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 "ב אדר א תשע"וכ

  2016מרץ  02
 

 נוכחים חברים: 
 רחמים מלול ראש העיר, יו"ר הוועדה

 מ"מ ראש העיר – בנצי שרעבי
 סגן ראש העיר – עו"ד מתן דיל

 ח"מ – אבי קינד
 ח"מ –דר רוני באום

 ח"מ –אינג' יפים זאיקה
 ח"מ –עו"ד מתן דיל

 ח"מ –הרב שלמה צבי מונטג
 ח"מ –יעל בק

 ח"מ –רונן אהרוני
 ח"מ –אדר' יערה ספיר

 ח"מ –שי קזיוף 
 

  :סגל 
 סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך –זוהר בלום 

 ח"מ –עו"ד אבי מוזס 
 ח"מ  –אבאי זאודה 
 ח"מ  –אבנר אקוע 

 מנכ"ל העירייה –דורון מילברג 
 גזברית העירייה –דניאלה ליבי 

 היועמ"ש –עו"ד מיכל דגן 
 נועה שילוט ופיקוחמ.א. ת –ליאור שוקרי 
 ס.הגזבר הממונה עלך ההכנסות –מנחם רוזנטל 

 מנכ"ל הל"ר –גיא עידו 
 מבקר העירייה ס. –ישראל עוקשי 

 רל"ש –דודי אשכנזי 
 
 

 2.3.2016פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך הנדון : 

 עדכון תב"רים: 
 

 . ₪ 1,184,737השתתפות בעלים  –גורמי חוץ  –מתחם גד פינשטיין  – 1287תב"ר 
 

 . ₪ 81,973 –גורמי חוץ  –שינויים ברחוב הרצל אייזנברג  – 2866תב"ר 
 

 . ₪ 152,090 –השתתפות בעלים  –עדכון תב"ר  – 1397תב"ר 
 

 ר, פה אחד !אושרו עדכוני התב"
 

 אישור תב"רים: 
 

 תחזוקה ושפ"ע: 

 . ₪אלף  200 –תב"ר חדש תחזוקת המרכז הלוגיסטי 

 אושר פה אחד !
 . ₪משאיות אשפה נוספות חצי מיליון  2השלמה לרכישת  - 3162הגדלת תב"ר  –אשפה משאיות 
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 אושר פה אחד !
 בגין שלטי רחובות / שכונות / הוריה וכיו"ב.  ₪א'  50 –שילוט ברחבי העיר  - 3043הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 קרנות הפיתוח של הרשות.  , ע"ח₪א'  50רכישת אוהל אבלים וציוד נלווה  –הצטיידות אגף שכונות 

 אושר פה אחד !
 

 ה ציבורית: יבני

 רחובות הצעירה.  - ₪א'  500 –תב"ר חדש חדר טרפו, גורמי חוץ:  משרד השיכון 

 אושר פה אחד !
שכונת רחובות  - ₪א'  350 –משרד השיכון  -עבור השלמת תשתיות , גורמי חוץ  3118הגדלת תב"ר 

 הצעירה. 

 אושר פה אחד !
, ע"ח קרנות הפיתוח של ₪מיליון  3.5 –, ב 3119הגדלת תב"ר  –י מוסדות חינוך )שיפוצי קיץ( שיפוצ

 משרד החינוך ומפעל הפיס.  –ע"ח גורמי חוץ  ₪מיליון  10הרשות, 

 אושר פה אחד !
 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  1הצטיידות מוסדות חינוך : 

 אושר פה אחד !
 

 
 הרשאות גורמי חוץ: 

 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪א'  500, גנ"י בצלאל לינדה 3011גדלת תב"ר ה

 אושר פה אחד !
 לטובת סגירת התב"ר ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  ₪ 75,000, 3101תב"ר  2015מבנים יבילים 

 אושר פה אחד !
 , ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪ 200,000 סגירת תב"ר,  ,3042גנ"י הרצוג 

 אושר פה אחד !
 משרד החינוך / פיס.  –ע"ח גורמי חוץ  ₪ 4,732,560 –מעלות משולם בנוי כיתות, תוספת  –חדש תב"ר 

 אושר פה אחד !
 –, ע"ח גורמי חוץ ₪ 2,774,304תוספת של  –ניצני המדע  –בית ספר יסודי   - 3051 -הגדלת תב"ר

 משרד החינוך / פיס. 

 אושר פה אחד !
 משרד החינוך / פיס.  –, ע"ח גורמי חוץ ₪ 6,534,780 –בית יעקב  –3166  -הגדלת תב"ר

 אושר פה אחד !
 

מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של  1, ₪מיליון  4 – 3161הגדלת תב"ר  – ומוסדות חינוך הצטיידות גנ"י

 משרד החינוך ומפעל הפיס.  –מלש"ח ע"ח גורמי חוץ  3הרשות, 

 אושר פה אחד !
 1.5ע"ח משרד החינוך,  ₪ 2,223,573 –כיתות גן  3תב"ר חדש  -( 2016חוב דהרי )ר -נוך מיוחד חרדי יח

 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 



 - 3 - 

   Rehovot. City of science and culture.  רחובות.עיר המדע והתרבות:  קובץ

 C:\Users\עדכוני\Desktop\2.3.16פרוטוקול ועדת כספים מתאריך -250\מכרזים\רחובות\אתרים.doc 

 
 

 
 
 
 

 אושר פה אחד !
 משרד החינוך / פיס.   –, ע"ח גורמי חוץ ₪ 1,985,760 – 3029הגדלת תב"ר  –בית ספר חינוך מיוחד 

 אושר פה אחד !
 1מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות,  1,  ₪מיליון  2 –ת חינוך מחשוב מוסדו 3181הגדלת תב"ר 

 מלש"ח ע"ח משרד החינוך / פיס. 

 אושר פה אחד !
 , ע"ח משרד החינוך. ₪א'  300  -תות ללקויי שמיעה יהנגשת כ – 2167הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !

 
 אגף ביטחון: 

 קרנות הפיתוח של הרשות.  ע"ח - ₪א'  500 –הגדלת תב"ר ב  –מצלמות  – 2954תב"ר 
 אושר פה אחד !

 
 אגף תנועה שילוט ופיקוח: 

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  - ₪א'  150 –השלכת פסולת  אכיפה ומניעת תב"ר עבור הגברת פיקוח
 

 אושר פה אחד !
 

 אגף המיסים: 
 ח של הרשות. מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתו 1 -מ"ר,  ןמיליו 6 מדידתרת טלמ –סקר מדידות תב"ר חדש 

 
 אושר פה אחד !

 
 
 
 
 
 

 ערך ורשם: דודי אשכנזי רל"ש
 

     
 


