
 18/05/05 -מ 30ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  נושא
 273-30-05. החלטה מס' 27הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול המועצה מס'  ההחלטות

 274-30-05. החלטה מס' 28הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול המועצה מס' 
 275-30-05. החלטה מס' 29הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול המועצה מס' 

-276-30בלשכת רה"ע )חנניה וינברגר( בישיבה הבאה. החלטה מס'  -שיפוצי קיץ  -חלט להשיב על שאילתא הו
05 

-277-30אישרור חוזה עם עמותת הליכות חיים בישיבת המועצה הקרובה. החלטה מס'  – 6הוחלט לדון בסעיף 
05 

 278-30-05. החלטה מס' 18.4.05 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 1/2005אושר פה אחד פרוטוקול מס' 
הצעת חוק  - 9-ו 2005הצעת חוק עזר לרחובות )פינוי פסולת( התשס"ה  – 8הוחלט פה אחד להוריד סעיפים 

 279-30-05. החלטה מס' 2005עזר לרחובות )הסדרת השמירה בשוק העירוני( התשס"ה 
 280-30-05עדת ביקורת. החלטה מס' הוחלט לאשר פה אחד את מינוי מר איליה דז'נשוילי כיו"ר זמני לוו

מר חנניה ויינברגר( הסכם העברת זכויות חכירה בדירה ברחוב  –נמנע  1בעד,  13הוחלט ברוב קולות )
 281-30-05ברחובות. החלטה מס'  601/6חלקה  3701ארלוזרוב בגוש 

וינברגר( לאשר את הבקשה נמנע: מר חנניה  1נגד: מר איליה דז'נשוילי ומר אהרון בר,  2הוחלט ברוב קולות )
 282-30-05להפחתת ערבות בנקאית של תחנת מוניות המדע. החלטה מס' 

 283-30-05הוחלט פה אחר לאשר את מינוי חבר המועצה יקי בוטניק כדירקטור בחברת הל"ר. החלטה מס' 

 סדר היום: סדר היום
 .27.אישור פרוטוקול מועצה מס' 1
 .28.אישור פרוטוקול מועצה מס' 2
 .29.אישור פרוטוקול מועצה מס' 3
 .שאילתות והצעות לסדר:4

 המקורות הכספיים להיכל התרבות )חנניה וינברגר(. –א(שאילתא 
 דמי חבר )חנניה וינברגר(. -מרכז השלטון המקומי –ב(שאילתא 
 בלשכת רע"ה )חנניה וינברגר( ידון בישיבת המועצה הבאה. –קיץ  שיפוצי –ג(שאילתא 

 דיון. -.שכונת קרית משה 5
 .אישרור חוזה עם עמותת הליכות חיים. 6
 .18.4.05מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום  1/2005.אישור פרוטקול מס' 7
 .2005.הצעת חוק עזר לרחובות )פינוי פסולת( התשס"ה 8
 .2005-לרחובות )הסדרת השמירה בשוק העירוני( התשס"ה.הצעת חוק עזר 9

 .הודעה על איחוד סיעות חץ וכולנו יחד לסיעת "כולנו חץ". 10
 לבין סיעת "העבודה" שסימנה אמת. –.התקשרות בין סיעת "כולנו חץ" 11
 ברחובות. 601/6חלקה  3701.אישור הסכם להעברת זכויות חכירה בדירה ברחוב ארלוזרוב בגוש 12
 .תחנת מוניות המדע )בקשה להפחתת ערבות בנקאית(. 13
 .אישור מנוי ח"מ עו"ד יקי בוטניק כדירקטור בהל"ר.14
 .בחירת יו"ר ועדת ביקורת )תוספת לסדר היום(.15

 


