
 21.7.05 -מ 32ישיבת מועצה מן המניין מס'  נושא
 . 3695במקום  3688עמותת תומר: לתקן מס' גוש  - 2, ובסעיף 31הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מועצה מס'  ההחלטות

  300-32-05החלטה מס' 
בל הוחלט שהתשובה לשאילה בנושא קורסי קיץ של "הצלחה בטוחה" באשכול פיס )ח"מ שמעון קהלני( תתק

 בישיבה הבאה. 
  301-32-05החלטה מס' 

הפסקת  –מר משה מלמד( להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר  –נמנע  1נגד,  5בעד,  9הוחלט ברוב קולות )
 נווה" )ח"מ שמעון קהלני(. -העסקתם של יועצי התקשורת "דנוס

  302-32-05החלטה מס' 
קריאת רחוב על שם הרב  –לאשר את ההצעה לסדר נמנע; חנניה ויברגר(  1בעד,  13הוחלט ברוב קולות )

 ז.גרז.
  303-32-05החלטה מס' 

 הוחלט לבדוק איך ניתן מבחינה משפטית לאסור פרסום של תמונות פורנוגרפיות. 
 304-32-05החלטה מס' 

 3אישור תב"ר בסך  –נגד; חנניה ויברגר( להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר  1בעד,  8הוחלט ברוב קולות )
 עבור ביצוע עבודות תשתית ברחוב עזרא )ח"מ חנניה וינברגר(.  ₪מליון 

 305-32-05החלטה מס' 
 נגד( לדחות את הצעתו של מר חנניה וינברגר בנושא תנועות הנוער.  3בעד,  10הוחלט ברוב קולות )

 306-32-05החלטה מס' 
 ינברגר בנושא תנועות הנוער. נגד( לדחות את הצעתו של מר חנניה ו 3בעד,  10הוחלט ברוב קולות )

 307-32-05החלטה מס' 
של ועדת הכספים מיום  14מר חיים אברהם( לאשר את פרוטוקול מספר  –נגד  1בעד,  10הוחלט ברוב קולות )

26.6.05 . 
 308-32-05החלטה מס' 

בסך  1908ר א. הגדלת תב"-מר חנניה וינברגר( לאשר תב"רים כלהלן: –נמנע  1בעד,  12הוחלט ברוב קולות )
.ב.הגדלת תב"ר ₪ 500,000 –עירייה  –חצי שנתי. מקור מימון  –עבור תיקוני כבישים ומדרכות  ₪ 500,000

 עבור חיבורי ותיקוני ביוב וקטעי ניקוז )חצי שנתי(.  ₪ 500,000בסך  1906
 . ₪ 500,000 –עירייה  –מקור מימון 

 309-32-05החלטה מס' 
דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת  – 5, 4ם את סעיפים: הוחלט פה אחד להוריד מסדר היו

 .23/6/05מתאריך  6ודיון בהמלצות כמפורט ישיבת הוועדה להקצאת קרקע מס'  18.4.05מיום  5קרקע מס' 
 310-32-05החלטה מס' 

 . 15/6/05מתאריך  5הוחלט פה אחד לאשר המלצות כמפורט בועדת נכסים ושכירויות מס' 
 311-32-05החלטה מס' 

ברחובות.  601/6חלקה  3701הוחלט פה אחד הסכם להעברת זכויות חכירה בדירה ברח' ארלוזורוב בגוש 
 312-32-05החלטה מס' 

 .31. אישור פרוטוקול מועצה מס 1 סדר היום
 ת והצעות לסדר:. שאילתו2

 דמי חבר )ח"מ חנניה וינברגר ( החומר נמצא ברשותכם. –מרכז שלטון מקומי  –א. שאילתא 
 השיגי בחינות הבגרות של תלמידי רחובות )ח"מ חנניה וינברגר ( החומר נמצא ברשותכם. –ב. שאילתא 
 ינברגר(.החומר נמצא ברשותכם )ח"מ חנניה ו –רפורמה דוברת ופטורי מורים  –ג. שאילתא 
ידון בישיבת מועצת העיר  -קורסי קיץ של "הצלחה בטוחה" באשכול פיס )ח"מ שמעון קהלני( -ד. שאילתא

 הבאה.
 עובדים המועסקים בחוזים אישיים )ח"מ שמעון קהלני(. -ה. שאילתא
 צביעת פסי מעבר חציה )ח"מ שמעון קהלני(. -ו. שאילתא

 נווה". )ח"מ שמעון קהלני(. -ורת "דנוסהפסקת העסקתם של יועצי התקש -ז. הצעה לסדר
 )ח"מ רחמים מלול(. 17.3.05מימוש החלטת מועצה מיום  -קריאת רחוב ע"ש הרב ז. גרז -ח. הצעה לסדר
 איסור פרסום תמונות פורנוגרפיות. )ח"מ שמעון קהלני(. -ט. הצעה לסדר
ברחוב עזרא.)ח"מ חנניה  עבור ביצוע עבודות תשתית ₪ 3.000.000אישור תב"ר בסך  -י. הצעה לסדר

 וינברגר(.
 .26.6.05מיום  14. דיון בפרוטוקול ועדת כספים מס' 3
 .18.4.05מיום  5. דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 4
 .23/6/05מתאריך  6. דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע מס' 5
 .15/6/05מתאריך  5בפרוטוקול בועדת נכסים ושכירויות מס'  . דיון בהמלצות כמפורט6
 ברחובות. 601/6חלקה  3701. אישור הסכם להעברת זכויות חכירה בדירה ברח' ארלוזורוב בגוש 7

 


