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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 81מס'  יןימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

   09.04.2018 ,חתשע"ד בניסן "כ, 'ביום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

י-דליה נחום     גן ומ"מ ראש המועצהס  לו

 חבר מועצה   גבי סויסה   

ן  חברת מועצה דבורית פינקלשטיי

יג  חבר מועצה  שי רוזנצוו

   חבר מועצה   אופיר משה

   חבר מועצה   אלי שי 

 חברת מועצה   אורית שגיא 

     

ן   :נוכחים  המועצה מנכ"ל  יעקב אוחיו

ן  יועץ משפטי  עו"ד ברוך חייקי

 גזבר המועצה   אילן דולב

 מנהלת מחלקת חינוך  עראמי-פרי אדרי

ו קב"ס   גדי מנהיים  על"א מנהל המועצה 

 

 מועצה תחבר  מירי בר חיים  חסרים:

ן     מבקר המועצה   חגי אמתו
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 9.4.2018 – 81מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 
 :על סדר היום

 המעבר לבתי הספר התיכוניים ברעננה.  .1

ון  1אישור נטילת הלוואה ע"ס  .2 סניף קרני  –מבנק מזרחי ₪ מילי

 .  שומרון

 ₪.  68,679תב"ר רכישת גנרטור חירום על סך  .3

הנחה מארנונה ל"חייל מילואים פעיל" מכוח תקנות הסדרים במשק  .4

 . 2018 –( התשע"ח 3המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

 אישור עבודה נוספת לגזבר המועצה.  .5
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 המעבר לבתי הספר התיכוניים ברעננה.  .1

ין מספר  : שלמה קטן . 81אני פותח ישיבת מועצה לא מן המני
ניים  נושא ראשון זה המעבר לבתי הספר התיכו

ברעננה. אנחנו נתחיל בסקירה של מנהלת מחלקת 
ם  החינוך, וגדי נמצא פה שהוא גם בקשר עם התיכוני
כבר הרבה שנים בכל המקומות, ואם נצטרך הוא גם 

 יושב. 

י-דליה נחום  ושותף לתהליך.  : לו

בטח ששותף לתהליך. מומחה בלתי נפרד בנושא  : שלמה קטן
 הזה. 

סליחה שלמה, אני ביקשתי לכנס את הישיבה הזאת  : רמשה אופי
ן, נכון?  י  שלא מן המני

 אבל לא היה לך חתימות, אז זה נהיה בסוף.  : שלמה קטן

 לא, לא, בסדר, לא חתימות, זה לא הנקודה חתימות.  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  כן בסדר, אוקי

ין עוד אני ביקשתי לכנס את הישיבה שלא מן המני : משה אופיר
 .  לפני פסח, עוד לפני שהייתה ההרשמה וכו' וכו'

ן.  : שלמה קטן  נכו

ברור שאי אפשר היה לשנות הרבה בנקודת זמן  : משה אופיר
שאנחנו ידענו מזה, אי אפשר היה לשנות, כי דברים 
כנראה קרו לפני זה. אבל אני בכל זאת, כאחד 

 שהעלה את הנושא, אני רוצה להגיד כמה מילים. 

 טוב תגיד.  : קטן שלמה

. ככה נהוג מי שמעלה נושא לסדר היום : משה אופיר   -סליחה לפני

 לא, זה לא היה, סליחה.  : שלמה קטן

 -סליחה, אני העליתי את הבקשה : משה אופיר

 לפי בקשתו.  ותלא התכנס וז : אוחיון יעקב

.  סליחה, זה לא כבקשתך : שלמה קטן , תן לי קובי  -תן לי

 ן לי להגדיר את זה. ת : משה אופיר

 לא, תן לי רגע לענות לך.  : שלמה קטן

ן : משה אופיר י   -אני העליתי בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המני
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, אני יכול לענות לך על זה? : שלמה קטן   אוקיי

  -רגע, רגע : משה אופיר

.  : שלמה קטן  כן, ביקשת ולא..

החג. לא ענו לי: בסדר, אנחנו נכנס אותה אחרי  : משה אופיר
אמרו לי: תשמע, לא הצגת חתימות ולכן אתה לא 

ן. אם הייתה בעיה כזו   -יכול לדבר ראשו

ן.  : שלמה קטן , אני לא מבי  מה ההבדל ראשון שני

ם אורית וגם דבורית וגם שי וגם גבי אאני בטוח ש : משה אופיר
 -היו מבקשים

ה בוא נדייק בתשובה שענו לך. ענו שתכונס ישיב : אוחיון יעקב
ן והנושא הזה יתווסף ל י   -שלא מן המני

ן.  : משה אופיר  נכו

 לנושאים, זה מה שכתבו לך.  : שלמה קטן

ו : משה אופיר ן, אז אני לפני שפרי עונה    -נכו

 למה?  : שלמה קטן

ן : משה אופיר   -ומתארת את כל העניי

 אתה רוצה לנהל את המועצה?  : שלמה קטן

 ת המועצה. אני לא רוצה לנהל א : משה אופיר

 אוקיי, אתה מבקש.  : שלמה קטן

  -אני בישיבה הזאת שהתכנסה על פי בקשתי : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אני מבקש להגיד כמה מילים בהתחלה.  : משה אופיר

ל  : שלמה קטן אז אני אומר שאני רוצה שפרי תתחיל, פרי תתחי
 שתרצה. זמן ויהיה לך כמה 

ה אופיר אחרי שהיא תסיים תגיד מה שאתה מה הבעי : שי רוזנצוויג
 רוצה, מה הבעיה? 

 יכול להיות שהיא תתייחס למה שאני אומר.  : משה אופיר

 תתייחס.  : שלמה קטן

ם  : משה אופיר יכול להיות שהיא תתייחס למה שאני אומר בדברי
 שלה. 
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 אופיר, מה זה משנה?  : שי רוזנצוויג

 זה מאוד משנה.  : משה אופיר

 למה? למה?  : צוויגשי רוזנ

זה מאוד משנה. כי החוק אומר שאני העליתי ישיבה  : משה אופיר
ין  -שלא מן המני

 נו אז מה אם העלית?  : גבי סויסה

אני מציג את הבעיה שהפריעה לי ובגינה ביקשתי  : משה אופיר
ן.   לכנס ישיבה שלא מן המניי

גיד כמה מילים? מה זה מ : שי רוזנצוויג  שנה? יש בעיה שהוא י

  -אבל שלמה יושב פה : משה אופיר

י-דליה נחום .  : לו  אבל הישיבה לא כונסה בעקבות הבקשה שלו

והוא מחליט שהוא יעשה מה שבראש שלו, ואני זה  : משה אופיר
ין הזה. ובבקשה תשאל  לא נראה לי, ויש חוק בעני

ן, מה שחייקין אומר.   את חייקי

ן ברוך יקי ויכוח. אני אפילו לא מתחי  :עו"ד חי  ל להבין על מה הו

 הוא לא מבין על מה הוויכוח.  : שלמה קטן

  -אני העליתי את הבקשה : משה אופיר

ן ברוך יקי   -אבל הישיבה  :עו"ד חי

.  : משה אופיר  הישיבה הזאת התכנסה בעקבות הבקשה שלי

מאחר ואינני מורגלת בישיבות מועצה מה שמקובל  :עראמי-פרי אדרי
 עליכם תעשו. 

 לא, הישיבה הזאת התכנסה בעקבות הבקשה שלו?  : זנצוויגשי רו

.  : שלמה קטן דו  הישיבה לא נקבעה על י

 הישיבה הזו נקבעה עם סדר יום ללא קשר לבקשה.  : אוחיון יעקב

  -הייתה כבר קבועה, ואז אמרנו : שלמה קטן

מאחר ונתת לי תשובה שאתה לא מכנס את הישיבה  : משה אופיר
  -ס אותה יותר מאוחרכעת, אלא אתה מכנ

 שנייה משה.  : אוחיון יעקב

 בגלל שאתם רוצים כך וכך.  : משה אופיר

 שלמה יש לך בעיה עקרונית?  : אורית שגיא
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 לא, אבל שלא יטען שהוא כינס את הישיבה.  : שלמה קטן

  -אבל יש בעיה עקרונית : אורית שגיא

 זה לא מדויק.  : שלמה קטן

  -לתת לו : אורית שגיא

 זה בעקבות הבקשה שלי הישיבה.  : ה אופירמש

ן.  : גבי סויסה , לא נכו  לא נכון

 אתה היית חולם לעשות ישיבה כזאת.  : משה אופיר

  -... דיברה איתי, אורית דיברה איתי : שלמה קטן

ן י נקלשטי  אבל למה זה עקרוני?   :דבורית פי

.  : שלמה קטן  שי דיבר איתי

 בכתב, היחיד שהוציא בכתב. אני הוצאתי את זה  : משה אופיר

  -משה, קודם כל זה לא נכון : אורית שגיא

 אני הוצאתי בכתב.  : משה אופיר

 גם אני הוצאתי דברים בכתב.  : אורית שגיא

ין בנושא?  : משה אופיר  מה את ביקשת ישיבה שלא מן המני

שנייה, אין לי בעיה שאתה תפתח ותדבר הכול  : אורית שגיא
 בסדר. 

לא, לא, אני רוצה להבין, מי ביקש ישיבה שלא מן  : משה אופיר
 המניין? 

 אני ביקשתי דברים אחרים, בסדר? זה לא משנה.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 אני רוצה לענות לך אוקיי?  : שלמה קטן

.  : משה אופיר  אוקיי

הישיבה הזאת נקבעה, קיבלנו וראינו את המכתב  : שלמה קטן
  -סודרתשלך שהוא לא פנייה מ

 את הבקשה שלי.  : משה אופיר

את הבקשה. ואתה מומחה הרי לדעת שזה לא בקשה  : שלמה קטן
מסודרת לישיבה. בכל זאת אמרתי לקובי מאחר וגם 
דליה לפני שנסעה וגם דבורית, ונדמה לי ישי שנסענו 
ע  ביחד וגם אורית, אמרו צריך לדבר במועצה לשמו
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  -ממחלקת חינוך

... גם הת : גבי סויסה  ייחסתי

גם סויסה נדמה לי, ואמרתי להם אחרי החג יש  : שלמה קטן
ישיבה נדבר על זה. ואז קובי כתב לך, אבל אם זה 

 כל כך עקרוני בשבילך תתחיל. 

 יופי, אוקיי בסדר.  : משה אופיר

 תתחיל, אין בעיה.  : שלמה קטן

אז אני מתחיל בדברים הבאים, הישיבה הזאת  : משה אופיר
  -ב בקשתישכונסה עק

  -הנה אתה ממשיך : שלמה קטן

 . סליחה רגע, אני אומר מה שאני רוצה : משה אופיר

. : שלמה קטן .  הא אתה יכול מה שאתה.

ככה זה, ככה זה כחבר מועצה מותר לי להגיד מה  : משה אופיר
 שאני רוצה. 

, תגיד, תגיד, תגיד מה שאתה רוצה.  : שלמה קטן  אוקיי

. הישיבה הזאת שכונסה עקב בקשתי אוקיי יפה : משה אופיר
שנבעה מהעובדה שאני כחבר מועצה ואני גם הבנתי 
ממה שעלה בפייסבוק וכל הדברים האלה, שגם ועדת 
חינוך של היישוב שלכאורה היא אמורה להיות 
מעורבת בנושא חינוך, אף לא אחד מהם היה מעורה 
בנושא הקרדינלי הזה, שכמו שאנחנו יודעים שמה 

ה  ,לא זמן רבשקרה לפני  פחות משנתיים, כאשר הי
מעבר להוד השרון זה עורר גלים מאוד, והיו 
ן  י דיבורים. ואילו עכשיו אחרי שנתיים פתאום העני
גי הציבור בכלל,  ין שלא קשור בנצי הזה הופך לעני
ין פנימי של ראש  לא ועדה, לא מועצה, אלא עני

 המועצה ועובדי המועצה. 

י אני לא שמעתי, ולכן גם דרך  אגב בסוגריים אנ
ביקשתי לראות את החוזה עם הוד השרון. בזמנו 
כאשר היה דיון על מעבר להוד השרון אני מודה שלא 
.. להגיד תראו לי את  הייתי חשדני עד כדי כך.
ההסכם שנראה על מה אנחנו חותמים. תיארתי 
לעצמי שזה נושא סביר והילדים שלנו לא יצטרכו 

עכשיו כמובן הדבר  לעבור טלטלות על גבי טלטלות.
הראשון שביקשתי זה לראות את החוזה הקיים ואת 
, ואני עוד ארחיב אחרי הסקירה הזאת  החוזה הישן

הדברים, לגבי מה שאני חושב שהחוזה טוב או את 
לא טוב וכל הדברים האלה. אבל אני קודם כל רוצה 
גי הציבור, פרט  לציין שהעובדה שאף אחד מנצי

נציג ציבור כמובן, אבל  לראש המועצה שהוא גם כן
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חברי מועצה באופן פורמלי, אני לא יודע מה באופן 
פורמלי יכול להיות שדיברו אתכם בטלפון ופניתם -א

ואמרו לכם, אין לי מושג, באופן פורמלי חברי 
המועצה לא קיבלו שום מידע על הבעיות שיש עם 

 הוד השרון שבגינם התחיל כל התהליך הזה. 

ועצה מידי חודש בערך ומעולם אנחנו יושבים פה במ
לא בא ראש המועצה ואמר: תראו יש בעיות עם הוד 
ן, מה אנחנו עושים, מה זה, שום דבר. ועדת  השרו
חינוך שום דבר. פתאום מפילים עלינו פיל כזה ויש 
תלונות של הורים מפה עד הודעה חדשה, שכבר עשו 
את ההכנה להרשמה להוד השרון עם מגמות וכל 

, והנה הכול בטל ואנחנו הולכים לדרך הדברים האלה
 .  חדשה. זה מה שרציתי להגיד בשלב הראשון

, כל מה שאמרת היה נכון : שלמה קטן   -אוקיי

  -אין לי שום שאלה, אני אומר : משה אופיר

  -מילה אחת : שלמה קטן

זו לא שאלה אליך, זו שאלה לראש המועצה.  : משה אופיר  מדוע, 

  -יפה, אז : שלמה קטן

ם  : שה אופירמ גי ציבור נופל עלינו כרעם ביו איך זה שאנחנו כנצי
בהיר הליך כזה שלפני שנתיים שנעשה במקום אחר 
היה פה זה, ופה לא מיידעים אותנו בכלל, כאילו לא, 
לא רוצה להגיד לא סופרים אותנו, אבל זה בדיוק 

 ככה. 

ן. כל מה שאמרת : שלמה קטן   -נכו

. זאת ההרגשה של : משה אופיר  י

היה צריך להיות נכון אילו אכן ידענו שמשהו הולך  : שלמה קטן
נתייחס יותר זה לקרות, זה הכול. דברי ואחרי 

 בהרחבה. 

  -אני גם אשמח לדעת ממתי אנחנו יודעים : משה אופיר

  -אתה אומר תהליך, אנחנו יודעים : שלמה קטן

  -בוא נעשה :עראמי-פרי אדרי

 ר. פרי תעשה סד : שי רוזנצוויג

איזשהו סדר בדיוק. אני אתחיל מהסוף ואני אגיד  :עראמי-פרי אדרי
ו  שאנחנו באמת נכנסנו לתהליך הזה מאוחר. נכנסנ
לתהליך הזה מאוחר משום שידענו על הבעיה 
ין המספרים, לא  האמתית לא מבית הספר לעני

מאורית שאמרה לי  SMSתאמין אבל אני קיבלתי 
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ו ישיבה של הורים   -הייתה עכשי

 מפגש.  : לי שיא

מפגש של הורים וילדים ושם אמר מנהל בית הספר,  :עראמי-פרי אדרי
מקומות  50לא מנהל הכפר, שבשנה הבאה יהיו רק 

לילדי אלפי מנשה. והיא אמרה לי: מה את אומרת? 
ואני לא ידעתי בכלל איך להתייחס לזה, כי זה 
השאיר אותנו בהלם. ואני אתחיל את התשובה שלי 

.  ממקום אחר  לגמרי

המקום האחר הוא שאנחנו באופן ברור דואגים לכלל 
הילדים, זאת אומרת שאנחנו הדאגה שלנו זה שלא 
יישאר ילד אחד ללא מסגרת לימודים, וזה אומר 
הילדים של המגמות והילדים של המב"ר והילדים של 
האתגר והילדים של החינוך המיוחד, כלל השכבה 

ת להגיד את זה, אני חייבחייבת לקבל מענה כולם. 
 . כי לי זה מאוד ברור וזאת נקודת המוצא שלי
ו  ומאוחר וכך ושמענו על המספרים האלה שלא ידענ

 עליהם, אני מדברת איתך על פברואר, נכון? 

 אמצע פברואר.  : שלמה קטן

 -זה היה בפייסבוק שמישהו כתב : משה אופיר

  -אמצע פברואר :עראמי-פרי אדרי

 את זה בפגישה. שהוא שמע  : משה אופיר

והבחינות הם בסוף פברואר מרץ.  כאשר הרישום :עראמי-פרי אדרי
אנחנו התחלנו לבדוק עם מוסינזון מה אפשר לעשות 

כדי שאנחנו נשאר ועם הוד השרון, מה אפשר לעשות 
 , . לא היה לנו רצון לצאת מהוד השרון בהוד השרון
לא היה לנו רצון להיכנס לשום מקום אחר ולהמשיך 

 שנה. את ה

.  : אורית שגיא .. 

ן. ואז הסתבר לנו בכל הדרכים שהם כולל לערב  :עראמי-פרי אדרי נכו
ז ושלמה   -את מנהלת המחו

 והמנכ"ל.  : שלמה קטן

ושלמה דיבר גם עם מנהלת המחוז, כולל לערב את  :עראמי-פרי אדרי
מנכ"ל משרד החינוך, ושלמה דיבר עם מנכ"ל משרד 

  -החינוך בנוכחות

 -המנכ"ל צלצל מפה ל : ןשלמה קט

. למנהל מוסינזון בואו תגידו לנו כמה  :עראמי-פרי אדרי ן  תלמידיםנכו
אפשר לקבל, עד לאן אפשר להגיע. מוסינזון דיברו 

ון של כ ן. כשאנחנו  60-על גבול עלי ילד, גבול עליו
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  -ראינו שלהוד השרון כעיר

יני מה היו המספרים של השנה.  : אוחיון יעקב  תצי

ד  עתכף, תכף נגי :עראמי-ריפרי אד לזה. כאשר אנחנו ראינו שלהו
השרון אין מענים בתוך העיר, תיכון אחד הם לא 
הסכימו לקבל אליו לגמרי שזה הדרים, תיכון רמון 
 ' דיברו על מספרים בודדים, השנה לומדים בשכבת י

ד  80-כ ן. כך שלא היה לנו שום יסו ילד במוסינזו
ר הזה, אנחנו גם להניח שהם הולכים ללכת מהמספ

 ישבנו איתם. בינואר זה היה? 

 כן, סוף ינואר.  : שלמה קטן

ן, והם לא העלו ולו במשפט, יש פרוטוקול של  :עראמי-פרי אדרי נכו
הפגישה, שהם לא יוכלו לקבל אותנו בשנה הבאה, כי 

 יש להם בעיה מספרית. 

  -ילדים הולכים למוסינזון 70-כ : משה אופיר

 השנה.  :עראמי-פרי אדרי

 י"א. -לא השנה, כאילו עכשיו הם עולים ל : שלמה קטן

.  80-י' כ-ב :עראמי-פרי אדרי  נכון

 בגג.  60והם אמרו שהם מוכנים לקלוט  : משה אופיר

 . 60ההסכם איתם אבל הוא על  : אורית שגיא

  -לא. ההסכם :עראמי-פרי אדרי

 אבל יש הסכם איתם.  : משה אופיר

 . 60ורמלי הוא על ההסכם הפ : אורית שגיא

  -עם 60ההסכם איתם הוא על  :עראמי-פרי אדרי

 זה לא בדיוק תואם את ההסכם.  80אבל הם קלטו  : אוחיון יעקב

  -עם אפשרות להגדלה :עראמי-פרי אדרי

 כתוב תשע"ט וזה יתנו יותר.  : שלמה קטן

 והם קיבלו יותר.  :עראמי-פרי אדרי

  -השאלה אם בינואר : אורית שגיא

 והם לא נסוגו מזה בשום שלב.  :עראמי-י אדריפר

האם בינואר הצגתם בפניהם את מספר התלמידים  : אורית שגיא
שצפויים לעלות בשנה הבאה, והאם זה עלה על 

  -השולחן או שיצאנו לנקודת הנחה
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י-דליה נחום  אולי היא קודם תסיים ואחרי זה שאלות.   : לו

  -תנו ל : שלמה קטן

  -לא הייתה שום סיבה :עראמי-פרי אדרי

 לא העלו מספרים, לא העלו מספרים.  : שלמה קטן

  -לא הייתה שום סיבה להניח :עראמי-פרי אדרי

  -60אם ההסכם מדבר על  : אורית שגיא

 אורית, זה לא שיטה, תנו לה לגמור, אחר כך.  : שלמה קטן

 לא, אבל מדברים על המספר שלמה.  : אורית שגיא

  -צה להבין לפני שנתייםאני רו : משה אופיר

 , היא תגמור. אתה ביקשת...אני לא עונה לך : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

אבל הם קיבלו את מספר הילדים האלה, זה לא שהם  :עראמי-פרי אדרי
לא קיבלו, הם קיבלו והם לא אמרו שיש להם בעיה 

 בשום שלב. 

 ?80מהשנה הראשונה הם קיבלו  : משה אופיר

 . 60הם קיבלו  :עראמי-פרי אדרי

  -ו 60לא, ראשונה היה  : שלמה קטן

ו  גבי מנהיים:  ילדים.  44בשנה הראשונה הי

ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

ן.  60 ולא, הי : שלמה קטן  כולל רמו

 . 80שנייה הובשנה  : משה אופיר

 . 78 גבי מנהיים:

 . 60, וההסכם הוא על 78 : משה אופיר

  -ו 60שם , כתוב -ו 60 :עראמי-פרי אדרי

 , כתוב תשע"ט יהיה יותר. 60 : שלמה קטן

 עם אופציה ליותר.  :עראמי-פרי אדרי

י-דליה נחום   תנו לה לסיים אחר כך את השאלות. : לו

 אחרי זה גדי יוסיף ואחרי זה יתחילו השאלות.  : שלמה קטן
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שהי ונו שאנחנו עומדים בפני איזכשאנחנו הב :עראמי-פרי אדרי
ית, שחלק מהילדים ימצאו את סיטואציה לא אפשר

המקום שלהם וחלק בוודאי לא יהיה להם מקום. 
בינואר גם הבנו שלא יהיה להם מקומות לילדי מב"ר 
על  ולא יהיה להם מקום לאתגר, ואין מה לדבר 

  -כיתות חינוך מיוחד, כי לדבריהם

 תגידי לי מה זה מב"ר ואתגר.  : משה אופיר

צעים שלהם הם נמוכים יותר וזה זה כיתות שהממו :עראמי-פרי אדרי
  -כיתות מאוד מושקעות

 תגבור.  : אוחיון יעקב

ילדים  16ילדים כאלה,  15-כיתות תגבור, ויש לנו כ :עראמי-פרי אדרי
  -כאלה. ואפילו

 ? 80מתוך  : משה אופיר

 -לא :עראמי-פרי אדרי

 כרגע מה יש שמה? כרגע?  גבי מנהיים:

 ולל אורט שפירא. מתוך כל המחזור כ : אורית שגיא

 עכשיו כמה... לומדים.  :עראמי-פרי אדרי

 16, מתוכם ילדים 151 עכשיו יש במחזור הזה גבי מנהיים:
 צריכים ללכת לכיתות מב"ר ואתגר. 

 . 10% :עראמי-פרי אדרי

 מב"ר ואתגר היו הולכים למוסינזון?  : משה אופיר

 הלכו.  :עראמי-פרי אדרי

 בשנה שעברה? הלכו למוסינזון : משה אופיר

 כן.  גבי מנהיים:

וגם להם נדרשנו לפתרונות. הזמן דחק, ואנחנו בשום  :עראמי-פרי אדרי
,  חיוביות שלב לא הצלחנו לקבל תשובות ן מהוד השרו

שבאיזה שהוא שלב הם יקבלו אותם בתוך העיר, 
  -והתחלנו לקיים

 לא רצו.  : שלמה קטן

, לא רצו, לא רצו. עכשיו אנ :עראמי-פרי אדרי י רוצה להגיד לכם משהו
י  אני מוקלטת פה ואני שוקלת את הדברים שאנ
אומרת, אבל יש גם איזשהו עניין באווירה, ובאווירה 
ם  ברעננה אנחנו קיבלנו דלתות פתוחות לרווחה. ילדי
שנבחנו במוסינזון למגמות, קיבלו אותם ברעננה בלי 

 בחינות. 
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 לאיזה בתי ספר ברעננה?  : משה אופיר

  -גם לאביב :עראמי-יפרי אדר

 גם וגם וגם.  גבי מנהיים:

ה של כל המגמות עם מספרי סתכף גדי ייתן פה פרי :עראמי-פרי אדרי
ם.  ילדים ומי הולך לאיפה שתדע, אפרופו ההורי
 עכשיו אתה מדבר איתי על הורים בראשית התהליך. 

 כן.  : משה אופיר

 בסדר, ואני יכולה להבין את זה.  :עראמי-פרי אדרי

 לפני ההרשמה.  : משה אופיר

ואני יכולה להבין את זה. בסדר אני יכולה להבין את  :עראמי-פרי אדרי
זה. אבל, אני מדברת איתך היום בנקודת הזמן היום, 
ה  הילדים מקבלים מענים ומענים מצוינים. זה לא הי
פשוט, זה היה הליך שהיינו צריכים לזרז אותו ולקדם 

הודיעו, אני לא  אותו מהר, אתה שאלת למה לא
ין הזה לא התפקיד שלי להודיע   -נכנסת לעני

 זה לא התפקיד שלך.  : משה אופיר

לא תפקיד שלי להודיע לכם או לא להודיע, אני יכולה  :עראמי-פרי אדרי
  -להגיד לך שפעלנו

 לא הערה לגביך בכלל.  וז : משה אופיר

ו גדי ו, קובי, שלמה ,אנחנו פעלנו במרץ :עראמי-פרי אדרי אני, פעלנ
ז ושל  במרץ מול רעננה במעורבות של מנהלת המחו
מנכ"ל משרד החינוך, כדי לקדם את העניין הזה של 
הלמידה של הילדים ברעננה, והיה לנו מאוד חשוב 

  -שההסכם יהיה הסכם לטווח ארוך באופן משמעותי

ך  : משה אופיר יש פה נקודות יציאה שהופכות את הטווח הארו
  -לבלתי

.  ןה ת,לא הופכו ןה : גיאאורית ש  מבטלות אותו

 גם כתוב שזה כספי.  : שלמה קטן

 מבטלות אותו.  : משה אופיר

.  : אורית שגיא  לגמרי

 אני מסכים איתך.  : משה אופיר

  -יש סעיף שאומר שבהתראה : אורית שגיא

 אתם רוצים להיכנס להסכם עכשיו?  :עראמי-פרי אדרי
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ם  6התראה של באבל,  אנחנו קראנו אותו : אורית שגיא חודשי
יכולים להגיד לנו שלום ולהתראות בלי שום סיבה 

 .  נראית לעין

  -על אי עמידה בתשלום : שלמה קטן

 זה מה שהם עשו לאורנית אם את לא יודעת.  : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן

 מה פתאום.  : אוחיון יעקב

 ממש לא.  : אורית שגיא

 אורנית עזבו.  : שלמה קטן

אם כבר חתמנו על הסכם, בעצם לא צריכה להיות  : ית שגיאאור
 להם סיבה להעיף אותנו. 

ן.  :עראמי-פרי אדרי  ההיפך הוא הנכו

 אבל זה כתוב... שלמה.  : אורית שגיא

 נגיע לסעיף הזה.  : שלמה קטן

 אני רוצה קצת שנשמע מה כן קורה בכל זאת.  :עראמי-פרי אדרי

. לא, אבל צריך ל : אוחיון יעקב  השלים עוד משהו

 בבקשה.  :עראמי-פרי אדרי

כשהייתה פגישה רבת משתתפים אצל מנהלת אגף  : אוחיון יעקב
  -החינוך של הוד השרון

 בינואר.  :עראמי-פרי אדרי

ושם השתתף בין היתר גם מנהל כפר הנוער  : אוחיון יעקב
מוסינזון, אתה יודע שזה רשת עצמאית לכאורה, 

  -ושמה

  -ה לא מנהל בית הספרז : אורית שגיא

זה מנהל הכפר ולא מנהל בית הספר, הוא מנהל של  : אוחיון יעקב
הכול. ושם הם הבהירו לנו בלשון שלא משתמעת 

  -פנים שיש גידול דמוגרפי בהוד השרון בעיר שתיל

 זה שנה אחרי.  : שלמה קטן

  -יש תנופת בנייה מואצת : אוחיון יעקב

 ותנו. ... סיבה להעיף א : משה אופיר

ועל אף תקופת ההסכם שהם לא מוכנים ולא יכולים  : אוחיון יעקב



   

ע"י:  - ן: הופק  פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  03בו -5373237 - 
 

15 

  -יותר לקלוט אותנו

 הם העלו את זה בינואר?  : אורית שגיא

 כן.  :עראמי-פרי אדרי

 תקשיבי אבל, תקשיבי עד הסוף.  : שלמה קטן

ן  : אוחיון יעקב והם יתנו לנו שנה אחרונה, כי לפנים משורת הדי
וון ש גם אם יש הסכם, איך אמר מנהל מבחינתם מכי

שנים, הסכם כזה  4-הכפר, גם אם יש הסכם ל
.. קודמים וההסכם הזה  מרשויות אם יש צורכי.
מבחינתו לא יהיה קיים אם זה הצורך שמנהלת אגף 

  -החינוך אומרת, ושהם לא

 תש"פ.  : שלמה קטן

ונים : אוחיון יעקב מעבר לשנה הקרובה  כן, ושהם לא מתכו
 קשרות. להמשיך בהת

ל  : אורית שגיא אז למה לא העלינו את העובדה שיש לנו מחזור גדו
בינואר, כשהם כבר התריעו בפנינו שהם יתנו לנו רק 

 .  לפנים משורת הדין

 לא, דובר על תש"פ. היא אומרת לך תש"פ.  : שלמה קטן

 לא דובר על תשע"ט, לא דובר.  :עראמי-פרי אדרי

 על תש"פ.  לא על תשע"ט, דיברנו : שלמה קטן

על תשע"ט הם לא אמרו על השולחן, אתה יכול  :עראמי-פרי אדרי
להציג את הפרוטוקול, הם לא אמרו מילה על מספר 

 הילדים. 

יש לי הרגשה שפה אנשים חושבים שהיה לי אינטרס  : שלמה קטן
 לעזוב. 

לא שלמה, אני אומרת לך מה אני חושבת. אני  : אורית שגיא
  -חושבת

 שבילנו זה הטלטלה הכי גדולה, בטח לא... ב : שלמה קטן

  -אני אגיד לך מה כן הם אמרו : אוחיון יעקב

זה היה צריך  אם הם אמרו את מה שקובי עכשיו אמר : אורית שגיא
 לעלות בינואר. 

 תש"פ.  תלא, הם דיברו על שנ : שלמה קטן

י-דליה נחום  עוד שנה.  : לו

ן, הם אמרו שהשנה הם יתנו לפנ : אורית שגיא ים משורת הדי
ואנחנו יודעים שבקצה השני יש לנו מחזור אפילו 
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  -גדול באופן

 אבל הם לא דיברו על מספר.  :עראמי-פרי אדרי

 .80אבל השנה הזאת היה  : שלמה קטן

ולא  80הם לא דיברו על מספר, הם קיבלו השנה  :עראמי-פרי אדרי
  -אמרו בישיבה

 לו את זה בכלל. מה שאתה אומר שהם לא הע : שי רוזנצוויג

 לא.  : שלמה קטן

 חד משמעית לא.  :עראמי-פרי אדרי

 אמרו תש"פ.  : שלמה קטן

, זה ברור.  : שי רוזנצוויג  אוקיי

  -אנחנו לא יכולים לאכוף עליהם את ההסכם : משה אופיר

י-דליה נחום .  : לו  תש"פ זה יש לך שנה שלמה להתארגן

 . 60שבהסכם כתוב  זה ברור שלא יכולים, ומה גם : משה אופיר

ן י נקלשטי   -אבל צריך לשאול את עצמנו כחברי מועצה  :דבורית פי

  -מה אנחנו עושים : משה אופיר

ן י נקלשטי , או  ומה מפריע לנו? מפריע לנו שלא הודיע  :דבורית פי לנו
  -מפריע לנו ש

.  : שלמה קטן  ברגע שהתגלתה בעיה ידענו

ן י נקלשטי לא מי שצריך לנהל את הדבר א ,לא אנחנו ידענו  :דבורית פי
 הזה, ידע את זה מהיום או דרך הורים. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

ן י נקלשטי ין של התקשורת לחברי   :דבורית פי אני חושבת שעל העני
  -המועצה כן צריך לדבר

 אנחנו ביחד אתכם אמרנו את זה.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי   -כי אני מבינה שיש פה איזה  :דבורית פי

ון על  : אאורית שגי אבל דבורית את מבינה שאנחנו מנהלים היום די
  -משהו שקרה בדיעבד, כאילו בכלל

ן י נקלשטי   -אבל זה בדיוק מה שאני אומרת  :דבורית פי

ון הזה היה צריך להתקיים בינואר.  : אורית שגיא  הדי



   

ע"י:  - ן: הופק  פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  03בו -5373237 - 
 

17 

ן י נקלשטי   -שבינואר כשידעתם  :דבורית פי

ן.  : אורית שגיא  נכו

ן י נקלשטי   -בינואר כשידעתם  :דבורית פי

י-דליה נחום   -אבל בינואר לא : לו

 לא ידענו.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  רגע, כשידעתם שבשנה הבאה יש בעיה זה לא עלה.   :דבורית פי

 כל הבעיה זה עוד שנתיים.  :עראמי-פרי אדרי

ן י נקלשטי זה לא עלה לנו לא בישיבה לא של ינואר ולא של   :דבורית פי
 פברואר. 

פרי לפי הניסוח של קובי זה ניסוח שצריך להדליק  : שגיאאורית 
.  ונורה אדומה, ז אני חושבת שגם דבורית דעתי

 מסכימה איתי ואולי גם אחרים, אני לא יודעת. 

 ואז?  : שלמה קטן

ון הזה שלמה היה צריך להתקיים כאן בינואר : אורית שגיא   -הדי

 ואז?  : שלמה קטן

, והיינו צריכים היית צריך להצי : אורית שגיא נו ף את זה בפני
  -לחשוב מה אנחנו עושים כדי

ן יכול היה להיות רק בפברואר כי : שלמה קטן ו זה  קודם כל הדי
 היה סוף ינואר. 

וון שאני מסתכלת על זה ב : אורית שגיא , גם 2-שלמה תראה, מכי
חוויתי את זה באופן אישי בבית שלי, וגם אני 

ות שלנו כלפי מסתכלת על זה רגע ברמת האחרי
 , התושבים. הגענו לסיטואציה שהילדים נבחנו
התכווננו, ביקרו, היו, התלבטו, נרשמו, ובסופו של 
דבר שבוע לפני מועד הרישום פתאום הכול התפוצץ 

 להם בפנים. 

 בסדר.  : שלמה קטן

  -זה להתחיל שנה ברגל שמאל : אורית שגיא

 פרי סיימת?  : שלמה קטן

  -מרוציםמאוד יות שחלק מההורים מאוד יכול לה : אורית שגיא

  -אורית : שלמה קטן

 אבל יש גם לא מעט שפחות.  : אורית שגיא
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אני מתאר לי, לא כולם מרוצים, גם אני לא מרוצה  : שלמה קטן
 שזה קרה. 

  -אני לא יודעת אם את היית בפגישה עם ההורים :עראמי-פרי אדרי

 אפשר לתת לפרי לסיים?  : שלמה קטן

 לא הייתי, הייתי בחו"ל.  : שגיא אורית

  -אז אני אגיד :עראמי-פרי אדרי

אני רוצה להבהיר רק דבר אחד, מכל האמירות אם  : שלמה קטן
נו יכולים להישאר בהוד  י היה יכול להיות מצב שהי

ן.   השרו

  -אני מסכים איתך : משה אופיר

 מכל האמירות.  : שלמה קטן

  -אני מסכים איתך : משה אופיר

ן : ת שגיאאורי   -ואני יכולה להבי

 מכל האמירות.  : שלמה קטן

  -אבל זו השאלה : שי רוזנצוויג

את יכולה להגיד אמירות, מכל האמירות שלך אם  : שלמה קטן
 היה מצב שיכולנו להישאר היום בהוד השרון. 

 זו השאלה.  : שי רוזנצוויג

 או רק הבת שלך, שאני אבין את זה.  : שלמה קטן

 קודם כל האמירה הזאת היא לא במקומה שלמה.  : אאורית שגי

  -לא, כי : שלמה קטן

 האמירה הזאת מכוערת ולא במקומה.  : אורית שגיא

.  : משה אופיר  מה אתה הופך את זה לאישי כאן, אני לא מבין

 אני חוזר בי.  : שלמה קטן

ן לי ילדים בכלל, ואני  : משה אופיר סליחה, שלמה קטן אני אי
 זה לסדר היום. העליתי את 

.  : אוחיון יעקב  לא, הוא חזר בו משה, הוא חזר בו

 -אתה לא יכול להגיד : משה אופיר

  )מדברים יחד(
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 הוא חזר אבל.  : אוחיון יעקב

 כי היא חוותה את זה.  : גבי סויסה

ין : אוחיון יעקב   -זה לא לעני

. אני חזרתי בי.  : שלמה קטן  לא, חזרתי בי, חזרתי בי

אני חושבת שלמה, אתה שואל אותי מה השאלה, מה  : אאורית שגי
  אני אומרת מכל האמירות שלי?

 כן.  : שלמה קטן

י  : אורית שגיא ינו צריכים לפתוח את זה בינואר ולא שבוע לפנ שהי
 מועד הרישום. 

 בסוף ינואר הישיבה הייתה.  : שלמה קטן

 -כי ידענו על בעיה מספרית למה? :עראמי-פרי אדרי

.  : שלמה קטן  בעיה של עוד שנה וחצי

 מתי ידעתם את זה בפברואר?  : משה אופיר

 כן.  :עראמי-פרי אדרי

 אז צריכים בפברואר לא משנה.  : משה אופיר

 לא אבל רגע, מדובר על ספטמבר הבא.  : שלמה קטן

 )מדברים יחד(

את בסדר, זה לא התפקיד שלך, אבל אני יושב פה  : משה אופיר
 גיש שלא סופרים אותי. כחבר מועצה ואני מר

ון?  2019על ספטמבר  : שלמה קטן  לפתוח די

 זאת הבעיה.  : משה אופיר

 דובר על עוד שנה.  :עראמי-פרי אדרי

זה עוד לפני שהגענו לדבר אגב על ההסכם עצמו  : אורית שגיא
ו, אבל עכשיו כל אמירה  שגם לי יש מה להגיד עלי

 שלי היא לא רלוונטית, כי הוא כבר חתום. 

  -. האם2019, ספטמבר 2019אנחנו מדברים על  : שלמה קטן

י-דליה נחום .  : לו  זה עוד שנה וחצי

שבאה אלי פרי, אמרנו נמצה את התהליך, כקודם כל  : שלמה קטן
. בין הזמן הזה...  ' וכו' נלך למשרד החינוך וכו

ימים או שבועיים. זה  10שיודיעו להורים היה בדיוק 
פור הסתובב פה בבטן לא שהיה חודשים פה הסי



   

ע"י:  - ן: הופק  פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  03בו -5373237 - 
 

20 

. כשפרי באה וגדי וקובי מהפגישה, אמרו  והסתרנו
חודש תהיה  20חודשים  8-הם מדברים שבעוד שנה ו

בעיה הם לא יכולים לקלוט. עוד לא הספקנו ללכת 
ז לדבר, ונפלה  למשרד החינוך, למנהלת המחו

, וזה לא פייר כאילו   -הפצצה. פה מדברים כאילו

 פצצה? מתי נפלה ה : משה אופיר

 למה זה לא פייר?  : אורית שגיא

  -כי הוא אומר שיש סמיכות : שי רוזנצוויג

י-דליה נחום  שבועיים אחר כך.  : לו

 שבועיים אחר כך.  : שלמה קטן

 מתי זה שבועיים אחר כך?  : משה אופיר

 באמצע פברואר.  : שלמה קטן

. : משה אופיר .  פברואר? מאיזה תאריך אנחנו.

  )מדברים יחד(

  -למה אני צריך לשמוע על הדברים האלה בפייסבוק : שה אופירמ

 אני שמעתי דרך הפייסבוק.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 גם אנחנו שמענו ביחד.  : שלמה קטן

 אתה היית צריך לעשות פה מיד ישיבה.  : משה אופיר

 על מה?  : שלמה קטן

 מה קורה עם העתיד של הילדים שלנו.  : משה אופיר

 חודשים?  8-בעוד שנה ו : מה קטןשל

 לא, כששמעת שלא רוצים לקלוט אותנו.  : משה אופיר

 אני שמעתי את זה בפייסבוק כמוך.  : שלמה קטן

אבל אתה ראש מועצה, אתה צריך לעשות ישיבה  : משה אופיר
ין הזה.   בעני

 אתה לא קלטת מה שאני אומר לך?  : שלמה קטן

 בוק לנהל אותך? מה אתה נותן לפייס : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן
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ת  : שי רוזנצוויג לא, הוא אומר פשוט כשהייתה את הבעיה, היי
 צריך לעדכן את כולם זה הכל. 

 נו? אני עדכנתי את כולם.  : שלמה קטן

נו  : משה אופיר , גם לחשוב על הדרכים, אולי לא היי לא לעדכן
 אומרים ללכת לרעננה. 

  -היית אומר ש : שלמה קטן

 לא משנה, אתה שאלת אותנו?  : ה אופירמש

  )מדברים יחד(

 פרי תמשיכי.  : שלמה קטן

 זה כתוב בהסכם.  : אורית שגיא

.  : שלמה קטן  תמשיכי

ז :עראמי-פרי אדרי   -שהיוטוב, תכף נתייחס לאורט שפירא. גדי תן אי

 אסור לנו לשלוח לאורט שפירא.  : אורית שגיא

י מה קורה ברעננה ומה הולך להיות סקירה קצת לגב :עראמי-פרי אדרי
 ברעננה. 

כן ידענו  78-אני אתחיל רגע מהאמירה הזאת על ה :גדי מנהיים
ילדים וכשאני באתי  78או לא ידענו. בתשע"ח קלטו 

: 78לבית הספר ושאלתי אותם: איך קלטתם  ? אמרו
  -אנחנו רוצים אתכם, אנחנו מרוצים, אנחנו רוצים

 לדים מקסימים. יש לכם י :עראמי-פרי אדרי

 יש לנו מקום בשבילכם.  : משה אופיר

ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אני יודע.  : משה אופיר

ן י נקלשטי הבעיה היא שגם רעננה נותנת את התחושה הזאת,   :דבורית פי
 והשאלה אם אנחנו לא נבדה גם. 

 ברור זה חדש.  : אורית שגיא

ן י נקלשטי  ננה מקבלת אותנו בסבר פנים יפות. גם רע  :דבורית פי

..  : שלמה קטן  ומה.

ן י נקלשטי  לא, כי פרי הציגה את זה שרעננה קיבלה אותנו.   :דבורית פי
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 דבורית אני לא מזלזל במה שאת אומרת חס וחלילה.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  גם הוד השרון קיבלה אותנו מאוד יפה.   :דבורית פי

 זלזל במה שאת אומרת. דבורית, אני לא מ : שלמה קטן

, כשיש ילדים  : משה אופיר כשאין להם ילדים אז הם לוקחים אותנו
 אומרים... קודמים. 

ן י נקלשטי לא, אני אומרת גם הוד השרון קיבלה אותנו נורא   :דבורית פי
 יפה וגם רעננה. 

 ויש פתרון לזה.  : משה אופיר

ים זה דבר מה להגיד שלהיות נסמך על שולחן אחר :עראמי-פרי אדרי
 נוח? 

 בטח שלא.  : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן

 אני מסכים איתך.  : משה אופיר

ון ב : שלמה קטן  -אולי צריך לעשות די

  -בשביל זה אנחנו צריכים כחברי מועצה : משה אופיר

 אולי המועצה הבאה תקיים דיון לאן הולכים.  : שלמה קטן

עצה נחשוב על פתרון אנחנו כמוזה לא התפקיד שלך  : משה אופיר
 שלא יעשה אותנו קנים בפתח. 

 יכול להיות.  : שלמה קטן

 זה הכול, זה מה שאני אומר.  : משה אופיר

הדבר השני ברשותכם, ברגעים אלה כל ההורים של  :גדי מנהיים
  -שכבת ט' נמצאים בתיכון אביב

 מרביתם.  :עראמי-פרי אדרי

קיים אולי בתיכון מרביתם. לערב חשיפה, שזה מת :גדי מנהיים
אביב אבל זה לכל נושא החינוך תיכונים ברעננה. כל 
התלמידים כמו שפרי אמרה, כל התלמידים שעברו 
בחינות והתקבלו במוסינזון התקבלו ללא בחינות עם 

שהי תרעומת של ההורים, מה הם צריכים וקצת איז
ם  . אז אני חושב שבסך הכול אם קולטי ן ראיון לא ראיו

ריך לראות אותו בעיניים, ולא להגיד ילד חדש, אז צ
 אללה יש פה... י

 ראיון היכרות.  : שי רוזנצוויג

 ראיון היכרות זה מה שזה היה.  :גדי מנהיים
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 זה חשוב.  : אורית שגיא

ההתניה הייתה שמי שרוצה למשל ללכת לסייבר  :גדי מנהיים
שמבחינת הדרישות של מוסינזון הם יותר נמוכות 

ובסקי בסייבר, ולכן דרשו מהדרישות של אוסטר
ממוצע במתמטיקה עם האפשרות שמי  90ברעננה 

במחצית ב'  90-, והוא יוכל להגיע ל90שאין לו כרגע 
  -יתקבל. אם הוא התקבל שם

אז מישהו שהתקבל במוסינזון הוא מתקבל על תנאי  : משה אופיר
 .  באוסטרובסקי

ג  :גדי מנהיים ן, אם הוא ישי  . 90נכו

י-דליה נחום ן לו   :לו  . 90אם אי

ן  : שי רוזנצוויג למרות שנחשון כן נבחנים, כי הם לא קיבלו עדיי
 תשובה. 

 ולכן אני אומרת שזה תנאי שהוא לא הוגן כל כך.  : אורית שגיא

י-דליה נחום  באוסטרובסקי?  : לו

.  :גדי מנהיים  דקה, סייבר נחשון

 מה זה נחשון?  : משה אופיר

  -נחשון זה כיתת :גדי מנהיים

ן י נקלשטי  באורט שפירא אתה מדבר?  :דבורית פי

 לא.  :גדי מנהיים

גות.  :עראמי-פרי אדרי  כיתת מנהי

גות.  :גדי מנהיים  כיתת מנהי

ן י נקלשטי  -חשבתי שנחשון זה רק בבית ספר  :דבורית פי

 ,ויש כרגע ילדים בלבד 6נחשון, התקבלו במוסינזון  :גדי מנהיים
י לדים שרוצים שמעתי היום ואתמול, שיש מספר 

.. ולנסות להתקבל לנחשון בתיכון אביב,  לעשות.
  -הדלת פתוחה

  -אבל הם כבר התקבלו : שי רוזנצוויג

ן י נקלשטי .   :דבורית פי  סליחה, סליחה, לא הבנתי

יש ילדים שלא נבחנו במוסינזון הם מבקשים בכל  :עראמי-פרי אדרי
 לזה, אז באביב אמרו להם בינתיים נבחן אתכם.  זאת

יג שי  נבחן אתכם.  : רוזנצוו
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 כן.  :עראמי-פרי אדרי

לא  ,ילדים והם עברו ראיונות, טרם השלימו 6 :גדי מנהיים
לא השלימו את הרישום, אבל  ,הסייבר ולא נחשונים

הרישום הוא בימים אלה ויכולים להשלים, אני נתתי 
את כל האינפורמציה להורים, הדלת נפתחה 

סוף השבוע הזה, באוסטרובסקי לרישום מאתמול עד 
כל יום כל היום, והם אפילו אמרו אם יש מישהו 
ם  מההורים מתנדב שייקח את כולם, גם לא צריכי
כולם לבוא, תביאו את כל התעודות ואת כל 
המסמכים שאנחנו צריכים ונרשום את כולם במכה 
אחת, בשביל לא להטריד את התושבים. מחול, 
ל  התקבלו לאוסטרובסקי כל אלה שעברו מחו

בנות. כדורסל מטרווסט, התקבלו  10במוסינזון, 
, לא כולם השלימו 9, התקבלו למטרווסט 9למוסינזון 

ן.   את הרישום עדיי

 יש ילדים שהתקבלו למוסינזון ולא התקבלו ברעננה?  : אורית שגיא

, יש כרגע חלק מהם שאומרים: רגע, 9-לא, כל ה :גדי מנהיים
לך לסייבר אולי אני לא רוצה כדורסל אולי אני א

ין הזה. יש  באורט שפירא, אבל אני לא נכנס לעני
מגמת מוזיקה למצטיינים שפתוחה במטרווסט. 
 , למוזיקה ברמון שזה המקום היחיד שהתקבלו

 4שאפשר היה להגיע בהוד השרון למוזיקה, התקבלו 
ילדים. הדרישות במטרווסט מאוד גבוהות מהבחינה 

זיקה, והם יצטרכו לעמ ד הזאת של מגמת מו ו
בדרישות. אם הם יעמדו בדרישות של מטרווסט הם 
יוכלו להתקבל גם ללא הבחינות אבל הם צריכים 

תהליך שהם יודעים תווים, שהם  ולעבור שם איזהשה
יודעים לקרוא תווים, שהם יודעים לכתוב תווים, 

  -בקיצור

כל המשא ומתן הזה לא יכולנו לעשות, הילדים שכבר  : שי רוזנצוויג
רו תהליך, התקבלו למגמה נחשבת מאוד התקבלו עב

 בבית ספר נחשב.

ן, רמון, מטרווסט :גדי מנהיים   -אני לא עשיתי השוואה בין מוסינזו

 למה לא עשית? : שי רוזנצוויג

  -רגע, רגע, אני אסביר. או קצב וגלילי למשל :גדי מנהיים

ין הרמה,  :עראמי-פרי אדרי לא, כשהוא אומר לא עשיתי השוואה בעני
ן  הוא רוצה לדייק את זה, אני אדייק את זה, שזה נכו

שמחול נגיד אפשר להגיד מחול שהוא באופן כזה 
, גם  במוסינזון ואולי הוא באופן אחר באוסטורבסקי
 , לשם אנחנו נכנסנו וגם שם אנחנו מתערבים. תראו
בואו נדבר רגע ברמה הכללית, ברמה הכללית אנחנו 

ם  דברים: אחד, שלכולם יהיה 2-דאגנו ל מקום, שתיי
ן יהיו קיימות  שכל המגמות שהציעו בהוד השרו
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ברעננה ויהיו עוד אפשרויות. אלה התנאים האלה הם 
. להגיד לך שכולם מרוצים וילדים  כולם יתקיימו

והם כועסים על  83וברעננה רוצים  80שהתקבלו על 
ן  זה, אוקיי. להגיד לך שמוסינזון נתנו תשובות בטלפו

  -מודיםלילדים באמצע יום לי

 . SMS-ב :גדי מנהיים

, כשהילדים באמצע יום לימודים, ואנחנו SMS-ב :עראמי-פרי אדרי
כמחלקה ובית ספר לא ידע מה הם קיבלו, והם ניסו 
גיעו  לעשות איזשהו מחטף, כדי שהילדים בכל זאת י
ע  אליהם ויפעילו לחץ על ההורים, כדי להגי

ן, כי הם הבינו שאנחנו הולכים למקו ם אחר, למוסינזו
זה היה חמור מאוד, מאוד. זה עשה לנו לא מעט 

 רעשים ובעיות, וזה גם הטריד את ההורים. 

  -מצד שני אבל אמרתם על הוד השרון : שי רוזנצוויג

 המכתבים הגיעו עכשיו בחג.  : אורית שגיא

  -הם עוד שלחו מכתבים :עראמי-פרי אדרי

ן. עכשיו בחג הגיעו מכתבים של מוסינ : אורית שגיא  זו

 זה מה שהם עשו.  :גדי מנהיים

 את מבינה? את מבינה?  :עראמי-פרי אדרי

ן  : משה אופיר , אני לא הבנתי מה את אומרת. מוסינזו לא הבנתי
  -שולח, לא הבנתי

 ניסה לייצר לחץ.  : שי רוזנצוויג

גוד לנוהל הקיים :גדי מנהיים   -בני

.. לייצר לחץ : שי רוזנצוויג  -הוא שלח.

י הוא שלח וואטסאפים לתלמידים באמצע היום  :םגדי מנהי
 התקבלת לכדורסל, התקבלת לסייבר. 

 לילדים שלנו פה.  : משה אופיר

 עוד לא נסגרה ההרשמה.  :עראמי-פרי אדרי

 לא, אי אפשר לדבר במקביל.  : אוחיון יעקב

 אבל הם יודעים שלא הולכים אליהם.  : משה אופיר

 רצו ליצור לחץ.  : שלמה קטן

 ... שזה סגור, ולכן הם עשו את זה.  :מנהייםגדי 

  -עכשיו אני שואל אותך : משה אופיר
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 תן לו רק לסיים.  : שי רוזנצוויג

 בסדר, תסיים סליחה.  : משה אופיר

 חשוב שתשמעו את העצה.  :עראמי-פרי אדרי

ן אין דרישה לידע בתווים, בתיכון מטרו  :גדי מנהיים בתיכון רמו
ע תווים ושאתה גם למדת רוצים לדעת שאתה יוד

אצל מורה ולא רק ישבת מול התופים או מול הגיטרה 
 .  ועשית ככה ואתה יודע לנגן

.  : שי רוזנצוויג ן עוד.. ני, שאי כן, אבל הככה הזה זה מאוד כשרו
 ביישוב. 

  -רגע, רגע :גדי מנהיים

 מה זה עשית ככה? : שי רוזנצוויג

  -וזיקהרגע, רגע שנייה, אתה יודע מ :גדי מנהיים

ן י נקלשטי ן לנו בית ספר למוזיקה ביישוב.   :דבורית פי  גם אי

ם  :גדי מנהיים זיקה. זה התנאי אתה יודע לנגן אתה לא יודע מו
של מטרווסט. אני דיברתי עם הילדים באופן אישי, 
עם ארבעת הילדים שהתקבלו יחד עם ליאורה, ישבנו 
הצגתי להם מה הדרישות, ואחד מהם אמר: רגע, גם 

  -אני נורא ארצה אם

ן י נקלשטי  אני אוהב לנגן.   :דבורית פי

.. אז אם יישארו ה :גדי מנהיים  סבבה.  3-אני לא מסוגל בכלל.

ן י נקלשטי   -טוב, מטרווסט תמיד היה  :דבורית פי

ן. הלאה ברשותכם :גדי מנהיים   -נכו

י-דליה נחום , לא כל אחד יתקבל  : לו זה כמו ללכת לתלמה ילין
ן.   לתלמה ילי

 אומנות מה?  : שי רוזנצוויג

,  :עראמי-פרי אדרי ן רגע, ואני אגיד לך שזה לא סוף פסוק. שאנחנו עדיי
הנה לגבי המחול לפני פסח קיבלתי מייל מאחת 
האימהות הפניתי למנהלת האגף, מנהלת האגף 
פנתה למנהלת התיכונים, אמרנו מיד אחרי פסח 

ון. הרצון שלהם זה באמת לקבל א הילדי ם נקיים די
ם  לכל המקומות, גם אם הם יתעגלו טיפה והתנאי
שלהם מול הילדים של עצמם, אז לא סיימנו רק 

 התחלנו. 

ץ  16ישנם  :גדי מנהיים ילדים שהם מה שנקרא מורחבי שיבו
מבחינת הנוהלים, שזה ילדים שרמת ההישגים 
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. להם 45-ומטה עד ל 63שלהם בממוצע שלהם היא 
  -היום

 ב"ר אתגר כן. ילדי מ :עראמי-פרי אדרי

,  :גדי מנהיים העברנו את השמות לרעננה, רעננה יבואו ביום שני
אגף החינוך יבוא לפה ביום שני עם יועצת כיתת 
 , המב"ר עם רכזת מב"ר של אגף שחר יחד איתי
ליאורה וטליה, עם ההורים והילדים, יעברו ראיונות 

שכל מי שעומד בקריטריונים שהם  הפה ואינשאלל
אוד קשוחים של משרד החינוך אכן קריטריונים מ

, להערכתי לפגישה מוקדמת שאני עשיתי  יתקבלו
איתם לפני החג, כל הילדים האלה אכן יתקבלו 

 3לכיתות מב"ר אתגר שנמצאים ברעננה. ישנם 
ילדים שלומדים בכיתה הקטנה בחצב, והם הולכים 
ללמוד בתיכון מטרווסט ששמה יש כיתה קטנה יחידה 

קויות למידה בעיריית רעננה. עם חינוך מיוחד ל
ילדים שהולכים לתיכון אורט  50-מעבר לזה ישנם כ

  -שפירא

 הולכים. 50מסיימים  32 : אוחיון יעקב

כן, משהו כזה המספר פחות או יותר. אני יודע  :גדי מנהיים
משיחות עם ילדים ועם הורים שהילדים חלק מהם 
רוצים, אומרים: טוב, אני לא אתקבל לסייבר 

טרובסקי אז אני אולי אתקבל לסייבר באורט באוס
 , ן שפירא, אז זכותם הם יכולים לעבור משמאל לימי

 אין שום בעיה. 

 זכותם רק השנה.  : אורית שגיא

 למה?  :גדי מנהיים

כי לפי החוזה בשנה הבאה הם לא יוכלו ללכת יותר  : אורית שגיא
 לאורט שפירא, זה מה שכתוב בחוזה. 

  -שהם מבקשים, מה שרעננה מבקשיםמה  :עראמי-פרי אדרי

 כתוב בחוזה.  : אורית שגיא

 לא, לא.  : שלמה קטן

 באורט שפירא? איפה יש לנו חוזה עם אורט שפירא?  : משה אופיר

 זה כתוב בחוזה.  : אורית שגיא

 איזה חוזה? הא בחוזה עם רעננה.  : משה אופיר

 עם רעננה.  : אורית שגיא

 ל הילדים. הם רוצים את כ : משה אופיר
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ן.  : אורית שגיא  נכו

 זה את צודקת.  : משה אופיר

  -ואפשר להבין את זהמה שרעננה מבקשים  :עראמי-פרי אדרי

  -שלא ישלחו להם את כל ה : משה אופיר

הם רוצים את כל הילדים גם הטוב מאוד, והם יפתחו  :עראמי-פרי אדרי
עבורם את המקומות הטובים ביותר, אני לא חושבת 

 בעייתי ורע. שזה 

 אבל זה לא מה שרשום בחוזה.  : אורית שגיא

  -רגע, אבל בזמנו : משה אופיר

בחוזה כתוב על בסיס מקום פנוי, לא שהם יקבלו את  : אורית שגיא
 כולם. 

כשהילדים שלי היו בגיל הזה, אנחנו נתנו את  : משה אופיר
  -האופציה לשלוח אותם לכפר הירוק

 -נע אותםאבל זה לא מו : שלמה קטן

 )מדברים יחד(

... הם כמעט עשו לנו תרגיל, תשלחו לנו את כל  : שלמה קטן
  -הטובים

.  : אוחיון יעקב  למה בהוד השרון לא כתוב על בסיס מקום פנוי

  -לא רגע סליחה : אורית שגיא

 רגע, אתה סיימת?  : משה אופיר

 רגע שנייה, אתה סיימת?  : שלמה קטן

 אול אותו שאלה. אני רוצה לש : משה אופיר

...אני רוצה להתייחס אחרי זה נעביר את  שנייה, : שלמה קטן
 ..  זה.

ן י נקלשטי קודם כל לא ראינו את החוזה עם הוד השרון רק   :דבורית פי
 השבוע. 

זים כאלו.  : אוחיון יעקב  חבר'ה אל תופתעו מחו

ן י נקלשטי ותו שנים, היינו אומרים את א 3לא ראינו אותו לפני   :דבורית פי
 שנים.  3דבר לפני 

תמיד נותנים לרשות הקולטת. והרשות הקולטת  : אוחיון יעקב
  -ההתפתחויות שיהיו בה
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 אין בעיה, אבל למה ויתרנו על אורט שפירא?  : אורית שגיא

וגם אם הייתי רעננה או כפר סבא, הייתי הולך  : אוחיון יעקב
 באותה דרך. 

  )מדברים יחד(

ערנו הערות על כל דבר, ועמדנו על זה חבר'ה, ה : אוחיון יעקב
  -שלא יהיה להם את הזכות, והם התעקשו

 טוב, אני רוצה להגיד כמה מילים.  : שלמה קטן

שתהיה להם את הזכות  שנייה, הם התעקשו : אוחיון יעקב
להפסיק. מה לעשות? את זוכרת איזה ויכוח היה לי 

...היא אמרה:  עם מנהלת אגף החינוך של רעננה,
, חזרת י עם היועץ המשפטי בדקנו את הצרכים שלנו

כי  ין נשמור לעצמנו את חופש הפעולה,  אנחנו עדי
אנחנו לא יודעים איזה התפתחויות יהיו ברעננה. 

  -חבר'ה כיום ברעננה אין

ן י נקלשטי  לא הבנתי את המשפט שאתה אומר.   :דבורית פי

  -הנושא של : אוחיון יעקב

 ניין השנים. הוא מתייחס לע :עראמי-פרי אדרי

 על עניין השנים והזכות להפסיק.  : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי   -זה אני הבנתי שאנחנו  :דבורית פי

 ברור שזה ככה.  : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי   -... שנה הבאה הם יכולים להגיד  :דבורית פי

  -נכון שעיריית רעננה : אוחיון יעקב

  -יכוליםכל שנה בהתראה של חצי שנה הם  : אורית שגיא

ן י נקלשטי שנים האלה אבל זה כלום מבחינתי, בשנה  7-... ב  :דבורית פי
 הבאה הם יכולים להגיד החלטנו שלא. 

ן.  : אורית שגיא  נכו

 אז מה את מציעה.  : שלמה קטן

ן  : אוחיון יעקב זה לא סביר, אני אגיד לך למה, עיריית רעננה אי
כת לה יותר עתודות קרקע, והאוכלוסייה שלהם הול

ומתמעטת. זה יכול להיות רלוונטי וואלה תקום ועדה 
גיאוגרפית שתצרף אליה שטחים, וגם זה ייקח הרבה 

 שנים. 

. :איתן מהקהל .. 
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 אתה רוצה להפריע?  : אוחיון יעקב

 . ןסליחה אבל יש עוד מגמות שהוא לא הזכיר אות :איתן מהקהל

  -לא, זה לא : אוחיון יעקב

תפריע, אתה לא תפריע. תעביר  סליחה, אתה לא : שלמה קטן
, שי יציג אותך.   לשי

לא, אני ביקשתי ממנו בנימוס שייתן לך להגיד כמה  : שי רוזנצוויג
 מילים. 

 )מדברים יחד(

 אני סירבתי דברים?  : שלמה קטן

.  : משה אופיר  אני רוצה לשאול את גדי משהו

י, ואחרי זה נעביר בסד : שלמה קטן ר שנייה, תן לי להגיד דברי
 וכל אחד...

.  :עראמי-פרי אדרי  אני לא דנה במקרים ספציפיים בישיבה הזו

. :איתן מהקהל  למה לא, אבל נתתם מקודם להגיד..

  )מדברים יחד(

י.  :עראמי-פרי אדרי  אני לא דנה במקרים, אל תצעק עלי

.  מהקהל:איתן   למה את רוצה שאני אשאל אותו לגבי אומנות..

ן. שי הוא מטעמך  : שלמה קטן  פה? אני לא מבי

 אבל הוא לא הזכיר את אומנות, למה זה לא?  :איתן מהקהל

ן י נקלשטי  איזה אומנות? יש לנו אומנות?   :דבורית פי

 למה לא התייחסת לאומנות?  איתן מהקהל:

ן.  : שלמה קטן , איתן, אם אתה לא תפסיק אני אקרא לביטחו איתן
 -אם לא תפסיק

 )מדברים יחד( 

 אני אוציא אותך, אני אוציא אותך. איתן  : שלמה קטן

 מה זה?  :גדי מנהיים

 אם לא תפסיק.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

. : שלמה קטן ן  אם תמשיך עוד דקה אני אקרא לביטחו
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.  :איתן מהקהל  תקרא לביטחון

 אין לי ברירה, אתה מפריע לישיבה.  : שלמה קטן

 אני מפריע?  :איתן מהקהל

 כן.  : שלמה קטן

. ישיבת מועצה. תענו על שאלות.  :קהלאיתן מה .. 

 )מדברים יחד( 

חבר'ה אני לא רוצה ליצור תקדים, אני לא רוצה  : שלמה קטן
, אני מכבד אותך תפסיק, אני מבקש.   לקרוא לביטחון

..  : משה אופיר  אני רוצה.

תן לי לנהל את הישיבה, אתה לא נותן לי היום לנהל  : שלמה קטן
 את הישיבה. 

 אתה לא בסוף אחרי שכולם מדברים.  : רמשה אופי

 לא, לא, אתה תדבר גם.  : גבי סויסה

 יש לי שאלה קצרה אליו וזה הכול.  : משה אופיר

 תן לי לנהל את הישיבה.  : שלמה קטן

 תנהל את הישיבה.  : משה אופיר

 יק. סאתה ממשיך איתן? איתן תפ : שלמה קטן

.  : משה אופיר  איתן, מספיק איתן

 שי אתה רוצה תצא איתו, תדברו בחוץ.  : שלמה קטן

.  : שי רוזנצוויג  בסדר..

 3אני רוצה להגיד משהו ואחרי זה נתייחס. לפני  : שלמה קטן
נו כולנו  שנים שהחל המשבר עם כפר סבא, ראי

העדיפויות את רעננה, אני מזכיר לכולם. כאחת 
ראש העיר התקשר  ,רעננה גם אז מאוד רצתה אותנו

. אליי פעמיים,   כמו שעשה את זה עכשיו

.  : משה אופיר  התחלף ראש העיר עכשיו

אבל עוד הספקתי עם בילסקי, זה זמני זה. קמנו  : שלמה קטן
, דליה, גדי, קובי הגיע, ועלינו  מוקדם יום אחד פרי
עם האוטובוס של גוונים נסענו לרעננה וראינו שזה 

. 531לוקח כמעט שעה. להזכיר לכם עוד לא היה 
בה שהחלטנו לפי ההצעה של פרי מצאנו וזאת הסי

ן.  את עצמנו אז בשוקת שבורה ללכת להוד השרו
ן  60שנים, דובר על  4-דובר על חוזה ל במוסינזו
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ברימון. בשנה  15עד  10מקסימום , 15ואולי עוד 
ין ,השנייה מקומות. בחודש  78לנו  והי ,כמו שגדי צי

 ינואר, סוף ינואר, פוגשים המנכ"ל ומחלקת החינוך
את מנהלת האגף. אנחנו גם משוחחים עם הסמנכ"ל 

ענייני חינוך בעיריית הוד השרון ששמו אבי ל
  -קמינסקי שהוא יו"ר

גוד מנהלי מחלקות החינוך.  : אוחיון יעקב  אי

 כן.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  בוגר תנועת הצופים, חשוב להגיד.   :דבורית פי

עצה מי שזוכר. והיה רכז התרבות הראשון שלי במו : שלמה קטן
וכל הדברים שמדברים עליהם זה לא השנה, לא 
גים לנו בעיה השנה, לא במספרים לא במגמות  מצי
לא כלום, לא כלום. כלומר בינואר אנחנו רק שומעים 

חודש אחרי הפגישה תהיה בעיה.  20שבשנת תש"פ, 
חזרה פרי, שמענו שהמנכ"ל עומד להגיע לפה, 

מועצה עם דברים אמרנו נקבע עם זה לפני שנבוא ל
 מוגמרים. 

רצינו לערב את משרד החינוך, ולראות איך דוחים 
את רוע הגזירה, או לחילופין לראות מה הם מציעים 
המשרד. שבועיים וחצי אחר כך קיבלתי טלפון גם אני 
וגם, קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שאני מתנצל 
, כל  בפני אורית, לא היה מגיע לה מה שאמרתי

את היא לא דיברה איתה על הבת שלה, התקופה הז
זו הייתה אמירה  אז לא היה מגיע מה שאמרתי ו

 מיותרת מצדי, בסדר? 

 התקבלה.  : אורית שגיא

,  : שלמה קטן באמת הייתה מיותרת, לפעמים יוצא לבן אדם משהו
וזה לא היה צריך להיאמר. ואז ראינו שאנחנו לפני 

, שוקת שבורה. הם פתאום מודיעים להורים לפ נו ני
: יש רק  , אומרים לנו  50אנחנו מתחילים להבין

א  מקומות אחרי שמנכ"ל משרד החינוך... ביום שהו
ימים נדמה לי אחרי הסיפור הזה,  3ביקר, זה היה 

ן 60-מדבר איתו אומר: אולי אני אצליח ל , אי , אולי
לנו יותר. היה ברור לי עם המספרים שאמרנו גם אם 

יש באורט שנה  35, גדי אמר לי בערך 40ילכו 
 40ילד.  50עד  40-תהיה בעיה ל 40-שעברה, נגיע ל

ילד שזה בעיקר גם חלק מהם במגמות גם  50עד 
  -חלשות. וזה כראש רשות

 מגמות מה?  : שי רוזנצוויג

  -היותר : שלמה קטן

 חלשות.  : משה אופיר
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 אמרתי את זה בשקט.  : שלמה קטן

י-דליה נחום  המגמות היותר חלשות.  : לו

  -זאת אומרת אין פתרון בעיקר גם להם. ואז אנחנו : שלמה קטן

 בסדר תמשיך הכול ברור.  : משה אופיר

 לא, הוא עושה פנים.  : שלמה קטן

.  : שי רוזנצוויג  לא, לא, ממש לא, לא שמעתי. אתה אמרת את זה..

פרי בעיצומו של המשבר הייתה בכנס של מחלקות  : שלמה קטן
נוך מרעננה אמרה, היא ידעה חינוך ומנהלת אגף חי

גם על הפנייה שהייתה אלינו לפני כמה שנים, 
ובילסקי התקשר אליי במקביל, קבענו פגישה שם, 
ניינים בכם, כאשר  קיבלו אותנו יפה, ואמרו אנחנו מעו
אמרנו אנחנו לא רוצים להיטלטל, דובר על חוזה של 

שנים,  3שנים, כאשר הם אמרו שהם רוצים אחרי  7
צה להגיד על מה, אם המועצה לא תשלם, ואני רו

 7ואני מזכיר לכם שאנחנו ירשנו כמועצה חוב של 
ון לכפר סבא, שעד היום אנחנו משלמים אותו  מילי

בערך, פברואר  2019לחודש עד אמצע ₪  100,000
2019 . 

אז הם שמעו את השמועה, אמרו: אם לא תעמדו 
בזה, או נראה ששולחים לנו רק את כיתות המב"ר 

אתם תלכו ליישוב אחר ותשלחו וכו', זו הסיבה. ו
צריך לזכור שרעננה, אני ראיתי גם בעיתון ידיעות 

אישרו השרון השבוע, בונים תיכון רביעי, מי שראה. 
  -תיכון רביעי בשכונת נווה זמר, השכונה שבונים בצד

י-דליה נחום  השכונה החדשה.  : לו

ן י נקלשטי  ברעננה?   :דבורית פי

.  : שלמה קטן  כן, כן, תיכון רביעי

ן י נקלשטי   -אז אני לא מצליחה להבין את ההסבר של קובי  :דבורית פי

לא, כי הם רוצים בגלל הפיזור. יש מקום, יש מקום,  : שלמה קטן
זור. רעננה יש לה אוכלוסייה שרבע  פשוט בגלל הפי
מהעיר היא דתית, חלק לא קטן מהגידול ברעננה 

צרפתית, אוכלוסייה  בשנים האחרונות של אוכלוסייה
מארגנטינה, אוכלוסייה מתוך הארץ של כיפות 
סרוגות מהסוג של בנט, בנט גר שם, מגיעה 
 .. אוכלוסייה דתית. כלומר, אין שם בעיה דמוגרפית.
ואז נשארה בעיית הכביש. גדי עשה נסיעה, באותה 
שעה בדיוק שיוצאים לכפר סבא, לא ייצאו יותר 

בענו פגישה פרי ואני מוקדם לא יותר מאוחר. ואז ק
, פרי גדי ואני סליחה, ונסענו   -וגדי
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 מה הייתה התוצאה אבל של הנסיעה הזאת.  : אורית שגיא

לא, לא, הוא אמר, בדיוק אפשר לצאת באותה שעה  : שלמה קטן
 אותו דבר. 

.  : אורית שגיא  שנגיע באותו זמן

.  : משה אופיר  שיוצאים לכפר סבא או להוד השרון? לא הבנתי

 לרעננה.  : שלמה קטן

  -לא, באותו זמן שיצאתם לרעננה : משה אופיר

.  : אורית שגיא  אבל זה זמן נסיעה..

.  : שלמה קטן  כמו שהוד השרון

 היה זמן שיוצאים להוד השרון?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 או לכפר סבא.  : משה אופיר

 רעננה אותו דבר.  :גדי מנהיים

 ? אתה יכול להגיד לנו כמה זמן? כמה זמן : אורית שגיא

 דקות.  25זה  :גדי מנהיים

 .7:45-הוא הגיע ב : שלמה קטן

 דקות.  25 :גדי מנהיים

ן י נקלשטי   -או 08:30-מתחילים שם ב  :דבורית פי

י-דליה נחום  . 8:30כן  : לו

 . 8:15, רעננה 8:15 : שלמה קטן

 אז מתי הם יצטרכו לצאת מפה?  : משה אופיר

, האוטובוס יוצא מפה יוצא מהטרמפיאדה 07:00-ב :גדי מנהיים
 . 07:20-ב

. בכל מקרה ברור שדמוגרפית 8:15הם אמרו לנו  : שלמה קטן
ו  נוי הדמוגרפי לא כמו מה שקורה, אנחנ רעננה השי
 ' רואים גם מה שקורה בהוד השרון, זה הרי שגעון וכו
. לפני שאני בא למועצה ומספר שאמרו לנו בסוף  וכו'

חודש תהיה בעיה, אני צריך לבדוק  20וד ינואר שע
את זה במשרד החינוך, לבוא עם דברים מוגמרים, 
אבל אפילו לא היה לי את הפנאי לראות את 
המוגמרים, אחרי שבועיים אנחנו מופתעים אני חוזר 

ילד ביישוב, אני  50עד  40-ואומר. שאין פתרון ל
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ג גם להם.   כראש רשות צריך לדאו

היות שנגרמו, כבר ילדים קיבלו אני מתעלם שיכול ל
הודעות, גם נראה לי שגם מוסינזון פתאום רצו 
להיאחז בטובים, אז הצליחו לשלוח להם הודעות 
ין  , אבל עדי התקבלת, אולי זה פגע בהם בכיתות וכו'

, ונתנו את הפתרון הזה,  50 ילד היו בלי פתרון
ניינים בנו ל -הפתרון הזה בעיניי זה פתרון כן הם מעו

  -יםשנ 7

.  20-? היה מדובר ב50-איך הגעת ל : משה אופיר  כל הזמן

י-דליה נחום  . 50-לא, לא, ב : לו

ילדים לא  50-? את זה אני לא הבנתי. ל50איך זה  : משה אופיר
 היה פתרון? 

.  151יש  :גדי מנהיים  ילדים במחזור האחרון

 כן, בשכבה.  : משה אופיר

ילדים  36ץ היו רק ביום שזה קרה שזה התפוצ :גדי מנהיים
 -שהלכו ל

 לאורט שפירא.  :עראמי-פרי אדרי

ו :גדי מנהיים ד 80ילד במוסינזון זה  50-לאורט שפירא.  , איפה עו
 אפילו.  70

 מוסינזון אחר כך הוסיפו עוד.  : אורית שגיא

ולא הלכו ילדים למקומות אחרים חוץ מאורט שפירא  : משה אופיר
 ולמוסינזון? 

  -למה? כי הוד השרוןלא,  :גדי מנהיים

 לא הלכו בהוד השרון לבתי ספר אחרים?  : משה אופיר

תקשיב, הוד השרון גם את מה שהבטיחו בהסכם  :גדי מנהיים
בהוד השרון לפני שנתיים, גם את זה... לא נתנו את 

  -זה בשנה שעברה

 הם אמרו שאין להם מקום.  :עראמי-פרי אדרי

תיים, ועכשיו אפילו לא לא נתנו את זה לפני שנ :גדי מנהיים
ו  הסכימו שהילדים יבואו להיבחן שם, אחרי שכרענ

  -ברך

  -אבל במוסינזון למדו : משה אופיר

 . 80עכשיו  :גדי מנהיים

 . 80-כ : משה אופיר
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ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

 ובאורט שפירא למדו כמה?  : משה אופיר

 אתה מדבר על המחזור הקודם?  :עראמי-פרי אדרי

 כן.  : ירמשה אופ

 . 42 :גדי מנהיים

 כן, מחזור קודם. כמה?  : משה אופיר

 . 42 :עראמי-פרי אדרי

 מהמחזור הקודם?  30. איפה עוד 120, 40 : משה אופיר

 ילדים.  121לא, במחזור הקודם היו רק  :גדי מנהיים

 ועכשיו במחזור הזה? : משה אופיר

 . 150 :גדי מנהיים

 . 150 : משה אופיר

 . 132ובשנה הבאה יהיה רק  :גדי מנהיים

עכשיו אני אשאל אותך בכל זאת את השאלה שהוא  : משה אופיר
  -הפריע לי כל הזמן לשאול. תגיד לי

לא הפרעתי לך, אני מנהל את הישיבה. דיברנו  : שלמה קטן
  -כולנו

בסדר, בסדר, אבל אתה העברת נושא למשהו אחר  : משה אופיר
 די, אני רוצה לשאול. בכלל. אבל עזוב את זה. גדי, ג

 )מדברים יחד(

... אני אענה לך על נגישות, אני לא אכנס למקרה  :עראמי-פרי אדרי
, אבל דרך ההתנהלות שלו שהיא בלתי  הפרטי שלו
 . מקובלת עליי והיא קרובה לאלימות, לא מקובל עליי

 הם מקבלים מענה. 

כל :גדי מנהיים  אתה יודע שאני כל שעה מקבל מייל, כל שעה. ו
שעה הוא מקבל תשובה. אני לא יכול, גם אם זה 
, אני לא אלך, אני אומר לך באופן אישי,  מקרה פרטי
לא אלך עכשיו לדפנה, אדפוק לדפנה על השולחן 

 ואגיד לה תשמעי קיבלת מכתב, לא. 

 -גדי אני לא רוצה להתייחס למקרים פרטיים : משה אופיר

  -הליםיש תהליכים, יש נוהלים, לפי נו :גדי מנהיים

.  : אורית שגיא  בסדר גדי, בואו זה לא, צריך לטפל בזה פרטני
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גדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמקודם רציתי  : משה אופיר
ן  לשאול אותך. מהילדים שהתכוננו ללכת להוד השרו

  -ונבחנו

 אני חושבת רק שזה לא צריך להיכנס לפרוטוקול.  : אורית שגיא

  -דעות וכל הדברים האלהועשו וקיבלו הו : משה אופיר

ון פרטני, שלדעתי צריך לצאת  : אורית שגיא שלמה, רק היה כאן די
 מהפרוטוקול. 

 אני מסכימה איתך.  :עראמי-פרי אדרי

 מתי.  : שלמה קטן

.  :גדי מנהיים  עכשיו, עכשיו

  -בזמן ש : אורית שגיא

.  : שלמה קטן .. דו  אז תגי

 זה הוקלט לא?  : אורית שגיא

 תגידו לו מאיזה קטע עד איזה קטע.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי   -אז אחר כך אנחנו  :דבורית פי

 באישור פרוטוקול אנחנו נמחק את החלק שצריך.  : שי רוזנצוויג

  -אני בדיוק לא שמתי לב : שלמה קטן

 באישור פרוטוקול, באישור פרוטוקול.  : משה אופיר

 ר פרוטוקול. לא, אני לא רוצה שזה יודפס. מה אישו : שלמה קטן

ן י נקלשטי  בסדר נוכל למחוק את זה.   :דבורית פי

 קובי ידאג לזה.  : שלמה קטן

קובי ידאג לזה. אני רוצה לדעת לא פרטנית,  : משה אופיר
מהילדים שהתקבלו וקיבלו הודעות והתכוננו ללכת, 
לאיזה אחוז מהם, אני אשמח לשמוע שכולם, נמצא 

, מגמות שהם רצו ללכת ב ןפתרון באות הוד השרון
 נמצא להם פתרון בסידור החדש ברעננה. 

 . 99.9% :גדי מנהיים

 ? 99.9% : משה אופיר

ן י נקלשטי ועל השאר עובדים? ואתם חושבים שיש מישהו משהו   :דבורית פי
 שלא יהיה לו פתרון לשביעות רצונו? 

. אנחנו  :עראמי-פרי אדרי אני רוצה להגיד משהו על שביעות רצון
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רונות שם פתרונות איכותיים, צריכים לתת פת
יעילים, מקצועיים, ובטווח האפשר. ולזכור שכולנו 
עומדים שבאיזה שהם אילוצים בחיים. גם כשיש לבן 
אדם איזשהו תקציב משפחתי מסוים והוא רוצה עוד 

 ועוד יש מגבלות. אז בואו נהיה גם ריאליים. 

ם יש כאלה שלא יהיו מרוצים, הם תכננו להיות ע : שלמה קטן
  -האחות באותו זה

 בואו נהיה ריאליים, נהיה מקצועיים.  :עראמי-פרי אדרי

 מקצועיים זהו.  : משה אופיר

נהיה מקצועיים ונהיה רגישים, ופה אנחנו עומדים  :עראמי-פרי אדרי
 היום במקום הזה. 

 עכשיו אפשר לשאול שאלות פה? מר קטן?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 להתקדם בדיון? אפשר  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

, מה שאתה רצית -אתה סיימת את זה דברי ה : משה אופיר
 להגיד? שהפרענו לך באמצע. 

ן י נקלשטי  לא, הוא סיים.   :דבורית פי

.  : משה אופיר  סיימת? אוקיי

ואני אמרתי קודם שאפשר להתחיל לשאול שאלות.  : שלמה קטן
 אתה רוצה להיות ראשון? 

אני רוצה לשאול כן, אני רוצה לשאול. יש לי כמה  : משה אופיר
  -דברים

ן י נקלשטי ן  :דבורית פי   -הוא יהיה ראשון הוא יהיה אחרו

 לא, גם לי יש שאלות.  : אורית שגיא

ן לי בעיה.  : משה אופיר  מישהו רוצה לדבר קודם? אי

 תתקדם.  : שי רוזנצוויג

ן י נקלשטי  לא, הכול בסדר.   :דבורית פי

קודם כל באופן כללי לדבר שהוזכר מקודם ואת  : משה אופיר
הזכרת וגם אני רשמתי את זה, זה סעיף היציאה 

ר  6-שיש מ חודשים. זה לא קשור בכם, זה קשו
 בראש המועצה, זה לא זה. 

  -בסדר, לא צריך להתנצל זה בסעיף : אורית שגיא
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 מה?  : משה אופיר

סכם וצריך לדבר אני אומרת לא צריך להתנצל, זה בה : אורית שגיא
 על זה. 

ו דן ב : משה אופיר   -כן, כן, אני אומר מר קטן, אני עכשי

 בהסכם.  :עראמי-פרי אדרי

ן, בשנה  : משה אופיר על כל המכלול. קודם כל אני רוצה להבי
  -הסעות גם לכפר סבא גם להוד השרון והבאה יהי

 אכן ככה.  :עראמי-פרי אדרי

 וגם לרעננה?  : משה אופיר

 אכן.  :עראמי-דריפרי א

 איך אנחנו מאורגנים מבחינת ההסעות?  : משה אופיר

 אנחנו נתארגן כמו שהתארגנו עד כה.  :עראמי-פרי אדרי

  -לא, בזמנו : משה אופיר

 השאלה אם עשינו אומדן עלויות.  : אורית שגיא

אמרנו שהילדים שיצאו להוד השרון, ההסעות שלהם  : משה אופיר
ון שצריכים לפצל יהיו פחות איכותיות, ו   -מכי

 למה? מי אמר כזה דבר?  : שלמה קטן

  -רגע שלמה : משה אופיר

ין השנה.  : אורית שגיא  הם קיבלו מענה מצו

 תן לי להגיד מה שאני רוצה, ואתה תענה בסוף.  : משה אופיר

 אבל לא נאמר דבר כזה.  : שלמה קטן

 רגע, תן לי להגיד אבל.  : משה אופיר

. אב : גבי סויסה  ל זה לא נכון

 אני יכול להגיד.  : משה אופיר

 פחות איכותי?  : גבי סויסה

 גם אם אני טועה, אני יכול להגיד משהו?  : משה אופיר

 רק תיקנתי.  : שלמה קטן

רגע, אני גם יכול להגיד משהו אם אני טועה  : משה אופיר
 לחלוטין? 
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 למה העצבים? למה העצבים?  : שי רוזנצוויג

..  : שלמה קטן  למה אתה מתעצבן? תיקנתי.

ון, אתה קוטע  : משה אופיר לא, כי כל פעם שאני מנסה להביע רעי
... ואתה מנתק לי את חוט המחשבה, ואתה לא  אותי

 נותן להתקדם לאף אחד. 

 נו תתקדם.  : שי רוזנצוויג

 אבל למה אתה צריך לטעות?  : גבי סויסה

, אני לא אולי בגלל זה לא רצית להביא את  : משה אופיר זה בזמן
 יודע. 

.  : שי רוזנצוויג , עזבו  בסדר, עזבו

 תתקדם.  : שלמה קטן

 אבל עכשיו בדיעבד אפשר לדבר.  : משה אופיר

אתה רוצה להגיד שאמרנו שנעשה פחות איכותיות,  : שלמה קטן
 תגיד. אחרי זה תצטט את הפרוטוקול ותכתוב. 

  -שלמה קטן, תן לי לדבר : משה אופיר

 מי אמר כזה דבר?   :שלמה קטן

בלי הפרעות. ואת כל המגננות שלך תסכם על נייר  : משה אופיר
. כל  ותגיד אותם במרוכז. לא, זה ממש מגעיל אותי
פעם שאני מדבר קופץ לי אתה לא צודק, אתה לא 

 זה, אתה משקר, אתה זה, חאלס. 

...  : שלמה קטן  לא אמרתי שאתה משקר, אמרתי

, היו לנו הסעות רק חאלס בסדר. א : משה אופיר ני רוצה להבין
נו  י לכפר סבא בזמנו, ההסעות האלה היו בשעות והי

  -יכולים לתת תוספות, ואם היו שעות נוספות

 לא יכולים.  ,מה זה יכולים, נתנו :גדי מנהיים

 נתנו.  : משה אופיר

 הון תועפות.  : גבי סויסה

 אמת.  :עראמי-פרי אדרי

 ילדים שלי גדלו בגן עדן הזה. נכון אני יודע, ה : משה אופיר

 גם אנחנו.  :גדי מנהיים

ו  : משה אופיר אני לא נאלצתי לנסוע הרבה לכפר סבא, למרות שהי
 -ילדים שלמדו, באותו זמן בתיכוניים 4לי 
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 ליזה נסעה.  :גדי מנהיים

ן י נקלשטי , ליזה מתזזת והוא לא   :דבורית פי כן נו, מה הוא עשה משהו
 עשה. 

, אנחנו. אחרי שעברנו פוצל להוד  לא : משה אופיר משנה, אנחנו
ן, היו בעיות עם ההסעות.   השרו

.  : שלמה קטן  לא היו

 לא היו בעיות עם ההסעות. אותם הסעות בשעות זה.  : משה אופיר

כל  ,ולמרות :גדי מנהיים למשל בדוגמא מול כפר סבא, בכפר סבא 
 ,16:00ת, נכרנסיום שלהם מסוההתיכונים שעת 

 4-ה דקות על 5א משנה, הפרש של , ל15:50
  -14:30, 13:30, 12:30זה סדור תיכונים. 

 אין בעיה גם זה עלה כל היתר כסף.  : אורית שגיא

  -כולל אורט שפירא. במוסינזון :גדי מנהיים

 אין בעיה.  : אורית שגיא

 השאלה אם יש כסף.  : משה אופיר

  -במוסינזון :גדי מנהיים

 משלמים. אין, אבל  : אורית שגיא

, 12:40-, רמון מסיים ב12:15-מוסינזון מסיים ב :גדי מנהיים
. עכשיו על כל זה עם כל 13:10-נעמת מסיים ב

ין נשארו  הבלגן ן כולל  5הזה עדי זורים מהוד השרו פי
ן וזה, ויש ילדים שמחכים אולי בין חצי  נעמת מוסינזו

  -דקות כדי לקחת אותם. אותו דבר יהיה 40-שעה ל

 זה בשנה שעברה.  : רמשה אופי

ו.  :גדי מנהיים  השנה עכשי

 השנה כן. עכשיו אני מדבר עם הפנים קדימה.  : משה אופיר

  -בשנה הבאה :גדי מנהיים

 כן, מה יהיה עם ההסעות.  : משה אופיר

  -יורד תיכוני כפר סבא :גדי מנהיים

 אורית, אורית, את לא רוצה לשמוע על ההסעות?  : משה אופיר

 אני מקשיבה.  : אאורית שגי

יורד תיכוני כפר סבא, נשאר אורט שפירא, תיכון שש  :גדי מנהיים
ד  שנתי הראל, תיכון שש שנתי המר בכפר סבא, והו
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ו   -השרון שיש שמה עכשי

 מוסינזון.  : משה אופיר

,  :גדי מנהיים  . 118-ו 7, 17מוסינזון, נעמת ורמון

 אתה התחלה עם רעננה... ברעננה?  : אורית שגיא

 לא, עוד לא.  :גדי מנהיים

 ? 118מה  : משה אופיר

ן.  118 :גדי מנהיים  במוסינזו

 מחזורים.  2-במוסינזון ל : משה אופיר

 . 44ועוד  78 :גדי מנהיים

. ויהיה לך גם ברעננה.  2 : משה אופיר  מחזורים כן

.  :גדי מנהיים  עכשיו, זה לא אני

 לא, יהיה גם ברעננה.  : משה אופיר

י   -צריך לרעננה :םגדי מנהי

.  : אורית שגיא  וברעננה יהיה..

 -השאלה אם אנחנו נוכל לספק : משה אופיר

תקשיב, זה אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך. אני  :גדי מנהיים
  -יודע שצריך לתכנן

זים : שלמה קטן  -ברגע שמכרי

ילדים  20 ,ילדים שהולכים לתיכון אביב 70-, כ60-כ :גדי מנהיים
ן  20-לתיכון מטרווסט ו הולכים הולכים לתיכו

. ביחד זה    -בערך פחות או יותר 120אוסטרובסקי

 ... 30ועוד  : שלמה קטן

אוטובוסים  2-ילדים נכנסים ב 120-ילדים, ש 120 :גדי מנהיים
 ועוד קצת. 

.  : אורית שגיא  השאלה זה השעות של המגמות המיוחדות..

ל, האם אנחנו נוכל השאלה היא, אני מדבר בגדו : משה אופיר
  -לספק את אותה איכות של הסעה

.  :עראמי-פרי אדרי  אני רוצה להגיד משהו

לילדים, אותה איכות שיש היום, שהסברת את זה  : משה אופיר
יפה מאוד. האם נוכל לספק את זה גם בשנה הבאה 
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כאשר יהיה פיצול כל כך גדול, או שזה יעלה כסף 
נוכל לספק את  למועצה, יעלה הרבה יותר כסף שלא

 זה. 

  -קודם כל אנחנו מעדכנים :עראמי-פרי אדרי

 ומה נותן משרד החינוך?  : משה אופיר

קודם כל אנחנו מעדכנים את המשרד, אמרתי לה  :עראמי-פרי אדרי
, אנחנו מעדכנים את המשרד שבעצם רעננה  עכשיו
, כמו שעשינו עם הוד  הופך להיות אזור המיפוי שלנו

. ושם קיבלנ ן ו את המענים, אין מה לעשות. אם השרו
זה יעזור, אנחנו נקבל את המענים כמו שאנחנו 

ן.   מקבלים בהוד השרו

  -המועצה נתנה יותר :גדי מנהיים

זה יגדיל את ההוצאה שלנו על הסעות, למרות  : אורית שגיא
  -התוספת של משרד החינוך

  -כי פה באלפי מנשה :עראמי-פרי אדרי

  -, זאת אומרת שגםזה הגדיל : אורית שגיא

  -כי פה באלפי מנשה :עראמי-פרי אדרי

  -רגע, גם השנה : אורית שגיא

ת  :עראמי-פרי אדרי נותנים מענים שלא נותנים בכל מקום למגמו
, אנחנו 18:00-ומסיימות ב 16:00-שמסיימות ב

.. זה החלטה של המועצה.   משאירים.

  )מדברים יחד(

ן י נקלשטי  16:00-הוציא הסעה לילד שמסיים באם את רוצה ל  :דבורית פי
 אז צריך לשלם על זה. 

 כן, בדיוק.  :עראמי-פרי אדרי

  -הם מתווספים :גדי מנהיים

 הכול אפשר, זה רק לעשות חישובי עלות.  : אורית שגיא

אז אני מבין שהסעות זה אנחנו לא יודעים, אני לא  : משה אופיר
כות יכול להסתכל להורים בעיניים ולהגיד: אותה אי

  -של הסעות שהייתה לכם השנה

ן י נקלשטי  למה לא?   :דבורית פי

י-דליה נחום  למה לא?  : לו

.  : משה אופיר  כן או לא? אני שואל אותו
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ניים :גדי מנהיים   -קודם כל נסתכל להורים בעי

  -התשובה שלנו :עראמי-פרי אדרי

 ונגיד להם כן.  :גדי מנהיים

 כן?  : משה אופיר

 כן.  :גדי מנהיים

.  :עראמי-פרי אדרי  ודאי

  -הדבר הנוסף :גדי מנהיים

. : משה אופיר  אבל זה מחייב להגיד כן

  -רגע, מה שיכול מאוד להיות :גדי מנהיים

אין ילד שנשאר בבית ספר גם היום, זה לא דבר  :עראמי-פרי אדרי
 שקורה, וזה לא דבר שיקרה. 

 ודים. כן, השאלה כמה זמן הוא יישאר אחרי הלימ : משה אופיר

 עד שעה זה סביר.  :עראמי-פרי אדרי

 בדיוק.  :גדי מנהיים

 עד שעה זה סביר.  : משה אופיר

 עד שעה זה סביר.  :עראמי-פרי אדרי

  -לא, עד שעה :גדי מנהיים

 עד שעה. :עראמי-פרי אדרי

אני אסביר, משרד החינוך לא מאשר ולא משלם יותר  :גדי מנהיים
. זאת א 2-מ זורים בכל תיכון ך פי ומרת אתה צרי

.. ולבנות איז  שהי מערכת שאם אתה.

 אנחנו מסבסדים את זה כל השנים.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי ן.   :דבורית פי  נכו

  -אתה נוסע 13:30-14:00-ב :גדי מנהיים

ן י נקלשטי  כמה יש היום?  :דבורית פי

 . 16:30-אתה נוסע ב 14:30-אם אתה מסיים ב :גדי מנהיים

ון דבורית כ : שלמה קטן  ₪... ל שנה אנחנו מסבסדים במילי

 מה פתאום, הרבה יותר.  : אורית שגיא
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ן י נקלשטי לא, לא, אני רוצה לשמוע מה ההבדל בין מה שהם   :דבורית פי
 נותנים לבין מה שאנחנו משלמים? 

אני רוצה להבין את הזה, כי אני שאלתי את השאלה,  : משה אופיר
 ולא מאפשרים לי להבין את זה. 

ן  : שגיאאורית   ₪. אנחנו לא מסבסדים במיליו

  -סליחה : משה אופיר

 יותר?  : שלמה קטן

 ברור.  : אורית שגיא

החזרות, מה  2יותר. לא, מה שאמרנו בגלל שיש  : שלמה קטן
 שאמרו פה, חבל שאתה לא שמעת. 

 לא שמעתי.  : משה אופיר

החזרות שמאשרים משרד החינוך, ויש  2בגלל שיש  : שלמה קטן
 . 4או  3-ים שהגענו למקר

 שהם לא מאשרים.  :עראמי-פרי אדרי

.  : שלמה קטן . זה חלק מהסבסוד שהמועצה הזאת כל שנה.
ון    -בתקציב המועצה -ו₪ כמילי

  -מעבר להחזרים של ה : משה אופיר

  -אתה רואה הסעות, הכנסות הסעות מופיע בסעיף : שלמה קטן

  -ערים 3ואם בשנה הבאה עקב הפיצול  : משה אופיר

 ראש המועצה הבא יפשוט את הרגל.  : שלמה קטן

מה? ראש המועצה הבא אתה מכניס אותו לבעיה  : משה אופיר
 מאוד רצינית. 

 מה בעיה רצינית? מה לעשות?  : גבי סויסה

 אנחנו נפנה למשרד החינוך.  : שלמה קטן

 כי הוא, תשמע מה גדי אומר.  : משה אופיר

, : גבי סויסה מה לעשות? לא להסיע את  אני שומע אותו
 האנשים? 

לא, אני רוצה שאנחנו נחשוב על הדברים האלה  : משה אופיר
  -עכשיו

 נחשוב בסדר.  : שלמה קטן

י  2018ולא בספטמבר  : משה אופיר גיד אנ שראש המועצה י
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 משאיר את הכול לבא אחריי. 

. ואם צריך לשלם ראש המועצה ישלם.  : גבי סויסה .. 

  -שאלה והיא הגיונית שאלת : שלמה קטן

ן לי  : משה אופיר , אי אם הוא מתחייב להוריד את זה מהפנסיה שלו
 בעיה. 

  -אופיר, שאלת שאלה הגיונית : שלמה קטן

 תודה רבה.  : משה אופיר

  -לא באמת, שאלת אם תשמר האיכות : שלמה קטן

..  : משה אופיר  לא, גדי תוקף אותי.

  )מדברים יחד(

. לא, הו : משה אופיר , לא גדי  א גבי

 לא תוקף, רק אני אומר אין לו ברירה.  : גבי סויסה

  -שאלת שאלה לגיטימית : שלמה קטן

.  : גבי סויסה  אין לאף אחד ברירה, כל ראש מועצה..

... הנחיה שלי למערכת כן נשמרת האיכות בגלל  : שלמה קטן
ן ולא  העובדה שאין תחבורה ישירה לא מהוד השרו

 מרעננה. 

 נכון מאוד, נכון מאוד.  :עראמי-יפרי אדר

, אז זה הבנתי לגבי ההסעות.  : משה אופיר  אוקיי

ן, סידרתי איתם  :גדי מנהיים למרות שאני פתרתי עם מטרופולי
שיהיה אוטובוס שעובר בהוד השרון במוסינזון ונוסע 

 לכפר סבא. 

ן  : משה אופיר י זו בעיה. אז זה עני טוב מאוד, זה יכול לפתור אי
י שרציתי לשאול לגביו, קיבלתי תשובה אחד כלל

 בסדר, הבנתי פחות או יותר.

.  :גדי מנהיים   -רק להגיד לך..

 בסדר או הבנת?  : גבי סויסה

אני הבנתי את התשובה, אני לא מסכים לכול, אבל  : משה אופיר
 הבנתי את זה. 

ן.  : גבי סויסה  הוא לא מסכים, אבל הוא מבי

צוע מגמה על אזורי, שם אמרו לי לכל תיכון יש מק :גדי מנהיים
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 .  מחכים גם שעה וחצי

. עכשיו אני רוצה לשאול לגבי הסעיף  : משה אופיר י בסדר אוקי
 6הבעייתי מר קטן, אפשרות ביטול ההסכם תוך 

חודשים. והאם זה לא מחייב את המועצה לחשוב על 
הדבר הזה ולהתכונן למצב, כפי שאני יודע ואת 

זו תתקני אותי, אבל אני קיב לתי פה ממישהו אי
, הוא אומר שלפני  נו  3הודעה שהעברתי את זה לעיו

  -1.5-שנים רעננה הודיעה לאורנית ב

 זה לא מדויק.  : שלמה קטן

  -1.9-ככה הוא טוען, שלא יגיעו ללמוד ב : משה אופיר

  -המישהו הזה זה : שלמה קטן

 -רק רגע, תן לי ל : משה אופיר

 ... דיבר איתי.  : שלמה קטן

  -אני אענה :עראמי-פרי אדרי

שלמה קטן כבר התייחסתי לגבי ההערות שלך, אתה  : משה אופיר
רוצה שאני אגיד את זה עוד פעם? לא. אוקיי בסדר. 
בלחץ משרד החינוך קיבלו אורכה של שנה ונערכו 
להקים את התיכון הצומח אצלם באורנית. בקיצור 

פעמים הבינו שצריך לקחת את  4אחרי שעברו 
ריות בידיים, אורנית אני מדבר. עכשיו אני רוצה האח

  -לשמוע

 אתה רוצה שאני אענה לך על זה?  :עראמי-פרי אדרי

 מה?  : משה אופיר

 אני אגיד לך משהו על אורנית, בסדר?  :עראמי-פרי אדרי

 6-אוקיי, אבל תני לי לסיים. לאור הסעיף הזה של ה : משה אופיר
ת, ודאי פה כל חודשים, האם אנחנו כמועצה אחראי

ו  אחד אחראי, לא צריכים לחשוב על מצב איך אנחנ
מקדמים את הבעיה הזאת, אולי בדרך של אורנית, 
ואני לא פונה אליך אני פונה לחברי המועצה. לקדם 

ן   -את העניי

 אתה רוצה תיכון רק של אלפי מנשה?  : אוחיון יעקב

, אני חושב : משה אופיר   -אני לא אמרתי

  -י חושבאנ : שלמה קטן

  -סליחה אני חושב, רגע תן לי להגיד מה אני חושב : משה אופיר

 צריך לדון אני מסכים איתך.  : שלמה קטן
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אתה תגיד בזמן שלך מה שאתה חושב. לפי דעתי  : משה אופיר
מה שצריכים לעשות לאור ההסכם שיש פה להטיל 
על ראש המועצה, לכנס את ועדת החינוך המהוללת 

עד שייצא עשן לבן תוך פרק זמן שיש לנו ולשבת 
  -קצר

 אל תעליב את הוועדה, הוועדה היא אחלה.  : אורית שגיא

 המחוננת לא המהוללת.  : גבי סויסה

ן  : משה אופיר רגע, רגע, לכנס את הוועדה ולבוא עם איזה פתרו
חודשים נגיד, שזה לא יגלוש  3שנראה תוך זמן קצר, 

ין הזה לבחירות ויהיה פה סיפור בבחירות על   -העני

.. : שלמה קטן   -אני לא.

, ולשקול מה היישוב  : משה אופיר רק רגע, תן לי להגיד משהו
אלפי מנשה צריך לעשות, האם צריך להציע, סתם 
ע  אני זורק כן, אני לא בוועדת חינוך, אבל אולי להצי
ליישובים לידינו כמו כוכב יאיר שבזמנו דובר לעשות 

  -בית ספר אזורי

ינים.  : קבאוחיון יע  הם לא מעוני

  -אני לא יודע, אני : משה אופיר

 אנחנו יודעים.  :עראמי-פרי אדרי

ינים.  : אוחיון יעקב  אנחנו יודעים, הם לא מעוני

 יכול להיות שאתם יודעים.  : משה אופיר

 כוכב יאיר צור יגאל הייתה לנו תכנית כבר.  : אוחיון יעקב

ון אז לא הייתי זורק סתם אם הייתי יודע את הפתר : משה אופיר
  -דברים. צריכים לחשוב מה עושים

 כבר היינו בסרט הזה.  : אוחיון יעקב

  -כאשר בכל מקום, כי אחרי שיזרקו אותנו : משה אופיר

 היינו אחרי הקצאת קרקע ותוכנית אדריכלית כבר.  : אוחיון יעקב

, כי כבר מיצינו את כל האפשרויות  : משה אופיר רגע, רגע קובי
באזור. אני בטוח שאף אחד לא ירצה לשלוח את 

וליה.   הילדים לג'לג'

 מגיע לשם.  531... גם  : אורית שגיא

וליה אף אחד לא ירצה לשלוח. דרך אגב שלמה  : משה אופיר לג'לג'
קטן אם אתה לא יודע פתחו בית ספר יסודי אצל 

 הבדואים. 
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 מה?  : אוחיון יעקב

 מזמן.  : שלמה קטן

 זמן. אתה יודע מזה? מ : משה אופיר

 כמו לולים זה נראה, אני יודע.  : שלמה קטן

כן, ואני בטוח שלא תרצה לשלוח את הילדים לשם.  : משה אופיר
  -לכן צריכים למצוא פתרון

ן י נקלשטי  למה? חקלאות ופלחה.   :דבורית פי

ן : משה אופיר   -לכן צריכים למצוא פתרו

ן י נקלשטי  קצת ציונות.   :דבורית פי

לטווח ארוך ובשביל זה יש לנו אנשי מקצוע פה, שיש  : אופירמשה 
ן  לנו ועדת חינוך, שישבו אולי הגיע הזמן לעשות תיכו

ית לשלב איתם ביישוב אני לא יודע מה. אולי באורנ
ידיים, אני לא יודע אני זורק כל מיני אפשרויות, אבל 
אני לא חבר בוועדה אני לא רוצה להשתלט על 

 ספיק יש לי את המועצה. הדיונים גם שם, מ

 מספיק אתה משתלט פה, אתה אומר.  :עראמי-פרי אדרי

אני לא רוצה, אבל צריכים לעשות חושבים כי פה  : משה אופיר
בנפשנו, מה יהיה אם יודיעו לנו כמו שהודיעו 

 לאורנית. 

 2000מה שאמרת, נופל על שכל, אנחנו בשנת  : שלמה קטן
רופ' זקס המנוח, מזכיר לכם הקמנו פה ועדה היה פ

  -פרופ' הופמן יזכה לחיים ארוכים ועוד אנשים

זו שנה?  : משה אופיר  באי

  -סליחה 2000, לא 2000קודם כל בשנת  : שלמה קטן

 לפני.  : משה אופיר

 סליחה.  1995 : שלמה קטן

 אני זוכר את זה.  : משה אופיר

 סליחה טעיתי.  : שלמה קטן

  -1995 : אורית שגיא

 . 1995  :משה אופיר

ן י נקלשטי  אני חשבתי שהוא טעה.   :דבורית פי

 . 1995 : משה אופיר
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וזה לא רלוונטי לבדוק את זה  1995-בדקת משהו ב : אורית שגיא
 מחדש עכשיו? 

 את שמעת אותי עד הסוף?  : שלמה קטן

 לא, לא, הוא לא אמר.  : משה אופיר

 עכשיו את תתנצלי.  : שלמה קטן

 סליחה.  : אורית שגיא

.  : משה אופיר  הוא אמר שהייתה ועדה זה נכון

 אני מחכה להמשך.  : אורית שגיא

 1995-אמרתי היו פעמיים. הראשונה הייתה ב : שלמה קטן
 , ' התכנסה, היה גם מיכאל תבורי איש כלכלה וכו
', והחלטה הייתה ולאחר  בדקו את כל ההיבטים וכו

 2,000דיונים ארוכים, אמרנו לפני שהיישוב ימנה 
, קובי 8שנים או  10-פחות לא דנים בזה. לפני כמש

 זה היה? 

 . 2010-ב : אוחיון יעקב

ו דיונים פה במועצה 8, אז 2010-ב : שלמה קטן   -שנים מחדש הי

ן.  : משה אופיר  נכו

  -שאמרתי קודם 2000-וזה בלבל אותי עם ה : שלמה קטן

 אני זוכר אותם.  : משה אופיר

והדיון היה האם ללכת על בית ספר אזורי, אפילו  : שלמה קטן
  -עשו תכנון

 -לא עשו, הייתה הקצאת קרקע : אוחיון יעקב

 ה פרוגרמה. תהי :גדי מנהיים

  -לא זה, אני אומר אפילו : שלמה קטן

  -הקצאת קרקע פסטורלית : אוחיון יעקב

 איפה?  : אורית שגיא

  -לעל יד תחנת כיבוי אש בצור יגא : אוחיון יעקב

 הא בצור יגאל.  : משה אופיר

  )מדברים יחד(

אל תיתן לעובדות לבלבל אותך. והשתתפנו ושכרנו  : אוחיון יעקב
  -את האדריכל הכי טוב למוסדות חינוך
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 והגיש תכנית.  : שלמה קטן

בחלופות ותוכניות, והביא את הדגם הכי יפה וכמעט  : אוחיון יעקב
, ואז בא על תכ₪  50,000הייתה הוצאה של מעל  נון

 . יעקב ממן ואמר: אני לא מעונין שיהיה אצלי פיל לבן
ם  בא לפגישה אצל מנכ"לית משרד החינוך, היה פורו

  -שלם מכל מיני רשויות

 מי בא? מי בא?  : משה אופיר

הייתה פגישה עם מנכ"לית משרד החינוך דאז עם  : אוחיון יעקב
 פורום רחב של כל מיני מנהלי מחלקות חינוך וראשי

ן לי פה  יישובים באזור, והוא אמר חד משמעית אם אי
הסכם ארוך טווח בחסות משרד החינוך לתקופה של 

  -שנים לפחות 15-ל 10בין 

.  : שלמה קטן  שיממנו

ד  : אוחיון יעקב שכל אחד גם יתחייב לממן לפי חלקו, אני מי
מפסיק, אני לא יהיה משועבד ואני אשאיר פיל לבן 

 פה. 

 ק. צוד : משה אופיר

ת  : אוחיון יעקב ואני אומר לכם שזה מה שייקרה עם מועצה מקומי
, גם עם  אורנית. יקרה עם האודיטוריום שהם הקימו

רי  התיכון האזורי שהם הקימו. אפשר לקיים תיכון אזו
ון שאפשר לקיים אותו  אני לא נכנס לזה, זה די

  -מחדש

  -אבל אנחנו גם צריכים לחשוב : משה אופיר

גידו שהזמנים השתנו  :אוחיון יעקב   -ואולי י

קובי היקר אני רוצה להגיד לך שאנחנו ביישוב אלפי  : משה אופיר
  -מנשה

 אני חושב שהנסיבות לא השתנו.  : אוחיון יעקב

קובי, קובי, אתה לא צודק, ואני אגיד לך גם למה לפי  : משה אופיר
, קודם כל שלמה קטן אמר שלפני  שנה  25דעתי

  -2,000החליטו שיהיה 

  -רק שנייה : שלמה קטן

אנחנו מתקרבים אחרי שיגמרו בגבעת טל את  : משה אופיר
  -התוספת

 שנים בערך.  7בעוד  : שלמה קטן

 שנים?  4, 3עוד כמה שנים?  : משה אופיר
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 . 7 : שלמה קטן

 שנים?  5 : משה אופיר

י-דליה נחום  . 7 : לו

  -גם אם תממש : אוחיון יעקב

.  שנים? 7 : משה אופיר  אוקיי

גם אם תממש את כל התב"עות לא תכפיל את  : אוחיון יעקב
 היישוב. 

ן י נקלשטי ני  :דבורית פי , זה לא רצי ון   -אבל סליחה זה לא יכול להיות הדי

ון : שלמה קטן   -אני עוד לא סיימתי, אנחנו לא נכנסים לדי

ן י נקלשטי ון, אנחנו צריכים להצביע ע  :דבורית פי ם זה לא יכול להיות הדי
  -נדון בדבר כזה בישיבה מסודרת או לא

 בדיוק.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  זה לא רציני מה שאנחנו עושים.   :דבורית פי

 את צודקת.  : שלמה קטן

 בסדר, אני מסכים איתך.  : משה אופיר

  -מה שרציתי להגיד, לענות בקצרה וזה התארך : שלמה קטן

ן לגיטימי.  : אוחיון יעקב ו  זה די

ן, אבל זה  : שלמה קטן ושוב אני אומר, מה שאתה מציע זה רעיו
לא צריך ליפול לתקופה הזאת, עד הבחירות אני לא 
, כי הדברים לא ישקלו  ון חושב שזה צריך להיות די
ן. אני חושב שצריך להשאיר את זה למועצה  נכו

ון כזה עקרוני   -הבאה, די

ן י נקלשטי  אפשר לשבת בלי המועמדים.   :דבורית פי

  -לשתף : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  נכו

.  : שלמה קטן נו אפשר לשתף אנשי ציבור והכול, להחליט לאן פני
אבל שיהיה ברור ועדי ההורים בכוכב יאיר התנגדו 

  -לתיכון האזורי ביחד איתנו ועם צור יצחק

 לאיפה הם הולכים כוכב יאיר?  : משה אופיר

ן.  : אוחיון יעקב  לדרום השרו

 ? לאיפה : משה אופיר
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 עמי אסף.  :גדי מנהיים

ן י נקלשטי  עד שיעיפו אותם, עד שיעיפו אותם.   :דבורית פי

 מה הם נשארים בהוד השרון?  : משה אופיר

.  : שלמה קטן  דרום השרון

בדיון בכנסת שאת השתתפת גם כלומר זה היה או  : אוחיון יעקב
כפר סבא, כלומר ראש המועצה נתן רק לוועד 

ם ההורים להוביל את העני ין והיה כפר סבא ולא מקו
אחר, כאילו כפר סבא, ואני יודע כתושב כפר סבא 
מה זה בשמיים, בסוף גם הם התפקחו והם הלכו 
לכיוונים אחרים של דרום השרון. הם נגד הקמת 

  -תיכון אזורי

ן י נקלשטי  אבל גם זה יכול להתפרק.   :דבורית פי

ן. קובי אני אומר, המועצה הבאה תבוא שתד : שלמה קטן  ו

ן י נקלשטי ן   :דבורית פי כמו שהתפרק אצלנו עם הוד השרון גם דרום השרו
 יכול להגיד להם עוד שנתיים. 

 לא, להם יש קשר יותר כצור יגאל.  : משה אופיר

 7-אני אומר ככה, אני כראש מועצה לא נכנס ב : שלמה קטן
חודשים עד הבחירות, לא רק בגלל הבחירות, אני 

  -חושב שזה לא פייר

 אף אחד לא ייגע בזה.  : וחיון יעקבא

צריכה לקום מועצה חדשה עם הרכבים אחרים,  : שלמה קטן
אנשים אחרים, והמועצה הבאה צריכה לדון בזה, 

  -לקחת אנשים

ון אסטרטגי.  : אוחיון יעקב  זה די

ד  : שלמה קטן אנשי חינוך, אנשי כלכלה ולבחון את זה, גם ללמו
ון שהולך להיות באורנית וגם במיתר. מיתר  מהניסי

ון שלהם.   גם הלכו על תיכון השנה, ולראות מה הניסי

 מיתר בונים תיכון אצלם?  : משה אופיר

 בנו כבר.  : שלמה קטן

 כמה תושבים יש להם?  : משה אופיר

 . 1,500מיתר הוא בערך  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  מה זה מיתר? איפה זה?   :דבורית פי

מיתר הפכה להיות מועצה מקומית  כי הם הרי קיבלו, : שלמה קטן
 אזורית. 
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 בדרום.  : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי  ליד עומר?   :דבורית פי

 יישובים.  3היא קיבלה עוד  : שלמה קטן

ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

נו  2הם קיבלו עוד  : שלמה קטן יישובים, כאילו שאנחנו היי
 מקבלים את צופים. 

 יפעילו את סעיף היציאה? מה אנחנו נעשה אם הם  : משה אופיר

  -לא יפעילו סעיף יציאה, הם גם הסבירו : שלמה קטן

  -יפעילו : משה אופיר

ן י נקלשטי ל   :דבורית פי יפעילו, בטח שיפעילו, אחרי הוד השרון אתה יכו
 להגיד דבר כזה? 

 לא, אבל זה לא השנה.  : שלמה קטן

י-דליה נחום   -אבל זה מותנה באי תשלום : לו

. סעיף יציאה לא מותנה סליחה.  : משה אופיר  לא נכון

ן י נקלשטי ן.   :דבורית פי , לא נכו  לא נכון

  -שלמה קטן אמר : משה אופיר

ן י נקלשטי  -אם הם יחליטו להפוך את בתי הספר  :דבורית פי

 שנים.  3בעצמו אחרי  : משה אופיר

ן י נקלשטי ל   :דבורית פי אם הם יחליטו להחליף את בתי הספר לדתיים, יכו
 היות שהם יחליטו לממלכתי דתי. ל

ם  : אוחיון יעקב וני חבר'ה זה סעיף שהם עמדו עליו אחרי די
פנימיים שלהם, ואמרו שהם רוצים לשמור להם את 

  -חופש הפעולה. ואני אומר לכם אם הייתי במקומם

ן י נקלשטי   -אבל אתה מדבר כאילו  :דבורית פי

שיו תגידו למה לא הייתי נוהג אותו דבר נקודה. עכ : אוחיון יעקב
דפקתם על השולחנות, למה לא הערבתם את 

  -מנכ"לית החינוך

ן.  : אורית שגיא  נכו

  )מדברים יחד(

ן י נקלשטי  למה אנחנו לא הכרנו את החוזה?   :דבורית פי
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  -יש מדיניות למשרד החינוך : אוחיון יעקב

 למה לא עירבתם את מועצת אלפי מנשה.  : משה אופיר

ם  אם : אורית שגיא היית מביא את זה למשבר, סליחה מה היו עושי
 משאירים את התלמידים שלנו בלי תיכון? 

 שנייה, רצית תשובה, את רוצה תשובה?  : אוחיון יעקב

 מה היו עושים?  : אורית שגיא

  -יש מדיניות, מנכ"לית משרד החינוך חוזרת ואומרת : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי  . יש מנכ"ל, יש מנכ"ל  :דבורית פי

  -לא, מנכ"ל זה לא : אוחיון יעקב

.  : שלמה קטן  המנכ"ל הודיע לי אחרי שבועיים..

ות  : אוחיון יעקב הם לא מתערבים, לא מתערבים בהסכמים ברשוי
 נקודה. 

ן י נקלשטי   -תקשיבו רגע, רגע סליחה רגע  :דבורית פי

 עם אורט שפירא יש לנו הסכם כזה?  : שי רוזנצוויג

  -שום הסכם כזה. יכולים גם להעיףאין  : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי   -סליחה רגע  :דבורית פי

.  : אוחיון יעקב .  אורט שפירא הם יכולים לא לקלוט אותך.

ן י נקלשטי ן ב  :דבורית פי רעיונות, תקשיבו רגע, משה בא ואומר בואו נדו
  -אומרים לו אין רעיונות, אין

 מי אמר? מי אמר? מי אמר את זה?  : שלמה קטן

יןדבו נקלשטי .   :רית פי  כל הפתרונות..

  -אני אמרתי : שלמה קטן

י-דליה נחום  מתי?  : לו

ן י נקלשטי   -כל מה שהוא אמר  :דבורית פי

י-דליה נחום  מתי?  : לו

 אני אמרתי להיפך.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי   -רגע  :דבורית פי

י-דליה נחום  לא, דיברנו על המועצה הבאה.  : לו
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 ני אמרתי בדיוק ההיפך. דבורית, א : שלמה קטן

ן י נקלשטי אבל אני לא אמרתי שאתה אמרת, אני אומרת כל מה   :דבורית פי
ר  שהוא זורק לאוויר, כפר סבא לא רוצים, כוכב יאי
לא רוצים, בהוד השרון לא זה, שנייה רגע, יש פה 

  -אווירה של אין פתרון

 אין לנו אורט שפירא לפי ההסכם.  : אורית שגיא

.  : ילו-דליה נחום  לא נכון

י.  : משה אופיר  תנו לה לדבר, היא מגינה עלי

את רוצה שאני אקריא לך מה כתוב, למה את  : אורית שגיא
 אומרת... 

ן י נקלשטי   -רגע, רגע, היא אמרה לי  :דבורית פי

י-דליה נחום   -אורית הלו : לו

ן י נקלשטי  היא אמרה לי.   :דבורית פי

י-דליה נחום  שהיא אמרה. אני דיברתי על מה  : לו

.  : אורית שגיא  אוקיי

ן י נקלשטי , זה אחד.   :דבורית פי יש פה אווירה של אין פתרון לתחושתי
כי  שתיים, החוזה סתם אנחנו מקשקשים עכשיו 
החוזה כבר נחתם. זה פשוט, זה לא יכול להיות 
שחוזה כזה באמת אחרי שאנחנו עם חובות לכפר 

ד סבא, ואחרי שהעיפו אותנו כלאחר כבוד מה ו
ן   -השרו

 נכנסנו לזה עוד פעם.  : אורית שגיא

ן י נקלשטי אז אנחנו חותמים על חוזה מבלי לדבר על הדברים,   :דבורית פי
ך  מבלי לדבר על הדברים. מבלי לבוא, אתה מחיי

  -קובי

..  : אוחיון יעקב ן.  לא, אני לא מבי

ן י נקלשטי ם   :דבורית פי אבל בסוף אתה גר בכפר סבא, הילדים שלנו גרי
 כאן. 

ין של התלמידה : אוחיון יעקב , זה כמו העני ין   -הא אותי לא מעני

ן י נקלשטי   -לא, זה לא אותו דבר  :דבורית פי

,  : אוחיון יעקב ין אותי הילד שלה. אני גר בכפר סבא וזה לא מעני
 תגידי את זה. 

ן י נקלשטי   -כן בסדר, אבל קובי  :דבורית פי
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 את זה.  כל כך נחמד מצדך להגיד : אוחיון יעקב

ן י נקלשטי   -לא, אבל זה  :דבורית פי

ין אותי.  : אוחיון יעקב  אני גר בכפר סבא וזה לא מעני

, קובי : משה אופיר   -קובי

ן י נקלשטי   -לא, אני לא אמרתי שלא מעניין אותך  :דבורית פי

, אנחנו נבחרי ציבור : משה אופיר   -קובי

ן י נקלשטי י  :דבורית פי ן אותך, אני אומרת רק אני לא אמרתי שזה לא מעני
  -שחוזה

  -כתוב אם מישהו מהצדדים יפר : שלמה קטן

 לא, לא, לא, תמשיך לקרוא את המשפט.  : אורית שגיא

ן.  : משה אופיר  לא נכון שלמה, לא נכו

 תמשיך לקרוא.  : אורית שגיא

 אתה לא צודק.  : משה אופיר

  -תשמעו אני : אוחיון יעקב

, אנחנו נ : משה אופיר   -בחרי ציבורקובי

  -הרי אני : אוחיון יעקב

  -ואנחנו יכולים לדון בזה : משה אופיר

  -הרי אמרתי לכם : אוחיון יעקב

 מה שאנחנו רוצים.  : משה אופיר

.. היא התעקשה על הסעיף הזה,  : אוחיון יעקב שעיריית רעננה.
  -אתם יכולים להגיד

ן י נקלשטי .   :דבורית פי  הבנו, הבנו

שאתם קובעים יותר ממשא ומתן, אתם נהדרים אתם  : אוחיון יעקב
 גאונים והכול בסדר. 

ן י נקלשטי  אבל אל תיקח את זה אישי, זה באמת לא אישי קובי.   :דבורית פי

זה הכול במשבר שנפל לפתחנו בצורה הזאת, אני  : אוחיון יעקב
 חושב שזכינו למחמאות מכל עבר... 

  -כם הזההדבר הראשון שפורסם על ההס : אורית שגיא

 על הטיפול במשבר הזה.  : אוחיון יעקב
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סליחה, הדבר הראשון שפורסם על ההסכם הזה,  : אורית שגיא
 שנים אנחנו מסודרים.  7-שיש לנו הסכם חלוט סגור ל

 מי אמר חלוט? מי השתמש במילים האלה?  : אוחיון יעקב

סליחה רגע קובי, זה הדבר הראשון שנאמר. ואז  : אורית שגיא
את ההסכם ואתה מבין שבכל שנה פותח  כשאתה

  -עיריית רעננה יכולה להגיד לנו בהתראה

  -והיא כותבת למה : שלמה קטן

  -שנייה : אורית שגיא

 היא כותבת אם יופר ההסכם.  : שלמה קטן

 תקרא את כל המשפט.  : אורית שגיא

 . 6.5תקראי את  : שלמה קטן

  -שלמה : אורית שגיא

 . 5וב בסעיף זה מה שכת : שלמה קטן

  -בוא אני אקריא לך אותו 6.5סעיף  : אורית שגיא

 תקריאי אותו.  : שלמה קטן

אומר: "על אף האמור מוסכם בזאת כי ככול שמי  : אורית שגיא
  -מהצדדים יפר את ההסכם"

 מי מהצדדים.  :עראמי-פרי אדרי

"או יבקש לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא"  : אורית שגיא
 אוקיי? 

 זה כולל עניי עירך טובים.  : אופירמשה 

"תהיינה הרשויות רשאיות לסיים תוקפו של הסכם  : אורית שגיא
חודשים". רעננה  6זה בכל עת בהתראה מראש של 

לא צריכים שום סיבה מולנו להפר את ההסכם הזה 
 חודשים.  6בהתראה של 

ן י נקלשטי זו גם סיבה.   :דבורית פי  בא לנו, בא לנו 

.  : משה אופיר  נכון שלמה, נכון

  -... ההסכם : אוחיון יעקב

 מכל סיבה שהיא כתוב.  : משה אופיר

 שנים.  7-זה לא הסכם ל : אורית שגיא

  -שנייה, שנייה : אוחיון יעקב
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ן.  : שלמה קטן  הם קראו לנו כדי לזרוק אותנו אני לא מבי

..  : אוחיון יעקב  שנייה, מה שאמרה אורית נכון לכל.

ני יש לנו י : משה אופיר ש לנו הרבה תלמידים, הם אומרים לך: אדו
ד  לחץ של תלמידים מה זה ברור, עשו לנו את זה בהו

ן.   השרו

ן י נקלשטי   -אנחנו רוצים להפוך את בתי הספר  :דבורית פי

.  : אוחיון יעקב  עניי ערי קודמים, נכון

ן י נקלשטי  אבל אתה לא יכול להיות בצד הזה.   :דבורית פי

. מ : משה אופיר ין  ה אנחנו עושים בעני

יחד(  )מדברים 

ן י נקלשטי אבל קובי אתה לא יכול להיות בצד הזה, אתה לא   :דבורית פי
 .  יכול להיות בצד שמזדהה עם הצד השני

שלמה הבעיה היא שהם יכולים לזרוק אותך אחרי  : שי רוזנצוויג
 שנה. -חצי שנה

  -אחרי חצי שנה יזרקו : שלמה קטן

 י שנה, אחרי שנה. אחר : שי רוזנצוויג

  -שימו לב שמחקנו : אוחיון יעקב

.  : אורית שגיא  ראיתי את ההמשך, ראיתי

ם  : אוחיון יעקב וני שמתם לב שכתבנו למחוק סעיף זה, והם עשו די
 והתעקשו, זה סעיף שראינו מול העיניים. 

  -מה זה הפסקה : משה אופיר

ת ... אותיות קטנות, אז תקראי גם את  : אוחיון יעקב האותיו
 הקטנות שלנו. 

 מה זה הפסקה הצבועה בירוק? אני לא יודע.  : משה אופיר

: יש לנו  : אורית שגיא כשאני קיבלתי דיווח על החוזה הזה אמרו לי
.  7-הסכם ל  שנים..

  -אני לא דיווחתי לך : אוחיון יעקב

 שנים.  7-אין לנו הסכם ל : אורית שגיא

... לא זכור לי שדיווחת : אוחיון יעקב  י

 בטח שלא יסכימו, השאלה מה אנחנו עושים.  : משה אופיר
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..  : אוחיון יעקב  שנייה שלמה.

 אם אני הייתי ברעננה גם אני עומד על הסעיף הזה.  : משה אופיר

ן י נקלשטי  ברור, ברור.   :דבורית פי

.  : אורית שגיא ..  אבל אנחנו לא ברעננה אנחנו

ן.  : משה אופיר  נכו

שנים,  4-5-ננה יודעים לעשות תחזית... לברע : אורית שגיא
 שנים.  5-שיתחייבו ל

  -בואו נעצור רגע, בואו נעצור רגע :עראמי-פרי אדרי

 אם כבר הלכנו למהלך הזה.  : אורית שגיא

ע  : אוחיון יעקב אתם חושבים שאתם בעמדה להתנות לרעננה ולקבו
 להם את התנאים. 

  -א עושים לנו טובהלא, אנחנו משלמים להם הם ל : אורית שגיא

 הם עושים, הם עושים.  :עראמי-פרי אדרי

 הם לא עושים טובה.  : אורית שגיא

 הם עושים. הם לא חייבים.  :עראמי-פרי אדרי

  )מדברים יחד(

חבר'ה אתם דנים פה עכשיו במה שמקובל, זה כבר  : שי רוזנצוויג
ון הזה בכלל? למה הוא טוב?   חתום, מה הדי

 יש לי עוד הערות על החוזה. אני  : משה אופיר

 להוציא קיטור?  : שי רוזנצוויג

י-דליה נחום  אני רוצה גם להגיד משהו.  : לו

 רק שנייה, דליה מצביעה הרבה זמן, דליה.  : שלמה קטן

 ההסכם חתום, טוב לא טוב.  : שי רוזנצוויג

  -אבל גם אני רציתי לדבר : אורית שגיא

 ר. כולם, כל אחד ידב : שי רוזנצוויג

 היא הצביעה קודם.  : שלמה קטן

י-דליה נחום  את רוצה קודם בבקשה.  : לו

 אכפת לך?  : שלמה קטן



   

ע"י:  - ן: הופק  פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  03בו -5373237 - 
 

61 

י-דליה נחום  לא.  : לו

 לא אכפת לי. דברי דליה.  : אורית שגיא

י-דליה נחום טוב, קודם כל עם כל המצב העגום הזה שאנחנו  : לו
נקלענו אליו מסתובבים מסביב, אני חושבת שיש 

לקובי שבאמת  ,לגדי ,יד תודה לפרימקום להג
שלמה, לשלמה לא מגיע, לפחות את הפתרון המידי 
איך שהוא כדי שאנחנו לא נתחיל את ספטמבר 
ושהילדים שלנו לא נמצאים בבתי הספר. אבל אני 
 , מאוד שותפה להרגשה הזאת שיש חרב על צווארנו
שאנחנו לא נמצאים במקום בטוח, ועם כל הסיבות 

נה שאני בהחלט מקבלת שהם דואגים של עיריית רענ
ג  לעניינים שלהם, אנחנו בהחלט צריכים לדאו

 לעניינים שלנו ולילדים שלנו. 

ואני חושבת שזו תהיה החובה הראשונה של המועצה 
ון בנושא עם ועדי הורים עם  הבאה, לפתח די

יימצא פתרון קבע לשנים הבאות שתושבים, כדי 
נוסף, אני לא למחזורים הבאים, זה דבר אחד. דבר 

קיבלתי תשובה חד משמעית, עלה פה הנושא הזה 
ככה, משה שאל נזרק, לא קיבלתי תשובה חד 
משמעית, ילדים שהתקבלו למגמות ספציפיות בהוד 
השרון עברו בחינות התקבלו, האם הם קיבלו מענה 

 ברעננה? 

 . 99.9%הוא אמר  : משה אופיר

 הוא קיבל תשובה.  : אוחיון יעקב

. גדי אמר 99.9%אני קיבלתי תשובה הוא אמר  : משה אופיר
 . והיא שאלה מה עם הנותרים. 99.9%

י-דליה נחום   -והאחוז האחרון : לו

 מטופל.  :עראמי-פרי אדרי

י-דליה נחום   -מטופל : לו

, עניתי לדבורית בהמשך וצריך סבלנות.  :עראמי-פרי אדרי ואני אמרתי
 של הסבלנות גם צריך לפעמים להתפשר. 

י  : רוזנצוויגשי  צריך גם לפעמים להפוך שולחן. הכול צריך, אנ
 אומר הכול צריך לפעמים. 

 לא, לא, זה...  : אוחיון יעקב

  -לא קשור, לא קשור : שי רוזנצוויג

  -אתם יודעים להפוך שולחנות : אוחיון יעקב

 , הכול בסדר. -, אפשר פעם ב-אפשר פעם ב : שי רוזנצוויג
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י-דליה נחום .  תנסה : לו  להפוך את השולחן

, כי הם all outרגע שנייה משפט, בהוד השרון עשינו  : שי רוזנצוויג
 all inלא נתנו לכל התלמידים, למה אנחנו עושים 

 ככה על רעננה. 

ן י נקלשטי  זו הייתה הפיכת שולחן, לזה קוראים הפיכת שולחן.   :דבורית פי

 10-לאתם הפכתם שולחן אמרתם: אין מקום  : שי רוזנצוויג
  -תלמידים

ן י נקלשטי .   :דבורית פי ין  זה היה אקט מצו

אין מקום לכל התלמידים. למה את אותו דבר  : שי רוזנצוויג
, זה לא רק מה שאני חושב  תלמידים שכבר התקבלו
. אם יש דלתא בין מה  ון פה, אין פה איזה די

, 1שתלמידים שהתקבלו למגמות ייחודיות, לא משנה 
וא התקבל כבר, נוצרה אבל ילד עבר תהליך שה

מערכת ציפיות, צריך לגלות פה אקסטרה רגישות. 
  -זה גם לא אותו מצב

 למה אתה אומר צריך, למה נראה לך שזה לא קורה?  :עראמי-פרי אדרי

  -לא, אז אם קורה : שי רוזנצוויג

 מה זה צריך?  צריך זה לא קורה, אז זה קורה.   :עראמי-פרי אדרי

י אומר חלק ממערכת הדברים שאתה יכול אז אנ : שי רוזנצוויג
  -להפעיל, זה לבוא רגע כרשות וכן

י-דליה נחום   -שי, אבל כרגע : לו

הוא אומר מה אתה רוצה שאני אהפוך לך את  : שי רוזנצוויג
 השולחן? 

  -אני אסביר לך :גדי מנהיים

 סתם, אני עניתי לו באותו משפט.  : שי רוזנצוויג

דברים,  2רגע, אני מוכרח להגיד לך  דליה ברשותך :גדי מנהיים
  -אחד

 -זה לא משהו אישי : שי רוזנצוויג

  -רגע :גדי מנהיים

 מי מדבר אישי?  :עראמי-פרי אדרי

אין לי משהו אישי, אין לי שום נגד אף אחד. אחד,  :גדי מנהיים
ין של להפוך שולחן, היה לפני  שנים אבא  3לעני

אני הופך שאמר אם הבת שלי לא הולכת למטרווסט 
, יש נוהלים  שולחן. אמרתי לו: אל תהפוך שולחן
בהתאם לנוהל ולקריטריונים בתיכון מטרווסט לשם 
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 : היא תלך, היום הוא כל יום מנשק אותי. אמרתי לו
  -אל תלך, אל תהפוך שולחן. הוא היה אצלי במשרד

 אבל גדי זה לא הסיטואציה.  : אורית שגיא

  -רגע, רגע, רגע :גדי מנהיים

ו.  : רית שגיאאו  זה לא הסיטואציה כאן עכשי

ם  :גדי מנהיים אני דיברתי על הפיכת שולחן. שתיים, לכל הילדי
ן. נכון שיש דרישות, ודרישות אין, וככה  יש פתרו
צריך לעבוד לפי הדרישות האלה, אין משהו אחר. 

  -אתה לא יכול להגיד

, דבר כן אבל לכל כלל ביחס למצב הלא רגיל הזה : שי רוזנצוויג
  -שנה 20-שנים ל 10-ל 1כזה קורה 

 אז אני אסביר.  :גדי מנהיים

 זה לא דבר שקורה כל יום.  : שי רוזנצוויג

  -גם ברעננה :גדי מנהיים

אתה חושב שבתיכוני כפר סבא תושבי כפר סבא  : אוחיון יעקב
 תלמידים מתקבלים לכל המגמות? 

תקדם עבר את כל לא, אבל אני אומר תלמיד שכבר ה : שי רוזנצוויג
  -שרשרת החיול

  -אתה יודע כמה אירועים : אוחיון יעקב

 -תקשיב, כל שרשרת החיול : שי רוזנצוויג

 אתה יודע כמה ילדים לא מתקבלים.  : אוחיון יעקב

  -הוא קיבל הודעה : שי רוזנצוויג

  -ולכן :עראמי-פרי אדרי

  -משהו סופר לא רגיל : שי רוזנצוויג

ולכן בגלל שאתה צודק רעננה גילו כן רגישות ולא  :עראמי-פרי אדרי
  -בחנו אותם שוב

 למה את נחשון לא בחנו שהם מחכים לתשובה?  : שי רוזנצוויג

  -הם לא :עראמי-פרי אדרי

 הם מחכים לתשובה.  : שי רוזנצוויג

 לא.  :עראמי-פרי אדרי

אז אני אסביר, הם מחכים לתשובה כי יש ברעננה  :גדי מנהיים
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  -ילדים 22ך עוד בער

 -אבל יכול להיות שהם יקבלו תשובה שלילית : שי רוזנצוויג

 35, 30תושבי רעננה שביחד מחברים כיתה של  :גדי מנהיים
  -ילדים ולכולם

 מי שיתקבל יתקבל.  :עראמי-פרי אדרי

 יתנו תשובה אחת.  :גדי מנהיים

 מי שלא נבחן ורוצה עכשיו עושה ראיונות.  :עראמי-פרי אדרי

 תלמידי נחשון התקבלו? : וזנצוויגשי ר

 לא קיבלו תשובה, לא, לא, לא.  :גדי מנהיים

לא קיבלו תשובה, זהו זה מה אני אומר, כי היא  : שי רוזנצוויג
 .  אמרה שכן

  -רגע, רגע, תושבי רעננה :גדי מנהיים

 לא, אני אומר שלנו.  : שי רוזנצוויג

אלפי מנשה שלא נבחנו לא קיבלו תשובה. ילדי  :גדי מנהיים
  -שהתקבלו התקבלו

 התקבלו.  :עראמי-פרי אדרי

  -כרגע, הם לא יתנו לתושבי אלפי מנשה התקבלת :גדי מנהיים

.  : שי רוזנצוויג  הבנתי

 ולתושבי רעננה לא.  :גדי מנהיים

  -חבר'ה גדי יום יום בקשר שם, נוסע גם לשם : שלמה קטן

ן י נקלשטי ן לנו ספק, וגם אי  :דבורית פי   -ן לנו ביקורתלא, אי

 -סתם על הקטע של להפוך שולחן : שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

 הוא עושה עבודת קודש.  : משה אופיר

ן י נקלשטי   -אין לנו בכלל  :דבורית פי

.  : שלמה קטן ..  לא חשבתי

 מה שהתקבלו לא קיבלו הודעה רשמית.  : שי רוזנצוויג

 ו תשובה. כי הילדים של רעננה לא קיבל :עראמי-פרי אדרי
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ן י נקלשטי אני אומרת, אבל אין לי ביקורת בכלל לשלושתם,   :דבורית פי
 חשוב להבין את זה. 

ין של ביקורת, אני רוצה להסביר את  :גדי מנהיים לא, לא עני
 התהליך. 

ן י נקלשטי ואני חייבת להגיד שלמה, שכל הדיון הזה היה נמנע   :דבורית פי
ן יחד אם חברי המועצה היו מקבלים את העדכו

 אתכם, יחד עם העבודה, בואו נעבוד ביחד. 

 איך? איך?  : שלמה קטן

ן י נקלשטי לא יכול להיות שחודשיים אחרי אנחנו מקבלים את   :דבורית פי
 -זה הדבר כבר חתום

 איך חודשיים?  :עראמי-פרי אדרי

 איך חודשיים?  : שלמה קטן

ת פסח איך חודשיים? איך חודשיים? את סופרת א :עראמי-פרי אדרי
 באמצע? 

ן י נקלשטי   -סוף ינואר הייתה את הפגישה  :דבורית פי

..  : שלמה קטן  סוף ינואר לא ידענו.

י-דליה נחום   -סוף ינואר לא ידעו : לו

ן י נקלשטי , עזבו אתכם, פרסמת   :דבורית פי סליחה רגע, סליחה רגע, עזבו
בפייסבוק שזה קורה, באותו ערב צריכה להתכנס כאן 

 המועצה. 

א  : וזנצוויגשי ר לא משנה, סתם נותנים לך דוגמא, אומרים לך בו
  -נדבר על תיכון אזורי

ן י נקלשטי  אנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה.   :דבורית פי

 אתה אומר נדחה את זה לשנה הבאה, למה?  : שי רוזנצוויג

 ...3אתה יודע שאם הייתי מחתים  : משה אופיר

  )מדברים יחד(

זה שלמה, גם יש הסכם, תשלח לנו לראות לא רק  : אורית שגיא
אותו לפני שהוא נחתם סופית, אולי יש לנו הערות, 

 אולי יש לנו משהו להגיד.

ן.  :גדי מנהיים  אני רוצה הערה אחת בעניי

 רגע, את הוד השרון שלחו לנו?  : שי רוזנצוויג

 אולי יש לנו תובנות?  : אורית שגיא
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ה פורום שהיה מעורב גם לא, גם לא. אבל הי : אורית שגיא
 בתהליך. 

לא, אבל את הוד השרון סתם דוגמא אני זוכר  : שי רוזנצוויג
סליחה, שביקשנו כי לא שלחו לנו את ההסכם, וגם 
ינו יותר  היה את אותו תהליך שביקשנו בדיעבד, הי

  -סלחניים כי באמת נמצא פה פתרון

 מתי? ביקשו אז ולא שלחנו?  : שלמה קטן

, אנחנו ביקשנו : שי רוזנצוויג   -אנחנו

 כן.  : אורית שגיא

ן.  : שי רוזנצוויג  את ההסכם של הוד השרו

 אני לא זוכר.  : שלמה קטן

 מעצבן שחוזרים על אותו דבר, לא באים לפה סתם.  : שי רוזנצוויג

 לא נעים לי להגיד שאני לא זוכר.  : שלמה קטן

.  : שי רוזנצוויג  לא, ביקשנו, ביקשנו

 חושב, הייתם מקבלים.  לא : שלמה קטן

ן י נקלשטי   -אנחנו גם שאלנו  :דבורית פי

, הוא ביקש בצורה פורמלית : שי רוזנצוויג   -ביקשנו

 מתי אז או עכשיו?  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  בגלל הסכום, בגלל הסכום.   :דבורית פי

 אז, אז. : שי רוזנצוויג

ן י נקלשטי  למים. כי אמרנו אנחנו רוצים לדעת כמה מש  :דבורית פי

 אז לא ביקשנו.  : משה אופיר

 אף אחד לא ביקש.  : שלמה קטן

 סמכתי עליכם, עשיתי טעות סמכתי עליכם.  : משה אופיר

ן י נקלשטי  אנחנו ביקשנו משה.   :דבורית פי

  )מדברים יחד(

ן י נקלשטי ך  בגלל שכפר סבא  :דבורית פי ביקשה יותר כסף, רצינו לדעת אי
  -נסגר מול הוד השרון

לא, לא ביקשו יותר כסף בכפר סבא, כפר סבא לא  : קטןשלמה 
 רצו אותנו. 
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ן י נקלשטי ם   :דבורית פי לא, לא, לא, רגע, רגע, כשכפר סבא אמרו אין מקו
יותר התחילו לדבר גם על כסף, וכוכב יאיר אמרו 

  -אנחנו מוכנים לשלם עוד כסף

 ולא רצו אותם.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי ון על  :דבורית פי  הדבר הזה.  היה די

ון, הם רצו כסף הרבה יותר.  : משה אופיר  אגרות חינוך.  10היה די

ן י נקלשטי  בגלל זה ביקשנו את החוזה.   :דבורית פי

ך  10 : משה אופיר אגרות חינוך הוא רצה. כמה זה אגרת חינו
 היום? 

ן י נקלשטי .   :דבורית פי ן, נכון  נכו

 בערך.  1,000 : שלמה קטן

 . 1,000כון לתי :עראמי-פרי אדרי

, למה  : שי רוזנצוויג אומרים לך עכשיו בוא נדון בתיכון אזורי
  -לדחות את זה

 מי אמר שאומרים?  : שלמה קטן

 למה לשנה הבאה?  : שי רוזנצוויג

 מי אומר?  : שלמה קטן

 את רוצה לשאול שאלות? בבקשה, אני אשאל אחריך.  : משה אופיר

נו,  : שי רוזנצוויג בואו נדון בזה, למה אתה אומר אנחנו עכשיו העלי
  -פוליטיקה מה פוליטיקה

אבל אין לך פרטנרים לתיכון האזורי, אין לך  : שלמה קטן
 פרטנרים. 

 תנו לאורית לשאול שאלות.  : משה אופיר

ם  : שלמה קטן אין פרטנרים, זה מה שאני בא להגיד, אין פרטנרי
 .  כרגע לתיכון האזורי

, כבר לי יש כמה שאלות : אורית שגיא , שנייה תכף נשחרר את פרי
 .  דיברנו על רוב הדברים שרציתי

פרי בזמן האחרון מבלה את ימיה, אבא שלה במצב  : שלמה קטן
 מאוד קשה. 

 מי זה?  : משה אופיר

 אבא של פרי.  : שלמה קטן
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 אבל יש לי שאלות.  : אורית שגיא

  -אוקיי בסדר, אז אני מבקש שנשחרר אותם בעוד : שלמה קטן

 אתה תשחרר מי שאתה רוצה מתי שאתה רוצה.  : רית שגיאאו

לא, אני רוצה שהיא תהיה, אנחנו רוצים לסגור, מה  : שלמה קטן
 פתאום תשאלי. 

 אין לי בעיה.  :עראמי-פרי אדרי

טוב, אני אעשה את זה קצר, כי רוב הדברים שרציתי  : אורית שגיא
. אני רק אגיד שאני  להעלות כבר עלו כאן תוך כדי

צטרפת לתחושה שאני חושבת שהדיון הזה, זה מ
ו  אפילו היה לי קצת מגוחך להציף את הדברים עכשי
כשההסכם כבר חתום ואנחנו אחרי, אבל אם אנחנו 
כבר מדברים על הדברים, שני דברים שנשארו לי 
פתוחים. אחד, הסיפור של כיתות מב"ר ואתגר, 

ם  5ראיתי בהסכם שיש מגבלה של עד  תלמידי
רציתי לדעת האם זה נותן מענה מבחינה לכיתה, ו

ם  סטטיסטית, מספר התלמידים שאנחנו יודעי
שצריכים להיכנס לכיתות האלה. הדבר השני שרצית 
לשאול, לגבי ההסעות. האם עשינו אומדן עלויות של 
ין לא, שאנחנו  הדבר הזה, אני שמעתי קודם שעדי

  -צריכים להיכנס

 ה. ... עכשיו קובעת פגיש : אוחיון יעקב

 צריכים להיכנס לדבר הזה.  : אורית שגיא

 תואמה פגישה.  :עראמי-פרי אדרי

, כי  : אורית שגיא אנחנו צריכים להבין עם מה אנחנו מתמודדים כאן
 זה יכול להיות עלויות מטורפות. 

אוטובוסים, זה יבוא  Xתראי היום בכפר סבא הולכים  : שלמה קטן
 במקומם. 

  -ושאלה שלישית : אורית שגיא

 -שלמה, למה לעסוק בניחושים, יש ישיבה : אוחיון יעקב

  -אני אומר : שלמה קטן

 עם חברת ההסעות.  : אוחיון יעקב

  -ביקשנו מחברת ההסעות שתציג :גדי מנהיים

 מחירים.  : שלמה קטן

 הצעה מסודרת.  :עראמי-פרי אדרי

טוב. שאלה שלישית שאני רוצה לשאול, זה לגבי  : אורית שגיא
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שפירא. אני ראיתי בהסכם סעיף שמדבר על אורט 
ן  וו , מכי זה, ואם תרצו אני גם יכולה להקריא אותו

ן  , שהיה כאן ויכוח קודם האם זה נכו או לא נכון
זו רעננה אפשרו לנו לשלוח את התלמידים  שבשנה 
שנרשמו לאורט שפירא לאורט שפירא, אבל אנחנו 
חתמנו על תנאי שהחל משנה הבאה למעט אורט 

 כל תלמידי אלפי מנשה חייבים ללכת לרעננה. שמיר 

ואני רוצה לשאול למה? למה הסכמנו לזה, במיוחד 
לאור זה שדיברנו מפורטות קודם על זה שאורט 
שפירא נותן מענה לילדים שרוצים ללכת לכיתות 
סייבר ולמגמות דומות שיש באורט שפירא, ואולי הם 

 לא יכולים להתקבל למגמות האלה ברעננה. 

 הפוך.  :מנהייםגדי 

היא צודקת לא הפוך, ברעננה דרישות הקבלה  : משה אופיר
 גבוהות יותר. 

 וגם מספר המקומות מצומצם.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

י-דליה נחום אבל אם הוא לא יכול להתקבל אצלם, הם לא ימנעו  : לו
 את זה ממנו. 

  -דליה תקשיבי : אורית שגיא

, כת : משה אופיר   -וב בחוזה שכל הילדים צריכים ללמודלא נכון

  -כתוב בחוזה : אורית שגיא

 ברעננה.  : משה אופיר

"חשוב לציין שבתשע"ט נוכל לקלוט את תלמידי אלפי  : אורית שגיא
  -מנשה ובתנאי שכל התלמידים"

ן.  : משה אופיר  נכו

רט  : אורית שגיא "למעט אלו שהתקבלו כבר לאורט שפירא ולאו
עננה. בשנה שלאחר מכן על כל שמיר, ירשמו לר

התלמידים להירשם לרעננה למעט תלמידים שיוסכם 
 לגביהם שילמדו באורט שמיר." זה ההסכם. 

ן י נקלשטי  איזה סעיף זה?   :דבורית פי

ן.  : אוחיון יעקב  נכו

 בהתחלה.  2.1זה בסעיף  : משה אופיר

.  :עראמי-פרי אדרי  לשאלתך הראשונה התשובה היא כן

 על מב"ר אייל ואתגר?   :אורית שגיא
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ן. לשאלתך השנייה ענה לך קובי, נקבעה פגישה  :עראמי-פרי אדרי נכו
לצורך קביעת סדר גודל של עלויות, נקבל מהם 

 הצעה ונמשיך משם. 

 ההצעה מבוססת על לוחות הזמנים ועל הפיצולים?  : אורית שגיא

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

 וזה יבוא לדיון פה.  : גבי סויסה

אני בדיוק התכוונתי להגיד את זה, שאנחנו אף פעם  :עראמי-רי אדריפ
ד  לא מגיעים ממש לשורה התחתונה, כי אנחנו עו

  -צריכים לקבל מרעננה

..  : אוחיון יעקב  עד גמר.

מערכות ולהבין במה מדובר בדיוק. אבל מדברים על  :עראמי-פרי אדרי
ין אורט  גות. לעני סדר גודל בגדול. גם פה יש חרי

פירא. רעננה בצדק אומרים: אנחנו קולטים אתכם ש
כיישוב, וכיישוב אנחנו מבקשים לקבל את כל 
התלמידים שלכם. למה השאלה שלך לא הייתה נניח 
למה אתם מקבלים את ילדי מב"ר אתגר, שזה כמעט 

ילד? למה את אלה אנחנו לא נשלח למקום  20או  15
 אחר? 

ן י נקלשטי  . כי יש להם אינטרס  :דבורית פי

לא. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו סגרנו הסכם עם  :עראמי-פרי אדרי
  -עיר שמקבלת יישוב שלם

 זה לא נכון אגב.  : אורית שגיא

  -על כל :עראמי-פרי אדרי

הם לא פתחו אותך לשיבוץ בכל התיכונים שלהם  : אורית שגיא
 אגב. 

  -על כל :עראמי-פרי אדרי

ן  : אורית שגיא  מה שאת אומרת. זה אפילו לא נכו

אבל אורית היא כתבה לך שם שיש שם פרטני לגבי  : אלי שי
  -מספר התלמידים

.  :עראמי-פרי אדרי  זה כן נכון

ז : אלי שי  שהי הבנה. ויכול להיות שנגיע לאי

 רק על אורט שמיר.  : אורית שגיא

 רגע, תני לי להשלים.  :עראמי-פרי אדרי

. : אלי שי .  לא, אבל כתוב שם שלגבי.
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  )מדברים יחד(

ן י נקלשטי   -כתוב את השם של אורט שפירא אפילו  :דבורית פי

ין במפורש.  : אורית שגיא  זה מצו

ן י נקלשטי גי, כתוב במפורש.   :דבורית פי  אפילו לא בית ספר טכנולו

ן וברעננה כן המגמות שקיימות באורט שפירא  :עראמי-פרי אדרי נכו
 ייפתחו ברעננה עבור כל הילדים. 

 שישנם היום.  :הייםגדי מנ

.  : אורית שגיא , על בסיס מקום פנוי  על בסיס מקום פנוי

ד  : משה אופיר בשנה הבאה מי שירצה לשלוח לאורט שפירא נגי
 המועצה חתמה על הסכם שאתה לא יכול. 

ן.  : אורית שגיא  נכו

 זה נכון מה שאני אומר?  : משה אופיר

 לא, זה לא מה שכתוב.  : אלי שי

 אז זה לא בסדר, הנה היא אומרת.  : משה אופיר

 זה מה שכתוב, אלי זה כתוב במפורש בהסכם.  : אורית שגיא

..  :עראמי-פרי אדרי גים.  בגדול, אבל יהיו מקרים חרי

ן י נקלשטי   -אבל אני מקשיבה לקובי  :דבורית פי

 ילדים בשנה לשם.  50היום הולכים  : אורית שגיא

 השרון לא היה.  כי אלה דברים שבהוד :עראמי-פרי אדרי

ן י נקלשטי אבל אני מקשיבה לכם ואני שואלת באיזה צד אתם.   :דבורית פי
  -את אומרת לי הם דרשו ובצדק

 ובצדק בדיוק.  : אורית שגיא

ן י נקלשטי   -באיזה משא ומתן אומר הצד שכנגד שהם צודקים  :דבורית פי

מי שאמר שבמשא ומתן זה נאמר, אומרים לכם את  : אוחיון יעקב
 פה, באמת ואללה.  זה

,  : אורית שגיא שלמה זה סעיף שאנחנו צריכים לפעול לבטל אותו
  -אני אומרת לך. לדעתי

  -אני אגיד לך למה : שי רוזנצוויג

.  : אורית שגיא  זה סעיף שחייבים לבטל אותו
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 )מדברים יחד(

כי   :עראמי-פרי אדרי אני חושבת שאתם מפספסים פה, מפספסים פה. 
 הציעו את מה שאורט שפירא מציעים. הוד השרון לא 

 אין בעיה, תפתחי את האופציה.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

.  : שי רוזנצוויג  אבל אורט שפירא זה מוסד בפני עצמו

 אתם רוצים לפצל הסעות עוד בתוך כפר סבא.  :עראמי-פרי אדרי

 אבל כבר עכשיו זה מפוצל.  : שי רוזנצוויג

י-דליה נחום ן  סליחה : לו ויכוח כרגע, הוויכוח נכו רגע, חבר'ה הו
  -לעכשיו הוא מיותר

  -אנחנו דנים : אורית שגיא

י-דליה נחום   -סליחה אורית : לו

 זה לשנה אחרי.  : שלמה קטן

י-דליה נחום . אנחנו מדברים על להקים, שהמועצה  : לו זה לשנה אחרי
ון באופן עקרוני על כל הנושא של  הבאה תנהל די

ע תקשיבי לי רגע, אני מציעה, אני התיכונים, רג
זה מה שאמרתי קודם, שהמועצה הבאה  ,מציעה

, לאו  ון לגבי העתיד של הילדים שלנו תנהל את הדי
ר  דווקא לגבי רעננה אלא כמשהו שהוא יהיה סגו
ומגובש. ובין היתר צריך להעלות את הנושא של 
. אורט שפירא, פרי תסלחי לי, זה  גי החינוך הטכנולו

ן מבחינתי ת גי זה לא תיכו יכון אחר, זה חינוך טכנולו
ני   -עיו

... שלמה? : שי רוזנצוויג   מה אתה חי

  -לא, אני אמרתי בפירוש : שלמה קטן

נו, בסדר? :עראמי-פרי אדרי י  זה אחד התנאים שהם הציבו בפני אנ
אוהבת את אורט שפירא אני חושבת שזה תיכון 

, הילדים שלנו מאוד מרוצים שם ין   -מצו

  שלמה, אתה מודע לזה? : זנצוויגשי רו

  -אז בואו :עראמי-פרי אדרי

אני אמרתי בישיבה שילדים שירצו לאורט שפירא  : שלמה קטן
 אנחנו ניתן להם את זה. 

 ילדים שרוצים לשם.  50עכשיו יש  : שי רוזנצוויג

 . 50אין  : שלמה קטן
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 . 50אתה אמרת עכשיו שיש  : אורית שגיא

 ה בגלל מה שקרה. זה השנ 50 : שלמה קטן

 . 50כל שנה כמעט יש  : שי רוזנצוויג

כל שנה. מציגים את זה כל פעם אחרת. בדיון הקודם  : אורית שגיא
ו  אמרנו שהמגמה הולכת וגדלה באורט שפירא, עכשי

 אנחנו מצניעים את זה. 

  )מדברים יחד(

 אורית, אורית, זה לא יפה.  : שלמה קטן

  -שאתה עושהאבל שלמה זה מה  : אורית שגיא

  -לפני שהתחיל המשבר : שלמה קטן

אתה שכנעת אותי בשיחה האחרונה שלנו שממילא  : אורית שגיא
מלא תלמידים רוצים ללכת לאורט שפירא ושהוא 

 מאוד פופולרי. 

  -נכון, תקשיבי מה קרה : שלמה קטן

 ועכשיו אתה אומר לי זה קבוצה קטנה?  : אורית שגיא

 המילה קטנה.  לא אמרתי את : שלמה קטן

  -זה קצת להסתכל על ה : אורית שגיא

לא הקשבת, תשאלי את גדי אם אני לא מדייק.  : שלמה קטן
כשהתחיל המשבר עם הוד השרון שאלתי נתונים, 

 ואפילו אמרו לי שיש פחות מאשר שנה שעברה. 

ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

את תנו לי להגיד, אל תגידו נכון, כי אני משקר  : שלמה קטן
 אורית, היא חושבת. 

 אני לא השתמשתי במילה, אתה אומר.  : אורית שגיא

לא, כי את אומרת אמרת. נכון. כשהתחיל המשבר  : שלמה קטן
  -עם הוד השרון

 לא... בהצגת הנתונים מגמתית כל פעם.  : אורית שגיא

תקשיבי, כשהתחיל המשבר עם הוד השרון והתחיל  : שלמה קטן
פתאום קבוצה שראתה כן  הקפיצות האלה וכו',

 15רצתה להוד השרון לא רצתה רעננה, הצטרפו 
 אליה זה הכול. 

ן, זה מה שקרה בדיוק.  :עראמי-פרי אדרי  נכו
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 זה הסיפור, זה הסיפור האמיתי.  : שלמה קטן

ן.  :עראמי-פרי אדרי  נכו

  -ועדיין שלמה אני חושבת : אורית שגיא

 -גם ילדים זה נוער לפעמים הנתונים משתנים, זה : שלמה קטן

ך  : אורית שגיא שהסעיף שמבטל את אורט שפירא זה סעיף שצרי
 להתבטל. 

  -אני מקבל שצריך למצוא את הדרך : שלמה קטן

ר  : אורית שגיא ואם אתה רוצה טיעון כנגד, אז הנה פרי אמרה עי
שמקבלת יישוב, זה לא עיר שמקבלת יישוב, זה 

  -תיכון אביב שמקבל את היישוב

 לא, לא.  :עראמי-אדריפרי 

 -ויש מענה של מגמות : אורית שגיא

 במקומות אחרים למה?  40שמעתי  : שלמה קטן

 בסדר, כי זה מגמות פרטניות שלמה.  : אורית שגיא

 , כמה? 30-ו 30, 70לא, הוא אמר  : שי רוזנצוויג

 . 30-ו 20, 20לא,  : שלמה קטן

וניות לא יהיו במטרווס : אורית שגיא  ט ובאוסטרובסקי. כיתות עי

 מה? מה?  :גדי מנהיים

 נכון?  40, 40, 60לא, הוא אמר נדמה לי  : שלמה קטן

 . 20, 20, 60לא, אמרתי  :גדי מנהיים

 . 100רציתי להגיד סליחה, לא יכול להיות  20, 20 : שלמה קטן

 בסדר, זה מגמות.  : אורית שגיא

 אני רוצה להשלים כמה שאלות.  : משה אופיר

 לא, לא, מה?  : ןשלמה קט

 מה?  : משה אופיר

.  : שלמה קטן  דיברת גמרנו

סליחה, היו לי שאלות ועל כל שאלה שלי אתם  : משה אופיר
 התפרצתם ולא נתתם לי זמן. 

 לא, גמרנו.  : שלמה קטן
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  -אני יש לי זמן, יש לי שאלות שכתבתי : משה אופיר

, גמרת את הזמן.  : שלמה קטן  גמרנו

  -יש פה כמה סעיפים גמרנו ולא כלוםלא  : משה אופיר

 אתה גמרת את הזמן.  : שלמה קטן

 שאני רוצה לדבר עליהם.  : משה אופיר

 אז אתה לא.  : שלמה קטן

, וכל פעם שאני מדבר אתה  : משה אופיר אתה לא תגזול מזמני
  -תקטע אותי ותעיר לי

 פתאום התעוררת עכשיו?  : שלמה קטן

 אני רוצה לסיים. וכל אחד מדבר.  : משה אופיר

 לא, לא.  : שלמה קטן

  -יש לי פה סעיף : משה אופיר

 לא, לא.  : שלמה קטן

י  : משה אופיר סליחה שלמה קטן אני לא דיברתי על הדברים שאנ
 רוצה לשאול בהסכם. 

י-דליה נחום  כי אתה דיברת על דברים אחרים.  : לו

לכולם. אתה נותן רשות דיבור על חשבון הזמן שלי  : משה אופיר
  -סליחה

.  : שלמה קטן  גדי אתה תטפל בילדה לא בו

 3.4אני רוצה לשאול אותך שלמה קטן מה סעיף  : משה אופיר
 עושה פה? 

 מה אתה שואל.  : שלמה קטן

 זה סעיף בעייתי, קראתי אותו אתה צודק.  : אורית שגיא

 מה זה הסעיף הזה, אתה חתמת על כזה הסכם.  : משה אופיר

 ? 3.4ה מ : שלמה קטן

 תקרא את מה שחתמת הנה. קובי תעביר לו.  : משה אופיר

 נו מה הבעיה עם זה?  : שלמה קטן

 תקרא מה הבעיה.  : משה אופיר

י-דליה נחום  משה רגע שאלה, זה קשור לפרי וגדי?  : לו
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 לא.  : משה אופיר

י-דליה נחום  אפשר לשחרר אותם?  : לו

 אפשר לשחרר אותם.  : משה אופיר

י-םדליה נחו  חבר'ה יאללה תשחרר אותם, שלמה.  : לו

 זה לא קשור בכם בכלל, הם לא קשורים להסכם.  : משה אופיר

י-דליה נחום  לא, אם השאלות שלך הנוספות קשורות אליהם.  : לו

ן  : משה אופיר בסדר, אמרתי שלא קשור אליהם. אני רוצה להבי
 מה זה הסעיף הזה. 

החינוך מחליט שיותר לא משרד הסעיף הזה אם מחר  : שלמה קטן
  -מתקצב נניח. אז הם

רגע, אני רוצה שיהיה ברור מה זה הסעיף הזה  : משה אופיר
אומר. את כל התשלומים שכתוב פה וגם עליהם אני 

לילד ואם זה בכיתת איל זה ₪  3,200רוצה לשאול, 
  -₪ 7,000ואם זה בכיתת אתגר זה ₪  11,000

 משהו מטורף, מטורף.  : אלי שי

  -ואם העירייה לא תתוקצב : אופיר משה

 דרך אגב זה גם המחירים היום.  : אורית שגיא

סליחה רגע אורית, ואם העירייה לא תתוקצב אז זה  : משה אופיר
זה מה ₪,  11,000-ו₪  6,000-ו₪  15,000

שהמועצה התחייבה לשלם לכפר סבא עבור 
 התלמידים שלה. 

  עבור ילדי מב"ר ואתגר. :עראמי-פרי אדרי

 עבור ילדי מב"ר ואתגר, אוקיי בסדר.  : משה אופיר

 זה תקציב אחר של כיתות, בסדר?  :עראמי-פרי אדרי

 מה?  : משה אופיר

 זה כיתות שנדרשת בהם הוצאה מאוד גדולה.  :עראמי-פרי אדרי

ן, זה לא הנקודה.  : משה אופיר  בסדר, אני מבי

ת את הכסף כל רשות שיש לה כיתות כאלה דורש :עראמי-פרי אדרי
 הזה. 

י  : משה אופיר נ פרי, פרי, תקשיבי לי לשאלה עד הסוף אז תבי
למה אני זה. לגבי הסכומים זאת לא השאלה שלי 
, שי, תעשה לי טובה  , שי אליך. מה שמטריד אותו
תתרכז. כתוב בסעיף הבא שהמועצה ו/או ההורים 
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ין יהיו חייבים לשאת במלוא התשלומים.  לפי העני
מועצה כפי שהיה בעבר מול עיריית זאת אומרת אם ה

כפר סבא, שהמועצה לא עמדה בתשלומים, לא רוצה 
להיכנס לסיבות אם אתה אשם בזה או שלא שילמו 

  -אחרי זה

  -אני אצלי לא השארתי חוב : שלמה קטן

 זה לא משנה.  : משה אופיר

 לא השארתי חוב שם.  : שלמה קטן

אשם בכל החובות  סליחה רגע, יש ויכוח גדול מי : משה אופיר
 האלה, אבל זה לא הנקודה... 

  -אני לא השארתי חוב, מה זה יש ויכוח : שלמה קטן

  -שלמה קטן : משה אופיר

יש עובדות, יש עובדות. מה אתה זורק כל הזמן  : שלמה קטן
 דברים? 

  -אני שואל שאלה : משה אופיר

  אתה לא יכול לזרוק סתם דברים, לא רוצה לענות. : שלמה קטן

 בסדר, שמעתי אותך.  : משה אופיר

 לא רוצה לענות לך.  : שלמה קטן

 תהיה רגוע.  : משה אופיר

 יש חוק שאני צריך לענות לך?  : שלמה קטן

מי חותם על הסכם שאם המועצה לא תשלם מסיבה  : משה אופיר
כלשהי ההורים, יכולה עיריית רעננה לבוא לילד 

ם  ולהגיד לו אדוני קח פתח להורים שלך, הם צריכי
 ₪.  11,000לשלם 

 כמדומני מדובר פה על שכר לימוד.  :עראמי-פרי אדרי

 שכר לימוד של ההורים.  : שלמה קטן

  -לשנה :עראמי-פרי אדרי

לא, כתוב יהיו חייבים במלוא התשלומים נשוא הסכם  : משה אופיר
 זה. 

  -מדובר ההורים ש : שלמה קטן

ההסכם, זה בהסכם הדבר כתוב מלוא התשלומים של  : משה אופיר
הזה. מלוא התשלומים בהסכם הזה, אני יודע לקרוא 

, למדתי, בסעיף   . 3.4בבקשה. כן
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.  : שלמה קטן ין ין אומר, לפי העני  לפי העני

ין בטח.  : משה אופיר  לפי העני

  -מה שקשור להורים קשור להורים : שלמה קטן

אם  ₪, 11,000יבקשו מהם  1,000אם אתה תשלם  : משה אופיר
 ₪.  10,000יבקשו מהם ₪  2,000תשלם 

לא, מה שקשור להורים זה להורים. מה פתאום?  : שלמה קטן
 תפסיק. 

ם  : משה אופיר ן לי הסכמי ן, ככה כתוב בהסכם, תאמי לפי העניי
 אני יודע לקרוא. 

 הם דיברו על זה אם הם מוסיפים שם הוצאות.  : שלמה קטן

נויים בהנחיות של הם מדברים על זה ש :עראמי-פרי אדרי אם יש שי
המשרד בנוגע לאותן כיתות, כי אותן כיתות הן 
מתוקצבות על ידי המשרד. אז הם אומרים לך ככה: 
אם הכיתה מתוקצבת על ידי המשרד, הרשות 

 כסף.  Xמשלמת 

ן.  : משה אופיר  נכו

  -אם אנחנו מקימים את הכיתה, הרשות כ :עראמי-פרי אדרי

 ? 3.4לסעיף מה זה קשור  : משה אופיר

ת  :עראמי-פרי אדרי רגע, רגע, המשרד לא משתתף בכלל, אנחנו כרשו
מקימים את הזה, אתם הרשות תישאו בהוצאות 

 גדולות יותר, כי אנחנו כרשות נותנים. 

י 3.3זה הבנתי, זה סעיף  : משה אופיר , אני לא מדבר על זה. אנ
 . 3.5מדבר על סעיף 

 . 3.4י ? אמרת ל3.5סעיף  :עראמי-פרי אדרי

, אני מצטער.  3.5סליחה  : משה אופיר  , הטעיתי אותך. 3.5טעיתי

 . 3.4לא,  : שלמה קטן

 . 3.5רגע, תן לי לקרוא את  :עראמי-פרי אדרי

 ? 3.5ופה זה  3.4רגע, פה זה  : משה אופיר

 להוצאות.  3.4לא, לא,  : שלמה קטן

י-דליה נחום  לא, הוא מדבר על התשלומים.  : לו

 אבל החלק הזה.  3.4הנה   :משה אופיר

  -אז רגע, אז בוא נקרא את זה :עראמי-פרי אדרי
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 . 3.4החלק התחתון של  : משה אופיר

 אז תן לי לקרוא את זה.  :עראמי-פרי אדרי

, יש פה פעמיים  : משה אופיר ף 3.4הסעיף התחתון . סליחה, בסעי
. אמרתי  3.4-, התכוונתי ל3.4יש פעמיים  אז  3.4ב'

 צדקתי. 

אחראים על בעצם האמירה היא שאנחנו כמועצה  :עראמי-אדרי פרי
תשלומים לילדים שלנו באגרת חינוך, נכון או לא? 

 נכון או לא? 

 לא, כתוב או ההורים.  : משה אופיר

 אנחנו כמועצה אחראים.  :עראמי-פרי אדרי

  -אתם אחראים : משה אופיר

 אנחנו כמועצה אחראיים.  :עראמי-פרי אדרי

 ואם לא תשלמו?   :משה אופיר

 אבל זה לא קורה שאנחנו לא משלמים.  :עראמי-פרי אדרי

ן  6מה לא קורה? תשאלי את שלמה קטן  : משה אופיר ו ₪ מילי
 תביעה. 

 לא אני. זה לא אני לא שילמתי.  : שלמה קטן

ון  6אתה קיבלת תביעה מכפר סבא  : משה אופיר  ₪. מילי

 לא אני.  : שלמה קטן

 נה. לא מש : משה אופיר

 חיסדאי, וזה בבית משפט הוחלט.  : שלמה קטן

  -המועצה לא שילמה, המועצה לא שילמה : משה אופיר

 לא, אני לא קיבלתי תביעה.  : שלמה קטן

  -אנחנו מעבירים אגרת חינוך, העברנו ל :עראמי-פרי אדרי

סליחה שלמה קטן, אם המועצה הזאת או הבאה לא  : משה אופיר
  -תשלם ל

  -לא הולכים להורים ההורים דיברו על : שלמה קטן

 הנה כתוב פה הולכים להורים.  : משה אופיר

אנחנו שילמנו להוד השרון, שילמנו לכפר סבא, נשלם  :עראמי-פרי אדרי
 לרעננה, נשלם. 
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 ואני משלם גם את החוב.  : שלמה קטן

 לא יהיה אבל היה.  : משה אופיר

 זה לא יקרה.  :עראמי-פרי אדרי

 היה, זה בזמנך היה, זה בזמנך היה.  : גבי סויסה

 אני לא מוכן שהסעיף הזה יהיה פה.  : משה אופיר

 זה בזמנך היה.  : גבי סויסה

 לא מוכן שהסעיף הזה יהיה פה.  : משה אופיר

 לא, תוריד את ההורים.  : אלי שי

 שיבואו להורים מה זה הדבר הזה?  : משה אופיר

 סעיף. תוריד את ההורים לא את ה : אלי שי

 לא יכול להיות כזה דבר.  : משה אופיר

 להוריד את המילה הורים, לא את הסעיף.  : אלי שי

... מדובר על תשלומי הורים. זה על תשלומי הורים  : שלמה קטן
 מדובר. 

 כן, להוריד את המילה הורים.  : משה אופיר

ן י נקלשטי  מי עורך הדין שעבר על החוזה? חייקין?   :דבורית פי

ן, אתה אישרת שההורים, שיפנו להורים לקחת  : ופירמשה א חייקי
 מהם אגרת חינוך וכל מיני תשלומים? 

 מדובר על תשלומי הורים חבר'ה. : שלמה קטן

 אבל אנחנו נעמוד בזה.  :עראמי-פרי אדרי

א הא : משה אופיר .. לספר לי. שלמה קטן עד עכשיו בכה שהו .
ון  6חייב   שלא עמדנו... ₪, מילי

י  אתה לא עמדת, אתה היית חבר מועצה.  : סהגבי סו

י-דליה נחום   -משה, מעבר לאגרה : לו

 אתה היית חבר מועצה.  : גבי סויסה

ן י נקלשטי  לא, לא להדביק לו שום דבר.   :דבורית פי

י-דליה נחום  מעבר לאגרות יש תשלומי הורים.  : לו

ק  : שלמה קטן . כל דבר אתה תדבי הוא כל דבר מנסה להדביק לי
 , מספיק. לי
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ני לי, את לא תהיי פה אנחנו לא נעמוד  : משה אופיר פרי תאמי
 בזה. 

טוב חבר'ה אני רוצה לשחרר, בואו נסכם. אני רוצה  : שלמה קטן
ון ב ן. אני רוצה לסכם את הדי  2-לסכם את הדיו

אחד פרי ודבורית, כן הייתי אומר שכן נכנס דברים. 
דת אחרי החגים הקרובים, החגים האירועים, וע

 .. חינוך לשמוע את דעתם לגבי העתיד, נתחיל את.
של המחשבות, כי אמרתם לא לחכות כן לחכות, 

  -ועדת החינוך היא מנוטרלת מ

ן י נקלשטי אני חושבת שזה יותר מייצר אנטגוניזם אחרי שאתה   :דבורית פי
  -סוגר את הדברים

 -לא, לשמוע לעתיד לא זה : שלמה קטן

ן י נקלשטי . ל  :דבורית פי   -שמוע את הפורום..

 לא על החוזה.  : שלמה קטן

האמת לשמוע את דעתם לגבי העתיד זה נשמע כמו  : אורית שגיא
  -העתידות של בזוקה, כאילו מה צופן העתיד

לא, לא, חבר'ה לא, לא, עלו פה דברים בית ספר  : שלמה קטן
  -אזורי

ון מקצועי, לעשות פה תכנית : אורית שגיא   -צריך לעשות די

  -יש לי הצעת החלטה : אופיר משה

.  : שלמה קטן  מקצועי זה לא יספיק עכשיו

 יש לי הצעת החלטה ברשותך.  : משה אופיר

 נו תציע.  : שלמה קטן

ן  : משה אופיר ו ו הצעת ההחלטה שלי כמו שאמרתי מקודם, מכי
 6שאנחנו צפויים לפי דעתי לכל מיני הפתעות תוך 

  -חודשים

ן י נקלשטי  על בסיס מה אתה אומר את זה הפתעות? לא,   :דבורית פי

 כי אני יודע באורנית עשו להם הפתעה.  : משה אופיר

 לא עשו להם.  : שלמה קטן

כן עשו להם. אז למה הם עזבו את רעננה, מרצונם  : משה אופיר
 הטוב? 

ן.  :גדי מנהיים  כי הם בנו תיכו

אני אומר שהמועצה, אנשי המקצוע במועצה יחד עם  : משה אופיר
חודשים יתנו לנו  3ועדת חינוך שידונו בנושא, ותוך 
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מתווה מה עושים, איך הם רואים את העתיד של 
החינוך התיכוני באלפי מנשה לאור ההסכמים האלה, 

 זה הכול. 

  -חודשים 3 : שלמה קטן

 אני חושב שזה גדול עליו כרגע.  : שי רוזנצוויג

 מה? על מי זה גדול?  : משה אופיר

נקלש יןדבורית פי לא, הוא אמר שבסדר, הוא אמר שהוא רוצה לכנס   :טי
 את הפורום. 

 ועדת חינוך אבל לא ללכת כבר למשהו מקצועי.  : שלמה קטן

 לא יודע אנשי מקצוע כלכלנים, לא יודע מה.  : משה אופיר

 זה לא נעשה.  : שלמה קטן

 למה לא?  : משה אופיר

י-דליה נחום  זה רק אחרי הבחירות.  : לו

חודשים בחירות. אתה רוצה לדחות את  6יש לנו עוד  : ירמשה אופ
 זה עוד אחרי הבחירות שלא תהיה פה? 

 לא, מדברים על ספטמבר הבא.  : שלמה קטן

אתה תעבוד קשה, עד שאתה יוצא תעבוד קשה, זה  : משה אופיר
 הכול. למה צריכים לדחות את זה לעוד שנה? 

 למה?  : שלמה קטן

תתכנס, ועד שזה, ועד שזה, ועד  עד שהמועצה : משה אופיר
ן, לא.   שילמדו את העניי

 רק את זה יש במועצה לעשות?  : גבי סויסה

 4חודשים זה מה, אתה יודע מה אתה רוצה  3 : משה אופיר
 חודשים.  4חודשים, קח 

 )מדברים יחד(

 3לפני שנת הלימודים הבאה? בסדר, אז יש לך  : משה אופיר
 חודשים. 

 פני כמה שנים זה היה? מתי ל : שלמה קטן

. :גדי מנהיים .  היא לא אמרה לך אבל כמה זמן לפני.

ן י נקלשטי  תעבדי, תעבדי אחרי שאת מסיימת.   :דבורית פי

ן, לא עבדתי עד עכשיו את צודקת.  :עראמי-פרי אדרי  נכו
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י-דליה נחום  סליחה, עכשיו תתחילי לעבוד.  : לו

עם כל  מגירהאנחנו צריכים שתהיה לנו תכנית  : משה אופיר
 הכבוד. 

 אני מסכימה איתך, אבל לא להיום.  :עראמי-פרי אדרי

ד  : משה אופיר אני אומר גבעת טל עוד מעט תהיה מאוכלסת בעו
ל  5יחידות עוד  800 שנים, אבל צריכים להתחי

 לעבוד על זה. 

  -אני רוצה להגיד לך שזה :עראמי-פרי אדרי

ן : משה אופיר   -מה אנחנו ביום האחרו

  -אני דווקא לא בעד שזה יהיה אינסטנט, אני בעד :עראמי-אדרי פרי

 לא, אבל תכנית חלופית.  : שי רוזנצוויג

  -לא אינסטנט שזה יהיה דיונים רציניים, שייקחו זמן :עראמי-פרי אדרי

 זה תכנית אב.  : אלי שי

 זה לא ייקח חודש חודשיים.  :עראמי-פרי אדרי

ם ולא עוד חצי שנה ולא אחרי לא עוד חודש חודשיי : משה אופיר
 הבחירות, אחרי הבחירות זה בדיוק שנה מהיום. 

  -אני לא מתעסקת עם :עראמי-פרי אדרי

לא, אני אומר לך, אחרי הבחירות הכוונה, הבחירות  : משה אופיר
זה בנובמבר עד שמתכנסים ועד שזה, זה שנה 

 מהיום. 

  -זה תהליך רציני מאוד מאוד :עראמי-פרי אדרי

...  : אופיר משה ני ואפילו  זה תהליך רצי

  -שלמצב הכלכלי ביישוב יש :עראמי-פרי אדרי

  -אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה : גבי סויסה

 משקל בתהליך הזה.  :עראמי-פרי אדרי

ן, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, תודה רבה. עד  : משה אופיר נכו
ה. עכשיו אמרת לי שאני לא יכול להגיד מה שאני רוצ

 , אז זה כבר התקדמות. זאת הצעת ההחלטה שלי
 שלמה קטן. 

 הוא לא מסכים.  : אורית שגיא

. : שלמה קטן .  דבר עם אורנית.
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 ... אותו שלא יהיה רוב.   : שי רוזנצוויג

 למה?  : אורית שגיא

 כי לא יהיה לו רוב.  : שי רוזנצוויג

  -היום. אבל : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 עם אחת מילא פעמיים לא נעשה כלום? פ : משה אופיר

ן לנו בעיות : שלמה קטן   -לא, אי

 פעם אחת עושים טעות פעם שנייה זה טיפשות.  : משה אופיר

 נו בסדר שמענו ראבאק.  : גבי סויסה

 )מדברים יחד(

ון של מישהו אחר שקולט אותך יורד   :עראמי-פרי אדרי אז נגיד שהרעי
ה שאין לי מהשולחן, כי מה שאתה אומר לי ז

 .  אפשרות לכפות עליו את הנוכחות שלי

אי אפשר לכפות על מישהו שום דבר גם אם יש  : משה אופיר
ם  4-הסכם. אפילו ההסכם של הוד השרון שהוא ל שני

 זרקו אותנו באמצע. 

 אז מה אתה אומר בעצם?  :עראמי-פרי אדרי

 )מדברים יחד(

קרא לו ואמר לו שנים חופרי  5מתי היה חופרי? לפני  : שלמה קטן
שהוא רוצה מהם אגרות כמו שכפר סבא גובה 
מאיתנו, זה מה שהיה. ואז הוא החליט שהוא מקים 
ן, לא זרקו אותו, אמרו לו אנחנו רוצים מכם  תיכו

  -, הוא מכפיל לפי7אגרות כפול 

, זה כאילו לזרוק בן אדם, להגיד לו  7כפול  : משה אופיר אוקיי
₪  1,000י הוא שווה אתה יכול לקנות את האוטו של

ון   ₪. תן לי מילי

ו  : משה אופיר בסדר, אבל זה מה שעשו גם כפר סבא בזמנ
 לחיסדאי ולא זרקו, הסכמנו לשלם, רק לא שילמו. 

ן י נקלשטי ד   :דבורית פי רגע, על פי החוזה הם יכולים להגיד לנו עו
  -שנתיים

..  : משה אופיר  הם ידעו שיש הסכם.

ן י נקלשטי   -צם אגרה אחת לא מספיקה לנובע  :דבורית פי

 אנחנו משלים.  3לא, זה  : שלמה קטן



   

ע"י:  - ן: הופק  פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  03בו -5373237 - 
 

85 

ן י נקלשטי  ? 7אגרות לא מספיקות לנו אנחנו רוצים  3אין בעיה,   :דבורית פי

לא, הם אומרים רק אם משרד החינוך בא ואומר נגיד  : שלמה קטן
ם  דוגמא, אני משנה את הקריטריונים לתיכוני

 -ברעננה ויותר לא תקבלו

 ים יחד()מדבר

הכול הם יכולים להגיד, למדנו את זה על הבשר  : שי רוזנצוויג
 שלנו, הם יכולים להגיד לנו הכול. 

, אני לא פוסל את מה שאמר אופיר, לא אמרתי  : שלמה קטן לכן
  -שאני פוסל את זה, אמרתי

 זה לא לא פוסל, למה לעשות את זה, הוא צודק.  : שי רוזנצוויג

יניזה לא הזמ : שלמה קטן ון עני  -ן לדי

 זה חובה וזה גם חובה להיות ריאלי.  :עראמי-פרי אדרי

 למה לא?  : משה אופיר

זה חובה לקחת בחשבון את הצרכים של האנשים פה  :עראמי-פרי אדרי
  -שהם רוצים לעשות אינטגרציה

 כן, אני יודע.  : שי רוזנצוויג

 שהם רוצים הרבה מגמות.  :עראמי-פרי אדרי

  )מדברים יחד(

שלמה, אם ירצו לבנות פה בית ספר אזורי או בית  : משה אופיר
 חודשים זה בכלל פקטור.  8-ספר מקומי, שנה ו

 . 8-אבל אף אחד לא זורק אותך עוד שנה ו : שלמה קטן

להביא תשמע צריכים להתחיל לדון בזה ברצינות.  : משה אופיר
.. לא יודע מה, אבל  אנשי מקצוע, מיכאל תבור.

 יל לעבוד על זה. צריכים להתח

 )מדברים יחד(

 חבר'ה הצעת החלטה של אופיר בבקשה.  : שלמה קטן

  -הצעת החלטה שלי להתחיל לעבוד על פתרון : משה אופיר

.  : גבי סויסה די  מי

, 3לטווח ארוך ולהתחיל לעשות את זה ולתת זמן של  : משה אופיר
חודשים לראש המועצה ועדת חינוך, שיביא אנשי  4

 בדקו מה אפשר לעשות. מקצוע, וי

..  4-אני חושב ש : שלמה קטן  חודשים זה.
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 חודשים הכול בסדר, תתחיל, תתחיל.  5לא נורא  : שי רוזנצוויג

 לא למשוך את זה עד אחרי הבחירות.  : משה אופיר

 מה הוא אומר? הוא אומר תתחיל.  : שי רוזנצוויג

  -אחרי הבחירות : משה אופיר

 חודשים.  6שנה מה זה מ : שי רוזנצוויג

 הכוונה זה לדחות את זה במינימום שנה.  : משה אופיר

אין לי בעיה להתחיל, אם מדברים על התחלת  : שלמה קטן
  -תהליך

 התחלה של תהליך.  :עראמי-פרי אדרי

ן י נקלשטי  אם אתם מצביעים בעד אני מצביעה נגד לראשונה.   :דבורית פי

יחד(   )מדברים 

 ל תהליך. התחלה ש :עראמי-פרי אדרי

  -התחלת תהליך ולא להציב פה זה : שלמה קטן

מה זה התחלת תהליך? התחלת תהליך זה לא לכנס  : אורית שגיא
.. חודשים.   את הוועדה פעם.

 לא להקים בית ספר, אני אמרתי להקים בית ספר?  : משה אופיר

, לא הזכרתי מילה כזאת, אתה לא  : שלמה קטן לא, לא אמרתי
 שומע טוב. 

 לא, מה אתה מציע?  : אופירמשה 

ן לי בעיה.  : שלמה קטן אמרתי אני מקבל אם זה התנעת תהליך אי
  -בלי הגדרה של

ין להמלצות : משה אופיר   -אבל דד לי

.  : שלמה קטן ין  לא, אין דד לי

לא, אחרת מה זה, יעשו ישיבה עוד שנה. שלמה,  : משה אופיר
ועדת חינוך אתה לא משתמש בה כלום, אתה לא 

  -כנס אותה זה סתם כיסוימ

 לא, זה לא משחק, זה לא משחק.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  לכן אני עומד על זה שיהיה דד ליי

 אז אני מציע הצעה נגדית.  : שלמה קטן

ין?  : משה אופיר  אתה יודע מה זה דד לי
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 כן, אני רוצה להציע הצעה אחרת.  : שלמה קטן

 . תצביע מה שאתה רוצה : משה אופיר

  -בשל העובדה שהיישוב : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  אני רוצה דד ליי

ין  :עראמי-פרי אדרי  חודשים, זה לא רציני.  3זה לא רציני דד לי

 חודשים.  4 : משה אופיר

 גם לא.  :עראמי-פרי אדרי

  -חודשים מהיום 3-למה לא? האם אפשר לקבוע ש : אורית שגיא

  -אומר אני רוצה אנשי מקצוע אתה צודק אתה :עראמי-פרי אדרי

 יוצגו תוצאות ביניים איפה אנחנו עומדים עד היום.  : אורית שגיא

  -שלמה, ועדת חינוך תתכנס : שי רוזנצוויג

..  : אורית שגיא  שלא יהיה מצב שהתכנסה הוועדה פעם אחת.

 חודשים דו"ח ביניים.  3בסדר,  : משה אופיר

 תוצרי ביניים כן.  : אורית שגיא

  -ההצעה שלי אומרת כך : מה קטןשל

ניים.  3 : משה אופיר  חודשים דו"ח בי

ההצעה שלי אומרת ככה: מאחר והיישוב עומד לגדול  : שלמה קטן
 שנים, זאת הערכה.  7עד  5בטווח של 

.  : משה אופיר  להכפיל את עצמו

 . 50%-לא להכפיל אף פעם, לגדול ב : שלמה קטן

 כמה אנחנו היום?  : משה אופיר

 משפחות.  2,100 : שלמה קטן

 יש כבר?  2,100היום  : משה אופיר

  -ואם תחבר כל מה שיש בגבעה הבית האחרון 2,130 : שלמה קטן

 ? 3,000 : משה אופיר

 . 3,000בערך  : שלמה קטן

ך  2,000אמרה מעל  1995-אז הוועדה שב : משה אופיר אתה צרי
 לשקול כבר בית ספר. 
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  -אז שקלו כבר : שלמה קטן

י-דליה נחום .  : לו  כבר שקלנו

 , שקלו זה לא שלא. 2010-ב : שלמה קטן

חודשים  3אני מקבל את ההצעה של אורית שתוך  : משה אופיר
 יהיה פה דו"ח ביניים. 

 אבל תן לו להציע.  : שי רוזנצוויג

 רק שנייה, תן לי להציע.  : שלמה קטן

 שהיא תציע.  : גבי סויסה

המועצה בשל העובדה שהיישוב יגדל  אני מציע ככה: : שלמה קטן
  -50%-שנים ב 7עד  5תוך 

  -אין לי מה לתרום : משה אופיר

אם אתה חושב שרק אנשי חינוך צריכים לשבת בזה  :עראמי-פרי אדרי
 אתה טועה. 

  -לא, כלכלנים : משה אופיר

 אתה טועה.  :עראמי-פרי אדרי

  -כלכלנים : משה אופיר

  -לא, לא :עראמי-פרי אדרי

 -אלה שיודעים את ה : משה אופיר

ם  :עראמי-פרי אדרי גם אנשים מהיישוב שיש להם חוות דעת ורוצי
ד  להציע הצעות. מה אתה חושב שכל הפתרונות תמי
 בידיים של אנשי החינוך כשמדובר בחינוך? ממש לא. 

 לא, זה נכון אבל, זה חייב להיות בשיתוף.  : אורית שגיא

 ברתיים חבר'ה. זה גם עניינים ח : שלמה קטן

 ממש לא.  :עראמי-פרי אדרי

 שלמה מה אתה מציע?  : שי רוזנצוויג

ן י נקלשטי  גם הפורום שלנו מלא בהורים.   :דבורית פי

 ועדי הורים.  : אלי שי

ון ביניים שאני מעלה.  : שלמה קטן  ...עושה די

ון ביניים שהוא מעלה, תן לו את  : שי רוזנצוויג למה אתה עושה די
 הכבוד. 
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  -אני מציע : שה אופירמ

 אתה רוצה לשכלל את זה?  : שלמה קטן

ן  : משה אופיר י ין שהיא אמרה אולי נפרסם קול קורא בעני לעני
  -הזה

  -קודם כל אני רוצה לכנס את ועדת החינוך לשמוע : שלמה קטן

  -תן לו רגע : שי רוזנצוויג

נ : משה אופיר ניינים לתרום לוועדת חי  וך. קול קורא להורים שמעו

.  : שי רוזנצוויג  בסדר, זה לא כזה..

עד  5המועצה לאור העובדה שהיישוב גדל בטווח של  : שלמה קטן
. בשל העובדה שחוששת מהקשיים 50%-שנים בכ 7

שמתעוררים מעת לעת ביישובי השרון בקליטת 
 תלמידנו. עד כאן נכון? 

 עד כאן בסדר.  : משה אופיר

. לאור מה שהיה בהו : שי רוזנצוויג  ד השרון

, כפר סבא, הוד השרון.  : שלמה קטן  בגלל השרון

 אוקיי, מה הלאה?  : משה אופיר

המועצה תתניע תהליך דרך ועדת החינוך של בחינת  : שלמה קטן
 שנים מהיום.  5האופציות לטווח של 

  -לא, לא, לא, אני אגיד לך למה לא : משה אופיר

 ים אותך עוד שנה. אופציה חלופית למקרה שמעיפ : שי רוזנצוויג

ם  : משה אופיר ולאור העובדה שההסכם עם רעננה עשוי להסתיי
 בטווח בלתי ידוע. 

ת  : שי רוזנצוויג שלמה מה הוא אומר, תכנית אחת לקרוב ותוכני
 אחת לרחוק. 

תבין, רשת אורט מוכנה בטווח של שנה להיכנס לכל  : שלמה קטן
 יישוב. 

עיפו אותם שתהיה לך תכנית זה הכול, שאם מחר י : שי רוזנצוויג
אני יכול לשאול אותך שאלה? מחר חס מגירה. 

 -וחלילה רעננה אומרת לך שלום

 עשתה את זה גם באריאל.  :עראמי-פרי אדרי

 מה הפתרון?  : שי רוזנצוויג

 מה עשתה?  : משה אופיר
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  -מחר חס וחלילה רעננה : שי רוזנצוויג

.  : שלמה קטן  יש פתרון

 ן, רעננה. כ : שי רוזנצוויג

 להביא את רשת אורט תקים פה.  : שלמה קטן

רעננה מחר אומרת לך תוך חצי שנה תסתלק, מה  : שי רוזנצוויג
 אתה עושה? 

 שלמה לא הבנתי, מה הבעיה להתחיל תהליך.  : אורית שגיא

 מה אמרתי? אני אומר את זה.  : שלמה קטן

  -ריםאז זהו אז מה אנחנו עכשיו עוד פעם חוז : אורית שגיא

 כי הוא הכניס עוד משהו.  : שלמה קטן

י-דליה נחום  כי הוא התחיל להתווכח.  : לו

  -אבל הוא מדבר על תהליך של : משה אופיר

 -לא, ההצעות הם לטווח : שלמה קטן

  -חודשים 3מה הבעיה שבעוד  : אורית שגיא

ו  : משה אופיר אני אומר, מה תכנית מגירה אם רעננה אומרת לנ
 זבו אותנו? עוד שנה תע

חודשים לקבוע תוצרי ביניים של  3האם אפשר בעוד  : אורית שגיא
 התהליך הזה? 

 אין בעיה.  : שלמה קטן

 נקבל.  : משה אופיר

לא, אני רוצה שקודם ועדת החינוך, וזה אני מטיל  : שלמה קטן
  -את האחריות על פרי ודבורית מיד אחרי עצמאות

 ישר זורק אחריות.  : אורית שגיא

  -לא, לא, שנייה, כינוס ישיבה זה : למה קטןש

 היא מתפטרת מהמועצה זהו, הטלת עליה אחריות.  : משה אופיר

 דבורית, דבורית, סליחות זה ביום כיפור שלמה.  : אורית שגיא

בסדר, אני כבר  ביקשתי היום אבל מגיע לך היה.  : שלמה קטן
דבורית, לאור... מה שאמרתי, אתה כתבת את 

 ההתחלה? 

  )מדברים יחד(
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 אני עכשיו מקריא הצעה משותפת.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי חזון אחרית הימים מה שקורה פה שלמה. שלמה קטן   :דבורית פי
 ומשה אופיר מנסחים יחד החלטה. 

ין לא קיבלתי.  : משה אופיר  לא, אני עדי

י  : שלמה קטן נו אני מתחיל להגיד כדי שירשום: המועצה לאור השי
 7עד  5צפוי ביישוב של גידול בטווח הדמוגרפי ה

במשפחות. שתיים, לאור הקשיים  50%שנים של 
שהתעוררו בשנים האחרונות והחשש של המועצה 
שבעתיד יתעוררו קשיים נוספים ליישובי השרון 

  -בקליטת תלמידנו, המועצה מטילה על ועדת

  -לא, צריכים להכניס את זה שאנחנו עלולים לעוף מ : משה אופיר

 אמרתי את זה.  : מה קטןשל

 זה מה שהוא אמר במילה אחרת.  : גבי סויסה

 לא, לא, לא.  : משה אופיר

  -הוא אמר לאור החשש : שי רוזנצוויג

 מה אתה רוצה לאור החשש, כתבתי את זה.  : שלמה קטן

  -לאור החשש : משה אופיר

 כתוב את זה.  : שלמה קטן

 מה כתוב? לאור החשש שמה?  : משה אופיר

.  : שלמה קטן  שאמרתי לאור..

 בבקשה לא, בבקשה לא.  :עראמי-פרי אדרי

 מה לא?  : שלמה קטן

  -בבקשה בלי חשש. שמת מספיק כבד על השולחן :עראמי-פרי אדרי

אל תפחיד את ההורים. הוא רוצה לעשות את זה, את  : שלמה קטן
 לא מבינה? 

 . אין צורך, אין צורך, באמת אין צורך :עראמי-פרי אדרי

 אני חוזר מההמשך של הסעיף.  : שלמה קטן

ני, בסדר.  :עראמי-פרי אדרי ון רצי  אתה צודק צריך לקיים די

  -סעיף שתיים אומר לאור הקשיים : שלמה קטן

 יש לי חשש.  : משה אופיר
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ן י נקלשטי  ...בסדר, אבל לא צריך  :דבורית פי

   )מדברים יחד(

 מתחילים ברע. לא  תהליך כזה מתחילים בטוב : אורית שגיא

סעיף אחד נשאר אותו דבר. סעיף שתיים, לאור  : שלמה קטן
  -הקשיים שהתעוררו ביישובי השרון, שתיים

 וצפויים להתעורר בעתיד.  : משה אופיר

 לא, בשביל מה.  : שלמה קטן

 הוא לא רוצה.  : שי רוזנצוויג

 מה הבעיה שלך?  :עראמי-פרי אדרי

, אני אג : משה אופיר יד לך מה הבעיה שלי. בשנה הבעיה שלי
הבאה יזרקו את התלמידים שלנו וישבו פה חברי 
גידו איזה פוצים היו אלה שלפני שנה שלא  מועצה וי

 התכוננו להתכוננות. 

 רובם יישבו פה.  : שלמה קטן

י : משה אופיר   -ויבואו אליי בטענות, אני אגיד להם לו. יבואו אלי

  -תהיה חבר מועצהיבואו אליך, אתה כבר לא  : שלמה קטן

, הוא כבר לא יהיה פה.  : משה אופיר  אליו לא יבואו

ון אבל.  : אורית שגיא ון, זה מופיע כל הדי  זה מופיע כל הדי

 6שנים השארת חוב של  6איך יכול להיות שלפני  : גבי סויסה
ון   ₪. מילי

אופיר, להזכירך ששלחתם אליי בזמנו אתה ממילא  : שלמה קטן
 לא אחראי. 

אני אגיד לך מי היה אחראי, דליה הייתה אחראית  : אופירמשה 
 היא הייתה... 

המועצה מטילה על ועדת חינוך להתכנס תוך כחודש  : שלמה קטן
  -חודשים 3ולהגיש תוך 

.  : שי רוזנצוויג ני  נשמע הגיו

הצעת ביניים לבחינת עתיד לימודי התיכוניים באלפי  : שלמה קטן
 מנשה. 

 אי על זה יו"ר ועדת חינוך? מי אחר : אורית שגיא

  -היא הסגנית שלי. דבורית היא הסגנית : שלמה קטן
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 חודשים דו"ח ביניים, הוא אמר.  3 : משה אופיר

 . 4עד  3חודשים מההתכנסות, אמרתי  3 : שלמה קטן

 מה זה מתי ההתכנסות.  : משה אופיר

 אמרתי תוך חודש.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  זה אחריות שלי. מה אכפת לך   :דבורית פי

 אחריות שלך.  : משה אופיר

ן י נקלשטי  כן.   :דבורית פי

..  : משה אופיר  שלא תעשי.

ן י נקלשטי לא, אני כבר זה הנה... שעוד חצי שנה אני אכנס.   :דבורית פי
 ..  הנה יש לי כבר.

 היא צריכה לתאם עם הילה את התאריך ולעשות.  : שלמה קטן

  -9.7.18ועד לתאריך  : אורית שגיא

 מי בעד? מי בעד?  : שלמה קטן

 חודשים דו"ח ביניים?  3-רשום ש : אורית שגיא

 מההתכנסות.  3 : שלמה קטן

 חודשים מהיום שדבורית תחליט להתכנס.  3 : משה אופיר

  -חודשים מהיום, ואם 3למה  : אורית שגיא

 את רוצה תוך חודשיים? אני לא מבין אותך.  : שלמה קטן

 חודשים.  4אם ההתכנסות היא עוד  אבל : אורית שגיא

 היא אמרה תוך חודש.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי נו.   :דבורית פי  אבל לא תהיה, לא תהיה, אנחנו נסגור את זה ביני

 היא אמרה תוך חודש, חבר'ה.  : שלמה קטן

 חודשים מהיום.  3מה הבעיה עוד  : אורית שגיא

 היא תקדם את זה נו.  : גבי סויסה

 חבר'ה מי בעד?  : שלמה קטן

ון : משה אופיר   -אני רוצה לנצל את זה שפרי פה שיש לה ניסי

 מי בעד?  : שלמה קטן

 כולם פה אחד.  : שי רוזנצוויג
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 פה אחד.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  זה הצעה של אופיר? אז אני נגד.   :דבורית פי

 אז תצביע משה.  : אורית שגיא

 לא, לא, כולם פה אחד.  : שלמה קטן

ת  :ההחלט המועצה תניע באמצעות ועדת החינוך העירוני
ומליאת המועצה, הליך של בדיקת חלופות לחינוך 
לתלמידי החטיבה העליונה ביישוב בחומש ובעשור 
הקרובים לאלפי מנשה )לרבות חלופות של הקמת 
וך  ן מקומי או אזורי(. ועדת החינ בי"ס תיכו
העירונית תכונה תוך חודש להנעת ההליך. ראש 

חודשים דו"ח ביניים בדבר  4צה ימסור תוך המוע
 מצב ההליך והפעולות שננקטו לקידומו. 

 
 

ון  1אישור נטילת הלוואה ע"ס  .2 סניף קרני  –מבנק מזרחי ₪ מילי
 שומרון. 

 הנושא הבא מורד מסדר היום.  : שלמה קטן

 למה?  : אורית שגיא

 אני מוריד.  : שלמה קטן

 למה?  : אורית שגיא

 מוריד.  אני : שלמה קטן

 מה זה הנושא הבא, אפשר לדעת?  : משה אופיר

ן לנו את כל התשובות ממשרד הפנים. אני כרגע  : שלמה קטן כי אי
מוריד כי גם לא השלים, עוד לא סיימנו את הישיבה 

 חבר'ה. 

 בסדר, אמרת שאתה מסיים לא?  : משה אופיר

  -אמרתי סעיף הבא להוריד, יש לי עוד : שלמה קטן

 יש מלא סעיפים עוד.  : אאורית שגי

 נושאים קצרים.  3 : שלמה קטן

ראש המועצה הוריד את הנושא מסדר היום, מאחר  :החלטה
 והוא מחייב בדיקות נוספות במשרד הפנים. 
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 ₪.  68,679תב"ר רכישת גנרטור חירום על סך  .3

 

  -אני בעד התב"ר רכישת גנרטור : משה אופיר

 ור? מי בעד התב"ר של גנרט : שלמה קטן

 לא אישרנו כבר תב"ר כזה שלמה?  : אורית שגיא

  -והסתבר שצריך₪  50,000לא, היה  : שלמה קטן

 חלק ממנו.  : גבי סויסה

 אבל אישרנו כבר.  : אורית שגיא

 ₪.  68,000כן, אבל צריך להגדיר אותו  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  רגע, קנינו אותו כבר?   :דבורית פי

 והוספנו, צריך להוסיף עוד. ₪  50,000בסדר, היה  : גבי סויסה

 ₪.  68,000כן, כן. זה עולה  : שלמה קטן

  -אבל אגב : אורית שגיא

 אישור עבודה נוספת לדבורית?  : משה אופיר

  -רגע שנייה : אורית שגיא

 זה פה אחד.  : שלמה קטן

  -רגע : אורית שגיא

 מה? מה?  : משה אופיר

  -פה בשביל ה לא, לא, זה המציל חיים : שלמה קטן

.  : אורית שגיא  אוקיי

.. זה התחיל מהמקרה שהייתה  : שלמה קטן דיברנו בחירום.
 הפסקת החשמל הגדולה. 

ן.  : גבי סויסה  נכו

 אני העליתי את זה.  : משה אופיר

מאשרים פה אחד תב"ר לרכישת גנרטור חירום על  :החלטה
 –מקורות מימון: משרד הפנים ₪.  68,679סך 

 ₪.  18,679 –קרנות הרשות ₪.  50,000
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הנחה מארנונה ל"חייל מילואים פעיל" מכוח תקנות הסדרים במשק  .4
 . 2018 –( התשע"ח 3המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

הנושא הבא, חבר'ה הנושא הבא אני רוצה להקריא  : שלמה קטן
 . לאחרונה פרסמו תקנות חדשות המסמיכות אותו

 5%וחדת של עד רשויות מקומיות לתת הנחה מי
 בארנונה למשרתים במילואים. 

 מאשרים את זה.  : גבי סויסה

התקנות ייכנסו לתוקף אך ורק לאחר פרסומם  : שלמה קטן
 ברשומות לקראת חודש מאי. 

 . מאשרים : גבי סויסה

כאילו המדינה עוד לא פרסמה. לצורך קבלת החלטה  : שלמה קטן
גיה נדרשות רשויות מקומיות לחשב אומ דן של בסו

תקציב ההנחה, לשם כך פנה הגזבר לגורם הרלוונטי 
משרד הביטחון לקבל נתונים על מספר משרתי ב

  -המילואים

ן י נקלשטי  בדיוק, זה מה שרציתי לשאול.   :דבורית פי

 ביישוב.  : משה אופיר

משלמי הארנונה במועצה, אנו ממתינים לנתונים. אז  : שלמה קטן
  יש טעם להעלות את זה? עוד לא.

  -רגע, אני שואל, אני יש לי בבית משרתי מילואים : משה אופיר

 מילואים כבר?  : שלמה קטן

 אני גם כן מקבל הנחה?  : משה אופיר

 לא, אם הוא רשום על שמו הנכס.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 תצטרך להשכיר לו את הנכס.  : שלמה קטן

 הא צריך להעביר על השם שלהם.  : משה אופיר

.  : לי שיא  הוא לא יכול להשכיר לו

 לא יודע אני שואל.  : משה אופיר

י-דליה נחום  לא, זה צריך להיות על שמו.  : לו

 אני צוחק.  : שלמה קטן

 לא הבנתי.  : משה אופיר

 התשובה היא לא.  : גבי סויסה
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  -לא, אם מישהו שוכר נכס ומעביר את השם שלו : שלמה קטן

 לא נו.  : גבי סויסה

  -טוב לא. לא משנה כרגע אין מה לדון בזה : קטן שלמה

ן ברוך יקי אם אתה רוצה לבדוק... פסק דין גיטל מועצה   :עו"ד חי
 מקומית... 

.  : שלמה קטן  נושא אחרון זה נושא של אילן

 אבל עוד לא נכנסו התקנות כבר יש פסק דין?  : משה אופיר

ן ברוך יקי  אני מקדים אותך.   :עו"ד חי

 פסק דין עוד אין תקנות.  : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

אני העליתי את זה לישיבת מועצה, כי אנשים  : שלמה קטן
שואלים אותנו, שאלו חלק מחברי המועצה אם אנחנו 

 מקבלים. 

ין הזה.  : משה אופיר  אני שלחתי מייל בעני

ן, אמרתי שלא.  : שלמה קטן  נכו

 דבורית לא ידעה מזה.  : משה אופיר

נ יןדבורית פי   -כן, אבל מה שכן  :קלשטי

אנחנו מתכוונים לכשייכנסו התקנות ונדע את העלות,  : שלמה קטן
 100אנחנו צריכים להודיע למשרד הפנים, יש לנו פה 

₪  500הנחה זה  5%אנשי מילואים, ואם ניתן להם 
 ₪.  50,000לשנה לכל אחד זה 

ן י נקלשטי   -זה מה שרציתי לשאול כמה זה  :דבורית פי

 אז לכן הוא אומר, אנחנו ממתינים לנתונים.  : קטןשלמה 

ן י נקלשטי רציתי לשאול עוד שאלה, אם אפשר לבדוק את זה   :דבורית פי
 גם, האם זה החלטה שלנו או שזה חוק מדינה. 

 לא, זה לא חוק מדינה.  : שלמה קטן

ן י נקלשטי  הא אפשר לא לקבל את זה?   :דבורית פי

 כן.  : שלמה קטן

 ן. זה מה שאמרתי לך. כ : משה אופיר

  -דבורית זה עוד החלטה פופוליסטית : אורית שגיא
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.  : שלמה קטן  של דרעי

של הכנסת של הממשלה שמפילים את זה על הרשות  : אורית שגיא
 המקומית. 

, דרעי הרי שר הפריפריה, -רק שתדעו מה הולך ב : שלמה קטן
ן לי הייתי במעלות הוא הסביר לזה מדימונה,  תאמי

י מה קורה עכשיו עם משרד הפריפריה של תבינ
ו  דרעי, מילאו אותו כסף. חוץ ממה שהוא נותן לסוצי

  -עוד מיליונים. היה לנו כנס ראשי ערי 5-ו 4

 הוא כבר לא נותן כלום בנגב אגב.  : אורית שגיא

אוקיי תורידי, ראשי ערים פיתוח, את זה אל תקליט.  : שלמה קטן
ן.  ... אושר פה אחד. הנושא השני  היה עדכו

 תחזור על הפה אחד.  : שי רוזנצוויג

ן י נקלשטי  על הגנרטור פה אחד.   :דבורית פי

 הגנרטור היה כבר קודם.  : אורית שגיא

המועצה מאשרת רכישת גנרטור חירום בתב"ר על  : שלמה קטן
ממשרד הפנים, ₪  50,000כאשר ₪,  68,679סך 

 אישור עבודה נוספת₪.  18,679ומקרנות הרשות 
  -לגזבר

י-דליה נחום   -רגע הנחה ל : לו

לא, דיברתי אין מה לאשר את זה כרגע. הנחה אני  : שלמה קטן
, נעבור לנושא הבא.   רק עדכנתי

חברי המועצה על  תראש המועצה והגזבר עדכנו א :החלטה
פרסום התקנות החדשות אשר יכנסו לתוקף רק 

, וכן על פניית הגזבר לגורם 2018בחודש מאי 
נטי במשרד הביטחון לקבלת נתונים של הרלוו

מספר משרתי המילואים משלמי הארנונה במועצה 
הנגזרת התקציבית הנובעת מכך. הנושא  לבדיקת

 יוחזר לדיון לאחר קבלת נתונים אלה. 

 

 אישור עבודה נוספת לגזבר המועצה.  .5

בנוסף  ,50%גזבר המועצה עובד במועצה בהיקף  : שלמה קטן
ויועץ בהיקף  45%שערי תקווה עובד מר אילן דולב ב

ג' אחת לחודש.  מצומצם למועצה מקומית מגדל ימי 
משרד הפנים מבקש את אישור מליאת המועצה 

 לעבודה נוספת זו בהתאם לחוזר המנכ"ל. 

 ? 5%-איזה עבודה? מה זה העבודה הנוספת של ה : משה אופיר
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 לא, על הכול.  : שלמה קטן

י-דליה נחום  . 45%לא, של  : לו

 כי הרי הגדלנו לו את הזה.  : מה קטןשל

 עבודה נוספת זו? לזו מה הכוונה?  : משה אופיר

 לכל מה שלא באלפי מנשה.  : אילן דולב

 הא בכל מה שלא באלפי מנשה?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 העבודות?  2-ל : משה אופיר

 העבודות הנוספות.  2-ל : שלמה קטן

י-דליה נחום  מן? מתי יש לך ז : לו

ין הזה.  : משה אופיר  אני רוצה להביע דאגה בעני

ן י נקלשטי  אתה עושה גם שיעורים פרטיים?   :דבורית פי

 טוב תביע.  : שלמה קטן

 אני אביע דאגה.  : משה אופיר

הכול בכפוף לחוות דעת יועץ משפטי המועצה להעדר  : שלמה קטן
גוד עניינים בין עבודתו של הגזבר במועצה לבין  ני

  -תיו הנוספות. אני מבקשעבודו

 שאין ניגוד עניינים. הוא ברור  : משה אופיר

 רק שנייה עוד לא גמרתי.  : שלמה קטן

 הא סליחה.  : משה אופיר

 אני מבקש מהמועצה לאשר את העבודה הנוספת.  : שלמה קטן

 אני רוצה להעיר לפני שאתה מעלה להצעה להחלטה.  : משה אופיר

... אני מבקש אמר : שלמה קטן , אני גומר את דבריי עכשיו  תי

גוד עניינים בעבודות הנוספות  : משה אופיר אין לי בעיה ואין פה ני
מעבר לאלפי מנשה שעושה הגזבר מר דולב. אבל 
, הרי ידוע לכולנו שאילן דולב עובד  שאלה לי
א  פורמלית בחצי משרה אבל למעשה דה פקטו הו

 משרה.  90%-עובד פה ב

 למה?  : אורית שגיא

  -עכשיו אני מעלה חשש שעכשיו שמאשרים לו : משה אופיר
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.  : אורית שגיא  אז הוא..

 זה עבודה.  : שלמה קטן

.. גם.  : משה אופיר  הוא יעבוד.

 לא, זה העבודה שלו היום ככה, ככה הוא עובד.  : שלמה קטן

  -גם היום הוא עובד ככה, זה לא : אורית שגיא

 שנים הוא עובד ככה.  6 : שלמה קטן

.  50%-הוא עובד פה יותר מ : משה אופיר  מהזמן

שנים הוא עובד ככה. מה שאני מביא  6לא, אבל  : שלמה קטן
בגלל שהגדלנו לו את השכר בישיבה הקודמת, מחייב 

 שנים.  7מחדש לאשר את מה שהוא עושה כבר 

 משרה.  50%-אבל הוא כל הזמן עובד פה יותר מ : משה אופיר

 את זה? מי אמר לך  : שלמה קטן

  -לא, פורמלית : משה אופיר

י-דליה נחום   -יותר מ בפועל הוא עובד : לו

, דה פקטו, אתה יודע מה זה דה פקטו?  : משה אופיר  דה פקטו

 כן.  : שלמה קטן

 בפועל.  : משה אופיר

ן, אבל כל השנים : שלמה קטן   -נכו

, אם נאשר לו לעבוד 90%בפועל הוא עובד פה  : משה אופיר
 . 90%חר הוא לא יוכל לעבוד פה במקום א

.  : שלמה קטן  אבל כל הזמן זה מאושר לו

 מה את אומרת?  : משה אופיר

אני אומרת שהוא עבד ככה עד היום, ושצריך  : אורית שגיא
 להמשיך לאשר לו את זה. 

 שימשיך לעבוד בדיוק.  : גבי סויסה

  שעבדת פה? לעבוד באותו היקף אילן, אתה מתחייב : משה אופיר

הוא רוצה שתקטין פה. טוב, מי בעד? אתה גם בעד  : שלמה קטן
 אופיר? 

 אם הוא מתחייב, כן.  : משה אופיר
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 פה אחד, הישיבה נעולה.  : שלמה קטן

מאשרים פה אחד לגזבר המועצה לעבוד בעבודות  :החלטה
הנוספות של גזבר ועד מקומי שערי תקווה, בהיקף 

ל אחת משרה וכיועץ בהיקף מצומצם ש 45%של 
לחודש במועצה מקומית מגדל, בכפוף לחוות דעת 

ן עבודתו  יועמ"ש המועצה להעדר ניגוד עניינים בי
ו הנוספות ולאישור  במ.מ אלפי מנשה לבין עבודותי

 משרד הפנים. 

 

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


