כ"ח אדר ב תשע"ד
 30מרץ 2014
לכבוד
חברי המועצה
א,ג,נ.

הזמנה
הישיבה תתקיים בתום ישיבת המועצה שלא מן המניין ביום רביעי  9.4.14בחדר הישיבות במחלקת
החינוך

ישיבת הנהלה תתקיים ביום רביעי  9.4.14בשעה 18:30

על סדר היום:
 .1אישור דו"ח רבעוני לשנת  2013לתקופה  :רבעון 4
 .2אישור תב"רים:
א .תב"ר מס' - 1315
אישור הלוואה לזמן ארוך בסך  ₪ 1,189,000בהתאם לסעיף  8לחוק שינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצוב) לשנים .2013-2014
ב .ת.ב.ר מס'  1316תכנון וביצוע מיגון אקוסטי
מגרש ספורט בהתאם הסכם גשור המאושר ע"י בית המשפט
₪ 120,000
אומדן ביצוע-
₪ 20,000
תוספת תכנון ופיקוח
₪ 140,000
סה"כ
מימון -קרנות רשות

ג .תב"ר מס'  – 1317תשתיות והצטיידות מוסדות חינוך "בכר" ו"בית אב"י"
תקבולים:
קרנות רשות
תשלומים:
עבודות קבלניות
רכישת ציוד
סה"כ

₪ 210,000
₪ 34,000
₪ 176,000
₪ 210,000

ד .תב"ר מס'  – 1318שיפוץ ספרייה
₪ 100,000
אומדן מהנדסת
תוספת תכנון ופיקוח ₪ 12,000 12%
₪ 112,000
סה"כ

 .3ועדות המועצה:
א .הוועדה לשירותים חברתיים ולמלחמה בנגע הסמים – הרכב הוועדה עפ"י החוק ,יו"ר
הוועדה צ"ל חבר מועצה.
במקום חוה סנדיק – יו"ר ,יבוא עוז כהן.
לימור פליידרמן – חברת המועצה נוספת בוועדה.
ב .מינוי מחזיקת תיק מעמד האישה במועצה:
מוצע .1 :לימור גיל-שני לתקן מחזיקת תיק מעמד האישה במועצה.
 .2אשרור יועצת למעמד האישה – רחל עבדה
ג .אישור מינוי חוה סנדיק לתפקיד יו"ר ועד מנהל הדסים.
ד .אישור מינוי הוועדה לקשרי קהילה.
יו"ר – הילה קולט
פרויקטים חברתיים :עוז כהן ,דורית פריזמן ,לימור גיל-שני ,סיגלית ברנס ,סמדר גור-ארי ,שרון
אליאס-נוריניאן ,שני מלכין
אירועים :חוה סנדיק ,גל בז'רנו ,דורית אסולין ,דלית גור-כהן ,דנה שחר ,דפי וינטר ,נעמה כספי ,עדי
מרגלית ,פגי קינסלר ,שיר אידלסון

תקשורת :אמיר אבן-טוב ,דן בן-ארי ,הדס לוז ,סמדר גור-ארי
איכות השירות :הילה בן-דוד ,אורלי פינקלמן ,חגי עמרני ,רטה מאירי

ה .ועדה למיגור האלימות – מיגור תופעת האלימות ,העבריינות והפשיעה ברשויות מקומיות.
הרכב הוועדה עפ"י חוק:
חברי הוועדה יהיו:
אבי הררי – ראש המועצה
לימור פליידרמן – צעירים
אלי גטר – מזכיר המועצה
דורון שמחאי – מנהל מחלקת חינוך
פיני אזולאי – אגף הפיקוח
שמשון זכריה – קב"ט המועצה
קרלוס ריבקה – מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
היועץ לענייני אזרחים ותיקים
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת
המועצה.
דרכי פעולה:
איסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות ,העבריינות והפשיעה בתחום המועצה ,בחינת התכניות
הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה וגיבוש תכניות חדשות .הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה
ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
ו .ועדת ביקורת:
יו"ר ערן אליאס
במקום עו"ד יול ברדוש יבוא עוז כהן (סיעת לי)
במקום דרור ריבובסקי תבוא לימור גיל-שני (סיעת הצעירים)

בכבוד רב,
אלי גטר
מזכיר המועצה

