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 לכבוד
 הורי התלמידים בבית הספר ברנר

 
 שלום רב,

 
 המשך לימודים בבית הספרהנדון: 

 
יב' צריכים ללמוד בבית ספר תיכון  –במשרד החינוך, תלמידי כיתות ט'  על פי המיפויכידוע, 

 ברנר.
 תפקידו וצריך היה לבחור מנהל חדש.השנה, מנהל בית הספר מר עמי דגן מסיים את 

בהזדמנות זו הוחלט לקדם הנהגה חדשה של התיכון, תוך קביעת עקרונות לשותפות הוגנת בין 
גן רווה, גדרות ומועצה אזורית ברנר, שותפות שמגמתה העיקרית, לסייע לבית הספר  –הרשויות 

 לפעול לטובת כלל התלמידים.
 ויות, שעיקרם הם:אי לכך נחתם הסכם עקרונות בין הרש

 א. שותפות מלאה של שלושת ראשי המועצות בבחירת מנהל/ת חדש/ה לבית 
 הספר.    

 ב. הקמת ועדה מלווה שתורכב משלושה נציגים מכל מועצה מגזבר מלווה ומנהל 
 בית הספר, אשר תפקידה אישור תכנית עבודה שנתית, תקציב ומעקב אחר    
 שקיפות ניהולית וכלכלית מלאה.   
 

נערך מכרז לבחירת מנהל/ת . נבחרו שני מועמדים: אחד נתמך על ידי ראש  11.4.19בתאריך 
 מועצת ברנר ואחת שנתמכה על ידי ראשי המועצות גן רווה וגדרות.

 הוחלט לשלוח אותם למכון לצורך בחינת התאמתם לתפקיד.
פת וראשי לאחר קבלת התוצאות, נותרה בעינה המחלוקת לגבי המועמד/ת המועדף/המועד

 המועצות נשארו בעמדתם. 
 

איציק חולדאי  –ראש מועצת ברנר, שהמנהל הנבחר הוא  –הודיע מר דורון שידלב  7.5.19בתאריך 
וזאת למורת רוחם ולמרות התנגדותם של שני ראשי המועצות האחרים ) גדרות וגן רווה ( שראו 

בכך הפרת ההסכם אשר הסעיף הראשון בו הוא "שותפות מלאה בבחירת המנהל/ת החדש/ה לבית 
 הספר".

 
סדר יומה דברי , כשעל  23.6.19הגיעה הזמנה לישיבה של הוועדה המלווה לתאריך  3.6.19בתאריך 

 פתיחה ואישור תכנית מתוקצבת.
 . התקציב אינו שקוף, נהיר ומפורט. 24.6.19 –התכנית המתוקצבת לא נשלחה אלא ב 

 
מכל האמור לעיל עולה בבירור שראש מועצת ברנר אינו מעונין בשיתוף פעולה אמיתי ומתוך 

 כבוד עם עמיתיו ראשי המועצות.
 

את גובה התשלומים למועצת ברנר )תשלום שהוא גבוה  נשלח מכתב המפרט 1.7.19בתאריך 
מאגרת תלמידי חוץ אותה אנחנו משלמים כדין והתוספת גבוהה משנקבע בהסכם  מהמתחייב

, יבוטל רישומם של תלמידי כיתות ט' בשנת  7.7.2019העקרונות(. הדגש הוא שאם לא נשלם עד 
 לשון איום וסחיטה לכל הדעות. –הלימודים הקרובה 

 
בות כל התהליך נעשתה פניה למנכ"ל משרד החינוך מר אבואב, סמנכ"ל לפיתוח במשרד בעק

אילנה נוימן ומנהלת מחוז  –תמיר בן משה, למינהל החינוך ההתיישבותי במשרד החינוך  –החינוך 
עמליה חיימוביץ. על מנת לבדוק חוקיות ביטול רישום של תלמידים שבמסגרת חינוך  –מרכז 

 המיפוי שלהם במשרד החינוך הוא בית הספר במועצה אזורית ברנר. חובה אשר איזור
 

אנו מעוניינים להמשיך וללמוד בבית ספר ברנר ופועלים ללא לאות להסדיר את הנושא עד למועד 
 תחילת שנת הלימודים.

 בברכה                                               
  שרונה      חן                                         ד"ר שייקה בילו                         

    יו"ר וועדת חינוך                                                 יו"ר וועדת חינוך
 גן רווה                                                                 גדרות     


