
 1 

 
 החברה לפיתוח רחובות בע"מ -ה.ל.ר.     

 
 108פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 

 (ZOOMבזום ) 2022/6/12שנערכה ביום 
 

 

   :ה"ה :משתתפים

 ר רחמים מלול, יו"                            

 דלית הראל, חברה   

 דניאלה ליבי,  חברה   

 ה , חבראביבית שקרון  

 חברה , ןט רונית וינגר  

  חבר  ירון,אמיר 

 גיא צור, חבר 

  

 

 ה"ה:    :נוכחים

 ניסים סלמן, מנכ"ל החברה                             

 פרויקטים  סמנכ"ל פרברג, קומיטל   

 נעמה גרוסמן, חשבת החברה   

 רויות מכרזים והתקש  נהלתמ "מ מ  , תיו מדהלה בריןס  

 ב מעוז, עו"ד אבי

   

 

 

 ם:על סדר היו

 

 .אזורי התעסוקהוראש מנהלת  עסקיתוח ל פי"סמנכמינוי  אישור .א

 

 דיון

 

עסקי   ם: ניסי פיתוח  סמנכ"ל  לתפקיד  מועמד  לאישור  הדיון  נושא  את  מציג 

מנהלת   התעסוקהוראש  כמו  אזורי  כל  בן  בהלר,  את  שישרת  תפקיד 

המועמד בעצם יחליף את עדי מוטולה שעזבה לפי חודש.  עיריית רחובות.  

ניגשו למעלה מ  ם לאחר סבב ציפיות שכר וסינון  מועמדי  80למכרז הזה 

לריאיון  הגי אליי  מתוכם    16עו  ביותר    3מועמדים  הגיעו  המתאימים 

אדם   כוח  בוועדת  ו לריאיון  שקרון  אביבית  הם  דהן  שאלו  מנכל  ,מאיר 

ד',  , העירייה   ביום  שהתקיימה  אדם  כוח  וועדת  ולאחר  רה"ע  עם  יחד 

ל08.06.22 ל ה ,הוחלט  ש  אישורעלות  אלעד  את  ניסים  גיאדירקטוריון   .
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אלעדאת    מציג של  החיים  תא.  קורות  לו  ויש  עו"ד  בכלכלה  הוא  רים 

והתעסק  לכלכנים במסלול של מימון, הוא כלכלן    ותואר נוסף במשפטים

גילת  בפיתוח עסקי   גם בחברת  ששם ממש    םלווייניברוב הקריירה שלו 

לתפקיד מוטיבציה  המון  עם  אדם  נראה  פרויקטים  בייזום  רה"ע  עסק   .

 כמה דברים? ה לומראתה רוצ

סים להכריע בעניין הזה כי  למעשה נתנו לני  אני מקבל את ההמלצה שלך. רה"ע: 

 הגיעו היו ראויים. כל שלושת המועמדים ש

 מכניס אותו )אלעד( מחדר ההמתנה  ניסים: 

לכולם אלעד: מהסוג    שלום  תפקיד  לנהל  צריכים  כולנו  כי  פה  אני  בעצם  אז   ,

סקי של העיר גם עם  הע את כל התחום של הפיתוח לשמר והזה של לפתח  

עם   וגם  הקיימות  היהחברות  שלי  הכוונה  עתידיות.  לגרום  חברות  א 

חל ערוצים  כלכלית  מבחינה  גם  ולפתח  לעיר  חיובית  שים  דהגירה 

לעירייה  ומגוונים נוספות  הכנסות  לייצר  מנת  הע  על  בהקשר  סקי  וגם 

החזון שלי זה  העיר  של  התדמית  ולפר את  בוגרלשמר  אני  עליי,    . קצת 

וניהול כלכלה  ראשון  שני  תואר  תואר  ועוד  במשפטים  נוסף  תואר   ,

מון מאונ' בר אילן.  אני מגיע מעולמות העסקיים  מילול  במשפטים במס 

בנוסף   ותקציב  והקמהובניתי תכלכליים, אסטרטגיה  לתכנון  של    כניות 

 פרויקטים עסקיים וגורליים בארץ ובעולם 

בדקת רה"ע:  אתה  לך   האם  הניחה  שהיא  התשתית  מה  עדי  קודמתך    עם 

 דעתך תוכל להוסיף ולשפר? לעבודתך בעתיד ומה חסר בתשתית זו של 

הדברים   אלעד: את  ואלמד  אשב  שלא  עד  שלי  היא  ואבדוק  מהצד  מה  בדיוק 

עשתה לא אוכל להתייחס בצורה רצינית לשאלה שלך, אני מניח שהיא  

צריך  חלקם  שאת  ומכובדים  יפים  דברים  וחלקם    עשתה  לבדוק  לשמר 

 מול הצוות איך לשפר. 

אז כמו שאמר רה"ע כל המועמדים שהגיעו    הצלחה.אלעד תודה רבה וב  ניסים: 

א הבנאדם,  וזה  מוצלחים  אדם  כוח  שייכנסלוועדת  מקווה    לתפקיד  ני 

פה גדול והפונקציה הזו מאד חסרה לנו. אם  כי העומס    מהר ככל הניתן  

 את הבחירה בסדר?זה מקובל עליכם אז אשמח שתאשרו 

 בהצלחה, מאושר.  רה"ע: 

 

 
 :226מס'  החלטה

 
וראש מנהלת אזורי התעסוקה"סמנכל  אלעד שגיא מינוי של  חד  פה א  יםאשרמ   ל פיתוח עסקי 

  .בהלר
 

                        
 
 

 – כנכון מאושר    
 

                                                       ________________ 
 ר "יו ,  מלול רחמים                                                 


