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 ב"שבט תשע' א 
 5105ינואר  55 

 
 

 45' הזמנה לישיבת מועצה מס
 לכבוד

     ' _________________גב/מר
 

 ,בשבט' ה', ם אביו, שתתקיים 54' מס, ת לישיבת מועצה מן המניין/הינך מוזמן
חדר עיון , בניין בדל ,42חוויות שוויץ רחוב סירני ב 11:00שעה  21.1.2012, ב"תשע

בניין העירייה קומה , עקב הרישום לגני ילדים אשר מתקיים באולם המליאה) 2קומה 
2 .) 

 – שאינה מן המניין 54מיד לאחר ישיבת המועצה מן המניין תתקיים ישיבת מועצה 
 . 2012תקציב 

 
 

 : על סדר היום
 .  (ל"הועבר לחברים בדוא) 58.05.51100מיום  44 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה .0

 . 55.0.5105ר פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך אישו .5

 : שאילתות .3

תחזיר את חובה , לשעבר, ר וועד העובדים"אילנה שמעוני יו' מה עשתה העירייה על מנת שגב

 (55.05.5100מ חנניה וינברגר מיום "ח)? לעירייה 

 :  הצעות לסדר  .4

 (9.0.5105מיום  רמ חנניה וינברג"ח) ג ברחובות"יישומו בשנת תשע –חוק חינוך חובה 

 . 50.05.5100אישור פרוטוקול הוועדה החקלאית מיום  .5

ח "ח45964, 03 –ו  79ח "ח4 3699, 36974354: ח"גו, י לפרוגרמות לצרכי ציבור"יעוד גנתוספת י .6

 .  ב טבלת הסבר"מצ ,57044045, 008

 ". דרכי אמונה"אישור חוזה חכירה עמותת  .7

 "אומי אוהל ישראלמרכז תורני ל"אישור חוזה חכירה עמותת  .8

 ". בית הכנסת הר הצופים"אישור חוזה חכירה עמותת  .9

 ". מוסדות שער התורה רחובות"אישור חוזה חכירה עמותת  .01

 ". יסודות לצמיחה דרור"אישור חוזה חכירה עמותת  .00

 .  00.9.5100:מתאריך  00' אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס .05

 5100 –ב "התשע (הוראת שעה)חוק לתיקון פקודת העיריות אישרור היטל שמירה לפי  .03

רחוב ( 56לשעבר ) 697חלקה  3715בגוש  ,אישור הסכם מסירת חזקה במקרקעין לחברת החשמל .04

 . 35עזרא 
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 . רחוב דובנוב, 88בחלקה  3679לחברת החשמל בגוש אישור הסכם מסירת חזקה במקרקעין  .05

 . ח"ב קו"מצ, שושנה שבתאי' פש וספורט הגבמנוי דירקטור בחברה העירונית לתרבות נו .06

 . 06.0.5105מהישיבה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך  045105אישור פרוקול מס  .07

 5 –חברים ומעלה  3של סיעות )נציג לכל סיעה (: ארנונה)סוי חברי הוועדה לשנוי אזורי מי מנוי .08

 : (חברים לאישור

   

 הערות : תפקיד  שם

 יק תיק המיסים מחז ר"יו שרעבי בנצי

  חבר וועדה מזרחי גלעד

  חבר וועדה  אקוע אבנר

  חבר וועדה הומינר פנחס

  חבר וועדה  ד ירון אמיר"עו

  חבר ת וועדה  ר קנבל מרה"ד

  חבר וועדה ד דיל מתן"עו

  חבר וועדה קליין מנחם

  חבר וועדה ד סלנט עוזי"עו

  חבר וועדה גולן גבי

  ועדהחבר ו בר ניר לואיס

  חבר וועדה טובלי הרצל

  חבר וועדה זאיקה יפים' אינג

  חבר וועדה וינברגר חנניה

  חבר וועדה ד מרקוביץ יניב"עו

 

 
 ,בכבוד רב                                 

 
 דורון מילברג                                   

 ל העירייה"מנכ                                                                                  
               


