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 מועצת באר יעקב
 מן המנייןשלא  ישיבת מועצה

 13 מס' מישיבת מועצה

 29.06.2014 שלישי,שהתקיימה ביום 

 במשרדי המועצה המקומית באר יעקב.

 נוכחים:

 חסר -   ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן

 חסר -  המועצה סגן ראש  - מר אברהם בוסקילה

 סגן ומ"מ ראש המועצה -   מר עמרם נעים

 המועצה חבר -   י פרנקומר מוט

 חבר המועצה -  מר מוטי זייפתי

 סגן ראש המועצה -   מר ג'קי גונגרדי

 חברת המועצה -   גב' ליאת דרי

 חבר המועצה -   מר נועם ששון

 חברת מועצה -   גב' עידית גינדי

 חבר מועצה -   מר דן קושניר

 חבר מועצה -     מר דודי לוין

 

 משתתפים:

 המועצה מנכ"לית -   גב' אירית נתן

 מהנדסת המועצה -  גב' רימה לבדב

 מנהלת יח' גנים -   גב' לאה ורנר

 מעמד האישה  -  גב' רונית מרדכי

 יועץ בינוי מוס"ח -   מר ארז שפר

 

 על סדר היום:

 מספר חברי מועצה מהאופוזיציה.היערכות לפתיחת שנת הלימודים עפ"י בקשת 
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 פרוטוקול

 עפ"י בקשת מוטי פרנקוהלימודים שנת היערכות לפתיחת 

טוב, בואו, חבר המועצה מוטי פרנקו ביקש שנכנס את הישיבה הזאת לקראת  אירית נתן:

  שנת הלימודים. אני מתנצלת באמת על הצפיפות.

 4חברי מועצה ביקשו, דן קושניר, לוין וזייפתי, זה  4מילה אחת, אירית.  מוטי פרנקו:

. אנחנו מבקשים בפעם הבאה לכבד את 20.05-חברי מועצה. ביקשנו את זה ב

חברי מועצה יכולים לכנס ישיבה שלא מן המניין אחת  4ימים  7החוק, תוך 

לחודש. אנא כבדו את זה. לא נעים להגיע למשרד הפנים ולבית משפט בשביל 

זה. תיכף תראו שכל ההצעה לסדר שלנו זה על דברים עקרוניים. לדעת 

ו כרגע בעד, יחד עם הקואליציה, כי חשוב לנו דברים אמיתיים. אנחנו הצבענ

להיות אחראים. חשוב לנו לדעת מה קורה לגבי שנת הלימודים וכך יהיה 

לגבי עוד נושאים שנבקש עליהם ישיבות שלא מן המניין. כבדו את זה, כבדו 

 את החוק.

גם, יש  אני רק רוצה להגיד, מוטי, שכמוך כמוני, חלק מהדברים, יש שיבוצים :ג'קי גונגרדי

לא תמיד אנחנו, ואתה  20.05-תהליך הרשמה והכול, אז אם אתה מגיש ב

 יודע את זה, יודעים הכול.

 אז תגיד, הסעיף הזה טרם טופל, נדון עליו בעוד חודש. מוטי פרנקו:

 אני מסכים אתך בלי שום ספק, :ג'קי גונגרדי

 חוק זה חוק.  מוטי פרנקו:

 , התמונה היא לא מלאה, זה ברור.20.05-ב ברור לך אבל שלהגיש : ג'קי גונגרדי

שבועות. אבל לדרוס את החוק  3אז כותבים, התמונה לא מלאה וניפגש בעוד  מוטי פרנקו:

במשך חודש ושבוע, לא מקובל. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם מעודכנים, 

כמו שלא עדכנו אתכם על קובי, אנחנו הגענו עד לבית משפט. עתירה לבית 

ימים ראש מועצה חייב לכנס. זה  7ל לכנס ישיבה שהחוק אומר, משפט בשבי
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לא תקין. תכבדו את זה. גם אתם יכולים להפעיל מנוף ולהגיד, חבר'ה, 

ביקשו, בואו נכנס ישיבה. אתם תראו שהישיבה הזו תהיה מכובדת. דרך אגב, 

היא כבר מתחילה אחרת, היא נשמעת אחרת. ואתם תראו שמה שאנחנו 

 רים באמת שההורים חשוב להם לדעת. מבקשים זה דב

אני ברשותכם רוצה לתת רקע קצר ואחר כך אני אבקש את רשות הדיבור  אירית נתן:

 לארז, נמצאת גם לאה,

 )מדברים יחד(

 זאת שאלה טובה. אירית נתן:

 הוא אמר שהוא שלח לך הודעה. דוברת:

 שהוא לא מגיע? אירית נתן:

 כן.  דוברת:

 ב להגיד לך שאני מתקומם מזה שהוא לא מגיע לישיבה כזאת.אני חיי :ג'קי גונגרדי

 יכול להיות שיש סיבה, אירית נתן:

 אז תעשי בדיקה. :ג'קי גונגרדי

 אני תיכף אבדוק. הוא היה אמור לבוא, יכול להיות שקרה משהו.  אירית נתן:

 . 18.07-, זה ב17.07יש  לא מזוהה:

צועי, קצת חסר כי אלון איננו, נמצאת חברים, אנחנו פה באמת בהרכב מק אירית נתן:

כאן רימה המהנדסת שמלווה אותנו בכל הנושא של הבינוי, יחד עם נתי שלא 

נמצא פה. לאה בנושא של הגנים, יוסי, )מדברים יחד(ואני ביקשתי גם מעוזי 

באופן אישי שיגיע כיו"ר ההנהגה, ורמי כגנים, באמת אני שמחה שכולם פה. 

מת אני אתן רק כמה משפטים לפתיח ונתקדם לתוכן. וארז שפר, בוודאי. בא

אנחנו בעצם התחלנו את העבודה הזאת של היערכות לשנת הלימודים 

במספר גני הקרובה בינואר השנה, שזה בסדר גודל שהרשות הזאת מתפתחת 

הילדים ובתי הספר שאנחנו עובדים עליהם, כל נושא הרישומים, זה מאוחר 

ים לקחת בערך שנה וחצי. היינו צריכים מדי, כל הנושאים האלה צריכ

להתחיל את כל המהלך הזה לפני שנה וחצי, ולצערי זה לא היה. אבל מה 

שלא היה לא היה. אנחנו בכלים שלנו עשינו ועושים עבודה מאוד אינטנסיבית 
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בנושא של היערכות לשנת הלימודים הקרובה כדי לצמצם את הפערים. יש 

צוות המקצועי, עושים הכול כדי ששנת כאן פערים מאוד גדולים וכל ה

הלימודים הזאת תיפתח בצורה טובה ובוודאי שאנחנו כבר עכשיו עובדים גם 

על השנה הלא קרובה, אחריה, כדי שהיא תיפתח ממש בצורה הרבה יותר 

טובה ובאמת נאותה. עכשיו נמצא כאן ארז שפר, שהוא בעצם גם עובד איתנו 

ת המועד המדויק, והוא, ההתמחות שלו זה פברואר, אני לא זוכרת א-מינואר

באמת כל הנושא הזה של הבינוי הפיזי של מוסדות החינוך והוא מטפל גם 

בנושא בינוי וגם בהצטיידות של בתי הספר והגנים מול משרד החינוך, ויש 

את רון פישמן, שהוא יותר מתעסק בנושא של החזרי הוצאות נסיעה ממשרד 

 ת חינוך, היסעים,החינוך, בכל הנושא של אגרו

תקני אותי אם אני טועה, מנהל מחלקת חינוך אמור לעשות את שני  מוטי פרנקו:

 התפקידים האלה.

 –לא, אני אומרת לכם  אירית נתן:

 למה לא? מוטי פרנקו:

 –כי זו עבודה שצריך להכיר את הזה וגם  אירית נתן:

 מה, בנבכי מסדרונות הממשלה? מוטי פרנקו:

, בראש העין מנהל אגף החינוך היה יו"ר האיגוד של מנהלי מחלקות שנייה אירית נתן:

החינוך, ותאמינו לי, הוא מקרוב מאוד למשרד החינוך, ולמרות הכול, גם רון 

שיפמן וגם הוא עובדים שם, זו עבודה יומיום, צריך להיות בקשר עם משרד 

  –החינוך ומדובר בהמון תקציבים. חברים, זה המון כסף 

 –אז מה שאת אומרת זה שכל רשות בעצם מחזיקה מישהו סטייל ארז  לא מזוהה:

רון פישמן עובד בהרבה מאוד רשויות. וזה חבל כי ההחזר עליהם אנחנו  אירית נתן:

מקבלים אותו צ'יק צ'ק, רק שתדעו שארז ומשה אברהם, שהוא לא פה, אני 

גור, שקל השבוע, למרות שכבר היה ס 380,000חייבת להחמיא להם, העבירו 

משרד החינוך סגר אותו, הוא היה סגור מלפני שנה או שנתיים, הצליחו 

 לפתוח אותו ולהעביר את הכסף לגן ילדים שהוא נסגר.

א' יש לי השגה על מה שאת אומרת, ברוב הרשויות זה לא מדויק. אני יכול  מוטי פרנקו:
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. אני להגיד לך שאני מכיר לא מעט רשויות שאני גם עובד מולן וזה לא קורה

חושב שארז הוא ראוי ועל הכיפאק, אבל ראוי שהמועצה תדאג ברמת ידיעה 

שההסכם ששוכרים יובא לידי המועצה, זה גם מה שביקשנו בסדר היום, אז 

 אם אפשר אחר כך להעביר לנו את ההסכם,

 יש לנו את ההסכמים, אתם רשאים לראות, אירית נתן:

 לראות ולצלם.  מוטי פרנקו:

  –ם יכולים לעיין במה שאתם רוצים. כל הדברים פה את אירית נתן:

ברגע שאנחנו נתנהל כמו שצריך,  אני רק אומר לך את החוק )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

התוספת השלישית, להוציא  תאמיני לי, לא יהיו ישיבות כאלה בחיים יותר.

היא התגלגלה מצחוק כשאמרתי לה את זה, היא  )מדברים יחד(מסמך 

וח שאירית לא יודעת את זה? אמרתי לה, היא יודעת אבל צריך אמרה, בט

 להסדיר את זה. להוציא את המסמך, ראש המועצה צריך לאשר. 

 להוציא קלסר. לא מזוהה:

רשאי חבר המועצה לעשות לו העתק. אני לא יושב ומעתיק, זה לצלם. היה על  מוטי פרנקו:

ה לגרור אתכם לבית זה פסק דין, שלחתי לכם. זה מביך אבל אני לא רוצ

 משפט. אי אפשר לדרוס, תפסיקו עם הדבר הזה. אני רציני.

 אני רק רוצה להבין מה ההבדל. אסור לקחת את המקור?  לא מזוהה:

אסור את המקור, אני אתן לך דוגמא, נגיד יש מפות, מה, אני אקח את  מוטי פרנקו:

זה מחדש, זה  המפות? לא. אתה רוצה לצלם, בוא תצלם. הגיוני. לועסים את

הגיע עד למצב של עתירה מנהלית. מה זה עושה, מדליק אותנו שמסתירים. 

 עכשיו אני יודע שלא מסתירים כלום, אז תנו את זה.

 )מדברים יחד(

 –למיטב ידיעתי מותר לצלם  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

פעם את אין מה לבדוק פה. תגידו כן או לא. אם לא, אין בעיה. לזרוק כל  מוטי פרנקו:

  –הכדור לניסים 

 –נועם, מותר לצלם  לא מזוהה:
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 ארז, תתחיל להציג לנו את הדברים. אירית נתן:

אני קצת מתנצל כי הזעיקו אותי להיום ואני הייתי בחו"ל, ומה שעשיתי,  ארז שפר:

 –עשיתי ככה ב 

 באת מחו"ל במיוחד בשביל פרנקו? )צוחקים( לא מזוהה:

 –פה  מה שניסיתי לעשות ארז שפר:

הוא לא היה צריך לעשות את זה, דרך אגב. אם זה היה מתכנס לפני חודש  דודי לוין:

 היית בא רענן.

 הכול פה דינמי,  ארז שפר:

 לפני חודש התמונה היתה אחרת לגמרי. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

זה באופן כללי, אתם מכירים את התמונה, זה השכונות המתפתחות, זה  ארז שפר:

הנוספים שאני מאוד מקווה שנכנסו בתוך  200-)מדברים ברקע( וה ... 1200

 הרישום של הגנים שיאוכלסו באוגוסט.

 מה זה מאוד מקווה? אתה כבר מתחיל לא ברגל ימין. כן או לא? דודי לוין:

 )מדברים יחד(

  – 1517-לבנייה בפארק ואנחנו עכשיו ב 200 ארז שפר:

 .2800דות דיור. זה אחרי ההגדלה. זה היה יחי 3302, זה 4000זה לא  מוטי פרנקו:

 . 4000-שב"ס אתה תגיע ל 15%לפני שב"ס. אם תעשה עוד  3600 לא מזוהה:

מה שאנחנו צריכים לעשות זה א' לדאוג בשוטף לזה שיהיו מקומות לימוד  ארז שפר:

לילדים שכבר גרים בבאר יעקב, ובמקביל לעבוד באופן אינטנסיבי מאוד על 

שייכנסו לפה בעוד שנה או שנה וחצי, והמגדלים הולכים  הילדים החדשים

וגדלים וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. בעצם אנחנו מנסים הפעם להיות, 

 שהדברים יהיו יותר מסודרים ונהיה יותר מוכנים בזמן.

 ?1517-ב 2015כמה יחידות יאוכלסו בספטמבר  מוטי פרנקו:

 יחידות דיור. 500-אנחנו חושבים ש ארז שפר:

 .15-ב מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(
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עוד לא  500-כבר נמצאים בבנייה ו 500יחידות דיור שבהיתרים.  1000יש  ארז שפר:

 .15יהיו לספטמבר  500-התחילו להיבנות. אנחנו מניחים שה

ילדים, זה  500אז היפותטית אם למשפחה יש רק ילד אחד בגן, סתם, זה  מוטי פרנקו:

 גנים. בגדול.  12בערך 

 זה לא המפתח. ארז שפר:

 אז מה המפתח? מוטי פרנקו:

המפתח של משרד החינוך, ואני תיכף אראה לכם מאיפה באו הפערים,  ארז שפר:

 2.5%נפשות למשפחה בממוצע,  3.5המפתח של משרד החינוך אומר ככה, 

יחידות  500או שכבת גיל על כל  500בשנתון. זה יוצא בערך כיתת גן על כל 

 דיור.

אתה מבין שבבאר יעקב של היום, כמו שאנחנו מכירים אותה, יגידו לך גם  רנקו:מוטי פ

החברים, אם אתה לוקח את הפרמטר הזה, אתה בעוד שנה וחודשיים 

, יש לך 2.5, זה פי 1200יחידות דיור שאכלסת  1600-מתרסק. למה? כי ב

 גנים. 13-למעלה מ

 )מדברים יחד(

 גנים בתלמי מנשה. 13 לא מזוהה:

 –אני בכל מקום נותן את הדוגמא של באר יעקב  שפר:ארז 

האם אתם מתכננים, אנחנו בישיבה על היערכות. האם אתם מתכננים את  מוטי פרנקו:

 –הפרוגרמה 

 ?2014אתה מדבר על  דוברת:

 הוא מדבר. 15על  לא מזוהה:

 . האם אתם מתכננים? 15 מוטי פרנקו:

לו. אנחנו נילחם עם משרד החינוך משרד החינוך מתקצב לפי המפתחות ש ארז שפר:

 –שייתן לנו מפתחות כמו שהיו בבאר יעקב 

 13יחידות דיור בתלמי מנשה זה  1200אני רוצה להבין את המתמטיקה.  מוטי פרנקו:

 גנים.

 )מדברים יחד(
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בבקשה, זו התשובה. זה פארק המושבה בחתני פרס ישראל. משרד החינוך  ארז שפר:

 .227, יש לנו 77ד החינוך חזה . משר238ויש לנו  92חזה 

 .3פי  לא מזוהה:

 זאת אומרת צדקתי. מוטי פרנקו:

 בהחלט. ארז שפר:

 כי זו אוכלוסייה שהיא מרובת ילדים. מוטי פרנקו:

  –רק תדע לך שמשרד השיכון לוחץ להוריד את המפתחות  ארז שפר:

 )מדברים יחד(

ובפועל  77שרד החינוך תקצב אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. אם מ מוטי פרנקו:

 ? בעבר אני מדבר.227-, מאיפה הגיעו הכספים כדי להגיע ל227היה 

 הכול בעבר קיבלו. דודי לוין:

 לא קיבלו. לא מזוהה:

 מה אתה מדבר?  דוברת:

 על קרוואנים לא מקבלים. לא מזוהה:

 כי הוא לא בנה, איך הוא יקבל? דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 מדבר על מה שהיה. אני מוטי פרנקו:

 מה שהיה היה. לא מזוהה:

 ארז, אולי ...? )מדברים יחד( נועם ששון:

 אנחנו נעשה את זה, נועם, אבל נעשה את זה בהתגלגלות.  אירית נתן:

 אבל משרד החינוך לא מתקצב למפרע לצורך העניין?  :ג'קי גונגרדי

 לא. ארז שפר:

לגמרי, הוא לא בא ואומר לך, מגיע לך  כלומר אם בפועל המספרים אחרי :ג'קי גונגרדי

 יותר כסף?

 אם בנית גנים, כן. אבל לא בנית גנים. לא מזוהה:

 אם בנית גנים באותה שנת תקציב, הם ייתנו לך. שנת תקציב קודמת, נשרף. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(
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ארז, אני רוצה לשאול ברשותך שאלה לפני שאתה מתחיל בעצם במצגת, אני  דודי לוין:

חושב שיש פה טעות שכדאי לתקן אותה והאם לפי כמות היחידות דיור 

 3303יש  1517-העתידיות המאוכלסות עשיתם את המצגת. קודם כל ב

  –, זאת התב"ע 3303לא יהיו מעל  .4000יחידות דיור ולא 

 יש לך שב"ס עליה. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 זה היה אחרי, נועם. לא מזוהה:

 תקדם.בואו נ לא מזוהה:

ארז, שאלה נוספת, זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת, פארק המושבה, שזו  דודי לוין:

דירות מאוכלסות, והיום  1200-תשתית שאפשר לבנות עליה, יש יותר מ

 180יחידות דיור ועתידות להיבנות על ידי מינרב עוד  120בבנייה יש רק 

נייה והתחילו לשבץ יאוכלסו, כי קיבלו כבר היתרי ב 2017יחידות דיור שעד 

 200. זה אומר שאנחנו כבר, זה לא 300את הדירות, אנחנו כבר מדברים על 

 450. ואם צרפתי יוציא את היתר הבנייה שלו אז מדברים על 300אלא 

יחידות דיור שבעצם יסגרו את כל השכונה. לדעתי אתם חוטאים למטרה 

יחידות  450ד ע 400. לדעתי אתם צריכים ללכת על 200שאתם מדברים על 

 דיור. תלכו על המקרה הכי גרוע ואל תלכו על המקום הנמוך. 

 –תרשמו את זה  לא מזוהה:

  – 60בניינים של  3, 180יחידות דיור, מינרב זה עוד  120זה  דודי לוין:

 )מדברים יחד(

יחידות דיור. זה אומר  150וצרפתי כשהוא יוציא את היתרי הדיור, זה עוד  דודי לוין:

-יחידות דיור בפארק המושבה, שיביא אותו בעצם ל 450ו מדברים על שאנחנ

100% -  

 )מדברים יחד(

חודשי  3חודש פלוס  19-תראה, מינרב היום עושים את החוזים שלהם ל דודי לוין:

. זאת 2017גרייס כי הם קיבלו כבר היתר בנייה. זה לעוד שנתיים, שזה לפני 

 אומרת שכבר יש כאן טעות.
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 –ממש פרקטיקה זה  דוברת:

 חברים, תנו כבוד ואל תדברו ביחד, אנחנו שואלים פה שאלות מאוד חשובות.  דודי לוין:

 400-500ככה, אם אתה מסתכל על פארק המושבה למשל, ושם אם יהיה עוד  ארז שפר:

 –שיביאו עוד הצפה של ילדים, אין מקום לבנות יותר מוסדות ציבור 

  – 1517-ב לא מזוהה:

אז השאלה הבאה שלי, לפי התשובה שלך, קיבלתם הצעה לבנות גנים בשתי  דודי לוין:

 –קומות. פסלתם אותה 

 למה אתה אומר פסלנו? לא מזוהה:

, 2015-16אנחנו מסתכלים בראייה שצופה פני עתיד. כשאנחנו מדברים על  דודי לוין:

, פארק המשובה לא יכולה להיות 2017אנחנו מסתכלים במצגת ורואים את 

, זו השכונה שממנה אני בא, אני מכיר אותה הכי טוב. אנחנו רוצים שונה

להוציא משם גנים רגילים, ואנחנו עכשיו מעמיסים שם גנים רגילים, ואם 

הציעו לכם לבנות בשתי קומות, מדוע לא קיבלתם את ההצעה הזאת? אם 

אנחנו מסתכלים בראייה עתידית, גנים שאחר כך לא נצטרך אותם, בשתי 

 כולה להיות שלוחה של מתנ"ס לדוגמא.קומות י

  –למה אנחנו מעמיסים גנים רגילים בשכונה ש  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 יש היום, לא מעמיסים שום דבר.  לא מזוהה:

 למה אי אפשר לקבל תשובה למה פסלתם בשתי קומות?  דודי לוין:

 –קודם כל  ארז שפר:

 –אני לא רואה את כל אלה ש  לא מזוהה:

 ים יחד()מדבר

 אתה תישאר עם הרבה מאוד מבני ציבור ריקים. לא מזוהה:

 אתה לא צריך כל שנה להמשיך להוסיף גנים בקצב כזה. לא מזוהה:

  –נכון  לא מזוהה:

 –בוודאי שזה נכון  לא מזוהה:

 –שנים האחרונות  5-בתיאוריה אתה צודק אבל ב לא מזוהה:
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 –שנים האחרונות  5-ב לא מזוהה:

 ארק המושבה בעוד שנתיים לא תהיה שכונה חדשה.פ לא מזוהה:

יחידות דיור. אנחנו  450אתה טועה בעצם זה ש, הרי הולכות להיבנות עוד  לא מזוהה:

השנים הקרובות אנחנו מנציחים את  5-, כלומר ל2017מסתכלים על 

 -היבילים

 איך אנחנו מנציחים? לא מזוהה:

 כי אתה לא בונה אחרים בגני קבע. לא מזוהה:

גנים יבילים במתחם אלונים, אחרי מתחם  6תקשיב, אנחנו בונים עכשיו עוד  י:ג'קי גונגרד

 אלונים. 

 קבועים, לא יבילים. 6עוד  לא מזוהה:

  –בואו נציג  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 להמשיך?  ארז שפר:

 אל תרוץ הלאה, זה דברים מעניינים. לא מזוהה:

 האלה. מה זה? אנחנו ביקשנו את הנתונים  לא מזוהה:

זה המצב לתשע"ה. פרס ישראל, זה בעצם השכונה הבעייתית שלכם כי שם  ארז שפר:

כיתות,  3יש בעיה מאוד קשה, אין שטחים. אני ביקשתי פרוגרמה לגן ילדים, 

 איפה שיש את בית הכנסת שם, ואין מקום להכניס.

  אני שואל, למה לא בקומות? לא מזוהה:

מות, כשיש לך הפרשי גובה נניח בקרקע משופעת, ואז הגישה אין בעיה עם קו ארז שפר:

היא גישה שהיא מתאימה לחוק הנגישות. כשאתה צריך להתחיל להרים 

 במעלית או במדרגות לגן בקומה שנייה, זה בעייתי.

 אם אין לך שטחים חומים, מה האלטרנטיבה? לא מזוהה:

י"ס תלמים, מה שאנחנו הנה, אז למשל בשכונת חתני פרס ישראל, שם בב ארז שפר:

 –תכנון, שאפל לתכנית שהיתה של בית הספר -מתכננים לעשות זה לעשות רה

 פעם רביעית. מיליונים כבר עשו שם קבלנים, תאמין לי, בנו, הרסו, דודי לוין:

בית הספר הזה נבנה בצורה מטופשת במבנה של שתי קומות ועוד שני אגפים  ארז שפר:
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שהולכים לעשות זה להרים קומה נוספת על  על קומה אחת, בטיפשות. מה

קומות. זאת אומרת  3האגף שעכשיו נבנה, ואת האגף השני, לבנות אותו 

 –קומה ראשונה, יהיו שם גני ילדים עם כניסה נפרדת וייחוד שלהם 

 )מדברים יחד(

 אתה מציג את זה בהמשך?  לא מזוהה:

ור של משרד החינוך. בכל התכנית לא תהיה פה, התכנית צריכה לקבל איש ארז שפר:

מקרה אנחנו מגישים, האדריכל שנשכר לעשות את זה, קוראים לו אבנר גולן, 

 שנים, אדריכל מצוין, 7הוא היה יועץ של משרד החינוך במשך 

 מי שכר אותו, המועצה? לא מזוהה:

כן. והוא הולך להגיש, בגלל שזה מגרש קצת קטן ואנחנו הולכים לערבב גני  ארז שפר:

ם ובית ספר, הוא הולך להגיש תכנית התכנות למשרד החינוך. התכנית ילדי

מוכנה כבר אצלו, היא תהיה מוכנה השבוע והוא יגיש אותה למשרד החינוך, 

 –גני ילדים במתחם  4-שיקבל אישור לקבל פרוגרמה ל

הגנים היבילים לדוגמא אנחנו מניחים שזה גן הזית. נכון?  4-שאלה, אחד מ מוטי פרנקו:

ילדים האלה עולים לגן קבע או  34ילדים.  34ילדים.  35הזית היום יש  בגן

נשארים בגן הזית? אם באופן היפותטי הילדים האלה עולים לגן קבע, כמה 

 ? -היית 

 מה זה גן קבע? דוברת:

קודם כל, הגנים האלה, אף אחד  גן קבוע. כזה שיש לו ממ"ד )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

יכף נגיע גם לזה. אבל באופן היפותטי, ארז, אם היינו מהם לא תקני, אבל ת

לוקחים את גן הזית והיינו מעבירים את הילדים האלה לגן אחר, תקני, 

 קבוע. כמה ילדים היית מכניס לקרוואן הזה?

  –תלוי ב  דוברת:

 מטר לילד.  3.3מטר,  58הגן הזה הוא  מוטי פרנקו:

 .2.5 דוברת:

 ילדים. 25כמה את יכולה להכניס? אז לגן הזה  2.5 מוטי פרנקו:

  –עם  24 דוברת:
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 –אבל קיבלתם  לא מזוהה:

 ?35-אבל רגע, אתם עושים סרדינים? למה אתה מבקש היתר ל מוטי פרנקו:

 כי אין לך שטחים חומים. לא מזוהה:

 אנחנו לא מדברים כרגע על שיבוצים. דוברת:

 למה לא? לא מזוהה:

 ה להגיד מה שאת רוצה אירית )מדברים יחד(בוודאי שכן. את יכול מוטי פרנקו:

  –נקבע על ידי משרד הפנים, לא על ידך  

 –בסדר, משרד הפנים  אירית נתן:

 –איזה מזל שיש הקלטה  מוטי פרנקו:

 מוטי, אין שום בעיה שיש הקלטה, אני אגיד את זה גם בקול רם. אירית נתן:

 –תגידי עוד פעם  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

  –אל תזלזלי  ה:לא מזוה

 מטר. 58מדובר על  גן של  מוטי פרנקו:

 –בוא נקשיב להם  לא מזוהה:

  –כי עשו פה קמפיין נגד סרדינים  מוטי פרנקו:

 מה קשור סרדינים? סרדינים זה בבתי ספר, מוטי, לא מזוהה:

 אה, פה זה טונה. הבנתי. מוטי פרנקו:

 אותם תקנים. אותם תקנים. בי"ס וגנים זה אותו דבר. לא מזוהה:

 מטר נטו. 98רד החינוך זה תקנים של גן ילדים תקני שממומן על ידי מש לא מזוהה:

 ?58ואם זה  מוטי פרנקו:

 מטר נטו. 98 לא מזוהה:

אני יודע. תאמין לי, אני מכיר. אני יושב עם אילן גוטר פעם בשבוע, עם גנדי  מוטי פרנקו:

 מדבר. פעם בשבוע ועם תמיר בן משה פעמיים ביום אני

 אנחנו מדברים על המליאה.  58זה לא כולל,  58מוטי,  לאה ורנר:

  –חבר'ה, אני רק רוצה לעורר אתכם לחשוב פעם נוספת  מוטי פרנקו:

 תן לשמוע מה היא אומרת בבקשה. דוברת:
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מטר אנחנו מדברים על מטר מליאה כי זה בעצם המרחב הגדול ביותר  58 לאה ורנר:

ודדים את זה גם במשרד החינוך, זה המדידה שאותו אנחנו מודדים, מ

שמודדת את המרחב עצמו. עכשיו במרחב הזה קיבלנו אישור מיוחד לגבי גן 

  –הזית להמשך השנה הזאת, שבשנה הבאה הרעיון הוא באמת 

האם ההחלטה לפנות למשרד החינוך לקבל את האישור הזה היתה להימנע  מוטי פרנקו:

בע, ואז פחות ילדים, אי אפשר תקן כי זה גן מלהעביר את גן הזית לגן של ק

חדש, אז צריך עוד קרוואן. זו לא היתה ההחלטה. אז פשוט החלטתם 

להשאיר ילדים כמו מקרלים בגן הזה. שזה גן עם מלא ליקויים, דרך אגב, 

 כשנגיע לסעיף הליקויים.

ולא רצינו אני יכולה להגיד לך מה היתה החשיבה. כמות הילדים גדולה מאוד  לאה ורנר:

לעשות שינויים דרסטיים, ולכן גן הזית, במקום שנטרטר אותו, החלטנו 

 -להשאיר אותו שנה נוספת, באישור משרד החינוך. זאת אומרת הכול נעשה ב

אני בטוח. אני אומר ששווה שתשקלו את זה שוב פעם. אנחנו מדברים על  מוטי פרנקו:

אשי הנהגה, גם עוזי וגם מבנה יביל עם ערימה של ליקויים. יושבים פה ר

שרון, יודעים מה היה בגן הזית, יודעים את הגן הזה. תחשבו על ההורים, יש 

 ילדים. זה החוויה שאנחנו נותנים לילד?  36שם מגלשה אחת בגן של 

  –בכל הגנים  לאה ורנר:

 נתן לכם גן של קבע. עוד יותר חמור. אבל בטח ילדים שעולים )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

  –מוטי, זה לא נכון, יש שם מגלשה, יש שם קפיץ  לאה ורנר:

 ילדים. 33-ל מוטי פרנקו:

 כמו שיש בכל הגנים, יש פה תקן מסודר. לאה ורנר:

 –אני מזמין אותך לרחובות ולנס ציונה  מוטי פרנקו:

 –אני אומרת לך מה התקן. אני לא עובדת לפי רחובות ונס ציונה  לאה ורנר:

דרך אגב, ההורים שם, אני  למען התקן, למען עתיד ילדינו.)מדברים יחד(לא  מוטי פרנקו:

 מבין את הקולות של ההורים.

 ההורים רוצים להישאר בגן הזית. לאה ורנר:

 נכון, כקבוצה. אז תעבירו אותם לגן יותר גדול. מוטי פרנקו:
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 הם ביקשו להישאר בגן הזית. לאה ורנר:

 –לה. על כל אחד אני מכיר את ההורים הא מוטי פרנקו:

  –הנהגת גנים  לאה ורנר:

 שמה, שההורים ביקשו? מוטי פרנקו:

 –ביקשו להישאר בגן הזה  לאה ורנר:

 יש פה לפחות אמא אחת מגן הזית שלא רצתה.  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

גנים, למשל אחד השינויים שעשה  9-דרך אגב, בגנים החדשים שתכננו, ה ארז שפר:

שני גנים יהיה להם ממ"ד משותף שיש שימוש לשני הגנים  האדריכל זה שכל

בתורות. ואז במקום שיהיה לכל אחד מהם ממ"דצ'יק שישמש למחסן ולא 

 –ישמש, יש עוד חדר 

 ולנו ליבילים יהיו ממ"דים?  מוטי פרנקו:

  –אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לזה שהיבילים האלה ייעלמו  ארז שפר:

  –הרשאה, הייתם יכולים להתחיל לבנות  נתנו לכם מוטי פרנקו:

אנחנו ישבנו, ארז, לפני יותר מחודשיים, בישיבה יחד עם הנהגת הגנים,  דן קושניר:

והבאתי לשולחן הצעה, מתקשר עם חברות שעובדות עם המשכ"ל, יש לפחות 

חברות כאלה, אין לי מניות באף אחת מהחברות האלה, לבנות גנים בשיטה  4

נו את זה, אני אומר את זה היום, בדיעבד ובצער גדול, אם מתועשת. אם היי

היינו עושים את זה אז, הייתם מקבלים את ההמלצה שלי, היינו היום יכולים 

-להיות בעיצומה של בנייה והגנים היו יכולים להיות בזמן. זאת אומרת ב

היינו יכולים לבוא ולפתוח גנים שהם כוללים אישור פיקוד העורף,  01.09

ים אישור כל תקני הכבאות, וכמובן מרחבים מוגנים לילדים. אני לא כולל

רואה איך אנחנו יוצאים מהסבך הזה של הגנים היבילים. כי פעם אחת אנחנו 

מטר, זה באמת  58מטר או  52מדברים על גודל, אז אנחנו מתמקחים פה על 

בטל בשישים. אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו ואני שואל את השאלה 

ת היום בישיבת המועצה, מדוע לא קיבלתם את ההמלצה שלי להתקשר הזא

עם חברות שעושות ובונות ומתכננות, ואני במיוחד מדגיש, גם במגרשים לא 
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הנגשה כמו שאתה אומר,  5%-רגולריים, וגם במקומות שיש בהם יותר מ

תאמין לי, אני מכיר את התקן הזה מצוין. מדוע לא קיבלתם את ההמלצה 

 שר מיידית עם החברות האלה ולעשות טוב לבאר יעקב? שלי להתק

אני רוצה להגיד לך שלמשל במגרש של גני מנחם, איפה שמועדון הצופים, זה  ארז שפר:

גנים שבעצם חצי מהם גן יושב על גן ועוד גן יושב  3גם שהוא שתי קומות, 

 בצד. זה לא משהו סטנדרטי. 

 לכל התקנים. פשוט מביאים אותו מוכן.זה לא יביל, זה מתועש, בהתאם  דן קושניר:

 אם אנחנו מדברים על מתועש,  ארז שפר:

 –אגב זה גם מבנה ירוק שמתאים לסביבה  דן קושניר:

אם אנחנו מדברים על מתועש, הפתרון לקומה שנייה הוא לא סגור סופית.  ארז שפר:

  –אין שם פתרון טוב 

, אירית נתנה לי תשובה שעדיין אין השאלה שלי, ארז, אם ניסיתם. אמרו לי דן קושניר:

תקנים ועדיין לא קיבלנו את כל האישורים. אני אומר דבר כזה, כשאני רוצה 

להביא בעל מקצוע הביתה ועדיין אין לי קשר לשלם לו, אני מזמין אותו לתת 

אני בטוח שאדריכלים ומתכננים של חברות כאלה, ושוב אני הצעת מחיר. 

ימי עבודה, בנו גנים כאלה.  65נו השנה בזמן של כאלה שב 4אומר, אני מכיר 

מטר,  360-מטר ו 240מטר,  120והראיתי לכם דוגמא גם בעיר ימים בנתניה. 

בהתאם לכל הדרישות והתקנים. למה לא יצרתם קשר והבאתם לפה בן אדם 

אחד או חברה אחת, לפחות לבחון את החלופה. אני תמיד אומר שכשרוצים 

תכל לפחות על שתי חלופות. אז בחרתם לקחת את לבנות משהו, בואו נס

הגנים היבילים. שזאת לא חלופה אפילו, זה סוג של ברירת מחדל, ואני אומר 

אנחנו רואים היום עוד פעם את זה פה בצער כי זה הילדים של כולנו. 

התחממות בגזרה, ואנחנו יודעים שמפת הטילים מכסה את כל מדינת 

לח את הילדים שלנו לגנים שהם לא מוגנים? ישראל. איך אנחנו ההורים נש

אנחנו דיברנו על זה לפני שנה ושנתיים ושלוש וחמש ואנחנו פה מנציחים 

  –עוולה. אני אומר פה, ואני מרים את הדגל 

 )מדברים יחד(
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סליחה דקה, אני מרים את הדגל הזה עוד פעם, כמו שהרמתי אותו לפני  דן קושניר:

ברואר, בואו נתקשר איתם. גם אם נעשה את חודשיים וכמו שאמרתי גם בפ

זה היום, אני דן קושניר, חבר המועצה אומר, אני יודע שזה לא יהיה בזמן. 

שבוע, יהיו פה שבועיים אבל אם תביאו לפה את היבילים הם יהיו פה 

ומספיק. בואו נשנה כיוון, בואו נחשוב קצת מעבר לקופסא. זה יעלה אותו 

פחות. בואו נביא אותם. אני נותן מעצמי את הזמן  דבר, זה יעלה יותר, יעלה

שלי, את הידע שלי, את הניסיון שלי, אני אצטרף אליכם לישיבות, ונביא את 

החברות האלה. ולא נעבוד עם חברה אחת, זה יהיה עם חברה אחרת. ואם לא 

אחרת, יש את השלישית ויש את הרביעית. אני מוכן להביא את הידע שלי, 

י, ואני שם את  עצמי פה על השולחן, אני אעזור לכם. אבל את הניסיון של

 בואו תביאו חלופה. זה לא חלופה בשבילנו, זה חלופה בשביל הילדים.

 אני מציעה, אנחנו נמצאים במצב כזה או אחר, עם קבלנים. אירית נתן:

 –לא הזמנתם, היום רק דיברו עם  מוטי פרנקו:

 –ם אם היום נבחר קבלן ג )מדברים יחד(גם אם היום  דן קושניר:

 )מדברים יחד(

ימי עבודה  50רק דקה, ברשותכם, גם אם היום נבחר קבלן למשכ"ל, לוקח לו  דן קושניר:

 לייצר, זה אומר שהיום אנחנו כבר יודעים שלא יהיו גנים בזמן.

 איך אתה יודע? לא מזוהה:

 גם לך אמרו את זה.  מוטי פרנקו:

 שמה?  לא מזוהה:

 א יהיה בזמן.של מוטי פרנקו:

 –גם אם היום נבחר קבלן  דן קושניר:

 היום נבחר? לא מזוהה:

ימי עבודה לייצר. זה  50היום, אתמול, שלשום, שבוע שעבר. לוקח לא לפחות  דן קושניר:

 יום ברוטו. 65אנחנו  01.09-עד ה 29.06אומר שאנחנו, אותי לימדו לספור, 

 ר מלאי? אתה חושב שהקבלן הזה לא מייצ :ג'קי גונגרדי

 אני לא יודע. דן קושניר:
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 )מדברים יחד(

 בכל העונה. 2יום הוא מייצר אולי  50אם הוא מייצר תוך  : ג'קי גונגרדי

אני הראשון שיהיה שמח שלילדים יהיה גן. אנחנו מדברים על עוולה שבואו  דן קושניר:

נשים את הקלפים על השולחן, מדובר פה בקרוואן. תראו מה הלך בשנה 

במתחם אלונים. שנה שלמה אנחנו באים ובידיים שלנו אנחנו  שעברה

הורסים לתושבים את התקווה. אנחנו הורסים. כי הזמני הוא קבוע. 

שנים  7-שנים ו 6שנים, כבר  5-דקות ל 5וכשאנחנו אומרים שהזמני הוא בין 

 העוולה הזאת קיימת בבאר יעקב.

ים ואני רוצה לתקן כמה דברים. אז בוא, דן, קודם כל הדברים שלך ראוי אירית נתן:

נושא של גנים יבילים זה ברירת מחדל שהיא מאוד זמנית ולכן כשישבנו כאן 

בינואר, וישבנו עם ג'קי, ישבנו וחשבנו שהגיע הזמן שבאמת היבילים האלה, 

עם הזמן אנחנו מעיפים אותם מהרשות, כי המועצה הזאת, מגיע לה גנים 

 קצת יותר נורמליים.

 לתושבים, לא למועצה. לא מזוהה:

 לא פחות ממצוין. לא יותר מנורמליים, לא פחות ממצוין. לא מזוהה:

שנייה. אני מקבלת את התיקון. עכשיו קח את מתחם עלומים, ששם האמת  אירית נתן:

 שאני באמת חושבת שהמתחם מאוד לא, אני רוצה לבחור את המילים,

 גרוע, לא מזוהה:

הגנים  6אנחנו עושים עכשיו? אנחנו הולכים לבנות מאחורי או קיי. עכשיו מה  אירית נתן:

גנים קבועים, שאנחנו לא ממהרים בהם. הם ייבנו במהלך השנה  6האלה, 

הקרובה, הם כבר יהיו גנים, אנחנו רוצים להרוס את הגנים הקיימים 

באלונים, אלה שנראים כמו סלאמ'ס, להעיף אותם. להעביר אותם לקבוע 

ת גני קבע. זה מה שאנחנו רוצים לעשות בכל העיר. אז ובמקומם בעצם לבנו

נכון שזו ברירת מחדל השנה. אני מאוד מקווה שייקח אולי עוד שנה, לדעתי 

 30כל שנה יהיו פחות יבילים, עד שבעצם נגמור, משרד החינוך אישר לנו הרי 

  –גנים 

 רק? 6השנה. למה  12: אבל אמרתם שבונים ג'קי גונגרדי
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 השנה, 9 אירית נתן:

  –בגני מנחם  3 לא מזוהה:

גנים. זאת ההודעה של המועצה, אני אקריא  12מתוכננים לספטמבר הקרוב  מוטי פרנקו:

 גנים לספטמבר הקרוב, ככה כתוב. 12לך, 

 מוטי, בוא אני אעדכן אותך לאן בדיוק הגענו. מוטי, ג'קי, תקשיבו,  מוטי, אירית נתן:

  –:  לפחות אני מדייק ג'קי גונגרדי

  -אז בואו, אני מדייקת  אירית נתן: 

 אתם לא באתם לקבל עדכון, מוטי, אני אגיד לך את האמת. : ג'קי גונגרדי

 )מדברים יחד(

 -אתה יודע, כל אחד, אתה רוצה להגיד   מוטי פרנקו:

אני רוצה להגיד לך שאנחנו בונים את תלמים ג', אגב, בעזרת השם בספטמבר  :ג'קי גונגרדי

 3-4ומר לך שיש שם לא מעט צרות צרורות. אנחנו בונים שם בין , אני א2015

גנים. המטרה שלהם היא להחליף גנים יבילים בשכונה. כשאנחנו בונים השנה 

גנים יבילים בשכונה. אז  3גנים בגני מנחם, המטרה שלהם היא להחליף  3

 ככה אנחנו הולכים וממשיכים בכל השכונה.

אתה לא בונה, אתה לא יושב על המנוף. המועצה אגב, כשאתה אומר,  מוטי פרנקו:

 החליטה, 

 הסמנטיקה היא החשובה? :ג'קי גונגרדי

 בוודאי. מוטי פרנקו:

 בגני מנחם. 3גנים באלונים ועוד  6הבנתי. אז אני בונה השנה  : ג'קי גונגרדי

 מדברים יחד()

 ה.תחליט, כי אם אתה זה שבונה אז את כל ה"לא בונה" זה  גם את לא מזוהה:

כשאני נכנסתי היום לכאן, גם אני שמעתי מישהו אומר "אני אביא", אז אל  ליאת דרי:

 תיכנסו לדקויות. נאה דורש, נאה מקיים.

 אז אני לא מביא, אני לא בונה, אני שואל. :ג'קי גונגרדי

תחשבו טוב מה קרה כשנכנסתי היום לחדר. אבל אז זה לא היה מוקלט אז  ליאת דרי:

 גיד את זה.זה היה בסדר לה
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 –אני שואל את השאלות  :ג'קי גונגרדי

 השאלות שלך מצוינות. לעונג לי לדבר אתך. :ארז שפר

 גנים. 9תודה. למען האינפורמציה, אנחנו מדברים על  :ג'קי גונגרדי

 )מדברים יחד(

רק דקה, אני שואל שאלה בשביל עוד פעם, אני לא רוצה להפריח פה כל מיני  :ג'קי גונגרדי

 יהיו יבילים? 9-באוויר. כמה מתוך הדברים 

 אף אחד. אירית נתן:

האם בנוסף, רק שנייה,  לא יהיו יבילים? )מדברים יחד( 9-אף אחד מתוך ה :ג'קי גונגרדי

אני הכנתי לי זה, ואז ניתן גם לאחרים לדבר. אני מסתכל על שכונת פארק 

 –גנים שהם גני קבע שלא נפתחו בשנה שעברה  3המושבה, יש פה 

 נפתחים השנה. א מזוהה:ל

  –רגע, כתוצאה מלחץ ההורים  :ג'קי גונגרדי

 השנה הם נפתחים. לא מזוהה:

לכן אני בא ואומר, שנה שעברה ההורים לחצו, ואני חושב שבצדק, נבנה  :ג'קי גונגרדי

בזמן והכול, השנה הוא ייפתח.  4אולם אשכול, למרות שהוא לא קיבל טופס 

ילדים. אני רוצה לדעת האם המועצה  100 גנים, מדובר על 3יהיו שם 

התקשרה מול פרויקט טו בי ומול הפרויקטים העתידיים לעדכן את היתרי 

הבנייה ותכנית ההתארגנות של רדיוס המנופים, כדי שלא יהיו מנופים מעל 

לגנים, מעל לראש של הילדים? מדוע? כי בפרויקט טו בי נפלו כבר חומרי 

. אם נפל פעם אחת, יכול גם ליפול פעם שנייה. 15בנייה ותבניות לתוך סנס 

 –התפקיד שלנו, כשליחי ציבור, למנוע או למזער 

 לא למזער, למנוע. דוברת:

למנוע ולמזער סיכון לילדים. אז אם מדובר על אבק והכול, ואם אין מה   :ג'קי גונגרדי

לעשות וחייבים לפתוח, אז אין מה לעשות. זאת ברירת המחדל. אז לפחות 

י יודע שהגנים האלה יהיו מוגנים ויש להם ממ"דים ויש להם כל מה אנ

שצריך מבחינת תקנים. אבל חשוב לעדכן את היתרי הבנייה, גם של מינרב, 

גם של צרפתי, העתידיים, וכמובן של הפרויקט שנבנה היום, של טו בי, 
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שהעגורנים שם יהיו לפחות בשנה וחצי הקרובות, לעדכן את רדיוס המנופים 

 א יהיו מעל לגנים האלה, וזה המועצה אחראית. זה בוצע?של

אז בואו שנייה, את הנושא של ההנדסה ניתן תיכף לרימה לענות, לגבי  אירית נתן:

המנופים. אני יודעת שהיא ביצעה, היא רק תעדכן, כי היא בוודאי יותר 

בקיאה ממני. שאלתם פה ונתתם כל מיני מספרים. בישיבה האחרונה שהיה 

מיר בן משה, זה ראש מנהל הפיתוח של משרד החינוך, האישור הוא כאן ת

פרוגרמות. יש לנו  15-גנים. אנחנו העברנו כבר אישורים ל 30שקיבלנו 

פרוגרמות זה  15פרוגרמות. אני רוצה שנדייק בדברים שלנו.  15-אישורים ל

גנים  9עדיין לא הרשאות. תמיר דיבר איתי ביום חמישי האחרון, ככה, 

ים, הוא חתם עליהם הרשאות, אני מקווה שנקבל את זה היום, מחר, קבוע

גנים קבועים.  9מחרתיים, עוד שבוע, הוא העביר את זה כבר לחשב המשרד. 

יבילים לגני ילדים ששלחנו הרשאות, קיבלתי כבר את ההרשאה.  3בנוסף, 

  –שקל  360,000

 –גנים האלה  3-אמרו לך על ה לא מזוהה:

 360,000אבל הרשאה קיבלתי כבר. זה יעלה לאישור תב"ר בקרוב. זה כן,  אירית נתן:

 כיתות לבי"ס צאלון יבילים. 3שקל. אנחנו מקבלים עוד 

 כיתות. 6 מוטי פרנקו:

 . 3 אירית נתן:

 כיתות חדשות. 6אבל קיבלת בפרוגרמה  מוטי פרנקו:

 מוטי, אני מדברת על גנים. אירית נתן:

 ץ, במקום כשהילדים לומדים, לבנות להם על הראש?למה לא עכשיו בקי מוטי פרנקו:

שנייה, תיכף ניכנס לעניין איזה פרוגרמות קיבלנו על בתי הספר. כי קיבלנו על  אירית נתן:

התיכון וכל עוד בי"ס יסודי, זה, ארז, כשיגיע, אבל לגבי גני ילדים, בואו 

של קבועים שקיבלו כבר אישור  9נעזוב את הכיתות כרגע. גני ילדים, 

 –האדריכלית של משרד החינוך 

 בתלמי מנשה למיטב זיכרוני,  2קיבלנו עוד  ארז שפר:

כיתות, נדבר על הכיתות אחר כך כי  3גנים, וקיבלנו כבר כסף, ועוד  3קיבלנו  אירית נתן:
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, יש לי פגישה עם ארז אצל תמיר 30-אנחנו עכשיו בענייני גנים. על ההשלמה ל

ו שלושה, כדי לראות איך להקדים מימון. אז לי בעוד, לא זוכרת, שבועיים א

 ולארז יש פגישה אצל תמיר, ננסה להוציא עוד כספים.

 )מדברים יחד(

 –הגנים  3-יש לנו אישור תכנית גם ל ארז שפר:

 יש.  15נכון,  אירית נתן:

יש לנו אישור לתכנית האדריכלית לגני ילדים ליד בסטה של אבטיחים. אי  ארז שפר:

 את הגנים האלה לפני שהבסטה תיעלם משם.  אפשר לבנות

זאת שאלה שנשאלת, ברשותכם, בבסטה של אבטיחים הוקם בן לילה בית  דן קושניר:

בתי כנסת בבאר יעקב, צריך  28כנסת. אני בעד בתי כנסת, אני חושב שיש פה 

לכבד גם את הקהל הדתי, אבל באמצע הלילה, בן לילה הוקם שם בית כנסת 

גנים יבילים שהפכו פתאום, בית הכנסת התרחב, אני שואל  2ונשארו שם עוד 

גנים יבילים  3-גם את מהנדסת המועצה שאולי תענה לי אחר כך, מעבר ל

שהפכו להיות בית כנסת גדול. יש שם עוד התרחבות של פרגולות ובנייה לא 

חוקית. למה המועצה נתנה את ידה, אם הקצו מבנה אחד יביל לטובת בית 

מרים את ידי ואני אומר, מצוין. למה עוד שני גנים יבילים הכנסת, אני 

שאנחנו, משלמי המיסים, שילמנו עליהם כסף ולא קיבלנו על זה בחזרה, 

 מטר?  500-600הפכו בעצם להיות בית כנסת של 

  –על בית כנסת יש לנו בעוד שכונה שעושה לנו בעיה  לא מזוהה:

את אחד הגנים, שמשמש היום למועדון נוער,  : אם הוחלט פה שמפניםעידית שטרוזמן גינדי

מפנים אותם ואנחנו לא יודעים לאן, אז או שכל הגנים חוזרים להיות גנים, 

וזה לא משנה למה הם משמשים, או שגם את מועדון הנוער לא מפנים, כי 

ילדים שצריכים להיות שם. בואו נקבל  250-300הוא משמש גם בערך 

 החלטה, גם את זה וגם את זה.

 אז בואי אני אסביר לך. א', אין קשר. אירית נתן:

 –: יש קשר כי אם הגנים עידית שטרוזמן גינדי

  –עיניים. הגנים  4-עידית, דיברנו על זה גם ב אירית נתן:
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 : כן אבל אני מודה שלא ידעתי על בתי הכנסת.עידית שטרוזמן גינדי

גנים שנבנו בכספי משרד  שנייה, הגנים שדיבר עליהם דן עם המנוף, זה אירית נתן:

החינוך ולכן את לא יכולה להעביר אותם לשום זה לנוער, זה ייעודי. אחרת 

משרד החינוך יעניש אותך ודי בצדק, ולעכב לך כספים אם את לא מממשת 

את המבנים שלהם. ביבילים שהרשות קנתה, זה כסף שלך, זה לא כסף של 

ה שונה כשמשרד החינוך משרד החינוך, לא שאני בעד אבל אני אומרת, ז

 מממן. כשמשרד החינוך מממן, יש עם זה יותר בעיה.

אגב, אני מכיר את הרב, והרב הזה, יסכים איתי מוטי שהבטיחו לו הרבה זמן  לא מזוהה:

  –בית כנסת 

 )מדברים יחד(

העניין הוא שיש עוד שני יבילים נוספים, כולל בנייה לא חוקית מתחת לאפה  דן קושניר:

צה, קודם כל יש שם גישה נפרדת שאנשים נכנסים לשם, מתפללים, של המוע

אם תיפול שם סככה, אם ייפול שם משהו, זה על הראש של המהנדסת, שלה 

יבילים, אחד היה  3ושל ראש המועצה. אבל אני אומר מעבר לזה. היו שם 

שיהיו גן, תחסכו כסף למשלם המיסים ותשימו שם עוד  2בית כנסת, תחזירו 

, תוסיפו לשם גם 2בנויים ועוד  3. אם כבר. ואז יש לכם מתחם של ילד 60

  –מרחב מוגן שתביאו אותו כמרחב מוגן יביל, אם אתם כל כך רוצים 

 )מדברים יחד(

  –פחדו בגלל המנוף  לא מזוהה:

 נלקחו לתלמי מנשה ואחד נשאר שם בבית הכנסת.  2יבילים,  3היו שם  לאה ורנר:

. זה אומר שגם 3ליחה, אני בא ואומר שהיום השטח שם יושב על אבל לאה, ס דן קושניר:

שים, לוקחים נר ומדליקים נלקחו, זה שטח שאנחנו משוועים, מחפ 2אם 

התשתית קיימת, החנייה קיימת. זה אומר שאם יש  )מדברים יחד(ואומרים 

 שם בית כנסת אחד, תעשו לידו את שני הגנים, תחזירו בחזרה. 

 –תכננים אנחנו מ :רימה לבדב

ימים אז המועצה צריכה לבוא  65לא, אתם לא מתכננים, כי אם נשארו  דן קושניר:

ולהחליט ולהביא את הגנים ולבוא ולהוציא החלטה. לבוא ולהגיד אנחנו 
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 –רוצים, אנחנו מתכננים 

אם אתה מכיר את חוק התכנון והבנייה, לפי חוק התכנון והבנייה המועצה  רימה לבדב:

  –מפנה זה ועדה מקומית לא מפנה. מי ש

דן, אני אגיד לך משהו, בטח ארז ייגע בזה. איפה שאנחנו צריכים גנים זה  :ג'קי גונגרדי

בתלמי מנשה, שני גנים, אנחנו צריכים עוד גן אחד בגני מנחם. בכל שאר 

השכונות ביישוב אין לנו בעיה. הדברים שלך הם נכונים. אז צריך לבנות שם, 

 –ם מבנה יביל לבנות, לא להביא לש

 )מדברים יחד(

 .5-הבנייה שם תחליף את המקבץ של ה לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 לא צריך גנים היום?  לא מזוהה:

 –לא. צריך בתלמי מנשה  לא מזוהה:

עכשיו אמרת משפט, כל באר יעקב עכשיו, כל כמות הגנים שיש, צריך לשנה  לא מזוהה:

 הבאה, שמתחילה בעוד חודשיים, 

 יחד( )מדברים

 .1ועוד  2 לא מזוהה:

 גנים? זהו? 3בכל היישוב  לא מזוהה:

 זה הכול. לא מזוהה:

 גנים יבילים. 2מתפנים,  2 לא מזוהה:

 –גנים. זאת אומרת כל הבנייה שעכשיו עושים  3 לא מזוהה:

 זה להחלפת יבילים. לא מזוהה:

 .9 דוברת:

 מה חודשים וזה לא עוזר.אבל אנחנו מנסים להסדיר את זה בכר למעלה מכ לא מזוהה:

 ארז, תמשיך. דוברת:

  –גנים  3 ארז שפר:

 מה זה גן ברמון? לא מזוהה:

 יצא למכרז האישור עד שייבנו השלישיה, צריך עוד גן אחד שיוצב ברמון. ארז שפר:



     ע.ג.                                                                                                                               06046

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

25 

 ? –לילדי השכונה או לילדי חוטר  מוטי פרנקו:

 לילדי השכונה.  ארז שפר:

 גם וגם. לא מזוהה:

האם לילדי השכונה תהיה עדיפות ללמוד בשכונה? לא בהכרח. האם כך נעשה  :מוטי פרנקו

השיבוץ? האם מישהו הבטיח, באמת בכן ולא, להורים מנווה דורון וחוטר 

 ? -שהילדים שלהם יהיו בגני קבע 

  –אני לפחות  לאה ורנר:

 את לא מכירה הבטחה כזאת? מוטי פרנקו:

 הבטחתי שום דבר לאף אחד. אני מדברת על עצמי, אני לא לאה ורנר:

 האם מישהו אחר הבטיח?  מוטי פרנקו:

 אין לי מושג. לאה ורנר:

האם שובצו הילדים של חוטר ונווה דורון בגן קבוע בגני מנחם על חשבון  מוטי פרנקו:

 הילדים של השכונה?

  –השאלה שלך מנוסחת לא נכון  לאה ורנר:

 תנסחי אותה מחדש. בבקשה. מוטי פרנקו:

הילדים של חוטר ושל נווה דורון, של גולן, של חרמון, של תבור, שובצו  רנר:לאה ו

גנים והוספנו גן אחד נוסף. הילדים של  4במתחם של גני מנחם. יש לנו היום 

 –חוטר 

 –לגיטימי ש  מוטי פרנקו:

גולן, חרמון ותבור, אין להם מענה בסביבה שלהם של גני ילדים, לכן הוחלט  לאה ורנר:

 –יתן להם שהמענה נ

אני אתן לך דוגמא, אני אגיד לך למה, לא מעט הורים, אני אגיד לך למה אני  מוטי פרנקו:

 –שואל, לאה 

 –לא רואה את זה בעיניים, רואה ילדים ו  - לאה ורנר:

 האם השיבוץ  השנה נעשה על ידי מחשב או על ידי אדם אנושי? מוטי פרנקו:

 השיבוץ נעשה על ידי אדם. לאה ורנר:

  –אני אגיד לך מה הולך לקרות. מאחר ועוד לא נשלחו השיבוצים  טי פרנקו:מו
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 נשלחו השיבוצים. לאה ורנר:

או קיי, יפה, בטח יגיעו היום או מחר, ואז אנחנו נגלה, אתם יוצאים לפגרה  מוטי פרנקו:

  –עוד מעט 

  –אני לא יוצאת לשום מקום  לאה ורנר:

ני אגיד לך מה אני מציף פה. שאדם בונה שיבוצים לאה, הדבר לא כלפייך. א מוטי פרנקו:

לאלפי ילדים, יהיה כשרוני ככל שיהיה, ואת בטוח כשרונית, הוא יכול ליפול 

על טעויות. לדוגמא, מחשב יכול לזהות רחוב סמוך לגן. מחשב יכול לזהות 

שני ילדים באותו בית קרוב לגן. עכשיו זה גם עירייה. שווי בנפשך סיטואציה, 

הגנים נפתחים, יש אמא שנוסעת לגן אחד לקחת ילד מגן  12:45ישי, יום ש

חובה ונוסעת לרמון לקחת ילד אחר, הוא מחכה לבד. זה נראה לך הגיוני? 

-לא. זה לא יעבור, תעשו את השיבוצים איך שאתם רוצים. אני חושב שב

הגיע הזמן שיהיה מחשב, גם הבטחת שיהיה מחשב, וזה דרך אגב לא  2014

 –רע ממקום 

 –אתה אמרת שתביא תוכנה, אתה זוכר לא מזוהה:

 אני לא צריך להביא לך תוכנה. מוטי פרנקו:

 אתה אמרת שתביא אותה. לא מזוהה:

 ברגע שראיתי את הסגנון, הבנתי שאני אתך לא עובד. מוטי פרנקו:

 הבנתי, אני גם לא רוצה שתעבוד איתי, אני מסתדר לבד. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 –גם במחשב יש הרבה בעיות  נר:לאה ור

 המחשב לא טועה אף פעם. לא מזוהה:

במחשב, הסבירות שהוא יטעה היא נמוכה יותר. הוא יודע לעשות הצלבות  מוטי פרנקו:

וחיתוכים. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעמוד בפני הורים או ועדת 

ים ערעורים, שגם הערעורים הם ידניים, ואז תגיע סיטואציה שבה ההור

ימצאו את עצמם בין שני גנים מרוחקים מאוד. לא הוגן. מעבר להוגנות שילד 

שהיה בגן יביל, יכול לעלות לגן באותו אזור, הוא כבר מכיר את האזור. 

 ישלחו אותו לאזור חדש, הוא לא מכיר, יפצלו אותו, 
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 .2011-זה ילדים חדשים, כולם מ לאה ורנר:

 חה מספר ילדים.אבל יש אולי באותה משפ מוטי פרנקו:

  –אנחנו השתדלנו להתחשב  לאה ורנר:

 –, מה קורה אם יש דבר כזה 1או  0אין להתחשב. זה  מוטי פרנקו:

  –תן לה לדבר  דוברת:

 –אם היא עונה לך אז תקשיב  דוברת:

 –אני עונה לה  מוטי פרנקו:

 כי עם היה מחשב זה לא היה קורה. לא מזוהה:

יה רואה גינדי, גינדי, היה קופץ לו פלאג. היה קופץ לו לדוגמא, המחשב ה מוטי פרנקו:

פינג. אני רואה כאן מישהו מהנהן בראש כי הוא מכיר את התחום הזה. 

יכולת להשתמש בו, לא היית צריך אותי, יכולת לבקש משרון היימן, הוא 

עבד בכמה חברות כאלה, עשה הרבה כסף מהדבר הזה ופרנס את המשפחה, 

  –אותי,. ואז אם רואים בשיבוץ לכן לא היית צריך 

 זה עצוב, כמה שזה מצחיק, זה עצוב כי זה עולה גרושים. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

אנחנו עומדים בסיטואציה שתקבלי ערעורים ואני מקווה שבמועצה תקבלו  מוטי פרנקו:

לפחות החלטה ברמה עקרונית, בני משפחה אחת ישובצו באותו מתחם. אי 

ם, גשם, בייביסיטר, סתם דוגמא, ילדה שמוציאה, בת אפשר לבקש מהורי

, את הילדים, במקום צהרון. איך היא יכולה לדלג בין שני מתחמים 14-15

 כאלה?

  –אנחנו נתייחס לגופו  לאה ורנר:

 למה להגיע לערעור?  לא מזוהה:

  –אני לא אמרתי ערעור, אמרתי שנתייחס לגופו  לאה ורנר:

ועצה תקבל החלטה. יש החלטות מועצה מעבר לזה. האם אני רוצה שהמ מוטי פרנקו:

המועצה יכולה לקבל החלטה שהורים ליותר מילד אחד בגילאים שונים, 

 הילדים ישובצו באותו מתחם? 

למה צריך לקבל החלטת מועצה על דבר כזה? זה תחום שהוא מקצועי, למה  לא מזוהה:
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 –אתה נכנס 

 אין פה מקצועי. מוטי פרנקו:

 למה לא?  לא מזוהה:

 אני משוכנע שלאה בשיבוצים שלה, לקחה את זה בחשבון. לא מזוהה:

 –בוא נראה את הערעורים  היא לא יכולה. אין לה סיכוי )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

 באופן עקרוני, המועצה לא צריכה לקבל שום החלטה בדבר הזה. לא מזוהה:

אני רוצה למנוע את הכאוס שקורה  צריך להצביע נגד או בעד. )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

 עכשיו בקבוצות הוואטסאפ,

  –אני לא מתייחסת לוואטסאפ  לאה ורנר:

 את כן צריכה להתייחס. ההורים הם הלקוחות שלך. מוטי פרנקו:

 מוטי, זה לא שייך. אמרתי שכל ערעור יידון לגופו. לאה ורנר:

 למה צריך להגיע לערעור?  מוטי פרנקו:

 –רושם שעושים איפה ואיפה בין ילדי חוטר  יש לי לא מזוהה:

 ממש לא.  מוטי פרנקו:

ככה אני מרגיש. תן לי לדבר, פרנקו, כי אתה נורא אוהב לדבר אז תן לי גם  לא מזוהה:

לדבר. אתה בא ואומר, גם הוצאת מייל לפני דקות אחדות, אמרת, אני לא 

 –אתן שילדי גני מנחם 

 תי.לא ילמדו בשכונה, אמר מוטי פרנקו:

 ? -איזה ילד מגני מנחם לא  לא מזוהה:

תקרא את המייל.)מדברים יחד(אני מודיע לך, הגברת ורנר, העולם שאתם  מוטי פרנקו:

קובעים משהו והעולם מתיישר לפי זה, נגמר. ילדים בני אותה משפחה 

 בגילאים שונים, ישובצו באותו מתחם. אני אומר לך שזה מה שיהיה, נקודה. 

  –טי, אל תלמד אותי להיות מו לא מזוהה:

 –אין מה לדבר  מוטי פרנקו:

 –שיהיה רשום לפרוטוקול, עשינו את זה בצאלון  לא מזוהה:

  –למה להגיד את זה  מוטי פרנקו:

  –בלי ישיבת מועצה  לא מזוהה:
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 –לא צריך ישיבת מועצה  מוטי פרנקו:

 אז תן לה לעבוד, היא יודעת לעבוד.  לא מזוהה:

גנים שהולכים להיפתח בפארק המושבה,  3, יש לי עוד בקשה לגבי אותם רגע לא מזוהה:

אותם גנים מתחת למנופים. פעם אחת בנושא הבטיחות, דיברנו, ואני מבקש 

להביא להחלטת המועצה שהמועצה תפנה ליזמים ותשנה את רדיוס המנופים 

שלהם. פעם שנייה, יש רחוב שנקרא רחוב הברוש בתוך פארק המושבה. אני 

וצה להגיע למצב שילדים שהולכים להתאכלס, תהיה להם גישה, מדרכה ר

הגנים האלה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאימהות ילכו  3-וכביש ל

בחורף וזה. אני מבקש החלטה ולדעת ולקבל לוחות זמנים. זה פעם אחת. כי 

י אני מסתכל ואני מסייר יומיום ביישוב, אני מסתכל ואני רואה ברחוב נעמ

שמר, בצד ההפוך של המדרכה, עושים מדרכה שהיא בניגוד לתקן. תקן מעבר 

מ' נטו. כתבנו על זה  1.30נגישות, אולי ארז יוכל לבוא ולהגיד, חובתה להיות 

מייל, גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה מצפה אפק ועדיין לא קיבלנו 

הריצ'רץ' כי והמדרכה קורמת עור וגידים לצערי הרבה כי זה יהיה בשיטת 

יצטרכו כנראה לפתוח אותה ולשלם עוד פעם לחברה שתעשה אותה מחדש. 

אבל במקום לקבל החלטה מושכלת, אני מבקש מהמועצה לקבל החלטה 

מקומות  55לסלול את רחוב הברוש. רחוב הברוש ייתן לפארק המושבה 

הורים  100-חניה. אני ספרתי בהתאם לתב"ע. פעם אחת. זה ייתן גם ל

ים מביאים את הילדים גם במכוניות, לרוב גם כאלה שנמצאים בתוך שההור

מקומות חניה ייתן בשכונה, זה פעם אחת. פעם שנייה, ייתן הגעה  55השכונה, 

בטוחה גם לילדים, גם להורים, גם לאימהות עם עגלות. ואני מבקש לקבל 

 את ההחלטה הזאת ולקבל לוחות זמנים. 

 –זה המצב השנה  לא מזוהה:

גנים?  16על  509הטבלה, מקודם. זה רגע, על גני ילדים, לך שקף אחד אחורה,  לוין: דודי

זה יהיה הטוטל? איך בחתני פרס ישראל  16-זה מה שיהיה בשנה הבאה? ה

 30, גני מנחם כמעט 25בכיתה, פארק המושבה זה כמעט  32זה כמעט 

לפי  בממוצע בגן? איך זה בדיוק? מי קובע כמה גנים יפתחו בכל מקום
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 הממוצע? אפרופו תוכנת מחשב.

 לפי מספר הילדים. לאה ורנר:

 . למה הפערים האלה? 30, 25, 32הנה, אני עכשיו לפי מספר הילדים,  דודי לוין:

 –יש לנו שנתונים, יש לנו מספר ילדים שאנחנו מעלים  לאה ורנר:

 .32 זה היה חלק מהשאילתות אבל הממוצע הוא )מדברים יחד( 30אז  דודי לוין:

 העברנו לכם במייל. לאה ורנר:

 אלינו למייל עבר?  דודי לוין:

 עבר רבע שעה לפני הישיבה. לא מזוהה:

 משהו כזה.  דוברת:

אני שואל, הממוצע בחתני פרס ישראל הוא הרבה יותר גבוה. אז מה עושים  דודי לוין:

 עם זה? 

ה בבקשה. למיטב לי יש שאלה אחת שנראית לי טעות סופר. תחזור רגע לטבל דוברת:

 ?3אז איפה עוד  16, אם כתוב 13הבנתי זה 

 זה גנים יבילים לדעתי. לא מזוהה:

 זה לא נרשם. לא מזוהה:

 את צודקת. לא מזוהה:

 אז מה יש? אני רוצה להבין. דודי לוין:

  –מבנים זמניים  4מבנים בקבע ועוד  9יש היום  לא מזוהה:

 . אבל לא רשום, ריבונו של עולם. 16, יהיה 3זה היום. צריך עוד  דודי לוין:

 –בשביל זה יש את השקף הבא  לא מזוהה:

 4. זה 2? אמרתם קודם 4אז זה  רק בחתני פרס ישראל? )מדברים יחד( דודי לוין:

 –בחתני  3-חסרים. אחד במנחם ו

 .2 דוברת:

 בתלמי מנשה, ארז.  2בתלמי מנשה,  3לא  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 , 2זה  דוברת:

 שמביאים מהדקל?  2 לא מזוהה:
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 בכל היישוב? 3זאת אומרת סך הכול  אני רוצה להבין )מדברים יחד( דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 -. הזמנתי לנוער  2הזמנו רק  לא מזוהה:

 לגנים. 3לא,  דוברת:

 . זה מה שאני אומר.1ועוד  2 לא מזוהה:

 אין פה שקף של ילדים בגנים?  לא מזוהה:

 ה שקף של ילדים בגנים?מה ז דוברת:

 זה עכשיו שקף של בתי ספר, אנחנו עוברים?  דודי לוין:

 תיכף נחזור לדברים האלה. לא מזוהה:

 של הגנים לא כאן השקף?  לא מזוהה:

 בכל גן? לא מזוהה:

 –כל גן, כמות, כמה יש ב  דודי לוין:

 כמות כללית יש. לאה ורנר:

 י פרס ישראל? את יודעת כמה יש בחתנ 2015-ב דודי לוין:

 של חתני פרס ישראל בנפרד לא עשיתי.  לאה ורנר:

 , עוד שנה, לא הזאת. שנה אחרי. 2015-ב דודי לוין:

 אני אגיד לך. לא מזוהה:

 מה השאלה? לא מזוהה:

 .2015-כמה יש ב דודי לוין:

 קבל, הנה, מה אתה רוצה?  לא מזוהה:

 אם בונים, אם מתכננים, דודי לוין:

 ה מתחם אתה צריך? איז לא מזוהה:

 לדוגמא חתני פרס ישראל, לא משנה, דודי לוין:

אגב, יש רעיון מקסים שבערים שונות עושים את זה ואני חושב שהמועצה  :דן קושניר

המקומית בבאר יעקב יכולה לאמץ, זה ליצור קשר עם היזמים ולקבל מהם 

את רשימת הרוכשים שלהם. עשיתם את זה? זה עובד מצוין במקומות 

 אני אשמח גם לסייע. אחרים.)מדברים יחד(
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 בכיף. דוברת:

 לבנות ליזמים, להגיד, שלום, אנחנו מהמועצה, כמה ילדים יש לכם, לא מזוהה:

 הם חייבים לתת לך, בטח כמנהלת במועצה. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 –אני אשמח לסייע  לא מזוהה:

 חברת תדהר,  יחידות דיור, 120בפרויקט טו בי, שזה  :דן קושניר

רון יצחקי יש לו הרבה מניות בבאר יעקב. אני רוצה לראות שרון יצחקי יגיד  מוטי פרנקו:

לא לראש המועצה, שראש המועצה יבקש ממנו מידע לגבי, לא מבקשים פה 

 מספרי חשבון בנק. רוצים לדעת אם יש להם ילדים או אין להם ילדים. 

 )מדברים יחד(

 צע ברחובות ההולנדית וזה עובד מצוין. פיילוט כזה בו :דן קושניר

 כשהגשנו לכם את הדף הזה, כתבנו את זה. 20.05-ב מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 –תאמינו ליעקב, שמכיר היטב  :לאה ורנר

  –חבר'ה, אם כתבנו את זה בדף, מותר  מוטי פרנקו:

 –זה לא עזר  :לאה ורנר

 ל מכתב כזה? נביא לכם דוגמא. אתם רוצים שאני אראה לכם דוגמא ש מוטי פרנקו:

 לא אמרתי שאסור, מוטי, אמרתי שלנו זה לא הצליח. :לאה ורנר

ילדים לספטמבר. אתה מסכים איתי? עכשיו יש לי שאלה.  300יש לך עוד  מוטי פרנקו:

בואו תראו את התשובה של ארז, אני יודע אותה מראש. ארז, האם עושים 

 את זה מול קבלנים, כן או לא? 

 כן. שפר:ארז 

 )מדברים יחד(

 ולכן אנחנו בסיעות שונות, זה בסדר גמור. מוטי פרנקו:

, חוזה עם קבלן עושים רק ההורים, בלי ילדים. וליזם, לא חובה לדעת 18בגיל  רימה לבדב:

 –והוא לא יודע כמה ילדים יש לו 

 טלפון הוא יודע?  מוטי פרנקו:
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 אנחנו נתקשר. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 ארז שפר אומר לך עכשיו, עושים את זה. תעשו את זה. רנקו:מוטי פ

 נעשה את זה. רימה לבדב:

מהאנשים, נקבל אמות מידה, כי אנחנו יודעים,  50%-גם אם נקבל פידבק מ דן קושניר:

הרי אנחנו יודעים, כל היזמים, כולם יעמדו בהתחייבות החוזית שלהם כלפי 

רות בזמן. אז אנחנו נדע. וגם אם הזה. יש פה קנס/פרס. הם תמיד ימסרו די

 אז נדע. 50%

 איך נתכנן אם לא נדע?  לא מזוהה:

 –בואו ננסה לצאת מהקופסא  דן קושניר:

 לא אמרת, תהיה ביביל. מה לעשות. לא מזוהה:

 מקסימום יגידו לנו לא. דן קושניר:

 )מדברים יחד(

 מה זה לא ייתנו? הוא לא חייב אבל הוא ייתן. לא מזוהה:

אני רוצה להגיד לו, שלום אדוני, אנחנו מברכים אותך שקנית בית בבאר  רנקו:מוטי פ

יעקב ומגיע לך, הנה המספר טלפון של ארנונה, טלפון של מחלקת חינוך, 

 אנחנו רוצים לברך אותך.

יא האמא שקונה דירה, לא חשוב איפה, מה הדבר שהכי חשוב לה בחיים?  דן קושניר:

לה גן ילדים. אז אני רוצה לראות אמא שפונים  תגיד חינוך, היא תגיד שיהיה

שנים  3אליה מהמועצה והיא לא תגיד, כן, אני בהיריון. אז אני אדע שבעוד 

 היא צריכה גן. זה הכול.

  – 16-זו שנה קיימת, בטבלה הבאה אנחנו נראה, רמון אנחנו השארים ב ארז שפר:

 ? -ב 497רגע, לך אחד אחורה.  דודי לוין:

 ון. רמ ארז שפר:

 זה רמון,  497 דודי לוין:

 צאלון זה באמצע. דוברת:

 ?257-ו 613 דודי לוין:
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 נכון. ארז שפר:

 ושנה אחרי זה?  דודי לוין:

כיתות. זה  4. זה תקן של 121תראה משהו שקופץ לעין, צאלון בכיתות ב' היה  מוטי פרנקו:

זה  לא שכאילו עשו מאמץ, כמו שכתבו בפוסט המהולל, שפתחו עוד כיתה.

 התקן, 

 פרנקו, על מה אתה מדבר?  :ג'קי גונגרדי

. אלא אם כן דיווחת לא 121, כמו שכתבת בפוסט שלך, אלא 119זה לא  מוטי פרנקו:

 אמיתי. 

 על מה אתה מדבר? : ג'קי גונגרדי

  –יש תזוזות  לאה ורנר:

 , שתי מורות הגיעו מראשון עם הילדים שלהן.121זה לא תזוזות, יש  מוטי פרנקו:

 תראה לי מה יש לי השנה בכיתה א' בתלמים.  : ג'קי גונגרדי

עולים לפה, הנה הם, עלו כיתה, קודם הם היו בכיתה  107-. הם עולים, ה107 מוטי פרנקו:

 כיתות.  4זה  127א', עלו לכיתה ב'. אז 

 ?127למה  :ג'קי גונגרדי

ומר, המספר הזה, אם זה מה שיהיה לך עכשיו. זה דווקא מספר נכון. אני א מוטי פרנקו:

 4כמו שאמרתם והצלחתם לפתוח  119אתה מסתכל על העכבר, הוא לא 

 כיתות. 4והתקן הוא  121כיתות, אלא 

אז אני אשלח לך את כל ההתכתבויות עם ויקי ואחרי זה אני מצפה שתחזור  : ג'קי גונגרדי

 בך.

ני לא נכנסת אני לא חוזר בי כי דיברתי עם ויקי, והיא אמרה לי, א מוטי פרנקו:

 לפוליטיקה של מחזיק תיק החינוך וראש המועצה.

 זה מה שהיא אמרה לך? :ג'קי גונגרדי

 בוודאי. מוטי פרנקו:

 אז אני אבדוק אותה. :ג'קי גונגרדי

 ילדים.  121תבדוק, אני דיברתי עם משרד החינוך, אמרו לי  מוטי פרנקו:

 ילדים מראשון. 2באו  לא מזוהה:
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 : זה משנה אם הם עברו מפה לשם או משם לפה?יעידית שטרוזמן גינד

 לא, פשוט סיפורי הגבורה היו שפתחו עוד כיתה. מוטי פרנקו:

 : אתם אמרתם שבאו שני ילדים מראשון אז נוספו שני ילדים.עידית שטרוזמן גינדי

  – 119-באותו זמן שכתבו את ה  מוטי פרנקו:

לא בסדר? למה שלא תיפתח עוד כיתה? . מה 121א', שנה אחרי זה -ב 112היה  דודי לוין:

לא צריך עזרה של אף אחד. אבל איך כל המספרים נשארים אותו דבר? 

 ?497הטוטלים? כמות התלמידים. מה זה 

 .SUMMהשאלה נכונה, לא עשו  :מוטי פרנקו

 אבל אני רוצה לדעת כמה, ריבונו של עולם. דודי לוין:

לקחו את זה מאקסל. אז אם בבקשה. , מה הבעיה? SUMMאז בוא נעשה  :מוטי פרנקו

, 497אתם רוצים לראות את ההבדלים אנחנו נקפוץ בין שני אלה, במקום 

 הנה המספרים השתנו, ארז, אתה מכיר את המספרים האלה? 

 כן. ארז שפר:

אירית, לא קשור לישיבה, רק לדאוג בבקשה, ניהול עצמי, לתקן בתקציב  דודי לוין:

 המועצה.

 יודעים, היום ישבנו על זה. אנחנו אירית נתן:

 –אני יודע שאתם יודעים אבל  דודי לוין:

 ישבנו על זה היום. אירית נתן:

 תלמידים נוספים, 55יש פה  ארז שפר:

 אם ישבתם על זה היום, אם אפשר לקבל את האקסל כמו שביקשתי. דודי לוין:

  –תקבלו עדכון  אירית נתן:

 )מדברים יחד(

לוח את האקסל עם התיקונים? לפני הסקר. אולי יהיו עוד מה הבעיה לש דודי לוין:

 תיקונים?

 –היום ישבתי איתו  אירית נתן:

 יותר נוח לראות באקסל.  דודי לוין:

 )מדברים יחד(
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 ? -כל אלה בקרוואנים? עוד קרוואנים לצאלון, עוד קרוואנים  מוטי פרנקו:

 לא, לא, לא מזוהה:

 אז בוא תסביר לנו. מוטי פרנקו:

 רגע, איפה הדרים?  לוין: דודי

 היחידי שיש פה בעיה זה צאלון.  לא מזוהה:

 קרוואנים לצאלון?  3איזה קטע, דיברנו על זה לפני שנה. אתם מביאים עוד  מוטי פרנקו:

 כיתות. 3. 3 לאה ורנר:

אתם מבינים שאת השיחה הזאת עשינו לפני שנה, אפילו ג'קי היה יו"ר  מוטי פרנקו:

ל הדבר הזה. עכשיו למה אני אומר את זה? אם עכשיו תיתן ההנהגה, בדיוק ע

כיתות עכשיו, אז בחופש הגדול יעשו  3-הוראה כמועצה, אנחנו בונים את ה

 את השלד על המבנה, 

 לא בטוח שזה יהיה על המבנה.  לא מזוהה:

התלמידים ישמעו את  ואז הפינישים, זה לא יפריע לתלמידים )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

יום בונים שלד. תבנו את השלד ואז  60קבלנים,  2-3ש, יש פה לפחות הרע

 –הפינישים 

 אבל מי אישר לך? דוברת:

 –עכשיו לא אבל אם אנחנו בינואר יודעים את זה  מוטי פרנקו:

 זה מה שעושים לקראת שנה הבאה. לא מזוהה:

  –אבל משרד החינוך  דוברת:

 רנקו.עכשיו הוא לא יאשר לך את זה, פ לא מזוהה:

  –כיתות  6-הם נתנו את ה מוטי פרנקו:

  – 2015מאשר לך הרשאה לספטמבר  לא מזוהה:

 להתחיל לבנות אותם, אני אומר לך באחריות.  מוטי פרנקו:

 –אין היתר  דוברת:

 אין היתר זה משהו אחר,  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 אבל מוטי, גם אין הרשאה. דוברת:



     ע.ג.                                                                                                                               06046

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

37 

 יש הרשאה. מוטי פרנקו:

 –טוב, גם פה יש טעויות  די לוין:דו

 –על היבילים יש. לבנייה  דוברת:

  – 440זה  431 דודי לוין:

 איפה?  מוטי פרנקו:

 בהדרים.  דודי לוין:

 פה. בהדרים. 440ארז, זה  מוטי פרנקו:

 .441לא, רגע,  דודי לוין:

 .440זה לא יכול להיות  ארז שפר:

 .441 מוטי פרנקו:

  – 150ועוד  155 דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 תראו איזה הבדל. מוטי פרנקו:

בכיתות ז'.  154עכשיו אני רוצה להבין בהדרים, היה  . לך לדף הקודם,471 דודי לוין:

 כיתות, תסבירו לי איך ירד ילד וירדה כיתה.  5-היו ל 154

  – 150-עלו כיתה ל 154ילדים,  4ירדו  מוטי פרנקו:

בכיתה ז'. הלכו לכיתה ח',  154, תיכף נדבר עליהם. היו 154-לא, עזוב את ה דודי לוין:

לא מעניין אותי, לא נדבר עליהם עכשיו. באו חדשים, ברמון, מצאלון, מכל 

. עוד ילד וירדה כיתה. חבר'ה, גדלו הילדים, ירדה כיתה. 155זה, הגיעו 

 הסבר, פרט ונמק.

  אתם מחפשים אשמים, ארז הוא לא הכתובת לדבר הזה. לא מזוהה:

 כיתות. 4ילדים זה  155 ארז שפר:

 .5עם  154אבל היו  דודי לוין:

 אני לא יודע מה היו, ארז שפר:

 אבל אני שואל, דודי לוין:

 אני לא יודע.  ארז שפר:

ח' -: אני אענה לך, בשנה שעברה היתה כיתה קטנה. כיתה קטנה זה ז'עידית שטרוזמן גינדי
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 מעורב. 

, בסדר. אבל 31, 33בכיתות ט' נשאר אותו יחס של  יחד( ח'? )מדברים-איך ז' דודי לוין:

 -בכיתות ח', הקטינו אותם, ובכיתה ז' 

 הורידו כיתה. מוטי פרנקו: 

  –אני בונה את זה לפי תקנים של משרד החינוך  ארז שפר:

 אבל ההורים יודעים שאתם מפצלים כיתות ומאחדים אותם מחדש? מוטי פרנקו:

 דים שעולים לכיתה ז' באים מרימון וצאלון.: הילעידית שטרוזמן גינדי

 . האם הודעתם להורים? 4לא, יש כיתות ז', הם הולכים להיות כיתות ח',  מוטי פרנקו:

 .5אולי הם הולכים להיות  לא מזוהה:

 מה זה אולי?  מוטי פרנקו:

 עידית, הוא לא הכתובת לדברים האלה. לא מזוהה:

, אתה לא יכול להשוות את זה לשכבה אחרת, זה שני : יש לך כיתות ז'עידית שטרוזמן גינדי

 בתי ספר שעולים. אני לא מסתכלת על ח', אני מסתכלת רק על ז'.

 ,155בכיתה ז' יש  מוטי פרנקו:

אנשים לכיתה ח'. יצאו ללמוד מחוץ ליישוב,  4עלו, נעלמו  154כיתה ז' שהיה  דודי לוין:

 ות כיתות? עברו, מה שזה לא יהיה. עכשיו זה יתפצל על פח

 הודיעו להורים?  מוטי פרנקו:

 התפצל על פחות כיתות. לא יעזור כלום. דודי לוין:

 ההורים צריכים לדעת את זה, הילדים צריכים לדעת את זה, מוטי פרנקו:

 לפחות לפי מה שמופיע כאן. אולי זה לא נכון אבל זה מה שכתוב.  דודי לוין:

נכון או לא נכון? ארנון. מישהו יכול להתקשר מישהו יכול להגיד האם זה  מוטי פרנקו:

 לארנון לשאול אותו?

 הוא חולה. דוברת:

 אפשר לרשום את זה לבדיקה ושאני אקבל תשובות?  דודי לוין:

מבנים יבילים עבור כיתות  3יש לי שאלה למהנדסת. אנחנו מדברים על  דן קושניר:

ז, תגיד לי אם אני שיתווספו בצאלון, נכון? כל גן לפי התקן, תענה לי, אר

 טועה, 
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 זה לא גן, זה כיתה. רימה לבדב:

כיתות חדשות שנוספות לצאלון.  3סליחה, אני מתנצל, אני חוזר בי. יש לנו  דן קושניר:

האם אנחנו יודעים, א', את המיקום שאנחנו שמים אותם? זו שאלה ראשונה. 

 ?7על  7 מטר, 49שאלה שנייה היא, התקן לכיתת לימוד, תקנו אותי, הוא 

 מטר. 53 לא מזוהה:

מטר, זאת אומרת לאחד שני מבנים יחד. זה  7מטר על  7זאת אומרת לפחות  דן קושניר:

יבילים. אנחנו מדברים בממוצע, זאת אומרת כל חצי יביל,  6אומר להביא 

גדולים כדי לאחד אותם לכיתה אחת. זה אומר שאנחנו  2לעשות אותו 

  -ע מטר רבו 160מדברים בממוצע על 

 מבנים לצאלון מגיעים מתלמים. 2 :ג'קי גונגרדי

 בסדר, אני לא מדבר מאיפה לאיפה.  דן קושניר:

 מה הגודל של שני המבנים האלה? :ג'קי גונגרדי

ועוד יהיה  50-ו 50. בואו נעגל בשביל שיהיה לנו יותר קל, 3. סך הכול יהיו 49 דן קושניר:

ו. אנחנו צריכים גם מעבר, יש נט 150. זה אומר 53מבנה שהוא חדש שהוא 

 מ"ר. 250תקנים, בין כיתה לכיתה, מדברים על 

 הם עושים מבנה בלי מעברים, בלי כלום. יהיה גג מעליהם.  :ג'קי גונגרדי

איפה הולכים  מבנה אחד שלם, זאת אומרת מאחדים אותם.)מדברים יחד( דן קושניר:

במתחם שהוא  ילדים שיהיו 726, סליחה 613לשים אותם? מדברים על 

  –מתחם שהוא לא גדול 

כיתות, אתה יודע, ומשרד החינוך  6סלח לי, דן, בשנה הבאה נכנסות עוד  :ג'קי גונגרדי

  –אמור לאשר את זה לפי תקנים מסוימים 

 אני שואל איפה, דן קושניר:

 –אני גם שואל איפה, אני יודע ששנה הבאה  :ג'קי גונגרדי

 )מדברים יחד(

תות אנחנו הולכים לתכנן בכניסה, איפה שנכון להיום מקום חניה כי 6 רימה לבדב:

 לרכבים. 

 במקום מקום החניה? מתנגד. לא רק שמתנגד, מאוד מתנגד.  דן קושניר:
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אתם מחלקים פה דוחות בסיטונאות על חניה. מורים מקבלים דוחות. עכשיו  מוטי פרנקו:

 ?  -גם בתוך החניה אתם עושים 

לא יהיה ואני אגיד לכם למה. התב"ע המקורית היתה לבנות את לא יקום ו דן קושניר:

בי"ס צאלון בשתי קמות. ראש המועצה, שלא נמצא פה, אבל הוא לא יכול 

לבוא ולהגיד שאני אומר דברי הבל, הוא אמר, אני אבנה קומה אחת כדי לא 

לגרום לפארק המושבה להיראות סלאמ'סית. מה שאתם עושים היום, אתם 

המטרה, אתם עושים עוול לשכונה שלמה שגם ככה אין בה לא רחוקים מ

 -מקומות חניה  

 ? -מה אתה מציע  :ג'קי גונגרדי

רגע, יש פה אנשי מקצוע, ראש המועצה בזמנו עשה את החניון הזה, ואני  דן קושניר:

גנים.  3חושב שאולי טוב שהוא עשה את זה, בתב"ע היו אמורים להיות שם 

ם שאנחנו היום אומרים שמעטרים את פארק גנים יבילי 3-זה אומר ש

גנים.  3המושבה במקום שאמור להיות פארק, שם היו אמורים להיות בתב"ע 

ארגון, החליט ראש המועצה לעשות -אז יצאו משם הגנים, החליטו לעשות רה

מקומות  35שם, ואני בא ואני אומר כל הכבוד, אתם באים עכשיו, יש שם 

עה, כולל חניות נכים, שכנראה ישימו שם גנים? חניה, תקנו אותי אם אני טו

 נפלתם על הראש? 

 לא גנים, דוברת:

 כיתות לבי"ס, סליחה.  דן קושניר:

 איפה יחנו המורים?  מוטי פרנקו:

 -בכניסה יש  רימה לבדב:

 נפלתם על הראש? דן קושניר:

 עכשיו תמצאי מקום אחד לרפואה, אנשים ייקנו אותו ממך. מוטי פרנקו:

 יש לי שאלה, אולם הספורט, באיזה גובה הוא יהיה? רי:ליאת ד

 מטר. 7 רימה לבדב:

 )מדברים יחד(

 נכון, היא צודקת בשאלה. היא אומרת, אם האולם ספורט בגובה כזה,  מוטי פרנקו:
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 יתנגדו לזה. )מדברים יחד( 

חברים, אתם חיים פה ב, אני לא רוצה להשתמש פה במילים שלא מהעולם  דן קושניר:

 –אבל  הזה

 מה הפתרון שלך הזמני?  אירית נתן:

יחידות דיור, לא יקום ולא יהיה. כשאני  1300אין זמני. אני אומר פה בשם  דן קושניר:

מקומות  55לפני רבע שעה אומר, בואו נסלול את רחוב הברוש וניתן עוד 

מקומות חניה כולל חניות נכים? איפה ההנגשה  35חניה, עכשיו אתם לוקחים 

או מה הולך במתחם הגנים של יקינתון. מה הולך שם בימי שישי, מה פה? תר

הולך שם ביומיום. אנשים נכנסים שם עם המכוניות, יוצאים, נכנסים. מילא 

אם היה שם פקח שהיה מסדר את התנועה. אתם עושים את אותו דבר, 

 הדבק.-עושים העתק

 אפשר להגיד מילה? רימה לבדב:

ה שיח שגורם לי, סליחה, רימה, את לא גרה פה. אני גר פה. בוודאי שאפשר. ז דן קושניר:

 אני לא רק חוזר לישון פה. אני מנהל פה את החיים שלי.

 )מדברים יחד(

בנו בתוך השכונה ובשביל להביא ילד לבי"ס ולגן ילדים לא צריך לשבת  רימה לבדב:

 באוטו,

 הביתה?אין בעיה, אבל צריך לחנות את האוטו בערב כשבאים  דן קושניר:

 –יש לכם מקומות חניה  רימה לבדב:

הרי השטח כורכר זה שצ"פ. את מכירה את השטח כורכר אני אתן לך דוגמא.  מוטי פרנקו:

 שחונים שם היום? זה פארק.

 זה לא פארק.  רימה לבדב:

 –לבין  1הוא מתכוון בין ס'  לא מזוהה:

תבינו שבסוף יהיה שם זה שצ"פ. ראש המועצה קיבל גם שם החלטה, אתם  מוטי פרנקו:

כלי הרכב האלה, בשמיים? יתאדו? אף אחד לא נדרש  30שצ"פ. איפה יחנו 

 ואמרו,  15-22-קומות ל 7-9-לא בנו, הגדילו תב"ע מ לזה )מדברים יחד(

 )מדברים יחד( 
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 –אני לא מסכים, לא ניכנס כאן לחוק תכנון ובנייה  דן קושניר:

  –שם יש מצוקה עוד יותר  רימה לבדב:

גם בדליית אל כרמל יש הרבה חניה. מה זה השטויות האלה? חבר'ה, אין  מוטי פרנקו:

 כיתות בחנייה, נקודה.

 זו היתה פליטת פה שלה, היא חוזרת בה, עזוב. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

ג'קי,  שזה יהיה ברור, אל תיקחו מקומות חנייה לתושבים. )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

יד שזה בחשיבה. אתה חייב להתנגד לתכנית הזאת. אסור לך אפילו להג

 אמרת שזה בחשיבה.

 )מדברים יחד(

קחו בחשבון שלגבי צאלון יש לכם מגבלה כזאת, א', צריך למצוא את המקום  ארז שפר:

 הכיתות הנוספות שהן מאוד דחופות.  6בשביל לבנות את 

 6ולם גבוה אז יש עוד יש לך קומה שנייה כמו שליאת אמרה בחוכמה, אם הא מוטי פרנקו:

כיתות על אחד המבנים. יסתירו פשוט את הנוף, מה קרה? אבל הילדים 

 ילמדו שם. עדיף יבילים? פחות מקומות חניה?

 –למען הפרוטוקול, אני שוחחתי עם המהנדס שתכנן  דן קושניר:

 עשו את זה ברמון, אגב.  לא מזוהה:

נבנה בצורה כזאת שניתן לבנות קיבלתי תשובה חד משמעית שבית הספר  דן קושניר:

  –עליו 

 –כל מבנה חינוך נבנה בצורה כזאת שאפשר  ארז שפר:

 –אז תנו גז, תבנו את  דן קושניר:

  –אדריכל ששכרה המועצה  ארז שפר:

 אבל לא יאשרו לך. לא מזוהה:

 יאשרו לך אם תבקש. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

  –זה הפתרונות לטווח ה  ארז שפר:

 ? -ה כיתות יש כמ דוברת:
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, אנחנו מאוד מקווים שתוך חודשיים או 1517כיתות  24בבי"ס יסודי של  ארז שפר:

שלושה ישלימו את התכנון שלו. הוא לא יהיה קומה אחת, הוא יהיה שתי 

 קומות לפחות, הוא יהיה חסכני בשטח.

 הפתיחה מתי? מוטי פרנקו:

 .15הרצון וההתכוונות הם לספטמבר  ארז שפר:

אני מציע, קודם כל יישר כוח, צריך גם להגיד את הדברים הטובים. רק מה  רנקו:מוטי פ

אני אומר, באותה שיחה עם הקבלנים אתם תגלו שהרבה אנשים שקונים 

בתב"ע החדשה, הם גם משפרי דיור שלנו וגם כאלה שבאים מבחוץ עם ילדים 

 –בוגרים. לא רק ילדים של גן 

 אבל יש לך את היסודי. לא מזוהה:

 הוא אומר שהוא מקווה שיהיה עד ספטמבר. אל תקוו, תצליחו. מוטי פרנקו:

אני אגיד משהו שיהיה פה על השולחן. אם היסודי הזה לא יהיה מוכן  :ג'קי גונגרדי

 אני ואתה וכל מי שיושב פה ליד השולחן, בבעיה גדולה מאוד. 15בספטמבר 

ילדים, שזה מעון, אנחנו  מה שלא העליתם, שזה לא חינוך אמנם, מעון אירית נתן:

 –מטפלים 

 )מדברים יחד(

אנחנו הולכים להיפגש עם תמיר בן משה במשרד החינוך בשביל לבקש ממנו  ארז שפר:

יחידות  500-כיתות, למרות שלכאורה אנחנו ב 24לתקצב לנו בבי"ס הזה 

  –כיתות לפחות  24-דיור. אנחנו רוצים לבנות אותו ב

ם אתה נתקל בבעיה, תגיד לי, אירית יודעת כבר, חיברתי ואני מתחנן, א מוטי פרנקו:

אותה כבר לכמה קישורים בלי שאמרתי לאף אחד, בשנייה אתה מקבל על 

 זה.

עזוב אותי עכשיו, אתם מדברים על צאלון ואתם לא מסתכלים , אני חוזר  דודי לוין:

 –לצאלון 

 עוד לא הגיעו לצאלון. רימה לבדב:

גני ילדים. מסכים  23יחידות האלה. יש בפארק המושבה  6-דיברתם על ה דודי לוין:

 .27, כמה יהיה? 6אתה מוסיף עכשיו כיתות?  21-איתי שזה יותר מ
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 כיתות מקבילות. 4זה יהיה  ארז שפר:

רגע, תן לסיים. תאמין לי, אני יודע לאן אני חותר. אתם פשוט מעבירים את  דודי לוין:

הם יהיו בצאלון, נכון? מתי שהוא צריך גני ילדים.  23הבלגאן לעוד שנה. יש 

 כיתות? פלוס מינוס. 23לפחות 

 –בי"ס צאלון  ארז שפר:

כיתות  21-. ל6פלוס מינוס, עזוב, כיתה יותר, כיתה פחות, אתה מוסיף עכשיו  דודי לוין:

 .27, יהיה 6אתה מוסיף 

  –כיתות  24. זה כיתות ספח. בביה"ס מתוכנן מבנה של 24לא,  ארז שפר:

 200עוד  2014-עוד יותר גרוע. אתה מדבר איתי על פארק המושבה, אכלוס ב די לוין:דו

דירות. ספטמבר שלפי מה שאני מבין אף אחד לא יודע מה מגיע. ויש שם את 

יחידות דיור. איפה הם  120קומות האלה,  22-שנה אחרי זה עוד את שני ה

 ייכנסו בצאלון? 

 יחידות. 160אני מתקן,  לא מזוהה:

 . איפה הם ייכנסו? 160 די לוין:דו

 –הדרים הולך  לא מזוהה:

 –הדרים יהיה  דוברת:

 רגע, אני שואל.  דודי לוין:

 הדרים בשלב הבא אבל. דוברת:

 הוא לא מדבר על זה. דוברת:

 אנחנו עוד לא שם. דודי לוין:

 –בי"ס צאלון בשום פנים ואופן לא ייתן תשובה לכל השכונות  ארז שפר:

 מה נעשה?  2015-ב דודי לוין:

 יהיה עוד בי"ס. יש לך בתב"ע החדשה. לא מזוהה:

 גם שם הולכים להתאכלס אנשים. דודי לוין:

 לא בכזאת כמות, דודי.  לא מזוהה:

שם אתה יודע מה ההבדל? שם כולם בונים במקביל. שם הם יבואו ביום,  דודי לוין:

ון ובינוי, בנה אחד, חודש, חצי שנה, ביחד כולם. הם יבואו במסה. זה לא שיכ
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, התחיל אחד. שם ים בקבלנים, הם 2סיים, התחיל אחד. חנן מור, סיים 

 כולם בונים, תסתכל כמה מנופים. הם יבואו בטווח של חצי שנה כולם ביחד.

  – 300,000פתאום תתעורר ויש לך עוד  מוטי פרנקו:

 בונה.-בונה, מסיים-זה לא קבלן אחד שמסיים דודי לוין:

 –שנתי  6אם אנחנו בונים, תראה, אנחנו רוצים לבנות את התיכון  : גרדיג'קי גונ

  –אני מדבר על צאלון  דודי לוין:

. אם 2015שנתי לספטמבר  6דודי, תן לי לדבר. הכוונה היא לבנות תיכון  : ג'קי גונגרדי

  –אנחנו מצליחים לעמוד במשימה 

 )מדברים יחד(

 - 7 לא מזוהה:

 .6 דוברת:

 7, זה מה שאמר ראש המועצה בנוכחותכם בישיבה הקודמת. 42כפול  7 לא מזוהה:

 שנים. 6כיתות של 

י"ב. אם אנחנו עומדים -שנים, ז' 6עזוב את הכיתות, אני מדבר אתך על  :ג'קי גונגרדי

שנתי. ואז בית הספר מתפנה לטובת  6-במשימה, בי"ס הדרים עובר לתיכון ה

להגיד לך שאני חותם על זה שזה  השאלה, לתת פתרון למה שדודי מעלה. אבל

 יהיה ככה? 

 )מדברים יחד(

 רגע, עובדים על זה, דודי. גם הבי"ס הזה, עובדים עליו. :ג'קי גונגרדי

אם זה לא יהיה אנחנו בצרה גדולה. אני אומר את זה לשולחן. אז בואו  דן קושניר:

 נקדים את התרופה למכה. כמו שאמרתי בתחילת הישיבה, בואו מראש נבנה

 –את בית הספר הזה בצורה מתועשת. השיטה הזאת היא 

  –: לצמצם זמנים ג'קי גונגרדי

יותר ירוקה, זה אומר במעטפת, במפתחים,  30%-זו שיטה ירוקה, היא ב דן קושניר:

 נחסוך כסף. בואו מראש נתכנן ירוק.

 )מדברים יחד(

זה בשיטה שנתי ה 6-איך אפשר לבנות בית ספר נניח כמו בית הספר ה ארז שפר:
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מתועשת? איך אתה עושה מכרז? אתה אומר, זה תכנון וביצוע. תביא לי 

 תכנית של בי"ס וכמה עולה.

 נכון. דן קושניר:

 ככה לא בונים בתי ספר. ארז שפר:

 בונים היום בתי ספר ככה בכל הארץ. דן קושניר:

 –יושבים עם המנהלת, שומעים את ועדת ההיגוי ושומעים את הצרכים  ארז שפר:

 אבל אנחנו יודעים היום את הצרכים, דן קושניר:

  –לא צרכים כמותיים  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

אני אומר, אם ניתן לבנות ירוק, בואו נבנה ירוק. בואו נחשוב קצת קדימה.  דן קושניר:

אפשר לעשות  )מדברים יחד(יט לבנות את זה, כדי שנעמוד ביעד מראש נחל

חבל שהוא לא נמצא כאן, אם הוא היה נמצא  סיור לחברי מועצה, יחד עם,

 –כאן 

 קומות כמו שאמרת, נכון?  2-זה אומר שאתה בונה ב 24 לא מזוהה:

אז פשוט שיירשם בפרוטוקול שאפשר לבוא ולבנות בתי ספר בשיטה  דן קושניר:

 מתועשת.

את העברת יסודי למבנה הדרים, זה נוגד אבל זה נוגד את מה שאמרת, ג'קי.  :מוטי פרנקו

 מה שאמרת קודם.

 –שקף אחד לפני זה  לא מזוהה:

 עזוב שזה לא יקרה,  לא מזוהה:

 אולי לעשות תיכון ברמון. :פרנקומוטי 

 מי מדבר על זה בכלל?  לא מזוהה:

 זו עמדת משרד החינוך, זו לא עמדת המועצה,  ארז שפר:

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, אי אפשר ככה. לא מזוהה:

יסודי. אתם רוצים להוביל את כל באר יעקב להיות -בעליש לכם בעיה  ארז שפר:

במסגרת על יסודית במסגרת היישוב, ולא ביוהנה, אלא בבי"ס של המועצה, 
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אין מקום לבנות. צריך עוד בי"ס מקיף, אין מקום לבנות. הפתרון היחידי של 

מגרש שהוא מספיק גדול בשביל להקים עדו מקיף זה המגרש ברמון שהוא 

 מגרש גדול.

 –בגלל גם הספרייה  מוטי פרנקו:

משרד החינוך הציע, משרד החינוך, מתוך המגבלה, אמר לנו, תעשו בי"ס  ארז שפר:

 מקיף, תשלבו את הספרייה העירונית שתשמש את הציבור.

 איפה אולם הספורט יהיה שם?  דודי לוין:

 בצאלון. אירית נתן:

 מה את אומרת? ומה עם שאר הילדים? דודי לוין:

 למה, יש לך גם בתיכון אולם ספורט. והה:לא מז

איפה בי"ס רמון יהיה, איפה יהיה אולם הספורט שלו? איפה יהיה המקווה  דודי לוין:

 של בוסקילה? אתה יודע, על השטח שלך רוצים תיכון.

 או שאנחנו לוקחים את רשב"י. למה שיהיה שם מקווה? )מדברים יחד( לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

כיתות, אולם  18לא עשו פדיון מבנה חינוך. ניתן בלי מכרז. נתנו אותו מתנה.  מוטי פרנקו:

 .4313-ספורט צמוד. יציאה דרך שדה התירס ל

 אנחנו משתמשים בו, היתה פה החלטת מועצה לזה?  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 בכל מקרה צריך פתרון לעל יסודי. ארז שפר:

 )מדברים יחד(

 ות דתיות.יש שם תיכון לבנ לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 מוטי ששון, מגיע לה בי"ס ראוי ולא מצ'וקמק. מוטי פרנקו:

 –בכל מקרה  ארז שפר:

 )מדברים יחד(

 חברים, אפשר סדר בישיבה? תודה. לא מזוהה:

אברהם בוסקילה: אמר פעם מישהו שהחינוך שלכם נראה כמו המבנים שלנו והחינוך שלנו 
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 כמו המבנים שלכם. 

 )מדברים יחד(

, אתה 3,5,4אני עושה מהר אחורה, אתה רואה את המספר הזה? תסתכל,  מוטי פרנקו:

, 8שנים הולכים לתיכון. ואלה, זה  6האלה בעוד  12-? ה12-רואה אותם, ה

אתם מתכננים?  שנים. אפילו התיכון הזה עוד )מדברים יחד( 5הולכים עוד 

 מטופל?

 )מדברים יחד(

 –ציבור בבאר יעקב, אין פתרון אם אתה מנתח את שטחי ה ארז שפר:

 יש בעיה אמיתית של שטח. לא מזוהה:

 –אין פתרון  ארז שפר:

 )מדברים יחד(

 אבל עובדים על יוהנה.  לא מזוהה:

מנעו ללכת ליוהנה וקראו לאלה שהלכו ליוהנה, אני לא רוצה להגיד את  מוטי פרנקו:

שיתוף פעולה  השמות איך קראו להם. הולכים וזה בי"ס נהדר והמנכ"ל רוצה

עם באר יעקב. יש שם אולם ספורט, יש שם מגרש כדורגל, יש שם תיכון 

תמצאו פתרון אחר כי זה או טו טו מגיע. בעוד  מעולה. וטניס, )מדברים יחד(

 שנתיים אנחנו שם.

 לא יעבור רמון?  לא מזוהה:

ד שנה אין עוד שנתיים אין מקום. עו הם לא יודעים. בודקים.)מדברים יחד( מוטי פרנקו:

מקום גם ליבילים בהדרים. אני אגיד לכם משהו, על הכיסא שיושב מר 

רחמים ושרון הימן, ישבו אני וג'קי. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אני שורק 

שפות כולל בטורקית, אמרנו את זה, רק לא האמינו לנו. אז אנחנו  4-את זה ב

 –מקום  אומרים את זה עכשיו כחברי מועצה. עוד שנתיים אין

 )מדברים יחד(

 משרד החינוך הציע את האופציה הזאת. ארז שפר:

 הוא בא בבוקר והציע? משרד החינוך פנה או אנחנו אליו?  דודי לוין:

 משרד החינוך בהתייעצות, זה מה שהוא הציע,  ארז שפר:
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בשטח של יוהנה יש כמות דונמים דמיונית. תיפגשו עם המנכ"ל המקסים  מוטי פרנקו:

שנה.  20תיפגשו איתו. הוא מנסה להתנהל עם המועצה, הוא מנכ"ל הזה, 

 תגידו לו, אנחנו רוצים לבנות אצלך. עוד יוהנה. 

 היו דיונים בעניין הזה.  עמרם נעים:

 –אני אומר לכם שאתם לא  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

נות בו אני אתן לך דוגמא ממקום אחר. מועצה ולידה בי"ס חקלאי. שצריך לב ארז שפר:

עוד כיתות בשביל לתת פתרון למועצה. ראש המועצה אומר, אם אני לא 

מקבל את הקרקע של בית הספר החקלאי, אני לא יכול להשקיע שקל 

  –מתקציב המועצה. לא דרך משרד החינוך 

 למה לא? מוטי פרנקו:

  –אתה חייב שהקרקע תהיה בבעלותך  ארז שפר:

 צה. היא בחכירה.מוטי פרנקו: הקרקע היא בבעלות המוע

 בבעלות המועצה זה בעלות המועצה.  ארז שפר:

 אתה רוצה להגיד שאי אפשר לבנות על אדמת מינהל בי"ס?  מוטי פרנקו:

 על אדמת מינהל שמוחכרת למועצה.  ארז שפר:

  –שנים? לא עוד שנתיים  5מה יקרה עוד  ניסיתם לטפל בזה? )מדברים יחד( מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

: כל התזוזות בין בתי הספר, ועוד פעם, אני לא שותפה לכל מערך ת שטרוזמן גינדיעידי

החינוך פה, חוץ מזה שהילדים שלי לומדים פה, הילדה שלי בכיתה ו' עוברת 

 פעם רביעית בי"ס. וכל השכבה שלה. 

 זה הרסני. לא מזוהה:

פני שנתיים, כי פיצלו עידית שטרוזמן גינדי: עזוב הרסני כי הם כולם עוברים. אבל המעבר ל

את כיתות ה' מצאלון לרמון, אז היא התחילה בהדרים, עברה לצאלון, עברה 

לרמון ושנה הבאה היא תעבור להדרים כי הוא יהיה חטיבה. אבל עוד 

 שנתיים היא עוד פעם תעבור. אז חבר'ה, תחשבו גם על הילדים פה.

. העברת יסודי, השלמת בינוי, אבל כל המצגת הזו, נראה שזה קביעת עובדות דודי לוין:
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הראיתם את זה למישהו, הרשמתם מישהו כנראה במשרד החינוך. זה 

 תכניות שהוצגו למישהו? 

אנחנו מכירים דבר כזה במשרד החינוך, האם זה רק היה תהיה או  מוטי פרנקו:

 -שאמרתם

למי זה  צריך למחוק את העמוד הזה. חוץ מהבינוי מקיף. לפי מה שאני מבין. דודי לוין:

 הוצג חוץ מאיתנו? 

 לכם. ארז שפר:

 רק לנו? דודי לוין:

ישבתם גם עם גוטר ותמיר בן משה על הדבר הזה? ההצעה הזאת היתה גם  מוטי פרנקו:

 אצלם? 

 הוא אמר שהם הציעו. משרד החינוך הציע.  דודי לוין:

בה יחד עם אני רוצה לשאול שאלה. ארז, אנחנו ישבנו לפני כחודשיים בישי דן קושניר:

הנהגת ההורים, והעליתי שאלה ואני רוצה גם להעלות אותה פה לפני 

המליאה. על השדרה המרכזית של היישוב בשדרות סנס, יש את בי"ס תלמוד 

תורה ויש שם בעצם גם את הישיבה, אם אפשר אפילו טיפה להגדיל זה יכול 

י לא אם אנ 802להיות נפלא. הסתכלתי ונברתי שם בתב"ע, יש שם תב"ע 

טועה, תקנו אותי אם אני טועה במספרים, שהשטח שם הוא שטח צהוב, אבל 

בתב"ע משום מה, בצורה מאוד מקורית, רשום שהתב"ע הזאת היא תב"ע 

למוסדות לימוד. עכשיו השטח הזה נמצא בתוך המועצה. אני חושב שאפשר 

לבוא בדיון, עם עמותה שיש שם, לבוא עם עמותה, זה שטח צהוב או שטח 

 רוק או מה שלא יהיה, האזור הזה הוא אזור מרכזי ביישוב שלנו.י

 יש שם שטח קטן, אברהם בוסקילה: כל השטח שם פרטי, על מה אתה מדבר? )מדברים יחד(

 ממש לא נכון. דן קושניר:

 כן נכון. כל מה שהוא מציין זה שטח פרטי. שיש תכניות בנייה עליו. אברהם בוסקילה:

 ל להיות פרטי.חום לא יכו דן קושניר:

 אבל השטח, סליחה,  אברהם בוסקילה:

 )מדברים יחד(
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 רגע, לא ביחד, לא לצעוק.  לא מזוהה:

 למה אתה מתפרץ לדבריו?  לא מזוהה:

 –אברהם בוסקילה: אני לא מתפרץ 

  –אתה כן מתפרץ  דן קושניר:

 אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אברהם בוסקילה:

 מה אני מדבר. אני מאוד יודע על  דן קושניר:

 אברהם בוסקילה: יש שם שכונה והשכונה גם צריכה מוסדות חינוך.

 )מדברים יחד(

 איפה הם יחנו? לא מזוהה:

 אברהם בוסקילה: מה זה משנה? מה, הם לא צריכים מוסדות חינוך?

 ... זה שטח ... אני מדבר מאחורי בי"ס תלמוד תורה, כל  נועם ששון:

 –מאחורי בי"ס תלמוד תורה אברהם בוסקילה: לא מאחורי, 

 )מדברים יחד(

 יש שם תכנית למגורים, שכונה לחרדים. דן קושניר:

 –בהמשך, אחרי הישיבה  אברהם בוסקילה:

 )מדברים יחד(

 אחד. -זה שיחה מטורפת, דברו אחד לא מזוהה:

 זה שיח חרשים. לא מזוהה:

 אמרתי בואו נבדוק. לבדוק אפשר? זה לא נבדק. דן קושניר:

 בוסקילה: אין בעיה. אברהם

 זה לא נבדק עד הסוף. זה במרכז היישוב שלנו. דן קושניר:

 )מדברים יחד(

אבל הם חוזרים. אני אומר לכם שזה  זה טעות, זה לא יהיה )מדברים יחד( לא מזוהה:

  –טעות 

  –אברהם בוסקילה: אחרי הישיבה 

  זה חום. אתה מפחד שיבנו בי"ס מול בית הכנסת שלך? דן קושניר:

 דונם הוא יכול לבנות בי"ס כזה גדול?  2אברהם בוסקילה: על 
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 גני ילדים. זה ישרת את השכונה כשהיא תיבנה. 6יכול לבנות  דן קושניר:

 אברהם בוסקילה: אז כשהיא תיבנה תשתמש בזה, לא עכשיו.

 אין לי בעיה, כשתיבנה השכונה תשתמש בגנים. היום באר יעקב צריכה גנים. דן קושניר:

 הם בוסקילה: בשכונה הזאת צריך בית כנסת, בשכונה הזאת צריך הכול.אבר

 זה שטח חום. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

תן לי שם לבנות אנשים.)מדברים יחד( 1000תגיד לי איפה יתפללו  אברהם בוסקילה:

שכונה, אני אבנה. מה אתם חושבים, שגיליתם את אמריקה? עוד לא גמרתם 

 לשתות חלב, 

כיתות באילן רמון, היה  36-הסיפור של ה וב, לפרוטוקול )מדברים יחד(ט ארז שפר:

 רעיון מקצועי, אופציה מקצועית, נפלה ואיננה עוד. 

 אל תרשום דברים כאלה להבא. בלי מחשבה. לא מזוהה:

 בינוי מוסדות חינוך, מצב עדכני. מוטי פרנקו:

  –שניסים  דודי לוין:

 ונים? מתי יהיו הגנים שאתם ב מוטי פרנקו:

 חודשים. 6-7הגנים שאנחנו בונים יהיו תוך  לא מזוהה:

 על זה דיברנו כבר, כל מה שכתוב פה, נכון?  מוטי פרנקו:

 נכון. לא מזוהה:

, 9עכשיו יש לנו כמה שאלות. לעניין הגנים, דקל, שקמה, ארז, באפרים קישון  מוטי פרנקו:

ה הם יהיו בשנה שלושת גני הקבע, השנה יהיו טרום חובה פלוס חובה. מ

 הבאה, אותו דבר? 

  –אחד מהם יהיה חובה בלבד, גן דקל. העברתי לך את זה ב  לאה ורנר:

 לא צריך להתעכב על זה?זה נמצא שם?  מוטי פרנקו:

 מפורט.  4-5הכול נמצא. גילאי  לאה ורנר:

 מעולה.  מוטי פרנקו:

 אתה רואה את זה? לאה ורנר:

 אפשר רגע?  מוטי פרנקו:
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 –בוודאי. כולל הערות  ר:לאה ורנ

את כל אלה שלחת לנו? אז אני רוצה רק לשאול אותך לדוגמא, על גנים  מוטי פרנקו:

 מטר כמו נגיד גן צבר. כמה יהיו בגן צבר?  58יבילים של 

 .27 לא מזוהה:

 קיבלתם על זה אישור? מוטי פרנקו:

 לשני גנים קיבלנו אישור מיוחד ממשרד החינוך, לאה ורנר:

זה צפוף. קיבלו על זה אישור, רק שתבינו. והשיקול זה כי אין מקום להביא  רנקו:מוטי פ

 עוד גן. 

  –יש לך שם הערות לגבי  לאה ורנר:

  –מעולה. שאלה אחרת, היעדר מדרכה  מוטי פרנקו:

רגע, אני רוצה ברשותך, לגבי גן צבר, אנחנו כרגע משאירים אבל יש לזה  : ג'קי גונגרדי

שבועיים, או -'. אם אנחנו לא מזיזים אותו בשבועהשלכות לתלמים ג

 לחילופין עד, אנחנו בבעיה גדולה מאוד בתלמים ג', שיהיה רשום.

אשל, אין מדרכה. אפשר -באהוד מנור, חתני פרס ישראל, המתחם של דובדבן מוטי פרנקו:

 לדאוג לאימהות עם העגלות למדרכה? אפשר לדאוג לפתיחת שנת הלימודים?

 בית הכנסת.ליד  דוברת:

אנשים קיבלו את הדירה, שילמו פיתוח, לישיבה הבאה שקיבלת עליה הזמנה  מוטי פרנקו:

במייל, ישיבה שלא מן המניין על פיתוח והשבחה, אפשר בבקשה לדאוג 

 שלהורים תהיה מדרכה להגיע לגן הילדים? 

 חד משמעית כן. לא מזוהה:

סללו מדרכה פרטית למישהו, עובדי זה לא מורכב, דרך אגב. אני ראיתי ש מוטי פרנקו:

המועצה עם אבנים של המועצה, העברנו לאירית, אגב, אחת הסיבות שאנחנו 

לא מעבירים דברים, פשוט עושים פרינט סקרין ופתאום בא בן אדם ברחוב 

ואומר לך, אתה שאלת על מדרכה אצלי בבית? זה מה שקורה. קרה עם 

 האתיופים, קרה עם עוד מישהו. 

  –סקילה: כל דבר אתם ישר כותבים אברהם בו

לא, לכתוב צריך. אם לא היינו כותבים, היום היינו מגלים את כל הטעויות  מוטי פרנקו:
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 שיש פה. 

 איפה יש טעויות?   לא מזוהה:

  –רק בסכימה של המספרים יש טעויות  מוטי פרנקו:

 איפה אני עשיתי טעות?  רימה לבדב:

 ם עושים ואת לא יודעת.לא את עשית. לפעמי מוטי פרנקו:

פרנקו, אני רוצה באמת להבין איפה יש פה טעויות, ברמה של ההכנה, עזוב  :ג'קי גונגרדי

 מספרים, ברמת ההכנה, מבנים ששכחנו או לא הבאנו.

 אין טעויות. זה ציני כמובן. מוטי פרנקו:

 עוד לא התחילו לבנות, אנחנו לא יודעים. לא מזוהה:

  –גנים יבילים בלבד, מתחילים לבנות  3לת השנה צריכים אם בתחי :ג'קי גונגרדי

 . 12תקשיב, אתה הבטחת  מוטי פרנקו:

 אנחנו בונים אותם.  :ג'קי גונגרדי

  –בואו נראה. הצבענו על זה. שיתחילו לבנות  דודי לוין:

אתרוג, חרצית, אירוס, חצב, סביון, סחלב, זמיר, נופר, מרגנית, כל הגנית  מוטי פרנקו:

 וגני הקבע, האם יש להם אישורי בטיחות? יוסי פה? אפשר לקרוא לו? האלה

 הוא הלך. אירית נתן:

 הוא נותן ליקויים ואחר כך מתקנים. רימה לבדב:

 למה הוא הלך? מוטי פרנקו:

 –לפי הליקויים מה שהוא כותב  רימה לבדב:

, לא יפתחו אם 2014לא, אני יודע מה אני אומר. אני מדבר, חברים, גני ילדים  מוטי פרנקו:

אין להם תיק בטיחות קבוע. לא זמני, קבוע. האם יש את זה? כי היום אין 

 את זה לאף גן. כל מה שהיום זה זמני. בדקנו. 

  –חבל שיוסי הלך אבל אני אענה. תקשיבו, לגבי נושא בטיחות  אירית נתן:

 שיבה. דרך אגב, זה לא תקין שהוא הלך. הוא היה צריך להיות בי מוטי פרנקו:

בכל מקרה, כל שנה כל מוסדות החינוך חייבים לעבור מחדש יועץ בטיחות  אירית נתן:

מבנה לקבל אישור. וכל האישורים האלה הולכים למשרד -כדי שיאשר מבנה

החינוך. כל שנה. זאת אומרת גם אם עשינו, אנחנו עושים עוד פעם. א' 
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ברה שעובדת על לשמחתי הגנים קיבלו ביום חמישי האחרון אישור של הח

 –המתקנים בחצרות אז הגנים קיבלו אישורים וזה לקח זמן אבל 

 אפשר להעביר לנו בבקשה? או שזה גם סודי. מוטי פרנקו:

 שום דבר לא סודי, גם זה לא סודי. אירית נתן:

 להעביר לנו בבקשה. מוטי פרנקו:

צריכה לקבל  יש אישורי בטיחות לגנים, גם לשצ"פים, חוץ משניים שאני אירית נתן:

היום, אני גם כתבתי לך את זה נדמה לי במייל, כל הגנים קיבלו כיבוי אש. 

ובלי שום קשר, אנחנו חוזרים עכשיו, היום חתמנו ליוסי שוב יועץ בטיחות על 

  –מוסדות החינוך כי צריך לעשות את זה חדש כל 

 מי זה יועץ הבטיחות?  דודי לוין:

 –קיבלנו  אני חושבת שעדיין לא אירית נתן:

 שמר, לא? דודי לוין:

 לא. היה שמר,  אירית נתן:

 שמר היה מצוין. דודי לוין:

 שמר היה בשנה שעברה אבל הוא לא זכה.  אירית נתן:

 –או קיי  מוטי פרנקו:

 לא זכה איפה? היה מכרז? בכמה כסף מדובר? כמה העלות? דודי לוין:

 )מדברים יחד(

ביר לנו בבקשה, על מנת שיהיה גם לפרוטוקול. אם אפשר להע 5אז סעיף  מוטי פרנקו:

דיווח כתוב על היקף התלמידים שילמדו בשנת הלימודים תשע"ה בכיתות 

 י"ב, שלא לומדים בחטיבת הדרים.-ט'

 הכול במייל שלכם. אירית נתן:

 נהדר, תודה רבה. דיברנו על הצגה מפורטת,  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 ע שום מייל.לי אישית לא הגי דודי לוין:

מיכל אמרה שהיא הכינה, מקסימום זה יגיע בבוקר. דיווח כתוב על היקף  מוטי פרנקו:

, עבר חודש ושבוע, 20.05-הילדים בחתך גילאים של רוכשי דירות, זה מה
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 יכולנו לעשות את זה, אנא תעשו את זה. הצגת ההסכם שנחתם עם ארז שפר, 

 יש את זה פה. אירית נתן:

הכיפאק. דיווח על היקף תקציבי החינוך לניהול עצמי של בתי הספר  על מוטי פרנקו:

והגנים. האם העברתם מחצית מהכסף לניהול עצמי של בתי הספר והגנים 

 נכון להיום? אני יודע את התשובה.

 מחצית מכל השנה? אירית נתן:

 לדעתי לא. דודי לוין:

 ? כן. העברתם לספורט, דרך אגב. לילדים העברתם מוטי פרנקו:

 לחודש זה עובר. 02-רגע, שנייה, דיברתי עם המנהלים ב אירית נתן:

 כמה עובר. מוטי פרנקו:

 לדעתי הרוב. אירית נתן:

 ?50%מעל  מוטי פרנקו:

 יותר. אירית נתן:

 מעולה. מוטי פרנקו:

 .50%-עכשיו דרך אגב הם קיבלו יותר מ אירית נתן:

ס מתמודדת עד יוני בשנת הלימודים. אתם מבינים את האבסורד? מנהלת בי" מוטי פרנקו:

 היא חוזרת בספטמבר, הקושי של המנהלת השנת הלימודים עכשיו.

 צריכים למצוא פתרון לחיובי המים. יש שם בעיה וכולם פונים אלינו. : ג'קי גונגרדי

אנחנו התרענו על זה, דרך אגב אמרת לי שאתה מסכים עם זה. זו הבעיה  מוטי פרנקו:

  –היה, ההקצאה שהמועצה הזאת הקציבה ואתה מסתכל מה י

 –אני רואה  :ג'קי גונגרדי

אני אגיד לך, הם לא פורסים כלכלית. מה אמרנו לכם? קחו את היתרות  מוטי פרנקו:

שהורדתם את השורות תקציב, תעבירו לניהול עצמי. או שתגיד, הנה ניהול 

 עצמי חוץ ממים וחשמל.

 שמל על חשבון המועצה. לא, עדיף את זה, מים וח :ג'קי גונגרדי

 –לא, זה או ניהול עצמי  אירית נתן:

 עידית שטרוזמן גינדי: השעון צריך להיות נפרד.
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 בדיוק, השעונים צריכים להיות מופרדים. אירית נתן:

האם החובות, באם קיימים, לספקים שונים, לדוגמא אני יודע על משהו  מוטי פרנקו:

שילמתם את החובות לספקים  שטיפלתי בו אישית, על קרן רמון, האם

 שנותנים חינוך לילדים שלנו? קרן רמון,

 אם לא אז זה בשוליים. אירית נתן:

 אבל חבר'ה, בשוליים, הם לא יבואו שנה הבאה. מוטי פרנקו:

 –הם יבואו  אירית נתן:

למה לא לשלם? מה זה התרבות הזאת, הם יבואו? הם צריכים לקבל כסף.  מוטי פרנקו:

 הם עבדו.

 –א', אל תשכחו שהמצב של המועצה הוא לא  ית נתן:איר

 אז למה מעבירים כסף למקומות אחרים?  דודי לוין:

 למי העברנו כסף? אירית נתן:

את רוצה שאני אפרט לך למי העברת כסף? זה מכתב אחר שאנחנו רוצים  מוטי פרנקו:

לדעת למי העבירו כסף. העברתם כסף, מיהרתם, עשיתם ישיבת מועצה 

 , אבל לחינוך לא העברנו כסף.מהירה

  –העברנו  אירית נתן:

 רגע, ספורט זה לא עבר לילדים.  מוטי פרנקו:

 אז למה? לא מזוהה:

 למשכורות. מוטי פרנקו:

 מה זה משנה? אברהם בוסקילה:

  –זה משנה. הצופים זה ילדים  מוטי פרנקו:

 –מה עושים במשכורות? מאמנים את הילדים שלנו  אברהם בוסקילה:

 ממש לא, זה לא למאמנים. אתה טועה, אברהם ידידי, מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 -עידית שטרוזמן גינדי: אתה כתבת לא להעביר 

איזה מכתב כתבתי? את עכשיו העלית לי את הקריזה. איזה מכתב אני  דודי לוין:

 כתבתי לא להעביר לצופים?
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 בכלל. לא לצופים, לא להעביר תמיכות עידית שטרוזמן גינדי:

שלא עברו ועדה מקצועית. שהם לא עומדים בתנאים. אני אמרתי לא להעביר  דודי לוין:

 לצופים? שלא עברו ועדה מקצועית.

 לא קיבלנו פרוטוקול. מוטי פרנקו:

 עד היום אין פרוטוקול ועדה מקצועית. דודי לוין:

 וזו עבירה, עשו את זה בשנה שעברה והמבקר כתב על זה. מוטי פרנקו:

לא עברו, לא יקבלו. מה זה  אני אגיד לא להעביר כסף לצופים?)מדברים יחד( די לוין:דו

 קשור? ממתי הם שומעים לי? הם עושים מה שהם רוצים.

 הלאה, אנחנו בסעיף ההחלטות. האם השיבוצים בוצעו?  מוטי פרנקו:

 ימים. 3לפני  לאה ורנר:

 המוקד לערעורים, לאה ורנר? יפה מאוד. האם יהיה מוקד לערעורים? מי מוטי פרנקו:

 כן. לאה ורנר:

 מול מי אנחנו עובדים, מולך? טלפון, מייל? רגיל, כמו כל שנה? מוטי פרנקו:

 כן. לאה ורנר:

על הכיפאק. דיברנו על אישורי הבטיחות, מחלקת החינוך ומדור הגנים  מוטי פרנקו:

 זה סביר בעיניכם? 01.08-מתחייבים לספק למועצה ולהורים, עד ה

 לא מספיק. אירית נתן:

 ?25.05? 20.08? 15.08מתי,  מוטי פרנקו:

 לא, מה פתאום. דודי לוין:

 אני הולך איתם. מוטי פרנקו:

 מה פתאום, חבר'ה, נפלתם על הראש. דודי לוין:

 דצמבר.-מעבירים את זה גם בנובמבר אירית נתן:

 ?25.08-או את זה בדצמבר? איך יתקנו את הליקויים אם יבי-איזה נובמבר דודי לוין:

 חוזר מנכ"ל שגני ילדים לא יפתחו, אני אומר לכם, תיערכו לפני. 11יוצא עד  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 –תוציאי מתי שאת רוצה  דודי לוין:

 –יתבצע לפני פתיחת שנת הלימודים  אירית נתן:
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 אין ליקויים. 01.09-תוציאי מתי שאת רוצה עדכונים. ב דודי לוין:

 .1דרג  נתן:אירית 

זה מסכני חיים. ממש לא. בואו נקבל החלטה. בואו נצביע. יש פה  1לא, דרג  מוטי פרנקו:

 הצעת החלטה.

 )מדברים יחד(

 –אברהם בוסקילה: אי אפשר להצביע 

 אל תצביע, מה אתה רוצה?  דודי לוין:

 אברהם בוסקילה: כדי להצביע אתה צריך סעיף תקציבי.

סעיף תקציבי. אני רוצה לקבל החלטה שגני ילדים בבאר יעקב אני לא צריך  מוטי פרנקו:

 לא יפתחו בלי אישור בטיחות. יש מישהו שמתנגד לזה? 

  –אבל יהיו אישורי בטיחות  אירית נתן:

 זה מסכני חיים.  1. דרג 1לא בדרג  מוטי פרנקו:

 ברגע שגמרת אתה מקבל אישור בטיחות. אירית נתן:

 –ממש לא  מוטי פרנקו:

רגע, סליחה, אני שואל שאלת תם. אם הרכזת לכיבוי אש לא עובדת זה דרג  שניר:דן קו

1? 

 בוודאי. אירית נתן:

 ?1ואם הבלטה רוקדת זה דרג  דן קושניר:

 אני לא יודעת. אירית נתן:

 מה זה את לא יודעת? זה ליקוי שילד בשנה שעברה נפל ושבר את הרגל. דן קושניר:

 –מדרג  ברגע שיועץ בטיחות אירית נתן:

שרון, תתכונן, הפעם לא נהיה סלחנים כלפיך. אני אומר לך את זה כחבר.  מוטי פרנקו:

יושב פה יו"ר הנהגה והוא שותק והוא לא סתם שותק כי הוא נלחם על 

 –הדברים האלה 

  –סליחה, זה ישיבת מועצה  : עמרם נעים

כם, מדובר פה, הוא לא דיבר, אמרתי שהוא ישמע. סליחה, אני מבקש מ מוטי פרנקו:

ההגדרה המכובסת הזאת של סיכוני חיים, אנחנו יודעים מה זה. ילד שנופל 
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מבלטה מתנדנדת, הוא שובר את הראש והוא נפצע והוא יכול גם למות. וזה 

 –מתי נוכל לראות קרה. 

 אנשי הטכנולוגיה עושים את הייעוץ? אירית נתן:

דש את המספרים שכתבנו פה כי עבר האם אנחנו יכולים לדעת, לא צריך לק מוטי פרנקו:

זמן, מתי אפשר לקבל, באיזו ישיבת מועצה, באיזה תאריך, שיש איזו 

פרוגרמה לתיכון? שאנחנו רואים שיש תכנון, שיודעים שהקרקע היא קרקע 

 ואיפה הולכים, דיון על התיכון. מתי אפשר, בגדול? 

 יש ועדת היגוי. אירית נתן:

 עדכון על זה?  ומתי נוכל לקבל מוטי פרנקו:

 נעביר לכם. לא מזוהה:

תודה. גם פה אנחנו לא מקדשים את לוח הזמנים אבל אנחנו מציעים את זה  מוטי פרנקו:

כי אנחנו בסוף באותה סירה וכישלון של המועצה הוא כישלון גם שלנו. לפעול 

ימים, את כל רוכשי  3ימי עבודה, אם אתם רוצים אפשר גם  14ולאתר תוך 

, ההורים, לדבר עם רובם, עם חלקם הגדול, ישמחו לתת לכם 1517-הדירות ב

נתונים, כולל אם הם בהיריון בחודש שני, שלישי ושביעי. קחו את זה. אני 

מוכן לעזור ולהתנדב, כל החברים מוכנים, זה משהו שיסייע לנו מאוד. זה 

מקובל? אפשרי? תודה רבה. אנחנו את זה גם קיבלנו. חבל מאוד שבישיבה 

ושרה על ידי משרד הפנים, חשב מלווה, העו"ד, מנהל מחלקת חינוך, לא שא

 הגיעו. 

  –במיליון שקל  דודי לוין:

 )מדברים יחד(

  –אנשים  3אין לי בעיה, אני רק אומר, יש פה  מוטי פרנקו:

יש משהו שאני רואה כל הזמן וזה גם חזר במהלך השנה, כל העניין החול  דודי לוין:

עניין החול הוא דבר מאוד רגיש בבאר יעקב דרך אגב.  ד(בגנים.)מדברים יח

אבל לא לזה התכוונתי. יש את עניין כיסוי החול. למה לא מכסים אותו בסוף 

היום? השקעתם כל כך הרבה כסף ולא מכסים. אני מסתכל, אתם החלפתם 

  –בכל כך הרבה כסף 
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 מה זה משנה, לאה? לא מזוהה:

 הפיזיות, אני לא רואה את הפיזיותקשור לצהרונים.  למה לא מכסים? זה לא דודי לוין:

בערב אני מסתובב, אני עושה הליכות, אני רץ, אני מסתכל,  )מדברים יחד( 

 אני רואה. אבל לא מכסים, שורה תחתונה.

 )מדברים יחד(

שאלה אחרונה לפני שאתה נועל, ברשותך, גם לאירית וגם למהנדסת על  דן קושניר:

ימים לפני פתיחת שנת הלימודים,  65ים ב'. אנחנו סטטוס הבנייה של תלמ

אנחנו עוברים שם. אנחנו רואים, הקבלן עובד יום, לא עובד שבוע. ואנחנו 

ותעודת גמר. אני רוצה לדעת מה  4יודעים כמה זמן לוקח להוציא טופס 

הימים  65-ההיערכות של המועצה כלפי הקבלן המבצע, מה לוחות הזמנים ב

 תלמים ב' תיפתח השנה. 01.09-ע שבהקרובים, כדי שנד

אז א' עובדים שם כל הזמן גם אם נדמה שאין, והשבוע הייתי עם ג'קי בתוך  אירית נתן:

 –המבנה וחשבנו שאין אנשים וראינו בפנים שכן עובדים. הקצב הוא לפעמים 

 אני מצטער שאת מערערת על היכולת שלי לראות אם האתר פתוח או סגור, דן קושניר:

 –הוא היה סגור והם עבדו בפנים. שאל אותו איך פרצנו  נתן: אירית

 אני מדבר אתך שהמנעול בחוץ סגור ואני עובר שם ואין אנשים. דודי לוין:

 65-אירית, תני לי קצת קרדיט, בואי נגיד עד היום, אני רוצה לדעת שאנחנו ב דן קושניר:

 ותעודת גמר.  4הימים הקרובים נגיע לקו הסיום עם טופס 

 –אז אני רוצה להיות הגונה ולהגיד לך שאנחנו מקווים. גם אני וגם ג'קי  אירית נתן:

 ? 4מה, תכניסו בלי טופס  דן קושניר:

לא אמרתי. אנחנו שם, דיברנו עם מנכ"ל החברה למשק היום, אנחנו חייבים  אירית נתן:

 מיליון שקל, וזה גם מאט את הכסף, 2, מחר עוברים להם להם כסף

 זה ברור שקבלן לא יעבוד אם הוא לא מקבל כסף. :לא מזוהה

מיליון  2-מיליון שקל. אני מקווה שה 2דיברנו איתו היום, מחר הוא יקבל  אירית נתן:

  –האלה יזרזו 

 –מיליון, הרי את יודעת, את מנכ"לית המועצה  2אותם  דן קושניר:

 שנייה, יש רמדאן שהתחיל, צריך לקחת את זה בחשבון, אירית נתן:
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 דווקא האמת, אני מופתע,  דודי לוין:

 –זו לא הפתעה  אירית נתן:

 שיש רמדאן בקיץ, זה מפתיע אותי. דודי לוין:

 יחידות דיור בו זמנית גם ברמדאן, אני אספר לך סוד. 500אני היום  דן קושניר:

 זה כל שנה אותו תירוץ. דודי לוין:

 ?01.09-תח באז מה את אומרת בעצם, שתלמים ב' לא ייפ דן קושניר:

 –הקבלן כשהוא דיבר איתי הוא אמר  רימה לבדב:

מיליון שהמנכ"לית מדברת עליו,  2-הקבלן הזה מחכה לכסף הרבה זמן. וה מוטי פרנקו:

ומשהו מיליון. הוא רוצה כסף. בצדק. אף אחד  4לא יספק אותו. מגיע לו מעל 

 7עוד  מאיתנו לא הולך לעבודה, בטח שהוא מממן פועלים )מדברים יחד(

 ימים יש לנו עוד ישיבה, תיערכו אליה. 
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 מליאה מס' -  13  - דף החלטות

 

   

 

 נושא: אישור פתיחת חן' לכספי הורים

           גנים – 3 חתימות                   .

 

 החלטה 

 
 

 הוחלט: כולם פה אחד בעד.

 

 בעד -ם ששון .  מר נוע7                 __ - מר ניסים גוזלן .1

 

   בעד -. מר מוטי זייפתי 8  בעד - מר עמרם נעים .2

 

 בעד  -. מר דן קושניר 9  __ -מר אברהם בוסקילה  .3

 

             בעד  -. מר דודי לוין10  בעד  - ג'קי גונגרדי   מר .4

 

 בעד -. מר מוטי פרנקו11  בעד - גב' ליאת דרי .5

 

  בעד  - גב' עידית גינדי  .6
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