עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מתאריך 19.3.2014

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 8
מיום רביעי  ,י " ז ב אדר ב' תש ע " ד 19 / 3 / 2014
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ
עו"ד מתן דיל – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה
לרה"ע ,ח"מ אבנר אקו ע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ אביב איטח,
ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ ד"ר 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 אברהם מוזס ,ח"מ אינג' יפים זאיקה ,ח"מ
אבאי זאודה ,ח"מ אדר' יערה ספיר ,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  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' דלית הראל – מהנדס ת העירייה ,חנניה קורש – סמנ"כל
נכסים וביטוחים  ,ניסים מחבוש – ממונה נכסים וביטוח,
נחום איזנר – מבקר ה עירייה  ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש
העיר ,ליאור שוקרי – מנהל אגף החניה השילוט והפיקוח,
כרמלה קופר – דוברת העירייה.

חסרים :

ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ רה"ע ,ח"מ עו"ד אמיר ירון .
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סדר היום:
אישור פרוטוקולים מס'  6ו  7 -מתאריך . 12.2.14
.1
.2

אישור פרוטוקול הוועדה החקלא ית מתאריך . 18.12.14

.3

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  2/2014מתאריך . 11.3.14

.4

אישור חוברת הוועדות.

.5

חוק העזר – היטלים – עדכון.

.6

אישור הלוואת פיתוח ע"ס  25מיליון  ₪לטובת היערכות עיריית רחובות
לפתיחת שנה"ל תשע"ה בניית מוסדות חינוך על פי החלוקה ה באה15 :
מיליון  ₪מ בנק דקסיה ו  10 -מיליון  ₪מבנק לאומי.

.7

אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך על פי החוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים :בנק דקסיה  ₪ 12,543,000לפי התנאים המצב.

.8

חילופי גברי בוועדת ביקורת :עו"ד אבי מוזס במקום ח"מ אמיתי כהן.

.9

אישור חברי הוועדה לשינוי אזורי מיסוי.

. 10

חילופי גברי בוועדת מכרזים :ח"מ שי קזיוף במקום ח"מ שלמה מונטג.

. 11

אישור בקשות היתר לעבודת חוץ :לגב' ענת יולס ולגב' כהן טל.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מיום 19 / 03 / 2014
החלטה מס' :48-8-14

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים מס'  6ו 7 -
מתאריך . 12.2.14
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה החקלאית
מתאריך . 18.12.14

החלטה מס' :50-8-14

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מס'
 2/2014מתאריך . 11.3.14

החלטה מס' :51-8-14

הוחלט פה אחד לאשר את חוברת הוועדות ,כפוף
להערות שהוערו במהלך הישיבה על ידי חברי
המועצה.

החלטה מס' :52-8-14

הוחלט פה אחד לאשר הלוואת פיתוח ע"ס  25מיליון
 ₪לטובת היערכות עיריית רחובות לפתיחת שנה"ל
תשע"ה בניית מוסדות חינוך על פי החלוקה הבאה:
 15מיליון  ₪מבנק דקסיה ו  10 -מיליון  ₪מבנק
לאומי ,תנאי המלווה עפ"י המסמכים המצ"ב ,לרבות
הבטוחות הנדרשות.

החלטה מס' :53-8-14

הוחלט ברוב קולות ותחת מחאה (  1נגד – יעל בק)
לאשר אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך על פי
החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים :בנק דקס יה
 ₪ 12,543,000לפי התנאים המצ"ב ,לרבות הבטוחות
הנדרשות.

החלטה מס' :54-8-14

הוחלט פה אחד ל אשר פרוטוקול חילופי גברי בוועדת
ביקורת :עו"ד אבי מוזס במקום ח"מ אמיתי כהן.

החלטה מס' :55-8-14

הוחלט פה אחד לאשר חברי הוועדה לשינוי אזורי
המיסוי כדלקמן :עו"ד מרקוביץ  -יו"ר ,בנצי שרעבי -
מחל ,אבי קינד  -יש עתיד  ,עו"ד מתן דיל  -רחובותי,
אמיתי כהן  -הבית הי הודי  ,יפים זאיקה  -רחובות
ביתנו אדר' יערה ספיר  -כיכר העיר ,יעל בק  -מרצ,
אבנר אקוע  -שס"ד .עובדי עירייה :דורון ,עו"ד מיכל
דגן  -יועצת משפטית ,דניאלה ליבי – גזברית ,מנחם
רוזנטל  -ממונה על ההכנסות.

החלטה מס' :56-8-14

הוחלט פה אחד חילופי גברי בוועדת מכרזי ם :ח"מ
שי קזיוף במקום ח"מ שלמה מונטג .

החלטה מס' :57-8-14

הוחלט פה אחד לאשר בקשות היתר לעבודת חוץ:
לגב' ענת יולס ולגב' כהן טל.

החלטה מס' :49-8-14
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חברים ,אני פותח ישיבת מועצה מן המניין מס' . 8
רחמים מלול:
היום יום רביעי ,י"ז באדר ב' ,תשע"ד . 19.3.14 ,הש עה  . 18.45ערב טוב לכם.
סעיף : 1

אישור פרוטוקולים מס'  6ו  7 -מתאריך . 12.2.14

סדר היום ,אישור פרוטוקולים מס'  6ומס'  . 7אין
רחמים מלול:
הערות? אם אין הערות ,זה מאושר פה אחד.
החלטה מס' :48-8-14
. 12.2.14
סעיף : 2

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים מס'  6ו  7 -מתאריך

אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית מתאריך . 18.12.14

אישור פרוטוקול הוועדה
רחמים מלול:
הקודמת ,אני הבנתי שאין הערות זה מאושר פה אחד.
החלטה מס' :49-8-14
מתאריך . 18.12.14
סעיף : 3

החקלאית

מהקדנציה

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה החקלאית

אישור פרוטוקול ועד ת ביקורת מס'  2/2014מתאריך . 11.3.14

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת .על פי ועדת הביקור ת
רחמים מלול:
שדנה בדו"ח מבקר המדינה .נדון שם הנושא של הענקת תווי חנייה לעובדי
עירייה וחברי מועצת העיר ,ואני ציינתי בישיבת ההנהלה שלחברי המועצה
בוודאי שמגיע תו חנייה ,וגם לע ובדי העירייה שמסתובבים בשטח .מן הצדק
וראוי מאוד לתת להם חנייה חופשית .אבל מבקר המדינה יעיר את הערותיו
ואנחנו כפופים להערות .לכן ,אני מציע ,וזו ההצעה של היועצת המשפטית וגם
של שי ,יו"ר ועדת הביקורת .ההצעה אומרת כך :פנייה ליועצת המשפטית לשנות
את החוק הקיים ,ז ה חוק העזר ,ולאפשר לראש העיר  . -לא כתבתם פה הקמת
ועדה .לאפשר לראש העיר בעזרת ועד ,לא לראש העיר לבד .אני לא רוצה פה
להחליט לבד.
ד"ר רוני באום:

יש עוד סעיף של ועדה.

יעל בק:

 ...שנוכל להקים.

רחמים מלול:

להקים ועדה שיעמוד בראש ראש העיר ,אבל כמובן -

??? :

או מי מטעמו.
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רגע .אתה לא מטעמי .מטעמי התמנית היום למשהו
רחמים מלול:
אחר .בסדר? בחוק העזר יתאפשר לראש העיר להקים ועדה שראש העיר יעמוד
בראשה ,ואותה ועדה תקבע קריטריונים למי לתת תווי חנייה חופשית בעיר.
שי קזיוף :

גם חוק העזר נותן לראש העיר סמכות.

רחמ ים מלול:

לבד?

שי קזיוף :

לא.

רחמים מלול:

באמצעות הוועדה.

ד"ר רוני באום:

באמצעות הוועדה.

אז מיכל תנסח את החוק ותביא אותו לדיון במועצה.
רחמים מלול:
דבר נוסף ,מוועדת הביקורת לגבי המועצה הדתית .אז החלטנו גם קודם בהנהלה
לבקש מהמועצה הדתית להביא לישיב ת המועצה הבאה את התקציב של המועצה,
ע ל מנת שנדון בו ונאשר אותו .בסדר? אז אנחנו מאמצים את הדו"ח ,את
המסקנות של חברי ועדת הביקורת ,ואנחנו מודים להם על העבודה ,גם למבקר
העירייה שהב יא את הנושאים לדיון .תודה רבה.
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ו עדת ביקורת מס'
החלטה מס' :50-8-14
 2/2014מתאריך . 11.3.14
סעיף : 4

אישור חוברת הוועדות.

אישור חוברת הוועדות .היו הערות .ההערה הראשונה
רחמים מלול:
לגבי ועדת נכסים ושכירויות .אז החלטנו :יו"ר אבנר אקוע ,ואמיתי כהן ממלא
מקום .בוועדה לאיכות הסביבה מתווסף רוברטו דה לרוקה.
גיורא בן  -ארי :

אני מתנגד ,רחמים.

??? :

אני לא חושבת שזה נכון.

רחמים מלול:

זה נגד החוק?

רחמים ,זה נגד החוק .יש לכל סיעה את האנשים שלה,
גיורא בן  -ארי :
לכל אחד מאיתנו יש יועצים מקצועיים.
רחמים מלול:

רגע ,בוא נשמע .מה החוק אומר?

יש יועץ מ קצועי שהוא תומר יפה .השאלה בתור מה?
זוהר בלום :
 ...להגיד 'במקום הנציג שלנו ,אנחנו שמים אותו'.
יעל בק:
משנה.

קודם כל ,גם תומר יפה הוא דרך סיעה מסוימת .לא

זוהר בלום :

תגידי.

רחמים מלול:

זה מטעם כיכר העיר.
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אתם רוצים להגיד ,תגידו .מטעם כיכר העיר .בסופ ו
יעל בק:
של יום ,כמובן שזה צריך להיעשות בצורה חוקית ,ואם יש אופציה חוקית לבדו ק -
רחמים מלול:

הו ,אם יש אופציה .אנחנו נדחה את זה לישיבה הבאה.

יעל בק:

אם הוא יכול כגורם מקצועי להיכנס ,אנחנו נשמח.

רחמים מלול:
אומר ת.

בסדר ,אז אנחנו נבדוק .גיורא ,אני מקבל את מה שיעל

גיורא בן  -ארי :

אין בעיה ,אופציה חוקית .מאה אחוז ,גם אני מקבל.

רחמים מלול:

תיבדק האפשרות החוקית.

זוהר בלום :

שני אנשי ציבור ,קבעו אותם .אפשר להחליף אותם.

רחמים מלול:

אם תרצו להחליף ,אין בעיה.

זוהר בלום :

יש את מנהל החברה להגנת הטבע.

עודד עמרם:

תוקם ועדת בדיקה.

רחמים מלול:

אבל מה הבעיה? תעשי רוטציה עם רוברטו.

יעל בק:

זה בכלל לא חוקי נראה לי.

רחמים מלול:
להערות.

טוב ,אז זה יבוא לדיון .החוברת מאושרת בכפוף

אמיתי כהן:

אנחנו רוצים לעשות כמה שינויים.

רחמים מלול:

במה?

אמיתי כהן:

בש מות ,שמית.

רחמים מלול:

עכשיו?

אמיתי כהן:

אם אפשר ,כן.

יש לך הרבה שינויים? מסמסים לך תוך כדי? אני
רחמים מלול:
מקווה שלא מינו אותך עוד פעם ,חנניה קורש ,ליו"ר ועדת נכסים ושכירויות.
הוא מוכיח מה  SMS -שלו ש ...חצי שעה הוא מנהל על זה דיון.
חנניה קורש :

א ין לי את המינוי בכתב ,ראש העיר.

??? :

שינוי בנציגי ציבור אפשר עכשיו?

עודד עמרם:
ועדה.

למען ההגינות אין לו שום ועדה .הוא לא יו"ר שום

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

איזה שמות אתה רוצה לשנות?

אמיתי כהן:

ועדת תחבורה – עדן כהן.

רחמים מלול:

במקום?

אמית י כהן:

יש שם . 2

רחמים מלול:

במקום מי?
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אמיתי כהן:

 ...רשימה ,שזה יהיה מקובל .מה זה משנה?

רחמים מלול:

עוד?

אביב איטח:

אני שם אחד רוצה לשנות.

אמיתי כהן:

לא ,בשביל מה עכשיו?

רחמים מלול:

אמיתי ,צריך להחליף.

אביב איטח:

אני שם אחד ,אפשר?

רחמי ם מלול:

אם אתה צריך לקיים התייעצות סיעתית.

אמיתי כהן:

לא ,לא ,לא ,הכל מצוין.

(מדברים ביחד)
אביב איטח:
לגלעד כץ.

אני רוצה בוועדת תרבות להחליף שם ,מיוסי שוקרי

רחמים מלול:

אוקיי ,מאושר.

אמיתי כהן:

בחינוך ,אני מבקש בנציגי ציבור.

זוהר בלום :

אי ן נציגי ציבור .זו ועדת חובה.

אמיתי כהן:

כתוב פה נציגי ציבור .אז למה אתה מאשר את זה?

זוהר בלום :

זה החוק.

אמיתי כהן:

לא ,אבל מופיע פה.

(מדברים ביחד)
אני מציע בצורה מסודרת ,תביאו רשימה מי במקום
רחמים מלול:
מי ,נאשר את זה בישיבה הבאה .מתן דיל ,בבקשה.
עו"ד מתן דיל:

ועדת נגישות ,מגיע לנו נציג ציבור – עדי גמליאל.

רחמים מלול:

עדי גמליאל מטעם סיעת רחובותי בוועדת נגישות.

שלמה מוטנג:

במקום מי?

עו"ד מתן דיל:

לא ,נ ציג ציבור מגיע לנו.

רחמים מלול:
חברים? כן ,מונטג.

מגיע להם ,הם לא נתנו אותו עד היום .עוד הערות,

שלמה מוטנג:

שטאובר במקום אלדד גדסי בערר.

רחמים מלול:

איפה ,במועצה הדתית?

שלמה מוטנג:

לא ,לא ,ערר מים.

רחמים מלול:

ועדת ערר מים.

אבנר אקוע :

אריה שטא ובר במקום אלדד גדסי.

רחמים מלול:

בסדר ,נרשם בפרוטוקול ,אוקיי .מי עוד? יעל.
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שמתי לב ,פשוט העברתי את השמות כמו שדודי ביקש,
יעל בק:
כנציגי ציבור ,ועדת רישוי עסקים ,את מר דני ביאלר ,ובוועדת תחבורה ,נציגת
ציבור גב' עליזה זוטרא .אני העברתי את זה וזה לא הוכנס השם.
רחמים מלול:

אז עכשיו תודיעי לפרוטוקול ,יעל.

אני מודיעה .דני ביאלר בוועדת רישוי עסקים ,נציג
יעל בק:
ציבור מטעם מרצ .ובוועדת תחבורה גב' עליזה זוטרה ,נציגת ציבור מטעם מרץ.
עודד עמרם:

זוהר ,חסר לך שם ביש עתיד.

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:
מאוחר?

עוד שינ ויים ,התייעצויות? אתם רוצים עכשיו או יותר

??? :

לא ,לא ,לא עכשיו.

רחמים מלול:

בשלב יותר מאוחר .יש איזה שינוי מהיר?

אבנר אקוע :

בספורט לשים את אדרי משה.

רחמים מלול:

בספורט ,מטעם שס"ד אדרי משה.

אבנר אקוע :

ואבשלום בהלני.

רחמים מלול:

ואבש לום בהלני .אלא הקפטנים של דגל התורה.

(מדברים ביחד)
אמיתי כהן:

קשרי חוץ ,יניב דוד.

רחמים מלול:

קשרי חוץ ,יניב דוד במקום?
דוד ולהכניס לשם את אופיר

אמיתי כהן:
אבוקסיס.

להוציא את יניב

רחמים מלול:
בתוקף עד ה ישיבה הבאה.

אופיר אבוקסיס במקום יניב דוד .אני מבין שזה

??? :

חברי מועצה יכולים להיכנס חופשי לישיבות האלה.

רחמים מלול:

ועדת ספורט.

אמיתי כהן:

במקום דניאל בר שיהיה שם את אלעד לסרי.

רחמים מלול:

אלעד לסרי במקום דניאל בר .סופי?

אמיתי כהן:

חד משמעי.

יש ויכוח פנימי בסיעה? אפשר להב יא את השלישי
רחמים מלול:
שיכריע ביניכם .בסדר? חבר'ה ,תסדרו ביניכם .סעיף הבא.
רגע ,ראש העיר .כשאישרנו את חוברת הוועדות ,גם
דודי אשכנזי :
אישרנו את שינוי אזורי המיסוי ,אוקיי?
רחמים מלול:

רגע ,עוד לא ,עוד לא .נגיע לזה תיכף.

עו"ד אבי מוזס:

לא שינוי ,מחזירים את זה ל מצב הקודם.

(מדברים ביחד)
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יש שינוי או אין שינוי? בספורט אין שינוי .איזו עוד
רחמים מלול:
ועדה שינית? גם בקשרי חוץ אין שינוי? בקשרי חוץ נשאר השינוי? בספורט אין
שינוי.
אמיתי כהן:
לסרי.

עוד שאלה קטנה .במקום זידובר צבייה בתרבות ,אלעד

רחמים מלול:

במקום צב ייה זידובר ,בתרבות יתמנה אלעד לסרי.

עוד שאלה אחרונה ,לגבי ערר מים ,אמרו שיהיו כמה
אמיתי כהן:
הרכבים .אני רוצה להבין ...שיהיה הרכב שיהיה אצלנו מטעם הבית היהודי.
בערר.
רחמים מלול:

זו ועדה מקצועית.

נכון .מתי ממנים אותה ,זה הכל? עו"ד שאול ...אנחנו
אמיתי כהן:
רוצים שיעמוד בראש הוועדה.
רחמים מלול:

אני אבדוק את ההסכמים ,טוב?

אמיתי כהן:

כתוב שחור על גבי לבן.

נבדוק את ההסכמים ,נרכיב את הוועדה ,נביא את זה
רחמים מלול:
בישיבה הבאה .אבל תשאל את אבי אם זה מקובל עליו .ואבי ישאל את מקום . 3
הוחלט פה אחד לאשר את חוברת הוועדות ,כפוף להערות
החלטה מס' :51-8-14
שהוערו במהלך הישיבה על ידי חברי המועצה.
סעיף : 6

אישור הלוואת פיתוח ע"ס  25מיליון  ₪לטובת היערכות עיריית
רחובות לפתיחת שנה"ל תשע"ה בניית מוסדות חינוך על פי החלוקה
הבאה 15 :מיליון  ₪מבנק דקסיה ו  10 -מיליון  ₪מבנק לאומי.

סעיף הבא נתנו הסבר בהנהלה ,אני אחזור על זה
רחמים מלול:
לפרוטוקול .אנחנו בונים הרבה מוסדות חינוך ,בעיקר גני ילדים ,וכדי להספיק
אותם עד ה  , 1.9 -למען כל הנרשמים ,אז אנחנו מבקשים לקחת הלוואה ,משום
שההרשאות של משרד החינוך עוד לא הגיעו .זו מעין ה לוואת גישור .ואם
יתאפשר בהכנסות של קרנות הפיתוח ,אנחנו תוך שנה נחזיר את ההלוואה הזאת.
מדובר בהלוואה בסך  25מיליון  , ₪לטובת היערכות עיריית רחובות לפתיחת שנת
הלימודים .על פי החלוקה 15 ,מיליון  ₪בנק דקסיה ,ו  10 -מיליון  ₪מבנק לאומי.
אני מקווה שזה מאושר פה אחד .אישרנו.
הוחלט פה אחד לאשר הלוואת פיתוח ע"ס  25מיליון ₪
החלטה מס' :52-8-14
לטובת היערכות עיריית רחובות לפתיחת שנה"ל תשע"ה בניית מוסדות חינוך על
פי החלוקה הבאה 15 :מיליון  ₪מבנק דקסיה ו  10 -מיליון  ₪מבנק לאומי.
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סעיף : 7

אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך על פ י החוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים :בנק דקסיה  ₪ 12,543,000לפי התנאים המצב.

כפי שאמרתי גם בהנהלה ,אנחנו צריכים לאשר
רחמים מלול:
עקרונית הלוואה שנכפתה עלינו ,אני אומר את זה לפרוטוקול  ,נכפתה עלינו על
ידי ממשלת ישראל בחוק ההסדרים ,בעיקר על ידי משרד האוצר .זאת מבלי
לפגוע בנציגי ם של השר שם .אני אומר זה נקבע עלינו .לכסות גירעון של האוצר
בסך  450מיליון  , ₪הסכום הזה הוטל על  57רשויות .עשו את זה
פרופורציונאלית למספר האוכלוסייה ,ועלינו הושת הסכום של . ₪ 12,543,000
בסדר? וזה נקבע בחוק ההסדרים ,ואנחנו חייבים נהיה לק חת את ההלוואה
הזאת .בינתיים ,לא ניקח עד שיכריחו אותנו .אז זה גם מאושר .בלית ברירה ,אני
מדגיש לפרוטוקול.
הוחלט ברוב קולות (  1נגד – יעל בק) לאשר אישור
החלטה מס' :53-8-14
עקרוני להלוואה לזמן ארוך על פי החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים :בנק
דקסיה  ₪ 12,543,000לפי התנאים המצב.
סעיף : 8

חילופי גברי בוועדת ביקורת :עו"ד אבי מוזס במקום ח"מ אמיתי כהן.

חילופי גברי בוועדת הביקורת ,אבי מוזס במקום
רחמים מלול:
אמיתי כהן ,זה כן מוסכם .בסדר?
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול חילופי גברי בוועדת
החלטה מס' :54-8-14
ביקורת :עו" ד אבי מוזס במקום ח"מ אמיתי כהן.
סעיף : 9

אישור חברי הוועדה לשינוי אזורי מיסוי.

אישור חברי הוועדה לשינוי אזורי מיסוי .אתה רוצה
רחמים מלול:
שנקרא את השמות? כל סיעה יודעת מי החבר שלה?
עו"ד יניב מרקוביץ:

נקריא את זה מהר.

ראש העיר ,מי שלא ה ב יא ,אני רשמתי את היו"ר
דודי אשכנזי :
אוטומאטית .אין בעיה שיעבירו עכשיו שמות.
רחמים מלול:

היו"ר זה יניב.

עו"ד יניב מרקוביץ:

לא ,יו"ר הסיעה כאילו .נתנו נציג לכל סיעה.

דודי אשכנזי :

ביקשתי מהסיעות .סיעה שלא העבירה אליי ...יו"ר.

רחמים מלול:
נמצאת?

אז אולי נסגור את זה עכשיו ? איפה הוועדה הזאת

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

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מתאריך 19.3.2014

עודד עמרם:

איזו ועדה ,רחמים?

רחמים מלול:

הוועדה לשינוי אזורי מיסוי .אין לי עמודים.

עו"ד יניב מרקוביץ:

. 44

אוקיי ,עו"ד מרקוביץ – יו"ר ,בנצי שרעבי מטעם מחל,
רחמים מלול:
אבי קינד מטעם יש עתיד זה בסדר? אוקיי .עו"ד מתן דיל מטע ם רחובותי ,אמיתי
כהן מטעם הבית היהודי עד להודעה חדשה ,יפים זאיקה רחובות ביתנו ,זה בסדר
יפים?
יפים זאיקה :

זה חובה רק לחברי מועצה?

??? :

כן.

זה לא הולך לפי סקטורים ,זה הולך לפי אזורים.
רחמים מלול:
אדריכלית יערה ספיר מטעם כיכר העיר ,בסדר? מאושר?
יערה ספיר:

כן ,בהחלט.

יעל בק מטעם מרצ ,אבנר מטעם שס"ד .ועובדי
רחמים מלול:
עירייה :דורון ,עו"ד מיכל דגן ,דניאלה ליבי גזברית ורוזנטל ,סגן הגזבר ,ממונה
על ההכנסות .יניב ,אני מציע ,מהניסיון שלנו בוועדות קודמות ,לזמן אנשי
מקצוע .שמאים ,כלכלנים .כי יהיו הרבה ויכ וחים בוועדה ,אני מכין אותך .כי
פעם שעברה אמיר ירון היה יו"ר הוועדה ,ישבנו אולי שנתיים ,וזימנו כל מיני
אנשים מקצועיים ,כל אחד אמר הפוך מהשני .בסוף הובאו  2הצעות למועצת
העיר ,ואף אחת מהן לא אושרה .אז תעשו את עבודתכם באמת בשום שכל
ובמקצועיות .יכול להיות שיש פ ה באמת עיוותים באזורי המיסוי שצריך לתקן
אותם .אז שיהיה בהצלחה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר חברי הוועדה לשינוי אזורי המיסוי
החלטה מס' :55-8-14
כדלקמן :עו"ד מרקוביץ  -יו"ר ,בנצי שרעב י  -מחל ,אבי קינד  -יש עתיד  ,עו"ד
מתן דיל  -רחובותי ,אמיתי כהן  -הבית היהודי  ,יפים זאיקה  -רחובות ביתנו
אדר ' יערה ספיר  -כיכר העיר  ,יעל בק  -מרצ ,אבנר אקוע  -שס"ד .עובדי עירייה:
דורון ,עו"ד מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי – גזברית  ,מנחם רוזנטל -
ממונה על ההכנסות.
יעל בק:

אני פשוט לא הספקתי ב  , 6 -אני מצביעה כמחאה נגד.

רחמים מלול:

אה ,בסדר .תאמיני לי גם אני.

יעל בק:

כולנו .אני פשוט רוצה שזה יופיע.

ההצבעה היא תחת מחאה .אגב ,בגלל זה הם העלו לנו
רחמים מלול:
את תעריפי הארנונה בעוד . 0.3
יעל בק:

אני יודעת ,בגלל זה אני גם הצבעתי נגד זה.

סעיף  : 10חילו פי גברי בוועדת מכרזים :ח"מ שי קזיוף במקום ח"מ שלמה מונטג.
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חילופי גברי בוועדת מכרזים ,שי קזיוף במקום מונטג,

רחמים מלול:
זה בסדר?

הוחלט פה אחד חילופי גברי בוועדת מכרזים :ח"מ שי
החלטה מס' :56-8-14
קזיוף במקום ח"מ שלמה מונטג .
סעיף  : 11אישור בקשות היתר לעב ודת חוץ :לגב' ענת יולס ולגב' כהן טל.
אישור בקשות היתר לעבודות חוץ ,עבור הגב' ענת
רחמים מלול:
יולס והגב' כהן טל .אולי מטעם צנעת הפרט לא נפרט .אלא אם מישהו רוצה.
החלטה מס' :57-14
ענת יולס ולגב' כהן טל.

הוחלט פה אחד לאשר בקשות היתר לעבודת חוץ :לגב'

הישיבה נעולה.

רחמי ם מלול :

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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