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 פ"א , תשאיירב י"ז

 2021, אפרילב 29

 לום רב,ש

 28מספר    -ישיבת מליאה מן המניין לזימון הנדון :  

 תשודר בלייב בפייסבוק ו  קהל ללאהישיבה תתקיים 

 

 פ"א,תש איירב 'כ 2.5.2021ון ראשמועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

 . השרוןרמת  ,41הישיבות בעירייה, רח' ביאליק בחדר   19:00 שעהב

 

 :סדר היום

 : 11.4.2021מתאריך   27המשך דיון מישיבת מועצה מס' 

 על פי המלצת ועדת משנה לתמיכות והקצאות.  2021אישור נוהל תבחינים לתמיכות לשנת   .1

לשיעור   5%  -עדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת אמון, מר זכי טיירי, עוזר סגן ראש העיר, ב .2

 משכר מנכ"ל.  40%של 

אישור מר אריק רודמן כעוזר לדני לביא, עם כניסתו לתפקיד סגן ראש העיר, בחוזה אישי   .3

 משכר מנכ"ל.  30%במשרת אמון בשיעור 

 תיקון.  –  31.1.2021מתאריך  24ישיבה מן המניין מספר   אישור פרוטוקול .4

 תיקון.  – 7.3.2021  - מתאריך  26אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר  .5

 סעיפים חדשים: 

 תיקון.  –  7.2.2021מתאריך  25אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר  .6

 וידוא מסירה במתן קנסות. – 25.4.2021שאילתה ירון גדות  .7

 . 1010עבודות פיתוח במתחם רש/ – 25.4.2021שאילתה ירון גדות  .8

 הנמכת דרך דודו דותן.  – 30.12.2020 הצעה לסדר ירון גדות .9

 . פינות האכלה לחתולים – 20.4.2021הצעה לסדר באצ'י אלקובי  .10

 . דו"חות פיקוח וקמפיין עירוני – 28.4.2021 ועידן למדן  גיא קלנר הצעה לסדר   .11

 . וידוא הימצאות עטי אפיפן למסעדות ובתי קפה -  28.4.2021הצעה לסדר ירון גדות  .12

 . 10.3.2021, 9.12.2020 :כיםמתאריועדת שמות החלטות  סיכוםאישור  .13

 .1010אישרור הפרוגרמה לרש/  .14
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מינוי הגב' אילת רוזנברג כנציגת ציבור מטעם סיעת רמת שרון החופשית לוועד המנהל של  .15

 אגודת הספורט . 

 . מגוונים –  הסכם שת"פ עירייהאישור  .16

הועדה מיום  ות: ש.ב + י.ב בהתאם להמלצת  לעובד להיתר עבודת חוץ   הבקשאישור  .17

 הועדה יחולק במליאה.  וטוקולפר  .19.4.2021

אישור המלצות ועדת ההנחות בקשר לבקשות לפטור ארנונה למוסד מתנדב לטובת שירות   .18

 . הציבור

 מינוי ירון גדות כחבר דירקטוריון מגוונים.  .19

 שונות.  .20

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 ערן שורץ

 מנכ"ל העירייה 
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