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 2023פברואר,  3

 "ב שבט, תשפ"ג י

 לום רב,ש

 שני עדכון  – 84  מספר -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה ותועבר  הישיבה תהיה פתוחה לקהל

העיר   מועצת  לישיבת  מוזמן/ת  המניין  הנך  ביום  מן  שבט   ,05.02.2023- ה  ראשוןשתתקיים    י"ד 

 , רמת השרון. 41עירייה, רח' ביאליק בניין הבחדר הישיבות ב ,19:00בשעה  תשפ"ג, 

 :סדר היום

 . תיקון – 29.11.22מיום   39אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס'  .1

   . ניםתיקו – 11.12.22מיום    46אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .2

 מועצה.  היעדרות חברי מועצה מישיבות -  13.01.23שאילתה ירון גדות  .3

 פעולת העירייה למניעת התאונות הקשות בנוה גן. -  29.01.23שאילתה ירון גדות  .4

 .תנועה בכניסה לשכונת נווה גן טיפול תנועתי במעגל  - 02.01.23הצעה לסדר רביד פלד  .5

 . רישות שכונת נווה גן במצלמות במעגל סגור - 02.01.23רביד פלד  הצעה לסדר .6

 . הדרת חב"ד מהמרחב הציבורי ברמת השרון - 13.01.23הצעה לסדר ירון גדות  .7

 . הקצאת אוטובוסים להפגנות השמירה על הדמוקרטיה - 22.01.23הצעה לסדר ירון גדות  .8

בדבר בקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין בנושא    1.2.23חברי מועצה מיום    6של  הצעה לסדר   .9

 הפעלת בית העלמין האזרחי ברמת השרון. 

  בדבר בקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין בנושא   3.2.23חברי מועצה מיום    6של  הצעה לסדר   .10

 . רבעי האישי הביטחון לתגבור  וביטחון״ ״שרון תוכנית

בית המשפט    בהתאם להמלצת  חברת אאורהל  אילת  דיון בנושא פטור מהיטל השבחה במתחם .11

ל  ,לקבלת הסכם פשרה  22.01.23מיום   -  משפטית של עו"ד אילנה בראף  ת דעתחווובהתאם 

 , משרד הררי טויסטר ושות'.נירש

הרשות הממשלתית למים וביוב בנושא   – לבין מדינת ישראל  העירייה אישור מסמך הבנות בין   .12

רמה"ש   תע"ש  במתחם  מזוהמים  תהום  במי  לטיפול  לשיפוי   הכולל פרויקט  התחייבות    כתב 

 . 30.1.23מיום  העירייה בהתאם למכתב יועמ"שהעירייה, 

ומבניםאישור   .13 קרקע  להקצאת  המשנה  ועדת  המקצועית  ו/או    המלצות  הועדה  המלצות 

 . ורפיםהמצוהמסמכים הנלווים  בהתאם לנספח א'   ,להקצאת קרקע ומבנים

מול    ,4.9.2022אישור הסכם הקצאת מקרקעין ומבנים בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום   .14

 . 3המפעילים את בית ספר רמב"ם ברח' שמואל הנגיד עמותת המרכז החינוך העצמאי 

לרימונים לניהול פרויקט להפעלה ותחזוקה של בית עלמין אזרחי למתן שירותי    הסכםאישור   .15

 . קבורה אזרחית על מקרקעין בבעלות העירייה

 אישור המלצות ועדת שמות.  .16

עו"ד עידן  ם  במקו  וריון מגווניםוחבר דירקט  מגוונים  למחזיק תיקישור מינוי מר רביד פלד  א .17

 למדן.  

 שינוי מורשי חתימה בבי"ס עלומים ויעל רום.     .18

 כבוד רב,ב

 מנכ"ל העירייה  ,רן שורץע


