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 שלום רב,
 לישיבות מועצת עיר מן המנין ושלא מן המניןהזמנה  הנדון:  

 

 חמישי,ביום  שתתקיימנה ושלא מן המניןכב' מוזמן/ת בזה לישיבת מועצת עיר  מן המניין 

 באולם הדיונים שבניין ראש העיר.  18:00בשעה   24/1/19 י"ח בשבט תשע"ט 

 

 להלן סדר יום הישיבות:

 :3/15ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פרויקטים של "מחיר למשתכן". .1

 שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פקחי בנייה מטעם עיריית יבנה". .2

 צה מר משה חזות בנושא "צומת שד' העצמאות/חטיבת גבעתי )משפחת חלפון(".שאילתה של חבר המוע .3

 שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "השקעה בחינוך". .4

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .5

מס' 
 תב"ר

 מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר

 מ' החינוך 30,000 בי"ס רבין -נגישות אקוסטית 488

 רכבת ישראל -400,000 400,000 תחנת רכבת יבנה מערב -מזרקההקמת  489

 ק' פיתוח 1,500,000 פיתוח וחידוש במבני חינוך 490  

 ק' פיתוח 388,000 רכישת אוטובוס ספרינטר 491

 ק' פיתוח 900,000 הרחבת מועדון נוער בנאות בגין 492

493 
 

תכנון גל ירוק עצמאות בקטע ציונות 
 סנהדרין

 מ' התחבורה -105,000 150,000
 ק' פיתוח -45,000

494 
     

חטיבת  -העצמאות (כיכררמזור )תכנון 
 גבעתי

 מ' התחבורה -140,000 200,000
 ק' פיתוח -60,000

 מ' החינוך 30,000 גן רקפת -הנגשה אקוסטית 495

 מ' החינוך 180,000 חצר לימודית אקולוגי -עיצוב חזות 496

 

 כמפורט להלן: עדכון תב"ר .6

תקציב מקורי ופירוט  שם תב"ר מס'
 מקורות מימון

תקציב  מקור מימון תוספת 
 מעודכן

 
467 

ביצוע השלמות 
פיתוח בנאות רבין 

 ע"י הרשות

 4,028,421-תק'
 4,028,421 -מ' השיכון

 
30,958,844 

 
 מ' השיכון

 
34,987,265 
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 לכיש.-העיר ברשות הניקוז שורקאישור מינוי ראש העיר, מר צבי גוב ארי, לנציג  .7

 אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד מאיר דהן לחבר דירקטוריון איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה. .8

 אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ לחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה". .9

 והביוב "מי יבנה".אישור מינוי מר גבי קינן לחבר דירקטוריון תאגיד המים  .10

  .הקמה וניהול תחנת כבאות לטובת תושבי העירתכנון ל אישור הסכם עם הדיור הממשלתי  .11

 אישור הסכם עם חב' אלמוג פינוי בינוי בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקת שצ"פ מתחם החרמון. .12

 .2019 אישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים הגב' צביה אוחנה עד יוני .13

 .31/3/19אישור הארכת עבודתו של מבקר העירייה מר שלום דמארי עד ליום  .14

  משכר מנכ"ל. 90%-ל היועמ"ש עו"ד טובה אלטמן שפירא אישור עדכון שכר  .15

 אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות וסייעות עובדות עירייה .16

 הרשימה המצ"ב. עפ"י 

 אישור הצטרפות לאינטרנט לעסקים ושרותי ממסרון לחשבונות העירייה וחתימה על מסמכי .17

 הבנק הנדרשים. 

 .1/1/19אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .18

 .14/1/19אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .19

 .21/1/19אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת קרבנות טרור מיום  .20

 ."צהרונים"ל חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא הצעה לסדר יום ש .21

 ."הסעות מהשכונה הירוקה לבית הספר ביאליק"הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא  .22

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "גינה קהילתית". .23

 בנושא "מרכז הורות".וגב' דורית בן מאיר  המועצה מר אלי מזוז  יהצעה לסדר יום של חבר .24

 

 :4/15ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 

 .2019.   אישור צו הארנונה לשנת 1

 

 :15/5ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 

 .2017דו"ח מבוקר לשנת  .1

 .2018הנחת דו"חות כספיים רבעון ראשון ושני  .2

 .2018דו"ח כספי רבעון שלישי  .3

 .2019תקציב שנת  אישור .4

 

 בכבוד רב,           

 
 יעל יצחק פור

 מזכירות העירייה                                              


