
 22/6/05 -מ 31ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  נושא
, בכפוף להערותיהם של חנניה וינברג ועו"ד 30הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס'  ההחלטות

 :284-31-05יעקב בוטניק. החלטה מס' 
'נשוילי( לאשרר את ההסכם עם ד"ר מרה קנבל, שוקי קרומר, איליה דז –נגד  3בעד;  13הוחלט ברוב קולות )

 :285-31-05עמותת חיים, לרבות צירוף חוות הדעת המשפטית בכתב. החלטה מס' 
הוחלט לא לדון בנושא: הפסקת הסכם התקשרות של העירייה עם חברת הייעוץ "דנוס נוה" לתקשורת וקיום 

 :286-31-05שמעון קהלני לא נמצא החלטה מס'  –מכרז חדש למשרד הדובר, משום שהמציע 
כספי מפעל הפיס למועדוני תנועת נוער, משום  –הוחלט לדחות את ההצעה לסדר של מר חנניה וינברגר בנושא 

 :287-31-05שהנושא ידון בשבוע הבא בפני ועדת הכספים. החלטה מס' 
 11הוחלט להעביר את הנושא: אישור חוזי מכר דירות העירייה ברחוב המעפיל לישיבה הבאה משום שאין 

 :288-31-05רים. החלטה מס' חב
נגד( את הסכם הקצאת הקרקע בין עיריית רחובות ובין עמותת אחדות  1בעד,  12הוחלט לאשר ברוב קולות ) 

 :289-31-05קהילת יהודי אתיופיה. החלטה מס' 
 :290-31-05הוחלט לאשר פה אחד הקצאת קרקע תיקון טעות סופר. החלטה מס' 

 :291-31-05חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת תומר. החלטה מס' הוחלט לאשר פה אחד את חוזה ה
נגד; איליה דז'נשוילי( את חוזה החכירה בין עמותת שחר היובל ובין  1בעד,  12הוחלט לאשר ברוב קולות ) 

 :292-31-05עיריית רחובות. החלטה מס' 
בישיבה  18.4.05קרקע מס' מיום הוחלט לדון בנושא: דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת 

מחברי ההנהלה: מנחם קליין, רחמים מלול ואבנר אקוע יבדקו את עניין בתי הכנסת המוצעים  3-הבאה, לאחר ש
 :293-31-05בפרוטוקול. החלטה מס' 

יקי בוטניק, לואיס בר ניר, איליה דז'נשוילי ושלמה שטרן החלטה מס'  -ביקורת כלהלן:הוחלט על מינוי ועדת 
294-31-05: 

 סדר היום: סדר היום
 .30.אישור פרוטוקול מועצה מס' 1
 למילואימניקים מצטיינים. –.חלוקת שי 2
 .אישור חוזה עם עמותת הליכות חיים.3
 מצגת ודיון. –.יום הסמים הבינלאומי 4
 ת והצעות לסדר:.שאילתו5

הפסקת הסכם התקשרות של העירייה עם חברת הייעוץ "דנוס נוה" לתקשורת וקיום מכרז  –א.הצעה לסדר 
 ח"מ(. –חדש למשרת הדובר )שמעון קהלני 

 תרבות הדיבור והכתיבה של חברי מועצה )חנניה וינברגר(. –ב.הצעה לסדר 
 )חנניה וינברגר(.חניה חינם בחניון הרכבת ובפארק המדע  –ג.הצעה לסדר 
 מר מנחם קליין לסגן רה"ע )חנניה וינברגר(. –לממלא מקום רה"ע  –ד"ר מרה קנבל  –ד.הצעה לסדר 
 כספי מפעל הפיס למועדוני תנועת נוער )חנניה וינברגר(. –ה.הצעה לסדר 

 הישגי בחינות הבגרות של תלמידי רחובות )חנניה וינברגר(. –ו.שאילתא 
 דמי חבר )חנניה וינברגר(. –ן מקומי מרכז שלטו –ז.שאילתא 
 רפורמה דוברת ופיטורי מורים )חנניה וינברגר(. –ח.שאילתא 
 שיפוצי קיץ בלשכת רה"ע )חנניה וינברגר(. –ט.שאילתא 
 חגיגות יום העצמאות )שמעון קהלני(  –י.שאילתא 

 .סמכויות פקחים הרחבה לכל חוקי העזר.6
 חוב המעפיל..אישורי חוזי מכר דירות העירייה בר7
 .אישור הסכם להקצאת קרקע בין עיריית רחובות ובין עמותת אחדות קהילת יהודי אתיופיה קריית משה.8
 הקצאת קרקע תיקון טעות סופר. –.תנועת הנוער עזרא 9

 .18.4.05מיום  5.דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 10
 חובות לבין עמותת תומר..אישור חוזה חכירה בין עיריית ר11
 .אישור חוזה חכירה בין עמותת שחר היובל ובין עיריית רחובות.12
 .מינוי חברי מועצה לוועדת הנהלה.13

 


