פרוטוקול מליאה 463
מיום שלישי ,מיום כ"ז תמוז תשע"ו ()2.8.16

משתתפים:משהליבר,יקיסעדה,משהפרץ,מישאלחיות,איתישהם,דודלהמן,יששכרמקונן 
נעדרו,:,עמיארז,אלישעתשבי,אליגלם-הודיעו 
נוכחים:דורוןלוז-גזבר,לאהמימון-מבקרתפנים,אלהשרעבי-מ.לשכה 
סדריום :
א.

אישורפרוטוקול.462

ב.

דיווחים.

ג.

סעיףג'-אישורקריטריוניםלתמיכותלשנת.2017

ד.

סעיףד'-אישוראגרותחינוךלשנתהלימודיםתשע"ז .

ה.

סעיףה-אישורהעלאהבדרגהלעובדים .

ו.

תברים.




סעיף א' -אישור פרוטוקול 462
דורוןסוקרבפניחבריהמליאהאתפרוטוקול .462
החלטה-המליאהמאשרתאתפרוטוקול .462

סעיף ב' -דיווחים
משהליבר :


בי"ס תורני חדש :ביה"ס התורני החדש ממשיך לקרום עור וגידים .נבחר מנהל לביה"ס ,הרב משה
הולשטיין מנהלה לשעבר של ישיבת בני עקיבא קרני שומרון .הרב הולשטיין לקראת השלמת צוות
ההוראה .כיוםמדוברעל 22תלמידיםשנרשמו,חלקםילדיאברכיםמכרםדיבנה והרשימהגדלהכל
יום . צביגובארי,ראשעירייתיבנה,שלחהשבועמכתבבוהואמודיעכיתלמידיהחבללאיתקבלו
לבי"ס נעם יבנה כבשנים עברו ,ועליהם למצוא מקום חלופי . במקביל הייתה פניה לרשת "נעם
מרחביה" בכדי לחבור אליהם  עם ביה"ס החדש .הבקשה התקבלה בחום אך מס' קשיים שהיו עם
ישיבותבניעקיבאהעמידואתהרעיוןבספק .הנושאהוסדרביןשניהארגונים.המגעיםמולרשתנעם
עדייןראשונייםובבדיקהמצידנו.



שריפותבמושבבןזכאי:המועצהשכרהאתשירותיהשלתובעתעירונית.בתקופההאחרונההופעל
לחץ  אדיר של תושבים , , למיגור התופעה המסוכנת הזו .מדובר על  שריפות והטמנות לא חוקיות
הפוגעותבסביבה.אנופועליםעםהתובעתוגורמיהאכיפה.




סקרמדידות:המדידותהסתיימוברובהישוביםבצורהשקטהומכבדת.אנולקראתתחילתמדידות
במושבבןזכאי.

סעיף ג' -אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2017
דורון:נוהלהקריטריוניםנשארכבשנהשעברהואנומבקשיםלאשרו.תודהלהערתושלהחברמשהפרץ
כיישלתקןאתהתאריכיםבנוהלהקריטריונים .
החלטה:המליאהמאשרתאתהקריטריוניםלקבלתתמיכותלשנת .2017


סעיף ד' -אישור אגרות חינוך לשנת הלימודים תשע"ז
דורון:מציגאתטבלתתשלומיההורים. 
בגנ"יישנהירידהבתשלומיההוריםלמועצה,כיהגבייהלמסיבותתעשהע"יהגננת .
ביסודיהייתהעליהשלמחירביטוחהתלמידיםוזוהעלייההיחידהבתשלומיההורים .
יקי:מציעאת"סוכנותרקאנטי"לביטוחהתלמידים.לטענתו,הםמקבליםמחירזוליותר .
דורון: ההבדלבעלותביןביתהספרהחדשבנוההרצוגלביתספרעמיחינובעמסדריעדיפותהשוניםשל
מנהליבתיהספר, תכניותתל"ןוקרןקרבמאושרותלגבייהכספיתמההורים.משרדהחינוךמאפשרלכל
בי"סלהחליטאיזותכניתתופעלאצלהבביה"ס.תל"ןהיאפעילותיקרהיותר .
יקי:האםאנועצמאיםלהחליטאתסכום"תשלומיההורים"מבלילהתחשבבדרישותשל"רשתנעם",
בביה"סהחדש? 
משה.ל:אנומאשריםעקרוניתאתהתשלומים,אםנצטרךלשנותבהתאםאזינביאאתהשינוילמליאה,
בשנית .
יקי:האםההודעהלהוריםתצאכברעכשיו? 
משה.ל:כרגעלאנודיעעלאגרתתשלומיהוריםלביה"סהחדש,נמתין .
איתי:מתנגדלהצטרפותלרשתנעם.לדעתורשתנעםנראיתאחרתבכלמקוםואיןבכךצורך.אנויכולים
לנהלולהפעילטובאתביה"סהחדש .
יקי:מביןאתהצורךבשניםהראשונותלחבורלרשתמוכרתוגדולהשתיתןאתשמההטובבשלביההקמה
עדשביה"סיתייצב . הוריםשילדיהםלמדוברשתנעםוהייתהלהםחוויהטובה,יהיובטוחיםיותרלהגיע
לבי"סחדששלאותהרשת .
החלטה:המליאהמאשרתאתאגרותהחינוךלשנתתשע"ז .

סעיף ה -אישור העלאה בדרגה לעובדים
דורון:הנהלתהמועצהממליצהלאשראתהעלאתהדרגהלעובדיםהבאים:עו"סענתאבני,אליאלפסי,
לילךג'אןואלהשרעבי .

ענת אבני -עו"ס
לילך ג'אן-פקידת זכאות
אלי אלפסי-מנהל תחבורה
אלה שרעבי-יועצת לקידום מעמד
האישה



דרגה קיימת
ח
8
10
10

דרגה חדשה
ז
9
10+
11

תחולה
1.2.15
1.1.16
1.2.16
1.4.16

יקי:למיטבזכרוניאישרנובעברלאלהחוזהאישי,האםאינהבחוזהאישי? 
משה.ל:לא,אלהויתרהעלהחוזההאישי .
לאה:ישלבדוקמשפטיתאםמותרתהעלאהרטרואקטיבית .
החלטה :המליאה מאמצת את החלטת ההנהלה ומאשרת את העלאת דרגות העובדים בכפוף לבדיקה
משפטית .
סעיף ו' -תברים
דורון :


סגירתתברים -



תב"ר-634בנייתמעוןיוםבבנידרום-מאושר.



תב,ר-635מעוןבבןזכאי-מאושר.



תב,ר-668גןילדיםבנירגלים-מאושר.



תב"ר-670בנייתממ"ממעוןיוםג.ושינגטון-מאושר.



תב"ר-673קנייתאוטובוס-2014מאושר.



תב"ר-685מגרשמשחקיםנוההרצוג-מאושר .



פתיחתתב"ר-711מדידותבמועצה300אלף₪מק.ע.פ-מאושר.



העברהמתב"ר662ע.פ.בןזכאילתב"ר-684שדרוגרחובהאלה-496,091.52מאושר.



הגדלתתב"ר687–מעוןיוםג.ןשינגטון.השתתפותמשרדהכלכלהע"ס2,911,000–מאושר.



פתיחתתב"ר-712סקרותכנוןהתייעלותאנרגטיתע"ס70,000₪-מאושר.



התקבלוכספיםמרשותמקרקעיישראל 5-6/2016כחלףהיטלהשבחה.עלהנהוגבמועצה(בינתיים)
88%מועברלזכות(אולחובה)עבודותפיתוחבישוביםבגינםהתקבלונגרעהכסף-מאושר.
 88%מועצה

ירשם
בת.ב.ר.

הישוב

חלף
05/16





₪

643

)(9878₪ 

)(1,185₪ 

)₪ (8,693

640

קבוצת יבנה



 214

214₪ 

26₪ 

188

642

בית גמליאל



 2,441

2,441₪ 

 293

₪ 2,148

646

בן זכאי



 1,607

1,607₪ 

193₪ 

₪ 1,414

662

 24,622

 6,569

31,153₪ 

3,738₪ 

₪ 21,667

ק.ע.פ

₪ 

3,065₪ 

ניר גלים



בני דרום

 271

מ .אזורית
סך הכל

₪24,893 

חלף
06/16

)(10,149

₪ 682

סה"כ
לישוב

 12%שורקות


רשמה :אלה שרעבי
אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה



