמיכות

והמענקים.
צבי שלמה מוטנג:

יוכלו להגיש גם...

רחמים מלול:

ודאי ,תמיד אמרנו את זה .בני

איצ'לאל לאשר מקדמה או לא?
שיביאו ניהול תקין .אם יביאו -

דורון מילברג:
יקבלו.

למה לא?

אבאי זאודה:

אחרת תגיד שאנחנו דופקים את

רחמים מלול:
השחורים.

הוא לא צריך להשתתף בישיבה.

עו"ד מיכל דגן:
אתה בניגוד עניינים פה.

אני לא יו"ר.

אבאי זאודה:
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מה אתה כן?

עו"ד מיכל דגן:

אתה חבר בעמותה,

שי קזיוף:
לא?

הוא שחקן כדורגל.

דורון מילברג:

ניגוד עניינים ,לא...

אביב איטח:

לא נורא .חבר המועצה אבאי

רחמים מלול:
זאודה לא השתתף בדיון לגבי בני איצ'לאל ,למרות זאת נאשר את זה.

למרות זאת לאשר ל-

אבאי זאודה:
.80
רחמים מלול:

החלטה מס' :523-57-18

לא ,אסור לדבר ככה.

הוחלט פה אחד לאשר מקדמות תמיכה לעמותת הספורט לפי הפירוט

המצורף.

שם העמותה
יצ'אלאל
מועדון כדורגל מכבי רחובות
מועדון ספורט רחובות
מועדוני או שו
מכבי בני שעריים
עמותה לקידום ההאבקות והג'ודו
ברחובות
עמותה לקידום הכדוריד ברחובות

.6

מקדמה
שנתנה
בשנת 2018
42,531
42,593
119,436
25,574
80,655
41,249
80,749

אישור החלטות פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום .27.12.17

אישור

רחמים מלול:

החלטות

פרוטוקול

הוועדה החקלאית.
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גיורא בן-ארי:

איפה אמיתי?

יעל בק:

אמיתי ,עד שהוא מנהל משהו,

הוא נעלם .אתה ...ועדת חקלאות שנים.
הכל

רחמים מלול:

בסדר,

אמיתי?

לגבי

הוועדה החקלאית ,התקציב הרשום שלהם הוא  ₪ 40,000אם אינני טועה ,נכון?
יעל בק:

נכון.

רחמים מלול:

ושאר הפעילות שלהם מתבצעת

על ידי הארנונה הקטנה שנגבית עבור שטחים חקלאיים .נכון?
יעל בק:

הספר ,הספר.

רחמים מלול:

על איזה ספר מדובר? כן ,דודי.
במסגרת אירועי ה,70-

דודי אשכנזי:
הם מוציאים ספר לעיקרי המושבה.
ד"ר רוני באום:

אישרנו את זה שנה שעברה.

רחמים מלול:

עוד לא הוציאו את הספר?

דודי אשכנזי:

הכל בסדר.

אמיתי כהן:

הוציאו ,רק לא היה

כסף.
את ראית אותו?

דודי אשכנזי:

הזמינו אותי לערב השקה.

ד"ר רוני באום:

גם אם וכאשר זה יעלה

דודי אשכנזי:

 ,₪ 100,000העירייה נותנת רק  ,₪ 40,000ומחלקים את זה על פני  2-3שנות תקציב.
אני רוצה דבר יו"ר

אמיתי כהן:
הוועדה.

לא ,אתה חבר ועדה,

דודי אשכנזי:
אתה לא יו"ר.

צוקרמן סיימנו .עדכון רשימת

רחמים מלול:
מורשי חתימה על הזמנות.
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החלטה מס' :524-57-18

הוחלט פה אחד לאשר החלטות פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום

.27.12.17

עדכון רשימת מורשי חתימה על הזמנות עבודה ,רכש וטובין  -עיריית רחובות.

.8

דורון מילברג:

חבר'ה ,קיבלתם רשימה.

דניאלה ליבי:

רשימה של כל מורשי החתימה

בזמנו .עשינו ריכוז של כל השמות ולאשרר את זה עוד פעם.
יעל בק:

מה זה ,כל שנה?

דניאלה ליבי:

לא ,לא ,לא .פשוט כל פעם שיש

מישהו חדש ,אנחנו מעבירים ...לאשר אותם.
)מדברים ביחד(
החלטה מס' :525-57-18

הוחלט פה אחד לעדכן רשימת מורשים :חתימה על הזמנות עבודה ,רכש

וטובין  -עיריית רחובות לפי הרשימה שלהלן:

מס"ד

שם האגף  /מחלקה

 .1לשכת ראש העיר וסגנים
 .2לשכת מנכ"ל
 .3לשכת יועמ"ש
 .4לשכת מהנדס העיר
 .5אגף תשתיות
 .6אגף תכנון ורישוי
 .7אגף הפקוח על הבניה
 .8משאבי אנוש
 .9אגף גנים ועיצוב הסביבה
 .10אגף ביטחון חירום תקשוב
ורכש
 .11אגף תנועה שילוט פיקוח
ושיטור עירוני
 .12אגף שפ"ע
 .13אגף החינוך

שם  +משפחה

תפקיד

דודי אשכנזי
דורון מילברג
עו"ד מיכל דגן
אדר דלית הראל
זורי שעובי
שגיא תמרי
ניסים מחבוש
גלית אנגל
יוסי כפיר
אליצור זרחי
אופיר מזרחי
ליאור שוקרי

רל"ש
מנכ"ל
היועמ"ש
מהנדסת העיר
מנהל האגף
מנהל האגף
מנהל האגף
סמנכ"ל משאבי אנוש
מנהל האגף
מנהל האגף
ס .מנהל האגף
מנהל האגף

קובי יהושוע
ערן יחיא
אפרת צוקרמן

מנהל האגף
ס.מנהל אגף שפ"ע
מנהל האגף

הערו
ת
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 .14אגף החינוך
 .15ביטוחים
נכסים

דורון כוכבי
אברהם יחיא
מיכל עבודי

 .16גזברות

מנחם רוזנטל
ירון יחיא
נפתלי אקרמן
איציק לוזון
שמואל מצרפי
אירית שיפריס
שיפרה כהן
אלונה תבורסקי

.17
.18
.19
.20
.21
.22

מבקר העירייה
אגף הרכב
אגף לוגיסטיקה
האגף לשר"ח
יד לבנים
מחלקת קליטה

.23
.24
.25
.26

מוקד קליטה
תרבות תורנית
אגף שכונות
דוברות

.27
.28
.29
.30

מוסדות העיריה
אגף גביה
וטרינר \עירוני
החברה העירונית לתרבות

דוד אלעזר
יוחאי גרפי
רמי מדהלה
אביטל רגב
קיסר
רויטל קורן
יואב לוי
בניהו שרעבי
דר אבי צרפתי
יוספה חליבה
איציק עובדיה

רחמים מלול:

ס.מ.א .החינוך
ממונה ביטוח
ותביעות
מנהלת מנכסים
וביטוח
ס .הגזבר
ס .הגזבר
מבקר העירייה
מנהל האגף
מנהל האגף
מנהל האגף
מנהלת יד לבנים
מנהלת מחלקת
קליטה
מנהל מוקד קליטה
מנהל המחלקה
מנהל האגף
דוברת העירייה
המשנה לדובר
מנהל האגף
מנהל האגף
וטרינר עירוני
מנכ"לית החברה
סמנכ"ל החברה
יש לך משהו לומר לנו על ברית

ערים ,על החתימה על האמנה?
יערה ספיר:

היום לא.

רחמים מלול:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

.9

אישור תב"ר חדש ע"ס  ,₪ 1,747,946עבור פיתוח השטחים החקלאיים שבלי
האופניים וכיו"ב ,ע"ח רמ"י – רשות מקרקעי ישראל )מחוץ לסדר היום(.
אנחנו מבקשים מהמועצה לאשר

רחמים מלול:
את התב"ר הזה שכולו כספי חוץ.
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זו לא פעם ראשונה שאתם

דורון מילברג:
רואים את זה .זה נשתל בסדר היום.

לא אישרנו את זה בעבר?

רחמים מלול:
בטוח?
)מדברים ביחד(

לא אישרנו את זה במועצה?

רחמים מלול:

לא.

יערה ספיר:
רחמים מלול:

מה הסכום שם?

ד"ר רוני באום:

.₪ 1,747,946

רחמים מלול:

שהכל כסף של רמ"י לפיתוח

שטחים חקלאיים ,שבילי אופניים וכדומה .ועכשיו יש עוד קול קורא שלא יכולנו לגשת אליו בלי לנצל
את זה .אז יש כבר למעשה ניצול חלקי ,אבל עוד לא הוגשו חשבונות ,בגלל שאין תב"ר.

החלטה מס' :526-57-18

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס  ,₪ 1,747,946עבור פיתוח

השטחים החקלאיים שבלי האופניים וכיו"ב ,ע"ח רמ"י – רשות מקרקעי ישראל

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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