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 ג פ"תש ,חשון' בב

 2022אוקטובר,  27

 לום רב,ש

 

 38מספר   -מן מהמניין שלא ישיבת מליאה לזימון הנדון : 

 בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה ותועבר  הישיבה תהיה פתוחה לקהל

 

מועצ  לישיבת  מוזמן/ת  המניין  הנך  מן  שלא  ביום  ה  הראשוןשתתקיים  ה30.10.2022-,  חשון  ב'  , 

, רמת  41עירייה, רח' ביאליק  בניין הבחדר הישיבות ב  37בתום ישיבה שלא מן המניין מס'    ,גתשפ"

 השרון. 

 

 :סדר היום

, בשבתה של המועצה כאסיפה  שרוניםבחברת  דירקטורכשל צחי שריב  דיון חוזר במינויו .1

 הכללית של שרונים. 

הסכמת מועצת העירייה, כבעלת המניות בתאגיד שרונים, בדבר ביצוע החזר כספי לצרכני   .2

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

 כחומר רקע חוות דעת(. 

 . 2/2022דיון בדוח רבעון  .3

 מלש"ח.  2.5שיפוץ הקאנטרי בסך  – 707 הגדלת תב"ר .4

 ש"ח.לא 650פיתוח בי"ס דורון בסך  – 122הגדלת תב"ר  .5
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    A       B  A+B  

122 
פיתוח בי"ס  

 2,000,000 דורון 
    
2,000,000  0 -620,937 650,000 

    
2,650,000  

707 
שיפוץ  

 15,000,000 הקאנטרי 
  
14,030,000  970,000 245,775 2,500,000 

  
17,500,000  

 

על מתן תמיכה נוספת חד פעמית לקבוצת הפועל ניר    5.9.22אישור החלטת ועדת כספים מיום   .6

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

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

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

. העברת התמיכה כאמור תתבצע בכל שנה לאחר שתוגש  אלש"ח 328סך   2025לשנת   אלש"ח,

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

הגדלת העברה למגוונים לטובת קבוצות ליגה  על    5.9.22אישור החלטת ועדת כספים מיום   .7

 אלש"ח.   300התעמלות מכשירים בהיקף שנתי של  
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תוספת של  , בעוזר סגן ראש העיר,  אריק רודמןעדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת אמון,   .8

 . 8.8.22מתאריך    משכר מנכ"ל 37.5%לשיעור של  2.5%

  35%  בשיעור שלבחוזה אישי במשרת אמון, דור כוכבי לתפקיד עוזר ראש העירייה  אישור .9

 .1.11.22מתאריך    משכר מנכ"ל

 . 24.10.2022ישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום א .10

שלא לאפשר בתחומה   – 18.10.22  הוועדה המקומית, מתאריך  הביניים של החלטת  אימוץ .11

 . רישוי עצמי, עד גיבוש נוהלים ברורים בנושא

 

 

 כבוד רב,ב

 

 ערן שורץ

 מנכ"ל העירייה 

        


