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מ ר משה סיני  -ראש העיר :
טוב חברים ,ערב טוב לכולם .שלום לכולם .אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המועצה ,103/11
ישיבת מועצה ,ישיבת מליאה מיוחדת בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת  .2006אישור
הסיכומים והצעות של המבקר והועדה לענייני ביקורת על פי הפרוטוקול מה.28/8/2007 -

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
סליחה משה ,לפני כן אני מבקשת ברשותכם להעלות כאן את בעיית ההסעה של תלמידי בני
הישוב הזה ,שלא מבחירה הם מצאו את עצמם לומדים מחוץ לראש העין.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני אין לי בעיה ,ברשותכם אם אתם רוצים שאלונה תעלה אז אני מוכן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
כן כן ,למה לא? זה נושא מאוד חשוב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה אלונה ,כן.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני מבקשת לקרוא מכתב ,מכתב שאנחנו קודם ,קודם,

מר משה סיני  -ראש העיר :
ביקשתי ברשותכם ,אם אתם לא מסכימים,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
קודם אני מבקשת להעלות ,תשמעו ,ההורים הגיעו לכאן עם התלמידים ואני מבקשת
ברשותכם להגיע גם לפתרון של הדבר הזה .אני מבקשת להקריא לכם מכתב שקיבלתי
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לאלונה דור-קולן ,יו"ר ועדת הביקורת ,עיריית ראש העין.
הנדון :הפליית תלמידים על ידי הנהלת עיריית ראש העין
אנו פונים אלייך בבקשה לעזור לנו למצוא פתרון להפלייה של ילדינו על ידי הנהלת עיריית
ראש העין ,אשר מממנת לילדי בית ספר עמל הלומדים בהוד השרון את ההסעה הלוך וחזור
עבור  16תלמידים ,ואילו ילדינו הלומדים במרחק של  5קילומטר בסך הכל מבית ספר עמל,
העירייה מממנת רק את ההסעה הלוך בלבד.
יתר על כן ,העירייה מקצה מספר מוניות להסעת ילדינו בבוקר ,בזמן שהיתה יכולה אפילו
לחסוך את עלות הנסיעה הזו ולצרף את ילדינו להסעה של בית ספר עמל הוד השרון ,שכן
עבור ילדי בית ספר עמל העירייה מוציאה אוטובוס ל 16-תלמידים .יש כאן בזבוז כספי
שניתן היה לחסוך אותו ולמצוא פתרון גם לילדינו הלומדים בבית ספר אורט.
לצערנו אנו ההורים איננו יכולים לממן מכיסינו את עלות ההסעה לילדינו ,והילדים נאלצים
לנסוע חזרה הביתה בטרמפים על מנת לחסוך את זמן הנסיעה באוטובוסים שעליהם לשאת
בו ,שלושה אוטובוסים על מנת להגיע הביתה ,ושלא לדבר על ההוצאה הכספית הגבוהה לכל
משפחה ,כ 20-ש"ח כל יום לתלמיד עבור חזרה הביתה.
אי לזאת אנו פונים אלייך בכל לשון של בקשה לעזור לנו למגר את התופעה הנ"ל ולשמור על
חיי ילדינו ,ולדאוג לכך שהנהלת עיריית ראש העין וראש העיר משה סיני יתפכחו לפני
שיקרה אסון לאחד התלמידים ועל מנת שלא יוכלו לומר כי לא ידעו ולא שמעו .אז
התלמידים האלה ,בני העיר הזאת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מי החתום?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הורים ,הורים.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,זה מה שרציתי לשמוע.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כמה הורים .אני ,רגע,
משתתף בדיון :
פעם שעברה גם השתקתם אותנו,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע רגע רגע רגע ,רגע סליחה ,אני מבינה שאת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העי רייה :
יש כללים ,אני אתן לכם לדבר רק יש כללים.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני מבינה שאת מאוד כואבת ושאתם נפגשתם עם המנכ"לית,
משתתף בדיון :
ועם ראש העיר,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ועם ראש העיר.
משתתף בדיון :
נכון.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מו עצה :
ושהמנכ"לית,
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)מדברים יחד(
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אלונה ,זה לא דיון עם ההורים ,עם כל הכבוד להורים ,זה דיון פה ,שלנו.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ההורים ,אני רוצה להגיד לך אבי סמובסקי ,שההורים מאוד נעלבו ומאוד נפגעו,
מר אבי סמובסקי – חבר מוע צה :
אבל הדיון ,אני לא נגד אבל הדיון הוא לא עם ההורים הדיון שלנו,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כי הם שלחו אותם ,שלחו אותם לאגף הרווחה ,לאגף הרווחה,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אלונה ,אלונה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
או.קיי .אני מבקשת,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא דיון פוליטי ,בכל הכבוד ,הדיון הוא דיון שלנו לא דיון עם ההורים .אני רוצה שתציגי
לי את העניין,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בפעמים שעברו ראש העיר הביא הורים כל מיני קבוצות כל מיני מגזרים,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא מעניין אותי,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל בוא ,זה לא נקודה,
משתתף בדיון :
הילד שלך חוזר הביתה מבית ספר אולי...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש פה ...ציבורי רציני,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה סליחה סליחה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אבי ,אבי סליחה,
מר אב י סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה ,הדיון הוא דיון של מועצת העיר ,אני רוצה להבין את הדברים ,אני לא רוצה ...זה
הכל.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
סליחה ,סליחה,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני רוצה לדעת איזה בית ספר זה ,עניינית לא הצגה ,איזה בית ספר מדובר.

ג ב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הילדים ,מדובר בבית ספר אורט כפר סבא.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
רגע ,למי משלמים ,לעמל משלמים ולאורט לא משלמים.
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
לעמל משלמים ,לעמל דואגים להסעה הלוך ושוב ולילדי אורט,
מר אבי סמובסקי – חבר מ ועצה :
רק קו אחד.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רק צד אחד ,רק הלוך ,רק כיוון אחד.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יש הסבר לדבר?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן כן ,רגע ,אני ברשותכם רוצה להבהיר מספר דברים .א' תוכן המכתב הוא לא נכון ,הוא לא
מדויק ,מהסיבה שגם הוד השרון אין להם הסעה חזרה לשום בית ספר ,לא הוד השרון ולא
כפר סבא אין חזרה .אז הנתון הזה גם הובהר להורים שנבדק על ידינו ,מי שמממן את
החזרה מהוד השרון זה ההורים ולא העירייה ,זה הסעה שההורים עשו פרטי ,אז לכן,
משתתף בדיון :
ולמה ההורים צריכים לממן את ההסעה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תוכן ,רגע ,רגע ,זה סוגיה אחרת דקה ,אני מדברת על התוכן עצמו.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כלומר ,רגע שאני אבין כלומר כל ,טענתך היא שכל נסיעה של ילד שלומד באזור כפר סבא,
הוד השרון העירייה מממנת רק חד כיוון ,זה הטענה שלך?
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תכף אני אבהיר,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה הטענה שלך?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן כן ,אני אבהיר גם את התהליך,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אין אין שחור לבן,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן כן,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה הטענה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רגע,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הבנתי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זאת עובדה ,רגע רגע שנייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
לא תצאו מכאן בלי פתרון ,זה הכל.
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
למה עשיתי כך? כי אנחנו לא מדברים על החינוך מיוחד ,כי חינוך מיוחד זה סיפור ,זה סגה
אחרת .לכן אמרתי נכון בהתניות.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הילדים האלה לא מבחירה לומדים שם ,כי אין כיתות לימוד בראש העין,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העיר ייה :
אנחנו יודעים,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
סדרי העדיפויות הם קודם כל יחצנות,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
קודם כל פרסום לפני החינוך .משה סיני טוב בסיסמאות.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
החינוך בראש מעיינך ,הילדים האלה מצאו את עצמם בבית הספר מחוץ לגבולות ראש העין,
לא מתוך בחירה,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בלי מוזיקה בבקשה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
והמעט שאנחנו יכולים לעשות למענם זה לקחת אותם הלוך ושוב .אם חלילה וחס יקרה
אסון ...בטרמפים חזרה מבית ספר גברת אירית נתן,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה אלונה אלונה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
וגם הילדה שלי לא,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
עם כל הכבוד לך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ואני רוצה להגיד לך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה ,עם כל הכבוד ,הילדה שלי לא על שולחן הדיונים וברשותך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
גם לא הילדה שלי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון,

"חבר" – למען הרישום הטוב

12

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס'  103/11מיום 8/1/2008

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הילדות שלנו,

גב ' א ירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז תרשי לי בכלל לא בנימה האישית עם כל כבודך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
תשמעי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
יש לי כאן תפקיד ואני מתוקף תפקידי אתן תשובה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כמו שדיברתי על הילדה שלך דיברתי על הילדה שלי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
או.קיי .אז את רשאית,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
בדיוק אותו דבר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
על הבת שלך את רשאית על הבת שלי את לא רשאית,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
לא רשאית ,לא רשאית,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מ ר מתי יצחק – חבר מועצה :
בואי תסבירי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רגע תתנו לי ברשותכם לדבר ,סליחה ,עם כל הכבוד,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אתם לוקחים את זה למקום הלא נכון ,אתם רוצים למצוא פתרון?
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
רוצים למצוא פתרון?

מר פי ני דניאל – חבר מועצה :
רוצים למצוא פתרון? אז בואו נלך לפתרון עזבו את ה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז בואו תקבלו בבקשה,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בואו נדבר קודם כל תכל'ס,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז בבקשה תקבלו את הנתונים ,ממה שאני זוכרת בראש כי לא ידענו שמגיעים ואין לי את
הנתונים הכתובים אז ברשותכם אני מסייגת את דבריי .אנחנו מקבלים החזרי נסיעות
ממשרד החינוך  2.80לכל כיוון ,זאת אומרת ליום אנחנו מקבלים  .5.60אלה הסכומים
שמשרד החינוך מקצה לכל עירייה ,לא רק לראש העין ,בנושא של הסעות ולא משנה אם
לומדים בתוך העיר או מחוץ לעיר .זה נתון כדאי שתדעו,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
גם בחינוך המיוחד או על,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
עזבו ,מיוחד זה מיוחד ,אנחנו לא מדברים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
שאלתי גם בחינוך המיוחד?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העיר ייה :
לא לא לא ,מיוחד יש לו תורה אחרת לגמרי ,אנחנו מדברים על חינוך רגיל .אנחנו ,רגע רגע
רגע,
משתתף בדיון :
מה מה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אנחנו לנסיעה הזאת בכפר סבא מוציאים משהו בסביבות אם אני לא טועה  96,000שקלים
או  100,000שקל לכיוון ,אנחנו החלטנו ,רגע ,אנחנו החלטנו בישיבה שישבנו כולל עם ראש
העיר ,האם לתת  5.60לכל ילד והילדים יסתדרו או שכדאי שנעשה להם הסעה לפחות הלוך
כדי שלא יאחרו לבתי הספר ובחזור יחזרו הילדים בכוחות עצמם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ואיזה פורום החליט ,מה זה החלטנו?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רגע ,שאני אגמור,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,את אומרת החלטנו שההורים יבינו שזה לא חברי מועצת העיר וזה לא מועצת העיר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אתם ,אתם ברגע שהחלטתם על תקציב,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא ,לא החלטנו,

גב ' א לונה דור קולן – חברת מועצה :
שלום דראב יו"ר אגף החינוך היה בישיבה? היה בישיבה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא לא היה ,היה...

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
לא היית בישיבה ...לא הזמינו אותך ,לא הזמינו אותך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא היה במינהלי וגם לא היה...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגידי החלטתי אני והדרג המקצועי ,אל תגידי אנחנו ,בשום פנים ואופן.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רגע ,שנייה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתם מתעללים באנשים ואתם אומרים אתם עושים ,במקרה הזה תשלמו פי ארבע פי חמש
אתם תשלמו .מתעסקים בקטנות.

ג ב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
או.קיי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לפרסומים את מוציאה מיליונים ולא שואלת החלטנו ועשינו ואישרנו.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אני אמשיך ,רק חברי מועצת העיר להערה בסוגרים ,ברגע שאתם אישרתם את התקציב,
ההסעות הם בתוך התקציב למתכונת הזאת.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה לא ,לא לא לא לא ,לא ,את אמרת שהחלטנו ,על איזה בסיס החלטנו ,על הבסיס התקציבי
או על בסיס אישי?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מתי ,מתי מתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
או מגזרי? אני רוצה להבין,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מה זה מגזרי מה זה אישי?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,זה חשוב מאוד ,זה חשוב מאוד אישי מגזרי או בפורום הזה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מתי ,אני הסברתי ואם תקשיב ולא תקשיב רק,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,את מובילה אותנו למחוזות לא נכונים וזה מרגיז אותי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אחר כך ...לדברים שלי.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אני יודע שאירית נתן אישרה בתוך מכרז ההשקעות במהלך השנה ככה אני הבנתי מהדרג
המקצועי נספחים נוספים ללא אישור מועצת עיר.

גב ' א ירית נתן – מנכ " לית העירייה :
איזה נספחים נוספים?

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
כל מיני נושאים ופתרונות בהסעה ,ידעת לקחת החלטות והחלטת לעשות תוספת ולפתור את
הבעיה של ההסעות.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
טוב ,אני מוחה על מה שאתה אומר,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אני ככה הבנתי מהדרג המקצועי ,זה ניתן לבירור,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז הדרג המקצועי תגיד לי מי זה דרג מקצועי,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אין לי בעיה רק לברר את הדברים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,אז חשוב לי שתגיד מי,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אבל ,לא חשוב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה באמת לא רלוונטי עכשיו לזרוק דברים באויר בלי ביסוס,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אבל כשאת מעלה נושא ואת אומרת משרד החינוך משתתף באיקס כסף ,ואת כעירייה
מוסיפה סכום נוסף זה נשמע טוב .אבל אם יש פה ילדים שלומדים מחוץ לעיר והם לא רצו,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה סוגיה שתדונו עליה זה לא המנדט שלי מיכאל,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
רגע רגע ,שנייה שנייה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז מה המנדט ,זה לא מנדט שלך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
סליחה ,מתי מתי ,אם היית מקשיב,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
את אמרת החלטנו ,מי החליט?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מתי מתי ,אם אתה תקשיב,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש לך בעיה תקציבית תביאי את זה לשולחן,

גב ' איר ית נתן – מנכ " לית העירייה :
מתי מתי ,עם כל הכבוד באמת אתה מקשיב רק לעצמך ולא לי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אני מקשיב לך טוב טוב אני שומע מצוין.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אני אמרתי החלטנו בנוכחות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני מבין לאן את רוצה להוביל אותנו ,החלטתם בתקציב אני יודע מה את רוצה להגיד,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,אני אמרתי בנוכחות ראש העיר בתקציב אתה הצבעת עליו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יכלת לבקש תיקון לסעיף הזה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון,

גב ' שרי סלע – חברת מוע צה :
בנוכחות ראש העיר ומי עוד? רק תפרטי מי נכח בישיבה הזאת? זה הכל,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,זה חשוב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אגף החינוך נמצא והגזברות נמצאת,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אגף החינוך ,הנה עכשיו ראש אגף החינוך לשעבר.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' שר י סלע – חברת מועצה :
חשוב שתגידי שלא היה שם...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אגף החינוך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה לא רלוונטי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה רלוונטי להורים לדעת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא רלוונטי כרגע,

גב ' ש רי סלע – חברת מועצה :
רלוונטי מאוד אירית.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא רלוונטי להורים .עכשיו לעצם העניין ,אנחנו לוקחים את כל הילדים שלומדים מחוץ לעיר
הסעה לכיוון אחד בבוקר .ההורים הגיעו אלינו לפני מספר ימים והציבו בעיה בנושא חזרה
בגלל השביתה ,הם לומדים עד ארבע ומגיעים מאוחר הביתה ,וביקשו שהעירייה תסייע.
הצענו להם אחרי משא ומתן,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ללכת לאגף הרווחה את הצעת להם ,אירית נתן,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא לא,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
את הצעת להם ללכת לאגף הרווחה ,את לא מתביישת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
למה לאגף הרווחה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלונה ,קודם כל,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
למה לאגף הרווחה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
קודם כל בסגנון שלך את צריכה להתבייש איך שאת מתבטאת,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני צריכה להתבייש? זה שאת זו שצריכה להתבייש ,תתביישי לך.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
ברשותך ,ברשותך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כן ,את גם מספרת ,את גם מספרת שאת לא מממנת את ההסעה לבית ספר עמל.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אז הם משקרים אותם תלמידים?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא אמרתי ,יש להם נתונים לא נכונים,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני שואלת ,זאת שאלה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא אמרתי שהם משקרים ,אני לא אומרת...

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הם משקרים אותם התלמידים שלומדים בעמל?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין להם נתונים מדויקים ,הם לא משקרים ,לא אמרתי שהם משקרים,
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מר פיני דניאל – חבר מועצ ה :
בוא נשמע את ההורים רגע ,בואו נשמע את ההורים.
משתתף בדיון :
רגע ,לפני זה בוא נחדד,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
לא לא ,נשמע את ההורים ,דרך ההורים.
משתתף בדיון :
הילדים האלה הוזמנו על ידי העירייה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
בכמה ילדים מדובר?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
,33
משתתף בדיון :
 23ילדים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
.23
משתתף בדיון :
 23ילדים.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
חבר'ה חבר'ה ,תנו לנו להבין.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה רגע ,דקה דקה חברים ,בואו ,אני ישבתי עד עכשיו בשקט אבל פה זה ישיבה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
בית ספר אורט?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה פיני ,סליחה ,זאת ישיבה של מועצת העיר .אנחנו מאוד מאוד מכבדים את כולם,
חברי המועצה וגם את ההורים וגם את הילדים שהגיעו לפה .יחד עם זאת ,דווקא בגלל
שהגיעו לכאן ילדים ,אנחנו מצווים על תרבות דיון ושכל אחד ידבר בתורו .עכשיו ,בדרך כלל
לא נותנים לאורחים לדבר ,אני מוכן שתדברו כמה שאתם רוצים ,נעשה את זה בשקט
בניחותא ,בלי צעקות ובלי כל מיני דברים שלדעתי החבר'ה פה לא צריכים לשמוע אותם
בכלל .בבקשה תדבר.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לפני זה רק יש לי בקשה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע רגע ,אבל נתתי להורים רשות לדבר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
שאלת הבהרה ,שאלת הבהרה.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שיענה לי בתשובות שלו .אני רוצה שתתייחס לשתי סוגיות .סוגייה אחת היא סוגיית
ההפליה ,כי טענה אחת היתה שכאילו אין אחידות למשל בהבחנה בין תלמידי עמל לתלמידי
אורט ,זה הסוגיה הראשונה שתתייחס ,שלכאורה יש פה סתירה בין הטענה שמופיעה
במכתבכם לאלונה לבין ההצהרה של המנכ"לית .ולאחר מכן תתייחס בהנחה שלכאורה
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משתתף בדיון:
אני אתייחס עניינית.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לא אמרתי שלא עניינית ,ביקשתי ממך שתתייחס לשתי הסוגיות ,זה הכל .אני לא ,אתה,
אני רוצה לקבל החלטות .חבר'ה ,אל תלמדו אותי איך לנהל את העניינים עם כל הכבוד לכם.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבי תהיה בשקט ,אבי מה קרה לך?
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני מבקש לענות לי לשאלות.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן בבקשה.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה הכל ,לא מיתמם.

משתתף בדיון:
הילדים האלה הוזמנו על ידי העירייה ,סליחה רבותי,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תני רגע לשמוע אותו את הבן אדם.

משתתף בדיון:
הילדים האלה הוזמנו על ידי העירייה ,על ידי אגף החינוך בעירייה ,עם גורמים מקצועיים
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27

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס'  103/11מיום 8/1/2008

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן אבי.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני חבר'ה ,סליחה ,אני רק רוצה להאיר לך בא' דבר אחד .הפתיחה של מכתבכם שאני
ראיתי אותו רק היום לצערי ,אני הייתי בודק את הדברים .הפתיחה של מכתבכם מדברת,

משתתף בדיון:
אני אענה לך,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה ,לא אמרתי מילה ,תעני לי ,אני לא ממהר לשום מקום ,את יודעת כמה כסף אני
מקבל פה? אני לא ממהר ,יש לי את כל הלילה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
עוד יאמינו לך שאנחנו מרוויחים כסף כחברי מועצת עיר ,היי,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני צוחק ,הם יודעים שאני צוחק .בסעיף הראשון מדובר על טענת הפלייה ,לכן טענת
הפלייה לך היא אולי לא חשובה ,לי היא מאוד מאוד חשובה אם היא קיימת ,זה בהערה
ראשונה לך .הערה שנייה שלך ,אם אתה אומר שאתה מוריד את ההערה הראשונה שלי ,וזה
גם כן בסדר מבחינתי ורק נשאר לנו לדון בסוגיה של המימון בחזרה אז גם כן זה בסדר ,רק
רציתי לדעת את הסוגיה הראשונה גם.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אבי ,יש פה הורים שטוענים שאין הפלייה,

משתתף בדיון:
סליחה רגע ,סליחה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
הילדים טוענים שהם חוזרים ,הילדים שלהם מעמל חוזרים באוטובוס.

משתתף בדיון:
רגע רגע ,סליחה ,סליחה,
)מדברים יחד(

משתתף בדיון:
אני רוצה את הרשות לדבר .אני כתבתי את המכתב ,אתה יודע טוב מאוד משה סיני שאני
מכבדת אותך ואין לך תחליף אבל זה לחוד והעובדות הם לחוד .תלמידי עמל חוזרים הלוך
חזור על ידי העירייה ויש תלמידים ,ונתנו לך שיחה בטלפון דיברת עם אחד התלמידים
והתלמיד אמר לך שהוא נוסע על ידי העירייה ,במימון של העירייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע אחד ,יושב פה הגזבר ,הגזבר ,מה הגזבר אומר? אתה רושם שיקים ,למי אתה רושם
שיקים?

משתתף בדיון:
אל תגיד לי שלא.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סי ני  -ראש העיר :
דיברנו עם המשפחה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אתה לא יודע ,שום דבר אתה לא יודע ,כמעט הגעתי למשטרה ,רציתי להגיש תלונה על
היעדרות ,נעדר .נעדר .נעדרת מהישיבה.

משתתף בדיון:
הוא שלח אותם החוצה ,סידרת להם סידור הלוך חזור ולא שהילדים שלי ,שהילד שלי יחזור
בטרמפים ואני אשב בעבודה ...נחטף לא נחטף ,אני רוצה לדעת...
)מדברים יחד(

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אבי ,אבי תשב בשקט,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבי ,אתה באת היום,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה קורה פה? להרגיע פה,
)מדברים יחד(
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסדר גמור ,בסדר גמור ,לא ,אבל רציתי לשאול את השאלה אם יש באמת הפלייה זה הכל.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש ,יש ,נקודה.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
על השטח יש הפלייה ,אתה אומר שהכסף ממומן על ידי ההורים ,הילדים לא יודעים שזה
ממומן על ידי ההורים ,או.קיי?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מהעירייה יקבלו .אתה תוריד,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אי אפשר לנהל ככה ישיבה ,אני מצטער מאוד זה לא עובד ככה ,לא לא,

משתתף בדיון:
אנחנו מימנו מכספנו את ההסעה ,רגע רגע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה אתה יכול להגיד בחיוב אישי על זה? על זה?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
יש סדרי עדיפויות ,משה סיני מייחצן את עצמו ,הוא כבר התחיל...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
רחוב הירקון בחברה הכלכלית וזה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הוא התחיל כבר את הקמפיין,
)מדברים יחד(
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אבל אמרתי לך למה,
)מדברים יחד(

משתתף בדיון:
אני חייבת להגיד לכם משהו ,אנחנו למה הגענו לכאן?
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תנו לה לדבר.

משתתף בדיון:
למה אנחנו הגענו לכאן? בית ספר אורט זימן את כל ההורים של התלמידים בראש העין,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ברחוב הירקון,

משתתף בדיון:
סליחה רגע ,מתי,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתה מפריע לה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ברחוב הירקון ראש העין.

הורה:
מתי ,סליחה רגע ,בית ספר אורט זימן אותנו את כל ההורים ,אמר לנו חבר'ה ,אנחנו לא
לוקחים אחריות על התלמידים שלכם ,בשנה הבאה אם עיריית ראש העין לא תמצא פתרון
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
משה סיני יפתח כיתות לימוד.

משתתף בדיון:
לא ,אז אותנו באמת שזה לא מעניין ,בית ספר אורט בא לקראתנו ,אמר שהוא יבוא לקראת
ההורים ...בית ספר אורט עושה בשבילנו המון ,אבל העירייה שלנו לה אנחנו משלמים יום
יום מסים לא דואגת לנו ...אנחנו שילמנו מכספנו  250היא נותנת לנו  30שקל ,אנחנו לא
מבקשים פה נדבות ,אנחנו לא מבקשים פה נדבות.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
את שלחת את האמא הזאת לרווחה לקבל?

הורה:
 30שקל אני לא באתי לפה לבקש נדבות ,אני לא צריכה נדבות .אני לא מוכנה לשלם 10,000
שקל מכיסי עבור הסעות לבן שלי ,אתם תדאגו פה .כל אחד שיושב פה,
משתתף בדיון :
אין לך בעיה שאנחנו נדאג ,יש מלא כסף ,יש מלא כסף,

הורה:
מבחינתנו ביום רביעי התלמידים שיביאו להם מורים פרטיים וילמדו פה.
)מדברים יחד(
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מר מ שה סיני  -ראש העיר :
טוב בבקשה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
עיריית ראש העין ...שימצא אותם ,לנדוד לערים אחרים.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,אבל אי אפשר לדבר ככה ,שלום.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
א' אני בהחלט מסכים ,שכיוון שאנחנו החלטנו שהתלמידים האלה אין להם מקום לצערי
הרב בראש העין ,אז אנחנו נצטרך לטפל גם כן בעניין של ההסעות ,אני חושב שזה חוצה
גבולות למרות שזה עולה כסף ,אין מה לעשות .אבל אני אומר קודם כל בשנה הזאת ,בשנה
הזאת חייבים לממן את ההסעות כי אין דרך אחרת .אבל אני אומר ,כדי שלא נגיע לשנה
הבאה עם אותה בעיה ,אני הצעתי אבל לצערי הרב באגף החינוך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
קולך לא נשמע.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
שהייתי בו עד אתמול ,נאמר לי שהם עסוקים ,הם כל כך מלאים בעבודה שזה בלתי אפשרי.
אז אני עכשיו ,אם אתה לוקח תיק חזרה אליך או מישהו אחר לא משנה ,אז הוא יטפל בדבר
שהתחלתי בו ולצערי הרב אמרתי ,כיוון שלאנשי המקצוע לא היה פנאי והם היו עסוקים ב-
 150אחוז תפוקה ,אנא אנא ,אני מבקש ,אני מבקש כבר עכשיו להתחיל ,חברת ,חברת ,רשת
עתיד חדש ,רשת עתיד,
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
גם אתה התחלת לעשות בחירות? מילא ראש העיר אבל אתה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
לא לא ,רשת עתיד שישבתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,הוא רק...
מר שלום דראב – חבר מועצה :
שישבתי עם הסמנכ"לית שלה ,הם בהחלט מוכנים לבוא ולפתוח תיכון שישלים או חטיבה
מקצועית בראש העין עצמה ,הם מוכנים כבר היום ,אם תזמין אותם מחר הם ישמחו ,הם
רוצים את זה ,זה משתלם להם והם רוצים .אז לפחות אני אומר ,אם נתחיל את התהליך
היום אז בשנת תשס"ט לא נגיע למצב שיושבים פה אנשים ומשוועים לעזרה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו נפתור עכשיו את הבעיה ,שלום שלום ,השנה הבאה...
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אז אני חוזר ,אז אני חוזר .לגבי תשס"ח אנחנו נאלץ או לא נאלץ או מרצון או מששון לפתור
את הבעיה שלהם .אם זה  250שקל כל חודש כפול כמה שיעלה צריך לשלם את זה.
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין ,אין דבר כזה.
מר שלו ם דראב – חבר מועצה :
אבל אני אומר ,כדי שהבעיה תיפתר גם בשנה הבאה ,להתחיל כבר מהיום ,מהיום לזמן
מחר ,לפתוח פה,
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)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב בבקשה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
איך יוצא אוטובוס עם  16תלמידים ,אני באמת רוצה להבין ,אוטובוס שלם יוצא עם 16
תלמידים ואת כל ה 23-שולחים במוניות?

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,לא שומעים את יעקב ,כן.

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
ליבי ליבי על כל תלמיד ותלמיד שלצערי שאין לו מקום פה בראש העין ולכן זה לא ,אני
באמת כואב לי על כל תלמיד שנוסע מפה ,הרשות לא נותנת את הצרכים לתלמידים שלנו
שלומדים כאן ,וכמובן שאם אין להם את המקום בודאי שאנחנו צריכים לממן להם את
הצרכים שיש להם .אבל מוריי ורבותי תדעו ,אנחנו צריכים להסתכל על כולם .ילד ,ילד אחר
לא שונה מילד אחר ,תדעו דבר אחד ,אנחנו צריכים לתת להם אבל אנחנו צריכים גם כן לתת
כל ילד בראש העין שנוסע לבית ספר אחר ,רק רגע ,תנו לי עד הסוף ,ולתת ,שנוסע גם כן
למקום אחר ושאין לו חינוך כאן במקום הזה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין בעיה,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
לכן אנחנו צריכים לפתוח גם כן מסגרת כזאת ,במסגרת תיכון בית יעקב ובמסגרת צריכים
לתת להם ,לא יתכן שאת הילדים שלנו החינוך כאן ,משלמים מסים ועושים הכל ,גרים כאן
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה צדיק.

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
אני בדעה הזאת שלכולם צריכים לתת,

מר מתי י צחק – חבר מועצה :
עכשיו אנחנו נעלה להצבעה ואתה תתמוך,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
בודאי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,פיני דניאל ,פיני.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
שמעתם ,שמעתם מה שהמנכ"לית עכשיו אמרה ואני רוצה להתייחס לזה.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצ ה :
מה המנכ"לית אמרה?

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
המנכ"לית אמרה אין כאן הצבעה ,וזה בדיוק העניין .זה לא משנה אם אתם צודקים
כהורים ,זה לא משנה ,זה לא משנה בכלל .אם יש הצדקה,
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מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
מה את ,את ראש העיר ,חברת מועצה ,מה את?

מר פיני דניאל – ח בר מועצה :
חברים,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
מה זה אין פה הצבעה מה את יועצת משפטית?

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
מיכאל ,תן לי שתי דקות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,אני מבקש לשמור על התרבות של הדיון ,זה הכל ,בבקשה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אני מנסה להיות תרבותי ככל שניתן .אני אומר עוד פעם מההתחלה ,אין שום משמעות לכך
שהעובדה שמה שאתם אומרים זה נכון וצודק לחלוטין כהורים שהילדים שלהם נדחו מראש
העין למקום אחר ,אין הגיון אחר פרט להגיון שאומר ,אני לא נותן לו ללמוד פה ,אני שולח
אותו למקום אחר ,אני גם אממן לו את הנסיעה הלוך חזור .זה ההגיון הפשוט .אבל ההגיון
הפשוט לא מגיע לחדר הזה כנראה ,כי לפי ההגיון הפשוט בעבר חברי מועצת העיר פה שהיה
אכפת להם מהצרכים של הציבור העלו כל מיני בקשו לכיוון הזה של השולחן,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
זה נשאר אצלו במגרה,
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מר פ יני דניאל – חבר מועצה :
זה נשאר ברמה של המלצות בלבד ללא שום משמעות .זה בדיוק מה שאמרה המנכ"לית ,וזה
מה שהתכוונתי .היות וההצעה הזאת לא עלתה על סדר היום מראש עם הצעת החלטה
שצריך לקבל עליה אחרי זה בהצבעה החלטה ,אין שום משמעות למה שנגיד היום פה .אל
תשלו את עצמכם ,שאף אחד לא ישלה אותכם .הדבר היחיד ,הדבר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
יש ,אם אנחנו נחליט כולנו שיש אז זה סוברני,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אנחנו החלטנו,
)מדברים יחד(

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
היה פה כמה פעמים לקבל סייעת אישית לבן שלו...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני מתחייב לך שעבור הילד הנכה הזה הוא יתן את הכסף,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
בסדר אבל זה לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא יתן ,הוא יתן,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בינתים...
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בסדר ,אני יודע ,אני גם בתמונה ,אני מעורב בקטע ,עזוב ,אז בואו נקבל החלטה הערב
לאפשר להם את ההסעות ,אם הוא לא יתן זה עניין אחר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
עוד פעם ,אין פה החלטה ,כל חבר מועצה צריך להגיד עכשיו בקולו שהוא בעד הדבר הזה,
אחרי זה ראש העיר יחליט שהוא רוצה לעשות משהו אחר שיעשה משהו אחר אבל זה
אחריות שלו ,זה הביזיון שלו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בסדר,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אחריות שלו,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
זה לא אחריות שלך ,לא אחריות שלי ,אחריות אך ורק שלו .לטוב ולרע ,ובמקרה הזה להרבה
רע לצערנו.

מר מתי י צחק – חבר מועצה :
נכון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תודה רבה פיני ,בבקשה.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
הוא התחיל אותם כבר.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני סבור שהבקשה והצורך של עזרה לילד שנשלח למקום אחר היא מספיק חזקה ועומדת
בפני עצמה ,שלא צריך לחפש הפליות אם הם לא קיימות .ובאמת לא צריך ,זה מספיק
עוצמתי ומספיק חשוב לממן לילד נסיעה ,שהוא מתבקש ללמוד מחוץ לעיר ,והחשיבות
ברורה היום גם מבחינת פח"א גם מבחינת התנהגות ציבורית ,גם מבחינת אלימות ,שלא
צריך לחפש הפליות שלא קיימות .ואני התרעמתי על הסוגיה הזאת ,או לא התרעמתי,
ניסיתי לברר את הסוגיה הזאת ,כי אני לא חושב שאני צריך לממן הסעה לאורט בגלל
שלעמל יש ,אלא אני חושב שעצם הנוכחות ,עצם החובה של התלמידים האלה ללמוד בכפר
סבא באורט ,זה מספיק בפני עצמו בשביל לממן להם הסעה .לא צריך לחפש כאילו עוגנים
ממישהו אחר שמקבל או לא מקבל .ולכן צריך להוריד את הנושא של ההפליה אם היא לא
קיימת ולא לחפש תרוצים .זה נושא מספיק חזק ,אני חושב מספיק חשוב ,וכן צריך להשתדל
כדי לממן הסעות לילדים שלומדים מחוץ לעיר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לצערי כאן לפעמים חשוב להיצמד לפורמליסטיקה אבל אני חושבת שיש מקרים
שהפורמליסטיקה מיותרת ובעייתית פי כמה וכמה וזו הדוגמה .ואגב ,נושא של הסעות עלה
באופן פורמלי לא ,בצורה מסודרת בעבר במקרים אחרים ,לא רק במקרה הזה ,אני ספציפית
אז העליתי אותו אם אתם זוכרים בנושא של התלמידים שנוסעים משכונת תמר לבית ספר
טל ,ילדים בכיתה א' ב',
משתתף בדיון :
ג',

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
א' ב' ג' אבל היותר בעייתיים זה א' ב' שנוסעים בתחבורה הציבורית שזה מבחינתי גם חסר
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מר משה סיני  -ראש העיר :
תודה רבה ,יגאל יוסף בבקשה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
טוב אני ,נשמעו כל הנימוקים הכי חזקים לתת לילדים האלה הסעה ,כי אם העירייה הוציאה
אותם ,יזמה ,רצתה להשביח לכאורה את בית ספר בגין כדי שבית ספר בגין יהיה יותר
אלטיסטי ,יותר מצליח עם אחוזים יותר מצוינים של בגרות ,על אף שזה בירידה כל ארבע
שנים ,על אף שבית ספר בגין יורד מבחינת הישגי הבגרות כל שנה ,אבל הילדים האלה בכל
זאת יצאו החוצה ולפחות אנחנו צריכים להעיז להוציא אותם החוצה .אומרים להורה הילד
שלך לא יהיה בעיר שלך ,ואם הילד שלך לא יהיה בעיר שלך אין לו מקום בבית ספר בגין,
הדבר המינימלי לתת לו הסעה .אבל אני טענתי שהבעיה היא לא כללים ולא חוקים ולא יחסי
גומלין בין הרשות המקומית ומשרד החינוך ,זה עניין של רגישות .ולאורך כל הקו ,פיני אמר
את זה באיזושהי צורה ,אין פה רגישות וזה דבר מקומם .אבל התקשורת חוגגת ,אחרים לא
יכולים לפתוח את הפה .להכניס משהו לבקר כדי להבין ,שההורים האלה יוכלו להגיד את
דברם ,אף אחד לא יכול להגיד מילה .לגבי הפלייה? זה רק מעצים ,אתה צודק שזה לא חשוב,
זה בזכות עצמו צריך לקבל ,ההפליה זה דבר עוד יותר מעצים,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אם היא קיימת,
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
אם היא קיימת ,בהנחה שקיימת ,זה מעצים את העניין .וסיני אמרתי לך,
משתתף בדיון :
אם ההורים הגיעו למצב ...מצבנו גרוע.

מר יגאל יוסף – חברת מועצה :
סיני סיני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני מבקש לשמוע את יגאל יוסף.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
להיות ראש עיר זה לא חוכמה גדולה ,צריך רגישות גדולה .בלי ,רק על פי כללים ולפי זה זה
כל אחד יודע לעשות.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תשאל אותו על הילד הנכה ,על מה אתה מדבר?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
תשב ,תן הוראות,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
איזה ילד נכה? תושבים ,תושבים היום מגיעים אליו באמצע חודש ינואר הוא היה מקפיא
אותם במזגן בכדי שהלשון שלהם תידבק לחך ,שהם יקפאו ושהם יברחו מהר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני מציע לחזור ,שתחזרי בך.
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני לא אחזור בי כי זה מה ששמעתי משני העוזרים שלך .שני העוזרים שלך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה יכול להכחיש את זה? שמעתי את זה אני קיבלתי חום.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
שני העוזרים שלך ,היית מבקש מהם שהם יכוונו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
שאתה רוצה לברוח הביתה,

גב ' אלונה דור קולן – חבר מועצה :
הם יכוונו את המזגן ,את המזגן והיית מפעיל על קירור בכדי להקפיא את התושבים.

מר מש ה סיני  -ראש העיר :
אני מציע בך לחזור בך מהאמירה הזאת.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
זה ,אני לא אחזור בי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא תחזרי שום בעיה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כי אני אומרת לך שזה מה שאני שמעתי,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה מאוד רציני,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
זה מה ששמעתי ,זה מה שהעוזר שלך ,ואני לא היחידה ששמעתי את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
העוזר.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
יש לך ,היה לך עוזר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שניים ,אמרת משניים או מאחד?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
יד ימינך שהיום,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שמעת את זה משניים או מאחד?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אחד מהם היום סיפר לי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל אמרת שניים קודם .עכשיו זה ירד בחצי,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
היום אחד מהם סיפר ,לא רק לי ,גם למתי יצחק וגם לשרי סלע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
הבנתי,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
וגם למיכאל מלמד ,זה מה ששמענו היום.

מר משה סיני  -ראש העיר :
קדימה.

הורה:
אני יכולה להגיד משהו?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כן,

הורה:
ראש העיר מכיר אותי,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הוא גם אותך הקפיא? לא הקפאת?

הורה:
אנחנו היינו באספות ביחד ואני רוצה רק להגיד לכם ,אתה ביקשת שיהיה פה תרבות דיבור
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
דמעות בעיניים?

הורה:
למען הנוער ,שלא יהיה לנו נוער בחוץ שמסתובב ועושה דברים.

גב ' אלונה דור קול ן – חברת מועצה :
הוא טוב בסיסמאות,

הורה:
ואתם פה לצערי אתם ממש מתנהגים כמו ילדים בגן ,זה פשוט ,אני חושבת שזה ממש מזעזע
גם כי הילדים שלנו רואים את כל זה ,פשוט באמת ,צריך לדבר בצורה תרבותית,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה ,סליחה רגע גברתי ,תעשי לי טובה ,אל תטיפי מוסר ,כי עד עכשיו,

הורה:
למה לא להטיף מוסר? למה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אלה שיושבים פה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שלום ,שלום,
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)מדברים יחד(
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מה היה פה ,מה היה פה? לא הבנתי מה היה כאן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
תסבירי מה הבעיה ,בסדר גמור ,אבל תסבירי איפה הבעיה .מה לא בסדר?
)מדברים יחד(

הורה:
בקשר להפלייה אנחנו נתנו,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
מה לא מתורבת?

הורה:
לגבי תלמיד שנוסע בהסעה הזאת ,והתלמיד אמר לו שההורים לא משלמים .בדקנו את זה
לעומק ,התקשרתי לחברה שזכתה במכרז של העירייה כוכב השרון ,אמרתי הילד שלי עובר
ללמוד בעמל ,אני רוצה לבדוק אם אני צריכה לשלם ,לא ,העירייה שלכם מממנת את זה
הלוך ושוב ,אמרתי עוד פעם תחזור ,הלוך ושוב .אירית נתן אמרה לי לא ,מה פתאום? רק
בית ספר לחינוך מיוחד.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב חברים ,מישהו עוד רוצה? רויטל ,מי שרוצה ,בבקשה ,רגע דקה דקה ,חברים ,אני רוצה
קצת להתקדם ,בבקשה רויטל.
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משתתף בדיון:
רק בהקשר להפליה ,אין הפליה ואותו בית ספר ,אין הפליה ,ולגבי אותו בית ספר שמקבל
חזור זה ...אין הפליה ,כל ...מקבלים רק הלוך.
)מדברים יחד(

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הורים מבית הספר ,בדקנו את זה .רויטל,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
מה ,הם משלמים?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,העירייה לא משלמת.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
אני יכול לשמוע ממנה תשובה פעם אחת?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל היא אומרת לך.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
 ...לשמוע ממך תשובות אני מצטער מאוד ,תני לה לדבר.
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תני לרויטל ,רויטל ,רויטל ,אנחנו רוצים לשמוע מה שאת אומרת ,אז קדימה.

רויטל:
לגבי ההפליה ,אני רוצה להוריד את ההפליה כי חריגים מקבלים רק הלוך וזה עניין של
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משתתף בדיון :
למה הילדים שלנו חריגים?
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה זה חריגים ,מה זה ההפליה הזאת?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כי זה במקום  5.60הם מקבלים,

רויטל:
חריגים ברמת...
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתם לא שומעים.

רויטל:
חריגים ברמה שהם לא מקבלים ...ממשרד החינוך ,זה חריגים .הם לא מקבלים ,סבסוד
מהעירייה מלא .עכשיו אין הפליה כי יש ,המדיניות ...רק שנייה ,אם רוצים,
)מדברים יחד(

רויטל:
רק שנייה ,אם רוצים לקבל החלטה לגבי החזור זה לא החלטה כל כך פשוטה שאפשר
להחליט אותה פה כי הלוך אתה נותן לכל הילדים כולם מגיעים באותה שעה ,חזור הילדים
זה יוצא באחת זה יוצא בשתים עשרה ,זה יוצא בשתים ,זה לא פשוט וזה לא רק ה 23-ילדים
פה,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אין דבר שלא ניתן להתגבר עליו אם יש רצון טוב,

רויטל:
אז אין בעיה אבל זה לא ,זה לא ברמה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הכל פתיר ,הכל פתיר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הכל פתיר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הכל פתיר.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא לא רגע,

הורה:
בית ספר אורט מוכן לבוא לקראת ההורים ,גם אם לא יוצאים התלמידים באותה שעה
ולהסדיר לנו...

רויטל:
אין שום בעיה.
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הורה:
אז אל תדברי בשמנו ,אל תדברי בשמנו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,דקה דקה ,זהו ,דקה ,אני ,חברים דקה ,בואו אנחנו רוצים,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
אנחנו רוצים להתקדם ,הדובר האחרון ,סליחה סליחה ,הדובר האחרון מחברי מועצת העיר
זה מתי יצחק ,אחרי זה אני רוצה לשמוע את הגזבר ,את המנכ"לית ואני אסכם .בבקשה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
טוב ,כמו שאתם הבנתם זה עוד אחד מחלק מהצורת התנהלות של העירייה וראש העיר
שבראשה ,שאין תשומת לב ,אין רגישות ,לא רק בנושאים האלה גם בנושאים אחרים,
שחלקם עלו פה כבדרך אגב וחלקם אנחנו קיבלנו החלטות ואין התייחסות .ואם אנחנו
מגיעים למצב הזה לדעתי צריך לעשות פה מעשה ,והמעשה חבר'ה זה הערב לקבל החלטה.
קיימנו כרגע דיון צריך להביא את זה להחלטה ,ישלם ישלם לא ישלם אנחנו נדאג שהוא
ישלם את זה .בכל דרך .ואסור לנו מבחינה חוקית שהחלטות כאלה לא יבואו לידי ביטוי,
ולא משנה באיזה דרך .ולכן אני חושב שהערב ,לאחר שהדרג המקצועי יעלה את דבריו או
יסביר בראש העיר בכל זאת ולמרות כל זאת לקבל החלטה לשלם להם  100%נסיעות
השתתפות ולתת מענה לילדים שלא יסתובבו הילדים האלה ברחובות ויחכו כמה שעות
לעלות מי שיבוא יאסוף אותם .אם יקרה חלילה איזה אסון ,אני מתריע פה ,ראש העיר לא
יצטרך לשבת פה שנייה אחת ,דקה אחת ,כי האחריות היא עליך מוטלת .תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,תודה רבה ,בבקשה רחבעם ,בוא תסביר קצת את המסגרת של ההסעות והשיקולים
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
כללי.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
באופן כללי תקציב ההסעות של ראש העין הוא בסביבות ,אני מדבר עכשיו על סמך הטיוטה
של  ,2008בסביבות ה 6-מיליון שקלים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
כמה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
 6מיליון שקלים ,כאשר מתוך זה עיריית ראש העין מממנת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה מפריע חבר'ה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מעל  4מיליון שקלים .יש פה אחוז סבסוד מאוד מאוד גבוה ,אני פה מדבר בדרך כלל יותר על
החינוך המיוחד .כמדיניות שנקבעה כבר בעבר ,בדרך כלל העירייה מממנת אך ורק הסעות
שמאושרות על ידי משרד החינוך ,מאז ומתמיד העירייה מאשרת אך ורק הסעות,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
 ...פה,
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
שנייה ,העירייה מאשרת ,העירייה מאשרת הסעות ,אמרתי הסעות אך ורק לחינוך המיוחד,
כאשר גופים אחרים או,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
חינוך מיוחד,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,אי אפשר ככה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
שהם יוצאים מחוץ לעיר במסגרת ראש העין ,מקבלים אך ורק החזרי נסיעות .במקרה דנן,
במקרה דנן דווקא העירייה כן באה לקראת לפני מספר שנים כתוצאה מהבקשה של ההורים,
והיתה גם כן הסכמה של ההורים בעבר ,שהיות ושעות הבוקר זה שעות קשות של נסיעה
באוטובוסים אז העירייה מוכנה לקחת על עצמה ולממן את ההסעה בבוקר ,היתה פה
איזושהי הסכמה כלשהי של ההורים בעבר וככה זה התנהל .הנושא הזה עלה לדיון לפני
מספר ימים כתוצאה מהפניות של ההורים ,עשינו איזושהי בדיקה והפוך ,ואז ישבנו ועלה גם
כן הנושא של ...היות וישנם מספר הסעות שאנחנו מתנהלים בשיטה הזאת ,אז אין זה אומר
שבגלל שההורים של עמל שהם רוצים לקבל הסעה אחרי הצהרים אז העירייה אמרה להם
או.קיי .בסדר תקבלו אבל אנחנו נחכה לצעקות של קבוצות הורים נוספות .היה לנו ברור
שברגע שהעירייה מוכנה לתת את ההסעה אחרי צהרים היא חייבת לתת את זה לכולם ,לא
רק לעמל לא רק לזה ,אלא לכל הקבוצות שקיבלו אך ורק מימון בבוקר ,שהיום,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
שנאלצנו להוציא אותם,
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
שנאלצו להוציא אותם אבל זה ,ככה זה עבד.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,מה זה ככה עבד? ואם זה לא...
)מדברים יחד(

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
זרקתם את הילדים האלה מהעיר שלהם ,הילדים שרצו ללמוד עם החברים שלהם ,זרקתם
אותם מחוץ לעיר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ב חמש בבוקר בשביל להגיע בשעה שמונה  ,אתה לא מדבר על זה .

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מחוץ לעיר .

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
תקשיבי רגע ,תקשיבי קצת,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה ,להקשיב ,להקשיב?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בקיצור,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה עוד נשאר להקשיב פה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
ברגע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מבין מה הנקודה? אין לכם רגישות.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
והיה והעירייה רוצה,

מר משה סי ני  -ראש העיר :
רגע ,אי אפשר ככה לשמוע ,אני לא יכול ככה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
במידה והעירייה רוצה לתת הסעות גם אחרי צהרים הכל יכול לבוא לפה ,אבל לקחת
בחשבון ,זה אמור להיות מא' כדי למנוע איפה ואיפה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
רגע רגע ,אתה מפריע למנכ"לית לומר דבר חוכמה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה המנכ"לית אמרה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון ,אמרתי הוא מדבר,
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
בנושא ההסעות,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון ,נכון,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
את הכסף שבזבזתם יכולתם לממן להם את ההסעה כולל לקמפינג,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה מה שאמרתי קודם להורים,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
בחיית דינאק ,אז את מעירה לנו על זה? תתביישי לך.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
יש סמכויות לנהל את העיר הזאת ,כמו חנות מכולת.

מ ר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה האיפה והאיפה ,זה ההפלייה.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כמו חנות מכולת הוא מנהל את העיר הזאת.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תאמין לי ,אם היה לנו תקשורת היינו קוטלים אותך,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
הוא קנה את כל העיתונים השנה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הם קוטלים אותך וגם אותך ...בתקשורת ,לא ניתן לך לחגוג ,מבטיח לך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,בבקשה רחבעם.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כל הזבלונים בראש העין ,הם יודעים התושבים? שאתה בעצמך כותב את הכתבות?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגיד לי ,איך הורים,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אתה בעצמך יושב וכותב את הכתבות של עצמך ,זה התושבים יודעים?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...יראו את זה ,איך? תגידו לי אתם .מישהו יכול,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
מתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...וכולם פה בזכותנו.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
מתי מתי מתי,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מביא דוגמאות של כתב היד שלו בבית ,של כתבות שלמות אנחנו יודעים שאתה כותב נפלא,
משה סיני.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב בבקשה רחבעם תמשיך.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
כותב נהדר.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אפשר לסיים?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אתה לא מתייחס ,אתה ...אישית ואתה רגוע ,אתה וראש העיר וכל הנוגעים בדבר ,אתם
תקבלו את החיוב האישי ,אני מבטיח לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה רחבעם.
)מדברים יחד(

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אגב ,אם אני מדבר כללית,
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מר שלום דראב – חבר מועצה :
כן כן ,תשמע ,כללית,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני לא יודע בדיוק מה כבר זומם גם כן אדמוני בנושא הזה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה זה זומם?

מר משה סיני  -ראש העיר :
רחבעם דבר לעניין ,קדימה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
למה מה הוא רוצה עטנן מכל דבר? מה הוא זומם? תראה עכשיו נתנו ,אם ראש הממשלה
נותן את העטנן למשרד הדתות לש"ס אז מה אתה רוצה מאדמוני? גם אדמוני ,אז גם אדמוני
רוצה עטנן.

מ ר מתי יצחק – חבר מועצה :
לש"ס לתת לחרדים,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז מה אתה רוצה מאדמוני? אם הוא לומד ...אז מה אתה רוצה שאדמוני לא ירצה עטנן?
מכל דבר הוא רוצה עטנן.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בקיצור לא מדובר על  50,000שקלים תוספת ולא  70,000שקלים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
,300 ,200,000
)מדברים יחד(

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מחר בבוקר הילדים בבגין ,מחר בבוקר הילדים בבגין .מחר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...ילד אחד אתה...

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מחר בבוקר הילדים עם החברים שלהם בבית ספר בגין.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
משלמים מסים ההורים ,מה אתה?

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מחר בבוקר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה אתם לא נותנים לו לדבר ,יגאל ,יגאל,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה יודע מה? תדאג שיהיה פה את הבית ספר ,תדאג שיהיה פה.
משתתף בדיון :
לא שמעתם אותי אומר...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא היית צריך לשלם ,העירייה חייבת ,לא היית צריך לשלם,
)מדברים יחד  -צעקות(
מר שלום דראב – חבר מועצה :
השעות הנוספות ,מתחילים באגף ה חינוך תעביר את זה להסעות ,מה הבעיה?

מר מתי יצ חק – חבר מועצה :
זה לא הדיון ...אל תדבר על זה עכשיו ,לא מדברים על זה ,אנחנו נדבר על זה אל תדאג.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש פתרון ,יש פתרון.
)מדברים יחד  -צעקות(

הורה:
כולם מגיעים לאותו מקום ,למה? זה לא מעניין אותי ...שלושה מוניות ,יש להם אוטובוס
אחד שיקח...
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,הסעה לקבל ,מה?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני אמרתי יש שעות נוספות באגף החינוך? תעביר את זה להסעות 100,000 ,שקל ,מה
הבעיה? מה זה לא קשור?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 200,000שקל 200,000 ,שקל,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
הלוואה ,מחכים בחשבון לטיילת צלילי המוזיקה ,אדוני היקר ,אם רוצים  9מיליון שקל
עומדים השנה מחכים,
)מדברים יחד(

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
שלא רוצים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה יעודים ,פיני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים,
)מדברים יחד(
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ללכת הביתה ,הילדים קמים מחר בבוקר מוקדם בחמש בבוקר להגיע בשמונה ,אל תשגע
אותם עכשיו .בוא נקבל החלטה ,שלום ,פיני ,צריך לקבל החלטה עכשיו,
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו מדברים גם על הילדים שלך.
משתתף בדיון :
לא ,אני רוצה לשמוע אותו עד הסוף שיגיד.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
קדימה בוא נמשיך,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מה העלות?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני אמרתי שהעלות ,לא  100,000שקלים לא  ,200יותר בהרבה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ,300מה זה משנה? אתה יכול לעשות הכל ,אתה ממילא ...מחר בבוקר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אנחנו נסמיך את הגזבר למצוא את התקציב הדרוש.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש לך לגיטימציה,
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
שהעברת עודפי ארנונה לטובת תב"ר,

מר משה ס יני  -ראש העיר :
חברים אתם רוצים להמשיך או שאנחנו עושים הפסקה?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
אמרתי לך שצרכים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אנחנו ב,2008 -

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
בסדר תממן ,תחזיר להם החזר עכשיו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עזוב אותי מ ...2008 -מה אתה מוטרד?

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף בקנה ,מה אנחנו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש מלא כסף,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
יש הרבה כסף.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב חברים ,אני רוצה לומר כמה מילים ברשותכם.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
אדוני ,אני יודע מה מותר מה אסור ,לי לפחות אתה לא יכול להגיד ,לאחרים אתה יכול
להגיד .זה לא .אני הצעתי לך אל תעשה העברה תקציבית,
משתתף בדיון :
אבל מה אתם רוצים מהגזבר?

מר משה סיני  -ראש העיר :
בוא יגאל ,טוב חבר'ה,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה :
תעשה פעולות כבר עכשיו ,אין בעיה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תביא לו את סדר היום,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אנחנו ב 2008 -יש מתי מתי מתי ,בינואר  2008לפי התחזית יש  12-13אני חוזר 12-13 ,אלף
שקל לשעות נוספות לבכירים באגף החינוך .קח את הכסף הזה 13,000 ,שקל,

מר פי ני דניאל – חבר מועצה :
זה לא מספיק.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,כמה בכירים,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
לא נכון ,סליחה,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,קודם כל אני רוצה ככה אחרי הדיון הסוער הזה ,ואני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא סוער ,למה סוער? אנחנו קודם ...ההורים של הילדים ,למה סוער? אתה שבוע שעבר
הבאת את הנוער העובד ,אישרנו מראש ,הבאת אותם לעשות פה איזה 'שאו' ,סוער .כואב לנו
מה שעוברים ההורים פה והילדים .אתה אין לך רגישות ,אתה בכלל לא נמצא בכוכב הזה,
רגישות .אה? אני מתפוצץ מהקטע הזה ,אני פשוט משתגע ,איך הוא לא אכפת לו שתלמידים,
 24תלמידים לא יודע כמה תלמידים שנמצאים פה ולא לתת להם לחזור.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ואז כולם יגידו לא שמענו לא ידענו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אם הוא לא ,אין לו רגישות לגבי הילד הנכה ולהורים שלו זה עבר את כל הגבולות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
לא מאמין.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב חברים ,אני שוב בהתייחס לגופו של עניין ,אני קודם כל מתנצל על אם היו כאן
התפרצויות .אני חושב שבסך הכל אנחנו כחברי מועצת העיר במיוחד כשמדברים על חינוך,
אז אי אפשר רק לדבר על חינוך אלא צריך גם לנהוג על פי דרך ארץ ,ומה שהיה כאן בדיון
אני חייב לבוא ולומר ,אני לא ראיתי כאן הרבה דרך ארץ ,ואני חייב להגיד את זה פה ולצערי
להגיד את זה גם בפני התלמידים .לגופו של עניין ,תראו ,אנחנו נפגשנו ,אני נפגשתי עם
ההורים ,אני מכיר את המצוקה ואת הבעיה של התלמידים .על פי החוק היבש ,הנוהל היבש,
אנחנו היינו אמורים להקציב סכום כסף מסוים על פי הנוהלים של משרד החינוך ,עיריית
ראש העין הקציבה סכומים במאות אלפי שקלים יותר מאשר החוק היבש ,במיליונים אולי,
כאשר הנוהל שאנחנו גיבשנו בדיוני התקציב של  2007דיבר על כך ,שכדי לאפשר לילדים
לבוא לפחות בבוקר לבית הספר ולא להטריד אותם בנסיעות בשניים ושלושה אוטובוסים,
אנחנו נממן להם את הנסיעה הלוך ,ומימון הנסיעה הלוך לקו הזה הספציפי אני חושב שזה
היה בסביבות  100,000שקל כמה היה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כמעט ,100

מר משה סי ני  -ראש העיר :
 100,000שקל כאשר אנחנו מקבלים החזר ממשרד החינוך של  40,000שקל ,לא ,אלה
המספרים? כלום ,אז  100,000שקל הלך ,אז חברים  100,000שקל ,מאחר ובאמת חשבנו
שלפחות בבוקר אנחנו חייבים לדאוג לילדים ,שמנו מתקציב הרשות  100,000שקל .לגבי
החזרה ,המדיניות של הרשות המקומית ,גם על רקע הייתי אומר המשאבים הגדולים
שנדרשים בהסעות התלמידים ועל פי היקף התקציב שעמד לרשותנו ,אנחנו דיברנו על זה
שהחזרה שהיא גם כן מסובכת ,ואני יודע שיכולים למצוא פתרונות אני לא שולל את זה,
אפשר גם לחשוב על הדברים האלה ,אבל המדיניות היתה שחזרה הילדים חוזרים בצורה
עצמאית או יש איזשהו הסדר בתי ספר מול הורים ,הורים בצורה פרטית מול מסיעים,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...אגף החינוך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,אני לא הפרעתי לך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תסביר איזה מדיניות,

מר משה סיני  -ראש העי ר :
אבל אני לא הפרעתי לך .לא הפרעתי לך.

מר מתי יצחק  -חבר מועצה :
לא ,תסביר ,אתה מסביר ,אתה מנסה לשכנע אותנו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא ,לא הפרעתי לך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תיכנס לפרטים .נשמע פרטים ,מי החליט ,מי קיבל החלטה?

מר משה סיני  -ראש העי ר :
אבל לא הפרעתי לך ,אני לא יכול ככה לעבוד חברים ,אי אפשר ככה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רק ככה יש איזה זמן ,מדובר פה רק על ששה חודשים בלבד ,ששה חודשים בלבד כי בספטמב
בעזרת השם אתה תדאג שיהיה בית ספר לתלמידים,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע שנייה ,חברים ,הבנתי ,מאה אחוז,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
ששה חודשים בלבד,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אם אתה לא יכול ...אתה רוצה לשלוח פלייר לחברי מועצת העיר קודם שאחרי זה נבוא
לישיבה או שנבוא ,נצא לעצמאות עם ההורים החדשים שהילדים שלהם לא הולכים לבית
ספר? איך אתה רוצה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
על פי צלילי המוזיקה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
תגיד איך אתה רוצה אנחנו נעשה ,אנחנו אתך ,אנחנו לא נגדך .אנחנו אתך ,אתה לא מסוגל
ככה בוא נעשה בשיטה שלך ,איך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה ,פיני ,אני רוצה לדבר בלי שיפריעו לי ,אני יכול?

מר פיני דניאל – חבר מועצה :
לא ,אמרת שאתה לא יכול,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני לא יכול ככה כשמפריעים לי ,אתה רוצה להמשיך להפריע לי?
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מר פיני דניאל – חבר מועצה :
אה ,או.קיי .לא ,חס וחלילה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז בסדר ,אל תפריע ,או.קיי .לא נכנס לדברים שלך אל תיכנס לדברים שלי.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בעצם הישיבה שלך אתה מפריע פיני.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,ולכן אנחנו ,זאת היתה המדיניות שגובשה על ידי הרשות המקומית ,כן ,על ידי הרשות
המקומית שאני עומד בראשותה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
או ,זה מה שרציתי לשמוע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
נקודה ,הנה שמעת.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יפה ,זה לפרוטוקול ,יפה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
המדיניות על פי החלטה של הרשות המקומית שאני עומד בראשותה ,שקיבלה את אישור
חברי המועצה בתקציב,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא ,אתם שומעים הורים? אתה מנסה למלכד אותנו אתה רואה? זה מה שעשית עם
הנוער העובד נכשלת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא רוצים...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עשית עם ההורים בבתי ספר נכשלת ,גם פה אתה נכשלת.

מר משה סיני  -ראש העי ר :
ביניכם ,אבל זאת העובדה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
תגיד ,אתה לא מתבייש?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתם מפריעים לי,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
תגיד לי אין לך בושה?
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מבין למה התקציב לא יכול לעבור לך ,אתה מבין למה התקציב לא יכול לעבור? זה
המצב.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אין לו בושה ,אין לו בושה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,אז זה מה שאמרתי ואני ...ולכן,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
זה דבר חיובי שהסכמנו לממן על חשבון הרשות הסעות בבוקר,

גב ' שרי סלע – חבר ת מועצה :
סליחה רחבעם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
רחבעם בוא,
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא שיתף אותי ,הוא דיבר אתי ,הוא דיבר אתך ,הוא דיבר עם מישהו פה?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כל ההסעות...
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אולי לא ראיתם אבל זה מה היה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו יודעים על התקשורת ועל הדוברות כן אנחנו יודעים ,אנחנו יודעים מצוין וזה מטופל.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני רוצה להמשיך ,אתם מוכנים לאפשר לי להמשיך לדבר חבר'ה? אם אתם לא מאפשרים
אז אני לא אדבר ,אני לא מתכוון לצעוק פה עם כל הכבוד .לגבי מה שקרה מאז ,חברים,
בעקבות השביתה חלו שינויים .היתה שביתה של כמעט כמה זה היה?  60יום בערך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אז מה? בכל הארץ היתה שביתה ,אז מה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
ולאחר השביתה שחודשו הלימודים שעות הלימוד נארכו ,התמשכו ,התארכו ,ואז היו פניות
של הורים גם למנכ"לית העירייה גם לגזבר העירייה וכמובן גם אלי ,אני חושב שנפגשתי פה
עם נציגות של ההורים ,קיבלנו אותם ,ישבנו כאן בחדר הזה ואני אמרתי שאני אשתדל לבחון
פתרונות ואפשרויות כדי להקל על המצוקה וגם דיברנו בזמנו כמו שאת אמרת גם על
אפשרות ,שמאחר והנסיעות הם כאילו מדורגות ,חוזרים בשתים ,שתים וחצי ,שלוש ,שלוש
וחצי וארבע ,ננסה למצוא איזשהו כיוון שיהיה רכב אחד או שעה אחת ספציפית שבדרך
חזרה נוכל להביא את הילדים לכאן .אני עשיתי כמה דיונים אצלנו בדרג המקצועי יחד עם
הגזברות ,יחד עם הגופי הסעות ,אנשי החינוך שלנו בניסיון למצוא איזשהו פתרון שיאפשר,
אני חושב שהפתרון הוא צריך להיות פתרון רוחבי ,הוא לא יכול להיות פתרון רק לקו של
כפר סבא אלא יש לנו גם קווים של הוד השרון ופתח תקוה וגורמים אחרים ,ואנחנו כבר
למעשה בשנת  2008לפני תקציב  2008ומצאנו איזשהו כיוון שניסינו להציע לכם אותו על ידי
איזשהם התייעלויות פנימיות וניסיון להביא לאיחוד של איזשהו קו וניסיון גם אולי לבטל,
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הורה:
לא.250 ,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל נאמר לי .350

הורה:
לא ,אמרנו לך .250

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,אמרתם ,אני ישבתי פה אמרו לי .300-350
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא חשוב ,או.קיי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין לו בעיה ל,

מ ר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,לא נאמר ,ולכן ניסינו למצוא איזשהו פתרון שיקל על ההסעה חזרה והגענו לאיזשהו
סכום ,נכון רחבעם? על ידי איזשהו התייעלויות פנימיות במערך הסעות בניסיון להפחית לכם
את הסכום הזה.
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הורה:
שאנחנו נשלם...

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,חבר'ה ,חברים ,אני לא ,חברים אתם יודעים,

הורה:
כמו שהיא יודעת לדבר ,למה הילדים שלה לא נוסעים בטרמפים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,בואו לא נעשה את זה אישית,

הורה:
למה? זה אישית ,זה הילדים שלנו ,זה כן אישי.

הורה:
הילדה שלה לא נוסעת בטרמפים ,זה לא מעניין ...את הילד שלא נוסע ,זה לא מעניין אותם
מה קורה ,פתרון הם ימצאו? לא ,הם...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו נקבל החלטה ,אם הוא לא יישם אותה...

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה היה הפתרון שאנחנו מצאנו והצענו .זה שחברים תראו ,זה שזה לא מקובל אז אני מבין,
כי אחרת אתם לא הייתם פה .אם זה היה מקובל אז הייתם מרימים טלפון אומרים חבר'ה
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הורה:
אנחנו ציפינו ממך ליחס אחר משה ,כיבדנו אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,אני חושב ש,

הורה:
מכבדים אותך גם כעת ,רוצים תשובה קונקרטית ועניינית לא תמיכות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז ...חברים,

הורה:
לא מתן,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל אתם עוד לא שמעתם את התשובה,

הורה:
ועשר שקל אני אשלם ,אנחנו רוצים פתרון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא שמעתם את התשובה חברים,
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הורה:
אם לא הילדים האלה לא הולכים לבית ספר ,תמצא להם כיתה בבגין איפה שאתה רוצה
שילמדו פה ,אני לא חייבת להוציא אותו בחוץ,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בדיוק,

מר מ שה סיני  -ראש העיר :
טוב,

הורה:
ואם יקרה לו משהו זה על אחריותכם כולכם פה ,כולכם ידעתם ,לא תגידו לא .כי זה
מקלקיליה וכל הכפרים הערביים וכדי שימשיכו לישון יפה בלילה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מאחר ,חבר'ה ,מאחר והפתרון שאנחנו מדברים עליו הוא פתרון שדורש משאבים אני לא
יכול לעשות ,נכון אסור לעשות איפה ואיפה ואני לא חושב שצריך לעשות איפה ואיפה ,אם
נותנים לאחד צריך לתת לכולם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לכולם ,לתת לכולם ,לכולם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה יודע מה? צודק .ולכן,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אדמוני,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ולכן אנחנו כבר התחלנו בעבודת מטה לגבי תקציב  ,2008שאני מקווה שנאשר אותו בתוך
הזמן של כמה דיברנו עליו?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
,5/2

מר משה סיני  -ראש העיר :
 ,5/2רגע סליחה סליחה סליחה ,חבר'ה,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העי ר :
דקה חברים ,דקה ,אני לא ,אי אפשר ככה ,אנחנו נביא את תקציב  2008סליחה ,אתם רוצים
תשובה או שאתם לא רוצים תשובה? אני באמת רוצה להיות אתכם ,אנחנו מצביעים על
תקציב  2008בתאריך  ,5/2בתקציב הזה אנחנו נשתדל לתת מענה כולל לכל מערך ההיסעים
של המסלולים המיוחדים האלה ,ואני מקווה שנאשר את התקציב ואז נמצא פתרון .זה
הפתרון שאני יכול לתת ,אני מקווה שזה פתרון שמקובל ,מעבר לזה ,מעבר לזה ,דקה דקה,
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אדוני ראש העיר ,תעלה את זה להצבעה ,נקבל עכשיו החלטה לאפשר להם את ההסעות
במאה אחוז.
גב ' אל ונה דור קולן – חברת מועצה :
משה סיני ,אתה זרקת את הילדים האלה מהעיר שלהם ,אתה הפרדת אותם מהחברים
שלהם ,אתה מאלץ אותם ללמוד בבית ספר שהם לא רוצים ללמוד בו .אתה לא מאפשר להם
הסעות? זה ...עבורם.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,אני זה הפתרון...

מ ר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה לא פתרון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה הפתרון ההגיוני ,זה הפתרון הנכון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תביא החלטה עכשיו,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
אדוני ,אני לא פופוליסט ,אני לא נותן החלטה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
שיחקת אותה בתקשורת,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
המומחה לפופוליסטיקה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,אני עושה הפסקה של חמש דקות,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מומחה לפופוליסטיקה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקבל החלטה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תודה רבה.

גב ' אלונה ד ור קולן – חברת מועצה :
משה סיני,
)הפסקה(

מר משה סיני  -ראש העיר :
דו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2006אישור סיכומים והצעות של הועדה .בבקשה.
שלום דראב – חבר מועצה :
ברשותך משה ,סליחה רגע...
)מדברים יחד(
מר שלום דראב – חבר מועצה :
שהמנכ"לית...

מר משה סיני  -ראש הע יר :
שלום ,זה עכשיו הזה?
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אם יוצא אוטובוס ,אם יוצא אוטובוס עם ה 16-ילדים ,למה אי אפשר לצרף לאוטובוס גם
את הילדים ,עוד ,מה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,אנחנו רוצים להמשיך,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה יוצא?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אלונה בבקשה ,דו"ח מבקר העירייה לשנת ,2006

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אולי אפשר למצוא פתרון .אי אפשר לצרף,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אי אפשר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,אנחנו נחזור לנושא הראשון ,נפתור את הבעיה שלהם,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ולחסוך את הנסיעה של הבוקר,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
דו"ח מבקר העירייה לשנת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין דו"ח מבקר העירייה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה פעם שנייה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,אתה לא יכול ,בוא נקבל החלטה על הילדים האלה שפה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זו פעם שנייה אני חברים ,אני מקבל את המלצות דו"ח מבקר העירייה ,זה פעם שנייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתם לא מאפשרים לי לנהל דיון ,פעם שלישית ,אתם לא מאפשרים לי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...לפרוטוקול,
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מר משה סיני – ראש העיר :
פעם שלישית ,אני מבקש לדון בדו"ח מבקר העירייה לשנת ,2006

מר מתי יצחק :
תני לו לדבר לפרוטוקול,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אנחנו נדון ,אנחנו נדון אבל לפני כן משה סיני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים אני ,את לא נותנת לי לדון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה לא מבין...

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני ממליץ לאשר את כל החלטות דו"ח מבקר העירייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע אחד ,אבל רגע ,אנחנו נדון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתם לא נותנים לי לדון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו נדון ...אל תדאג ,תפתור את הבעיה של התלמידים,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אנחנו,

מר משה סיני  -ראש העיר :
את לא נותנת לי לדון בדו"ח הזה,

)מדברים יחד(

גב ' אלונה דור קו לן – חברת מועצה :
אתה לא מתבייש?

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא נותנים לי לדון פעם שנייה בדו"ח,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין בעיה ,אין בעיה ,אבל תגיד להורים ,תגיד להורים...

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע אחד,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא רגע אחד ,אני רוצה לדון בדו"ח מבקר העירייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אנחנו נדון ,אנחנו נדון בדו"ח המבקר ,אנחנו נדון,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
ואני לא ,את לא מוכנה לתת לי לדון אני רוצה...

)מדברים יחד(

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אתה שמעת ממני שאני אמרתי שאני לא מוכנה לתת לך לדון ,מה אתה מקשקש פה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עזוב ,אל תישען על החלטות ,אתה צריך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מישהו רוצה להתבטא בדו"ח מבקר העירייה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...בדיון הראשון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מישהו רוצה להתייחס לדו"ח מבקר העירייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
יו"ר ועדת הביקורת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני נותן לך את רשות הדיבור,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני יושבת ראש ועדת הביקורת ואני לא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
את קיבלת את רשות הדיבור להתבטא בדו"ח מבקר העירייה ,2006

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני ,אני ,אני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
פעם רביעית קיבלת את רשות הדיבור בדו"ח מבקר העירייה ,2006

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני מבקשת שתכבד,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני מקבל את המלצות דו"ח מבקר העירייה,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
אני מבקשת ,אנחנו ממש מדברים בדואט,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מועצת העיר מקבלת את החלטות,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
 ...בדואט,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
ואני מבקש ממך שתדברי על דו"ח מבקר העירייה,

גב ' אלונ ה דור קולן – חברת מועצה :
משה סיני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו נדבר ,אנחנו נדבר אבל לפני כן,

מר משה סיני  -ראש העיר :
את לא נותנת לי ,את לא נותנת לי...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לפני כן בוא נסיים את העניין של ההורים והילדים,

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
רגע אחד,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא נוכל להמשיך ,בוא נקבל החלטה שתיתן לגיטימציה...

מר משה סיני  -ראש העיר :
את מקבלת פעם שביעית וזה פעם אחרונה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,עזוב אותך,
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גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
משה ,אני רוצה לדון בדו"ח אבל לפני כן,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תתייחסי אליו ,לא לפני זה ,אני נועל את הישיבה.

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
מה אתה נועל את הישיבה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עזבי אותו ,זה מה שהוא...

גב ' אלונה דור קולן – חברת מועצה :
ברחת ,עוד פעם ברחת.

מר פי ני דניאל – חבר מועצה :
יש עוד ישיבה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו...
)סוף הקלטה(

_________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_________________
משה סיני
ראש העיר
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