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 ה' חשון תשע"ז
 2016נובמבר  06

 
 

 פרוטוקול ועדת הכספיםהנדון: 
 נוכחים חברים: 

 רה"ע –רחמים מלול 
 מ"מ רה"ע –בנצי שרעבי 

 אינג' יפים זאיקה 
 אבי קינד

 עו"ד אמיר ירון 
 דר רוני באום

 יעל בק
 עודד עמרם

   שלמה צבי מונטג
 

  :סגל 
 מנכ"ל העירייה –דורון מילברג 

 היועמ"ש –יכל דגן עו"ד מ
 מנכ"ל הל"ר –גיא עידו 

 מ"מ מבקר העירייה  -ישראל עוקשי 
 מנהל אגף שפ"ע –קובי יהושוע 
 מנהל אגף השכונות  –רמי מדהלה 
 מנהל אגף הרכב –יצחק לוזון 

 מנהלת מחלקת תב"רים –ידידה אקטע 
 בלה )רו"ח עזר יצחק(. 

 
 הלן עקרי הדברים וההחלטות: , התקיימה ישיבת ועדת כספים ל6.11.2016בתאריך 

 
 . 2015אישור הדו"ח הכספי של עיריית רחובות לשנת  .1

, חרף החריגה הגדולה בחינוך 2015ראש העיר סוקר בפני החברים את הדו"ח לשנת הכספים 

 .  ₪מיליון  5, סיימה העיריה בעודף תקציבי של ₪מיליון  20של 

 50 –כאשר רשות איתנה יכולה להגיע ל אחוז,  19 –עומס המלוות הינו מהנמוכים קרוב ל 

 90, וזאת לצד ₪אחוז, היחס הינו מאד נמוך והופכת משמעותית מדי שנה לכדי מאה מיליון 

 אחוזי גביה שגם מהווה נתון המבלט לטובה. 

 הדו"ח בוקר ואושר ע"י משרד הפנים. 

  מנהלים עיריית רחובות. -אישור טבלת מורשה חתימה על הזמנות רכש וטובין  .2
 אושר פה אחד !

 אישור חשבונות בנק בפועלים:   .3
 אושר פה אחד !

 עדכון ואישור תב"רים:  .4
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 עדכון ואישור  תב"רים: 

 
 יובא לדיון במועצה הקרובה.  –תב"ר שיפוץ חזיתות 

 
 מנהל ההנדסה: 

 ,31.8.2016מתאריך  37, מועצה 325-37-16תב"ר חדש: חדש מול ישן : בהמשך להחלטת מועצה מס' 
 ע"ח רשות מקרקעי ישראל בגין שיווק הקרקעות.  –מלש"ח  1 

 אושר פה אחד !
 

שכונת שעריים  –פינוי בינוי מתחם מוגזח תב"ר חדש:  התחדשות עירונית שעריים: 
 (. 20.4.2016 – 34ע"ח משרד הבנוי והשיכון. )מועצה  –ש"ח  1,722,695 – /א.1250/16רח/

 אושר פה אחד !
 

 ₪א'  20, עדכון תקציב, בעקבות ₪א'  20ע"ס  –ויים צומת הרצל אייזנברג , שינ2866הגדלת תב"ר 
 מהקבלן המבצע זילברמינץ. 

 אושר פה אחד !
 

 בניה ציבורית:  

מועדון משה זכריה )כובשי  3135
 החרמון(

    
  3,678,920מפעל הפיס  5,757,928עלות קבלן  עירייה   1,000,000

 עירייה  ₪ 1,000,000וחסר  1,200,000עירייה 

גני ילדים משה זכריה )כובשי  3177
 החרמון(

       
 קיבלנו תוספת להרשאה משרד החינוך   100,000

תבר 
 התקבלה פרוגרמה התחיל תכנון עירייה  500,000 תוספת כיתות לביס רמון חדש
תבר 
        תוספת כיתות לביס הרצוג חדש

 התקבלה פרוגרמה התחיל תכנון עירייה  500,000
תבר 
 התקבלה פרוגרמה התחיל תכנון עירייה  500,000 תוספת כיתות לביס תחכמוני חדש

 
 אושרו פה אחד !

 
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  –בגין סיום העבדות בפרויקט  ₪א'  600שימור: בית האסמים, 

 אושר פה אחד !
 

 אגף הביטחון, חירום רכש ותקשוב:
  

התקנת מערכות כבוי אש במוסדות חינוך, ע"ח קרנות הפיתוח של מלש"ח,  1.6תב"ר חדש: כבוי אש: 
 הרשות. 

 אושר פה אחד !
 

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 1.5תב"ר חדש: מיגון מוסדות חינוך, מערכות התרעה וגדרות: 
 אושר פה אחד !

 
מלש"ח, ע"ח  1.5 –מוסדות העירייה מוסדות חינוך וכיו"ב  –תב"ר חדש: שיפור ושדרוג מערך המחשוב 

 קרנות הפיתוח של הרשות.
 אושר פה אחד !
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 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. -מלש"ח  1תב"ר חדש: שיפוץ ושדרגו חדר מחשב: 
 אושר פה אחד !

 
 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.   2 –רחבי העיר תב"ר חדש: רכישה והתקנת מצלמות )טמ"ס(  ב

 אושר פה אחד !
 

 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.   1תחזוקת מקלטים:  –תב"ר חדש: חירום 
 אושר פה אחד !

 
 תנועה שילוט ופיקוח: 

 
 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  1.5מתקני הגבלת מהירות הגדלה ע"ס   3045הגדלת תב"ר 

 
 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 2צביעת כבישים הגדלה ע"ס  3080דלת תב"ר הג
 

 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 1.5שילוט ברחבי העיר  3043הגדלת תב"ר 
 

 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 1.2אחזקת רמזורים הגדלה ע"ס  3160הגדלת תב"ר 
 

 מגורמי חוץ )משרד התחבורה(.  20,000ע"ס אייזנברג  שינויים בהרצל  2866הגדלת תב"ר 
 יידונו בוועדת הכספים הבאה !

 
 אגף מוניציפאלי: 

 
, ע"ח קרנות ₪א'  700, רחוב הרצל: 141 –ו  139תאורה דקורטיבית: הפרדות מפלסיות  –תב"ר חדש 

 הפיתוח של הרשות. 
 אושר ברוב קולות )אבי קינד מתנגד(

 
 –הקמת מערכת כבוי אש באמצעות גז, שיפוץ מבואה קדמית, הצטיידות תב"ר חדש ארכיון היסטורי : בגין 

ע"ח קרנות  - ₪א'  150עמדות עיון ומחשוב, שיקום ושתילה חצר הארכיון, קרוי חלקי רחבה דרומית: 
 הפיתוח של הרשות.

 אושר פה אחד !
 

 הרשות.   , ע"ח קרנות הפיתוח של₪א'  250שיפוץ מעליות בניין עיריית רחובות,  –תב"ר חדש 
 אושר פה אחד !

 
 אגף שפ"ע: 

  
ע"ח  -עבור פנוי פסולת בניין, רכישת פחים ועגלות ושיפוץ מסיבי של תחנת המעבר  –מלש"ח  2תב"ר שפ"ע: 

 קרנות הפיתוח של הרשות.
 אושר פה אחד !

 
 אגף רכב: 

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.   -מלש"ח  2.1משאיות אשפה:  3תב"ר חדש בגין רכישת 
 אושר פה אחד !

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. - ₪א'  400טנדרים משומשים:  4תב"ר חדש בגין רכישת 
 אושר פה אחד !
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 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. - ₪א'  650תב"ר חדש עבור רכישת דחפור: 
 אושר פה אחד !

 
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. - ₪א'  500תב"ר חדש רכישת מנוף סל: 

 ר פה אחד !אוש
 

 אגף לוגיסטיקה: 
 

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.   -מלש"ח  3תב"ר חדש, שדרוג תאורת רחוב ועבודות קבלניות בטיחותיות: 
 אושר פה אחד !

 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. -מלש"ח  23 –שיפוצי קיץ 
 אושר פה אחד !

 
 היכל התרבות: 

 
 הפיתוח של הרשות: פירוט: ריהוט לובי, השלמת פנסים , ע"ח קרנות₪א'  400תב"ר חדש: הצטיידות: 

 השלמת מיקרופונים, שיפוץ במה, תקרה צפה. 
 אושר פה אחד !

 
 נכסים: 

 
 , עבור בר טכנולוגיות.₪א'  250תב"ר חדש ע"ס 

 נדחה לישיבה הבאה  !
 
 
 
 

 בברכה,          
 

 דודי אשכנזי       
 מנהל אגף מוניציפאלי

 וראש הלשכה     
    

 
 
 
 


