
 
 
 
 
 

   פרוטוקול
 10/08המועצה מס'  מליאת  מישיבת

 15:00 בשעה    25.1.09ביום ראשון     התקיימה אשר
 המועצה בשפיים  במשרדי

 
 משתתפים: 

 אהרון בז'רנו, ראש המועצה 
 שלמה ניימן, סגן ראש המועצה 

 חרוצים  -כהן אבי                            אודים  -סימן טוב יצחק               
 יקום  -ן  נועם                      לירו תחום עודף  -מנהיים דני                      
 יקום   -שחם עידן                         יהושע -בית  -תאט יוסי                        
 נטר -כפר  -הולנדר עמי                       ציון        -בני -דרעי יצחק                       
 נטר -כפר  -פז נוגה                              ציון                        -בני -הס יוסי                           
 רשפון  -דור רמי                             יצחק -תל -אזולאי אברהם               

 רשפון  -צימרמן הנרי                     ים -גליל -              כפיר אבי           
  שפיים  -דור מאיר                         
  שפיים  -שליין אשר                       

 
 

 חסרים: 
בצרה, שני  -יהושע, לוין ראובן-בית-ארסוף, חרובי מיכאל -אודים, צימרמן תומר -אליאסף גדעון

 שפיים. -חרוצים, כרמל ארז -יתגעש, נוף נור -יצחק, סלוצקי ערד-תל-בצרה, דרור עמיחי -טומי 
 

 מוזמנים: 
 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי 

 דורון כהן, גזבר המועצה 
 כדורי, מזכירת המועצה -רוית ביבס

 שלום דגן, מנהל מלחקת חינוך 
 שרה דרורי, ס. מנהל מחלקת חינוך 

 החינוך המשותף חוף השרו    -אשל  קליינהאוז, מנהל בית
 וך המשותף חוף השרון החינ -ערן בלאנש, סגן מנהל בית

 החינוך המשותף חוף השרון  -עינת גורה, רכזת פדגוגית בית 
 ד"ר דליה עמנואל, צוות ת"ל 

 ד"ר דרורה בוגינסקי, צוות ת"ל 
 אביגדור טפר, צוות ת"ל 
 תמיר רוטמן, צוות ת"ל 
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 על סדר היום:

 נואל  וד"ר דרורה בוגינסקי . פגישה עם צוות ת"ל בראשות ד"ר דליה עמ 1
 למסירת דווח לחברי המליאה על בית החינוך המשותף חוף השרון. 

 09/08. אשור פרוטוקול מליאה 2
    2007. הצגת דו"ח ביקורת  3
 2007. הצגת מאזן 4
 9/08. הצגת רבעון  5
 . שונות 6
 

 דיונים והחלטות: 
 ה בוגינסקי. פגישה עם צוות ת"ל בראשות ד"ר דליה עמנואל  וד"ר דרור1

 .למסירת דווח לחברי המליאה על בית החינוך המשותף חוף השרון

אשל   כי  ומציע  החינוך,   בית  וצוות  ת"ל  מצוות   המשתתפים  את  סוקר  בז'רנו  אהרון 

 קליינהאוז, מנהל בית החינוך המשותף חוף השרון יציג את בית החינוך המשותף חוף השרון. 

הדמוג הצמיחה  את  סוקר  קליינהאוז  תחזית  אשל  וסקר  המשותף  החינוך  בית  של  רפית 

ל   שיגיעו  תשע"ה  עד  הספר    1037  –דמוגרפית  בתי  ע"פ  המועצה  תושבי  רק  תלמידים, 

 היסודיים  של המועצה. 

כמות קטנה של תלמידים כפי שיש כיום  מכבידה כלכלית על התקציב, הרכב    –אביגדור טפר  

ו  75%התלמידים:   מהמועצה  זה  הספר  בית  וינגייט,    25%  -מתלמידי  מחונני  מהמועצה  לא 

שמריהו והסביבה  זה נתון שהוא בעיתי,  קשה להתבסס ולתכנן דברים. כדי לתת חינוך  -כפר

עוד שעות חינוך, שעת הוראה שנתית היא כ יש    6,700  -טוב צריך להוסיף  ₪ בשנת תשס"ט 

 שעות הוראה נוספות לשנה.  300עוד  

ליקויי בטיחות זה קשה מבחינה תקציבית, יש  העלויות תחזוקה שוטפת של המבנים ותיקון  

בן   הוא  בינוי  מבחינת  הספר  בית  מבנים,  להתאמת  רבות  בהשקעות  כאשר    50צורך  שנה 

 שנים.   25המבנה האחרון שנבנה הוא בן 

 

החברים הודו לצוות ולהנהלת בית הספר על המצגת  המרתקת ומקווים שיראו את חזון בית  

 הספר בקרוב. 

 

מתוך המליאה צריך  שתהיה נציגות אשר ניתן יהיה לפנות אליה כשאין    –יצחק סימן טוב  

 חוט מקשר לבית החינוך המשותף חוף השרון, כדוגמת ועדת חינוך. 
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 הספר יש צורך בליווי שלנו.-כדי שנסייע ונמנף את הרעיונות של בית –יצחק סימן טוב  

 
בז'רנו   החינ  –אהרון  אנחנו  מחלקת  בשנה  פעמיים  בתוספות,  צורך  ואין  טובה  עבודה  עושה  וך 

 הספר שתעקבו מקרוב אחר העשייה בבית הספר. -נביא את הנהלת בית 

 
 כדאי שנקים ועדת חינוך מתוך חברי המליאה.   -אבי כהן 

 
שנים איך נראה את    5מציע להקים ועדה  אד הוק  שיביאו הצעה  לתקציב של עוד     -מאיר דור  

 פר. הס-בית

 
צימרמן   צריך    –הנרי   זה.  אל  להתנדב  מוכן  אני  אליה,  להגיע  איך  ולראות  מטרה  לסמן  צריך 

 להתאים תקציבים לכספי בית הספר. 

 
שנמצאת בהכנה להגשה למשרד    1.9.2010עשינו פרוגרמה להתאמת המבנים ליום    -שלמה ניימן  

 החינוך. 

 
הספר בנושא   -מתוך המועצה יסייעו לבית  חברים אנשי עסקים  2-3  -אני מציע ש   -אהרון בז'רנו  

 התכנון הכספי. 

 
תאט   בית   -יוסי  שמנהל  של  -צריך  הצרכים  מכלול  את  נשקול  ואנו  תוכניות  לנו  יביא  הספר 

 המועצה. 

 
אין אפשרות עם כמות התלמידים כזו לא להיות בגרעון. רק על השוטף בתקציב של    -אשי שליין 

 ₪.  800,000שוטף  של  מליון ₪, יש גרעון  2  -מליון  1.5

 
 צריך להקים ועדה שתתאם בין דרשות המנהל לבין המליאה  מבחינה  תקציבים.  –יצחק דרעי 
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צימרמן   חוף   –הנרי   המשותף  החינוך  בית  של   ובמיוחד  החינוך  של  שנתי  רב  תכנית  להכין 
 השרון. 

 



ין  את הצרכים עם דורון,  יוסיפו תוכנית עסקית שתובא  הספר יכ -מציע  שצוות בית   –אבי כפיר 

 לועדת הכספים. 

 
בז'רנו   כיו"ר     -אהרון  אותי  גם  שכולל  לצוות  שליין  אשר  ואת  הנרי  צימרמן  את  מציע  אני 

 כספיים,   עם מחלקת החינוך. -שיתעסקו בנושאים החינוכיים

 נערכה הצבעה על הצעת אהרון בז'רנו: 

 14בעד 

 טוב יצחק(-ר וסימן )מאיר דו 2 –נגד  

יוקם צוות בראשות אהרון בז'רנו, עם הנרי צימרמן, אשר שליין ומחלקת חינוך אשר    החלטה:  

 כספיים. –תעסוק בנושאים חינוכיים 

 

    2007הצגת דו"ח ביקורת . 3
 האם חברי המועצה קראו את הדו"ח ותשובות המועצה שנשלחו אל החברים    –נוגה פז      

 לביתם.     

 ת הביקורת ישבה וקיבלה הסברים מראש המועצה,   סגן ראש המועצה, גזבר המועצה  ועד    

 ומזכירת המועצה.     

 המועצה ערה לביקורת,   מירב הליקויים שניתן היה לתקן תוקנו, חלה ירידה משמעותית      

 במספר הליקויים. עברנו על כל הליקויים רוב הליקויים פרוצודורליים.     

 
 2007 הצגת מאזן. 4

 הדו"ח נשלח לחברים לביתם, זה דו"ח שהסתיים בצורה מאוזנת, כמעט כול     -דורון כהן      

 הגרעונות בתברי"ם הם זמניים עד לקבלת כספים ממשרדי הממשלה, מאזן שדומה לשנה      

 שעברה.     

 
 9/08הצגת רבעון . 5

 ם יגיעו, גרעונות זמניים של  הגרעון אנו מקווים שיסתיים בסוף דצמבר והכספי  –דורון כהן      

 בתי הספר. אנו מאוזנים בין הקרנות להשקעות.    
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 09/08. אשור פרוטוקול מליאה 2

 הפרוטוקול נרשם על ידי שלמה ניימן מאחר שרוית לא הרגישה טוב  הוא  –אהרון בז'רנו     

 בי כהן, אהרון מקריא את מכתבו של אבי כהן. משקף את מה שהיה פה. קיבלתי   הערות מא      



 בנוגע לרכב הסגן, הסגן נוסע ברכב שלו.     

 
 אנחנו לא אשרנו את הגשת הבג"צ עם התשלום של פרופסור בנדור.  –אבי כהן      

 

 כתבת במכתבך על תיקון הפרוטוקול בנוגע לרכב הסגן  ולא על התשלום   –עו"ד ישראל נשבן      

 , דברים שנגמרו בישיבות קודמות  אתה ממחזר אותם מחדש. לפרופ' בנדור    

     

      
 מי בעד אשור הפרוטוקול?     

 נערכה הצבעה:    

 בעד  9   

 נגד   1   

 אושר. –  09/08פרוטוקול מליאה מס'  החלטה:    

 

 19:40בשעה:  רשמה: רוית ביבס כדורי                                                     הישיבה הסתיימה 
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