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 ה' באלול תש"פ  
25/8/2020   

 
 לכבוד

 מר/גב'

 

 21מס מן המניין    ישיבת מועצה הנדון:                  

 

     8/9/2020יט' באלול   אשר תתקיים  21הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 

   . 48בהיכל התרבות , רחוב יעקב  , הישיבה תתקיים ,   18:00בשעה 

 סדר היום : 

   30/6/20מתאריך    20 -ו 19פרוטוקול מועצה מס'  אישור  . 1 

 

 שאילתות  .2
מדוע אינך מוסר למועצה דין וחשבון על מצבה הכספי של העירייה באופן שוטף , ובמיוחד   .א

   התשובה תענה במועצה הבאה  –בימים אלה , ימי הקורונה , כפי שאתה מחויב בחוק ? 
,מתאריך  "מ קארין ברגינסקי ח) –כות לפתיחת שנת הלימודים וישיבת מועצה דחופה  רעיה .ב

מצ"ב  –התקיימה ישיבת זום בנושא בהשתתפות חברי מועצה וועדת חינוך  – ( 11/8/20
 עיקרי הדברים  . 

 
 צעות לסדר:ה .3
 

לציה אחרת בית  טלקיים חוג / לימוד חובה " הגנה עצמית " במסגרת קרן קרב ו/או כל קונס .א
 .  21/6/20ח"מ קארין ברגינסקי מיום  –ספרית /מערכתית לכל הגילאים 

   22/7/20ח"מ גיא צור מיום  – הוקרה לאנשי הביטחון בחזית הקורונה  .ב
   22/7/20ח"מ גיא צור מיום    –חיזוק הקשר עם מוסדות הרפואיים ברחובות  .ג
   2/8/20ח"מ מתן דיל מיום  – עיריית רחובות דואגת לתושבים הוותיקים  .ד
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 נושאים נוספים:.  4

 מצ"ב                                                                              –( מעסקים  פסולת עודפת ) אגרות פינוי  תחוק עזר לרחובואישור  .א
  -ברחובות 403חלקה  3694/א בגוש 2200לפי תב"ע  רח/מק/  28מכר זכויות בחלק ממגרש  .ב

 מצ"ב 
,  3/3/20מתאריך  51להקצאת קרקע ומבנים ישיבה מס'  אישור פרוטוקול ישיבת הועדה  .ג

 1,2,3,   5 -סעיפים 
,   15/6/20מתאריך  52אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע ומבנים ישיבה מס'   .ד

 1-3,6-11,13  -סעיפים 
  - אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפשלאישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות  .ה

 מצ"ב 
 מצ"ב   – 36מחלקה   3655קעה בגוש אישור ביטול הפ .ו
  מצ"ב  -אישור חוזה הקצאה  עם עמותת ראם לקידום החינוך האנתרופוסופי ברחובות  .ז

לתוספת השנייה לפקודת   47לפי סעיף    24/3/20 החלטת מועצת העיר מיום   אשרור .ח

  1/5/20מ"ר , עד לתאריך   150עד ם העיריות , בעניין דחיית תשלומי ארנונה לעסקים ששטח 
 מצ"ב  –

לתוספת השנייה לפקודת העיריות    47לפי סעיף    15/7/20אשרור החלטת מועצת העיר מיום  .ט

 .מצ"ב   –אישור מקדמת תמיכה לעמותת יצ'אלאל  , בעניין
שיפוץ    3380  אורט ישראל בתב"ר – ₪ בהשתתפות גורם חיצוני   50,000של  תוספת עדכון ל .י

 מצ"ב   -₪    750,000וקיבלנו הרשאה   700,000אולם ברזילי אישרנו 

 מצ"ב .  -  2019לשנת הל"ר   דו"ח כספי של  .יא
 . מצ"ב     -- 2019לשנת העירונית לתרבות  דו"ח כספי של החברה  .יב
 מצ"ב  – 2019רבעון רביעי לשנת    -עיריית רחובות  דו"ח כספי  . יג
 מצ"ב   – 2020לשנת ושני   רבעון ראשון   -עיריית רחובות  דו"ח כספי  .יד
 מצ"ב   – 2018אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת  .טו
    מצ"ב -   7/10/19אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  .טז
                                                                                                           ת העיר במועצחילופי גברי  .יז

 בברכה                                                                                                                     

                                                                                                          צבי מדהלה                                                                                                     
 אגף מוניציפאלי  מנהל 


