 31דצמבר 2013
מס .הדיון217/2013 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 10

נושא הדיון :ישיבת מליאה 10
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 4 :נובמבר  2013יום ב' 19:00-21:00
מיקום :קריית חינוך דרור  -מידעת
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,יצחק יצחק,
משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שלמה ברק
חסרו :אמנון בטיה  ,יוסי נחמני ,רוני שרפי  ,רותם דביר
משתתפים נוספים :אביגדור טפר  -קריית חינוך דרור ,אהובה אליצור ,אריאלה בן ארי  -קריית חינוך דרור,
גילה ברנס ,יוסי לבנון  -קריית חינוך דרור ,מאיר שביט ,מירי גולן  -קריית חינוך דרור ,פנינה אמויאל משה ,
צורי סופר ,קרן אדרי  -קריית חינוך דרור ,רונית רופא -הדרי ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2מינוי הרכב נוסף לועדת ערר
החלטה :לאור הצפי בקבלת עררים עקב סקר הנכסים ,המליאה מאשרת מינוי שני הרכבים נוספים לוועדות
ערר לארנונה.
ועדת ערר הרכב ב':
• גב' שרון מאור ,עו"ד – יו"ר
• מר יאיר מדר – מושב גאולים
• מר דב סבידור – מושב עין ורד
ועדת ערר הרכב ג':
• גב' טלי סלטון ישועה ,עו"ד – יו"ר
• מר דרור אלפרוביץ – מושב גנות הדר
• מר עזרא חיים – מושב שער אפרים
 .3בקשה לאישור הלוואה בנקאית -מושב תנובות
החלטה :המליאה מאשרת פניית וועד מקומי תנובות לקבלת הלוואה בנקאית לצורך הגשת ערעור לבית
משפט העליון .הועד יתבקש להעביר למועצה העתק ממסמכי הבנק ביחס לתנאי ההלוואה והמועצה תפנה
את הבקשה לאישור הממונה על המחוז במשרד פנים.
 .4בי"ס בין ההדרים  -שלב ג'  -אישור התקשרות
החלטה :המליאה מאשרת תב"ר לבניית שלב ג' בבין ההדרים ,במימון משרד החינוך ע"ס .₪ 3,968,650
יוכן אומדן כללי לסיום בניית שלב ג' כולל עבודות הפיתוח ,אשר יוצג בפני המליאה באחת מישיבותיה
הבאות.
לבקשת חבר ,ראש המועצה מסר שהביצוע התואם את התכנון של הועדה שלוותה את תכנון ביה"ס.
משימות

מס"ד

תאור המשימה

אחראי

יעד לביצוע
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יצחק יצחק
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 .5אישור ועדות ביקורת בישובים
החלטה :אושר הרכב ועדת הביקורת -מושב תנובות  :זיו לשם ,דב אבידן ,יוחנן אברהם
 .6הצגת ק.ח דרור
• אריאלה בן ארי – מנהלת הקרייה,
• אביגדור טפר – סגן מנהלת הקריה,
• יוסי לבנון – מנהל מרכז הפצה,
• מירי גולן – מנהלת חטיבת הביניים,
• קרן אדרי – מנהלת חטיבה עליונה
 .7הצגת מח' חינוך
• רונית רופא הדרי – מנהלת המחלקה
• צורי סופר – קב"ס
• אהובה אליצור – מנהלת השירות הפסיכולוגי
• גילה ברנס – מנהלת מדור ספורט
ראש המועצה הודה לקריית חינוך דרור על האירוח ועל הצגת העשייה הברוכה בבית הספר וכן הודה ראש
המועצה למחלקת החינוך על הצגת המחלקה.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,מילי יפרח,
עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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