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 עיריית רחובות

 ישיבת מועצה מן המניין מס' 61

  מיום ראשון, ט"ו באלול תשע"ח 26/8/2018

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

– מרקוביץ יניב עו"ד ח"מ רה"ע, סגן – דיל מתן עו"ד ח"מ רה"ע, סגן –                 בלום

גיורא ח"מ איטח, אביב ח"מ עמרם, עודד ח"מ אקוע, אבנר ח"מ לרה"ע,              משנה

ח"מ קינד, אברהם ח"מ באום, רוני ד"ר ח"מ ירון, אמיר עו"ד ח"מ ארי,               בן

עו"ד ח"מ כהן, אמיתי ח"מ אפל, גלי ח"מ אהרוני, רונן ח"מ קנבל, מרה               ד"ר

ח"מ קזיוף, שי ח"מ ספיר, יערה אדר' ח"מ זאיקה, יפים ח"מ מוזס,              אברהם

  צבי שלמה מונטג, ח"מ יעל בק.

 

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

הבחירות מנהלת - ברבי מיטל העירייה, מבקר – נפתלי משפטיתאקרמן            יועצת

מנכ"ל - סלמן ניסים העיר, ראש רל"ש – אשכנזי דודי הפנים, משרד              מטעם

  ה.ל.ר.

 

  ח"מ אבאי זאודה.חסרים:
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 סדר היום:
 הזדהות סיעות.1.

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 60 מיום 2.18.7.18.

 מינוי יו"ר ועדת הבחירות העירונית, מר דובי גזית תת אלוף (מיל).3.

  מינוי נציגים לוועדת הבחירות.4.

 דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר 2017. 5.

 התב"רים אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום 19.8.18 ואישור טבלת6.

  המעודכנת.

 אישור תב"רים חדשים:7.

  7(א) - תב"ר 2029: רמזור בצומת הרחובות הרצל-יעקב-טלר, אשר

70% הפיתוח, קרנות 30% ,₪ 481,135.71 לתב"ר סה"כ יעקב, רח' במסגרת             בוצע

  ע"ח משרד התחבורה.

לתב"ר: סה"כ קפלן, הרפואי למרכז נוסף כניסה כביש תכנון חדש: תב"ר -              7(ב)

  285,019 ₪, 30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

,₪ 71,429 לתב"ר: סה"כ ,2018 בטיחות והתקני כבישים סימון חדש: תב"ר -              7(ג)

  30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

  7(ד) - תב"ר מחשוב מוסדות חינוך, סה"כ לתב"ר: 2 מיליון ₪, 100% מפעל הפיס.

במסגרת8. תאורה גופי להחלפת ראשל"צ עיריית עם משותף למכרז יציאה            אישור

(מכרזים המקומיות הרשויות לחוק בהתאם חסכוניים לגופים אנרגטית          התייעלות

 משותפים).

 אישור עבודה נוספת לגב' נגה רוקבן ת.ז. 9.022761829.
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 החלטות המועצה

 ישיבת מועצה מן המניין מס' 61 מיום 26/08/2018
דובי  מר העירונית, הבחירות ועדת יו"ר מינוי לאשר אחד פה            הוחלט

 גזית תת אלוף (מיל).

 החלטה מס' 575-61-18:

מיום  60 מס' מועצה ישיבת פרוטוקול לאשר אחד פה           הוחלט

.18.7.18 

 החלטה מס' 576-61-18:

 19.8.18 מיום הכספים ועדת פרוטוקול לאשר אחד פה          הוחלט

  ואישור טבלת התב"רים המעודכנת.

 החלטה מס' 577-61-18:

 הוחלט פה אחד לאשר תב"רים חדשים: 

אשר הרצל-יעקב-טלר, הרחובות בצומת רמזור :2029 תב"ר -          7(א)

קרנות 30% ,₪ 481,135.71 לתב"ר סה"כ יעקב, רח' במסגרת           בוצע

  הפיתוח, 70% ע"ח משרד התחבורה.

סה"כ קפלן, הרפואי למרכז נוסף כניסה כביש תכנון חדש: תב"ר -             7(ב)

  לתב"ר: 285,019 ₪, 30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

לתב"ר: סה"כ ,2018 בטיחות והתקני כבישים סימון חדש: תב"ר -            7(ג)

  71,429 ₪, 30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

,₪ מיליון 2 לתב"ר: סה"כ חינוך, מוסדות מחשוב תב"ר -            7(ד)

  100% מפעל הפיס.

 החלטה מס' 578-61-18:

ראשל"צ  עיריית עם משותף למכרז יציאה לאשר אחד פה           הוחלט

חסכוניים לגופים אנרגטית התייעלות במסגרת תאורה גופי         להחלפת

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

 החלטה מס' 579-61-18:
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ת.ז.  רוקבן נגה לגב' נוספת עבודה לאשר אחד פה           הוחלט

.022761829 

 החלטה מס' 580-61-18:

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  הזדהות סיעות. 1.

 

מועצתרחמים מלול: ישיבת פותח אני      חברים,

מתחילים אנחנו לכולם. טוב ערב .18:00 השעה .26.8.18 אלול, ט"ו א', יום היום ,61 מספר                 העיר

הבחירות על הפנים משרד מטעם הממונה שהיא ברבי, מיטל איתנו נמצאת כל קודם הראשון.                בסעיף

  2018. את מנהלת את זה רק ברחובות?
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ישמיטל ברבי: ברחובות.    רק

  רשימות, יש תאריכים קבועים.

לבחירותרחמים מלול: שקשור מה כל      אז

להפנות יכולים אתם פנייה כל שלהם, הפרטים את לכם תיתן מיטל כך אחר מהיום, פנייה, כל                  ברחובות,

שלא מועצה חברי למשל, בכתב. אליה לפנות מחר תוכלו עדיין היום, ייסגרו שלא דברים גם                 אליה.

הוא גם ברוך, זכרו יהי אביו פטירת על בצערו משתתפים גם הזו בהזדמנות שאנחנו אבאי כמו                  נמצאים,

חברי לכל והעתק אליי העתק למיטל, הודעה לשלוח בכתב מחר יכול שהוא ואמרנו לגביו, אותי                 שאלו

לפעול יכול גם נמצאים, שכולם לי נדמה נמצא, שלא מועצה חבר פה יש אם דבר, אותו העיר.                   מועצת

הם סיעה איזו עם למסור ההנהלה, בישיבת שאמרנו כפי מתבקשים שנמצאים, אלה אבל צורה.                באותה

ממלא מי הרשימות, את הבחירות לוועדת להגיש שיוכל שלהם, הסיעה כוח בא מי למסור                מזדהים,

רוצה את אם בבקשה, מיטל, שלי. ההסבר כאן עד המרכזית. הבחירות בוועדת שלו הנציג ומי                 מקומו,

  למסור פרטיים נוספים, הבמה שלך.

אנימיטל ברבי: לכולם, מאוד     נעים

ממונה הפנים, משרד עובדת אני הסגנית. היא פנקר ליזה רחובות. של הבחירות מנהלת אני ברבי,                 מיטל

ילדים, 4 נשואה, ציבורית, במדיניות שני תואר וניהול, בכלכלה ראשון תואר לי יש מקומיות.                רשויות

  גרה בגדרה. זו אני.

  (מדברים ביחד)

כאן,מיטל ברבי: שממהרים 2     יש

  יש את מרה שהיא ביקשה ממני, והבחור הזה, ואחרי זה אני אתן הסברים.
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אנירחמים מלול: בהזדהות. מתחילים     אנחנו

  מדבר לפרוטוקול. מתחילים בהזדהות סיעות לבחירות 2018. את רוצה להיות ראשונה, מרה?

שםמיטל ברבי: שם,    שנייה,

משמעות לזה שאין אף על הסיעה אותיות הסיעה, של הכינוי מי, משנה לא שלך, הזהות מספר                  משפחה,

כוח, לבא מקום ממלא ואם הזהות, מספר פרטי, שם משפחה, שם כוח, הבא מי הבחירות, של הזה                   בשלב

  נא לציין.

  בבקשה, ד"ר מרה קנבל.רחמים מלול:

011107612. ד"ר מרה קנבל: זהות    תעודת

  כולנו יחד עם מרה קנבל.

  אותיות?מיטל ברבי:

  כן. ד"ר מרה קנבל:

  בא כוח?מיטל ברבי:

  אני. ד"ר מרה קנבל:

לבאמיטל ברבי: מקום ממלא     יש

  כוח?

  לא. ד"ר מרה קנבל:

  אוקיי, תודה רבה.מיטל ברבי:

  תודה רבה. ד"ר מרה קנבל:
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זאתרחמים מלול: סליחה, להבין, רוצה      אני

  סיעה חדשה.

מועצהמיטל ברבי: חברת    היא

  כרגע?

  היא חברת מועצה. זה בסדר?רחמים מלול:

  כן.מיטל ברבי:

  אבל זאת סיעה לא קיימת.רחמים מלול:

  זאת סיעה ישנה חדשה. ד"ר מרה קנבל:

  הרשימה היא קיימת?רחמים מלול:

כולנו ד"ר מרה קנבל: פעם. שלי היתה יחד       כולנו

  יחד עם מרה קנבל.

בהצלחה.מיטל ברבי: שיהיה    מרה,

  השם כרגע והאותיות אין לזה חשיבות עד שנאשר את הרשימות.

  זה לא מבלבל עם כחלון כולנו?רחמים מלול:

  אחרי זה אני אבדוק.מיטל ברבי:

  (מדברים ביחד)

מכל ד"ר מרה קנבל: בהצלחה. לכולם     חברים,

  הלב.
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  מרה, בהצלחה.רחמים מלול:

  (מדברים ביחד)

  המזדהה השני, כן.רחמים מלול:

  יצחק אמיתי כהן.אמיתי כהן:

הרבהרחמים מלול: יש שמות. 2 לו יש        כן,

  הפתעות פה היום.

  ת.ז. 034444034.אמיתי כהן:

הסיעה,מיטל ברבי: של השם     מה

 ומה האותיות?

היהודי.אמיתי כהן: הבית    סיעת

 אותיות טב.

שלמיטל ברבי: כוח בא     אתה

  עצמך?

  כן.אמיתי כהן:

נלךרחמים מלול: אז הזדהה, אמיתי כבר       אם

  לבא אחריו, אבי מוזס אותו דבר, חוץ ממספר תעודת זהות.

  מוזס אברהם גדליה?מיטל ברבי:

  נכון. 053320131.עו"ד אבי מוזס:
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הסיעהמיטל ברבי: של השם     כן.

  והאותיות?

  טב, הבית היהודי.עו"ד אבי מוזס:

  ומי הבא כוח שלך?מיטל ברבי:

  את רוצה את הנציגים שלנו?עו"ד אבי מוזס:

  בכנסת.רחמים מלול:

בגללמיטל ברבי: אסביר. רק     אני

האתר ברור. הכל כי שקיבלתם, העדכונים על נדלג אפשר. אם כאן, מיהרו אנשים כי הסבר, נתתי לא                   זה

יכול אתה כוח, הבא הזה, בעניין להגיד שרציתי מה בו. תשתמשו ברור, מאוד גם הפנים משרד                  של

לו יש כוח, שבא מי חדשה. סיעה עם או ממשיכה, סיעה עם או עצמך, עם מזוהה עצמך, עם או                     להיות

  את הכוח, הוא זה שמביא לי את הרשימות בחתימה שלו, הוא זה שמציג לי את הרשימה.

הגשתרחמים מלול: בזמן הבחירות,     לוועדת

  הרשימות.

צריכהעו"ד אבי מוזס: עצמה המפלגה זה      אז

  להיות.

  נכון, אז מי במפלגה?רחמים מלול:

שלעו"ד אבי מוזס: המנכ"ל שזה חושב      אני

  האיחוד הלאומי, סופר. מה כתב אמיתי?

  הוא רשם את עצמו.מיטל ברבי:
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  הוא לא יכול. דובר:

  תרשום את אמיתי.צבי שלמה מוטנג:

  והוא יכול את עצמו?רחמים מלול:

  הוא מעביר את זה למפלגה.עו"ד יניב מרקוביץ:

  אז מה, לרשום את עצמי?עו"ד אבי מוזס:

  את אמיתי.צבי שלמה מוטנג:

  אז שיהיה אמיתי.עו"ד אבי מוזס:

אםמיטל ברבי: קטן. הסבר עוד      רק

לא אני נפרדות. סיעות 2 זה כאילו הרישום מבחינת בשבילי. סיעות 2 זה מבחינתי כוח, באי 2                   רשמתם

  רוצה להכניס לך מילים לפה. מי הבא כוח שלך?

  אמיתי.צבי שלמה מוטנג:

  בסדר, ואני ממלא מקום.עו"ד אבי מוזס:

  לפי הסדר שלך, מי הבא בתור?רחמים מלול:

  אני אשמח להיות הבאה בתור.גלי אפל:

  מה השם?מיטל ברבי:

027162155.גלי אפל: קסטל. אפל     גלי

  רחובותי.

  אותיות?מיטל ברבי:
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  רח.גלי אפל:

  מי הבא כוח?מיטל ברבי:

  רון גורודצקי.עו"ד מתן דיל:

זורחמים מלול: כדורסל. רחובות מכבי      יו"ר

  ההזדהות שלו.

  מספר הזהות שלו?מיטל ברבי:

  24003006.עו"ד מתן דיל:

  ממלא מקום?רחמים מלול:

עדעו"ד מתן דיל: לשלוח אפשר מקום      ממלא

  מחר?

זהמיטל ברבי: לכולם, מחר     כן.

  אותו דבר. זה כאילו נעדרתם. אם חסר משהו, אז אתם צריכים להתייחס לזה.

  (מדברים ביחד)

גםאביב איטח: לנו שיש לציין      רק

  את הכתב כאן מאבאי זאודה.

  נגיע לנעדרים, בסדר?מיטל ברבי:

  אז הוא מסר את זה בכתב?רחמים מלול:

  הוא מסר את זה בכתב.אביב איטח:
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  בהצלחה לכולם.גלי אפל:

  גלי, להתראות.רחמים מלול:

היום,אביב איטח: חתם    הוא

  והעברתי לה את זה.

ממלאעו"ד מתן דיל: אותי לשים     רחובותי

  מקום בא כוח הסיעה.

  אם אפשר לקרוא לה.מיטל ברבי:

הואגלי אפל: הסיעה. כוח בא ממלא       הוא

  זה מתן דיל.

מקום.עו"ד מתן דיל: ממלא אני     בסדר?

.061108205  

זקןרחמים מלול: הליכוד. זקני של זה       אני?

  בלשון המקורות זה חכם. אז יש לך את זה מסודר.

לכולםמיטל ברבי: תגיד    אבל

  בבקשה אם אפשר.

בנצירחמים מלול: עמרם, עודד מלול,      רחמים

  שרעבי.

אחדמיטל ברבי: כל לא. לא,      לא,

  מזדהה בפני עצמו.
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עםרחמים מלול: מסודר, נייר פה לך יש        אבל

  בא כוח, עם ממלא מקום.

השםמיטל ברבי: את תגיד     אתה

  שלך ומספר זהות.

65137135.רחמים מלול: מלול.    רחמים

  הליכוד, מחל - מלול חייב להיבחר.

שהואמיטל ברבי: מה לפי כוח      בא

צירף. שהוא הפרטים לפי זה את ממלאת אני לוין. יריב מקום ממלא הכנסת, חבר ביטן דוד זה לי                    שלח

  שרעבי בן ציון נמצא כאן?

  כן, כן. פה.בן ציון שרעבי:

  כנ"ל.רחמים מלול:

מספרמיטל ברבי: לי תגיד     בוא

  זהות שלך.

  05004361.בן ציון שרעבי:

  הכינוי והאותיות?מיטל ברבי:

  כנ"ל, הליכוד, אותו דבר.רחמים מלול:

  בא כוח שלך?מיטל ברבי:

  הנה, מה שרשום, יש לך את זה.רחמים מלול:
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  חבר הכנסת דוד ביטן?מיטל ברבי:

דבר.רחמים מלול: אותו כן. לוין,      ויריב

  מילאת טופס, בנצי?

  כן, כן.בן ציון שרעבי:

  עמרם עודד.מיטל ברבי:

55915537.עודד עמרם:   כן.

  אותיות מחל. בא כוח הסיעה-

  כנ"ל.רחמים מלול:

  (מדברים ביחד)

  בן ארי גיורא.מיטל ברבי:

דבר  גיורא בן-ארי: אותו מחל, ...0508102    

  בא כוח הסיעה.

מסיעתרחמים מלול: זה כוח באי כלל       בדרך

  האם בכנסת, בדרך כלל.

  (מדברים ביחד)

  איטח אברהם אביב.מיטל ברבי:

אניאביב איטח: .039363338  

 מעביר את המנדט שלי ממחל, הליכוד בראשות רחמים מלול, לרחובותי בראשות מתן דיל.
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דבוררחמים מלול: דבר רשמיות. איזה      אוי,

  על אופניו.

לאןאביב איטח: מעביר אחד     כל

  שהוא מאמין.

  אותיות?מיטל ברבי:

  רח.אביב איטח:

  אותו דבר כמו גליל.עו"ד מתן דיל:

אתמיטל ברבי: לי להגיד יכול      אתה

  הבא כוח וממלא מקום בבקשה?

ממלאאביב איטח: גורדצקי,    רון

  מקום מתן דיל.

הסיעהעו"ד מתן דיל: כל את להשלים      מיטל,

  שלנו?

  רגע. מרקוביץ יניב?מיטל ברבי:

לב,עו"ד יניב מרקוביץ: עם עבודה .043117357    

  סיעת בת של מפלגת העבודה.

 לב זה האותיות?מיטל ברבי:

  כן.עו"ד יניב מרקוביץ:
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  והשם?מיטל ברבי:

-עו"ד יניב מרקוביץ: כוח בא לב. עם עבודה -         כרגע

  יניב מרקוביץ, ממלא  מקום - עו"ד גיא בוסי.

הממלאמיטל ברבי: של זהות     מספר

  מקום?

  אני אשיג את זה.עו"ד יניב מרקוביץ:

  ירון אמיר?מיטל ברבי:

שלעו"ד אמיר ירון: בת סיעת .54710579    

  מפלגת העבודה, עבודה עם לב. בא כוח יניב מרקוביץ, ממלא מקום גיא בוסי.

  רוני באום בנאי.מיטל ברבי:

עםד"ר רוני באום: עבודה לב. .059609099    

  לב. בא כוח יניב מרקוביץ ועו"ד גיא בוסי.

בלום.מיטל ברבי: זיגבר    זוהר

  ת.ז.?

- זוהר בלום: סיעה .022478812   

  חינוך בראש..., בא כוח הסיעה - זוהר בלום, והממלא מקום - חתוכה אביחי 027982248.

  (מדברים ביחד)

 קינד אברהם.מיטל ברבי:
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  אבי קינד, אותו דבר.דורון מילברג:

  (מדברים ביחד)

לסיעהרחמים מלול: מצטרפת נניח אם      מרה,

  שלנו, אז היא מביאה את התקציב שלה.

תקציבעו"ד מתן דיל: להעמיד לליכוד     עדיף

  משלו מאשר... במקום לקחת ערבות.

שוםרחמים מלול: איתו הביא לא      אביב

  תשואה אם כך. הרמתי לך להנחתה.

  קינד אברהם.מיטל ברבי:

סיעתאבי קינד: ,024663098  

  יש עתיד בראשות יאיר לפיד, אותיות פה. בא כוח הסיעה - חבר הכנסת עופר שלח.

מזדהיםעו"ד יניב מרקוביץ: לא אתם הבנתי,      לא

  לאותה רשימה?

  לא. 056148976.אבי קינד:

  מה זאת אומרת?רחמים מלול:

החינוךאבי קינד: סיעת    זוהר

  בראש, ואבי קינד יש עתיד. נורא פשוט.

  אבי, תרחיבו קצת, לא הבנו.עו"ד מתן דיל:
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  זה לעיתונות.אבי קינד:

  ובא כוח מי?מיטל ברבי:

הואאבי קינד: הסיעה כוח     בא

  מנהל המפלגה גיל סגל.

וממלא זוהר בלום: שלח עופר     לא,

 מקומו.

כוחאבי קינד: בא מקומו     ממלא

  הסיעה.

אתהדורון מילברג: מה אחרת, ממפלגה      אתה

 מתערב?

  אם החינוך בראש, אז יש עתיד.רחמים מלול:

כוחאבי קינד: בא מקום     ממלא

  גיל סגל, ת.ז. 058021296.

  דיל מתן.מיטל ברבי:

כוחעו"ד מתן דיל: בא רחובותי. ,060108205    

  - רון גורודצקי.

  האותיות?מיטל ברבי:

  רח.עו"ד מתן דיל:
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  בא כוח הסיעה, אתה?מיטל ברבי:

כוחעו"ד מתן דיל: בא מקום. ממלא אני       לא,

  הסיעה רון גורודצקי, מה שהבאתי לך מקודם על גלי ואביב, אותו דבר.

  אהרוני רונן.מיטל ברבי:

סיעתרונן אהרוני: ,024478949  

  רחובותי, רח. רון גורודצקי.

 (מדברים ביחד)

הנושאאביב איטח: את רגע     אפשר

  של אבאי? זה מה שחסר וסוגר לנו את הסיפור של הסיעה.

  היא תגיע אליו.דורון מילברג:

  הוא לא נמצא.עו"ד יניב מרקוביץ:

זאיקהמיטל ברבי: חכו.    בסדר.

  יפים.

  620479...יפים זאיקה:

  (מדברים ביחד)

  אני לא שומעת.מיטל ברבי:

  רחובות ביתנו, ל.יפים זאיקה:

  בא כוח הסיעה?מיטל ברבי:

20 
 

 בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, הנצי"ב 14, ת"א. טל' 03-5373237, פקס 03-6393860.



 עיריית רחובות - ישיבת מועצה מן המניין מס' 61 מתאריך 26.8.2018

תעודתיפים זאיקה: שם, רק לי      יש

  זהות אני אקבל.

  מה השם?מיטל ברבי:

  זילברגר אינה.יפים זאיקה:

  ואתה הממלא מקום?מיטל ברבי:

  כן.יפים זאיקה:

תעבירדורון מילברג: מחר אז לא, אם       יפים,

  לדודי.

להשיגמיטל ברבי: בינתיים    תנסה

  אם תוכל. ספיר יערה?

כיכריערה ספיר: .022429682  

  העיר עוז.

  עוז זה האותיות?רחמים מלול:

האות.יערה ספיר: זה ע'     לא,

  הסיעה היא כיכר העיר עוז. בא כוח אני אתן לך מחר.

לשלוחמיטל ברבי: צריכה    את

  לכולם, לכל חברי המועצה.

איןיערה ספיר: לכולם, אשלח     אני

  שום בעיה.
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אליי.מיטל ברבי: העיר,    לראש

  מבחינתי כאילו לא הזדהית עכשיו.

  אין בעיה.יערה ספיר:

  אקוע אבנר.מיטל ברבי:

התאחדות אבנר אקוע: מפלגה ,054322193   

  הספרדים העולמית שומרי התורה. אותיות שס.

  מי הבא כוח?מיטל ברבי:

ביטון, אבנר אקוע: חיים זה הסיעה כוח       בא

  ת.ז. 034395673.

  יש ממלא מקום?מיטל ברבי:

  כן, אבנר אקוע. אבנר אקוע:

  קזיוף שי.מיטל ברבי:

אותו  שי קזיוף: .023902240  

  דבר בדיוק.

ואקוע.מיטל ברבי: ביטון    חיים

  שלמה צבי מונטג.

כוחצבי שלמה מוטנג: בא שם .300763083    

  הסיעה - משה גפני, ת.ז. 051218857, ממלא מקום משה שיפמן, ת.ז. 221490585.
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לאמיטל ברבי: והאות הכינוי     רק

  אמרת.

בת,צבי שלמה מוטנג: סיעת זו התורה, דגל       סיעת

  שסימנה ג.

  רגע, רגע. זה לא ג.רחמים מלול:

  ג.צבי שלמה מוטנג:

  כמו אצלנו, ההזדהות...עו"ד יניב מרקוביץ:

כוחצבי שלמה מוטנג: בא שם זה שקובע,       מה

  הסיעה, זה לא משנה.

לרוץאביב איטח: רוצה הוא     אולי

  לבד ב-ג, מה זה משנה?

משנה זוהר בלום: לא זה     אותיות

  בכלל, חבר'ה.

אנימיטל ברבי: משנה, לא זה      כרגע

  גם ציינתי את זה.

אותצבי שלמה מוטנג: אותה שמגישים 2 יש       אם

  בשמות של באי כוח שונים, זה הולך לפי הבאי כוח.

  יעל בק.מיטל ברבי:
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אםיעל בק: החלטתי טעם אני כל,       קודם

דלה רוברטו את פה יש למרץ. המנדט את מעבירה מרץ, עם מזוהה עדיין אני אבל רצה, אני                   בעצמי

  רוקה. תגיד ת.ז.

  בא כוח הסיעה.עודד עמרם:

דלהרוברטו דלה רוקה: רוברטו ,013779566   

  רוקה.

  והת.ז. שלי 302108949.יעל בק:

  יש ממלא מקום?מיטל ברבי:

  טרם, אבל נשלים.יעל בק:

רצה,רחמים מלול: את מי עם החלטת לא        רגע,

  או לא החלטת אם את רצה?

רוצהיעל בק: אתה שאלות, שואל      אתה

  שאני אעביר לכם את ה-?

אתרחמים מלול: לשי להעביר צריך      לא,

  הפרטים.

יושבמיטל ברבי: הוא אבאי.     זאודה

  כרגע שבעה, הוא שלח לי למייל, שלח לכל חברי המועצה.

  אני לא קיבלתי, אגב.יערה ספיר:
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אזמיטל ברבי: קיבל, שלא מי      רגע

  מבחינתי שישלח עוד פעם.

לכלאביב איטח: מעבירים    אנחנו

  חברי המועצה דרך הרל"ש.

  לכולם, כולל אולי.מיטל ברבי:

  הנה, זה כאן.אביב איטח:

  אתם רוצים שאני...דודי אשכנזי:

  כן, כן.אביב איטח:

  אז אני אעביר את זה.מיטל ברבי:

 נקבל במייל, טוב.רחמים מלול:

עםמיטל ברבי: מזדהה    הוא

מחר. לנו להביא צריכה יערה ספיר רק לנו... להביא צריכה יערה ספיר רק דיל. מתן בראשות                  רחובותי

  אוקיי.

  זהו, סיימנו? יפה.רחמים מלול:

לכם.מיטל ברבי: שלחתי    עדכונים

שאנחנו מכיוון ,9 זה רשימות של מינימום רשימות. הגשת לעניין שמתפרסמת חשובה הודעה יש                מחר

הרשימה, את להגיש לאיך הסבר שם יש .50 זה המקסימום ברחובות, מועצה חברי 25 להיות                 צריכים

יוצא זה זה, לפני יום ו-34 33 קבע החוק זה לזה. תיערכו המועד, בחול יוצא זה תאריכים.                   פרטים,

  26.9 ו-27.9. להגיע עם כל הרשימות.
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  לפה. תגידי להם לאן.רחמים מלול:

  מה זה מינימום 9 מפלגות? אבנר אקוע:

  9 חברים. דובר:

9עו"ד יניב מרקוביץ: מינימום יהיו שלך      ברשימה

  מתמודדים.

  אה, הרשימה שלי של החברים. אבנר אקוע:

  זה 1/3... 50.מיטל ברבי:

  פעם היה 7. אבנר אקוע:

  (מדברים ביחד)

תהיהמיטל ברבי: הרשימות    הגשת

  בקומה ראשונה.

בקומהרחמים מלול: הרשימות הגשת     חבר'ה,

  ראשונה.

  אצל רמי מדהלה? איפה? אבנר אקוע:

  באכיפה, סידרנו להם שם 2...דורון מילברג:

  איפה היתה השומה פעם.צבי שלמה מוטנג:

  בהוצאה לפועל. אבנר אקוע:
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כמומיטל ברבי: פרסום יהיה     מחר

  שצריך מאיפה לוקחים את החוברות.

  ... ממלא מקום וכל הדברים.עו"ד אבי מוזס:

זהמיטל ברבי: מחר מחר.     עד

  התאריך האחרון.

 סוף היום?ד"ר רוני באום:

  סוף היום, כן.מיטל ברבי:

  מה זה סוף היום? שעה מוגדרת.עו"ד אבי מוזס:

בבוקר,מיטל ברבי:   תשתדלו

  תשתדלו עד 12 בבקשה, בסדר?

מסיעותרחמים מלול: נציגים פה רואה      אני

מתי מגישים, הם איך אלא לא, או ייבחרו הם אם הכוונה לא דינם? מה להתמודד. שמתכוונות                  אחרות

שהיא מסודר, שיהיה רוצה אני אותיות. אותן פז, את פה רואה אני למשל מגישים? הם למי מגישים,                   הם

צריכים הם מה מתמודדים, והם מועצה חברי לא שהם אלה למשל עושים. אתם מה פרטים לכם                  תגיד

  לעשות?

  חתימות. חנניה וינברגר:

כירחמים מלול: חתימות, צריך לא אתה       לא,

  אתה-
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חתימות.מיטל ברבי: צריך    ברור,

  חברים, בגלל זה מחר מתפרסמת המודעה החשובה הזאת. אבל אני מוכנה להסביר.

השולחן חנניה וינברגר: יד על לא קיימת,       הסיעה

  הזה.

100אביב איטח: צריך    הוא

  חתימות מחדש לדעתי.

הסיעהרחמים מלול: שאם חשבתי     אני

  קיימת...

  200. דובר:

 200 חתימות?אביב איטח:

פה חנניה וינברגר: להעביר אפשר אם      אבל

  החלטה שלא צריך חתימות, אני מסכים.

צריךרחמים מלול: שלא החלטה מעביר      אני

  רשימות.

רציתימיטל ברבי: לא    חברים,

ידי על הסבר הדרכה, ויש תומכים, 200 שזה המינימום את מפורסם בהודעה מחר אבל לזה,                 להיכנס

יהיה שלא שאננים, להיות לא ההסברים, את לקבל בבקשה קיימים. מועצה חברי גם ב-13.9.                שיינתן

  מצב.

  מאיזו שעה?עו"ד אבי מוזס:
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17:00מיטל ברבי: עד    מ-15:00

את אבדוק אני .2 לקומה כנראה זה את נעלה אנחנו אז היענות, תהיה אם אבל ,1 בקומה רשום                    רשום.

 זה. זה יתפרסם באתר. אם יהיה שינויים, אנחנו עדכן לגבי זה.

  החדשים, מתי מגישים לך?רחמים מלול:

  כולם, ב-16.9.מיטל ברבי:

  אה, ב-26? אוקיי.רחמים מלול:

עדמיטל ברבי: מ-09:00 26.9   

  11:00, זה חול המועד, 27.9 מ-15:00 עד 21:00.

 

 מינוי יו"ר ועדת הבחירות העירונית, מר דובי גזית תת אלוף (מיל).3.

 

 

ועדתרחמים מלול: ליו"ר הצענו     אנחנו

לכם מצורף כאן יש הפנים. משרד מנכ"ל היה הוא במילואים, אלוף תת הוא גזית, דובי את                  הבחירות

מזוהה שהוא חושב לא אני אחד. פה בו שנבחר מציע אני אז זה, על מערערים לא אתם אם חייו.                     קורות

יש מתנגדים? יש נאמנה. מלאכתו את יבצע שהוא חושב אני אחר. או כזה לסקטור מפלגתית משויך                  או

  הערות? מכירים אותו?

  הוא פה.יעל בק:

  דובי, תרים יד שיראו אותך.ד"ר רוני באום:
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אותורחמים מלול: ראיתי לא דובי, הנה       אה

  אפילו. צריך ממלא מקום שלו?

בחירותמיטל ברבי: ועדת חבר     לכל

  צריך.

יבחר,רחמים מלול: מי ליו"ר? אבל      לא,

  הוועדה תבחר?

  הוועדה תבחר.מיטל ברבי:

  מאחלים לך בהצלחה.עודד עמרם:

ועדתמיטל ברבי: שכל    כמובן

  הבחירות, הם חייבים להיות תושבי רחובות, כן?

 

גזיתהחלטה מס' 575-61-18: דובי מר העירונית, הבחירות ועדת יו"ר מינוי לאשר אחד פה             הוחלט

 תת אלוף (מיל).

 

  מינוי נציגים לוועדת הבחירות.4.

 

מיד"ר רוני באום: לך אומרים אנחנו      מתי

  הנציגים שלנו בוועדת הבחירות?
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שלמיטל ברבי: הבחירה עכשיו.     זה

  ועדת הבחירות, כל אחד יציג את הנציגים, זה עכשיו.

בוועדתרחמים מלול: שלכם הנציגים     חברים,

יכולים אתם אפילו דעתכם. על שיעלה מי כל לבחור יכולים אתם אתם. להיות יכולים הם                 הבחירות

  לבחור נציג מטעמכם וממלא מקום שלו. אז קדימה, תתנו שמות.

קולות?עו"ד מתן דיל: כמה עם אפשר...      מיטל,

  במקום שנשלח לצורך העניין 3 נציגים.

כלדורון מילברג: את למצות צריך      לא

  הנציגים.

  אפשר להציג אחד?עו"ד מתן דיל:

נציגרחמים מלול: לו מגיע מועצה חבר       כל

  בוועדת הבחירות. אחר כך נשאל מה עם סיעות חדשות, מה עם הנציגים שלהם.

  אני צריכה כרגע-מיטל ברבי:

  את צריכה 23.רחמים מלול:

  נכון, 23 חברים.מיטל ברבי:

  את רוצה פה או שנעביר לך?רחמים מלול:

צריכיםמיטל ברבי: אתם    בגדול

  להעביר לי את זה. התאריך האחרון זה ה-31.8.18.
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בכתב.עו"ד יניב מרקוביץ: זה את נעביר בואו       אז

  עכשיו זה ייקח שעה.

  דודי, אני מציע, מחר תרכז.רחמים מלול:

אףעו"ד יניב מרקוביץ: פעמים, 4 שלח כבר       הוא

  אחד לא עונה לו.

אומרדודי אשכנזי: אני העיר,     ראש

  את זה פה. אני מנסה כבר מלפני 10 ימים ללקט שמות.

אתמיטל ברבי: נעשה רוצה     אתה

  זה? אין לי בעיה שנעשה את זה.

  לא, לא, לא. אין לנו זמן.ד"ר רוני באום:

מניעה,דודי אשכנזי: שום    אין

אוטומטית, במועצה החברים של השמות את מעביר פשוט אני שמות, לה נותנים שלא שסיעה                חבר'ה,

  זהו זה. ירצו - יגיעו, לא ירצו - לא יגיעו.

זהעו"ד יניב מרקוביץ: את מעביר אתה      חשבתי

  לסיעה הבאה בתור.

  (מדברים ביחד)

סיעותרחמים מלול: להם... יש הסיעות      שאר

  חדשות יש להם משקיפים. מתי הישיבה הראשונה? תקבעי תאריך.
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יהיומיטל ברבי: שכבר חשבתי     אני

  נציגים ונקבע בהתאם.

מכיררחמים מלול: אני נו. בטלפון, לך       אמרתי

  את החברים.

עםמיטל ברבי: כבר יגיעו     חשבתי

  נציגים ונהיה כבר מוכנים.

אתרחמים מלול: יקבע שדובי רוצה      את

  התאריך?

בתחילתעו"ד מיכל דגן: ואפשר בעיה, לי      אין

ובעניין קלפי ועדת מיקום לעניין הבחירות ועדת עם להתייעץ אותי מחייב החוק בסדר. זה אם                 ספטמבר,

  עדכון לגבי בחירת מזכירי קלפי. תחילת ספטמבר זה בסדר?

איזודורון מילברג: ספטמבר בתחילת     נקיים

  פגישה.

איןדובי גזית: לי גמלאי,     אני

  בעיה.

  מזל שהם לא רצים, דובי.עו"ד יניב מרקוביץ:

הבחירותרחמים מלול: מנהל מי תאמר      דורון,

  מטעם העירייה. אתה צריך להגיד, לא?

  אופיר מזרחי.דורון מילברג:
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לוזון.רחמים מלול: ואיציק מזרחי     אופיר

  תסביר מה התפקיד שלהם.

כלדורון מילברג: את לסדר לחלוטין.      טכני

  הקלפיות, לקבוע את הקלפיות עם הממונה, להציב סדרנים, שומרים, חניות, חניות לנכים.

  קלפיות נגישות וכו'.רחמים מלול:

אתדורון מילברג: הבית אבות עם      לתאם

אותיות, מכם לקבל הבחירות... ביום אותה ולשרת ראש יושבי של רשימה לקבל והסגירה,               הפתיחה

  אבל זה בבוא היום. טכני לחלוטין.

  מיטל, זה שבתון?עודד עמרם:

יוםמיטל ברבי: זה    הבחירות

  שבתון.

זהדורון מילברג: עליי? מסתכל אתה      מה

 המדינה קבעה. בהסתדרות זה חצי. במדינה זה יום שבתון.

  בהסתדרות זה שבוע.רחמים מלול:

דברעו"ד אמיר ירון: כל מרחמים?     נדבקת

  הסתדרות.

אנימיטל ברבי: זאת,    בהזדמנות

  באמת רוצה להודות לאופיר על החריצות שלו ועל ההשקעה, ועל הידע הרב והניסיון.

  ולנו את לא אומרת?רחמים מלול:
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ציפיתימיטל ברבי: לא    סיימתי?

  לכל כך מהר. תודה רבה.

  תודה לך, והרבה הצלחה, מיטל.רחמים מלול:

אפשרמיטל ברבי: שאלה    כל

  לכתוב אליי למייל.

את זוהר בלום: שעה    באיזו

 מפרסמת תוצאות?

  (מדברים ביחד)

  טוב, אז מינינו.רחמים מלול:

 

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 60 מיום 2.18.7.18.

 

אישוררחמים מלול: - הבא לסעיף      נעבור

  פרוטוקול ישיבת מועצה 60. יש הערות, חברים?

שםיעל בק: שהיו להגיד חייבת      אני

  דברים חסרים עם 2 נקודות, אבל לא ניכנס לזה, אני לא אהיה קטנונית. חנניה, תתאפק בסעיף הזה.

 

 הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 60 מיום 18.7.18.החלטה מס' 576-61-18:
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היה חנניה וינברגר: הקודמת בפעם לך, אגיד       אני

  לי יותר קל, לא היו פה חברי כנסת, חברי המועצה הם שקבעו בלי בא כוח.

  אה, כן?רחמים מלול:

  בטח. חנניה וינברגר:

  טוב, נו.רחמים מלול:

  הרבה יותר קל. חנניה וינברגר:

  התקלקלנו. אולי נחליף.רחמים מלול:

הערה חנניה וינברגר: לי, תרשה אם      רחמים,

  אחת.

  בבקשה, חביבי.רחמים מלול:

הלכתי חנניה וינברגר: ידעתי, לא כבר      אני

  למטה. אם העבירו את ישיבות המועצה-

כשישרחמים מלול: עכשיו קבוע. באופן      לא

  לנו 25...

אבות חנניה וינברגר: העיר, ראשי של      תמונות

  העיר, מן הראוי שיהיו באולם הזה.

  לא, אבל זה לא קבוע פה.רחמים מלול:
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תמונה חנניה וינברגר: תהיה הזאת     בקדנציה

  אחת פחות.

באולםרחמים מלול: למטה לך, אגיד      אני

לכן, אותי. שומע בקושי אתה פה שאפילו רואה אני זה. את יודע אתה טובה, כך כל לא היא                    האקוסטיקה

ישתנה. העירייה של המבנה כל ואז 7 קומה להוסיף גם מתכננים אנחנו למטה. שוב זה את נעביר                   כנראה

  מחלקות יעברו מפה לשם וכו', וגם האולם ישופץ וישודרג, עם אמצעים.

  יש החלטת מועצה. חנניה וינברגר:

  נכון.רחמים מלול:

עודאביב איטח: אתה    רחמים,

  תתגעגע לימים שאני באופוזיציה.

אנירחמים מלול: אבל משהו, אומר      הייתי

  נמנע. כלומר, אתה בטוח שחנניה ייבחר?

  לא, פרגנתי לו.אביב איטח:

  תראה איזה יופי.רחמים מלול:

שהואאבי קינד: בטוח גם     הוא

  בקואליציה לפי מה שהוא אמר.

נגידרחמים מלול: שלא בואו, נמשיך,      טוב,

  אמירות מיותרות.

  קודם כל שאני אבחר.אביב איטח:
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  נכון.רחמים מלול:

 

 דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר 2017. 5.

 

  דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר.רחמים מלול:

אניניסים סלמן: בעצם טוב.     ערב

של הפעילות עיקר 2017 בשנת בעצם המצורף. החומר את קיבלתם .2017 דו"ח עידו גיא את                 אייצג

שזה שמי מציע אני אז למספרים, עוברים אנחנו אם ספר. בתי של בנייה ו... גן כיתות בניית היתה                    ה.ל.ר

ביותר. המעניינת בעיניי האינפורמציה הוא הכספי המצב ניתוח ,5 ביאור ,4 עמ' בעצם אותו,                מעניין

הוצאות מבחינת מיליון. 150 אותו... שאלו .₪ מיליון 156 על עמד ב-2017 ה.ל.ר של המחזור                 בעצם

כסף, קצת חסכנו אז מנכ"ל, היה לא פשוט דבר. אותו יותר או פחות עמדה המועצה אז וכלליות,                   הנהלה

סעיף ב-2016. הנקי לרווח דומה די ,₪ מיליון 2 כמעט היה הנקי הרווח קטנו. קצת שההוצאות יצא                   אז

אפשר אז אחורה, שנים 7 לרוץ אחרים. מתחומים ופעילות קבלניות עבודות את לכם יש ,5 בעמ' 5.2                 

אחרות, בפניות וגם הציבורית. בבנייה העצומות ההשקעות של המגמה את ההתפתחות, כיווני את               לראות

2 של הכנסה אז מניבים, נכסים מבחינת פעילות. הכל... בסך היתה ואחרים. החנייה רשות בעיקר                 זה

הדברים אלה זהו, הזה. בסעיף משמעותי גידול נראה הקרובות שבשנים מקווה מאוד אני ...₪                מיליון

  המרכזיים. שאלות? אני פה. יש פה גם את רואת החשבון של החברה, זהבה דורסמן איתנו.

  דורסמן פה?רחמים מלול:

  כן.ניסים סלמן:
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שישרחמים מלול: להגיד, רוצה רק אני       טוב,

הזרוע היא שה.ל.ר לזה התרגלנו עכשיו עד אם ה.ל.ר, של בפעילות משמעותי מאוד שינוי מסוים,                 שינוי

ביחד ניסים, אז לפועל. אותם מוציאה אותם, בונה פרויקטים, מקבלת שהיא העירייה, של               הביצועית

את להגדיל מנת על רעיונות, מיני וכל מניבים פרויקטים פיתוח עסקי, פיתוח של מהלך מוביל                 איתנו,

שלשם עסקי, לפיתוח המנהלת הקמת זה בהנהלה, לכם שדיווח מה היתר, בין העירייה. של                ההכנסות

מקווים מאוד ואנחנו נבחרה, היא שהיו, מועמדים 170 ספיר,מתוך מוטולה עדי עו"ד אותה               נבחרה

ליזום תוכל וה.ל.ר תגדלנה, העירייה הכנסות גם וממילא תנופה, יצבור עסקי פיתוח של הזה                שהנושא

לשנה ,₪ מיליון 155 היה המחזור השנה העירייה. של ביצועית כזרוע רק ולא מניבים, פרויקטים                 יותר

וגם תשתיות גם בפרויקטים. גידול בבנייה, גידול בפעילות, גידול ,₪ מיליון 200 של מחזור צפוי                 הבאה

הדירקטוריון ולחברי בהווה, ולעוסקים בעבר, במלאכה שעסקו לאלה תודה. כך ועל וציבור. חינוך               מבני

כולנו באמת האלה, הטרופים ובימים עושים. שהם היפה העבודה על שם, העובדים ולכל ה.ל.ר,                של

שלם שבוע היו הערבים שהעובדים עוד מה ל-1.9. המבנים את להספיק כדי עצמנו של הזנב אחרי                  רצים

ה' בעזרת מקווה אני אבל אותן. מקבלים כך אחר החינוך, משרד של הרשאות יודעים, ואתם                 בחג,

ב-2.9 שלנו לסיור להצטרף גם מוזמנים ואתם החדשים, הגנים כל ואת החדשות הכיתות כל את                שנספיק

וניסים, וזוהר דורון שלנו, החבר'ה באמת. כוח יישר לסיור. מוזמנים אתם ב-2.9 בשבת. חל ה-1.9 כי ,                 

את להספיק מנת על כימים לילות עושים בבנייה, בתחזוקה, ההנדסה, במינהל שעובדים הצוותים               וכל

כמעט תיפתח שהשנה מקווה ואני אחרת. או כזאת למסגרת מחוץ ילד אף יישאר שלא כולם,                 הפרויקטים

ימים. כמה עוד זה את למשוך נצטרך שאולי מקומות בכמה לנו ידוע כי כמעט, אומר אני תקלות.                   באפס

  טוב, אז תודה רבה לכולם.

משפט?עו"ד אמיר ירון: איזה עוד אפשר      רחמים,

זה ה.ל.ר, במסגרת האחרון בזמן תאוצה שקיבל אחד פרויקט לפחות שיש חושב אני העסקי,                הפיתוח
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על והוחלט תוקף. שקיבל פרויקט רבות, שנים במשך תקוע שהיה פרויקט יעקב. בנימין של                הפרויקט

דירקטוריון של הנושא את לקדם שלנו, מהרעיונות אחד וזה חיצונית. עירונית התחדשות מנהלת               הקמת

של מהנושא פחות לא אבל העסקי, הנושא זה בתוך בעירייה. חשובים שהם לתחומים גם                ה.ל.ר

סביר, סיכוי ויש האצ"ל. רח' כנראה זה הבא והשלב בנימין, יעקב של הסיפור זה העירונית,                 ההתחדשות

למנכ"ל גדולה הערכה באמת וזו משמעותי, מאוד שינוי יקבל הקפאה, בתוך עמוק-עמוק שהיה               שמה

  ה.ל.ר, שלקח את זה לידיים.

  טוב, תודה.רחמים מלול:

 

  אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום 19.8.18 ואישור טבלת התב"רים המעודכנת.6.

 

ישרחמים מלול: כספים. ועדת     פרוטוקול

 הערות?

 

ואישורהחלטה מס' 577-61-18: 19.8.18 מיום הכספים ועדת פרוטוקול לאשר אחד פה           הוחלט

  טבלת התב"רים המעודכנת.

 

 אישור תב"רים חדשים:7.

  7(א) - תב"ר 2029: רמזור בצומת הרחובות הרצל-יעקב-טלר, אשר
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70% הפיתוח, קרנות 30% ,₪ 481,135.71 לתב"ר סה"כ יעקב, רח' במסגרת             בוצע

  ע"ח משרד התחבורה.

לתב"ר: סה"כ קפלן, הרפואי למרכז נוסף כניסה כביש תכנון חדש: תב"ר -              7(ב)

  285,019 ₪, 30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

,₪ 71,429 לתב"ר: סה"כ ,2018 בטיחות והתקני כבישים סימון חדש: תב"ר -              7(ג)

  30% קרנות הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

  7(ד) - תב"ר מחשוב מוסדות חינוך, סה"כ לתב"ר: 2 מיליון ₪, 100% מפעל הפיס.

 

נמסרורחמים מלול: בישיבה, היו     החברים

ממשרד חוץ כספי שרובם חדשים תב"רים עוד קיבלנו ומאז ותב"ר, תב"ר כל על מפורטים                הסברים

תכנון בוצע. כבר הוא הרצל-יעקב-טלר, הרחובות בצומת רמזור וזה עירייה ו-30% 70%              התחבורה,

יודעים אתם כבישים. לסימון חדש ותב"ר בוצע. כן גם זה קפלן, הרפואי למרכז נוסף כניסה                 כביש

אז הרצל. לרח' במיוחד היא שכשהכוונה המרכזיים, ברחובות בעיקר הצבע, את מחדשים בחודש               שפעם

  אני מבקש לאשר את התב"רים האלה, פלוס תב"ר מחשבים. נכון זוהר?

מחשוב זוהר בלום: תב"ר    כן,

  מוסדות חינוך.

  שהכל מפעל הפיס.רחמים מלול:

2 זוהר בלום: הפיס, מפעל     שהכל

  מיליון ₪.
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  כמה מחשבים?יערה ספיר:

גם זוהר בלום: זה פיס, מפתח      יש

  מכרז פיז. מחיר מחשב הוא 900 דולר. עם התוכנות וכל ה...

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"רים חדשים:החלטה מס' 578-61-18:

לתב"ר סה"כ יעקב, רח' במסגרת בוצע אשר הרצל-יעקב-טלר, הרחובות בצומת רמזור :2029 תב"ר -                7(א)

  481,135.71 ₪, 30% קרנות הפיתוח, 70% ע"ח משרד התחבורה.

קרנות 30% ,₪ 285,019 לתב"ר: סה"כ קפלן, הרפואי למרכז נוסף כניסה כביש תכנון חדש: תב"ר -                  7(ב)

  הפיתוח, 70% משרד התחבורה.

הפיתוח, קרנות 30% ,₪ 71,429 לתב"ר: סה"כ ,2018 בטיחות והתקני כבישים סימון חדש: תב"ר -                 7(ג)

  70% משרד התחבורה.

  7(ד) - תב"ר מחשוב מוסדות חינוך, סה"כ לתב"ר: 2 מיליון ₪, 100% מפעל הפיס.

 

במסגרת8. תאורה גופי להחלפת ראשל"צ עיריית עם משותף למכרז יציאה            אישור

(מכרזים המקומיות הרשויות לחוק בהתאם חסכוניים לגופים אנרגטית          התייעלות

 משותפים).

 

גופירחמים מלול: החלפת - הבא      סעיף

  תאורה. קדימה, ניסים.
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העירייהניסים סלמן: 2017    בשנת

אליו. מונגשים תאורה גופי איזה עם מופה תאורה עמוד כל ובעצם ברחובות, תאורה סקר                עשתה

חסכוני, יותר לד לד. על שמבוססים בגופים התאורה גופי את ולהחליף הזה, הסקר את לקחת                 כשהכוונה

העבודה במסגרת חיסכון. 60%-50% של ברמה חסכוני חסכוני. יותר הוא אבל לבן, לאור צהוב                מאור

ראשון לעיריית נתחבר 'בואו ואמר בא דורון העירייה מנכ"ל זה, את שייקח קבלן למכרז, ההיערכות                 על

מחיר לנו שיביא מה לגודל, יתרונות לכך יהיה משותף, מכרז ונעשה דומה תהליך עושים גם הם                  לציון,

במסגרתה, משותפת, מכרזים ועדת של ההקמה את לאשר בעצם היא כאן שמונחת הבקשה יותר'.                טוב

בתקשורת, בקרה אמצעי גם... ועליה לד, לתאורת יוחלפו בעיר התאורה גופי כל שנתיים, של                בתהליך

  תשתיות לעיר חכמה.

  והחיסכון.רחמים מלול:

אנחנוניסים סלמן: היום    החיסכון,

  נמצאים ב-5 מיליון ₪.

  על תאורת רחובות?רחמים מלול:

חשמל,ניסים סלמן: הוצאות    על

יושפע החיסכון היקף הזה. מהסכום ממחצית יותר טיפה של חיסכון על מדברים אנחנו רחובות,                תאורת

עיריית עם ביחד למכרז אבל נערכים אנחנו ובתקשורת. בבקרה ולהשקיע ללכת רוצה אתה עמוק                מכמה

  ראשון, מכרז משותף.

  אגב, זה גם העמודים הנמוכים...עו"ד יניב מרקוביץ:

  חלקם נמוכים.ניסים סלמן:
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שלעו"ד יניב מרקוביץ: הרחוב תאורת של      כאילו

  הולכי הרגל אני מדבר, לא הגבוהים האלה.

החלפתדורון מילברג: על רק מדבר      המכרז

  גופי תאורה.

  חלקם יהיו נמוכים.ניסים סלמן:

  להוסיף עמודים זה מחוץ למכרז.דורון מילברג:

  לא, לא, התכוונתי.עו"ד יניב מרקוביץ:

ישניסים סלמן: מהעמודים    בחלק

  גוף תאורה שכן יוחלף, מהנמוכים.

  כן, כן, גן בנמוכים.דורון מילברג:

  הבנתי.עו"ד יניב מרקוביץ:

  עוד שאלות, חברים?רחמים מלול:

מישיבותעו"ד אמיר ירון: באחת אגב,     דרך

הקניון לי, שנאמר כפי נשר. מפעל דרך בחשמל להיעזר האפשרות את העליתי אני ה.ל.ר,                דירקטוריון

  ברחובות, מקבל את החשמל שלו מנשר. ועליות החשמל באופן דרסטי.

  הוא מרוויח על זה.רחמים מלול:

עלעו"ד אמיר ירון: מדברים כבר אנחנו      אם

  חיסכון בחשמל, שווה מאוד לבדוק גם את הנושא הזה.
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כלדורון מילברג: קודם מדובר ביחד.      בדקנו,

  רק על מתח גבוה.

  זה רק לבניין העירייה. זוהר בלום:

רחובדורון מילברג: לתאורת מתייחס לא      זה

  ולא מתייחס לתאורת...

מקבלעו"ד אמיר ירון: הקניון אם לא. לא,       לא,

  את החשמל שלו מנשר, סימן ש..

הוא זוהר בלום: מוכר... לא     הקניון

  מוכר עצמאית את החשמל.

שלעו"ד אמיר ירון: בהולכה נעזר הוא      נכון,

גדול חיסכון זה האחרונה, בשורה בסוף, אבל נכון. זה הגבוה, המתח את שצריך נכון החשמל.                 חברת

  מאוד. לכן, שווה לעשות את הבדיקה. גופי תאורה זה חשוב, גם זה חשוב.

כברעודד עמרם: בדיקה, שיעשו     עד

  מפחיתים.

  לא הבנתי אפילו.עו"ד יניב מרקוביץ:

והיאעו"ד אמיר ירון: חשמל, מייצרת     נשר

לגבי לא מוסדות, לגבי בעיקר נכון זה הקניון. רק ולא הקניון זה ברחובות שקונה מי החשמל. את                   מוכרת

  גופים פרטיים.
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להחלפתהחלטה מס' 579-61-18: ראשל"צ עיריית עם משותף למכרז יציאה לאשר אחד פה            הוחלט

(מכרזים המקומיות הרשויות לחוק בהתאם חסכוניים לגופים אנרגטית התייעלות במסגרת תאורה             גופי

 משותפים).

 

 אישור עבודה נוספת לגב' נגה רוקבן ת.ז. 9.022761829.

 

לגב'רחמים מלול: נוספת עבודה אישור      טוב,

  נגה רוקבן.

  היא מזכירה בבית יד לבנים.דורון מילברג:

  מאשרים.עודד עמרם:

לכלרחמים מלול: לכולם בהצלחה     חברים,

  הסיעות.

 

 הוחלט פה אחד לאשר עבודה נוספת לגב' נגה רוקבן ת.ז. 022761829.החלטה מס' 580-61-18:

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה
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