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  .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ	 המניי	. ברוכי� הבאי�, ערב טוב :חמו�הודה ב	י

ואני ג� חייב תשובה לגיא , מכיוו	 ששמעו	 פר� עוד נמצא פה, ברשותכ�  

אקיי� שיחה ע� שמעו	 , קרובי�בנושא של הצעות לסדר ושאילתות בימי� ה

א� אפשר להוריד הצעות לסדר שה	 לא , אבדוק מה מידת הרצונות שלו, פר�

 לצמצ� ולשמוע ג� הצעות לסדר של צעיר הבני�  נתחילואז אולי, רלוונטיות

  .של הבנימי	 שבחבורה, פה

  ?אבל למה צרי$ לשאול אותו  :גל�גיא ב	

  . כי זה החוק: חמו�יהודה ב	

  ,ברשותכ� אנחנו מנהיגי� נוהג חדש מהיו�,  חברי� :חמו�הודה ב	י

 שהוא –אני מבקש שלא יקרה מה שצפיתי שיקרה , ע� כל הכבוד, אבל יהודה  :גל�גיא ב	

  , לא יהיה פה

אבל תדע ל$ שבאופ	 . אני הקדמתי ואמרתי שאני רוצה לטפל בבעיה הזו  :חמו�הודה ב	י

כ יבואו "כי אח? למה.  חייבאני. פורמלי אני חייב להתייחס להצעות הה	

  ?למה לא התייחסת'יגידו 

  ,שנה וחצי זה כבר  :גל�גיא ב	

  . אני חייב? מה אני אעשה, כ	, כ	  :חמו�הודה ב	י

מה שאני לא אהבתי ,  מה שאני לא נוהג לעשות�אנחנו יכולי� להתחיל ישיבה  

	 אני יכול להתחיל דיו: שעשו לי את זה ומה שאני לא אעשה בקדנציה הזאת

, אבל אני אומר ל$ שבתפישת העול� שלי. להוריד את ההצעה מסדר היו�

  . אני לא אוהב את זה

החל מישיבת . בישיבות המועצה, אנחנו מנהיגי� נוהג חדש היו�. ערב טוב  

אנחנו נפתח בסקירה של , המועצה הנוכחית ועבור בישיבות המועצה הבאות

. ס"י הסמ$ של עיריית כאו גופ, אחד ממנהלי האגפי� או מנהלי המחלקות

נזמי	 את ; ר חברת ספיר"נזמי	 את עמוס גבריאלי לא כחבר מועצה אלא כיו

  . נזמי	 עוד גופי� נוספי� שנרצה לשמוע אות�, ל החברה הכלכלית"מנכ

   �שמונה, שבע וחצי, שבע. צרי$ לדייק בזמ	: הערה  : אלגוביפתח

אני מבקש . לגוב היא הערה נכונהאני חושב שההערה של יפתח א, חברי�  :חמו�הודה ב	י
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זה מעכב עוד , לפעמי� אי	 לנו קוורו�. מחברי המועצה להשתדל להגיע בזמ	

  . תשעה חברי� נוספי�

אנחנו .  דקות�20הצגת המחלקות או האגפי� זה בי	 רבע שעה ל, דבר נוס*  

לא רק בגלל שהנושא הזה קרוב לכל אחד ואחד , מתחילי� היו� ע� החינו$

אבל לטעמו כ	 , לטעמי לא בצדק(ו שלא בצדק  א�דק בצ, לא דבא, מאיתנו

שחברי המועצה לא שיקפו , הוא יצא בתחושה מישיבת התקציב, )בצדק

, לא שיקפו נאמנה את הנעשה בחינו$, )אני אומר את זה בעדינות(נאמנה 

ר וועדת החינו$ "כיו,  אני ג� כ	�והוא ביקש לבוא בפני חברי המועצה ולהציג

ולכ	 ג� את , לא רציתי להארי$ בדברי שפתחתי בישיבת התקציב, רוכראש עי

 ורק בדברי התשובה עניתי קצת בהרחבה אבל אני ,נושא החינו$ תמצתי

   . וראויחושב שבהחלט הנושא מעניי	

  

  .קירה על מערכת החינו%ס.   4

  השבוע סיימנו ביקור של מנהלת המחוז ובאותו יו� התלוויתי למנהלת :חמו�הודה ב	י

באותו יו� קיבלתי מנה גדושה של חינו$ . המחוז וכל אנשי החינו$ בכפר סבא

אלא זה היה , יסודי, חטיבה, ס"בי, ולא כמו שבכל פע� אני בא ומבקר בג	

  .זה היה ממש מהנה ואני שמח מאוד שיהיו ג� תוצאות לביקור הזה. מרוכז

אז , יש את המצגתאני חילקתי לכ� חוברת שעצ� בתוכה . רב טוב לכ�ע  :ב רקובי�ד

  .תוכלו להתבונ	 ג� במצגת וג� בחוברת

, זו התוכנית של השנתיי� האחרונות, מה שאני אציג לכ� כרגע, ראשית כל  

  .ס"מה השינויי� ולמה אנחנו מובילי� בשנתיי� האלה במערכת החינו$ בכ

כמי שנכשל במערכת החינו$ ויצא מש� ... וזר שבחרת באיינשטיי	 בתור המ  : דובר

  . אבל בסדר.  ועי	בש	

מאוד חשוב שמבחינת החינו$ צריכי� להיות , ני חושב שמה שהוא אומר פהא  :ב רקובי�ד

יחד ע� זאת לזכור שהשירות למע	 הכלל זו , אנשי� עצמאיי� ומקוריי�

 –אני חושב שא� אנחנו יושבי� פה בתו$ עירייה . משימת חייה� העיקריי�

  .עירייהזה מאוד מתאי� ג� לתפישת השירות של ה
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פה אנחנו מראי� את הקשר בי	 כל הגורמי� השוני� שאית�  )מציג שק'(  

  .אנחנו עובדי�

הציר האחד . מחולקת לשני צירי� מרכזיי�, ס"חינוכית בכהבעצ� העבודה   

  .ההישגי�, הוא הציר הלימודי, חברתי והציר השני�הוא הציר הערכי

  . אני רוצה לומר כמה מילי� כפתיחה  

ס ורוצה לשהות "היו� בעיד	 שלא מוב	 מאליו שילד מגיע לביהאנחנו חיי�   

הרבה .  שנה40,  שנה30,  שנה20דבר שהיה מוב	 מאליו אולי עד לפני , פה

חלק מהילדי� לא שבעי רצו	 . להיות במקומות אחרי�, אולי, ילדי� מעדיפי�

  .במקו� שלה�

וני של מדברי� בעיקר על הצור$ המיידי והראש, הציבור, ההורי�, קהלה

, זה הצור$ הראשוני והבלעדי לכל הורה. ס"להרגיש מוגנות בתו$ ביה, הילד

 –ירגיש נוח בחברת ילדי� אחרי� , ירגיש נעי�, שהילד שלו ירגיש מוג	

ה� ממש לא ברורי� , דברי� שהיו פע� דברי� מאוד ברורי� מאליה�

     .   מאליה�

שבעצ� מאפשר לילד חברתי אנחנו צריכי� לפעול במעגל �אז בתחו� הערכי 

להרגיש מוג	 ולהרגיש שאכ	 המבוגר , ס שלו"להרגיש טוב ונוח בתו$ ביה

אות� ילדי� שנמצאי� איתו , גרופ שלו�מנהל איתו דיאלוג אמיתי וג� הפר

  . במגע

ס יורדת ויורדת בפ	 "המרכזיות של ביה, דר$ אגב. וזה דבר שהוא לא בכדי

שנמצאי� , ס"ות טובי� מביהכי יש לנו היו� תחליפי� לא פח, הלימודי

  . עולה ועולה, ס כמקור חברתי"המרכזיות של בי. במקורות מידע אחרי�

סיבה עיקרית , ס"אי	 ספק שא� תראיינו ילד מדוע הוא בא לביה, כלומר

להיות , זה להרגיש יחד אית�. זה לפגוש את החברי� שלו, ס"שהוא בא לביה

  . אית�יחד אית� וזו אותה סוציאליזציה שהוא עובר

אני לא אל$ לפי (? חברתי לטובת הילדי��מה אנחנו עושי� בתחו� הערכי

  ).הסדר

, ס בכל האר�"בראש ובראשונה אנחנו לקחנו תוכנית שהיתה ייחודית לכ
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התוכנית הזו עבדה יפה מאוד . מוגנות ורווחה נפשית –' 	"מור'שנקראת 

  ? ולמה.לחטיבות העליונות, בבתי ספר יסודיי� והרחבנו אותה השנה

�להיכנס ולשהות שלוש, אני מציע לכול� למשל, א� תרצו פע� יו� מרתק

ס גורדו	 ובתי "ס אופירה נבו	 או בבי"בבי, ס סורקיס"ארבע שעות בתו$ בי

, ותראו תופעה מאוד מעניינת של ילדי� שצורת השיח שלה�, ספר אחרי�

קו� שונה לחלוטי	 מכל מ –השיעור שלה� , ההפסקה שלה�, הדיבור שלה�

  . אחר שאת� מכירי�

ויש לו מצב רוח רע ', בכיתה ג, ס סורקיס"זה לגיטימי שילד ייכנס בבי, למשל 

ומספר למורה שבעצ� הוא מרגיש , אז הוא תולה פתק ע� מדבקה על הלוח

תדו	 במה שקורה , וזה לגיטימי שהמורה תפסיק את השיעור. רע מאוד היו�

, ס ית	 כבוד" זה לגיטימי שביה.ע� הילד הזה יחד ע� קבוצת החברי� שלו

. כי כולנו משלמי� מס שפתיי�. זמ	 ומרחב לרגשות ולתחושות של הילדי�

אבל כשאנחנו באי�  –חשוב , חשוב, חינו$ זה נורא חשוב: כולנו אומרי�

אנחנו רואי� שבהפסקה המורה ר� אחרי הילד ויש לו זמ	 דקה , לבתי הספר

הילד מרגיש ,  תלמידי�40 לכיתה של המורה נכנס. 'וכו' לא, כ	'להגיד לו 

 כי ג� ההורה, וכול� מדברי� על הישגי� לימודיי�. שהדיאלוג מאוד מקוטע

אנגלית , מה הציו	 במתמטיקה, ס המורה מתחילה לספר לו הילד'תכל, בא

  .ומה הבגרות שלו ואי$ הוא התקד�

 ,דר$ אגב –שהשיח של מוגנות לצד הצור$ , התיכוני� הבינו ג� ה� היו�

התלמידי� , אנחנו לקראת אמנה שתסדיר את מערכת היחסי� בי	 ההורי�

  . ס"והמורי� בכ

   �כי מאוד נוח להיגרר לגבולות, כי יש סכנה –ולא במקו� , בל לצד זהא

  �היה קוד של, יתה אמנה כזאתה   : דובר

 אבל לפני זה אנחנו, אנחנו הולכי� להרחיב את זה. נכו	. יה קוד התנהגותה  :ב רקובי�ד

שבתי ספר ג� בחטיבות ? ומה זה אומר. רוצי� לעשות מוגנות ורווחה נפשית

וצרי$ לפנות יותר , יתחילו לפעול בצורה כזו שיבינו שאי	 ברירה, העליונות

בכל גילוי של , שצרי$ לטפל ביד קשה מאוד בכל גילוי של אלימות; זמ	 מורה
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  . סובלנות�אי

, מי שמוביל את זה. אות� בפועלאלו מילי� יפות אבל אנחנו עושי� , עכשיו  

מוביל את זה השירות הפסיכולוגי יחד ע� השירות , יישובי, זה מהל$ ענק

ואנחנו נכנסנו היו� לכל בתי הספר  –יחד איתנו , יחד ע� הפיקוח, הייעוצי

  .ואני מקווה מאוד שבקרוב נראה ג� את התוצאות, לחטיבות העליונות

זה שילוב תלמידי� בעלי צרכי� , �ס היתה חלוצה כל השני"דבר נוס* שכ  

  . במערכת החינו$, מיוחדי�

יה הראשונה במדינת "ס ק� המת"אבל בכ, חוק השילוב נחקק לא מזמ	  

מרכז תמיכה , י"מת –יה "מי שלא יודע מה זה מת(יאות "ארבע מת. ישראל

אצלנו ילדי� משולבי� בכיתות  –זה מקו� שנות	 מענה לילדי� ). יישובי

  .י� מתחו� החינו$ המיוחדילד –רגילות 

לאו דווקא יהיה במסגרת של , היו� הורה יכול לבחור שילדו, מי שלא יודע  

. חינו$ מיוחד אלא יקבל שירותי� לימודיי� ותמיכה בתו$ המסגרת הרגילה

, ס"יש לנו ארבעה סוגי� של גני ילדי� שיש רק בכ. השילוב הזה הוא פנטסטי

, ג� יסודיי�, $ בתי הספר הרגילי� שלנווג� בתו, )אני מיד אראה לכ� אות�(

, יש ילדי� שמשולבי� בתו$ המערכת. ופרצנו ג� לתו$ התיכוני�, ג� חטיבות

  . שזה דורש התארגנות מסוג אחר

א "נס, )תלמידי� למע	 תלמידי�(ת "תל, כל השמות שאת� רואי� אחריה�  

ל "צהשזה פרוייקט של קציני (לה "צה, )נוער אומר לא לסמי� ולאלכוהול(

וה� , יש לה� מטרה אחת –) של קציני משטרה בדימוס(לה "ומצי) בדימוס

  . ס במינו	 כזה או אחר ואני אגיד מה מטרת�"קיימי� בכל החטיבות בכ

לה יש ג� "צה, לה זה מאוד ייחודי"וג� מצי, ס"א זה לא ייחודי לכ"ת ונס"תל  

  . ס"	 זה רק כ"מור. במקומות אחרי�

עדיי	 יש . מה המכנה המשות* לכל התוכניות האלהעכשיו אני רוצה להגיד   

שה� תלמידי� שנמצאי� בקו  –בעיקר בחטיבות הביניי�  –לנו תלמידי� 

שלצערנו הרב מיועדי� לנשירה או להתנהגות שיכולה להיות , התפר

  .ש נשירה סמויה ויש נשירה גלויהי. שלילית ופלילית, עבריינית
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יר את הילדי� למעגלי� להחז: מטרת	 אחת, כל התוכניות האלה  

או להגיע חזרה , ל לגיוס מלא"הנורמטיביי� ולאפשר לה� או להגיע לצה

יש דמות , לה"לה ומצי"בצה, למשל. או ללמוד בדר$ כזו או אחרת, לכיתה

ל "שזה קצי	 צה, )במקרה זה זה גברי� כא	(שיכולה להיות ג� אישה , גברית

משמש . ר$ ייחודית משלושמפעיל את הילדי� בד, או קצי	 משטרה בדימוס

  .לה� אח בוגר

, ת לוקחי� את הילדי� הקשי� ביותר והופכי� מנהיגות שלילית"בתל  

, אלה מנהיגי� שיכולי� לסחו* בקלות להתנהגות שלילית. למנהיגות חיובית

  . ומנסי� שיהפכו למנהיגי� חיוביי� בתו$ הקהילה

ואני , אחרונותחברתי שנכנס אלינו בשנתיי� ה�הנושא הבא בתחו� הערכי  

  . זה נושא של יהדות כתרבות, מאוד שמח עליו

ס "בי, שתי חטיבות ביניי�, שלושה תיכוני�(ס שבעה בתי ספר "השנה יש בכ  

שהנהיגו תוכניות של יהדות , )יסודי אחד ועוד תיכו	 שהצטר* מאוחר יותר

  ? מה זה. כתרבות

 הזהות היהודית תעודת, ב שני�"שילד חילוני שמסיי� י, הדאגה שלנו היתה  

, שהאמונה והדעת שלו, בניגוד לילד דתי. לא כל כ$ ברורה, והישראלית שלו

בהחלט , שג� הילד החילוני, אנחנו סברנו. סדורה ביותר וברורה לו ביותר

דר$  –ולהבי	 שבהגדרה הכללית , צרי$ להכיר את היהדות על הפ	 הרחב שלה

כל מה שיהודי עושה  –ר שמפעילה איתנו את כל בתי הספר "מכללת מית

, א� זה ספרות עברית וכל תחו� אחר, א� זה אמנות, א� זה מוסיקה, כא	

כולל , כולל המקרא, כולל הפרשנות, זה בעצ� עשיה של יהדות כולל אגדה

  . התלמוד

הוא פתוח . שהקמנו השנה בית מדרש חילוני, השיא של הפעולה הזו היתה  

והוא , לושה שבועות או חודשאנחנו מפעילי� אותו פע� בש, לקהל הרחב

  .בעצ� מהווה סיכת חיבור לכל בתי הספר

בתיכו	 הרצוג , למשל: אני את	 שתי דוגמאות מה אנחנו עושי� בבתי הספר  

מה זו התוכנית . ילמדו אותה' שהיו� כל ילדי כיתה י, פתחו תוכנית לימודי�
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�זו תוכנית אינטר. זמנית שני מורי��מלמדי� אותה בו, אגב? הזו

וכתבה ע� צוות , )בתו של חיי� גורי(שנה ישבה ש� יעל גורי . יסצפלינריתד

תוכנית שנקרא , גיאוגרפיה וסוציולוגיה, היסטוריה, $"תנ, מורי� לספרות

  ". יהדות כתרבות"

זו פע� ראשונה , אגב –מלמדי� אותה שני מורי� משתי דיסציפלינות שונות   

ל מלמדי� כל מקצוע שבמדינת ישרא, לצערנו הרב, בניגוד, שבאמת

כי המציאות לא בנויה לפי , מה שמנותק מהמציאות(כדיסציפלינה 

  . פה לקחנו את כל החומרי� וערבנו אות� יחד, )דיסציפלינות

החליטו לעבוד על היהדות בתחו� של המגמות , בתיכו	 כצנלסו	 למשל  

כל מה שקשור . יידיש שפיל, תיאטרו	 יהודי, מוסיקה יהודית. האמנותיות

  . לתרבות היהודית

, בחגי� יהודיי�, מצווה�החליטו להתמקד בבנות ובר, היסודי, ס ברנר"בבי  

, ו בשבט"בשנה שעברה הייתי עד לטקס של ט, למשל, אני. בטקסי� יהודיי�

  . בנות זוג��ס ובני"שהוזמנו כל מורי בי

אני . מיעוט� הגיע, עשינו טקס דומה ג� בעירייה לחברי מועצת העיר, אגב  

  . נהנו, שב שאלה שהגיעוחו

  . זה בטיחות בדרכי�, הנושא האחרו	 שאנחנו עושי�  

ולא  ,נושאבלהוסי* פה ההזדמנות  אני מנצל .נושא של יהדות כתרבותב  :חמו�הודה ב	י

 עכשיו סיור בגני היושבת פה ואני עושי� אביטל .ר"קשור למכללת מית

בכל גני , בראשיתיש לה� תוכנית מ. זה דבר מדהי� בפני עצמו –ילדי� 

 כתובהפרשת השבוע את  מקבלי�, הילדי� וחלק מבתי הספר היסודיי�

ג� בגני הילדי� זה מצליח בצורה יוצאת . ברמה מאוד קריאה לאבא וילד

  .מגדר הרגיל

כפ	 אחר שילדי� והורי� בגני , כי זה ג� יהדות כתרבות, ני מודה ליהודהא  :ב רקובי�ד

  . וההורי� מגיעי� וזו חגיגה גדולה לה�שומעי� את פרשת השבוע, הילדי�

, זה הרבה פחות מפחיד', יהדות כתרבות'אתה אומר שכשאומרי� , קיצורב   : דובר

  . לכ	 אנשי� רוצי� לראות את זה
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זו תפישה . לא בגלל שזה לא מפחיד. זה מאוד מתאי� לתפישה אחרת, אל  :ב רקובי�ד

צי� ג� לעסוק ביהדות תפישה של אנשי� חילוניי� שרו, תפישה אחרת. שלנו

  )מדברי� יחד( �אבל על הפ	

ג� , שיצרנו קשרי� ע� קהילת קולומבוס, ציי	 פה חבר המועצה נכו	, אגב  

  . ב"שאנחנו עובדי� מול הקהילה בארה', יהדות כתרבות'בנושא של 

, יחד איתנו, מוביל אותו יפה מאוד. הנושא האחרו	 הוא בטיחות בדרכי�  

  . קובי

כאשר לכל גיל התאימו , לו חת$ אור$ מג	 הילדי� ועד התיכו	הנושא הזה יש   

אני יכול לתת דוגמא מהחטיבות העליונות . עשייה מיוחדת, תוכניות מיוחדות

א� זה לימודי� של נהיגה נכונה , ח לווינשטיי	"א� זה ביקורי� בבי, למשל

  .וכל הלמידה של כללי�' משמרות זהב'בבתי ספר יסודיי� זה . ותאוריה

  .ל מג	 הילדי� ועוד הרבה מאוד עשייה לטובת העניי	הח  

   )בשקפי� שמציג(עכשיו אני אראה לכ� מהר את כל הדברי� שאמרתי   

זה . בעתיד כדאי לתת עליו את הדעת, בנושא הבטיחות חסר נושא אחד  :יצחק יואל

" ד	"בתחבורה ציבורית ב, ג�, מדובר בשימושי�. התנהגות הילדי� מגיל ר$

  ".אגד"ו

  .קיבלתי את ההערה, 	כ  :רקובי�ב ד

יש . זו ההתנדבות, הנושא האחרו	 שהוא פשט בצורה מדהימה בבתי הספר  

  . ס"מאות ואולי אלפי� של ילדי� מתנדבי� בכ

חלק , נתנו לזה ג� הערה חשוב בתעודה וג� בתעודת הבגרות החדשה, עכשיו  

  . תהיה ציו	 באזרחות פעילה, מזכאות של ילד לתעודה

יש ילדי� שעובדי� בכל . שי� את זה בכל ארגוני המתנדבי� בעיראנחנו עו  

וכל מיני דברי� אחרי� ' סל מזו	'� וכלה ב"החל באקי, הארגוני� ומתנדבי�

 בכל בתי הספר יש מורה מיוחד שמפעיל את �שבעצ� הילדי� ע� המורי�

 חלק מהילדי� חונכי� ילדי� צעירי� יותר וזה פועל בצורה �ההתנדבות

ס את "א� תרצו לראות בכל בי, פע�, אני אזמי	 אתכ�. הכלליוצאת מ	 

זה , זה מקי* את תנועות הנוער. הירידי� שה� עושי� ואת הפעילויות שלה�
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זה עבודה , פורמלי�זה מקי* את החינו$ הבלתי, מקי* את החינו$ הפורמלי

רבה מאוד הזה כולל . ע� קשישי� וע� נכי� וע� ילדי� בעלי מוגבלויות

  .אני יכול למנות עוד הרבה, משמר אזרחי, א"מד –תחומי� 

יש בתי . מחוייבות אישית זה אומר שהילד חייב. זה לא מחוייבות אישית  

, ספר שהחליטו לאמ� מודל שבו ה� מחייבי� את כל הילדי� לעשות את זה

  . יתנדבו אצלי. אני לא רוצה לחייב, לא: ויש בתי ספר שאמרו

יש מספרי� מאוד גדולי� ג� בבתי , נדבי�שג� אלה שמת, למרבה הפלא, אגב  

  .הספר שלא עשו את זה כמחוייבות אלא כהתנדבות

ס פותח יו� "כל בי. ימי גיוס לארגו	 המתנדבי�, ש עכשיו בכל התיכוני�י  :חמו�הודה ב	י

, ומציגי� את העמותה שלה�, של� ומגייסי� מכל ארגוני המתנדבי� בעיר

  .רבה מאודופשוט מתגייסי� ה, את הארגו	 שלה�

שבא אלי לפני ', נוער'אני רוצה לציי	 לשבח את אהרו	 שוור� מ, אגב. כו	נ  :ב רקובי�ד

ופתחנו אז פע� ראשונה את הנושא הזה והיו� הוא הרחיב , כמה שני�

יש בזה עליית מדרגה ואני לא . והוא עושה עבודה נהדרת, והרחיב והרחיב

למתנדבי� ולא רק , � בעצמ�איזה שינוי מהותי זה עושה לילדי, צרי$ לשכנע

  .לאלה שה� מושיטי� עזרה

יש לכ� פה  )מציג שק'(. פה כתוב לכ� מה זה שילוב תלמידי� )מציג שק'(  

שכל סוג בעצ� מהווה דג� , ס"דוגמא נהדרת של ארבעה סוגי� של גני� בכ

  .אחר של שילוב ילדי� בתו$ המערכת

 תלמידי� 6שולבו נדמה לי שבו ' גשר'בג	 , היינו בביקור ע� דפנה לב, למשל  

מתחו� החינו$ המיוחד וראינו אי$ הילדי� עובדי� יחד ע� האוכלוסיה 

א� צרי$ לעיתי�  –ע� קבלה של סיוע מיוחד , ע� סיוע של הסייעת, הרגילה

או כל טיפול אחר שילדי� מקבלי� תו$ כדי , קלינאית תקשורת או גננת שיח

  . עבודה

מה . זה שהיא איגמה משאבי�, ס"ה בכמה שאביטל בנתה לבד מאוד בחוכמ  

בערי� אחרות כל ילד כזה היה משולב בג	 אחר , במקו� שפע�? זאת אומרת

ברגע שאתה מרכז ואתה עושה , ואז הוא זכאי לאיזה חצי שעה או רבע שעה
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המקורות שאתה , העזרה, כמות השעות,  ילדי�6 או 5ויש , למשל' גשר'גני 

  . תר משמעותיתהיא הרבה יו, מקבל עבור הילדי�

שיש בה� את , או שיש ארבעה גני� כאלה בלבד? טיפוס של גני ילדי��ה אבז   :דובר

  ?הפרוייקט הזה

�זה ילדי� שהגננת...  ה�והשאר זה מרכזי�', גני שיח '8', גשר' גני 10יש , לא  :אביטל פס

ובדר$ כלל מדובר , א� שלה� מקבלת הדרכה אי$ לעבוד ע� הלקויות שלה�

כי יש לה ג� הכשרה לחינו$ , שהגננת מסוגלת לעשות את זהבגני� שאו 

בגלל ' גשר'ולא יכולנו להעביר אות� לג	 , מיוחד או שיש ש� מעט ילדי�

  .המרכז הטיפולי, י"האפשרות הרביעית זה מת. בעיות לוגיסטיות

אנחנו בשנה שעברה . אני אגיד אותה בשט* –חווה חקלאית  )מציג שק'(  :ב רקובי�ד

. הפכנו את החווה החקלאית לחווה טיפולית. פה פעולה חדשהעשינו ג� 

. מוסעי� ועושי� ש� גינו	 טיפולי, מהחינו$ המיוחד, ילדי� מכל העיר

  .נשאלתי ואמרנו שאנחנו רוצי� להרחיב את זה ג� לבעלי חיי�

בתחו� של גינו	 טיפולי וג� , יש עבודה מאוד ברוכה לילדי� מחינו$ מיוחד  

, אנחנו מסיעי� אות� מהכיתות הקטנות בכל העיר. �עבודה ע� בעלי חיי

אנחנו ראינו אות� פעמיי� בעבודה וזה היה מאוד , והילדי� האלה מגיעי�

אי$ הוא , את הצמחי� שלו, אי$ הילד שיש לו את הערוגה שלו, מרתק לראות

  . וזה באמת מקו� טוב מאוד, עובד ש� וכמה זה חשוב עבורו

  ?ס" מהווה חלק מאוד מרכזי בחינו$ הכללי של ילדי כבעצ�, ז החווה היו�א   :דובר

המשרד משתק את החוות ולא נות	 תקציבי� , למרות שיותר ויותר. כו	נ  :ב רקובי�ד

, אות�' להחיות'ואנחנו מנסי� , אות�' מייבש'המשרד . ורוצה לחסל אות�

  .כי אנחנו חושבי� שזה חשוב

  . )י� ברצ'פמציג שק(  

אני לא , היו� אני לא אצטנע –כל הפורטל החינוכי ראשית  –הלימודי  בתחו�  

כי אני שונא , אני רוצה להגיד משהו שאני לא כותב אותו. אהיה צנוע בכלל

ס א* פע� לא כתבתי מה ההישגי� של "ג� כשהייתי מנהל בי. לכתוב

מזה , ס"כ –שתזכרו היטב , התלמידי� שלי אבל אני כ	 אגיד עכשיו משהו
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מקדימי� . ה מכל ערי ישראל בהישגי הבגרות שלהראשונ, כמה שני� טובות

בדירוג של כל היישובי� באר� היא מקו� שמיני כשמקדימי� אותה  –אותה 

שה� יישובי� קטני� , רעות, מכבי�, יישובי� קטני� והומוגניי� כמו שוה�

      )מדברי� יחד(. ע� אוכלוסיה אחרת

רמת ההחלה של . השג� רמת ההנשרה מאוד ירד, מה שאני מאוד שמח להגיד  

אז אני . ס מאוד גבוהה היו� ורמת ההנשרה היא נמוכה מאוד"ילדי� בבי

  .חושב שיש שילוב מאוד יפה

אבל זה  71 –רעננה , 71.74נתוני משרד החינו$ היו , לפחות בשנה האחרונה  

  )מדברי� יחד(ג� השנה אנחנו . לא חשוב

. שינו השנה בעיראני חושב שזה אחד הדברי� היפי� שע –פורטל חינוכי   

אנחנו כל שנה , ס"הקמנו פורטל שהוא מהווה תשתית לכל בתי הספר בכ

  .מיד אני אראה לכ�? מה זה הפורטל הזה.  בתי ספר9נכניס 

שילדי� ומורי� יראו לכ� , אני מתכוו	 לעשות הצגת תכלית של הפורטל, אגב  

  .אי$ ה� עובדי� ע� זה

שתאפשר למידה מתוקשבת , ס"לכל בתי הספר בכ, בנינו תשתית אחידה  

אני חושב שזה פרוייקט . �21זה ממש המאה ה. מהבית ומתו$ בתי הספר

. לומדי� מתמטיקה מתוקשבת, היו� בכל בתי הספר היסודיי� בעיר. אדיר

  . כל אחד בחר איזו שכבת גיל שהוא רוצה, בהדרגה' ו�ל' בי	 כיתות ג

וג� בהכנת השיעורי� הדבר הזה מביא לשינוי דראסטי בלמידה של הילדי�   

הוא בעצ� , את� תבינו ששיעור מתוקשב, כשאני אדגי� לכ�. של המורי�

  . שיעור שהוא שונה לחלוטי	 משיעור פרונטלי רגיל

 שני� ואז הוא יצר לראשונה 5הוא התחיל את זה לפני . תחיל ע� זה רות�ה: בינוע� גרנותא

זה היה , מדהי�זה היה משהו ... את כל הסיפור של בחינות באמצעות ה

  . לפני שהתחלנו את התקשוב העירוני ברמה יותר גדולה, משהו ראשונה

  �הרבה לפני אלנט וה, ס"הוא היה חלו� כמנהל בי  

. הפורטל הזה קור� עור וגידי� ואת� תראו עבודה מדהימה, עכשיו. כו	נ  :ב רקובי�ד

נסו* אי. ילדי� עושי� דברי� מדהימי� מהבית, ילדי� עושי� מעבדות בבית
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ס "שכל כ, הכוונה היא. חומר ואפשרויות תקשורת בינ� לבי	 המורי�, ידע

בי	 , שיהיה קשר בי	 המורי� במקצועות השוני�, תהיה קהילה אחת

  .  וזה לדעתי יעבוד יפה, בי	 הילדי�, ההורי�

כמעט רצו לגרש אות� (הדבר השני שהוא מאוד ייחודי ולפעמי� שוכחי�   

  . ס"משאב הכי יקר של כשזה ה' הפסגה'זה , )מש�

לא רק למורי , שעושה מאות השתלמויות בשנה' הפסגה'במרכז ספיר יושבת   

המורי� , אנחנו נהני� ממנה בצורה בלתי רגילה. לכל איזור השרו	, ס"כ

לתחזק , מקבלי� השתלמויות ברמות שונות ומאוד צרי$ לשמר את המקו�

  . אותו

זה הצד הגברה של לימודי , ב" יהדבר הבא שבניתי לאור$ מג	 הילדי� ועד  

  .אני רוצה להגיד על זה כמה מילי�. המתמטיקה

שאומר שמתמטיקה היא מפתח , אני מהחסידי� של בית שמאי. פה יש וויכוח  

היו� קיבלנו לאג* קופסאות . י'ג�בג	 הילדי� לומדי� ע� לבני די. כמעט לכל

 חשבונית ברמה י שבעצ� מאפשרות לילד לעשות חשיבה'ג�חדשות ע� לבני די

  .בבתי הספר היסודיי� עשינו תקשוב במתמטיקה. של ילד בג	

העירייה השקיעה כס* ומשנה שעברה אנחנו , מי שלא יודע, בחטיבות ביניי�  

דתי � ילדי� מכל חטיבות הביניי� בעיר כולל הממלכתי90לוקחי� 

העשרה . ואנחנו נותני� לה� הגברה של לימודי מתמטיקה, והממלכתי

מורי� מאוד ,  מורי� מהתיכו	5י "ע, קה פע� בשבוע באשכולות פיסבמתמטי

  .ואחת מהחטיבה, טובי�

אנחנו . ב, שילדי� ייהנו ממתמטיקה. א. כפולה? מה הכוונה הנסתרת שלנו  

  .    יחידות מתמטיקה בתיכו	4�5רוצי� להגדיל את מספר הלומדי� 

ינו את אחוז העל, )שות* לזה משרד החינו$(ג� בתיכו	 עשינו מהפיכה   

יותר .  יחידות מתמטיקה4�5של לומדי� ) ותמיד הוא היה גבוהה(המקבלי� 

  .  יחידות מתמטיקה4�5לומדי� , ס" מתלמידי כ�60%מ

מתמטיקה ברמה . אבל אני אגיד על זה מילה אחת' יחידות'היו� זה כבר לא   

, ולכ	 –לחלק גדול מאוד מהחוגי�  –היא מפתח כניסה לאוניברסיטאות , הזו
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�פע� שילד שהוא חזק ב? מה זאת אומרת. בתיכוני�' אפרוחי�'בנינו כיתות 

נית	 לו , �4ילד שהוא חזק ב. �4אבל נכניס אותו ל,  ויהיה לו קשה�4ישב ב, 3

  .�5להתנסות ב

לא  –א "זה א� ילד נכשל בסו* י, דבר נוס* שהעירייה בכספה מאפשרת  

� ילד גומר בגרות בלשו	 או א –אלא בתו$ התיכו	 , בצבא ולא אצל יואל גבע

, ב"אנחנו בוני� קבוצה מיוחדת בי, $ או במקצוע אחר"במתמטיקה או בתנ

דבר שמצד אחד מאפשר לנו להעלות את . מאפשרי� לו להיבח	 פע� נוספת

אכ	 לממש , ומצד שני מאפשר לילד תו$ כדי לימודיו בתיכו	, אחוז הזכאות

  .את מה שהוא צרי$ לעשות

ואני כרגע רוצה (של ילדי ישראל , יה החמורה ביותר היו�הבע –אוריינות   

קשה מאוד . היא במקצועות עתירי מלל, )ס"להרחיב את המעגל מעבר לכ

מה , כמו צרפתית, $ זה הפ$ היו� כמעט לשפה זרה" תנ�לילדי� במקצועות

  )מדברי� יחד(. פ פסוקי� ושירה"שלנו היה מאוד ברור כי אנחנו למדנו בע

החטיבות העליונות עשו , אגב.  בה אנחנו מטפלי� מאוד חזקג�, אוריינות  

אנחנו נוותר על כל : ה� הגיעו לפסגה ואמרו. משהו מאוד נדיב למשל

לטובת אוריינות בחטיבות ) בשנה שעברה(ההשתלמויות שלנו בשנה מסויימת 

הכניסו תוכנית ,  בג	 הילדי� היו��ג� ב, ג� בבתי ספר יסודיי�. הביניי�

כי אנחנו חושבי� שזה . כבר מג	 הילדי�, ת ועוסקי� באוריינותליבה מחייב

דווקא לא האנגלית ומתמטיקה אלא מקצועות עתירי מלל כמו , שורש הרע

  .היסטוריה ואחרי�, אזרחות

שבאמת היו ייחודיי� רק , ני מגיע לשלושה הדברי� האחרוני� א)מציג שק'(  

  . ס"לכ

ובתוכנית הזו , ל* שקלי� בשנה א500ו תוכנית שאת� משלמי�  ז–' קדימה'  

 תלמידי� שה� �20�30איתרנו בכל חטיבה כ,  חטיבות הביניי��כל השני�

כדי שיגיעו , עברית ומתמטיקה, הנמוכי� ביותר וה� קיבלו עזרה באנגלית

  .  שני�6 או 5התחיל לפני נדמה לי ' קדימה'. כ לתיכוני� העיוניי�"אח

אבל השנה  –רציתי עוד חצי מיליו	 אני , לא מספיק –לשמחתי הרבה , השנה  
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ואנחנו נכניס את זה כהתנסות ,  אל* שקלי� לבתי ספר יסודיי�60אישרו 

נתחיל את . זה מאוחר מדי' כי אנחנו סבורי� שכיתה ט, בבתי ספר יסודיי�

  . 'זה בכיתה ו

והלוואי יהיו כאלה דברי� , פה דבר נפלא –' מאיר'ח "שיתו* פעולה ע� בי  

  .  לנו אפס שקלי� וזה פרוייקט אדירזה עולה. ס"בכ

ח וראש אחת "ח ודובר ביה"לפני שנתיי� בא אלינו מנהל ביה? מה זה  

בואו נעשה שיתופי פעולה בי	 מערכת החינו$ לבי	 : ואמר, המחלקות ש�

  . ח"ביה

במקו� לנסוע לחלק מהמקומות , ס"היו� מאות ילדי� מכל התיכוני� בכ  

ח "בעצ� משתמשי� בבי', א וכו"ת' לאונ, למכו	 וייצמ	, שה� היו נוסעי�

, בפיסיקה, בכימיה, באי� לשמוע ימי עיו	 בביולוגיה. מאיר כמו אוניברסיטה

בבתי החולי� יש מעבדות מצויינות ; טובי המורי� מרצי� לה�. בפסיכולוגיה

  . ואת הדברי� העדכניי� והחדשי� ביותר

.  המורי� למדעי הטבעעבדו יחד ע�, ג� הגיעו לבתי הספר, הרופאי� בחלק�  

שהרחיבו את זה עכשיו , קראתי אתמול בעיתו	. שיתו* פעולה יוצא מ	 הכלל

ח מרוויח "ביה. עולה אגורה אחת, לעוד עיר נוספת כא	 והשיתו* פעולה הזה

שלא תקרא רק (מזה שהוא מעלה את התדמית שלו בקרב האוכלוסיה שלו 

  ).על דברי� רעי� שקורי�

מתנדבי�  –תיאטרו	 , מוסיקה, מחול: ותיות שלנוכל ילדי המגמות האמנ  

הלוואי ונוכל להרחיב את זה לגבי . ח"ומופיעי� בפני רופאי� וחולי� בביה

  . שהשיתו* פעולה הזה יניב אות	 תוצאות, ס"מפעלי� אחרי� בכ

  . אני מודה לכ� על ההקשבה. אני חושב שזו התוכנית שלנו לשנה הזו  

  .ני רוצה להוסי* כמה הערות משליא: בינוע� גרנותא

הנושא המהותי ביותר שדב הול$ ומטמיע בתו$ , אני חושב, מבחינתי האישית  

אני , אני מדבר מתו$ תפישה אישית. זה הנושא של יהדות כתרבות, המערכת

י "הוא לא מדורב	 ע, הוא ג� לא מגובה, באמת חושב שהחסר בנושא הזה

ת הבגרות לא עוזרות לנו לדרב	 את בחינו, זאת אומרת. בחינות הבגרות
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$ שהול$ ונעשה יותר ויותר קשה "דר$ מקצוע התנ. ולהיפ$, הנושא הזה

לאהוב את , זה רק עושה בעיה מול הנוער לאהוב את המורשת, משנה לשנה

ע� גור� כזה כמו , להיכנס עירונית מבתי ספר יסודיי�, המסורת ולכ	

ב מאוד ואני מקווה שאנחנו נראה זה טו, אני חושב שזה חיובי מאוד, ר"מית

עוברת את התוכנית  –כלומר את כל המערכת לכל האור$  –את כל העיר 

  . הזאת שנה אחר שנה

שלושה  –שעברנו תהלי$ לא פשוט של מיזוג בתי ספר , אני מזכיר לחברי�  

אני חושב שהצורה שבה דב והמפקחת הובילו את , וג� כא	 –בתי ספר 

ד אחד מול חדרי מורי� שצריכי� או פיטורי	 או מצ, ואני מדבר, התהלי$

ומול תהליכי� של מועצות , ומול הסבת בנייני�, העברות או כל דבר אחר

, בעצ�, וכל היושבי� כא	 היו שותפי�, תלמידי� והורי� וכל הסיפור הזה

  . להחלטה

אבל זה היה מעשה מאוד , זה לא איזשהו משהו שאפשר להצביע עליו כהישג  

ולמעשה היו� אנחנו כולנו שוכחי� שרק לפני , בזמ	 וברגע הנכו	מאוד חשוב 

זה , כמוב	 שהיינו חייבי� לסגור אות� –שנתיי� היו עוד שלושה בתי ספר 

אבל עצ� התהלי$ המסודר חס$ מהמערכת הרבה מאוד , לא נעשה בשמחה

  .צרות

הכס*  –אני רוצה לציי	 את היק* השיפוצי� במוסדות החינו$ ואת העיצוב   

הקי� האחרו	 היה ממש . הושקע בשיפו� ובעיצוב בשנתיי� האחרונותש

על רקע זה שמשרד החינו$ חיסל כמעט לחלוטי	 את תקציבי , נקודת שיא

היא בי	 המשקיעות , ס באופ	 יחסי לגודלה"דווקא כ. השיפוצי� לבתי הספר

כי משרד . ח העירייה"והכל היה ע, המובילות באר� במה שהיה בקי� האחרו	

  . אפילו אגורה לא השתת* בקי�, נדמה לי, נו$החי

  ,שתת*ה  :חמו�הודה ב	י

  .בגלל הבנייה, השתת*: אבינוע� גרנות

 –במיוחד היוזמה הזאת של האצה במתמטיקה , נושא המצויינות שדב ציי	  

א� זה בתו$ , אני כמוב	 כל הזמ	 מעודד ומדבר על הרחבת מעגלי המצויינות
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ב ובעיקר "כבר מהיסודי ועד י,  הלימודי�שעות הלימודי� או אחרי שעות

אלה הגילאי� שה� יותר תובעניי� מבחינת הדרישות שלה� ואני . בחטיבות

שנפתח בחטיבות ביוזמת משרד , מאוד מאוד מקווה שהכיוו	 הזה של ההאצה

אז זה יהיה חייב להיות , ימשי$ וא� לא תהיה עזרת משרד החינו$, החינו$

לא רק בתחו�  –רבות מאוד ,  ג� לזה וג� לזהויש מסגרות. בעזרת ההורי�

  .המתמטיקה

 �בתחו� תוכניות המוגנות .אני רוצה להגיד מה מטריד אותי בתחו� המוגנות  

מה  –דווקא זה כ	 צרי$ להטריד את חברי המועצה , אני רוצה לציי	 פה

אנחנו . נראה לי כדבר מאוד מאוד חשוב וטוב, שנעשה בתו$ בתי הספר

ס "בדר$ מביה. מוטרדי� ממה שקורה מחו� לבתי הספרצריכי� להיות 

, לא עכשיו, זה קטע שאנחנו כמועצה. באוטובוסי�, ס"בדר$ אל ביה, הביתה

  .צריכי� לתת עליו יותר את הדעת

. ס"לא נוגעות לתו$ חצר ביה, וב התלונות שאני שומע מההורי� או מהשטחר

הראשונה שהייתי אני מוכרח לציי	 שאני ג� רואה הבדל עצו� בי	 השנה 

א� אני משמש . בשנת הלימודי� הנוכחית, למשל, ובי	 מה שקורה, בתפקיד

טלפוני� וכל , מייל�איזושהי אינדיקציה מבחינת הפניות של הורי� דר$ אי

  .כולל הרבה אנשי� שאני מכיר אישית, הדברי� האלה

א זה נוש. ס"יש דאגה רבה מאוד לגבי המוגנות מחו� לגדר ביה, לעומת זאת 

  .לדיו	 בנפרד

חשבתי פה לציי	 כמה בתי ספר על , אז כיוו	 שאני לא רוצה יותר להארי$ 

לצערי רק בימי שישי כי , אני בעיקר מבקר בבתי ספר בימי שישי –יוזמות 

, ואני פשוט נהנה לראות דברי� כל כ$ רבי�, אני לא יכול בימי� אחרי�

, החינו$ הדמוקרטיא� זה בתחו� , ייחודיי� שמנהלי� בבתי ספר עושי�

כל הדברי� האלה שזה פשוט מלבב ', התיעוד של ניצולי שואה וכו, הגישור

זה יותר , זה בטח לא להיו�(דברי� שנרצה לעשות , אני מבי	, ולגבי, וזה יפה

  . מה הדברי� שחסרי�, )אב�שיי$ לתוכנית

ה וז, וג� הוא שווה דיו	 נפרד, ני רק אסגור בנושא אחד שמאוד מטריד אותיא
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יש לנו עמדה ', בושו'אז לא מטריד אותי מה נעשה ע� . 'בושו'הנושא של 

מבחינת מדוע כ$ וכ$ הורי� , מטרידה אותי התופעה. מאוד ברורה לגביו

מדוע ה� מחליטי� או רוצי� דווקא את הדבר , שה� בעצ� מהקהל שלנו

  . הזה

, קווס�בינתיי� יש סטטוס, משו� ששימו לב, אישית זה מאוד מטריד אותי 

יש לי הרבה , בינתיי� לא קורה שו� דבר וכשנצטר$ פע� לדו	 על זה בנפרד

  �אז אני מציי	 את זה כאחת התופעות שיש. מה לומר על זה

זה טיפה בי� של עבודה , אני רוצה להגיד שאי	 לי ספק שמה שהצגת� פה: עמוס גבריאלי

  .אני אומר את זה מתו$ ידיעה. ואני ג� יודע את זה, איכותית

שמרבית ההורי� במדינת ישראל לא , אני רוצה שנשי� לב כל הזמ	 בראש  

ע� כל הדברי� , זאת אומרת. בכלל, ס"לא בכ –מרוצי� ממערכת החינו$ 

של חיפוש , התחושה הכללית היא, הנפלאי� שאנחנו קוראי� ורואי�

  . מערכות אלטרנטיביות כל הזמ	

, זה אלטרנטיבי' רטידמוק, 'ו מערכת אלטרנטיביתז' בושו'אתה יודע ש  

' שובו'כי , ולא רק סוג מסויי� של הורי�. כל הזמ	, ס הזה והזה ואחר"הבי

ס אומנויות זה דברי� "ס הזה והבי"זה הורי� אחרי� והבי' דמוקרטי'ו

כי הדברי� ,  וזה כל כ$ מעציב�ואני חייב להגיד ל$ שהתחושה היא, אחרי�

, אי$ לשפר את הכלה� מדהימי� ויש פה את מיטב המוחות שחושבי� 

ולמרות זאת אני חש שהנהייה לחינו$ האפור ולפתרונות אלטרנטיביי� באר� 

אבל באר� בכלל , ס היא אי של שפיות בעניי	 הזה"כ. ס" אני לא מדבר על כ�

  .וזה דבר שצרי$ לתת עליו את הדעת –

אבל מה שחסר לי בכל , דברי�... כ, ככה, אבינוע� נגע בזה? מה חסר לי  

חסר לי , במילה אחת –אחרי זה אני אגיד משהו בעניי	 של תרבות  �הדבר

במידה , מה שחסר לי זה מצב שבו ילדי� אחראי� לגורל�; הנושא של גישור

מצב שבו בבתי הספר יש איזושהי , זאת אומרת. רבה יותר מאשר היא היו�

, שיושבי� בה ג� ילדי� וג� מורי�, וועדה שנסמכת על עקרונות של גישור

  .  ג� קובעת את גורל� של ילדי� במקרי� של עבירות משמעתוהיא
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לעניות דעתי זה צרי$ להיות טבוע בחינו$ שבו את� מסתכלי� על , עכשיו  

ובוני� לילד את מערכת הבטחו	 העצמי שלו והידיעה העצמית , מוגנות נפשית

לעניות דעתי נושא הגישור ונושא ההכרעות של  –והזיהוי העצמי המוקד� 

אבל אני יודע שבמספר בתי , אי	 לי מושג כמה. הוא קריטי, גבי גורל�ילדי� ל

  . ספר זה קיי� ברמה כזו או אחרת

ובטח ברמה של מוסד , ג� מורי� צריכי� לעבור את תהלי$ הגישור, דעתיל

  . שקובע את גורל� של הילדי� בנסיבות של עבירות משמעת, ס"בתו$ בי

  ...אופ	 ספורדי זה מופיע ב.  לא כמובנה בתו$ בתי הספר

זה ,  מה שנפלא בעיני אצל גזברי��פשוט לתת טיפה, תראה. דבר אחרו	  

אבל בוויכוח , שיעקב יכול לשבת על מספרי� חמישה חודשי� ולהיות עירני

  .הזה הוא נרד�

אני אומר את זה  –היכרות אקדמית , אני חייב להגיד ל$ דבר אחד, תראה  

 )מדברי� יחד(היכרות אקדמית  –לדב אבל זה לא ברמה של הדיו	 הזה 

כל עוד לא . זה בסדר, או איזושהי חוויה כזו או אחרת מול דת, לדעתי

  .כי זה הרי דת, שוכחי� שקיו� מצוות זה העיקר

מדברי� ( � יכול להיות שאני טועה בצורה בלתי רגילה�אני אומר את עמדתי  

  )יחד

  . קתיהפס. זה בסדר –דברי� שאומרי� שה� של טע� , אני מוותר

אבל , סקירהבשלכל הדיוני� בישיבות המועצה אנחנו פותחי� , האמת היא :חמו�הודה ב	י

אבל . אני חושב שהיה מקו�, מכיוו	 שעמוס ואבינוע� ביקשו להגיד דברי�

אני חושב שחברי המועצה יוכלו להיחש* ברמה הרבה יותר אינטנסיבית 

והיו� אנחנו , ישרנורק אתמול א –כי אנחנו שוקדי� כרגע , לתחו� החינו$

, שתוכנית האב. האב לחינו$�את תוכנית, נאשר את זה במועצת העירייה

 כ$ שג� חברי המועצה .לשת* את הקהלי� הרחבי� בעיר, צריכה בכללה

  . האב לחינו$�יוזמנו לדיוני� על תוכנית

ואני רוצה להגיד ל$ תודה לא רק , אני בהחלט אומר שבחו של אד� בפניו  

תודה על העבודה הנפלאה וברוכה שאת� , ש� חברי המועצהתודה ב, בשמי
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לא  )מדברי� יחד(ואני שמח מאוד שתיקנת את הרוש� שנוצר . עושי�

  . תודה דב ואביטל. ידי מי�אמרתי על

  . בדוארלחברי� האב ונשלח �מחר בבוקר תביא לי את הפירוט של תוכנית, דב  

  

  8.1.06ועדת כספי� מיו� ישור פרוטוקול א   .2

  , אני רוצה להתייחס להצעות לסדר שנמצאות פה  :ינה פזר

  .א דני� בזהל  :חמו�הודה ב	י

 למעשה אמרת שאתה הול$ לשבת �אבל יש דברי�, אני יודעת שלא דני� בזה  :ינה פזר

חלק ענייניות וחלק לא , כי ישנ	 באמת פה הצעות לסדר. ע� שמעו	 פר�

 וזה כבר כמה חודשי� אבל היסטורי�חלק לא ענייני שזה ג� פרה. ענייניות

הרי פע� אחת הוא היה  –או שהוא וויתר . לא חשוב, כ	 היה –הוא לא היה 

  . מסיבותיו שלו וזה ג� לא חשוב כרגע, וויתר לדבר על הצעות לסדר

שבאמת כדאי לדו	 בה וזה בנושא בית , אבל יש לפחות הצעה לסדר אחת  

י	 כבר הרבה מקומות ואז א, כפי שאנחנו יודעי�, כי בית הקברות. הקברות

  . 'גאולי�'עברו לבית הקברות ב

  .הוא איננו. י אפשר לדו	 היו�א  :חמו�הודה ב	י

אני אומרת שזה נושא לא רק של הצעה לסדר . אני לא רוצה לדו	, לא  :רינה פז

   �ששמעו	 פר�

  .ני אעלה את זה כסעי*א  :חמו�הודה ב	י

אנחנו .  יש מה להגיד לגבי בית הקברותכי, אתה מעלה את זה כסעי*. בדיוק  :רינה פז

מה , אניפורמציה על בית הקברות שליד ניר אליהו, קוד� כל, רוצי� לשמוע

  . עשו ומה לא עשו

  . יבלתיק  :חמו�הודה ב	י

  . היינו יחד בלוויה וזה פשוט נורא', גאולי�'כי בית הקברות ב  :רינה פז

  .כולל הכל, כולל גינו	, בר עכשיו שיפו�עו' גאולי�'חו� מזה שג� . יבלתיק  :חמו�הודה ב	י

  .זה לא מכובד להיכנס לבית קברות כזה ולראות מה שנעשה ש�, באמת  :רינה פז

  . כדאי שתציי	 שמינית וועדה שתדו	 בנושא האנטנות, לגבי האנטנות  
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  .ודהת  :חמו�הודה ב	י

  .אישור פרוטוקול וועדת כספי�  

  )מדברי� יחד(. ת ההזדמנות עד שהוא יחזוראני אנצל א, מאחר ועמוס הל$  :גל�יא ב	ג

אני רוצה להסב תשומת ליב$ אדוני ראש , לפני שאני אתייחס לגופו של עניי	  

שאנחנו ממשיכי� לעבור באופ	 שיטתי על , בפע� השלישית לדעתי, העירייה

ר "שאני מזכיר שאומר שיו, שנוגע לפרוטוקול,  בפקודת העיריות53סעי* 

יאשרו את הפרוטוקול , יה או מי שהוא הסמי$הישיבה ומזכיר העירי

והעתק ממנו יימסר לכל ) הכוונה לפרוטוקול ישיבת המועצה(בחתימת יד� 

המניי	 � שעות לפני מועד הישיבה מ	�48אחד מחברי המועצה לא יאוחר מ

  . הקרובה

וזה (שאני כחבר מועצה , אני זוכר מקרה אחד מאז שהמועצה הזאת מכהנת  

  �קיבלנו, ) עמיתי18כולל ג� את כל 

ומאז , זו היתה פע� אחת שאני זוכר שקיימו את ההוראות של הסעי* הזה  :גל�גיא ב	

  .בשיטתיות זה לא מתקיי�

שהפרוטוקול האחרו	 , אני ג� מסב את תשומת ליב$ באותה הזדמנות  

אנחנו כבר כמעט כמה . 2005 באוגוסט �1הוא מ, שנמצא היו� באתר העירייה

  ?חודשי� אחרי

  . ני אטפל בזה באופ	 אישיא  :חמו�ה ב	הודי

  , אני ג� הערתי את זה  :רינה פז

  . אני הערתי בעצמי פע� שניה ואת הערת את זה ג� לפני כחצי שנה, אני זוכר  :גל�גיא ב	

 �אבל אני רוצה להעיר משהו שהוא בבחינת, חבל לי שעמוס לא פה, עכשיו     

אבל היו� , אתמול, להגידשהוא שמע את רוב הדברי� שהיה לי , האמת היא

  .אני רוצה לחדש עוד

ר שאושר אתמול "אני נוגע לתב –מה בעצ� היה היק* ההקצבות , אני בדקתי  

ר לכיסוי גרעו	 נצבר "בהתנגדות יחידה שלי שמוגדר כתב, בוועדת הכספי�

נדרשי� ג� היו� , ואנחנו כחברי מועצה, ותוכנית הבראה של חברת ספיר

 830ר סכו� תוספתי של "לאשר בתב,  הכספי�לאשרר את החלטת וועדת
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 אל* שקלי� שנמצאי� כבר בבסיס התקציב כסעי* �850אל* שקלי� ל

  .  שכבר אושר2006תקציבי בתקציב השוט* של 

, פאקטו בתקציב� הביצוע דה2002שבשנת , אני רוצה לסבר לכ� את האוז	  

בשנת .  3 אל*965עמד על , הגרעו	 וצמצו�' ית ספירב 'ללטובת ההבראה ש

 ג� כ	 זה עמד על מעט 2004בשנת .  זה עמד על מעט יותר ממיליו	 שקל2003

ס לשבור ג� את השיא של " החליטה עיריית כ2005יותר ממיליו	 שקל ובשנת 

את� ,  אל* שקל שנמצאי� בבסיס התקציב�850בנוס* ל, כי כאמור – 2004

,  כמועצת עיר ואני מאוד מקווה שלא תאשרו היו��אתמול כוועדת כספי� 

,  אל* שקל830ר עוד "תאשרו כתב, אבל אני חושש שזה בדיוק מה שתעשו

מקור , כשלא פחות ולא יותר,  שנמצאי� בתקציב�850שמתווספי� על ה

נאמר לי שזאת קר	  –המימו	 של זה זה קרנות הרשות וכשביררתי איזה קר	 

  .ההשבחה

ר ממימו	 שהוא קר	 ר כזה ממקו"אני אתמול פקפקתי בלגיטימציה לממ	 תב  

אני מטיל ספק , גבירתי היועצת המשפטית, אני ג� שואל אות$. השבחה

שבמקרה (ר שמקור המימו	 שלו הוא קר	 רשות "שמשרד הפני� יאשר תב

הוא לא לשמש ככר כספי או , הייעוד של קר	 השבחה). הזה קר	 השבחה

. חברת ספירובטח ובטח לא לגרעו	 הספציפי של , מקור כספי לגרעונות בכלל

ר "שמקור התקציב של התב, אני שואל א� זה בכלל לגיטימי וחוקי. אז א

אני , ג� א� לצור$ העניי	 המשפטי זה אפשרי. וב; הזה יהיה קר	 השבחה

ולכ	 אני חושב , לדעתי משרד הפני� לא יאשר את זה, באופ	 אישי אומר לכ�

   )מדברי� יחד( �שצרי$

  ,אתה רוצהני לא מבי	 מה א  :חמו�הודה ב	י

קוד� כל אני רוצה שיוצגו נתוני� אמיתיי� לחברי . אני אגיד ל$ מה אני רוצה  :גל�גיא ב	

, וא� מפרישי� סכו� שהוא גדול כמעט פי שני� משנה שעברה, המועצה

שלצערי  –וא� נחת� הסכ� בי	 חברת ספיר , במונחי� של תוכנית ההבראה

 –א יכול לתת תשובות לזה אולי הו, ר הדירקטוריו	 לא נמצא כא	 כרגע"יו

אמנ� אישרנו את זה בבסיס . אני מעול� לא ראיתי אותו, ההסכ� הזה
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אני חושב שג� שאר חברי , תקציב אבל אני מעול� לא ראיתי את ההסכ�

  .המועצה לא ראו אותו

ר הזה "של ארבעה משפטי� למה התב, קיבלנו מכתב לאקוני של דני ווייס  

ואני לא מבי	 עד הרגע הזה למה , * שקל אל830הכרחי במונחי� של עוד 

   �הכס*

  .בל תוכנית ההבראה של חברת ספיר הובאה למועצת העירייהא  :חמו�הודה ב	י

ר נעביר "אתה רוצה שבמקו� שניקח את זה מתב. דנו בו פה בשנה שעברה  

  ?את זה לשוט*

  �אני לא חושב  :גל�גיא ב	

 אתמול דנו בזה �אני באמת, גיא. תאתה יודע את התשובו, סליחה, יאג  :חמו�הודה ב	י

אתמול אמרנו ל$ שיכול להיות שמשרד הפני� יגיד לא במסלול של . ארוכות

הסברנו . עיריות אחרות כ	 עושות את זה. ר"נכנסנו לפרוזדור של תב. ר"תב

עדי* לנו לנצל , ר"בפרוטרוט ואמרנו שבמידה ומשרד הפני� לא יאשר תב

  . וט*מהקרנות ולא לגרו� לגרעונות בש

אני מקווה מאוד שאתה לא רוצה  –והיה ומשרד הפני� , לכ	 אני אומר  

  �שמשרד הפני� לא יאשר

  .אני לא אומר שלא רוצה, אני לא מאמי	 שהוא יאשר  :גל�גיא ב	

תה ביו� שבת לא עלית לתורה א. בל אני מקווה מאוד שאתה לא רוצהא  :חמו�הודה ב	י

  )מדברי� יחד(? נכו	, ר"והתפללת שלא יאשרו לנו את זה בתב

אז . ואקווה שלא תהיה לי תאונה, לכ	 זה כמו שאני אסע ע� רכב בלי בלמי�  :גל�יא ב	ג

אז כנראה , אני מבי	 שכשאני נוסע בלי ברקסי� )מדברי� יחד(, אני אומר

  .יקרה לי משהו

 ,זה אפילו לא דומה. אני אומר ל$ שרשויות אחרות כ	 מאשרות את זה, יאג  :חמו�הודה ב	י

  .ר לכיסוי גרעונות"רשויות אחרות כ	 מקבלות אישור לתב

  . לא במסגרת קרנות השבחה  :גל�גיא ב	

  )מדברי� יחד(. � במסגרת קרנות השבחהג  :חמו�הודה ב	י

כנראה שאי	 , ס"א� אלה הדברי� שה� במרקר מבחינת הניהול של עיריית כ  :אייל יוניא	
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  )� יחדמדברי( �דברי� אחרי� וזו מחמאה הכי גדולה ש

מכיוו	 שהסכ� העקרונות שג� , אל תמהר להרגיש מוחמא, ל"אדוני המנכ  :גל�גיא ב	

, של תוכנית הבראה בי	 חברת ספיר לעירייה, מלפני שנתיי�, אתה חתו� עליו

  . 2006מדברת על איזו	 תקציבי בשנת 

 מיליו	 1.6זה בהזרמה של , א� הדר$ של$ לאז	 תקציבית את חברת ספיר  

  .  הכלתבריא, שקל

 אל* שקל כל 850תוכנית ההבראה מדברת על . ת	 לי להגיד את התשובה, גיא  :אייל יוניא	

על , פעמי�באופ	 חד, מדברת חו� מזה. נקודה. בחמש שני� הקרובות, שנה

 אל* שקל 650קרי , 2003פעמיות של הגרעו	 הנצבר שנוצר עד סו* �עלויות חד

  . ודהנק. פעמיות של פיטורי עובדי��ועלויות חד

שהוא , פעמי�שה� אופ	 חד, כאופיי� –פעמיי� �אנחנו את הדברי� החד  

שג� העירייה כשהיא מכסה , רי במהותו והסביר ל$ סנדרובי� אתמול"תב

, בהבנתי, מבחינתי לפחות, ר והיא הנותנת"זה עובר דר$ תב, את גרעונותיה

ני לא א. שקל לא יותר, אני עומד בדיוק בתוכנית ההבראה, ג� לנושא הזה

  �מבי	 מה

יש לי , ברשותכ�, לפני שהחברי� יתפזרו )מדברי� יחד(, חברי�. ודה איילת  :חמו�הודה ב	י

  .ג� שלוש הודעות

: שישמעו החברי� וג� לפרוטוקול. אני רוצה להגיב ג� על משלוח הפרוטוקול  :אייל יוניא	

צרי$ להבי	 שיש דברי� שה� במבח	 המציאות ויש דברי� שה� במבח	 

  .שהיא פקודה מנדטורית, דההפקו

לוקח זמ	 עד שהחברה שולחת את , ברגע שיש ישיבת מועצה ויש תמלול  

�מה לעשות שהדברי� לא נעשי� לאחר. עושי� על התמלול הגהה, התמלול

  )מדברי� יחד( �לפעמי�. יד

, הבורד של הבינלאומי הראשו	 לא עור$ ישיבה כמו מועצת העיר, אני שאלתי  

  .ד לא מתנהל כמו שצרי$אז הבור –וא� כ$ 

לבוא ולשלוח את הפרוטוקול  –אני מתייחס לדבר אחד , אני אומר דבר אחד  

זה . זה לא פרקטי –לפני ישיבת המועצה שלאחר מכ	 , חתו� לחברי המועצה
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  . מה שאני אומר

  )מדברי� יחד(ארבעה חודשי�   :גל�גיא ב	

  .קללא ספ, נחנו צריכי� לצמצ� את הזמני�א  :חמו�הודה ב	י

 לחודש אנחנו נפתח את �23ב –חברי וועדת המכרזי� של העירייה , ברשותכ�  

.  שעות עבודה10אנחנו נצטר$ לפחות . ס הצעירה"המכרזי� של פרוייקט כ

משמרות של , מחר יעשו משמרות, אנחנו מציעי� שחברי וועדת המכרזי�

י "ע, הי החוק לפתוח את ז"אנחנו חייבי� עפ. זוגות של חברי הוועדה�זוגות

  .וועדת המכרזי� של העירייה

איציק יואל , בוקי, רינה, שמעו	 פר�, בני, חברי וועדת המכרזי� ה� קובי  

. מקו��אי	 לנו אפשרות חוקית למנות ממלא .אז אני מאוד מבקש. וסיימו	

שלא , להתפנות מכל עיסוק, מוועדת המכרזי�,  לחודש�23אנחנו מבקשי� ב

  . כ$ חשוב הזהנדחה חלילה את הפרוייקט הכל

, )לכל חברי המועצה, תצא ג� הודעה כתובה מחר(דבר נוס* שאני רוצה לומר   

. לא תתקיי� ישיבה ביו� שני בשבוע הבא –פע� ראשונה זה קורה לנו , כחריג

לא ביו� שני אלא ביו� , אנחנו מתכנני� ישיבת מועצה שלא מ	 המניי	

אני .  מערב העיר60�80 דיו	 חשוב מאוד בנושא של פרוייקט. חריג. ראשו	

  �קוד� כל ג� להגיע, מאוד מאוד מבקש מחברי המועצה

ס שחברי "יש אזכרה של ב	 העיר כ, שלושה חברי� יחד איתי ארבעה אפילו  

  . זה לא בעיר. צרי$ להיות בה, מועצה וג� אני ביניה�

להיות בחלוקת , מי שירצה,  נוכל�16כדי שב, אז אנחנו מקדימי� ביו� אחד  

  .ת על שמו של רועיהמלגו

א� אנחנו רוצי� , לא כסתימת פיות –ר "לגבי התב: שתי הודעות חשובות  

אני חושב שלאור . ובסדר גמור אפילו, להמשי$ וזה בסדר שיש אופוזיציה

אי	 לי , אני חושב שיהיה תגבור לאופוזיציה, האופוזיציה שהתגבשה עד היו�

  . מועצהיש פה רק חברי, בעיה ע� זה ואי	 פה עיתונאי�

חברי , אני יכול לבקש רק,  נתייחס לעצמנו ברצינות�בכדי שלא, רק אני אומר  

וכל אחד אומר את , מקיימי� דיוני� ודיוני� רציניי�, וועדת הכספי� מגיעי�
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את אות� דברי� אמרת אתמול  –אשר על ליבו ויושבי� אנשי מקצוע ועוני� 

  .באותה רהיטות

 �י"י אייל וע"כל שנאמר פה נאמר ע, קש ממ$אני מב, גיא, לכ	 אני בא ואומר  

ואני לא  –בואו נעשה התייחסות רצינית לעצמנו , אני אומר )מדברי� יחד(

והיה ולא הצליחה להיות וועדת כספי� , א� –לסתו� פיות , חלילה, אומר

, ואתה לא יכול לקבל את התשובות ולא נתנו ל$ תשובות או מערימי� עלי$

אני מקבל שתערי� , ותני� ל$ את הכלי� להתמודדשלא נ, כחבר אופוזיציה

  .עוד יותר

  �פרוטוקול מלא... ו, לי חשוב שהדברי� ייאמרו לפרוטוקול  :גל�גיא ב	

אני יכול לקבל הודעה כתובה  –אני בפירוש אני אקבל הודעה כתובה , ליחהס  :חמו�הודה ב	י

  . וזה ייכנס לפרוטוקול, ממ$

במיוחד .  ואני את	 את זה לפרוטוקולתית	 הודעה כתובה, אני אומר ל$  

שאתמול היו מרבית החברי� בוועדת הכספי� ונשאלו השאלות ונענו 

. את הדברי�, חלילה, אני לא אומר ל$ אל תאמר –ולכ	 אני אומר , התשובות

למע	 , בהפרש מאתמול להיו�, אני רק בא ואומר. שלא תקבל אותי לא נכו	

 12לשבת פה עד ,  קשור לאירועי�לא איכפת לי לשבת פה ולא –החברי� 

. ובתנאי שלא נשעמ� אחד את השני, לענות לכל שאלה ושאלה, בלילה

  )מדברי� יחד(

  )מדברי� יחד( �ואני אוכל , החליטו לדו	 בשאילתא שלי במועצת העיר  :גל�גיא ב	

כתבת לי שאלה ותקבל תשובה , כתבת פתק. ני אענה ל$ ג� על השאילתאא  :חמו�הודה ב	י

  .הכתוב

ואני אעשה את , ואני רוצה שכול� יהיו בתמונה( גיא הגיש שאילתות �שאלת  

ג� . חלק	 זה אתרוגי� אחר סוכות, שמעו	 פר� הגיש שאילתות): זה טלגרפית

. י החוק לדו	 בה�" אני חייב עפ�אבל נאמר ש. אז לא היו אתרוגי� בסוכות

ני חבר קואליציה  אני יכול להעדי* אות$ רק על פ�למרות שיצאת לאופוזיציה

א� , אני לא יכול להעדי* אות$ על חבר אופוזיציה. בשאילתות והצעות לסדר

  )מדברי� יחד(. הוא הגיש לפני$
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אני מתכוו	 , ואתה צודק ורינה צודקת, אמיר, לכ	 אמרתי בפתיח הישיבה  

להוריד את ההצעות מסדר היו� והיה , לנסות לשכנע אותו. מחר לשוחח איתו

 �ו, והיה ולא יסכי�. תעלה את השאילתות הרוונלטיות של גיאאז , וה� ירדו

, הוא יכול להגיד לי לא, אני ביקשתי –ג� גיא לא יכול להסכי� לבקשה שלי 

א� שמעו	 , אני אבקש משמעו	 )מדברי� יחד( �להטריד, להמשי$ לשאול

   �יסכי�

  , אני חושב שיש ל$ טעות  :פתח אלגובי

  ?מהב  :חמו�הודה ב	י

אד� נוכח אפשר �ג� א� מבלי שהב	, הצעות לסדר שמוגשות לפי סדר יו�  :בפתח אלגוי

  . לדו	 או לא לדו	

  . אתה צודק. א  :חמו�הודה ב	י

  )מדברי� יחד(, לא לקשור את ההצעה לסדר, אפשר לא לדו	 או כ	 לדו	  :יפתח אלגוב

  . אני אגיד ל$ למה, זה לא נכו	 –שאלת , רשה לי יפתחת  :חמו�הודה ב	י

  )מדברי� יחד(אתה צודק . א  

   )מדברי� יחד( בפקודת העיריות 26סעי*   :גל�גיא ב	

 שני� 10אני אומר ל$ מתו$ זה שישבתי  –כשחבר מועצה פונה , פתחי  :חמו�הודה ב	י

ואני יודע מה הרגיש חבר אופוזיציה כשהעלה הצעות ובאו , באופוזיציה

  . ה ואוטומטית הפילו ואני לא אעשה את זה'חבר

' אני בניתוח'ואומר ל$ ,  חבר מועצה ומתקשר אלי$ לפני ישיבת מועצהכשבא  

אני מקבל את , או דברי� שכאלה' ש"היו� הודיעו לי שאחי מתחת	 בב'או ש

הוא מבקש . אני מקבל. אפילו שהוא באופוזיציה, הבקשות של חברי המועצה

  .לא להעלות כי הוא לא נמצא

ילת הישיבה שאני מתכוו	 אני אמרתי בתח, אבל לאור המקרי� הרבי�  

מה , והיה והוא יסכי�. לומר לו את הדברי�, לקיי� ישיבה ע� שמעו	 פר�

  . ונראה מה נעשה, אני אטכס עצה ע� האנשי� הנכוני�, והיה ולא. טוב

  �אני מפקפק בפרשנות שאתה מייחס לפקודת העיריות  :גל�גיא ב	

  )� יחדמדברי( �קבל תשובה מהיועצת המשפטיתת  :חמו�הודה ב	י
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  . אמרת משהו שאינפורמטיבית הוא לא נכו	�אני אצטט ל$  :גל�גיא ב	

  . ראתי את הסעי* הזה בחוק העיריותק  :חמו�הודה ב	י

לא לגבי  –פקודת העיריות אומרת בצורה מפורשת לגבי הצעות לסדר   :גל�גיא ב	

יקבעו לדיו	 ויידונו בהתחשב בגודל	 של , ההצעות שהוגשו"ש –שאילתות 

ובלבד שזכות קדימה תינת	 להצעה שהוגשה מטע� חבר , ת במועצההסיעו

  ".אינה מיוצגת בוועדת הנהלה, שהסיעה אליה הוא משתיי$, המועצה

כי סיימו	 עדיי	 סג	 ראש עיר והוא עדיי	 חבר , רשמית אני עדיי	 בסיעה כזאת  

  .ולצור$ העניי	 אני עדיי	 בסיעה שלו והוא בשלי, בהנהלה

ייקבעו הצעות , בכפו* לאמור" שלא רק שזה צרי$ להיות ,אבל ג� כתוב פה  

  .אלא יש פה שיקול דעת ג� מעבר לזה" ויידונו לפי סדר הגשת	, לדיו	

אז אני יכול לרענ	 , א� אתה מתעקש שזה יהיה לפי סדר ההגשה, עכשיו  

שמתו$ הארבע הצעות של שמעו	 שהיו אמורי� לדו	 בה	 , אות$ ולהגיד ל$

יש לי לפחות שתיי� שהוגשו , הצעות שלי שמחכות לדיו	ומתו$ עשר , היו�

  .לפני תארי$ ההגשה של הארבע ששמעו	 היה אמור לדו	 בה�

  �ה מה שאמרו ליז  :חמו�הודה ב	י

   )מדברי� יחד(,  אז ככה או ככה�אז כנראה ש, אז בסדר  :גל�גיא ב	

  )מדברי� יחד( �אז אתה, � זה נכו	 מה שאתה אומרא  :חמו�הודה ב	י

שהואיל ורשמית משבוע שעבר אני , אני ביקשתי ממ$ בכתב, עכשיו  :גל�א ב	גי

י פקודת העיריות סמכות לדו	 בארבע השאילתות "ויש ל$ עפ, באופוזיציה

והואיל ועד עכשיו היה חבר אופוזיציה . וארבע הצעות לסדר בכל מועצה

אלא הוא הגיש וג� , ובאופ	 שיטתי לא רק שהוא היה היחיד שהגיש, אחד

תואיל לתת ייצוג שווה לשני הגורמי� שנמצאי�  –שיטתית לא הגיע 

, תות שלו ובשתי שאילתות שליותדו	 בכל ישיבה בשתי שאיל, יציהבאופוז

הוא ימשי$ לא להגיע ולא . ובשתי הצעות לסדר שלי, בשתי הצעות לסדר שלו

 כ	 מגיע והואיל ואי	 א* איש אופוזיציה, כמו שאתה מבי	, ואני, נדו	 בה	

לא יהיה לי , אז א� אתה לא תדו	 בשאילתות שלי ובהצעות לסדר שלי, אחר

  . אלא לפרש את זה כסתימת פיות
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  .   ס וחלילהח  :חמו�הודה ב	י

  .שתגיד, וא� בתיה ברא* לא מסכימה לפרשנות שלי  :גל�גיא ב	

י משמעית שהיו� ביקשת�ואני אומר ל$ חד, ס וחלילה לא אסתו� ל$ פיותח  :חמו�הודה ב	י

  .הוגשו לפני$: משמעית�אמרו לי חד, להביא את השאילתות וזה

  .יכול להיות שטעו בנתוני�, עכשיו  

  . שתי� לא. אני אראה ל$ שלא  :גל�גיא ב	

  �ובטח ובטח לישיבת המועצה, ני אישית אבדוק את זה מחרא  :חמו�הודה ב	י

שאילתות של אי אפשר לעשות ישיבת מועצה שלא מ	 המניי	 ולדו	 בכל ה  :אמיר גבע

   �גיא

א� אני אחכה לשמעו	 פר� עוד שנתיי� . לשמעו	 יש מיליו	 הצעות לסדר  :גל�גיא ב	

   �אבל, שזה אולי מה שרוצי� שיקרה –ידונו בהצעות שלי , וחצי

אבל , שאתה באמת הגשת הצעות לסדר. אני רוצה אבל להזכיר ל$ משהו, גיא  :רינה פז

יועלו בוועדת כספי� , ואליציההיה הסכ� שכל ההצעות לסדר של חברי ק

כ זה במילא מופיע בפרוטוקול של ישיבת וועדת כספי� "אח. ותנתנה תשובות

  . אבל זו היתה הנחיה וככה עבדנו, לא חשוב )מדברי� יחד(. וזה עולה למועצה

  )מדברי� יחד(  

שאנחנו אישרנו אבל הובטח , רק כדי להזכיר. והערה קטנה לגבי חברת ספיר  :אמיר גבע

  –ו שבישיבה הקרובה לנ

  �לישיבה הבאה, בל אמרנוא  :חמו�הודה ב	י

  �להראות לנו אי$ תוכנית העבודה עוברת, וזה כולל מספרית  :אמיר גבע

חו� , אני מציע שבמקו� שנעשה פה פרזנטציה שתשעמ� פה את כול�: עמוס גבריאלי

  . את פירוט הנתוני�, אז אמיר גבע יקבל מדני ווייס, מסנדרובי�

  .שכול� יקבלו  :גבעאמיר 

אני מדבר רק , לא יו� ראשו	 –ישיבת מועצה הבאה , תעשה לי טובה, מוסע  :חמו�הודה ב	י

תכי	 חומר ע� מאזני� , עמוס –על ישיבות מ	 המניי	 שיהיו הסקירות האלה 

  .וע� מספרי�

שלכול� , אתה צרי$ להגדיר מראש ציפיות, לגבי סקירות, ברשות$, יהודה: אבינוע� גרנות



  

                    09/01/06מועצה מ� המניי�                                                                                                    

31

אז  –נגמר הסיפור ואי	 דיבורי�  – אי אפשר לעשות סקירה �יהיו ציפיות

  )מדברי� יחד(, צרי$ להגיד את זה בפירוש

מחזיק התיק . רציתי סקירה אבל קיבלתי את מה שאמרת. סקירה, קירהס  :חמו�הודה ב	י

      )מדברי� יחד(. ישלי�

  .תקבע את החוקי� האלה: אבינוע� גרנות

סקירה  –ג� מחזיק התיק , במקרה של עמוס –אנחנו נעשה סקירה , קשהבב  :חמו�הודה ב	י

תביא את דני ווייס שיהיה , אתה יודע מה. של מנהל האג* ומחזיק התיק

  .בתחילת פברואר, בישיבת המועצה מ	 המניי	 הבאה, בדיו	

  ? מי בעד לאשר את פרוטוקול וועדת הכספי�  

  הצבעה

, יפתח אלגוב, אריה אברה�, ה אב	 ח	מש, יעקב אוחיו	, יהודה ב	 חמו: בעד

, יצחק יואל, אהרו	 זיידנברג, אבינוע� גרנות, עמוס גבריאלי, אמיר גבע

    ש"בוקי צי, רינה פז, אברה� מולה

  גל�גיא ב	 :נגד  

  .אי	 :נמנעי�

  

  ).ב"המצ( 06/0108/ מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :262' החלטה מס

  

  .הישיבה נעולה, תודה רבה. יורד מסדר היו� 5סעי*   :יהודה ב	 חמו

    

  

  

  

� אייל יוניא

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 

  
  

    


