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        2021 – 31275  

 

 3/2021פרוטוקול מליאת המועצה וועדת חינוך משותפת מס 

 

לאחר הפצת הפרוטוקול, פנתה הגב' יעל רפפורט, חברת וועדת חינוך בבקשה לתיקון 

 הפרוטוקול.

 .שהתקבלו ההערות לפי מעודכן פרוטוקול ב"מצ

 

נועם , שייקה בילו, שמוליק קלמי, משה מאיר , שלמה אלימלך ראש המועצה :השתתפו

 .איתן חן, הדר לוי, רפי כהן, עמיר שקרוב, אריאל עשירי, שפר

, אמיר חן, אביבה משיח, יעל רפפורט: משתתפים חברי ועדת חינוך וועד הורי תיכון ברנר 

 .רוית הנגבי, אורלי גנץ, אורי יעקבי

 . קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך, אידה אוהר גזברית המועצה :נוכחים 

 .יצחק סמינה, גוסטבו ליטמנוביץ, רן פרקר, ברי 'יוסי ג, נעם אוקס, יעקב כהן :נעדרו

 

 : על סדר היום

 

 תיכון ברנר .1

 

, מעורבות משרד החינוך, הסכם שנחתם. מציג את תמונת המצב נכון להיום : ראש המועצה
 .מעורבות נציגי ההורים, לחינוך התיישבותימעורבות המנהל 

 
. מציגה את השתלשלות הנתונים מאז נחתם החוזה בין שלוש המועצות :קארין גזלה

 .מסבירה איך הגענו למצב בו אנחנו נמצאים כעת
 

מדברת על כך שלמנהל בית הספר יש חזון וניכר השינוי והעשייה בבית  :יעל רפפורט

ם שהתקיימו רק לתלמידי ברנר ושהופסקו ברגע שהדבר הספר לדוגמא תגבורים פנימיי

 .קיום ברנתון ושיפור חזות בית הספר, הובא לידי מנהל בית הספר
 .מדברת על  עמדת נציגי ההורים ודרישותיהם

 
 .מציג את נושא הועד מנהל המשותף ואת פרשיית מנשה סמירה :ראש המועצה

 



טוען כי ועד ההורים הוא בעצם . בלבדמבקש להציג כי הבעיה היא כסף ואגו  :משה מאיר

השופר של ההורים ולכן צריך להיצמד רק לחוזה הראשון שנחתם בנוכחות גדי מארק 

 .שקל 500ל מינהל פיתוח משרד החינוך בגין תשלום של "סמנכ
 

ח כדי להפעיל את בית הספר לפי "ש 2,230-מציגה כי הסכום הנדרש כ :יעל רפפורט

מראשי המועצות ובעצם להיות  ₪ 2,500עד החליט לבקש הו. דרישת מנהל בית הספר

ילדי גן רוה וגדרות מרגישים כנטע זר בבית הספר וזאת בא . נציגים בפני ראשי המועצות

מבחינה פדגוגית , ציפינו שמנהל בית הספר, לידי ביטוי במאבקים הפנימיים בין המועצות

ויצא מקבוצת הוואצאפ כאשר  יפעל ויעשה הכל נגד השבתת בית ספר במיוחד בעת קורונה

 . דובר על כך
 

ועד הורי ברנר פנו לוועדי ההורים של בתי הספר היסודיים במועצות המזינות  :אורלי גנץ

 .מול ראשי המועצות להשגת תקציב נוסףפוליטי את ברנר כדי להפעיל לחץ 
 

לא יתכן שמנהל בית הספר יוביל מהלך פוליטי שכולו מבוסס דרישות תקציב  :משה מאיר

ההורים לא יכולים לקבוע באופן חד צדדי כמה תקציב צריך בית . ללא נימוקים מבוססים

 .הספר
 

 .אני לא מקבל מידע כמה תלמידים יש בכל מגמה ומאיזו מועצה  :ראש המועצה
ראשון לציון לקליטת תלמידנו בבתי הספר  אני במגעים עם עיריית נס ציונה ועיריית

 . ל וזאת כאופציה"התיכוניים בערים הנ
 

 ?האם לברנר יש תקציב נפרד  :אריאל עשירי
 

 .יש להם תקציב נפרד :אידה אוהר
 

 .יש לפנות למשרד החינוך ולדרוש בדיקה של התקציב של ברנר :אריאל עשירי
 

שקל  500ור כל תלמיד יש לשלם כי עב חלוטמשרד החינוך קבע באופן  :נועם שפר

 .שקל כאגרת תלמיד חוץ 860ותשלום נוסף של 
 

 .ברנר לא עמדו בהסכם:  אורי יעקבי
 

 .אני מבין שרק ברנר שילמו :שמוליק קלמי
 

ביקשנו לראות את העברה של ברנר לתיכון , לא ראינו העברה כזו, ממש לא :יעל רפפורט

 .ועד היום לא ראינו
 

 .לצאת מסמך מסודר שלנו שמגיב לכל הנושאצריך :  אמיר חן
 



ס בינוני "ברנר הוא ביה. שנה 16אני מכיר את הנושא של תפעול ברנר כבר   :אורי יעקובי

כספים . בחינוך סביבתי והומני ועוד, הוא מעולה ברמת החינוך לערכים, מבחינת הישגים

ון וכל השאר מנוהל הגינ, המזכירות חברות קיבוץ, הועברו לברנר מעל ומעבר כל השנים

נחתם הסכם בין שלוש המועצות שכולו שקיפות  2019במרץ . באופן לקוי ביותר

 . דבר לא נעשה מתוך ההסכם מכיוון ברנר, ושותפות
בפועל זה לא נעשה ולכן אין . אני יודע כי מוני רוצה לתת הכל לתלמיד שייטיב איתו

 .שקיפות ואין שותפות
 

וועדת חינוך , ועד ההורים, קיים שיחה משותפת בין מוניכלל נציגי ועד ההורים מבקש ל

 .מנהל בית הספר -ואיציק
 
 

 בכבוד רב        
 שלמה אלימלך       
 ראש המועצה        

 
 


