עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  9מתאריך 9..2.6.09

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 9
מיום ראשון  ,כ " ז ב סיוון תש ע " ט 9. / 2 / 6.09
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
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 אבנר אקוע -
סגן ראש העיר ,ח"מ גיא צור ,ח"מ אבי קינד ,ח"מ אורית
שרגאי ,ח"מ אווה גור ,ח"מ עו"ד שמואל בר דאנזאן ,ח"מ
עו"ד אבי מוזס ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ איטל
בציר אלשיך ,ח"מ אסף אל  -בר ,ח"מ רועי שרעבי ,ח"מ שאול
צגהון ,ח"מ מתן דיל ,ח"מ קארין ברגינסקי ,ח"מ דני מרשה,
ח"מ רונן אהרוני  ,ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,אקרמן נפתלי – מבקר העירייה,
מיכל עבודי  -מחלקת נכסים ,אביטל רגב קיסר  -דוברת
העירייה ,מר ליאור שוקרי ,מר צביקה מדהלה ,מר מנחם
רוזנטל  -מנהל הארנונה ,מר אשר אילוביץ.

חסרים :

ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – סגן רה"ע ,ד"ר רוני באום ,ח"מ
עודד עמרם ,ח"מ ח"מ אמיתי כהן.
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סדר היום:
אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 6..7.09
.0
הצעות לסדר:
א.
ב.
ג.
ד.

קיום אירוע הצדעה והוקרה למשרתי המילואים (ח"מ דני מרשה).
תשלום חשבונות העירי יה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה (ח"מ
רונן אהרוני מיום .) 01.7.09
העדפת מציע מקומי במכרזים וחיזוק עסקים מקומיים (ח"מ גיא צור
מיום .) 69.7.09
ליווי ערירים וניצולי שואה בדרכ ם האחרונה (ח"מ גיא צור מיום
.) 06.2.09

שאילתות:
א.
ב.

מה קורה ברשת חוויות? (אביב איטח מיום ) 6..7.09
מדוע לא מציינים את יום הזיכרון לנספי סודן בטקס ממלכתי כלל
עירוני? (ח"מ דני מרשה מיום ) 02.2.09

נושאים נוספים:
.6
.9
1.
.7
2.
.5
.9
.9
0..
. 00
. 06

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת רחמי שמים –
מרכז חסד ועזרה למשפחות נזקקות.
אישור חוזה הקצאה בין עיריי ת רחובות לבין צורבא מרבנן – המכון
הגבוה להחלת לימוד הלכה למעשה.
אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית חב"ד
שכונת רחובות ההולנדית שע"י צעירי חב"ד.
אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית כנסת
ומרכז קהילתי רוחני מאורי ישראל רחובו ת הצעירה.
אישור סעיפים  6-9מפרוטוקול מס'  17של הוועדה להקצאת קרקע
מיום . 69.1.09
חוק עזר עירוני שצ"פ – עדכון.
אישור להארכת התקשרות עם חברת "פז סופר טורס " להסעת
תלמידים תוך הגדלת היקף ההוצאה ב  62..5% -מההתקשרות
המקורית.
מינוי אווה גור כממונה ע ל הטרדות מיניות.
אישור זכות חתימה על הזמנות עבודה ורכש לאילנה תבורסקי
מנהלת מחלקת קליטה.
דוח כספי לרבעון ראשון – חודשים . 0-9/09
אישור מקדמה של  67%לאגודות הספורט הר"מ עפי אישור הוועדה
המקצועית:
א .בני יצ'אלאל  , 79.975959מקדמה בסך .₪ 95,295
ב .מועדון כדורגל מכבי רחובות  , 79.977596מקדמה סך .₪ 92,926
ג .מכבי בני שעריים  , 79.19799.מקדמה בסך .₪ 90,06.
ד .מועדון ספורט רחובות  , 79.992172מקדמה בסך .₪ 009,51.
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09.
. 01
07.
. 02

ה .העמותה לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות  , 79.99.59.מקדמה
בסך .₪ 99,090
ו .מועדונ י אושו  , 79.1611.2מקדמהבסך .₪ 67,5.7
ז .עמותה לקידום הכדוריד  , 79.1.6.19מקדמה בסך .₪ 97,91.
ח .הפועל מרמורק רחובות  , 79.099729מקדמה בסך .₪ 92,99.
אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום . 09.2.09
אישור דירקטורים בתאגיד המים חברי מועצה :רה"ע רחמים מלול,
ח"מ אורית שרגאי.
מינוי  6חברי מועצה בחברה העירונית כנציגי ועדת ביקורת.
אישור מועמדת יעל לוי כדירקטורית בחב ר ה העירונית לתר ב ות נוער
וספורט.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  9מיום 9. / 2 / 6.09

.0

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 6..7.09

החלטה מס' :095-9-09
. 6..7.09

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה מס'  5מיום

הצעות לסדר:
א.

קיום אירוע הצדעה והוקרה למשרתי המילואים (ח"מ דני מרשה).

הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא קיום
החלטה מס' :099-9-09
אירוע הצדעה והוקרה למשרתי המילואי ם (ח"מ דני מרשה).
ב.

תשלום חשבונות העירייה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה (ח"ימ
רונן אהרוני מיום .) 01.7.09

הוחלט פה אחד לבדוק היתכנות ההצעה לסדר בנושא
החלטה מס' :099-9-09
תשלום חשבונות העירייה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה (ח"מ רונן אהרוני
מיום . ) 01.7.09
ג.

העדפת מציע מקומי במכרזים וחיזוק עסקים מקומיים (ח"מ גיא צור
מיום .) 69.7.09

הוחלט פה אחד לבחון את ה הצעה לסדר בנושא העדפת
החלטה מס' :01.-9-09
מציע מקומי במכרזים וחיזוק עסקים מקומיים (ח"מ גיא צור מיום .) 69.7.09
ד.

ליווי ערירים וניצולי שואה בדרכם האחרונ ה (ח"מ גיא צור מיום
.) 06.2.09

הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא ליווי
החלטה מס' :010-9-09
ערירים וניצולי שואה בדרכם האחרונה (ח"מ גיא צור מיום .) 06.2.09
נושאים נוספים:
.1

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית חב"ד שכונת
רחובות ההולנדית שע"י צעירי חב"ד.

החלטה מס' :016-9-09

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום.
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.6

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת רחמי שמים –
מרכז חסד ועזרה למשפחות נזקקות.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :019-9-09
לבין עמותת רחמי שמים – מר כז חסד ועזרה למשפחות נזקקות כדלקמן :קרקע
בשטח של כ  9.. -מ"ר ברח' יהודה הלוי  , 65בגוש  , 9295חלקה מחלקה . 65
.9

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין צורבא מרבנן – המכון
הגבוה להחלת לימוד הלכה למעשה.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין ע יריית רחובות
החלטה מס' :011-9-09
לבין צורבא מרבנן – המכון הגבוה להחלת לימוד הלכה למעש ה כדלקמן :גג מבנה
מועדון קיים ושטח קרקע סמוך לו ,ברח' אברמסון מירון ,בגוש  , 95..חלק
מחלקה . 700
.7

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית כנסת ומרכז
קהילתי רוחני מאורי ישראל רחובו ת הצעירה.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :017-9-09
לבין עמותת בית כנסת ומרכז קהילתי רוחני מאורי ישראל רחובות הצעירה
כדלקמן :מבנה בית כנסת ,ברח' זבולון גרז  , 6בגוש  , 7159חלק מחלקה . 91
.2

אישור סעיפים  6-9מפרוטוקול מס'  17של הוו עדה להקצאת קרקע
מיום . 69.1.09

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  6מפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :012-9-09
להקצאת קרקע מספר  17מיום  69.1.09בנושא מכבי מועדון ספורט יהודה
רחובות כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה בשטח של כ -
 2,56.מ"ר ברח' קושילביץ בנימין (מתחם הספורט) בגוש  , 9270חלקה מחלקה 99
(חלק ממגרש  9..עפ"י תב"ע רח ,) 600. /לעמותת "מכבי מועדון ספורט יהודה
רחובות" ,למטרת הקמת מרכז טניס בעל  2מגרשים ומבנה שירות ,לתקופה של
 67שנים בכפוף לקבלת הקצבה מאת אגף המתקנים במשרד התרבות והספורט
ולחתימת העמותה על כתב התחי יבות בנוסח המצ"ב.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  9מפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :015-9-09
להקצאת קרקע מספר  17מיום  69.1.09בנושא רשת הגנים של אגודת ישראל
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת כיתת גן ילדים במבנה
גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) ,קומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש  , 95..חלק
מחלקה  999וחלקה  , 115לעמותת "רשת הגנים של אגודת ישראל" ,להפעלת גן
ילדים לתקופה של  0.שנים.
.5

חוק עזר עירוני שצ"פ – עדכון.
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החלטה מס' :019-9-09
עדכון.
.9

הוחלט ברוב קולות לאשר חוק עזר עירוני שצ"פ –

אישור להארכת התקשרות עם חברת "פז סופר טורס " להסעת
תלמידים תוך הגדלת היקף ההוצאה ב  62..5% -מההתקשרות המקורית.

הוחלט פה אחד לאשר להארכת התקשרות עם חברת "פז
החלטה מס' :019-9-09
סופר טורס " להסעת תלמידים תוך הגדלת היקף ההוצאה ב  62..5% -מההתקשרות
המקורית.
. 0.

אישור זכות חתימה על הזמנות עבו דה ורכש לאילנה תבורסקי מנהלת
מחלקת קליטה.

הוחלט פה אחד לאשר זכות חתימה על הזמנות עבודה
החלטה מס' :07.-9-09
ורכש לאילנה תבורסקי מנהלת מחלקת קליטה.
. 00

דוח כספי לרבעון ראשון – חודשים . 0-9/09

החלטה מס' :070-9-09
חודשים . 0-9/09
.9

מינוי אווה גור כממונה על הטרדות מיניות.

החלטה מס' :076-9-09
הטרדות מיניות.
. 06

הוחלט פה אחד לאשר דוח כספי לרבעון ראשון –

הוחלט פה אחד לאשר מינוי אווה גור כממונה על

אישור מקדמה של  67%לאגודות הספורט הר"מ עפי אישור הוועדה
המקצועית:
א .בני יצ'אלאל  , 79.975959מקדמה בסך .₪ 95,295
ב .מועדון כדורגל מכבי רחובות  , 79.977596מקדמה סך .₪ 92,926
ג .מכבי בני שעריים  , 79.19799.מקדמה בסך .₪ 90,06.
ד .מועדון ספורט רחובות  , 79.992172מקדמה בסך .₪ 009,51.
ה .העמותה לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות  , 79.99.59.מקדמה
בסך .₪ 99,090
ו .מוע דוני אושו  , 79.1611.2מקדמהבסך .₪ 67,5.7
ז .עמותה לקידום הכדוריד  , 79.1.6.19מקדמה בסך .₪ 97,91.
ח .הפועל מרמורק רחובות  , 79.099729מקדמה בסך .₪ 92,99.

הוחלט פה אחד לאשר
החלטה מס' :079-9-09
הספורט הר"מ עפי אישור הוועדה המקצועית:

מקדמה של  67 %לאגודות
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א .בני יצ'אלאל  , 79.975959מקדמה בסך .₪ 95,295
ב .מועדון כדורגל מכבי רחובות  , 79.977596מקדמה סך .₪ 92,926
ג .מכבי בני שעריים  , 79.19799.מקדמה בסך .₪ 90,06.
ד .מועדון ספורט רחובות  , 79.992172מקדמה בסך .₪ 009,51.
ה .העמותה לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות  , 79.99.59.מקדמה בסך 99,090
.₪
ו .מועדוני אושו  , 79.1611.2מקדמה בסך .₪ 67,5.7
ז .עמותה לקידום הכדוריד  , 79.1.6.19מקדמה בסך .₪ 97,91.
ח .הפועל מרמורק רחובות  , 79.099729מקדמה בסך .₪ 92,99.
. 09

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום . 09.2.09

החלטה מס' :071-9-09
. 09.2.09

ה וחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום

. 01

אישור דירקטורים בתאגיד המים חברי מועצה :רה"ע רחמים מלול,
ח"מ אורית שרגאי.

. 07

מינוי  6חברי מועצה בחברה העירונית כנציגי ועדת ביקורת.

הוחלט פה אחד לאשר דירקטורים בתאגיד המים חברי
החלטה מס' :077-9-09
מועצה :רה"ע רחמים מלול ,ח"מ אורית שרגאי כפוף לבחינה בוועדת הוועדות.
הוחלט פה אחד לאשר מינוי  6חברי מועצה בחברה
החלטה מס' :072-9-09
העירונית כנציגי ועדת ביקורת.
. 02

אישור מועמדת יעל לוי כדירקטורית בחב ר ה העירונית לתרבות נוער
וספורט.

הוחלט פה אחד לאשר את המועמדת יעל לוי כדירקטורית
החלטה מס' :075-9-09
בחב ר ה העירונית לתרבות נוער וספורט.
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.0

אישור פרוטוקול מועצה מס'  5מיום . 6..7.09

ישיבת מועצה מן המניין מספר  . 9אישור פרוטוקול,
רחמים מלול:
יש הערות? אם אין הערות ,נעבור להצעות לסדר.
החלטה מס' :095-9-09
. 6..7.09

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה מס'  5מיום

הצעות לסדר:
קיום אירוע הצדעה והוקרה למשרתי המילואים (ח"מ דני מרשה).

א.

רחמים מלול:
לחסוך לך זמן?

קיום אירוע הצדעה והוקרה – דני מרשה .אני יכול

אביב איטח:

לא.

רחמים מלול:

מי עונה? למה את ה עונה במקומו?

אביב איטח:

...

אה ,סליחה .אני יכול לחסוך לך זמן ,אני מקבל את
רחמים מלול:
ההצעה ,אנחנו ,בסדר? אנחנו מקבלים את ההצעה של דני מרשה ,לקיים יום
הוקרה לחיילי המילואים .ונדמה לי שעשינו את זה כבר פעם אחת ,ללא צורך
בהצעה לסדר .אני מודה לך על ההצע ה.
אני רוצה להגיד משהו לדני מרשה .ראש העיר נוהג בך
אבי קינד:
בכבוד רב .אני מבקש ממך ,בפייסבוק ,לא להתבטא כנגד ראש העיר בשפה שאתה
מתבטא.
דני מרשה :

אני אף פעם לא כתבתי...

רחמים מלול:
זה לחיוב.

הוא התכוון לחיוב .הוא כתב 'ראש עיר לא נורמאלי',

אני מעריך את זה ואני אעלה את זה בפייסבוק .אני
דני מרש ה :
מבטיח לך ,אני יודע שראש העיר הוא הרבה פעמים לטובתי ואני מפרגן לו.
תאמין לי שאני מפרגן לו.
רחמים מלול:
הזה.

שופכים דמי ברבים ,זה בסדר .אני בחרתי בתפקיד

דני מרשה :

תודה רבה .אני מודה לך המון.

אביב א יטח:

רגע ,אז מי בעד ההצעה של דני?

רחמים מלול:

כולם פה אחד.
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הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא קיום
החלטה מס' :099-9-09
אירוע הצדעה והוקרה למשרתי המילואים (ח"מ דני מרשה).
ב.

תשלום חשבונות העירייה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה (ח"ימ
רונן אהרוני מי ום .) 01.7.09

רחמים מלול:
שלך.

תשלום חשבונות העירייה – רונן ,בבקשה .ההצעה

רונן אהרוני:

הצעה לסדר בנושא תשלום חשבונות העירייה.

רק אני אציין שחברת המועצה איטל בציר לפני
רחמים מלול:
חודשיים נפגשה איתי וגם העלתה את ההצעה הזאת .אבל תיכף אני אענה לך מה
אנח נו הולכים לעשות .בבקשה.
אוקיי .אז ההצעה היא בנושא תשלום חשבונות
רונן אהרוני:
העירייה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה .הצעה לסדר שהועלתה על ידי
תושב העיר עוזי בר ,במסגרת כל הרחובותיים .העיר רחובות התפתחה בשנים
האחרונות וגדלה בעשרות אלפי תושבים ,רשויות ,חב רות ותאגידים רבים עברו
להפקת חשבוניות דיגיטליות במייל לתושבים .במעבר להפקת חשבונית במייל
יתרונות רבים ,חיסכון בזמן.
איטל בציר אלשיך :

אין צורך להגדיר את היתרונות...

ייעול מערכות ,איכות הסביבה ,חיסכון בנייר ,שיפור
רונן אהרוני:
תדמית העירייה ,הקלה על תו שבי העיר ,הוספתי דוגמאות מ רשויות בארץ.
ההצעה שלי ) 0 :לעבור לתשלום חשבוניות ארנונה באמצעות מייל ) 6 .לעבור
לתשלום חשבוניות מים בתאגיד הבאר השלישית באמצעות מייל.
אגב ,אותן רשויות עושות את זה במקביל למשלוח
דורון מילברג:
רגיל .החוק לא אפשר לפטור תשלום רק באמ צעות דיגיטציה .הלוואי ויכולנו
לעשות את זה.
רחמים מלול:

ההצעה היא טובה ,רונן.

רונן אהרוני:

הוספתי לך גם דוגמאות מרשויות.

דורון מילברג:
במקביל למשלוח -

אז אני אומר ,אותן רשויות שהוספת כדוגמא ,זה

רונן אהרוני:

האזרח יכול לבחור על חשבונית הנייר.

דורון מילברג:

החוק לא אפשר עדיין.

רחמים מלול:

אני אגיד לך ,הבעיה שלנו זה עם אנשים -

זוהר בלום:

אם מישהו מסמן לא רוצה לקבל.

רונן אהרוני:
רק במייל.

אתה יכול לא לקבל ,ואתה יכול לוותר על הנייר ולקבל
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רונן ,ההצעה שלך היא הצעה ראויה .גם גיטל הציע ה
רחמים מלול:
אותה .אנחנו בודקים את זה עם מחלקת המחשוב.
רונן אהרוני:

אני שמח מאוד.

ועם מחלקת המיסים והיועצים המשפטיים .ואם זה
רחמים מלול:
יהי אפשרי ,נביא את התשובה.
דורון מילברג:

הלוואי ,זה יחסוך לנו הרבה כסף.

רחמים מלול:
שאנחנו נקבל.

אנחנו נביא בפניכם את התשובות לאחר הממ צאים

רונן אהרוני:

אז המועצה מקבלת את ההצעה?

אנחנו מקבלים את ההצעה לבדוק אותה גם על פי
רחמים מלול:
בקשתה של חברת המועצה וחברת ההנהלה איטל .זה נמצא אצלנו בדיונים כבר
שבועיים .ואני שמח שאתה העלית את זה גם פה .אז ברור שאנחנו מקבלים את
בדיקת ה הצעה.
רונן אהרוני:

תודה רבה.

רחמים מלול:

והיה וזה אפשרי ,נביא את התשובה בפניכם כאן.

ראש העיר ,רונן גם יוכל להשתתף יחד עם איטל בכל
קארין ברגינסקי:
הדיונים האלה? לעשות שיתופי פעולה?
אין לי בעיה .אם תהיה פגישה .את אמרת לי שקבעת
רחמים מלול:
פגישה במחש וב .אז אין לי התנגדות שרונן יוזמן.
רונן ,אני רק מ בקש ,שאם אתה מצטרף אלינו
אבי קינד:
לפגישות ,לפחות נחליט יחד מה יוצא מהפגישות האלה.
רונן אהרוני:

זה אתה צריך להגיד לעצמך.

אבי קינד:

אתה הערת הערות פוגעניות בתקשורת על...

רונן אהרוני:

לא ,לא ,אתה הערת...

קארין ברגינסקי:

זו הייתה תגובה ,אבי.

אבי קינד:

זה היה בתגובה למה שאתה עשית.

תגיד לעצמך את זה ,וגם אני לא רוצה להגיד מי יודע
רונן אהרוני:
מה עשית באמצע הישיבה ,לאן יצאת ואיפה פרסמת .אבל עזוב ,בוא לא נתחיל.
איך אתה יוצא באמצע ישיבה ומוציא את זה לתקשורת .אבל עזוב ,אבי ,זה לא
המקום.
רחמים מלול:

שי ,כן ,בבקשה.

שי קזיוף:
שאין לו מיילים.

יש לי השגה אחת רק ,קחו בחשבון את הציבור החרדי

רונן אהרוני:

רק מי שמסכים.
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הוחלט פה אחד לבדוק היתכנות ההצעה לסדר בנושא
החלטה מס' :099-9-09
תשלום חשבונות הע ירייה באמצעות חשבונית דיגיטלית ירוקה (ח"מ רונן אהרוני
מיום .) 01.7.09
העדפת מציע מקומי במכרזים וחיזוק עסקים מקומיים (ח"מ גיא צור
מיום .) 69.7.09

ג.

רחמים מלול:

גיא ,העדפת מציע מקומי במכרזים.

אביב איטח:

אני יכול לחסוך לך? אנחנו מצביעים בעד.

רחמים מלול:

אבל אתה לא יודע מה התשובה.

אביב איטח:

קראנו אותה.

קארין ברגינסקי:

אנחנו מצביעים בעד.

רחמים מלול:

אולי זה לא חוקי.

גיא צור:
העיר...

המטרה של ההצעה לעודד את ה ...הכלכלי של תושבי

(מדברים ביחד)
גיא צור:

אנחנו רוצים לקדם את ענייניהם...

רחמים מל ול:

אתם טוענים שאני לא נותן לדבר? תתנו לו לדבר ,נו.

מוצע כי מציע מקומי יהיה אדם או בית עסק שכתובתו
גיא צור:
הרשומה היא ברחובות ,תאגיד שכתובתו הרשומה היא בתחום רחובות ,או תאגיד
שבשליטת אדם שכתובתו הרשומה היא בתחומי העיר רחובות .בנוסף ,נדרש כי
הרישום יהי ה ב  9 -שנים שקדמו לפרסום המכרז לפחות .מוצע ,כי הרשות תהא
רשאית להעדיף ,במסגרת מכרז פומבי ,מכרז פומבי שפרסם המציע המקומי ,גם
אם תוצאתו במכרז גבוהה ב  7% -לכל היותר מהתוצאה הנמוכה ביותר שהתקבלה.
כמובן שהכל יהיה על פי חוות דעת משפטית של היועצת.
(מדברים ביחד)
טוב ,אני מבין שכולם מקבלים את ההצעה אבל
ר חמים מלול:
בכפוף ...אני לא יודע אם זה חוקי.
אחלה גיא.

דובר:

לא יודע אם זה חוקי ,חברים .אם חוות הדעת
רחמים מלול:
המשפטית תאשר ,כמובן שאנחנו בעד .כן ,אסף.
 ...מגבלה משפטית ,יש  6הסתייגויות שהייתי ש מח אם
אסף אל  -בר:
היית לוקח בחשבון בניסוח הסוי של ההצעה .א' – שלא יהיה מצב שיש ספק
שמקבל המון  -המון עבודות .הוא מקומי ,אבל איך שהוא השיטה של התעדוף
הזה...
(מדברים ביחד)
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אביב איטח:
לא חוקיים.

דורון אמר שזה לא חוקי .אני לא מצביע בעד דברים

אסף אל  -בר:

אביב ,מה הדרמה ? אם זה לא חוקי ,זה לא יהיה.

(מדברים ביחד)
חבר'ה ,אי אפשר לעשות צחוק מחבר .זה לא העניין.
פנחס הומינר:
מה זה פה? אמרו משהו שזה ייבדק.
אני אומר לך שאני בדקתי ,ומהצד שלי יש חוות דעת.
גיא צור:
אין פסק דין ,יש חוות דעת לכאן ולכאן.
אביב איטח:

כמו על הקר קע התפוסה.

אתה עדיין לא הבנתי מה זה קרקע תפוסה וחבל .אני
גיא צור:
יכולתי להגיד לך מהניסיון שלי ,אני משלם כל כך הרבה כסף על קרקע תפוסה.
יכולתי להסביר לכם מה זה אומר קרקע תפוסה .בחרתם להשתולל ,חבל .אני
רציתי להסביר לכם מה זה נקרא קרקע תפוסה ומה ההבדל בינה לבין חנייה.
אביב איטח:
מיכל דגן?

אפשר לשמוע את חוות הדעת של היועצת המשפטית

רחמים מלול:

אבל היא צריכה להכין את זה.

אביב איטח:

אני סומך על גיא .אני משוכנע שגיא לא...

רחמים מלול:

ההצעה הבאה ,ליווי...

 ...עוד פעם קרקס על שטויות ,ואני ר וצה להגיד משהו
אסף אל  -בר:
ענייני ,ואני לא יכול להגיד משהו ענייני .אני אומר ,צריך להגביל בהעדפה הזאת,
ספקים גם לפי ...שלא יהיה מצב ,שאם יש ספק מקומי שהוא כבר ספק גדול של
העירייה ,ו כבר יש לו מספיק מכרזים ,אז אין סיבה לעזור ...אתה מבין מה אני
מתכוון?
כשנקב ל חוות דעת משפטית ,נראה אם כל ההצעות
רחמים מלול:
האלה יש להן בסיס .יכול להיות שחוות הדעת המשפטית תהיה ,זה בלתי אפשרי,
ואז הוויכוח הוא מיותר.
רחמים מלול:

טוב ,גיא ,ליווי ערירים וניצולי שואה.

הוחלט פה אחד לבחון את ה הצעה לסדר בנושא העדפת
החלטה מס' :01.-9-09
מציע מקומ י במכרזים וחיזוק עסקים מקומיים (ח"מ גיא צור מיום .) 69.7.09
ד.

ליווי ערירים וניצולי שואה בדרכם האחרונה (ח"מ גיא צור מיום
.) 06.2.09

רחמים מלול:

טוב ,גיא ,לווי ערירים וניצולי שואה.

ההצעה השנייה ,נושא ליווי ערירים וניצולי שואה
גיא צור:
בדרכם האחרונה .כמ ו שידוע לכולם ,אנחנו מקבלים המון  -המון הודעות
בפייסבוק ,פה חסר מניין ,פה אין מי שישלים מניין ,ועל בסיס זה באה ההצעה
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הזאת .ניצולי שואה וערירים מגיעים לסוף דרכם ללא משפחה או קרובים ,אשר
ידאגו לבצע את תהליכי הבאתם למנוחת עולם כראוי .הצעתי – כי עיריית
רחובות תד אג לכל תהליכי הקבורה הראויים של הקבורה הראויים של ניצולי
השואה והערירים המתגוררים ברחובות .כמו כן ,תדאג הרשות לשלוח נבחר
ציבור על פי סדר שנקבע ,להשתתף כנציג ציבור.
רחמים מלול:

טוב ,אנחנו מקבלים את ההצעה.

אביב איטח:

הצעה מבורכת .יישר כוח.

סיכמנו ,כיוון שזוהר מצוי בנושא הזה ,לצערנו ,כי הוא
רחמים מלול:
מלווה הרבה את ניצולי השואה ,שהוא וגיא ,ואם עוד מישהו רוצה להצטרף -
אפשר גם אש העיר לשתף את ועד העובדים .ועד
ליאור שוקרי:
העובדים יכול גם לבקש מהעובדים להתלוות.
ואז כשניצול שואה הולך לבית עו למו ,אנחנו נארגן
רחמים מלול:
קבוצה מכובדת אולי גם של בני נוער ,כי יש בזה גם עניין חינוכי .בסדר? אז
אנחנו מקבלים את ההצעה.
הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה לסדר בנושא ליווי
החלטה מס' :010-9-09
ערירים וניצולי שואה בדרכם האחרונה (ח"מ גיא צור מיום .) 06.2.09
שאילתות:
א.

מה קורה ברשת חוויות? (אביב איטח מיום ) 6..7.09

שאילתות .אנחנו ענינו על  6שאילתות כמתחייב,
רחמים מלול:
והתשובות לשאר השאילתות יינתנו לקראת ישיבת המועצה הבאה.
ראש העיר ,בשאילתא א' – בישיבת מועצת העיר
אביב איטח:
שעברה ,אני ביקשתי להקריא אותה לפרוטוקול ,והי ועצת המשפטית אמרה שזה
יידחה לישיבה הבאה ולכן לא ה יה טעם אז.
רחמים מלול:

איזו שאילתא?

אביב איטח:
השאילתא הזאת.

על חוויות .אני

רחמים מלול:

אנחנו יכולים להכניס אותה לפרוטוקול.

לא

רוצה

להלאות

ולקרוא את

אבל יש לי  6דקות ,אני רוצה רק לומר כמ ה מילים
אביב איטח:
בהקשר של חוויות .קודם כל ,קיבלתי את התשובה שלך ,התשובה ברמת המאקרו
מספקת ,קיבלתי אותה כתובה.
רחמים מלול:

אז עוד שאלה אפשר.

ונכניס אותה לפרוטוקול .לא ,זו שאלה יחידה .קודם
אביב איטח:
כל ,אני רוצה לנצל את ההזדמנות לחזק את העובדים והעובדות ברשת חו ויות.
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אנחנו נמצאים בימים שראינו שיש כל מיני שיח סביב ההסכם הקיבוצי ,וכל מיני
סעיפים שכלולים בו ,שמובטחים להם כבר שנה או שנתיים .עכשיו זה לא חדש,
אנחנו רואים את זה פעמיים  -שלוש בשנה ,אנחנו רואים כל פעם איזו שביתה או
איום בשביתה אחר .פעם זה בראש השנה ,פעם זה בקיץ עם הקייטנות .אני רוצה
לחזק את העובדים של חוויות .גם כחבר קואליציה שנה שעברה ,אני מזכיר לך
שאני הגעתי להביע סולידריות ולתמוך בהם באולם מופת ,שהם עשו אסיפה
בבוקר ושבתו שעתיים .אנחנו צריכים להבין שרשת חוויות ,נכון שהיא לא
באחריותנו ,אבל מדובר על למעלה מ  0.. -מיליון  .₪שירותים נרחבים שקשורים
באיכות החיים ,אורח החיים של ההורים והמשפחות כאן.
רחמים מלול:

רגע ,זו הצעה לסדר?

אביב איטח:

אני רוצה לחזק אותם.

רחמים מלול:

בסדר ,חיזקת ,נו.

לא ייתכן שעירייה שרוצים לדאוג לעובדים דואגים
אביב איטח:
יופי ,ובחוויו ת באים עובדים ועובדות ,צהרונים .אנחנו רוצים שהם יבואו עם
חשק .הם מפקידים בידיהם את כל היקר ,את כל הטוב ,את הילדים מפקידים
בידיהם.
רחמים מלול:

מה השאלה הנוספת?
לתת להם קצת את התנאים הבסיסיים ,לפחות

אביב איטח:
לכבד את עצמנו.

צריך

רחמים מלול:

אוקיי ,טו ב.

זה אחד .שתיים ,במשפט הסיום ,אני אומר לכם שב -
אביב איטח:
 9..2עוד לא אושר תקציב לרשת חוויות ,עוד לא אושר ,אין עדיין מנכ"ל .נכון
שזה עבר עכשיו למקום אחר ,אבל חבר'ה ,זה לא רציני .אנחנו ידינו כבולות ,ולא
יכולים להיכנס לעובי הקורה שם.
דורון מילברג:

קו דם כל ,יש תקציב.

אביב איטח:

ואמיתי ,בכיסה לתפקיד שלו ,שאני מוכן לבוא לסייע.

אביב ,יש תקציב ויש מנכ"ל .התקציב הוא  0/06של
דורון מילברג:
שנת  6.09כדין ,והמנכ"ל כרגע הוא צביקה מדהלה.
אביב איטח:

צביקה אני מברך אותו בתפקיד החדש ,אבל עכשיו...

דורון מילברג:

לא ,לא.

רחמים מלול:

עוד לא התחיל.

אביב איטח:
מזעזע.

תעשו שם סדר ,זה בדיחה מה שקורה שם .נראה

רחמים מלול:

תודה רבה.

ב.

מדוע לא מציינים את יום הזיכרון לנספי סודן בטקס ממלכתי כלל
עירוני? (ח"מ דני מרשה מיום ) 02.2.09
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שאילתא ב' – אני מקבל את הצעתך ,דני .וגם שאול
רחמים מלול:
דיבר איתי בעבר על זה .אנחנו נעביר את הטקס ,רק שזה לא יהיה ארוך מידיי.
אתה רוצה שזה יתחיל בכיכר ויסתיים בהיכל התרבות? לא הבנתי בדיוק.
שאול צגהון:

אנחנו נסדיר את זה בצורה מסודרת.

דני מרשה :
העיר ,אני מעריך מאוד.

קודם כל ,אני מברך את תשובתך ,באמת כב' ראש

רחמים מלול:

כן ,חג הסיגד אני שדרגתי.

באמת ,מאז שאתה ראש העיר ,באמת ,למען הקהילה,
דני מרשה :
אתה פועל הרבה דברים ומעריך את זה .אולי יש דברים שאתה לא יודע אותם
ואנחנו צריכים ליידע אותך וזה לא באשמתך ,זה באשמתנו .אני מאוד יערי ך את
זה שזה יתבצע כמו חג הסיגד ,כי אתה עושה את זה מאוד יפה בחג הסיגד .יש לי
דבר אחד ל..
לא ,אבל שאלתי ,כיוון שאנחנו מתאספים קודם
רחמים מלול:
בכיכר ,ומניחים שם זרים ,אחרי זה הולכים למתנ"ס ,נכון?
דני מרשה :

כן.

רחמים מלול:

איך אתה מציע ש?...

דני מרש ה :
איך זה יתבצע.

אני חשוב לי שזה יהיה בהיכל התרבות .אני לא יודע

רחמים מלול:

בסדר ,טוב.

דני מרשה :
כיכר ה...

קודם כל עשיתם את המעשה הנכון ,שקראתם את

רחמים מלול:

תגבשו מתווה ואני מוכן .רק תדאג.

הקהילה מעריכה את מה שאתה עושה .אבל דב ר אחד
דני מרשה :
אני רוצה לחדד לך ,שזה יתבצע ברמה היכל התרבות ,קודם כל אני חושב שפה
אפילו רוב חברי המועצה לא מספיק יודעים על ה ...אני חוויתי את זה .אני באתי
אמא ,אחות ,סבתא ,קרובי משפחה ושם שאיבדו משפחות שלמות .וזה חשוב
מאוד שזה יתבצע ברמה עירונית ממלכתית .וגם שזה לא יתבצע על ידי פעילים
חברתיים .אני מאוד מ בקש את זה שזה יתבצע ברמה מקצועית ומכובדת ,ושלא
ניקח את זה לקטע של ככה או ככה .אני לא רוצה לפרט עמוק אבל עדיף שזה
יהיה אנשים מקצועיים מאוד.
רחמים מלול:

מקובל .רק אני מציע לך ,תיכף שאול יגיד כמה מילים.

דני מרשה :

גם שחברי המועצה יהיו נוכחים .אנשים מכובדים.

אני מציע שתזמינו את בית העם מראש .כי כבר היה
רחמים מלול:
לנו פעם פנצ'ר עם חג הסיגד שלא הזמינו בזמן .ואני הכרחתי את מנכ"ל האולם
להזיז אירוע אחר ,על מנת שחג הסיגד יתקיים בבית העם .אנחנו הזזנו אירוע.
אז תדאג להז מין את זה הרבה זמן מראש ,טוב?
אני רוצה דבר אחד לבקש ,כב' ראש העיר ,שזה יהיה
דני מרשה :
על ידי אנשים מקצועיים אם אפשר ,גם אני רוצה להיות נוכח ,חלק מהדבר הזה,
שבאמת ברמה ...עירונית...
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רחמים מלול:

שאול רצה להוסיף משהו .בבקשה ,שאול.

אני לא יודע אם הציבור הרחב יודע ...אבל אני יודע
שאול צגהון:
שדני ,המשפחה שלו נפטרו בדרכם לארץ ישראל .ההגדרה הנכונה זה יום הזיכרון
ליהודי אתיופיה שנספו בסודן בדרכם לארץ ישראל ...שכל הציבור יבין .ומי
שניהל את הטקסים בשכונת קרית משה ,כחלק מרחובו ,זה בעצם תחומי הנוער
בהובלה של המתנ"ס ,קידום נוער ,בני עקיבא ,כל הגופים .הם עושים את זה כל
שנה ,וגם השנה בכיכר אולי הם היו פחות אנשים ,אבל באולם הם היו קבוצה
מאוד  -מאוד גדולה ,וזה היה מאוד מכבד .אם רוצים לעבור להיכל התרבות שאני
הייתי חלק מקבוצת הפעילים שהובילו את המהלך הגדול ,ברשותך ,וגם נפגשנו
אז כפעילים .אבל צריך לשבת על זה בצורה מסודרת ,לראות איך זה עובד .אנחנו
לא רוצים בצד אחד לעבור למרכז העיר ובעצם להפסיד את כל בני הנוער וכל
תנועות הנוער שעושים את המהלך הזה.
אני מבקש את זה ,אם אנחנו עושים ,וזה בקרית משה
דני מרשה :
שוב ,קרית משה ה יא לא רק של האתיופים .זה ממלכתי...
רחמים מלול:
אופוזיציה בקרית משה.

חייב אבל בכיכר לעשות איזה ...שלא תקים עליך

תאמין לי ,יש לי תשובה לזה בצורה מסודרת .נשב
שאול צגהון:
בצורה מסודרת עם כל האנשים.
קארין ברגינסקי:

אבל תכניס גם את דני בכל הסיפור.

כי זה נושא שהוא לא אמור להיות נושא לכאן או
שאול צ גהון:
לכאן .זה נושא רגיש .נעשה את זה כמו שצריך.
קארין ברגינסקי:

אבל שאול ,תעשו שיתופי פעולה עם דני ,בסדר?

אביב איטח:
נהדרים.

אני יכול לומר דווקא שהטקסים בקרית משה הם

שאול צגהון:

ההערה שלך מאוד מעליבה .את יודעת למה?

קארין ברגינסקי:

לא ,לא .ב -

שאול צגהון:

מאוד מעליבה.

קארין ברגינסקי:

למה?

שאול צגהון:

כי זה נושא שאנחנו לא משחקים בו פוליטיקה.

קארין ברגינסקי:

נכון .בגלל זה אני אומרת שתעשו.

שאול צגהון:

ההערה שלך מאוד מעליבה .מאוד מעליבה.

קארין ב רגינסקי:

לא התכוונתי להעליב .ממש לא.

שאול צגהון:

אז אל תעשי את זה פעם הבאה.

קארין ברגינסקי:

ממש לא ,זה לא בא ממקום זה .חבל שאתה נעלב.

רחמים מלול:

תשתפו פעולה והכל בסדר.

קארין ברגינסקי:

ההצעה הייתה ממש טובה ותעשו שיתופי פעולה.
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נושאים נוספים:
.1

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית חב"ד שכונת
רחובות ההולנדית שע"י צעירי חב"ד.

יש פה כמה נושאים של הקצאות קרקע .אני מבקש
רחמים מלול:
להוריד מסדר היום את סעיף  , 1בהתאם לבקשה של ועד רחובות ההולנדית ,שפנו
בצורה מאוד מכובדת ותרבותית ,והם נמצא ים במשא ומתן עם אנשי בית הכנסת.
אגב ,מהחתומים על מכתב הדחייה ,יש גם מתפללים בבית הכנסת ,שיש משא
ומתן בינם לבין הנהלת בית הכנסת לגבי המיקום ,לגבי אופן הבנייה וכו' .אז
ביקשו לדחות את זה לישיבה הבאה ,על מנת לעשות איזו פגישת גישור ביניכם,
שלא יהיו מאבקים ולא י היו מאומות ,שהכל יעבור ויבוא על מקומו בשלום .הם
אגב ,ועד השכונה ,מכירים בצורך בבית הכנסת הזה ,משום שהשכונה היא גדולה,
ואולי יש רק בית כנסת שאינו מספק את הצרכים .זה בסדר? אנחנו דוחים את
סעיף . 1
החלטה מס' :016-9-09
.6

הוחלט פה אחד להוריד מסדר היום.

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת רחמי שמים –
מרכז חסד ועזרה למשפחות נזקקות.

חוזרים לסעיף  - 6אישור חוזה הקצאה בין עיריית
רחמים מלול:
רחובות לעמותת רחמי שמיים .אני מבין שזה סוף התהליך?
דורון מילברג:

כן ,כולם בסוף התהליך.

רחמים מלול:

מי בעד?

אסף אל  -בר:

בלי הסברים?

רחמים מלול:

ההסברים ניתנו בעבר.

דורון מילברג:

יש גם חוות דעת משפטית.

אם אתה רוצה בבקשה .גיא מתנצל ,כי הוא צריך ללכת
רחמים מלול:
לאזכרה של שמשון צור ,חבר מועצת העיר לשעבר ז"ל .לו יכולנו ,גם אנחנו
היינו באים להשתתף.
אסף אל  -בר:

יש פה כמה סעיפים ,יש לי שאלות פחות על סעיף . 6

רחמים מלול:

אז  6מאושר.

אסף אל  -בר:

על  7אני רוצה לשאול.
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הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :019-9-09
לבין עמותת רחמי שמים – מרכז חסד ועזרה למשפחות נזקקות כדלקמן :קרקע
בשטח של כ  9.. -מ"ר ברח' יהודה הלוי  , 65בגוש  , 9295חלקה מחלקה . 65
.9

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין צורבא מרבנן – המכון
הגבוה להחלת לימוד הלכה למעשה.

רחמים מלול:

 , 9יש שאלות?

צורבא  -זה אישור הסכם לעמותת צורבא .זה מועדון
מיכל עבודי:
שהם בנו ברחוב א ברמסון ,מעל מועדון של עיריית...
רחמים מלול:

 - 1אמרנו דוחים.

דורון מילברג:

רגע 6 ,פה אחד 9 ,פה אחד?

רחמים מלול:

כן 1 .דחינו.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :011-9-09
לבין צורבא מרבנן – המכון הגבוה להחלת לימוד הלכה למעש ה כד לקמן :גג מבנה
מועדון קיים ושטח קרקע סמוך לו ,ברח' אברמסון מירון ,בגוש  , 95..חלק
מחלקה . 700
.7

אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית כנסת ומרכז
קהילתי רוחני מאורי ישראל רחובות הצעירה.

רחמים מלול:
זה בית הכנסת החדש.

מרכז קהילתי רוחני מאורי ישראל .רחובות הצעירה ,

מיכל עבודי:

בית הכנסת החדשה ,יש שלה הקצאת נ"מ שנבנה...

רחמים מלול:

כן ,אני יודע.

השאלה שלי היא כזאת ,אפרופו מה שקרה עכשיו ,זה
אסף אל  -בר:
בעצם גם כן השלב השלישי כמו בהולנדית?
רחמים מלול:

כן ,מיכל תענה לך.

מיכל עבודי:
ההקצאה.

בעצם ז ה אישור

ההסכם ,שזה השלב האחרון בהליך

השאלה שלי היא כזאת ,במיוחד בשכונות חילוניות,
אסף אל  -בר:
עם כל הרגישויות ,הוועד של ההולנדית טען ,הרי היו  9שלבים ואנחנו למדנו את
כל התהליכים שהיו וכו' ,והם טוענים שהם לא יעדו .מ  9מי?
אסף אל  -בר:

הוועד של ההו לנדית.

דורון מילברג:

ישבנו איתנו  9פגישות.
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רחמים מלול:
הם מכירים את זה.

לא ,הם ידעו .השאלה ,האם ברחובות הצעירה ,האם

דורון מילברג:

היו  6פרסומים פומביים.

זוהר בלום:

רחובות הצעירה גם התושבים הוזמנו לחנוכה.

דורון מילברג:

יודעים כולם .מי שלא יודע ,פשוט לא התעניין.

המדינה בנתה את זה .ולדעתי המקום כבר צר מלהכיל
רחמים מלול:
שם את המתפללים ממש בית כנסת קטן ,וזה מה שאישרו לנו במשרד השיכון.
ראש העיר ,הייתי רוצה להציע ,שבאתר העירייה תהיה
איטל בציר אלשיך :
אופציה שיהיה רשום 'הקצאות קרקע' ,שהכל יהיה חשוף לאנשים.
רחמים מלול:

יש ,יש.

איטל בציר אלשיך :

זה מופיע?

דורון מילברג:

כן ,כן.תיכנסי היום בערב.

רחמים מלול:

לבית הכנסת הוא התכוון.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאה בין עיריית רחובות
החלטה מס' :017-9-09
לבין עמותת בית כנסת ומרכז קהילתי רוחני מאורי ישר אל רחובות הצעירה
כדלקמן :מבנה בית כנסת ,ברח' זבולון גרז  , 6בגוש  , 7159חלק מחלקה . 91
.2

אישור סעיפים  6-9מפרוטוקול מס'  17של הוועדה להקצאת קרקע
מיום . 69.1.09

רחמים מלול:

מיכל ,מה זה סעיפים ? 6-9

זוהר בלום:

מגרש הטניס.

מיכל עבודי:

מגרש הטניס ,זה אי שור ההקצאה.

רחמים מלול:

בספורטק?

מיכל עבודי:

כן.

אסף אל  -בר:

זה סעיף  2עכשיו?

מיכל עבודי:

כן.

דורון מילברג:

זה סיפור ארוך ,אם את רוצה במשפט אחד.

רחמים מלול:

אני מכיר את הנושא.

מיכל עבודי:
שבמקומ ם היום.

זה מגרשי הטניס שיעברו לשם ,במקום מגרשי הטניס

דורון מילברג:

זה הגרלות של  6מגרשים נוספים.

מיכל עבודי:

נכון.
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רחמים מלול:
העברנו את הטניס.

שהצרחנו אותו למרכז צעירים ליד מכבי אש .משם

דורון מילברג:

והגדלנו ב  6 -מגרשים נוספים במימון...

ראש העיר ,מאז שנכנסתי ,יש הרבה הקצאות קר קע
אסף אל  -בר:
למבנים ,לבתי כנסת ,מרכזי חסד .אני מחכה לישיבות...
דורון מילברג:

אתה יודע למה? הסברתי באריכות במועצות הקודמות.

אסף אל  -בר:

לא הייתי בישיבה ההיא.

להבדיל ממבני רשות אחרים שהעירייה בונה ,כאן
דורון מילברג:
העירייה לא בונה .העירייה נותנת ...קרקע ,והעמות ות עצמן מגייסות כספים...
להבדיל ממבנים .לכן בראשון ובחולון ובנס ציונה ובכל הרשויות בארץ ,הקצאות
קרקע ברובן למבנה דת ,כי העירייה לא מתקצבת מבני דת .להוציא פה ושם איזה
חצי מיליון  ₪שמשרד הדתות נותן .לכן ,יש הרבה הקצאות דת ,כי אין מימון
עירוני למבני דת.
איטל בציר אלשיך :

מה יהיה במקום מגרשי הטניס ,ראש העיר?

זוהר בלום:

מרכז צעירים ונוער.

רחמים מלול:
הטניס ,זה ליד רח' המנוף.

אמור להיבנות מרכז צעירים ונוער איפה שהיו מגרשי

יש גם עמותות חילוניות ,חוגי סיירות מחכים חודשים
אסף אל  -בר:
למבנה .יש לך את קרמבו שב סוף נדחפו לתוך בית ספר ,שזה יצא מדהים.
זוהר בלום:

הכי טוב ,זה השילוב הכי נכון.

אסף אל  -בר:
להנגיש.

אולי הם לא נגישים ,יכול להיות שהם לא יודעים

לא הייתה הקצאה אחת שלא דנו בכובד ראש ,בין אם
דורון מילברג:
היא במבנה דתי ,חילוני ,לקהילה מבוגרת ,קהילה צעי רה.
רחמים מלול:

איזה עוד סעיף יש לך שם?

הסעיף האחרון ,בסעיף  , 17אנחנו מבקשים לאשר
מיכל עבודי:
הקצאה לרשת הגנים של אגודת ישראל .זה לגן ילדים ברח' חפץ חיים.
שי קזיוף:

הוא קיים ,זה גן קיים.

מיכל עבודי:

זה גן קיים ,כן.

זוהר בלום:

לא ,זה הליך.

רח מים מלול:

זו הקצאה פורמאלית.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  6מפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :012-9-09
להקצאת קרקע מספר  17מיום  69.1.09בנושא מכבי מועדון ספורט יהודה
רחובות כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאה בשטח של כ -
 2,56.מ"ר ברח' קושילביץ בנימין (מתחם הספורט) בגוש  , 9270חלקה מחלקה 99
(חלק ממגרש  9..עפ"י תב"ע רח ,) 600. /לעמותת "מכבי מועדון ספורט יהודה
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רחובות" ,למטרת הקמת מרכז טניס בעל  2מגרשים ומבנה שירות ,לתקופה של
 67שנים בכפוף לקבלת הקצבה מאת אגף המתקנים במשרד התרבות והספורט
ולחתימת העמותה על כתב התחי יבות בנוסח המצ"ב.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  9מפרוטוקול הוועדה
החלטה מס' :015-9-09
להקצאת קרקע מספר  17מיום  69.1.09בנושא רשת הגנ ים של אגודת ישראל
כדלקמן :הוועדה להקצאת קרקע מחליטה לאשר הקצאת כיתת גן ילדים במבנה
גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) ,קומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש  , 95..חלק
מחלקה  999וחלקה  , 115לעמותת "רשת הגנים של אגודת ישראל" ,להפעלת גן
ילדים לתקופה של  0.שנים.
.5

חוק עזר עירוני שצ"פ – עדכון.

רחמים מלול:

 – 5חוק עזר עירוני שצ"פ – עדכון .אשר.

בהתאם להנחיות משרד הפנים ,כל חוק עזר היטלים
עו"ד אשר אילוביץ:
שמתעסק בהיטלי פיתוח ,צריך לעדכן את התעריפים שקבועים ...אחת ל  7 -שנים.
גם סלילה ,גם תיעול ,גם שצ"פ .חוק העזר של שטחים צי בוריים פתוחים
ברחובות ,התוקף של התאריכים שבו הוארך עד ה  , 9..2 -עד היום .בהתחלה
התוקף היה  7שנים עד ה  . 0.0.09 -העירייה ביקשה ארכה ,בגלל ההליכים שעשינו
מול כלכלן של העירייה שיעדכן את התחשיב .ועודכנו תעריפים חדשים שקיבלו
כבר את אישור משרד הפנים ,את חברת ג'יגה ,שהיא חברה חיצונית למשרד
הפנים שבודקת את נכונות התחשיב .הכלכלן שהכין את התחשיב זה חברת
אורבניקס .ואנחנו מבקשים להביא לאישור לעוד  7שנים הבאות ,את התעריף
שקבוע בתוספת חוק העזר .כשמדברים על העלאה של  1אגורות לעומת התעריף
שקיים היום ,גם לקרקע וגם לבניין.
רחמי ם מלול:

יש שאלות ,חברים?

כן .אשר ,אתם מבקשים פה למעשה משהו מאוד
עו"ד מתן דיל:
משמעותי .אפשר לשרטט את זה כ  1 -אגורות ,אבל המשמעות היא שמאשרים
עכשיו ל  7 -שנים נוספות ,או לצורך העניין מבקשים מאיתנו לאשר ,ובלי האישור
הזה למעשה גם אי אפשר לגבות .אני ביקשתי ממנ כ"ל העירייה ,כיתבתי את
הייעוץ המשפטי ,את אפרת ,את נפתלי ,כיתבתי אותם ,וביקשתי את התחשיב
עצמו .אי אפשר לאשר דבר כזה .ואני חושב שזו עליבות לחברי המועצה ,שאין
להם את התחשיב מול העיניים ומאשרים דבר כזה.
דורון מילברג:

מתן ,בעבר לא נתנו את פירוט התחשיב.

עו"ד מתן דיל:

בעבר נתתם ,דורון .וקיבלתי אותו כל פעם.

רחמים מלול:

אין בעיה.

רגע .לא נתנו את פירוט התחשיב .יש את פירוט
דורון מילברג:
התחשיב שנמצא כאן ,קח אותו.
אני אקח את זה עכשיו ,אני אקרא את זה .חברי
עו"ד מתן דיל:
המועצה לא .אני אקרא את זה שנייה בשירותים ואני אחזור לתת תשובה?
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דורון מילברג:

לא.

עו"ד מתן דיל:
תשובה.

אני ביקשתי את זה ב  09 -לחודש ,אפילו לא נתת לי

רחמים מלול:

הרי בכל מקרה תהיה נגד.

ביקשתי את זה ב  09 -לחודש .אני אומר לכם ,אתם לא
עו"ד מתן דיל:
יכולים לאשר את זה בלי התחשיב .זה אחד.
דורון מ ילברג:

אני לא הייתי בארץ כשביקשת את זה.

עו"ד מתן דיל:

דורון ,אני יכול להראות לך את המייל.

דורון מילברג:

לא ,אתה צודק ,אמרתי שלא הייתי בארץ.

דורון ,נו באמת .אתה לא היית בארץ ,אבל העירייה
עו"ד מתן דיל:
התנהלה .אני לא יודע ,מישהו אחר צריך להעביר לי את זה .זה אחד ,לא קיבלתי
אותו.
דורון מילברג:

אבל בעבר לא הבאנו פירוט התחשיב.

הבאתם .דורון ,אני יכול להראות לך את התחשיבים
עו"ד מתן דיל:
ששלחתם לנו ,יש לי אותם אצלי מפעמים קודמות ,זה אחד .שנית ,אני הגשתי
עתירה .קארין ואני הגשנו עתירה נגד עיריית רחובות ,שצפ ויה להתברר בעתיד.
אני אומר בוא בינתיים נקפיא את ההליכים האלה ,את החיובים האלה עד
שתתברר .כי יכול להיות שבסופו של דבר צריך להחזיר מיליו נים ,ואז איפה
העירייה תהיה בנושא הזה?
דורון מילברג:

אל תדאג ,לא נחזיר.

או שכן ,או שלא .בית משפט ,אתה יוד ע איך אתה
עו"ד מתן דיל:
נכנס ,אתה לא יודע איך אתה יוצא ,דורון.
דורון מילברג:

אני מקווה מאוד שלא.

יש שם טיעונים מאוד משמעותיים .ואני משוכנע
עו"ד מתן דיל:
שאנחנו צודקים .דבר שלישי ,אני שואל אותך ראש העירייה .אני הבנתי שבכלל
הדיונים הקודמים שהיו בנושא של כל מיני פסקי ד ין נוספים אחרים שאתם
התנהלתם ,כל מיני נישומים אחרים שעתרו נגדכם ,אתה אמרת שם באמצעות
עורכי הדין ,שאתה הולך לחייב חיוב יזום את כל התושבים .אני אומר ,לא אלה
שעכשיו קונים או מוכרים דירה ,כל התושבים באופן יזום ,לשלוח להם חיוב .זה
נכון או לא נכון?
רחמים מלול:

הכל יתברר בבית המשפט.

עו"ד מתן דיל:

זה נכון או לא נכון?

רחמים מלול:

ואם זה יקרה ,אתה גרמת לזה .טוב ,מי בעד העדכון?

עו"ד מתן דיל:

אתה הולך לחייב את כל התושבים של רחובות?

רחמים מלול:

ואם זה יקרה ,אתה גרמת לזה.

עו"ד מתן דיל:
דמגוגיה.

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה .פופוליזם זה לא...
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ואני אוכיח את זה .עכשיו יש עתירה שהגשת נגדי ,זה
רחמים מלול:
יתברר בבית המשפט בספטמבר.
נכון .אז למה אתה עכשיו גורם לחברי המועצה לאשר
עו"ד מתן דיל:
משהו כזה מסוכן לעיר? אני לא מבין מה אתה משיג.
דורון מילברג:

זה לא מסוכן  ,זה בכל הארץ.

רחמים מלול:
שדואג לעיר הזאת.

הרי אנחנו הורסים את העיר הזאת .אתה היחידי

אתה עושה פעולות לא טובות כרגע ,נכון? עשית
עו"ד מתן דיל:
פעולות מצוינות ,ואתה עושה כרגע פעולות לא טובות.
רחמים מלול:

אז אולי זאת פעולה לא טובה.

עו"ד מתן דיל:

נכון.

אני רק רוצה להגיד לך .יש לנו כעת  9שצ"פים
רחמים מלול:
ענקיים ,שאתה ידוע מה העלות שלהם? ואם אתה באמת דואג לעתיד העיר ,תגיד
לי מה אתה אומר על זה 7. .מיליון  ,₪אחד ברחובות המדע 09 ,מיליון .₪
עו"ד מתן דיל:

גבית א זה כבר מהיטלי השבחה.

רחמים מלול:

מה זה ה יטלי השבחה?

עו"ד מתן דיל:

מה התב"ע אומרת ברחובות המדע?

רחמים מלול:

תן לי לדבר ,אני אתן לך אחר כך.

עו"ד מתן דיל:

חברי מועצה לא...

רועי שרעבי:

איך אתה קובע שאני לא מבין?

עו"ד מתן דיל:

אני לא דיברתי איתך.

רועי שרעבי:
שלי גם?

איך אתה קובע שאני לא מבין? א תה מבין ואתה דובר

עו"ד מתן דיל:

לא דיברתי איתך.

רחמים מלול:
לסיים משפט.

מתן ,אני אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה .רק תן לי

רועי שרעבי:
ידבר בשמי.

מה זה ,הוא מדבר בשמי? עד עכשיו שתקתי ,שלא

יש לי  9-1שצ"פים כעת שאין לנו מאיפה לפתח אותם .
רחמים מלול:
יש לנו אחד ,אמרתי לך ברחובות המדע ,אתה יודע כמה לוחצים עלינו 09 ,מיליון
 .₪יש אחד בגבעת האהבה ,כנ"ל 09 ,מיליון  .₪יש את פארק האקסטרים שאתם
יודעים כמה לוחצים עליי 2,5,9 ,מיליון  .₪ויש עוד אחד ב  06-09 -מיליון ₪
בחצרות המושבה .תגיד לי מאיפה מביאים את הכסף הז ה.
עו"ד מתן דיל:

אז אני אענה לך.

תענה לי ,בבקשה .הרי אתה רוצה להסיק ,שגם את
רחמים מלול:
מכון ויצמן לא נחייב על  97מיליון .₪
עו"ד מתן דיל:

שמעת אותי לגבי מכון ויצמן?
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רחמים מלול:

אתה דואג לעתיד העיר?

עו"ד מתן דיל:

רק על תושבי העיר.

רחמים מלול:

אתה רוצה לפטור גם את מכון ויצמן.

עו"ד מתן דיל:
נגדם ,מזכיר לך.

לא .אני מזכיר לך ,אני זה שרציתי להעמיק את הגבייה

רחמים מלול:

אבל איך? אני תובע...

עו"ד מתן דיל:

ל ...את הפטור מהיטל השבחה נגדם...

(מדברים ביחד)
דורון מילברג:
לתושב ...על היטל שצ"פ?

אני שואל עוד שאלה ,אתה ראית חי וב יזום אחד

עו"ד מתן דיל:

שאלתי שאלה ,הוא אמר לבית משפט.

דורון מילברג:

אתה ראית חיוב?

עו"ד מתן דיל:

אני אענה.

רחמים מלול:

אתה תגרום לזה ,זה מה שאתה גורם.

אני אענה .עד היום לא היה חיוב יזום ,רק למי שהגיע
עו"ד מתן דיל:
לעיריי ה באצטלה כזו או אחרת.
רחמים מלול:

נכון.

עו"ד מתן דיל:

אני שמעתי את ראש העיר אומר -

רחמים מלול:

בית המשפט אומר 'תוציא חיובים יזומים'.

עו"ד מתן דיל:
החיובים האלה.

כי אתה עושה איפה ואיפה .אתה צריך לבטל את

רחמים מלול:

מי גרם לכל זה?

עו"ד מתן דיל:

אתה .

רחמים מלול:

מי גרם?

עו"ד מתן דיל:

אתה ,אדוני.

אם לא העתירה שלך ,אם לא המצע שאתה מוביל יחד
רחמים מלול:
עם מכון ויצמן ,בשיתוף פעולה מלא -
עו"ד מתן דיל:

עדיין ,הודענו בעתירה שלי ...היטל השצ"פ הזה.

רחמים מלול:

אתה מקבל הרבה כסף...

(מדברים ביחד)
ר חמים מלול:

מאיפה תביא את הכסף? תענה לי.

אביב איטח:

הנה ,תענה לו.

אני אענה לך .אתה ברחובות המדע גבית את הכספים
עו"ד מתן דיל:
של  6השצ"פים ,גבית כבר אותם.
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רחמים מלול:

באמת?

עו"ד מתן דיל:

כן .והשתמשת -

רחמים מלול:

אתה יודע מה גביתי ומה לא גביתי.

ע ו"ד מתן דיל:

רחמים ,מה התב"ע אומרת ברחובות המדע?

רחמים מלול:

אתה יודע מה גביתי ומה לא גביתי?

עו"ד מתן דיל:

בהחלט.

רחמים מלול:

מאיפה אתה יודע?

עו"ד מתן דיל:

אני יודע ,מה לעשות.

רחמים מלול:
אותך.

אתה כסגן ראש עיר התעסקת רק בדברים שעניינו

עו"ד מתן דיל:

עניינו אותי לטובת התושבים.

(מדברים ביחד)
אסף אל  -בר:

תסביר לי רגע משהו.

עו"ד מתן דיל:

אסף ,אני מדבר.

אסף אל  -בר:

לא ,גם אני מדבר .לא רק אתה מדבר.

רועי שרעבי:

הוא הדובר של ...הוא רק טובת העיר.

מה אתה לא מבין? זה נושא מאוד  -מאו ד חשוב .הוא
עו"ד מתן דיל:
נתן לך דוגמאות ,אתה רוצה שאני אסביר לך אותם?
אסף אל  -בר:

אני אשמח לעשות על זה דיון מסודר.

רחמים מלול:

תגיד לציבור ,למצלמה ,מאיפה תביא  2.מיליון .₪

עו"ד מתן דיל:

אז אני עונה לך.

רחמים מלול:

תגיד למצלמה ,שישמעו אותך.
ב חרת

להשתמש

בכספים

עו"ד מתן דיל:
פרויקטים אחרים חשובים.

אתה

רחמים מלול:

אה ,כן?

עו"ד מתן דיל:

אתה בחרת.

רחמים מלול:

אתה יודע למה השתמשתי ולמה לא?

שקיבלת

לטובת

תגיד לי ,אתה השתמשת בהיטלי השבחה של רחובות
עו"ד מתן דיל:
המדע ,לבנות את העיר מחדש .נכון?
רחמים מלול:
גובה ממנה ,לידיעתך.

היטלי השבחה זה לא מיועד רק לאותה שכונה שאתה

עו"ד מתן דיל:

נכון ,אבל אתה חייב לעשות שם את כל התשתיות.

רחמים מלול:
אותי.

אז אל תלמד אותי .כל זמן שאני ראש עיר ,אל תלמד
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עו"ד מתן דיל:

אני לא מלמד אותך .אם אני מראה לך...

רחמים מלול:
של קהילת חב"ד.

בהיטלי השבחה למשל אתה השתמשת לצורך קרוואן

עו"ד מתן דיל:

רחמים ,אתה לא מוכן לשמוע ביקורת.

למה לא נתת ביקורת כל השנים שהיית סגן ראש עיר?
רועי שרעבי:
אני אגיד לך למה .אני אגיד לך עניינית למה .כי היית מקבל משכורת ,אז לא
עניין אותך הציבור .נכון?
עו"ד מתן דיל:

סיימת?

רועי שרעבי:

פתאום עכשיו מעניין אותך?

עו"ד מתן דיל:

אתה לא נותן לי תשובה...

רועי שרעבי:

 5-9שנים...

עו"ד מתן דיל:

אסור לכם לאשר...

רחמים מלול:

מי בעד העדכון? אתה רוצה לנסח?

עו"ד אשר אילוביץ:

לא ,להשיב לו מקצועית.

רחמים מ לול:

לא ,לא עכשיו .מי בעד העדכון? אתה סופר?

שמית בבקשה .אביטל ,אפשר בבקשה שמית בנושא
אביב איטח:
הזה .ראש העיר ,אפשר בבקשה הצבעה שמית?
רחמים מלול:

אין בעיה ,בכיף.

אביב איטח:

תודה רבה.

אסף אל  -בר:

כל מי שנוכח מהקואליציה.

איטל בציר ,אס ף אלבר בר ,שמואל דנאזאן ,פנחס
רחמים מלול:
הומינר ,אווה גור ,אורית שרגאי ,אבי קינד ,רועי שרעבי ,רחמים מלול ,זוהר
בלום ,בנצי שרעבי ,אבנר אקוע ,שי קזיוף ,אבי מוזס ושאול צגהון .מי נגד? מתן
דיל ,אביב איטח ,רונן אהרוני ,קארין ברגינסקי ודני מרשה .לא יודע אם הוא
מצביע או לא מ צביע ,אבל שיהיה .הוא הצביע ב  1 -אצבעות ,זה בסדר.
החלטה מס' :019-9-09
עדכון.

הוחלט ברוב קולות לאשר חוק עזר עירוני שצ"פ –

ראש העיר ,כשהגיעו לכאן הפעילים של גינות הכלבים.
אביב איטח:
הטענה שלהם והבקשה שלהם ,אמרת שכל עוד הנושא נמצא בבית משפט ,אז לא
ניתן לע סוק בזה .אז אולי גם עם זה היה אפשר לחכות.
רחמים מלול:

זה לא על סדר היום.

נתתי לך דוגמא .ראש העיר ,הם אז עתרו והיתה להם
אביב איטח:
עתירה על בית משפט .ראש העיר.
רחמים מלול:

שמעתי ,שמעתי .אין לי תשובה.
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אביב איטח:

ואז הם היו בעתירה.

רחמים מלול:

שמע תי.

אביב איטח:

ולזה אין לך תשובה.

רחמים מלול:

שמעתי ,ולפעמים אין לי תשובה לשאלות...

אסף אל  -בר:
בארנונה.

אולי גם נעצור עם הארנונה על כל עתירה שעושים

(מדברים ביחד)
אביב איטח:
.9

אז למה האיפה ואיפה הזה?

אישור להארכת התקשרות עם חברת "פז סופר טורס " להסעת
תלמידים תוך הגדלת היקף ההוצאה ב  62..5% -מההתקשרות המקורית.

רחמים מלול:

סעיף  – 9מיכל דגן .בבקשה.

מדובר באישור להארכת התקשרות עם זכיין של
עו"ד מיכל דגן :
העירייה במכרז להסעת תלמידים .מדובר במימוש אופציה להארכת ההתקשרות
לשנה נוספת .אלא שהיקף ההתק שרות עלה ביותר מ  . 67% -ולכן יש צורך באישור
מועצת העיר כדי להתקשר בהסכם ההארכה הזה ללא מכרז.
רונן אהרוני:

למה לא לעשות מכרז?

שי קזיוף:
צפי.

רגע 67% ,עלה בגלל שהיה מחיר מסוים שהוא היה

עו"ד מיכל דגן :

דורון ,את ההסבר של העלאת המחיר.

שי קזיוף:
לא טועה ,זה היה . 62.7

ההסבר של ההעלאה ,למה זה עלה יותר מ  . 67 -אם אני

דורון מילברג:

למה כי היקף הקווים גדל.

שי קזיוף:

בדיוק.

רונן אהרוני:

אז למה לא לעשות מכרז?

דורון מילברג:

עשינו מכרז ... .הוספנו לו עוד כמה קווים.

רונן אהרוני:

אה ,באותו מכרז? באותו מחיר של המכרז הקודם?

דורון מילברג:

על אותו מכרז ,כן.

שי קזיוף:

באותו מכרז מותר לך ... 67%

עו"ד מיכל דגן :
חדש.

המכרז הזה יש לו אופציה עוד שנה .שנה הבאה מכרז

דורון מילברג:

הלוואי ואגד יקחו אתה עבודה בפחות כסף .הלוואי.

רחמים מלול:
תלמידים?

תגיד לי ,באגד עד יין יש מדיניות לא לאשר קווי
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רונן אהרוני:

זה לא אגד ,זה משרד התחבורה.

רחמים מלול:

עדיין המדיניות נמשכת? אולי סמוטריץ' ישנה את זה?

רונן אהרוני:

אולי .אבל זה לא יהיה פה ,זה יהיה בטח באזור זה.

רחמים מלול:

לא ,יש כמה בקשות דחופות לזה.

אם כבר הזכרתם את משרד התחבורה ,מכיוון שאני
אביב אי טח:
כבר לא עובד במשרד התחבורה כי עברנו משרד ואין לי ניגוד עניינים ,אני רוצה
להעיר לכם איזו הערה ,מכיוון שאני כבר לא עובד שם.
רחמים מלול:

תגיד ,כיוון שאני היום ממשרד החוץ.

אני אומר שאבי ,ביחד עם ל יאור והיוזמה המבורכת
אביב איטח:
שעושים עם תחנות האוטובוס ,צריך לציין שזה גם  5.%מתקציב משרד
התחבורה .נראה לי שזה מינימום ראוי במשרד ממשלתי להזכיר אותו ולא להגיד
מיליון  ₪עיריית רחובות...
זה גם בתקופתך ,לא לשכוח.

שי קזיוף:

אם הייתי עובד במשרד התחבורה ,לא הייתי אומר את
אביב איטח:
זה .אבל היום אני כבר לא עובד שם.
רחמים מלול:

ה  5.% -התחילו מאז שאתה עוזר של...

אביב איטח:

אוקיי ,ותרשה לי גם בבקשה...

רחמים מלול:

הנה ,זה לפרוטוקול.

אני מבקש בבקשה גם להעיר הערה והבהרה .תגיד לי
אביב איטח:
אתה מתי אתה רוצה ,אני אע שה את זה.
רחמים מלול:

טוב.

הוחלט פה אחד לאשר להארכת התקשרות עם חברת "פז
החלטה מס' :019-9-09
סופר טורס " להסעת תלמידים תוך הגדלת היקף ההוצאה ב  62..5% -מההתקשרות
המקורית.
. 0.

אישור זכות חתימה על הזמנות עבודה ורכש לאילנה תבורסקי מנהלת
מחלקת קליטה.

אישור זכות חתימה על הזמנות עבודה ורכז לאילנה
רחמים מ לול:
תבורסקי מנהלת מחלקת קליטה .אני חושב שאין בעיה ,אז אנחנו מאשרים את
זה.
הוחלט פה אחד לאשר זכות חתימה על הזמנות עבודה
החלטה מס' :07.-9-09
ורכש לאילנה תבורסקי מנהלת מחלקת קליטה.
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דוח כספי לרבעון ראשון – חודשים . 0-9/09

ודו"ח כספי לרבעון ראשון ,לא רק על פי בקשתו של
רחמים מלול:
מתן דיל ,אלא על פי החוק נניח הרבעון אושר לא מזמן ,ולכן הוא מגיע היום.
אגב ,רבעון ראשון ,הוא לא משקף הרבה את המצב לסוף השנה ,אבל בכל אופן,
זה מובא לפניכם .אם נסתכל על השורה התחתונה  ,אז לכאורה יש גירעון של . 6.9
אבל בינתיים אני יכול לבשר לכם ,שהגירעון הזה כבר כוסה ,לא רק צומצם,
ואפילו עם קצת עודף .כי בדוח האחרון של משרד החינוך ,אתם יודעים ,משרד
החינוך מעדכן את עצמו ואת ההכנסות שלנו לפעמים  9-7חודשים יותר מאוחר.
אז בדוח האחרון של חודש שעבר ,הוא כבר תקצב אותנו ב  9 -מיליון  ₪נוספים
בשנת  , 6.09שלמעשה מכסים את ה  , 6.9 -ולפי זה אפשר לה גיד שהרבעון מאוזן.
אבל שוב אני אומר ,זה לא אומר כלום לגבי המשך השנה .כי הרבעון הראשון
הוא מדד מסוים ,אבל לא לגמרי מדויק .אז בהמשך נביא את שאר הרבעונים
בעזרת ה' .ואני מודה לכם.
שנייה ,אני רוצה להגיד מילה .אני קודם כל מברך על
עו"ד מתן דיל:
זה שהצגת את זה .השאלה ,ביקשנו וגם לא צריך לבקש את זה ,זה החוק אומר,
את התקציב השנתי ... .דוח?
רחמים מלול:

הוא נמצא כעת בעיבוד.

עו"ד מתן דיל:

אתם מודעים לזה שצריכים עד ה ? -

כן .אני יכול להגיד לך ,הוא נמצא כעת באישורים
ר חמים מלול:
סופיים .הוא יסיים בגירעון של כנראה אחוז ,אחוז ושליש .ואתה יודע ,אמר
מישהו חכם פעם ,שראש עיר שמשאיר עודפים בקופה ,אז הוא לא ראש עיר טוב.
פעם צ'יץ השאיר לרוני מילוא של  6מיליארד  .₪אז היה ויכוח ביניהם ,ואז צ'יץ
אמר את זה ,שראש עיר לא צריך לאשר עודפים.
עו"ד מתן דיל:

הגירעון ...זה לא הדבר ה -

דווקא ב  9 -השנים האחרונות איזנו ,ולכן זכינו לרשות
רחמים מלול:
יציבה.זה לא קל ,זה לא פשוט כשאתה לא מעלה ארנונה ,אתה ידוע את זה.
עו"ד מתן דיל:
נראה את זה?

אחוז אחד רחמים זה נש מע הגיוני מאוד .מתי אנחנו

אני אגיד לך למה זה התעכב .היו סכומים שנרשמו
דורון מילברג:
בדוח הכספי ,היו טעויות ,כי משרד החינוך לדוגמא הקפיא לנו כספים של הסעות
של  7מיליון  ,₪שרק עכשיו אישר את זה על שנים עברו.
בסדר ,אבל יש אתה תארי ך הזה ,שהוא לא סתם,
עו"ד מתן דיל:
דורון .השאלה ,מתי נקבל את זה? לישיבת מועצה הבאה נקבל את זה?
רחמים מלול:
יותר מה התמונה שלו.
החלטה מס' :070-9-09
חודשים . 0-9/09

אם יסיימו ,אני אביא את זה .אני אומר לך פחות או

הוחלט פה אחד לאשר דוח כספי לרבעון ראשון –
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מינוי אווה גור כממונה על הטרדות מיניות.

דורון מילברג:

רחמים ,דילגת על . 9

רחמים מלול:
את זה?

מינוי אווה גור כממונה על הטרדות מיניות? אישרנו

דובר:

לא ,לא ,לא ,לא.

רחמים מלול:

טוב ,אנחנו מאשרים.

דורון מילברג:

אווה לא משתתפת בישיבה לצורך הפרוטוקול.

אישור זכות חתימה ,אתה צודק ,דילגתי על זה.
רחמים מ לול:
סליחה ,אווה .אנחנו מאשרים .את לא משתתפת בדיון הזה ,לפרוטוקול.
החלטה מס' :076-9-09
הטרדות מיניות.
. 06

הוחלט פה אחד לאשר מינוי אווה גור כממונה על

אישור מקדמה של  67%לאגודות הספורט הר"מ עפי אישור הוועדה
המקצ ועית:
א .בני יצ'אלאל  , 79.975959מקדמה בסך .₪ 95,295
ב .מועדון כדורגל מכבי רחובות  , 79.977596מקדמה סך .₪ 92,926
ג .מכבי בני שעריים  , 79.19799.מקדמה בסך .₪ 90,06.
ד .מועדון ספורט רחובות  , 79.992172מקדמה בסך .₪ 009,51.
ה .העמותה לקידום ההיאבקות והג'ו דו ברחובות  , 79.99.59.מקדמה
בסך .₪ 99,090
ו .מועדוני אושו  , 79.1611.2מקדמהבסך .₪ 67,5.7
ז .עמותה לקידום הכדוריד  , 79.1.6.19מקדמה בסך .₪ 97,91.
ח .הפועל מרמורק רחובות  , 79.099729מקדמה בסך .₪ 92,99.

רחמים מלול:

חברים ,מקדמה לאגודות הספורט.

כן ,אנחנו בשנים האחרונות הנהגנו לתת במהלך השנה
דורון מי לברג:
מקדמות לאגודות הספורט .הייתה פנייה של מחלקת ...יחד עם האגודות ,ויש
כאן רשימה שמהווה מקדמה של  67%מהסכום שניתן להם בשנה החולפת.
הסכומים בפניכם .אגב ,גם עם עמותות דת תגשנה בקשה למקדמות ,תקבלנה.
אבנר אקוע :

אני ממליץ על ...של המעוז.

דורון מילברג:

אם יגישו ,יקבלו.

רחמים מלול:

אבל הם לא הגישו.
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דורון מילברג:
שנה שעברה.

הרשימה מונחת לפניכם ,הנה הסכומים שהיו בתקציב

רחמים מלול:

תודה רבה.

רועי שרעבי:
העיר .

אני רוצה להודות לך דורון מילברג ,ולך רחמים ראש

רחמים מלול:

תעיר את זה ,הערה חשובה .תגיד את זה לפרוטוקול.

רק רציתי להגיד מקודם ,שנכון להיום ,התחשיב החדש
עו"ד אשר אילוביץ:
גורם להפחתה .כי מתי שפרסמנו את דברי ההסבר למועצה ,זה היה לפני ממד
חודש מאי שפורסם רק ב  . 07.2 -אז התעריף החדש אפילו יירד בכמה אגו רות,
אחרי שנפרסם אותו ברשומות כדת וכדין .יירד בסביבות בין  9ל  0. -אג' גם
למבנה וגם ל...
רחמים מלול:

עכשיו מתן תומך.

עו"ד מתן דיל:

לא ...רלוונטי.

רחמים מלול:

טוב ,תן לצחוק קצת.

עו"ד אשר אילוביץ:

אני רק מעדכן מקצועית ,שלא תגיד אחרי זה שלא...

רחמים מל ול:

רועי ,לגבי הספורט ,כן.

לגבי הספורט ,ראש העיר ודורון ,ולכל החברים .נכון
רועי שרעבי:
שניתנו מקדמות כמידי שנה ,אבל אסור לקחת כל דבר כמובן מאליו .ולכן אני
מודה לך ,דורון ,למנכ"ל ,ולך רחמים ,תודה רבה ,ולכל חברי המועצה ,שנותנים
את הגיבוי לספורט ולאוהדי ה ספורט .תודה לכם.
רחמים מלול:
היית בפתיחה -

אגב ,אני יכול לבקש לכם שהיום נבחר קבלן ,אתה

לאחר בדיקה שהוא עומד בתנאים ,נבחר היום ,תנאי
רועי שרעבי:
המכרז ,תוך  1.יום אנחנו נתחיל לראות את העבודות בשטח.
רחמים מלול:

תוך שבועיים.

רועי שרעבי:

וזה הודות להו בלת -

רחמים מלול:

לעבודות העפר.

רועי שרעבי:

לראש העיר שלנו.

קארין ברגינסקי:

רועי ,בתוך זה יש גם את הסקייט  -פארק?

רועי שרעבי:

לאט  -לאט ,נגמר התקציב.

הוחלט פה אחד לאשר
החלטה מס' :079-9-09
הספורט הר"מ עפי אישור הוועדה המקצועית:

מקדמה של  67 %לאגודות

א .בני יצ'אלאל  , 79.975959מקדמה בסך .₪ 95,295
ב .מועדון כדורגל מכבי רחובות  , 79.977596מקדמה סך .₪ 92,926
ג .מכבי בני שעריים  , 79.19799.מקדמה בסך .₪ 90,06.
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ד .מועדון ספורט רחובות  , 79.992172מקדמה בסך .₪ 009,51.
ה .העמותה לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות  , 79.99.59.מקדמה בסך 99,090
.₪
ו .מועדוני אושו  , 79.1611.2מקדמה בסך .₪ 67,5.7
ז .עמותה לקידום הכדוריד  , 79.1.6.19מקדמה בסך .₪ 97,91.
ח .הפועל מרמורק רחובות  , 79.099729מקדמה בסך .₪ 92,99.
. 09

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום . 09.2.09

אביב איטח:

אני יכ ול להעיר הערה?

רחמים מלול:

כן ,בבקשה.

אביב איטח:
מה שאני רוצה.

תאשר קודם את פרוטוקול ועדת כספים ,ואז אני אגיד

רחמים מלול:
צו הארנונה ,נכון?

פרוטוקול ועדת כספים למעשה אישרנו אותו באישור

אביב איטח:

מה זאת אומרת?

לא ,לא .יש נושא אחד ש אתה אמרת ,ולא קיבלו
עו"ד מתן דיל:
תשובה עליו ,על לשכת המבקר.
אביב איטח:

דיברנו על זה גם ב  1 -עיניים.

רחמים מלול:
בזה שלא על סדר היום.

אה נכון .אני ביקשתי להכניס את זה .אני מוכן לדון

אביב איטח:

כן ,בבקשה.

רחמים מלול:

אם אין התנגדות ,שכחו להכניס.

עו"ד מתן דיל:
המועצה של התקציב.

זה על סדר היום ,רשום בפרוטוקול .וגם בישיבת

רחמים מלול:

אה ,אוקיי ,בסדר .כן ,בבקשה.

עו"ד מתן דיל:

לא ,אין לי מה לטעון יותר בעניין הזה.

דורון מילברג:

אז מי בעד אישור הפרוטוקול?

שנייה ,בפרוטוקול יש עוד סעיף ,שמדבר על הגדל ת
רחמים מלול:
תקציב המבקר ב  .₪ 9..,... -נכון?
אביב איטח:

על פי החוק ,מה שהחוק קבע.

א' – נשמע את חוות דעתה של מיכל ונשמע גם את
רחמים מלול:
מה שאומר המבקר .אגב ,אני לא דיברתי עם אף אחד משניהם קודם .רק בכל
זאת ,כיוון שהנושא הוצג כמשפטי ,וכיוון שהמבקר יושב פה ,הייתי מ עוניין
לשמוע את עמדתם ,זה הכל .ואם החוק מחיבי ,שיפעל על פי החוק.
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התקנות שמחייבות תקציב מינימום ללשכת מבקר
עו"ד מיכל דגן :
העירייה ,נכנסו לתוקף השנה ,ולמעשה נכנסות לתוקף מעשי מה  9..2 -כמדומני.
אני מחפשת פה עכשיו את הנוסח עצמו.
רחמים מלול:

לכן זה . 9..

ד וברת:

לא שומעים כלום.

אני אומרת שהתקנות שקבעו תקציב מינימאלי ללשכת
עו"ד מיכל דגן :
מבקר העירייה ,למעשה נכנסות לתוקף מה  9.2 -כמדומני .לחצי שנה.
חבר'ה ,תתחשבו במיכל ,היא לא מרגישה טוב .במיוחד
רחמים מלול:
כשצריכים להעלות תקציב.
יש איז שהו תחשיב כזה לפי גודל רשות וכו' ,שקובע
עו"ד מיכל דגן :
תקציב מינימאלי לכל רשות .והסכום שעיריית רחובות נכנסת למסגרתו ,מחייב
אותה ,אבל מאמצע השנה .זאת אומרת ,מחצית מהסכום לשנה ,נכון לשנת . 6.09
זהו.
רחמים מלול:

נפתלי ,יש לך מה לומר?

נפתלי אקרמן :

( ...לא שומעים)

רחמים מ לול:

ואתה שמח על התוספת?
שאני

שמח,

תכנית

העבודה

נגזרת

מהיקף

נפתלי אקרמן :
התקציב( ...לא שומעים)

לא

רחמים מלול:

כלומר ,בהכרח אתה תנצל את התוספת?

נפתלי אקרמן :

לא בשלמותה...

רחמים מלול:

הרי זו המטרה ,לא?

עו"ד מתן דיל:

אמרת שלא להשאיר עודפים.

רחמים מלול:
לצעירים ונוער ,אני יודע.

אפשר לפעמים להשאיר עודפים ולהעביר את זה אולי

עו"ד מתן דיל:

תמיד מבורך.

אוקיי .כיוון שהחוק מחייב ,אנחנו מאשרים את
רחמים מלול:
התוספת ובאמת לא הספקתי ,לא היה לי זמן ,להביא לכם הצעה מאיפה לקצת
את זה .בישיבת המועצה הבאה בעזר ת ה' אני אביא הצעה מאיפה נקצץ את ה -
 .₪ 9..,...לא רוצה להיות כעת פזיז וסתם לזרוק סעיפים אחרים ,בסדר? אבל
עקרונית ,ה  ₪ 9..,... -מאושרים.
החלטה מס' :071-9-09
. 09.2.09
. 01

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום

אישור דירקטורים בתאגיד המים חברי מועצה :רה "ע רחמים מלול,
ח"מ אורית שרגאי.
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מינוי  6חברי מועצה בחברה העירונית כנציגי ועדת ביקורת.

. 07

רחמים מלול:

אישור דירקטורים .אני לא משתתף.

דורון מילברג:

ואורית לא משתתפת.

רחמים מלול:

ואורית לא משתתפת .אז תציגו.

אישרנו את זה בעבר ,משרד הפנ ים החזיר לנו אישור
דורון מילברג:
כי טען שראש העיר ולא זוכר מי אושר אז ,השתתפו בישיבה .אז לצורך
הפרוטוקול ,הם לא משתתפים בישיבה ,הם דירקטורים בתאגיד המים ,ואנחנו
מבקשים לאשר אותם .אז אושר פה אחד.
אסף אל  -בר:

אני רוצה שאורית תצא החוצה ,איך אני אצביע נגד?

רחמים מלול:
מישיבות מועצה.

א ני פוחד לצאת החוצה ,שיגידו אחר כך שאני בורח

התקנון של החברה העירונית דורש  6נציגים בוועדת
דורון מילברג:
ביקורת ,שהם חברי מועצה ,זה התקנון .בעבר זה היה שי וגיורא .עכשיו אנחנו
מציעים את שי ואת אורית.
עו"ד מתן דיל:
מבין ,או שאני טועה?

שי שוב? שי היה מתוקף היות ו יו"ר ועדת ביקורת אני

דורון מילברג:

זה לא היה קשור.

אני רוצה להגיד איזה משפט קטן לגבי הנושא הזה.
אביב איטח:
תקשיב ,ראש העיר .בוועדת הוועדות היה איזשהו דיון סביבנו בנושא החברה
העירונית ולא הייתם חייבים לתת לנו שם דירקטור לפי המפתח.
רחמים מלול:

אנחנו בדקנו את זה מבחינה משפטית.

אביב איטח:

כן ,כן ,לאחר מכן שוחחתי עם גיא צור.

שי קזיוף:
לא אני.

רגע ,תיקון .מי שהיה יו"ר ועדת ביקורת זה היה גיורא,

עו"ד מתן דיל:

אדרבא .כל אחד לפי ה...

אביב איטח:

אנחנו רואים את התוצאות היום.

עו" ד מתן דיל:

אנחנו מציעים אחד מהאופוזיציה ,אחד מהקואליציה.

ראש העיר ,ההצעה שלי שלשני חברי ועדת הביקורת
אביב איטח:
יהיה נציג אחד קואליציה ,נציג אחד אופוזיציה .אני חושב זה נכון .אני חושב
שבחברה עירונית שיש בה מעל  06.מיליון  ₪מכספי הציבור ,זרוע ביצועית של
העירייה .גם סיעה של  7מנדטים ,אבל לא בגלל הסיעה של ה  7 -מנדטים ,אלא
שיש כאן אופוזיציה .ואנחנו רוצים שיהיה לנו נציג אחד שם בוועדת הביקורת.
לנו אין שום נציג דירקטור בחברה העירונית .ומכיוון שזאת חברה שבשליטה
מלאה של העירייה  ,עם כל הכבוד ,באמת ,מבלי לפגוע ,חליל ה לא באורית ולא
בשי.
שמואל בר דאנזן:

גם לנו אין.
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אביב איטח:

יש לכם דירקטור אחד.

שמואל בר דאנזן:

גם לנו אין.

דובר:

איזה דירקטור יש לנו?

רחמים מלול:

לא ,אבל ביקשת מקיף.

אביב איטח:

זה לא קשור לוועדת ביקורת.

רחמים מלול:

ככה אמר לי דורון.

עו"ד מתן דיל:

אנחנו מבקשים נציג אחד מבין השניים.

חבר'ה ,תחזרו לוועדת הוועדות .אני אציע את זה
רחמים מלול:
לגיא ,ותתווכחו שם .אתם יודעים שאני לא התערבתי בזה .והכל חולק לפי אני
מבין נוסחאות ומספרים אריתמטיים.
אביב איטח:
ניסיתי.

ניסינו בוועדת הוועדות ולא הצלחנו .ראש העיר,

רחמים מלול:
הוועדות.

אני לא יכול אבל לשנות את ההחלטות של ועדת

עו"ד מתן דיל:

אין בעיה ,שיחזור לוועדת הוועדות.

רחמים מלול:

יש להם טענה ,שגיא ייתן להם את התשובה ,למה אני?

אורית שרגאי:

אפשר גם להגיד שלא ולהצביע.

עו"ד מתן דיל:

למדת יפה .

אבי קינד:

למה אתה צוחק? אולי היא צודקת.

עו"ד מתן דיל:

אפשר להגיד שלא ולהצביע.

אבי קינד:

אבל היא אולי צודקת.

חברי
עו"ד מתן דיל:
מהאופוזיציה? בואי תסבירי לי.

ועדת

ביקורת,

למה

שאחד

לא

אבי קינד:

אם מוצדקת ...בוא נעשה את זה לפי הפרוטוקול.

א ורית שרגאי:

אם ...אופוזיציה ...אתם קיבלתם דברים...

עו"ד מתן דיל:

תודה רבה.

אורית שרגאי:

בבקשה ,בבקשה.

עו"ד מתן דיל:

לא קיבלנו לפנים משורת הדין.

(מדברים ביחד)
אורית שרגאי:

רחמים ,אני מבקשת שנצביע ושהם יגישו ערעור.

רחמים מלול:

אין מה להצביע פה.

אורית שרגאי:

לאשר את שי ואותי.

קארין ברגינסקי:

אבל מה קיבלנו לפנים משורת הדין?

רועי שרעבי:

תגישו ערעור.
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רחמים מלול:

אוקיי ,מי בעד  6חברי ועדת הביקורת שהצענו

קארין ברגינסקי:

אבל זה הצבעה לא צודקת ,ראש העיר.

רועי שרעבי:

אין מה לעשות ,תגישי ערעור .

רחמים מלול:

זו לא חברות בדירקטוריון.

אבל אתם לא מבינים שאין לי משהו נגד חלילה
אביב איטח:
אורית .אני לא רוצה שזה ייצא כנגד אורית חס וחלילה.
אבי קינד:

היא לא לוקחת את זה אישית.

(מדברים ביחד)
קארין ברגינסקי:

שקט רגע .לפני הצבעה.

אבי קינד:

למה שקט רגע?

קארין ברגינסקי:
נציג את הטיעונים שלנו.

כי אמרת משהו הוגן והגון .שנחזור לוועדת הוועדות,

דובר:

אבל זה לא קשור לוועדת הוועדות.

זה קשור לוועדת הוועדות .לא יכול להיות שדבר הזה
אסף אל  -בר:
ייפול עלינו .אתה היית בחו"ל.
רחמים מלול:

אתם רוצים לדו ן בזה בוועדת הוועדות?

אביב איטח:

כן.

דובר:

לא ,לא ,לא.

קארין ברגינסקי:

למה לא לדון?

אביב איטח:
יכול להיות...

אני הייתי אמור להיות דירקטור בחברה העירונית ,לא

(מדברים ביחד)
אבי קינד:

יש להם בעיה ,שיגישו ערעור.

אפשר להגיש
רחמים מלול:
הוועדות .אני אגיד לגיא שידון בזה .בסדר?
אביב איטח:
משקיף מטעם הסיעה.

על

ההצע ה

הזאת

ערעור

לוועדת

ועוד משהו ,בלי שום קשר לזה .הובטח לי שאני אהיה

אז על המשקיף קיבלנו תשובה משפטית .אתה רואה,
רחמים מלול:
התייחסנו ברצינות .לכבוד מר דורון מילברג .במענה לפנייתך -
אב יב איטח:

לא קיבלתי את זה.

היום היא כתבה לנו את זה ,מיכל .בעניין שבנדון
רחמים מלול:
אשיב כי הבסיס החוקי לסמכותו ומעמדו של דירקטוריון תאגיד עירוני ,מצוי
בהוראות החוק' .הרכב הדירקטוריון נקבע בתקנות העיריות ,נציגי העירייה
בתאגיד עירוני ,התשס"ב  , 6..2כך שיכ לול  0/9חברי מועצה 0/9 ,עובדי עירייה ו -
 0/9מקרב הציבור .ככה עולה גם מנוסח סעיפים  9.-90לתקנון החברה .אין בחוק
36
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,01ת"א .טל'  ,.9-7959695פקס ..9-299992.

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  9מתאריך 9..2.6.09

מעמד חוקי לצירוף משקיף לישיבת הדירקטוריון שאינו בגדר דירקטור ,כהגדרתו
בחוק ובתקנון.
קארין ברגינסקי:

גם אין לו מעמד משפטי.

אביב איטח:
ונעשה את זה שם.

אז אני א היה בוועדת ביקורת .גיא צור יחזיר את זה

אבי קינד:

ראש העיר ,ההצבעה עברה בכפוף לבדיקה?

רחמים מלול:

לא ,עברה בכפוף לכך שיוכלו ל -

אני חושבת שהאינטרס של הקואליציה ,זה שיהיה נציג
קארין ברגינסקי:
אחד מהאופוזיציה .זה הכי הגיוני שיש.
רחמים מל ול:

לערער על זה בוועדת הוועדות.

קארין ברגינסקי:

זה צריך להיות אינטרס מינימאלי.

רחמים מלול:

אני אגיד לגיא שידון בזה.

בדיוק .אני חושב שזה הגון ,באמת .שיהיה לנו לפחות
אביב איטח:
אחד שם .התאגיד הכי גדול בעיר.
רחמים מלול:

אם הכל יהיה בהסכמה ,לא אכפת לי .

קארין ברגינסקי:

ברור שאין הסכמה.

אביב איטח:
לאורית.

נמצא את הדרך המשפטית .חלילה אין לנו משהו

הוחלט פה אחד לאשר דירקטורים בתאגיד המים חברי
החלטה מס' :077-9-09
מועצה :רה"ע רחמים מלול ,ח"מ אורית שרגאי כפוף לבחינה בוועדת הוועדות.
הוחלט פה אחד לאשר מינוי  6חברי מועצה בחברה
החלטה מס' :072-9-09
העירונית כנציגי ועדת ביקורת.
. 02

אישור מועמדת יעל לוי כדירקטורית בחב ר ה העירונית לת רב ות נוער
וספורט.

אישור מועמדת יעל לוי כדירקטורית בחברה העירונית
רחמים מלול:
לתרבות ,נוער וספורט .יש התנגדות?
אביב איטח:

א ישרנו.

דורון מילברג:

הייתה גם חוות דעת משפטית.

הוחלט פה אחד לאשר את המועמדת יעל לוי כדירקטורית
החלטה מס' :075-9-09
בחב ר ה העירונית לתרבות נוער וספורט.
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עכשיו  9הערות לסיום הישיבה .כולנו משתתפים
רחמים מלול:
באבלו של ידידנו ממלא מקום ראש העיר בנצי שרעבי על פטירת אחיו שהכרתי
אותו אישית ,אחיו הצדיק .אנחנו מנחמים אותו ואת בני המשפחה בצערם ומן
השמיים ינוחמו ולא יראו עוד צער .ואנחנו אומרים את זה בנצי בהערכה רבה.
לך ,לכל בני המשפחה היקרים.
אנחנו רוצים להביא הזדהות מכאן עם מאבקה של עיריית אילת לסגירת שדה דב.
כ י אנחנו גם מבינים שזה עלול להביא מכת מוות לעיר הזאת .ואמנם נתבקשנו
לנקוט בכל מיני צעדים ארגוניים כאלה או אחרים ,אבל לא כל הרשויות הסכימו
לזה .אבל אנחנו מצטרפים למחאה ותומכים במאבק של ראש עיריית אילת
לסגירת השדה.
ועוד הבעת צד והשתתפות באבל של אמה של יוספה חליבה ,שבשעה הזאת
בערך ,אולי זה הסתיים כבר ,מתקיימת הלוויה של אמה ,זכרונה לברכה ,שסבלה
רבות בשנים האחרונות והתייסרה אפילו .ומכאן אנחנו מביעים לה את מלוא
תנחומינו ,מתוך הוקרה והערכה ,לעבודה הנפלאה שהיא עשתה פה בחברה
לתרבות ,נוער וספורט.
הודעה אחרונה ,לפני כחודש יצאה הודעה מטעם הווטרינר לגבי בעלי כלבים
שלא חיסנו את כלביהם .אנחנו ,לאחר מחאה שהתעוררה ,לדעתי מחאה מוצדקת
לגבי כל מיני דו"חות שחולקו ,אנחנו הקפאנו את המהלך וניתנה הארכה לבעלי
הכלבים ,על מנת שיסדירו את זה .כי תדעו לכם ,זה עניין של בריאות הציבור .זה
ל א כל כך פשוט .יש הרבה ילדים שננשכו על ידי כלבים שלא חוסנו ,על ידי
בעליהם ,ואנחנו חייבים לשים קץ לזה ,אפילו שזה כרוך בקנסות ,לפעמים גם
קנסות גבוהים.
אז אנחנו מקווים שבעלי הכלבים למדו את הלקח מהוצאת הדו"חות ,ובארכה
שניתנה להם ,אמנם יחסנו את כלביהם ,בינתיים הקפאנו את הדוחות .תודה
רבה.
עו"ד אבי מוזס:

ומי שלא יחסן ,שהקנסות יהיו גבוהים.

רחמים מלול:

זה קבוע בחוק.

רגע ,אני ביקשתי ,רציתי משהו להוסיף .יש לי הערה
אביב איטח:
ועוד תוספת .קודם כל ,גם לגבי בעלי הכלבים ,אפשר להפנות את כולם למייל
של בניהו ,מנהל אגף האכיפה והגבייה .הוא נתן אותו ,פרסמנו אותו ,והתושבים
באמת מעבירים מכתב ערעור .אולי זה באמת חשוב הדוברות תוציא איזו הודעה
כוללת עם המייל הזה .כתב ערעור על העניין של הכלבים ,מאוד חשוב שיודיעו
לתושבים.
רחמים מלול:
מזמן.

הוקפאו והוצאנו הודעה .נכון ,אביטל? הוצאנו הוד עה

אני זוכר שסוכם כאן ואתה רצית שהישיבות יצולמו
אביב איטח:
בשידור ישיר לעמוד העירייה .זה קרה ,זה היה עד עכשיו .החלטת היום ,אני
רוצה לדעת אם זה חד פעמי או באופן קבוע.
בשלב זה החלטתי
רחמים מלול:
האחרונים לא כיבדו לא אותך ולא אותנו.

להפסיק

עם

זה.

הצילומים
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אביב איטח:
אותך.

אוקיי ,אני לא ידוע אם אותי ,אבל אני רק מעדכן

רחמים מלול:
מה? אותי.

לא ,גם אותך זה לא כיבד וגם אותי .אותי .אתה יודע

לא רציתי להלהיט כאן את האווירה בתחילת הישיבה.
אביב איטח:
אני מודיע לך חגיגית שבישיבה הבאה אני חוזר לצלם בטלפ ון שלי .היינו כבר
במקום הזה .תרצו להביא שוטרים ,תרצו להביא ייעוץ משפטי.
רחמים מלול:

תצלם כמה שאתה רוצה.

אביב איטח:

בטלפון שלי זה יצולם מהישיבה הבאה.

רחמים מלול:

תצלם כמה שאתה רוצה.

אביב איטח:

ולגבי העניין ,הזכרת ,זה ערוץ  09או משהו כזה -

רחמים מל ול:

זה עכשיו ישיבה?...

שאני כתבתי וחיזקתי אותך ,ואני רוצה לחזק אותך גם
אביב איטח:
על התלונה שהוגשה היום למשטרה ,על ידי התנועה לאיכות השלטון ,בעקבות
התחקיר ,ולהבהיר מעל כל במה ,שאנחנו לא התייחסנו ,והאשמת שאנחנו
מאחורי זה ,לא מאחורי זה .אנחנו דנים רק בנו שאים ציבוריים ותהיה חזק...
אנחנו מחזקים אותך.
אני מזמין את כולם לפסטיבל הפסלים ,כל חברי
אבי קינד:
המועצה לשתות אצלי קפה .אני מזמין גם את חברי האופוזיציה.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

רא ש העירייה
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