
 

 

 ט"ז חשון, תשפ"ג 

10 נובמבר, 2022 

לכבוד, 

חברי מועצת העיר 

הנדון: זימון לישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 10/2022 

הינך מוזמן/ת לישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 10/2022 שתערך ביום ב', 14/11/2022 בשעה 19:00 
בבניין העירייה, רח' יצחק רבין  41 קומת כניסה. 

סדר יום: 

דיווח ראש העיר.    .1
 

אישור הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה   .2
בארנונה) (תיקון) התשפ"ג-2022. (רצ"ב חומר) 

 
אישור להליך רישוי באמצעות מורשה להיתר (רישוי עצמי)- מצ"ב חומר.   .3

 
אישור הקצאת קרקע להפעלת מעון 3 כיתות גיל ברחוב צדקיהו לעמותת ויצ"ו- (מצ"ב חומר)   .4

 
אישור חוק עזר לקריית אונו (העמדת רכב וחנייתו)-(תיקון), התשפ"ג-2022 . (מצ"ב חומר)   .5

 
אישור חידוש ערבות עיריית קריית אונו לטובת עמותת קידום השחייה בקריית אונו (ע"ר)   .6

580343614 (להלן "העמותה") בסך מצטבר כולל של עד 400,000 ₪.  
 

אישור חילופי חתימות בתי"ס   .7
 

בי"ס בראשית:  
חשבון הורים: 341780 , מורשי חתימה: מנהלת ביה"ס הנכנסת ונציגת הורים :  

מנהלת בה"ס שרעבי לסטר אפרת ת"ז: 66361460. נציגת ההורים דרור אורלב שמחה עדית  
ת"ז: 025666348.  

 
אביגדור ורשה:  

חשבון הורים: 288286 , מורשי חתימה : מנהלת ביה"ס ונציגות הורים + חותמת ביה"ס. 
מנהלת ביה"ס אורטל לביא , ת"ז: 036339265  ונציגות הורים: דנה ראובני ת"ז: 040865305 

ו- שלומית רבינוביץ ת"ז: 033577115. 
 

חטיבת שז"ר: 
חשבון הורים: 273459 , מורשי חתימה: מנהלת ביה"ס+ מזכירת ביה"ס ונציגת הורים+ חותמת 

ביה"ס.  
 

מנהלת ביה"ס שוש גרגי, ת"ז: 014667323 מזכירת ביה"ס ורד פסו ת"ז: 025385626 ונציגת הורים 
קרן גולדברג ת"ז: 036504991  

 
בי"ס יעקב כהן: 

חשבון הורים: 280404 , מורשי חתימה: מנהלת ביה"ס+ נציגת הורים+ חותמת ביה"ס.  
מנהלת ביה"ס ליאת פלג, ת"ז: 032368854 ונציגת הורים מיכל דנון ת"ז: 037089646. 

 
 



 

 

 
אישור פתיחת חשבון עבור תפוח פיס ואישור חתימה בחשבון לד"ר סמדר יצחקי ת.ז. 023648348,   .8

מנהלת תפוח פיס ולגב' מדמון אפרת ת.ז. 024536658  מזכירת תפוח פיס. 
 

אישור החלפת מורשה חתימה בכל מסמכי הרשות, שי חלבי ת.ז. 032558330 במקום סיון דדון   .9
עמרה, ת.ז. 66199357. 

 
שונות.   .10

 

 

 

 

 

 

בברכה, 

 

חיים סופר 

מנכ"ל העירייה 

 

 

העתק: מר ישראל גל – ראש העיר 
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