
 
 עיריית יבנה
 לשכת מנכ"ל

 מזכירות העירייה

 
 

          
 

   2020מאי,  27        
 ד' סיון, תש"ף         

 
 לכבוד

 סגן ומ"מ רה"ע ד"ר אהוד ויצמן
 חברי מועצת העיר

 העירייהמנכ"ל 
 היועצת המשפטית

 גזבר העירייה
 עוזר ראש העיר

 דובר העירייה
 

 שלום רב,
 

 9/15מס' הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המנין  הנדון:  

 

 , כ"ה באייר תשע"ט,ביום חמישישתתקיים  9/15מס' כב' מוזמן/ת בזה לישיבת מועצת עיר  מן המניין 

 באולם הדיונים שבניין ראש העיר.  18:00בשעה   30/5/19

 

 להלן סדר היום:

 שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "מוסדות ציבור נאות שמיר".  .1

 שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "מהפכת התחבורה הציבורית ביבנה". .2

 .2017לשנת  של תאגיד המים והביוב "מי יבנה" הצגת דו"חות כספיים .3

 כמפורט להלן: אישור תב"רים .4

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

 ק' פיתוח 250,000 שיפוץ מקלטים 498      

 מ' לשויון חברתי -90,000 120,000 הקמת מערכת ניהול מסמכים 499      
 ק' פיתוח -30,000

טרקטורונים לאגף  4רכישת  500      
 שפ"ע

 פיתוחק'  375,000

מערכת פוטו וולטאית במוסדות  501      
 חינוך

 ק' פיתוח 6,000,000

 

 אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן: .5

תקציב מקורי  שם תב"ר מס'
ופירוט מקורות 

 מימון

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

 
357 

 
הוצאות תכנון 

 הנדסה

 1,000,000-תק'
 -ק' פיתוח

1,000,000 

 
1,000,000 

 
 

 
 ק' פיתוח

 
2,000,000 

 
402 

בניית מקווה 
 בשכונה הירוקה

 1,184,097 -תק'
 מ' הדתות

 
2,815,903 

  
 ק' פיתוח

 
4,000,000 

 
440 

מגרש ברח' 
 השומרון

 1,050,000 -תק'
 600,000 -טוטו

 450,000 -ק' פיתוח

141,926  
145,480 

 טוטו
 ק' פיתוח

 
1,046,446 



 
 עיריית יבנה
 לשכת מנכ"ל

 מזכירות העירייה

 
 

 

 

 

              

עדה הגיאוגרפית לעניין תיקון חלוקת חלף ההשבחה עפ"י ההסכם ובקשה להגדלת המנדט של הואישור הגשת  .6

  עם המועצה איזורית חבל יבנה בגין העברת שטחים מתחום המועצה לשטח השיפוט של יבנה  בעברשנחתם 

 .מענק מלגות לספורטאים מצויינים ומלגות לסטודנטים בנושא 16/4/19מיום ועדת המלגות אישור פרוטוקול  .7

 .2019החל מאוגוסט  לקדנציה נוספת "מי יבנה"אורלי גולנסקי כדירקטורית בתאגיד המים ' מינוי גבאישור  .8

 .2018 – 2017לשנים דו"חות כספיים של הרשת למרכזים קהילתיים הצגת  .9

 .יטנות החופש הגדולהצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא קי .10

 הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר מאיר שטרית ומר משה חזות בנושא ביטול תכנית הגג והבניה  .11

 במזרח יבנה. 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,           

 
 יעל יצחק פור

 מזכירות העירייה                                              
 
 
 
 
 

 העתק: 
 ארי-גובמר צבי  -ראש העיר 

 


