בס"ד
יום רביעי כ"ה אלול תשע"ט
 25ספטמבר 2019

פרוטוקול מליאה 495
כד' אלול תשע"ט ()24.09.2019

=================================================================================================

משתתפים :ליבר משה ,שהם איתי ,פרץ משה ,יששכר מקונן ,גיא מגידיש ,עמית חפץ ,אריאל בריח ,יקי סעדה
וגבי סלמון.
חסרים:

אלישע תשבי ,אלי גלאם ונאוה לוי -הודיעו

נוכחים:

דורון לוז  -מזכיר/גזבר ,לאה – מבקרת ,ליאור פורמן -יו"ר ועד מקומי ב"ג

סדר היום:

.

 .1אישור פרוטוקול מליאה .494
 .2דו"ח מנהלת מחלקת חינוך – פתיחת שנת הלימודים -רבקה
 .3אישור מליאה לקבלת מסגרת חח"ד של  3מיליון ₪
 .4תב"רים
תב"ר  749שיפוצים בית ספר עמיח"י  -הגדלה  - ₪ 421,250משרד החינוך.
 הקטנה  ₪ 70,000החזר לק.ע.פ.תב"ר  -697הנגשת מוסדות חינוך  -הגדלה  ₪ 90,000משרד החינוך.
 .5הרמת כוסית לקראת השנה החדשה בהשתתפות יו"ר ועדים מקומיים

סעיף  :1אישור פרוטוקול מליאה  494מיום .8.09.2019
דורון :סוקר את הפרוטוקול .494
אריאל בריח טען שלא הייתה החלטה על כך שהדיון על ועדת חינוך יהיה רק שכל חברי המליאה
שמעוניינים יהיו נוכחים.
ראש המועצה ,משה ליבר טען שהייתה החלטה על כך ,אמנם ללא הצבעה כנהוג בהרבה החלטות
במליאת המועצה .ההחלטה התבססה על כך שכמו שדחינו את הנושא  3פעמים בגלל היעדרות אריאל
וגבי ,כל חבר מליאה שרוצה להשתתף ולא יכול  ,רשאי לדרוש דחיה בהעלאת הנושא.
א .דורון הבטיח תשובה בכתב לעניין החריגה בשכר בכירים.
החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול .494

סעיף  :2דו"ח חינוך לתחילת שנת הלימודים תש"ף מצורפת המצגת

יששכר ביקש מרבקה ניתוח מספרי מדויק של חלוקת תלמידי היסודי בין עמיחי נועם ותלמידים שלומדים מחוץ
לחבל.
רבקה תיארה את התפתחות מוסדות החינוך ואת התוכניות המתקדמות M21
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בס"ד

סעיף  :3אישור מליאה לקבלת מסגרת חח"ד של  3מיליון ₪
על פי חוקי הרשויות רשאית המועצה לבקש ולקבל ממשרדהפנים אישור למסגרת חח"ד עד  5%מתקציבה,
אצלינו כ  3מליון  , ₪כרגע יש כ 9.5-10מליון  ₪של כספי מדינה שאמורים להכנס מול תב"רים מאושרים
ומתוקצבים שגורמים למצוקה תזרימית במועצה.
למרות שיש כמה מליונים שיש בתיקים מנוהלים ,אנו מעדיפים לשמור כסף זה על מנת למנף  3פרויקטים
שמתוכננים בעתיד הקרוב.
 .1החלפת תאורת רחוב בישובים ללד
 .2בניית בית ספר נועם.
 .3חיבור ביוב ניר גלים וב"ד לאשדוד.
החלטה :המליאה אישרה את הגשת הבקשה לחח"ד.

סעיף  :4תב"רים
תב"ר  749שיפוצים בית ספר עמיחי  -הגדלה  - ₪ 421,250משרד החינוך.
 הקטנה  ₪ 70,000החזר לק.ע.פ  -השינויים בתב"ר אושרו.תב"ר  - 697הנגשת מוסדות חינוך  -הגדלה  ₪ 90,000משרד החינוך  -התב"ר אושר.
משה ברך את הנוכחים לשנה החדשה הרים כוסית לכבוד השנה החדשה והודה לכולם.

רשם :דורון לוז

אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה
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