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 מזכירות העירייה

 
 

          
 

 2019פברואר,  17        
 "ב אדר א, תשע"טי        

 לכבוד
 ארי-מר צבי גוב -ראש העיר 

 חברי מועצת העיר
 מנכ"ל העירייה

 היועצת המשפטית
 גזבר העירייה

 מבקר העירייה
 עוזר ראש העיר

 העירייה דובר
 

 שלום רב,
 

 ומליאת הוועדה לתכנון ובניההזמנה לישיבת מועצת עיר מן המנין  הנדון:  

 

 מנהשתתקיי ולישיבת מליאת הוועדה לתכנון ובניה ,6/15כב' מוזמן/ת בזה לישיבת מועצת עיר  מן המניין מס' 

 באולם הדיונים שבניין ראש העיר.  18:00בשעה   28/2/19באדר א' תשע"ט,  כ"ג, חמישיביום 

 

 להלן סדר יום הישיבות:

 

 :6/15ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 שאילתה של חבר המועצה מר משה חזות בנושא "צומת שד' העצמאות/חטיבת גבעתי )משפחת חלפון(" .1

 אישור עדכון תב"ר כמפורט להלן: .2

תקציב מקורי ופירוט  שם תב"ר מס'
 מימוןמקורות 

תקציב  הפחתה תוספת 
 מעודכן

 7,500,000 -תקציב  3010גנ"י במגרש  4בניית  486
 מקרן פיתוח 

3,022,844 
 מ' החינוך

3,022,844 
 ק' פיתוח

 
7,500,000 

 

חיים מסינג, דורון   ראש העיר, חברי הוועדה: –איחוד הוועדות למניעת אלימות ומאבק בסמים: יו"ר הוועדה  .3

 מלכה, לינה שרון, פאלי כהן, דורית בן מאיר ושחר סימנה.

 מינוי חברי המועצה מר חיים מסינג ומר משה חזות לחברים בוועדת המכרזים למינוי בכירים.   .4

חברי ראש העיר,  –יו"ר הוועדה  :בהתאם לתוספת רביעית לחוק התכנון והבניה מינוי ועדה לשימור אתרים .5

 מייעץ.נוף ונציג חיצוני  יכליתמשה חזות, יהודה דנינו, אסתי ערמון אדרהוועדה 

 בנושא הקצאת שטח לעמותת 29/1/19ומיום  10/1/18אישור פרוטוקולי ועדת הקצאות מיום  .6

 לצורך בניית בית כנסת. "אבן ספיר"

 .איזורי תאגודהצטרפות תאגיד המים והביוב "מי יבנה" למודל  .7

 .21/1/19להנצחת קרבנות טרור מיום אישור פרוטוקול הוועדה  .8

 תכנית הפיתוח. אישור .9
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "קריאת רחובות על שמם של ראשי המועצה וראשי  .10

 העיר של יבנה שהלכו לעולמם".

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "הנצחת שמם של בני משפחת בנון". .11

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "פיתוח מערב יבנה". .12

מועדון  –הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה  .13

 הכדורגל מכבי יבנה".

 

 

 

 

 :2/15ישיבת מליאת הוועדה לתכנון ובניה מס' 

 מצ"ב. .10.12.18ושא החלטות ועדת משנה לתכנון ובניה מיום מכתבו של חבר המועצה מר רועי גבאי בנ .1

 סדר יום מפורט הועבר אליכם. 

 

 
 

 בכבוד רב,           

 
 יעל יצחק פור

 מזכירות העירייה                                              


