עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מתאריך 2.4.2009

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 8
מיום רביעי  ,ח' ב ניסן תשס" ט  2 / 4 /2009בשעה 19 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

ח"מ רחמים מלול ,מ"מ רה"ע

ח"מ זוהר בלום ,סרה"ע

ח"מ

מנחם קליין ,סרה"ע ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ לואיס בר  -ניר,
ח"מ עו"ד עוזי סלנ ט ,ח"מ שמשון צור ,ח"מ חנניה וינברגר,
ח"מ בן  -ציון שרעבי ,ח"מ גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא בן  -ארי,
ח"מ יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי  ,ח"מ פנחס הומינר.

נוכחים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,ישראל בן
ישראל  -מהנדס העירייה ,נחום איזנר – מבקר העירייה.

חסרים :

עו"ד שוקי פורר  -ראש העיר ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ ,ח"מ שאול ליבי ,ח"מ אמיר ירון ,ח"מ אינג' יפים
זאיקה  .שי קזיוף.

1
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מתאריך 2.4.2009

סדר היום:

.1

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום . 23.3.09

.2

אישור ת ב"רים.

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מיום 02 / 04 /2009
החלטה מס' :84-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר מס'  - 2226אופק
חדש ע"ס ₪ 1,222,000

החלטה מס' :85-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2242בניית  11גני
ילדים השלמת עבודות תשתית ופיתוח ע"ס עד 8
מיליון  ₪עפ"י הכנסות ממשרד החינוך.

החלטה מס' :86-8-09

מחליטים פה אחד לאשר הגדלת תב"ר – 2167
הסדרת נגישות ₪ 265,000 ,תקציב העירייה390,000 ,
 ₪משרד החינוך.

החלטה מס' :87-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2248הקמת בית
ספר יסודי רחובות החדשה ,ע"ס  ₪ 1,500,000תקצי ב
העירייה ₪ 2,996,374 ,משרד החינוך.

החלטה מס' :88-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2258בדיקת בארות
ע"ס . ₪ 750,000

החלטה מס' :89-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2259תיקוני ביוב
וחיבורי ביוב למבנים חדשים. ₪ 1,500,000 ,

החלטה מס' :90-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2260עבודות
כבישים ומדרכות. ₪ 1,500,000 ,

החלטה מס' :91-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2181עבודות תכנון
ושמאויות. ₪ 1,500,000 ,

החלטה מס' :92-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2261הכנת חומר
למשרד החינוך ומפעל הפיס להקצבות בנייה,
. ₪ 1,000,000

החלטה מס' :93-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2262הקמת תיכון
חדש בשכונת היובל ₪ 1,500,000 ,תקציב העירייה,
 ₪ 5,395,845משרד החינוך.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מיום 02 / 04 /2009
החלטה מס' :94-8-09

מחליטים פה אחד לאשר תב"רים לטובת בית ספר
לוטם - ₪ 594,179 :עבור פיתוח - ₪ 300,000 ,עבור
מזגנ ים.
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אנחנו פותחים את הישיבה הקצרה הבאה ,ישיבה מן
רחמים מלול:
המניין מס'  , 8שתאשר אני מקווה את התב"רים שאושרו בוועדת הכספים ,פלוס
אחד שנשמט ,פלוס אחד שיובא היום אחרי שקיבלנו היום הודעה ממשרד החינוך
לגבי השתתפותם בתקציב להנגשת מוסדות החינוך בעיר ,וזו בשורה מאוד
משמחת .קיבלתם את זה ברגע האחרון .אני מקווה שזה יאושר על ידכם.
עו " ד עוזי סלנט:

אנחנו מדברים על התב"רים שהגישו בוועדת הכספים?

רחמים מלול:

פלוס אחד שבטעות נשמט?

עו " ד עוזי סלנט:

לא קיבלנו את הפרוטוקול.

רחמים מלול:
היום של התב"רים.

תיכף ניתן הסבר .חברים ,אני קורא לפניכם את סדר

עו " ד עוזי סלנט:

אני לא קיבלתי.

חברים ,יש לכם סדר יום של ועדת כספים ,פרוטוקול
רחמים מלול:
ועדת כספים מס'  , 1ריכוז החלטות .מי בעד אישור הפרוטוקול של ועדת
הכספים?
זוהר בלום :

אני צריך לתקן משהו.

חנ ניה וינברגר :

כל אחד הצבעה בנפרד.

רחמים מלול:

לא חושב .מיכל ,צריך לקרוא תב"ר  -תב"ר?

מנחם קליין :
בשביל הפרוטוקול.

רחמים ,הוא צודק ,שיירשם בפרוטוקול .תקריא אותו

אני עובר על הפרוטוקול של ועדת הכספים .תב"ר מס'
רחמים מלול:
 - 2226אופק חדש  . ₪ 1,222,000מי בעד? מאושר פה אחד.
החלטה מס' :84-8-09
ע"ס ₪ 1,222,000
רחמים מלול:
מיליון . ₪

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר מס'  - 2226אופק חדש

תב"ר מס'  – 2242השלמת עבודות תשתית ופיתוח 2

יש לי תיקון .לתב"ר מס'  2242אנחנו אישרנו  2מיליון
זוהר בלום :
 ₪לחיבור תשתיות ופ יתוח ,ואני רוצה לאשר סכום של עד  8מיליון  ₪עפ"י
הכנסות ממשרד החינוך.
מנחם קליין :

עוזי ,משד החינוך ,לא כסף שלנו.

ההרשאות של משרד החינוך ,אם מגיעה הרשאה אני
זוהר בלום :
שולח אותה למשרד החינוך ,אבל היא יכולה כל יום להגיע עוד ועוד.
רק תגיד לי דבר אחד ,אני רוצה רק להבין ...איפה
עו " ד עוזי סלנט:
המכתב של משרד החינוך? הסכום ,איפה ה  8 -מיליון?
דניאלה ליבי :

הסיכום יגיע ב...

(מדברים ביחד)
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מנחם קליין :
עוד פעם לאשר אותו.

הוא אומר ,אם יגיע כסף ממשרד החינוך ,שלא נשב

חנניה וינברגר :

צודק.

רחמים מלול:
אחד.

בלי התכנסות מחדש לאישור .תודה רבה ,מאושר פה

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2242בניית  11גני
החלטה מס' :85-8-09
ילדים השלמת עבודות תשתית ופיתוח ע"ס עד  8מיליון  ₪עפ"י הכנסות ממשרד
החינוך.
רחמים מלול:

הגדלת תב"ר  – 2167הסדרת נגישות .מאושר פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  – 2167הסדרת
החלטה מס' :86-8-09
נגישות ₪ 265,000 ,תקציב העירייה ₪ 390,000 ,משרד החינוך.
רחמים מלול:
מאושר פה אחד.

תב"ר  – 2248הקמת בית ספר יסודי רחובות החדשה,

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2248הקמת בית ספ ר
החלטה מס' :87-8-09
יסודי רחובות החדשה ,ע"ס  ₪ 1,500,000תקציב העירייה ₪ 2,996,374 ,משרד
החינוך.
רחמים מלול:
אחד.
החלטה מס' :88-8-09
ע"ס . ₪ 750,000

תב"ר  – 2258בדיקת בארות . ₪ 750,000 ,מאושר פה

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2258בדיקת בארות

תב"ר  – 2259תיקונ י ביוב וחיבורי ביוב למבנים
רחמים מלול:
חדשים . ₪ 1,500,000 ,מאושר פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2259תיקוני ביוב
החלטה מס' :89-8-09
וחיבורי ביוב למבנים חדשים. ₪ 1,500,000 ,
רחמים מלול:
מאושר פה אחד.

תב"ר  – 2260עבודות כבישים ומדרכו ת. ₪ 1,500,000 ,
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החלטה מס' :90-8-09
ומדרכות. ₪ 1,500,000 ,

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2260עבודות כבישים

הגדלת
רחמים מלול:
 , ₪ 1,500,000מאושר פה אחד.

תב"ר

2181

–

עבודות

תכנון

ושמאויות,

מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2181עבודות תכנון
החלטה מס' :91-8-09
ושמאויות. ₪ 1,500,000 ,
תב"ר  – 2261הכנת חומר למשרד החינוך ומפעל הפיס
רחמים מלול:
להקצבות בנייה . ₪ 1,000,000 ,מאושר פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2261הכנת חומר
החלטה מס' :92-8-09
למשרד החינוך ומפעל הפיס להקצבות בנייה. ₪ 1,000,000 ,
תב"ר  – 2262הקמת תיכון חדש בשכו נת היובל,
רחמים מלול:
 ₪ 5,395,845משרד החינוך ₪ 1,500,000 ,עירייה .מאושר פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר תב"ר  – 2262הקמת תיכון חדש
החלטה מס' :93-8-09
בשכונת היובל ₪ 1,500,000 ,תקציב העירייה ₪ 5,395,845 ,משרד החינוך.
רחמים מלול:

נשמט מאיתנו ,זוהר ,תציג את זה.

בישיבת המועצה האחרונה היה על סדר היום הגדלת
זוהר בלו ם :
תב"ר לבית ספר לוטם לפיתוח ,וביקשנו להעביר את זה לוועדת כספים ,משום
מה זה נשמט בישיבת ועדת הכספים ,למרות שזה נשלח לכם בישיבת המועצה
האחרונה .הסכום המבוקש לביצוע פיתוח  . ₪ 594,179זה היה תב"ר שהגשנו לכם
אותו בישיבת המועצה האחרונה ,והוא נשמט בישיבת ועדת הכספים ,שכחו
להעביר אותו .מי שלא מכיר ,נגנבו לנו כל המזגנים בבית ספר לוטם לפני
כחודשיים ,הגיעה לשם עבודת צוות מקצועית עם מנופים ,ולקחו בעלות של כ -
. ₪ 300,000
שמשון צור :

 ...במכרזים את איך קוראים לו -

זה התב"ר המשותף של בית ספר לוטם והוא נשמט,
זוהר בלום :
הוא היה על סדר היום של המועצה הקודמת .שכחו להקריא אותו ,אני לא חבר
ועדה.
עו " ד עוזי סלנט:

אף אחד גם לא הגיש.

זוהר בלום :

תסתכל בסדר היום של המועצה האחרונה.
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עו " ד עוזי סלנט:

טוב ,לא חשוב ,בסדר.

עו"ד תמ יר פינשטיין:

פה אחד.

רחמים מלול:

אז מאושר פה אחד.

מחליטים פה אחד לאשר תב"רים לטובת בית ספר לוטם:
החלטה מס' :94-8-09
 - ₪ 594,179עבור פיתוח - ₪ 300,000 ,עבור מזגנים.
וזוהר ,תבשר בבקשה לחברי המועצה על המתנה
רחמים מלול:
שקיבלנו היום ממשרד החינוך ,ואני מציע לאשר אותה.
בעצם אישרנו אותה בפועל .היום ,לאחר סיור עם
זוהר בלום :
משרד החינוך ,הוכר הצורך לבניית  14גני ילדים לחינוך ממלכתי ,ממלכתי דתי
וחינוך מיוחד .הפתיחה תהיה לקראת שנת הלימודים תש"ע ,זה אומר ה  1.9 -סיום
בנייה.
רחמים מלול:

עוזי ,זה כולל מיגון.

כולל הכל .בנייה מבטון מסודרת .אנחנו יוצאים למכרז
זוהר בלום :
דרך החברה למשק וכלכלה ,שזה הליך מהיר .זה מה שסגרנו היום עם משרד
החינוך ,זה אומר בניית  14גני הילדים ,וזה התב"ר שביקשתי עפ"י קצב ההכנסות
שיגיעו לנו ממשרד החינוך.
רחמים מלול:

ולגבי הנגישות?

לגבי מה שאמרת עכשיו ,המועצה תקבל מסמך בישיבת
עו " ד עוזי סלנט:
המועצה הבאה כחלק מהפרוטוקול שמסביר גם את ה  8 -מיליון?
זוהר בלום :

יום ראשון יש סיכום כתוב ממשרד החינוך.

רחמים מלול:

ישראל ,בבקשה.

היום בשעה  16:00הייתי במשרד החינוך וקיבלנ ו
ישראל בן ישראל :
הבטחה לסך של  2.55מיליון  ₪להנגשת  6בתי ספר .סביר להניח שזה יהיה טיפ -
טיפה יותר ,אז הם ייתנו לנו השלמה.
מנחם קליין :

הנגשה לנכים.

ישראל בן ישראל :

הנגשה לנכים לילדים שזקוקים.

רחמים מלול:

ויש לנו תכנית מסודרת לזה.

אני רואה פה  6בתי ספר .האם תיכון דה  -שליט לא
חנניה וינברגר :
כלול בזה? אין שם נכה? מה העיקרון? אני משער ,העיקרון הוא -
רחמים מלול:

שאלה טובה.

ישראל בן ישראל :

 ...אם יש ילד שיש לו אישור רפואי שהוא נכה.

עו"ד תמיר פינשטיין:
התקציב.

קודם צריך את הילד ואת האישור ,ואז נותנים את

חנניה וינברגר :

בדה  -שליט ברוך ה' אין אף נכה?
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מנחם קליין :

ברוך ה' אין .אין שם אלימות ואין שם נכים.

חנניה וינברגר :

אלימות יש ,ברוך ה' שנכים אין.

רחמים מלול:

כן ,הרצל ,בבקשה .תודה חנניה ,הערה נכונה.

מדברים פה על בתי ספר ועל גנים ,ואני רוצה
הרצל טובלי :
בהזדמ נות זאת לשאול ,האם נלקח בחשבון הנושא של הגנים באחוזת הנשיא?
שאלה טובה .הגענו לסיכום עם חברת קרדן ,ואנחנו
רחמים מלול:
מפנים את  3כיתות המעון :אחד  -לנעמ"ת ברח' שי ,ושניים – הוזמנו  2מבנים
יבילים שיוצבו ליד משרד המכירות של קרדן ,כאשר קרדן תבצע את כל עבודות
הפיתוח והתשתית לתקופה של  7חודשים .בינתיים ,אנחנו בונים באופן קבוע
מבנים קבועים שתוך  7חודשים ,זה הסיכום עם חברת מלט ,שימוקמו במקום
הקבוע שלהם בשב"צ שנמצא גם כן מול משרדי המכירות .כך שברוך ה' בא לציון
גואל מבחינת  3כיתות המעון .לגבי  2המבנים של הגן ,נבדק ונמצא שהם
נמצאים במרחק של  36מ' מאתר הבנייה ,כך שבעזרת ה' נקווה שמסתלק הסיכון
הבטיחותי מעל גני הילדים ומעל כיתות המעון בוודאי ובוודאי.
הרצל טובלי :

יישר כוח.

תודה רבה חברים על שיתוף הפעולה .בהזדמנות
רחמים מלול:
הזאת ,חג כשר ושמח לכולכם ,ותבואו להרמת כו סית ביום ראשון בשעה . 12:00
_______________

_______________

עו"ד תמיר פינשטיין

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה

מ"מ ראש העירייה
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