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 ה' באדר א' תשפ"ב  
13/2/22 

                                                                                                                                                              לכבוד
         חברי מועצת העיר

 35 ' ישיבת מועצה  מן המניין מסזימון וסדר יום ל -עדכון :  הנדון

 16/2/22 , באדר א' ו"ט  ,רביעיביום  אשר תתקיים   35הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 

  ., רחוב מיכאל כהן פינת חנה אברךבאולם הספורט קציר הישיבה תתקיים , :0018בשעה 

     סדר היום :   
 

מתאריך    34ופרוטוקול מועצה מס'    29/12/21מתאריך  33מועצה מס'   פרוטוקולאישור  .1
24/1/22   

 
 שאילתות : . 2

 (   22/12/21. מדוע אתה לא מקיים את הבטחתך לתושבי רחובות ? ) ח"מ דני מרשה  מתאריך  א
     (22/12/21? )ח"מ רונן אהרוני  מתאריך   30/6/21. מדוע לא מבוצעת החלטת מועצת העיר מיום ב
 
 הצעות לסדר :. 3

 (  31/1/22ח"מ עודד עמרם, רוני באום וגיא צור מתאריך  )אות יקיר העיר  . א    
 ב.  מועצת העיר מחליטה לעצור את החיובים המוגדלים לאלתר ולהחזיר את סכום הארנונה של חניות      

 (   18/1/22ח"מ מתן דיל מתאריך  מקורות לתעריף הקודם  )         
 ג. חלוקת תשורה לחיילי וחיילות צה"ל , כוחות הביטחון והשירות הלאומי בשרות סדיר     

 (  13/2/22ביב איטח מיום  ) ח"מ א       
 

 נושאים נוספים:  . 4
 וועדת רכש :    . א

 במקומו של אליצור זרחי יו"ר ועדת רכש  –מינוי מאיר דהן  •

   כמ"מ  יו"ר  ועדת  הרכש –מינוי לורי נחמיאס   •

 וצבי מדהלה טל כהן ,  קוגןאינה , זיו גילאור   –מינוי חברים  •
   – 27/6/21מיום  3סעיף מס'  60מס' + פרוטוקול 17/6/21מיום   1 'מס סעיף  59 מס'  אישור פרוטוקול  .ב

 לעמותת בית חב"ד שכונת רחובות ההולנדית    הקצאה      
   62,63,64,65   מסקרקע  וועדת הקצאות  ים של אישור פרוטוקול ג.

   13/2/22ומתאריך   13/1/22וועדת משנה  להקצאות קרקע מתאריך  ים של ד . אישור פרוטוקול
 , בעניין הקצאת 26/10/21בקשתה של ח"מ איטל בציר אלשיך להצבעה נפרדת על החלטת המועצה מיום  . ה

  " עדת שלום עמנואלקרקע ל"איגי" ול "     
 חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לאורט ישראל  אישור . ו
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   3653בגוש  196ויתור על זכויות העירייה בחלק מחלקה . ז
 לתקנות העירייה  ) ח(  22. ניהול משא ומתן עם זכיינים לפרסם על גבי עמודורים לפי תקנה ח
  () סגן רה"ע יניב מרקוביץלכלבים     DNAמאגרהקמת לצורך  תיקון חוק עזר לרחובות )פיקוח על כלבים( . ט
 מועמדים למועצה הדתית . י

 
 
 
 

        בברכה  

      י מדהלה צב 

                                                                                                                                                                                            מנהל אגף מוניציפאלי  


