
ין מס'  -רחובות  עיריית  9.1.2013 מתאריך 56ישיבת מועצה מן המני

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

1 

 עיריית רחובות

 56ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 00:18 בשעה 21201320/1/9 ג"עתש טבתב ז"כ, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

סגן ומ"מ  –ציון שרעבי -ח"מ בןראש העיר,  –רחמים מלול  :משתתפים

, סגן ראש העיר – ח"מ זוהר בלוםח"מ אבנר אקוע, רה"ע, 

ניר, ח"מ פנחס הומינר, -קנבל, ח"מ לואיס ברח"מ ד"ר מרה 

, ח"מ גבי גולןעוזי סלנט, ח"מ עו"ד ח"מ שי קזיוף, ח"מ 

חנניה וינברגר, ח"מ שאול ליבי, ח"מ גלעד מזרחי, ח"מ גיורא 

יניב מרקוביץ, ח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ עו"ד ארי, ח"מ -בן

 מתן דיל. עו"ד ח"מ הרצל טובלי, 

 

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

גזברית העירייה,  -, דניאלה ליבי יועצת משפטית -מיכל דגן 

 רל"ש רה"ע. –דודי אשכנזי , מבקר העירייה –נחום איזנר 

   

ח"מ אינג' יפים  ,עו"ד דיאנה רוזנבויםח"מ  ח"מ מנחם קליין, :חסרים

 . זאיקה
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 החלטות המועצה
 2013/01/09 מיום 56ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 55הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  
 .26.12.12מיום 

 :13-56-604מס'  החלטה

 
הוחלט פה אחד לשוב ולדון בדו"ח מבקר המדינה 

 1סעיף לאמץ את בישיבה הבאה. כמו כן, הוחלט 
בדו"ח הביקורת, )דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים 

 (.2011לשנת 

 :13-56-605מס'  החלטה

הוחלט פה אחד לאשר ייפוי כוחו של סגן הגזברית  
ז.  לחתימה על גבי חוזים,  027960863מר ירון יחיא ת.

הסכמים, הרשאות וכדומה, בהיעדרה של גזברית 
 העירייה.

 :31-56-606מס'  החלטה

בסך של ב"רים: הוחלט פה אחד לאשר את טבלת הת 
מקרנות הרשות,  ₪ 145,714: ₪ 30,447,895
 כספי חוץ.  ₪ 30,302,181

 :13-56-607מס'  החלטה
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אנחנו שמחים להתארח בחוויות צפון, חוויות שוויץ,   רחמים מלול:
בקומה  תודה למארחים. היינו צריכים לעשות את זה בגלל שהאולם המקורי שלנו

ם גני הילדים שיתחיל ביום ראשון. אז מי שרוצה לבקר שם, הוכן לצורך רישו 2
ילד  8,000-יראה שהכנו את זה מאוד יפה לטובת הרישום. אמורים להירשם כ

מהם נרשמים באינטרנט, והשאר מגיעים לאולם המועצה  1/3בעיר. בדרך כלל 
 להירשם. כמה זמן זה ייקח, חודש? 

 חודש.      :זוהר בלום

לכן אנחנו פה בחוויות צפון, אחד המתנ"סים היפים   רחמים מלול:
הוא והטובים, לא רק ברחובות, אלא בארץ כולה, ככה אנחנו מקבלים דיווחים. 

חברי דירקטוריון  2משתתפים כל שבוע. ויישר כוח. נמצאים פה  4,500-משמש כ
 תבורכו על העשייה.  של חוויות, יניב ואמיר. אז

 

 סקה לצורך אישור פרוטוקול מליאת בניין ערים ****** הפ

 

נעבור לסדר היום, לישיבת מועצה מן המניין מספר   רחמים מלול:
56 . 

 

 . 26.12.12מתאריך  55אישור פרוטוקול מועצה  : 1סעיף 

 

. יש הערות? אין 26.12.12-מ, אישור פרוטוקול 1סעיף   רחמים מלול:
 הערות, אז זה מאושר. 

 

מיום  55הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  :13-56-604 מס' חלטהה
26.12.12. 

 

 .6.1.13אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  : 3סעיף 

 

אישור פרוטוקול ועדת הביקורת. חברים,  – 3סעיף   רחמים מלול:
פרוטוקול ועדת הביקורת נמצא לפניכם, ויש בו את דו"ח מבקר משרד הפנים 

ר המדינה. אני מבקש מחברי המועצה לאשר רק את דו"ח מבקר משרד קודו"ח מב
הפנים, ואת דו"ח מבקר המדינה לדחות לישיבה הבאה, משום שאני אישית ועוד 
חברי מועצה רבים לא מסכימים לאמץ את הדו"ח הזה. תוכלו לצטט אותי. אני 

חברי  אישית חולק עליו מכל וכל. והביקורת שם היא חמורה בעיניי ובעיני גם
מועצה שהעירו את זה. יניב העלה את זה בישיבת הנהלה. ולכן אנחנו מבקשים 
לדחות את הדיון בדו"ח הזה, עד שאנחנו נדון בו בישיבת הנהלה, נסכם את 
העמדות שלנו לגבי הדו"ח הזה, ולאחר מכן בישיבת המועצה הבאה נדון בדו"ח 

 המבקר. בסדר, עוזי?

 ישיבה הבאה, לא לאישור. דחיית דיון ל  עו"ד עוזי סלנט:
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בדיוק. אבל אנחנו מאמצים את מסקנות ועדת   רחמים מלול:
 אם אינני טועה, נכון?  1הביקורת לגבי מבקר משרד הפנים. סעיף 

 כן.   בן ציון שרעבי:

דו"ח של משרד הפנים. אנחנו מאמצים את המסקנות   רחמים מלול:
קר המדינה, יתקיים דיון בישיבת , דו"ח מב2ואילו לגבי סעיף של ועדת הביקורת. 

את הפרוגרמה החדשה המועצה הבאה. אני מקווה שעד אז גם נציג לפניכם 
 שהוכנה במינהל ההנדסה. לפני כן יתקיים בהנהלה. תודה רבה, חברים. 

 הביקורת? אפשר להתייחס לדו"ח   עו"ד עוזי סלנט:

 כן, ודאי.   רחמים מלול:

  -רים חובותמידי שנה מוזכ  עו"ד עוזי סלנט:

 חובות עובדים, כן.   רחמים מלול:

  -כדי להימנע מהדיון  עו"ד עוזי סלנט:

 לא, לא. אתה יכול לדון. אנחנו גם דנו בזה בהנהלה.   רחמים מלול:

 לא, לא, אני רוצה להציע.   עו"ד עוזי סלנט:

 יש תשובות, יש תשובות.   רחמים מלול:

ות נוהל, שבסיום כל שנה, ברגע אני חושב שצריך להי  עו"ד עוזי סלנט:
שנוצר חוב של עובד או בני משפחתו, אותם האנשים שאנחנו מתייחסים אליהם, 
שוועדת הביקורת מתייחסת, אז יהיה נוהל, שיש העברה ישירה למדור השכר, 

 תשלומים, חוב שוטף. אני לא מדבר על חובות עבר.  4או  3-לניכוי ב

 לדעתך. עוזי, אני כיוונתי   רחמים מלול:

 אני מדבר על חוב שוטף.   עו"ד עוזי סלנט:

העליתי את זה בישיבת הנהלה. אמיר, שהיה פעם יו"ר   רחמים מלול:
 מועצת הפועלים המרחבית, אומר שזה לא חוקי לנכות מהשכר.

 בוודאי שזה חוקי. זה אפשר לבדוק.   עו"ד עוזי סלנט:

 מותר או אסור? דבר בקול, אמיר. אתה עושה לי ככה.  רחמים מלול:

 בוודאי שמותר.   עו"ד עוזי סלנט:

 מותר.     :???

 גם אני חושב שמותר.   רחמים מלול:

ותר לנכות, אבל מעבר לסכום מסוים... אבל אדוני, מ  עו"ד עוזי סלנט:
לפי זה נקבעים מספר התשלומים. זה לא מכובד. לא לכבודנו שיש דיון מפעם 

 לפעם. 

העובדות הן לא נכונות פשוט. כל הרשומים  תרשו לי.  :דורון מילברג
ברשימה, שסך הכל החובות שלהם מטופלים ככלל האזרחים, עיקולי בנקים, 

 הסדרים, כולם... 

אני לא על זה מדבר. אני לא אמרתי שלא מטופל.   עו"ד עוזי סלנט:
אמרתי שלא מכובד שעובדי עירייה ובני משפחותיהם יהיו באיזו רשימה של 

 חייבים.
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 אני מסכים איתך.   :ון מילברגדור

הצעתי שעל חוב שוטף, אני לא מדבר  –מה הצעתי?   עו"ד עוזי סלנט:
לגבי העבר, יש טיפול, הכל בסדר. חוב שוטף, שיהיה נוהל, שזה עובר ישר למדור 

לא ייגרר המותרים על פי חוק. ואז שכר, והשכר על פי חוק מנכה את הסכומים 
 עבור העבר אני לא מתייחס.  חוב של העובד ובני משפחתו.

 כלומר מהיום והלאה?   רחמים מלול:

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

  -חוברק במידה ויש עיקול על ה    :???

 ... בעיה לעשות את זה.   :דניאלה ליבי

 לא, גם אם אין עיקול על החוב.   עו"ד עוזי סלנט:

 עושים את זה.   :דניאלה ליבי

מה, עוזי? הרעיון הוא רעיון טוב. זה ייבדק  אתה יודע  רחמים מלול:
, כן ננקטו  משפטית על ידי מיכל והיא תגיד לנו מה לעשות. אבל לגופו של עניין

 וננקטים צעדים. 

 אני לא מדבר על העניין הזה.   עו"ד עוזי סלנט:

יש בחוברת אצל דורון רשימה שלמה שלא נעים   רחמים מלול:
 חייבים לא נמצאים כאן. למרות שאלה שלהיכנס אליה פה, 

הדו"ח הזה שמתייחס, מתייחס לדיון שהמנכ"ל יערוך,   עו"ד עוזי סלנט:
 וידווח בישיבה הבאה. 

. נגד כל העובדים ננקטו צעדי   :דורון מילברג לא, אני מדווח עכשיו
  -אכיפה, עיקולים, וכל מה ש

 לא כל העובדים, החייבים.    שאול ליבי:

 ור. ברור, בר  רחמים מלול:

 כל העובדים ברשימה. בסדר, אוקיי.   עו"ד עוזי סלנט:

 בדו"ח הביקורת. 1אוקיי, תודה. אז אימצנו את סעיף   רחמים מלול:

 

מבקר המדינה בישיבה הוחלט פה אחד לשוב ולדון בדו"ח  :13-56-605מס'  חלטהה
בדו"ח הביקורת, )דו"ח ביקורת מפורט  1סעיף לאמץ את הוחלט הבאה. כמו כן, 

  (.2011משרד הפנים לשנת 

 

מר  יתגזברית העירייה הגב' דניאלה ליבי מיפה את כוחו של סגן הגזבר : 4סעיף 
ז.  לחתימה ע"ג חוזים, הסכמים, הרשאות  027960863ירון יחיא ת.
 וכדומה בהעדרה. 

 

מייפים את כוחו של סגן הגזבר ירון יחיא,  – 4סעיף   רחמים מלול:
כמים, הרשאות וכדומה, בהיעדרה של דניאלה כמובן. לחתימה על גבי חוזים, הס
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ירון פה? תחליף את יכולה לתת לו לחתום גם כשאת נמצאת, זה לא יזיק. 
 חתימה, שלא יזייפו אותה. 

 

הוחלט פה אחד לאשר ייפוי כוחו של סגן הגזברית מר  :13-56-606מס'  חלטהה
ז.  , הרשאות וכדומה, לחתימה על גבי חוזים, הסכמים 027960863ירון יחיא ת.

 בהיעדרה של גזברית העירייה. 

 

 הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב.  : 5סעיף 

 

הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב. אתם יודעים   רחמים מלול:
מה? אני אנעל פה את הישיבה הראשונה, ישיבת מועצה מן המניין, והסעיף הזה, 

א מן המניין, משום שהיא בישיבת המועצה של 1, יהיה מחובר לסעיף 5סעיף 
מקושרת תקציב ואנחנו עומדים לאשר גם את תקציב התב"רים וגם את התקציב 

 השוטף. אז מן הראוי היה לצרף את זה לישיבה הבאה. 

 

 . ₪ 30,447,895רים: בסך של תב"טבלת מחוץ לסדר היום, אישור  : 6סעיף 

 

רים, בפרוטוקול של לפני שנפתח את הישיבה שלא מן המניין לדיון בתקציב, חב
, מי זוכר את הישיבה הזאת, אנחנו דנו בה והכנסנו 23.12.12-ועדת הכספים מ

רשימת תב"רים שכולם כספי חוץ. משום מה, הרשימה הזאת נשמטה 
 מהפרוטוקול, היא נמצאת לפניכם, אני מבקש לאשר אותה, הכל כספי חוץ. 

 

בסך של ב"רים: התלט פה אחד לאשר את טבלת הוח :13-56-607מס'  חלטהה
 כספי חוץ.  ₪ 30,302,181מקרנות הרשות,  ₪ 145,714: ₪ 30,447,895

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 

 

 

 



ין מס'  -רחובות  עיריית  9.1.2013 מתאריך 56ישיבת מועצה מן המני

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

7 

 רשימת פרוייקטים 

      

            
145,714   

    
30,302,181  

                  
-      

 שם הפרוייקט   מס. תב"ר מ/ס  
סה"כ תקציב  

 מבוקש 
סה"כ תקציב  

 קודם 
 תוספת   

פירוט   מקורות מימון  
תשלומים 

)שם 
 הסעיף( 

 תאריך אישור
סכום קרנות   התב"ר במועצת נרשות 

 רשות 
מקורות  

 חיצוניים 
 סה"כ   סכום  

        
1  

2167 
הסדרת  

נגישות לליקוי 
 שמיעה 

       
2,120,000  

      
1,790,000  

      
330,000  

 מ חינוך    
           

330,000  
 9/1/13 ע ק    

          9/1/13 

        
2  

2248 
בניית בה"ס  

רחובות 
 החדשה 

     
12,837,878  

    
12,634,816  

      
203,062  

 מ חינוך    
           

203,062  
    9/1/13 

          9/1/13 

        
3  

2256 
הקמת בה"ס  

יסודי רחובות 
 ההולנדית 

     
16,796,881  

    
16,264,234  

      
532,647  

 מ חינוך    
           

532,647  
    9/1/13 

        
4  

2630 
בניית בה"ס  

 מעלות  משולם 
     

13,747,401  
    

13,335,443  
      

411,958  
  

מ  
 הפייס 

           
411,958  

    9/1/13 

        
5  

2901 
בניית גן ילדים  

 רח שפינוזה 
       

2,673,643  
      

2,526,006  
      

147,637  

 מ חינוך    
           

147,637  
    9/1/13 

          9/1/13 

        
6  

2911 
ים בניית גן ילד 

 האמוראים 
       

2,412,710  
      

2,265,073  
      

147,637  

 מ חינוך    
           

147,637  
    9/1/13 

          9/1/13 

        
7  

2916 
שיפוצי  

מוסדות חינוך 
 וציבור 

       
9,207,900  

      
9,150,000  

        
57,900  

  
מ  

 רווחה 
             

57,900  
    9/1/13 
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8  

2928 
בניית בה"ס  

 סמילנסקי 
       

6,539,136  
      

3,872,130  
   

2,667,006  
 מ חינוך    

        
2,667,006  

    9/1/13 

        
9  

2971 

בניית בה"ס  
רחובות 

ההולנדית הר 
 הזתים 

       
4,735,476  

 מ חינוך     חדש    
        

4,735,476  
    9/1/13 

      
10  

2972 
בניית גן ילדים  

 רח כצנלסון 
       

1,514,947  
 מ חינוך     חדש    

        
1,514,947  

    9/1/13 

      
11  

2973 
בניית גן ילדים  

 אפרים קציר 
       

1,514,947  
 מ חינוך     חדש    

        
1,514,947  

    9/1/13 

      
12  

2974 
ית גן ילדים בני 

 ההגנה 
       

2,272,421  
 מ חינוך     חדש    

        
2,272,421  

    9/1/13 

      
13  

2975 
בניית בה"ס  

 ממ"ד המר 
       

3,864,078  
 מ חינוך     חדש    

        
3,864,078  

    9/1/13 

      
14  

2976 
בניית גן ילדים  

 הר החרמון 
       

3,029,895  
 מ חינוך     חדש    

        
3,029,895  

    9/1/13 

     
15  

2977 
בניית גן ילדים  

 רח טוכמן 
       

1,514,947  
 מ חינוך     חדש    

        
1,514,947  

    9/1/13 

     
16  

2978 
בניית גן ילדים  

רח אפרים 
 קציר 

       
1,514,947  

 מ חינוך     חדש    
        

1,514,947  
    9/1/13 

      
17  

2979 
הקמת מועדון  

נוער שכ 
 אושיות 

       
1,619,476  

   חדש    
מ  

 הפייס 
        

1,619,476  
    9/1/13 

      
18  

2980 
בניית מועדון  

 פיס אברמסון 
       

1,265,000  
   חדש    

מ  
 הפייס 

        
1,265,000  

    9/1/13 

      
19  

2981 
הקמת מועדון  

נוער שכ 
 ממרמורק 

       
1,118,200  

   חדש    
מ  

 הפייס 
        

1,118,200  
    9/1/13 



ין מס'  -רחובות  עיריית  9.1.2013 מתאריך 56ישיבת מועצה מן המני

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

9 

      
20  

הקמת מעון   2982
 יום חפץ חיים 

       
1,400,000  

   חדש    
מ  

 הפייס 
        

1,400,000  
    9/1/13 

      
21  

2983 
פרויקט  

תחבורתי 
  2012ל

          
200,000  

    
                

60,000  
מ  

            תחבורה 
140,000  

    9/1/13 

      
22  

2984 

פרויקט  
תחבורתי 

תכנון  2012ל
 שבילי אופניים 

          
285,714  

    
                

85,714  
מ  

 תחבורה 
           

200,000  
    9/1/13 

      
23  

2460 
הקמת  

 ייס מועדוניפ
       

4,876,326  
      

4,776,326  
      

100,000  
  

מ  
 הפייס 

           
100,000  

    9/1/13 

      
24  

                      

      
25  

                      

            

              

  
ראש הרשות  

    גזבר הרשות        המקומית 

 


