
1/5/2022  

  )ה שלישיתשאילת

 

פעילה וזמינה לתושבי העיר 
וחברא  מנוהלת על ידי המועצה הדתית

ש הקדנציה לפני כשלו בתחילת זרחית אושרה על ידי מועצת העיר
הוקמה  להפעלת השירות לתושבים

 .מחודשייםיה לפני יותר 

בנושא ושאלתי מדוע הדבר לא  ות
 ) :מצוי בפרוטוקול הישיבה

המכרז יתקיים  2022ראש העיר ציין שברבעון הראשון של 

ך בעיקרון שאנחנו במהלך אני מערי
 "החודש נסיים את ההתדיינות בנושא הזה במהלך החודש הבא ההליך הזה יוכל להתפרסם

 

מדוע אין עדיין קבורה אזרחית ברמת השרון למרות ההבטחות המפורשות והחשיבות של זה 
 ?של החלקה מייד עם סיום הפיתוח בשטח

 5000מדוע לא הועבר תשלום התמיכה בסך 
למה אתם  ?אשר הוקמה לפעילות הזאת למרות שאושרה במועצת העיר
 במשךיה כשלה ימייאשים תושבים שרוצים להשקיע מזמנן וממרצם לטובת שירות שהעיר

  ראש עיריית רמת השרון  -  

              

  :לפקודת העיריות לתוספת השנייה) א(36שאילתה לפי סעיף 
שאילת( סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרוןעדכון 

פעילה וזמינה לתושבי העיר אין חלקת קבורה אזרחית ייעודית עדיין ברמת השרון 
מנוהלת על ידי המועצה הדתית כזאת שלאאלטרנטיבית מעוניינים בקבורה 

 .דישא

זרחית אושרה על ידי מועצת העירחלקה אר להקמת 
להפעלת השירות לתושביםועלים בהתנדבות עמותת תושבי רמת השרון שפ, 

יה לפני יותר ין נמסר לידי העירוכהשטח המ, ייםלפני כשנת
ותשאילתהגשתי  ןמרץת המועצה של חודש דצמבר ובישיב

מצוי בפרוטוקול הישיבה(מתקדם ואלו התשובות שהתקבלו 
ראש העיר ציין שברבעון הראשון של בישיבת המועצה בדצמבר 

 .על ידי ועדת המכרזיםלהפעלת החלקה 

אני מערי"יה יל העיר"בישיבת המועצה של חודש מרץ אמר מנכ
החודש נסיים את ההתדיינות בנושא הזה במהלך החודש הבא ההליך הזה יוכל להתפרסם

   :יההשאלות לראש העיר

מדוע אין עדיין קבורה אזרחית ברמת השרון למרות ההבטחות המפורשות והחשיבות של זה 
של החלקה מייד עם סיום הפיתוח בשטחתם להפעלה מדוע לא נערכ? לתושבים 

מדוע לא הועבר תשלום התמיכה בסך ? מדוע פגישה עם העמותה הרלוונטית בוטלה
אשר הוקמה לפעילות הזאת למרות שאושרה במועצת העיר לעמותה

מייאשים תושבים שרוצים להשקיע מזמנן וממרצם לטובת שירות שהעיר
 ?שנים להציע לתושביה הפלורליסטים

  חבר מועצת העיר 

  התעוררות

 :שאלת המשך

  לכבוד

 מר אבי גרובר
    

  נכבדי 

  

שאילתה לפי סעיף 

  

  :רקע

ברמת השרון  .1
מעוניינים בקבורה ש
דישאק

ר להקמת "תב .2
, שנים

לפני כשנת
בישיב .3

מתקדם ואלו התשובות שהתקבלו 
בישיבת המועצה בדצמבר  .4

להפעלת החלקה 
בישיבת המועצה של חודש מרץ אמר מנכ .5

החודש נסיים את ההתדיינות בנושא הזה במהלך החודש הבא ההליך הזה יוכל להתפרסם

  

השאלות לראש העיר
  

מדוע אין עדיין קבורה אזרחית ברמת השרון למרות ההבטחות המפורשות והחשיבות של זה  )1
לתושבים 

מדוע פגישה עם העמותה הרלוונטית בוטלה )2
לעמותה ₪

מייאשים תושבים שרוצים להשקיע מזמנן וממרצם לטובת שירות שהעיר
שנים להציע לתושביה הפלורליסטים

 

 

  

  בכבוד רב

חבר מועצת העיר , ירון גדות
התעוררותסיעת 

 

  

  

  

 

 שאלת המשך

 


