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 עיריית רחובות 

 16ישיבת מועצה מן המניין מס'  

   2020/1/22  תש"ף   טבת ב   ה " כ ,  ראשון מיום  

 

מלול   : משתתפים  בן   – רחמים  ח"מ  העיר,  שרעבי  - ראש  ומ"מ    – ציון  סגן 

בלום   זוהר  ח"מ  יניב  רה"ע,  ומ"מ  סגן    – רה"ע,  עו"ד  ח"מ 

סגן רה"ע, ח"מ עודד עמרם, ח"מ גיא צור, ח"מ אבי    – מרקוביץ  

"מ אורית שרגאי, ח"מ אווה גור, ח"מ עו"ד שמואל בר  קינד, ח 

אמיתי   ח"מ  שרעבי,  רועי  ח"מ  באום,  רוני  ד"ר  ח"מ  דאנזאן, 

קזיוף,   שי  ח"מ  הומינר,  פנחס  ח"מ  מוזס,  אבי  עו"ד  ח"מ  כהן, 

אל  אסף  ח"מ  אלשיך,  בציר  איטל  צגהון,  - ח"מ  שאול  ח"מ  בר, 

אהרוני  רונן  ח"מ  ברגינסקי,  קארין  ח"מ  דיל,  מתן  ח"מ  ח"מ   ,

 .   ח"מ אבנר אקוע ,    אביב איטח 

מילברג  : נוכחים  העירייה   -   דורון  המועצה   מנכ"ל  ישיבות  עו"ד  ,  ומרכז 

דגן   משפטית   - מיכל  ליבי  יועצת  דניאלה  העירייה,    - ,  גזברית 

נפתלי  העירייה   –   אקרמן  מדהלה ,  מבקר  אגף    –   צביקה  מנהל 

יכל  דוברת העירייה, גב' מ   – מוניציפאלי, גב' אביטל רגב קיסר  

נכסים,    מנהלת   – עבודי   השכונות  מחלקת  אגף  רמי    מנהל 

הפיקוח  מדהלה,   אגף  מר    מנהל  כפיר,  יוסי  מר  שוקרי,  ליאור 

 .  זורי שעובי

 ח"מ דני מרשה.    : חסרים     
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 סדר היום: 
   31/12/19מיום    14אישור  פרוטוקול מועצה מס'   .1

 . שאילתות  .2

בגין צריכת מים עלו באופן דרמטי  א.  ) ח"מ  ב   מדוע עלויות  שנים האחרונות ? 

 מצ"ב תשובה    - (     28/11/19קארין ברגינסקי  מיום  

₪ ?  ) ח"מ קארין ברגינסקי    2  - הורי הילדים שואלים האם ניתן להאכיל ילד ב  ב. 

 מצ"ב תשובה    - (    31/12/19מיום  

אי קיום דרישת החוק בעניין חתימת ראש הרשות על התחייבויות העירייה   ג. 

                                                                            . השאילתה תענה בישיבת המועצה הבאה   – (    31/12/19  ום )ח"מ מתן דיל מי 

 הצעות לסדר:  .3

) ח"מ קארין    ₪20 במקום    10  - הוזלת מחיר החניה באזור הרכבת ל  א.  ₪ ליום 

 (    9/12/19ברגינסקי מיום  

 נושאים נוספים:  .4

ועיצוב  סקלו כמורשית חתימה על הזמנות עבודה לאגף גנים  ד   אישור אפרת  א. 

 . הסביבה 

רישוי   ב.  למחלקת  עבודה  הזמנות  על  חתימה   כמורשית  קורן  רויטל  אישור 

 עסקים  

 מצ"ב    - עדכון  מורשי חתימה בחשבונות  בנק בית ספריים   ג. 

 מצ"ב    –   8/12/19מיום  בפרוטוקול  ועדת שמות    החלטות אישור   ד. 

 מצ"ב    - ת תב"רים ממשרד החינוך  דל אישור הג  ה. 

 ירד מסדר היום    – מצ"ב    – אישור רשימת פרויקטים של הל"ר   ו. 

מחלקה   ז.  בחלק  ושימוש  חזקה  זכות  למתן  חברת החשמל  עם  הסכם    5אישור 

מצ"ב     – קרקעי    - לצורך התקנת , החזקת והפעלת חדר שנאים תת    3645בגוש  

 נוסח הסכם וחו"ד משפטית  

 מותנה בחו"ד משפטית    -עוקשי מנדלביץ לימור    – ת חוץ  וד בקשת היתר עב  ח. 

וחצר הקצא  ט.  אחת(  )קומה  מבנה  "ראם    139חלקה    3779בגוש    ת  לעמותת 

האנ  החינוך  ילדים    ת לקידום  גן  להפעלת   " ברחובות  מצ"ב    - רופוסופי 

   49פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאה קרקע ומבנים ישיבה מס'  

לעמותת   י.  וקרקע  "                             בי הקצאת מבנה  רחובות  ישראל שעריים  " נצח  ת הכנסת 

מצ"ב פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאה קרקע ומבנים  ,   191  חלקה   3705בגוש  

   . 49ישיבה מס'  
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 החלטות המועצה 
 22/1/2020  מיום   16ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 
 

 . 31/12/19מיום    14אישור  פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

אחד  : 20-16-232החלטה מס'   פה  מס'    הוחלט  מועצה  פרוטוקול  מיום    14לאשר 
31/12/19 

 

 שאילתות.  . 2

 

האחרונות?    א.  בשנים  דרמטי  באופן  עלו  מים  צריכת  בגין  עלויות  מדוע 

 (.   28/11/19)ח"מ קארין ברגינסקי  מיום  

 

     מועצה .  ה   המענה לשאילתה הוקרא ונמסר לכל חברי  : 20-16-233מס'    חלטה ה 

 

ב  ב.  ילד  להאכיל  ניתן  האם  שואלים  הילדים  קארין    2  - הורי  )ח"מ    ?₪

 (. 31/12/19ברגינסקי מיום  

 

 . המענה לשאילתה הוקרא ונמסר לכל חברי המועצה   : 20-16-234מס'    חלטה ה 

 

התחייבויות   ג.  על  הרשות  ראש  חתימת  בעניין  החוק  דרישת  קיום  אי 

מיום   דיל  מתן  )ח"מ  בישיבת    – (  31/12/19העירייה  תענה  השאילתה 

 המועצה הבאה.                                                                           

 

    השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   : 20-16-235החלטה מס'  

 

 הצעות לסדר:  . 3

 
ל  א.  הרכבת  באזור  החניה  מחיר  במקום    10  - הוזלת  )ח"מ    ₪20  ליום   ₪

 (    9/12/19ן ברגינסקי מיום  רי קא 
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    הוחלט ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.   : 20-16-236החלטה מס'  

 

 נושאים נוספים:  . 4

 
גנים  א.  לאגף  עבודה  הזמנות  על  חתימה  כמורשית  דסקלו  אפרת    אישור 

 .  ועיצוב הסביבה  

 

תימה  ח   למנות את אפרת דסקלו כמורשית   הוחלט פה אחד  : 20-16-237החלטה מס'  
 .  ועיצוב הסביבה   על הזמנות עבודה לאגף גנים 

 
רויטל קורן כמורשית חתימה על הזמנות עבודה למחלקת רישוי   ב.  אישור 

 עסקים.  

 

לאשר את גב' רויטל קורן כמורשית חתימה    הוחלט פה אחד  : 20-16-238החלטה מס'  
 על הזמנות עבודה למחלקת רישוי עסקים.  

 
 נות  בנק בית ספריים.  בו עדכון  מורשי חתימה בחש  ג. 

 

לאשר מורשי חתימה בחשבונות  בנק בית    הוחלט פה אחד  : 20-16-239החלטה מס'  
 . , בהתאם לרשימה שהוצגה    ספריים 

 
 .     8/12/19בפרוטוקול מיום    ועדת שמות החלטות    אישור   ד. 

 

אחד  : 20-16-240החלטה מס'   פה  החלטות  לאשר    הוחלט  שמות,  ל את  ועדת 
 בר.   - כולל הערתו של ח"מ אסף אל ,    8/12/19  בפרוטוקול מיום 

 
 אישור הגדלת תב"רים ממשרד החינוך.  ה. 

 

אחד  : 20-16-241החלטה מס'   פה  החינוך   הוחלט  ממשרד  תב"רים  הגדלת  ,  לאשר 
 . כמפורט לחומר שהוצג  

 
 .  אישור רשימת פרויקטים של הל"ר.  ו

 

 הוחלט להוריד מסדר היום.   : 20-16-242החלטה מס'  
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 . הסכם עם חברת החשמל למתן זכות חזקה ושימוש בחלק מחלקה    ר אישו  ז

.   – לצורך התקנת , החזקת והפעלת חדר שנאים תת    3645בגוש    5  קרקעי

 

לאשר הסכם עם חברת החשמל למתן זכות    הוחלט פה אחד  : 20-16-243החלטה מס'  
מחלקה   בחלק  ושימוש  חדר    3645בגוש    5חזקה  והפעלת  החזקת   , התקנת  לצורך 

 . שנים    49לתקופה של    קרקעי   –   ת ת שנאים  

 
 עוקשי מנדלביץ לימור    – בקשת היתר עבודת חוץ   ח. 

 
אחד  : 20-16-244החלטה מס'   פה  חוץ    הוחלט  עבודת  היתר  עוקשי  ל   – לאשר 

 מותנה בחו"ד משפטית.    -מנדלביץ לימור  

 
החינוך   ט.  לקידום  "ראם  לעמותת  וחצר  אחת(  )קומה  מבנה  הקצאת 

 להפעלת גן ילדים.     " האנתרופוסופי ברחובות 

 
אחד  : 20-16-245החלטה מס'   פה  מבנה    הוחלט  הקצאת  ,בשטח  לאשר  קומתי  חד 

של    112.5 בשטח  סמוכה  וחצר  בגוש    668מ"ר   , מלבינה  שיטה  ברחוב    3779מ"ר 
ילדים    139חלקה   גן    2019, לתקופה של שנה המתחילה בספטמבר  למטרת הפעלת 

, לעמותת " ראם לקידום החינוך  פות  ס ו נ שנים    4  - עם אופציה לעירייה להארכה ב 
 . האנתררופוסופי ברחובות"  

 
 . שעריים   י ישראל  "נצח  הכנסת  בית  לעמותת  וקרקע  מבנה  הקצאת 

 רחובות".  

 

אחד  : 20-16-246החלטה מס'   פה  הקצאת    הוחלט  כ קרקע    לאשר  מ"ר    1000  - של 
ברחוב    ר " מ   1362  - קומות ) כולל מרתף( בשטח  של כ   3ועליה מבנה בית כנסת בן  

, לעמותת " בית כנסת נצח ישראת שעריים   191חלק מחלקה    3705, בגוש   108הרצל 
למטרת הפעלת בית כנסת  לעמותת בית הכנסת "נצח ישראל שעריים רחובות".  "   

 שנים .   25לתקופה של  
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 . 31/12/19מיום    14אישור  פרוטוקול מועצה מס'   . 1

 

פותח    רחמים מלול:  אני  נמשיך.  המניין  י ש י חברים,  מן  מועצה  בת 

בטבת,  16מספר   כ"ה  רביעי,  יום  היום  מספר  22.1.20.  פרוטוקול  אישור  יש  14.   ,

 הערות? אם אין הערות, זה מאושר.  

 

פה   : 20-16-232מס'    חלטה ה  מס'  לאשר    אחד הוחלט  מועצה  מיום    14פרוטוקול 

31/12/19 

 

 . שאילתות  . 2

 

ד  א.  באופן  עלו  מים  צריכת  בגין  עלויות  האחרונות?   ט מ ר מדוע  בשנים  י 

 . (   28/11/19ין ברגינסקי  מיום  ח"מ קאר ) 

 

שאילתות. שאילתא של קארין, מדוע צריכת המים עלתה    רחמים מלול: 

זורי   את  הזמנתי  תשובה.  בזה  מצורפת  האחרונות?  בשנים  עלתה  דרמטית  באופן 

לא   היא,  הפרוצדורה  שבשאילתות  כיוון  תהיה,  אם  שאלה  עוד  על  לענות  כדי 

ם על זה דיון, אלא מי ששואל את השאילתא מקבל תשובה בכתב, גם חברי  י מ י מקי 

.. ואם יש עוד שאלה, בבקשה.    המועצה.

אז אני יכולה לשאול שאלה בהמשך למה שנענה, זה מה    קארין ברגינסקי: 

 שהחוק קובע.  

 בבקשה.    רחמים מלול: 

 קודם כל שאני אציג את השאלה?    קארין ברגינסקי: 

 לקרוא את השאילתא? אין צורך.    רחמים מלול: 

אבל יכול להיות שלא כולם קראו. אני מבקשת להעלות    קארין ברגינסקי: 

 את השאילתא.  

.    מתן דיל: עו"ד    תעלי

 אין צורך, אין צורך.    קארין ברגינסקי: 

 תקראי, תקראי.     אביב איטח: 
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 היא יכולה, זה לא נכנס לפרוטוקול.    מתן דיל: עו"ד  

את    : י ק ס קארין ברגינ  אעלה  שאני  מאשר  אתה  העיר,  ראש  רגע,  שנייה, 

 השאילתא?  

 השאילתא נכנסת לפרוטוקול.    רחמים מלול: 

 בדרך כלל זה לא נכנס.    מתן דיל: עו"ד  

עכשיו    קארין ברגינסקי:  כבר  השאילתא.  את  קראו  כולם  לא  אבל  כן, 

 בהפסקה פנו אליי חברי מועצה שלא קראו את השאילתא.  

 תקריאי כבר, נו.    : ל מתן די עו"ד  

סעיפים. השאילתא בעצם הוגשה בחודש שעבר    5יש פה    קארין ברגינסקי: 

דרמטי  28.11.19- והועברה לעכשיו מ  בגין צריכת המים עלו באופן  . מדוע העלויות 

במהלך   שונות  משכונות  תושבים  של  רבות  לפניות  בהמשך  האחרונות?  בשנים 

בחשבונו  רבות  עסקתי  האחרונות,  מסוימות    ת השנתיים  שבתקופות  שקיבלו.  מים 

אני   הציבורית.  הצריכה  על  ובדגש   , דרמטי באופן  עלו  הקלנדרית,  השנה  במהלך 

ובדיקות   מעמיק  בירור  לאחר  אוקיי?  הציבורית.  בצריכה  שמדובר  להדגיש  רוצה 

תמיד   נותן  שבאמת  לזורי,  טובה  מילה  לומר  בהחלט  המקום  כאן  אשר  שביצעתי, 

 פתוחות.    ת מענה, עדיין נותרו שאלו 

ידוע כי ישנן תקופות, ובמיוחד לקראת החגים, שחשבון המים מתעכב, והתושבים  

חודשים ולא בגין חודשיים. דבר שפוגע בכיסם    3זוכים לקבל את חשבון המים בגין  

באופן מהותי, ודווקא כשמדובר בחגים וכשיש הוצאות גם ככה מרובות. זה המקום  

באופן   חשבון  נשלח  לא  מדוע  את  י ד ס לשאול  קראתי  התושבים?  על  להקל  כדי  ר 

שלפחות   בצורה  לפעול  מהרשות  מצופה  כי  לציין  מיותר  זורי.  הזאת,  התשובה 

תאפשר לתושב להתקיים באופן יציב, בלי הפתעות. דהיינו, שנדע להתארגן מראש  

 ולא נקבל הפתעה שפוגעת בכלכלת המשפחה.  

.    ל ( מה האפשרויות/משמעויות ש 1התושבים מבקשים לדעת:   בדיקת שעון ציבורי

א 2 מהשעונים  י (  שחלק  דהיינו,  בחסר.  במדידה  מדובר  לא  כי  מוודא  התאגיד  ך 

בחישוב   פקטור  דה  שגורם  מה  בפועל,  שנצרך  מהערך  נמוך  ערך  מודדים  הפרטיים 

 הצריכה הציבורית. לקח לי זמן להבין את זה.  

ה  הצריכה  חישוב  להבין.  שרוצה  למי  פשוטה  לשפה  זה  את  אתרגם  ורית  ב י צ אני 

אני   אם  אותי  תקן  כאן,  וזורי  הקריאה  את  לוקחים  כזאת.  בצורה  מתבצע  בעצם 

סך   את  ממנו  ומפחיתים  במתחם,  הציבורי  השעון  של  הקריאה  את  לוקחים  טועה, 

הציבורית   הצריכה  סך  זה מקבלים את  ומחישוב  של השעונים הפרטיים,  הקריאות 

   . ת את סך הקריאה הציבורית במספר דירו במתחם. מחלקים  
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 המשותף או הציבורי?      דובר: 

. ומקבלים את הצריכה הציבורית לדירה.    קארין ברגינסקי:   הציבורי

זה לא ציבורי, את מטעה. את טועה בהגדרה. ציבורי זה    דורון מילברג: 

 מה ששייך לעירייה. 

.    קארין ברגינסקי:   נכון

 את מתכוונת למה ששייך לכלל הדירות?    דורון מילברג: 

 נכון, שלוקחים סך הכל כלל.    ינסקי: ג ר ב קארין  

 זה צריכה משותפת נקרא.    דורון מילברג: 

 )מדברים ביחד(  

שנים    5זאת השאלה הבאה. האם ניתן לערוך בדיקה של    קארין ברגינסקי: 

מיני   בכל  שונות,  בשכונות  מתחמים,  בכמה  הציבורית  הצריכה  של  רטרואקטיבית 

 מות.  ו ק   שכונות שונות במתחמים של הרבה הרבה 

, זו צריכה משותפת, צריכה ציבורית.     : רמי מדהלה   אז קארין, תתקני

 צריכה משותפת.    קארין ברגינסקי: 

 כי צריכה משותפת זה של גינות ודברים כאלה.     : רמי מדהלה 

הכוונה    קארין ברגינסקי:  מתחם,  דרמטית.  עלייה  חריגה,  יש  אם  בדיוק. 

בניינים שמחוברת לאותו שעון  בבניין המשותף שלא מחובר  י צ   לקבוצת  וגם  בורי. 

לעוד בניינים. בנוסף לכל השאלות, מבוקש לקבל ממצאים של סקר שבוצע על ידי  

ב  בשנה  שפעם  שענית,  וכמו  הבאר    31.3- העירייה.  באמצעות  הזה,  המדגם  נעשה 

ידי   על  בוצע  ואשר  התושבים,  רצון  שביעות  בדיקת  לצורך  הוזמן  אשר  השלישית, 

 מכון מוסמך.  

והפקת  ח נ א  ותשובות  שאלות  לרבות  המלאים,  הממצאים  את  לקבל  מבקשים  נו 

לקחים. עכשיו זורי יענה, ואז יש לי שאלה אחת, שזה מה שמגיע לה על פי החוק,  

 נכון?  

 לא, עכשיו תשאלי. עוד שאלה, בבקשה.    רחמים מלול: 

התשובה,    קארין ברגינסקי:  את  שנתת  קראתי,  שאני  לתשובה  בהמשך  אז 

.    ק ר   יש לי  שאלה אחת. אני מבקשת לדעת מתי אנחנו מקבלים. בדיוק את סעיף ג'

לקבל   מבקשים  רט   5אנחנו  מתחמים  שנים  בכמה  ציבורית  צריכה  רואקטיבית, 

בקשה   זאת  דרמטית.  חריגה/עלייה  יש  האם  לראות  שנוכל  כדי  שונות,  בשכונות 

 למסמכים.  
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 יד קיים.  ג א ת , כי מאז ה 2016אין שום בעיה. רק ממאי     זורי שעובי: 

 אוקיי, ברור.   קארין ברגינסקי: 

.     זורי שעובי:   תסמני לי את המתחמים שאת רוצה, ותקבלי

 בכל השכונות.    קארין ברגינסקי: 

 בכל מתחם שתבקשי.    זורי שעובי: 

 תודה רבה.    רחמים מלול: 

 לא נקרא את התשובה של זורי? שיידעו.    קארין ברגינסקי: 

 אותה.    ו לא, קראנ   רחמים מלול: 

טוב, בסדר. זורי, תודה בכל מקרה. מגיע לך הרבה פרגון,    קארין ברגינסקי: 

 כל הכבוד לך.  

 

     .  המענה לשאילתה הוקרא ונמסר לכל חברי המועצה   : 20-16-233מס'    חלטה ה 

 

ב  ב.  ילד  להאכיל  ניתן  האם  שואלים  הילדים  קארין    2  - הורי  )ח"מ    ?₪

 (. 31/12/19ברגינסקי מיום  

 

קיבלת    ל: ו ל מ רחמים   חוויות,  לגבי  שנייה  שאילתא  בבקשה,  קארין, 

 תשובה.  

בשאילתא    קארין ברגינסקי:  לב  התקף  אחטוף  לא  שאני  מקווה  אני 

 השנייה.  

 אין צורך לקרוא את זה, אנחנו מכירים את זה.    רחמים מלול: 

 לא, לא, השאילתא הזאת אני חייבת לקרוא, אדוני.    קארין ברגינסקי: 

 לא, זה לא הפרוצדורה, אני מצטער. נו.    : רחמים מלול 

 בחוק לא, את יכולה לשאול עוד שאלה.      דובר: 

 תשאלי עוד שאלה.    רחמים מלול: 

 לא מכניסים את זה לפרוטוקול.   מתן דיל: עו"ד  

 בבקשה, קארין, עוד שאלה מעבר למה. אמיתי, חוויות?    רחמים מלול: 

 ענינו.        : אמיתי כהן 
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אמיתי    ם א   רחמים מלול:  הנה,  בבקשה.  התשובה,  על  שאלה  עוד  יש 

 יענה.  

אוכל לשאול את השאלה, אני    קארין ברגינסקי:  העיר, בשביל שאני  ראש 

חייבת לקרוא את השאילתא. אז שנייה, אני רוצה להסביר למה. כי אחרת אף אחד  

 לא יבין את השאלה שלי.  

 אנחנו קראנו.      דובר: 

 .  ם י מ אנחנו לא מטומט    זוהר בלום: 

פה    קארין ברגינסקי:  ודווקא  העיריות,  פקודת  על  מקפידים  כך  כל  אתם 

 אתם לא מקפידים.  

 מקפידים.    מתן דיל: עו"ד  

השאילתא    קארין ברגינסקי:  את  אקריא  שאני  בעייתי  זה  כמה  עד  מיכל, 

 המסכנה כדי שיבינו חברי המועצה למה אני מתכוונת?  

.    , ר ב נו, אז תקריאי כ   עו"ד יניב מרקוביץ:   חבל עלה זמן

לשון       : עו"ד מיכל דגן  זו  התשובה.  את  מקריאים  החוק,  לשון  מבחינת 

 החוק.  

 אוקיי. אז אני אתקצר, בסדר?    קארין ברגינסקי: 

 אנחנו הבנו את הרעיון.    רחמים מלול: 

   - אני לא הולכת להקריא את כל ה   קארין ברגינסקי: 

 וסת לחם יבש.  ר פ   שאת גילית שמורחים שוקולד על   רחמים מלול: 

קבוע    קארין ברגינסקי:  שבאופן  חמור,  הרבה  משהו  גיליתי  אני  לא, 

ימים בקייטנת חנוכה, קיבלו תקציב כזה שבסופו של דבר כשאתה    5בקייטנה במשך  

קיבל   שילד  יוצא  החישוב,  את  יקבל    2.21עושה  שהוא  במקום  זאת    4.5אג'.   .₪

 אומרת, מחצית מהסכום.  

   . אוקיי   רחמים מלול: 

ישן    קארין ברגינסקי:  לחם  היה  שכן  בפועל,  מה שראיתי  פקטו  דה  כאשר 

הצדדים שלו כדי לעשות עוד פרוסה,    2מאוד, לא קפוא ולא כלום, ישן, שחתכו את  

 ומרחו אותו עם שוקולד, שזה בניגוד למשרד החינוך ובניגוד למשרד הבריאות.  

 בעקבות התשובה את יכולה לשאול.    רחמים מלול: 

 התשובה היא כזאת, מאוד פשוטה.    ברגינסקי:   ן קארי 

 קראתי אותה.    רחמים מלול: 
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לא    קארין ברגינסקי:  נכון,  לא  אמרתי  שאני  מה  שכל  עולה  התשובה  לפי 

 היה ולא נברא. נכון?  

 עוד שאלה, בבקשה.    רחמים מלול: 

מזה    קארין ברגינסקי:  ופעלתי  היות  עשיתי,  מה שאני  בנושא    12אז  שנה 

השנים האחרונות, יניב פה עד לכך, אני פניתי לסמנכ"ל רשת חוויות    12- ההזנה, ב 

ממר   בתשובה  לי  נאמר  כי  תשובה.  לקבל  וממר  כדי  כרגע,  פה  נמצא  שלא  מנכ"ל 

ש  ב',  בסעיף  פה  נענה  תיק,  איתה    1.5- מחזיק  מביאה  מבושלת  יום  כל  לילד   ₪

סמ  כהן,  לדורון  פניתי  אני  טריים.  וטחינה  חומוס  טריים,  מבושלת,  " כ נ לחמים  ל 

ככה   הנ"ל    – וכתבתי  התקופה  במהלך  מעשור.  יותר  מכירים  אנחנו  שלום,  דורון 

 כידוע, הייתי פעילה בנושא הזנה.  

ב  ילדים, שואלת    2019- אני פונה ומבקשת לדעת, האם במהלך קייטנת חנוכה  בגני 

כי   מבושלת,  לבין  חוויות  רשת  בין  התחייבות  הייתה  או  סוכם  ילדים,  גני  על  רק 

ת תספק מוצרי מזון, לרבות לחם, חומוס, טחינה, ממרחים אחרים, פירות,  ל ש ו מב 

חת  ירקות או כל מזון שהוא עבור הקייטנה אשר מתנהלת בבוקר. דהיינו עבור ארו 

ימים בהם הופעלה הקייטנה, או שההתחייבות היחידה היתה לספק    5בוקר במהלך  

וחומוס  ופירות  לחם  גם  צהריים שכללה  לארוחת  רק  אמורים  ט ו   אוכל  חינה, אשר 

לארוחת   רק  הלחם    4להספיק  כמות  האם  נוספת,  שאלה  צהריים.  ולארוחת  בלבד 

, יכול היה להספיק  16:00והפירות וכל המצרכים שסופקו לארוחת צהריים ולארוחת  

 ילדים. אקדים תודה.    35לארוחת בוקר למחרת, עבור  

. תיכף  19.1תשובה,    י , לפני שמר מנכ"ל נתן ל 15.1- תשובה של סמנכ"ל מבושלת מ 

העיר.   לראש  זה  את  אביא  בוקר  אני  ארוחת  בנושא  שאלתך  לגבי   , היי קארין 

שקארין   אומרים  נברא.  ולא  היה  לא  בצוות,  אצלי  הנושא  בירור  לאחר  בקייטנה, 

בושה   נברא,  ולא  היה  לא  לבן,  גבי  על  שחור  פה  כתוב  דברים.  ממציאה  ברגינסקי 

 ורים לספק פרודוקטים לארוחת בוקר.  מ א   וחרפה. אנחנו לא סיפקנו ולא היינו 

לגבי שאלתך על הלחמים, אנחנו מספקים על פי חוזה בינינו לבין הרשת את כמות  

במידה   בגנים  עושים  מה  לי  ידוע  לא  בלבד.  צהריים  לארוחת  הנדרשת  הלחמים 

ת איך יכול להיות מצב שאני מקבלת  ונשאר עודף של לחמים. ראש העיר, אני שואל 

תש  מכתב  ב ה ב ו כזה  ביזיון  כזה  אותו  19.1.20- ,  שהמידע  כתוב  שבה  תשובה  עם   ,

מתן   ללא  מהירות,  מסקנות  הוסקו  נכון,  לא  ברגינסקי  המועצה  חברת  הציגה 

שבסעיף   להיות  יכול  איך  ברשת.  מתנהל  הנושא  כיצד  מסודרת  בדיקה  אפשרויות 

לילד,  2 וחצי  כשקל  כתוב  הי )ב(  ההזנה,  על  שאחראית  החברה  מבושלת,  יום    א כל 

המצרכים   הילדים.  לטובת  טריים  וטחינה  וחומוס  טריים  לחמים  גם  איתה  מביאה 

 מגיעים טריים בשעות הצהריים, נשמרים בקירור ההקפאה לטובת הבוקר הבא. 
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אני שואלת, ראש העיר, אני יודעת עד כמה חשוב לך נושא ההזנה. אני שואלת איך  

ציה, אבל איך אפשר לתת  י ז ו כזה זלזול יכול להיות בחברת מועצה? נכון, אני באופ 

תשובה כזאת שקרנית? איך אפשר? איך אפשר לענות כזאת תשובה? ואני מקבלת  

 פה תשובה כזאת שזה לא היה ולא נברא.  

 טוב, תודה רבה.   רחמים מלול: 

 זו ממש בושה.    קארין ברגינסקי: 

נו.    רחמים מלול:  פה,  תיאטרון  לא  זה  נו,  קארין,  לי?  מראה  את  מה 

 ה קצרה.  ב ו ש אמיתי, ת 

אנחנו נבדוק את העניין הזה. מה שכתבנו פה זה על פי        : אמיתי כהן 

המקצוע.   אנשי  ידי  על  לנו  שנאמר  מה  פי  ועל  ברשת,  אצלנו  שקיימים  המסמכים 

אבל אני רוצה לומר לפני כן, אני מאוד מצר על כך שלא באת לפני כן לשאול אותי  

 ולשבת איתי על העניין הזה.  

אתה    קארין ברגינסקי:  אותי,  שתקפת  אחרי  כך,  כל  אותי  שהעלבת  אחרי 

באותו   חולים  לבית  הגעתי  בגללך  כמעט  שאני  שאלות?  אותך  אשאל  שאני  רצית 

יום. אתה רוצה להזכיר את זה? אתה באמת רוצה להיזכר בזה? יש פה עדים ברוך  

פעם   עוד  עכשיו  והנה,  בגללך.  חולים  לבית  הגעתי  כמעט  שאני  הוורידים  ה', 

 מתנפחים לי.  

לדבר?        : אמיתי כהן  יכול  אני  דיברתי.  שלא  היחידי  אני  העיר,  ראש 

עזוב   תלונה,  שום  אין  האוכל.  נושא  לגבי  משהו  עוד  להגיד  רוצה  אני  כל  קודם 

עכשיו להיכנס לנושא הכספי. אני אתן תשובה מדויקת. אין שום תלונה בצהרונים  

דב  זה  שחשוב,  מה  וזה  האוכל,  כ לגבי  לפני  חוויות,  רשת  שני,  דבר  ראשון.    10- ר 

למתנ"סים   החברה  מנכ"ל,  נכנס  גדלה.  הזאת  הרשת  ה'  ברוך  כשנכנסתי,  חודשים 

רואים   ה'  ברוך  נמרץ, אנחנו  מנכ"ל  נכנס  גדולים.  פרויקטים  ולעשות  לפעול  חזרה 

 את הגדילה ואת הקשר הטוב יחד עם כל העובדים.  

 תצליחו, תאמין לי.  ואני הכי רוצה ש   קארין ברגינסקי: 

שב       : אמיתי כהן  לך  להגיד  רוצה  נעשו הרבה    10- ואני  האלה  חודשים 

דברים טובים בסיוע של החברים פה, כמובן בראשם ראש העיר. אבל יש לי בשורה  

, אני רוצה ככה להודות על כך לראש העיר רחמים  2020גדולה היום, דווקא בתקציב  

פעמ  החד  של  הזה  הנושא  שנגמר  בצהרונים  מלול,  בהזנה  עכשיו  נכנסים  אנחנו  י. 

   - בכלים רב פעמיים, עם תכנית 

אתה    קארין ברגינסקי:  זה  את  פעמי.  רב  לגבי  קשר  איתך  יצר  מי  מעניין 

 שוכח.  
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.. לא לצעוק, אלא עשינו עבודה מקיפ       : אמיתי כהן  ה, ברורה, בנחת,  .

 לפגוע בסייעות.  כמה חודשים נכנסנו. למדנו את הדברים איך לעשות את זה בלי  

 יש הוכחות מי פנה אליך לראשונה.    קארין ברגינסקי: 

 מה זה אורית שרגאי.     זוהר בלום: 

כן, אתה רוצה לראות את ההודעות ממתי פניתי? הרבה    קארין ברגינסקי: 

 לפני שהיא הגישה הצעה לסדר. הכל בסדר, זוהר. הרבה לפני.  

 ה, ראש העיר.  אז יש לנו באמת בשורה טוב       : אמיתי כהן 

 תהיו ברוכים.    רחמים מלול: 

 שח ילדים שנמצאים בצהרונים.    3,500- ל       : אמיתי כהן 

אבל זה בסדר, היא הגישה הצעה לסדר, יישר כוח. יישר    קארין ברגינסקי: 

 כוח אורית שהגשת הצעה לסדר.  

 סיימנו את השאילתא הזאת.    רחמים מלול: 

להראו   קארין ברגינסקי:  יכולה  בנושא.  אני  אליו  פניתי  מתי  למועצה  ת 

 ברוך ה' יש פה הוכחות.  

 )מדברים ביחד(  

 אם אין לחם, תאכלו עוגות.     אבי קינד: 

יכול    עו"ד אבי מוזס:  אתה  צהריים  לארוחת  וחצי  בשקל  תשמע  בדיוק. 

 להביא להם עוגות.  

 

 המענה לשאילתה הוקרא ונמסר לכל חברי המועצה  .   : 20-16-234מס'    חלטה ה 

 

התחייבויות   ג.  על  הרשות  ראש  חתימת  בעניין  החוק  דרישת  קיום  אי 

מיום   דיל  מתן  )ח"מ  בישיבת    – (  31/12/19העירייה  תענה  השאילתה 

                                                                            . המועצה הבאה 

 

 שאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.    רחמים מלול: 

 

     השאילתא תיענה בישיבת המועצה הבאה.   : 20-16-235מס'    חלטה ה 
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 הצעות לסדר:  . 3

 

ל  א.  הרכבת  באזור  החניה  מחיר  במקום    10  - הוזלת  )ח"מ    ₪20  ליום   ₪

 (    9/12/19קארין ברגינסקי מיום  

 

- קארין, מ   הוזלת מחיר החנייה. בבקשה,   – הצעה לסדר    רחמים מלול: 

 שח.    10- שח ל   20

העיר,    קארין ברגינסקי:  ראש  היקרים.  המועצה  וחברי  העיר  ראש  טוב, 

שנים,   מזה  שלי  הציבורית  לפעילות  ובהמשך  תושבים,  של  רבות  לפניות  בהמשך 

התוודיתי לא מעט לתושבים במצוקה, שמתקשים לגמור את היום שלהם, שמגיעים  

 שח בחודש.    400- באיזושהי טרנטה לרכבת ומוציאים כ 

 .  2018רכב שמגיע לפארק המדע זה  איזה טרנטה? כל    ליאור שוקרי: 

 שח בחודש.    400בסדר, ועדיין קשה להם.    קארין ברגינסקי: 

 חבר'ה, תנו לה לסיים בבקשה, ליאור.    מתן דיל: עו"ד  

לאפשר    400  קארין ברגינסקי:  שיכול  מאוד  גדול  תקציב  זה  לחודש  שח 

נוסף, משהו שהתוודעתי להורים  ילד  עבור  שמספרים    להורה אחר לקנות עוד חוג 

ם את ההוצאות האלה, אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות עוד  ל שבגלל שאני מש 

זה  את  קראתם  בוודאי  אתם  דוגמא.  רק  זו  להוריד  חוג.  רוצים  ישר  בוודאי  אתם   ,

את זה מסדר היום. אני נכנסתי לך לתיק, לתיק ההוא, אני כבר לא יודעת למי אני  

 .  נכנסתי פה בתיק כשהגשתי את ההצעה לסדר 

מכם   מבקשת  כן  אני  כספית,  מבחינה  קל  לא  שהמצב  יודעת  אני  דבר,  של  בסופו 

לחשוב על איזושהי הצעה שכן תקל על התושבים שלנו. להשאיר עכשיו פוליטיקות  

בצד, ובאמת לחשוב ולא צריך את הקרדיטים, שזה יירשם על שם אבי, שזה יירשם  

א. ראש העיר, דורון, אם יש  על שם הומינר. תודה הומינר על החלב איפה הוא נמצ 

איך ש  יכולה להביא לך לחדר ללשכה שלך אנשים  אפשרות להקל  הוא. באמת, אני 

   - שלא יכולים לגמור את היום. אם יש כאלה 

דקות,    10דקות ברמת גן,  10רק בפאפרזה, אתמול חניתי   דורון מילברג: 

 שח.    25שילמתי  

, וזה נורא, זה נורא.    קארין ברגינסקי:   נכון

 שח.    80אני יצאתי מחניון בתל אביב,    רחמים מלול: 

   - אני שואלת שאלה, אם יש אולי קונסטלציה   קארין ברגינסקי: 
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 את רוצה שאני אענה?     אבי קינד: 

לי    קארין ברגינסקי:  יש  כזאת    10רגע,  קונסטלציה  יש  אם  לדבר.  דקות 

ליאור  במצוקה,  שבאמת  לתושבים  אלא  התושבים,  לכל  לא  זה  אם  להקל  שגם   ,

 עליהם באיזושהי צורה. בין אם זה לא לחתוך את זה בחצי.  

.    ליאור שוקרי:   חבר המועצה מהסיעה שלך, קוראים לו רונן אהרוני

, נכון.    קארין ברגינסקי:   נכון

ילמדו באמת להשתמש בתחבורה הציבורית    ליאור שוקרי:  אם אנשים 

   - נפלא, מכל השכונות כמו שצריך ויש תחבורה ציבורית נפלאה לפארק המדע,  

 ואם אגד יורידו את המחיר בחצי.    דורון מילברג: 

 לא, אני לא מדבר על המחיר של אגד.    ליאור שוקרי: 

 חודשי לא עולה יקר.  - חופשי    אבי קינד: 

רונן יכול להצדיק אותי באמת שיש תחבורה נפלאה. רק    ליאור שוקרי: 

ולבוא להחנות אותו    תמש בו אנשים יותר רוצים להשתמש עם הרכב הפרטי. להש 

מעל   שזה   .. ברחוב. למשל  אזורים,  ונתן  בא  העיר  ראש  ב   150בחנייה,    10- חניות, 

 שח יומי, שזה כל המתחם של הרכבת. 

. 400- והמגרש של ה   רחמים מלול:  . . 

 שח.    15   אבי קינד: 

צומת    ליאור שוקרי:  המדע,  ברחוב  ומגרש  סיימתי.  לא  שנייה,  רגע, 

ליום, וברחובות המרכזיים, שאנחנו שם לא רוצים את היומית,    שח   15- המדע נתן ב 

שם   נתנו   . . האלה. ברחובות  רוצה  לא  מראש,  לך  אומר  עובד    20אני  זה  היום  שח. 

נפלא. זה יכול לעבוד עוד יותר נפלא אם אנשים ישתמשו בתחבורה הציבורית. זה  

ים, זה לא ייתן  לא תלוי רק בנו, זה תלוי הרבה בתושבים. אבל לבוא ולהוריד מחיר 

דבר.   שום  ייתן  לא  וזה  תחלופה,  לא  נותן  לא  זה  נותן.  לא  זה  דבר  שום  כלום. 

נפלא   שקיימת  ציבורית  בתחבורה  להגיע  וילמדו  יבואו  אנשים  שאם  לי,  תאמיני 

 לך נפלא, נפלא, האנשים פחות יהיו להם הוצאות.  אומר    בעיר רחובות, אני  

   - ת המהיר לעיר עוד תקופה קצרה יהיה א   דורון מילברג: 

 את הנת"צ והרת"צ, נכון. בעזרת השם.   ליאור שוקרי: 

 זה ייקח אותנו הנת"צ והרת"צ, נעשה מפץ.   עו"ד יניב מרקוביץ: 

   - אני עדיין מבקשת   קארין ברגינסקי: 

   - בסדר, נו. אבל אי אפשר לאחוז את המקל   רחמים מלול: 
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ומוריד   קארין ברגינסקי:  זה מס שלפני שאת סוגרים את הנושא  ר  ד ים את 

על   להקל  שהוא  שאיך  המקצוע,  אנשי  עם  משהו  על  תחשבו  נגד,  ומצביעים  היום 

 אותם אנשים שכן רשומים ברווחה, שכן נמצאים במצוקה כזאת או אחרת.  

.      דובר:  .  מי שברווחה לא נוסע.

קצת    קארין ברגינסקי:  להם  ייתן  שבאמת  משהו  חשוב.  לא  משנה,  לא 

 שח.    200- שח ל   300שח, בין    300- שח ל   400מרווח, בין  

 שח זה לא מחיר גבוה.    20  רחמים מלול: 

 זה נמוך.    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 ימים.    5- שח, תכפיל ב   20איך נמוך, יניב?    קארין ברגינסקי: 

את    עו"ד יניב מרקוביץ:  לך  אגיד  אני  חונה?  את  איפה  קארין.  ברצינות, 

, לא רק לא להוזיל, אני חושבת שהחניון  האמת, אני לא מרגיש בנוח כי אני עוד בעד 

 היה צריך להיות יותר יקר. כי בסופו של דבר זה מקור הכנסה.  

 כי תודה לאל, אנחנו לא צריכים.    קארין ברגינסקי: 

בדבר    ליאור שוקרי:  נכון  הוא  המחיר  את  להעלות  שלך  המשפט  יניב, 

ב  ישתמשו  אנשים  המחיר,  את  שתעלה  ברגע  למה.  אגיד  אני  תחבורה  אחד, 

 הציבורית.  

שח חנייה ליום, שיגיע    20- מישהו שלא מסוגל לעמוד ב   עו"ד יניב מרקוביץ: 

יבואו.   ולא כולם  איתו ביחד באותו רכב,  וייסע  בתחבורה הציבורית, שימצא חבר 

בבוקר החניון מפוצץ, אין שם מקום, ומי בא לחנות    07:00- כי בינתיים אני רואה ש 

ס ציונה, שהמצב שלה בוא נגיד הוא לא שונה קיצונית  שם? תושבי נס ציונה, כי בנ 

לפי שעה, משעה   רק  היא  עד    07:00מרחובות, שם החנייה    5בלילה,    12:00בבוקר 

ימים בשבוע ובסוף שבוע גם הם לוקחים כסף. אז צריך לאזן באיזושהי צורה. אבי  

 יטפל בזה, אני לא נכנס לו בזה.  

כלכלית, אם עושים חישובים  אני רוצה להגיד, מבחינה     אבי קינד: 

שח    28של דו"חות אקסל, כדי לייצר חניות חדשות, אנחנו צריכים לגבות מינימום  

חני  לייצר  אותו  יעודד  זה  השוק הפרטי,  ואז  חניון  ו ליום,  כל משקיע שבונה  כי  ת. 

מיליון שח, רוצה לראות את החזר ההשקעה תוך פרק זמן של שנים. זה החזר    100- ב 

 יודע לעשות את החישוב הזה.  תשואה, כל אחד  

 .  10-8  דורון מילברג: 

שנים.. כל אחד יודע לעשות את החישוב של החזר    10-8   אבי קינד: 

שח ליום,    28- תשואה בהקשר של המשכנתא שהוא משלם על הבית שלו, ופחות מ 

לא שווה לאף אחד לייצר חנייה חדשה, לבנות אותה בפועל. זאת אומרת, עד שלא  
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ח ליום, רק העירייה תכניס את היד לכיס ותבנה חניות. שזה די עצוב,  ש   28- נגיע ל 

ברור   הכסף.  משחק  זה  לעשות,  מה  חניות.  לייצר  הפרטי  השוק  את  נעודד  לא  כי 

כולנו רוצים   וגם לחינם.  שזה נורא פופוליסטי להוריד את החניות גם לחצי מחיר 

 את זה הרי.  

.    קארין ברגינסקי:   זה לא רק פופוליסטי

יום לחלק מתנות לאזרחים זה לא דבר חכם,     קינד:   אבי  בסופו של 

של   עניין  הכל  הרי  להשביח,  רוצה  את  אם  אומרת,  זאת  הזה.  בעניין  בהכרח  לא 

רוצה   את  אם  מספיק.  לא  זה  לכולם  ואז  מפה  ומושכים  מפה  מושכים  שמיכה, 

כסף   זה  תמיד  החניונים.  חשבון  על  יהיה  זה  לצהרונים,  האוכל  את  להשביח 

שהאוכל  שמו  או  לחניונים  בנוחות  יגיע  שנהג  חשוב,  יותר  מה  וכאן.  מכן  שכים 

 בצהרונים יהיה טוב יותר? תחליטי את. זה תמיד זה או זה.  

 טוב, יישר כוח.   רחמים מלול: 

 שח.    30- אבי, תביא הצעה להעלות ל    בר: - אסף אל 

אני לא יכול להביא הצעה כזאת, כי היא לא פופוליסטית     אבי קינד: 

 יגוד להצעה.  בנ 

 אתה רוצה שאני אביא?     בר: - אסף אל 

,    קארין ברגינסקי:  פופוליסטי רק  שזה  הנחה  מתוך  יוצאים  שאתם  חבל 

 שח.    400וחבל שאתם לא מסתכלים על זה שבאמת יש תושבים שמתקשים לשים  

 הם לא צריכים לנסוע באוטו, שייסעו באוטובוס.    ד"ר רוני באום: 

ש   קארין ברגינסקי:  שאוכל  ברור  ברור  חנייה,  מול  אוכל  משווה  אתה  אם 

 הכי חשוב.  

 את פחות צודקת, אבל את לא טועה, קארין.     אבי קינד: 

 חוץ מזה, אנחנו לא רוצים להגדיל את הגירעון.    רחמים מלול: 

צריך לייעל את התחבורה הציבורית שיהיה נוח מבחינת     דוברת: 

 הקווים, מבחינת הנוחות הזאת. 

 מהיר לעיר יש קווים.    ם: ד"ר רוני באו 

יש     אבי קינד:  מתכנן.  העיר  שראש  מה  כל   . . אופניים. מסלול 

מה   זה  אם  הקרובות,  לשנים  מתכנן  העיר  שראש  מה  כל  מאוד,  גדולים  תכנונים 

אנשים   שיעודד  הרצל,  כל  על  אופניים  מסלולי  זה  אם  לעיר,  מהיר  הזכיר  שדורון 

 ברים שיוזילו לאנשים.  להגיע עם אופניים לרכבת. יש כל כך הרבה ד 
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אני מציע להוריד את זה מסדר היום. מי בעד? מי נגד?    רחמים מלול: 

 תודה רבה.  

 

     הוחלט ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.   : 20-16-236מס'    חלטה ה 

 

 נושאים נוספים:  . 4

 

לאגף   א.  עבודה  הזמנות  על  חתימה  כמורשית  דסקלו  אפרת  מינוי  אישור 

   . גנים 

 

אישור מינוי אפרת דסקלו כמורשית חתימה על הזמנות    ם מלול: רחמי 

 עבודה לאגף גנים.  

 יש הצעה לסדר שלנו גם, ראש העיר.     בר: - אסף אל 

 היא לא רשומה.    רחמים מלול: 

   ?    צביקה אמר שהוא מכניס    דוברת: 

ההצעה לסדר היא מאוד פשוטה, פארק המדע הוא פארק     בר: - אסף אל 

 המדע.  

 אבל היא לא הופיעה.    ול: רחמים מל 

 קודם כל, דנו בזה, דנו במועצה.    דורון מילברג: 

ן.    דוברת:   את פארק תמר על שם רבי

 )מדברים ביחד(  

ועדת     בר: - אסף אל  את  לאשר  רוצים  אנחנו   . . שמות. ועדת  היתה 

   - שמות. הבקשה שלנו 

לא    רחמים מלול:  שלך  ההצעה  בשבילך.  הצעה  לי  יש  רגע,  תשמע 

 בסדר היום.  מופיעה  

 לאופוזיציה אתה נותן לדבר כמה שהם רוצים.     בר: - אסף אל 

שם.    רחמים מלול:  זה  את  תגיד  שמות  ועדת  של  לפרוטוקול  כשנגיע 

 בסדר? אל תדאג.  

 אבל ראש העיר, קראנו את ההצעה לסדר שלו. קראנו.    קארין ברגינסקי: 
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 איפה היא?    רחמים מלול: 

 את זה במייל. הוא שלח    עו"ד יניב מרקוביץ: 

 אחרי שהפצנו, הוא שלח.      דובר: 

 אני לא קיבלתי את ההצעה לסדר.   מתן דיל: עו"ד  

 לא נורא, לא נורא. אפרת, אנחנו מאחלים לך בהצלחה.    רחמים מלול: 

 

אפרת דסקלו כמורשית חתימה  את  לאשר      אחד הוחלט פה   : 20-16-237מס'    חלטה ה 

   . על הזמנות עבודה לאגף גנים 

 

רויטל קורן כמורשית חתימה על הזמנות עבודה למחלקת רישוי  אישו  ב.  ר 

   . עסקים 

 

 ת חתימה ברישוי עסקים. מאושר.  י קורן מורש רויטל    רחמים מלול: 

 

רויטל קורן כמורשית חתימה  לאשר את גב'   אחד הוחלט פה   : 20-16-238מס'    חלטה ה 

   . על הזמנות עבודה למחלקת רישוי עסקים 

 

   . בחשבונות  בנק בית ספריים עדכון  מורשי חתימה   ג. 

 

השמות    רחמים מלול:  ספריים,  בית  בנק  בחשבונות  חתימה  מורשה 

 מצורפים לכם. בהצלחה.  

 

מורשי חתימה בחשבונות  בנק בית  לאשר    אחד הוחלט פה   : 20-16-239מס'    חלטה ה 

 . , כמפורט ברשימה שהוצגה ומצורפת   ספריים 

 

   .   8/12/19ם  בפרוטוקול מיו   ועדת שמות   החלטות  אישור   ד. 

 

 הנה, אישור פרוטוקול ועדת שמות. הערה של אסף.    רחמים מלול: 
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שאי     בר: - אסף אל  נאמר  שמות  בוועדת  פשוט.  דבר  מבקשים  אנחנו 

 אפשר לעשות ריבוי הנצחות, והפארק נקרא פארק המדע על שם רבין.  

.    רחמים מלול:   זה נכון

שמ    בר: - אסף אל  מבקשים  הכל  בסך  אנחנו  כן.  בכל  כן,  ואילך,  עתה 

רבין,   שם  על  המדע  פארק  או  רבין,  פארק  או  יופיע  העירייה,  של  רשמי  פרסום 

   - שתמיד שמו של רבין 

ן.    ד"ר רוני באום:   בדיוק, שיהיה שמו של רבי

אגב,    רחמים מלול:  רבין.  על שם  המדע  פארק  ההצעה.  את  מקבל  אני 

 תמ"ר זה ראשי תיבות של תעשיות מדע רבין.  

 אבל אף אחד לא יודע את זה.    בר: - אסף אל 

 זה היה בזמן סנדלר, אני זוכר את זה.    רחמים מלול: 

 רבין עוד היה בחיים.    ד"ר רוני באום: 

 לא, אז הוא נרצח.    עו"ד אבי מוזס: 

 לא, זה תעשיות מתקדמות רחובות.    ד"ר רוני באום: 

 לא, בזמן סנדלר הוא נרצח, נו מה.    עו"ד אבי מוזס: 

 זה תעשיות מדע רחובות.    ם: ד"ר רוני באו 

.     בר: - אסף אל  .  זו הצעה משותפת שלנו יחד עם לב.

 מאיפה נלקח רבין?    רחמים מלול: 

 אחר כך עשו את זה על שם רבין.    ד"ר רוני באום: 

ב   עו"ד אבי מוזס:  סנדלר,  של  בתקופה  נרצח  לכם?  1995- רבין  קרה  מה   .

ילדים  היו  הם  העיר,  ראש  קטנים.  ילדים  היו  שהוא    הם  זוכרים.  לא  הם  קטנים, 

 , הם עוד היו קטנים.  1995- נרצח ב 

 הפארק היה לפני כן.    רחמים מלול: 

מתקדמות    ד"ר רוני באום:  תעשיות  נקרא  זה   , כן לפני  היה  הפארק 

 רחובות, ואז אחרי שהוא נרצח הוסיפו את רבין.  

 שלי, אל תוסיפו תעשיות מדע רחמים.    120רק אחרי    רחמים מלול: 

 זו סגולה לאריכות ימים.     קינד:   אבי 

 מ' נמצאת שם, זה יותר קל.   - זה גם ה   רחמים מלול: 

 רחמים בשבילנו יהיה לנצח.    – רבין זה     בר: - אסף אל 



22.1  מתאריך   16ישיבת מועצה מן המניין מס'    - עיריית רחובות   .2020 

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

21 

 יפה.    ד"ר רוני באום: 

 

לאשר פרוטוקול ועדת שמות, כולל הערתו    אחד הוחלט פה   : 20-16-240מס'    חלטה ה 

 בר.   - של ח"מ אסף אל 

 

 . לת תב"רים ממשרד החינוך אישור הגד  ה. 

 

אלה    רחמים מלול:  חבר'ה,  החינוך.  ממשרד  תב"רים  הגדלת  אישור 

 תב"רים שההם מקורות חוץ, לא מקרנות פנים.  

 

פה   : 20-16-241מס'    חלטה ה  החינוך   אחד הוחלט  ממשרד  תב"רים  הגדלת  ,    לאשר 

 . כמפורט ברשימה שהוצגה והמצורפת  

 

 .  . אישור רשימת פרויקטים של הל"ר  ו

 

זה    רחמים מלול:  את  מוריד  אני  ה.ל.ר,  של  פרויקטים  רשימת  אישור 

 מסדר היום.  

 

 הוחלט להוריד מסדר היום.   : 20-16-242מס'    חלטה ה 

 

 . אישור הסכם עם חברת החשמל למתן זכות חזקה ושימוש בחלק מחלקה   ז

 . קרקעי   – ת והפעלת חדר שנאים תת  לצורך התקנת , החזק   3645בגוש    5

 

יש    רחמים מלול:  חזקה.  זכות  למתן  החשמל  חברת  עם  הסכם  אישור 

 הערות על זה? מאושר.  

 

הסכם עם חברת החשמל למתן זכות  לאשר    אחד הוחלט פה   : 20-16-243מס'    חלטה ה 

מחלקה   בחלק  ושימוש  חדר    3645בגוש    5חזקה  והפעלת  החזקת   , התקנת  לצורך 

 . שנים    49, לתקופה של    קרקעי   – שנאים תת  
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 עוקשי מנדלביץ לימור    – בודת חוץ  בקשת היתר ע  ח. 

 

 בקשת היתר עבודת חוץ לעוקשי מנדלביץ לימור.    רחמים מלול: 

מרוויחה     בר: - אסף אל  עירייה  עובדת  למה  זה  במכתב  שמטריד  מה 

 משכורת מינימום.  

 יש מלא, הגזמת.    ד"ר רוני באום: 

היא    דורון מילברג:  מינימום,  משכורת  מקבלת  לא  היא  כל,  קודם 

 ת משכורת נמוכה, ולכן אישרנו לה עבודת חוץ.  מקבל 

 מפעם לפעם להכניס איזה תוכן סוציאליסטי.     בר: - אסף אל 

 

עוקשי מנדלביץ    – היתר עבודת חוץ  לאשר    אחד הוחלט פה   : 20-16-244מס'    חלטה ה 

   . מותנה בחו"ד משפטית   -למשך שנה  לימור  

 

לעמותת "ראם    139חלקה    3779בגוש    ת מבנה )קומה אחת( וחצר  הקצא  ט. 

   ילדים.  רופוסופי ברחובות" להפעלת גן  ת לקידום החינוך האנ 

 

מתנגדים?    רחמים מלול:  יש  האנתרופוסופית.  לעמותה  מבנה  הקצאת 

 תודה רבה.  

 

פה   : 20-16-245מס'    חלטה ה  החינוך  לאשר    אחד הוחלט  לקידום  "ראם  לעמותת 

גן  ת האנ  להפעלת  ברחובות"  מבנה  הקצא     ילדים. רופוסופי  ,בשטח    חד ת  קומתי 

של    112.5 בשטח  סמוכה  וחצר  בגוש    668מ"ר   , מלבינה  שיטה  ברחוב    3779מ"ר 

, לתקופה של שנה המתחילה בספטמבר    139חלקה   ילדים  גן    2019למטרת הפעלת 

   שנים נוספות .   4  - עם אופציה לעירייה להארכה ב 

 

 . שעריים   י ישראל  "נצח  הכנסת  בית  לעמותת  וקרקע  מבנה  הקצאת 

   ". רחובות 
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בית    רחמים מלול:  זה  רחובות,  שעריים  ישראל  לנצח  מבנה  הקצאת 

על האווירה.   רבה  זו הסדרה של ההקצאה. תודה  הכנסת הגדול התימני בשעריים, 

 הישיבה נעולה.  

 

פה   : 20-16-246מס'    חלטה ה  ישראל  לאשר    אחד הוחלט  "נצח  הכנסת  בית  לעמותת 

רחובות  כ קרקע    הקצאת    ". שעריים  ו   1000  - של  בן  מ"ר  כנסת  בית  מבנה    3עליה 

) כולל מרתף( בשטח  של כ  חלק    3705, בגוש    108מ"ר ברחוב הרצל    1362  - קומות 

 שנים   25למטרת הפעלת בית כנסת לתקופה של    ,   191מחלקה  

 

 _______________ 

 דורון מילברג 

 ומרכז ישיבות המועצה   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


