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 פ, תש"כ' באייר

002.25.14 

 שלום רב,

 )מעודכן( 16מספר   -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 הישיבה תתקיים ללא קהל, אך תשודר בלייב בפייסבוק

 פ"תש ,באייר "גכ ,17.5.2020  ראשוןמועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

 :השרון, רמת 101אוסישקין  , רחובתיכון אלוןלב אלון ב 19:00שעה ב

 :סדר היום

 .עדכון בנושא היערכות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה .1

 צ"ב.ר- 2.2.2020מיום  15 פרוטוקול מליאה מן המניין מספר אישור .2

 צ"ב.ר – 26.3.2020מיום  10אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  .3

 . רצ"ב - פעילות ועדת שיוויון וסובלנות – 26.1.2020 של ירון גדות מיום שאילתא .4

 - הכנסות העירייה מפרסום פוגעני כלפי להט"בים – 8.3.2020 של ירון גדות מיום שאילתא .5

 .רצ"ב

פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע  – 23.1.2020של ירון גדות מיום  הצעה לסדר היום .6

 .רצ"ב - החזיר ראש

 .רצ"ב - הקצאת חדר סיעות – 29.1.2020 של ירון גדות מיום  היום הצעה לסדר .7

 לימודי אבולוציה במסגרות החינוך – 5.2.2020של באצ'י אלקובי מיום  הצעה לסדר היום .8

 .צ"בר - ברמת השרון

אלקובי, דני לביא, ענבל דדון, עידן למדן, נטע זיו, גיא  של צחי שריב, באצ'י הצעה לסדר היום .9

 .רצ"ב – חלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים – 18.2.2020קלנר מיום 

הגדלת התמיכה באוכלוסיה נזקקת מהגיל  – 25.2.2020של רביד פלד מיום  הצעה לסדר היום .10

 .רצ"ב – השלישי

יים לעסקים קטנים ובינונסיוע  – 12.5.2020ם מיוועידן למדן גיא קלנר  שלהצעה לסדר היום  .11

 .ברצ" –בעיר 

 צ"ב.ר – ישור תקנון אגודת הספורטא .12

 -פ"התש, מפגעים( ומניעת הסביבה איכות על שמירה) השרון לרמת עזר אישור חוק העזר חוק .13

 רצ"ב. - 2020

 רצ"ב תצ"א. – 218חלקה  6605אישור מיקום חלופי למנחת מסוקים צבאי בגוש  .14
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חומר נלווה  –אישור פתיחת חשבון אב  בבנק הדקסיה לצורך מימוש מענקי מפעל הפיס  .15

 רצ"ב .

 6418רישום זכויות )משכון( על נכס בבעלות העירייה ברח' הנצח )מגדלי הים התיכון( גוש  .16

 רצ"ב. –( 2012לטובת נאמן דיירי הבית דיור מוגן חוק דיור מוגן )תשע"ב  505ח"ח 

 רצ"ב. – 169חח  6334בגוש  55אישור הסכם להקטנת שטח ההפקעה רח' התומר  .17

 12, שכונת נווה גן עם השוכרת לתקופה של 15הארכת התקשרות בגן הילדים ברח' הגנים  .18

 חודשים לצורך התארגנות לפינוי המבנה ע"י השוכר והריסתו ובמקביל אגף ההנדסה יפעל 

המשך  – להוצאת היתר בנייה ו/או להריסת המבנה, כאשר בהיתר יקבע המועד להריסה

 .20.8.19, מיום 7ניין מספר מן המ אלאמור בהחלטת מועצה של

 מצ"ב. – קריאת מתחם בגינת הלבונה על שם טייסי רמת השרון .19

 .ושיטור משולב ב.פ. לתפקיד פקח עירוני מרלאישור האצלת סמכות  .20

 . מורשי חתימה בגן כלניתאישור  .21

 .נותשו .22

 

 

 בכבוד רב,

 שירלי פאר יגרמן

 מנכ"לית העירייה

 


