י"ב אלול תשע"ד
 70ספטמבר 4702

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר ,מיכל ראב
ניב כהן ,צחי רביב
הילה ברקי

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 9/4102
שהתקיימה בתאריך  2/9/02במשרדי המועצה
-

ראש המועצה
קליה
אלמוג
ורד יריחו

חסרים:
גבי שטרית ,חיים לוי ,אפי מושקטו ,סוזי שליו ,יניב בן זקן.
נוכחים:
דנון יצחק ,בלאו דוד
להלן סדר יום לישיבה:
אינפורמציה.
.1
אישור פרוטוקול .414702
.2
אישור תברי"ם.
.3
שונות.
.4
.1

אינפורמציה

מכרז הסעות
א.
המועצה התקשרה עם הקבלן יגאל מלכה הסעות לביצוע הסעות תלמידים ומורים בשנת
תשע"ה בעקבות מכרז בו הוא הוכרז כזוכה.
פתיחת שנת הלימודים
ב.
שנת הלימודים תשע"ה נפתחה כסדרה .בית הספר מגילות נערך עם כיתת חט"צ נוספת ועם
כיתות לימוד נוספות .הקבלן המבצע את הקומה השנייה בבית הספר ישלים את העבודות הנדרשות
באופן שלא יפריע לפעילות השוטפת בבית הספר.
המועצה פנתה למשרד החינוך לאגף לבינוי ותקצוב לקבל תקציב נוסף עבור השלמת הבניה בקומה
השנייה של בית הספר.
מלגות
ג.
המועצה קיימה טקס לחלוקת מלגות לנוער מצטיין ולסטודנטים .המועצה רואה חשיבות בעידוד
ההשכלה בקרב תושבי המועצה.
פגישה עם ראש המנהל האזרחי
ד.
התקיימה פגישה עם ראש המנהל האזרחי .התב"ע במשולש ורד יריחו אושרה.
פרנסי היישוב ורד יריחו פועלים לביצוע תכנון מפורט במסגרת התב"ע.
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ה .מרכז שרותי חרום
יש כוונה של המשרד לבטחון פנים לעבות את נקודת הכיבוי במתחם מרכז שרותי החרום
לרבות הוספת כבאים בנקודה.

אישור פרוטוקול 4/4102
.2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .414702
.3

אישור תבר"ים.

א .תב"ר 024

שיפורי בטיחות בחופים
 ₪ 410111מענק משרד הפנים.
תב"ר  024מאושר פה אחד.

ב .תב"ר 029

שילוט חופי רחצה
 ₪ 010111מענק משרד הפנים.
תב"ר  029מאושר פה אחד.

ג .תב"ר 051

סככות צל בחופי הרחצה
 ₪ 010111מענק משרד הפנים.
תב"ר  051מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

החלטה:
ד .תברים לסגירה

התברים הבאים הסתיימה הפעילות המועצה תפעל לסגירתם.
שם תב"ר
שילוט חופים
סימון כבישים
שדרוג מוקד
שיפורי בטיחות בחופים
גידור מתריע בקליה
מבנה רב תכליתי.

מס' תב"ר
40
00
24
001
000
044

מרדכי (מוצי) דהמן

העתק:
חברי מליאת המועצה
עו"ד יזהר דגני ,עו"ד שרביט יועץ משפטי

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 7214702
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