
 21/12/05 -מ 38ישיבת מועצה מן המניין מספר  נושא
תאריך 
 עדכון

 יום ראשון, י"ז כסלו התשס"ו  18/12/2005

( הוחלט לערוך סיור, לאחר מכן להביא 5.12.05נגד הפרטת מע"ש רחובות )ח"מ שמעון קהלני  -הצעה לסדר  ההחלטות
 :374-38-05את הנושא לדיון וקבלת החלטה במועצה. החלטה מס' 

. מר זהר בלום ינהל שיחה מחר בבוקר עם מנכ"ל סלקום וינסה להגיע לסיכום על 1מחליטים פה אחד כלהלן: 
. במידה ולא יגיעו להסדר בנושא האנטנה בבית העם נפעל 2פיו תופסק הפעלת האנטנה הסלולרית בבית העם.

 :375-38-05להפסקת פעילות האנטנות של סלקום שהותקנו ללא היתר. החלטה מס' 
 :376-38-05מחליטים פה אחד לאשר שינוי אזורי רישום בתי ספר יסודיים. החלטה מס' 

נגד; ח"מ איליה דז'נשוילי וח"מ אהרון בר( לאשר את המלצת ועדת מענקים  2בעד,  15הוחלט ברוב קולות )
-377-38ולחלק את התמיכות לפי המפורט בהמלצת הוועדה לדת וכלליים. החלטה מס'  20.12.05מתאריך 

05: 
בעד; ח"מ שמעון מלכה, ח"מ חנניה וינברגר, ח"מ מנחם קליין, ח"מ אבנר אקוע, ח"מ  10מחליטים ברוב קולות )

 5זוהר בלום, ח"מ שלמה שטרן, ח"מ לואיס בר ניר, ח"מ אברהם גרינזייד, ח"מ מרה קנבל וח"מ אבאי זאודה. 
, ח"מ שמעון קהלני, ח"מ שוקי קרומר( לאשר את נגד; ח"מ חיים אברהם, ח"מ אהרון בר, ח"מ איליה דז'נשוילי

לעניין הספורט ולחלק את התמיכות לפי הפירוט בהצעתם החלטה  20.12.05המלצות ועדת המענקים מתאריך 
 :378-38-05מס' 

נמנעים; ח"מ שמעון קהלני וח"מ  2נגד; ח"מ אהרון בר וח"מ איליה דז'נשוילי,  2בעד,  8מחליטים ברוב קולות )
בפרוטוקול.  1+2כמפורט בעמודים  20.12.05רהם( לאשר את המלצות ועדת מענקים מתאריך חיים אב

 :379-38-05החלטה מס' 
-380. החלטה מס' 2006מהתקציב השנתי לשנת  5%מחליטים פה אחד לאשר הארכת מסגרת אשראי בסך 

38-05: 

 על סדר היום: סדר היום
 .36. אישור פרוטוקול מועצה מס' 1
 .37וטוקול מועצה מס' . אישור פר2
 . שאילתות והצעות לסדר:3

הצהרות מנהלי אגפים, מחלקות ויחידות בדבר עבודת קרובי משפחותיהם )ח"מ חנניה  -א. שאילתא
 (.24.11.05וינברגר

 הסכם שכירות בין העירייה לרשת המתנ"סים עבור השימוש במבני בתי -ב. שאילתא
 (.11.12.05ן קהלני הספר, גני ילדים ואשכולות פיס )ח"מ שמעו

 פירוט כל ההוצאות הכספיות בהקשר לאירוע הכלייזמרים שהיה אמור -ג. שאילתא
 (.12.12.05להיות בחול המועד סוכות שנה זו והתבטל )ח"מ שמעון קהלני 

 (.13.11.05שבוע המאבק הבינלאומי )ח"מ אורלי אברהמי  -ד. הצעה לסדר
גביית חובות משכונת בנה ביתך בכפר גבירול ורחובות ההולנדית )ח"מ איליה +אהרון בר  –ה. הצעה לסדר 

20.11.05) 
 (.5.12.05נגד הפרטת מע"ש רחובות )ח"מ שמעון קהלני  -ו. הצעה לסדר
 (.6.12.05ניר+ ח"מ שוקי קרומר  -שך לגרש )ח"מ לואיס ברבאנו חו -ז. הצעה לסדר

 . הצעה לשינוי אזורי רישום בתי ספר יסודיים.4
 (.36. אשרור פרוגרמה לצורכי ציבור. )החומר נמצא ברשותך מישיבה מס 5
 36. אישור הצעת חוק עזר לרחובות )הסדרת השמירה בשוק( החומר נמצא ברשותך מישיבה 6
 .36ק עזר לרחובות )אספקת מים תיקון( החומר נמצא ברשותך מישיבה . אישור הצעת חו7
 . מינוי נציגי צבור ונציג העירייה בוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.8
 . הארכת תוקף היתר אשראי עיריית רחובות.9

 . בקשה לפתיחת חשבון בנק.10
 ההולנדית. )החומר נמצא . הודעת משרד הפנים בדבר סירוב לאשר הנחות ארנונה לרחובות 11

 .(36ברשותך מישיבה מס' 
 .18.12.05. דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת החינוך מס מיום 12
 . )הפרוטוקול 19.12.05מיום  16. דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת כספים מס' 13

 יחולק לפני הישיבה(
 .15.11.05מיום  6ם מס' דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת נכסי 14
 .3.11.05מיום  8. דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול מישיבת הועדה להקצאת קרקע מס' 15
 ברחוב המעפיל מעיריית רחובות ליוסי לוי מסעוד. 3648בגוש  123. הסכם מכירת חלקה 16
 יום דיון חוזר בהמלצת ועדה להקצאת קרקע מ -עמותת נתיבי האר"י.  –. הקצאת קרקע 17

 לאחר שהוסר המניע לדחיה.18.4.05
 . אישור תיקון טעות בחוזה הקצאת קרקע עמותת "תומר".18
 השלמת סקר נכסים . –. אישור הסכם בין עיריית רחובות ובין בר טכנולוגיות 19
 . אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת "עץ חיים."20
 . אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת שכונת גבעתי.21
 אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת בית שושנה.. 22
 . אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת אור יעקב ואור זרוע23
 )הפרוטוקול  20.12.05. דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת מענקים מיום 24

 יחולק לפני ישיבת המועצה(.
 ן במקומות . כתב הסמכה לפקחי העירייה לשמש כפקחים לאכיפת חוק הגבלת העישו25

 ציבוריים.
 מינוי חברים נוספים. –. וועדת תחבורה 26



. אישור זכות חתימה ליוסי כפיר, מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה , על הזמנות עבודה, שרותים והזמנות 27
 להוצאת טובין מתקציב המחלקה .

 


