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הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 42
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  42תתקיים ביום ראשון ,3.4.2016 ,כד' אדר ב' תשע"ו ,בשעה ,20:00
באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא מתן קדימות לעסקים חולונים במכרזי
העירייה.
* .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מועמדותה של מנכ"ל העירייה בחברה
לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ.
** .3הצעה לסדר -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא הוזלת מחירי הבריכות העירוניות
לתושבי העיר חולון.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הבית ל "נוער הלאומי".
* .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אנדרטת הגולות.
* .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אירועי יום העצמאות.
* .7שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא גנים.
* .8שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חברי ועדת איתור במכרז וחברי
הדירקטוריון.
 .9אישור הקצאה לבית כנסת לכל עדות ישראל ברחוב החרצית.
 .10אישור דו"ח רבעוני לשנת  2015לתקופה רבעון( )4שנת .2015
 .11אישור עדכון שכרה של הגב' טליה פרידמן ראש מינהל החינוך מ –  75%ל –  80%עפ"י אישור
ממשרד הפנים ,החל מיום . 1.5.2016 -
 .12אישור עדכון תב"ר  3761שיפוצי קיץ ,בטיחות והצטיידות .

* .33אישור תב"ר חדש – הקמת קיר זכרון לחללים בוגרי ביה"ס השש – שנתי יבנה
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .14אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .15אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה.
* .36אישור העברת אולם הספורט ברחוב פרופסור שור לבעלות עמותת מכבי חולון.
* .37בקשה לאישור ניהול משא ומתן-מכרז  26.2036לאספקת תווי שי עבור עיריית חולון.
* .38מינויו של מר יצחק רון לחבר בוועדת "ביקורת" במקום יוסי נדלר שפרש ממועצת העיר.
* .39מינויו של מר יצחק רון לחבר בוועדת "שמות" במקום יוסי נדלר שפרש ממועצת העיר
ומינויו של מר קובי זיתוני כיו"ר בוועדת שמות.
* .20מינויו של מר לויט מיכאל כחבר בוועדת "מכרזים" במקום קובי זיתוני.
* .23מינויו של מר יצחק רון לחבר בוועדת ל"קדום מעמד הילד" במקום רונה עמרם שפרשה
ממועצת העיר.
* .22מינויו של מר זוהר נויימרק כיו"ר בוועדת "נוער וצעירים" במקום רונה עמרם שפרשה
ממועצת העיר.
* .23מינויו של מר יצחק רון לחבר בוועדת "חינוך" במקום רונה עמרם שפרשה ממועצת העיר.
* .22מינויה של הגב' עינב עמרם לחברה בוועדה הממונה על נושא ה"סמים והאלכוהול".
 ** .25מינויו של זהר פישר כדח"צ בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ מטעם "סיעת
הצעירים".
 .26אישור תוספת מספר  2ותוספת מספר  3להסכם מיום  5.6.2008בין עיריית חולון לבין קנית
השלום השקעות בע"מ (מקבוצת עזריאלי) ואישור רישום זכויות חכירה בלתי מסוימת
(במושעא) ,בשיעור של  75.7%בחלקות  60ו 61-בגוש  6803בחולון על שם קנית השלום
השקעות בע״מ(,המצ"ב).
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