
החלטהתאריךמספר החלטהמליאה

251512.1.2011
העברת תמיכות לפי אחד חלקי 12 מהתמיכה של השנה 

החולפת עד אשר יאושרו התמיכות לשנץ 2010

251522.1.2001

מועד אחרון להגשת בקשות להנחות בארנונה יהיה 31 
באוקטובר בכל שנה פרט למקרים מיוחדים כגון פטירת תושב 

או כניסה למגורים לאחר מועד זה וכו'

251532.1.2001
הוחלט לאשר מינוי גב' פרח מלך ליועצת ראש העירייה 

למעמד האישה

251542.1.2001

הוחלט לאשר ערבות בנקאית על סך 11,500,000 (11 וחצי 
מיליון  ₪ ) לחברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ, 
לצורך לקיחת הלוואה לפרוייקט התאים הפוטו-וולטאיים

251552.1.2001

אושר מתן פטור מחובת תשלום היטל השבחה,לפי הוראות 
סעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה 

במתחם רח' החלוץ,חלקות 185,186'187'בגוש 6550,רח' 
החלוץ 42,44,46 ברמת השרון,שכונת מורשה

2615613.2.2001
אישור פה אחד את מינוי מר אביעם גפני כיו"ר הוועדה 

החקלאית רמה"ש במקומו של מר רמי קנטור
אישור הגדלת חוזה מס' 2615713.2.2001225/10
2615813.2.20112010 אישור תמיכות לשנת

271596.3.2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 1225),התשע"א-2011 
להקמת ועדה למיגור אלימות,עבריינות ופשיעה בתחום 
העירייה.הוחלט לאשר הקמת ועדה הרכב הועדה:יצחק 

רוכברגר,שירה אבין סגנית ראש העירייה,מיכל מנקס מנהלת 
אגף החינוך,אבנר סער מנהל מחלקת פיקוח וביטחון,הרצל 

נחום מנכ"ל העירייה,טלי נדיר מנהלת אגף הרווחה,לאה אורן 
ראש מינהל גיל הזהב,פזית הק ראש הרשות למניעת אלימות 

והתמכרויות, רפ"ק אהוד דיין-נציג המשטרה.

271606.3.2001

אישור מינוי יעקב קורצקי חבר מועצת העיר,כחבר בעמותת 
המרכז לחינוך וספורט רמת השרון במקום מאיר דורון -מ"מ 

וסגן ראש העירייה.

271616.3.2011
אישור מינוי גיא קלנר חבר מועצת העיר,כיו"ר הצוות לניהול 

חגיגות ה-90 לרמת השרון.
אישור הסמכת פקחים לפי רשימה281623.4.2011

281633.4.2011
אישור החלפת יו"ר ועדת מכרזים שירה אבין במקום מאיר 

דורון

281643.4.2011
אישור החלפת יו"ר ועדת מכרזים שירה אבין במקום מאיר 

דורון,ומינוי מר אורן ברעוז כחהר ועדת מקלטים

281653.4.2011
אישרור מינוי חבר מועצת העירייה מר שרגא קירשנר לטפל 

בנושא הערכות ומוכנות לרידות אדמה.
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 281663.4.201117.2.2011

281673.4.2011
אישור מינויה של יעל יטיב לחברת דירקטריון החברה 

הכלכלית.
2916815.5.201110.4.2011 21 הוחלט  פרוטוקול ועדת הקצאות מספר

2916915.5.2011
אישור סגנית ראש העירייה שירה אבין כמורשית חתימה 

קבועה במקום מר מאיר דורון



2917015.5.2011

הוחלט לאשר חברותו של מר מאיר דורון מ"מ וסגן ראש 
העירייה בוועדות בניין עיר בשל מצב בריאותו ובקשתו.(שיבוץ 

עפ"י מפתח סיעתי).                               ועדת היטל 
השבחה-שירה אבין במקום מאיר דורון          ועדת היטל 

השבחה-שירה במקום מאיר                         ועדת משנה 
לבניין עיר-שרגא קירשנר במקום מאיר דורון    במקום שרגא 

כחבר-טל עזגד                                     ועדת משנה 
להתנגדויות-אורן ברעוז יו"ר-במקום מאיר דורון -במקום אורן 

כחבר - טל עזגד                               ועדת שילוט-שירה 
אבין יו"ר במקום מאיר דורון                במקום שירה כחברה-

טל עזגד

2917115.5.2011

אישור החלפת חברותו של מאיר דורון-מ"מ וסגן ראש 
העירייה בוועדות חובה בשל מצב בריאותו ובקשתו (שיבוץ 
עפ"י מפתח סיעתי)                                                   

ועדת כספים- במקום מאיר דורון-גיא קלנר                      
ועדת מכרזים - שירה אבין יו"ר במקום מאיר דורון-טל עזגד 

חבר חדש.

2917215.5.2011

אישור החלפת חברותו של מר מאיר דורון-מ"מ וסגן ראש 
העירייה בוועדות רשות בשל מצב בריאותו ובקשתו (שיבוץ 

עפ"י מפתח סיעתי)                                                   
ועדת מקלטים- שירה אבין יו"ר במקום מאיר דורון            
במקום שירה כחברה-אורן ברעוז                                 

ועדת רכב-במקום מאיר דורון-שירה אבין                        
ועדת הלואות-במקום מאיר דורון-שירה אבין

2917315.5.2011
אישור מינויו של גיא קלנר כחבר בדירקטוריון החברה 

הכלכלית במקומו של מאיר דורון
מינוי שירה אבין למ"מ ראש  העירייה301745.6.2011
אישור מינוי שרגא קירשנר לסגן ראש העירייה בתואר301755.6.2011

301765.6.2011

הוחלט להקים צוות לבחינת אישורים לעבודה נוספת לעובדי 
העירייה, בהשתתפות:מנכ"ל העירייה,יועמ"ש,גזבר,סמנכ"ל 

משאבי אנוש ומ"מ ראש העיר שירה אבין.

301775.6.2011

הוחלט לא להסמיך את מליאת המועצה לשבת כוועדת כספים 
לצורך דיון בנושא:אישור ההצבעה דורש פה אחד -נמנעו 2 

שמואל גריידי

301785.6.2011
אישור שינוי תקנון החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון על 

פי הנחיות משרד הפנים

301795.6.2011

24.5.2011 בנושא  אשרור החלטת הוועדה המקומית מיום
שינויים בתחום השיפוט המוניציפליים של עיריית רמת השרון 

ושל הוועדה המקומית רמה"ש - גליל ים
ארועי סטודיו פתוח311803.7.2001

311813.7.2011

לאשר תשלום השתתפות באירועי  סטודיו פתוח ע"ס 500 ₪ 
עבור השתתפות בסטודיו פתוח,השתתפות אירועי יוצרים 

בשדרה ע"ס 500 ₪ במקום 700 ₪ ולמבקשים להשתתף ב-
2 אירועים השתתפות ע"ס 700 ₪ במקום 900 ₪

אישור קריאת בית הספר בנווה גן על שם מאיר דורון ז"ל311823.7.2011

311833.7.2011

אישור חברותו של חבר מועצת העיר רפי בראל בוועדות 
השונות                                                                 ועדת 
מכרזים-במקומו של טל עזגד                              ועדת יקיר 
-במקומו של מאיר דורון ז"ל                          ועדת מקלטים 

-חבר מבקום שירה אבין                         ועדת שמות -
במקום נציגותו כנציג ציבור -כחבר בוועדה      נציג בהנהלה 

של עמותת המוזיאון הגיאולוגי                    חבר בוועדת 
בניין עיר.



311843.7.2011
מינוי נציג ציבור בוועדת שמות,במקומו של רפי בראל-אורי 

שמעונוב

311853.7.2011
מינוי נציג ציבור בוועדת יקיר העיר,במקומו של רפי בראל-

אורי שמעונוב

311863.7.2011

מינוי שירה אבין כיו"ר ועדת תחבורה                            
כיו"ר ועדת ערר לפרישה                                            

כיו"ר ועדת מכרזים לעובדים זרים בכירים

311873.7.2011

אישור צו חניה למגרשים ריקים בפי גלילות, על פי חוק 
הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז-

1987

311883.7.2011

אישור חברי צוות היגוי חגיגות ה-90 כלהלן:                     1. 
סגנית ומ"מ ראש העירייה-שירה אבין                        2. 

חבר המועצה ומחזיק תיק התרבות - גיא קלנר             3. 
מ"מ מנכ"ל העירייה-פרח מלך                                4.עו"ד 

אלי קריסטל-נציג ציבור                                    5. רו"ח אלי 
חסון -נציג ציבור                                      6. שרה פלד -
נציגת האמנים                                      7. עמית צור=-

נציגת הנוער                                        8. גפני אביעם - 
נציג החקלאים                                   9. ציפי פילו - נציגת 

הגימלאים                                    10.שולה פסקין-נציג 
הוותיקים                                     11. נציג אגודת הספורט-

יו"ר או מנכ"ל
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