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עדכון

שלום רב,

הנדון; ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 23
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  12תתקיים ביום ראשון 1.6.2014 ,ג' סיון
תשע"ד ,בשעה  ,20:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  55חולון.
על סדר היום:
* .2הצעה לסדר יום של חבר המועצה מורן ישראל – הורדת מחירי הכניסה
לברכות העירוניות לתושבי חולון.
* .3הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון – הארכת האבחונים במרכז
מאור.
* .4הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון – התנגדות למעבר של
שכבת ט' לקמפוס ע"ש גולדה מאיר.
* .5הצעה לסדר יום של חבר המועצה יוליה מלינובסקי – יישום המלצות דוח
מבקר המדינה לגבי המכון הטכנולוגי ועמדת עיריית חולון.
 .6שאילתא – של חבר המועצה יעקב אופק בנושא  -עליית הארנונה ב10 -
שנים האחרונות .2003-2013
 .7שאילתא – של חבר המועצה יעקב אופק בנושא  -אנדרטת הגולות להנצחת
מיליון וחצי הילדים שנספו בשואה .
 .8שאילתא  -של חבר מועצה שי פרוכטמן בנושא תרומות לעיר חולון.
 .9שאילתא  -של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא  -עלות כנס החינוך בחולון .
 .:שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – ניהול עמוד הפייסבוק של
ראש העיר.
 .21שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא  -עלות תפעולו של מוזיאון
העיצוב .2010-2013
 .22שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – עלות הוצאת חוברות
מהודרות לתושבי חולון.
רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85383טל' ,03 -8028300/2 :פקס03 -8028000 :

 .23שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא מקוואות .
 .24אישור פרוטוקול ועדת תמיכות בספורט -כספי השגיות ע"פ תבחינים
לאגודות הספורט .3125
 .25אישור דוחות הכספיים והדוח מילולי של החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה,
אמנות ומחול -חולון בע"מ ליום .31.12.2013
 .26אישור תבר"ים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי מיום
.14/5/2014
 .27עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2014בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר
וידבסקי מיום .13/5/2014
 .28אישור עדכון תב"ר  - 4159בניית אולם ספורט ביה"ס עמל.
 .29אישור עדכון תב"ר  - 3969ביה"ס עמל – נגישות.
 .2:אישור עדכון תב"ר  3998עמל – תוספת בניה.
 .31אישור דוחות כספיים "מי שקמה" בע"מ ליום .31.12.2013
 .32אישור דוחות כספיים החברה לבידור ובילוי חולון ליום .31.12.2013
 .33אישור חוזי זיכיון ימית  2000ונפשונית .
 .34אישור הארכת מינוי רואי חשבון של החב' לבילוי ובידור ממשרד פאהן קנה
ל  3 -שנים נוספות.
 .35אישור המועצה ל(תיקון) צו העיריות  -עברות קנס .
 .36אישור החזרת מקרקעין לקרן הקיימת לישראל באמצעות רשות מקרקעי
ישראל .
 .37אישרור הארכת פטור ממכרז עבור מיזם גינון לנוער בסיכון בשיתוף אגף
גנים ונוף ורשת קהילה ופנאי .
 .38אישור מינוי דר' טליה פרידמן ראש מנהל החינוך כנציגת הרשות
בדירקטוריון החברה לפתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ".
* .39אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כדירקטור באיגודן במקום יצחק
וידבסקי.
* .3:אישור מינוי של אילן כהן צדק לעוזר סגן ראש העיר מר חיים סברלו
כמשרת אימון.
* .41אישור מינוי הגב' מיטל מזרחי כמועמדת לדירקטורית בתאגיד "מי
שקמה".
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* .42מינוי נציג ציבור מטעם סיעת ה"צעירים" לדירקטור החברה הכלכלית.
 .43מינויו של חביב יעקב כחבר בוועדת ביטחון מטעם ש"ס.
* .44אישור מועצת העיר לפגרת קיץ  -ישיבות המועצה מן המניין בחודשים
יולי אוגוסט.

בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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