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מזכירות המועצה
 23יולי 2015

לכבוד
חברי המועצה
שלום רב,
הנדון :זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 13/15
הינך מוזמן /ת לישיבת מליאת מועצה מס'  , 13/15שתתקיים ביום שני
יא' באב תשע"ה 27/7/15 ,בשעה  19:00בחדר הישיבות .
על סדר היום:
 . 1אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס'  10/15מתאריך . 22/6/15
 . 2אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס'  11/15מתאריך . 25/5/15
 . 3אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  12/5מתאריך
. 29/6/15
 . 4אישור פתיחת תב"ר מס'  , 1107עבור רכישה והצבת מבנה יביל לבית ספר
" חמדת השקד" ,בסך ,₪ 210,000
 - ₪ 70,000מבנה יביל  -תקציב משרד החינוך.
 - ₪ 140,000תשתיות להצבת המבנה  -מהקרן לעבודות פיתוח .
 . 5אישור פתיחת תב"ר מס'  , 1104עבור שיפוץ במבנה ברח' הרקפת להקמת
מרכז לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים  -השתתפות המועצה – ₪ 100,000
תקציב קרן לעבודות פיתוח.
 . 6אישור פתיחת תב"ר מס'  1106עבור הנגשה פרטית – נגישות פיזית ,תיכון
הראל בסך  - ₪ 547,407תקציב משרד החינוך.
 . 7אישור פתיחת תב"ר מס'  , 1108בסך  ₪ 59,728עבור השאלת ספרים לשנת
הלימודים תשע"ו ,בבתי הספר השלום ,הדרור ,חטה"ב היובל (כולל 5%
רזרבה ,במימון משרד החינוך.
 - ₪ 45,680השתתפות משרד החינוך (  ₪ 80לתלמיד)
 - ₪ 14,048השתתפות משרד החינוך לוגיסטיקה (  ₪ 28לתלמיד)
בנוסף ,השתתפות ההורים ישירות לבתי הספר סך של - ₪ 144,480
(  280ש"ח לתלמיד)
 . 8אישור פתיחת תב"ר מס'  1105עבור תכנון כניסה נוספת מכביש מס' 1
למבשרת ציון ,בסך  ,₪ 150,000מ תקציב קרן לעבודות פיתוח .
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 . 9אישור פתיחת תב"ר מס'  , 1103על סך  ₪ 295,000עבור תכנון כביש גישה
לשכונה יא' ,מתקציב ערים – חברה לפיתוח עירוני בע"מ.
 . 10דיון בנושא איוש חברי ועדת מכרזים.
 . 11אישור החלטת הנהלת מועצה ,מתאריך  , 1/6/15בנושא העסקת ספק נותן
שירות בתחום החינוך  ,מר אבי טל.
 . 12מינ וי חבר המועצה עו"ד מוטי חזיזה ,לנציג בוועדה המחוזית ,במקום
ראש המועצה מר יורם שמעון.
 . 13דיון בדוח תלונות הציבור לשנת  – 2014מבקרת המועצה וממונה על
תלונות הציבור.

הצעות לסדר :
 . 1דיון בהצעה לסדר של חברי המועצה אריה שמם ,נעמי ברזני ,בועז כהן
ויעל ארן  -בנושא סגירת גן עבר – קדם .
 . 2דיון בבקשת חברת המועצה גב' יעל ארן – בנושא אתר עין מבשר .

בכבוד רב,
יורם שמעון
ראש המועצה
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