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 .1קרן קדומים לפיתוח לשנת 2009
חננאל :מסר סקירה על הדוחות הכספיים של "קרן קדומים לפיתוח" לשנת  .2009כמו כן,
נמסרה סקירה על הפעילות בנושאים הבאים :
א .חוגים – בדגש על אישור תוכנית העבודה ותמחור חוגים מקצועי שיאושר ע"י הועד
המנהל של הקרן.
ב .תחום הנוער – הודגש כח האדם שמושקע בתחום וכן העבודה ברצף של ציר הזמן.
הנוער מצביע ברגליו ומגיע לפעילויות ,בשונה מבעבר.
ג .ביה"ס למוסיקה – דווח על אישור התקציב לשנת  2011והוצגה בעיית הגרעון השוטף
של ביה"ס .גזבר המועצה יכנס לעובי הקורה כדי לייעל את הפעילות הכספית.
ד .מחלקת חו"ל – רפאלה סקרה את הפעילות ,ציינה את הקושי בגיוס כספים בשל
המשבר הכלכלי בארה"ב וכן בשל ריבוי הפונים מהארץ לקהילות בחו"ל.
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 .2פארק תעשיות בר-און
אריה :מסר סקירה על הדוחות הכספיים ועל הפעילות של פארק תעשיות בר-און לשנת
.2010
נמסר דיווח על אישור התיחום המוניציפאלי למועצה המקומית קדומים .כמו כן ,על
ההתקדמות במו"מ עם יזמים .עד כה ,הפארק לא יכול היה לקלוט יזמים בשל העדר
התיחום המוניציפאלי.
 .3פרס ניהול תקין
חננאל :מסר דיווח על אישור מועמדות המועצה ל"פרס ניהול תקין" של משרד הפנים
לשנת .2009
 .4הערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ב
חננאל:סקר את ההערכות לשנה"ל
-

שיפוץ אולם הספורט באולפנה

-

בניית גן ילדים בשכונת הר-אפרים

-

שיפוץ מבנה הקבע הקיים בשכונת הר-אפרים והסבתו לגן ילדים

-

תוספת חדר מעון בשכונת קדומים-דרום

-

דו"ח יועץ בטיחות למתקני גני הילדים

-

סיום המכרז להסעות תלמידים .המכרז יצא באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי .חברת אמנון מסילות )אפיקים( זכתה במכרז .המכרז יצא הן בשל חובתנו כרשות
לצאת למכרזים מעת לעת והן בשלל התנהגות החברות המסיעות כקרטל תוך כדי העלאת
מחירים בעשרות אחוזים בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

 .5ביטוח
נמסר דיווח על יציאה למכרז למתן שירותי ביטוח למועצה.

_____________________
מאשר :חננאל דורני
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