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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 8
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  8תתקיים ביום ראשון ,2.2.202. ,ד' שבט תשע"ד ,בשעה
 ,21:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  88חולון.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא שידור ותיעוד ישיבות
מועצת העיר בווידאו.
 .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא העדפת ספקים חולונים
במסגרת מכרזיי עירייה .
 .3הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא פינוי זבל החל מהשעה
שמונה.
 .4הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שי קינן בנושא הנפקת כרטיס תושב( .המצ"ב).
 .5שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא פיטורי הגב' קדם לאה רכזת מועדון
קשישים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא סייעת נוספת בגני טרם טרום חובה.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא הצגת הסכמים קואליציונים
למועצה.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא חיוב מוכרי דירות בבית עם גג
משותף ללא אפשרות בניה ,לשלם היטל השבחה כל אחד מהדיירים.
 .1אישור דוחות כספיים של עיריית חולון לשנת .2022
 .20אישור דו"ח רבעוני לשנת  2022לתקופה רבעון  2לשנת .2022
 .22אישור דו"ח רבעוני לשנת  2022לתקופה רבעון  2לשנת .2022
 .22אישור דו"ח רבעוני לשנת  2022לתקופה רבעון  2לשנת .2022
 .22אישור תב"ר חדש – הרחבת ביה"ס שרון – תוספת  6כיתות ,בהתאם למכתבו של
סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום .22222202.
 .2.אישור עדכון תב"ר  201.ביה"ס כרם שלמה בניה והתאמות בהתאם למכתבו של
סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום .8222202.
רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -825852205 :פקס25 -8258222 :

 .15אישור המועצה לעדכון תב"ר .3511
 .16מועצת העיר חולון מאשרת בזאת כי "רשת קהילה ופנאי" תפעל כעמותה מעין
עירונית על פי התקנון האחיד מעודכן ומאושר מאי .2313
 .17תיקון מטרות החברה לבילוי ובידור הקבועות בתזכיר בהתאם להנחיות משרד
הפנים.
 .18הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים בסך  7מש"ח.
 .11אישור הלוואה מבנקים בסך של עד  33מש"ח להקמת מרכז בילוי ופנאי בפארק
פרס.
 .23אישור הארכת מינוי רוה"ח לחברה לבילוי ובידור לשנה נוספת (עד לגמר הביקורת
על הדוחות הכספיים לשנת .2313
 .21מועצת העיר מאשרת הסמכתה של ענבר ניצני מנהלת אגף התנועה לטפל במתן
חניות לנכים.
 .22אישור המועצה להקמת תת ועדה לצורך רכישת שירותי נסיעה לחו"ל  ,המורכבת
מנציגי עירייה ואלו הם:
יו"ר רמי אהרוני – מנהל פרויקטים קשרי חוץ ותיירות – מ"מ מיכל ישראל.
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה  -מ"מ שמוליק בראונשטיין.
רוני חלמיש – עו"ד במחלקה המשפטית  -מ"מ הילה הורוביץ.
שאול מזרחי – מנהל מחלקת רכש.
 .23מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,חיים סברלו ,מיקי שמריהו ,כנציגי
העירייה בחברה לבילוי ובידור בע"מ.
 .24מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,חיים סברלו  ,אופק יעקב ,כנציגי
העירייה בחברה לתיאטרון מוסיקה מחול חולון בע"מ.
 .25מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,זאב ניסים ,יוליה מלינובסקי,
כנציגי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
 .26מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא:
"ירוקים"  -כהן רועי –יו"ר הועדה
"אמת"  -אבי שיינבוקס
ש"ס
מצטיינים בחינוך -
איזבלה אפיק  -נציגת רשות
השר להגנת הסביבה -
הארגון הארצי -
ארגוני ירוקים –  2חברים
 .27מועצת העיר מאשרת את ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא:
"אמת"  -זוהר נויימרק  -יו"ר הועדה
"אמת"  -מוטי חרמוני
"אמת"  -קובי מכלוף
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ש"ס –  2חברים
"צעירים" –
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי"  -לוי ברקוביץ
"ישראל ביתנו" -
נציג משטרה
נציג משרד התחבורה
ענבר ניצני – מנהלת מחלקת תנועה – נציגת רשות
מימי פלג – מהנדסת העיר – נציגת רשות
יוני רובינשטיין – ראש אגף ארגון ובקרה – נציג רשות
נדב יפה – סמנכ"ל תשתיות – נציג רשות
 .28מועצת העיר מאשרת את ועדת ביטחון בהרכב הבא:
"עמוס ירושלמי"  -וורום יצחק  -יו"ר הועדה
"אמת" -מוטי חרמון
"אמת"  -יחיעם קמינסקי
"אמת"  -משה מועלם
"אמת"  -דוד פרלמוטר
ש"ס –  2חברים
"ישראל ביתנו" –
"מצטיינים בחינוך" –
"ליכוד  +אילן לוי" -
"שמעון חזן" -
 .21מועצת העיר מאשרת את ועדת ביקורת בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך" -עזרא סיטון  -יו"ר הועדה
"אמת" -משה מועלם
"אמת"  -יוסי נדלר
ש"ס -
"ליכוד" -מיקי שמריהו
"עמוס ירושלמי"  -זאב ניסים
"ישראל ביתנו" -יוליה מלינובסקי
 .33מועצת העיר מאשרת את ועדת בריאות בהרכב הבא:
שמעון חזן – יו"ר הועדה
"אמת"  -בר סיטון  -נציג ציבור
"אמת"  -מוטי חרמון  -נציג ציבור
"אמת"  -אבי קציני  -נציג ציבור
ש"ס –  2חברים
"צעירים" –
"מצטיינים בחינוך" -
"עמוס ירושלמי" -ראובן אשכנזי
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"ליכוד +אילן לוי" -
"ישראל ביתנו" -
 .31מועצת העיר מאשרת את ועדת חינוך בהרכב הבא:
מוטי ששון – יו"ר
"אמת"  -רבקה עדן
"אמת"  -רונה עמרם
"מצטיינים בחינוך"-
"צעירים" -
"עמוס ירושלמי" -קרן פאר
מנהלת ביה"ס יסודי
מנהלת חטיבת ביניים  /על יסודי
יו"ר מועצת תלמידים
נציג ועד הורים
טלי פרידמן – ראש מינהל חינוך – נציגת רשות
 .32מועצת העיר מאשרת את ועדת הנהלה בהרכב הבא:
מוטי ששון – ראש העיר – יו"ר ועדה
"אמת" -זוהר נויימרק
"אמת"  -רבקה עדן
"אמת "  -יעקב חרש  -רוטציה עם דר' רוק מאיר
ש"ס – חיים סברלו
ש"ס  -יעקב בבלי
"עמוס ירושלמי" -עמוס ירושלמי
"ירוקים" -כהן רועי
"ליכוד  +אילן לוי" -אילן לוי
 .33מועצת העיר מאשרת את ועדת הנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא:
אילן לוי – יו"ר הועדה
"ירוקים" – כהן רועי
"אמת" -שלומי תמם
"אמת" -רועי ברנע
"עמוס ירושלמי" -קובי גינדי
"צעירים" -
נציגי משפחות שכולות –  3חברים
 .34מועצת העיר מאשרת את ועדת שמות בהרכב הבא:
יוסי נדלר – יו"ר הוועדה
"אמת" -מאשה טאוסק
"אמת" -קובי זיתוני
"אמת" -מוטי הלרמן
ש"ס –  2חברים
"עמוס ירושלמי" -יובל מגידש
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"מצטיינים בחינוך" –
"ישראל ביתנו" –
"צעירים" –
"ליכוד +אילן לוי" -
 .35מועצת העיר מאשרת את ועדת תנועה בהרכב הבא:
יעקב בבלי  -יו"ר הועדה
"אמת" -אבי קציני
"אמת" -רון גלבוע
"אמת" -אלי מור
"אמת" -מרדכי זורע
ש"ס -אמנון דוידוב
"מצטיינים בחינוך" -
"ירוקים"  -רועי כהן -
"ישראל ביתנו" -
"ליכוד  +אילן לוי"
"צעירים"
 .36מועצת העיר מאשרת את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא:
רונה עמרם – יו"ר הועדה
"אמת" – טל אבוטבול
"אמת" – בר סיטון
"אמת" – קובי מכלוף
ש"ס – ראובן אשכנזי
"צעירים"  2 -חברים
"מצטיינים בחינוך" –
"שמעון חזן" –
"ליכוד  +אילן לוי" –
"ירוקים" – ליאור לוי
 .37מועצת העיר מאשרת את ועדת רווחה בהרכב הבא:
עמוס ירושלמי – יו"ר ועדה
"אמת" – קובי מכלוף
"אמת" – אהרון פלד
"אמת" – רועי ברנע
"אמת" – ארז מנשה
ש"ס – ליאור לוי
ש"ס –
"שמעון חזן" –
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי"  -עמוס ירושלמי
"ישראל ביתנו" –
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"ליכוד  +אילן לוי" -
 .38מועצת העיר מאשרת את ועדת שימור בהרכב הבא:
זוהר נויימרק – יו"ר הועדה
"ירוקים" – רועי כהן
"ליכוד  +אילן לוי"
"מצטיינים בחינוך"
מימי פלג  -פקידות
רמי אהרוני  -פקידות
עופר צילקר  -פקידות
מיכה נצר -פקידות
שירה גורלי  -פקידות
 .31מועצת העיר מאשרת את ועדת מלח בהרכב הבא:
מוטי ששון – יו"ר ועדה
"אמת" – זוהר נויימרק
"אמת" – משה מועלם
"מצטיינים בחינוך" -
ש"ס –  2חברים
"ישראל ביתנו" –
מצטיינים בחינוך
"עמוס ירושלמי" –עובד ששון
"ליכוד +אילן לוי" -
"שמעון חזן" -
 .43מועצת העיר מאשרת את ועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הבא:
חיים סברלו – יו"ר
"אמת" – דר' מאיר רוק
"שמעון חזן" – שמעון חזן
טובה ברלב – מנהלת אגף רווחה
טליה פרידמן – ראש מינהל חינוך
"אמת"  -מוטי הלרמן – נציג ציבור
הרשות למלחמה בסמים
"מצטיינים בחינוך" –
מנהלת ביה"ס תיכון
 .41מועצת העיר מאשרת את ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא:
שי פרוכטמן – יו"ר הועדה
"אמת" – רבקה עדן
אמת – רונה עמרם
ש"ס –
"צעירים" –
טליה פרידמן – ראש מינהל חינוך
6

טובה בר לב – מנהלת אגף רווחה
נציג הסתדרות המורים
נציג ארגון המורים העל יסודיים
מנהל בית ספר
יו"ר מועצת התלמידים העירונית
שמעון יום טוב – יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
נציג תנועות הנוער
שאול הרשטט – נציג ארגון התנדבותי
 .42מועצת העיר מאשרת את ועדת קליטה בהרכב הבא:
מורן ישראל – יו"ר הועדה
"אמת" – אלי דוידי
"אמת" – סימון לוין
"אמת"– אהובה לכיש
ש"ס – אלכס שפרינגר
ש"ס -
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי" –
"ליכוד  +לוי אילן" -
"ישראל ביתנו" –
"שמעון חזן" -
 .43מועצת העיר מאשרת את ועדת ספורט בהרכב הבא:
קובי זיתוני – יו"ר
"אמת" – יניב פכטר
"אמת" – אילן גזית
"אמת" – רועי דביר
ש"ס – יוסי פיקל
"צעירים" -
"מצטיינים בחינוך" -
"עמוס ירושלמי"  -שלמה עזוז
"ישראל ביתנו"-
"ירוקים" – רועי כהן
 .44מועצת העיר מאשרת את מומלצי המועצה למועצה הדתית בהרכב הבא:
"אמת" – אריה לוי
"אמת" – מאיר מלכה
"ליכוד +אילן לוי" – משה בן ניסן
"עמוס ירושלמי" – בן יוסף בנימין
מועצת העיר מאשרת את מומלצי השר למועצה הדתית בהרכב הבא :
ש"ס עמוס ברנס  -יו"ר המועצה
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"אמת" – שוקי דיטמן
"ישראל ביתנו"
"מצטיינים בחינוך" – אשר מלול
מומלץ הרבנים הראשיים – הרב משה פרזיס.

בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

8

