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לכבוד
מר/גב' _________________

הנדון :הזמנה לישיבות מועצת העיר  47שאינה מן המניין ו – .48
הנך מוזמן/ת לישיבות מועצת העיר מס'  47ו –  48אשר תתקיימנה בזו אחר זו בים ד' ד' תמוז
תשע"ז  ,28.6.2017בשעה  ,18:00בלשכת ראש העיר ,עיריית רחובות.
סדר יום ישיבה מס'  47אשר אינה מן המניין בנושא צו ארונה לשנת .2018
 .1אישור צו ארנונה לשנת ) 2018החומר נשלח לחברים ב – .(14.6.2017

קבלת פנים לשרית זלצמן – המורה של המדינה.
סדר יום ישיבה מס' :48
 .1אישור פרוטוקול מועצה  46מתאריך  - 28.5.2017הועבר לחברים בדוא"ל.

 .2הצעה לסדר – הנגשת פרסום מכרזים פומביים מטעם עיריית
רחובות ,ח"מ אביב איטח מתאריך .18.6
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת .2016
אישור החלטות ו .כספים מתאריך 18.6.2017
עידכון תב"ר  3176מרפ"ד קריית משה אישור תקציב חיצוני  ,₪ 565,350תקציב
רמ"י  .סה"כ לתב"ר ₪ 18,585,350
עידכון תב"ר  3214התחדשות עירונית שעריים  15,795שח ,עבור אגרונום ,21,060
עבור הכנת תיק תעוד סה"כ לתב"ר  36,859ש"ח ע"ח משרד השיכון.
בהמשך לאישור מנוי מר נפתלי אקרמן כמבקר העירייה ,המועצה נדרשת לאשר את
גובה שכרו בשווי של  90%שכר מנכ"ל בהתאם להוראות משרד הפנים ,תחולה מיום
תחילת העסקתו ,ובהמשך להחלטת מועצה מס' .45
הצגת דוח כספי שנת  2016החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ.
הגשת תמצית מנהלים ע"י יוספה חליבה מנכ"לית החברה העירונית  -סקירת
פעילות החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ.
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 .10אשור מתן ערבות בסך  ₪ 3,750,000עי" החברה העירונית רחובות לתרבות
ספורט ונופש בע"מ לצורך השתתפות החברה במכרז לאירועי יום העצמאות לשנת
ה –  70למדינה.
 .11ח"מ יעל בק ויערה ספיר – מיזם מועצת הנוער.
 .12חלוקת הכנסות אזור תעסוקה צומת ביל"ו – בהמשך להקמת הוועדה לחלוקת
הכנסות ירושלים ושפלה ,פנייה למנכ"ל משרד הפנים להכניס את נושא חלוקת
הכנסות מאזור התעסוקה צומת ביל"ו בתחום שיפוט המועצה המקומית קריית עקרון
לסדר יום הוועדה.

 .13אישור הסכם  -חדר שנאים ברחוב חזון איש גוש  5478חלקה .38
 .14אישור הסכם  -חדר שנאים ברחוב ביל"ו גוש  3704חלקה .380
 .15אישור הסכם  -חדר שנאים – ברחוב יעקב מזרחי גוש  5478חלקה .43
 .16אישור הסכם – חדר שנאים ברחוב דובנוב גוש  3679חלקה 135
 .17חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "מרכז רוחני שערי ציון שיכון סלע רחובות".
 .18פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס  24מיום  19.3.17סעיף  5עמותת "אדמס
)שחר( העמותה לשילוב עולי אתיופיה ברחובות.

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה
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