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ה ביישוב. אני מקווה שזה תעניין בנעשול שמאני שמח לפגוש ציבור גד : שלמה קטן

לא יקרה כמו בהרבה קדנציות, שלאט לאט זה ילך ויפחת. אני רוצה 

לברך את חברי המועצה שיושבים ועובדים ותורמים ליישוב מזמנם 

בהתנדבות. אני מקווה שתהיה פה אווירה של עבודה. אנחנו צריכים 

ות עד הבחירות הבאות, ישיב 07או  07או  03לסבול אחד את השני דרך 

מנומסים, ענייניים ונתנהל, איך  ואני מבקש שאנחנו נהיה אחד לשני

 שאומרים, למען היישוב שאנחנו רוצים ביחד לקדם. 

 

 הודעה אישית מאת פנינה רום. .0

 

הסעיף הראשון על סדר היום, בקשתה של הגב' פנינה רום לתת הודעה  : שלמה קטן

 אישית. 

בקשת בתום ההודעה, אנחנו ממשיכים את סדר היום ולא נעשה אני מ : פנינה רום

לרגל התרגשותי. בתום  אני מקריאה מהדף מזה איזה סימפוזיון.

הדברים, קובי, הדף עובר אליך, אתה לא צריך לרשום, כפי שאמרת לי 

 עפ"י חוק. 

פעלתי רבות ובאפון אינטנסיבי, ברובן  האחרונות השנה 73במהלך  

הילת אלפי מנשה. הקדשתי את כל מעייניי לחינוך בהתנדבות, למען ק

ולחיי הקהילה ביישוב. בשנים אלה קידמנו נושאים רבים, הבאנו את 

מערכת החינוך שלנו להגדרתה ע"י משרד החינוך כפורצת דרך ברמה 

ארצית. בתי הספר וגני הילדים זכו בפרסים מטעם משרד החינוך, 

בגין רמתם הגבוהה הפכו לבתי ספר מובילים ומדגימים במחוז 

והייחודיות שלהם. הישג משמעותי של מערכת החינוך היה בניית 

 נית זו היוותה מוקדכתכנית הראל למיטביות, ערכיות ומצוינות. ת

עלייה לרגל לערים רבות בארץ, שבאו לראות איך עושים זאת. בנינו 

י"ב, גם היא ייחודית. התכנית העלתה באופן -תכנית מעברים ב'
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מאוד את אחוז התלמידים שמתקבלים לתיכונים העיוניים משמעותי 

 בכפר סבא ואחוז הזכאות לבגרות. 

וקיבלתי תפקיד  שנים סיימתי תפקיד כמנהלת מחלקת חינוך 6לפני  

 בהתנדבות כמחזיקת תיק חינוך וקהילה. במסגרת התפקיד הזה

הקמתי והובלתי עם האנשים הנפלאים והיקרים בתחום של חינוך 

ההנהגה החינוכית בה השתתפו כל מנהלי גורמי החינוך  וקהילה את

והקהילה באלפי מנשה. ההנהגה קיבלה את ברכתם החמה של מנהלת 

מחוז מרכז, ד"ר סולי נתן, במשרד החינוך, ושל חברי המועצה הללו, 

. בנינו ביישוב תרבות ארגונית של שיתוף פעולה של כל כאןהנמצאים 

סה מערכתית כוללת. ההנהגה גיבשה גורמי החינוך והקהילה עפ"י תפי

את מדיניות החינוך מדי שנה, חינוך וקהילה, והמדיניות הזאת הוצגה 

כל זאת, בסיועו, גיבויו ותמיכתו של ראש ואושרה ע"י חברי המועצה. 

מעייניו  המועצה חסדאי אליעזר ז"ל, ששם את החינוך והקהילה בראש

ו מן המתקדמות וראייתו המערכתית ותפיסותיו החינוכיות, שהי

 בתחום. 

שהעניקו לי לפני שנתיים את אות יקיר  אני מודה מאוד לחברי המועצה 

היישוב, וכפי שאתם כתבתם, לאות הוקרה על תרומתה המשמעותית 

ורבת השנים, פעילותה הנמרצת ועשייתה ללא לאות למען החינוך 

תפקיד מחזיקת תיק חינוך וקהילה, מעצם הגדרתו והקהילה ביישוב. 

והווייתו מושתת על אמון הדדי בשיתוף פעולה הדוק בין ראש המועצה 

והאדם שנושא בתפקיד. מערכת הבחירות מאחורינו, מאחוריי בוודאי 

אך ברור לי שלא אוכל לעבוד בשיתוף פעולה אמיתי, כן, הדוק ובוודאי, 

ובשקיפות מלאה עם ראש המועצה המכהן, לאור התבטאויותיו 

, ופעולותיו לאחר מערכת הבחירות, בכל הקשות במערכת הבחירות

 הקשור בי ובתפקודי. 

בנסיבות אלה, הגעתי למסקנה שהגיעה העת לסיים את תפקידי. אני  
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מאחלת הצלחה רבה לאדם שייבחר להחליף אותי, שכן נושא החינוך 

מהווים את לב לבה של אלפי מנשה, והשפעת הנושא הזה  והקהילה

נו. בכל לבי, באמת, אני מקווה שתדעו מכרעת לגבי גורל ילדינו ונכדי

לשמור את מערכת החינוך והקהילה, את הרמה הגבוהה, את המתנ"ס 

 שהוא פורץ דרך ארצי ושומר על לבנו הפועם. 

בחרתי להיענות לבקשת תושבים רבים ולהמשיך לשרת את הקהילה  

  בתפקידי כחברת מועצה. תודה רבה.

תודה פנינה,  נקיים דיון על המכתב שלה.עפ"י בקשתה של פנינה, לא  : שלמה קטן

 נמשיך לסעיף הבא. 

 

 .75מס'  מניןאישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן ה .7

 

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה, אם יש הערות למישהו. ישיבה שאני  : שלמה קטן

לא מכיר. ראיתי את הפרוטוקול, אבל אין לי הערות עליו. אין הערות. 

 רוטוקול? פה אחד. מי בעד אישור הפ

 

מס'  מניןלאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המחליטים פה אחד  : החלטה

550 

 

 שאילתות. .0

 

 לא קיבלנו שאילתות, ממשיכים הלאה.  יש שאילתות למישהו? : שלמה קטן

 

 הצעות לסדר: .5

 ביטול ההנהגה החינוכית היישובית. –זיו סימון  (א
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הצעות לסדר, הראשונה של זיו סימון על נושא ביטול ההנהגה  0יש לנו  : אוחיון יעקב

בית החטיבה  שנייה גם של זיו סימון, על פיצול החינוכית היישובית.

פרויקט  –הצעירה בבית ספר נופי החורש, והשלישית של אודי לוי 

מחשב מכל הלב. אנחנו עוברים להצעה הראשונה של זיו סימון בנושא 

ת היישובית. זה נושא שקשור לסעיף שיש ביטול ההנהגה החינוכי

 בהמשך על הקמת ועדת חינוך. שניהם קשורים אחד בשני. 

אז קודם כל אני אתחיל ואברך אותך, שלמה. שיהיה לך בהצלחה.  : זיו סימון

דווקא בראשית הדברים אני רוצה לברך אותך עוד פעם ולאחל לך 

הנושאים  שניחודשים מאוד מאתגרים.  5-בהצלחה. יש לך שנה ו

שביקשתי להעלות היום לסדר היום, מטבע הדברים מתקשרים 

בהמשך ישיר למה שפנינה דיברה. במקרה, לא תיאמנו ולא דיברנו על 

 זה. הנושא הזה הוא בעצם לב לבו של אלפי מנשה. 

אני דווקא אתחיל מהנושא של ההנהגה החינוכית. אני הבנתי  

ימת באלפי מנשה, שההנהגה החינוכית במתכונת שהיא היתה קי

שאלתי קודם כל את היועץ המשפטי ואני אשמח לקבל תשובה, בוטלה. 

הרי למיטב הבנתי, וגם שאלתי את פנינה קודם לכן, ההנהגה החינוכית 

הזאת הוקמה במסגרת החלטת מועצה. האם ניתן לבטל אותה שלא 

בישיבת מועצה? אני סבור שלא, אבל אם כן, אני הייתי מבקש לשים 

נושא החינוך על השולחן כאן. יש כאן איזושהי מערכת חינוך את כל 

שעובדת. אני חושב, אני סבור ואני בטוח שהמערכת הזאת אולי צריכה 

, רענון. אולי היא צריכה כל מיני הסתכלויות בכל מיני כיוונים חדשים

אבל לקחת ולבטל אותה בלי לקחת ולהעלות כאן במועצה תכנית 

וכית אמיתית לדיון, לדעתי זה לא תקין וזה חינוכית חדשה, תכנית חינ

 לא ראוי. 

ראיתי את ועדת החינוך שראש המועצה מבקש להקים. יש לי הרבה  

מאוד שאלות על ועדת החינוך, כי ועדת החינוך כוועדה זה לא הפתרון 
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לשאלות שאותן אני העליתי. הרי אין לי תשובה שההנהגה החינוכית 

נוכי באלפי מנשה. היא כללה נציגים כללה נציגים בעצם מכל מגזר חי

לת של התחום, שזו היתה פנינה המנה, ראש המועצה שישב, מהמועצה

 רום עד היום, מנהלות בתי הספר, נציגה של ההורים ומנהלת המתנ"ס. 

 ומנהלת מדור הגיל הרך. : פנינה רום

 0י מצטער, ליאורה, ששכחתי. הוועדה הזאת פעלה באלפי מנשה עד לפנ : זיו סימון

שבועות, פעלה במשך כמה וכמה שנים. ואנחנו לא יכולים גם להתנתק 

מההרגשה שהוועדה הזו הצליחה בעבודה שלה. כי עם מספרים אי 

 75%-אפשר להתבלבל. אם אנחנו באלפי מנשה הצלחנו להגיע ל

מה שאני רואה, אנשים עם ערך מתגייסים, שזה בעצם הבסיס של 

 03-. תאמין לי, אני אדבר פחות מהזכאים לבגרות 77%-לתוך הארץ, ו

 דקות שלך.

אל תפריעו אחד לשני, כי אז זה יתארך. עכשיו אני אומר לך, אופיר, אל  : שלמה קטן

 תפריע.

 אני מקבל את ההערה.  : משה אופיר

, ואני אני חושב שלבוא כרגע ולהפסיק את הפעילות של הוועדה הזאת : זיו סימון

אש המועצה, שהיא לא בוטלה, אבל שמעתי אותך אומר קודם לכן, ר

 שבועות.  0עובדה היא שהוועדה הזאת לא התכנסה 

שבועות כבר צריך לכנס אותה? נו באמת. היא עדיין היתה בראשות  0 : שלמה קטן

הוועדה, היא יכלה לכנס אותה. אז את ההערה אליך, פנינה, אני מעביר 

 את ההערה, איך זה שלא כינסת את הוועדה. 

 ראיתי את הנושא שלך לסדר היום.  : זיו סימון

 שהיא לא קיימת. ...למחרת הבחירות : פנינה רום

ראיתי את הנושא שלך של הוועדה ויש הרבה מאוד שאלות על הוועדה.  : זיו סימון

קודם כל אנחנו כחברי מועצה, שאמורים להיות חברים בוועדה, הרבה 

אני לא רואה פחות פנויים מכל האנשים שעוסקים בתחום החינוך, ו
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. אני לא רואה איך איך מכנסים, קשה לכנס ישיבת מועצה אחת לחודש

מתי היא  ?מכנסים את ועדת החינוך אחת לחודש. איך היא תפעל

מההנהגה החינוכית? מה יביא כל  מדוע היא טובה ונכונה יותר ?תתכנס

מדוע אין בין חברי הוועדה  אחד מהם? מה האג'נדה החינוכית שלה?

חינוך בלתי פורמאלי? בעיניי חלק מהחינוך באלפי מנשה זה נציגות ל

ברגע  המתנ"ס, והמתנ"ס זה בעצם הדבר הנוסף שנותנים לילדים שלנו

המתנ"ס כחברה שהם יוצאים מבית הספר, ואני לא ראיתי את מנהלת 

בוועדה הזאת. יושבת פה יו"ר ההנהגה, אורית, שהיא בעצם באה 

, ולא ראיתי אותה חברה, פה בחדרומדברת בשם כל ההורים שנמצאים 

כתוב בסוף הוועדה לפי הצורך נקרא לה לדיונים. אני סבור שהיא 

חייבת להיות חלק מהוועדה הזאת ולבוא ולבטא את מה שהורים 

הלות בתי הספר, נהם ישבו ביחד עם מ –אומרים. מה תהיה המסגרת 

ב איך הכל יעבוד. אני חוש –רכז עיר ללא אלימות, מנהלת מתנ"ס 

 -שלבוא כרגע באיזושהי גישה שהיא גישה פופוליסטית

 זיו, לא צריך מילים כאלה גבוהות. פופוליסטית? מה הפופוליזם? : שלמה קטן

המילים אבל הן נכונות, עם כל הכבוד. אם אתה מחליט שאתה משנה  : זיו סימון

מערך החינוך באלפי מנשה בלי לעשות בזה דיון אחד אמיתי  את כל

 -ורציני

 זה פופוליסטי? : מה קטןשל

זה מבחינתי פופוליסטי. זה לבוא לתושבים ולהגיד להם 'אני משנה את  : זיו סימון

מה התכניות הלימודיות?  החינוך'. אבל איך אתה משנה את החינוך?

איך אתה הולך לעשות את זה? מה הולך להיות שונה? זה פופוליסטי 

לבוא ולירות לפני שעושים. זה לבוא ולירות לפני שמתכננים, זה  בעיניי.

אני סבור שהנהגה שעובדת נכון, ודרך אגב, פנינה, אני חושב שצריך 

 לנער את ההנהגה ואני חושב שצריך להביא לה דברים חדשים. 

 זיו, ראינו למה הגיעה ההנהגה הזאת עד היום.  : משה אופיר
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איך יש  ראתה יודע למה אני לוקח עליי את ההנהגה? אני רוצה הסב : שלמה קטן

 . תלמידים בצופה שרון 733

מאחורה. ואני תמכתי בו,  לוי-ביוסי חדד זה לא סוד שאני תמכתי : זיו סימון

ולמה תמכתי בו בבחירות? כי הוא דיבר איתי על חינוך, ודיבר איתי על 

חינוך בצורה נכונה. הוא אמר 'אני לא מבטל, אני בודק. אני לא מבטל, 

דם כל לכנס ולהקשיב'. משה אופיר, אני לא אני לא משנה, אני רוצה קו

 מפריע לך. 

 דקות עברו.  03 : משה אופיר

 אופיר, די. הפרעתם לו ואני הפרעתי.  : שלמה קטן

 זה רק הצעה לסדר יום, זה לא הדיון עצמו.  : משה אופיר

בסדר, אבל אני הפרעתי לו, אתה הפרעת, תן לו עוד דקה וחצי, הוא  : שלמה קטן

 מסיים. 

שזה בעצם לב לבו של אלפי פחות. אני חושב שההסתכלות על החינוך,  : ו סימוןזי

מנשה, צריך להיות אחרת. אני היום לא הולך לתמוד בהקמה של 

הוועדה הזאת, ועדת החינוך, לא בגלל שהיא לא חשובה. אני חושב 

שהיא מאוד חשובה. ועדת חינוך היא לא ועדת חובה. אני לא הולך 

ל שאני חושב שהיא לא חשובה, אלא מכיוון שאני לתמוך בה לא בגל

 רוצה תשובות קודם כל לשאלות שאני העליתי. 

 -בראשות הוועדה אחת הסיבות שאני רוצה להעמיד את עצמי : שלמה קטן

ראש המועצה היה גם יו"ר ההנהגה החינוכית, הוא ישב בכל הישיבות  : זיו סימון

 של הוועדה החינוכית. 

אמרתי שחסדאי לא עשה כלום בחינוך. אני רק אומר, מאחר  אני לא : שלמה קטן

והאחריות האישית על החינוך עליי, אני לא רוצה למצוא את עצמי 

תלמידים בבית הספר, גני ילדים בגבעת טל  703במצב שנקלענו אליו. 

באיחור ניכר נבנים וכו', וזה היה תפקיד ההנהלה החינוכית לדחוף, וזה 

ד בנושא ועדת חינוך גם את הנושא הערכי, לא קרה. לכן אני מפרי
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מנהלות  –שאנחנו נדבר איך ישולבו הנהגות הוריות, ולא בכדי נכתב 

בתי הספר, המתנ"ס ויו"ר ועד ההורים ישתתפו, וישתתפו גם במרבית 

אנחנו מדברים עדיין על נושא מדיניות החינוך. אני לא יכול  הישיבות.

מודים, שאני צריך להתעמת למצוא את עצמי מתחיל תפקיד, שנת לי

עם הורים כי אין מספיק גני ילדים בגבעת טל, ואפשר היה לפתור את 

תלמידים, כי  53תלמידים, ויש כיתות של  07זה, כי בית ספר יסודי עם 

אני לוקח את לא בנו בזמן. וזה חלק מהתפקידים של הנהגה חינוכית. 

, ההרכב הוא האחריות על המועצה מחדש בנושאי חינוך. אם שמת לב

מאוד מאוזן. מרבית חברי המועצה מוכנסים לוועדה, לא כולם יכלו 

מי שתהיה יו"ר המתנ"ס נמצאת  –להגיע לישיבות. גם יש פה איזון 

דבר שני, בוועדה, ובעתיד מי שיהיה יו"ר המתנ"ס ייכנס לוועדה. 

האם היתה החלטת מועצה להקים הנהגה חינוכית. לא היתה  שאלת

 כזאת. הנה, המזכיר יקריא. החלטת מועצה 

 אני רק אתן סקירה קצרה על החלטות המועצה. : אוחיון יעקב

ההנהגה החינוכית ואני לא מבטל את ההנהגה החינוכית, שיהיה ברור,  : שלמה קטן

 -כגוף של ועדי הורים, כגוף שמתכנס עם המורים

 -כיתאז איך יצאה הודעה יום למחרת הבחירות שההנהגה החינו : זיו סימון

היא לא אמורה להיות כפופה כל הזמן למועצה, היא תזומן ההנהגה  : שלמה קטן

החינוכית, שזה ועדי בתי הספר, שלושה ועדים, ויש את המנהלות שהן 

הן ישולבו במרבית הישיבות. אבל  –מנהלות, ויש מנהלת המתנ"ס  0

של בנייה, תסתכל  עדיין יש לנו ועדת חינוך שגם תדון במדיניות

 ה, וזה לא נעשה. קדימ

שלמה, רק הערה אחת למען העובדות. קודם כל, תפקידה המוצהר של  : פנינה רום

, להנהגה יש נייר שאני אשמח הוועדה החינוכית היה לגבש מדיניות

נדמה  7307להעביר לך אותו, נייר תכנון פיזי של מבנים עד תשע"ה, עד 

 -לי, שקובי יודע עליו ובוריס
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 אותו.  לקבל חאני אשמ : שלמה קטן

 לא צריך לענות, זה תכנון.  : פנינה רום

 לא עונה, אני אשמח לקבל אותו.  : שלמה קטן

הוא אפילו אצלך במייל. בי"ס צופה שרון, כפי שאתם יודעים, אנחנו  : פנינה רום

כפופים לאישורי משרד החינוך. האישור לפצל את צופה שרון או 

שרון, כל הסוגיות, כל הסוגיות להגיש תכניות בינתיים לפצל את צופה 

הפיזיות של מוסדות חינוך באלפי מנשה הן כבר בתוך הצינור והן כבר 

 זה. 

הנה, הן לא כל כך בצינור. אני ביום ראשון בצינור. אודי היה איתי.  : שלמה קטן

תבדילי בין אישור לבין פרוגרמה ותקציב. מנכ"לית המשרד שהייתי 

שצריך לעשות בית ספר. אני ביום  דעתאצלה שמעה את הסיפור, היא יו

ראשון רק הולך ליוסי צרפתי כדי שזה ייכנס לפרוגרמה ולתקציב. זה 

לא הוכנס. אני מוכן לקחת אותך איתי ולראות את זה. אי אפשר להגיד 

לכל דבר שזה הוכנס. זה לא הוכנס, לצערי. זה נכון שחסדאי פנה, 

ישי, אבל לא נעשתה שיהיה רשום, חסדאי כן פנה על בית הספר השל

אין לי שום טענה. בוריס קיבל הוראה ותוך שבועיים עבודת מטה. 

 הצליח לגמור את התכנית, ביום ראשון אנחנו נוסעים. 

תפקיד ההנהגה החינוכית זה לגייס לשולחן אחד, שולחנות עגולים כפי  : פנינה רום

שאתם בטח מכירים את זה כל אחד מהזה שלו, זה לגייס דווקא לא 

את המתנדבים, לא את אלה שבוועדת החינוך, אלא את המנהלים 

שעובדים, מה שנקרא, סביב אותו שולחן, כדי לגבש תכנית עבודה 

 משותפת מסונכרנת, כי בעבר היו לנו כל מיני התנגשויות. 

 ההנהגה החינוכית קיימת? זו השאלה. היא פורקה או לא פורקה? : גדי טפרמן

וועדת חינוך במתכונת הקודמת הנהגה חינוכית, אני אם אתה קורא ל : שלמה קטן

 יכול לפרק ועדי הורים? 

 -לא, היא לא היתה ועדי הורים. מנהלות בתי הספר : פנינה רום



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 30הופק  -7050705 - 
 

12 

אני יודע מי היה בהנהגה החינוכית. היתה לי את הרשימה, יש לי אותה  : שלמה קטן

 גם פה. הכוונה, ההנהגה החינוכית נשארת כגוף. 

 היא קיימת היום? היא לא פורקה?  : גדי טפרמן

 אני יכול לפרק כזה גוף? : שלמה קטן

 אני שואל.  : גדי טפרמן

 אתה יו"ר המועצה, אתה יו"ר ההנהגה.  : פנינה רום

אני כתבתי בפירוש שהם יזומנו לישיבות של ועדת החינוך. סליחה, זו  : שלמה קטן

 הצעה לסדר. 

 ם או לא מעלים? האם מעלים את זה לסדר היו : משה אופיר

 זה על סדר היום. : שלמה קטן

 זה לא על סדר היום. אם זה על סדר היום גם אני רוצה לדבר.  : משה אופיר

 סליחה, אני אישרתי שזה יעלה.  : שלמה קטן

 אתה אומר שתהיה הנהגה וגם ועדה? יהיו שני הגופים האלה? : פנינה רום

 י. כן, והם יסונכרנו. זה מה שאמרת : שלמה קטן

 אז בסדר.  : פנינה רום

 -אני רוצה שמזכיר המועצה, מאחר וסימון טען שהיתה החלטת מועצה : שלמה קטן

 אני לא טענתי, אני שאלתי.  : זיו סימון

 סליחה, לא התכונתי לקנטור, באמת. שאל שאלה, סליחה.  : שלמה קטן

היא באמת שם היא ועדת חובה, ו להבדיל מעירייה, ששם ועדת חינוך : אוחיון יעקב

ועדה שמורכבת מראש העיר שעומד בראש הוועדה ומשלושה עד שישה 

חברי מועצה ומנהלי בתי ספר, נציג ועד הורים עירוני ויו"ר מועצת 

התלמידים, במועצה המקומית ועדת חינוך היא ועדת רשות. בישיבת 

היה דיון באחד מהסעיפים בנושא  75.03.36מיום  75המועצה מס' 

ושם התקבלה החלטה על הקמת ועדת חינוך שבראשה  ועדת חינוך,

התפקיד שלה היה והרכבה ייקבע ע"י פנינה רום.  תעמוד פנינה רום

היישובית. אם אתם זוכרים, בשעתו היה  לעסוק במדיניות החינוך
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מישהו שהחזיק גם בתיק החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי דני פלג, 

יהיה איזה ניגוד, ובוא  ועשו שם הפרדה בין הטיפול שלו, כדי שלא

נאמר פעילות אחידה בין השניים, שהוא יעסוק בחינוך השוטף והיא 

התולדה של ההנהגה החינוכית יישובית היא תעסוק בנושא המדיניות. 

כתוצאה מאותה הקמת ועדת חינוך, ושפנינה הרכיבה את ועדת החינוך 

עוד  06.07.31-מ 0מכל הנציגים שהיא מנתה. בישיבת המועצה מס' 

אתם יודעים שבכל  –פעם דנו בנושא הקמת ועדות חובה ורשות 

 וגם אז התקיים דיון על ההנהגה –קדנציה מקימים ועדות מחדש 

החינוכית היישובית, ושם נאמר איזה משפט שנושא ההנהגה הוצג בפני 

המועצה ואושר ע"י המועצה. כנראה הכוונה להקמת ועדת החינוך 

חד הם. לא הבדילו  בשני הגופים האלו מהישיבה שציינתי קודם. ראו

 בין השניים. 

אני לא רוצה שיהיה גוף אחד. ההנהגה תישאר הנהגה חינוכית  : שלמה קטן

 –, ותשים לב מי בפנים במתכונת שלה, יש ועדת חינוך של המועצה

 אהוד לוי, פנינה רום, זיו סימון, הצעתי שגדי יהיה בפנים. 

מה היא עושה? איך היא עושה? מה המדיניות מה הסמכויות שלה?  : זיו סימון

 החינוכית?

 יש הגדרה לכל ועדה.  : שלמה קטן

 איזה תכניות חינוכיות? : זיו סימון

 זיו, באמת.  : שלמה קטן

 היה צריך לכנס את המועצה ולדון בנושא הזה באופן ספציפי.  : גדי טפרמן

 אני לא חושב.  : שלמה קטן

 -ת, לא לקבל החלטהיש הנהגה חינוכי : גדי טפרמן

. ישיבה ראשונה מינינו ועדות. אני השתתפתי בשתי מועצות של חסדאי : שלמה קטן

חסדאי בישיבה הזאת בא ומנה את מדיניות החינוך. אז בואו לא נתחיל 

 להמציא גלגל חדש. 
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 חסדאי לא פה בשביל לדבר.  : גדי טפרמן

בי ועדות, אני לא הורדתי תן לי לענות, זה כן חשוב. מדברים על הרכ : שלמה קטן

אני מדבר על זה שום דבר הלאה, אז אל תעשה את זה. באמת, 

שישיבות ראשונות מקימים ועדות. חבר'ה, אתם עושים צחוק מעבודה. 

כשמקימים ועדת חוץ וביטחון, כשביבי מקים בישיבה ראשונה הוא 

 מציג את מדיניות הביטחון? 

 -חינוכית ביישוב אתה צריךכשאתה משנה את המדיניות ה : זיו סימון

  אני לא משנה שום מדיניות חינוכית. מה זה משנה? איזה משנה? : שלמה קטן

  -כשאתה ביטלת את ההנהגה החינוכית : זיו סימון

 הוא לא ביטל, אתה לא מקשיב. : לוי-דליה נחום

דה פקטו הוא ביטל. זה שהוא אומר שהוא לא ביטל, דה פקטו הוא  : זיו סימון

 ביטל. 

לא שמע את זה ממני. ואני ביקשתי שתהיי בוועדה, ואני פונה אלייך  : שלמה קטן

 שתהיי בוועדה. 

 -זה נאמר כאילו בצורה : גדי טפרמן

 גדי, אני לא אחראי לכל שמועה. : שלמה קטן

 אבל זה נאמר על ידך במעמד שבו קיבצת מנהלות ומחלקת חינוך.  : פנינה רום

 מהמילה 'הנהגה חינוכית', שהיתה כאילו של המועצהאי ההבנה נובעת  : שלמה קטן

 כוועדה רשמית. 

אם באותו מעמד כשזימנת את  רגע, למען המשך הדרך, בלעדיי, : פנינה רום

מנהלות בתי הספר ומנהל מחלקת החינוך, היית מרים טלפון ואומר 

 'תגיעי כי יש ישיבה כזאת וכזאת', אז כנראה לא היו אי הבנות בכלל. 

 משום שזו לא היתה הנהגה חינוכית.  : ןשלמה קט

 לא משנה.  : פנינה רום

הישיבה היתה שמנהלת ביקשה אותו יום כי היא נוסעת לחו"ל לשבת  : שלמה קטן

 ולהעלות בפניי. 
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 -שלמה, אני ממש לא רוצה להיות במקום של ה : פנינה רום

לבוא? אני חייב  יוני עמדה לנסוע לחו"ל אותו ערב, צלצלה: 'אני יכולה : שלמה קטן

להציג' והזעיקו את שתי המנהלות האחרות, ישיבה של חצי שעה, זה 

 הכל. 

 שקובי ימשיך בבקשה.  : לוי-דליה נחום

 מניןהיה דיון על זה גם בישיבת מועצה מן הרק להשלים את התמונה.  : אוחיון יעקב

, שם היתה הצעה לסדר של משה אופיר בנושא 75.0.37מיום  0מס' 

דות רשות, והוא הציע להקים ועדת חינוך. התקיים דיון הקמת וע

בנושא והתקבלה החלטה לדחות את ההצעה לסדר של משה אופיר 

לאור קיומה של הנהגה חינוכית יישובית. תמיד התייחסו לוועדת חינוך 

 הנהגה חינוכית יישובית כזהות אחת, כגוף אחד. ול

 נוך בגלל ההנהגה החינוכית. להפך, אתה אומר שלא יקימו ועדת חי : גדי טפרמן

ההקמה הראשונית של ההנהגה החינוכית היישובית היתה תחת  : אוחיון יעקב

 הכותרת 'ועדת חינוך'.

. זה שקראו לזה הנהגה שורה תחתונה, כל פעם זה עלה לדיון מחדש : לוי-דליה נחום

 חינוכית, זה היה בכל מיני וריאציות. 

שלחברי המועצה  שאני תמיד הייתי נגד העובדה קודם כל, שיידעו כולם : משה אופיר

בנושא החינוך ביישוב, פרט לזה שהם מקבלים עדכונים  sayאין שום 

 -ופנינה יודעת שאני מדי פעם ביקשתי לדעת מפנינה

 אתה מטעה את הציבור, זה נורא מה שאתה עושה עכשיו.  : פנינה רום

  -יבותאני מדי פעם ביקשתי לדעת מה קורה ביש : משה אופיר

 אתה מתנגד להכל.  : זיו סימון

 סליחה רגע, עזוב את הבולשיט הזה.  : משה אופיר

 זיו, אני הגנתי עליך ממנו, עכשיו אני מגן עליו ממך.  : שלמה קטן

 שמענו את זה, אתה רוצה להגיד את זה עוד פעם? תגיד את זה.  : משה אופיר

 אופיר, אתה מטעה את האנשים.  : זיו סימון
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מה קורה בנושא החינוך והיישוב,  אני מדי פעם ביקשתי לקבל עדכונים : ופירמשה א

אני עדיין חושב שאני הייתי היחיד. אני לא מבין למה אנחנו כחברי 

מועצה לא יכולים להיות מעורבים בנושא החינוך ביישוב. מה רע בזה? 

לזה נבחרנו וזה התפקיד שלנו. עם כל הכבוד למנהלות בתי הספר ולכל 

שעוסק בשכר בנושא הזה, סך הכל אנחנו נבחרי הציבור. אנחנו גם  מי

לא יכול להיות שהאנשים צריכים לדעת את דעתנו בנושא הזה. 

שעוסקים בזה ביומיום הם יחליטו על המדיניות, ואנחנו כחברי מועצה 

בכלל נהיה ממודרים ורק נשמע עדכונים. לכן אני לא מבין מה הבעיה 

 פה.

חייבת לומר. אופיר מטעה את הציבור בבוטות עכשיו. פשוט מטעה אני  : פנינה רום

בבוטות. אני פשוט לא רוצה להתייחס, אבל זה פשוט שקר מה שהוא 

 אומר. 

פנינה, את היית בראש ועדת חינוך ביישוב וראינו לאיפה הבאת אותו.  : משה אופיר

 טוב שהתפטרת. 

 צלך. את הדברים שלך א אופיר, כדאי שתחזיר : זיו סימון

 תשתוק אתה.  : משה אופיר

, וזאת היתה העמדה שלי, שאני אחת הסיבות שאני מקים ועדת חינוך : שלמה קטן

אעמוד בראש הוועדה וחברי המועצה יהיו הוועדה, כי אני רוצה 

למה שקורה בחינוך. אבל שים לב לאנשים שהוספתי.  אחריות ציבורית

אורך הדרך. קודם כל, אתה לא יכול להגיד שזה אנשים שהלכו איתי ל

 מי ששאל, גני מנהיים כן בוועדה. ואם אתם אומרים לצרף את נאווה

. יש פה את אין לי בעיה לצרף, אני אצרף. יש פה את אורלי קלינסקי

ד"ר רוני מש, יש פה את אתי בורשטיין. אני מציע, ואם היא לא תרצה 

גן, יש פה נציע מישהו אחר. אבל יש חלק שכן דיברו איתם. ד"ר פיני ד

 איש חינוך, מרצה, מכירה אותו? 

אפילו, סבבה. שלמה,  ויש ועדה אני אומרת שאם יש הנהגה חינוכית : פנינה רום
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 בין מה שאתה אומר עכשיו למה שאמר אופיר, אין קשר. 

ההנהגה החינוכית תישאר וההנהגה החינוכית תזומן לישיבות  : שלמה קטן

נתי שלא יכול להיות שתהיה . היתה אי הבנה, אני התכוושנוגעות

של חברי  say-הנהגה חינוכית שתוביל את החינוך ביישוב בלי ה

המועצה. ויש לי רצון לזה. זה הכל. לא הכנסתי פה אנשים, אי אפשר 

להגיד, חלק מהשמות אתם מכירים, אי אפשר להגיד שיהיו מבאי 

 ל אשכנזי."ביתי, איך שאמר הרמטכ

אנשים  07ועדת החינוך, קודם כל אני לא רואה איך אם אני מסתכל על  : זיו סימון

לתפקד כוועדה פעילה וכוועדה עובדת. אני סבור שאם כבר  מסוגלים

 -אתה לוקח את חברי המועצה ומכניס

 אתה אמרת בעצמך ש...  : משה אופיר

 כשאני מדבר, די.הסכם משה, בוא נעשה  : זיו סימון

 פריד ביניכם. די, אתם שניכם, נראה לי אני א : שלמה קטן

 שלמה, פשוט אל תאפשר לו לחבל לנו ככה בישיבות.  : פנינה רום

 אבל הוא הפריע.  : משה אופיר

 כן, אבל הוא משקר.  : פנינה רום

אני אומר שאם לוקחים ועדת חינוך ורוצים להקים ועדת חינוך,  : זיו סימון

 בוועדת חינוך חייבת להיות נציגות להורים. 

 ישיבה?בכל  : משה אופיר

 בכל ישיבה, בוודאי. היא גם עכשיו מגיעה לכל ישיבה.  : זיו סימון

 וזה לא הורים, רוני מש?  : משה אופיר

 מזמן אין לו ילדים בבית הספר.  : אודי לוי

יש בחירות לוועד הורים בבתי ספר ויש חוק שאומר שהיו"ר של שלושת  : פנינה רום

 הוועדים האלה, זה יו"ר ההנהגה. 

ומי מינה אותו יו"ר ועד ההורים? לא נעשו בחירות. אף פעם לא עשו  : לוי-חוםדליה נ

 בחירות בין יושבי ראש ועדי הורים. 



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 30הופק  -7050705 - 
 

18 

 מי ממנה את היו"ר של שלושתם?  : משה אופיר

 גלית, היו בחירות?  : שלמה קטן

 כן, כי ניגשתי לארצי, הן היו חייבות לבחור.  : גלית

, מי שייבחר יו"ר בתחילת השנה ו את הוועדיםאז אני מתחייב שיבחר : שלמה קטן

 בבחירות יצורף. 

 המתנ"ס...שמנהלת  אין ספק : זיו סימון

 אמרתי, נאווה תצורף.  : שלמה קטן

מנהלת המתנ"ס היא האחראית על החינוך הבלתי פורמאלי. ועדה של  : זיו סימון

אנשים, עם כל הכבוד, אני חושב שקצת גדולה מדי בשביל לנהל  77

 אנשים. 03ון. תראו כמה קשה לנו פה די

 . אז אני מציע שאתה תפרוש  מהוועדה הזאת : משה אופיר

 אני פורשת ממנה.  : פנינה רום

 הוועדה הזו עוד לא הוקמה.  : גדי טפרמן

אני יודע שאפשר להצביע נגד כל דבר, גדי, שמעתי את ההערה שלך, זה  : שלמה קטן

ות, לא תהיה ועדת חינוך. אני בסדר. אז אני אכנס פורום והתייעצ

 אתייעץ עם האנשים. 

 זו לא ועדת חובה.  : משה אופיר

אתה לא מפחיד אותי, אין בעיה. אני אעשה פורום התייעצות של ראש  : שלמה קטן

 המועצה, אני אזמין את מי שאני רוצה. 

הנהגה שלמה, אחלה ועדת חינוך. שתהיה ועדת חינוך והנהגה חינוכית.  : לוי-דליה נחום

 חינוכית תכנס את כל העובדים, מה שנקרא, בעלי התפקידים. 

השתדלתי  יש פה אנשים שכל השנים אוכלים את דמי והם בוועדה. אני : שלמה קטן

 על החינוך ולא על אנשים שלי, אז תפסיק עם המשחקים.

הוא לא מכיר את האנשים בכלל. אל תכעס עליו, הוא לא מכיר את  : משה אופיר

הוא לא יודע מי זאת אתי בורשטיין אפילו. אתה לא יודע מה  האנשים.

 ההיסטוריה שלה ביישוב.
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 אני יודע. משה, מה אתה יודע?  : גדי טפרמן

 אתה לא יודע שום דבר.  : משה אופיר

 שלמה, סליחה, עם כל הכבוד, אף אחד לא יבלבל את המוח. באו ואמרו : גדי טפרמן

 אל תבוא ותגיד שזה לא נכון.  שפירקת  אותה. אמרת שפירקת אותה.

 אני אמרתי דבר אחד. : שלמה קטן

 על זה אנחנו מדברים. : גדי טפרמן

 הוא גם עכשיו אומר שהוא פירק אותה.  : פנינה רום

אם אתה אומר שסגרו אותה, אז היום לא תיבחר כאן ועדת חינוך.  : גדי טפרמן

הגה אנחנו צריכים לשבת ולהבין למה פירקת את ההנלמה? כי 

 החינוכית. 

 לא תהיה ועדת חינוך, אין בעיה.  : שלמה קטן

 לא תהיה ועדת חינוך. זו ועדת רשות, מר טפרמן.  : משה אופיר

 אני לא מדבר איתך, אופיר.  : גדי טפרמן

 פורום ראש המועצה לנושא חינוך. מי שלא רוצה שלא יסכים.  : משה אופיר

 ה, אין בעיה. אני אצרף את האנשים שאני ארצ : שלמה קטן

אני רוצה להבין בצורה מדויקת למה פירקת את ההנהגה החינוכית.  : גדי טפרמן

 את המנהלות. זה הכל.  הודעת לה שזימנתלמה לא קראת לפנינה ו

 . אתה לא תגיד לי איך לזמן ישיבות : שלמה קטן

 אל תספר לי סיפורים.  : גדי טפרמן

 , מתוכננת. זה בסדר, ההצגה היתה מאורגנת : שלמה קטן

 כן, שלמה, מאוד מאורגנת. הכל מאורגן.  : גדי טפרמן

 -לא מתרגשים. תצביעו נגד ועדת חינוך, אני אזמן את האנשים האלה : שלמה קטן

 תעשה פורום חינוך של ראש המועצה, זה הכל.  : משה אופיר

 אופיר, אתה היית יו"ר ועדת חינוך כמה זמן? : אהוד לוי

 הייתי יו"ר ועדת חינוך.  כן, אני : משה אופיר

 כמה זמן, חודשיים? : אהוד לוי
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 בשנת תרפפ"ו, כן.  : משה אופיר

 למה רק חודשיים? : אהוד לוי

כי היתה מנהלת מחלקת למה? שאל את ראש המועצה שנפטר למה.  : משה אופיר

 חינוך ולא הסכימה שיהיה מישהו בוועדת חינוך. 

ול, בוועדה להוסיף את דגנית ואת נאווה, וגמרנו. תגיד, שיהיה לפרוטוק : לוי-דליה נחום

 אז הכל בסדר. 

יושבת פה פנינה, ואני גם פונה אליה להישאר בוועדה, והיא אומרת  : שלמה קטן

שזה מאוזן עם השמות שהוספתי. כשנגיע לוועדה, מי שירצה יצביע 

 זיו, העלית את זה לסדר היום, דנו בזה. נמשיך הלאה. נגד. 

 איפה הצבעה? : משה אופיר

 על מה אתה רוצה להצביע?  : לוי-דליה נחום

  בוועדות נצביע. : שלמה קטן

 

מגיש ההצעה, זיו סימון, מסכים לכרוך את ההחלטה בהצעה לסדר בדיון   החלטה:

לסדר היום( אי לכך, מחליטים פה אחד  9בנושא הקמת ועדת חינוך )סעיף 

 קמת ועדת חינוך0לכרוך את ההחלטה בהצעה יחד עם הדיון בנושא ה

 

 פיצול בית החט"צ בבי"ס נופי החורש. –זיו סימון  (ב

 

 נושא שני שביקשת להעלות, כיתה א' בנופי החורש.  : שלמה קטן

נושא של חטיבה צעירה בגבעת טל. אם עוד פעם אחת תצחק לי בפנים,  : זיו סימון

עם אני נשבע לך, אני אפתח עליך כל מה שאני חושב עליך. אולי מספיק 

 זה? 

זיו, יושבים פה אנשים, אתה לא צריך לפתוח את מה אני עושה לך?  : משה אופיר

 הפה המלוכלך שלך בנוכחותם. 

 מספיק.  : שלמה קטן
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 אל תפתח את הפה המלוכלך שלך בנוכחותם, אל תגיד איש מגעיל.  : משה אופיר

 די, חבר'ה.  : שלמה קטן

 את. אל תדבר לחבר מועצה בצורה כז : משה אופיר

 אז תפסיק לחבל בכל דבר.  : זיו סימון

 אני לא אמרתי לו איש מגעיל.  : משה אופיר

 כי אני לא איש מגעיל, אתה כן.  : זיו סימון

אני לא רוצה לענות לך במילים בסדר, שמענו את ההתבטאות שלך.  : משה אופיר

 שלך, זה מתחת לכבודי. ותאמין לי, אני יודע לענות פי עשר. 

 אני מתרשם.  : ןזיו סימו

 משה, אני מבקש. אני מבקש מרגע זה לא להפריע. דבר, בבקשה.  : שלמה קטן

נושא של חטיבה צעירה בגבעת טל. יש החלטה במועצה, וגם דיברתי  : זיו סימון

איתך על זה טלפונית, זה נושא של ההחלטה לפיה שנה הבאה בנופי 

 -ילדים 05החורש תהיה כיתה א' אחת של 

 -זו לא החלטת מועצה  :שלמה קטן

 החלטה שלך.  : זיו סימון

 לא שלי, של משרד החינוך, תדגיש. : שלמה קטן

יש החלטה עפ"י הזה. עכשיו אני חייב, ברשות המועצה, כמה מילים על  : זיו סימון

בית ספר נופי חורש. הדבר הכי טוב בגבעת טל, שבעצם נותן לנו 

זה בית ספר נופי חורג. שזה בעצם האופק שלנו קדימה,  להישאר שם,

למה בית ספר נופי חורג הוא בעצם ההסתכלות שלנו קדימה? מכיוון 

שבאמת בעבודה קשה של המועצה, בתקציבים שהם בלתי נגמרים, 

בעבודה קשה של מנהלת מחלקת חינוך ועבודה קשה של המנהלת, ועד 

ההורים, הקימו שם פנינה של ממש. כשהייחוד של הפנינה של ממש, 

שנה שעברה, לדוגמה, הכיתות  ורא לזה היחס האישי לכל ילד.אני ק

ילדים, ולי באופן אישי יצא  03ילדים והן עבדו בקבוצות של  73-מנו כ

כמה פעמים להיות בזמן הלימודים וזה היה באמת מחזה מדהים 
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לראות את העבודה עם הילדים. אני יכול להגיד שאני גם אבא לילד, 

ואני גם ראיתי איך הוא התקדם דבר, לא בסיטואציה שעליה אני מ

 ואיך הוא הלך קדימה. 

 השנה התקבלה החלטה בבית ספר נופי חורש שתיסגר כיתה א' אחת.  

 לא תיסגר, תיכף אני אסביר.  : שלמה קטן

תסביר עוד מעט, כי גם קראתי את זה. תיסגר כיתה א' אחת, ובעצם  : זיו סימון

דים, כשאנחנו גם יודעים שזה יל 05שנה הבאה תהיה כיתה א' אחת של 

  -, בתחילת שנה53-ילדים האלה יודעים שמגיעים ל 05-מאוד דינמי, שה

 הלוואי, אז יחולק.  : שלמה קטן

תנו לי לסיים. המצב הזה הוא מצב שהיה דומה מאוד בשנה שעברה,  : זיו סימון

ובשנה שעברה בסוף חודש אוגוסט הצליח חסדאי ז"ל לקבל הרשאה 

לפתוח שתי כיתות א', בעצם שני בתים, והוא הקים  וךממשרד החינ

בעצם בית שהוא בית נוסף. העלות הכספית שהיתה דאז, היתה 

למועצה הרבה יותר כבדה למשל מהעלות השנה, מאחר והיינו צריכים 

ממש לצייד ולבנות את הבית החדש. היה בית אחד שקיים והיינו ממש 

ה שלנו, באמת שיצרנו צריכים לתקצב את הבית. אני חושב שהחוב

שיש בצופי  איזושהי פנינה, וכשאנחנו רואים את הבעיות האמיתיות

שרון, שלמה, אני הזדהיתי עם מה שאמרת, ואנחנו מדברים על זה 

שנים על נושא  5שנים, אנחנו מדברים  5כבר, אני יושב במועצה 

ה פעמים. ליצור הצפיפות והנושא הזה עלה לדיון במועצה כמה וכמ

אחת א' עם צפיפות שזהה לצופה שרון, כשלנו במועצה יש את כיתה 

היכולת לבוא ולעצור את זה, ולחלק אותם, ויש לנו את היכולת לעשות 

את זה, אני שמעתי הרבה מאוד תשובות למה לא ולא שמעתי אחד 

שאמר לי למה כן אפשר לעשות את זה. אני חושב שיש לנו חובה לעשות 

אין לי ילד שלומד בכיתה א',  –מר מוסגר אני חייב להגיד במאאת זה. 

אני לא מונע ממניעים אישיים בנושא הזה, אני מסתכל אך ורק על בית 
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 הספר.

שהנושא הזה  קראתי את מה שכתבת ואת התשובה שנתת, ואני יודע 

גם מטריד אותך הרבה מאוד ואתה מתעסק והתעסקת בו המון. אבל 

עות שהן שעות נוספות לבית עדיין. גם שנה שעברה חסדאי ז"ל הכניס ש

ר. גם שנה שעברה הם עבדו בקבוצות וגם שנה שעברה הכיתה הספ

עצמה, ופנינה עוד מעט תאשר את זה, רוב הזמן הם עבדו בקבוצות 

רק שאז, לפני שנה שעברה, הם עשו את זה שהן קבוצות אישיות. 

אני גם סבור מעבר ילדים.  73ילדים ולא בקבוצות של  03בקבוצות של 

ילדים זה לא אותה מחנכת  05למה שאמרת, שמחנכת שעובדת עם 

והן ביחס לכל תלמיד. שוב,  ילדים. הן ביחס האישי 73שעומדת מול 

 תוך פגיעה, בעיניי בכל אופן, בילדים האלה. 

עוד דקה תגיד לי משרד החינוך לא מאשר ואין לנו כסף. אז אני לא  

ל זה. אני בטוח שאם אני שמעתי עוד כמה כסף זה עולה, ואפשר לדבר ע

גם אלך להורים שם ואני אגיד להם: 'תקשיבו, אנחנו צריכים להשקיע 

כל הורה בחודש כדי לקחת ובעצם לממן את המורה ₪  033עוד 

הנוספת הזאת, או כדי לעשות את זה', אנחנו נשמע אוזן קשבת מהצד 

של ההורים, ואני רואה פה אמא מאחורה שהבת שלה הולכת ללמוד 

אפשר לתת פתרונות. קל לבוא ולהגיד 'אי אפשר, נהנת לי בראש. ומה

משרד החינוך לא...', וכאן אני כן רוצה להעלות לסדר היום, שאנחנו 

כמועצה נקבל החלטה ששנה הבאה בנופי החורש ייפתחו שתי כיתות 

א'. והמקור התקציבי, איך אמרתי לחסדאי ז"ל תמיד אז? כסף זו בעיה 

 תן החלטה. שלך, אני כמועצה נו

. ברגע שעוברים את המספר 57ילדים או  50היו  שנה שעברה בכיתה א' : שלמה קטן

מקבלים שתי כיתות. כלומר, חסדאי לא היה צריך להוציא כסף  53

, לכן כיתת הגן 07מכספי המועצה. גני הילדים, התקן שלהם הוא 

זאת ילדים היתה מחולקת לשתיים.  01הזאת שהיתה שנה שעברה עם 
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ילדים בגן ילדים, הגעתם  07מרת, המועצה לא הוציאה על זה גרוש. או

, פיצלו לשתיים. עלינו עכשיו 57, פיצלו לשתיים. כיתה א' היו 01-ל

. יתכן, אני 07תלמידים דרך אגב, ויתכן שיהיו  06מהגן לכיתה א', יש 

צריך לדעת את זה בתחילת שבוע הבא, יכול להיות שמעלה שומרון 

אבל ועוברים לקרני שומרון. ככה עדכנה אותי סולי נתן. נפרדים מאתנו 

תלמידים. גם אני הייתי אוהב את הרעיון,  06אני כרגע מתייחס למספר 

, וברור 73תלמידים בכיתה או  03ואני אשמח שיהיה רעיון כזה, שיהיו 

לי שמבחינה חינוכית הרבה יותר קל. אבל אני גם צריך לראות את 

סתכל קדימה, וזאת הסיבה שאני לוקח על ואני צריך לה האיזונים

והעלויות, אני אגיד לך מה הן. היתה אופציה עצמי את ועדת החינוך. 

א' צופה שרון ולהעביר אותם לשם. -תלמידים נניח מ 7אחת לקחת 

אבל אם היינו עושים את זה, ואני לא אפרט לך את זה, אני אסביר לך 

 ב' לפי גילאים.-א'-ותנו בלמה. פנינה, דיברתי איתה על זה. סופרים א

אם יעזבו גם מעלה שומרון, זה אומר  7ילדים, או  7אם אני אקח 

שכיתה ב' אחת ביישוב הישן מתאחדת. כלומר, אתה אומר אני אעשה 

ילדים בכיתה בכיתות ב' ביישוב, וזה לא מעניין אותי ואני אעשה  07

דיוק על . כרגע אנחנו בכיתות ב' ביישוב ב7-את זה שם. תעביר את ה

הקשקש. העברת חמשת הילדים יפגעו. זה דבר אחד. סיבה שנייה, 

הסעה של הילדים האלה. נניח שהיינו פותרים את הבעיה של התקן, 

ההסעה הזאת תעלה עשרות אלפי שקלים. השתתפות של ההורים לא 

 מה הבעיה. ואנחנו רואים שצריך לגבות₪,  033גם  ,תכסה

ר הצעת לקחת מורה. עד היום אף אחד בפתרון אחלפתרון אחר.  נעבור 

 50לא מימן מורה. חסדאי קיבל את המורות כי היה תקן, אמרתי לך, 

. בדקתי עם ממן בכוכב יאיר, לא נקבל מורה 06-ברגע שירדנו ל ילד.

עוד מעט תשמעו את הגזבר מספר לכם שעדיין לא שמצבו יותר טוב. 

בדצמבר.  למועצהשילמו פה, כשאני באתי, היו ספקים שעשו עבודות 
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', קיבל ינואר אמר לי: 'רק בגלל שאני מכיר אותך-המסיע של דצמבר

₪  175,333. עד פברואר חייבת המועצה 0103-ממני שיק עכשיו ל

וזה יאשר הגזבר,  לספקים, אם אתם לא יודעים. זה מה שאני מצאתי.

זו לא המצאה שלי. וכל אחד מחברי המועצה שיבוא ויבדוק אם זה נכון 

 -לא. ולהוסיף עכשיו עלותאו 

 כמה כסף? : זיו סימון

בכוכב יאיר צור יגאל, היום בגלל כל  שנייה, אני אגיד לך. בדקתי : שלמה קטן

הנוהלים של אופק חדש וכו', אתה לא יכול לקחת מורה כמו פעם, 

ועשינו את זה פעם, לפני הרבה שנים, בגלגול הקודם שלי, נקרא לזה 

תאום. בגלגול הקודם שלי היית לוקח מורה, גלגול כי באתי מהשמים פ

, המורה יכלה. היום בגלל כל האופק חדש וההסתדרות 7,333משלם לה 

 03מורים והכל, העלות המוערכת, אתה גם לא יכול לקחת אותה 

חודשים, יש כל מיני חוקים, היא מחושבת, אתה יכול לבדוק את זה, 

ואני א לא פשוטה. זאת אומרת, הבעיה הכספית הי בשנה.₪  733,333

פעמים שעות. הכיתה  0מודיע לך שרצתי למשרד החינוך וקיבלתי 

שעות הם לא ישבו ביחד. חצי כיתה תלמד, הם  7, 07-06הזאת, אותה 

קוראים לזה מתמטיקה, לא הבנתי למה קוראים לזה מתמטיקה אבל 

 7שעות ילמדו חצי כיתה חשבון,  7זה חשבון, בוא נחזור למקורות. 

 7אחרי זה רית. ואני אשאף שאותם גנים יישארו אותו דבר. שעות עב

שעות מתוך כמה לומדים  03האלה יקבלו עברית ואלה חשבון. כלומר, 

 לשתי קבוצות.  שעות הם כבר מפוצלים 03שעות.  77כיתה א'? 

 מה היה שנה שעברה? : זיו סימון

 ? 01-מה זה משנה? אתה רוצה לרדת גם מ : שלמה קטן

 . 01-לא, אני לא רוצה לרדת מ : זיו סימון

ילדים? אני לא מבין  01הלוואי והיה את זה בצופה שרון. זה לא פדגוגי  : שלמה קטן

בקבוצה? אני  01בקבוצה? חבר'ה, זה לא פדגוגי  7את זה. אתה רוצה 
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 7דבר שני, רצתי עוד פעם לסולי, קיבלתי עוד רוצה להבין. הלאה. 

מפוצלת, והיא תקבל או מדעים או  שעות 07שעות. כלומר, הכיתה כבר 

 07אז זה כבר אמנות, זה צריך לסכם כששולה תחזור ביום שני מחו"ל. 

הם מפוצלים. עכשיו אנחנו מדברים על חטיבה צעירה.  77שעות מתוך 

כל יום שעה וחצי ממילא במרחבים. יש גננת, סייעת ומורה, ועובדים 

אנחנו  ביחד. שעות בשבוע הם לא 77.7בקבוצות איתם. כלומר, 

תלמידים, כשיושבים פה  06עד  07, כיתה של שעות 6.7מדברים על 

הלוואי מוועד הורי צופה שרון, שכל אחד היה מאמץ את הגישה הזאת. 

שהיינו יכולים. ואי אפשר להגיד לי 'זה בית ספר ייחודי, תוציא רבע 

, ₪מיליון  7.7מיליון', כשאני עוד לא שילמתי, יש פה חובות לספקים 

עד היום  015-אם אתה לא יודע. ואני מתמודד כל יום. ושילמתי מ

חובות, אם אתה ₪ מיליון  05החזר חובות. יש פה למועצה ₪  573,333

לא יודע. עוד מעט הגזבר ידווח על זה. והיום יש חיוב אישי. אם אני 

על זה, אנחנו הולכים ומשלמים את זה ₪  733,333והגזבר נלך ונוציא 

תה יודע את זה. נעשו חקירות חיוב אישי בשנים האחרונות מכיסנו. וא

 פה במועצה. 

 . 0יש את המומחה מספר  : זיו סימון

לא משנה. אני באמת לא רוצה להתעסק בזה, ואתה יודע את הסיבה.  : שלמה קטן

 אתה הבנת את המניעים. 

 אני מבין את המניעים. : זיו סימון

, אני כל הזמן נלחם ומנסה למצוא פתרון יחד עם זה, אני לא מוותר : שלמה קטן

לנקודה הזאת. אני מקווה שנצליח לקבל עוד שעות כדי שהכיתה תהיה 

אף אחד לא ישכנע אותי שמורה לא יכולה  למעשה מפוצלת רוב הימים.

תלמידים כל שנה  773תלמידים. יש לי אישה מורה שיש לה  06להכיר 

א מכירה את הילד. והיא באנגלית, ולא יראה לי פה הורה אחד שהיא ל

תעיף  –ילד  07אז אם יש מחנכת שלא מכירה רואה אותם פחות שעות. 
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 אותה. 

 אתה צודק.  07 : זיו סימון

 גם. 06או  : שלמה קטן

 אתה טועה. 06 : זיו סימון

למה? נו באמת, מה יש פה תושבים ייחודיים? אני לא מבין את זה.  : שלמה קטן

ילדים  50-, אבל צריך להבין, אין את ההלוואי והייתי יכול להמשיך

ילד. ואז היה אפשר לפצל. זה  57שהיו אצל חסדאי. יש בכיתה ב' היום 

 לא שהוא הוסיף כסף, חסדאי.

 -ברור לי, ואמרתי את זה בפתח הדברים : זיו סימון

והיתה לנו שיחה נעימה, אתה יודע את זה, ואמרת שאתה יודע שלא  : שלמה קטן

דיברתי בקול רם זה לא נעשה כי אני כועס עליך. אני עשיתי את זה. כש

 כועס על המצב. באמת. 

 אני יודע שבנושא הזה אין שום דבר אישי.  : זיו סימון

 אני יודע, ואמרתי לך את זה גם.  : שלמה קטן

 .שלמה, שמעתי מה שאמרת ואני מכבד : זיו סימון

 קבל עוד שעות.ואני עוד לא סיימתי את המהלך, אני אנסה ל : שלמה קטן

אני בטוח שמה שאתה אומר כרגע, אתה עובד על זה קשה מאוד. אבל  : זיו סימון

יש לי כל עם כל הכבוד, אני שומע רק למה לא, אני לא שומע למה כן. 

מיני רעיונות, ואני אומר את זה בכיף, אני אתן לך אותם אחר כך. יוסי, 

רכת הבחירות, אני מצטער שאני משתמש בך כל הזמן. בא יוסי במע

 ואחד הדברים שאמר: 'אני בשנה הבאה, אין אצלי זיקוקים. אין כסף'. 

 –זיקוקים, אל תהיה פופוליסט. דיברנו על פופוליזם ₪  07,333באמת,  : שלמה קטן

 זה פופוליזם.

אני מציע שהמועצה תצביע על תמיכה בראש המועצה לאור ההסבר  : משה אופיר

 המקיף שהוא נתן לנו.

אני מוכן דבר אחד לעשות. אני אשב איתך ועם מנהל מחלקת חינוך,  : טןשלמה ק
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בוא לא לא אכפת לי שתהיה גם פנינה, ונראה אם יש פתרונות נוספים. 

 נתחיל עכשיו לפרוט. 

, זיו, תסלח לי. שוב, רק מתוך אני רוצה כן משהו למען הפרוטוקול : פנינה רום

ראייה של העבר, מה שצריך לזכור זה שבכיתות נוספות בבתי הספר 

ילדים לכיתה.  07באלפי מנשה, בכיתות נוספות אני משערת יש מעל 

ילד לכיתה. זאת אומרת שהראייה, וזה בדיוק, דרך אגב,  53-ל 07בין 

עצה. היו שלמה, מה שהיתה עושה ההנהגה, ובכך מקלה על ראש המו

מנהלים, שומעים אחד את הצרות של  0יושבים כל מנהלי בתי הספר, 

ב' -לך יש ככה, לך יש ב – האחרים, קודם כל רואים שזה לא רק נחלתי

. נכון שהם פיצים, צריך את המשאבים לחלק 05א' -ולי יש ב 07

מערכתית את אלה שקיימים ונמצאים. הבעיה הגדולה פה, ושוב, אתה 

ל זה עם שולה, שבית בהווייתו כבית, בחטיבה הצעירה, צריך לדבר ע

א'. הם גוש אחד כאילו. זה הרעיון של תלמידים, מעברים, לא -עובד גן ו

ילד, וגם  06משנה כרגע. מה שצריכים לבדוק יותר מאשר מורה מול 

ככה יש פיצולים, זה איך בונים ארגון למידה כזה שגן חובה בית. זאת 

 ו מין סבב כזה. אומרת, גני החובה יעש

 יש שני בתים, שני בתים יישארו.  : שלמה קטן

 , עם כיתה א' אחת. המצב היום הוא שיש שני גני חובה : פנינה רום

 שנה הבאה, את מתכוונת.  : שלמה קטן

 בתשע"ג.  : פנינה רום

 כל גן.  03.7אז יהיה  : שלמה קטן

דרת מול כיתה. לא משנה, לא, אבל לגן אין מול מי לעבוד בצורה מסו : פנינה רום

לכן זה משהו שתדונו עליו, אבל כן לא רוצה פה להלאות את כולם. 

 הרמתי רק דגל, שבאמת הראייה צריכה להיות של כל אלפי מנשה. 

אני הסברתי לפנינה את הנושא הזה של הגילאים עד כיתה ב', אני לא  : שלמה קטן

 ובכיתות ב' ביישוב.  יכול לפרט פה, זה נושא עדין שיכול לפגוע ביישוב
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אני מכיר אותו. אני מקבל את ההצעה שלך שאנחנו נמשיך לשבת  : זיו סימון

 ולראות. 

 שני בתים.  : פנינה רום

 שני בתים מלאים.  : זיו סימון

 

מגיש ההצעה,זיו סימון, מסכים "למשוך" את הצעתו לסדר עד לליבון   החלטה:

מחליטים  המועצה0 אי לכך, הנושא מול ראש המועצה מחוץ לכותלי ישיבת

 פה אחד להסיר את ההצעה מסדר היום0

 

 פרויקט מחשב מכל הלב )ניר אפרתי(. –אודי לוי  ( ג

 

 אפשר להמשיך?  : שלמה קטן

 בוא נעשה את זה קצר.  : אהוד לוי

 אבל זה לא יהיה קצר, אני מבקש.  : שלמה קטן

  שלמה רוצה להוריד את הנושא שאני ביקשתי. : אהוד לוי

לדבר איתך מחר בבוקר, להסביר לך מה ביקשתי. אני לא, ננסה  : שלמה קטן

את הסיפור, זה הכל, עד שתהיה הנהלה אחרת,  ביקשתי לדחות בחודש

לכן בינתיים לקחתי, גם פה זה רק לחודש. אז אני אסביר ולא הסכימו. 

 לך את כל המניעים. 

 אוקיי.  : אהוד לוי

הלב, זה נושא שחסדאי היה לו תכנית, בזמנו זה  הנושא של מחשב מכל : שלמה קטן

היה דגל אצל חסדאי. אני רוצה לבדוק את הנושא, לא נתנו לי שהות 

לבדוק את הנושא למרות שביקשתי ממנהלת המתנ"ס. לקחתי את 

הפרויקט אליי ואני מחר אשב עם אודי ואני אסביר לו את המניעים 

 א שווה דיון. ולכמה זמן לקחתי את הפרויקט, זה הכל. זה ל

 אם הוא מסכים אז אני מסכים.  : משה אופיר
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יש דבר אחד שאני לא מבין. מה אתה רוצה? באת, עשית פעולה. אני  : אהוד לוי

מנסה להבין אותך. לקחת את הנושא הזה, העברת אותו מהמתנ"ס 

 לחברה הכלכלית. 

א הזה זה אני כראש מועצה פניתי למנהלת המתנ"ס ואמרתי לה: הנוש : שלמה קטן

 -פרויקט דגל של חסדאי, תני לי שהות

 הוא היה כזה, הוא נהיה כזה, אין לו שום משמעות.  : אהוד לוי

לבקש חודש ממנהלת המתנ"ס עד שגם  סליחה, אין לראש מועצה זכות : שלמה קטן

 הנהלת המתנ"ס הולכת להתחלף? לא ההנהלה, אלא היו"ר. 

 ילדים.  0זה פרויקט של  : אהוד לוי

 . 0לא, זה לא  : מה קטןשל

 . 0ילדים. אל תגיד  1זה  : לוי-דליה נחום

 . 0זה  : אהוד לוי

 . 1לא, זה  : לוי-דליה נחום

 אנחנו מדברים על נושא אישי, אני מבקש שנושא אישי לא יעלה.  : שלמה קטן

 ילדים.  033או  63, 73אבל החדר אמור לשמש  : גדי טפרמן

ואם היא שנלמד את הנושא עם ההנהלה החדשה. לקחתי לחודש כדי  : שלמה קטן

היתה נוהגת באדיבות כלפי ראש מועצה חדש ושומעת אותו, ומבקש 

, 'לא', אז זו התנהגות שעודדה מלמעלה אומרתממנה חודש אבל היא 

 ולכן ביקשתי להעביר את זה, לחכות עד שאני אלמד את הנושא. 

 עודדה מלמעלה ע"י מי? : גדי טפרמן

 לא יודע. היא לא עושה את זה על דעת עצמה. : שלמה קטן

 אז אל תגיד דברים. : גדי טפרמן

 בסדר, אני חוזר בי.  : שלמה קטן

 לא, עודדה ע"י מי? כבר אמרת.  : גדי טפרמן

 חוזר בי. אודי, כדאי לך שאני אעבור לסעיף הבא.  : שלמה קטן

 בוא נדון בזה, למה?  : גדי טפרמן
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אתה רוצה להכריח אותו? אתה רוצה להציק לי כל  אבל הוא מוריד. : שלמה קטן

אני לא רוצה להעלות דיון על הישיבה? אין בעיה, תציק, בוא נדון בזה. 

 אדם פה. 

 אודי הסכים להסיר את ההצעה מסדר היום.  : אילן דולב

 אודי הסכים. אתה מכריח אותו? אתה רוצה להציק לי? בבקשה.  : שלמה קטן

 ח אותי, הוא חבר שלי, תירגע. הוא לא מכרי : אהוד לוי

  אבל למה ההתנהגות הזאת? : שלמה קטן

 

מגיש ההצעה,אודי לוי, מסכים להסיר את ההצעה מסדר היום על מנת   החלטה:

לאפשר לראש המועצה שהות מספקת לטפל בענין הפרויקט מחוץ לכותלי 

 לכך, מחליטים פה אחד להסיר את ההצעה מסדר היום0 0 איישיבת המועצה

 

 פרידה מאהוד לוי על סיום תפקידו כראש המועצה בפועל בתקופת הבחירות. .7

 

אני רוצה לברך את אודי. אני אמרתי את זה בישיבת הבינוי ואני חוזר  : שלמה קטן

ואחרי  בקהל גדול. אני חושב, והבעתי את זה תוך כדי מערכת הבחירות

מאוד  מערכת הבחירות בפייסבוק, שאודי ניהל את היישוב בתקופה

קשה ליישוב. אחד, אובדנו הפתאומי של חסדאי, שיצר הלם, ואודי 

נכנס לתפקיד וטיפל בעניינים בצורה נאותה, ואני רוצה לברך אותו. 

תמך במועמד בטוח, אודי, למרות ש דבר שני, תוך כדי מערכת הבחירות

אבל הוא לא ביצע את זה בעבודה יומיומית של המועצה. מערכת 

ה בצורה מאוד הוגנת עם משרד הפנים, מחאנו כפיים הבחירות נוהלה פ

חסדאי נתן לי גם  לפנינה, וגם אני, אני חושב שמגיע לו מחיאות כפיים.

משהו כזה. "לאהוד לוי, תודה ומלוא ההערכה על ניהול המועצה 

בתקופה הקשה שפקדה את היישוב, לאחר פטירת ראש המועצה 

תשע"ב. בברכה, שלמה  , תמוז7307הקודם מר חסדאי אליעזר. יולי 
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 קטן, ראש המועצה". 

 

 סקירת גזבר המועצה על מצבה הכספי של המועצה. .6

 

בהמשך למצב הרוח המרומם של אודי, הגזבר ייתן לנו דו"ח כספי. מה  : שלמה קטן

קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני  שנקרא, העם הזה בין גאות לשפל.

ויש לנו גזבר נחמד, גזבר  פה ימים שאני 73-הספקתי להכיר את אילן ב

טוב, גזבר חרוץ, גזבר אמין ונעים הליכות. כל אחד מחברי המועצה 

 ולדבר איתו מתי שירצה ולקבל נתונים.  יכול להיכנס

-אני אתן לכם סקירה קצרה על מצב הרשות נכון לתודה רבה.  : אילן דולב

 . לפני הישיבה הזו ולפני הישיבה הקודמת ישבה ועדת00107100

כספים, דנה בדו"ח הכספי, דנה בדו"ח הביקורת. הנתונים הוצגו בפני 

חברי הוועדה. הם הבינו את המשמעות של הדברים וקיבלנו החלטות 

אני אכנס עכשיו קצת למספרים. כאלה ואחרות לפעול בנושא. 

₪, מיליון  56-התקבולים בשנה שעברה בתקציב ובביצוע היו סביב ה

. זאת אומרת, גבו מכל 7%-מהתקציב ב כאשר המועצה הכניסה יותר

. ההוצאות היו גבוהות יותר 7%-מיני מקורות בהכנסות יותר מ

 5.5סיימה את השנה בגירעון שוטף של  מהתקציב. סך הכל המועצה

הדו"ח ₪. מיליון  5.5-אני שם פה כוכבית ואני מסביר את ה₪. מיליון 

השנה שהוכן, הקבוצה הראשונה שהוכנה בסוף  הכספי הראשון

כאשר ₪.  033,333-ובתחילת חודש פברואר, הציג רווח של סביב ה

נחתם הסכם הפשרה מול כפר סבא, נדרשנו להכניס את התביעה הזו, 

 את ההסכמה הזו, לתוך הדו"חות הכספיים. 

 ...? למה לא שילמת 033,333אם היה  : אהוד לוי

 ר את הגירעון. יש גירעון מצטבר, זה בלי קשר. המצטבר הוא יוצ : שלמה קטן

 אני אענה על שאלות בסוף.  : אילן דולב
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כי הם לא שולמו, אלא בגלל המצב. אף ₪, מיליון  6אודי, זה לא בגלל  : שלמה קטן

 אחד לא אשם בו. 

 0.5נאלצנו להפריש לדו"ח הכספי עוד  בגין התביעה של כפר סבא : אילן דולב

 ₪. מיליון 

 להדגיש את זה, לא מזה נובע.  אבל לא תשלם בפועל. צריך : שלמה קטן

 עדיין.  : אילן דולב

 זה בנוסף להפרשות הקודמות שהיו.  : משה אופיר

 לא, השלימו את ההפרשה.  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  7.0זה  : אילן דולב

 תנו לו לסיים. : לוי-דליה נחום

 רגע, אני רוצה להבין.  : משה אופיר

 6-צריך היה לגמור את ההפרשה ל₪, ן מיליו 7.0היתה הפרשה של  : אילן דולב

 ₪. מיליון  0.5ויש להוסיף עוד ₪ מיליון 

 על הנייר.  : לוי-דליה נחום

 , אבל היא תעמוד לפתחנו בסופו של דבר. ההפרשה היא על הנייר : אילן דולב

. שבוע הבא אני פוגש זה אחריות של קרני שומרון 0.0, כי 5.5מדובר על  : שלמה קטן

שכן אפשר להשתמש ₪  733,333מד כרגע באיזה קרן אותם, גם עו

 ₪. מיליון  7בהם, ככה שאני מאמין שיהיו לנו מקורות של 

אבל כשהוא אומר כרגע הפרשה, מבחינתנו זה הפרשה על הנייר, לא  : לוי-דליה נחום

 הפרשה בפועל. 

אבל נשאר שם ₪, מיליון  0.7כלו ממנה בזמנו א, 7.7לקחו הלוואה  : שלמה קטן

733,333  .₪ 

 שהכסף חזר.  7.7-הבנתי שהכסף חזר. מה : זיו סימון

 לא הבנת טוב. : שלמה קטן

אני מבין את זה מצוין, כי זה נדון בפעם הקודמת ועתליה באחת  : זיו סימון

  הישיבות אמרה שהכסף חזר.
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ואחר כך הוא טייל שוב? אני מצאתי אותו מטויל. אני אספר מה אני  : שלמה קטן

לחודש ואני מאמין שיחזור חלק גדול. כן, גזבר. אמרתי  03-עושה ב

 לכם שהוא נעים, הוא שותק כשאנחנו מפטפטים. 

. בנושא החינוך היישוב הזה משקיע הרבה משרד החינוךנמשיך הלאה.  : אילן דולב

 . אנחנו רואים כל הזמן את נושא החינוך בעיר. מאוד

במדינה רק  006מקום  היום ראיתי כתבה בכלכליסט שאנחנו : שלמה קטן

מועצות בארץ ואנחנו  770לקחו  בהשקעות בחינוך. זה נראה לי מוזר.

. מי שירצה שיראה את זה בכלכליסט. אני עוד 006בחינוך רק מקום 

לא ראיתי את הכתבה, שלחו לי את הכותרת. צריך לבדוק לפי מה 

ני ומשהו תושבים. מדובר על נתו 5,333-הנתונים. אנחנו מופיעים שם כ

 . אתה אומר השקעות בחינוך, צריך לראות למה. 7303

משרד החינוך עשה עוד פעולה בכספי המועצה, הוא  בחודש מרץ : אילן דולב

הפסיק להזרים למועצה כספים בטענה של קיזוז בגין הסעות משנים 

 קודמות.

שנים או  0צריך להסביר לאנשים פה שיושבים. מה שקרה לפני  : שלמה קטן

שרד החינוך טעה בסכומים שהעביר לאלפי מנשה והעביר שנתיים, מ

חודשים הוא התחיל לקזז למועצה,  0. לפני 03בחודשיים או שלושה פי 

 הוא קיזז כבר את רוב הכסף. 

 חודש מרץ, אפריל ומאי.  : אילן דולב

 -למזלי גמרו להחזיר, עכשיו נקווה שיהיה לנו יותר : שלמה קטן

 להחזיר, הגענו איתם להסדר תשלומים.  עדיין לא גמרנו : אילן דולב

 . 033, ירדו מזה כמעט 533כמעט  חודש שעבר הגיע ממשרד החינוך : שלמה קטן

 ₪?  0,703,333לא, מה פתאום. היה חוב של  : אהוד לוי

בהתחלה החוב היה. לא של המועצה, טעויות של משרד ₪ מיליון  0לא,  : אילן דולב

 הפנים. 

 ות מיליון ומשהו יותר. העביר בטע : שלמה קטן
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 ₪.  0,033,333מתוכם הופרש בדו"ח הכספי  : אילן דולב

 אבל גם חלק הוחזר.  : אהוד לוי

תשלומים ועוד  07-נפרדה ל₪  0,733,333חלק הוחזר ויתרה של  : אילן דולב

זה ההסדר עם משרד החינוך נכון להיום, תשלומים.  03-ל₪  633,333

 אנחנו יכולים להתמודד. את זה אנחנו סוחבים בשוטף. 

היתה שיחה שלי ואחר כך פגישה עם מנכ"לית משרד החינוך, היא  : אהוד לוי

 -הפנתה אותנו

את המוות של חסדאי  חשוב לציין, ברגע שאודי נכנס הוא קיבל : אילן דולב

פתאומית והוא קיבל על הדרך עוד הרבה מאוד דברים להתמודד 

תם, כי שני המסיעים שלנו לא איתם. זה אחד הדברים שהתמודדנו אי

חודשים, עמד לפתחנו איום של הפסקת ההסעות  0קיבלו כסף במשך 

לילדים. משא ומתן של אודי ביחד עם הנעימות שלי מול הספקים, 

הצלחנו לעשות להם החלקה וגררנו אותם עד לחודש שעבר. בחודשיים 

 האלה צמצמנו להם פערים בחינוך מאוד יפה, ככה שאנחנו צועדים

 . איתם יד ביד

אני גם ביום ראשון אמור להיות אצל צרפתי, שאחראי על התקציבים,  : שלמה קטן

שיש לו קשר טוב ליישוב. שאלו אותי בפתק פה מהנהגת ההורים אם 

הגדלתי את התקציב שסוכם בעוד  –זה יפגע בשיפוצי קיץ. לא, להפך 

ד כדי לעמו ואני מקווה לקבל אותו ממשרד החינוך₪  733,333

בשיפוצים הכרחיים. יש שחיקה יותר גדולה במוסדות החינוך בגלל 

הצפיפות בצופה שרון, ואנחנו כן נעמוד בזה. אחרי זה כשתראו תב"ר 

 נוסף אנחנו דבר גם על עוד דברים. 

 ₪.  573,333ביקשנו  : אהוד לוי

 עכשיו. ₪  600,333-והגדלתי את זה ל : שלמה קטן

או משהו כזה,  זה היה לפני חודש וחצי₪,  573,333ביקשתי מצרפתי  : אהוד לוי

 והוא אמר שהוא באמת יבחן את זה בוועדה. 
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 . 633אז ביום ראשון הוא מתכוון לתת  : שלמה קטן

, 7300אנחנו מסכמים את הפרק הזה של הגירעון השוטף שלנו לשנת  : אילן דולב

 אנחנו עוברים לנושא ההלוואות. ₪. מיליון  5.5-הסתכם ב

 רק שנייה, הוא שאל אותך שאלה חשוב. איך הצטבר גירעון לספקים : קטןשלמה 

 ₪?מיליון  7של 

אתן לך אבל תשובה קצרה. המועצה  אני אגיע לפרק של הספקים. : אילן דולב

סוחבת על עצמה גירעונות, חובות עבר, הלוואות וכל מיני סכומים 

אנחנו שהיא צריכה לשלם. כל הסכומים האלה נצברו כתוצאה מזה ש

 לא שילמנו גם לספקים. 

גם היה איזשהו פיגור שנוצר מעל הרגיל בגבייה מתושבים. יצאו  : שלמה קטן

התראות לפני שנכנסתי לתפקיד ועכשיו יש מאמץ מסיבי של שוש ושל 

הגזברות עם הכספים שנכנסים מההתראות וגם הצלחנו לשחרר קצת 

 כספים. 

 היה גם שלי. : אהוד לוי

תי שמצאתי את זה, לא אמרתי שאני הוצאתי. אני לא לוקח מאף אמר : שלמה קטן

אחד את הכבוד. ברוך השם, מתוך אותם חובות ספקים אני שחררתי 

אפילו הגזבר נבהל מזה אבל הצלחנו לעבור את זה, חצי ₪, חצי מיליון 

-ינואר-לספקים שוחררו, כאשר מדובר על חובות דצמבר₪ מיליון 

רר את כל חובות פברואר, יש עוד פברואר. עוד לא סיימתי לשח

 ואני מאמין שביום ראשון אני משחרר עוד חצי. ₪,  013,333

 למי עוד לא שילמו?  : אהוד לוי

קח את אור ציון, שעושה את ההסעות. לא רק נכים, גם לגבעת טל. היו  : שלמה קטן

פברואר. נתתי לו שיק. הוא -ינואר-על דצמבר₪  700,333חייבים לו 

 יש הרבה מאוד ספקים קטנים שקיבלו מיידית.  דחוי, אבל

 אבל למי עוד חייבים כסף? : אהוד לוי

 זו רשימה ארוכה, אתה לא רוצה שנקריא.  : שלמה קטן
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זה מתפרס על פני הרבה זמן, כאשר היתה מסה אחת גדולה מול  : אהוד לוי

כבלים, בעיקר בגלל הנושא של מה שקרה שהתחילו... במכות ואז 

קיבלנו אפס. ואז זה שיגע פה את כל הזה. ₪  533,333 במקום לקבל

ביחד עם אילן נכנסנו אז לפעולה של איך אנחנו משטחים את הגבעה 

 הזאת והופכים אותה לתשלומים. 

אני גם הצלחתי לדחות עכשיו, הייתי בחברה למשק וכלכלה, דחיתי  : שלמה קטן

יה של תשלומים על בית ספר נופי החורש, היה עוד חוב על הבני

073,333  .₪ 

 זה לא משרד החינוך צריך לשלם? : זיו סימון

נסעתי לחברה למשק וכלכלה, הסכימו ₪,  073,333כבר זה הגיע לפה.  : שלמה קטן

חודשים עד שנתרווח. כי אני אצל  5-לדחות לנו את התשלומים האלה ב

 מנכ"ל משרד הפנים בעוד שבועיים וממידע אישי, אנחנו נקבל הרבה. 

 ₪. מיליון  5.7ביקשנו  : דולב אילן

אני סמכתי על זה וביקשתי עוד קצת. אמרתי הוא ביקש קצת, אני  : שלמה קטן

לא משנה, אני מותר לי לבכות יותר. מבקש יותר, ואני מאמין שנקבל. 

 . נראה. 6הצגנו עוד בעיות וביקשתי 

 ₪? מיליון  5.7-יש תקדים ל : זיו סימון

 ם. יש כל התקדימי : שלמה קטן

מיליון  6עמדה על  7300לגבי יתרות ספקים, יתרות ספקים לסוף שנת  : אילן דולב

₪. מיליון  0 –ורבע, אם לדייק. שיקים שניתנו ועדיין לא נפרעו  ₪6. 

אל תסכם את כל ₪. מיליון  6 –מוסדות וזכאים שונים, כולל כפר סבא 

קים המספרים כי אני עושה אותם בעגול. סך הכל התחייבויות לספ

אדגיש ואומר שהסכום הזה ₪. מיליון  05וזכאים שונים עמדו על 

 מתגלגל משנה לשנה ואין כאן גידול ביתרת החוב. 

 כל שנה אנחנו חייבים את הסכום הזה, נשארים.  : זיו סימון

 פחות או יותר זה מתגלגל.  : אילן דולב
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זה, הכוונה דבר אחד שהתחייבתי לעצמי, אני מקווה שאני אעמוד ב : שלמה קטן

, שלי לרדת בחובות, להמשיך את המגמה שהתחילה לפני חצי שנה

נדמה לי, היתרה שקיבלתי ₪  05,033,333-פתחנו את השנה עם קרוב ל

ואני מקווה שברבעון הזה נראה עוד כרבע מיליון, ₪  00,750,333זה 

 שזה משפיע על התזרים גם. 

כמו שאמרתי לכם קודם, גבינו  .אני רוצה לדבר קצת על נושא הגבייה : אילן דולב

, שזו עלייה 70%מעל יעד התקציב. אחוז הגבייה בארנונה עמד על  7%

 . 11%-מ

 . 77%-75%היו ימים של  : שלמה קטן

 70%-הסתיימה ב 7300, שנת 11%היה  7303-, ב70%לפני שנתיים היה  : אילן דולב

על  . שנה קודמת עמד70.7%מסך הכל. אחוז הגבייה במים עמד על 

גם פה יש לנו עלייה. אני רוצה להגיד לכם שבתקופה שאני . 17%

אמרתי לשוש 'תעשי', הצמדנו לה את אילן שמש, עורך הדין,  נכנסתי

וביחד הם ביצעו גבייה מאוד יפה, וביחד עם שלמה אנחנו מבצעים 

גבייה עוד יותר יפה. אבל צריך לזכור שוב, יתרת החובות שלנו בחוץ 

 ₪. יליון מ 5-ל 0היא בין 

של ארנונה, מים  7300אני רואה פה יתרה, יתרת החובות בסוף שנת  : שלמה קטן

 זה נכון? ₪. מיליון  0.0וביוב, חובות מסופקים, שמירה וכו', 

 ₪. מיליון  0.5 : אילן דולב

 זה החוב שלא נגמר.  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  7.5החוב הזה כולל גם חוב שוטף, כולל גם  : אילן דולב

 זה נקודת הזמן של החובות.  00107 : שלמה קטן

 כולל חובות של חודש? : אהוד לוי

 כן, יכול להיות גם חובות של חודש.  : שלמה קטן

זה מספר משקף, כי אם מישהו נתן לך לפני חודש או ₪ מיליון  7-ה : אהוד לוי

 -חודשים 0חודש וחצי וצריך לשלם את זה עוד 
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וה את זה לשנה קודמת, הרי ההתנהגות אותו דבר. אבל אם אתה משו : שלמה קטן

 7.0צריך להסתכל שאמיתי היה ₪ מיליון  0.0החוב של התושבים 

 7.0היה  7300בסוף חובות התושבים במים, ביוב, שמירה ₪. מיליון 

ירדו בתקופה של ₪  733,333-ואני מאמין שזה ירד. כבר כ₪, מיליון 

וע וחצי האחרון. יש ימים ירד בשב אודי ולדעתי עוד כרבע מיליון

 כל יום כמעט. ₪, אלף  00-ו 07, 50, 70שנגבים פה 

חובות ₪  0,773,333לפי מה שהוא אומר, זה ₪, מיליון  0.0-מתוך ה : אהוד לוי

 . מסופקים

אבל חלק מהמסופקים הצלחנו לגבות לאחרונה. הצלחתי לגבות עכשיו  : שלמה קטן

 מהמסופקים.₪ אלף  03-53

של המועצה, הגדלת לגבי הנושא של איך אנחנו עוזרים לתקציב  : אילן דולב

בארנונה  70%הכנסות, תזכרו שנושא הארנונה, אם אנחנו גובים 

ובמים אותו סדר גודל, זאת אומרת שאנחנו עומדים יפה מאוד מבחינת 

 גבייה. 

 אני לא מקבל את זה.  : שלמה קטן

 חלה.? בסדר, א033-מה אתה רוצה? להגיע ל : אהוד לוי

 , כמו שהיה בשנים עברו. 76% : שלמה קטן

 אנשים שקשה להם, מה לעשות.  6%יש  : אהוד לוי

כדי לקדם את המועצה הזו קדימה אנחנו צריכים לשלב ידיים. בנושא  : אילן דולב

, 76%-ביחד עם שלמה נגדיל להגבייה של הארנונה אני חושב שאנחנו 

ותנו זה פיתוח היישוב לכל אבל זה לא יוציא אותנו. מה שכן יוציא א

 אורך הקו בהובלתכם, בנייה נוספת, שטח מסחרי. 

אני גם אמרתי בישיבה עם הקבלנים, למרות המצוקה, זה לא יביא  : שלמה קטן

 צריך את השילוב.  אותי להחלטות שגויות שפוגעות בתושבים.

כואב , נושא רגיש –תוך חשיבה על רווחת התושב. נושא פחת המים  : אילן דולב

עמד פחת  7303וגורם לנו לנזק, תיכף אני אתן לכם מספרים. בסוף שנת 
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. סוף רבעון 00%-, הגיע ל03%-עלה ב 7300. שנת 03.7%המים על 

זה אומר  .73%הוא עומד על  7307ראשון בדו"ח הרבעוני של שנת 

07.1% . 

 מה זה אומר?  : זיו סימון

 שגונבים מים. : שלמה קטן

₪ אלף  53-ל 73מר שאנחנו מפסידים כל חודש סדר גודל בין זה או : אילן דולב

קובי מוביל את התהליך הזה בנושא פחת מים ביחס לשנה שעברה. 

ביחד עם בוריס ואיציק, אנחנו מחפשים אנשים שיצאו כבר מחר לחפש 

 איפה יש נזילת מים, ואם גונבים לנו מים לעצור את זה. 

ב השנים, ואני מתכוון עד לפני שנתיים, זאת בעיה מאוד רצינית. רו : שלמה קטן

יש לו משמעות נוספת, הגיעו  03%. 1%היישוב הזה היה פחת מים של 

ואנחנו כרגע יושבים עם איזה חברה שתעשה סקר, אבל אנחנו  01%-ל

מחכים קצת עם זה, כי היה פיצוץ רציני ביובלים, שהיו שם מים 

זבוז מים שהיה בעומק ניכר. כולנו תקווה שחלק לא קטן מאותו ב

ביישוב זה מהפיצוץ הזה שאי אפשר היה לגלות אותו. זה היה בעומק 

מטר, ולקח זמן כנראה עד שזה... החוצה. פתאום בכיכר  7.7של כמעט 

לפני שבוע, מי שלא היה לו מים ביובלים, מי שחשב שעשינו לו את זה 

 בכוונה. 

 למה לא תיקנו שם?  : סלוצקי ערן

? אני אסביר לך למה. רוצים שזה ישקע, בכוונה. אתה לא את הכביש : שלמה קטן

 יכול לשים את האספלט מיידית.

בנושא של הפחת מים, גם קצת מסתובב בזמן האחרון, אולי שווה  : זיו סימון

 שהגנן יסדר את מערכות ההשקיה. 

 זה לא פחת, זה רשום. זה פחת חוץ מזה.  : שלמה קטן

 ם את זה? ואנחנו כמועצה משלמי : זיו סימון

 ₪.בוודאי. אתה קונה מים ממקורות, נגיד במיליון  : שלמה קטן
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 אז אני אומר, אולי שווה.  : זיו סימון

אבל זה לא קשור לזה. זה לא קשור לפחת. צמצום בגינות אני כבר  : שלמה קטן

 דיברתי גם, זה משהו אחר. 

 מים. יש גינה שנמצאת ליד הגן, שהאדמה כבר קיבלה מספיק : זיו סימון

זה לא קשור אין ויכוח, אנחנו הערנו כבר בכמה מקומות ונמשיך.  : שלמה קטן

 לפחת, זה קשור לצמצום הוצאה. 

 לאגרות חינוך? אני לא הבנתי את התשובה.  מה בנושא ההלוואה : משה אופיר

והשתמשה בחלק מזה, החזירה, ₪ מיליון  7.7המועצה קיבלה בזמנו  : שלמה קטן

₪  033,333כדי לשלם משכורות, היא נאלצה ללוות ולפני חודשיים, 

 אני מדייק? ₪.  733,333מזה. כרגע יש בקרן הזאת 

 ₪.  771,333 : אילן דולב

 ₪.  033,333גבו ₪, מיליון  0.7היה ₪.   771,333סליחה,  : שלמה קטן

 לא הבנתי. מה היא החזירה, הכוונה.  : משה אופיר

מה קורה עם הקרן, עתליה  את עתליה בסוף שנה שעברה שאלתם : אילן דולב

אמרה: 'השתמשתי בכסף הזה לטובת כל מיני דברים שהייתי צריכה'. 

בחודש מרץ ₪. מיליון  7.7עתליה סיימה, הכסף חזר למדף, היה 

 נאלצנו להשתמש בכסף הזה לטובת תשלום משכורות.

 הגיע כסף ממשרד החינוך? : משה אופיר

 ינוך.הגיע כסף ממשרד הח : אילן דולב

זה מאפשר לי את התמרון שאני רוצה ₪,  771,333 עכשיו יש בקרן : שלמה קטן

 לעשות מול... 

כרגע אני לא יכול, אני אסביר לך למה. שמעת את המצב. הכוונה שלי   

קודם כל לנקות עד אפריל, לרדת עוד קצת בהלוואות. אני מקווה 

₪. אלף  033-533נוכל להחזיר לפחות עוד  קלעג'י שאחרי הביקור אצל

ומשומרון  6-עם מה שאני אקבל מקרני שומרון על החוב שלהם מתוך ה

ללכת לבן חמו לפני הזמן ₪ מיליון  7שבוע הבא, אני אצור קרן של 
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 . ולנסות עם זה לתמרן

אני רק אומר, לא צריך לדבר על זה בפרוטוקול, אבל יש עם זה  : זיו סימון

 ה למטרה מסוימת. בעייתיות. הכסף הזה ניתן לנו כהלווא

 בסדר, אז יש לך חוב, הוא יופיע כחוב.  : שלמה קטן

 משרד החינוך החזיר את הכסף.  : זיו סימון

 זיו, אני לא יכול להיכנס לכל הדברים שנעשו, זה היה קודם. : שלמה קטן

 צריך להחזיר את הכסף הזה, זה הכל.  : אהוד לוי

 תזכור, אני קיבלתי מצב.  : שלמה קטן

שלמה, אבל עשינו תכנון אילן ואני בזמנו, והיה לנו גם בסיס להחזרת  : לויאהוד 

הכסף. אתה אומר 'עוד לא ולא רוצה לדבר על זה'. מצד שני היתה 

 חוזרים.  7.7-תכנית איך כל ה

, אבל אם נקבל 7.7-לא שמעת מה אמרתי. הכוונה כן להחזיר את כל ה : שלמה קטן

חלק וכל לקחת את כל זה ולשים בקרן. לא נ₪ מיליון  7או  0.7מקלעג'י 

 ילך לקרן וחלק לא. 

בפרטים של ההלוואה שביקשנו, נכון שהיתה ישיבת מועצה בנושא,  : אילן דולב

בפרטים אבל שביקשנו את ההלוואה ממשרד הפנים רשמנו לכיסוי 

 גירעון. 

 -אני אגיד לך גם למה. אחרי חלופת המיילים שהיתה לי : משה אופיר

לא ראיתי את חלופת המיילים, ראיתי רק את התשובה. ראיתי רק את  : אילן דולב

 האישור של משרד הפנים לכיסוי גירעון.

 לכן הכותרת היתה כזאת. זה לא רלוונטי עכשיו.  : משה אופיר

 היה תכנון לכסף.  : אילן דולב

 אילן, אנחנו עוברים לסעיף הבא.  : שלמה קטן

 ת זה?למה אתה מסכים לקבל א : אהוד לוי

 את מה לקבל? : אילן דולב

 צריך להיות בחזרה, מה הקטע?  7.7-ה : אהוד לוי
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 . סליחה, אני לא יכול לתקן ביומיים מה שנעשה : שלמה קטן

 הכסף צריך לחזור.  אף אחד לא דיבר על לתקן. : אהוד לוי

 בסדר, למה לא הוחזר קודם? בסדר, יוחזר.  : שלמה קטן

 ף צריך לחזור. לא, בסדר, הכס : אהוד לוי

 יוחזר.  : שלמה קטן

 

 אישור תב"ר הסבת מבנה לגן שלישי בגבעת טל. .5

 

 0יש תב"ר, אני מודיע בהתחלה, כדי שלא תהיה אי הבנה. אני לפני  : שלמה קטן

שבועות, בשישי הראשון שהתחלתי את התפקיד, עליתי לגבעת טל עם 

ואז ראיתי  שנבנים, בוריס המהנדס והסתכלתי על שני גני הילדים

-ל₪ גומחה שיש מתחת, שהיא ניתנת בהשקעה של בין חצי מיליון 

להיהפך לגן השלישי, שלצערי לא נבנה, אבל לפחות שייבנה ₪  533,333

לשנה הבאה. כשהיינו במשרד החינוך אצל המנכ"לית מיד יצא לי 

שהמנכ"לית יומיים אחרי זה, אודי היה איתי בישיבה, העליתי את זה 

את זה עקרונית. אני נפגש ביום ראשון אצל צרפתי, כאשר  והיא אישרה

₪  533,333-אחד הנושאים, וכבר היה לי איתו מגעים מוקדמים, זה ה

, הוא לא יבוצע התב"ר הזה האלה. עדיין אין לנו את האישור התקציבי

בלי שנקבל ממשרד החינוך. אבל כדי שלא נבוא עוד פעם, כי יכול 

תן לנו את האישור, אז אני מבקש אישור להיות שכבר ביום ראשון יי

 לבנות תב"ר במימון מלא של משרד החינוך. 

 תכניות יש לגבי המבנה הזה? : סלוצקי ערן

 כן, אין בעיה.  : שלמה קטן

 אני לא ראיתי תכניות, אני אשמח לראות תכניות.  : סלוצקי ערן

 זה לוועדת בנייה אני אביא את התכנית.  : שלמה קטן

אז א' לא ראיתי את התכניות, אני אשמח לראות את התכניות. ב',  : סלוצקי ערן
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 ממה שאני הבנתי, מדובר להיות שם כמה גנים. 

מ"ר, שהוא  073לא. יש שניים למעלה, חדר אחד, יש שם שטח של  : שלמה קטן

נראה נמוך כי חשבו שיהיה מחסן. הטרקטור שעבד שם כבר ניקה את 

 . מסתכלים, זה גן נהדר. האדמה

ממה שאני הבנתי, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, ואני אשמח, כי  : סלוצקי ערן

 לא ראיתי את התכניות. ממה שהבנתי לא יהיה חלון בכלל שם. 

 זה לא נכון.  : שלמה קטן

 אולי נדון בזה כשיהיו תכניות.  : סלוצקי ערן

ב"ר. אין אתם לא רוצים לאשר תב"ר? אין בעיה, אל תאשרו את הת : שלמה קטן

בעיה, לא ייבנה הגן. אני ביקשתי, יש ועדת בנייה שהתכנית המושלמת 

. הרי גם כשאישרת את התקציב לבנות את נופי החורש, לא תובא אליה

אמרת בישיבה 'בלי שתראה לי חסדאי, אני לא מאשר'. אז למה 

, אני בונה תב"ר אני ביקשתי אישור של תב"ר המשחקים האלה?

 ₪7. מיליון  7ד החינוך. סלוצקי, במקום אחר זה במימון מלא של משר

 הוציא, נו באמת. ₪ מיליון 

אפשר להתנות את זה באישור תב"ר ואישור תכנית בוועדת תכנון  : זיו סימון

 ובנייה? 

 אסור לי לבנות בלי אישור. : שלמה קטן

 ד מאתנו לא נגד גן שלישי, כמובן. זה לא נראה טוב. אף אח : אהוד לוי

 -שיהיה ברור, גן שלישי לא יקום : ןשלמה קט

 אני מפרסם בפייסבוק מי הפריע לגן שלישי וכולם ידעו פה.  : משה אופיר

 תפרסם מה שאתה רוצה.  : אהוד לוי

שיהיה ברור, גן שלישי מלא לא נקבל. גבעת טל גם שנה הבאה תצליח  : שלמה קטן

משחק  זהאם מישהו יצביע נגד. זה הכל. אני מעלה את זה להצבעה. 

 מיותר. 

  -הערות מהקהל  -
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 אופיר, אתה יכול לפרסם מה שאתה רוצה, רק תיזהר.  : אהוד לוי

 אני הבנתי את זה, אני אמרתי זה המבחן. התב"ר הזה יהיה המבחן.  : שלמה קטן

 יש לך תב"ר?  : גדי טפרמן

 כן, הוא שמע, הוא היה בישיבה. : שלמה קטן

 תקציבית? יש תכניות?  יש לך כסף? יש הרשאה : גדי טפרמן

 אל תעשה לי משחקים.  : שלמה קטן

 על מה אתה מדבר? יש תב"ר?  : גדי טפרמן

אין בעיה, גדי, תצביעו נגד. אני מעלה להצבעה, מי שנגד יהיה נגד. אף  : שלמה קטן

פעם לא נבנה פה סתם. אני אמרתי, שוב, תקשיב מה שאני אומר. גדי, 

כם. אבל זה בסדר המילה 'נתקדם אנחנו לא נתקדם הלאה בשיטה של

 הלאה'.

 כשיהיה לך כסף, תגיד לי יש תקציבים, נתקדם הלאה.  : גדי טפרמן

אודי ישב בישיבה ויודע שיש את הכסף. לכן תן לי להגיד משהו. אני  : שלמה קטן

. התכנית, מבקש לאשר תב"ר שיהיה במימון מלא של משרד החינוך

התכנית עם המשק והכלכלה, שיגמור אותה, הרי בשביל שיעשה את 

שיהיה לי את האישור ביום ראשון. התכנית קיימת כבר, הראשונית, 

והתכנית תובא לוועדת בנייה. בלי זה זה לא ייבנה. זה לא מספיק מה 

 שאני אומר?

 בוא נאשר את כל התב"רים מעתה ועד עולם.  : גדי טפרמן

 אתה ממשיך את המשחק?  : שלמה קטן

 שיך משחק. אתה רוצה שאני אאשר משהו שלא קיים? לא ממ : גדי טפרמן

הוא פשוט לא מבין את הפרוצדורות. הוא בנאדם חדש פה במועצה  : משה אופיר

 והוא לא מבין. אודי מבין, דבר עם אודי. 

לא יהיה גן חדש. משרד החינוך ₪, מיליון  7.7אופיר, גן חדש זה  : שלמה קטן

לשכנע אותו. אני הצלחתי במיפוי, לא הצלחתם, המועצה הקודמת, 

אין בעיה, אל תאשרו,  למה המשחק הזה?₪.  533,333-לשכנע אותו ב
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זה מותנה במימון  –לא יהיה גן שלישי, זה הכל. אני אומר שני דברים 

מלא של משרד החינוך וזה מונתה באישור בוועדת בנייה. אם יהיה לי 

 אותם תוך שבוע נכנס אתכם על זה. זה הכל. 

אנחנו לא באנו לפה להצביע נגד, יש שם צורך וצריך את הגן הזה,  : סלוצקי ערן

וצריך למצוא יש מאין, מה שנקרא. אז אמרתי, יכול להיות במקום 

אחר, זה המקום הכי טוב יכול להיות, כל מה שאנחנו אומרים שברגע 

שיש הצבעה אני אצביע כשזה יהיה מותנה לראות תכניות. אני לא יכול 

 באוויר.  להצביע על משהו

 אבל זה מה שהוא הציע לך. מרוב אנטי אתה לא שומע מה הוא אומר. : משה אופיר

 אבל מר אופיר מנסה להפוך את זה שאנחנו לא רוצים גן שלישי.  : סלוצקי ערן

 הוא אומר לך שזה יבוא לוועדת בנייה, נו, מה אתה רוצה יותר מזה?  : משה אופיר

  -רשאה תקציביתיש שני דברים. צריך ה : שלמה קטן

אז תעלה את זה שוב, מה הבעיה? בא לפני חודש תב"רים שכולם היה   גדי טפרמן:

 להם הרשאה תקציבית. 

אני מבקש מהמועצה, ברגע שיש הרשאה ומשרד החינוך יתנו לו הוא  : שלמה קטן

יתחיל לגלגל את זה בלי קשר למיקום הבנייה, בלי קשר שחסר חלון או 

, תבינו שכבר שנת הלימודים הבאה מתחילה, לא. תבינו את המערכת

עוד מעט יהיה בחירות ואחרי הבחירות יכולים להיות קיצוצים. מה 

מימון  –שלא נקבל לא נקבל. אני מתחייב על שני דברים ואני אומר 

  האלה. ₪  533,333-מלא של משרד החינוך ל

 ואישור תקציבי.  : אהוד לוי

דאי. ביום ראשון יכול להיות. והבאת התכנית אישור תקציבי מלא, בוו : שלמה קטן

 במלואה לוועדת תכנון. 

  אם אתה מקבל תקציב והתכנית לא נראית טוב, מה אתה עושה? : אהוד לוי

 אז נשנה את התכנית.  : שלמה קטן

 שלמה, יש שם בעייתיות. בוא נעשה את הדברים מסודר. : אהוד לוי
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 אין בעיית חלונות.  : שלמה קטן

יש שם בעייתיות, בוא לא נסמא את העיניים של האנשים. מכיוון שזה  : אהוד לוי

 מקום תחתי. עוד פעם, אני הרי לא נגד. אני נגד? מה קרה לך? 

 זה שני מפלסים, זה לא נכון. יש פתרון.  : שלמה קטן

 אולי חלון אחד.  : אהוד לוי

  חלון אחד?אתה ראית את העמודים? עוד לא בנו את זה, איך ראית  : שלמה קטן

 )מדברים ביחד( 

 -ני הייתי שם עם המתכנןא : שלמה קטן

 ואם עכשיו לא יהיו שם?  : אהוד לוי

אז לא יהיה. אתה שמעת שלא אישרו לך גן שלישי, והסיבה היחידה  : שלמה קטן

שהיא הסכימה, אודי, אתה ישבת איתי. היא אמרה שהיא לא מאשרת 

 עוד גן. 

 -יתך. אני גם אמרתי לך באותו זהבוודאי שישבתי א : אהוד לוי

 אני רוצה להוסיף עוד התניה.  : לוי-דליה נחום

אני אומר עוד פעם, אתה ביקשת ואני גם אמרתי לך, ואתה אמרת,  : אהוד לוי

אתה יודע מה, בגלל שיש שם טרקטור אולי גם נתחיל לעבוד. ואני לא 

 מסכים שנתחיל לעבוד. 

העפר היה מותר לי? אז יהיה לי מחסן יותר לא מתחיל. להוציא את  : שלמה קטן

 גבוה אם לא תסכים? 

 זה מתחת לאדמה. רגע, זה פעם אחת. פעם שנייה,  : אהוד לוי

 זה לא מתחת כבר. הסתכלת לאחרונה?  : שלמה קטן

אפשר להכניס עוד התניה של אישור של ליאורה ואולי. אם ליאורה  : לוי-דליה נחום

 ר.ואולי אומרות בסדר, זה בסד

 )מדברים ביחד(

אתה תרגיע... מכיוון שלא יכול להיות, עם כל האיומים שלהם  : אהוד לוי

בפייסבוק,עם כל הדברים. אתה יודע מה, שלמה, אני אומר כאן ועכשיו 
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די, נמאס עד הנה. מה זה, אני נגד גן שלישי? מישהו פה אמר נגד גן  –

 שלישי? 

 ה רוצה? אתה רוצה שאני אירה בו? מה את : שלמה קטן

תעשה מה שאתה רוצה, מצדי תירה בו. למה פה לשגע את כל העולם?  : אהוד לוי

חצוף, מישהו אמר מישהו אמר פה נגד גן שלישי? תירגע כשאני מדבר. 

נגד גן שלישי? אל תגיד לי מה לעשות. אף אחד לא אמר שהוא נגד, אף 

צפן. אחד לא אמר, ואתה לא תנסה למשוך. אתה חוצפן. אתה שקרן וחו

מישהו אמר נגד גן שלישי? חוצפן. אתה ראית את המקום? שתית לו 

שנה, פתאום נהיית המאהב שלו? מה קרה לך פתאום?  07את הדם 

 מאז שחסדאי מת התחלת לחייך. חוצפן.

 מספיק, חבר'ה.  : שלמה קטן

 תיזהר, אופיר, אני אומר לך, תיזהר. : אהוד לוי

 -אני פונה לקהל : משה אופיר

אופיר, אתה מתחיל לעלות לי לפה. אופיר, תקשיב טוב, אני לא מאיים  : ויאהוד ל

עליך גם, ואני אומר לך דבר אחד. אף אחד לא אמר שהוא מתנגד לגן 

 שלישי. 

 אני אוציא אותך.  : שלמה קטן

 אתה חוצפן ואתה גם שקרן נוסף לכל הדברים האלה.  : אהוד לוי

 ם שלך, אוקיי? תפסיק. זה לא יפה. תכבד את ההורי : משה אופיר

 )מדברים ביחד(

 עכשיו אנחנו לא דנים במקום, אתה לא מבין? : משה אופיר

 אנחנו צריכים ללבן את זה ואנחנו לא נחליט את זה.  : אהוד לוי

 אתה תגרום לי להזמין משטרה, נו, באמת.  : שלמה קטן

 ה. אתה, אם לא תחזיק את הבנאדם הזה, שלמה, תהיה לך בעי : אהוד לוי

 פנינה העירה עוד משהו. חבר'ה.  : שלמה קטן

אי אפשר לתת לו להגיד מה שהוא רוצה. אי אפשר. די, מספיק, תעצור  : אהוד לוי
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 את זה כבר. באמת, תעצור. אי אפשר עם הדבר הזה. 

 שנים מנהל את הישיבות ואני עכשיו צריך לעצור, אוקיי.  7אני פה כבר  : שלמה קטן

לא קשור, שלמה, ידענו לעצור אותו מתי שרצינו, אז תירגע.  סליחה, : אהוד לוי

 עזוב. 

 אודי, עזוב, תן לי לקדם את הישיבה.  : שלמה קטן

 -אם אתה רוצה להיות גננת, בבקשה, את האנשים האלה תכניס : אהוד לוי

 אנשים, ברבים.  : שלמה קטן

 להגיד 'אתם מתנגדים לגן שלישי'? איזה חוצפה זאת.  : אהוד לוי

 תצביע בעד.  : משה אופיר

 אל תגיד לי מה לעשות.  : אהוד לוי

 -אז אם אתה מתנגד : משה אופיר

 לא שאלתי אותך.  : אהוד לוי

 אודי, די, אתה בסוף תקבל לי פה התקף לב גם. : שלמה קטן

 לא אקבל התקף לב, אבל די, יש גבול. : אהוד לוי

 -אתה מצביע : משה אופיר

 ד לי מה ותשתוק. אתה לא תגי : אהוד לוי

 אופיר, די, אני מבקש ממך.  : שלמה קטן

 אתה בנאדם חוצפן, תככן. רק מזה אתה חי.  : אהוד לוי

 )מדברים ביחד(

 של משרד החינוך.  תקשיבו, בוריס נפגש כבר עם אחראי המבנים : שלמה קטן

...לדווח שיש שם בעייתיות של המקום. אז לקחת את זה לשם? מישהו  : אהוד לוי

 אמר נגד? כמה אתם יכולים? 

 -אודי, כבר : לוי-דליה נחום

 דליה, בבקשה.  : אהוד לוי

 אבל הוא מנסה להגיד משהו ואתה טוחן וטוחן.  : לוי-דליה נחום

 בסדר, אבל הוא הוציא לי כבר את העצבים, האידיוט הזה.  : אהוד לוי
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 אבל כבר הוצאת עליו, תן לו להגיד מילה.  : לוי-דליה נחום

 בסדר. : וד לויאה

 שמור על הפה שלך.  : משה אופיר

 אופיר, די.  : לוי-דליה נחום

 דליה, אני אשלם לך על העזרה. חבר'ה, די, אני מבקש.  : שלמה קטן

 רגע, אבל תוסיף את ההתניה שלה.  : פנינה רום

זה נקרא התאמת ₪.  533,333תב"ר בסך  אני מבקש מהמועצה לאשר : שלמה קטן

הגן השלישי בגבעת טל. הקמת המבנה מותנית: א( מבנים והקמת 

במימון מלא של משרד החינוך, אישור תקציבי מה שנקרא. ב( במעבר 

בוועדת התכנון והבנייה, שאני אכנס אותה מיידית אם  התכנית

התכנית תהיה מוכנה שבוע הבא, או תחילת שבוע שאחריו. כאשר 

החינוך, גם  אנחנו נערב בתכנון את הגורמים המקצועיים במשרד

בתחום הבינו, שכבר נכנסו לנושא והם עובדים עם בוריס על זה, וגם 

 את המפקחת. 

את אולי ואת ליאורה. אולי, שהיא המפקחת על הגיל הרך, וליאורה,  : פנינה רום

 הן נותנות על זה את היד, אומרות 'זה מתאים לנו מבחינת גן ילדים'. 

 מי בעד אישור?  : שלמה קטן

רגע, שלמה, אני מבקש. אתה גם צריך להתחייב שאתה לא מתחיל   :אהוד לוי

לפני, עזוב עכשיו שניקית חול, זה לא נחשב. אתה לא  לעשות שום דבר

מתחיל שום דבר לפני שיש אישור תכנית. יש שם פחד, וזה הפחד 

שלמה, שהמקום כנראה אולי לא מתאים. הלוואי שאתבדה. ואני ברור 

 יהיה ספק. שלא נגד גן שלישי, שלא 

 אישור התב"ר. פה אחד מי בעד אישור התכנית? פה אחד? מי נגד?  : שלמה קטן

 עם ההתניות.  : אהוד לוי
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התאמת מבנים ל₪  ///,//7לאשר את תב"ר ע"ס מחליטים פה אחד  : החלטה

 אישור תקציביב הקמת המבנה מותנית והקמת הגן השלישי בגבעת טל 0

 0תכנון ובנייהל בוועדההתכנית  אישורב)מימון מלא של משרד החינוך( ו

 

 התייעצות עם המועצה לגבי החלפת סגן ומ"מ לראש המועצה. .03

 

 , אני מוריד אותו היום.03לגבי סעיף  : שלמה קטן

 למה? בוא תתייעץ אתנו.  : משה אופיר

 אפשר להוריד אותו.  : לוי-דליה נחום

 ם0מחליטים פה אחד להסיר את הנושא מסדר היו : החלטה

 

 שיבוצים מחדש של ועדות חובה ורשות של המועצה. .1

 

יש לנו פה יועץ משפטי, צריך להכין לנו עכשיו כמה דברים. נשאר לנו  : שלמה קטן

 שיבוץ ועדות והרכבת ועדת פניות הציבור וקוד אתי. 

משפט  אני מבקשת משפט לכל מי שמקשיב לנו, וגם לצורך ההקלטה, : פנינה רום

דברים שנאמרו קודם. אני מבקשת להבהיר, וכל חברי אחד בהתייחס ל

כל חברי המועצה וכל מי שרק  המועצה פה יודעים את זה, שמדי שנה

מוכן להקשיב ולשמוע, אנחנו הבאנו מדיניות חינוכית מסודרת ומלאה, 

כאשר הבקשה היא להתייחס, להעלות שאלות, להעלות הצעות, לעשות 

דנים בזה מדי שנה בשנה בצורה  עם זה מה שרוצים, ואנחנו אחרי זה

 מסודרת. 

 ממתי זה? אני לא זוכר.  : שלמה קטן

 מאז שאני יו"ר ההנהגה החינוכית, כל שנה ושנה.  : פנינה רום

 כל מנהלת מציגה.  : לוי-דליה נחום

 הם מציגים בישיבה.  : שלמה קטן
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 גם מדיניות אנחנו מציגים ושולחים לפני זה במייל.  : פנינה רום

 בספטמבר, זה אני יודע.  : קטן שלמה

 זהו, זו היתה ההערה שלי היחידה.  : פנינה רום

פנינה, זה בספטמבר, בישיבה לפתיחת שנה. זה כן, זה יהיה. יש לנו  : שלמה קטן

 , זה יהיה. 717-ישיבה ב

אני מבקש התייחסות עניינית לדברים, לאפשר לי לנהל את היישוב.   

 אנשים.  5בת  ת הנהלהדבר ראשון שאני מביא זה ועד

, שיבוצים מחדש של ועדות חובה ורשות של 1אנחנו דנים עכשיו בסעיף  : אוחיון יעקב

מסדיר את כל  המועצה. אתם יודעים שתקנון המועצות המקומיות

נושא ועדות הרשות והחובה של המועצה. במועצה מקומית ועדות 

ועדת הנהלה  .0515107החובה הן כפי שמניתי במכתב שלי אליכם מיום 

היא ועדת חובה, ועדה לענייני ביקורת, ועדת מל"ח, ועדת ערר לענייני 

, ועדת הנחות בארנונה, ועדת לאיכות הסביבה, ועדה למאבק ארנונה

בנגע הסמים וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור. וועדת מכרזים 

שהמועצה רשאית לבחור  כמובן. כל יתר הוועדות הנן ועדות רשות

ם או למקרים מסוימים, הכל קבוע בתקנון. שלחנו אליכם לענייני

רשימות של הוועדות עם הרכבים וגם במכתב הבהרתי באיזה ועדות 

חל שינוי בהרכב החברים. למשל, ועדת תמיכות, ועדת כספים וועדת 

לא חל שינוי בהרכב החברים ממה שהיה ערב ישיבה זו.  –הנחות 

יים, ועכשיו אני רוצה לתקן. לעומת זאת, בוועדות האחרות חלו שינו

היתה החלטה על ביטול  07מס'  0710103מכיוון שבישיבת מועצה מיום 

הוועדה לחזות פני היישוב ועל מיזוג שלה בוועדה לאיכות הסביבה, אז 

בישיבה זו למעשה מקימים מחדש גם את הוועדה לחזות היישוב. זה 

הדיון הזה זה התיקון שלי. ועדות חדשות נוספות אשר יהיו במסגרת 

ועדת חינוך, רק שאני לא קורא לה ועדה חדשה, היא ועדה שמשנה 

, אבל היא ועדה שהתכוננה וקראו לה גם ועדת אולי את ההרכב שלה
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הוועדה חינוך, אבל היא פעלה תחת הכותרת 'הנהגת חינוך יישובית'. 

השנייה שמתפצלת, שתי ועדות נוספות, זה ועדה לפניות הציבור וועדה 

אתי. הוועדות בהרכב חסר שהיו באותו מכתב הושלמו ונשלח לקוד 

לכם הרכב, זה ועדת ערר לענייני ארנונה. אבל, שלמה, אפשר להתחיל 

 ועדה. -ועדה

לוי, אמנון כרמי ומשה אופיר. מי -ועדת הנהלה: שלמה קטן, דליה נחום : שלמה קטן

  בעד? מי נגד?

 יש לנו הצעה נגדית.  : גדי טפרמן

שנייה, אבל לא נרשם. ההצגה הגדולה. ההנהלה היא האופוזיציה, לא  : שלמה קטן

 יתנו אישור, שיעשו מה שהם רוצים. 

 יש הצעה נגדית, יש אותה פה.  : גדי טפרמן

תשחקו. אתה יודע מה  –בסדר, אנחנו חזינו את זה. אתם רוצים לשחק  : שלמה קטן

 חסר בהנהלה הזאת? שאתה לא ראש המועצה. 

 ני רוצה להגיד משהו לעניין ההצעה שהעלה עו"ד טפרמן.א : משה אופיר

 גם חסדאי, לא היתה לו מועצה לעומתית כמו שיש לכם.  : גדי טפרמן

 הופה, יצא המרצע מהשק.  : לוי-דליה נחום

 אני מבקש שזה יירשם. רגע, אני מבקש את רשות הדיבור.  : משה אופיר

ה אתה לא תהיה ראש מועצה, זה הוקלט, אין בעיה. תדע לך שעל ז : שלמה קטן

שתבין. אם תנסה להפריע בשיטה הזאת, הציבור יקבל מכתב אחרי 

 מכתב אחרי מכתב. 

שלמה, אתה תעשה מה שאתה מוצא לנכון, אני לא מתווכח איתך.  : גדי טפרמן

 תרגיש נוח. 

שתבין. אתה יכול להמשיך. הציבור קבע שאני לא עייף, הציבור קבע  : שלמה קטן

 זקן. שאני לא 

, מזה אי אפשר 57%...את מה שקיבלת. אני עם כל שלושתכם קיבלתי  : גדי טפרמן

 להתעלם.
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 )מדברים ביחד( 

 רוצה להיות בהנהלה שלי. ...בהנהלה, אתה תהיה מגוחך. זה הכל. : שלמה קטן

 אני יכול לבקש זכות דיבור? : משה אופיר

 אבל אני מבקש לא להיות כמוני...  : שלמה קטן

 אני רוצה להגיד לעו"ד טפרמן דבר אחד.  : פירמשה או

 גדי טפרמן בשבילך.  : גדי טפרמן

של משרד הפנים אי גדי טפרמן. לפי חוות דעת של היועץ המשפטי  : משה אופיר

אפשר להכריח בנאדם להיות חבר בוועדה. זה יאשר מר חייקין, ואם 

 לא, אני אשלח לך את חוות הדעת. 

 לי.  אתה לא מחדש : גדי טפרמן

 לכן אני מודיע שאני לא מעוניין להיות בהרכב הזה.  : משה אופיר

 אני לא מקים כרגע ועדת הנהלה. בואו נמשיך, עזוב.  : שלמה קטן

 אני רוצה להגיד עוד דבר.  : משה אופיר

שנייה, משה, ראש המועצה הודיע עכשיו שהוא מוריד את זה מסדר  : אוחיון יעקב

 היום. 

יך. אני אתייעץ עם שר הפנים, אני אספר לקלעג'י שייתן לי לא צר : שלמה קטן

פתרון. אני אגיד לו שיש לי מועצה לעומתית, אני אפרסם את השמות, 

אני אשאל כל אחד מכם מי לעומתי, מי לא. זה הכל. אני שמעתי 

, 6-. אם אתה החלטת בשמם שכל ההצהרה אחרת מחלק מהחברים

 שאתם לעומתית, אני רוצה לדעת. 

 -שלמה, אני מבקש בהצבעה הזאת : אופיר משה

 רגע, שלמה, זה לא ברור לך כאילו? : גדי טפרמן

 מה זה חשוב? זה לא חשוב לי, מה שאתה אומר לי לא חשוב לי.  : שלמה קטן

 אני מבקש שבהצבעה הזאת יירשם שמית מי הצביע בעד ומי נגד.  : משה אופיר

 עזוב, אני הורדתי את זה כרגע.  : שלמה קטן

הורדת את זה? למה לא נצביע שמית? נצביע שמית, שיהיה לנו את זה  : משה אופיר
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 שמית. 

 לא צריך הנהלה, יש לי חברים, יזומנו.  : שלמה קטן

 שלמה, אני רוצה שיהיה שמית את ההצבעה הזאת.  : משה אופיר

 לא היום. ממשיכים, לא היום. אני צריך לדבר עם כמה אנשים.  : שלמה קטן

ולדון בשאר  לאור מה שקורה פה, אני חושבת שאין לנו טעם לשבת פה : לוי-חוםדליה נ

 הוועדות.

 מקבל את ההצעה. אני נועל את הישיבה, תודה. : שלמה קטן

פה אחד להוריד את הנושא מסדר היום לאור הודעתו של ראש  מחליטים  : החלטה

 המועצה על נעילת הישיבה0

 

 אתי וועדת חינוך וקביעת הרכבן. הקמת ועדות לפניות ציבור, קוד. 7

 
מחליטים פה אחד להוריד את הנושא מסדר היום לאור הודעתו של ראש  : החלטה

 המועצה על נעילת הישיבה0

 

 
 יעקב אוחיון

  מזכיר המועצה
 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


