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 על סדר היום:

 לתלמידיביה"ס:תאונותאישיותביטוח .1

ע"יהוריהם,תאונותאישיותילדיםלאשולםביטוח55-תמידיביתהספרל746מתוךמדווחכי–מוני אלימלך 

ישתקייםבמועצה,מצבבויהזהיתכןשהמצבמקובלולא.לאתלמידיחוץ10-וגןרוהתושביהםילדי45מתוכם

המועצהישפתרון,.תאונותאישיותילדיםהמסתובביםבביתהספרללאביטוח הילדיםשהםאינםתושבי לגבי

ים.לגביתושביגןרוהזהפשוטזלזולמהרשותהשולחתאותםמשלמתעבורםאתהסכוםבמידהוההוריםלאמשל

תאונותאישיותשלהילדשלהם.זוהפעםהראשונהמזהלמעלהלאלשלםעבורביטוחשוחוסראחריותשלהורים

.בהיקףכהנרחבשנהשדברכזהמתרחשאצלנו20-מ

גםלאספריםשזהנובעישירותמכךשהתשלוםהיהיחדעםרכישתהספריםוכלמישלאלקחסבור-גלעד בכר 

להוריםולדרושכיישלמופןאישיטלפוניתבאולפנותכיבשלבראשוןצריך.מציעטרחלבואלשלםעבורהביטוח

אתהביטוחבמידי.

יהודיתפנתהלכלההוריםמודיעהכינעשתהבדיקהשלכלהרשימותשלההוריםשלקחוספריםו-אידה אוהר

לקח לאשלא הם כי טענו אף חלק הועדה חברי לידיעת חובם. את סגרו טרם חלק אך לשלם, לבוא ספרים ו

וני.משלמיםבאופןעקר

שואלהאםישלנואיזוסנקציהאוכלישבונוכללהשתמשכדילחייבאותםלשלם?האםאפשרשלא-גלעד בכר

להסיעםלביתהספראולמנועכניסהאומשהואחר?

ייביםלקבלאתחסנקציהמולהילדיםאוהוריהם,אנחנושוםמסבירכיבכלמקרהלאניתןלבצע-שייקה בילו 

בחוזריבמפורשרשוםגםזהוכךנעשה,כולםלביתהספר,להסיעאותםולאפשרלהםהשתתפותבכלהפעילויות

.כךשידנוכבולותלאשילמותשלומיחובהאורשותאםהםאפילומנכ"ל

חובהכי,(קולזההחוזרמצורףלפרוטו),2016ספטמבר1-מ3.13חוזרמנכ"לתובבמפורשבכמצייןכיבנוסף

מהורי הרשות תגבה הביטוח עלות את אישיות, תאונות בביטוח תלמידיה כל את לבטח המקומית הרשות על

רחיבבנושא.החובהלרשות.לצערנוהשנהנפלדברבגןרוהוראשהמועצהההתלמידיםבמסגרתתשלומי
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יםלאיודעואתהמערכתאצלנויםמכירמחוסריודעאומכיווןשישהרבההוריםשאינםעשהנחלקמאיהתשלום

שוםאפשרותשלסנקציהמול לנו בכלמקרהאין הסכוםלתשלוםנמצאבטבלתרכישתהספריםמהמועצה. כי

 ההוריםלמעטלפעולבדרכיםשלפניישירהאלההורהובמידהוזהלאעובדלעבורלהליךמשפטי.

ילדיביתהספרכוללילדיהחוץובמקביליבוצעמהלךשל746לכלכמובכלשנהכיהמועצהתעשהביטוחמבקש

הוצאתמכתבלהוריםתחתיעוץמשפטיבאופןמידילהסדרתהתשלום.פניהלהוריםשטרםשילמוהןבטלפוןוהןב

עלחשבוןביתהספר746לתלמידילכלתאונותאישיותביטוחעדכןכיבוצעממקבלאתהבקשהו-מוני אלימלך 

דימכתבלכלהחייביםבניסוחמשפטיהאומרשישלשלםאתהסכוםבמיבדחיפותיצאמבקשכי,במקבילהמועצה

אחרתנעבורלמהלךשלהוצאהלפועלמולסרבניהתשלום.

-אורי יעקובי  לעזורבגבייהמההורים, אתהרשימהכדי לקבל ביקשתי אותה, אתבטרםקיבלתי ואקבל מידה

שמותההוריםשטרםשילמואפעלבדחיפותמולםלהסדרתהתשלום.מבקשממונילאשרהעברתפרטיהחייבים

להנהגההמוסדית.ישלימידעכיחלקמאלהשמסרביםלשלםנרשמולהיותחבריםבהנהגההמוסדיתואנירוצה

.באופןעקרונידיתאםהםמסרביםלשלםלהצליבביןשמותכדילאלאפשרלהםלהיותחבריםבהנהגההמוס

הרשימההרשימה,במידהואיןבעיהשלצנעתהפרטנמסרהאתהנושאמדועלאמבטיחלבדוק–מוני אלימלך 

נושאכדילקדםאתגבייתחינםלהנהגההמוסדיתביעוץמשפטיתחייבכיהמועצהתיתןמבנוסףאניתימסרלאורי.

.,חובהורשותכוללחובותהעברהןשלתשלומיהביטוחוהןתשלומיםאחריםשההוריםחייביםהחובות

תעשה פניה טלפונית לכל החייבים במהלך השבוע הבא, לאחר הפניה יצא מכתב על פי יעוץ  -החלטה 

 משפטי בנושא לכל סרבני התשלום. במידה ויהיו סרבים עקרוניים יועברו לטיפול במישור המשפט.

 

 :דרךהמועצהספריםרכישתתשלומיהוריםבעבור .2

כיווןהשאלתספריםכפישנעשהעדכהלאיוכללהמשיךלהתבצעפרויקטבנושאזהאנימודיעכי-מוני אלימלך 

המועצהבעלותשל לביצועע"י 280שלאניתן חדשותולא₪. נותניםבמסגרתהפרויקטהן החוברותשאנחנו

ובמידהוישבעיהנרכשיםספריםחדשיםלפי הספריםשהתלמידיםמקבליםהםברמתתחזוקהגבוהה מחוקות,

השאלתספריםע"יציוותהפונהלמנהלתביתהספרומבקשכיתתחיללהיערךלקראתהשנההבאהבנושאהצורך.

ערכותאךמסבי.והנהגתההורים לכלהתלמידיםהוכנו בכלשנה, כמו שנעשהעבודהנרחבתבנושא, כיוון רכי

ילדיםלאנלקחוהערכות.160-בעבורלמעלהמ

להפילאתזהעלביתהספר,מציעכיאושהנושאיתופעלכמובשניםולאמוכןבשוםמקרהלארוצה-גלעד בכר 

תהנהגתההוריםמכינהאתהשאלתהספריםיחדעםצוותביתהספר.לארואהאתוךהתחייבותהורים.הקודמות

-שייקה בילו  בעבר שנעשה כפי יבוצע הפרויקט כי מציע גלעד של להצעה מצטרף התחייבותאבל לאחר רק

מולכדאישתעשהעבודהבנושאע"יההנהגההמוסדיתשתסגוראתכלהנושאהוריםלשלםעבורההשאלהמראש.

המועצה.

ומציעבאופןפרקטילהחתיםאתההוריםעלהתחייבותלהמשיךאתפרויקטכפימצטרףלהצעות-יעקובי  אורי

הספריםוהחוברות.חתימתההוריםעלמכתבלבוצעבעבראךבכפוף התחייבותלתשלוםבגין דעו נכוןלכםכי

לקחואתהספרים.ילדיםבסוף746מתוךתלמידים575הורילהיוםנבדקונמצאכי
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פרויקטהשאלתס-גלית אסא  הדורשמשאביםרביםוהיאמסבירהכי מתנגדתפריםהואנושאמורכבובעייתי

 עקרוני נצטרךלמחוקאתכל.שאינהראלית₪280להיכנסלפרויקטהשאלתספריםבעלותבאופן בעלותכזו

החוברותולעמודולהדביקדפיםקרועיםבספרילימודזהלאמעשיולאישים.

הפרויקטיפסקוהמועצהלאתבצעאתהפרויקטבעתידבגללמהקשתלהודיעכידעתההיאשבמ-אידה אוהר 

אילקיחתהספריםואיתשלוםביטוחתאונותאישיות.מציגהמסמךשהוכןע"יהיועצתהמשפטית שקרההשנה,

א,תפעול,תקורההמסבירכיצדישלהיערךבביתהספרלפרויקטהשאלתספריםעלכלהמשתמעמכך,עלויותכ"

ועוד.

צריכיםלהחליטמההםרוציםלעשותכיכמושקרההנהגתההוריםמציעכיועדתהחינוךיחדעם-מוני אלימלך 

בעיות צצות פתאום הנדרש, את קיבל תלמיד וכל נפלא עבד זה שנים וכמה עשרים ימשיך. לא זה השנה

רכישתתקנוןדתהחינוךיכינו"עקרוניות"שפוגעותבהליך.במידהורוציםלהמשיךההנהגההמוסדיתיחדעםוע

התקנוןכוללהתחייבותההוריםבפניועדתהחינוךלאישור.בגןרוהויביאואתספרים

המסביראתהאופציותמפורטמכתבמקבלאתההמלצותומתחייבלהוציאיחדעםחבריועדתחינוך–אורי יעקובי 

:בנושארכישתספריםהעומדותבפניההורה

 החלטתמנה ביה"סלאנכנסבתשע"חלפרויקטהשאלתספריםלתביתהספרובהמלצתועדתהחינוךעלפי

 .ולאחובההפרויקטהוארשותשלביתהספר-/חוברותמשומשותמשומשים

 בפניההוריםיועמדושתיאפשרויות: 

 .1 -הראשונה בגן כה עד שנעשה כפי ספרים תוךרוהרכישת וזאת המועצה של הספרים" "חנות דרך

 התחייבותמוקדמתשלההוריםעלתשלוםעבורהערכהאותהיקבלובתחילתהשנה.

הכוללתהערכותאישיתבאופןעצמאיע"יההוריםללאהתערבותהמועצהאוהנהגתההורים-השנייה .2

 .דרכישתספריםוחוברותעלפירשימתביה"סבאחריותשלההוריםבלב



 :תוהחלט

ההנהגה המוסדית תייצר מכתב המציג בפני ההורים את שתי האפשרויות הנ"ל ועל ההורים יהיה לבחור  .1

 . 2או  1אפשרות 

 את תוצאות חתימות ההורים יש להציג בפני ועדת החינוך כדי לקבוע מדיניות המשך לטיפול בנושא .2

 .2017ינואר  1וזאת לא יאוחר מ 

סגור את חובות העבר של הורים לכך תקבל ההנהגה המוסדית יעוץ משפטי מהמועצה כדי לבנוסף  .3

 בנושא תשלומי חובה ורשות.



,בכבודרב



 ד"ר שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך

מועצהאזוריתגןרוה

 


