
 04-8666313 איגמי, חברת

 7.4.2019 מיום המניין מן מליאה מישיבת 5'מס פרטיכל
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 תאגידי לביטול עד וזאת עצמאי, כתאגיד ימשיך התאגיד כי מחליטה שרוכים/

 והביוב. המים

 להפחתת בהכרח המביא כמשק המקומית הרשות י 11ע יופעל והביוב המים משק

 הרשות. לתושבי יותר טוב ולשירות והביוב המים עלויות

 תל העיר עם אזורי לתאגיד יצורף שרונים תאגיד לפיה המים רשות הצעת בחינת

 חשש וקיים השרון רמת תושבי מקבלים אותם בשירותים לפגיעה תביא אביב

 הפועל אל יוצאו השרון לרמת הנדרשות והפיתוח השדרוג עבודות אם מהותי

 האזורי. התאגיד באמצעות

 .כהן אלי ס11במתכ הנוער מועדון בענייו עדכון .12
t \ . \o ,\& 

 ביו 1.10.23 ליום דעום-J..0,-}9!,וימ שכירות הסכם והארכת ממכרז פטור .אישור 13
• 

 ברחי אטליז חנות הפעלת לצורך בלבד אישי לשימוש ,נתן ואלי רות לבין העירייה

 .218 ח 11ח 6552 גוש ,41 קוק הרבה

 ליום ועד 1.12.18 מיום 1אלה עמותת1 לבין העירייה ביו שכירות הסכם .הארכת 14

 גוש 8 הנביאה דבורה • ברח הוותיק לאזרח תרבות לפעילויות מועדון :לצורך 1.12.23

 .724 חלקה 6417

 ליום ועד 1.12.18 מיום , •נצבא• חברת לבין העירייה ביו שכירות הסכם הארכת .15

 סיטי הסינמה באזור לשופרס)ל (הצמודה המערבית בחנייה שימוש עבור 1.12.21

 .)6603/36 •ח1(גו

 המרכזי הספרדי הכנסת בית עמותת לבין העירייה ביו ופיתוח הקצאה הסכם אישור .16

 .)4 תם רבנו 1רח ,64171265 •ח1(גו השרון ברמת 1שאול סוכת1

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

 . השרון רמת עיריית

 אישי בחוזה ,העירייה ראש סגנית ,וייזר לדוברת כעוזרת נגר דלית 1גב אישור .18

 מנכ")ל. משכר 30%( אמון במשרת

 הגדלה אחרי (היקף 3,550,000 בסך " העלמין בית "פיתוח 1861 ר 11תב הגדלת .19

. m.14,7661500 )נ 

 פנסיה השתתפות מקופת להחזרים לאומי) (בבנק ייעודי בנק חשבון פתיחת אישור .20
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 04-8666313, איגמי חברת

 7.4.2019 מיום ין יהמנ מן מליאה מישיבת 5•מסלפרטיכ
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 העובדה את מקבל לא . הפעילות אנושות נפגעה שני דבר .שם כנסת בית את

 שמהיום אמרת אם , שאמרת האחרון במשפט , מטרפדים לא וא מטרפדים שכן

יכבדו .הפיתרון זה להשקיע, מרנן ושהיית המרתף את לתפעל  הראשון

 במרתף. יתפללו ,המתפללים

.שם להתפלל אפשר אי  : קורצקי יעקב מר

.זה ושם הכסף את שם נשקיע העיר ראש אמר .להתפלל אפשר  למדן: עידן עו"ד

.את שם לשים ך יצר  : גרובר אבי מר

וצרכים כאלה התנהגות בעיות עם נוער בן בטח 'נוער כבן אני I נוער כבן אני  : למדן עידן עו"ד

 מענה שנתן הנוער קידום של יפה טיפול דווקא שם היה כאלה וצרכים ,כאלה

 החילוניים היום מקום. באותו יפה זה את חילקו לחילוניים, וגם לחרדים גם

 נכון פחות ' ידידותי פחות I מזמין פחות להיות הופך זה .לשם להגיע יכולים לא

 לצרכים היה זה .שונים דברים שני זה זה. ליד הלמידה מועדון עם נבלבל ושלא

 ש י להם , שיתפללו לא ואם רוצים אם המרתף את לקחת אז .1ב לצרכים רזה 1א

את תביא י1שבאצ כמרבן תרמך יאנ הפיתררן. את איו הנוער לבני  פיתרון

 . ם יהדבר

 \ ,ס\, ~\

 1.10 23. ליום ועד J..-1e-:t9 מיום שכירות הסכם והארכת ממכרז פטור אישור 13.

 חנות הפעלת לצורך בלבד אישי לשימוש ' נתן ואלי רות לבין העירייה ביו

 .218 ח11ח 6552 גרש ,41 קוק הרבה רבח• אטליז

\ ,\0,\"t 
 ועד M:-t9...ג-מ שכירות. הסכם והארכת ממכרז פטור אישור ,הבא נושא : גרובר אבי מר

זה אבל לפרוטוקול? השמות את להגיד צריך . ן ילב העירייה ביו 1.10.23 

 השמות. כל וזה באינטרנט זה אחרי מתפרסם

. צריך השם את אבל . לא הפרטים כל  בלום: מיכה ד11עו

.41 קוק הרב 1ברח אטליז חנות הפעל לצורך בלבד אישי מושילש .נתן הזוג בני  : גרובר אבי מר

 משהו? להגיד צה ור אתה

 להארכת בקשה אליכם אימב כשאני . ככה אז ם. יהנכס אגף מנהל יאנ עיכב, אני בו-יעקב: עינב מר

 נדרש שנים חמש מעל הוא שכירות הסכם כאשר אז .בתמורה שכירות הסכמי
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 04-8666313, איגמי חברת

 7.4.2019 מיוס המניין מן מליאה מישיבת 5 ימס פרטיכל

 בתמורה. בהשכרה מדובר . בעמותה

2  ועדת למעט I שצוינו הועדות כל את לאשר החלטנו I בינואר שלנו בישיבה : שריב צחי ד"ר

3  הוקמה. כן זה נכסים שוועדת אומרת זאת תמיכות. וועדת ומבנים, הקצאות

4  הוועדות. משתי אחת לא זה

5  מתנהלת. והיא התנהלה היא בן-יעקב: עיכב מר

6  . ולא בלבד מקצועית ועדה . העירייה פקודת פי על ועדה זה יגרמן: פאר שירלי גב'

7  לאשר? אמור מי אישורה את אבל לא קלנר: גיא מר

8  ואנחנו לפה ממליצים הם .אנחנו : שריב צחי ד"ר

9  .כוועדה אישרתם אתם : יגרמן פאר שירלי גב'

10  הנכסים. ועדת של הרכבה את לא. קלנר: גיא מר

11  .שאישרנו אומרים שריב: צחי ד"ר

 מקצועית. כוועדה אישרתם אתם יגרמן: פאר שירלי גב' 12

 עכשיו? קלנר: גיא מר 13

14  כן. בינואר. לא : שריב צחי ד"ר

15  .עכשיו הכוונה בינואר לא קלנר: גיא מר

16  לפני ,יודע לא אני . בדצמבר גם התכנסה שהיא מבין אני . ההחלטה כן. : שריב צחי דוור

17  .אותה שאישרנו

18  .אמר הוא .שמאי פלד: רביד מר

19  להם לאפשר עצמו הרווחה אגף של המלצה שיש גם לצייו רוצה רק ואני : אלקובי שבע בת גבו

 בנכס. להיות להמשיך 20

 שאנחנו לצייו רוצה אני דעת חוות על נסמך תמיד המשפטי היועץ של הוועדה : בו-יעקב עינב מר 21

22  רצנו מרווחה דעת חוות ממנו שקיבלנו מי כל לא .באוטומט הולכים לא

 קריטריונים לנו והיו . נבדקים האלה דהברים . ההסכם את להאריך אוטומטית 23

 אישית היא ההשכרה ,האישי המצב של ענייו כל קודם זה אותם לן הסברתי 24

25  הציבורית והתועלת לילדים, נכסים מעבירים עצמנו את נמצא שלא כדי בלבד

26  . הקצרה פהולתק להשאיר לבין לפנות שביו

27  ברור. הנושא קלנר: גיא מר

 \.\.o \ץ'
 ועד .ג..1e.-19 מיום ההתקשרות הסכם והארכת ממכרז פטור אישור בעד מי : גרובר אבי מר 28



 04-8666313, איגמי חברת

 Z019.7.4 מיום המניין ןמ מליאה מישיבת 1 5 מס כליפרט

 מי הפנים. משרד לאישור בכפוף רות 1הגב של בלבד אישי לשימוש 1.10.23

 אחד. פה בעד?

 הסכם והארכת ממכרז פטור אישור בעד אחד פה יעוהצב המועצה חברי :כל 1 13 מס החלטה

 \,\D, ~ן

 נתן, ואלי רות לבין העירייה בין 1.10.23 ליום ~ועד מיום שכירות

 6552 גוש ,41 קוק הרבה 1ברח אטליז חנות הפעלת לצורך בלבד אישי לשימוש

 .218 חייח

 1אלה מותתיע לבין העירייה יוב שכירות הסכם הארכת 14

 הוותיק רחלאז תרבות לפעילויות מודעון לצורך :1.12.23 ליום ודע 1.12.18 מיום

 .724 חלקה 6417 גוש 8 הנביאה דבורה 1ברח

 שכירות הסכם הארכת הבא יףסע אחד. פה ? בעד מי 1.10.23 ועד-1.10.18מ : גרובר אבי מר

 מועדון לצורך 1.12.23 ליום ועד .18-1.12מה אלה עמותת לבין העירייה בין

 להסביר? מה לך יש .8 הנביאה דבורה 1ברח הוותיק לאזרח תרבות ותילוילפע

 להסביר. מה איו בו-יעקב: עיכב מר

 מיום שכירות הסכם הארכת אישור ההחלטה. הצעת את אקריא אני בעד. מי : ברגרו אבי מר

 6417 גוש הנביאה. דבורה ברחוב אלה לעמותת 1.12.23 ליום ועד .181.12

 אחד. פה בעד? מי הפנים. משרד לאישור בכפוף 724 חלקה

 בין שכירות הסכם הארכת אישור בעד אחד פה הצביעו ועצההמ חברי כל :1 14 מס החלטה

 מועדון צורך:ל 1.12.23 ליום ועד 1.12.18 מיום 1אלה •עמותת לבין העירייה

 724 חלקה 6417 גוש 8 הנביאה דבורה ברח• הוותיק לאזרח תרבות לפעילויות

 .181.12 מיום ,1נצבא1 חברת לכיו העירייה בין שכירות הסכם הארכת .15

 לשופרס)ל (הצמודה המערבית בחנייה שימוש עבור 1.12.21 ליום ועד

 .)6603/36 ח11(גו סיטי הסינמה באזור
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 04-8666313, איגמי חברת

 מיום המניין מן מליאה מישיבת 5•מס פרטיכל 7.4.2019
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 1.10.23 ליום עדו H-9)-1...נ מיום שכירות הסכם כתוהאר ממכרז פטור אישור 13.

 חנות הפעלת לצורך בלבד אישי לשימוש I נתן ואלי רות לבין העירייה בין

 .218 ח 11ח 6552 גוש ,41 קוק הרבה 1ברח אטליז

 .אזורי מים לתאגיד שרונים לשירך התנגדות

 :11 מספר החלטה

 מחליטה שרונים, בתאגיד המניות ובעלת הכללית כאסיפה השרון רמת העיר •מועצת

 המים משק והביוב, המים תאגידי לביטול עד וזאת עצמאי כתאגיד התאגיד כי

 ולשרות ביובוה המים עלויות להפחתת בכן המביא כמשק המקומית ברשות והביוב

 יצורף שרונים התאגיד לפי המים רשות הצעת מבחינת הרשות. לתושבי יותר טוב

 תושבי מקבלים אותם בשירותים לפגיעה תביא אביב תל העיר אזורים בתאגיד

 .השרון לרמת הנדרשות הפיתוח השירות עבודות עם מהותי חשש וקיים השרון רמת

 האזורי• התאגיד באמצעות לפועל יצוא

 בעד. הצביעו מועצה חברי עשר שנים

 .נמנעו גדות וירון זיו נטע לביא, דני

 שעות. ארבע לאחר הישיבה הארכת ו

 :12 מספר החלטה

 שעות. ארבע שעברו לאחר הישיבה את להאריך אחד פה הוחלט

 הסכם רכת והא ממכרז פטור אישור בעד אחד פה הצביעו המועצה חברי כל :13 מסי החלטה

 \ ,\ב,, /ך\
 נתן, ואלי רות לבין העירייה ביו 1.10.23 ליום ~ועד מיום שכירות

 6552 גוש ,41 קוק הרבה ברחי אטליז חנות הפעלת לצורך בלבד אישי לשימוש

 .218 חייח
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