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נוכחים :חננאל דורני -יו"ר המועצה
קובי בר און -סגן ראש המועצה
אריה אדליס -חבר
טובית רוזנצוויג -חברה
יאיר מרדכי -חבר
אלון פרבשטיין -חבר
נעדרים :כבי אשר -חברה
שרה אליאש -חברה
רחמים יעקב -חבר
משתתף :ברק טובי -גזבר

 .1הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לקדומים
נערך דיון על הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנים  2009ו .2010-בעקבות צעדי ניהול
והתייעלות שננקטו ,חל שיפור ניכר בפעילות החברה והתוצאות בהתאם .להלן עיקרי הממצאים
בנושאי הפעילות המרכזיים של החברה:

מעונות יום )גולמי(
שכירות ואחזקת נכסים
בריכת שחיה )גולמי(
רווח )הפסד( נקי

2008
)(450
6
70
)(740

2009
)(105
206
97
)(624

2010
457
497
209
422

מצ"ב פירוט.
 .2דיווח על ההיערכות לקיץ
נמסר דיווח על ההיערכות לקיץ ,בדגש על הקייטנות .הודגש שהשנה ,הוחלט על קיום שני מחזורי
קייטנה לכל הגילאים )גן עד ו'( ,כדי לאפשר גמישות מירבית להורים .לרשות הילדים תעמודנה הסעות,
הזנה ופעילות ענפה ומגוונת.
בקרוב תחולק חוברת פעילות לציבור ובה פירוט כל אירועי הקיץ.
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 .3מחזיקי מגרשים שלא בונים
התקיים דיון ,הוחלט לפנות במכתב למחזיקי מגרשים שאינם בונים ,ובו נקצוב זמן להגשת בקשה
להיתר בניה ולבניה בפועל .בהתאם להסכמים עליהם חתמו הרוכשים ,תפעל האגודה השיתופית
קדומים להחזרת המגרש לאגודה לגבי כל מי שלא יעמוד בזמן שיוקצב.
 .4שונות
א.

נמסר דיווח על השקת אתר האינטרנט החדש של המועצה.

ב.

נמסר דיווח על צירוף פארק בראון לתחומה המוניציפאלי של מועצה מקומית קדומים.

ג.

שכר גזבר/מזכיר -על פי הנחיות משרד הפנים ,וכך מקובל ברשויות ,לתפקידי מזכיר/גזבר
נקלטים ב 85%-משכר בכירים לפחות .את ברק קלטנו ב 80%-עד שנתהה על קנקנו .לאחר
מס' חודשי עבודה ,מומלץ להעסיקו ב 85%-משכר בכירים ,כמקובל.

הצבעה :אושר פה אחד.

_______________________________
מאשר :חננאל דורני
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