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נעדרו:עדיוגה,יוסידוד,רויטלאלמגור-בודניצקי .
על סדר היום:
 .1ביטוחתאונותאישיותלתלמידיביה"ס:
מוני אלימלך –מדווחכימתוך 746תמידיביתהספרל- 55ילדיםלאשולםביטוחתאונותאישיותע"יהוריהם,
מתוכם45הםילדיתושביגןרוהו-10תלמידיחוץ.לאמקובלולאיתכןשהמצבהזהיתקייםבמועצה,מצבבויש
ילדים המסתובבים בבית הספר ללא ביטוח תאונות אישיות .לגבי הילדים שהם אינם תושבי המועצה יש פתרון,
הרשותהשולחתאותםמשלמתעבורםאתהסכוםבמידהוההוריםלאמשלמים.לגביתושביגןרוהזהפשוטזלזול
וחוסראחריותשלהוריםשלאלשלםעבורביטוחתאונותאישיותשלהילדשלהם.זוהפעםהראשונהמזהלמעלה
מ-20שנהשדברכזהמתרחשאצלנובהיקףכהנרחב .
גלעד בכר -סבור שזהנובעישירותמכךשהתשלוםהיהיחדעםרכישתהספריםוכלמישלאלקחספריםגםלא
טרחלבואלשלםעבורהביטוח.מציעכיבשלבראשוןצריךלפנותבאופןאישיטלפוניתלהוריםולדרושכיישלמו
אתהביטוחבמידי .
אידה אוהר  - מודיעהכינעשתהבדיקהשלכלהרשימותשלההוריםשלקחוספריםויהודיתפנתהלכלההורים
שלא לקח ו ספרים לבוא לשלם ,אך חלק טרם סגרו את חובם .לידיעת חברי הועדה חלק אף טענו כי הם לא
משלמיםבאופןעקרוני .
גלעד בכר- שואלהאםישלנואיזוסנקציהאוכלישבונוכללהשתמשכדילחייבאותםלשלם?האםאפשרשלא
להסיעםלביתהספראולמנועכניסהאומשהואחר? 
שייקה בילו  -מסבירכיבכלמקרהלאניתןלבצעשום סנקציהמולהילדיםאוהוריהם,אנחנוחייביםלקבלאת
כולםלביתהספר,להסיעאותםולאפשרלהםהשתתפותבכלהפעילויותוכךנעשה,זהגםרשוםבמפורשבחוזרי
מנכ"לאפילואםהםלאשילמותשלומיחובהאורשותכךשידנוכבולות. 
בנוסףמצייןכיכתובבמפורשבחוזרמנכ"ל 3.13מ- 1ספטמבר2016,(החוזרמצורףלפרוטוקולזה),כיחובה
על הרשות המקומית לבטח את כל תלמידיה בביטוח תאונות אישיות ,את עלות הביטוח תגבה הרשות מהורי
התלמידיםבמסגרתתשלומיהחובהלרשות.לצערנוהשנהנפלדברבגןרוהוראשהמועצההרחיבבנושא. 
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חלקמאיהתשלוםנעשהמחוסריודעאומכיווןשישהרבההוריםשאינםמכירים אתהמערכתאצלנוולאיודעים
כי הסכום לתשלום נמצאבטבלת רכישת הספריםמהמועצה .בכל מקרה אין לנו שום אפשרות של סנקציה מול
ההוריםלמעטלפעולבדרכיםשלפניישירהאלההורהובמידהוזהלאעובדלעבורלהליךמשפטי.
מבקשכיהמועצהתעשהביטוחכמובכלשנהלכל746ילדיביתהספרכוללילדיהחוץובמקביליבוצעמהלךשל
פניהלהוריםשטרםשילמוהןבטלפוןוהןבהוצאתמכתבלהוריםתחתיעוץמשפטיבאופןמידילהסדרתהתשלום .
מוני אלימלך -מקבלאתהבקשהומעדכןכיבוצעביטוחתאונותאישיותלכללתלמידי746ביתהספרעלחשבון
המועצה,במקבילמבקשכייצאבדחיפות מכתבלכלהחייביםבניסוחמשפטיהאומרשישלשלםאתהסכוםבמידי
אחרתנעבורלמהלךשלהוצאהלפועלמולסרבניהתשלום .
אורי יעקובי  -ביקשתי לקבל את הרשימה כדי לעזור בגבייה מההורים ,טרם קיבלתי אותה ,במידה ואקבל את
שמותההוריםשטרםשילמואפעלבדחיפותמולםלהסדרתהתשלום.מבקשממונילאשרהעברתפרטיהחייבים
להנהגההמוסדית.ישלימידעכיחלקמאלהשמסרביםלשלםנרשמולהיותחבריםבהנהגההמוסדיתואנירוצה
להצליבביןשמותכדילאלאפשרלהםלהיותחבריםבהנהגההמוסדיתאםהםמסרביםלשלםבאופןעקרוני .
מוני אלימלך – מבטיחלבדוקאתהנושאמדועלאנמסרההרשימה,במידהואיןבעיהשלצנעתהפרטהרשימה
תימסרלאורי.בנוסףאנימתחייבכיהמועצהתיתןיעוץמשפטיחינםלהנהגההמוסדיתבנושאכדילקדםאתגביית
החובותהןשלתשלומיהביטוחוהןתשלומיםאחריםשההוריםחייבים,חובהורשותכוללחובותהעבר .
החלטה  -תעשה פניה טלפונית לכל החייבים במהלך השבוע הבא ,לאחר הפניה יצא מכתב על פי יעוץ
משפטי בנושא לכל סרבני התשלום .במידה ויהיו סרבים עקרוניים יועברו לטיפול במישור המשפט.
 .2תשלומיהוריםבעבוררכישתספריםדרךהמועצה:
מוני אלימלך -בנושאזהאנימודיעכיפרויקטהשאלתספריםכפישנעשהעדכהלאיוכללהמשיךלהתבצעכיוון
שלא ניתן לביצוע ע"י המועצה בעלות של  280 .₪החוברות שאנחנו נותנים במסגרת הפרויקט הן חדשות ולא
מחוקות ,הספרים שהתלמידים מקבלים הם ברמת תחזוקה גבוהה ובמידה ויש בעיה נרכשים ספרים חדשים לפי
הצורך. פונהלמנהלתביתהספרומבקשכיתתחיללהיערךלקראתהשנההבאהבנושאהשאלתספריםע"יציוותה
והנהגתההורים .מסבי רכיכיווןשנעשה עבודהנרחבתבנושא,כמובכלשנה,לכלהתלמידיםהוכנוערכותאך
בעבורלמעלהמ-160ילדיםלאנלקחוהערכות. 
גלעד בכר -לארוצהולאמוכןבשוםמקרהלהפילאתזהעלביתהספר,מציעכיאושהנושאיתופעלכמובשנים
הקודמותתוךהתחייבותהורים.לארואהאתהנהגתההוריםמכינהאתהשאלתהספריםיחדעםצוותביתהספר .
שייקה בילו  -מצטרף להצעה של גלעד מציע כי הפרויקט יבוצע כפי שנעשה בעבר אבל רק לאחר התחייבות
הוריםלשלםעבורההשאלהמראש.כדאישתעשהעבודהבנושאע"יההנהגההמוסדיתשתסגוראתכלהנושאמול
המועצה .
אורי יעקובי  -מצטרףלהצעות ומציעבאופןפרקטילהחתיםאתההוריםעלהתחייבותלהמשיךאתפרויקטכפי
בוצעבעבראךבכפוף לחתימתההוריםעל מכתבהתחייבותלתשלוםבגיןהספריםוהחוברות .דעולכםכינכון
להיוםנבדקונמצאכיהורי575תלמידיםמתוך746ילדיםבסוףלקחואתהספרים .
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גלית אסא  -מסבירהכיפרויקטהשאלתספריםהואנושאמורכבובעייתי הדורשמשאביםרבים והיאמתנגדת
באופןעקרונילהיכנסלפרויקטהשאלתספריםבעלות 280 ₪שאינהראלית .בעלותכזונצטרךלמחוקאתכל
החוברותולעמודולהדביקדפיםקרועיםבספרילימודזהלאמעשיולאישים .
אידה אוהר  -מבקשתלהודיעכידעתההיאשהפרויקטיפסקוהמועצהלאתבצעאתהפרויקטבעתידבגללמה
שקרההשנה,אילקיחתהספריםואיתשלוםביטוחתאונותאישיות.מציגהמסמךשהוכןע"יהיועצתהמשפטית
המסבירכיצדישלהיערךבביתהספרלפרויקטהשאלתספריםעלכלהמשתמעמכך,עלויותכ"א,תפעול,תקורה
ועוד .
מוני אלימלך -מציעכיועדתהחינוךיחדעםהנהגתההוריםצריכיםלהחליטמההםרוציםלעשותכיכמושקרה
השנה זה לא ימשיך .עשרים וכמה שנים זה עבד נפלא וכל תלמיד קיבל את הנדרש ,פתאום צצות בעיות
"עקרוניות"שפוגעותבהליך.במידהורוציםלהמשיךההנהגההמוסדיתיחדעםועדתהחינוךיכינותקנוןרכישת
ספריםבגןרוהויביאואתהתקנוןכוללהתחייבותההוריםבפניועדתהחינוךלאישור .
אורי יעקובי –מקבלאתההמלצותומתחייבלהוציאיחדעםחבריועדתחינוךמכתבמפורטהמסביראתהאופציות
העומדותבפניההורהבנושארכישתספרים :


עלפיהחלטתמנהלתביתהספרובהמלצתועדתהחינוךביה"סלאנכנסבתשע"חלפרויקטהשאלתספרים
משומשים/חוברותמשומשות-הפרויקטהוארשותשלביתהספרולאחובה.



בפניההוריםיועמדושתיאפשרויות:
 .1הראשונה   -רכישת ספרים כפי שנעשה עד כה בגן רוה דרך "חנות הספרים" של המועצה וזאת תוך
התחייבותמוקדמתשלההוריםעלתשלוםעבורהערכהאותהיקבלובתחילתהשנה.
 .2השנייה  - הערכותאישיתבאופןעצמאיע"יההוריםללאהתערבותהמועצהאוהנהגתההורים הכוללת
רכישתספריםוחוברותעלפירשימתביה"סבאחריותשלההוריםבלבד.


החלטות:
 .1ההנהגה המוסדית תייצר מכתב המציג בפני ההורים את שתי האפשרויות הנ"ל ועל ההורים יהיה לבחור
אפשרות  1או .2
 .2את תוצאות חתימות ההורים יש להציג בפני ועדת החינוך כדי לקבוע מדיניות המשך לטיפול בנושא
וזאת לא יאוחר מ  1ינואר .2017
 .3בנוסף לכך תקבל ההנהגה המוסדית יעוץ משפטי מהמועצה כדי לסגור את חובות העבר של הורים
בנושא תשלומי חובה ורשות.

בכבודרב, 

ד"ר שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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