לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  – 6041/שלא מן המניין
שהתקיימה ביום  62.50.1.במשגב
השתתפו :דני עברי (ממלא מקום יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף ,רונן גל ,רותי יהודה ,אילן מאייר
נכחו :אתי לוי ,שאול אשואל ,רפי גדעון ,מירב בן דע ואמיר הרפז (לסעיף ב').
נעדרו :רון שני ,רפי דיין.

א .אישור פרוטוקולים:
חברי הנהלת המועצה מבקשים לשנות את נוסח החלטת הנהלת המועצה בסעיף ג' של הפרוטוקול.
לאחר עריכת התיקונים ,פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  50/1.מיום  ,51.5..651.אושר פה אחד.

ב .אישור פיטורים וחופשות ללא תשלום (חל"ת) של מורים
מירב בן דע ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש – כמו כבכל שנה ,החלטה על פיטורים וחופשות ללא תשלום של
מורים אמורים לקבל את אישור הנהלת המועצה עד לסוף חודש מאי .מציגה בפניכם רשימה שגובשה
בשיתוף עם הנהלת בית הספר ולאחר קיום שימועים על ידי וועדת הפיטורים ,שכוללת את מנכ"ל המועצה,
גזבר המועצה והיועצת המשפטית .שמות המורים שמורים במחלקת משאבי אנוש ולא יפורסמו בפרוטוקול
מטעמי צנעת הפרט.
החלטות:
א.
ב.
ג.
ד.

הנהלת המועצה מאשרת את פיטורי המורים המופיעים בטבלה שהובאה בפניה.
הנהלת המועצה מאשרת תשלום של חודשיים הסתגלות עבור המורה (פרטיה שמורים במועצה) ,אשר
הוחלט על סיום העסקתה לאחר  11שנות עבודה.
בהתאם למדיניות המועצה ,הנהלת המועצה מאשרת את החופשות ללא תשלום למורים המפורטים
ברשימה ,מלבד מורים שביקשו להאריך ברציפות את חופשתם לשנה שלישית ומעלה.
על אף האמור בסעיף ג' ,הנהלת המועצה מאשרת להחריג את המורה (פרטיו שמורים במועצה) ולאשר
לו חל"ת שלישי ברציפות.

רשם:
רפי גדעון

דני עברי
מ"מ וסגן ראש המועצה
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