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אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:
זימון ישיבה על פי דרישה.
אבקש לזמן בדחיפות ישיבה שלא מן המניין לבדוק שוב נושא ההסעות לילדי אבן-יהודה
הלומדים בביה"ס "אור תורה" קדימה.
ילדי ביה"ס "אור תורה" לא לומדים מאז פתיחת שנת הלימודים עקב אי מתן הסעות.
מאחר והמועצה החליטה לאשר הסעות לכלל תלמידי אבן-יהודה עד לסוף השנה ובמקביל
ייערך דיון בנושא ,אבקש להכליל הסדר זה גם לתלמידי ביה"ס "אור תורה" בקדימה.

סדר היום:
עמוס עזאני – ישיבת ההנהלה וישיבת המועצה נקבעו בשל בקשה לממן הסעות לבני
אבן-יהודה הלומדים בביה"ס "אור תורה" בקדימה.
אני מבקש להזכיר לכולם כי טרם חלפו  3חודשים
מאז קבלת ההחלטה בנדון שלא לממן הסעות לתלמידי "אור תורה" בקדימה ועל פי
החוק יש צורך להמתין  3חודשים מאז קבלת ההחלטה ,או לחלופין בקשה של 04%
מחברי המועצה ,או על פי דרישה של ראש המועצה.
למרות זאת לא רציתי להשתמש בנימוק פרוצדורלי כדי לבטל את הישיבה .
אבי הררי – מזכיר המועצה מסר לי כי כדי לזמן ישיבת מועצה שלא מן המניין יש צורך בדרישה
של  3/3מחברי המועצה ,מזכיר המועצה לא אמר לי כי  04%מחברי המועצה צריכים
להיות חתומים על הבקשה.

 - 2אלי גטר – נשאלתי כמה חברים צריכים להגיש בקשה לישיבה שלא מן המניין ,על כן מסרתי
שדרושים  3/3מחברי המועצה ,בעת שנשאלתי לא היתה ידועה לי מטרת הזימון.
עמוס עזאני – כאמור מצאתי לנכון שלא לדקדק בנושא פרוצדורלי ולכן אקיים את הדיון.
הנושא רגיש ,התושבים הם תושבי אבן-יהודה ואני ראש המועצה של כלל התושבים.
דיויד וודיס – אני מבקש למסור הודעה אישית ,נמסר לכאורה כי חתמתי על הדרישה לקיום
ישיבת המועצה ,לא כן הדבר ,אכן יש  0חתימות ,אבי הררי ,יול ברדוש ונחמיה יעקב
חתם פעמיים ,פעם בשמו ופעם חתימה ,כך שנוצר רושם שיש  0חתימות.
עמוס עזאני – אני מבקש ממגיש ההצעה אבי הררי לנמק את ההצעה.
אבי הררי – אני רוצה להודות לראש המועצה על כי ניתנה לנו האפשרות לקיים את הדיון .מטרת
ההצעה היא לאפשר לתלמידי אבן-יהודה הלומדים בביה"ס "אור תורה" בקדימה
להתחיל את שנת הלימודים ,להזכירכם תלמידי "אור תורה" לא לומדים מתחילת השנה.
אני מבקש להעלות את הנושא מראשיתו :
 .Iלפני כ 9 -שנים עת הוחלט לסגור את ביה"ס "שבזי" עקב מיעוט תלמידים ,אזור המיפוי היה
קדימה ולאחר מספר שנים הועבר מיפוי תלמידי הממ"ד לתל-מונד.
 .IIבעקבות הודעת משרד ה חינוך על ביטול מימון הסעות לתלמידי ביה"ס בכר והדסים אישרה
המועצה הסעות על חשבון המועצה ,עד לתאריך  30לספטמבר .2440
 .IIIלא עבר זמן רב והמועצה אישרה לתלמידי ביה"ס בכר והדסים הסעות עד סוף שנת .2440
משמעות הדבר שלתלמידי בכר והדסים יממנו עד סוף חודש דצמבר סך של כ344,444 -
ש"ח ואני תומך בכך ,לעומת זאת מתעקשים על סך של כ 34,444 -ש"ח למימון ההסעות
עד סוף חודש דצמבר לתלמידי "אור תורה" .יש כוונה של הורים להגיש בג"ץ על אפליה.
אני מציע שכל מי שקיבל הסעות עד סוף שנת הלימודים שחלפה ימשיך לקבל ,ועל
כן יש לצרף את תלמידי "אור תורה" להסדר הקיים ובכך נגיע להבנה.
 .IVידוע לי שמשרד החינוך יסייע לאבן-יהודה בעניין ההסעות.
 .Vהורי תלמידי "אור תורה" נפגשו עם ראש המועצה וראש המועצה מסר להם כי הסדר
ההסעות לתלמידי "בכר" ו"הדסים" יהיה לשבועיים בלבד עד להערכות ההורים ,בפרק
הזמן של שבועיים נפנה למשרד החינוך ותשובתם תהיה סופית ,ההורים הסכימו להסדר זה.
נחמיה יעקב – אני מצטרף להצעתו של אבי הררי ,מדובר ב 33 -תלמידים ,הסיוע לתלמידי "אור
תורה" זה כסף קטן ,על כן אני מבקש כי תאושר להם ההסעה.
עמוס עזאני – יש כאן עיקרון ואחריות ציבורית ,אין אפליה ,יש שיקול דעת.
.I

כשבועיים לפני תחילת שנת הלימודים קיבלנו הודעה ממשרד החינוך על קיצוץ משמעותי
של הסעות תלמידים לבי"ס בכר והדסים ,מדובר בהסעות לכ 3244 -תלמידים שנותרו ללא
הסעות.

 .IIכשנכנסנו לתוכנית ההבראה ערכנו תוכנית קיצוץ בהסעות ,נבדקו כל ההסעות לבי"ס
"בכר" ,לבי"ס "הדסים" ,ל"אור תורה" תל-מונד ,לרעננה ול"אור תורה" קדימה .כבר בתוכנית
ההבראה צמצמנו הסעות לבי"ס "בכר" ולבי"ס "הדסים".
 .IIIבישיבת המועצה בה נדונה תוכנית ההבראה התקבלו החלטות שאושרו במליאת המועצה,
בוטלו ההסעות לב יה"ס "אור תורה" קדימה וזאת על פי הנחיית משרד החינוך ,כי ביה"ס
"אור תורה" בקדימה אינו נכלל באזור רישום לילדי אבן-יהודה ,משמע :אין השתתפות
בהסעות תלמידים.

 - 3 .IVבעקבות החלטת משרד החינוך על קיצוץ בהסעות לתלמידי ביה"ס בכר והדסים קיימנו
מספר דיונים ,והמועצה החליטה לאשר המשך הסעות עד לתאריך  30לספטמבר ,2440
קיוויתי שנצליח להיערך ולסיים את כל התהליך בפרק הזמן שהקצבנו ,אך למרות כל
מאמצינו ,בשל מורכבות הנושא ובשל מספר הרב של תלמידים שאינם זכאים על פי
הקריטריונים של משרד הח ינוך נאלצנו לדחות את תאריך היעד עד לסוף שנת .2440
אני מבקש להדגיש  :מי שלא יהיה זכאי להסעות על פי קריטריונים לא יקבל הסעות
מהמועצה.
אנחנו נערכים למצב החדש מתוך דאגה כי יש סכנה בטיחותית בכבישי אבן-יהודה
ובמיוחד בהגעה רגלית לביה"ס בהדסים.
בצענו מספר צעדים בנושא :
.I

הגשתי ערעור למשרד החינוך בנושא ,יתקיים דיון בתאריך  22לספטמבר .2440

 .IIפנינו למשרד רו"ח שביצע במספר רשויות בדיקה דומה מול משרד החינוך ,שיבדוק את כל
הפרמטרים על פי תוכנת מחשב.
 .IIIפניתי לשרת החינוך באופן אישי וביקשתי את התערבותה.
 .IVפניתי לחב' הסעות המבצעת הסעת נוסעים עפ"י רשיון ממשרד התחבורה שיבצעו סבבים
לבתי הספר במחירים נמוכים.
משנוכחנו שלא נצליח להסדיר את כל הנדרש ולא הסתיימו כל ההליכים שקבעו ,החלטנו
שהמועצה תספוג זמנית את עלויות הסעת התלמידים לבתי הספר "בכר" ו"הדסים" עד לסיום
ההתארגנו ת .לגבי תלמידי "אור תורה" קדימה להורים נמסר כבר מחודש מרץ כי לא נבצע
הסעות בשנת הלימודים הנוכחית לתלמידים שאינם באזורי המיפוי ובכלל זה לתלמידי "אור
תורה" קדימה.
אני מבקש לציין את הפעולות השונות שביצענו בעניין ילדי אבן-יהודה הלומדים בביה"ס "אור
תורה" קדימ ה וזאת למרות שבעבר משרד החינוך שלח מכתב בו הוא מבקש לא לאשר לימודים
בבתי ספר שאינם באזורי המיפוי ,השנה התקבלו שני מכתבים ממשרד החינוך ,האחד דורש
שלא לאשר לימודים אלא רק באזורי מיפוי והשני לא לקבל תלמידים שאינם באזור המיפוי.
להלן הפעולות על פי סדר כרונולוגי :
 – 32.3.40 .3שי כנעני ,סגל מנהל המינהל ,מבקש מאבי קמינסקי מנהל מח' החינוך בתל-
מונד לא לאפשר קבלת תלמידים מאזור פיקוח אחר כשם שקדימה עשתה עם תלמידי אבן-
יהודה.
 – 39.3.40 .2אבי קמינסקי מבקש ממירב אליה מנהלת מח' חינוך קדימה להימנע מקבלת
תלמידים מאזורי רישום אחרים.
 – 3.3.40 .3מפגש ראשון השנה בין מחלקת החינוך – אורנה/אורה להורים המבקשים אישור
לימודים לתלמידים חדשים בתורני קדימה .הובטח כי נשלח מכתב ונבדוק אפשרות זאת.
 – 9.0.40 .0נשלחה בקשה מטעם מחלקת החינוך אבן-יהודה ,לשי כנעני לאפשר הרחבת
המיפוי גם לתורני קדימה.
 – 25.0.40 .5עמוס עזאני עונה לעו"ד ימיני ,נציגם של ההורים ,כי תלמידים מקבלים אישור
לימודים עפ"י אזורי המיפוי המוכתבים ע"י משרד החינוך .גם אם יאושרו הלימודים לא
ישולמו ההסעות מתקציב המועצה.

 - 0 – 3.5.40 .6שיחת טלפון של דורון מנהל מח' חינוך אבן-יהודה ,עם סגנו של כנעני ,מר גנאדי
לברור אזורי המיפוי של תלמידי אבן-יהודה.
 – 33.5.40 .7שי כנעני ס .מנהל המינהל אינו מאפשר לפי הנוהל  :כל ישוב יכול לשלוח
תלמידים מסוג פיקוח ((דתי/חילוני) וקבוצת גיל מסוימים רק לישוב אחד.
 – 36.5.40 .2ישיבה עם הורי התלמידים המעוניינים ללמוד בקדימה.
 – 2.6.40 .9פגישת דורון עם המפקחת על החינוך הדתי ,שרה נעמן ,בבקשה להרחיב את
אזורי המיפוי .התשובה – יש לפנות בכתב ולבקש.
 – 35.6.40 .34שיחה טלפונית עם המחמ"דית ,הגב' שרה נעמן ,בה הצגנו בפניה את השיקולים
הבאים :
 .Iחנוך לנער על פי דרכו.
 .IIאיחוד אחיד.
 .IIIגם אם נעשתה טעות ע"י המועצה בעבר ,המועצה הנוכחית צריכה לכבד את
החלטת המועצה הקודמת.
 .IVיום לימודים ארוך בקדימה.
לסיכום:
אני מדגיש כי התשובה לגבי הסעות תלמידים לתלמידי בי"ס "בכר" ו"הדסים" שאינם זכאים
להסעות ברורה – ההורים יצטרכו לממן את ההסעות.
הויכוח הוא האם להחיל בפרק הזמן הזה גם הסעות לתלמידי "אור-תורה".
אין כאן שום שיקול מפלה .השיקול היחידי הוא להכין מערך היסעים לכ –  3,344תלמידים
דורש זמן ארוך יותר ולעומת זאת כאמור להורי התלמידים ב"אור-תורה" קדימה מסרנו והודענו
לפני חודש ים רבים על כי לא נוכל לאפשר הסעות תלמידים שאינם באזורי המיפוי שנקבעו ע"י
משרד החינוך.
יש כאן עקרון שאתם מתבקשים לאשר הסעות לתלמידי "אור-תורה" קדימה גם אם לא מגיע
להם זאת מכיוון שאישרנו הסעות זמנית לתלמידים אחרים .בל נשכח כי המועצה נמצאת במצב
כספי קשה ביותר .התחייבנו בתכנית ההבראה לעמוד במסגרת תקציב שקבענו .אני מבקש
מכל חברי המועצה להיות אחראים כלפי אבן-יהודה ולא להוביל את המושבה לאבדון.
מה נעשה אם יבואו עוד כ 244 -תלמידים אחרים שלומדים במסגרות שאינן באיזורי המיפוי
ויבקשו הסעות?
קרן כצמן  -ראש המועצה מצייר תמונה אמיתית כואבת וקשה.
עברנו שנה קשה ונצטרך לעבור שנה נוספת קשה יותר.
אני מאמינה בחוק והמצב המצטייר הוא שההורים לקחו את החוק לידיים.
הצורך של ההורים שילדיהם לומדים בביה"ס "אור-תורה" קדימה מונע מהרצון להפרדת
בנים ובנות.
פניתי מספר פעמים בבקשה לראות התכתבויות שנעשו בנושא אך לא זכיתי לראות את
כל ההתכתבויות.
בימים האחרונים קיבלתי טלפונים בהם נאמרו לי הדברים הבאים:
א .שלתושבי עין-יעקב יש זיכרון טוב ויתחשבנו איתי בבוא העת.
ב .שבגללי תלמידי ביה"ס "בכר" ו"הדסים" לא יזכו להסעות.

אני נוטה להסכים להצעה כי יש לאשר לכל התלמידים שקיבלו הסעות בשנה שחלפה
ימשכו לקבל הסעות עד להחלטה אחרת.

-
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דויד וודיס :יש להמשיך את מימון ההסעות לכלל התלמידים שקיבלו הסעות בשנה שעברה.
עו"ד יול ברדוש :מתוך השקפת עולמי יש להתייחס לעובדות :אם היו מבטלים את ההסעות
לכל מי שאינו זכאי אזי תלמידי "אור-תורה" לא היו זכאים להסעות יש להתייחס באותו
יחס לכלל התלמידים.
אם משנים לכולם ככל שהשיקול יהיה מוצדק ,יש להתייחס באותו יחס לתלמידי אבן-
יהודה הלומדים בביה"ס "אור-תורה" בקדימה.
מה עוד שמדובר בסכום שנע בין  ₪ 6,444ל.₪ 32,444 -
עקרון השוויון חשוב בעיני לכלל התושבים ועל כן מן הדין ומן הצדק לאשר את
ההסעות גם לתלמידי "אור-תורה" בקדימה.
קרן כצמן :על ההורים לדעת כי יתכן והחל מה –  3בינואר  2445המועצה לא תאשר הסעות
לתלמידים שאינם זכאים.
עמוס עזאני :אני מחויב לכלל ההורים והתלמידים.
מי שיצביע בעד ההצעה לאשר הסעות לתלמידי אבן-יהודה הלומדים בביה"ס "אור-
תורה" בקדימה שוגה.
כירסום בתכנית ההבראה יקשה על אבן-יהודה הן בדימוי מול משרד הפנים על כך
שאין אנו עומדים ביעדי תכנית ההבראה והן בקושי בתזרימים הכספיים .אני לא אפעל
מצעדים פופוליסטיים .אני נאמן לעקרונותיי.
צר לי שיש ניסיון להפעיל סחטנות באמצעות לחץ ,דבר שיקרין על הבאות.
הצעת החלטה:
לאשר לתלמידי אבן-יהודה הלומדים בביה"ס "אור-תורה" בקדימה הסעות עד לסוף חודש
דצמבר כפי שאושר לתלמידי "בכר" ו"הדסים".
בעד
נגד
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אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

