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 44מספר    -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה ותועבר  הישיבה תהיה פתוחה לקהל

 

ביום   שתתקיים  העיר  מועצת  לישיבת  מוזמן/נת  בתשרי  02.10.2022ראשון  הנך   , גתשפ"  ז' 

 , רמת השרון. 41בחדר הישיבות בעירייה, רח' ביאליק   36בתום ישיבה שלא מן המניין מס' 

 

 :סדר היום

 .תיקון - 04.09.2022מתאריך     43 מס' אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין .1

 המכרז להרחבת בית העלמין מורשה.  – 25.09.2022שאילתה ירון גדות  .2

 שיפוץ הבאר ובפתיחת בית הקפה ובמוזיאון בנווה גן. – 25.09.2022שאילתה ירון גדות  .3

 הפחתת הארנונה. – 13.09.2022הצעה לסדר יעקב קורצקי   .4

שיתוף ציבור   - 20.09.2022הצעה לסדר גיא קלנר, עידן למדן, דוברת וייזר, מיכאל דורון   .5

 מערב רחוב יבנה.  והתאמת תכנית 

 יציאה למכרז עבור צהרוני בתי הספר.  – 25.09.2022הצעה לסדר באצ'י אלקובי וענבל דדון  .6

 בחירת יקיר העיר ע"י ראש העיר.  – 28.09.2022הצעה לסדר ירון גדות  .7

, בשבתה של המועצה כאסיפה  שרוניםבחברת  דירקטורכשל צחי שריב  דיון חוזר במינויו .8

 הכללית של שרונים. 

הסכמת מועצת העירייה, כבעלת המניות בתאגיד שרונים, בדבר ביצוע החזר כספי לצרכני   .9

)מצ"ב  2014-א לכללי תאגידי מים וביוב )ייעוד רווחים(, תשע"ד4התאגיד בהתאם לסעיף 

 כחומר רקע חוות דעת(. 

 . 2/2022דיון בדוח רבעון  .10

 מלש"ח.  2.5שיפוץ הקאנטרי בסך  – 707 הגדלת תב"ר .11

 ש"ח.לא 650פיתוח בי"ס דורון בסך  – 122הגדלת תב"ר  .12
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על מתן תמיכה נוספת חד פעמית לקבוצת הפועל    5.9.22אישור החלטת ועדת כספים מיום   .13

חודשים, בגין דרישה שקיבלה    36בפריסה על פני    מלש"ח  1.5ניר רמת השרון בסך כולל של  

לשנים   מס  חובות  לתשלום  הכנסה  ממס  התמיכה    2008-2014הקבוצה  גובה  זה.  בסכום 

בשנת     500סך    2024לשנת    אלש"ח,  500סך    2023לשנת    ,אלש"ח  172הינה    2022הנוספת 

לאחאלש"ח  328סך    2025לשנת    אלש"ח, שנה  בכל  תתבצע  כאמור  התמיכה  העברת  ר  . 

נוהל   פי  על  והכל  ומליאה  התמיכות  ועדת  לאישור  ידי הקבוצה בקשה לתמיכה  על  שתוגש 

 התמיכות.  

 

של   .14 שנתי  בהיקף  מכשירים  התעמלות  ליגה  קבוצות  לטובת  למגוונים  העברה    300הגדלת 

 אלש"ח.  

 חומר ישלח ביום א'.  –  29.09.2022אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום  .15

תוספת  , בעוזר סגן ראש העיר, מר אריק רודמןעדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת אמון,   .16

 משכר מנכ"ל.   37.5%לשיעור של   2.5%של 

 אישור שינוי מורשי חתימה במוס"ח.  .17

 

 

 . 1-9/2022לחודשים *מצורף דוח נוכחות חברי המועצה 

 

 כבוד רב,ב

 

 ערן שורץ

 מנכ"ל העירייה 

        


