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עדכון
הנדון:ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 58
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  58תתקיים ביום ראשון 2.4.2017 ,ז' אדר תשע"ז ,בשעה
 ,20:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
** .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – תקציב להפועל חולון.
** .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – העלאת רמת החינוך
בחולון.
** .3הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – "כרטיס ההטבות גם
אני חולוני".
** .4הצעה לסדר יום  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא שינוי מספר
התלמידים בבית ספר רביבים הרשאים ללמוד במקוה ישראל.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא פירוט ההוצאות של
מוזיאון העיצוב.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מבנים יבילים בית דוד בנות.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא  -בעיות תחבורה בעיר.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא  -תקציב התרבות.
* .9שאילתא -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
* .10שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן באותו בנושא  -פטור לא חוקי לעמותות
ומלכ"רים מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
 .11אישור הארכת תוקף גבייה חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)
התשמ"ב (.1982 -מצ"ב).
* .12הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל  03-שנים  -החברה לבילוי
ובידור.
 .13אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
 .14אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה  -ניצן ירושלמי.
 .15בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה  -ניצן ירושלמי.
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .16אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה  -אילן בוסקילה.
 .17בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה -אילן בוסקילה.
 .18עדכון התקציב הרגיל.
 .19עדכון התקציב הבלתי רגיל.
* .20אישור תב"ר חדש – הצטיידות מעון יום שיקומי .+21
* .21אישור עדכון תב"ר חדש –  2מיבנים יבילים בית דוד.
 .22אישור הדוחות הכספיים של עירייה ליום .31.12.2016
* .23אישור כתב הסמכה של הגב' כלימי מיטל ת.ז 034482414 .להתייצב לתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
* .24אישור הסכם התקשרות בין החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ
לבין רו"ח משולם עברי ושות'  -שותפות בלתי רשומה.
* .25אישור הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה לגב' שרה דניאלסקי עד לתאריך
נובמבר .2018
 .26אישור עבודה בהתנדבות של הגב' אלונה ברהום עוזרת מנכ"ל העירייה.
* .27מינויו של משה לייבה כמועמד לחבר הנאמנים והוועד המנהל של המכון
הטכנולוגי.
* .28מינויו של מר מועלם משה לתפקיד משנה לראש העיר.
* .29מינויה של הגב' עדן רבקה לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975
* .30מינוי מר יואל ישורון לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975

בכבוד רב

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

העתקים:
גזבר העיריה ,היועצת המשפטית ,מבקר העירייה ,דוברת ,סמנכ"לים ,מנהלת הסברה* ,עדכונים.

