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עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 23/14

עיריית יבה

תמליל מישיבת מליאת מוע צת העיר מן המיין מס' 23/14
מיום ב' ב טבת תשע"ה 24.12.2014 ,
וכחים:
.1

ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

.2

סגן ומ"מ ראש העיר

 -מר משה חזות

.3

סגן ראש העיר

 -מר פאלי כהן

.4

סגן ראש העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

.5

חברת מועצת העיר

 -גב' ליה שרון

.6

חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

.7

חבר מועצת העיר

 -מר אליהו מזוז

.8

חבר מועצת העיר

 -מר ייב עמרי

.9

חבר מועצת העיר

 -עו"ד עדי יקילביץ

.10

חברת מועצת העיר

 -גב' רוית ארפרויד-כהן

.11

חבר מועצת העיר

 -מר רחמים דוד

חסרים:
.12

חבר מועצת עיר

 -מר מאיר בן הרוש

.13

חבר מועצת עיר

 -מר שחר סימה

.14

חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

.15

חבר מועצת העיר

 -מר חובב אשרף

משתתפים:
.1

גזבר העירייה

 -מש שמעון חזות

.2

לשכה משפטית

 -עו"ד איתן בראש

.3

מבקר העירייה

 -מר שלום דמארי

.4

דובר העירייה

 -מר אריאל הלר

.5

עוזר ראש העיר

 -מר מחם שושן
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על סדר היום:
אישור תב"ר מס' " – 318עוז לתמורה" – פיות עבודה בביה"ס בות לאה ,בסך
.1
 ₪ 91,500במימון משרד החיוך.
.2

עדכון תב"ר מס'  – 281מעגל תועה בצומת האלון דואי ,בסך  .₪ 1,308,794מימון:
 ₪ 916,155משרד התחבורה - ₪ 392,639 ,הקרן לפיתוח של העירייה.
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.1

אישור תב"ר מס' " – 318עוז לתמורה" – פיות עבודה בביה"ס בות לאה ,בסך
 ₪ 91,500במימון משרד החיוך.

צבי גוב-ארי:

כסים לישיבה מן המיין .23/14 ,יש כאן עיין של מספר

תב"רים ,תחיל עם התב"ר הראשון .מס' " ,318עוז לתמורה" לטובת בית ספר בות לאה,
עיין של פיות עבודה .אי מבקש לאשר את התב"ר ה"ל .תקצוב של משרד החיוך .מי בעד?
החלטה מס' : 1 / 23 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מ ס' " – 318עוז לתמורה" – פיות עבודה
בביה"ס בות לאה ,בסך  ₪ 91,500במימון משרד החיוך.
.2

עדכון תב"ר מס'  – 281מעגל תועה בצומת האלון דואי ,בסך  .₪ 1,308,794מימון:
 ₪ 916,155משרד התחבורה - ₪ 392,639 ,הקרן לפיתוח של העירייה.

צבי גוב-ארי:

פרויקט מעגל ת ועה בצומת האלון דואי .העלות המשוערת

היא  1,308,000שקל .בהחלטה הקודמת צויה העלות של  1,200,000שקל .העלות המשוערת
ובעת מתכון יותר מפורט ,בעיות שהתגלגלו בכל מה שקשור בתשתיות שמתחת למעגל
התועה .משרד התחבורה אישר לו  916,000שקל .כאשר קרות הפיתוח יצטרכו לשלם כ-
 392,000שקל .יש כאן גידול בסדר גודל של  30,000שקל מקרות הפיתוח לעומת ה...
הקודמת .מי בעד?
החלטה מס' : 2 / 23 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  – 281מעגל תועה בצומת האלון
דואי ,בסך  .₪ 1,308,794מימון ₪ 916,155 :משרד התחבורה- ₪ 392,639 ,
הקרן לפית וח של העירייה.
_________________
צבי גוב-ארי
ראש העיר
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