
   לכבוד
     העיר מועצת חברי

 
 37  מס' המניין מן   מועצה לישיבת יום וסדר זימון - עדכון : הנדון      

  
 6/6/22  ,תשפ"ב בסיון ז' שני, ביום תתקיים אשר 37 מס' העיר מועצת לישיבת מוזמן/ת הנך

 .  העיריה בבניין 2 בקומה הישיבות באולם   תתקיים הישיבה  ,18:00 בשעה
   : היום סדר   
  

 10/4/22  מתאריך  36  מס' מועצה   פרוטוקול אישור    .1
 25/5/22אישרור החלטה שלא בישיבת מועצה מיום . 2

  
 :  שאילתות .2

                    (5/4/22 מיום  ברגינסקי  קארין )ח"מ  ? לרחובות הגיעו  פליטים כמה א.
  )ח"מ ?מקבלים הם ציבוריים שירותים ואילו  עריריים כמה ת?ברחובו יש  שואה ניצולי  כמה ב.

   (5/4/22 מיום  ברגינסקי קארין
  
 : לסדר הצעות .3
    

 ( 1/5/22 מיום אלשייך  בציר  איטל  ח"מ ) דינור זיקוקי מופע ביטול א.    
 ( 1/5/22 מיום הומינר  פנחס   )ח"מ  חדשים לעולים  בתעסוקה  ושילוב סיוע ב.    
  ואבן  ההולנדית רחובות שכונות  בתושבי הפגיעה את לצמצם  מחליטה העיר מועצת ג.    

 (  22/5/22  מיום דיל מתן ח"מ)  גבירול 
 ( 22/5/22 מיום איטח אביב )ח"מ ישראל  דגלי והצבת  עירייה  מוסדות סימון ד.   
  

 נוספים: נושאים   .4
 לעיר מהיר  פרויקט  לביצוע איילון נתיבי עם  עקרונות הסכם .1
 בונה  סולל –  סטודנטים למעונות זכויות  המחאת .2
   המים ותאגיד  הל"ר  2021  לשנת מבוקרים  כספיים דוחות  הצגת .3
 העירונית  בחברה דירקטוריון כחברת גוראון יעל  כהונת הארכת .4
  וועדת החלטת ,אישור 25/5/22  מיום המועצ בישיבת שלא החלטה  אישרור .5

 מתנדב  למוסד  מארנונה הנחה  -   18.5.22 מיום הנחות
 ערר   ועדת הרכב  אישור .6
 1 שקולניק ברחוב , ישראל  אגודת של גנ"י רשת עמותת  עם הקצאה  חוזה אישור .7
  מים באר  ברחוב , ישראל  אגודת של גנ"י רשת עמותת  עם הקצאה חוזה אישור .8

 2 חיים
 והג'ודו האבקות   לקידום העמותה  עם הקצאה  חוזה אישור .9

   איל"ן עמותת  עם הקצאה  חוזה אישור .10
 יא. אישור   עקרוני  לעבודה  נוספת אנדריאה   גפלה בכפוף  לקבלת חו"ד משפטית בדבר  ניגוד  עניינים 

 יב.  אישור   לעבודה  נוספת מיטל לבנון  בכפוף לקבלת חו"ד משפטית  בדבר ניגוד  עניינים 
 יג. . החלפת  נציג סיעת לב   במועצה הדתית -  אילת  מזרחי , במקום גלעד מזרחי  

 יד. הכרזת מתחם " נווה מרמורק " כמתחם פינוי בינוי במסלול רשויות  
  

    בברכה                                                                           
 מדהלה   צבי                                                                                     

 מוניציפאלי  אגף מנהל                                                                              
 


