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 עיריית רחובות

 24ישיבת מועצה מן המניין מס' 

  2021/2/10 א"פתש שבטב ח"כ, רביעימיום 

 באולם הספורט בבית ספר קציר

 

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

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

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

אבי קינד, ח"מ אמיתי כהן, ח"מ עו"ד אבי מוזס, ח"מ פנחס 

, ח"מ איטל בציר אלשיך, ח"מ שאול מר שלמה מונטגהומינר, 

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

ח"מ עו"ד שמואל בר דאנזאן, ח"מ אורית  ח"מ אביב איטח.

 אבנר אקוע, ח"מ רועי שרעבי, ח"מ דני מרשה, ח"מ שרגאי

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

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

החברה ל כ"מנ –אייל פרנקל , מבקר העירייה –אקרמן נפתלי

מנהל אגף מוניציפאלי,  –, צביקה מדהלה העירונית לתרבות

יוסי כפיר  . שילוט ופיקוח מנהל אגף תנועה –קרי ליאור שו

 מנהל אגף נכסים  –

 בר.-ח"מ אסף אלד"ר רוני באום, גור, , ח"מ  ח"מ אווה :חסרים  
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 סדר היום:

 בצד ה
 .23.12.20מתאריך  22מועצה מס' פרוטוקול אישור  .1

 שאילתות: .2

מקום של ריכוז קהל גבוה, לרבות משרדים  האם בכל א.

ריים, מוצבים דפיברילטורים המצילים חיים? ממשלתיים/ציבו

 (.17.12.20)ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך 

 נושאים נוספים: .3

בפרוטוקול  8 וסעיף  ,1-5אישור מועצת העיר סעיפים  א.

 .55הוועדה להקצאת קרקע מס' 

 אישור ביצוע הרצאות בשכר לאביטל רגב קיסר.  ב.

לבחירת עובדים  אישור ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת המכרזים ג.

 בכירים. 
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 החלטות המועצה
 10/2/2021מיום  24ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 

 

 

 .23.12.20מתאריך  22אישור פרוטוקול מועצה מס'  .1

 
 

מתאריך  22לאשר פרוטוקול מועצה מס'  אחדהוחלט פה  :21-24-368מס'  חלטהה
 "מ מתן דיל. כפוף להערה של ח 23.12.20

 

 שאילתות: .2

מקום של ריכוז קהל גבוה, לרבות משרדים  האם בכל א.

ממשלתיים/ציבוריים, מוצבים דפיברילטורים המצילים חיים? )ח"מ 

 (.17.12.20קארין ברגינסקי מתאריך 

 

 ניתנה תשובה לשאילתא.  :21-24-369מס'  חלטהה

 

 נושאים נוספים: .3

בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  8 וסעיף  ,1-5אישור סעיפים  א.

55. 

   

 

בפרוטוקול הוועדה  1לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-340מס'  חלטהה
כדלקמן: לפתוח בהליך הקצאת קומה  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

 בצד המזרחי  מ"ר והחצר הסמוכה 157-ראשונה במבנה דו קומתי בשטח של כ
 616חלק מחלקה  3704, גוש 12אליעזר יעקובזון  מ"ר, ברחוב 240בשטח של 

לעמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל, למטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של 
באותה שנת  31.7שנת לימודים אחת מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך 

 תקופות נוספות.  4-הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב
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בפרוטוקול הוועדה  2לאשר סעיף  אחדחלט פה הו :21-24-341מס'  חלטהה
כדלקמן: לפתוח בהליך הקצאת קומת קרקע  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

מ"ר,  347מ"ר והחצר הסמוכה בשטח של  110-י בשטח של כתבמבנה דו קומ
לעמותת רשת גני הילדים  659חלק מחלקה  3704, גוש 1ברחוב שקולניק אהרון 

מטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת של אגודת ישראל, ל
באותה שנת הלימודים עם אופציה  31.7מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך 

 תקופות נוספות.  4-לעירייה להארכה ב

 

בפרוטוקול הוועדה  3לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-342מס'  חלטהה
תוח בהליך הקצאת חלק מקומת כדלקמן: לפ 8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 
מ"ר,  220מ"ר והחצר הסמוכה בשטח של  110-י בשטח של כתקרקע במבנה דו קומ

לעמותת רשת גני הילדים  610 חלק מחלקה  3700, גוש 6ברחוב באר מים חיים 
של אגודת ישראל, למטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת 

באותה שנת הלימודים עם אופציה  31.7ריך מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתא
 תקופות נוספות.  4-לעירייה להארכה ב

 

  :21-24-343מס'  חלטהה

ולא משתתף  55בפרוטוקול  4גיא צור מציין כי לא השתתף בדיון על סעיף 

 בהצבעה בישיבת המועצה. 

 

מיום  55בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  4לאשר סעיף  אחדהוחלט פה 
מ"ר  145-לפתוח בהליך הקצאה מבנה חד קומתי בשטח של ככדלקמן:  8.11.20

חלק  3703, גוש 46מ"ר, ברח' הנשיא הראשון  445והחצר הסמוכה בשטח של 
לילדים נפגעים, למטרת הפעלת  ילעמותת איל"ן איגוד ישראל 1252מחלקה 

 , חוגים שונים, פעילות חברתית, מתן16-20מועדונית לנערים נכים בגילאי 
 שנים.  10רפואיים ועוד, לתקופה של -טיפולים פרה

 

בפרוטוקול הוועדה  5לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-344מס'  חלטהה
לפתוח בהליך הקצאת מגרש בשטח כדלקמן:  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

מ"ר,  266-דונם ומבנה חד קומתי, שירותים ומלתחות סמוך בשטח של כ 10-של כ
לעמותת מועדון  135, 133, 132חלק מחלקות  3679ציון פוגל, גוש  ברחוב בן

 10הכדורגל הפועל מרמורק רחובות, למטרת הפעלת מגרש אימונים, לתקופה של 
 שנים. 
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בפרוטוקול הוועדה  8לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-345מס'  חלטהה
צאת קרקע בשטח כדלקמן: לפתוח בהליך הק 8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

לעמותה  88חלק מחלקה  3651, גוש 9דונם, ברחוב קושלביץ בנימין  1.5-של כ
לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות, למטרת הקמת מרכז ספורט עירוני, למשך 

 שנים.  25

 

 אישור ביצוע הרצאות בשכר לאביטל רגב קיסר.  ב.

 

ות בשכר לאביטל רגב לאשר ביצוע הרצא אחדהוחלט פה  :21-24-346מס'  חלטהה
 קיסר. 

 

 ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.  אישור ג.

 

את ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת למנות  אחדהוחלט פה  :21-24-348מס'  חלטהה
 המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
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 .23.12.20מתאריך  22אישור פרוטוקול מועצה מס'  .1

 

מן המניין. היום יום רביעי, כ"ח בשבט, ישיבת מועצה   רחמים מלול:

. יש לנו כמה נושאים. על סדר היום. שאילתא שלך, קארין, לגבי 10.2.21

 דפיברילטור. 

  .אמרת לא ללמד אותך. קודם כל אישור פרוטוקול  :עו"ד מתן דיל

 אתה מתכוון לדפיברילטורים, מכשירי החייאה.   :קארין ברגינסקי

 . 22סליחה, אישור פרוטוקול מועצה מספר   רחמים מלול:

 יש לי הערה, אפשר?   :עו"ד מתן דיל

 כן, בבקשה.   רחמים מלול:

 תודה רבה.   :עו"ד מתן דיל

השאילתא  נסלפרוטוקול, אני מבקש שתוכ 23-22בעמ'   רחמים מלול:

ששאלתי, ייכנס לפרוטוקול. גם כאן אתה מבטיח, ובפועל זה לא קורה. אז אני 

ש שהשאילתא תיכנס, שהתוכן שלה ייכנס, ואני מבקש שמכאן ואילך, לא מבק

 יודע אם לומר את זה לצביקה או למי שצריך, תכניסו. 

אתם מבקשים מאיתנו מצד אחד לא לחזור על השאילתא במועצה. אנחנו 

מבקשים מכם להכניס את תוכן השאילתא או ההצעה לסדר, ובאופן מסורתי אתם 

 מעיר פעם אחת ומבקש בעניין הזה, שחור על גבי לבן.  . אז אנילא מכניסים

 צביקה, זה יתוקן.    :עו"ד מתן דיל

 

מתאריך  22לאשר פרוטוקול מועצה מס'  אחדהוחלט פה  :21-24-368מס'  חלטהה

 כפוף להערה של ח"מ מתן דיל.  23.12.20
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 שאילתות: .2

מקום של ריכוז קהל גבוה, לרבות משרדים  האם בכל א.

יים/ציבוריים, מוצבים דפיברילטורים המצילים חיים? )ח"מ ממשלת

 (.17.12.20קארין ברגינסקי מתאריך 

 

 מצ"ב השאילתא:

 –חוקק החוק להצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים  2008בשנת  . 1

 .2008תשס"ח 

במיוחד בתקופה האחרונה )מצ"ב קורונה משפיע על המון אנשים לצערנו  . 2

ובפרט נפשיים ובריאותיים(, אנו נחשפים להמון תושבים  בכל מיני דרכים

שמקבלים דום לב/התקף לב או על סף התקף ומכשיר החייאה יכול להציל 

 להם את החיים.

אבקש לדעת כמה מקומות בעירנו עומדים בהגדרת החוק והיכן מוצבים  .3

 מכשירי החייאה, האם נעשה פיקוח אודות תקינותם ומתי?

ב את מכשירי החייאה בפארקים כדי להגדיל את הסיכוי האם ניתן להצי .4

 להצלת חיים?

 תשובה לשאילתא:

יש שלושה חוקים שונים העוסקים בהצבת מכשירי החייאה ומגדירים   .1

                      היכן צריך להיות מכשיר החייאה    :                                                                                         

                                                  2008 –חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים  תשס"ח --

( לחוק החזקת מכשירי החייאה בבתי ספר  2018 –תיקון ) תשע"ח --

 חוק הספורט  -- 2001 –תשס"א 

 53סה"כ  –החייאה מצ"ב טבלה עם כל המקומות שהצבנו בהם מכשירי  .2

 מכשירי החייאה  
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אנחנו עומדים בחוק  ובכל מקום שנדרשנו   הצבנו מכשיר  החייאה  )  .3

 מסומן בטבלה בתכלת ( 

לידיעתך , עיריית רחובות הציבה מכשירי החייאה גם במקומות  שלא  .4

ילדים  ) מסומן בטבלה  500 -נדרשנו בחוק לדוגמא בתי ספר מתחת ל

 בירוק ( 

 הוצב מכשיר החייאה התבצעה הדרכה במעמד ההתקנה בכל מוסד  ש .5

הפיקוח על המכשיר מתבצע ע"י הנהלת המוסד וע"י אגף הביטחון  שמזמין  .6

 סוללות/ מדבקות ע"פ הנחיות  הספק   .

 הצבת מכשירי החייאה בפארקים הציבוריים נבחנת בימים אלה .7

   תשובה לגבי המכשירים מצילי החיים? תקארין, קיבל  רחמים מלול:

ובה, ראש העיר, ואני רוצה לשאול פה שקיבלתי ת  :קארין ברגינסקי

 שאלה נוספת. 

 כן, בבקשה.   רחמים מלול:

בהמשך לתשובות שניתנו, האם יש אפשרות להקים   :קארין ברגינסקי

מקומות דפיברילטורים שהם בעצם עמידים מפני וונדליזם, כאלה  5-לפחות ב

 שלא ניתן לפרוץ, בשיתוף מד"א. 

בנושא הזה עשינו שיחת ועידה עם איציק שושן שהוא     :אמיתי כהן

 מנהל בכיר במד"א. 

 אבל אני לא סיימתי את השאלה.   :קארין ברגינסקי

 לטובת הנושא הזה נשים גם בגנים.     :אמיתי כהן

עם נציגי מד"א אני נמצאת כבר חצי שנה בקשר, זה   :קארין ברגינסקי

  -שאלה. האם יש אפשרותלא קשור. אז אני שאלתי 

עשינו שיחת זום עם ראש העיר לפני חצי שנה, עוד     :אמיתי כהן

 הרבה לפני הפנייה שלך. 
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 את שמעת מה אמיתי אמר?   רחמים מלול:

אני שמחה מאוד שאתה מעורב בנושא, אמיתי. מבורך   :קארין ברגינסקי

 מאוד. זה לא משנה מי שייקח קרדיט. 

 בסך הכל מספר עובדות, קארין. אני     :אמיתי כהן

אם אתה רוצה שזה יירשם על שמך, זה יירשם. אני   :קארין ברגינסקי

 שואלת את ראש העיר. 

 קארין, אנחנו בסך הכל מספרים עובדות.     :אמיתי כהן

, האם יש אפשרות ציבוריים  דפיברילטורים במקום 5  :קארין ברגינסקי

. כזה שהוא עמיד מפני ₪ 20,000לשים אותם? העלות של כל דפיברילטור זה 

 אוויר קשה.  גוונדליזם ומפני מז

  -קארין, מה שאמיתי אומר, יש מיזם של מד"א  עו"ד יניב מרקוביץ:

 ידוע לי.   :קארין ברגינסקי

ציבוריים. שמדבר על הצבת מכשירים כאלה במקומות   עו"ד יניב מרקוביץ:

נייה שלהם אלינו. אנחנו מנהלים איתם ואמיתי פנה אליהם, מאחר וגם הייתה פ

מו"מ לגבי הצבה במקומות מרכזיים גם בגנים, גם ברחוב הרצל. בחלק 

מהטלפונים הציבוריים במקומם. הנושא הזה, במקום מכשירים שהיו בעבר של 

 שהשנה זה יקרה.  טלפונים ציבוריים, הנושא הזה נמצא בטיפול ואני מאמין

 אוקיי.   :קארין ברגינסקי

 אמיתי נמצא שם איתם.   עו"ד יניב מרקוביץ:

הבעיה זה לא בהצבת המכשיר ובעלות שלו, הבעיה זה   :מר דורון מילברג

בתפעול שלו. כי אם אתה לא מיומן בתפעול של המכשיר הזה, אתה יכול להרוג 

 בן אדם במקום להציל אותו. 

תשים ברחוב הרצל במקום מסוים את המכשיר, ובמידה וקורה  –מה את אומרת? 

 למישהו ברחוב, ייקחו את המכשיר יפעילו אותו. נכון. דוגמא, מקום ציבורי. 
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מקום ציבורי שהפתיחה מתאפשרת רק לאחר שמד"א   :קארין ברגינסקי

מה שנמצא במקומות  ₪ 5,000-מאשר את הפתיחה. זה מכשיר מיוחד, לא ב 

 זה מכשיר מיוחד. סגורים. אלא 

 500זה מכשיר שבבתי ספר שאנחנו שמים אותו מעל   :מר דורון מילברג

ך להפעיל אותו. זה לא כל אחד יכול להפעיל אותו, יתלמידים, מקבלים הכשרה א

 זה מכשיר שדורש מיומנות. כי אתה יכול לגרום נזק יותר מאשר תועלת. 

ברתי עם בכירי מד"א. וזה מה ששאלתי את מד"א, ודי  :קארין ברגינסקי

ואני נעניתי, יש לי את זה גם בכתובים, שכל עובר אורח שרואה מישהו במצוקה, 

  -יכול להרים טלפון למד"א, ובמסגרת השיחה הטלפונית

אז קארין, ענינו לך. אמיתי מקדם את זה, המיזם הזה   עו"ד יניב מרקוביץ:

ד עם מד"א איך יצא במהלך השנה אנחנו מקווים. תהיינה גם הכשרות יח

מפעילים את המכשיר, איך מונעים ונדליזם ושומרים עליו. זה משהו שנמצא כבר 

 בתהליך מתקדם. 

 מעולה.   :קארין ברגינסקי

 אני מאמין שזה יצא השנה לפועל.   עו"ד יניב מרקוביץ:

ושאלה אחרונה שיש לי בנושא. האם כל אותם   :קארין ברגינסקי

 50מקומות הסגורים על פי החוק, אותם הבכל דפיברילטורים שכן מותקנים 

 . 53ומשהו צביקה, כמה זה היה? 

 ם. ימכשירים כרגע מוצב 53  עו"ד יניב מרקוביץ:

, והם ן, זכרתי נכון. האם כל אותם עומדים בתק53  :קארין ברגינסקי

כולם מופעלים עם סוללה והם כולם עובדים לצורך העניין? האם מישהו בודק 

 על זה? זה מה ששאלתי בשאילתא. את זה ומפקח 

אני עניתי על כל השאלות שלך  –אני אענה. א'   צביקה מדהלה:

 בתשובה לשאילתא. 
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 מי מפקח? לא קיבלתי תשובה מי מפקח על זה.   :קארין ברגינסקי

 שנייה.   צביקה מדהלה:

  -לא ראיתי שכתוב ש  :קארין ברגינסקי

  -כשירי דפיברילטורמ 53יש בעיר אז קודם כל   צביקה מדהלה:

 מעולה מעולה, מבורך.   :קארין ברגינסקי

הרבה יותר ממה שצריך. וקיבלת רשימה -שזה הרבה  צביקה מדהלה:

 מכשירים. 12-13מפורטת. יש משהו כמו 

מבורך, מבורך. אז שאלתי אם הם עובדים, שאלה   :קארין ברגינסקי

 לגיטימית. 

אחד. שנית, המכשיר מזמזם מה שצריך, זה יש יותר  מ  צביקה מדהלה:

 ברגע שהסוללה נגמרת. 

 לא תמיד. בדקתי, לא תמיד.   :קארין ברגינסקי

 את שאלת, תני לי לענות.   צביקה מדהלה:

 צריך להיות פעם בחצי שנה פיקוח.   :קארין ברגינסקי

 קארין, זו לא הצעה לסדר.   רחמים מלול:

מזמזמים כשהסוללה  קארין, אני מסביר לך. המכשירים  צביקה מדהלה:

 נגמרת, זה אחד. 

אני לא מבין. זה בהצעה לסדר? מה קרה פה? מה    :עודד עמרם

 ההפקרות הזאת? 

ודבר שני, הספק מספר את הסוללות בזמן ואת   צביקה מדהלה:

המדבקות בזמן, ויש פיקוח על הדבר הזה, ויש הדרכה על הדבר הזה. קיבלת 

 פירוט מלא על כל מה שצריך. 
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צביקה, התשובה היא חיובית, לכולם יש פיקוח? כולם   :ברגינסקי קארין

 עובדים?  

 נכון. כי הם נמצאים בתוך מוסדות חינוך בפיקוח.   צביקה מדהלה:

יופי, זה מה שרציתי לדעת. אז אני מברכת על זה.   :קארין ברגינסקי

 צביקה, אני מברכת על זה. 

 הוא לא על דוכן של חקירות.   רחמים מלול:

 5-יניב, אם אכן במהלך השנה זה אכן יקרה, ה  :קארין ברגינסקי

 בוד. כדפיברילטורים לפחות יותקנו ברחובות, אני מברכת על זה. כל ה

 לא הצעה לסדר, אני מצטער. קארין, זאת   רחמים מלול:

 בסדר גמור.   :קארין ברגינסקי

רים באמת נו, ענינו לך על הכל, ויש לנו יותר מכשי  רחמים מלול:

 ממה שצריך. 

 זה שווה את זה.   :קארין ברגינסקי

 זה לא נכון? מה?   רחמים מלול:

 אני אומרת זה שווה את זה, זה מציל חיים, זה מבורך.  :קארין ברגינסקי

 בוודאי. ואני מודה לך על השאילתא החשובה.   רחמים מלול:

 תודה.   :קארין ברגינסקי

 

 לשאילתא ניתנה תשובה :21-24-369מס'  חלטהה

 

 נושאים נוספים: .3

בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע  8, 1-5אישור מועצת העיר סעיפים  א.

   .55מס' 
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בפרוטוקול  8וסעיף  5-1אישור מועצת העיר לסעיפים   רחמים מלול:

 . 55הוועדה להקצאת קרקע מספר 

,    :גיא צור ראש העיר, אני מבקש לרשום בפרוטוקול, בטעות כאן

, בפרוטוקול הוועדה להקצאת 4ו טעות סופר, שאני לא השתתפתי בסעיף כנראה ז

 קרקע, לגבי הקצאת המבנה לעמותת אילן. 

 אז לרשום שלא השתתפת?   רחמים מלול:

 שלא השתתפתי בדיון, כן.    גיא צור:

מאה אחוז. יש עוד הערות לגבי פרוטוקול הוועדה   רחמים מלול:

 להקצאות קרקע, חברים? 

 מאושר.    :םעודד עמר

 אז אישרנו את כל הסעיפים.   רחמים מלול:

 

בפרוטוקול הוועדה  1לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-340מס'  חלטהה

כדלקמן: לפתוח בהליך הקצאת קומה  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

בצד המזרחי מ"ר והחצר הסמוכה  157-ראשונה במבנה דו קומתי בשטח של כ

 616חלק מחלקה  3704, גוש 12"ר, ברחוב אליעזר יעקובזון מ 240בשטח של 

לעמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל, למטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של 

באותה שנת  31.7שנת לימודים אחת מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך 

 תקופות נוספות.  4-הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב

 

בפרוטוקול הוועדה  2לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-341מס'  חלטהה

כדלקמן: לפתוח בהליך הקצאת קומת קרקע  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

מ"ר,  347מ"ר והחצר הסמוכה בשטח של  110-י בשטח של כתבמבנה דו קומ
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לעמותת רשת גני הילדים  659חלק מחלקה  3704, גוש 1ברחוב שקולניק אהרון 

ישראל, למטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת  של אגודת

באותה שנת הלימודים עם אופציה  31.7מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך 

 תקופות נוספות.  4-לעירייה להארכה ב

 

בפרוטוקול הוועדה  3לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-342מס'  חלטהה

דלקמן: לפתוח בהליך הקצאת חלק מקומת כ 8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

מ"ר,  220מ"ר והחצר הסמוכה בשטח של  110-י בשטח של כתקרקע במבנה דו קומ

לעמותת רשת גני הילדים  610 חלק מחלקה  3700, גוש 6ברחוב באר מים חיים 

של אגודת ישראל, למטרת הפעלת גן ילדים, לתקופה של שנת לימודים אחת 

באותה שנת הלימודים עם אופציה  31.7יאוחר מתאריך מיום חתימת ההסכם ולא 

 תקופות נוספות.  4-לעירייה להארכה ב

 

  :21-24-343מס'  חלטהה

ולא משתתף  55בפרוטוקול  4* גיא צור מציין כי לא השתתף בהצבעה על סעיף 

 בהצבעה בישיבת המועצה. 

מיום  55בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס'  4לאשר סעיף  אחדהוחלט פה 

מ"ר  145-לפתוח בהליך הקצאה מבנה חד קומתי בשטח של ככדלקמן:  8.11.20

חלק  3703, גוש 46מ"ר, ברח' הנשיא הראשון  445והחצר הסמוכה בשטח של 

לילדים נפגעים, למטרת הפעלת  ילעמותת איל"ן איגוד ישראל 1252מחלקה 

חברתית, מתן , חוגים שונים, פעילות 16-20מועדונית לנערים נכים בגילאי 

 שנים.  10רפואיים ועוד, לתקופה של -טיפולים פרה

 

בפרוטוקול הוועדה  5לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-344מס'  חלטהה

לפתוח בהליך הקצאת מגרש בשטח כדלקמן:  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 
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ר, מ" 266-דונם ומבנה חד קומתי, שירותים ומלתחות סמוך בשטח של כ 10-של כ

לעמותת מועדון  135, 133, 132חלק מחלקות  3679ברחוב בן ציון פוגל, גוש 

 10הכדורגל הפועל מרמורק רחובות, למטרת הפעלת מגרש אימונים, לתקופה של 

 שנים. 

 

בפרוטוקול הוועדה  8לאשר סעיף  אחדהוחלט פה  :21-24-345מס'  חלטהה

בהליך הקצאת קרקע בשטח כדלקמן: לפתוח  8.11.20מיום  55להקצאת קרקע מס' 

לעמותה  88חלק מחלקה  3651, גוש 9דונם, ברחוב קושלביץ בנימין  1.5-של כ

לקידום ההיאבקות והג'ודו ברחובות, למטרת הקמת מרכז ספורט עירוני, למשך 

 שנים.  25

 

 אישור ביצוע הרצאות בשכר לאביטל רגב קיסר.  ב.

 

יטל רגב קיסר. אני אישור  ביצוע הרצאות בשכר לאב  רחמים מלול:

 הרצאות בחודש, משהו כזה? יש פה מכתב.  2מבין שזה 

 אנחנו רוצים הרצאה אחת בחודש בתמורה.    גיא צור:

ן   רחמים מלול: לא, זה הרצאות בזום. טוב, אנחנו מאשרים, אם אי

 התנגדות כמובן. 

 

ב לאשר ביצוע הרצאות בשכר לאביטל רג אחדהוחלט פה  :21-24-346מס'  חלטהה

 קיסר. 

 

 ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.  אישור ג.
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אישור ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת המכרזים לבחירת   רחמים מלול:

ן מיכל שזה על פי הפקודה שצריך נציג אופוזיציה? טוב, יעובדים בכירים. אני מב

 אז אנחנו מאשרים גם את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה. 

 

ח"מ מתן דיל כחבר בוועדת  אתלמנות  אחדהוחלט פה  :21-24-348מס'  חלטהה

 המכרזים לבחירת עובדים בכירים.

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

– 


