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התקיימה ביום שלישי ה 14.3.17 -ט"ז באדר תשע"ז בחדר הישיבות.
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סדר יום:
בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא מכירת תיכון המושבה לידי חברה חיצונית כדוגמת רשת
"אורט".
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צחי ברוך מקריא את הבקשה לזימון ישיבת מליאה  -הובא לידיעתנו ,כי לאחרונה מקיים ראש
המועצה מגעים למכירת תיכון המושבה לידי אחת מרשתות ניהול בתי ספר כדוגמת אורט.
כידוע ,תיכון המושבה הוא אחת מספינות הדגל של היישוב ,סמל ומופת להשקעה בלתי מתפשרת
בחינוך הקוצרת הישגים רבים כדוגמת אחוזי בגרות גבוהים במיוחד ,פרסי חינוך ועוד.
מועצת זכרון יעקב ,חרטה על דיגלה הן בקדנציה הקודמת והן עתה ,כי על החינוך אין פשרות ואנו
חוששים כי צעד זה ,אם ייצא לפועל ,יפגע בצורה קשה במערכת החינוך היישובית ואף יגרור אחריו
תגובות שרשרת נוספות כגון מכירת הישיבה התיכונית ,פלך ואולי אף מוסדות נוספים.
נשמח לשמוע מראש המועצה האם יש אמת בידיעה זו ואם כן -היכן הנושא עומד כעת.
אנו מבקשים לקבל החלטה האומרת שבית הספר "תיכון המושבה" יישאר בבעלותה ,בחזקתה
ובניהולה של מועצת זכרון יעקב לתמיד והוא לא יימכר לאף חברה לא כעת ולא בעתיד .למעשה-
שמירה על המצב הנוכחי על כל ההיבטים הנובעים מכך בנושא הבעלות והניהול של בית הספר.
זיו דשא –לא ניתן למכור את ביה"ס ,לא היה מו"מ ולא הייתה פניה לאף רשת רק לדוגמא ,למרות
שהיה כנס ארצי בנושא לא השתתפנו בדיון .לא ברור מהיכן הנושא עולה ,להליך מסוג זה נדרש
מכרז בכל מקרה שיעשה לאחר עבודת מטה מסודרת .אפשר היה לפנות אלי ולמנהלי מחלקות
רלוונטיות לקבל תשובה בנושא.
צחי ברוך -מדובר בנושא ציבורי ,החינוך נושא מרכזי בחיי התושבים.
מאיר אזוט – מבקשים לאשש את המידע בנושא זה.
זיו דשא – לא נפגשתי עם נציג של אף רשת ואף אחד לא פנה אלי .במידה ויוחלט יערך דיון מקצועי
עם הגורמים הרלוונטיים .מהלך כזה מחייב מכרז.
מאיר ואנונו – ככל שבעתיד יהיה רלוונטי נושא כזה יבוא לדיון בקרב חברי המועצה.
זיו דשא – הפניה שלכם מבוססת על שמועה ומבקשת לכבול את ידי ראשי הרשות והמועצה בעתיד.
בכל מקרה נדרשת עבודת מטה רצינית ,ישנם חוזרי מנכ"ל שצריכים לפעול על פיהם .כרגע מיצרים
רעש מיותר כין אין כלום ומסעירים ללא סיבה את המערכת.
זיו דשא -מבקש להביא את הנושא להצבעה.
בעד ההצעה – צחי ברוך ,מישה בלומנפלד ,צילה רשף ,מאיר אזוט ,יפעת יהל.
נגד ההצעה -זיו דשא ,מאיר ואנונו ,פנינה סלומון ,אוחיון מימון ,ריביק שני.
ההצעה לא אושרה.
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