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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 10
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  10תתקיים ביום ראשון6.4.2014 ,
ו' ניסן תשע"ד ,בשעה  ,20:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -שירות מקוון לתושב.
 .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא – פתיחת היכל הספורט של מכבי
חולון.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – הקמת מתחם סקייטפארק לנוער
וצעירים.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – טיפול וסיוע העירייה במחוסרי הדיור
בעיר.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה פרוכטמן שי בנושא – דוחות קרינה במוסדות חינוך.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה פרוכטמן שי בנושא – מימון הנסיעה של תלמידי יב' במשלחות
לפולין.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -תביעת תושבי תל גיבורים ע"י עיריית חולון.
 .8שאילתא  -של חבר מועצה איתי זילבר – בנושא הקמת דירות ודיור להשכרה בקריית
איילון.
 .9שאילתא  -של חבר מועצה איתי זילבר – בנושא מלגות סטודנטים.
 .10שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא – שכרה של נחמה דואק העיתונאית.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא – שימוש במתקני מוסדות העירייה ללא
תשלום לחברי המועצה.
 .12הארכת מינויו של חבר המועצה וסגן ראה"ע אילן לוי כדירקטור מטעם ש"ס בתאגיד המים
"מי שקמה".

 .13אישור כתב הסמכה של הגב' בתאל ממן ,ת.ז 300012317 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .14אישור רישום משכנתא על חלקות  1101,97,81בגוש  6996לטובת ועידת תביעות נגד הגרמנים
בקשר להקמת מרכז יום לקשיש ברחוב אלחריזי פינת המעפילים חולון(,המצ"ב).

רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85383טל' ,03 -8028300/2 :פקס03 -8028000 :

 .15אישור רישום משכנתא בהתאם להסכם מיום  22.5.12בין עיריית חולון לבין המועצה
להסדר ההימורים בספורט – פרויקט היכל הספורט טוטו חולון(,המצ"ב)
 .16אישור המועצה לחוזה הקצאת קרקע – עיריית חולון – אנוש העמותה הישראלית לנפגעי נפש.
 .17עיריית חולון—תנועת הצופים העברים בישראל(ע"ר) – חוזה למתן זכות מימוש חלק מחלקה
 60בגוש . 6779
 .18אישור דיון ועדת תמיכות בספורט מיום . 20/3/2014
 .19אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת .2014
 .20אישור חוזה מכר עיריית חולון -חברת נתנאל גרופ בע"מ זכויות העירייה במגרש  202על פי
תב"ע ח(– 4/ 370/מכרז .)34/13
 .21אישור חוזה מכר עיריית חולון -חברת נתנאל גרופ בע"מ זכויות העירייה במגרש  208על פי
תב"ע ח(– 4/ 370/מכרז .)35/13
 .22אישור חוזה מכר עיריית חולון -זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ ( )50%ואבני קומט חב'
לבניין בע"מ ()50%זכויות העירייה במגרש  209על פי תב"ע ח(– 4/ 370/מכרז .)36/1
 .23אישור חוזה מכר עיריית חולון -זאב רוטמן בניה וייזום בע"מ ( )60%וא .חבצלת החוף בע"מ
()40%זכויות העירייה במגרש  231על פי תב"ע ח(– 4/ 370/מכרז .)37/13
 .24אישור חוזה מכר עיריית חולון -זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ ( )50%ומ.א .פז נכסים
והשקעות בע"מ ( )50%זכויות העירייה במגרש  234על פי תב"ע ח(– 4/ 370/מכרז .)38/13
 .25אישור פרוטוקול ועדת השמות העירונית מיום .18.3.2014
 .26אישור מועצה להקצאה לקונגרס יהודי בוכרה גוש  7161חלק מחלקות  ,233,242 11-13וגוש
 7160חלק מחלקה  79ברחוב החי"ם ,תל גיבורים.
 .27מועצת העיר מאשרת את הסמכת מר דני פדר ,מ"מ גזבר העירייה ,לחתום ,במקום גזבר
העירייה ,על חוזים ,התקשרויות ,התחייבויות תשלומים וכל מסמך מחייב אחר לו נדרשת
חתימת גזבר העירייה( .המצ"ב).
 .28בקשה להגדלת סכום הלוואות לשיפוץ כולל של הבתים משותפים.
 .29מועצת העיר מאשרת את ועדת הנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא:
"ירוקים" – כהן רועי  -יו"ר הועדה
"ליכוד  +אילן לוי" – אילן לוי
"אמת" -קובי זיתוני
"אמת" -רועי ברנע
"עמוס ירושלמי" -קובי גינדי
"צעירים" – רפי ז'נה
נציג משפחות שכולות – רפי סרוסי
נציג משפחות שכולות – יוסי רוח
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נציג משפחות שכולות – יצחקוב ויאצסלב
 .30מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא:
"ירוקים"  -כהן רועי –יו"ר הועדה
"אמת"  -רבקה עדן
"ש"ס – יעקב אחדות
"מצטיינים בחינוך" – יעקב אופק
נציגת רשות מקומית – אבי מור ו/או טלי שגב פריליך
נציג השר להגנת הסביבה – דר' איזבלה אפיק
הארגון הארצי – הדס שכנאי
ארגוני ירוקים – אבי שיינבוקס
ארגוני ירוקים  -אטל רוזנברג
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