
 
 
 
 

 תשע"ט באדר א' גכ"
 2019 פברואר 28 

 
 
 
 

  א.ג.נ.,
 

 
 

 19-3,  1180/מס' המניין מן מנה לישיבת מועצת עיר הזהנדון: 
 
 

ט, , תשע"באדר א' וכ", ראשוןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר, שתתקיים ביום 
 בחדר ישיבות "אורן" בבניין העירייה., 18:00בשעה  ,3/3/19
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 : אישור תב"רים: 1נושא מס' 

 

 תוכנית הכלה ושילוב תשע"ט – 1335אישור הקמת תבר   2.01

             ₪ 367,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 367,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 367,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 שיפוץ ספריה עירונית בג"ה – 1030אישור הקטנת תבר  2.02

 ₪   1,680,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  257,000           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

   ₪ 740,000    השתתפות מרכזיים הקטנה 

   ₪ 483,000      קרנות הרשות 

 ₪ 1,423,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תגבור בגרויות – 1184אישור הגדלת תבר  2.03

 ₪   1,680,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000      השתתפות אורט  

 ₪ 1,880,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מוריה-נגישות אקוסטית  – 1336אישור הקמת תבר   2.04

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 30,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 גנים-נגישות אקוסטית  – 1337אישור הקמת תבר   2.05

             ₪ 30,000 עס'              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר 

   ₪ 30,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 



 

 

 

 גן רימון–נגישות אקוסטית  – 1338אישור הקמת תבר   2.06

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 30,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סי.פי–נגישות אקוסטית  – 1339אישור הקמת תבר   2.07

             ₪ 60,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 60,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 60,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2019דרכים בטיחות ב – 1340אישור הקמת תבר   2.08

 ₪ 78,750 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

              ₪ 15,750      קרנות הרשות

   ₪ 63,000       רלב"ד

 ₪ 78,750   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הרחבת ביה"ס גוונים – 1204אישור הגדלת תבר  2.09

 ₪   4,060,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  365,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 365,000      משרד החינוך  

 ₪ 4,425,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אתיופים תשע"ט –דרך חדשה  – 1341אישור הקמת תבר   2.10

             ₪ 70,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 70,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 70,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פיצויים כביש עוקף עפולה – 1342אישור הקמת תבר   2.11

             ₪ 435,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 435,000      קרנות הרשות

 ₪ 435,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 מועדוניות בחינוך – 560אישור הגדלת תבר  2.12

 ₪   3,970,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000         1323תבר 

 ₪ 4,170,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרוייקט מילת – 890אישור הגדלת תבר  2.13

 ₪   233,702    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  140,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 140,000         1323תבר 

 ₪ 373,702   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עיר המח"ר – 1186אישור הגדלת תבר  2.14

 ₪   880,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  350,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 350,000         1323 תבר

 ₪ 1,230,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 רווח חינוכית  – 1280אישור הגדלת תבר  2.15

 ₪   640,972    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 100,000         תקציב רגיל

 ₪ 740,972   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 



 

 

 גנ"י רח' ספיר+כפיר 6הקמת  – 1343אישור הקמת תבר   2.16

             ₪ 3,699,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 3,699,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 3,699,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שד' רובע יזרעאל גנ"י 4הקמת  –1344אישור הקמת תבר   2.17

             ₪ 2,520,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 2,520,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 2,520,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 גנ"י רח' קרן היסוד 4הקמת  – 1345אישור הקמת תבר   2.18

             ₪ 2,612,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 2,612,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 2,612,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 גנ"י רח' מנחם בגין 4הקמת  – 1345אישור הקמת תבר   2.19

             ₪ 2,580,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 2,580,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 2,580,000   -מידים את התב"ר ע"ססה"כ מע

 

 גנ"י רח' קרן היסוד 2הקמת  – 1345אישור הקמת תבר   2.20

             ₪ 1,234,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 1,234,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 1,234,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 גנ"י רח' החורש 4הקמת  – 1345אישור הקמת תבר   2.21

             ₪ 2,445,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 2,455,000      חינוךמשרד ה

 ₪ 2,455,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 



 

 

 

 משנה למנכ"למינוי : 2נושא מס' 

ז א: מינוי מר אבי אלב12.2.19להחלטת ועדה לבחינת עובדים בכירים מיום בהתאם 
שכר בכירים, הצמדת / אחזקת רכב, בכפוף להוראות  70%למשנה למנכ"ל העירייה, 

 פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים. 

 מינוי דובר העירייה :3 נושא מס'

: מינוי מר כפיר בזק 12.2.19בהתאם להחלטת ועדה לבחינת עובדים בכירים מיום 
שכר בכירים, הצמדת / אחזקת רכב, בכפוף להוראות פקודת  50%לדובר העירייה, 

 העיריות ולאישור משרד הפנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


