עיריית חולון
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לשכת ראש העיר
כ' כסלו תשפ"א
 06דצמבר 2020
O 2020-1000- 217

עדכון
נא להגיע עם מסכה
הנדון :ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 31
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  31תתקיים ביום ראשון  ,06.12.2020כ' כסלו
תשפ"א ,בשעה  ,19:00במתחם האירועים "ספארק המים" מפרץ שלמה  66חולון.
סדר יום:
 הצגת תכנית של מנהלת התחדשות עירונית (15דק') – (לירן אדרי חברה
כלכלית).
 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – שינוי צבע
המדרכה.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה בר שי בנושא – רכבים עומדים.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה שחר האס בנושא – מערכת לזיהוי צריכת
מים.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הקמת מנגנון בקרה אחר
צריכה מים במי שקמה.
* .5שאילתא  -של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – דוחות צריכת מים.
 .6שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא – כמה מבני מגורים ישנם
בסה"כ בעיר חולון.
 .7שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא  -כמה מבני מגורים בעיר חולון
העונים על הגדרה  9בתוכנית ?619
 .8שאילתא – של חברת המועצה קרן גונן בנושא – איתור מעקב וטיפול אחרי
קשישים ובודדים בתקופת הקורונה.
 .9שאילתא – של חברת המועצה קרן גונן בנושא – תכנית פיתוח מרכז מטרה
וחניון נכים הצמוד לבריכה הטיפולית.
* .10שאילתא  -של חבר המועצה שחר האס בנושא – החזר כספי בגין תשלומי
הורים.
* .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא  -קול קורא לפעילות לקהילה הגאה.
* .12שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מקום חניית משאיות
האשפה.
* .13שאילתא  -של חבר המועצה זאב ניסים בנושא – דרישת קבלן פיתוח במגדלים
בשדרה.
 .14אישור מועצת העיר לקידום התכנית  -ח 638/ברטונוב.

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

 .15אישור מועצה למנוי מ"מ לחבר ועדות הערר ארנונה -מר דב לנדאו.
 .16אישור מועצה להארכת מינוי חבר ועדת הערר לענייני ארנונה מר -דב לנדאו.
 .17אישור ערבות בנקאית לפרוייקט מס'  -300011769חיבור קו ניקוז עירוני למוביל
ניקוז קיים.
 .18אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות לשנ"ע .2021
 .19עדכון בתבחינים לחלוקת תקציב התמיכות בספורט לשנת.2021 ,
 .20חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון  -עמותת מאור עיניים גוש  7183חלק
מחלקה  32רח' משעול הפז  15חולון.
 .21הארכת שירות למר שמש אהרון.
 .22הארכת שירות לספרנית במדיטק הגב' גלינה שברשטיין.
 .23הארכת שירות לגב ,חנה שרון
 .24עדכון תקציב רגיל לשנת .2020
 .25עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2020
בברכה

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

