
 4/4/05 -מ 28ישיבת מועצה מן המניין מס'  נושא
תאריך 
 עדכון

 יום שלישי, כ"ג כסלו התשע"א  30/11/2010

  ההחלטות

  23. אישור פרוטוקול מועצה מס 1 סדר היום
  24. אישור פרוטוקול מועצה מס 2
 25. אישור פרוטוקול מועצה מס 3
 26. אישור פרוטוקול מועצה מס 4
 לסדר:. שאילתות והצעות 5

 פיטורי עו"ד רועי בר )החומר נמצא אצלכם מהישיבה הקודמת(.  –הצעה לסדר 
 ועדת החינוך הרכבה ותיפקודה. )חנניה וינברגר( -הצעה לסדר 
 חובות "מרכז וייסגל )חנניה וינברגר(  -הצעה לסדר 

 )חנניה וינברגר(. –תחנות הדלק בעירנו  –שאילתה 
 קהלני(.) 2004דו"ח תברי"ם לשנת  -שאילתה 

 ישיבות וועדות הרשות )שינוי( -הצעה לסדר 
 שינוי מאזור א' לאזור ב' רחובות ההולנדית )שינוי( –הצעה לסדר 

 
 . אישור ביטול הסכם למכר מגרש מכבי.6
 אגף הגינון.–. הסמכת פקחים 7
 .26.1.05מיום  3. דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 8
 .22.2.05מיום  4צות כמפורט בפרוטוקול ועדת נכסים ושכירויות מס . דיון בהמל9

 .8.2.05מיום  4. דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 10
 . אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת צעירי תימן.11
 גן הפקאן.  –הסכמים בענין הסכם מכר מגרש מכבי  2. . אישור 12
 אישרור חוזה עם עמותת הליכות חיים. .13
 ..₪ 10.000.000. אישור קבלת הלוואה מבנק אוצר השלטון ע"ס 14
 .16.3.05מיום  11. דיון בהמלצות כמפורט בפרוטוקול ועדת כספים מס' 15
 מר אבנר פרליס. –. צרוף חבר לוועדה לקשרי חוץ 16
 ת )החומר נמצא אצלכם מהישיבה הקודמת(.. ארנונה בשכונת רחובות ההולנדי17
 .3816גוש  30. אשור חוזה שכירות לנכס בגבול בית חולים קפלן חלק מחלקה 18
 . בקשה להקמת ועדה למו"מ למכירת דירות העירייה ברחוב המעפיל.19
 לתקנות הסדרים במשק. 2.הנחה מארנונה בעקבות תיקון מס 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 כירות של המרכז האקדמי ברחובות. הנוסח המבוקש לאישור. בקשה להארכת חוזה ש21

 הוא כדלקמן: 
 

מתום תוקפו של  –שנים  4א. השכרת הקמפוס ברחוב הנביאים למרכז האקדמי רחובות לתקופה של עד 
 .2010הסכם השכירות הנוכחי )עם מכללת ידע( ועד תום שנת 

 יקבע בין הצדדים.על פי תנאי הסכם ש 31.8.2010ועד  1.9.2006דהיינו מיום 
 
 

 ב. מתן אישור למכללת ידע לאפשר למרכז האקדמי רחובות שימוש בקמפוס 
 האמור, ככל שידרש בתקופה שעד תום הסכם השכירות הנוכחי שבין העירייה 

 לבין מכללת ידע.
 
 
 . החלפת יו"ר הועדה לקשרי חוץ.22
 . החלפת יו"ר הועדה למעמד האשה.23
 דות : חינוך, איכה"ס, המלחמה בסמים. )בעקבות תיקון לפקודת העיריות(. . מינוי חבר מועצה לווע24

 


