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לשכת ראש העיר
י"ב אלול ,תש"פ
 03ספטמבר 2020
O 2020-1000- 49

עדכון
נא להגיע עם מסכה
הנדון :ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 28
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  28תתקיים ביום ראשון  ,06.09.2020יז' אלול
תש"פ ,בשעה  ,20:00במתחם האירועים "ספארק המים" מפרץ שלמה  66חולון.
סדר יום:
* .1הצעה לסדר – של חבר המועצה שי קינן בנושא  -ארנונה.
* .2הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מתפללים.
* .3הצעה לסדר – של חבר המועצה בוזגלו מיכאל בנושא – מצלמות.
* .4הצעה לסדר – של חברת המועצה קרן גונן בנושא – תכנית עירונית לסיוע מובטלים
ולבעלי עסקים.
* .5שאילתא  -של חבר המועצה בוזגלו מיקאל בנושא – תקציב העדלאידע.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא  -שבט צופים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – עמידת רשת קהילה ופנאי בתבחינים.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – הפטור מארנונה לרשת קהילה ופנאי.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא – מכירת כרטיסים מוזיאון
העיצוב.
 .10שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא – הכנסות מוזיאון העיצוב.
* .11שאילתא  -של חבר המועצה שחר האס בנושא  -הצללת גנים עירוניים.
* .12שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – ניטור איכות המים חולון.
* .13שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – סקר קרקע באזור התעשייה.
 .14שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -הליך בחירת מפעיל לרכב שיתופי.
* .15שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא – הנצחת שמו של משה רום ז"ל.
* .16שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא – מינוי מנכ"ל.
 .17אישור דוחות מילוליים  -החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ.

רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .18אישור כתב הסמכת מתמחה – עובדת עירייה סיון עזרא ת.ז - 203909536 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .19הארכת שירות – הגב' יקומוב זויה רכזת ומורה לכימיה בביה"ס הרצוג ,למשך שנה עד
.31.08.2021
 .20הארכת שירות – הגב' כגן צביה לבורנטית בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .21הארכת שירות – הגב' ללייב לאה מורה לכימיה בתיכון איילון  ,משך שנה עד .31.08.2021
* .22הארכת שירות – הגב' לוי דרורה מורה לשון בתיכון הייטק היי ,למשך שנה עד .31.08.2021
* .23הארכת שירות – הגב' שריר עירית מורה פסיכולוגית מדריכה מומחית ,למשך שנה עד
.31.08.2021
* .24הארכת שירות – מר גרבר ויקטור מורה למתמתיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד
.31.08.2021
* .25הארכת שירות – מר פולנסקי מרק מורה לפיזיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
* .26הארכת שירות – גב' מוכטייב מזל  ,מגשרת לעולים מבריה"מ למשך שנה עד .31.11.2021
* .27הארכת שירות – מר טירן שאול נהג משאית אשפה ,למשך שנה עד .31.12.2021
 .28הסמכת הגב' ליאת גוילי מיוחס ת.ז 039094206 .כמנהלת מח' רישוי עסקים
וכמפקחת הסמכה עד סיום עבודתה בתפקיד זה בעירייה.
 .29מינוי מפקחי רישוי עסקים ,לרבות לשם אכיפת ה"תו הסגול" ועטיית מסכה לעובדים:
ילנה סטרוגונוב – מפקחת רישוי עסקים
אליהו בסנסילוב – מפקח רישוי עסקים
יוסף פלג  -מפקח רישוי עסקים
איילון היינברג  -מפקח רישוי עסקים
אייל סימן טוב  -מפקח רישוי עסקים
 .30אישור מורשי חתימה  -גני ילדים לשנת תשפ"א.
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

השבת קרקע וביטול הפקעה גוש  6045חלקה .332
אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות על פי הישגיות בספורט לשנת .2020
*אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות תנועות נוער ואירגוני הנוער לשנת .2020
חוזה חכירה  -ס.י .אבן יזמות בע"מ ח.פ 51-3748723 .גוש  6867חלקה .60
*תיקון לחוק עזר שמירה.
חוק עזר לאיסור לינה בשטחים ציבורים.
תיקון צו עבירות קנס  -איסור לינה בשטחים ציבורים.
אישור נוהל תרומות לתרומה שסכומה אינו עולה  20.000ש"ח לשנה לתורם
אישור עדכון תקציב רגיל .2020

 .40אישור תקציב פיתוח לשנת .2020
* .41מינוי הגב איריס צור סמנכ"ל רווחה ליו"ר וועדת תרומות.
 .42מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום מעמד הילד" ,במקום חבר המועצה שלומי
תמם ז"ל.

 .43מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה ב"וועדת בחינוך" ,במקום חבר המועצה
שלומי תמם ז"ל.
* .44מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות.

בברכה

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

