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  2020מאי,  27          
 ד' סיון, תש"ף          

 לכבוד
 ראש העיר

 חברי מועצת העיר
 מנכ"ל העירייה

 היועצת המשפטית
 גזבר העירייה

 עוזר ראש העיר
 מהנדס העיר

 דובר העירייה
 

 שלום רב,
 

 20/15לישיבת מועצת עיר מן המנין מס' הזמנה : הנדון

 

 :שתתקיים 20/15לישיבת מועצת עיר מן המנין מס' כב' מזומן/ת בזאת 

 בחדר הדיונים לשכת ראש העיר. 18:00בשעה   30/1/20ד' בשבט תש"פ, חמישי,  ביום

 

 להלן סדר יום הישיבה:

 

 מאיר.-"הסכנות ברשת" ע"י חברת המועצה גב' דורית בן -הצגת פרויקט חינוכי לילדים  .1

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .2

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

 מ' החינוך 160,000 ( בבי"ס רמב"ם ובן גוריוןM21מרחבי למידה ) 516

 ק' פיתוח 1,300,000 מיחשוב מוסדות חינוך 517

 מ' החינוך 30,000 211נגישות אקוסטית לגנ"י מגרש  518

 ק' פיתוח 200,000 תכנון מבנה עירייה חדש 519

 ק' פיתוח 1,000,000 תכנון פיתוח תל יבנה 520

 מ' התרבות-2,979,920 7,800,000 הקמת אולם ספורט בנאות שמיר 521

 ק' פיתוח-4,820,080

 מ' החינוך-252,000 288,000 תוכנית רובוטיקה לבתי ספר 522

 ק' פיתוח-36,000

 עדכון תב"רים כמפורט להלן: .3

תקציב מקורי ופירוט  שם תב"ר מס'
 מקורות מימון

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

 
508 

גנ"י בנאות  8בנית 
 שמיר

 8,500,000-תק'
 8,500,000-ק' פיתוח

 

3,122,020 
 

 
1,822,000 

 מ' החינוך -תוספת
 ק' פיתוח -הפחתה

 

 
9,800,020 

432 
 

בנית בי"ס יסודי 
 כיתות 18דתי 

 20,601,190-תק'
 4,583,880-פיס

 4,517,310-מ' החינוך
 11,500,000-ק' פיתוח

 
 

3,917,952 
 

 
 
 

3,917,952 

 
 

 מ' החינוך -תוספת
 ק' פיתוח -הפחתה

 
 

20,601,190 
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 .2020בתים(, תש"פ חוק עזר ליבנה )שמירה ושיפוץ של חזיתות אישור  .4

 6.1.20אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  .5

 בנושא תמיכות לעמותות הספורט. 19.1.20מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .6

 ביטול הוועדה לקליטה ועליה. .7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה חזות בנושא "הצבת מפעמים )דפיברילטורים( במתחמים  .8

 השונים".

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "מדיניות צהרונים ביבנה". .9

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "תעדוף עסקים מקומים בהתקשרויות עם  .10

 העירייה".

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יעל יצחק פור     
 מזכירות העירייה                                           


