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נחום, כדי לשחרר את שוקי שושנה. כלומר, כל אחד שיוצא מפה יותר  

שוקי שושני הוא אדריכל שהקים את כל התיכון הזה, והנושא קל לנו.  

שאנחנו מדברים עליו הוא הקמה של אודיטוריום בבית ספר נוה נחום. 

בנושא אבל הם ביקשו שפה יקבלו קצת הסבר יותר בוועדת כספים דנו  

דקות,    4-יתנו פירוט לנושא החניות וכדומה. שוקי הבמה שלך ל  מסודר,

 ככל שצריך. 

 ערב טוב לכולם. ליד כל אחד מכם יש תוכנית קטנה.  שוקי שושני:

באמת   : גם זו לטובה עדי שאנחנו  שנדע  כדי  לחניות  לתשתיות,  תתייחס  בבקשה  שוקי 

 לעמוד בסדר הגודל של אותו פרויקט.  יכולים 

 קר חנייה.כל התשתיות בעי שוקי שושני:

 נכון. גם זו לטובה:  עדי

למעלה.   שוקי שושני: הצפון  אצלכם,  אותה  מחזיקים  שאתם  המפה  בוא בקיצור. 

החלק   הדרום,  זה  התחתון  החלק  דבר.  אותו  עדיין  זה  ככה,  נאמר 

ורי שמתחיל מהחנייה  העליון זה הצפון. בחלק הדרומי יש שביל ציב

ת ספר ומערב, ונגמר במגרש החנייה שמדרום לבית ספר אמירים ובי

יעקב עם  נוה  נמצאים  שאנחנו  ברצועה  בדיוק  לנו,  מדרום  עכשיו,   .

אתכם   שמוביל  השצ"פ  של  רצועה  ישנה  שלי,  בגב  זה  האודיטוריום, 

הכניסה   הזה,  הנהדר  היפה,  השצ"פ  של  בסופו  ובעצם  מדרום 

אותו  לאודיטוריום.   בסוף  האודיטוריום  של  הנוכחות  אומרת,  זאת 

 שביל, אותה רחבה גדולה ירוקה

 איפה השביל פה? סמן לנו את השביל? : ניסים גוזלן

 השביל הוא פה  שוקי שושני:

אנחנו חשבנו שזה יהיה בחוץ וידענו שבחוץ זה בעייתי. בשביל זה דאגנו  דני אורן:

 שתהיה לכם מפה לכל אחד.

 ת למקד אותנו, שני המבנים האלה מנ על שוקי שושני:

לי דקה שושני, בשביל למקד אתכם. יש את הבניין פה  תעצרו רגע, תן   : ניסים גוזלן

של השלוש קומות שסיימנו עכשיו, זה נקרא שלב ה. זה בחלק האחורי  
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לכיוון רחוב חושן. כל היציאה של האודיטוריום, ג'קי דקה לא לשם. 

בחלק   פה  תהיה  היא  היציאה  חושן.  כל  לכיוון  מי  השמאלי  עידית, 

א אני  שנייה  השכונה,  את  פה  שמעבר שמכיר  מי  כל  אתם  לו.  סביר 

לבניין הזה, אפשר לפתוח פה את הדלת, אתם תראו פשוט שכל השטח  

הזה ריק שנושק עד רחוב חושן. כל המטרה של האודיטוריום שהוא  

דו ילדי -יהיה  את  ישמש  הוא  היום  במשך  הכוונה?  מה  שימושי. 

חטיבה והתיכון, ואחר הצהריים יסגרו אותו מבפנים והוא ישמש את  ה

ושבים ואת השכונה ואת הכל, זה כל הרציונל. באופן עקרוני משרד  הת

ציונה, שאתם  -מקומות. גם נס 260החינוך פרוגרמה של דבר כזה הוא 

יהודה, מה  -נוסעים עכשיו לכיוון נס ציונה לחטיבה שלהם שנקראת בן

ר הם  שם  עשו  מופעים  שהם  אולם  ריכזו  הם  עירונית,  ספרייה  יכזו 

הרבה   שם  רואים  את שאתם  גם  משמש  וזה  נכנסים  אנשים  מאד  

בנס היינו  אנחנו  ממה -החטיבה.  גדול  יותר  הרבה  משהו  זה  ציונה 

שאנחנו מתכננים פה מבחינת מטרים, לא מבחינת מושבים, מבחינת  

מובנ היא  להם  פה,  שהיא  הספריה  את  יש  לנו  בתוך פונקציות.  ית 

, חברה  האולם, להם הוא מובנה בתוך האולם. אנחנו מציעים פה משהו

לנו   על משהו שיתן  פה  ככה באמת, אנחנו מדברים  לדבר  אי  אפשר 

בנוסף   מענה   המופעים נשא  סלמתנ"כרגע  אולם  את  מכירים  חנו 

. כל הרציונל הוא שלעשות משהו   70-, שנבנה  אי שם בשנות הסבמתנ"

של בנין העיריה   רגע עד שבמשבצת של מחנה צריפיןשהוא בסדר גודל כ

ח  2במתחם   לנו  של  יש  הדמיות,  ראיתם  אתם  להקים,   1000שיבה 

של   הצעירות  לשכונות  מענה  יתן  זה  תרבות.  להיכל  ישיבה  מקומות 

צמרות, של פארק המושבה, של תלמי מנשה, של בכלל מרכז הישוב  

טיפה יותר מהנושא שמגיע, אנחנו רוצים לתת משהו שהוא יכול להיות  

בסביבות   הוא  היום  המתנ"ס  המתנ"ס.  אבל    320,  310של  מקומות 

הבמה פה היא הרבה יותר משודרגת,  .  70-אנחנו מבינים שהוא שנות ה

אנחנו רוצים להפוך את זה למשל לבית קולנוע. להפוך את זה להקרין  
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רוצים  קולנוע.  לבית  בשבוע  שלוש  פעמיים,  זה  את  להפוך  סרטים, 

ציונה  -את זה למופעים. רוצים שתהיה הפעלה נפרדת כמו בנסלהפוך  

ל את זה, זה בנפרד. שתדעו שזאת המתוכנת, רוצים אם כבר  מי שמפעי

על   תקציב  מקבלים  באים   260אנחנו  אנחנו  שלנו,  התיכון  במסגרת 

הצהריים   אחר  גם  מענה  שיתן  כדי  יותר  טיפה  נעשה  בואו  ואומרים 

 לצורכי הקהילה שלנו.  

בכל   אני יש לי אוריינטציה. בצד הזה יש שלושה מבני כיתות גדולים, ני:שוקי שוש

ציבורי שהולך  כיתות. מכירים אותו?    14אחד   יש שביל  בנפרד מהם 

ומחבר את הספרייה והמנהלה ואנחנו נמצאים כרגע בספרייה בדבר  

לנו,   מדרום  המזרחי.  בחלק  בספרייה  אנחנו  ישנה   אחורניתהזה.   ,

גם את בית הספר   רח גדולה, שהיא אמורה לשמשחנייה בצד דרום מז

 וגם את האודיטוריום. 

אתה   : עדי גם זו לטובה גדולה  חנייה  איזה  מבינה   לא  אני פשוט  שואלת  שאני  סליחה 

 מדבר, תמקם אותי כי אני לא יודעת על מה אתה מדבר.

 אם את לא מכירה  שוקי שושני:

בבניין   : טובהעדי גם זו ל פה  גרה  אני  מכירה,  מה אני  להבין  מצליחה  לא  ואני  למעלה 

 שבילה

אותה.   : ניסים גוזלן למקד  שנייה  לי  תן  לגינה  דקה,  שמוביל  השביל  את  יש  

 הציבורית, ואם  את ממשיכה

 לא  גינה,  חולות, ערימת חולות. : גם זו לטובהעדי 

 5מיליון ש"ח, הבאנו    2גינה, הלאה. צריך להשלים אותו בכסף, חסר   : ניסים גוזלן

יון במסגרת הסכם הגג, כרגע עובדים על גינון. כל האבנים שראית,  מיל

ועים והכל, אנחנו צריכים לשבת ביום  מה שחסר זה מתקני שעשהכל  

מיליון    2חמישי יש לנו ישיבה על הנושא של תב"ר צריך להביא עוד  

ש"ח שחסרים בפרויקט. הרי בסוף מה שמעניין את האנשים לראות  

ההצללות וזה, זה עושה את הרושם, פחות   זה את מתקני השעשועים,  

בגינ מתעסקים  כרגע  אופניים,  שבילי  פחות  הפרויקט הריצופים,  ון. 
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על   מתוקצב  שצ"פ    5עצמו  נקרא  זה  ש"ח,  הגג   511מיליון  בהסכם 

מיליון. זה לא כסף של השכונה, זה כסף שהבאנו אותו מרמ"י.    5הבאנו  

י שחברת מועצה שתדע מיליון. כשהיא אומר חולות חשוב ל  2חסר עוד  

ואת צודקת   נכון שאנחנו תקועים עם השצ"פ הזה  זה  את העובדות. 

  2לך חולות, אבל כדי להשלים אותו השצ"פ הזה צריך עוד    וזה נראה

מיליון ש"ח. היום דיברתי עם מקס איטח אנחנו כרגע מקדמים, אבל 

לא משנה זה משהו שמטופל. השביל הזה שאת מכירה שמוביל לכיוון 

בין אמי עכשיו  חושן.  לבין  טופז  בין  מחבר  שכרגע  השביל  זה  רים, 

את השטח האדיר מפה ועד כמעט  השביל הזה ובית ספר אמירים יש  

יבנה האודיטוריום, כשבחלק הקדמי   החנייה שלכם. כל השטח הזה 

שלו תהיה חנייה ציבורית עם גישה מרחוב החושן. עכשיו כל מי שיבוא  

ל, הוא מגיע מהשביל, הוא יפגוש אותו  לאודיטוריום הזה והוא בא ברג

מענה לכל  בקצה, הוא לפני  אמירים. החנייה פה הקדמית היא תתן  

שיגיעו  מהם  מצפים  אנחנו  השכונה  רוב  לשכונה.  מחוץ  שיגיעו  אלה 

הכי   שיש  בשכונה  זה  את  ממקמים  אנחנו  המטרה.  זאת  לפה,  ברגל 

לו נגישות. הרבה ילדים. עכשיו ברור שמי שמגיע מבחוץ צריך שתהיה 

ציונה, אם שמתם לב עכשיו שהם בנו את האולם, עכשיו יש להם -גם נס

קירצפו אותו, לקחו את כל שאריות האספלט שלהם,  שטח ריק, הם  

תסתכלו שאתם פונים שמאלה ברמזורים, תראו מצד ימים הם לקחו 

 שטח ריק, קרצפו אותו בינתיים זמנית וזה משמש את החנייה לאולם. 

 זאת אומרת החנייה זה בין הבניינים של חושן לאמירים? : ובהגם זו לט עדי

כלי רכב, זה לא יתן   70,  50-כשיו זה יתן מענה לנכון. החנייה בחזית. ע : ניסים גוזלן

מה  יודעת  את  פה,  חניות  לייצר  תמיד  אבל  צריך  העסק.  לכל  מענה 

 המצב.

וא גם משמש אני ממשיך. מגרש חניה גדול המשמש את בית הספר, ה שוקי שושני:

להז חשוב  צהריים.  אחרי  האודיטוריום  בחלק את  פעם,  עוד  כיר 

ג ישנה  האודיטוריום  אם  הדרומי  בעצם  והאודיטוריום  גדולה,  ינה 
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מדרום  שהולכים  שרואים  מה  זה  התחתונה,  התמונה  על  תסתכלו 

 ם את האולם הזה.  יופוגש

 תראה אותו שנייה.  : ניסים גוזלן

 ון הדרומי.ם מהכיו שמגיעי הדמיהזו  שוקי שושני:

ה רשמו זה אותו  זה לא היכל תרבות, זה משכן אומנויות. כמו שנס ציונ  : ניסים גוזלן

 דבר.

כאשר עכשיו, ישנה  כניסה לאודיטוריום מצד שני מתוך בית הספר.   שוקי שושני:

 נכנסים אליו יש לו שתי כניסות.....

מסביב וגם את  הכל,  ות פה  השכונ  כולעידית שנייה, גם עד שיבנו את   : ניסים גוזלן

ה לעשות. גם  ציונה, לקחו שטח  ומכשירים  כורכר אין מ-כמו שעשו נס

 אולם ספורט היום שנבנה בשוהם אנחנו יש לנו חניות כורכר.

 זו שכונה  צפופה בואו.  עידית גינדי: 

 צפופה? יחסית לשכונות זו שכונה  מרווחת אם הכי הרבה חניות.   : ניסים גוזלן

 אנשים חונים על המדרכות.  בה: ו לטוגם ז עדי

 רור תנו לי שתי דקות ואם  משהו לא יהיה ב שוקי שושני:

גם   : ניסים גוזלן לך  יש  פה    2000שוקי  שנמצאים  בחשבון  קחו    2000תלמידים, 

 תלמידים בחטיבה ובתכון. 

מחר בבוקר תסתיים הקורונה, תהיה  מסיבת סיום ולהורים לא יהיה   עידית גינדי: 

 החנות.  איפה ל

באמת, איזה עידית מסיבת סיום יש פעם בשנה, בכל הארץ זה ככה נו  : ניסים גוזלן

 דוגמאות את נותנת, לאיזה בית ספר יש? 

להרחיב   שוקי שושני: ביקשו  חל מהפרוגרמה,  על הבסיס של האודיטוריום שהיה 

במה,   אומר  זה  הספר.  לבית  שמעבר  לשימושים  האודיטוריום  את 

ות, שיכול להכיל כמה שכבות בפנים. במה גדולה  מקומ  465קודם כל  

 ות, לקונצרטים וכו'.שמאפשרת שימושים למחול, להופע

 במה סטנדרטית או מעבר לסטנדרט? דובר:
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עוד מאחוריה, מאחורי הבמה את חדרי   שוקי שושני: יש  היא מעבר לסטנדרטית. 

צוגים   לשחקנים....יש  שירותים  עם  הלבשה  חדרי  שני  זה  הקלעים. 

 ו מלמעלה.שירד

בסביבות   ר:  "ניסים גוזלן,יו היא  במתנ"ס  הבמה  המחשב  כשאנחנו מטר  70לצורך  ים. 

על   הרבה    150מדברים  לפה  להביא  שאפשר  מדברים  אנחנו  מטרים 

מאד פיגורות, להקות, חבורות זמר לתת מענה כולל צוגים, כולל מחול,  

 כולל הכל. 

לבמה. בחלק של הבמה יש זה מהצג של הבמה והשירותים שמסביב   שוקי שושני:

אפשרויו וגשתי  הבמה  ליד  גם  והגברה,  תאורה  לשליטה,  בחלק ת  ם 

בלובי   אפשרויות  כאן  עליונה...יש  למרפסת  להגיע  האחורי....אפשר 

לכל מיני הקרנות, תערוכות, עבודות של תלמידים, של ציירים. לעשות 

עתיד  כל מיני דברים שהם מעבר למופע עצמו בין לבין, לפני ואחרי. ב

 שתרצו להפוך את זה לבית קולנוע אפשר בגב האולם להקרין.

 לוקח להקים דבר כזה? כמה זמן דובר:

ההשלמות   שוקי שושני: כל  הצטיידות.  כולל  שנתיים,  כמו  משהו  הערכה  לפי 

 הנדרשות, תשתיות וכו', זה לוקח קצת יותר זמן.  

 זה יהיה האודיטוריום היחיד בישוב, הוא ישמש רק.... :עדי

עוד   שוקי שושני: פה  שיבנה  עד  מבינים  י  10אנחנו  זה  עירוני...אז  משהו  תן  שנים 

 מענה.

כיתות. במקרה הזה   42שנתי בתיכון יש    6בכל תיכון בפרוגרמה של   : ניסים גוזלן

כיתות, זה מה שאנחנו שינינו. שיכנענו את משרד   48-אנחנו שינינו ל

נ  שלא  שאיפה  תשכחו  אל  עכשיו  ושינינו.  המבנה  החינוך  את  מקם 

ע  למשהו  בשכונה תמיד  תהיה בעיה של חנייה, תמיד זה יעמוד ויפרי

שהיום זה יהיה תקוע לו מול העינים. אנחנו פה היום ממנפים את זה  

. לתוך בית  1שימושי:  -לתוך מתחם קיים של בית ספר שהוא יעשה דו

השכונה.   במסגרת  הצהריים  ולאחר  הביניים  וחטיבת  התיכון  הספר 

 260הזה גם, בתיכון הבא, בצריפין, אני אומר בכל פרוגרמה יש  האזור  
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מז בית  מטרים  תיכון  ספר  בית  של  אודיטוריום  במסגרת  אותנו  כים 

שנתי זה מופיע מובנה. בבתי ספר יסודיים זה לא    6ספרי. רק בתיכון  

הבא, שיהיה לנו, שאנחנו כרגע מצמיחים שתי חטיבות,    בצריפיןמופיע.  

כ שאנחנו  אודיטוריום.  בפרוגרמה  כולל  זה  בצריפין,  מאשרים  רגע 

 . 260דיטוריום של המטרה היא כרגע לא לאשר או

 האודיטוריום הזה הוא מוקם ליד אמירים.   : גם זו לטובה עדי

הוא ישמש את שתי החטיבות,  איפה? האודיטוריום הזה מוקם פה.   : ניסים גוזלן

חדש שלהם  הוא ישמש את התיכון. כל עוד הם פה. בעקרון במבנה  ה

 יהיה.

 וצריפין  מה הגודל שלו יהיה? דובר:

שאתה  בצר : ניסים גוזלן הפרוגרמה  שנחליט.  למה  בהתאם  יהיה  הוא  מקבל  יפין 

ציונה קיבלו  -. משרד החינוך אומר לך. נס260בצריפין אודיטוריום  של  

את זה ככה, כולם מקבלים, אתה ממנף את זה, אתה יכול להגדיל את  

 מושים שלך. זה כדי שיהיה לשי

מבחינה כללית, יש אוקי אם יש שאלות. המיקום שלו במקום פנטסטי   שוקי שושני:

 לו נגישות טובה, יש לו נוכחות טובה.

את   : ניסים גוזלן היום  קיבלנו  ההיתר.  את  קיבלנו  היום  טובה,  בשורה  עוד  דודי 

לאולם ספורט ברחוב שוהם. הערכה שלנו שתוך  הוועדהההחלטה של 

ימים סיון    חודש  אמירם  שזכתה,  לחברה  קוראים  איך  החברה, 

-יד, כולל כדור-מיליון ש"ח כולל כדור  15-ולם בלבנות את האמתחילה  

יש  ר שם  בשוהם.  הכל  כולל  יציעים    1000שת  עם  ישיבה  מקומות 

יד, כולל  -מקומות עם יציעים מתקפלים, כולל כדור  1000מתקפלים.  

מיליון   15יה, פרויקט של  הכל. יצא היום היתר תוך חודש עולים לבני

 ש"ח. 

 חה. חברה שיהיה לכם בהצל שוקי שושני:
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תודה, תודה. מתחת לצמרות, משמאל לצמרות. כשאת מגיעה מהבית  : ניסים גוזלן

שם  אמירים  להיות  אמור  שהיה  לקיר  מעבר  קיר.  יש  לצמרות  שלך 

 הקמנו את האולם. יהיה אולם יפה. 

במס דני אורן: מבקש  שאני  מה  שני  חברים,  שהצגנו  הפרויקט  דברים. גרת 

בווע התב"ר  הגדלת  את  במקביל  אישרנו  צריכים  אנחנו  כספים,  דת 

לאשר הגדלת חוזה עם הקבלן המבצע. בעצם מי שמבצע את העבודה  

מטר האלה בתוך החוה   260-זה הקבלן יוזלר שעובד פה. יש לו את ה

זה מ את  להגדיל  כדי  ל  260-שלו.  מטר,  לא  ת, מקומו  460-מקומות, 

לן. אנחנו מגדילים את התב"ר ומגדילים את היקף העבודה עם הקב

שיש לו   הפרויקטהקבלן הזה מבצע את שלבים ג, ד, ה, ו. סכך הכל  

כ הוא  של    35-חוזים  הפרויקט  את  לסיים  כדי  אנחנו  שקל.  מיליון 

מ יותר  צריכים  מ25-האודיטוריום  פחות  אבל  שאני 50- ,  מה  לכן   .

הגדלה לאשר  זה  כרגע  בזה,    50עד    מבקש  נשתמש  לא  אנחנו  אחוז, 

ה את  עוברים  פשוט  שהצגתי    25-אנחנו  כמו  עצמו  הפרויקט  אחוז. 

בערך   של  פרויקט  הוא  כספים,  ועוד    8בוועדת  בינוי  שקל   3מיליון 

, כדי שיהיה בו קולנוע, יכולת למחול וכדומה.  הצטיינויותמיליון שקל  

תקשרות עם  אז אני מבקש לאשר גם את התב"ר וגם את הגדלת הה

 הקבלן. 

 עבר ועדת כספים?  דובר:

בר. אני אסביר עוד פעם, הקבלן שמבצע יש לו במסגרת החוזה  עבר, ע דני אורן:

מקומות. אנחנו לא רוצים לבצע    260לבצע את האודיטוריום הקטן, עד  

את הקטן, אנחנו רוצים לבצע את הגדול. אז אנחנו מבצעים עם הקבלן 

 הזה. 

 כמה התוספת? דובר:

 מיליון שקלים. 7-אני מעריך את זה ב דני אורן:

 על הביצוע של הקבלן לא התוספות של כל ההצטיידויות. : ניסים גוזלן
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הביצוע של הקבלן למעט כל ההצטיידויות יש ככה. הביצוע של המבנה  דני אורן:

מיליון שקל, יש לו.   2מיליון שקל. יש לו בתוך החוזה  8הוא בסביבות 

מקומות יש לי בתוך החוזה. אנחנו צריכים בערך   260אם הוא יבצע  

 , בלי ההצטיידות. הוא לא מצייד אותנו.6.8יליון, מ 6עוד 

 הוא לא מצייד.  : ניסים גוזלן

 .  6.8-, זה ה7לכן אמרת  דובר:

 , אני מעגל את המספרים. 7כן  דני אורן:

 באחוזים כמה זה?  דובר:

צריך לעבור    25ברגע שזה עובר    .50-אבל פחות מ  25-זה קצת יותר מ דני אורן:

 היינו   25-ה היה מתחת לור מליאה. אם זאיש

 אחוז? 35, 50-ל 25כמה זה בין  דובר:

באופן ניכר. תראו   50-אחוז. אבל פחות מ  27אחוז,    32,  30-כן סביב ה דני אורן:

 77-הפרויקט עצמו יגמר בסופו של יום, אם הכל יהיה בסדר, בערך ב

קט התיכון והאודיטוריום, כאשר המועצה מתוך  מיליון שקל, כל פרוי

מיליון שקל. כל השאר זה מפעל    19ניסה את היד לכיס בסביבות  זה מכ

יוצא   זה  החינוך.  ומשרד  קצת    24,  25הפיס  זה  מימון מועצה.  אחוז 

כי   אחר.  משהו  בגלל  לא  האודיטוריום,  בגלל  אבל  מהמקובל  גבוה 

ספר, הוא לטובת גם  האודיטוריום בעצם הוא לא רק לטובת  בית ה

 נג זה סביר.  התושבים. אז מבחינת מדדי מצי'

אחוז,    75-אחוז ו  60בדרך כלל משרד החינוך בכל בינוי מממן לנו בין   : ניסים גוזלן

 אחוז מממנים. 30-ל 20זה מה שאנחנו מקבלים בטופ. אנחנו בין 

 .30לא  20לא. אנחנו מממנים  ,לא דני אורן:

 פה.  ותלוי אי תלוי מתי : ניסים גוזלן

אחוז אבל זה לטובת אודיטוריום. אז אני מבקש   5ש עוד אז פה אולי י דני אורן:

את אישורכם? כולם מאשרים פה אחד. אוקי, אז עכשיו נחזור לסדר  

 . 2019יום הרגיל. יש סקירה של המועצה על הדוח הכספי לשנת 
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 0202ודו"ח חצי שנתי  2019סקירה על דו"ח כספי של המועצה לשנת 

מהרשויות,   דני אורן: יחסית  אבל    אנחנו  הבודדות,  להגיד  רוצה  לא   אני  

סיים את   לנו מבקר. המבקר  מינה  הפנים  הבודדות שלמעשה משרד 

הדוח   את  גם  פרסם  הפנים,  למשרד  אותו  הגיש  אותו,  פרסם  הדוח, 

החצי שנתי, אני כבר אדבר על שני הנושאים וגם את זה סיימנו. יש   

דוח  רשויות שעוד עמ הזה. את  עמוד בתוך הסיפור  סיימנו    2019וק, 

הדוחות   את  מזמן  לכולם  העברת  את  קורל  ידיעתי  למיטב  באיזון. 

הכספיים גם את הדוח  החלקי וגם את הדוח  המפורט. עמדנו  ביעדי  

אנחנו    2020-כבר רץ טיפה קדימה, שגם ב   י מעריך, אנהתקציב. אני   

 נהיה  מאוזנים. 

 . 2019וזנים ו מאאנחנ : ניסים גוזלן

,  2021-שאנחנו מאוזנים אנחנו כבר עובדים על טיוטת תקציב  ל  לא רק דני אורן:

שלהערכתי עד סוף החודש  הזה  אני  אציג  אותה בפני ההנהלה, ואולי  

 בדצמבר גם נאשר תקציב.  31-לראשונה  עד ה

 . אנחנו דיברנו על זה שאנחנו נגיש תקציב מאושר לפני  סוף שנת המס דובר:

   איך אומרים, הלוואי. דני אורן:

 זה אפשרי, אין סיבה  שלא. דובר:

זה אפשרי. לא שאפשרי  או אין סיבה, אנחנו צריכים הסכמה  לכמה   דני אורן:

שאנחנו  לכם  מזכיר  אני   יקרה.  שזה  כדי  הפנים  ממשרד  נושאים  

מתחילים עם איזשהו גירעון שאני  מוצא לו פתרון אבל צריך הסכמה  

 הפנים. בכל אופן  של משרד

 תהיה  הצגה של הדברים.חשוב  ש דובר:

תהיה הצגה. אבל תראו, אני אחזור לזה עוד  שנייה. בואו נסגור את   דני אורן:

מאוזן,   18מאוזן,     19את  . גמרנו מאוזנים, מסודרים. גמרנו  2019נושא  

נהיה  מאוזנים. למעשה חוץ מאיזה שנה שהיה שם איזה     20מאוזן.    17

י אאתם  ערר,  ועדת  עם  הסיפור   את  האחרונות  ודעים  בשנים  נחנו 

מיליון שקל. מתקציב    14מאוזנים. הגירעון הנספר שלנו עומד היום על  
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מיליון שקל. זה עומד בכל המדדים הסבירים    200-הפעלה אמיתי של כ

של רשות נורמטיבית. אנחנו מצליחים לשלם בעקרון בזמן הכל. אין 

  ים כסף. כל התב"רים שאישרתם, אתם פה מצב שספקים  לא מקבל

יודעים  שהכסף שלהם צבוע, שמור אצלנו בגזברות. תב"ר שלא תרצו 

 להפעיל, אפשר  יהיה לשחרר את הכסף. 

אבל מה שאשרנו, ראש המועצה דיברנו על זה, צריך לקדם. לא נאשר   מוטי פרנקו:

 ונשאיר את זה ליום האחרון.

 וע לטובת הפרויקט.  אין בעיה. תקדמו. הכסף צב דני אורן:

אם אפשר לישיבה הבאה לתת לנו סקירה  על תב"רים שאושרו מה   מוטי פרנקו:

 המצב שלהם. אפילו גם  בלי ישיבה, תן לנו דוח. 

 ניתן לכם. : ניסים גוזלן

 מה עשינו, מה לא עשינו.  מוטי פרנקו:

 מיליון שקל למשל תב"רים. 50-ככה בריף ל : ניסים גוזלן

 אחוז ושליש 8זה לא נורמטיבי, עד  אברהם בוסקילה: 

דקה, תקשיב. למשל סתם אני רוצה לתת סקירה. כל מי שמגיע  מכיוון   : ניסים גוזלן

ציונה אתם רואים שם את הטרקטור הגדול הזה, הבולדוזר שעובד -נס

שאנחנו   500מיליון ש"ח  של קו    11בציר של דרך חיים, זה פרויקט של  

ם תראו אותנו עוד  נעבור את כל, את  מחליפים מתחנת השאיבה ואנחנו

מעט בחרמון, בגני מנחם, פשוט מחליפים את כל הקו האסבסט הישן  

היום באזור הצופית, כל מיליון ש"ח. כל הפיצוצים  שיש לנו    11של  

הבלגן של קו ביוב הוא יהיה  קו חדש אושר על ידי רמ"י. כאשר אתם 

קווי  . אנחנו מוסיפים  נכנסים מניר צבי  תראו מצד ימין, יש קווי מים

בעוד   אספקה   עובדים    14מים,  אנחנו  שכרגע  פרויקט  ש"ח   מיליון 

פיזית עליו. יש הרבה מאד פרויקטים של תשתיות שאנחנו רצים איתם 

את  עכשיו  לפתוח  צריכים  הקאנטרי  הקאנטרי,  למשל,  ומקדמים. 

מיליון שקל תב"ר  מאושר, שאתה    22המכרז עומד  לך כרגע וואצ'ר של  
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שום שימוש כל עוד ועדת המכרזים, היה  ספק     אתורגע  לא עושה  כ

 אחד. 

 אלף שקל.  250אני זוכר אישרנו פעם מצלמות  מוטי פרנקו:

 בוצע, בוצע. המצלמות בוצעו במוסדות חינוך.  : ניסים גוזלן

 רגע, בואו לא נסטה מסדר היום.  דני אורן:

הולכים   : ניסים גוזלן מצלמות  מוטי  סגור.  עסגור,  כרגע    3ם  לצאת  ש"ח.  מיליון 

 במכרז עם לינקים כולל מצלמות, כולל 

 מיליון זה סביר, זה לא הרבה.  3אנשים שומעים  מוטי פרנקו:

 מצלמות.    200אלף. במצלמות זה    500זה המון במצלמות. במצלמות גם   : ניסים גוזלן

ו  רבקשר למגרש הכדורגל, ודודי כתב על זה מייל,  יכל להמנע כי שב דובר:

מנעול, פרצו עוד פעם ופרצו מעל  הגדר. מספיק  שהיתה מצלמה שם, 

 כשמשהו רואה  מצלמה  

 איזה מצלמות עם סיב  אופטי? דוברת:

, הכל יהיה  סיב אופטי, הכל 5. לא יהיה דור  5הכל סיב  אופטי, לא דור   : ניסים גוזלן

 עם לינקים, הכל עם נקודות, הכל אלחוטי.  

נ דני אורן: סיימנו  ברש  תקדםבואו  אותו  גם  שנתי,  החצי  הדוח  לגבי  ותכם. 

באיזון. גם בו דנו במליאת המועצה, בוועדת כספים. אנחנו מביאים 

גמרנו   לידיעתכם.  לעיונכם,  אלא  לאישור  שזה  חושב  לא  אני  אותו, 

אלף שקל. אנחנו יודעים שהקורונה  היא פועלת    260בעודף קטן של  

ולרע. מצד אחד אין ספק שי שירדו, מצד שני בחצי     צאותש הולטוב 

קורונה    במענקי  אותנו  שיפה   הפנים  משרד  השנה  של  הראשון 

מסויימים, אבל אני חייב לציין שאני מקווה שהחצי השני של השנה  

יהיה, החצי הראשון היה מוצלח  אני מקווה שהחצי השני לא יפגע.  

ג עכשיו  עובדים  אני חושב שאנחנו בסדר. אנחנו  עלאני אופטימי,   ם 

יהיה  3ון  רבע ספטמבר  של  רבעוני  דוח  גם  שבועיים  תוך  להערכתי   .

 בידנו, והוא כבר יתן לנו מה שנקרא קריאת כיוון מחודדת לסוף השנה.  
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תדעו שהכנסות בחצי השני, כרגע אוקטובר, אוגוסט, דצמבר, אנחנו  : ניסים גוזלן

בעקבות לכולם  ברור  זה  שעברה,  שנה  כמו  יהיה  שלא   זה    צופים 

חל"ת, הרבה מאד אנשים, קחו בחשבון  שבהכנסות אנשים  ב שהרבה

 יכולה להיות פגיעה ואנחנו צפינו את זה ואנחנו קצת שמרנים  בעניין.  

, היו המון ימים  של  ההייתיש לי שאלה, לגבי הקייטנה של הקיץ לא   : שלסקישלומית 

ם  המשפחות זה לא התקיים, מה קורה  עם ההחזרי   שבעצםבידוד,  

 להורים?

שמחזירים  דני אורן: הסכומים  על  סיכום  היה  החינוך,  מחלקת  עם   דיון  היה 

 באמצעות 

 החזירו, החזירו.   : ניסים גוזלן

 אלף שקל למפעילים. 37המועצה בסך הכל נדרשה להחזיר   דני אורן:

 הכסף לא חזר, אני  אגיד  בתור  הורה ובתור  י: שלסקשלומית 

עצה  נתנו הוראה. היחידים  שבתאגיד החזרנו, במו  אני יכול להגיד  לך    :ניסים גוזלן

הצהרון,   של  המפעיל  הצהרון.  של  המפעיל  זה  בעיות  עושים  שכרגע 

שוחחתי   אני  מההורים.  מחלק  מתחמק  כרגע  שהוא    אתו אילנות, 

מחר, אני אלחץ אותו. אם לא אני    אתובתחילת שבוע שעבר, אני אדבר  

לו את העבודה. מ   אפסיק  גובה   ואתה הוא מבחינתו  אני  מוטי  מך. 

כים לדבר מחר עם יוחאי הזה ולהגיד לו שאם הוא לא יחזיר מחר  צרי

להורים את הכסף במידי אנחנו נפסיק לו את העבודה פה. כי מי שבחר  

, היו"ר של בתי הספר, אם אתם זוכרים, הנהגת ההורים. את המפעילים

שאתם  בימים  גביתם.  ההורים  אתם  גני   עכשיו,  על  החזיר    התאגיד  

חייבנו את טומשין, עם המקרה של טומשין. לגבי  ילדים אנחנו החזרנו ו

את   לו  נפסיק  אנחנו  יחזיר  לא  הוא  אם  להחזיר,  צריך  הוא  אילנות 

העבודה. זה שאתם בחרתם, נתנו לכם את הזכות לבחור, הוא עדיין  

 ספק שלנו כמועצה, הוא עדיין מתוך השלושה.  

 ו כתבנו לך. דני אנחנ דובר:

 אתם כתבתם לי, לא כל מה שכל הורה כותב לך זה תורה מסיני.   דני אורן:
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עוד  נקודה דני. דיברתי עם ורד אתמול, פשוט לא יצא  לי לדבר איתך  : ניסים גוזלן

, אבל חשוב שגם נקבל אישור כזה. פרט לאוכל וגני הילדים אני  על זה

 גע  מציע לא לגבות יותר כלום. ההורים כר

 של יום, עלי היא מעמסה.  הורים, בסופו הגבייה מכספי דני אורן:

אנחנו רוצים רק אוכל, שהורים ישלמו רק מזון. פרט לאוכל, אנחנו לא  : ניסים גוזלן

לאוכל זה הדבר  גובים כלום. פרט  גובים לא עבור ציוד מתכלה, לא 

 היחידי שגובים מגני הילדים. ביטוח הם שילמו בספטמבר

 הם לא שילמו. ני אורן:ד

 הם שילמו בספטמבר.  : לןניסים גוז

 הם שילמו את שנה  שעברה.  דני אורן:

 לא, לא את השנה  הזו, אני אומר לך, תשאל את ורד. אני יודע דני.  : ניסים גוזלן

 לא. דני אורן:

לא כלום. אני   חוץ מביטוח ומזון לא גובים מהם כלום יותר. לא תל"ן, : ניסים גוזלן

 העברנו. לא חושב שזה הזמן. אז זו ההחלטה ש

 בואו נמשיך.   דני אורן:

 

 נציגים לוועדת איתור לתפקידי מנכ"ל/גזבר/מהנדס 

 

 צריך לבחור נציגים לוועדת איתור לתפקיד  מנכ"ל.  דני אורן:

 דודי תבחרו.   : ניסים גוזלן

 ניסן לביא ודודי לוין למנכ"ל זה  דובר:

 אתם מהצד שלכם תבחרו.  : ניסים גוזלן

 אנחנו קואליציה. מה זה מהצד שלכם  דובר:

חשוב  שתדעו, לא כולם אולי מעודכנות. אז מתי היום הוציא הודעה  : ניסים גוזלן

 לעובדים ואמר להם שהוא מבחינה  בריאותית  

 מה מצבו? דובר:
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ם עדיין. הוא לא יכול  בתקופת הקורונה, כל  מצבו, הוא עובר טיפולי : ניסים גוזלן

חיכינו מעל חצי  שנה. נאחל לו   עוד יש קורונה לתפקד. חיכינו, באמת,

ים מאד קשים. באמת נאחל לו כולנו בריאות ושיצא. הוא היה במצב

מזה. היום הוא נפרד מהעובדים. דני הוא המועמד ברוך השם  הוא יצא  

את כבר  פרסמנו  המנכ"ל.  משרת  מכרז    לגבי  הוצאנו  הגזבר,  משרת 

הגישו   מהנדס,  לגבי  ש  8לגזבר.  לתאריך  מחכים  משרד מהנדסים, 

 הפנים יקבע כדי שנבחר מהנדס ונוכל לצאת. 

 מתי רימה מסיימת?  דובר:

ב : ניסים גוזלן מסיימת  שאשרנו.    31-רימה  שנה  החצי  זה  בדצמבר    31בדצמבר. 

אני הללו,  המשרות  מאמין  אני  אנחנו  אמצע    מסתיים.  שעד  מקווה 

וגם  גזבר חדש  גם  למנכ"ל  פיגורות, מעבר  שני  כבר  לנו  יהיו  נובמבר 

דס חדש. אז זו המשימה. כל אחד יכול להגיש מועמדות, נראה מי  מהנ

לא ממליצים, אנחנו לא מדברים עם אף אחד,    יגיש. כל מי שיגיש אנחנו

 עזוב. כל מי שיכול שיגיש וכל מי שרוצה.  

 

 ממסרון בבנק לבית ספר "נווה נחום" ואישור מורשה חתימה של טלמורצירוף לאינטרנט ו

 ן גנוסרוסי שבמקום רונית 

 דיברנו קודם.  5מאושר. סעיף  דני אורן:

 

 אינטרנט וממסרון בבנק לקבלת מידע עבור "בראשית"

סעיף   דני אורן: מידע   5מאושר.  לקבלת  בבנק  ומסרון  אינטרנט  קודם.  דיברנו 

ספר מונטסורי. מנהל ומורשה חתימה זה טל.    עבור "בראשית" בית  

 שרים? מאושר.המזכירה שמורשית חתימה זו עינת אסולין. מא

 

 צירוף לאינטרנט וממסרון בבנק לקבלת מידע עבור בית ספר "אמירים" 

 ות ליבמן ועינת אסולין מזכירת בית ספר. עמנהלת בית הספר זו ר דני אורן:

 מה לגבי צאלון?  מוטי פרנקו:
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תקני   רן:דני או אמרה,  אילנית  הבנתי  למיטב  היום.  הגיע  המידע  צאלון  לגבי 

 שצריך פה הסכמה פה אחד של כולם. אותי אם אני טועה,

 כולם נמצאים פה?  אילנית הומינר: 

 לא כולם נמצאים פה.   דני אורן:

 חברה, נביא את זה ליום ראשון הבא, זה לא דרמטי. יום שני הבא. : ניסים גוזלן

 ביום שני הבא יש עוד ישיבת מועצה.  רן:דני או

 ציפית? פיס אפשר לרשום את זה במייל את האישור מוטי פרנקו:

 יום שני מוטי, זה לא דרמטי. הלאה בוא נתקדם.   : ניסים גוזלן

 מוטי נסתדר שבוע.  דני אורן:

 עוד שבוע היא תסתדר.   : ניסים גוזלן

 . אם לא נדבר על זה.  נראה לי ששבוע הם יסתדרו דני אורן:

 

 הסכם רשות לקרדן לתחנת טרפו

 הוא יורד מסדר היום.  8לגבי סעיף  דני אורן:

 נעביר את הסעיף הזה לישיבה הבאה. : ית הומינרלנאי

 נעביר את זה לישיבה הבאה, הסכם רשות לקרדן לחדר טרפו.  דני אורן:

 זה אישור הסכם חברת חשמל.  : אילנית הומינר

 

 2018רד הפנים לשנת אישור דוח ביקורת מפורט של מש

לא דנו בו בשום  , אבל  2019אני חייב לציין  שקיבלנו דוח מפורט לשנת   דני אורן:

ל דבר.  שום  או  ביקורת  ועדת  או  לבקשת 2018שנת  מערכת  שלחנו   ,

עוד   זה  מוטי  בזמנו  אליכם.  שהועבר  מסמך  הפנים  ממשרד  המבקש 

הנושא   היה בצוות טיפול ליקויים בשלהי הקדנציה שלך בנושא הזה.

הזה נשלח אליכם. אני חייב לציין שזה ישן, והנושא הזה מועלה כאן  

נדמה  ישורכם גם לאור בקשת מבקר משרד הפנים, שבזמנו  לעיונכם וא

 לי שאפילו איתך דיבר על זה, נדמה לי.

 המבקר של משרד הפנים?  :מוטי פרנקו
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ם. נשלח פה אין פה חדשות שלא דנו בהם בעבר בצוות תיקון ליקויי דני אורן:

נושאים  יש  ששם  ג  פרק  על  דנים  המפורט  שבדוח  אזכיר  אני 

קנו חלקית.. אנחנו נצטרך לקיים עכשיו את שנת  שתוקנו/לא תוקנו/תו

ביקורת, בלי ועדת ביקורת לא נוכל  , אבל צריך להקים פה ועדת  2019

לעשות את זה. עכשיו, אני מאד מבקש שלקראת שבוע הבא נדון בנושא  

 של ועדות המועצה. 

 נציגים שלך לוועדות יש לך? ר:דוב

ן  ? נקבע אנשים? יש פה פורום  אירוצים שנקבע עכשיו ועדת ביקורת : ניסים גוזלן

 בעיה. אפשר לקבוע? 

בואו נסכם שבסדר יום של יום שני הבא זה אישור ועדות מועצה, כולל   דני אורן:

 ועדת ביקורת, ועדת הנהלה, הכל. 

 לנו. תעביר את זה לכו מוטי פרנקו:

 תקבלו.  דני אורן:

 תמנה  משהו אצלך.  : ניסים גוזלן

וא נסכם שביום שני  הבא סוגרים את על זה עכשיו, בבואו לא נדבר   דני אורן:

זה. המבקר יכול להיות שהוא לא דיבר עם מוטי אבל הוא דיבר איתי,  

המבקר של משרד הפנים אמר לי, תעלה את זה בבקשה בישיבת מועצה  

לפרוטוקול שלו שדנו בישיבת המועצה בממצאי צוות תיקון   שיהיה לו

 רך בזמנו  ליקויים. צוות תיקון ליקויים נע

 צירפת את הפרוטוקול של הצוות? העברת?  :ניסים גוזלן

 העברנו בעבר אבל העברנו היום עוד פעם.  דני אורן:

 אתה ענית על הכל משה?  : ניסים גוזלן

 ורת ורואים האם הדברים האלה בוצעו.  עושים ביק מוטי פרנקו:

 הוא בא ואומר פורמלית אתה חייב להעביר את זה.   : ניסים גוזלן

 ה המקום לדון בזה. זאם יש למשהו שאלה חשובה  דני אורן:

ממבקר   מוטי פרנקו: מבקש  אני  לשעבר.  ביקורת  ועדת  חבר  בתור  שאלה  יש  לי 

קורת, אני מציע  שיש  שכרגע הוא לא בוועדת הבי  לביא הפנים ומניסן  
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מלאי אחראי  כמו  תפקידים  בעלי  של  מינוי  שהם  כמו -דברים  מצאי 

 אחראי

 אינוונטר. : ניסים גוזלן

דברים כאלה שזה דברים שחבר מועצה עושה ומפילים עליו בנוסף, וזה   מוטי פרנקו:

 משהו משמעותי. אלה אני לא יודע אם הוצגו. 

 מה בנושא הזה, מה מונה. בוא  תגיד לנו : ניסים גוזלן

אני חושב שאני שומע שיש התעוררות טובה בקרב כמה עובדי מועצה,   מוטי פרנקו:

איך  יודע  האלה.    לא  הדברים  על  ידעו  שלא  ספציפי  בחלק  קרה,  זה 

 לה תפקיד. תציעו להם, זה אח

 אבל הוא אומר לך שיש כרגע מי שממלא. : ניסים גוזלן

 נה ממונה נכסים. איזה עוד תפקידים מונו לאחרונה?לאחרונה מו מוטי פרנקו:

 ר, תמיר.  מנמ" : ניסים גוזלן

שבוע הבא  הליך שאתה  מציע זה יהיה באני חושב שכדי להניע את הת מוטי פרנקו:

יהיו   ביקורת,  בוועדת  יהיה  ניסן  הוועדות.   3,  2עוד    אתוכשיקבעו 

 חברים, אפשר יהיה. 

אני : ניסים גוזלן ניסן    מוטי  עם  תהיה  ביקורת.  בוועדת  מוטי  אותך  משאירים 

 בוועדת ביקורת. ניסן עכשיו זה שלך.

 רשימת ת"ברים שאושרו בוועדת כספים

בוועדת כספים דנו במספר תב"רים שנדבר עליהם רגע. אישור שיפוץ   :דני אורן

מיליון שקל. אנחנו בזמנו אישרנו מיליון,   2-כללי לבריכה העירוני ב

מספיקים רק למשאבות ולחדר משאבות. רוצים לעשות   אבל מיליון

 שם שיפוץ רציני.  

 מיליון?  2למה   דובר:

ון, מילי  2-ל להיות שזה יקח פחות מכי צריך לשפץ את המלתחות. יכו דני אורן:

אנחנו מגדירים מסגרת. רק חדר המכונות שם עולה קרוב למיליון שקל.  

נוזלים למטה. אנחנו    יש גם איזושהי דליפה מהבריכה של מים, מים

לא יודעים כרגע לאמוד את עלות התיקון. יש ויכוח האם צריך לדפן  
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אותה בעבר.   דפנור  אבו חושב שכב-אותה מחדש או שהיא כבר, אבי בן

ויכוח אם   יודע, אני לא  דפנואו לא    דפנויש כל מיני דברים. יש  . לא 

טוב לעשות שיפוץ חלקי,  לא  כה  לזה. אבל הרעיון הוא  בוא    מומחה 

יעקב,  -נשפץ את החדר מכונות. זאת הבריכה  היחידה שיש כרגע בבאר

רי עם כל הכבוד לקאנטרי עד שהוא יקום זו הבריכה שיש. וגם הקאנט

כשהוא יקום צריך עוד בריכת גיבוי. לא כל אחד ירכוש מנוי לקאנטרי. 

לנו.   זו הבריכה שיש  הזה,  יהיה הקאנטרי  יודע מה  לא  הבריכה אני 

 פה.  נראית ג'י

 חברה דקה, תן לי דקה.  : ניסים גוזלן

הבעיה העיקרית שלוקחים את הבריכה כל שנה  משקיעים בה הרבה   אברהם בוסקילה: 

 שנה שאני זוכר, משקיעים המון  כסף ובסוף 40כסף במשך 

 לא השקענו כבר הרבה שנים שקל. דני אורן:

ף, הוא הורס באותה שנה את  בסדר. בסוף נותנים אותה לקבלן בלי כס אברהם בוסקילה: 

הכל כי הוא לא משלם כלום, והוא לא משלם  שכירות ולא מחייבים  

 אותו גם על הנזקים שהוא עושה וחבל על הכסף.  

 אז בואו נקבל החלטה שלא קורה דבר כזה.  בר:וד

 אפשר לקבל החלטה משולבת. : ניסים גוזלן

אני מכיר את הבריכה יותר ממך, כמה שנים אתה מכיר את הבריכה?   אברהם בוסקילה: 

ואני אומר לך שכל פעם נותנים אותה בחינם ולא רק בחינם אלא גם  

 לא מחייבים על הנזקים שנעשו. 

 א נכון. זה ל אברהם דני אורן:

 זה כן נכון. אברהם בוסקילה: 

 זה ממש לא נכון.   דני אורן:

י תהיה מרוכז. אני חושב  חברה תנו לי שנייה. יש שתי אופציות, מוט : ניסים גוזלן

שצריך לבוא הפוך. ג'קי יש שתי אופציות וצריך לבחור להעביר את זה  

להחליט.  פה, לא חייבים להחליט על זה היום אפשר גם יום שני הבא  

זה   אם  יודע  לא  אני  שאומרת  אחת  אופציה  יש  צריך    2אבל  מיליון. 
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ב הקיים  להביא אדריכל, צריך להביא מתכנן שיגיד לנו בדיוק מה המצ

היום של הבריכה, ומה המצב המוצע שהוא מציע לנו בתכנון. להכין  

דף עמדה, ואז אנחנו נדע אם המשאבות טובות, לא טובות. כל הבריכה 

בערך ואומר    45  הזאת  בא  אחד  כל  יודעים.  לא  אנחנו  קיימת.  שנה 

והיום   הנושא הזה של הרצפה בורחים מים, לא המשאבות דפוקות, 

שירותים, כל הזה. כל הדשא אנחנו רואים ויזואלית בורחים מים כל ה

 שנה. אני בא ואומר 45איך זה נראה. זה מתקן שהוא בן 

 שעון החול מתהפך  דני אורן:

יגיע, ואני לא נרתע שזה יגיע. אין לי בעיה לעוד שנה  כזאת. אבל    הז : ניסים גוזלן

לי מקצוע  אני בא ואומר לא בכל מחיר. אני אומר כרגע תביא שני בע

המצב   מה  הדיאגנוזה  את  יתן  אחד  שכל  שלושה,  שניים,  אחד,  שכל 

הקיים, מה הוא מציע לעשות כולל אומדנים. נביא את זה לפה ונראה  

 , זה אחד. בדיוק על מה מדובר

 עשינו.   דני אורן:

צריך להציג לחברי המועצה. היה בחור מצויין, אני לא ראיתי מספרים.   : ניסים גוזלן

 א בא ואמר לך משאבות. הו

. 200אני אזכיר. הוא דיבר על נושא המשאבות בבריכה בסביבות מיליון   דני אורן:

דיבר    והוא אמר לך שכל השיפוץ של המלתחות, ההצללות והזה, הוא

 מיליון.  2על האזור של 

זאת אופציה. אפשר לישיבה הקרובה, דני  יש לך משהו כתוב, תשלח   : ניסים גוזלן

זה לישיבה  הקרובה. מה הבעיה שלך? אני עוד שבוע רוצה  לקבל   את

אינפורמציה. דני אין תוכניות. אתה לא מבין מה הבעיה,   אין תוכניות.  

אבו הביא   -אדם, אבי בן-הזאת, בא  בן   אדם, אני הייתי בישיבה-בא  בן

אותו,  עושה רושם של אדריכל מדהים, דיבר. הוא אומר אני באתי 

בות. הוא אומר המשאבות עולות  ברמה של כמה  מאות לטפל במשא

הוא   ועדיין  המשאבות  את  שהחלפנו  נגיד  לו  אמרתי  שקלים.  אלפי 

ה וכל  הפנים,  על  שלה  החשמל  וכל  מיושנת  הבריכה  רצפה, אומר  
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שנה  40-אחרת בכלל. כי ב הסירקולציודליפת מים. והיום הולך בכלל 

אני אמר עכשיו  היום.  הגיע   הזה  הולך  כל העסק  לא  אני  תי תעצרו, 

 לשלם

 מיליון.  6מיליון, זה   2זה  לא  דובר:

רגע לא, דקה חברה. אני מציע שדני תביא אותו לישיבת מועצה, יסביר   : ניסים גוזלן

 הקיים.  לנו מה המצב

 לפני ישיבת מועצה.   מוטי פרנקו:

 למה? : ניסים גוזלן

 קח פרוייקטור, קח משהו  מוטי פרנקו:

אני מדבר איתך זה הפרויקטור. מוטי זה הפרויקטור. זה לא פרויקט   : סים גוזלןני

חדש שאתה הולך. מה הבעיה, אם התב"ר יהיה מיליון וחצי, ואם זה  

 מראש? סתם.  2, למה אני רושם 200יהיה מיליון 

 אם ישאר אז ישאר.   אברהם בוסקילה: 

 וייק. אבל למה סתם? בואו נבוא מד : ניסים גוזלן

 בוא נחליט שמי שמקבל את הבריכה נחייב אותו על הנזקים. אברהם בוסקילה: 

 איך דואגים לזה שמי שמפעיל אותה דואג לה כמו שצריך? י: שלסקשלומית 

לו,   : ניסים גוזלן עונה  אני  עכשיו  שתדעי,  רוצה  את   ההייתאני  שהפעלנו  תקופה 

המתנ"ס,   דרך  אחת  פעם  אותה  הפעלנו  דרך  הבריכה.  אחת  פעם 

המועצה לקחה את זה לידיה היא פעלה לפי אבטחה  המועצה. תמיד כש

אלף שקל. אתה זוכר אז   300עולה לנו    ההייתמיוחדת. רק האבטחה  

תקופה? אנחנו היינו מוכרים מינויים, הבריכה לגוף ציבורי לא   ההיית

כלכלי, כי את צריכה לדאוג לניקיון להכל, היא הפסדית. לכן אמרנו,  

חודשים העיקר אנחנו לא    4-שקל לאלף    50תקחו, גם אם משלמים לנו  

 מוציאים חצי מיליון שקל. זה מה שהיה קורה לגוף ציבורי בהפעלה. 

 מיליון שקל  2-עכשיו אתה מוציא את האבל  מוטי פרנקו:

 אני לא מוציא כלום. אתה רוצה להשאיר אותה ככה, תשאיר אותה.   : ניסים גוזלן



                                                                                                                                 13027  נ.ש

 ____________________________________________________________ 
 ל הקלטה ותמלו –"חבר" 

24 

בר אחד אני מבקש, שקבלן מקבל אני מוותר על הכסף של הקבלן. ד אברהם בוסקילה: 

 בריכה אחרי שיפוץ צריך לתת ערבות שכל נזק הכי קטן

 וקת. אברהם על זה אין מחל דובר:

סליחה, סליחה, יש אופציה שנייה. דקה, זו אופציה ראשונה. אופציה   : ניסים גוזלן

שנים מי משקיע    10-שנייה זה להכין את אותו כתב כמויות ולהגיד ב

זו גם אופציה. אילנית אפשר לעשות את זה, זה גם א ופציה שנייה.  

 מי.שנים? אילנית אומרת שאפשר לעשות. עממי, עמ 10-חוזה ל

 אני רוצה להסביר לכם.   דני אורן:

 שקל. 350מחיר למשפחה זה  אילנית הומינר: 

 תעשה להם יבואו לך גם מרמלה.  : ניסים גוזלן

ית לפרויקטים שאנחנו צריכים דווקא הפרויקט הזה הוא דוגמה קלאס דני אורן:

 לאמץ.

 רווחה. : ניסים גוזלן

קחים כסף של קרן עבודות פיתוח ומייצרים לא רווחה, איך אנחנו לו דני אורן:

פה,  עושים  אנחנו  מה  הרי  השוטף.  לתקציב  מזומנים  תזרים  ממנו 

אלף לתקציב השוטף. אני חושב    50משקיעים שתי מיליון כדי לקבל  

אלף שקל עם קצת ארנונה   60,  50בורית, מקבל  שמי שמקבל ברשות צי

של   זו  2מהשקעה  כדאית.  כלכלית  השקעה  זו  הדוגמה    מיליון, 

ב  ההייתהקלאסית. אם מחר הרשות   נכסים  לקנות  מיליון    2-יכולה 

 ולייצר לה תזרים של התקציב השוטף הכנסות זה דוגמה קלאסית. 

 אפשר לעשות אותו דבר עם חשמל סולרי.   דובר:

 מיליון? 2- זה לא יכול להיות יותר מ דוברת:

 ניסים אולי זוכר שונה ממני ומג'קי. דני אורן:

לעלות יותר. אבל לא קשור,    צריך, זה לא  1.5אני חושב שזה ברמה של   : וזלןניסים ג

, כל הרציונל שלנו הוא  100או מיליון    800או מיליון    2או    1.5גם אם זה  

גם אם יהיה קאנטרי צריך   להחליט, הפרויקט הוא פרויקט חשוב כי

וב  שתהיה בריכה לכאלה  בעלי יכולות. זה לא מזיק כי גם אנחנו יש
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גדול. הקאנטרי לא יכיל את כולם ולא כולם יש להם כיס. עכשיו כולנו 

מבינים את החשיבות. יש שתי אופציות, אני אישית חושב שאם אנחנו  

, BOTלא  שנים,    10-נפרסם, ואילנית אומרת שאפשר לעשות מכרז ל

ל הפעלה  מכרז  אחד    10-לתת  לאותו  ולהגיד  תוכנית  להכין  שנים, 

שנים    10-ע שהוא משקיע מיליון, מיליון וחצי, ובתשקיע, אז אדם יוד

 הוא מכניס את זה.  

 אף אחד לא יבוא.  דני אורן:

שאת   : ניסים גוזלן כזה  אחד  הבעיה,  איפה  לך  אגיד  אני  יבוא,  לא  אחד  אף  אם 

יס לא  הוא  יבוא  מוציאה,  הוא  אז  רוצה.  שאת  למחירים  לרדת  כים 

  1200שקל למנוי במקום    3000היום והוא יגיד לך אחרי זה שהוא רוצה  

. ג'קי איפה הבעיה? אתה השקעת מיליון וחצי, אתה תמכור  1500או  

. למה? כי אתה רוצה  4000-שקל? לא. אתה תמכור ב  1500-מינויים ב

ה משלמים  ביוהנה  קחי  ההשקעה.  את  על להחזיר  יקר  יותר  רבה 

הבריכה, למה? כי  הם משלמים שכירות גבוהה. פה משלמים כביכול  

הו מינורי אבל יותר קל למכור פה. הבעיה שהתנאים שם זה ג'יפה מש

 שנה אחורה.  40של 

 בואו נאשר את זה. אני חושב שזה דוגמה טובה   קי גונגרדי: 'ג

נג  : ניסים גוזלן זה. בוא  ג'קי, אפשר לאשר את  יצא למכרז  תקשיב  זה לא  יד ככה 

 מבלי שזה הוצג לכל חברי המליאה. מקובל? 

 בסדר. די: קי גונגר'ג

אילנית תרשמו לפרוטוקול, שזה לא יצא, לעשות תכנון, לא יצא למכרז   : ניסים גוזלן

בלי שיציגו לנו מה רוצים לעשות. אני גם אומר לכם, אני בא ואומר  

אני חושב שכל פרויקט   חשוב, מוטי, המעורבות ובשקיפות של כולם,

נחנו רוצים שכל שצריך לצאת נעשה את זה ברמה של שוקי. שלומית, א

לא   למה  אילנית  קורה.  מה  שתדעו  לי  חשוב  לביצוע  שיוצא  פרויקט 

 להציג כל פרויקט שיבוא להציג פה, אני חושב שזה הכי נכון.

 טוב, אושר פה אחד.   דני אורן:



                                                                                                                                 13027  נ.ש

 ____________________________________________________________ 
 ל הקלטה ותמלו –"חבר" 

26 

 לא. דודי לוין:

 דבר. טוב דודי  דני אורן:

ציבור דודי לוין: כספי  בבזבוז  שמדובר  החלטות  בדף  תרשום  נגד.  שהולך  אני   ,

להפתח כאן קאנטרי. ככל שנשקיע בבריכה הזו ככה חלום הקאנטרי 

ילך ויתרחק. השקעה בבריכה זה בזבוז כספי ציבור, ולא יקרה כלום  

יעקב. תנו לי לסיים לדבר, זו  -גם אם לא תהיה פה שנה  בריכה בבאר

שלי. מותר לי לחשוב הפוך מכם. יש פה מאות ילדים שנוסעים    הדעה

כי אין להם פה מתקני ספורט, כל הזמן. לא ראיתי פה אף  מחוץ לישוב  

ונעשה את מתקני הספורט האלה שיהיו  נסגור  ואומר בוא  אחד קם 

באר בתוך  יהיו  האלה  שהאנשים  אחד  -בשביל  אף  ראיתי  לא  יעקב. 

מיליון ולסגור את מגרש הכדורגל אחד    3מיליון,    2אומר בואו נשקיע  

זם, לא צריך את הבריכה הזאת. ולתמיד. אבל הבריכה, מה זה פופולי

אז מי שרוצה בריכה אנחנו המועצה נצא מחוץ ליישוב. בואו נבנה את  

ונצא   בינתיים  את   מההרפתקההקאנטרי  לשפץ  רוצים  אתם  הזו. 

שנה.   300,  שנה  100שנה,    15שנים,    10הבריכה הזאת, תמסרו אותה  

ם הזה, לדעתי זה בזבוז כסף. זה בזבוז כסף משווע וזה לא יגמר בסכו

ואתה לא תחזיר את ההשקעה הזו וזה הכל קשקוש בלבוש וזה מוקלט 

וזה בפרוטוקול, ואנחנו ניפגש עוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו ניפגש.  

 זה מה שרציתי להגיד.  

 ולא מתאים  לו יש ציבור שלם שלא מתאים לו הקאנטרי דוברת:

 ף אחד. עם כל הכבוד, אני לא מנסה לשכנע א : ניסים גוזלן

יש ציבור שלם שלא מתאים לו להסתובב עם כל הילדים הקטנים, וכן   דוברת:

בשעות   רק  או  לילדים  רק  או  מבוגרים  לאנשים  חוגים  לו  מתאים 

מסוימות או בהפרדה כזו או אחרת. אני לא מכירה ישוב בסדר גודל  

 לו בריכה.  כזה שאין

נות לימוד, ומה לעשות ש  12גם אני לא מכיר ישוב שילדים מסיימים   דודי לוין:

 לא ראו מעולם אולם כדורסל. מה הם יספרו לילדים שלהם?
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 אני גדלתי במקוםתגיד לי אני גדלתי, לך היה אולם ספורט?  :ניסים גוזלן

 אני מאשים אתכם.  דודי לוין:

אותנו? כל בתי הספר במדינת ישראל נותנים לך   את מי אתה מאשים : ניסים גוזלן

חוז לבנות את הכיתות. מאיפה תביא? אם לא היינו מביאים א  70רק  

מיליון שקל האולם שאנחנו מקימים עכשיו    15-את הסכם הגג את ה

מקבל   אתה  בכלל?  מדבר  אתה  מה  על  מקימים.  היינו  אחוז    70לא 

ם, אתה הרגע שמעת  אחוז להקים את אמירי  70להקים את נווה נחום,  

 את המספרים.

 ילה עכשיו אחוזי בנייה בצריפין. המדינה הגד דודי לוין:

 על זה אני מביא. אם לא היינו עושים את זה, הם מביאים מיליונים. : ניסים גוזלן

 איפה מיליונים אני לא רואה.  דודי לוין:

 מיליון ש"ח מאיפה זה בא? 15 : ניסים גוזלן

 זה היה. דודי לוין:

 סכם הגג. הקאנטרי מאיפה?זה לא היה, זה כסף של ה  : יסים גוזלןנ

 היה. דודי לוין:

מה זה היה? אתה לא האמנת שיהיה קאנטרי, אתה לא האמנת שיהיה   : ניסים גוזלן

 אולם ספורט. אתה משמיץ

 איפה הקאנטרי  דודי לוין:

ין שיהיה  מיליון שקל יוצא עכשיו למכרז. הוא לא מאמ  22הקאנטרי   : ניסים גוזלן

 אמין שיהיה היכל תרבות. קאנטרי, הוא לא מ

 אבל יש אולם כדורסל.  דובר:

מוטי, אני אמרתי יש שתי דרכים. אני אמרתי מראש יש שתי דרכים.  : ניסים גוזלן

אני גם חושב ברמה האישית שצריך את ההשקעה הזו קודם כל לתכנן,  

ו אם אני לא לבוא ולהחליט היום אם אני הולך לבצע באופן ישיר א

 שנים. 10-אמצעות מכרז להולך לבצע ב

 אז למה לאשר תב"ר?  מוטי פרנקו:
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לאשר תב"ר אני לא חייב לממש אותי מוטי. יש הרבה תב"רים שכרגע,  : ניסים גוזלן

אני צריך להביא אדריכל לתכנן. אדריכל ולתכנן אם אין לך תב"ר, אף  

ראש שהשלב  אחד לא יכול להוציא אותו לביצוע. בגלל זה אמרתי מ

ן הוא תכנון. אחרי שנקבל אותו נביא לפה את המומחה. יגיד הראשו

אנחנו   וכאלה.  כאלה  פונקציות  עם  סוסיתא  פורד  לנו  יש  שכרגע  לנו 

רוצים מיציבושי עם מתקן כזה וכזה, אנחנו נדע מה הפונקציות שחסר  

אם    ונחליט  לדיון  פה  זה  את  נעלה  אנחנו  מכן  לאחר  העלויות.  ומה 

יו לאנחנו  לא   10-צאים למכרז  אני  יוצאים למכרז הפעלה.  או  שנים 

חודשים של    4-קורה לזה בזבוז, אני חושב  שהמטרה של בריכה גם ב

לבאר חשובה  מטרה  היא  באר-הקיץ,  למרכז  בעיקר -יעקב,  יעקב 

לקאנטרי,  -ולבאר יגיעו  כולם  לא  מקאנטרי.  יותר  צריכים  יעקב 

יה גם  לכולם שצריך שיהוהקאנטרי  לא יוכל להכיל את כולם. ברור  

מסוים,      האוכלוסיימשהו נוסף, כמו שיוהנה היום נותנת מענה לחתך   

מבחינה   הבריכה לכיס מסוים, חייב את הכיס הזה ששולמית דיברה

מה  במכרז.  היום  יוצאים  לא  אנחנו  ואומר,  בא  אני  לכן  חברתית. 

לכם אותו, מה  להציג  זה להחליט לתכנן אותו,  לעשות  כרגע  שצריך 

המצב המוצע ואז להחליט לאן ללכת. אני לא קורה  המצב הקיים, מה  

לזה בזבוז, אני לא קורה לזה בהגדרות ולא מאיים על משהו. חברה  

 השתגעתם קצת. יאללה קדימה.

 .ההספריי שיפורהתב"ר הבא,  דני אורן: 

  הוחלט לתכנן אותו, אנחנו לא יוצאים מחר למכרז. לא יוצאים למכרז,  : ניסים גוזלן

לת אף יוצאים  נחליט.  זה  ואחרי  תכנון  לכם,  אמרתי  מהתחלה  כנון. 

 אחד לא הולך לבזבז כסף. 

אלף שקל יש שם בעיות של   300  התב"ר הבא אישור שיפוץ הספרייה דני אורן:

נגישות, ליקויי בטיחות זה התעכב קצת עד שהייתה פה איזה החלטה  

 גורפת בוועדת כספים שאישרה את העניין הזה. 
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תיסגר יעלה לוועדת   הובמידה והספרי  ההכספים האלה לשיפוץ הספרי זו לטובה:  עדי גם 

 . ההקצאות מה הולך להיות עם הספריה היא לא תוסב למשהו ללא ידיע

אבנר איך קראנו לזה שם? אנחנו החלטנו שזה נשאר מעכשיו לא יהיה   : ניסים גוזלן

כל   לזה הקצאה החלטנו שזה בית העם בעקבות כל הפניה ובעקבות

החלטנו, אני דיברתי עם אבנר פשוט לא יצא   2018-התנגדויות שהיו בה

הראשון  הרחוב  של  בהיסטוריה  העם  בית  שזה  תרשום  לפרוטוקול 

בבאר יעקוב שישאר אך ורק בניהול המועצה. הספריה הקיימת זה בית 

 העם זה לא יהיה לשום הקצאה לשום מוסד אחר,  

 מה ההגדרה של בית העם?  דובר:

בית העם חוזרים להיסטוריה של באר יעקוב פעם היו מתכנסים שם   : גוזלןניסים 

 בעבר, זה מבנה לשימור בית העם.

צריך להשקיע במבנה המועצה אחר כך תחליט לעשות את בית העם   דובר:

או ספריה הקצאה זה משהו אחר אבל צריך להשקיע צריך לשמר את 

 המבנה.

העברנו את הסעיף הזה בתנאי שהמקום   חבר'ה אנחנו בוועדת כספים עידית גינדי: 

 הזה נשמר ספריה. 

 אמרנו זה נשאר ספריה.  : ניסים גוזלן

 אם תעשה את זה בית ראשונים? דובר:

 זה נשאר ספרייה, עידית, עידית.  : ניסים גוזלן

 יטל לא משנה לנו משנה לנו המהות, מה יהיה במבנה הזה?יהט עידית גינדי: 

יטל שהחלטנו אבנר יגיד, כרגע הוא משמש ספריה יבטספריה בלבד ו : ניסים גוזלן

 וישמש תמיד ספריה מבחינתנו. 

העם   אבנר ברק: בית  פעם  שהיה  הספריה  מבנה  זה  הקיימים  המבנים  אחד 

בהתחלה הייתה חשיבה שהספרייה עוברת לפה בכללותה ואז בחשיבה  

הישוב   של  הזה  באזור  גם  זאת  בכל  להשאיר  הוחלט  ספריה  נוספת 

שנקרא הספח של הספריה כדי לתת שרות גם בחלק השני נוספת מה  

וישמר, משמש כספריה על   של הישוב. המבנה מבנה לשימור משופץ 
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לשימור   למבנה  כזה  ובכוח  העם  כבית  מוגדר  הוא  ספק  להסיר  מנת 

ולא מכר יהיה שם כל דבר אחר שיכול לשלול  רהוחלט שהוא לא יימכ

ג מהמבנה  הציבור  של  מחר  גישה  יוחלט  אם  שיקול ם  שהוא  באיזה 

ולא  לציבור  ורק  אך  ישמש  המבנה  עדיין  בספריה  צורך  ימצא  שלא 

 יוקצה לשום עמותה שלא לטובת הציבור כולו. 

 אגב ההמלצה הזאת אושרה במליאה? דובר:

 כן. אבנר ברק:

  79-ו  78,  77אמרנו זה ספריה, עידית בשימור אתרים זה מופיע סעיף   : ניסים גוזלן

לוועדה המקומית זה בית עם זה לא יכול להיות    זה עבר   , יעגן את זה

משהו אחר זה משמש את הספריה השיפוץ הוא לספריה זה כל העניין 

 בסדר? חידדנו. 

  113הסעיף הבא יש לנו הגדלה לבית ספר יסודי למה? קיבלנו עוד איזה   דני אורן:

בית    1156אלף שקל ממפעל הפיס אז אנחנו מגדילים את התב"ר של  

עבר וועדת כספים בספטמבר, יש התנגדות? לא. אישור    ,תספר אילנו

. אנחנו םמתקנים הנדסייב"י תשלום בגין הקצאת קרקע   1354תב"ר 

בצריפין   ניקוזעל בריכות    100אישרנו כבר את התב"ר הזה על מיליון  

זה לפני מע"מ אז אנחנו   100אני רק טעיתי ולא שמתי לב שהמיליון  

 וסיפים. משנים מ

 מע"מ?פלוס ה דובר:

 ובקטן לא כולל מע"מ לא שמנו לב. 100כן היה כתוב מיליון  דני אורן:

 התשלום הוא לרמ"י למדינת ישראל. : ניסים גוזלן

פשוט לא שמתי לב שזה לא כולל מע"מ אז אני מבקש לאשר את זה   דני אורן:

אנחנו בסדר? דרך אגב את הכסף הזה אני מבקש מקרן שיקום כך ש

הכסף,   את  חזרה  את  נקבל  חזרה  מקבל  אני  משלמים  שאנחנו  איך 

 הכסף.

ברגע שאנחנו פתרנו את זה חשוב שתדעו למשק המים של באר יעקוב   : ניסים גוזלן

וחצי מיליון    8בריכות של    2מיליון ₪, זה    25זה חשוב זה פרויקט של  
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של המים  מים ולווסת את הזרימה    איגוםקוב עם טכנולוגיה חדשה ל

עות או אם יש הפסקות מים. היום יש בהתאם לצרכים ובהתאם לש

מזה, אנחנו מדברים    5%אחוז מזה    10%לנו בריכות בדוד הכוהן שהם  

 פה על משהו שהוא מרצדס.

רכישת איפדים זה ישן זה גם היה בוועדת כספים ופשוט    1341תב"ר   דני אורן:

 לא התכנסו.

 מזמן לא? מזה כבר היה  דוברת:

למלי י אורן:דנ התכנסנו  לא  אבל  זה,  כן  את  לאשר  ממפעל    750אה  שקל  אלף 

 הפיס לא אישרנו במליאה. 

 מתי זה יתבצע בפועל?  דוברת:

לוחות   : ניסים גוזלן לנו  לתת  צריכה  כרגע  שזכתה  החברה  בזה  שזכתה  חברה  יש 

זמנים מבחינת המלאי כי מדובר פה במספר גדול של אייפדים, אנחנו  

ע כמה שיותר מהר  תכם אני מעריך אני לוחץ אותם שזה יגינעדכן או

אפילו חתמנו על הזמנה ראשונה של גני הילדים נתחיל קודם עם גני  

בערך אייפדים זה מה שמדובר.    350-הילדים כבר במידי, מדובר פה ב

זה מספר לא קטן זה מספר גדול של כל ילדי החינוך המיוחד, חשוב לי  

חוש אנשים  הרבה  יש  האייפד  שתדעו  את  לילד  נותנים  שאנחנו  בים 

ממשיך  וה החינוך  אתווא  של  הילדים  לגני  אותו  מעבירים  אנחנו   ,

ילדים זה המספרים שלהם, הם מקבלים    8-10המיוחד כל גן יש להם  

יכול   הילד  פיקדון  על  הילד  ואת  ההורים  את  יחתימו  לגן  זה  את 

שאר לגן,  להשתמש בקורונה בבית סוף שנה הוא מחזיר אותו לגן וזה נ

יקבל   הוא  אחר  לגן  עולה  שלנו הוא  המטרה  זאת  אחר.  בגן  זה  את 

חשוב  אייפדים  לנו  אין  שנתיים  שנה  שבעוד  מצב  יהיה  שלא  בדיילי 

 שתדעו.

 אחרי שנה לא ישאר מזה כלום. דובר:

  200תציל    350לא אחרי שנה יש בלאי טבעי אבל לפחות יהיה לך מתוך   :וברתד

 זה גם משהו.
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ד יותר מה שנקרא  שלישי לאייפיש קול קורא של מפעל הפיס של הגיל ה : ניסים גוזלן

לבוא  השלישי  הגיל  יותר  הקשיש  לדור  לתת  שאמור  מסוים  ברובד 

  850להתמודד הגשנו בקשה נראה כמה נקבל ונודיע. עוד נקודה קיבלנו  

אלף שקל מחשבים ישבתי עם מוטי על זה, כל בית ספר מקבל ברמה  

  חשוב מעבר למה שיש היום בבתי הספר כל בית אלף שקל מ   120של  

 ספר.

הרעיון הוא פה להגיע למצב שיש יותר ויותר מחשבים, קודם כל יש   אבנר ברק:

 ישנים וזה מאפשר לנו. 

אלף שקל כל בית ספר בנוסף למה שקיים היום כל    120משרד החינוך   : ניסים גוזלן

 בית ספר כולל החדשים כולל הקטנים גם.

חשבים ובעידן הזום הם  יש לנו לא מעט ילדים בישוב שחסרים להם מ ינדי: עידית ג

צרכים לחלוק את המחשב היחיד שיש להם אולי ולפעמים גם זה לא 

לבית ספר במהלך  לפה  מגיעים  ילדים  לא מעט  עם האחרים שלהם, 

היום כדי להיות בשיעורים ואם אנחנו כחברי המועצה וכמטה יכולים 

 ים ולחפש חדשים.לגייס גם מחשבים ישנ

 אז עושים את זה.  אבנר ברק:

 שי פלד. : סים גוזלןני

שאוספים משמישים זה לא מספיק נכון לאתמול חסרים לנו עשרות   עידית גינדי: 

 מחשבים.

עידית נפגשתי לפני שבועיים עם שי פלד אני ומוטי ניפגש שבוע הבא  : ניסים גוזלן

ו פה כיתה כי לפה לא יגיעו הרבה ל המנהל אנחנו רוצים לתת להעם י

לו כיתה או מקלט בתו ך בית הספר, הוא יקרא לכל התושבים  לתת 

ילד   שכל  מצב  יצא  ואז  מעבדה  יקים  הוא  מחשבים  שם  להם  שיש 

שירצה הוא יודע לקחת את החלקים הישנים לקחת את כל מה שכרגע  

ם לא כדי ליצור. אנחנו נקים מעבדה מוטי שבוע הבא ניפגש עם יעל ה

שירתום   הזה  בעניין  מטריה  לנו  יתנו  עתיד  רשת  רשת,  כל יתנו  את 
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הציבור ויתרמו מחשבים על מנת לגשר שבוע הבא יש לנו פגישה נעדכן  

 אותך מתי. 

 ......... לא ברור:

 הוא לא יקבל משכורת אני אמרתי לו. : ניסים גוזלן

הוא   הוא נשאב להתנדבות שהוא עושה הוא הפסיד את העבודה שלו מוטי פרנקו:

הו  30הרוויח   להתנדבות  נשאב  הוא  בהייטק  שקל  מכור  אלף  א 

 להתנדבות.

הוא תותח, להגיד לך משהו? אחד כזה אם היה מרכז מתנדבים אצלנו  : ניסים גוזלן

 בישוב אם היה משרה כזאת זה צל"ש.

 אבל בשכר? מוטי פרנקו:

כר כרגע לא צריך לראות  אני אומר כן אם היה לנו פונקציה כזאת בש : ניסים גוזלן

ה בשכר. אבנר אולי דרך  איך לעשות אבל בכל עיר יש מי שעושה את ז

 הרווחה תבדוק? לראות פונקציה, יאללה בוא נתקדם.

תב"רים שקיבלנו ממשרד התחבורה    3חבר'ה יש עוד הרבה עבודה יש   דני אורן:

ישרנו , בדיזנגוף ובאלונים, דיברנו ואיתכנון שבילי אופנים בז'בוטינסק

 את זה בוועדת כספים. 

 דיזנגוף זה כיכר שם.  מוטי פרנקו:

העלנו   י אורן:דנ איילה.  ביקשתם   3דיזנגוף  שאתם  מה  אופנים  שבילי  תכנוני 

אמר  וניסים  שם  דווקא  למה  בחרו  איך  שיסבירו  הכספים  בוועדת 

 שיסביר לכם פה בפגישה של מה שהיה לו הוא יסביר.

כדי   2019-פנינו ב 2020ו למשרד התחבורה במסגרת תקציב  אנחנו פנינ : ניסים גוזלן

  650אלף שקל קיבלנו  650טים, מה שקיבלנו כרגע זה פרויק 3-4לקבל 

אלף שקל שבילי אופנים עכשיו שבילי אופנים מבחינתנו אנחנו מכינים 

 ואנחנו לא נצא לביצוע של הרחובות האלה. 

 אין מקום שם. דובר:

 זה אנחנו נראה לכם את הראיה הכוללת. לא רק  : ניסים גוזלן

 אז מה זה הכסף הזה?  דובר:
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הכסף הזה מבחינתנו זה הרשאה שקיבלנו גם בתכנון וגם בביצוע זה   : ןניסים גוזל

מקומות רשמו על אלה הם לא    10לא רק תכנון, הרחובות הגשנו לנו  

שאלו אותי או אותכם. אנחנו כרגע כבר שנה מקדמים תוכנית שבילי  

זה   כרגע  זה  את  שמובילה  מי  בישוב  גינה     SPNאופנים  שלגר,  גינה 

ה יש בחור בשם מאין שעשה את שבילי האופנים  שלגר מובילה את ז

כלל  תוכנית  ויש  התקדמנו  שכבר  שתדעו  לי  חשוב  עכשיו  בחיפה 

. אנחנו נזיז את זה ליום שני נזמין אותו תראו תוכנית כוללת  תיישובי

מיליון שקלים שיש לנו במסגרת    7-צטרף לעל כל הישוב הכסף הזה מ 

 הסכם הגג.

 ו למה נבחרו הרחובות האלה.רוצים לדעת שתדייקו לנ דוברת:

הרשאות   : ניסים גוזלן כבר  השגתי  אני  שניה  תעצרי  משנה  לא  זה  בהקראי  זה 

מסונדל   היום  לנו  יש  התחבורה  משרד  לכזה  כזה  מפרויקט  תחבורה 

-אלף שקל, עכשיו זה מתווסף ל 650 שנגמר בעוד חודש 2020בתקציב 

לתו  7 יצאנו  לא  אבל  גג  בהסכם  לנו  שיש  שקלים  שבילי  מיליון  כנית 

היא כרגע בתכנון אתם תראו תוכנית כוללת על כל הישוב    1אופנים כי  

סוע  נאיך מגיעים לאופני דן הרי כל החוכמה בשבילי אופנים זה לא ל

שוב בשבילי אופנים, לכיוון ניר צבי כל החוכמה זה להתנקז בתוך הי

 להתנקז לכיוון נס ציונה ומשם לאופני דן זאת המטרה.

 רים לתוכנית הזאת.לא קשו דובר:

מאיזה בחינה? מי לא קשור? אני מסביר עוד לא השקענו שקל כי אנחנו   : ניסים גוזלן

סטטוטורי מבחינה  גם  התוכנית  את  מגבשים  מבחינה    תכרגע  גם 

 .650מיליון  7, יש לנו 6ועוד  מיליון 7תנועתית, יש לנו 

 אבל אופני דן זה בכלל פרויקט אחר. דובר:

שמובילים  את : ניסים גוזלן לשבילים  להתחבר  בשביל  ציונה  לנס  להגיע  אמור  ה 

לאופני דן אתה לא יכול להתחבר לתלמי משה ומשם להגיע לאופני דן  

ך לכיוון  , החיבור צריך להיות בתוך הישוב נשפ44כי יש לך את כביש  

 דרך העיר.
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בסדר הלוואי והיינו קשורים לזה אפשר לבוא עם האופנים על האוטו   דובר:

 יל משם.ולהתח

או לרחוב דיזנגוף או לכל רחוב   יהתוכנית היא לא לרחוב ז'בוטינסק : ניסים גוזלן

 אחר החיבור הוא מכל הישוב.

 אז רגע אפשר לא לדבר על זה היום? דוברת:

כסף   : ניסים גוזלן זה  שקיבלנו  הרשאות  מבחינתנו  זה  לכם  הציגו  בעיה  אין  לא 

 שצבוע. 

אתם כבר אישרתם את הגדלת  ות רצוף נגמור. דק 5אם תתנו לי לדבר  דני אורן:

,  2תכנון ופיקוח על מתחם    ניהול,עושה    2במתחם  אחוז    50-ההסכם ב

כשבאתי  והפיקוח.  הניהול  לחברת  גם  ההגדלה  את  אישרנו  אנחנו 

חתים את החוזה אצל החוזר המלווה הוא שאל אותי ובצדק על מה  לה

של  מהסכם  לכם,  נחנו מחתימים ובעצם ההגדלה נעשתה, אני אזכיר  א

חינוך ויש לנו פירוט שאנחנו כותבים אותו פה,    , מוסדותציבור  מוסדות

ספר האלה את  האמר לי החשב המלווה אין שום בעיה תאשר את בתי  

כדי שאני אוכל לחתום, אני לא יכול לחתום  העמותות חינוך במליאה  

לכבישים   לא  שזה  הגדלה  על  את    ולמדרכות.לך  לפה  הבאנו  אז 

ל מוסדות החינוך כדי לאשר אותם כאן אתם כבר אישרתם הרשימה ש

לבית ספר  תב"ר  בעצם  אני מבקש לאשר  אז  גרוס.  את ההגדלה של 

 מקיף

 לכל בתי הספר.  דובר:

. אני 2ושני מתחמי גנים כל זה יקרא במתחם    םיבתי ספר יסודי  שני דני אורן:

את  להם  שנציג  מבקשים  שהם  אמרו  כספים  שבוועדת  זוכר  עוד 

כל השלטים החומים וכולי אבל אמרנו שנסים    2ה של מתחם  התמונ

 את זה רגע בצד וכרגע נתמקד.

 אבל הם מבקשים עוד מקרן ועוד. דוברת:

 בסדר אבל אמרנו שכרגע.  דני אורן:

 יסינו זה אתה אחי זה אתה.לא נ דובר:
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 בסדר, מאושרים? אוקי.  דני אורן:

 סעיף א' ב' ג' אני נגד.  דודי לוין:

 א' ב' ג' נגד? ולגנים אתה בעד? דני אורן:

 למה מה ההבדל?  ר:  "ניסים גוזלן,יו

 על הגנים בעד. דודי לוין:

 ?2אתה לא צובע את הספר במתחם  דני אורן:

 ולם ספורט בלי אולם ספורט אני מצביע נגד. אני רוצה ביחד עם א דודי לוין:

 אתה מצביע כרגע רק על התכנון. דני אורן:

 ן שיתכננו אולם ספורט למה אין פה תכנון של אולם ספורט?כולל התכנו דודי לוין:

 מי קבע שלא מתכננים פה אולם ספורט? ר:  "ניסים גוזלן,יו

 איפה אני לא רואה כתוב.  דודי לוין:

 מה זה קשור דודי תעצור.  : ניסים גוזלן

 אני רוצה שיהיה רשום.  דודי לוין:

 אתה רוצה תשובה?  : ניסים גוזלן

ספ דודי לוין: ראש  בית  יואיל  ספורט  אולם  יהיה  לא  אם  ספורט  אולם  פלוס  ר 

או  ספורט  אולם  יהיה  לא  יגיד  ההחלטות  בדף  לפרוטוקול  המועצה 

 שנה, מה שהיה. 17שיגיד יהיה עוד 

 מה זה מה שהיה אין כסף.  : זלןניסים גו

אין כסף שירשום אין כסף לאולמות ספורט, ספורט זה חינוך ספורט  דודי לוין:

ולמות הספורט זה דבר מאוד חשוב לישוב בטח שהוא זה תרבות וא

 צומח.

 קודם כל אני לא מתווכח איתך. : ניסים גוזלן

זה אולם ספורט לא יכול להיות  יש דורות של אנשים שלא יודעים מה   דודי לוין:

הם   וכאילו  אחרים  במקומות  באולמות  ערים  מגיעים  הם  דבר  כזה 

אנחנו לא ידועים מה זה,   הגיעו ללובר בפריז הם אומרים ואו מה זה

 לא יכול להיות כזה דבר. 

 תן לי לענות ואל תצעק.  : ניסים גוזלן
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ן לה אולם ספורט בושה  הילדה שלי מסיימת כיתה יב' שנה הבאה אי דודי לוין:

שנה בלי אולם    15שנים בגן    3שנה היא בבאר יעקוב ועוד    12וחרפה.  

 ספורט.

י  : ניסים גוזלן כול לבנות בכל בית ספר אולם ספורט מה  יש בבית ספר שלו, אתה 

 אתה בסדר? מתי הוא הביא כסף הוא יודע מה זה משרד החינוך? 

 מות ספורט. דיברתם על התקצוב שני אול דודי לוין:

תעשה   : ניסים גוזלן חינוך  תיק  מחזיק  אתה  מוטי  בחייאת  בונים?  ספר  בית  בכל 

הרשות הכבוד  כל  עם  ספר  בית  לי.  תראה  הארץ  בכל  הזאת    סריקה 

מיליון שקל אמור להסתיים כל הפרויקט כשהמועצה   77שילמה פה  

להגיד    19-20שילמה   עכשיו  ספורט  אולם  ללא  מכספה  שקל  מיליון 

עולה  שאו ספורט  ספר   15לם  בית  שבכל  הגיוני  לך  נראה   ,₪ מיליון 

 . 0מיליון ₪? מאיפה? תקציב הפיתוח שלך מהמדינה  35אנחנו נממן 

 מקומות. 1000ולם עם אתה עושה א דודי לוין:

ל : ניסים גוזלן לא  זה  גם  יכול    10-אבל  לא  גדולים, אתה  בבתי ספר  עשינו  מיליון 

ילדים נכון הייתי גם רוצה שיהיה מה אתה    400לעשות בבית ספר של  

חושב שרק אתה רוצה שיהיה אולם? אתה חושב שאת הקרויים האלה 

המדינה שלך מה   אני צריך לממן אותם, קירוי לא מסוגלים לתת לך זה

אתה רוצה ממני מה אני אשם? מיליון וחצי אני משלם. היום בצמרות 

בב אנחנו  הקרויים,  רק  וחצי  מיליון  משלם  הקטנים  אני  הספר  תי 

אמרתי לך אני אמרתי שאני בודק מתחיל בכרמים הולך לרמון לעשות  

כירוי, על המצב הקיים היום ללכת ולסגור אבל זה להביא כסף, אתה 

ל לממן    40הביא  יכול  יכול  אני  מוטי  ספר?  לבית  מימון  שקל  מיליון 

מיליון שקל? זה נשמע    40מיליון שקל? מאיפה אתה ממן    40-תיכון ב

פסיכי. דודי העיקר לך יש דירה ואיפה אנשים יגורו? זהו בנינו לך    לי

 שכונה ולהם לא נבנה שכונות לדור הצעיר?  

 ט הדיור? תגיד אתה נהיית יושב ראש קבינ דודי לוין:
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מה אתה רוצה אבל אתה רוצה לפתור את הבעיה של הזוגות תקשיב   : ניסים גוזלן

הייתה רוצה והיא רוצה לגור    יש לי תושבי באר יעקוב אם הבת שלך

חבר'ה צעירים בבאר יעקוב יש להם פתרון    700-פה במחיר למשתכן ו

 אלף שקל מה לעשות? מה לעשות להגיד להם מה? 100דיור במיליון 

אם אפשר בכלל לבדוק להבאה ולעכשיו שעושים תכנון של בית ספר  וטי פרנקו:מ

במסגרתו גם אולם האם באופן עיקרוני אפשר לדרוש מהמהנדס לתכנן  

 ספורט גם אם אתה לא בונה אותו כי אין לך כסף? תכנון.

אבל עוד פעם מוטי חבר'ה אתם לא יודעים אתם לא מבינים דבר אחד   : ניסים גוזלן

ת ספר שכרגע בנינו תכננו אולם, בכל בית ספר יש אולם גם ברמון  כל בי

שואל אותי    הדשא שאתה מכיר לכיוון היציאה זה אולם. עכשיו אתה

יסודיים אם אתה תתחייב פה   2בתי ספר    3מה העדפות שלי? יש לך  

 מיליון.  60-מיליון שקל או ב 70-אולמות ב  3עכשיו שאתה מחר בונה 

 מיליון שקל.  60זה לא  דודי לוין:

 מיליון.  40מה זה לא אז  : ניסים גוזלן

 מיליון שקל גג.  8 דודי לוין:

אנ : ניסים גוזלן לך  אז  אומר  רוצה    10י  שאתה  ובתיכון  ביסודי  במינימום  לך  יש 

 מיליון ₪ אני חושב דעתי האישית. 35מיליון, יש לך  15לעשות 

 תביא המדינה כסף.  דודי לוין:

איתך המדינה לא תעביר המדינה לא מעבירה המדינה יש לה  אבל אני  : ניסים גוזלן

 אמת מידה אנחנו לוקחים. 

 לם עושים? איך כו דודי לוין:

אז אני עונה לך איך לקחתי מצריפין תמרוץ היתר בניה לקחתי עידוד  : ניסים גוזלן

על כל יחידת דיור העברתי אותו לצמרות, מה    10950בניה מצריפין של  

 שאני מקבל בצריפין ובונה בצריפין.הקשר עכשיו בין מה 

 ט. אין לנו פה ספור תאין לנו פה קבוצות ייצוגיו  דודי לוין:

 זה אני מדבר על הסכם הגג.לא על  : ניסים גוזלן

 הספורט בבאר יעקוב מת אם היה ספורט היית יכול לקבל כסף. דודי לוין:
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 זה ממש לא זה לא קשור דודי. : ניסים גוזלן

נתנה   ומדינת ישאל  יבלת כסף לאולם צאלון מקרן המתקניםאתה ק דודי לוין:

 כסף.

 מיליון ₪.  4יבלנו ק : ניסים גוזלן

 אחוז.  50אתה קיבלת מצ'ינג של  דודי לוין:

 מיליון ₪ קיבלנו מה קשור? 4 : ניסים גוזלן

 המדינה נתנה כסף.  דודי לוין:

נתנה : ניסים גוזלן היא  ב  הבאתיאני    ?מה  האולם  קרן  צ'ינג.  ממיליון    4-את 

שמנו   אנחנו  רוצה    5המתקנים  אתה  מה  שלנו,  כל  ליון,  מי  4מיליון 

מיליון עכשיו   22מיליון ₪, הקאנטרי    4קרן המתקנים זה  על  הרעש  

 מיליון.   15בהסכם הגג 

 שמעתי על הקאנטרי הזה כבר. דודי לוין:

יושבת   : ניסים גוזלן היא  אחד?  ספק  שיבחרו  רוצה  אתה  מה  קבלן  היה  לא  אבל 

 וועדת מכרזים למה לא אישרתם? כי היה ספק אחד נכון?

הספורט פה מת גמרתם פה את הספורט אם היה פה ספורט הייתם   ין:דודי לו

ככה זה עובד במדינת ישראל אז במקום מה לעשות,  מקבלים מימון  

 זה צריך להתמודד עם המדינה שמציפה אותנו בעוד ועוד דירות.

 מיליון שקל מראש. 40ו אנחנו נתחייב לעוד ואתה רוצה שעכשי : ניסים גוזלן

 אני רוצה ללכת למשרדי ממשלה ולהגיד להם תתנו.  דודי לוין:

 בסדר תבוא איתי שאני הולך אני אקח אותך איתי.  : ניסים גוזלן

 תזמין אותי פעם הבאה.  דודי לוין:

 בוא תראה כמה זה קשה אני אקח אותך.  : ניסים גוזלן

 זה קשור לקשה? מה זה קשה מה דודי לוין:

 ם. יש פה שיח חרשי מוטי פרנקו:

 תעצור. : ניסים גוזלן

 זה חוסר הבנה בסיסי בתהליכים. דובר:

 אני לא מבין בתהליכים?  דודי לוין:
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 אתה טועה אתה צועק סתם ואתה טועה. : ניסים גוזלן

 אני לא טועה. דודי לוין:

ן לי להסביר לך, אתה  אבל אני אסביר לך איפה אתה טועה סליחה ת : ניסים גוזלן

מרת שאם אמירים היו בונים אותו שם לא היה מקום לאולם  כרגע א

 ספורט נכון?

 היה מקום לאולם לא לאולם גדול לאולם יותר קטן.  דודי לוין:

 דודי אתה אמרת קודם לא היה מקום בכלל אבל תן לי שניה. : ניסים גוזלן

 לא אמרתי, מה אתה אומר לי מה אמרתי?  דודי לוין:

לתכנן    : ניסים גוזלן בעיה  אין  אולמות  כולל  לתכנן  יכולים  מראש  אנחנו  תקשיב 

כולל אולמות לגבי השלב של הביצוע אתה ישר אני נגד אתה יכול לבוא  

מוטי יש לך משבצת בכל בית ספר גם בבתי ספר האלה אפשר , ולהגיד

להוסיף משבצת לתכנון אמרתי יהיה משבצת לאולם כשיהיה לך את  

תנו לי שנייה,  ר כשיהיה לך תעשה אולם.  עשה, הוא משמש חצהכסף ת

תראו בית  כי כל פעם אנחנו נתקלים בזה, אפשר לעשות את זה אחרת.  

עד   להיות  יכול  יסודי  וחטיבת   700ספר  תיכון  ספר  בית  תלמידים 

. מה שאני מציע אנחנו יכולים את בית הספר  2000-ביניים יכול להגיע ל

ם ספורט זה בסדר לתכנן בילד אין עם אול  התכנון להגיד שהוא יהיה

בתי הספר היסודי נשאיר משבצות    2אותו גם עם אולם ספורט, את  

ולראות אחרי זה בהתאם לתקציב לראות איך לבנות, זה עושה שכל 

  2בסדר? מקובל? דודי מקובל עליך? שנלך לתכנן את התכנון ונלך על  

נחליט, סתם לתכנ ובהתאם לכסף  אולם לשלם יסודי עם משבצות  ן 

 מיליון שקל.  10תכנון וניהול זה חרם על  10%

 אני לא גורם לשום דבר לבזבז כספי ציבור אתם לא רוצים אל תתקצבו.  דודי לוין:

 אמרו שכן. : ניסים גוזלן

 מה אתה רוצה ממני.   דודי לוין:

רמון   שנתי שיש של תלמים ושל  6ספר  טוב ההחלטה היא ככה בית   : ניסים גוזלן

ם אנחנו מתכננים בילד אין ומכרז יהיה עם אולם לביצוע,  עם אוליהיה  
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יסודיי  2לגבי   ספר  בהתאם    ם בתי  נחליט  זה  ואחרי  מיקום  נשאיר 

לתקציב מה עושים סגרנו זהו. בית ספר תיכון אני בעד בית ספר תיכון 

ספר  בבתי  ריצה  מסלולי  בעד  גם  אני  אולם  רק  לא  ביניים  חטיבת 

מסל בעד  אני  לאולם  ריצמסביב  דברים  ול  כמה  שיש  חושב  אני  ה, 

לא   גם  ואולי  הכל  סביב  ריצה  מסלול  לעשות  זה  פקששנו  פה  שאולי 

מאוחר לעשות את זה, צריך לעשות מסלול ריצה יפה תחרותי בתוך 

 תחום.

צריך שיהיה מחלקת ספורט שבונה תוכנית לבאר יעקוב מתחילתה ועד   דובר:

 סופה.

ומעלה הייתי   5000-מהאולמות של הץ חוץ  ביקרתי בכל האולמות באר דודי לוין:

בכל האולמות בארץ אין אולם אחד שלא הייתי, אין מנהל אחד שלא  

 דיברתי, כמה מנהלי ספורט שדיברתי איתם לאולמות וכולם אומרים. 

 מוטי בוא נתקדם.  : ניסים גוזלן

אפשר רגע להגיד משהו? אני חושבת שמה שדודי אומר כאן מבחינת   :טלילה

ונית של הספורט חשוב לחינוך הוא צודק מאה אחוז זה רהרמה העק

 שיש או אין ביכולת זה משהו לבחון.

 אמרנו את זה. : ניסים גוזלן

 אני חושבת שאחד משלים את השני וכמו שאמר ראש המועצה. :טלילה

שני   : ניסים גוזלן אולם  עם  יהיה  החדש  שנתי  השש  ספר  שהבית  סגרנו  אבל 

האחרים   הסהמקומות  בתי  משבצות  של  להם  נשאיר  היסודי  פר 

 בהתאם לתקציב נחליט מתי לתכנן.

אני רגע רוצה להגיד עוד משהו אמרנו שאנחנו מאשרים את התב"ר   עידית גינדי: 

 ההזה וגם אמרנו שבישיבה הבאה אנחנו מבקשים לראות את הפרוגרמ

הציבור שיהיו שם אנחנו   מוסדותאו את התוכנית של צריפין לרבות כל  

פעם הבאה אנחנו לא נאשר עד שלא נראה את  ב  החינוך,  מאשרים את

כל מוסדות הציבור שיהיו שם לרבות מתחמי הנוער, אנחנו לא נעשה 

 יותר טלאים כמו שקיים בישוב. 
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 מוסדות ציבור מבני ציבור. דובר:

. אז תראו  מתחמי נוער לא רשומים  ,אני אגלה לך שבתי כנסת רשומים עידית גינדי: 

רק  כל התכניתלנו את   ולא    ולא  גניבתי ספר  יהיו   .ילדים  רק  איפה 

נוער?   מתחמי  יהיו  איפה  כנסת?  בתי  יהיו  איפה  קשישים?  מועדוני 

איפה יהיו מרחבים לנוער בסיכון, ואם לא אז את זה אישרנו ולא נאשר 

 כי לא יכול להיות שאנחנו חיים בטלאים על טלאים. 

 עובד כל הרציונל י שידעו איך זהתעצרו שניה חשוב ל : ניסים גוזלן

 אבל אתה כל פעם מגיב  עידית גינדי: 

יש לך מסמכי קרקע יש סעיף    אני לא מגיב, אני רק מנסה להגיד לך. : ניסים גוזלן

של הוועדה צריך להגיש הרשאות, צריך להגיש תכנון לאשר תכנון    19

הול שאת  יאשר.  עכשיו  שאני  לא  זה  חבר'ה  בואו  החינוך  כת  משרד 

ן או שאת הולכת לתכנן בית כנסת או שאת הולכת  לאולם ספורט לתכנ

לתכנן מועדון לקשישים אף אחד לא נותן לי שקל אז אין לי מה להגיש  

 2גני ילדים לקבל    25להם את זה היום אבל כשאני הולך היום לקבל  

 ריסודיים, לקבל חטיבת ביניים שכבר מצמיחים אותה פה באינקובטו

סיבה שבאים עם זה קודם ולא עם  ד על זה שנתיים זה האני צריך לעבו

 משהו אחר גם תקציבית גם משרד החינוך גם היתרי בניה.

אם אנחנו מועצה מתוקנת או מתיימרים להיות מתוקנים אנחנו רוצים   עידית גינדי: 

תראה    .לראות תוכנית לא רק מה קורה היום ולשרוד ולכבות שריפות

  תראה שנתיים    ה יקרה שנה הבאה עודלנו תוכנית מה יקרה בעתיד מ

מה אני מגיש בשנתיים הקרובות כי החינוך הוא    לנו חומ"ש תראה לנו

כוללת אני רוצה לראות את  הכנית  הכי קרוב והכי הרבה זמן, אבל בתו

 כל מוסדות הציבור. 

 בסדר גמור. : ניסים גוזלן

 החינוךשל משרד    זה סעיפי מימון  32עד    20ברשותכם עכשיו סעיפים   דני אורן:

זה שדרוג הציוד בבתי הספר מה שדיברנו על    26עד    20פים  כאשר סעי

או    100אלף שקל    120 שקל  של   160אלף  אלף שקל תלוי בהרשאות 
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 120אלף עבור צהלון,  100עבור תלמים  120משרד החינוך. אז קיבלנו 

אלף עבור    160עבור רשבי,    120  עבור אמירים,  120  אלף עבור התיכון,

במימון משרד   תב"רים האלה זה הכלביון. אני מבקש לאשר את הס

 .החינוך

 איפה רמון? דובר:

זה רמון לא מופיע השם שלו מופיע ביסודי   23  ,  יסודיברמון מופיע   : ניסים גוזלן

 אלף.  120שאלו אותי כבר, 

 הסכומים האלה נקבעו לפי הצרכים או באופן שרירותי? עידית גינדי: 

שנו כל המדינה הגישה אנחנו הגשנו זה תקציב של מדינת ישראל הג : ניסים גוזלן

 לכל בתי הספר הם קבעו מה נקבל.

 אלף. 30כיתות תקציבים לכיתות מונגשות  6אותו דבר קיבלנו  דני אורן:

סליחה שלא השתמשנו בה    21של הפיס    2020-אבל יש לנו אמת מידה ל : ניסים גוזלן

 אנחנו יכולים עוד לקנות מחשבים.אחרי שנמצא את זה 

כיתות מונגשות בבתי ספר שונים שאנחנו מבקשים    6אז יש לנו פה עוד   :דני אורן

לאשר אני לא רוצה לעבור אחד אחד כי זה אותם סכומים בתי ספר 

 שונים.

 זה אמת מידה שמקבלים פר ילד. : ניסים גוזלן

 . מוסכמים על כולם 32-ל 20משהו בין  דני אורן:

 ?11שלה? יש מטלה בהסכם הגג מה המספר  : ניסים גוזלן

מטלות אבל נתקענו    40  39במסגרת הסכם הגג אישרנו את כל המטלות   דני אורן:

 רק ברחוב הירדן, משום מה אישרנו ולאורך. 

שנקראת   : ניסים גוזלן מטלה  קיבלנו  אנחנו  יוסף    10  1מטלה    10  1מוטי  בן  זה 

הרחוב זה  הגג  והירדן  להסכם  זוכר  אתה  אם  השארנו  הראשיים  ות 

ראש רחובות  בן  כמה  ואת  הירדן  את  ביצענו  הרשימה.  במסגרת  יים 

 יוסף כל גני המנחם. 

 יש דן הירקון הירמוך והקישון. מוטי פרנקו:

 . כשאני דיברתי איתך לפני חודש. יוז'בוטינסק : ניסים גוזלן
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 . ין לז'בוטינסקכולל השביל שמחבר בין רחוב ד מוטי פרנקו:

הגדלה לתב"ר הזה הרי ישבנו עם    7.6אנחנו אישרנו בישיבת מועצה   : ניסים גוזלן

רחובות  ויש  הראשיים  הצירים  את  שפתרנו  אותם  שכנענו  רמ"י 

מיליון שקל הרצנו את    7.6, הצלחנו לשכנע אותם קיבלנו עוד  פנימיים

 ר הראשון היה? וכמה התב"  7.6התב"ר. קרין לוי רוצה שלא יהיה רשום  

 היא רוצה שנאשרר.  מוטי פרנקו:

 זה פלוס זה אבל זה עדיין גני מנחם. שנעשה  : ניסים גוזלן

 מתי זה קורה?  מוטי פרנקו:

 בעיקרון ברגע שאנחנו מאשרים את זה שבוע ימים הקבלן נכנס. : ניסים גוזלן

 נכנס לעבודה? מוטי פרנקו:

 ע.נכנס לביצו : ניסים גוזלן

 וכמה זמן אתה לוחץ לאשר את זה? מוטי פרנקו:

עכשיו היא מחברת את מה שהיה בתב"ר ואת   7.6-אנחנו אישרנו את ה : ניסים גוזלן

 הזה.

 מישהו נגד? מוטי פרנקו:

 אף אחד. : ניסים גוזלן

 לא כולם נוכחים פה ניסים העברתם את זה היום.  אילנית הומינר: 

ילנית זה העברה זה לא קשור לתב"ר זה לא תב"ר מאושר התב"ר  א : ניסים גוזלן

 קיים.

אולי היום במייל לא כולם נוכחים פה עוד פעם לא משנה הנושא הזה   אילנית הומינר: 

היום    ,אני אומרת את זה, הבעיה שזה לא בסדר היום זה הועלה היום

 זה נוסף לא כולם נוכחים פה.

 ף היום?אז מה הבעיה שזה יתווס מוטי פרנקו:

משום שיש זמנים לעלות נושאים יש חוקים לעלות נושאים של סדר   אילנית הומינר: 

 היום.

 אפילו שזה אישרור?  קו:מוטי פרנ

 אפילו שזה אישרור.  אילנית הומינר: 
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 אז ביום שני הבא.  מוטי פרנקו:

 :נכון. אילנית

 אני מקווה שסגן ראש המועצה יהיה פה.  מוטי פרנקו:

אתה מעלה את זה מראש אז אתה לא צריך את הנוכחות של כולם    אם אילנית הומינר: 

 ים. בהכרח רק אם אתה מעלה באותו יום את הנושא

 מתי קיבלת היום את זה?  : ניסים גוזלן

 היום זה עלה. אילנית הומינר: 

 תודה רבה. מוטי פרנקו:

 תעלה סדר יום מעודכן ליום שני.  אילנית הומינר: 

 

  

 

 

 ** סוף הישיבה **


