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                                                                                                                                                              לכבוד

     חברי מועצת העיר

 42  מן המניין מס'  זימון וסדר יום לישיבת מועצההנדון :                           

    ,תשפ"ג  ו' בכסלו  ,אשר תתקיים ביום רביעי  42הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 

 .  2  בילו, רחוב , בניין העירייההישיבות  באולם  הישיבה תתקיים  .18:00בשעה   30/11/22  

    סדר היום : .1
   21/9/22   מתאריך  41  מועצה מס'  אישור פרוטוקול .א
 שאילתות :  .2

                  לא יצא לפועל 2/22 -א. מדוע תיקון חוק העזר )פיקוח על כלבים ( שאושר במועצת העיר ב  

 (  20/10/22   מיום  ח"מ איטל בציר אלשיך)      

 הצעות לסדר : . 3

 מ"ר למפקדים בשירות מילואים פעיל מתוקף תקנות ההסדרים   100  -ל 25%בארנונה בגובה א. מתן הנחה     

 (   10/11/22) ח"מ אביב איטח מיום  2022במשק המדינה ) הנחה בארנונה ( תיקון התשפ"ג        

    וברחבי השכונות ולחגוג עם העסקים ברחובותבגן המייסדים    לשדר את השבוע האחרון של המונדיאל .ב
 (   24/11/22) ח"מ קורין ברגינסקי מיום       

 

 נושאים נוספים:    4

 לאגף   לחתום על הזמנות רכש וטובין 062890892למנהל אגף המיסים מר קובי ביסמוט ת.ז.   אישור .א
 לאגף   לחתום על הזמנות רכש וטובין 301627246לסגן מנהל אגף החינוך מר אליהו יוסף ת.ז.   אישור .ב
   25/7/22אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מיום   .ג
שוקרי  .ד ליאור  הסביבה   אישור  איכות  חניה,  קנסות  לחובות  גביה  כפקיד 

                                                                 ושילוט
   8ביאים מספר אישור מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה ברחוב הנ .ה
בגובה .ו בארנונה  הנחה  מתן  עד     אישור  הבית  100  -ל  -ל   25%של  משטח  בשירות     מ"ר  למפקדים 

 מילואים  
 2022במשק המדינה ) הנחה בארנונה ( תיקון התשפ"ג   ההסדרים   פעיל מתוקף תקנות       

, מועצת  2016- , התשע"ו)א( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 14"בהתאם לסעיף  .ז
 הרשות המקומית רחובות מאשרת את הכרזת מתחם קריית משה כמתחם פינוי בינוי "
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, מועצת  2016- )א( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, , התשע"ו14"בהתאם לסעיף  .ח
 במסלול רשויות"   הרשות המקומית רחובות מאשרת את הכרזת מתחם דניה כמתחם פינוי בינוי

    ,מבנק איגוד , לבנק מזרחי טפחות בסניף פארק המדע 806000/99חשבון העירייה מס'    העברת .ט
 עקב מיזוג בנק איגוד לקבוצת מזרחי טפחות בע"מ         

     27/11/22אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום   .י
 ש בע"מ  מינוי רמי מדהלה כדירקטור בחברה העירונית לתרבות ספורט ונופ .יא
   4/9/22מיום  70אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מספר  .יב
   29/9/22מיום  71אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מספר  . יג
   8/11/22מיום    אישור פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע .יד
   65לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר   10אישור סעיף  .טו

 

 , בברכה                                                      

 

 

    צבי מדהלה                                                                                                          

    מנהל אגף מוניציפאלי                                                                                                      

 

 


