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נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת הנהלה  01מתוקן -לאחר הערות חברים
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תאריך 22 :אוגוסט  2102יום ב' 00:11-20:11
מיקום :בבית המועצה
פורום - 110 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה,
ינון עמרם ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה רז ,פנינה אמויאל משה  ,רונית
רופא -הדרי
 .1דו"ח ראש המועצה
דוח רבעוני -הדוח הרבעוני השני לשנת  2102מצביע על גרעון של כ. ₪ 2,0,1,111 -
הדוח מאופיין בפיגור ביעדי הגביה של כ ₪ 2,111,111 -וזאת בעיקר כתוצאה מאי
עמידה באומדן הגביה מסקר הנכסים .המחייב את המועצה בנקיטת צעדים להגברת
הגביה ולצמצום בהוצאות שניתן לדחותן.
רעש מטוסים -תכנית המתאר הארצית לשדה התעופה בן גוריון ( ,)222שאושרה בשנת
 2111והגדירה את מסלול  220כמסלול משני.
גיורא רום ,מנכ"ל רת"א הגדיר את המסלול המשני עם ההגבלות הבאות :נחיתות
בימים א'-ה' ,בשעות העומס בלבד ,למטוסים עם שני מנועים ולנפח של  21%מתנועת
המטוסים היומית כנגד הגבלות אלו הוגשו עתירות מנהליות של הרשויות הגובלות עם
שדה התעופה ומנגד הצטרפו הרשויות תל אביב וחולון בעתירה נגדית אשר לטענתן
יש לפתוח את המגבלות שנקבעו ברת"א הואיל ומבדיקות שנערכו ,הטיסות הנוחתות
בעיקר בלילה חורגות מהרעש המותר עפ"י תמ"א  .222מצב החרום הנוכחי בעקבות
מבצע "צוק איתן" ,שבו כל נפח הטיסות הנכנסות והיוצאות עובר בנתיב שמעל ישובי
המועצה ובעיקר בחודש אוגוסט הגורם למטרד ורעש.
בכוונת ראש המועצה כחבר המועצה הארצית לתכנון ובנייה ,להמשיך ולפעול בנושא
למזעור הפגיעה בחיי התושבים.
 .2עדכון לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה
* בי"ס בים ההדרים -סיום בניית שלב ג' (ואחרון) של ביה"ס
* בי"ס בכר רוסו -סיום בניית  6כיתות וחדרי הספח
* בטחון -הצגת הנושא ע"י קב"ט המועצה ירון בלנרו -סקירה להיערכות מוסדות
החינוך במועצה ופתרונות המיגון למוסדות במקום ואין מיגון עפ"י כללי פיקוד העורף
* הצגת נתונים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה ע"י מנהלת מח' חינוך רונית רופא
הדרי-
 1,גני ילדים –  012ילדים
חינוך ממלכתי
 22גנים

סה"כ  622ילדים
חינוך ממ"ד
 2גני ט"ח  001ש"ח
 1גני חובה  ,1ילדים =001
חינוך מיוחד –  11ילדים
 2גנים לילדים בעלי עיכוב התפתחותי
 0גן תקשורתי לילדים אוטיסיטים
גנונים –  0בגנות הדר  0 ,בצור משה  -סה"כ  20ילדים
 6בי"ס יסודיים  2,020 -תלמידים
קריית חינוך "דרור"  2,202תלמידים (פרדסיה 611 -בערך)
בי"ס תיכוניים מחוץ למועצה –  001תלמידים
חינוך מיוחד –  212תלמידים  20 +תלמידי חוץ שלומדים אצלנו
 0כיתות ח"מ  1 +גנים
קליטת מנהלת חדשה בבי"ס "אור השרון" – הגב' יעל יקיר
ביום רביעי יתקיים מפגש הערכות לקראת פתיחת שנה"ל בהשתתפות מנהלי מחלקות
המועצה ומנהלות בי"ס
פתיחת מבנה חדש בבי"ס כר רוסו –  6כיתות אם  +כיתות ילמדו ג-ד
פתיחת שלב ג' בין ההדרים – שכבה ה' –  2,0תלמידים
פתיחת שלושה גנים חדשים בחט"צ
מנהלות ביה"ס הונחו לקיים שיחות רענון בכיתות בעקבות המצב הבטחוני .המועצה
נערכת לקליטתם של תלמידים-אורחים מהדרום במוסדות החינוך של המועצה ,כפי
שנעשה גם בתקופת הקייטנות.
בי"ס לב הפרדס
ראש המועצה התחייב בישיבת המליאה להקים ועדת חינוך בהרכב חברי מליאה
והנהגת הורים מבתי הספר .הועדה תורכב במהלך חודש ספטמבר.
ראש המועצה הציג בפני חברי ההנהלה את המשבר שנוצר בביה"ס ואת שלבי
התהליך מול משרד החינוך עד כה .להלן עיקרי הדברים שהוצגו ע"י ראש המועצה :
המחוייבות האישית כראש רשות לחינוך ואיכותו
מכתב הנהגת ההורים עם דרישות לפעולה מצד המועצה
הקשר עם משרד החינוך ופירוט התהליך שהתקיים
הרצון לראות את ביה"ס צומח ומתפתח כיתר בתי הספר בלב השרון ,ההשקעה
שבוצעה לאורך השנים בתשתיות ובפדגוגיה והאכזבה מחוסר תוצרים.
המחלוקת בקרב הורי ביה"ס והרצון להגיע להבנות.
עובדות המדברות בעד עצמן :אלימות ותלונות הורים במשטרה ,תחלופה של מורים
וצוותים חינוכיים(יועצות ,מנהלות חט"צ ,סגנית) ,תחלופה של פסיכולוגים ,אי עמידה
בנהלי דיווח של משרד החינוך והרווחה ועוד.
הרצון להימנע מהשבתת בי"ס ע"י הנהגת ההורים באחד בספטמבר והאחריות
והדאגה לשלום התלמידים.
הערות חברים:
• המועצה צריכה לעשות הכל במטרה להתנגד להשבתת ביה"ס
• הנהגת ההורים הנוכחית מתנהלת באלימות ולא לפי הכללים הראויים
הנהגת ההורים הצטרפה לישיבה במטרה להציג את המשבר שנוצר בביה"ס לב

הפרדס.
עיקרי הדברים כפי שהוצגו ע"י הנהגת ההורים:
דורשים מראש המועצה להפעיל לחץ על משרד החינוך ,אחרי שמשרד החינוך הודה
בכך שניהול ביה"ס נמצא בבעיה ויש מקום להתערבות ולשינוי.
דורשים עבור ילדי לב הפרדס הזדמנות הוגנת להגיע להישגים וליהנות מחינוך איכותי,
כמו כל ילדי המועצה.
החינוך בלב הפרדס נכשל.
להורים אין אופציה לרשום בבתי ספר אחרים ,במסגרת אזור הרישום שלהם.
מרבית קהילת ביה"ס זקוקה לעזרת המועצה.
מיטב המורות עזבו ומאוד קשה לגייס מורות חדשות וטובות.
הערות חברים:
• שביתה היא הפתרון הקל ביותר ,אבל לא ראוי .יש למצוא דרכים אחרות למאבק.
• שליש מההורים בהנהלה הם הורים בביה"ס ומודים שאכן יש טענות כלפי המנהלת.
• ראש המועצה הבטיח את עזרתו לשביתה ולא נכון שהמועצה תשלם את עלות
השביתה
• האשמה מוטלת על משרד החינוך ,מועצה ,הורים והמנהלת ואם כל הגורמים יסייעו
המנהלת תצליח.
• נשמעה מצוקה אמיתית מצד ההורים .יחד עם זאת ,למרות המצוקה והבעיות אנו
מתנגדים לשביתות ככלל ויש לבקש מההורים לא לשבות.
•חבר מבקש לשמוע את חוו"ד מנהלת מח' חינוך בעניין מנהלת ביה"ס.
מנהלת מח' חינוך נימקה את דעתה לגבי תפקוד המנהלת .
• ראש המועצה סיכם את הנושא והציע לפנות במכתב לשר החינוך ולבקש את
התערבותו בהעברת המנהלת מתפקידה ולגבי דרישת ההורים שהמועצה תספק
פתרון חילופי ,הנושא לא ידון בשלב זה ,אלא יבדק ולפי הצורך יובא חזרה לדיון
בהנהלה.
הצעת החבר שלמה ברק :נמסר שנכשלנו בתהליך מול הנהלת המחוז ,לכן יש לפנות
לשר החינוך ולהציג עמדתנו מול המחוז להעברת המנהלת מתפקידה.
המועצה מתנגדת לשביתה ותפנה להורים בבקשה לא לשבות.
הצעת החבר ינון עמרם :לאור זאת שהמנהלת נשארת בתפקידה בהנחיית משרד
החינוך ,כל גורמי החינוך והמועצה יסייעו לה בתפקידה ואם בסוף השנה עדיין לא
תהיה שביעות רצון נפעל לסיים את תפקידה.
ראש המועצה :אני משלב את הצעתי עם הצעתו של שלמה ברק ומביא להצבעה את
ההצעה כדלקמן:
 .0הנהלת המועצה סבורה שבשל משבר האימון שנוצר בין הגורמים השונים המנהלת
לא יכולה להמשיך בתפקידה.
 .2מתוך כך פונה הנהלת המועצה לכל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם מכתב לשר
החינוך ,למפקחת ,ולמנהלת בית הספר בעצמה ,ומבקשת מהם לטובת כולם ,להביא
לסיום תפקידה של מנהלת ביה"ס.
 .1כעיקרון ,הנהלת המועצה מתנגדת להשבתות כאמצעי לקידום מטרות ומבקשת
מהנהגת ההורים לא לשבות.
 .2הנהלת המועצה קובעת שהמועצה היא האחראית לניהול מיטבי של מוסדות החינוך
ומתוך כך עליה ליטול לידה את כל האחריות ולבצע בעצמה כל מה שנדרש בכדי להגיע
לתוצאות הרצויות.
 .2הנהלת המועצה מבקשת ממחלקת החינוך ומכל העוסקים בכך במועצה להטות
שכם ולסייע לבית הספר בכל האמצעים האפשריים ,בכדי שהתלמידים לא יפגעו.
 .6המועצה לא תקצה תקציב ו2או סיוע בפתרונות לשובתים ובמידה ויחשוב ראש
המועצה שיש לנהוג אחרת הנושא יוחזר לדיון בהנהלה.
הצבעה 2 :בעד הצעת ראש המועצה

ההצעה התקבלה.

תפוצה :משתתפים ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי,
הדסה רוסו ,מושיקו מרזיאב ,מיטל גוב ,משה רז ,עירית גז ,שחר בן עמי ,עו"ד
אושר ע"י :פנינה אמויאל -משה -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל
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