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 י"ב אלול תשע"ז          
  7302ספטמבר  30 

 
 חברי ועדה: 

 רה"ע -רחמים מלול 
 מ"מ רה"ע –שרעבי  בנצי
 חבר מועצה –זאיקה יפים  'אינג

 חבר מועצה – אבי קינד
 חברת מועצה – רוני באוםדר' 
 חברת מועצה – יערה ספיר' אדר

 חבר מועצה –אמיתי כהן 
 חברת מועצה – יעל בק

 חבר מועצה – נטגשלמה צבי מו
 

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

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

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

 תמנכ"לית החברה העירוני –יוספה חליבה 
 

 79299103פרוטוקול ועדת כספים הנדון : 

 סדר יום  : 
הסתיימה בעודף תקציבי, מלבד חריגה תקציבית של  7302, שנת 7302צג דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת הו
מיליון באגף החינוך, יתר תקציבי ההוצאות עמדו ביעדים. זו השנה השלישית בה מסיימת עיריית רחבות  03

 בעודף תקציבי, תוך כרסום מתמיד בגרעון המצטבר אשר מפחית את עומס המלוות. 
 יים דיון בדו"ח, ניתן מענה לשאלות. התק

 תב"רים:
 

 חברה עירונית, אגף ספורט: 
 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  0 –שיפוץ ושדרוג מגרשי ספורט ברחבי העיר  – 7920תב"ר 

 אושר פה אחד !
ח מימון משלים ע"₪, א'  053ע"ח קרן המתקנים, ₪ א'  ₪233, א'  253 –מגרש "סחבק"  – תב"ר חדש

 קרנות הפיתוח של הרשות. 
 אושר פה אחד !

 
 תרבות: 

ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, אושרה הצטיידות  -₪ א'  093 –הצטיידות לבית התרבות - תב"ר חדש
 מלאה: ריהוט מחשוב וכיו"ב. 

 אושר פה אחד !
 

 אגף מוניציפאלי:  –עיריית רחובות, תב"רים 
 מלש"ח.  0 –חובו ברחבי העיר תאורה, שיפור ושדרוג תאורת ר –תב"ר חדש 

 אושר פה אחד !
ע"ח קרנות הפיתוח של ₪ א'  533 –מבנה מנהלת התחדשות עירונית שכונת קריית משה  – תב"ר חדש

 הרשות והשלמה של משרד הבנוי והשיכון(. 
 אושר פה אחד !
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 תב"רים בניה ציבורית: 
הערות והסבריםשליחה למשרד הפניםפרוייקטתבר

                  1,500,000ביס בית יעקב 3166
הגדלת הפרוייקט לעבודות פיתוח - עירייה

הגדלת הפרוייקט  לעבודות פיתוח - עירייה                  2,200,000ביס וייסגל3133

3198
מבנים יבילים - לבקשת זוהר עוד 10 מבנים 

יבילים ו 3 כיתות גן יבילות
3,000,000 

הרשאות 1,000,000 + 2,000,000 עירייה

הרשאה ותוספות 6,000,000 + 2,000,000  8,000,000מעלות משולם תוספת קומה3187

עירייה

הערכת הרשאה ותוספות 21,200,000 +  25,000,000ביס קציר רה ארגון3197

3,800,000 עירייה

 100,000מועדון אושיות2979
השלמת תשלום סופי לקבלן - עירייה

 הרשאה מפעל הפיס ו תוספות  6,000,000 +  7,000,000ביס רמון - תוספת אגף3216

1,000,000 עירייה

הרשאה מפעל הפיס  ותוספות  6,600,000 +  8,000,000ביס תחכמוני - תוספת אגף3218

1,400,000 עירייה

 6,850,000ביס הרצוג - תוספת אגף3217
 הערכת הרשאה ותוספות  6,600,000 + 

250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז

הרשאה ותוספות 5,500,000 + 250,000  5,750,000ביס פרחי המדע - תוספת אגף3196

עירייה  - נגדיל תבר לאחר המכרז

 6,250,000ביס אמית בנות - תוספת אגףחדש
הערכת הרשאה ותוספות 6,000,000 + 

250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז

הערכת הרשאה ותוספות 4,000,000 +  4,250,000ביס בכור לוי - תוספת אגףחדש

250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז

לתשלום חשבון סופי - עירייה 1,277,000גני ילדים טוכמן 30952014

הערכת הרשאה ותוספות  1,750,000 +  1,850,000גני ילדים בסירני דו כיתתי3249

100,000 עירייה  נגדיל תבר לאחר המכרז

הערכת הרשאה 5,000,000 + 500,000  5,500,000תוספות כיתות לביס נבון - הר הזיתיםחדש

עירייה נגדיל תבר לאחר המכרז

  86,527,000סיכום 
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 ד !התב"רים אושרו פה אח -לאחר סקירה ודברי הסבר שלרה"ע, וזהר בלום מחזיק התיק 
 

 אגף ביטחון: 
 

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. 3.2 –טיפול בציוד כבוי אש במוסדות חינוך וציבור  –תב"ר חדש 
 אושר פה אחד !

 
 של הרשות. מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח  0מחשוב מוסדות חינוך :  –תב"ר חדש 

 אושר פה אחד !
מלש"ח, רישות רמזורים, שצ"פים, מוס"ח וכיו"ב ע"ח קרנות  0התקנת סיבים אופטיים,  –תב"ר חדש 

 הפיתוח של הרשות. 
 

 אגף נכסים: 
 0 –מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, ו  0מלש"ח:   7, שלב ב': הגדלת תב"ר ביה"כ הגדול אוהל שרה 

 כספי תורם. ₪, א'  73ה לשי מור אתרי מורשת בישראל, מלש"ח, השתתפות המועצ
 אושר פה אחד !

 
 מנהל ההנדסה אגף התשתיות: 

 
 ע"ח חברת ביטוח בגין נזק קו ביוב, רחוב שלום עותמי.  –₪   50,700.55 – 7000הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 של הרשות.  מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח 0 7300ייעוץ ושמאויות שנת  ,7100הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות. ₪,  א'  253תכנון מוסדות ציבור,  ,7102הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  0, 7300, תשתיות למבני ציבור 7111הגדלת תב"ר 

 אושר פה אחד !
 תב"רים אגף  החינוך: 

מלש"ח בגין סכומים המגיעים ממשרד החינוך / ממפעל הפיס  0חוץ:  מקורות תב"ר חדש שיפוצי קיץ

 וכיו"ב. 

 אושר פה אחד !

 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.  0 – תב"ר חדש מיזוג מוס"ח

 אושר פה אחד !

 סגירת תב"רים:
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 אושרה סגירת התב"רים9 
 

 ערך ורשם: דודי אשכנזי מ9א9 מוניציפאלי
 


