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  2020יוני,  25          
 ג' תמוז, תש"ף          

 
 לכבוד

 ראש העיר
 חברי מועצת העיר

 מנכ"ל העירייה
 היועצת המשפטית

 העירייה יתגזבר
 עוזר ראש העיר

 מהנדס העיר
 דובר העירייה

 
 שלום רב,

 

 15/32לישיבת מועצת עיר מן המנין מס' הזמנה : הנדון

 

 :שתתקיים 23/15לישיבת מועצת עיר מן המנין מס' כב' מזומן/ת בזאת 

 יבנה. 1, רח' האמוראים במרכז רייך 18:00בשעה   28/6/20ו' בתמוז תש"ף, ראשון,  ביום

 

 להלן סדר יום הישיבה:

 

 דיווח ראש העיר. .1

 "בחירת נציגים למועצה הדתית". המועצה מר משה חזות בנושאשאילתה של חבר  .2

 "אולפנת יבנה והחינוך העל יסודי בעיר". שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא .3

 שרור תב"רים כמפורט להלן: א .4

תאריך  מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' 
 אישור

525 
 

הריסה והקמה מחדש של אגף 
 פרדס צפוניספריה בבי"ס 

 19.4.20 ק' פיתוח 1,500,000

 
526 

 
 אבזור מרכז הפעלה

 
150,000 

 מ' הפנים – 105,000
 ק' פיתוח -45,000

19.4.20 

  אבזור חמ"לים 527
110,457 

 מ' הפנים -77,320
 ק פיתוח -33,137

19.4.20 

 19.4.20 מ' החינוך 143,500 שיפוץ חדר מורים בב"ס גינזבורג 528

 19.4.20 מ' החינוך 400,000 חידוש גנ"י לגנים חדשניים 529
 מפעל הפיס 5,400,000 בניית מעון יום  538  

+ הקדמת  2019הקצבה לשנת 
 .2020מענק מפעל הפיס לשנת 

4.6.20 
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 אשרור עדכון תב"רים כמפורט להלן: .5

תקציב מקורי  שם תב"ר מס'
ופירוט מקורות  

 מימון

תקציב  מימוןמקור  הפחתה תוספת 
 מעודכן

תאריך 
 אישור

 
462 

מוסדות ציבור 
בניית בית  –

כנסת בשכ' 
 הירוקה

 5,389,553-תק'
-מ' השיכון 
5,389,553- 

 

 
610,447 

 

 
ק'  -תוספת
 פיתוח

 

 
6,000,000 

 
6,000,000 

19.4.20 

492 
 

הרחבת מועדון 
נוער בנאות 

 בגין

 900,000-תק'
-ק' פיתוח
900,000 

 
185,000 

 

 
ק'  -תוספת
 פיתוח

 

 
1,085,000 

 

 
1,085,000 

 

19.4.20 

 

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .6

 מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' 
 650,000 -מ' לשויון חברתי 1,000,000 תאורה חכמה-מיזמים דיגיטלים 530

 350,000 -ק' פיתוח
 161,000-התחבורהמ'  230,000 ביצוע שיפורי בטיחות בציר חטיבת גבעתי 531

 69,000 -ק' פיתוח
 105,000-מ' התחבורה 150,000 עצמאות -החלפת רמזור לדיםצומת מיסב 532

 45,000 -ק' פיתוח
533 

 
 189,700-מ' התחבורה 271,000 ביצוע החלפת תאורת רחובללדים ברח' הנופר

 81,300 -ק' פיתוח
 -ביצוע החלפת רמזור לדים צומת העצמאות 534

 חרמון
 73,500-מ' התחבורה 105,000

 31,500 -ק' פיתוח
 420,000-מ' התחבורה 600,000 ביצוע החלפת תאורת רחוב ללדים ברח' האלון 535

 180,000 -ק' פיתוח
 1,577,610 -מ' החינוך 2,600,000 3120גנ"י בנאות שמיר מגרש  2בניית    536    

 1,022,390-ק' פיתוח  
 מ' הפנים 50,000 רפורמה ברישוי עסקיםהטמעת    537  

הקרן לשמירה על  -ר.מ.י 1,800,000 שביל על גדת נחל שורק שלב ב' 539  
 שטחים פתוחים

 ק' פיתוח 1,300,000 כיתות בבי"ס אינשטיין 2בניית  540  
 

 ק' פיתוח 2,700,000 שיפוצים והתאמות במבני חינוך 541  

 ק' פיתוח 470,000 גנ"י בנאות שז"ר 2-להתאמת מבנה בנות לאה  542  

 רמ"י 14,822,226 תכנון יבנה מזרח -הסכם גג 543  
 

 ק' פיתוח 500,000 מרכזית טלפון  לעירייה ומערכת מוקד 544
 

 להלן:כמפורט  ריםאישור עדכון תב" .7

תקציב מקורי  שם תב"ר מס'
ופירוט מקורות  

 מימון

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

 
508 

גנ"י  8בניית 
 בנאות שמיר

 9,800,020-תק'
-ק' פיתוח

6,678,000 
-מ' החינוך
3,122,020 

 
 

3,155,220 

 
3,155,220 

 

 
 ק' פיתוח -הפחתה
 מ' החינוך -תוספת

 
9,800,020 

 
498 

 
 שיפוץ מקלטים

 250,000 -תק'
 ק' פיתוח

 
300,000 

  
 ק' פיתוח -תוספת

 
550,000 
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 .2/4/20החל מיום  גב' תהילה מימון כמ"מ גזברית העירייהאשרור מינוי  .8

 .19/4/20 יוםאשרור מינוי גב' יעל יצחק פור כמ"מ מזכיר העירייה לתקופה של עד שלושה חודשים החל מ .9

חוזים בין עיריית יבנה וחב' סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ לבין חברת החשמל לישראל בע"מ  אשרור .10

 .145, 134, 132, 131 ח"ח 5520בגוש   508, 512, 523, 509ה במגרשים: להקמת חדרי טרנספורמצי

 אישור מתן פטור מתשלום ארנונה לעמותות "מד"א ו"אהבת רחל". .11

 נאות שז"ר. –הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר דהן בנושא טיפול בשכונה הוותיקה בעיר  .12

 בנושא "לימוד בשפה האמהרית".הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שחר סימנה  .13

 ".2021"הקפאת תעריפי הארנונה לשנת הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא ביטול  .14

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הפעלת מסגרות חינוכיות בחודש אוגוסט". .15

 

 

 בכבוד רב,          

 

 יעל יצחק פור        
 מזכירות העירייה                                              


