נושא

ישיבת מועצה מן המניין מס'  36מ2/11/05-

ההחלטות הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מועצה מספר  34בכפוף לתיקונים .החלטה מס' 335-36-05:
הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מועצה מספר  35בכפוף להערת מר חנניה וינברגר .החלטה מס' 336-36-
05:
הוחלט ברוב קולות (  10בעד 6 ,נגד 2 ,נמנעים) להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר של מר חנניה וינברגר
בנושא :בחירת פורום מועצת העירייה לקידום תכנית אב של רחובות .החלטה מס' :337-36-05
הוחלט לקבל את הודעת ראש העירייה בנושא מינוי יועץ משפטי לעיריית רחובות .החלטה מס' :338-36-05
הוחלט פה אחד לי שיבת המועצה הבאה יובאו לאישור המועצה נציג האופוזיציה ונציג הנהלת העירייה בועדת
מכרזים לבחירת עובדים בכירים .החלטה מס' :339-36-05
ממלא מקום ראש העירייה תשלים עד לישיבת המועצה הבאה את התשובות שלא ניתנו בשאילתא של מר
חנניה וינברגר בנושא כספי המחלקה לתרבות תורית  -משרד החינוך .החלטה מס' :340-36-05
הוחלט ברוב קולות להסיר את הצעתו לסדר של מר לואיס בר ניר בנושא שילוט בעיר .החלטה מס' :341-36-05
הוחלט ברוב קולות ( 16בעד 1 ,נמנע; מר שמעון קהלני) לאשר קבלת הלוואה מבנק הפועלים ע"ס  15מיליון ₪
ל15-שנה ריבית של עד  6%צמודה למדד .החלטה מס' :342-36-05
הוחלט פה אחד לאשר קבלת הלוואה בסך  14מיליון  ₪לפריסה מחדש של הלוואות ישנות מבנק הפועלים
לתקופה של  15שנה ,בריבית עד  6%צמודה למדד .החלטה מס' :343-36-05
הוחלט לדחות את סעיף  : 5הודעת משרד הפנים בדבר סרוב לאשר הנחות ארנונה לרחובות ההולנדית לישיבה
הבאה .החלטה מס' 344-36-05:
הוחלט לדחות את סעיף  : 6אישרור פרוגרמה לצורכי ציבור לישיבה הבאה .החלטה מס' 345-36-05:
הוחלט פה אחד לאשר את זכות החתימה על מסמכים בעלי ערך כספי למ"מ ראש העיר ח"מ הגב' מרה קנבל,
במקום ח"מ חיים אברהם .החלטה מס' :346-36-05
הוחלט למנות את ח"מ מר אבאי זאודה כממלא מקום רה"ע בוועדת בניין ערים .החלטה מס' :347-36-05
הוחלט למנות את ח"מ ד"ר מרה קנבל כממלאת מקום רה"ע בוועדת הכספים .החלטה מס' :348-36-05
הוחלט למנות את ח"מ מר אבנר אקוע ליו"ר ועדת מכרזים במקום ח"מ מר שמעון מלכה ואת ח"מ אברהם
גרינצוויג כחבר ועדת מכרזים במקום ח"מ ד"ר מרה קנבל .החלטה מס' :349-36-05
הוחלט לצרף לוועדת ביקורת את ח"מ מר שמעון קהלני וח"מ מר שאול ליבי .החלטה מס' :350-36-05
הוחלט למנות את ח"מ מר אברהם גרינצוויג כחבר ועדת קניות במקום ח"מ מר שאול ליבי .החלטה מס' 351-
:36-05
הוחלט למנות לוועדת תמיכות ומענקים את ח"מ מר אבאי זאודה במקום ח"מ מר שוקי קרומר .החלטה מס'
:352-36-05
הוחלט למנות את ח"מ מר אהרון בר כיו"ר הוועדה למעמד הילד במקום ח"מ מר אברהם גרינצוויג .החלטה מס'
:353-36-05
הוחלט למנות ליו"ר וועדת רווחה את ח"מ מר שמעון מלכה במקום רה"ע עו"ד שוקי פורר .החלטה מס' 354-36-
:05
הוחלט למנות ליו"ר וועדת ספורט את ח"מ מר אבאי זאודה במקום ח"מ מר יהודה חדד ז"ל .החלטה מס' 355-
:36-05
הוחלט לצרף לוועדת תרבות את ח"מ ד"ר מרה קנבל ולמנות אותה ליו"ר הוועדה במקום ח"מ מר שוקי קרומר.
החלטה מס' :356-36-05
הוחלט לצרף לוועדת קליטה את ח"מ מר אבאי זאודה ולמנות אותו לסגן יו"ר הוועדה ,ולמנות את מר אברהם
ספיר נציג שינוי במקום מר שמילוביץ' .החלטה מס' :357-36-05
הוחלט למנות את מר אורי לב ,נציג שינוי בוועדת נכסים ושכירויות במקום מר שמילוביץ' .החלטה מס' 358-36-
:05
הוחלט למנות ליו"ר וועדת תחבורה את נציג האופוזיציה ח"מ מר חנניה וינברגר .החלטה מס' :359-36-05
הוחלט למנות את מר שוקי קרומר ,נציג מרץ לוועדת נכסים ושכירויות .החלטה מס' :360-36-05
הוחלט פה אחד לאשר את ההמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת חינוך מספר  1מיום  .24.7.05החלטה מס'
:361-36-05
הוחלט למנות את מר עודד עמרם לנציג הרשות המקומית במועצת איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור
רחובות .החלטה מס' :362-36-05
הוחלט להוריד מסדר היום את סעיפים .17 ,16 :החלטה מס' :363-36-05
הוחלט פה אחד לאשר סמכויות פקחים על פי כל חוקי עזר  -לפקח ליאור דרה והפקח איליה קמןלמן .החלטה
מס' :364-36-05
הוחלט פה אחד למנות את מר אבי קרן ליו"ר הוועדה החקלאית .החלטה מס' :365-36-05
הוחלט לאשר ברוב קולות ( 2נגד :מר איליה דז'נשוילי ומר אהרון בר) את פרוטוקול ועדת כספים מספר .15
החלטה מס' :366-36-05
סדר היום על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מועצה מס'  ( .34החומר נמצא ברשותך)
 .2אישור פרוטוקול מועצה מס' .35
 .3שאילתות והצעות לסדר:
א .הצעה לסדר -בחירת פורום מועצת העירייה לקידום תכנית אב של רחובות
(ח"מ חנניה וינברגר מ .)13.9.05
ב .הצעה לסדר -מינוי יועץ משפטי לעיריית רחובות (ח"מ חנניה וינברגר מ .)5.10.05
ג .הצעה לסדר -מינוי וועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים (ח"מ חנניה וינברגר
מ ) 9.10.05
ד .שאילתה -כספי המחלקה לתרבות תורנית -משרד החינוך (חנניה וינברגר
מ .) 23.10.05

ה .שאילתה -גביית הארנונה רטרואקטיבית מקופות החולים מבית חולים "קפלן" "ממכון ויצמן" ומהפקולטה
לחקלאות (ח"מ שמעון קהלני מ .) 26.10.05
ו .הצעה לסדר  -שילוט בעיר ( -ח"מ לואיס בר ניר .)14.10.05
 .4א .בקשה לאישור קבלת הלוואה מבנק הפועלים ע"ס  15מליון  ₪ל 15 -שנה בריבית של עד  6%צמודה
למדד.
ב .בקשה לאישור קבלת הלוואה בסך  14מליון  ₪לפריסה מחדש של הלוואות ישנות מבנק הפועלים לתקופה
של  15שנה ,בריבית עד  6%צמודה למדד.
 . 5הודעת משרד הפנים בדבר סרוב לאשר הנחות ארנונה לרחובות ההולנדית.
 .6אישרור פרוגרמה לצורכי ציבור.
 . 7אישור זכות חתימה על מסמכים בעלי ערך כספי למ"מ ראש העיר הגב' מרה קנבל במקום ח"מ חיים אברהם.
 . 8בחירת חבר לועדת מכרזים במקום ח"מ שמעון מלכה שהתפטר.
 .9מינוי יו"ר לועדת מכרזים.
 .10מינוי מחליף לרה"ע בועדת בנין ערים.
 . 11מינוי מחליף/ה לראש העיר בועדת הכספים.
 . 12הודעה על מינוי מחזיקי תיקים (תיק תרבות ,ספורט ונוער ,קליטה עולים בני העדה האתיופית).
 . 13הודעה על פרישה מהקואליציה של סיעת מר"צ /יחד.
 . 14דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת חינוך מס'  1מיום .24.7.05
 . 15מינוי נציג הרשות המקומית במועצת איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור רחובות.
 . 16אישור הצעת חוק עזר לרחובות (הסדרת השמירה בשוק)( .החומר נמצא ברשותך)
 . 17אישור הצעת חוק עזר לרחובות (אספקת מים -תיקון)( .החומר נמצא ברשותך)
 .18סמכויות פקחים על פי כל חוקי עזר  -לפקח ליאור דרה והפקח איליה קמלמן.
 .19מנוי יו"ר לועדה החקלאית.
 . 20החלפת גברי ומנוי יו"ר לוועדות (נציגי קואליציה ואופוזיציה).

