ט' אדר א ,תשפ"ב
 10פברואר2022 ,

לכבוד,
חברי מועצת העיר

הנדון :זימון לישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 2/2022
הינך מוזמן/ת לישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  2/2022שתערך ביום ב' 14/2/2022 ,בשעה  19:00בבניין
העירייה ,רח' יצחק רבין  41קומת כניסה.

סדר יום:
 .1דיווח ראש העיר.
 .2שאילתא -:ארנונה לעסקים בקריית אונו ,לבקשת חברת המועצה ,אתי כהן( .מצ"ב חומר)

 .3הצעות לסדר:
א .גנים ומעונות ,לבקשת חברי המועצה :אתי כהן ,ליאת ארבל ,ישראל צימרמן ,אופיר רובין,
גיל מיכלס( .מצ"ב חומר)
ב .נת"צ ציר לוי אשכול ,לבקשת חברי המועצה :אתי כהן ,ליאת ארבל ,גיל מיכלס ,ישראל
צימרמן ,אופיר רובין( .מצ"ב חומר)
 .4הוקרה לצוות העובדים שסייעו בהצלת תושב העיר ,צוות המוקד העירוני :עומר גולד ,שיר נחום,
שרון אילוז וטל שחר .צוות הפקחים :אבי הורן ,אולג ליפשיץ ,לירון חמדני.
 .5אישור הרכב המועצה הדתית על פי החלוקה הבאה:
נציג הרב :נורי פישר ,ת.ז015159577 .
נציגי עירייה :יואב כהן ,ת.ז ,055370233 .אורי בן שמעון ,ת.ז ,051814093 .יובל בר כליפא ת.ז.
.034124206
נציגי שר הדתות :עדי סגל ,ת.ז ,025645466 .אמינוב יצחק ,ת.ז ,014708986 .יחיאל פרץ ,ת.ז.
.058827122
 .6אישור החלפת חברים בועדת הנחות :חבר המועצה ,אופיר רובין במקום שי וידס.
 .7אישור יוני פריינטה כנציג ציבור בועדה לנגע בסמים מסוכנים.
 .8אישור הרכב עמותה לחינוך מוסיקלי :נציגת עירייה :מיכל רוזנשיין ונציג ציבור :עידו קרצ'מר.
 .9אישור נציג ציבור בחברה הכלכלית קריית אונו :אלעד קיסר.

 .10אישור הקצאת הקרקע ללא תמורה עיריית קרית אונו – עמותת אלין בית נועם בחלק מחלקה 259
וחלק מחלקה  255בגוש ( 6495המהויים חלק ממגרש  )613בשטח קרקע של  3,056מ"ר( .מצ"ב
חומר)
 .11אישור תב"ר לרכישת מדיחי כלים לגני הילדים ע"ס  270אש"ח בהשתתפות משרד להגנת הסביבה
 194,624אש"ח והשתתפות הרשות ב 75,376אש"ח בהתאמה( .מצ"ב חומר)
 .12אישור נוהל הנצחות( .מצ"ב חומר)
 .13דיון בדוח מבקר העירייה ,ובסיכומי והמלצות ועדת ביקורת על הדוח לשנת  -2020מצ"ב הדוח
השנתי ופרוטוקול דיון בוועדת ביקורת על הדוח.
 .14דיון בדוח הכספי ובדוח המפורט לשנת  2019ובהערות ועדת ביקורת לדוחות אלו -מצ"ב הדוחות
ופרוטוקול דיון בוועדת ביקורת על הדוחות.
 .15אישור פרוטוקול ועדת תנועה( .מצ"ב חומר)
 .16אישור רחוב ע"ש הסופרת דבורה עומר בין כיכר צה"ל לדרך דורי שעבר בועדת שמות בתאריך
.25/1/22
 .17אישור סמטה בכניסה לפארק צה"ל ע"ש חבר המועצה לשעבר מרדכי בז'רנו ז"ל שעבר בועדת שמות
בתאריך .4/8/2019
 .18אישור מורשה חתימה של חשבון בי"ס חטיבת בן צבי בחשבון הורים:
מורשי חתימה נכנסים :
כוכבית ארנון כהן ת"ז  – 025377623נציגת הורים.
מורשת חתימה קיימת  :מנהלת ביה"ס ,ורד אלבז ת"ז .037653672 :
קיימת  :מזכירת ביה"ס  :שירן משען  ,ת"ז 301277364
מורשה חתימה יוצאים :
גב' פועה ביבי  ,ת"ז  - 28018240נציגת הורים
מר אורן מרמור – ת"ז  – 029578010נציג הורים
 .19שונות.

בברכה,

חיים סופר
מנכ"ל העירייה

העתק :מר ישראל גל – ראש העיר

