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למען הרישום הטוב –"חבר"   

 מועצת באר יעקב 
 ישיבת מועצה 

 34מן המניין מס'  ישיבת מועצה

 2.08.2021שני, שהתקיימה ביום 

 
 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 (20:15)עזב בשעה סגן ראש המועצה  –מר גונגרדי ג'קי 

 חברת מועצה   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

 ( 20:27)עזבה בשעה חברת מועצה  -גב' שלומית שלסקי 

 חברת מועצה   –גב' טל אברמוביץ שקרי 

 חברת מועצה  -גב' מזרחי טלילה  

 ( 19:35)עזב בשעה חבר מועצה  –מר ניגוס אבבה 

 חבר מועצה   –מר אבנר ברק 

 ( 20:15, עזב בשעה  19:25)הצטרף בשעה  חבר מועצה  -ן מר לביא ניס

 נוכחים: 

 גזבר המועצה  –רו"ח דני אורן 
 יועמ"ש –עו"ד אילנית הומינר 

 גזברית המועצה  –רו"ח מירי לוין 
 מהנדס המועצה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 מבקר המועצה   –מר משה מזרחי 
 רפרנט מיצוי משאבים  –מר יוסף ג'בר 

 מזכירת מנכ"ל    -אנשירגב' קורל ג'ו 
 

 חסרים:  
 משנה לראש המועצה    –מר בוסקילה אברהם 

   סגן ראש המועצה –מר נועם ששון 
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 פרוטוקול

 

אנחנו רוצים להתחיל ברשותכם יש כאן כמה חברי מועצה שקצת לחוצים   ח דני אורן: "רו

אנחנו מתחילים ישיבת    בזמנים, הבנתי, אז אני מנסה להיות יעיל בזמן.

. כולם  32, הנושא הראשון זה אישור פרוטוקול מספר  34מועצה מספר  

כולם מאשרים? טלילה? אבנר? טל? מוטי? דודי?   32מאשרים? פרוטוקול  

 עידית? ג'קי? אבבה?  

 כן. אבבה:

התבקשנו לתקן בפסקה שניסים אמר והיא כנראה   33פרוטוקול מספר   רו"ח דני אורן: 

נכתבה,   מתחם  לא  על  ההחלטה  בסוף  היה  טוב,  אותה.  אקריא  אני 

אותו   לאשרר  וצריך  נכתב  שלא  משפט  היה  עירונית  ההתחדשות 

והתבקשתי להקריא אותו. "כדי לאפשר מתכונת של פינוי בינוי במתחם  

B  בוע הוראות לפיהם שטח ציבורי במתחם  קתפעל המועצה לB    במצב

". אתם Aבינוי במתחם  הקיים ישמש לבינוי המגורים בדומה לתוכנית ה

 זוכרים שדברנו אז וניסים אמר איזשהו משפט בסוף, 

 ,B-אמרנו את זה לא נכנס, כדי ש מוטי פרנקו:

כדי לא לתקן פרוטוקול עכשיו בלי אישור של המועצה אנחנו מקריאים  רו"ח דני אורן: 

 את זה שוב כדי לאשרר 

 א עוד פעם? תקרי ים גוזלן:סני

במתחם   רו"ח דני אורן:  בינוי  פינוי  של  מתכונת  לאפשר  לקבוע    B"כדי  המועצה  תפעל 

במצב הקיים ישמש לבינוי עבור   Bהוראות לפיהם שטח ציבורי במתחם  

 ". Aמגורים )בדומה לתוכנית הבינוי במתחם 

שגם    הרציונל ניסים גוזלן: פינוי    Bוגם    Aהוא  בינוי  ב  והרציונליהיו  שגם   B-הוא 

מתחם   במסגרת  הפרויקט  את  להתחיל  ציבוריים  בשטחים   Bישתמשו 

 שצריך לעבור תוכנית מפורשת. 

 זה נכתב בפרוטוקול? שזה יהיה תנאי, שזה יהיה כתוב בתכנון, אבל  מוטי פרנקו:  

. זה ישבנו גם בוסקילה העיר את  הרציונל, זה היה  Bאנחנו עושים את   ניסים גוזלן: 

 וסח. אילנית, זה הנ שם עם זה,
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הנוסח התייעצנו גם עם שחר בן עמי איך לנסח את זה ככה שמשפטית זה  רו"ח דני אורן: 

 יעבור גם כל מה שצריך, שלא נתקע.

 , איך מתחילים ואחר כך? B-אבל יש לי שאלה פה, זה ב  אבבה:

שב ניסים גוזלן: כמו  היא  המטרה  כל  את    A-אבבה  כרגע  הבניינים   2מתחילים 

חיל במסגרת השלב ביוב בפארק את אותו דבר הראשונים אמורים להת

ב במקביל  לעשות  יכול    B- רוצים  זה  להתחיל.  המפורטת  התוכנית  עם 

להיות   יכול  זה  הרשות,  של  ציבורי  שטח  בכל  יכול  יברשב"להיות  זה   ,

אחר   במתחם  שB-ל  ךששיילהיות  הוא  הרציונל  כל  בסדר?   ,-B   יצא

כולל תוכנית מפורשת וכולל שלבי ביצוע של פינוי בינוי, זו    A-במקביל ל

 המשימה.

, שינוי מורשה חתימה בבית ספר נווה נחום. אתם יודעים שהמנהל 3סעיף   רו"ח דני אורן: 

שחר סיים את תפקידו, מחליף אותו יגאל לוי. בנוסף גם מזכירת בית  הל  י

תהיה  הספר   חתימה  הלמור  טומורשת  חשבון  גם  יש  וגם  סרוסי  ורים 

 . טלילה? אבנר? אני פשוט אעבור. דודי, עידית, ג'קי, אבבה?תחשבון רשו

 כן. אבבה:

מספר   רו"ח דני אורן:  סעיף  מכרז    4בסדר,  ללא  בחוזה  להתקשרות  המועצה  אישור 

ת לצד המועצות המקומיות, מכרז לאיסוף וטיפול ובהתאם בתוספת ערב

שתסבירי ככה בקצרה  אלקטרונית. אילנית אני מבקש    בפסולתסביבתי  

 את הצורך בכזה אישור. 

שניהם חוזים שנדונו בוועדת מכרזים ובשניהם אין הצעות כשירות.   עו"ד אילנית הומינר: 

 הקצאות,  2בוועדת ביטוח נדונו 

 .אלקטרוניתאנחנו בפסולת  דובר:

? בפסולת האלקטרונית הייתה לנו האלקטרוניתהתחלת מהפסולת   עו"ד אילנית הומינר: 

אי   כמו  היו שם כמה חוסרים  יחידה שלא עמדה בתנאי המכרז,  הצעה 

נאי ההצהרה שסטו באופן מהותי מהדרישות  הגשת ערבות, כמו הגשת ת

שאין   כזה  במצב  הזאת.  ההצעה  את  לפסול  נאלצו  ולכן  מהמכרז  שלנו 

הצעה כשירה וגם אין טעם לערוך מכרז נוסף ולמה אין טעם לערוך מכרז  

ם בשוק הזה של הפסולת האלקטרונית שמאושרים  שחקני  2נוסף כי יש  

על ידי המשרד להגנת הסביבה, אחד מהם הודיע למועצה לאחר פרסום  
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המכרז שאין בכוונתו להשתתף משום שהוא כבר מילא את המכסה שלו  

לרשויות מקומיות כלפי המשרד להגנת הסביבה ולכן יש רק מציע יחיד  

מד בתנאי המכרז. ולכן גם אם , והוא כאמור לא ע2021כרגע עד סוף שנת  

אנחנו כרגע נפרסם עוד מכרז אנחנו לא נגיע לתוצאה אחרת. מה שאנחנו  

ח להתקשר בפטור ממכרז לאחר  22מבקשים זה לקבל אישור לפי תקנה  

שאנחנו ננהל משא ומתן, הצוות המקצועי ינהל משא ומתן עם הגוף יישום 

תוצאות הרצויות, אז מוכר הזה. אגב תוצאות משא ומתן לא יולידו את ה

 המועצה תשקול לפרסם אחד בשנה הבאה. 

 מול מי המשא ומתן?  ג'קי גונגרדי: 

 . communityמול אותו,  עו"ד אילנית הומינר: 

 אוקיי, זה האחד שבעצם עומד בתנאי הסף?  ג'קי גונגרדי: 

 זה אחד שהגיש, שניהם עומדים בתנאי הסף,  עו"ד אילנית הומינר: 

 רשויות, 20לאחד יש מכסה של כן אבל  ג'קי גונגרדי: 

 הוא לא משתתף בכלל, הוא לא במשחק,  עו"ד אילנית הומינר: 

 שלו,  20-יש לו את ה ג'קי גונגרדי: 

שאנחנו  עו"ד אילנית הומינר:  התנאים  לגבי  ומתן  משא  איתו  מנהלים  אנחנו  אז  בדיוק. 

 דרושים. 

 משא ומתן לעבוד על עצמנו.  כאילו זהגבולי, אז הוא יודע שאנחנו דיי  ג'קי גונגרדי: 

 )מדברים ביחד(  

 הוא מתחייב,  עו"ד אילנית הומינר: 

 אנחנו לא משלמים, זה לא הוצאה שלנו. אין לנו הוצאה כזאת. ניסים גוזלן:

הפסולת  עו"ד אילנית הומינר:  את  לך  מפנה  הוא  אבל  המועצה,  של  הוצאה  לא  זה 

 האלקטרונית מבתי התושבים, מקים לך את המרכזים

 אז זה זכיין יחיד את אומרת. ניסים גוזלן:

כרגע יש לנו אחד, כן. אין היום פתרון לתושבים, תושב רוצה לזרוק   עו"ד אילנית הומינר: 

 מקרר, רוצה לזרוק מחשב, זה גם חוק וגם אין שירות לתושב.

 הנחיצות ברורה.  ג'קי גונגרדי: 

 ואם נצא לעוד מכרז יש סיכוי ליותר ספקים?  ניסים גוזלן:

 לא.  22עד  עו"ד אילנית הומינר: 
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לו   מוטי פרנקו: נגיד  הגיש,  הוא  נכון?  לזכות,  התכוון  הוא  מחילה.  רגע,  שנייה  רגע, 

 תקשיב לא החזרת הכול, 

 ננסה לדבר איתו.   עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד(  

וגם   עו"ד אילנית הומינר:  להם  דיווחתי  המכרז,  תוצאות  עם  למשרד,  פנינו  אנחנו 

 לוננתי. הת

 ומה הם אמרו?  ניסים גוזלן: 

 שהם בודקים.  עו"ד אילנית הומינר: 

 לא נתנו לך עוד שמות של ספקים שכן? ניסים גוזלן:

 לא, יש שניים. עו"ד אילנית הומינר: 

אז בעצם  הבנתי, אבל אחד את אומרת יש לו מכסה, אז מה עשינו בזה? ניסים גוזלן: 

 יש רק אחד.

אני רוצה להגיד לך שיש דבר כזה ממיר והם ספק יחיד והם שמים עלינו,  גונגרדי: ג'קי 

מחילה, לא רוצה להגיד מה הם שמים עלינו, הם באים מתי שהם רוצים  

 אם הם באים בכלל. 

 זה קרטל. ניסים גוזלן:

 אבל אין ברירה, הציבור צריך את זה. ג'קי גונגרדי: 

 תת שירות, לך זה לא עולה, את לא משלמת.  האופציה השנייה זה לא ל  ניסים גוזלן:

 רק תדעו שהשירות לא יהיה משהו. ג'קי גונגרדי: 

 נכון לאופציה השנייה זה שלא יהיה שירות.  ניסים גוזלן:

 . 0-אנחנו כרגע ב עו"ד אילנית הומינר: 

 מבקשת מאיתנו לעזור למועצה להתפשר, תשורה תחתונה, א עידית:

ח  22אני מבקשת אישור להתקשר בפטור ממכרז לפי תקנה לא, לא,  עו"ד אילנית הומינר: 

סמכות  לכם  יש  מהועדה,  מבקשים  אנחנו  ומתן.  משא  שנערוך  לאחר 

 לאשר לנו התקשרות בפטור ממכרז לפי,

 אבל הוא המציע היחיד?  עידית:

 כן, אין אופציה.  ניסים גוזלן:

 יש אישור של כולם?  רו"ח דני אורן: 

 כן. ניסים גוזלן:
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סעיף   אורן: רו"ח דני  ומתן    5הלאה,  משא  אותו  את  לעשות  מבקשת  המועצה  אישור, 

 אילנית עכשיו תסביר. בקשר לעריכת ביטוחי המועצה,

נכון, גם פה שימו לב שאנחנו באים איתכם עם שווקים שיש כשל  עו"ד אילנית הומינר: 

 שוק. גם פה יש לנו מצב שאין,

 אין מציעים, ניסים גוזלן:

רשויות   הומינר: עו"ד אילנית  לבטח  מוכנה  שהייתה  אחת  חברה  רק  שנים  הרבה  היה 

שחקניות בשוק, זה הפניקס ואיילון. וגם כאן שתיהן    2מקומיות, היום יש  

הצעות   הגישו  הפניקס  כי  במכרז  כשירות  לא  ההצעות  כי  קבעו  הם 

זה אומר שאם   שסוטות זה אומר?  באופן מהותי מהדרישות שלנו. מה 

השתת דורשים  הם  אנחנו  מסוים  גובה  עד  עצמית  הצעה פות  מגישות 

שאנחנו   מהמקסימום  גבוהה  בפוליסות  נותניםשהיא  קובעות  הם   .

אנחנו   מהמכרז.  חייב באגף  שינויים  אתה  כזה  מצב  לך  כשיש  מכרזים 

לפסול, זה לא עומד בכללי המכרז. ואילו איילון נתנה אומדן שהוא גבוה  

 נו למכרז. מהאומדן של היועץ המקצועי של 75%-יותר מ

 זה גם פוסל. מוטי פרנקו:

של  עו"ד אילנית הומינר:  הסבירות  את  שוקלת  היא  אבל  חייבת  לא  המכרזים  וועדת 

ביטוח  היועץ  כי אם  לא סבירה.  ומגיעה למסקנה שהיא  ההצעה הזאת 

ש"ח את דמי הביטוח והוא מציע   700,000אומר שאנחנו צריכים לקבל עד  

המכרזים לא אישרה את זה אז גם כאן  אז וועדת    מאתיים , לנו מיליון  

לדאוג  חייבים  אנחנו  ממכרז,  בפטור  להתקשר  מכם  מבקשים 

להתקשרות, לבטח את הסיכונים של המועצה ולנהל איתם משא ומתן, 

 ואנחנו מקווים להוריד את הפרמיה.

 שחקנים. אגב זה השחקנים היחידים בשוק.  2טוב, פה יש לך לפחות  מוטי פרנקו:

 כן. הומינר: עו"ד אילנית 

 חשוב להדגיש עד סוף החודש, בסוף החודש,  עידית:

 יום. 30 עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד(  

עברנו ככה בשקט שיש פה, את הראשון שניה רגע אילנית, את הראשון   עידית:

 הביטוחים, אותו סיפור, אותה קללה,  עברנו אחלה.
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שחקנים, שניהם הגישו, אחד גבוהה מידי ואחד   2לא אותו סיפור. פה יש   מוטי פרנקו:

 הגיש,

לחזור   עידית: של  את המשחק  הבנו.  זה  את  הזה,  המשחק  על  מדברת  לא  אני 

 ?לגשת למכרז. איזה מניעה יש לנו לנסות 

השחקניות   2-יום אין לנו פוליסה, ו  30יש כמה דברים, אחד שתוך   עו"ד אילנית הומינר: 

הן במכרז הבא. ולכן הערכה של המכרז  האלה לא ישנו את ההתנהגות של

יום    30הבא לא תועיל ולא תשנה, זאת הערכה שלנו. מעבר לזה שיש לנו  

 עד שהפוליסות, ולא נוכל להאריך אותן. 

 )לא ברור(  דובר:

 אין לך ברירה, מה לעשות.  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(  

ה ניסים גוזלן: כל  וגם  מוגבלות  מאוד  חברות  יש  תחרות,  העצמיות  אין  השתתפויות 

יש המון   כי  עולים למספרים אסטרונומים  הענפים  בכל  בכל הסעיפים, 

 הציבורי, המרחבנזקים בתחום הזה של המרחב הציבורי. 

 זה בכלל לא רווחי להם.  מוטי פרנקו:

וגם ברמת הרכוש  ת הנזקים  המרחב הציבורי יוצר נזקים אישיים גם ברמ ניסים גוזלן:

נזקים לכן ההשתתפויות עולות והשחקנים לצורך  וברמת הגוף, יש המון  

 העניין, חברות הביטוח יודעות.

 טוב, יש אישור של כולם?  רו"ח דני אורן: 

 כן. מדברים ביחד: 

 ראש המועצה מבקש,  6אוקיי, סעיף מספר  רו"ח דני אורן: 

 אני לא משתתף בהצבעה הזאת. דודי לוין:

 דודי נמנע? רו"ח דני אורן: 

 חברה. דלא דודי עוב פרנקו:מוטי 

 אז מה, הוא עובד חברה, מה לרשום? נמנע? רו"ח דני אורן: 

 לא משתתף. מוטי פרנקו:

 , 6, סעיף הוא לא משתתף בהצבעה. אין בעיה רו"ח דני אורן: 

סעיף   ניסים גוזלן: לגבי  דיד  6אנחנו  הגרמנים,  עם  מגרמניה  יברנו  החברה  עם  ברנו 

את שיש  הבאה  ששנה  להם  משלחת    והודעתי  נוציא  אנחנו  הפסטיבל 
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לפסטיבל, מלבד השנה אנחנו לא נצא למשלחת לא מוציאים למשלחת גם 

 בגלל הקורונה וגם בגלל הכול, זה ידחה לשנה הבאה.

 חברה בפייסבוק לא יתעדכנו בזה, מוטי פרנקו:

 אתכםאני אומר דברנו איתם, אנחנו פשוט נעדכן    מעדכנים ,  אנחנו לא   ניסים גוזלן:

  20,000נו יורדים מהמשלחת, לא תהיה משלחת השנה, למרות שזה  שאנח

זה נדחה לשנה הבאה, במסגרת פסטיבל שאנחנו נשלח גם את בני הנוער  

לשם והכל, זה הסגירה שלי עם החברה מגרמניה. דברתי עם שלומית על  

 הנושא.

וער  זה עדכון תכונית החומש של מפעל הפיס באמצעות נ  7סעיף מספר   רו"ח דני אורן: 

וצעירים. האמת שיגאל לא נמצא פה אבל אני אקריא לכם את הטבלה,  

 אני אזכיר לכם גם שבאמצעותה,

אגב דני אולי שווה להזמין אותו אם לא הזמנתם אותו. הוא לא פה אז  מוטי פרנקו:

 אפשר להגיד,

 )מדברים ביחד(  

את זה זה   שעוזרשמו הולך לפניו, אני יכול להגיד לך שמי    דאפשר להגי מוטי פרנקו:

עידית כי אנחנו בקשר מעולה גם עם החינוך והוא עשה פלאים, פלאים.  

בחיים שלי הילדים שלי לא נרשמו שום פעילות, ומה שהוא עשה בקיץ  

והוא   שלמה,  מהפכה  עושה  הוא  כסף  בכלום  לעשות  ממשיך  והוא  הזה 

ממלא   והוא  לתחומים  שסגן נכנס  וחבל  מהמתנ"ס  שנוצר  וואקום  פה 

 בשכר לא נמצא פה ישיבה אחרי ישיבה.  

 הוא בטיול, לא קשור, הוא עם המשפחה שלו בטיול.  ניסים גוזלן:

עצמו   מוטי פרנקו: הנהלה הוא היה מוצא את  לישיבות  מגיע  היה  לא  עובד שלי  אם 

 בחוץ.

א יודע מה היה, הוא כרגע שאלת, זה לא קשור, הוא כרגע עם המשפחה. ל ניסים גוזלן:

 בטבריה, ולכן אני אומר לך בוודאות שדברתי איתו. 

 אני מבקש לאשר את תוכנית החומש של הנוער במפעל הפיס, רו"ח דני אורן: 

אני חושבת שאני ואני מבקשת שנייה קודם שאני מקבלת את מה שאתה  עידית:

כל   אגף,  מנהל  זמן  בכמה  פעם  שיבואו  מקודם  בקשתי  וגם  פעם  אומר 

מישהו שיבוא שיציג לנו את כל העשייה שלהם. הם כולם עובדים, הם 
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 כולם מגדילים,

 אנחנו ניקח על עצמנו להזמין את יגאל לאחת הישיבות הקרובות.   רו"ח דני אורן: 

, כי זה מאוד  respectאגב זה גם ממקום של ידע שלנו וגם ממקום של   מוטי פרנקו:

 חוץ ממשכורת? יעצים אותו. תחשוב אותו מה יש לו 

 מוטי אני מקבל.  רו"ח דני אורן: 

 נכון מאוד. ניסים גוזלן:

 טוב, אתם מאשרים כולם?  רו"ח דני אורן: 

 כן. מדברים ביחד: 

יורד לאור ישיבת הנהלה שהייתה היום, תקבלו מועד יותר   8טוב, סעיף   רו"ח דני אורן: 

 מדויק,

 י מועצה,ראש המועצה להזמין חבר פלוס התחייבות של מוטי פרנקו:

לא פלוס, אמרנו שאנחנו מורידים מסדר היום, תהיה ישיבה של כל חברי   ניסים גוזלן:

א' עד ת' כדי שכל  -כולל המצגת כולל הכול יסבירו מ briefהמועצה כולל 

 אחד ידע בדיוק את הנתונים, נקודה.

 אפשרות לענות על שאלות? מוטי פרנקו:

הזה, לא רק בהנהלה, זה יהיה לכל חברי המועצה  יהיה דיון שלם בנושא   ניסים גוזלן:

 כי הנושא חשוב. 

, אני אבקש ממירי  20השקעת עודפים על פי חוזר מנכ"ל לפברואר    9סעיף   רו"ח דני אורן: 

להסביר אותו כי לא צירפו את חוזר מנכ"ל אבל באופן עקרוני רק שתדעו,  

פיתוח שנוצר עבודות  שיש למועצה קרן  ברגע  מירי תסביר,  בה  תכף  ים 

נצטרך  לא  אנחנו  הקרובות  שנתיים  שבשנה  יודעים  שאנחנו  סכומים 

מאוד  כללים  תחת  להשקיע  בעצם  ויכולים  מסוגלים  אנחנו  להשתמש, 

מחמירים של משרד הפנים שכתובים בחוזר מנכ"ל בכל מיני מסלולים  

 מאוד שמרניים, ומפה אני אתן למירי.

 20-שבון, קצת הרבה, בסביבות הטוב, אז בעצם יש, נצבר קצת כסף בח מירי לוין:

 מיליון שקל שזה איזושהי הערכה שאנחנו לא צריכים אותו,

 בשוטף? מוטי פרנקו:

כמו  מירי לוין: בבנק  הקרובות,  שלוש  בשנתיים  אותו  נצטרך  שלא  בקרנות,  לא, 

מנכ"ל  חוזר  לפי  אפשרות  יש  נמוכה.  מאוד  התשואה  יודעים  שאתם 
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- שמרנית, רוב הכסף, בסביבות ה  להשקיע אותו, זה באמת בצורה מאוד

איזה    חבאג"זה    70% עוד  אפשר  המדינה.  חברות    חבאג"  25%של  של 

, ורשויות בסטטוס שלנו, שזה רשויות שהם לא איתנות  AAאו    Aמדירוג  

. בגדול זה נותן קצת  125במניות של מדד ת"א   5%או יציבות יכולות עוד 

יכולה להגיד מתיקים יותר תשואה מניסיון שלי מהעבר שהשקענו, ואני  

שנתי בשנים הטובות, לא    5%-4%שאני ניהלתי במקומות אחרים זה נתן  

 בקורונה.

 של היום.  0%-במקום ה ניסים גוזלן:

ה מירי לוין: למהלך   0%-במקום  לצאת  ברשותכם  מבקשת  אני  לכן  כן,  היום,  של 

 הזה.

של מוטי פרנקו: פורטפוליו  איזשהו  להציג   יש  או  אותו  להציג  יכולה  שאת  השקעה 

 בהמשך?

 אז בהמשך, אני כרגע מבקשת, מירי לוין:

 לפני שנבצע, ניסים גוזלן:

ההנחיות איך להשקיע מאוד ברורות בחוזרת מנכ"ל. אנחנו נצא עכשיו   מירי לוין:

לאיזשהו התמחרות בין החברות, ואז נגיע אתכם לתוצאות ונבקש פה רק  

ם לעשות התמחרות הזאת בין החברות לראות מה  את ברכת הדרך שלכ

 אנחנו יכולים לקבל. 

 ההצבעה שלנו זה לשלב של ההתמחרות? מוטי פרנקו:

 כן. עכשיו במה להשקיע זה כתוב בחוזר מנכ"ל.  מירי לוין:

 כן, אבל חשוב לנו שזה יגיע למליאה.  מוטי פרנקו:

שיב ניסים גוזלן: גוף  אותו  עם  הסכם  שחותמים  לפני  נציג  הכול  מבחינתנו  אנחנו  וא 

כרגע   הוא  הרציונל  כל  משקיעים.  בגלל  שאנחנו  לפני  הנתונים  את  לכם 

, יש לנו כמה עשרות מיליוני שקלים שיהיו  0בבנקים אנחנו עושים תשואה  

ולנצל   לבוא  לא  לנו  חבל  הקרובות,  בשנתיים  לשימוש  אחוז    5או    4לא 

ם שלוש. אז לכן כל  בשנה, תעשו חשבון, זה לא מעט כסף לטווח של שנתיי 

לפני, כולל החברה שתבחר בהתמחרות כולל  שקל שנשקיע אנחנו נבוא 

הכול, היא תבוא תעשה לנו מצגת, אנחנו לא נחתום על העברה עד שהיה 

 אישור של המועצה, שכולם יהיו שותפים להחלטה הזאת.
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של   מירי לוין: החשבון  ורואה  במועצה  מקצועיים  עובדים  שזה  השקעות  ועדת  יש 

 המועצה ילווה אותם. 

 השקעות? אפשר לצרף? תלוועדיש חבר מועצה שאפשר שהיה שותף  ניסים גוזלן:

 לא,  מירי לוין:

 או שהחוק אומר לא,  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 רגע לא, בסדר, אבל שהיה גם נציג אחד של המועצה.  ניסים גוזלן:

 לא, לא, רשום פה.  מירי לוין:

 יכולה להגיד מה ההרכב?את  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 של בעלי השכלה או מתאימים לתחום זה,   מירי לוין:

עובד אחד או שניים שהגזברית ממליצה, עובד אחד או שניים שאתה   עו"ד אילנית הומינר: 

 ממנה וגזבר זה או אחר, היו"ר הוא הגזבר. 

 למשל שאסור להכניס?  הבנתי, יש חבר מועצה ניסים גוזלן:

לאישור   עו"ד אילנית הומינר:  עוברות  שלנו  ההמלצות  אבל  מקצועית,  השקעות  בוועדת 

 מליאה,

 חור איתה ועדת השקעות? צריך למנות ועדת השקעות? אוקיי, אז צריך לב ניסים גוזלן:

 יכול להיות שמינינו,   עו"ד אילנית הומינר: 

עבר זה תמיד היה גזבר מנכ"ל ועובדת הנהלת אני אזכיר לכם, מינינו ב רו"ח דני אורן: 

החשבונות. בזמנו זה הייתי אני, צריך לעדכן מירי עכשיו, ורימונה. צריך 

 עובדת הנהלת חשבונות.  

 חייב שרואת חשבון תהיה מעורבת, מוטי פרנקו:

 רואי חשבון מעורבים. 2יש  ניסים גוזלן:

, שווה, אני אומר לכם אם זה  בדיוק. אני סתם זורק את זה כעצה לחלל מוטי פרנקו:

שנה,    20סביב השולחן הזה להיוועץ באחד כמו דודי, הוא עושה את זה  

 ואני אומר לך ברמה של לא סתם מישהו שמתעסק בכספים.

 אבל אסור לכם להיות בוועדה. רו"ח דני אורן: 

 לא בוועדה, מוטי פרנקו:

 שאלה בבקשה, הצורה שלצאת מהקרן בעזרת השם,  אבנר:
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 היא נשארת בקרן,  רו"ח דני אורן: 

 בקרן? זה לא משהו שיכול לעזור לתושבים בשוטף?  אבנר:

אני,   רו"ח דני אורן:  להבין,  צריכים  אתם  משהו,  גם  לכם  להגיד  צריך  אני  עכשיו  לא, 

 אפשר להמשיך? 

 אני מבקש שהיה פה פקח. שהיה פה פקח קבוע.  ניסים גוזלן:

 קורה פעם, ראש המועצה ברגע שזה  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(  

 פקח צריך להיות,  ניסים גוזלן:

זה אדם שאני הגנתי עליו בישיבת מועצה ורצית לתבוע אותו, וזה הבן  מוטי פרנקו:

אדם ששלח לי הודעות מתחנחנות בטלפון וכשאני לא עונה לו אני מקבל  

אסור   האש.  היו  את  מועצה  בישיבת  הייתי  לא  אם  שיקרה.  לזה  לתת 

 ותו. אבל אני מנעתי את זה. תובעים א

גם עכשיו הוא צריך להגיש תלונה, זה לא צורה, עם כל הכבוד זה פעם   ניסים גוזלן:

תגיש  תגיש תלונה.  עכשיו  כבר  פעם הבאה תלונה,  אחרונה שזה קורה, 

תלונה במשטרה על זה, על זה שהוא פה מעליב, הוא יכול להגיש תלונה.  

 זה לא גישה.

 דם שאני מנעתי שיתבעו אותו.זה בן א מוטי פרנקו:

מה שהוא רוצה והוא   דמה אנחנו פה באווירת טרור מותר לכל אחד להגי  ניסים גוזלן:

 צריך לסתום?

 )מדברים ביחד(  

בואו ננסה, אנחנו לקראת הסוף, בוא ננסה לסיים. לגבי השקעת העודפים  רו"ח דני אורן:  

אפשר לרשום אותה  לטובת הקרן, אי    רתישאהאלה גם התשואה על הקרן  

על השוטף, זה גם כללי החשבונאות שמחייבים אותנו. אני רק מזכיר לכם  

שכאשר מרוויחים כולם מרוצים, הקרנות האלה גם לפעמים מפסידות 

פה   מאפשר  לא  הוא  מחמיר,  מאוד  הוא  מנכ"ל  החוזר  שניים.  או  אחוז 

פעם  גם  אני  כללית  ולהשכלה  לידיעה  ורק  פנומנליות,  תשואות    לעשות 

את  יס השקיעה  בדרום  רשות  שפעם  מזה  כתוצאה  בא  זה  לכם  פרתי 

ה בשנות  פעם  אי  שקל  מיליון  והפסידה  בבורסה  של   2000-הקרנות 

 המוקדמות, ואז לא היו כללים. ולכן הכללים האלה יצאו.
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 עוד שאלה באותו הקשר,  מוטי פרנקו:

 אג"ח? 100%אפשר להשקיע  ניסים גוזלן:

 אג"ח מדינה אפשר.  הומינר: עו"ד אילנית 

 ,100%אג"ח מדינה להשקיע  ניסים גוזלן:

מעט   מוטי פרנקו: לא  לגזברית.  וגם  למנכל  וגם  המועצה  לראש  וגם  שאלה,  לי  יש 

רשויות גילו את האמצעי הזה של התב"רים להשקיע בנכסים שהם נכסים  

השקיע  תקווה  פתח  דוגמא.  לכם  אתן  אני  מיליונים    המניבים,  עשרות 

תקווה סובלת מקשיים תקציביים, אנשים לא יודעים כי זאת עיר    ופתח

ענקית, היא סובלת מפערים אדירים בין תעשייה למסחר למרות התעשיה 

,  באצטדיוןשיש להם. הם השקיעו את זה בלוחות סולריים, הם השקיעו  

פה  לכם  יש  תקשיבו  ואמרו  חניה  גלגלי  לקחו  חניה,  נכסים,  מיני  בכל 

שקלים ללילה. אז כמות התושבים    5-ותנת לכם חניה במצוקת חניה אני נ

 שנרשמה, הכסף עובר, 

 שים עכשיו. זה מה שאנחנו עו רו"ח דני אורן: 

 בקאנטרי. עו"ד אילנית הומינר: 

 . too riskyקאנטרי זה  מוטי פרנקו:

לך   ניסים גוזלן: אני אתן  דוגמא, חשוב,  לך  אני אתן  כלכלי בקאנטרי אבל  פחות  זה 

 20%י"ב, שכונת כוכב הצפון יש למועצה אופציה לקבל    דוגמא. במתחם

מטרים מסחר בתוך  800-900מסך הכול המגרש, וזאת אופציה בערך של 

השכונה שאותו, את אותו מסחר אנחנו יכולים על פניו גם להקים בבנייה  

ב דוגמא  ואנחנו    10-שמוערכת  שואל,  שאתה  מה  זה  אם  ש"ח  מיליון 

בר להכנסת ארנונה נוספת שיכולה להיות  יכולים להשכיר את הנכסים מע

לנו גם להשכיר ולקבל שכירות של הנכסים, אותו דבר בבניין העירייה.  

בבניין העירייה שאותו אפשר לבנות   2מטרים במתחם    1000יש לנו בערך  

שכר   וישלמו  הבינוי  את  שישלימו  אחד  למכרז  ולצאת  המעטפת  ברמת 

 סים, דירה למשך כל השנים. צריך כמה שיותר נכ

 )מדברים ביחד(  

 , םסולריילוחות  מוטי פרנקו:

 גם, ניסים גוזלן:
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את הנושא של חניה, זה מלא כסף. שלחתי לך כמה דברים האם בדקתם   מוטי פרנקו:

 זה שווה בדיקה דני. 

אתן לך דוגמא לנושא שירדנו ממנו. רצינו להעלות   אז חלק עשינו בדיקה, רו"ח דני אורן: 

פה   להפעיל  שהיום  מסתבר  לשמוע?  רוצים  אתם  חניה,  של  הנושא  את 

חניה בתשלום, למרות שכמובן אנחנו רוצים שלתושבים זה יהיה בחינם, 

 אז זה יוצא שאנחנו נכניס את היד לכיס כל חודש. 

 לשכור חניה קבועה בחוק.  יש מקומות שתושבים ישמחו לעוד חניה, מוטי פרנקו:

אתה שואל אותנו אם אנחנו עושים בדיקה על רעיונות, התשובה היא כן.   רו"ח דני אורן: 

מניבים   לנכסים  אותו  ולהעביר  לפיתוח  כסף  לקחת  רוצים  אנחנו  אם 

התשובה היא כן. אנחנו עכשיו לדוגמא בודקים אפשרות לחניון משאיות,  

ודקים, חניה בכחול לבן לא כלכלי  אני מקצר לך, חניון משאיות אנחנו ב

לנו כרגע בגודל שלנו, אין מספיק חניה ציבורית שתהיה בתשלום. אנחנו  

שטחים  בי"ב,  מסחריים  שטחים  בודקים  קאנטרי,  עכשיו  בודקים 

מסחריים בצריפים, ורק השנה סוף סוף אנחנו יכולים להרשים את הראש  

 בלנשום.ולדבר על נושאים כאלה כי עד עכשיו הינו עסוקים 

ומה קורה עם הרכבת? מה קורה עם החניון שם? למה לא באמת לעשות  : גינדי עידית

 אותו רק לתושבי באר יעקב.

אתם צריכים להבין שהפקת כרטיסים או תושבות לבאר יעקב זה עולה   רו"ח דני אורן: 

 כסף, זה לא מכניס כסף. 

 אבל זה השקעה לטווח ארוך. עידית:

 לטווח ארוך, לא השקעה לטווח ארוך,  זה הוצאה רו"ח דני אורן: 

 כן, אתה משקיע,   עידית:

 אני לא משקיע, אני מוציא, רו"ח דני אורן: 

 אתה מוציא אבל זה יהיה רלוונטי לכל חניון שתקימו. עידית:

 לא, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא משפטית, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

שתבינו, אפשר שניה? החניון ברכבת הוא חניון    ברכבת אני רוצההחניון   ניסים גוזלן:

שאנחנו באנו למנהל מקרקעי ישראל ודרשתי את הקרקע לטובת הרכבת. 

של בית החולים, זה קרקע    "עהקרקע שייכת לבית החולים במסגרת תב
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הייתה בבית החולים. לקחנו את המשולש הזה וצרפנו אותו    build in-ש

זה   ו  1517אז  א'  אותו  על  רמ"י קבלנו  הגומלין שלנו עם  יחסי  במסגרת 

כרגע כל עוד לא בונים בבית החולים הוא ישמש קרקע לפי שימוש חורג  

 לחניון. הבנת? זה מה שהשגנו, 

 הייעוד שם זה קרקע למוסד אחר, עידית:

קרקע שהפכנו אותה לחומה מבחינתנו והיא קרקע שתקראי    אני אומר זה  ניסים גוזלן:

 לזה השאלנו אותה מרמ"י בהסכמה כדי ליצור שם חניה.

 אתם אישרתם פה במליאה שצו חניה שם,  גינדי:עידית

צו חניה שעשינו זה כדי להכשיר את זה כחניה. אם לא היינו פועלים כל   ניסים גוזלן:

להם את הקרקע. ועשינו את    החניון הזה היה חלק מבית החולים ולתת

זה שכל עוד מבחינתנו לא בונים את בית החולים הפסיכיאטרי, וייקח אני 

שנה זה ישמש אותנו כחניון בשימוש ייעוד ציבורי ולכן   20מעריך לפחות  

זה מה שהרווחנו בעניין. מה כל הבעיה? כל הבעיה שהיועצת המשפטית  

למ זה  להוציא את  עכשיו  רוצה  אני  שאם  אנחנו  אומרת  כי  הפעלה  כרז 

מבחינתנו זה צו חניה, וצו חניה עקפנו משפטית את השימוש, זה כאילו  

 לא רכוש שלי שאני יכול לגבות עליו כסף. 

סעיף   רו"ח דני אורן:  נושאים  עוד  יש  כי  ולהתקדם  לסכם  כדי  השקעת    9ברשותכם 

עודפים על פי חוזר מנכ"ל אתם מאשרים לנו לצאת לדרך? הלאה, סעיף  

א10 הסכמה  ,  כתב  לעדכון  מליאה  ומנהל    ללסמנכ"ישור  אנוש  משאבי 

האצלת  למכתב  עדכון  תאשר  המועצה  החלטה  הצעת  ושדי  יאיר  כללי 

הסמכויות מראש המועצה למר ושדי כאחראי לאיסוף תקנות העיריות  

לקבלת אתכם    מכרזים  אעדכן  רק  אני  המקומיות.  ברשויות  עובדים 

במילים קצרות ואולי אילנית תסביר, יצאו לאחרונה הנחיות חדשות דיי  

וזה   אדם,  כוח  לקבלת  מכרזים  פה  מפעילים  לאיך  ומסבכות  מסובכות 

רוצה   ואת  עליהם,  נדבר  שתכף  מהלכים  מספר  לבצע  פה  אותנו  מאלץ 

 להוסיף משהו? 

נחנו בעצם מבקשים לעדכן, יאיר היום הוא מוסמך מטעם ראש א עו"ד אילנית הומינר: 

לחוק הרשויות, לחוק ראש הרשות וסגניו בכל נושא    17המועצה לפי סעיף  

שהם   האלה  התקנות  של  לתוקף  הכניסה  ועם  אדם,  וכוח  המשמעת 
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קובעות הסדרים חדשים בכל הנוגע לגיוס כוח אדם, מיון כוח אדם, מינוי,  

ה  ועדת  הרכב  את  יהיה  משנות  שיאיר  מבקשים  אנחנו  למעשה  בחינה. 

ות  הגורם המקצועי מטעם ראש המועצה שיישם את התקנות. כי התקנ

כתובות בלשון ראש המועצה ראש המועצה, ראש המועצה ייבחר עובדים,  

 יגייס.

בכמעט   ניסים גוזלן: נמצא  חשוב,    99%יאיר  מה  וזה  כוח אדם  מבחינת  מהמכרזים 

וכמו שצריך, ואנחנו ממשיכים לתת לו, ואני  והוא בוחר את זה מקצועית  

 חושב שהארגון שלנו מתפתח ברמה ההונית, ההון האנושי, וזה אחלה. 

 טוב, אתם מאשרים כולם?  רו"ח דני אורן: 

 רשום,  לא שמעתי, גם בפקודת העיריות זה גינדי:   עידית

ת את התקנות האלה אחד הדברים שהם עושות עכשיו הם מאחידו עו"ד אילנית הומינר: 

, מקומיות ועיריות. עד היום החיקוקים  אזוריותההוראות לגבי מועצות  

 היו נפרדים, התקנות האלה חלות, 

 זה קיים, ראש העיר, ראש העיר,  בעירייהגם  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 כוח אדם, גינדי:   עידית

 כן. עו"ד אילנית הומינר: 

 איזה יופי. גינדי:   עידית

 זה צו מנדטורי של,  גוזלן:ניסים 

 כולם בעד? רו"ח דני אורן: 

 כן. מדברים ביחד: 

כוח אדם. הצעת החלטה   11סעיף   רו"ח דני אורן:  בחינה במכרזי  לוועדות  ציבור  נציגי 

חברי הסיעות יציגו נציגי ציבור בעלי הכשרה וניסיון בתחומי משלוח היד 

זי ללא  נציגים  אדם.  כוח  מגייסת  המועצה  בהם  זיקה השונים  או  הוי 

לכהונה   לנדרש    ת בוועדופוליטית  בהתאם  אדם  כוח  לבחירת  בבחינה 

בתקנות העירייה מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות. גם כאן  

בוועדות   ציבור  נציגי  לשמש  מועמדים  לאיתור  קורא  קול  בעצם  פה  יש 

 בחינה,

 )מדברים ביחד(  
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בקצרה. עו"ד אילנית הומינר:  נסביר  אולי  רגע,  שהיא   רק  התקנות  של  הדרישות  אחת 

ציבור   הנציגי  הקיים,  המצב  את  לה  ת בוועדמשנה  חייבים  בחר  יבחינה 

נציגי ציבור, ומותר להם לכהן    5כלל בה לפחות  י מתוך רשימה וחייבים לה

שנים, וזה נציגי ציבור שעוסקים בתחומים. אנחנו מגייסים כוח אדם    4

 בתחום עבודה סוציאלית, הנדסה, פסיכולוגיה, 

 אפשר לקבל רשימה למייל? מוטי פרנקו:

 אז זהו, אנחנו פונים אליכם, עו"ד אילנית הומינר: 

 אנחנו פונים אליכם שתעזרו לנו לאתר, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 שאתם זקוקים להם.   מוטי פרנקו:

 רווחה, חינוך,   ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

היענות   אוקיי, עו"ד אילנית הומינר:  ואין  באתר  קורא  קול  פרסמנו  פונים  אנחנו  אנחנו   .

אליכם, והמנכ"ל צירף לכם את הקול קורא על מנת שאתם בתור נציגי  

 ציבור תאתרו, 

 תעזרו לנו לאתר נציגי ציבור. רו"ח דני אורן: 

 תעזרו לנו ותשלחו לא אנשים שהם ידועים, כי הם לא יוכלו.  עו"ד אילנית הומינר: 

 לא אנשים שהם מזוהים פוליטית, בקיצור.  מוטי פרנקו:

 אתם יודעים שמישהו עוסק בהנדסה? עובד סוציאלי, עו"ד אילנית הומינר: 

 חינוך, רווחה,  רו"ח דני אורן: 

 מה אתם צריכים שנעביר לכם? שם משפחה? נייד  מוטי פרנקו:

 תעבירו להם את הקול קורא שלנו. עו"ד אילנית הומינר: 

 את הקול קורא. שימלאו  רו"ח דני אורן: 

שכתוב הינה הקול קורא, והינה    11בסעיף    יייעודאז אם אפשר לקבל מייל   מוטי פרנקו:

 המקצועות הנדרשים, מייל נפרד, ואנחנו נדאג לגבש את זה. אפשרי?

 וזה רק נציגי ציבור, או ש,  עידית:

 תראה,מוטי הקול קורא הזה צורף לחומר. שנייה, אבל אם תקרא  ניסים גוזלן:

 הקול קורא לא צורף.  מוטי פרנקו:

בסעיף   רו"ח דני אורן:  נצרף.  סוציאלית,   8אז  עבודה  וחינוך,  ניסיון  בעלי  כתוב 
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 פסיכולוגיה, כספים, תברואה, שיפור תנאים, כתובים כל,

 אם אתם מכירים תושבים שעוסקים בכל התחומים תפנו אלינו. עו"ד אילנית הומינר: 

 או בהתנדבות?זה בתשלום  מוטי פרנקו:

זה בהתנדבות. לשאלה של עידית האם יושבים שם חברי המועצה,  עו"ד אילנית הומינר: 

חברים, ככל שלא   7  -ל  3אז ועדות הבחינה לפי התקנות החדשות נעות בין  

מדרגה   גבוהה  במשרה  וזה    7מדובר  רשות   3ומעלה  הנציג  אז  נציגים, 

עד   לפי ההסמכה, המנהל  יאיר  יהיה  היום הממונה של המקומית שזה 

 , היום שינו את זה. בחינה תבוועדוהעובד לא יושב 

 הגיע הזמן. מוטי פרנקו:

ואז   7חברי מועצה ואז    5כן, ונציג ציבור. ככל שזה משרה גבוהה, זה   עו"ד אילנית הומינר: 

 יש מקום לחברי מועצה, 

 חברי וועדה, מדברים ביחד: 

גם יכולים לשבת חברי מועצה, אני מניחה  חברי וועדה, סליחה, ואז  עו"ד אילנית הומינר: 

שאם זה יהיה רלוונטי אנחנו נבוא למליאה ונבקש מינוי אם יהיו מכרזים 

 במשרות. 

סעיף   רו"ח דני אורן:  פה    11טוב,  אין  לנו לאתר אנשים,  לעזור  פנייה אליכם  בעצם  זה 

 החלטה.

, תבקשו זה, כי אחרת לא נוכל לקיים את כן, תפנו את הקול קורא עו"ד אילנית הומינר: 

לגייס    ...התקנות, וגם ההשתתפות של הנציגי ציבור אמורה לקדם את ה

כוח אדם טוב שהיו תושבים שהיו מעורבים, שיוכלו בוועדה לשאול את 

השאלות בתחום המקצועי. אז אם אתם מכירים אנשים כאלה אז תעזרו  

 לנו לשפר את תהליך הגיוס. 

המועצה   :  גינדי עידית של  נקרא  שזה  איך  הדף,  את  יש  נכנס.  לא  אחד  אף  עזבו, 

 שמשתמשים בו בלי סוף גם לשטויות, שימו את זה שם,

גם חלקים   רו"ח דני אורן:  יש  בדף, אבל תקשיבו,  גם  נפרסם  לא  ואם  נמצא  זה  לדעתי 

 פורמליסטים. האתר הוא הפורמט.

 בפייסבוק, title-תשים את ה גינדי:  עידית

 עם קישור לאתר,  ניסים גוזלן:

 כן אבל אנחנו עכשיו תעזבו את הקישור, פונים אליכם באופן אישי, רו"ח דני אורן: 
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 סבבה. מוטי פרנקו:

אישור התקנון של העמותה לפנאי וקהילה   12כדי שתעבירו הלאה. סעיף   רו"ח דני אורן: 

ה תאשרר  בחתימת הסכם עם החברה למתנ"סים. הצעת החלטה המועצ

לתקנון לעמותה לפנאי וקהילה באר יעקב. היום    הסטנדרטיאת הנוסח  

 בבוקר בישיבת ההנהלה קצת הסברנו, אילנית, היה פה אישור בעצם של,

בדף   עו"ד אילנית הומינר:  אבל  התקנון  את  אישרה  המליאה  כבר,  זה  את  עשינו  אנחנו 

שוב   מבקשים  ואנחנו  מסגרת,  הסכם  רק  בטעות  כתבנו  פעם  החלטות 

מבקשים ממכם לאשר את התקנון. תקנות    להפרוטוקובמקום לתקן את  

 שכבר אישרנו יחד עם ההסכם,

 לא הבנתי, אנחנו מאשרים עכשיו, ג'קי גונגרדי: 

 הייתה טעות סופר,  ניסים גוזלן:

משהו   גינדי:   עידית על  נצביע  ואני  וטל  ודודי  שלומית  שנגיד  מצפים  אתם  עכשיו 

 הלה ואנחנו לא יודעים מה הסברתם?שהסברתם אותו בישיבת הנ

 הנהלה סליחה, עידית, הייתה בבוקר ישיבת  רו"ח דני אורן: 

 אין בעיה, שתהיה, אבל שתסביר לנו, גינדי:   עידית

 אז עכשיו היא מסבירה.   רו"ח דני אורן: 

 חברה אמר המנכ"ל הסבירו בבוקר בישיבת הנהלה,  גינדי:   עידית

 נסביר עוד פעם. אז עכשיו  רו"ח דני אורן: 

 אז אני אומרת אני לא מצביעה על משהו שאני לא מבינה. גינדי:   עידית

 לגיטימי, אני אעשה לך עוד כוס תה.  מוטי פרנקו:

 אני מזכירה, לפני מספר ישיבות עם הכניסה של החברה למתנ"סים.  עו"ד אילנית הומינר: 

 על מה קורה? הוא מחזיק את התיק, למה הוא לא בא להסביר ניסים גוזלן:

פנימית שלנו, כשהוצאנו דף   עו"ד אילנית הומינר:  האמת שזה לא קשור אליו, זה טעות 

מסגרת   הסכם  רק  בכותרת  כתבנו  תקנון.    והושמטההחלטות  המילה 

 שמשרד הפנים אישר החברה למתנסים. סטנדרטימדובר בתקנון 

 שם הסכם מסגרת, ומדובר הרי, קראתם לזה פעם  מוטי פרנקו:

 הסכם מסגרת כתבנו והיה תקנון, עו"ד אילנית הומינר: 

והיה תקנון, יכולים להגיד תקנון מסגרת, אבל זה אותו תקנון, זה החלפת   מוטי פרנקו:

 מילים.
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 זה אותו תקנון.  עו"ד אילנית הומינר: 

 אנחנו מאשררים.  ניסים גוזלן:

 מאשררים את התקנון.  עו"ד אילנית הומינר: 

 הטעות סופר שהייתה. את  מוטי פרנקו:

 נכון. עו"ד אילנית הומינר: 

 רגע אתם מאשרים?  ניסים גוזלן:

 כן. מדברים ביחד: 

 זה בהמשך למה שאת אמרת אילנית.  13סעיף  רו"ח דני אורן: 

של   עו"ד אילנית הומינר:  חידוש  זה  אדם.  כוח  של  האלה  התקנות  בעקבות  עוד  זה  כן, 

חלות גם על עיריות וגם  התקנות של כוח האדם. מאחר שהתקנות האלה 

צריכה   הרשות  בכירים,  מינוי  על  מדברים  כשהיום  אנחנו  מועצות  על 

למנות וטרינרית ואם יהיו משרות בכירות נוספות. והבכירים זה וטרינר,  

חושבת  אני  חינוך,  מחלקת  ומנהל  משפטי  יועץ  מבקר,  גזבר,  מהנדס, 

זה ועדת שאמרתי לכולם. לכל המשרות האלה חייבים מי שימנה אותם  

מכרזים לבכירים כמו בעיריות. עד היום זה היה ועדת בחינה שהייתה לפי 

צו קבלת העובדים, אבל זה כבר הסדר חקיקתי שהסתיים. היום אנחנו 

פועלים כמו בעירייה, וזה מה שעושים בעירייה. מקימים ועדת מכרזים, 

י היושב ראש זה ראש המועצה או סגן בשכר, המנכ"ל, מי עוד, שני חבר

חבר   מי שלא  הוא  הוא    תבוועדמועצה אחד מהם  יועץ משפטי  הנהלה, 

משקיף חוץ ממינוי של מנכ"ל. זהו, זה ועדת המכרזים לבכירים. אנחנו  

 נציגים. 2צריכים שתאשרו 

אז בהתאם לישיבת הנהלה שהייתה היום הנציג שלא מיוצג בהנהלה זה   מוטי פרנקו:

המועצה   לביא,חבר  העוב  ניסן  ורוב  מלבד  ומאחר  נבחרו  הבכירים  דים 

אבקש  אני  ברשותכם  החינוך,  תיק  מחזיק  ואני  חינוך,  מחלקת  מנהל 

הזאת, אם זה מקובל על החברים, אני אשמח להיות    הבוועדלהיות חבר  

 הזאת.  הבוועד

 הזאת. הבוועדאני גם אשמח להיות  גינדי:   עידית

 )מדברים ביחד(  

  האלה, וגם לכן,שההחלטות אני חושבת  גינדי:  עידית
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 ,רציני אני סומך עלייך, אני  מוטי פרנקו:

 לכן גם אמרתי קודם,   גינדי:   עידית

 אני רציני, זה רק שניים אבל אני מוותר על מקומי בשבילך, מוטי פרנקו:

 לכן גם אמרתי קודם זה אחלה שיש ישיבות הנהלה,  גינדי:   עידית

 באותה שנה,  2אין, היו  מוטי פרנקו:

אני לא אצביע לשום דבר שאני לא אבין אותו עד הסוף. אז אם כבר נקבעו   די:  גינ עידית

 החלטות שעולות עכשיו אז אני אומר לא, פשוט. 

 מה? עידית ההנהלה לא מחליטה במליאה.  ג'קי גונגרדי: 

 ההנהלה? גינדי:   עידית

 פה מאשרים הכול.  ג'קי גונגרדי: 

שהייתה    אני מוטי פרנקו: הנהלה  הישיבת  על  שלי  המועצה  לחברי  סיכום  הוצאתי 

בבוקר, הייתה צריכה להיות אתמול, הוצאתי להם עדכון, אנחנו מדברים  

 בינינו, 

 חברה ישיבות ההנהלה נועדו לעדכונים כזה או לעדכון אחר, ניסים גוזלן:

 אז אני מצטערת שאני לא מעודכנת בכלום.  גינדי:   עידית

 בל את רואה שאת מתקרבת לסיעה שלנו כל פעם לאט לאט,א מוטי פרנקו:

 נכון, אני בדרך.  גינדי:   עידית

עידית אני רציני, אז זה היה חשוב לי מהמקום של החינוך, אבל אם גם   מוטי פרנקו:

 את רוצה,

 יהיה עם המנכ"ל זה לא יהיה רק אני. שאני אתקרב זה גינדי:   עידית

 מי הנציג השני ברשותכם?  ניסים גוזלן:

 , עידית אם את רוצה אני מוותר. ביאניסן ל מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(  

 אני בקשתי לוותר לעידית באהבה גדולה.  מוטי פרנקו:

 יא. מקובל, אז עידית וניסן לב אז סגור, עידית וניסן לביא מקובל? ג'קי גונגרדי: 

 רגע, אחד חבר הנהלה, רגע. עו"ד אילנית הומינר: 

 לא, מותר אחד שלא יהיה חבר, אפשר גם שניהם, זה בסדר. מוטי פרנקו:

 אפשר לעשות סדר שניה ? אם זה קשור, דקה, אם זה קשור בדקה, ניסים גוזלן:

 הנהלה,  תבוועדאחד צריך להיות שהוא לא חבר  עו"ד אילנית הומינר: 
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 ביחד(  )מדברים 

 שלא מיוצגת ניסן ממלא את זה. עו"ד אילנית הומינר: 

 ניסן ממלא. מוטי פרנקו:

אנחנו  ניסים גוזלן: שנייה,  מראש,  קובעים  לא  השנייה  האופציה  שנייה,  אופציה  יש 

לפני כל בחירה של בכיר אנחנו קובעים את הוועדה. זה שניסן הוא על פי  

ההנהלה לגבי נושא של    חוק מאושר כי הוא כביכול גם לא חבר בחברת 

חינוך, אני חושב שנכון שמוטי יהיה בבכירים אחרים אפשר למנות את  

עידית, אפשר למנות אותך, אפשר למנות את נועם, אפשר למנות כולם,  

אבל כרגע בנושא חינוך אני חושב שמחזיק התיק צריך להיות ביחד עם 

שבחרנו  גם  ההרכב,  את  קובעים  אחר  בכיר  בוחרים  מחר  את    ניסן. 

 המנכלים או את הגזברים בחרנו ייעודי לפני כל פרויקט. 

 דני, מי שאמון על התיק בכל מקרה נמצא בוועדה, לא? ג'קי גונגרדי: 

 לא. ניסים גוזלן:

 לא. עו"ד אילנית הומינר: 

חברה, דקה, לא קשור אבל בואו נעשה את זה, עידית, אפשר למנות אני  ניסים גוזלן:

בכיר שבוחרים, ככה עושים, בוחרים את ההרכב  אומר עוד הפעם לפני כל  

אני  קבועות,  פיגורות  לבחור  צריך  שלא  חושב  אני  למכרז.  מוזמן  והוא 

 אומר כל אחד בייעוד מחר מחליפים סתם רווחה, אז יושב,

 )מדברים ביחד(  

 ,169סעיף  מוטי פרנקו:

 יש משהו כרגע על הפרק  ג'קי גונגרדי: 

 מה יש? ניסים גוזלן:

 וטרינר. גונגרדי: ג'קי 

וטרינר על הפרק עידית היא אין בעיה תרשמי עידית וניסן וטרינר, מוטי   ניסים גוזלן:

 , תרשמי. תהווטרינריבוא נעשה מה שעל הפרק. עידית וניסן בוחרים את 

 .תהווטרינרי לא מעניין אותי  גינדי:   עידית

מה זה קשור? עידית מדובר על בכירים, זה לא משנה איזה בכיר. וטרינר  ניסים גוזלן:

ייקבע,  בכיר  נקבע שלכל  בואו  בכירה.  גם משרה  זה  וטרינר  לא חשוב? 

, בואו נדבר, עידית וניסן לגבי  רהווטרינ כרגע המכרז עומד על הפרק זה  
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 , בואו נתקדם.  רהווטרינ

 לא תהיה ישיבת מועצה?ומה תעשה אם יהיה מינוי חדש ו שלסקי:   שלומית

אין דבר כזה, אנחנו לפני כל הרכב שולחים את ההרכב שנבחר למשרד  ניסים גוזלן:

 ,הפנים

 היועמ"ש, מוטי פרנקו:

 כן, עושים, אין בעיה, ככה עשינו עד היום. לא היה מכרז אחד. ניסים גוזלן:

 כן, אבל לא אישרה היועמ"ש, מוטי פרנקו:

 פרטני אין מניעה, מוטי ככה עושים, אני אומר לך  ניסים גוזלן:

 רגע, שנייה אחת.  מוטי פרנקו:

 לא שולחים בנפרד, זה כבר וועדה שאתה מרכיב, שאתה ממנה, עו"ד אילנית הומינר: 

ג'קי ניסים גוזלן: מחר  לנו  יש  הצרכים,  ולפי  הייעוד  לפי  ממנים  צריך    ,אנחנו  שהיה 

דודי   נבחרו  זה, כל הרכב היה  ונבחר אז היה מי שהיה בלבחור מנכ"ל, 

בהרכב לוועדה, כולל לבחירת הגזבר, כולל בחירת המהנדס, לכל משרה  

אז  מיוחדת  ועדה  שצריכה  סטטוטורית  משרה  מבחינתנו  משרה  שהיא 

קובעים את ההרכב של הועדה. כרגע מה שעומד על הפרק כרגע וטרינר  

 מחר יצא נחיצות למשרת חינוך אז יהיה אתה וניסן, 

 פשר להחליט מראש?אבל א מוטי פרנקו:

אי אפשר להחליט, אי אפשר, אנחנו נביא את זה לדיון. כל החלפה אנחנו  ניסים גוזלן:

 נדבר ספציפית ונמנה את הוועדה.

השאלה היא אחרת, יכול להיות שאני טועה, בתוך המסמכים שצרפתם  גינדי:   עידית

 יש קריטריונים לחברי וועדה כאלה, זה לא תופס לגבי חברי מועצה? 

עובדים  עו"ד אילנית הומינר:  לבחירת  מכרזים  ועדת  תוקם  עירייה  "בכל  וועדה?  לאיזה 

 למשרות הבכירות בתוספת",

 ואז יש קריטריונים,  גינדי:   עידית

הוועדה",   עו"ד אילנית הומינר:  נציג מקרב  העיריהראש  "החלטתה של  ישמש   או  סגניו 

ועדת המכרזים".   ידיו שלפחות    2כיושב ראש  על  חברי מועצה שיבחרו 

 ". הההנהל תבוועדנציג סיעה שאינה מיוצגת  

 אין לחברי המועצה קריטריונים. ניסים גוזלן:

 הקריטריון הוא שאת חברת מועצה. רו"ח דני אורן: 
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ועצה, אחד שהוא  חברי המ  2המליאה צריכה בסך הכל לאשר את   עו"ד אילנית הומינר: 

 כרגע יש רק אחד כזה והשני מציע ראש המועצה שיתמנה שלפי נושא, 

אני חושב שלפי נושא יתמנה זה הכי טוב, אני לא רואה, לפי נושאים כל   ניסים גוזלן:

 נושא שהיה על הפרק אנחנו צריכים גם אחרי המינוי הזה,

 )מדברים ביחד(  

 ך מוטי פרנקו וניסן וטרינר עידית, אפשר בדף ההחלטות לרשום חינו מוטי פרנקו:

 לא, תשאיר את זה אצלך ואיפה שנרצה לשנות נשנה.  גינדי:   עידית

להיות   ניסים גוזלן: כרגע  צריכה  את  אבל  זו  רבווטרינ לא,  הפרק,  על  עומד  זה  כי   ,

 הסיבה.

 אם אתם מסכימים.  רהווטרינאני רוצה להיות עם  מזרחי:   טלילה

 עידית?   רהווטרינה להיות עם רגע את לא רוצ ניסים גוזלן:

 ע, אבל לא משנה."וטרינר זה שפ ג'קי גונגרדי: 

 אז תהיה אתה. אז ג'קי וטרינר תהיה אתה.   ניסים גוזלן:

. טוב אפשר  רלווטרינטוב, אז עכשיו אנחנו בוחרים את ניסן וטלילה? זה   רו"ח דני אורן: 

יודע איך לקרוא  תן עדכון, אני לא  אאני רק    14? סעיף  14להתקדם לסעיף  

שמאי  off the record  ,on the recordלזה   עם  קשר  יוצרים  אנחנו   ,

במליאה   לדיון  זה  את  נביא  ואז  זה  לגבי  שמאית  הערכה  לנו  שייצור 

 הקרובה, בסדר?  

 פלוס המכתב של ראש המועצה. מוטי פרנקו:

 שנייה לא הבנתי למה זה רץ? ניסן לביא:

 גיד כמה צריך לשלם שכירות,צריך שומה של שמאי שי מוטי פרנקו:

 כמה צריך לשלם שכירות, אין לנו כרגע שמאות.  ניסים גוזלן:

 אז תעשה את ההחלטה בכפוף לשמאות, מה הבעיה?  ניסן לביא:

 יש בעיה. ניסים גוזלן:

 מה הבעיה? ניסן לביא:

 כי על איזה סכום אתה קובע? מוטי פרנקו:

 בכפוף. ניסן לביא:

 אלף שקל בחודש.  100נגיד השמאי אומר אבל  מוטי פרנקו:

 אז אני לא מאשר את זה.  ניסן לביא:
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 אז למה להפיל? בוא שמאי יביא אשור, תוך שבועיים תהיה ישיבה נאשר.  מוטי פרנקו:

 אבל איזה שמאי? שמאי של המועצה, לא? איזה שמאי? ניסן לביא:

שרצ ניסים גוזלן: כמו  שמאות  הערכת  כרגע  לוקח  הוא  שמאי,  הפוך  לא,  שהיה  ינו 

 מבחינתם.

 גם אז לקחנו שמאות.  רו"ח דני אורן: 

 ניקח שמאי כזה,  ניסים גוזלן:

 לא, לא, אז תצביע לזה בכפוף ומצידי תעשה תקרה. אתה לא יכול, ניסן לביא:

 אנחנו לא רוצים,  ניסים גוזלן:

 יש לך פתיחת שנת לימודים עוד חודש. ניסן לביא:

 ימים מהיום. 10ניסן מדובר על  ניסים גוזלן:

 ישיבות מועצה פה הולכות ו, ניסן לביא:

 לא, אנחנו איתך בקטע הזה. מוטי פרנקו:

 אני חושב שצריך להצביע על בזה בכפוף לשמאי.  ניסן לביא:

 שמאי חייב להיות.  מוטי פרנקו:

 זה, אז בכפוף, ותקבע גם תקרה מצידי. א:יניסן לב

 )מדברים ביחד(  

 לעשות עוול לאף אחד.לא רוצה  מוטי פרנקו:

יש ראש מועצה, יש פה חברים, אני חושב שלהוריד את זה מסדר היום זה   ניסן לביא:

 לא שייך.

 לא להוריד, מוטי פרנקו:

 לא מורידים את זה מסדר היום. ניסים גוזלן:

בסדר, אני מבקש להצביע על זה, מי שלא רוצה לא חייב גם. אני חושב   ניסן לביא:

 זה. שצריך להצביע על 

 אבל איך תקבע את הסכום, לא הבנתי? ניסים גוזלן:

 כפוף לשמאי, ניסים אני אמרתי. ניסן לביא:

מעבר לשמאות יש פה עוד נושא של מכתב של ראש המועצה צריך להוציא   ג'קי גונגרדי: 

 בצמוד, אם ראש המועצה רוצה להרחיב. 

 להוציא מכתב.  ראש המועצה לא צריך להוציא מכתב, זה הם אמורים ניסים גוזלן:

 דברים שאני לא יודע,  ניסן לביא:
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 מה זה המכתב הזה?  ג'קי גונגרדי: 

יש כוונה בעצם של בית ספר אקדמי שאנחנו ניקח עליו את הבעלות. שהם  רו"ח דני אורן: 

יהיו כמו בנות יעקב, בית יעקב. כרגע הוא לא בבעלות לא במוטבות שלנו  

וממש מאיתנו  לבקש  אמורים  היו  הם  אנחנו  וכולי.  שבעצם  החינוך  רד 

לפעול במקביל   זה  עם  צריכים  ניקח את החסות הפורמליסטית. אנחנו 

 מול משרד החינוך. 

 אני שומע על זה פעם ראשונה, לא הבנתי, מאיפה זה בא? ניסן לביא:

לתת   מוטי פרנקו: רוצה  שאתה  בא  כל  זה  כמו  הכול  את  יעקב  באר  של  לתלמידים 

ני מעולה כולל תלמידים מבאר יעקב  תלמיד אחר, והבית ספר הזה שבעי

אז מגיע לתלמיד מבאר יעקב אם הוא לומד עם החרדי, ממלכתי דתי, או  

חילוני לקבל שווה בשווה, מבחינת שווה בשווה זה לא רק מבחינת כסף,  

 מבחינת תכנים. 

הזה, ניסן לביא: ספר  הבית  אחת,  לשנייה  אותך  עוצר  כמו   אני  בו  עובדים  אנחנו 

לא משנה אם הוא עכשיו  שהצבענו פעם שעברה על פי החוק )לא ברור(  

 ברשות או לא ברשות, אני מדבר איתך על משהו. 

 , לדוגמא כיתות. מעבר כן, אבל אפשר לתת דברים  מוטי פרנקו:

 אין להם כיתות.  ניסן לביא:

 אין להם כיתות.  טלילה:

ת יכולה לומר תשמע אתה מוכשר, תדאג לכיתות,  יפה, אז רשות מקומי מוטי פרנקו:

 אנחנו רוצים כיתות לתלמידים של באר יעקב.  

 אז תסגור את הבית ספר.  ניסן לביא:

 חס ושלום, בדיוק הפוך.   מוטי פרנקו:

בבעלות  אני שם את הדברים על השולחן, אני לא חושב שזה אמור להיות   :לביא ניסן

 המועצה.

 ועצה, תחת מחלקת החינוך. לא בבעלות המ מוטי פרנקו:

 זה לא, לא יודע אם זה סביר שזה ישים. ניסן לביא:

 למה? מוטי פרנקו:

 ברת עם הנהלת בית ספר? ילא יודע. אתה ד ניסן לביא:

 אנחנו נדון דברים איתם.  מוטי פרנקו:
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 תדונו דברים איתם? כי אני יודע אחרת.  ניסן לביא:

אתה מוטי פרנקו: מנסים   לא,  ואתה  שאני  מה  יודע  ואתה  היום,  עד  קרה  מה  יודע 

תחת   יהיה  הזה  ספר  בית  שבסוף  רוצים  אנחנו  אבנר.  עם  יחד  לעשות 

 החינוך של באר יעקב. 

 אז אני אומר לך שזה לא יהיה. ניסן לביא:

 אז למה אני צריך לתת משהו, מוטי פרנקו:

 אתה יכול להגיד לא,  ניסן לביא:

 להגיד,   אני רוצה מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(  

 אז לשם אני חותר, מי שלא רוצה לא חייב.  ניסן לביא:

 )מדברים ביחד(  

 גישות ניסן, אתה חושב שלא, אני רוצה שכן, ואני אפעל שזה יהיה כן.  2 מוטי פרנקו:

 למה? אין פה שחור או לבן, מה הבעיה עם לדחות?  טלילה:

 מור.אני קצת יותר מבין, וזה בסדר ג ניסן לביא:

 מתוך דאגה לתלמידים של באר יעקב. מוטי פרנקו:

ומה אם המכתב הזה סתם   ניסן לביא: יהיה.  יודע מה באמת  אני  אני מבין אותך, 

 יישב?

 ניסן, המכתב,  ניסים גוזלן:

מצד שני מהר מאוד בית ספר כזה ישווק ילדים מחוץ לבאר יעקב ולא את   מוטי פרנקו:

 באר יעקב.

 ניסן,  ניסים גוזלן:

 אתה יודע כמה היום בבית ספר? ניסן לביא:

 התפוצצות אוכלוסין.  מוטי פרנקו:

 אתה יודע גם תושבי באר יעקב יש? ניסן לביא:

 100%כמעט  מוטי פרנקו:

 . 98% ניסן לביא:

 אז אני רוצה, מוטי פרנקו:

 שנים מתהפך.  3-4אני לא רואה את זה בעוד   ניסן לביא:

 )מדברים ביחד(  
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 לאולפנה, עידית:

 זה לא אותו דבר.  ניסן לביא:

 למה לא? זה התחיל ככה.  מוטי פרנקו:

פה זה נפתח במטרה אך ורק, היא לא מקבלת מחוץ לבאר יעקב בלי שום  ניסן לביא:

 קשר. אנשים שבאים לא מבאר יעקב, אין להם מקום לבאר יעקב.

סוף לא חייב,  אתה תגלה שכל מה שדיבר ראש המועצה וגם אנחנו זה ב מוטי פרנקו:

המון   שיש  חושב  אני  לא,  ממש  בעלות,  המושג  את  צריכים  לא  אנחנו 

דברים שהם מופרטים במירכאות והם טובים. אני רוצה יותר קשר, אני 

ביקשת   אתה  אגב  פעולה,  שיתוף  יותר  בכל  רוצה  פעולה  השיתוף  את 

 בקשה שלך, ואני אומר את זה לפרוטוקול. 

 ברור, אין ספק.  ניסן לביא:

בלי   פרנקו: מוטי שם  הייתי  בשקט    Facebookאני  ואתה  אני  "טארארמים"  ובלי 

בשקט ביחד עם אבנר. אני חושב שהבית ספר הזה יכול להביא בשורה  

 חדשה לתחום שלו ואנחנו רוצים שיתוף פעולה. 

 )מדברים ביחד(  

ה.  אנחנו רוצים שיתוף פעולה ואין יותר ברורה מזה ניסן. אין יותר רמז מז מוטי פרנקו:

אנחנו רוצים יותר שיתוף פעולה ואני לא רוצה להיות רק זה ששוכר לכם  

את הכיתות אני רוצה לדעת שיש פעילות אז אתם חלק מהחופה שלנו. 

 אני אתן לך דוגמא, 

מדובר, שנייה, דקה, מוטי דקה, בואו דקה למי שלא מבין, חשוב לי. יש   ניסים גוזלן:

בית ספר מצוין, הוא בית ספר  כיתות השנה של בית ספר אקדמי שהוא  4

שיש לו שם טוב ומגיעים אליו לא רק דתיים, מגיעים אליו גם חילונים  

 ,98%-מהישוב. אני אומר לכם ש 

 אני לא מכיר, ניסן לביא:

 )מדברים ביחד(  

תן לי דקה, זה בית ספר מצוין, זה בית ספר שיש לו מנהלת מצוינת, יש   ניסים גוזלן:

והם משקיעים משאבים לעשות טוב  בו צוות טוב, הוא באמת   מושקע, 

לילדים וההורים מצביעים בידיים לא מצביעים ברגליים, אנחנו רואים  

את זה. אנחנו רואים את זה ברישום, מרשים ביותר. עכשיו בית הספר  
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לצורך העניין, אכסניה שהיא מבחינתו   הבאכסנייהזה יש בעיה, הוא צמח  

יהיו   שאלו  צפה  לא  אחד  אף  קטנה,  שקובע  .  הממדיםאכסניה  מי  הרי 

בסופו של דבר היכן ילמד הילד שלו זה הילדים בבאר יעקב, אף אחד אחר  

, נקודה. בכל בתי הספר ביישוב ההורים  םלהירשלא קובע להורים איפה  

לנו בית ספר אחד שהוא , אני מדבר חוץ מ, יםלהירשקובעים איפה   ש 

אותם   צמרותקצת   מחבקים  אנחנו  אז  הילדים,  של  המסה  מבחינת 

ולא כולם מקבלים את מבוקשם. אבל בגדול אני אומר  צמרות  באמירים ו

גדל   הוא  עכשיו  בסדר?  מצוין,  ספר  בית  שזה  יודעים  מבחינתנו  אנחנו 

בסדר?   שלה,  הפיזיים  הצרכים  מבחינת  מתאימה  לא  שהיא  באכסנייה 

אנחנו יודעים את זה. דרך אגב שתדעו גם האקדמיה שלומדים היום בית  

ספר הדרים הישן וגם האקדמיה וגם המונסורי שעומד בבית ספר הישן,  

של בית ספר הדרים והאקדמי, וגם האקדמיה אנחנו במתחם אחד, מוטי 

 בתי ספר, 2יודע, אנחנו מתכננים 

 תגיד את הסכום, מיליונים. מוטי פרנקו:

נכון, קבלנו מסמכי קרקע, פנינו למשרד החינוך, מקבל כרגע תכנון, אנחנו   גוזלן: ניסים

, בפרק זמן של  Long-בתי ספר יפים. אנחנו יודעים שב  2מרימים עכשיו  

 וריים, בתי ספר על אז  2שנתיים מהיום יהיו לנו 

 בתוך התכנון הזה של בתי הספר שבונים משאירים מרחב נוער? גינדי: א  עידית

 ברור. פרנקו:מוטי 

בחשבון   ניסים גוזלן: קחו  לך  אומר  אני  שנייה  נכונות,  שאלות  שואלת  את  עידית 

לנו   שהיו  דבר  של  בסופו  היא  גם    2שהמטרה  אזוריים,  על  ספר  בתי 

האקדמי שיהיו על אזוריים בצריפים מתחם אחד. כולנו   מונטסורי וגם

מבינים, גם ההנהלה של המונטסורי וגם ההנהלה של האקדמי שותפים  

סמלי  יש  החינוך,  משרד  מול  רצים  אנחנו  זה.  את  יודעים  הם  לתכנון, 

הזה  בעניין  לדרך  יצאנו  אדריכל,  יש  תכנון,  יש  התקדמנו,  כבר,  מוסד 

את הנושא של ההרשאות. עכשיו הניהול של  פונים למשרד החינוך שיממן  

בית הספר לצורך העניין, אני אומר לכם את דעתי האישית, אני מעדיף, 

המועצה   שבחינוך  מבינים  כולנו  כסף.  מרוויחים  לא  בחינוך  תראו 

המקומית גם בפעולות השותפות מממנת לא מעט ערבויות, זה לא משהו 
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בבינוי חסר כסף כי המדינה    רווחי,א  שהוא רווחי, כולנו מבינים שהוא ל

רק   בנושא    60-70%משלמת  וגם  שלנו  ההשתתפויות  את  רואים  אנחנו 

עולה כסף. ברור  זה  יומית, להחזיק חינוך  ההפעלה הבית ספרית היום 

שאם יש עמותה שתקבל את הכסף ישירות ממשרד החינוך לנו זה יותר  

וצה בזה שום  טוב, זה יותר טוב, אנחנו לא נכניס את היד בכיס אני לא ר

יתרון בזה שאנחנו מנהלים את זה. לא רואה בזה יתרון, אני אומר לכם  

את זה ישירות אני מעדיף שכולם יהיו תושבי באר יעקב שיקבלו שירות  

נממן את ה  מרוציםשיהיו   עוד   matching- ושהיה אחלה ואם לא  יהיה 

עיה  יותר טוב, אני לא רואה בחינוך יתרון. לכן אני בא ואומר כרגע הב

ה על  וגם    buffer-היא  אקדמי  גם  ספר,  בית  שהיה  עד  השנתיים,  של 

לעזור   רוצים  שאנחנו  בקרקע  לפעול  רוצים  מבחינתנו  אנחנו  מונטסורי 

, אנחנו מעריכים שהשומה אם נעביר לאמודלהם. צריך לשלוח שמאי כדי  

עכשיו את ההחלטה השומה תהיה בעוד שבוע, לא יותר בעוד שבוע. לכן 

ל ההתארגנות של שנת הלימודים כולנו גם מבחינתנו אנחנו  אני אומר כ

לאוגוסט    15אמורים לעשות עוד ישיבה במהלך אוגוסט. אני צופה שעד  

 אנחנו נעשה את הישיבה, זה כל העניין. לא נדחה את זה יותר.

 אין שום בעיה,  ניסן לביא:

 עושים ישיבה. 15-ניסן ניסן, עד ה ניסים גוזלן:

 ג של אונס את הבית ספר,אתה סו ניסן לביא:

 לא, נסין, לא משנים לעוד שבועיים, סליחה.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 ניסן, ניסן, ניסים גוזלן:

 , מוטי, אני כן. הההנהל אתה לא בקשר עם  ניסן לביא:

 תאמין לי שמה שאמרתי לך, מוטי פרנקו:

דקה, ניסים גוזלן: לא,  אחד  אף  ניסן,  דקה.    חברה,  לך,  אומרים  אנחנו  אז  אילנית, 

 תעצור שנייה.

 אני אומר זה משהו שהוא לא בתכנון יוד,  ניסן לביא:

 בענף,אתה  מוטי פרנקו:

 אני לא, ניסן לביא:
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 אז איך אתה אומר שלא יהיה, מוטי פרנקו:

 בקשר עם ההנהלה, ומכיר את הבית ספר,  אני קצת ניסן לביא:

 גם אני בקשר. מוטי פרנקו:

 לא, לא, אתה צריך לדעת דבר אחד תקשיב,  ניסים גוזלן:

-אני לא רוצה להגיד את זה בפה מלא, אני אגיד לך את זה אחר כך גם ב ניסן לביא:

אותו    4 לעשות  מתכוונים  שהם  לא  זה  קשור,  לא  זה  בסדר?  עיניים, 

 , זה מה שאני אומר לך. אני לא רוצה לשקר אותך. בתקופה הקרובה

 מי לא רוצה מה? לא הבנתי. ניסים גוזלן:

 הם רוצים מהמועצה כיתות לימוד, זה מה שהם רוצים מהמועצה. ניסן לביא:

 המועצה לא יכולה, תעצור, המועצה לא יכולה, אני אומר עוד פעם,  ניסים גוזלן:

 תך,יסגרו את הכיתות, זה זכו  ניסן לביא:

מוטי, אני רוצה שתבינו, ישבנו עם אילנית, דברנו כבר לפני מספר חודשים   ניסים גוזלן:

עם אילנית, דני ואני. לנו היה הכי פשוט, אני אומר שוב פעם, לנו היה, היו  

לנו מספר אופציות. אחת מהן זה להביא מבנים יבילים לשם, על שם של  

הש את  שנעבור  עד  זה  את  להם  להשאיל  הייתה  המועצה,  זאת  נתיים, 

של   לא  שהקרקע  בגלל  יכולים  לא  אנחנו  ואמרה  אילנית  באה  אופציה. 

המועצה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. למרות שדרך אגב את היבילים  

אותם   קונים  שהיינו  למרות  גם  אבל  החינוך,  ממשרד  מביאים  היינו 

ממשרד החינוך תקציב משרד החינוך אי אפשר משפטית לעשות את זה.  

אילנית פסלה את זה על הסף למרות שזו הייתה האופציה הזולה ביותר 

לבוא  הייתה  אחרת  אופציה  העניין.  על  לגשר  בשביל  ביותר  והריאלית 

אליו כולנו ולהשתמש בבניין שיכול    נחשפנווללכת למהלך שאתה    ילרשב"

ירדנו מהאופציה הזאת    . אנחנו יברשב"ולפגוע    ילרשב"להזיק שנה הבאה  

לכן האופציה היחידה היום היא שהם ימצאו במקום   ולם.עם ההורים וכ

יעתיקו   וייקחאחר אכסניה. הם   יעדים,  כתיכון  את מה שיש להם שם 

השנה, מה נעשה שנה הבאה    4כיתות. זה    4-אותו למקום אחר, יפנו את ה

 ועוד שנתיים?

 זה כבר שמונה. שנה שעברה, ניסן לביא:

מה ים גוזלן:ניס את  שעברה  שנה  שנה   בקרווניםשרצינו    אנחנו  של  באופציה  דנו 
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שעברה, אילנית יודעת, נכון אילנית? דברנו על זה שנה שעברה. אז שנה  

שעברה היה לנו בלגן, השנה יש בלגן כפול, ובעוד שנה ושנתיים הבאות  

  יהיה לנו קטסטרופה גדולה יותר. לכן אנחנו פה כולנו צריכים לתת את 

הדעת. היה רעיון שהלכנו לפיזיות, אי אפשר בפיזיות לעשות, אי אפשר  

אופציות   לנו  אין  מיותרים,  מבנים  לנו  אין  יבילים,  של  פתרון  לתת 

לקרוונים, הדבר היחידי זה להגיד להם תפנו אתם, קחו לזה, ניתן לכם 

אופציה בנושא של שכירות בשכירות כן אפשר לעשות, דרך אגב יש הרבה  

ויות ששוכרות מבנים, במסגרת גם למערכת החינוך, אנחנו לא מאוד רש

זו האופציה שאני הלכתי עליה,    ירשב"משופעים. אני אומר האופציה של  

פרסמנו מכרז בעניין ואתם יודעים בדיוק מה קרה. אתה יודע מה קרה  

. אז אני בא ואומר אנחנו צריכים להסתכל  ירשב"בעניין הזה, נכון? של  

ים שלוש קדימה, זה הפתרון. האופציה לבוא ולהגיד קח  על פתרון לשנתי

צ'ק פתוח אף אחד ללא יחתום ולא זה, לכן כשבאו היום בבוקר וביקשו  

לראות את המספרים שהיו אמרתי אנחנו   כרגע  רוצים מבחינתנו  שהם 

 נוציא שומה, שבוע עד עשרה ימים תהיה שומה, נוכל להראות אותה, 

 ולהוציא שומה, זה בסדר.  בסדר, אפשר להחליט ניסן לביא:

יודעים את  ניסים גוזלן: רגע, אנשים לא רוצים להחליט על בסיס שאנשים לא  אבל 

ה מה  ואני number-המספרים,  נפנה,  אנחנו  שגם  להיות  יכול  עכשיו   ,

אומר את זה פה אנחנו נפנה גם למשרד החינוך ונבקש תקצוב, בוא. אנחנו 

 זאת, רוצים ברמה הציבורית שזה יראה ברמה כ

 )מדברים ביחד(  

 ניסן לא יקרה כלום אם זה עוד שבועיים, אומרים לך שתהיה ישיבה.  ניסים גוזלן:

 בוא תצביע עכשיו ועוד שבועיים, ניסן לביא:

 אני לא יכול. ניסים גוזלן:

 לא יקרה שום דבר.  ניסן לביא:

 אבל אומר לך, ניסים גוזלן:

 להצביע, אתה רוצה להצביע תעשה הצבעה. מבקשאני  ניסן לביא:

דקה, ביקשנו להתחיל את המהלך, לא יעזור כלום כי הוא, אתה רוצה   ניסים גוזלן:

 שהוא יצביע, אתה יכול לבקש.
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 )מדברים ביחד(  

 תוריד את זה והכל בסדר.  ניסן לביא:

ר,  אנחנו יצאנו לדרך, מה הקשר? אתה רוצה להצביע כאן? מה זה קשו ניסים גוזלן:

 אני לא מוריד,  

 אני מבקש להצביע בכפוף לשמאות. אתה זכותך לעשות מה שאתה רוצה. ניסן לביא:

אנחנו עם כל הכבוד לא יכולים להצביע בלי נתונים, זה מה שאמרתם,  ניסים גוזלן:

 נכון?

 מבחינה היסטורית אף פעם לא הצבענו, מוטי פרנקו:

 ?אז למה בכלל הבאתם את זה לישיבה ניסן לביא:

האישור   ניסים גוזלן: את  לקבל  כדי  הבאנו  המהלך.  את  להתחיל  אישור  לקבל  כדי 

רוצים   אנחנו  המהלך,  להתחיל  אפשר  אי  אחרת  המהלך  את  להתחיל 

 לסיים את המהלך בעוד שבועיים, אם לא נתחיל, 

 מה זה משנה אם תצביע לזה בכפוף לשמאות או לא,  ניסן לביא:

 אלף שקל אולי אני לא אצביע.   100שאם אני אקבל מחר  כי הוא אומר לך   ניסים גוזלן:

לשלם   100 מוטי פרנקו: יכול  שאתה  לך  נראה  בשנה,  מתאיים  מיליון  זה  שקל  אלף 

 מיליון מתאיים בשנה?  

 אלף שקל אתה יכול להתחרט,  100-אם יש משהו ב ניסן לביא:

יוד ניסים גוזלן: לא  שאנחנו  משהו  היום  שנאשר  רוצה  אתה  נתחרט?  זה  עים מה 

סתם   אתה  החינוך,  למשרד  נפנה  המספרים,  מה  נראה  בוא  מספרים? 

 עושה, אני לא מבין מה החיפזון. 

 )מדברים ביחד(  

 .יסןניסן, נ מוטי פרנקו:

 אז לא צריך להגביל את הסכומים, להפך, זה לטובתם. טלילה:

 )מדברים ביחד(  

 זאת דעתי, מוטי פרנקו:

 א מבין?אז מה הבעיה להצביע אני ל ניסן לביא:

 כי אני לא מצביע בלי נתונים. מוטי פרנקו:

 אז לא נצליח להעביר את זה. ניסן לביא:

 אבל תהיה ישיבה עוד שבועיים, מוטי פרנקו:
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 תקשיב, בישיבת הנהלה שהייתה בבוקר,  ניסים גוזלן:

 ישיבת הנהלה, לא מכיר ישיבת הנהלה.  אני לא יודע ניסן לביא:

אז תן לנו לענות לך מה היה. בישיבת הנהלה שהייתה בבוקר הסברנו להם   ניסים גוזלן:

שהם לוקחים, ניסן? ניסן, בישיבת הנהלה, אני רוצה שתקשיב. בישיבת 

 הנהלה שהייתה בבוקר דברנו על הסוגייה, 

. אתה תעשה, אני מבקש להצביע,  ניסים אתה לא צריך להסביר, אני מבין ניסן לביא:

 תעשה מה שאתה רוצה. 

 על מה יש לך להצביע?  ניסים גוזלן:

 אני רוצה להצביע בכפוף,  ניסן לביא:

 מה זה בכפוף? יש לנו חוות דעת משפטית. ניסים גוזלן:

 )לא ברור(  ניסן לביא:

 מה יש להצביע?  ניסים גוזלן:

 כפוף לשמאות. ניסן לביא:

 אילנית אני יכול?  ניסים גוזלן:

אם   עו"ד אילנית הומינר:  נכון?  תרצו,  אתם  מקרה  שבכל  מניחה  אני  שמאית  דעת  חוות 

 , אני אתן את זה בכל מקרה. תרצה שאני אכתוב

 אז אין שום בעיה, היא מחזקת אותי. ניסן לביא:

 שניה, ברור, מבקשים לעשות פה דיון על בסיס איזשהו נתון, זה דבר  עו"ד אילנית הומינר: 

סביר ויותר מלגיטימי. עכשיו אפשר בכפוף, זה החלטות כאלה שאין להם  

יודעת   לא  אני  חוקי?  לא  או  חוקי  זה  אם  בסיסי.  מושכל  נתונים  בסיס 

 להגיד לך אם זה סביר. 

 שאלתי אותך בהתחלה אמרת שאין בעיה להצביע על זה, ניסן לביא:

 שמה? עו"ד אילנית הומינר: 

 ה, שאלתי אותך בהתחל ניסן לביא:

לא שאלת אותי כלום. אני רק אומרת שהישיבה, מה שהם אומרים   עו"ד אילנית הומינר: 

פה להביא זה עם השומה זה סביר יותר מאשר להצביע על משהו בכפוף  

 ..ל.

ניסן, תבין דבר אחד. תבדוק את זה, אני אומר תבדוק את זה, כל המטרה   ניסים גוזלן:

ה היא לתת מענה גם שנתיים גם, אני רוצה שתבינו דבר אחד. כל המטר
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גם. אני רוצה   קדימה, זה לא רק עכשיו. אני רוצה שתבין את הסוגייה 

שהשנתיים קדימה שתהיה לנו התייחסות בשנתיים קדימה גם למענה, כי 

. חשוב שהשומה, 24או אפילו גם    23אני לא רואה את הפתרון עד שנת סוף  

ם. אנחנו מדברים על  ואני אומר את זה עוד הפעם תיקח בחשבון את כול

שלך,   הלחץ  את  מבין  אני  לו"ז,  מבחינת  מדברים  כולנו  ואנחנו  זה 

שבועות מהיום   3שמבחינת לו"ז אנחנו לכל המאוחר, אני אומר את זה  

ב לך  תרשום  דני  הזאת,  בסוגייה  מועצה  ישיבת  ליין   23.08-יש  דד  זה 

 אחרון שזה מוצג. אילנית אמרה שאין בעיה משפטית,

 זה שבוע לפני תחילת לימודים. ניסן לביא:

 אני מבין, בוא, אנחנו היינו צריכים, ניסים גוזלן:

 אני מצידי שלא יפתח בית הספר. ניסן לביא:

 עזוב בוא, אתה לא מאיים עלינו שלא יפתח. אנחנו רוצים שכולנו, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

לא מחליטים כלום, זאת לא החלטה, רק עדכנו לגבי   14למעשה בסעיף   רו"ח דני אורן: 

עדכון ביציאה למכרז משותף מכוח סמכות המועצה לפי    15הנושא. סעיף  

לרשת   2סעיף   גישה  שירותי  הספקת  המקומיות.  הרשויות  לחוק 

סיבים   תשתיות  פריסת  באמצעות  גבוהות  במהירויות  האינטרנט 

צם להצטרף למכרז של  אופטיים ו/או גלים מילימטרים. הכוונה היא בע

סיבים   של  פריסה  זכיינים  באמצעות  לקבל  שמנסות  רשויות  הרבה 

במועצות   היום  קרקע.  לבתי  הוט   אזוריותאופטיים  בזק  קרקע,  ובבתי 

וכולי לא ממהרות לתת פתרונות, אבל באמצעות מכרז משותף, יהיה לנו 

עולה  באמצעות כלל הרשויות איזה סוג של יתרון לגודל ובגדול זה גם לא  

שקל השתתפות ועלות הכנת המכרז, אילנית    4000לנו כסף למעט איזה  

 אם פספסתי משהו אז גם פה הזדמנות לתקן אותי.  

את   שמלווה  היועץ  של  טרחה  שכר  של  עלות  יש  העלויות  מבחינת  הומינר:  אילנית  עו"ד 

, ואנחנו גם ממנים פה חברה מנהלת שתלווה אותנו אחרי 4500המכרז  

ייש בכל  יפתחו  המכרז  דרך,  באיזה  התשתיות,  את  יעשו  איך  נושא  ום 

ואז בעצם  יפתחו מדרכה, סיבים אופטיים, כל הטכניקות,  מדרכה, לא 

 משלים עוד סכום שנתי לפי מספר המנויים שיצטרפו. 
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 אבל מי שמשלם את הכסף בפועל זה, רו"ח דני אורן: 

 לא הבנתי למה אתה צריך את הדבר הזה? את הסיפור הזה? דודי לוין:

לתת  רו"ח דני אורן:  לנסות  סיבים אופטיים. אנחנו אמורים  לך  אין  בבתי קרקע  היום 

 לבתי קרקע שירות שהיה כדאי ליזם חיצוני לחבר בניינים,

 לבתים משותפים דרך אגב גם אין קרקע לעשות,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(  

 אחורי הבית. יש רצוי ויש מצוי.מ דודי לוין:

 דודי היום לבתי קרקע,  רו"ח דני אורן: 

 חוק בזק כופה עליהם להגיע. דודי לוין:

 אז איפה הם? עו"ד אילנית הומינר: 

 אז איפה הם? למה הם לא מגיעים? רו"ח דני אורן: 

מנחם ביישוב.    גניתמנע מהם לפרוס תשתיות עד שהם לא יגיעו לשכונת   דודי לוין:

 לעשות?מה 

 מדובר על ישובים שלמים בארץ. מוטי פרנקו:  

יחבר   דודי לוין: לא  שהוא  עד  לחפור  להם  תיתן  ואל  טפסים  על  להם  תחתום  אל 

 שכונה אחרת. הכוח הוא בידך.

 אז למה לא להצטרף למכרז, עו"ד אילנית הומינר: 

 למה לא להצטרף למכרז שנותן יתרון לגודל?  רו"ח דני אורן: 

 אני לא רואה איך אתה במכרז מכופף את בזק להגיע, או את הוט. דודי לוין:

 זה לא בזק.  עו"ד אילנית הומינר: 

 מי שזה לא יהיה.  דודי לוין:

 אם אני לא מצליח לכופף, איזה נזק קרה לי מלנסות?  רו"ח דני אורן: 

 לא, אני לא מבין את ההיגיון, דודי לוין:

 לנסות, רו"ח דני אורן: 

 ? זגיקה איזה מכרז, מי ייגש אם הוא לא עושה את זה בלי מכראת הלו דודי לוין:

דודי זה לא מיועד ובזק והוט הם לא ישתתפו במכרז הזה, ישתתפו   עו"ד אילנית הומינר: 

שחקנים אחרים. אני לא יודעת להסביר את זה כי אני לא מצויה בשוק  

  אבל זה לא בזק והוט בוודאות. בזק והוט אגב לא נותן בלעדיות לאותם 

רק   לא  זוכים  להיות מאגר של  וזה אמור  שחקנים שאמורים להשתתף 
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אחד. ובזק והוט אם הם אחר כך אחרי שמישהו יכנס לפה אולי יפתחו  

 את התיאבון זה לא ימנע גם מהם לפרוס.

אני אקשה עלייך, אני עכשיו אפתח את הכביש, את המדרכה, והמדרכה   דודי לוין:

לי   ואותו מישהו  שנים, אני מד  10אחר כך תרקוד  על בפועל,  בר עכשיו 

מאיזה שכונה שחיברו לא חיברו אחרי שנה מתנתק, אחרי שנה מתנתק 

סיב   לשים  כדי  הרחוב  כל  את  פתחתי  ואני  אדם  מהחברה  בן  שאותו 

התנתק? ואני פתחתי עכשיו את כל הקרקע וכל זה בשביל בן אדם אחד  

 שאין שום התחייבות שלו? אני לא מבין לאן זה הולך. 

דודי הניסיון פה הוא לתת שירות לתושבים בנושא שהחברות לא כל כך   ו"ח דני אורן: ר

 רוצות לתת, אז אנחנו, 

 תקשיב אני לא נגד, אני מנסה להבין, שאלתי מה הלוגיקה של הדבר הזה.  דודי לוין:

לא רו"ח דני אורן:  היום  שחברות  היא  מקומות    הלוגיקה  והרבה  קרקע  לבתי  נותנות 

 סיבים אופטיים. לא רק בבאר יעקב.

איזה כל המדינה, רק עכשיו מחברים, איך הגעתם למסקנה הזאת? איך   דודי לוין:

 הגעתם למסקנה הזאת שאין סיבים אופטיים? 

 )מדברים ביחד(  

 פרס ישראל,  שכונת חתני מפה ועד הודעה חדשה,  לוין: דודי

אתה רוצה שאני אמנע מבזק לחבר את חתני פרס ישראל עד שלא יחברו  אורן: רו"ח דני 

 ר? טאת חו

 הם כבר חיברו,  דודי לוין:

 סתם נתתי את זה כדוגמא.  רו"ח דני אורן: 

 הם חיברו, פרטנר חיברו, סלקום חיברו,  דודי לוין:

 ר?טמה עם חו רו"ח דני אורן: 

 הם לא בוותיקה,  מוטי פרנקו:

 , נו מה לעשות. בסדר דודי לוין:

 אבל זה לא עולה לנו כסף.  מוטי פרנקו:

אבל אני מנסה להבין מה הלוגיקה, איך הוא מביא אותם במכרז שהם לא  דודי לוין:

 באים היום?

 )מדברים ביחד(  
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 אני לא עושה מכרז אני מצטרף למכרז גדול.  רו"ח דני אורן: 

 אותי מעניין הפרקטיקה.   דודי לוין:

 איזה שכונות זה יתפוס. אותי מעניין עידית:

 אותי מעניין הפרקטיקה, באיזה תשתית?   דודי לוין:

 אפשר שנייה להתערב?  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 יוצא למכרז ואתה אומר יבוא איזה מישהו אולי יפתח לי עוד קו. דודי לוין:

 מה פתאום? שמו לנו שחורה, מה פתאום. מוטי פרנקו:

 אנחנו שמנו, נכון ? שמנו תשתיות, כבלים. דודי,  ניסים גוזלן:

 אני רוצה לדעת על איזה שכונות מדובר.   גינדי:   עידית

 זה לא בהכרח פתיחת מדרכות, עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד(  

 דודי, דקה, מה שדודי אומר, מה שהוא שואל אותי,  ניסים גוזלן:

מיקומים ואיזה תשתיות מדובר על הנחת  ך תוסיף על איזה  בתשובה של גינדי:   עידית

 את המושבהוצאנו  ע"שפהסיבים האלה. כי בתוכנית 

 )מדברים ביחד(  

הודעה שבוע שעבר שיוצאים בשפ גינדי:   עידית עכשיו  ע עם תוכנית מדויקת,  "יצאה 

ברור(   נשארנו  )לא  ועדיין  ועם  עםאיפה  לא    בורות  ואנחנו  מדרכות 

 בתוכנית הזאת. איך זה? אותו דבר הסיבים האופטיים, איפה הם יונחו? 

לא, לצאת למכרז זה הכול בסדר, אני רק אומר אוקיי, יש זוכה למכרז,   דודי לוין:

 אוקיי, מה עושים עכשיו? 

 המכרז, דקה, אפשר?  ניסים גוזלן:

 הוא בדיוק מחבר? עכשיו זוכה חברת משה כהן, איזה שכונה  דודי לוין:

שנייה, ברשותכם, דקה. כל תשתית שאנחנו מחליפים כרגע בצמודי קרקע   ניסים גוזלן: 

אנחנו משאירים מה שנקרא שרוולי, דרך השרוול הוא משחיל את הכבל.  

ה  בגני מנחםעכשיו   כל  על  ספקה של האינטרנט. אכולם שם מתלוננים 

קב  תקשיב,  לו  ולהגיד  לבוא  יכולים  אנחנו  ממשרד  עכשיו  תקציב  לנו 

אלף שקל, חצי מיליון שקל, יופי, בודקים איפה    300התקשורת, נגיד סתם  

או   במסגרת  יכולים  אני  לשם.  הולכים  ואנחנו  שלנו  קשה  הכי  הבעיה 
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מיליון שקלים, סתם    5תשתית של הסכם גג כשאתה בא עם תקציב של  

ולים  עכשיו אנחנו עושים את רחוב האיילה. אנחנו יכולים במסגרת השרו

 מיד ונאשר לנו עודף להריץ גם שם את האינטרנט. 

אז לפני שאנחנו מצביעים על זה אני מבקשת לראות את התוכנית ולראות  גינדי:   עידית

 איזה שכונות נכנסות. 

עידית כל שכונה של צמודי קרקע, תקשיבי רגע עד הסוף. כל שכונה, אז   ניסים גוזלן:

קרקע,   צמודי  של  שכונה  כל  אומר,  עוד אני  אומר  אני  במסגרת,  אנחנו 

הפעם במסגרת חדש תמורת ישן או במסגרת תשתיות אנחנו יכולים ואם 

יש לנו שרוולים אנחנו לא סתם נרים מדרכות במקום שאין שרוול אלא  

את  מחר  להרוס  אמורים  אנחנו  מדרכות  בונים  שאנחנו  במקום  כן  אם 

 המדרכות. במסגרת העבודה אנחנו גם נשחיל שם. 

 המם, אז תראה לנו תוכנית ואז אני אדע אם אני בעד כולם או לא.מ עידית:

מה זה כולם? אי אפשר לעשות כולם, בואי תעצרי. כולם, סליחה. אנחנו   ניסים גוזלן:

עובד כמו     10בוחרים קבלן להתחיל, עכשיו זה לא אומר שהקבלן הזה 

שבילי  שנים. אנחנו כמו עכשיו שתגידי לי עכשיו    5-שנים. זה אומר כרגע ב

, אי אפשר להכין, תוכנית שבילי אופניים שאנחנו מגבשים היום  אופניים

מיליון    20מיליון שקל, את שואלת אותי במסגרת מכנה צריפין זה    40היא  

מיליון שקל, את שואלת אותי בוא מחר    20, בוותיקה זה  Build inשקל  

אני לא אעשה שביל אופניים אחד אם אני לא אדע אם אתה עושה את 

 ולו?כ

 לא, אני רוצה פתרונות לצרות של הישוב הזה,  עידית:

 )מדברים ביחד(  

 את יכולה לבוא ולדרוש,  ניסים גוזלן:

 גם למדרכות, והכל כי זה לא נמצא,  גינדי:   עידית

לה בדיוק    עידית את במילים אחרות אומרת ישראל, עידית רוצה שתכין ניסים גוזלן:

ב אופטיים  לסיבים  באר  5-תוכנית  של  הצרכים  את  לה  תציג  סליחה,   ,

 יעקב, אין לנו מיפוי.   

 תעשה מיפוי. גינדי:   עידית

 את שואלת אותי אם יש מיפוי לעניין, אני אומר לך שכרגע אני לא מכיר.  ניסים גוזלן:
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 אז תעשה מיפוי ונאשר.  גינדי:   עידית

לה לבוא ולהגיד ככה, אנחנו יכולים להתקדם עם ההליך  עידית את יכו ניסים גוזלן:

לבוא   יכולה  את  אחד.  זה  שנייה,  מאחורה,  להישאר  חבל  כי  המכרזי 

לעוד   או  הבאה  שלישיבה  מבקשת  אני  לתת    60ישיבות,    2ולהגיד  יום 

לישראל להכין תוכנית של הנחת סיבים אופטיים ולהגיד לנו בדיוק איפה  

פה אין לנו בעיה על כל צמודי הקרקע. הבעיה הקשה ביותר נמצאת ואי

לנו פה תוכנית שמוערכת   יש  ולהגיד  יכולים לבוא  ואז אנחנו  יכין.  הוא 

 מיליון, בואו נתחיל ברחוב זה וזה,  3-סתם ב

 לנו זה לא עולה כסף.   רו"ח דני אורן: 

 , השלב הבא זה מימוש. 4500מה שדודי אומר זה לא  ניסים גוזלן:

 ושב משלם מנוי, אתה לא משקיע כלום.  הת עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד(  

כן, אבל אם מחר הוא צריך לבוא ולפרק מדרכות אז הוא מפרק ומשחיל   ניסים גוזלן:

 את הקו? 

 כן. מוטי פרנקו:

 בסדר. ניסים גוזלן:

קודם כל אתם תקבעו יחד איתו את הטכניקה, יש או קידוח   שנייה, עו"ד אילנית הומינר: 

 אופקי, או בצורה, 

 )מדברים ביחד(  

מי שמשלם על השירות זה התושב, התושב משקיע הכול, הרשות לא   עו"ד אילנית הומינר: 

 כסף. המשקיע

 )מדברים ביחד(  

אז יש הצדקה כלכלית כי יותר    אתה צודק במקום חדש שאין בו תשתית ניסים גוזלן:

 מנויים משלמים. אבל במקום שיש בו מנוי אחד או שניים,

 )מדברים ביחד(  

תעשה   ניסים גוזלן: להניח  יכול  כן  שאתה  שאלה,  אופציהבמקום  לי  יש  רגע  תגידי   .

 הספק עצמו אפשר להשתמש בו להנחת תשתית על ידי הרשות? לא.  

 לא. מוטי פרנקו:

ברחוב נגיד סתם, נבוא לרחוב אליהו נגיד וברחוב אליהו אין תשתית  לא.   ניסים גוזלן:
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 עכשיו של אינטרנט.  

 הוא יצטרך להניח,  עו"ד אילנית הומינר: 

 לא נגיד, אין. דודי לוין:

 לו ספקים? אין, עכשיו הוא נראה לך עכשיו ילך להניח אם אין ניסים גוזלן:

 המכרז מחלק את ה,  עו"ד אילנית הומינר: 

 רק תצביע על זה שאנחנו נלך כי חלק חייבים ללכת.  קו:מוטי פרנ

 כן, המכרז מחלק,  עו"ד אילנית הומינר: 

 מי דרש את זה ממכם?  ניסים גוזלן:

 מי דרש? אתם לא רוצים,  עו"ד אילנית הומינר: 

 אתם לא רוצים, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 . להצטרף  זה שירות לתושבים, לא חייבים עו"ד אילנית הומינר: 

 היה לו כלכלי הוא יעשה את זה. יקוראים לו להניח תשתית, איפה ש ניסים גוזלן:

חפר  רו"ח דני אורן:  בבת  להניח  ירצה  כשהוא  הזה,  בסגנון  משהו  יהיה  שזה  מניח  אני 

 ר. זה מכרז משותף.  טיגידו לו לזכיין אתה רוצה בת חופר? תעשה בחו

 קומיות.רשויות מ 40ראינו  עו"ד אילנית הומינר: 

 חברה בואו נצביע,   ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(  

 תודה רבה. ניסים גוזלן:

אבל באמת, זה שירות לתושבים, זה משפר את האיכות חיים פה. או  עו"ד אילנית הומינר: 

 לחכות לבזק.

 

 -סיום הקלטה-

 

 

 

 

 

 


