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 א"ט אלול תשע"י                                          

 2011ספטמבר  18 
          

  00' הזמנה לישיבת מועצה מס
 לכבוד

     ' _________________גב/מר
 21.9.2011, א"ב אלול תשע"כ' שתתקיים ביום ד 40' מס, ת לישיבת מועצה מן המניין/הינך מוזמן

 2רחוב בילו , בית העירייה 2אולם המליאה קומה ב( חר ישיבת המליאהאו מיד לא) 19:00שעה 
 .  רחובות

 
 : על סדר היום

 .  ל"הועבר לחברים בדוא 18.7.2011מיום  39אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  .1
 : שאילתות .2

 –הוגשה ב , 24.7.2011חנניה וינברגר מיום . מ.ח) רשימה ומפה –נהל בעיר יאדמות מ .3
18.9.2011 .) 

הוגשה , 24.7.2011חנניה וינברגר מיום . מ.ח)? מי החליט  –רים "מדרכות ותב, כבישים, כרותכי .4
 (.18.9.2011 –ב 

 :  הצעות לסדר  .5

שקבעו שרי האוצר והפנים ( 1.4%)ביטול הגדלת הארנונה למגורים ולמסחר שמעבר לעדכון  .א
 . (31.7.2011חנניה וינברגר מיום . מ.ח)

 . 14.9.2011מ גיורא בן ארי מיום "ח, מנוי רב ספרדי לעיר רחובות .ב

 רמ חנניה וינברג"ח)צומת של פרוטקציוניזם ושערוריות של שחיתות " עיריית אילנה שמעוני" .ג
 (25.8.02011מיום 

 : מ "בע ספורט ונופשהחברה העירונית לתרבות  .6

 . מ"מ לואיס בר ניר כחבר בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מנוי ח .א

יון החברה העירונית לתרבות רקטורנציגת רחובות ביתנו בדי. טטיאנה פרברוב' מנוי הגב. ב

 (.  ח"ב קו"מצ. )מ"ספורט ונופש בע

 .אופוזיציהמ נציג "בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בעציבור נציג  מנוי. ג

 . מ"החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע מנוי שני חברי וועדת ביקורת. ד

 . 1.6.2011מיום  38' תיקון נוסח החלטות בפרוטוקול מועצה מס .7

 .11.9.11מיום  11' פרוטוקול הקצאות מסאישור  .8

 .15.9.11מיום  12אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס  .9

 .2.8.2011מיום  9פרוטוקול הועדה לנכסים ושכירויות מס אישור  .10

  10.8.2011של הוועדה לענייני ביקורת מיום  2/2011' ר פרוטוקול מסאישו .11

 . 12.9.2011' ועדת הכספים מיום ב אישור פרוטוקול  .12

 . לחברת החשמל 88בחלקה  3679אישור הסכם מסירת חזקה בחדר שנאים בגוש  .13

  .מ הרצל טובלי"ף בחמוחל לראש העיר מר רחמים מלו: ועדת בטיחות בעבודהחילופי גברי  .14

 ,בכבוד רב                                 
 דורון מילברג                                          
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 ל העירייה"מנכ                                                                             
               

 


