עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  6מתאריך 31.3.2019

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 6
מיום ראשון  ,כ " ד ב אדר ב' תש ע " ט 31 / 3 / 2018
בבית התרבות ברחוב גולדין  , 2רחובות
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן ומ"מ רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ – סגן רה"ע ,ח"מ ע ודד עמרם ,ח"מ גיא צור ,ח"מ
אבי קינד ,ח"מ אווה גור ,ח"מ עו"ד שמואל בר דאנזאן ,ח"מ
ד"ר רוני באום ,ח"מ רועי שרעבי ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד
אבי מוזס ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ שי
קזיוף ,ח"מ איטל בציר אלשיך ,ח"מ אסף אל  -בר ,ח"מ שאול
צגהון ,רונן אהרוני ,ח"מ קארין ברגינסקי ,ח"מ דני מרשה,
ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אקרמן נפתלי – מבקר העירייה  ,אביטל רגב קיסר  -דוברת
העירייה.

חסרים :

ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ עו"ד מתן דיל.
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סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 18.2.19

הצעות לסדר:
.2

חגיגות ה  130 -לעיר רחובות ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ שמוליק בר
דאנזאן ,ח"מ עודד עמרם מיום . 18.3.19

3.

אישור

תכנית

למניעת

שיימינג ואלימות ברשת,

ח"מ

קארין

ברגינסקי מיום . 26.3.19
.4

חנייה חינם בכחול לבין בערבי חג ומועדים ,ח"מ גיא צור ,ח"מ
פנחס הומינר ,ח"מ אבי קינד מיום . 26.3.19

שאילתות:
.5

מתי העירייה תיישם את תיקון חוק העזר העירוני בנושא שיפו ץ
חזיתות של מבנים ישנים? ח"מ רונן אהרוני מיום . 24.3.19

.6

הפסקת גביית תשלום באירועי תרבות בשטחים ציבוריים .ח"מ
אביב איטח מיום 24.3.19.

.7

מתי תקיים את הבטחתך להקים פארק אתגרי בשכונת רחובות
הצעירה? ח"מ אביב איטח מיום 24.3.19.

8.

מי נתן הנחייה לסגור את גינת הכלבים ברחוב גורדון? ח"מ דני
מרשה מיום 24.3.19.

.9

אישור דירקטורית חיצונית להל"ר :ד"ר ענ בל שייש.

. 10

אישור תב"ר תשתיות ע"ס  15מלש"ח.
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החלטות המועצה
.1

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 18.2.19

החלטה מס' :117-6-19

הוחלט פה אחד פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 18.2.19

הצעות לסדר:

.2

חגיגות ה  130 -לעיר רחובות ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ שמוליק בר
דא נזאן ,ח"מ עודד עמרם מיום . 18.3.19

הוחלט פה אחד להקים ועדת היגוי בראשות של עודד
החלטה מס' :118-6-19
עמרם מחזיק תיק התרבות שתכלול חבר אחד מכל סיעה לדון בנושא חגיגות ה -
 130לעיר.
.3

אישור תכנית למניעת שיימינג ואלימות ברשת ,ח"מ קארין ברגינסקי
מיום . 26.3.19

החלטה מס' :119-6-19
.4

הוחלט פה אחד כי הנושא יידון בוועדת החינוך.

חנייה חינם בכחול לבין בערבי חג ומועדים ,ח"מ גיא צור ,ח"מ פנחס
הומינר ,ח"מ אבי קינד מיום . 26.3.19

הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר חנייה חינם
החלטה מס' :120-6-19
בכחול לבין בערבי חג ומוע דים של ח"מ גיא צור ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ אבי
קינד .
. 10

אישור תב"ר תשתיות ע"ס  15מלש"ח.

החלטה מס' :121-6-19

הוחלט פה אחד תב"ר תשתיות ע"ס  15מלש"ח.
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רחמים מלול:
השעה . 18:00
.1

היום יום ראשון ,כ"ד באדר ב' ,תשע"ט. 31.3.19 ,

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיו ם . 18.2.19

רחמים מלול:
כן ,שאול.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מספר  . 5יש הערות?

כנראה הפרוטוקול הושמט או שלא הגעתי בזמן באותו
שאול צגהון:
יום אם אתם זוכרים ,קצת איחרתי ,הילדה שלי לא הרגישה טוב .אז חסר ביו"ר
ועדת השכונות ,ושאני וזוהר יו"ר ועדת הקליטה המש ותף.
רחמים מלול:

אז אנחנו מאשרים ששאול צגהון -

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,קליטה לא היה ,שאול.

זוהר בלום:

משותף הוא היה.

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,היה...

לגבי הקליטה ,תחליטו בוועדת הוועדות .אני רואה
רחמים מלול:
שיש מחלוקת .תחליטו בוועדת הוועדות ,אני לא רו צה שתהיה מחלוקת בין חברי
קואליציה .בסדר?
החלטה מס' :117-6-19

הוחלט פה אחד פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 18.2.19

רחמים מלול:

הצעות לסדר .חגיגות ה  130 -לעיר רחובות.

אביב איטח:

אפשר לפני זה לומר משהו?

רחמים מלול:

בבקשה .כן.

אביב איטח:
ששיגרתי לכם הבוקר.

אני רוצה רק לפתו ח את הישיבה ,בהמשך למכתב

רחמים מלול:
לדון?

לא ,זה לא על סדר היום .לא על סדר היום  .עכשיו

אביב איטח:
המועצה -

לא ,לא לדון .אני חושב שגם אם זה לא על סדר היום

שלחת לי מכתב ,תקבל תשובה .אנחנו בקשר הדוק עם
רחמים מלול:
משטרת ישראל ומטפלים בזה .לא רוצה להכניס את זה כנושא לסדר היום.
זה לא כנושא לסדר היום .אני חושב אבל כמועצת עיר,
אביב איטח:
גם מה שלא בסדר היום כ אן ,הוא בסדר היום הציבורי של היומיום.
רחמים מלול:

בסדר היום הציבורי? תגיש הצעה לסדר.

אביב איטח:
בבתי חולים?

אנחנו אחרי סוף שבוע שאנשים נ דקרו כאן ,פצועים
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רחמים מלול:

את הרוצה להשתלט על הדיון?

אביב איטח:

חס וחלילה.

אני לא אתן לך .כתבת לי מכתב ,עוד לא קראתי אותו
רחמים מלול:
אפילו .תן לי זמן לקרוא אותו .אבל בלי קשר למכתב ,אנחנו בקשר הדוק עם
משטרת ישראל ,הרי זה לא תפקיד של עיר ייה.
אביב איטח:

בוודאי.

רחמים מלול:
יכולה להתריע.

עירייה יכולה לעורר ,עירייה יכולה ליזום ,עירייה

אביב איטח:

באמצעות השיטור העירוני.

רחמים מלול:

התרענו.

ליאור שוקרי:
יכולים למנוע דקירה?

מה זה קשור ,אביב? השיטור העירוני והמשטרה

אביב איטח:

מה פתאום ,ממש לא.

לא ,לא ,ליאור .ליאור ,אני לא נכנס לדיון .התרענו
רחמים מלול:
בפני המשטרה ,והמשטרה תסמוך עליה שהיא עושה את כל הפעילות .בסדר?
אתה רוצה לישיבה הבאה להכניס הצעה לסדר?  -בכבוד.
אביב איטח:
דיון בה זדמנות אחרת?

כשיש נוכחות וכוח הרתעה ובלילות .נוכל לקיים אבל

רחמים מלול:

כן ,ודאי .תגיש הצעה לסדר ,נקיים דיון.

אביב איטח:

למה הצעה לסדר למשהו שהוא בוער כאן ועכשיו?

רחמים מלול:

אני אזמין את מפקד התחנה לפה ,וגם ליאור.

אני מוכן להזמין את אביב לאיזושהי ועדה אצלי
ליאור שוקרי:
במשרד כל שבוע ,עם מפקד התחנה .אני מוכן להזמין אותו.
אביב איטח:

הו ,מעולה .אז אפשר לקבוע?

ליאור שוקרי:

אני אזמין אותך.

אביב איטח:

אני לא צריך הזמנה .אתה מכיר אותי ,אני נכנס אצלך.

בסדר גמור .אני מוכן גם לקיים דיון פומבי .כפי
רחמים מלול:
שאנחנו עושים מידי פעם עם המשטרה.
הצעות לסדר:

.2

חגיגות ה  130 -לעיר רחובות ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ שמוליק בר
דאנזאן ,ח"מ עודד עמרם מיום . 18.3.19

רחמים מלול:

חגיגות ה  . 130 -מי מציג את זה? שמוליק או עודד.
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רק לפני ההצעה לסדר הזאת ,אני רק רוצה משהו
אביב איטח:
בקצרה ואני אשיב .קודם כל ,סי עת רחובותי ,כבר אני מודיע שאנחנו נקבל את
ההצעה לסדר הזו .אנחנו מסכימים לה וחושבים היא טובה.
רחמים מלול:

אבל למה לפני?

לפני שהוא מרחיב .הרי זו פעם ראשונה שחבר מועצה
אביב איטח:
מהקואליציה ,לפי מה שאני זוכר ב  6 -שני האחרונות ,מעלה הצעה כחבר
קואליציה לסדר.
זוהר בלום:

מתן הגיש על דשא סינתטי.

עו"ד שמואל בר דאנזאן :השנה אנחנו נחגוג  130להיווסדה של רחובות .אנחנו
מבקשים להקים ועדת היגוי לחגיגות בסימן ה  130 -שנות חינוך ותרבות לעיר
רחובות .כמו כן נבקש לקיים טקס יקירי העיר בסימן חינוך ותרבות.
רועי שרעבי:

למה רק חינוך ותרבות?

עו"ד שמואל בר דאנזאן :זאת ההצעה .כי העיר היא מדע.
ד"ר רוני באום:

יש לך מעבר לחינוך ותרבות .יש מדע.

עו"ד שמואל בר דאנזאן :זאת ההצעה שלנו.
רחמים מלול:

רגע .חגיגות ה  130 -הן בכל התחומים ,רק שיהיה ברור.

ד"ר רוני באום:

בדיוק.

אביב איטח:

אז ההצעה לא מתקבלת?

עו"ד שמואל בר דאנזאן :לדעתנו ,החגיגות חשובות לחיזוק הגאווה המקומית
לחיזוק הקשר עם התושבים והמורשת ההיסטורית .זהו ,מבקש לקבל את ההצעה.
טוב ,תודה רבה .אני מציע להקים ועדה שבה יהיו
רחמים מלול:
חברים כל נציגי הסיעות ,כל סיעה תבחר נציג מטעמה .יו"ר הוועדה אני מציע
את עודד עמרם כמחזיק תיק התרבות .בישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי יוחלט
מי מהצוותים המקצועיים יזומן לוועדת ההיגוי והא ם יקימו תת ועדה מקצועית
שתגבש הצעות והחלטות ותביא אותן לוועדת ההיגוי .אז אני מבקש מכל סיעה
לבחור מי זה הנציג שלה ו להגיש את זה למנכ"ל העירייה .אוקיי? מי בעד?
אביב איטח:
בעד ההצעה שלך?

מי בעד מה? בעד ההצעה של שמוליק אורית ועודד או

זוהר בלום:

לא ,ביחד.

אביב איטח:

כי הם הציעו חינוך ותרבות ,זה יהיו הנושאים?

רחמים מלול:

לא ,לא ,לא .כללי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אביב  ,כללית הכל.

אביב איטח:
והתרבות.

כללית? בסדר .אני גם הייתי מוכן להצביע בעד החינוך

רחמים מלול:

כל סיעה תחליט מי הנציג שלה .בסדר?

אבי קינד:

הוא רציך לדעת מה לרשום בטלגרם.

אביב איטח:

תודה שאתם עוקבים .אני יכול רק לומר איזה משהו?
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גם אנ י רוצה ,גם הקואליציה רוצה קצת לדבר .אני
אסף אל  -בר:
שמח שעודד הוא יו"ר ,גם שמענו את הרקע ההיסטורי של עודד עצמו .אב בלי
ספק ,צריכים להיות הרבה אירועים שקשורים לתרבות .אבל אני חושב שצריך
לרתום את ההזדמנות הזאת ,כדי להשקיע הרבה בתוך מערכת החינוך לפיתוח
גאווה עירונית בקרב תלמידי העיר .כי בסוף זה קהל שאנחנו יכולים מאוד  -מאוד
להשפיע עליו .כי ברגע שנוצרת בקרב תלמידים גאווה עירונית ,אז זה מחלחל גם
למשפחות שלהם .לדעתי האישית זה אפילו לא פחות אפקטיבי מאירועים
גדולים .והייתי שמח אם הוועדה הזאת הייתה משקיעה בזה הרבה תשומת לב.
רחמי ם מלול:

אוקיי ,אז אתה תהיה נציג בוועד או איטל?

אסף אל  -בר:

אנחנו נחליט.

תחליטו ,בסדר .תעשו רוטציה .אביב ,אני לא פותח
רחמים מלול:
בדיון .אתה רוצה רק להגיד משהו מסביב ,בבקשה.
אביב איטח:

אני רוצה להציע לך הצעה .אני יכול?

רחמים מלול:

הצעה למה ,לסדר?

קרו הרבה מאוד פעמים שאני העליתי איזושהי הצעה,
אביב איטח:
ואתה אמרת 'אתה יכול להרשות לי להציע לך הצעה חלופית?' ,והרבה פעמים גם
קיבלתי אותה .אני רוצה גם להציע לך ברשותך אם אפשר .איזו הצעה.
רחמים מלול:

באיזה תחום?

אביב איטח:

בתחום הזה ,בהתייחס להצעה ל סדר.

רחמים מלול:

אז תגיש את זה בצורה מסודרת.

אנחנו בעד ההצעה המקורית שלהם .הייתי מאוד חושב
אביב איטח:
שנכון להוסיף את הספורט ,למרות שאולי אין לנו תמיד -
רחמים מלול:

זה כולל את כל הנושאים.

לגבי ההצעה של הוועדה ,אני רוצה לתת לך איזושהי
אביב איטח:
הצ עה ,אל תשיב לי עכשיו ,תחשוב עליה ,בסדר?
רחמים מלול:

בבקשה.

תראה,לפני  10שנים כשנבחרת לראשות העיר ,ראש
אביב איטח:
העיר ,אחד המהלכים הראשונים היה הקמת ועדת ההיגוי לחגיגות ה 120 -
לרחובות .אנחנו עוד לא היינו שם ,גם עודד שיש לו ניסיון כל כך גדול בתרבות,
עוד לא היה חבר מועצה.
עודד עמרם :

הייתי חבר.

אביב איטח:

לא ,לא היית חבר מועצה.

עודד עמרם :

הייתי חבר מקצועי.

כן ,יכול להיות .גם אני .אני גם הוזמנתי כצעיר בכלל
אביב איטח:
לאיזה משהו ,ובאמת דווקא זו הייתה הסנונית הראשונה למהפכת התרבות
שקרתה כאן בעשו ר האחרון בהובלתך ,ראש העיר .ואני רציתי דווקא להציע לך
היום הצעה ,שבה הוועדה הזו באמת באמת תוכל לתת ביטוי לכולם ,ואפשר
באמת לשאוף שזה יהיה קואליציה ואופוזיציה יחד באחדות ,למען החגיגה
7
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  6מתאריך 31.3.2019

החשובה הזו של  , 130ואז כשהקמת את הוועדה הזו ,הקמת את מתן דיל ,שהיה
אז חבר מועצה ליו"ר חגיגות ה  . 120 -ובאמת אני חושב שזה הוגדר אז כבאמת
הצלחה יתרה .זה הביא לכאן את פסטיבל הפסלים החיים ,ימי סטודנט עירוניים,
אירועים גדולים וחשובים .ואני חושב שמבלי חלילה לגרוע ,כפי שאז לא גרעתם
משוקי קרומר שהיה מחזיק תיק התרבות ,שגם יש לו ניסיון רב ,אז מבלי לגרוע
כמובן מהניסיון האדיר של עודד ,חשבתי שאולי אפשר לתת למתן ,עקב ההצלחה
לפני עשור ,להוביל גם את הוועדה.
רחמים מלול:

לא ,לא ,לא .אביב ,אני מתנצל .הצעת הצעה -

לא שמעת אותה עד הסוף .יש לי משפט אחד רק.
אביב איטח:
שמתן יוביל את הוועדה עקב ההצלחה ה גדולה.
רחמים מלול:

שמענו ,נו.

ואני רק רוצה להזכיר שהוא עומד היום כיו"ר סיעה
אביב איטח:
רק ביו"ר ועדת ביקורת .וחנניה וינברג ,כשאתה היית סגן וממלא מקום ראש
העיר ,עמד כאופוזיציה בראש ועדת תחבורה .ככה שזה דבר שאפשר לעשות.
רחמים מלול:
רוצה לענות?

אבל הוא יוכל להיות נציג מטעמכם בוועדה .אתה

אביב איטח:
משהו מאוד  -מאוד יפה.

אולי ביחד עם עודד ,צעירים ,ותיקים ,יכול להיות

חברים ,ההצלחה של חגיגות ה  , 120 -היא קטנה לעומת
עודד עמרם :
חגיגות ה  100 -שהיו .ואני מתכוון להוביל את כל החברים האלו שמצטרפים,
ולהתמקד באנשי מקצוע .כל העיר ,על כל רבדיה ,יודעים איך לעשות את זה.
רחמים מלול:

טוב ,עודד ,תודה.

עודד עמרם :

אני מקווה שכולם יהיו שותפים בלי פוליטיקה.

רחמים מלול:
מטעם סיעת רחובותי.

ואנחנו ממנים בזאת את מתן כחבר בוועדת ההיגוי

עודד עמרם :

אני בעד.

רחמים מלול:

זה בסדר? אתם מסכימים? תחליטו ביניכם.

אביב איטח:

אנחנו נתייעץ ונעביר .זה כנראה יהיה מתן.

אנחנו נחזיר תשובה .אגב ,אפשר גם לא להגביל את זה
קארין ברגינסקי:
רק לחבר אחד .אם יש פה עוד אנשים שרוצים להצטרף.
זוהר בלום:

לא ,הוועדה תהיה גדולה מידיי ,ואז יהיה הרבה...

רחמים מלול:

יהיה מסורבל מידיי.

קארין ברגינסקי:

כל עוד שזה שמחה ,אז למה לא?

הוחלט פה אחד להקים ועדת היגוי בראשות של עודד
החלטה מס' :118-6-19
עמרם מחזיק תיק התרבות שתכלול חבר אחד מכל סיעה לדון בנושא חגיגות ה -
 130לעיר.
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אישור תכנית למניעת שי ימינג ואלימות ברשת ,ח"מ קארין ברגינסקי
מיום . 26.3.19

אישור תכנית למניעת שיימינג .קארין ,נדמה לי
רחמים מלול:
שהצעת פעם את ההצעה הזאת ,לא?
קארין ברגינסקי:

אנחנו דיברנו באופן כללי.

רחמים מלול:

בדיוני התקציב.

קארין ברגינסקי:

אנחנו דיברנו באופן כללי.

ר חמים מלול:

טוב ,את רוצה להעלות את זה שוב? בבקשה .זכותך.

אני בהחלט רוצה להעלות ,ואני מעלה את זה הפעם
קארין ברגינסקי:
כשבעצם מצורפת לפה תכנית ייחודית ,היחידה בארץ ,שהיא פונה למשולש ,שזה
הורה ,תלמיד ומורה .אנחנו מדברים על המצב ראש העיר ,שבו העידן הטכנולוגי
מאוד  -מאוד מתקדם ,ואנחנו נתקלים בקשיים היומיים של ילדינו ,היות ואין לנו
מספיק כלים ואת הידע כיצד להתמודד עם בעיות של היומיום ,כאשר הילדים
שלנו נכנסים לווטסאפ ,לפייסבוק ,ולכל הרשתות החברתיות .אני בהיותי יו"ר
בית ספר ,נחשפתי להמון מקרים מאוד  -מאוד קשים ,וכרגע אני אכיר לכם את
אחת האמהות ,שבמסגרת העשר דרות שמגיע לה על פי החוק ,היא תוכל לומר
את דברה ,מה שהיא חשה על הבת שלה .וכשלא היה לה את הכלים איך להתמודד
עם זה ואיזו חוויה היא עברה בעצמה ומה עברה איתה .אני חושב שהנושא של
תכנית שמדברת באופן מפורט ,ושפונה מכיתה ג ' עד כיתה י"ב  ,התכנית הזאת
היא נחוצה וחיונית בימינו כדאי שאנחנו נלמד את השפה שאנחנו לא מכירים.
כדי שאנחנו נלמד את השפה שאנחנו לא מכירים ,כדי שאנחנו נוכל לדעת איך
אנחנו פועלים במצבים מאוד  -מאוד קשים ,שלפעמים הגיעו למצבי קיצון ,למצבי
אסון ,עד כדי התאבדות ועד כדי טרגדיות שהיה ניתן למנוע אילו הייתה תכנית
מסודרת ,שבה היו יודעים איך להתנהל באופן כזה או באופן אחר.
אני מבקשת לעיין בתכנית המצורפת שערך עבורי מר גלעד אן ,שהוא מאוד  -מאוד
ידוע ומוכר ,שבעצם מתמחה בעבירות מחשב .כאשר אם אתם תדפדפו ותסתכלו,
כמובן שציינתי שהז כויות שמורות למר גלעד אן .אתם תראו שהתכנית הזאת,
שהיא פונה לתלמידים ,הורים והסגל החינוכי ,יש פה שעות שמוקצות לכל אחד
ואחד .כך לדוגמא יש זמן מסך מותאם לגיל התלמידים ,כך יש גלישה בטוחה ,כך
יש סדנה מודרכת ומשותפת להורים ו תלמידים .יש שליחת עלוני מידע ,יש מעבר
לזה הפצת חומרים ותכנים ומערכי שיעור למחנכי הכיתות ,כך שבעצם הסגל
החינוכי ,ההורים והתלמידים כולם מעורבים .אנחנו רואים שמכיתה לכיתה ,ככל
שאנחנו עולים כיתה ,ככה גם התכנים הם מותאמים .וכשאנחנו מדברים על ז' ו -
ח' ,אנחנו פה מדברים על נורמות התנהגות ברשת ,ואנחנו מ דברים על צריכה
נבונה של תכנים בערוצי תקשורת ,ואנחנו מדברים על עניינים דיגיטליים
ותדמיות דיגיטליות ,והתפלגות התפקידים .וכל זה שנראה לנו כרגע סינית,
בעצם בא לפשט לנו את הדברים ,ובא להגן על ילדינו שבעצם אנחנו מבינים
כולנו שהמידה והידע זה כוח.
ידוע לי שבמסגרת אגף החינווך זוהר ,הייתה תמיד נכונות להעביר הרצאות של
גלעד אן ,וכך גם בעצם שנה שעברה הצלחנו להביא הרצאה לבית הספר .אבל
לכל בר דעת ברור שהרצאה אחת או שתי הרצאות ,או תכניות כאלה ואחרות הן
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לא מהוות תחליף לתכנית מסודרת ,שהיא תרוץ בעצם משכבה לשכבה מכיתה ג'
עד כ יתה י"ב.
אני רוצה לסיים ,אני לא רוצה להאריך הפעם .אני ככה פונה אליכם ומבקשת,
אני פונה אליכם כהורים ,כי כל אחד מאיתנו פה הורה או כמעט הורה .יש עדיין
פה צעירים .אבל כולנו רוצים להיות בטוחים כשהילד שלנו נכנס לרשת כזאת או
אחרת ,רוצים להיות בטוחים שלא יקרה אסו ן לילד שלנו .וכולם פה יושבים
סמוך לשולחן ,סבא ,אבא ,שרוצים לדאוג לילד שלו ,וזה כל הרצון שלי בהצעה
לסדר הזאת .אני מבינה שיש תכנית שטרם רא יתי א ותה ,תכנית שהיא לא
מגובשת ,שכרגע מדובר בהרצאות ,ככה אני בדקתי מבחינת בית ספר להורים.
זוהר בלום:

אני גם בישיבה אמ רתי לך את זה בתקציב.

כן ,אבל גם עם תכנית אב לחינוך שביקשתי להיות
קארין ברגינסקי:
שותפה וראש העיר הבטיח שאני אהיה שותפה ,אני לא שותפה ,אני בחוץ.
אביב איטח:

לא בחוץ.

אז כדי שאני אוכל לדעת אם יש תכנית או לא ,אני
קארין ברגינסקי:
אורל לראות את התכנית הזא ת ,אולי אפשר יהיה לשלם את הידע והניסיון של
גלעד אן.
עודד עמרם :

תצטרפי לקואליציה ,תהיי שותפה.

קארין ברגינסקי:

אין קשר.

אביב איטח:
ואופוזיציה.

עודד ,כשמדובר בדברים כאלה ,זה לא קואליציה

בכל אופן ,אני מנצלת את ה  10 -דקות שלי ,לגברת
קארין ברגינסקי:
הנ כבדה הזאת,ש מגיע לה לשמוע ולהשמיע .קרן גנץ ,בבקשה.
שלום לכולם .קודם כל אני פה כי אני בהחלט תומכת
קרן גנץ :
בתכנית הזאת ,ואני תומכת בה ממקום שחוויתי את זה כאמא .אני תושבת העיר
למעלה מעשור ,יש לי ילדה בבית ספר יסודי ,ובחודשיים האחרונים ...עם חבריה
לכיתה ...שהבת שלי היא לא הילד היחידה בכיתה שחוותה את זה .אני פה אבל
מייצגת את הילדה שלי בכיתה ד' .ואני יכולה להגיד שהילדה שלי הייתה כמה
ימים במהלך החודשיים האחרונים בבית ובכתה .אני חושבת שלכל הורה זה
מחזה מאוד לא נעים .אני שמעתי את התכנית זאת ,אני מאוד מאמינה בה .אני
פה ,אני חושבת מאינטרסים לא רק שהם שלי ,אלא של כלל ההורים לילדים
צעירים שחשופים היום לרשתות חברתיות שאי אפשר למנוע אותם .אני חושבת
שהסברה ,הדרכה ויכולת לרדת לרזולוציות שהיום אין את הכלים לעשות אותם,
היא מאוד הכרחית ומאוד חשובה לעתיד ילדינו ,ואני מאוד  -מא וד מבקשת
שתתמכו.
רחמים מלול:

תודה רבה .זוהר ואחר כך אני אציע משהו.

אני רק רוצה להגיד לך ,גם בישיבה שהעלית את זה,
זוהר בלום:
ניסי תי להגיד לך ,את לא כל כך הקשבת ,אבל אני אגיד לך .יש לנו תכנית
מערכתית שמתחילה מגן הילדים ,על ידי התכנית בגני הילדים ,זה יום של תכלת,
זה תכנית שכרגע עובדת .גלית בן מנחם ,אם את מכירה ,מפקחת על היועצות,
בימים אלה מסיימת סדנא לכל יועצות בתי הספר בשביל להעביר את זה .לפני
כשבוע התכנסה ועדת ההיגוי בראשות אורית שרגאי ,שהיא אחראית על בית
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הספר להורים ,עם אודי קדם ,אבי פיטרו ,שהם יושבים עכשיו ומכינים את כל
התכנית להורים.
קארין ברגינסקי:
מעריץ אותו.

יש כבר תכנית .זה אותו אחד גלעד אן שאתה מאוד

זוהר בלום:
זה.

שנייה ,אבל גלעד דן נכון להיום גם לא תקצב לך את

קארין ברגינסקי:

תקצב ,תקצב ,יש תקצוב.

גלעד אן יש לו את הנישה שלו .גל עד אן הוא לא יכול
זוהר בלום:
לבוא ולנהל בתוך בתי הספר.כי בשביל זה יש יועצות ,יש אנש מקצוע .גם גלעד
דן ,התקציב שלו הוא פי  2מתקציב אחר שמישהו אחר לוקח ,ואנחנו בבעיה גם
תקציבית בכל הנושא .אורית קיבלה תקציב לבית ספר להורים .מנגד ,אמרתי ךל,
כל הגננות והסייעות עברו עכשיו את ההשתלמות של גנים של תכלת .יש לנו בית
ספר להורים ,שעושים עכשיו את כל קבוצות ההורים ,נכנסים עכשיו לכל
הפעילויות .כיתות א' בבתי הספר מפתחים מיומנות בין אישית במסגרת כישורי
חיים ,זה חלק מהנושא השנתי היום של בתי הספר .ג' עד ו' ,יש תכנית עכשיו
'אל תלעגו לי' ,במסגרת כישורי חיים ,מדובר בתכנית מערכתית למניעת הצקות
ואלימות בבתי הספר .זה תכניות שעכשיו נכנסו .בית ספר מזמינים ועמותת
מצמיחים ,תכנית מעברים ,בין היסודי לחטיבות.
אביב איטח:

הם שמים אבל זרקור ברשת?

זוהר בלום:

כן ,כן ,כן.

אביב איטח:

זו תכנית ייחודי ת.

כן ,כן .יש לנו תכנית לכל התיכונים שעכשיו עוברים,
זוהר בלום:
גם גלעד אן ,ויש עוד  2מרצים נוספים שעוברים שם .לכל החטיבות ולתיכונים.
אני מזמין אותך להביא לנו את התכנית .נעביר אותם לוועדות.
קארין ברגינסקי:

צירפתי לכם את התכנית.

זוהר בלום:

היום העברת לנו אותה.

אביב איטח:

קיבלת אותה.

זוהר בלום:

היום ,היום ,היום.

קארין ברגינסקי:

מה זאת אומרת היום?

זוהר בלום:

כאילו במעבר למועצה הזאת ,לא קיבלנו...

קארין ברגינסקי:

מה פתאום? ב  26.3 -צורפה.

זוהר בלום:

בסדר 26.3 ,זה שלשום.

קארין ברגינסקי:

מה זה שלשום?  72שעות מגיע לי לפי החוק.

לא ,אני אומר ,זו תכנית שעובדת ,כבר חודשים אנחנו
זוהר בלום:
עובדים עליה .לא הצגת אותה לפני.
קארין ברגינסקי:

זו תכנית שנכתבה כבר לפני  4חודשים.

זוהר בלום:

גם כשבאנו לאשר את התקציב ,לא הצגת.
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אביב איטח:

זוהר ,מתי מתכנסת ועדת החינוך שאתם תדונו?...

היום בפרוטוקול מספר  5שאישרנו את כל הו ועדות,
זוהר בלום:
עכשיו אנחנו מזמנים אותן.
רחמים מלול:

טוב ,אני מציע קארין להסתפק בתשובה של זוהר.

אין לי ברירה אחרת .לא נשארת לי ברירה .כי
קארין ברגינסקי:
כשאומרים שיש תכנית ואנ חנו לא ראינו שום תכנית ,וגם בתכנית אב לחינוך
ראש העיר -
רחמים מלול:

אז אני מציע גם לזוהר לזמן אותך אליו.

קארין ברגינסקי:

אבל זה לא קורה ,ראש העיר.

רחמים מלול:

אז אני עכשיו מבקש ממנו והוא יזמן אותך .בסדר?

בדיוק .ואולי תעלו את זה גם בוועדת החינוך שעומד
אביב איטח:
זוהר לכנס בימים הקרובים .ותראי ,אם יש דברים שהם חופפים ,הנה מה טוב,
אם יש נושאים שאת רוצה שההוא שכתב את התכנית -
אני עובד איתו .בכל בתי הספר יש לי חוזה איתו.
זוהר בלום:
קארין הכירה אותו בסדנא שהבאתי לבית ספר שלך.
אני חושב שזוהר יש לו רצון טוב ויישם גם חלקים
רחמים מלול:
ניכרים מהתכנית שלך .ואז כולנו נוכל לתמוך בזה.
זוהר בלום:
לנו את הטלפון -

אבל החלק החשוב ,עוד דבר ,איפה איטל? היא הציעה

איטל בציר אלשיך :

אנחנו עושים פרויקט משותף ביחד.

זוהר בלום:

שזה גם חלק חשוב.

אני רצי תי להוסיף שכפיילוט ,ראש העיר ,בינתיים
עודד עמרם :
יעשו עלינו פיילוט ,שאנחנו נשמש דוגמא איך מתנהגים בפייסבוק.
קארין ברגינסקי:

זאת הייתה הכוונה.

רחמים מלול:

איך לא עושים שיימינג לראש העיר גם.

רחמים מלול:

כן ,אסף ,רצית להגיד משהו?

צריך להבדיל ,אם יש נושא ,שאין בכלל ספק לגבי כמה
אסף אל  -בר:
הוא מטריד .ואולי זה נושא שראוי לשאילתא לגבי מה נעשה בנושא הזה .לבין
לבוא להצעה עם בעל מקצוע ספציפי ,שהיא כל כך מפורטת .מצד אחד ,יש בזה
משהו יפה ,שהוא כתב את התכנית ,אני משער שלא לכבודנו.
קארין ברגינסקי:

כן ,זה לכבודנו.

מצד שני ,אני אומר לך את זה בתור מורה ובתור איש
אסף א ל  -בר:
מערכת החינוך .אף מנהל לא היה מסכים שמישהו היה בא וקובע לו איך נראות
השתלמויות המורים שלו ואיך נראות השתלמויות היועצות שלו ,ומה סדר היום
הפדגוגי שלו .כמו שלמועצה יש סדר יום ,ככה גם לבית ספר יש סדר יום .אפשר
לבדוק ,אפשר להציע ,אם הייתה הצעה ולא התגשמה והבעיה נמשכת ,אז נדרש
טיפול .אבל לבוא בכזאת רזולוציה ,בעיניי זו לא אמירה נכונה.
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אני אגיד לך יותר מזה ,יש לי בתי ספר ש ...כי אני
קארין ברגינסקי:
באה לפה אחרי שאני ישבתי עם כמה מנהלי בתי ספר ,שאמרו 'כן ,אנחנ ו רוצים
להיות בפנים' .חד משמעית.
רחמים מלול:

קארין ,הצעתי את ההצעה אני חושב טובה.

קארין ברגינסקי:

אני מקבלת את ההצעה ,מכבד.

רחמים מלול:
אותך.

ואם זוהר לא יזמן אותך ,אני אדאג לזה שהוא יזמן

אביב איטח:

בטח שהוא יזמן.

החלטה מס' :119-6-19

.4

הוחלט פה אח ד כי הנושא יידון בוועדת החינוך.

חנייה חינם בכחול לבין בערבי חג ומועדים ,ח"מ גיא צור ,ח"מ פנחס
הומינר ,ח"מ אבי קינד מיום . 26.3.19

רחמים מלול:

חנייה בכחול לבין בערבי חג ומועדים .גיא ,בבקשה.

 ...עיריית רחובות ...בנושא חנייה חינם בכחול לבן
גיא צור:
בערבי חג ומועדים .כעת מתבקשת מליאת המועצה לאשר כי במועדים הנ"ל
תהיה חנייה חינם בכחול לבן חופשית לתושבי העיר .להלן המועדים בהם
תתאפשר חנייה חינם לתושבי העיר :יום לפני ערב ראש השנה פלוס ערב חג ,יום
לפני ערב יום כיפור וערב יום כיפור ,יום לפני ערב חג סוכות ,יו ם ערב חג וכל
ימי חופשת החג ,יום לפני ערב שמחת תורה ,יום ערב חג חנוכה.
רחמים מלול:

גם חול המועד?

גיא צור:

מתי?

רחמים מלול:

סוכות ופסח.

פורים ,ערב חג וימי חופשה של החג ,יום לפני ערב חג
גיא צור:
הפסח ,ערב וחג וימי החופשה של החג ,חול המועד .יום הזיכר ון לשואה ולגבורה,
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,ערב יום העצמאות ויום העצמאות ,ערב ל"ג בעומר,
ערב חג השב ועות וחג השבועות .זו ההצגה שגיבשנו בשיתוף מחזיק התיק יחד
עם הומינר ,ואנחנו מבקשים ...את ההצעה .אני אשמח אם רונן יראה לי את
ההצעה שהוא הגיש ואנחנו העתקנו .אני לא מצאתי אותה ,חיפשתי.
(מדברים ביחד)
הוא העלה לסדר היום את נושא הכחול לבן וטוב
אביב איטח:
שעשית את זה .הנה ,גם ז ה משהו.
גיא צור:

גם עקיצות צריכות להיות...

אביב איטח:
שלך בכל הכוח.

גם זה משהו ,זה עדיף מכלום .ואנחנו תומכים בהצעה

קארין ברגינסקי:

אנחנו בעד.
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על פי ההגדרה של היועצת המשפטית ,ההגדרה היא -
רחמים מלול:
מדיניות אכיפה מתחשבת .אוקיי?
רחמים מלול:
לחנות.

ביום העצמאות בכל מקרה אין לך ברחוב הרצל איפה

עודד עמרם :
את כל הרכבים.

לא ,בערב יום העצמאות ,בכלל לא .המשטרה מפנה

רחמים מלול:

אני שמח שזה פה אחד.

ונקווה שיום יבוא ותושבי רחובות יוכלו לחנות באיזה
אביב איטח:
תו תושב כמה שעות ,שעה בחינם .לא אומר חנ ייה לגמרי.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אסף ,תחזור על ההצעה.

אסף אל  -בר:
עלויות של הדבר הזה.

אני חוזר על ההצעה שלי,לדון בזה אחרי שנקבל

רחמים מלול:

לא ,אני לא מסכים לזה.

אסף אל  -בר:

למה?

רחמים מלול:

ככה .לא כך החלטנו.

אבי קינד:

החלטנו שתהיה ועדה במהלך הש נה.

רחמים מלול:
את זה.

איך אתה יכול לכמת את זה ,תגיד לי? אי אפשר לכמת

אבל ראש העיר ,אם יורשה לי להעיר הערה ,כשהצעתי
רונן אהרוני:
את ההצעה ,פסלת אותה או פסלתם אותה עקב עלויות תקציביות .אז אני כן
מתחבר למה שאסף אומר -
(מדברים ביחד)
אביב איטח:

הוא לא הציע לכל השנה -

הוא הציע לכל השנה .אז מה קרה ,כשאתה הצעת לא
רחמים מלול:
קיבלנו ,ועכשיו אנחנו מקבלים.
רונן אהרוני:

קודם כל ,זה בסדר.

רחמים מלול:

נו ,אז מה אתה רוצה?

אבל אני מתחבר להערה של אסף ,שכן כדאי לבדוק את
רונן אהרוני:
העלויות .מה שאני הצעת י זה רק ברחובות במרכז העיר.
גיא צור:

כן לתת חנייה חינם או לא לתת חנייה חינם?

רונן אהרוני:

אני לא יודע כמה...

(מדברים ביחד)
ההצעה של גיא צור ,הומינר ואבי קינד  -התקבלה .אם
רחמים מלול:
אתם רוצים ברוב קולות ,שיהיה ברוב קולות .כל שנה.
אביב איטח:

ר ק צריך לתקן איזה משו שנאמר שהוא לא נכון.

גיא צור:

 ...שנה.
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עו"ד יניב מרקוביץ:

לשנה ,עד שוועדת חניות תביא המלצות.

רחמים מלול:
ואז נדון בהם .תודה רבה.

זה בסדר ,זה אתה צודק .ועדת החניות תביא המלצות

אביב איטח:

איפה רשום? זה רק לשנה?

לא ,בגלל שהוקמה ועדת חניות ,שידונו בזה ויביאו
רחמים מלול:
המלצות נוספות למועצת העיר .אתם חברים בוועדה הזאת ,רונן .אז תוכלו
להציע הצעות אחרות.
ראש העיר ,רק לתקן איזה משהו קטן במה שאמרתם,
אביב איטח:
אתה צריך לחזור על זה .גם כשרונן העלה לסדר היום את נושא החנייה בכחול
לבן לתושבי העיר ,הוא לא דרש חנייה חינם לכל השנה .הוא דרש ליצור איזשהו
פורמט ,איזושהי דרך שבה יהיה אפשר ,או באמצעות תו תושב ,או בשעה ביום,
חצי שעה ביום ,לבחון את הנושא זה  .כך שהוא לא אמר שיהיה חינם כל השנה.
רחמים מלול:

נו בסדר .אז אתה רואה שאנחנו בכיוון.

א ביב איטח:

זו כבר התחלה.

הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר חנייה חינם
החלטה מס' :120-6-19
בכחול לבין בערבי חג ומועדים של ח"מ גיא צור ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ אבי
קינד .
שאילתות:

.5

מתי העירייה תיישם את תיקון חוק העזר העירוני בנושא שיפוץ
חזיתות של מבנים ישנ ים? ח"מ רונן אהרוני מיום . 24.3.19

רחמים מלול:

שאילתות .חברים ,שאילתות הן לא הצעות לסדר.

אביב איטח:

נכון.

אתם מקבלים על השאילתות תשובות בכתב ,ואם הן
רחמים מלול:
לא מספקות התשובות האלה ,אפשר לשאול עוד שאלה אחת .בסדר? וזהו ,לא
מקיימים על זה דיון .תיקו ן חוק העזר העירוני ,שיפוץ חזיתות של מבנים ישנים.
התשובה היא ,איפה דני? אתה הגשת את זה?
אביב איטח:

לא ,רונן.

רחמים מלול:

רונן ,סליחה .קיבלת תשובה כתובה ,נכון?

רונן אהרוני:

היא לא מספקת.

רחמים מלול:

לא מספקת .אז בישיבת המועצה הבאה -

דובר:

או זו שאחריה.
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מחזיק תיק התחדשות עירונית מכין תכנית לזה ,והוא
רחמים מלול:
יביא את פרטיה בישיבת המועצה.
רונן אהרוני:
את השאלה.

כן ,אבל בכל זאת אני רוצה לקרוא עוד פעם ולשאול

רחמים מלול:

בבקשה.

השאילתא היא מתי העירייה תיישם את תיקון חוק
רונן אהרוני:
העז ר העירוני בנושא שיפוץ חזיתות של מבנים ישנים? העירייה אישרה בישיבה
 49מן המניין בתאריך  6.9.17אישור לתיקון לחוק העזר שיפוץ חזיתות ושמירתם,
שמטרתו סיוע כספי .ביוזמתו של חבר המועצה לשעבר מר אמיר ירון .כאמור,
תיקון חוק זה מאפשר מתן סיוע כספי לתושבי העיר ,לשם מ ימון הוצאות שיפוץ
של חזית הבניין .צירפתי כמובן את תיקון החוק למי שרצה .השאלות שלי
למעשה הן ,מדוע לא מיושם חוק העזר המאושר מזה שנה וחצי .ענית לי שהוא
אושר או נכנס לרשומות ,לא יודע ,לפני שנה בערך.
רחמים מלול:

נכון.

רונן אהרוני:
קורא לתושבים.

האם ניתנו הנחיות ,האם נב נה קריטריונים או קול

רחמים מלול:

ועל זה אני עונה לך ,אתה צודק .ביוני . 2018

האם נקבעו תבחינים ליישום החוק ,ואם בכלל יש לוח
רונן אהרוני:
זמנים ליישום של הדבר הזה.
ביוני  2018החוק אושר .כיוון שהתנהלה מערכת
רחמים מלול:
בחירות כזכור לכם ,א ז החוק לא יצא לפועל ,כי היה בזה אפילו אבק בחירות או
אבק הטבה לתושבים לפני בחירות .ולכן ,בהתייעצות עם הי ועצת המשפטית,
אמרה שכדאי לדחות את זה לאחר הבחירות .אחרי הבחירות כידוע התמנה מחזיק
תיק חדש ,בזמנו אמיר ירון הגיש את זה .במקומו התמנה גיא צור .הוא מכין
בימ ין האלה תבחינים ,קריטריונים ,וזה יובא בפניכם ,ברשותכם ,בישיבת
המועצה הבאה .תודה רבה על השאלה.
רונן אהרוני:
.6

תודה.

הפסקת גביית תשלום באירועי תרבות בשטחים ציבוריים .ח"מ אביב
איטח מיום . 24.3.19

רחמים מלול:
ציור יים .אביב ,בבקשה.

הפסקת

גביית

תשלום

באירועי

תרבות

בשטחים

אני לא רציתי לגזול מזמנכם ,אז את השאילתא פשוט
אביב איטח:
להכניס לפרוטוקול ,איך שהיא ,אני לא אקריא אותה .אני רק אומר שבאותו יום
בפורים במועד האירוע ,קיבלתי פניות ממספר תושבים ,על זה שבהתחלה לא
ניתנה להם האפשרות להשתמש במתקנים העירוניים של הפארק ,בגלל שיש
אירוע של העירייה והיתה גביית תשלום סמלי של  10שח כדי להיכנס לאירוע .א'
 זה לא חוקי .אני רוצה לתקן אותך במה שאתה כתבת לדורון ,שקורה ברשויותאחרות .אני רוצה משהו בקצרה להוסיף על זה .תראו ,כשבא אבא עם ילד
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לאירוע ,ויכול להיות שאין לו כסף קט ן בכיס ,או לא משנה מה ,ורוצה להיכנס
למתקנים ולא להיכנס לאירוע הזה של העירייה.
דורון מילברג:

נתנו לו אבל להיכנס.

אביב איטח:

רגע ,שנייה.

דורון מילברג:

לא ,אתה עושה מזה דרמה.

אביב איטח:

לא ,שנייה ,תן לי לסיים.

שבסיס הנתונים שלה לא נכ ונים .אתה עושה דרמה.
דורון מילברג:
כביכול שסגרו גן ,לקחו  10שח ,לא נתנו למי שרוצה להשתמש במתקנים
להשתמש ,ואלו לא העובדות.
א'  -לא נקבע הסכום הזה בשכונות אחרות .קודם כל,
אביב איטח:
האירוע היה נפלא ויוצא מגדר הרגיל והתושבים מאוד  -מאוד נהנו.
דורון מילברג:

זה  10שח ,אתה יודע.

וגולן עושה עבודה נפלאה שם בשכונה ,ובאמת ,אין
אביב איטח:
תלונות על האירוע ,האירוע היה נהדר .אבל אי אפשר לגבות בשכונה אחת כן
ושכונה אחת לא .אי אפשר לגבות ולאסור כניסה של תושבים לפארק ציבורי
למתקנים של שטח שלהם .ההנחייה ניתנה רק במהלך האירוע .ותחשוב על האבא
שמובך ,כשהמאבטח אומר לו 'תשמע ,אתה לא יכול להיכנס' .אז כן ,זו דרמה.
דורון מילברג:

לא במהללך האירוע ,בתחילת האירוע.

אביב איטח:

אתה רוצה להגיד שאני עושה דרמה? זו דרמה.

דורון מילברג:

לא ,קודם כל עובדות.

אביב איטח:
העירייה.

אל תגבו יותר כסף באירועים בפארקים ציבוריים של

דורון מילברג:

אתה לא תגיד לנו מה לעשות.

אביב איטח:
מוותרים.

לא היה קורה שום דבר אם את ה  10 -שח גם הייתם

דורון מילברג:

אנחנו נעבוד בהתאם לחוק.

גם ככה הם מחכים כל כך הרבה מסכנים לפארק
אביב איטח:
אקסטרים ,ומחכים לכל כך הר בה דברים .תנו להם בחינם.
דורון מילברג:

גם לגבות להם היטל על השצ"פ וגם לקחת  10שח.

(מדברים ביחד)
אירועים חינם זה לא בהכרח הדבר הנכון .והגישה
אסף אל  -בר:
הזאת של מסכן  -מסכן זה לא גישה נכונה .אני חושב שהיא אפילו מזלזלת או
פטרנליסטית.
(מדברים ביחד)
רחמים מלול:
גבו עבורו  10שח .זה הכל.

אביב הכניסה לפארק הייתה בחינם .השימוש במתקנים
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אביב איטח:
החוק.

אני לא רוצה להרחיב יותר על הנושא זה .תעבדו לפי

רחמים מלול:

אמיתי רצית להוסיף?

אמרתי שגם היו"ר הקודם שלו עשה אירועים בספורטק
אמיתי כהן :
והיה גובה הרבה יותר כסף בזמנו.
רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה ,חברים.

אמיתי כהן :

וחוץ מזה 10 ,שח -

אביב איטח:

אתה גובה מהם גם בהיטל שצ"פ וגם בשצ"פ עצמו.

קארין ברגינסקי:
היה מובך.

זה לא עניין של  10שח ,זה העניין של העובדה שהאבא

דורון מילברג:

הוא לא היה מובך .נתנו לאותו אבא להיכנס.

אביב איטח:

עברנו ,עברנו.

(מדברים ביחד)
 ...גם בנושא הזה ... ,זה בעיניי לא לעניין .אתה
אסף אל  -בר:
משתמש פה באבא ,זה מניפולטיבי ,זה לא לעניין .כאילו שאנחנו איזה אכזריים.
כל המחקרים מראים שצריך לגבות כסף על דברים כאלה ,ולא צריך לקרוא לאף
אחד מסכן ,ואף אחד לא נבוך מ  10 -שח .ומטפלים בעניין של האינטרנט .ואם את
חושבת שלא ,אז תגידי לנו ואנחנו נטפל אפילו יותר טוב .אבל כשהצעד הראשון
שנעשה הוא צעד של להביא אמא לישיבת מועצה ,בעיניי לא נכון.
קארין ברגינסקי:

דווקא שוחחתי איתך בטלפון.

אסף אל  -בר:

שוחחת איתי ביום שלישי.

אסף ,שוחחתי איתך ושיתפתי אותך שבמשך  11שנה
קארין ברגינסקי:
אני פעילה בנושא ,זה לא נפל כרעם ביום בהיר .ומחודש מאי אני מובילה את
הנושא .אין קשר ...דווקא אני חושבת שזה היה מאוד  -מאוד אותנטי ,ואף אחד פה
לא ניצל אף אחד .הכל בסדר.
רחמ ים מלול:

טוב ,תודה לכם.

קארין ברגינסקי:
מאשמח ,אמרתי לך כבר.

אם אתה רוצה לעשות את זה בשיתוף ,אני יותר

אסף אל  -בר:

וכבר אמרתי לך...

.7

מתי תקיים את הבטחתך להקים פארק אתגרי בשכונת רחובות
הצעירה? ח"מ אביב איטח מיום . 24.3.19

רחמים מלול:

פארק אתגרי ,אביב ,כן.

בנוגע לפארק האתגרי בשכונת רחובות הצעיר ,הגשתי
אביב איטח:
לכם נספחים .החל מי ,לפי איך שאני זוכר לפחות.
אמיתי כהן :

 ...כבר הרבה זמן.
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אביב איטח:

אמיתי ,אתה רוצה לדבר? אני אקשיב לך בקשב רב.

אמיתי כהן :

כן ,בנושא הזה -

אביב איטח:

אני או אתה?

אמיתי כהן :
האמת.

נושא שקידמנו אותו וקידמתי אותו כ ...הוא יודע את

כבר מ  2104 -יש פרוטוקול ,צירפתי לכם בנספחים וגם
אביב איטח:
בפרסומים שיצאו והצהרות בתקשורת המקומית ,גם סיכום ישיבה עם הוועד אז
בזמנו ב  , 2014 -שאתה ראש העירייה בטחתם להם את הפארק אקסטרים ,כל מה
שהיה עם האצטדיון ,ושיש כוונה טובה לבוא ולהקים את הפארק הזה.
רחמים מלול:

הבטחתי גם  2מגרשי כדורגל.

אביב איטח:

נכון.

רחמים מלול:

הם קמו?

אביב איטח:

כן.

אמיתי כהן :

וגם הפארק ...ובית הכנסת.

אביב איטח:

זה נכון ,בוא ניצמד למה שהו בטח.

עכשיו כל פח זבל ...כל כביש שיסללו  -זה אתם
אבי קינד:
יזמתם? אני פשוט לא מבין.
גם כמחזיק תיק שכונות בשנה שעברה ,ובאמת ,זה
אביב איטח:
סיכום של ראש העיר עם ועד השכונה .זה לא אני יזמתי את זה ,ואף אחד לא
תקצב לי את זה ,ואין כמעט חבר או חברת מועצה שמקב לים תקצוב של 5,6,10
מיליון שח לדבר כזה .אבל זה בסדר .ראש העיר הבטיח ,והם מצפים שהוא יקיים.
בינתיים עברו  5שנים ובכל שנה יש התרחשות אחרת .יש למשל כדוגמא ,כן,
כשהייתי מחזיק תיק שכונות ,אז כינסנו פעמיים את הוועד בלשכה ,וראש העיר
באמת ,מרצון טוב לבוא ולקדם את ה סוף סוף ,נתן הנחייה ליוסי כפיר מנהל
אגף גנים ועיצוב הסיבה ,לחפש קבלן שיכול לפרוש את זה ל  10 -תשלומים ,עם
תקציב של  5מיליון שח כמדומני או  , 6ולחפש קבלן ,ופשוט להתחיל בעבודות.
אז נכון שהיו בלת"מים והיה פינוי פסולת ,משהו שעלה כמו איזה  1מיליון או
 1.5מיליון שח יותר ממה שחשבנו .והיו בקשר עם יוסי גם אני וגם נציגי
הש כונה ,ובאמת היה רצון טוב לקדם את זה .בשורה התחתונה 5-6 ,שנים
התושבים האלה מחכים לפארק .בינתיים יש שם הצטברות של צמחיות ועכברים
ונחשים בקיץ ואשפה .בסופו של דבר התושבים רוצים לשאול מתי תקיים את
הבטחתך .זה יכול להיות גם עוד שנה ,עוד שנתיים.
מתי אתם תסיימו את ההצגה
רועי שרעבי:
אופוזיציה שמתעסקת ביחצ"נות ,יחסי ציבור ולא בעשייה.
אביב איטח:

אתה עשייה?

רועי שרעבי:

כן .אנחנו.

אביב איטח:

אתה רק  3חודשים חבר מועצה.

שלכם?

הלא
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כל נושא שאנחנו מקדמים כל חברי המועצה עם ראש
רועי שרעבי:
הרשות ,אתם רצים ,שולחים שאילתא ,ועושים הצגה אחר כך של יחסי ציבור,
כביכול זה בזכותכם.
אביב איטח:

אני אמרתי שזה בזכותי?

את ההצגה הזאת התושבים יגלו בסוף .ואיך הם
רועי שרעבי:
מגלים? גם פעם שעברה עם העלאת תקציב הספורט ,רצתם ,שאילתא .לאחר
ששמעתם שיש תקציב .עכשיו בתקופה הזאת ראש העיר אמר לקדם את התכנית,
שמעתם שזה מתקדם ,רצתם להגיש שאילתא ,שתגידו שזה בזכותכם .עכשיו אני
רוצה להגיד לראש העיר ,שהוא ראה את התכניות של פארק האקסטרים ,הוא
ראה שאין נגישות לנכים ובעלי מוגבלויות .הו א ביקש לשנות את זה ולקדם את
זה ,ומגיע לו על זה כל הכבוד .אז תפסיקו...
אביב איטח:

עכשיו אני יכול להשלים?

רועי שרעבי:

הפארק הזה הולך להתקיים בקרוב.

אביב איטח:

יפה ,הקשבתי לך.

עכשיו שלא תשלחו שאילתא אל האצטדיון ,יוצא אחרי
רועי שרעבי:
פסח מכרז לשלב ראשון ,בזכות ראש העיר.
אביב איטח:

הקשבתי לך.

 ...שבוע ספורט ברחובות ,גם זה יהיה ,אז אל תוציאו
רועי שרעבי:
שאילתא .ומגרשי הטניס גם עוברים לספורטק ,אל תוציאו שאילתא .וגם אולם
ספורט ,אז אל תוציאו שאילתא ממה קורה עם מתקני ספורט .תפסיקו עם
ההצגה ,תבואו ע ם נושאים לטובת התושבים ולא להשתמש בתושבים.
אבי קינד:

יניב ,מחליפים גם פחי זבל?

דניאל מרשה :
כולכם גם הצגה גדולה.

אם אתה חושב שאנחנו הצגה גדולה ,אני מבטיח לכם,

רועי שרעבי:

ההצגה שלנו בעשייה ,ואתם ביחסי ציבור.

אנחנו יודעים מה הולך בעיר הז את .אנחנו עוד נסתכל
דניאל מרשה :
הרבה קדימה .אני מבטיח לך .אתם הצגה גדולה פה.
רחמים מלול:

אנחנו הצגה?

דניאל מרשה :

אתה מזלזל פה.

רחמים מלול:

אתה מוחה ,אתה מוחה.

דניאל מרשה :

מבטיח לכם...

ראש העיר ,זה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם.
קארין ברגינסקי:
כשמצפים לכבוד ,זה צר יך להיות הדדי.
 ...לאן נגיד כל אחד מאיתנו .אז אם קוראים לנו
דניאל מרשה :
הצגה ,מה הם .רועי ,אתה מדבר בזלזול .ותדע לך ,אתה מזלזל -
רועי שרעבי:

אני מדבר בזלזול?

דניאל מרשה :

כן .אתה מזלזל בציבור שלך.
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יש לך את תיק הקליטה פנוי ,למה? אתה הצגה  .יש לך
רועי שרעבי:
את תיק הקליטה פנוי .למה אתה לא לוקח ומקדם?
(מדברים ביחד)
אבי קינד:
בקריית משה?

אתה יודע שראש העיר הולך להשקיע  2מיליארד שח

דניאל מרשה :

 20שנה אני שומע את זה.

מרשה ,תגיד לי ,אתה ראית את בן ציון פוגל? את
רחמים מלול:
דובנוב ראית? את ששת הימים ראית? את הכיכרות שם ראית? איפה זה ,ברחוב
עזרא? טוב ,סיימנו ,מה עוד?
קארין ברגינסקי:
כבוד בסיסי מינימאלי.

אנחנו אמורים להוות דוגמא עבור הציבור .אין פה

רחמים מלול:

מה את רוצה ,קארין? מה את רוצה?

קארין ברגינסקי:

זה לא יכול להיות דבר כזה?

רחמים מלול:

ל מה לא יכול להיות?

קארין ברגינסקי:

כי לא יכול להיות.

רחמים מלול:

זכותו לומר מה שהוא רוצה.

קארין ברגינסקי:

בצורה כזאת?

רחמים מלול:

אני עוצר אתכם לומר מה שאתם רוצים?

קארין ברגינסקי:

אבל בצורה מכבדת.

רחמים מלול:
לומר מה שהוא רוצה.

זכותו לומר מה שהוא רוצה .כמו שזכותו של אביב

אביב איטח:

אני רוצה להשיב ,אפשר?

רחמים מלול:

מה להשיב ,למי?

אביב איטח:

נאמרו כאן דברים ,האזנתי בקשב רב.

רחמים מלול:

טוב ,תנו לו לסיים ,תודה רבה.

קארין ברגינסקי:

אנחנו נבחרי ציבור בדיוק כמוכם.

כיוון שחברי רועי אמר מספר דברים ,דברי הבל ,תרשה
אביב איטח:
לי לומר לך ,בדברים שהם מנותקים לגמרי מהמציאות .אני באמת חייב להגיב לך,
רועי ,זה באמת ,באמת ,תראה ,אתה יודע ,עברנו בכמה שנים כבר ,קדנציה
שלמה ,אנחנו כבר לא מתרגשים.
רועי שרעבי:

אם באמת היית רוצה לדבר ,היית מרים טלפון ,שאול.

אביב איטח:

לא מתרגשים ,לא נעלבים.

אבי קינד:

 ...לא הצליח לעשות את הדברים האלה  6שנים.

אתם אמרתם ,טענתם דברים מסוימים .תנו לי להשיב.
אביב איטח:
מגיע לי? הקשבתי לך בקשב רב ,אמרת דברי הבל ,המצאת דברים ,דברים
שקריים .את היודע ,אתה מדבר על עשייה.
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רועי שרעבי:
עושים ,מגישים שאילתא.

אתם שומעים שאנחנו עושים ,מגישים שאילתא .אנחנו

אבי קינד:

תן לו להוציא את התסכול ,עזוב.

אביב איטח:

אבי ,אני לא יודע על איזה תסכול מדובר.

אבי קינד:

שלא הצלחת ליישם כלום ,רק לדבר.

רועי שרעבי:

לפחות על האצטדיון מנעתי סעיף.

אביב איטח:
מועצה.

רועי ,קצת צניעות לא תזיק לך 3 .חודשים חבר

רועי שרעבי:

זה לא אני ,זה לא אני.

אביב איטח:

תן לי רגע לדבר.

רועי שרעבי:

זה רעש העיר...

ואף אחד לא אמר שאני הבאתי פארק אקסטרים
אביב איטח:
לתושבי רחובות הצעירה .עכשיו רג ע .גם אתה היית באופוזיציה בהסדרות ,אתה
מכיר את החשיבות של אופוזיציה בבית נבחרים.
בסדר ,בגלל זה אני אבל ...זה הצגה .אופוזיציה עושה
רועי שרעבי:
הצגה ,היא לא יכולה לקדם.
תן לי רגע לסיים .רועי ,תשמע ,אתה יודע ,בקדנציה
אביב איטח:
שעברה היה את גיורא בן ארי  ,זה לא השתלם לו כל כך ההתנהגות הזו .אז קודם
כל ,קצת צניעות .יש לך ניסיון פוליטי יותר משלי ,בוא .כמו שאני יודע לכבד
ואני מכבד את חברי הקואליציה בעשייה שלהם ואני מכבד את חברי הסיעה
בקואליציה שלהם ,אני מצפה שאתה תבין שיש גם חברי אופוזיציה .לחברי
אופוזיציה אי ן סמכויות ,אין תקציבים ,אין משאבים .אוקיי? יש להם את הכלים
שברשותם לבוא ולשרת את הציבור .כשאתה תבין את זה כמו שאני מבין שלך יש
כלים וצריך לכבד אותם .ולגבי השאילתא שנכנסת ואמרת ששלחנו ,דווקא אני
זה ששלח שאילתא יום ראשון בערב ,וביום שני בבוקר את החצנת ,אגב ב צורה
מושלמת ,קומוניקט נהדר ,שכל אנשי התקשורת קיבלו אותו .אנחנו לא העלינו
שום דבר לתקשורת בנושא הזה.
רועי שרעבי:
שאילתא.

היה מוכן כמה שבועות קודם .לא ידעתי שאתה...

אביב איטח:
הזה.

כל הכבוד לך .אנחנו לא העלינו שום ידיעה בנושא

רחמים מלול:

טוב.

סליחה רגע .אתה זה שמעלה ,אתה זה שמפתיע
אביב א יטח:
בכישורים היחצ"ניים שלך בצורה חסרת תקדים.
רחמים מלול:

נו .נא לסיים.

אני מפרגן לך כיחצ"ן .אני מפרגן לך .אבי ,תסכולים,
אביב איטח:
הכל בסדר .תנוח דעתך ,אני מחייך ,שמח ,גאה בכל דבר שאני עושה.
רחמים מלול:

תודה רבה ,אביב .דני.
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אביב איטח:

חבר'ה ,קצת להוריד להבות.

רחמים מלול:

די ,נו ,אביב.

אביב איטח:

אנחנו לא ניגרר לריבים האלה.

רחמים מלול:

בסדר ,אמרת את המילה האחרונה.

אביב איטח:

תודה רבה ,יאללה.

עו"ד שמואל בר דאנזאן :אתה שמת לב מה עשית? באמת .סליחה .אני לא
מתכוון להתבטא כמו שהתבטאו ,אבל יש דרך ארץ להתבטא .אמרת את כל מה
שאמרת ,ובסוף אתה מוסיף 'יאללה' .זה שוק ,זה שוק .זה אשכרה שוק.
אביב איטח:
שלנו ...בסדר.

את המילה 'שוק' עדיף שפחות תזכיר ,למה בעיר

עו"ד שמואל בר דאנזאן :זאת דעתי .עכשיו תעשה לי גם 'יא ללה'? תעשה גם
יאללה.
אביב איטח:
אני מתנצל.

לא ,אני לא אעשה לך יאללה .אם נפגעת מזה ,מחילה,

עו"ד שמואל בר דאנזאן :אני חושב שזה לא מכבד.
אביב איטח:
.8

בסדר .אז אני חוזר בי מהמילה 'יאללה' .בסדר? יופי.

מי נתן הנחייה לסגור את גינת הכלבים ברחוב גורדון? ח "מ דני מרשה
מיום . 24.3.19

רחמים מלול:

דני ,יאללה.

אני לא אקרא את השאילתא ,אני אחסוך זמן ,אני
דניאל מרשה :
קיבלתי את התשובה ,כבוד ראש העיר .אם אפשר לכתוב את זה בפרוטוקול.
רחמים מלול:

השאילתא תיכנס לפרוטוקול ,גם התשובה.

דניאל מרשה :

קיבלנו ...אם אביב ר וצה להוסיף משהו.

אני מעדיף לא לדון בנושא הזה בכלל ,כי מה שנקרא,
רחמים מלול:
יש מושג משפטי שנקרא סוביודיצה .והיועצת המשפטית באה לפני כן עם עתירה
שהגישו אלה שרוצים את הגינה ,הגישו אותה לבית משפט לעניינים מנהליים.
לכן ,כל מה שנדבר פה ,לא יהיה לו ערך ,אלא מה שיחליט בית המשפט.
אביב איטח:

אני -

רחמים מלול:

לא ,לא ,לא.

אביב איטח:

ברשותך.

רחמים מלול:

לא ,לא ,לא.

אביב איטח:

תראה מה הבאתי לך.

רחמים מלול:

מה הבאת לי?
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צירפתם בתשובה לשאילתא ,הרי השאילתא התפרסמה
אביב איטח:
בעקבות פנייה של תושבים...
רח מים מלול:

זו שאילתא שלך?

אביב איטח:

זו שאילתא של דני...

לא ,לא ,לא .בוא נפעל לפי התקנון .הוא הגיש
רחמים מלול:
שאילתא ,אמר מה שאמר ,עניתי מה שעניתי ,גמרנו .אתה רוצה להגיש שאילתא
נוספת ,תגיש לישיבה הבאה.
אביב איטח:
לפשרה.

זו לא שאילתא ,אני רוצה לעזור לדבר ה זה ,להגיע

רחמים מלול:
המשפט.

לא ,לא ,תעזור לבית המשפט .תגיש תצהיר לבית

אביב איטח:

אז למה השבת לי אם זה לבית משפט?

עו"ד יניב מרקוביץ:

העתירה התקבלה היום ,אביב.

רחמים מלול:

העתירה התקבלה היום.

אביב איטח:
נספח של...

התקבלה באמצע שבוע ,ואתה השבת לי תשו בה עם

רחמים מלול:

לך לא השבתי ,אתה לא הגשת את זה.

אביב איטח:

אתה השבת לי.

רחמים מלול:

על גינת הכלבים?

אביב איטח:

הנה ,לדני.

רחמים מלול:

לדני .דני זה אתה? באמת ,נו.

אביב איטח:

סליחה ,אני רוצה להוסיף משהו קטן.

אביב ,את ה משתלט לי על הדיון .בכל משפט שאני
רחמים מלול:
אומר אתה צריך להגיד  10משפטים הפוכים .זה לא פייר.
אנחנו נפגשים אחת לחודש וחצי ,וייתכן שמצטברים
אביב איטח:
דברים ,תקבל את זה בהבנה ,לא אמרתי את זה בצורה לא נעימה ,בצורה לא
טובה.
אז עניתי לך אביב שזה נמצא ב עתירה .אסור לי לדון
רחמים מלול:
בזה ,זה הכל .מה שיחליט בית המשפט ,מקובל עליי .על כולנו ,לא רק עליי.
עודד עמרם :
.9

ראש העיר דלג ,הלאה.

אישור דירקטורית חיצונית להל"ר :ד"ר ענבל שייש.

רחמים מלול:

אישור דירקטורית  -זה יורד מסדר היום.
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אביב איטח:
הנה ,זה החבר'ה.

אני רק רוצה לומר לך אבל שהיו כאן עכשיו חבר'ה.

רחמים מלול:

בסדר ,הזמנת חבר'ה ,נו ,אז מה.

אתה יודע ,אתם צירפתם  150חתימות של תושבים
אביב איטח:
שמתנגדים לגינה הזו .אני לא פוסל את זה שתושבים ,זה אולי פוגע באיכות
חייהם .אבל יש כאן  319חתימות של תושבים.
רח מים מלול:

יראו את זה בבית המשפט.

אביב איטח:

אגב ,שהם לא אומרים...

רחמים מלול:

אבל תראה איך אתה מדבר בכוח.

אביב איטח:

אבל הם בעד פשרה.

רחמים מלול:

תראה איך אתה מדבר ב כוח.

אביב איטח:

לא מדבר בכוח.

תגיד את זה בבית המשפט .אסור לי ל דון בזה ,ריבונו
רחמים מלול:
של עולם .אתה יודע מה זה סוביודיצה?
אביב איטח:
הצביעו בעד פשרה.

אגב ,הפגישה שהתקיימה עם יניב 319 ...תושבים

קהל :

...

רחמים מלול:

לא נתתי לך רשות לדבר ,עם כל הכבוד.

קהל :

אבל גם לא הקשיבו לי.

רחמים מלול:

לא צריך להקשיב לך.

אביב איטח:
טיפלה בנושא.

הייתה ישיבה עם יניב ופנחס הומינור ,ואיטל גם

רחמים מלול:

תראה איך אתה מדבר בכוח.

אביב איטח:

 319אנשים רוצים פשרה.

ראו אותך במצלמה .לא ,לא ,שתדע לך ,אם זה יימשך,
רחמים מלול:
אביב ,בצורה הזאת ,כדי לעשות הצגות למצלמה ,אני אבטל את ה צילום.
לידיעתך.
אביב איטח:
שום הצגה.

אתה גם מזלזל בדברים שיש לי לומר? אני לא עושה

רחמים מלול:

אם זה יימשך לעשות הצגות למצלמה -

אביב איטח:

אני לא עושה שום הצגה.

רחמים מלול:

אתה רואה מה קורה כשמצלמים?

אביב איטח:

אני לא עושה שום הצגה.

רחמים מלול:

ראש עיר מבקש ממך ,אומר לך שאסור לדון בזה.

אביב איטח:

קיבלתי.
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רחמים מלול:

ואתה מצפצף .זה יפה ,זה מכובד?

אביב איטח:
חתמו על פשרה.

רוצים פשרה ,הם לא רוצים לבטל את הצד השני .הם

(מדברים ביחד)
עו"ד אבי מוזס:

אתה לא מבין מה שאומרים לך?

ד"ר רוני באום:

כמה הצגות.

עו"ד אבי מוזס:

אני לא מבין את זה ,פעם אחת ,פעמיים.

רחמים מלול:

מה ,אני שומע צד אחד? אסור לי.

אביב איטח:

 2צדדים.

רחמים מלול:

יש יועצת משפטית.

הם לא מבטלים את הצד השני ,הם רוצים פשרה .יניב
אביב איטח:
הציעה הצעה נהדרת ,שעתיים ביום.
. 10

אישור תב"ר תשתיות ע"ס  15מלש"ח.

אנחנו מאשרים גם תב"ר על סך  15מיליון שח
רחמים מלול:
לעבודות תשתיות נדרשות .תודה רבה ,הישיבה נעולה.

החלטה מס' :121-6-19

הוחלט פה אחד תב"ר תשתיות ע"ס  15מלש"ח.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיב ות המועצה

ראש העירייה
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