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עדכון

O2016-1000-501

הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 50
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  50תתקיים ביום ראשון ,04.12.2016 ,ד' כסלו תשע"ז,
בשעה  ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר עזרא סיטון בנושא הקמת כיתות גימלאים נוספות
בבתי הספר השש שנתיים.
 * .2הצעה לסדר – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא פרס ראש העיר שינוי
קריטריונים.
 .3הצעה לסדר  -של החבר המועצה מר חזן שמעון בנושא של ענייני תרבות סכום מעל
 ₪ 250.000יעבור מכרז לאישור.
 .4הצעה לסדר  -של החבר המועצה מר חזן שמעון בנושא הגדלת תקציב שיפוץ גני הילדים.
 .5שאילתא  -של החבר המועצה מר חזן שמעון בנושא תקציב בניית יד לבנים החדש.
 .6שאילתא  -של החבר המועצה מר חזן שמעון בנושא החינוך בחולון הגיע למקום ה – 53
בארץ ,מה נעשה כדי להחזירו למקום  2בארץ.
 .7שאילתא – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא שיפוצי קיץ בית ספר בית דוד.
 .8שאילתא – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא בית ספר בית דוד.
 .9שאילתא – של חבר המועצה מר עזרא סיטון בנושא התקנת דשא סינטטי בגני ילדים.
 .10שאילתא  -של החבר המועצה מר איציק תורג'מן בנושא שיפוץ מרכזים מסחריים.
 .11שאילתא  -של החבר המועצה מר מורן ישראל בנושא סקייטפארק בחולון.
 .12שאילתא  -של החבר המועצה מר מורן ישראל בנושא חלוקת  130אייפדים מתנה
לעובדים.

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

* .13אישור רישום זכויות חכירה בחלקים בלתי מסוימים (במושעא) בשיעור של 83%
בחלקות  60ו –  61בגוש  6803על שם קנית השלום השקעות בע"מ ח.פ 511633158 .על
פי חוזה מיום  5.6.2008בין עיריית חולון לבין קנית השלום השקעות בע"מ(,מצ"ב).
 .14בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות.
 .15חוות דעת משפטית ,חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
ע"ר  580057321ע"י קרן נאמנות ויצו מס תאגיד  52-0015330גוש  7059חלקה .158
 .16חוות דעת משפטית  ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "שערי ישועה
וחיים" (ע"ר) מס'  58-0397487גוש  6049חלק מחלקה .381
 .17חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "בית כנסת לכל
עדות ישראל" קריית אילון גוש  6869חלקה  – 186רח' החרצית .5
 .18אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .19אישור להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות (כללי) לשנת  2016ולשנת (, 2017סניפי
תנועות נוער הממוקמים במקלטים עירוניים).
 .20אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – תיקון טבלת חלוקה לתמיכות בתנועות הנוער לשנת
 2016פרוטוקול דיון מיום .20.11.2016
 .21אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
 .22אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2016
 .23אישור הארכת מינוי של מר דני פדר כדירקטור בתאגיד מי שקמה בע"מ.

בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות המועצה

