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 פ"א , תשאבב 'כ

 2021, ביולי 29

 

 לום רב, ש

 

  31מספר   -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון :  

 הישיבה תהייה פתוחה לקהל, ותועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה 

 

 פ"א, תש כ"ג באב 1.8.2021ון ראש מועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

בחדר הישיבות בעירייה, (המאוחר מבניהם)  24או בתום ישיבה שלא מן המניין מס'  19:00בשעה 

 .השרוןרמת  ,41רח' ביאליק 

 

 :סדר היום

 28אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .1

   19אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין  .2

 וועדת חינוך.  – 28.6.2021שאילתה באצ'י אלקובי  .3

 . סגני ראש העיר ימינוי – 30.6.2021שאילתה רוני בלקין  .4

(הצעה לסדר  יום ישיבת מועצה הקשר לסדר בקיום החוק  – 15.7.2021שאילתה ירון גדות  .5

 בנושא מזרקי אפיפן). 

(ישיבת מועצה  קיום החוק בהקשר לסדר יום ישיבת מועצה – 15.7.2021אילתה ירון גדות ש .6

 . )29מן המניין 

 פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר. –הצעה לסדר ירון גדות  .7

 אכיפת איסוף צואת כלבים. – 5.7.2021 וענבל דדון הצעה לסדר ירון גדות .8

 רחוב נקי.  – 24.7.2021הצעה לסדר רמי בר לב  .9

 קיום שוויון מגדרי בהופעות אגף התרבות. – 27.7.2021עידן למדן הצעה לסדר  .10

 פרופ' נטע זיו.  – ועדכון בנושא הפוליגרף הודעה .11

 הרכב ועדת הנהלה.עדכון  .12

 הרכב ועדת חינוך. עדכון .13
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שירותי אכיפת   377/14: מכרז מס'  6.7.21מיום  62אישור פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  .14

בקשה  –פרנקל את קורן שרותי אכיפת חניה  -שירותי אכיפת חניה  426/15ארנונה+ מכרז 

 . 15.7.21-לאורכה עד ה

משפחת גלר,   – 1(נושא   עדכון במספר סעיפים – 02.06.2021פרוטוקול מתאריך ועדת תרומות  .15

 -5דיון בנוהל תרומות קטנות,   – 4וך, נושא  דמשפחת מור – 3משפחת ברגור, נושא  – 2נושא 

 משפחת צדוק). 

 . 6דיון והצבעה בעניין סעיף  – 02.06.2021ועדת תרומות פרוטוקול מתאריך  .16

 בהתאם לרשימה שתחולק בישיבה. שינוי מורשי חתימה במוס"ח .17

 ". שרונים דירקטוריון תאגיד המים "ציבור ל ימינוי נציג .18

 

 

  

 בכבוד רב, 

 
 ערן שורץ 

 מנכ"ל העירייה 
         
 


