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 עיריית רחובות 

 39מן המניין מס'  שלא  ישיבת מועצה  

   2022/6/29  ב " פ תש   סיוון ב   ל' ,  רביעי מיום  

 העירייה   , בניין 2באולם הישיבות, קומה  

 

מלול   : משתתפים  בלום    –רחמים  זוהר  ח"מ  העיר,  ומ"מ    –ראש  סגן 

ח"מ   שרגאי,  אורית  קינד, ח"מ  ח"מ אבי  צור,  גיא  ח"מ  רה"ע,  

ש  עו"ד  ח"מ  גור,  באום,  אווה  רוני  ד"ר  ח"מ  דאנזאן,  בר  מואל 

הומינר,   פנחס  ח"מ  מוזס,  אבי  עו"ד  ח"מ  כהן,  אמיתי  ח"מ 

קארין   עו"ד  ח"מ  דיל,  מתן  עו"ד  ח"מ  צגהון,  שאול  ח"מ 

 ברגינסקי, ח"מ רונן אהרוני, ח"מ אביב איטח. 

דהן   : נוכחים  עו"ד    -מאיר  המועצה,  ישיבות  ומרכז  העירייה  מנכ"ל 

דגן   משפ   -מיכל  ליבי  יועצת  דניאלה  העירייה,    -טית,  גזברית 

נפתלי   מדהלה    –אקרמן  צביקה  העירייה,  אגף    –מבקר  מנהל 

קיסר   רגב  אביטל  מנחם    –מוניציפאלי,  העירייה,  דוברת 

אגף    –רוזנטל   שוקרי  מנהל  ליאור  אגף    -המיסים,  מנהל 

 .  התנועה  

בן  : חסרים  שרעבי  -ח"מ  יניב    –ציון  עו"ד  ח"מ  רה"ע,  ומ"מ  סגן 

אקוע,    –ץ  מרקובי  אבנר  ח"מ  שרעבי,  רועי  ח"מ  רה"ע,  סגן 

אל  אסף  ח"מ  אלשיך,  בציר  איטל  ח"מ  מונטג,  שלמה  בר,  -ח"מ 

 . ח"מ עודד עמרם ,  ח"מ דני מרשה 

 

 סדר היום: 
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 החלטות המועצה 
 2022/06/29  מיום   38מן המניין מס'  שלא  ישיבת מועצה  

 
 
 

   . 27.6.22פרוטוקול ועדת כספים מיום  אישור   . א 

 

אחד  : 22-39-537החלטה מס'   פה  הכספים  לאשר    הוחלט  ועדת  החלטות  את 
מיום   הכספים  ועדת  בפרוטוקול  המועצה     27.6.22כמפורט  חברי  בפני  שהוצג 

של   כספים  לקבלת  מיוחד  חשבון  פתיחת  ואת  המפורטים  התב"רים  אישור  בדבר 
 הסכם הגג.  תשתיות העל שנובעות מ 
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 .  27.6.22אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   . א 

 

המניין    רחמים מלול:  מן  מועצה  ישיבת  פותח  היא  39אני  שגם   ,

השעה   הוא  18:05קצרצרה.  התאריך  תב" 29.6.22.  רשימת  כאן  לכם  יש  רים  . 

חינוך   מוסדות  לכם,  וכידוע  חינוך.  מוסדות  שכולם  כספים,  בוועדת  שאושרה 

באוכלוסייה.   הגידול  בעקבות  לשנה  משנה  גדלים  הם  בעיר,  בונים  שאנחנו 

שהפחתנו   למרות  גבוהות,  די  הן  הפיתוח  מקרנות  משלמים  שאנחנו  והדלתות 

א  התב"רים.  לכם  מופיעים  ולכן  ה.ל.ר,  בעזרת  האחרונה  בשנה  שאלות  אותן  יש  ם 

 לגבי התב"רים, בבקשה, אנחנו מוכנים לענות. אם לא, אז הרשימה מאושרת.   

מהע  דרש  השיכון  משרד  נושא,  עוד  לקבלת  ויש  מיוחד  חשבון  לפתוח  ירייה 

אישור   את  מבקשים  אנחנו  אז  הגג.  מהסכם  שנובעות  העל  תשתיות  של  הכספים 

הע  לתשתיות  ורק  אך  שישמש  מיוחד,  חשבון  לפתוח  הסכם  המועצה  במסגרת  ל 

בערך   של  סכום  זה  זכרוני,  למיטב  ברשימת    62הגג.  נמצא  וזה  ש"ח,  מיליון 

 התב"רים. חברים, אם אין שאלות, אני מודה לכם. הישיבה נעולה.  

   

אחד  : 22-39-537החלטה מס'   פה  הכספים  את  לאשר    הוחלט  ועדת  החלטות 
ב  מיום  כמפורט  הכספים  ועדת  ח   27.6.22פרוטוקול  בפני  המועצה  שהוצג    ברי 

המפורטים   התב"רים  אישור  של  בדבר  כספים  לקבלת  מיוחד  חשבון  פתיחת  ואת 
 .  תשתיות העל שנובעות מהסכם הגג  

 

 _______________ 

 מאיר דהן 

   מנכ"ל העירייה 

 _______________ 

   רחמים מלול 

 ראש העירייה 

   

 


