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* * * 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מתקיימת לבקשת שני שלא מן המניין. הישיבה  50בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מס' 

מטרה לדון בנושא של אירוע נשיכת כלב בבית הספר, ויש שני רים, אניק זבליק ועמירם אליאסף. בחב

 נושאים נוספים שנבקש להציג לכם באותה הזדמנות.

 העברתי לחברי המועצה את המצגת, כפי שאני מתכוון להציג אותה עתה.

 שהוא בחו"ל ולא יוכל להגיע(. הודיע , חבר דירקטוריון חינוך בשרון,דון-)דון

 

וכן קרן  עצת משפטיתיוההיא ששירה יועץ הביטוח של המועצה,  -שמעון שחר נמצאים אתנו כאן היום גם 

 .קוטליצקי

 

 

 דווח מקרה אירוע נשיכת כלב בבית הספר

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

במסגרת בית הספר של החופש הגדול, שהוא פרויקט של משרד החינוך, אנחנו יכולים לבחור מורים שינהלו 

את זה או לבחור בספק חיצוני. משרד החינוך מממן את הפעילות ביחד עם ההורים, והרשות אמורה להחליט 

בחרנו שני מורים  מי ינהל את בית הספר, והמפקחת של משרד החינוך מאשרת את התוכנית ואת האנשים.

מבית הספר שהם עובדי משרד החינוך, ברי דדון ותום גור, שניהם מורים טובים שמשמשים כמחנכים. 

באותה עת בבית הספר היו שתי פעילויות נוספות, אחת קייטנה של משרד ראש הממשלה שאנחנו מארחים 

 חות. מדי קיץ, ופעילות שיפוצי קיץ שבודדו ע"י חיץ פיזי באישור יועץ הבטי

הכנות לשנת הלימודים הבאה, ללא בית הספר שהתה בבית הספר בבמסגרת הפעילות, מנהלת  13.7.17ביום 

ומזכירת בית  (באופן עקרוני היא יכולה להיות בחופשה במועד הזההחופש הגדול )קשר לבית הספר של 

שאומר , מנימוקים הספר, המנהלנית שהייתה בחדרה, והביאה איתה שלושה כלבים שלה בניגוד להוראות

. , שבאותו הזמן היה לה ריסוס בבית והיא לא יכלה להשאיר אותם לבד בביתלא רלוונטייםלכם, הגם שהם 

תלמידה בכיתה ב' ניגשה ללטף את אחד הכלבים, היא נכנסה לחדר כדי לבקש סיוע רפואי, היא לא הרגישה 

קיץ. באופן שגרתי זו מזכירות בית הספר, טוב, כאשר אין הגדרה של נקודת עזרה ראשונה לבית הספר של ה

ובאופן אינטואיטיבי הילדה נכנסה לשם ובצדק, זה המקום שבו בדרך כלל יש עזרה ראשונה. היא ניגשה 

 ללטף את אחד הכלבים, הכלבה תקפה אותה והיא נפגעה בפניה. גם הילדה וגם יעל נבהלו מאוד. 

ה לחדר המורים, לתום גור שהיא אחת מהמנהלות לקחה אותה לשטוף את הפנים והביאה אותחסון יעל 

של בית הספר של הקיץ. ברי דדון, המנהל השני, היה עסוק באותו זמן עם אחד מספקי התוכן של הקייטנה, 
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ולא היה מודע לאירוע. האמא של הילדה שהתה באותו זמן בקרבת מקום, כשהיא שמעה שהבת שלה נפצעה 

גור עם הילדה בשער בית הספר, שאלה מה קרה, נאמר לה שהילדה היא הגיעה מיד למקום ופגשה את תום 

 ננשכה.

 

 סיגל זוז:

 כמה זמן עבר בין לבין?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

דקות ספורות. נאמר לה שהילדה ננשכה, והיא ביקשה לוודא שהכלבה מחוסנת. היא לקחה את הילדה לבית 

 ם גור, שנבדק עם בעלת הכלבה והכלבה מחוסנת. החולים מאיר, למיון. בדרך היא קיבלה טלפון מתו

היה לה קרע בשפה העליונה, ככל שידוע לי בהרדמה מלאה.  ירההילדה עברה בבית חולים מאיר טיפול ותפ

 ומספר שריטות בפנים. 

מנהלת בית הספר ששהתה באותו זמן בחדר, כמו גם ברי המנהל השני, לא עודכנו עד שהאירוע הסתיים. 

יים הם עודכנו ונכנסו לפעילות. מנהלת בית הספר כפי שהיא נוהגת בדרך כלל, שלחה הודעה כשהאירוע הסת

לשלומית המפקחת של בית הספר ואלי, ואני הייתי בחו"ל במקום שאין בו כל כך קליטה אבל קיבלתי את 

מתי  רה. אני לא יודערבה, וביקשתי להמשיך לבדוק מה ק ההודעה. אמרתי לה שאני רואה את זה בחומרה

שלומית קיבלה את ההודעה, אבל היא הייתה מודעת לכך. כל הדיווחים שנדרשים על פי חוזר מנכ"ל בוצעו, 

 והיה קשר טלפוני רצוף עם האם בבית החולים.

 

 עמירם אליאסף:

 ביקרו את הילדה בבית החולים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הילדה חזרה הביתה לאחר הטיפול.

 

 :עמירם אליאסף

 ביקרו אותה בבית?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 רצו לבקר אותה, המשפחה ביקשה שלא.

ממונה הבטיחות, עודכנו ע"י ברי רדה, האחראי על השירותים הווטרינריים ויגאל שהם הבמקביל, משה 

. כל אחד פעל על פי דרכו, עם הדיווח של הווטרינרית שהחליטה חופש הגדולשהוא מנהל בית הספר של ה

הסכמת משה להסגיר את הכלבה למרות שעדיין לא הוגשה תלונה. כלומר המעמד החוקי להסגרת כלב ב
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הוא לאחר הגשת תלונה לרשות הבריאות. לאור הפגיעה ולאור התהליך החליטה הווטרינרית, ומשה פעל 

 לממש את זה, שהכלבה תוסגר מיד.

טיפולים רפואיים קשים מאוד.  ברהע רשאבנוגע למשפחה של הילדה, יש סיפור רקע של קרובת משפחה 

המועצה ובית הספר מלווים את המשפחה לשביעות רצונם המלא באופן רצוף, כבר כמה שנים. אני מעורב 

 בזה, וכך גם עובדת הרווחה, בית הספר ומשרד החינוך. המשפחה נמצאת בלחץ גדול מאוד, ובצדק.

של החופש הגדול עדכן את מי שהיה צריך לעדכן,  כאמור אני עודכנתי כאשר הייתי בחו"ל. מנהל בית הספר

והווטרינרית הורתה להכניס את הכלבה להסגר. בשלב הזה, משרד החינוך קיבל את העדכון מיגאל, ומאחר 

וזה היה האירוע השני במחוז באותה התקופה, הם הוציאו הודעה כללית שמתזכרת את הנושא של איסור 

ת בית הספר ערכה מנהל 16.7.17-, בםכל הדיווחים הרלוונטייהכנסת כלבים לחצר בית הספר. מולאו 

 תחקיר פנימי בתוך בית הספר, שאת עיקריו קיבלתם.

 

 אניק זבליק:

 לא קיבלנו את התחקיר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני אעביר אליכם.

לא לבקר התכתבתי עם האבא כבר כשהייתי בחו"ל, וכשחזרתי לארץ שוחחתי איתו. הוא ביקש בשלב זה 

בביתם, וקבעתי איתם פגישה. שוחחנו, שמעתי את עמדתם לגבי האירוע, הבטחתי שאני אמשיך לחקור 

ולעדכן אותם. ביקשתי מהאבא להגיש תלונה במשרד הבריאות בכדי להשלים את הטיפול בכלבה והוא ביצע 

הוגש דיווח למשרד  את זה, ושמעתי מהם באותה הזדמנות שהכלבה הזו תקפה מישהו אחר חודש קודם, ולא

 הבריאות ולכן לא טופל. אנחנו פנינו לאיש שננשך והוא החליט שלא להגיש תלונה. 

, עם מנהלת בית הספר, עשינו שוב תחקיר, בעקבותיו גם יעל חסון באני נפגשתי עם בעלת הכל 20.7.17-ב

 נהגתי בהליך משמעתי.

פעול על פי נהלי משרד החינוך, על כל חוזרי שוחחתי עם מנהלי בית הספר של הקיץ לגבי היכולות שלהם ל

מנכ"ל. ברור לחלוטין שהם לא בקיאים בכל חוזרי המנכ"ל. אחד הדברים למשל, זה הנושא של חובת דיווח 

 על אירוע של פציעת ילד למוקד. 

הוגשה תלונה על תקיפת כלב למשרד הבריאות, הכלבה נמצאה בריאה ושוחררה מהסגר תחת הנחיות 

 אנחנו ביקשנו מבעלת הכלב להרחיק אותו, ואכן הכלב הורחק מכפר שמריהו.מגבילות. 

המסקנות והלקחים שלי: יעל חסון פעלה בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בכך שהכניסה כלבים 

לחצר בית הספר. הוראות מנכ"ל לא אוסרות להכניס כלבים, אלא אומרות שצריך לקבל אישור ובתיאום 

ו מכניסים כלבים, למשל מביאים כלבי משטרה כדי לעשות הדגמה, או לפינת חי, כלבי נחייה מראש. אנחנ

וכדומה. אבל זה מחייב אישור והנחיות של הווטרינר. זה לא נעשה. כאשר פתחנו את אשכול גני הילדים 

 הצבנו שלט על מנת למנוע אי הבנות ולמנוע את הסיפור הזה.

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' מליאה שלא מן ישיבה   50המנ
 1.8.2017מיום תאריך  

 
 

 
 27 מתוך 5 עמוד

 *   09-9506699*  טל'   46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

לכל  ןל יעל חסון, ועם פתיחת שנת הלימודים יבוצע תהליך של ריענונרשמה הערת משמעת בתיקה האישי ש

הסגל בנושא של טיפול בפצועים ונפגעים. מנהלת בית הספר לא פעלה כנדרש כאשר ראתה את הכלבים 

בחדרה של יעל חסון, היה עליה להורות על סילוקם לאלתר, והנושא הזה יטופל לאלתר עם שובה מחו"ל של 

 "י משרד החינוך מאחר והיא עובדת של משרד החינוך.מנהלת בית הספר, ע

לאחר הפגיעה של הילדה ע"י הכלבה, בד בבד עם מתן טיפול ראשוני, היה מקום לפנות טלפונית למוקד 

 מד"א בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. איש מהמעורבים לא פעל כך.

 

 עמירם אליאסף:

 צריך להזמין אמבולנס?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לא, צריך לפנות לצורך היוועצות ולשיקול מוקד מד"א אם לשלוח אמבולנס או לא. שבועיים קודם ילד שבר 

יד בביה"ס, ממפגע בטיחותי אחר והוזמן אמבולנס. ההורים הגיעו ביחד עם האמבולנס, והאבא נסע איתו 

חודש עם גבס והכול יבוא על מקומו  לבית החולים. אני שוחחתי עם האבא, לא היו להם טענות, הילד יהיה

 בשלום. תאונות ופציעות קורות בבית הספר בתדירות של יותר מאחת לחודש.

לכל הסגל במסגרת היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח. זה  ןמנהלת בית הספר קבעה תוכנית ריענו

מנכ"ל. צריך לזכור שחוזרי  של הנהלים האלה, זה לא אומר שהם ידעו אח"כ את כל הנהלים של חוזרי ןריענו

 מנכ"ל מתפרסמים אחת לחודש, עם עשרות הוראות והנחיות.

הרגיל אלא  101בכל המשרדים ייתלה במקום בולט מספר הטלפון ונוהל פנייה למוקד מד"א, זה לא מוקד 

 זה מוקד מיוחד לטיפול בילדים.

ה, הנושא ירוענן לכל הסגל. גם היה מקום לעדכן מיידית את מנהלת בית הספר אשר שהתה בחדרה בפגיש

דקות  5-10אם היא לא הייתה בבית הספר היה מקום לעדכן אותה מיד. יכול להיות שבגלל שהאירוע נמשך 

לא היה פנאי לעדכן אותה. בגלל שהאמא שהתה ליד בית הספר, מיד אחרי שהתקשרו אליה היא הגיעה 

 ופינתה את הילדה. 

יה ראוי שאיש סגל יצטרף לאמא וילווה אותה. הם לא חשבו על הנושא בעיניי, בנסיבות המיוחדות האלה, ה

, והיה מקום )בחו"ל( הזה, זה עניין של שיקול דעת. מנהלת בית הספר הסתפקה בדיווח לראש המועצה

לעדכן גם את ממלאת מקום ראש המועצה. משעודכנה מנהלת בית הספר הועברו דיווחים כנדרש, למעט 

משרד בדיוק בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל. הנושא נבדק גם על ידי וגם על ידי  לסיגל, והנושאים טופלו

משרד החינוך לא שלח לכאן נציג כדי לבצע בדיקה, כשחזרתי לארץ ביקשתי שישלחו מומחה אגב, . החינוך

בטיחות כדי לראות האם בית הספר ערוך כהלכה, והדו"ח לא הגיע עד עכשיו. אבל קיבלתי תשובה בעל פה 

 . בהערכות בית הסדר מצאו שום ליקוייםשלא 

הווטרינרית ומנהל האחזקה פעלו כראוי בכך שהורו להכניס את הכלבה להסגר בטרם הוגשה תלונה, זו 

 יוזמה נכונה. 
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בדיעבד מנהלת בית הספר הייתה צריכה להקים צוות תגובה, כולל נציגה מהנהגת ההורים, בכדי למנוע את 

 החששות שעברו בקהילה.

הסיכום שלי, מדובר באירוע מיותר ועצוב הפוגע בתחושת הביטחון של הילדים והוריהם לשהייה בבית לגבי 

הספר. בית הספר אמור להיות מקום בטוח ומזמין ועלינו להשיב את האמון בכך. צריך לבצע תוכנית 

 משולבת עם הנהגת ההורים.

הבאתם סיכנה את שלום הילדים, יעל  כל האירוע לא היה מתרחש אם הכלבים לא היו נכנסים לבית הספר.

 חסון פעלה ללא סמכות ובניגוד להוראות מפורשות.

מנהלת בית הספר משראתה את הכלבים הייתה אמורה להורות על סילוקם לאלתר, מיכל לא מילאה את 

 אחריותה לקיום הוראות חוזר מנכ"ל.

ינוי באמבולנס. בד בבד יש לעדכן משנפגעה תלמידה, נדרש להתקשר מיידית למוקד מד"א להתייעצות על פ

 את ההורים ואת מנהלת בית הספר, הנושא מופיע בהוראות משרד החינוך אך לא הוטמע.

הדיווחים להורים צריכים להיות אמינים, נראה כי בלחץ נסיבות הדיווח הראשוני לאם היה חסר. בטלפון 

 היא קיבלה דיווח שהילדה ננשכה. נאמר לאמא שהילדה נפצעה, ולא נאמר שהיא ננשכה. כשהאמא הגיעה,

 

 עמירם אליאסף:

 אני שמעתי שמועה שכאשר התקשרו לאמא, אמרו לה שהבת שלה עשתה פרובוקציה לכלב. האם זה נכון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ככל שאני יודע, נאמר לה בשיחה הראשונה, שהבת שלה נפצעה.ככל שאני יודע לא. 

 

 אניק זבליק:

 גוטליב צלצלה לאמא לבדוק מה שלום הילדה לאחר מכן, היא אמרה את זה.כאשר מיכל 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה בנסיבות אחרות. אני לא יודע מה היה בשיחה בין מיכל לבין האמא.

 

 אניק זבליק:

אני שמעתי תלונות על היחס של בית הספר, ולא סתם הם לא רצו שיבואו לבקר אותם, הם נורא נפגעו 

 מהאמירה הזו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בדיווח של הפינוי היו שני שלבים. בפעם הראשונה בטלפון, שדיווחו שהילדה נפצעה. בפעם השנייה כאשר 

 האמא הגיעה ונאמר לה שהילדה ננשכה. אימתתי את הנתונים האלה מספר פעמים עם ההורים.
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ינוך, והדברים הובהרו לחלוטין. לא היה דבר כזה. לגבי ההמשך, נפגשנו עם המשפחה, עם מיכל ומשרד הח

 ישבתי כאן בחדר הזה עם מנהלת בית הספר ועם האבא.

 

 עמירם אליאסף:

 זה היה בשיחת טלפון של המנהלת להורים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היו הרבה טלפונים.

 

 אניק זבליק:

לים. אבל הטיפול הראשוני והעלבון, אני הבנתי שלאחר הפגישה איתך המשפחה הרגישה שהדברים מטופ

כאשר האמא יושבת מחוץ לחדר הניתוח והמנהלת מתקשרת לשאול מה שלומה, ואומרת לה שהילדה עשתה 

 פרובוקציה לכלב. הדברים נאמרו, ולא סתם ההורים בחרו שלא לקבל ביקורים מבית הספר.

 אני לא מאשימה, אבל זה ראוי לבדיקה.

 

 :ראש המועצה -דרור אלוני 

 פעמים.  מספראני ישבתי בנפרד עם האבא ועם אחותו, שוחחתי איתם 

הבאתי אותם לכאן עם מנהלת בית הספר ונציגת משרד החינוך, בכדי שכל הדברים ייאמרו וייבדקו עד 

הסוף. בסוף נאמר שאין להם תלונה, למעט אחת, שהכלבים היו שם. הם חושבים בדיעבד שהטיפול שנעשה 

לא הסתרתי מהם דבר, עדכנתי אותם בכל פרט. האינדיקציה י, והם היו מאוד בלהט. אני הוא טיפול יסוד

 שלי זה לא הרחש בציבור, אלא זה השיח שיש לי עם המשפחה.

אני רציתי להפיץ דו"ח כתוב, מנהלת מחוז משרד החינוך בחופשה וביקשה ממני שלא לפרסם את הדו"ח 

מנהלת בית הספר ויעל חסון. לא הרחבתי את התפוצה שלו ברבים. את סיכום התחקיר הוצאתי למפקחת, 

 לבקשת מנהלת המחוז, עד שהיא לא תחזור מחופשה, ומשרד החינוך ישלים את הבדיקה שלו.

 

 קוטליצקי:גב' קרן 

 להורים בבית הספר יש דרך לדעת על האירוע הזה, מלבד שמועות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

פר של הקיץ, לכל ההורים בבית הספר של הקיץ. לאחר מכן יצאה תכתובת יצא אימייל של מנהלת בית הס

נוספת של מנהלת בית הספר אל יו"ר הנהגת ההורים. עובדי בית הספר, יהיה להם ניתוח אירוע במסגרת 

 שבוע ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים.

 

 גב' קרן קוטליצקי:
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 הורים יודעו שהיה אירוע כזה?זו שנת הלימודים, עכשיו אנחנו באמצע החופש הגדול. ה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ההורים של בית הספר של הקיץ יודעו, וההורים של כלל בית הספר יודעו על ידי יו"ר הנהגת ההורים.

אנחנו נמצאים בקשר רצוף עם המשפחה, המשפחה ביקשה לא לבקר אותם בביתם מסיבותיהם, ואנחנו 

נראה שהיא מחלימה בסדר על פי דיווחי האב. מבחינתנו הפרשה הזו מכבדים את זה. הילדה מחלימה, 

תסתיים אחרי שמשרד החינוך ואנחנו נסכם את כל הדברים. אני מקווה שאירוע כזה לא יחזור על עצמו, 

 למרות שאירועים אחרים של פציעות יכולים להתרחש במקום שבו יש בני אדם שפועלים.

 יש שאלות והערות?

 

 סיגל זוז:

 א של יעל חסון, העניין הסתיים ברישום של הערת משמעת?הנוש

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אלא אם מישהו ירצה להגיש תלונה במשטרה, ואז יהיה הליך פלילי. הסמכות שלנו היא ברמה המשמעתית. 

 המשפחה בחרה בשלב הזה שלא להגיש תלונה.

 

 סיגל זוז:

 זו הגשת תלונה אישית? 

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 כן.

 

 :יסיון אבנר

 לנו כרשות, כמעסיק, אין חובת דיווח למשטרה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא.

 

 אייל זילברסון:

חמור אחד, שהוא ה -אני רואה את האירוע הזה בחומרה מירבית. אני הייתי מחלק את האירוע לשניים

ביותר, מה נגרם כתוצאה מהאירוע. ושניים, התפעול של בית הספר לאחר האירוע, ולא משנה אם זו שבירת 

 יד או נשיכה. 
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ל. כשלנו יש אירוע בתחום העבודה מה שלי נראה, שהם פעלו מתוך רגשות ולא בצורה שכלתנית או על פי נוה

 שלי, אין בכלל שיקול דעת. יש קלסר, עוברים על כל הסעיפים, ופה נראה לי שלא היה כזה דבר. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הנוהל אומר שצריך להתקשר למוקד מד"א להתייעצות.

 

 אייל זילברסון:

 כשקורה אירוע כזה, אנשים בהלם.

 

 עצה:ראש המו -דרור אלוני 

 יש נוהל בחוזר מנכ"ל.

 

 אייל זילברסון:

 הוא צריך להיות נגיש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה לקח שכתבתי.

 

 אייל זילברסון:

כמובן שהמועצה צריכה לתמוך במשפחה, לצערי בחצי השנה האחרונה היו שני אירועים של שבירת יד בבתי 

בתי הספר מטפלים, והטיפול היה דיי דומה. התקשרו  הספר, ואני חושב שנשיכה זה יותר חמור. ראיתי את

אלינו והודיעו שהילד נפצע, שאלו אם אנחנו רוצים להגיע לקחת את הילד או שרוצים להזמין אמבולנס. 

לאחר מכן טלפונית גם הציעו להגיע לבקר. אני מבין את המשפחה, כשיש אירוע לא כל אחד רוצה שיגיעו, 

יות נודניקים ולהיות מעורבים, כי לפעמים משפחות כן צריכות את העזרה אבל אנחנו צריכים להציע ולה

 והתמיכה.

אני חוזר לחלק הראשון שחילקתי, האירוע חמור ביותר וצריך לראות איך עושים שאירוע כזה לא יקרה 

 שנית ולהסיק את המסקנות.

ושים במידה וראש דבר נוסף, אם חס וחלילה תהיה קטסטרופה, אולי צריך לתת גם את הנהלים מה ע

 המועצה לא זמין. אני מניח שהאנשים במועצה כן יודעים כיצד לפעול, וצריך להעביר את המסר למטה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יגאל ומשה פעלו, היו בתמונה מיד. אם זה היה אירוע בטחוני, אין לי ספק שהיו מעדכנים את סיגל. כולם 

המועצה והם קיבלו הנחיה ממני. מיכל לא הייתה ערה לזה, למרות שהיא ידעו שסיגל ממלאת מקום ראש 

 ידעה על כך וקיבלה ממני את ההודעה.
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 עמירם אליאסף:

מהרגע שאתה התערבת, אני ראיתי לקיחת אחריות וטיפול כמו שצריך להיות, ואני לא ראיתי את זה לפני 

ריך, גם את המנהלת וגם את יעל. קודם כל כן. אני הולך להגיד דברים לא קלים על שני אנשים שאני מע

הכנסת שלושה כלבים כשיש איסור של משרד החינוך ושל המועצה. ולא סתם מכניסים אותם, לא קשורים 

 ובלי מחסום.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הם היו קשורים ובלי מחסום.

 

 עמירם אליאסף:

שלא במקומו. לדעתי זה לב העניין, וכל  ,ומעבר אחד שתקף, צריך עזות מצח בלתי רגילה וביטחון עצמי מעל

 שנה בבית הספר. 20שאר הדברים מתגמדים למול זה. זו דמות בכירה, זו לא דמות צעירה, היא מעל 

 

 אייל זילברסון:

 היא קשורה לביה"ס של הקיץ?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא, היא עושה את העבודה שלה במסגרת בית הספר.

 

 :עמירם אליאסף

. הם הביאו מחו"ל וילמדו פה אנחנו מטפחים ומשקיעים בבית הספר הרבה כסף כדי שיגיעו הורים צעירים

 את הילדה והיא נפגעה, ויש לנו אחריות, בטח כחברי מועצה. כך אנחנו צריכים להתייחס לזה.

למד"א, לא  אני לא מקבל את זה ששני אנשים כל כך בכירים לא מכירים את הנהלים. נוהל בסיסי להתקשר

לא מקובל עלי. אחרי  -ללוות את הילד, לקחת את הילדה, לשים אותו אצל מורה אחר אחרי שטיפלת בה

 שהילדה נפצעה, יעל לקחה אותה ושמה אותה אצל מורה, לא לקחה אחריות על הדבר הזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היא בעצמה הייתה מבוהלת מאוד.

 

 עמירם אליאסף:

 מבוגרת, עם ילדים משלה, עם ביטחון עצמי. אני לא מקבל את זה. מדובר באישה

מקרה דומה, בהתחלה אתה רוצה להתנער אבל אתה צריך לקחת  ואני מכיראני גדלתי באותו בית ספר 

 אחריות. אני לא רואה את המנהלת לוקחת אחריות.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המנהלת כתבה את זה בתחקיר שלה.

 

 סף:עמירם אליא

אחריות. מי שהכי אחראית פה היא יעל. אני מבקש  היא לא לקחה -אני מדבר על רגע האירוע, הרגע הקריטי

. אני ממליץ להפסיק את הפעילות אליך להעלות להצבעה להשעות את יעל, מבחינה מוסרית. זו המלצה שלנו

 וחושב שזה מה שצריך לעשות.מבחינה מוסרית, אני נוקט פה עמדה של יעל בבית הספר, זו המלצתי. אפילו 

 

 אניק זבליק:

בהתייחס לדברים של עמירם, אני לא יודעת אם יש פה עניין של הצבעה מוסרית או לא. כמו שאני רואה את 

ניתוח המעשה, עובד התרשל בצורה מאוד מחמירה שגרמה נזקי גוף קשים למישהו שנמצא תחת האחריות 

חושבת שיש מקום להשעות עד תום הבירור, ואחר כך אם יש צורך . אני כן 8שלו, כי מדובר בילדה בת 

, אבל , או לאמת את הדבריםלעשות שימוע, אני חושבת שזה הנוהל. יש לנו יועצת משפטית שתוכל להתייחס

 מבחינה פרוצדורלית מה שעמירם וסיגל ניסו להגיד, שקרה אירוע ועל טעויות צריך לשלם, וזו טעות רצינית.

 

 ף:עמירם אליאס

יש פה ממלאת מקום, סיגל, וזה שהיא לא קיבלה דיווח זה גם חלק מהעניין. כולם ידעו שסיגל ממלאת 

מקום, זה פורסם, היו צריכים לדווח לה. אם סיגל הייתה מקבלת את זה, או שאתה היית פה, זה היה נראה 

ל דעת הקהל, ברור אחרת. אני בטוח שהיו לוקחים אחריות על האירוע. מה שקרה אחר כך, כשיש לחץ ש

שלוקחים אחריות. אבל ברגע הראשון, ברגע הקריטי, לא נלקחה אחריות ואנחנו צריכים לחנך לזה, לזה 

 אנחנו מצפים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

דקות מרגע האירוע. זה אירוע קצר,  5מבחינה כרונולוגית אני חושב שאתה טועה. האמא הגיעה לשם תוך 

 דקות. 5גיעה במהירות. היה כאוס של האמא הייתה במקום, ה

 

 סיגל זוז:

 .השאלה מה יכלו לשנות

 

 אניק זבליק:

 אני בטוחה, שאת, סיגל, היית רצה לבית החולים. 

 

 סיגל זוז:
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 אכן כן, הייתי רצה לבית החולים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 גם אם היה מגיע אמבולנס, האמא הייתה מגיעה לפניו.

 

 עמירם אליאסף:

 אני בתחושה שניסו להחליק את האירוע. אם אניק ואני לא היינו מתעוררים וכותבים, זה היה שקט.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 האירוע נגמר כבר.

 

 עמירם אליאסף:

 זה לא אירוע קל. אני הרגשתי שמעבירים את זה בשקט, ומרגע שהתחלנו להרים את הדגל האדום,

 

 סיגל זוז:

ניסיתי לחשוב. על פניו הדברים נעשו, אני מסכימה שהיה צריך להיות איתם ראש מועצה, לאורך כל הדיווח 

מורה, מישהו היה צריך לנסוע לביה"ח. אבל גם אם דרור היה בארץ או שהיו מדווחים לי, יכול להיות שלא 

פסת משהו הייתי במרחק כזה אז היינו מגיעים אחרי זה. אני מסכימה. מעבר לזה, לתחושתי ואולי אני מפס

 מבחינה חוקית, אבל אני לא מרגישה שנעשתה פה טעות שדרור או אני יכולנו לעשות אותה יותר טוב.

 

 עמירם אליאסף:

להערכתי, זה  היה פה אירוע חמור, שהסתיים בפתק לתיק האישי, ואנחנו יודעים מה המשמעות של זה.

 כיסוי.

 

 סיגל זוז:

 כאן בעיה. ההייתטיפול ה האם לאורך -אני מסכימה איתך, וזו השאלה 

 

 אניק זבליק:

כמו שעמירם אומר, אני חושבת שהיה ניסיון להשטיח את האירוע. יכול להיות שלא ניסיון, יכול להיות שזה 

 הטבע האנושי וכך אנחנו עובדים.

חשוב לנו לייצר ציר זמן אמיתי, גם עם הדברים הלא נעימים שקרו, כולל השיחה הלא נעימה למשפחה. אני 

יש עניין של אחריות פורמלית ואחריות  -חושבת שאת האחריות אנחנו צריכים להפריד לשני מישורים

מרגישה שאחד מוסרית. אנחנו נמצאים בקהילה שיש בו אחריות מוסרית מוגברת, כך אני מרגישה. אני 

הדברים שהמקום הזה מייצר הוא הקהילתיות, האחריות הציבורית, הסולידריות החברתית בין התושבים. 
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ואת זה אני מפרידה מהאחריות הפורמלית, ולזה יש מספיק מומחים שיסבירו לנו מה האחריות הפורמלית 

 ואיפה היו לנו כשלים מהבחינה הזו.

ירה, ושומעת שיש ילדה בחדר ניתוח ישר הייתי מגיעה לביה"ח, כי לו אני מנהלת בית הספר או מורה בכ

 ככה חינכו אותי.

יש תחושה שבהתחלה תפוח האדמה הזה היה מאוד לוהט, ואף אחד לא לקח אחריות לגמרי. הייתי מבקשת 

להעלות את התחקיר של המנהלת, אני ראיתי אותו וכתוב בו שהילדה לא הייתה צריכה לגשת לכלב. דבר 

 בשורה התחתונה בית הספר לוקח אחריות ולא המנהלת באופן אישי. זה במישור הפורמלי והציבורי. שני,

במסקנות ובלקחים כתוב שהיה מקום לעדכן את ממלא מקום ראש המועצה. כאשר יצרו איתך קשר, האם 

ך לייצר הפנית אותם לסיגל? מתי דיווחו ליעל, גזברית המועצה? כמה שהתחקיר מעמיק, אני חושבת שצרי

ציר זמן כדי שנדע מתי התרחש כל דבר ואיפה היו חריצים. לדעתי יש דברים שנפלו בין החריצים, לא בזדון 

 כמובן.

בעניין לקיחת האחריות אנחנו צריכים להרים דגל, גם האחריות של יעל וגם של מיכל. בעיניי זה הדבר הכי 

 בסיסי במקום הזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ה אירוע עם נשיכת כלב, אלא אירוע של פציעה כמו שמתקיימים עשרה אירועים כאלה בשנה, אם לא הי

אנחנו בכלל לא היינו אמורים להיות בערוץ הזה. הערוץ כולל את משרד החינוך ואת מנהל מחלקת החינוך. 

 הנוהל של משרד החינוך לא מפריד בין הדברים האלה.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

 ושבירת יד בצורה דומה, כי זו פציעה?הנוהל מגדיר נשיכה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן. מאחר ואין ילד שנשרט ומפונה שאני לא בקשר עם ההורים שלו באותו יום.

 

 עמירם אליאסף:

 יש סיכוי שהפנים של הילדה יושחתו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ת.שתהיה צלק חוששהאבא אמר שנראה שזה מחלים יפה, אבל אני 

מבחינת דיווחים, יגאל דווח מיד כממונה בטיחות, והעביר מיד דיווח למשרד החינוך. משה דווח על ידי ברי 

והפעיל את הווטרינרית, ואני עודכנתי יחד עם המפקחת של משרד החינוך. שאלתי האם לעדכן גופים 

לת שהנושא חמור מאוד, נוספים. כשהייתי באפריקה, לא הייתי ער האם סיגל עודכנה או לא. כתבתי למנה

 אבל האירוע כבר התרחש והסתיים.
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 עמירם אליאסף:

 הבעיה שהוא לא טופל מול המשפחה.

 

 גזברית: -יעל לוי

אני עודכנתי רק בלילה, כאשר משה רצה לשלוח מייל משפטי, ואז עדכנתי את היועצת המשפטית ואת סוכן 

 הביטוח.

 

 אניק זבליק:

הם מדברים על העניין בצורה רגועה. לדבריהם האמא ננזפה כאשר  משיחות שערכתי עם קרובי משפחה,

הגיעה לבית החולים, על כך שהגיעה מאוחר מדי. וכאשר הילדה הייתה בחדר הניתוח, התקבלה השיחה 

ההיא ממיכל. זה הכעיס אותי ופגע בי מאוד, מהבחינה המוסרית. לכן לאחר שקיבלנו את הודעת 

שאני מוכרחה להציף את הדברים. גם כנבחרת ציבור, וגם כתושבת כפר הוואטסאפ, יצרתי קשר והרגשתי 

שמריהו וכחברת דירקטוריון של חינוך בשרון. אני לא יודעת אפילו אם אני צריכה להיות אחראית בצורה 

פורמלית או מיודעת על כך בצורה פורמלית, ולא לחכות לשמוע על הדברים מתושבים בכפר. אני מרגישה 

ון מול המערכת שלי, וגם יחסי האמון של ההורים עם בית הספר נשברו, וגם איתנו כקהילה. שיש מעילה באמ

היום אנחנו שבועיים אחרי, ומתחילים לתפור בחזרה את הקשר הזה. ואם אני שומעת שהמשפחה הרגישה 

ולי  שבימים הראשונים לא הבינו אותם ורק אחרי עשרה ימים נפל האסימון, זו אמירה נורא קשה בעיניי,

 קשה להכיל את זה, וקשה לי להגיד שאני מרגישה אחראית אבל לא ידעתי.

מעבר לפורמליות ולציר הזמן, ומעבר למה שהיועצת המשפטית ויועץ הביטוח יגידו, אנחנו צריכים להפיק 

 פה לקח מוסרי. גם במישור הפורמלי לא יכול להיות שלא ידענו, שיעל לוי לא ידעה בזמן אמת.

שנתנו לפחד לנהל את האירוע, לפני שהתעשתו וניהלו את האירוע כמו שצריך. זה משהו  יש לי הרגשה

שאנחנו צריכים להוקיע, ואם צריך לערוך שימועים אז צריך לעשות את זה. הצדק לא צריך רק להיעשות, 

 הוא גם צריך להיראות, ועל פניו כרגע זה לא נראה.

 אני מבקשת לראות גם את התחקיר של המנהלת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני אשלח לכם.

 

 סיון אבנרי:

ברמת ההתנהלות סביב האירוע, חובת הדיווח לגורמים במשרד החינוך ובמועצה, כתובה באיזשהו נוהל 

 מחוץ למשרד החינוך?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' מליאה שלא מן ישיבה   50המנ
 1.8.2017מיום תאריך  

 
 

 
 27 מתוך 15 עמוד

 *   09-9506699*  טל'   46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

 החובה היחידה היא למשרד החינוך, ואני מנהל מחלקת החינוך.

 

 סיון אבנרי:

כמנהל מחלקת החינוך אמור להיות מיודע? אני שואל את עצמי האם ראש עיריית ת"א או מנהל מקומו  אתה

 היה מיודע על כך?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא, אגף החינוך היה מיודע.

 

 אניק זבליק:

 אנחנו לא ת"א.

 

 סיון אבנרי:

המועצה מיודע ועוסק בכל. ועדיין אני אני לא נצמד לנהלים, אנחנו חיים בקהילה מאוד אינטימית וראש 

 שואל ברמת הנהלים, והרושם שלי שברמה הזו הכול בוצע.

 האם בבית הספר מחויב להיות נוכח בכל רגע נתון, איזשהו מנהל תורן?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הספר של  ברי ותום הוגדרו מנהלי הפעילות של בית הספר של הקיץ. אין שום הכשרה והסמכה למנהלי בתי

 הקיץ.

 

 סיון אבנרי:

 האם יש נקודת זמן לאורך השנה שבה גם מיכל וגם שירי לא יהיו בנמצא?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בחודשיים יולי ואוגוסט שתיהן יכולות להיות בחו"ל.

 

 סיון אבנרי:

 ובמהלך שנת הלימודים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ע בבית הספר, וכשאחת איננה השנייה חייבת להיות.ימים בשבו 5שתיהן חייבות להיות 

 

 סיון אבנרי:
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 אני חושב על מה יקרה במידה ותהיה רעידת אדמה.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

 מה לגבי חובת הדיווח בסיטואציה הזו?ו

 

 סיון אבנרי:

 דרור אומר שחובת הדיווח קיימת בתוך משרד החינוך.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

מתרחש במהלך השנה, מיכל הייתה יושבת בחדרה. האם היה צריך באותו רגע לבוא אם האירוע הזה היה 

ולדווח? אם אני מבינה נכון את ההשתלשלות, יעל הביאה את הילדה לחדר המורים ותום ליוותה אותה, 

 והעבירה אותה לאמא. מיכל לא ידעה בשלב הזה, האם יש חובת דיווח למנהל בית הספר באותו הרגע?

 

 ראש המועצה: -י דרור אלונ

 כן.התשובה היא 

 

 סיון אבנרי:

 אם אין החלטה כזו של משרד החינוך, האם אנחנו רוצים לפתח תפקיד של מנהל תורן?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 י יכול לנהל בית ספר של הקיץ?מ -הלקח שלי הוא לא ברמה שלנו, אלא ברמה הארצית

, כשאין מורים בבית הספר. האם האחראית על 15:00זה בשעה צריך גם לדבר על צהרונים. אם קורה דבר כ

 הצהרון עברה איזושהי הכשרה לכך, והתשובה היא לא.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

 לכן באירועים כאלה צריך להיות דף, מה עושים באירוע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לכן ביקשתי שבמספר נקודות בולטות בבית הספר, ייתלה נוהל הפינוי.

 

 סיון אבנרי:

האם בכל רגע נתון, יש אדם שיודע שהקלסר  אבל בדף של אירוע נשיכה לא כתוב מה קורה ברעידת אדמה.

 הזה קיים.
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 סיגל זוז:

אי אפשר לעבוד עם קלסר, אם נחכה שהעובדים יסיימו לקרוא את הקלסר זה הרבה יותר לא צריך קלסר, 

 של רעידת אדמה, תקיפה וכדו'.ל שריפה, גם למקרה ששיהיה דף, נוהל, צריך  -צריך שיהיה דף  גרוע.

 

 סיון אבנרי:

בהקשר לנושא האחריות, יש רבדים שנגענו בהם לאורך השיח ואנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. אני 

 ת?מניח שרוב הרעש מאחורינו, ועדיין יש הרבה שיח בקהילה. יעל עובדת של חינוך בשרון? של מי האחריו

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היא כפופה למנהלת בית הספר.

 

 סיון אבנרי:

 כמובן, אבל היא עובדת שלנו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

היא מקבלת מאיתנו משכורת, אבל המנהלת שלה היא מנהלת בית הספר. גם עובד הניקיון מקבל משכורת 

 לי. לבית הספר יש מנהל אחד, ואין כפיפות משנה. מחינוך בשרון, אבל הוא כפוף למנהלת בית הספר ולא

 

 סיון אבנרי:

ספר או חינוך בשרון? האחריות מנהלת בית ה -מחר בית הספר מגייס משכירה חדשה. מי יקבל אותה לעבודה

 היא שלנו כמעסיק.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הספר הוא של משרד החינוך.  האחריות על תפקוד בית הספר היא של מנהלת בית הספר. הניהול של בית

האחריות שלנו היא לקהילה שלנו, ולכן יש זיקה. הגבולות מטשטשים, כי למפקחת האזורית של משרד 

החינוך יש עוד בתי ספר תחת אחריותה, והיא לא זמינה בכל נקודה, ויש לה גם אג'נדה שלה. למי שהכי 

שמריהו ובתל אביב באותה מידה. ולכן אכפת מה קורה בבית הספר, זו הרשות המקומית. אגב, בכפר 

הרשויות מעורבות יתר על המידה במה שקורה בבתי הספר, והשפעתן גדולה ממה שחוק חינוך חובה 

 ממלכתי מחייב.

אנחנו מעורבים בזה כי שלום הקהילה, איכות החינוך ובריאותם חשובה לנו, לפחות כמו לשר החינוך. לכן 

ות שלי בבית הספר, גדולה בהשוואה לכל מנהל מחלקת חינוך וכל אנחנו לוקחים אחריות. רמת המעורב

 ראש רשות בכל מקום אחר בארץ.

 

 סיון אבנרי:
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ברור לי, לא דיברתי על האחריות הניהולית. הכוונה שלי הייתה לומר שהמעסיק של יעל, בסופו של דבר, 

 תנהלות במקרה הזה.הוא אנחנו ולא בית הספר וצריך להגיד את זה בכל רם. וכך גם לגבי כל הה

 

 אייל זילברסון:

אם יש לי עובד מכוח אדם, הוא אחראי עליהם מבחינה פורמלית ואני אחראי עליו מבחינה ניהולית, לפי 

 דעתי זה אותו דבר פה. לא אתה אחראי ללמד אותה את הנהלים.

 

 סיון אבנרי:

מתייחס לרובד של היידוע בקהילה, אחת הסוגיות שעולה לא פעם ראשונה, לאו דווקא בהקשר שלנו. אני 

מתוך כל השמועות שרצות. האם יש איזושהי הגדרה פורמלית לתפקידו של יו"ר וועד ההורים, או הנהגת 

 ההורים? האם הוא מחויב להיות מיודע? כי אני הייתי בטוח שגלי תהיה פה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 גלי זומנה ורצתה להגיע.

 

 סיון אבנרי:

 רשמית, האם במקרים דומים יו"ר וועד ההורים מחויב להיות מיודע?ברמה ה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הוא לא חייב להיות מיודע, אבל בעיניי מנהלת בית הספר הייתה צריכה לזמן אליה נציג מהנהגת ההורים.

 

 סיון אבנרי:

תנו זה כלי מצוין להגיב זה מחזיר אותנו לשיח על הקהילה, ואני חושב שאת זה צריך לחדד. מבחינ

 בסיטואציה כזו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 קיימנו שיחה עם מיכל ועם יו"ר הנהגת ההורים בסוגיה הזו. אני קיימתי אצלי גם דיון בנושא הזה.

 

 אייל זילברסון:

בהמשך לדברים של סיון, היום כשיש רשתות חברתיות השמועות רצות מהר מאוד, אבל צריך מצד שני 

 היזהר בכל מה שקשור לצנעת הפרט.ל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 פרצו פה את צנעת הפרט, ופנו גם לעיתונות ודיווחו, ואפילו העבירו פרטים לא נכונים על משפחה אחרת.
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 אייל זילברסון:

 כחברי המליאה אנחנו מקבלים עדכון על כל דבר, ועל אירוע כזה לא קיבלנו שום מידע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בהחלט.

 

 עמירם אליאסף:

 אנחנו לא קיבלנו את התחקיר, שמענו רק את השמועות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המצגת הזו נכתבה לפני השאלות שלכם.

 

 עמירם אליאסף:

 אין לי תלונה כלפיך, אתה פעלת נכון.

 

 אניק זבליק:

אותו מאנשים. הטראומה לאדם שננשך היא בלתי  לי בילדותי היה כלב שנשך המון, והיינו צריכים להרחיק

ניתנת לעיכול, אבל גם הטראומה לבעלים של הכלב שהוא אהוב וחלק מהמשפחה, ופתאום מתגלה בו 

 מפלצת שאתה לא יודע איך להכיל אותה, היא גם טראומה. אבל צריך לדעת להתמודד וצריך לקחת אחריות.

לקבל אותם. כל התכתובות שיצאו להורים של בית הספר של יש מסמכים שחסרים לנו בתחקיר, ואני רוצה 

 הקיץ, גם התחקיר של המנהלת. אני מרגישה שמשהו בתקשורת לא עובד.

 

 סיגל זוז:

ממה ששמעתי יש שני דברים. אני חושבת שההתנהלות המיידית הייתה בעייתית, וחייב להיות נוהל מאוד 

אלא לכל אירוע שמחייב תגובה. אני חושבת שבסך הכול ברור שנמצא בכל המקומות, ותופס לא רק לנשיכה 

 להוציא את העניין שלא היה ליווי מיידי של מורה או מישהו מהמועצה, ההתנהלות הייתה תקינה.

 

 אייל זילברסון:

 השאלה אם הוצע, אני לא יודע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא, הם לא חשבו על זה.
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 סיגל זוז:

נקודה חסרה. על פניו ועד כמה שאני מצליחה להבין, נשמע שהיה טיפול תקין. לא ברור כנראה שפה הייתה 

 לי האם היה פער בזמן, על כך שבבית החולים אמרו שעבר יותר מדי זמן עד שהילדה הגיעה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

היה שיח טלפוני רצוף היה שיח בין האמא לבין מנהלת בית הספר, והאמא אמרה שהשפתיים במצב לא טוב. 

כשהאמא הייתה בבית החולים, ויש כל מיני ציטוטים. בסיכומו של דבר הילדה  ,בין מיכל לבין האמא

 טופלה, ולפי הדיווח של האבא היא מחלימה בקצב יפה.

 

 סיגל זוז:

ידוע דבר שני, אלי השמועות לא הגיעו. אבל אם יש מצב כזה בקהילה, אז העניין הזה צריך להיסגר כולל י

הטיפול תקין, והקהילה צריכה לדעת. התחושה שצריכה להיות שגם אם  ,על כל הטיפול שנעשה. לדעתי

 .וכולנו עושים את כל מה שאפשר נעשתה טעות, הטעות נלמדה והלקחים הופקו

 

 .מהישיבה סיגל זוז יוצאת

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יטב ידיעתי לנכות. למ₪  430,000-תאונות, שמוגבל לכל ילדי ישראל מבוטחים בביטוח אישי נגד אומר ש

במידה ותישאר צלקת, הילדה זכאית לפיצוי מסוים. יחד עם זה ניתן לתבוע תביעות נוספות שמעבר לכך, 

ניתן לתבוע בתביעה אישית גורמים רבים, לשיקול דעת התובע. הילדה מבוטחת באופן גורף בביטוח 

 שהמועצה עושה לכל התלמידים.

 

 ם אליאסף:עמיר

 הביטוח נעשה ע"י המועצה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

כן, המועצה גובה מההורים. כל ילד שלומד בחינוך הממלכתי מבוטח באופן אוטומטי בביטוח הזה. זה 

ימים בשבוע, בכל  7שעות,  24במסגרת חוק חינוך חובה, ונגזר ממנו הביטוח שמאושר מדי שנה. זה תקף 

 . גם אם הוא הולך למסעדה בערב ונופל, הוא מבוטח.מקום בו הילד נמצא

אנחנו ממשיכים את הטיפול מול המשפחה, ונמשיך את הטיפול מול משרד החינוך כשתחזור מנהלת המחוז. 

 כשייגמר הטיפול מול המשרד החינוך, יצא עדכון. אני מניח שזה יהיה בספטמבר.

 

 עמירם אליאסף:

 מבקש להעלות להצבעה מוסרית.אני העליתי נושא ואני מתעקש עליו. אני 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עמירם מבקש להשהות את מנהלנית בית הספר לאלתר.

 

 עמירם אליאסף:

אני מבקש להשעות אותה, ואני ממליץ לראש המועצה כמעסיק שלה להפסיק את הפעילות שלה. אני חושב 

 שהיא עשתה יותר מדי עבירות.

 

 אייל זילברסון:

 לשמוע קודם את מיכל?לא צריך 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מיכל היא עובדת של משרד החינוך, ולא שלנו. אתם לוקחים על עצמכם אחריות שאינה שלנו. מיכל לא 

 עובדת שלנו, היא לא מקבלת מאיתנו משכורת או הנחיות.

 

 עמירם אליאסף:

 להשעות אותה.יש פה עובדת של המועצה שעשתה רצף של תקלות, אני חושב שצריך 

 

 אניק זבליק:

פרוטוקול להשעות אותה עד תום הבירור, ואם צריך אחר כך  גם אני מסכימה עם עמירם. אני חושבת שיש

 יהיה גם שימוע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין פרוטוקול כזה.

 

 אייל זילברסון:

 כל עוד אין תחקיר של משרד החינוך, אני לא מבטא את דעתי.

 

 זבליק:אניק 

 אתה לא מצביע על פיטורין, רק על השעיה עד תום הבירור.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מבחינתי הבירור הסתיים, מבחינת משרד החינוך הוא לא הסתיים. את הסיכום שלי הוצאתי לאנשים 

 לא השהיתי אותו. המכותבים.
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 אייל זילברסון:

 יט.לפני שאני אחל ,אני רוצה לקרוא קודם את השימוע

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני אומר שוב, אל תמהרו לקחת אחריות על משרד החינוך. אנחנו מעורבים גם ככה יותר ממה שאנחנו 

נדרשים, ואנחנו לא יכולים להיות עם אחריות וללא סמכות. מנהלת בית הספר היא מנהלת של משרד 

. אבל מה שקורה בתוך בית הספר הוא החינוך, והאחריות שלנו נובעת מתוך האחריות לקהילה שלנו

במליאה הזו אחריות על התנהלות בית הספר, אתם פוטרים את  ובאחריות משרד החינוך. אם אתם תיקח

 משרד החינוך מאחריות.

 

 עמירם אליאסף:

 בבתי ספר אחרים יש מנהלניות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בכל בית ספר בניהול עצמי יש מנהלנית.

 

 אליאסף:עמירם 

 מטעם המועצה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בכל בית ספר יש מזכירה, בבתי ספר אבהיר שהיא לא מטעם המועצה, היא עובדת שכירה של המועצה. 

 שעברו לניהול עצמי קוראים לזה מנהלנית.

 

 עמירם אליאסף:

מון כסף בבית הספר. אתה כראש מועצה עשית עבודה יוצאת מן הכלל בנושא החינוך, ואנחנו משקיעים ה

, והתחושה שלי שאנחנו מכתיבים את מה שקורה בבית הספר. מפורטיםאנחנו מעורבים ומקבלים עדכונים 

ה. אבל עכשיו כשקורת תקלה, פתאום זשטיפלנו באיך ועכשיו כשקרתה תקלה, וקורות תקלות, ואני שמח 

 ורה.משרד החינוך אשם. יש לנו אחריות מוסרית, קהילתית, על כל מה שק

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 צטרך עוד להתמודד עם סוגיות רבות בהקשר לעניין זה.יהיה מי שינעשתה טעות חמורה, קשה מנשוא ו אכן

 אנחנו לא נגלוש עתה לנושא של חומרת העונש.
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 .מקרה אירוע נשיכת כלב בבית הספר עלבפירוט ה דווחמליאת המועצה קיימה דיון ארוך ומקיף ו

 

 

 על חוק הצהרונים וההשלכה על המועצהדווח 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לדעתי ולדעת ראשי רשויות רבים, הכנסת העבירה חוק פופוליסטי לגבי מגבלת העלות של הצהרונים. 

ימי קייטנה בתקופת פגרת הקיץ. החוק הזה חל גם על גני הילדים,  14לחודש, וזה כולל ₪  935הסכום הוא 

מלכתי בכפר שמריהו יש ב' בחינוך המ-הילדים אין סבסוד של משרד החינוך, ועל כיתות א'כאשר לגני 

 ולא מעבר לכך.₪,  935-ההשתתפות היא חלק מה₪.  150השתתפות של המדינה בסך 

ג'. -העלות של בית הספר בפועל, הגענו למצב שבו אולי נצטרך לסבסד מעט את בית הספר לילדי כיתות א'

ינו בוודאות, אבל בתוך בית הספר נצליח לארגן את זה. מדובר על מורה אחד עם סייעת התקורות יהיו על

של ארוחת הצהריים והיא מוגבלת  האחת רק להגשת ארוחת צהריים, כאשר אנחנו לא שולטים באופיי

 בסכום, ואנחנו מחויבים לעשות את זה.

ך לדים יש לנו ספק חיצוני, ולפי יעל נצטרבבית הספר כנראה נגיע למצב של איזון, לא כולל תקורות. בגני הי

 לחודש.₪  400-לסבסד כל ילד ב

 

 גזברית: -יעל לוי

₪  400-לכל ילד בצהרון לחודש, ואני רוכשת מזון עבור כל ילד ב₪  1,000אני משלמת לספק של הצהרונים 

 בחודש.

 

 עמירם אליאסף:

 אנחנו צריכים לסבסד רק את ילדי הכפר או כל מי שנמצא?

 

 גזברית: -לוייעל 

 את כל מי שנמצא בצהרון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין לנו זכות לגבות שקל אחד יותר.

 

 גזברית: -יעל לוי

 שהם ההפרש.₪  65של המזון, ועוד ₪  400י הוא לכן הסבסוד הישיר של₪,  935מותר לי לגבות 
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 גב' קרן קוטליצקי:

 כולל ארוחת צהריים.₪  935-לדעתי ה

 

 גזברית: -לוייעל 

 זה כולל הכול.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מה שקורה בעצם, אני מרגיש שיש לבית הספר פתרון כרגע למרות שהוא לא איכותי. המורה לחינוך גופני 

ובדת וחצי. עילדים על  30-ותקבל סיוע של עובדת נוספת, יהיו כ , לפי החלטת המנהלת,תנהל את הצהרון

זה לא משמעותי ותהיה פעילות. זה חוק, זו כבר לא שאלה. כרגע לגבי הילדים אין לי פתרון לצהרון בשנת 

 הלימודים הקרובה.

 

 עמירם אליאסף:

 אפשר להפעיל גן ילדים בלי צהרון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שירות לתושבים, ואסור לקיים צהרון פרטי במסגרת של מבנה ציבורי. אסור לקיים כל פעילות ברור, אבל זה 

 בתוך מתחם המועצה, שמוגדרת כצהרון.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

 אם זה לא במתחם המועצה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בבית פרטי אפשר לעשות מה שרוצים.

 

 אייל זילברסון:

 הסדר עם הישובים שסביבנו?האם אפשר לעשות משהו עם ה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

זה חל גם על הקיבוצים, ולכל הישובים מסביב יש את אותה הבעיה כרגע. בבית הספר יהיה פתרון, אבל 

 בגנים אין ילדי חוץ.

 

 אייל זילברסון:
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 השאלה אם ילדי רשפון יכולים להירשם לצהרון שלנו, ואנחנו נצטרך לסבסד אותם.

 

 ראש המועצה: -אלוני דרור 

 כן, אבל בגני הילדים אין ילדי רשפון.

 

 עמירם אליאסף:

 מה שיקרה הוא שהשוק הפרטי ייכנס. אנחנו ניתן את גני הילדים, ואנשים פרטיים יפעילו צהרונים.

 

 גב' קרן קוטליצקי:

 ?בגני הילדים יש כרגע גן אחד לא פעיל. אני אדם פרטי, אני יכולה לשכור את המקום הזה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא כצהרון.

 

 גזברית: -יעל לוי

 את יכולה לשכור אותו, אסור לך להפעיל בו צהרון.

 

 גב' קרן קוטליצקי

 בכמה כסף מדובר כרגע?

 

 גזברית: -יעל לוי

 לחודש.₪  33,000 ילדים = 70כפול ₪  465

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה סכום אדיר, וגם איכות הצהרון בסכומים כאלה רדודה. 

 

 גזברית: -יעל לוי

הוא עושה קבוצת גיל אחת, זאת שבתנאי ₪  935-אני יכולה להוריד את המפעיל של הצהרון ללמעשה, 

וילדים בגן חובה יהיו בקבוצה אחת, וסייעת תהיה  , הישנים צהריים, לא גמולים , חלקםאומרת שילדים

 .30-ה רק מהילד

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני מתריע כרגע שאנחנו צפויים לבעיה חמורה מאוד בשנת הלימודים הבאה.

 

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' מליאה שלא מן ישיבה   50המנ
 1.8.2017מיום תאריך  

 
 

 
 27 מתוך 26 עמוד

 *   09-9506699*  טל'   46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

 

 .דווח על חוק הצהרונים וההשלכה על המועצהבלה ימליאת המועצה ק

 

 

 

 בקשה של סיון אבנרי לתקצוב -חינוך סביבתי 

 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נקיים דרך המייל. - להעלות לדיוןהנושא האחרון שסיון רצה 

 

 

 )הנושא יועלה דרך המייל(הנושא לא נדון. 

 

 

 .אני נועל את הישיבה תודה רבה לכולם.

 

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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 סיכום החלטות
 פרוטוקול

 49 מישיבת מליאת מועצה מס'
 ישיבה מן המניין

 08.00, שעה 1.8.2017 – א'התקיימה ביום ר שא
 באב תשע"זט' 

 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 
 : שוש בלורשמה  

 

 
 

 

 דווח מקרה אירוע נשיכת כלב בבית הספר

 

 

 .מקרה אירוע נשיכת כלב בבית הספר עלבפירוט ה דווחמליאת המועצה קיימה דיון ארוך ומקיף ו

 

 

 

 דווח על חוק הצהרונים וההשלכה על המועצה

 

 

 .חוק הצהרונים וההשלכה על המועצהדווח על מליאת המועצה קבלה 

 

 

 

 

 בקשה של סיון אבנרי לתקצוב -חינוך סביבתי 

 

 

 )הנושא יועלה  דרך המייל(הנושא לא נדון. 

* * * 
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