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אופירהביטון:



פרוטוקולישיבתדירקטוריוןתאגידחינוךמס' 3
37/37/02
גיל ליבנה – יו"ר ,מיכל רימון ,יוסי זעירא ,ציפי קאופמן-הלוי ,שחר
טופז ,עידית הופמן.
עו"ד אבי אלטלף – מ"מ ,יוסי לוי ,ישראל שטרסברג – גזבר
המועצה ,חגית אבירם – מנהלת מחלקת בתיה"ס.
שי אברהמי  -מנכ"ל המועצה ,עובד כדורי -גזבר תאגיד ,חניתה
שעיו.
גבי הדר ,מנהלת חמש ,צ'ריל קמפר – אחראית ח"מ ,נטע לביא –
מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים ,גב' מיקה בן ניסן  -מנהלת
השפ"ח.
בחרנו לפתוח את הישיבה בהבעת הערכה לבוגרי מחזור א' של
תוכנית "נס טכנולוגיות" – פיתוח מנהיגות טכנולוגית.

גילליבנה:

מברך.
תלמידי מחזור א' מציגים את הפרויקטים.
חלוקת תעודות הערכה לסיום הלימודים.

אופירהביטון:

מתארת במצגת את התוכניות שמפעיל אגף חינוך באמצעות
התאגיד בחודשי הקיץ .תרגלנו את התלמידים בהגעה למרחבים
המוגנים ,למרות המצב הביטחוני ,אנו מקיימים את הפעילות
כמתוכנן .בתוך שטח בי"ס/הגן.


ציפיקאופמן-לוי :הערות לגבי הפעילות ב"אבן–חן" .

חבל שלא פנית לפני כן  ,ייבדק מחר. 
אופירהביטון:

דו"ח כספי  – 0302תמונת מצב לצורך קבלת החלטות. 
גילליבנה:
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רו"חעובדכדורי:  
מציגאתהדו"ח- 4102
האחד – פעילות שוטפת של התאגיד לחודשים .0-0/02
 תאגיד מתנהל נכון ,מחזיק את עצמו.
 תל"ן יהלו"ם – גרעון וזאת כיוון שהתאגיד משלם לספק
והמועצה מעבירה לתאגיד ,כרגע מוצגת רק הוצאה.
הכנסת המועצה בחודשים .7-8
השני " -שלהבת" – מוצגות הכנסות והוצאות ,כולל שכר ופעילות
שוטפת לחודשים .0-4/02
 בוצעה העמקה של הגבייה חובות -שולמו  004אש"ח מתוך 033
אש"ח.
 שנת הלימודים תשע"ד מאוזנת .הבעיה שהשנה לא הסתיימה
ויש גרעון מצטבר.
תכניתהבראהמוצעת :
 צמצום בשכר מנהלים.
 גביית חובות שנים עברו.
 צמצום שעות ,במידת האפשר.
עדכון -ראש הישיבה ואולפנה מסיים תפקידו התפרסם מכרז.
ראש הישיבה הגיש תביעה לבימה"ש ובבקשה לבטל המכרז ,דבר
שהביא לעיכוב בקיום המכרז -השופטת דרשה פשרה.

גילליבנה:



הוסכם:
משרד חינוך מקצה משרת הוראה .התאגיד פיצוי כספי בסך 88
אש"ח ,שווה ל  2חודשי הסתגלות 00 ,אש"ח יועמ"ש .סה"כ 83
אש"ח.
בשבוע הבא תתכנס ועדת מכרזים.
מדובר במבנה ניהולי שהיה יקר 0 ,משרות ניהול פדגוגי וראש
ישיבה ואולפנה.
מציע להכין אומדן תקציבי לתשע"ה ,שיכול להתמודד עם סגירת
גרעון.

אופירהביטון:

באוגוסט ניתן יהיה לראות תמונה מדויקת ומשקפת של המצב
ולבצע בקרה.

גילליבנה:

תוכנית חברתית סעיף מקובל ,הישיבות ואולפנות חלק שכל"מ
הורים בגין תוכנית חברתית גם לשנה הבאה .מנהל ביה"ס נדרש
להכין תוכנית מצומצמת.
האם יש הנחה בתשלומי הורים שלהם מס' תלמידים באותו בי"ס?
בשלהבת מדיניות הנחות 4% ,לילד שני ו 7%לילד שלישי.
הדירקטוריוןאישרהנחהלילדרביעיוחמישי%01–01%
בהתאמה.
____________
יו"ר הדירקטוריון
גיל ליבנה

רשמה  :חניתה שעיו
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