לשכת מנכ"ל
ז' בכסלו תש"פ
3232239
לכבוד
מר2גב'

הנדון :ישיבת מועצה מן המניין מס 33
הנך מוזמן2ת לישיבת מועצת העיר מס'  33אשר תתקיים ביום חמישי ז' בכסלו 3232239
בשעה  30:88בבית התרבות רחוב גולדין  2רחובות,
סדר היום :
 . 3אישור פרוטוקול מועצה מס  32מיום 33233239

 .2שאילתות
א .מהם לוחות הזמנים לכניסה לשוק החדש ? ( ח"מ מתן דיל )  -מצ"ב תשובה לשאילתה .
ב .עד מתי תמשיך העירייה לחשוף את תושבי רחובות לסכנת חיי האדם בכביש העוקף
המערבי בעקבות החומה שבכל רגע עלולה להתמוטט ?( ח"מ אביב איטח )  -מצ"ב תשובה
לשאילתה .
ג .מדוע עלויות בגין צריכת מים עלו באופן דרמטי בשנים האחרונות ? ( ח"מ קארין ברגינסקי
 - ) 91/88/82השאילתה תענה בישיבת המועצה הבאה
 .3הצעות לסדר:
א .גידור אתרי בניה ( ח"מ גיא צור מיום ) 82/2/82
ב .יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה ( ח"מ גיא צור מיום ) 89/88/82
ג .הצטרפות עיריית רחובות ל " רשת ערים בריאות ( ח"מ איטל בציר אלשיך מיום
)88/888/82

 .4נושאים נוספים:
א .אישור המשך גביה לפי חוק העזר לרחובות ( שרותי שמירה)
טל , 80-9392233 :פקס80-9392233 :

לשכת מנכ"ל
ב.
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הלוואה לכיסוי פערים לבניית מוסדות חינוך וציבור – אשרור והצגת תנאי ההלוואה
ביטול הפקעה בגוש  8561חלקה 915
בקשה לאישור סעיפים  , 6 , 8-8מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מס' . 65
בית חב"ד שכונת רחובות ההולנדית שע"י צעירי אגודת חב"ד
עמותת "בית חב"ד שכונת המדע רחובות "
עמותת " בית כנסת חזון המדע רחובות "
עמותת " עזר מציון "
בקשה לאישור הקצאת קרקע לחברת קדישא גחש"א שעריים
בקשה לאישור הסכם שכירות מוגנת דוכן  81שוק ביל"ו .
הסדרת מעמדם של מחזיקי דוכנים בשוק ביל"ו משנות ה –  – 05ריענון ועדכון החלטה
מינוי דירקטור להל"ר  ,עו"ד אמיר ירון – בכפוף לחוות דעת משפטית
חילופי גברי בוועדת חניה מטם סיעת " רחובותי " – ח"מ רונן אהרוני
יחליף את ח"מ מתן דיל .
בקשה לאישור תמיכות ומענקים 9595

בברכה

צבי מדהלה
מנהל אגף מוניציפאלי

טל , 80-9392233 :פקס80-9392233 :

