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עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 32
מיום רביעי  ,כ " א ב שבט תש ע " ה  31 / 1 / 2015בשעה 18 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן
רה"ע ,ח"מ ע ו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר
ירון ,ח"מ רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר מרה קנבל,
ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד
אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אבאי זאודה ,ח"מ יערה
ס פיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,חנניה קורש – סמנ"כל נכסים
וביטוחים  ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר .

חסרים :

ח"מ אביב איטח .
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לבניית השוק העירוני על פי סעיף ( 188ג) לפקודת המקרקעין7 :
להשלמת בניית השוק 2 ,מלש " ח לבניית בית מורשת יהדו ת תימן
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אישור פרוטוקול ועדה – ועדה לזכרם של נרצחי הטרור.
.4
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אישור ח וזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "אעלה בתמר".
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אישור עבודת חוץ לסיאני ליאורה ת.ז. 028702801 .
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מלש"ח
מלש"ח
ושבטח

והחסד

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  32מיום 31 / 01 / 2016
החלטה מס' :248-32-16

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס'
 29מתאריך . 6.1.16

החלטה מס' :249-32-16

הוח לט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הכספים
מתאריך . 17.1.16

החלטה מס' :250-32-16

הוחלט פה אחד לאשר פנייה לשר הפנים לאישור
שימוש בקרן מקרקעין ע"ס  10מלש"ח לבניית השוק
העירוני על פי סעיף ( 188ג) לפקודת המקרקעין7 :
מלש"ח להשלמת בניית השוק 2 ,מלש"ח לבניית בית
מורשת יהדות תימן ושבטח ישראל 1 ,מלש"ח
השלמה לביית מתנ"ס רחובות החדשה.

החלטה מס' :251-32-16

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדה לזכרם של
נרצחי הטרור.

החלטה מס' :252-32-16

הוחלט פה אחד לאשר הסדר פשרה בתיק עיריית
רחובות – סויסה בניין המשחטה.

החלטה מס' :253-32-16

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית
רחובות לעמותת מוסדות התורה והחסד "עטרת
משהו ומרים".

החלטה מס' :254-32-16

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית
רחובות לעמותת "אעלה בתמר".

החלטה מס' :255-32-16

הוחלט פה אחד לאשר עבודת חוץ לסיאני ליאורה
ת.ז. 028702801 .
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.1

אישור פרוטוקול מועצת העיר מס'  29מתאריך . 6.1.16

נעבור לישיבת מועצה מן המניין .אישור פרוטוקול ,יש
רחמים מלול:
הערות? אם אין הערות ,סעיף . 2
החלטה מס' :248-32-16
מתאריך . 6.1.16
.2

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצת העיר מס' 29

אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך . 17.1.16

פרוטוקול ועדת כספים .למעשה פרוטוקול
רחמים מלול:
הכספים היה דיון בתקציב ובתב"רים .אם אין הערות ,אז גם זה מאושר.
החלטה מס' :249-32-16
. 17.1.16
.3

ועדת

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך

אישור פנייה לשר הפנים לאישור שימוש בקרן מקרקעין ע"ס 10
מלש"ח לבניית השוק העירוני על פי סעיף ( 188ג) לפקודת המקרקעין:
 7מלש"ח להשלמת בניית השוק 2 ,מלש " ח לבניית בית מורשת יהדות
תימן ושבטח ישראל 1 ,מלש"ח השלמה לביית מתנ"ס רחובות החדשה.

רחמים מלול:

 – 3דניאלה או חנניה ,אישור פנייה לשר הפנים.

כידוע לכם ,כספים שנכנסים לקופת העירייה ...על פי
חנניה קורש :
החוק הם חייבים להיות מושקעים במקרקעין.
(מדברים ביחד)
דודי אשכנזי:

חבר'ה ,לא שומעים אותו.

אמרתי שעל פי החוק ,כספים שנכנסים לקופת
חנניה קורש :
העירייה ממכירה ש ל מקרקעין ,צריכים להיות בשימוש לרכישת מקרקעין ,או
חילופין בפקודת העיריות יש סעיף כבר ראיתם אותו מספר פעמים פה ,פנייה
לשר הפנים על מנת שיאשר את אותם פרויקטים שאנחנו מציגים בפניו.
ד"ר מרה קנבל :

 ...פנייה.

זאת הפנייה .למעשה קודם כל צריך לעב ור אישור
חנניה קורש :
מועצה ,ד"ר מרה ,אחר כך הפנייה נשלחת .הפנייה נשלחת לשר יחד עם אישור
המועצה .ומה שאתם רואים בסעיף  , 3זה בדיוק ההליך הבירוקרטי .פה אתם
רואים הסכום הוא  10מיליון  , ₪שהוא מחולק ,כפי שאתם רואים 7 ,מיליון זה
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להשלמת 2 ...מיליון  ₪זה בית מורשת ,ומיליון  ₪ז ה לבניית ...מה שאתם רואים
פה עכשיו זה  10מיליון . ₪
חברים ,סליחה רגע .נכסי העירייה שמומשו ב , 2015 -
רחמים מלול:
עומדים על מעל  20מיליון  20 , ₪נקודה משהו לפי הנייר שאתה הבאת לי .בעבר
אנחנו אישרנו סכום גדול מזה לטובת שימוש בקרנות הפיתוח .צריך רק את
ההשלמה .נכ ון ,דניאלה? תקני אותי אם אני טועה .אז אני לא יודע למה הבאתם
את הפירוט הזה 17 .מיליון  ₪מזה כבר אישרנו בעבר.
חנניה קורש :

כי יש הכנסות נוספות.

דניאלה ליבי :

כן ,זה הכנסות נוספות ,זה עוד כסף ש...

ד"ר מרה קנבל :

אז כל פעם זה...

(מדברים ביחד)
ד"ר מרה ק נבל :

דניאלה ,פעם שעברה?...

דורון מילברג :

יש לנו  17ויש לנו  20ומשהו ,נכון?

דניאלה ליבי :

לא ,יש לנו עוד  10מיליון  ₪לחלוקה.

רחמים מלול:

מאיזו שנה?

דניאלה ליבי :

מהשנה.

חנניה קורש :

מה שיש בקרן ,ראש העיר.

רחמים מלול:

מ ? 2015 -

דניאלה ליבי :

מה שיש יתרה בקרן ,אותה אנחנו מחלקים.

רחמים מלול:

פעם שעברה כמה אישרו ? 13 ,כמה? נו.

דניאלה ליבי :

אני יכולה לבדוק את זה.

רחמים מלול:

 , 21 ...אז למה ? 10

חנניה קורש :

נכנס עוד כסף ,ראש העיר.

רחמים מלול:

כן?

חנניה קורש :

ודאי ,בטח.

או קיי ,בסדר .אז אם נכנס עוד כסף ,תגידו לי רק .אז
רחמים מלול:
אנחנו מאשרים את זה לטובת הפרויקטים שרשומים פה.
יערה ספיר:

כמה סך הכל השוק צפוי?

רחמים מלול:

השוק בסביבות ה  40 -מיליון  , ₪אפילו קצת יותר.

דורון מילברג :

 2השלבים יותר.

 2השלבים .מה שאתם רואי ם היום ,חברים ,זה שלב א'
רחמים מלול:
פלוס החניון ,אוקיי? יש לנו עבודות פיתוח .פלוס החניון שכבר בנינו .נוסף לזה
עוד מעט תתחילו לראות עבודות פיתוח ברח' ביל"ו ,תשתיות ביוב ,מים ,ניקוז,
ריצוף ,רח' משולב ,מדרכות משולבות ,ואנחנו עובדים גם על קו ביוב ברח'
הרצל .רח' הרצל ייסג ר לתנועה בשבוע הבא בחלק המערבי שלו ,מטלר ועד צומת
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בנימין ל  6 -ימים ,על מנת להניח שם קו ביוב .אם אני לא בורח לחו"ל ,מה יש
לכם אתם .התאגיד ואנחנו זה אותו דבר .אולי זה יימשך.
יערה ספיר:

זה כולל את ההריסה של המבנה הישן?

רגע ,אני חוזר ואומר ,זה כולל כמה מרכיבים .השוק
רחמים מלול:
עצמו ,שלמעשה בנייתו הסתיימה .מי שיבקר בפנים ,יראה את אחד השווקים
היפים בארץ ,באמת .והחניון שלו ,חצי חניון ,תיכף תבינו מדוע .נוסף לזה
מתחילים בעבודות פיתוח ,תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז ברח' ביל"ו עצמו ,שייהפך
בעתיד בעוד חצי שנה בערך למדרח וב ,וקו ביוב במערב הרצל .ולכן זה ייסגר
לתנועה ויקלוט גם את השוק .לאחר מכן יתבצע המעבר של השוק הישן לשוק
החדש ,וייהרס סביבו -
ד"ר מרה קנבל :

?...

 9חודשים .עד שיסתיימו עבודות התשתית .לאחר מכן
רחמים מלול:
ייהרס השוק הישן ויתחיל שלב ב' .שלב ב' כולל המשך ה חניון מתחת לשוק הישן,
והקמת עוד כ  20-30 -דוכנים פלוס אזור פריקה וטעינה וכו' .ההערכה היא 40
מיליון  ₪ומעלה 40-45 ,מיליון  ₪אני מקווה במקסימום ,יובא בפניכם דו"ח
כספי שהעבודות תתקדמנה.
בן ציון שרעבי:

זו היתה ההערכה מלכתחילה.

היתה הערכה ,אבל יש בכל זאת חריגה .בכלל כל מיני
רחמים מלול:
עבודות שנוספו .הוספנו מאווררים ,עשינו תאורה מיוחדת ,עשינו גג אחר .תוכנן
גג קל ,עשינו גג מאסיבי 6 .כניסות .יישאר מעבר להולכי רגל .חברים ,אין ברירה,
אנחנו לפעמים גורמים למטרדים לנהגים ולכלי הרכב ,אבל אין ברירה .בסוף
יהיה טוב .כן ,מרה ,מה שאלת בבקשה?
ד"ר מרה קנבל :

כניסות – אני זוכרת בזמנו...

רחמים מלול:

לשוק?

ד"ר מרה קנבל :

 ...מאוד התנגדה עם הרבה כניסות ,בגלל...

הפעם זה מאושר .ולמה יצרנו  5 - 6כניסות? א' –
רחמים מלול:
לטובת הסוחרים שלא יגידו 'אני רוצה פה וההוא רוצה שם ,אני ליד הכניסה,
ככה רואים אותי יותר' .כל מי שבא מביל"ו שהוא יהיה ...יש לו כניסה ...ל 6 -
כניסות .אז ככה כמעט יש מעמד שווה בין כל הדוכנים.
דורון מילברג :

מהפה שלך.

רחמים מלול:
מתאימה בכל הכניסות.

מהפה שלי .ונצטרך כמובן ...של השוק ,לקיים אבטחה

??? :

 ...מה מחוזית לא לפתוח כניסות.
ואנחנו

לא

יכולים

לפתוח

כניסות

רחמים מלול:
לבקוביץ.

נכון,

חנניה קורש :
דרום.

כל הכניסות תהיינה דרך ביל"ו מצד צפון ולא מצד

רחמים מלול:

אישרנו את סעיף . 3

5
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

לכיוון

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  32תאריך 31.1.2016

הוחלט פה אחד לאשר פנייה לשר הפנים לאישור שימו ש
החלטה מס' :250-32-16
בקרן מקרקעין ע"ס  10מלש"ח לבניית השוק העירוני על פי סעיף ( 188ג) לפקודת
המקרקעין 7 :מלש"ח להשלמת בניית השוק 2 ,מלש " ח לבניית בית מורשת יהדות
תימן ושבטח ישראל 1 ,מלש"ח השלמה לביית מתנ"ס רחובות החדשה.
אישור פרוטוקול ועדה – ועדה לזכרם של נרצחי הטרור.

.4

אישור פרוטוקול ועדה לזכרם של נרצחי הטרור .כידוע
ר חמים מלול:
לכם ,זאת ועדה סטטוטורית .מי זה היו"ר? יניב ,דבר.
עו"ד יניב מרקוביץ:

אחרי כמה מכתבי התראה -

רחמים מלול:

יש לנו ביקורת על זה.

דורון מילברג :

אני מקבל ממנו ומעביר אליך.

אז אני מעביר לדודי ובסוף התכנסנו .הפרוטוקול
עו"ד יניב מרקוביץ:
רשום ותודה לחברים שהגיעו .ואני חושב שהיה מאוד מעניין .יעל השתתפה .לא,
את היית בקשרי חוץ .התבלבלתי.
יעל בק:

אני גם לא בקשרי חוץ ,למרות שאני בהמון ועדות...

עו"ד יניב מרקוביץ:

אמיתי כהן השתתף בוועדה והיה מאוד פעיל.

רחמים מלול:

החלטתם לגבי הנסיעה?

עו"ד יניב מרקוביץ:
משהו.

כן ,כן .ויש פה פרוטוקול .אם מישהו רוצה לשאול

עודד עמרם:

יש לנו סמכות להנציח ביד לבנים?

רחמים מלול:

שאלה טובה.

תראו ,למעשה הסוגיה שהתגלגלה בתוך הוועדה,
עו"ד יניב מרקוביץ:
הסוגיה המרכ זית שהעלו נציגי המשפחות ,זה על כל מה שקשור להנצחה בתוך יד
לבנים .שם יש ...וזו מלחמה שאני...
(מדברים ביחד)
עודד עמרם:

חברים ,זה מעניין.

אנחנו הסברנו להם שבאופן עקרוני הסמכות בעניין
עו"ד יניב מרקוביץ:
הזה היא לא שלנו .היתה החלטה לפני כמה שנים ,ורחובות י ישמה אותה,
שלמעשה נרצחי הטרור מונצחים כן ,יש מסך והם כן מופיעים .לא רק בטקס ,גם
בבית עצמו .הם מבקשים שיהיו תמונות בקירות עצמם .ופה יש הנחייה ארצית
שאי אפשר ,משרד הביטחון לא רוצה .אנחנו הצענו כל מיני חלופות לעשות
ולבדוק אותן ,בין היתר לבדוק אותי ,לעשות בכל אופן לנרצחי הטרור איזשהו
קיר הנצחה שאנחנו נעשה אותו בנפרד מחוץ לבית יד לבנים ,או כל מיני
אפשרויות אחרות .וקבענו לנהל איזשהו שיח משותף בעניין הזה.
עו"ד אמיר ירון:

כמה משפחות כאלה יש פה ברחובות?

עו"ד יניב מרקוביץ:

דודי ? 7 ,כמה היה לנו משפחות?
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ד"ר רוני ב אום:

נפגעי טרור ברחובות.

דודי אשכנזי:

 2משפחות.

אבי קינד:

לא שואלים את השאל הזאת .זה מזל נאחס.

עו"ד יניב מרקוביץ:
משפחות יש...

 2משפחות היו בוועדה .הם הנציגים .אבל סך הכל

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

אבל אנחנו לא יכולים.

עודד עמרם:

כפוף להנצחת בית החייל ,של משרד הביטחון.

רחמים מלול:

אבל אז אתה נכנס למלחמה מול...

עו"ד יניב מרקוביץ:

עודד ,אתה מכניס אותו פה ל...

עודד עמרם:
שתהיה ההחלטה...

זה מה שאני אומר ,שלא ניכנס איתם .בכפוף ,מה

אנחנו לא נותנים פה איזושהי החלטה אופרטיב ית.
עו"ד יניב מרקוביץ:
אנחנו אמרנו להם שאנחנו נבדוק את הכל .אמיתי הוא הלך ,אבל הוא הבטיח
שהוא יבדוק את זה עם סגן השר ,שהוא כבר דיבר איתו בעניין הזה .אמרנו
שבמידה ולא נצליח ללכת על האופציה של בית יד לבנים עצמו ,נחפש איזושהי
חלופה יחד עם ראש העירייה ,אמרנו שנביא את זה.
וכמובן אם תהיה החלטת ממשלה בנושא הזה – אנחנו
רחמים מלול:
כפופים לה .הנה ,זה נאמר לפרוטוקול.
יערה ספיר:

איך אנחנו מגדירים מי מונצח?

דורון מילברג :

המדינה.

לא ,אני שואלת האם הקורבן/הנפטר ,הוא צריך להיות
יערה ספיר:
תושב העיר ,או שמשפחתו תושבת העיר? מי נכנס לקטגוריה הזאת?
עו"ד יניב מרקוביץ:

אני יכול לבדוק .האמת שאני לא...

רחמים מלול:

לדעתי זה התושב .אבל יניב יבדוק את זה.

עו"ד מיכל דגן :
לתושבי העיר שנרצחו...

לפי ההגדרה שבחוק בפקודת העיריות – הנצחה

יעל ,לשאלה שלך ,יש החלטה של ועדת שמ ות ,הם גם
עו"ד יניב מרקוביץ:
העלו את הנקודה הזאת ,שלא מנציחים לא חללים .אמרנו להם שמהבחינה הזאת
אנחנו מתייחסים לנרצחי טרור כמו חללים .זאת אומרת ,לא תהיה הנצחה
ברחובות.
בגלל זה שאלתי ,כי אנחנו בונים כרגע את הנוהל.
יעל בק:
ובגלל שאתה מעלה את הנקודה ,אני שואלת.
אנחנו חשבנו שהכי נכון שהתייחסות תהיה זהה .אם
עו"ד יניב מר קוביץ:
לא מנציחים חללים ...במסגרת נרצחי הטרור.
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החלטה מס' :251-32-16
הטרור.
.5

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדה לזכרם של נרצחי

אישור הסדר פשרה בתיק עיריית רחובות – סויסה בניין המשחטה.

 – 5אישור ה סדר פשרה בתיק עיריית רחובות – סויסה
רחמים מלול:
בעניין המשחטה .חנניה ,מיכל או אני.
יערה ספיר:

זה שבמקום משחטה יש גלידות ,זה נהדר.

יעל בק:

זה נהדר ,אנחנו מאוד מרוצות.

דורון מילברג :

שם לא תהיינה גלידות ,יהיה חניון לגלידות.

לא ,לא ,לא .בחייך .אתה י ודע מה שהוא הולך להקים
רחמים מלול:
שם? הולך לבנות בניין חדש ,מפואר ,לפתוח ...הוא הולך להשקיע שם המון כסף.
חוץ מזה ,יש שם ג'אנקיאדה שהוא הולך לפנות אותה לגמרי .מיכל ,בבקשה.
יש נכס באזור התעשייה שהוא בבעלות מינהל מקרקעי
עו"ד מיכל דגן :
ישראל ,חכירה של העירייה ,וחכירת מש נה מהעירייה לאדם בשם יוסף סויסה
ז"ל ,שהקים שם עסק של משחטה ,שהתחיל ...בעצם השתמש בכל הנכס ובשלב
מסוים נסגר בצו של משרד החקלאות .הגישו נגד העירייה תביעה ,נכון ללפני
מספר שנים ,קרוב ל  5 -מיליון  ₪על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מסגירת המקום.
בית המשפט המחוזי ,כמו שכתבנו בחוות הדעת שנמצאת בפניכם ,פסק להם
פיצוי של כ  , ₪ 900,000 -נכון ל  , 2012 -אבל הם ערערו על זה בערעורים של
העירייה על עצם החיוב.
הערעור שלהם על גובה הפיצוי ,תלויים ועומדים בפני בית משפט עליון כבר כמה
שנים ,ואמורים להיות מוכרעים .במקביל חייבו אותם בארנונה על כל השנים
האלה ,גם על התקופה שהמקום היה סגור בצו ,והיו מחלוקות הדדיות .בסופו של
דבר ,אחרי כמה שנים טובות של התדיינות ,בית המשפט העליון הציעה מתווה,
לפיו יאפשרו ליורשי סויסה למכור את זכות חכירת המשנה שלהם 35 ...שנה
ראשונות ,עם זכות להאריך לעוד  49שנה.
מת וך הכסף הזה לפרוע את החובות שלהם לעירייה ,ובמקביל לוותר על כל חיוב
כספי של העירייה ופיצוי כלפיהם .וזה ההסכם ,זה ההסדר ,שאומר שהם ימכרו
את זכות חכירת המשנה שלהם לצד ג' -
רחמים מלול:

לפלדמן.

לפלדמן 9 ,מיליון  . ₪מתוך זה  2.4מיליון  ₪עוברים
עו"ד מיכל דגן :
ל עירייה ,לפירעון כל חובות הארנונה והמים שלהם.
וזה הארנונה ...כמה פעמים אנחנו ...שנים .אמנם בית
דניאלה ליבי :
המשפט העליון דחה בסופו של דבר את הדרישה שלהם להפסיק את הליכי
הבנייה ,אבל היתה פה כן סכנה של ...גם בית המשפט העליון שדחה את התביעה
שלהם ,כתב בשולי פסק הדין שעדיין לא נסגרה הדלת בפני הסדר.
בית המשפט העליון הציע פשרה .אז הגיעו לפשרה
רחמים מלול:
שבעקבותיה העירייה קיבלה  2.4מיליון  , ₪זה גם עזר לנו לאזן את התקציב של
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 , 2015והכנסות הארנונה גדלו בעקבות זה .צריך אישור משרד הפנים ,לא? אה,
לא? אוקיי.
אני אומר רק שהסכום הוא נטו ,וכל המציעים שיחולו
חנניה ק ורש :
על זה ,כמו דמי ...למינהל ,שזה סכומים מאוד ניכרים...
רחמים מלול:

אוקיי ,אז חנניה הוסיף הערה .טוב.

הוחלט פה אחד לאשר הסדר פשרה בתיק עיריית רחובות
החלטה מס' :252-32-16
– סויסה בניין המשחטה.
אישור ח וזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת מוסדות התורה
והחסד "עטרת משהו ומרים".

.6

רחמים מלול:

אישור חוזה חכירה ,חנניה.

עו"ד אמיר ירון:
ללכת.

רחמים ,אתה צריך עוד משהו להצבעה? כי אני צריך

רחמים מלול:

בסדר .כן ,בבקשה.

זוהר בלום :

זה לא היה פעם שעברה?

מוסדות התורה והחסד ועיריית רחובות .ברח' חפץ
חנניה קורש :
חיים כידוע לכם ,מספר מבני חינוך ,מעון יום.
רחמים מלול:

זה כבר היה.

יעל בק:

אני זוכרת את זה.

??? :

זה השלב הסופי.

רחמים מלול:

זה עוד שלב?

לא .מה שקרה ,בשעתו אם אתם זוכרים ...אבל ב 2 -
חנניה קורש :
משפטים ,בשעתו מי שהגיש את הבקשה למעשה למעון יום זה היה מעון מרגלית.
ואז בדקנו מול משרד הכלכלה וכן הלאה .בסופו של דבר בוועדה להקצאות קרקע
החלטנו להקצות את זה לעמותה הזאת ,מוסדות התורה.
יעל בק:

זה מה שהיה צריך לבדוק את הסימול?

עו"ד אבי מוזס:

הסימול.

רחמים מלול:

אז למה זה בא עוד פעם?

חנניה קורש :

אישור הסכם ,ראש העיר.

רחמים מלול:

אבל זה היה בפעם הקודמת.

צבי שלמה מוטנג:

בפעם הקודמת היה גן ,עכשיו זה מעון.

רחמים מלול:

אוקיי ,אז זה מאושר פה אחד.
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הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה ב ין עיריית רחובות
החלטה מס' :253-32-16
לעמותת מוסדות התורה והחסד "עטרת משהו ומרים".
אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "אעלה בתמר".

.7

רחמים מלול:

אעלה בתמר.

אעלה בתמר גם כן ,זה סוף הדרך למעשה ,גם פה
חנניה קורש :
אישור חוזה .העירייה קצתה להם.
רחמים מלול:

איפה המק ום שלהם?

חנניה קורש :

בפנחס ,ראש העיר ,רח' בר כוכבא.

בן ציון שרעבי:

בבנייה החדשה.

יעל בק:

אני לא זוכרת למה העמותה.

חנניה קורש :
התימנים לכפר שילה.

זו עמותה שעוסקת

ב...

זו

ראשית העלייה של

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

אז אישרנו את אעלה בתמר.

כתוב בחוזה שמצורף התשריט ,והוא לא מצורף .אז
יערה ספ יר:
אני ביקשתי מחנניה להביא אותו.
החלטה מס' :254-32-16
לעמותת "אעלה בתמר".
.8

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה בין עיריית רחובות

אישור עבודת חוץ לסיאני ליאורה ת.ז. 028702801 .

אישור עבודה – יש אישה במצב סוציאלי קשה ,היא
רחמים מלול:
ביקשה אישור עבודת חוץ .באיזה תפקיד היא משמשת היום?
דורון מילברג :

היא עובדת קהילתית.

רחמים מלול:
שיתוף הפעולה ,באמת.

אז אישרנו לה .תודה רבה ,הישיבה נעולה .תודה על

החלטה מס' :255-32-16
. 028702801

הוחלט פה אחד לאשר עבודת חוץ לסיאני ליאורה ת .ז.

10
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  32תאריך 31.1.2016

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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