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   מועצה מן המנייןישיבת  

 39ישיבה מס' 

 27.12.21', בביום 

 

 

 פרוטוקול

 

עם חומרים ולכן זה ייתר את נושא הדפים ולא, לא יהיה    טאבלטיםכולם   דני אורן:

 טענות במירכאות שאתם לא... אבל מה, 

 יש, יש טענות, הנה,   מוטי פרנקו:

אבל מה שזה מחייב אותכם זה לבוא עם הטאבלט הזה, ולא להגיד שכחתי   דני אורן:

מי   תקשיבו  שמרגיש,  מי  עובד.  לא  שהוא  או  הילדים,  אצל  בבית  אותו 

 . אני חוזר, מי שמרגיש, מוטי תהיה איתי דקה. שמרגיש

 אני איתך, אני איתך.   מוטי פרנקו:

טוב, מי שמרגיש שהוא לא מספיק אחראי או שהוא חושב שהוא לא יביא  דני אורן:

את זה איתו יכול להשאיר את זה פה ואנחנו נביא את זה. מי שחושב שהוא  

אנשים מבוגרים אני לא  מספיק מבוגר ואחראי וייקח את זה איתו, אתם  

יכול להגיד למישהו מכם שאם הוא רוצה לקחת לא אל תיקח. אני לא אהיה  

גננת שיביא כל פעם ארבע עשרה, או חמש עשרה, או שלוש עשרה טאבלטים 

וייתן לכם. אבל מי שלא אנחנו נעשה את זה. אז זה אומר שבסוף הישיבה 

נו את הדף שהוא מאשר  יש ליד כל אחד מכם דף, מי שלוקח חותם ומעביר ל

שהוא לקח טאבלט וכשנדרוש את זה מכם אתם תחזירו את זה בבקשה. 

זה, אני מקווה שזה, אני מקווה שזה יהיה שלב חדש, שלב מתקדם במסגרת  

תהליכי הדיגיטציה שאנחנו עוברים, עושים פיילוט מנסים. אם לא מנסים  

סדר? עוד משהו,  ב  לא מצליחים ולא נכשלים. מי שלא עושה לא נכשל בכלל.

אנטולי פה איש המחשבים עומד פה לרשותכם אחר כך, צ'יק צ'ק יש פה  

 איזה מגן מסך לראות שהאאוטלוק עובד, לראות שקיבלתם חומר.  

 )מדברים ביחד( 
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גם שיהיה   דני אורן: לי  נאמר  ש,  מי  וכל  לו.  נשמור  נמצא  מי שלא  כל  ניסים  בסדר 

רים, בטאבלטים האלה יש  לתשומת ליבכם כאילו, בטאבלטים האלה. חב

את האאוטלוק שלכם עם החומרים של המועצה אז פשוט תשמרו גם על  

המידע מה שנקרא. זהו. אפשר להתחיל? טוב אני רוצה בבקשה להתחיל את  

ישיבת המועצה מספר שלושים ותשע זה, זה לא בדיוק הצעה לסדר יום זה  

אנחנו רוצים  יותר הצעה נקרא לזה, נושא להעלאה פה במליאת המועצה.  

 לאשר פעילות עם ויצ"ו תכף יגאל בכמה מילים יסביר את העניין. 

 דני, אין פה תשעה חברי המועצה.  אילנית הומינר: 

 הייתי בטוח שיש לא?   דני אורן:

 שמונה.  אילנית הומינר: 

 אחד שתיים שלוש ארבע חמש, שמונה מתוך.   דני אורן:

 צריך תשעה.  אילנית הומינר: 

 צריך תשעה?  אורן:דני 

 אנטולי אם אני,   מוטי פרנקו:

 ... כאילו?  דני אורן:

 לא, בשביל שני שליש לאשר התקשרות עם, שחבר מועצה הוא צד לחוזה.   אילנית הומינר: 

 איזה חבר מועצה יש,   ניסן לביא:

 ויצ"ו, אתם רוצים שאני אסביר או,  אילנית הומינר: 

 שתסבירי,  כן, כן תסבירי בטח בטח ניסן לביא:

 לא,  אילנית הומינר: 

 אם זה הבעיה אז נעביר את זה נדלג את זה,   ניסן לביא:

 )מדברים ביחד(.  

ה אילנית הומינר:  לאשר  מתבקשים  לאשר   תלוועד  ההובא  ....אנחנו  בקשה  התקשרויות 

התקשרות עם ויצ"ו ונודע לנו שחברת המועצה עידית גינדי היא מנהלת אגף  

בויצ"ו. בסדר? יש סעיף בפקודת העיריות שהמליאה מכירה אותו מהנושא 

לחוזה   שצד  בחוזה  להתקשר  לעירייה  שאסור  שאומר  משפחה  קרובי  של 

ויותר  הוא חבר מועצה או קרובו או תאגיד שיש לו שליטה בעש רה אחוז 

 מהון המניות שלו או שהוא, 

 מנהל בכיר.  דני אורן:
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מוגדר   אילנית הומינר:  זה  ככה  בו  אחראי  עובד  או  מנהל  או,  האחראי  מנהל  בכיר,  מנהל 

 בחוק. 

 אלא באישור מליאה לא?   מוטי פרנקו:

 עכשיו יש,  הכלל הוא האיסור. בסדר?  אילנית הומינר: 

 ד את זה מסדר היום? טוב, בואו נורי ניסים גוזלן:

 למה? זה מאוד,   מוטי פרנקו:

 נלמד את זה,  ניסים גוזלן:

 אין מה ללמוד,   מוטי פרנקו:

 זה סעיף מוכר, זה סעיף מוכר לנו.  אילנית הומינר: 

 זה סופר חשוב.   מוטי פרנקו:

 צריך תשעה.  אילנית הומינר: 

 אין לך שני שליש.   ניסים גוזלן:

 למה אין לך מספיק חברי מועצה?  מוטי פרנקו:

 כי צריך תשעה.   ניסים גוזלן:

 כמה צריך?  מוטי פרנקו:

 תשעה.  ניסים גוזלן:

 שני שליש זה תשעה, זה שמונה נקודה שש ולכן צריך לפחות תשעה.  אילנית הומינר: 

 חבר'ה בוא נוריד, הוא יורד מסדר היום בוא, תסבירי לנו שבוע הבא,   ניסים גוזלן:

 אוקיי.  אילנית הומינר: 

 חבל על הזמן של כולנו, הלאה.  ניסים גוזלן:

 אין בעיה.  אילנית הומינר: 

 חבל, בסדר.  מוטי פרנקו:

 בואו נתקדם, שבוע הבא הלאה.  ניסים גוזלן:

 היום.  בואו נדבר על הנושאים של סדר דני אורן:

 רגע, קביעת מדיניות פורמלית.  ניסים גוזלן:

 גם, אתה רוצה עכשיו?   דני אורן:

 כן, תאשר את זה.   ניסים גוזלן:

 זה אפשר לאשר.   אילנית הומינר: 

 זה לאשר,  ניסים גוזלן:
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 אז בוא נדבר על זה כמה דקות.  דני אורן:

 סעיף ראשון הלאה.   ניסים גוזלן:

בסדר, אז בוא נדבר על קביעת מדיניות פורמלית לטובת פעילות חינוך בלתי  דני אורן:

 פורמלית. 

החינוך  ניסים גוזלן: תיק  מחזיק  מוטי  וגם  אני  גם  מוטי,  גם  הספר  בתי  שכל  אמרנו 

 מבינים,

 גם אני.  טלילה מזרחי:

של   ניסים גוזלן: הנושא  לגבי  נועם  גם  עם  ביחד  כמובן...  התאגיד. המטרה  וגם טלילה 

שלנו היא להציב את מוסדות החינוך לגבי הנוער ולגבי פעילויות, פעילויות 

   בלתי פורמאליות במוסדות החינוך, מאשרים.

 חבר'ה זה מתבקש.  מוטי פרנקו:

 האישור פה הוא מאוד אמורפי, אנחנו צריכים,   דני אורן:

 אז בוא נהיה מדויקים בבקשה.  מוטי פרנקו:

 ן איזה בית ספר לאיזה, להבי דני אורן:

 לא, לא, לא צריכים.   ניסים גוזלן:

 לא.  טלילה מזרחי:

 הכינו תוכנית,   ניסים גוזלן:

אני אגיד לך מה אפשר לעשות בבקשה. ראש העיר אם אפשר בבקשה. ראש   מוטי פרנקו:

ואו מי   העיר או מי מטעמו, זאת אומרת ראש העיר, מחזיק תיק החינוך 

  , מתנ"ס  לטובת  החינוך  ממוסדות  לבקש  רשאי  מטעמנו,  רק  מטעמם, 

 צופים, בני עקיבא.  

 וא נוהל, רגע, אבל לא צריך לבקש, זה צריך להיות איזה שה טלילה מזרחי:

למה צריך להעביר החלטה לא הבנתי? למה צריך החלטה? מה זה לא מובן  ניסים גוזלן:

 מאליו? 

 לא,  אילנית הומינר: 

 צריך לחדד את הנקודה, אנחנו מאשרים הלאה.   ניסים גוזלן:

 כי המנהלות בתי ספר לא בדיוק,  דני אורן:

אות ניסים גוזלן: שואלים  לא  החלטת ןאנחנו  יש  אז  המועצה.  של  שלנו  ספר  בית  זה   ,

 מועצה שאומרת שכל מבני החינוך, וכל מבני,  
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 הוא שאל למה החלטה,   דני אורן:

 אז בוא נעביר החלטה אחרת.  נועם ששון:

לא למה? תעשה את זה כמו שצריך. כל מבני החינוך בכפוף ... מועצה, ראש   ניסים גוזלן:

 מועצה יכול להחליט אם להשתמש בו ולאיזה צורך. לא צריך את כל הזה.  

 רגע אבל עם,  טלילה מזרחי:

 לא מנהלת בית ספר מחליטה על מבני חינוך.   ניסים גוזלן:

עם הנהלת בתי הספר צריך לקבוע  לא רגע, אבל רק כדי לשמר את היחסים  טלילה מזרחי:

 איזה שהוא נוהל מסוים.  

לפתרון לניקיון    ןבתיאום וזה, זה רק של ה... זה יהיה סליחה, זה יהיה כמוב ניסים גוזלן:

 אותך בסדר? זה ברור. בסדר, אנחנו לא אנחנו לא באים להכשיל 

 רגע, רק הערה אחת ניסים.  אילנית הומינר: 

להשתמש במבנים האלה לצורכי הפעילות הבלתי פורמאליות,  אנחנו באים  ניסים גוזלן:

אבל כמובן כפוף לניקיון, ותיאומים איתם ואב בית שיהיה אחראי. שיהיה 

אנחנו  בסדר?  בבוקר  ועמורה  לסדום  למחרת  באים  לא  אנחנו  כי  תיאום, 

 מבינים. 

 אני גם, אני רק רוצה לחדד,  טלילה מזרחי:

 הערה רק שזה, האפשרות הזו תינתן לכל תנועת נוער שתבקש,  אילנית הומינר: 

 אמרנו שיהיה,   ניסים גוזלן:

 כי לא עשינו קול קורא בעצם כל תנועה ש,   אילנית הומינר: 

 זה לא רק לצופים, זה כל תנועת נוער,  ניסים גוזלן:

 כל תנועה שתהיה,   אילנית הומינר: 

 זה רוחבי,  ניסים גוזלן:

 י לא עשינו קול קורא או משהו, כ אילנית הומינר: 

זה גם פעילות של המתנ"ס גם פעילות של המתנ"ס גם פעילות של כל תנועות   ניסים גוזלן:

 הנוער בסדר? שיהיה שוויוני, אילנית זה שוויוני.  

 אני רק רוצה לחדד שזה,   טלילה מזרחי:

ב אילנית הומינר:  הסדר  גם  שכולל  התחייבות  מסמך  שהוא  איזה  לגבש  איזה  צריך  יטוח 

 שהוא משהו יחד עם המנהל. 

 טוב. אין בעיה, תרשום גם לגבש מסמך שיהיה מסמך, ניסים גוזלן:
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 שכולל את התנאים שיגובשו בתיאום עם בתי הספר, כולל ביטוח,   אילנית הומינר: 

 מסמך ביצוע של ניקיון,   ניסים גוזלן:

 אישור ביטוח,   אילנית הומינר: 

 של ... של תיאום בסדר?   ניסים גוזלן:

 הלאה, בואו נעבור להמשך הנושאים.  דני אורן:

 אז אושר פה אחד? כן? הלאה.  ניסים גוזלן:

עם   מוטי פרנקו: אחד  פעם  בתיאום  זה  את  לעשות  שצריך  להגיד  שחשוב  מה  רק  רגע, 

 המנהלות, 

 זה מה שאמרנו,   טלילה מזרחי:

 שנייה, ופעם שנייה מה שקורה בבית ספר בבקשה בתיאום עם אגף החינוך.   מוטי פרנקו:

 ברור, ברור.   ניסים גוזלן:

אתה.   מוטי פרנקו: לא  סליחה  העיר,  ראש  לי  יגיד  מישהו  איזה  לי  יבוא  שפתאום  לא 

 המנכ"ל אמר לי שאני יכול להיכנס לבית ספר ולעשות חוג, זה לא קורה.  

 לא, יהיה מסמך מגבה שמגדיר איך עושים את זה.   דני אורן:

יהיה מסמך מגבה שמסביר איך עושים את זה, הלאה. מדיניות מה צריך   ניסים גוזלן:

 לעשות שיהיה מתואם בין הזה, אבל המדיניות היא,  

 המסמך יתחיל בהתאם להחלטה מיום זה וזה, אחד שתיים שלוש.  דני אורן:

או ניסים גוזלן: לא  לא  שהמנהלות  מוטי.  המשימה  זאת  מאשרות,  לא  אנחנו  מרות 

 המנהלות לא אומרות אנחנו לא מאשרות בסדר? זאת ה, 

 טוב.  דני אורן:

 זה המסר.  ניסים גוזלן:

 הלאה. אנחנו מבקשים לאשר,  דני אורן:

 שאלה, תענה רק, איך זה נופל עם... ?  אבנר ברק:

 זה לא נופל.  ניסים גוזלן:

 תיאום, שיהיה ניקיון שיהיה זה.  לא, ... ב דני אורן:

אנחנו, אנחנו למשל אם מחליטים כדוגמא להציב את בית ספר, את הצופים  ניסים גוזלן:

מונטסורי ספר  הצהרים,    בבית  לאחר  כדי...  נקי  יהיה  ספר  שהבית  צריך 

 אנחנו צריכים לתאם את הניקיון ביחד, יגאל, יגאל והמנהלות, 

 )מדברים ביחד(.  
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ניקיון   ניסים גוזלן:  ,... בית  אב  בית,  שאב  שאומר  אחד  מסמך,  יגבשו  חינוך  ומחלקת 

 .  מבצעים ומחזירים להם את המבנה כמו שצריך שהוא ראוי, זה כל העניין

אני מזכיר לכם שיש מנקות אחרי צהרים בבית ספר ויש מנקה והיא עובדת   דני אורן:

 קבלן על הבוקר בשבע, זאת אומרת, 

בא   ניסים גוזלן: ואתה  חמש  בארבע  שינקו  במקום  הכוונה?  מה  ה...  את  לתאם  שווה 

פעם   ויעשו  בערב  שמונה  לשבע  ידחו  הניקיון  שאת  חשוב  בערב,  לפעילות 

ש ניקיון.  זה אחת  ואחרי  ילכלכו  שהם  כדי  ינקו  שלא  משאבים.   ... יעשו 

יחפשו מי ינקה, בסדר? לעשות תיאום, זה התפקיד של יגאל ביחד עם, נכון 

 יגאל? ביחד עם גלעד.  

טוב, מה שאני מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה מספר שלושים ושמונה   דני אורן:

 ד? מיום עשרים ושתיים לנובמבר עשרים ואחד. כולם פה אח

 פה אחד.  ניסים גוזלן:

טוב, יש לנו החלפת מורשי חתימה בבית ספר אילנות רשב"י, הסרת מורשי  דני אורן:

 חתימה מר ... קהלני ומחליפה אותו הגברת מיכל דמתי, 

 יש חילוף מנהלים.   ניסים גוזלן:

 יש החלפת מנהלים והמזכירה,  דני אורן:

 מנהלת מדהימה נכנסה.   ניסים גוזלן:

וגם המזכירה שם לימור שקד צריכה להיות מורשית חתימה מטעם הרשות.  דני אורן:

 פה אחד? 

 פה אחד.  ניסים גוזלן:

 תגידו כן.  דני אורן:

 כן.  אילנית הומינר: 

שנתית   דני אורן: הרב  הפיתוח  תוכנית  על  בהנהלה  ישיבה  אתמול  לנו  הייתה  טוב. 

שרים וארבע, שלחנו לכם גם את המצגת כולם. אני לשנים עשרים ושתיים ע

עשר   לו  תנו  לו,  שתפריעו  בלי  רצופות  דקות  עשר  באיזה  שישראל  אבקש 

 דקות קודם כל לדבר ואז אנחנו נמשיך. ישראל זה שלך. 

טוב שלום לכם, מזה תקופה ארוכה אנחנו עובדים על תוכנית עבודה של  ישראל בן ישראל: 

עם   בשיתוף  לנו  הנדסה  עזר  שיוסף  והמנכ"ל  ג'בר  יוסף  וכמובן  הגזברות 

אנחנו כל  הרבה.  את  פרסה  היא  מקבלת,  היא  שלנו  עבודה  התוכנית   ,
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העבודות שיש לנו במרחב הציבורי. משמע, בניית מוסדות חינוך, מוסדות 

במינהל אז יש לנו  ציבור, במסגרת המטלות שיש לנו עם המינהל, עם החוזה  

ש מטלות  ושתיים  כאלה  ארבעים  ויש  בעת.  בו  רובם  על  עובדים  אנחנו 

כאלה  ויש  עכשיו  עובדים  שאנחנו  כאלה  ויש  אותם  מסיימים  שאנחנו 

ו בעת גם אנחנו פנינו לעוד בקשות לרמ"י שאנחנו נעבוד עליהם בהמשך. ב

כדי שזה ייכנסו לתוך תוכנית עבודה שלנו. יש גם תשתיות שאנחנו עושים  

ש עניין  יש  שלנו.  מיוזמתנו  יש  אותם  נבצע,  שאנחנו  שכונות  שדרוג  ל 

תכנונים שלהם ואוטוטו נתחיל התחדשות עירונית שאנחנו נמצאים עכשיו ב

יש כל מיני יוזמות של אגף הנדסה את הביצוע במתחם הרצל וכל השאר.  

רוצים  שאנחנו  כאלה  דברים  מיני  כל  או   ... או  טעינה  תחנות  זה  אם  בין 

רויקטים של שימור. עשינו תוכנית  לעשות אותם, בו בעת יש לנו גם המון פ

זה   את  הצגנו  שנים.  שלוש  למשך  העיר  כל  של  להנגשה  ספציפית  עבודה 

בנציבות שימור.  אפילו  של  העניין  את  גם  ויש  מוגבלויות.  עם  לאנשים   ,

שימור אתם יודעים שוועדת שימור מקדמת כל מיני נושאים ויש לנו ביום  

זה תקופתי. וזהו, התוכנית    רביעי ישיבת שימור כבר מספר חמש, או שש

עבודה כפי שאתם רואים אותה אצלכם היא מתחלקת היא למעשה תוכנית  

עבודה שאנחנו מציגים אותה בפניכם, אבל למעשה זה תוכנית העבודה של  

אבל   רובריקות  עשר  פה  ,אמנם  פה  לה  שיש  פה  ההנדסה  אצלי  בחומר 

בים, בין אם במחשב יש לה איזה עשרים וכמה רובריקות בין אם זה תקצי

זה תקציבים רשות, תקציבי מדינה, גוש, חלקה, מיקום, שכונות, סטטוס  

איפה זה עומד וכל השאר. וגם אנחנו גם פיזרנו את זה במשך השנים, עשרים 

 ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש, 

 לא, עשרים ושתיים,   דני אורן:

 סליחה,  ישראל בן ישראל: 

 ם וארבע. עשרים ושלוש ועשרי דני אורן:

עשרים ושתיים, עשרים ושלוש, עשרים וארבע וזה נותן לנו גם אופק תכנוני   ישראל בן ישראל: 

 מה אנחנו מצפים מה אנחנו רוצים מתוך העיר עצמה. 

תן לי רק להוסיף בקצרה שזה קובץ נושם, זה לא קובץ סגור. יש פה תמיד   דני אורן:

להתחיל איתו ואנחנו עושים  תוספות, שינויים, עדכונים אבל זה משהו כדי  
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את זה בין היתר לא כי במשרד הפנים העירו לנו הערת ביקורת שהעירו לנו,  

תוכנית   מפת,  מין  איזה  להיות  הופך  זה  זה.  את  צריכים  אנחנו  כי  אלא 

הזאת   התוכנית  באמצעות  שיכולה  הנדסה  למחלקת  דרכים  מפת  עבודה, 

ת זמנים וזה איזה מין חברות מנהלות לחברות פיקוח ויעדים ולוחולצוות  

שישים  מאה  כמובן  נעבור  לא  עכשיו  אנחנו  אותנו.  שתוליך  דגל  מפת 

 פרויקטים, זה נמצא אצלכם, 

 כן אבל אני רק אגיד, אני אשלים,  ישראל בן ישראל: 

 לעיון, אני אומר,   דני אורן:

פרויקט   ישראל בן ישראל:  מכילה  שהיא  אחת  שורה  יש  שלפעמים  אשלים  רק  אני  קטן  כן 

אומרת  זאת  שזה,  חדשה  שכונה  על  שמדברת  אחת  שורה  יש  ולפעמים 

לנו  בין העובדה הזאת של, מה שרשום  הפרופורציות הם לא פרופורציות 

בתוכנית, כל התוכנית גם מדברת על השכונות החדשות שאנחנו מבצעים  

וגם   החאותם  לא השכונות  זה  ושוב,  הזה.  בנושא  להגיע  שעתידות  דשות 

 את העניין של תקציבים וזהו,  הנדסה בלבד זה נעזרתי בכל מיני דברים, גם  

 אני מניח,  דני אורן:

 מישהו יש לו שאלות?   ישראל בן ישראל: 

אני מניח שגם החוברת הזאת או נספחים שלה או סעיפים ממנה יעלו מדי   דני אורן:

פה לעדכון תב"ר פה לעדכון מידע, רק כרגע זה כמו  "ר  פעם פה לאישור תב

 שאמרנו מפת הדרכים. כן מוטי.

סביר להניח ש, רק דקה אחת אני חייב לתת איזה הערה כמו טל"ח. טעות   ישראל בן ישראל: 

לעולם חוזרת, יכול להיות שיש פה טעויות כאלה קטנות ואחרות וכל מיני 

ואנחנו   כאלה  קיבלנו  דברים  לכם,  זה  את  הפצנו  הרי  הערות,  קיבלנו   ...

 הערות ותיקנו את ההערות האלה וזהו. כן.  

זה מפת הדרכים, אתם לל שזה קובץ נושם איך שג'קי הגדיר  הצעה לסדר, בג מוטי פרנקו:

יכולים לשים את זה בדרייב, שימו אותנו רק לתצוגה בלבד שלא נוכל לגעת  

בגוגל   יודעת  בטח  מירי  וגזברות  הנדסה  אותו  שעורכים  מי  אתם  בקובץ. 

, רק לתצוגה בלבד וזה דבר נהדר. דרייב ותמיד אנחנו נוכל לגשת לקובץ הזה

 לגעת, לשנות, להוסיף, אנחנו נוכל לראות לתצוגה בלבד ואז,   אתה יכול
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, אני לא רוצה להגיד,  אז תן לנו לבדוק את זה, כי יש שם ים של מידע שהוא דני אורן:

 הוא לא תפל כל מה ש, כאילו אבל מרוב מידע אתה,  

 כן אבל, כל כמה זמן אתה מתכוון לעדכן את הקובץ הזה,  קי גונגרדי:’ג

 אונליין, אונליין אנחנו מעדכנים. ישראל בן ישראל: 

 אונליין? אז אונליין זה מצוין מה שהוא,   קי גונגרדי:’ג

 זה כלי עבודה שלי, זה כלי עבודה שלי לצורך העניין.   ישראל בן ישראל: 

 זה, מוטי פרנקו:

 ויקט, יורד פרויקט, יתווסף פר ניסים גוזלן:

 זה דבר נהדר אני אגיד לך למה.  מוטי פרנקו:

 זה לא אונליין, זה לא יכול להיות אונליין.   ניסים גוזלן:

 אני אגיד לך,   מוטי פרנקו:

 אחת לחודשיים, חודש,   קי גונגרדי:’ג

 ,  ראש העיר אני אגיד לך מוטי פרנקו:

 אחת לחצי שנה אם זה יתעדכן זה יהיה מצוין,   ניסים גוזלן:

 לא, לא,  קי גונגרדי:’ג

 ... לתצוגה כדי לדעת מה הסטטוס.  ישראל בן ישראל: 

הרעיון הזה טוב לא בגלל שאני הצעתי אותו אלא בגלל שככה נוהגים בעולם  מוטי פרנקו:

ושב שואל עכשיו את נועם שאלה, הוא אומר לו תן לי רגע  העסקי. למה? ת

 לבדוק, נכנס לדרייב,  

 ,  אתה נכנס לדרייב רואה מה הסטטוס, להגיד לך שמישהו יעדכן לך אותו ניסים גוזלן:

 כן,רבעון שלישי בעשרים ושלוש,  מוטי פרנקו:

 מוטי, מוטי, להגיד לך שמישהו יעדכן לך אותו אונליין,  ניסים גוזלן:

 הוא אומר שזה כלי עבודה שלו.  מוטי פרנקו:

תשמע לי, תשמע, הוא לא יעשה את העדכון כי הוא עובד אתה יודע, אני   ניסים גוזלן:

 יודע איך זה עובד. פעם בחצי שנה, 

 מוטי תן לנו לבדוק,   דני אורן:

 מעודכן הבנת? ... חצי שנה יכול להיות מעודכן.  זה יכול להיות ניסים גוזלן:

 כן אבנר.  דני אורן:

 א' אני המהנדס,   אבנר ברק:
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 ישראל תקשיב לו ישראל.   ניסים גוזלן:

 ישראל רוצים לבקר אותך ואתה לא מתייחס.   דני אורן:

 לפרגן לו.  ניסים גוזלן:

פה מזה כמה שנים,  אז א' תודה על העבודה באמת דבר, אנחנו מצביעים   אבנר ברק:

על תב"ר לפה, תב"ר לשם, זה היכולת לקבל  אני מדבר על עצמי כמה שנים 

נראות של איך הדברים מתקבלים בשטח ובאיזה לוחות זמנים זה מצוין. 

למרות שבמהות שלה היא דומה למה ששאל פרנקו, האם השאלה שלי...  

 הציבור שותף באיזה שהוא פילטר לתוכנית הזאת?  

תשמע אנחנו בתוכנית שנתית מציגים צילומים של מבני ציבור שבנינו, של   ן:ניסים גוזל

 מה שמאכלסים,  

 בדיעבד,  אבנר ברק:

שיוצאים   ניסים גוזלן: תראו  אתם  הזאת,  שנה  סוף  חוברת  גם  אומרת  זאת  נכון,   ...

תמונות להמחשה של מה שעשינו. שכונות, פרויקטים, תשתיות, מבני ציבור  

שכונות תשתיות ומבני ציבור. עכשיו, ברור לכולם שאנחנו לא וזה משקף  

רק, אנחנו אומרים מה עשינו ונגיד מה עושים בעשרים ושתיים ומה נעשה  

למשל קח את בסדר? עכשיו יש, נתקלנו לא מעט בעיכובים  בעשרים ושלוש

 הקאנטרי הזה עם המכרז שנגמר... שכבר ארבע פעמים, ארבע פעמים,  

 כבר קנו בגד ים...  כל הזמן מבשרים, כבר אנשים  קי גונגרדי:’ג

אנחנו מבשרים כבר על זה ונכשלנו ארבע פעמים לא בגללנו, נכשלנו ארבע   ניסים גוזלן:

פעמים במכרז והתעכבנו לפחות שנה וחצי עם המכרז הזה בסדר? אז זאת  

יש.   ... לצורך העניין. הכל קיים רק  אומרת כסף  ... ארבעים מיליון שקל 

המכרזי נכשלנו זאת המציאות, זאת אומרת זה לא נכשלנו בגללנו.    בהליך

אז הוא הביא ערבות של חברה אחרת בכלל לא שלו,    כבר בחרו קבלן עכשיו 

 סתם, אז ברור שיפסלו אותו, 

 לנים הטובים רק שתדע.  באגב... אחד הק אבנר ברק:

אבל הוא לא... היה אחד, אני אומר עוד הפעם, היה, בסדר, הוא טוב טוב,   ניסים גוזלן:

אז אנחנו כרגע הולכים. עכשיו אנחנו מבשרים על זה למשל ... למשל היכל  

תרבות. אנחנו שבוע הבא אמורים להגיע הברזל והיסודות נוכל לעשות גם  ה

 אבן פינה. עכשיו הנחת אבן פינה נעשה. 
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שאנחנו מתוך המאסטר תוכניות מדי  מה שאבנר אומר, יכול להיות אבנר   דני אורן:

 ... ונביא אותה לשיתוף ציבורי.  פעם נשלוף 

 אנחנו,  ניסים גוזלן:

 את המאסטר אני לא יכול, שהציבור יכין לי את המאסטר.  דני אורן:

 בחוברת עצמה,   ניסים גוזלן:

 זה בטח שלו.  אבנר ברק:

 ת שיגיעו לידי, שיכול להיומתוך זה יישלפו מדי פעם פרויקטים  דני אורן:

שבביצוע  ניסים גוזלן: מה  ביצוע  נשתף  שניים  תכנון,  נשתף  שתיים  תכנון,  לידי  אחד 

... את אולם הספורט שאנחנו  ביצוע, נשתף תוך כדי התהליך למשל מדי פעם  

עוד חודשיים, חודש וחצי אמורים לפתוח אותו אבל אנחנו מדי פעם נותנים  

כנון, זאת אומרת כל מיני פרויקטים טעימות תוך כדי. מצד שני, דברים בת

סיומת להציג  צריך  הביצוע.  במהלך  להציג  צריך  לדעתי בתכנון  אנחנו   ,

 בעשרים ושתיים צריכים להציג יותר סיומת מאשר,  

 פחות דיבורים יותר מעשים.  קי גונגרדי:’ג

החשובים.  ניסים גוזלן: העוגנים  ואת  המבנים  את  לסיים  תכלס,  יותר  דיבורים  פחות 

צריך  ההלבשה  חדרי  שאת  כדורגל  מגרש  תרבות,  היכל  מתנ"ס,  שזה 

כל העוגנים האלה במאה עשרים   עשר,  כדורסל בחמישה  להשלים, מגרש 

 מיליון שקל הם דרמטיים ליישוב כי היישוב צמא אליהם. 

 שוב צמא גם לראות תכנון.  שהיימקבל, אני חושב  אבנר ברק:

 עבודה של תכנון שמתבצעת ברוך השם.   דני אורן:

חברות  ניסים גוזלן: שלוש  גם  בחרנו  זה  בגלל  תשתף,  זה  עירוני,  טבע  אותם  תשתף 

שכמה    מנהלות חשוב שכולם ידעו, כדי לחלק את המשימות בצורה כזאת 

הקמת   שכונות,  הקמת  הקמת  שיותר,  ציבור,  מבני  הקמת  משימות, 

 תשתיות, 

 )מדברים ביחד(.  

אבנר, שנת עשרים ושתיים זו שנה שמבחינתנו נסיים תכנון, נסיים תכנון   ניסים גוזלן:

בכל הפרויקטים. שיהיה בנק מטרות, יהיה כסף, נצא איתם לביצוע. זאת  

 המשימה. 

 טוב, אני מבקש לאשר את התוכנית הרב שנתית. כולם בעד?  דני אורן:
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 כן.  אילנית הומינר: 

לסטודנטים   דני אורן: למלגות  קוראים  קולות  שני  בבקשה  לאשר  פה  לנו  יש  יופי, 

 ולציבור החרדי. אילנית.  

 יגאל פה.  אילנית הומינר: 

 יגאל,  ניסים גוזלן:

 יגאל,  דני אורן:

 אתה רוצה לדבר על זה יגאל?  ניסים גוזלן:

 אתה רוצה לדבר על המלגות?  דני אורן:

 , קדימה מה עשינו השנה, מה עושים ניסים גוזלן:

 יש לנו מלגות ... וזה רץ כבר בשנה הנוכחית שלנו ואפילו...  יגאל זהר:

 שאפו, כמה סטודנטים היו לנו השנה?  ניסים גוזלן:

 כמה,  מוטי פרנקו:

 . ארבעים יגאל זהר:

 כמה התקציב עכשיו ארבע וכמה התקציב לחמש?   מוטי פרנקו:

לכל קול  בערך בסביבות ה, של הרשות? בערך חמישים, שישים אלף שקל   יגאל זהר:

 קורא. 

 אז הגדלנו את זה,   ניסים גוזלן:

 לכל אחד בנפרד?   מוטי פרנקו:

 אה?  יגאל זהר:

   כל אחד מהם בנפרד? מוטי פרנקו:

 כן.  יגאל זהר:

 כמה סטודנטים יש לכל,   מוטי פרנקו:

 ... שיגישו בערך עשרים.   יגאל זהר:

 מוטי.  ניסים גוזלן:

 כפול חמש.  יגאל זהר:

 יגאל, יגאל.  ניסים גוזלן:

 זה בנוסף על פרח.   טלילה מזרחי:

ישבנו על הכנה לתקציב עשרים ושתיים אני ומירי היום, העלינו את תקציב  ניסים גוזלן:

 המלגות למאתיים אלף שקל שתבין. לא חמישים,  
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 )מדברים ביחד(.  

 זה מאתיים אלף בלי מפעל הפיס,  ניסים גוזלן:

 זה לא גבוה.  יגאל זהר:

 מה?  ניסים גוזלן:

 שתדע לך זה לא גבוה.   יגאל זהר:

זה המון, לאנשים שתורמים לקהילה לא לכאלה שלא עושים כלום, אלה   ניסים גוזלן:

 שלא עושים כלום לא יקבלו. 

 אה אלה שתורמים לקהילה.  יגאל זהר:

 רק מי שתורם,   ניסים גוזלן:

 סליחה ראש העיר יש סעיף ארבע וסעיף חמש,   אבנר ברק:

 ד.  זה ביחד, ביח ניסים גוזלן:

 ביחד מאתיים?   אבנר ברק:

המאצ'ינג בלי הפיס, בלי תקציבי פיס כי אני לא יודע כמה הפיס ייתן, זה   ניסים גוזלן:

 שלנו, זה המאצ'ינג שלנו.  

 פיס הגשנו בקשה למאה מלגות תעשה כפול חמש, ...   יגאל זהר:

כי  אבנר ברק: לחילונים  החרדים  הסטודנטים  בין  פרופורציה  שיהיה  אפשר  אם  רק 

 ... נמצא,  בסוף 

 הגשנו בקשה למאה מלגות מהפיס זאת אומרת חמש מאות, זה מאה,   יגאל זהר:

 כמה הפיס משתתף?   ניסים גוזלן:

 חמש אלף כפול מאה,   יגאל זהר:

 כמה הפיס?  ניסים גוזלן:

 חמש מאות מלגות.   יגאל זהר:

 וזה מלגות לסטודנטים מה? לתואר ראשון? למה זה יגאל?  י פרנקו:מוט

 בתנאי שאנחנו נותנים חמש.  יגאל זהר:

 לכל סטודנט שעומד בקריטריונים של הפיס, יש קריטריונים.  ניסים גוזלן:

 אבל קודם כל תואר ראשון, רשמנו קודם כל עדיפות לתואר ראשון.   אילנית הומינר: 

 לתואר ראשון.   מוטי פרנקו:

 התואר ראשון כבר יקבלו או שלא יגישו מספיק,  בסדר? זה עדיפות, אם כל   אילנית הומינר: 

 ואז אחר כך הולכים,   מוטי פרנקו:
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 בדיוק, קודם כל תואר ראשון,  אילנית הומינר: 

 אחרי זה הולכים לתואר שני.  ניסים גוזלן:

 אבל זה מוקצה מראש למכסות?  מוטי פרנקו:

  מה זה? אילנית הומינר: 

מאה   ניסים גוזלן: להביא  צריך  ארבעים,  נקלטו  השנה  כרגע  כמאה,  משערים  אנחנו 

 סטודנטים. 

 יש מכסה.  אילנית הומינר: 

זו שאלתי את השאלה, באמת אני רק רוצה נשמה, האם עכשיו זה  אבל לא   מוטי פרנקו:

 מחולק לאיקס מלגות לחרדים, 

 כן.  אילנית הומינר: 

 איקס מלגות לזה?   מוטי פרנקו:

 כן, זה שני קולות קוראים נפרדים למעשה.   אילנית הומינר: 

 אוקיי.  מוטי פרנקו:

 כי זה תקציבים שונים.   אילנית הומינר: 

 קיי. או מוטי פרנקו:

 והקריטריונים קצת שונים, כי זה סמינרים מסוימים וזה,  אילנית הומינר: 

 אוקיי.  מוטי פרנקו:

בעיקרון מבחינת הציבור החילוני הוא קיבל גם את פרח, וגם מי שלא קיבל   אילנית הומינר: 

 את פרח זה בנוסף. יש פה סוג של אפליה מתקנת בעצם. 

 מה הכמות אגב, יש כמות?  קי גונגרדי:’ג

 אני חושב שזה בסדר גמור.  מוטי פרנקו:

 כמה מדובר בכמה מלגות?  קי גונגרדי:’ג

 תזכיר לי.  כמה מלגות יגאל אילנית הומינר: 

 בערך עשרים עשרים, בערך עשרים עשרים.   יגאל זהר:

 בערך עשרים עשרים?   קי גונגרדי:’ג

 בערך, בערך.  יגאל זהר:

 השנה יהיה מאה.   ניסים גוזלן:

 וכולם יתרמו לקהילה?   מוטי פרנקו:

 כולם כולם באותו יחס.   אילנית הומינר: 
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 איך מאה? אתה אומר עשרים עשרים,  קי גונגרדי:’ג

 לא, יש ... של פרח.   אילנית הומינר: 

 פלוס, יש לנו עוד ארבעים.   יגאל זהר:

 ממתי? מעשרים ו,   קי גונגרדי:’ג

יש לנו בערך, יש לנו בערך שמונים מלגות, אני מעריך שזה בערך שמונים   יגאל זהר:

 מלגות. 

 אוקיי.  קי גונגרדי:’ג

יש עוד עשרים ספיירים כאלה שביקשנו ממפעל הפיס עד מאה. אני מעריך  יגאל זהר:

 שזה יהיה שמונים.  

 סך הכל מאה.   קי גונגרדי:’ג

ולא בהתקטנות אנחנו שואלים את    אז אם אפשר פעם הבאה שיהיה מסודר מוטי פרנקו:

 ואתה יודע כאילו אנחנו, השאלות. כאילו כתוב פה שורה 

 אתה לא מדבר על הכמות, אתה מדבר שנייה, שנייה.  ניסים גוזלן:

 אנחנו מנסים עכשיו לתקן משהו שלא נעשה,   קי גונגרדי:’ג

 לא, לא, לא,  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(.  

...   ניסים גוזלן: כמה  יודעים  לא  אנחנו  בקריטריונים  שיעמדו  קורא  קול  רוצים  אתם 

 תיאורטית יכולים להגיש גם עשרים. 

מתוך   מוטי פרנקו: יעקב  בבאר  סטודנטים  לעשרים  קריטריונים  שלהגיש  חושב  אני 

 שלושים אלף תושבים זה רע מאוד, זו דעתי.  

 ... זה אנשים מגישים לא אנחנו.  ניסים גוזלן:

 כמה השנה אני הפניתי אליך? כמה עשרות שלא קיבלו? עשרות.  מוטי פרנקו:

 שנייה, שנייה רגע, תן לי רצה להגיב,  יגאל זהר:

 אז מגישים עשרים?   מוטי פרנקו:

 אני רוצה רגע להגיד את העובדות, אני לא יכול להתווכח,  יגאל זהר:

 רגע, תנו לו לדבר שנייה בבקשה.  אילנית הומינר: 

 אני רוצה להגיד עובדות, רק עובדות בסדר? תרשה לי,  זהר: יגאל

 בבקשה.  מוטי פרנקו:
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אנחנו פתחנו ארבעים של פרח, נרשמו זאת אומרת נרשמו שלושים וחמישה   יגאל זהר:

 מהיישוב, יש לנו חמישה שהבאנו מערים אחרות,  

 יפה.  קי גונגרדי:’ג

 , אוקיי? חמישה סטודנטים  יגאל זהר:

 אנשים רוצים כסף בלי,   גוזלן:ניסים 

 זאת אומרת,  יגאל זהר:

 אנשים רוצים כסף בלי פרח, זה לא יהיה. זה לא יהיה.  ניסים גוזלן:

עכשיו למה פתחנו את המלגות גם לציבור החרדי. הציבור החרדי לא יכל   יגאל זהר:

 להיכנס למלגות של פרח כי יש כמה נושאים,  

 קריטריונים.   קי גונגרדי:’ג

קריטריונים ויש, כי הם לומדים בסמינרים. פרח לא מכיר בלימוד בסמינר  יגאל זהר:

 בסדר? 

 בסדר זה מסלול אחר, זה מסלול אחר.  קי גונגרדי:’ג

 הפיס מכיר,  יגאל זהר:

 בנינו להם מסלול.   ניסים גוזלן:

ים  ... שהם מוכרים, שנייה רגע, זה דקה אני מדבר ... הפיס מכיר בסמינר יגאל זהר:

של משרד החינוך בסדר? פתחנו קול קורא במיוחד לסמינרים שמוכרים על  

 ידי משרד החינוך.  

 יפה.  קי גונגרדי:’ג

כי הפיס יכיר בזה. פרח לא מכיר בזה, רק בערים חרדיות הוא מכיר בזה.   יגאל זהר:

כולם   שלנו,  המכסה  כל  את  גילינו  הרי  הכללי  לציבור  גם  פתחנו  למה  אז 

התייחס לסטודנטים עם צרכים מיוחדים שלא... בגלל פרח.  נרשמו כדי גם ל

יכולים   הם  שעות,  ארבעים  המאה  את  לעשות  יכולים  לא  להם,  בא  לא 

 לעשות שישים שעות,  

 אלה העשרים, רגע אלה העשרים מעבר לחרדים ו...   ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(.  

חינוך מיוחד, הם נואשים אני אומר לך, ראש העיר אתה ואני בקבוצה של ה מוטי פרנקו:

יכול   לנו מאוד השנה. אלה שאתה  עזרת  זה, אתה  יודע את  לעזרה. אתה 

 להפנות אותם לתרומה לקהילה לתוך החינוך המיוחד, 
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 אנחנו בעד.  ניסים גוזלן:

 זה הצלה.  מוטי פרנקו:

 תעצרו.  ניסים גוזלן:

 אני אומר לך זה הורים שמחפשים אוויר, אוויר של שעה ביום.  מוטי פרנקו:

חבר'ה המסר שלנו, שנייה יגאל, אני אחזק את מה שיגאל אומר, יגאל אומר   ניסים גוזלן:

היו, ככה אני אתקצר את זה ואני אגיד לכם מה אני חושב. יגאל דיבר על  

ועשרים  ים בסדר? ארבעים זה פיס, עשרים זה חרדים  ארבעים עשרים ועשר

 זה כאלה ש, 

 לא יכולים לעשות פרח.   יגאל זהר:

לא יכולים לעשות פרח אוקיי? זה כמעט שמונים. אנחנו ואני אומר את זה   ניסים גוזלן:

פה, כרגע תקצבנו בסביבות מאה שאנחנו מדברים על הפיס ואנחנו מדברים  

על עוד תמיכות שלנו. עכשיו, אם אחרי הפרסום של קול קורא נפגוש, מוטי 

תהיה איתי דקה, אם אחרי הקול קורא גם החרדים וגם הקול קורא של  

פיס ושל משרד החינוך נגלה שיש יותר סטודנטים אנחנו נחזור למליאה  ה

בעדכון תקציב ונתקצב אותם אוקיי? שיהיה ברור. כמה שיש לנו סטודנטים  

 שמוכנים, אתה איתי? אתה לא מקשיב מוטי, אתה שאלת, 

 אני מקשיב, אני מקשיב,   מוטי פרנקו:

 ניסים אתה מדבר רק לפרנקו?  קי גונגרדי:’ג

 לא, כי הוא שאל את השאלה.  ם גוזלן:ניסי

 אבל אני מקשיב, אה.   קי גונגרדי:’ג

 הוא שאל.  ניסים גוזלן:

 ל כולם,  א... לדבר  קי גונגרדי:’ג

אני רוצה שהוא יקשיב, למה, הוא אומר לא מספיק, אמרתי אנחנו בונים  ניסים גוזלן:

 על מאה, 

 לא, אני,  מוטי פרנקו:

של   ניסים גוזלן: רישום  יהיה  אם  שלושים,  מאתיים  של  רישום  שיהיה  מצב  יהיה  אם 

 מאתיים שלושים ניתן מאתיים שלושים. אם יהיה רשום יותר, הלאה.  

 את ה... שנוכל לצאת לדרך.   בואו נאשר כרגע בבקשה דני אורן:

 מאשרים.  אילנית הומינר: 
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 הלאה.  ניסים גוזלן:

יופי, סעיף שש יורד כרגע מסדר היום. אנחנו נביא אותו אחרי מקצה דיונים   דני אורן:

נוסף. זאת הייתה ההחלטה גם בהנהלה, סעיף שבע דו"ח רבעוני שלישי של  

 אלפיים עשרים ואחד, מירי בבקשה. 

טוב, אין לי הרבה מה להגיד על הדו"ח סיימנו אותו עם עודף קטן, אנחנו   מירי לוין:

 את זה גם לקראת סוף שנה.  מתכוונים לשמור 

 ברוך השם.  מוטי פרנקו:

  אנחנו נערכים לתקציב עשרים ושתיים וזהו למי שיש שאלות. מירי לוין:

 כמה, ...  ניסן לביא:

 מאה חמישים אלף שקל.   מירי לוין:

 על מה מדברים?   ניסן לביא:

 על דו"ח רבעוני,   דני אורן:

 דו"ח רבעון שלוש.   מירי לוין:

 האחרון?  ניסן לביא:

 כן.  מירי לוין:

מירי אבל חשוב לתת ברירות שנייה דקה, תקשיבו, לנו יש אחד עשר מיליון   ניסים גוזלן:

שקל שהעברנו משנה שעברה והפכנו אותו למותנה ועוד שלושה מיליון  ש"ח  

לא   שקל  מיליון  עשרה  האחד  את  אנחנו  עשרה,  האחד  מותנים...  שהם 

... רק שתדעו, כי   השתמשנו, אנחנו בעודף של מאה חמישים אם נשתמש 

בסוף שנה אנחנו נצטרך... והסוף שנה זה עוד כמה ימים. יש לנו מאבקים  

מול משרד האוצר לקבל תקציבים אם זה בקרן לצמצום פערים אם זה ב... 

 אם זה בקרן תיקון עיוותים, אנחנו עושים לחץ אדיר. 

 ענק היתרי בנייה.  ומ ישראל בן ישראל: 

כולי   ניסים גוזלן: ואני  האוצר  משרד  על  אדיר  לחץ  עושים  אנחנו  בנייה,  היתרי  מענק 

את   נסיים  איך  דרמטית  משנה  זה  שנצליח  ברגע  נצליח.  שאנחנו  תקווה 

 השנה הזאת ואנחנו כמובן, 

 זה יאפשר לנו להתאזן לקראת שנה הבאה.   דני אורן:
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זה יאפשר לנו להעביר קופה משמעותית מראש שיהיה לנו את הכסף בבנק   ניסים גוזלן:

שנוכל לגשר על תקציב שנה הבאה וזאת המשימה וזה מעמיד אותנו במצב  

 מצוין גם כלפי ...  

 אבל נהיה חכמים בעוד שבוע,  דני אורן:

 בכמה סיימנו את הרבעון השלישי? נועם ששון:

 מאה ומשהו אלף שקל,   מירי לוין:

 מאה חמישים?   ששון: נועם

 משהו כזה. מירי לוין:

 מאה ארבעים ואחד אלף.   דני אורן:

קחו  ניסים גוזלן: שעברה.  משנה  שהעברנו  מיליון  עשרה  באחד  נגענו  שלא  קשר  ללא 

בחשבון שאנחנו מדברים על מספרים שאם נצליח אנחנו נפתיע את כולכם  

 בדו"ח שהוא ואוו.  

להיות  דני אורן: נצליח  נצליח,  יותר    אם  קצת  בצורה  ושתיים  בעשרים  מאוזנים 

 שפויה. זהו. 

 אל תפתח להם ציפיות.   ניסים גוזלן:

 אתה אל תפתח להם ציפיות.  דני אורן:

 תגיד לי , אתה צריך להתגאות שאם אתה מסיים את זה.  ניסים גוזלן:

 חבר'ה ציפיות יש רק בכריות.  דני אורן:

 הלאה קדימה.   ניסים גוזלן:

דני תראה כשהיית גזבר אני מבין מה האינטרס שלך לא להגיד את זה, אבל   נועם ששון:

 היום אתה מנכ"ל אתה צריך להיות בצד שלנו.  

 אבל אני פה חבר'ה.   מירי לוין:

 )מדברים ביחד(.   

 אתה מתגעגע לאטיאס.   קי גונגרדי:’ג

 אתה כאילו החלפת את דוד.  ניסן לביא:

 אני החלפתי את דוד, אני אני.  ניסים גוזלן:

 לא, דני החליף את דוד.   קי גונגרדי:’ג

שאני   ניסים גוזלן: תגיד  אתה  ושתיים  עשרים  תקציב  את  תראה  אתה  החלפתי,  אני 

 החלפתי את דוד.  
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 אני לא רוצה להגיד לדני איך, אני לא רוצה להגיד לדני איך אטיאס,   קי גונגרדי:’ג

אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של הקורונה, תקציב ממשלה, תשרוד לא   ניסים גוזלן:

 תשרוד איזה קיצוצים יהיו מה יהיה, 

 אפשר לפנק את כל חברי המועצה בטיסה למשלחת בלי הגבלה.  נועם ששון:

חתימה מטעם העירייה לקבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון   קביעת מורשי דני אורן:

 העירייה בבנק הדואר. מירי תסבירי מה זה ביצוע פעולות בחשבון, 

 מה שקורה.  מירי לוין:

 ...  דני אורן:

בשביל שנוכל לקבל את המידע, זה נקרא כספת של המשלמים בבנק הדואר   מירי לוין:

גם   אומרת  זאת  פעולות.  לבצע  גם  אישור  צריכה  היא  הגבייה  למחלקת 

 להיכנס לכספת ולמשוך את הנתונים של מי ששילם בבנק הדואר. זה מה ש,  

 על מי את מדברת שמשלם בבנק הדואר?   טלילה מזרחי:

 שלמים חובות לעירייה, ארנונה וכאלה דברים. יש תושבים שמ מירי לוין:

 רגע, את יכולה להגיד את השם של מי, את מי את מסמיכה? : אילנית הומינר

 אנחנו מסמיכים את גברת,  מירי לוין:

 כתוב, גברת ילנה פולרוב מספר תעודת זהות, רשום.   דני אורן:

 לא ראיתי, בסדר בסדר.   : אילנית הומינר

 מאשרים?  טוב, אתם  דני אורן:

 כן.  : אילנית הומינר

 יופי, יש אישור עבודה נוספת לשתי עובדות,   דני אורן:

התב"רים   נועם ששון: אחרי  תעשה  ועשר  תשע  שאת  מציע  מה  אני   ... יצאו,  כולם  כי 

 עשית בזה? תסיים את התב"רים ותעש האת זה בסוף. 

אוקיי תב"רים אני רק אציין שכל התב"רים עברו בוועדת כספים באישור  דני אורן:

 של פה אחד אז אני ברשותכם יריץ את זה יותר מהר. 

 תריץ אותם ונעשה בסוף הצבעה, נו.  נועם ששון:

לת תב"ר אחד שתיים חמש שלוש שדרוג ושיקום שכונות  בסדר, אישור הגד דני אורן:

 ותיקות ... קיבלנו הרשאה תקציבית של עוד ארבע וחצי מיליון, מאושר?  

 בעד פה אחד.   מוטי פרנקו:
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הלאה, אישור ... תב"ר אלף שלוש מאות, עבודות הנגשה כמו שאמר לכם   דני אורן:

ב של משרד החינוך פה ישראל אנחנו מבצעים עבודות הנגשה. יש לנו תקצי

 נוסף של מאה חמישים אלף שקל, מגדילים את התב"ר. 

 בעד פה אחד.   מוטי פרנקו:

 סך הפעולות שצריך לבצע כבר קיימות? הסקר של ההנגשה. אבנר ברק:

כן, הסקר של ההנגשה מדבר על הרבה יותר ממיליון שש מאות חמישים  דני אורן:

 אבל לאט לאט. 

 דה של איך לעשות את כל המועצה הזאת נגישה, יש תוכנית עבו אבנר ברק:

כן, כן, אתה רוצה שישראל, הלאה. תב"ר אחד ארבע שלוש שש, מתחם י"ב   דני אורן:

תכנון מרכז מסחרי. אנחנו מתכוונים לבנות מרכז מסחרי שיניב למועצה  

הכנסות לשוטף. כרגע אנחנו  משקיעים מיליון שקל לצורך תכנון והתחלת  

 עבודה, אושר בוועדת כספים פה אחד? 

 פה אחד כן.  טלילה מזרחי:

הגדלה   ן:דני אור ושתיים,  עשרים  ואחד  עשרים  לשנים  חינוך  מוסדות  הצטיידות 

 נוספת של מיליון שקל,  

 מה זה תכנון מרכז מסחרי?  נועם ששון:

 היית אתמול בוועדת הכספים.  דני אורן:

 הייתי בנסיעה,   נועם ששון:

 במתחם י"ב יש שמונה מאות מטר שאנחנו רוצים לבנות אותו,  דני אורן:

מעלה אותי בזום בנסיעה מאילת הוא רוצה שאני אענה לו על זה. לא שאלתי  נועם ששון:

   אותך שאלות קשות שם.

במיליון   דני אורן: ושתיים מגדילים  ואחד עשרים  חינוך עשרים  הצטיידות מוסדות 

שלא נגיע לרגע האחרון. אוקיי.   שקל כדי להתחיל השלמה של הצטיידות

 מתחם י"ב תכנון של חמישה גני ילדים, קיבלנו,  

 הכרה בצורך.   מירי לוין:

את המיליון   דני אורן: צריכים  שוב,  במתחם,  ילדים  גני  חמישה  לעוד  בצורך  הכרה 

 שקל הראשונים שזה כסף של המועצה. 

 הלאה.  ניסים גוזלן:
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יים בניית בית ספר יסודי תכנון וניהול פיקוח  עכשיו יש לנו את מתחם שת דני אורן:

משרד   של  למעשה  הרשאה  פה  לנו  יש  ועשר,  מאות  ארבע  מגרש  צריפין 

שלוש,  ועוד  מיליון  ואחד  עשרים  זה  מדברים  אנחנו  אם  למעשה  החינוך. 

שנוכל   תקציב  על  יעמוד  ספר  שהבית  כדי  עדכונים  מיליון  וארבע  עשרים 

 עצמה הפיזית בימים,  לבצע אותו. אנחנו נקבל את ההרשאה

אתה אישרת שתי מיליון אתה מבקש עוד שלוש מקרנות הפיתוח ועשרים   נועם ששון:

 וארבע מ, 

 כן.  מירי לוין:

 לא, ועשרים ואחד ממשרד החינוך.  דני אורן:

 אז בסך הכל עשרים ושש לא עשרים וארבע. נכון?   נועם ששון:

 כן כן.  דני אורן:

 לא, סך הכל כל התקציב עשרים ושש.  מירי לוין:

 חמש מהמועצה ועשרים ואחד.  נועם ששון:

יופי אוקיי, יש עוד בית ספר כזה יסודי במתחם שתיים ששוב יש לנו הרשאה   דני אורן:

של משרד החינוך על עשר תשע מאות ועוד שלוש שלנו, מבקשים להגדיל  

את זה בשלוש עשרה תשע מאות ובסך הכל חמש עשרה תשע מאות ושבע  

עשרה. שוב, עיקר הכסף כמובן ממשרד החינוך. יש לנו את מתחם שתיים, 

סנש את  חנה  קיבלנו  החינוך,  ממשרד  הרשאות  של  סשן  קיבלנו  שוב   .

 ההרשאה הגדולה שלושים ושתיים מיליון שקל.  

זה שלושים כיתות לימוד בחנה סנש קיבלנו בפעימה הראשונה. קחו בחשבון  ניסים גוזלן:

שבמשרד החינוך עם הדרישות שלנו שהיו לנו הגענו כמעט למאה עשרים  

 תות לימוד...  כיתות לימוד, מאה עשרים כי

 מאה עשרים כיתות, מתוך איזה תשע מאות שקיבלו בכל הארץ.  דני אורן:

מכל תקציב המדינה מכל הארץ, אנחנו קיבלנו כמעט, כמעט עשרים אחוז   ניסים גוזלן:

 בכיתות השנה.  

 כי היינו מוכנים עם הכרות בצורך ...  דני אורן:

 הכרות בצורך,   ניסים גוזלן:

 עבודה מקדימה.  עשינו  דני אורן:

 כל הכבוד.  טלילה מזרחי:
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 כן אבל עכשיו השאלה,   דני אורן:

 שדדנו את קופת המדינה, לא סתם אני צוחק, לפרוטוקול מה שנקרא.   ניסים גוזלן:

 הלאה. יש לנו, שוב, במסגרת אותם הרשאות,   דני אורן:

 , מוטי ההרשאה פה שלושים כיתות חנה סנש, לא שמונה עשרה ניסים גוזלן:

 כן אני יודע.   מוטי פרנקו:

 שלושים בפעימה.   ניסים גוזלן:

שוב, קיבלנו עוד הרשאה לבניית חמש כיתות במתחם צריפין מגרש ארבע   דני אורן:

מאות ושבע, קיבלנו ארבע נקודה ארבע יחד עם ההשלמה שצריך מהקרן.  

סך הכל התב"ר יעמוד על כשש וחצי מיליון, קיבלנו שש וחצי, סך הכל שש  

 וחצי. 

 הלאה.  ניסים גוזלן:

תב"ר אחד, חבר'ה אני אומר את הזה בהנחה שכולכם אישרתם. תב"ר אחד   דני אורן:

את  קיבלנו  גם  מיוחד  גן  כיתות  שמונה  כיתות,  גם  ארבע  שמונה  שלוש 

ההרשאה של משרד החינוך שש וחצי מיליון, סך הכל הפרויקט יעמוד על 

תשע נקודה שבע. יש לנו בית ספר יסודי במתחם י"ב קיבלנו שוב הרשאה  

כיתות מעבר לשתיים עשרה. סך הכל הפרויקט יעמוד על תשע    על עוד שש

שש כיתות אבל  עשרה מיליון נקודה שבע. לפרויקט הזה יתווספו בעתיד עוד  

 כרגע יש לנו שתיים עשרה ועוד שש, 

 שמונה עשרה.  ניסים גוזלן:

איזה   נועם ששון: עוד  להם  לבנות  החינוך  מוסדות  בכל  האלה  הילדים  כל  את  אפשר 

 ער, שתיים שלוש?  מבנה נו

 נועם בכל בית ספר אנחנו,   מוטי פרנקו:

 אתה רוצה להיות מנהל אגף נועם לא מנהל,   דני אורן:

 נועם הערה נכונה, בכל בית ספר יש צמוד אליו מבנה נוער.  מוטי פרנקו:

 ככה צריך.  טלילה מזרחי:

 הלאה.  ניסים גוזלן:

שמונים   :אורן ניד בין  צמוד  יהיה  ספר  בית  הגדלת  לכל  אישור  לנוער.  מטר  למאה 

תב"ר אחד אחד ארבע שש שימור אתרים בעוד חצי מיליון שקל כדי ל...  

 שיפוץ מקווה גברים.  
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 הסבר, תסביר לי בבקשה.   מוטי פרנקו:

 שיפוץ מקווה גברים?   דני אורן:

 כן כי המועצה,   מוטי פרנקו:

 ישראל תסביר.   דני אורן:

 המועצה, רגע, רגע. המועצה הדתית אחראית על המקווה גברים נכון?   מוטי פרנקו:

 כן.  דני אורן:

אנחנו מתקצבים את המועצה הדתית, למה אנחנו צריכים לשפץ להם את  מוטי פרנקו:

 המקווה? 

אנחנו לא מתקצבים, זה מבנה שלנו תעצרו שנייה. המועצה הדתית כרגע  ניסים גוזלן:

אנחנו עושים להם הקצאה כמו שעושים לכל המבנים של המועצה. המועצה  

מעולם לא עשתה הקצאה למקווה. אתה לא מתקצב את המועצה הדתית, 

 אתה בונה ואחרי זה מעביר את ה, 

 אתה לא מתקצב אותם.   ניסן לביא:

 אתה משפץ, תן לי שנייה,   ניסים גוזלן:

 לא, אני מסביר לו שאנחנו,  ניסן לביא:

 את המקווה נשים אנחנו, אתה מכיר את המקווה נשים החדש?  ניסים גוזלן:

 כן.  מוטי פרנקו:

משותף  ניסים גוזלן: קיר  אחד  המסחרי  המרכז  ליד  היו  והגברים  הנשים  שפתחנו. 

 ביניהם, 

 נכון. מוטי פרנקו:

 ני לא יודע אם היית שם אבל יש מקווה נשים ומקווה גברים. א ניסים גוזלן:

 לא לא הייתי שם.   מוטי פרנקו:

את  ניסים גוזלן: רוצים  ואנחנו  שם  היינו  ואני  ישראל  שקורה  מה  עכשיו  זה,  בגלל  אז 

המבנה שהתייתם של הנשים פשוט לשבור את הקיר ולעשות מקווה גברים.  

 . שווה לנו לשפץ במקום לבנות עכשיו מקווה חדש לגברים

 ומי מפעיל את זה? המועצה הדתית?  מוטי פרנקו:

המועצה הדתית לא אנחנו, אנחנו לא מפעילים, גם את המועצה, רגע דקה,   ניסים גוזלן:

אילנית  הדתית.  המועצה  עם  הסכם  עשינו  עכשיו  נשים  המקווה  את  גם 
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עשתה הסכם שהם יפעילו אותו את החדש, הנשים דרך המועצה הדתית.  

 המועצה הדתית אחראית לא אנחנו. 

חבל   מוטי פרנקו: הנשים,  המקווה  את  עשית  עכשיו  אתה  משהו,  לך  אגיד  אני  אבל 

הציבור   בסוף  בסוף,  לשאול.  יכול  אתה  אולי  פה,  לא  בוסקילה  שאברהם 

 משתמש בדבר הזה.  

 נו ברור שהוא משתמש.   ניסים גוזלן:

אז בסוף זה מגיע לאיזה, המועצה הדתית יכולה לבוא לקחת את המקווה   מוטי פרנקו:

 הנשים תיתן את זה לאיזה, 

 היא מפעילה,  ניסים גוזלן:

 מישהו מחוץ לבאר יעקב.   מוטי פרנקו:

 היא לא יכולה, היא לא יכולה לתת.  דני אורן:

 למה לא?  מוטי פרנקו:

 כי זה לא חוקי.   ניסים גוזלן:

 הסכם הפעלה.   יש לה דני אורן:

 ... מכרז מה? זה שהיא נותנת הפעלה למישהו בלי מכרז?  נועם ששון:

 )מדברים ביחד(.  

יש לך חבר מועצה דתית עכשיו? שיתכנסו המועצה הדתית ויראו איך עושים   נועם ששון:

 שם את הדברים מה הבעיה? שהם חברי המועצה הדתית של ... 

 יש לך אבל נציג שם.   ניסים גוזלן:

 שיתכנסו ויעשו שם ביקורת איך הדברים מתנהלים.   עם ששון:נו

 זה לא קשור לנציג, בסוף אנחנו כולם באר יעקב מה זה, אין אישור של השר,   מוטי פרנקו:

 אין אישור, זה עלה לשר.   ניסים גוזלן:

, ניסים צריך לדאוג להסכם. אתה זה עלה אבל הם עדיין לא ענו לנו. צריך אילנית הומינר: 

 יכול להגיד את העניין הזה? 

משה, משה, מר מזרחי, זה עובר אותך? אני שואל אותך אמיתי, זה עובר  מוטי פרנקו:

 אותך? 

 מה הבעיה?  אילנית הומינר: 

 אם זה עובר אותך אני מצביע בעד.  מוטי פרנקו:

 שנייה רגע, האם לתת למועצה הדתית להפעיל מקווה?  אילנית הומינר: 
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 לא, לא,  מוטי פרנקו:

 היא מפעילה,  ניסים גוזלן:

 זה חלק מהתפקידים הסטטוטוריים.  אילנית הומינר: 

 אני לא הייתי נותן להם כי הם נותנים את זה.   מוטי פרנקו:

 מוטי למי נתנו את זה? למי תיתן את זה?   קי גונגרדי:’ג

 למי תיתן את זה? למי? אם לא הם, מי כן?   :ומוטי פרנק

 מי יפעיל את המקווה? הם המועצה הדתית מחויבת לעשות מכרזים,  ניסים גוזלן:

 ... נהלים מסודרים.   משה מזרחי:

תפנה   אילנית הומינר:  אז  כזה  משהו  על  יודע  אתה  אם  תפנה,  אז  כזה  דבר  יש  אם  נכון, 

 למבקר. 

כן   נועם ששון: פה.  מתעלמים  כולם  טירון,  לא  הוא  מדובר,  מה  על  יודע  הוא  חבר'ה 

 המקווה מופעל על ידי בן אדם פרטי שגובה שם את הכסף. 

 זה לא בסדר, אז זה לא בסדר.  אילנית הומינר: 

 מקווה גברים מופעל על ידי בן אדם פרטי, מה אתה עכשיו מסתתר ב...   נועם ששון:

 ל המקווה לנשים, הוא דיבר על המקווה נשים. לא, הוא דיבר ע מוטי פרנקו:

 לא, לא, מקווה גברים לא נשים.  נועם ששון:

 מי דיבר על נשים?   ניסים גוזלן:

 הוא לא דיבר על נשים הוא דיבר על גברים.   נועם ששון:

 גם המקווה, סליחה.   ניסים גוזלן:

 מקווה נשים מופעל על ידי המועצה הדתית.   נועם ששון:

 יחד(.  )מדברים ב

 לשפץ צריך לשפץ אני בעד נקודה.  מוטי פרנקו:

 מוטי מוטי.  ניסים גוזלן:

 אפשר לשפץ אבל אם זה נכון שמישהו פרטי,  שנייה,  אילנית הומינר: 

לא מישהו פרטי מנהל את זה, הם עצמם במועצה הדתית לא יכלו, נתנו לו   ניסן לביא:

 להפעיל אותו זה לא שהוא פרטי, 

 מה זה נתנו לו? אנחנו יכולים לתת ל,  אילנית הומינר: 

 הוא לא עובד, תקראי לו עובד,  ניסן לביא:

 אתה יכול לתת... לצהרון ככה?  אילנית הומינר: 



א.ע.                                                                    16194
  

 

 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

28    

תקראי לו עובד במועצה הדתית או משהו כזה בסדר? הוא לא, מישהו פרטי  ניסן לביא:

 הוא לא... 

 הוא עובד מועצה דתית? הוא מקבל משכורת מהמועצה הדתית?  אילנית הומינר: 

 אני לא יודע להגיד לך עובד מועצה דתית או לא.   ניסן לביא:

 אז צריך לבדוק, תבקשו ממשה לעשות בדיקה.   אילנית הומינר: 

 הוא לא לקח את זה בפרטי שלו, זה לא שלו פרטי.   ניסן לביא:

 וצריך לדאוג להסכם ואם יש שם ליקוי בהפעלה אז צריך לתקן את זה.   אילנית הומינר: 

 דקה, דקה, תפרידו, דקה.   ניסים גוזלן:

 ... צריך לעשות,   מוטי פרנקו:

 , נכון ניסים גוזלן:

 הסכם הפעלה עם המועצה הדתית.  מוטי פרנקו:

 אנחנו, דקה,   ניסים גוזלן:

 גם להם,  אילנית הומינר: 

 צריך לראות מי מפעיל את זה ואיך מטפלים בזה,   מוטי פרנקו:

 נכון.  אילנית הומינר: 

 לפני שרצים לשפץ את זה.   מוטי פרנקו:

 לפני שזורקים,  אילנית הומינר: 

הסכם   נועם ששון: לעשות  אבל  לשפץ  לשפץ,  צריך  שאם  חושב  אני  אקצין  אני  אגב 

 הפעלה, 

 קודם כל לשפץ אותו מה זה משנה?  ניסן לביא:

 חבר'ה דקה, בנינו את מקווה הנשים,  ניסים גוזלן:

 זה כרגע עומד לרשות הציבור מוטי,  ניסן לביא:

 התפקיד, דקה,   ניסים גוזלן:

 נכון, לא טיפלנו בגברים.   אילנית הומינר: 

 ...של המועצה הדתית לא חתם לנו על זה.   ניסן לביא:

 אתה מבין את הבעיה? עכשיו בנית מבנה של מועצה דתית שאתה,  מוטי פרנקו:

 אבל הוא מפעיל אותו,   ניסן לביא:

 המקווה של נשים באיזה שמונה, תשעה מיליון שקל,  מוטי פרנקו:

 ם? ותזה לא חאילנית למה  ניסים גוזלן:
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 איפה זה?  מוטי פרנקו:

 הם אמרו שאין שם מי שיחתום בגלל שלא מונו, כן מונו,  אילנית הומינר: 

 אין מישהו שיחתום? זה לא בגלל זה, סליחה.   ניסים גוזלן:

 יש הסכם מוכן.   אילנית הומינר: 

 , מה זאת אומרת? מה השאלה שלך מוטי? מוטי מוטי ניסן לביא:

 המבנה של נשים נמצא בגני מנחם.  מוטי פרנקו:

 נו מה הבעיה?   ניסן לביא:

 אני רוצה לדעת שמי שמפעיל אותו מפעיל אותו לטובת הציבור.  מוטי פרנקו:

 מועצה דתית מפעילה אותו מוטי.  ניסן לביא:

 מאיפה אני יודע שלא יתנו אותו?  מוטי פרנקו:

 למי יתנו?  ניסן לביא:

 צריך לדאוג להסכם חתום.  אילנית הומינר: 

 מה יעשו? קאנטרי? זה מקווה נשים לא הבנתי מה,   ניסן לביא:

  בסדר אבל המבקר יכול לבדוק את זה? מוטי פרנקו:

 הוא יבדוק.  ניסן לביא:

ת ניסים גוזלן: שנייה  תקשיב  הדתית,  המועצה  בחוק  בחוק,  ג'קי,  שנייה  עצור  תעצור, 

שנייה. בחוק התפקיד של המועצה הדתית הוא ... את המקוואות אוקיי? זה 

בחוק, זה התפקיד שלהם זה לא של המועצה. עכשיו, משה יבדוק, שנייה, 

גם את המקווה נשים וגם את ההפעלה של מקווה גברים וגם את הכל, זה 

לא קשור לזה שברגע שהנשים עברו למקווה החדש הם נטשו את המקווה 

הקיר  ה את  לשבור  זה  הדתי  הציבור  של  כפנייה  מבחינתנו  ואנחנו  ישן 

 ולהרחיב אותו.  

אני מסביר שזה לא משנה, כי אם עכשיו אתה יוצא במכרז להפעלה, המבנה   ניסן לביא:

 הוא שלך, אתה צריך להשמיש אותו, 

המבנה הוא של הרשות שצריך לעשות הקצאה. למען הסר ספק, צריך לשפץ  מוטי פרנקו:

 ת המבנה נקודה.  א

 אני חושב שמה ש,   דני אורן:

אנחנו   מוטי פרנקו: נועם ששון מחזיק תיק המתנ"ס בסדר?  היום  דוגמא,  לך  אני אתן 

 הצבענו לשיפוץ את המתנ"ס , נועם יכול לתת את המתנ"ס עכשיו למישהו?  



א.ע.                                                                    16194
  

 

 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

30    

 לא וגם פה לא מוטי. גם פה לא, נשמה גם פה לא.   ניסן לביא:

 יש לנו הסכם מסגרת איתם גם.  אילנית הומינר: 

 אני מציע כזה דבר, אנחנו נאשר את התב"ר כתב"ר.   דני אורן:

 אין לי בעיה.   מוטי פרנקו:

המועצה  דני אורן: מול  הסכם  שהוא  איזה  לנו  יהיה  שלא  עד  אותו  נפעיל  לא  ורגע, 

 הדתית. 

 שהיא חותמת.  מול המועצה הדתית ניסים גוזלן:

הדתית, אני  אני בא למועצה הדתית אני אומר לה גברתי היקרה המועצה   דני אורן:

 הולך לשפץ, 

 ניסים אולי תגיד לאחד מחברי המועצה שהשר יענה לנו על המינויים?   אילנית הומינר: 

חבר'ה דקה, בואו נעשה סדר שנייה. אנחנו אילנית, שני, שני מקוואות אנחנו  ניסים גוזלן:

לא נצא, דקה, לא נצא, דקה, לא נצא לשיפוץ שיהיה רשום בפרוטוקול. לא 

חבר' נצא  נצא,  לא  ל...  אותו  נאשר  התב"ר,  של  לביצוע  נצא  לא  אנחנו  ה 

של   ושתיים  הזה  למקום  אחד  הפעלה.  חוזי  שני  לנו  שיהיו  מבלי  לביצוע 

המועצה  מה  הדתית  המועצה  מול  הפעלה  חוזה  הפעלה,  אילנית  החדש. 

 הדתית, 

 עכשיו,  מוטי פרנקו:

 זה לא ענייננו.  מה המועצה הדתית עושה זה עניינה, זה עניינה ניסים גוזלן:

 שזה עניינך.   יבוודא לא, זה כן עניינך, ...  מוטי פרנקו:

אנחנו נפעיל אני אומר עוד הפעם יהיה חוזה הפעלה גם של המקווה החדש   ניסים גוזלן:

 וגם של המקווה הישן.  

 אין שום בעיה,   ניסן לביא:

אגב ניסן שתדע שאני מעלה את הנקודה הזאת דווקא מעיניים שאכפת לי   מוטי פרנקו:

 שהציבור בסוף שמשתמש ביניהם גם אשתי,  

 אז עוד הפעם,  ניסן לביא:

 שיבואו למקום מכובד, משופץ,  מוטי פרנקו:

 ואם זה כמו שאתה אומר, לא מעניין אותי,   ניסן לביא:

 ה של הכסף.  ראוי, רגע, שיהיה גם הוגן בגביי מוטי פרנקו:

 מוטי, כמו שאני אומר,   ניסן לביא:
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 שירותי דת.  מוטי פרנקו:

את   ניסן לביא: לשפץ  צריכים  אנחנו   ... המפעיל  עכשיו,  קשור  לא  זה  אומר,  אני  לכן 

הדתית...   המועצה  זה  אחרי  שלנו,  מבנה  דבר  של  בסופו  הוא  כי  המבנה 

 בהפעלה זהו. 

א דני אורן: אחד  אז  טוב,  בעד?  כולם  מאושר בעד,  שאמרנו  כמו  שמונה  שלוש  רבע 

התב"ר אנחנו במקביל נכין הסכם הפעלה מול המועצה הדתית. תב"ר אחד 

 ארבע שלוש תשע שלב ב' לבניית ... נדרש שם שלב ב' השלמת הפרויקט.  

 הלאה.  ניסים גוזלן:

 בעד?  דני אורן:

 כן.  אילנית הומינר: 

שיירשם בפרוטוקול, זה הולך אך ורק לבית הכנסת, לא לשום מבנה אחר.   נועם ששון:

לקטן זה הולך אך ורק לבית כנסת הגדול, אם לא,  יש שם שני מבנים, לא  

 אני מתנגד. חד משמעית אני אומר. 

 למה זה נועד?  מוטי פרנקו:

 זה נועד, שנייה,   ניסים גוזלן:

 המבנה הזה נועד לבית כנסת, המבנה השני אין לי מושג למה הוא מיועד.   נועם ששון:

 שנייה, סליחה תן לי לענות,  ניסים גוזלן:

 כן.  נועם ששון:

 בסדר? שנייה. אנחנו, דקה.  ניסים גוזלן:

אני מבקש לא להשתמש בתב"ר בלי לראות תוכניות בנייה. אנחנו מאשרים  נועם ששון:

מה? הוא לא היה שם, היא לא הייתה שם, הוא לא פה תב"ר מיליון שקל על  

 יודע, אתה לא יודע, אף אחד לא יודע על מה התב"ר הזה. 

 אני גם לא,  מוטי פרנקו:

אני אישרתי אותו בוועדת כספים, אם אני לא יודע למה מטרת הכסף אני   נועם ששון:

 מתנגד. אני אומר לכם אני מתנגד, תרשום.  

ו דקה, אנחנו ואני אמרתי גם למירי שאני הייתי איתה בסיור  שנייה, אנחנ ניסים גוזלן:

 נכון? מירי דיברנו על זה.  

 שנייה.  מירי לוין:
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אני חוזר ואומר, חבר'ה דקה אני חוזר ואומר מדובר  בהשלמת בית הכנסת   ניסים גוזלן:

מה   זה  הושלם.  שלא  הפיתוח  כולל  הבנייה   ... ולשם  התחתון   ... הגדולה 

ר על המבנה הקטן שנעצר על ידי הוועדה מצפה אפק כי  שמדובר. לא מדוב

 אין לו היתר בתוקף.  

אבל זה קורה לנו? איך קורה לנו באלפיים עשרים ואחת שבונים מבנה לא   מוטי פרנקו:

 ב, 

 בונים בתקופת ... מה קשור אלי?  ניסים גוזלן:

 הבנתי, אוקיי מאה אחוז.   מוטי פרנקו:

אחד   ניסים גוזלן: כי  העניין  את  עצרה  הקטן  למבנה  הוועדה  תעצרו,  הוועדה  לו,  אין 

 השכנים פנה לוועדה.  

 הבנתי.  מוטי פרנקו:

ואמר הם רצו לחדש את הבינוי, אנחנו לא נוגעים במבנה הזה כי יש לו שם   ניסים גוזלן:

 הפסקת עבודה על הקטן. אנחנו מדברים על המבנה הגדול של האולם.  

 עשית סדר.  פרנקו:מוטי 

כולל המבנה, כולל הכל, רגע. יהיה כתב כמויות, שנייה. יהיה כתב כמויות   ניסים גוזלן:

 שישראל יכין אותו על סך כתב הכמויות נצא למכרז נקודה. מקובל?  

 מקובל.  נועם ששון:

 עוד משהו למישהו?   ניסים גוזלן:

 כן, צריך ש... תגיש בקשה,  ישראל בן ישראל: 

העמותה זה יהיה, תרשום לך גם שיהיה גם מצב שבסיום השיפוץ, בסיום  גוזלן:ניסים 

 השיפוץ.

 )מדברים ביחד(.  

הם מגישים עכשיו להקצאה סגור? הלאה. למה כל האמרו לי, שתו לי, עשו  ניסים גוזלן:

 לי הלאה. שמעת? ... הלאה. 

 בסדר.  נועם ששון:

 בואו אל זה,   בינתיים אף אחד לא מפתיע אותי, ניסים גוזלן:

 טוב, תב"ר אלף מאתיים ושתיים... אחד נקודה ארבע עשרה,  דני אורן:

 מספיק אתה עם הסיסמאות שלך והפוליטיקה הזולה.  ניסים גוזלן:

 למה? עשית הסבר יפה. הסברת יפה.  מוטי פרנקו:
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 אחלה הסברים ניסים.   נועם ששון:

 תאמין לי,  ניסים גוזלן:

 האמת, אני לא מדבר בציניות, הסברת יפה,   מוטי פרנקו:

מוטי אני, מוטי מוטי סליחה כשאנחנו מעלים לפה תב"ר ואני רוצה שתבין   ניסים גוזלן:

לגעת בכל  הראייה הציבורית שלנו בסוף אנחנו רואים איך אנחנו מנסים 

כלל הציבור. כי מחר אנחנו בונים בתי כנסת עכשיו, בנינו שלושה, ארבעה  

פה בית כנסת שהתחילו לבנות אותם בשנת אלפיים ואחד לפני  חמישה, יש  

שאני נבחרתי וזאת הבית כנסת ... אז היו שנים קשות ונשארנו מבחינתנו 

בהקצאה,   אותם  ומתנים  ההקצאה  את  עושים  שאנחנו  לפני  השלמה.  עם 

עכשיו רוצים לעשות את ההקצאה. רוצים לנתק את החשמל, רוצים שינהלו 

להס רוצים  הכל,  את  את  להם  נעשה  בואו  ולתמיד  אחת  פעם  זה  דיר את 

 ההשלמה שיש לנו כסף בתב"רים שהם יהיו מאושרים, 

 אגב ... קיבל המון כסף בשנים האחרונות.   מוטי פרנקו:

סגור, לא, דווקא לא, בשבע, עשר שנים האחרונות הוא לא קיבל אגורה. אז   ניסים גוזלן:

או  אולם,  תראה  למטה,  תראה  שתלך  רוצה  לשמש  אני  שיכול  יפה  לם 

לחתונות, לבריתות לאירועים מיותם, הוא לא... אז שווה לנו להשלים כמה  

 מאות אלפי שקלים.  

 . חבל על הזמן מוטי פרנקו:

גם ב... בונים עכשיו ארבעה בתי כנסת אם נחכה שהמתפללים יבנו הם לא   ניסים גוזלן:

עם   ויישארו  שנה  מאתיים  עוד  וקרוואניםיבנו  לבוא  כדי  גם  .  מענה  לתת 

בתרבות, אם אנחנו בונים קאנטרי בחמישים מיליון, אנחנו יכולים להרשות  

 לעצמנו, 

 חד משמעית.  מוטי פרנקו:

 הבנתם? דברים אחרים,   ניסים גוזלן:

 מבורך.  מוטי פרנקו:

כי אנחנו רוצים לגעת בקאנטרי, בהיכל תרבות וגם בבתי כנסיות להסדיר   ניסים גוזלן:

כשיו מקווה גברים, אחרי מקווה נשים כזה מהודר חשוב את מה שאפשר. ע

 לשבור את הקיר שיהיה אחד גדול, 
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, כי אני חשבתי שאתה מדבר על מקווה נשים  םשהטעית אז אני אומר לך   מוטי פרנקו:

 ישן ולא מקווה גברים.  

 אז תלך, המקווה, אני אקח אותך,  ניסים גוזלן:

 אני לא הייתי שם.   מוטי פרנקו:

לא, לא, אז חשוב. מקווה גברים הוא קטן, מקווה נשים צמוד אליו זה אותו   וזלן:ניסים ג

מבנה, ישראל היה. זה לשבור קיר כדי להרחיב את הגברים. חבל, גם ככה  

 נשים... 

 זה נראה, סליחה, זה נראה,  ישראל בן ישראל: 

 חשוב שתראה, אנחנו... לגברים יותר ספייס, יותר מקום.  ניסים גוזלן:

 אני...  ישראל בן ישראל: 

גם אני לא, אבל אתה מסכים שצריך לשבור את הקיר היית שם נכון ישראל?  ניסים גוזלן:

 זה אותו מבנה. זה לעשות שם שיבואו יותר,  

 שזה יהיה יפה הוא כן ילך.  אבנר ברק:

וא ולהסדיר. עכשיו כל המלחמות, סליחה, כל המלחמות  המשימה היא לב ניסים גוזלן:

על המבנה הקטן וכל מיני מתפללים שמייצגים אותם לקחת ... כן לקחת,  

אני לא צריך לספר לך מה יש מאחורי. אני להבדיל מאחרים, אני להבדיל  

מאחרים לא מספר לך את הכל בסדר? אני גם יודע את כל מה שהוא יודע 

אבל ההבדל בינינו שאני לא מדבר, אני מסתכל איך    תאמין לי כפול ארבע.

 לצאת מהפלונטר קדימה.  

 אנחנו לא יודעים את מה שאתה יודע.  נועם ששון:

 אתה יודע, אתה יודע תאמין לי אתה יודע חלקית.   ניסים גוזלן:

 אנחנו לא כאלה, אנחנו עוד לא,  נועם ששון:

 ם הכל אל תדאג.  אני מכיר את כל ה... אנחנו מכירי ניסים גוזלן:

 אנחנו עוד לא יודעים הכל,  נועם ששון:

גם אתה וגם אני מכירים על מה מדובר ומי הנפשות הפועלות ולמה אמרת   ניסים גוזלן:

 את מה שאמרת. נכון ולמה אמרת גם את מה שאמרת. 

 טוב תב"ר אלף, תב"ר אלף מאתיים ושתיים.   דני אורן:

 נכון או לא?  ניסים גוזלן:

 ניסים,  נגרדי:קי גו’ג
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תב"ר אלף מאתיים ושתיים מטלה אחד ארבע עשרה רחוב איילה, אנחנו   דני אורן:

על חשבון זמני  באופן  מיליון שקל, את הכסף הזה  מגדילים אותו  ... שתי 

 אנחנו נקבל חזרה מרמ"י ונחליף את מקור המימון.  

 אוקיי.  מוטי פרנקו:

עשינו את זה הרבה פעמים בתב"רים של חינוך עכשיו זה יקרה לנו קצת גם  דני אורן:

 בתב"רים של, 

 עכשיו תחזור לתשע עשר,   מוטי פרנקו:

 עכשיו צריך לחזור ל,   דני אורן:

 דלתיים סגורות.   ניסים גוזלן:

 טוב אז דלתיים סגורות, דלתיים סגורות זה רק חברי המועצה נשארים.   דני אורן:

 כן סיימנו את החברים מבחינת האחרים, אתם יכולים ללכת.  ן:ניסים גוזל

 את צריכה לצאת.   דני אורן:

 לא, ג'ודי פה חלק מהצוות הסטטוטורי.  אילנית הומינר: 

 כן?  דני אורן:

 בטח.  אילנית הומינר: 

 אז את יכולה להישאר.   דני אורן:

 היא יועצת למעמד אישה היא בדיוק,  אילנית הומינר: 

 אין בעיה, לא יודע, מה שתגידו, מי שצריך לצאת ייצא מי שלא לא.  :דני אורן

 אז הנה.  משה מזרחי:

 יוסי יכול להישאר או לצאת?  דני אורן:

 אני, אני צריך לצאת?   ישראל בן ישראל: 

טוב חבר'ה יש לנו פה. חברים אפשר שלוש דקות רק לשמוע בבקשה. יש פה  דני אורן:

עובדות הגברת   גל והגברת    מזל אפריאט בקשה של שתי  מבקשות    אביבה 

בעצם לעסוק בעבודה נוספת. אילנית בדקה את הנושא, הוציאה חוות דעת 

 זה נמצא כמובן ב, זה נמצא אצלה ב... 

 נראה לי.  אילנית הומינר: 

 כן כן. בסדר?   דני אורן:

 תזכיר לנו רק מה התפקיד שלהם ומה,  אילנית הומינר: 
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על   דני אורן: מדובר  אפריאטמדובר,  בחלקיות    מזל  מועסקת  בהסעה  מלווה  היא 

משרה מלאה מחודש ספטמבר עשרים ואחד, היא מבקשת לעבוד בעבודה  

בחברת   משרדים  בניקיון  הצהריים  אחר  בשעות  בתמורה סידסנוספת   ,

 וא סכום מסוים. לאיזה שה

 ברור שכן מה זה.   מוטי פרנקו:

 בסדר אבל צריך לאשר אז, אילנית בדקה ומבחינתה אין מניעה.  דני אורן:

 אז אין בעיה. , אם אין מניעה  ניסים גוזלן:

גם מלווה בהסעות והיא בחלקיות משרה מלאה. היא    אביבה גל טוב, הגברת   דני אורן:

 מבקשת לעבוד גם בעבודה נוספת. 

  אביבה מה? מוטי פרנקו:

 .  דודו. אשתו של אביבה גל נועם ששון:

 מה זה משנה אשתו של מי היא?  ניסים גוזלן:

 לא, הוא שאל, אבל הוא שאל,  נועם ששון:

, אילנית  בסלון כלות ברמלההיא אומרת, היא רוצה לעבוד עבודה נוספת   דני אורן:

 בדקה היא לא רואה מניעה. 

 מעולה.  מוטי פרנקו:

אני מציעה אנחנו שכחנו בפעמים הקודמות להגיד שאנחנו מאשרים את זה   אילנית הומינר: 

עד סוף הקדנציה בסדר? את ההיתר העבודה, אנחנו לא אמרנו תקופה גם  

 נאשר,  לאחרים, 

 אז בדיעבד.  מוטי פרנקו:

 עד סוף הקדנציה.   אילנית הומינר: 

 מאשרים עד סוף הקדנציה.  דני אורן:

 אני לא זוכרת שאישרנו איזה תקופה לא אמרנו איזה תקופה.  אילנית הומינר: 

 קדנציה חמש עשרה.   מוטי פרנקו:

 אמרתי את זה? אז עד סוף התקופה.  אילנית הומינר: 

 ה זה קדנציה חמש עשרה? מה זה קדנציה חמש עשרה? מ מוטי פרנקו:

 עד הקדנציה, סוף הקדנציה,  אילנית הומינר: 

 לא, מה זה קדנציה חמש עשרה?  מוטי פרנקו:

 אה מה זה הקדנציה הזאת?  אילנית הומינר: 
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 מה זה? מה זה?   מוטי פרנקו:

 ... איך את סופרת את הקדנציה?  אילנית הומינר: 

 מקום המדינה כאילו?   מוטי פרנקו:

 לא, מקום באר יעקב.   אילנית הומינר: 

 קום באר יעקב זה מאה ואחת עשרה שנה.   מוטי פרנקו:

 מה זה מה השאלה?   דני אורן:

 ... קדנציה חמש עשרה. אמרו,  מוטי פרנקו:

 י אש.  חברים נעמתם לנו מאוד, בזמנכם החופש דני אורן:

 רגע, שיחזירו את הדפים האלה.  מירי לוין:

רגע, אתם לא החזרתם את הטפסים ובבקשה מי שלא מסתדר לו יש לנו   דני אורן:

 אנשי מחשבים...  
 

 - הישיבה ננעלה    - 


