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 רמת  עיריית  ראש  -  גרובר   אבי  לכבוד מר
  שירלי  הגברת  –  העיריית  לית"מנכ השרון

 יגרמן  פאר
 
 

 נכבדי 
 

  :העיריות  לפקודת  השנייה   לתוספת   )א36(  סעיף   לפי   שאילתה
 העיר   מועצת   החלטות   ביצוע  אי  אחרי  מעקב 

 

 :רקע
 

 

 

 .העיר  במועצת  גדול  ברוב  חשובות  החלטות  מספר  עברו  הקואליציה  כינון  מאז  1.

 הוחלט  האם  ידוע  ולא  ,עדכון  לגביהן  התקבל   לא  ,בוצעו  לא  קריטיות  החלטות  מספר  לכאורה    2.
 .דמוקרטי  הליך  ובאיזה  מהן  להתעלם

 

 .ל"הנ  ההחלטות  ביצוע  לגבי  ולעדכן  לענות  העירייה  מראש  אבקש  3.
 
 

   :העיריה  לראש  השאלות 

 אלקובי  י'באצ  הגברת  של  לסדר  הצעה  על  אחד  פה  העיר  מועצת  הצביעה  3.2.19  בתאריך  1)
  הסטטוס  מה   4.  גוברין  בבית   הממוקמת   השרון  רמת  מישיבת  רטרואקטיבית  ארנונה  לגביית

  מה   ?ומתי  להיגבות  שמתוכנן  הארנונה  סכום  מה  .חודשים  4כ   מלפני  זו  החלטה   ביצוע  של
 והפעלת   בו  שנעשו  הבנייה  מחריגות  ומה  הכללי  מהמבנה  הארנונה  גביית  בין  החלוקה

  2) .המשרדים
 תעמוד  אשר  ועדה  להקים  –  קלנר  גיא  של  הצעתו  את   העיר  מועצת   קיבלה   3.2.19  בתאריך

  –  יוחאי  בר  הכנסת   מבית  השרון  רמת  ישיבת  פינוי  להליך  בהקשר   הפרקליטות  עם  בקשר
 על  המידע  את  קיבל  המועצה   או  הועדה  מחברי  ומי   ?בה  חבר  מי   ?הועדה  הוקמה  האם

 את   לידיו  קיבל  המועצה   או  הועדה  מחברי  מי      ?בו  נכח  או  28.3  ב  הפרקליטות  עם  המפגש
 3  המועצה  חברי  לכל  ש"היועמ  לשכת  מאת  מכתב   נשלח   בטרם  14.4  מה   הפרקליטות  מכתב 

  3) 7.5.19.מכן ב   לאחר  שבועות
 ניתן   :  י'באצ  י"ע  נאמר  בדיון  .אלקובי  י'באצ  י"ע  כהן  אלי   למועדון  פתרון  הוצע  5.5.19  בתאריך
 "זה  את  ולעשות  בשבועיים  זה   את  לפתור  אפשר"  שריב  צחי  י"ע  ונאמר  "קצר  זמן  תוך  לבצעו

  )בפרוטוקול  מופיעים  אלו  משפטים(  "לעשות  אפשר   אם  הבא   שבוע  רוצים  "  העירייה  ראש
 החזירו  הרווחה   באגף  והאם  ,הפתרון  יישום  מצב   מה   .חודש  עבר  המועצה  ישיבת  מתאריך

 .במועדון  נוער  לקידום  היחידה  פעילות  את
 
 

  רב  בכבוד
 העיר  מועצת  חבר  ,גדות  ירון

 חופשית   השרון  רמת   סיעת  מטעם 
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