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 פרוטוקול 

חולים מאומתים, בתי חולים    47עדכון לגבי הקורונה אנחנו עם    ,  טוב : גוזלן ניסים

, כמעט ירדנו כמעט  88  –הגענו כמעט ל    הראשוןאין לנו מאושפזים בגל  

וזה סימן טוב, סימן שכולם באמת שומרים יותר גם רואים   50%  –ב  

ח שאתם רואים כמעט את כולם עם מסכות כולם יותר  את זה בשט

ם בשבועיים האחרונים. זה כולל מאושפזים זה כולל הכל, ממושמעי

  177יש לנו    בידודאין לנו מאושפזים כולם בבידוד ביתי כמעט, כולם. ב 

ל   הגענו  היו    390  –בבידוד  היום  שהם  אלה  הם    390סביב  הזה  בגל 

 ישוב ירוק אבל אתה יודע זה., אנחנו נחשבים 400דוד, כמעט יבב

נדבר קודם כל על הנושא של הישיבה ואחרי זה מה  טוב חברים בואו   :אורן דני

 שאתם רוצים. 

 מר יאיר ושדי.   –מינוי חבר דירקטוריון במתנ"ס במקום מתי חותה  - 1סעיף 

ותה, אנחנו נמנה את יאיר ושדי, דריקטוריון במקום מתי חמינוי חבר  :אורן דני

גם  ע לעבוד במתנ"ס ויאיר  יומתי כרגע לא זמין ולא יכול להגהואיל  

 עדת השלושה אז יאיר יחליף אותו כדירקטור במתנ"סומחליף אותו בו

 למה צריך? :פרנקו מוטי

 לכשנצטרך.  :לוין דודי

 ס."דודי מתכוון לומר מה עושים במתנ מוטי פרנקו:
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ר תצא הזמנה, יום ראשון  ביום ראשון תהיה ישיבת הנהלה מח,  אנחנו   :ניסים גוזלן

יש ביותהיה  למתנ"ס  בזום  בזום  יבה  יהיה  בערב  בשבע  ראשון  ם 

 במתנ"ס.

 נחתמו? ,נושאים שלא נחתמו מוטי פרנקו:

בעיקרון היום הם היו שם הבנתי שהם מדברים ביניהם והם מיישרים  : ניסים גוזלן

את הקווים, ניסינו לעשות פגישה מרובעת לא כל כך הצליח יש שם דם  

דיס  נתחיל ולא יהיה  רע, יש שם דם רע, תהיה סקירה שבוע הבא אנחנו  

קשיים    רסט יותר  זה  הקשיים,  כל  עם  שירות  נותנים  כרגע  הם 

 פרסונאליים.

פשוט   מוטי פרנקו: דובר  דובר,  כתוב  היה  הקודמים  אפשר ,בפרוטוקולים  אם 

לרשום את השמות שלנו ולדייק את זה כי בפרוטוקולים מילה דובר  

 ברת לא שווה כלום. או דו

 נחות  עדכון הרכב ועדת ה - 2סעיף 

 עדכון הרכב ועדת הנחות יורד כרגע מסדר היום.  :אורן דני

למה? פשוט מוסיפים את חבר המועצה ניסן לביא מורידים את חבר   מוטי פרנקו:

 ששון.  .המועצה ..

 הוא יו"ר. : גונגרדי ג'קי

 אז מה מחליפים.   מוטי פרנקו:

רכב של ועדת הנחות  גע תקשיבו דקה מה שקרה בהרכב אי אענה בהרכ : ניסים גוזלן

מ אחד  להיות  בהנהלה הצריך  אחד  מהקואליציה  ואחד  אופוזיציה 

 ואחד לא מההנהלה כרגע מי שלא בהנהלה זה רק ניסן את הצבנו אותו. 

 אני חושב שזה הצעה יפה שהוא יהיה ושנינו למה זה לא התקבל? מוטי פרנקו:

וט למי שלא מבין את הרקע תנו לי עד הסוף אני אתן הסבר פש  יהשנ : ניסים גוזלן

ואתה   יו"ר הנהלה בחלוקה  נועם ששון היה בתחילת הקדנציה,  הרי 

היית מטעם לא הנהלה מטעם האופוזיציה נקרא לזה, ברגע שהיוצרות  

לה,  נההתחלפו וגם אתם הפכתם להיות בעצם צריך אחד שהוא לא בה

ניסן ירעיון ת  מבחינתנו אני הצעתי לאילנית ונצרף את    שארו שניכם 
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שהוא לא בהנהלה ונתקדם אז היא הוציאה איזה חוות דעת לי ולדני  

נבחרים   3בעלי מקצוע ואם תהיה הצבעה על    3שזה לא אפשר, כי יש  

 זה אמרתי לה.  3ועל 

תציע לה משהו מגניב, שנקבל את הצעתך ואם תהיה הצבעה חבר    זא מוטי פרנקו:

 ו לא יצביע איך זה? אין הצבעות שם.המועצה מוטי פרנק

לבדי אתה מאין הצבעות, אני מסכים אני חושב שצריך לצרף את ניסן   ר:  "ניסים גוזלן, יו

הצבעה  רואה  לא  גם  אני  הצבעה,  שום  אין  לה  אמרתי  כאילו  שואל 

בועדה כזאת, אז אני, אז היחס בין חברי מועצה לעובדי ציבור אני לא  

ת י את זה מסדר היום שנדון בנקודה הזארואה את ההבדל לכן הורדת

 זה כל העניין.

 אתה לא רוצה להצביע על הפתרון הזה בכפוף לאישור שלה? מוטי פרנקו:

 אנחנו לא נוהגים אני אומר עוד פעם,  : ניסים גוזלן

 אתה רוצה שאני אסיר את המעומדות שלי בשביל שתהיה ועדת הנחות?  מוטי פרנקו:

 לא. :ניסים גוזלן

 חות האלה.אנשים זקוקים להנ רנקו:מוטי פ

מוטי אין קשר לועדה הזאת היא גם בעוד שבועיים זה בסדר אין ועדה   :ניסים גוזלן

 על סדר היום יש לנו רק שתי, הגישו שתי בקשות, שתי מוסדות.

שתי מוסדות של מוסדות מתנדבים שצריכים לקבל, הם הגישו בקשה   :אורן דני

יאה צריך לאשר  יאה, אז לפני המלצריך לאשר אותם במל  17/8ועד  

 אותם בועדה זה קצת חג גדיא כזה.

 אני אומר לכם אני הייתי עושה. מוטי פרנקו:

הועדה תתכנס ללא קשר עוד החודש בהרכב חדש בוא. אילנית בבידוד  :ניסים גוזלן

 אם לא היינו מעלים את הרעיון הזה פה ומצביעים אבל בסדר היא לא.

את השם שלי עד שיחליטו מה עושים אני רציני?    ד שאני אוריאתה רוצה   מוטי פרנקו:

 כי חבל.

 אפשר לעשות מינוי כאילו לזה ולהחזיר? :ניסים גוזלן
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עד   :אורן דני זה  ואחרי  לישיבה הקרובה  יחליף אותך    1/9אתה מסכים שהוא 

 הוא יחליף אותך. 

 כן אין בעיה.  מוטי פרנקו:

 אתה מסכים זה חשוב לכולם. :אורן דני

 . 1/9קודם כל הוא חייב להיות הוא יהיה בועדה עד  קו:פרנ מוטי

 אתה כרגע מחליף ואנחנו נשב על הסטטוס.  :ניסים גוזלן

אני אגיד לכם מה יקרה אני עושה את זה בשביל שזה חשוב לציבור   מוטי פרנקו:

 וזה ישאר ככה לצערי. 

דש  יפים לחונחנו מחללא, לא מוטי קרה, לא, קשור, לא קשור כרגע א :ניסים גוזלן

יודע אם כולם מכות ים אבל באבל בעקבות חליפת המיילים אני לא 

שיהיו  סמכויות  כולל  סמכויות  והאצלת  המיילים  חלופת  בעקבות 

פשוט צריך להסתכל על כל הקונספט מחדש אבל לא היה עם מי לדבר 

הרחקה ראשונה וגם הרחקה שניה אז אני מקווה הוא יבוא,   ההייתכי  

בעיקרון יהיה אפשר לדבר, בעיקרון אפשר ראשון    ך שביוםאני מערי

יהיה לדבר ואני אומר עוד פעם כל האצלת הסמכויות כל המתנ"ס הכל  

אי אפשר לדבר זה או לריב במיילים או, אני מקווה ששבוע הבא כן  

 יהיה. הוא נתן פתרון מצוין.

שיבה  ואז בי  .1/9אני רוצה להיות הוגן גם איתך בוא נחליט שזה עד   :אורן דני

 אשונה שתהיה נצטרך לדבר על זה.הר

 נצטרך הרכב קבוע, צריכים לעשות הרכב קבוע.  :ניסים גוזלן

יכול להיות שההצעה שאתה מציע שכרגע אילנית לא יכולה לדבר עליה   אורן דני

 שאומרת.

בהנחה והיא לא תתקבל מה קורה? שלא תטעה אין לי בעיה בשביל   מוטי פרנקו:

ועהועדה שיהיה    קיום של ועדה סופר  ברור. חברי  זה  יודעים  דה לא 

 חשובה.

פור   :אורן דני יהיה  אני לא רוצה בגלל שאתה עכשיו שם את הראש שלך הוא 

 אבר אתה שם אותו לחודש, אתה שואל מה יקרה עוד חודש.
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עוד חודש ההחלטה היא שעד חודש המצב חוזר לקדמותו עד למציאת  מוטי פרנקו:

 המועצה.   פתרון של ראש

שהועדה  :גוזלןים ניס בשביל  להיות  יוכל  שניסן  בשביל  לחודש  יהיה  המינוי  כן, 

ה   ועד  דעת,  החוות  לפי  פורמלית  עד  1/9  –תהיה  יחזור    1/9,  המצב 

ב   צריכים    1/9  –לקדמותו  אנחנו  ובמקביל  לקדמותו  יחזור  המצב 

 לשבת על הסדרה, כל האצלת סמכויות.

 ציה הולכת להשתנות.כל הקואלי מוטי פרנקו:

אוקיי אז אנחנו כן מדבירם על זה. מוטי הסיכום הוא שניסן מחליף   :אורן דני

 .1/9ועדת הנחות עד ואותך ב

 נכון. מוטי פרנקו:

 הרכב חדש של ועדת הנחות. 1/9 –ב  :ניסים גוזלן

 בסדר טופל. :אורן דני

   2031.12.סת המועצה עד לתאריך  אינג' רימה לבדב , מהנד –אישור הארכת שירות  - 3סעיף 

השנה   :אורן דני סוף  עד  המועצה  כמהנדסת  רימה  של  שירות  הארכת  אישור 

שזה לפני מספר ימים לגיל   30/7  –הזאת. אני אסביר רימה הגיעה ב  

הפנסיה ויש ועדה להארכת שירות לעובדים שזה הרכב שלי של יאיר  

ת שירותו יש איזה  ורוצה להאריך א   67ושל אילנית, עובד שמגיע לגיל  

, 70נסיבות מיוחדות מעבר לגיל וב 70מותר להאריך עד גיל  פרוצדורה

 בישיבה האחרונה אישרנו את טובה חסון. 

 זה שונה לגבי מהנדסת.  מוטי פרנקו:

זה שונה לגבי בכירים, מהנדס, גזבר, מבקר יועמ"ש שם צריך אישור   :אורן דני

לא רוצה להגיד משפטי, מליאה. אנחנו היה פה איזה שהוא כשל אני  

ימה באותה ועדה בפורום הלא נכון  אדם וואט אבר, אישרנו את רכוח 

 ולכן אנחנו צריכים להביא את זה לכאן לאישור. 

 לכמה זמן הארכה?  מוטי פרנקו:

 לחצי שנה,  :אורן דני
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כי אנחנו יוצאים למכרז מהנדס, אני חתמתי על נחיצות משרה לצאת   :ניסים גוזלן

כי אנחנו בכל מצב גם    של מהנדס או מהנדסת, לצאת למכרז   למכרז

 וגם בכלל חילופי גברא מה שנקרא למהנדסת המועצה.בגלל הגיל 

 ה. רימה תסיים את תפקידה כמהנדסת המועצה במהלך החצי שנ :אורן דני

או   :ניסים גוזלן מהנדס  תיבחר  יתבצע,  נבחר,  אנחנו  הזאת  שנה  החצי  במהלך 

לקה מחדש  ה בעצם מישהו או מישהי שיוביל את המחמהנדסת וזה יהי

תנו זה ונראה מה יקרה בחצי שנה הזאת  ועד סוף שנה יש לרימה מבחינ

מבחינת בניית המחלקה, בואו נראה שפגענו, נראה שיבחר מהנדס או 

  מהנדסת עם רזומה עם ניסיון עם יכולת להוביל חשוב גם אתם יודעים 

לה שהולכת  כזאת  מחלקה  בשנים ולהוביל  דומיננטית  מאוד  יות 

גברא בקטע    לעשות את זה נגיד את זה מבחינת חילופי  הקרובות חשוב

כן   יהיה  אפשר  בה  להתשמש  חלילה  אפשר  שאי  אומר  לא  זה  הזה, 

בראיה   מבחינתנו  פשוט  צריך  אומר  אני  בגדול  אבל  בה  להתשמש 

 קדימה צריך לרענן. 

 אשר את זה. מבחינתנו ברגע שזה מאושר יום רביעי נ :אורן דני

 ש. המכרז תוך חוד :ניסים גוזלן

 לא הייתם אמורים לצאת למכרז לסגן או משהו.  : גונגרדי ג'קי

 אנחנו ביטלנו את הסגן, אנחנו יוצאים למהנדס.  :ניסים גוזלן

 אבל המהנדס הזה לא יוכל לעבוד. : גונגרדי ג'קי

  GISמהנדס, למהנדס  אני אעדכן בתקציב שאושר יוצאים למכרז של   :אורן דני

ק אנחנו נמצא אז הוא הספי  משרות עכשיו  למהנדס תשתיות, שלוש

 .4לזה אני אתן עדכון בסעיף  

 זה מחלקה הכי דרמתית חייבת אולי דם חדש ואנרגיות חדשות  : ניסים גוזלן

והתארגנות מחדש זאת ההזדמנות למנף את זה. כולם בעד? הארכת 

 השירות לחצי שנה? אוקיי. 

 המועצה  משרד הפנים  ע"י גזבר -2020עדכון על אישור תקציב  - 4סעיף 
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תקציב   :אורן דני לגבי  לעדכן  רוצה  קצת    2020אני  טובה  2021ואפילו  בשעה   ,

בשבוע שעבר אישרנו לנו את התקציב, זה לא סוד שנלחמנו עם משרד  

הפנים אני לא יודע אני חושב שכבר חצי שנה אנחנו נלחמים איתם, גם  

ם  י היה עד לזה, אני חושב שגם ניסן מי שקצת היה קרוב לטלפוניג'ק

  2020  אבל משרד הפנים לא עשה לנו חיים קלים הוא אישר לנו תקצבי

אבל יש איזה שהם התניות שהוא מבקש שנתחיל להתארגן על תקציב 

לאט, לאט אנחנו נבנה איזה שהוא שלד, נתארגן עליו נציג   2022,  2021

זמן, מה שחשוב שכרגע שיש לנו בסיס תקציב ל אותו בפניכם בבוא ה

 הוצאות מותנות, הכנסות מותנות.   בוד איתו יש שםשאפשר לע  2020  –

 השנה אנחנו נסיים באיזון.  :ניסים גוזלן

 יש משהו שקשור בחינוך?  מוטי פרנקו:

 יש הרבה כל המחלקות זה שפ"ע,  :אורן דני

שתיים   מוטי פרנקו: לי,  שתסביר  רוצה  בגלל  אני  גם  מאוד  מאתגרת  שנה  לנו  יש 

לנושא ואבנר,   ודע גם ג'קי שקרובוגם ראש המועצה י  השהייתהקורונה  

והוא אישר את זה תקציב  אני רק מבקש דיברתי עם ראש המועצה 

 לא נחכה למרץ להביא טיוטה בסוף נובמבר.  2021

 בתחילת נובמבר ישלח אליכם. :ניסים גוזלן

 בעזרת השם. :אורן דני

 השנה תראה אחרת ומאוד קשה להתנהל ככה.  מוטי פרנקו:

נהייה   להגידחשוב   :ניסים גוזלן אנחנו  השנה  כל  קודם  תקציב  של  הזה  בנושא 

מאוזנים אני אומר לכם את זה היום, חצי שנה לפני למרות זה שאנשים  

באמת   אנחנו  אבל  ארנונה  משלמים  כולם  ולא  טוב  לא  כלכלי  במצב 

בקטסטר לא  פה  יחסית  שיש  למרות  ישראל  מדינת  של    3000ופה 

זה   פה,  מוכר  שהוא  משהו  לא  זה  של  מובטלים  מטורף   3000מספר 

באותו  חברה שלא עובדים יכול להיות גם בעל ואישה זה יכול להיות  

 תא משפחתי שזה אסון, אני אומר את זה פה זה אחד.
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ע :אורן דני חתמנו  וניסים  אני  אתמול  משהו  עוד  להגיד  רוצה  הדו"חות אני  ל 

של   שיהיה    2019הכספיים  מלשונו  וזה  הפנים  משרד  מבקר  פה  היה 

שי של כתוב  בסטנדרט  אתם  אמר  הוא  הבאנו  שלא  חבל  כתוב,  היה 

 זה מבחינתו.  רעננה מבחינת הניהול הכספי.

 עכשיו צריך שהשירות לתושב יהיה כזה.  מוטי פרנקו:

 רעננה זה טוב?  :מזרחי משה

ר כ  באוזנים, שנה שלישית ברציפות. הגירעון המצטגמרנו את השנה מ :אורן דני

 120זכיר לכם כמה הוא היה כמעט  מיליון ₪ אני לא צריך לה  14  –

מיליון, יחסית במדדים הפיננסיים אנחנו בסדר גמור אנחנו שורדים  

את המשבר הזה בסדר, אבל תמיד צריך לתכנן קדימה ולא לנוח על 

 זרי הדפנה.

ק של הקרן לצמצום פערים מה שנקרא עיר עולים, אנחנו בעיר  יש מאב :ניסים גוזלן

האחרונות שנים  בארבע  פחות    עולים  שנה    35קיבלנו  בכל   ₪ מיליון 

חו בתי  של  כספים  פחות  האחרונות,  שנים  בארבע  והצבא  ושנה  לים 

מיליון ₪ באופן ישיר פחות בארבע שנים האלה,    35  –שילמנו קיבלנו ב  

על לפיד    וגם שקיבלנו מענק תמרוץ  בניה שהתחילה בתקופת  היתרי 

 10000ו כמו  שהיה שר אוצר שהיינו מקבלים פר כל יחידת דיור משה

כמו   משהו  כשקיבלנו  גם  היתרים  פר  שנים   ₪21  בארבע   ₪ מיליון 

מיליון  21מיליון ₪ זה עוד  35 –בגלל שלקחו לנו את ה  האלה זה הלך

מיליון   55ז זה  שבמקום להינות מהם דאגנו שנהייה מאוזנים בשוטף א

צאתי מכתב למרדכי כהן ולשר אריה דרעי וסיון להבי  ו₪. אתמול ה

מקומיות ממנהל   שרשויות  רעיון  להם  הצענו  שבו  המקומי  השלטון 

ו בעיר עולים בארבע שנים האלה ופגעו בהם בצורה דרמתית זה שהי

רשויות מספר  יש  רשויות,  מספר  ועוד  שבע  ובאר  שנפגעו   אנחנו 

רשויות קיבל  דרמתית,  ואנחנו  צופרו  נמוך  אקונומי  סטנסוציו  רת יו 

מיליון   19,  18היה משהו כמו  לחי אמרתי שנה הבאה עם השנה הזאת י

של   7הורידו לנו וביקשנו בנינו איזה מסלול שלפי סעיף  ₪ בשוטף ש
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עיוותים תיקון עיוותים כלכליים לרשות  הבג"צ זה נקרא שם תיקון  

לא   הזה  והסעיף  לה את הכסף  היום, במסגרת אלה  שלקחו  עד  ניתן 

פרמטר מיני  כל  משלם,  התושב  ארנונה  כמה  סוציו  לפי  רק  ים  הלכו 

אני   כאלה  רשויות  מיני  לכל  ברק  לבני  לרשויות,  שמש,  לבית  שעזרו 

רשוי הרבה  על  הרבהמדבר  שקיבלו  מהקרן    ות  כתוצאה  כסף  מאוד 

 לצמצום פערים.

 קרה. עובדתית ניסן למה מקום שלילי זה מה ש מוטי פרנקו:

לקחו את הכסף שלנו    4עד    1אני רק אומר כרגע זה לא משנה סוציו   :ניסים גוזלן

מיליון ₪. אנחנו שלחנו מכתב לבנות מנגנון שרשות שלקחו    19  –ה    את

התקציב שלה לקחו לה   -  אחוז מהתקציב מ  9לה, שרשות שלקחו לה  

איזה מ היא שיבנו  פערים המשמעות  לקרן לצמצום  זה  נגנון של  את 

אחוז אנחנו נקבל משהו כמו    50אחוז ומטה, גם אם נקבל    75ר של  החז

עד    2016  –שנים מ    4מיליון ₪ בחזרה שזה באופן קבוע, אחרי    10,  9

 .2021 –הם בונים קרטריונים ל  2021 –, מ 2020

 מה עם הכסף ש.. משרד הביטחון? מוטי פרנקו:

היינו בבוררות במחוז.    אנחנו נאבקים, כרגעזה ללא קשר, גם על זה   :ניסים גוזלן

 מיליון בשנה.  10

יש מחלוקת בין גופים ממשלתיים הדרך המלך היא שקודם כל הולכים   :אורן דני

משרד   מול  בישיבה  אצלו  היינו  המחוז,  על  הממונה  אצל  לבוררות 

הביטחון נקבעה ישיבה נוספת כדי לסגור את המחלוקות ככל שלא נגיע 

לבית משפט. אז כרגע אנחנו    ה הדרך בפנינו ללכת להסכמת אז פתוח

ישיבות נקרא לזה גישור אצל    2צריכים לעבור את הקטע הטכני של  

 הממונה על המחוז, אחת היינו ותהיה עוד אחת. 

 יש כיוון לפשרה או שהם אומרים אנחנו הולכים עד הסוף? מוטי פרנקו:

  יות סבלניים זה כמו הם רוצים פשרה שקשה לעכל אותה מעדיפים לה :אורן דני

 משחק פוקר כזה. 

 יש להם אורח רוח.  : גונגרדי ג'קי
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 גם לנו יש. :אורן דני

את מעבר הקרקע לבאר יעקב ואנחנו    2017כרגע משרד הפנים ביוני   :ניסים גוזלן

מיליון ₪ הם חייבים לנו על    10תובעים כל שנה    2017תובעים מיוני  

 נים.ש 3.5מיליון ₪ עבור  35ו הנייר לפי מסמכים בגזברות משהו כמ

 עדיף לא לדבר על השנים אחורה.  לא משלמים לאף אחד. :אורן דני

מי ששייך למחוז לא משלמים.   :ניסים גוזלן זה שייך למחוז  גלילי  גלילי,  היה  זה 

עכשיו ברגע שהקרקע ברה אלינו הוצאנו להם שומה, על כל מה שנמצא 

 שם כרגע זה בסיס חיל האוויר.

 בדין יש לנו טענה.  וטי פרנקו:מ

 בדין יש לנו אם לא, לא היינו מוציאים. :יסים גוזלןנ

כי ההחלטה בזמנו לחלק את השטח בינינו לבין ראשון בהמלצות היתה  :אורן דני

הטענה   אבל  ההמלצה,  את  קיבל  הפנים  שר  ארנונה,  ישלמו  שלא 

יש   לוותר על הארנונה,  פה אתגר  המשפטית ששר הפנים לא מוסמך 

 משפטי מעניין.

רים על החלטות לא חוקיות  וי מכיר אבל משפטנים שיוצרים אשראנ מוטי פרנקו:

 ואז הכל עובר בסדר. 

מה שאנחנו מנסים להגיד שאם נקבל כסף בקרן לצמצום פערים אם  :ניסים גוזלן

נעשה עוד התייעלות ואם נעשה את הנושא של משרד הביטחון ונעשה  

ש או  אחד  למאבק  עצמאות  לנו  יתן  שזה  מאמין  אני  ם  שני  4  -תיים 

מיליון ₪ פתרנו את המשבר   15,  12,  10  –קדימה, אם נקבל עצמאות ל  

 של עיר עולים.

 

 

 

 

 עדכון לגבי פתיחת שנה"ל תשפ"א  )ועדת חינוך(   - 5סעיף 

 עדכון לגבי פתיחת שנת לימודים ועדת חינוך.  :אורן דני
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ירה. אני אגיד למה ישבנו על זה ויש כמה ראש המועצה יתן את הסק מוטי פרנקו:

 דברים שראש המועצה מטפל בהם אישית אני רוצה שהוא יעדכן.

ישיבה כל חברי ועדת חינוך. התיכון,   ההייתבואו כל אחד יכול להצטרף   :ניסים גוזלן

אנחנו  כזה  הוא  העניין  תראו  במצב.  שהם  חושב  אני  ביניים  חטיבת 

של בית הספר הזה הוא מטורף בכל קנה    נמצאים בנווה נחום הגידול

ז', שזה משהו    –תלמידים שעולים ל    360ובר השנה כמעט על  מידה, מד

כיתות והמשמעות היא שאנחנו    11כיתות מבחינתנו,    10  – למעלה מ  

חטיבות שנה הבאה יש תוספת של כמעט    2מבחינתנו צריכים להקים  

דים, שעולים ל  תלמי650תלמידים והחל מעוד שנתיים מדובר על    450

 ז'.  –תלמידי ו' שעולים ל  600ז',  –

 360רגע עכשיו יש  : לטובה זום עדי ג

 .80שנה הבאה יעלו עוד  360יש  :ניסים גוזלן

 ט'? –כמה יש ח' ו  : זו לטובהם עדי ג

ו   :ניסים גוזלן ח'  יש  לך    –פה  יש  חטיבה  לך  360ט',  יש  ו    300,  יש    280  –בערך 

ילדים מספר מטורף אבל תחשבי שבשנתיים מהיום יש    900בסביבות  

כיתות א'   35  -כיתות א, ו  35, יש לנו השנה  700שנה אחרי זה  ו  600לך  

ומרת המספרים רק גדלים,  א  זאתתלמידים בשכבה,    1000זה כמעט  

עכשיו זה לא רק לעבוד על שש שנתי של נווה נחום צריך לעבוד על השש  

רמזורים של תלמי מנשה לא הצומת שנתי הבא, שש שנתי הבא נמצא ב

הצ כאן,  רואים  שאתם  תחשבו הזאת  למושב  בכניסה  הבאה  ומת 

מטרים    500  –שלתוך הפחים ראיתם שהתחילו לעבוד שם, תחשבו ש  

פנימה קו אווירי מהצומת פנימה שם מקימים את התיכון הבא, אנחנו  

בפחים   נכנסת  שאת  תחשבי  המחנה.  בתוך  שמאלה  תכנון,  בשלבי 

בואו    פנימה. בחשיבה  ואמרנו  באנו  אנחנו  צריפין,  של  הפחים  לתוך 

נחשוב שבעוד שנתיים מהיום נצטרך לדלל פה את הכמות כי החשיבה  

אומרת שתושבי צמרות יגיעו לפה, תושבי פארק המושבה יגיעו לפה  

ומי שיגיע למחנה צריפין לחטיבה העתידית זה מרכז הישוב גדול , וזה  
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יום לבית ספר רמון ומי שהולך לבית ספר  ילדי רמון, כל מי שהולך ה

 כבר מחוץ לשכונה, הם מחוץ לשכונה. למים למה? כי הםת

חטיבת ביניים או    -  אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה הרי גם ה : גונגרדי ג'קי

 אחרת. יהאוריינטצהתיכון, התיכון יכול להיות שהוא יהיה עם 

 מגמות, אני אמרתי דקה,  עזוב אני לא מדבר על  :ניסים גוזלן

 זה לא רק גיאוגרפי.  : גונגרדי ג'קי

רגע היום, חברה, חברה אני לא מדבר עכשיו ג'קי דקה. התיכון דקה   :ים גוזלןניס

התיכון יכול להיות שהוא ילך אינטגרלית כי זה מה שיחליטו ההורים  

ד ויכול להיות שהוא ילך לפי מגמות שניה ואז ילד דוגמא שרוצה ללמו

אומנות ובצריפין לומדים אומנות והוא גר בצמרות זה לא מונע ממנו 

לחשוב  לה צריכים  צריכים לחשוב, אנחנו  ירשם אנחנו אבל בחשיבה 

מעבירים אותם לשם,    AS AISשאנחנו בעוד שנתיים לוקחים אותם  

כל   עם  לריב  תתחיל  שנתיים  בעוד  אתה  ככה  תחשוב  לא  אם  עכשיו 

עם כולם, ואז גם אם תרצה לעשות את    העולם הם כבר התערבבו כולם

אומר שבתיכון הם לא יהיו כולם  המהלך הזה לא תוכל לעשות. זה לא  

במגמות, יכול להיות שהילד שאנחנו אומרים לו תהיה שם יכול להיות 

שהוא לא יהיה שם, יכול להיות שהוא יהיה פה בסוף כי אם נעשה את  

 אני יכול היום.אני רק אומרת אם אני יכול היום, אם  מגמות,

 למה לא לעשות בשתי התיכונים? :לביא ניסן

שאלה נכונה הערת הערה נכונה ואז מה, ישבנו עם מומחים של חינוך  מוטי פרנקו:

ח' אין לך כרגע מגמות אתה לא יכול    –ואז מה הבעיה כרגע יש לך ז'  

להגיד לאנשים תראה אתה תרצה ללמוד שם, אתה לא יודע להגיד את  

 זה.

כבר  ח' נמצאים    – אתה גם לא אומר ז' ח' יש לך רק ז' יש לך מחוץ ה   :גוזלןניסים 

ט' אם עוד שנתיים    –שארו ב  יפה, אנחנו רוצים להוריד את הלחץ. הם י

 קח. חברה אנחנו לא ניקח בקבלת ההחלטה. יי
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אני אגיד לך למה אני אומר את זה אם אתה עושה שני מגמות שונות   :לביא ניסן

ן יכול להיות מצב שרוב האנשים מצמרות סתם דוגמא ירצו בשתי תיכו

 הם ילכו לשם, אם הרוב ירצו שם וגם אלה.   שנמצאת שם  Xאת המגמה  

 שאלה מצוינת אתה יכול לעשות מבחן קבלה.  מוטי פרנקו:

אבל יש לך עוד שלוש שנים לבנות את זה. עוד שלוש שנים לבנות את  :ניסים גוזלן

 זה. 

 ( )מדברים ביחד

ז'   – כל הקמה צריך להחליט מה עושים, למשל למי שלומד פה היום ב  :ניסים גוזלן

כיתות    10  –ח' קבעו שמנהלת עכשיו, אנחנו לקחנו את ה    –ולה ל  וע

שיש להם חילקנו לשתי מנהלות חטיבה, יש שתי מנהלות חטיבה רק 

אחת מהן מוגדרת כשש שנתי מבחינת ההצמחה של החטיבה החדשה  

שהיא  היא   בהנחה  טובה,  תהיה  שהיא  בהנחה  יב'  עד  תצמיח  בעצם 

לנו אינטרס שתהיה ויש  מישהי שתשקיע את הנשמה   תהיה מרוצה, 

טוב   הכי  הדבר  זה  אחלה  מנהלת  גם  תהיה  היא  קדימה  שנים  שש 

יב' אין יותר טוב מזה,    –שאפשר לקבל, שבכיתה ז' מישהי שתגיע ל  

נו אומרים לה את לוקחת היא מגיעה עם רזומה היא מדהימה אבל אנח

נקודת    -  יב' זאת המטרה. זה ה  –כרגע את כיתות ז' המטרה להגיע ל  

ז'   כיתות  בעוד  עושים  אנחנו  בזה  בזה?  עושים  אנחנו  מה  שלך  צ' 

ח'   –ח' תהיה מ  –ח' אמרנו החלוקה לחברה ב   –שנמצאות ועוברות ל 

 ה.תהיה מנהלת שני 10עד ח' נגיד  5ח'  –מנהלת אחת, מ  4עד ח 1

 בוא נצפה למוקש. בוא תצפה למוקש כי מה פתאום אתה מעביר אותי.  : גונגרדי ג'קי

 ח' אתה נשאר פה, מה הקשר, ח' נשאר פה.  –אתה לא חייב להיות ב  :וזלןניסים ג

יש לך כיתות ז' שהיו שנה שעברה בנווה נחום פה שעברו לכיתות ח'   : גונגרדי ג'קי

 לגמרי כן או לא? למנהלת החדשה, תלמידים חדשים 

 מה הקשר, גם ככה המורים התחלפו, גם ככה המורים התחלפו.  :ניסים גוזלן

 אני מבקשת לשאול שאלה אפשר?  :מזרחי טלילה

 אנחנו בישיבת מועצה.  :ניסים גוזלן
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אני רוצה להגיד לכם שנושא החינוך לא סתם שלחתי מייל וביקשתי  :מזרחי טלילה

הסע הם  מה  ברמת  שתפרטו  לדון  הולכים  אתם  שעליהם  יפים 

ההיערכות כי ההיערכות מתחלקת לשני חלקים. מתחלקת למה שאתה 

ונסטרוקציה וכדומה ואנחנו צריכים לדבר על הפדגוגיה מדבר מבנים ק

ואחד משתייך לשני אבל קודם כל הקונסטרוקציות זה דבר אחד. דבר  

יפה, דבר  שזה  הבא  שנתי  השש  על  איתי  מדבר  שאתה  השאלה    שני 

שנשאלה עכשיו און ליין עכשיו קיבלתי אני יכולה להראות לך אחר כך 

ויכולים לדאוג בעוד שנתיים    תחבורה ציבורית האם אנחנו מסוגלים

יגיעו   בחותר  כמו למשל אנשים שגרים  ציבורית למעברים  לתחבורה 

 בחטיבות שבצריפין כי זה השיבוץ שנאמר להם. 

 אני אומר כן, אנחנו אומרים כן. כל הקווים,  :ניסים גוזלן

 על זה קיבלתי תשובה.   :מזרחי טלילה

הקו :ניסים גוזלן את  יש  לפה  להגיע  גם  אגב  למשרד   2וקו    1  דרך  פנינו  אנחנו 

בבאר   3התחבורה אנחנו מגבירים את השעות ובנוסף גם יהיה קו מס'  

ל    1  שבתדירות ובמסלולים יהיה משולב בין   3יעקב יש קו בדרך מספר  

– 2. 

 ?1/9 –זה יתחיל ב  : גונגרדי ג'קי

 . לטווח יותר ארוך צריך. 1/9 –לא צריכים אותי ב  :ניסים גוזלן

עוד דבר אחד אני רוצה להגיד משהו אני ביקשתי, אתם מדברים פה,   :מזרחי טלילה

לי   מפריע  מה  וכו',  מגמות  של  הפדגוגי  הנושא  על  מדברים  פה  אתם 

בנוש יעקב  בבאר  חייב  מאוד  היה  שגלעד  חושבת  אני  החינוך,  של  א 

להיות פה ולהציג את הנתונים חבל שלא קראתם לו כי כמדברים על 

ך חייבים להיות פה, זה דבר אחד. דבר העירכות מנהל מחלקת חינו

אחר עוד דבר אחד, דבר אחר מה שמפריע לי, אני רוצה להגיד שמפריע 

ו, אנחנו מדברים כל  לי נורא שאתם כל הזמן ואני אומרת אתם, אנחנ

כל   עם  יבחר  שהמורה  מה  יבחר,  שהמנהל  מה  של  הנושא  על  הזמן 

לול, את החזון,  הכבוד יש הנהגה לישוב, ההנהגה צריכה לעצב את המס
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את המטרות, את ההנהלה מה היא רוצה להגדיר למנהלים דרך עבודה  

מה   יודע  לא  אבל  זהות  מגדיר  פה  מנהל  כל  קיים.  שלא  משהו  זה 

אנחנו מצפים ממנו כעיר, בתחום החינוך אין לנו מטרות    ההנהגה מה

 יש לנו יעד.

יק ידע להגדיר  את חושבת שאנשים שיושבים פה בחדר יש להם מספ : גונגרדי ג'קי

פה   שיש  חושב  לא  אני  ספר?  בית  למנהל  בפדגוגיים  ויעדים  מטרות 

 ראש המועצה צריך להגיד אני רוצה בית ספר ריאלי ו.. מישהו.

נכון, לא נכון הוא יכול להגדיר שהמטרה שלו להפוך את באר יעקב  לא   :מזרחי טלילה

מהמנהלים   מצפה  והוא  חינוך    1,2,7מההורים    1,2,3לקריית 

 תלמידים קוד התנהגות כזה או אחר ככה מעצבים חינוך.וה

ועדת חינוך שהיא חברה  ואני רוצה לחזק את מה שאומרת טלילה ב מוטי פרנקו:

שלסקי ואבנר ברק המטרה לייצר חזון ואנחנו חברים ביחד עם עו"ד  

חינוכי, אגב גם ראש המועצה הוא לא חבר ועדה והוא נוכח וטוב שכך,  

נוכי לבאר יעקב לשנים קדימה, ואני מתקן אותך  המטרה לעצב חזון חי

אבל   כמתערבים  לא  ההורים  את  רואים  אנחנו  ברשותך  משהו  בעוד 

ח אני  פשוטה,  אחת  מסיבה  מעורבים  שיהיו  לנו  שהורים  חשוב  ושב 

מעורבים אנחנו גם הורים, המעורבות של ההורים היא מבורכת אני 

שלא מייצגים את   מכיר את רוב הנהגות ההורים אני לא מדבר על אלה

 הרוב.

 לא נסייג. :מזרחי טלילה

אני מסייג רוב הנהגות ההורים הם אנשים שאכפת להם מהחינוך שהם   מוטי פרנקו:

ה בסוף, בסוף אנחנו כריבון נקבל את  באים לא פעם ונותנים עצה טוב

 ההחלטה אבל להקשיב להם התשובה היא חד משמעית היא כן.

ר :מזרחי טלילה אני  שכן,  צומחים  ברור  ספר  בתי  על  מדברים  כשאנחנו  אומרת  ק 

אנחנו חייבים להתוות איזה שהוא שלד ברמה הרעיונית, הוא צודק  

נו מחליטים פה  שהוא אומר שלא כולנו פה אנשי חינוך אבל אם אנח

 שאנחנו עושים את העבודה אז נגבש, החזון קיים. 
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 עדת חינוך, והחזון אגב נקבע בו : גונגרדי ג'קי

 כן אבל גם המועצה רשאית לזמן יועצים. מוטי פרנקו:

 ג'קי אני חושב.  :ניסים גוזלן

המועצה   מוטי פרנקו: ראש  יחד.  זה  את  נעשה  אנחנו  טלילה  זה  את  נעשה  אנחנו 

 לנעול את הישיבה?  אפשר

את   : לטובה זום עדי ג סקרנו  שוב  העירכות.  על  לדבר  אפשר  נחום.  נווה  את  סקרנו 

אומרת סקרנו את העירכות של נווה    העירכות של נווה נחום, שוב אני

 נחום .. וגם לגבי הצהרונים שזה שוב זה חלק בלתי נפרד.

ינתנו כרגע אני מניח ששבוע צהרונים המתנ"ס יצא למכרז, אנחנו מבח :ניסים גוזלן

ויאשרו את זה הבנת את הזכיינים   ועדת מכרזים,  הבא כבר תתכנס 

 שיש.

עם צהרונים בקצב הזה אני אומר לך שאף   1/9  –אנחנו נהייה מוכנים ב   : גונגרדי ג'קי

 אחד לא צריך ... כולנו יושבים פה מאוד לא ברוגע, זה לא יהיה.

 יהיה.לפי מה שזה נראה זה לא  :ברק אבנר

חברה   :ניסים גוזלן בואו  הספר,  בתי  של  צהרונים  לגבי  מכרז  הוציאה  המועצה 

בלוחות    המועצה הוציאה את של בתי הספר אנחנו מבחינתנו עומדים

ועדים של בתי הספר הם אלה שיבחרו את הספקים, וזמנים אחרי זה ה

אותו דבר המתנ"ס הוציא מכרז חדש, כן הוציא מכרז, הצפי של גני  

 ילדים, אני אומר המתנ"ס הוציא למסגרות שהוא לא הצליח לאייש. 

 אין אפילו יועץ משפטי במתנ"ס. : גונגרדי ג'קי

י בוודאות יודע שהיא אמרה לי אני אישרתי לה לצאת,  יש, יש, ריבה. אנ :ניסים גוזלן

תסמס לה היא תגיד לך. אתה יכול לסמס לה בואו אנחנו את אמירים  

כרגיל   לאחרונים פותחים  שיבוצים  נוציא  צמרות  לגבי  נערכים 

שמחכים לערעורים עד סוף השבוע וזהו נצא לדרך. אני לא לוחץ את  

תפתח שם בצמרות כדי  המנהלת שם שתפתח עוד כיתה אני מקווה ש

 לשחרר את הלחץ. 
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דיברת על התכניות שם של הרמזור שמאלה, אולם ספורט יהיה ביום   :לוין דודי

 שנים? 10ר או שהוא יהיה גם אחרי פתיחה של הבית הספ

אני אומר עוד לא    אין תקציב לזה, באולם התיכון שם צריך לראות, :ניסים גוזלן

 התחלנו לתכנן נתכנן כולל אולם.

 אמרת שמתכננים.  :לוין דידו

לא מתכננים כרגע את שלב א' של בית הספר כולו כולל, יתכננו כולל   :ניסים גוזלן

מיליון ₪ שהמשרד לא משלם   20היה דודי האולם הוא רק אולם. זה י

 שקל. 

 מה זה אומר? :לוין דודי

 שבהסכם הגג אני יכניס את זה לתיכון שם צריך.  :ניסים גוזלן

 זה אומר שזה כמו שפה.מה  :לוין דודי

 מיליון ₪ מה אתה לא מבין. 20חסר  :ניסים גוזלן

 זה התפקיד שלנו.  :לוין דודי

 בסדר התפקיד שלנו תמיד להביא עובדה שעשינו בצמרות בסדר. :ים גוזלןניס

 

 ** סוף הישיבה **


