עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  64מתאריך 2.9.2013

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 64
מיום שני  ,כ " ז ב אלול תש ע " ג  2 / 9 / 2013בשעה 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 ראש העיר  ,ח"מ מנחם קליין,
ח"מ עו"ד דיאנה ר וזנבוים  ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ עו"ד עוזי
סלנט ,ח"מ גבי גולן  ,ח"מ גיורא בן  -ארי ,ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ ,ח"מ אינג' י פים זאיקה,

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' אבישי בן שושן – מנהל אגף תכנון ורישוי  ,ניסים
מחבוש – מנהל אגף פיקוח על הבנייה ,דודי אשכנזי – רל"ש
רה"ע ,גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר.

חסרים :

ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ לואיס בר  -ניר,
ח"מ שי קזיוף ,ח"מ חנניה וינברגר ,ח"מ שאול ליבי ,ח"מ
גלעד מזרחי ,ח"מ עו"ד א מיר ירון ,ח"מ הרצל טובלי ,ח"מ
עו"ד מתן דיל.
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סדר היום:
*

אישור פרוטוקול מועצה  63מתעריך . 5.8.13

.1

הצעה לסדר ,ועדה בראשות שופט מחוזי להסדרת השוק העירוני ,ח"מ
חנניה וינברגר מתאריך . 7.8.13
מסירת דו"ח מנהלים בגין פעילות החברה העירונית לתרבות לשנת . 2012
קבלת פנים נבחרת היאבקות ,מקום שלישי במסגרת אליפות אירופה.
אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך . 25.8.13
מועצת העיר מאשרת את חוב ר ת התב"רים המעודכנת לשנת  2013על פי
העדכונים שאושרו בוועדת כספים מתאריך . 25.8.13
אישור פרוטוקול הוועדה לתמיכות ומענקים מתאריך . 8.7.13
אישור הסכם :פרידה שכטר דוכן  , 116תשלום על ידי העירייה . ₪ 117,000
אישור הסכם :פרידה שכטר דוכן  , 115תשלום על ידי העירייה . ₪ 117,000
אישור הסכם :משה שאול דוכן  , 113תשלום על ידי העירייה . ₪ 117,000
אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר  24מתאריך . 11.8.13
אישור עבודת חוץ לעובד נאטו פרדי ת.ז. 3214228216 .
אישור כספים ממשרד החינוך עבור הצטיידות בבתי ספר (מחוץ לסדר
היום).
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  64מיום 02 / 09 / 2013
החלטה מס' :669-64-13

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה 63
מיום . 5.8.13
הצעתו לסדר של חנניה וינברגר נדונה.

החלטה מס' :671-64-13

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הכספים מיום
. 25.8.13

החלטה מס' :672-64-13

הוחלט פה אחד לאשר את חוברת התב"רים
המעודכנת לשנת  2013על פי העדכונים שאושרו
בוועדת כספים מתאריך . 25.8.13

החלטה מס' :673-64-13

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה לתמיכות
ומענקים מיוחם . 8.7.13

החלטה מס' :674-64-13

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת "מוסדות חינוך חב"ד" כדלקמן :הוועדה
ממליצה בפני המועצה לפתוח בהלך הקצאת כיתה
במבנה בי"ס חב"ד (שז"ר לשעבר) ברח' שטיינברג , 10
גוש  3705חלק מחלקה  , 587לעמותת מוסדות חינוך
חב"ד ,להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.

החלטה מס' :675-64-13

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת " תלמוד תור הבאר רחובות" כדלקמן :הוועדה
ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת כיתת
גן ילדים במבנה גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי)
קומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה
 , 388לעמותת תלמוד תורה הבאר רחובות ,להפעלת
גן ילדים לתקופה של  10שנים.

החלטה מס' :676-64-13

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת "עץ הדעת – לפעילות חברתית תורנית
חינוכית" כדלקמן :הוועדה ממליצה בפני המועצה
לפתוח בהליך הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גן
ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה קרקע ,ברח' חפץ
חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  , 388לעמותת עץ
הדעת – לפעילות חברתית תורנית וחינוכית,
להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.

החלטה מס' :677-64-13

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת "רשת גני ילדים של אגודת יש ראל" כדלקמן:
הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת
כיתת גן ילדים במבנה גן ילדים (דו כיתתי ,דו

החלטה מס' :670-64-13
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  64מיום 02 / 09 / 2013
קומתי) קומה קרקע ,ברח' חפץ חיים ,גוש  , 3700חלק
מחלקה  , 388לעמותת רשת גני ילדים של אגודת
ישראל ,להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.
החלטה מס' :678-64-13

ה וחלט פה אחד לאשר סעיף  5בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת "אור לציון" כדלקמן :הוועדה ממליצה בפני
המועצה לפתוח בהליך הקצאת כיתת גן ילדים במבנה
גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה א' ,ברח' חפץ
חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  , 388לעמותת רשת גני
ילדים של אגודת ישראל ,להפעלת גן ילדים לתקופה
של  10שנים.

החלטה מס' :679-64-13

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  6בפרוטוקול הועדה
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא
עמותת "על"ה – העמותה למען המבוגר ברחובות"
כדלקמן:
 . 1תיקון השימושים המוצעים בפרוגרמה לצרכי
ציבור בגוש  3701חלקי חלקות  625ו  626 -בהתאם
לשימושים המותרים על פי תב"ר רח/ 800 /ב: 40 /
גנים ,שטחי ספורט ,חנייה ,מבנים לצרכי חינוך דת
ותרבות ,מוסדות קהילתיים ומקלטים.
 . 2לפתוח בהליך הקצאת מבנה ,ברח' השופטים ,גוש
 , 3701חלקי חלקות  625ו  626 -לעמותת על"ה –
העמותה למען המבוגר ברחובות ,לקיום פעילות בית
על"ה ,מרכז יום לקשיש ,לתקופה של  25שנים.

החלטה מס' :680-64-13

הוחלט פה אחד לאשר עבודת חוץ לעובד נאטו פרדי
ת.ז. 3214228216 .

החלטה מס' :681-64-13

הוחלט פה אחד לאשר כספים ממשרד החינוך עבור
הצטיידות בבתי הספר בסך . ₪ 285,400
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אני חושב שזאת ישיבת המועצה האחרונה ,גם מליאת
רחמים מלול:
בניין ערים ,לפני ה  , 22.10 -ואני מקווה שכל היושבים סביב השולחן יהיו גם
בקדנציה הבאה ,ללא יוצא מהכלל ,כולל אותי .אם דווקא תרצו ותתגעגעו
לישיבת מועצה ,אז נזמן עו ד ישיבה ב  22.10 -אם לא אכפת לכם .אז הישיבה
הזאת חצי חגיגית או כמעט חגיגית כולה .א' – משום שזו ישיבת מועצה אחרונה
לפני הבחירות ,וב' – אנחנו עומדים בערב ראש השנה ,ערב מתאים ,יום מתאים
לסכם את השנה שחלפה ולהציב מטרות ומטלות לשנה החדשה .מי שהיה בהרמת
כוסית לכבו ד העובדים וחברי המועצה ,שמע את הדברים ,אין טעם לחזור עליהם
שוב ושוב .אבל ברוך ה' ,העשייה היתה מרובה ,התנופה נמשכת ,העשייה
מתעצמת ,ואני מקווה שלא נפסיק את המנגינה באמצע ,אלא נמשיך ביחד את
המנגינה הזאת שלא תיפסק ,מנגינת העשייה ,מנגינת התרבות ,מנגינת החינוך.
כולם ראו את העלייה באחוזי הבגרות ב  , 4% -וזה מדהים שב  4% -השנים
האחרונות עלינו באופן עקבי ומ  58% -הגענו כמעט ל  69% -ללא החינוך המיוחד.
עם החינוך המיוחד זה הגיע ל  67% -נקודה משהו ,זו באמת עלייה יפה של 45
לעומת השנה שחלפה .יש בתי ספר שהגיעו אפילו ל  96% -וגם ל  . 99% -אני חושב
שזה הישג בלתי רגיל והעיר רחובות מתחילה לחזור למקום הראוי לה גם בנושא
הזה ,כמו בנושאים האחרים .אז באמת ,בהזדמנות הזאת ,אני רוצה להודות לכל
החברים היושבים סביב השולחן ,הן הצוות המקצועי והן הנבחרים ,שבאמת אני
חושב שלא היתה קדנציה כזאת ,שהחברים שיתפו פעולה ,כל אחד בתפקיד שלו,
כל אחד בתיק שהוא החזיק .ואני חושב ,אני הייתי חבר מועצה הרבה שנים ,ואני
חושב שכל אחד תרם מעל ומעבר בתחום שהוא אחראי עליו .וגם חברי
האופוזיציה ,אני רוצה לציין לשבח את עוזי ,שלמרות שבאופן רשמי הוא
באופוזיציה ,בשנים האחרונות הוא התייח ס לכל נושא לגופו של עניין ,ראינו את
הנוכחות שלו גם במסדרונות העירייה בשעות הפנאי שלו ,וזה שליח ציבור
אמיתי ,שדן בכל נושא לגופו של ענין .אז תודה גם לך וגם לאלה שלא נמצאים
פה .תודה על שיתוף הפעולה .וכמובן לכל הצוות הנכבד שיושב מסביב לשולחן.
אני מקווה להמשך ש יתוף פעולה .מישהו רוצה להגיד משהו עד שיגיע הזמן או
האיש? לכבוד השנה החדשה .רוצה להגיד משהו?
לברך את כולנו ,שבעזרת ה' כמו שהיה היום בהרמוניה
פנחס הומינר :
כולנו ביחד ...שיתוף פעולה ,בראש ובראשונה לראש העיר שהשקיע הרבה
בעשייה בעיר ,כולם רואים את זה ,וכל אחד בתפקידו הוא .בעזרת ה' שכולנו
נהיה ביחד סביב שולחן זה גם בקדנציה הבאה ,עם הרבה בריאות ,זה הדבר
הראשון שצריך ,בריאות לכל אחד ,עם הרבה שגשוג .שימלא השם את כל
משאלות לבנו לטובה.
רחמים מלול:

אמן .עוזי ,רוצה לומר כמה מילים?

דודי אשכנזי:

אתם רוצים שנמלא כוס ות יין? בכל זאת.

*** הפסקה לצורך ישיבת מליאת ועדת בניין ערים ***
אנחנו עוברים לישיבת מועצת העיר ,כפי שאמרתי
רחמים מלול:
קודם ,מועצה אחרונה לפני הבחירות .ושוב ,כיוון שמנחם נכנס ,אז אני שוב
מברך את כולם על העשייה המשותפת ומקווה שכולם יסבו ליד אותו שולחן
באולם הזה שעובר עוד מעט שדרוג גם בקדנציה הבאה .חברים ,נעבור לסדר
היום ,אני פותח ישיבת מועצה מן המניין שמספרה?
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דודי אשכנזי:

. 64

 64רק בקדנציה הזאת? או  -אה ,כמה עבדנו .ישיבה
רחמים מלול:
מספר  , 64היום יום שני , 2.9.13 ,כ"ז באלול תשע"ג ,השעה . 18:20
* אישו ר פרוטוקול מועצה  63מיום . 5.8.13
רחמים מלול:
מאושר פה אחד.
החלטה מס' :669-64-13
. 5.8.13
סעיף : 1

אישור פרוטוקול מועצה מיום  . 5.8.13האם יש הערות?

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה  63מיום

הצעה לסדר ,ועדה בראשות שופט מחוזי להסדרת השוק העירוני ,ח"מ
חנניה וינברגר מתאריך . 7.8.13

הצעה לסדר של וינברגר ,ועדה בראשות שופט מחוזי
רחמים מלול:
להסדרת השוק העירוני .חברים ,אני שמח מאוד שחברי מועצה לוקחים רעיונות
של ראש העיר והופכים אותן להצעות לסדר .אבל אני כבר הודעתי בעבר שאנחנו
מתכוונים ,עם סיום בניית השוק לה קים ועדה בראשות שופט שתכריע
במחלוקות ,אם ייווצרו מחלוקות כאלה .כי יש לנו כבר מפה ,אם אפשר לקרוא
לזה כך ,אבל טבלאות מסודרות שערך עו"ד שפרבר יחד עם השופטת לשעבר
פריש .והיא קבעה ,והם קבעו ביחד את הזכויות של כל בעל דוכן וגם למי אין
זכויות .אבל מן הסתם תיווצרנה מחלוקות ויהיו הרבה בקשות לדוכנים בשוק,
לכן אמרנו שנקים בעזרת ה' בעתיד ועדה בראשות שופט עם נציגי ציבור ואולי
גם חברי מועצה שהם יכריעו במחלוקות .וכאשר יחליטו ,נקבל את החלטתם .אז
אני עומד לקיים את זה ,עומד להקים את זה בעזרת ה' ,כך שההצעה -
עו"ד עוזי סלנט:

מ תקבלת?

לא .אני לא אומר הצעה מתקבלת .אמרתי שאני
רחמים מלול:
הודעתי את זה בעבר עוד לפני ההצעה .אז ממילא ההצעה מתייתרת.
עו"ד יניב מרקוביץ:

בואו נצביע שאנחנו מורידים את ההצעה מסדר היום.

רחמים מלול:

אוקיי.

עו"ד יניב מרקוביץ:

החלטנו את זה לפני.

רחמים מל ול:
זה לא עולה לדיון.

חוץ מזה ,נדמה לי כשהצעה לסדר כשאין המציע נוכח,

עו"ד עוזי סלנט:

זה לא עולה לדיון.

רחמים מלול:

נכון? נדמה לי שזה כך .תיכף נראה.
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החלטה מס' :670-64-13
סעיף : 2

הצעתו לסדר של חנניה וינברגר נדונה.

מסירת דו"ח מנהלים בגין פעילות החברה העירונית לתרבות לשנת
. 2012

מסירת דו"ח מנהלים של החברה העירונית לתרבות.
רחמים מלול:
אנחנו דנו בתקציב של החברה לתרבות נוער וספורט ,ואנחנו רק מוסרים לכם
את דו"ח המנהלים .לא לדיון ולא לאישור ,אלא לעיון.
סעיף : 3

קבלת פנים נבחרת היאבקות ,מקום שלישי במסגרת אליפות אירופה.

רחמים מלול:
לא ערוכים.
סעיף : 4

קבלת הפנים של נבחרת ההיאבקות נדחתה ,הם עדיין

אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך . 25.8.13

אישור פרוטוקול ועדת הכספים .אז לפניכם ,אם אני
רחמים מלול:
לא טועה ,חוברת מסכמת של כל התב"רים כולל העדכונים .ובוועדת הכספים
עדכנו תב"רים ,הוספנו מה שצריך ,וזה אושר פה אחד .אם יש שאלות ,בבקשה,
אפשר לשאול.
ראש העיר ... ,דו"ח ביצוע פעילות על פי מחלקות ,כפי
דודי אשכנזי:
שהועלה בוועדת כספים ,מוכן כאן.
אז תחלק אותו .ביקשו חברי ועדת הכספים דו"ח ניצול
רחמים מלול:
תב"רים ,הכנו לכם את זה ,בבקשה.
דודי אשכנזי:

לא תב"רים .סעיפים בשוטף.

רחמים מלול:

אה ,בשוטף דווקא?

דודי אשכנזי:

כן.

עו"ד עוזי סלנט:

אולי אפשר להסביר את זה?

רחמים מלול:
אותו ,את דף ההסבר?

לא ,אבל היה גם איזה דף הסבר לדניאלה .הכנתם

דניאלה ליבי :

בטח ,זה מצורף.

רחמים מלול:
כספים מאושר.

מצורף ,טוב .אז אם אין שאלות ,פרוטוקול ועדת

החלטה מס' :671-64-13
. 25.8.13

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הכספים מיום
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סעיף : 5

מועצת העיר מאשרת את חוב ר ת התב"רים המעודכנת לשנת  2013על
פי העדכונים שאושרו בוועדת כספים מתאריך . 25.8.13

ומועצת העיר
רחמים מלול:
המעודכנת ,כולל התוספות לשנת . 2013

גם

מאשרת

את

חוברת

התב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את חוברת התב"רים המעודכנת
החלטה מס' :672-64-13
לשנת  2013על פי העדכונים שאושרו בוועדת כספים מתאר יך . 25.8.13
סעיף : 6

אישור פרוטוקול הוועדה לתמיכות ומענקים מתאריך . 8.7.13

נעבור לפרוטוקול הוועדה לתמיכות ומענקים ,ואני
רחמים מלול:
רוצה לציין שהוועדה המקצועית וגם ועדת הנבחרים ,עשו עבודה מאוד  -מאוד
יסודית והתוצאות בטבלה שלפניכם .אם יש הערות ,בבקשה .אז אם אין הערות,
זה מאושר פה אחד .תודה .יש לפניכם גם תבחינים ,הקריטריונים לקבלת מלגות
לחניכים בפעילות בלתי פורמאלית בענפי ספורט שונים.
דורון מילברג :

זו התמיכה האינדיווידואלית שהחלטנו.

אתם יודעים שיש לנו הרבה ספורטאים מצטיינים
רחמים מלול:
שמבקשים תמיכה .אלא מאי ,הם בודדים ,והם מגיעים להישגים מאוד יפים .והם
מידי פעם ביקשו תמיכות .היתה בעיה בתבחינים שאי אפשר לתת ,רק לתאגידים,
לעמותות ,לקבוצות רשומות ,ולבודדים לא יכולנו .לכן קבעה הוועדה בחכמה
רבה ,בתבונה רבה ,שניתן יהיה לתמוך גם בבודדים מצטיינים על מנת לעודד
אות ם להמשיך ולהתחרות ולהגיע להישגים.
דורון מילברג :

אישרנו השנה . ₪ 30,000

רחמים מלול:
מצטיינים.

ואישרו  ₪ 30,000למלגות עבור אותם חניכי ספורט

עו"ד עוזי סלנט:

אבל יש קריטריונים.

מה שאנחנו מאשרים עכשיו זה את התבחינים .לאחר
דורון מילברג :
מכן תשב הוועדה ע ל סמך התבחינים ,תחלק.
לפעמים ...דמי נסיעות לחו"ל ,דמי ציוד וכדומה .אז
רחמים מלול:
אני חושב שזה צעד מאוד  -מאוד נבון.
עו"ד עוזי סלנט:

רעיון מבורך.

עו"ד יניב מרקוביץ:

תמיכות?

רחמים מלול:

כן ,תבחינים לבודדים.

אני רוצה לציין לטובה ,ג ם כמי שהגיע לדיונים שהיו,
עו"ד יניב מרקוביץ:
את העבודה שנעשתה ,דורון ,אירית שנמצאת כאן ,כל הצוות שעבד ,כמובן מיכל,
דניאלה.
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רחמים מלול:

וועדת הנבחרים גם ,תציין.

עו"ד יניב מרקוביץ:

וועדת הנבחרים ,פנחס הומינר.

רחמים מלול:

דורון כוכבי.

דורון כוכבי היקר  ,כמובן כולם .זה הכי גרוע להיכנס
עו"ד יניב מרקוביץ:
לשמות .אז כל האנשים .אני חושב שבאמת עשו עבודה מדהימה .אני חושב שסך
הכל רואים את התוצאה ,וכל הכבוד.
רחמים מלול:

כן ,מנחם .בבקשה אדוני.

מנחם קליין :

מתי מעבירים?

רחמים מלול:
במ יידי.

לכן עשינו את זה היום ,על מנת להעביר את זה

דורון מילברג :

ממחר.

במיידי .אני מקווה אחרי ראש השנה מיד .בסדר?
רחמים מלול:
אוקיי ,אז פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים בליווי תודות לוועדות השונות,
מאושר.
החלטה מס' :673-64-13
ומענקים מיוחם . 8.7.13

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול הוועדה לתמיכות

סעיף : 7

אישור הסכם :פרידה שכטר דוכן  , 116תשלום על ידי העירייה 117,000
.₪

סעיף : 8

אישור הסכם :פרידה שכטר דוכן  , 115תשלום על ידי העירייה 117,000
.₪

סעיף : 9

אישור הסכם :משה שאול דוכן  , 113תשלום על ידי העירייה 117,000
.₪

חבר'ה ,סעיפים  7,8,9מיכל או מרת שאין צורך לאשר
רחמים מלול:
אותם במועצת העיר ,לכן הם יורדים מסדר היום.
סעיף  : 10אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מספר  24מתאריך . 11.8.13
סעיף  – 10אישור פרוטוקול הוועדה להקצאות קרקע.
רחמים מלול:
האם יש הערות? רוב הסעיפים שם זה הקצאת מבנים לגנים ,כאשר למעשה הם
כבר מאוכלסים מ  . 27.8.13 -אנחנו נעבור אחד  -אחד .ה ראשון זה למוסדות חינוך
חב"ד ,הכל גני ילדים .אני מבין שאין מתנגדים אז פה אחד.
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הוחלט פה אחד לאשר סעיף  1בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :674-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "מוסדות חינוך חב"ד"
כדל קמן :הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהלך הקצאת כיתה במבנה בי"ס
חב"ד (שז"ר לשעבר) ברח' שטיינברג  , 10גוש  3705חלק מחלקה  , 587לעמותת
מוסדות חינוך חב"ד ,להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.
רחמים מלול:

לתלמוד תורה הבאר .אין מתנגדים ,פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  2בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :675-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "תלמוד תור הבאר
רחובות" כדלקמן :הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת כיתת גן
ילדים במבנה גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש
 , 3700חלק מחלקה  , 388לעמותת תלמוד תורה הבאר רחובות ,להפעלת גן ילדים
לתקופה של  10שנים.
רחמים מלול:
אחד.

לעמותת עץ הדעת .אני מבין שאין מתנגדים ,אז פה

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  3בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :676-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "עץ הדעת – לפעילות
חברתית תורנית חינוכית" כדלקמן :הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך
הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה קרקע ,ברח'
חפץ חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  , 388לעמותת עץ הדעת – לפעילות חברתית
תורנית וחינוכית ,להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.
רחמים מלול:
מתנגדים .פה אחד.

רשת הגנים של אגודת ישראל ,גם כן אני מבין שאין

הוחלט פה אחד לאשר סעיף  4בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :677-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "רשת גני ילדים של
אגודת ישראל" כדלקמן :הוועדה מ מליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת
כיתת גן ילדים במבנה גן ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה קרקע ,ברח' חפץ
חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה  , 388לעמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל,
להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים.
והחמישי לזה לעמותת אור לציון .ו כל הגנים הללו
רחמים מלול:
משוכנים היום במבנים חדשים במקום בקרוואנים .אז יש לברך על כך.
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הוחלט פה אחד לאשר סעיף  5בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :678-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "אור לציון" כדלקמן:
הוועדה ממליצה בפני המועצה לפתוח בהליך הקצאת כיתת גן ילדים במבנה גן
ילדים (דו כיתתי ,דו קומתי) קומה א' ,ברח' חפץ חיים ,גוש  , 3700חלק מחלקה
 , 388לעמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל ,להפעלת גן ילדים לתקופה של
 10שנים.
סעיף  – 6עמותת על"ה ,מפני גילוי נאות אני רוצה
רחמים מלול:
לומר לכם שעדיין אין מבנה לבית עלה.
עו"ד עוזי סלנט:

אין?

אין עדיין מבנה .רק אנחנו פותחים בהליך ,לכשייבנה
רחמים מלול:
המבנה ,והם הגישו כבר תכניות שהמבנה יוקצה להם .אז אנחנו מברכים על
היוזמה להקים את בית על"ה ,שישרת את האוכולוסיה הבוגרת .עיריית רחובות
משתתפת בבנייה של בית על"ה בסכום ש ל  2.5מיליון  . ₪התב"ר ,חלקו נדמה לי
כבר אישרנו אותו?
דורון מילברג :

אישרנו את כולו.

רחמים מלול:
נכון?

אישרנו את כולו ,אבל עוד לא העברנו למשרד הפנים.

גבי גולן:
ההקצאות?

 ...למה חנניה וינברגר מתנגד באופן גורף לכל

שאלה טובה .אני לפני ראש השנה לא רוצה ...יש
רחמים מלול:
שאלות גם שלא שואלים אותן לפני ראש השנה .בדרך כלל בראש השנה חוזרים
בתשובה ,לא בשאלה.
הערה אחת אני מבקש .אני חושב שצריך את העניין
עו"ד עוזי סלנט:
הזה ,שבהקצאות קרקע אנחנו רואים שאנחנו מעדכנים תוך כדי הקצאה ,החלטה
על הקצאה ,אנחנו מעדכנים גם את הפרוגרמה.
רחמים מלול:

כן ,נכון.

עו"ד עוזי סלנט:

ואני חושב שהגיע הזמן שבאמת צריך לקוות -

טוב ,אתה צודק .יש כבר פרוגרמה מוכנה .אני לא
רחמים מלול:
הבאתי אותה לפני חודשיים  -שלושה כדי לא לעורר מחלוקות מסוימות בזמן לא
מתאים .אבל אני מבטיח בעזרת ה' שמיד אחרי הבחירות אנחנו נביא את זה.
הוחלט פה אחד לאשר סעיף  6בפרוטוקול הועדה
החלטה מס' :679-64-13
להקצאת קרקע מס'  24מתאריך  11.8.13בנושא עמותת "על"ה – העמותה למען
המבוגר ברחובות" כדלקמן:
 . 1תיקון השימושים המוצעים בפרוגרמה לצרכי ציבור בגוש  3701חלקי חלקות
 625ו  626 -בהתאם לשימושים המותרים על פי תב"ר רח/ 800 /ב : 40 /גנים ,שטחי
ספורט ,חנייה ,מבנים לצרכי חינוך דת ותרבות ,מוסדות קהילתיים ומקלטים.
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עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  64מתאריך 2.9.2013

 . 2לפתוח בהליך הקצאת מבנה ,ברח' השופטים ,גוש  , 3701חלקי חלקות  625ו -
 626לעמותת על"ה – העמותה למען המבוגר ברחובות ,לקיום פעילות בית על"ה,
מרכז יום לקשיש ,לתקופה של  25שנים.
סעיף  : 11אישור עבודת חוץ לעובד נאטו פרדי ת.ז. 3214228216 .
אישור עבודת חוץ לעובד תברואה בשם נאטו פרדי,
רחמים מלול:
כדי שישלים את ההכנסה שלו .מאושר פה אחד.
החלטה מס' :680-64-13
. 3214228216

הוחלט פה אחד לאשר עבודת חוץ לעובד נאטו פרדי ת.ז.

סעיף  : 12אישור כספים ממשרד החינוך עבור הצטיידות בבתי ספר (מחוץ לסדר
היום).
ויש לנו פה כספים שקיבלנו היום מחוץ לסדר היום,
רחמים מלול:
ממשרד החינוך ,על הצטיידות בבתי ספר .זה לא עולה אגורה לרשות .אז רחובות
המדע ,פרחי המדע , ₪ 132,000 ,סמילנסקי  , ₪ 7,400סמילנסקי השלמת תכנית
 , ₪ 37,000הרצוג השלמת שלב ב'  , ₪ 29,400שש שנתי צומח  , ₪ 29,600קרית
משה חד כיתתי הצטיידות  , ₪ 26,000גני ילדים חינוך מיוחד הצטיידות 104,000
 , ₪בקאופמן גני ילדים דו כיתתי  . ₪ 52,000סה"כ  , ₪ 285,400הכל כס פים של
משרד החינוך .בוודאי לא תתנגדו.
הוחלט פה אחד לאשר כספים ממשרד החינוך עבור
החלטה מס' :681-64-13
הצטיידות בבתי הספר בסך . ₪ 285,400
אז לפני שהישיבה תינעל ,בואו נרים כוסית לחיים.
רחמים מלול:
חבר'ה ,באמת שנה טובה ...תודה לכם מקרב לב על שיתוף פעולה אמ יתי .אני
גאה ,והיה לי הכבוד לעבוד אתכם ,ואני מקווה שנמשיך בכוחות משותפים
להצעיד את העיר הזאת לשנה טובה ,מתוקה .שנה שבה העיר תתפתח עוד יותר
ותיהפך לעיר היפה ביותר באזור .לחיים.
_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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