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חיים36געש:
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שלום לכולם .בטרם נתחיל ,בפתח ראש השנה ואני חושב שמכובד שנגיד שנה
טובה ביחד .להגיד תודה לחברי המועצה על העבודה בהתנדבות .לקוות
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2
שהשנה הבאה תהיה טובה יותר .אם יש מי שרוצה לשאת דברים לראש
השנה ,בבקשה .ואם לא ,נרים כוסית ,נברך ונמשיך בסדר היום .שתהיה לנו
שנה נהדרת .לחיים .שנה טובה.
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 .16הסעת תלמידים לבתי הספר – מוגשת ע"י חבר המועצה יואב קעטבי.
ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה .סעיף ראשון על סדר היום
חיים 7געש:
הצעה לסדר שהוגשה ע"י יואב .יואב בבקשה ,תקריא את ההצעה.
8
מהעיתונות נודע כי החל משנת הלימודים הקרובה לא יינתנו שירותי הסעה
יואב9קעטבי:
לתלמידי בתי הספר ,וזאת לכאורה בעקבות סגירת איגוד הערים .לא למותר
10
לציין כי ההחלטה בנושא הפסקת השירות לא הובאה לדיון במליאה ,ולא
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ניתנה לנציגי הציבור ,זה אנחנו רבותי ,הזדמנות להעלות את הסתייגויותיהם
והתנגדותם להחלטה שרירותית זו.
הסעת התלמידים לבתי הספר הינה שירות חשוב לבטחונם ובטיחותם של
התלמידים .מאחר וקווי האוטובוס הציבוריים אינם מכסים את כל הישוב
והינם בתדירות נמוכה מאוד יחסית ,עלול הדבר לגרום לכך שתלמידים רבים
ייאלצו ללכת ברגל או להזדקק לטרמפים ,דבר העלול לגרור בעקבותיו סכנות
מסכנות שונות.
כמו כן ,מאחר ותחנות האוטובוס אינן נמצאות בהכרח בקרבת בתי הספר,
יהיה על התלמידים לחצות כבישים מסוכנים ,עמוסי תחבורה ,דבר המהווה
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סכנה בפני עצמו .לאחר שטלה וטליה של העניין נוטה הכף לכיוון ביצוע
הסעות מרוכזות עד לפתח בתי הספר כדי להימנע מכל הסכנות שצוינו ,וכאלה
שלא צוינו במפורש .שכן מדובר בילדים ונוער.
אשר על כן הצעתי :המועצה תמשיך במתן שירות הסעות לתלמידים לבתי
הספר ,כאשר ההורים ישתתפו ברמה סמלית בהוצאה זו .הצעה זו אינה
מבוססת על שיקולים כלכליים ,מפאת חוסר מידע על עמלות צפויות .לפיכך
מן הראוי להציג נתונים מדויקים למליאת המועצה טרם קיום דיון זה.
הצעת החלטה :מליאת המועצה מחליטה להמשיך ולקיים נסעות לתלמידים
תושבי פרדס חנה כרכור ,כפי שהיה נהוג לאורך השנים .המועצה תישא ברוב
העלות והשתתפות ההורים תהיה סמלית .תחולת החלטה בשנת הלימודים
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הזו ואילך.
מאחר ואנחנו חושבים שהנושא הוא חשוב והוא ענייני
רק אתה רצית להוריד אותו מסדר היום .אם הוא כל כך חשוב.
אני לא יודע מאיפה המידע שלך.
אני יודע.
אמרתי מאחר והנושא חשוב וענייני ,מקורות המידע של יואב לא ידועים לי.
אני יכול להעיד רק על עצמי .מישהו רוצה להתייחס? אפרים בבקשה.
הנושא מאוד חשוב .זה מזכיר לי שלפני  44שנה לא היו הסעות .הלכנו ברגל גם
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אפרים מעודה:
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יוסי 6זריהן:
אפרים מעודה:
7
מדברים ביחד)
8
(
אפרים מעודה:
9
חיים10געש:
יואב11קעטבי:

3
ק"מ ,כולנו שנמצאים פה .עכשיו ההסעה הזאת ,ההסעות האלה היו במסגרת
האיגוד .באיגוד השתתפו כמה ישובים .לפני שנכנסנו לישיבה ,ניסיתי לקבל
אינפורמציה מה השתתפות האיגוד ,מה השתתפות המועצה.
לפי מה שהבנתי ,משרד החינוך השתתף ב 84-אחוז ואנחנו  24אחוז .זאת
אומרת אם זה היה מיליון ,היינו  244אלף .ומי ייתן את ה?844-
האנשים .התושבים .אם משרד החינוך הוריד את החלק היחסי שלו
או.קי .אני מציע ,רק רגע .מאחר ואנחנו לא יודעים בכמה ילדים מדובר
אז אתה לא נימקת ,נמק.
בבקשה תנמק.
הוא גנב לי את זכות הדיבור.

אפרים מעודה:
12
יואב13קעטבי:
מדברים ביחד)
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(

לא גנב.
הוא גנב לי את זכות הדיבור.

יואב15קעטבי:

אפרים ידידי ,אנחנו לפני חודש ישבנו כאן ,וראש המועצה רצה לתת ,לחץ את
חברי הקואליציה והמליאה לתת כמיליון שקל לזכיין הבריכה ,שעפ"י חוזה
קיבל הטבות מאיתנו והתחייב לטפל בבריכה מ-א' עד סוף .ואני מודה לחבריי,
חברי ש"ס ,ששיתפו פעולה איתנו וסירבו לזה .היום מיליון השקל נמצאים
הם שיתפו אתכם פעולה חברי ש"ס?
כן .כן.
בניגוד להסכם

16
17
18

אפרים מעודה:
19
יואב20קעטבי:
אפרים מעודה:
21
יואב22קעטבי:
אפרים מעודה:
23
יואב24קעטבי:

מה אכפת לך .עזוב אפרים ,אל תשחק איתי פוליטיקה.
הם לא שיתפו איתך פעולה .הם לשיטתם החליטו להתנגד.
פה מדובר בילדים ופה מדובר בבני נוער ,רבותי .ובואו לא נקל ראש ,כי אם
יקרה משהו לילד ,ואני הולך להציע לוועדי ההורים להשבית את בתי הספר.
המיליון שקל האלה בקופה ,אלא אם הם הלכו לא יודע לאן ,אפרים .אין לי
מושג מה עשו עם זה.
אפרים ,אם המועצה השתתפה ב 2-מיליון ומיליון רצו לתת לאחד שהוא עפ"י
דין לא זכאי ,ראש המועצה לחץ לתת ,לזה היה כסף .הכסף לא הגיע לשם,
בואו נשתמש בו.

אפרים מעודה:
31

אבל לא היה בתקציב לתת לו מיליון .היה דיון ואמרנו אולי יהיה חצי ,שאנחנו
ניתן חצי מיליון .היה ויכוח ובסוף זה ירד בגלל נושא שבת .מה אתה עכשיו
מערבב?
זאת אומרת שהיה כסף והיה מאיפה לתת .אז אני טוען שאם מדובר בילדים
שלנו ,יש לראש המועצה ,הילדים שהוריהם בחרו בו הם לא צריכים את
ההסעות .אין להם שום בעיה עם הסעות .הבעיה היא ברמז ,הבעיה היא
בשכונות המערביות .והסעות יהיו .ואני מבקש מחברי המועצה לשקול את זה.
אין פה פוליטיקה .אין פה עניין של פוליטיקה .יש פה עניין של ,רבותי ,זה עניין
של חיים ונפש .כי אם יקרה חלילה משהו לילד ,מה חברי המליאה יאמרו
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4
להורים? בואו נתעלם מהסיפורים ,מהפוליטיקה .זו הצעה שיש בה כנות .אלה
שבוחרים בחיים ובעוד אחד או שניים ,אין להם בעיה .ההורים לוקחים אותם
עד בית הספר ,כמו שאני עשיתי לילדיי.
לכן אני אומר בואו נשקול טוב .ותפסיקו הצעה של ועדה ,שמה ועדה .ועדה זה
להפיל את העניין .בואו נחליט על סכום מסוים ותקימו אחר כך ועדה .אני
בעד .אבל להיות כנים ואמיתיים בהחלטה ובחשיבה.
סיימת ,יואב?
כן.
אפרים ,תמשיך בבקשה.
יואב ידידי ,אני דן בכובד ראש במה שאתה אומר .באמת .א' אתה יודע ,נגיד
 6444תלמידים יש בפרדס חנה .כמה היו הולכים להסעה?

יואב12קעטבי:
אפרים מעודה:
13
יואב14קעטבי:

אין  .6444יש  ,2444 ,2344לא יותר.
בבקשה כוכי ,כמה ילדים יש?
היא לא יודעת בעצמה.

חיים15געש:
אפרים מעודה:
16

אפרים ,אני מבקש .אפרים דבר .תגיד מה שיש לך להגיד .זה לא פינג פונג.
לעצם העניין ,יואב ,הרי אתה יודע שגם כשהיה מערך ההסעות ,מעל  54אחוז
הלכו ברגל לבית הספר.
מי שרוצה ללכת ,שילך.
לא ,לא .לא מי שרוצה .הלכו לבית ספר .ואז אם חס ושלום היה קורה
לאיזשהו ילד משהו ,לא באים למועצה בטענות .שאומרים אם יקרה משהו
לילד .אני אומר ,יואב ,הרי כשהיו הסעות
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יואב18קעטבי:
אפרים מעודה:
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מדברים ביחד)
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יואב25קעטבי:
אפרים מעודה:
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חיים27געש:
יואב28קעטבי:
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רגע ,רגע ,רגע .יואב תירגע ,אני עכשיו מדבר עניינית .אני לא הייתי בישיבת
הנהלה ,אני בא לפה עניינית .אני אומר יש  ,3444 ,4444 ,5444זה לא משנה.
 .2344זה הכול.
 .2344מה זה משנה כמה?
יואב ,אני מבקש ממך לתת לאפרים לדבר כפי שנתנו לך לדבר.
לא שואל אותך .מי אתה בכלל? לא שואל אותך ,מטומטם .לא שואל אותך.
מטומטם ,לא שואל אותך .כן ,לא שואל אותך .אידיוט.

מדברים ביחד)
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יואב31קעטבי:
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מדברים ביחד)
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יואב34קעטבי:
אפרים מעודה:
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לא שואל אותו .הוא שרירותי .מי הוא בכלל שהוא יכתוב הסעות לתלמידים.
מי הוא בכלל? אז הוא אידיוט ולא שואל אותו.
אפרים בבקשה.
אני אומר ,יואב ,זה לא משנה  ,2344מה שאתה רוצה .אתה אמרת איזה טענה
שאם יקרה לילדים משהו ,אז את זה אני רוצה קודם שתוריד מפני שגם אז
היו הולכים  54אחוז ברגל ,ואם למישהו היה קורה משהו היו באים בטענות
למועצה .אז בוא ,זה שהילדים מגיעים לבית ספר ואם יקרה להם משהו או
לא ,זו אחריות מועצה?
4
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מדברים ברקע)
1
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חיים 2געש:
3

יואב4קעטבי:
5
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חיים 8געש:
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9
יואב10קעטבי:
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אני מבקש את הקהל לא להשתתף בדיון ואני מבקש מהעיתונאים לא
להשתתף בדיון.
מה תעשה להם? מה תעשה להם? נגמר הסמכות שלו .תזכור מה שאני אומר
לך.
או.קי .יגמר ,אבל כרגע הוא הסמכות.
כן ,אפרים.
עכשיו אני אומר ,יואב ,אין ספק שצריך לדעת כמה תלמידים ,תן לי לדבר.
תשאל אותה.
גם היא לא יודעת .אין ספק שצריך א' לדעת כמה תלמידים .מאיזה מקום
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לאיזה מקום ,כי אז זה היה מכלול ,כולל זיכרון וכולל בנימינה .אז א' מן
הראוי לבדוק כמה תלמידים ,מה המרחקים .עכשיו אם אתה לא יודע ,משרד
החינוך הודיע שהוא מבטל את ההסעות .ולא עוד ,אלא נתן הנחיה שעד  3ק"מ

15

הולכים ברגל.
זה רק אם הוא משלם .אפרים ,זה רק אם הוא משלם .ברגע שהוא משלם
אתה צודק ,אבל ברגע שהוא לא משלם ,אני לא שואל אותו מה לעשות.
אבל אני חושב ,יואב ,אני חושב שהנושא שאתה אמרת הוא נושא ראוי,
שצריך לדון בו ולבדוק .אין ספק שצריך לבוא ולראות איך עוזרים ומסייעים.
אין ספק זה נושא שאכן צריך לטפל בו בכובד ראש .אבל אתה כותב פה
במכתב שאין לך לפני כן מידע כלכלי .ולא הציגו נתונים מדויקים עד עכשיו.
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יואב27קעטבי:
אפרים מעודה:
28
יואב29קעטבי:
מדברים ביחד)
30
(
חיים31געש:
אפרים מעודה:
32
חיים33געש:
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אטיאס:
אלי 39

אבל כתוב
החליטו להקים ועדה.
אז למה לא? אבל בוא תגביל אותם בזמן.
לא.
שבועיים.
שיעשו סכום ויקימו ועדה.
למה?
ככה.
אפרים סיימת?
אני סיימתי.
כן .אלי בבקשה.
בואו נרד לרמה של שיחה ולא צעקות .במסגרת ההצעה שלך ,יואב ,אתה כותב
הצעה פה אינה מבוססת על שיקולים כלכליים מפאת חוסר מידע ,ולפיכך מן
הראוי להציג נתונים מדויקים למליאת המועצה בטרם קיום דיון בנושא .אחר
כך אתה מקריא הצעת החלטה שכן לתת את ההסעות.
עכשיו בגלל שבאמת לא יודעים את הנתונים המדויקים ,אתה מציע הצעה
5
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2

יואב3קעטבי:
אלי 4אטיאס:
יואב5קעטבי:
אלי 6אטיאס:
יואב7קעטבי:
מדברים ביחד)
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אלדד בר כוכבא:
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6
ככה באופן שרירותי ,הצעה כזאת מבלי לדעת מאיפה זה נובע .בואו נהיה קצת
רציניים .הנושא באמת רציני .אז חוץ מהצעקות והקללות
אז תקים ועדה ,שאתה היו"ר.
מפריע לך?
לא .אבל ועדה.
אז אל תהיה בוועדה.
תקציבו סכום .תקציבו סכום.
אני רוצה לומר אתם מדברים שהנושא רציני .אם הנושא רציני ,אז למה אנחנו
לא מתייחסים אליו ברצינות? ברצינות זה מתחיל דבר ראשון זה שאנחנו
שומעים מהתקשורת שמורידים את ההסעות .כך אני שמעתי ,קראתי.

12

אני עוצר שנייה כרגע ואומר יכול להיות שצריך להוריד גם את ההסעות .יכול
להיות שצריך להוריד ,יכול להיות שבאמת נסגר האיגוד ואין לנו ברירה ,צריך
להוריד .גם זה יכול להיות .יכול להיות שצריך את הכסף שנמצא להעביר

15

אותו למשהו אחר בחינוך.
צורת הניהול של איך זה נעשה שאנחנו שומעים כחברי מועצה ,א' יכול להיות
שזה היה נמנע ולא היינו מגיעים לטונים כאלו אם היה דיון לפני כן מקדים
שהאיגוד נסגר ושההחלטה כך וכך וצריך לדון.
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16
17
18

מדברים ביחד)
19
(
מצליח עמנואל:
20
21

חברים ,חברי מועצה ,ציינו כאן שעשרות שנים ,לפני עשרות שנים שלא הייתה
הסעה לא היה קל לילדים .אז כמעט לכולם לא היה קל .היום יש הרבה

22

משפחות ,על אף שהם גרים רחוק ,ההורים מסיעים אותם .כי ההורים לא
מאמינים לא לשלטונות ,לא מאמינים למשטרה ,לא מאמינים לכלום .אז הם
מסיעים את הילדים שלהם בבטחה וגם מחזירים אותם בבטחה ודואגים
לחוגים והכול.
אני רוצה לדבר על משפחות אחרות .משפחות מרובות ילדים ,משפחות של
עולים חדשים .משפחות של נכים שאין להם ,בגלל שהנכות שלהם שונה ,אין
להם רכב רפואי או רכב אחר ,שהם הפתרון שלהם היחיד זה פתרון שהאבא
הגדול ,זה המועצה ,המועצה תדאג להם .והם בגלל זה שקטים ,יושבים בבית,
הנה הילד ילך  144מטר ,ישב באוטובוס ויחזירו אותו .הוא שקט .הוריי היו

31

שקטים.
נכון לעכשיו אנחנו מחליטים מהיום להיום לקטוע את זה .מה הפלא ,בזמן
האחרון אנחנו המועצה מחליטים לדאוג ,לדבר על דברים כאלה ממש מהיום
להיום .אותו דבר היה גם בנושא של הבריכה .בנושא של הבריכה אפשר היה
לדבר מחודש נובמבר שנה שעברה .דיברנו מתי? כמה שבועות לפני שצריך
לפתוח כבר את הבריכה ,על מנת אולי להביא ללחץ את האנשים ,את חברי
המועצה ,אם אתם לא מצביעים אז לא מוסרים כסף לקבלן ,אז תדעו לכם
הצוואר שלכם מסתכן מהגרזן שביד הבוחר.
וגם עכשיו ,היום אצלנו כבר  3לחודש .זאת אומרת ביום ראשון ,אם אפילו
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7
איזושהי ועדה ,איזשהו דיון מזורז ,עד שתהיה החלטה שיהיו אוטובוסים ,זה
ייקח מינימום שבועיים ,שלושה עד שיעשו מכרז ויביאו את האוטובוסים.
למה לעשות את זה? למה לא לפתור את הבעיות בזמן? היה זמן .היה זמן גם
לפני חודשיים .למה לא הייתה אפשרות גם מצד המועצה ,גם מצידך ,כוכי זו
הועדה שלך ,וגם את היית צריכה להיות לפי דעתי מוכנה כמה תלמידים סך
הכול זקוקים להסעות ,כמה לא זקוקים .בגלל זה אני חושב שזה לא כל כך,
וגם המכתב של יואב ,מינימום  24שעות נמצא במועצה .ב 24-שעות אני חושב
שהיה אפשר להכין מכתבים עם כל הנתונים .האמינו לי ,ב 24-שעות היה
אפשר לכתוב דוקטורט ולהניח פה על השולחן .יש פה מספיק מומחים שיעשו
את זה.
המכתב שבוע לפני זה.
יואב ,אז אני אמרתי מינימום  24שעות זה היה ובזמן הזה היה אפשר לעשות
את העבודה ,ולא להגיע למה שאנחנו מגיעים כאן .הנושא כנראה ,לא כנראה,
זה בטוח .אני אישית אין לי ילדים קטנים שילכו לבית ספר כבר מזמן .לצערי

15

אין לי ילדים קטנים .אם היו לי איזה  7 ,6הייתי שמח ,אבל אין לי .אבל
אותם הילדים ,אותן המשפחות שישנם הרבה ילדים ,אז בואו לא נביא צער
עליהם שיש להם והם צריכים לדאוג גם לזה .הכסף הוא לא כסף גדול ,כמו
שיואב כבר ציין ,הכסף רוצים לתת לפה ,רוצים לתת לשם .מעלים את
המשכורות ,מורידים את המשכורות פחות .וככה כסף ישנו ,זאת לא בעיה
שלנו.
בנושא של לחץ של אנשים ,זה כנראה חשוב לאנשים ,כנראה יש לחץ על נבחרי

22

ציבור מהשטח לדאוג להם ,כמו שלדאוג לתחבורה ציבורית ,כמו שלדאוג
לתאורה ברחובות ,לניקיון .גם כן הסעות לילדים זה לא פחות חשוב .זה אחד
הדברים החשובים.
מה שאני אומר ,רבותי ,אני מצטרף להצעה של יואב .הצעה שלבדוק עוד
היום ,נחליט היום שהמועצה לוקחת את זה על עצמה ,דואגת לאותן
המשפחות ,לאותם הילדים מהמשפחות מי שזקוק .אני לא בטוח שזה הרבה
הוצאה .ואחר כך מאיפה להשיג כסף ,אז ישבו ידברו.
קודם כל אני מצטרפת לבקשה של אלי .אני חושבת שיש פה ,מכניסים לתוך
הישיבות הרבה מאוד עניינים של רגש וזה הופך את ההצעות הענייניות
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גדרון:
כוכי29
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יואב31קעטבי:
חיים32געש:
יואב33קעטבי:
זריהן:
יוסי 34
35
36
37
38
39

ילדים זה לא רגש? אז מה רגש? אם ילדים זה לא רגש
יואב ,אני מבקש שתיתן לה לגמור לדבר.
אני לא שואל אותך.
אני רוצה מספר מילים .אין ספק שכולם צודקים ויש הרבה תושבים שהם
תושבים שהם מיעוטי יכולת והם צריכים את העזרה הזו ,וזה קשה להם .אבל
לצערנו הרב שההתנהלות פה היא התנהלות של שלוף .כל דבר שולפים .מישהו
יכול להגיד לי מתי נסגר האיגוד? לפני כמה זמן סגרו את האיגוד? אתמול
סגרו אותו ,לפני חודש? למה לא קוים דיון לפני חודש והיום היינו הסעות ,או
שהיום היו מוצאים איזה פתרון לילדים .למה צריך לחכות עד הדקה ה?94-
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גלר:
רן 7
יוסי 8זריהן:
גלר:
רן 9
זריהן:
יוסי 10
11
12
13

8
יש כיתה א' בבית ספר כרכור ממלכתי או סוגרים או כן קרוון או לא קרוון.
אין תוכניות אב ,אין שום דבר .הכול שולפים .קודם כל יורים ,אחרי זה שמים
את המטרות .אי אפשר לעבוד בצורה כזו ,אני מאוד מצטער.
היה צריך לקיים דיון ,ואם רוצים לקיים דיון בנושא הזה קודם כל שהמועצה
תשתתף .ורן גלר ,כמה המועצה שילמה את החלק של האיגוד? מה החלק של
המועצה ,חוץ ממשרד החינוך?
זה משתנה לפי שנים.
כמה זה היה שנה שעברה?
השנה שזה חצי שנה זה בערך כ 844-אלף שקל.
יפה .אני חושב שקודם כל המועצה צריכה לשלם או לשתתף בחלק שלה .עזוב
את משרד החינוך .אם אנחנו צריכים כסף נוסף ואפשר לעזור מכספי המועצה,
אז אפשר לעזור .במידה ולא ,שהתושבים ישתתפו .אבל אי אפשר להשאיר את
הכול עד הדקה ה 94-ועכשיו שכל אחד ישבור את הראש.

מדברים ביחד)
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זריהן:
יוסי 15
חיים16געש:
17

יואב18קעטבי:
19

:20
רן גלר
יואב21קעטבי:
22
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חיים24געש:
יואב25קעטבי:
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חיים27געש:
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אני מצטרף להצעה של יואב.
טוב .אני מבקש כך ,אני מבקש להעמיד להצבעה את שתי ההצעות .את
ההצעה של יואב.
לפני כן אני רוצה לשאול שאלה .מה נעשה ב 844-אלף שקל שהמועצה
הוציאה?
העברנו את הכסף לאיגוד ערים ,לפי התקציב של איגוד ערים.
עוד שאלה אני רוצה לשאול .אני שמעתי ש 164-תלמידים קיבלו כרטיסים.
לפי איזה קריטריונים? ואחר כך נתנו לעוד  .94מי אלה ה 94-שקיבלו ,אפשר
לדעת?
הקריטריונים שיש היום הם של משרד החינוך מעל כיתה ד' ,כיתה ה' ואילך
אבל היום משרד החינוך
נכון להיום האוכלוסיות שזכאיות להסעה ,וגם זה לפי אחוזים מסוימים ,כל
החינוך מה שנקרא צרכים מיוחדים ,זה סדר גודל של בערך  344אלף ,שזה
נקבע בוועדת השמה ואחר כך ועדת שיבוץ .חלק עם מלווים ,חלק בלי מלווים.
וההשתתפות של משרד החינוך היא לכל ילד שאזור הרישום שלו גדול מ3 --
ק"מ ,כי מדובר על ילדים מעל כיתה ה' .עד כיתה ד'  ,2444ומעל כיתה ה' זה 3
ק"מ .ולילדים שמעל  3ק"מ שמשרד החינוך משתתף בהסעה שלהם ,אז אנחנו
נתנו כרטיסים.
ההצעה של אלי ,אם הבנתי אותה נכון ,היא להקים ועדה שתבדוק עד סוכות,
יחד עם ,דקה .הועדה כוללת את אלי כיו"ר ועדת הכספים ,את כוכי כיו"ר
ועדת חינוך ,נציג מהסיעות שאין להם נציג בהנהלה ,יו"ר ועד ההורים
היישובי או נציגו .נציג ועד ההורים של בי"ס אלישבע ,שאני לא יודע מי זה
היום .והרכזת החברתית בבי"ס אלישבע ,הגב' רינה תורג'מן .זאת ההצעה של
אלי .המועד של הועד קצוב עד סוכות.
8

1
2
3
4
5
6
7
8

אפרים מעודה:
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חיים21געש:

9
התפקיד של הועדה הוא א' לבחון את המספרים ,לראות את המקורות וכמה
אפשר להקציב ,אם אפשר להקציב .כי אם זה לא מלוא הסכום שהיה בעבר,
אז מה הקריטריונים ,אם הסכום קטן .לפי איזה קריטריונים נותנים .כי
הקריטריונים של משרד החינוך מאוד פשוטים 3 :ק"מ 2 ,ק"מ .אלה
הקריטריונים .זאת ההצעה .דבר שלישי ,אם יוחלט שמה ללכת על הפרויקט
הזה ,לראות מה הם התהליכים שאפשר לעבוד מול ועד ההורים.
בכל אופן זאת ההצעה של אלי .אני מעמיד להצבעה את שתי ההצעות .מי בעד
ההצעה של יואב?  4בעד ההצעה .מי נגד ההצעה של יואב?
מה עם ההרכב?
ההרכב נציגי הסיעות שאין להם בהנהלה.מי בעד ההצעה של אלי? מי נגד
ההצעה של אלי?
אנחנו נגד.
מי נמנע? מצליח .נמק את ההימנעות.
אני נמנע .למה? העניין אומר כך קודם כל הצבעה על זה מי בעד ההצעה של
יואב .מי נגד ההצעה של יואב .אחר כך מי בעד הצעה של אלי ומי נגד .זאת
אומרת מי שנגד ההצעה של אלי ,זאת אומרת הוא מחוץ למגרש כדורגל.
אנחנו מדינה דמוקרטית .מדינה דמוקרטית יש בחירות .מצביעים .ברגע
שנבחר ראש ממשלה ,אלה שלא הצביעו בראש ממשלה הזה הם לא הולכים
מהמדינה .הם קיימים כאן ,הם חייבים לחיות .גם כמו שאמרת אותן הסיעות
שלא בהנהלה ,הם ישימו אם רוצים את הנציגים שלהם לוועדה.
טוב.

22

 23אישור המלצת ועדת הקצאות מיום  7.6.07בדבר הקצאת קרקע לתנועת "בני עקיבא"
.2
בגוש  ,10103חלקה  101וגודלו כ 500-מ"ר.
24
חברים ,אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום .על סדר היום אישור ועדת
חיים25געש:
הקצאות
26
27ים ביחד)
(מדבר
אני מעלה להצעה את ,כולם זוכרים שהיה אבל אנחנו לא מצאנו בפרוטוקול
חיים28געש:
עדות לזה .לא מצאנו .אני מבקש לאשר את הקצאת הקרקע לבני עקיבא .מי
29
בעד? תודה.
30
31

 32אישור להשתתפות הרשות המקומית בפרויקט הלאומי "מחשב לכל ילד".
.3
אני מבקש לאשר את השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד" כפי
חיים33געש:
שסוכם בישיבת ההנהלה .מי בעד?
34
אין מישהו אחר שיתנגד .אתה יודע מה תגיד מי נגד? מי נמנע?
אפרים מעודה:
35
מצליח עמנואל :אין ,אין נגד.
36
לא ,הפורמליות.
אפרים מעודה:
37
38
39
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14
 1.4אישור להוצאת ערבות בנקאית בסך של  100אלש"ח לפקיד היערות להבטחת פיצוי נופי
 2בגין כריתת עצים ברח' הגליל.
 3.5אישור פתיחת חשבון בנק חדש לביה"ס הדמוקרטי ואישור מורשה חתימה למנהל מר
 4יגאל שפירא ,ת.ז 023945157 .ומזכירה גב' אולגה וקנין ת.ז.308767136 .
 5.6אישור החלפת מורשי חתימה של ביה"ס "ישורון" – גב' אילנה ארזי ת.ז53892899 .
 6מחליפה את מר דנינו מיכאל.
 7.7אישור תב"רים.
8

חיים 9געש:
10
11

כל הסעיפים על סדר היום אושר בישיבת הנהלה ,מגובה בפרוטוקול ישיבת
הנהלה ,ואני מבקש לאשר את הכול כמיקשה אחת .מי בעד? תודה רבה.
הישיבה נעולה.

12
13

הישיבה נעולה

14
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