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 אישור כתב התחייבות ושיפוי עבור היטל מוסדות ציבור .1

 כתב התחייבות ושיפוי עבור היטל מוסדות ציבור.: אישור  צעת החלטהה

 

 אישור תכנית תקשוב בתי ספר .2

 : מאשרים תכנית תקשוב בתי ספר.הצעת החלטה

 

 התייחסות לפרוטוקולים קודמים

תוקן בהתאם לבקשת שוש כידור,   38מסביר כי נתבקשנו לטפל בשני תיקונים לפרוטוקולים:  פרוטוקול ישיבה מס'   דני

שנמשכה לאחר עזיבת ראש העיר חברי הקואליציה  21לדבי בקשתו של אבישי להוסיף את פרוטוקול המשך ישיבה מס' 

העיר העלה את הנושא להצבעה וסיים את הישיבה, לכן וצוות העירייה, מסביר שמשמיעת הקלטת הישיבה עולה שראש 

אין מקום להכניס לפרוטוקול את פרוט הדברים שנאמרו לאחר תום הישיבה. היועמ"ש חיווה דעתו על כך שהישיבה 

 הסתיימה עם נעילתה ע"י ראש העירייה..

 מסביר שלא היתה הצבעה על עניין הדיון בתקציב. אבישי

 רה יסודית יחד עם היועמ"ש.מסכם שהנושא ייבדק בצו אפי

מסביר כי את הצעת תקציב העירייה מעלה רק ראש העיר, ניתן להעלות הסתייגויות אך האופוזיציה אינה  עו"ד אטיאס

 יכולה להציע חלופות לתקציב.

ה מבקשת שיהיה סנכרון באתר העירייה בין הפרוטוקולים להקלטות, יש להפריד בהקלטות בין הישיבות, היתה הצע שושי

 להעסיק חברה חיצונית לצורך הקלטה ותמלול, מציעה לבדוק הנושא.

 

 אישור כתב התחייבות ושיפוי עבור היטל מוסדות ציבור

, שאושר במליאת העירייה       25.3.2014מסביר בהתאם להסכם שנחתם בין רמ"י לבין עיריית כפר יונה בתאריך  בני

מהיזמים של הפרויקט תשלום בגין היטל מבני ציבור ותעביר אותו , סוכם כי רשות מקרקעי ישראל תיגבה 5.1.14-ב

מיליון  6.4-לעיריית כפר יונה כתוספת להוצאות הפיתוח אשר יועברו גם הם. אומדן ההכנסות העירוניות מהיטל זה הוא כ

.₪  

 שואלת כיצד נקבע גובה ההיטל? האם נותן מענה לצרכי הציבור? שושי

ליח"ד. סכום זה מיועד אך ורק לפרויקטים שייבנו בשכונה ע"פ תקן ₪  4,500תעריף הוא עונה ע"פ החלטות רמ"י ה בני

 ועדת ברודט. השלב הבא הוא החלטה עירונית במה יושקע הכסף, ואישור תב"רים לבנייתם.

 

 עוזב את הישיבה דוד ששון

 : מאשרים כתב התחייבות ושיפוי עבור היטל מוסדות ציבורהחלטה

 מאשרים פה אחד



 

 אישור תכנית תקשוב בתי ספר

₪,  95,200מסביר כי תכנית התקשוב היא גדולה ורחבה, החלק הראשוני הוא אישור תקציב ליועץ הפרוייקט בסך  אפי

לאחר שהיועץ יסיים את הדו"ח הוא יובא בפני ועדה שתקום על מנת ללוות את הפרוייקט ותקציב הפרוייקט יובא בפני 

 המליאה.

י כחודש התקיים דיון בנושא, היתה הסכמה שצריך להציג את הפרוייקט במיוחד כשמדובר בפרוייקט מזכירה כי לפנ שושי

מש"ח. בתכנית אין תפיסת חינוכית אלא רק התייחסות לטכנולוגיה. מסתייגת מאופן בחירת היועץ. לא  1.5 –שעלותו כ 

 .שעות לפני 48שעות לפני ישיבה, יש להעביר החומר  12יתכן שהחומר יתקבל 

 נותנת סקירה נרחבת על תוכנית התקשוב. יעל

מוסיפה כי לפני מס' שנים הביאה מנהלת אגף החינוך פרוייקט מחשוב אך נענתה בשלילה בטענה כי אין תקציב,  מיטל

מאחר שהפרוייקט יבוא ע"ח תכניות חינוכיות אחרות וכן תהיה בעיה עם השתתפות תלמידים ממשפחות סוציואקונומי 

 יכול ליצור אפליה נוספת. בפרוייקט אשר

 מוסיפה שיש לקחת בחשבון הוצאות נוספות כגון: אחזקה, הטמעה, הכשרה וכו'. שושי

משיבה כי התכנית תבנה בשכבות, למידה בסיסית, חדשנות טכנולוגית וכו'. לעניין הפיתוח המקצועי, בתוכנית תהיה  יעל

 התייחסות להשתלמויות בית ספריות.

נושא מסדר היום. טוען שלא יתכן שמפרסמים באתר העירייה שתכנית התקשוב תתבצע עוד לפני מציע להוריד ה אבישי

 שאושר תקציב במליאה.

 מסביר כי התכנית תתבצע רק לאחר אישור מליאה. מציע לאשר תכנית התקשוב. אפי

 

 מאשרים תכנית תקשוב בתי ספר.: החלטה

 .אשרם, אבנר משהאפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, ברק בעד: 

 מיטל טולדנו, ערן לאופר., שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראוןנגד: 

 

 הצעה לא התקבלה
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