פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 76102/
שהתקיימה ביום שני  29.9.2/טז' אלול תשע"ו
בשעה  10:00בלשכת ראש המועצה.
פ ר ו ט ו ק ו ל (ישיבה סגורה)
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר פינחס ברויאר
מר שרגא המאירי
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר נתנאל חייק
חסרים :מר אברהם מישקובסקי
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :מר משה אדלר-עוזר רה"מ

על סדר היום:
 .2מוסדות יקירי רכסים
סעיף  :1מוסדות יקירי רכסים
.
ר"ה :בקשתי לזמן את חברי המועצה לישיבה על מנת לעדכנם על מוסדות יקירי רכסים ומגד
גבעות ולבצע דיון בנושא.
עד לפני כמה שנים היה נהוג במועצה שילד שלא התקבל ב 1-מוסדות חינוך קבל אשור ללמוד
בחוץ ושולמה עבורו אגרת החוץ.
במשך השנים הדבר הפך למגיפה ועשרות ילדים יצאו ללמוד מחוץ לישוב כאשר הישוב יכל לתת
להם מענה .למשל למורשת התורה היה יוצא כל יום אוטובוס .לעומת זאת במסגרות הממלכתי
והממלכתי דתי יש מיפוי של משרד החינוך שמחייב אותם ללמוד לפי המיפוי ,במגזר החרדי אין
מיפוי ,מידי פעם עולה הנושא לבצע אזורי רישום ,אך מכיון שיש ריבוי קהילות הרישום האזורי
לא יועיל.
בתחילת הקנדציה המועצה מימנה בכ ₪ 000,000 -הסעות לתלמיד החוץ מעבר לתקצוב של משרד
החינוך .אספתי את כל מנהלי המוסדות ויצאנו מנקודת הנחה שכל ילד יכול להקלט במוסדות
החינוך בישוב ,למעט חריגים בעלי צרכים רפואיים או שאינם מתאימים לתקנון.
כל בית ספר מבצע את הרישום .עפ"י החוק בית הספר מחויב לבצע רישום לכל פונה.
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לאחר שבוצע תהליך הקליטה במוסדות .מנהלי המוסדות אמורים להיפגש ולדון ביניהם על שיבוץ
התלמידים שנדחו.
לאחר מכן אמורים  1הרבנים הרה"ג הרב ברנדייס והרה"ג הרב לוגסי לקבל החלטה בדבר
השיבוץ במוסדות ומה שהם מחליטים יבוצע ע"י המועצה
השנה בתום הרישום נשארו  00ילדים לא משובצים ,בגלאי  3עולים לכיתה א' ועולים לכתה ט'.
לאחר ישיבת הרבנים שובצו  44בישוב  0 ,בחינוך המיוחד ואחד לא התאים כלל.
זוהי הדרך הטובה לתת מענה לתלמידים שנדחו ולצערי מנהל מוסדות יקירי רכסים לא מסכים
לדרך זאת ואינו משתף פעולה .לדברי הרב לוגסי אין הצדקה שילד לא ידע בסוף שנה"ל היכן הוא
ילמד בשנה"ל הבאה הוא משובץ והולך בתחילת השנה ולא מדובר על משפחות שמגיעות לישוב
ברגע האחרון.
הרישום מתחיל למעשה בתחילת פברואר ועד מרץ ,אנו מבקשים מהמוסדות לקבל רשימה של
הנרשמים ומי התקבל וזאת על מנת להעביר לרבנים את השמות של אלה שלא התקבלו וגם לגבי
זה הוא לא משתף פעולה.
מצד החוק הרישום צריך להיעשות במועצה והנרשמים רושמים את העדפתם ,אבל אני מסמיך
את בתי הספר להיות תחנות רישום של המועצה.
הרשימות שהועברו ע"י יקירי רכסים לאחר התערבות מפקחת משרד החינוך אינן מסודרות
ובנוסף הוא קולט ילדים מחוץ לישוב מקרית אתא ונשר.
מנהל יקירי רכסים שלח תלונה לח"כ מרגי שהמועצה לא מסייעת לו.
נוצר מצב שבמוסד מגד גבעות חסרה לו כתה ובקשנו ממנו לקבל עדכון לעדכן אם הוא פותח כתה
ט' .יום לפני תחילת שנת הלימודים הוא הודיע לבנות כתה יב' שלא יגיעו ללימודים למרות שהוא
מחויב לכתות י'-י"ב שלמדו במוסד ולא לפתוח כתה ט' במקום י"ב.
עקב ההתנהלות הזאת פניתי למר איציק זהבי ובקשתי שאם יתברר במהלך הקיץ שלא נפתחת
כתה ט' אני מבקש אשור חריג בקיץ לפתוח בית ספר עם סמל מוסד .
התחיל מסע הסתה נגדי ונגד המועצה.
הומינר :מה בקשר לטענה שיש כתות ריקות בתיכון בית יעקב?
ר"ה :כל אחד מוזמן ללכת ולבדוק.
חייק :השמועה שיש  21כתות למוד בתיכון.
ר"ה :נבנו  21כתות שזה כולל גם כתות ספח וכתות מחשבים.
יואב :העוולה היא קודם כנגד ההורים.
פנחס :למה משרד החינוך לא כופה עליו
ר"ה :משרד החינוך כפה עליו להחזיר את כתה י"ב וחייבו אותי להוציא לו מכתב בנושא.
הוא החזיר את הבנות ולמחרת אמר שהבנות עצמן משביתות את הלימודים.
ברצוני לומר בצורה ברורה שכל מה שהמועצה עושה או לא עושה הכל בהוראה של הרבנים.
ביום שישי האחרון היתה ישיבה של הרבנים והחליטו שכל זמן שהוא לא מתיישר לפי הוראות
המועצה לא לסייע לו .בקשתי הנחיה זאת בכתב והתשובה שקבלתי שרק לאחר ישיבה עם הרב
גרינהויז יוציאו לי את זה בכתב .אני לא מדבר על הרבנים ,במקרה זה העסקנים לא נותנים לרב
גרינהויז את כל האינפורמציה.הוא חשב שהמועצה מחליטה לבד ולא ידע שהרב ברנדייס והרב
לוגסי דנים בכל שם ושם.
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הומינר :איפוא הבנות כרגע.
ר"ה :זמנתי ישיבה זו שחברי המועצה ידעו שעפ"י הוראות הרבנים המועצה לא תסייע בשלב זה
בכלום.
חייק :מה נענה להורים?
ר"ה :שילכו לרבני הקהילה אני פועל לפי הוראות וכרגע ההוראות לא לסייע במתן פתרון.
חייק :יש חינוך חובה ויש קב"ס צריך להפעיל אותו.
כהן דן :אנו נחכה לישיבה של הרבנים עם הרב גרינהויז ואח"כ נקבל מכתב בנושא.
חייק :תעשה מעשה אמיץ אחד ,קח מבנה ותפעיל את כתה ט'.
ר"ה :ראשית כל מנהל ביה"ס מסרב להפעיל כיתה ט' בנפרד זה יכול להיות במתנ"ס או במועדון
נוער אני מוכן לתת פתרון מול משרד החינוך ולפתוח ביה"ס חילופי,הרבנים אמרו לי חד משמעית
שבשלב זה לא לבצע שום מהלך.
חייק :מי נענש מזה?
ר"ה :אני לא פועל מבחינה אישית ,כראש מועצה יש לי אחריות לתושבים ,לתלמידים ולישוב
טובת הישוב כרגע לא לתת.
המנהל אמר לרב לוגסי שאם הרבנים יחליטו החלטה שאינה מקובלת עליו הוא יערער במשרד
החינוך.
הנושא עקרוני האם הישוב שלנו ימשיך להתנהל עפ"י הרבנים.
דן כהן :מדובר לא רק על מגד גבעות יש לו מוסדות נוספים כולל ישיבות.
שרגא :אם מגיע הורה ,מה אתה אומר לו?
ר"ה :המנהל עבריין שהכניס כתה ט' במקום כתה יב'.
דן כהן :ישבנו עם המנהל והרב לוגסי והבהרנו לו שהוא צריך להתיישר עם המועצה ולהתנהל
בצורה נורמלית.
ר"ה :אנחנו אנשי צבור ויש לנו אחריות על הצבור.
חייק :כרשות יש לך אפשרות לשבץ את הבנות ולחייב את המוסד.
הומינר :מי שקובע את השיבוץ זה הרבנים ולא הרשות.
חייק :שרה"מ יקח את הסמכות ליד.
ר"ה :הגענו לקיץ כאשר כל הילדים היו משובצים במוסדות חינוך.
הוא זרק ילדה מכתה א' אחרי השבוץ שלנו והוא מצפצף גם על החלטת ועדת ערר.
חייק :צריך להפעיל את משרד החינוך כנגד הבעלות.
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ר"ה :היום הוא זימן את הבת לראיון ואני מקוה שבזה יסתיים הספור.
דבר שני עד היום לא בצענו צעדים אקטיבים להלחם בו.
חייק :לא נשכח שאנו נבחרי צבור.
ר"ה :המועצה שבצה אצלו ילדה .ועוד אחת שיש לה אחות בבית הספר ולא קבל אותה ללימודים
כדי שיוציאו את הבת שהמועצה שבצה.
הגיעו גם  1משפחות חדשות לישוב מה לעשות איתם?
המפקחת מעורבת ואני רוצה לדעת שהעניינים סודרו צריך לשאת באחריות ולפעול ואי אפשר
שהוא יזכה בפרס,אבל הרבנים אמרו לי לא.
חייק :הוא לא סובל
ר"ה :אם נעצור תקציבים ממשרד החינוך המלמדים שלו והגננות יסבלו וההורים יגיעו למועצה
ויאמרו שהמועצה רודפת את הספרדים כל הישוב יהיה כמרקחה .ההתנהלות של משרד החינוך
מולו כנגד אלה ששובצו אצלו בלבד.
דן כהן:הוא הסכים להתיישר ולפתוח דף חדש "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך".
ר"ה :המועצה נותנת מורה מקדמת מתקציבי משרד החינוך היתה אצלו מורה בהיקף של  20ש"ש
שמקדמת את הילדים החלשים והוא בחר את המורה הזו שממונת ע"י המועצה.
המורה רשמה ילד שלה לגן בבעלות אחרת והוא אמר למורה שהיא מפוטרת.
הוצאנו לו מכתב שהוא לא המעסיק שלה ואין זו עילה לפיטורין.לא אפשרו למורה ללמד בבית
הספר החלטתי שהמורה תהיה במרכז למידה ושם תקבל את הילדים של המוסד שצריכים עזרה
כדי לא לפגוע בתלמידים.
למרות זאת הוא פרסם שהוא לא מקבל מורה מקדמת שמגיע לו והמועצה גונבת את הכסף.
פנחס :למה לא מדברים ישירות עם הרב גרינהויז.
ר"ה :לפני חצי שנה הייתי עם עדינה והרב לוגסי אצל הרב גרינהויז אני מקבל בנושא עקרוני זה
את החלטת הרבנים.
חייק :נוצר משבר אמון חריף.
ר"ה :נניח שיש משבר אמון ,ישנו ראש מועצה ומנהל מוסד שצריך להתיישר ואין לי וכוח איתו,
הוא קבל מהמועצה מבנים רבים שעולים כסף רב.
חייק :אני מצפה מראש המועצה ללכת עד הסוף ולפתוח כתה ט'.
ר"ה :יש לי תוכנית מגירה לכתה ט' והיכן להפעיל אותה ,נחכה לתשובה של הרב גרינהויז.
הומינר :ההורים מסכנים.
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ר"ה :המכתבים מההורים מוכתבים להם ואומרים להם מה לכתוב ומתי לכתוב.
חייק :אם המחוז החרדי אומר שכתה ט' בחוץ וכתה יב' בפנים ,צריכה המועצה להוציא שבוץ
בהתאם.
ר"ה :במהלך הזה נצטרך לסגור את בית הספר בשנה הבאה.
המנהל כתב מכתב להורים והזהיר אותם שלא יוציאו את המכתב החוצה.
כשקם תשב"ר הרב הלכו ההורים ואספו כסף והקימו בנין ,התיכון ברכסים בתחילת דרכו שכר
מבנה וזה אומר שהפתרון לבית הספר חדש שקם ואין למועצה מקום לתת לו שצריך לשכור
מבנה.
באוהל שרה הוא בקש מבנה יביל ואני לא הסכמתי להציב מבנה יביל בבית ספר חדש ,בקשנו
ממנו צפי רישום ומיפוי כדי שנלחץ על משרד החינוך.
דן כהן:אם למועצה אין מבנה לתת צריך לשכור מקום ,המוסדות הם פרטיים ומנוהלים ע"י
עמותות .נחכה לשמוע מה הרבנים אומרים.
ר"ה :לסכום אני חושב שחברי המועצה שמעו על התנהלות וכן שהרבנים מנהלים את הישוב.
המועצה פועלת על פי הוראות הרבנים בנושא השבוץ וההתייחסות לבתי הספר וכן לגבי התמיכה
במוסדות.
הנושא צריך להגיע לפתרון ,מישהו אחר היה הולך מיד למשרד החינוך ומבטל לו את הרישיון.
אני מקוה שתהיה התקדמות ואנחנו נבצע את החלטת הרבנים.

הישיבה הסתיימה ב12:40-
מר יצחק רייך

מר גדעון בן אברהם

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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