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  דיון בתכניות האב לחינוך כמפורט בדרישות הכינוס  .1

  
אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין שזימנו אותה   : חמויהודה בן

  . בבקשה גיא? מי מציג את הנושא, בבקשה.  חברים7

, קודם כל קצת מאוכזב לא לראות פה אף נציג של אגף החינוךאני   :גיא בן גל

בכוונה לא הוזמן אף , כלומר ?זה דבר מקרי או שזה יישאר ככה

  ?נציג של אגף החינוך

  . לזהאני אתייחס   :דה בן חמויהו

אני מאוד מקווה שיצטרף אלינו נציג מטעם אגף ,  קודם כל.אוקי  :גיא בן גל

והרושם שיש לי ואני חושב , העובדה המצטערת היא. החינוך

ששותפים לו עוד כמה חברים שלי מהאופוזיציה ואולי אפילו 

זה שעיריית כפר סבא איך נגיד את זה , חברים למועצת העיר

ח מבחינה "הדו. דיון על הנושא הזהלא ששה לקיים , דינותבע

י פרופסור "תכנית האב ע, 2009עובדתית הוגש בחודש פברואר 

היו שותפים אלה מאיתנו שכיהנו בקדנציה הקודמת . אדלר

להחלטה בעצם לאשרר ולתת אור ירוק למהלך של הכנת תכנית 

ה צעד אני חושב שזה הי, אני הייתי בין אלה שתמכו בזה, אב

טוב תעשה העירייה גם עם מערכת חינוך טובה לכל הדעות . מבורך

הבעיה . כמו עיריית כפר סבא שהקימה צעד יזום לבדוק את עצמה

שכנראה מישהו או מישהם מטעם גורמי הנהלת העיר לא כל , היא

אם חלפה כמעט שנה מאז כי . ח"כך רוצים לדון בממצאים של הדו

אני מניח שגורמים , ראש העירלחן ח הזה בעצם הונח על שו"שהדו

 במועד 2009ח הזה בפברואר "נוספים בעירייה ראו את הדו

ח "נשאלת השאלה למה בעצם אנחנו לא ראינו את הדו, הגשתו

אני גם הגשתי שאילתא בנושא הזה לפני כמה .  היוםהזה עד

  . חודשים
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גם אחרי שהנהלת העיר כבר ידעה לפני שבועיים , יתרה מכך  

 חברי מועצה חפצים לקיים דיון בנושא 7- ש,  ימים10ני לפ, כמעט

. ח לא נמסר בצורה מסודרת לחברי המועצה"העתק של הדו, הזה

אני . כל אחד פה התארגן עליו בדרך מאולתרת כזו או אחרת

אחרי . ח בכלל מהעיתונאית עירית מרק"קיבלתי את הדו

כי , ח בצורה מסודרת"שביקשתי מהנהלת העירייה למסור את הדו

  . סדר היום של הישיבההרי ברור שזה 

  . שבת בישיבה פעםי  :יהודה בן חמו

  .לא ?של ועדת חינוך? איזה  :גיא בן גל

  ? מי היה במקום אתי  :יהודה בן חמו

, וגם שם למיטב ידיעתי יהודה, לא היה נציג מטעמנו בישיבה הזו  :גיא בן גל

היה העתק .  לחבריםHard copy- ח עצמו ב"לא נמסר הדו

  . הסתובב עד כמה שאני יודעש

  . לא נורא, העובדות קצת מבלבלות אותך, עזוב  :יהודה בן חמו

  . ח באופן מסודר"לא נשלח לחברי המועצה הדו  :גיא בן גל

  . לחברי הוועדה  :יהודה בן חמו

לחברי מועצת העיר שאינם , לחברי ועדת חינוך יכול להיות שכן  :גיא בן גל

  .  היא למההשאלה. חברי ועדת החינוך לא

  , אני ביקשתי, גם לא לחברי הוועדה נשלח  :אל- אתי גן

  . ב"לא לארה  :יהודה בן חמו

  . ביקשתי, חזרתי ארצה, אני ביקשתי, לא  :אל- אתי גן

  . גיא עכשיו בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

, ח באופן סלקטיבי או לא נשלח" גם אם נשלח הדובכל אופן. כן  :גיא בן גל

ריכה לעבור כמעט שנה מפרק הזמן נשאלת השאלה למה צ

עד שמתקיים דיון לא באופן , שתכנית אב מוגשת באופן רשמי

, י הנהלת העיר שהזמינה את תכנית האב ומימנה אותה"יזום ע
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. י חברי אופוזיציה שמבקשים בעצם לקיים דיון על הנושא"אלא ע

י העירייה "תקיים לא באופן יזום עגם כרגע הדיון הזה מ, כלומר

 חברי מועצה שחושבים שהנושא בכל זאת 7י "אלא ע, לתהוהנה

  .זה דברי רקע מקדימים. מספיק חשוב כדי לקיים בעטיו דיון

כי השורה התחתונה של מי שיקרא את , לי כמה תיאוריותיש   

היא . זה בעצם מוגדר כתכנית אב, ח"אני קורא לזה דו, ח"הדו

קף היקף התשבחות מאוד גדול וניכר על פני הי, שבעצם

פרופסור אדלר שהוא איש בעל שם לכל , כלומר בגדול. הביקורות

היתה לי אפילו הזכות להיות סטודנט שלו בבית הספר , הדעות

והוא איש , כשהייתי סטודנט לתעודת הוראה, לחינוך בירושלים

ולכן נבחר אדם בעל שיעור קומה מקצועי ואף למעלה , בעל שם

. נוך של כפר סבאבגדול משבח ומהלל את מערכת החי. מכך

מעבר לכמה מסקנות , ח שלו"השורה התחתונה של הדו

זה , יש מי שיגיד אולי אפילו יחסית שוליות, אופרטיביות קטנות

הוא . שיש מקום לשפר את הקיים במערכת החינוך בכפר סבא

שבהחלט יש מקום לשמר , מתחיל באמירה הזאת והוא מסיים בה

זה רק מוסיף לתהייה . את הקיים במערכת החינוך בכפר סבא

. לא מובא באופן יזום, קרו חיוביח שהוא בעי"למה עברה שנה ודו

כשיש כתבה מחמיאה בעיתון , כמו שאני מכיר אותך, הרי יהודה

אתה אפילו שולח מייל , אתה לא מחכה עם זה, כלכלי על כפר סבא

כתבה מחמיאה , עשית את זה רק לפני שבוע. לכל חברי המועצה

אז למה פה אתם לא . ושא ארנונה עסקיתעל כפר סבא בנ

  ?מתפארים במה שלכאורה כתוב שם

ח "אני קראתי את הדו. למה נראה לי, אני אשתף אותך בהגיגיי  

ויש שם לדעתי שתי נקודות אינפורמטיביות שהן , מילה במילה

מבחינתך הסיבה שאני מעריך שבגללן אתה בעצם לא מצאת לנכון 
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 אחת נוגעת לסוגיית .יר עד היוםלהביא את זה לדיון במועצת הע

ובסוגיה הזאת פרופסור . אם צריך לקום, התיכון הדתי כן או לא

ומטעמים , ח"אדלר מתייחס אליה ביותר מנקודה אחת בדו

מובנים אני ארצה להשאיר את הבמה בעניין הזה למנשה אליאס 

ייתכן מאוד שחבר . שהוא אחד מהיוזמים של הדיון הערב, ידידי

  , ניהמועצה צנע

  . אז תחלקו את הזמן ביניכם  :יהודה בן חמו

כי אני לא מציג , אז כדאי שכבר מראש נגדיר מה נוהל הדיון פה  :גיא בן גל

  . את הנושא בשם כולם

  . תציגו אותו,  דקות להשיג את הנושא10יש לכם , אתה  :יהודה בן חמו

הצעה שנבהיר מראש שהדיון פה הוא לא במתכונת של אני מבקש   :גיא בן גל

הדיון מתקיים כאן הערב במתכונת של ישיבת מועצה שלא , לסדר

  , אתה יכול, אם אתה רוצה מראש להפיל את הנושא. מן המניין

  . אני לא אמרתי מה אני רוצה ומה אני לא רוצה  :יהודה בן חמו

  , אני לא סיימתי להסביר איך אני סבור  :גיא בן גל

  , ן נקייםלאחר מכ, תציגו את הנושא  :יהודה בן חמו

כפי . אבל קודם כל אנחנו צריכים להסכים מהו נוהל הדיון, לא  :גיא בן גל

ואולי אתה , אדוני ראש העירייה, שאני מבין את פקודת העיריות

, לא מורגל כי לא קיימנו יותר מדי ישיבות מועצה שלא מן המניין

. כנראה שלא האחרונה, זו למעשה הפעם הראשונה בקדנציה הזו

ואלון בן זקן או יאשר או , ן הנכון כפי שאני מפרש אותונוהל הדיו

 דקות לכל המציעים 10הוא שאין , לא יאשר את מה שאני אומר

כאילו היה , אלא מתקיים בנושא דיון בהגדרה, להציג את הנושא

ולכל דובר , סדר היום בישיבת מועצה רגילהזה אחד מסעיפי 

. ת שלי לא אחרוג דקו10- אני במסגרת ה.  דקות10שחפץ לדבר יש 

יש את , אבל אני חושב שלכל אחד מחבריי בטח ממגישי ההצעה
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אני מראש מרגיע אותך .  דקות במידה וירצו כן10הזכות לדבר 

אבל אם הם יהיו .  יממשו את זכותם לדבר7- שכנראה לא כל ה

 דקות אם כל אחד 70הישיבה לכל הפחות תיערך , מעוניינים

אם יש השגות .  דקות המלאות10- יממש את זכותו וידבר את ה

וקודם כל נסכים מה , בואו נעצור מראש את הדיון, לעניין הזה

 5.5- אני אוכל להמשיך ולהשתמש ב, אם לא. נוהל הדיון כאן הערב

  . דקות שעוד נותרו לי

  , אם היועץ המשפטי ירצה להגיד לנו  : לויאהוד יובל

  ?ת פקודת העיריותיש השגות לגבי האופן שבו אני פירשתי א  :גיא בן גל

, לישיבה שלא מן המנייןאנחנו אמנם פעם ראשונה מתכנסים   :יהודה בן חמו

ונמצאים , שאם יש הצעה לסדרתמיד היה נהוג סביב השולחן הזה 

מציגים את , שמגישים פתיח של דיון, פה גם חברי מועצה ותיקים

  . הנושא הזה ולאחר מכן מקיימים דיון או לא מקיימים דיון

זו ישיבה שלא מן המניין שסדר יומה . זו לו הצעה לסדר, אמרתי  : גלגיא בן

  . הוא אחד ומקיימים לגביו דיון

, עמירם.  כך נהגנו פה סביב השולחן הזהכל ישיבה שלא מן המניין  :יהודה בן חמו

  ? אמת

  ,  דקות5אבל אם הוא רוצה עוד . אני חושב ככה  :עמירם מילר

  , כרגע עם סטופראני לא עומד , לא  :יהודה בן חמו

  .  דקות5זה לא עוד , לא  :נפתלי גרוס

  . אני לא מנהל משא ומתן אתכם   :גיא בן גל

  . ברמת העיקרוןאני אומר , אני לא עומד על סטופר  :יהודה בן חמו

  . המשפטיבואו נפנה ליועץ   : לויאהוד יובל

  . גיא, בבקשה  :יהודה בן חמו

  .ועץ המשפטיבואו נפנה לי, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

. כמו שאני מבין אין פה רצון לבלום לנו את זכות הדיבור, שנייה  :גיא בן גל
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אני מבקש , יש כאן חברים נוספים שאני מניח שירצו לדבר אחריי

  . שתאפשרו להם

  .תציג את הנושא  :יהודה בן חמו

  . יש האח הגדול הערב,  דקות שלי10- אני מוותר על ה  :ר אמיר גבע"ד

 כדי לא להקדיש את כל דבריי . דקות10כבר הרווחתם , נהה  :גיא בן גל

שרובנו הטרחנו את עצמנו כי אני מאמין , לעניינים פרוצדוראליים

אני מתכוון בדברים שלי להתרכז , לכאן כדי לדבר גם על מהות

בסוגיה שנייה שלדעתי בגללה לא היה רצון לקיים דיון יזום 

ח "שיש בדו,  בעובדהוהסיבה לדעתי נעוצה. בנושא הזה עד היום

התייחסויות קונקרטיות לאפשרות של סגירת תיכון עיוני רגיל 

  . בכפר סבא

 .ח"אני רוצה לשתף אתכם קצת בנתונים שלקוחים מתוך הדו  

סוקר , אומר פרופסור אדלר, בפרק שמתייחס להזנה לתיכונים

 2001הוא מציין שבין השנים . בפנינו בעצם נתונים מאוד מעניינים

, קרי,  במערכת החינוך הממלכתית בחטיבות העליונות2006- ל

 6,635ירד מספר התלמידים מהיקף כולל של , בתיכונים העיוניים

פיחות של קרוב . 2006-  תלמידים ב5,638-  ל2001- תלמידים ב

הציטוט שהוא אומר .  שנים5 תלמידים בפרק זמן של 1,000- ל

 אומר  בפסקה האמצעיתח" בדו20אותו בצורה מפורשת בעמוד 

יש להניח שאם היישובים שילדיהם לומדים בחינוך העל  ":כך

הוא מתכוון לכוכב יאיר וצור יגאל , "יסודי מהיישובים הסמוכים

של כפר סבא לא יעמדו בהסכם בדבר תשלום ", ולאלפי מנשה

 אלה ילמדו בעיר ילדים, את הוצאותיה של העיר בגין זאת שיכסה

ממילא תעמוד . באזור שלהםאו בבית ספר שיוקם /אחרת בשרון ו

 בתי ספר עם 4 אז העיר בפני הכרעה האם להמשיך ולקיים

אוכלוסיית תלמידים יותר קטנה או לסגור אחד מבתי הספר 
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זה לדעתי המשפט שבגללו לא רצו שנקיים דיון ". התיכוניים בעיר

העירייה אגב , כי גם הנושא הזה עלה לכותרות בתקשורת. פה

  ,הכחישה בצורה גורפת

  . וועדת החינוךהתקיים דיון באבל   :יהודה בן חמו

, לה כוונה לסגור תיכון עיוני בצורה גורפת שיש העירייה הכחישה  :גיא בן גל

הפיחות . למרות שהממצאים של פרופסור אדלר הם מאוד ברורים

, רק לתרגם את המספרים האלה לשפת המעשה. מדבר בעד עצמו

 אז אני מבין את מורה בבית ספר תיכון, ואני מה לעשות

 1,000אם היה פיחות של , המשמעויות אולי טוב יותר מכם

הדבר הזה מתורגם גם אם אנחנו הולכים על המספר , תלמידים

 כיתות 28- המשמעות היא ש,  תלמידים בכיתה35המכסימאלי של 

.  ילדים למעשה פסקו מלהתקיים בשנים האלה35במתכונת של 

 זה אגב . פחתהניםיכומספרית כמות התלמידים בת, כלומר

 בתי 2מסתדר עם העובדה שבתחילת הקדנציה הקודמת נסגרו 

נסגרה חטיבת , בית ספר ארן ובית ספר השרון, יםספר יסודי

אבל תיכון עיוני , ת בן צבי שמוזגה עם חטיבת אלוןחטיב, ביניים

שהפיחות שקיבל ביטוי בסגירת בתי , המשמעות היא. לא נסגר

לכאורה ייתן את אותותיו בתיכונים , יבה יסודיים וחט2ספר של 

ותיכון , ואנחנו בדיוק בנקודת הזמן הזו, כמה שנים לאחר מכן

  , אומר פרופסור אדלר, עכשיו. עיוני לא נסגר

  , את התיכון... אם היישובים האלה , זה לא הכרחי  :יאיר אברהם

אדלר אומר בצורה מפורשת שאם האנשים שמגיעים מצור . יפה  :גיא בן גל

. זאת ההחלטה שהעירייה הזאת תצטרך לקבל, יגאל לא ילמדו פה

, ית אלפי מנשה ועם גורמים אחריםאני דיברתי עם גורמים בעירי

, והבנתי שבהחלט יש כוונה וקיבלו הודעות על כך היישובים האלה

אלה . שהתלמידים שלהם לא יקלטו בבתי הספר בשנה הבאה
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ים שאמורים להיקלט תלמידים חדש. שהתחילו ללמוד כאן יסיימו

, המשמעות היא. בשנה הבאה לא אמורים ללמוד כאן' בכיתות י

נית כמו למשל לפנות את "ואז תיאוריה נדל. פיחות עוד יותר גדול

לתת לו להשתקם בתיכון , בית ספר אורט שפירא על כל יושביו

ן את "עיוני שייסגר כתוצאה מהפיחות במספר התלמידים ולנדל

  . לא נשמע כל כך מופרך, אהשטח של אורט שפיר

: הוא אומר. אני רוצה לצטט עוד משפט על אדלר ואיתו לסיים  

תידרש גם התגברות על הפיתוי לממש נכסים קרקעיים ובנויים "

אומר פרופסור אדלר שעיריית כפר סבא ". לטובת צרכים אחרים

לנסות לשמר את , תצטרך לעמוד בפיתוי שלא לסגור בית ספר

יבה שהוא מציג לאי סגירת תיכון שאותה אני טוהאלטרנ, הקיים

 4 זה בעצם להמשיך להפעיל את ,מקווה שעיריית כפר סבא תממש

את תיכון חזן , את אורט שפירא שהוא פרטי, התיכונים העיוניים

במתכונת יותר מצומצמת של , שהוא דמוקרטי אבל עירוני

נת ולא במתכו,  ילד אם צריך500אפילו בסדרי גודל של . תלמידים

 כמעט בכל אחד 2001-  תלמידים שהיתה ב1,000- של קרוב ל

  . מהתיכונים

  . הוא קבועתלמידים בבית ספר מספר ה  :יאיר אברהם

אני , עוד המלצות שם בתכנית אבאני מסיים את דבריי בזה שיש   :גיא בן גל

אני חושב שגם . בחרתי להתמקד בסוגיית סגירת בית ספר תיכון

 אם ב תעשה עיריית כפר סבא והנהלתהטו, אם זה באיחור של שנה

היא תבהיר בצורה חד משמעית באיזה מהחלופות שפרופסור 

סגירת אפשרות של לגבי , אדלר מצביע עליהן היא מתכוונת לנקוט

שזה לפעול , האם היא תממש את ההמלצה שלו. בית ספר

, כיתות יותר מצומצמות על פני התיכונים הקיימיםבמתכונת של 

, מה שאני סבור שכן יש לה, אין לה ברירה לעשותאו כפי שאולי 
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לסגור בית ספר עירוני וזה , אבל היא תטען אולי שאין לה ברירה

  . אני מקווה שתבחר החלופה הראשונה. אחד מבין הקיימים בעיר

  ... ההמלצה שלו היתה לנצל את המרחק של בתי הספר לטובת, גיא  :יאיר אברהם

  .נכון  :גיא בן גל

הוא לא . הזה יעבור לוועדת משנה בקצב הזההדיון , עזוב נו, יאיר   :יהודה בן חמו

  , דיון בנושא

אנחנו הולכים עכשיו לדון על כל . אבל אני לא מבינה משהו עקרוני  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? הסעיפים שרשומים פה בתכנית האב

  . לא, לא  :יהודה בן חמו

איתן , אתי נמצאת, אשון של ועדת החינוךיש לנו ישיבה ביום ר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

בשביל מה אנחנו מנהלים את כל , אני נמצאת, יאיר נמצא, נמצא

  .אני לא מבינה? הנושא בדיון הזה עכשיו

  . כי אתם חייבים  :גיא בן גל

  ?בשביל זה אנחנו חייבים? רק בשביל לנהל אותו, מה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

ורים שהבמה הזאת מתאימה יותר מוועדת אנחנו סב, מה לעשות  :גיא בן גל

  . אחרת לא היינו חותמים על בקשה לכנס את המועצה ,החינוך

  , אני באמת רוצה לשאול שאלה נוספת  :יאיר אברהם

מקיימת את , תסלחי לי שאני אומר את זה, וגם ועדת החינוך שלי  :גיא בן גל

ה ח הוגש לפני שנ"אם הדו. הדיון באיחור גדול מאוד על הנושא

  ?למה רק היום דנים בו

אז בשביל מה יש ועדת , אם היא מקיימת את זה באיחור, עדיין  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? חינוך

  . כדי שהם יתקיימו בזמן ולא באיחור של שנה  :גיא בן גל

יש לנו ועדה ? אז בזכות זה שאנחנו נעשה עכשיו את הישיבה הזאת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .ביום ראשון

   ?למה את פה היום אם את סבורה שהדיון מיותר  :א בן גלגי
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  , אני בטוחה שהדיון מיותר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . היית מביעה את מחאתך ולא מגיעה  :גיא בן גל

  , אני חושבת שהדיון מיותר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אז את מוזמנת ללכת הביתה אם את חושבת שהדיון מיותר  :גיא בן גל

  ? אתה תגיד לי מה לעשות, מה? בסדר, אז אני רוצה לשבת פה  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו

  . כי את לוקחת בו חלק, אז הדיון כנראה לא מיותר  :גיא בן גל

  , תסתכל, אני חושבת, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . את סותרת את עצמך  :גיא בן גל

ראות שאתם יכולים להביא את אם מה שאתם רציתם זה לה, גיא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . שאפו, הצלחתם, כולנו לכאן באמצע שבוע

הוא מתקיים , לא התקיים לגביו דיון עד היום, נושא חשוב  :גיא בן גל

  .זה לכן ראוי, באיחור גדול מאוד

יש ביום ראשון ישיבה שאנחנו בוועדת החינוך , אבל זה לא העניין  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , סיכמנו

  . זה לא מעניין אותנו  :גלגיא בן 

היא לא  ?אבל למה אתה מפריע, היא לא הסכימה איתך, גיא  :יהודה בן חמו

  . הסכימה איתך והיא לא הפריעה לך

  ? זה כבר נגמר ההצגה של הנושא, רגע  :אל- אתי גן

  .היא בזכות דיבור .היא ביקשה זכות דיבור, תני לה  :יהודה בן חמו

אנחנו בוועדת החינוך דנים בנושא הזה . ומרת משהו עקרוניאני א  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אנחנו בוועדת החינוך ביקשנו לדחות את הישיבה . ביום ראשון

. כדי שנוכל ללמוד את הדבר הזה ואז לשאול את שאלות הנכונות

  . כל הנושאים האלו יידונו ביום ראשון

, בנושאבואו נדחה בעוד שנה את הדיון . תמיד אפשר לדחות  :גיא בן גל

  .העירייה לא רוצה לדון בו

? אז בשביל מה לדון בזה, כולם נמצאים, איתן נמצא, אתי נמצאת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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  .אנחנו דנים ביום ראשון

  . כי העירייה לא רוצה לדון בנושא  :גיא בן גל

אנחנו ביקשנו שזה יידחה כדי , עובדה שביום ראשון. רוצים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . דבר על זהשנ

  . שלי כרגע בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

אם ,  תסתכלו?נקודה- אז בשביל מה להתחיל לדון עכשיו נקודה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

בשביל ,  אז בוא נוותר על הוועדות,אין משמעות לוועדת החינוך

גם . ונתחיל לדון על הכל כאן, מה בכלל נלחמתי להיות בוועדות

אתם מציעים את אותם ,  אתם מציעיםאני מסתכלת על מה

אז בואו נדון על . אנשים בדיוק שנמצאים ממילא בוועדת החינוך

אחר כך יצטרכו להביא את זה , זה כמו שצריך בוועדת החינוך

  , למועצה

  . או שלא  :גיא בן גל

לא רק בשביל , אבל אני מציעה לכם משהו שהוא הגיוני, או שלא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .  את הישיבה הזאתלקיים

  ,  ועדת חינוך היא לא פומבית  : לויאהוד יובל

  , אבל יש ועדות, הרבה ועדות הן לא פומביות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? מה את מציעה, שלי  : לויאהוד יובל

  .שלי מציעה ללכת הביתה  :גיא בן גל

את כל . ום ראשוןיש ישיבה בי, אני מציעה שלא נדון בזה עכשיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

גם , גם אתי תעלה את זה בטח. הנושאים האלה נעלה ביום ראשון

  ,זה נושאים שאנחנו, איתן יעלה

  . אתם תאלצו לקיים את הדיון היום על אפכם  :גיא בן גל

אני בדרך כלל מקשיבה למה , אני מציע לך. אבל אתה לא מקשיב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , שאתה אומר

אבל זה ברור לך שאת לא רוצה שהדיון הזה .  גם מקשיבאני  :גיא בן גל
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  . יתקיים

  , אני מציעה לבטל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , את מציעה הצעה לסדר  :עמירם מילר

  . כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . להעביר את הדיון לוועדת החינוך שמתקיימת ביום ראשון  :עמירם מילר

  .  לחודש31-  מתקיימת בשממילא, כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . חברים, סליחה  :יהודה בן חמו

  , באמת לא צריך את זה בשביל הקטע הפוליטי, חבל על הזמן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . בגלל זה זה מתקיים באיחור של שנה, זה מאוד חבל על הזמן  :גיא בן גל

  ,  משפטים3עוד   :יהודה בן חמו

  , חבל על הדיון לא על  :גיא בן גל

  ? מה קרה היום, סליחה גיא  :ודה בן חמויה

  . לא קרה כלום  :גיא בן גל

  . אני באמת לא מבינה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני .  משפטים על מנת לחדד את הדברים ששלי אמרה3עוד   :יהודה בן חמו

, עוד מעט הדיון יעבור לוועדת המשנה, אמרתי אולי קצת בציניות

לא , ש של אורט שפירא שלךבגלל המגר, ניות"ספקולציות נדל

לא אמור , אתה מורה, אם היית יודע איך משרד החינוך. שלך

משרד החינוך . באמת לדעת איך עובדת במאקרו מערכת החינוך

עד שהשתמשנו לחינוך בלתי , נותן לך בקלות להשתמש במבנים

 תאמין לי צמחו לנו כמעט שערות ,פורמלי במבנה של בן צבי

 נהלים ויש דרכים כיצד להפעיל את לכן יש. בכפות הידיים

אתה מקבל את , וזה לא בנקל,  של משרד החינוךהמבנים

האישורים להסב את המבנים האלה לטובת דברים שהם לא 

הרי אתה לא באת , אבל גיא  . לא לצרכי מערכת החינוך, חינוכיים

  , למרות שסברתי, לוועדת החינוך
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  . אני לא חבר בוועדה  :גיא בן גל

וסברתי שמישהו מטעם , ל" בחואתי הרי היית. תן לי, שנייה  :חמויהודה בן 

 אבל מכיוון .וסברתי שדווקא אתה תגיע ולא הגעת, הירוקים

, של הבור במשרד הביטחון בקריההיא לא ועדה שוועדת החינוך 

הרי כולכם יודעים טוב מאוד שחברי ועדת . הדברים גם יוצאים

. כפי שהם היו להווייתםאתה לא דייקת בהצגת הנתונים , החינוך

ס עאני יכולתי לעשות מזה צימ. סמוך לבחירותח התקבל "הדו

  ',  הא האורים והתומיםהנה הו'בבחירות ולהוציא את זה ולהגיד 

 3, 2008 הבחירות היו בנובמבר, 2009הוא כתב את זה בפברואר  :ד מנשה אליאס"עו

  . חודשים לפני

  , ם היו עודתתפלא לשמוע שאחרי זה ג  :יהודה בן חמו

  ? אז היה לך את זה קודם :ד מנשה אליאס"עו

  . לא היה לי את זה לפני  :יהודה בן חמו

  . לא יודע.  שנים ברצף אולי5או שאתה מנהל בחירות   :גיא בן גל

  . להבדיל ממך, אני מתחיל בחירות יום למחרת  :יהודה בן חמו

  . אבל זה פברואר  :גיא בן גל

  . להבדיל ממך  :יהודה בן חמו

  . אבל זה הוגש בפברואר  :גיא בן גל

ואני אישית , ם לקבל את זההיו דיונים עוד לפני ויכולנו ג. הוגש  :יהודה בן חמו

יש לכם נציג באופוזיציה שידע . דאגתי שזה ייצא אחרי הבחירות

הלוקש של הבן אדם איבד לו את ,  לחודש5- ה. את העובדות האלה

וזיציה יודע את מישהו שנמצא אתכם היום באופ. הזיכרון

  . תאמין לי, הנתונים האלה

  ? למה שלא תגיד את שמו  :גיא בן גל

  , רק הלוקש  :יהודה בן חמו

זה לא יפה . תגיד במי מדובר? יהודה, מה אתה מדבר ברמיזות  :גיא בן גל
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  ,לדבר

  .רק תלוש המשכורת משכיח את כל הדברים  :יהודה בן חמו

  . תגיד במי מדובר. זה לא יפה לדבר אבל ברמיזות  :גיא בן גל

אנחנו יודעים שהוועדה הזו התכנסה כבר ? למה בכלל הסגנון הזה  :אל- אתי גן

  , המסקנות, 2007- ב

אני רוצה לענות לדברים של גיא ואת מפריעה לי , אני בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . עם כל הכבוד, כרגע

  . נכון, אני מפריעה לך, נכון  :אל- אתי גן

אתה יודע , יודע טוב מאוד שהתקיים דיון בוועדת החינוךאתה   :יהודה בן חמו

החינוך לקחה ועדת וטוב מאוד כי גם שוחחנו בנושא הזה ש

, אני חושב שאולי שמר על כבודו. איתן בטח ובטח יודע, החלטה

ובאמת כל הכבוד לו שהוא לא חתם על ההצעה כי בוועדת החינוך 

  , אחד לא מספיקהתקבלה החלטה שדיון 

   ...לא הוצע לו  :לגיא בן ג

אני . מנשה, אני אשמור על כבודו יותר ממה שאתה שומר עליו  :יהודה בן חמו

  .  יותר ממה שאתה שומר.אשמור על כבודו של איתן

  ) מדברים ביחד(

  , אתה חכם מנשה  :יהודה בן חמו

  , אני לא חכם :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה מלמד. אתה חכם  :יהודה בן חמו

  .כמוך... אבל אני לא, אני מלמד :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

בוקי הזיכרון . הוא ידבר, בוקי עוד מעט תהיה לו זכות דיבור, הנה  :יהודה בן חמו

  , שנייה, לכן רגע. אני מאמין שהזיכרון שלך יפרח, נפגעשלו קצת 

  ) מדברים ביחד(

ועדת . נוךלכן אתם יודעים טוב מאוד שהתקיים דיון בוועדת החי  :יהודה בן חמו
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ועדת החינוך החליטה . החינוך החליטה שדיון אחד לא מספיק

  . לקיים עוד דיון עם פרופסור אדלר

  . לא דיון אחד  :???

אתה . אמרנו שפרופסור אדלר יגיע למועצת העיר, ועוד יותר מזה  :יהודה בן חמו

אתה , ואני גם כן מצפה שפרופסור אדלר יגיע לישיבה כזו, מצפה

 מבחינה חוקית אתה יכול להזמין את השולחן הזה אולי, לא יכול

  , אתה לא יכול להזמין את פרופסור אדלר.  ימים7לישיבה תוך 

  . שיבוא מנהל אגף החינוך, לא ביקשתי שאדלר יבוא  :גיא בן גל

הרי , לכן נקבעה פגישה. אני רוצה. אני רוצה שאדלר יהיה, סליחה  :יהודה בן חמו

לא היתה כי אתי , ם ימי10, ועאז בזמנו לא קבענו את זה שב

אתי . תראה כמה אנחנו מתחשבים באופוזיציה, בישיבה הראשונה

עוד קבענו , לא הצלחנו להזיז את התאריך עם אדלר, ל"היתה בחו

  , לכן אני מעמיד להצבעה את ההצעה של שלי עמרמי. ישיבה

  ?שאומרת מה  :גיא בן גל

   .את ידוירים ? דר היוםאת הדיון הזה מסהסיר מי בעד ל  :יהודה בן חמו

  . זו לא הצעה לסדר  :נפתלי גרוס

  . זו לא הצעה לסדר  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  , הצעת החלטה של שלי  :יהודה בן חמו

מה , תן לכולם לדבר. יש דיון פה עכשיו, זו לא הצעת החלטה, לא  :נפתלי גרוס

  ?זה

  ) מדברים ביחד(

  . אנחנו נפגשיםדבר על כל זה כשביום ראשון האם יש צורך ל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

   .סליחה, אבל שנה לא דיברו על זה  :נפתלי גרוס

שאתם ... בדיוק אותה. יום ראשון אנחנו מדברים על הכלב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ?  אז בשביל מה.ביקשתם
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  ? מה קרה עכשיו פתאום. אבל שנה לא דיברו על זה  :נפתלי גרוס

  , ה לאשנה שלמ  :אל- אתי גן

  ? מה קרה. שנה לא דיברו על זה  :נפתלי גרוס

  . באמת?על מה שהיה אנחנו נדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

?  בכלל בכפר סבאאת יודעת לאן פני החינוךאת יודעת , סליחה  :אל- אתי גן

  ? הילדים שהולכים להירשם מחר לגנים יודעים מה קורה פה

   ? משהום או ביום ראשון זה ישנהואם זה יהיה היו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

פה . הוועדה לא מחליטה. היא רק ממליצה, הוועדה סליחה  :אל- אתי גן

  . בשולחן מחליטים

  ,  דקות כל אחד10 ידברו  אנשים10ואם , שלי  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

 אם היא למה את באה לוועדה ביום ראשון? למה? למה יש ועדה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? חשובהלא 

  ...? שאני אגיד לך מה  :אל- אתי גן

  ? כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . כן  :אל- אתי גן

   .את מאוד מעריכה את עצמך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . שנה שלמה  :אל- אתי גן

   .מצוין? הצעה לסדראתה רוצה להעלות את זה כ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .בעוןזה פעם בר. אתה לא מדייק  :יהודה בן חמו

  . פעם ראשונה? מה זה אני לא מדייק :ד מנשה אליאס"עו

  . פעם ברבעון  :יהודה בן חמו

  ? מה ברבעון :ד מנשה אליאס"עו

  . לא. לא נכון  :אל- אתי גן

  . אתה לא יודע. אתה לא יודע מה אתה מדבר, זה לא נכון  :יהודה בן חמו

   ...שנה ?מתי היו ישיבות :ד מנשה אליאס"עו
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  . לא היתה ועדת חינוך חצי שנה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  .  ישיבות בחצי שנה2היו   :יהודה בן חמו

   ?אפשר להצביע על ההצעה של שלי  :עמירם מילר

  , יאיר שאלה ולאחר מכן, סליחה  :יהודה בן חמו

  , יהודה, יהודה  : לויאהוד יובל

  . דבר, יאיר  :יהודה בן חמו

  , ובלי. קיבלתי רשות דיבור  :יאיר אברהם

  . בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, תן לי רגע. קיבלתי רשות דיבור  :יאיר אברהם

  . זה רק מוכיח שאתם לא רוצים לקיים דיון בנושא, אגב  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  , אורן. שנה היא לא נוגעת בזה? אחרי ששנה היא לא נוגעת בזה  :גיא בן גל

  . בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

  , מחליטה... אין ועדה   :אל- אתי גן

  . כל הוועדות. כל הוועדות ממליצות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

, נו. את לא יודעת אפילו איפה את חברה, היא ועדה סטטוטורית  :יהודה בן חמו

  . זו ועדה סטטוטורית. את לא יודעת איזו ועדה את. באמת

  , ד כמה ימים יש ישיבהעו, אתה העלית לדיון משהו אחר, נפתלי  :אורן כהן

  . ביום ראשון, מה זה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

   .2010ואנחנו בפברואר , 2009פברואר ...  :נפתלי גרוס

  ) מדברים ביחד(

אז . אבל זה לא הנושא. ונבוא עוד פעם למה לא קיימו ישיבה...   :אורן כהן

לא יכולים להתאזר בסבלנות אתם . זה לא הנושא, אני אומר לך

, את ההליך הדמוקרטי,  תכבדו את ועדת החינוך?עוד כמה ימים
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  . תכבדו אותו

  . בגלל זה העלינו את זה? למה זה לא הנושא  :נפתלי גרוס

  . ועוד כמה ימים תהיה ישיבה, תכבדו את ההליך הדמוקרטי  :אורן כהן

  . תן לי רגע. קיבלתי רשות דיבור, אורן  :יאיר אברהם

   .בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

  . תלך'? וי'באת לפה לסמן , אורן  :גיא בן גל

  )  מדברים ביחד(

 ואני לא אתן לך, ועדת החינוך... על ' וי'אז אתה רוצה לסמן   :אורן כהן

  .לעשות את זה

  . בבקשה, יאיר. בבקשה, אורן  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  .  לא נכוןזה, אמיר. זה לא נכון  :יהודה בן חמו

  .  פעמים7ועדת ערים תאומות התכנסה . ועדת ערים התכנסה  :ר אמיר גבע"ד

   .הנה בבקשה  :יהודה בן חמו

אלוהים .  פעמים5ועדת השקעות של מפעל המים התכנסה   :ר אמיר גבע"ד

, תגידו. מאז הבחירות התכנסה פעם אחת, ועדת החינוך. אדירים

ים התכנסה ועדת החינוך כמה פעמ, יהודה. תראו לנו פרוטוקולים

  ?מאז הבחירות

  . אחת לרבעון  :יהודה בן חמו

  . לי אמרו שפעם אחת  :ר אמיר גבע"ד

  , אמיר. זה לא נכון  :יהודה בן חמו

  , חבר מועצה אומר, הנה  :ר אמיר גבע"ד

כי לא ? למה, כל הוועדות מתחילת הקדנציה לא התכנסו, אמיר  :יהודה בן חמו

  . היתה קואליציה מורכבת

  ...כל ה, תראו לצערי  :יא בן גלג

  . קיבלתי רשות דיבור? אני  יכול, גיא  :יאיר אברהם
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  . שאתם לא מעוניינים לקיים דיון  :גיא בן גל

  . בשביל זה יש ועדת חינוך, קודם כל ועדת חינוך, מאוד מעוניינים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

  . לא סתם מעוניינים. אוד מעונייניםמ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ,ביקשנוועדת החינוך כונסה של יום ראשון אחרי שאנחנו   :אל- אתי גן

  , יאיר מדבר, אבל גמרנו  :עמירם מילר

  . דבר כבר, יאיר  :יהודה בן חמו

די עם האלימות , אתי. די, די עם האלימות הזאת. נו די, אתי  :יאיר אברהם

  . מספיק, הזאת

  ? ה אלימותאיז  :אל- אתי גן

  . אתם לא מאפשרים להוציא משפט, זו אלימות  :יאיר אברהם

  , סליחה כשאומרים  :אל- אתי גן

  , למרות, אפשר לקיים דיון תרבותי בכל זאת  :יאיר אברהם

  , רוצים לקיים אותו  :גיא בן גל

  . נו באמת, שנייה  :יאיר אברהם

  , יש פה אנשים שלא מנהלים, אל תסתכל עליי  :אל- אתי גן

  . הכל בסדר  :ר אברהםיאי

  , הנוהל יהיה מוסכם, שהיועץ המשפטי ידבר  : לויאהוד יובל

, יכול להיות שאחרי הדברים האלה שאני אומר. שמענו, יובל  :יאיר אברהם

 אני רוצה. תנהלו פה דיון עם עצמכם, תיקחו את רשות הדיבור

ועדת החינוך גם למגינת ליבי לא התכנסה , רבותיי. להעלות הצעה

  , ים שאני חשבתי שראויבזמנ

  ? יאיר, כמה פעמים היא התכנסה :ד מנשה אליאס"עו

  . פעם אחת  :אל- אתי גן

  ? אפשר להגיד משפט? מנשה, אפשר  :יאיר אברהם

  . פעמיים. לא נכון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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  ? אפשר להגיד משפט  :יאיר אברהם

? אנחנו שוטים, מה. 'אחרי זה תדברו עם עצמכם'אז מה זה , נו :ד מנשה אליאס"עו

  .'דברו עם עצמכם'

  ?  אוקי.ועדת החינוך התכנסה לדון בתכנית האב פעם אחת  :יאיר אברהם

  .  לשנה אחתהמוןזה   :גיא בן גל

  . זה מעט מאוד, רק שנייה  :יאיר אברהם

  . הוא לא הפריע לך  :לוי- נורית חסון

אפשר לחיות , בואו, תגידו אחרי זה מה שאתם רוצים. דמעט מאו  :יאיר אברהם

אני לא . רק רגע, אבל אי אפשר לקיים דיון ככה, בלי הסכמה

מתייחס להצעה שלכם לסדר או להצעה שלכם לקיים דיון על זה 

  . אני מתייחס לזה ברצינות, כבדיחה

  . גם אנחנו  :גיא בן גל

ומכיוון ,  לחודש31- מכיוון שיש דיון בוועדת החינוך ב, עכשיו  :יאיר אברהם

החשובים שצריכים להיות בה יימצאו בוועדת שאנשי המקצוע 

  ,  והם אינם נמצאים פה,החינוך

  .  לבוא...אמרו להם  :אל- אתי גן

 כל הבקשה שלי היא עכשיו ?בסדר, תני לי הזדמנות, רק רגע  :יאיר אברהם

האם אתם חושבים שלקיים דיון , לשאול אתכם שאלה אחת

הלו דיון בפורום הזה לפני שוועדת החינוך ואנשי המקצוע ני

כי אני חושב , מעמיק ומפורט על ההמלצות של תכנית האב

  , אני לא מקבל, אגב, שהמקום הנכון לדון בהמלצות

  , אבל אולי אנחנו רוצים לדחות את ועדת החינוך למועד  :ר אמיר גבע"ד

  , אחרי זה תענו, רק שנייה  :יאיר אברהם

  , רוצים להנחות את ועדת החינוך  :ר אמיר גבע"ד

  . אחרי זה תסבירו לי, אמיר  :ברהםיאיר א

    .אז יהיה דיון פה במועצה  :יהודה בן חמו
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  , אחרי זה תסבירו לי מה אתם רוצים  :יאיר אברהם

  , כמו כל, יהיה דיון אחרי ועדת החינוך  :יהודה בן חמו

    ?סדר היום של ועדת החינוךמה   :ר אמיר גבע"ד

  . תכנית האב  :יהודה בן חמו

אם אני חושב , אם אתם חושבים. אני הולך אתכם, אני פה ,שנייה  :יאיר אברהם

לבדוק את ההמלצות אחת , שוועדת החינוך הוא המקום לדון

ולהגיע עם איזשהו מצע לדיון למועצת , לפרוט את הפרטים, לאחת

  , העיר

  . זה ייקח עוד שנתיים  :גיא בן גל

 אם לטעמכם ,אז עכשיו אני אומר עוד פעם, מאה אחוז, רק שנייה  :יאיר אברהם

זה ייקח שנה נוספת או יש למישהו אינטרס להשהות את הדיון 

  , בעניינים האלה

  . יש, יש  :גיא בן גל

  , ואתם חושבים שדיון במועצת העיר בישיבה שלא מן המניין  :יאיר אברהם

  . את הדיוןמקיימים שאנחנו הסיבה זו בדיוק   :גיא בן גל

תגידו אחרי זה , רק רגע גיא. ורבסדר גמ, תקדם את הנושא הזה  :יאיר אברהם

והדיון בוועדת החינוך שהיות אני חושב . את דעתכם באופן חופשי

ואני לא יודע , ואני מניח שיהיה דיון מעניין,  לחודש31- מתכנס ב

  , אם אפשר לפתוח אותו לכל חברי המועצה

  . כל חברי המועצה יכולים לבוא, אפשר  :עמירם מילר

כי המהות אותי מעניינת , עיקר נתווכח על המהותוב. מאה אחוז  :יאיר אברהם

אין פה את אנשי , עכשיו. אני בטוח, לא פחות מאשר אתכם

  , המקצוע שבכלל אפשר להתייחס להמלצות

  . אמרו להם לא לבוא  :אל- אתי גן

  . אתי, שנייה  :יאיר אברהם

  ... אמרו להם לא לבוא כי  :לוי- נורית חסון
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שתסבירו לי , אתי, מכםכל מה שאני רוצה . אני מסתדר, נורית  :יאיר אברהם

באמת את הרציונאל לקיים דיון במועצת העיר לפני ובהעדרם של 

שהדיון , אתם חושבים גיא, אם כמו שאמיר אמר. אנשי המקצוע

  , פה ינחה את ועדת החינוך

  . על סדר היום שלה  :ר אמיר גבע"ד

מבינים את ואנחנו פחות או יותר אני חושב . בסדר גמור  :יאיר אברהם

עכשיו . שאפו, הבאתם ישיבת מועצה שלא מן המניין. ההתנהלות

להנחות את , אתם חושבים לקיים דיון פה. השאלה היא מהותית

  ? ואז הוועדה תחזור למועצת העיר, הוועדה ליום ראשון

  . אני אענה  :אל- אתי גן

יים פה איזשהו שיתקלפחות . רק אני רוצה לדעת מה הרציונאל  :יאיר אברהם

  . לא צעקות, שיח

  . אני אענה לך  :אל- אתי גן

. הוא לא שאל. באמת? מה קורה לכם, אתי, גיא, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  . אני מנהל את הישיבה פה. בבקשה, איציק

  ) מדברים ביחד(

  .תן להם לענות  :יאיר אברהם

היום יש שני דברים שבסדר היום . אני רוצה להגיד, לא  :איציק יואל

כולנו מסכימים שזה הרבה מדי . שמתכנסים כולנו להחלטה הזאת

בטוח שזה יירשם ולאור זה אני , שנה בין ישיבה לישיבה, זמן

שאף , הדבר השני שאפשר להתכנס. ובעתיד זה יהיה כל רבעון

. את ועדת החינוך מתפקידה האמיתיאחד מאיתנו לא רוצה לעקר 

לא רוצים , יץ בפני המועצהלהמל, זה אומר לדון לגופו של עניין

  , הבאתם את הדיון, פתחתם את הדיון, עכשיו. לעקר את זה

  . לא פתחנו שום דיון  :גיא בן גל

  . תן לי רגע, שנייה  :איציק יואל
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  . אנחנו עוד לא פתחנו, סליחה  :אל- אתי גן

  . אנחנו לא פתחנו את הדיון, חברי הקואליציה מדברים  : לויאהוד יובל

  . בבקשה,  לי רגעתן  :איציק יואל

  . אבל שמעתי את גיא בן גל מדבר  :עמירם מילר

  . 7 מתוך 1  :גיא בן גל

  .אם זה רק כדי לדבר אז בסדר  :יאיר אברהם

  ,הדיון פה לא מתקיים כי אתה רצית  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  ?מה אתם חוששים לשמוע דעות שונות  : לויאהוד יובל

  . יובל, לא חוששים  :עמירם מילר

  . אנחנו חוששים מזה שאתם משתעשעים בדמוקרטיה  :ורן כהןא

  . באמת. באמת, אורן? מי משתעשע בדמוקרטיה  :גיא בן גל

   .אתם משתעשעים בדמוקרטיה  :אורן כהן

  ) מדברים ביחד(

  . אתם לא מוכנים לשמוע  :גיא בן גל

  , די, תעשה לי טובה, גיא  :יאיר אברהם

  . יש לך עוד יומיים ישיבה  :אורן כהן

  . בבקשה, איציק  :יהודה בן חמו

  ,  פהלפחות תכבדו את האמהות שנמצאות  : לויאהוד יובל

אנחנו , יש לנו ישיבת חינוך. אנחנו מאוד מכבדים ?מה זה קשור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

ישיבת המועצה תדון בהמלצות של ועדת יגיע ל. מאוד מכבדים

   .החינוך

  . עוד שנתיים  :גיא בן גל

  ? בסדר, תבקשו שזה יהיה עוד חצי שנה, לא  :בוזגלו-מרמיד שלי ע"עו

  , אם הוועדה כל שנה מתכנסת  :גיא בן גל

  , תגישו הצעה לסדר שזה יהיה עוד חודש  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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   ,2010- של ועדת החינוך תהיה ב...   :גיא בן גל

  . תגישו הצעה לסדר עניינית  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . 2012והדיון הבא יהיה , 2011- ון הבא יהיה בוהדי  :גיא בן גל

  . אני בזכות דיבור. אתה לא יכול להפריע לי, אבל אני בזכות דיבור  :איציק יואל

  . לנו אין. שלי, אבל לכם יש זמן  :גיא בן גל

  . לכם החינוך חשוב ולנו לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

ה התקיימה בחודש הישיב? שאני אגיד לך כמה זה רציני, שלי  :אל- אתי גן

  , דצמבר

   - אבל, אל תענו לה  :עמירם מילר

  , היום עד היום לא הגיע פרוטוקול  :אל- אתי גן

  . אבל מישהו אחר בזכות דיבור, אתי  :עמירם מילר

  , אף אחד לא יודע מה דנו שם  :אל- אתי גן

  . לא את, חבר המועצה בזכות דיבור  :עמירם מילר

שזה יגיע אליי וזה לא הגיע אליי משום אני הייתי צריכה לבקש   :אל- אתי גן

  ,  מה

  .  אין עם מי לדבר,אני בזכות דיבור והכל  :איציק יואל

  ) מדברים ביחד(

נוחות להנהלת שהמסקנות שלו לא ח " ממצאים של דולטייח, שלי  :גיא בן גל

  . אמא של המהות- אם- זה אם. העירייה זו לא פרוצדורה

  , לכנס את הישיבה הזו ...  אחרי ימים3זה הגיע . לא קודם  :אל- אתי גן

אני , יות האלהאני לא רוצה לסגור את הישיבה בהתפרצו, חברים  :יהודה בן חמו

   , מאוד מבקש

  . לא קודם  :אל- אתי גן

 .אני בסוף אאלץ לסגור את הישיבה, אתי. בבקשה, איציק יואל  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, איציק. אני אאלץ לסגור את הישיבה

מה זה . הוועדה,  החינוך,בלהראות שזה לא רציני... אל תאיימו  :אל- אתי גן
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   ...חודשועדה ש

  . אבל איציק יואל בזכות דיבור  :עמירם מילר

של למה אנחנו ... אבל לבוא מראש, כבוד הדדיתקיים דיון  ויש מש  :גיא בן גל

. בוא נלך הביתה, אין טעם לכנס ישיבה, פה ואין טעם שנהיה פה

  . לך הביתה עמירם מילר,  דקות2 בשעון כל עמירם מילר מסתכל

  . גיא, תודה רבה  :עמירם מילר

  . יש הרבה מה לעשות בבית  :גיא בן גל

  . נכון  :עמירם מילר

אתה רק אוהב לדבר על , לדון על תכנית אב לא מספיק חשוב לך  :גיא בן גל

למרות שהתחלת , אין לך זיקה לנושא החינוכי, דברים אחרים

הדיון , שלי עמרמי. לך הביתה, התרחקת מזהדי , כאיש חינוך

  .לכי הביתה? מיותר פה היום

  ,אני אלך הביתה מתי שאני אבחר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , ...תתכונני לדיון החשוב שלך ביום ראשון  :גיא בן גל

אתה יכול להסתכל ולראות איך , תאמין לי, אני התכוננתי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , אוד לקראת הדיון ביום ראשוןהתכוננתי יפה מ

  , איציק יואל  :גיא בן גל

  , הנושא הזה לא פחות חשוב מאשר לך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? אתה רוצה שיהיה פה דיון  :גיא בן גל

   .ברצינות... ת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

מביאים ,  לרמוז אנשים שלא כמו שאורן כהן מנסה7, תכבדו  :גיא בן גל

  , תםס אתכם לפה

  , לא יכול להיות שאתה מפריע באמצע  :איציק יואל

  ) מדברים ביחד(

כמה ? את יודעת כמה פעמים אני שאלתי מה עם זה. שנה שלמה  :אל- אתי גן

  ? פעמים
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  . את שוב מדברת על העבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , את יודעת שאני  :אל- אתי גן

אני לא חושבת על , ני חושבת קדימהא. את שוב מדברת על העבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . העבר

  ) מדברים ביחד(

אני בחודש נובמבר ביקשתי . מספיק עם זה, סליחה, סליחה  :אל- אתי גן

  . ...פניתי לאבי.  ולא רצולדחות את הישיבה של החינוך

אני אסגור את הישיבה . מספיק כבר, את מפריעה, אתי, חברים  :יהודה בן חמו

  . חבל, בסוף

  , יהודה  :אל- אתי גן

  . מספיק, אני לא רוצה לחזור לתקופה הזאת  :יהודה בן חמו

  , זו ישיבה, יהודה  :אל- אתי גן

    . את מפריעה למהלך הישיבה. תפסיקי כבר  :יהודה בן חמו

  ...נפסיק  אנחנו .להתנהלה כשהיתה צרי  :אל- אתי גן

  . איציק יואל, בבקשה  :יהודה בן חמו

  , הירוקים ולחבריי תיאני רוצה להזכיר לא  :איציק יואל

  . אני ביום ראשון נמצאת שם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אתם לא פניתם קודם אלינו, אני לא שומעת  :אל- אתי גן

  . לא כפי שאתם מתנהגים, תרבות חינוכית  :איציק יואל

  ? קיימת בכלל ועדת חינוך  :נפתלי גרוס

  ? פעם פנינו וזה עזר לנו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , יש ועדה  :יק יואלאיצ

  . של לדבר איך להקשיב...   :אל- אתי גן

  , אני הייתי בזכות דיבור. אני רוצה להגיד כזה דבר, יהודה  :איציק יואל

  , כי שנה שלמה אף אחד... לא אמרת, מה שעכשיו אמרת  :אל- אתי גן

  . מספיק, את מפריעה למהלך הישיבה. אתי מספיק, סליחה אתי  :יהודה בן חמו
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  . סליחה, זה לא ישיבה  :אל- אתי גן

 בזכות הייתיאני אני רוצה להגיד ש. אני הייתי בזכות דיבור  :איציק יואל

  , דיבור

  . אני אאלץ לסגור את הישיבה  :יהודה בן חמו

. אני רק אומר דבר כזה, אחזור מתחילת הדברים שליאני לא   :איציק יואל

רים בדבהוכחתם עכשיו . הוכחתם למה לא צריך להיות פה דיון

אתם לא מסוגלים לשמוע , שהתפרצתם שאין לכם תרבות דיון

ואני בכל זאת רוצה להגיד את דעתי למרות שהיא לא , דעה אחרת

  , אני רוצה לומר שוועדת החינוך היא. דעתכם

  , אותנו...   :אל- אתי גן

  , כי אני תמיד אהיה כלפיך, בבקשה בלי ציונים, אתי  :איציק יואל

  . נו, תנו לבן אדם לדבר פעם אחת. יק נומספ, די  :יהודה בן חמו

וזה , ותגידי מה שאת רוצה, תקשיבי ואל תפריעי לי. אל תפריעי לי  :איציק יואל

  . בסדר

  . תדבר לנושא  :אל- אתי גן

  . אני אדבר מה שאני רוצה, אתי. אני מדבר על מה שאני רוצה  :איציק יואל

  .ציוניםתפסיקו לתת לנו . אז תפסיקו לתת ציונים  :אל- אתי גן

  , אני אגיד מה שאני רוצה  :איציק יואל

  ... זה  :אל- אתי גן

  . תפסיקי להפריע  :יהודה בן חמו

ואני אשתדל לא לפגוע , אני אגיד וזו זכותי להגיד מה שאני רוצה  :איציק יואל

  . ואל תפגעי בכבודי, בכבודך

  . אני לא פגעתי בכבודך  :אל- אתי גן

שבסוף מישהו זה יכול להיות מעגל , אתותפסיקי עם הציניות הז  :איציק יואל

  . אני רוצה להגיד את דבריי. בוכה בסיכומו של יום

  . מה לעשות  :אל- אתי גן



    27.01.2010  30  מועצה שלא מן המניין 

  .  ככהאני רוצה להגיד את דבריי. זה כנראה מישהו אחר  :איציק יואל

  ? אלוהים ישמור, מה קרה לך  :יהודה בן חמו

  . זה מעצבן. כלום  :אל- אתי גן

  . תשתי קצת מים ?מה קרה, מיםקצת אז תשתי   :יהודה בן חמו

  ...למה אתם   :אל- אתי גן

  ? כל הזמן להפריעאבל למה את צריכה   :איציק יואל

  ? מה אכפת לכם  :אל- אתי גן

  . אל תפריעי, תחשבי מה את רוצה  :איציק יואל

  ? אתה אורז את הדברים שלך, יהודה  :גיא בן גל

  . נו באמת, תפסיק כבר  :יהודה בן חמו

  , אני לא יכול  :איציק יואל

. נו לא מכובד, לא מכובד, באמת, אני עוד רגע אסגור את הדיון  :יהודה בן חמו

  . אתם ביקשתם את הדיון, תכבדו את עצמכם

  ? ...איך אנחנו , נראה כאילו עוד שנייה אתה עוזב את האולםאתה   :גיא בן גל

  . ועוד שנייה אני אקום ואלך  :יהודה בן חמו

  . חבל  :גיא בן גל

  ? מה ייצא לך מזה. תדון עם עצמך, תישאר  :ודה בן חמויה

  , אתה יודע, גיא  :איציק יואל

   .הגישו לכם הצעה הכי מתאימה שיכולה להיות  :יהודה בן חמו

, תאמין לי. ישיבת מועצה שאתה מנהל אותה... לא ייצא כלום...   :גיא בן גל

  .לא ייצא לך מזה כלום

   .כי זה לא רציני ,יהודה  :אל- אתי גן

שאתם מתעסקים בחינוך ולא ,  להניח הנחה פרועה כרגעאני רוצה  :איציק יואל

אני רוצה לחזור , אתם מתנהגים כמו בדיון פוליטי. בדיון פוליטי

, העבודה הזאת באיחור רב. יש פה עבודה שעשה אדלר. לחינוך

הולכת להיות נידונה על כל סעיפיה , זה כבר אמרתי, אתם צודקים
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ביום ראשון , לא בעוד שנתיים, לא המאוחר. בביום ראשון הקרו

, הצוות סביב השולחן הזה, כששם אנשים שאנחנו בחרנו. הקרוב

ימליצו בפני המועצה , ישמעו את אדלר כן או לא, יקיימו דיון

שישים את , כמו ששמעתי כאן, ויפתחו דיון כללי כולל עם אדלר

ו ועשיתם מה שאתם רוצים לעשות עכשי. המלצותיו ואז יהיה דיון

  .עוררתם את העניין, עכשיו

ח אדלר "מפני שדו, ח אדלר" אין לנו מה לדון בגופו של דו- שתיים   

ולא רוצים , י אנשים שבחרנו"הולך להיות נדון ביום ראשון ע

אני כן ,  ולאור ההתנהגות שהיתה פה עכשיולכן. לעקר אותם

  . שאתה צריך כאן לסיים את הישיבה בהצבעהחושב 

   .לסיים את הישיבה אחרי שאיציק יואל דיבר  :גיא בן גל

  . אמיר גבע  :יהודה בן חמו

  .  נקודות קיבלת10  :אל- אתי גן

  . בבקשה, אמיר גבע  :איציק יואל

יחד , אני חושב שאם הערנו את ועדת החינוך מתרדמתה הארוכה  :ר אמיר גבע"ד

לדעתי מן הראוי שבכל , עם זאת לקראת התכנסותה של הוועדה

ם אחד או שניים רוצים לומר את דבריהם על מנת זאת אם אד

לפנות לוועדת החינוך על מנת לרענן את זיכרונה ולתת לה רעיונות 

  , כמו למשל שמנשה אני מניח רוצה להגיד, לדיון

  .ל חוזר אבל אמיר"מנכ, אבל זה חוזר על עצמו  :יהודה בן חמו

. סדר היום של הוועדהאני לא יודע מה , דברים... עוד כמה דקות   :ר אמיר גבע"ד

  . בגדול את ההישג השגנו לדעתי

אתה חד משמעית , לפני שאני מעביר את זכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

הנוהל של עבודת ? מה הכוונה. טיפה בעיכוב, אלא מה. צודק

  , לא הפוך, הוועדות שהן דנות ומציגות המלצותיהן בפני המועצה

  . ותם מתרדמתםאבל מותר להעיר א  :ר אמיר גבע"ד
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דקרתם . דקרתם עם מסרגות מחודדות והתעוררנו. תן לי רגע  :יהודה בן חמו

הדיון , לכן אני בא ואומר. לא בישבנים, אותנו באישונים

. כל מה שנאמר פה זה חצאי אמיתות, שיתקיים בוועדת החינוך

ח אדלר במפורש נדון "הנושא של דו, היו דיונים בוועדת החינוך

לאחר . גם לפני שהוא הובא לשולחני, יים ביותרבדרגים המקצוע

תשימו לב . מכן כשהתגבשה הקואליציה התכנסו הוועדות

הוועדות הסטטוטוריות . למעט ועדת משנה, לתחילת הוועדות

, בתהליך. כל הוועדות עבדו כרגיל, שהניעו את עבודת העירייה

החודשים האחרונים התחילו כל העבודות אחר כך לרבעון לפחות 

  .תכנסלה

 החלטת ועדת החינוך היתה שדיון אחד הוא לא ממצה - שתיים   

קיבלנו החלטה . ביקשו עוד דיון כל חברי המועצה פה אחד. ח"בדו

פרופסור אדלר אתה לא עם . שמזמנים עוד פעם את פרופסור אדלר

החלטנו כבר שהדיון .  לחודש31- תיאמנו ל. מתאם מהיום להיום

. הקרובה לפי יומנו של אדלרלאחר מכן יתואם למועצת העיר 

ומה . לכן זה הנוהל? אתה לא רוצה לשמוע את פרופסור אדלר

היא לא הציעה את זה סתם כי היא היתה , שהציעה פה שלי

השולחן , עכשיו אמר איציק נכון. היא חברת ועדת חינוך. בישיבה

תפזרו את ועדת , תציגו הצעה לסדר, יתכנס השולחן, הזה שהלך

גם . ציגים של השולחן הזה יושבים בוועדת החינוךאבל הנ. החינוך

רקסים 'גם צ, גם חילוניים, גם דתיים, גם קואליציה, אופוזיציה

  . וגם בדואים

 לחודש יתקיים 31- ב, בדיון של יום ראשון, לכן אני בא ואומר  

יכול להיות , יכול להיות שלא יהיו מסקנות. יוגשו המסקנות, דיון

ון אנחנו נקיים דיולאחר מכן . וחהכל פת, שלא יהיו החלטות

במועצת העיר אם יהיו החלטות בוועדה או לא יהיו החלטות 
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אני חושב שיש לכם נושאים הרבה יותר חשובים ונכונים . בוועדה

לאחר מכן , בבקשה נורית. להציג אותם בישיבה שלא מן המניין

  . נעבור לדיון

  .ביקשתי לפניהאני , רגע :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה לא ביקשת לפניה  :ן חמויהודה ב

  ?מה, אתה לא רואה? למה לא ביקשתי :ד מנשה אליאס"עו

  . סליחה, גם אני ביקשתי לפני, גם מנשה ביקש, אנחנו ביקשנו, מה  :אל- אתי גן

אני . אולי תקשיב. לחסוך לך כאב ראש אולי, אני רוצה להציע :ד מנשה אליאס"עו

. נית האב במרכאותלקנות את תכ, מציע רבותיי עם כל הכבוד

קראתי אותה אתמול עד שתיים עשרה וחצי , ביקשו תכנית אב

כיוון ? מדוע. לא מצאתי לא תכנית ולא אב, עם כל הכבוד. בלילה

  , שקודם כל צריך לדעת מה המטרה

  . זה נדון בישיבה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . תנו לי לדבר :ד מנשה אליאס"עו

  ? למה שלי  :גיא בן גל

  , נורא- כי זה נורא, אני אגיד לך למה  :בוזגלו-י עמרמיד של"עו

נו מלא הסכ. תאמין לי לא הסכמתי עם אף מילה שהוא אמר, יואל  :גיא בן גל

, את לא מסכימה עם אף מילה שהוא אומר. עם אף מילה שאמרת

  .אבל תני לו לדבר

  , אני לא, אני מציעה לו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . תני לו לדבר  :גיא בן גל

 יש בה ?מדוע. לא מצאתי בה תכנית אב, תכנית האב עם כל הכבוד :ד מנשה אליאס"עו

לעשות כך , קטעי המלצות לכנס איזושהי ועדה שתדון בכך וכך

, לדוגמא אני אקח. שום המלצה מקורית שלא היתה ידועה, וכך

גני ילדים הוא מציע שם שירבו במשחקים ולא רק תכנית 

 ילדים ואני יודע שצריך גם 8יש לי , ת זהגם אני יודע א. לימודים



    27.01.2010  34  מועצה שלא מן המניין 

אדוני ראש העיר עם כל , תכנית האב. כולם כאן יודעים, משחקים

שונה מכל , תכנית אב צריכה להיות תכנית מקורית, הכבוד לך

לשבח ולפאר ולרומם את , להלל, לקלל, תשבחות. אשר יש

בשביל זה לשלם , כפר סבא חזקה בחינוך. גם אני מצטרף, התכנית

עם כל ? איזו תכנית אב הוא הציג? למה? עשרות אלפי שקלים

בואו , אני מציע לחסוך לכם את הזמן של ועדת החינוך, הכבוד

  . נגנוז את זה מעכשיו

למה . ח הזה הוא מגמתי"כי קודם כל הדו? מדוע, אני מציע לגנוז  

משרד החינוך . לדכא את התכנית של תיכון דתי? הוא מגמתי

. הוא לא ממליץ שהיא תדאג, היא לא תדאג, סההעירייה פא, ידאג

למה העירייה לא טרחה , אם באמת רוצים לאמץ את תכנית האב

יר את הוא המליץ למשל להגב, המקצועניםוהדיונים מקצועיים 

ח "אם הדו. הקציבו ללימודי יהדות₪  אלף 50. לימודי היהדות

למה בתקציב הזה ראש העיר שדיבר עם , מצוי מפברואר

הוא , הוא הרי ממליץ? נים לא הוסיף לתקציב היהדותהמקצוע

. אני יכול לצטט לכם. קראתי את הכל', י"אני גם חבר במת'אומר 

אל תכניסו אותי כשאני נוגע , לכן צריך למנות ועדה, אני חבר'

כולם פה . אני מציע באמת לחסוך לנו גם שנאת חינם .'בדבר

  , גם דיונים מיותרים. כועסים וצועקים

  . אתה גורם לזה  : בן חמויהודה

מה היתה .  לךזה לא תכנית אב עם כל הכבוד, מיותרים, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

אני , תגיד לנו מה היתה המטרה? מה ביקשת ומה קיבלת? המטרה

אדון , תאמרו לנו בבקשה. לא הייתי חבר מועצה במועצה הקודמת

 תכנית למה הזמינו את? מה היתה המטרה, בן גל אתה איש חינוך

אני משבח 'אם הוא בא ואומר בשוליים למשל ?  ומה השגתםהאב

, לא חקרתי, לא דיברתי איתם. את השירות הפסיכולוגי החינוכי



    27.01.2010  35  מועצה שלא מן המניין 

 ?לא דיברת, אם לא חקרת? איך. 'אבל אני מתרשם שהם טובים

, כל דבר שאני אומר? יהודה, אתה רוצה אני אצטט לך. הוא כותב

אבל הכל כתוב ואני , ולוגאמנם אתה יכול להגיד שאני חוכמ

  . אפנה אתכם, אקריא לכם

  , לא, לא  :לוי- נורית חסון

כשאתה קורא , חוץ מזה. אין בעיה, בסדר, תתייחסי. שנייה, רגע :ד מנשה אליאס"עו

המטרה שלא יהיה , סימנו לו מטרה, הוא חיפש, לכל אורך הזה

  ,  והאיש, תיכון דתי בכפר סבא

  . בזה תכנית א, חרדי  :שמעון פרץ

  , הוא התייחס, והאיש אכן מילא את רצונם. כן, גם חרדי :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

  . תן לי לדבר :ד מנשה אליאס"עו

  ? אתה יודע מי זה פרופסור אדלר  :יהודה בן חמו

זו לא . אם זו תכנית אב אני מתבייש בתכנית האב? זו תכנית אב :ד מנשה אליאס"עו

  . תכנית אב

  . אני אמרתי לו שיבוא ילמד אצלך, אז הוא יבוא  :מויהודה בן ח

אצלי לא באים בלי . תרשום אותו, לא רשמת אותו בזמן. בסדר :ד מנשה אליאס"עו

  . תור

  . פרופסור אדלר יבוא ללמוד אצלך על נושא חינוך  :יהודה בן חמו

  . מה זה, צריך לקבוע איתי. אצלי לא באים בלי תור :ד מנשה אליאס"עו

  . קצת צניעות  :הםיאיר אבר

אני לא מבין את תכנית . אני קראתי, סליחה אדוני? צניעות? מה :ד מנשה אליאס"עו

   ,האב

  . אדלר יבוא ללמוד אצלו, לא  :יהודה בן חמו

  , אני אומר לך  :יאיר אברהם

  . מותר לי להגיד מה שאני חושב :ד מנשה אליאס"עו
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  . א ללמוד אצלךרק אני אגיד לו שיבו. זכותך המלאה  :יהודה בן חמו

  . בחייך, אל תהיה ציני :ד מנשה אליאס"עו

, פרופסור אדלר אתה מתייחס אליו כאחרון העסקנים  :יהודה בן חמו

   - ובפוליטיקה

  ?למה? למה :ד מנשה אליאס"עו

  ? למה אתה מפריע לו לדבר  : לויאהוד יובל

י לא כופר אנ. אני אגיד? אתה רוצה לראות חוסר רצינות, שנייה :ד מנשה אליאס"עו

, אני לא רוצה להגיד שרלטני, ח שלו"הדו, עם כל הכבוד. ביכולתו

אם אדם אומר שהוא ? מדוע. אבל הוא לא רציני עם כל הכבוד

איך הוא , התרשם משירות הפסיכולוגי החינוכי מבלי לדבר איתם

  ? מבלי לדבר איתםיכול לקבוע

  . תשאל אותו כשהוא יהיה בישיבת המועצה  :יהודה בן חמו

  , ועוד הוא כותב. הוא כותב מסקנות, לא :ד מנשה אליאס"עו

  .הוא כותב המלצות  :יהודה בן חמו

,  תלמידים בקיץ100המלצה להוציא . לא ראיתי המלצות :ד מנשה אליאס"עו

גם אני יכול לחשוב על , חלשים שילכו ויהיו בגיבושתלמידים 

וכל אם  כל אב - הצעה לגבי גן ילדים שישחקו יותר . הצעות כאלה

אז באמת שם , שמלמדים ילדיםבחדר . וכל מחנך פשוט יכול לדעת

  , 3כבר בגיל 

  . אז נלמד לפי החדר  :יהודה בן חמו

  . הלוואי. זה לא בושה, אתה יודע :ד מנשה אליאס"עו

  . לשיטתי לא. מבחינתי לא. מבחינתך הלוואי  :יהודה בן חמו

  . אז בסדר. זה לא פשוט :ד מנשה אליאס"עו

  .מחלוקות בינינויש   :בן חמויהודה 

  , המחלוקות, אין בעיה :ד מנשה אליאס"עו

יש לכם נושא להגיש ישיבה שלא מן , הנה. תגיש הצעה, אין בעיה  :יהודה בן חמו
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  . המניין שילדי כפר סבא ילמדו בחדר

  . הלוואי, אני גאה בזה? למה לא :ד מנשה אליאס"עו

  . תגיש, בבקשה  :יהודה בן חמו

, חוץ מזה. אל תיגרר לדברים כאלה. פחות עבריינים, תשמע :ליאסד מנשה א"עו

אני סבור שאין מקום לדון בתכנית הזאת , סליחה עם כל הכבוד

  , כיוון שזו לא תכנית אב

  ? אז למה הזמנת דיון  :יהודה בן חמו

  ,מותר לי. אז אני אגיד לך :ד מנשה אליאס"עו

  ? למה הזמנת דיון  :יהודה בן חמו

  ,לא היית מתייחס אליה אם היא היתה רצינית :יאסד מנשה אל"עו

  . זה לא כתוב בהצעה  :יהודה בן חמו

. גם לי מותר לשנות, סדרי דיוןאתה משנה , גם לך מותר, מותר לי :ד מנשה אליאס"עו

  . ח ולהזמין באמת תכנית רצינית"אני מציע לגנוז את הדו

  ? את מי  :יהודה בן חמו

  .  מהאני אגיד לך :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

  . אני אצטט לך :ד מנשה אליאס"עו

  . ר ברנר"ד, מנשה  :יאיר אברהם

מה היא תוביל אתכם ... החתימה על אותו נייר עם מספר אנשים  :יהודה בן חמו

  . בסוף

  , אני בא ואומר מעולם. שנייה אחת, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו

  - אתה גם עוסק בנבואות  :גיא בן גל

 אתה הזמנת תכנית אב אצל פרופסור שמעולם לא. אני אקריא לך :אליאסד מנשה "עו

מעולם לא עסקתי " הוא אומר במפורש .'ערך תכנית אב עירונית

 אז מה אתה הולך לוקח מי שלא ."בעריכת תכנית אב עירונית

יש אולי מישהו מומחה אחר ? התעסק מעולם בתכנית אב עירונית
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בגלל שלא , זה היתרון'ר הוא אומ? מה הוא אומר, שכן התעסק

  ', עסקתי בתכנית אב עירונית

  . אולי הוא לא מרובע  :עמירם מילר

   .אולי גם אין לו את הכלים, אולי הוא לא מרובע :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא נחשב למומחים הגדולים בארץ, מנשה  :יאיר אברהם

   .אני אגיד מה שאני רוצה :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

אם אתה כל כך דואג לחינוך , אם אתה כבר מדבר, אתה יודע מה :נשה אליאסד מ"עו

  , אדוני ראש העיר

  . אתה דואג, אתה  :יהודה בן חמו

, הוא אמר את זה בפה מלא. אני אגיד לך מה. אני דואג, אני כן :ד מנשה אליאס"עו

. יהיה תיכון דתי, ארנון יגיש? למה כל כך מעניין אותך הקרדיט

  . לא יהיה תיכון דתי, מנשה יגיש

  ? איך הגעת  :לוי- נורית חסון

אתה ? רק ארנון? מעניין אותך החינוך? אתה עושה את זהלמה  :ד מנשה אליאס"עו

  , ארנון יגיש, יודע מה

  ? ארנון יגיש מה  :גיא בן גל

  , יהודה בן חמו יגיש :ד מנשה אליאס"עו

  ? מנשה, ארנון יגיש מה  :גיא בן גל

יש תיכון , כל מי שיגיש אני אצא בראש חוצות, רתי אנטיוכוסאמ :ד מנשה אליאס"עו

  . דתי בזכות יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  .אל תסלף. אני רוצה תיכון דתי :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה לא רוצה  :יהודה בן חמו

  . ארנון הוא מהסיעה שלך  :גיא בן גל

  . הפרד ומשול :ד מנשה אליאס"עו
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  ... ה להוא הגיש הצע  :גיא בן גל

. הוא לא רוצה תיכון דתי', זה קיצוני, זה חרדי'לך תגיד לאיתן  :ד מנשה אליאס"עו

תענה ... הכל אצלך.  עזוב אותך.הבנים שלי לא למדו בתיכון דתי

  .ברצינות

מה שאתה אומר זה שנציג של סיעת ראש העיר מתכוון , מנשה  :גיא בן גל

  ? להגיש הצעה על הקמת תיכון דתי

  . כן :ליאסד מנשה א"עו

  ? למרות שזה עומד בניגוד לתכנית האב לחינוך  :גיא בן גל

  . אני אומר. כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

הצעה לסדר שסותרת את אתה מסמיך נציג של העמותה להגיש   :גיא בן גל

  . מאוד מעניין?  האבתכנית

  . וייצא המרצע מן השק, מנשה, אתה יודע מה זה נקרא  :יאיר אברהם

אני סבור עם , למרות הגיחוך של ראש העיר, לכן אני חוזר רבותיי : אליאסד מנשה"עו

כך . שתכנית האב אינה תכנית אב ויש לגנוז אותה, כל הכבוד

  . נחסוך לעצמנו הרבה כאבי ראש

  . תודה רבה  :לוי- נורית חסון

  . בבקשה ועוברים להצבעה, נורית  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  ? אני יכולה ברשותך? סיימת את דבריך, מנשה  :לוי- נורית חסון

  . ראש העיר ייתן לך זכות דיבור :ד מנשה אליאס"עו

מנשה אליאס אני , ודרך ארץ מנשה ידידי, ראש העיר נתן לי  :לוי- נורית חסון

  . מדברת אליך

מי שצריך להתבייש זה מי . אין לי מה להתבייש, אני לא מתבייש :ד מנשה אליאס"עו

  ... ש

  ) חדמדברים בי(

ואני רק רוצה להעמיד אותך על , אני מדברת לכולם, מנשה אליאס  :לוי- נורית חסון
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' יכול מאוד להיות שלא גמרתי ח. דקות דברים ועל הבנת הנקרא

מבלי שבדקתי את פרטי הרקע של אנשי "אבל כתוב , כיתות

הוא לא אמר שהוא לא בדק את השירות ". השירות הפסיכולוגי

  , כולו

  ". מבלי שבדקתי" :יאסד מנשה אל"עו

אז צריך לדייק כשאומרים . זה הכל" פרטי הרקע ואת הכשרתם"  :לוי- נורית חסון

  . דברים בשם אומרם

  . תקראי את ההמשך? מה ההמשך :ד מנשה אליאס"עו

לא אז , ויכול להיות שבחצות הלילה כשלסינדרלה נופלת הנעל  :לוי- נורית חסון

  . קוראים עד הסוף

  . אני לא יודע מה זה סינדרלה. את סופרת :ד מנשה אליאס"עו

  , אבל על כל פנים אני רוצה לומר. אני סופרת סתם  :לוי- נורית חסון

  . בחדר אולי תלמד  :יהודה בן חמו

, החדר. אתה יודע מה, החדר יותר טוב מהחינוך שלך, יהודה :ד מנשה אליאס"עו

אל . תפסיק לבלבל את המוח. בזכות החדר הזה אנחנו קיימים

אבל החרדים , אתה בעד רב גוניות. בושה וכלימה. באמת, גחךת

  . אני אצטט לך? אתה רוצה שאני אצטט לך. אצלך מאוסים

  . ארץ קדמה לתורהדרך , מנשה  :לוי- נורית חסון

  . שיתייחס אולי בכבוד? יש לו דרך ארץ :ד מנשה אליאס"עו

   .תכבד אותי  :לוי- נורית חסון

  . סמרטוט שלו שיזלזל,  נעלאני לא איזה :ד מנשה אליאס"עו

  , אף אחד לא אמר, חס וחלילה  :לוי- נורית חסון

  . זה מה שהוא עושה :ד מנשה אליאס"עו

  .  תודה.אני מבקשת, אבל עכשיו זה זמני  :לוי- נורית חסון

  . אני גם לא יכול, הוא לא יכול להירגע :ד מנשה אליאס"עו

ים כאן ובאמיתות ובחשיבות אני לא מטילה ספק בחברים היושב  :לוי- נורית חסון
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כמו שאמרתי בישיבת המועצה . שהם רואים בחינוך העירוני

אני גם חושבת שרווחת העיר , שהיתה לילית וסוערת מאוד

הדברים צריכים להיות . ותושביה צריכה לידון על השולחן הזה

  ,אבל יש סדר וארגון, נדונים

  . בתנאים שלכם  :גיא בן גל

משום שלו היתה מגמה , ברת מאוד לעמיתי איציק יואלאני מתח  :לוי- נורית חסון

 איש מאנשי 15שבשבוע שעבר היה פה פאנל מקצועי של , אחרת

וביטלו את זמנם כדי , סיקו מזמנםהביטחון שבאו והתיידעו והפ

לבוא ולהציג לפני חברי מועצת העיר את הנושא של הביטחון 

את העניין מי מכם כיבד .  שעות7שעלה בסערה גדולה בישיבה של 

באו אנשי . אף אחד לא בא לשמוע אותם? למעט אתי גן אל ויובל

והם דיברו לכיסאות , פאנל מלאמקצוע וחשבו שהם מדברים לפני 

  ?האם הביטחון היה פתאום פחות חשוב. ריקים

  . אין עיתונאים  :יהודה בן חמו

לא היתה ? אולי לאנשים היה עיסוק? למה אתם מניחים הנחות  :אל- אתי גן

  .די. די? מה הקטע. סליחה? ציגותנ

  ) מדברים ביחד(

היה פה פאנל שלם של כל האנשים מהשורה הראשונה במשטרת   :לוי- נורית חסון

ולא כולם , שמצאו פנאי והתפנות לבוא ולהציג בפנינוישראל 

אם היה עכשיו אדלר אז כולם היו , משמע. כיבדו את העניין

  ,  בסימן שאלהאז אני באמת קוראת. מעניין מאוד? באים

  ... אף אחד לא ביקש  :גיא בן גל

אנשי מזמנים . 'מדוע אין אנשי מקצוע'כי אם פשוט אומרים , לא  :לוי- נורית חסון

אני יודעת לשאילתא שלכם כמה זמן , יושבת דבורה הררי, מקצוע

לכל הדברים שהיה לה לעשות כדי לתת לכם  ,Holdהיא עשתה 

לוקחת ,  ימים3ה לעבוד היא מפסיק. תשובה מעמיקה ואחראית
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 60עומדת גברת בת , את כל הנתונים ועושה נתונים השוואתיים

בושה וכלימה מה שהיה פה . פה ואף אחד פשוט לא נותן לה לדבר

לא יכלה דבורה הררי לא יכלה לדבר ו, את יודעת. במועצה שעברה

  , להביא בפניכם

  . את דבורה כולם מכבדים  :נפתלי גרוס

  . היא לא יכלה לדבר? מכבדים  :לוי- נורית חסון

  ? זה אנחנו? אבל למה את מדברת אלינו  :נפתלי גרוס

  . זה אני, לא  :לוי- נורית חסון

   ?זה אנחנו הפרענו לה  :נפתלי גרוס

  ? לא נתנו לה לדבר  :אל- אתי גן

  )  מדברים ביחד(

  . לא כיבדנו אותה, לא נתנו לה לדבר  :לוי- נורית חסון

   .'אנחנו'לא חלק מאת , אלא אם כן  :גיא בן גל

, כשמכבדים בעלי מקצוע שבאים לקראתנו, אני שוב אומרת  :לוי- נורית חסון

לא עולבים בהם ונותנים , לא מעליבים אותם, ובאים עם המידע

  . גם לזה אני מבקשת שתקראו קריאה. להם את הזמן שלהם

  ? למה שנכבד אנשי מקצוע, אנחנו לא מכבדים אחד את השני  :גיא בן גל

כולנו פה בהתנדבות , אנחנו חברי מועצה, תקראו. תקראו קריאה  :לוי- ת חסוןנורי

  , עובדי הרשותאבל . כל אחד מטעמו הוא. ולא ניתמם

  .היחידי שלא זה אני  :יהודה בן חמו

  , אין לנו זכות. י העירייה"נוטים להיות נעלבים ע  :לוי- נורית חסון

  . 2עד לא מזמן היו   :יהודה בן חמו

   .אין לנו רשות לעלוב בעובדי רשות  :ויל- נורית חסון

   ?מה זה שייך לנושא  :אל- אתי גן

  , זה שייך לנושא בזה שאומרים מדוע דב רקוביץ למשל לא פה  :לוי- נורית חסון

ביקשתי , שאני אזכיר לך שבפברואר לפני שנה, נורית תסלחי לי  :אל- אתי גן
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 את יכולה. הוקמה ועדה. כולם הסכימו, שייקבע פה קוד אתי

  ? להגיד לי מתי הוועדה התכנסה בשביל הקוד האתי

  . כמה פעמים גם  :גיא בן גל

  ?כמה פעמים  :אל- אתי גן

   . ישיבות מועצת העירב... מה שאני יכול להגיד לך כמה פעמים  :אורן כהן

  , אני הצעתי מועדים, סליחה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .וצה לדבר על זהאם כבר את ר, ...כשהיה מועד את היית  :נפתלי גרוס

  , אני הייתי מוכנה לבוא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

   . תעשי לי טובה... היא הודיעה, ואתי גן אל עדה... היה מועד שאת  :נפתלי גרוס

  ...אמרתי שאני אהיה אבל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ) מדברים ביחד(

  . איציק, בבקשה  :יהודה בן חמו

שביום  כשהמועצה רשמה לפניה  להצבעהאני מציע לך להעלות  :איציק יואל

  , ראשון הקרוב מתכנסת ועדת החינוך

  ) מדברים ביחד(

   ?מה זה אתה מציע. אבל זו לא הצעה לסדר  :נפתלי גרוס

  . החלטה  :עמירם מילר

  . זו לא הצעה לסדר, הצעת החלטה  :איציק יואל

  , אני מבקש, חברים  :יהודה בן חמו

  . צריך להיות דיון קודם.  פה דיוןאבל עוד לא היה, לא  :נפתלי גרוס

  . אבל אושר לי הצעת החלטה  :איציק יואל

  . אבל יש דיון קודם  :נפתלי גרוס

  . זו הצעת החלטה שלי  :איציק יואל

  ? יש למישהו הצעת החלטה  :יהודה בן חמו

  ? למי יש זכות דיבור כרגע  :גיא בן גל

  . איציק יואל הציע הצעת החלטה  :יהודה בן חמו
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  ... אבל הצגת הנושא לא, לא  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

הצעת החלטה יכולה לעלות כשכל מי , עם כל הכבוד, איציק  :גיא בן גל

אלא אם כן .  להצבעהיועלהאז זה ,  לדבר ומיצה את יכולתויסהשנ

  . עברתם לסתימת פיות

  .אבל אני מציע  :איציק יואל

 זכותם  את מיצו שלאחבריםלפני ההצעה שלך שעוד אתה מוכן   :גיא בן גל

  ? אתה מוכן? ידברו, לדבר

  . שנייה אני גומר, אבל תן לי להציע  :איציק יואל

  . לא  :גיא בן גל

   .להציע מותר. אבל להציע מותר לי  :איציק יואל

  ? חברי מועצה שעוד לא פצו פה בניגוד אליך ואליי ידברו  :גיא בן גל

  .אני מציע, ר הישיבה"אבל אני לא יו  :איציק יואל

 שאתה תציע את ההצעה המתקדמת אתה מוכן שהם ידברו לפני  :גיא בן גל

    ?שלך

  , אולי ההצעה שלי  :איציק יואל

  . תגיד שאתה לא מוכן, אם אתה לא מוכן  :גיא בן גל

  . אני עונה לך, אז אני רוצה להגיד  :איציק יואל

  ? אתה מוכן שחברי מועצה שלא דיברו ידברו לפניך  :גיא בן גל

  . אני רוצה לענות,  פעמים8אבל אמרת את זה   :אלאיציק יו

  . או לא, או כן.  שאלה פשוטהזאת? האם אתה מוכן  :גיא בן גל

  , אני אעשה את זה פשוט  :איציק יואל

  . אתה כנראה לא מוכן  :גיא בן גל

  , זה לא, לא, לא, לא  :איציק יואל

  . ת הפהאתה רוצה לסתום לאנשים א. אתה רוצה לעשות פה מחטף  :גיא בן גל

  . בכלל לא, לא  :איציק יואל



    27.01.2010  45  מועצה שלא מן המניין 

  . אז תן להם לדבר  :גיא בן גל

  . תן לדבר  :נפתלי גרוס

  . תן להם לדבר לפניך  :גיא בן גל

  , אחרי שאני  :איציק יואל

  .אז תן להם לדבר לפניך  :גיא בן גל

  .אני מציע הצעה  :איציק יואל

  . אז תן להם לדבר לפניך  :גיא בן גל

  . ציע הצעהאחרי שאני מ  :איציק יואל

  . אז אל תציע  :גיא בן גל

  . שידברו מה שהם רוצים  :איציק יואל

  . אלא אם כן אתה רוצה לעשות מחטף  :גיא בן גל

  - לאור, ההצעה שלי אומרת  :איציק יואל

  ? אתה רוצה לעשות מחטף  :גיא בן גל

  . לא  :איציק יואל

  . אתה רוצה לסתום לאנשים את הפה  :גיא בן גל

  . ר הישיבה"א יואני ל  :איציק יואל

  . אבל תן להם לדבר  :גיא בן גל

  . ר הישיבה"אני לא יו  :איציק יואל

  .אבל זה מה שאתה גורם לי לעשות, אני לא אוהב לחזור על עצמי  :גיא בן גל

  . אז אתה חוזר ואני חוזר  :איציק יואל

  . אז תן להם לדבר לפניך  :גיא בן גל

  , עד סוף הלילה, תקשיב  :איציק יואל

אני רוצה ? אתה מעוניין לשמוע מישהו חוץ ממך וממני כל יום  : גלגיא בן

   , לשמוע מישהו אחר

  , בתנאי אחד שתציע  :איציק יואל

  , ואני רוצה שעוד מישהו ידבר פה  :גיא בן גל



    27.01.2010  46  מועצה שלא מן המניין 

  . אני רוצה להציע את ההצעה שלי  :איציק יואל

  ? אתה מוכן לתת להם לדבר  :גיא בן גל

  .הצעה בלבד. הצעה  :איציק יואל

  ?אתה מוכן לתת להם לדבר לפני ההצעה שלך  :גיא בן גל

  . לא  :איציק יואל

, ראש העיר. אתה יכול לדבר, יפה. ממךהוצאתי את , יפה. לא מוכן  :גיא בן גל

  ?  וממניאיציק יואלמאתה מוכן שמישהו ידבר חוץ 

. אני רוצה שאתה תתחיל ללמוד בחדר. אני מוכן שתפסיק להפריע  :יהודה בן חמו

  .תתחיל ללמוד בחדראתה 

  , שעוד אנשים ידברו פה חוץ מאיציק יואל וממני...   :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  . ראש עיר? על החדר יש לך לדבר? אתה לא מתבייש :ד מנשה אליאס"עו

  ...אני מוותר ל  :גיא בן גל

   .כבר דיברת יותר מדי? אתה מוותר  :יהודה בן חמו

את למה הוא מבזה ?  אתם לא מדברים אליומהל. שיתבייש לו :ד מנשה אליאס"עו

  ?מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? החדר

  ) מדברים ביחד(

  ?מי עכשיו מדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

איציק יואל לא רוצה . שלי עמרמי לא רוצה שיהיה פה דיון היום  :גיא בן גל

היחיד . עמירם מילר רוצה ללכת הביתה. שחברי מועצה ידברו

  .  זכותם של חברי המועצה לדבר זה יהודה בן חמושעוד מגן על

  ) מדברים ביחד(

  . אתם מפריעים למהלך התקין של הישיבה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . יאללה? אז מי הבא שמדבר, נו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

   .אני פשוט אסגור את הישיבה  :יהודה בן חמו

  , הנושא לא הוצג, אני נורא מצטערת  :אל- אתי גן
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  .  יותר משעה ורבע. די מספיק  :ודה בן חמויה

  . כי אתה לא נתת להציג את הנושא כמו שצריך  :אל- אתי גן

  . אתם כל הזמן מפריעים ומתפרצים  :יהודה בן חמו

  . לא הצליח לכם, ניסיתם לעשות הצגה, סליחה  :אל- אתי גן

  . הניסיון שלכם לא לקיים דיון לא עבד  :גיא בן גל

  .  לא הצליח לכם,מה לעשות  :אל- אתי גן

  ,  על אפך וחמתך איציק יואל.על אפך וחמתך יהיה דיון  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  . תעזוב את חמתו? מה יש לך מחמתו  :יהודה בן חמו

 עבודות לפחות של תכניות אב שהכינו 10יש לי פה הצעה של   : לויאהוד יובל

  , אם אנחנו נסתכל על עיר. בישראל תכניות אב

  ? רגע, אתה בזכות דיבור  :לרעמירם מי

  , שנקראת רעננה  : לויאהוד יובל

  ... כי זה הולך פה הכל   :אל- אתי גן

   .לא בזכות דיבוראתה   :עמירם מילר

  . תעצרי בבקשה את ההקלטה, סליחה  :יהודה בן חמו

  

  ***הפסקת הקלטה לבקשת ראש העיר  *** 

  , לא רצית שאף אחד ידבר. הצלחת, איציק  :גיא בן גל

גיא בן , אתי גן אל: אני נאלץ לאור התנהגותם של מספר חברים  :ודה בן חמויה

  . הישיבה נעולה. בצער רב לסגור את הישיבה, גל

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 

  


