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הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 31
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  31תתקיים ביום ראשון ,6.9.2015 ,כ"ב אלול תשע"ה ,בשעה ,20:00
באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חגיגות העצמאות בחולון הישנה.
 .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא צירוף חבר אופוזיציה לוועדה
לבחירת יקירי העיר.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא מיצוי זכויות לזכאי ביטוח לאומי.
* .4שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא שאון קיץ .2015
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי – בנושא המשלחות לפולין.
* .6שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מלגת מצטיינים של העיר חולון.
* .7שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מדיניות העירייה בנוגע לרישום
לכיתה על אזורית.
 .8אישור דו"ח מילולי של רשת קהילה ופנאי.
 .9אישור דו"ח מילולי של החברה לפיתוח מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ.
 .10פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית ( )01/2015מיום .28/7/2015
 .11אישור כתב הסמכה של הגב' קארן בן עטר ,ת.ז 300472651 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .12אישור כתב הסמכה של הגב' ליטל דותן ,ת.ז 2042701770 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .13אישור הסמכת  3עובדים כמפקחי רישוי עסקים :מתי פישר ,לירן עמר ,טטיאנה בורוכוב.
 .14אישור המועצה לתמיכות במוסדות דת (עמותות) לשנת .2015
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ,טבלת חלוקת תמיכות בעמותות כללי לשנת .2015
* .16אישור תב"רים ,עדכון נוסף(. )1
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

* .17עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2015עדכון נוסף (מס' . )1
 .18אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידו כממונה על פניות הציבור.
 .19חידוש המינוי של יו"ר הדירקטוריון מר זוהר נויימרק בתאגיד "מי שקמה".
 .20אישור מועצה למינוי ממלאי מקום לוועדת ערר על הארנונה.
 .21אישור מועצה להסדרי פשרה של חובות ארנונה מים וביוב לעסקים ומגורים(לאחר אישור ועדת
הנחות.
 .22אישור מועצת העיר  -הקצאה ל"עמותת מאיר עיניים" בית כנסת ע"ש רבי מאיר בגוש  7183חלק
מחלקה  32ברח' משעול פז.
 .23אישור מועצת העיר  -הקצאה ל"עמותת מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון בישראל" הקצאה לבית
כנסת ומרכז קהילתי ברחוב לבון בגוש  6872חלקה .155
* .24בקשה לאישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת  hotmobilעבור מסופונים חבילות  dataודו"חות
בתי משפט.
* .25שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה – רשות איתנה.
* .26אישור תיקונים בתקנון תאגיד "מי השקמה".
* .27מינוי דירקטור מטעם הציבור(עמוס ירושלמי) במקום מנחם גרינר בתאגיד המים.
* .28מינוי דירקטור מטעם הציבור(מצטיינים) בחברה לבילוי ובידור במקום דקלה צדוק.
* .22מינוי דירקטור מטעם הציבור(צעירים) בחברה לפתוח תאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ
במקום בתיה בר-לב.
 * .30עדכון שכר בכירים מהנדסת העיר הגב' מימי פלג מ 20% -ל 25%-משכר מנכ"ל.
 * .31עדכון שכר היועצת המשפטית ת לעירייה הגב' יונת דיין מ 85% -ל 20%-משכר מנכ"ל.

בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

