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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 05
מיום רביעי  ,י " ד ב תמוז תש ע " ב  2 / 0 / 45.4בשעה .8 : 55
באולם הישיבות ,קומה  , 4בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ זוהר בלום – סגן ראש העיר ,
ח"מ פנחס הומינר  ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ עו"ד עוזי סלנט ,ח"מ
גבי גולן  ,ח"מ גלעד מזרחי ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ עו"ד
יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי ,ח"מ אינג' י פים זאיקה 2

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברי ת העירייה,
חנניה קורש  -ממונה ביטוחים ונכסים ,גיא עידו – מנכ"ל
ה2ל2ר  ,ניסים מחבוש – מנהל אגף פיקוח בנייה ,דודי אשכנזי
 -רל"ש ראש העיר  ,ישראל ע וקשי – סגן מבקר העירייה 2

חסרים :

ח"מ מנחם קליין ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ עו"ד דיאנה
רוזנבוים ,ח"מ לואיס בר  -ניר ,ח "מ חנניה וינברגר ,ח"מ שאול
ליבי ,ח"מ גיורא בן  -ארי ,ח"מ עו"ד מתן דיל2
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סדר היום:
2.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  28מתאריך 2 3232.4

24

הצעה לסדר:
תכנית אב אסטרטגית לחינוך "אסטרטגיה אנטי  -חינוכית ופרסום
תעמולתי" (ח"מ חנניה וינברגר מיום 2) .9232.4

20

אישור הגדלת היגף הסכם חברת "מרי חברה קבלנית" – בניית
בית ספר שכונת רחובות המדע2

22

אישור תב"רים ממקורות חוץ – משרד החינוך (מחוץ לסדר
היום)2
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  05מיום 52 / 50 / 45.4
החלטה מס' :009-05-.4

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 28
מיום  2202.4כפוף לתי קונים2
הוחלט פה אחד להוריד מסר היום הצעתו לסדר של
חנניה וינברגר בעניין תכנית אב אסטרטגית לחינוך
כיוון שמגיש ההצעה לא נוכח בישיבה2

החלטה מס' :035-05-.4

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת היקף הסכם חברת
"מרי חברה קבלנית" – בניית בית ספר שכונת
רחובות המדע"2

החלטה מס' :03.-05-.4

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים ממקורות חוץ –
משרד החינוך כדלקמן:

החלטה מס' :008-05-.4

 2 .תב"ר  – 4432הרחבת בינוי גן הפקאן ,גן ילדים חד
כיתתי – הגדלת תב"ר ב 2₪ 420,.55 -
 2 4תב"ר  – 4305ביה"ס מעלות משולם – הרשאה
 .55%למעלית – הגדלת תב"ר ב 2 ₪ 493,290 -
 2 0תב"ר  – 4305שלב ג' ביה"ד פרחי המדע – הגלת
תב"ר ב 2₪ 029,555 -
 2 2תב"ר  – 4403ביה"ס הרצוג – הגדלת תב"ר ב -
2₪ 055,555
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ברשותכם ,אני פותח ישיבת מועצה מן המניין מס' 2 05
רחמים מלול:
היום יום ד' ,י"ד בתמוז תשע"ב , 2202.4 ,שעה  .3:.0ד קות 2ראשית ,בפתח
הישיבה אני רוצה בשמכם למסור את ניחומינו לחבר מועצת העיר מתן דיל ,על
פטירת אביו יורם 2דבריו לזכרו של יורם אמרנו בלוויה וגם בניחום ,יהי זכרו
ברוך2
דבר נוסף ,לפני סדר היום הקצר ,אני הייתי מבקש מחברי מועצת העיר ,כפי
שביקשתי גם מחברי הנהלת העי ר ,להשתתף בכל האירועים ,אירועי התרבות
שאנחנו מקיימים ,במיוחד בתקופה הזאת 2הערב נועלים את הפסטיבל שזכה
לתהודה חזקה מאוד בכל רחבי הארץ  ,ומבקרים בו כל יום עשרות אלפים 2והערב
זה ערב הנעילה בשעה  40:55בבית הספר סמילנסקי ,אנחנו מחלקים גם פרסים
למיצגים המצטיינים 2אז השקענו הרבה כסף בפסטיבל הזה 2ובמבחן התוצאה זה
היה מאוד כדאי ,זה משדרג את העיר ,זה מעלה את רמת העיר והתושבים גאים
בכך וכו' 2וכל מועצת העיר מקבלת הרבה תודות על האירוע הזה2
אירועי לילה לבן ,מחר בלילה 2קיבלתם הביתה את החוברות ,אז נשמח מאוד אם
תשתתפו בהם 2ערבי זמר כנ"ל ,בכל יום חמישי ברחבת העירייה ,חוץ מתקופת
תשעת הימים של ט' באב 2אירועי הקיץ בשכונות ,זה מוכן אדון טובלי?
הרצל טובלי :

כן2

רחמים מלול:

יש רשימה ,אז תעביר את זה גם2

הרצל טובלי :

 222יש הכל2

נקיים את זה באוגוסט אחרי ט' באב ב אופן אינטנסיבי
דורון מילברג :
בכל  .0השכונות ,ונקיים222
רחמים מלול:

בכל  .0השכונות יש אירועים מוסדרים2

הרצל טובלי :

יהיה אירוע ויהיה גם אירוע מסכם2

רחמים מלול:

כדאי גם שרשת חוויות -

הרצל טובלי :

הם בפנים2

רחמים מלול:

בסדר 2תפרסם את האירועים הללו2

הרצל טובלי :
השונות ביחד2

גם רשת חוויות 2גם החברה לתרבות וספורט ,וגם

??? :

אנחנו מוציאים תכניה ,היא עוד לא מוכנה2

אז יישר כוח לכל אלה שעוסקים במלאכה ,למנכ"ל,
רחמים מלול:
למחזיקי התיקים ,לעובדי העירייה שבאמת ,גם לשיטור העירוני שעושים את הכל
על מנת שהאירועים האלה יע ברו בשקט ובשלווה2
סעיף : .

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  28מתאריך 2 3232.4

חברים ,לסדר היום לגבי אישור הפרוטוקול ,אני רוצה
רחמים מלול:
באמת לתקן טעות בפרוטוקול האחרון ,וזה לגבי פרוטוקול ועדת נכסים
ושכירויות ,סעיף  2 4נרשם בפרוטוקול בהחלטות שהיתה החלטה פה אחד לאשר
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את סעיף  , 4וזה בו בזמן שהתמליל מעיד על דברים אחרים לחלוטין ,שאני
אמרתי לא לבצע הצבעה משום שזה חילופין של מקום תמורת מקום ,ואחר כך
נדון אם להשאיר אותו במקום הזה או לא 2אז אני מתקן את הפרוטוקול לכך
שלא היתה הצבעה 2אמרנו שאת ההסכם נביא למועצת העיר לד יון 2אבל לגבי
החלפת מקום במקום זה על פי החלטות קודמות של ראשי העיר הקודמים ועל
פי החלטת מועצת העיר 2אז אני מבקש לתקן2
עו"ד עוזי סלנט:

סליחה ,המש מעות היא שהעניין הזה יבוא לדיון?

רחמים מלול:

ההסכם יבוא לדיון2

עו"ד עוזי סלנט:

הנושא עצמו ,מכיוון שהיתה ג ם שאלה -

רחמים מלול:

בהסכם תוכל להביע דעה על הכל2

בגלל שגם תעודת הנזקק צריכה להיות נידונה ,מכיוון
עו"ד עוזי סלנט:
שהשאלה לאיזו תקופה וכמה שנים2
רחמים מלול:
העיר2

תעודת הנזקק ניתנה אז כנראה כשזה בא למועצת

עו"ד עוזי סלנט:
תקופה?

ל  05 -שנה ,ל  25 -שנה 2כמה 222תע ודת נזקק ,לאיזו

חנניה קורש :

 222את הכסף222

יכול להיות ,אני מוכן לדון בכל הנושאים אתם מעלים
רחמים מלול:
פה ,וכל הצעה שתתקבל ע"י רוב חברי המועצה ,אנחנו נקבל אותה 2אני בישיבת
הנהלה קיבלתי לחברים ,וכדאי שגם עוזי ,שהוא לא היה לצערי בישיבת ההנהלה,
אב ל זה לא בגללי ,שגם עוזי ישמע את זה 2אני העליתי את הנושא הזה של
המשוקמים בעיר ואמרתי לחברים שאני בתקופתי לא הרשיתי ולא מרשה לאף
משוקם חדש לקבל כזה נכס או אחר 2אבל חנניה קורש נתן סקירה מאוד מקפת
ויסודית בישיבת ההנהלה של  .5איש סה"כ שנקראים 'משוקמים' ,שעליהם יש
החלטות מקדנציות קודמות ,יש כאלה אפילו  45שנה 2ואז באמת חברי ההנהלה
הביעו את דעתם על כל אחד ואחד 2והגענו למסקנה שאין לנו ברירה 2החלטות
קודמות של ראשי עיר ,של מועצות עיר ,של ועדות נכסים ושכירויות ,אנחנו
נממש אותן 2אפילו דורון המנכ"ל אמר בישיבת הנהלת העיר וגם חנניה אמרו,
שיחסית רחובות בנושא המשוקמים היא מהמקומות ה -
חנניה קורש :

דלים2

המועטים ,הדלים
רחמים מלול:
גדולות כמו ראשון לציון ,יש שם עשרות2
עו"ד עוזי סלנט:
אנשים 2פעם זה ,פעם פה2

ביותר 2הביאו דוגמאות מערים

אפשר לעשות תחלופה ,לעשות באמת שיקום של

לא ,אני היום לא נותן 2אני היום לא נותן ,עוזי 2באים
רחמים מלול:
אליי הרבה ,ואני לא רוצה להתעסק עם זה 2אז שתביא את זה לדיון ,אפשר יהיה
לפתוח אולי קריטריונים אולי פה2
בבקשה ,אין בעיה ,אין בעיה 2אבל היום קשה
רחמים מלול:
להתמודד עם החלטות קודמות ,קל וחומר כש הן ממוסמכות ,או שלאותם אנשים
יש חזקה במקומות2
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חנניה קורש :

יש מציאות2

רחמים מלול:
שקשה להתמודד איתם2

זו בעיה 2ואתה יודע ,עוזי ,שיש שם הרבה אנשים

עו"ד עוזי סלנט:

לכן ,אם תהיה איזושהי החלטה -

רחמים מלול:

ואל תקנא בי2

עו"ד עוזי סלנט:

אני מבין מה שאתה אומר2

רחמים מלול:
בכפוף לתיקון2

אז יש עוד תיקונים לפרוטוקול? אז הפרוטוקול מאושר

החלטה מס' :009-05-.4
 2202.4כפוף לתיקונים2
סעיף : 4

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  28מיום

הצעה לסדר :תכנית אב אסטרטגית לחינוך "אסטרטגיה אנטי  -חינוכית
ופרסום תעמול תי" (ח"מ חנניה וינברגר מיום 2) .9232.4

ביום חמישי ה  .2232.4 -בשעה  ..:55קיבלתי טלפון ממזכירת מנכ"ל העירייה בו
היא מודיעה לי כי הנני מוזמן לכנס שיתקיים היום ,קרי ביום חמישי עצמו,
בשעה  .0:05באשכול פיס 2נדהמתי מההזמנה שהוזמנתי לטקס  3 -שעות בלבד
טרם קיומו 2ביק שתי הימנה שתודיע למנכ"ל ,מר דורון מילברג ,למר זוהר בלום
ולמר חיים בדש ,שיתקשרו עמי בדחיפות 2תשובתה היתה 'נתבקשתי רק להודיע
לך על ההזמנה' 2זה היחס והשירות אותו מקבלים נבחרי הציבור – חברי המועצה
– ברחובות2
לאחר זמן צלצל אליי מר חיים בדש והתנצל על ההודעה – הה זמנה המאוחרת2
הבעתי את דעתי ,כי יש לבטל קיום הכנס בגין אי הזמנתם של חברי ועדת החינוך
וחברי המועצה 2בינתיים נודע לי כי גם חבר ועדת החינוך עו"ד עוזי סלנט ,וחבר
מועצה מר אמיר ירון הוזמנו ,כמוני ,רק ברגע האחרון לכנס2
כידוע לכם ,בעבר היתה קיימת ועדת חינוך ,אך זו היתה ועדת רשות בלבד 2לאחר
מכן נחקק חוק שקבע את בחירת ומינוי הוועדה לא רק כוועדת חובה בלבד ,אלא
החוק קבע אף את הרכבה וסמכויותיה כדלקמן:
המועצה תבחר ודת חינוך שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים
לחינוך 2הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכנית המאושרת 2כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור" 2ועדת החינוך –
ועדת חובה – לא דנה ולא אישר שום תכנית אב אסטרטגי לחינוך2
בכנס שוחחתי עם מר איתן פלדי ,מנכ"ל מכון תובנות ,ואמרתי לו כי אני
הוזמנתי רק היום לכנס ,וכי ועדת החינוך שהיא הריבון בתח ום זה ,לא כונסה
ולא אישרה שום תכנית אב ושום תכנית בן 2תשובת מר איתן פלדי היתה ,כי
לפני שבועיים התקיימה ישיבת מטה עבודה ובה הוא הציע לזמן את ועדת
החינוך ,דבר שלא בוצע כלל וכלל2
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אתמול בשעה  ..:55נכנסתי ללשכת מנהל אגף החינוך ,בה התקיימה ישיבה
בהשתתפותם של המפ קחת חנה בן ארי ויו"ר הסתדרות המורים מר גבי שמעון,
וביקשתי ממר ח 2בדש את תיק "תכנית אב אסטרטגית לחינוך" 2להפתעתי
ולתדהמתי הוא השיב לי כי לא קיים תיק כזה ,וכל מה שנעשה בינתיים הוא
'איסוף של חומר' כהגדרתו 2האם למלאכת איסוף של נתונים ,עובדות או מידע
וכו' ייקרא תכנית אב אסטרטגית? הלא כל עבודה מנהלתי אלמנטארית
טריוויאלית הינה של איסוף חומר 2זהו הא'  -ב' של עבודה משרדית פשוטה ,זהו
היסוד המינימאלי לעבודה מדעית2
אני מביע מחאה חריפה ביותר על הניהול האנטי  -ציבורי והבלתי  -חוקי והכושל
המתייחס לוועדת החינוך 2חוששני מאוד ,שהא חראים לכנס נקטו באסטרטגיה
אנטי חינוכית ,של ניצול מכלול נושא החינוך במימון כספי הציבור לפרסום
תעמולתי 2אגב ,ראש העירייה מר רחמים מלול ,שהיה צריך בצדק להביע את
דברו ,לא השתתף בכנס ואף גורם לא מצא לנכון להתנצל בשמו בפני הציבור
הרב שנכח בכנס2
מערכת החינוך ,על כל הישגיה לה אני שותף ,כהוגה הצעות ענייניות –
שאילתות ,הצעות לסדר ,ויוזמות חינוכיות שונות בתחומים רבים ,וכתומך
ומסייע ואף כיוזם 'קואליציית חינוך' להגדלת תקציב חינוך בעת כהונת מר שוקי
פורר כראש העירייה ,ויעיד על כך מר זוהר בלום עצמו – עדיין לא הופרטה
ואיננה ולא תהיה גם בעתיד ,נחלתם האישית והבלעדית ,לא של ראש העירייה,
לא של מחזיק תיק החינוך ואף לא מנהל אגף החינוך2
אני מציע בזאת ,כי ההצעה לסדר היום למועצת העירייה הקרובה את נושא
הטעיית הציבור וחברי המועצה ,של אמירת חצאי אמת ,של תעמולה ממתית ושל
התנהלות כושלת של העירייה בתחום החינוך2
הצעה לסדר בעניין תכנית האב האסטרטגית לחינוך,
רחמים מלול:
אז הגיש אותה חנניה וינברגר ,אבל אני רואה שחנניה איננו ,אז ההצעה יורדת2
אבל מכל מקום ,קראתם את התשובה שחתום עליה זוהר2
הוא הוציא מכתב על זה 2והוא מתנצל שם ,היתה
זוהר בלום :
טעות בהזמנת חברי המועצה ,אז אנחנו מקבלים עלינו את הטעות הזאת
ומתנצלים עליה2
הוחלט פה אחד להוריד מסר היום הצעתו לסדר של
החלטה מס' :008-05-.4
חנניה וינברגר בעניין תכנית אב אסטרטגית לחינוך כיוון שמגיש ההצעה לא נוכח
בישיבה2
סעיף : 0

איש ור הגדלת היקף הסכם חברת "מרי חברה קבלנית" – בניית בית
ספר שכונת רחובות המדע2

סעיף  – 0אישור הגדלת היקף הסכם חברת מרי 2בוא
רחמים מלול:
גיא ,תסביר את זה בבקשה למרות שאני יודע במה מדובר2
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גיא עידו:

יש מכתב שצורף לו חוות דעת משפטית2

עו"ד עוזי סלנט:

איפה חוות הדעת המשפטית?

לא ,תסביר מי זאת חברת מרי 2למה אנחנו צריכים
גיא עידו:
לעשות את זה 2כמה מילים2
עו"ד עוזי סלנט:

אין חוות דעת משפטית2

רחמים מלול:

גני ילדים 222בימת הנוער2

עו"ד עוזי סלנט:

זו לא חוות דעת משפטית2

רחמים מלול:

שנייה ,עוזי 2גיא ,תגיד כמה מילים2

חברת מרי היא חברה קבלנית שהיא זכיינית במכרז
גיא עידו:
במסגרת של העירייה 2במסגרת המכרז הזה נחתם איתה הסכם או הזמנת עבודה
להקמת בית הספר פרחי המדע בשכונת רחובות המדע 2הביצוע של בית הספר
התחיל כבר בשנה שעברה וב  .28 -בשנה שעברה נפתח השלב הראשון ש לו 2כעת
אנחנו עוסקים בהקמת השלב השני ומגרש הספורט 2זה בית ספר מאוד מורכב ,כי
הוא הצריך ,בשביל להתחיל לבנות אותו ,חלק נכבד מהקיר האקוסטי ,שהוא גם
קיר תומך ,בשונה מיתר הקיר הוא מהווה קיר תומך ובלעדיו אי אפשר להיה
להקים את בית הספר 2במהלך הביצוע גם נתקלנו שם בבאר מים שלא ידענו על
מיקומה ,בעומק של יותר מ  95 -מ"ר שנאלצנו לסתום2
עו"ד עוזי סלנט:

מצאתם מים אבל?

לא ,היא היתה יבשה 2אבל מצאנו פסולת 2פסולת
גיא עידו:
מצאנו בשפע 2וכל הדברים האלה מאלצים אותנו לבוא ולבקש הגדלה של
ההסכם ,כדי שנוכל להשלים את הפרויקט הזה באמצעות הקבלן הזה 2אני חייב
לציין שהוא קבלן שעובד באיכות גבוהה ובלוחות זמנים קצרים 2הוא זכיין גם של
החברה למשק וכלכלה ,ובאמצעותה אנחנו מקימים איתו  .5כיתות גן ,כחלק
מהפרויקט הגדול של כיתות הגן 2ואין לנו אלא מילים טובות להגיד על הקבלן2
עו"ד עוזי סלנט:

רק מילים טובות2

גיא עידו:

רק2

דורון מילברג :

להגדיל222

דקה 2יש לי כמה דברים לא ברורים כאן ,וחבל שלא
עו"ד עוזי סלנט:
מצרפים את כל ההסכם 2אני יודע שפאושל מכסה ,ואתה מדבר כאן על כמויות2
אז אני לא מכיר ,החוזה לא צורף ,אז קשה2
גיא עידו:
ספר שנסגר איתו -

הבעיה היא לא בבניי ה של בית ספר 2המחיר של בית

עו"ד עוזי סלנט:

סגור2

סגור 2למעט  0דברים שאנחנו הוספנו ,שלא היו
גיא עידו:
בתכנית המקורית 2כי בית הספר ,אם אתם זוכרים בתכנון האדריכלי שלו ,אני
אתן דוגמא ,בתכנון האדריכלי שלו הוא בנוי עם חצר פנימית ומסביבה יש את
המבנים 2אז לפי התכנית המקורית החצר הפנימית צריכה להיות פ תוחה ,וגם
המסדרונות אליה צריכים להיות פתוחים 2כשבנינו את השלב הראשון ,באה
מנהלת בית הספר ואמרה 'מה ,אתם תשאירו את בית הספר בצורה כזאת?' 2אז
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ביקשו להוסיף אלומיניום שיסגור את המסדרונות בקומה הראשונה וב קומה
השנייה 2זה לא היה כלול בתכניות והכינו תוספת לפאושל2
עו"ד עוזי סלנט:

זה ה  0 -מיליון?

גיא עידו:
שאנחנו מבקשים פה2

לא ,לא ,לא 2אני אומר ,זה על הפאושל 2התוספת

עו"ד עוזי סלנט:

ואז לפי מה עשיתם את הניתוח?

גיא עידו:

לפי ספריית המחירים של המכרז2

עו" ד עוזי סלנט:

אה ,לפי המכרז?

גיא עידו:

יש ,בוודאי 2בטח2

עו"ד עוזי סלנט:

היו מחירי יחידה2

בוודאי ,בוודאי 2ההגדלה שאנחנו מבקשים פה ,היא
גיא עידו:
בגלל הנושא של הקיר 2אנחנו רצינו לבצע את זה באמצעות המכרז הזה ,כדי
שנוכל גם לפנות למשרד החינוך ולבקש2
עו "ד עוזי סלנט:
מדברים על  4.מיליון2

אבל אתה מבין? הוצאתם מכרז על  .2מיליון ,ואתם

גיא עידו:

נכון 2בגלל זה זה בא לפה2

אני בדעה שצריך לאשר מכיוון שאין ברירה ,צריך
עו"ד עוזי סלנט:
לעבוד ,אין לנו זמן 2אבל אני חושב שהנוהל צריך לעבוד קצת אחרת 2כיוון שאתה
מה  .2 -הולך ל  2 4. -אני מעריך ,אם היית מוציא את הכל ,אם הכל היה יוצא כמו
שצריך -
גיא עידו:

אם לא היו את כל ההפתעות ,אתה צודק2

עו"ד עוזי סלנט:

אז היינו מוצאים את זה יותר בזול2

גיא עידו:

אבל יש הרבה דברים2

עו"ד עוזי סלנט:

אני לא מתווכח2

גיא עידו:

הרבה דברים שהיו הפתעות ,לא בגלל2

רחמים מלול:

בעיות שלא נצפו מראש2

עו"ד עוזי סלנט:

אני הבנתי ,בסדר2

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת היקף הסכם חברת "מרי
החלטה מס' :035-05-.4
חברה קבלנית" – בניית בית ספר שכונת רחובות המדע"2
סעיף : 2

אישור תב"רים ממקורות חוץ – משרד החינוך (מחוץ לסדר היום)2

אז זה מאושר 2עכשיו יש לנו נושא מחוץ לסדר היום,
רחמים מלול:
שזאת ההפתעה שקיבלנו ממשרד הפנים לגבי תב"רים 2בבקשה ,זוהר2
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אנחנו התבקשנו ע"י משרד הפנים ,מי שזוכר,
זוהר בלום :
שאישרנו את החוברת הגדולה ,אישרנו סכום מסגרת לכספים שהגיע ו ממשרד
החינוך ומפעל הפיס ,לטובת מוסדות חינוך 2ומשרד הפנים דרש עכשיו שאנחנו
כל הרשאה שמגיעה ,נאשרר אותה במועצת העיר 2אז צירפנו לכם ,כולכם
קיבלתם ,הרשאות שקיבלנו בימים האחרונים ,ואנחנו צריכים לאשר אותן ,היות
ומוסדות החינוך בבנייה ,ואנחנו רוצים גם לקבל את הכ סף ממשרד החינוך 2אז
מצורפות לכם הרשאות להצטיידות ,מתב"ר  , 4432שאנחנו רוצים להגדיל אותו
בסכום של 2₪ 420,.55
עו"ד עוזי סלנט:

איפה זה כתוב?

הדף הראשון למטה ,יש את הסכום הכולל 2כתוב לך
זוהר בלום :
'פירוט התחייבות הבינוי ,גן הפקאן ,גן ילדים חד כיתתי'2
עו "ד עוזי סלנט:

תב"ר מספר כך וכך2

זוהר בלום :
2₪ 420,.55

אנחנו מבקשים להגדיל את תב"ר  4432בסכום של

דניאלה ליבי :

לא כתוב מספר תב"ר2

עוד פעם 2חבר'ה ,באמת כשאתם מגישים את העניין
עו"ד עוזי סלנט:
הזה ,תחשבו עוד  0דקות ,צרפו את המסמך2
זוהר בלום :

זה הגיע ברגע האחרון2

עו"ד עוזי סלנט:

בסדר 2יש לך את התב"רים2

עו"ד עוזי סלנט:

 222יודע על מה מדובר2

זוהר בלום :

עוזי ,אלה תב"רים ,המסגרת הזאת אושרה2

דודי אשכנזי :

זה תב"רים שכבר אישרת בכספים2

תנו לי דקה 2המסגרת הזאת אושרה בחוברת ,עם
זוהר בלום :
ה סכום של משרד החינוך שזה נכלל2
עו"ד עוזי סלנט:

מאה אחוז ,מאה אחוז2

אבל הם רוצים את זה מפורט 2אז לכן אנחנו הולכים
זוהר בלום :
ככה 2בתב"ר לבינוי בית ספר מעלות משולם ,תב"ר  , 4305קיבלנו הרשאה ממשרד
החינוך להתקין מעלית היות ויש ילד נכה בבית הספר 2קיבלנו הרש אה לעלות
ל  .55% -למעלית ,בסכום של  2₪ 493,290זו הגדלת תב"ר לבית ספר מעלות
משולם 2הדף הבא הוא הגדלת תב"ר  4305לבניית שלב ג' בבית ספר פרחי המדע
בשכונת המדע 000 ,מ"ר 2הסכום בסיס ,אני מדגיש את הסכום בסיס כי עליו
מצטרפים עוד כספים ,הוא  ,₪ 4,20.,000שעליו יש תוספת עוד כ  ₪ 955,555 -שזה
יגיע בחשבון הסופי2
רחמים מלול:
הבנייה של הגנים2

באותה הזדמנות דווח לחברי המועצה על התקדמות

תיכף אני רק אגמור 2אנחנו מגדילים שוב את תב"ר
זוהר בלום :
 , 4305בניית בית ספר פרחי המדע בשכונת המדע ,גיא אמר לכם למה רצינו
לעשות ב עצם את הפיתוח ואת הקירות התומכים על אותו תב"ר עם אותו קבלן2
אז משרד החינוך הכיר לנו כרגע בשלב ראשון ב  ₪ 092,555 -בבינוי בפיתוח של
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תשתיות היקפיות ,ואנחנו מגדילים את התב"ר בסכום הזה ,ואנחנו נגיש למשרד
החינוך על מנת לקבל את הכסף 2התב"ר הנוסף זה  , 4403בית ספר ה רצוג
שסיימנו את הבנייה שלו ,ומשרד החינוך הכיר לנו בתשתיות היקפיות שעשינו
שם ועשינו לא מעט ,בעלות של  ₪ 055,555אנחנו מגדילים את תב"ר 4403
ב  2₪ 055,555 -כפי שראש העיר ציין ,אנחנו מתקדמים בבנייה של  20גנים 2אתם
יכולים קצת להסתובב ,אני מעריך שבתחילת א וגוסט נעשה ככה סיור בכל
מוסדות החינוך 2העיר רחובות נותנת פתרון ל  .55% -ילדי טרום וטרום  -טרום
חובה 2זה אומר מגיל  0פתרון ברחבי העיר ,גן ילדים בחינם 2אנחנו העיר היחידה
שהצליחה לתת ל  .55% -מהילדים פתרון ,עקב היערכות באמת חסרת תקדים
שלנו ,שכולם נרתמו 2אני מזמין אתכם להסתובב בשכונת המדע 2הגנים מוכנים
עם ציוד ,עם מתקני משחק ,ורק לפני חודשיים וחצי התחילו לבנות אותם 2ככה
אתם יכולים לראות ברחובות ההולנדית ,בשפינוזה איך בונים ,בכל רחבי העיר2
אנחנו נסיים ביעד שלנו 2ב  .029 -או ב  4529 -נקבל את הגנים ואת בתי הספר
שאנחנו מרחי בים אותם 2תודה2
החלטה מס' :03.-05-.4
החינוך כדלקמן:

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים ממקורות חוץ – משרד

 2 .תב"ר  – 4432הרחבת בינוי גן הפקאן ,גן ילדים חד כיתתי – הגדלת תב"ר
ב 2₪ 420,.55 -
 2 4תב"ר  – 4305ביה"ס מעלות משולם – הרשאה  .55%למעלית – הגדלת תב"ר
ב 2₪ 493,290 -
 2 0תב"ר  – 4305שלב ג' ביה"ד פרחי המדע – הגלת תב"ר ב 2₪ 029,555 -
 2 2תב"ר  – 4403ביה"ס הרצוג – הגדלת תב"ר ב 2₪ 055,555 -
חבר'ה ,תודה רבה 2הישיבה נעולה2

רחמים מלול:

_______________

____________ ___

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,.2ת"א 2טל'  ,50-0000400פקס 250-3080935

