ז' סיון תשע"ו
 13יוני 2016
מועצה  35ו 36 -
לכבוד
מר/גב' _________________

הנדון :הזמנה לישיבות מועצה מס'  35ו 36 -
הנך מוזמן/נת לישיבות מועצת העיר  35ו  36 -אשר תתקיימנה בזו אחר זו ביום ד' ,ט"ז סיון
תשע"ו ,22.6.2016 ,בשעה  18:00בלשכת ראש העיר ,עיריית רחובות.

מועצה  35מן המניין:
***קבלת פנים והוקרה

לנדב בן יהודה ,מטפס ההרים ,הישראלי והרחובותי הראשון שהעפיל לפסגת ההר העשירי
בגובהו בעולם "האנפורנה" (נפאל).
לרב סמל ראשון פבלו ארנסון תושב העיר רחובות ,מצטיין הרמטכ"ל לרגל יום ההוקרה הלאומי
לחיילי המילואים.
למלש"בים תושבי העיר מתנדבי אקי"ם ויתגייסו לצה"ל :יעקוב מקוריה ויוסף ענקי.
סדר יום :
 .1אישור פרוטוקול מועצה  34מתאריך  20.4.2016הועבר לחברים בדוא"ל.
 .2אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך .23.5.2016
 .3אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך .1.6.2016
 .4דו"ח דירקטוריון ה.ל.ר לשנת .2015
 .5אישור התקשרות ללא מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים.
 .6הסכם עם עמותת מכבי בני שעריים להקצאת מגרש  11דונם ,גוש  ,3679חלקי חלקות 40-
.42
 .7אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס'  16מתאריך  23.5.2016מגרש אימונים
למכבי בני שעריים גוש  3671חלקי חלקות .132-133
 .8אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס  17מיום  13.6.16סעיף מס ( . 1החומר
יועבר בהמשך)
 .9אישור הסכם עם חברת י.ש .שמואלי נכסים בע"מ למכירת זכויות העירייה בחלק ממבנה
בית הרופאים (גוש  3704חלקה .)658
 .10אישור לשנוי בעלות בגוש  3653חלקה  158בשכונת קריית משה ,מעיריית רחובות למנהל
מקרקעי ישראל( .מאפרת חובשי פרטים)
 .11אישור תיקון תעריף היטל שמירה בחוק עזר לרחובות (שירותי שמירה) ,התשע"ו – .2016
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-2.12
.13
.14
.15
.16
.17

מועצת העיר מאשררת את המלצתה בדבר מינויו של ראש העיר ,מר רחמים מלול,
לדירקטוריון תאגיד הבאר השלישית .אישור זה נעשה בנוסף לאישור מליאת מועצת
העיר מס'  28מתאריך .28.12.2015
מנוייה של הגב' שרית טיבי במשרת אמון כראש לשכת סגן ראש העיר עו"ד מתן דיל,
ואישור העסקתה בחוזה למשרות אמון.
זכות חתימה על הזמנות עבודה רכש וטובין ,לישראל עוקשי מ"מ מבקר העירייה ,לאחר
יציאתו של מר נחום אייזנר לגמלאות.
אישור מנוי דירקטור מטעם סיעת יש עתיד ,במקום מר מיקי קול אשר מועמדותו לא
אושרה ע"י הוועדה לבדיקת מנויים.
אישור מקדמות לעמותות ספורט (החומר יועבר בהמשך).
אישור העברה מתב"ר לתב"ר :העברה מתב"ר  3173מחזור הלוואות יתרה4,946342.41 :
 ,₪ותב"ר נוסף  ,3174יתרה  :₪ 3,486,694.15היתרות הנ"ל יועברו לתב"רים של הל"ר:

1287
1325
1654
2861
2868
2670

2,063,000
132,000
1,400,000
828,000
1,045,000
2,965,076

רח2110/
גאליה/נאות כרמים
גן הפקאן
רח' יעקב
חצרות המושבה
שוק עירוני
סה"כ

8,433,076

מועצה  – 36צו ארנונה לשנת :2017
הצעת החלטה לצו הארנונה לשנת 2017
 .1בהתאם לסעיף (276א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ובהתאם לסעיף (9ב)( )2לחוק ההסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג ,1992-והתקנות מכוחו,
מובאת בזאת הצעת החלטה להסמיך את הגורמים המקצועיים בעירייה לפנות לשרי האוצר
והפנים ולבקש מהם ליתן אישור חריג לשינוי אזורי מיסוי למגורים ושאינם מגורים ,ולשינוי
בתעריפי הארנונה בהתאם לפירוט הבא:
-

בנוסף לעדכון האוטומטי בסכומי הארנונה לכלל הנכסים לשנת ,)1.77%( 2017
מבוקשת העלאה חריגה לנכסים שאינם משמשים למגורים -:בשיעור של .5%

 .2מסמיכים את ראש העיר ואת הגורמים המקצועיים בעירייה לפנות לשרי הפנים והאוצר
ולבקש מהם אישור חריג כאמור בהחלטה זו.
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 .3הנחה בארנונה -:מחליטים לאשר מתן הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה
(הנחה מארנונה) ,תשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") ,ובהתאם להנחיות שניתנו לשנים עברו,
כלומר -:ס'  12לתקנות אינו מאומץ; בס'  13לתקנות לא מאומצים ס' (13א)(.)3(-)2
 .4צאצאים בוגרים המתגוררי ם אצל קרוביהם ממדרגה ראשונה שניה ושלשית לא יהיו זכאים
להנחה (משוקללת) מארנונה .
מצ"ב דברי הסבר.

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה
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הנדון :תוספת הזמנה לישיבות מועצה מס' - 35תוספת לסדר היום

להלן תוספת לסדר יומה של מועצת העיר מס'  35מן המניין אשר תתקיים ביום ד' ,ט"ז
סיון תשע"ו ,22.6.2016 ,בשעה  18:00בלשכת ראש העיר ,עיריית רחובות.
 .1הצעה לסדר" :צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות משמעותיות" ח"מ אביב
איטח מתאריך .17.6.2016
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הצעה לסדר " :תעדוף ענף ספורט הישגי/פופולארי והגדלת תקציב הספורט לכ 1%-מסך
התקציב העירוני" ,ח"מ אביב איטח מתאריך .19.6.2016
שאילתה :האם העירייה פועלת כנגד קבלנים המעסיקים שב"חים? אם כן ,באילו
אמצעים וסנקציות? ח"מ אביב איטח מתאריך .20.6.2016
אישור מנוי דירקטור מטעם סיעת יש עתיד ,עו"ד נטע אשד ,במקום מר מיקי קול אשר
מועמדותו לא אושרה ע"י הוועדה לבדיקת מנויים ,מצ"ב קורות חיים.
אישור מקדמות תמיכה לעמותות ספורט – מצ"ב.
אישור המשך העסקתו של מר בוריס אפשטיין ת.ז ,307466797 .מעבר לגיל הפרישה ,מצ"ב
דברי הסבר.
אישור בקשת תמיכה  ,₪ 664,317.65בגין הנגשה פרטנית למוס"ח ,לתלמידים עם
מוגבלויות .ע"ח משרד החינוך ללא השתתפות הרשות( .תב"ר חדש).
** מצ"ב
נספח לסעיף  7לסדר היום ,מכבי בני שעריים ,אישור פתיחת הליך הקצאה עבור מגרש
אימונים ,אישור החלטת ועדת הקצאות מס'  16מתאריך ( .23.5.2016במקום המסמך
הקיים).
נספח לסעיף  8בסדר היום ,הפועל מרמורק ,אישור פתיחת הליך הקצאה עבור מגרש
אימונים ,אישור החלטת ועדת הקצאות מס'  17מתאריך .13.6.2016

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה
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