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שלום רב,

הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 70
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  70תתקיים ביום ראשון  ,07.01.2018כ' טבת תשע"ח ,בשעה
 ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
* .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – העסקת עובדי תברואה.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא  -קריאת כיכרות העיר על
שמות אנשי חינוך מובילים.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא  -שומרים על הסטטוס-קוו
ועצמאותה של העיר חולון תוך תיקון חוק העזר העירוני (פתיחת בתי עסק
וסגירתם) ,התש"ע.2010-
 .4שאילתא  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא – אי קיום החלטת מועצת העיר
בעניין הרכב דירקטוריונים חברות הבת.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מכרז מערך תברואה
.45/2017
 .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מתחם המדיטק.
* .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -חוק בחירות לרשויות המקומיות
. 2017
* .8אישור חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת .2018
 .9אישור טופס בקשה הארכת שירות – של הגב' קוטלר שרה ,מדריכה מתגברת
בביה"ס אשכול.
 .10אישור להארכת שירות למשך שנה( ,בהמלצת הדירקטוריון) של הגב' חנה חסון
מנהלת אגף שיווק במדיטק.
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .11חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון) התשע"ח – .2017
* .12כתב הסמכה למתמחה גב' שרונה בן ששון ת.ז 015876725 .להתייצב ולתבוע
בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .13חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת יד שרה ע"ר
 580030104גוש  7172חלקה  56רח' בלינסון  37פינת הרצפלד חולון.
 .14אישור שינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .15אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .16אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר נתקבל
לגביהם "הפטר" בערכאות השיפוטיות.
* .17אישור תב"ר חדש– הנגשה פרטנית ביה"ס אורט חולון למדעים וטכנולוגיה.
 .18מינוי של יניב פרכטר כחבר בוועדת חינוך במקום איציק רון שפרש.
 .19מינוי של מר עמוס ירושלמי חבר מועצה כדירקטור מועצת העיר בחברה הכלכלית
לפיתוח חולון.

בכבוד רב
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