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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 44
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  44תתקיים ביום ראשון ,5.6.2016 ,כ"ח אייר תשע"ו ,בשעה ,20:00
באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
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שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -מהי העלות הכספית של פרסומי הרשות
בעיתונות המקומית גל גפן והשקמה.
שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -גדר שנבנתה במגרש קט רגל החדש.
שאילתא  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -בניית מגדלי המגורים ברחוב קראוזה/
מקווה ישראל.
שאילתא  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -יום הזיכרון בתיכון איילון.
שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -קרינה במוסדות חינוך ובמבני ציבור
עירוניים.
שאילתא – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – חדקונית הדקל האדומה בחולון
שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – סבסוד קייטנות הקיץ.
שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא  -קייטנות עירוניות.
שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -סטטוס הבריכה הלימודית.
שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא  -מנכ"לית העירייה.
שאילתא – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – מדיניות החנייה בעיר חולון
הצעה לסדר  -של חברת המועצה מורן ישראל בנושא מצוקת חניה באזורים שונים ברחבי
העיר.
הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא הקמת מעונות סטודנטים בחולון.
הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מימון הסעות לבעלי מוגבלויות לפעילות
בראשל"צ.
הצעה לסדר  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא רישום תלמידי חולון למדור הצרפתי
במקווה ישראל.
אישור דוחות כספיים של "רשת קהילה ופנאי" ליום 31.12.2115
אישור דוחות כספיים של תאגיד "מי שקמה" ליום 31.12.2115
אישור דוחות כספיים של ה"חברה לבילוי ובידור" ליום 31.12.2115
אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.15של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול
חולון בע"מ
אישור הדו"ח המילולי ליום  31.12.15של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול
חולון בע"מ(.
אישור הדו"ח הכספי ליום  31.12.15של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
אישור חוזה חכירה בנושא מעון יום ברחוב סהנדרין  31גוש  1159חלקה 211
אישור חוזה חכירה בנושא מועדון נוער ברחוב ארבע ארצות  3גוש  1121חלקה 191
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אישור עדכון תבר"ים לשנת 2111
אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2111
אישור המלצה למינוי נציגי ציבור בוועדת ערר.
אישור עדכון שכרו של מר יוסי זיידה עוזר ראש העיר.
אישור הארכת שירות של גב' נטע בלומנטל ,מנהלת מגמת מחול בתיכון קריית שרת ,בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים (.1/2111המצ"ב).
אישור המשך כהונתה של הגב' אסתי וייסלר הרצוג כדירקטורית בחברה לפיתוח תיאטרון
מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ ,שחזרה מחל"ד  ,במקום מר שמוליק בראונשטיין.
מינוי מר שמוליק בראונשטיין כדירקטור בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון
בע"מ כנציג העירייה במקום הגב' חנה הרצמן.
מינוי דירקטור בחברה לבילוי ובידור חולון בע"מ ,עובד עירייה ,במקום הגב' חנה הרצמן.
מינוי חבר המועצה מר קייקוב ראובן כחבר בוועדת שמות.
אישור פגרת קיץ לחודשים יולי אוגוסט.
ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין -צו ארנונה לשנת .2111
בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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