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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2דיון בהצעה שהעלתה אלונה דור-קולן מסיעת שינוי בנושא" :תמיכת העירייה
בבית ספר "בית יעקב" ובמוסדות חינוך היוצרים הפלייה בלתי מוצדקת בקבלת
תלמידים ,הקובעים קריטריונים בלתי ראויים לקבלת תלמידים והמסרבים
להתחשב בצרכי הציבור ובעמדת העירייה".
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מר משה סיני  -ראש העיר:

ערב טוב לכולם ,לכל חברי מועצת העיר .התכנסנו כאן לישיבת מועצה שלא מן המניין
ביוזמת חברתנו הגב' דור-קולן שכתבה מכתב שדורש זימון ישיבה שלא מן המניין .נחתמה
על ידי  9מחברי מועצת העיר .אני אקרא בשמם :אבי סמובסקי ,מתי יצחק ,יגאל יוסף ,פיני
דניאל ,שרי סלע ,זכי קוממי ,עדה אהרון ,משה בן טובים .כאשר מטרת הישיבה ,הם כותבים
לי" :שתזמן ישיבת מועצה שלא מן המניין לדון בנושא ,ולקבל החלטה באשר לתמיכת
העירייה בבית הספר "בית יעקב" ,ובמוסדות חינוך היוצרים אפליה בלתי מוצדקת בקבלת
תלמידים .הקובעים קריטריונים בלתי ראויים לקבלת תלמידים ,והמסרבים להתחשב
בצורכי הציבור או בעמדת העירייה" .אז אנחנו כאן בגינה של הבקשה .היועצת המשפטית
תצטרף אלינו ,אני מקווה ,בתוך מספר דקות ,וגם אבי קמינסקי אמור להגיע גם ,גם הוא
יצטרף.
אני רוצה לנהל את הישיבה בסדר כדלקמן :א'  -אני אבקש מגב' דור-קולן ,שהיא יוזמת
ההצעה ,להסביר אותה .לאחר מכן ,נפתח את זה להתייחסויות של חברי המועצה .אני רואה
שיש לנו גם אורחים .מה שאני רוצה להזכיר פה שישיבת המועצה ,או בישיבת מועצת העיר
מי שיכול להתבטא זה רק חברי מועצת העיר .אני מכוון את דברי לכל האורחים המכובדים,
מי שיכול להתבטא זה חברי מועצת העיר ,ולכן מה שאני מבקש ,גם אם יש פה אנשים
שחושבים אחרת ,וזה לגיטימי ,או רואים את הדברים בצורה שונה ,לא להתערב ולא להעיר,
אלא פשוט לשמור את הדברים לעצמם .בבקשה ,הגב' דור-קולן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ראש העין  ,2006ילדה חרדית ,מבית חרדי שנבדק על ידי נציגת אגף החינוך בעיריית ראש
העין ,ועל ידי הרב אלעזר הכהן ,נציג הנהלת החינוך העצמאי .הבית נמצא בית חרדי כשר
למהדרין .ילדה שעונה על כל הקריטריונים של בית הספר "בית יעקב" .ילדה שבתי ספר
חרדיים בעיר אלעד ובעיר פתח-תקווה ,בתי הספר מקבלים את אותה ילדה בזרועות
פתוחות ,שמחים לקלוט אותה ,ואילו כאן ,בעיר הולדתה של הילדה ,החליטה מנהלת בית
הספר ,הגב' גיטה וייס ,לא לקלוט את הילדה ,מסיבותיה שלה .היא טענה שמבחינה דתית
רוחנית הילדה לא ראויה ללמוד בבית הספר .ואגב ,המקרה הזה של הילדה שיושבת בבית
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מתחילת השנה הוא לא המקרה הראשון .היו מקרים נוספים של אפליה תמוהה ומקוממת
של מנהלת בית הספר ,מצד מנהלת בית הספר ,והיא אפילו פעלה בניגוד להחלטת בית דין
לצדק בבני ברק .ואני כאן מחזיקה את פסק הדין שפסק על מנהלת בית הספר להחזיר לבית
הספר שתי תלמידות שהוא סילקה מבית הספר "בית יעקב".

משתתף בדיון:
אפשר לראות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אפשר לראות .בבקשה .היא פשוט צפצפה על  3רבנים שחתומים כאן על פסק הדין .אני
השבוע קיבלתי מכתב מאותה אמא שהגב' גיטה וייס לא היתה מוכנה להחזיר לבית הספר
את שתי הבנות שלה ,ואני מבקשת להקריא לכם כאן את המכתב" :לאחר שקראתי את
הכתבה בעיתון אודות ילדה בת  6אשר המנהלת גיטה וייס מסרבת לקבל לבית הספר ,עלו
וצפו שוב אותם זיכרונות מרים וכואבים שחווינו אנו ,ולכן ראינו חובה ליידע אותך בעניין.
לפני כ  4 -שנים למדו  3מבנותיי בבית ספר "בית יעקב" .לאחר שבתי הגדולה סיימה כיתה ו'
ב"בית יעקב" החלטנו להעבירה לבית ספר אחר ,דתי ציוני בשם "אולפנת דרכי נועם" .כ 24 -
שעות לפני תחילת שנת הלימודים הודיעה לי הגב' גיטה וייס שאם אני חושבת להכניס את
בתי לבית ספר ממלכתי דתי ,מן הראוי שאני אקח גם את בנותיי הקטנות לבית ספר אחר,
וזאת כשכל הספרים והמחברות מוכנים ועטופים לקראת השנה החדשה העומדת בפתח .לא
עזרו התחנונים ודברי החנופה ,היא פשוט סילקה אותן מבית הספר  24שעות לפני תחילת
שנת הלימודים .היא גם אסרה על חברותיהן לבוא אלינו הביתה בטענה שבנותיי לומדות
בממלכתי דתי ועלולות לקלקל אותן .היא הזהירה אותן שבת שתבוא לביתנו תסולק מבית
הספר ,וכך קרה שלמסיבת פרידה שהבנות ביקשו לעשות להן בוטלה ,בגלל משטר הפחד
והאימה שהיא השליטה על בית הספר .פנינו בעניין לאנשי ציבור ,עסקנים ,ופוליטיקאים,
לשרת החינוך ,למבקר המדינה אך ללא הועיל .פנינו לבית דין תורה בבני ברק אשר פסק שיש
להחזיר את הבנות לבית ספר "בית יעקב" לאלתר ,ללא תנאי ,אך הגב' גיטה התעלמה גם
מספק דין תורה .לכן התפלאתי לקרוא בעיתון שהיא מצטטת פסק דין של הבג"צ .האם
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דמות חרדית ומחנכת בית ספר חרדי מחזיקה מפסק דין של הבג"צ ומתעלמת מפסק דין
תורה של תלמידי חכמים גדולים מבני ברק? אנו עברנו תקופה קשה ועוגמת נפש קשה,
שקשה לתאר במילים ,ולכן ברצוני לחזק את ידייך ולקוות שתצליחי במקום שאחרים הרימו
ידיים".
ואני שואלת :מי מאיתנו היה מוכן לעבור כזאת חוויה? האם מישהו מההורים שנמצאים
כאן ,שנשלחו על ידי מנהלת בית הספר ,וזה בוודאות ,מכיוון שכל מי שהגיע לכאן הוא הגיע
בגלל שהוא חרד לבת שלו .כי אותה מנהלת ,ונמצאים כאן הורים שבפירוש אמרו לי :אלונה
דור-קולן ,אנחנו מגיעים לישיבה ,אבל אנחנו מגיעים מכיוון שאנחנו פוחדים שהיא תנקום
בבת שלנו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש ,אלונה ,אלונה ,זה לא עניין אישי פה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אומרת ,אני לא מכירה אתכם ,אבל אני קיבלתי עשרות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,אני מציע שלא תהפכי את זה לעניין אישי .זה עניין עקרוני את טוענת .תדברי על
העיקרון,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
זה עניין בפירוש עקרוני,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מאחר ומנהלת בית הספר לא נמצאת פה ,אז בואו נשמור על לשון נקייה ,בסדר?
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני ביקשתי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא נגיד שהיא מאיימת או לא מאיימת ,אני מציע שתחזרי בך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני ביקשתי שהיא תזמן,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תחזרי בך .תחזרי בך,

משתתף בדיון:
היא לא אמרה שהיא מאיימת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,היא אמרה שהם הגיעו בגלל שהיא איימה עליהם .היא אמרה שהיא נקטה לשון איומים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה שאני שמעתי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אמרתי ,מה אני אמרתי?
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משתתף בדיון:
שההורים פוחדים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא יודע ,את צריכה לדעת מה את אמרת,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני שואלת אותך מה אתה שמעת? אולי אתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

את שואלת אותי מה את אמרת? תחזרי על מה שאת אמרת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אומרת דבר כזה ,לא יתכן שבית הספר ששייך ,שהמבנה שייך לעירייה ,שאנחנו מממנים,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
תגיעי למטרה האמיתית,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,מיכאל ,תן לאלונה להציג את הבעיה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אם מנהלת בית הספר בוררת לה את התלמידות שלה ,ומחליטה את מי לקבל ,את מי לא,
את מי בכלל לא ,אז בבקשה ,יכולה לעשות את זה ולהפוך את בית הספר לבית ספר פרטי
שלה .ובמקום שיהיה כתוב "בית יעקב" יהיה כתוב :בית גיטה גוטה .אם היא כל כך גוטה,
אז בבקשה .שתנהל בית ספר באופן פרטי ,תשכור את המבנה מעיריית ראש העין ,ותחליט
את מי היא מקבלת ,ואת מי היא לא מקבלת .זכותה המלאה .אבל כל עוד בית הספר ,המבנה
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של בית הספר ,הוא שייך לנו ,לכולנו ,הוא אמור לשרת את כל האוכלוסייה החרדית בראש
העין מבלי לעשות אפליה ,אז אני מצפה מגב' גיטה וייס שלא תעשה שום אפליה ,כל עוד
תלמידה עונה על הקריטריונים של בית הספר ,כל עוד תלמידה לא עוברת על תקנון בית
הספר ,אין לה שום זכות לסלק אף ילדה.

משתתף בדיון:
מה את רוצה בסוף?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
קודם כל ,אני חושבת שכולנו כאן צריכים לצאת,

משתתף בדיון:
המבנה הוא עירוני ,ומה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה ,אני לא דיברתי עכשיו על מבנה עירוני .המבנה הוא מבנה עירוני שאמור לשרת,
ואנחנו כולנו כאן,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו כאן ,אני חושבת שבשם כולנו ,מכיוון שתשעה חברי מועצה שחתמו על הבקשה לזימון
הישיבה ,זה חצה כאן את כל המפלגות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לאן את רוצה להוביל?
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לאן אני רוצה להוביל? לצאת בקריאה למנהלת בית הספר ,שאנחנו כולנו נצא בקריאה ,כל
חברי מועצה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל לא להפסיק את התמיכה בבית הספר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
רגע .אנחנו ביקשנו לפתוח כאן דיון ,או שאתה רוצה להגיע ישר להחלטה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני שואל,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה רוצה ,רגע אחד ,סליחה ,אתה רוצה להגיע ישר להחלטה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה לא שאלה מה שאני רוצה ,אני שואל אותך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה רוצה להגיע ישר להצעת ההחלטה? אבל אני מציעה שלפני כן יתקיים כאן דיון ,יש כאן
עוד כמה חברי מועצה שרוצים להגיב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי.
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אז בבקשה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז בשלב זה אין לך הצעת החלטה?

משתתף בדיון:
היא תגיע לזה בהמשך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה יגאל ,אתה רוצה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני חושב שהיא אמרה דברים ברורים .אל תמשכו בכוח ממנה הודעה ,או דרישה לעשות
סנקציות ,זה לא הכוונה כרגע.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
זה כתוב בפירוש .זה שאתם לא יודעים על מה אתם חותמים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מיכאל מלמד ,זה שאתה יושב מתחילת השנה עד היום זה מחדל שלך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני יודע על מה חתמתי .ברשותכם ,אדוני ראש העיר ,אני חושב שהמטרה היחידה שקיימת
פה זה לדאוג לכך שהילדה תחזור לבית הספר ,מתוך הנחה מהאינפורמציה שאני שמעתי
שהילדה עברה את הבדיקה ,או בית של הילדה ,המשפחה של הילדה עברה את הבדיקה של
החינוך העצמאי ,והיא עונה על הקריטריונים .אם כך ,אין שום כוח לאדם ,למאן דהוא,
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למנוע מהילדה ללמוד בבית הספר .זו הנקודה .סנקציות כנגד בית הספר  -לנו אין סמכות
לעשות סנקציות ,זה לא נכון לעשות סנקציות ,אי אפשר לפגוע בכל הילדים ,אי אפשר לפגוע
בכל המערכת .אני דעתי שונה בעניין הזה .אבל ,איך היא אמרה ,אגב בצדק ,יש דיון ,כל אחד
יגיד מה דעתו .אני חושב שהמצב פה הוא לא סימפטי .מצד אחד קשה לשמוע פרטים אולי
אישיים ,חסויים ,כי אי אפשר לעלות עם זה על במה ציבורית ברמה הזאת ,מצד שני  -צריך
לדאוג לכך שעם כל זה שהחינוך העצמאי הוא עצמאי ,כשמו כן הוא ,אבל גם לזה יש גבולות,
אין עצמאות טוטאלית .גם פרטי במדינה שלנו הוא לא פרטי ,במיוחד אם הוא במתקן
ציבורי .לא יכול להיות שעל דעתו של אדם אחד בלבד תיפול הכרעה .צריך אולי סוף סוף
ליצור ,הדינמיקה הזאת התחילה לא מזמן ,גם בתקופתי ,בסוף תקופתי ,והבית משפט הזה
היה בתקופתי .אני אומר ,צריך לקבוע ,מטעם העירייה ,נציגות של העירייה ,משרד החינוך
והחינוך העצמאי לקבוע איפה גבולות הסמכות ,ומהם הקריטריונים ,ומי מורשה לדעת עד
היכן הסמכות של מנהלת לזרוק ילד או ילדה .במיוחד אם אותה ילדה מתקבלת באלעד ,או
מתקבלת בפתח תקווה ,או מתקבלת בכל מקום אחר ,אז מה? פה לא? ילדים מאלעד יכולים
להתקבל פה והיא לא תתקבל פה? לנו ,במועצת העיר אין כלים ההצעה ,אם כבר רוצים ללכת
ולבדוק את הפרטים ,צריך להקים ועדה עם נציגות ,הועדה לא למשוך את זה הרבה זמן,
לקבוע עם משרד החינוך והחינוך העצמאי כי לחינוך העצמאי יש מנדט ,מדינת ישראל קבעה
מה גבולות העצמאות של החינוך העצמאי .ואני אומר פה במיוחד לאור זה שאני שומע ,אני
לא מכיר את הפרטים ,אני שומע שהילדה עברה את הבדיקה של משרד החינוך ,של מחלקת
החינוך פה ,וגם של החינוך העצמאי .אם היא עברה ,מה פתאום לא נותנים לה? אולי יש
דברים חסויים שאני לא יודע ,ואולי אסור אפילו להגיד אותם פה ,אני לא יודע .כדי שלא
כולנו נטפס על עצים מעבר לגובה שמתאים לנו ,אני מציע ,תקום ועדה ,ואז גם האווירה
תירגע ,גם המנהלת תירגע ,גם החינוך העצמאי.
דיבר איתי היום ,הבוקר ,הרב מילר ,שהוא אחד המובילים של החינוך העצמאי ,אמרתי לו:
תשמע ,אני ,עם כל האהדה שלי לחינוך העצמאי ,ויש לי אהדה לחינוך העצמאי ,ואני למדתי
בחינוך העצמאי ,לא יעלה על הדעת שמנהלת אחת יכולה להגיד הכל .ואני מעריך את
המנהלת גיטה .גיטה היא מנהלת מצויינת ,היא הרימה את בית הספר הרבה שנים .אני יודע
מה היה מצבו של בית הספר ,היא הרימה אותו .אבל גם לכוח יש גבולות .גם לאיכות יש
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גבולות .לא יכול להיות שילדה תשב בבית כשהיא עונה לקריטריונים שהיא חרדית,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
עובדה שזה קורה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני זוכר שהחינוך העצמאי אסף מהרחובות ילדים .אסף ילדים ממשפחות מצוקה ,וחינך
אותם ,וטיפל בהם וקירב אותם ,ואיך אומרים? "והשיב לב אבות על בנים ,ולב בנים על
אבותם" .הילדים לפעמים מחזירים את ההורים בתשובה .גם נניח אם איזה שהוא מצב לא
בסדר בבית ,הילדים יודעים גם להשפיע על ההורים .לא צריך ללכת להקצין בעניין הזה .אני
לא מבין את המניעים של גיטה ,אני לא יודע מה הפרטים שידועים לה .לכן אני מציע להקים
איזה שהיא ועדה של נציגות העירייה ואגף חינוך ,חינוך עצמאי ,והמנהלת ,ונציגות ועד
ההורים של בית הספר ,החינוך העצמאי ,ולמצוא פתרון לבעיה .זה לא בריא לחינוך העצמאי
שזה יעלה לגלים האלה .לא בריא.
התפרסם הבוקר בעיתון "מעריב" ,אני חושב שזה בושה לכולנו .ראש העין כבר מככבת
בכמה מקרים כאלה .גם בית ספר "אוהל שלום" או "רמב"ם" היה ,וגם זה .זה לא בריא
למערכת החינוך של ראש העין .תדמית העיר הזאת תיהרס ,מערכת החינוך תיהרס אם זה
יהיה המלחמות הפנימיות שלנו .לכן אני מציע לדאוג לכך שהילדה תחזור לבית הספר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אבל זה לא בראש מעייניו של ראש העיר! איפה הוא היה עד היום? למה הוא לא פתר את
הבעיה? הוא לא חשב שהוא צריך לתפור מצוקות של תושבים ,ולדאוג,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,זה התקפה,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,אני רוצה לפתור את הבעיה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן ,איפה הוא היה? איך הוא חיכה? איך הוא הרשה שאצלו בעיר ילדה תשב מתחילת השנה?
היית מוכן שזה יקרה לבת שלך?

מר משה סיני  -ראש העיר:

יותר חזק .לא שומעים .יותר חזק .יותר חזק.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
זה מה שאתה פה גרמת ,שדברים שלי לא נקלטו למיקרופון ,אז אני מרימה את הקול שלי.
אין לי ברירה.

משתתף בדיון:
אלונה ,בואי רגע נשמע את מיכאל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,ברשותך ,אני חייב ,אני מצטער,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,הודיעו לי על הפגישה .אמרתי :לא מתאים לי היום .הודעתי .אני גם יש לי עיסוקים.
הודעתי שלא מתאים לי .אבל היות ובכל זאת זה נקבע ,אמרתי :אני אבוא .התאמצתי לבוא.
אותי מעניין הילדה להחזיר אותה לזה .אני מקווה שזה הכוונה שלך ,ולא שיהיה פה פיצוץ
יותר גדול.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,תודה רבה .חתמו  9חברי מועצה ,אני רוצה לתת,
[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא צודק .קודם כל מי שחתום על ההצעות שיתייחס .מיכאל יכול להתייחס בסוף .לא
חתמת על ההצעה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא רק צעק עלי .זה מה שהוא עשה! הוא ידע לצעוק עלי .במקום לטפל ולדאוג ,ולרוץ לכל
העולם,

משתתף בדיון:
אלונה!

[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

שני דברים :האחד  -הייתי מבקש לקבל את תגובתם של הגורמים המוסמכים מסביב
לשולחן :האם עיריית ראש העין ,מעבר להקצאת המבנה ,תומכת בעוד איזה שהיא צורה,
כספית ... ,בבית הספר של החינוך העצמאי? זו שאלה אחת .אני מבקש לקבל את התשובה
עכשיו .שנית  -אין לי אלא להלין על נציגי ש"ס שמדוע מילאו את פיהם מים? הם היו צריכים
קודם כל ,בראש מעיינם לדאוג .שאלתי .אני מבקש תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מנהל פה את השאלות ואת התשובות .זכי ,אתה שאלת שאלה ,עוד לא נתתי למיכאל עוד
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רשות להשיב לך.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני לא הבנתי אם מיכאל הוא הגורם המוסמך שאמור להשיב לי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מיכאל הוא יושב ראש האגף החינוך עצמאי .בבקשה.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
קודם כל אני רוצה להצטרף לדברים של יגאל יוסף ,וגם אני שמעתי בשבוע האחרון רק
תשבחות על המנהלת ,היא מנהלת טובה ,ואין ספק שיש  ...בית הספר ,בעקבות זה יש גם
ביקוש לבית הספר "בית יעקב" .יחד עם זאת ,אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקרה בחצי
השנה האחרונה עם מיכל בשארי .לי לא ברור איך זה שלפני שנתיים הילדות של אותה
משפחה ,משפחת בשארי ,כן למדו בבית הספר "בית יעקב" .איך זה אז זה התאים למנהלת,
והיום זה לא מתאים .זה לא ברור לי .עכשיו ,אם אני יודע שהאבא שינה את אופי חייו ,הוא
כבר לא דתי ,או במקום כיפה שחורה הוא כיפה סרוגה .או שיש טלוויזיה ,אז אני אומר :הוא
שינה את אופי החינוך בבית ,אז בסדר ,זה לגיטימי שהיום אתה כבר לא מתאים .אז היית
יותר חרדי ,היום אתה פחות חרדי ,אז אתה לא מתאים לבית הספר .וזה מקובל .אבל
המשפחה לא שינתה את אורח חייה ,הוא נמשך אותו דבר ,חרדי ,כמו שהיה בעבר .אז מה
קרה היא לא מתאימה השנה? למה לפני כן התאימו  2בנות ,ועכשיו לא מתאים? ופה היית
צריך לבדוק .אני כן חושב ,ואני את זה בקצרה ,מאחר וכל החברים כן רוצים להגיד פה ,אני
חושב שכן צריך לצאת בשם כל חברי מועצת העיר מכתב לממונה על החינוך העצמאי,
שממונה על גיטה ,וחשוב מאד ,חשוב מאד שכנראה שהיא שגתה ,כנראה שהיא טעתה,
כנראה ,אז אנחנו נביא אותה חזרה לשולחן הדיונים שהם יסגרו ביחד איתה ,אולי לרדת
מהעץ הגבוה שהיא עלתה על זה .אז אני מציע שכל חברי מועצת העיר ,עם ראש העיר,
חותמים פה אחד שממנים את הממונה עליה שיעשה הוא עצמו בירור ,הוא יבוא יבדוק גם
במשפחה ,ואז  ...את ההחלטה לשיקול דעתו .כנראה ,אין לי ספק שהמנהלת טעתה בנושא
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הזה .עכשיו ,הכי חשוב זה ,מכל החברים אני מבקש לא לחרוג מהנושא .הנושא זה הילדה.
לא נושאים אחרים .אז תתמקדו בעיקר על הילדה .כי המטרה היא להכניס את הילדה לבית
הספר ,לא תלמד באלעד ,היא צריכה ללמוד פה בחינוך בראש העין.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אני חושבת ,משה ,אתה קצת תמים .כי יש לנו פה דוגמא לכך שיש איזה שהוא פסק דין של
בית דין לצדק ,שגם אותו היא לא מקיימת,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אז הממונה עליה יכול לכפות עליה ,בשביל זה אני אומר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי סמובסקי בבקשה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חושב שצריך להיזהר שלא לגרור את הנושא לנושא הדת .הסוגיה היא לא נושא הדת .אני
ח ושב שהדיון הזה היה מתקיים גם אם זה היה בית ספר למחול ,או היה בית ספר לאיכות
הסביבה ,או אני לא יודע מה ימציאו ,כל מיני המצאות חדשות שיש חדשות לבקרים
במערכות החינוך על כל מיני בתי ספר עם ייעודים מסוימים .למה הכוונה? כל בית ספר
שהוא ,עם מגמה מסוימת ,עם אפיונים מסוימים ,חייב שיהיה לו קריטריונים מאושרים
וקבילים הן על ידי הרשות המקומית ,והן על ידי הרשות הממלכתית ,או מדינת ישראל,
שהוא צריך לעמוד בקריטריונים האלה ,שהרי אין הדעת סובלת שמנהל כלשהו ,מנהל,
מנהלת ,לא חשוב ,יחליט בצורה שרירותית ,ולא על פי כללים וקריטריונים ברורים כך וכך,
רק בגלל שאולי איזה שהוא ילד ,או ילדה מסוימת לא מוצא חן בעיניו ,או יש איזה
אינטראקציה אחרת שלא מוצאת חן בעיניו .ולכן ,אם מישהו רוצה ,למשל ,להקים בית ספר
רק לג'ינג'ים ,לדוגמא ,ואני בכוונה הולך לקיצוניות לא הגיונית ,אז זה גם כן בסדר מבחינתי.
אלא מי? בית ספר כזה צריך להיות ממומן עצמאית על ידי אותו מי שרוצה להקים רק את
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הבית ספר לג'ינג'ים .הוא יבנה לעצמו את המבנה ,והוא יממן לעצמו את המורים ,והוא
ישלם את כל ההוצאות של הבית ספר ,ואותו בית ספר ,יכול אותו מנהל לעשות את
הסלקציה ,כמובן שזה לא מילה נעימה ,איזה סלקציה שהוא רוצה .אבל ברגע שמדובר על
בתי ספר מוכרים ,לא חשוב מה המגמה שלהם בכלל ,במקרה זה זה "בית יעקב" ,יכול היה
להיות בית ספר אחר ,ובית ספר שנתמך הן על ידי הממשלה ,והן על ידי הרשות המקומית,
בין בתמיכה ישירה ,ובין בתמיכה עקיפה ,הוא צריך ,למעשה ,לקבל את התלמידים על סמך
קריטריונים שמוסכמים .ואם הקריטריון המוסכם הוא אורח חיים דתי ,אז זה בסדר .אבל
גם הוא צריך לראות אורח חיים דתי ולא מה שמוצא חן בעיני המנהלת ,או לא מוצא חן
בעיני המנהלת .ובנושא הזה הרעיון של יגאל להוסיף גם את אותה ועדה שקוראים לה :ועדה
לחילוקי דעות .למשל ,מגיע מקרה לבית ספר  ,Xומחליט המנהלת או הועדה הפדגוגית של
אותו בית ספר ,שאותו תלמיד לא עומד בקריטריונים ,בהחלט אז ,אם היתה ועדה של אותו
זרם חינוכי ,פלוס נציג עירייה ,אגף חינוך עירייה ,פלוס נציג משרד חינוך  -ממשלה ,יושב על
המדוכה ואולי גם מאשרר את ההחלטה של המנהלת ,מצד שני הוא גם יכול להגיד לה:
גבירתי ,טעית .או אדוני ,טעית .ולכן ,קודם כל המשימה פה היא לא לגרור את זה למקומות
אחרים .לא לגרור את זה לתחום המבנה הארגוני של העירייה ,ולא לגרור את זה לשד הדתי,
כמו שהיה כל מיני ניסיונות בתקשורת לעשות .קודם כל המשימה פה שהילדה הזאת ,אין
סיבה שהיא לא ,אם אין סיבה אמיתית ,תחזור ללימודים .והיה פה במה למנהלת לבוא
ולהשמיע את דעתה .משום מה היא החליטה להתעלם ,למרות ההזמנה ולא לבוא הנה .היא
יכלה לבוא הנה ולהגיד את דעתה .יכול להיות שכולנו שוגים ,והיתה נוטלת קורה מבין עיניו,
והיתה ראה בדיוק איפה אנחנו שוגים .אבל היא העדיפה לא להיות .א' .אז היה לה במה,
יכלה לבוא ולהגיד את דעתה .חד משמעית .אז קודם כל צריך להחזיר את הילדה ללימודים.
ודבר שני  -כנראה ,כנראה ,שאני ממליץ לזרם העצמאי ,ואלי גם לכל מיני זרמים שיקימו כל
מיני בתי ספר מוזרים ואחרים ,באמת לבנות קריטריונים מוסכמים ,עקרוניים ,מובהרים,
מוגדרים ,שאותם יחליטו על פיהם ,ואז גם לא יהיה לזות שפתיים ,גם לא יהיה דבר אחר,
וגם יהיה אותה ועדה ,בהחלט ,פתרון טוב ,לגבי חילוקי דעות שיהיו בעניין.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה .בבקשה פיני.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני רוצה להסתכל על זה בשלושה מימדים .אני מקבל לחלוטין את התפישה שאסור לנו
לגרור את הדיון בנושא הזה למקומות אחרים .המקומות האחרים זה כל נושא ההקצאות
הכספיות ,זה כל נושא המאבק הדתי .זה לא הדיון היום .אני מסתכל על זה ב  3 -מישורים
אחרים לגמרי :הראשון ,כפי שאני מתחם את הבעיה הזאת ,זה הבעיה שהילדה הזאת לא
נמצאת בבית הספר ,ולא משנה לי עכשיו אם זה טעות או לא טעות ,צריך לדאוג שביום
ראשון בבוקר ,או מחר בבוקר ,הילדה חוזרת לספסל הלימודים ,את הדיונים וזה ,אחרי זה.
זה קודם כל .העובדה שלא קיימים קריטריונים ברורים גורמת לזה שכל אחד ,במקרה הזה
כל דאלים גבר אני לא יודע אם זה יתאים כל כך ,אבל כל אחד עושה מה שהוא רוצה .כל
אחד יעשה מה שהוא רוצה ,וזה לא רק ב"בית יעקב" ,זה יכול להיות בכל חברה ,ובכל מוסד
שקיים בעיר .במידה ולא קיימים קר יטריונים ברורים לא רק שכל אחד יעשה מה שהוא
רוצה ,אלא לא קיים שום מנגנון שיכול לבדוק ולעקוב ולתקן ולווסת במידת הצורך את
ההתנהלות של אותו גוף.
לגבי המנהלת  -אני קצת קשה לי לקבל את התפישה שמדובר פה אולי בטעות ,אבל לצורך
העניין נהיה מבית הלל היום ,ונקבל שמדובר בטעות ,ונקרא לה לנסות להחליט שזאת טעות,
ולהחזיר את המצב לקדמותו ,ולאפשר לילדה ללמוד .אחרי שזה יקרה צריך לברר ולראות
למה דברים אחרים לא קרו .אני לא מקבל שזאת טעות ,צריך להכתיב פה .עכשיו ,מי צריך
להכתיב? יש אגף חינוך תורני בעיר .אם יש אגף חינוך תורני ,והדרך הזאת מקובלת על אגף
חינוך תורני ,הסלקציה הזאת בפירוש ,משהו פה לא הגיוני ,משהו פה לא בסדר .אבל אני
יודע שהסלקציה לא מקובלת על האגף חינוך תורני,

משתתף בדיון:
לא ,לא ,פיני ,אתה טועה .העירייה לא יכולה להכתיב לה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
העירייה צריכה להביע את דעתה אבל.

משתתף בדיון:
 ...משרד החינוך.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בסדר .זה מקובל .שמענו את הדיון בפעם הקודמת עם אריאלה גם ,שאנחנו כעירייה אין לנו
שום סמכות לעשות שום דבר .אבל אנחנו כן יכולים לדבר .אנחנו יכולים להשפיע .וזה מה
שהיינו צריכים לעשות לאורך כל הדרך ,ואגף חינוך תורני לא צריך להיות מוטרד ,אני גם לא
אתן שהמאבק פה היום יהפוך להיות למאבק בין שינוי לש"ס .זה לא מטרת המפגש הזה
היום .מטרת המפגש זה לגרום לזה שההתנהלות של "בית יעקב" תהיה התנהלות תקינה ,על
פי קריטריונים ברורים ,ושהילדה הזאת תחזור לספסל הלימודים .ואני מציע גם לחברי
הטוב מימיני ,וגם לחברתי הטובה מלפני ,תרדו מהטונים האלה ,בואו נשאיר את זה ברמה
שאנחנו פותרים את הבעיה ולא יוצרים בעיה נוספת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לגרור את זה למישור פוליטי זה באמת לא המקום ,אבל,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אנשים לא תמימים .אל תעשי מכולנו נאיביים .בסדר? את דברי אני אומר בתום,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מיכאל מלמד ,איפה היית עד היום?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני אגיד לך בדיוק איפה הייתי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה לא היית רוצה שזה יקרה לבת שלך,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
את האחרונה שיכולה לשאול אותי .בסדר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה לא היית רוצה שיקרה לבת שלך,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אולי במסגרת השאלות ,אני כן הייתי מצפה לשמוע מה עמדת ראש העיר בעניין הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה ,מי שעוד חתם על זה ורוצה להעיר?

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
לי דווקא ,משה ,חשוב לשמוע את דעתו של מנהל אגף החינוך ,למרות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אני מנהל פה את הישיבה ,אני תיכף אתן לכל מי שירצה לדבר .אבל קודם כל עכשיו
אנשים שחתמו .בבקשה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
המקרה הפרטי ,הספציפי שילדה לא מתקבלת למוסד חינוכי שבו היא מבקשת ללמוד הוא
חמור כשלעצמו ,ואני חתמתי על אותו מכתב מכיוון ש - 1 :כדי להביע באמת מחאה כנגד
אותו מהלך שהוא ,לדעתי ,חמור כשלעצמו .אבל שנית  -כי אולי באותה הזדמנות סוף סוף
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נעלה לסדר היום את הנושא הזה של באמת החינוך התורני .והרשות המקומית והחינוך
התורני .לפני שנתיים הוצאתי איזה שהוא מכתב שהעליתי על הנייר את ההבדלים שבין
המגזרים השונים ואת האפליה שאנחנו יוצרים במו ידנו בין הילדים ,וזה הונח על השולחן,
ושבוע שעבר הוצאתי עוד איזה שהוא מכתב ,וריכזתי כל מיני סעיפים שבהחלט גורמים לכך
שהילדים מהמגזר הממלכתי ,וממלכתי דתי אינם שווים למגזר התורני ,ואנחנו ,לצערי ,כולנו
שותפים ,אלה שרוצים את זה ,ואלה שלא עושים למען לתקן את זה .ואני לא רוצה שבשנה
הבאה נחזור שוב ונדון ,והשאלות האלה יעלו שוב .אנחנו צריכים פעם אחת להתיישב
ולעשות סדר .אז זה שמגזר מסויים רוצה לעצמו העשרה בתחום התורני  -זה מצויין .זה
שהוא רוצה יותר שיעורים בתחום אחד על פני שיעורים בתחום אחר  -ייערב ויבושם לו .אף
אחד לא יפריע לו .אבל כשהוא נמצא פה באיזה שהוא מסגרת קהילתית שנקראת  -עיר -
ופועל תחת עירייה ,ויושב במבנים ששייכים לאותה עירייה ,וכולנו רוצים להיות קהילה
אחת ,אז לא יכול להיות שבין הילדים יהיה חוסר שוויוניות .זה פשוט לא יתכן .והחוסר
שוויוניות קיים כמעט בכל התחומים :במבנים ,בשעות ,במשאבים הכספיים ,לכל אורך
הדרך,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
צריכים לפתור את הבעיה של כל המדינה היום?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בישיבה הזו?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא.
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אז תתמקדו בעיקר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
פיני ,אני נורא מצטערת ,שנתיים ימים לא היתה הזדמנות בכלל ,זה לא עלה על סדר היום.
שנתיים ימים בוכה מיכאל מלמד שאין לו תקציבים .למה אין לו תקציבים? למה בתי הספר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

שרי ,תתמקדי,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
נראים כמו שהם נראים? שאלה טובה .אבל ,מה אתה עושה למען,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בשלב האחרון מבחינתי ,הוא לאחד בין האגפים .זה אנחנו נגיע .אנחנו כנראה לא נגמור את
הנושא היום .בשלב שלפני זה אני חייבת לחזק פה את מה שאמר יגאל יוסף ,ומה שאמר אבי
סמובסקי ,ואני גם העליתי את זה כאיזה שהיא הצעה ,ואם תקבלו אותה ,אני מאד ,אני
חושבת שברמה הראשונית ,קודם כל ,זה יפתור איזה שהיא בעיה ויביא את זה לאיזה שהוא
התערבות של הרשות במה שקורה במוסדות התורניים גם .למועצת העירייה או לועדה
מטעמה תהיה סוברניות להחליט בכל מקרה של אי הסכמה בין הורים להנהלת בתי הספר,
סלש ,גני ילדים במגזר התורני .מכיוון שזה קיים בממלכתי ,זה קיים בממלכתי דתי,

משתתף בדיון:
איפה זה קיים בממלכתי?
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יושב מאחוריך יושב ראש ועד הורים יישובי ,תשאל אותו,

משתתף בדיון:
תשאלי אותו את .בבקשה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני אשאל אותו .אני יודעת שזה קיים.

משתתף בדיון:
מה קיים? מה קיים?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אנחנו לא אחראים פדגוגית על מה שקורה בבתי הספר ,אבל ארגונית-ניהולית ודאי שאנחנו
שותפים לדברים שקורים בממלכתי ,ובממלכתי דתי ,כולנו שותפים .אנחנו לא שותפים
בתורני .ואז כשמגיע מקרה קיצוני כזה יושבת מועצה שלמה ,יושבת עירייה שלמה ,יושבים
כאן כל העובדים המקצועיים ולא יכולים לעשות כלום .מרימים ידיים .הכיצד? אז משהו
לקוי פה ,ומשהו משובש .אני בראש העין ,ואני רוצה את המיטב לילדי ראש העין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה את מציעה? תהיה החלטת ממשלה רק לראש העין?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא .אבל אנחנו יכולים כן ליצור שוויוניות .החינוך התורני לא קיים בכל הרשויות ,אבל
אצלנו הוא קיים ,ואנחנו יכולים רק לברך על כך.
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מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
את טועה .בכל עיר ועיר יש.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ברמה  ...היום ,אני מניחה שבסופו של דבר אלונה דור-קולן תציע את ההצעה שלה .אני
חוזרת על זה שוב ,המקרה של הילדה הוא מקרה פרטי ,אנחנו צריכים לטפל בכלל .אנחנו
צריכים להגיע לזה ,ומהר ככל האפשר ,כדי שלא נגיע לזה שוב בשנה הבאה .כי עוד חודש,
במסגרת התקציבים ,אנחנו נשמע את מיכאל מלמד שהוא מופלה לרעה ,ואת זה אנחנו לא
רוצים שיקרה שוב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי .בבקשה ,מתי יצחק.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
ערב טוב לכולם .ראשית אני אגיב על מה שנאמר בתקשורת מטעם הדוברות שמי שחתם זה
מצדדים פוליטיים כאלה ואחרים .אדוני ראש העיר ,הנושא הזה כשהובא לידיעתי,
לחתימתי ,אני עניין אותי הילדה ,ועניין אותי המנהלת ,ולא המבנה ,ולא שום דבר אחר .כמו
שכולם פה דיברו .אז זה לא פגיעה בקואליציה ,או פגיעה באופוזיציה ,פה ראית קשת רחבה
שנרתמה לעניין ,ואיכפת לה מהילדה ומהמשפחה ,ופה אני רוצה לומר לכל אלה שחושבים
שיש לנו יכולת להתערב ,זה טעות ,זה מוסד מוכר אך לא רשמי ,שתבינו את המושג המשפטי.
כשאומרים שזה מוסד מוכר ,הוא מוכר לצורך כל הנושא הניהולי ,אבל הוא לא רשמי
מבחינת המעורבות שלנו גם הפדגוגית ,שלא תהיינה אי הבנות .מכאן ,מהחדר הזה ,לא תצא
איזה גאולה .זה בטוח .אדוני ראש העיר,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה תלוי בך,
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,זה לא תלוי בי ,לא תלוי בך ,גם בראש העיר זה לא תלוי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
גם בך ,וגם בראש העירייה,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
סליחה ,עם כל הכבוד שראש העיר יכול להיות אלוהים ,אבל בקטע הזה אף אחד לא יכול
להתערב .זו פעם ראשונה בשנתיים וחצי שאני רואה קשת רחבה של כל החברים פה שאיכפת
להם ונרתמים ,ואני בטוח ,אדוני ראש העיר ,שבאמת אין פה שום מעורבות כזו או אחרת
להתנגח איתך ,או עם איזה גורם ,גיטה ,אני לא מכיר אותה בכלל ,אני זוכר ,שמעתי .אבל
בוא נעשה סדר בדברים .מה אנחנו בעצם רוצים מהדיון הזה? לאף אחד כמעט זה לא ברור.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ברור לגמרי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
דקה .אלונה ,אני רוצה להסביר את עצמי .צריך להבין שאין לנו יכולת גם חוקית להתערב
בשיקולים של הבית ספר ,של החינוך החרדי הזה .תקנו אותי אם אני טועה ,יושב פה מנהל
אגף החינוך ,ועוד כמה חברים פה שיושבים,

משתתף בדיון:
יש לך יועצת משפטית.

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
השאלה היא :האם אנחנו נוגעים בבטן הרכה של החינוך החרדי ורוצים לגרום לו לזעזוע ,מה
שאנחנו פה לא נרצה ,אני לא אתן את ידי לשום מהלך כזה ,לשום החלטה כזו .אני אותי
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מעניין הילדה שתחזור מחר בבוקר ,בבוקר מוקדם ללימודים ,ואם צריך לקחת את ראש
העיר ,ועוד כמה פה חברים ,ולהגיע לפתחו של בית ספר ולומר לגב' גיטה ,מה הבעיות שלך?
גם אני מוכן לעשות את זה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא היה שם ביום חמישי .מה הוא אמר למנהלת? מה הוא אמר למנהלת? מה אמרת
למנהלת ביום חמישי? תספר לכולם מה הוא אמר למנהלת .מה אתה מדבר?

משתתף בדיון:
אלונה!

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,תתאפקי ... .יש פה אורחים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אורחים?

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יפה.welcome .

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
פטור בלא כלום ,אני כשקיבלתי את הפניה של גב' אלונה שוחחתי עם הרב המקומי ,הרב
עזריה ,חשוב שתדעו את הפרטים .והסברתי לו כמה חשוב שהוא יהיה מעורב בעניין .האמת
הוא לא ידע מכל הנושא הזה עד יום לפני שדיברתי איתו ,הוא ידע את זה בדרך לא דרך .הוא
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שאל אותי מה פשר החתימה .אמרתי לו :החתימה שמעניינת אותי זה הילדה .זה לא
תקציבים ,ההיפך אם אני יכול לתת להם מיליון דולר ,אני להם מיליון דולר .אין לי בעיה גם
עם המנהלת .אני גם לא יכול לשפוט את המנהלת בצד החינוכי שלה ,או במסלול הלימודים
שלה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה הוא היה כשזה התפרסם? שהיה פסק דין ,איפה הוא היה? איפה הוא היה? איך הוא
טאטא את זה מתחת לשטיח! וכולם טאטאו את זה מתחת לשטיח,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,אני מבקש ,מבקש לא לתקוף את הרב.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני אענה לך גם על זה ,דקה .וניהלנו דיאלוג עם אבא של המשפחה .אני רוצה להסביר למה
היתה חתימה שמה ,המניעים ,ומיד באותו יום הרב דיבר מהמשרד שלי קרוב לחצי שעה20 ,
דקות עם אב המשפחה ,וכמו שאמרו פה חברים ,צריך להיזהר מאד בצדדים של צנעת הפרט.
אני ככה מציע בצורה מאד עדינה .לא כדאי לנו גם להיכנס לנושאים האלה ,זה מורכבים ולא
פשוטים .אז פה ,מכאן זיל וגמור .לא די בזה שניהלנו דיאלוג ושיחה ,גם ביקשתי מהרב,
למען שהדברים ייראו וייעשו שגם נלך לביתם של המשפחה .וכך היה .אני חושב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה קרוב למיקרופון ,תיזהרי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אין כאן סודות .אתה הרי יודע שאצלי אין שום סודות ,הכל על השולחן .אתה הבטחת
שקיפות ,ובינתיים השקיפות היא אצלי .מי שמדבר על שקיפות ,אין שום בעיה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

את ביקשת ישיבת מועצה ,ואת כל היום בטלפון.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן ,וצעקות כשצעקתי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל אני אומר זה לא נימוסי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כשהרמתי את קולי לא נכנסתי לפרוטוקולים כשדאגת למחוק מהפרוטוקולים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל את מבקשת ישיבת מועצה ,ממלא מקום ראש העיר מדבר ,ואת עסוקה בטלפונים בחוץ.
תצאי החוצה ותדברי שם .את לא חייבת לדבר פה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
ברגע שאני שומע כרגע בין השורות שראש העיר היה שם ,אז אני בכלל מעריך את זה מאד.
אני חושב שזה מעשה שהייתי מוכן גם להצטרף לעניין הזה ,כי זה נושא רגיש .אבל צריך
לקבל פה החלטה זהירה ,כי אנחנו יוצרים תקדימים של החלטות ,וזה לא כל כך פשוט .זה
מאד מורכב .ואני אומר פה גם להורים שנמצאים פה ... ,או למנהלת ,או לילדה ,אני באמת
לא יודע מאיזה צד הם באו ,מהאופוזיציה או מהקואליציה ,אני ממש לא יודע ולא מכיר ,לא
נכנס לנושא הזה ,אבל ההורים צריכים לדעת שהעירייה איכפת לה ,ומעניין אותה מהצד
החינוכי הפדגוגי האישי ואין מושג כזה ,שרק אלונה תרים את הדגל של הילדה הזאת .כולנו
איכפת לנו מהילדה .ועובדה ,מקשת רחבה פה נרתמנו לעניין ,וזה לא לנגח את גיטה ,ואני לא
מכיר אותה בכלל ,או את הבית ספר .בכל מקרה ,המסר הציבורי פה שאנחנו ,נבחרי העיר
ועיריית ראש העין איכפת לנו מהחינוך .אנחנו לרשות ההורים .אני יש לי הצעה ,אני לא יודע
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אם יקבלו אותה ,יש לי הצעה של צוות מצומצם ,סתם דוגמא ,היועצת המשפטית ,או מנהל
אגף החינוך יטפלו בנושא הזה ברגישות גבוהה בחסותו של ראש העיר ,לא יותר ולא פחות,

משתתף בדיון:
וניתן להם  3חודשים לזה,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,לא ,לא ,דד ליין ,אני אומר ,דד ליין  4 ,3ימים ,לא יוכלו  -להביא את זה לישיבת הנהלה
לדעת מה קורה .אני אומר :חבר'ה ,אל תיכנסו לנושאים האלה .אני רמזתי קודם שישנם
צדדים של צנעת הפרט ,רמזתי קודם ,ואני מבקש שאנשים ייקחו את זה בכובד ראש ,כי זה
באמת לא נעים להגיד דבר כזה בשולחן הזה .זה שולחן מאד מכובד ,צופים עלינו מכל
הכיוונים ,היו כתבות למכביר בנושא הזה ,זה לא מתאים לאף אחד ,ולא רוצים לקלקל את
הרושם החינוכי של ראש העין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,תקצרו ,רוב הדברים כבר נאמרו .בסדר?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
ראשית ,לצערי הרב ,אמרו כאן שהילדה צריכה לחזור ללמוד,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
היא לא התחילה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
היא לא התחילה בכלל ,לצערנו הרב חצי שנה הילדה הזאת מתדפקת על דלתות בית הספר
ואינה מתקבלת .צער נוסף יש לי שהדיון פה הוא לא תועלתי בכלל מסיבה פשוטה ,עשיתי
מחקר קטן ,ולדברי סגנית מנהלת אגף במשרד החינוך של המוכר והבלתי רשמי ,היא אומרת
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לי בפירוש שבית הספר נהנה מאוטונומיה מלאה .המקרה היחיד ,היא אמרה את זה לאחר
שלחצתי אותה ,אז היא אמרה :עזוב אותי ,הם עצמאיים .המקרה היחיד ,הוא לא המקרה
שלנו ,שניתן היה להתערב ,אם היה מדובר באפליה לא דתית אלא עדתית .אם היתה אפליה
עדתית,

משתתף בדיון:
הבית דין התערב בזה באפליה עדתית.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
סליחה ,אני מדבר איתך עכשיו מה משרד החינוך אומר .לכן כל הדיון הזה הוא אקדמי .אני,
מהבדיקה שערכתי ,אני מודה שלא בדיקה עד הסוף ,אבל זה התחושה שלי ,שהסיבות לאי
קבלתה לבית הספר ,אין סיבות טהורות לאי קבלתה .יש פה איזה משהו שלא ירדתי,

משתתף בדיון:
איפה בדקת ,שלום?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
עשיתי כמה בדיקות ,האמן לי,

משתתף בדיון:
עם המנהלת או עם התלמידה?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
גם מתשובתה של המנהלת שאומרת שתלמידה ,ההתנהגות של התלמידה,

משתתף בדיון:
לא ,לא ,זה צנעת הפרט.
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מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
או.קיי .סליחה ,אני חוזר בי .בכל מקרה ,מהבדיקה ,להערכתי לא היתה שום סיבה אמיתית
לאי קבלתה .דבר אחרון ,כיוון שראש העיר ביקש לקצר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
גם מחוננת.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
זה לא אמרתי .זה אני לא יודע,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
היתה יכולה להביא רק כבוד לבית הספר,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה לא משנה ,גם אם היא לא מחוננת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ילדה מדהימה ,שרק היתה מפארת את "בית יעקב".

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אלונה ,אני מאד מאד אשמח אם וכאשר תימצא הדרך לקבלתה ,בעוד שראש העיר בעצמו
אמר מספר פעמים שאנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו בראש העין ,וימצאו את הפתרונות לא
במקום אחר .ודבר אחרון ,הועלתה הצעה ,אני לא יודע אם עדיין בתוקף או לא ,הצעה לפגוע
בבית הספר בתקציבים ,אם אין הצעה כזו אז ...

[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אלונה ,אני חוזר ,אם היתה הצעה לפגוע בבית הספר ,אם היתה ,אם ,בתקציבים ,אני ודאי
וודאי מוחה על כך .לא יתכן שבגלל פגיעה בילדה אחת ,כשפוגעים אחרים בילדה ,אנחנו נפגע
בילדים אחרים .תודה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כמה דברים באמת קצרים - 1 .תשמעו חבריה ,זה עצוב נורא שהילדה יושבת בבית .זה מאד
עצוב .זה חמור שילדה לא לומדת ,אבל לצערי הרב זה לא בסמכותנו ,וזאת הבעיה שלנו עם
החינוך העצמאי באופן כללי .הבית ספר הוא בית ספר טוב .המנהלת היא מנהלת מצויינת.
היא טובה למגזר שלה ,אבל מהצד השני ,אני אומרת ,זאת בדיוק הבעיה עם החינוך
העצמאי .גם בדו"ח ועדת דוברת שיצא ,ודובר על מקצועות ליבה ,ודובר על מה יהיו
הקריטריונים שנתמוך בבתי ספר כאלה וכאלה ,הכל נבע מאותה סיטואציה ,ומאותה בעיה
שאין לנו בעצם סמכות ,לא לרשות ,גם למשרד החינוך ,למדינה ,על פי חוק להתערב במה
שקורה בחינוך העצמאי ,אם זה מוצא חן בעינינו או לא .ואני אומרת לכם שמבחינתי זה
מאד לא מוצא חן בעיני .ולכן ,זה גם היתה המלחמה של שרי ושלי שלא לפתוח כאן בזמנו
את "נתיבות משה" .זאת הסיבה בדיוק .זאת היתה הסיבה ולא אחרת .שלא יהיו סלקציות,
ולא יהיו אפליות .ומה אני רוצה לומר בדבר הזה? לחינוך העצמאי אנחנו לא נוכל לעשות
שום דבר .אבל נוכל לעשות משהו אחר .ונוכל לגרום לכך שבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי
בראש העין יהיו ברמה כזאת גבוהה  ...שילד שהוא לא לומד לא איכפת לה .אף אחד לא יוכל
לומר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אז האוכלוסייה הזאת עד כדי כך מופקרת?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
האוכלוסייה הזאת מבחינתי מופקרת מהבחינה הזאת,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עד כדי כך את מוכנה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן ,כן,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שהילדים בראש העין,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,לא,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
תסלחי לי ,אני בתור חברת מועצת עיר,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,סליחה ,אלונה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מרגישה אחריות גדולה מאד כלפי כל הילדים בראש העין,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אלונה ,שניה ,אלונה ,את לא הבנת,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בין אם הם חרדים ,ואם הם חילוניים ,ואם הם דתיים ,או דתיים לייט,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אלונה ,הבנתי ,הבנתי .תקשיבי למה שאני אומרת .אני אומרת שכל הילדים בראש העיר,
מבחינתי ,צריכים לקבל את החינוך הטוב ביותר בראש העין ,אם הוא חילוני ,אם הוא דתי,
אם הוא חרדי,

משתתף בדיון:
גם בתקציבים,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
גם בתקציבים ,חד משמעי .חד משמעי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כל הילדים שווים,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אלונה ,תני לי לסיים,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

סיגל ,אני חושב שמיצינו את העניין.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה שאני רוצה ,משפט אחרון ,מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר :יש דברים שיכולים לעשות
רעש ,יכולים לעשות בלגן ,ואנחנו יכולים לצעוק ,ויכולים לכאוב ,אבל זה לא בסמכותנו,
נקודה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אין דבר כזה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
על פי החוק זה לא בסמכותנו .ואנחנו יכולים לרצות מעל ומעבר ,אבל יש דברים שהם
בסמכותנו,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איזה חוק?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
יש חוק של החינוך העצמאי ,חד משמעי,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש מוסר ,החוק הוא לא מעל הכל.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל אתה יכול לבוא,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש מוסר ,ויש ערכים,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
נכון ,אבי ,אתה צודק.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש גם לחץ ציבורי,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבי ,הלחץ הציבורי יכול להיות כזה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אל תדברו לי את החוק .כל דבר פתאום שאין פתרון אומרים לי החוק.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבי ,סליחה ,הלחץ הציבורי יכול להיות אחד :שראש העיר ,שמנהל אגף החינוך התורני,
האמת שלפי דעתי ,לחינוך התורני צריך להיות כאן הכוח והמנדט ,שלבוא ולהגיד למנהלת
בית הספר ,שהיא מנהלת טובה ,שיש דברים שבראש העין אנחנו כרשות לא מוכנים לקבל.
ולבוא ולנסות לשכנע את אותה מנהלת ואת אותו החינוך העצמאי .אבל אני אומרת לך שאם
אנחנו לא נצליח ,מבחינה חוקית אנחנו לא יכולים לעשות כלום .זה לא אומר שאנחנו לא
יכולים להשתדל.

משתתף בדיון:
אבל צריך לנסות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לנסות תמיד .לנסות תמיד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנו .חברים ,או.קיי .מיצינו את הדיון של חברי המועצה ,אלה שחתמו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני לא חתמתי .אני לא חתמתי בכוונה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
את ילדה טובה ,...

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,לא ,לא ,אני לא ילדה טובה ,אני לא מוכנה לחתום על מסמך שאומר לקצץ תקציבים
לבית ספר ,כשאני יודעת שזה לא חוקי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה? מה את מדברת?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
פעם אחת חתמתי ,ואכלתי אותה .מאז אני לא חותמת.

משה סיני  -ראש העיר:

סיגל ,תודה .אני אעבור לרב אדמוני ,בבקשה כמה מילים,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

למעשה כולם כבר הזכירו המון דוגמאות והמון מסרים מה אנחנו צריכים לעשות .שאלו
אותי כבר הורים ,א'  -פה הזמן להעריך ולהוקיר את המנהלת גיטה וייס ,בלי קשר למקרה,
היא עשתה המון פה בראש העין ,פה זה המקום גם להעריך .אבל במקרה הזה שאלו אותי גם
כן הורים לפני כמה זמן ,שאלו אותי גם כן חברי עירייה :מה נראה הפתרון? אמרתי :יש רק
פתרון אחד ,זה לא הסמכות שלנו פה ,ואמרתי יהודי אחד שקוראים לו הרב מאיר לוריא,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אפשר לגשת אליו ,זה הסמכות הבלעדית שהוא יכול להחליט לטוב ולרע,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
צדיק גדול!  300פעם הרב הצדיק הרב לוריא ,הוא לא השיב לה אפילו מילה אחת .הצדיק
הגדול הרב לוריא!

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

אלונה ,תירגעי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 300פעם האבא כתב לו מכתב.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

יש יהודי אחד שקוראים לו הרב מאיר לוריא ,שהוא עשה המון ,רבות פה לראש העין.
והיהודי הזה יקר מאד .אני מאמין שהראייה שלו תהיה ראייה אמיתית,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה פנית אליו? אתה ביקשת ממנו?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

אני אמרתי דבר אחד ,אני אמרתי דבר אחד ,ואת יודעת עדה ,מה שאני אמרתי לך כשאת
דיברת איתי ,זה אותו חוזר.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אבל למה אתה לא פנית אליו?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

מסיבה פשוטה,

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
זה שונה כשהורה פונה וכחבר מועצה פונה,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

לא ,אז עוד פעם ,אני אמרתי שצריך לפנות אליו ,זה ההזדמנות לדבר איתו ,ואיתו הוא יכול,
יש לו ראיה אמיתית ,לכאן או לכאן ,ואני מאמין,

משתתף בדיון:
למה לא פנית אליו?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

אני אמרתי את זה לאותם הורים ,ואני אומר את זה גם כן ,אמרתי לכמה חברי עירייה פה
במקום ,זה המציאות ,לא נתעלם מהדבר הזה .יש אחד שקרואים לו הרב מאיר לוריא .זהו.
אני הצעתי את ההצעה הזאת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה היית? למה לא פנית אליו?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

הייתי פה במכולת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה .בבקשה ,מיכאל.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...מכולת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,אלונה ,תפסיקי כבר עם היציאות האלה .קדימה ,מיכאל,

משתתף בדיון:
הבנתי עכשיו שנעשו מספר פניות לרב לוריא עם יושב ראש ועד ההורים היישובי ,והאיש
כנראה בעינו עומד ,גם הוא מסרב ,אז אדמוני ,להבא תבדוק את הנושא לפני שאתה ...

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

אז אם הוא החליט :לא ,אז מה אני יכול להגיד?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מה הוא מסרב? הוא מסרב להחזיר אותה ,או מסרב להתייחס לבעיה הזאת?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,נשמע את הכל ,רק עם קצת סבלנות .בבקשה מיכאל.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני שמעתי אתכם בסבלנות רבה את כל הדוברים .לא די שהחינוך התורני מופלה לרעה ,אז
אלונה דור-קולן ,הגב' אלונה דור-קולן רוצה להעביר גזרות שמד מבחינתי על החינוך
התורני,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איזה גזרות?

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,חברים,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני אסביר,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

משתתף בדיון:
חבר'ה ,תקשיבו לו ,אחרי זה תגידו לו שהוא שיכור,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איזה גזרות?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה ,דקה ,דקה ,חבר'ה ,אי אפשר ככה .אני לא מקבל,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני רוצה התנצלות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני יודע מה אתה רוצה ,שניה ,כן ,מה אתה אומר?

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

ישמיץ נבחרי ציבור שהם ציבור דתי שחתמו גם הם ...

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני לא אמרתי זכי קוממי,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אמרת אלונה דור-קולן ... ,גזרות שמד.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אתה לא שומע טוב,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

עד כמה שאני יודע  ...ומשה בן טובים,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני אפרט,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא לא קרא את המכתב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,מיכאל בוא תמשיך,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הרי ידוע שמתחילת הקדנציה ,כשהיתה עוד הגב' קולן יושב ראש ועדת חינוך ,להזכירך,
הבאת איזה יועץ מומחה שכינה את החינוך התורני  -גיס חמישי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה אתה אומר? אתה היית פה?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הציבור הזה צריך לדעת,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן? אתה היית פה?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אז אני יודע ,אני יודע,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה שמעת?

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה את מפריעה לו? הוא מדבר,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני ערב לדברי .אני ערב לדברי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,חבר'ה ,אתם לא מוכנים לתת לבן אדם,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,יש פה ,משה בן טובים ,אבי ,אבי,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,דקה ,דקה ,אי אפשר ככה .חבר'ה ,אתם ביקשתם ישיבה של מועצת עיר .אנחנו ,כל
אחד מהאנשים שיושבים פה טרח והגיע לפה לישיבה מיוחדת שאתם ביקשתם ,לא יעלה על
הדעת שחבר מועצת עיר שהגיע לישיבה לא תתנו לו לדבר גם אם זה לא מוצא חן בעיניכם,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא מדבר .זכותו לדבר כמו שזכותכם לדבר .בבקשה מיכאל,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,זה לא יעבור ככה ,חברים ,אני אפזר את הישיבה הזאת,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
אתה יכול לפזר את הישיבה ,עם כל הכבוד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אפזר את הישיבה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...מה אתה עשית? תגיד מה עשית? תספר כאן לכל החברים איך אתה בתור יושב ראש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,רגע ,רגע ,רגע ,דקה ,דקה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה אתה עשית למען הילדה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

קדימה ,בבקשה ,מיכאל ,קדימה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
קחי קצת מים ,תירגעי ,ואני אדבר .מתחילת הקדנציה אלונה דור-קולן ניסתה בכל מיני
דרכים לגבות כסף מהרשתות עבור שכירות ,עבור חשמל ,והיום היא מצאה פטנט טוב ,יש
איזה שהיא ילדה ,שאת כינית אותה ,גם את אותה ילדה :גיס חמישי ,מבחינתי ,ואת כל כך
דואגת לה ,ואת מבקשת דרך הילדה הזאת להטיל שכירות לגבי הבתי ספר ,את רוצה להטיל
חשמל ,זאת המטרה האמיתית שלך מבחינתי.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה בוחן לב וכליות?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה היסחפות .זה אפילו אני אומרת לך,

משתתף בדיון:
מיכאל ,זה דמגוגיה מה שאתה עושה ...

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
לעצם העניין של הילדה ,עם כל הכבוד,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
או! מיכאל עכשיו מגיע ...

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
לעצם העניין,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
לעצם העניין ,את דואגת לילדה .אני הייתי בבית הילדה כמה פעמים ,שוחחתי גם עם הרב
מאיר לוריא ,ושכן בהסכמתה ,או לא בהסכמתה של הגב' גיטה ,שהיא מנהלת מבחינתי
מצויינת ,ישנו הסכם פשרה שהאבא לא מקבל אותו ,ויש אפשרות להכניס את הילדה מחר
ללימודים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה אומר הסכם הפשרה?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הסכם הפשרה אומר כך,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

האם זה מותר שזה יעלה כאן?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
ישנו הסכם כזה שהילדה תסיים את שנתה ,ולא נשאר הרבה ,ב"נתיבות משה" ,בכיתה א'.
בכיתה ב' תהיה ב"בית יעקב" .ההסכם הזה הובא לידיעת האבא דרך כל מיני אנשים,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מה ההיגיון?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,חבר'ה ,אני לא מוכן לזה .דקה ,מיכאל ,עצור שניה .חבר'ה ,אי אפשר ,מיכאל מתחיל
לדבר ,אומר כמה מילים ,אתם טוענים שזה לא לעניין ,הוא מדבר על הילדה ,אז מפריעים לו,
אי אפשר ככה .תחליטו .או שאתם נותנים לו לדבר ,או שאתם מדברים .בבקשה ,דבר,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
ואתם בסוף אומרים לי שהדיון הזה לא נעשה מטעמים פוליטיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ממש לא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה בדיוק על מה הוא מדבר ,ואתם לא נותנים לו לדבר.

משתתף בדיון:
כן ,אבל אם בשנה הבאה כן ,והשנה לא זה לא ברור לי למה לא .זה לא ברור לי .זה לא ברור
למה  ...השנה לא מתאימה ,עניין של כבוד פה.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
תיראו ,אתם יכולים להביא פתרון טוב יותר ,אתם כולכם חכמים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מיכאל ,אני רוצה להבין מה הסיבה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אתם ממציאים את הגלגל ,אז למה לא דיברת עם הרב מאיר לוריא אם אתה דואג לה?

משתתף בדיון:
דיברתי אותך.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

משתתף בדיון:
אתה מרים ידיים ,אתה הרמת ידיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני לא הרמתי שום ידיים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מיכאל ,אני רוצה להבין למה? זאת אומרת ,מה הרעיון של הפשרה .אתה יכול להסביר מה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אני רוצה רגע להבהיר פה את העניינים .אין פה חבר מועצה שעומד עכשיו לדין
שיפוטי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ,לא ,אני רוצה להבין,

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה ,אל תפריעי לי .אין פה חבר מועצה שעומד כאן לדין של מועצת העיר .תוציאו לכם את
זה מהראש .עומד פה חב ר מועצה שזכותו המלאה להביע את דברו בלי הפרעות ,ואני מבקש
שתתנו לו לדבר בלי הפרעות .נקודה .כל השאלות תשמרו אותם כאן בלב ,כשיסיים את מה
שיש לו להגיד ,תשאלו .בבקשה.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הדיון הזה התגלה והגיע לכל מיני מקומות שלדעתי גם היו או לי מלוות בכל מיני אמוציות.
זה ההסכם שהצלחתי להגיע עם החינוך העצמאי .אני לא חושב שההסכם הזה הוא לא טוב.
אני חושב שלא נשארו עוד הרבה חודשים עד לסוף שנת הלימודים .לדעתי ,האבא צריך
לנסות לקבל את זה ,ואם צריך לערב פה דעת תורה בעניין ,אז אפשר לעשות על זה דיון ,ובזה
תם ונשלם כל הסיפור של הילדה .עכשיו ,אם רוצים להחמיר את הבעיה ,להחריף אותה
ולהגיע למצב שאת מחתימה חברי מועצה  ...חשמל ומים ,זה הדרך שלך ,אבל זו לא הדרך

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שתביא את הילדה לספסל הלימודים .אני מכיר את הדרך הזאת.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל הוא לא סיים את דבריו,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא סיים את הנקודה הזאת.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,חבר'ה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
שעוד חצי שנה היא כן מתאימה ,והיום היא לא מתאימה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן .להבין .להבין מה ...

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
ההבדל ביני לביניכם שמדובר פה בילדה ,אתם שוכחים שיש פה צנעת הפרט ,יש סיבות לכאן
ולכאן ,זה הסכם פשרה שהגעתי מתוך שיחות עם הקב"סית ,ודיונים עם הקב"סית מול
המנהלת ,ועם המשפחה יחדיו .אני חושב שצריך לקבל את ההסכם .מי שחושב שהוא חכם

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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יותר מכל החכמים,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אתה זוכר ש"נתיבות משה" הוא לא מוכר פה בראש העין?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
בעיניך הוא לא מוכר,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
במועצה.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
עכשיו את רוצה לנהל דיון על "נתיבות משה"? הרי כולכם דואגים לילדה ,נכון?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אמרתי ,שרי ,ביקשתי ,מיכאל לא עומד פה לדין.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
זה לא עומד לדין ... ,תשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לכן לא לתקוף אותו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו לא תוקפים אותו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אתם תוקפים .יש הסכם פשרה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא ,אנחנו רוצים להבין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,חברים ,הבן אדם אומר :יש הסכם פשרה .לא מוצא חן בעיניכם? אז תמצאו פשרה
אחרת .זה הסכם שהוא הגיע אליו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה הרעיון?

מר משה סיני  -ראש העיר:

הרעיון הוא לא יכול לומר אותו מצנעת הפרט .בסדר? נקודה .לא יכול לומר אותו מצנעת
הפרט .קיבלתם תשובה .בבקשה .מיכאל ,סיימת?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני סיימתי .כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

עכשיו ,מה שאני רוצה ,חבר'ה ,לגבי המשך הדיון ,אנחנו ,ברשותכם ,אם זה מקובל עליכם,
אני רוצה לשמוע את יושב ראש ועד ההורים ,נכון?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,רגע ,סליחה,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,דקה ,חברים ,אבי ,אני מבקש ממך ,בוא באמת אל תעזרו לי לנהל את הישיבה .כל
העזרה היא רק מפריעה .אם יושב ראש ועד ההורים היישובי רוצה לומר את דברו ,אז הוא
לא אמר לי את זה קודם ,ואם הוא רוצה לומר את דברו ,אז הוא יקבל ,חברים ,אז אני
אומר ,אתה רואה אותו ,אתה רואה כבר את הכוונה ,אני ,עד שלא אומרים לי אז אני לא
יכול להיות בטוח .מאחר והוא לא אמר לי ,אז אני לא פניתי אליו .אם הוא ירצה לומר את
דברו  -בשמחה רבה .בסדר? ולכן ,מה שאני מבקש ,מאחר ואני לא רוצה לפתוח דיון פתוח,
אנחנו נעשה ככה :אנחנו נשמע נציג ההורים ,נשמע את יושב ראש ועד ההורים ,אחרי זה
נשמע את הדרג המקצועי ,ואחרי זה אנחנו מסכמים .בבקשה.

נציג ההורים:
ערב טוב לכולם .אני ממש מתפלא ,באמת ,אני הרבה שנים לא הייתי בישיבות מועצה ,באמת
אני מפרגן ,כאיש ציבור לשעבר ,אבל באמת אני רוצה להגיד דבר אחד ,אני מחבר בין מתי
לבין מה שמיכאל אמר .אני ,יש לי  8בנות בבית ספר הזה .אני רוצה להגיד על המנהלת הזאת
שהיא הגיעה ,הבית ספר היה ממש ממש במצב ירוד ,לא היו ,רישום לא היו בבית ספר,
לקחנו את היוזמה ההורים ,הפסקנו לשלוח את הילדים בחוץ ,ועשינו כיתות  ...בית הספר יש
לו שם מאד מאד טוב ,וכל בת ,כל בית ספר היום ,מחוץ למסגרת ,סמינרים ,רוצים את
הבנות שלנו אצלם .אני התפלאתי ,אמרתי למנהלת :מה קורה? למה לא מקבלים את הילדה?
את כל זה אני בדקתי ,ואני מחבר בין מתי שאמר אני מציע ,יש פה צנעת הפרט גדולה מאד,
אני אומר אולי אתם לא מודעים לה אולי ,תיראי ,המנהלת מקבלת גם מבתים פחות חרדים,
אני אומר לך,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נשמע נורא ואיום ,אני נורא מצטערת .ילדה בת  6חטאה .מה היא חטאה?

נציג ההורים:
לא ,לא,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
זאת הדרך להחזיר בת לתורה ולמסורת ,ולדת ישראל ,על מה אתה מדבר?

נציג ההורים:
אני מציע שתבדקי את זה .דברי עם מתי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני מתביישת,

נציג ההורים:
מתי יסביר לך אולי ,מישהו אחר יסביר לך .אני לא רוצה לדבר כרגע על המשפחה ,ולא על
ההורים ,לא מכיר אותם אפילו,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
זאת הדרך,

נציג ההורים:
ממש לא מכיר אותם .רק אני אומר ,כי המנהלת מקבלת גם מבתים פחות ,כי זה כל המטרה
שלהם לקרב .במקרה הספציפי שאני בדקתי ,שמעתי שמועה קטנה,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שמעת שמועה קטנה ,ואת השמועות מפיצים בכל ראש העין! וזה לשון הרע!

נציג ההורים:
לא זה מה שאמרתי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בושה וחרפה!

נציג ההורים:
לא זה מה שאמרתי .אני מציע,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בושה וחרפה! אני מתביישת!

נציג ההורים:
את צודקת ... ,לשמוע אותי טוב טוב,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בושה! תתביישו לכם! אנשים דתיים וחרדיים .לשון הרע! לשון הרע! הפיצו פה שמועות בכל
ראש העין!

נציג ההורים:
לא יודע מה את שומעת .לא יודע מה את שומעת ,לא יודע מה את שומעת,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חוצפה כזאת!
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[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חוצפה! חוצפה שאין כדוגמתה! מה הפיצו? שלא תדע מצרות,

נציג ההורים:
מה הפיצו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה הפיצו? מה הפיצו  ...האנשים האלה שפה .מה הפיצו? [בצרחות] מישהי מהאמהות פה
היתה רוצה שיגידו את זה על הבת שלה?? מישהי מהאמהות???

משתתף בדיון:
אלונה!

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
[בצעקות] מישהי מכן היתה רוצה שיפיצו על הבת שלה כאלה דברים???

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חוצפה שאין כדוגמתה!

נציג ההורים:
כמו שמתי אמר ,שגורם רבני ,מיכאל ,ועוד איזה רב ייכנסו לעובי התמונה ,ישמעו ,ואני חושב
שלתת עצמאות ,החינוך העצמאי הוא עושה נפלאות בבית ספר וביישוב,
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש פתרון לילדה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חבר'ה ,בואו לא נעשה דו-שיח ,אני ביקשתי שידבר ,בבקשה ,יהודה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,בואו נתקדם .אני מבקש להירגע .בבקשה ,יהודה עלייאש.

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
גבירותיי ורבותיי ,אצלנו בראש העין ילד הוא ילד ,הוא ילד ,הוא ילד .אין שום מקום
להפלות ולשנות ,ולהשתנות בין ילדים ,וצריכים למצוא לכל ילד את המסגרת הראויה
והמתאימה לו ,והכל לפי רצון ההורים ,כי בסופו של דבר הוא קטין .אני מתפלא מאד על
ההתנהלות של החינוך העצמאי במקרה הזה .אני רוצה להגיד לכם ,אני באופן אישי דיברתי
עם הרב לוריא היום אחר הצהרים ,והוא בשלו ,לא מסכים בשום פנים ואופן .דיברתי איתו.
אני מאמין שמשלחת ציבורית ,לא משלחת ,אבל נציגי ציבור מהשולחן הזה ,שיוסמכו על ידי
המועצה ,לדבר איתו ,הוא מנכ"ל החינוך העצמאי ,יביאו לידי פתרון יותר טוב מאשר מיכאל
הביא כפתרון ביניים .הייתי מאד מציע שראש העיר ועוד חבר ,או שניים מהמועצה ,יידברו
איתו ,ויגיעו איתו להסכמה .נראה לי שמשקל ציבורי משמעותי יקדם את טובת הילדה.
אני רוצה להגיד לכם ,חברי מועצה ,אני שומע אתכם בדבקות מאד גדולה :צנעת הפרט ,על
פרטים שלא צריכים לדבר בציבור .ראיתי בעיתונות של סוף השבוע על איזה ילד בכיתה ג'
בבית ספר "טל" ,שהוא ילד פראי ,והוא עושה בעיות בכיתה ,וכל העיתונות המקומית
מתנפלת על הילד ,ואני ממיטת חוליי כבר יומיים יושב בבית של ההורים האלה ברח' עירית
בגבעת טל ומתחנן לילד שיגיע לבית הספר.
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משתתף בדיון:
הוא לא הגיע היום,

יהודה עליאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
והוא לא הגיע היום .ואף אחד מהעיר הזאת לא קפץ לשמיים איך יכול להיות כזה דבר
שלוקחים ,עוד לא ראיתי ,אני אומר לכם ,בעיתונות בכלל ,ובמקומונים בפרט ,כותרת :הילד,
באשר הוא ,לא יכול להיות ,על הצד הפדגוגי .ילד הרביץ ,ילד התחצף ,ילד התעקש ,וילד
סירב .אבל בראש העין הכל מותר .הכל מותר .אני אומר לכם את זה בקול זעקה וצעקה,
בקול בכי ותחנון ,והילד הזה לא פחות ,במצב לא פחות עגום מאשר אותה ילדה שלא קיבלו
לבית הספר "בית יעקב" .אני קורא ממש לכולם מעל השולחן החשוב הזה לרסן כל עיתונות
פראית ומשתחצנת ומשתלחת בילדים שלנו ובמערכת החינוך .צריכים למחות באחריות
ובדרך ארץ גם כלפי המנהלת.
רבותיי ,בשולחן הזה ,או על השולחן הזה צריכה לצאת קריאה לחיזוק המנהלת ,לעידוד
המנהלת ,גם אם היא טועה ,וגם אם היא שגתה ,אני מאמין שיש פה שגיאה אחת גדולה ,אבל
אנחנו לא צריכים לתת איזה שהיא במה שמשמיצה את העבודה החינוכית שהאשה הזאת
עושה[ .בתגובה לדברים שנאמרו ולא נשמעו] אני מבקש אל תעזרו לי ,ואל תפריעו לי .לא
שנה ,ולא שנתיים ,ולא שלוש ,ולא מעט שנים ,היא עושה עבודה נפלאה ,ומותר לה גם
לשגות .אני בדקתי פה ,לכולם אין דם של מלאכים בורידים ,ואף אחד פה לא נקי משגיאות,
ואף אחד לא נקי מלתקן את השגיאות .אז בבקשה ,צריכים לעשות הידברות שקטה .אני
מאמין שאפשר להחזיר את המצב לקדמותו ולשבץ את הילדה בדרכי נועם בתוך בית הספר.
והיה ולא ,ונניח שהלכו ולא הצליחו ,והדברים לא עולים בידי הרשות  -תדעו לכם שגם
לממלכתי דתי יש פריבילגיות שאולי לא דיברו עליהם פה מסביב לשולחן ,אבל תדעו לכם
שהמנהל בממלכתי דתי לולא הוא מגיע למסקנה שהמורה ו/או המורה לא נוקטים באורח
חיים מספיק דתי ,מותר לו גם לא לקבל אותם .הוא לא מקבל אותם לבית הספר .ותדעו גם
שהיה בג"צ בעניין הזה ,והבג"צ הזה פסק לטובת הממלכתי דתי בעניין .כלומר ,גם המורה
עובר איזה שהוא מבחנה בחינוך ממלכתי ,עובר איזה שהוא מבחנה ברמה האמונית שלו .אני
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מאמין שזה יצלח .אני מאמין שהידברות של נציג ציבור ,רב העיר ,ומנהל אגף חינוך יעשה
את שלו בצורה הכי הכי אפקטיבית ,ולכן ,הועדה הזאת ,או מי שיתמנה מטעמה ,צריך בתוך
שבוע לישיבת מועצה ,או מתי ,נדמה לי ב  14 -לחודש יש ישיבה הכי קרובה ,דהיינו בעוד 9
ימים ,לבוא עם תוצאות למועצה הזאת ולומר לאן הגענו עם ההידברות הזאת .זה יכול
להיות רק בהידברות.
ואני מאד מבקש ,שוב ,לסיכום ,עמדתי הצנועה ,ואולי המועטה ,תדאגו להגן על הילדים.
אנחנו כהורים לא צריכים הגנה .אתם כאנשי ציבור ,חוץ מאשר לדבר אליכם בנימוס ובדרך
ארץ הכל מותר .אבל הילדים לא יכולים להתגונן ,ורבותיי ,אני רואה במקומונים האלה,
ואני מבקש מכם ,תישאו יחד קריאה לכל העיתונים שלא יתבטאו בנושא ילדים לא ברמה
ההתנהגותית שלהם ,ולא ברמה הלימודית שלהם ,כי פה כל הגבולות עברו ,כל הגבולות
עברו .תודה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יהודה ,אני מבקשת להעיר משהו .דבריך ,יהודה ,כמו תמיד ,נעמו לנו מאד ,אבל אני חושבת
שיש כאן איזה שהיא בעייתיות .אתה בעצם יושב כאן כיושב ראש ועד הורים יישובי .אני לא
שמעתי כאן  - 1איזה שהוא מסר כועד הורים יישובי ,או אם שמעתי אז אולי זה לא התחדד
לי מספיק .ו  - 2 -האם יושבים נציגים של החינוך התורני בועד הורים יישובי?

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
המסר של ועד הורים יישובי שילד הוא ילד ,הוא ילד ,הוא ילד .אמרתי את זה במשפט
הראשון ,ואין אפליה בעניין הזה ,ואני,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל פה יש כן אפליה,

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
ואני כאן במאמץ די גדול כדי לייצג את אותה ילדה .על זה נבחרתי ,ועל זה אני אלחם .זה
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אחד ,וזה לא משנה איזה ילד ,ומאיזה זרם הוא.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני אשמח אם תדגיש את זה שוב,

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
הוא זכאי על פי דין ,אני אומר את זה  ,4ואולי  24פעמים .הילדה זכאית ,על פי דין להתחנך
בדרך שההורים שלה בחרו עבורה .נקודה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בהירה.

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
בחרו עבורה ,נקודה .זה הכלל הראשון .לגבי נציגות של ועד הורים מבתי ספר חרדיים  -יש,
ומגיעים לישיבות ,ויש אשר אינם מגיעים לישיבות .אין עקביות בנציגות שלהם בפורום הזה,
אבל זה לא מטעמים אידיאולוגיים ,כך אני מוכן להאמין .אין פה איזה התנגדות עקרונית.
ודאי שלא .היו שנים רבות מאד שנציגות שלהם היתה ,איפה הרב דחבש היה סגן  ...הרב ציון
דחבש היה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל אולי זה הזמן לקרוא להם להצטרף.

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
אבל זה לא השולחן ולא הזמן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה שנקבל התייחסות של אבי קמינסקי כמה מילים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
אני רוצה להגיד משהו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני באמת שלא רוצה לפתוח את זה לדיון,

משתתף בדיון:
משפט,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אם אין לכם התנגדות נשמע משפט,

משתתף בדיון:
ברשותכם ,כמובן שצריך למצוא פתרון לילדה ,אני לא מדברת בנושא הזה .אני מדברת
בנושא שכאב מאד לכולנו ההשתלחות שהיתה מעל גבי העיתון ,כי פתרון לא מוצאים מעל
גבי העיתון ,ואני חושבת שכמו שהרבה תלמידים לא התקבלו לבית ספר "בגין" ,או לכל בית
ספר אחר ,לא היתה כזו שערורייה ומהומה ,שתי שבתות ,שבת אחרי שבת ,כתבות בעיתונות
פתח תקווה .אני לא קוראת את המקומונים ,רק הביאו לי לראות ,וזה מאד ,אני חושבת,
פוגע בנו כציבור הורים שתומך בשיקוליה של המנהלת .יש גם הורים שמאד דורשים את
הערכים ואתה עקביות ,ואת העקרונות שבבית ספר .ותודה רבה לכל מי שדואג לפתרון
הבעיה ,ולא להתסיס .תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה לך .בבקשה אבי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
אני חושב שדיון בחודש פברואר על ילדה שהיתה אמורה להתחיל ב  1 -בספטמבר את
לימודיה קצת כואב ,וזה ברמה האישית שלי ,והנימה האישית שלי בסיפור הזה .כל מה
שנאמר כן הוא ,אגב ,נכון .המדינה יצרה מערכת חינוך פרטית במימון ציבורי ,אבל זה לא
ראש העין .זה מדינת ישראל יצרה .והרישום ,חוק הרישום ,חוק חינוך חובה ,ורשם ראשי,
הוא רשם ראשי אך ורק לחינוך הממלכתי והממלכתי דתי בלבד .והנושא של החינוך העצמאי
על כל שלוחותיו נמצא פרוץ בעניין הזה .אני בעד שכל תלמידי ראש העין ילמדו בראש העין,
על כל המשתמע מכך .וצריך לעשות את כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי שילדי ראש העין
כפי שהם בחרו לעשות ,ילמדו בתוך ראש העין ,וזה מחייב את כל מנהלי מוסדות החינוך .כל
מה שאנחנו צריכים לעשות ,זה פשוט לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכל הרמות
הציבוריות ,החוקיות ,החינוכיות ,כדי שילדי ראש העין ילמדו בתוך ראש העין .ולכן אין
פתרון .הפתרון לטעמי שהילדה תלמד באלעד ,או בכל מקום אחר מחוץ לראש העין לא נראה
לי אישית ,ברמה האישית שלי ,אם ישאלו אותי ,אני אומר את דעתי האישית .כמובן שבסופו
של דבר ההחלטה של השולחן הזה ,זה השולחן שקובע ,אבל צריך להגיע לסיכומים עם כל
האמצעים שישנם ,הציבוריים ,הענייניים ,התורניים ,כדי שהילדה תיכנס מחר בבוקר לבית
הספר .לא מחרתיים ,מחר בבוקר.

משתתף בדיון:
לבית הספר?

מר אבי קמינסקי – מנל אגף החינוך:
לבית הספר .לבית הספר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב .בבקשה פרומה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

האמת שאין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמר אבי .בסך הכל מה שהוא אמר מייצג את
המצב כפי שהוא .זאת אומרת ,לעירייה אין יכולת להכתיב לחינוך העצמאי איזה תלמיד
לקבל ,ואיזה תלמיד לא לקבל .מי שיכול להתערב בזה ,וגם בצורה מצומצמת זה משרד
החינוך ,שהוא מקיים פיקוח מצומצם על החינוך העצמאי .כמובן שהחלטות של החינוך
העצמאי כגוף שהוא מתוקצב הן על ידי המדינה ,והן על ידי הרשויות המקומיות ,הם כפופות
לביקורת שיפוטית ,כמו כל החלטה מינהלית אחרת של גוף שהוא מתוקצב על ידי תקציב של
רשות מקומית .בכל אופן ,לעירייה ודאי שיש יכולת לנסות להשפיע ,לנסות לשכנע .היא
יכולה לנקוט בכל דרך שהיא תמצא לנכון כדי לקבל החלטות נכונות ,החלטות סבירות,
החלטות שעומדות במבחן השכל הישר .ניתן לערב בעניין הזה גם את משרד החינוך ,ואני
חושבת שגם כדאי לערב את משרד החינוך ,אבל המצב המשפטי הוא כפי שהוצג.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
המצב המשפטי ,לא ברור לי המשפט האחרון שלך .המצב המשפטי כפי שהוצג,

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

שאנחנו לא יכולים להכתיב.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
כפי שאמר אבי ,שהיא צריכה להיות בבית הספר,

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

אנחנו כעירייה אין לנו יכולת להכתיב לחינוך העצמאי לקבל תלמיד  Xאו  .Yאין לנו יכולת.
זה המצב החוקי במדינת ישראל .יכול להיות שהוא טעון שינוי ,אבל זה המצב שקיים היום.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני מבקשת שאת תסתכלי על המסמך שהגיע ממשרד החינוך,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

יש לי אותו,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שחתומה עליו שוש איפרגן ,אתה מכיר אותה ,אבי קמינסקי?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
כן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שהיא מדברת על מוסדות,

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

 ...אבל לא לנו .הדברים נאמרו ,אני אחזור עליהם,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אבל היא אמרה בפירוש ,היא אמרה בפירוש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

על מה הויכוח עכשיו? על מסמך,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
שאי אפשר לאלץ אותם לקבל.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תן לי בבקשה .תסתכל מה כתוב .במסמך הזה שחתום על ידי שוש איפרגן" :מחוייבות

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הרשות המקומית למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים .מוסדות בסטטוס מוכר שאינו
רשמי הם מוסדות בבעלות פרטית ,ולפיכך אין חובה לרשות לדאוג לאספקת מבנים ,ציוד,
אחזקה" וכו',

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הוא זה שאמרתי ,הוא זה שאמרתי .זה מה שאת רוצה .לא הילדה.

משתתף בדיון:
זה מה שהוא אומר לך כל הזמן .צאי מזה ,יש חינוך תורני ,הוא יהיה קיים לפני שהגעת
לראש העין בכלל .לפני שעברת לגור פה בכלל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה את מציעה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
"מאידך הרשות מקבלת",

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,היא התחילה לדבר ,את תסבירו אותה ... .תן לה לדבר,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

משתתף בדיון:
יש לרשות כלים כדי לאלץ את המנהלת לקבל את התלמידה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אז מה אתה מציע? להשתמש בכלים האלה? אתה מציע להשתמש בכלים האלה.

משתתף בדיון:
כן .יתכן שכן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא צריך בהכרח להשתמש בכלים ,אבל מצד שני  -המינוריות של פרומה לא מקובלת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תתקוף דרג מקצועי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,עוד פעם ,אני תוקף ,אני דיברתי על המינוריות .אני חושב שיש לא לעשות את עצמנו
חסרי יכולת לחלוטין .גם אם יש לנו פוטנציאל מסויים שאף אחד לא מתכוון להשתמש בו,
הוא קיים .ואם צריך להפעיל לחץ ציבורי מתון ,אם בהצעה של יהודה ,ובין בהצעות אחרות,
אז לא צריך לפחד מזה .כי סך הכל ,המטרה היא אותה מטרה ,ואם צריך קצת לעזור לגיטה
וייס ,שאף אחד לא השמיץ אותה ,אני מוחה על מי שאמר ,ההיפך ,רק מחמאות פה שמענו
מכל אחד ,רק שמענו פה רק מחמאות על גב' וייס ,גם מצד ההורים ,גם מצד השולחן הזה,
רק שמענו מחמאות ,מצד שני  -גם האדם הכי כשרוני בעולם ,מישהו אמר שאין לו דם של
מלאכים ,יכול לטעות .ואם צריך קצת לעזור לגב' וייס לרדת מהעץ ,או מטעותה ,שהיא
אנושית ,כי כל אדם יכול לטעות ,סך הכל אף אחד מאיתנו לא ניחן ביכולות לא לטעות ,אז
בהחלט אפשר לעזור לה .לכן ,לא לעשות אצלנו חבורה של מסכנים שאין להם שום כלים.
הצעתך מקובלת עלי,
[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

אני שמעתי את הביקורת שלך על ההתייחסות המינורית .קודם כל ,ההתייחסות שלי היתה
למהלך הדיון ,והיות ובמהלך הדיון לא עלה הנושא הזה על הפרק ,לא התייחסתי לסוגייה
הזאת .אז כך שאני חושבת שהסוגיה הזאת לא עלתה ,אלונה לא אמרה את זה בתחילת
הדיון ,אז אני לא התייחסתי למה שלא עמד על הפרק ,אבל גם לנושא הזה אם צריך
להתייחס אליו .אז כמו שכתוב ,ואני לא חולקת על זה ,אין חובה לספק מבנים לחינוך
העצמאי .אנחנו עצמנו גם פנינו לחינוך העצמאי ובדקנו את הסוגיה הזאת .הנושא הזה נתון
לשיקול דעת במסגרת קביעת תקציב העירייה .זה מחד גיסא .מאידך גיסא  -במסגרת אותה
בדיקה עלה שאם אתה לא מעמיד להם מבנים ,ואתה לא מספק וכו' ,וכו' ,זה לא נחשב
כמוסד שלך ,ואז אתה צריך לשלם אגרות לימודי  ,...שזה יוצא פחות או יותר אותם סכומים
בסופו של יום ,והבדיקה הזאת לא נערכה על ידי ,נערכה על ידי גזברות העירייה .לכן ,בעניין
הזה בסופו של דבר ,אם זה לא יבוא מכיוון אחד ,זה יבוא מכיוון שני .בכל מקרה זה לא היה
מהלך הדיון ,אז להעלות בסוף הדיון נקודות שלא עלו במהלך הדיון ולבוא ולהגיד :מינורי,
לא מינורי ,אני לא חושבת שזה הוגן.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
לעצם תוכן המכתב הזה ,המסמך הזה ,שאלונה ששה ,אם אתה ,אם עירייה מסויימת כלשהי
במדינה הזאת תחליט שהיא גובה כסף מהחינוך העצמאי עבור שכר דירה וחשמל ,העירייה
תצטרך לשלם לחינוך העצמאי אגרות חינוך על כל תלמיד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה נאמר.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה יושב איתי בועדת תמיכות ואתה ידוע מה עמדתי האישית לתקן את המצב המפלה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לרעה את החינוך העצמאי .מאידך ,אתה תהיה איתי ביחד שלא יכול להיווצר מצב כזה
שתחליט מנהלת בצורה שרירותית ,וגם היה לה במה לבוא ולהגיד את הדברים,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אז זהו ,בדרך אחרת ,לא בדרך הזאת.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז אני מוכן לקבל כל דרך שהיא כדי שהתוצאה תהיה טובה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
תהיה טובה לכולם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,לפני שאני מסכם ,אני רוצה לפנות לגב' קולן ,מאחר ואת זאת שיזמת את הדיון,
והחתמת את חברי המועצה ,אז יש לך איזה שהיא הצעה קונקרטית בעניין?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כל מוסד חינוכי ,כל מוסד חינוכי ,כולל מוסד חרדי המקבל תמיכה ישירה או עקיפה
מהעירייה ,חייב לפעול על פי קריטריונים שוויוניים לגבי קליטת תלמידים .קריטריונים
המוסכמים והמאושרים על ידי העירייה והרשויות המוסמכות .עד כאן בסדר? מקובל עליך?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני שומע אותך,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אדון מלמד?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
שומע אותך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
והיה והמוסד לא יפעל על פי הקריטריונים השוויוניים ויפלה בין התלמידים ,העירייה לא
תעביר לאותו מוסד תמיכה ישירה או עקיפה למעט תקציבים שהעירייה מחוייבת להעביר על
פי חוק .ואני מדברת על תקציבים צבועים ממשרד החינוך .ואם יש עוד משהו שאנחנו
מחוייבים על פי חוק ,אז מה שעל פי חוק.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא כל כך הבנתי את ההצעה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי יקבע את הקריטריונים?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מי יקבע את הקריטריונים?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש מאלונה שתאמר לי מי יקבע את הקריטריונים?
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מי יקבע את הקריטריונים? או שתקום כאן ועדה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
מה יהיה כל שנה לפני תחילת שנת הלימודים?

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,זה לא נראה לי .חברים ,בואו ,אני רוצה,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
הלא זה בדיוק האבסורד ,ההצעה שלך ,הצעת ההחלטה שלך לא נוגעת לבעיה שלשמה
התכנסנו פה היום.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה? הילדה עונה על הקריטריונים,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
מה קורה מחר בבוקר לילדה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אנחנו צריכים לקבל החלטה מיידית ,עניינית.
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חב רי מועצת העיר קוראת למנהלת בית הספר לקלוט את הילדה מחר,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

משתתף בדיון:
אלונה ,את בדקת אם זה לא יעלה לעירייה יותר? אם הם יתנתקו מאיתנו וצריך לשלם
אגרות  ...בדקת את זה?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני רוצה לומר משהו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,רגע ,אלונה,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
[צועקת  -לא ניתן לתמלול]  ...עיריית ראש העין 250 ,אלף שקלים הוציא בקלי קלות
מהקופה הציבורית ,ושאני יענה לך עוד כמה כספים הוא הוציא?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,זה שייך לנושא?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
[בצעקות] כן .אז אתה מדבר כמה זה יעלה לנו .טובת התושבים ,וטובת  ...בראש העין גם אם
זה עולה לנו .ואם זה עולה,
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מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
את מחטיאה את המטרה של הדיון.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
בק שר להצעה של אלונה ראשית אני בספק רב אם ההצעה חוקית .אני בספק רב .מה גם
שלדעתי ,לטעמי היא טובה ברמה ההצהרתית ,והיא עדיין לא נותנת איזה שהוא פתרון מעשי
לעניין של הילדה .אני מציעה לאמץ את ההצעה של מר יהודה שתוקם איזה שהיא ועדה,
איזה שהוא צוות בהקדם האפשרי ,ממש לאלתר ,על מנת[ ,בתגובה להערה שלא נשמעה] 10
ימים זה הרבה .הילדה הזאת,

[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה .זאת ההצעה שלך?

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
כן.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני מבקשת לחזור על ההצעה שלי שוב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה היתה ההצעה?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני אמרתי אותה תוך כדי ,אבל עכשיו אני רוצה לחדד אותה .למועצת העירייה ,או לועדה

"חבר"  -למען הרישום הטוב

73

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום  5/2/200/מס' 51/11

מטעמה תהיה סוברניות להחליט בכל מקרה של אי הסכמה בין הורים להנהלת בתי הספר,
סלש גני ילדים.

משתתף בדיון:
זה באופן כללי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
במקרה של אי הסכמה מוקמת איזה שהוא ,או שמעלים ,אבל אני לא נכנסת לא לפדגוגיה,
אני לא נכנסת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל תיראי ,שרי ,מה המשמעות ,אני רוצה להסביר לך שזה הצעה לא הגיונית .זה כאילו את
אומרת למועצת העיר יש סמכות להחליט עכשיו מה הממשלה תחליט .זה לא עובד ככה.
הממשלה מחליטה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יש לה סמכות להתערב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל הממשלה החליטה אחרת.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

היא אומרת שאנחנו נקבע את הדברים .אנחנו לא יכולים לקבוע כיוון שיש חוק,
[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אבל אתה רואה שאין חוק בעניין הזה של קבלת ילדה .אין.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
היא רק אמרה לנהוג על פי החוק.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

מספיק ,באמת ,בואו נעשה סיכום של העניין.

משתתף בדיון:
השאלה היא אם בכלל כל הכינוס הזה חוקי,

[צוחקים ומדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חבר'ה ,בואו נעשה סיכום,

[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה לסכם .קודם כל ,אני בראש ובראשונה רוצה לחזק את מנהלת בית הספר גיטה
וייס .אני חושב שהיא עושה ועשתה מהלכים חשובים ביותר למערכת החינוך בראש העין,
והיא הביאה את בית הספר ,אני חושב ,לרמה גם פדגוגית גבוהה ביותר ,וגם ערכית ,מבחינת
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הערכים שהיא מקנה לתלמידות ,ואני חושב שמכאן היא ראויה לכל שבח מצד חברי מועצת
העיר על העשייה הברוכה והחינוכית ,וצריך להגיד את זה על השולחן ,גם אם יש כאלה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
חבל שאנחנו לא יודעים עליה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

את מוזמנת לבקר בבית הספר כמו שאני מבקר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה הכי טוב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה לומר לכם ששמעו של בית הספר "בית יעקב" יצא למוניטין לא רק בתוך ראש
העין ,אלא מחוץ לראש העין ,ואני ,כמי שמבקר בבית הספר יודע,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
למה זה לא פה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה קשור? זה בית ספר אחר .מה את מראה לי את זה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ופה הם ברשימה ,אבל הם לא מצויינים כלום במצויינות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה קשור .מה זה קשור?
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אם הם כל כך מצויינים למה לא יודעים על המצויינות שלהם? איך נדע?
[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

שרי ,אם זה לא מופיע ברשימה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה מופיע ברשימה ,אבל זה לא ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אתם לא מסוגלים לשמוע דברי שבח? מה קרה לכם ,חבר'ה ,מה קורה לכם? חברים,
אני לא מבין למה זה צריך לעורר סערה שאנחנו משבחים את בית הספר .אני חושב שכולם
צריכים להצטרף לזה .ובכל מקרה ,מאחר ואני מכיר את העשייה הברוכה בבית הספר ,אני
יודע גם ששמעו יצא למרחוק בפן החיובי .מגיעים לשם מפקחים ,מפקחות ,ומורים מבתי
ספר בכל הארץ ,ואין לי שום ספק שאנחנו מכאן לפחות צריכה לצאת תודה לפעילותה של
מנהלת בית הספר ,ולעשייה החינוכית שהיא עושה .זה אחד.
 - 2אני רוצה להתייחס למה שיהודה אליאש אמר .אנחנו חברי מועצת העיר כמובן לא
אחראים לעיתונות ולמקומונים ,ולכל מי שרוצה ,או חפץ ,או מבקש לכתוב על ראש העין.
יחד עם זאת ,אני רוצה לומר לכם שהמהלכים שננקטו ,מה שאני ראיתי בתקשורת ,אני
קורא לזה מן מסע ,קמפיין נגד בית הספר עם שמות של אפליה ,והפליה ,ב  -ה' וב  -א' .לא
מקובל עלי ,אני חושב שזה דבר לא נכון ,לא מוצדק ,אני לא רוצה להיכנס למניעים של מי
שעשה את הכתבות האלה ,או מי שעשו את הכתבות האלה .אבל אני מגנה אותם בכל תוקף.
אני חושב שזה לא הדרך ,ואני חושב שמערכת החינוך בראש העין ,על כל הזרמים שלה ,ועל
כל גווניה החילוני ,והממלכתי ,והממלכתי דתי ,והתורני נעשית בהם עבודה ברוכה וראויה,
ובהרבה פעמים ,אני אומר לכם ,אני עומד נדהם על עשייה חינוכית ,הערכית שנמצאת בכל
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בתי הספר ,הם זוכים לפרסי מצויינות ,הם זוכים להצלחה ,הם זוכים להרבה מאד תשבחות
מהרבה מאד גורמים מחוץ לראש העין ,ולכן ההיטפלות לנושאים האלה היא לא חיובית
וגורמת נזק לדימוי של העיר .אני אומר לכם ,נזק לדימוי של העיר ,וחבל מאד שהדברים
נעשים בצורה כזו .זה אני חייב להעיר פה על השולחן הזה.
 - 3אני גם חושב שנושאים חינוכיים ,במיוחד שהדבר נוגע לתלמידים ,למורים ,להורים,
לצנעת הפרט ,למהלכים שנמצאים בתוך הבית הפרטי ,או בחצר הפרטית ,אם זה של בית
הספר ,ואם זה של הבתים של ההורים ,אני חושב שהמקום לדון בהם זה לא מועצת העיר,
עם כל הכבוד למועצת העיר ולנבחרים ,וגם כבודי במקומי מונח .אני לא חושב שזה השולחן
המקצועי ,הנכון והראוי ללבן את הדברים האלה .ולפני שנושאים כאלה ,אני חייב לומר
לכם ,לפני שנושאים כאלה מגיעים לשולחן המועצה ,יש פורומים אחרים של חברי המועצה,
יש יכולת לשאול ,לתמוה ,להעיר ,לבקש ,לפנות ולקבל תשובות לפני שרצים לעיתונות ולפני
שמבקשים כינוס מיוחד של מועצת העיר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה היית עד היום?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש אל תפריעי לי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה היית עד היום מ  1 -לספטמבר ועד עכשיו? איפה היית?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תפריעי לי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
היית עסוק בלעבור ממפלגה למפלגה ... .והמנהלת הזאת ,מתוך שיקולים פוליטיים היית

"חבר"  -למען הרישום הטוב

78

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום  5/2/200/מס' 51/11

מוכן להפקיר את הילדה הזאת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה את מפריעה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אבל לזכות בכל הקולות של הציבור החרדי ,ותתבייש לך!! איפה היית? מה אתה עשית? ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

סיימת את ההתקפה שלך?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ויש פה ראש עיר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

סיימת את ההתקפה שלך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יש פה ראש עיר שלא  ...נקודה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אלונה ,תירגעי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...אתה לא שומע כי אתה עסוק בשלך כל היום!

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני מבקש,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תענה למצוקות של התושבים! עסוק בעצמו ,בלעבור מפלגה למפלגה,

[מדברים ומתווכחים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נגמר הסיפור של המערך ,הוא רץ לקדימה .אולי שם יצילו אותו ויגלו אותו,

[מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חבר'ה ,אנחנו לא נרד לרמה שאנחנו שומעים פה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא נרד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

ואנחנו נמשיך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בוודאי שלא .אנחנו כל כך נמוך שאנחנו לא נרד.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

תירגעי ,תירגעי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...אמרתי לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תירגעי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אמרתי לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תירגעי ,טוב חברים ,אני חוזר ומדגיש ,למרות שיש פה אנשים שקשה להם לשמוע את זה,
אנחנו חוזרים ,אני לפחות חוזר ומציין לשבח את בית הספר "בית יעקב" ,את המנהלת גיטה
וייס על עשייה חינוכית ,וגם אם זה קשה לשמוע אני אחזור על זה כל אימת שאני אצטרך
לעשות את זה .נקודה.
תיראו ,הנושא הזה ,אנחנו כאן נמצאים ,מי שלא יודע ,נמצאים בעיר ראש העין ,ואנחנו כאן
נמצאים בכינוס של מועצת עיריית ראש העין .מועצת עיריית ראש העין לא מוסמכת בינתיים
להחליט החלטות שהם קשורים לרמה של ממשלת ישראל ושל בתי המשפט במדינת ישראל.
יש הלכות משפט שכבר עמדו בבחינה של בג"צ שזכותם של בתי הספר העצמאיים לקבוע את
אורחות חייהם ,את הקריטריונים ,את מי שהם רוצים לקלוט בתוך בית הספר ,את מי הם
לא רוצים לקלוט בתוך בית הספר ,ושולחן מועצת עיריית ראש העין זה לא המקום
להחלטות דרמטיות ,לא לפסיקות הלכה בנושא הזה ,ולא לקביעת עקרונות מוסמכים או לא
מוסמכים .זה פשוט לא המגרש הזה .ומי שמביא את זה למגרשה של מועצת העיר ,לדעתי,
או שהוא עושה את זה במזיד ,או במכוון ,או שהוא עושה את זה מחוסר ידע,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נו ,באמת!

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני אומר לכם ,לכן זה לא המקום לקבל החלטות ,אנחנו לא מוסמכים לקבל
החלטות בעניין הזה ,ואנחנו גם לא מוסמכים לתת איזה שהם כיוונים אסטרטגיים לממשלת
ישראל ,יש שמה אנשים מספיק טובים ,גם בתי המשפט במדינת ישראל שעסקו בסוגייה
הזאת קיבלו הלכות ,ולכן אין לי שום כוונה מהשולחן הזה לצאת באיזה שהיא החלטה
שנוגדת פסיקות של בתי משפט ,או נוגדת הלכות של,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

ולכן אני לא מתכוון ,חברים ,אני לא מתכוון להתייחס לנושא הזה ברמה של החלטה של
מועצת העיר .מה שכן ,אני חושב שהעיר ראש העין ,למרות שלפעמים בשולחן הזה זה לא
בדיוק נראה ככה ,ראש העין היא עיר ,מבחינתי ,עיר שיודעת לחיות בצורה הרמונית בין
כולם ,יש פה אווירה חיובית בין דתיים לבין חילונים ,בין חרדים ,בין עולים חדשים לבן
ותיקים ,עיר שהיא מאד מאד חמה ,מאד מאד חמימה ,מאד מאד משפחתית ,ומעניקה
לכולנו הרבה אמד גאווה שאנחנו חברי מועצה בעיר הזאת .ולכן אני מצפה מחברי מועצת
העיר שבאמת שימרו על התמונה הזאת ,ישמרו על התפיסה הזאת ,ויסתכלו בראייה
אינטגרטיבית ,ובראייה רחבה על כל האינטרסים של כל קבוצות האוכלוסייה פה .לא ליצור
אנטגוניזם ,לא ליצור מחלוקת ,לא ליצור ניכור ,לא ליצור האשמות הדדיות ,אלא לחפש
תמיד את המכנה המשותף ,לחפש תמיד את האהבה בין אדם לחברו ,ולנהוג כמו שרבי
עקיבא אומר" :ואהבת לרעך כמוך" .אני חושב שאלה הם העקרונות המרכזיים שצריכים
להדריך אותי כראש עיר ,על זה אני עומד ,על זה אני אשתדל ,ואני לא אתן לאף גורם קיצוני
כזה או אחר לגרור אותנו למהלכים שהם לא עומדים בקנה אחד עם התפישה הזאת שהיא
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לדעתי צריכה להיות אבן היסוד להמשך התפתחותה ,בצורה חיובית ,של הקהילה כאן בראש
העין.
דווקא שאנחנו עומדים עכשיו בפתחה של מערכת בחירות ,חודשים שעלולים ,או עשויים
להיות יותר סוערים ,יותר עם אנטגוניזם ,יותר עם ויכוחים פוליטיים בין אחד לשני ,אני
חושב שאנחנו צריכים להשאיר את ראש העין מחוץ לתמונה הפוליטית ,להתייחס לכל נושא
בדרך עניינית ,בדרך מכובדת ,ואני חייב להעיר שאנחנו כאן נותנים את הדוגמא גם לציבור
עומד כאן איך להתנהג .ושמשולחן מועצת העיר יוצאת תפישה של התלהמות ,תפישה של
צעקות ,תפישה של קולניות ,זה בדיוק דרך החינוך ,ואנחנו מדברים פה על חינוך ,על חינוך
של הילדים שלנו ,זה בדיוק הדרך שאנחנו לא רוצים לחנך את הילדים שלנו .לא בקללות,
ולא בהשמצות ,ולא בהכפשות ,ולא בלהביא כל מיני היבטים פוליטיים לשולחן הזה פה,
מערך ,שינוי ,קידמה .מה זה הדבר הזה? אנחנו עוסקים כאן בילדה ,כמו שנאמר פה ,ולא
בראש העיר ,ולא באיפה הוא הולך ,ולא באלונה דור-קולן ,ובאיזה מפלגה היא נמצאת,
לצערי הרב .אז אני אומר לכם פה ,חד וחלק,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
[צועקת  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

לכן ,אני רוצה להביא כאן איזה שהוא כיוון מעשי ,ורציני ,והגיוני .אני לא מתכוון להתערב
בשיקולים של מוסדות החינוך העצמאיים .אני גם לא מתכוון להשתמש בעירייה כמנוף לחץ
עליהם לא באמצעים ,ולא במבנים ,ולא בחשמל ,ולא במים ,זה לא העשייה הנכונה ,זאת לא
הדרך הנכונה .אין כופים הר כגיגית .אני לא מתכוון לכפות על אף אחד שום דבר ,לא על
הזרם החילוני ,ולא על הזרם הממלכתי-דתי .אני באמונה של חייה ותן לחיות .יחד עם זאת,
אני כן חושב שיש טעם רב בהצעה שהעלה כאן יו"ר ועד ההורים העירוני ,יהודה אליאש,
שאני חייב לומר פה ,על השולחן הזה ,שהוא אדם שאנחנו לומדים ממנו רבות ,אדם משכמו
ומעלה ,אדם שיש בו את האהבה לעיר ,הוא תורם רבות בהתנדבות למערכת החינוך ,וכל
מילה שאני אומר פה ,תהיה פשוט כאילו מיותרת ,כי אנחנו יודעים כולנו את העשייה.
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מה שאני מציע שלמרות שכבר נעשו מהלכים בסוגייה הזאת ,אני חושב שכל הצדדים יהיו
מוכנים לפחות לשמוע אחד את השני בלי כפיה ,ובלי ניסיון ,הייתי אומר ,לדחוף גורמים
שונים לכיוונים בלתי רצויים .אני מציע שאני ויהודה אליאש ,ומיכאל מלמד ,אנחנו ניפגש
ב ינינו וננסה לפנות לגורמים המתאימים כדי לבחון את הסוגיה ,לראות אם אפשר למצוא
פתרון .אני לא בטוח שנוכל למצוא את הפתרון ,אבל לפחות נעשה כמיטב יכולתנו .נצליח -
נצליח ,לא נצליח  -אז גם זה עשינו את מה שיכולנו ,ובמובן זה יבוא לציון גואל.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
משה ,ההצעה מצויינת ,אבל היא דנה במקרה אחד ספציפי פרטי .ההצעה שלי ,נותנת איזה
שהוא מענה כל ציבור התושבים של עירך בכל מקרה שהוא שיהיה בעתיד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל שרי ,אני הסברתי לך שאני לא במקום ממשלת ישראל בעניין.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל אנחנו מדברים על תושבי העיר שלנו .זה נותן מענה לכל הורה שרוצה לבוא ולומר
משהו ,ואז המועצה תקים ועדה מקצועית מטעמה לאותם מקרים .אבל בוא פעם אחת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא יכול להקים ועדה מקצועית למשהו שלא בסמכותי.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
שימי הצעה לדיון ,שימי הגדרת סמכויות של הועדה הזאת ונוכל להצביע .אי אפשר להצביע
ככה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל ההצעה שלך היא לא הצעה רלוונטית.

[מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני רוצה לסיים את הישיבה ,זאת רוח ההצעה .אני חושב שכל חברי מועצת העיר,
[בתגובה להערה שלא נשמעה] אין לי כנגד זה .זה לא הצעות.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אתנה מדבר על מקרה פרטי ,אני מדברת על כל ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בואו נעלה את זה להצבעה .מה הבעיה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה להעלות? תנסחי את ההצעה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה ההצעה ,אלונה? רגע ,אני רוצה לשמוע אם היא יודעת מה ההצעה שלה.
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משתתף בדיון:
אלונה ,מה ההצעה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה תיאטרון האבסורד מה שקורה פה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אלונה ,מה עם הילדה מחר? עזבי את כל ההצעות.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני מציע ,שרי תשמעי,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה ,אני לא יכול ככה ,חבר'ה ,השעה כבר מאוחרת ,אנחנו רוצים להגיע לסיום,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה רגע ,אי אפשר ככה ,באמת ,מספיק עם זה .מספיק .מספיק,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אני מכריז על  5דקות הפסקה עד שהבן אדם הזה יוצא החוצה .אני מצטער מאד.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

אנחנו בשלב ,אני הצעתי להקים צוות עם יהודה אליאש ,מיכאל מלמד ואנוכי שאנחנו ננסה
לאתר איזה שהוא פתרון ,בתקווה שנמצא ,ואם לא יסתייע בידינו ,אז לפחות עשינו את
המירב כדי להביא לנושא הזה פתרון .אני מציע שבאמת המועצה ,ככה ,בתור רוח החלטה
של המועצה ,או רוח החברים שיושבים פה תאמץ את זה ,אפילו בלי צורך בהצבעה ,ואנחנו
נלך עם ההחלטה הזאת ,אם זה מקובל עליך.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני עדיין לא שלמה עם ההחלטה הזאת .למרות החלטות ממשלה ,ולמרות תקנות וחוקים,
עדיין תושבי העיר הזאת צריכים לקבל איזה שהוא מוגנות מעיריית ראש העין .אני חושבת
שבהצעה שלי ,גם אין בה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מוגנות מהעירייה? מה? אנחנו עושים להם נזקים? הביטוי,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מוגנות מהעירייה .מטריה .אין שום מטריה ,או.קיי .שהעירייה תיתן איזה שהיא מטריה גם
לאותם הורים שרוצים באותו מגזר של חינוך תורני ,שהוא רק תחת הפיקוח של משרד
החינוך ,אבל לא תחת אגף החינוך התורני פה שהוא רק לצורך הרישום ותו לא .ולכן אני
אומרת ההצעה שלי היא כללית יותר .היא צעד אחד קדימה לאותה הצעה שלך.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

כן ,אבל היא לא ישימה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
היא ישימה מאד ,מכיוון שהיא תפתור ,היא יכולה להתחיל לסייע במקרה הזה ,והיא יכולה
לסייע גם במקרים אחרים שיתעוררו ,אם יתעוררו ,בוא נקווה שלא יתעוררו.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
את לא יכולה להתערב בחינוך העצמאי ,את לא מבינה? לא יכולה להתערב בחינוך העצמאי.
להתערב במורים שלהם ,או מורות? מה קורה לך?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני מציע לאמץ את ההצעה של ראש העיר .נלך עם זה ,נראה כיצד הועדה תפעל ,היא תעדכן
אותנו ,אי"ה בישיבה הבאה .בסך הכל באמת אנחנו לא רוצים להגיע למצב חלילה שנכפיש
את בית הספר ,או את התלמידים ,או את הורי התלמידים ,כי נראה לי שקצת היתה פה אי
הבנה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אף אחד לא הכפיש.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אבל בהחלט מקרים כאלה צריכים לקבל פתרון.
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ריכוז החלטות
 .1דיון בהצעה שהעלתה אלונה דור-קולן מסיעת שינוי בנושא" :תמיכת העירייה
בבית ספר "בית יעקב" ובמוסדות חינוך היוצרים הפלייה בלתי מוצדקת בקבלת
תלמידים ,הקובעים קריטריונים בלתי ראויים לקבלת תלמידים והמסרבים
להתחשב בצרכי הציבור ובעמדת העירייה".
החלטה :מליאת המועצה מאמצת את הצעת ראש העיר למנות צוות של
שלושה :ראש העיר ,מיכאל מלמד ויו"ר ועד הורים יישובי  -יהודה
עלייאש לסייע במציאת פתרון לקליטת הילדה בבית הספר .

_____________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_____________
משה סיני
ראש העיר
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