
 20.30במשרדי המועצה  30.7.15אשר התקיימה ביום  6.2015פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 נוכחים:

 ראש המועצה, מאיר סיטבון, גלעד זרקה, נורית אבישר, נאוה גלעד, רפי אוחנה.-אריה שרון

 אביק שוורצברג, אלי אשכנזי, מישל אבוטבול, ליאור בכר. נעדרים:

 משתתפים:

יועץ  -מנהלת מחלקת חינוך, עו"ד אריאל משה -כיר, רחל בשאריגזבר/מז -כאמל חלבי

 משפטי.

 על סדר היום:

 .4.2015.אישור פרוטוקול 1

 . דיווח בחירת מנהל בי"ס.2

 . אשכול גנים.3

 . תקציב לטיפול בחזות.4

 

 דיונים והחלטות:

 אישור פרוטוקולים..1

 .4/2015ה מאשרת את פרוטוקול מס' מליאת המועצ

 ירת מנהל בי"ס.דיווח בח. 2

הראשון למנהל בית הספר בוטל בשל חוסר במועמדים ראויים. למכרז מכרז  : אריה שרון

השני נגשו תשעה מועמדים.  חברי וועדת המכרזים היו: שתי נציגות ממשרד החינוך שאחת מהן 

לנו היתה היו"ר, נציג הסתדרות המורים ואנוכי. כמוכן המפקחת האזורית שימשה משקיפה. 

מנהל חטיבה שימש חשוב שייבחר מנהל טוב. המועמד המוביל במכרז היה יובל צרפתי שהיה 

"ס אזורי אלונה וכבר ביום ראשון האחרון להיות מנהל בי עליונה באורט. יובל צרפתי נבחר

שלום הביע שביעות  פגישה עם זיוה המפקחת ושלום טרם המנהל הנוכחי.התקיימה בבית הספר 

 חיזק אותי כי בחרנו נכון. רצון רבה מהבחירה וזה 

היינו צריכים לדעת ולמה לא ידענו כחברי מועצה על הבחירה מתוך המערכת  נורית אבישר:

 משמועות. צריך קבלה יפה למנהל החדש.

 

 

 



 ברגע שהמינוי אושר הודעתי במייל לכל חברי ועדת החינוך. רחל בשארי:

לקראת ראש השנה ולהיפרד ממנו  לדעתי צריך להזמין את שלום לישיבת מועצה נאוה גלעד:

 ועדת החינוך.ובצורה מכובדת. חשוב להדגיש כי המנהל החדש ומנהלת האשכול יהיו חברים ב

אנחנו תיכננו טקס פרידה משלום והתחלנו לעבוד על התכנים, אך שלום ביקש  אריה שרון:

 רובה. ו בשלב זה וכיבדנו את רצונו. כמובן שנערוך טכס פרידה במהלך השנה הקלדחות

 . אשכול גנים3

נבחרה מנהלת לאשכול גנים בשם יעל גוזלן. יעל גננת וותיקה מנוסה והייתה גם  אריה שרון:

. בעניין התאמת המבנים היה לי הרבה פגישות במשרד החינוך במשרד החינוך מדריכת  גננות

 לשיפוצים והתאמות. ₪אלף  190תקציב של  עד שאושר לנו

הודעה לפני השמועות דרך מינוי למנהלת הייתי מצפה לקבל ברגע שהיה  נורית אבישר:

 התושבים.

 אפשר לבקש ברגע שישנה החלטה מסוימת להודיע לחברי המועצה  במייל. גלעד זרקה:

ה. ולעניין אני גם חושבת ברגע שיש אישור רשמי צריך לפרסמו לחברי המועצ נאוה גלעד:

ישי הגננת שעברה דין עינוי ממושך של שנה וחצי ויצאה -חשוב היה לנו מקרה קשה בו גלית בן

זכאית. אני מציעה שהמועצה תוציא לה ברכה ולדעתי יש בו מקום שהמועצה תפתח את הדלת 

 לגלית לחזור לגן הילדים.

סק הדין. אנחנו נקרא אני באופן אישי בירכתי אותה, עד היום לא ראינו את פ אריה שרון:

 הוא המעסיק לא אנחנו. משרד החינוך שתבינו  בעניין ההעסקה. אותו

אנחנו לא חייבים לקרוא את פסק הדין. היה עניין שלא בידיים שלנו והמקרה  רפי אוחנה:

 אין בכלל שיקול דעת למועצה. שמדובר בילדים יש חובת דיווח. .  כטופל

מרגע הגשת התלונה המועצה הייתה מנועה להתערב,  שני דברים, אחד פהיש  גלעד זרקה:

ה איך המועצה טיפלה ואיך הגענו למה שהגענו . דבר נוסף האם אחרי שנקרא רוהשני קדם המק

 לשקול את המשך העסקת הפסיכולוג. ש יאת פסק הדין 

אני גם חושב שברגע שהוגשה תלונה אין למועצה זכות להתערב בעניין. השאלה  סיטבון: מאיר

 שאלת, האם לפני הגשת התלונה היה למועצה אפשרות למנוע את המקרה?הנ

התקבל דיווח מגננת, לא מעובדת מועצה, על אירוע חריג שהיה בגן. אני חוזר   אריה שרון:

ומבהיר, כי מרגע שהתקבל דיווח מסוג זה, חובה על המועצה להעביר אותו מידית לגורמים 

ושלא יהיה ספק, גם בעתיד, במידה שיתקבל דיווח המקצועיים במשרד החינוך. וכך נהגנו. 

 שכזה, הוא יועבר, לפי חוק לבדיקת הגורמים המקצועיים במשרד החינוך. 

 

 

 



 

 

 

 תקציב לטיפול בחזות.4

 ₪אלף  100יש לנו הרבה עבודות של ניקוי חורשות, גיזום וניקיון אני מבקש לאשר  אריה שרון:

 מקרנות תקציב לעניין זה.

 חשוב שנציג מכל ועד מושב יהיה שותף. גלעד זרקה:

 בביצוע פרוייקט טיפול בחזות המושבים חשוב לשתף את הועדים. :מאיר סיטבון

 

 החלטה:

 ממשרד החינוך לביצוע שיפוצים והתאמות ₪אלף  190.מליאת המועצה מאשרת תקציב 1

 באשכול גנים.   

 יפול בחזות המושבים.מקרנות הרשות לט ₪אלף  100.מליאת המועצה מאשרת תקציב של 2

 

 

 

 כאמל חלבי                                                                              אריה שרון רשם:

 גזבר/מזכיר                                                                               ראש המועצה        

 

 


