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 ' אדר א תשע"טז 

 2019פברואר  12 

 

 4מועצה 

 : לכבוד

  מר/גב' _________________

 )מן המניין( 4 ס' מ ישיבת מועצהזימון ל הנדון:

 18.2.2019ב', י"ג באדר א', ביום תתקיים אשר , 4 מס' ת העירמועצ לישיבת /תמוזמן הנך

 ., רחובות2בבית התרבות ע"ש סמילנסקי, רחוב גולדין  4, באולם ע"ש לאה טנא קומה 18:00בשעה 

)זימון הועבר לבתי  2019שאינה מן המניין בנושא תקציב  5תתקיים מועצה מס'  19:00מיד לאחריה, 

 (. 7.2.2019החברים ביום ה' 

  סדר יום :

, נשלח לחברים בדוא"ל 2.1.2019מתאריך:  3 -ו  2 ת מועצה מס'וישיבאישור פרוטוקול  .1

   ובאמצעות הטאבלטים. 

 הצעות לסדר : .2

ביטול החיובים על בנייה  – 2009חוק העזר לרחובות )שטחים ציבוריים פתוחים( תשס"ט  .א
ישנה למגורים וגביית ההיטל אך ורק על בנייה חדשה, ח"מ מתן דיל עו"ד מתאריך 

22.1.2019  . 
 . 27.1.2019גנסקי ח"מ מתאריך ריהקמת בית העולה, עו"ד קארין ב .ב

 . 23.1.2019הנחה במחיר החניה לתושבי רחובות, ח"מ רונן אהרוני מתאריך  .ג

עמותות  אגודות הספורט, תנועות הנוערמוהשבת הגזלה  התמיכות הגדלת תקציב .ד

מתאריך עו"ד , ח"מ מתן דיל תמיכות ומענקים הפועלים ברחובות באמצעותוארגונים 

11.2.2019 . 

 : ותשאילת .3

האם קיימת מדיניות באגף הדוברות וקריטריונים לפרסום מודעות בעיתונות המקומית,  .ה

ח"מ אביב איטח מתאריך כללי אתיקה מקצועיים ותיאום ציפיות? אם כן, מהם? 

18.12.2019.  

 . 24.1.2019ח"מ אביב איטח מתאריך   ? השכונות ילוועדמתי בדיוק יתקיימו הבחירות  .ו

 . 10.2.2019ח"מ דני מרשה מתאריך  ?  כמה עובדים יוצאי אתיופיה יש בעיריית רחובות .ז
ח"מ דני מרשה  ?  מתי העירייה תשפץ ותשדרג את מגרש הספורט בשכונת אושיות .ח

 .10.2.2019מתאריך 
 

 פסיקות בתי המשפט בעניין היטל שצ"פ.  .4

 . 13.2.2019 ךפרוטוקול ועדת הכספים מתאריאישור החלטות  .5

 . 7.11.2018, אישור החלטות פרוטוקול הועדה החקלאית .6

 . 21.1.2019מתאריך:  44אישור החלטות הוועדה להקצאת קרקע מס'  .7

 . 3.2.2019מתאריך אישור החלטות הוועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות ומענקים  .8
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 מנוי חברי וועדות המועצה כמפורט במסמך המצ"ב, להלן הוועדות: .9

 שימור אתרים.  .א

 הנחות מארנונה.  –נזקק  .ב

 מל"ח.  .ג

 בטחון.  .ד

 ביקורת.  .ה

 תמיכות ומענקים.  .ו

 בטיחות בדרכים.  .ז

 ועדה חקלאית.  .ח

 קידום מעמד הילד.  .ט

 חינוך.  .י

 מאבק בנגע הסמים המסוכנים.  .יא

 איכות הסביבה.  .יב

 קליטת עליה.  .יג

 ם של נרצחי הטרור. הנצחת זכר .יד

 רכש ובלאי.  .טו

 הקצאת קרקע.  .טז

 מכרזים לבחירת עובדים בכירים.  .יז

 בטיחות.  .יח

  ועדות רשות :

 .הנהלה .יט

 שכונות.  .כ

 שירותים חברתיים.  .כא

 שמות.  .כב

 קשרי חוץ.  .כג

 תרבות.  .כד

 נכסים ושכרויות.  .כה

 תחבורה.  .כו

 שוי עסקים. יר .כז

 מעמד האישה.  .כח

 ספורט.  .כט

 ועדת הנגישות.  .ל

 מלגות.  .לא

 נוער.  .לב

 חניה.  .לג

 פיתוח עסקי.  .לד
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 .אישור הסכם חלוקת הכנסות עם מועצה אזורית ברנר .10

שירותי תכנון למתן הלר, החברה לפיתוח רחובות בע"מ, חתימת מזכר התקשרות עם חברת  .11

 3697ושל שטחי המסחר במקרקעין בגוש  "ד לקשישים עוליםיח 200של ותפעול ניהול , הקמה

 .439חלקה 

, בכפוף לאישור וייס משה  :לפיתוח רחובות בע"מ, החברה דירקטור )דח"צ( להלרמנוי  .12

 הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש. 

, בכפוף לאישור הילה חומרי קצב :החברה לפיתוח רחובות בע"מ להלרדירקטור )דח"צ(  מנוי  .13

  הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש. 

בע"מ: מר דני זמר בכפוף לאישור  דירקטור )דח"צ( לחברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר מנוי .14

 הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש.  

רו"ח אביבית שוקרון, בכפוף  :דירקטור )דח"צ( לחברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר בע"מ מנוי .15

 לאישור הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש.  

צוקרמן, בכפוף דירקטור )דח"צ( לחברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר בע"מ: הגב' אפרת  מנוי .16

 לאישור הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש.  

: הגב' בת אל לחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש רחובות בע"מדירקטור )דח"צ(  מנוי .17

  , בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש. ישראל

, בכפוף לתרבות ספורט ונופש בע"מ: הגב' יעל גוראון דירקטור )דח"צ( לחברה העירונית מנוי .18

  לאישור הוועדה לבדיקת מנויים וחוו"ד יועמ"ש. 

לבאר השלישית בע"מ, תאגיד המים העירוני במקום אורית שרגאי דירקטורית )ח"מ(,  מנוי  .19

בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מנויים . 3עו"ד שמואל בר דנזאן אשר אושר במועצה מס' 

 יועמ"ש.וחוו"ד 

  :בע"מ הבאר השלישית המים לתאגידמכהנים אישרור דירקטורים  .20

 דח"צ.  –אסף מידני  פרופ'

 דח"צ. –"ח אסף הרמוליןרו

 דח"צ. –"ד אריה שטאוברעו

 דח"צ. –"ד תמיר פינשטייןעו

 עובדת עירייה.  –ידידה אקטע  הגב'

 עובדת עירייה.  –רימה נובק  אינג'

, מתאריך 28)אושרה ע"י מועצת העיר מס' סמנכ"ל משאבי אנוש, הגב' גלית אנגל 

23.12.2015.) 

שגיב אריאל שרעבי  060134251משה משולם ת"ז  הסמכת עובדים כפקחי איכות הסביבה:  .21
 , בהתאם לנהלים ועפ"י כל דין. 205858376ת"ז 

 דורון מילברג

 מנכ"ל העירייה                         
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