
 
 עיריית יבנה
 לשכת מנכ"ל

 מזכירות העירייה

 
 

          
 

   2020מאי,  27        
 ד' סיון תש"ף         

 לכבוד
 ארי-מר צבי גוב -ראש העיר 

 חברי מועצת העיר
 מנכ"ל העירייה

 היועצת המשפטית
 גזבר העירייה

 מבקר העירייה
 עוזר ראש העיר

 דובר העירייה
 

 שלום רב,
 

 ומליאת הוועדה לתכנון ובניההזמנה לישיבת מועצת עיר מן המנין  הנדון:  

 

תשע"ט, כ"א אדר ב' , חמישיביום שתתקיים  ,7/15כב' מוזמן/ת בזה לישיבת מועצת עיר  מן המניין מס' 

 באולם הדיונים שבניין ראש העיר.  17:45בשעה  28/3/19

 

 להלן סדר יום הישיבות:

 

 :15/7ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 

 מגרש החניה, נסיעה לסיור באתר פיתוח. – 17:45שעה 

 ."הפסקות חשמל בעיר"רועי גבאי בנושא שאילתה של חבר המועצה מר  .1

 ."שז"ר השטפון בנאות"שאילתה של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא  .2

 אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן: .3

תקציב מקורי ופירוט  שם תב"ר מס'
 מקורות מימון

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

 
471 

בנית בי"ס יסודי 
נאות שמיר מגרש 

3050 

 20,459,611-תק'
 459,611 -מ' החינוך
 20,000,000-ק' פיתוח

 
12,642,693 

 ק' פיתוח 12,642,693
 מ' הפיס

 
20,459,611 

 
 

459 
גנ"י ברח'  4בניית 

 הנחשול
 5,500,000 -תק'

 5,500,000 -ק' פיתוח
 

3,018,020 
 ק' פיתוח 3,018,020

 מ'הפיס
 

5,500,000 
 

 
411 

בניית בי"ס תיכון 
 שנתי 6

 24,555,353 -תק'
 17,555,353-מ' החינוך
 7,000,000-ק' פיתוח

 
10,079,076 

  
 מ' הפיס

 
34,634,429 

 
279 

 

 -מרכז יום טיפולי
 רב נכותי

 6,200,000תק' 
 2,200,000-ק' פיתוח

 1,550,000 -ק' שלם
 -ביטוח לאומי

2,450,000 

 
98,155 

450,000 
392,622 

  
 ק' פיתוח
 קרן שלם

 ביטוח לאומי

 
 

7,140,777 
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 אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות וסייעות עובדות .4

 עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב. 

 בנושא תמיכות לעמותות הספורט. 18.3.19מיום  2/19אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .5

 ."תאורת מגרשי ספורט וגני משחקים/ שעשועים"של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא  הצעה לסדר .6

 ."אבוקרט ז"ל הנצחת שמו של מר אהרון"הצעה לסדר של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא  .7

 הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ בנושא "מתן מלגות לספורטאים וספורטאיות תושבי העיר". .8

 

 

 מליאת הוועדה לתכנון ובניה:

 .28/2/19מיום  2/15מס' לתכנון ובניה אישור פרוטוקול מליאת הוועדה  .1

 

 
 

 בכבוד רב,           

 
 יעל יצחק פור

 מזכירות העירייה                                              


