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הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 61
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  61תתקיים ביום ראשון,7.9.106. ,
יב' אלול תשע"ד ,בשעה  ,10000באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  85חולון.
על סדר היום0
 .6הצעה לסדר יום – של חבר המועצה איתי זילבר – הקמת רשת אלחוטית חינמית לתושבי
העיר ומבקריה.
 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מורן ישראל – דיון בנושא מלגות.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל ,סטטוס פגישה עם משרד התחבורה בנושא
הכנסת מוניות שירות.
 ..שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא תביעות המתנהלות כנגד עיריית חולון ומי
חותם על הפשרות.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן ,בנושא תמיכה בעמותות.
 .1שאילתא  -של חבר המועצה יעקב אופק ,בנושא עלות שבוע האופנה .1061
 .7אישר דו"ח כספי רבעוני ליום ,36 .03.106.רבעון ( )6עיריית חולון (המצ"ב).
 .5אישור תבר"ים( ,המצ"ב).
 .9אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת .106.
 .60אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות ספורט תקציב שנת .1068
 .66אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות כללי תקציב שנת .1068
 .61אישור תמיכות במוסדות דת פרוטוקול מיום .11/1/106.
 .63מינוי מר אוהד קורן ס .מנהל אגף תשתיות כנציג העירייה ברשות ניקוז הירקון במקום
הרצל רוזנטל.
 .6.אישור כתב הסמכה למתמחה פרי אלון ת.ז 3009.3780 .להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון.
 .68אישור כתב הסמכה למתמחה גילי סוסתיאל ת.ז 0100755918 .להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון.
 .61אישור זיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת המתקנים .
 .67אישור זיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה ( ).B.Bואחזקת המתקנים.
רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -825852205 :פקס25 -8258222 :

 .65אישור מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת מנכ"ל ואישור משכורתה לפי  30% -שכר
בכירים.
 .69אישור עדכון שכרו של מר ויקטור סטביצקי כ"נהג מאבטח" ראש העיר החל מ 6/5/106. -לפי
–  30%שכר בכירים.
 .10מינוי מחודש של חבר המועצה אילן לוי כדירקטוריון בתאגיד המים מי שקמה.
 .16מינוי מר אלפסי שלמה כנציג סיעת "אמת" במועצה הדתית במקום אריה לוי.
 .11מינוי מר משה פרזיס כנציג "מצטיינים בחינוך" במועצה הדתית במקום מלול אשר.

בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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