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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 35
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  35תתקיים ביום ראשון ,06.12.2015 ,כד' חשון תשע"ו ,בשעה
 ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
* .1הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – טקס פרישת עובדי הוראה.
 .2שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות לקריית מיכה וממנה.
 .3שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 .4שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא – איכות תעודות הבגרות.
 .5שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -פינוי רכבים נטושים בעיר חולון.
* .6שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – פרסום פרוטוקול ועדות לאתר
העירייה.
* .7שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – עלויות גני סיפור.
* .8שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – פיטורי מנכ"ל מדיטק.
* .9שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – קידום מוניות שירות בחולון.
 .10שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא המקוואות.
 .11חוות דעת משפטית להתקשרות עיריית חולון עם חב' יואל ישראל בניה  2010בע"מ למכירת
כל זכויות העירייה במקרקעין הידועים כגוש  7174חלקה ( 131מגרש המנזה).
 .12הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב – .2012

 .13הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים בסך  7מש"ח.
 .14אישור הסכמי פשרה וחובות ארנונה מים וביוב לעסקים ומגורים לפי נוהל פשרה.
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5041258 :

* .15בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות.
* .16ביטול הקצאה לעמותת קונגרס יהודי בוכרה.
* .17מינויו של ארז מנשה לדירקטור מטעם סיעת "אמת" בחברה הכלכלית במקום סמי
שמואלי.
* .18מינוי דירקטור חבר מועצה בחברה לפתוח תיאטרון מטעם "מצטיינים בחינוך" במקום
יעקוב אופק שפרש.
* .19מינוי דחצ"ית מטעם סיעת "אמת" בחברה לבילוי ובידור.
* .20מינוי דחצ"ית מטעם "מצטיינים בחינוך" בחברה לבילוי ובידור.
* .21מינויו של ליאור לוי כדח"ץ מטעם סיעת "הירוקים" בחברה לבילוי ובידור במקום יוסי
שלום.
* .22מינויה של הגב' אלינה קייקוב כדחצ"ית בחברה הכלכלית מטעם "ש"ס" במקום הגב'
אורנה פנחסוב.
* .23מינויו של חבר מועצה (ממצטיינים בחינוך) כחבר בוועדת השימור.
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