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הנדון :ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 00
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  00תתקיים ביום ראשון  ,60.06.9602ז' תשרי תשע"ט ,בשעה
 ,96:66באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  85חולון.
סדר יום:
 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא  -תשלום שעות נוספות לעובדי
העירייה מהדקה הראשונה.
* .2הצעה לסדר – של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא החזרת וועדי שכונות.
* .3שאילתא של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא הדברה במרחב הציבורי.
* .4שאילתא של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא כיצד חולון נערכת להצפות החורף?
* .5שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא – מיתון תנועה.
* .6שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא  -לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות
מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים.
 .7חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות (ע"ר )5277527321גוש  6743חלקה  1775רח' לבון  5חולון.
 .2חוות דעת משפטית – מכרז  – 1302717חוזה מכר עיריית חולון – לי מזרחי ת.ז 377773723 .גוש
 6274חלקה .167
 .7חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת עטרת חכמים (ע"ר
 )527156271גוש  7167חלקה  77רח' החי"ם חולון.
 .17השבת מקרקעין גו"ח  67450343מר יצחק לונגין.
 .11השבת מקרקעין גו"ח  67450227מר אריה פרידלר.
 .12אישור מתן ערבות בנקאית למשרד האנרגיה.
 .13אישור הסמכה למתמחה הגב' רותם כובשי ת.ז 271172377 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .14אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת .2717
 .15אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת .2727
 .16אישור המועצה לטבלת חלוקת כספי עמותות( כללי) לשנת .2717
רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -825852205 :פקס25 -8258222 :
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 .17אישור המועצה לעדכון התבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת .2727
 .12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  16.7.2717טבלת חלוקת כספי תמיכות בחינוך ,תרבות,
אומנות ,רווחה ,ובריאות לשנת .2717
 .17מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ערר בארנונה.
 .27בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  332לפקודת העיריות (נוסח חדש).
 .21הסדרי פשרה -חובות ארנונה ,חינוך מים וביוב לעסקים ומגורים לאחר אישור ועדת
הנחות(,מצ"ב).
 .22הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שרותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי) התש"ח – .2712
 .23תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1722תיקון מס'
 – )2תיקון בסע' הגדרות.
 .24תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1722תיקון מס'
 – )3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה.
 .25בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (64ה) בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1722לאחר תיקונו.
 .26תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1722תיקון מס'
 – )4תיקון לגבי השלכת פסולת בע"ח בפחים לא ייעודיים(,מצ"ב).
 .27בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (27ג) בחוק.
 .22תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1722תיקון מס'
 – )5תיקון לגבי השלכת קרטונים וארגזים של עסקים.
 .27בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' 27א בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1722לאחר תיקונו.
 .37הסמכת  4מפקחים לאכיפה סביבתית  -רישוי עסקים.
 .31הארכת שירות לגב' עירית שריר ,פסיכולוגית מדריכה בשפ"ח ,בתאריך  24.1.2727ימלאו
לעובדת .77
 .32עדכון תקציב רגיל לשנת .2717
 .33עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2717
 .34תיעוד לפרוטוקול  -הארכת שירות לגב' דרורה לוי ,מורה ללשון ב ,HTH -בתאריך 27.6.17
מלאו לעובדת  .71אושרה בשאילתא טלפונית.
* .35אישור קליטה למורה לפיזיקה  8יח"ל בתיכון איילון  -מר פולנסקי מרק ,אושר בשאילתא
טלפונית.
* .36אישור קליטה למורה למתמתיקה  8יח"ל בתיכון איילון  -מר גרבר ויקטור ,אושר בשאילתא
טלפונית.
 .37מכתב למועצת העיר -דחיפות עניין השפ"מ בפני מועצת העיר  -תקציב חוץ עירוני שעומד
בסיכון.
 .32מינוי אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה כנציג הרשות בדירקטוריון של החברה לתיאטרון
מוסיקה אומנות ומחול בע"מ ,במקום שמוליק בראונשטיין שפורש.
 .37מינוי של מר איציק ליסמן כדירקטור נציג ציבור ב"חברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול
בע"מ".
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 .47מינוי של מר יצחק וידבסקי כדירקטור נציג ציבור ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ".
 .41מינוי מחדש של מר דני פדר כדירקטור נציג רשות ב"תאגיד מי שקמה בע"מ".
 .42מינויו של מר אביעד מור אדריכל העיר כדירקטור נציג הרשות בחברה לבילוי ובידור בע"מ
במקום רוני ורדי שמסיים את עבודתו בעיריית חולון.
 .43מינויה של הגב' עינב קפלן בשארי כדירקטורית נציגת מועצת העיר בחברה לבילוי ובידור
במקום שי קינן שפרש.
 .44מינויו של מר מיקאל בוזגלו כדירקטור נבחר ציבור מסיעת "עידן חדש בחולון" ב"חברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ"(במקום עמוס ירושלמי שהתפטר).
* .45מינוי של מיקאל בוזגלו כחבר וועדת ביקורת במקום עמוס ירושלמי.
* .46מינויה של הגב' נעה צ'פלצקי כנציגת ציבור בוועדת ספורט.
 .47מינוי דירקטוריון ל"עמותת העליון" בהרכב של  7חברים:
נציגי מועצה  -מוטי ששון  -ראש העיר  ,מורן ישראל – חבר מועצת העיר .
נציגי ציבור  -מוטי גולנסקי ,רמי ארד.
נציג רשות -איריס צור ,נטע צומבר ,שירן אסיף כהן.
.
בברכה
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

