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 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה
 9 מס'  מן המניין ישיבת מועצה

 9.12.2019 שני,שהתקיימה ביום 

 במתנ"ס באר יעקב                                                       

 

 נוכחים: 

 
 ראש המועצה  -מר ניסים גוזלן   

 מ"מ וסגן ראש המועצה    –מר אברהם בוסקילה  

 סגן ראש המועצה   –מר נועם ששון  

 סגן ראש המועצה   –מר גונגרדי ג'קי  

 חברת מועצה  -גינדי עידית -גב' שטרוזמן 

 (  3, לאחר סעיף 19:07חברת מועצה )הצטרפה בשעה  -גב' מזרחי טלילה  

 (  3עיף , לאחר ס 19:08חבר מועצה )הצטרף בשעה   -מר לביא ניסן 

 חבר מועצה   -מר ניגוס אבבה 

 חבר מועצה   -מר פרנקו מוטי 

 חבר מועצה    –מר אבנר ברק  

 

 משתתפים:

 גזבר המועצה -   רו"ח דני אורן 

 מהנדסת המועצה  -  ב דאינג' רימה לב

 מבקר  המועצה  -  מר משה מזרחי 

 מנכ"ל המועצה -  עו"ד מתי חותה 

 יועצת משפטית     - הומינר  אילניתעו"ד 
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 סדר יום:

 הצעות לסדר היום: 

עלות תוכנית   –הצעה לסדר היום של חבר המועצה מוטי פרנקו מסיעת "באנו לשנות"   •

"קרן קרב" בבתי הספר לא תשולם רק על ידי ההורים והמועצה תישא בחלק 

 מהתשלום ותמצא סעיף תקציבי חלופי לכך בתקציב המועצה.

 

 נושאים למליאה: 

 אישור תחשיבים מעודכנים חוק עזר )היטלי פיתוח( – 1סעיף 

 ופחת חיוב מרתפי חנייה בתעריף מ –עדכון הוראות חוק העזר  – 2סעיף 

 לצו המועצות המקומיות 186מחיקת חובות לפי סעיף  – 3סעיף 

 2019אישור עדכון תקציב  – 4סעיף 

 )דלתיים סגורות(  אישור מליאה לעובדת  – 5סעיף 

 בניית מקווה נשים – 976אישור הגדלת תב"ר  – 6סעיף 

 עדכון  –תוספת הצטיידות ותוספות שונות  –"תלמים" א'+ב'  – 1108תב"ר  – 7סעיף 

  1517תב"ע  –תכנון ובניית קאנטרי בישוב  – 1231אישור הגדלת תב"ר  – 8סעיף 

   311בניית בית ספר יסודי "אילנות" מגרש  – 1156הגדלת תב"ר  – 9סעיף 

 בניית בית ספר יסודי "אמירים" שלב ב' – 1157אישור הגדלת תב"ר  – 10סעיף 

 השלמת הצטיידות  –בניית כיתות בבית הספר "צאלון"    –  1129עדכון הגדלת תב"ר    –  11סעיף  

 1517תב"ע  – 311מגרש  –גנ"י  4בניית  – 1175הגדלת תב"ר  – 12סעיף 

 תוספות  - 10-12גנ"י ברחוב ברקת  – 1183אישור הגדלת תב"ר  – 13סעיף 
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 פרוטוקול 

 

 בואו, ניסן וזה בדרך. יאללה, בואו נתקדם. ערב טוב. ערב טוב.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 

עלות תוכנית  –הצעה לסדר היום של חבר המועצה מוטי פרנקו מסיעת "באנו לשנות"  •

"קרן קרב" בבתי הספר לא תשולם רק על ידי ההורים והמועצה תישא בחלק מהתשלום 

 ותמצא סעיף תקציבי חלופי לכך בתקציב המועצה. 

עם הצעה לסדר היום של  9אנחנו מתחילים את הישיבה מספר ערב טוב. ד מתי חותה:  "עו

 חבר המועצה פרנקו שהייתה גם בישיבה הקודמת. 

 אני הבנתי היום שברוך השם נמצא תקציב ל"קרן קרב".  מוטי פרנקו:  

 לא, לא, ד מתי חותה:  "עו

 ,לא נמצא? כי ההורים קיבלו מכתב מוטי פרנקו:  

 גוזלן, רה"ע: ההורים קיבלו מכתב, ניסים 

 משלמים כמו שנה שעברה. הם ש מוטי פרנקו:  

 ייה, אז בואו, לגבי הסעיף הראשון, לגבי "קרן קרב", שנתן לי לענות  ע: "ניסים גוזלן, רה

 רק תקרא בבקשה את ההצעה שלי. מוטי פרנקו:  

 בוא תקרא אתה. ע: "ניסים גוזלן, רה

אגיד את ההצעה שלי. אני ראיתי שיש בעיה גדולה מאוד שמעבירים אז אני  מוטי פרנקו:  

על ההורים. זה מתחיל מ,  ,הרבה תשלומים שהמועצה צריכה לשאת בהם

למה הכוונה. "קרן קרב" תמיד היה   , אני אסבירפתאום, אני אגיד לכם

, שליש מועצה ושליש כאילו שליש/שליש/שליש. שליש "קרן קרב" שהמדינה

 העמיסו על ההורים של החלק הזה.  הורים. עכשיו 

 ממתי אתה יודע שזה שליש/שליש/שליש?אגב,   ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני מכיר את זה כבר בשנים האחרונות. מוטי פרנקו:  

 אז לא,  ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנה האחרונה. פני, עד לעד ל מוטי פרנקו:  

 ה. אז בוא, אני אתן סקירה, רק שניי ע: "ניסים גוזלן, רה
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או קיי, רק משפט אחד. אני טוען אם מפילים את זה על ההורים, ואני דיברתי   מוטי פרנקו:  

עם החשב המלווה בעקבות בעיניי טענות לא ראויות, שכאילו מפילים את זה 

לכאורה, יש חשב מלווה. החשב המלווה אמר לי תקשיב, אתם מחליטים איך 

 אתם, 

 אנחנו לא מכתיבים.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

אני הרמתי טלפון לחשב.  אני אמרתי, אפילו לצערי ציטטו אותך ושלא בצדק.  מוטי פרנקו:  

 אמר לי תצביעו במועצה,  

 נכון.  קי גונגרדי: 'ג

 אין קשר. ע: "ניסים גוזלן, רה

 שאתם רוצים לקצץ בסגנים. מוטי פרנקו:  

 החשב לא קובע מדיניות.   ע: "ניסים גוזלן, רה

אתם רוצים לקצץ חלילה בניקיון, אני חושב שאסור לקצץ בניקיון. עכשיו, אני  מוטי פרנקו:  

חצי פופוליסטית, כי אני חושב שסגנים ברשות  מביא את ההצעה הזאת באמת 

 מקומית זה דבר חשוב. במיוחד, 

 תן לי לתת לך סקירה,  ע: "ניסים גוזלן, רה

 רק אומר, אם אתם לא מוצאים תקציב, זו ההצעה לסדר יום. נקצץ בסגנים.   אני מוטי פרנקו:  

  ה, מוטי, אבנר, חשוב שתדעו גם חברי המועצה וכולם יודעים, לא רק  ע: "ניסים גוזלן, רה

יורם  שנה. בסדר? זה התחיל בתקופת    20תראו, "קרן קרב" יש לנו בישוב כמעט  

האחרונות. עכשיו, נכון  השנים 17-רפאל וזה המשיך בתקופה שלי, כל ה

, קיבלנו שליש  ממשרד 2004-שכשלימור ליבנת הייתה שרת החינוך אי שם ב

החינוך, שליש מימון הורים ושליש מועצה מקומית. זה היה המצ'ינג שלנו. 

שנים בערך, מה שקרה זה שמשרד החינוך  5עכשיו, במשך השנים, עד לפני 

אחוז מועצה,    50והמצ'ינג היה אמור להיות  "קרן קרב"    התנער לחלוטין מנושא

 חשוב שתשמע מוטי, 

 אני מקשיב. מוטי פרנקו:  
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אחוז הורים. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה היה איזה סכום  50-ו ע: "ניסים גוזלן, רה

שקלים. זה  280שנים מופיע  15-שקלים שהוא בערך כל ה 280של שליש של 

השתתפות של ההורים ולקחנו עלינו, לקחנו עלינו את החלק של משרד החינוך 

אחוז מהעלויות, אם לא  80משלמת כמעט פקטור -דההיום  כמצ'ינג והמועצה

שתשלום הורים הוא כ, 2.7אחוז. אתם תראו את המספרים. זה משהו כמו  90

. עכשיו,  80/20אלף ₪. זה מספר יחסית אסטרונומי. כשאני אומר זה  600בערך 

קרה גם משהו יותר חמור. לפני שנתיים בסכסוך של משרד החינוך, הסתדרות,  

וך היה נחמד ביחד עם הקרן עצמה של "קרן קרב", עם ההנהלה עצמה, שר החינ

יולי וכולם היו נחמדים כולל ההסתדרות וקבעו שהם יקבלו שכר גם בחודשים 

למרות שמבחינתם, אתה מבין,   אוגוסט  -יולי  . עובדי הרשת יקבלו גם באוגוסט  -

השיתו את זה עלינו. שאנחנו במסגרת העלויות, נשלם להם גם תנאים 

חודשיים שאתם לא מלמדים, . אנחנו לא נגיד להם  אוגוסט  -יולי  סוציאליים של  

לא תקבלו שכר כמו שהיה עד לפני שנתיים. הם זכו בפסק דין. המשמעות היא 

שהתוכנית הפכה להיות יותר יקרה. אני שנה שעברה ישבתי גם עם ההורים, עם  

הנהגת הורים וגם עם מנהלת בית הספר, מנהלות בתי הספר ואמרתי להם בואו, 

מכם שתרימו תוכנית העשרה, אתם, שאתם  , אני מבקש אוגוסט -יולי בגלל 

באופן פרטני, תחסכו עלויות, תיקחו את מה שאתם רוצים ונרד מהנושא  תקנו

שאנחנו משלמים ל"קרן קרב". המשמעות היא הוזלה לא  אוגוסט - יולי של 

מה  מבוטלת. עכשיו, הם כבר בנו מערכת, הם בנו מערכת. עכשיו, כששאלו אותי  

שקל מכל הורה. אנחנו נשארנו עם סכום של   865עד בחוק מותר לשלם  ,לשלם

 שנים. למרות ההתייקרויות, למרות ש,  16-שקל במשך כל ה 280

 שקלים.    865-יותר מסליחה שאני מפריע לך. מה שאמרת זה לא נכון. אסור לך   מוטי פרנקו:  

 . 865לא, על החוק, עד  ע: "ניסים גוזלן, רה

 תשלומי חובה.   תשלומי רשות וזהאתה מדבר על  מוטי פרנקו:  

 לא, לא, לא. ע: "ניסים גוזלן, רה

 "קרן קרב" זה תשלומי רשות. מוטי פרנקו:  
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אז אני מסביר לך. בבתי הספר אין להם שום תשלום אחר, שנייה, וב"קרן   ע:  "ניסים גוזלן, רה

 לשלוש שעות פעילות.  865  עד קרב" אתה יכול לחייב

 לחייב.  אתה לא יכול   מוטי פרנקו: 

 יש לך תל"ן. דובר:

 יש  לך תל"ן. מוטי פרנקו:  

 לא, ממש לא.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש רשויות מקומיות,  מוטי פרנקו:  

 : תשאל את רונן מ"קרן קרב",  ע"ניסים גוזלן, רה

 אני לא צריך.      מוטי פרנקו: 

אנחנו ישבנו עם  רגע, שקל.  685אז אני אומר לך שמותר לעיר לחייב עד  ע: "ניסים גוזלן, רה

אליי ואמרו לי, מה שאתה  ושקלים. ההנהגת הורים פנ 480החשב, וקבענו על 

כרגע הגעת להסדר, ההנהלה פנתה אליי, אמרתי להם אתם יודעים מה, נעלה  

תי. זה מה , נעשה אותו דו שנ200-, את מה שרצינו להעלות ב30.6-וב 100השנה 

-שקלים ושנה אחרי זה, ב 100הם ישלמו השנה, תוספת של  390שהוחלט, שזה 

מה שאני מנסה להגיד זה לא ב..., שקלים.  100עוד  הם ישלמו 30.6.2020

 שלמרות, 

 אתה יכול לספר עכשיו, קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד( 

 מה אתה עושה עכשיו? קי גונגרדי: 'ג

 זאת ההודעה שקיבלו ההורים.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לא ההודעה שקיבלו ההורים. אני אקריא לך את ההודעה.  מוטי פרנקו:  

 ניסים גוזלן, רה"ע: לא. 

שתיים, אם זו ההודעה, אני משאיר את ההצעה לסדר שלי, אם תצביעו נגדה,  מוטי פרנקו:  

 אני אשמח. 

 ניסים גוזלן, רה"ע: כן. 

ה המקומית לא יכולה להשית על ההורים תשלומים כאלה. אני חושב שהמועצ מוטי פרנקו:  

 לא יכולה. פשוט לא יכולה. 
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 ...  ע: "ניסים גוזלן, רה

 המועצה תשלם, למה לא?   מוטי פרנקו:  

 המועצה לא קשורה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 המועצה יכולה להגדיל ראש ולשלם. מוטי פרנקו:  

 אני לא, ע: "ניסים גוזלן, רה

 אחוז. 100גם  מוטי פרנקו:  

. מסביר לך. אני רציתי שנה אוגוסט  -יולי  אני לא הולך לשלם את    תעצור.  ע:  "ניסים גוזלן, רה

 מערכת החינוך שלהם., הם כבר בנו את  שעברה להפסיק. המנהלות  לא הספיקו

 כן. מוטי פרנקו:  

היום אנחנו יושבים עם אם זה תלוי בי, גם הנהגת ההורים יודעים, ש ע: "ניסים גוזלן, רה

ד נגיע עם תוכנית תל"ן ח 30.6-ההנהגה עצמה ביחד עם המנהלות ואנחנו ל

 אנחנו נרצה ש, 2020יישובית. בתקציב 

 וכמה ישלמו ההורים שם? קי גונגרדי: 'ג

 300-400-ההורים ישלמו לא יותר, אם אתה שואל אותי, לא יותר מ ע: "ניסים גוזלן, רה

 שקלים. זה בסדר גמור.  

 על כל התל"ן? קי גונגרדי: 'ג

 מה?  ע: "ניסים גוזלן, רה

 על כל התל"ן? קי גונגרדי: 'ג

 ההורים לא ישלמו את זה. אני אומר לך את זה.  מוטי פרנקו:  

 ל"ן, מה זה לא?שקלים על כל הת 400זה  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה הרבה,   קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד( 

זה מה שהולך להיות הוגן, אנחנו נכנס את ה, סליחה, נכנס את ועדת חינוך    ע:  "ניסים גוזלן, רה

שתהייה גם שותפה בעניין ודעתכם גם תישמע. אנחנו דואגים שזה לא יעבור את  

שקלים. עכשיו, אין שום תשלום  865התל"ן. תל"ן מותר לגבות עד סכום של 

 מעבר,

 ... לא הבנתי.  קי גונגרדי: 'ג
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אין שום תשלום חוץ מ"קרן קרב" שההורים משלמים לבאר יעקב. נראה      ע:"ניסים גוזלן, רה

 שקל? ₪865? כשהחוק אומר   280לך הגיוני שמשלמים 

 החוק לא אומר את זה.  מוטי פרנקו:  

 אז תבדוק, אתה לא יודע.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני בדקתי. מוטי פרנקו:  

מוטי, אתה לא בדקת כלום. אתה עד עכשיו אמרת, אתה עד עכשיו באת   ע: "ניסים גוזלן, רה

 ואמרת משלמים שליש/שליש/שליש. 

 זה היה שליש,   מוטי פרנקו: 

 זה היה.   קי גונגרדי: 'ג

 שנים אין את זה.  8אני אומר לכם, כבר שנים.  10זה היה לפני  ע: "ניסים גוזלן, רה

 ראש המועצה ... וחבל,   מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

שנים. אני אומר לך שאתה שוב פעם בורח גוזלן וחבל, וחבל, כי עוד  10.. לפני  מוטי פרנקו:  

 אבל סבבה. שעה אתה תדבר איתי אחרת. 

 אני רק מסביר לך, מותר לי להגיד לך שאתה טועה?  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה,  מוטי פרנקו:  

שקלים תל"ן לבית ספר. זה    280אתה שאלת אם הורה בבאר יעקב משלם    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 עוד כסף. 

 . 400-אתה רוצה להגדיל ל מוטי פרנקו:  

. ישבנו עם ההנהגה וסגרנו את 300-וירדנו ל 480אני לא, אמרתי שרצינו  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לדו שנתי.

 הזאתי. ההנהגה לא נבחרו פה. מי שמחליט זה המליאה מוטי פרנקו:  

 המליאה הזאת,  ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 הוא מביא את ההצעה. אתה יכול ...  קי גונגרדי: 'ג
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הנהגות מקבלים, אני אומר עוד הפעם, גם בנושא של  מה אנחנו נעשה  ע: "ניסים גוזלן, רה

, נערב גם את ועדת חינוך שהיא גם תקריב את זה 2020לאוגוסט  31-לקראת ה

 תרצו שנעביר לכם,  אליכם.

 אתה יודע כמה משלמים ...?   קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד( 

 מוטי, אתה רוצה להיות שותף, אתה מוזמן. אני אזמין אותך.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני לא מבין את החיבור הזה. מוטי פרנקו:  

אנחנו  לא עושים שום דבר במחשכים. אני בא ואומר, המטרה היא לעשות    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 תל"ן אחד יישובי לכולם. כולם יקבלו,

 טוב, מה לגבי הזה?  קי גונגרדי: 'ג

. שאלת אותי כמה משלמים לשנת הלימודים הזאת,  300היום הם משלמים    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 הם משלמים,

 , 300 קי גונגרדי: 'ג

 ₪.  300 ע: "גוזלן, רהניסים 

 . 280במקום  קי גונגרדי: 'ג

 ומשהו.  400-זה אותו הדבר. אני אמרתי, הוא טוען שזה עוד יעלה ל 280-ו 300 מוטי פרנקו:  

 לא, לשנה הזאת, אם אנחנו ...  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה יגיע לוועדת חינוך ותצא החלטה.  קי גונגרדי: 'ג

 אני משלם על יולי אוגוסט מאות אלפי שקלים סתם.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 אתה לא יכול?   מוטי פרנקו:  

אני לא יכול. זה ההסכם הקיבוצי של הרשת. אנחנו רוצים לתת למנהלות,   ע:  "ניסים גוזלן, רה

ולתת להם את "קרן קרב", לתת להם את לתת להם את הכסף הפדגוגי התוספי,  

 הסכום,

 קי גונגרדי:  ומה זה יעזור?'ג

 זה יעזור שהמנהלת תקבל מאות אלפי שקלים והיא תרכוש תוכניות.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 ומה יהיה ביולי אוגוסט? קי גונגרדי: 'ג
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, אחרי 30.6-אומרת בלא. לא סתם לשלם הסכם עבודה לספק. ספק, היא    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 זה אתה לא .., אם זה ספק,

 הוא אומר לא תוכנית "קרב".  קי גונגרדי: 'ג

 לא תוכנית, ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא "קרב". מוטי פרנקו:  

 אם אתה עכשיו נגיד סתם, טבחים צעירים, ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר, לא "קרב". קי גונגרדי: 'ג

 ל"קרן קרב" ואתה משלם את כל המנגנון.  אתה הולך  ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 אני ברשותך,   מוטי פרנקו:  

 אני בעד.  קי גונגרדי: 'ג

אמשוך את ההצעה שלי עכשיו על מנת ש, אני אמשוך את ההצעה שלי על מנת   מוטי פרנקו:  

 שנבדוק. אני מבטיח לך שנחזור אליך עם תשובות מסודרות.

 ואני מבטיח ש... ע: "ניסים גוזלן, רה

אני אומר לך, כל פעם שהמועצה לא תמצא תקציב לניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך,  מוטי פרנקו:  

 אני אעלה את הסעיף הזה מחדש. 

 כן.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זהו.  מוטי פרנקו:  

 יפה מאוד שמשכת את זה.  קי גונגרדי: 'ג

 לא.  מוטי פרנקו:  

 יהיה דיון על התקציב,לפני ש. 2019 אנחנו בסוף ד מתי חותה:  "עו

 נכון. לכן אני פועל ב,  מוטי פרנקו:  

 יאללה, יפה.  קי גונגרדי: 'ג

 או קיי.  ד מתי חותה:  "עו

 יפה  מאוד.  קי גונגרדי: 'ג

 

 אישור תחשיבים מעודכנים חוק עזר )היטלי פיתוח( – 1סעיף 
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 חיוב מרתפי חנייה בתעריף מופחת  –עדכון הוראות חוק העזר  – 2סעיף 

 אילנית?אישור תחשיבים מעודכנים חוק עזר )היטלי פיתוח(.  –  1סעיף  ד מתי חותה:  "עו

, אנחנו חוזרים למליאה שוב. ביוני אנחנו אישרנו תחשיבים להיטלים הומינר:  אילניתד "עו

משרד הפנים לא אישר לנו אותם, מאחר שאנחנו אתם זוכרים שעדכנו אתכם, כי  

בתחשיב ביקשנו לפטור מרתפי חנייה. למשרד הפנים היה השגות על זה והגענו 

להסכמה שאנחנו מחייבים מרתפי חנייה במחצית התעריף. החומר חזר  

  תחשיבן, ל

 לא, לא הבנתי. : בוסקילהאברהם 

אני מדברת על ה, אני מזכירה, אני מדברת על התחשיבים של היטלי   הומינר:  אילניתד "עו

 . סלילה ..פיתוח 

 מה זה קשור לחנייה?  אברהם בוסיקלה: 

 רק שנייה.  הומינר:  אילניתד "עו

 )מדברים יחד( 

 אני  מזכירה למליאה שאנחנו,   הומינר:  אילניתד "עו

 .. תת קרקעית. אברהם בוסיקלה: 

אנחנו חייבים, אברהם, אנחנו חייבים לתחשב את חוקי העזר האלה,    הרי  הומינר:    אילניתד  "עו

 שנים. 5 כלאת התחשיבים 

 כן.  אברהם בוסיקלה: 

זה מה שעכשיו עשינו. באו למליאה, אישרתם את התחשיבים, הלכנו  אז    הומינר:    אילניתד  "עו

כולל  עם זה למשרד הפנים והם לא אישרו את התחשיב ברכיב אחד. התחשיב 

מרתפי חנייה, בסדר? אנחנו ביקשנו לפטור   ואחד מהם זהשטחים מתוך העיר 

 אותם לגמרי ומשרד הפנים לא הסכים, 

 ?אותם לפטור   אברהם בוסיקלה: 

 לפטור אותם ב"ט",   הומינר:  אילניתד "עו

 ממה לפטור אותם? אברהם בוסיקלה: 

 החנייה. לא לחייב את מרתפי  הומינר:  אילניתד "עו

 בהיטלים? אברהם בוסיקלה: 
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 נכון.  הומינר:  אילניתד "עו

 את המרתפים.  ד מתי חותה:  "עו

אחוז. התחשיבים האלה עודכנו    50-ב  בסוף הגענו להסכמה שהם יחוייבו  הומינר:    אילניתד  "עו

אחוז ואנחנו  7-והוספו שטחי בנייה. בסך הכול התעריפים עלו ריאלית ב

מבקשים מכם לאשר את התעריפים החדשים. הם פורטו בחוקים שהעברתי  

 לכם. 

 עבר את הבדיקות כמו שצריך?    מוטי פרנקו: 

 זה עבר את הבדיקות של גזבר, יועץ משפטי, מהנדסת,   הומינר:  אילניתד "עו

אני חושב שזה פשלה של משרד הפנים, כי החברה שבדקה עבורם את ח דני אורן: "רו

התחשיבים אישרה ורק המחלקה המשפטית שם פתאום היו לה השגות אז 

 עשינו את זה וחזרנו על זה עוד פעם אחת.  

 או קיי.   ד מתי חותה:  "עו

 אתה עושה הצבעה. אתה עושה הצבעה?  הומינר:  אילניתד "עו

 אתם רוצים הצבעה?  ד מתי חותה:  "עו

 פה אחד, מאושר פה אחד.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 או קיי, תודה.  הומינר:  אילניתד "עו

 פה אחד. ע: "ניסים גוזלן, רה

 

 לצו המועצות המקומיות 186מחיקת חובות לפי סעיף  – 3סעיף 

לצו המועצות המקומיות.  186מחיקת חובות לפי סעיף  – 3או קיי, סעיף  ד מתי חותה:  "עו

 אילנית?

 או קיי, יש פה רשימה של, רשימה של בעלי חובות למועצה.  הומינר:  אילניתד "עו

 זה עבר בוועדה.     מוטי פרנקו: 

 זה אושר בוועדה למחיקת חובות,  הומינר:  אילניתד "עו

 עברנו ובדקנו את זה לעומק.   מוטי פרנקו: 

.. ממשרד הפנים ואנחנו ממליצים למחוק את החובות האלה מספרי  הומינר:  אילניתד "עו

המועצה. אלה חובות בעצם מסופקים בלשון החשבונאית שאנחנו לפי 
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הקריטריונים שהוועדה אישרה בזמנו לא נוכל לגבות אותם יותר. עברנו על  

 החומר באופן יותר מפורט בוועדה ואנחנו ממליצים לאשר את הסעיף הזה. 

 ,4סעיף או קיי.   ותה:  ד מתי ח"עו

רגע, מחילה, קבענו פגישה נוספת לדבר הזה. אני חושב שמין הראוי, בגלל ...  מוטי פרנקו:  

אנשים שמאוד זקוקים לוועדות האלה. אם זה לאשר נכות או משהו. אנחנו לא  

 יכולים להתכנס פעם בשנה. זה מייצר, אני אומר לך אני, אני אישית ..., עברנו, 

 ועדת הנחות. דובר:

 בוועדת הנחות, עשינו עבודה יסודית פה.  מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

עבודה ממש אמיתית, הצוות גם של ההנהלה, גם הגזבר, גם על הרווחה, שמענו   מוטי פרנקו:  

מאוד זקוקים להנחות   –סעיפים. אני חושב שמדובר בדרך כלל באנשים שמאוד  

 האלה, 

 )מדברים יחד( 

 היום המגמה, ע: "רהניסים גוזלן, 

בפעם האחרונה, דני דחף את זה עכשיו, בוא נעשה את זה, אתה יודע, אני בטוח  מוטי פרנקו:  

 שיצטבר לנו שם איזה עשרות, 

 לא, לא, אין, ח דני אורן: "רו

 לחודש. 16-יש ב מוטי פרנקו:  

מה שאתה  נגמור את כל הדיווחים. 16-כן, אבל אין הרבה. מירב אמרה שבח דני אורן: "רו

 שאולי צריך לדון. שואל זה על תיקים נוספים 

 לזה התכוונתי.  מוטי פרנקו:  

 ח דני אורן: אז זה עבודה סיזיפית, "רו

 אין בעיה.  מוטי פרנקו:  

 ח דני אורן: בסדר.  "רו

 אתה עובר לתב"רים?   דובר:

 

 2019אישור עדכון תקציב  – 4סעיף 
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. אנחנו מדברים בעיקר על אותה מסגרת 2019עדכון תקציב  – 4סעיף  ד מתי חותה:  "עו

 . דני יסביר. 20תקציב ... והעברת סעיף 

למעשה דרישה של משרד הפנים, באמצעות החשב המלווה, שבעצם מטייב  ח דני אורן: "רו

אלף שקל בסך הכול,  125יותר את הסעיפים. כלומר השינוי הכללי הוא של 

של החשב הייתה שנשים בסעיפים את  הקטנה של התקציב. אבל הדרישה

ההוצאות או ההכנסות היותר ריאליות. ככל שהתקדמה השנה יכולנו יותר 

לדייק בסעיפים. ולכן גם השתדלנו גם לא לעבור עכשיו על עשרות הסעיפים אלא  

סעיפים עיקריים ולנסות לעשות ניוד מסעיף לסעיף. דנו    25,  20להתרכז באותם  

דנו על זה בוועדת הכספים ואנחנו מביאים את זה על זה בהנהלת המועצה. 

 לאישור אצלכם פה במליאה. 

 זה הסעיפים שאתם אמרתם בעצם לשינוי? מוטי פרנקו:  

כן. הסעיפים האלה עברו גם את עינו של החשב המלווה שיניח את דעתו כדי   ח דני אורן: "רו

שלא נעשה משהו שאחרי זה הוא בניגוד למשרד הפנים או לעמדת משרד הפנים. 

 זה יותר טיוב של התקציב. עכשיו, 

 אלף שקל בעיר ללא אלימות. את מודעת לזה?   310.. מה שכתבתם שמקצצים  מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

 מוטי, הכנסנו עיר ללא אלימות.    עידית גינדי: 

 אין לזה השלכה בשוטף של המועצה כי זה יותר ... עד סוף השנה. ע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו כן נקבל את החלק היחסי שמספיק עד סוף השנה. עידית גינדי:  

 מהתקציב. ואז ... את זה נגיד, נגיד עכשיו לא הפעלנו ולכן נגמרה השנה  מוטי פרנקו:  

 לא, לא.   ח דני אורן: "רו

 האם יש תקציב שעומד בפני עצמו פלוס זה שהוא ...?  מוטי פרנקו:  

 לא.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה, שנייה רגע ניסים. אם אני לא עשיתי פעולה השנה, חסכתי את הכסף,  מוטי פרנקו:  

 ארבעה חודשים –אבל חתמנו את החוזה לא מזמן, לפני שלושה  ע: "ניסים גוזלן, רה

לא. התקציב שכתוב פה הוא תקציב שנתי. אתה יכול לנצל את החלק היחסי של   מוטי פרנקו:  

 זה חוזר למדינה.   –מה שאתה יכול לנצל. מה שלא 
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 )מדברים יחד( 

 לדעת מה יקרה.  אני לצורכי הביטחון ניצלתי שנה שלמה. אני לא יכולתיח דני אורן: "רו

אני רוצה פשוט שכל חברי המועצה .. אתה שומע,  תעצור, תעצור שנייה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 לגבי התקציב, כי אנחנו פה מסיימים שנה ומתחילים שנה. 

 מה זה שנה.  קי גונגרדי: 'ג

 מוטי, חשוב, ע: "ניסים גוזלן, רה

 ומשהו. 40יש לכם טעות ...  מוטי פרנקו:  

 תקשיב דקה. חשוב,   ע: "ניסים גוזלן, רה

 כן, בבקשה. מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

לדצמבר ... ואנחנו עושים כאילו,    31תראו, תקציב, התקציב כרגע הוא עד    ע:  "ניסים גוזלן, רה

עושים, מעבירים מפה לפה בתוך תחום התקציב. לא פורצים אותו. עכשיו, 

מיליון שקל גירעון, שתדעו.   3.6, 3.5-היינו ב לעדכון כללי, אנחנו ברבעון שלישי

עכשיו, במסגרת, במסגרת משא ומתן עם האוצר, אנחנו אמורים לקבל בסביבות 

 .  2019-מיליון שקל עכשיו וזה מבחינתנו יגרום לכך שנסיים את האיזון ל 4.9

 יש אסמכתא רשמית של משרד האוצר?  קי גונגרדי: 'ג

 הסיכוי שנקבל אותו? מה  אברהם בוסיקלה: 

 אחוז. 100 ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש אסמכתא?  קי גונגרדי: 'ג

 הייתי  מול, מול מנכ"ל משרד הפנים.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אפשר להציג את זה?  קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד( 

 לא, ג'קי המכתב לא יצא כי הוא היה ברשימת אקסל של כל הרשויות.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 הבנתי.  קי גונגרדי: 'ג

 זה לא רק באר יעקב. זה עידוד, זה נקרא עידוד בנייה.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 מענק היתרי בנייה. קי גונגרדי: 'ג

 כן, כן.  הומינר:  אילניתד "עו
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מענק. אז זה אמור לסייע כדי שנסיים בזה. עכשיו, כולנו פה צריכים לדעת    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 סוחבים את הפסק דין של ... עם כל המשמעויות.  2016-שאנחנו מ

 שנים.  4-שנים להתרגל לרעיון ונגמרו ה 4נתנו לנו    מוטי פרנקו: 

 כן, בסדר. ע: "ניסים גוזלן, רה

 . אני צודק? 2020-י מיליון שקל לוחצ 6ואתה ממשיך בגירעון של   מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

, כי המשמעות היא שכל  2020מיליון, אתה מתחיל את    12מיליון שקל,    10  ע:  "ניסים גוזלן, רה

 וחצי מיליון שקל.  4שנים ...  4שנה במשך 

 לכולם. מוטי פרנקו:  

אחוז מהגבייה שלנו.  היינו  24לא לכולם. אנחנו ... באחוז שהיינו. היינו  ע: "ניסים גוזלן, רה

מיליון שקל .. הבנייה בשוטף, את  19מיליון. כמעט  72-מיליון, ירדנו ל 91

 הארנונה .. ממשרד הביטחון ומשרד הבריאות. זה אירוע ענק. זה אירוע מבורך. 

אים. אני רציני, תעשה מה שעושה ותעלה את זה לטלוויזיה. תעצור תנ : בוסקילהאברהם 

 הרצליה. תגיד אני עוצר לכם את צריפין, אל תפחד, כל ה...

 עשה את זה, עשה את זה.  דובר:

תלך לטלוויזיה ותגיד אני לא בונה פה יחידת דיור ואז יתעורר. תסתכל מה    :  בוסקילהאברהם  

 עושים בראשון, עוצרים את ה...

 משרד הפנים למשרד האוצר. עושים את זה בין  ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד( 

, 2019-תקשיבו דקה, איפה הבעיה היום? כולנו מבינים שאנחנו נמצאים ב  ע:  "ניסים גוזלן, רה

עם עוד מערכת ... אנחנו מבינים שאין עם מי לדבר. אין לך ממשלה. אז ללכת 

היום ולהגיד אני יורה, עושה. הוצאנו לכם מכתב שלנו מסודר ומנומק. נעביר  

ם על פתיחת לכם את זה גם בצורה מסודרת שתדעו. אנחנו בדין ודברים אית

מיליון ₪ מהתקציב   17-18שנה כדי לעשות תקציב. ברור לכולם שלקחו לנו 

 השוטף שלנו. 

 .. את הסכום הזה.  מוטי פרנקו:  
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נכון. עכשיו, בוא חבר'ה, לא, זה ארנונה של משרד ממשלתי, בואו, זה   ע: "ניסים גוזלן, רה

מעבר בתקנות לא אירוע, חתיכת אירוע. עכשיו, ... ואני אומר את זה, ממשלת 

לקחו. הייתי בפגישה אצל מרדכי כהן לפני יומיים, בעצם אתמול, אתמול. 

מרדכי כהן אמר בצורה חד משמעית, שהתקנות שהוא קבע לצמצום פערים הם 

תקנות שאף אחד לא ספר אותנו, את באר יעקב ועוד ערים אחרות. אנחנו לא  

של משרדי הממשלה שש ערים שהתשלום  –חמש  –לבד. יש עוד איזה ארבע 

בערים האלה היו משמעותיים, היה משמעותי והפגיעה משמעותית, זה בהתאם 

לגביית הארנונה, ואמרנו שיש פה אפליה .. התקנות ... כי לקחו לנו אותה 

 וחילקו .. של המסכנים. אתם רוצים לעזור למסכנים, לא על חשבוננו.  

 א? הוא חבר שלך דרעי.למה? תפנה לדרעי, הוא חבר שלנו, ל מוטי פרנקו:  

 דקה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 דרעי עשה את כל הבלגן הזה. הוא חילק לכל החברים שלו כסף.  מוטי פרנקו:  

 לא, לא, לא, ע: "ניסים גוזלן, רה

 תגיד את האמת. הוא היה שם, הוא עשה שם אפליה בוטה. בוטה. מוטי פרנקו:  

התקנות שקבעו הם תקנות שפגעו בבאר יעקב, פגעו ברמת השרון, פגעו   ע: "ניסים גוזלן, רה

ויש להם פרמטרים של  4-ו 3בהרבה מאוד ערים אחרות שהם סוציו אקונומי 

 שקל,  3,500עם ארנונה פר נפש של מעל  7-ל 4- .. שקפץ מארנונה נמוכה. 

 דווקא זה הפקרות שאין דוגמתה.  קי גונגרדי: 'ג

 זה היועמ"ש. ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין פה עניין אמיתי.   מוטי פרנקו:  

 )מדברים יחד( 

.. היועץ המשפטי, ישבנו עם משרד שנותן לנו ... היום הוא העביר לי  ע: "ניסים גוזלן, רה

 טיוטה. 

 אנחנו ... רעש. : בוסקילהאברהם 

 רגע, רגע, אנחנו לא כרגע,  ע: "ניסים גוזלן, רה

 הוא רוצה לפני הרעש לנסות לפתור את זה. קי גונגרדי: 'ג

 אני לפני הרעש מנסה לפתור,  ע: "ניסים גוזלן, רה
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 כן, אבל אם יש בחירות, זה ההזדמנות שלנו לקבל את הכסף בחזרה.  מוטי פרנקו:  

 לא רק זה, לא רק זה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה ההזדמנות. אתה לא תקבל את הכסף אחרי זה.     מוטי פרנקו: 

דווקא, אני אגיד לך משהו, דווקא היום, דווקא היום ..., קודם כל לייצר  ע: "סים גוזלן, רהני

פיתרון. השלב הבא, דבר אחד אמר לי מרדכי כהן בשיא ההגינות. אמר לי אני 

 מבלי, 2020לא מחלק את קרן, אני לא מחלק את הקרן בשנת 

 שיש פיתרון לרשויות, קי גונגרדי: 'ג

זו   2020ואילך, כאילו  2021מבלי שאני נותן לכם פיתרון. הקרן לשנת  ע: "ניסים גוזלן, רה

, הקרן צמצום פערים צריכים שיהיו תקנות 2021-השנה האחרונה שיורד מ

קבועות. והוא אמר אני לא אחלק, זה הוראות שעה מה שהיה להם מבחינת 

שזה קיפוח, זה לא רק אנחנו, זה מצפה רמו התפיסה, אין ספק שהוא הבין 

 שחטפו סטירת לחי, זה רמת השרון שקיבלו סטירת לחי, ראש פינה. 

 צריך להבדיל בינינו לרמת השרון. הומינר:  אילניתד "עו

לא, לא, לא, בסדר, אבל גם מצפה רמון חטפו. מה שאני מנסה להגיד ככל   ע:  "ניסים גוזלן, רה

ר, כאילו ההכנסה, הסביבה הייתה גדולה יותר,  שהתמיכה הייתה גדולה יות

זאת המשמעות, לכן אנחנו מבחינתנו מכינים את הבג"ץ, לא משנה איזה  

 ממשלה תהייה. 

שאנחנו באמת לוקחים בחשבון ברמת גזברות, אם הבג"ץ חס  יש לך חלופות  מוטי פרנקו:  

  ושלום לא יעבור?

 אין לך סכומים כאלה.  קי גונגרדי: 'ג

 לא, אתה יכול להגיד אני רוצה ללכת לקופות הפיתוח, חס ושלום,    מוטי פרנקו:

 או לחילופין ועדת ארנונה.  קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד( 

מוטי, מוטי, סליחה, מוטי, ללכת ולקחת, ללכת ולהציע להם פיתרון  ע: "ניסים גוזלן, רה

ולקחת מקרנות הפיתוח ולהעביר לשוטף,   לקחת מקרנות הפיתוח, רגע, ללכת

 למרות שיש לנו עודף קטן, זה הדבר האחרון שאני אציע.

 ברור.  קי גונגרדי: 'ג
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אנחנו קודם כל נגיד להם אתם יצרתם את העיוות ואתם תפתרו לנו אותו.   ע:  "ניסים גוזלן, רה

רים. זה שנחכה עד ל... הגבוהות, עושים .. גבוהות. אנחנו הולכים בכל המישו

צריך ללכת פה אחד, חוקית, משפטית, להציף את זה. להציף שפה נעשה מעשה 

 שלא ייעשה. 

מיליון בחישוב שלך זה כולל דני את הסיבוב שעשו לנו גם בשדה  10-תגיד לי, ה מוטי פרנקו:

 תעופה? 

 דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, נאמר לי על ידי סיוון ... מרשות שדות ע: "ניסים גוזלן, רה

 התעופה, הוא מקבל ... מאה אחוז.

 ? 2019-במה, ב קי גונגרדי: 'ג

 מיליון.  4את זה סיוון אמר לי שמקבלים השנה  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז הוא אמר. מוטי פרנקו:

 .4מיליון ₪ במקום   2הוא פתר לנו  ע: "ניסים גוזלן, רה

 הבעיה היא, מוטי פרנקו:

מיליון זה משמעותי. יאללה, בואו   2מיליון. משמעותי. כל  2אז הוא פתר  ע:  "ניסים גוזלן, רה

 נתקדם. 

 אז אני מבקש,  ד מתי חותה:  "עו

 ... סקירה מעבר מוטי.   :ע"ניסים גוזלן, רה

 אני מבקש לאשר את העדכונים בתקציב.   ח דני אורן: "רו

 טוב.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 תצביעו.  ח דני אורן: "רו

 זה הצבעה על כל התקציב. פה אחד.  ד מתי חותה:  "עו

 פה אחד.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 אנחנו צריכים לעשות ישיבת הנהלה מסודרת.   2020לגבי  ח דני אורן: "רו

 יאללה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 

 )בדלתיים סגורות(   אישור מליאה לעובדת  – 5סעיף 
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 בניית מקווה נשים – 976אישור הגדלת תב"ר  – 6סעיף 

 תב"ר מקווה, גם התב"רים עברו ישיבת הנהלה ואושרו בוועדת כספים.  ח דני אורן: "רו

 את זה אתה יכול לספר לפרנקו. תספר את זה לפרנקו, לא לי.  קי גונגרדי: 'ג

אנחנו מקווים שבשעה טובה נגמור עם סיפור המקווה הזה שעלה לאחרונה  ח דני אורן: "רו

שצריכה להיות כדי לסייע לכל מיני עבודות, אבל באמת צריך להתפלל לאלוהים 

 שזה עלה לאחרונה.  

 בוא אני אגיד לך, לך תטבול במקווה.  מוטי פרנקו:

 כן. אז שיצביעו. ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד( 

 פה אחד. ע: "רהניסים גוזלן, 

 

 עדכון –תוספת הצטיידות ותוספות שונות  –"תלמים" א'+ב'  – 1108תב"ר  – 7סעיף 

 "תלמים". 1108תב"ר  ח דני אורן: "רו

תרשמי רק, תרשמי שנועם וניסן יצאו. תרשמי לך. בדיוק על ההצבעה  ע: "ניסים גוזלן, רה

 למקווה. לפני ההצעה למקווה הם יצאו.  

 )מדברים יחד( 

 רגע, שני חברי האופוזיציה הצביעו בעד.   מוטי פרנקו:

 כן.  ע: "ניסים גוזלן, רה

מבחינתנו זה לא הוגן. זה לא הפריע לראש המועצה לעשות לנו קמפיין של  מוטי פרנקו:

 יהודים / לא יהודים אבל בסדר. 

 )מדברים יחד( 

 אני לא מדבר על אחרים בקמפיינים. רק על עצמי.   מוטי פרנקו:

 תב"ר "תלמים" א', ח דני אורן: "רו

 יו בשקט.  . תה2יאללה, יאללה, בינתיים אני הגעתי לערוץ  קי גונגרדי: 'ג

 ג'קי, מוטי פרנקו:

, קיבלנו הקצבה נוספת של משרד החינוך עבור דיווח של תב"ר "תלמים" ח דני אורן: "רו

 תשתיות היקפיות. זה תמיד קורה. תמיד אני מספר איך זה קורה.  
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 התב"ר הזה עדיין חי?  מוטי פרנקו:

 לא, לא, זה כסף ש... ח דני אורן: "רו

 את הדבר הזה, כי אני זוכר  מוטי פרנקו:

 ב', זה נגמר מזמן. הצלחנו לדווח על תשתיות היקפיות.-לא, לא, זה א' ו ח דני אורן: "רו

 

  1517תב"ע  –תכנון ובניית קאנטרי בישוב  – 1231אישור הגדלת תב"ר  – 8סעיף 

 .מיליון שקל 10הקאנטרי. אנחנו בישיבה הקודמת הורדנו  תב"ר  ח דני אורן: "רו

 אנחנו נקווה שאתה תהייה כשיגידו שאין קאנטרי.   מוטי פרנקו:

 סביר להניח שלא. ח דני אורן: "רו

 ממש מקווה.  מוטי פרנקו:

 שנה מהיום יהיה לך בנייה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 עוד פעם אתה זורק מפתחות?   קי גונגרדי: 'ג

קאנטרי זה לא מקום של ..., קאנטרי זה מקום שתושבי באר יעקב יוכלו לשלם    מוטי פרנקו:

 סכום סביר ולהתאמן בקאנטרי. 

 טוב.   ע: "ניסים גוזלן, רה

. שדיברנו על זה שלא, הכוונה  .אנחנו הורדנו במקום ומשום מה בפרוטוקול . ח דני אורן: "רו

 הייתה שזה ירד פה ויעלה לקאנטרי. אז אנחנו מאשרים את זה. 

 

   311בניית בית ספר יסודי "אילנות" מגרש  – 1156הגדלת תב"ר  – 9סעיף 

 ל משרד החינוך ...הגדלנו את בית ספר יסודי "אילנות". יש לנו הרשאה ש ח דני אורן: "רו

 אפשר לקבל במשפט איפה עומד בית ספר "אמירים"? מוטי פרנקו:

 עוד דקה, עוד דקה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 

 בניית בית ספר יסודי "אמירים" שלב ב' – 1157אישור הגדלת תב"ר  – 10סעיף 

 מיליון.   1.572רגע, בית ספר "אמירים" גם יש לנו הרשאה של  ח דני אורן: "רו
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קיבלנו שלב ב' ב"אמירים". שלב ב' כרגע בביצוע. להערכתנו אנחנו נסיים   ע:  "ניסים גוזלן, רה

את שלב א' בחנוכה, בפסח, כנראה, את שלב א' ב"אמירים". שלב ב' אמור  

 .  1.9-להיות מוכן ב

 אבל המעבר יהיה, קי גונגרדי: 'ג

 ,  1.9באיזה שנה? היה  מוטי פרנקו:

 . 2020 ע: "ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 אף אחד לא הבטיח, תקשיב,  ע: "ניסים גוזלן, רה

, לא אומר שנה. עכשיו אתה אומר 1.9יש לי אותך מוקלט אומר את האמת,  מוטי פרנקו:

 עכשיו,

מוטי. כבר היום עברתי בכל כיתות החינוך. אין ילד   2020אני אומר לך  ע: "ניסים גוזלן, רה

שאין לו כיסא, אין ילד שאין לו גן, אין ילד ש, עם כל הכבוד, אני בניתי, כולל 

הלאה, כיתות. לא מכיר הרבה ראשי רשויות כאלה.  600גנים, כולל בתי ספר, 

 נמשיך.

 

השלמת  –בניית כיתות בבית הספר "צאלון"  – 1129עדכון הגדלת תב"ר  – 11סעיף 

 הצטיידות

 , 117יש איזה עדכון תב"ר, קיבלנו עוד  ח דני אורן: "רו

 חברים, אני לא רוצה להגיד לך, אתה לא בנית.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 פרנקו, פרנקו, קי גונגרדי:  'ג

 זה ברור מאוד. להיכנס לזה, לא רציתי  ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני אומר לך שאני הייתי לוקח את פרנקו לישיבה איתנו ניסים.  קי גונגרדי:  'ג

 טוב, הלאה.  ע: "ניסים גוזלן, רה

 

 1517תב"ע  – 311מגרש  –גנ"י  4בניית  – 1175הגדלת תב"ר  – 12סעיף 

 גני ילדים. יש לנו הרשאה. 4 – 1175תב"ר  ח דני אורן: "רו

 הלאה.   קי גונגרדי: 'ג
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 אלף שקל.  319ממשרד החינוך,  ח דני אורן: "רו

 

 תוספות  - 12-10גנ"י ברחוב ברקת  – 1183אישור הגדלת תב"ר  – 13סעיף 

אלף שקל. שוב, זה כל מיני דיווחים של תשתיות היקפיות    320תב"ר גני ברקת    ח דני אורן:  "רו

מרנו ולקבל. זהו. ג  לדווחוכשאנחנו שמים את הפרויקטים אנחנו יכולים לנסות  

 עם התב"רים.

 זהו?   קי גונגרדי: 'ג

 לא, לא, לא, ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה, רגע,  ח דני אורן: "רו

 תמשיך. ע: "ניסים גוזלן, רה

 שפע והנדסה. יש את קי גונגרדי: 'ג

 זה דנו בישיבת ועדת כספים.   ח דני אורן: "רו

 נתנו להם את זה. ע: "ניסים גוזלן, רה

 נתנו להם. עכשיו אתם רוצים לדבר על זה? בבקשה.   ח דני אורן: "רו

 אה, זה לא נכנס ל, קי גונגרדי: 'ג

 ניסים גוזלן, רה"ע: לא נכנס, לא נכנס.

 )מדברים יחד( 

 כן, זה נכנס לוועדת כספים.   ח דני אורן: "רו

בואו נשאל את מוטי אם הוא מוכן זה שלב ג' של התיכון, של ה"אילנות"?    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 להצביע. מוטי,  

 סליחה, מוטי פרנקו:

ועדת  נכנסו היום לובמעבר קיבלנו את שלב ג' שזה בית ספר "אילנות", הם    ע:  "ניסים גוזלן, רה

 הכספים, הם אישרו, 

    להכניס. בוודאי מוטי פרנקו:

 ו קיבלנו הרשאה. אנחנ ע: "ניסים גוזלן, רה

 לדצמבר, ואנחנו מאשרים את זה.   7-ההשראה התקבלה בחד משמעית.  מוטי פרנקו:

 ניסים גוזלן, רה"ע: תרשמי שלב ג'. 
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 אתה יכול לעשות את זה עם כל חברי המועצה.   הומינר:  אילניתד "עו

 הנה, כל מי שנמצא כאן.   ע: "ניסים גוזלן, רה

אחוז. אבל אנחנו מאשרים בכל מקרה. כיוון שסגן ראש  100לא, אתה צריך  מוטי פרנקו:

 המועצה לא פה, אז חברי המועצה מאשרים. 

 נעשה בישיבה הבאה.   ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לך שם תב"ר של הנדסה.   קי גונגרדי: 'ג

 חבל, זה גם תב"ר, זה גם הנדסה, וגם חינוך. חבל שסגן ראש המועצה לא פה.   מוטי פרנקו:

 טוב.  נגרדי: קי גו'ג

 הלאה. ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל תגיד איזה, שלא יחשבו שזה אני.   קי גונגרדי: 'ג

 חברים, תודה רבה לכם.   ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים יחד( 

 

 

 ** סוף הישיבה **


