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===============================================================
משתתפים :ליבר משה ,שהם איתי ,פרץ משה ,יששכר מקונן ,גיא מגידיש ,אלישע תשבי ,אריאל בריח ,יקי
סעדה ,גבי סלמון.
חסרים :נאוה לוי  -יושבת שבעה במות אמה ,עמית חפץ  -הודיע ,אלי גלם  -הודיע.
נוכחים :דורון לוז  -גזבר ,לאה מימון  -מבקרת.
נתנאל קבלן  -יו"ר ועד מקומי בני דרום ,ליאור פורמן  -יו"ר ועד מקומי בית גמליאל.

סדר היום
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול מליאה  512מיום (.)29.06.2021
אגרת תשלומים שירותים נוספים גני ילדים.
אישור החלטת ו .מכרזים לגבי – 333בניית שלד בית כנסת בבני דרום
תב"ר - 749 :שיפוצי קיץ עמיחי הגדלה ב 100אלף  - ₪משרד החינוך
 - 782פתיחת תב"ר שיפוץ חדר מורים על יסודי  100 -אלף  ₪משרד החינוך
 - 732נ"ג שיפוץ והרחבת בית כנסת הגדלה  - ₪ 5,474מתב"ר 774
 - 733כיכר ג .ושינגטון הגדלה - ₪ 300ק.ע.פ
 - 734גנרטור חרום  -הגדלה ₪ 311ק.ע.פ
 - 742ב"ז פארק משחקים לסגור

הרמת כוסית לקראת שנת תשפ"ב בנוכחות יו"ר ועדים.

************************************************************
משה .ל :פותח את המליאה בדברי תנחומים לנאוה לוי ,חברת המליאה ,עם פטירת אמה ושולח תנחומים
למשפחה.
* חברי המליאה מצטרפים לדברי משה ליבר ושולחים תנחומים.

סעיף  :1אישור פרוטוקול מליאה  512מיום (.)29.06.2021
דורון:

סוקר את סעיפי ההזמנה למליאה .513
קיוויתי שדו"ח החצי שנתי יהיה מוכן ,לא הספיקו להכין אותו .נגיש בישיבה הבאה.
סוקר בקצרה את פרוטוקול .512
מבקש מהחברים לאשר את פרוטוקול  512מיום .29.06.2021

החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס'  512מיום  .29.06.2021אין מתנגדים.
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סעיף  :2אגרת תשלומים שירותים נוספים גני ילדים.
אין שינוי באגרת החינוך משנה קודמת .סוקר את האיגרת להורים.
דורון:
תעריף האגרה לגני הילדים של שנה"ל תשפ"ב יעמוד על  .₪ 462לפי הפירוט המאושר בחוזר מנכ"ל של משרד
החינוך לשנת הלימודים:
פירוט התשלום
ביטוח תאונות אישיות
סל תרבות
מסיבות סיום
טיולים עפ"י תוכנית
תל"ן  /קר"ב ()2
שרותים מרצון
סה"כ:

תשלום
₪ 49
₪ 79
₪ 54
₪ 60
( ₪ 220מתוך סכום מירבי של  ₪ 597המאושרים בחוזר)
( ₪ 0מתוך סכום של  ₪ 125המאושרים בחוזר)
₪ 462

הורים לתלמידים שכתובתם בתעודת הזהות אינה אחד מיישובי חבל יבנה מתבקשים לשלם בנוסף לסכומים
לעיל אגרת חוץ על סך  .₪ 667התעריפים אושרו בישיבת מליאת המועצה.
אריאל:
דורון:
איתי:
דורון:
איתי:
דורון:
יקי:
משה .ל:
דורון:
אריאל:
דורון:
יששכר:
דורון:
יששכר:
משה .פ:
יששכר:
משה .ל:
יששכר:
יקי:
יששכר:

זה לפי חוזר מנכ"ל?
בחלק מהסעיפים גם פחות מהחוזר מנכ"ל .מבקש מהחברים לאשר את האיגרת להורים לשנת
הלימודים תשפ"ב.
אגרת תלמידי חוץ זה אותו דבר לכל הילדים?
זה חלוקה לפי גילאים .בי"ס שמתנהל בניהול עצמי ,זה לא עובר לאישור במליאה.
לבתיה"ס בחבל יבנה מגיעים מישובים שלא מהמועצה?
כן .מגדרות ועוד.
מה זה ניהול עצמי?
מקבלים תקציב ומנהלים אותו לבד.
לניהול עצמי יש הגדרות מסוימות .זה לפי גודל ביה"ס ורמת השירות .פר תלמיד .בכל חודש אנו
מעבירים לביה"ס סכום מסוים ,חוץ ממשכורות מורים .המנהלן עושה בדיקה מסודרת ,זה מתנהל
עפ"י חוקי משרד החינוך.
יש נוסחה איך מנהלים?
יש להם פנקס צ'קים ואנו מעבירים להם סכום מסוים .הם משתמשים בו לתחזוקה קטנה ,תיקוני
מחשבים ,מים ,חשמל ועוד .פעם בשנה רואה חשבון מכין דו"ח ומעביר אותו למועצה .יתרון גדול בכך
הוא שכל שנה הם חוסכים סכום מסוים ועושים בו תכניות לפי רצונם.
זה כך גם בתיכון?
זה לא דרך המועצה ,משרד החינוך מעביר להם את התקציב.
אני מקבל הרבה תלונות על גובה שכר הלימוד בחטיבה ובתיכון ביחס לבתי ספר אחרים ,ועכשיו
התלונות עלו .נושא התל"ן ,זה גם חלק משעות הלימוד וגם צריכים לשלם .אני מבקש שקיפות כדי
שנוכל להעביר להורים.
זה לא קשור למועצה ,זה ניהול עצמי.
כל פעם אומרים משהו אחר ,פעם אומרים שביה"ס שייך למועצה ופעם שהוא פרטי.
אם מישהו רוצה ללמוד אקסטרני ,הוא משלם כמו בתיכון באשדוד .פעילות נוספת עולה כסף וצריך
לשלם.
יכול להיות שאם התלמיד לא רוצה את כל האקסטרות כמו פנימייה ,אוכל ועוד ,זה בסדר .אני מדבר
על דברים בסיסיים כמו תל"ן .יכול להיות שמגיע כסף ממשרד החינוך והתלמיד לא מקבל את מה
שמגיע לו.
אין להורים את המידע על הסכומים שמשרד החינוך שולח?
יש מידע ,זה מגיע אוטומטית ממשרד החינוך.
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יקי:
יששכר:
משה .ל:
יששכר:
משה .ל:
דורון:
יששכר:
משה .ל:
אריאל:
משה .ל:
יששכר:
אריאל:
משה .ל:
יששכר:
יקי:
יששכר:
יקי:
יששכר:
משה .ל:
דורון:
משה .ל:

זה לא כך.
כל שנה זה חוזר על עצמו.
לפני שנעלה את הנושא במליאה ,נתאם לך פגישה עם מנהל ביה"ס .תבוא עם מישהו מניר גלים שמבין
בנושא.
הייתי בפגישה ולא קיבלתי תשובות מהמנהל .למה המועצה לא גובה אגרת תלמידי חוץ מכולם
לדוגמא :מסעד?
בית הספר גובה.
החשבון של בית הספר סגור.
למה ההורים משלמים ל"עמותה להנצחת זכרם" ולא למועצה?
כי זה מנוהל ע"י העמותה .אם רוצים שביה"ס יהיה טוב וגם להגיע אליו ,צריך לשלם לתכנית נוספת.
אם ביה"ס הוא של המועצה ,למה המועצה מוותרת על ההכנסות? לא כולם משלמים וזה מסתכם
במאות אלפי  .₪זה אובר תקציב.
זה לא אובר תקציב .אנחנו נותנים את התקציב לתיכון.
לצערי אני יוצא מהישיבה הזו בלי יכולת לתת תשובות להורים שפנו אליי .גם אותם הורים ישבו עם
יאיר לסלוי וגם להם הוא לא נתן תשובה.
יש בעיה גדולה עם התל"ן.
נלך שוב לפגישה אצל יאיר ועם כל מי שצריך להגיע.
צריך שקיפות ולפרט את מרכיבי התשלום מהבסיס והתוספות ואז ההורים יחליטו מה לקחת ומה לא.
לכל תלמיד יש תקן שעות .אתם חושבים שביה"ס עושה קופה?
כן.
ומה הם עושים בקופה? לאן זה הולך?
לא יודע.
אני אומר לכם באחריות אישית ,כל שקל שנכנס מושקע בביה"ס.
הפנימיה לא של המועצה.
לא משנה מה נעשה בביה"ס ,לא כולם יהיו מרוצים.
מבקש מהחברים לאשר את אגרת תשלומים שירותים נוספים גני ילדים.

החלטה :המליאה מאשרת אגרת תשלומים שירותים נוספים גני ילדים .אין מתנגדים.

סעיף  :3תב"רים:
דורון:

סוקר את רשימת התב"רים ומבקש מהחברים לאשר אותה.
 - 749שיפוצי קיץ עמיחי הגדלה ב 100אלף  - ₪משרד החינוך -אושר
 - 782פתיחת תב"ר שיפוץ חדר מורים על יסודי  100 -אלף  ₪משרד החינוך -אושר
 - 732נ"ג שיפוץ והרחבת בית כנסת הגדלה  - ₪ 5,474מתב"ר - 774אושר.
 - 733כיכר ג .ושינגטון הגדלה - ₪ 300ק.ע.פ –אושר.
 - 734גנרטור חרום  -הגדלה ₪ 311ק.ע.פ –אושר.
 - 742ב"ז פארק משחקים לסגור –אושר.

גבי:
דורון:
יקי:
דורון:

מה זה שיפוצי קיץ ,בריכה?
לא .זה שיפוצים במוסדות החינוך לפי תחילת שנת הלימודים.
כל בתי הספר מקבלים תקציב לשיפוצי קיץ?
לא .אנו מגישים בקשות

החלטה :המליאה מאשרת את רשימת התב''רים .אין מתנגדים.
מה עם החשמל של שער בן זכאי ,טופל?
גבי:
משה .ל :כן .רק בימים האחרונים קיבלנו את החשבונות שנשלחו לבן זכאי.
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משה .פ :מזמן לא קיבלנו דיווחים על היטל השבחה.
קיבלתם לפני כ 3-חודשים ,בישיבת המליאה.
דורון:
אריאל :מבקש כי מהישיבה הבאה לחזור להקלטת הישיבות.
משה .ל :אני מזמין את יקי לברך לרגל השנה החדשה ולומר דבר תורה.
נושא דברי ברכה ודבר תורה.
יקי:
משה .ל :מברך את הנוכחים לרגל השנה החדשה.
דורון:

נתנאל:
דורון:

נושא נוסף שרציתי לקבל החלטת מליאה.
ועדת מכרזים התכנסה היום לפני המליאה בנושא הקמת שלד לבית הכנסת בבני דרום .הקבלן שזכה
החליט שהוא לא רוצה לקחת את העבודה .לאחר יעוץ משפטי אפשר לחלט את הערבות ולצאת
להתמחרות .ועדת המכרזים אישרה התמחרות ועכשיו צריך לאשר במליאה .היו  3שהגישו 2 ,נפסלו,
 1מנהלית ו 1-טכנית .הקבלן שנפסל טכנית מוכן לבצע את העבודה רק שהיא יקרה ב 20-אלף  .₪אנו
ממליצים למשה  ,הוא חותם ואנו מציעים לקבלן.
מה השלב הבא?
התמחרות.

החלטה :המליאה מאשרת את המלצת ועדת מכרזים.

שונות:
משה .ל:

אריאל:
יששכר:
משה .ל:
יששכר:
משה .ל:

החלטנו שזה נכון להחליף את מנהל בי"ס נועם ,הרב משה הולשטיין ,המנהל שהקים את ביה"ס נועם
וניהל אותו במשך  5שנים .אני לוקח את האחריות עלי ,אני הובלתי .קיבלנו את הרב דני מרקס בעל
ניסיון רב .היו כאלה שחשבו שלא צריך להחליף .זה כבר התבצע .יש  240תלמידים השנה מ-א' עד ו'.
הם עדיין ילמדו בנוה הרצוג ובמהלך השנה הם יעברו למבנה החדש .אני רוצה לברך בברכת הצלחה
לכל בתיה"ס ,להודות לרב הולשטיין על חמש שנים מאתגרות וטובות בהקמת בית הספר.
זו היתה טעות להחליף את המנהל .זה גרם נזק רב ופילוג בתוך ההורים .זה מעט הורים שגרמו
לבלאגן.
כתושב ניר גלים אני רוצה לומר שיש סכנה בכביש שבין ניר גלים לנוה הרצוג .בגלל המשאיות אנו
מסכנים אותם מידי יום .היה נכון להמשיך את הכביש והמדרכה עד לניר גלים .כל יום שעובר זה נס.
צריך לתת קדימות עליונה ולהרחיב את הכביש כולל תאורה.
נושא כביש  7יצא למכרז .גם הכביש הפנימי ישנה צורה.
אי אפשר לחכות לעוד  3שנים ,צריך כבר מעכשיו .מדובר במכוניות הפרטיות .חייב לתת קדימות
לנושא.
אולי צריך לסגור את הכביש למספר שעות.

משה מברך את הנוכחים לרגל השנה החדשה ,סוגר את הישיבה ומודה למשתתפים.

אני מאשר,
משה ליבר

רשמה :הדסה אברהם
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