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 תש"פב  בחשון   
 39 נובמבר  38                            

 
 לכבוד

 מר/גב'

 32מס מן המניין  ישיבת מועצה הנדון:    

 

 33.33.39רביעי ט"ו  בחשון  אשר תתקיים ביום   32הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 

 רחובות, 2בבית התרבות רחוב גולדין  30:88בשעה 

 סדר היום : 

  30/9/39מיום  33אישור פרוטוקול מועצה מס  . 3 

 שאילתות .2
 

 (  61/1/61) ח"מ קארין ברגינסקי תנאי הסף לקבלת מאבטח למוסדות חינוך ?  .א
ענה בישיבת ית השאילתה – מהם לוחות הזמנים  לכניסה לשוק החדש  ? ) ח"מ מתן דיל ( .ב

 המועצה הבאה .
עד מתי תמשיך העירייה לחשוף את תושבי רחובות לסכנת חיי האדם בכביש העוקף  .ג

השאילתה  –) ח"מ אביב איטח ( המערבי בעקבות החומה שבכל רגע עלולה להתמוטט ?
 ענה בישיבת המועצה הבאה .ית

 
 
 צעות לסדר:ה .3
 

 ( 61/1/61גיא צור מיום  ח"מ ) שילוט וגידור שטחים בפארק הורביץ  .א
 ( 91/61/61אורית שרגאי    ח"מ  ) לשימוש בכלים רב פעמיים בהזנה במערכת החינוך מעבר  .ב
 (  61/66/61 רונן אהרוני לבן לתושבי רחובות בימי שישי ) ח"מ  -ה חינם בכחול יחני .ג
                                      בינוניים בסדרי העדיפות העירוניים  –העלאת מקומם של בעלי עסקים קטנים  .ד

 (  61/66/61) ח"מ אביב איטח 
 
 
 נושאים נוספים:.  4

 בין עיריית רחובות לבין עמותה קהילתית  נווה עמית הסכם הקצאה אישור   .א
 הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת רשת גני ילדים של אגודת ישראל  אישור  .ב
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מקוב שע"י  –הקצאה בין עיריית רחובות לעמותת חב"ד שכונת היובל  אישור הסכם  .ג
 צעירי אגודת חב"ד 

 צבי מדהלה , מנהל אגף מוניציפאלי   -חתימה  האישור מורש .ד
 שלמה ידעי , מ.מ מנהל אגף לוגיסטיקה  –אישור מורשה חתימה  .ה
 5עולה על האישור התקשרות למתן זכות הפעלת בית קפה ברחובות המדע לתקופה  .ו

 לפקודת העיריות  611שנים לפי סעיף 
 בקשה  לקחת הלוואה לכיסוי פערים לבניית מוסדות חינוך וציבור  .ז
 144319266אורי עותמי ת.ז  –הסמכת פקח איכות הסביבה לרישום דוחות  .ח
מסיימת  -מטעם סיעת החינוך בראש  –חילופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית  .ט

 בכפוף לחוות דעת משפטית .   –ה אותה מיכל רוזן  עו"ד נטע אשד מחליפ
בכפוף לחוות  – רוןוקשאביבית  –מסיעת החינוך בראש ,מועמדת לדירקטוריון הל"ר  .י

 .  דעת משפטית 
 
 

 ישיבת מליאת הועדה לתכנון ובנייה
     

 סדר היום : 
 

 ,  בוועדת המשנה לתכנון ובנייהאישור חילופי גברי 
 .ח"מ קארין ברגינסקי  במקום ח"מ רונן אהרוני . ח"מ רונן אהרוני ישמש ממלא מקום 

 
                                       

 בברכה                                             

 

 צבי מדהלה                                                                                              

 מנהל אגף מוניציפאלי                                                                                   

 
 
 

 


