
           

 

          

 38 'מסהזמנה לישיבת מועצה 

 לכבוד

     _________' ________גב/מר

 

 ,א"ח אייר תשע"כ' ביום ד, שתתקיים 83 'מס, ת לישיבת מועצה מן המניין/נך מוזמןיה

רחוב , בית העירייה .מליאה קומה ה אולם, או מייד לאחר ישיבת המליאה 10:66שעה  1202.611

  2 תרחובו .בילו 

 

 : הנואם הצעיר 

 2 מקום ראשון ארצי –ס אורט "מביה' מכיתה י 10 –יפעת סמליין בת ה 

 2 מקום שליש ארצי –ס וייצמן "מביה' מכיתה ו .1 –עדי ברזילי בת ה 

 

 : על סדר היום

  . ל"בדואהועבר לחברים  6.4.2011מיום  37ישיבת מועצה  אישור פרוטוקול .1

 . 29.5.2011מיום אישור פרוטוקול ועדת הכספים  .2

 : שאילתות .3

מ חנניה וינברגר מיום "ח)ישראל בן ישראל ' מהנדס העירייה אדר" התפוטר"מדוע  .א

3.4.2011 .) 

 . ( 3.4.2011ד מיום "מ עוזי סלנט עו"ח)מעונות יום  .ב

 .(28.4.2011ד מיום "עו –מ עוזי סלנט "ח), נוהל קביעת היטל השבחה בעיריית רחובות .ג

 .(3.4.2011ד מיום "עו –מ עוזי סלנט "ח)חגי ישראל דוחות חניה בשבתות ו .ד

  : הצעות לסדר  .4

מ חנניה "ח)מתנת העירייה  למסיימי הלימודים בבית הספר היסודי , טיול למיני ישראל .א

 (. 28.3.2011מיום  רוינברג

חנניה וינברגר מיום  מ"ח)תרבות נוער וספורט , החינוך פרשת יעקב מרקוביץ מנהל אגף .ב

3.4.2011) . 

בדיקה מקצועית של מדידת השימוש הממשי וצריכת המים הביתית  –יובי תשלומי מים ח .ג

 (16.5.2011מ חנניה וינברגר מיום "ח)

ופרסום הישגי התיכונים , שנוי השיטה הסטטיסטית של קביעת הישגי בחינות הבגרות .ד

 (. 24.5.2011מ חנניה וינברגר מתאריך "ח)העירוניים 

 . 3705בגוש  642חלקה  לצרכי ציבור השנוי בפרוגראמ .5

 . 3698בגוש  50מגרש , לצרכי ציבור הבפרוגראמבקשה לתוספת יעוד  .6

 .(מועדון שכונת חבצלת) 3816גוש  205ביטול הפקעה בחלקה  .7
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: מתאריך  9' להקצאת קרקע מסוועדת המשנה המקצועית אישור פרוטוקול הוועדה  .8

 . 2,3,4,5,7,9 : סעיפים, 7.3.2011

 . 15.5.2011פרוטוקול ישיבת וועדת המשנה להקצאת קרקע מתאריך  אישור .9

 . 763,765,766חלקות  3701גוש " יד שרה"אישור חוזה חכירה  .10

 . ב"שטח מבנה המיועד להקצאה לעמותת צעירי משה –תיקון טעות סופר  .11

במסגרת )הוספת תבחינים למתן תמיכה בתחום הדת ושינויים בתבחינים בתחום הספורט  .12

 (. של הוועדה לתמיכות ומענקים םוניקריטרי

 . 30/5/2011 –אישור פרוטוקול וועדת הכספים הועבר לחברים ב  .13

 . מ לאישור ערבות העירייה לצורך ביצוע הלוואה"החברה לפיתוח רחובות בע. ר.ל.בקשת ה .14

 

 

 

 בכבוד   רב                

 

 דורון  מילברג       

 ל העירייה"מנכ       


