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יהודה בחמו :ערב טוב לכול .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה ,אני מבקש מראש
בקשה מאוד מיוחדת .יש הרבה קהל ,קצת קהל יותר מבחו ,יהיה קשה אולי
מבחינת הרעשי .אנחנו נאפשר לחברי המועצה להתבטא וא יתאפשר
נאפשר ג למועצת התלמידי של חטיבת ב צבי ,רק א יתאפשר ע הזמ.
נאפשר ג לתלמידי ,נציגי או נציגת תלמידי ב צבי לשאת דברי .נמצאי
איתנו נציגי המנהלות ,מפקחות ג של חטיבת ביניי וג של יסודיי .כמוב
נמצא לשמאלי דב רקובי מנהל אג( החינו .אני רוצה לפי ,כמוב בהסכמת
חברי המועצה ,שינוי בסדר היו מכיוו שבהזמנה שנשלחה אליכ ,סדר
היו ,הסעי( של איחוד בתי הספר הוא מופיע כסעי( אחרו והייתי מבקש
להעביר אותו כסעי( ראשו ורק לאחר מכ לדו ולא להלאות את האורחי
בכל הסעיפי האחרי .במידה ויש הסכמה של פה אחד ,נוכל לשנות את
סדר היו .יש למישהו השגות על שאפשר לשנות את סדר היו? אנחנו נעביר
את הסעי( מספר  6כסעי( ראשו היו והנושא שעולה לדיו זה איחוד בתי
הספר .כמה מילי בטר אעביר את זכות הדיבור לאבינוע גרנות ,יושב
ראש ועדת החינו ומחזיק תיק החינו ולאחר מכ לדב רקובי מנהל אג(
החינו ,הדיו הראשו יתקיי בנושא איחוד חטיבת הביניי .אני חייב ,אני
מציע שכל מי שלא ,כל אנשי המקצוע שנמצאי פה לסעיפי האחרי,
בישיבה הבאה .אני כבר מודיע מראש לסיימו ,כי אני יודע שרצית להתבטא
בנושא הזה של האישור ,חוזה חקירה יעבור לישיבה הבאה ,בסדר?
סיימו גולדמ :בסדר.
יהודה בחמו :א יהיה לנו זמ נאשר את שאר הסעיפי האחרי.
עמוס גבריאלי :יהודה ,בעניי של החוזה ,חוזה החכירה .כל עיכוב כזה מעכב בעצ את
החתימה של הראשות מול החוכרי ש באזור בתעשייה?
יהודה בחמו :זה מה שאומרי לי עכשיו באוז הימנית ,אבל ,אנשי המקצוע
עמוס גבריאלי :זה בסדר ,רק שאנחנו פה לא יכולי לתעתע בחוכרי אל( שנה .זה לדעתי
צרי לדו היו אחרי הישיבה הזו.
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.1א .איחוד בתי הספר – חטיבות ביניי:
יהודה בחמו :הנושא הראשו שיעלה ג במסגרת הדיו על איחוד בתי הספר זה איחוד
החטיבה .כמה מילי לגבי הדיוני שיתקיימו ג אצלי וג בועדת החינו,
יתקיימו דיוני בקרב כל הנוגעי בדבר מבחינתי ,זה קרי ,מנהלי בתי הספר,
ועדי ההורי ,מועצות התלמידי ,הורי ,אני מודע לכ שהנושא ...
יתקיימו מספר מפגשי אצלי במשרד ג ע מנהלי בתי הספר ,ג ע
מועצות תלמידי ,ג ע ועדי ההורי .הורי לא מעטי ג מחו לועדי
ההורי .הנושא הזה טעו ,אני מודע לכ שהוא גור( מסביבו לא מעט
תגובות לכא ולכא .מה שאני מבקש מחברי המועצה ,נקיי את הדיו,
נשמע את אנשי המקצוע בטר נשמע אתכ ,לאחר מכ נשמע את הדיו
ונאפשר ג כמו שאמרתי קוד לנציגי מבחו לשאת דברי בא הזמ
יאפשר .אני ממעביר את זכות הדיבור לאבינוע גרנות ולאחר מכ לדב
רקובי.
אבינוע גרנות :ערב טוב .מערכת החינו החדשה התחילה את דרכה ,אני אומר לצערי,
בנושא שמעורר לא מעט מחלוקת ,בכל מקו הוא מעורר מחלוקת ,לא רק
בכפר סבא וזה כאשר אנחנו נעמדנו מול הצור לבדוק בצורה יסודית את
האכלוס של בתי הספר ,מה צפוי לשני הבאות ,מה צפוי לשנה הבאה ואג(
החינו עשה עבודת ניתוח ואיסו( נתוני ,איסו( וניתוח נתוני במערכת
החינו בכלל ,בבתי הספר היסודיי ,בחטיבות ,בתיכוני .אני לא נכנס פה
לשו פרטי פרטי כי מנהל האג( דב רקובי ,הוא יעשה את כל ,את הצגת
הנתוני ,את הצגת המצב ומה ,כי ה ...הזה הוצג ג בפני ועדת החינו.
התהלי היה ,אנחנו עכשיו מדברי רק על החטיבה .התהלי היה
שהתקיימו ,מה שלא יהיה ,זה היה במקביל בשתי הישיבות שקיימנו ,כל
ישיבה בת  5שעות בנושא בתי הספר ,אנחנו כרגע מתמקדי בחטיבת ב צבי.
התהלי של איסו( הנתוני נכו להיו התחיל מראשית השנה ע החילופי
ג בראשות העיר ,ג באג( החינו וג סליחה?
יצחק יואל:

כשאתה אומר תחילת השנה ,תחילת שנת הלימודי או שנה
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אבינוע גרנות :לא ,לא ,לא .קצת יותר מאוחר ,מנובמבר .לא ,זה אפילו לא קלנדרי ,פחות
או יותר בתחילת השנה .בנובמבר ,אחרי הבחירות ,כשיהודה נכנס לתפקיד.
או.קי? האמת היא שדב נכנס לפניו לחפיפה וכבר כל הנתוני הועברו ממנהל
האג( הקוד אמנו בר .לפני הועדה הוצגו נתוני ,אני רק מספר מה
התהלי .השתתפו בשתי ישיבות הועדות ,בכל הקשור לחטיבת ב צבי,
השתתפו גורמי שהוזמנו ,השתתפו ג גורמי שלא הוזמנו ,דיברו ,זכות
דיבור ניתנה לכול ,אנשי ג הציגו ניירות ,ניירות עמדה כאלה ואחרי
והועדה בדקה ג על סמ הנתוני של אג( החינו .המפקחת על חטיבות
הביניי או על היסודי נתנה את חוות דעתה וייצגה בכ את משרד החינו.
היו מנהלי חטיבות הביניי של כפר סבא כול באחד משני הדיוני ,נדמה לי
שכל ה 5היו .ועדי הורי מי שרצה התבטא ,ועד ההורי העירוני .אני אישית
נפגשתי ע נציגות של חטיבת ב צבי ביו שישי שעבר ביזמתי ע נציגות של
הורי ותלמידי וזה לגבי התהלי .החלטת ,עכשיו ,ההחלטה שתיפול היו,
במידה ותיפול החלטה חיובית לגבי מיזוג בתי הספר ,בעיני היא ראשית
התהלי האמיתי ואנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו לנהל ויכוחי בתו
חטיבת ב צבי או מחו לחטיבת ב צבי או באלו ,לפני שיש החלטה .אני
אישית חושב שזה תהלי פשוט שגוי ולא נכו כי ומה יהיה א לא? אז בשביל
מה לעורר את כל הילדי ואת כל המהומה? זה דבר אחד .כל הבירורי
המקצועיי והענייניי נעשו עד לערב זה ,זה דבר אחד .דבר שני ,הויכוח על
החטיבות ,אגב ,החלטת המועצה הראשונה ,הועדה הראשונה ,החלטה אני
מתכוו המלצה ,החלטה להמלי הייתה ליצור  4חטיבות במקו  .5היא לא
נקבה ,לא נקבנו בשו ש של חטיבה .בפע השניה ,וביקשנו מאג( החינו
להמלי על איזו חטיבה תמוזג ע איזו .זה קרה בישיבה השניה שאג(
החינו המלי על חטיבת ב צבי ע חטיבת אלו ,זה דבר אחד .דבר שני ,זמ
הביצוע של ההחלטה הוא לראשית שנה הבאה .דבר שלישי ,בנוס( לויכוח
שהתנהל כבר  6או  7שניי סביב נושא החטיבות ,את תראו או תשמעו על
המספרי ,את יכולת ג לקרוא בכל החומר ורוב הנמצאי כא ג
מכיריי את המספרי משני קודמות וחלק לא .ג בויכוחי הקודמי עלו
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אות הבעיות שבעצ לכפר סבא אי לנו מספיק תלמידי במחזור כדי לקיי
כמו שצרי  5חטיבות .הדבר הזה הוא לא מאתמול ולא משלשו .השנה
התחבר לנתו הזה מצב או התפתחות הרבה יותר חמורה ,חמורה במירכאות,
יכול להיות שאחרי יגידו שבעצ זאת ההחלטה הנכונה של ממשלת ישראל
או של משרד החינו ,לשנות את שיטת התקצוב לחלוטי .באופ שכל חטיבה
תקבל וכל בית ספר יסודי יקבלו שעות תק בדיוק לפי מספר התלמידי שיש
לה ולא לפי שו ,מה? כ .עכשיו ,בחטיבות זה היה קוד .עכשיו ,יתרה מזו,
הבהיר משרד החינו באופ חד משמעי שמהר מאוד כל חריגה מעבר לתק
שיאושר לאותה חטיבה יצטר ליפול על הראשות המקומית כי הוא לא יממ.
עכשיו ,השילוב הזה של שני הדברי הוא צריי להדליק אצל כולנו כנציגי
ציבור אור אדו מי יממ ומי יחזיק  5חטיבות בעתיד ,א' .ב' ,יש כמוב
ענייני פדגוגי שקשורי בכ שאנחנו מאוד מאוד ממליצי על האיחוד
שהוא בסופו של דבר יפעל לטובת החטיבות ,החטיבות כול של כפר סבא ולא
רק של ב צבי .ההחלטה הייתה כמו שאמרתי ,ההחלטה הייתה מותנית
בהזרמת ,בהכנת הבניי כמו שצרי לחטיבה המאוחדת בטיפול ,זה לא
צריכה להיות החלטה של ועדת חינו ,אבל בטיפול בכל נושא המורי מול
הסתדרות המורי ובדברי שקשורי בהיערכות הנכונה למיזוג .אני רק
רוצה לסיי את החלק שלי ולהגיד שני דברי .לגבי הבניי שיתפנה בעתיד,
הוא לא חייב להתפנות מיידית כי יש פה מצב ששתי שכבות על פי הצעה
שנשארות ,שכבה אחת פורשת ויוצאת כבוגרי חטיבת ב צבי ואלה שיעלו לח'
וט' ה יהיו בשלמות חלק מהחטיבה הממוזגת .במש לפחות שנה אחת
החטיבה הממוזגת תהיה יותר גדולה כמוב מכל חטיבה אחרת בכפר סבא,
אבל לאחר מכ ,ע התפנות הבנייני ,אנחנו נציע ונמלי שהבנייני יעמדו
לרשות מערכת החינו בצורה יעילה ובצורה טובה ויפה .זה לגבי שימוש
בבנייני .אני מוכרח לציי שאני כאיש חינו ,כמחנ ,כמנהל ,כמנהל לשעבר,
התרגלתי לעשות רק דבר אחד וזה לפתוח בתי ספר חדשי .זה הייתה
החגיגה שלי וזה היה מזל שלא לכל אחד יש אותו וזה אופרה אחרת ,ג היא
קשורה בבעיות ,אבל בבעיות מסוג אחר ופה אנחנו מצאנו את עצמנו עומדי
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מול העניי של סגירת והעברת בית ספר ומיזוגו ע בית ספר שכ וברור
שלילדי יש את הקשר הנפשי שלה ע בית הספר ,ברור שלהוריי יש את
הקשר שלה וברור שחדר מורי נאמ לחטיבת ב צבי .הדבר היה ברור ,היה
ברור לי מלכתחילה מהרגע הראשו ,מהשיחה הראשונה שהייתה לי ע ראש
העיר וע דב .יתרה מזו ,אני מכיר את חטיבת ב צבי מכל מני זוויות ,הכרתי
את המנהל ,הכרתי את חלק מהצוות הבכיר והכרתי את רוח החטיבה במש
השני ואי לי ספק שכשמדברי על בית הספר בלי להתייחס לכל הצד
הארגוני ,הכלכלי וכולי' אנחנו מדברי על תהלי שהוא לא נעי ולא קשה
ברגע הראשו .אי לי ספק שא כול יתנו יד במידה וההחלטה תעבור וכול
יתנו יד ,זה יהיה תהלי בריא מבחינה חינוכית בתנאי שכול יתנו יד מרגע
שתהיה החלטה .הדבר האחרו ,אני פונה אל חברי המועצה להחליט לכא או
לכא היו .אני פונה אל חברי המועצה לא למצוא איזה שהיא דר ביניי
שבגלל שפה ועדת דברת או אחרי ,לחפש עוד משהו שבעוד חודש או בעוד
חודשיי ,אולי בואו נסתכל על זה עוד פע בשנה הבאה ,לא בדקנו את כל
הניירת וכולי' אני לא מזלזל בכלו .אני לא מזלזל בנימוק של א( אחד ,אני
רק אומר ,כל דחייה ,מכיוו שאנחנו עוסקי פה בילדי שעכשיו דיברתי
אית בחו ואני מכיר אות כבר מיו שישי שעבר ,רק חלק קט מה ,כיוו
שאנחנו עוסקי בילדי ,ה לא ,נגיד את זה בצורה הפשוטה ,לא מעניי
אות כל הסיפורי ,דו"ח שושני ,תקצוב בתי ספר ,פיטורי מורי ,כל
הדברי האלה לא מענייני אות ולכ ה צריכי לדעת לכא או לכא,
איפה הדבר הזה עומד .א זה לא ,ההמלצה שלי תהיה לא לגעת בסיפור כמה
שני .אי אפשר לחזור לעניי הזה כל שנה וכל שנה ע ההפגנות וכל שנה ע
ועד ההורי וכל שנה סימני שאלה ,זה לבד הורס את בתי הספר .זה נכו עוד
יותר לסעי( השני ,אני אומר עוד יותר בגלל שזה ילדי קטני ,אבל זה נכו
ג לגבי ילדי חטיבה .ולכ אני מסכ את הצד שלי ואני אומר ,אני פונה אל
חברי המועצה ,כמוב כל אחד ישקול ,יחליט ,ידבר ,ישמע ,אני פונה שנל על
הכ או הלא בצורה מוחלטת ,שנצא מפה ,שאנחנו כועדת חינו ואת
וההורי וכל מי שצרי ידע בדיוק איפה העסק הזה עומד ,אנחנו עדיי בשלב
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טוב ,אנחנו באמצע חודש מר ,היו מתחילות כל ההיערכויות לתשס"ה כ
שאנחנו עדיי לא מאחרי את המועד ,עד כא.
דב רקובי:

ערב טוב לכול .איתי נמצאות  3מהאג( וה תעזורנה לי וג תעננה על
שאלות א יהיה צור .נמצאת פה אביטל פס הסגנית ,אביבה איילו
מהחינו היסודי ועטרה בריל מהחינו הממלכתי דתי ,ונמצאות כא שתיי
שביקשתי מה להגיע ואחת היא ניצה שטרנהיי שהיא מפקחת על החינו
העל יסודי בכפר סבא ויעל אלתר שהיא יועצת בכירה ,מפקחת על היועצות
באזור הזה .אני אנסה ג להתייחס לכמה דברי שעלו ,אני מציג היו את
הנתוני בפע הרביעית ואני אעשה את זה לא באריכות כמו שעשיתי בועדות
הקודמות ,אבל אני כ אתייחס להערות שעלו ,הערות שנאמרו על ידי חברי
שוני בועדות השונות ,חברי מועצה ,חברי ועדה וה עלו תו כדי הדיוני
הקודמי והיו שאלות רבות שאני רוצה להציג כא לחברי המועצה ,לפחות
חוט שני ולומר שהנושא הראשו שאני פותח פה כמנהל אג( ,זה מאוד
מתסכל ,הוא איחוד או סגירת בתי ספר ,כאשר נשאלו שאלות מאוד כבדות
משקל

עמוס גבריאלי :רק בשביל הסמנטיקה ,מה ההבדל בי איחוד לסגירת בתי ספר? תסביר לי
דב רקובי:

אתה יודע מה? אני אענה ל רק בדבר אחד שאני חושב שהסמנטיקה לפעמי
מאוד חשובה ואתה לפעמי יכול להראות דבר במושג שהוא נות משמעות
חיובית ומשמעות שלילית ולכ משתמשי בשני המושגי האלה ,אבל
מבחינתי אתה תבחר לבחור ב זה לא רק סמנטיקה .יש פה באמת מצב שאני
אציג אותו ושג נתתי ל בניירות והראיתי שברגע שיהיה איחוד של שני בתי
ספר ,ממה התועלות שיכולות להיות לצד הקשיי והכאב בסגירת מוסד אחד
שהוא קיי ואני לא מקל ראש עמוס במצב קשה מאוד שסוגרי מוסד
חינוכי .אני לא אמרתי שזה דבר קל או נעי לעשות את זה.
שאלו אותי כמה שאלות ואני רוצה להתייחס אליה כרגע לפני שאני פותח
לגבי המצב הספציפי של חטיבות ביניי .קוד כל שאלו לגבי תכנית אב
חינוכית והייתה שאלה למה עושי מהלכי מבלי ששוקלי את הנתוני
ואת הדברי ואני לא אהיה ציני ולא סמנטי ,יכולתי לומר שא( פע
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ההזדמנות היא איננה ותמיד אומרי שאולי צרי עוד נתוני ועוד ועדות
ועוד שני וכולי' והנושא הזה נדו ,אני פה  12שנה והנושא הזה אכ נדו
לפחות  3שני בכפר סבא כאשר נוספו לזה באמת נתוני חדשי שאבינוע
הציג כרגע .אבל אני רוצה לומר שג בתועלות של תכנית אב חלופית
שהתחלנו לעשות אותה ע בית ברל לפני  3שני ,ע מכללת בית ברל ,יש לי
את המסקנות של התכנית ,אז אחת המסקנות בהחלט מדברת על כ שיש
היו קושי מאוד גדול לתלמיד במעברי ,בשני מעברי מרכזיי שהוא
עובר ,במעבר הראשו שהוא עובר מכיתה ו' לז' והמעבר השני מכיתה ט'
לכיתה י' ואמרנו שאחד הרווחי א לקרוא לזה או אחת הדרכי שאנחנו
יכולי באמצעות איחוד שתי חטיבות ,זה מצב שתהיינה פה  4חטיבות מול 4
תיכוני ,ליצור מצב שבאמת הוא עדי( ,הוא נכו יותר ,שבו יהיה מעבר אחד
בלבד מכיתה ו' כאשר הילדי ,כל חטיבת ביניי ,הילדי שילכו להמשי
ללמוד בתיכו מחטיבה מסוימת לתיכו מסוי ,כאשר אורט שפירא נשאר
כתיכו אזורי וכל אחד שירצה לפנות אליו יפנה אליו מרצונו .אז זה למשל
דבר אחד שהיה חשוב להציג אותו כי הייתה פה התחלת תכנית אב והיא
תמשי ,אבל
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

לא ,התכנית אב לא הייתה של ועדת חינו .קוד כל ,השתתפו בה אנשי
חינו מכל העיר ,יותר מזה ,בתכנית אב הזו השתתפו מורי ויועצי והשרות
הפסיכולוגי ואנשי מתחו החינו ואנשי ממכללת בית ברל והרבה מאוד
אנשי אחרי וזה הייתה תכנית לדעתי שא היא תמשי יהיה בה רווח נקי
לכפר סבא .לא .אני מדבר על מכללת בית ברל ולא על רוני אביר.
בעצ ,הנושא הראשו שעומד על הפרק וממנו אי אפשר להתחמק זה נושא
הדמוגרפיה .הנושא הדמוגרפי הוא הנושא המרכזי פה בכפר סבא ואפשר
לבנות אותו בצורות שונות ,אבל אי אפשר להתחמק ממנו כאשר יש ירידה
במספר התלמידי ,אנחנו מראי את זה בכל הנתוני שקיבלת והירידה
הזאת היא מובהקת .לצערנו הרב אנחנו ג הראינו שמבחינת גידול אכלוסיה
עתידי שיכול להיות בכפר סבא מבלי לחלו חלומות באספמיא ,יש שני
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אזורי בלבד שבה יש קרקע עתידית שעשויה להיות קרקע מיושבת .אחד
בצפו ב יהודה ,השני זה באזור של סביוני הכפר ,אבל ג ש הזכרתי את
הנתו שמשרד החינו מדבר על כ שבעצ כל  1,000יחידות דיור בס הכל
מניבות בסביבות ,בסוציו אקונומי שלנו בסביבות כיתה אחת בלבד ,ככה
שמבחינת הגידול העתידי אי גידול עתידי משמעותי באפשרויות של כפר
סבא להתפתח והאוכלוסייה הולכת ומתבגרת ,זה תהלי שאנחנו מכירי
אותו וראינו אותו ואני הצגתי אותו ,זה תהלי שקורה בכל השני
האחרונות .לאור המצב הזה ,הדוגמא המוחשית ביותר היא הדוגמא של כפר
סבא כאשר בחטיבות הביניי נבנו פה ,יש פה  5חטיבות ביניי כאשר  3מה
היו בנויות מבחינת מבנה פיזי והיו בה  3שכבות אשר בכל שכבה היו 8
כיתות .שתי החטיבות האחרות ,היו בה  6כיתות בשכבה כל אחת .נכו
להיו מ 8כיתות בשכבה ,לפני כל תזוזה ,לפני כל תנועה שאנחנו אמורי
לעשות ,לפני כל דבר ,היו בכפר סבא המצב הוא שבכל חטיבה יש  5כיתות
בשכבה בלבד .כלומר ,יש ירידה גדולה ביותר ורק ,פה אני את רק מספר
אחד ,מתס"א לתס"ד ההבדל הוא בס הכל בתלמידי החטיבות מ3,213
תלמידי ל 2,632שזה פער של כ 700 ,600תלמידי וזה בדיוק הפער שאת
תראו אותו ,נגזרת שלו לכל האור .במצב הזה באו מנהלי החטיבות ואני ג
שאלתי אות השנה שוב את הדברי .לא קיבלתי הלכה סדורה ואמרתי
או.קי .ראו אמ ,יש טענות צודקות שכל דבר צרי להבח מחדש ,ככה אמר
דקארט וככה אמרו אנשי אחרי שצרי לבנות ולבדוק את הדברי מחדש.
באו אלי מנהלי חטיבות הביניי וה ג דיברו בפניכ בועדות השונות
וצעקו ואמרו תראה ,א אנחנו לא נעשה דבר אנחנו בעצ בשנה הבאה
צפויי לרדת ל 4כיתות בשכבה 4 .כיתות בשכבה ,הנגזרת של הדבר הזה
היא נגזרת קשה ביותר מבחינתנו .כבר היו אנחנו מתקשי מאוד לתפקד
וה הכניסו כל מני מושגי מקצועיי שאני לא רוצה להלאות אתכ ,מה
נדרש בכל כיתה או מה נדרש בכל בית ספר כדי לעמוד במטלות שהוא זקוק
לה ושהוא צרי לעמוד בה ,איזה שעות תק הוא צרי להפעיל בתו בית
הספר וכבר בכיתות בשכבה למרות שהכיתות ה מלאות יש לה קשיי
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גדולי ביותר ג השנה וג שנה שעברה בעצ להפעיל את המערכת כמו
שה היו רוצי להפעיל אותה .שתבינו שאני אגיד את זה בצורה הכי פשטנית
שזה יהיה מוב ,כאשר אנחנו מפעילי כיתת לימוד בבית ספר וכאשר אנחנו
מפעילי בית ספר בכלל ,לא מדבר רק בשעות שכל ילד מקבל ,שעות שהוא
לומד מהבוקר עד הצהרי ,מדבר בשעות רוחב שזה שעות של הקבצות,
מדבר בשיעורי עזר ,מדבר בשיעורי עולי חדשי ,מדבר בשילוב של ילדי
חריגי ,מדבר בייעו חינוכי ,מדבר בבעלי תפקידי בתו בית הספר ,כל
הנגזרות האלה משפיעות על טיבה של העבודה שמתבצעת בתו בית הספר
כאשר יש מחוות מאוד יפות של מורי שלעיתי מוכני להרי את נס
ההתנדבות .הדבר הזה לא יכול להחזיק לאור שני ואי אפשר לעבוד רק על
זה .לא רק .אני מדבר על שעות יעו ,אני מדבר על הרבה נגזרות אחרות שלא
יכולות לבוא לידי ביטוי כשתק השעות מצומצ ואז פנו אלי המנהלי עוד
השנה ואמרו דב ,לנו קשה מאוד להתקיי ככה ,מוכרחי לעשות מעשה.
ברור לי דבר אחד ופה אני קופ רגע מהנושא הזה כי אני את לניצה וליעל
לדבר על כ .ברור לי דבר אחד והיה מאוד קשה לקבל את זה וכמה שלא
ישבתי ע האנשי של בנצי שאני ישבתי יחד ע ראש העיר וג ע המנהלת,
היה קשה לקבל רעיו אחד .אמרנו לה בצורה חד משמעית .זה קשה לקבל
את זה ואני אחזור על זה עוד פע למרות שקשה לקבל את זה .אי הבדל
מבחינה פדגוגית ,הישגית ,היו המשרד מסתכל על הישגי לימודיי,
ההישגי הלימודיי בחטיבות די זהי ,יש ניואנס לכא ,ניואנס לכא .כל
החטיבות עובדות יפה כולל מנהליה .הלוואי והיה יותר קל אולי להגיד שא
מתחבר דבר לימודי ,פדגוגי ,כשל כזה או אחר ,היה קל להגיד או.קי .נסגור
את חטיבה כזו או אחרת .התשובה היא חד משמעית לא .התשובה החד
משמעית היא שבהחלטה הנתו היחיד שנלקח בחשבו היה הנתו הפיזי של
המבנה של חטיבת ב צבי ,למרות שלגבי זה היו השגות שונות ששמעתי ,אבל
זה נתו שאני קיבלתי יחד ע ראש העיר ממהנדס העיר כא ,מבחינת
ההשקעה הכלכלית במבנה החטיבה .לא עמד א( נימוק אחר ,אני סרקתי
לאור ולרוחב ,אני ישבתי ע ניצה שטרנהיי ,קיבלתי את הנתוני של
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המפקח הקוד ,בדקנו את הנתוני של החטיבות ,אני לא יכול להגיד
שחטיבה אחת ראויה מהשניה ודר אגב ,כאב לי ביותר השבוע ואני מקווה
שזה לא יקרה יותר ,שהיו השמצות שלא במקו .שדיברו למשל על כ שיש
יותר אלימות בחטיבה הקולטת ,יותר בנקלטת ,אני חושב שהדברי ה
רעי וה לא נכוני ואני לא את יד לה .אני חושב שזה היה מאוד לא נכו
לעשות את זה ואי צור להכפיש כדי לקבל החלטה .אגב ,אנחנו האג( וכל
העיר נקבל כל החלטה שלכ ונבצע אותה בשלמותה ,אבל לרדת מתחת לקו
האדו ,לא הייתי עושה את זה .זה היה לא נכו ,זה לא ראוי ,זה לא מכובד.
אישית אני מכיר את החטיבות הרבה מאוד שני ג כמנהל תיכו קולט
תלמידי ואנחנו קולטי במידה שווה תלמידי מכל החטיבות .אני יכול
להגיד שלא ראיתי הבדלי מבחינת ההישגי העתידיי של הילדי ,מבחינת
הילדי שהגיעו ואני חושב שכל החטיבות עבדו יפה מאוד .נכו שקשה מאוד
לקבל נימוק כזה כנימוק יחיד ,אבל מה לעשות? זה הנימוק היחיד כי היה
צרי פשוט להחליט איזו חטיבה תיסגר ,כאשר כולכ יודעי ששיטת ההזנה
לחטיבות ,אגב ,מה שאני אומר זה לא יכול להיות מופר כי עצ שיטת
ההזנה לחטיבות יש התחשבות עצומה ,המודל הכפר סבאי הוא מודל מיוחד
במינו ואני ציטטתי את פרופסור ח והראתי שהוא כותב על המודל הזה והוא
מבר עליו והוא נת לו הרבה סופרלטיבי והוא ביקש שיעתיקו אותו .יש פה
מודל ייחודי שתלמידי מוזני מכל בתי הספר היסודיי לחטיבות על פי
מי ,על פי הישגי לימודיי ועל פי קריטריוני של חצאי כיתות ועל פי
חברי וכולי' מה שברור שיצר חטיבות שה דומות במבנה שלה וברגע שה
דומות במבנה שלה ,סביר להניח שג מבחינה פדגוגית ה תהיינה דומות
למרות שהעשייה היא מאוד שונה .אני יכול להגיד שלכל חטיבה יש
פרוייקטי שלה ועשיות שלה וניהול משלה ויש דברי טובי ויפי לכל
חטיבה ,אבל אני לא עוסק כרגע ולא מדרג ביניה ולא עושה השוואה
ביניה .אני רוצה לומר שלא היה פה ,לי לפחות ולא( אחד אחר שאני יודע,
נימוק אחר .ההחלטה פה היא לא פשוטה ואנחנו עשינו שני דברי .אחד,
דיברנו באמת על ההחלטה העקרונית ,התכנס אצלי צוות מאוד גדול שכלל
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את השירות הפסיכולוגי ואת השירות היעוצי ואת הפיקוח ומיד נית לה
את זכות הדיבור ודסקסנו שני נושאי .קוד כל לגבי איזו חטיבה לסגור
ודבר שני מה יהיה המהל העתידי מבחינת איחוד החטיבות ואני משתמש
ע סליחת במושג איחוד כי אכ פה מדבר באיחוד .המהל הזה יהיה
הדרגתי והכוונה היא לשמור ככל היותר על הצביו של הכיתות של חטיבת ב
צבי ולא לערב את הכיתות משני בתי הספר ,כאשר כל ,בשלב ראשו לא
קולטי כיתות ז' ,מה שיגרו לכ שכל חטיבה בעיר תמנה  5כיתות ,כאשר
חטיבה אחת באופ תורני תצטר להיות בת  6כיתות .חטיבת ב צבי ,הכוונה
היא להוריד את הגדר בינה לבי חטיבת אלו ,לתפור הנהלה משותפת ,בשלב
הראשו לא קולטי כיתות ז' ולאחר מכ במש שנתיי כיתות ח' ,כיתות ט'
שומרות על הצביו שלה והאיחוד המלא מתבצע רק שנתיי אחרי זה .דר
אגב ,תקפו פה עוד דבר שאני לא מקבל אותו .אסור לי לבוא ע הלי סגור,
זה יהיה לא חכ ,לא אחראי ולא נכו .ההלי יבנה באחריות רבה יחד ע
הבית ספר הקולט והבית ספר הנקלט ,יחד ע השירות הפסיכולוגי ,יחד
איתי ואסור ,כי עלו ,להפ ,אני ג אמרתי את זה ליושב ראש ועד ההורי
בשיחה שלנו ,אני חושב שהאנשי צריכי להעלות כל מני דברי שזה חשוב
לה וג בתי הספר ושמעתי כל מני נושאי שוני .מה יקרה ע הפרוייקט
שלי? הא הוא יעל? מה יעשה ע דבר כזה או אחר? אני לא חושב
שהתהלי הזה צרי להיות סגור .זה לא אומר שאי תכנו ,יש תכנו .אבל,
אנחנו נלווה את שני בתי הספר כולל תוכניות לימודי ,כולל הדברי
האחרי עד שהדבר הזה יתבצע מתו מחשבה שאני לא יכול להחליט
מלמעלה מה התהלי הרצוי והנכו כי יש ש הרבה נושאי שג יכול להיות
שלא נתנו עליה את הדעת ,אבל נית עליה את הדעת ונעשה זאת א את
תחליטו שיהיה איחוד כזה ואז יהיה בכל חטיבה  5כיתות כפי שציינתי
ובחטיבה אחת  6כיתות ,כאשר בדקנו את זה ג ע החטיבה הקולטת
כמוב ,כאשר מדבר על חצר משותפת ,כאשר יכולי להיות רעיונות שוני.
יכול להיות שכל כיתות ח' צריכות להיות במבנה אחד יחד ,אבל בכיתות
שלה לשמר ולשאול ג את הילדי אי ה היו רוצי לשמר את השייכות
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שלה לחטיבות .אני חושב שאסור מצד שני לעשות ג דרמטיזציית יתר כי
עלו ,זרקו באוויר המו דברי .אלימות ,סמי ,אלכוהול והכל .אנחנו
מתמודדי ע הדברי האלה כל הזמ במערכת החינו .אני אחר כ אספר,
בשלב הבא ,אני היו הייתי בביקור של שעתיי יוצא מ הכלל בבית ספר,
הלכתי לראות מה קורה בתו כיתה שיש בה  40תלמידי ואני אספר ג על
זה .כי היו הרבה התקפות מה קורה כשיש  39או  40ילדי ,מה  ...מבחינה זו
בחטיבות אגב אני לא משנה ואני אמרתי עוד פע ,אני משמר את מספרי
התלמידי ואת הכיתות ההומוגניות שהיו בחטיבת ב צבי .אני חושב
שהמנהלת של ב צבי שהיא מנהלת שנה ראשונה בכפר סבא עשתה עבודה
מצוינת .אני רוצה לשבח אותה ולהגיד ולוואי ויכולנו לשמר אותה פה בתו
המערכת ,אני חושב שכל המנהלי האחרי ה מנהלי טובי וראויי ,אני
חושב שהיא עומדת בלחצי אדירי ואני חושב שמה שאמר אבינוע ג
מכוו אליה ולמורי .יש פה כמה ציבורי שאנחנו צריכי לתת את הדעת
עליה .ההורי ,המורי ,התלמידי ,הראשות וג המשרד .המשרד פה ג
אמר את דברו ואנחנו קיבלנו את ברכת הדר ג מדפנה לב ,ג מהמנכ"לית
שדר אגב ,שאלו ממה ע ועדת דברת ,המנכ"לית התקשרה לפני כמה ימי
לראש העיר כי העלינו את זה בפניה והיא אמרה ,את יודעי מה? תנו לי
לחשוב ג לגבי הדבר הזה והיא צלצלה ליהודה ,א אני מצטט נכו אתה
תאמר דברי בש אומר והיא אמרה ,לכו למהל כי הדברי האלה ,כי
שאלו ,אולי יקרו דברי אחרי וישתנו דברי וכולי' ג המשרד עומד
מאחורי זה .כלומר ,אני רוצה להגיד שהמחשבה היא משותפת .יש הרבה
כאבי בט ג לי .זה תהלי לא פשוט ,לא קל ,יש הרבה כעסי .אני סוציולוג
וארגו זה יצור חי וזה קשה מאוד לעשות דבר כזה ומי שאומר שזה קל ,זה
בקלות ורק בניירות ,הוא דבר דברי לא נכוני ולא אמיתיי .זה תהלי
קשה ,יש לו נוסטלגיה ,יש לו עבר מפואר ,יש לו בוגרי ,יש לו מסורת.
תפקידנו ג בזה לטפל ואנחנו לא ,אני מוריד את הכפפה ,אני אומר ,אני יודע
שאלו יהיו התפקידי של כל הצוות שלי וג של הצוות של משרד החינו
שיבי ,זה לא פשוט .יחד ע זה צרי פה להחליט כי לכל דבר יש את הנגזרת
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שלו .העירייה ,שאלתי את ראש העיר ,תגיד לי ,א העירייה מסוגלת ואגב,
אותו דבר אני אומר לגבי בתי הספר היסודיי .א לעירייה יש כס( ,אז
בבקשה .אז העירייה תל ותשקיע את הכס( שנדרש כדי להחזיק את אות
בתי ספר א ה קטני או גדולי או בינוניי ,מה שצרי .אבל כיוו
שהמצב הוא לא כזה ,אני ג העברתי לכ כתבה מעיתו האר והראיתי לכ
ויושבת פה ג מפקחת שתעיד על זה שבאר נסגרי הרבה מאוד בתי ספר
וזה לא דבר של כבוד ,אבל זה מה שקורה כי מי שחושב וג בזה סנט בי
ואמר מה זה? מדבר על כלכלה לא על חינו ,מדבר ג על חינו ומדבר ג על
כלכלה ומדבר ג על מצב עכשווי ומדבר ג על מצבה הכלכלי של עיריית כפר
סבא .יכול להיות שא היינו יושבי בעירייה אחרת שמשופעת מאוד
בתקציבי הדיו היה אחר .לברוח מהמציאות אפשר כ .אני אמרתי ,מותר
לי ג ויכול להיות שזה יקרה ,יכול להיות שאנחנו צריכי היינו להגיד לבתי
הספר ,לא עושי כלו .תתקיימו כמו שאת יכולי וזה מה יש .את לא
רוצי להיסגר ,לא עושי כלו .יש פה אבל אחריות ציבורית שלכ ,לא
שלי ,של מועצת העיר .זאת אחריות ציבורית ואת תחליטו את הטוב
בעיניכ .אני מבקש עכשיו ברשותכ מהמפקחת העל יסודית לומר את דברה
בבקשה ,ניצה שטרנהיי בבקשה.
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

ניצה ,אני שמעתי את שאלת והתשובה שלי היא כזו ,אני רוצה שתציגי את
עמדת המשרד .תתייחסי יותר באופ מקצועי ממני.

ניצה שטרנהיי :העמדה של מקצועית מאוד.
דב רקובי:

אגב ,למי שלא יודע ,המורי ,יושבת פה חברתי עופרה דונסקי ,המורי ה
אנשי שמועסקי על ידי משרד החינו ולא על ידי העירייה בניגוד למורי
תיכוניי שאנחנו כולנו היינו עובדי עירייה ועדיי .מורי החטיבות והיסודיי
ה מורי של משרד החינו ,הנציג המרכזי שלה בחטיבות בדר כלל זה
הסתדרות המורי ,אבל יש ג ארגו המורי וזה חשוב ביותר כיוו
שהמדינה היא המעסיק שלה .אני יכול להגיד עוד דבר ואני אומר אותו כי
יושבי פה ג מורי .אני ביקשתי ונפגשתי הרבה פעמי ג ע עופרה וג
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ע המפקחת וג פניתי לכול ,אני ג דואג למורי,ואני לא מתבייש להגיד
את זה ,לא רק לתלמידי .הבטיחו לי שיעשו הכל ,ניצה ועופרה ודפנה לב
וכול כדי לעזור למורי ג כ .זה חשוב ביותר למצוא לה תעסוקה,
למצוא לה מקו ,לשלב אות ולעשות את זה בדר החכמה ביותר .ג זה
חשוב לי מאוד ואגב ,זו הסיבה שבזמנו אני הלכתי יחד ע עופרה דונסקי
ויחד ע אביבה איילו קוד כל למורי כי אמרתי שהמורי מגיע לה
לדעת ראשוני .אבינוע חשב שאסור עד שתתקבל החלטה להגיע לבתי ספר,
אני סברתי שאני צרי לעשות את זה .אז תציגי את עמדת המשרד ,תציגי את
הניסיו של בעיר אחרת ובמה שאת חושבת שמתאי לזה.
ניצה שטרנהיי :אני חושבת שדב הציג את הנושא של חטיבת הביניי בצורה מאוד יפה
ומאוד מקצועית .אני לא יודעת מה את רוצי שאני אוסי( וארחיב ,אני רק
אולי ארחיב בנקודה שתבינו מה זה אומר חטיבה קטנה .חטיבה קטנה זה
אומר שאי אפשרות לתת מענה לא לתלמידי המצטייני ולא לתלמידי
המתקשי .אפשר רק ללמד רגיל במסגרת הרגילה .זה אומר שא יש לי 12
כיתות ,אז אי לי רכז מקצוע שהוא האד המוביל מבחינה פדגוגית את אותו
תחו דעת א אי  48שעות הוראה באותו מקצוע .זאת אומרת שא למשל
בספרות יש שעתיי לכיתה וללשו יש שעתיי לכיתה אז יש בבית ספר 24
שעות בלבד לאותו תחו דעת .כלומר ,לא יהיה אד שיוביל את נושא הלשו,
לא יהיה אד שיוביל את נושא הספרות ,לא יהיה אד שיוביל את נושא
התנ" ,לא יהיה אד שיוביל את נושא ההיסטוריה כי תכפילו את מספר
שעות הלימוד ותקבלו תמיד פחות מ 48שעות .כלומר ,חטיבה קטנה איננה
מאפשרת מנהיגות פדגוגית שמובילה עשייה משמעותית ואיכותית .היא לא
מאפשרת בעלי תפקידי כי מעבר לשעות הניהול הקטנות שה שעתיי
לכיתה ,שה מכסות בקושי משרת מנהל בית ספר .אפילו מנהל בית הספר
צרי להיכנס ליותר שעות הוראה .כלומר ,כל הנושא של טיפול באקלי בית
הספר ,בעשייה פדגוגית משמעותית ,נפגע באופ מאוד רציני בחטיבת ביניי
קטנה .זאת אומרת ,זה לא רק שהתלמידי לומדי בצורה בנאלית ורגילה
בלבד ,אי מקו ליוזמות ,אי מקו לעשייה ייחודית ואיכותית ,אלא רק על
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בסיס התנדבותי וכמו שדב אמר ,אפשר שנה להתנדב ,אפשר שנתיי
להתנדב ,זה לא פשוט וכל הדברי האלה ה חלק בלתי נפרד שתביאו
בשיקול הדעת שלכ .המצב האידיאלי הוא של  6,7כיתות לשכבת גיל .ג
מצב של  5כיתות ע כיתה אחת שנודדת מדי פע הוא לא פשוט 5 .כיתות
פלוס איזושהי כיתת חינו מיוחד זה על גבול המצב .זאת אומרת ,ג היו
ע סגירת חטיבת ביניי אחת ,אנחנו לא מגיעי למצב האידיאלי ,אלא
אנחנו על הגבול בלבד כי המצב האידיאלי רבותיי זה  6,7כיתות לשכבת גיל.
אז כדאי שתביאו את הדברי האלה
עמוס גבריאלי :סליחה ,כשאת אומרת אידיאלי הכוונה היא אידיאלי מבחינת קבלת שעות
ותקני לצור פדגוגיה בחטיבה הקיימת.
ניצה שטרנהיי :נכו .זאת אומרת ,היו המצב שבו
עמוס גבריאלי :אידיאלי כלכלית זאת אומרת.
ניצה שטרנהיי :כלכלה זה פדגוגיה יקירי .כלכלה זה פדגוגיה .א אי שעות ,אי פדגוגיה,
חד משמעי .חבריא ,א אי שעות אי פדגוגיה .א אנחנו לא יכולי לחרוג
מלוח וגיר בלבד ועשייה רגילה ,אז אי פדגוגיה ושזה לא יהיה למישהו
אשליות שהדברי מתבצעי ללא כלכלה
טל קוגמ:

אבל כיתת א שמתקיימת  40תלמידי ,זה חינוכי?

ניצה שטרנהיי :כיתת א שמתקיימת על  40תלמידי מתקיימת כל השני ,זה לא מהיו
וזה לא כתוצאה מתהלי סגירה .זה לא שינוי שהוא חל מהיו ובדיוק שעות
הרוחב
טל קוגמ:

זה המצב שקיי כרגע בחטיבות הביניי?

ניצה שטרנהיי :בדיוק שעות הרוחב שעליה אני מדברת שמאפשרות מצב שבו את יכולה
לפצל מתמטיקה ואת יכולה לפצל אנגלית ואת יכולה לפצל מדעי ואת יכולה
לתת שיעורי תגבור ,זה כלכלה וא את תשאירי את החטיבות ע  4כיתות
לשכבת גיל ,לא יהיה ל וילמדו  40ילד בכיתה הכל .אז א לזה את רוצה
להגיע
טל קוגמ:

כמה תלמידי יש לחטיבות ביניי

ניצה שטרנהיי 38 ,37 :תלמידי לכיתה .זה לא שונה ,זה לא ישתנה .ההבדל הוא א יהיה
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ל פיצולי או לא יהיה ל פיצולי .זה מה שזה שונה.
יצחק יואל:

אני רוצה להעיר הערה שקשורה לתחילת הדיו ואולי נתקלי

)דיבורי ברקע(
יעל אלתר:

אני יעל אלתר ,מפקחת על הייעו בבתי ספר .אני רוצה דווקא להתחיל
מהשאלה של .היו לבתי ספר מגיעי קבוצות של ילדי מאוד מאוד
מורכבי ,ג מבחינה רגשית ,ג מבחינה התנהגותית וג מבחינה לימודית.
כשבית הספר לא מקבל שעות כדי לתת מענה לילדי האלה ,אז לא משנה
באיזה הרכב של כיתה ,כיתה לא יכולה ללמוד ,זה משבש את חיי הכיתה.

טל קוגמ:

ככל שמספר התלמידי הוא קט יותר ,יש אפשרות לטפל בזה ביו יו.

יעל אלתר:

כשאי שעות אי אפשרות לטפל בזה .חד משמעית.

)דיבורי ברקע(
יעל אלתר:

חוק החינו המיוחד ,חוק השילוב היו מאפשר לילדי על טווח מאוד מאוד
רחב של התנהגויות להגיע לבתי ספר .הילדי האלה צריכי מעני
דיפרנציאלי ,הילדי האלה צריכי הרבה טיפוח של שעות ייעו ,הרבה
טיפוח של תוכניות ייחודיות ,הדברי האלה לא מתאפשרי כשבית הספר
הוא מוגבל במשאבי .אני חושבת ,מישהי כא אמרה שחינו ,פדגוגיה,
כלכלה ,לא ניתמ .א מצבה של המדינה היה יותר טוב ,ג תקציבי החינו
לא היו מצטמצמי באופ כל כ דרמטי .יש קשר מאוד מובהק בי מצבנו
הכלכלי לבי תקציבי החינו וזה לא סוד ואני רוצה להתייחס לעוד היבט.
דווקא היו כשאנחנו כל כ הרבה עסוקי בבעיות של אקלי בית ספר ,של
במעורבות חברתית ובנתינה לזולת .אלה כל התחומיי שיש לי את הכבוד
לקחת בה חלק כמפקחת על היועצות .כשליועצת בחטיבת ביניי יש 9
שעות 12 ,שעות ,האפשרויות שלה להשפיע ה ממש מוגבלות אלא א כ
אנחנו שוב מדברי על התנדבות וחלק עובדות הרבה מאוד שעות והרבה
מאוד בהתנדבות .אני חושבת שהתנדבות לא מתוגמלת לאור זמ היא
בעייתית ,היא שוחקת ,היא לא נכונה .אלה הדברי שמבחינתי ,אני רוצה
לומר ,סליחה ,אני רוצה לומר עוד דבר .מניסיוני ,אני ליוויתי בתי ספר
שנסגרו ,לפחות בית ספר אחד ,בית ספר גדול שנסגר ואני רוצה לומר לכ,
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א אתה שאלת ,סגירה ,האחדה ,אפשר לסגור בתהלי מאוד מאוד סופני,
גריאטרי ואפשר לסגור בתהלי מלא גאווה בתי ספר .אפשר להסתכל אחורה
ולראות על ההשפעה שהוא יצר בקהילה ,לאסו( את בוגריו ,לתעד את
ההיסטוריה שלו ,להביא את המורי שעבדו בו לאור השני .אפשר באמת
ללכת לתהלי בגאווה ובראש מור .לא כל סגירה הא בהכרח תהלי של
גסיסה איטית וגוויעה איטית ואני מאוד מקווה שכל השותפי כא יעזרו לנו
באמת לתת לבית הספר את הכבוד שמגיע לו ,להורי ,לתלמידי ,למורי,
כדי שבאמת התהלי הזה יהיה מכובד ,בראש מור ולא באיזשהו תהלי
ניווני .תודה.
עמוס גבריאלי :רק שתי שאלות ,גברת ברשות .לא סוגרי בית ספר בשביל הרומנטיזציה
של הסגירה .יכול להיות כשסוגרי בית ספר אפשר לעשות את זה אחרת,
אבל זה לא השאלה .עכשיו ,אני שואל אות בתור יועצת דווקא .חטיבת
הביניי מניסיוננו ,זה הגו( ,המוסד הבית ספרי שבו מתחילות לצו בעיות
שבטח התחילו לפני .שמה יש עימותי הכי גדולי ,ש יש את הבעיות של
טיפולי ,ש יש בעצ ,ש מתחילות בעצ הצרות של המערכת בטיפול
הפרטני בתלמידי .עכשיו ,השאלה היא כזו ואני שואל אות רק בקטע של
יועצת ולא בקטע הכלכלי ,אלא בקטע של יועצת .יש לנו חטיבת ביניי שיש
בה היו  5כיתות בשכבה או  4כיתות בשכבה ,מחר תהיה לנו חטיבת ביניי
ע  6כיתות בשכבה .הא את תקבלי ,את ,היועצת של ,כנגזרת כלכלית של
סגירת בית ספר את השעות הנדרשות כדי להתמודד ע  3כיתות נוספות.
יעל אלתר:

ראשית ,יועצת בשכבה בעלת יותר כיתות תקבל מטבע הדברי יותר שעות.

עמוס גבריאלי :מטבע הדברי? או שאנחנו יודעי כא כמה נקבל יותר ,כמה שעות נקבל
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :מה ההטבה הפדגוגית מבחינת שיש לנו בחטיבה ע  6כיתות לשכבה?  5או 6
בואו נהייה אופטימיי שאולי מ 20,000תושבי תבוא כיתה אחת .כמה,
מהי ההטבה הפדגוגית מבחינת בחטיבה יותר גדולה?
יעל אלתר:

אני לא מדברת רק על שעות ייעו ואני לא מתחמקת מהשאלה של .אני
מדברת ג על שעות שנותנות מעני לתלמידי לאפשר לה חוויות הצלחה
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בלימודי .בית הספר זה לא רק שיחות לגבי הקשיי הרגשיי של
התלמידי .בבית הספר לומדי וא איי אפשרות לתת לתלמידי תוכניות
מיוחדות והזדמנויות להצליח ה הופכי באמת להיות תלמידי
מתוסכלי ,תלמידי אלימי ,אי אמרת? תלמידי ,אני לא אוהבת כל כ
את המושג "מתחילות הצרות" ,אבל תלמידי באמת שמתמודדי ע
תסכול גדול שמוביל לאלימות ולהשפעה על כל אקלי בית הספר .זה לא רק
קשור בנתו של שעות הייעו ,זה קשור מאוד בנתו של מה מאפשר לבית
הספר לבנות מבני שוני ,גמישי ,שנותני תשובות לכל מני קשיי של
תלמידי בי לימודיי ,בי חברתיי ,בי רגשיי .זאת תשובתי .תודה רבה.
יצחק יואל:

טוב ,אני יש לי את הפריבילגיה שלא השתתפתי בשו דיו מוקד ובאתי
מאוד מאוד לא משוחד ואני רוצה לומר שאני קצת הצלחתי להתבלבל
בתחילת הדיו הזה .ג גרנות וג רקובי הובילו את מירב הדיו לחלק
הפדגוגי כשדווקא המפקחות או המפקחת דיברה על הצד הכלכלי ואני נוטה
לחשוב שהדיו כולו ,המטרה והיעדי ה כלכליי ולא פדגוגיי וא ה
כלכליי ,הייתי רוצה לראות מול עינינו כא מצגת כלכלית כספית .לכמת את
כל שעות העבודה ,לכמת את שעות הפעילות ,לכמת את החסכונות בכוח
האד המיותר ולהגיע בסופו של דבר לנתו כספי שהוא איננו כא מונח
לפנינו .אני אומר את זה מפני שאני לא רואה את החסכו הכספי מצד אחד,
אני עוד לא רואה ,בתחילת הדיו בכל אופ ,את היתרו שיהיה לתלמידי
בכיתות הגדולות יותר ובבתי ספר ע יותר כיתות ,אני רק רואה מ מצב
שהוא חלקיק מפאזל אחד גדול שהוא מצב כלכלי של העיר כפר סבא .אמר
את זה גרנות ,אמר את זה דב רקובי ,אני אומר את זה אותו דבר .עכשיו,
השאלה בעצ ,בסיכומו של עניי ,א הייתי מקבל פה איזה שהיא מצגת
כספית ,הייתה עד כמה העיר הזאת בסדר העדיפויות שלה הייתה לוקחת
החלטה הא לסגור בית ספר בגלל בעיה כלכלית או הא לסגור מוסד אחר
בגלל בעיה כלכלית או הא לא להשקיע בכביש או הא לא לרכוש חלקה או
א לא לעשות כל דבר אחר.זאת אומרת ,הייתי רוצה לראות מצגת שהיא
כלכלית והייתי לוקח לפי ,מבחינת סדר העדיפויות הא החינו עומד לפני
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הכל או תשתיות עומד לפני הכל או כל דבר אחר .לכ מה שאני אומר כא,
באמת ,אני חושב ,אני מסכי אית גרנות שאת ההחלטה צריכי לקחת ,אי
אפשר למרוח אותה וצרי להתייחס להכל וללמוד את הכל כדי בסיכומו של
דבר לקחת החלטה .אבל ממש חסרי פה נתוני כי כשג נציגת משרד
החינו מדברת על המצב הכלכלי כא שהיא לא תושבת כפר סבא או היא לא
מאפיינת את מה שצריכה העיר כפר סבא ,הייתי רוצה לדעת על איזה
משמעויות כספיות והא למשל מדבר בכס( גדול או כס( קט .ערכי
)דיבורי ברקע(
יצחק יואל:

הא הערכי הכספיי האלה ,כאילו ,א דיו כזה היה מתקיי עכשיו בעיר
קטנה שנקראת סביו או א דיו כזה עכשיו היה מתרחש במועצה מקומית
קטנה שנקראת כפר שמריהו ,אני מניח שחברי המועצה היו לוקחי החלטה
אחד ,להעניק לילדי כמה שיותר וכל הורה יוסי( איקס שקלי לטובת
העניי ,אני מניח שש ככה היו עושי .בואו נחשוב ,אולי כא כ? אולי בס
הכל אלפי התלמידי בי  2,600ל 3,000בס הכל ,בממוצע של כל בתי
הספר 5 ,חטיבות ,יוצא כמות נדרשת ,טובה ,איכותית לחינו ,נדרשי
להשקיע בעניי הזה מעט או הרבה ,אני לא יודע כרגע את הנתו ,של סכומי
כס( כדי שיהיה לילדינו חינו טוב יותר כי הרי זה דבר בלתי הפי .זה דבר
שא לוקחי את ההחלטה עכשיו אי אפשר לתק אותה בעוד שנה ,אי אפשר
לתק אותה בעוד שנתיי .אלה ה דברי שצרי להסתכל לטווחי
רחוקי ,בפרספקטיבה רחבה שלא נעשה טעויות.

אייל יוניא:

אני חושב שצרי להסתכל פה על הדברי בראייה הרבה יותר רחבה ...פשוט
שמדבר בהחלטה אסטרטגית וחשובה לא מהבחינה הכלכלית ועוד מעט אני
אסביר מדוע ולהסתכל על הדברי מהמאקרו לתו המיקרו בגלל שמדבר
בהחלטה הרת גורל מבחינתנו ג כחברי מועצה ,ג כהורי לילדי .חלקנו
כא הילדי שלה כרגע בבתי הספר האלו ,חלקנו הילדי שלנו אמורי
להגיע לבתי הספר המאוחדי ואי ספק שההחלטה הזאת היא החלטה
חשובה מאוד .אני לא חושב שהבעיה היא ,זה לא יהיה נכו להציג את זה
שהבעיה ,לא יהיה נכו להציג את הבעיה כבעיה נקודתית של עיריית כפר
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סבא .אנחנו מסתכלי על הדברי במאקרו .זה לא נכו להציג את זה כבעיה
נקודתית של עיריית כפר סבא בגלל המצב הכלכלי בעיריית כפר סבא כי 60%
מהרשויות המקומיות סוגרי בתי ספר כמונו והבעיה ברמת המאקרו
שמדינת ישראל הולכת ומתקצבת פחות ופחות את החינו מבעבר ומזה זה
מתחיל וברגע שמדינת ישראל מתקצבת פחות ופחות את החינו נוצר מצב
שהרשויות המקומיות מגדילות יותר ויותר את ההשתתפות שלה בתקציב
החינו ,כנ"ל בתקציב הרווחה ובתקציבי אחרי .זו תחילת הבעיה ואנחנו
ממשיכי לבעיה לאחר מכ שכל הרשויות המקומיות באר לא מצליחות
להתמודד ע אותו חור שחור שנוצר כתוצאה מחוסר התקצוב או מהעובדה
שהתקצוב הול ויורד .זה בא לידי ביטוי לא רק בחינו .זה בא לידי ביטוי
ברווחה וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברי אחרי וזה בא לידי ביטוי
בעצ העובדה שהרבה יותר קשה לגבות ארנונה היו וזה בא לידי ביטוי שיש
פשוט אוכלוסיות מסוימות שלא משלמות ארנונה בהגדרה .זו הבעיה ברמת
המאקרו ובגלל שאנחנו מגיעי למצב הזה ,מגיע דו"ח שושני ובא ומתקצב
לפי מספר ילדי ואז בעצ הזיזו את הגבינה וצרי לבוא ולראות איי
מגיבי? השתנו העובדות ואני בכלל ,לפני שאני מגיע לשאלה ,לעובדה שבכפר
סבא הילודה או מספר הילדי ,הצפי לשני הבאות הול וקט וצרי לבוא
ולהגיב ולא למסמס את השאלה ובזה אני מסכי ע אבינוע גרנות .לבוא
עוד ישיבה על נושא זה על הפרק מזה  3שני ,אני כחבר מועצה מכיר אותו 3
שני .זה נדו בשנת  ,2002זה נדו בשנת  2003וזה נדו היו בשנת  2004וזה
לגיטימי לא להסכי ,אבל זה לא לגיטימי לא להחליט .צרי להחליט ולקחת
החלטה כי עצ העובדה שאנחנו לא מחליטי זה גור לבעיה קשה א( יותר
ואני לא חושב שזה טאבו .א משרד החינו אמר משהו ,אני לא חושב שזה
טאבו וא המפקחת אומרת משהו ,זה לא טאבו מבחינתי כחבר מועצה בגלל
שמדבר בנושא אקוטי ואני צרי לבחו את הדברי וללמוד אות ולהיות
של ע עצמי כי אני ,הבנות שלי בעזרת הש עוד  5שני צריכות ללכת
לבית ספר אוסישקי המאוחד ואני כרגע רואה ,בקטע הזה אני אינטרסנט
ולכ אני אומר שהראייה שלי היא הא ההחלטה הזאת תעשה טוב יותר
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לחינו בכפר סבא ואני טוע ברמת המספרי ,אפרופו מספרי ,איציק.
ברמת המספרי  1נקודה  4מיליו שקל ,א אתה משווה את שנת הלימודי
הזו לשנת הלימודי הקודמת ,עיריית כפר סבא קיבלה ממשרד החינו פחות
 1נקודה  4מיליו שקל .סגירת ,אני בניגוד לעמוס ,מחקרי היו מראי ,כל
העמותות שעוסקות בחינו ובתמיכה שהבעיות מתחילות ביסודי וילדי
שמגיעי לבעיות ביסודי ,לא מצליחי להגבר עליה בחטיבה וכל
הפרוייקטי של החיזוק ושל התהילה ,היו מביני שצרי להתחיל אות
לפני ,ביסודי כי הבעיות מתחילות ביסודי והנתוני של הילדי ,בג .זה עוד
יותר מחזקי אותי .הנתוני מראי שילדי ,הרבה מאוד ,אחוזי גבוהי
מאוד מכפי שאנחנו בכלל מתארי ,מסיימי  6כיתות בלי הבנת נקרא ,בלי
יכולת לכתוב ולעשות דברי בסיסיי ולכ אני רואה את המצב ביסודיי
הרבה יותר אקוטי כי הילדי ש ה ילדי הרבה יותר צעירי וא אני
הופ והיו אנחנו בתיכוניי בכפר סבא ע  8כיתות בשכבה
)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

אני רואה את הילדי בחטיבה כילדי קצת יותר בוגרי וא החטיבה היו
מדברת על  5כיתות בשכבה ואני עובר ל 6כיתות בשכבה ,סליחה 6 ,כיתות
בשכבה ובהגדרה חטיבת ב צבי ואלו זה איחוד ולא סגירה כי בס הכל א
אני מבי נכו ,מפילי ש את הגדר וממשיכי לשמור על הכיתות
ההומוגניות ,אז חבריא ,זה לא כצעקתה בקטע הזה כי זה עדיי לא סגירה
ואני חושב שאותו ,אני חושב שיש הבדל בקטע הזה בי היסודיי לבי
החטיבה ולכ ,א אני מסתכל על הפרספקטיבה הזו ברמת המספרי היו
ביסודיי ובחטיבה ,אנחנו מתקצבי את השרתי ,את המנקי ,את
התחזוקה של הבניי .עשיתי סיור בבית הספר כחלק מהתהלי ,הקירות
שחורי .הקירות שחורי ,נראי כמו כלא ,לא כמו בית ספר .בית ספר
אוסישקי ,השירותי שלו ,בסדר ,שניה ,השירותי של בית ספר אוסישקי
הוא פשוט דבר שלא מתקבל .הילדי בחטיבות יושבי עדיי על ציוד של
יסודיי .עכשיו ,א רוצי לשנות את זה ,צרי לעשות צעדי יצירתיי.
לבוא לראות אי משני .אני לא הייתי מצביע היו בעד א לא הייתי
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מאמי שהמועצה הזו מסוגלת להביא רה ארגו ורפורמה בעיריית כפר סבא
בכלל ויש פה הרבה עבודה והרבה מכשולי ובחינו בפרט 40% .מהתקציב
של כפר סבא הול לחינו ,צרי להבי את זה .ואני לא רוצה להגיד שמערכת
החינו בכפר סבא הולכת אחורה ,אבל אני אגיד שאני רוצה את מערכת
החינו בכפר סבא יותר טובה ואני חושב שיש הרבה עבודה ויש הרבה דברי
לשפר .א לא הייתי מאמי שהצעד הזה הוא חלק מרפורמה כללית בחינו
בפרט וחלק מרפורמה וייעול מלא בעיריית כפר סבא ככלל ,לא הייתי בעד
הצעד הזה ואני אומר עוד פע ,א הצעד הזה ,א אנחנו לא נצליח כמועצה
לעשות פה רפורמה בעיר כולה ,בעירייה כולה ,הצעד הזה לא שווה שו דבר
והעיר הזו לא תחזור ,לא רק שלא תחזור להיות מה שהיא הייתה ,היא תל
אחורה ויש כא הרבה מאוד עבודה לעשות וזה לא הזמ והמקו להגיד את
זה .אבל אני אישית מאמי ,בגלל שאני מאמי שהמועצה הזאת ,בהרכב שלה
ובגלל שאני במומנטו ,הולכת לעשות רפורמה כללית ,אני חושב שהצעד הזה
הוא חלק ממכלול ,הוא לא צעד שעומד  ...אני אומר עוד דבר ,בניגוד
לקדנציה הקודמת שזה הגיע לועדת חירו ,שזה הגיע כעניי כלכלי כדי
לחסו כס( ולתת אותו ל"פול" העירוני ,הפע אותו חיסכו של כס(
מהסגירה "סלש" איחוד ,יחזור לחינו .זה חלק מתהלי של  ...החינו .חלק
מהתהלי ואני טוע יותר מזה ,הצעד הזה ובזה אני מסכי ע אבינוע ,לא
שמעתי את דבריו .אני מסכי ג ע אבינוע וג ע ראש העיר .צרי
לאחד את בתי הספר ,שיהיה בית ספר אחד קצת יותר גדול ולשמה למקד עוד
ועוד תקציבי בי א בצביעה ,בי ע שעות רוחב ,אני מסכי ע טל
שהייתה לי איתה שיחה ,שצרי את השעות האלה כמה שיותר.
טל קוגמ:

אבל אתה לא שולט על זה ,אייל.

אייל יוניא:

סליחה טל ,אנחנו כא חברי מועצה שמתווי מדיניות.

טל קוגמ:

אבל אתה לא יכול להתוות מדיניות למשרד החינו .שעות רוחב זה באחריות
משרד החינו.

אייל יוניא:

סליחה ,את יודעת ,דיברנו על זה שיש השפעה מאוד גדולה ,שלראשות
ושלמועצה על א( שהיא לא מנדטורית בנושא הזה ,יש לה השפעה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

טל קוגמ:

25

15/03/04

אתה יכול להגיד ,אבל מי מוכ לעשות את מה שתגיד? אתה לא יכול להגיד
ששעות הרוחב אתה תית אות ,זה לא במנדט של.

אייל יוניא:

אני מאמי שצרי את אות כספי שיחסכו בתחזוקה של מבני שחלק
מהכיתות היו עומדי ריקי .לא רוצה לשל על זה ניקיו ,לא רוצה לשל
על זה תקועה ,אני חושב שנכו את הכספי האלה להקצות לבית ספר קצת
יותר גדול 4 .כיתות בשכבה או  5כיתות בשכבה ,אני לא חושב שזה "לשפו
את התינוק ע המי" ,אני חושב שצרי לעשות מוניטורי לדבר הזה ,יש
לילדי האלה תקופת מעבר ,יהיה לזה עלויות ,צרי לשי לב לזה ,צרי
להשקיע בזה .המועצה הזאת אומרת דבר ברור וזה חשוב .שהחינו הוא
בראש סדר העדיפויות שלה .נקודה .וצרי להגדיל את ההשקעות בחינו ואת
התקציב .עכשיו ,א אני עושה צעד כזה ,במקו להשקיע בשעות שרת ,בעוד
רכזת שכבה על שתי כיתות ,בעוד ניקיו ,בעוד חשמל ,בעוד  ...השקיעו בב
צבי  600,000שקל שנה שעברה .על מה ולמה? .280

)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

אני מסיי .ג א הכס( בא ממשרד החינו ,הוא היה יכול להיות מנותב
לדברי אחרי .אני רוצה לסיי בקטע הזה ולומר שהיו הצעות ג של ועד
ההורי באר ,ליאורה גולדברג א אני זוכר נכו את שמה ואני ,בועדת
הרפורמה ,א( שזה לא תפקידה כי בניגוד לועדה הקודמת ,ועדת החירו,
ההצעה הזו לא באה כעניי כלכלי .לא ועדת הרפורמה העלתה אותו ולא הצד
הכלכלי העלה אותו .מי שהעלה אותו זה אנשי החינו .עכשיו ,אי אפשר
להגיד שכלכלה וחברה לא קשורי זה בזה .בקטע הזה שכדי לתת חינו,
חברה והחינו נגזר מהחברה .אי מה לעשות .כדי לתת שירות ,כדי להשקיע
במשהו אתה צרי כס( .עכשיו ,להגיד שההחלטה היא כלכלית בגלל הגירעו
של עיריית כפר סבא ,הכס( הזה לא הול לכסות על הלוואות של עיריית כפר
סבא בניגוד לקדנציה הקודמת שהיה קיצו ,סגירת גני הילדי והאיחוד בתי
ספר בועדה הכלכלית בקדנציה הקודמת ,הכס( שנחס לא הוחזר לחינו,
הוא הגיע ל"פול" העירוני .כא העניי הוא אחר ויש מגמה בתקציב של ,2004
 2005להגדיל את הפעילויות של החינו ואני חושב שהצעד הזה כחלק
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מהמכלול ,חבר'ה ,כחלק מהמכלול ,כחלק מהמכלול ,לדעתי ,ברגע שאתה
מסתכל על המכלול כהחלטה אסטרטגית שאתה בא ואתה אומר בואו וננתב
את התקציב של החינו יותר נכו ,יותר יעיל מבלי "לשפו את התינוק ע
המי" מבלי לפגוע ברמת החינו ,אני חושב שזה החלטה נכונה ,תודה.
בני כברה:

אני אשתדל מאוד מאוד לצמצ בדברי ,אני אומר כמה משפטי בעניי
הזה ,כמה הערות בעצ .אני רוצה לומר שדומני שהדיו קצת סבב ,עובר
לנתיב רק של החטיבה בשעה שהבעיה האמיתית היא דווקא היסודיי וחבל
שהדברי הוצגו כבר בתחילת הדיו שמדבר בחטיבה כי כאילו מתבקש או
בעצ מצטיירת כאילו תמונה

)דיבורי ברקע(
בני כברה:

בסדר .אתה חושב שזה צרי שני דיוני נפרדי ,אני סברתי ש  ...מה
הטיעוני כא ומה הטיעוני כא ,ה אות הטיעוני שתאמר את זה
בחטיבה ותאמר את זה ביסודי והייתי מציע שדווקא הטיעוני ביסודי ה
הרבה הרבה יותר חריפי מאשר בחטיבה ומי שיתמקד רק בחטיבה ,יאמר
שהטיעו כרגע של הסגירה הוא טיעו כלכלי כי יותר קל לטעו את הטיעו
הכלכלי הזה ואני אומר ולא היא .זה לא נכו .כי בסופו של דבר קראו פה שני
דברי .בניגוד אגב למה שהיה אפילו בשנה שעברה .ואגב ,שיטת התקצוב
בחטיבות כבר לא רלוונטית משו שהתקצוב בחטיבות היה כבר קיי ,היה
כבר קיי .לכ הבעיה האמיתית היא בסופו של דבר הבעיה החינוכית ואני
אנסה לומר כמה דברי .כמנהל בית ספר לאור שני ,ניהלתי בתי ספר
מספיק שני ,עמדתי בפני קשיי דומי כשבית ספר לא גדול ,בית ספר
בינוני שהייתה לו אמנ זכות קיו ,אבל אז חלוקת השעות הייתה אחרת
לגמרי .אבל ע השני ,בכל שנה קוצצו שעות ואני רוצה לומר באופ ,בצורה
הכי פשוטה והכי קטגורית ,לא פע ,אולי כל שנה עמדנו בפני הדילמה
הגדולה .לא לתת ,לא במספר השעות שאני נות לכיתה ,אלא במספר השעות
שאני נות לאות ,לער המוס( של התהלי החינוכי ,א זה לייעו ,א זה
לסיוע לקבוצות החלשות ,לקבוצת התלמידי המצטיינת ,כל הדברי האלה
ה מחייבי התייחסות .אז א הכוונה היא באמת לתת את המינימו
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הנדרש להחזיק את הילדי עד שעה  14:00או עד שעה  13:00וללכת הביתה,
גמרנו ,יופי .אז בעצ אולי נעסוק בלמידה ולא נעסוק אולי בתהלי החינוכי.
אבל מה נעשה שישנ קבוצות במערכת החינו שהיא דורשת תשומת לב
הרבה יותר מאשר התלמידי הרגילי ,מה נעשה? יש קבוצות כאלה .לכ אני
אומר בפרוש שההחלטה לסגירה ,היא נובעת א ,כמעט הייתי אומר בחטיבת
הביניי רק בעניי החינוכי .בודאי ובודאי כל מה שאני אומר בחטיבה הוא
לאי ערו חזק יותר ביסודי .אני רוצה לשאול שאלה .תראו ,הנגזרת של כל,
של המורי היועצי ,של שעות העזר ,מהיכ ה באות? ה באות מה"פול"
הכללי לאחר שהילדי מקבלי מה שה צריכי לקבל .עכשיו ,מספר
הכיתות בחטיבה הוא יהיה קט יותר ,ממילא ה"פול" של מספר השעות ג
כ יהיה באותה מידה .אני חושב שהולכת להתקבל כא החלטה שהיא באמת
לא נוחה לא( אחד .אני מעול לא הרמתי יד בעד להצביע ,זאת אומרת ,לא
הרמתי יד לסגירת בית ספר .אני הייתי בי אלה שתמכו במש שני דווקא
בקיומ של בתי ספר קטני ,תמכתי בזה ואני עודדתי דווקא את העניי
ואת יודעי למה? דווקא בגלל ההיבט החינוכי .מאוד קל .את שומעת?
באמת שיש לנו בכיתה  30תלמידי 28 ,תלמידי ,קל להתמודד חינוכית,
רגע .קל ,אני אומר יותר קל להתמודד .אבל מה נעשה? המבנה היו של
הכיתות ,ההחלטה היו לא משפיעה כהוא זה על מספר הילדי בכיתות.
ממילא מספר הילדי בכיתות טר הדיו עומד בגבולות של 37 ,38
תלמידי .אני מדבר על ,בודאי ג ביסודי היו .דקה ,אני אומר ,רגע ,לגבי
היסודי .רגע ,ביסודי
)דיבורי ברקע(
בני כברה:

דקה ,רגע .ההפרדה היא לא תמיד ולכ אני אומר ,יותר קל ,יותר קל להתנגד
לסגירה .קשה מאוד לקבל החלטה .קשה לקבל החלטה בעד סגירה ואני
אומר את המילה סגירה ,עזבו אותי מהאיחודי האלה .אני מסכי ע
עמוס .צרי לומר ,לשי את הדברי על השולח .אני לא מתבייש בזה ,אני
לא מתבייש בכ א אני הול לקבל החלטה לסגירה .בסופו של דבר המיזוג
זה הפועל יוצא של הסגירה .אני צרי למזג אחר כ .נכו .אני לא הייתי רוצה
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לראות ,אני התנגדתי אגב לסגירה על רקע כלכלי .אני ג התנגדתי בשנה
שעברה ומי שירצה לשמוע ,לקרוא את ההתנגדויות שלי ,הבאת? יוצא מ
הכלל .ואני אז הצבעתי על ליקויי בתהלי של קבלת ההחלטות של האג(.
האג( הוביל מהל לאור שני לגבי כיוו מסוי ,אבל הבעיה היו ,אז לא
הייתה בעיית התקצוב .השתנה התקצוב ,מה נעשה? התקצוב .ביסודי
אמרתי ,לא בחטיבה .ביסודי .אני ,ג ההתייחסות שלי ,סליחה ,כשאני
אמרתי ,בסדר
)דיבורי ברקע(
בני כברה:

בשנה שעברה ההתייחסות שלי באמת נגעה לעניי הזה .ההתייחסות שלי
התייחסה ליסודיי בשנה שעברה ולא לחטיבה כי לגבי החטיבה היה לי
הרבה יותר קל להצביע בעד .לכ אני אומר ,ההמלצה שהיו ניתנת ,מוגשת
כא לסגירה ,אני כ מתכוו להצביע בעד בלב כבד ואני אומר שוב ,בלב כבד.
קשה לי ע העניי הזה .אני ,מאוד פופולרי אולי הייתי אומר ,פופוריסטי
להצביע היו ,לא להצביע בעד הסגירה זה קל מאוד .ג אני היה לי נחמד
בעניי הזה .לקבל את ההחלטה זה קשה ,אבל אני חושב כשהמציאות ,כשיש
שני דברי שעומדי על הפרק ,האחד ,השאלה החינוכית בנושא השעות
ומצד שני העניי הכלכלי שהוא שולי בעניי הזה ,אני חושב שמ הראוי
שאנחנו כחברי מועצה

)דיבורי ברקע(
בני כברה:

אז ע כל הכאב וע כל הצער שהוא ג מנת חלקי הערב ,אני צרי ,אי
אומרי? לפעמי ג אומ ציבורי להצביע באמת בעד הסגירה ופע אחת
ולתמיד .לא כל שנה מחדש להגיד יאללה ,בואו נדו ונדו ונדו .פע אחת
לומר רבותיי ,ואני חושב שאת הרציונל ,את הרציונל החינוכי שמענו באופ
ברור ג מאבינוע וג מדב ואני חושב שהדברי האלו נאמרו ג מבחינת
לא בלב קל .תודה.

עמוס גבריאלי :תראו ,אני לא יודע אי להתחיל כל כ ,אולי זו הבעיה של כל המועצה הזו,
אנחנו ג לא יודעי אי להתחיל כל כ .כי אנחנו מתחילי בדבר שהוא
בדר כלל נגזרת של דברי אחרי .אני חלוק לחלוטי על גרנות בסיפור הזה,
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על אבינוע ,בדר .ואני פשוט דיברתי אית על העניי שיכול להיות שרעיו
הוא טוב ,הדר .הדר היא חשובה .בדיו שהתקיי לפני מספר חודשי,
במועצה הקודמת ,ב ,2003לפני שנה .הייתה החלטה של המועצה הזו פה
אחד ,החלטה פה אחד של המועצה .ההחלטה הייתה ,לא דיברה על ב צבי,
לא דיברה על שו דבר .הייתה החלטה קטגורית ,אני משתמש במילה של,
לא לצמצ או לסגור את בתי הספר .עכשיו ,הייתה החלטה כזו .כדי להגיד
החלטה כזו ,לתת החלטה כזו ,חבר'ה ,אני מבקש .היו אי בחירות .היה
החלטה כזו ,כאשר בני ,א אני מצטט אות ,היית עוד יותר קטגורי מהיו.
מה שמראה שחינו זה כנראה עניי של היפו או אולי אפילו שידו ,אבל מה
שברור ,מה שברור ואני לא מגנה את זה ,לא מגנה את העניי הזה .אבל היה
ל אמירה מאוד חדה כאיש חינו שמאוד הערכתי אותה ,בעניי שלא סוגרי
ואני מתחבר למה שאייל אמר פה כי זו באמת החלטה אסטרטגית ועכשיו אני
חוזר לאי שהתחלתי .הא מתחילי בהחלטה אסטרטגית לפני שקובעי
אסטרטגיה? והשאלה א אנחנו כראשות וכמועצה קבענו אסטרטגיה
והתשובה היא לא .טר קבענו אסטרטגיה כלכלית ,טר ,אי לנו עדיי
אסטרטגיה דמוגרפית ,אי לנו אסטרטגיה אורבנית ,בינויית ,חינוכית,
תרבותית ,רווחתית ,אי שו אסטרטגיה ובצדק ,כי רק התחלנו ,אי ליי
טענות .אי לנו אסטרטגיה ובהעדר אסטרטגיה ,אנחנו עושי החלטה
אסטרטגית .חבר'ה ,זה מפריע לי מאוד .בהעדר אסטרטגיה ,אנחנו עושי
החלטה אסטרטגית בחינו .זה פסול .זה פסול כשיטה ,ג א נכו הדבר
שצרי לסגור את בית הספר ואנחנו נדו בזה .יכול להיות שצרי .אולי אני
עוד אצביע בעד .אבל בואו נבי מה אנחנו עושי פה כרגע ואני פונה אלי,
דב .ההחלטה החד משמעית לא לסגור בתי ספר מכל סוג שהוא ,התקבלה
למועצה הזו אחרי שאמנו סיפר פה את הדברי .הוא סיפר אות בקצרה.
אני מוכרח לשבח אות שאתה נתת פה באמת פרזנטציה יפה וג הנפח של
הדברי פה הוא אחר מאשר אז זכינו לראות .באמת ,הארת את עיני בחלק
מהדברי .על פי ה  ...כבר הזכרת את דקארט ,אז יכול להיות שהכמות
מרמזת לנכונות הבקשה שמופיעה פה.
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)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :אני אומר שבעניי הזה ,כשאני רואה את זה ככה ,אני עדיי מבולבל א
אנחנו עומדי להחליט פה החלטה נכונה חינוכית  ...לעתיד או החלטה
כלכלית נוכח המשבר של העבר .אי מחלוקת שא היינו עתירי משאבי או
מעט יותר משאבי היו בידינו ,הנושא הזה כנראה לא היה עומד על השולח.
לא יכלה להיות מחלוקת .א היה יותר כס( אז יכול להיות שלא היינו
מתמקדי בשאלה של סגירת בית ספר כדי לחסו 250,000 .שקל ועוד
 200,000שקל
יהודה בחמו :עמוס ,רק בהערת ביניי ,רשויות הרבה יותר חזקות מאתנו כלכלית .הרבה
יותר חזקות מאתנו כלכלית מאחדי בתי ספר וכמו שנאמר קוד על ידי
אייל 350 ,בתי ספר באר מאוחדי ,הולכי לקראת איחוד בשנה הבאה כ
שהמצב הוא לא רק בגלל שהעיר נמצאת איפה שהיא נמצאת ,העירייה יותר
נכו ,נמצאת איפה שהיא נמצאת .כי ג ערי אחרות מתמודדי ע הבעיה
הזאת.
עמוס גבריאלי :או.קי .אני מקבל את זה.
דב רקובי:

עמוס ,המפקחת שלנו עד לפני חודשיי ,ניצה שטרנהיי ,הייתה מפקחת של
ראשו לציו .היא קיצרה עבורכ ,היא לא רצתה להארי ,אבל ראשו לציו
שהייתה עיר שהייתה עליה בדיחה שלשי יד במקו שה ...בונה בכל מקו,
ניצה ליוותה עכשיו ,בשנה האחרונה ,סגירה ,לפני שנתיי של שתי חטיבות
ביניי ומספר גדול של בתי ספר יסודיי ,אז באמת צרי להסתכל על
התמונה

עמוס גבריאלי :א' אני מבטיח ל שא פע אני אשא תפקיד ממלכתי ,אני אסתכל על כל
התמונה.
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :א הייתי מסתכל בצורה ממלכתית .כרגע אני חבר מועצה בעיר שנקראת
כפר סבא ואני אמו על סדרי העדיפויות בכפר סבא .אני צרי לבדוק מה יש
בכפר סבא ואני לא עושה הנחות למשרד החינו .ואני לא מושפע בכלל
מאמירה כזו או אחרת של משרד החינו שא לא נסגור בית ספר יסודי כזה
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או אחר ,מחר או בשנה הבאה ,נלמד עד השעה  11:00זה קשקוש ואני לא
מוכ אפילו ,אתה יודע ,זה אפילו לא ,עלי לא יהלכו אימי בעניי הזה כי זה
שטויות .השאלה היא שאלה מקומית .בוא ונדו במקומית .אתה יודע מה? כי
אנחנו צריכי להתייחס הי בעצ ואני מאוד מתחבר לאייל בעניי הזה.
אנחנו צריכי להתייחס לטענות כאל משק סגור .אנחנו צריכי לבוא למצב
של אי כי שנה הבאה יהיה פחות ,בשנה הבאה יהיה פחות והשאלה א
במסגרת של אי מלמעלה ,אנחנו כמשק סגור צריכי להתחיל בהחלטה
אסטרטגית ,אני חוזר ,של סגירת  3בתי ספר בכפר סבא .עכשיו בואו נדו
בזה .זה הייתה בעצ הכניסה לעניי וזו סגירה וזה לא איחוד .איחוד ,זה
יכול להיקרא ג אלו .איחוד ,זה יכול ג להיכנס לחטיבת ב צבי .איחוד,
יכול להיות שג השרו יהיה אולי גולדה יחד איתו או הפו .זה לא איחוד.
זה בית ספר אחד שקיי היו ובעוד  3שני הוא לא קיי יותר.
בדיאלקטיקה שלי זו סגירה .עכשיו ,אני ג חושב שלבוא ולהגיד איחוד ,יכול
להיות שזה נחמד ואולי יש פה באמת איזה רומנטיזציה של סגירה וזה ג
עוזר למישהו לעשות משהו .אבל זה לנו לא עוזר להחליט .אנחנו צריכי
להחליט על סגירה ואנחנו צריכי לדעת שזה סגירה כדי שנוכל להחליט .כדי
שלא נתעורר מחר ונבוא בשמחה לנשותינו ,נגיד ,איחדנו בתי ספר בכפר סבא.
עכשיו ,העניי הוא כזה ,הא התלמידי בכפר סבא ,וזו השאלה שלא
הצלחתי לקבל עליה תשובה עד עכשיו .הרי יש פה שתי שאלות .השאלה
הראשונה ,הא צרי לסגור? השאלה השניה ,את מי צרי לסגור? אלה
שאלות נפרדות לחלוטי .שאלה ראשונה ,א צרי לסגור? יש לה רק תשובה
אחת .א אתה תאמר לי ואני אצביע לפי זה ,אני מודיע פה קבל ע ועדה.
א אתה אומר לי עכשיו שסגירת בתי הספר ,ה חטיבת הביניי וה בתי
הספר היסודיי ,סגירת תשביח את האיכות הפדגוגית שאני נות לכל אחד
מהתלמידי כולל אלה שסגרתי אות ואלה שהסגורי באי אליה ,א
אתה אומר לי שזה משביח את איכות החינו שנה הבאה ,אני מצביע בעד
סגירה .אתה ,סליחה ,אייל .ת לי רק לסיי את זה .א אתה אומר לי
ומבחינתי ,מבחינתי דב ,האד היחידי ואני אומר ל ,אני אפעל לפי המלצת
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באמונה שלמה כי אתה אמו עלי כאיש חינו ממדרגה ראשונה .א אתה
תבוא ותגיד לי ,עמוס ,א אתה היו מחליט כ ,בשנה הבאה כל ילדינו
בכפר סבא יקבלו שעות יתר ,יקבלו רכזי ,מקצועות יותר ,יועצי ,יקבלו
סיוע פה ,סיוע ש בכל בתי הספר בהבדל משמעותי ,אז העניי הזה? אני
מצביע בעד סגירה .אני מסתמ על עצתו של איש מקצוע שמקובל עלי .באשר
לבחירה איזה בית ספר? נכשלנו פע שניה .נכשלנו פע שניה .כי לבחור בית
ספר שהמבנה שלו ,תיארת שבית ספר ודיברת על סוציולוגיה וזה גו( נוש
וחדר המורי זה חממה סוציולוגית והכל והכל וברור שהדברי לא יהיו כמו
שהיו באיחוד הזה לגבי בתי הספר הנסגרי .א השיקול לסגור בית ספר א'
ולא ב' ,הוא שיקול מבני ,מבחינתי זה לקחת כובע ,לשי  5פתקי ,להוציא
פתק וזה הפתק שנסגר .אי משמעות אחרת בדיו פדגוגי .בדיו פדגוגי אי
סגירה על רקע של מבנה כזה או מבנה אחר .זה לא יכול להיות .אז אפשר
להגיד ,בוא נעשה הגרלה .זה נראה לי הרבה יותר מוסרי .בוא נל רגע לקטע
של מוסר בכלל .נראה לי יותר מוסרי ,אבל לא על זה הרעש כי אתה בעצ
אומר ,אלה סבלו את הבית ספר הכי גרוע מבחינה מבנית ,אלה יסגרו
ראשוני .אתה יודע מה? זה ג לא נתפס בעיני .זה לא נכו .זה לא מתגמל
נכו ,זה לא נראה נכו ולכ ג מבחינת ש הבית ספר שסוגרי אותו,
החשיבה חייבת להיות הרבה יותר רחבה ולכ יש את המיצג הבית ספרי,
את יודעי מי הוא מי ומי הוא מה? את יודעי א את רוצי למשל
לרכז חטיבות ביניי רק במקו אחד או רוצי לפזר אות בכל כפר סבא.
יכול להיות שהחשיבה שחטיבות ביניי צריכות להיות רק במקו אחד ,היא
חשיבה כזו שנותנת לכ הכרעה את מי לסגור .או שאולי החשיבה היא
שהבית ספר הזה באופ מהותי ,יש לו ש כזה שלא באי תלמידי .אבל
אתה אומר שכול אותו דבר .כול אותו דבר .אי הבדל .למה ב צבי? כי
המבנה יותר רעוע .שמע ,אתה יודע מה? זה לא מתחבר אלי .העניי הזה,
הטענה הזו לא יכולה לבוא מבית מדרשו של מחנ ולא ממי שאמו על
החינו בכפר סבא .עכשיו ,זה לגבי ב צבי .לגבי השרו
)דיבורי ברקע(
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עמוס גבריאלי :הדבר השני ,וזה אני חוזר לעניי של הדר .סגרנו את בית ספר ב צבי .הא
אלו או כל בית ספר אחר ערו לקלוט את התלמידי של ב צבי? הא הוא
ערו מבחינה מבנית? הא המבנה באלו הוא יותר נכו ,יש בו חללי
שמתאימי לשיטות החדשות ,יש בו יותר כיתות בכל מקו ,יש בו חצר יותר
רחבה? אני לא יודע .הא יתכ לקבוע ,יש לי הרגשה שאנחנו סוגרי,
מתעוררי לבוקר חדש ואז מחליטי מה עושי ע הסגירה הזו? הא
את ,תגיד לי ,רק תרגיע אותי ותגיד לי ,לא ,בשביל זה אני שואל .תרגיע
אותי ותאמר לי שיש לכ תכנית ,מה שנקרא תכנית .אז לכ אני שואל,
אבינוע .אני בא ,אני אומר ל עוד פע ,את כל יהבי אני מטיל על דב .א
אתה היו בא ואומר ,א אתה אומר לי היו שאת ערוכי באג( החינו
להלי של סגירת בית ספר ,דהיינו קליטת התלמידי ג מהבחינה המבנית,
ג מבחינת הצוות החינוכי ,הצוות האחר ,ג בסיוע לתלמידי מתקשי ,ג
בקיו פרוייקטי קיימי שרוצי להמשי להחיות אות ,כל הדברי
האלה .אתה אומר לי ,יש את זה ,זה עוזר לי להחליט שהדבר הזה אפשרי.
אני לא יכול להחליט על סגירה בריק .אני צרי לדעת שיש שלב יו אחד
אחרי הסגירה .רק עוד מילה אחת ,יהודה ,לא מתאי ל לעצור זמ .עוד
כמה דברי ואני אסיי .ברשות ,א הייתי אומר דברי שה ,זה עכשיו
דיו שמחייב ג לדבר .טיעו חשוב .זה הדבר הנכו .והדבר השלישי שעדיי
לא מתחבר אלי ואני נות את זה דווקא לראש העיר ולכל חברי המועצה.
אתה דיברת על העניי הדמוגרפי .חטיבת ביניי אינה מותנית באזור רישו.
זאת אומרת ,תלמידי המערב כפי שהיו מגיעי לחטיבת ביניי מ ...כזה או
תלמידי הצפו ,יכולי ג בשנה הבאה שהמערב יגדל והצפו בודאי יגדל,
להגיע לחטיבת ביניי ואני שואל אות ומציג בפני עוד פע את השאלה
ואני צרי את התשובה הזו ממ.
יהודה בחמו :עמוס ,אתה מכיר את הצד ,לפחות תגיד לגבי הצפו .לגבי המערב ,הזמ שנוי
במחלוקת .לגבי צפו ב יהודה ,במקרה הטוב ,במקרה הטוב בעוד  10שני
הטרקטורי יהיו על הכביש.
עמוס גבריאלי :ת לי .יהודה .ת לי .אני עובד בזה כל היו .כל החיי אני עובד  ...ת ליי רגע
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בעניי הזה ,דב .אני מודיע ל כאקסיומה שכפר סבא הולכת לגדילה של 20%
בשני הקרובות .היא חייבת ללכת 1,750 ,1,700 .יחידות דיור במערב זה
אלפי תושבי חדשי .עכשיו ,ההנחה ,ואני אמרתי את זה ג בדיו הקוד
 ...בעיקר את העניי הזה .א אנחנו סוגרי חטיבת ביניי היו ,אנחנו
בעצ מצהירי שאנחנו יודעי מראש שכל המתח המערבי לא יכול לייצר
חטיבה אחת לכפר סבא .עכשיו ,א מתח ,וזה כבר אומר ,זו החלטה לא
סת אסטרטגית ,זו החלטה אטומית .זו החלטה אטומית .כי אחת או
שתיי ,א אנחנו לא מסוגלי לייצר בכל המערב חטיבת ביניי אחת,
נכשלנו ג באסטרטגיה האורבנית שלנו וזה במוב היותר רחב .זה לא יעלה
על הדעת בכלל .וא התשובה היא שכשזה יקו נפתח חטיבה חדשה ,פה
אנחנו טועי .כי לא סוגרי חטיבה ל 3שני או  4שני .אז אחת משתיי,
א היו בהצהרה הזו אנחנו סוגרי חטיבה כדי לפתוח חדשה בעוד  4שני,
אז איבדנו את הזיכרו ההיסטורי ואיבדנו את הרקע ואיבדנו על כלו ,על
ריק ,על  3,4שני .מה נחסו? רק השיקו והאיחוד ייקח משאבי .אבל א
אנחנו אומרי את זה היו שאי תלמידי בכל המערב כדי חטיבת ביניי,
זה מחייב את המועצה הזו וזה במוב ההרבה יותר רחב ,לעשות באמת רה
אורגניזציה מוחלטת ,מוחלטת .אני אומר לכ .בכל מה שקורה במתח
המערבי כי כפר סבא תמשי להיות עיר זקנה כנראה לנצח.
אייל יוניא:

אני חייב לתבוע את עלבונ של חברי המועצה הקודמת שחלק נמצאי כא
היו וזה למע הסדר הטוב .החלטה קטגורית לא לסגור מוסדות חינו
הוסברה על ידי חלק מחברי המועצה ,ביניה אני בדיוק בגלל מה שאני אומר
כי כמה חודשי לפני כ כמעט רוב הצביעו בעד הסגירה וזה לא בגלל
הבחירות .זה בגלל העובדה שעבר מספיק זמ בפרספקטיבה של זמ כדי
להבי שתכנית הרה ארגו לא צלחה .בפע הקודמת זה הגיע כחלק של
רפורמה ,של תכנית הבראה וכשראינו שתכנית ההבראה לא מיושמת ,קרי,
אי פיטור של עובד אחד כי הבכירי לא בכירי ,הנבחרי .הבכירי לא
הורידו את שכר ולא ראינו באמת ,זו הסיבה שלא הועלתה הארנונה בסו(
ולא ראינו באמת שטיפלו בדברי הקשי ,אז אמרנו "סטופ" הלכו לדברי
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הקלי והורידו את השעות לתיכוני .לא נית ,לא נית לסגור בתי ספר .היו
שאמרו החלטה קטגורית .היו שאמרו החלטה קטגורית .אני בפרוטוקול ג
ש אני מתאר לעצמי ואמרתי בצורה ברורה שאני מתנגד לסגירת בתי ספר
שלא כחלק מתכנית ההבראה הכוללת ולא כרפורמה כוללת ,בייחוד באג(
החינו .עוד מילה לגבי אסטרטגיה .אסטרטגיה זה לא ,עיר שקיימת כל כ
הרבה שני כמו כפר סבא ,עיר שהגיעה למה שהגיעה כמו כפר סבא והיה לי
הרבה ביקורת על ראש העיר הקוד ,אבל בכל זאת הוא בנה כא כמה נכסי
צא ברזל .הוא וכמה שלפניו .עיר כמו כפר סבא לא הייתה מגיעה לא שהיא
הגיעה א לא הייתה לה אסטרטגיה .אסטרטגיה זה לא תמיד איזה
פרזנטציה שצרי להציג אותה .אסטרטגיה לפעמי עושי הלכה למעשה .יש
אסטרטגיה בכפר סבא .יש ציבור איכותי ,יש כא תרבות ,זה עיר של חינו,
צרי לשפר .אבל זה לא אומר שלא הייתה אסטרטגיה ואי אסטרטגיה.
האסטרטגיה היו היא סו( סו( אחרי הרבה מאוד שני ,לעשות סדר
במנגנו העירוני שהוא מנופח ולייעל את המשאבי כדי לתת שירות טוב יותר
לתושבי.
ברו צ'יש:

אני חבר מועצה חדש ועברתי את תהלי הבחירות כמועמד חדש ואני יושב
כבר  10שעות ,זו השעה העשירית שאני יושב בדיו שנושאו העיקרי הוא
חינו כי אני יושב בועדת החינו שלא כמו חלק גדול מהאנשי שישבו כא
ואני חייב לציי שהתהלי של  10השעות שישבנו בו בועדת החינו שהוביל
אותו אבינוע ,היה תהלי דמוקרטי לפי הבנתי של הדמוקרטיה
המוניציפאלית .ועדת התרבות ,ועדת החינו מורכבת מ 19אנשי .בדיוק
כמו שנבחרו אנשי על ידי הציבור בכפר סבא לועדת החינו 19 .אנשי
באותו מפתח .זאת אומרת שהאנשי שיושבי כא היו לה נציגי ש.
זאת אומרת ,הנציגי שלה היו צריכי להביא את דיבר או את דבר .כ
אני תופס את התהלי הדמוקרטי שנציגי ,זו הבנתי .חו מזה ,אני עוד אלמד.
תני לי הזדמנות ולכ אני חושב

)דיבורי ברקע(
ברו צ'יש:

אני מסתכל על התהלי של הנושא של חטיבת הביניי ,אני מסתכל על
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ההחלטה .ובהחלטה שישבו בה  19איש ,אולי היה חסר בה אחד או שניי
התנגדו ,אחד או שניי .זאת אומרת שאנשי ועדת החינו שכנראה קרובי
יותר לחינו ,אחרת לא היינו ממני אות לועדת החינו ,שמעו כא את
המנהלות ,את המפקחות ,את אנשי אג( החינו ,את כל אנשי החינו ,שמענו
ושקלנו ובסו( הצבענו כועדת חינו ברוב כמעט מוחלט .אני טוע שחברי
המועצה צריכי להקשיב ,צריכי להכי את עצמ ,אבל ג צריכי למצוא
אצל עצמ ,להזיז טיפונת את הכבוד האישי שלה ולהכניס את הכבוד
המקצועי של אנשי שיושבי בועדת החינו ,את אנשי החינו שדיברו כא
וג לתת לה לדבר ולא רק ה לדבר ולהביא את ההחלטה כהחלטת אנשי
הפוליטיקה של העיר .אני בתחילת הישיבה ראיתי את מהנדס ,פה אני פונה
לדב ,את מהנדס העיר .חשבתי שאחד הדברי שהוא בא לכא זה להסביר
את הסיבה המרכזית לבחירת ב צבי .זאת אומרת ,פה אני ,הוא הגיש
איזשהו דו"ח בהיבט הזה .אני הייתי רוצה לשמוע ,רק לחזק כי הדבר הזה
מופיע ,אבל הוא לא מואר מספיק .זאת אומרת ,א אתה יכול להאיר מעט
את הסיבה ,א לא אז מישהו אחר שנמצא פה ויודע מה היא הסיבה
שהבחירה בב צבי יושבת בעיקרה על הסיבה ,או.קי .יושבת בעיקרה על
הסיבה של המבנה .אני לימדתי ,אני מתמצא בנושא של תכנו מתקני ספורט
ואני יודע שמתק ומבנה נבני לטווח של כ 50שנה .מעבר ל 50שנה ,אתה
כל הזמ צרי להשקיע בו .אז היה  ,500 ,600התחילו כא צעקות כאילו אני
לא ייודע מה .הושקעו כספי בשיפו ב צבי .לא משנה א זה  280או
620הושקעו .אבל ג אי לי ספק שבתו שנתיי יצטרכו להשקיע שוב .בתו
 4שני להשקיע שוב .עכשיו ,זאת הדעה שלי כמי שעוסק בתכנו מתקני
ספורט שבה ג כ מתקני שנועדו ל 50שנה .חשבתי שמהנדס העיר נמצא
כא כדי לחזק את הנקודה הזו שכל הזמ עולה ולכ אני אומר ,צרי
להתמקד רק בנושא הזה כדי להפריד אותו כי אני חושב שהוא מופרד .אני
אישית הבנתי את ההסבר שקיבלתי שאני די משוכנע שהתהלי חייב
להימש וחייבי לקבל החלטה עוד היו.
משה אב ח :אני רוצה לומר קוד כל בפתיח שזו אחת הישיבות הקשות ביותר שאני יושב
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במועצת העיר .אני מרגיש שלסגור בית ספר או לאחד ,זה לא משנה כא כרגע
הסמנטיקה ,זה יותר מדבר על סגירה .זה כמו לחתו איבר מגופו של אד
וזה אפשר לומר באופ יחסי להדבקה אחר כ ,קל הרבה יותר .אבל זה קשה,
קשה מאוד .במיוחד שאני ככה מסתכל וחושב מה קורה בשני הבאות ,הא
בעוד  5שני או פחות אנחנו נצטר לשבת שוב באותו סוג של ישיבה ולסגור
עוד בית ספר כי א מדבר כא ,כרגע על כ שבכל חטיבה יהיו  5כיתות
והמפקחת אמרה ובצדק ,אני מסכי איתה בקטע הזה ,ש 6עד  7כיתות
בשכבה זה המודל האידיאלי ואנחנו מדברי כא רק על  5כיתות והתהלי
הול ומחמיר מבחינה זו שפחות תלמידי יגיעו לחטיבת הביניי או בעצ
עוד תקופה מסוימת ותתק אותי דב ,אולי יש ל נתוני אחרי ,אבל עוד כ
 5שני נצטר שוב לשבת באותו סוג של ישיבה ,אני מקווה שלא פחות
ונצטר לסגור עוד בית ספר וזה כואב וזה מכאיב .אני רוצה דר אגב תשובה
לגבי העניי הזה ,הא יש איזשהו צפי לגבי העתיד .אני רוצה לומר מעבר
לכ .אני ישבתי קראתי את כל החומר וזה הרבה הרבה חומר .ישבתי בשבת
וג לכ זה לא מודגש ,לא סימנתי ,לא שו דבר .קח את זה תקרא .אתה
יכול את ההדגשי של לעשות על זה .הרבה מאוד חומר .ישבתי וקראתי כי
אני רואה חשיבות ,באמת חשיבות עליונה לאותה החלטה שאנחנו עומדי
לקבל הערב .אני רוצה בהחלט בערב זה ג לשבח את ועדת החינו שישבה
שעות על גבי שעות וקראתי ג את התהלי שה עברו .אני מכיר חלק גדול
מחברי הועדה ,אנשי טובי .אנשי שה בעלי מקצוע ,בהחלט ה נשלחו
על ידינו ולכ אני מסכי למה שבוקי אמר למרות שהוא חדש במועצת העיר,
אבל אכ את חברי הועדה ה השליחי שלנו וייצגת אותנו וייצגת
אותנו בכבוד וכשקראתי את החומר הזה ואני קצת מתמצא כאחד שעסק
שני בהכשרת מורי ,אני מתמצא קצת בנושא של החינו ואני בהחלט
מתחבר לאותה החלטה של הרוב בועדת החינו שאי ברירה .מחוסר ברירה,
לא משמחה אלא מחוסר ברירה על מנת כמוב לשפר את ההלי הפדגוגי
שנעשה כא בכפר סבא ובלית ברירה לצמצ את מספר חטיבות הביניי.
כרגע אנחנו מדברי רק על חטיבות הביניי .תודה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

טל קוגמ:

38

15/03/04

טוב ,אז קוד כל בראשית דברי אני רוצה להגיד שאני מתנגדת לתהלי של
הסגירה .אני רוצה ג לפנות לדברי שנאמרו לגבי ועדת חינו .כחלק מ
התהלי שהביא בסופו של דבר את ההצעה הזו לשולח שלנו היו .אני
חושבת שאי שהדברי נעשו בועדת חינו ה לא היו תקיני ,ה לא
התנהלו כפי שהיה צרי .אני חושבת שועדת חינו הייתה צריכה ואני ג
אמרתי את הדברי לאבינוע בועדה עצמה .הועדה הייתה צריכה לפתוח
בסקירה כללית על בתי הספר ,בהסבר לגבי הסוגי השוני של צורות
התקצוב כי הדברי האלו ה קריטיי לגבי ההחלטות .לדוגמא הטענה
שעלתה פה וג  ...ששעות הלימודי יקוצרו בשנה הבאה .מה המשמעות של
זה? מה המשמעות של שעות אור ,מה המשמעות של שעות רוחב? אני
הרגשתי סביב השולח של ועדת החינו שאנשי לא שולטי במידע הזה ,לא
יודעי אותו ובעצ הייתה איזה שהיא תפיסה שמה שמובא על יד אג(
החינו ,כיוו שהוא הגור המקצועי שאנחנו צריכי לבטוח בו ,אנחנו
צריכי לאשר את זה ואני אומרת שאנחנו ,א זאת המטרה של ועדת חינו,
אני ג את הביקורת הזאת הבעתי בישיבה השניה ,אי טע בעצ לועדת
חינו א אנחנו חותמת גומי ואי לנו אפשרות להביא איזה שהיא ראיה
אחרת ששונה מ הראיה של אג( החינו ושל משרד החינו ,אז חבל על הזמ
שאנחנו מבזבזי 5 ,שעות ועוד  5שעות ובאמת אי לזה טע .דבר נוס(
שמפריע לי בדיו היו ,יש כל הזמ התערבות בי הדיו לגבי הסגירה של
חטיבת הביניי ,לגבי היסודית .זאת אומרת ,אני כבר התכוננתי ללכת
ולהגיד דברי לגבי היסודי שהתברר לי שאנחנו בכלל לא בדיו הזה .אבל
לעומת זה ,הנה אייל שדיבר עכשיו ,דיבר על נושא של אוסישקי ,איחוד
אוסישקי והנושאי מתערבבי .אני אומרת שיש צור לעשות אבחנה מאוד
ברורה בי שתי הקטגוריות האלו .לא שאני מקבלת את סגירת חטיבת
הביניי כצו שאי אפשר להתנגד אליו .אני חושבת שג כא אנחנו צריכי
לשאול שאלות .אבל כשאנחנו מדברי על בתי הספר היסודיי ,אנחנו
נמצאי באופרה אחרת.

)דיבורי ברקע(
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דבר נוס( והוא כ חשוב ג לגבי הנושא של חטיבות הביניי וזה שעות
הרוחב שמדברי עליה או השעות הנוספות ,שעות טיפוח וכולי' שה בעצ
הפיצוי שאנחנו אמורי לקבל על זה שאנחנו מגדילי את מספר הילדי
בכיתה או מגדילי את מספר הילדי בבית הספר בס הכל .שכמוב לו יש
את ההיבט הפדגוגי שלו .אני חושבת שא( איש חינו פה לא  ...את המילי
שלי א אני אומר שככל שיש לנו יותר שעות חינו על ילד אנחנו משיגי ,כ?
בפוטנציה אנחנו משיגי חינו טוב יותר .אני לא אומרת שזה תנאי מספיק,
אבל אני אומרת שזה תנאי הכרחי .זאת אומרת ,ככל שיש לנו קבוצות קטנות
יותר של תלמידי שבאי במגע ע אד מחנ או איזה גור מחנ ,אנחנו
מגדילי את הסיכוי לחינו טוב יותר .עכשיו ,לגבי הפיצוי שאנחנו נקבל
בשעות הרוחב ,אני מזהירה את כל היושבי סביב השולח הזה שזה סוג
הדברי שהיו ניתני לנו על ידי משרד החינו ,אבל יכול להיות שמחר ה
יילקחו מאתנו .כ? אנחנו מדברי כרגע על קיצו נוס( שהול לעבור על כל
מערכת החינו ואני שואלת את כל האנשי כא שעוסקי בחינו ,מאיפה
ייקחו את הקיצו הנוס(? ואני אומרת שאנחנו צריכי לחשוש מאוד
שהקיצו הנוס( הזה יילקח משעות הרוחב ומסל הטיפוח כי הוא ייתפס מהר
מאוד כדבר  ...כלומר ,אנחנו כולנו נתרגל מהר מאוד למצב שיש לנו  40ילדי
בכיתה ואז לאט לאט ,פתאו השעות הנוספות האלו שאמורות כרגע לפצות
על התהלי הזה של סגירת בית הספר ואיחוד והגדלת כיתות ,פתאו ה
יראו כאיזה מותרות שאפשר ג לטפל בו .לכ אני מזהירה את כולנו מלקבל
את התהלי הזה ולא להסתכ ולבחו אותו לעומק ואת הדברי הנוספי
שאני ארצה להגיד לגבי בתי הספר היסודיי ,אני אומר בהמש.

רינה פז:

אני חברת מועצה כבר ותיקה ,זאת קדנציה שלישי ,רביעית שלי .אני עברתי
בעיו על כל החומר שקיבלתי ,א זה הפרוטוקולי של ועדת החינו ,א זה
המלצות אג( החינו ,א זה מכתבה של אביבה איילו בנושא גיבוש עקרונות
לאיחוד מוסדות חינו וג חומר שקיבלנו מהורי בתי ספר ג ב צבי וג
מבית ספר השרו .היו אנחנו נדרשי להחליט ,סליחה? מה שאני ציינתי
פה ,אני קיבלתי את החומר ועברתי עליו בעיו ולמדתי אותו .סליחה? היו
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אנחנו נדרשי להחליט על סגירה או מיזוג או איחוד ,זה לא משנה אי אנחנו
נקרא לזה ,ההחלטה היא באמת קשה וההחלטה היא כואבת ,מה עוד שהיו
אלי פניות ואני בטוחה שלכל חברי המועצה ,ה של הורי ,ה של מורי
ובפרט של תלמידי שהיו משעה  14:30בצהרי עד שעה  18:00מצלצלי
אלי תלמידי מבית ספר ,מחטיבת ב צבי ,רינה ,מה את הולכת להצביע?
ורינה ,אל תצביעי נגד סגירת בית הספר .זה באמת קשה .אני אבל מוכרחה
לציי שבשנת  2001מועצת העיר לקחה חברה חיצונית כדי שהיא תמלי בפני
מועצת העיר על קיצוצי ואי לאז תקציב ואני חושבת ,ובאמת הוגשה
תכנית ובמסגרת התכנית כדי לאז את התקציב של עיריית כפר סבא במש 3
שני המליצה המלצות .המליצה לסגור חטיבה אחת ,המליצה לסגור בית
ספר יסודי אחד ,היו זה  ,2אבל בית ספר יסודי אחד .המליצה לסגור מועדו
קשישי ,המליצה לסגור את החווה החקלאית וזה היה ג בצער רב ואמרנו,
וועדת כספי אישרה את התכנית וזה אמור היה ג להגיע למועצה ומועצת
העיר מהסיבות שהיו אז לא אישרה את זה ,לא אישרה את ההחלטות של
ועידת החירו הכלכלית ואני מצטערת על כ כי היו כבר היינו באיזו
התקציב ולא היינו נדרשי היו להחליט מה ומו .עכשיו אני אומרת ככה,
דב ,אני קראתי את ההמלצות של ואת כל הפירוט שפירטת לגבי ירידה
במספר תלמידי משנת תשס"א עד תשס"ד ובאמת יש ירידה משמעותית
ואני מניחה שג בשנת תשס"ה תהיה ירידה .עכשיו ,אני חושבת שפה נעשתה
עבודה חלקית מכיוו שבקדנציה הקודמת שאמרנו שהולכי לסגור בית ספר
אחד ,קבעו ,זאת אומרת המליצו על השרו ושאלתי ,אני שאלתי ,למה לא
הולכי ג על אר? אר בית ספר קט ואני זוכרת שעופרה דונסקי ישבה
בישיבה הקודמת שדנו ג בנושא ואני מוכרחה לציי ,יושבי פה  9חברי
מועצה מהקדנציה הקודמת שהיו יש ראש עיר אחד וסג ראש עיר ושמענו
ג פירוט של ראש אג( החינו הקוד שהוא ג המלי לסגור ונתנו לנו
נתוני פחות או יותר כפי שנעשה היו .אבל בפע הקודמת התהלי היה
הפו .היו התהלי היה נכו מכיוו שזה הועלה קוד כל באג( החינו,
אחר כ זה הגיע ע המלצות למועצה .בפע הקודמת מועצת העיר דנה בזה
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ואחר כ ה העבירו את זה לועדת החינו .עכשיו ,אני חושבת דב שא כבר
עשו עבודה באמת כזו יסודית ,אני אומרת שחלה ירידה בבתי הספר
הממלכתיי ,בכל בתי הספר .אני לא ראיתי פה התייחסות לגבי בתי הספר
הממלכתי דתי.
דב רקובי:

יש .יש בתו החומר של.

רינה פז:

אבל לא המלצת ,לא חשוב ,אני רק מציינת עובדה.

דב רקובי:

אני רק אענה ל תשובה קצרה ,לא צרי לחכות .ודווקא זה היה מתאי
לתשובה אלי כי אתה שאלת אותי ויש לי תשובה מאוד בדוקה .מבחינה
כלכלית היו לי שני מדדי .מדד אחד בדקתי וזה מתיישב ע הנתו שנת
אייל יוניא .בדקתי מה אובד השעות ,ההבדל ,בי תשס"ג ,שנה שעברה
לתשס"ד ,בתי ספר יסודיי כתוצאה מדו"ח שושני ,הפער היה למעלה
ממיליו מאתיי אל( שקל באובד שעות .אי עשיתי את זה? לקחתי ,שעת
מורה בממוצע היא כ 4,500שקל ברוטו בממוצע לשנה ,הכפלתי את זה
במספר השעות שבתי ספר איבדו מתשס"ג לתשס"ד כתוצאה מדו"ח שושני.
דבר שני שעשיתי ,פניתי לאג( הגזברות וביקשתי נתו מספרי ,שיגידו לי

)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

ביקשתי הערכה מה העלות של סגירת בית ספר מבחינת ,לא השעות ,זה
שאלה אחת שעכשיו עניתי ל ,אלא מבחינת עלות של שעות מזכירות וכולי'
וכולי' וההערכה הייתה ,לכ אני נזהר .הייתה הערכה בי  200ל 400אל(
שקל ,כאשר דבר  200,000שקל בית ספר יסודי ,נניח חטיבה  400,000שקל.
אז זה ל .תשובה לרינה ,לא נגעתי בבתי ספר היסודיי הדתיי ואני אגיד
ל למה ,הממלכתיי דתיי כי הראיתי פה ולא אני קבעתי את זה אלא
משרד החינו .משרד החינו העביר מצבת בתי ספר בסיכו .בס הכל לעומת
 289שעות הפסד בער שהפסידו בתי ספר יסודיי במעבר מתשס"ג לתשס"ד
כל הממלכתי דתי הפסיד בס הכל  27שעות .למה ,רינה? כי בית ספר עציו
למשל הוא מדורג ,הוא הבית ספר היחיד בכל כפר סבא שסוציו אקונומית
הוא בעשירו השישי .אותו דבר יש בית ספר נוס( .כלומר ,מה שטענתי,
בראיה לטווח ארו יכול להיות שיהיה צור
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)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

טל ,כרגע בנתוני שנתתי ,כיוו שהייתה ירידה של  27שעות ס הכל בכול,
לא היה טע ואי צור כרגע לעשות מהל כזה .יכול להיות שבעתיד יצטרכו
מהל כזה .אז אני עונה .כרגע ,מבחינת תקצוב השעות שזה היה הדבר
המרכזי ,הרי לא הלכנו ,העיקרו היה לא בגלל הסיבה המבנית הלכו וסגרו
חטיבה או בית ספר יסודי .דבר בעיקר על בעיה של שעות לימוד .זאת הייתה
הבעיה העיקרית .הערה נוספת ואחרונה ,אבל אני קטעתי אות באמצע .את
רוצה להמשי? סליחה.

רינה פז:

מאחר ויש ירידה כזו ,עכשיו ,אני זוכרת שבקדנציה הקודמת שדנו בנושא,
ידידתי עופה דונסקי אמרה שאי שינוי בשיטת התקצוב.

)דיבורי ברקע(
רינה פז:

עופרה ,לכ זה היה ג אחד השיקולי מדוע הצבענו ג נגד הסגירה או
משהו כזה .כי אמרנו א אי שינוי בתקצוב השעות אז למה לעשות

)דיבורי ברקע(
רינה פז:

ולכ לאור דבריה של עופרה שאמרה במפורש שאי שינוי בשיטת התקצוב,
אני חושבת שלפחות אצלי ואני בטוחה שאצל עוד כמה חברי מועצה ,זה היה
שיקול למה אנחנו לא סוגרי ,לא מאחדי ולא סוגרי .עכשיו לגבי החטיבה
מאחר ואנחנו מדברי על החטיבה .זה שצריכי לסגור חטיבה ע כל הצער
שבדבר ,הנתוני מראי את זה .א מספר התלמידי הול וקט ,אז כמוב
שג התלמידי שמגיעי לחטיבה הול וקט .אני זוכרת שבנותיי הלכו
לחטיבה היו בשכבה  8כיתות .היו יש  4כיתות .אז זה מתבקש 5 .כיתות,
טעיתי ,סליחה .אז אני אומרת ,מ 8כיתות ל 5כיתות זה באמת מאוד
משמעותי .עכשיו ,למה חטיבת ב צבי? ג אני כשקראתי פה בסיכו של
אביבה איילו שההמלצה היא על ב צבי ,הנימוק היחיד הינו היותה ממוקמת
במבנה היש ביותר מבי כל החטיבות ונדרש הו לשיפוצה ,זה ג קצת
הפריע לי ולמה זה הפריע לי? מכיוו שיש לי ג שאלה .דב ,הא יש תוכנית
לשפ איזה שהיא חטיבה אחרת? בדר כלל בתקופת החופש הגדול משפצי
בתי ספר ומתחזקי בתי ספר .השאלה שלי הא יש בתכנית לשפ איזה
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שהיא חטיבה ומה שאני כ רוצה להוסי( שבשנה שעברה שיפצנו את חטיבת
ב צבי בשווי של למעלה מחצי מיליו שקל .סליחה .אני בדקתי את זה .אני
בהתחלה אמרו לי ,אני ידעתי על  500,000שקל ,תיקנו אותי יותר .נכו .לא
קשור ,אני ידעתי את זה .לכ אני אומרת ככה ואתה יודע מה? אני מאוד
מקבלת את ההצעה של עמוס כי א הולכי לשפ בית ספר אחר וזאת רק
הסיבה ואני שמחה שכל החטיבות ה על רמה גבוהה פלוס מינוס ,כל אחת
ע האפיוני שלה וע הסגנו שלה ,אבל כל החטיבות שלנו ה טובות מאוד
וא זאת באמת הסיבה היחידה ,אז אני חושבת שאני באמת מקבלת את
ההצעה לעשות הגרלה ואז זה הוג וזה פייר ,זה הכל .אלא א תבוא ותגיד
)דיבורי ברקע(
רינה פז:

אלא א באמת הולכי לשפ מכיוו ששיפו חטיבה הוא יקר .א רוצי
לשפ ,הוא יקר .אז א הולכי ,לא ,לא רק משרד החינו ,זה לגבי החטיבה.
יסודיי אחר כ.

גיא ב גל:

ראשית אני מתנצל על האיחור ,אבל נעי לדעת שאחרי שעתיי.

)דיבורי ברקע(
גיא ב גל:

בני ,אתה ג תסלח לי הואיל ואני בכל זאת חבר בועדת החינו והייתי שות(
לשתי הישיבות שדנו בנושא ,התעדכנתי ע עמיתי פה ואנחנו מדברי בעיקר
על נושא החטיבה כרגע ואחר כ נדו עליו .אני רוצה להגיד באופ כללי שני
דברי .ראשית ,אני באתי לעניי הזה נטול פניות לחלוטי וכבוגר מערכת
החינו של כפר סבא ה היסודי ,ה החטיבה וה התיכו ,ההחלטה הזאת לא
פשוטה לכ נפגשנו ע הרבה מאוד גורמי ,ג אני וג עמיתי לסיעה דוקטור
גולדמ וככל שבחנו את הנתוני הגענו למסקנה חד משמעית שלא נתונה
לפרשנות ,ע כל הצער שכרו בזה ,שההחלטה שקיבלה ועדת החינו
בישיבה השניה שלה היא החלטה נכונה .קרי ,המלצה להיפרד בצער רב משני
בתי ספר יסודיי ומחטיבת הביניי ומאז ג המליצה הועדה שזו תהיה
חטיבת ב צבי .אני יכול להוסי( אולי לועדה כדי לא להכביר מילי על
דברי שנאמרו פה שמהניסיו התעסוקתי שלי ,אני משמש כעוזר של יושב
ראש ועדת החינו והתרבות של הכנסת ,חבר כנסת איל שלבי ואני חשו(
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אולי יותר מחברי המועצה האחרי לממדי הארציי של תופעות חינוכיות
ואני יכול ללמד אולי את חברי כא שהתופעה הזו של סגירת בתי ספר למצער
היא תופעה ארצית ,היא מלווה ערי רבות באר לרבות ישובי מאוד
מבוססי ומאוד חזקי ללא קשר בהכרח למעמד הסוציו אקונומי שלה.
ג רשויות שהשקיעו חלק לא מבוטל מהתקציב הכולל שלה ,ג ראשי
ערי שה מאוד "מיינדד" לנושא של חינו היו שותפי והובילו בעצמ כפי
שעושה ראש העיר שלנו ואני בטוח בצער רב ,מהל של סגירת בתי ספר .ושני
נתוני היסוד שאי אפשר ,אי שלא נהפו אות להתחמק מה שמחד גיסא
שיטת החישוב לאור הועדה שהגישה את מסקנותיה ,ועדת שושני שהחישוב
הוא "פר" תלמיד ולא "פר" כיתה ולאור העובדה שהנתוני הדמוגרפיי
בכפר סבא לפחות נכו לשנת  2004וע כל הכבוד לתחזיות ששמענו ,הצפי
לשנה שנתיי הקרובות לא מעיד על שינוי מגמה דרמטי ,לפחות אני יכול
להגיד שבלב של אני הצבעתי בעד המלצת ועדת החינו כחבר ועדת החינו.
אני מאוד מקווה ששותפי לסיעה ,בטח ובטח אלה שחברי ג בועדה
שביניה אני יכול לציי כמוב את אבינוע היושב ראש ,את בוקי ,את
שותפי למועצה ,סליחה .אני מניח שאות חברי ,דוקטור זיידנברג שהוא
בטח בא ע רקע בחינו עשיר יותר מכולנו ,יהיו עקביי בהצבעת ואני
מאוד מקווה שחברי המועצה האחרי ששיגרו נציגי מאוד רציניי לועדה
הזו ,לפחות עלי עשו רוש רציני מאוד ,ג ה ישמחו על שיקול הדעת
המקצועי שלה וועדת החינו כשמה כ ,ועדה מייעצת היא ולא יהפכו את
החלטת ובועדה הזו היו ככל שאני זוכר רק שניי שהתנגדו ,אני מקווה
שהיו בערב אנחנו לא נהיה עדי
אני מבקש שתפעיל את מלוא שיקול הדעת ,עמוס .אבל א עמית לסיעה
שמבי בחינו יותר ממ וממני הצביע בעד העניי .אתה כמוב יכול להפו
את ההחלטה .אני רק אומר שגו( שקיבל את המנדט ,נא לא לקטוע אותי,
עמדתי ,עמוס ,עמדתי היא מאוד פשוטה .א גו( שהוא נקבע כגו( מקצועי
והוגדר כועדת חינו ואליו נשלחו נציגי שלפחות על פי היומרה המקצועית
שלה מביני בנושא יותר אולי מחלק מחברי המועצה ,עשו שני דיוני
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מקיפי בנושא והגיעו למסקנה כמעט גורפת בהתנגדות רק של שני חברי,
אני רוצה להאמי שהמועצה הזו שהדעת שלה היא הקובעת והיא הנותנת ,לא
יהפכו את החלטת ועדת החינו .זה כל מה שאני אומר .שיקול הדעת של,
א אתה חושב שיש מידע דרמטי חדש שהגיע אלי או שבעליל סותר את
המלצות ועדת החינו ,כמוב שזכות לעשות אחרת .אני התרשמתי ,כאחד
שמכה ג במועצה הזו וג במועצת העיר המכהנת שאי סיבה לפעול אחרת.
זה הכל .תודה.
אבינוע גרנות :מספר תגובות לדברי שנאמרו כא ואני אעשה את זה מאוד קצר .אחד,
איציק ,קוד כל אני אומר את זה כאיש חינו וכמנהל שצרי כל הזמ לאחד
את שני הדברי ,את החינו ואת הכלכלה .מי שלא עושה את זה פשוט חי
בשמי .החינו זה הסעי( הכי כבד בהוצאות הציבוריות למעט בטחו ולכ
הנושא ,הור דגל אדו מול כולנו .לא רק בשיטת התקצוב אלא בתקציב.
הרי אפשר היה לעשות שיטת תקצוב ולספק לבתי הספר דווקא יותר שעות.
ג שיטת תקצוב שהיא לא שייכת כרגע לויכוח על החטיבה ,אבל הכי גרוע
ואת זה שוכחי פה ,זה השתנה התקציב והתקציב הול ויורד מיו ליו,
את עוד לא שמעת את המילה האחרונה ושא( אחד לא יחיה פה בענני.
תקציב המדינה .על העירייה אני בכלל לא מדבר .הרי אנחנו נמצאי במצב
חמור ביותר .אילו היינו עירייה שיכולה לכסות את מה שלא נות משרד
החינו אז יכול להיות שהייתי בא ומציע הצעה כזאת .אבל הרי זה לא המצב.
יש .אבל ג ה כבר לא אומרות את זה .א( אחד לא הול כל כ בטוח כמו
שהלכנו לפני  5שני וכול רק מחכי ומחפשי אי לצמצ ,למזג ,לסגור,
תקראו לזה אי שאת רוצי והונ( דגל אדו על מערכת החינו ומיו
ליו אני אביא לכ חוזרי מה מתקצ ומה אומרי להתכונ לקיצו .עוד
לא נאמרה המילה האחרונה ,שיהיה ברור פה לכול .אז אפשר להמשי
ולדבר וכולי' אני רק אומר לכ .שתיי .זאת אומרת הנושא הכלכלי הוא
עומד משני כיווני .שייטת התקצוב של הויכוח הזה היא פחות חשובה
והתקציב שהוא מה שקובע ,לא יהיה לנו ממה לקיי את החטיבות .שלוש,
אותה אסטרטגיה שאתה מבקש ,עמוס ,מה דר קבלת ההחלטות ואי

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

46

15/03/04

מסתכלי קדימה והגלובלי על כל העיר ,ברור שבתכנו אסטרטגי כולל צרי
להיות לכל עיר וג לכפר סבא ,ג לנו ,יש לה תכנית אב פיזית ,לפחות אולי
יש הערכות מצב ,אולי כ יש ל 10השני .אני רק אומר ל ,עמוס שאילו היה
יושב פה מתכנ אסטרטגי ,הוא בכלל בלי סנטימנטי .אני ,כשאני מדבר על
חינו אז הסנטימנטי מאוד משחקי אצלי כי זה כאילו סגרו לי את בית
הספר ,אתה מבי? מתכנ אסטרטגי ,הוא בכלל לא היה מתווכח אית .הוא
אחרי רבע שעה היה אומר ,אותי לא מעניי מי זה ב צבי ,מי זה אלו ,מי זה
מה ,מי זה פה .את זה סוגרי .את זה סוגרי .את זה סוגרי .אי .ג על
סמ הבינוי הקיי ,ג על סמ התכניות של השכונות החדשות וכולי .זה
באשר לאסטרטגיה .א לא הייתי מוב אני אגיד עוד פע .מה? אז אני חוזר
ואומר .עמוס ביקש
)דיבורי ברקע(
אבינוע גרנות :הערה לטל קוגמ ,היא ג שומעת את זה ממני כבר פע שניה וג הרבה
חברי ועדה .תראו ,ויכוח זה הדבר הכי נחמד שיש ,בשביל זה אנחנו פותחי
כא ויכוח .אבל כל הזמ להגיד לצד השני שהוא החותמת גומי והוא מצביע
בגלל שאג( החינו רוצה ,אני חושב שזה ויכוח מאוד לא אינטליגנטי שמאוד
לא מכבד את אלה שה לא בדעת .אני מאוד מאוד מצטער .אנחנו ,לא רק
שהשקענו  10שעות ,אני השקעתי בזה ימי ולילות וג אחרי ,מספר עכשיו
גל ב גל שהוא ג כ לא סמ על הדיוני .הוא הל וחקר יחד ע גולדמ וכל
אחד עשה ,אנחנו לא ילדי קטני א( אחד פה וא( אחד פה לא מתעסק ע
חינו משלשו .זאת אומרת ,באנו לועדה וג אי פה לא( אחד אינטרס.
באנו לועדה ע אחריות ציבורית מה ממליצי למועצת העיר ,נקודה .אחד
יכול להיות בדעה הזאת ,השני יכול להיות בדעה השניה .כל דעה לדעתי צרי
לכבד .א( אחד פה לא חותמת של א( אחד .יש לי ע דב הרבה ויכוחי על
הרבה מאוד ענייני וה עוד לא נגמרו ולכל אחד מחברי הועדה יש ויכוחי
כאלה ואחרי .אז אני חושב שפה מתנהל ויכוח מאוד פתוח שיכול להיות
שהמשקולות בו ה כאלה ואחרות ,אי מה לעשות .זה לגבי הדעות ,תודה
רבה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

47

15/03/04

)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :בבקשה עדי ,נציגת התלמידי של בית ספר ב צבי.
עדי:

תודה רבה .כפי שכבר צוי ,אני עדי ,אני נבחרתי על ידי מועצת התלמידי
לייצג כא את כל התלמידי ולייצג אותו בקול ר בעצ .את תאלצו
לסלוח לי א אני אגמג מעט כי אחרי הכל זה נושא כאוב בשבילי ,זה הבית
ספר שלי .אני לא יכולה להיות כא לפניכ ולהיות ב 100%אובייקטיבית כי
אני לא .כי אני תלמידת ב צבי .ב צבי הוא בראש ובראשונה מקו ח תומ
ואוהב והוא רק אחר כ מוסד לימודי .השאלה הנשאלת מזה שנה היא למה?
למה דווקא את ב צבי? כולנו יודעי ,לפחות זה מה שאמרו לנו ,שהתהלי
היה מאוד מאוד חפיפניקי .לא היה ,לא הייתה בדיקה מעמיקה ודב ואבינוע
לא ביקרו בבית ספר ,רק לאחר ,לפני שהתקבלה ההחלטה .ה ביקרו ש
רק לאחר מכ ונפגשו ע קומ תלמידי והורי .יש פרוייקטי בב צבי
שאי אפשר להעביר אות לאלו או לכל בית ספר אחר כי ה ייחודיי רק
לב צבי ונוסדו רק לב צבי .כמו למשל אימו קהילת  ...שנמצאת בספריה
שלנו .כמו למשל מורשת רות שני זכרונו לברכה ,חלל צה"ל שלמד בב צבי
וש הוקמה ג האנדרטה .לא ברור מה הרווח בפועל הזה מעבר לדיבורי
בעצ .בשנה שעברה שנושא זה עלה לפועל ,עלה לפרק ,הורדנו אותו בעצ.
לפי דעתי זה היה מכיוו שזו הייתה שנת בחירות ,לא מאינטרס של מועצה
ורגע ,אני מצטערת מאוד ,אז אני כמעט לבסו( להציג לכ את זה .סמל שלנו.
אני רק רוצה לדעת א זה כל מה שב צבי בשבילכ ,סמל כי בשבילנו הוא
לא .בשבילנו לא משנה אי יקראו לב צבי ,לא משנה מה יהיה סמלו ,הוא
עדיי יהיה ב צבי .אנחנו רוצי בבקשה לדעת מה יקרה ע צוות המורי
שלנו ומה יקרה ע התלמידי כי אחרת ,א לא תהיה לנו תכנית פעולה
ובכל זאת יוחלט לסגור את ב צבי ,התלמידי ישבתו .והתלמידי יצעקו עד
שתשונה ההחלטה .תודה רבה.

)דיבורי ברקע(
טל קוגמ:

אני פשוט מגיבה על מה שאבינוע אמר .אבינוע פשוט טע שהדיו שאני
מביאה פה הוא דיו לא אינטליגנטי .כ אמרת ,השתמשת בביטוי הזה.
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אמרת שהטיעו לא אינטליגנטי.
)דיבורי ברקע(
הביקורת שאני הבעתי לגבי מה שקרה בועדת החינו נבעה מכ שאני

טל קוגמ:

חושבת שקוד כל שרוב יושבי הועדה היו ,ה חדשי ,ה לא מכירי את
המערכת כולל אני ויש לי הרבה מה ללמוד ואני חושבת שועדת חינו הייתה
צריכה לפתוח קוד כל בנתינת הנתוני וההקראה שלה ואחר כ לעבור
להחלטות כבדות משקל .לקבל החלטה כל כ כבדה בדיו הראשו שבועדה,
אני חושבת שזה דבר לא סביר ,אבל זאת התחושה שלי ואני הבעתי אותה.
עכשיו ,דבר נוס( שרציתי להתייחס אליו זה הדברי שאמרתי לגבי קיצוצי
וזה ג מתחבר למה שאמר גיא .אני רוצה לשאול את גיא א הוא יגיד כמו
שאמרה עופרה שיגדלו ל שערות על כ( היד ,אני לא אגיד בצד השני כי אני
לא יודעת מה קורה ש ,אבל אני שואלת את השאלה ,הא זה בלתי סביר
ששעות הרוחב ושעות הטיפוח שעליה אנחנו מדברי כפיצוי על התהלי
שאנחנו עושי אותו ,יילקחו מאתנו תו זמ קצר? הא זה לא דבר שמובא
בפני הועדה ,הא זה לא איזשהו כיוו ,לא ,אני שואלת את השאלה
)דיבורי ברקע(
טל קוגמ:

לא נכו .אנחנו מדברי כל הזמ על זה שנגדיל את מספר הילדי בכיתה
ונית לה שעות נוספות ,אבל א לא יהיו ל שעות נוספות ,תהיה ל כיתה
גדולה בלי שעות נוספות.

)דיבורי ברקע(
עופרה דונסקי :אני קוד כל ,אני החלטתי לדבר רק אחרי שדיברה עדי כי בס הכל עדי
דיברה מנקודה של הבית שלה ,הבית השני שלה .חטיבת ב צבי זה בית הספר
שלה ואני כהסתדרות המורי ,כול ה בניי וכול ה בנותיי וכל החטיבות
ה בעצ ,אני לא אומרת איזה חטיבה או מה כי א לא עדי ,תעמוד פה רחל
משזר או עוז מחטיבה אחרת .אני פשוט חושבת שיש לנו מועצה חדשה וראש
עיר חדש ומחלקה לחינו חדשה ויש לנו ועדת דברת ברקע .ועדת דברת
עומדת להגיש את המסקנות שלה באפריל.
)דיבורי ברקע(
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עופרה דונסקי :לכ אני אומרת שבית ספר זה לא  4קירות ,בית ספר זה לא גג ,בית ספר זה
כמו שדיברה עכשיו עדי .ולכ אני לא יודעת א שווה להתחיל היו ולסגור,
זה לא ,לסגור בית ספר ולפתוח בית ספר זה לא פשוט כי לפי הנתוני
שמביאי כא ,באמת אי ברירה .השאלה א אנחנו הולכי על איחוד ,על
כמות ,אני לא אפתח ,השעה די מאוחרת ,אבל בגדול השאלה היא א אנחנו
לא הולכי לצעד שאחר כ אולי תהיה רפורמה אחרת בכל בנושא הזה .כ
שאני פונה לכל חברי מועצת העיר ,זה לא שעה להשמיע את כל מה שנשמע
פה
)דיבורי ברקע(
עופרה דונסקי :אני פשוט חושבת ,תחשבו .כי זה לא ב צבי או שז"ר או משהו אחר כי
אמרתי ,במקו עדי תעמוד פה מישהי אחרת ,זה לא הסיפור הזה .צרי
לחשוב על עצ הסגירה א אנחנו לא עשינו צעד חפוז מדי.
דב רקובי:

טוב ,שאל אותי שאלות כבדות מאוד מאוד עמוס שהיה מורי ורבי ,יושב ראש
ועדת חינו שליווה אותי כמנהל בית ספר תיכו .אני אהיה כיהודי ואני
אחזיר ל את הדברי ואני אגיד ל שבעצ ההחלטה ,הכובד של ההחלטה
היא של חברי המועצה .אני לא מתחמק מאחריות ,אני רק יכול להגיד ל
כמה הדגשי שאני רואה ואולי זה יעזור בשאלות ששאלת אותי .עמוס,
כשמשרד החינו מתקצב באפס שקלי השנה את בטיחות בכל בתי הספר
בעיר ,כשקורה עוד דבר ואומרי אותו ,אבל נורא נוח לשכוח אותו .כשאנחנו
אומרי ,ותסלחי לי אני רק אומר את זה בתור אנקדוטה ,אני לא מדבר פה
על בתי ספר יסודיי ,אבל הדגשתי כל הזמ ,כשאני אפתור בעיה של שניי,
אני בעצ פותר בעיה של ארבעה כי ג השניי האחרי שאית אמור
להיות האיחוד ,המיזוג ,הסגירה ,תקרא לזה אי שאתה רוצה ,אני בעצ
נות מענה ל 4בתי ספר ואני לא נות מענה רק לשניי.זאת אומרת ,אתה
בודאי יותר מחויב ממני כחבר מועצה להסתכל בראיית מאקרו ולהגיד את
הדבר הבא .יש דברי שאני לא אוכל לעשות וא את מבקשי ממני
להמציא כל מני דברי שאני לא יכול ,אני לא ארגיש מחויב א חלילה וחס
יקרה משהו לחטיבה שיהיו בה יותר ילדי ,יגידו אה ,זה בגלל זה שיש ש
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עוד כמה ילדי ,התשובה היא לא .התשובה היא מה אני יכול לעשות
ולהמלי כמנהל אג( חינו כדי להיטיב כמידת האפשר ע כל בתי הספר.
זאת אומרת ,א המצב היה נשאר כמו שהוא ויש עוד בתי ספר שיכול להיות
שאני לא אוכל לעזור לה בכלל ,אבל יש לי פה אפשרות לתת עזרה או לשפר
במספר מסוי של בתי ספר ,אני חושב שצרי לעשות את זה .אני חושב שעלו
פה נגזרות שונות ,אני לא יכול להמציא את השעות ואני ג לא יודע מה
משרד החינו יעשה בעוד שנתיי ואני לא נביא ולא ב של נביא .אני כ יכול
להגיד שלפי הנתוני שיש לי כרגע ,המצב הדמוגרפי הוא פחות או יותר יציב
לשני הקרובות .אני לא יכול לדעת מעבר לזה מה יקרה כי שאלו אותי פע,
העוזרת של עופרה דונסקי שאלה אותי א מכל ההתנחלויות יגיעו לכפר סבא
מה אני אעשה אז? אני באמת לא יודע .א באמת יהיה תהלי פוליטי כזה,
או.קי .מה שאני כ יכול להגיד ל באחריות שלמה ,אני כ יכול להגיד ל
שהמצב הנוכחי הוא מאוד קשה כי כשאני מסתובב בכל בתי הספר ,אני אגיד
ל נתוני מאוד כואבי .אני רואה שהריהוט הוא קטסטרופה בחלק גדול
מבתי הספר ,אני רואה שחלק מהמבני באמת זקוקי לתמיכה מאוד
גדולה ,אני רואה שלחלק מהילדי אני צרי לעזור יותר .נכו .אז במידה
מסוימת כ .למשל ,במידה מסוימת ויושבת פה מפקחת שיכולה לענות יותר
טוב ממני על הנגזרת של השעות ,כמה שעות תתווספנה .אני לא יכול להגיד
מה יקרה א המשרד פתאו יחליט להוריד את הטיפוח פה ,לא להוריד את
הטיפוח פה .לתת את ההכשרה או לא לתת .אני יכול לדבר בנתוני
הקיימי .בנתוני הקיימי אני חושב שאנחנו נוכל לעזור יותר לחטיבות
האחרות ולשני בתי הספר היסודיי נפתור בעיה של  4וזה לא מעט .א יש
בכפר סבא  15בתי ספר יסודיי ואני מסוגל לעזור ל ,4אז אני חושב שלרבע
מבתי הספר אני יכול לתת תשובה .יש לצד זה הרבה מאוד בעיות .אני לא
בורח מהבעיות ,אני ג לא אמרתי ,עוד פע ,אני לא יכול לשנות דברי
שאינ .א הייתי יכול להגדיל את הדמוגרפיה ,לעשות משחקי שנדבר
עליה עוד מעט לגבי אזורי רישו שנדמה שאפשר להזיז והכל ישתנה ,הייתי
עושה את זה .לדעתי אי אפשר לעשות את זה .אז זה המעט שאפשר כרגע
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לעשות .להגיד ב 100%שהכל מושל ,שהכל בסדר ,אני לא אגיד את זה ,אני
יכול להגיד שמתו המצב הקיי ,הנוכחי כרגע ,זה יכול לתת פתרו חלקי
לאות בתי הספר .אני מאוד מקווה שהעירייה בעזרת ובעזרת כל חברי
המועצה ידאגו באמת שאות כספי שיחסכו יושקעו מחדש בתו מערכת
החינו .אני רוצה לומר עוד דבר ,אני מנסה להוביל היו שתי תוכניות
נוספות שלצערי אנחנו דני באיחוד בתי ספר ,אבל יש לי תוכניות ג אי
לעזור בכלל את בתי הספר ואי לעשות דברי טובי מהיסודי ועד לתיכו
ואנחנו נדבר עליה לא בעת הזו .אבל להיות ערב ולהגיד שאני יכול לדעת
בודאות של  ,100%שאני עוזר לכל ילד ,שפתרתי את כל בעיית כפר סבא,
התשובה היא לא ,אני חושב שהתשובה היא באות מקרי שמדבר אנחנו
יכולי לספק עזרה טובה לאות בתי הספר שיהיו כא .לגבי התלמידה
שדיברה ,אני מבי אותה לחלוטי .זה תהלי מאוד קשה .אני חושב שא
היה מדבר בחטיבה אחרת ,היה בא כא ילד אחר מחטיבה אחרת ואומר את
אות נימוקי שלו .וידוע לי על הדברי שהיא אמרה ואני חושב שכ צרי
בכל זאת כ לחשוב ,אני לא חושב שפרוייקט נעל מבית ספר ,אולי צרי
לחשוב על דר נכונה אי להעביר אותו ,מה לעשות אותו ,כדי שהוא יהיה
יותר טוב ,כדי שאפשר יהיה להעביר אותו .זה לא קל ,אבל זה אפשרי.
ההחלטה היא שלכ ,אני מחזיר את הגלגל אלי כחבר מועצה .א אתה
חושב שמבחינה ציבורית אתה מרגיש טוב ונוח במצב הקיי שכל בתי הספר
יישארו כמו שה וזו אופציה ,הרי זה עומד להצבעה .שלא נעשה שו דבר
ואות בתי ספר יישארו במתכונת הנוכחית במצב ה .א לפי דעת זה
המצב היותר נכו ,ההחלטה היא תהיה של ,לא שלי .את תחליטו ואני
אשתדל לספק את מה שאני יכול לכול .אני לא אפלה א( בית ספר .אני
אשתדל לתת לכול אותו טיפול ואותו יחס ,אבל אני לא יכול שא ל4
חטיבות תהיינה יותר שעות ויהיו יותר אמצעי ,שזה לא יעזור לה יותר
ואני לא יכול להגיד שא יש  4בתי ספר בסיכו מתו אלה שכ ואני יכול
לעזור לשניי שיהיה לה יותר מאשר לשניי האחרי ע כל הקשיי ויש
בה קשיי .כול אמרו ,אני מנהל בית ספר ,אני איש חינו וזה ,ג אני דר
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אגב הייתי בכפר סבא ,אתה ציינת את זה 12 ,שנה מנהל תיכו ואני מודע
לקשיי של גודל של כיתה ולבעיות ואני ג רואה היו ואני לא עיוור ואני ער
לבעיות ,אני רק אומר ,זאת מציאות שאנחנו צריכי להתמודד איתה ולתת
תשובה קשה ,אבל תשובה אמיתית וא תחליטו שזה לא נכו ואת רוצי
שיישארו בתי ספר על עינ בצורה קיימת ,אז אני אירת ואעשה כל מאמ.
עמוס גבריאלי :רק שאלה בעניי הזה .וזו הדר ללא סגירה של תיכו או צמצו של אותו ...
זאת אומרת ,בראיה של כמנהל אג(  ...זו הדר הנכונה לעשות את זה
עכשיו.
דב רקובי:

אני אענה ל עכשיו .כיוו שבתיכוני עדיי  8כיתות בשכבה ויותר מ8
כיתות בשכבה זה נראה לי מגולמני ,זה גדול מדי וכיוו שהאוכלוסייה תהיה
כזו שאנחנו אמורי לקבל  5כיתות ז' חדשות שהתחילו השנה ללמוד מצור
יגאל שהתאחדו ע כוכב יאיר וזה דבר ש ,לא אי לה וה רוצי לבוא
אלינו ,אז פה באמת יש תהלי .אי אמרת? צרי להסתכל שנתיי קדימה.
אז ג א תהיה שנה אחת בעייתית ,כשאני רואה  5כיתות ז' של צור יגאל
יחד ע אלפי מנשה ,יחד ע כוכב יאיר פלוס אוכלוסיית כפר סבא ,אני אומר
כ .אני חושב שצרי לשמר ,כלומר יותר מ 8כיתות .אגב ,ג המבנה הפיזי,
כל התיכוני בכפר סבא ,ארבעת .כצנלסו ,גלילי ,הרצוג ורבי ,נבנו ע 8
כיתות בשכבה .אז אני לא הול להגדיל אות אבל זו התשובה שלי .זה לא
בגלל זה שאני מקדש את התיכו לעומת החטיבה.

)דיבורי ברקע(
משה אב ח :שאלתי שאלה ,לא קיבלתי תשובה .ב 5שהי הקרובות ,מה הצפי?
דב רקובי:

אז תרשה לי רגע כיוו שעשו את זה אביטל ואביבה ,אני לא זוכר כמה זה
בדיוק ,אבל נדמה לי שזה מאוד יציב ,נכו? אני שואל אות  .סליחה? יציב,
נכו? או.קי.

)דיבורי ברקע(
יצחק יואל:

אני מציע לפצל את ההחלטה לשניי .אחד זה סגירה ואיחוד

יהודה בחמו :אנחנו עוד לא מגיעי .ברגע שנגיע להחלטות תעלה את זה .כרגע ,ברגע שנגיע
להחלטה.
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אברה מולא :כידוע לכ אני חבר חדש ואני ,דבר אחד ,אני רואה את כול מסכימי
לעיקרי הבקשה וכול אומרי שזה החלטה קשה וכול יודעי שזה החלטה
קשה במיוחד בשבילי זה קשה והבת שלי לומדת ש .נכו כול מסכימי זה
החלטה קשה ,אני חושב יש קצת בעיה שלא הבנו דבר אחד וא לקח לנו
שעתיי  ...החלטה קשה כזאת והיינו צריכי ללמוד קצת יותר נימוקי
לרבות  ...עכשיו ,נראה לי זה הול להיות החלטה קשה ,דבר אחד אני מסכי
ע אבינוע .או שלהחליט פה ,או שלהחליט פה .אבל א היה אפשרות
ללחו וללמוד קצת יותר עמוק אז זה היה טוב ,אבל אי מה לעשות  ...אבל
אני חושב שיש קצת בעיה שקשה להחליט דבר שלא מביני אותו טוב וכמו
שאמרה ...
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :טוב ,תודה רבה .אני רוצה במספר משפטי קצרי לסכ את הדיו הזה
ולהעביר את זה להצבעה .אני חושב שאני יכול להרשות לעצמי לדבר לא רק
בשמי אלא בש כל חברי המועצה ,ג אלה שתומכי וג אלה שלא תומכי
ובמיוחד אלה שלא תומכי באיחוד או בסגירה ,אי שתרצה להגדיר את זה.
כי אני לא חושב שזו גחמה ,או הנאה או תענוג גדול של מישהו מחברי
המועצה ,בטח ובטח לא שלי .אני נבחרתי לא מכבר לכה כראש עירייה וזה
לא היה החלו שלי ,אבל לא הייתה במה אחת וזה לאור מספר קולות
שנשמעו בטר הדיו הזה ,לא הייתה במה אחת שהייתה לי שלא העלנו את
הנושא הזה בכל פורו ,לפני הבחירות ואחרי הבחירות ,שהתהלי הוא בלתי
נמנע .התהלי של איחוד בתי ספר הוא בלתי נמנע .וכמו שאמר קוד אייל
יוניא ,פשוט ההחלטות ,על בתי הספר היסודיי בכלל ,הדיוני מתקיימי
בעיריית כפר סבא כבר  7שני ועל חטיבות הביניי בשנתיי האחרונות
ומכיוו שחברי המועצה משתי סיבות לא אישרו את סגירת חטיבת ב צבי או
חטיבה אחת ,מסיבה אחת .מכיוו שזה לא היה חלק מתהלי הרפורמה,
תהלי ועדת החירו הכלכלית שהתוותה את הדר אז והסיבה השניה על
התהלי ואני רוצה להתמקד בכמה משפטי על נושא התהלי .ולמע  ,זה
מאוד נפו אצל עורכי הדי ,למע הגילוי הנאות ,בקדנציה הקודמת אני
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הצבעתי נגד סגירת חטיבת ב צבי משני הטעמי ,הטע שאמרתי קוד שזה
לא היה חלק מתכנית הרפורמה והטע השני בגלל התהלי ולי לא היה סביר
שדיו מתקיי ביו רביעי בשעות הערב ומישהו באמצע הדיו מדלי( או
מעביר או מדבר או מספר מה קורה שמה וביו חמישי בבוקר עיתו "קול
הכפר מגיע לחטיבת ב צבי ב 9:00בבוקר או ב 10:00ובאמצעות העיתו
יודעי חלק מהתלמידי ,חלק מההורי ,חלק מהמורי ,אולי מנהלת בית
הספר כבר הספיקו לתפוס אותה בטלפו ועל התהלי אני התמרמרתי
והתקוממתי ולכ אני חושב שכל מי שנגע קוד בתהלי ,אני ליוויתי את
התהלי הזזה מהרגע הראשו שנכנס אלי דב וכ ,עמוס ,אני מסכי אית,
ג דב ולא אומרי שבחו של אד בפניו ,אבל ג דב וג הצוות שלו ה
אנשי שמוסכמי עלי כאנשי חינו מהשורה הראשונה וה ה שממליצי
בפני .אני לא מקבל כל המלצה כתורה מהר סיני ,אני מקבל את המלצותיה
לאחר שאני בודק טוב טוב את הנתוני ונכו ,כמו שהגדרת את זה קוד ,דב,
לא היה אב שהוא לא הפ אותה לפני שהוא הגיע אלי למשרד וג אחרי
שהוא הגיע אלי למשרד ,לא הייתה שאלה אחת ,לא הייתה פניה אחת ,לא של
חברי המועצה ,לא של הורי ,לא של תלמידי ,לא של ועד כזה ,ועד אחר
ואנחנו נמצאי בחברה טובה שכל תלמיד מקי עוד מעט ועד וכל מורה
מקי שני ועדי ואני אומר את זה לחיוב .ואני אומר את זה לחיוב .ולכ,
אילו לא הייתי סבור שמערכת החינו בכפר סבא בראשותו של דב לא עשו
את המקסימו ,לא הביאו לכא את הנתוני המקסימליי כדי שנוכל לקבל
את ההחלטה הטובה ביותר במערכת החינו ,אני לא הייתי שות( לה ג
כראש עיר .הייתי מוביל תהלי הפו ואולי הדיו הזה היה לא רק שעקר,
אולי הוא לא היה מתקיי ולכ אני אומר ל שההחלטה היו ואני אומר ל
ואני אומר לכול .אני משוכנע במאת האחוזי שבמצב שאנחנו נמצאי בו,
במצב ,ג בהחלטות וטל ,אני לא חושב שצריכי להשלי ע החלטות
ותאמיני לי ואני לא רוצה כרגע לספר ל על העבר .אני לא קיבלתי החלטות,
ג לא מדרגי ממשלתיי וג לא מדרגי עירוניי כמוב מאליו
והתמודדתי מול החלטות הרבה יותר קשות ,מול תכתיבי הרבה יותר
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קשי .התמודדנו ג אני באופ אישי וג ע חברי בקדנציה הקודמת
ולפניה ,התמודדנו ע ניסיו להכתיב לנו בצורה כזו או אחרת דברי מאוד
מאוד קשי .וג הצלחנו .הצלחנו מכיוו שלא רק שהאמנו בצדקת דרכנו,
אלא ג עשינו והבאנו את האלטרנטיבות ואני חושב שטל ,את בכל הזדמנות
שהייתה ל הבאת לכל פורו ג בתו העירייה ,ג מחוצה לה ,ג בועדי
ההורי וכ הלאה ,הבאת את כל הנתוני וקיבלת אות מאג( החינו .אי
אפשר לבוא לצרכ ולטעו שאג( החינו עשה חצי עבודה או חצי הריו .אני,
כל עוד שאני מכה כא כראש עיר ואני עד לתהליכי האלה ואני עד
לתהליכי האלה ואני עד לנתוני או לאינפורמציה שניתנה פה אז אני אג
עליה .אני אג עליה בכל דר שתהיה על מנת לפחות להביא לכא את האמת
השלמה .ואני בהחלט בטוח עמוס שההחלטה שאנחנו הולכי לקבל היו,
עוד פע ,לא משמחה .אני לא חושב שזה יו שמח בעבורי .אני לא חושב
שההחלטה הזו או הדיו הזה יש פה מנצחיי או מפסידי .המנצחי יהיו
מערכת החינו א נצליח בעוד שנתיי שלוש להוביל את התהלי הזה
בצורה נבונה ,להעביר אותה בצורה מושכלת ואני מאמי שכולנו ,ג חברי
המועצה ,ג אלה שמתנגדי .ג חברי המועצה ,אנשי אג( החינו ,אנשי
הנהלת בתי הספר ,התלמידי ,ההורי ואני בטוח שכולנו ,אנחנו נתאחד כי
אי לנו ברירה אחרת .אולי בקדנציה הקודמת היו לנו אלטרנטיבות אחרות.
היו אי לנו את האלטרנטיבות שהיו לנו בעבר .ולכ אני מאמי בחברי
המועצה שיתנו את הגיבוי וא אתה רוצה לדעת תשובה מדב א ההחלות
האלה ,א העתיד יהיה טוב יותר? זה תלוי בנו .זה תלוי כיצד נוכל לייצר
יותר כס( לטובת כל הדברי שאנחנו רוצי .לטובת כל הדברי שאנחנו
רוצי .ואנחנו רוצי כולנו ,כולנו בלי יוצא מ הכלל ,רוצי בראש ובראשונה
את טובת החינו .מה לעשות? ואני אצ דוגמא אחרונה בכדי שדב לא
ישתעמ .אני נות את הדוגמא מהשרות הצבאי שלי .כשאני
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :את יכולה לצאת ,את לא נבחר פה בשביל זה .אני בהחלט חושב שמערכת
החינו היא גולת הכותרת של כולנו ,לא רק חברי המועצה .ג התושבי
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ובגלל זה ג קוד אייל ואבינוע וכול נגעו ואת מכירי את המספרי.
הרי המספרי לא זרי ל .ש 40%מתקציב העירייה הול לטובת החינו
ואני מאוד מאוד מקווה
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :וזה לא משנה את העובדה אבל ,זו עובדה .מה לעשות?
לכ אני חושב שכולנו כאחד לא תהייה לנו ברירה אחרת ,כולנו נתאחד סביב
ההחלטה ולמה ב צבי? למה ב צבי? שאלת השאלות .חלק אומר באירוניה
לקחת פתק או להטיל מטבע או לא יודע מה .אני רוצה לומר לכ שבאמת,
אני אומר את זה לא בגלל שב צבי נמצא פה ולמע הצדק ג אנשי ב צביי,
ג ההורי ,ג המורי ,כול כול כאחד וג היסודיי שתכ( נגיע ג
אליה ,כול היו גלויי לפחות לומר ושאלה אחת שאלתי אות אחרי
שידעתי את כל הנתוני .שאלתי ג את חברי לבית ספר אר שבתי לומדת
ש .שאלתי אות א זה לא היה אר היית  ?...אותו דבר אני אומר לב
צבי ,כול כאחד אמרו את האמת ,לא .לא .עכשיו ,סליחה
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :ע כל הכבוד ,אני פה מתדיי כרגע ע חברי המועצה ,אז אני מבקש .והיה
לנו את כל הסבלנות שבעול לשמוע את כול ויש לנו עוד סבלנות .אני
מבקש מכ ,סליחה .ולמה ב צבי? תראו ,אני ,אחד הדברי שעדי אומרת
ואחד הדברי שאני נפגש ע חברי מועצת התלמידי אצלי במשרד ואני
נפגש ע ועד ההורי וועד המורי ומי לא? וכול מדברי על בית ואני
באופ איישי כמו לאחרי ,לא שחלילה אני לא מערי את שאר החטיבות.
כמו שאמר דב ,כול כול כאחד ,לפי הנתוני לפחות ,כול חטיבות
מצליחות .ואנחנו צריכי להתבר בכ ולהתגאות בכ .כל החטיבות
מוצלחות .מה לעשות שהיו המצב בעיריית כפר סבא הוא הרבה יותר קשה
מאשר אנחנו משערי ואולי כדאי שאנחנו כחברי מועצה נתחיל להפני את
המצב האמיתי שאנחנו נמצאי בו .אנחנו כבר לא נמצאי בתקופה של לפני
הבחירות .אנחנו נמצאי קצת אחרי .אנחנו מתכווני ב 5שני הקרובות
לצאת לעשייה כולנו ואני מדבר בש כולנו וכשאני מקבל נתוני עתידיי
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לגביי בתי הספר ,באו ואמרו לי ,אתה הול לנדל" את זה ואתה כריש של
נדל" וכל מני ,אי לנו יכולת .אי יכולת .פע אחת ולתמיד בכדי להזי את
השמועות האלה .אי ,אנחנו לא מתכווני להרוס את ב צבי ,לבנות ש
גורדי שחקי ואנחנו לא מתכווני לעשות עסקאות קומבינציה ע קבלני
ואנחנו לא מתכווני לעשות את הדברי האלה .אנחנו בהחלט מתכווני
להשקיע את כל משאבינו ג האנושיי וג הכספיי לטובת מערכת החינו
ולכ אנחנו קיבלנו את ההחלטה על ב צבי וג אני באופ האישי מחובר קצת
יותר לב צבי מלאחרי .וב צבי ,נפלה החלטה לא במסגרת אג( החינו אג(
החינו בא והמלי באמצעות ועדת החינו ,בא והמלי בפני ,זה דר אגב רק
בשביל לומר לחברי המועצה החדשי ,זו לא חייבת להיות החלטת מועצה .זו
החלטה של ראש עיר ,אבל אני באתי ואמרתי לדב בהחלט להביא את הדיו
למועצת העירייה על מנת שכל חברי המועצה יהיו שותפי ,לא רק להחלטה
אלא ג לתהלי שלאחר מכ וב צבי ,נפלה החלטה שב צבי מכיוו שהבניי
הוא בניי יש מאוד ,בניי שעלות התחזוקה שלו הולכת וגדלה .מה לעשות?
ג אנחנו ,סליחה.
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :ולכ החלטה אחת הייתה בנושא של חטיבות הביניי היא לא החלטה באג(
החינו ומילה אחת ג על המנהלת שיצא לי להיפגש איתה שהיא ס הכל
שנה אחת פה ונטמעה כל כ מהר ג בקרב התלמידי ,ג בקרב המורי ,ג
בקרב אג( החינו ואני ,כפי שאמרתי בשיחה שהייתה לי יחד ע דב ,אני
מאוד מאוד מקווה למע תלמידי כפר סבא שדרכנו יצטלבו בעתיד וכ תוכלי
לנהל פה בית ספר ואנחנו פחות דואגי ל ,אנחנו דואגי יותר לנו ואני חושב
שבהחלט זה ג הישג ג של אג( החינו וג של כל המערכת כולה שקלטה
אות כמנהלת .ושוב אני מתמקד בהצעה של ב צבי ואני עובר להצעות
החלטה ולהצבעה.
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :שוב אני מתמקד א לא השלמתי את התשובה ,ההחלטה נפלה יותר בתחו
ההנדסי ,יותר בתחו ההנדסי ולא בתחו החינוכי לגבי ב צבי כי ההמלצות
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של אג( החינו לגבי ב צבי כמו שאר החטיבות ה המלצות חיוביות ,חמות
וטובות .אני מבקש כרגע להעמיד להצבעה את המלצת ועדת החינו לאחד
את חטיבת אלו יחד ע חטיבת ב צבי .א יש למישהו הצעת החלטה שונה
או אחרת ,מתבקש כרגע להעלות אותה .בבקשה עמוס.
עמוס גבריאלי :קוד כל בהחלטה הזו חייב להיות שכל שקל שייחס ב"אקט" הזה נכנס
לתקציב פעולות בחינו ,זו צריכה להיות חלק מההחלטה והדבר השני שצרי
להיות
יהודה בחמו :ועדת החינו המליצה בדיוק את הדברי האלה .אני מציע ,ועדת החינו
נוגעת בדיוק בדברי האלה.
אבינוע גרנות :ההמלצה אומרת .1 ,מיזוג ב צבי ע חטיבת אלו בתו חצר משותפת.2 .
התניית ההמלצה של ועדת חינו בכ שהמבנה יוכ ,שהמבנה יהיה מוכ טיפ
טופ ל 1בספטמבר לשתי החטיבות ביחד.
שניה ,אני לא סיימתי .הסעי( השלישי ,אמרתי שניי .הסעי( השלישי
באותה המלצה אומר שהמיזוג יעשה בתהלי חינוכי מסודר שמעורבי בו כל
הגורמי ובה אג( החינו ,הפיקוח ,הייעו ,ועד ההורי ,נציגות
התלמידי ,הסתדרות המורי ,שירות פסיכולוגי ,מנינו את כל הגורמי
אחד לאחד .הסתדרות וארגו המורי .זה ,אלה שלושת הסעיפי של אותה
החלטה.
יהודה בחמו :עמוס ,ההחלטה ,אני אוסי( אפילו .לא נגעתי בזה קוד כי זה התייחס ג
לגבי הדיו של בתי הספר היסודיי .אנחנו השנה במסגרת ועדת הרפורמה
הכלכלית ובמסגרת התקציבי שאני מקווה מאוד שיכנסו ,אנחנו מתכווני
להשקיע לא מעט בבתי הספר המאוחדי על מנת שנוכל לעבור את התהלי
בצורה הטובה ביותר .לנקוב כרגע במספרי ,לא אנקוב .יחד ע זאת החלטה
שהתקבלה ג יחד ע אייל ודב ואיתי שבשנה הקרובה ,בשנתיי או ה3
הבאות ,בתי הספר המאוחדי יקבלו תגבור משמעותי ג מבחינת התקציב,
ג מבחינת הבינוי וג המגמה לנסות ולא הייתי אומר לתגמל אות ,אלא
הייתי אומר לחזק אות בכדי שהתהליכי האלה יעברו בצורה ,למזער את
הנזקי ושלא יהיו ל אי הבנות ,אני מאמי שיהיו נזקי ,אבל אני מאמי ג
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באג( החינו ,במערכת החינו ,שה יתמודדו ע הקשיי בצורה טובה.
אייל יוניא:

יהודה ,אני מציע לנסח הצעת החלטה ,סעי(  4שכל הכס( ,לפחות כר(
תחתו .כל הכס( שייחס מאיחוד בתי הספר שבעצ זה בעיות התקועה,
העלויות האלה ינותבו לבתי הספר המאוחדי כתקציב פעולה .זה הכל.

יהודה בחמו :יש למישהו הצעת החלטה אחרת? סליחה רגע .שמעו ,אנחנו הולכי
להצבעה ,עזבו את המועצה הדתית עכשיו.
אני מעמיד להצבעה את המלצת ועדת החינו בתוספת של עמוס ואייל שכל
הכספי שיוחדו מהאיחוד יופנו ויושקעו בתו בתי הספר .יחסכו ,סליחה.
יושקעו בתו בתי הספר המאוחדי .נושא חטיבת הביניי של ב צבי לאלו.
מי בעד ההצעה הזו שירי את ידו ,תודה.
הצבעה
בעד :אבינוע גרנות ,יפתח אלגוב ,שמעו פר ,יעקוב אוחיו ,גיא ב גל ,יואל
ברו ,אהרו זיידנברג ,סיימו גולדמ ,עמוס גבריאלי ,משה אב ח ,אברה
מולא ,בוקי צ'יש ,רינה פז ,אייל יוניא ,בני כברה ,יואל יצחק ,יהודה בחמו.
נגד :טל קוגמ
נמנע :אי

החלטה מס'  :45מחליטי כדלקמ :
 .1מחליטי לקבל את המלצת ועדת החינו +בדבר איחוד בתי ספר.
 .2חט"ב ב צבי תאוחד ע חט"ב אלו .
 .3הכספי שיחסכו מהאיחוד יופנו ויושקעו בתו +בתי הספר המאוחדי.
 4ההחלטה תבוצע בתנאי שיעשו כל עבודות ההכנה כתשתית ,בינוי ,שיפו ,לקראת האחד
בספטמבר.
 .5האיחוד יעשה בתהלי +חינוכי מסודר שמעורבי ב כל הגורמי ובה אג -החינו ,+הפיקוח,
הייעו ,,ועד ההורי ,נציגות התלמידי ,הסתדרות המורי ,השרות הפסיכולוגי וארגו המורי.
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.1ב .איחוד בתי הספר – יסודיי:
יהודה בחמו :אנחנו נודה מאוד מאוד מאוד לכל האנשי ,הנציגי של חטיבות הביניי
שהיו פה ,נשמח מאוד א תפנו את המקו לטובת בתי הספר היסודיי.
לאחר שסיימנו את הדיו בנושא החטיבות ,אני רוצה להמשי את הדיו על
נושא איחוד בתי הספר ,על המלצת ועדת החינו בנושא איחוד בתי הספר
היסודיי ,אר לאוסישקי והשרו לגולדה .ג נושא בתי הספר היסודיי,
אני אעשה פתיח קצר מאוד .יתקיי תהלי כפי שאמרתי אותו קוד בנושא
החטיבות יתקיימו מספר דיוני ,לפחות שניי בועדת החינו .בישיבה
האחרונה של ועדת החינו התקבלה החלטה להמלי למועצת העירייה לאחד
את בתי הספר שאמרתי אות קוד .ואני מבקש לפתוח את הדיו ולהעביר
שוב את זכות הדיבור לאבינוע גרנות ,יושב ראש ועדת החינו אשר ליווה
את התהלי מתחילתו ועד לקבלת ההחלטה בועדה .בבקשה.
אבינוע גרנות :תראו ,בס הכל הערב הזה הוא לי מאוד קשה כמו לכל היושבי כא .ערב
לא פשוט ,אבל אני בטוח שאנחנו נצא מחוזקי מבחינת המש התהלי.
חלק מהרקע ,נגענו בו כבר .כל מה שקשור במצב הכולל בכלל במערכת
החינו ,ספציפית בכפר סבא ,ספציפית בירידת מספרי התלמידי .זהה
לחלוטי המצב ביסודי לחטיבות ובנוס( ,ביסודיי ג יותר חמור בגלל שש
ג עובדת שיטת התקצוב החדשה .זאת אומרת ,בנוס( לירידת התקציב
והתלמידי המאיימת על החטיבות ,ביסודיי אי רחמי .זה הול בדיוק
לפי מספרי תלמידי שזה שינוי לעומת מה שהיה לפני כ .זה דבר אחד .דבר
שני ,בנושא החטיבות לא סת היינו צריכי כאילו להסביר במי צורה שלא
שכנעה את הילדי או ג חלק מההורי ,למה דווקא ב צבי? המצב הזה
ביסודיי לא קיי .קיימי שני בתי ספר מעולי ולדאבוני ביקרתי רק
באחד מה .אחד קוראי לו אר ,לשני קוראי השרו .בתי ספר שפועלי
ג ממה שאני שומע וג ממה שאני מתרש ,בצורה יפה מאוד והסיכוי
שלה להתקיי בהמש הוא עוד פחות מחטיבת ב צבי ואני לא אחזור עוד
פע על כל הנימוקי ,דב ג יפרט יותר ,אני רק אומר ,רבותיי ,אנחנו חייבי
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לצמצ את מספר בתי הספר היסודיי בעיר ולתת לילדי שלנו בתו בתי
הספר הקיימי ,את החינו הכי טוב שאפשר לתת ע כל הצער על שני בתי
הספר שמועמדי למיזוג ,קו נטוי ,סגירה .אגב ,הביטוי סגירה לגבי אר
והשרו הוא יותר נכו מאשר לגבי ב צבי משו שאנחנו לא מדברי פה על
הצמדת שני בתי ספר שה שכני ,אלא אנחנו מדברי פה על בתי ספר לא
שה מי יודע מה רחוקי ,אבל בכל זאת זה לא אותו קמפוס והמספרי
מדברי בעד עצמ .מה שלא נעשה ,לא נצליח לקיי בצורה נורמלית א(
אחד ואני מדבר על תהלי שיל ויחמיר וכל הזמ תזכרו ,מדברי תחזיות,
אסטרטגיה ,יבנו ,לא יבנו ,דבר אחד אני רואה שעובד מאוד מאוד שיטתי.
זה הקיצוצי בתקציבי החינו .זה כבר  3שני ,זה כבר מגיע ליותר מ3
מיליארד שקלי ואנחנו עכשיו נגרד את ה 4מיליארד שקלי .קיצו
בתקציב החינו הלאומי וזה צרי להתנפנ( מול העיניי שלנו ע כל הכבוד
שאנחנו כפר סבא ולכ ההחלטה  ,ההמלצה של ועדת החינו אומרת למזג את
אר ע אוסישקי ,למזג את השרו ע גולדה ,זה לא אומר שלא יהיו
תלמידי שירצו או יוכלו ללכת לבתי ספר אחרי כתוצאה מהמיזוג הזה,
אחרי אני מתכוו כל אחד בסביבתו הוא ,זה אחד .שתיי ,ההמלצה של
ועדת החיינו ביתר תוק( ,מותנית ,קו למטה ,בכ ואנחנו נעקוב אחרי אדוני
ראש העיר .מותנית בהכנה מדוקדקת של הבנייני אוסישקי וגולדה
לקליטת הילדי ,זה שתיי .הסעי( השלישי ,בשונה מהסעי( שהצבענו קוד
אומר שההחלטה צריכה להתקבל היו והביצוע צרי להתחיל מה1
בספטמבר תשס"ו משו שבאמצע היה בג"צ והעירייה כבר ענתה שהשנה
היא לא תרשו את כיתות א' .כלומר ,היא לא תעשה שינוי ברישו כיתות א'
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :ברשות ,משפט אחד .הוגש בג"צ ,לאבינוע זה די מוב כי הוא חי את
התהלי .הוגש בג"צ ,סוגרי את שילה עכשיו ,בני ,זה לא מעניי אות?
החליטו לאחד את שילה .ועד ההורי של בית ספר השרו הגיש בג"צ ולמע
האמת הדיו ,עדיי לא התקבלה אפילו החלטה ולכ התשובה שלנו לבג"צ
הייתה שהחבר'ה הזדרזו ורצו מהר מדי עוד בטר התקבלה ההחלטה
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והשלמנו את הדיוני והנושא של ,עד שלא השלמנו את הדיוני ,לא הייתה
לנו את התשובה ,לתת את התשובה המלאה לבג"צ .הרישו בבתי הספר
היסודיי לכיתה א' לשנה הבאה ,ממשי באר ובשרו מכיוו שעד ה27
בינואר ,אג( החינו נער לשלוח את ההודעות לרישו התלמידי ומכיוו
שרצינו להשלי את התהלי ,קיבלנו את ההחלטה שישלחו ההודעות
והתהלי המשי בועדת החינו ונדמה לי שהבג"צ עדיי ממשי ,נכו? עדיי
מתקיי דיו בבג"צ בנושא העתירה של בית ספר אר .השרו .סליחה.
)דיבורי ברקע(
אבינוע גרנות :אמרתי שוב מהי ההמלצה כדי שנדע על מה אנחנו דני .שמדבר על תשס"ו,
כמוב מיו ההחלטה מתחיל תהלי מאוד מאוד עמוק ,ממוש ג חינוכי,
ג חברתי ,ג פיזי לעשיית התהלי הזה ופה אני עוד מחזק את הפניה שלי
אל חברי המועצה להחליט לכא או לכא הערב .כי הפע אני מחמיר את
ההערה מהדיו הראשו ואני אומר ,אתה לא יכול ע ילדי בגיל יסודי ,עוד
פע בבוקר יגידו ,רגע ,עוד לא החליטו לדחות ,לבדוק ,לפעול וכולי' וכולי'
לגביה ההשלכות ה עוד יותר חמורות .אז לכ אני פונה לדעת חברי
המועצה שההחלטה תהיה או כ או לא .זאת ההמלצה שאנחנו מביאי
למועצת העיר ואני מבקש מדב לפרט את הסיפור.
דב רקובי:

טוב ,אני חושב שהיה פה דיו מאוד מאוד מורכב בעיקר בבתי ספר היסודיי,
הוא ג עיקר זמנה של הועדה .ג הועדה הקודמת וג הועדה לפני זה וג
ועדת הרפורמה הכלכלית עסקה באמת בבתי ספר יסודיי פחות בחטיבת
ביניי שהסיבה לכ הייתה כפולה .חטיבת ביניי ,היתרו ,החסרו ,כל אחד
יראה את זה אי שהוא רוצה ,אני הסברתי ג אז ,אי לה נאמנות
רגיונאלית ,גיאוגרפית באשר היא לא סמוכה לבתי אב מסוימי ומגיעי
אליה מכל העיר ולכ יש נאמנות של תלמידי שנמצאי בתוכה ,אבל אי של
בתי אב שמבחינה גיאוגרפית סמוכי לבית הספר .התמונה היא שונה בבתי
הספר היסודיי ,כאשר בתי הספר היסודיי מוזני מאזוריי גיאוגרפי
מסוימי .אני אשתדל להגיד את זה בצורה הקצרה ,המפושטת והטובה
ביותר שאני יכול .נכו אמר אבינוע שהתהלי שקרה בחטיבות ביניי הוא
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תהלי דומה שקורה בבתי ספר יסודיי מבחינת הדמוגרפיה של הישוב .אגב,
סליחה ,אני לא אמרתי ,אבל נמצאי פה עכשיו לטובת העניי ,אני אגיד מי
נמצא כא ,אביבה שהיא ראש מדור יסודי באג( החינו ,הפסיכולוג שלמה
גור שהוא ע' מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי בכפר סבא וטמירה קנור
שהיא מנהלת ,עטרה בריל היא של הדתי ,אני הצגתי אותה קוד .נמצאת פה
טמירה קנור שהיא מפקחת בתי הספר היסודיי בכפר סבא ויעל שהיא ג,
מגני הילדי ועד התיכוני כולל
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

נוס( לזה נמצאי כא מנהלי בתי ספר יסודיי שא ירצו ,אני משער שה
יגידו את דבריה .הבעיה שעלתה בבתי ספר יסודיי היא בעיה הרבה יותר
חמורה מאשר בחטיבה מטבע הדברי ,כיוו שבאמת השוני הגדול מאוד חל
בבתי ספר היסודיי החל משנת הלימודי הקודמת .זאת אומרת ,המהפ או
השוני הגדול לרעה היה בי תשס"ג לבי תשס"ד כאשר שיטת התקצוב בבתי
הספר היסודיי ,היו דומה לזו של חטיבות הביניי ,דבר שמאוד מאוד
הקשה ומקשה ויקשה על מצב של בתי ספר יסודיי .כאשר קיבלנו ממשרד
החינו רשימה של בתי ספר בסיכו שעלולי בסו( התהלי להיפגע הרבה
יותר מאשר במצב הנוכחי .אני רוצה להעיר פה הערה .שאלו אותי ג את זה
ואני אעיר הערה שנכו שלא רק אר והשרו ה במצב בסיכו ,כלומר יש עוד
בתי ספר יסודיי בסיכו .אר ושרו ה במצב די חמור יחסית ,אבל
התשובה שנתתי שיש בתי ספר שאני לא אוכל לעשות לגביה דבר כיוו שה
נמצאי במקו גיאוגרפי כזה שחייבי לתת לאוכלוסייה באותו מקו בית
ספר יסודי ,לכ לגביה לא ישונה הדבר .בניגוד לכ נמצאי אר שהוא
צמוד לבית ספר אוסישקי והשרו שסמו גיאוגרפית בית ספר גולדה .עוד
הערה שהיא מאוד חשובה לי ,שהיא עולה עשרות פעמי ,אני אגיד את
עמדתי ,כל אחד רשאי לחשוב אחרת .נעשתה עבודה אדירה על ידי אג(
החינו ואני מוכרח להגיד אותה פעמיי .פע אחת לקחנו את כל כיתות א'
וג' בעיר ומיפינו אות על סמ הרחוב והבית שה גרי .למה עשינו זאת? זה
לנוחיותכ תוכלו לראות את זה ולהסתכל על זה .עשינו את זה כדי להראות
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כי הייתה טענה ,כל הזמ העלו אותה כמנטרה שאפשר לשנות את אזורי
הרישו ואז יהיה טוב לכול .אז התשובה היא חד משמעית לא .ולא משנה
אי שלא תשנו את אזור הרישו ,בתי ספר יפגעו .אי אפשר להגיע
לאידיאליזציה של המצב .ישבו אצלי סיגל קוצ'מ שיושבת כא ג כ ,יושב
ראש ועד ההורי העירוני ועוד אנשי טובי אחרי מועדי הורי שוני
והראנו לה בסבלנות יותר משעה את המפה .בדקנו ג כ את מצב של
ילדי היו בגני הילדי מבחינת תחזית ,ביקשה את זה טל מאביטל ובאמת
היא  3ימי ,שתדעי ל ,היא עזבה הכל והיא התעסקה ,יומיי .אז היא
התעסקה רק בזה ,אז באמת ,ויש לנו עבודה רבה.
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

ממש לא .כי הנתו שאנחנו מקבלי תמיד מה"ג'י.איי.אס" הוא נתו שיש בו
סטיית תק הרבה פעמי של עד  20%ולכ הנתוני האמיתיי שאנחנו
יודעי ,זה נתוני ,מצבות קיימות ובדקנו באמת לעשות השוואה בי
הנתוני הקיימי לבי המצבת .המצב הוא רע ביותר .אי שלא תמשכו את
השמיכה ,בתי ספר יפגעו .עכשיו ,למה דיברתי קוד? עניתי ג לעמוס על 4
בתי ספר שאני רוצה לעזור לה כי ג גולדה שסמו לשרו וג אוסישקי
שסמו לאר ,שניה ,ג ה ייהנו .ג גולדה היו ,ויושבת פה מנהלת גולדה
והיא תוכל להעיד בפניכ שמצבה קשה היו והיא באה וכתבה מכתב ודרשה
יחד ע יושב ראש ועד ההורי שלה ואמרה סליחה ,אי לי בעיה א ראש
המועצה יחליט אחרת ,אני צריכה שעות .יש לי בעיה להחזיק את בית הספר.
כיו אני מתקשה ביותר .שתבינו 482 ,תלמידי

)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

שתבינו שהמצב הוא כזה ואני מבקש לא לשכוח את זה וזה הערה מאוד
חשובה לפרוטוקול ,שאני לא מטפל רק בשניי ,אלא אני מטפל ב 4בתי ספר
סמוכי וזה חשוב ביותר .כלומר ,לא מדבר רק בשניי .בחלק מבתי הספר
האלה יש כיתות מאוד קטנות ,מה לעשות שאזורי הרישו ש לא מניבי
תלמידי? אני לא חושב שאפשר לקחת מרחקי אדירי בי בתי הספר,
לקחת את כל הילדי ,להגריל ,לחלק ולהגיד שיוצא טוב מתו זה ,לכל בית

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

65

15/03/04

ספר לתת מספר מסוי של תלמידי .זה לא עובד .ניסינו לראות א אנחנו
משני אזור רישו וראינו שמה שהיה נכו לא' לא טוב לג' ואי אפשר לעשות
את זה ואני יודע שאנשי כל הזמ אומרי את זה כי נוח להגיד את זה ,אבל
זה לא נכו .בלתי אפשרי לפחות לפי הבדיקה שלנו ,את מוזמני לעשות את
זה בעצמכ או לקבל את זה מאתנו ,את אותה מפה שניסינו לעשות את
הדברי .כיוו שזה המצב ,היה חשוב מאוד להגיד ,או.קי .אי אנחנו עוזרי
לאות בתי ספר? קוד כל ,הורה באמת הגיש בג"צ ,אני לא אכנס לזה.
יושבת פה עורכת די שמייצגת את העירייה ,אני רק אומר שהבג"צ ,ההורה
ביקש להוציא צו ביניי בש ועד ההורי כנגד החלטת העירייה .צו ביניי
לא הוצא ואני מדגיש ,לא הוצא .העירייה משכה את העתירה שלה ואמרה
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

סליחה .העירייה לא משכה ,סליחה .טעיתי .ובעצ לתשס"ה בעצ נרשמו
כיתות כרגיל ג לאר וג לאוסישקי ,ככה שמדבר רק בשנה אחרי זה.
מבחינת מספרי התלמידי ,את תראו שג באר אני יכול לתת דוגמא
שכשיוצאות שתי כיתות של  55ויותר תלמידי 60 ,ונכנסת כיתה בסביבות
 30תלמידי ,יש ירידה הדרגתית כל הזמ .הירידה הזאת לא נכונה רק לגבי
אר ,היא נכונה ג לגבי כל בתי הספר הסמוכי בסביבה .בוא נאמר
שמבחינה עתידית ,הגידול היחיד שאני רואה אותו היו הוא כזה ,אחד,
בבית ספר סורקיס יש סיכוי לגידול עתידי .הבית ספר הזה נמצא בסביוני
הכפר ,הוא כרגע מונה  2כיתות בשכבת גיל ואני משער שהוא יגיע בעתיד ל3
כיתות בשכבת גיל .יש גידול מסוי בבית ספר רמז ובשאר בתי הספר לצערי
הרב ,בעיקר במרכז העיר ,המציאות היא אחרת .בינתיי ,על יצחק שדה
בינתיי לצערי הרב לא הייתה השפעה .הייתה ציפייה שהבנייה ש באזור
שלו תניב תלמידי ,בינתיי לצערי הרב זה לא קרה ואי תחזית כזאת .נכו.
יצחק שדה הוא בית ספר בסיכו .דבר נוס( שאני רוצה לומר

עמוס גבריאלי :סת בשביל הסמנטיקה ,מה זה בית ספר בסיכו?
דב רקובי:

אני אסביר .אבל עמוס רק ברשות ,באה לפה במיוחד מפקחת והיא תסביר
את התהלי ואני רוצה ,לכ הבאתי אותה .אני רק רוצה להגיד עוד דבר .שוב
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הבעיה פה מתחילה ונגמרת בנושא של שעות לימוד ומבנה פיזי ע כיתות.
זאת אומרת ,אפשר ,אני שמעתי פה הערות קוד .ג אוסישקי בית ספר
מאוד יש .נכו ,אבל מה לעשות שאת אוסישקי שתכננו אותו בנו אותו ב4
כיתות .יש  4כיתות לשכבה היו ,היו יותר אבל חלק מהקרווני והצריפי
הורדו בעוד שבאר יש שתי כיתות פיזיות ,אותו דבר בגולדה ובשרו .בשרו
יש שתי כיתות פיזיות בשכבה ,בעוד שבגולדה יש  3כיתות פיזיות בשכבה .זה
מבחינת המבנה .מה שקורה עוד ,שוב יש פגיעה קשה בשעות לימוד .נעשה פה
דבר מאוד לא נעי ,אני לא אגיב עליו ,תגיב עליו המפקחת של בתי הספר כי
נאמר פה ,באוויר הייתה בועדת חינו אמירה שהנה ,אפשר להסתדר ג בלי
שעות ,בלי כלו וזה הול טוב .אני לא אגיב על זה כי אני חושב שמי שצרי
להגיב על זה זה משרד החינו ומפקחת בית הספר והיא תגיב כפי שהיא
מבינה וכפי שהיא יודעת את הנתוני .זה עלה ג במחוז הנושא הזה  ,הא
באמת אפשר לחיות ע  ...כאלה או אחרות .אני רוצה להעיר עוד הערה .ניסו
לעשות כל מני מניפולציות ע עשירוני וע טווח של שעות וג על זה אני
אגיד משהו .כל הילדי באר מחולקי לפי עשירוני ,כאשר כפר סבא
לצערנו הרב נפגעת מכל הכיווני .עדיי מבחינה סוציו אקונומית כפר סבא
נתפסת כעיר מבוססת כאשר משרד החינו בנה עשירוני בצורה כזו שהוא
נת משקל למצב סוציו אקונומי ,לריחוק גיאוגרפי מהפריפריה ולגודל
המשפחה ,לכל מני מרכיבי אחרי שמשפיעי לרעה על כפר סבא.
טל קוגמ:

סליחה ,מה זאת אומרת נתפסת? זה דבר שצרי להיות כל הזמ נבדק שוב
ושוב .כלומר ,א יש ירידה במצב הסוציו אקונומי של התושבי בכפר סבא,
בהתא לזה צרי

דב רקובי:

לא משמעותית ומיד אני אגיב על זה .מה שקורה ,רוב בתי הספר ואביבה
תתק אותי כי אני אומר בעל פה בלי להסתכל בניירות ,רוב בתי הספר
ממוקמי בסביבות העשירו שני שלישי ,מיעוט קצת נוגע ברביעי .מבחינת
השעות אי הבדל משמעותי .מדוע? כל תלמיד מתוקצב ,כל תלמיד מתוקצב
בית ספר והבית ספר א( פע לא יודע את הרכב התלמידי ,לכ היה משהו
מצחיק במניפולציה שניסו לעשות ,תכ( אני אסביר מה .כל תלמיד מתוקצב
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בי  1.2שעות לשעתיי .שעתיי זה המקסימו שילד יכול לקבל ושעה
נקודה שתיי זה המינימו .דר אגב ,שאלו על בתי ספר יסודיי
ממלכתיי דתיי ,ה למשל מקבלי תוספת שבתי הספר הממלכתיי לא
מקבלי .ה מקבלי  0.2עבור תפילה וזה עובדה ,לא אני גזרתי את זה ,גזר
את זה משרד החינו ,זה לטובת.
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

עכשיו ,רוב הבתי ספר שלנו ,השוני הוא לא משמעותי כי בי השלישי לרביעי,
מבחינת התקצוב ההבדל הוא לא משמעותי כי הוא לא גדול מאוד .הוא הבדל
קט ביותר של  0.2 ,0.5 ,0.6ולפעמי ג לא .אני רוצה להעיר עוד הערה אחת
בנושא של איחוד בתי ספר .אני ,בגלל אמירות שנאמרו אני היו הייתי אורח
 3שעות יחד ע אביבה ויחד ע תמירה בבית ספר והלכתי לראות כיתה היו
של  40ילדי .אי היא מתנהלת ,אי היא מתנהגת ,מה קורה בתוכה .כיתה
ב' .הלכתי לראות כיתה ב' ושמעתי וג הסתובבתי וג ראיתי .אני רוצה
לומר לכ דבר אחד ,אני ג רוצה להגיד עוד משהו וזה אני אגיד מאוד
בזהירות .במדינת מיקרונזיה שזה מדינה אחרת ,הוכח ,מה לעשות? קיבלנו
נתוני ממדינת מיקרונזיה שלא תמיד יש קשר בי הגודל לבי הישגי
לימודיי ,אבל אני רוצה לא לדבר על זה ולא לפתח את זה ואני מדבר רק על
מדינת מיקרונזיה שבה לא היה קשר ישיר .כלומר ,מי שמצפה שדווקא בגלל
שמספר התלמידי גדול יותר ,איכות הלמידה תהיה נמוכה יותר ,אז הוא
טועה .אבל זה רק במיקרונזיה.
 ....ניסו לעשות מניפולציה ,לקחת את כל האזורי ,לחלק ,לקחת  35או 33
לכל כיתה ,זה לדעתי לא הול ולא מסתדר .יש קושי אדיר באיחוד הזה.
אנחנו ניסינו ג להגיד כמה דברי מאוד מרכזיי ואני אשאיר פה לנוכחי
לדבר .פה זה הרבה יותר מסוב אי לעשות את תהלי האיחוד ,מה צרי
לעשות הבית ספר הקולט ,מה צרי לעשות בית ספר נקלט ,מה קורה בכיתות
גדולות? אבל שלא יהלכו עלי אימי .אני מאוד שמחתי ,יש פה חברה ,אני לא
יודע ,היא לא חברת מועצה ,בחורה שהייתה עורכת די ,שלי עמרני והיא
סיפרה שבזמנו היא עברה שני מעברי בחיי שלה ,נדמה לי היא סיפרה על
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כיתה ד' ואחר כ עוד פע וג הייתה בכיתה גדולה ואני מצטער ,ראיתי
היו כיתה גדולה .יעידו כל הדברי .נכו שזה בגלל שאנחנו נכנסנו וזה
סובייקטיבי ,הכל נכו.
עמוס גבריאלי :דב ,אתה לא יכול לקבוע אבחנה מדעית
דב רקובי:

לא ,לא .אני לא אמרתי מדעית .אני כ אגיד ל אבחנה מדעית ,עמוס .מדעית
ואתה יכול לבדוק אותי .שאי קשר ,כלומר א ציפית שגודל הכיתה שהיא
קטנה יותר ישפיע על הישגי לימודיי ,התשובה היא לא.

)דיבורי ברקע(
אני לא עולה על מכשול ואני אומר עוד פע ,אני לא רוצה להיכנס לזה.

דב רקובי:
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

קוד כל ,בני צודק .ללמד  40תלמידי זה הרבה יותר קשה מאשר ללמד 30
תלמידי ,אי ספק.

)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

לאור כל הדברי שאמרתי כרגע הייתה המלצה בעצ לאחד שני בתי ספר,
שני בתי ספר לסגור ,עמוס ,אי שאתה רוצה .הנתוני ה לפניכ .יש באמת
מצב לא קל .אני רק אבקש להבהיר את הנקודה שאמרתי הפורמלית לגבי
שעות ,לגבי הישגי וכולי' מהמפקחת תמירה בבקשה.

)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :תודה לדב ולפני שתמירה ,ברשות ,אני חייב להדגיש ,להזכיר לחברי
המועצה החדשי .הותיקי ,למדנו את זה על בשרינו .אחרי  4שעות צרי
לאשר את המש הדיו .אז ה 4שעות יהיה ב ,19:15אבל אני מקווה שעד אז
ג נשלי
)דיבורי ברקע(
טמירה קנור :אני רוצה להבהיר כמה דברי .משרד החינו סוגר בתי ספר בגלל גודל בתי
הספר ובגלל התקצוב החדש.שמעתי פה ,והיא לא מסתדרת ויש בתי ספר
שמסתדרי .משרד החינו לא רוצה שבתי הספר יסתדרו .להסתדר זה לתת
את המינימו ההכרחי ולהשאיר את הילדי לפי מה שמשרד החינו דורש.
אני מקווה ,עד היו כפר סבא לא הסתפקה במינימו ואני מקווה שכפר
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סבא ג לא תסתפק במינימו ג להבא .המינימו זה השעות וחברי ועדת
החינו ראו את המצגת ששרה מהשרו הציגה ,זה שעות המינימו .שכיתה
א' צריכה  29שעות ,כיתה ג'  31וכולי' וכולי' זה להסתדר .אנחנו רוצי
שמעבר לשות שמנהל בית הספר נות ,יתייחסו לעולי חדשי ,יהיה שעות
טיפוח שה לא מתקבלות בנוס( ,אלא ה בתו התקצוב .אחרי שנותני את
המינימו אפשר להוסי( .יש לנו בתי ספר בכפר סבא ,בתי הספר הגדולי
ושיש בה הרבה ילדי ,חילקו לקבוצות למידה ואז אמנ יש בכיתה  40ילד,
אבל כשה לומדי אז ה לומדי במקצועות מסוימי בקבוצות יותר
קטנות .ברנר עשה את זה כמה שני כשהיה לו שעות ,עכשיו ה קצת
במצוקה .הוא חילק  3כיתות ל 4קבוצות למידה במתמטיקה כי הוא היה
צרי .רמז עושה את זה היו ביותר מקצועות כ שאנחנו רוצי שהילדי,
אני לפחות רוצה שהילדי בכפר סבא לא יישארו בבית ספר כמו שמשרד
החינו דורש .א' שה יישארו יותר .ב' שבתו בית הספר ה יקבלו הרבה
יותר ממה שלהסתדר ,זה מה שקורה .אני ג ,אני לא רוצה להיכנס לזה ,אבל
חלק מהאינפורמציה ג הטעו אתכ קצת מפני שהחווה ,כשנותני שעה
לחווה וא מישהו לא מבי מה שאני אומרת אז תעצרו .אתה לא מבי .אתה
לא היית בועדת חינו .בית ספר שרוצה ללכת לחווה נות שעה לחווה מקבל
שעתיי .זאת אומרת ,מקבל שעה .על כל שעה שהוא נות מקבל שעה
והילדי הולכי לחווה לשעתיי .כל בתי הספר בכפר סבא שהולכי לחווה,
הילדי שלה נשארי בבית ספר עוד שעה ממה שמשרד החינו דורש .בבית
ספר השרו זה לא נעשה .בית ספר השרו בעצ לקח את השעה שהוא קיבל
מהחווה ולא נת אותה לילדי .זה להסתדר .אנחנו נתק את זה רבותיי .זה
לא בסדר וצרי לתק את זה ,אבל זה נקרא להסתדר .תרתי משמע .ממש
תרתי משמע .לכ אני ,מה הוא עשה ע השעה? הוא נת אותה לתפקידי.
מה שהוא אמר ,שכל בתי הספר רוצי והוא לא רוצה .נת אותה לתפקידי
והוא לא היה צרי לתת את זה .ספרנית בבית ספר יסודי זה תפקיד וזה
אסור לעשות את זה.
)דיבורי ברקע(
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טמירה קנור :אני מקווה שחברי המועצה פה לא יסתפקו בלהסתדר וירצו שאמנ בתי הספר
כי כ משרד החינו דורש .אמנ בתי הספר יהיו ע כיתות יותר מלאות,
אבל בעבודה נכונה ובחלוקה נכונה של המשאבי ,בתי הספר יוכלו ללמד
בקבוצות למידה קטנות כמו שבתי הספר הגדולי עכשיו מקיימי ויוכלו
לתת לילדי יותר .למשל ,יש לנו בתי ספר גדולי שנותני ליועצת  19שעות
כמו בית ספר גורדו 15 ,שעות כמו בית ספר אוסישקי 17 ,שעות כמו בית
ספר רמז 12 .שעות ו 9שעות ליועצת זה לא מספיק .או  5שעות ליועצת
והמשרד הוסי( עוד ,זה לא מספיק .היו אנחנו צריכי ,יש כל כ הרבה
בעיות בבתי ספר ,אנחנו צריכי לתת מקסימו שעות ליועצת כדי שהיא
תעשה את עבודתה ולא תעשה אותה בהתנדבות .לכ משרד החינו קורא
לבתי הספר האלה בתי ספר בסיכו .יכול להיות וההורי של בית ספר אר
עשו חשבו שע כמות הילדי שיש לה ה ישאירו את הילדי לפי מה
שמשרד החינו דורש .אבל מעבר לזה ,היו לבית ספר אר לשנה הבאה,
בתחזית גסה חסרי בסביבות  20שעות .ברור שיועצת בטוח לא תהיה .ג
א ישאירו את הילדי כמו שמשרד החינו דורש .יועצת לא תהיה בבית
ספר ומנהלת המחוז שלנו הודיעה ג לדב
דב רקובי:

רק סליחה ,אני חייב להוסי( משהו לטובת המועצה .אני אעזור לה .שושני לא
רצה שהמכה תהיה חזקה מדי ולכ הוא החליט לדרג את ההורדה ל 44שני.
זאת אומרת ,עמוס ,מה שהיא אמרה כרגע שהתחזית ,לכ קראו לזה בית
ספר בסיכו .מה אמר שושני? אני לא יכול בבת אחת ,לעשות את התהלי,
בבת אחת לקחת מבית ספר כל כ הרבה שעות .אז הוא אמר ,כדי שבית ספר
יוכל להסתגל וכדי שעיר תוכל להתארג וכולי' הוא יעשה את זה במהל
מדורג.

)דיבורי ברקע(
טמירה קנור :כדי לא להארי בעצ זה המסר המרכזי שאני רוצה להעביר לכ .אני
חושבת שבאמת את צריכי לקחת החלטה אמיצה ולקחת אחריות כי
כשמנהלת כמו גולדה למשל אומרת ,כמו רינה מבית ספר גולדה שאומרת,
אני צריכה שעות ,זה לא שהיא לא מסתדרת .הילדי אצלה ג השנה נשארו
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כמו שצרי .ג השנה כמו בכל שנה היא לא נתנה שו שעה לתפקיד ,אבל יש
לה רק  14שעות יועצת וזה הרבה בכפר סבא .זה הרבה בכפר סבא שמתו ה
 14ג נדמה לי שעתיי או  4שעות היא מלמדת היועצת בנוס( לפרונטלי
שהיא מלמדת בכיתה .כשרינה אמרה אני צריכה שעות ,היא התכוונה ,אני
צריכה שעות בשביל לעשות בית ספר אפקטיבי ,בשביל להצליח בלימודי,
בשביל לתת טיפול פרטני לילדי ,מה שאי אפשר יהיה לעשות בבית ספר שיש
לו מעט שעות.
יהודה בחמו :בטר אעביר את זכות הדיבור לחברי המועצה ,שלמה ,רוצה לומר כמה
מילי? א אפשר בתמצות בבקשה .לאחר מכ נציגה אחת של המנהלות
ואריה זכלינסקי נציג ועד ההורי .שלמה גור הוא סג מנהלת השרות
הפסיכולוגי.
שלמה גור:

לא במקו של נקיטת עמדה על עצ המיזוג אלא מהמקו של ליווי התהלי
על ידי השירות הפסיכולוגי .קוד כל חשוב לציי שכל התהלי שמתבצע
כולל ההתנגדות ,כולל הפגנות של ילדי ,כל ההלי הדמוקרטי הזה ,יש לו
חשיבות מאוד גדולה לתהלי של ההשלמה והקבלה במידה ותתקבל החלטה
על מיזוג וטוב שכ .התפקיד שלנו יהי ללוות במידה ותתקבל החלטה .אני
חוזר על מה שאמר אבינוע ואחרי ,יש חשיבות ממדרגה ראשונה לגמור
את העמימות ולהגיע להחלטה של המועצה .בד בבד ע זאת יש חשיבות
מאוד גדולה וטוב שעופרה כא ,תמירה ,לגבי המורי יש חשיבות מאוד
גדולה שכל מורה ,מהר ככל שנית ידע לא פניו .זה לא בידיכ להשפיע ,אבל
חשוב לי לציי את העניי הזה .מורי שהסתובבו חרדי וחסרי ודאות יהיה
לה קשה מאוד לעזור לתלמידי ולהורי לעבור את התהלי במידה
ותתקבל ההחלטה הזאת .השירות הפסיכולוגי מתכוו לתפור לכל בית ספר
ביחד ע הגורמי השוני ,בעבודה משותפת ע הייעו ,אג( החינו ,צוותי
בתי הספר ,הורי ,לתפור לכל בית ספר את התהלי שיתאי לו .בגדול
הרעיו הוא לנוע ב 3מעגלי ,לעבוד ע חדר מורי וצוותי ההנהלה ,במעגל
השני לעבוד ע ההורי ,במעגל השלישי ליצור פניות של כל צוות השירות
הפסיכולוגי פרטנית לתלמידי ומשפחות שתרצנה סיוע בתהלי הזה משו
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שהכאב ,הקושי ,החרדה יהיו גדולי יותר ,יהיה לה קשה לראות ,מה שלא
הוזכר הערב ודווקא הוזכר בועדת החינו יותר מפע ,על האפשרות של
הצמיחה ושל הרענו שיכול לצפו בתוכו תהלי מהסוג הזה .העקרונות בשני
משפטי נוספי ,העקרונות בעבודה בנושא שינוי ,השירות הפסיכולוגי
מתכוו ללוות את הצוותי בו ,קשור לכל הנושא של ביטוי רגשי ... ,מה
שנקרא ,כל הנושא של העלאת מחשבות על העניי ,כל הנושא של חיפוש
משאבי התמודדות אישיי ומוסדיי לצור התמודדות יעילה יותר .כל אחד
מהאנשי המעורבי בתהלי יש משאבי התמודדות ,חשוב יהיה לעזור
למצוא אות ,לאתר אות ,להשתמש בה כדי לעבור את התהלי הזה
בשלו ,בהצלחה .כמו שאמרתי ,תתכ צמיחה מוצלחת יותר.
יהודה בחמו :שלמה ,תודה .חיה רוצה לומר מספר מילי בש המנהלות?
)דיבורי ברקע(
חיה אלטר :כשאני הגעתי לבית הספר הוא מנה  1,250ילדי ,לפני  13שנה .רק לתת לכ
תמונה על הגידול ההפו ,היו אנחנו  476ילדי כש 52ה תלמידי החינו
המיוחד שה מהאזור .זאת אומרת שאנחנו בסביבות  421תלמידי שה
תלמידי האזור שלנו .יושב כא אליעזר פויירשטיי שעוד זוכר את בית הספר
כיו"ר ועד ההורי וזה המשמעות .את דני במספרי ,אני יכולה לתת לכ
דוגמא .עכשיו ,זה ג תשובה למי ששואל על המבנה וכולי' אבל לא זה
העניי .בית ספר אוסישקי לא נמצא בסיכו ג לא בסו( התהלי .אני לא
יודעת מה יקרה ש לסביבה ,למה היא תתעורר בדיוק ,אבל אנחנו לא
בסיכו .כ שהאיחוד מבחינתי ,אני אמרתי את זה ג בועדת החינו ,הוא
הרבה מאוד עבודה .אבל א מסתכלי בראיה רחבה ועירונית ,אי מנוס
מהעניי הזה ,פשוט אי מנוס .בית ספר גולדה זקוק לזה עכשיו כבר מבחינה
קיומית .אני מאמינה שבעוד  5שני זה יקרה ג לאוסישקי ולשאר בתי
הספר ,אלא א כ באמת יהיה איזשהו אזור שיגדל .אני רוצה כ לדבר חצי
דקה על עניי של הישגי וגודל כיתה .ה מניסיו שלי וה ממחקרי באר
ובעול ,אפשר להוכיח ,וא תהיה לועדה הנכבדה ,זאת אומרת ,לא נהיה
בלח של זמ ,אני מוכנה ג להראות את זה ,שאי קשר בי ההישגי .יש
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קשר בי המו דברי אחרי בהישגי ,אבל לא גודל הכיתה .וא מסתכלי
)דיבורי ברקע(
חיה אלטר :עכשיו ,בכפר סבא הייתה תכנית נפלאה ,היא קיימת ג היו ,תוכנית מור
שבאמת המטרה הייתה טיפוח אקלי בית ספרי .יש הרבה מרכיבי נוספי
ולא נראה לי שזה הזמ לדבר עליה ,כ שבבית ספר אוסישקי למדו ג 40
ילד בכיתה וההישגי לא היו פחותי מהיו או במקומות אחרי .לגבי
הבקשה של ההתאמה והתהלי .ברור מראש שצרי לתת את הדעת ע כל
הגורמי שדב נת ,הוא רק שכח את המנהלי ואני דווקא הייתי די מרוצה
מהרעיו שכול יעבדו חו מהמנהלי .זאת אומרת ,א המנהלי ,כל
הגורמי שמנית צריכי לשבת ולפתח תכנית שתיאר כל השנה ליישור
הרבה מאוד גורמי שלא עלו כא ואפילו תכניות לימודי .ליישר הדורי.
זאת אומרת ,לעשות את זה ,להשוות .כי ילדי שיכנסו לתו בית הספר
צריכי להיקלט בצורה החמה והטובה ביותר ולא כאורחי אלא כחלק
אינטגרלי .זה בהחלט משפיע על הילדי בבית הספר ,אני קוראת לו הקולט
כי ג ש יצטרכו לעשות עירובי חברתיי ,כ שהתהלי צרי להיות
מלווה ,צרי להיות איטי וצרי להיות נכו ואני מזמינה כמוב ג את
ההורי ואת כל אנשי המקצוע להיות חלק מ התהלי הזה .צרי להתאי
את המבנה ,א אתה דיברת על שירותי ,השירותי ג לא טובי היו .ג
א לא נקבל .זאת אומרת ,מצב בתי הספר או חלק מבתי הספר ,לפחות שלי
אני יכולה לומר ,הוא לא טוב .בלי קשר לאיחוד .זאת הזדמנות חגיגית
לעשות ,להתאי כדי שבתי ספר ,לא .כי בתי ספר שמגיעי אלינו ,למשל אר
הוא מבנה יותר חדיש משלנו .אני לא ,אנחנו לא נרצה בשו פני
)דיבורי ברקע(
חיה אלטר :אנחנו נרצה שהתנאי שהוא יקבל במקו שקולט אותו לא יהיו פחותי
לפחות ממה שהיה קוד .וצרי יהיה לתת את הדעת על זה מבחינה עירונית.
תודה רבה.
יהודה בחמו :סיגל קוצ'מ ,יושבת ראש ועד ההורי המרכזי ,העירוני.
סיגל קוצ'מ :ועד ההורי העירוני הביע את עמדתו בעבר וד בנושא הזה והוא בעד סגירת
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בתי ספר יסודיי מהסיבות ,לאור הנתוני שהועלו פה .הועלו ג לפני ועד
ההורי .יש לי שתי בקשות קוד כל אני מצטרפת לבקשה שצריכה להתקבל
החלטה עכשיו לכא או לכא ולעשות סו( ,לשי סו( לנושא של חוסר ודאות
לבתי ספר .במידה ומתקבלת החלטה שלא סוגרי בתי ספר ,צריכה לתת את
הדעת העירייה להשלמת השעות לבתי הספר .במידה ומתקבלת החלטה שכ
סוגרי את בתי הספר ,צריכה להתוות מדיניות העירייה לגבי הרישו
לכיתות א' בתשס"ה ,השנה הקרובה מהסיבה הזו וכבר הורי פנו .הורי
שישמעו שהתקבלה החלטת מועצה לסגור בתי ספר וצריכי לרשות את
הילדי שלה בשנה הבאה לכיתה א' לא ירצו לעשות את זה .עכשיו ,כל
הבקשות יבואו לפתחה של ועדת ההעברות .אז אני מבקשת ,כי אני יושבת
בועדת ההעברות כנציגת ועד ההורי ואני מבקשת שהעירייה תתווה מדיניות
ותחליט א היא מאפשרת להורי לעבור לבתי ספר אחרי או סוגרת את
הרישו ,או סוגרת רישו ולא מאפשרת לעבור ,חייבי ,חייבת להיות איזה
שהיא מדיניות של העירייה כי אחרת זה יהיה פרו ויכול להיווצר מצב כזה
ג שיאשרו העברות ואנחנו נשאיר את שני בתי הספר במצב בלתי אפשרי של
אפילו ,בלי פתיחת כיתה אחת ועל זה צרי לתת את הדעת .דבר אחרו שאני
מבקשת
גיא ב גל:

אז נמשי רגע רק את השאלה של סיגל ,אדוני ראש העיר ,הייתה בעיה
משפטית ע מה שסיגל קוצ'מ העלתה ,לפחות דיברנו על זה בועדת החינו
השניה שהתקיימה שלאור תשובת העירייה שהשיבה בבג"צ שהיא תתחייב,
לפחות כ אני יודע ,שהפתיחה כ תתקיי ,הא אפשר לתק את העניי
מבחינת ,שניה אחת ,אז יש פה את היועצת המשפטית או א אתה יודע א
התחדש משהו בעניי הזה מבחינה משפטית ,עד כמה ההחלטה הזו מחייבת
או לא?

)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :אריה זכליצקי ,נציג ועד ההורי של בית ספר השרו.
אריה זכלינסקי :ערב טוב לכול ,קוד כל אני מתנצל שאני לא אהיה כזה נחמד כי האווירה
פה היא נורא נחמדה ויש לי דברי קצת כבדי להגיד .קוד כל אני רוצה
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בשתי מילי להגיד על בית ספר השרו ,יש לי הכבוד ,הילדי שלי ג למדו
בבתי ספר אחרי ובשתי מילי אני רוצה להגיד שבית ספר השרו הוא
באמת בית ואני חושב שהמועצה יכולה ללמוד מזה שהתארגנו מספר מורי
ולקחנו על עצמנו את ההחלטה ללכת לבג"צ למרות העלות הכספית הגבוהה.
מדבר פה על אלפי שקלי של כל הורה מכיוו שאנחנו מאמיני בזה מאוד
מאוד ולכ ,זה לא סת בית ספר .זה בית בפר שהילדי שלי שלמדו בבית
ספר אחר יודעי מה זה ללכת באהבה לבית ספר ,זה נושא מאוד חשוב .דבר
פה קוד על נושא של  7השני שהסיפור הזה נמש וזה אחת הסיבות לבג"צ
מכיוו שזה עינוי די שאנחנו עוברי ע כל הילדי .לפי התיאוריה הזאת,
ב 7שני האלה הבית ספר היה צרי להיעל .זאת אומרת ,א הבעיה
הזאת קיימת כבר  7שני ,למה הוא לא נעל? הוא לא נעל כי היו פה בעיות
פוליטיות ולא נספר כי כול יודעי מה קרה באג( החינו שהורי מסוימי
שיש לה ילדי בבית ספר השרו ,אומרי לה שילכו ללמוד בבית ספר
אחר כי ייסגר ,כי ייסגר ,כי ייסגר וזאת הסיבה שבית הספר הזה קט ולכ
הנושא של אזורי הרישו הוא לא מדויק ,זה דבר ראשו .דבר שני ,האזור
שלנו הוא האזור בי הראשוני שהתפתחו בעיר הזאת .צפו העיר .אני איש
הייטק במקצוע שלי ,אני בעל חברת הייטק ויש לי לקוחות באזור התעשייה
וכשה באי ושואלי אותי אי החינו בכפר סבא שהיה כל כ טוב ,אי
אפשר להגיד את הדבר הזה היו .מי הלקוחות שיכולי להיכנס לעיר הזאת
בעוד כמה שני ולהגדיל את הארנונה? זה הזוגות הצעירי והאנשי
שעובדי בהייטק שיש לה משכורות ומה שמעניי אות ואני אומר כאחד
שחי את העול הזה ,זה החינו של הילדי שלה והחוגי ומי שיכניס פה
כס( לעירייה בעוד כמה שני זה יהיו ההורי האלה ולא ההורי במקומות
אחרי ולכ ,א רוצי שהעיר הזאת תהיה לה תדמית קדימה ולא שתיראה
כמו ראשו ולא כמו משהו אחר ,אנחנו צריכי לראות את הדבר הזה .בית
ספר השרו ספציפית הוא בית ספר מיוחד .זאת אומרת ,את יודעי שבבית
הספר הזה הוכשרו מורי בהכשרה למתמטיקה .בכל כפר סבא אני לא יודע
ואני רק רוצה להגיד ל עוד דבר אחד .עצוב מאוד בעיני דר אגב ,עצוב מאוד
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בעיני שאנשי במערכת החינו ,שמנהלי יושבי פה כמו עיטי לטר( על
סגירת בית ספר אחר.
יהודה בחמו :אני משתדל לשמוע את כל הנוגעי בדבר ,אבל במסגרת הקודי המותרי.
אריה זכלינסקי :אני רוצה להעלות עוד שתי נקודות .לא דבר פה בכלל בדיו הזה על נכונות
של בתי הספר מסביב לקלוט את בית ספר השרו .זאת אומרת ,מה
המשמעות ,כפי שאנחנו הבנו וזה חלק מהסיבות לבג"צ .זאת אומרת ,הא
שתי כיתות א' וב'  ...בבית ספר השרו ,תלמידי אחרי ילמדו בבית ספר
אחר? זאת אומרת ,אי בכלל מוכנות .א רוצי לסגור את בית הספר,
העירייה לא יכולה לסגור וזה חלק מהסיבה לבג"צ .א רוצי לסגור,
שהעירייה תסגור עכשיו ותודיע אי היא סוגרת .העירייה לא יכולה לסגור כי
אי לה את האפשרות מבחינת המבני .זה נקודה אחת.
)דיבורי ברקע(
אריה זכלינסקי :אני ממבי שההחלטה היא די סגורה ,לכ בעצ מה שאני מרגיש אני
אומר ,אז אני אומר את זה מהלב ,אבל ,כי אני חושב ,אנחנו מרגישי
כהורי וג כנציגי ציבור שלא נשקלו הדברי כמו שצרי .זאת אומרת ,לא
ביקרו בבית הספר ,לא מכירי את התרומה של בית הספר הספציפי .יכול
להיות שג בבית ספר אר .אני מייצג את השרו ,לא מייצג את אר .לא יוצג
הנושא בנאמנות .יותר מזה ,ואני מתנצל עוד פע א אתה תכעס עלי ,אבל
אני רוצה להגיד ,לא ,אני אגיד דבר שחורה לי מאוד .יושבי פה אנשי,
מפקחות ממשרד החינו ומספרות לנו ש 40ילדי בכיתה זה לא בסדר ,לפי
התיאוריה שלי כמהנדס ,כאיש ריאלי ,יש מה שנקרא "לימיט" .אז תגיעו ל
 100ילדי בכיתה .מה הבעיה? זאת אומרת ,זה אותו דבר.
)דיבורי ברקע(
אריה זכלינסקי :דבר אחד אני רוצה לשאול את כל מפקחות החינו .ישנה ועדה שמונתה על
ידי שרת החינו לקבוע את עתיד החינו ,ועדת דברת .המעניי הוא שמי
שעומד בראשה הוא מי? הוא לא איש חינו ,הוא איש הייטק .זאת אומרת,
למה? זאת אומרת ,אות אנשי שבעצ החינו הוא פשוט ירד במש
השני הקרובות וה אלה שאשמי בזה כי ה אנשי החינו ,ה באי
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היו ומטיפי לנו ואומרי לנו רבותיי ,אי בעיה של  40ילדי בכיתה ,אי
בעיה של זה .יפה .זה הכל .תודה רבה.
)דיבורי ברקע(
עופרה דונסקי :אני רוצה ,אני כבר מבינה לאיזה כיוו זה בער יל ,מה שאני מבקשת זה
להבא ,אני מבינה ,עזוב .האב שדיבר מבית ספר השרו בעצ משק( תמונת
מצב של צוות מורי שבמש  7שני סוגרי אותו .במש  7שני מחזיקי
אותו ככה ועל זה כבר אי ,חלב שנשפ כבר אי אפשר לאסו( אותו .לכ
הדבר היחיד שאני מבקשת אחרי שדיבר גור ,מה שאני מאוד מבקשת ,איזה
החלטה שלא תיפול ,קוד כל שהיא תיפול ושהיא תהיה ברורה .שהעירייה
ג תבנה את הצעדי לקראתה .למשל ,קוד כל ההחלטה היא שלא סוגרי
שנה הבאה אלא שנה לאחר מכ ,כ זה נות רוח ואוויר להמש הדר,
לתהלי כולו .שיהיה ברור שהרישו צרי להיות מאוד נוקשה מבחינת
ועדות ערעורי ומאוד ברור כי אחרת ,א אני הייתי צריכה לרשו את
הילדה שלי לכיתה א' בבית ספר שנסגר ,זה לא כל כ נעי לראות ג סגור
אז ג לא בית ספר ולמורי עצמ צרי לעשות את זה לא בתהלי של
גסיסה אלא בתהלי שייסגר ,שכל אחד ידע איפה הוא עומד ,ה מותשי
כבר מהסיפור הזה .ג ההורי ,ג המורי והילדי בודאי שה  ...אז אני
מבקשת ,מה שלא יתקבל שיתקבל בבירור ובצורה שג יוכלו לעמוד
מאחוריה ולא תתחיל דריכה ,דיברה על זה סיגל.
טל קוגמ:

יש לי שאלה לגבי העניי של סיכו .אני זוכרת את המצגת שדב הראה לנו
עוד מועדת החינו הראשונה שא אני לא טועה ,שני בתי ספר או שלושה
מתו כל בתי הספר של העיר ה לא נמצאי בסיכו .עכשיו ,השאלה שלי
היא כזאת ,הא מספר הילדי שנמצא בבית הספר הוא שקובע א בית
ספר יהיה בסיכו או לא ,או מספר הילדי בכיתה? זאת אומרת שא מספר
הילדי בכיתה קובע ,מוציא את בית הספר בעצ מהבו של הסיכו ,הרי
שבעצ המגמה שלנו היא במפורש כדי להוציא אותנו מהמצב הזה ,להגדיל
את מספר הילדי בכיתה .אני רוצה שזה יאמר כא כי אני זוכרת דב שאתה
אמרת את זה ואמרתה את זה בכנות והערכתי את זה למרות שבסופו של
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דבר זה לא הופיע בפרוטוקול ,אני לא יודעת למה .שלא יבואו אלי אחר כ
בטענות ,הכיתות יגדלו באופ מפורש ,שא( אחד לא יבוא אלי בטענות אחרי
כ ,זאת המגמה ואני רוצה שהדבר יאמר פה שוב שכולנו נדע שזאת המגמה.
זאת אומרת ,אנחנו לא רק מאחדי בתי ספר ,אנחנו מגדילי במפורש את
מספר הילדי בכיתה כי זה מה שמשרד החינו מכוו אותנו לעשות כדי
לצאת מהבו.
טל ,אני אמרתי אז נכו ואני אומר עכשיו נכו .והרמיזה לגבי הפרוטוקול

דב רקובי:

מאוד לא נעימה אבל אני אתעל מזה ,אבל נעזוב את זה .כ טל ,נכו מאוד
שהתהלי יהיה כזה שהכיתות תגדלנה ,כי הרי הבית ספר מקבל "פר" ס
הכל לתלמיד .דר אגב ,הוא מקבל מעטפת .הוא יכול לעשות מזה  20כיתות
או שתי כיתות שהוא איכשהו יתמודד אית .אבל ,נאמר עוד דבר וזה כ
השמטת .אמרנו ג כ ואת זה אמרה אביבה א אינני טועה ,א זה כתוב
או לא אני לא יודע ,שא יהיה מצב שאנחנו מתקרבי ל ,40אנחנו נעשה
הכל כדי לאפשר מעבר של תלמידי מרצו לא מאונס לבית ספר אחר ג פה
וג במקרה השני כדי לאפשר לשחרר את מספר התלמידי .אני לא יכול
לחייב את זה ,אבל את צודקת ואני לא הול להגיד שו דבר לא נכו .נכו.
מספרי התלמידי בכיתות יגדלו.
)דיבורי ברקע(
ברו צ'יש:

בכפר סבא החינו הוא בנשמתנו ולכ אני פותח ע המשפט הזה כי אני רוצה
להתייחס לעמדה של טל שג קוד ,מול ספסל של  18איש הצביעה נגד כי
אני חושב שבכפר סבא אפשר לתת לאנשי להתייחס לנושא על פי המצפו.
בכפר סבא הנושא של החינו עומד מעל לכל נושא ולכ אני חושב שיש מקו
להתנגדות ויש ג מקו להצבעה של נגד וטוב שכ וטוב שיהיה ג דיו
ולמרות זאת

)דיבורי ברקע(
ברו צ'יש:

ולמרות זאת ,למרות שאני חושב שיש מקו להצביע ,אני חושב שהנושא
הוכ בצורה בלתי רגילה על ידי מחלקת או אג( החינו .אני חושב שזה כבר
השעה ה 14שאנחנו דני בכ ,אני חושב ,אני מציע לכ לקחת את הדברי
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כמו שה .א( אחד עוד לא ק להוציא הורה אחד שיושב במועצה .הורה
אחד שיושב במועצה במקרה וזה לא אסו וזה כ יקרה בעוד נושאי
אחרי .תאמינו לי ,העבודה נעשתה בצורה בלתי רגילה ,הושמעו דברי בעד
ונגד בועדת החינו ,אני מציע לראש העיר לקצר ,אפילו להספיק עוד לפני
השעה  11:15ולהעלות את זה לדיו .להצבעה ,סליחה.
רינה פז:

אני ,כמו שציינתי קוד ג ההחלטה הזו לגבי בתי הספר היסודיי היא
החלטה קשה ,אבל מה לעשות? עלינו לקבל .אני מוכרחה לציי שלבית ספר
השרו נעשה עוול במש תקופה מאוד מאוד ארוכה .הכניסו את בית הספר,
אני לא יודעת א זה  7שני או  6שני ,הכניסו את בית הספר לאי ודאות ג
של ההורי ,ג של המורי וג של התלמידי .ובנוס( לכ לפני כ 3שני
פלוס מינוס ניתנה אפשרות להורי הגרי ברחובות שה אזורי רישו של
בית ספר השרו ,א זה רחוב האשל ,האקליפטוס ומבצע יונת ,לבחור וחלק
גדול מההורי הלכו לבית ספר גורדו ופה נרשמו פחות

)דיבורי ברקע(
רינה פז:

וכתוצאה מכ נוצר מצב שבית הספר ג קט כי פתחו ,נתנו את אפשרות
הבחירה .אני ,לגבי החטיבה המעבר והאיחוד היה ברור .הקירוב הגיאוגרפי,
כיתות ז' לא יחולקו בכל החטיבות ,כיתה ח' וט' יסיימו ויופי .אני עוד לא
הבנתי לגבי התהלי של בתי הספר היסודיי .למשל השרו ,כיצד יתנהל
התהלי? א רושמי השנה ג לכיתות א' ,אני חשבתי בכלל שהשנה לא
ירשמו לכיתות א' בבית ספר השרו או בבית ספר אר ,אלא להתחיל את
התהלי לפחות זה שה לא יפגעו בשנה הבאה כשה יצטרכו לעבור למקו
אחר .והבג"צ ג כ הוסיפו דבר כזה כי פשוט חבל .אני לא יודעת א זה לא
מאוחר לעשות ,לא ,בסדר .אבל היו החלטה ויש לנו זמ עד חודש ספטמבר,
אני לא ,בדיוק .מכיוו שא לא הייתה בעיה משפטית אז כ אפשר היה
לעשות את זה וחבל .היינו צריכי להתחיל את זה כבר מהשנה .אני מבקשת
או שאתה או שמישהו אחר בקווי כלליי יסביר לי אי יבוצע התהלי
הזה.

)דיבורי ברקע(
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קוד כל ההמלצה שלנו הייתה לא לפתוח השנה כיתות א' באר ובשרו
וההמלצה הזאת לא התקבלה ,העירייה החליטה אחרת ,יעיד על זה ראש
העיר .אני חשבתי שזה לא נכו וראש העיר אמר שבגלל שטענו שצרי להעביר
את זה עוד פע לועדת החינו ורצו שיסתיי התהלי אז קטעו את זה .אז
זה התשובה הראשונה כי את שואלת מה ההגיו בכ .תשובה שניה ... ,אני
יכול להגיד שהתהלי לא סגור הרמטית ושתדעי שהתהלי הוא פתוח .יש
תוכנית ע טווח מסוי אי לעשות את זה ,אבל התהלי הוא לא סגור
ולמרות שעופרה מאוד רוצה ,זה לא יל "זבנג" וגמרנו אלא זה יהיה ג פה,
זה יהיה תהלי הדרגתי ,זה יהיה תהלי בשלבי כאשר בסופו של דבר אנחנו
נגיע לאיחוד של בית ספר גולדה ובית ספר השרו ואוסישקי ובית ספר אר.
אני מבקש מכ עוד פע לא לבקש ממני לעשות דבר ,דווקא נראה לי שזה
לא יהיה אחראי שעכשיו אני אגיד בדיוק אי תופרי את החליפה ,זה לא
נכו .זאת אומרת ,אני לא יכול להגיד את זה .אני מבקש להגיד שמה שחיה
אמרה ,חיה מאוסישקי אמרה מאוד מתאי לי ולא נתדברנו מראש אי
לדבר .כלומר ,יהיה פה תהלי של בית ספר קולט ,בית ספר נקלט ,יהיה פה
תהלי שראש העיר הבטיח פה שיפור מבני פיזיי ,יכול להיות שהוא יוסי(
ג כיתה ,אני לא רוצה להתחייב בשמו ,אבל הוא אמר שהוא יעשה דברי
נוספי ואז יחד ע המבנה הפיזי ויחד ע ההחלטה העקרונית אי לעשות
את זה ,יהיה פה תהלי הדרגתי שזה יוחל .בכל מקרה א אני מבי נכו
ויושבת פה רונית עובדיה והיא תתק אותי א לא ,בשנה הבאה צריכות
להיפתח כיתות א' באר ואוסישקי .מה יהיה א יהיה העברות או לא יהיה
העברות ,אני לא יכול לענות על זה.

)דיבורי ברקע(
בני כברה:

לבי ע הורי בית ספר דווקא השרו .אר פחות ,אני לא עסקתי בו ,ג לא
בדקתי אותו בזמנו .אבל לבי אית משו שלדעתי נעשה מהל ,רגע ,אני
אומר ל ג למה .מה אתה רוצה?

)דיבורי ברקע(
בני כברה:

אני ,תראה ,לאר לא היה סיכוי להתקיי .השרו במהל מתוכנ ונכו היה
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ראוי שיתקיי .מה נעשה שלאור שני הלכו והצרו את צעדיו ויצרו מעי
נקניק ש והנקניק הזה גר למצב .אבל היו דומני שכבר לא נית לתק את
המצב והחלטת הסגירה כנראה עומדת .מפריע לי ,לפחות שתי הערות בעניי
הזה .האחת ,אני רוצה להתייחס לנקודה שנאמרה לגבי תלמידי שירצו
לעבור לבית ספר אחר ולא להירש או לא לעבור לבתי הספר הקולטי,
יתאפשר .זאת אומרת ,תהיה אפשרות .לא ,רגע ,אני אגיד את העניי המסוכ
כא .יש פה עניי מסוכ א בתי הספ[ר לא הולכי כחטיבה אחת ,אנחנו
עלולי להימצא במצב שלגבי חלק מ התלמידי ואני חושש אגב מ התהלי
הזה ,אני כבר אומר .אני חושש יותר מ התהלי הזה מאשר למצוא את
עצמנו ,לקבל החלטה שכול ,כרגע זה אזור גיאוגרפי אחד ,אזור אחד
שחייבי כול לעבור לאותו בית ספר וביסודי יש אזורי ,יש אזורי ,אזורי
רישו .א אני כולל את אזור של בית ספר אר ,מצמיד אותו לבית ספר
אוסישקי ,זה אומר שכל הילדי שנמצאי בתחו הגיאוגרפי הזה ,חייבי
לעבור .עכשיו תראו מה יקרה .נניח שחלק מ ההורי ירצו או אולי הייתי
אומר ירצו  50%לא להגיע לאוסישקי .מה אז נאמר? את מי נקבל ,את מי לא
נקבל ,למי נאשר ,למי לא נאשר? זאת הסכנה הגדולה לדעתי ואז תתחיל פה
מסכת של לחצי בעניי הזה שאולי אפילו הייתי אומר לא פע מידה של
איפה ואיפה כלפי שני אנשי שיבקשו לעבור לבית ספר אחר .אני ג אגב לא
רואה לגבי השני הבאות .מה יקרה בשני הבאות כבר? זאת אומרת ,אנחנו
בעצ את הנושא ,את התחו הגיאוגרפי הזה ,אזור הרישו ,אנחנו מאבדי
כי ילד שירש מהאזור הגיאוגרפי של בית ספר אר ,זאת אומרת שהוא
יוצמד לאוסישקי ,לבית ספר אחר ,בשנה הבאה אח שלו אולי ירצה אותו
דבר וככה אנחנו במצב מסוכ .לדעתי ההחלטה צריכה להיות אחידה לגבי
זה .אני לא יודע לגבי הסגירה ,לחייב את כול להירש באותו בית ספר.
)דיבורי ברקע(
בני כברה:

אתה יודע מה? א זה לא עולה אז אני לא מתייחס .אני מוריד את
ההתייחסות שלי .מה הבעיה .אני מציע לשקול פע נוספת את ההחלטה.
שהחלטת הסגירה לא תתחיל בעוד שנה אלא שתתחיל כבר .ההחלטה צריכה
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להיות כבר לשנה הבאה ולא מה יקרה בעוד שנה או בעוד שנתיי .אני לא
יודע מה יקרה ,שוב ,אנחנו ממסמסי את ההחלטה הזאת ושוב בית ספר
עומד בפני בעיה שהוא ממשי להתקיי ,אבל ע אינפוזיה כל הזמ.
)דיבורי ברקע(
בני כברה:

רגע .אתה יכול לקבל החלטת סגירה בכפו( להחלטת בג"צ .מה יקרה ,כול
כבר יודעי שבג"צ יכריע בעניי הזה? יכריע בעניי הזה שלא סוגרי?

)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :תראו ,ע קצת רצו להיסטוריה כדי לראות את הדינמיקה של אזורי
הרישו ,שאני עמדתי בראש ועדת החינו אחד מהדברי
יהודה בחמו :עמוס ,ברשות הערה קטנה לגבי הסעיפי הבאי ,לגבי סעי( אחד שעל סדר
היו ,אישור חוזי חכירה אזור התעשייה ,אנחנו נהיה חייבי לסיי אותו
היו מכיוו שבשבוע הבא יצביעו בבית משפט המחוזי .אז שלא ,כי נצטר
אחרי  4שעות אבל  ...תודה.
עמוס גבריאלי :כשעמדתי בראש ועדת החינו אחד מהנושאי שטיפלתי בה היה אזור של
גולדה ,השרו וגורדו .הנושא של אזורי הרישו שמה שהתחיל כנושא
סימפטומטי ואחרי זה בעצ התרחב ברחבי כפר סבא ,ראוי היה בעיני אז
לטיפול פרטני ומה שעשינו אז כינסנו את ועדי ההורי של בתי הספר והגענו
להסדר שאפילו אני זוכר נחת במשרדי וההסדר הזה קבע שאנחנו רוצי
ליצור שני פרמטרי .אחד ,פרמטר הראשו כמה שפחות מספר תלמידי
בכיתה ומשו מה אג( החינו אז סבר שכמה שפחות תלמידי בכיתה היה
עדי( והדבר השני ,בסדר ,ת לי לסיי .אולי אני אגיע ל ...בסו( .והדבר השני
שסברנו יחד ע אג( החינו זה שראוי שיהיו לפחות שתי כיתות בשכבה כדי
שיהיה איזשהו איזו חוזר .איזו ,שיהיה ג אווירה של בית ספר ולא אווירה
חד כיתתית ולמרבה הפלא במאמ וזה היה המאמ ,הצלחנו להגיע באותו
אזור רישו למצב שבו בשנה אחת בלבד בשלושת בתי הספר הייתה עדנה.
לצערי שנה לאחר מכ זה כבר לא קרה .אולי מחמת זה שכבר לא הייתי יושב
ראש ועדת החינו ,זה מחמאה קטנה ,אבל אני מוכרח להגיד ל דב ,אני
מוכרח להגיד ל שזה עשה לי טוב כי זה היה התמודדות במסגרת מצב קיי,
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התמודדות אופטימיסטית .זאת אומרת ,זה היה ברצו שאנחנו נקבע את
סדרי העדיפות ,לא כול יקבלו את הכל ,אבל אנחנו נקבע פרמטרי שה קו
אדו ואית נמשי הלאה .זה היה נכו אז .מה שהשתנה באמת וזה שינה
לחלוטי את המצב זה העניי של התקצוב הב ספרי .על זה אי אפשר .עכשיו,
בישיבה האחרונה ,למע הסדר הטוב ,שהייתה במועצה הקודמת ,באמת לא
היה ידוע א דו"ח שושני יחול על בתי הספר היסודיי או לא .לא היה ידוע
א כ או לא ,היה דיו .בדיעבד הסתבר שטעינו וכנראה החינו לא חשוב
למדינת ישראל כמו דברי אחרי וזו המסקנה אגב הבלתי ,עכשיו ,המסקנה
א כ היא שמשהו בהחלט מהותי השתנה מאז הסיפור הזה ע אזורי
הרישו ואני נוטה ,לצערי באמת ,כי אני אומר ל ,אי נושא שמדיר שינה
מעיני מאשר נושא החינו .זה דבר שאי אפשר אפילו להבי את המשמעות.
אני לא יודע א כול מביני ואני פה שואל את השאלות בהמש לעניי
הזה .היו אני יותר מתחבר לעובדה שלא נית לשנות את אזורי הרישו .אני
יודע את זה כאחד שעסק בזה הרבה שני ואני כ מכיר את השרו ואת
גולדה וג את גורדו ,ג מביקורי .סליחה?
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :ואני רוצה לומר שבעניי הזה יש דברי שאני לא קיבלתי עליה תשובה וזה
חייב להגיע עכשיו .אי לחכות .אומר שלמה גור ,הוא מתאר מצב שאנחנו
נצטר לתת טיפול של השרות הפסיכולוגי החינוכי ,מוגבר ,מאומ ,ע
צוותי ,ע תכניות ,ע רעיונות .למיטב זכרוני וזכרוני טוב .לשרות
הפסיכולוגי החינוכי אי שעות לעשות את מה שהוא צרי לעשות ג היו
ואני אומר ל שג נושא האינטליגנציה הנפשית ועוד נושאי אחרי שה
נושאי אקוטיי ,עד היו ה צריכי תקני בכל מקו כמה שיותר וחיי
בצניעות רבה .ג הפסיכולוגי העובדי .השאלה א באמת זה לא איזה
משהו אוטופי ,הא השרות הפסיכולוגי החינוכי בכפר סבא יוכל להתארג
מבחינת שעות ,אליעזר אתה מפריע לי ,שעות ,תקני וכל הדברי האחרי
כדי לעמוד באמת במציאות כל כ קשה כי אני אפילו לא מדמה בדעתי ילדי
שילמדו בכיתה ח' כשאי כיתה ז' ,סליחה .ילדי שילמדו בכיתה ה' או
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בכיתה ד' כשאי מתחתיה כיתות ,זה מציאות איומה .אתה בעצ נמצא
בבית ספר שהוא לא בית ספר ואני אומר ,דב ,אני שואל ,זה באמת ובתמי,
היו אנחנו כבר יודעי ,מחייב מחייב הקצאת משאבי ,מחייב תוכנית
מוגדרת .א זה לא יקרה ,זה לא יכול להיות .דבר נוס( ,כול מדברי פה על
שינויי מבניי .לא יודע כמה מחברי המועצה ביקרו בבית ספר גולדה שהוא
בית ספר נפלא .אבל בית ספר גולדה הוא בית ספר יש והמסדרונות בו ה
מסדרונות קטני וצרי והחדרי בו לא מותאמי לטכניקות חינוכיות
עדכניות .הוא לא סורקיס והוא לא אופירה נבו ואני אומר לכ שבית ספר
גולדה ,המונח התאמה מעורר בי גיחו .זה לא התאמה ,זה הריסה ובנייה
מחדש .אי אפשרות להתאי את גולדה ,כדי לענות על צרכי של גולדה,
מקל וחומר אי אפשרות להתאי אותו לענות על צרכי של שני בתי ספר.
זאת אומרת ,ג א לבי נוטה לכיוו והוא נוטה ,אי חוכמות .אני מתחבר
לרעיו שצרי לסגור בתי ספר כי זה נכו פדגוגית ,כלכלית ,שעות ,לא יודע
מה .אבל תבינו .אנחנו פה משחקי באש .אי לנו את בית ספר גולדה מוכ
לקלוט ורינה היו מדברת על אולי שעות ,אבל יודעת בליבה שהיא תצטר
על שעות נוספות אולי ועל מצב של תגבור כי יהיו יותר תלמידי והצוות יהיה
טיפה יותר גדול ,אבל דה פקטו היא צריכה תנאי ,תקרא לה מכניי,
תנאי אכסוני ,פיזיי .לא יהיו לה .לא יהיו לה ואני אומר לכ שלא יהיו
לה מכיוו שהמועצה הזו לא תייצר אות בשנה הבאה ,לא תייצר אות בעוד
שנתיי כי המקרה הטוב ע תוכנית הבראה מצוינת ואני סומ שתהיה
תוכנית הבראה ,זה לא יקרה בשני הקרובות .עכשיו ,אנחנו הולכי
להחליט על החלטה כזו שאי לנו היו את היכולת ,באמת ,לספק סגירה
בסדר .שכנעת ,באמת ,שוכנעתי שצרי לסגור .אבל מה עושי הלאה? סגרנו.
אנחנו לא מסוגלי לקלוט אות לא בגולדה ולא בגורדו ששיפצו אותו לפני
 3שני.
יהודה בחמו :פסק זמ מתודי ,הצבעה על מי בעד להמשי את הישיבה מעבר ל 4שעות?
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :הדבר הבא .כמה מורי יצטרכו לעבור לגולדה או להתווס( לגולדה כדי
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להצדיק את הטיפול בכיתות הנוספות שיש בעצ ,שזה לא שמעתי .כמה
מורי ,מאיפה ה יגיעו? כדי שיצדיק את הטיפול בתלמידי הנוספי
שיגיעו לגולדה.
דב רקובי:

רק תרשה לי ,אתה אומר המו דברי ואני רוצה רגע לשי מספרי על
השולח.

עמוס גבריאלי :אבל תרשו את זה .אחרי זה נעשה את זה אחד אחרי השני כי יש לי
דב רקובי:

אבל אתה מבסס עובדות שה לא קיימות מבחינת מספרי .בס הכל נתתי
לכ ד( עמדה והראיתי מה קורה לאחר האיחוד בי השרו לגולדה .גולדה
בנויה ל 3כיתות פיזיות בשכבה והיא מתפקדת היטב .הייתי ש בבית ספר
יו של .יו משפחה נפלא והיא מתפקדת ש ב 3כיתות בשכבה חו
משכבת גיל אחת בעייתית שבה עשויי להיות  4כיתות ולכ אני אמרתי
שהתהלי יהיה יותר ארו .בסופו של דבר יגיע מצב שבו תהיינה  3כיתות
בשכבה ולזה היא בנויה .כלומר ,אי תהלי ,אנחנו לא ,גולדה לא הולכת
לקראת מבחינה דמוגרפית להיות  4כיתות ואת ה 4כיתות צרי להכניס ל.3
כרגע מה שקורה בפועל מבחינת האיחוד ואביבה ,אני אומר בעל פה ,אולי אני
עיי( אז א אני טועה במשהו מהר תגידי לי א אני טועה .נדמה לי שחו
משכבה אחת ,כל השכבות שתהיינה כול ,מדבר ב 3כיתות פיזיות וזה בדיוק
מה שיש היו לגולדה .אני מסכי אית ,נכו .חו מד' הנוכחית .זו היחידה
שתהיה ו' בעוד שנתיי ואז התהלי יסתיי .אני כ מסכי אית שבמצב
שיש יותר תלמידי ,צרי ,צריכה העירייה לעשות מעשה ולחשוב אי
להיטיב את התנאי הפיזיי של המקו .אני מאוד מסכי .אני לא רוצה
להתחייב לשו דבר ,אני רק אומר שמבחינה מספרית כמו שטל אמרה קוד
ואני לא בורח מזה .אני חוזר עוד פע ,נכו שהכיתות תהיינה יותר צפופות,
אבל מדבר חו מבשכבת גיל אחת בסביבות  3כיתות בשכבה וזה רציתי רק
לציי.

)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :לא דיברתי על מספר תלמידי בכיתה כי אני מכיר את המספרי וברור לי
שהדבר הזה יית איזשהו מקו ,לא יפתור את הבעיות בגולדה .השאלה היא
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מבנית .אתה אומר בעצ שמבנית אי בכלל בעיה.
דב רקובי:

לא בבת אחת .אני חוזר ואומר .זה תהלי מדורג ,לא בבת אחת .נדמה לי
שבסופו של דבר ,נדמה לי שזה יהיה אפשרי .אני אומר עוד פע ,תפקיד
העירייה יהיה ואנחנו נעשה את זה .אני עשיתי סיור ע ראש העיר בבית ספר
אוסישקי .נכנסנו כיתה כיתה ,הסתכלנו ,ראינו .ראש העיר בא ואמר לחיה
מה הוא חושב שהוא יוכל לעשות ,מה ההצעה שלו .אותו דבר יעשה ג בבית
ספר גולדה .כלומר ,זה לא סת שאנחנו לא מודעי לתהלי שצרי להיות,
מודעי לזה ,אבל אני אומר עדיי שמבחינת מספרי ילדי כי דיברת על
פרוזדורי וכולי' עדיי מבחינת מספרי ילדי ה 3כיתות האלה ה לא 3
כיתות אפילו מלאות .יחד .השרו וגולדה יחד ,תסתכלי רגע אביבה ותגידי
חו מכיתות ד' בכל שכבת גיל כמה ילדי יש?

)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :סליחה ,הבעיה היחידה שתהיה למשל בית ספר אוסישקי הוא היה במבנה
המקורי שלו ל 8שני אז הכיתות שהתפנו לקחו אות כחדרי ספח ,חדרי
מקצועות וכ הלאה .חלק מהחדרי האלה ובצער רב לכולנו יצטרכו
להתבטל .אבל היה לוקסוס יותר מדי גדול בקטע של כיתות גדולות ל6,7
תלמידי למקצועות מיוחדי וכל זה .לכ ש תהיה בעיה .במקרי האלה
אנחנו הולכי ובודקי פיזית ג בגולדה .אני לא הייתי בגולדה ,אבל אני
מניח שזה אותו דבר .ולכ אנחנו בפיזי צריכי ללכת בעיניי לראות ומה
צריכי לעזור לה.
עמוס גבריאלי :דב ,אני למד מזה וזה מבחינתי ,אני אומר את זה ג לפרוטוקול שלמרות
שאי פה תוכנית מובהקת של שלב אחרי שלב ,אג( החינו בעצ מאורג
היטב להתמודד ע הבעיות שיווצרו אחרי שאנחנו סוגרי את בתי הספר.
יהודה בחמו :למה אתה אומר את זה? יש תוכנית ,כמו שאייל אומר תמיד ,אי פרזנטציה
כרגע של תכנית
עמוס גבריאלי :ההפ ,אני אומר את זה .אבל מה? אני רוצה לומר דבר אחד לשולח הזה
ושיהיה ברור .בית ספר השרו ,אני תיארתי את העוול שנגר לו בשנה
שעברה בסיפור על תעלת סוא .אני אמרתי אז שכשנאצר רצה את תעלת
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סוא שבבעלות החברה האנגלו צרפתית אמרו לו אי אפשר ,זה חברה זרה.
אז הוא אמר אי בעיה ,אני אפקיע אותה .יו אחרי שהוא אמר שיפקיעו
אותה המניות ירדו ואז הוא קנה אותה באפס .כ ,ילאי אותה .הדוגמא
הזאת היא קלאסית להשרו כי אנחנו בעצ יצרנו את התנאי לקביעת
הקריטריו לסגירה .עכשיו ,אני בקטע הזה מרגיש רע מאוד .זה שהיו אי
ברירה כי רוצי ל ...את בתי הספר ,אבל זה רע.
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :אני אומר שכשחרב הסגירה מונחת על בית ספר במש שנה אחר שנה ,לא
יעזור שו דבר .כשישנה בחירה בי בית ספר אחד לבית ספר אחר הורי
יבחרו בית ספר שאי עליו חרב סגירה .הרעיו שהשרו עומד להיסגר או
עתיד להיסגר יצר מלכתחילה את המבנה הקט שלו מבחינת התלמידי ללא
קשר לתכניות החינוכיות שבו ,ללא קשר לעובדה שהוא בית ספר מצוי ואני
הייתי עד .באמת ,מעולה .לא רק הוא .לכ אני אומר דב ,לכ אני אומר
שהתהלי הזה היה לקוי ,פסול ומעבר לזה תראה ,ולמה אני אומר את זה
עכשיו? כי מה שהיה היה .מה אני יכול לעשות חו מלהצטער על זה?
הצטערתי שנה שעברה ,אני מצטער ג השנה .אני אומר אבל ואני יודע שבני
כברה חברי המאוד יקר אולי יקפו עכשיו .א ישנה התבוננות רצינית של
ועדת החינו על כל החינו בכפר סבא ,אסור שעיניכ תפסחנה על אורט
שאנחנו מסבסדי חלק ממנו היו על בית ספר שהוא חלקי ,אסור שעיניכ
תפסח על שילה ,אסור שעיניכ תפסח על עציו ,אסור ,זה הכל שיי לדיו
בוקי ,כי א אנחנו רוצי להעמיד את הכל ,הכל יעמוד.
)דיבורי ברקע(
עמוס גבריאלי :דב ,א ההחלטה היו היא כזו ,אי ממנה דר חזרה .ת לי רגע .ברגע
שהוצאת את החרב החוצה ,אות קריטריוני יחולו על כל בתי הספר בכפר
סבא ואנחנו נעמוד על זה שכל בית ספר שחל בקריטריוני האלה ייסגר
מאות טעמי בדיוק.
גיא ב גל:

תראו ,לפחות לי ,עד כמה שזה נשמע גור( להגיד ,אי לי צל של ספק שהלי
הפירוק והמיזוג של בתי הספר היסודיי הוא ללא ספק מורכב ,הרבה יותר
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מסוב לביצוע מחטיבות הביניי ולו בגלל הסיבה שמדבר  ...ולא בבית ספר
ע  3שכבות .אני חושב שחלקנו קצת מתבלבלי בי המה והאי .על המה
אני חושב שרובנו כבר מסכימי שהלי הסגירה הוא בלתי נמנע .על האי
אנחנו יכולי פה לדו לא  4שעות אלא  400שעות ויכול להיות שעדיי לא נגיע
אל עמק השווה ותמיד יעלה פה מומחה אחר שעולה על קודמו שית נוסחה
טובה יותר ,אבל אני רוצה שוב להזכיר לחברי המועצה ,לאלה שמעורי יותר
ולאלה שמעורי פחות כולל יושבי ראש ועדה לשעבר ,כולל מנהלי מוסדות
חינוכיי בהווה ובעבר .אנחנו עדיי צריכי לזכור שהתפקיד שלנו כחברי
מועצת עיר הוא תפקיד שניזו בצורה רבה ממה שהדרג המקצועי מייע לנו
לעשות וג א אנחנו לא תמיד נסכי למה שהוא אומר ,אנחנו צריכי
לקחת בחשבו את שיקול הדעת המקצועי ואת ההמלצות שהוא מביא בפנינו
ואי ספק שצריכה להימצא פה נוסחה ששומרת על איזו מאוד מאוד עדי
בי מצד אחד רצו לא בבת אחת לעשות צעדי קיצוניי ומהירי מדי ומצד
שני א( אחד לא רוצה ללמוד בבית ספר גוסס שזה על משקל הפו של בית
ספר צומח ,הדוגמא שנתת ,עמוס .אי לי דר אחרת להגדיר את זה .אבל
מאחר ואני מאמי שרובנו השתכנענו שהתהלי הוא באמת בלתי נמנע
ומאחר ואני חושב שהאבחנה הזאת של בי המה והאי ,הרי אי אפשר לבוא
ולצפות כא מדב ,מוכשר ככל שיהיה ואני אומר שהוא אכ מוכשר בתפקידו
ועשה עבודה הכי טובה שהוא רק יכול בניסיו להציג לנו חברי המועצה ,אלו
שמעורי פחות בפרטי ,לבוא ולתת לנו ברמת הנימי והרומילי וספציפית
ככל שנית אי בדיוק הול להתבצע התהלי .אני כ חושב שהתפקיד שלנו
כחברי מועצה ואני מדבר בעיקר על חברי ועדת החינו ,אבל ג על מליאת
מועצת העיר ,הוא בבקרה על התהלי הזה וכל אחד יתעניי כמה שהוא
מוצא לנכו .יש לנו פה המו אנשי שה לא הולכי לאיבוד מחר בבוקר ג
א יתקבלו פה החלטות קשות .ה ימשיכו להיות מעורבי בתהלי ,יכול
להיות שהאינטרס הכולל הופ לאינטרס קולקטיבי כי א עד עכשיו נחלקנו
לבי אלה שבעד הסגירה לבי אלה שנגד ,א תתקבל החלטה סופית על
סגירת בתי הספר ,אני מאמי שכולנו משתייכי לאיזשהו מכנה משות(
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מינימלי ,קולקטיבי שהאינטרס שלו לעשות את התהלי הזה מה שיותר טוב
בכמה שפחות זמ תו פגיעה מינימלית ככל שנית .אני אישית התרשמתי
שיש לעיריית כפר סבא ,היא התברכה במחלקה מקצועית שיש לה את
הכלי .אי ספק שהיא תצטר לקבל את העזרה והגיבוי של ראש העיר ושל
המועצה במונחי של התקציבי שיעמדו לרשותה והכספי שייחסכו
מההלי של המיזוג לא יספיקו ,יהודה כדי לעשות כל מה שאנחנו רוצי
לעשות ,לא יספיקו חד משמעית .אייל מהנה ,הוא יודע משהו על מספרי
ועל כלכלה יותר מאחרי ,במיוחד בגלל שהוא הוביל את הנושא הזה של
הרפורמה .אנחנו נצטר להוביל מהלכי אחרי של קיצו שאולי לא
קשורי במישרי לחינו ולשאוב מה כספי כדי לקד את התהליכי
האלה ,אז אני מציע שוב לסיכו להזכיר לכל החברי ,אנחנו צריכי
להתחשב במה שהדרג המקצועי ממלי ,אנחנו לא יכולי להתמקד ברמת
פרטי הפרטי ,בשביל זה נועדה ועדת החינו העירונית ,לא כדי לקיי דיו
של  6שעות במועצת העיר אחרי שועדת החינו קיימה דיו כזה ,לדעתי
שמשחזר כמעט אחד לאחד .חבר מועצה שלא חבר בועדה ורוצה לעמוד על
הפרטי מוזמ לבוא להשתת( בועדה הזו ובדיוניה.
אבינוע גרנות :מספר תגובות קצרות ,אני מאוד מערי כמו שאמרתי את מה שקורה
בהשרו ובאר ,אבל אסור לשכוח ,בוא לא נשכח ,יש לנו מספר ,הרבה בתי
ספר טובי ואני ,מאוד חשוב כל פע להזכיר את זה למרות שזה לא הדיו.
נכחתי ג לפני שבועיי בערב בבית ספר גולדה שאמר לי בעצ הכל על בית
הספר .התגייסות של תלמידי לבת מצווה של תלמידות מהפנימייה
שלומדות ש וחוויתי לאחרונה כמה חוויות בבית ספר ברנר ובהחלט יש על
מה להתגאות אז אני אומר ,נכו שנסגרי שני בתי ספר טובי ,אבל הולכי
להיווצר או נותרי או ישנ ע זכות קיו בתי ספר לא טובי פחות ,זה
אחד .שתיי ,בהמש או בהדגשה למה שאמר עמוס .אנחנו יהודה ,צריכי
לנצל את התהלי הזה לשדרוג שני המבני האלה ,אבל בגדול .ג א זה לא
ייגמר בשנה אחת .זאת אומרת ,שנה אחת זה כדי להיער לקליטת
התלמידי ,אבל בכל מקרה הרבה מאוד בתי ספר בכפר סבא וזה חלק
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מההמלצות של ועדת החינו שיהיו בעתיד ג ,בדיוני הבאי ,צריכי
לעבור שדרוג רציני ג מבחינה פיזית .בואו ננצל את האיחוד הזה או הסגירה
הזאת לשדרוג שני המבני האלה ,אבל ברמה גבוהה .ה צריכי להיות
הראשוני בתור חו מחטיבת אלו שפה הבעיה היא פחות חמורה .זה הערה
שניה .מישהו פה אמר ,אני לא זוכר מי שדברת עוד יכול להגיד את ההפ ,אז
אני מודיע לכ ,בעצ אני לא יכול להודיע כי לא ראינו את דו"ח דברת .אני
סבור שדברת בדו"ח שלו רק יחזק את המהלכי שאנחנו עושי פה הערב
ולא יל בכיווני אחרי .אני לא יכול להבטיח את זה כי א( אחד מאיתנו
לא ראה את דו"ח דברת .כשאמרנו זאת הערה ודב ואני נמצאי פה בויכוח
מסוי .זה שהכיתות יגדלו זה בטוח .אני מהנקודת המבט שלי ומנקודת
ההשפעה שתהיה לי ככל שתהיה ,אני לא ארצה להגיע לכיתות של 40
תלמידי .נקודה .אי נעשה את זה? מה נעשה את זה? נלח על מנהלת
המחוז ,על מנכ"לית משרד החינו לתת שעות .סליחה? על התקציב של
עיריית כפר סבא .אני כ ,סליחה רגע .אני כ בעד שחלק מהתלמידי יעברו
לבתי ספר אחרי א ה רוצי .למה לא לתת לה? זה יבטיח לנו שלא יהיו
כיתות של  .40אני ,מהנקודה שלי ,אני בעד כיתות של  ,36 ,35זה בסדר .אני
מהנקודת ראות שלי אעשה הכל שלא יהיו כיתות של  .40אני מודיע את זה
פה ,זה לא חלק מהחלטה ,אני לא יכול להתחייב .כשאומרי כיתה גדולה,
השאלה למה מתכווני? הא מתכווני ל 36או ל?40
)דיבורי ברקע(
אבינוע גרנות :אז אני אומר .אג( החינו ע המנהלות יבנה את זה כמו שצרי .א לא
תהיה ברירה יכול להיות שתהיה כיתה של  .40אבל מהנקודה שלנו אנחנו
נעשה בזמ התהלי הכל כדי שלא יהיו כיתות של  ,40אבל ה יהיו יותר
גדולות מהכיתות של היו זה בטוח .עד כא.
טל קוגמ:

למרות השעה המאוחרת אני מוכרחה לומר כמה מילי כדי לצאת ידי חובה.
אני חושבת שבדיו הזה לא בא לידי ביטוי מספיק היכולות והחשיבות של
בתי ספר קטני ולכ אני מוכרחה להשלי את הפער הזה .יש עבודה חינוכית
שנעשית בבתי ספר קטני שהיא לא יכולה להיעשות בבתי ספר גדולי .בתי
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ספר קטני מונעי ניכור של תלמידי .הרבה דברי שבבתי ספר גדולי
וכבדי יוצרי כל מני בעיות שצרי להזמי גורמי חיצוניי נפתרי בבתי
ספר קטני .לדבר הזה יש ער כלכלי א את רוצי רק את הער הכלכלי.
יש לו כמוב ג ער חינוכי ,אבל יש לו ג ,הוא ג מתורג כלכלית והדבר
הזה לא עלה בכלל על השולח הזה ואני מצרה על העניי הזה .דבר שני ,יש
תהליכי ארציי ונכו ,מובילי אותנו לקראת משהו ,השאלה רק א
מובילי אותנו לקראת הדבר הנכו ואני חושבת שהמקו של הרשות
המקומית לשאול את השאלה הזאת ולשמוע כל הזמ שוב ושוב ,אבל זה מה
שמשרד החינו מוביל ,אבל זה מה שמובילי אותנו ,לאו דווקא זה
התהליכי הנכוני ויכול להיות שלא עוד זמ רב יתעורר מישהו ויגיד רגע,
סליחה ,לא הלכנו? ואני יכולה לתת דוגמא .למשל ,בנושא של האינטגרציה
ויצירת חטיבות ביניי היו שתי עיריות שזה רמת ג וגבעתיי שעמדו על
הרגליי האחוריות ולא הלכו בתהלי הזה והיו ה הרוויחו והיו כולנו
אומרי רגע ,זאת הייתה טעות ,אבל כבר לחזור אחורה זה בלתי אפשרי .אני
אומרת ,אני לא חיה כא באיזשהו ניתוק מהמציאות  .יש מציאות ,אבל אני
אומרת
)דיבורי ברקע(
דב רקובי:

טל ,אותה הערה שעמוס אמר לי קוד .הוא רצה שנהיה מדעיי ואמרו לי
פה לגבי זה אז אני רוצה לומר שיש חטיבות שמאוד מוצלחות ,יש חטיבות
שלא מוצלחות .נכו שבמשרד החינו ,נכו .במשרד מדבר על שיהיה מעבר
אחד ושהעירייה ...

טל קוגמ:

אני נתתי דוגמא שרשות מקומית לקחה על עצמה החלטה שהיא לטובת
התושבי שלה ובסופו של דבר היא ניצחה והיו אנחנו יודעי ,אנחנו
מכירי את מערכות החינו ג ברמת ג

דב רקובי:

רמת ג לא הוכיחה שבגלל זה ההישגי הלימודיי שלה נעשו יותר טובי.
גבעתיי זה לא דוגמא כי הסוציו אקונומי שלה יותר גבוה משל רעננה אז
רמת ג לא דוגמא טובה.

טל קוגמ:

אני לא רוצה להתווכח על זה ,אני מתווכחת על עצ הנקודה שיש פה עירייה
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שלקחה מעשה ,עשתה מעשה ואפשר להתווכח על התוצאות .ואני אומרת
אותו דבר .אז בסדר .לפעמי אתה נשאר במקו ואתה מרוויח .לא תמיד
לא שמובילי אותנו זה המקו הנכו .אנחנו מכירי את זה ג מתחומי
אחרי .א היינו הולכי אחרי מה שמדיניות הרווחה של מדינת ישראל אז
אנשי היו מתי ברחובות ,אז מה? אז אנחנו צריכי ללכת אחרי זה? לא כל
דבר צריי ללכת .צרי לשקול ,יש לנו את המנדט לשקול ואני מאוד מצטערת
שכא האווירה היא של ככה נעשה ונשמע.
אני לא טוענת שהתנאי המספיק לבית ספר שהוא יהיה טוב זה שהוא יהיה
קט ,אבל אני אומרת שזה אחד התנאי החשובי לכ שתלמיד ירגיש חלק
ממשהו ואגב ,אנחנו לא דיברנו על נושא נוס( שזה חשוב לא פחות ,זה שבית
ספר הוא חלק מקהילה ,מה שניסה  ...בית ספר הוא חלק מושרש בתו
קהילה והסגירה של הבית ספר היא לא סגירה רק של בית הספר ,היא סגירה
ג של מוסד ששיי לקהילה ולצערי הרב לדברי האלו לא נית ביטוי.
)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

אני בקצרה כי אנשי כבר עייפי .אני לא חושב שעיריית כפר סבא לוקחת
היו החלטה ,אני חושב שאפרופו התהלי ,תמיד אפשר לעשות דברי טוב
יותר .אני חושב שהתהלי כא היה תהלי של בדיקה ,די א נזכיר
שבעיריות אחרות כמו הרצליה ראש העיר לקח החלטה לבד כי זה בסמכותו
וכא נעשה תהלי מול ,כמוב שאפשר היה לשפר אותו .אני מקבל את
הטענות שכאלה ואחרות שאחרי שהתהלי נעשה א היו רוצי לעשות
מחט( או תהלי חפיפניקי ,היו לוקחי אותו ,עושי אותו עד סו( ינואר
לקראת שנת הלימודי הזו ובכל זאת נתנו זמ .אני לא חושב שהיו בדיו
הזה כפי שהוא מתמצה פה כרגע ההחלטה היא החלטה שמישהו כופה עלינו,
בכלל לא .אני חושב שחושבי ,בודקי ,יש תמיד את הנסיבות ואת העובדות
ואי אפשר להתעל מה ובעובדות ובנסיבות הקיימות זה לא שמישהו כופה
עלי לסגור בתי ספר .אני ג חושב שההעצמה ,בעברית נקרא לזה ,של הבית
ספר המאוחד ,א יש היו שתי כיתות בשכבה ויהיו  3כיתות בשכבה ,זה לא
כצעקתה .אני פשוט חושב שזה לקחת משהו ממערב למזרח וזה לא ש .זה

במקרה של אי התאמה בין נוסח הטופס אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה שלא מ המניי

93

15/03/04

אולי צפו מערב ,אבל זה לא במזרח 2 .כיתות בשכבה ,להפו את הבית ספר
המאוחד ל 3כיתות בשכבה ,רבותיי ,בכל זאת.
)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

ויש שכבות שבבית ספר המאוחד יהיה פחות תלמידי מהכיתות הקיימות
ויש אכ רוב הכיתות שה גדלות ולא כול זה  40יש  ,35יש  ,37 ,36צרי
להסתכל על המספרי .יחד ע זאת אני מצטר( ג למה שאת אומרת ואני
מצטר( למה שאבינוע אמר .זו לא ההחלטה כרגע וזה לא על הפרק ,אבל
בשנה וחצי ,שנה ושמונה ואני מבי מדב ותק אותי א אני טועה ,שא מחר
עיריית כפר סבא מגיעה ע תקציב לבינוי כדי לבנות כיתות נוספות ג
באוסישקי וג בגולדה המאוחד ,יש את היכולת לבנות עוד כיתות א אני
מבי נכו ולכ לדעתי ,אני בהחלט אומר לא ברמת החלטה .אני מצטר( למה
שאבינוע אומר .צרי לעשות ,אני לא מתחייב ,אני חושב שזה צרי להיות
הקו כמדיניות ,כאסטרטגיה של מועצה שמתווה מדיניות .אני בהחלט חושב
שצרי לשאו( לא לשפו את התינוק ע המי ולהגיע לכיתות של לא יותר
מ 35תלמידי בייחוד ביסודיי ובטח ובטח בכיתות היותר צעירות .אני
באמת חושב שהפלטפורמה הנוכחית מדברת על  3כיתות בשכבה וא נוכל
להגיע למצב ,הדבר הזה צרי להיעשות בשני מישורי .א' במישור של ניוד
התלמידי לכיתות האלפי החדשות ,אני באמת מאמי שאפשר לעשות את
זה ולא לפתוח כיתות של יותר מ 35ילד כמדיניות .אולי זה לא יכול להיות
מחר בבוקר וא צרי בטווח הקצר ,אני מאמי שעיריית כפר סבא ,אני
אומר את זה עוד פע .זוהי עמדתי ואני בהחלט מאמי ואני אומר את זה עוד
פע ,אני חוזר להתחלה .א עיריית כפר סבא לא תדע לצאת מהמצב הכלכלי
שלה ,כל ההחלטות האלה לא רלוונטיות ,לא יהיו פה יותר צעירי ,העיר
הזאת תגיע לתהו .לכ אני מאמי שהיא כ תעבור ואני כ מאמי שיהיו
יכולות כלכליות כאלה שאפשר יהיה להביא ולקחת החלטה חינוכית
אסטרטגית ולבוא להגיב על א( האיחוד לא יהיו יותר מ 35ילדי בכל כיתה.
אני מצטר( לאבינוע בנושא הזה.

אהרו זיידנברג :כחבר מועצה חדש ,אני קוד כל רוצה באמת להחמיא למועצה על הדיוני
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כי הייתי ג בועדת החינו ואני חושב שאבינוע עשה ,בייחוד בדיו הקוד
שהיה דיו מאוד סוער והצליח לתת אפשרות לכול להתבטא ולנסות לנווט
את העניי לכלל הסכמה שבס הכל היא החלטה לא נוחה ,אבל במציאות
שקיימת היו ,נדמה לי שהיא מאוד נכונה .קוד כל הגודל במקרה הזה הוא
לא גודל קיצוני ,הוא גודל סביר שמאפשר גמישות למערכת .בתו  4שני
למערכות א ה תישארנה כפי שה היו מבחינת התקצוב היורד ומה
שנקרא השוואה של הטבלאות ,יגיעו למצב שהמערכות האלה ,בתי הספר לא
יוכלו לתפקד .לכ אתה פשוט מנצל את הזמ שעומד לרשות בתקציב
העוד( ,תקציב ההשלמה הזה שאתה מקבל כדי להתארג נכו והעירייה
עשתה את הדבר הנכו .היא מתארגנת בנינוחות לקראת דבר שהוא משברי כי
אי שו דר אחרת כעת לצאת ממנו .עכשיו ,מה לעשות? אנחנו נמצאי
במציאות שבה מערכת החינו מושפעת מהמצב הכלכלי ,אנחנו לא חיי
בואקו .לכ אי אפשר לבוא ולומר
)דיבורי ברקע(
אהרו זיידנברג :אז זה דבר שכדאי לקחת אותו בחשבו .דבר שני ,אנחנו כל הזמ מדברי
על בעיית גודל והייתי אומר הקשר שקיי כאילו בי גודל לבי אקלי ולבי
שאלה של הישגי .כדי לשנות ועוד מיכה ח במחקרי שלו קבע עוד בשנות
ה 70שבעצ כדי להגיע לשינוי משמעותי ,את צריכה יותר מאשר לקצ בחצי
את גודל הכיתה .א אנחנו ניקח את התפיסה של ה 40תלמידי בכיתה כמו
שפע היה בזמננו 42 ,כשמיכה עשה את הניתוח ,הוא דיבר על  255תלמידי
שממספר כזה הגודל מתחיל להיות משמעותי מבחינת השינוי .זאת אומרת,
אנחנו בכלל לא נמצאי בניתוחי שאנחנו מדברי עליה באותו פרמטר
שבאמת א זה יהיה בי  30ל 35שזה ישנה מבחינת יכולת ההישגי .זה
משנה לאווירה ,לאקלי ,אבל אקלי הוא לא רק פונקציה של הגודל ,הוא
פונקציה של אווירה של בית ספר ועוד דברי נוספי .לכ אני אומר ,אנחנו
פה ננעלנו יותר מדי לפינה שהיא הרבה פחות חשובה .החשיבות היא האווירה
של בית הספר ,זה התמיכה של הסביבה שהוא מקבל ,המעורבות של ההורי,
שאלת התחושה של הקהילה שיש לבית הספר ,נכו .ולדברי האלה אני מניח
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שהאג( ע דב יטפל .נדמה לי שאחד הדברי שכדאי לחשוב עליו דב ,זה
קוד כל להפי להורי את כל התהליכי .זאת אומרת שהדברי לא יפלו,
אלא שה מה שנקרא ידעו את כל הנוגעי בדבר בצורה פתוחה וגלויה ,מה
שיותר מהר ע יכולת של כל הפרטנרי שנוגעי לעניי שיוכלו להגיב
ולהעלות השגות וכ הלאה .עכשיו ,בנושא הזה התהלי המשת( ג מבחינת
הקהילה ,לא רק המורי והילדי ,אלא כל הקהילה ,הוא אלמנט לדעתי
מאוד מאוד חשוב כדי להוציא חלק מהמתחי והנקודה האחרונה ,העירייה
באמת צריכה לחשוב מה היא עושה כדי להביא א' צורה של עזרה למורי
במערכות הקיימות ופה זרק עמוס ככה בחצי התבדחות ,סייעות .ואני מאוד
שמח משו שהדוגמא שאני ראיתי לפני כ 10שני באנגליה נכנסתי לבקר
בבית ספר והיו  18ילד בכיתה והיו שתי מורות ואני שאלתי ,אי את עושי,
כיצד את עושי דבר כזה? אז ה אמרו ,הילודה ירדה ,למורי יש קביעות,
לא היה מה לעשות ,שמנו  2מורות בכיתה .אז זהו .אז יש עוד קומה ג
לרעיו
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :תודה לדוקטור אהרו זיידנברג .תודה .אני רוצה לסכ את הדיו בכמה
מילי ולא אלאה במילי רבות.
)דיבורי ברקע(
רונית:

לא קורה כלו ,הוגש בג"צ ויחד ע הבג"צ הוצאה בקשה לצו ביניי,
הבקשה נדחתה עוד לפני שהגבנו ,בג"צ קבע שהוא לא מוצא לנכו להתערב.
תו כדי זה כבר הגיעו המועדי לרישו לשנה הבאה ויהודה החליט כמו
שהוא ציי כא קוד ,שהוא רוצה שההחלטה הזאת תתקבל במועצה ואחרי
דיוני ושכול יהיו חלק ממנה למרות שכאמור הרשות היא שלו וסמכותו
לקבל את ההחלטה הזו ,הוא הביא אותה לכא .ומה שאנחנו הודענו לבג"צ
זה שבגלל תאריכי הרישו לבתי הספר ועל מנת לא לבלבל את ההורי
וקוד לקבל את ההחלטה .לקראת שנה הבאה כבר פספסנו את המועדי
שהיינו צריכי להוציא דרישות ,לא דרישות ,הזמנות להרשמה ולכ ,א
וככל שנקבל החלטה כזו ,זה לא יחול לגבי שנה הבאה .לא .לא .צו הביניי
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נדחה בלי שהגבנו בכלל .רגע ,עוד שני דברי .בינתיי אנחנו הגשנו את
התגובה הזו ובג"צ הורה לאות עותרי ,בעצ ,הוא לא אמר למשו ,הוא
אמר לאור התגובה הזו תודיעו לבג"צ הא את לא חושבי שהעתירה
שלכ מוקדמת .זאת אומרת ובינתיי ה הגיבו וביקשו לתק את הצעדי
ולהורות למועצה לא להחליט וכ להחליט ,זאת אומרת אי דיו ולא היה
דיו ולא התקבלו ש שו החלטות אופרטיביות והכל היה יוזמה של
העירייה באמת לא לבלבל את ההורי וכ לתת לה להירש ולקבל את
ההחלטה כא בצורה מסודרת .בלי שו קשר ,יש הליכי כאלה ויש עותרי
הורי שעתרו בערי אחרות ורמת השרו זה דוגמא ושמה דחו את העתירה
שלה ובג"צ בדר כלל לא מתערב בהחלטות כאלה אלא א כ ה היו לא
סבירות ,לא ענייניו ,משיקולי זרי .זה החלטות של רשות החינו
המקומית ,במקרה הזה של ראש העיר ולא קרה ש שו דבר יותר מזה.
יהודה בחמו :תודה רבה .טוב ,תראו ,אני בנושא של בתי הספר היסודיי ,אני מודה
ומתוודה שג לי ההחלטה הייתה קשה יותר מאשר חטיבות הביניי ,יחד
ע זאת ואני לא מחדש פה מעבר למה שאחרי אמרו ,אני חושב שההחלטה
מחויבת המציאות ,אני ג פה חייב להדגיש ג כהורה לתלמידה בבית ספר
אר ,ג לאר וג לבית ספר השרו ,אני חושב שיש הנהלה ,מנהלות מצוינות,
צוות מצוי ולראיה האווירה שדיברת עליה קוד ,אהרו ,בשני בתי הספר
הנוכחיי האווירה מצוינת ,מעורבות קהילתית יוצאת מגדר הרגיל ורק לפני
כשבועיי שלושה יצא לי להיות יו של בהשרו ולראות את הדברי
מקרוב .יחד ע זאת אני רוצה לומר שבנושא של שדרוג בתי הספר מבחינה
פיזית וג מבחינת ליווי התהלי ,אנחנו עושי כל מאמ על מנת שנוכל
במהל השנה הנוכחית ,השנה הקרובה ,תשס"ה לבנות מספר כיתות בשני
בתי הספר .אנחנו מנסי לערב את משרד החינו בעניי ואני מאוד מאוד
מקווה שאנחנו נהיה אנשי בשורה ונוכל לקד את זה כבר במיידית .מילה
אחת לגבי ועדת דברת כפי שציי קוד דב ,נפגשנו דב ואנוכי ע מנכ"לית
משרד החינו וג היא במהל הדיו ביקשה לחזור אלינו אחרי יומיי כדי
לעדכ אותנו מה ע ועדת דברת ,אולי שמא אנחנו ממהרי מדי ולאחר
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כיומיי שלושה קיבלתי ממנה טלפו והיא בפירוש נתנה לנו אור ירוק
וההפ ,אמרה שככל שנקדי כ ייטב ואני הבנתי בגדול על כל נושא ועדת
דברת שהמשמעות של הועדה הזו שה הולכי לדו במעבר אחד מא' עד יב'
זה ההחלטה הקריטית שתיפול שמה ויתנו לכל רשות את הזכות באיזה קטע
להחליט שיש את המעבר .א זה בו' או בט' או בח' ואז למעשה ובהחלט אני
מסכי אית טל ,לא כאיש חינו ,לא ברמה המקצועית ,אני חושב שהנושא
של חטיבות הביניי בהחלט ,יותר מממחשבה בקול ר נמצאת היו במשרד
החינו ולראיה הקמת הועדה הזו שבהחלט מביאה לחשיבה מחודשת לגבי
האינטגרציה .השאלה הנשאלת עוד פע כרגע ,אי תתקבל ההחלטה ,מי
יממ את ההחלטה הזו? כי המשמעות היא כספית .להחזיר היו את כל בתי
הספר ,את כל חטיבות הביניי ל 8שנתי או  9שנתי ,זו תהיה החלטה אני
חושב שכמעט בלתי ישימה ולכ אני חושב שג בנושא הזה קיבלנו את
הגיבוי של משרד החינו לאחר שהתדיינו אית בנושא הזה ואני מאוד מאוד
מקווה ושוב אני חייב לומר באשר להחלטה ,אני מאמי במבח התוצאה ,אני
מאמי במבח שיבוא לידי ביטוי בעוד שנתיי שלוש ואולי יותר .אני נפגשתי
ע חיילי 9 ,חיילי שעברו איחוד של בית ספר ,לא בכפר סבא כמוב .יצא
לי להיפגש אית ולשאול מה ,אז לפעמי אנחנו חוששי יתר על המידה,
אבל על התלמידי ,מסתבר שבסופו של יו ההחלטות האלה ,לא אומר עוד
פע שאי נזקי ,אני לא אומר שאי את החששות ,אני לא אומר שההחלטה
הזו היא אידיאלית ,אבל אני מאמי שבסופו של יו מערכת ,סביבה תומכת
וטובה תוביל אותנו להצלחות לא פחותות מאשר היו .אני רוצה להודות
לכל מי שהשתת( בדיו .בבקשה.
יעל אלתר:

אני רוצה לפנות להורי ואני מאוד מבינה את הכעס והאכזבה והתסכול
וההינתקות באמת מלב הקהילה ,אבל אני חושבת שחשוב לומר שוהיה
ותתקבל החלטה לסגור או לאחד או למזג יש הרבה משמעות למסרי
שאנחנו מעבירי לילדי שלנו ואי לי ספק שהילדי יתקבלו באהבה בכל
מסגרת אליה ה יגיעו .בכל בית ספר ובכל כיתה ויש לנו אפשרות לצבוע את
התהלי הזה מול הילדי שלנו בצורה אופטימית .ילדי ,מרבית יש לה
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כוחות ,ה מסתגלי יפה .להרבה ילדי זאת הזדמנות להתערות חדשה
בחברה חדשה ,לפעמי שינויי ה ג הזדמנויות וכדאי כ להעביר את
המסרי לילדי .היות וזאת כבר ההחלטה אז אני חושבת שזה ,אני אומרת.
היות ותיפול החלטה זה ג תפקיד הורי לעזור לילדי להסתגל למעבר הזה.
יהודה בחמו :אני רוצה להעמיד להצבעה את המלצת ועדת החינו .אני מעמיד להצבעה
את המלצת ועדת החינו לאחד את בתי הספר היסודיי ,השרו ע גולדה
ואר ע אוסישקי תו כמוב מגמה ברורה כפי שאמרתי קוד שבמהל ,ג
שהכספי שיתפנו מהחסכו יושקעו בבתי ספר המאוחדי ומעבר לכ אנחנו
נעשה כל מאמ ויותר ממאמ על ממנת לשדרג ולחזק את בתי הספר
המאוחדי על מנת שנוכל להשלי את התהלי בצורה יעילה וטובה.
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :מי בעד המלצת ועדת החינו שירי את ידו.
הצבעה:
בעד :אבינוע גרנות ,שמעו פר ,קובי אוחיו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג,
סיימו גולדמ ,איציק יואל ,עמוס גבריאלי ,משה אב ח ,אברה מולא,
בוקי צ'יש ,רינה פז ,אייל יוניא ,בני כברה ,יהודה ב חמו.
נגד :טל קוגמ.
נמנע :אי

החלטה מס'  :46מחליטי כדלקמ :
 .1מחליטי לקבל את המלצת ועדת החינו) +המצ"ב( בדבר איחוד בתי הספר היסודיי; בית
ספר השרו יאוחד ע בית ספר גולדה מאיר ובית ספר אר יאוחד ע בית ספר אוסשקי .
 .2המיזוג ייעשה בשנת הלימודי תשס"ו.
 .3הכספי שיחסכו מהאיחוד יופנו ויושקעו בתו +בתי הספר המאוחדי.
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 .2ועדות הרשות.
יהודה בחמו :ועדת שמות בראשות הגברת רינה פז ,נציג לליכוד ,נציג למעו( אברה מולא.
העבודה ,מפד"ל ,שינוי ,גיל הזהב ,ש"ס וכפר סבא מתחדשת .כל סיעות הבית
שולחות נציג .אפשר לקבל את זה פה אחד? כול מתאחדי פה אחד.

החלטהמס'  :47מחליטי פה אחד לאשר את הרכב ועדת שמות בראשות רינה פז ו 8נציגי
מהסיעות המיוצגות במועצה.

יהודה בחמו . :ועדת נכסי 5 .נציגי .אייל יוניא יושב ראש ,נציג לעבודה ,נציג לליכוד,
נציג לשינוי ונציג למפד"ל .הועדה הזו היא ועדת נכסי.
אפשר לקבל את זה פה אחד? תודה רבה .ג ועדת שמות וג ועדת נכסי זה
רק חברי מועצה.

החלטה מס'  :48מחליטי לאשר הרכב ועדת נכסי בראשות אייל יוניא ונציגי מסיעת
העבודה ,הליכוד ,שינוי ומפד"ל.

יהודה בחמו :ועדת קליטה ,כמניי חברי ,ועדת רשות כמניי חברי המועצה .אני מבקש
לאשר את בוקי צ'יש כיושב ראש וכל הסיעות מתבקשות לשלוח את השמות,
אה ,יש כבר? מצוי .אז בואו נאשר את הועדה הזו .ג ספורט .את ועדת
הקליטה בראשות בוקי צ'יש ,אפשר לאשר את זה פה אחד? תודה רבה.

החלטה מס'  :49מחליטי לאשר הרכב ועדת קליטה בראשות ד"ר בוקי צ'יש ונציג לכל סיעה.

יהודה בחמו :ועדת רכש באחת מישיבות המועצה הקודמות אישרנו את ועדת הרכש
ומנכ"ל העירייה היה יושב ראש הועדה .אני מבקש לאשר את עור די יפתח
אלגוב כיושב ראש ועדת הרכש .הוא חבר בועדה ,רק לשנות אותו ,להחלי(
אותו ,לשדרג אותו ליושב ראש .אפשר להתאחד פה אחד? תודה רבה.
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החלטה מס'  :50מחליטי למנות את עו"ד יפתח אלגוב כיושב ראש ועדת רכש במקומו של רפי
סער.

גיא ב גל:

ברשות רק ,אלה לא הועדות היחידות שקבענו את ההרכב שלה ויש ועדות
נוספות שכבר אישרנו אות ובאתר אינטרנט של העירייה עדיי זה לא
מעודכ .אז אני לא יודע מי האחראי להעביר את השמות .ועדת כספי למשל
לא מעודכ.

 .3קביעת יו לישיבות ועדת כספי ושינוי שעת ישיבות מועצה
יהודה בחמו :העברת ועדת הכספי מיו שני ליו ראשו .יש למספר חברי בעיות ע
היו הזה ,אני חושב שבהחלט אפשר להתחשב בזה .באותה שעה19:00 ,
בערב ביו ראשו .תודה רבה .פה אחד.

החלטה מס'  :51מחליטי פה אחד כי ישיבות ועדת הכספי תתקיימנה בימי ראשו בשעה
19.00

יהודה בחמו :ישיבת המועצה ,קיבלנו החלטה ,אני עושה את זה כי זה פורמלי ומחייב את
חברי המועצה להחליט על זה וקיבלנו החלטה לגבי יו קבוע למועצה ,יו
שני ,לא מתבקש להשתנות .השעה  19:00בערב .מספר חברי ביקשו ,חלק
מגיעי מחו לעיר ל .19:30אני לא חושב שזה קריטי ,אני חושב שיהיה
אפשר להקל 19:30 .פה אחד? תודה רבה.

החלטה מס'  :52מחליטי פה אחד כי ישיבות המועצה תתקיימנה בימי שני בשעה .19.30
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.4אישור חוזי חכירה אזור התעשייה.
יהודה בחמו :סעי( אישור חוזי חכירה אזור התעשייה ,יציג את זה עור די נורמ פלאט.
אלו וינגרט :טוב ,אז ככה ,מועצת העיר הקודמת העבירה החלטה להעביר למעשה את
הטיפול לחברה הכלכלית .טיפול בהיוו של  71דונ כאשר תקופת החכירה
של רוב חוכרי המשנה הסתיימה בסו( שנת  .2000החברה הכלכלית בסיוע
עיריית כפר סבא לקחה למעשה הלוואה בס  10מיליו שקל שה היו
למעשה תשלו עבור דמי ההיוו למנהל מקרקעי ישראל .חשוב לציי שבסו(
שנת  2002הצלחנו ג לקבל אישור ממע"מ לקזז  18%מה 10מיליו ,כ
שלמעשה החברה הכלכלית "סלש" העירייה הרוויחה ג את נושא המע"מ.
במהל השנה וחצי האחרונה חתמנו למעשה הסכמי בהיק( של  9.5מיליו
שקל כאשר חלק מהחוזי אושרו כבר במועצה הקודמת ואנחנו כרגע
מביאי לאישור חוזי נוספי .הרווח הפוטנציאלי של ס כל העסקה
משוער בער כ 30מיליו שקל בער נוכחי
בעקרו החברה הכלכלית ,למעשה הרעיו היה לשמור על זכות העירייה
כחוכרת ראשית ל 50שנה נוספות כאשר אנחנו נותני לחוכרי המשנה שתי
אופציות .או להוו את הזכויות היוו מסחרי ולהמשי להיות חוכרי
משניי או לתת לה להוו מסחרי ומתני את זה שא ה יבנו במהל ה4
שני הבאות ,אנחנו ג נעביר לה את הזכות של החוכר הראשי כי יש לה
משמעות כספית .הרעיו הוא לנסות יחד ע חוכרי המשנה ג לעשות "אפ
גרייד" לאזור התעשייה ולחדש אותו ולהביא לפה חברות נוספות .שוב,
האישור של החוזי שהוצגו בפניכ ה חוזי סטנדרטי שכבר אושרו
חלק .חלק אושרו בקדנציה הקודמת ,נמצאי עוד כמה חוזי חדשי של
חוכרי שחתמו לאחרונה.
)דיבורי ברקע(
דברת:

אלו ,אחרי שאנחנו מאשרי היו ,כמה עוד חוכרי נשארו שלא חכרו?

אלו וינגרט :אנחנו כרגע בתהלי ,כל מי שלא שיל נתבע בבית המשפט ,הגשנו תביעות
משפטיות ,נשארו לנו כ 10אנשי חלק מיוצגי ,יש מספר עורכי די
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שמייצגי כמה חוכרי יחד ,אנחנו מניחי שעד סו( שנת  ,2004יהיו לנו כבר
לפחות שני פסקי די שיהוו איזשהו תקדי לשאר האנשי.
סיימו גולדמ :יש לי כמה שאלות .למעשה לפי החומר שקיבלתי ממזכירות ,אני ראיתי שלא
כל החוזי אנחנו חייבי להמשי ולהשכיר אות .חלק ,כפי שכבר כתבת
ג את ,כפי שמופיע פה בטבלה ,חלק יש לה סעי( שיש לה עדיפות
בשכירות וחלק לא .השאלה שלי היא כזאת ,הרי העירייה למעשה פה
משמשת כמעי צינור .מה שקורה שהעירייה ,הקרקע של המדינה ,העירייה
היא החוכר הראשי ,מעבירה את זה לחוכר משנה שמעביר את זה לחוכר
האחרו שבונה על זה מה שהוא רוצה .נכו ,דני?
דני בוסטי:

למעט ההעברה האחרונה שלא ברורה לי ,הכל נכו.

עמוס גבריאלי :זה לא נכו התיאור הזה .בעלת הקרקע זה מדינת ישראל  ...והעירייה נותנת
חלק  ...היסטוריי שחידשו אות לחוכרי משנה ,זה המצב .יכול להיות
שחלק מחוכרי המשנה רוצי למכור או לא רוצי למכור.
סיימו גולדמ :או שמשכירי את זה הלאה .למעשה השאלה שלי היא כזאת ,הרי קיימת
חברה כלכלית .בוא נגיד שיש חוכר משנה שמשכיר את זה לחוכר דרג  3נקרא
לזה שהוא עושה ש עסק .למה העירייה או דר החברה הכלכלית לא עושה
את זה ישירות ומרוויחה את הכס(? למה החוכר משנה הוא זה שכותב את
הקופו?
נורמ פלאט :קוד כל אני רוצה לתק
קוד כל בוא נראה מה יש על שולח המועצה .על שולח המועצה היו יש 6
חוזי .בי  6החוזי יש למעשה בהטבה אני מניח שכל אחד  ...והשניי
האחרוני ה בכלל ,למע השמרניות מפני שה חוזי היסטוריי
שאומרי שלבעל החוזה חכירה משנה רק צרי להודיע על הארכת החוזה
היש ולמעשה לא נחת חוזה חדש ולכ לכאורה אי מה לאשר כי זה המש
של מה שהיה בעבר על פי החוזה של העבר ,זה חוזה שאושר עוד לפני 40
ומשהו שנה .למע הזהירות אני הבאתי את זה ג לידיעה ולאישור המועצה
למרות שזה לא חוזה חדש בכלל .זה שניי מתו השישה .עכשיו ,רק לגבי
אחד החוזי הנוספי ,לא ההתעסקות חידוש אוטומטי או זכות קדימה
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בתו החוזה הקיי .ל 3יש זכות קדימה על פני כל אחד אחר .אבל ג זה
שלא היה זכות קדימה ,מדבר על חוזה ,מתחיל ב 40ומשהו שנה ולכ ג
בעניי הזה יש לפי חוות דעתי ג פה מכרז משו שמדבר בשוכר על פי חוזה
של יותר מ 10שני ולכ יש  ...עכשיו ,כל אחד שחוכר משנה על פי החוזה
שלו יכול וצרי בעצ לפתח את השטח כדי לעשות משהו מסחרי בשטח .א
הוא משכיר חלק מהנכס שהוא בנה ש או חלקו או כולו זה בעצ עניינו א
כי העברת זכויות בתקופה של יותר מ 25יו שזה עסקת מקרקעי בכל זאת
טעונה אישור שלנו או אישור של המנהל וכל החוזי עוברי למנהל לאישור
ואחר כ לאישור שר הפני ,.למה העירייה לא עושה את זה ישירות ולא
מרוויחה ,העירייה כ מרוויחה מפני שהחוזה חכירה משנה בעצמו זה חוזה
רווחי לעירייה מפני שכל אחד מה ,החוזי האלה לפחות ,משל יותר ממה
שהחברה בש העירייה שילמה למקרקעי ישראל .הערה ,קשה לי לחשוב על
מצב שבתי משפט לא היו ,א רוצי לפנות מישהו כאשר לכל אחד אחר ...
לפי תנאי מסחריי ,קשה מאוד עמדה של בית משפט ,מספיק סירוב לאחת
כאשר לא סירבנו לאחרי מפני שבתור רשות ,בכל זאת אנחנו צריכי
להתייחס איכשהו בשוויו ולכ המדיניות שהמדינה קבעה עוד בקדנציה
הקודמת ואנחנו פוני בהתא לאותה המדיניות ,אומרת שאנחנו מבקשי
מכל אחד להמשי לתקופה נוספת של  48שנה ו 6חודשי ,עד  25ביוני ,2049
להמשי באות התנאי ,דהיינו באותו שיעור דמי החכירה שהוא שיל עד
עכשיו ,כמוב לפי הער החדש שנקבע על ידי מנהל מקרקעי ישראל א
מדבר בדמי חכירה שנתיי וא מדבר בדמי היוו כפי שאלו אמר אז א' זה
בער ,זה תמיד תלוי באיזה שער דולר ובמדד ,אבל בער משהו בסביבות
 100,000דולר לדונ שהוא יצטר לשל .בנוס( לזה הוא חייב לבנות לפני
שקיבל זכות ראשית וא לא אז הוא נשאר כמי ...
דבר:

לבנות כמה?

נורמ פלאט :אותו מספר שטח כפי שיש לו  ...זה  .100%זה לא  100%של זכויות הבנייה,
זה  100%של השטח וזה על מנת ג לשפר את מצב אזור התעשייה ,לחדש את
פני אזור התעשייה וג ארנונות לאור זמ.
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נורמ ,אני רוצה לחדד את השאלה של סיימו .שאלה שג אני עדיי לא
הבנתי את התשובה .יש אנשי שאני לא מחויב לחכור לה חכירת משנה.
בסדר .השאלה הנשאלת היא שאלה כלכלית פשוטה .א האד הזה יחכיר
את זה בחכירת משנה הלאה ,סימ ,הנחת העבודה של סיימו שהוא עשה ג
קופו כלכלי ואז עולה שאלה כלכלית בהתקשרות של החברה הכלכלית הא
היא באמת עשתה את הרווח האולטימטיבי או השאירה מרווח לעוד קופו
כלכלי וזה שאלה שהיא ניהולית ,היא לא משפטית ונשאלת השאלה א
אתה ,א כל החוכרי משנה האלה ,אתה קובע לה מחיר אחיד? אתה לא
יכול לשחק ע המחיר? או הא זה קונה מרצו מוכר מרצו ,אתה יכול
לעשות את העסקה הכי כלכלית והכי נכונה .זה השאלה.

נורמ פלאט :או.קי .קוד כל ,לא קבענו מחיר אחיד לכול .מה שאנחנו עשינו ,אנחנו
המשכנו באות התנאי שהשוכר שיל בעבר וחלק מהשוכרי ,אני אגיד
את זה ככה ,במיוחד ...
אייל יוניא:

נורמ ,בוא נמקד את השאלה כי אנשי עייפי .לגבי החוכר הנקודתי

)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

הא יש פה חכירה הלאה והא זה נכו שבאמת יש עוד ב אד שגוזר קופו
ואז עולה שאלה ניהולית ולא משפטית

דבר:

זה שאלה של כדאיות.

אלו וינגרט :שניה רגע ,א אנחנו למעשה הצלחנו לקנות דונ ,בער ,כ? שילמנו 30,000
דולר וגבינו פי  3ולפעמי פי  4אז תעשה את הער הכלכלי לזה ואני יכול
להציג טבלאות שיראו במספרי כמה כס( הרווחנו ,זה דבר אחד .דבר נוס(,
אתה לא יכול לבוא ולהגיד ,למעשה כל חוכר משנה יש לו בסופו של דבר זכות
להשכיר את השטח שלו הלאה .עכשיו ,יכול להיות שהיו כאלה שיהיה לה
שוכר במחיר  Xוהשני שוכר  ,Yעכשיו ,פה צריכה להתקבל החלטה או הייתה
צריכה להתקבל ההחלטה מלכתחילה שחוכרי שהזכות היא שלנו ולא
שלה מעבירי את זה לחברה הכלכלית או לעירייה .היינו צריכי לבחו
את הסוגיה הזאת משפטית ,לא נכנסנו לזה .התקבלה החלטה למעשה
שאנחנו מאריכי את הזכויות של כול על פי האחוזי של דמי החכירה
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שלכל אחד היו אחוזי שוני שנעו בי  4ל 9אחוז כאשר נותני לה שתי
אופציות .או לשל את אחוז דמי החכירה או להוו על פי הער החדש של
המנהל ולכ ,מה שיוצר שאתה למעשה למחירי של בי פי  3לפי 4
אייל יוניא:

זאת אומרת שהמחיר שאתה לקחת עליו ,המחירו של הוא הער החדש של
המנהל והוא היה שווה לכול.

סיימו גולדמ :ותמוה בעיני שדווקא החוזה שאתה לא חייב ,אלו ,אני שואל ג אי זה
דווקא החוזה שאתה לא חייב לחדש מקבל  4%כשמישהו אחר מקבל 9%
אלו וינגרט :אבל קוד כל ,החוזי ה חוזי היסטוריי.
סיימו גולדמ :לא ,אבל עכשיו לקחת לו  4%55בחוזה החדש .הנה ,זה ,לא ,עכשיו אתה יכול
להעלות.
נורמ פלאט :סליחה ,קוד כל מדבר באותו אחוז ששיל עד עכשיו .אנחנו לא שינינו את
האחוז ששיל עד עכשיו .האמת היא שא אתה בודק את החוזה היש ,אתה
תמצא בכיתוב בחוזה היש  7%אבל יש מכתב מעירייה מלפני כמה שני
שהעירייה הסכימה להוריד את תשלו דמי החכירה ל 4%מפני שהובטח לו
באיזשהו צורה שה ישלמו מה שהעירייה שילמה מבחינת אחוז לדמי חכירה
שנתיי ומנהל מקרקעי ישראל שהיה  44%בשנה .לכ ה משלמי 4%
באישור עירייה לפני מספר שני .לא אושרה לשנתיי אלא מספר רב של
שני ואנחנו המשכנו בעניי הזה .עכשיו עמוס ,לשאלה של .מפני שזה לא
סוד ,מדבר בחוזה של קליגולה בחלקה  57שאני מבי ,יש הרבה מאוד ,יש ג
משפט בעניי הזה ע השכ שלו וכנראה שזה עשה הרבה הד ,אבל אנחנו
בחברה התנהגנו איתו כמו שהתנהגנו ע כל אחד ואחד אחר .לא הייתה שו
הפליה לא נגד ולא בעד.
עמוס גבריאלי :רק לפרוטוקול ,אני לא משתת( בהצבעה כחלק מהחוכרי ש זה לקוחות
שלי .אז אני לא משתת( בא( הצבעה בעניי הזה .שיהיה לפרוטוקול .לא
משתת(.
)דיבורי ברקע(
יהודה בחמו :ירש בפרוטוקול שעמוס גבריאלי לא משתת( בהצבעה .מכיוו שחלק
מהחוכרי ה לקוחות שלו.
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)דיבורי ברקע(
סיימו גולדמ :אני רוצה להבהיר שבכלל ע החלקה הזאת היה פה סיפור קצת ואני עקבתי
אחרי הנעשה כמו שבזמנו ראש העיר העיר שבזמ מערכת הבחירות עוד אני
הגשתי את העתירה לגבי הנושא הזה ,אבל בהמש היה פה דבר מעניי .ועדה
מקומית לתכנו ובנייה מקבלת החלטה לאשר פה בנייה .להקי במקרה הזה
מכו רישוי .נשאלת השאלה וזה יש לי פה פרוטוקול של הועדה המקומית.
נשאלת השאלה הא יש לב אד חוזה בכלל ,חכירה? תשובה ,כ ,יש .והנה
אנחנו היו יושבי לאשר את החוזה שלא היה למעשה.
נורמ פלאט :החוזה שלו ,בזמנו היה לו חוזה .החוזה שלו היש הסתיי לפני  16יו בלבד.
סיימו גולדמ :זאת אומרת שהיה לו חוזה ל 3חודשי למעשה.
נורמ פלאט :לא ,לא .היה לו חוזה  49שנה שהסתיי ב 28לפברואר  2004ולפני  6ו7
חודשי כבר סוכ הלכה למעשה לחדש לתקופה נוספת.
יואל יצחק:

רק שאלה ,במקרה והוא מתחייב עד  2007לבנות משהו במקרה הזה .לא בנה,
יש תרופות נגד הדבר הזה? מה קורה א הוא לא בנה?

נורמ פלאט :א אתה מדבר על החוזה שלו ספציפית
יואל יצחק:

זה סעי( כזה שיש תוספת שאומר שהוא מתחייב לבנות

נורמ פלאט :רגע ,אני מנסה להסביר .א מדבר בחוזה הספציפי של חלקה  ,57קליגולה,
זה חוזה שאי לו היוו בפני .זה חוזה שלא הגענו לסיכו איתו לגבי סכו
ההיוו לכ הוא ישל דמי חכירה שנתיי .הסעי( אומר שא בעתיד נגיע
לסיכו לגבי היוו ,יכול .אבל בינתיי אי .לכ אי ,הוא לא מחויב לבנות
אצלו ,אי התניה מפני שהוא לא מקבל שו זכויות נוספות .כל החוזי
האחרי יש סעי( שאומר שא אתה רוצה ל X ...כס( ,בנוס( לזה אתה חייב
לבנות .אבל אתה מקבל את הזכויות הראשית של העירייה רק א בנית
בפועל שא לא כ שילמת מראש כס(.
יואל יצחק:

אותו דבר א הוא סוטה בי התחייבות במטרי לבי מה שהוא בונה בפועל?

נורמ פלאט :נורא פשוט .על מנת שהחוכר יקבל זכות חכירה ראשית הוא חייב לבנות .א
הוא לא בנה את כל המטרי הוא פשוט לא מקבל את הזכות .זה תנאי
מוקד.
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הוא חייב את כל המטרי .הוא לא יכול כי מצב כלכלי קשה ולהחליט שהוא
בונה רק 10%

נורמ פלאט :נכו .אז א הוא שיל את הכס( ,שיל מראש וזהו .נשאר שוכר משנה .זה
לא סנקציה ...
אלו וינגרט :איציק ,עוד דבר .לא כול מהווני .יש כאלה שבוחרי להמשי לשל את
דמי החכירה ומבחינה כלכלית היה עדי( שכול ישלמו דמי חכירה ולא
יהוונו כי אז אנחנו היינו מגיעי לתקופה של בי  3ל 4שני ,היינו מחזירי
את כל ההלוואה ויש לנו עוד את ה ...עד ל , 2049למעשה שכירות כל שנה.
נורמ פלאט:

אני אגיד דבר כזה .יש איזשהו  ...למשל  .7%העירייה שילמה על היוו
 22.75%אז ג א אתה מוסי( את העלות של המימו נניח שתגיע ל.25%
 7%אנחנו בשנה רביעית כבר .הוא כבר שיל את זה .כל זה ער נוס(
לעירייה ... .מעט מאוד  4יש הרבה  5ו 6וג ב... 4

סיימו גולדמ :השאלה שלי הא במקרה הזה שהב אד שיל  7%אחד קיבל הנחה ,אפשר
להחזיר את זה ל ?7%משפטית אפשר להחזיר את זה ל 7%האלה?
נורמ פלאט :לא ,הוא קיבל אישור עירייה.
סיימו גולדמ :בסדר .האישור נגמר .עכשיו חוזה חדש.
נורמ פלאט :לא ,האישור לא נגמר.
)דיבורי ברקע(
גיא ב גל:

א אנחנו  16יו במצב שלו ,אי האישור תק(? תסביר לי .שאלת ת.

נורמ פלאט :המדיניות הייתה
)דיבורי ברקע(
גיא ב גל:

אני רוצה להבי מה כובל את עיריית כפר סבא ואת החברה הכלכלית
במקרה הזה לשחזר בדיוק את אות תנאי שהיו עד עכשיו? מה מונע מה
לחילופי לא לשנות את התנאי של החכירה.

נורמ פלאט :אז אני חוזר ואני אנסה להסביר את זה שוב .המכתב שקיבל מעיריית רעננה
לפני הרבה שני ,זה הרבה לפני התקופה שלנו .האישור אומר שלמרות
שהחוזה של אומר שתשל מה ששילמנו למנהל וזה לא  7%אלא 4%
לכ אתה צודק ,אתה צרי לשל רק  4%וזה לא נושא של הנחה אלא נושא
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של מה התנאי של החוזה כפי  ...היסטורית .ככה לפחות כתוב במכתב של
המחלקת נכסי של העירייה.
גיא ב גל:

מצטער ,אני לא חושב שקיבלתי תשובה לשאלה שלי .זה שאלה עקרונית .אני
שואל שוב .מה המניעה החוקית של החברה הכלכלית או של עיריית כפר סבא
לשנות את תנאי החכירה באופ שלא משחזר במדויק את התנאי שהיו עד
היו? שאלה פשוטה.

נורמ פלאט :או.קי ... .אי מניעה .אבל כמוב שנצטר אז להיכנס לשאלה  ...מה
התנאי הכלכליי המתאימי .זאת שאלה שאנחנו צריכי ...
עמוס גבריאלי :אתה בטוח שאי בחוזי ההיסטוריי  ...בראשות את ההתניה ...
נורמ פלאט :זה לא ברשות.
עמוס גבריאלי :החוזי ההיסטוריי של בעל הרשות או חכירת משנה .חלק זה בעל רשות
וחלק חכירת משנה .לא נכו .יש ג בעלי רשות ,אני מוכ להראות ל.
אני לא מדבר על זה .יש ל בעלי רשות? בהחלט .אני את ל ג שמות של
אנשי א אתה רוצה .הבעיה היא לא זאת .הבעיה היא הא בחוזה
ההיסטורי לא כתוב כבר שהחידוש יעשה באות תנאי ,באות תנאי של
החוזה .זאת אומרת על פי אות פרמטרי .נכו ,יש חוזי שיש ש התניה
שאתה מחויב לחדש
סיימו גולדמ :יש כאלה ,אבל לא במקרה הזה.
עמוס גבריאלי :אתה לא מכיר את המקרה הזה.
סיימו גולדמ :לא ,אבל אני אומר שבמקרה הזה לא רק שאי סעי( שאומר באות תנאי,
אי בכלל חובה להשכיר לו שוב.
)דיבורי ברקע(
אייל יוניא:

 ...הא יש לי בעיה משפטית? אני שואל שאלה פשוטה ,התשובה היא כ או
לא ,הא יש לי בעיה משפטית?

נורמ פלאט :אני חייב לענות על זה בצורה שלי ,מצטער .אי ספק שהמועצה  ...לאשר או
לא לאשר
אייל יוניא:

הא מחר בבוקר יש לי בעיה משפטית? השאלה מאוד פשוטה .בוא ,אנשי
עייפי.
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נורמ פלאט :אני עונה ל ,אבל אני חייב לענות את זה לכול והתשובה היא כזאת ,אי
שו ספק א' שהחוזה  ...באישור מועצה חו משר הפני .אחד .שניי ,אי
ספק שהמועצה  ...להחליט כ לאשר או לא לאשר וא המועצה  ...לאשר או
לא לאשר כל חוזה אז כמוב שלא יכול להיות בעיה משפטית אמיתית כאשר
המועצה מנצלת ומממשת את הזכויות שלה.
אייל יוניא:

זאת אומרת שא אני היו מחליט  ,7%אני לא  ...תביעה משפטית למרות
שבעבר הוא קיבל מכתב מהעירייה שאומרת לו 4%

דבר:

הוא לא הסתמ כבר על הסכו הזה?

נורמ פלאט :יתכ שאילו המועצה הייתה מנחה את החברה לקבוע דמי חכירה בשיעור זה
או אחר גבוה יותר ממה שהיה בעבר וא כתוצאה מכ החוכר היה מרגיש או
טוע שהסכו הוא לא סביר בהתחשב בתנאי השוק היו ולא היה משל
אותו ,יכול להיות שאותו שוכר ,חוכר היה פונה אז לבית משפט המחוזי
בעתירה מנהלית וטוע שמה שהעירייה עושה היא עוברת את גבולות הסביר
ולכ אינו תק( .עכשיו ,היו ,בתנאי השוק היו ,אני  ...מקרקעי ,לא יכול
להגיד ל ש 4%זה נמו או סביר או  5או  6או  .7%אי ספק שכול ששילמו
 7%וג אלה ששילמו  ,8%רגע ,אי מישהו שמשל 9%
וכול שחידשו ב 7%מה זה בוכי ,פשוט בוכי מפני שה אומרי שה
לא יכולי בתנאי של היו ,עכשיו ,אני לא שופט בעצ .אני אינני שופט
בעניי זה ,אני כ יכול להגיד  ...כול אמרו שהיו זה לא הזמ לבנות מפני
שאי לה לא שוכרי ולא קוני לשטח חדש.
יכול להיות שהיינו נגררי להליכי משפטיי לתקופה ארוכה ,אני לא יודע
מה תהיה התוצאה שלה.
אלו וינגרט :מה שקובע פה זה כללי השוק ואנחנו נמצאי היו במצב שאנחנו יכולי
להחליט שאנחנו רוצי ג  ,10%אבל בסופו של דבר
רגע ,שניה ,מה שקובע למעשה זה ההיצע והביקוש .אנחנו נמצאי היו
במצב יחסית לא טוב ולמעשה אנחנו יכולי ג לגבות ,אנחנו יכולי ג
לבקש  .10%המועצה הייתה יכולה להחליט שאנחנו עכשיו מיישרי קו ע
כול ל 10%לדמי החכירה ומחליטי לגבות ,מהווני את זה בשווי של
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 200,000דולר .אבל בסופו של דבר כוח השוק הוא למעשה שקובע ג את
ההיצע ,ג את הביקוש ובסופו של דבר אתה מגיע לאיזה שהיא נקודה שהיא
קובעת את המחיר .אנחנו יודעי מעסקאות שנעשו לאנשי שה חוכרי
ראשיי מול המנהל מה המחירי וכשאתה עושה את החשבו הסופי ,אתה
רואה שבסופו של דבר המחירי שלנו מגיעי למחירי השוק.
יש תביעות משפטיות שיוזמו על ידי שתי קבוצות ,שני עורכי די ע הלקוחות
שלה בעתירות מנהליות וה תובעי ,מבקשי פסק די  ...בבית משפט
מחוזי בפני השופטת  ...שטוענת שהעירייה איננה יכולה לגבות יותר ממה
שהמנהל גבה מהעירייה שזה הרבה פחות ממה שאנחנו מדברי וג לחילופי
שהעירייה צריכה ללכת הביתה כביכול והמנהל צרי לחתו אית ישירות
את חוזי החכירה כאשר העירייה תישאר בלי כלו.
דו ב ר:

ללא דמי הסכמה.

נורמ פלאט :נכו .ללא דמי הסכמה .עכשיו ,התביעות האלו מתנהלות ,אני סבור
דובר:

כלומר ,יש יוזמה שמוציאה את העירייה מהמשוואה.

נורמ פלאט :נכו.
עמוס גבריאלי :סליחה ,נורמ ,היו העירייה כשהיא יוצאת ,יוצאת בכס( ,היא אומרת אני
מוכנה ,יש קשר ,מנהל ,עירייה ,חוכר .העירייה אומרת ,אני מוכנה לצאת,
אבל אתה החוכר תשל לי כס( כדי לעמוד ישירות מול המנהל .בא עכשיו
החוכר ואומר מה ,את בכלל לא צד .אני בחידוש חכירה אומר מראש תצאו
בלי כס(.
נורמ פלאט :זה בדיוק ככה.
אגב ,לגבי כל אלה שהגישו תביעות נגדנו ,אנחנו הגשנו נגד תביעות פינוי
וסילוק מפני שה לא שילמו דמי חכירה .ותביעות מתנהלות במקביל .אבל
רציתי להגיד ,אייל  ...שהשאלה מעניינת אות .נראה לי שא העירייה
הייתה נוקטת בעמדה אחרת חו מבוא תמשי לשל אותו אחוז כמו
ששילמת בעבר והיינו קובעי איזשהו סכו ,התביעות היו באות ,תביעות
מנהליות והיינו צריכי ע כול לנהל תביעות בבית משפט מנהלי לגבי מה
הסכו הנכו ומה הסכו הסביר שעירייה יכולה לתבוע ...
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ננורמ פלאט ... :שאנחנו ממשיכי באותו אחוז או כל אחד כפי ששיל בעבר ,לדעתי המצב
שלנו בבתי המשפט הרבה יותר חזק ,הרבה יותר סביר מפני שאז בית משפט
יכול להגיד לב אד ,ככה שילמת במש  50שנה ,תמשי לשל.
סיימו גולדמ :ועדיי יש אנשי שמשלמי  7%ו 8%ויש אנשי שמשלמי  4%ואני חושב
שזה לא סביר.
הצבעה
עור +די עמוס גבריאלי לא משתת -בהצבעה.
בעד :אבינוע גרנות ,עו"ד אוחיו ,אייל יוניא ,שמעו פר ,אהרו זיידנברג,
איציק יואל ,טל קוגמ ,משה אב ח ,אברה מולא ,בוקי צ'יש ,יהודה ב
חמו ורינה פז.
נגד :סיימו גולדמ וגיא ב גל.
נמנע :אי

החלטה מס'  :53מחליטי לאשר חוזי החכירה לאזור תעשייה.

______________

יהודה ב חמו
ראש העיר
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החינו

כ"ה שבט ,תשס"ד
 17פברואר2004 ,
אסמכתא1552 :

פרוטוקול מס'  1ועדת חינוך מיום – 12.2.04כ' שבט תשס"ד

א( הצגת המשתתפי( .רצ"ב רשימת המשתתפי(.
ב( יו"ר הועדה – אבינוע( גרנות מבר את טובה כה לרגל לקבלת פרס חינו )טובה
גננת בג חרמו(.
טובה מברכת ומודה על בחירתה לקבלת הפרס .מציגה בקצרה את תפיסתה
החינוכית של שלוב בי כל הגורמי( ועזרה של העירייה והפיקוח.
ג( יהודה ב חמו – ראש העיר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

מבר את טובה כה )הגננת(.
מבטא את הערכתו לועדות הקודמות ולנושאי( בתפקיד זה בעבר ,מודע
לקשיי( שהיו בעבר.
מאחל לאבינוע( גרנות הצלחה כיו"ר הועדה.
מציי שהועדה ממליצה ולא מחליטה ,א יש לה משקל רב בקבלת
ההחלטות.
מאחל הצלחה לדב רקובי .ע( כניסתו לניהול אג החינו.
ראש העיר מציי שע( כניסתו לתפקיד נאל .לטפל בנושאי( שאינ(
פופולריי( .ראש העיר מבטא את כאבו עקב הצור בסגירת בי"ס ,במקו(
חנוכת בית /ספר .הכאב מתעצ( כשזה מגיע ג( לחצר הביתית ומדובר בבת
הפרטית.
מתייחס לנושא השביתה עקב הקיצוצי( הרבי( בתקציב החינו ותקציב
הרווחה .באופ אישי מביע התנגדות לשביתה כמכשיר להשגת מטרה .יש,
לדעתו ,להשתמש בשביתה רק כדר אחרונה כשאי מוצא.
מצר על כ שהקדנציה נפתחת בצור לאחוד בתי"ס ביסודי ובחט"ב .משו(
כ הועדה תאל .לקבל החלטה בנדו.
מציי שמערכת החינו היא גולת הכותרת של המערכת העירונית ובעתיד
יעלו לדיו נושאי( נוספי( כדי שיחולו עוד שיפורי(.
מאחל לועדה עבודה פוריה.

אבינוע( גרנות:
 .1ישיבה זו פותחת פעילות של ועדת/חינו חדשה .החינו נמצא בחשיבות רבה
בעיניה( של רבי( ויש רגישות רבה בציבור כלפי הנושא .הנושא שעל סדר
היו( הוא רגיש וכואב בגלל הקיצוצי( הרבי( שמשרד החינו בצע :פרויקטי(
קוצצו ,חטיבות עליונות קוצצו ,אג שח"ר ,חינו טכנולוגי ,הסעות.
תופעה נוספת במערכת החינו כתוצאה משנויי( דמוגרפיי( – ירידה במס'
הילדי( )לעומת הערבי( והחרדי(( .התופעה אינה יחודית לכפר סבא בלבד.
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 .2הנושאי( לדיו) :א( סקירה על חינו יסודי.
)ב( סקירה על חט"ב.
 .3מבר את דב רקובי .ע( כניסתו לתפקיד .מציי את המשות בי שניה( –
מנהלי תיכו שעברו לתפקידי ניהול – באגפי חינו עירוניי(.
דב רקובי :.לפני כחודש וחצי נכנס לתפקיד ולומד את המערכת ,מגני הילדי(
עד החטיבות – שאותה הכיר פחות ,מכיר היטב את התיכוניי(.
כיו( המעבר לניהול אג חינו דורש התיחסות יותר פדגוגית ופחות
טכנוקרטית.
יש יותר התיחסות לצד הרגשי ולהרגשת התלמידי( בבי"ס .נוס להתיחסות
לתכנית הלמודי( ,יש להתייחס ג( לצד הערכי – החברתי – הרגשי.
התפקיד המרכזי של מערכת החינו הוא לחזק ג( את הצד הזה.
 /מביע משאלה לעסוק במסגרת הנושא של זהות יהודית .הנוער החילוני
לעתי( אינו מקבל מטע מספיק מבוסס בתחו( הזה.
 /משאלה נוספת לפתח את המיחשוב והתקשוב והלמידה מרחוק.
בנושא זה מצב התיכוניי( טוב יותר ויש להרחיבו ביסודיי( ובחט"ב.
מציג תכניות יחודיות של:
בתי"ס יסודיי( – תכנית של השרות הפסיכולוגי – תכנית מור" למוגנות
ורווחה נפשית.
גילה טייכר מנהלת השפ"ח – מציגה את התכנית שמתייחסת לרווחה הנפשית
של התלמידי( והמורי( .ההתפתחות הרגשית היא חשובה לא פחות
מהלמידה ,כדי להשיג הישגי( למודיי( .ההתחלה היתה ב 5/בתי"ס ועתה
התכנית מתרחבת לשאר בתיה"ס וגני הילדי( .התוצאות ה מדודות ,היתה
התיחסות לפרמטרי( שעלו ג( במיצ"ב.
חיה אלטר – .מנהלת "אוסישקי" – בי"ס יחיד שיש בו  5כתות ח .מיוחד וכתה אחת
 . P.D.D.בביה"ס  451תלמידי( סה"כ ו 51/תלמידי חינו מיוחד.
תלמידי החינו הרגיל עוסקי( בשילוב ומלווי( תלמידי ח .מיוחד .חלק
משתלב אח"כ בכתה קטנה בחטיבה רגילה .צוות ביה"ס מיומ ועונה על
הצרכי( המגווני( של תלמידי ביה"ס.
יפה עזרא :מנהלת "גורדו"  620תלמידי( – תכנית לדמוקרטיה "בי"ס חווה
דמוקרטיה" המטרה ליצור אקלי( חדש ,להפחית אלימות ,לשת תלמידי(
בקבלת החלטות .הילדי( עושי( את כל התהליכי( שעושות שלושת הרשויות
– מחוקקת ,שופטת ומבצעת ומתברר שזה משפיע על אקלי( ביה"ס.
דב רקובי :.מציג מצגת על מערכת החינו היסודי והשינויי( שחלו בה עפ"י נתוני(
וטבלאות של משרד החינו )נספח .(1
שיטת התקצוב החדשה של משה"ח הביאה לירידה רבה בשעות שבתיה"ס
קבלו וגרמו לצור הבולט באיחוד בתי"ס כדי להתמודד ע( בעיית המימו.
לאחר המצגת דב מקריא מכתב של רות פרלמ ממונה מיפוי ותכנו ממוחשב.
המכתב משק אותה מגמה.
יו"ר ועד הורי( מרכזי – סיגל קוצ'מ – מוחה על התהלי שנעשה עד כה בנושא
סגירת בתי"ס .העירייה שגתה בפרסו( הנושא .הורי( מתמרמרי( שה( צריכי( לרשו(
ילד לבי"ס שאמור להסגר .לועד ההורי( אי תשובות .מבקשת שיהיה תהלי מסודר
ע( צוותי( שיכינו את הרקע לכ .פנתה ליו"ר הועדה בבקשה להביא את ועדי/
ההורי( הנוגעי( בנושא ולא קבלה אישור לכ.
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אבינוע( :עקב בקשה של ועדי הורי( רבי( להגיע לועדה – נאל .לצמצ( את
השתתפות הועדי( .יער דיו נוס ,והיו( לא תתקיי( הצבעה.
רינה רש :מנהלת בי"ס "גולדה מאיר" – עוד לפני הקיצו .המצב הוא קטסטורפלי.
אי מספיק שעות לבי"ס לאחר הקיצו .המצב יהיה בלתי/אפשרי.
דב רקובי :.האיחוד בי "גולדה מאיר" ו"השרו" יכול לפתור את הבעיה של השעות
שמשרד החינו מתקצב .לאחר האיחוד מרחק ההליכה של התלמידי( ישאר
עפ"י כללי משרד החינו ) 3ק"מ מהבית לביה"ס(.
ליאורה:ועד הורי( "אר" – העבודה שנעשתה במצגת היא טובה א אי בה התיחסות
לעתיד .כתות שתגדלנה – תפגענה בתלמידי(.
גיא ב/גל – ההזמנה לישיבה היו( לא נוסחה כהלכה .ההזמנה לא מבהירה שיש
מטרה להצביע על החלטות חשובות כל כ.
כל האנשי( ה( חדשי( :ראש העיר ,יו"ר הועדה ,מנהל אג החינו ,חברי
הועדה .מכיו שהמלצת ועדה משפיעה על מועצת העיר ,צרי לדו בזה
בהרחבה.
משה חזו – מבקש לשמוע דעות המנהלי(.
טל קוגמ – מצטרפת לדעתו של גיא ב/גל.
עפרה דונסקי :משנה למנכ"ל הסתדרות המורי( – מצטרפת לדעתה של סיגל קוצ'מ,
ושמחה שלא תהיה היו( הצבעה .ההחלטות צריכות להיות לאחר דיו מעמיק
ובאחריות מירבית .מתו הנסיו – יש באר .בתי"ס קטני( של  300תלמידי(
וה( לא נסגרי(.
מבקשת שתהיה התארגנות כזו שמס' הילדי( בכתה לא יגיע ל 40/כדי שתהיה
למידה טובה יותר.
שרה מלצר / :מנהלת בי"ס השרו – מציגה תחושה של "התעללות רגשית" כבר 7
שני( .כל שנה בינואר הנושא עולה על הפרק .הילדי( ניזוקי( וקשה אח"כ
לתק את העוול .במקו( לסגור צרי לבדוק כמה שעות חסרות ואי לפתור
בעיה זו .בבי"ס "השרו" השעות גויסו ע"י קיצו .שעות תפקיד .התחושה של
הילדי( שבאי( להרש( שה( ילדי( סוג ב'.
שמעו פר :.הועדה באה לגבש דעה וצרי להתיחס לכל דעה בסובלנות.
רחלי גוטשטיי :מנהלת בי"ס "אר" – כבר לפני חודש היתה סערה בחדר/המורי(
כאשר שיתפו אות( בנושא של סגירת בי"ס ,בהתלבטות של המערכת .קשה
מאד לתפקד במצב כזה כי המתח רב.
לא מבינה כיצד אפשר "לשרוד" כפי ששרה מלצר עושה.
חיה אלטר – .מנהלת אוסישקי – מבקשת לציי את הטלטלה שיעבור בי"ס קולט.
כתות שהיו( ה בנות  36תגדלנה ל 40/וההורי( יתנגדו .יהיה צור בהלי של הטמעה
והכנה .בתי"ס קטני( לא יוכלו להתקיי( .
ישראל מרק  /א( התהלי חל שנה לפני המעבר לחטיבה – זה גרוע.
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שרה פינקלמ :מנהלת בי"ס "ברנר" – בי"ס ירד מ 22/ל 18/כתות .מס' התלמידי( בכל
כתה ירד .הנושא הרגשי הוא מאד קשה .ממליצה לועדה לעשות זאת בצורה
אנושית ולא בהיסוסי( ומשיכת זמ .צרי להחליט ושיהיה תכנו לטווח
רחוק.
דב רקובי :.ההבדל בי תקצוב בתי"ס מבוסס ג( על שונות בי תלמידי( וזה מתבטא
בשעות.
חיי( שקד – לא מבי א( מטרת הועדה היו( היא להחליט כיו שאי אפשרות ,ללא
מידע מפורט ,לקבוע החלטה כל כ גורלית.
במישור מקצועי – אנשי המקצוע והמנהלי( צריכי( לגבש המלצות.
אבינוע( גרנות – נבצר מהועדה להתכנס קוד( לכ ,כי יש צור בלמידת הנושא ע"י
כל המשתתפי( .מטרת הועדה היא להציג את חומרת המצב הכללי ולאו
דווקא של בתי"ס ספציפיי( .בהמש הועדה תצטר לקבל החלטה.
דוד שביט – למרות ההתמצאות האישית בשעות ותקני( – הנושא גר( לבלבול .לא
פשוט לקבל החלטות כי זו החלטה פדגוגית ורגשית ומעורבי( בה תלמידי(,
הורי( ומורי(  .חייב להיות תהלי.
צרי להעמיד את הדברי( בבירור ,בגלוי.
דב רקובי – .חייב להיות תהלי של שנה לפחות כדי להכי צוותי עבודה ,הורי(,
מנהלי( ומורי(.
איטה – ועד הורי( השרו – מביעה את הבלבול והספק של כל תלמיד והורה בבי"ס
"השרו".
ישראל מרק – ג( בתיה"ס הקולטי( יעברו שינוי ,בגלל שהמצב הזה "נסחב"  7שני(
צרי להחליט ולעבור לתהלי "האי" – כיצד תבוצענה ההחלטות.
טל קוגמ – א( תתקבל החלטה היו( ,היא תהיה בלתי אחראית.
יפה עזרא – גורדו – בדיו עולי( דברי( פרדוקסלי( :מבחינת חינו רוצי( כתות
קטנות מבחינה כלכלית – כתות גדולות .בבי"ס קט לא תוכל להיות יועצת
והתלמידי( זקוקי( לתפקיד כזה מאד .התהלי הממוש הזה נגרר  7שני( וזה
לא יכול להמש .כבר בעבר היו המלצות לסגירה.
עפרה דונסקי – א( לא יסגר – צרי למצוא שעות לבתיה"ס שבה( יחסרו שעות .בי"ס
"גוסס" – זה אסו .לכ ,א( יחליטו לסגור ,יש להתחיל את התהלי כבר
בשנה הבאה.
אתי ג/אל – ועד ההורי( :מבינה שהועדה בעצ( לא מחליטה באופ סופי אלא מייעצת
למועצה .צרי להתיחס לכל בי"ס בנפרד ולבדוק כיצד משפיעי( הנתוני( של
העשירוני( על המצב .הנתוני( שמציגי( ה( יבשי( )מס' תלמידי( ,מס' שעות( וצרי
להתיחס ג( לצד האנושי.

רחלי גוטשטיי – אר – אי /הוודאות היא הרסנית והעמימות מקשה על כול( .לדעתה
רצוי לעשות זאת במהירות ובלי לבטי(.
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יהודה ב חמו – ראש העיר – לגבי היסודיי( תתקבל החלטה בועדה הבאה ,לגבי
חט"ב חייבת להתקבל החלטה היו(.
דיון בנושא החטיבות:
דב רקובי – .מצטט מדברי פרופ' מיכה ח ז"ל מ 1997/על חטה"ב בכפר סבא –
הפרדה בי חט"ב וחטיבה עליונה – תנאי להצלחה.
חט"ב – שמה דגש על אינטגרציה חט' עליונה הדגשי( לימודי( לקראת
בגרות.
הקושי בחיבור השש שנתי הוא שהחט' העליונה משפיעה על חט"ב ,וזו
שגיאה .לחט"ב יש צרכי( מוכתבי( ושוני( מהחט' העליונה .יש הרבה
חיובי בחט"הב בדרכי ההוראה.
מודל החלוקה בחטיבות של כפר סבא משמש דוגמא ,והוא מבנה
אינטגרטיבי ומדויק.
בחט"ב אי בעיה גאוגרפית ואי נאמנות לאזור או בעיה רגשית .מבנה
החטיבות כיו( מנייד את התלמידי( בכל העיר.
הבעיה בחט"ב יותר קלה כי ג( פיסית זה קל יותר כשהחטיבות שוכנות
בצמידות.
ההחלטה צריכה להיות א( לסגור חטיבה.

הצגת מצגת על נתונים מספריים מס' תלמידים ותקן שעות
שינויים דמוגרפיים ).נספח (2
כרמלה ינובי – .מנהלת שז"ר – כשיש קיצו .אי אפשר לשמור על הקיי( וירדו שעות
לכתות ז' ח' .שעות מחנ ירדו .המצב דומה בכל החטיבות שירדו לה
שעות אור וזה המו .שעות רוחב – בוטלו – שתי כתות מתחלקות ל3/
וזה גוזל מהסל שעות .זה גור( לכשלונות ואכזבות .תלמידי( מרגישי(
ע( זה רע.
מבחינת מורי( זה ג( פוגע .חייב שיהיה רכז מקצוע .במקצועות שירדו
מ 3/ש"ש ל 2/ש"ש  /אי רכז מקצוע .ג( שעות ניהול גוזלות שעות מהסל.
גיא ב גל  -הא( יש יתרונות שחטיבה מסונפת לתיכו? פונה לכרמלה .
כרמלה /

לרוב התלמידי( המעבר לתיכו עובר בשלו( .יש תלמידי( ע( בעיות
והמעבר מקצי את הבעיתיות.

אס נפתלי – מנהל בר/לב – משה"ח לא מתעניי בתכני( – א( ירד מקצוע מסוי(,
הבעיה נופלת על המנהל) .א( תרד שעה הסטוריה ,תנ" ,ג"ג ,ספרות –
משה"ח לא מתייחס( הירידה בשעות היא מהותית ,והעבודה היו(
משולבת ע( התיכו כדי שתהיה המשכיות בתכני( וברמת הידע.
סל טיפוח מגיע לבי"ס עפ"י נוסחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,
סל הטיפוח ירד והוא עוד ירד א( יהיו פחות תלמידי(.
חיי( שקד –מעלה את השאלה הא( כל/כ טוב בתיכוני( ובחטיבות הא( אי שו(
חסרונות או בעיות.
רמי אמיתי – גלילי – כל שעה שיורדת בחטיבות משפיעה על התיכו .העבודה
בתיכו מתחילה קוד( לכ וזו לא הצלחה בלעדית של התיכו .העיריות
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בסביבה השקיעו בשני( האחרונות בחינו .בכפר סבא אי תקציבי(
כאלה .במצב הנוכחי כול( יפגעו וצרי להשתדל למזער נזקי( .יחד ע(
זאת הסגירה היא הכרחית.
יצחק נת – צרי לחשוב בכל סגירה כזו – מה יהיה גורל המורי( .אנחנו דני( רק על
התלמידי(.
אבינוע( גרנות – כל מהל כזה דורש התיחסות של משה"ח ,הסתדרות המורי( ועוד,
א תפקידנו לדו בתלמידי(.
כיו( הקיצו .הוא בבשר החי ,כבר לא קיצו .בשמנת ,תיכו קט לא
מאפשר נתינת שרות כי שעות מספיקות כ ג( לגבי חטיבות .מנהל של
בי"ס קט לא יכול לתת מענה לצרכי( של התלמידי(.
עפרה דונסקי – הניווט של המצב נובע משיקולי( כלכליי( .חט"ב זה גיל התבגרות,
אלימות וכו' .יחס אישי טוב יותר כשביה"ס הוא קט .האוירה יותר
משפחתית .אי התיחסות לטובת התלמידי( .זאת מציאות קשה ובה צרי
ללמוד לחיות ולמזער את הנזק.
סיגל קוצ'מ – ועד /ההורי( המרכזי יביע דעתו בנושא היסודיי( לאחר שכל וועדי/
ההורי( הנוגעי( בדבר יביעו דעת(.
בקשר לחטיבות – ועד ההורי( בעד צמצו( מס' חטיבות.
אתי ג/אל – רעיו החטיבה שמזינה תיכו מתעל( מס קבלה שלא מאפשר מעבר
רצו ויש בתי"ס מקצועיי( .מה יקרה? מעלה את האפשרות לכוו של
צמצו(  4חטיבות ל) 2/בצבי+אלו .שז"ר+שרת(.
חיי( שקד  /צריכות להתקבל  2החלטות
 (1א( סוגרי( חטיבה.
 (2איזו חטיבה סוגרי( – יוחלט באג החינו.
החלטה ראשונה צריכה להיות של הועדה .ההחלטה השנייה קשורה
בשיקולי( פדגוגיי(.
ארז בוטל – מביע תמיהה א( חל שינוי מאז הדיוני( הקודמי( ב 3/השני( האחרונות
שדנו בסגירת חטיבה ,דבר לא השתנה ולא ברור מדוע לפני הבחירות התנגדו לסגירה
והיו( הלי הרוחות בוועדה הוא שסוגרי( .מבקש לדעת מה יהיו השיקולי( איזו
חטיבה תסגר.
דליה דרו( – מנהלת פסג"ה – הנטיה בשני( האחרונות במשה"ח היא של בתי"ס 6
שנתיי( .רצ של חטיבת ביניי( לחטיבה עליונה מועד היו( במשרד החינו.
אבינוע( גרנות – הדיו הוא עקרוני ולא עפ"י סיעות ואנו מתעלמי( מכל מה שהיה
בעבר.
יהודה ב חמו –התהלי של הסגירה מקבל גיבוי של מועצת העיר ,כל החלטה
שתתקבל תקבל גיבוי .הפרסו( בעתונות הוא בלתי/נשלט ,לעיתי( ,למרות הנסיו
למנוע זאת .המצב היו( שהנתוני( הסטטיסטיי( השתנו ,ג( חברי הועדה ,המועצה
וכל נושאי התפקידי( השתנו.
בוקי צ'יש – יש להביא חלופות נוספות מהתאוריה או מהנעשה באר – .לפני
שמחליטי(.
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החלטות של חברי ועדת החינוך )ללא השתתפות מוזמנים(
 .Iבנושא חטיבות הביניי( – ההחלטה לסגור חטיבה ולצמצ( מ 5/חטיבות ל.4/
ההחלטה איזו חטיבה לסגור תתבסס על שיקולי( פדגוגיי( של אג החינו.
מתנגדת – טל קוגמ.
תומכי(  14 /חברי(.
לא נכחו בהצבעה – שמעו פר ,.ד"ר זיידנברג ,ד"ר שטופלמ.
 .IIבנושא בתי ספר יסודיי(;
ועדת החינו תתכנס פע( נוספת לגבי ההערכות של בתיה"ס היסודיי( .תינת
אפשרות לנציגות של ועדי הורי( הנוגעי( בנושא להביע דעת( .לאחר מכ
תתקיי( הצבעה.
בישיבה הבאה אג החינו יביא הצעה מוגדרת כולל התהלי של מיזוג בתי"ס .להציג
חלופות – א( תהיינה.
כל המשתתפי( מסכימי(.

רשמה :דפנה קר
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מנהלי בתי"ס מוזמנים
 /מנהלת בי"ס גורדו
יפה עזרא
שרה פינקלמ /מנהלת בי"ס ברנר
חיה אלטר / .מנהלת בי"ס אוסישקי
כרמלה ינובי /.מנהלת חט"ב שז"ר
אס נפתלי  /מנהל חט"ב בר לב
רמי אמיתי  /מנהל תיכו גלילי
רבקה קוקלבי /.מנהלת בי"ס הראל
מוזמנים נוספים
יהודה ב חמו  /ראש העיר
רוני פילבסקי  /עוזר אישי לראש העיר
 /מנהל אג החינו
דב רקובי.
 /ס .מנהל אג החינו ומנהלת מח' גנ"י
אביטל פס
אביבה איילו  /מנהלת מדור בתי"ס יסודיי(
עטרה בריל  /מנהלת מדור בתי"ס יסודי ממ"ד
גילה טייכר  /מנהלת השרות הפסיכולוגי
דליה דרו(  /מנהלת פסג"ה
סיגל קוצ'מ  /יו"ר ועד הורי( מרכזי
דר' עמוס הופמ/בית ברל
עפרה דונסקי  /משנה למנכ"ל הסתדרות המורי(
אורית הר / .מנהלת יחידת המיחשוב
 /אג החינו
דפנה קר
משתתפים נוספים
שרה מלצר  /מנהלת בי"ס השרו
רינה רש – מנהלת בי"ס גולדה
רותי אס  /ועד הורי( מרכזי
ליאורה גולדברג
יהודית חפ.
שושנה גנאל /ועד הורי( מרכזי
איטה /יו"ר ועד הורי( השרו
אסתי גמליאל
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חברי ועדת חינו
סיעה

שם

כתובת

טל' בית

מעוף

דר' טל קוגמן

שרת 12

7653708

053-848319

מעוף

דר' בוקי צ'יש

החרמון  8ב'

7429702

054-796224

מעוף

וורחוב יוסי

יקותיאל אדם 16

7603307

מעוף

חיים שקד

העוגן

מעוף

שלי עמרמי

הר חריף 34

ליכוד

דוד שמעון

סמ' הדרור 4/7

ליכוד

דר' בוריס

בן גוריון  15/3ג'

7664222

טל' עבודה

נייד

7433654

050-302130

03-5758174

052-522123

7675574

050-616106

פקס

7603307

7674766

050-543211
052-644778

7658433

שטיבלמן
067-632036

ליכוד

אבגר נוקד

רופין 7/8

עבודה

דר' אהרון זיידנברג

דב הוז 19

עבודה

ארז בוטל

השחר 2

053-960017

עבודה

ישראל מרק

אוסטושינסקי 23

055-382211

מפד"ל

יצחק נתן

סמ' אביבים 12

7675784

מפד"ל

משה קורצוויל

הכרמל 37

7659512

שינוי

גיא בן גל

כצלנסון 10/14

7672381

שינוי

משה חזון

הכרמל 44

7671137

כ"ס

אבינועם גרנות

כלנית  28ב'

7410238

7417022

7476307

02-6753164

053-268811

052-538840
052-757166

050-245568

מתחדשת
שביל

דוד שביט

עציון 19

7672831

הזהב
מרץ

אביטל יעקב

נחל עירון 2

054-615041

חזית דתית

שמעון פרץ

נחל הדס 7

058-444129

מאוחדת
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אג

החינו

ט' אדר ,תשס"ד
2004
 2מר,.
1818
אסמכתא:

פרוטוקול ועדת חינו מיו( 26.2.2004
ד' אדר תשס"ד
משתתפי(:
חבר ועדה:

מר אבינוע( גרנות – יו"ר הועדה
ד"ר טל קוגמ
ד"ר בוקי צי'ש
מר חיי( שקד
גב' שלי עמרמי
מר דוד שמעו
ד"ר בוריס שטיבלמ
גב' אבגר נוקד
ד"ר אהרו זיידנברג
מר טוביה כה )במקו( ארז בוטל(
מר ישראל מרק
מר יצחק נת
מר משה קורצוייל
מר גיא ב/גל
משה חזו
מר מירוני

מוזמני(:

מר דב רקובי – .מנהל אג חינו
גב' אביטל פס /ס/מנהל אג

חינו ומנהלת מח' גנ"י
גב' אביבה אילו – מנהלת
המדור לחינו יסודי
גב' דפנה קר

 /אג

מר שלמה גור

 /שרות

החינו
פסיכולוגי
גב' ניצה שטרנהיי( –
מפקחת על יסודי ,משה"ח
גב' שרה שמר

– מנהלת

בי"ס בהרצליה
גב' יהודית חפ – .עוזרת
ליו"ר הועדה
גב' סיגל קוצ'מ – יו"ר ועד
הורי( מרכזי
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על סדר היו(:
 (1תהלי איחוד חט"ב ב/צבי ע( חט"ב אלו.
 (2איחוד בתי"ס יסודיי( ) אר והשרו(.

אבינוע( גרנות /

הישיבה היו( תדו בנושא תהלי איחוד חט"ב ב/צבי ע( חט"ב
אלו וכ תחליט א( לאחד את בי"ס אר ע( אוסישקי ובי"ס השרו
ע( גולדה מאיר.

נושא א'
דב רקובי/ .

ההמלצה ,שהיתה בוע' הקודמת ,היא לסגירת חט"ב אחת והוחלט
על ב/צבי .הורכב צוות שיתכנס ויסייע בכל תהלי האיחוד .מדווח
שלאור החלטה זו ,ראש העיר והוא נפגשו ע( נציגי ב/צבי .כמו כ
הוא מציי שבבדיקה של המפקחת ניצה שטרנהיי( לא היתה שו(
סיבה פדגוגית לסגירת חטיבה זו ,ולא אחרת .התפקוד של ביה"ס
טוב כמו בכל החטיבות והסיבה היא כלכלית – בני יש שאי טע(
לשפצו.
התהלי יהיה קשור לנוגעי( בדבר ,כלומר תשתתפנה בו שתי
החטיבות אלו וב/צבי.

ניצה שטרנהיי( /

התהלי יהיה מדורג :כתות ז' החדשות תפוזרנה בכל ארבע
החטיבות בצורה שווה בתשס"ה ,כפי שהיה עד כה .תלמידי ז'
שיהיו ח' ישארו במתכונת של כיתות שלמות ע( מוריה( ויצורפו
לאלו ח' ע( ח' של אלו ,וכ ג( לגבי כתות ט' )ג( התלבושת לא
תשתנה(.
תכניות הלמודי( תתואמנה והמיזוג יהיה טבעי.
תהיה חשיבה משותפת בי המורי( והמנהלי(.
צוותי המורי( שיועברו מב צבי ישתלבו באלו או בחטיבות אחרות,
מתו התחשבות ורגישות לכל מורה.

שלמה גור /

מציי את החשיבות הרבה של הבהרת אי /הוודאות שבה נמצאי(
תלמידי( ומורי( כבר זמ רב .השפ"ח מלווה את התהלי במישור
הרגשי .כמו כ תהיה התיחסות לצוותי המורי(,לצוותי ההוראה
שיראו את התהלי על צדדיו החיוביי( )למרות שה( קשי((,
ותערכנה סדנאות בחדרי המורי( .תהיה התייחסות לקשיי( ולצרכי(
של התמודדות כתוצאה מהשינוי.
כמו כ פסיכולוגי( מהשפ"ח יפגשו ע( הורי( באופ כללי ובאופ
פרטני ,על פי הצור.

דב רקובי/ .

מביא ג( את דעתה של יעל אלטר ,מפקחת על היועצות ,שמלווה את
התהלי ,ותומכת בו.
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מנהלת אלו :תק ביה"ס נמדד במספר התלמידי( .כשיש פחות תלמידי( זה מקרי על
שעו תק )אור ורוחב( ומשפיע על סל טיפוח ,יעו .וכו'.
תק שעות מצומצ( אינו מאפשר פעילות כפי שההנהלה והמורי( תופסי( זאת
בראיית( החינוכית.
נעשה הכל למע הצלחת המיזוג .מציינת שיהיה צור להתגייס לעזרה לחט' "אלו".
מיכל הירש
נגרי

ב צבי :כשנכנסה לתפקיד הניהול ידעה כבר בזמ המכרז ,שהמצב
לא ודאי ויש כוונה לסגור את ב צבי בעתיד .מביעה את עמדת צוות
ביה"ס שאי תחושה ,שנעשה תהלי יסודי שבעקבותיו הוחלט על
סגירת ב/צבי .יש לתת לצוות תשובות רציניות.
כשמדובר על אחוד צרי לדאוג לתלמידי( .יש בעיה פרופסיונלית של
מורי( צעירי( שעלולי( לפרוש ע( צמצו( ביה"ס או סגירותו .למרות
כל הצעדי( ,שאינ( עולי( בקנה אחד ע( דעת הצוות ,מציינת שא(
תיפול החלטה לאחד את החטיבות ,כול( ישתפו פעולה.

משה חזו /

פונה למנהלת אלו בשאלה א( היא ערוכה לקבלת הכתות של ב/צבי.

דב רקובי/ .

התהלי יתחיל כשתהיה החלטה של מועצת העיר ,שהיא הקובעת,
לכ לא היה מקו( להער באלו טר( קבלת ההחלטה.

טוביה כה /

מבקש לדעת הא( יש נסיו של הטמעת בי"ס בבי"ס גדול במקומות
אחרי(.

ניצה שטרנהיי(  /חט"ב נסגרו בראשל"צ וברמה"ש .הדג( המוצע הוא של הטמעה כפי
שנעשתה בראשל"צ .התהלי עבר בהצלחה .אפשר לפנות לבתי"ס
אלה כדי לקבל מידע.
חיי( שקד /

ההחלטה העקרונית היתה לצמצ( בגלל ירידה במס' התלמידי(.
היתה הצעה לעשות את התהלי במש שנתיי(.

אבינוע( גרנות /מתבסס על דברי ניצה שטרנהיי(  /התהלי במש שנתיי( הוא כדי
למנוע מצבי משבר וליצור הסללה יותר שקטה ואינטגרלית.
דב רקובי/ .

בתשובה לשאלתו של משה קורצוויל ,התלמידי( ימשיכו ללמוד
עדיי באותו מבנה של בי"ס – )בשני מבני(( תחת הנהלה אחת.

גיא ב גל /

בכל המהל הזה שכחו לציי את "אורט שפירא" .מבקש לדעת א( יש
זיקה של בי"ס אורט לכל התכנית.

דב רקובי/ .

באורט יש כ 300/תלמידי( .ג( א( תהיה זיקה בי חט"ב והתיכוניי(
העיוניי( הדבר לא ימנע רישו( וקבלה לאורט שפירא .ישמר ג(
הרעיו של מגמות יחודיות .בי"ס אורט מהווה בי"ס על/אזורי.

אבינוע( גרנות  /נושא ב' בתי"ס היסודיי( השרו ואר
בסו הדיו הקוד( הוחלט שתובא הצעה של אג החינו לאיחוד
בתי"ס יסודיי(.
דב רקובי/ .

בפע( הקודמת נידונה ההצעה לסגירת בתי"ס יסודיי( .ההצעה
שהסתמנה היתה של איחוד אר ע( אוסישקי והשרו ע( גולדה
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מאיר.

טל קוגמ /

מציינת שתי הערות:
 (1מבקשת להעיר שהיתה חסרה הצגה של מערכת החינו בכללותה
על כל הפעילות החינוכית שנעשית והמושגי( שהשתמשו בה( לא
היו נהירי( לכל חברי הועדה) .כמו שעות אור רחב סל טיפוח וכו'(
 (2הדיו שנער נגע רק בשולי הנושא החינוכי והוא התמקד בנושא
הכלכלי .לא הוצגה תכנית אב של החינו בכפר סבא ,וזה פוגע
ביכולת לקבלת החלטה רצינית.
כול( יודעי( שמתקיימי( דיוני( של ועדת דברת ברמה ארצית ויתכ
שזה ישפיע על ההחלטות שמקבלי( בפורו( זה.

אבינוע( גרנות  /הדיו שהתקיי( ב 12.2.04/נמש  3שעות והיה יסודי ,מפורט ובעיקר
נגע בהיבט החינוכי .ג( המלצות וע' דברת מדברות על הבטי(
שהועלו בדיו – שילוב של הצד הכלכלי ע( החינוכי .אי/אפשר
לחכות עד שתסיימנה הועדות הארציות את עבודת ,ולא ברור מתי,
כי הזמ חול והמצב בעיר מחמיר.
לוע' החינו יש מנדט להמלי .על מדיניות ומועצת העיר היא זו
שמחליטה .אג החינו פועל עפ"י הנחיות המועצה ומשרד החינו.
דב רקובי– .

לפני  3שני( התחילו בכפר סבא בבניית תכנית/אב בשיתו פעולה
ע( מכללת בית ברל .התקיימו קבוצות דיו באוכלוסיות מגוונות
בעיר .יש תכנו ראשוני של תכנית/אב ויש כוונה להמשי זאת.
הנושאי( שנידונו בועדה הקודמת לא היו חדשי( וה( עמדו על הפרק
מספר שני( כ שג( א( הועדה הנוכחית היא חדשה – הנושאי( אינ(
חדשי(.

ישראל מרק /

בועדה הקודמת היו הרבה אמוציות א ההחלטות צריכות להיות
מבוססות על נתוני( אובייקטיביי( ועל נתוני( כלכליי(.

טל קוגמ /

סגירת בתי"ס צריכה להיות כחלק מתפיסה כללית ולא מתו דיו
נקודתי בנושא עצמו .יש אידיאולוגיה שהנושא הכלכלי הוא המרכזי
ונטול התיחסות לרגשות.

ליאורה גולדברג  /ועד אר – מציגה מצגת – בתי"ס קטני( ויתרונותיה( )נספח (1
מעלה טענות לגבי חלוקת התלמידי( ואפשרות של יצירת כתות
של  30/33תלמידי(.
דב רקובי/ .

טוע ששינוי אזורי הרישו( לא ישנה את המצב הדמוגרפי
הבעייתי ,וכי יש אזורי( ורחובות שמס' הילדי( בה( קט .אי/
אפשר ג( לשנות אזורי רישו( מידי שנה/שנתיי(.

משה חזו /

בפגישה הקודמת הביעו  4מנהלות את דעת .נבדקו הנתוני(
והרוב היו נכוני( .התברר שהמצב שהוצג בנתוני( מספריי(
משק מציאות עגומה .לא הובאה תכנית חלופית שיש בה
התייעלות.
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המצב כיו( מחייב החלטה מהירה.
רינה רש /

ביה"ס הול ופוחת ב 30/תלמידי( בשנה הבאה ,פירושו – קיצו.
בשעות אור .מביעה דעתה שתקבל ותשת פעולה לכל החלטה,
א מבקשת השלמה בשעות שתחסרנה.

אבגר נוקד /

המצגת של הורי בי"ס אר מאד רצינית ויפה .משק את החלו(
של כלל ההורי( שילד( ילמד בכתה קטנה .כאזרחית וכמשלמת
מיסי( המציאות מראה שאי צמיחה ,וא( תהיה כזו היא תתרחש
במערב העיר ובמזרחה .יש בריחה של תושבי( ממרכז העיר ולכ
מס' הילדי( קט בבתי"ס שבמרכז .כתוצאה מכ אי מנוס
מהסגירה.

מיכאל דות /

אוסישקי – מביע את דעת( של הורי ביה"ס .הדיו מקבל צביו
של תחרות בי בתי"ס .תומ באיחוד בתיה"ס בגלל שהמציאות
מחייבת .החלטה עקרונית של ועד ההורי( היא בעד איחוד.
לבי"ס "אר" זו טראומה ,לאוסישקי זו עבודה קשה.
באשר למרכיב החינוכי מאמי שתעשה עבודה טובה .בי"ס
אוסישקי הוא הותיק ביותר והמבנה יש .היתה רווחה בביה"ס
בשני( האחרונות כשירד מספר התלמידי( ,ועתה יהיה צור שוב
להצטמצ( .מכיו שמס' התלמידי( יגדל יאלצו לתת את הדעת
לנושא המבני )שפו .כתות בניית שירותי( ועוד(.
ממלי .שלא תהיה הרשמה לכתה א' ב"אר" כבר לתשס"ה ,כדי
שהילדי( לא יצטרכו לעבור תהלי של מעבר כפול .כדי למנוע
אי/ודאות עדי לפועל באופ ברור לגבי הרישו(.

גיא ב גל /

מביע דעתו שהחלטה לסגירת ביה"ס היא מאד קשה ולכ נפגש
ע( הורי בי"ס השרו ואר .עקב המצב הכלכלי הקשה של
העירייה ועקב הכרות קרובה של הקיצוצי( במערכת החינו.
מביע דעתו שאי מנוס .העיר ע( נתוני( סוציואקונומיי( גבוהי(
א המצב אינו כזה.
לגבי הרישו( אי אפשר לפעול עקב הבג"צ שהוגש ע"י ועד
ההורי(.

תומי מנדלסו /

אוסישקי – מציי שאינו שקט עקב התנאי( הפיזיי( שבה(
התלמידי( צריכי( להקלט ,בנוס לכל שאר הגורמי( שמשפיעי(
על המעבר )צוות מורי( ,חברי( ,מבנה ועוד( .כול( יודעי( שאי
תקציבי( ומביע חרדה עקב כ שבראשית השנה יעשה האיחוד
מבלי שינת לכ תקציב מתאי( .מביע את חרדת ההורי(
באוסישקי שלילדי( לא יהיו תנאי( הולמי(.

ישראל מרק /

מתקבל הרוש( עפ"י הדעות שמובעות כא שכבר הוחלט על
איחוד בתי"ס ,ומורגש שיש מאבק השרדות של בתיה"ס הקטני(.
מתנגד ל"אוירת קרב" זו ומבקש להרגיע את הרוחות.

שרה שמר /

היתה בעבר מנהלת של בי"ס קט בהרצליה ותומכת בכ.
ככל שהקהילה קטנה יותר היא תומכת יותר .זה מתבטא ג(
במחקרי( .כשביה"ס עמד לפני הקטנה – היה שינוי באזורי רישו(
עפ"י בחירה של ההורי( ,כדי שיהיה יותר מאוכלס .בהרצליה
ניסו לסגור בי"ס אחד ומכיו שלא הצליחו ,הוא עומד היו( בפני
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איחוד ע( חטיבה.
מביעה את דעתה החיובית בדבר קיומ( של בתי"ס יסודיי(
קטני(.
יוסי פורטל /

גולדה מאיר – ההורי( יכבדו כל החלטה ומוכני( לאיחוד .צרי
להמנע מעוול לילדי( שמסיימי( ג ועולי( לא' .ממלי .שהועדה
תחליט שתלמידי כתות א' יתחילו בגולדה כבר השנה כדי לחסו
לילדי( מעבר.

טל קוגמ /

בתשובה לטענה של קצו .שעות אור מציינת שזו טענה לא נכונה
כי משה"ח מחויב לנושא של שעות אור .הקטנה גורמת לקיצו.
שעות רוחב.
צירו ילדי( של אר לאוסישקי יצור בי"ס שיש בו  700שעות,
וכאשר יגיע קיצו ,.בשלב מאוחר יותר ,הוא יעשה על חשבו
השעות שתתווספנה עתה לביה"ס המאוחד הגדול.אז יווצר מצב
של בי"ס גדול ופחות שעות .כלומר ,חזרה למצב הנוכחי.

בוקי צ'יש /

מבקש להעיר שהערות שהופנו לאג החינו על נתוני( לא
מדויקי( לא היו הולמי( .מי שטוע לנושא אמינות בנתוני( –
מתבקש להציג נתוני( מדויקי( .טוע ג( נגד ביטוי שיקו( מערכת
החינו /המערכת טובה ותמיד אפשר לשפר ,א שיקו( זה ביטוי
חמור.
מציע להפנות אנרגיות לכוו חיובי ,עפ"י ההצעה שתתקבל ,ולא
לבזבז אנרגיות על מאבקי(.
מכיו שראש העיר עצמו אמור להפגע )במעבר של הבת( זה מראה
על רצינותו והתחשבותו בנתוני( האמיתיי( .מציי ג( שלמעשה
לא יהיה פה חסכו כלכלי רציני כי כספי( יושקעו בהתאמת
בתיה"ס הקולטי( – הגדולי(.

רוני דקר /

ועד הורי( השרו /נספח .2
מצגת כיצד אפשר לנהל בי"ס קט באופ ריאלי
מציי שנאמר שהשיקול הכלכלי הוא מרכזי א בעצ( החסכו
יהיה מזערי .מציי שעפ"י המצגת התלמידי( בבי"ס קבלו את מס'
השעות הנדרש ע"י משה"ח ,למרות הקיצו..
בנוס הוא מציי שעפ"י ההכנה לשני( הבאות משתמעת
שהתלמידי( ילמדו בקרוואני( בגלל מחסור בכתות.

אבינוע( גרנות /

לפני  3שני( היה מסמ של סמנכ"ל משה"ח ,יצחק כה ,בעקבותיו
נולד דו"ח שושני .המסמ מדבר על בתי"ס קטני(.
היה צוות מקצועי במשה"ח שד בנושא ,כי התופעה מתרחשת
בכל האר .ונסגרו בתי ספר רבי(.
הנוסחה של משה"ח ,וביחוד בישוב מבוסס כמו כפר סבא ,מדברת
על  400תלמידי( בבית ספר קט שנושא עצמו כלכלית .לאחר
המסמ הזה היה דו"ח שושני.

חיה אלטר / .מתיחסת למצגת ומתנגדת להצגת הנתוני( כפי שה( מוצגי( וטוענת
שאולי ה( נכוני( לשנה ז ,ולא ברור מה יהיה בשנה הבאה .הצגה של חלוקת השעות,
כפי שהוצגה במצגת ,לא מתאימה לבתי"ס אחרי(.
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דוד שמעוני –

הוצגו דברי( חשובי( א יהיה לא נכו להציג את התכנית בלי
להתייחס ג( לנתוני( הפיזיי( – מבני( וכו'.

ניר דנאי /

יו"ר בי"ס ב גוריו :כהורה ,מביע תמיכתו במספר קט של
תלמידי( בבי"ס א המציאות מחייבת פעולה שונה .שומע את
הנתוני( מהמנהלת ,המפקחת ,מנהל האג וכול( זועקי( שזו
מציאות בלתי אפשרית.

אלו שמעו /

ועד גולדה מאיר – מביע כאב על המצב .הדבר העיקרי שצרי
לחשוב עליו זה הילדי( .המצב הנוכחי הוא כמו דיאליזה א צרי
להשתיל כליות כלומר ,לבצע הבראה אמיתית.

משה קורצוויל /

לפי נתוני( מאג החינו מתייחס למספר חדרי הלמוד בגולדה
מאיר ובשרו ומעלה את השאלה א( ה( יספיקו.

סיגל קוצ'מ /

פורו( ועד ההורי( המרכזי ד בנושא והביע תמיכה בסגירת
בתי"ס.
צריכה להיות החלטה א( סוגרי( ,וא( כ – לדבר על התהלי.
צריכה להיות ועדה שיהיו בה כל הגורמי( הרלוונטי( לנושא,
כולל משה"ח .מבקשת שיהיה תהלי ע( שיתו הוועדי( הנוגעי(
באיחוד.
א( תתקבל החלטה שממנה ישתמע פחות שעות – צרי לקחת
בחשבו שועד ההורי( יתנגד בכל תוק .כמו כ מבקשת מיו"ר
הועדה שלא יוציא פרסו( לעתונות לפני קבלת החלטות .לאחר
הועדה הקודמת ,למרות הבקשה המפורשת ,יצאו פרסומי(
לעתונות וזה שוב גר( לבלבול בי תלמידי( ומורי(.
א( נעשה שינוי באזורי רישו( הוא צרי להיות לטווח של כמה
שני( ולא לטווח קצר של שנה/שנתיי(.

איטה /

בי"ס השרו – אג החינו צרי לווסת את אזורי הרישו( ,כיו(
יש בלבול.

חברוני /

בי"ס גורדו – יש רחובות שה( קו/תפר בי בתי"ס ,מציע
שלהורי( ברחובות כאלה תהיה זכות בחירה.

טל קוגמ /

מציעה לאמ .את נושא הרחובות בקו/התפר ובדר זו לאז את
אזורי הרישו(.

דב רקובי/ .

סיכו(
צרי אומ .לב ציבורי וצרי להחליט לא פנינו מועדות.
אפשר ג( להשאיר את המצב ולומר יקרה מה שיקרה – א זו
מדיניות של בת יענה.
קשה ג( להתקד( כשמחזיקי( בדעות ישנות ולא משני( אות
בהתא( למציאות) ,כמו למשל אזורי רשו( ורחובות( .מציי
שבעבר ניהל בי"ס קט תיכו –  330תלמידי( .מכיר את התמונה
ג( מהצד של תיכו גדול.
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אי/אפשר היו( להציג תהלי סגור שכולל את כל הגורמי( כי זה
תהלי של שנה – שנתיי( וקשה לצפות כל דבר .התהלי צרי
להיות דינמי ובשיתו כל הגורמי( :הנהלות ,מורי( ,שפ"ח,
גורמי( מקצועיי( ,הורי( פיקוח ותלמידי( .מביע דעתו שחשוב
מאד להגיע להחלטה ופעולה ,כיו שהנושא גוזל הרבה מאד זמ
ומשאבי( ומפריע לעבודה השוטפת של אג החינו.
התהלי יהיה ע"י צוות מקצועי  +הורי(.
מדווח שנתקבלה החלטה על פתיחת כתות א' ב"אר" ו"השרו".
נשמעו עמדות של גורמי( שוני( וכל אחד צרי לקבוע דעה
ולהחליט .אסור למשו את התהלי הזה.
בתור מנהל אג מציי ,שתפקידו לבצע את ההחלטה שתתקבל
בועדה ,שהיא בגדר המלצה לראש העיר ולמועצת העיר.
חושב שבתי ספר בגודל בינוני ה( האידיאליי( א בהתא(
למציאות הקיימת בכפר סבא תומ באיחוד.
אביבה אילו /

הועדה שתוביל את התהלי התכנסה וקבעה אופי לתהלי.
גיבוש עקרונות לאיחוד מוסדות חינו )נספח (3
התהלי ימש בשנה הבאה כשהוא כולל את כל הגורמי(
הנוגעי( בדבר.
בסו תשס"ה יווצר מצב שיהיה בי"ס קולט ע( שלוחה שתתקיי(
כשנתיי( .התהלי ימש עד  3שני( .כולל מש הזמ שתתקי(
שלוחה בהנהלה אחת.
תהיה רגישות והקשבה לכל הבעיות שתעלינה.

יצחק נת /

מציי את המתח שקיי( בי המנהלות הנוגעות לאיחוד בתי הספר,
מתח שמביע מאבק על השרדות .המתח נובע מתחרות וכ מתח
בגלל שינויי( פרסונליי(.

אהרו זיידנברג /

יש עני של קשרי( מול הנהלת הפיקוח ולפעמי( יש דרכי( לקבל
שעות לבי"ס בדרכי( עקיפות.

טוביה כה /

כיו( כתות לא מפוצצות באר ובאוסישקי ובעצ( ההחלטה
תגרו( לכתות של  40תלמידי( .צרי ליצור מצב ברור ע( הגדרה
ברורה של גודל כתה ואיזה תשתיות נדרשות לש( כ.

שלי עמרמי /

האיחוד מוצג באופ דרמטי מדי .כתלמידה עברתי מצבי( דומי(
ועמדתי בה( יפה.

שמעו דוד /

הועדה צריכה להמלי .למועצת העיר ולכ אי אפשר להפריד את
ההחלטה מנתוני( כלכליי( שלא הוצגו באופ ברור.
מבקש לדעת מה יהיה מקומה של ועדת החינו ושל הועדה
המלווה.
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אבינוע( גרנות /

ההחלטה על הבינוי היא חלק מההחלטה הכוללת וללא ביצוע
תשתיות – לא יוכל האיחוד להתבצע.

טל קוגמ /

צרי להסתכל על העני החינוכי .בעבר היו כתות מאד
מאוכלסות א האוירה באר .והמורי( היו שוני( ועוד .היו(
המצב שונה וחשוב לפעול לאוירה טובה ללא אלימות.

בוקי צ'יש /

אנחנו ועדה ציבורית פוליטית ואת השיקולי( החינוכיי( צרי
להשאיר לאנשי החינו.

אהרו זיידנברג /

 (1מציי שהגיע לוועדה בדעה שהמהל הוא פזיז ומהיר .אול(
לאחר הצגת הדברי( התרש( לטובה ,מההערכות של הצוות
המקצועי של אג החינו .מבי את חששות ההורי( .אי תרופת
פלא – זה יהיה תהלי כואב.
עפ"י שיטת התקצוב החדשה של משה"ח בתו  5שני( ,המערכת
לא תוכל להחזיק יותר את בתיה"ס הקטני(.
 (2המהל שהאג מציע הוא נכו ,מקצועי ורציני.
הצוות מודע לתהליכי( ונער לקראת התהלי והדברי( שעדיי
אי עליה( תשובות.
 (3הצוות המלווה לא אמור להכנס לעבודה הפנימית של האג
צרי לקבל דווח במהל התהלי בצמתי( מסוימי(.

חיי( שקד /

המציאות מחייבת החלטה ,ביחוד לאור העובדה שזה נמש כל/כ
הרבה הזמ .תומ בסגירת  2בתי"ס יסודיי( .הנושא מאד מרכזי
וחשוב ולכ חשוב שיהיה דווח במהל התהלי.
מציע שתתקבל החלטה שהנושאי( בועדה יהיו מתוכנני( ותהיה
תכנית/אב ולא טיפול רק בנושאי( משבריי(.

בוריס שטיבלמ /

מציי שמצד אחד הוא בא מתחו( החינו הלא פורמלי הוא בעד
כיתות קטנות ,מצד שני מציע לתת קרדיט לאג החינו .בגלל
הרוחות שנושבות מבי שאי מנוס מקיצו..

משה קורצוויל /

שואל לגבי השלוחות שתווצרנה לביה"ס הקולט א( ה
תתמוססנה ולא תשארנה כבי"ס קט.

דב רקובי/ .

יהיה מצב שהשלוחות תתמוססנה תו שנתיי(/שלוש.

גיא ב גל /

הועדה היא ממליצה וכזה יגיע למועצת העיר יכול להווצר מצב
ששוב יהיה לח ..ולכ מציע ליצור ועדת תמיכה.
ההורי( ה( מרכיב מאד חשוב בהחלטה זו.

אבינוע( גרנות/

מביא הצעה לסיכו(:
 (1בי"ס אר מתלכד ע( אוסישקי .ובי"ס השרו ע( גולדה מאיר.
 (2האיחוד יעשה בתהלי וע"י צוות של אג החינו.
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 (3ההחלטה תבוצע בתנאי שיעשו כל עבודות ההתאמה –
תשתית ,בינוי ,שיפו .וכו.
 (4יהיה צוות מעקב מתו ועדת החינו.
הצבעה/

 14בעד.
 2נגד.

משתתפי( – מנהלי בתי"ס
מיכל הירש/נגרי
ליאורה גונ
שריק רות(
יפה עזרא
רינה רש
חיה אלטר.
שרה מלצר
רחלי גוטשטיי

 /מנהלת חט"ב ב צבי
 /מנהלת חט"ב שרת
 /מנהלת חט"ב אלו
 /מנהלת גורדו
 /מנהלת גולדה מאיר
 /מנהלת אוסישקי
 /מנהלת השרו
 /מנהלת אר

משתתפי( – ועדי הורי(:
ב צבי

 /שלומית עמרי
לילי הררי – סגנית המנהלת
בת שבע.

גולדה מאיר

 /אלו שמעו
יוסי פורטל  /יו"ר הועד
עירית זיתוני.

השרו

 /איטה אלדג'( – יו"ר הועד
רוני דקרי.

אר

 /ליאורה גולדברג – יו"ר הועד
תומי מנדלסו

ב/גוריו

 /ניר דנאי

גורדו

 /משה
נחו( קמינקא
רשמה :דפנה קר
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