
החלטהתאריךמספר החלטהמליאה

462536.1.2013

מינוי של עידן למדן כנציג האופוזיציה בדירקטוריון החברה 

בייצוג לאופוזיציה בוועדת היתרים ומינוי אבי גרובר ,הכלכלית

בוועדת שמות

אישור ניסים בן יקר למבקר העירייה462546.1.2013

462556.1.2013

לכהונת דירקטור מקרב , רוני שרוני' אישור למר פנחס שיף וגב

וזאת בהתאם " מ "שרונים תשתיות מים וביוב בע"הציבור ב

 63, 1975-ה"תשל, לחוק החברות הממשלתיות (א) 18לסעיף 

ובכפוף , 2001א "תשס, לחוק תאגידי מים וביוב (1) (א)

.לאישור ועדת שפייניץ

462566.1.2013

בית ' אישור הגדלת חוזה לתחנת משנה לכיבוי אש ברח

₪ אלף 300,000על סך .הילל

2.12.2013אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 462576.1.2013

462586.1.2013

כפי שאושרו בוועדת ,אישור עקרונות ותבחינים להקצאת קרקע

הקצאות

462596.1.2013

על על , אישור פרוגראמה לשטחי ציבור לתקופה של שנתיים 

5/2001ל " לנוהל הקצאות כפי שפורסם בחוזר מנכ2פי סעיף 

30.12.2012  30.10.2012אישור ועדת שמות מיום 462606.1.2013

462616.1.2013

.          אישור מכירת מגרשים בבעלות העירייה בשכונת נוה גן

 113 חלקה 6414גוש . 1                                           

 .                                   4ר מבנן " מ1,500חלקה , 7מגרש 

ר " מ2,313 215מגרש  , 86 חלקה 6414גוש . 2          

.בכפוף לאישור משרד הפנים

462626.1.2013

והעברת ,47 חלקה 6603אשרור החלטה חתומה בנושא גוש 

.ההחלטה לאישור  משרד הפנים

4726310.2.2013

אישור עבודות חוץ לעובדי עירייה על פי החלטת הוועדה 

24.12.2013לאישור עבודות חוץ מיום 

4726410.2.2013

ס "ע, ל " ערבויות של העירייה לקק3אישור להאריך בשנה 

64,681 ₪ -9,530  ₪  -21,877₪ 

4726510.2.2013

אישור פטור ממכרז למר יעקב אגזאדה להפעלת קיוסק . א

א "התשמ (מכרזים)על פי תקנות העירייה , בבית ספר עלומים

ובהתאם לחוות דעת מאגף רווחה מיום  (י) (2) 3 תקנה 1987

 לעניין 29.1.2013 וחוות דעת משפטית מיום 26.1.2012

הארכת הסכם להפעלת . ב.         התקשרות עם המפעיל

 20.6.2012מיום , ס רוטברג למר שלום אגזדה"הקיוסק בבי

 המפעיל יישא20.6.2017ועד ליום 

4726610.2.2013

אישור פטור ממכרז למר שלום אגזדה להפעלת . א

על פי תקנות ,קיוסק בבית ספר רוטברג

 (י) (2) 3 תקנה 1987-א"התשמ,(מכרזים)העירייה

ובהתאם לחוות דעת מאגף רווחה מיום 

 וחוות דעת משפטית מיום 26.6.2012

.          לעניין התקשרות עם המפעיל29.1.2013

ס רוטברג "הארכת הסכם להפעלת הקיוסק בבי. ב

 ועד ליום 20.6.2012מיום , למר שלום אגזדה

 המפעיל יישא בתשלום דמי שימוש על 20.6.2017

פי הערכת שמאי המקרקעין כולל הוצאות מים 

.ובכפוף לאישור משרד הפנים, וארנונה



4726710.2.2013

אישור פטור ממכרז לדליה מגער להפעלת קיוסק 

 (מכרזים)על פי תקנות העירייה , בבית ספר רימון

ובהתאם לחוות  (ח) (2) 3 תקנה 1987- א "התשמ

 וחוות דעת 23.12.12דעת מאגף רווחה מיום 

 לעניין התקשרות עם 23.1.2013משפטית מיום 

. ב.                                             המפעיל

' ס רימון לגב"הארכת הסכם להפעלת הקיוסק בבי

 ועד ליום 30.6.2009מיום ,דליה מגער

 המפעילה תישא בתשלום דמי שימוש 30.6.2014

על פי הערכת שמאי המקרקעין כולל הוצאות מים 

.ובכפוף לאישור משרד הפנים, וארנונה

10.9.2013אישור פרוטוקול ועדת מקלטים מיום 4726810.2.2013

.הקמת עמותה עירונית למגוונים482695.3.2013

482705.3.2013

 10.2.2013אישור פרוטוקול ועדת  מקלטים מיום 

27.2.2013ומיום 

482715.3.2013

ל משרד "אישור נוסח למחיקת חובות חוזר מנכ

5/12הפנים 

48272 5.3.2013

. 1:                               אישור הסמכת פקחים 

. 2 כללי ועישון     38808945ז .דמרמרי שרית ת

. 3 כללי ועישון     302527338ז .אברמוביץ בן ת

. 4 כללי ועישון      308133982ז .מיחלב אתל ת

 איכות הסביבה038770236יוגב יחזקיהו 

492737.4.2013

. 1:                           אישור ועדת ערר לארנונה 

. 2טליה קופלמן פרדו שופטת בדימוס       - ר "יו

. 3ד יבין רוכלי                              "עו- חבר 

ד ורד בלייר"עו- חברה 

23אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 492747.4.2013

492757.4.2013

אישור תיקון ההתחשבנות בין העירייה ובין תאגיד 

בגין הזיכיון שניתן לחברת " שרונים"המים והביוב 

ש"א להפעלת המט.ג.ר

492767.4.2013

שיכון  , 109אוסישקין , אישור הסדרת דמי הסכמה

 בהתאם להמלצת שמאי 6416/396המועצה גוש 

22.12.2013העירייה מיום 

5027712.5.2013

 6417ברחוב זרובבל גוש -אישור צווי חנייה 

 .                                      389, 170חלקות 

232 , 236 חלקות 6551בסמטת בוקק גוש 

5027812.5.2013

מינוי טלי נדיר כיועצת ראש העיר לקידום מעמד 

.האישה

5027912.5.2013

אישור הוועדה המחוזית למנות את ראש העירייה 

ראש עיריית גבעתיים מר ראובן בן ,יצחק רוכברגר

.שחר וראש עיריית בני ברק מר יעקב רובינשטיין

מיכל מנקס'  חודשים לגב6-ת ל"אשור לחל5028012.5.2013
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