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  סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרון

 

פעילה וזמינה לתושבי העיר 
 .מנוהלת על ידי המועצה הדתית

בישיבת המועצה של חודש דצמבר הגשתי שאילתה בנושא ושאלתי מדוע הדבר לא מתקדם 

 הזה הפרויקט: "היהאזרחית לעירי
 

  עם יחד הזאת החלקה את בוים"ראש העירייה ציין שבתוך שבוע שבועיים יימסר הפרויקט 
 הבייה להסתיים אמורה ,הקרובים

 :יתקיים המכרז על ידי ועדת המכרזים

 22 של הראשון הרבעוןן מאמי אי
 זה את תהל היא מכרזים ועדת יש

 :לזיקה לשטח של הגוף המתפעל לטובת קבלת רישיון קבורה אמר ראש העירייה

 

 ? האם הפרויקט נמסר לעירייה

 ? מתי יתקיים המכרז ומתי יוכרז הזוכה

  ראש עיריית רמת השרון  -  

              

  :לפקודת העיריות לתוספת השנייה) א(36שאילתה לפי סעיף 

סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרוןעדכון 

פעילה וזמינה לתושבי העיר אין חלקת קבורה אזרחית ייעודית עדיין ברמת השרון 
מנוהלת על ידי המועצה הדתיתאלטרנטיבית שלא המעוניינים בקבורה 

בישיבת המועצה של חודש דצמבר הגשתי שאילתה בנושא ושאלתי מדוע הדבר לא מתקדם 
 ) :מצוי בפרוטוקול הישיבה(ואלו התשובות שהתקבלו 

האזרחית לעיריה ציין שבתוך חודש יימסר פרויקט החלקה יל העירי
 "הקרוב החודש במהלך מושלם להיות וצפוי מסר לא

ראש העירייה ציין שבתוך שבוע שבועיים יימסר הפרויקט 
הקרובים שבועיים ,השבוע תסתיים הקרובים בימים השייה החלקה
 ."השטח של ומסירה

יתקיים המכרז על ידי ועדת המכרזים 2022ראש העיר ציין שברבעון הראשון של 
אי הקרוב הרבעון במהלך .מכרזים ועדת יש :גרובר אבי

יש .כון .פעם עוד יוצא זה מכרזים ועדת יש את לקיים 
 ..שאפשר מהר

לזיקה לשטח של הגוף המתפעל לטובת קבלת רישיון קבורה אמר ראש העירייהבהקשר 
 .הזה לעיין גם פתרון שמצא מאמין אי :גרובר אבי

   :יההשאלות לראש העיר

האם הפרויקט נמסר לעירייה ?האם יש שינוי בסטטוס העבודה בשטח
מתי יתקיים המכרז ומתי יוכרז הזוכה? מתי תסתיים העבודה על הכנת המכרז

 ?האם נמצא פתרון לעניין הזיקה לשטח ואם כן מהו

  חבר מועצת העיר 

  התעוררות

 :שאלת המשך

  לכבוד

 מר אבי גרובר
    

  נכבדי 

  

שאילתה לפי סעיף 

  

  :רקע

ברמת השרון  .1
המעוניינים בקבורה 

בישיבת המועצה של חודש דצמבר הגשתי שאילתה בנושא ושאלתי מדוע הדבר לא מתקדם  .2
ואלו התשובות שהתקבלו 

ל העירי"מנכ .3
לא עדיין

ראש העירייה ציין שבתוך שבוע שבועיים יימסר הפרויקט  .4
החלקה
ומסירה

ראש העיר ציין שברבעון הראשון של  .5
אבי מר

 סה,
מהר הכי

בהקשר  .6
אבי מר

  

השאלות לראש העיר
  

האם יש שינוי בסטטוס העבודה בשטח )1
מתי תסתיים העבודה על הכנת המכרז )2
האם נמצא פתרון לעניין הזיקה לשטח ואם כן מהו )3

 

  

  בכבוד רב

חבר מועצת העיר , ירון גדות
התעוררותסיעת 

 

  

  

  

 

 שאלת המשך

 


