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לשכת ראש העיר

עדכון

ט' שבט תשע"ז
יום ראשון  05פברואר 2017
O2017-1000-7

הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 56
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  56אשר תתקיים ביום ראשון 5.2.2017 ,ט'
שבט תשע"ז ,בשעה  ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת כיתות גמלאים
נוספות בבתי ספר שש-שנתיים בעיר חולון.
הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הפסקת הטרדת עובדים
המשתפים פעולה עם מבקר המדינה.
הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר סיטון עזרא  -בנושא הקמת גינות כלבים בשטחי
ציבור פנויים.
הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר סיטון עזרא  -בנושא חיוב המועצה לישראל יפה
להחזיר כספים בעבור השימוש בנכסי עירייה.
שאילתא  -של חבר המועצה סיטון עזרא  -בנושא תב"ע חדשה בגינת רוטשילד.

 .6שאילתא  -של חבר המועצה סיטון עזרא – בנושא מהי עלותו של מוזיאון העיצוב
למשלם המיסים העירוני.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מכרז למנכ"ל המדיטק.
* .8שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא קריית חינוך חרדית.
** .9שאילתא – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא  -סימון כבישים ברחבי העיר.
** .10שאילתא – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא  -ישיבות הנהלת העיר והעירייה.
 .11אישור דוח כספי מבוקר לשנת .2015
 .12עדכון תב"ר  3605הקמת אולם טוטו – פייס ביה"ס שרון.
 .13עדכון תב"ר  3575הרחבת ביה"ס שרון – תוספת  6כיתות.
 .14אישור ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה .185
 .15סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד
הפנים בעיריית חולון לשנת .2015
 .16אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .17אישור המועצה להבהרה ועדכון התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת – 2017
עדכון.

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

 .18אישור מועצה לטבלת חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת .2017
 .19אישור פרוטוקול ישיבת וועדת השמות העירונית מיום .29.1.2017
 .20אישור שכר מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן עפ"י הנחיות משרד הפנים.
 .21מינוי סמנכ"ל תפעול ומנהלה מר איתן שטיינר ליו"ר בוועדות :רכש ובלאי ,וועדת
בטיחות.
 .22חוות דעת משפטית מכרז  50/16חוזה מכר עיריית חולון – אאורה ישראל יזמות
והשקעות בע"מ ח.פ 512836206 .מגרש  210על פי תב"ע ח.4/370/
 .23חוות דעת משפטית מכרז  51/16חוזה מכר עיריית חולון – זלמן זכריה נכסים
והשקעות בע"מ ח.פ 512308818 .מגרש  220על פי תב"ע ח.4/370/
 .24חוות דעת משפטית מכרז  52/16חוזה מכר עיריית חולון – נאור נפתלי ת.ז.
 25158395מגרש  302על פי תב"ע ח.4/370/
 .25חוות דעת משפטית מכרז  53/16חוזה מכר עיריית חולון – שיליאן עידן ת.ז.
 300016276מגרש  303על פי תב"ע ח.4/370/
 .26חוות דעת משפטית מכרז  54/16חוזה מכר עיריית חולון – אסף גרוסגולד ת.ז.
 033193913מגרש  303על פי תב"ע ח.4/370/
 .27מינוי של מר איתן שטיינר סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה
במקום נדב יפה.
 .28מינוי מר שמוליק בראונשטיין כחבר הנהלת החברה למוסדות חינוך ותרבות חולון
במקום אורי צור ז"ל.
בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

