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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 העירייה             יתמנכ"ל
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"ז, אייר ד'
 2017, אפריל 30

 334584  אסמכתא:
 

 ,לכבוד

 חברי מועצת העיר

 
 ןהזמנה לישיבת מועצה שמן המנייהנדון:  

 
, ז' באייר 3.5.2017תתקיים ביום רביעי, ר שא ,שמן המניין הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר

 בחדר הישיבות בעירייה.  19:00בשעה ע"ז, תש

 על סדר היום:

 שאילתות 1

 אוכלוסייה מבוגרת  -

 עולים חדשים וותיקים -

 ביטול קנסות חנייה -

 חוות דעת היועמ״ש השונים לעירייה בקדנציה נוכחית -

 יועץ לניהול משברים -

 מבני "פל קל" בעיר -

 תחנת כוח בכפר סבא  -

 שבילי אופניים -

 חינוך בכפר סבא  -

 תפעול צהרונים  -

 הצעות לסדר 2

 (רצ"ב חוות דעת משפטית) מכרזים ומינוי ממלאי מקום כבעלי תפקידים בכירים -

 בקשה לדיון דחוף בנושא העברת גני ילדים לאחריות החברה לתרבות הפנאי -

 פשע מאורגן בכפר סבא -

  2.4.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  3

 אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר לעמותת "מעיין החינוך התורני" למטרת בית ספר  4
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 אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח וחכירה עם עמותת שלום למטרת בית כנסת 5

 "16בניין "הקמת לבית החולים מאיר לוהסכם פיתוח וחכירה אישור הקצאת קרקע  6

   ןהארכת כהונת דירקטורים בתאגיד פלגי שרומינוי דירקטורית ו 7

 2016דין וחשבון בדבר פעולות הממונה על תלונות הציבור לשנת  8

 אישור העלאת שכרה של עוזרת מנכ"לית העירייה 9
 
 
 
 

ברכה,ב                                                                                      
      

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        

 
 
 
 

 
 
 
 


