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  ;)שמאי העירייה( 2018יוני  –שומת השבחה פינוי בינוי מתחם אילת  מצ"ב: 

 ;18.3.2019מיום  72328-10-18פסק דין עתמ 

 ;בקשר לפטור הנדון – 6/4/2014החלטת מועצת העיר מיום 
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,  שרוניםמועצת העיר רמת השרון, כאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד : הצעת החלטה

  .מחליטה כי התאגיד ימשיך כתאגיד עצמאי, וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב

משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים 

 ת.וב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשווהבי

בחינת הצעת רשות המים לפיה תאגיד שרונים יצורף לתאגיד אזורי עם העיר תל אביב תביא 
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 והפיתוח הנדרשות לרמת השרון יוצאו אל הפועל באמצעות התאגיד האזורי.
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: לצורך 1.12.23ועד ליום  1.12.18מיום  'עמותת אלהלבין 'הארכת הסכם שכירות בין העירייה  .14

מצ"ב  – 724חלקה  6417גוש  8מועדון לפעילויות תרבות לאזרח הוותיק ברח' דבורה הנביאה 

 .נספח ב' בקובץ נכסים

עבור  1.12.21ועד ליום  1.12.18, מיום 'נצבא'הארכת הסכם שכירות בין העירייה לבין חברת  .15

מצ"ב נספח  –( 6603/36רסל( באזור הסינמה סיטי )גו"ח שימוש בחנייה המערבית )הצמודה לשופ

 ג' בקובץ נכסים.

 'סוכת שאול'אישור הסכם הקצאה ופיתוח בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת הספרדי המרכזי  .16

 מצ"ב נספח ד' בקובץ נכסים. –( 4, רח' רבנו תם 6417/265 ברמת השרון )גו"ח

 .אוהד הררי ופז צוער לפעול עפ"י חוקי העזר של עיריית רמת השרון הסביבתיים הסמכת הפקחים .17

 30%) חוזה אישי במשרת אמוןב ,ייהסגנית ראש העירדוברת וייזר, דלית נגר כעוזרת לגב' אישור  .18

 (.משכר מנכ"ל

 ₪(. 14,766,500)היקף אחרי הגדלה  3,550,000" בסך עלמין"פיתוח בית ה 1861הגדלת תב"ר  .19

 – להחזרים מקופת השתתפות פנסיה תקציבית (בבנק לאומי)פתיחת חשבון בנק ייעודי  אישור .20

 מצ"ב דברי הסבר ותקנון חברות מנהלות קופות גמל.

 17,600,000)היקף לאחר הגדלה  ₪ 10,000,000למן" בסך "תוספת כתות בק 705 הגדלת תב"ר  .21

 השבחה. – מימוןמקור . (₪

 .נותשו .22

 

 
 בכבוד רב,

 שירלי פאר יגרמן

 מנכ"לית העירייה


