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 שלא מן המניין -01ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

  מטרת הדיון:
 21:02-20:22יום ג'  2102יוני  22 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 112 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, יוסי  משתתפים:
נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני 

 קלטון , רותם דביר, רן להב , שלמה ברשרפי , רונן ס
 אילן גיא, ארנון מינס  חסרו:

 מאיר שביט, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . חינוך1
 

בפתח הישיבה פתח ראש המועצה בפרשת השבוע בה מסופר על מחלוקת קורח 
 ועדתו וציין שברור שהמחלוקת אם קיימת היא עניינית בלבד. 

מטרת הישיבה לקדם, לשפר וליעל לטובת תלמידי לב השרון. המטרה היא מטרה 
משותפת, גם אם קיימת מחלוקת. לבקשת החברים, הישיבה תדון בנושא חינוך, 

 בהתאם לסעיפים שהפנו חברי המליאה בבקשתם לישיבה שלא מן המניין.
בבתי  הוצגה מצגת בפני חברי המליאה המתארת את התכניות הרבות המתקיימות

הספר בלב השרון ופעילות מח' החינוך, כולל מבנה ארגוני והצגת פרויקטים ייחודיים 
 שבתחום המחלקה.

הוצגה בקשה של חבר מליאה לקבל חו"ד בכתב ביחס לצורך באישור מליאה למינוי 
 מנהל מחלקת חינוך. 

בסיום המצגת והמענה לשאלות החברים שהופנו מראש סיכם ראש המועצה 
הרחבה ושביעות הרצון ממחלקת החינוך נמדדת בעיקר מהתייחסות אנשי שהפעילות 

המקצוע הסובבים את המועצה, מפקחים ויועצים במוסדות החינוך, משרד החינוך 
 וכמובן הורים וצוותים חינוכיים.

לשאלת החברים לעניין ועדת חינוך, השיב ראש המועצה, כי פורום החינוך מורכב 
 סדות החינוך ומחברי מליאת המועצה.מנציגי הנהגת הורים של מו

ראש המועצה ימנה ועדת חינוך שתדון בסוגיות הקשורות למערכת החינוך. מובהר, כי 
 בנושאים הקשורים בצנעת הפרט, קיימת מניעה מלהציגם בפני חברי המליאה.

ראש המועצה יעדכן את חברי המליאה בהתפתחויות הקשורות למערכת החינוך, כגון 
 השבתת ביה"ס.
 הערות חברים: 

במקרים בהם קיימת אי שביעות רצון מצד הורים בכל תחום שהוא, מבקשים לפעול • 
 בשקיפות ולהעלות את הסוגיות הבעייתיות במליאה.

ועדת חינוך בישיבתה תחדד את הנושאים הקשורים  -התייחסות ראש המועצה
לקת חינוך לועדת למעורבות של חברי מליאה, כמו כן יערך תיאום ציפיות לקשר בין מח



 חינוך.
קיימת התנהלות קבועה, לפיה מנהלת מחלקת חינוך אינה מתייחסת לחברי המליאה • 

באופן הראוי. חברי המליאה הינם נציגי הציבור ולעיתים הורים פונים אליהם בסוגיות 
 שונות בבקשה לסייע ואינם זוכים להתייחסות הראויה.

לקת חינוך מצוינת ומוערכת. יחד עם זאת, יש לנו מנהלת מח -התייחסות ראש המועצה
 אני מוכן לבדוק את הדברים, לשפר וליעל ככל שצריך.

ישנה תחושה, כי מחלקת החינוך אינה מטה אוזן קשבת לצרכי הקהילה. קיימת • 
 ציפייה לפתיחות ושתפעל לטובת ציבור ההורים.

ולא בהכרח  חלק נכבד מהבעיות והמשברים קשורים מהתנהלות והתערבות ההורים• 
 מהתנהלות מחלקת חינוך.

מח' החינוך והעומדת בראשה פועלים עפ"י נהלים וחוזרי  -התייחסות ראש המועצה• 
מנכ"ל, לרוב התערבות הורים הינה הגורם העיקרי במשברים שנוצרו במוסדות החינוך 

 ויש לקיים דיון מיוחד על כך.
 

דיון שהתקיים, וכן על בסיכום הדיון: ראש המועצה מודה לחברי המליאה על ה
האכפתיות והמעורבות בנושאים חשובים כמו חינוך. יש בכוונת ראש המועצה לקיים 

 פגישות אישיות עם חברי המליאה בנושא. 
 

תיערך פגישת תיאום ציפיות עם הנהגת ההורים. בסיום התהליך תכונס ועדת החינוך 
 אשר תידון בסוגיות ובנושאים הקשורים במערכת החינוך. 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל  מכותבים:

חברה כלכלית, עירית גז, רונן אלוני, שחר בן  -גוב, מילי יפרח, משה רז, סמדר קרן 
 עמי, עו"ד

 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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