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 מועצת באר יעקב
 ישיבת מועצה

 70 מס'שלא מן המניין  ישיבת מועצה

 22.8.2018 רביעי,שהתקיימה ביום 

 במשרדי המועצה המקומית באר יעקב

 

  -משתתפים

 ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן

 חבר המועצה - מר אברהם בוסקילה

 חבר המועצה -   מר ג'קי גונגרדי

 חבר המועצה  -   מר דודי לוין

 חבר המועצה -   מוטי פרנקו מר

 חבר מועצה -  מר ברק אבנר

 חברת מועצה -    גב' עידית גינדי

 חבר המועצה  -   מר נועם ששון

 חבר המועצה -  מר מוטי זייפתי

 

 

 נוכחים: 

 מנהל בחירות                  -                    עאלכס סל

 מזכיר ועדת הבחירות           -                   אבי בן אבו

 עו"ד            -                 ןיך חייקובר

 מבקר  המועצה -  מר משה מזרחי

 גזבר המועצה -   רו"ח דני אורן
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 פרוטוקול

 

  1ישיבה מס 

 

 בעיקרון כן,  אלכס סלע:

 נגיד אתה עכשיו מה... דובר:

ששייכות לכנסת ויש איזשהו   סיעותיוצאת, בעיקרון זה כן אבל אם זה  סיעה אלכס סלע:

אומר  , שזה רקאני לא רוצה להיכנס כי זה אני פחות בצד של ההחלטהשינוי 

את המהות של זה מבחינתי ברגע שנפגשים.. או צירוף של אותיות אז חשוב 

דברים שניתן להשלים  השמות יהיו רתישתדעו שמי שיקבע בסוף רק אחרי סג

אחרי הגשת המעומדות זה לא אומר שמישהו שכח ויש איזשהו תקלה בכמות 

דרש יהבחורים, אני לא יודע בדיוק אבל כעיקרון יהיו דברים שאחרי הבדיקה י

 27מהלמעשה מתחיל המרוץ,  ימים עד הבחירות ואחרי זה Xלהשלים תוך 

למועצה היום רשאים  שנדע כמה ישיקבלו כל אחד מתחיל המרוץ הסופי ש

, נכון לרגע זה אתם קלפיות 24חברי מועצה, על הסכלה כללית יש גם  13לגשת 

לספטמבר, תצא הרשימה הכי  20)מדברים יחד( אם אני לא טועה ב 14,000

 מעודכנת,

 המהדורה האחרונה, ניסים גוזלן:

ים ותרצו  תושבים חדש יש כאלה זו מדורה שתקבע למי יכול לבחור כך שאם אלכס סלע:

בעיקרון להשכלה כללית נעשה )מדברים יחד(  ,שיוכלו להירשם זה המועד ש

לפיות בסדר גמור כמעט כולם נגישות למרות קלפיות פה, אני חושב שהק

שאנחנו נדרשים למקומות עם נגישות מיוחדת אבל בסך הכול כל בתי הספר 

ו אנחנו נבחר אז נעשה סיור בעניין, עכשי סמתנ"עם קרקע כל ה... בית ספר 

זהו, יש לכם שאלות שאני יכול להגיד לכם אני בשמחה אענה לכם לפי קמזכירי 

 מה שאני יודע ומה שלא אני מוכן לברר עבורכם, 

 ,נתחילבואו אז  ניסים גוזלן:
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ואני מקווה שמיד אחרי זה גם תדעו רק שבאי כוח קובעים את כמות הסיעות,  אלכס סלע:

ראש וועדת בחירות שילווה אותנו קדימה, זהו יקבע ועדת בחירות ויושב 

 רוצים להתחיל ....

של תנועת  תלן אני )לא ברור( ניסים גוזלן סיעת בזאני אתחיל, אני ניסים גו ניסים גוזלן:

 הליכוד,

 איך? אלכס סלע:

אותיות נס, בא כוח הסיעה  עה אני אומר באר יעקב בתנופה זאת הסיעהסי ניסים גוזלן:

 לן, תרשום ככה בסוגרים מימון תנועת הליכוד. זניסים גו

 בסדר, אלכס סלע:

 זה כבר תקציב סגור אבל  לא משנה.  ניסים גוזלן:

 תה צריך להגיד מי ממלא מקום של בא כוח,אש אני חושב ברוך:

 מה זה? ניסים גוזלן:

 אני חושב שאתה צריך גם להגיד ממלא מקום של בא כוח,  ברוך:

 ים זה לא חובה אם רוצים אפשר,אם אתם רוצ אלכס סלע:

 אותו דבר, אברהם בוסקילה:

 ,האברהם בוסקיל אלכס סלע:

 באר יעקב בתנופה. אברהם בוסקילה:

 אתה גם ליכוד? דובר:

 באר יעקב בתנופה המימון הוא של הליכוד, דובר:

 בא כוח? )מדברים יחד(. הבנתי. מוטי פרנקו? אלכס סלע:

 מוטי פרנקו, -מוטי פרנקו סיעה עצמאית באנו לשנות ברשות מוטי  מוטי פרנקו:

 "בא לי לשנות"? אלכס סלע:

 באנו לשנות מוטי פרנקו:

 זה שמציע? אלכס סלע:

 אמת, מוטי פרנקו:

 אותיות יש לך אתה רוצה? אלכס סלע:

 פ'ה'. בא כוח מוטי פרנקו. מוטי פרנקו:

 אבנר ברק אלכס סלע:

 עצמאית באנו לשנות ברשות מוטי פרנקו. אבנר ברק סיעה  אבנר ברק
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 נועם זז )מדברים יחד(  קי גונגרדי:'ג

 תצהיר. נועם ששון:

 דודי לוין אלכס סלע:

 סיעה עצמאית באנו לשנות ברשות  מוטי פרנקו. דודי:

 הבא כוח שלכם זה מוטי פרנקו? אלכס סלע:

 כן. דודי:

 ?גונגרדיג'קי  אלכס סלע:

 ... באר יעקב בתנופה גונגרדי קי גונגרדי:'ג

 באר יעקב בתנופה.. אותיות נס ברשות ניסים כאילו בא כוח ניסים... ניסים גוזלן:

 עידית גינדי? אלכס סלע:

 לן תעשה העתק הדבק.זעידית גינדי באר יעקב בתנופה ברשות ניסים  גו עידית גינדי:

 ליאת דרי? לא נוכחת. אלכס סלע:

 לא נוכח דובר:

 זייפתימוטי  אלכס סלע:

 לא נוכח דובר:

 נועם ששון? אלכס סלע:

 נועם ששון סיעה עצמאית  נועם ששון:

 )מדברים יחד( 

נעים  עמרםניסים גוזלן באר יעקב בתנופה אותיות נ' ס' בא כוח ניסים גוזלן  אלכס סלע:

לא נמצא באר יעקב בתנופה, אברהם בוסקילה, באר יעקב בתנופה בא כוח 

 ניסים גוזלן,

 אותיות נס ן:ניסים גוזל

כן, מוטי פרנקו באנו לשנות בא כוח מוטי פרנקו, אבנר ברק באנו לשנות בא  אלכס סלע:

כוח מוטי פרנקו, דודי לוין באנו לשנות בא כוח מוטי פרנקו, ג'קי באר יעקב 

לן עידית גינדי באר יעקב בתנופה ניסים גוזלן ליאת לא זבתנופה ניסים  גו

 נועם ששון כוח לעשות אותיות כח נועם ששון נמצאת, מוטי זייפתי לא נמצא,

 הנה מוטי זייפתי, דובר:

 אהלן, מוטי זייפתי:

 מוטי זייפתי, אלכס סלע:
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 איזה איך המפלגה שלך נקראת...? ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד( 

הוא ירשום לך את השם ואת הזה, מוטי סייעה עצמאית אתה בא כוח הסיעה  ניסים גוזלן:

 ואת השם ותיתן אותם... יש לך זמן, עד מתי אתה יכול...רק את האותיות 

 )מדברים יחד( 

 אז יש לנו שניים ש... טוב סיימתי, אלכס סלע:

 משוחרר ניסים גוזלן:

אני רק ככה מוטי אמרתי בגדול אמרתי אולי בטלפון  מימון יש את יחידת   אלכס סלע:

 מולתבפוליטיקה  לא בתעמימון שמטפלת בזה אני לא מתעסק לא במימון ולא 

 בחירות, אני מאחל לכולם הצלחה,

 תודה רבה, ניסים גוזלן:

 תודה רבה. דוברים:

 

 2ישיבה מספר 

 

 בית ספר יסודי חדש 1156חברה יש לנו כל כך הרבה דברים היום, יש לנו תבר  דני אורן:

 רגע אני רוצה ל... דודי:

 אחרי זה מתחילים פרוטוקול, דני אורן:

 חד( )מדברים י

 בקיצור ממשיכים? דודי:

 )מדברים יחד( 

 שנייה אני רק... דודי:

 אתה לא יודע את החוק? דני אורן:

 אני יודע את החוק, דודי:

 )מדברים יחד( 

 אז אי אפשר אני מבין? דודי:

 אי אפשר קדימה ניסים גוזלן:

 על הכיאפק, דודי:



                                                                                                                                  08658  .ר.ש

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

6 

אנחנו  נדרשים לממן אותו אז ככה, יש תבר של בית ספר יסודי חדש  שאנחנו דני אורן:

אבל מסתבר שעבודות  2,300,000אישרנו אותו למימון של קרן עבודות פיתוח ב

ספים מקרן עבודות פיתוח, מקור המימון ונ 2,200,000דורשות מימון נוסף של 

יהיה בית ספר היסודי השלישי שצריך לממן שם אנחנו מימנו את  כל השלבים 

שם נעביר לבית ספר הזה, זה בעוד חצי  2,200,000א' ב' וג'  אז אנחנו נוריד 

שנה כשהיה עוד פעם כסף נדבר על ה... יש שני בתי ספר יסודיים, אנחנו 

 מדברים על מקורות המימון העצמי,

 באיזה בית ספר יסודי זה הולך?  דודי:

 זה הולך לבית ספר אילנות, ניסים גוזלן:

 יש שניים דודי:

 ,זה הולך לאילנות ניסים גוזלן:

 מהקרנות זה לא מספיק 2,300,000שלבים אחד מהם מימנו   3כל אחד מביא  דני אורן:

 יה עומדת שם?ימי איזה אוכלוס דודי:

 אילנות אמרתי, דתי ניסים גוזלן:

 יהיה אחד דתי ואחד חילוני, דני אורן:

 )מדברים יחד( 

 תמשיך, ניסים גוזלן:

 באחד עובדים... דני אורן:

 )מדברים יחד( 

 הלאה, אני בעד קדימה, גוזלן: ניסים

 אני לא הבנתי מעבירים מבית ספר? דודי:

אני אסביר יש בית ספר שאנחנו אישרנו מימון של כל שלושת השלבים  ובבית  דני אורן:

 ספר אחד מימנו רק חלק אחד משלב א'

 בית ספר אחד מה קיבלנו? דודי:

 מימנו, דני אורן:

 מימנו, דודי:

 השלבים מהכסף שאנחנו... את כל שלושת דני אורן:

 מירים? או צמרות?אאו  תבית ספר האחד הזה זה אחד מאילנו עידית גינדי:

 )מדברים יחד( 
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 יקח  זמן יבאחד מימנו כל מה שאנחנו צריכים לשלב א' ב' וג' ש דני אורן:

 איזה מהם? דודי:

 מירים,א ניסים גוזלן:

לא מספיק אז אנחנו רוצים להשיג  אז זה 2,300,000מירים ובשני מימנו רק א דני אורן:

ר שממנו אותו מלא  לכאן ועד שנגיע לשלב ג' בעוד  שנה "מתב 2,200,000כרגע 

 וחצי

 שלוש שנים ניסים גוזלן:

 נשלים את ההפרש הזה, דני אורן:

 ספר השלישי מאיפה יהיה לו מימון? הביתומה עם  דודי:

 איזה שלישי? ניסים גוזלן:

 אין שלישי דני אורן:

 שליש בנוי. סים גוזלן:ני

 )מדברים יחד( 

 שזה מספיק לשנים א' וה' 5,500,000ששם יש שמה  7,800,000אז כרגע במקום  דני אורן:

 הוא מתחיל גם ומגביל? דודי:

 כן כן ועד שנגיע לשלב ג' בעוד  שנה וחצי יהיה פה עוד כסף, דני אורן:

 טוב, דודי:

 הלאה, ניסים גוזלן:

 לספטמבר הבא? 1ל הזה לא ייפול ע דודי:

 אם לא נתחיל עכשיו,  דני אורן:

גם  זהלא יבנו את עמירים בשלושה... בשלב א' ובשלב ב' מירים אשלב א' של  ניסים גוזלן:

 שיאשרו משרד החינוך כהרשעות מה

 טוב, דודי:

 אני בעד,  ניסים גוזלן:

 ניסים אתה בעד? אברהם? דני אורן:

 בעד, אברהם בוסקילה:

 מוטי? דני אורן:

 בעד, מוטי:

 אבנר? דני אורן:



                                                                                                                                  08658  .ר.ש

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

8 

 גן, אבנר ברק

 דודי? דני אורן:

 בעד. דודי:

 ג'קי? דני אורן:

 בעד קי גונגרדי:'ג

 עידית? דני אורן:

 בעד. עידית גינדי:

 נועם? דני אורן:

 בעד. נועם ששון:

חברה צעירים למשלחת מטעם ה, זה יצאו לא הספקנו לדון בזה  2בסדר.  יצאו  דני אורן:

הישיבות מועצה הקודמות שהיו  אני חשבתי שהחומר נמסר לכם, היה  באחד

רצון  של המועצה מטעם תקציב משלחות לחול  לעזור לשני חברה האלה מטעם 

שקל לכל אחד מהם, הם יצאו לקנדה אני מי  2,500הסוכנות  במימון של 

י זייתון  זה היה בסדר היום דשדיווח את הנושא זה העובדת הסוציאלית ג'ו

בשיבות הקודמות אבל לא תמיד זה היה בסוף, ולא היה זמן לדבר על  זה,  אני 

לכל אחד מהם  2,500בדקתי אם יש יתרה בסעיף  של משלחות לחול 

בהשתתפות יש, יש פה בקשה שהם מילאו יש פה היה אמור להיות פה גם מכתב 

אורי איך עושה, ויש גם עשינו פה הגישו פרוטוקול ש שמלמד נישל אורי שמעו

 אני אילנית וניסים חתומים עליו ככל ש...

 אני יכולה לעזור לך שנייה? סליחה, שני חברה יוצאי אתיופיה, עידית גינדי:

 אנחנו יודעים את זה, דני אורן:

 )מדברים יחד( 

 מגיע להם סיוע טוב, ניסים גוזלן:

 יהיה להם הם ... עידית גינדי:

 )מדברים יחד( 

 לא קיבלו את המימוןכן כן אבל הם  דני אורן:

 לא קיבלו לא העברנו להם תקציב, ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד( 



                                                                                                                                  08658  .ר.ש

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

9 

יש נושא של הקצאת קרקע לבית הכנסת של העדה האתיופית זה הקצאה  דני אורן:

היחידה שפה כרגע עולה על השולחן זה כמו שאתם יודעים במסגרת ביקורות 

י שלא  קיבל מבקר המדינה זה היה למעשה כרגע כמעט הנושא היחיד

התייחסות משה מלווה את התהליך הזה כמבקר הפנים, עשינו את כל ההליך 

רק את  ככל שיש עליו ביקורות כאלה או אחרות אנחנו מבקשים לעלות כרגע א

האישור של בית הכנסת של העדה  האתיופית אתם מכירים את הסיפור? אנחנו 

 מביאים את זה להצבעה ב...

 ,ניסים בעד ניסים גוזלן:

אני רק רוצה להגיד שוועדת הקצאות לא מתנהלת על  פי חוזה מנכל כל  נועם ששון:

הקצאת מבנה חדש שהמועצה רוצה לפרסם  קרקע או מבנה  שהתפנה של 

רשויות והמועצה רוצה לדחות אותו היא צריכה לפרסם לפני שהיא מקצה 

עדה מה אותו  ולא דורשת  גופים דרישה להקצאה ואחר כך היא דנה בתוך הוו

לתת למי ומה, הוועדה רוצה לפרסם הקצאת קרקע היא צריכה לפרסם לפני 

דונם למטרה  מה המטרה לתת לגופים או עמותות להשתתף  Xמועצה מייעדת 

 בהקצאה הזו,

 זה לגבי ה... דני אורן:

גם לקרקע וגם למבנה הבאתי לכם נוהל הקצאות מסודר אתם לא פועלים על  נועם ששון:

 פי הנוהל  הזה, 

 אני ראיתי... דני אורן:

במקרה הזה בגלל שזה בית כנסת והבית כנסת הזאת כבר קיימת זה בסדך  נועם ששון:

 הכול לעשות הליך של נוהל,

 זה לכולם, ניסים גוזלן:

 של נכס  זה שונה מוועדת הקצאות נועם ששון:

 בגלל זה הבאנו רק את זה כרגע דני אורן:

 אני מבקש עוד התייחסות לנושא הה... נועם ששון:

 )מדברים יחד( 

סליחה סליחה היא לא פה אז אי אפשר זה, אבל אילנית עונה לכם, )מדברים  ניסים גוזלן:

 ייםסיחד( בואו דני ת

 אני מאשר את זה, נועם ששון:
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 אברהם? בואו נעשה אחד אחד, ג'קי?ניסים בעד.  ניסים גוזלן:

 בעד, אברהם בוסקילה:

 ג'קי? ניסים גוזלן:

 בעד. קי גונגרדי:'ג

 נועם בעד. ניסים גוזלן:

 אתם מתנגדים? נועם ששון:

 אנחנו בעד. דובר:

יש נושא אחד קטן החלפת מורשה חתימה בביתי ספר וגני ילדים יש את זה כל  דני אורן:

 שנה,

 בעד, דוברים:

 את השמות לפרוטוקולרגע תקריא  דובר:

 זה הרב שמות, דני אורן:

 תקריא,  ניסים גוזלן:

מורשי חתימה שיוצאים )לא ברור( ושרה  2בית ספר )צאלון( אנחנו מחליפים  דני אורן:

 )מדברים יחד( הוא מבקש שאני אקריא את השמות

 )מדברים יחד( 

יחד( החלפת מורשה חתימה פותחים חשבון בנק לבית ספר סביון )מדברים  דני אורן:

 )מדברים יחד( יוצאת מכך

    )מדברים יחד( 

)מדברים יחד( יש מקרה )מדברים יחד( דקה זה חברה יש מקרה ש, דקה דקה  ניסים גוזלן:

מקרה ש... יפול בבחירות מדובר פה בזהבה חג'ג' היה לה אסון של ילד שמצאו 

אותו מת  פה לפני מספר חודשים פה בתעלה משפחה קשת יום מטורפת יש לה 

 שנה  40חובות ארנונה משהו כמו  

 הם עשו הסכם פשרה דני אורן:

 )מדברים יחד( 

 שקל 40,000הם הביאו  גוזלן:ניסים 

 )מדברים יחד( 

אני חתמתי דני חתם היועצת חתמה כולם חתמו רוצים להביא את זה לאישור  ניסים גוזלן:

 משרד הפנים ש... )מדברים יחד( 
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אין בעיה אני מאשר, אפשר לעלות גם את הנושא של ישיבת באר יעקב יש שם  נועם ששון:

 ה שבגלל שזה מוסד יש ...חוב משרד הפנים רוצה אישור מליא

 תפרט מה... דני אורן:

 )מדברים יחד( 

רק שהיו שתיים שלא הזדהו אבל בכל זאת אפשר להקים וועדת בחירות אם  אלכס סלע:

אנחנו לא מקימים ועדת בחירות אפשר אנחנו ... מיידית ואחרי זה להתכנס 

 שוב פעם... וועדת בחירות זה יכול להיות כל )מדברים יחד( 

 כל חברי המועצה, ים גוזלן:ניס

 

  -תום הישיבה  -

 


