
מועצה אזורית גזר

לוגו העירייה

 פרוטוקול  

 35 מן המניין מליאהישיבת 

05/09/2022, ב תשפ"ט' באלול , י נשמיום  

–  03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:   -



מועצה אזורית גזר לוגו חברת התמלול  
ישיבת מליאה מן המניין  35  05.09.2022 

 
 

 2 
 

 מועצה אזורית גזר 
 35 מן המניין מליאהישיבת  פרוטוקול

 05/09/2022,  בתשפ" ט' באלול, ינשמיום  
 

   משתתפים: 

 המועצה   ת ראש  -    רותם ידלין   גב' 

 חבר מועצה  -  ישראל פרץ מר  

 חברת מועצה  -  יהודית דהן גב'  

 חברת מועצה  -  צביה אלבז גב'  

ג'ינג'י מר   ויינגרטין   חבר מועצה  - יואל 

 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ' מר  

 חבר מועצה  -  ברדה   י איתי מר  

 חבר מועצה  -   שדה   רן מר  

 חבר מועצה  -  אמיר קרסנטי מר  

 חבר מועצה  -  שנייויס יהודה  מר  

 חברת מועצה  -  חיה לזר נוטקין גב'  

 חברת מועצה  - רונית ויתקון ברקאי גב'  

 חבר מועצה  -   אורי נדם מר  

 חבר מועצה  - יוחנן יומטוביאן מר  

 

 : חסרים 

 חבר מועצה  - מקוב -נעמה מאירי גב'  

 חבר מועצה  -  ץ י איתי שייב מר  

 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר  

 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר  

 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר  

 חבר מועצה  -  תמיר ארז מר  

 חברת מועצה  -  דרורה בלגה גב'  

 חברת מועצה  -  רחל צוריה  גב'  

 חבר מועצה  -  יוסי בסעד מר  

 חבר מועצה  -  ויקטור חמני מר  



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 05.09.2022  35ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 3 
 

 ה חבר מועצ  -  ראובן ביטן מר  

 חבר מועצה  -  נריה הרואה מר  

 חבר מועצה  -   רן שובע מר  

 חברת מועצה  - משה פולאקוביץ מר  

 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  

 
  מוזמנים: 

 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד  

 גזבר  -  דוד גמליאל מר  

 מנהלת אגף החינוך  -   שלי קרן גב'  

 מבקרת המועצה  - עמירה מוסקוביץ  גב'  

 מנכ"לית ומבקרת ת  ו כ ש מ. ל  -  אלומה פיטל גב'  

 עוזרת ראשת המועצה  -  אופיר עלוה גב'  

 מנהלת אגף הסברה ודיגיטל  -  שרלי שוורץ גב'  

 

 

 
   על סדר היום:

 . עדכון ראשת המועצה .1

 מנהלת אגף החינוך.  –סקירת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, שלי קרן   .2

 . 34-ו  33אישור פרוטוקולי מליאות  .3

 מיים.  ואישור צווי המיסים לוועדים המק .4

 . 1.8.22-אישור הגדלת מכסת קילומטרים למנכ"לי רשויות מקומיות החל מ .5

 אישור העסקה בעבודה נוספת.   .6

 

 

 



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 05.09.2022  35ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 4 
 

 עדכון ראשת המועצה.   . 1

 

מספר    : גב' רותם ידלין  המליאה  ישיבת  את  מתחילים  אנחנו  טוב,  .  35ערב 

   . על סדר היום עדכונים   1ישיבת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג. נתחיל בסעיף  

ב  הזמנות  קיבלתם  רג"מ,  של  השקה  ערב  הראשון,  לנו  19.9.22-העדכון  חשוב   .

עבדנו   הזה,  האירוע  על  קשה  עבדתם  שלכם.  הזוג  בני  עם  שתגיעו  לנו  חשוב  שתגיעו, 

כמליאה  אז    כולנו  שם.  אתכם  לראות  לנו  מתקיים  וחשוב  ב האירוע    19.9.22-ברמלה 

 .  20:00בשעה  

 

   בהיכל התרבות.   : מר ישראל פרץ 

 

התרבות   : דלין גב' רותם י  התמונות   בהיכל  אלה  לחגיגה  שלנו    מחגיגה 

   , פתיחת פסטיבל חוויה בכרם נצר סרני. מאתמול 

 

 למה ברמלה ולא אצלנו?    : מר אמיר קרסנטי 

 

אצלנו   : גב' רותם ידלין  ולא  ברמלה  היא  למה  ורמלה  שותפים  אנחנו  כי   ?

 .  50%השותף של  

 

 ?  %50הוא    : מר אמיר קרסנטי 

 

 . 0%5ברג"מ? רמלה    : ידלין   גב' רותם 
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 ?  20%,  40%,  40%לא    : מר אמיר קרסנטי 

 

ולא  10%,  40%,  50%  : גב' רותם ידלין  פעולה  בשיתופי  מאמינים  ואנחנו   ,

 באגו. ולכן אנחנו גאים לחגוג את זה ברמלה.  

 

 לבושים יפה, שלפחות נהיה יותר יפים, זה הכול.    תבואו  : מר יהודה שנייויס 

 

 אנחנו תמיד יפים.    : דהן   ודית ' יה ב ג 

 

יפים   : גב' רותם ידלין  תמיד  גם  )בחיוך(    . אנחנו  אנחנו  אבל  מובילים,  אנחנו 

ו  טובים,  עושים ב שותפים  יודעים  ויתורים   שותפות  שכולכם  כמו  טובה  ב ,  זוגיות 

 ויתורים, וככה משיגים יותר, נכון? עושים  

לחגיגה  ח   -  מחגיגה  פסטיבל  פתיחת  ערב  בכ חגיגות  פסט וויה  בכרם  רם.  חוויה  יבל 

בחורשה   בהובלת  סרני  בנצר  אתמול  התחילו  אירועים  של  שבועיים  קהילה,    אגף 

מ  לולה  של  מחשמלת  מהימים א בהופעה  אחד  בכל  ממשיכים  אנחנו  עד  מ ,  רש.  אתמול 

הבא.   שישי  אירו יום  ביישובים יש  ואירועים  ביקבים,  אירועים  יש  קרובים,    . עים 

איכ מוזי  שוק  תרבות,  מחול,  ב קה,  השנה  לראש  מתנות  של  שי רים  הבא.  יום    2,000שי 

ההזדמנות   וזו  העת,  כל  להירשם  וממשיכים  לאירועים,  כבר  נרשמו  ותושבות  תושבים 

 להגיד לכם בואו, בואו לאירועים. יהודית רשומה כבר.  

 

   הצלחתי.   : דהן גב' יהודית  

 

ב למעט    : גב' רותם ידלין  סול   להקת של    11.9.22-האירוע  שהוא  ד  ורטיגו 

יש  לכל    , אאוט  יש כרטיסים. אז בואו בהמוניכם. יש סיורים בבקרים,  שאר האירועים 



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 05.09.2022  35ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 6 
 

בערבים  איתנו   , אירועים  להמשיך  מכאן  שרוצה  בנען   מהמליאה   ומי  מוזמן.    -  לאירוע 

השחר  עלות  מתחקרים    , רגע   –  מבצע  האירועים אנחנו  את  האלה  בישיבות    תמיד 

ב   בצע המ .  )הביטחוניים(  הייתה    5.8.2022  שישי יום  התחיל  גזר    במדרג אחר הצהריים, 

הגב   -  ירוק  ללא  רגילה  זה ות.  ל פעילות  עם  המועצה,    , ויחד  ביישובי  אזעקות  היו 

ב  בשבת  נפילה  גם  לכביש  בבוקר   11-והייתה  עוזיאל  בית  בין  מצב בה .  44,    ערכת 

הקיי ו  את  ביטלנו  העורף,  פיקוד  עם  שהיו בהתייעצות  ב   טנות  זה  צפויות  למחרת,  יום 

קיי  רק  קהילה. היה  אגף  העובדה    טנות  היה  היא  השיקול  רגילה.  קייטנה  פעילות  לא 

ובקייטנות  למקלטים,  ירידה  מתרגלים  אנחנו  הספר  אדם  .  לא   -  בבתי  מיומן  כוח  לא 

ל  הזה,  לבטל בתחום  החלטנו  אז  הילדים.  וגני  הספר  מבתי  הפעילות(   הבדיל  יום    )את 

נערכ   תשעה ב  ליום  באב.  מלא לפעיל   גם   -שני  יום    –  המחרת נו  לפעילות  ות  וגם  ה 

 האירוע הסתיים ביום ראשון בלילה. היה אירוע קצר.  ולשמחנו    , חלקית 

 

.    : מר ישראל פרץ  . בעיה. לנו  שיש  שוב  להזכיר  פה  רוצה  אני  רותם  אבל 

זה   היישוב,  של  בתרבות  שהייתה  הציבורית  תושבים  של  תלונות  היו  נגיש,  לא  עדיין 

 אות איך לפתור את זה.  ך לר צרי   יע למקום. צליחו להג אזעקה, הם לא ה 

 

ל   : גב' רותם ידלין  בבית  2-נחלק  נובעת  היא  הבעיה,  את  מכירים  אנחנו   ,

לפעול   בנושא,  לטפל  אלינו  פנה  הוועד  אנשים.  של  ציבור  לשטחי  לפלישה  חשמונאי 

הפלישות,   עכשיו  כנגד  כנגדה.  לפעול  לנו  קשה  מכירים  לא  שאנחנו  פלישה  ובאמת 

מכי ש  אנחנו אנחנו  באחר ש אזכיר    על. פ נ   -  רים  נמצא  הביטחון  הוועדים.  תחום  של  יות 

השתתפנו   אנחנו  הילדים  גני  בכל  לדוגמא  מיגוניות.  לקדם  אותם  מריצים  אנחנו 

ל  גם עזרה   בנות בהקמתם. אנחנו מאפשרים  שלכם להדגיש    מהתב"רים. אנחנו צריכים 

הי  של  האחריות  בתחום  נמצא  חשוב,  הזה  הנושא  אנחנ כמה  מתמרצים  ישובים.  ו 

של  או  תקצוב  אפשרנו  לשם.  כ תם  יכולים  שקל  לא  שהם  חושבת  אני  אבל  שקל,  נגד 
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 להוריד את האחריות מעליהם.  

 

 אני מסכים.    : מר ישראל פרץ 

 

 אבל הם לא מצליחים.    : גב' יהודית דהן 

 

   . אבל צריך לעשות   : ץ מר ישראל פר 

 

 . שנים   3כבר    זה לא משהו חדש. זה   : גב' יהודית דהן 

 

פה    : ין גב' רותם ידל  יש  ככה,  נגיד  בואו  לנסות.  גם  צריך  להצליח  בשביל 

   -יישובים שלקחו 

 

 מי שרוצה מצליח.    : מר גדי איצקוביץ' 

 

   -תודה גדי. עובדתית   : גב' יהודית דהן 

 

 בשטח ביחד.    אנחנו היינו   : מר ישראל פרץ 

 

   . אחריות צריך לטפל בנושא ולא להסיר    : גב' יהודית דהן 

 

 . אנחנו לחלוטין לא מסירים אחריות   : תם ידלין רו   גב' 

 

 . גם לא אחריות מקיפה   : גב' יהודית דהן 
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 כמו שאמרתי.    : גב' רותם ידלין 

 

 כי הם לא מצליחים, עובדתית לא מצליחים לעשות.    : גב' יהודית דהן 

 

   . אנחנו היינו ביחד גם בשטח   : ראל פרץ מר יש 

 

 עמים. , היינו כמה פ ור בר   : גב' יהודית דהן 

 

אתם    : ידלין   גב' רותם  המועצה  לבין  היישובים  בין  האינהרנטי  המתח  את 

 . מכירים היטב 

 

 אין בעיה, זה יישאר כך ועד האירוע הבא.    : גב' יהודית דהן 

 

מועצה   : גב' רותם ידלין  נדייק,  בואי  בהכשרת    יהודית  משקיעה  גזר  אזורית 

פ  הם  משמעותיים  בתקציבים  ח המקלטים  אני  לכם.  הזמן תוחים  שהגיע  להפנות    ושבת 

הפוכות  גם  תאורה,  .  לוועדים   שאלות  לחשמל,  בחיבור  השקיעה  גזר  אזורית  מועצה 

דו  מתקציבו על הכשרת המקלט? אי    מתקצב   שימוש? האם היישוב -האם היישוב עושה 

 ולא לבוא בדרישה הפוכה ליישובים.    אפשר לבוא רק בטענות למועצה, 

שמת  יישובים  מקל יש  בענייני  נפלא  ו נהלים  יי טים,  להתנער  ש יש  שבוחרים  ובים 

בנ  עושים  שאנחנו  כמו  שלהם,  האחריות  לכיוון  אותם  מסיטים  אנחנו  ,  וער מאחריות. 

של  בחלוקה  לזכור  צריך  בדת.  עושים  שאנחנו  פה    שלטון   כמו  יש  רובדי  שותפים.    2דו 

למועצ   אפשר  התקציבים  כל  את  ולהעביר  רובדי  הדו  השלטון  את  לבטל  והיא  גם  ה, 

ה  אותם  לנהל  עו יטב.  תדע  יש כל  ליישובים  וא   ד  לקחת סמכויות  צריכים  הם    חריות, 

 אחריות. 
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 לתפקד, זהו.    : מר ישראל פרץ 

 

   . אנחנו ודאי לא עומדים מנגד   : גב' רותם ידלין 

 

 מקלט תגיד לי שאתה מדבר על סכנת חיים?  ל   רץ מי    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מה זה?    : מר ישראל פרץ 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  מי.

 

   -אנשים בלי שם  יש    : הן ד   ית גב' יהוד 

 

סליחה,    : מר ישראל פרץ  היישוב.  את  מכיר  לא  אתה  זה,  אנשים  להם  יש 

 אתה לא מכיר את היישוב אמיר.  

 

 אני לא מכיר את היישוב?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה, אז אתה לא מכיר.    שלי כן. אם אתה אומר את   : מר ישראל פרץ 

 

 זה לא חדש.    : גב' יהודית דהן 

 

 . זה אנשים ותיקים   י כ   : פרץ   אל שר מר י 

 

 עד שיוצא מדלת הבית הטיל כבר נגמר.    : מר אמיר קרסנטי 
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נו אנשים   : מר ישראל פרץ   תשושים, זה ממש לא נכון, עזוב.    באמת 

 

   -אעמוד לצד אמיר ואגיד היישוב בית חשמונאי   : גב' רותם ידלין 

 

 אתם מדברים שטויות בחיי.    : מר אמיר קרסנטי 

 

אמיר    : ידלין גב' רותם   של  מהיישוב  להבדיל  אגב  חשמונאי,  בית  היישוב 

   . מקלט   מרבית הבתים בו יש בהם   , מכפר שמואל, הוא יישוב חדש בסך הכל 

 

 ברים על...  נכון, אנחנו מד   : מר ישראל פרץ 

 

ב   : גב' רותם ידלין  כבר  וממ"דים  מקלטים  להם  שאנחנו יש  חשמונאי,    בית 

   . צדדת פה באמיר על מקלט אחד. ככה שאני מ מדברים  

 

הוותיק   : מר ישראל פרץ  ביישוב  לא  אבל  לא,  רלוונטי    . לא,  גם  המקלט 

.  לעוברי אורח, זאת אומ   רת..

 

 אין להם שמה ממ"דים.    : מר ישראל פרץ 

 

ש שיה   , האורח   עובר   : טי מר אמיר קרסנ  בהצלחה,  לו  של  יה  ההנחיות  את  יעשה 

 פיקוד העורף.  

 

שתתח   : גב' רותם ידלין  מציעה  ה אני  עם  לשוחח  רק  ילו  לא  שלכם,  וועד 
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 באמצעותנו.  

 

 אנחנו כל הזמן מדברים איתם על זה.    : מר ישראל פרץ 

 

לפחות    : יר קרסנטי מר אמ  זה  את  אמרתי  ואני  בעיניי,  במקלטים  השקעה 

 ק כסף לריק על כלום.  ביישוב שלי, שזה לזרו 

 

 וזאת הבחירה של היישוב שלך.    : גב' רותם ידלין 

 

ד   זה עם האיום החדש אתה מתכוון.    : הן גב' יהודית 

 

 לא משנה איזה איום בכלל.    : מר אמיר קרסנטי 

 

ש בכפ   : גב' רותם ידלין  גם  ר  זה  אמיר  של  העמדה  מלא,  תיאום  יש  מואל 

 העמדה של הוועד.  

 

 אני שמח, כל הכבוד.    : מר ישראל פרץ 

 

 והם עובדים ביחד.    : גב' רותם ידלין 

 

 אין בעיה.    : מר ישראל פרץ 

 

 איפה שיש בעיות תתערבו.    : ' יהודית דהן גב 
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   -חבר'ה פעם אחרי פעם   : גב' רותם ידלין 

 

 ... זה לסכנת חיים? זה הזיה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

   -אז אני מציע לך לבוא איתי אני אראה לך   : מר ישראל פרץ 

 

   -אין על מה לבוא, כל היישוב שלך כולו   : מר אמיר קרסנטי 

 

 ם אתה לא יודע אל תגיד, זה הכול.  .. א .   : מר ישראל פרץ 

 

   -ים היחידים היישוב תקשיב    : מר אמיר קרסנטי 

 

 ני לא מתערב לך ביישוב, אל תתערב לי, זה הכול.  ר א אמי   : מר ישראל פרץ 

 

   -בתים   15הבתים היחידים זה    : מר אמיר קרסנטי 

 

 .  15נו    : מר ישראל פרץ 

 

.    15-ה   : מר אמיר קרסנטי   בתים..

 

 -בן אדם שיכול זה   : רץ אל פ מר ישר 

 

   -ן כולו, אז מה ... שהוא בכלל בטו   : מר אמיר קרסנטי 
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יודע זה הכול.    מדבר?   מה אתה   : מר ישראל פרץ   אתה פשוט לא 

 

   אז תפסיקו לבלבל את השכל.   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -אמיר   : גב' יהודית דהן 

 

 אתה מבלבל את השכל.    : מר ישראל פרץ 

 

 לא נכון.    זה   : מר אמיר קרסנטי 

 

 אתה מבלבל את השכל.    : מר ישראל פרץ 

 

שסג   : ידלין גב' רותם   הבתים  אותם  הם  אלו  שגם  שם  ונציין  שעשו  רו, 

ציבו  שטחי  על  ז השתלטות  שגם  חשמונאי   את ר,  בבית  שבוחרים  להתעלם    סיטואציה 

 ולא לטפל בה, ולהשאיר אותה לטיפול המועצה.    ה ממנ 

 

 מי שצריך לטפל בזה זה ועדה.  ,  לא בית חשמונאי   : מר ישראל פרץ 

 

 המועצה.    : גב' יהודית דהן 

 

לט   : ישראל פרץ   ר מ  צריכה  הוועדה  המועצה,  יכול,  זה  הוועד  למה  בזה.  פל 

 לו סמכות להוציא אותם משם?    יש 

 

 המזכירה? לא הבנתי, המזכירה בחצי משרה אחראית?    : גב' יהודית דהן 
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שנ   : גב' רותם ידלין  את  לשתף  נשמח  בשטחי  יכ אנחנו  בפלישה  בטיפול  ם 

 . ציבור 

 

 אחלה.    : מר ישראל פרץ 

 

   -שהדבר לא מורכב אז אני אומרת, אני לא אומרת    : ודית דהן יה   גב' 

 

.    : גב' רותם ידלין   בבית חשמונאי

 

המועצה,    : גב' יהודית דהן  אומרים  לא  אנחנו  הוועד,  להגיד  אפשר  אי  אבל 

 הבעיה. הוועד לא מסוגל.    אנחנו אומרים בשילוב, אבל חייבים לפתור את 

 

לעזר   : גב' רותם ידלין  נשמח  ולמנות  אנחנו  שניכם  פלישת  ת  לעצירת  אתכם 

ציב  ה שטחי  מבחינתי  חשמונאי.  בבית  ויפה  ור  לטיפולכם,  מועבר  להיות  יכול  נושא 

 שעה אחת קודם.  

 

 אחלה.    : מר ישראל פרץ 

 

הזה    : גב' רותם ידלין  בחודש  אותנו  לוי  ביקר  מיקי  ה יו" חה"כ  כנסת,  ר 

ולתמ   ההזמנה  לגדי  לאורי,  לרונית,  תודה  להשתתף.  לכולכם  פתוחה  שהגיעו  הייתה  יר 

בדיו  איתנו  ל להשתתף  מעניין,  שהיה  חושבת  אני  שמגיע הבד ן.  משר  לעשות    יל  וצריך 

זה   הכנסת  ליו"ר  נושאית,  סקירה  גם  לו  השאר  בין  שנבעה  רחבה,  יותר  הרבה  סקירה 

השלטון  אתגרי  אבל   על  רובדי.  על    הדו  חקלאות  ה מרחב  ה בעיקר  על  שמירה  כפרי, 
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ה ו  שזה  חושבת  ואני  פתוחים.  של שטחים  ראשון  ביקור  חשוב,  ביקור  כנסת    יה  יו"ר 

 ה ההיסטורית שאנחנו עשינו.  בגזר לפחות מהסקיר 

החוגים.    -  חוגים  שנת  את  חוגים    42פתחנו  מספר  של  שיא  זה  הגילאים  לכל  חוגים 

ב  קבוצות  כמה  שיש  כמובן  תחום.  נושאיים.  מרכזיות שלו   3כל  חוגים  בית    -  חות 

נען ושעלבים. כשהחידושים של  חוגים  חשמונאי,  יש  נו הם קודם כל פריסת  ביישובים. 

שנעשים   ספציפיים.  ביישו חוגים  זה  בים  שמאפשרת,  ילדים  כמות  יש  עוד  כל  שוב, 

היישובים עצמם   עם  עושים בשיתוף פעולה  זה חוגים שאנחנו  חוגים ללא הסעות, אבל 

וחוגים ב  וגד   יישובים.  הולך  הרפרטואר  שינוי,  גם  שזה  מיוחדים,  צרכים  עם  ל  לילדים 

 משנה לשנה.  

המשמח  זה  והבשורה  היום  של  שנבחר  ת  הרצוג  נכלל  תיכון  מצטיין,  תיכון  להיות 

ערכיים,   הישגים  על  הצטיינות  זה  המצטיינים.  התיכוניים  הספר  בתי  ברשימת 

 ת.  חברתיים ולימודיים, ועל גרף ההשתפרו 

 

 שנה מורשת הצטיינות.    15יש לו מורשת מצטיין. יש לו    : נטי מר אמיר קרס 

 

 טיינות?  מורשת הצ   שנה של   15  : גב' רותם ידלין 

 

בעשור    : מר אמיר קרסנטי  לפחות  בארץ,  טוב  הכי  התיכון  זה  כן.  לדעתי 

 האחרון.  

 

 אם אתה אומר.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  לא משנה מה ההסכם   : מר אמיר קרסנטי 
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ההצטיי   : ין גב' רותם ידל  בגין  תמורה  מקבלים  התיכון  הזאת.  מורי  נות 

 אני מצטרפת להערה של אמיר.    י גם על זה, ראו פת כספית. ו ותמורה כספית, תוס 

 

 מנהלת אגף החינוך.   –סקירת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, שלי קרן  .  2

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  שנת 2אנחנו  פתיחת  סקירת  הלימודים,    , 

 בבקשה.  שלי  

 

פתיח   גב' שלי קרן:  אז  לימודי טוב,  שנת  שהחיינו  ת  לכולם.  שמחה  ם 

הז  לזמן  והגענו  שמאות  וקיימנו  להגיד  חייבת  אני  מאליו.  מובן  לא  אלפי  ה.  לא  אם 

החינוך,   עובדי  כל  המועצה,  מכל  לימודים,  שנת  לפתיחת  עובדים  מרגישה  ו אנשים  אני 

 ת עיתונאים עכשיו.  מסיב 

 

 דת לבחירות.  שלא תכריזי פה על רשימה חדשה של מתמוד   : ישראל פרץ   ר מ 

 

נז   גב' שלי קרן:  לה אני  אבל  הרת  אנשי  בן    באמת   ין א גיד   / במועצה  אדם 

בן אדם אחד שלא לוקח   החינוך שלנו, הסיוע, ההנהלה, שמירה, הבינוי, ההסעות, אין 

א  מרגישים  אנחנו  האלה.  בהכנות  מרגיש חלק  אנחנו  היטב,  הגב ותם  את  כולם    ים  של 

מורכב  זה  שעה,  שעה  יום  יום  פיקסל איתנו,  המון  מהמון  תמונות  שרואה  מי  ים  , 

גם  קטני  יש  זה  אחרי  פתיחה,  ליום  מתחברים  הפיקסלים  דבר  של  שבסופו  ולדעת  ם, 

 יום שני, שלישי ורביעי.  

מ  אנחנו  הזה.  הדבר  לקראת  מתגשמים  חלומות  שהרבה  חושבת  כבר  אני  חזיקים 

בהם. עקרונות    ו עובדים בהם, עובדים קשה מאוד עקרונות, שאנחנ   3-פה ב משנכנסנו ל 
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וה  הדרך  בתחילת  אומר ששמנו  ואז  רף  שמים  תמיד  פשוטים,  לא  אני  ים  ם  אם  נראה 

היום   כל  בזה,  להיות  היום  כל  מענים,  מגוון  על  מדבר  אחד  עיקרון  באמת  אז  אגיע. 

לעש  עוד  אפשר  מענים  איזה  ול לראות  לפתח  אפשר  ועוד  הילדים  ות,  על  גם  הסתכל 

הילדי שנ  על  רק  ולא  בקצוות,  אי  מצאים  צריכים.  הם  ומה  באמצע  שנמצאים  אפשר  ם 

מאתגר   מאוד  לכולם,  הכול  פה  ומו לעשות  ילדים  כמה  שיש  אזורית,  במועצה  רכב 

ועובד   בזה  עובד  שלנו  שהצוות  חושבת  אני  אבל  פשוט,  לא  באמת  שם,  ילדים  וכמה 

רבות  חינוכ בזה  רצף  של  הסיפור  עינינו,  .  למול  שעומד  כל  י  הצהרונים,  של  העניין  כל 

לבין מ שא של הנוער שנכנס לאגף החינוך, הקש הנו  בין מה שקורה אחרי הצהריים  ה  ר 

 קורה בבוקר.  ש 

 

הכניסה של מה שקורה אחרי הצהריים לתוך הבוקר וההיפך, כל זה עומד לנגד עינינו,  

. אנחנו  לים את העניין הזה לבד ן ההבנה שאנחנו לא מנה ושותפות ביצירה. זה כל הזמ 

עם,   יחד  זה  את  יחד  מנהלים  ההורים,  עם  יחד  הילדים,  עם  עם  יחד  יחד  המורים,  עם 

עם   יחד  רק  המנ הסייעות,  שאנחנו  כמה  ביחד,  ביחד  יחד  הגננות,  עם  יחד  הלים, 

כמה  אותו  להטמיע  מנסים  שאנחנו  ארגוני  ניהולי  עיקרון  גם  וזה  גם    יכולים.  שיותר 

וגם   שאנחנו במועצה  אגיד  אני  ו   בכלל.  האלה,  העקרונות  בתוך  כל  עובדים  גם  אנחנו 

את  ומרחיבים  מרימים  שהה   פעם  משהו  פה  יהיה  שבאמת  כדי  תהיה  סתכ החזון,  לות 

 הסתכלות מאוד הוליסטית כוללת.  

שהם   בחיים  חיים  שאנחנו  יודעים  אנחנו  כי  מענים?  של  מגוון  עושים  אנחנו  למה  אז 

שהי גמ  משתנים,  שהם  אז  ישים,  אחרת.  ומחר  ככה  בתוך  ום  עובדים  אנחנו  איך  א' 

הילדים    הדבר  את  מכינים  אנחנו  ואיך  באים  הזה,  יום  כל  שלא  כזה  במקום  להיות 

ורגע לומדים גם בתוך הכיתה, גם    ים ושב וי  באותו כיסא, על אותו שולחן, ואותו חדר, 

רגע מ  ביער.  גם  מגוון  מחוץ לכיתה, גם בתוך בית ספר,  המענים הזה  נסים לראות איך 

הי  את  לע פוגש  היכולת  את  אצלם  ומייצר  חינוכי  לדים  רצף  של  הנושא  בגמישות.  בוד 
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מה  ה  רק  לא  אני  מלאים,  חיים  של  יודע  שאנ סיפור  שאני  מה  או  בחשבון,  יודע  י 

אני חבר מאוד טוב, אני אח מצוין, אני מדריך   באנגלית. אני גם מאוד טוב בקפוארה, 

ה בתנועת   שלי  החיים  אני  אחד  נוער,  דבר  ולא  מלאים.  עכשיו.  ם  אותי  ויוריד  ירים 

ר  צ אלא  אני  מעטפת,  שהוא  איזה  פה  לי  יש  וגם  גע  עצמי,  בתוך  זה  את  להכיר  ריך 

סך  ות  הצו  באמת  אני  אלא  אחד,  מדבר  יותר  שאני  לדעת  צריך  איתי  שעובד  החינוכי 

 מאוד מורכב של דברים, ויש בי המון.  

יציאה  של  שא   הנושא  כמו  שוב  גם  של משותפת  הארגונית  ברמה  מנהלים    מרתי  איך 

ל  איך  דברים.  מ ביחד  יודע בשבילך  אני  ואומרים  יושבים  אני  א  אלא איך  טוב,  יותר  ה 

אותך   לרוחי,  לחש מביא  או  לרוחך  היא  התוצאה  בסוף  תמיד  שלא  הגם  משותפת  יבה 

שאפש  כדי  זה  את  מייצרים  איך  כאלה,  שהם  דברים  נוצרים  בסוף  לחיות  אלא  יהיה  ר 

ב חיים קהי  וכל הדבר הזה  למיומנ לתיים,  ויות עתיד. כדי  עצם מסתכל על באמת הכנה 

את  לעשות  יהיה  אגף    שאפשר  עכשיו,  אותו  שראיתם  הזה  שינויים  החי החזון  עובר  נוך 

גם במבנה שלו. המבנה של אגף החינוך צריך לשקף את היכולת להביא את החזון הזה  

 לידי ביטוי.  

יש לי מחלקת בתי ספר.  בגלל שיש לי בתי ספר    א סתם אוקיי עכשיו אני זאת אומרת ל 

לי אני רגע   לממש את החזון. אז באגף החינוך    מאגמת אותם לאשכולות כאלה שיעזרו 

ההחלטות  א   3יש   בתוך  ואומרת  חוזרת  אני  פרט,  אשכול  שנקרא  אשכול  יש  שכולות. 

מהחלט  שמושפעת  ילדה  אחד,  ילד  יש  בסוף  וזה,  א המערכתיות  כזו  פתחנו  אחרת.    ו ה 

ספ  ב בית  שלי  הילדה  אבל   , ג'  , ב'  , א' רק  הוא  אב -ר,   , עושה  ה' אני  מה  מתאים,  הוא  ל 

ה  הדבר  שמ עם  שלם  אשכול  לי  יש  לבין  זה.  המערכתיים  הדברים  בין  לאזן  טרתו 

את   גם  מנהלת  היא  השפ"ח,  מנהלת  שרית  לנו.  להזכיר  הפרט,  את  לראות  הפרט, 

 .  המחלקות שעוסקות בפרט   האשכול הזה, היא רואה את כל 

משכ  את  פרא " יש  טיפולים  שנותנת  במקצועות -ל  השירות    רפואיים  את  יש  הבריאות. 

מיוחד.  החי הפסיכולוגי   חינוך  הסעות  יש את  מיוחד,  וחינוך  פרט  מחלקת  יש את  נוכי, 
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עו  הזה  הדבר  המערכת    סק כל  בתוך  אחת  ילדה  אחד  לילד  ופתרונות  במענים  הזמן  כל 

האשכול   לצד  אות הזאת.  מובילה  ששרית  המער הזה  האשכול  את  יש  שאני  ו,  כתי 

ע  שמסתכל  אותו.  מ מובילה  איך  על  חזון,  על  גדולות.  מערכות  איך  ל  על  טמיעים, 

על   הכסף,  את  טוב  אי לוקחים  חינוך  לעשות  שנוכל  כדי  אחורה,  קדימה  מזיזים  ך 

ומדע    יותר, עמוק יותר, משמעותי יותר, אז יש שמה את מחלקת גנים ואת בתי הספר, 

ב  שהיה  והפך  וחדשנות  פיס,  אשכול  ע עבר  בפני  מדהימה  מחלקה  באמת  צמה.  להיות 

ת  אצלי,  יושבת  החינוך  המע תקציבאית  האשכול  בתוך  החינוך  קריות  תי.  רכ חזוקת 

שהתחיל   קהילתי,  החברתי  החינוך  אשכול  זה  לאחרונה,  שנולד  שלנו  הבייבי  ואשכול 

א  הצטרף  כשהנוער  וגדל  ליטל,  אחד  אדם  בן  ומת עם  ושני,  לליטל  גם  לינו  עסק 

 י.  בביטחון קהילת 

ש  מי  כבר,  שאתם  משוכנעת  שיש  אני  שלנו  התיכונים  את  מדרי מכיר  מוגנו לנו  ת  כי 

שנקרא   תפקיד  לנו  יש  ביסודיים  שלהם,  העבודה  את  מרכזת  בעצם  שליטל  בתיכונים, 

לא   כשהם  לילדים  קורה  מה  על  להסתכל  מטרתם  שגם  אקלים,  אחראית  או  אחראי 

 .  כיתה, אלא מחוץ לכיתה בתוך  

הדבר  של  נושא  הוא  קהילתי  חברתי  חינוך  של  הנושא  בצורה  כל  עושים  שאנחנו  ים 

נוף   שבוע  רוחבית,  למקום  ילדותי,  הילדים  את  לחבר  כדי  עושים  שאנחנו  ודברים  גזר, 

ולשייכות של מה זה להיות אזרח בגזר ותחום הנוער. את כל זה מרכזת ליטל באשכול  

ק  החברתי  האשכולו החינוך  שלושת  כל  הילתי.  לי  עוזרים  האלה  של  ת  בהקשר  הזמן 

 החזון שלנו.  

 

מספרים   : רותם ידלין '  גב  על  קצת  על  נסתכל  מדברים  אנחנו   ,,4218  

מטרום   גזר,  של  החינוך  במערכת  ותלמידים  י"ב.    -תלמידות  כיתה  ועד  חובה  טרום 

נראה לכם את הפריסה. בתי הספ   1,469  לומדים   בגנים    3,122ר היסודיים  ילדים, תכף 

הספ ילד  ובבתי  וילדים,  התיכוניים  ות  יש  3,262  -  בארבעתם   -ר  ילדי    , ילדים   259לנו  . 
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החינ   70%לשמחתנו    -מיוחד  חינוך   שינוי    וך מילדי  זה  במועצה.  לומדים  המיוחד 

הילדים  את  להשאיר  מצליחים  אנחנו  והיום  החוצה,  יוצאים  היו  פעם  הם    דרמטי. 

גני הילדים    שלנו כאן. עשינו  , בית  בחינוך המיוחד. בית ספר שחקים שינוי גם בפריסה 

שקול  על  ספר  לילדים  שלנו  התקשורת  כיתות  את  נלך  ט  ואנחנו  האוטיסטי.  הרצף 

 זה. השאיפה שלנו זה שלמרבית הילדים יהיה מענה כאן בבית.  ת  ונרחיב א 

 

 אים הם?  שלומדים מחוץ למועצה, באיזה גיל   , ה אפשר שאל   : מר אמיר קרסנטי 

 

   . הגילאים   בכל הם    : גב' רותם ידלין 

 

 ה?  לייבל הגבו לא, איפה ה   : מר אמיר קרסנטי 

 

המענה  ,  לא   : גב' רותם ידלין  סוג  של  עניין  זה  לך.  אענה  אני  לייבל,  אין 

גדולות   אחרות  ברשויות  יש  אבל  גזר  אזורית  במועצה  שאין  מענים  יש  צריך.  שהילד 

 יותר.  

 

שהו   : מר אמיר קרסנטי  תיכוניסטים  יש  האם  חותר?  אני  ללמוד  לאן  לכים 

   -לא יודע איזה   ם במדעי 

 

 . לשם   ע אז תכף נגי   : ידלין   גב' רותם 

 

.    : קרסנטי   מר אמיר   במודיעין

 

 תסתכל במדעים.    : מר דוד גמליאל 
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 זה לא חינוך מיוחד.    : גב' רותם ידלין 

 

   -70אני לא מדבר על חינוך מיוחד, מדבר על    : רסנטי מר אמיר ק 

 

 . חינוך מיוחד   אני מדברת על   : גב' רותם ידלין 

 

 רק חינוך מיוחד?    0%7  : קרסנטי מר אמיר  

 

 כן.    : גב' רותם ידלין 

 

 הבנתי אוקיי.    : מר אמיר קרסנטי 

 

ה   : גב' יהודית דהן  ברשותך,  רותם  שלו  השאלה  את  רגע  אמשיך    70%-אני 

   -מתוכם שהם עם אותה בעיה שאפשר   30-40אלה אין איזה שהיא,  ה 

 

   -ילדים נו כמליאה למועצה, כל ה הגע   ני שאנחנו יהודית לפ   : גב' רותם ידלין 

 

 למדו בחוץ.    : גב' יהודית דהן 

 

 

י   : גב' רותם ידלין  לדוגמא  לדים על הרצף האוטיסטי, כולם למדו  בתקשורת, 

היסודי  ספר  בבית  פה  שפתחנו  ברגע  עשינו?  מה  עכשיו  ת )   בחוץ.  אז  קשורת( כיתות   ,

האלה  הכיתות  שככי   עכשיו  שלנו  והשאיפה  ש עולות,  איתן,  לתיכון  יעלו  הם    הוא תה 
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   -יהיה התיכון שבו יהיה כיתת תקשורת בתיכון. השנה ניסינו 

 

 רק באיתן?    : מר אמיר קרסנטי 

 

כיתה    : דלין גב' רותם י  צריכים  שעשינו,  אחת אנחנו  מה  בעצם  השנה    נו י ניס . 

בתיכון   כית לפתוח  כבר השנה  ,  איתן  ז' ביסודי, אבל  ה  למדו אצלנו  לא    בגלל שהילדים 

לה  בה הם העדיפו  לומדים  וכל  משיך במסגרת שהם  לומדים איתם.  , עם החברים שהם 

מ  אישי  באופן  זה  על  עבדה  ושלי  המאמצים  המאמצים,  כל  וילד,  ילד  כל  הכירה  מש, 

זה   יקרה,  זה  שבו  שהשלב  מאמינות  אנחנו  הצליחו.  לא  בתיכון  השנה  לפתוח  לנסות 

לאיתן תה  שכי  משחקים  תעלה  ראשונה  הם   . שלנו  ר   מוסעים   וכן  המועצה  מכל  חבי 

 לתיכון איתן.  

הקטנות.   הכיתות  הלמידה,  לקויות  נמצאים  הרצוג  גם  בתיכון  מנסים  אנחנו 

כמו להתמחו  זה  שלנו  השאיפה  היסודיים )   ת,  ספר  לבתי  נגיע    שהאנתרופוסופי ,  ( תכף 

לתיכון איתן  יעלה  לצד איתן  במעיין  בבית חשמונאי  וא   , שלומד  הדמוקרטי שלומד  ילו 

בע  דמו תיד  יעלה  בתיכו למסלול  רואות  קרטי  אנחנו  ושוב  השאיפה.  זאת  הרצוג.  את  ן 

 יעלה לאט לאט לתיכונים. המגוון שהתחלנו לייצר בגני הילדים ובבתי הספר,  

פנימה  נקפוץ  גיל   , ובואו  קבוצת  בכל  הפריסה  כל    , לתוך  קודם  פריסה  לנו  יש  אז 

ואחר  מספרית.  גיאוגרפית  זה  בחלו   58י  שמתחלקים  ילדים  הבאה:  גני    42קה 

דתיים,  גני    9לכתיים,  ממ  ממלכתיים  שפתחנו   2ילדים  חרדים  ממלכתיים  ילדים    , גני 

זוכרים  בקריי   , אתם  שעברה  ו בשנה  שעלבים.  החינוך  השינוי    5-ת  מיוחד.  חינוך  גני 

או  העברנו  אבל  מספר,  אותו  עם  נשארנו  המיוחד,  החינוך  בגני  יש  שעשינו  והיום  תם 

ליל   2לנו   שוב  תקשורת,  הרצף גני  על  אחד  נמצא   , דים  סמוכים  והם  חשמונאי  בבית  ים 

לתת  לנו  מאפשר  זה  טוב   לשני,  יותר  שירות  במרכז  כי    , להם  בסוף  חשמונאי  בית 

יש   למידה  לקויות  וגן  חשמונאי ב המועצה.  איילון,    2-ו   בית  בנוף  למידה  לקויות  גני 
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 שאחד הוא דתי ואחד הוא ממלכתי.  

 

 בישרש?  מד לקום  לגן שעו    : ברקאי   ת ויתקון גב' רוני 

 

בישרש   : ין גב' רותם ידל  ויוקם  לפועל  ויצא  מתוקצב  בישרש  שיקום    . הגן 

היא   היום  ו   3הפריסה  חשמונאי  היה    2-בבית  זה  שעברה  בשנה  איילון.  בנוף    2בנוף 

ו   2איילון,   חשמונאי  יוחנן   1-בית  לילדים.  בגני  זה לא התאים  השנה  ולכן  אוגרפית  גי . 

לכאן לה בחרנו   אותם  שאנח   . עביר  הדברים  אחד  ההורים    נו באמת  שרוב  זה  רואים, 

ל  היום  שלהם  בוחרים  הילדים  את  על  ל הסיע  להסתמך  ולא  קרוב,  יותר  זה  כי  גנים, 

כל.   קודם  הילדים  עבור  חיובי  וזה  בישרש   הגן הסעות,  מיוחד  ניסיון  ש   חינוך  היה 

אותו  בא   . להקים  יישובים  לכמה  עדיין הצענו  השאיפה  הסתייע,  לא  זה  הזה,  היא    זור 

משרד   של  סופיים  לאישורים  מחכים  אנחנו  בישרש.  אותו  לתכנון  להקים  החינוך 

הלימודים   בשנת  שלא  מניחה  ואני  אלה.  בימים  מבצעים  שאנחנו  ביצענו,  שכבר 

שאח  הלימודים  בשנת  אלא  שוב,  הקרובה  ייפתח.  הוא  במיקוד    אלה ריה,  ילדים 

 חינתנו.  מב 

יש   לעכשיו  ה   26נכון  בגני  צהרונים  החגים  מסגרות  שאחרי  מניחים  אנחנו  ילדים. 

 מספרים של הילדים יעלו.  ה 

ה  הלימודים  בשנת  דבר  שום  השתנה  לא  כאן  אז  הספר,  בתי  פריסת  זאת,  מבחינת 

את בתי הספר  כחול  מצגת ב ים ב קריות חינוך ובית ספר, אתם רוא   3.  הפריסה   מבחינת 

עוד   פתחנו  זה  השנה,  עשינו  שכן  מה  למערכת.  צהרון   5מחוץ  הספר  קבוצות  בתי  בכל   .

הראשון   עם  התחלנו  אחד,  באף  היה  לא  בעבר  אגיד  אני  צהרון.  יש  במועצה  היסודיים 

פתחנ  שעברה  בשנה  איילון.  בשדות  עוד  שנפתח  צהרונים  2ו  עם  כבר  אנחנו  והשנה   ,

הספ  בתי  במועצה.  בכל  היסודיים  עלה בר ר  שאפשרנו  אגיד הביקוש.    גע  גם    , אני 

בי  פחות  היה  למסגרו בקורונה  משתנות,  קוש  טוב.  ת  כי  רואים  רושמים,  כן,  אבל 
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ספר  בתי  מחלקת  מנהלת  חזן  רונית  של  קשה  מאוד  עבודה  מידה  שמאמינה    באותה 

לימו  יום  לעשות  גם  בצהרון, שמאמינה באפשרות  מתעקשת  וממש  דים ארוך במסגרת, 

 הרונים.  על האיכות של הצ 

 

ג  : גב' רונית ויתקון ברקאי     ן? ילאי הצהרו יש כוונה להאריך את 

 

ל   : גב' רותם ידלין  דרישה  אפילו  רואים  לא  ל -אנחנו  הם  צהרונים  עד  -ג'.  א' 

דר  בקושי  רואים  אנחנו  פ ג',  אחרים  לגילאים  שגם  מניחה  אני  אז  ג',  לגילאי  חות  ישה 

דבר,   עוד  אזכיר  אני  בצהרון  יהיה.  שנשאר  ילד  מהצהרונים.  חזרה  מסיעים  לא  אנחנו 

.    ובכל זאת בכל   לו בסוף היום. מוסע על ידי ההורים ש   בתי הספר יש צהרונים עכשיו

 

מבחינת  בפתיח   סליחה,   : גב' יהודית דהן  והן  אדם  כוח  מבחינת  הן  שלהם  ה 

להיסגר  המבנה  מודולרית  להיות  שיכולה  כזאתי  היא  אופק  ,  עוד  יש  כי  ולהיפתח, 

 מבחינת גילאים?  

 

 בוודאי.    : גב' רותם ידלין 

 

   -ומרת לכמות הזאת? זאת א   : גב' יהודית דהן 

 

   לצהרונים.   בכיתות בבתי הספר אנחנו משתמשים    : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' יהודית דהן   אה הבנתי

 

.    : גב' רותם ידלין  שירצו כמה  שמבחינתנו  ככה  הקושי  אז  עיקר  רגע,  אגיד 
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לא  שהורים  בעובדה  ההורים.  של  ברישום  דווקא  במועד   הוא  ואני  .  נרשמים  את 

רישום   שפותחים  שביום  כא כנראה  יש  נכון?  רושמות,  אנחנו  שמחכים לצהרונים    , לה 

ב ונ  אם    31.8-זכרים  בין  לצהרון,  אם  ל לרשום  בין  הילדים  הספר.  ל גן  מקשה  בתי  זה 

אומרים על  אנחנו  לפעמים  נרשמ "   –  ינו.  לא  קבוצה  חברים  לכם  נפתח  אנחנו  בזמן,  תם 

 .  " נגייס כוח אדם ש   ברגע 

 

את   : גב' יהודית דהן  הזאת  האקורדיון  את  לפתוח    ...  הזאת,  הגמישות 

 ור לפתוח לסגור.  לסג 

 

וביקש  ש אגיד  אני  נכון.    : תם ידלין רו   גב'  החופש  בסוף  שהגיע  מי  כל  לא 

פתחנו.  להירשם   לכולם  לא  במועד,  נרשם  אנחנו  ולא  תנאי,  על  רושמים  אנחנו 

יש   אדם.  כוח  לנו  שיש  ברגע  פותחים  ואנחנו  אדם,  כוח  של  מחפשים  תופעה  בגנים 

 ר לכולם.  פש חגים. וכמובן שהשאיפה היא לא רישום לאחר ה 

 

גברים?   : גב' חיה לזר נוטקין  לעובדים  רקע  בדיקות  לגבי  חש מה  הכי  וב  זה 

 לבדוק את העובדים.  

 

שנכנסים    : גב' רותם ידלין  העובדים  כל  בודקים,  החינוך אנחנו  גם    למערכת 

 ר. רישום פלילי למי שלא מכי   –מגישים ר"פ, גם נעשית עליהם בדיקה. ר"פ  

הילדים ברשותכם.   לגני  עוברת  לתופעה    כאן אני  ליבכם  את תשומת  להפנות  רוצה  אני 

ירידה  לנו  יש  מ ילדים   במספר   מעניינת,  יורדים  שאנחנו  לראות  יכולים  אתם   .-1,581  

שעברה   בשנה  סגרנו  הש   1,469-ל ילדים  ילדים    4נה.  בפדיה    -גני  בחולדה,  בנען, 

אומר  זאת  השינוי,  את  ותראו  מ ובשעלבים.  ל   530-ת  חובה,  גן  של  בשכבה    510-ילדים 

 ת לזה.  בטרום טרום. אנחנו מסתכלות על זה, מודעו ילדים    423-בטרום חובה ל   דים ל י 
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ב   : מר ישראל פרץ  לגדול  עתידים  שאנחנו  ההערכה  אם    10,000-גם  תושבים, 

 את תימשך.  זאת המגמה הז 

 

 אני סומכת על תושבי גזר שיבינו את המסר.    גב' שלי קרן: 

 

..  המגמה של הגידול זה לא    : עו"ד חן סומך   בגלל.

 

א   : גב' רותם ידלין  לחזות  שקשה  תופעה  זו  שוב,  נסביר  בעיקר  ואנחנו  ותה 

פי  של  תופעות  אזוריות,  אזכיר  במועצות  אני  במושבים.  בנחלה  שלישי  בית  בתים.  צול 

מושבית אנ  מועצה  משק   חנו  בעל  כל  מסודרת,  בנייה  לא  זה  בנחלה  שלישי    ובבית 

השלישית   היחידה  את  בונה  הוא  מתי  לחזות מחליט  קשה  יותר  ולכן  עם    . שלו.  ויחד 

המספ  הנתון  את  לכם  מראות  אנחנו  להגיד זאת  שחשוב  מספרי  נתון  הוא  כי  הזה,  .  רי 

לב    4  -  ב ירדנו  ש אגיד   שימו  זאת  עם  ויחד  בממוצע  גנים,  עלינו  לא  בממוצע,  ירדנו  לא 

   -של ילדים בגן. שלא נאמר ירדנו. ולכן 

 

ל   : מר אמיר קרסנטי   הקרובות?    שנים   6-מה הצפי 

 

 זו תמשיך להיות המגמה כנראה.    : גב' יהודית דהן 

 

 שנים, בואו נתחיל משנה קרובה.    5-ב   : קרסנטי   מר אמיר 

 

 . לא, אנחנו לא   : גב' רותם ידלין 
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 יש צפי שאנחנו יודעים להגיע איתו.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 פעות.  ה תו ה כמ יש פ   : גב' רותם ידלין 

 

 לא, אין פה נבואה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 וספו.  אתה לא יכול לדעת אם יתו   : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  יש צפי, יש את הטבלאות.

 

   -אנחנו נשמח לענות, אנחנו רואים תופעה   : רותם ידלין   גב' 

 

 הקריאו אותם.    : מר אמיר קרסנטי 

 

ל   : גב' רותם ידלין  ירידה בילדים בשנתון. השנתון שלנו נבנה    אים א רו אנחנו 

אנחנ   500סביב   להיפך  בתינוקות.  גם  בשנתון,  יותר  ילדים  שנתונים  קצת  רואים  ו 

ב  ילדים 3עד    0-גדולים תמיד  כי  ב   ,  גרים עם ההורים  גרים בבתים  3עד    0-עוד  כי הם   ,

שינוי  אן ה י. כ יותר קטנים ביחידות המושכרות המפוצלות. ולכן אנחנו לא רואים שינו 

תראו   אז  ביסודיים,  הנתונים  את  תראו  נעבור  בואו  אבל  גדלות,  שהמשפחות  מגיע 

 תה.  שלא כצעק 

יסודי  ספר  יש בתי  כידוע  ממלכתיים  יסודיים  ממלכתיים,  ספר לנו    ים  בתי  .  שישה 

ש וכמה   הזה נתונים  בשקף  לראות  יכולים  בהם   , אתם  גאות  מאוד  אחד,    : ואנחנו 

קיבלנו  איילון  בשדות  עם    הירידה  ספר  עם  תלמידי   850בית  היום  עומד  והוא    200ם, 

זה משמעותי, משמעותי לאקלים בית הספר. בכלל  ותלמידות פחות.  יית  קר   , תלמידים 
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שלה החינו  הילדים  במספר  ירדה  חשמונאי  בית  הזה  שעברה    ך  בשנה  דרמטית  בצורה 

 וזה ניכר, בתנועת האוטובוסים, באקלים של הקריה.  

הממלכת  הספר  בתי  ממלכתי ארבעת  שאינם  שלנו  מיוחד  ים  יים  אחד  כל  ייחודיים, 

כ  זה  מאוזנים,  להגיד  אפשר  חשוב,  נתון  זה  שגם  לאיזון,  בדרך  כבר  הם  לא  בדרכו.  בר 

 פערים משמעותיים.  

ס א  בית  את  לראות  יכולים  האנתרופוסופי  תם  מעיין  ספר  פר  כבית  השלישית  שבשנתו 

 השנייה.    ממלכתי, ואת בית ספר דרור שהכפיל את עצמו בשנתו 

של  עלייה  הכל  מ   וסך  למעלה  ב   300-שוב,  שאנחנו    5-תלמידים  ככה  האחרונות.  שנים 

הש  את  רואים  גם  אתם  מגמה,  פה  רואים  אלה  ינ לא  לשנה.  משנה  גדל  תמיד  הוא  וי, 

 הממלכתיים.  

ירידה    בתי  יש  כאן  גם  שוב  בנות.  ושלהבת  בנים  שלהבת  דתיים  הממלכתיים  הספר 

בסג  גם  אותה  רואים  ויחד קטנה,  בשעלבים.  הילדים  גן  ואני    ירת  קטנה.  היא  זאת  עם 

זה  על  גם  שמחים  שאנחנו  ככה  בנים,  בשלהבת  השנה  גדולה  א'  כיתה  שפתחנו  .  אגיד 

יס  העל  הספר  בתי  ג מבחינת  לראות  יכולים  אתם  הספר  ודיים  בתי  המגמה.  את  כאן  ם 

והא  לצמוח.  ממשיך  צומח  ספר  בית  שהוא  איתן  בגדילה.  נמצאים  ולפנה  הממלכתיים 

 שלהם. סך הכל גם כאן שוב השנה גדלנו במספר הילדים.  והישיבה נמצאים במקום  

 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מידים.  יש. הוא ממשיך לצמוח במספר התל   : גב' רותם ידלין 

 

 . כי הוא היה צומח   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -ח, יש לו כבר עם המעבר, הוא לא בית ספר צומ   : גב' רותם ידלין 
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 כן, כן, הבנת.    : נטי מר אמיר קרס 

 

נעשתה    4  : גב' רותם ידלין  כי  גדל במספרים,  י"ב שסיימו, הוא פשוט  שכבות 

   ן השאר גם תזוזה של יישובים לכיוון גוונים ושחקים. בי 

 

 .  900אל מול    1,250אין פה איזון, יש פה    : מר אמיר קרסנטי 

 

וית   : גב' רותם ידלין  ימשיך  ימשי זה  זה  זה אזן.  אז  ויתאזן.  בתי    ך  מבחינת 

 הספר העל יסודיים.  

 

   ? כמה תלמידים יש בכיתה  : גב' חיה לזר נוטקין 

 

שקורה    גב' שלי קרן:  מה  שכבה.  פר  משתנה  זה  זה  החינוך  במערכת 

לך   יש  שאם  להיות  יכול  ואז  בשכבה,  יש  ילדים  כמה  לך  70שבודקים  יהיו  אז   ,2  

 כיתות.    3לך    יהיו   71כיתות מלאות, וכשיש לך  

 

 . לא, זה שלפעמים חסר ילד כדי לפתוח  : גב' חיה לזר נוטקין 

 

מ   גב' שלי קרן:  זה  בדי אבל  הזה  שפיע  הילד  בסוף  שמשפיע.  מה  זה  וק, 

הוא  בכל שכב  לנחש, אנחנו  34ה. המקסימום  רגע  יכולה  אני  ואני אם  עשיתי,  לא  אני   ,

עד   של  הממוצע  י   27בסביבות  יודעת  את  אבל  בכיתה    כול ילדים.  תהיי  שאת  להיות 

בה   יש  34שיש  שבממוצע  לך  רלוונטי  לא  זה  זה 27,  פחות.  שהם  אחרות  כיתות  ויש   ,  

י   .  , שפותח או סוגר כיתה 1לד  פשוט כל פעם עניין של 
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של    : גב' רותם ידלין  בעלייה  אנחנו  הכל  סך  ותלמידות    7%אז  תלמידים  של 

גני הילדים.    בכל מערכת החינוך. זו תמונה של 

 

 כרמי יוסף?   מה עם בית ספר   : שראל פרץ י   מר 

 

 הנה הוא גם פה.    : גב' רותם ידלין 

 

 איפה את רואה אותו?    : ל פרץ מר ישרא 

 

 תידים, שמו עתידים.  ע   : גב' רותם ידלין 

 

 אה עתידים.    : מר ישראל פרץ 

 

אני אגיד שדות   : גב' רותם ידלין  כאן לפי הגודל שלהם.    בתי הספר מסודרים 

וב  דרו איילון  ספר  את ית  קולט את  424כביש    יישובי   ר קולטים  עתידים  כביש  יישובי  , 

44 .   

 

לא,  השם    : ץ מר ישראל פר  אחר.  שם  יקבל  שהוא  חשבתי  כאילו?  לשם  עבר 

   -מפה קיבל אז עתידים  

 

 בשנה שעברה לכרמי יוסף.    עתידים מפה יצא   : גב' רותם ידלין 
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 . as isשהוא  כן הבנתי, ככה כמו    : מר ישראל פרץ 

 

 . ובמקום שלו נפתח דרור, אני אזכיר בתהליך קהילתי   : גב' רותם ידלין 

 

 כן, כן.    : פרץ   מר ישראל 

 

וקהילת   : גב' רותם ידלין  הקהילה.  של  בבחירה  כביש   משתף    424  יישובי 

זה נפתח   . ואחרי שהיא בוחרת  בוחרת באיזה בית ספר היא מעוניינת ללמוד בכיתה א'

אחרי  ליישובים  הסעו גם  ללא  אגי ם  אני  גם  ת.  וגם לביה"ס  ד  יש    לביה"ס   מעיין  דרור 

התלמיד א  על  הגרלה  נעשית  שאחריו  מסודר,  רישום  רישום,  נהלים  ליהם  פה  יש  ים. 

 מאוד מסודרים, כל מי שרוצה לראות כמובן מוזמן להסתכל.  

 

 האם חסרים לנו מורים?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

לנ   : גב' רותם ידלין  אין  הכל  מחנכי בסך  שחסרי ו  שחסרות  ם  גננות  לא  ם, 

להי  בעבר,  נכון  שאמרתי  כמו  אני  תמ ום.  החינוך.  צוותי  בשביתת  מלא  באופן  כתי 

מ  מוצדקת  שביתה  שהיא  בשטח.  א חושבת  רואות  שאנחנו  מה  בגלל  דווקא  כמותה,  ין 

משלי  גננות  מספיק  אין  אומרת  הילד  זאת  של  כשהגננת  החינוך.  במערכת  היום  מות 

ל  יכולה  לא  הוא  שלכם  כי  שאין  הגיע  לנו  מודיע  החינוך  משרד  לפעמים  חלילה,  חולה 

שרשויות  גננת   בקורונה  לא  גם  פעם,  אף  ילדים  גן  סגרנו  לא  אנחנו  הגן.  את  ושנסגור 

כי הסייעות שלנו   ילדים.  גני  סגרו  ו שלמות  על  רצות למשימה,  להגיד להם תודה  צריך 

ה  גנ   מקום   מילאו   ן שנתיים לא פשוטות.  וכל  גננות,  י הילדים שלנו נשארו פתוחים.  של 

מידה   תופעות  היו  באותה  תראו  אתם  מחנכות,  של  התקנים  כל  את  ומילאנו  חסרים 
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לא.   השני  ובסמסטר  אחד,  סמסטר  רק  שלומדים  או  פחות  שלומדים  אחד  מקצוע  של 

ומ  במורים  חוסר  יש  כמו  כי  במקצועות  בעיקר  ישראל.  במדינת  החינוך  במערכת  ורות 

מתמ אנג  פיזיקה,  בש לית,  שאפשר  מה  כל  עושים  אנחנו  אחרים.  וגם  לגייס.  טיקה,  ביל 

זה   ובשביל  פה,  לעבוד  לבוא  ורוצים  שלנו,  החינוך  במערכת  גדולה  גאווה  שיש  אגיד 

ה  העמידה  שגם  חושבת  אני  מעט.  לא  במערכת  משקיעות  גם  מאחוריהם,  אנחנו  זאת 

עמידה   היא  כולכם,  של  הפרונט  פשוט  אני  ה שמבחינתי  כי  חשובה.  אומרת  מאוד  יא 

מה  ולפחות  בגזר.  לנו  חשובים  מהם אתם  מקבלות  שאנחנו  מרגישות  הם    –  פידבק 

בתיכון   היסודיים,  הספר  בבתי  גם  חדשים,  מורים  הרבה  קלטנו  זה.  את  ומרגישים 

מע ו   איתן  לא  נפלאים,  אנשים  בהרצוג.  החינוך,  גם  מערכת  לתוך  שנכנסים  גברים  ט 

המ  הכל  ובסך  ברכה.  גם  ב שזה  נמצאת  גם  קצת  ערכת  תראו  תכף  טובות.  ידיים 

 מערכת עצמה. אנחנו ממשיכים היינו רק בנתונים על זה.  שינויים בתוך ה 

 

את    : מר אמיר קרסנטי  פה  אמרת    2יש  והדמוקרטי.  האנתרופוסופי  הספר  בתי 

   -מה זאת אומרת? מה סף הכניסה? והאם יש שעושים איזו הגרלה משהו.  

 

נהלים   , נרשם   אתה   : גב' רותם ידלין  כזה,  יש  ספר  בית  בכל  ס .  מעיין  פר  בית 

 הוא בית ספר ללא היסעים.  ו   ט את כל המועצה הוא בית ספר שקול 

 

 אה הוא ללא היסעים?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מעיין ללא היסעים.    : גב' רותם ידלין 

 

 י עדיין הוא שהוא לא?  והוא פרט   : מר אמיר קרסנטי 
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לא    : גב' רותם ידלין  הוא  ממלכ לא,  הוא  הוא  פרטי,  העניין,  בדיוק  זה  תי, 

עכשיו   נרשמים  ממלכתי.  מכמות  ל ם  ש אם  מבנה  אחת   כיתה של  יותר  שם  לנו  אין   ,

כיתה    אחת ליותר מכיתה   לנו  יש  אין. אבל  עוד  זה, אבל  על  גם  עובדים  בשכבה. אנחנו 

את מבחינת מספר בנים ומספר בנות, ולכן יש  בשכבה. ואתה צריך לאזן כיתה כז   אחת 

 לה, שהוא תהליך, זה המצב.  ך של הגר פה תהלי 

שבי  מי  כל  להיום  נכון  דרור  ספר  מ בבית  ששייכים    7-מ   424  כביש   יישובי קש  יישובים 

נכנס. אחר כך אם יש מקום פותחים   לשדות איילון להיכנס לכיתה א' לבית ספר דרור 

 עצה.  לשאר היישובים במו   , את זה, שוב ללא היסעים 

 

 ופון(.  א מיקר ... )מדבר לל   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -נכון. ונזכיר   : גב' רותם ידלין 

 

 .  זה המחיר בעצם   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -וזה מחיר נפלא, כי אני אזכיר שלפני זה   : גב' רותם ידלין 

 

 שילמו כסף.    : מר אמיר קרסנטי 

 

שרצ   : גב' רותם ידלין  בגזר  הילדים  הסיעו.  זה  לפני  דמוקרטי  לא,  ספר  בית  ו 

 נסעו לשוהם.  

 

 כן.    : סנטי מיר קר מר א 
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יום   : גב' רותם ידלין  שפעם    נסעו   כל  מענים  נותנים  אנחנו  חזור.  לא  הלוך 

 שלי תפרט את זה רגע בשיח הפדגוגי בהמשך.  נתנו כאן.  

מסי  אנחנו  בגזר.  משמעותי  מאוד  מרכיב  זה  זה    4,600עים  הסעות  ביום,    250ילדים 

עצומה. מסלולי   היא  הזה,  הנתון  של  המשמעות  את  תבינו  לנו    הסעה.  תלמידי    231יש 

חלקם   מ חנ"  מאוד    שמוסעים  להיות  יכול  וזה  המועצה.  מחוץ  חלקם  המועצה,  בתוך 

הכל   סך  ברק.  לבני  גן  לרמת  לירושלים  אומרת  זאת  רחוק,  הסעה    207מאוד  מסלולי 

המיוחד,  ל   250לעומת    לחינוך  הסעה  הרגיל.  התלמי   4,600-מסלולי  החינוך  של  דים 

י   11לצד   צהובים,  לנו  אוטובוסים  א   23ש  אומר  זה  צמודים.  וטובוסים  אוטובוסים 

 מיניבוסים.   15אוטובוסים שמסיעים רק בבוקר, ועוד    6-שמלווים אותנו כל היום. ו 

ד   2 לקראת  גם  שתכירו  וחשוב  שתכירו,  שחשוב  הסעות  על  התקציב.  הערות  יוני 

מ  בכל  האוטובוסים  למתן עלויות  הצליח  הגזבר  משמעותית.  בצורה  עלו  ישראל    דינת 

תרא  אתם  זאת  עם  ויחד  בגזר,  העלייה  עלייה את  בתקציב    ו  ההסעות  של  בעלויות 

שמרכז   חשוב  נתון  עוד  אגיד  ואני  טוב.  זה  שלנו  בצד  כשזה  הזה  במקרה  הקרוב. 

משותפת,  בצורה  בו  מטפל  האזורי  הסעות    הוא   השלטון  על  מהמדינה  שההחזר 

מאז  למועצות   השתנה  לא  ש 2012האזוריות  להבין  יכולים  אתם  עלו  .  מאז  העלויות 

2012  . 

 

יותר    : רסנטי מר אמיר ק  לא  האלה  הצהובים  האוטובוסים  הזה,  בעניין  שאלה 

צריך   אתה  זה  אאוטסורסינג?  הכול  שאולי  או  צהובים,  כולם  את  להחזיק  משתלם 

 להגיד לנו.  

 

זה    : מר דוד גמליאל  שאלות,  שואל  האוטובוסים  אתה  בגדול  נקרא, 

מא  שירות  רמת  נותנים  בעולם,  הצהובים  זולים  הכי  לא  הם  גבוהה.  אנחנו  וד  אבל 

זו   ירוקים זה אגד ואחרים,  בין צהובים לירוקים.  רוצים תמיד ליצור את האיזון הזה 



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 05.09.2022  35ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 35 
 

 הסיבה.  

 

 או שלא קשור?    בגלל מכבי חיפה מכבי תל אביב   : מר ישראל פרץ 

 

 לא.    : מר דוד גמליאל 

 

לשיפוצים   : גב' רותם ידלין  ממשיכה  השי   -  אני  שוב  תקציב  השנה  פוצים 

מ לדעתי שברנו שיא  עלה למעלה   ,-7    ₪ על המסך.  מיליון  ולהסתכל  להתרכז  וזה הזמן 

הספר   6.5 בבתי   ₪ כל    , מיליון  בו,  נגענו  שלא  ספר  בית  אין  הספר,  בתי  ספר  בכל  בית 

שלו.   גדולים    3והצרכים  זה  פרויקטים  בהמשך,  אותם  לכם  ונראה  נחזור  שעוד 

הפרויקטים המרכזיים, הם  אלו  .  בגוונים ובשחקים   , ון השדרוג של כיתות בשדות אייל 

שלהב  כיתות  שדרוג  ובמקביל  הסתיימו.  לא  הרצוג,    ת עוד  בנות,  שלהבים  בנים, 

חידוש שירותים בישיבת שעלבים, וזה    אולפנה, הצללות, איטומים שזה אירוע מורכב. 

פ  הס גם  עשינו את אולם  בפעם הבאה.  לעומק  אותו  לכם  ונראה    פורט רויקט שהסתיים 

ש  פרויקט  לפני  מחדש,  אולי  שעבר,  בקיץ  חשמונאי  בבית  בקיצור    2עשינו  קייצים. 

בבית חשמונאי את מגרש   פה  חידשנו  בגינון.  ככה  ש הרבה מאוד השקעה  זה  אז  חב"ק. 

ב  מופ מבחינת  יותר  בתקציב  הילדים  גני  גם  הספר.  של  תי  ריהוט,    600,000חת   .₪

תשת  חצרות,  שיפוץ  לימודיות,  גינות  אזכיר ציוד,  אני  חלקם  ישנים,    יות,  מבנים 

 צביעה ועיצוב פנים. ונעבור לפדגוגי.  

 

 יש עוד מבנים שאני למדתי בהם.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 ן. יילו גם אני. הכיתה בשדות א   : גב' רותם ידלין 
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יו   : מר אמיר קרסנטי   שנה בערך.    20דעת את מדברת על  כן, אבל את 

 

 הבניין   : גב' רותם ידלין 

 

 ...   ר קרסנטי: מר אמי 

 

שאנחנו    : גב' רותם ידלין  מהכיתות  שחלק  ונגיד  המחמאה.  על  תודה 

 של המורה מיקי.    3משפצים בשדות איילון זה ה'  

 

 היה כלום.  ... בית ספר לא    : מר אמיר קרסנטי 

 

גם  אז אנחנו רגע מס   גב' שלי קרן:  תכלים עוד צעד אחד מעבר לשיפוצים, 

אז  שמתחדשים.  פדגוגים  אגיד   לדברים  אני  יש   בגדול  גן,  החלפנו  ביל"ו  גן    את   שבכפר 

להיות   שיהפוך  בפדיה  גן  יש  חדש.  גן  ילדים,  אליו  שיעברו  אותו,  נחנוך  שאנחנו  אורן 

ה  מכמות  שחוץ  אומרת  זאת  מדעי.  היל גן  לגני  מדעים  מרכז  יהיה  לנו,  שיש  דים,  גנים 

מדעית  גננת  שהיא  גננת  שם  ולפעמי   תהיה  מדעים,  שיעורי  שם  יגיעו  ותיתן  הילדים  ם 

בהמשך.    אליה  עליו  תשמעו  עוד  ואתם  כעת.  מתחילים  שאנחנו  תהליך  זה  לגן, 

גננו  להן  שיש  כזה  מבנה  יש  לגננות  לסייעות,  מובילות  גננות  מדריכות  קבוצת  ולכל  ת 

ד  אותו  את  עושים  אנחנו  מובילה,  גננת  מובילות  יש  סייעות  יהיו  בסייעות.  בר 

מנוסות  יותר  ש שידריכו,  יוב ,  יער  באמת  גני  שלהם.  הסייעות  החברות  את  וידריכו  ילו 

פעם   כל  כל  נ אנחנו  עמוק.  מאוד  פדגוגי  תהליך  זה  תהליך,  זה  יער  גן  להיות  גן  עביר 

ג  עוד  מוסיפות  פעם  פעם  כל  אנחנו  כולן,  את  להדביק  מנסות  ואנחנו  גננת,  ועוד  ננת 

 עוד ועוד, זה הולך ומתרחב.  
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 צה?  ה יש במוע כמ  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

ועוד לפחות  12לדעתי יש כבר    גב' שלי קרן:  השנה.    5, היה בשנה שעברה, 

 אבל אני מבטיחה לחזור אליך עם המספרים המדויקים.  

 

   -שגן יער המשמעות היא יציאה לטבע  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

להבין    גב' שלי קרן:  רגע  השתלמות,  עברה  שהגננת  משמעותו  יער  איך  גן 

איך עושים את זה בצורה מסודרת, איך נהנים מהיציאה החוצה, איך    יוצאים החוצה, 

הזה  שהמקום  זה  בגדול  שלנו  המטרה  ובעצם  חינוכי.  מוסף  ערך  גן,    מקבלים  שנקרא 

הוא  אבל  אליו,  בא  שאתה  בסיס,  מקום  מהווה  הוא  ספר,  בית   / אגיד  המקום    אני  לא 

בי  החוצה  יוצאים  אז  בו.  שלומדים  בין היחיד  ליער,  זה  אם  לקהילה.    ן  זה  אם 

מטיולים   ללמוד  שאפשר  הרבה  ויש  זה,  כמו  נראות  הם  כפריות,  הם  שלנו  הקהילות 

 ן.  בסביבה, ולא רק מלבוא ולהיות בתוך הג 

 

היא  : גב' רונית ויתקון ברקאי  שהו   השאלה  הספר  בתי  על  נגיד  מסתכלת  אני  ציאו  אם 

נ לכיתות יער, אז כיתות יער זה היה כיתה,    כון?  זה היה מפגש שבועי? 

 

 

בשבוע    גב' שלי קרן:  יום  שיהיה  שלנו  השאיפה  דבר  אותו  אז  כן. 

 שיוצאים.  

 

 יום.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 
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 יום בשבוע.    : ידלין גב' רותם  

 

מוביל   . בשאיפה   גב' שלי קרן:  אנחנו  לשם  או ות כן.  שוב  אני  זה  .  מרת 

 הבנה.    תעוזה, גם צריך פה   , גם צריך פה הרבה עבודה, גם עבודה רגשית 

 

 עבודה על הגננות.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 על הגננות, על הילדים, על ההורים.    גב' שלי קרן: 

 

היא    : גב' רותם ידלין  הגננות,  על  לא  היא  העבודה  עיקר  אבל  מחייכת,  את 

 על ההורים.  

 

 גם על ההורים.   : קון ברקאי גב' רונית וית 

 

 .  הכול   גב' שלי קרן: 

 

לנסות    : גב' רותם ידלין  לא  פיילוטים,  לעשות  לא  זה  קל  הכי  אגיד  אני 

 דברים חדשים.  

 

 ברור.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

אם  אנחנ   : גב' רותם ידלין  גם  חדשים,  דברים  לעשות  להמשיך  בוחרות  ו 

וא  ת היעדים, ומה פתאום הילדים יוצאים ליער  להורים לוקח זמן להבין את המטרות 

י   ום כיף.  לעוד 
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.    : קרסנטי מר אמיר   .  )מדבר ללא מיקרופון( .

 

 לא, לא כולם.    גב' שלי קרן: 

 

 לא, לא כולם, בוודאי.    : גב' רותם ידלין 

 

 נראה לי אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים להיות.    : אמיר קרסנטי מר  

 

נעמה    : ן גב' רותם ידלי  זוכרים,  היא  אתם  איך  אבל  היום,  פה  אמרה  לא 

פעם   זה  על  שדיברנו  מאושר  בישיבה  פשוט  שלי  שהילד  היום  זה  אמרה  היא  קודמת? 

צריך   לפעמים  ורק  המובנים.  בכל  נכון  כך  כל  זה  ספר.  לבית  בו  סבלנות  ללכת  קצת 

 מהקהילה לתהליכים כאלה, שהם תהליכים מורכבים.  

 

   . לגבי הגפן   שאלות   2אפשר לשאול?   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

 ירה.  תנו לנו לעשות את כל הסק   : תם ידלין גב' רו 

 

 פתחת עכשיו עולם חדש.    גב' שלי קרן: 

 

 ד נושא כשעתיים.  זה עו   : מר דוד גמליאל 

 

האם   : מר יוחנן יומטוביאן  זה.  את  אומר  אני  למה  אומר  אני  המועצה  שנייה, 

 ות מורים?  ריות על הסיפור של השתלמ לוקחת אח 
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ר   : גב' רותם ידלין  אתה  הסקירה,  את  נסיים  בואו  לסיים.  לי  תנו  אשון  רגע, 

 בשאלות.  

 

ב   גב' שלי קרן:  כללי  באופן  לנו  שיש  אגיד  אני  לא  אז  אני  שעברה,  שנה 

יחד,   פיילוט  מפתחים  אנחנו  שבתיכונים  אתכם  דיברנו  אבל  זוכרים,  אתם  אם  יודעת 

מ התיכון   חלק  לזה.  קראנו  של  העתידי  משמעות  היה  התיכונים  של  בפיילוט  שיצא  מה 

אנשים   בין  ילדים  בין  הקשר  כבר  חונכות,  שעברה,  בשנה  בתיכון  שעשינו  מה  אז  וזה. 

ח  עם  הגנים  לתוך  נמצאים  נכנס  כבר  אנחנו  הגנים.  בתוך  הספר  בתי  ילדי  של  ונכות 

שו  שאנחנו  תיאטרון,  סדנאות  של  בפיילוט  הזה  הרב בשלב  חדש.  משהו  מתחילים  ה  ב 

  פעמים כיף מאוד לבוא ולספר לכם על דברים חדשים. אבל אני רוצה שנגלה המון ערך 

בג  לי  שקשה   .. טובים. דברים  המון  לנו  יש  שממשיכים.  טובים  וספיד בדברים    נים, 

ממשיכות  ק ס  ואנחנו  בו  מתמידות  ואנחנו  טוב,  מאוד  שמשהו  משמש  גם  אותי  ט, 

אותו   הופכות  גם  ואנחנו  וזה  ולמסורת,  שאנחנו  לתרבות  זה  עם  אז  יפה.  מאוד  מאוד 

הדבר  על  גם  ערך  לשים  רגע  שווה  שינויים,  מאוד  חוגגים  ושאנחנו  שממשיכים  ים 

נמשי  אנחנו  הספר  בבתי  שימשיכו.  חינוך  נחושות  של  הנושא  את  לפתח  וממשיכים  ך 

בה  גילאיות  רב  חונכות  של  הסיפור  כל  את  נפתח  אנחנו  חוץ.  ולמידת  לימה  יער 

באמ  שעשינו  ובאיתן,  לפיילוט  בהרצוג  בתיכונים  חדשות  מגמות  יש  שעברה.  בשנה  ת 

ונתונים.  דאטה  של  לא    מגמות  אני  השנה.  עובדות  הם  איך  שנראה  חדשות  מגמות 

זו  אתם  אם  והיכולת  יודעת  מענים  מגוון  אגב  דרך  מופת.  כיתת  פתחנו  אבל  כרים, 

פ  צריכים  שהיו  המצטיינים  הילדים  את  גם  מצטרף  לראות  השנה  אז  מענים.  איתן  ה 

 להרצוג ופותח אצלו גם מסלול מופת.  

 

זה    : גב' רותם ידלין  אמיר  רגע,  לגבי  אגיד  מקודם,  שלך  לשאלה  קשור  היה 
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ילדים  של  בבתי   יציאה  שתבינו    ללמוד  הזה  התהליך  בסביבה.  מדעים  אחרים  ספר 

לפני   פה  בהר   4שיצרנו  מופת  כיתת  ראשונה  פעם  שפתחנו  הניב  שנים,  ז',  בכיתה  צוג 

א  סוף  אומרת  סוף  זאת  פירותיו.  ז'  ש ת  מעבר  כיתה  היה  לא  י',  בכיתה  נמצאת  עכשיו 

לב  ילדים  למע של  מזה  לראשונה  אחרים  ספר  לבתי  או  בלוד  מדעים  ספר  מ ית    20-לה 

 שנה.  

 

   . זה היה אחוז מאוד זניח   : מר אמיר קרסנטי 

 

זניח   : גב' רותם ידלין  אחוז  היה  לא  מאוד    זה  מספרים  היה  זה  בכלל, 

   -כשאתה מסיים משמעותיים.  

 

המספרי   : מר אמיר קרסנטי  את  זוכר  אני  כיתה.  פר  באחוזים  ם  מסתכלים 

 פחות או יותר.  

 

על    : גב' רותם ידלין  תסתכל  עושה  אל  זה  מה  תסתכל  כיתה,  פר  אחוזים 

שוב  אגיד  ואני  הרבה,  היה  זה  עמירה  אומרת  ספר.  בבתי  המצוינות  "ס  ביה ,  לכיתות 

הסיבות.  זה  הרצוג   מופת,  אי תיכון  אחת  כיתת  לעשות  לא  ההוא  בשלב  ביקשו  תן 

למד  מעבר  רק  רגע  הייתה  שכשמגזר  מ והבינו  רק  אחרים  ולתיכונים  איתן,  תיכון  עים 

ז  לעומת  הבינו,  התאפסו הם  פשוט  מהרצוג  שהמספרים  ראו  שהם  ציפינו    ה  לא  ואנחנו 

מאו  משמעותי  זה  לאפס.  שנגיע  חשבנו  לא  בסדר.  נפתח  לאיפוס,  איתן  בתיכון  גם  ד. 

 שנה מסלול מופת. שוב, זה מאפשר מגוון מענים לילדים שצריכים את המענה הזה.  ה 

 

 מב"ר, כאילו גם לחלשים.   : ' חיה לזר נוטקין גב 
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 יש בוודאי.    : ידלין גב' רותם  

 

 יש מב"ר וחץ גם, יש אפילו חץ עוד יותר בעייתיים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 -אפות חבר'ה כמו שאמרנו אנחנו שו   : גב' רותם ידלין 

 

   -... על ילדים בעייתיים    דוברת: 

 

ל   : מר אמיר קרסנטי  לי  שמותר  מה  אני...  בחץ,  היה  שלי  הקטן   ... הגיד. 

 הבעיה?  

 

מענים    : ין גב' רותם ידל  לתת  שצריך  מאמינות  פשוט  אנחנו  מענים,  לנו  יש 

בש  לפתוח  בשאיפה  אנחנו  אזכיר,  ואני  המגוון,  כל  ב על  הקרובות  איתן  תיכון  נים 

 תקשורת בתיכון, יש לנו כיתות ליקויי למידה.    כיתת 

 

(    ... )מדברת  : גב' חיה לזר נוטקין   ללא מיקרופון

 

ולהרחיב   : גב' רותם ידלין  וגם.  וגם  וגם  חושבת    לא,  אני  ושוב  המענה,  את 

 איתן מאפשרת לנו לייצר יותר מענים בהיתר הזה.    תיכון   שגם הגדילה של 

 

שבהקשרים א   גב' שלי קרן:  אגיד  את    ני  יש  נוספות,  תכניות  יש  גם  האלה 

עבו  הרבה  עושים  שאנחנו  תנועה,  כדי  תוך  באמת  תכנית  שבסוף  עבודה  שהיא  דה, 

ש  אגיד  אני  כולם.  את  לקדם  היא  שלה  מערכתיות  המטרה  רב  תכניות  הרבה  יש 

אומרת   שאני  כמו  ורווחה.  ותיירות,  כלכלית,  וצמיחה  הסביבתית,  ביחידה  שנעזרות 
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י שי  יצר  הפעולה  שהולך  תוף  ילדותי  נוף  גזר  לגזר.  השייכות  בנושא  חלקיו  מסך  ותר 

ומתרחב  ומתרחב  ובניית  ומתרחב  גזר,  שביל  ובניית  גזר,  שביל  פריצת  של  הסיפור   .

זה. באמת  מערכי שיעורי  לאן זה מגיע, אתם עוד תראו את  גזר. אל תשאלו  על שביל  ם 

מבחינתנו  וזה  קשה.  מאוד  בזה  עובדים  ה   אנחנו  חשוב  מאוד  תחושת  יעד  של  סיפור 

   -השייכות של ילדים למקום שבו הם גדלים. ובגאווה גדולה 

 

... אותם למועצה  : ה לזר נוטקין גב' חי     -... עם הקטנים. 

 

 י הם היו חמודים.  או   גב' שלי קרן: 

 

 היה לנו מאוד כיף איתם.    : גב' רותם ידלין 

 

מרחיבי   גב' שלי קרן:  אנחנו  טוב,  זה  אנ ראינו  שטוב  במקום  חנו  ם. 

על   לשחקים  גדול  שאפו  זה  בשחקים,  שלישית  תקשורת  כיתת  לעומק.  יותר  חופרים 

אחרי  פת  בנים,  בשלהבת  חדשה  התחלה  להם.  ותודה  שלישית,  תקשורת  כיתת    25יחת 

הרב   במקומו  ונכנס  שיצא  מדהים,  אדם  בן  המופלא,  באמת  קרקובר  אברהם  הרב  שנה 

שלהבת   את  שמנהל  סימפסון  חדשה מוטי  התחלה  המון    בנים.  לו  מאחלים  ואנחנו 

ש  שאמרתי,  כמו  קהילתי  החברתי  החינוך  בהצלחה.  המון  נוף  המון  גזר  גזר,  ביל 

מ  הרחבנו  תנועה  כדי  תוך  ו   2-ילדותי,  באיתן  ל קבוצות  באיתן    4-בהרצוג    4קבוצות 

הכדורגל   של  קיץ  והטורניר  הקיץ  של  הנושא  כל  וגדל.  הולך  רק  זה  בהרצוג.  קבוצות 

ואני אגיד השינוי המבני, למי שלא מכיר, שפשוט אגמנו  יה והרבה פעילויו שה  ת בקיץ. 

מש  המשאבים,  כל  הנוער,  את  מחלקת  של  המשאבים  כל  החינוך,  אגף  מתוך  אבים 

המועצה  של  תב"ר,  תוספת  שמחלקים  כמו  אותו  וחילקנו  גדול,  מאוד  מאוד  סל  יצרנו   .

מחלקת מלווה    הפכה להיות בעצם   אנחנו מחלקים תקציב שנתי לנוער, ומחלקת הנוער 
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בתנועות   שנמצאים  הנוער  לבני  חינוכית  תכנית  ביחד  ובונים  ובני  יישובים.  הנוער, 

את   רואים  אנחנו  אז  הנוער.  לתנועות  מחוץ  שנמצאים  ליטל  הנוער  עם  יחד  שני  כולם. 

גייסנו   אנחנו  זה,  את  מחלקת    3עושות  תפיסת  כל  את  שינינו  בעצם  יישובים.  מלוות 

ככה   הנוער,  להיום  הנוער    ונכון  בתחום  חינוכית  עבודה  שהיא  עבודה  יש  באמת 

וא  גמישות  מאפשר  וזה  על  ביישובים.  שמחים  מאוד  מאוד  אנחנו  ליישובים.  וטונומיה 

א  אז  הפרט  באשכול  פסיכו  זה.  אבחונים  פסיכולוגיים,  טיפולים  יש  ומזכירה,  אגיד  ני 

ת תקשורת,  פיסטיות, קלינאיו דידקטיים, טיפולים במקצועות הבריאות של משכל, תר 

לא  שלנו,  החינוך  מוסדות  בתוך  נעשה  זה  מקדמת.  הוראה  וגם  בעיסוק  מובן    ריפוי 

שעבר  בשנה  גייסנו  וחזקה.  לטיפול  מהשיעור  עוברים  ילדים  פסיכיאטר  מאליו,  ה 

זמן,   הרבה  לוקח  לפעמים  בקהילה  כי  הזה,  השירות  את  מנגישים  אנחנו  ונוער.  ילדים 

יותר  זה  אצלנו  יש    אז  וחשוב.  פועלת  מהיר  והיא  שגייסנו,  התנהגות  מנתחת  גם  לנו 

לשיפור   קבוצות  גם  נותן  משכל  שעובדים  בגנים.  והשפ"ח  משכל  חברתיות,  מיומנויות 

מרכז  ביחד.  מאוד  מאוד  ידי    היום  על  הלהט"ב  בקהילת  טיפול  בשפ"ח,  שיש  מתבגרים 

שעובד  חירום  בעת  חם  וקו  הלהט"ב.  בנושא  שמתמחה  כבר פסיכולוגית  אנחנו  באמת   ,  

פסיכולוגים   של  חם  קו  פותחים  מיד  חירום,  למצב  נכנסים  שאנחנו  איך  אוטומטית, 

 יין.  בענ 

 

 אין קו רציף כזה?   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

 ציף? לא.  קו ר   גב' שלי קרן: 

 

 חלילה קרה לילד משהו.    : מר אמיר קרסנטי 

 

   -תמיד יש   גב' שלי קרן: 
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 י מדבר.  על זה אנ   : מר אמיר קרסנטי 

 

 שעות.    24פעיל  מוקד המועצה    : תם ידלין גב' רו 

 

   -כי יש מוקדים של אז זה מוקד המועצה,    : מר אמיר קרסנטי 

 

 בעת חירום.    אבל כשיש, שלי מדברת על קו חם   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר אמיר קרסנטי   כן הבנתי, הבנתי

 

שישי   : גב' רותם ידלין  ביום  נפתח  האירוע  האחרונה  כבר  בפעם  רגע  באותו   ,

חירום   בשעת  מתנהלים  איך  להורים  פרסומים  הוציאו  כבר  הספר  בתי  חם,  קו  פתחנו 

מוכנים  מול   ופסיכולוגית  פסיכולוג  היה  האירוע  סיום  ועד  ילדים.  של  הקו  שאלות  על 

ל   24 ל ק שעות  מענה  הורים.  בל  של  ששלי  טלפונים  דברים  פה  נורא  יש  עליהם  עוברת 

מ  מובן  זה  כאילו  הרש מהר,  אחת  אנחנו  כזה  אליו.  בגודל  בטח  בארץ  הראשונות  ויות 

אמרת   בקהילה,  ונוער  ילדים  פסיכיאטר  מהר. שמחזיקה  זה    10-ל   8  שבין   אגיד   את 

לק  לוקח  ונ   בל חודשים  לילדים  בקהילה  לפסיכיאטר  אמרנו,  תור  ואנחנו  אנחנו  ש וער. 

מ  יותר  הרבה  מענה  פה  יקבלו  הם  ימתינו.  לא  גזר  של  הילדים  יכולים,  כדי  לא  היר, 

ל  גם  שנוכל  ככה  שניתן.  ככול  זריז  מענה  להם  ולתת  שלהם,  הצרכים  על  מעגל  סגור 

 התנהגות, זה לא מובן מאליו.  לגבי מנתחת  

 

 אאוטסורסינג.    : מר אמיר קרסנטי 
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 אאוטסורסינג.    : דלין גב' רותם י 

 

 מי אחראי על מרכז למתבגרים?   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

 ת הפסיכולוגי.  השירו   גב' שלי קרן: 

 

 שנותן שירות לבתי הספר ולתושבים באופן ישיר?   : וחנן יומטוביאן מר י 

 

מגיע    גב' שלי קרן:  זה  לרוב  לתושבים.  וגם  הספר  לבתי  שירות  נותן  הוא 

 דרך היועצות.  

 

ר   לרוב זה מגיע מבתי הספר.    : ותם ידלין גב' 

 

 פסיכיאטר?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 גרים.  לא, שירות מרכז המתב   : גב' רותם ידלין 

 

 והפסיכיאטר גם דרך בתי הספר?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

גם וגם. אני אגיד העניין הוא באמת לייצר פה זמינות יותר    גב' שלי קרן: 

ג     -ם מפה ועכשיו גבוהה, ולפעמים 

 

 יפה, כל הכבוד לכם.    : מר אמיר קרסנטי 
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משכ כמ   : גב' רותם ידלין  את  שיש  יכו " ו  גזר  של  הילדים  ואז  לקבל  ל,  לים 

לפעמים   להם  לוקח  היה  בקהילה  ששוב  ו   8מענה,  אותו.  לקבל  שנה  עד  פה  חודשים 

מהר,   יותר  גם  זה  את  לקבל  סוגרת אפשר  הספר,  בתי  בתוך  שזה    מאפשרת ו   העובדה 

להגיע  לא  הילד   , להורים  את  ולח   , להוציא  אותו  זה  להסיע  את  לעשות  אלא  זור, 

 במהלך יום לימודים.  

 

 , הפסיכיאטר בשפ"ח.  "ל זה משכ   גב' שלי קרן: 

 

 מענים.    הרחבה של   : גב' רותם ידלין 

 

הוא    : מר אמיר קרסנטי  פסיכיאטר,  לאותו  לפנות  ההורה  את  מחייב  לא  זה 

 שלו.  יכול ללכת גם למישהו פרטי מ 

 

 בוודאי, כמו בכל תחום.    : ן גב' רותם ידלי 

 

 זה שירות שהוא חופשי למי שרוצה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 נכון.    : דלין גב' רותם י 

 

וחי   גב' שלי קרן:  פרט  מחלקת  פרט,  אשכול  אותו  בתוך  חילופים  נוך  עוד 

יתה  שנים האחרונות, היא הי   3-4-ר ניהלה את המחלקה לאחרונה ב צ' מיוחד עדינה פל 

במו   25איתנו   גזר,  שנה  אזורית  פה    35עצה  עשתה  החינוך.  במערכת  באמת  המון  שנים 

ים שהיא מכירה את ההורים שלהם ואת ההורים,  אני חושבת, לפעמים אני פוגשת ילד 

והגיעה   הזה,  הניסיון  כמו  אין  לה  ובאמת  מודים  זאת  במה  על  ואנחנו  לפרוש,  זמנה 
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מ  מובנת  לא  עבודה  על  הלב  מעומק  מא באמת  מאומצת  בכלל,  בכלל  מכיר  אליה  וד, 

את אהרונה לוי. אהרונה    ו לעומק, עושה עבודה עצומה. אנחנו שמחים לקבל לכוחותינ 

אקשטיין   בית  את  הקימה  הייתה  ב לוי  הספר,  בית  של  מייסדת  הייתה  רמב"ם,  יד 

שנים המנהלת   הרבה  מורכב  שלו  החינוך  אגף  שצוות  שהעובדה  להגיד  רוצה  אני   ,

גם   אה ממנהלות,  גם  ספר,  בית  ניהלה  לנו  רונית  מאפשר  באמת  זה  אני,  גם  רונה, 

ה  ומה  הספר  בתי  מנהלי  על  עובר  מה  לעומק  להכיר  החלטה  להיות,  כל  של  משמעויות 

אגיד  אני  גם  מאליו  מובן  לא  וזה  במועצה,  פה  מקבלות  מבחינתי  שאנחנו  כזה  צוות   .

אשכ  מזכירה  אני  בעבר,  שהכרתם  מה  וחדשנות,  מדע  מחלקת  ואני  ממש.  פיס,  ול 

לא   שזה  יש  חשבתי  עליהם.  להסתכל  כרגע  שווה  אז  פיס.  אשכול  למחלקה,  טוב  שם 

המחלקה,  את  שמנהלת  בחורה  כל    שם  קודש,  עבודת  עושה  היא  שירה.  לה  קוראים 

נו  באמת  והיא  מרוכזים  למדעים  רחבה  המורים  הסתכלות  המון  תחום  תנת  על 

מא  עובדות  אנחנו  להיום  נכון  והחדשנות.  מצ המדעים  מרכזי  לייצר  חזק  וינות  וד 

 ומדעים בבתי הספר.  

 

 למדע וחדשנות.    : מר ישראל פרץ 

 

הז   גב' שלי קרן:  המרכז  אבל  בבתי  כן,  אותו  לראות  רוצים  אנחנו  ה 

 הספר, כמו הרבה דברים אחרים שנעשים פה במועצה.  

 

את    : מר ישראל פרץ  זה,  את  מגמד  זה  מדע,  מחלקת  אומרת  כשאת  כי 

 הפעולה.  

 

   -אשמח, אני מקבלת   אז אני   גב' שלי קרן: 
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   -אני חושב שצריך   : מר ישראל פרץ 

 

 רעיון טוב.    גב' שלי קרן: 

 

 לתת לו להעצים את זה ולתת לזה משמעות רחבה יותר.    : ץ מר ישראל פר 

 

א   גב' שלי קרן:  לייצר  לגמרי.  באמת  השנה  עובדות  אנחנו  אומרת,  אני  ז 

כל   את  ולייצר  הרובוטיקה,  מוס את  בתוך  שניתן  עם  החוגים  לעבוד  החינוך,  דות 

החינוך  הז מוסדות  העניין  לתוך  להתחבר  וגם  עצמם.  החינוך  מוסדות  את  להעצים  ה  , 

מסתכלת   ששירה  להגיד  חייבת  אני  החינוך.  מוסדות  בתוך  הלימודים,  שעות  אחרי  של 

י"ב ע  כיתה  עד  ולחובה,  חובה,  לטרום  גיל.  לכל  תכנית  לה  יש  הגיל.  שכבות  כל  אז  ל   .

לכל אחד בעצם איזה שהיא תכנית, איזה  אם תסתכלו על תכנ  יש לה  ית העבודה שלה, 

התיכו  שנה.  כל  במהלך  למדע  נגיעה  וגם  שהיא  רמון  אולימפיאדת  גם  להם  יש  נים 

סטרט  מד -תכנית  וגם  הזבל,  את  איתך  קח  וגם  כמו  אפ  השראה.  והרצאות  ענוער 

זהו. יש  וינות בתוך בתי הספר.  שאמרתי קבוצות רובוטיקה והקמת שלוחות מרכזי מצ 

לשבת   שרוצה  מי  מידי.  יותר  אתכם  להלאות  אפשר  אי  אגיד  אני  דברים.  המון  עוד 

ל  ילד שפוגש מבוגר  ולצלול איתי  יש  תוך הדברים אני אשמח. ומכל הסיפור הזה בסוף 

ונותן לו כלים שאוהב אותו ואכ     -פת לו ממנו, 

 

 שמאמין בו.    : מר אמיר קרסנטי 

 

   -ו את ה ומאמין בו ונותן ל   ן: גב' שלי קר 

 

 מקווים.    : גב' יהודית דהן 
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 וככה אפשר לשנות את העולם.    גב' שלי קרן: 

 

 כל הכבוד שלי באמת.    : טי מר אמיר קרסנ 

 

 תודה.    גב' שלי קרן: 

 

 זה מדהים.  אני חושב ש   : מר אמיר קרסנטי 

 

 וכיף.    גב' שלי קרן: 

 

החינוך   : מר אמיר קרסנטי  את  מכיר  חושב   אני  ואני  טוב,  די  את    פה  שנה  שכל 

יכול לשבת בסבבה. אבל   . יאללה אני  רואה לאיזה יכולות מגיעים, זה מטורף. כאילו..

 ד יש לאן לרוץ. אין פה גבולות.  תמי 

 

 לא.    גב' שלי קרן: 

 

בא   : מר אמיר קרסנטי  את  וזה  מוציאים  באמת  שאתן  הכבוד  כל  מת 

של  הפוטנציאל  של  מהפוטנציאל  אני   הפוטנציאל  באמת,  וזה  שזה    עצמכם.  חושב 

זה   את  אמרתי  אני  גם,  אני  תמיד  חושב,  שאני  קטן  משהו  איזה  לי  יש  רק  אני  ראוי. 

מעט.   שלי  לא  אבא  שאני,  מה  זה  נותן,  החינוך  שמשרד  החינוך  שיטת  שכל  שחשוב 

למדו,  שלי  מהיסוד.    וסבא  עקום  שזה  ככה.  עובדים  שעוד  ספר  בתי  יש  מלמדים,  עוד 

עו  באמת  ב ופה  בצורה  הדברים  את  מהיום.  שים  לא  זה  שנים,  המון  כבר  אחרת  אמת 

החינ  שמשרד  חושב  ואני  טוב.  יותר  הרבה  נהיה  רק  זה  שנה  ויבוא  וכל  נכון  יהיה  וך 
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ה  בתי  בכל  זה  את  ויתווה  חינוך,  מערכת  מנהלים  באמת  איך  אני  ילמד  בארץ.  ספר 

והדמו  הזה  האנתרופוסופי  את  לקחת  נכון.  יותר  הרבה  שזה  איזה  חושב  לעשות  קרטי, 

אני  תמהי  פה,  עושים  שאתם  כמו  במרכז  הוא  הילד  שבאמת  חדשני,  משהו  של  כזה  ל 

ובמקו  בתי הספר האלה    2-ם הזה באותה נשימה אני אומר ש חושב שזה באמת החזון. 

לע  אומרת  זאת  עליהם.  לוותר  דומה,  אפשר  בצורה  הזאתי.  בצורה  החינוך  כל  את  שות 

וגם וגם.  גם  מה שאני חושב שזה הכי נכון, כי  זה בעיניי, לדעתי זה    משהו מאוזן, שזה 

ייצור גם אחרי זה אינטגרציה בעתיד, זאת אומרת הילדים פה הם ל  נפרדים, הם  זה  א 

חלוק  שהוא  איזה  לדעתי  קצת  יש  פה  אינטגרטיבי.  יותר  משהו  איזה  שאני  בתוך  ה, 

 פחות מתחבר אליה.  

 

 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

 י רוצה להוסיף.  אנ   : מר ישראל פרץ 

 

 רגע, יוחנן ואחרי זה ישראל.    : רותם ידלין גב'  

 

לחדש  : מר יוחנן יומטוביאן  מבקש  ערב   אני  של  הנושא  לעובדי    את  הוקרה 

אם  התפוגג.  זה  כבר  זה  ואחרי  היה,  זה  הקורונה  שעד  לי  נדמה  לחדש    הוראה,  אפשר 

א  הלימודים  שנת  בסיום  זה  אם  כולם,  את  מגבש  מאוד  זה  זה,  ערב  את  בתחילתה.  ו 

 לעובדי ההוראה, ממליץ מאוד להמשיך את המסורת שהייתה.  הוקרה  

 

אחרי   : גב' רותם ידלין  שעבר    שאנחנו  בשבוע  שהיה  הוקרה  סייעות,  ל ערב 

ו  גם  עובדי ההוראה  לאבות הבית.    ערב הוקרה שהיה מוצלח מאוד  שבתו וסירבו להגיע 

   . לערבי הוקרה. אנחנו גם מוקירים 
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.   : ר יוחנן יומטוביאן מ  .  ... למורים.

 

בתוך    : גב' רותם ידלין  ההשקעה  את  מרכזים  בייחוד  הספר,  אנחנו  בתי 

 ומאפשרים לכל בית ספר להתגבש עם עצמו.  

 

 זו הייתה בקשה של הנהגות ההורים.    גב' שלי קרן: 

 

ההורים והנהלות בתי הספר, ואנחנו    זו בקשה של ההנהגות   : גב' רותם ידלין 

 מכבדות את זה. אבל ההערה שלך היא הערה במקומה.  

 

( ... החינוך הערכי )מדבר ל  : מר יוחנן יומטוביאן   לא מיקרופון

 

 אני אמרתי, ההערה במקומה. ישראל בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

ל   : מר ישראל פרץ  להתחבר  רוצה  אני  כל  כאן,  מיל קודם  אמיר  של  ים 

ואת  שה  הנוער  את  ומציגה  המועצה,  בישיבות  ברצף  פעמיים  מופיעה  ששלי  עובדה 

ש  המועצה  באמת  כמה  עד  מלמד  מכובד,  הכל  בסך  שזה  החינוך,  מקדישה  מערכת  לנו 

מאוד   וחשוב  נכון  וזה   , וכו' משאבים  לזה  מקדישה  מאוד,  רבה  חשיבות  הזה  לנושא 

ול  אתכם  לחבר  רוצה  ואני  הא   שתף לציין.  בחוויה  גם  ליוויתי  אתכם  אני  שלי.  ישית 

 בשבוע שעבר את הנכדה הבכורה שלי לכיתה א' בשלהבת בנות.  

אחרי   מרגש,  מאוד  היה  א'   4וזה  מכיתה  פה  שלמדו  הרצוג.    בנים  את  שסיימנו  עד 

במועצה,   גם  רואים  שאנחנו  שינוי  איזה  גם  בזה  יש  בשלהבת  דווקא  הנכדה  את  ללוות 

מבחינ ו וה  לפחות  מהור   תי, א  בטוח  אני  של  וגם  אחר  היבט  של  סוג  זה  אחרים.  ים 
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הדברים, ומאוד שמחתי גם לראות את בית הספר ואת קבלת הפנים שם. קיבלו אותנו  

 ם וצבעוני "מתחילים בחיוך".  בשלט מאוד מאיר עיניי 

זה   את  לציין  גם  לי  היה  חשוב  מאוד  מרגש,  מאוד  לב,  מחמם  מאוד  באמת  היה  זה 

נוסף  ודבר  ל שר   כאן.  שמעבר  להגיד  ציינת,  ציתי  שכאן  למה  חוזר  אני  השקעה, 

זה   על  מדבר  אני  החינוך,  במוסדות  הציבור  במבנה  פה  שנעשתה  המסיבית  להשקעה 

י  הוא  יהודה,  עם  גם  מאוד  הרבה  חשוב  כאן,  גם  זה  את  לומר  לי  וחשוב  דעתי.  את  ודע 

הסבי  הספר.  בית  את  המקדמת  החיצונית  לסביבה  משמעותי  היבט  לתת  הזאת  בה  גם 

מוזנח  קצת  דעה  היא  יש  לי  כי  הזה,  בעניין  מילים  להכביר  להגיד,  רוצה  לא  אני  ת. 

ה  כל  נראה.  שזה  מאיך  מאוכזב  ואני  בנושא,  מוצקה  שמבחו   view-מאוד  ואני  הזה  ץ, 

ליפות   גם  הראוי  מן  אבל  חשוב,  דבר  כל  גדול,  כסף  כזה  לא  זה  הראוי,  שמן  חושב 

הסביב  ולכל  לכניסה  מכבד  מראה  ש ולתת  ז ה  הספר,  בית  מתחם  פחות  ל  לא  חשוב,  ה 

כמו   שמחה,  של  בסוג  הספר  לבית  להיכנס  חדוות  את  באמת  נותן  זה  עיניים,  מאיר  זה 

 תת את הדעת.  שמציינים את זה פעם אחר פעם, וחשוב ל 

מבחינת   בחסר  לוקים  הרב  לצערי  הציבורי,  במרחב  שנמצאים  החלקים  תמיד 

מרחי  זה  הדעת  את  לתת  חשוב  זה  ד ההשקעה.  שהע ב  מקווה  ואני  יבוא  עת,  הזה  ניין 

 לידי תשומת לב. סך הכל השקעה ראויה לציון.  

 

 תודה. אורי.    : גב' רותם ידלין 

 

ולהתר   : מר אורי נדם  והיא מפרסמת  אני אוהב להקשיב,  גש. ששלי מדברת 

שלי   ההורים  את  הזמינו  לא  פעם  אף  בהם.  זכינו  לא  שאנחנו  גדולים,  כך  כל  דברים 

הורים  ל לאסיפת  ס ,  בתי  כמה  הסבירו  היינו  א  גדלנו  אנחנו  דבר.  שום  יש,  פר 

 מוצלחים. אבל פה הילדים שלנו יהיו יותר מוצלחים.  
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שמצ  משפחות  המון  לנו  יש  לכם,  להגיד  רוצה  באים  אני  הם  מאיר.  לרמות  טרפות 

אצ לוועד   שהחינוך  'שמענו  מאיר?'  לרמות  אתכם  מביא  'מה  אותם,  שואל  לכם  ואני 

ואני   מצוין.'  לשפר  א הוא  במגמה  מצטרפים  שאתם  מאוד  וטוב  יודע.  אני  לכם  ומר 

לך,   הכבוד  כל  הכבוד.  כל  שלי  לך  להגיד  רוצה  אני  מאיר.  רמות  של  הרמה  את  יותר 

 למערכת החינוך.  

 

 תודה אורי. הערות נוספות.    : ב' רותם ידלין ג 

 

 .  זה לא משרד החינוך   : מר אמיר קרסנטי 

 

נ   מחלקת החינוך.    : דם מר אורי 

 

עדיין    : אמיר קרסנטי מר   הטיולים  של  זה  בטח  ז'    367עדיין  בכיתה  לילד   ₪

 שנה אותו מחיר. משרד החינוך דפוק.    15לטיול שנתי, כבר  

 

 אר במה שטוב. תודה שלי.  בואו נש   : גב' רותם ידלין 

 

 תודה רבה.    גב' שלי קרן: 

 

ותו   : גב' רותם ידלין  השנה,  כל  העבודה  א על  לנו.  להציג  שהגעת  ו  נחנ דה 

 בידיים מעולות.  

 

.. נמצא אצלך בבית ספר במערכת החינוך.    : מר אמיר קרסנטי   ראש המועצה.
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שרותם    : מר דוד גמליאל  זכיתם  קטנה,  הערה  המ רגע  מאוד  ראשת  ועצה 

 קרובה לחינוך. מאוד קרובה. ואתם בטח מרגישים את זה.  

 

 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

 . 34-ו   33טוקולי מליאות  אישור פרו .  3

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  ההצבעה  .  3אנחנו  שהליכי  לפרוטוקול  אגיד 

 . 19:00בישיבה הזאת התחילו אחרי השעה  

 . 34-ו   33ור פרוטוקולי מליאות  , איש 3אנחנו עוברים לסעיף  

 דה רבה.  הערות? מי בעד? פה אחד. תו 

 

 . 34-ו   33פרוטוקולי מליאות    ט פה אחד לאשר הוחל :  החלטה 

 

 צווי המיסים לוועדים המקומיים.    אישור .  4

 

מקומיים   : גב' רותם ידלין  לוועדים  מיסים  צווי  אישור  הבא    את   -  הסעיף 

המיסי  המיסים  צווי  צווי  אלה  המועצה,  של  המיסים  צו  את  ביוני  בישיבה  אישרנו  ם 

הוועדים   היא  של  העלייה  של  המקומיים.  אוטומטית  העלאה  שהיה    1.37%רק  כמו 

חתום,  יישובים    14אצלנו.   מיסים  צו  הגישו  פה    8כבר  אין  בהמשך,  יגישו  יישובים 

 משהו יוצא דופן.  

 

 ? ה הסימון בצהוב מה ז   : גב' רונית ויתקון ברקאי 
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העבירו   : גב' רותם ידלין  לא  שעוד  מאלה  להבדיל  שהגישו  אלה  זה    זה  את 

 ישו בהמשך.  החלטת ועד, ויג ב 

 

 יגישו בספטמבר החודש הזה.    : מר דוד גמליאל 

 

להצבעה    : ' רותם ידלין גב  מביאה  אני  הערות?  שאלות?  המספרים.  אלה  אבל 

 מי בעד? פה אחד, תודה.  
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לאשר :  ה החלט  אחד  פה  המקומיים את    הוחלט  לוועדים  המיסים  כמפורט    צווי 

 . להלן בטבלה 

     

  
שם  

 הישוב 
תעריף  
2022 

תעריף  
2023 

 הערות 

1 
בית  

 V ₪12.18  ₪12.02  חשמונאי 

 V ₪11.92  ₪11.76  בית עוזיאל  2

 ₪0.00    גזר  3
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪15.15  ₪14.94  גני הדר  4

 V ₪12.27  ₪12.11  גני יוחנן  5

 ₪11.92  ₪11.76  חולדה  6
יוגש  

 בספטמבר 

 ₪11.92  ₪11.76  יד רמבם  7
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪11.91  ₪11.75  יציץ  8

 ₪15.00  ₪14.80  ישרש  9
יוגש  

 טמבר בספ

 ₪12.48  ₪12.31  כפר בילו  10
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪17.00  ₪16.77  כפר בן נון  11

 ₪21.27  ₪20.99  כפר שמואל  12
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪12.11  ₪11.95  כרמי יוסף  13

 V ₪14.08  ₪13.89  מצליח  14

15 
משמר  

 V ₪14.89  ₪14.69  איילון 

 ₪11.92  ₪11.76  משמר דוד  16
יוגש  
 בר בספטמ

 V ₪17.73  ₪17.49  נוף איילון  17

   ₪0.00    נען  18

   ₪0.00    נצר סרני  19

 V ₪11.91  ₪11.75  סתריה  20

 ₪11.91  ₪11.75  עזריה  21
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪16.82  ₪16.59  פדיה  22

 V ₪12.09  ₪11.92  פתחיה 23

 V ₪18.39  ₪18.14  יר רמות מא 24

 ₪11.74  ₪11.58  שעלבים  25
יוגש  

 בספטמבר 

       סה"כ  
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 .  1.8.22-אישור הגדלת מכסת קילומטרים למנכ"לי רשויות מקומיות החל מ .  5

 

רשויות  5סעיף    : רותם ידלין   גב'  למנכ"לי  קילומטרים  מכסת  הגדלת  אישור   ,

צ   -  מקומיות  מוגדלת זה  מכסה  לאישורכם.  לבוא  עד    ריך  בשנה    20,000של  קילומטר 

לכ  רק  זה  כאלה  למנכ"ל.  הרשות.  של  רכב  מחזיקים  שלא  רכב,  להם  שאין  אלה 

 שמחזיקים רכב של עצמם, זה המקרה אצלנו.  

 

 אחזקת רכב.    : מר דוד גמליאל 

 

הגזבר    : גב' רותם ידלין  של  אישור  מצריך  וזה  רכב.  אחזקת  שנקרא  מה 

 שור שלכם, כנגד נסיעות בפועל.  ואי 

 אלות? הערות? מי בעד? פה אחד. תודה רבה. ש 

   

מכסת    הוחלט פה אחד לאשר :  חלטה ה  למנכ"לית  הגדלת  רכב שנתית  החזר הוצאות 

של   לרמה  להגדלת    20,000המועצה  השכר  על  הממונה  לאישור  בהתאם  שנתית,  ק"מ 

 1.8.22  –מכסת החזר הוצאות רכב למנכ"לי רשויות מקומיות, החל מ  
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 בעבודה נוספת.    אישור העסקה   . 6

 

נוספ 6סעיף    , האחרון   הסעיף   : גב' רותם ידלין  בעבודה  העסקה  אישור  ת,  , 

הכנסות  אגף  מנהל  ישראלי  עדיאל  זה  כאן  הפעם  שלו  לעבודה  במקביל  מרצה  הוא   .

 במוסדות השכלה גבוהה, זה לא על חשבון שעות העבודה אלא מעבר.  

 .  יאה גם את זה לאישורכם אני מב וכל אדם שמרצה גם לומד, ועל כך הברכה.  

 גם זה עבר פה אחד. מי בעד? תודה רבה.  

 תודה רבה.  המליאה, ומזמינה אתכם החוצה להצטרף אליי,  אני נועלת את ישיבת  

 
 . העסקה בעבודה נוספת   הוחלט פה אחד לאשר :  החלטה 

 
 
 
 

 _________________      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       גב' רותם ידלין        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 קובץ החלטות 

 . 34-ו   33אישור פרוטוקולי מליאות  .  3

 

 . 34-ו   33פרוטוקולי מליאות    הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה 

 

 אישור צווי המיסים לוועדים המקומיים.  .  4

 

לאשר :  החלטה  אחד  פה  לוועדים  את    הוחלט  המיסים  כמפורט    המקומיים צווי 

 להלן בטבלה. 

 
     

  
שם  

 שוב הי
תעריף  
2022 

תעריף  
2023 

 הערות 

1 
ת  בי

 V ₪12.18  ₪12.02  חשמונאי 

 V ₪11.92  11.76 ₪ בית עוזיאל  2

 ₪0.00    גזר  3
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪15.15  ₪14.94  גני הדר  4

 V ₪12.27  ₪12.11  גני יוחנן  5

 ₪11.92  ₪11.76  חולדה  6
ש  יוג 

 בספטמבר 

 ₪11.92  ₪11.76  יד רמבם  7
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪11.91  ₪11.75  יציץ  8

 ₪15.00  ₪14.80  ישרש  9
יוגש  

 בספטמבר 

 ₪12.48  ₪12.31  ילו כפר ב 10
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪17.00  ₪16.77  כפר בן נון  11

 ₪21.27  ₪20.99  כפר שמואל  12
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪12.11  ₪11.95  כרמי יוסף  13

 V ₪14.08  ₪13.89  מצליח  14

15 
ר  משמ
 V ₪14.89  ₪14.69  איילון 
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 ₪11.92  ₪11.76  וד משמר ד  16
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪17.73  ₪17.49  לון נוף איי 17

   ₪0.00    נען  18

   ₪0.00    נצר סרני  19

 V ₪11.91  ₪11.75  סתריה  20

 ₪11.91  ₪11.75  עזריה  21
יוגש  

 בספטמבר 

 V ₪16.82  ₪16.59  פדיה  22

 V ₪12.09  ₪11.92  פתחיה 23

 V ₪18.39  ₪18.14  רמות מאיר  24

 ₪11.74  ₪11.58  שעלבים  25
יוגש  
 בר בספטמ

       סה"כ  

 

 .  1.8.22-אישור הגדלת מכסת קילומטרים למנכ"לי רשויות מקומיות החל מ .  5

 

מכסת    פה אחד לאשר הוחלט  :  החלטה  למנכ"לית  הגדלת  רכב שנתית  החזר הוצאות 

של   לרמה  להגדלת    20,000המועצה  השכר  על  הממונה  לאישור  בהתאם  שנתית,  ק"מ 

 1.8.22  –מכסת החזר הוצאות רכב למנכ"לי רשויות מקומיות, החל מ  

 אישור העסקה בעבודה נוספת.    . 6

 

 . העסקה בעבודה נוספת   לט פה אחד לאשר הוח :  החלטה 

 
 

 


