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הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 64
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  64תתקיים ביום ראשון 3.9.2017 ,יב' אלול תשע"ז ,בשעה
 ,20:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
* .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מחסור בבתי כנסת
ומקומות תפילה בחגים.
** .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -הסדר הסעות
לתלמידי החינוך המיוחד.
** .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – קריאת שם רחוב על
שמו של אילן לוי וחיים ירמיהו ז"ל.
 .4שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מכרז להפעלת הצהרונים
בעיר.
* .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – עבודה בשבת בבית
ספר גולדטק.
* .6שאילתא  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – שכר טרחת עו"ד המייצגים
את העירייה.
* .7שאילתא  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא  -היקף הסיוע של משרדי
הממשלה לעיריית חולון.
* .8שאילתא  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא –תשלומי הורים לבתי
ספר יסודיים.
* .9שאילתא – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא – מספר העולים וילדי בעיר.

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

 .10אישור תכנית עבודה לשנת  2017רשת קהילה ופנאי.
 .11בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .12בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות.
 .13בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות"-הפטרים".
 .14אישור הסכם פשרה בגין חוב אגרות שילוט ומחיקתו החלקית של החוב.
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  6.8.17תיקון בתבחינים לתמיכות תקציב
 2017עמותות כללי – .5.13
 .16אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות (כללי) לשנת ,2018בהתאם לחוזר מנכ"ל
.4/2006
 .17אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות בספורט לשנת .2018
 .18פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות במוסדות דת  2017פרוטוקול
מיום .9.8.2017
 .19אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח תיאטרון אומנות מוסיקה
ומחול בע"מ.
 .20חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)(תיקון  - 2הארכת
תוקף) התשע"ז – .2017
 .21חוק עזר לחולון (שרותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח – .2017
 .22חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ח – .2017
 .23הארכת תוקף גביה לפי חוק העזר לחולון (תיעול) ,התשס"ח – .2008
 .24חוק עזר לחולון סלילת רחובות (תיקון) ,התשע"ח – (,2017מצ"ב).
 .25הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (סלילת רחובות) התשע"ב.2012 -
 .26הסכם לייזום והפעלת היכל הקרח בגו"ח .7302/7

... .27כתב הסמכה למתמחה לב ליאור ת.ז 302680509 .להתייצב ולתבוע
בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .28בקשה להגדלת היקף עבודה של מכרז חיבור רחוב המרכבה לכביש .44
 .29עדכון תקציב הרגיל לשנת .2017
 * .30עדכון נוסף לעדכון תקציב רגיל לשנת .2017
 .31עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2017

 .32אישור מועצה לקבלת שירותי ייעוץ בבנק מזרחי.
* .33אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק.
* .34אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק עבור גני ילדים.
 .35חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – העמותה למען הקשיש בחולון מבנה
המצוי בגוש  6996חלקי חלקות  ,97,81ו –  101ברחוב אלחריזי  13חולון.
 .36עדכון שכרה של יונת דיין היועצת המשפטית לעירייה.
 .37עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ארגוני באגף הרווחה.
 .38מינוי חבר מועצה מר יניב פכטר כחבר בוועדת ביקורת במקום איציק רון.

בכבוד רב,

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

