עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  55מתאריך 26.2.2018

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 55
מיום רביעי ,י"א באדר תשע"ח 26/2/2018
באולם הישיבות ,קומה  ,6בניין העירייה

משתתפים:

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן-ציון שרעבי – סגן ומ"מ רה"ע ,ח"מ זוהר
בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ –
משנה לרה"ע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ אביב איטח ,ח"מ עו"ד אמיר ירון ,ח"מ
ד"ר רוני באום ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אברהם מוזס,
ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אדר' יערה ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה
מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים:

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית ,אקרמן נפתלי – מבקר העירייה ,ישראל עוקשי – סגן מבקר
העירייה ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר ,.ליאור ,עו"ד אביטל קיסר -
דוברת העירייה.

חסרים:

ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר מרה קנבל,
ח"מ גלי אפל ,ח"מ אבאי זאודה.
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סדר היום:
הצעה לסדר בדבר הנגשת מידע הפייסבוק ובמדיות השונות של עיריית רחובות ,בנוגע למועדי
ותוכן ישיבות המועצה ,כולל פרסום הפרוטוקולים של הישיבות ,בשקיפות ובזמן סביר לציבור
הרחב ,ח"מ יעל בק מיום .22.2.18
שאילתא בדבר תפקיד 'סיירת הניקיון' והטנדר החדש של המוקד העירוני ,בדבר שיפור
ניקיון פני העיר ,ח"מ מיום .22.2.18
שאילתא בדבר זכות ההפגנה ולביטוי במרחב הציבורי ע"י ח"מ יעל בק מיום .22.2.18
אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה  53,54מיום .24.1.18
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  1מיום .5.2.18
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  5מיום .27.12.17
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  4מיום .15.11.17
דיווח ע"י אדר' יערה ספיר  -ישיבת התנעה לוועדת איכות חיים וקיימות מיום 13.2.18
.
אישור הסכם בין ג'וינט ישראל לעיריית רחובות ותב"ר הצטיידות על סך  38,000דולר
אמריקאי.
אישור תב"ר  ,3288הצטיידות בסיסית לכיתות חדשות לשנת תקציב .2017
אישור הגדלת תב"ר  ,2883מגורמי חוץ  -מפעל הפיס ,₪ 25,802,551 :בגין הקמת
בתי ספר על יסודיים קרית חיוך למדעים.
הגדלת תב"ר  3161הצטיידות גנ"י ובתי ספר ,מגורמי חוץ  -חצי מלש"ח.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  55מיום 26/02/2018
החלטה מס' :499-55-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים ישיבות מועצה  53,54מיום
 24.1.18כפוף להערות של ח"מ יעל בק.

החלטה מס' :500-55-15

הוחלט כי העירייה תשקול לפרסם בדף הפייסבוק שלה זימונים לישיבות
המועצה ואת הנושאים שיעלו לסדר היום.

החלטה מס' :501-55-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'
 1מיום .5.2.18

החלטה מס' :502-55-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'
 5מיום .27.12.17

החלטה מס' :503-55-15

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'
 4מיום .15.11.17

החלטה מס' :504-55-15

הוחלט פה אחד לאשר הסכם בין ג'וינט ישראל לעיריית רחובות
ותב"ר הצטיידות על סך  38,000דולר אמריקאי.

החלטה מס' :505-55-15

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  ,2883מגורמי חוץ  -מפעל
הפיס ,₪ 25,802,551 :בגין הקמת בתי ספר על יסודיים קרית
חיוך למדעים.

החלטה מס' :506-55-15

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  3161הצטיידות גנ"י ובתי ספר,
מגורמי חוץ  -חצי מלש"ח.
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אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה  53,54מיום .24.1.18

.4

רחמים מלול:

חברים ,אני פותח ישיבת מועצת

עיר מספר  .55היום יום שני ,י"ד באדר תשע"ח ,26.2.18 ,השעה  .18:00אישור פרוטוקול אין ,דודי?
אה ,זה בסעיף  4מופיע .ברשותכם ,הסדר הנכון הוא אישור פרוטוקולים ,אז נעשה אותו כסעיף  ,1אחר
כך נעבור הלאה .יש הערות לפרוטוקולים?
יעל בק:

כן.

רחמים מלול:

כן ,יעל ,בבקשה.

יעל בק:

בישיבה הקודמת הקדמתם את

סעיף  ,8שזה היה בנוג להלוואה של החברה העירונית בדבר המעונות.
רחמים מלול:

כן.

יעל בק:

ואני לא הייתי בסעיף הזה ,וכן

היו לי שאלות ,כי הקדמתם את זה .אז א'  -רציתי להגיד לפרוטוקול שלא הייתי.
רחמים מלול:

באיזה נושא לא היית?

יעל בק:

אישור ההלוואה של ה10-

מיליון.
רחמים מלול:

אה ,אוקיי.
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יעל בק:

היה כתוב שזה בכפוף להערה

של יניב מרקוביץ .אז גם לי היתה הערה שצירפו פעם קודמת ב ,9.9.15-בנושא שצריך לוודא קודם
כל ,שהחברה העירונית כמובן מצליחה לעמוס ולהחזיר את ההלוואה וכל הסיפור שאז דיברנו בזמנו.
אתה גם אישרת את זה ,אני לא יודעת למה זה התעכב שנתיים ,אבל זה מה שרציתי לשאול .בכל מקרה,
חשוב לי שזה יהיה כפוף לאותה הערה שהיתה לי ב 2015-שזה אושר בפעם הראשונה .אני פשוט לא
הייתי בסעיף הזה שהתחלתם איתו.
דורון מילברג:

הפרוטוקול משקף ...רגע.

יעל בק:

לא ,בסדר ,אבל זה בכפוף.

דורון מילברג:

אי אפשר להדביק.

יעל בק:

לא ,לא ,זה בכפוף להערה

שהיתה לי ב.2005-
דורון מילברג:

אין בכפוף .הפרוטוקול משקף

את מה שהיה.
יעל בק:

אז אני אתנגד לסעיף הזה,

במידה .אני לא הייתי ,נכון? אני לא יכולה עכשיו לעשות ...נכון? אז לי חשוב להגיד לפרוטוקול את
עמדתי .לא חייבים לקבל את זה.
רחמים מלול:

לא,

אבל

אמרת

את

לפרוטוקול הזה ,זה בסדר.
יעל בק:

מעולה ,מעולה.
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אז

רחמים מלול:

בדברי

ההיסטוריה של

מועצת עיריית רחובות זה מופיע.
אני מאוד שמחה .חוץ מזה ,בעמ'

יעל בק:

 ,59בדיון של השיח הפתוח ,היה משהו שכתוב שחנניה קורש אמר ,והוא לא אמר את זה ,זה היה אבי
קינד שאמר את זה .יש פה פשוט בלבול בשמות .וחוץ מזה ,רציתי לשאול ,כי פשוט ראיתי שיש כמה
דברים חסרים מהזיכרון שלי בתוך הפרוטוקול .רציתי לשאול איך אנחנו כחברי מועצה יכולים לבקש
את ההקלטה של אותה ישיבה.
דודי.

רחמים מלול:

רוצים  -מקבלים.

דודי אשכנזי:
כן.

יעל בק:
דודי אשכנזי:

מי שרוצה  -יקבל.

אביב איטח:

כן ,כן .גם בעבר

ביקשתי וקיבלתי.
יעל בק:

בסדר גמור .זהו.

רחמים מלול:

טוב ,תודה .אז הפרוטוקולים

מאושרים ,בכפוף להערות של יו"ר האופוזיציה יעל בק.

החלטה מס' :499-55-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים ישיבות מועצה  53,54מיום 24.1.18

כפוף להערות של ח"מ יעל בק.
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הצעה לסדר בדבר הנגשת מידע הפייסבוק ובמדיות השונות של עיריית רחובות,

.1

בנוגע למועדי ותוכן ישיבות המועצה ,כולל פרסום הפרוטוקולים של הישיבות,
בשקיפות ובזמן סביר לציבור הרחב ,ח"מ יעל בק מיום .22.2.18

רחמים מלול:

סעיף  - 1הצעה לסדר .כן,

בבקשה .אפשר לנמק עד  10דקות.
יעל בק:

אני לא צריכה  10דקות .העניין

הוא מאוד-מאוד פשוט .מתחילת הקדנציה בעצם אני רואה צורך ציבורי בהנגשת מידע בנושא הנושאים
שעולים בישיבות מועצה ,ואני גם רואה בזה ערך דמוקרטי שתושבים לפחות יידעו איזה נושאים עולים
בישיבת מועצה ,ויחליטו בעצמם אם הם רוצים לבוא .הדיונים אמורים להיות פומביים.
אני יודעת שכיום גם הזימונים לישיבות וסדר היום וגם הפרוטוקולים ,מפורסמים באתר העירייה .אני
יכולה לתת לשם דוגמא ,שהיום בדקתי ,והזימון לישיבת המועצה היום אגב לא שם ,משום מה .אני
הערתי לא פעם בעבר ,שגם הדברים הבסיסיים שלהבנתי הם מחויבים על פי חוק ,לא קורים ,בנוגע
לפרסומים באתר העירייה .ובכלל ,ההצעה שלי ,להרחיב את זה .למה לא גם בפייסבוק של העירייה.
אתם מפרסמים שם המון דברים חיוביים שקורים בעיר ובצדק.
אבל אני חושבת שלמען הערך הדמוקרטי והנגשת המידע והשקיפות ,אין שום בעיה .זה לא עולה כסף,
זה לוקח בדיוק דקה וחצי להנגיש את המידע הזה .אני חושבת שאין שום מניעה למה לא .ותושבים רבים
פונים אליי בנושא הזה ,במיוחד שהם רואים שאני מעלה את זה והם שואלים למה חברת מועצה או
מישהו מטעם סיעה כזו או אחרת ,זה הופך להיות פוליטי שבן אדם כזה או אחר מעלה .אז אני אומרת
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הפוך ,למה שהעירייה לא תעלה את זה? למה אני צריכה להנגיש את המידע לציבור כל פעם? אז זהו,
זאת ההצעה שלי בעצם .אני יכולה להקריא את הצעת ההחלטה ,אם צריך לפרוטוקול.
רחמים מלול:

לא ,לא צריך להקריא .אני רק

אענה לך בקצרה.
יעל בק:
רחמים מלול:

אין בעיה.
זה

לא

מקובל

לפרסם

פרוטוקולים בפייסבוק .מקובל לעשות את זה באתר העירייה .יכול מאוד להיות שנשקול את מה שאת
מציעה לפרסם את זימון החברים למועצת העיר ,פלוס הנושאים שיידונו ,למרות שאת כבר עושה את זה
באתר שלך ,אנחנו נעשה את זה גם באתר שלנו .מקובל עליך?
יעל בק:

אני חושבת שזה עדיף שאתם

תעשו ולא אני.
רחמים מלול:

אין בעיה.

יעל בק:

אני חושבת שזה מתבקש.

רחמים מלול:

אין

בעיה,

אבל

לפרסם

פרוטוקולים שלמים בפייסבוק-
יעל בק:

לא צריך .אבל לפחות להתריע

שזה קיים .אני באמת חושבת.
רחמים מלול:

אין בעיה .חלקית אני מקבל את

ההצעה שלך .בסדר? מקובל? טוב.
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יעל בק:

יותר טוב מכלום.

רחמים מלול:

נראה אם על הדברים הבאים

שאני אומר תגידי 'יותר טוב מכלום'.

החלטה מס' :500-55-18

הוחלט כי העירייה תשקול לפרסם בדף הפייסבוק שלה זימונים לישיבות

המועצה ואת הנושאים שיעלו לסדר היום.

שאילתא בדבר תפקיד 'סיירת הניקיון' והטנדר החדש של המוקד העירוני ,בדבר

.2

שיפור ניקיון פני העיר ,ח"מ מיום .22.2.18

שאילתא בדבר זכות ההפגנה ולביטוי במרחב הציבורי ע"י ח"מ יעל בק מיום

.3

.22.2.18
רחמים מלול:

סעיפים  2ו 3-זה שאילתות.

קיבלתי אותן באיחור ,ואני צריך לענות לך על זה בכתב .יש לי אפשרות לדחות את זה לישיבה הבאה,
אז אני אענה לך בכתב בצורה מסודרת.
יעל בק:

אז אפשר רק לשאול משהו לגבי

הנושא של הזמנים? אני מודע לחוק וכמה זמן אני צריכה להגיש את זה לפני .אני יודעת שמדובר על 7
ימים לפני ישיבת המועצה ,והנחתי שזה מה שהולך לקרות ,למרות שאני לא מבינה את הסיבה למה אי
אפשר לענות לי ,במיוחד על אחת מהשאילתות ,שכבר הגשתי מזמן בפרטי במייל.
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אבל מה שכן ,בגלל שישיבות המועצה הן לא במועדים שנקבעו בתחילת הקדנציה על פי חוק ,וכל פעם
משנים לנו .אנחנו קבענו בתחילת הקדנציה שישיבות המועצה יהיו בימי רביעי בתחילת החודש ,וכל
פעם משנים לנו .לי מאוד-מאוד קשה ,כשאני מקבלת זימון  5ימים לפני ,לדעת בדיוק מתי להגיש ומתי
לא .אז אני באמת שואלת ,ברמת הזמנים עכשיו .אני מכבדת את התשובה ,איך אני אמורה להתגבר על
ההפתעות האלה?
דורון מילברג:

אז תגישי מחר לחודש הבא.

יעל בק:

בסדר ,אני שואלת באופן כללי.

רחמים מלול:

תראי ,יש פה אילוצים ,גם שם

של חברים שמבקשים דחיות ,וגם שלנו .כי סדר היום הוא מאוד עמוס .מה נעשה? אנחנו עסוקים
בעשייה ,ולכן הזמנים משתנים .אם תעמדו על זה שזה יהיה ברביעי של תחילת כל חודש ,אנחנו נעשה
את זה ונקיים על זה אפילו הצבעה ,אם רוב החברים רוצים .אבל שלא יבואו אליי בבקשות 'תדחה ,אני
פה ,אני שם ,יש לי הופעה ,יש לי חתונה ,יש לי זה' .אני מוכן לעמוד בזה .אבל כפי שדורון אומר ,את
יכולה בתחילת כל חודש לשלוח לאותו חודש ,ואז ברור שתקלעי באיזשהו יום.
יעל בק:

בגלל שיש הגבלה על כמות

השאילתות ועל דברים שונים ,אז לכן-
רחמים מלול:

תאמיני לי ,אני לא מגביל אותך,

תגישי שאילתות.
יעל בק:

אוקיי .זה לפרוטוקול.
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רחמים מלול:

תגישי שאילתות כמה שאת

רוצה.
יעל בק:

בסדר גמור.

רחמים מלול:

אבל בשביל להגיש שאילתות,

חשובות ככל שתהיינה ,אני מתפלאעל חבר מועצה או חברת מועצה ,שלקחו נושאים כל כך חשובים
לטיפול במשך  4-4.5שנים ,כמו נפגעי מין ,כמו ילדים בסיכון ,והם מוכנים לנטוש את מלאכת הקודש
ההוא ,על מנת לפרסם איזשהו פוסט בפייסבוק או להגיש איזו שאילתא.
יעל בק:

בסדר.

רחמים מלול:

זה חבל לי אישית .אבל זה

שיקול-
יעל בק:

קודם כל תודה על ההערכה על

העשייה שלי.
רחמים מלול:

כן ,אני בטח מעריך .אלא מה?

יעל בק:

וזה היה הקו האדום שלי

אידיאולוגית.
רחמים מלול:

אוקיי ,בסדר .חשבתי הקו

האדום הוא ילדים בסיכון ,שזה באמת קו אדום.
יעל בק:

לא ,חלילה ,חלילה.
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באמת ,עשית דברים טובים

רחמים מלול:
בתחום הזה.
יעל בק:

תודה רבה.

רחמים מלול:

חבל שלא תמשיכי .ואני מתכוון

להעביר את הטיפול בזה לחבר מועצה אחר.
אבל הדברים יימשכו

יערה ספיר:
גם ככה ,הפעילות בנושאים החשובים האלה תימשך בלי כל קשר ,נכון?

היא תימשך .אני אעביר את

רחמים מלול:
הסמכות בתיק הזה למישהו אחר.

אוקיי .זאת אומרת,

יערה ספיר:
הפעילות עצמה לא תיפגע?

בוודאי שלא ,חס ושלום.

רחמים מלול:

יפה ,זה מה שחשוב.

יערה ספיר:

אנחנו נמשיך את המורשת של

רחמים מלול:
יעל בק.
יעל בק:

תודה.

רחמים מלול:

אביב ,רצית להעיר משהו?

אביב איטח:

לא ,לא ,אחרי זה.
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.5

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  1מיום .5.2.18

.6

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  5מיום .27.12.17

.7

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  4מיום .15.11.17

רחמים מלול:

פרוטוקול ישיבת ועדה לענייני

ביקורת ,מספר  1ומספר  ,5בבקשה שי.
שי קזיוף:

יש לנו כאן מולכים 3

פרוטוקולים של הוועדה לענייני ביקורת .כאשר אצלי בפרוטוקולים זה המעקב תיקון ליקויים שהיו
בעבר ,דו"ח מבקר העירייה במשך השנים האחרונות .חשוב לציין ,שהישיבות על המצב נעשו ,רק לא
היה פרוטוקול מסודר.
וייאמר לזכותו של דורון ושל נפתלי המבקר ,שהרימו את הכפפה ,והם חלק מכל העשייה של ענייני
הביקורת ,הדבר הזה תפס תאוצה ,וברוך ה' ,עם ישיבות של מנהלי האגפים ,עובדי עירייה ,ואשר הכל
בתוך בנייה לשיפור וייעול וחיסכון יעיל ,תוך כדי שמירה על העשייה שיש בעיר .אז יבורכו על כך,
והפרוטוקולים לעיניכם.
רחמים מלול:

כן ,בבקשה דורון.
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דורון מילברג:

אני רוצה להרחיב את התודות

שלך לנפתלי .ברגע שנפתלי הנמרץ והמוכשר נכנס לעבודה ,לא רק בתחום הפרוטוקולים והטיפול
בתגובות לפרוטוקולים ,הוא עשה עבודה רחבה ,עמוקה ונפלאה ,אלא גם בטיפולים ,הוא ייעל המון
נהלים שלדעתו ולדעתי ,הם היו נהלים ...במערכת ...ברישוי עסקים ובעוד כל מיני תחומים .ואם כבר
מודים ,אז נודה לו בצורה רחבה יותר.
שי קזיוף:
רחמים מלול:

גם לישראל ,יד ימינו.
וישראל מתחבא ,נחבא אל

הכלים ,כל הכבוד.
דורון מילברג:
שי קזיוף:

וישראל שעובד איתו.
שיש חוב פתוח איתו

עדיין ,אבל...
רחמים מלול:

טוב ,תודה ,בבקשה.

יעל בק:

יש לי רק הערה על אחד

מהפרוטוקולים .אז קודם כל תודה שהזמינו אותי .עוד מאז שביקשתי להיות משקיפה ,אני מקווה שזה
ימשיך ככה.
שי קזיוף:

זה ימשיך ,בשמחה

רבה.
יעל בק:

אני רציתי להעיר על הפרוטוקול

מה 15.11-בסעיף ד' כתוב "לבקשת חברת המועצה יעל בק ,לבדוק את נושא ביקורת הפנים בחברות
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העירוניות .אז קודם כל ,חשוב לי להדגיש לפרוטוקול הזה ,שאני ביקשתי את זה בעקבות מידע חדש
שנודע לי בוועדת ביקורת ,ולא יוזמה שלי שבאתי לוועדה והעליתי את זה .ושנית ,ללא קשר לוועדה,
אני גם שאלתי על זה בעבר ,ורציתי לשאול איפה אני מקבלת תשובה איפה הנושא הזה עומד.
תקבלי תשובה בעזרת

שי קזיוף:
ה' בשבועיים הקרובים.

בשבועיים הקרובים? אוקיי.

יעל בק:

לא כולל פורים.

שי קזיוף:
הבנתי.

יעל בק:

לא

יערה ספיר:

קלנדרי,

ימי

עבודה.
בדיוק ,ימי עבודה .וזה

שי קזיוף:
שרשום בפרוטוקול שאת אמרת ,כי הפרוטוקול משקף את הישיבה.

מעולה .אני שמחה מאוד.

יעל בק:

ואני

שי קזיוף:

שמח

ש...

משקיפים ,כמו שאביב ביקר אותנו בישיבה האחרונה ,כולם מוזמנים.

החלטה מס' :501-55-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 1

מיום .5.2.18
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החלטה מס' :502-55-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 5

מיום .27.12.17

החלטה מס' :503-55-18

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4

מיום .15.11.17

דיווח ע"י אדר' יערה ספיר  -ישיבת התנעה לוועדת איכות חיים וקיימות מיום

.8

.13.2.18
רחמים מלול:

היתה ישיבת התנעה של הוועדה

לאיכות חיים וקיימות מתאריך  ,13.2דיווח אדר' יערה ספיר ,שהיא עומדת בראשות הוועדה הזאת.
ואנחנו רואים חשיבות מרובה לוועדה הזאת ,שמושקת על ידי פורום ה .15-בבקשה ,יערה .דברי קצת
על הנושאים שעלו.
יערה ספיר:

בפעם הקודמת אנחנו

דיברנו על הוועדה הזאת שהיא תקום .וקיימנו ישיבה ראשונה .קודם כל ,באמת תודה לרזי בארי שהוא
המתכנן והוא מקדם את הנושא .הגיעו נציגים של רוב אגפי העירייה ,ואנחנו הצגנו את מבנה הוועדה,
שאנחנו רוצים שהיא תהיה ועדה מאוד אופרטיבית ,אז אנחנו חילקנו את זה ל 6-נושאים ,ואנחנו נעשה
ישיבות מצומצמות ,שבהן נוכל לקדם את הדברים בצורה עניינית .מה שבאמת עלה כבר בישיבה
הראשונה ,שיש לא מעט נושאים ,שפתאום נוצרה הזדמנות לדבר עליהם .ואנחנו רואים שיש הסכמה
והרבה מאוד יוזמות שאפשר לקדם אותן בהסכמה ובפעילות של האגפים .אחד ,נושאים של קידום תקן
בנייה ירוקה.
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השני זה נושא של התייעלות אנרגטית במוסדות של העירייה וההתנהלות .דיברנו על נושא של תחבורה
ציבורית ,תשתית של תחבורה ועוד שלל נושאים .וקודם כל מנהלי אגפים ,חלקם הביאו והציגו כבר
דברים שנעשים היום בעירייה .אנחנו נרכז אותם תחת קורת גג אחת ונראה איזה נושאים אנחנו בוחרים
לקדם .זה כמובן יגיע לשולחנו של ראש העיר .יוחלט מה לתקצב ונתקדם בהתאם .זהו.
רחמים מלול:

טוב ,יופי .תודה יערה .ואם יש

למישהו רעיונות ,מוזמן להגיש אותם לוועדה ,בנושא איכות חיים ,קיימות וכו' .אני הבטתי ליערה ,שאם
תוכן תכנית מסודרת והגיונית ,אנחנו גם נתקצב את זה ונמצא את המקור במהלך השנה.
אנחנו

יערה ספיר:

כבר

קבענו

ישיבה ראשונה בנושא של תחבורה.
רחמים מלול:

מה עוד ,אנחנו מחויבים גם על

פי חתימה שלנו ,על אמנה מטעם פורום ה.15-

אישור הסכם בין ג'וינט ישראל לעיריית רחובות ותב"ר הצטיידות על סך 38,000

.9

דולר אמריקאי.

רחמים מלול:

סעיף  - 9כן ,זוהר .זה לא

הסכם.
זוהר בלום:

זה לא אישור הסכם,

זה אישור תב"ר לכספים שקיבלנו מהג'וינט להקמת גינת משחקים במרכז הגיל הרך .הכסף כבר הגיע
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לעירייה ,על סך  38,000דולר ,שאנחנו צריכים להפקיד אותו בשביל להשתמש ,אבל צריך אישור
תב"ר על סך  38,000דולר על פי שער אמריקאי.
לאיזו מטרה?

רחמים מלול:

לבניית המרכז לגיל

זוהר בלום:
הרך ,לשיקום שלו ,בקרית משה ,למתקני משחק.

החלטה מס' :504-55-18

הוחלט פה אחד לאשר הסכם בין ג'וינט ישראל לעיריית רחובות ותב"ר

הצטיידות על סך  38,000דולר אמריקאי.

אישור תב"ר  ,3288הצטיידות בסיסית לכיתות חדשות לשנת תקציב .2017

.10

רחמים מלול:
זוהר בלום:

.11

זוה ,תמשיך.
סעיף  10בטל.

אישור הגדלת תב"ר  ,2883מגורמי חוץ  -מפעל הפיס ,₪ 25,802,551 :בגין הקמת
בתי ספר על יסודיים קרית חיוך למדעים.

זוהר בלום:

סעיף  - 11אישור

הגדלת תב"ר  2883בניית בית ספר תיכון למדעים קרית החינוך .קיבלנו כספים ממפעל הפיס מעבר
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לגודל ההרשאה שאישרנו במועצה .אנחנו צריכים להגדיל את זה על סך  25,802,551שח ,לסיום
בניית בית הספר.
וזה הלא מספיק גם לאולם?

רחמים מלול:
זוהר בלום:

אחרון

תשלום

שצריכים לשלם לקבלן ,זה כרגע תקוע בפיס ,קיבלנו מכתב התראה על זה .לאשר את זה.

החלטה מס' :505-55-18

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  ,2883מגורמי חוץ  -מפעל הפיס:

 ,₪ 25,802,551בגין הקמת בתי ספר על יסודיים קרית חיוך למדעים.

הגדלת תב"ר  3161הצטיידות גנ"י ובתי ספר ,מגורמי חוץ  -חצי מלש"ח.

.12

זוהר בלום:

הסעיף

האחרון

-

הגדלת תב"ר  ,3161הצטיידות גני ילדים ובתי ספר חדשים מגורמי חוץ ,או פיס או משרד החינוך ,על
סך חצי מיליון שח.
שי קזיוף:

חדשים מה זה אומר,

?2019
זוהר בלום:

אתה מסיים לבנות בית

ספר ,אתה מקבל ממנו הרשאה לקניית ריהוט.
???:

הצטיידות.
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עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  55מתאריך 26.2.2018

זוהר בלום:

הצטיידות,

כן,

הצטיידות בסיסית.
אם זו הצטיידות בסיסית זה לא

רחמים מלול:
מספיק ,אנחנו רוצים הרבה יותר.

העירייה מוסיפה קרוב

זוהר בלום:
ל 50%-או .60%

עד שמגיע הכסף...

שי קזיוף:

כבר

זוהר בלום:

בית

הספר

בהריסה.
טוב ,יש שאלות חברים? פורים

רחמים מלול:

שמח .ותשתתפו בפעילויות של חוויות ,של העירייה ,בכל השכונות ,יש אירועים בגן המייסדים.

החלטה מס' :506-55-18

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  3161הצטיידות גנ"י ובתי ספר,

מגורמי חוץ  -חצי מלש"ח.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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