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 עיריית באר יעקב 

 תמלול ישיבת מליאה 

 42 מן המניין  מס'מישיבת מליאה 

   21.3.22, שהתקיימה ביום שני

 בתיכון "נווה נחום".    19:00בשעה 

 

 משתתפים: 

 העיר ראש  –מר גוזלן ניסים 

 העיר משנה לראש   –מר בוסקילה אברהם 

 העיר סגן ראש  –מר גונגרדי ג'קי 

 מועצת העיר  ברת ח –רוזמן גב' עידית גינדי שט

 מועצת העיר  חבר  –מר דודי לוין 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 מועצת העיר חבר   - ניסן לביא מר 

 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 
 

 נוכחים: 

 מנכ"ל העירייה   –רו"ח דני אורן 
 מהנדס העירייה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 העירייה  מבקר  –מר משה מזרחי 
 ע.מנכ"ל העירייה   –מר יוסף ג'בר 

 מ.לשכת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר
 

 חסרים:  
   ראש העיר  מ"מ וסגן  –מר פרנקו מוטי 

 העיר סגן ראש  –מר נועם ששון 

   מועצת העירחבר  –מר אבנר ברק 

   מועצת העיר חברת  -גב' שלומית שלסקי 

 מועצת העיר  חברת  -ב' מזרחי טלילה  ג
 

 העירייה   יועמ"ש – נרמילנית הועו"ד אי

 

 פרוטוקול

 

 . אנחנו רוצים להתחיל :דני אורן

 

 ( מדברים ביחד)
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 14/2/22מיום   41מן המניין מס׳  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא. 1

אנחנו רוצים להתחיל ברשותכם את ישיבת המליאה מספר  .  ערב טוב :דני אורן

חנו נפתח  כם אנברשות.  אהיש פה קוורום שמאפשר לבצע את המלי.  42

  41זה אישור פרוטוקול העירייה מספר    1סעיף מספר  .  אותה ונתחיל

 ? מאשרים אותו.  כם לעיוןהפרוטוקול נשלח אלי.  ’22לפברואר    14מיום  

 .כן :ניסן לביא

 .אנחנו מאשרים את הפרוטוקול הקודם,  1סעיף מספר  ?  כולם פה אחד :דני אורן

 ?פה לאינטרנט  מישהו יודע מה הסיסמה ..דוברת

 27/2/22פרוטוקול ועדת שמות מיום אישור . 2

 .לפברואר 27אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום , 2סעיף מספר  :דני אורן

 . לא ראיתי פרוטוקול כזה :יסן לביאנ

 . אני מזכיר לכם ששלחנו לכם. יש פרוטוקול כזה :דני אורן

 … :ניסן לביא

בעיקרון דנו על מרכז . מותת שועדואר ברלפ 27-ב יתההי, אז אני אגיד :דני אורן

 ,קריאת שמות. 2-ו 1התרבות החדש בבאר יעקב ומתחמים 

 , לא סתם השם הזה :ניסן לביא

האם  .  היה דיון לגבי איזה שמות ייבחרו למתחמים.  2-ו  1מתחמים    … :ני אורןד

שדות יהיה  ודגן,  עמק,  קציר,  כרמים,  זה  את  .  עומר  ניהל  אבבה 

 ? איפה אבבה. הישיבה

 .אני פה : בבהניגוס א

  . ולקוטאבל אנחנו מבקשים לאשר את הפרו,  והוא יכול להסביר לכם :דני אורן

 ?מאושר

 .כן? ה זהעל מ : קי גונגרדי'ג

 ? איזה שמות כן היו : עידית גינדי

 . זה נשלח אליכם החומר, חבר’ה, נתנו שמות :דני אורן

 ( מדברים ביחד)

,  עמק,  השדות … קציר,  גיא  1ם  ועדת שמות קראה לרחובות במתח :דני אורן

 . בסדר, הלכנו, הלכנו על גיא. אלה השמות. עומר ודגן
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מר משה מזרחי   –ממונה על תלונות הציבור  מבקר העירייה והגדלת היקף המשרה ל.  3

 ל"משכר מנכ 90%משרה תנאי שכרו לפי  100%-משרה ל 50%-מ

ו להיות בדה שעברנאנחנו נדרשים לאור העו. 3סעיף מספר , ברשותכם :דני אורן

יה על פי החוק ועל פי החוקים של משרד הפנים להגדיל את היקף יריע

זה אומר שגם הוא .  משרה  אחוז  100-אחוז ל  50-המשרה של המבקר מ

עובד ,  כי עבד אצלנו,  עזוב דברים שהוא עושה,  עושה אצלו היערכות

ב היום  עד  לעבוד  ,  אחוז  50-אצלנו  והתוכנית  ,  אחוז  100הוא מחויב 

 , אחוז משרה 100ליולי הוא יתחיל  1-היא שב

 . אחוז שכר אבל 90 : קי גונגרדי'ג

 .אחוז 50אחוז על  90גם היום הוא מקבל , אחוז שכר 90 :דני אורן

 ?מי זה :ניסים גוזלן

 .משה ידידנו :דני אורן

 . מרוויחים אותו דבר, לים"יש לנו היום שני מנכ :ניסים גוזלן

 . תראה לאן הגעת, וזחא  20-לת באתה התח, משה : קי גונגרדי'ג

 .אחוז 50, אחוז היה קודמי 20, לא :משה מזרחי

 . תראה לאן הגעת :ניסים גוזלן

 .אתה ודני, לים "יש לנו שני מנכ, משה : קי גונגרדי'ג

לציין :דני אורן חייב  של  ,  אני  האיגודים  מכל  חזק  הכי  לדעתי  איגוד  להם  יש 

 .דואג לתנאים של המבקרים, כולם

   

שינוי  –עקב גידול במספר תושבים  5לדרגה   4מקומית מדרגה הרשות ה ר דרגת שואי. 4

 ס"י הלמ"תושבים עפ 30,000מעל 

 . 5לדרגה  4אישור דרגת הרשות מדרגה , 4סעיף מספר . טוב :דני אורן

 ? כן, כולם פה אחד :ניסים גוזלן

זהמ :ניסן לביא להסביר,  ה  יכול  המשמעות?  אתה  מה  את  ,  תסביר  תסביר 

 .שמעותהמ

 .הוא מדבר פה אחד על משה, לא. ניסן :אורןי דנ

 ?כולם פה אחד. דכולם בע, אני בעד :ניסים גוזלן

 .כן, כן : קי גונגרדי'ג
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 ?  אתה בסדר עם ההגדרה של המבקר, דודי :דני אורן

 ?לא, אמרת נגד ? אתה רוצה נגד : קי גונגרדי'ג

 . אני בעד, לא, לא :דודי לוין

תדע לך שהוא בא מהבית ,  משה?  ד משה… בעאתה  ?  משהאתה בעד   : קי גונגרדי'ג

 . תדע לך, כשהוא נגד

 . אחוז אני צריך אותך עכשיו 200. רוצים אותך מאתיים אחוז ,משה :ניסן לביא

 ,אני רוצה :דני אורן

 .  זה ריכך את לבו,  כנראה שאתה יושב מולו : קי גונגרדי'ג

 , יםו עוברשאנחנ פעםכל . אלף 20-בשעה טובה עברנו את מחסום ה :דני אורן

 .30עברנו . 30 : עידית גינדי

בין  ,  10,000יש עד  ,  יש מדרגות במשרד בפניםכל פעם ש.  30,016,  כן,  כן :דני אורן

-מ,  50,000-ל  30,000בין  ,  30,000-ל  20,000בין  ,  20,000-ל  10,000

 .250,000עד  100,000-ומ 100,000-ל 50,000

 . דעתוצה לאני ר, םתס?  5-ל 4מה המשמעות בין  :ניסן לביא

, שאנחנו לאאתם לא יכולים להגיד  ,  30,000אנחנו כבר  ,  המשמעות היא :דני אורן

 ?בסדר

 .נכון :ניסן לביא

שכר :דני אורן מדרגות  עדכון  הפנים  במשרד  מאפשר  זה  מאפשר ,  אבל  זה 

 , ס"עדכונים אחרים שנדרשים מבחינת הלמ

 .רק לעובדי ציבור, לא לנבחרי ציבור :ניסן לביא

ציבור :זלןניסים גו מה  ,  דקה ,  נבחרי  יודעים  הקדנציה  בתחילת  הם  ציבור  נבחרי 

גם אם הישוב יגדל פי שלוש באותה  .  הם ונשארים עד הסוףהמפתח של

 , הוא עדיין, קדנציה

 אז מדובר … :ניסן לביא

עובדים :דני אורן העובדים,  על  קשורים  ,  כל  שלא  אחרים  נושאים  .  לשכרועל 

 , 30-ל 20עשינו את זה בין 

 . כמה בקשות יהיו לכם מחר על השולחן, וואי וואי :סן לביאינ

 ן נצבר גירעוס מהפרשה ל"מתנרה לבאישור הע. 5

ס "יש סכום שהמתנ.  ס"אנחנו בתקציב של המתנ.  5סעיף מספר  ,  הלאה :דני אורן
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בונה עליו או תקצב אותו מתוך ההפרשה שלנו  ,  במירכאות אישר אותו

מבקר משרד הפנים חייב . מיתוהרשות המקבספרים של , יש בספרים

נצבר שהיה בזמנו אותנו בשנים עברו לעשות הפרשה לטובת הגירעון ה

היום הוא טיפה יותר . xס היה גירעון נצבר "אז בזמנו למתנ. ס"למתנ

למתנ,  נמוך לעזור  לנו  לעבור לתקציב  "מה שמאפשר  והדבר   2022ס 

 , יהזה נעשה גם על דעתה של הגזברית וגם על דעת

 ? באיזה סכום מדובר :ביאניסן ל

 .שקל 700,000 :דני אורן

 ? כמה הגירעון :ניסן לביא

מיליון :ני אורןד משתי  פחות  מיליון.  הגירעון  ארבעה  היה  הוא  הואיל .  פעם 

 ,אנחנו מבקשים עכשיו, והמבקר חייב אותנו לעשות הפרשה

י מציע  הייתאני  ,  הזהאני הייתי מציע את הסעיף  ,  דני,  אני הייתי מציע :ניסים גוזלן

 ,הייתי מציע בכלל להנהלה, ס"ל למתנ"יש מנכ, את הסעיף הזה

 .אבל הם צריכים את הכסף  :ורןדני א

בוא נדחה את זה לישיבה הבאה שיציגו לכולם  ,  בוא נעשה.  לא משנה :ניסים גוזלן

 .ס לפני שאנשים מצביעים"את הגירעון האמיתי של המתנ

 , אפילו מחזיק תיק, ס" המתנ אין פה נציגים של :דודי לוין

 , ס לא פה"המתנ, לא :ניסים גוזלן

 . ס"ס וניסים חבר המתנ"בר המתנאבל אני ח, לא :דני אורן

 ,אני הייתי מציע, לא משנה, לא :ניסים גוזלן

 ?  נו אז מה, גם אני הייתי :דודי לוין

 , ויותר נכון, אני הייתי מציע, דודי, דודי :ניסים גוזלן

 .ידומה שתג :דני אורן

בישיבה הבאה לזמן את מנהל  ,  לא לכנס,  אני הייתי מציע לכנס ישיבה :זלןם גוניסי

 .ס שייתן לנו פה את המצגת בדיוק ממה זה נובע"מתנה

 . לא מכירים אותו אפילו? ס בכלל"יש מנהל מתנ : קי גונגרדי'ג

 ?מי :ניסים גוזלן

 ? ס חדש יש"מנהל מתנ : קי גונגרדי'ג

 . חדש נבחר ס"מנהל מתנ :ניסים גוזלן
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 . אנחנו לא מכירים אותו : קי גונגרדי'ג

 .הוא בחור רציני, הוא היה בגוש עציון :ניסים גוזלן

 . ישיבת מועצה? למה לא מכירים לנו אותו : קי גונגרדי'ג

 ,אתם רוצים שלישיבה הבאה :דני אורן

 ,גם הוא יציג את הזה, בואו, אז אני אומר. הוא לא מחויב :ניסים גוזלן

 .אנחנו לא יודעים מי זה אפילו,  שיבוא? מחויב ה לאמה ז : רדיקי גונג'ג

 ( מדברים ביחד)

ההבראה,  לא,  לא :לןניסים גוז תוכנית  את  להציג  קיים.  חשוב  ההפרשה  ,  הכסף 

 . בספרים קיימת

 ? ל המוסד"ס זה מנכ"ל המתנ"מנכ : קי גונגרדי'ג

 .שיציגו את התקציב, לא משנה לי מי :ניסים גוזלן

יש מינוי חדש של ,  למה.  אני רוצה להבין אבל בלי קשר,  סיםינ,  ניסים : קי גונגרדי'ג

זה לא תפקיד  ?  ה הוא לא בא לפה ומציג את עצמולמ.  ס"ל מתנ"שמנכ

 . של מנהל המוסד

 , הוא נכנס לתפקיד :ניסים גוזלן

 . הוא עוד לא נכנס :דני אורן

 .  דני, הוא כבר חודשיים שם? מה זה הוא לא נכנס : קי גונגרדי'ג

 .לא, לא :ם גוזלןסיני

 . אני יודע שהוא חודשיים שם. הוא חודשיים שם : קי גונגרדי'ג

כי הוא מבצע חפיפה  ?  למה.  הבנאדם נכנס לתפקיד שבוע שעבר,  ג’קי :גוזלן ניסים

קיים,  לפני עבודה  מקום  עוזב  הבעיה,  עכשיו?  הבנת.  הוא  לא  , הוא 

 ,הבעיה

,  ס"את מנהל המתנלהכיר  אותך    ייןמענ.  שיציג את עצמו,  שיבוא לפה : קי גונגרדי'ג

 ?דודי

 .לא משנה,  אני רק שמעתי שהוא, כן :דודי לוין

 ?מה : קי גונגרדי'ג

 .אז זה מעניין אותי לראות, עם סנדלים הולך בחורף, לא :דודי לוין

 . ערכי. כי הוא ציוני : קי גונגרדי'ג

 ,שנה 15הוא בקושי … , בואו :ניסים גוזלן
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 , הוא נראה לי מאוד מאוד בנאדם, אותוגשתי אני פ, ידאני רוצה להג :ניסן לביא

 ,אני. גשת אותואתה יחיד סגולה שפ : קי גונגרדי'ג

שאני מסכים שהוא  ,  זה מסוג המשפט הבא שלי,  אבל אני מסכים,  לא :ניסן לביא

 .להציג את עצמו, צריך לבוא למליאה

, א ואומרלכן אני ב,  הוא לא נכנס לישיבה,  סליחה,  סליחה,  ג’קי,  ג’קי :ניסים גוזלן

הוא פה,  גם  לא  נועם  כולם,  גם  תוכנית  .  גם  את  בדיוק  יציגו  יבואו 

יש אחרי זה תוכנית הבראה שכולנו צריכים לעקוב אחריה  .  בראההה

 . ולוודא שמיישמים אותה

 .אז בואו נעביר את זה, בסדר :דני אורן

.  הלפעם הבא  בואו נוריד את זה מסדר היום.  נעביר … תוכנית הבראה :ניסים גוזלן

 .  שיציגו תוכנית שלמה כוללת לגבי הנושא הזה

 י נוהל משרד הפנים אישור הקצאות מקרקעין לפ. 6

מספר  ,  הלאה :דני אורן משרד  ,  6סעיף  נוהל  לפי  מקרקעין  הקצאות  אישור 

יודע,  בשעה טובה פעם ראשונה אחרי.  הפנים לא  ,  ארבעים שנה,  לא 

זמן למ,  יודע כמה  זה  פ   צב שאנחנומצליחים להביא את  ה  מאשרים 

הקצאה אחת זה לעמותת חברת קדישא של  .  ליאה שתי הקצאותבמ

העלמין  הקרקעות העניין .  בבית  את  לסדר  שנים  כבר  מנסים  אנחנו 

לילדי .  הזה לחינוך  יבילים  ומבנים  קרקע  היא  השנייה  וההקצאה 

פר לעמותת  המיוחד  התהליך.  ח"החינוך  את  אסביר  פה .  אני  היה 

ח של מבקר  "לאור דו.  צאההאלה להק  כל הנכסיםתהליך של פרסום  

הק של  בנושא  מטפלת  לא  שהרשות  שאמר  פה  המדינה  נעשה  צאות 

אחד זה  ,  הגיעו כרגע לשלב הזה שני נכסים.  סקר מבנים וסקר נכסים

בקשה הגישה  קדישא  שחברת  העלמין  בית  בוועדה .  נכסי  נידון  זה 

של    ל התהליך עבר את כ,  זה נידון בוועדת משנה להקצאות,  מקצועית

.  בדיקה על ידי אנשי מקצוע והובא לכאן לאישור במליאה בשעה טובה

 ,יש לנו על הפרק בערך עוד ארבעים נכסים, ים האלהשני הנכס

 ?מי היה בישיבה של ההקצאות :ניסים גוזלן

 . אני חושב שניסן יכול :דני אורן

 .אני, אני :ניסן לביא
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 ?ומי עוד :ניסים גוזלן

 . ודייתי ודהי אני : עידית גינדי

 ? מי עוד? דודי גם :ניסים גוזלן

 .ונועם : עידית גינדי

 ?-ם ונוע :ניסים גוזלן

 . היינו ארבעה, זהו : עידית גינדי

 ? ארבעה הייתם :ניסים גוזלן

 . זה הולך קשה, אני מודה שזה מאוד מאוד  :דני אורן

 , הרוצה שיהילמה אני לא  .  זה חשוב,  קיי-או.  היו נציגים של כל הסיעות :ניסים גוזלן

 היושב ראש … :ניסן לביא

, יהיו שותפות להחלטות האלהשכל הסיעות  ,  חשוב,  לא משנה,  חשוב :ניסים גוזלן

 , כי זה החלטות

מתגלחים ככה על  ,  די ככה מודה,  אנחנו גם עושים את זה פעם ראשונה :דני אורן

 .מבקשים לאשר את זה. ולאט לאט זה ירוץ יותר טוב, הזה

 … :ניסים גוזלן

 נציגת ציבור לעמותה לפנאי וקהילה  -אה בדבר קול קורא המלי עדכון. 7

 ,עדכון המליאה בדבר קול קורא נציבות. 7אני מעדכן סעיף . יפה :דני אורן

אחד,  רגע,  רגע :ניסים גוזלן דבר  רוצה  רק  הישיבה ,  דודי,  שנייה.  אני  בעקבות 

לכאלה שלא משתפי להוציא מכתבים  לאילנית  ם  האחרונה שאמרנו 

 .פעולה

 .נכון :דודי לוין

יש .  ש רק סוגיה אחתי.  יצאו כבר מכתבים כי אני קיבלתי ריקושטים :ניסים גוזלן

אז  ,  עכשיו אתה תהיה במשרה מלאה,  אני מבקש שתראה,  משה,  פה

צריכים לחשוב על פתרון לעמותה לבית כנסת  ,  אולי ככה תעזור לנו על

 .שאין לעמותה

 . יש לי פתרון :ניסן לביא

 , רגע :ם גוזלןסיני

 , אז עמותה אחרת תאמץ :אבהרם

, המועצה דתית,  יך לראות אם עמותה אחרת צר,  דקה,  צריך,  בסדר,  לא :ניסים גוזלן
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 ,כל גוף

 ( מדברים ביחד)

 ,כל גוף,  לא יודע, לא, לא, סליחה :ניסים גוזלן

 .  אני סתם זרקתי :ניסן לביא

 . אנחנו חשבנו על המועצה הדתית, לא :דני אורן

פותרים :ןסים גוזלינ להתאגד ,  איך  יכול  שלא  מקום  של  הבעיה  את  פותרים  איך 

בחינה אחרת,  מבחינה תקציבית,  מבחינת אנשים איך עמותה .  מכל 

אנחנו  ,  תשבו,  בואו,  בסדר,  אני אומר,  כן,  אחרת יכולה לקחת חסות 

ביחד עם ,  לחבר’ה הדתיים,  זה יותר לכם,  מבקשים שיהיה פתרונות

 ,משה

 .נשמה, רק לדתיים ת זה לאבתי כנס :ניסן לביא

הבנת,  לא :ניסים גוזלן את,  לא  להוביל  צריכים  מכירים  אתם  שאתם  בקטע  , זה 

 , יש לנו פה מכתב, אין לנו עמותה, מתקשרים אליי

 . לפתוח עמותה היום זה שבועיים, לפתוח עמותה … : אברהם בוסקילה

 ,השמ,  בוא. הצריך לדבר עם מש,  אבל צריך להנחות אותם :ניסים גוזלן

 ( מדברים ביחד)

 .הלאה,  אתה מטפל, אתה מטפל :ניסן לביא

 . זה עולה כסף, מי שרוצה לפתוח עמותה. ה עלויותז : אברהם בוסקילה

 ? מה זאת אומרת, שייקחו בחשבון, אבל אברהם, לא :ניסן לביא

 ,אתה לא יכול להתקשר לבנאדם, לפי הנהלים צריך להיות עמותה :ניסים גוזלן

 ,הלאה :יאניסן לב

 ( מדברים ביחד)

לקחת חסות על   עמותה יכולה.  עמותה אחרת יכול לקחת עליה חסות :ניסים גוזלן

 ? שני בתי כנסת

 . לדעתי אין בעיה :דני אורן

 . אז רוצים לדעת, קיי-או :ניסים גוזלן

 .חבל על הזמן, בואו נתקדם :ניסן לביא

למצוא,  קיי-או :ניסים גוזלן צריכים  להם  הוציא  ניתאיל,  תקשיבו,  אבל  מכתבי  ה 

,  אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתארגנים עם זה.  פינוי תוך חודש



10 

 

 .חשוב. בואו

 אתם סתם עולים …, זה בתי כנסת בכלל לא שייכים למועצה, חבר’ה : אברהם בוסקילה

 .אבל המבנים של העירייה, לא :משה מזרחי

 , המבנים זה משהו : אברהם בוסקילה

 .ברגע שמישהו מקים מבנה על קרקע, נההכוו הקרקע, לא :משה מזרחי

 . לא בטוח שגם זה של מועצה : אברהם בוסקילה

המועצה לא יכולה להקצות ,  אז מבחינה חוקית אם זה לא של המועצה :ניסן לביא

 .בכלל

 ( מדברים ביחד)

טוען :ניסן לביא העירייה,  אברהם,  הוא  של  לא  גם  של  .  שהשטח  לא  השטח  אם 

 .ל להקצותאתה לא יכו, העירייה

 .בר טכנולוגיות עשו בזמנו מיפוי, נכון :ניסים גוזלן

נכסים :ניסן לביא נכסים של בר טכנולוגיות,  יש  סקר  יכול ,  יש סקר  היום אתה 

 .לדעת לגבי כל מבנה אם זה הקרקע שלך או לא שלך 

 . הם בדקו הכול, נכון :ניסים גוזלן

 ? דודי, מה רצית ממשה :דני אורן

באותו ,  אז גם בעמותת ספורט שכבר יתעסקו,  ר זהותה כבהעמאם  ,  לא :דודי לוין

 .יני דברים … זה לא פחות חשובאם הם עושים פה כל מ, העניין

 ? מה יש בעמותת ספורט : אברהם בוסקילה

 .אבל להקים עמותת ספורט, לא :ניסים גוזלן

 ? מה הבעיה להקים עמותה : אברהם בוסקילה

 . הדברים זה לא שחור לבן, כןמסתבר של אב, לא מאמין שיהיה בעיה :דודי לוין

 . ם חברת בת לספורטס צריך להקי"של המתנבמסגרת התאגיד  :משה מזרחי

 . בשביל לקבל כספים :ניסים גוזלן

 , לא הבנתי, למה :דודי לוין

 ( מדברים ביחד)

 ,זה בשביל לקבל כספים רוצים, נכון :ניסים גוזלן

 ,ודותמהאג, כדי לקבל כספים מהאגודות :משה מזרחי

מקבל :ויןי לדוד לא  יעקב,  אתה  מבאר  החוצה  הולכים  ההם  הכספים  זו  ,  כל 
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 . תונההשורה התח

 .  אבל העמותה לא קמה, זה לא קשה להקים עמותה : עידית גינדי

 .  נתנו הנחיה להקים עמותה והיא לא קמה :ניסים גוזלן

 .פחותר לעשו, אנחנו מדברים על זה לפני שאנחנו חברי מועצה, זהו : עידית גינדי

אני מעדכן אתכם שאנחנו הוצאנו קול קורא לנציגי ציבור לעמותה …  :דני אורן

גם  .  הקהילה כולל  העמותה  של  הדירקטוריון  שהרכב  זוכרים  אתם 

ציבור פנייה,  נציגי  אף  קיבלנו  ולא  שהוצאנו  אתכם  מעדכן  אני  .  אז 

שאם אתם ,  אני בעצם פונה אליכם שתפנו לציבור,  עשינו אורכה נוספת

זה  .  הפנייה נמצאת באתר המועצה.  הו שיגיש מועמדותכירים מישמ

תנסו לעזור לנו  ,  תפנו בבקשה לתושבים .  זה עדכון שלכם,  לא החלטה

 . למצוא נציגי ציבור שיהיו חברים בעמותה

 ?צריך אחד : קי גונגרדי'ג

 . זה עדכון? בסדר. אחד או שתיים :דני אורן

 .נהלהאחוז מהרכב הה 20? מה זה זה :דודי לוין

 ? כמה ההרכב :רןאו דני

 .אחוז 20 :דודי לוין

 ?מכמה :דני אורן

 ? כמה יש בהנהלה. דע מה גודל ההנהלהלא יו :דודי לוין

 .אני חושב שיש שבעה, צריך שניים :משה מזרחי

 . בגלל זה אני שואל, צריך להיות אחוז מסוים נשים :דני אורן

 . 20גי הציבור זה נציאז . 20, 40, 40ההרכב הוא . אחוז 20. אחוז 20 :דודי לוין

 ?בהנהלה, מי היום בזה שם, ומי נמצא : עידית גינדי

 . נציגי ציבור אין :אורן דני

 ? מי עוד, אתה. לא : עידית גינדי

אני חושב שאני  .  ויאיר ושדי הוא הנציג,  אני חושב שזה נועם וניסים,  לא :דני אורן

 ,אמור להיות מוחלף על ידי 

 ?יאיר :דודי לוין

 . יאיר :ורןדני א

 .ציבורואז חסר שני נציגי ? וזהו? ומי עוד, אז זה שלושה, קיי-או : עידית גינדי
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 .  ס"שני נציגי ציבור חסרים ושני נציגים של המתנ :דני אורן

 ?ס"ומי שני הנציגים של המתנ  : עידית גינדי

 ורדה …? איך קוראים לה, לא זוכר את השמות :דני אורן

 ? יעקב לא מבאר, אה : עידית גינדי

 .  סים"החברה למתנ :אורןי דנ

 .הלאה :ניסן לביא

תב  8סעיף   :דני אורן אישור  כספים "זה  בוועדת  שנידונו  ברשותכם  .  רים  אני 

 ,ארוץ

 . שיגידו, תריץ את הכול ואם יש למישהו השגות :ניסן לביא

 1180+  1157+  1156ר "הגדלת תב

תב :דני אורן אילנות  "הגדלת  יסודי  ספר  בית  תבגה.  1156ר  ספר    ר"דלת  בית 

ממשרד  ,  אמירים שקיבלנו  התקציבים  את  להשלים  כדי  בעצם  זה 

צמרות  1180ר  "תב.  החינוך בשכונת  ספורט  אולם  מגדילים ,  בניית 

כל חדרי ההלבשה  ,  ישראל,  על מנת להשלים  2,100,000-אותו ב את 

 ?נכון. וחדרי הספח שלא נעשו בשלב א’

 ?פיכאילו מתי הצ? מתי זה יהיה :דודי לוין

 , ברגע שאתה מאשר :ורןדני א

 ? כאילו כמה זמן לוקח :דודי לוין

 ,ר"אתה מאשר תב, דידו, דודי :דני אורן

 . חודשיים, חודשיים ייכנס :ניסן לביא

 .צריך תקציב, יש קבלן. ר"מאשרים תב. יוצאים לעבוד :דני אורן

 . ל אנחנו עושים את זה" דרך משכ, זה במכרז, לא : ישראל בן ישראל

 ? ו קבלןין לנעוד א :רןדני או

 ,יע למקסימוםכי הוא הג, הקבלן שלך עוד לא יכול לעשות את זה :ניסים גוזלן

 .נכון :דני אורן

 ,הקבלן הזה גם ספציפית, הוא לא יכול : ישראל בן ישראל

המכרז שלו היה  . אנחנו לא יכולים לתת לו עוד שקל מעבר למכרז שלו :ניסים גוזלן

הזאת במתכונת  האולם  אנח.  על  מאשרים עכשיו  ויוצאים  "תב  נו  ר 

 . ל"לתכנון ביצוע דרך משכ
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 . בר תכנוןיש לי כ : ישראל בן ישראל

 . אז אנחנו יוצאים לביצוע? יש לך תכנון כבר :ניסים גוזלן

 . אני צריך את היועצים, תכנון עירוני אדריכלי, לא : ישראל בן ישראל

 . חודשיים נצא לביצוע :ניסים גוזלן

 ?נצא לביצוע יםשייך שחודאתה מער :דני אורן

 .בערך : ישראל בן ישראל

 .בסדר :דני אורן

 ?חצי שנה? ישראל, ן בנייהכמה זמ :דודי לוין

 . אני משער שמונה חודשים : ישראל בן ישראל

שנת הלימודים הבאה ,  אנחנו צריכים את זה לקיץ הבא.  פחות אפילו :ניסים גוזלן

 . שיהיה לנו גם מקום שאנשים יוכלו להתקלח גם

 .טוב :יןדודי לו

 1360ר "הגדלת תב

כרג"תב :דני אורן אותו  מגדילים  אנחנו  סנש  חנה  בר  כדי    20,000,000-ע  שקל 

,  התחילו לעבוד שם ואנחנו בעוד.  כיתות  30לכסות את השלב א’ של  

,  כרגע זה נראה שזה יצליח.  אנחנו נפתח אותו’  22בתקווה שבספטמבר  

 .כרגע נראה שנצליח לעמוד ביעד הזה

 ? ואיפה משרד החינוך כאן, מה, אבל למה :די לויןוד

 .32,000,000ך משרד החינוך כרגע נותן ל  :דני אורן

 , זה לא? חצי-כלומר חצי :דודי לוין

 .יש עוד שלב ב’, זה שלב א’, חכה, לא :דני אורן

 . אנחנו מקדימים קצת :ניסים גוזלן

הצליח  נוך כדי לאנחנו טיפה מקדימים את משרד החי,  משרד החינוך :דני אורן

אנחנו .  בשלב ב’ משרד החינוך גם יביא את חלקו.  וח את שלב א’לפת

 .לא בשלב ב’עוד 

 .השאלה אם בשלב א’ הוא יביא, לא :דודי לוין

 . כתוב פה, הוא הביא כבר :ניסן לביא

 .בינתיים הוא מביא את החלק הזה :דני אורן

 ? לא, 32כתוב פה  :ניסן לביא
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 ?איך :דני אורן

 .32פה כתוב  :יאניסן לב

- לב א’ וש,  כיתות  30כולל  ,  הוא מביא על שלב א’ שכולל  32,000,000 :דני אורן

 .נכון, 32, ’ב

 .התקבל כבר :ניסן לביא

 , אתה לא מקבל, יש לנו הרשאה, נקבל, לא התקבל :דני אורן

 .הרשאה זה כסף, הרשאה זה כסף :ניסן לביא

 .זה אני שואל ללבג, מעטכ פה 50:50רק שאלתי בגלל שזה  אני  :דודי לוין

או    20:80ים של  כרגע היחסים פה הם לא היחסים המקובל.  אתה צודק :דני אורן

בגלל  ,  ועדיין פה יכול להיות,  אבל בוא נחכה לכל גמר הפרויקט,  25:75

,  הבנייה שלו קצת יותר שונה,  שהבית ספר הזה הוא טיפה יותר מיוחד

 ,25:75יכול להיות שהיחסים לא יהיו 

 . 50:50אבל לא , דרסב :ויןי לדוד

בוא נדבר כשיהיה שלב  .  ידוד,  אבל זה אנחנו עוד בשלב הראשון,  לא,  לא :דני אורן

 .ב’

יהיה   70,000,000אנחנו צופים שהבית ספר הזה יהיה בערך  ,  לא,  לא :ניסים גוזלן

 . זה הצפי שלנו. שקל הרשות 20,000,000-משרד החינוך ו

 1315ר "תב

ת :דני אורן ב  1315ר  "בלגבי  אותו  להגדיל  לטפל    200,000-מבקשים  כדי  שקל 

נעשה שם איזה  ,  נו עושים שם פרקטאנח,  כלומר.  באולם מקס קומפלט

מיזוג של  לגג.  אלמנט  ואיטום  צבע  שמה  לנו  ,  ואנחנו,  עושים  יהיה 

,  יהיה לו פרקט,  יהיה לו איטום.  אולם מקס יהיה מחודש לגמרי,  בעצם

 ,ועכשי. הזהיהיה לו מזגנים וצבע בתוך 

 ? לא עשו את זה כבר :דודי לוין

 ?מה :דני אורן

 ? כברלא עשו את זה  :דודי לוין

 . עשו את האיטום :ניסים גוזלן

בגלל שעשו קודם עבודות  ,  התחילו עם הפרקט,  אני אגיד לך מה שקרה :דני אורן

מזה.  איטום יותר  ועשינו  פרקט  עבודות  לעשות  רצינו  הצלחנו .  לא 
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בפרק פתרון  זלייצר  שיהיה  יותרט  גדול .  ול  בחלק  להשתמש  אפשר 

ממנו חלק  רק  ולהחליף  ניזוק  שלא  כסףה,  מהפרקט  לחסוך  ,  צלחנו 

העבודה את  עשינו  לא  עכשיו,  דודי,  אבל  את ,  כשנגמור.  עד  גמרנו 

האיטום והצבע,  עבודות  החלונות  עבודות  ב.  את  למעשה  - אנחנו 

 . אולם חדשיהיה לנו  .  שקל מחדשים את אולם מקס קומפלט  600,000

 . שנה 30זה אולם של  , קחו בחשבון :ניסים גוזלן

 ,אולם חדש :דני אורן

 , וגם בנו אותו, שנה האולם הזה קיים 30 :ם גוזלןניסי

 ? דני, מה עושים שם :דודי לוין

 ( מדברים ביחד)

 .שנה 30אין  :ניסן לביא

,  30יש  ,  רק שנייה. סליחה,  ניסים.  אני רוצה רגע להגיד משהו,  אבל דני : עידית גינדי

 ,גם בוועדת כספים דיברנו על זה שזה בערך הפעם, אבל רגע

 .שיעיתהת :דודי לוין

תב.  שנייה : עידית גינדי בערך הפעם העשירית שאנחנו מעלים  על "זה  רים כספים 

הפרקט הזה לפחות בעשור האחרון שחלק ממנו גם אני  .  האולם הזה

הפרק,  שיחקתי את  פעמים  שלוש  לפחות  אותו  .  טהחליפו  אטמו 

 ,צבעו אותו שש פעמים, פעמיים

 ,הסיבה היא : ישראל בן ישראל

צבעו אותו  .  אתה ענית גם שם אז תענה גם לחברים שלי,  ישראל,  ערג : עידית גינדי

ר האחרון "שכאילו זה התב,  תחליטו שזהו.  היו מצלמות,  שש פעמים

 .שעולה

 ,את צריכה לדעת דבר אחד  : ישראל בן ישראל

 ,שש שנים-לדעתי בעוד חמש,  אחדש לך אני. ה לא זהוז :דני אורן

 . שלוש-דברת על שנתייםאני מ, שש שנים-עזוב חמש : עידית גינדי

 .דני, חמש שנים אנחנו קונים עכשיו :דודי לוין

 . אנחנו לא מדברים על בלאי, עזוב חמש שנים : עידית גינדי

 , אנחנו גם ננגיש אותו : ישראל בן ישראל

 ? אל, מאוורר שם שמנו : קי גונגרדי'ג
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 .זה לא רציני המאוורר הזה, אבל עזוב :דני אורן

 .טים על המאוורר הזההעלו פוס : קי גונגרדי'ג

 .בסדר :דני אורן

 . הביאו אותו מאוקראינה : קי גונגרדי'ג

ב :דני אורן בערך  פתרון  לנו  הביאו  שתיתן  ,  שקל  170,000-אז  מזגנים  קבוצת 

 .זה אולם ישן, חבר’ה. פתרון

 ?אבל מספיק חשמל לזה יש שם : ונגרדיקי ג'ג

 ,  רגע, חהסלי, מערכת מזגנים, ג’קי, ג’קי, תקשיב :ניסים גוזלן

 .לא בטוח שיש מספיק הזנה לזה : קי גונגרדי'ג

שקל,  דקה :ניסים גוזלן מיליון  עולה  לאולמות  מזגנים  עולה,  מערכת  לא  ,  זה 

 ,ואוב, כי זה, אנחנו הולכים, לא עושים את זה. צ’ילרים והכול

 ,אתה שם, מה : גרדיקי גונ'ג

 , שמים, זה אולם ישן :ניסים גוזלן

 ? ח סוסחמש כו : קי גונגרדי'ג

 .  ולא מיליון 200,000אבל בגלל זה זה ? מה תעשה :ניסים גוזלן

 . זה לא פתרון, לא : קי גונגרדי'ג

 , הפתרון של אולם :ניסים גוזלן

 ?עשר, שמונה? ארבע, שלוש, שתיים, אתה רוצה לשים אחד , מה : קי גונגרדי'ג

ש מקצוע שהוא יש אי.  אני לא איש מקצוע,  מתייעצים עם אנשי מקצוע : ישראל בן ישראל

 . מוצא את הפתרון

 ?זה יאוורר את האולם ? יש לך חוות דעת שזה מספיק : קי גונגרדי'ג

 , זה לא הולך לקרר אותו ולחמם אותו, לא :ניסים גוזלן

 ?ה הזאת של המיזוגההצע? למיזוג זה ייתן פתרון, ישראל : קי גונגרדי'ג

 .  לה לך המון המון כסףזה יע, אתה שם צ’ילרים גדולים, אמר לך : ישראל בן ישראל

אתה צריך לשנות את כל  ,  אין גם תשתית להניח אותו,  אין גם תשתית :ניסים גוזלן

 .הגג

 .יש רק מאווררים…  : ישראל בן ישראל

היום לאולם החדש שאתה תבוא  ,  ח אותואתה צריך להני.  תעצור שנייה :ניסים גוזלן

 . עם הבינוי built inזה , בונה
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 ? לא הייתי שם, מה, הייתי : קי גונגרדי'ג

 . שנה 25תעלות לאולם הזה שבנו אותו לפני , עושים לך כניסות :ניסים גוזלן

 ,ניסים : עידית גינדי

. אטומים  החלונות שלו לא,  הגג שלו קטסטרופה,  רגע,  זה אולם שבנו :ניסים גוזלן

פעמיים אני שילמתי פרקט סתם על ימים של גשם  , את צודקת, ועבדנ

קיבלנו גם כסף של  ,  בענו פעם אחת את הביטוחת.  שהפרקט התנפח

 . פעם אחת, הביטוח

 .שקל 400,000היה  :דני אורן

 , עכשיו את שואלת אותי.  של הביטוח 400,000היה  :ניסים גוזלן

 .200,000וד אבל מבקשים ע, בסדר : עידית גינדי

 , אני אומר לך דבר אחד :יסים גוזלןנ

 ,רק שואלים אנחנו, אנחנו לא אמרנו לא : עידית גינדי

 . אם זה פעם אחרונה :ניסים גוזלן

 .ר … זה הכול"אם בעוד חודשיים אנחנו נעלה עוד פעם תב : עידית גינדי

 , עידית, עידית, עידית, שנייה , אני מציע, בוא, בוא :ניסים גוזלן

 ?אז כמה כסף זה עוד? גישותגם נ : גונגרדיקי 'ג

 .הבואו נעשה משהו כז, ישראל, ישראל :ניסים גוזלן

 ( מדברים ביחד)

, דקה,  דקה.  אני מצטרף למה שהיא אומרת,  זה לא בעיה שלי להעביר :ניסים גוזלן

 .להעביר את זה זה לא מעניין אותי, זה לא להעביר את זה

 ?ז מהא : קי גונגרדי'ג

 ,מה שאני מבקש. זה לא מעניין אותי להעביר .דקה, שנייה :ניסים גוזלן

 ,וא צריךהוא אומר שה, הנה : עידית גינדי

המאתיים,  שנייה :ניסים גוזלן את  נעביר  הבעיה,  אנחנו  לא  לפני .  זה  מבקש  אני 

,  תעבור עוד הפעם על כל הגג,  שקלים האלה  200,000-שנשקיע את ה

שצריך להיות  שצריך  ,  יכול  להיות  קונסטרויכול  של  לעשות  קציה 

 ,אני בא ואומר לך, שנייה? מתכת מעל

 . נבדק. בדקהגג נ, ניסים : ישראל בן ישראל

 ?ובטוח לא יקרה לנו מצב של עוד נזילות :ניסים גוזלן
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 . בחלונות אנחנו צריכים לסדר עכשיו וזהו, נבדק : ישראל בן ישראל

מיזוג :ניסים גוזלן מערכת  להתקין  גם  אפשר  אם  תבדוק  ק,  בוא  שאתה  ונה לפני 

בדיחה,  רגע.  מזגנים ונראה  מזגנים  קונה  שאתה  מבקש,  לפני  ,  אני 

חבר מרכזיתתביא  מיזוג  מערכת  התקנת  לגבי  ייעוץ  לך  שתיתן  . ה 

משהו.  תבדוק לך  אסביר  כזה,  אני  יום,  אולם  כל  לנו  אפשר ,  אין 

זה יפנה לנו  ,  זה יפנה לך,  אפשר הכול,  להעביר לשם את כל התחרותי

התעמלות  ,  לם החדש אנחנו מכניסים כדור ידכי באו,  החדש  את אולם

 ,  ו באזור הזהכל הילדים של צמרות יהי, אמנותית

הוא ,  יש לו חדרי הלבשה.  האולם הזה מתחרה באולם החדש,  ניסים :דני אורן

 ,גדול

 .תגמור אותו, תשקיע מיליון וחצי שקל, אז בוא נשקיע בו :ניסים גוזלן

 ( מדברים ביחד)

 .  ישראל, דעתתביא חוות  :ןדני אור

להביא,  תבדוק.  הזדמנות,  בסדר :ניסים גוזלן פעם  עוד  נצטרך  האולם  ,  משהו  אם 

לדעתי האישית הוא מתחרה באולם ,  אטום וממוזג,  הזה כשהוא צבוע

 .החדש

 .באמת אחלה אולם, אחלה אולם : עידית גינדי

 ,אפשר להעביר את כל התחרותי לשם , מוריד לחץ…  :ניסים גוזלן

 .יספיקו 600-ל עושה רושם שהאב :דני אורן

 .הוא לא? מה פתאום, לא, לא :דודי לוין

 . חסר לו נגישות : גינדיעידית 

ותאטום את ,  תבדוק את נושא המיזוג לפני שנשקיע,  600מאשר  ,  רגע :ניסים גוזלן

 .הכול

לא מבין : קי גונגרדי'ג מיזוג,  אני  בלי תוכנית  מיזוג  לעשות התקנת  רוצים  ? כאילו 

 ,כאילו

 . הוא אומר שיש, לא : ת גינדיעידי

 ?יועץ של? יש לך תוכנית מיזוג, מה זה : קי גונגרדי'ג

 . דבר אתה, דני,  היו תוכניות, יש תוכניות : ישראל בן ישראל

  8,000או    7,000יש מזגנים מסוג מסוים שעולים  .  זה לא תוכנית מיזוג :דני אורן
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 ,שקל למזגן שצריך לפזר אותם לאורך

 ?כמה : גונגרדיקי 'ג

 .אני לא זוכר עכשיו בעל פה  :דני אורן

 .למת  אני חושב שזה כוסות רוח :דודי לוין

 .זה לא רציני,  זה לא אישי נגדך,  אל תהיה,  דני,  זה לא רציני,  ממש ככה : קי גונגרדי'ג

 ( מדברים ביחד)

 .פחות מזגנים, אולי צריך יותר מזגנים : קי גונגרדי'ג

אל תשקיע ,  600-אנחנו מאשרים את ה.  ככהבואו נחליט  ,  ג’קי,  ג’קי :ניסים גוזלן

מזגנים מה,  600-מה על  תוכנית    600-אל תשקיע שקל  נביא  עד שלא 

 , שנקבל, בנושא המזגנים

 .פעם אחת נגמור את זה וזהו : קי גונגרדי'ג

 ? מקובל. ונתאים את עצמנו בסכום לתוכנית החדשה :ניסים גוזלן

זה ,  שעשו לו מזגנים על הקירותלם בקריית גת  הייתי באו,  תאמין לי :דודי לוין

 . היה בדיחה

 .זה גועל נפש, לא : קי גונגרדי'ג

 .  זה היה בדיחה :דודי לוין

,  אתה בא עם איזה מקל,  זה מי מפעיל את זה,  זה לא רק בדיחה,  עזוב :ניסים גוזלן

 .  זה בדיחה, עזוב נו. דוחף

 . ו לאיבודפה השלטים ילכ. אבל השלטים ילכו לאיבוד פה, שלט : קי גונגרדי'ג

 ,מספיק שאין … וזה לדרום :דודי לוין

,  ניסן,  אתה גם,  אתה גם מזמין קהל,  לעשות אירועי קיץ  אתה גם הולך :ניסים גוזלן

מופעים עושה  לא,  אתה  צריך,  מה,  אתה  אנחנו  ,  שנייה,  בואו,  אתה 

גם לשים מיליון ,  באמת במצב היום יכולה להרשות לעצמה  הרשות 

אני חושב שצריך להוסיף עוד  .  נשדרג אותו, בואו.  מצב הזהשקל על ה

שמיש את האולם הזה ברמה שלא  בואו פעם אחת נ,  מיליון אם צריך

להיות איפה  מכות  ללכת  התעמלות .  יתחילו  של  לבנות  אומר  אתה 

 ,קרקע

 .  400-ב, 200בעוד  200-עכשיו מראש במקום ל…  : ישראל בן ישראל

 . כניתאבל בוא נכין תו :דודי לוין
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 ..  תן לו להכין תוכנית :וזלןניסים ג

,  ישראל ,  בוא,  אתה מכין תוכנית?  יהמה הבע,  בכפוף לתוכנית,  אמרתי : קי גונגרדי'ג

 .  תוכנית מיזוג

 ? 200-אז כרגע רק ה :דני אורן

ה :ניסים גוזלן איטומים,  200-רק  תוכנית  .  סיפורים,  עניינים,  תעשה  תעשה  בוא 

 .בזה מזגניםאל תקנה , ניםאל תקנה מזג, חבל על. מיזוג

 , סעיף הבא. בסדר, בסדר :דני אורן

 , אנחנו, אתה יודע,  הקיץ, לישרא, אבל מהר :ניסים גוזלן

 1386ר "תב

יש לנו תקציב ראשוני ,  יש לנו מכרז באוויר.  GISאישור הקמת מערכת   :דני אורן

אתה ,  ישראל.  שקל  300,000-הבקשה היא להעלות אותו ב.  של מיליון

 ? הסביר משהורוצה ל

חנו בין  אנ,  שלנו  GIS-אנחנו הולכים לעשות דברים נהדרים בתוך ה,  כן : שראל בן ישראלי

 .והמכרז נמצא באוויר. GISהרשויות האחרונות שאין לה 

 ? כולם בעד. קיי-או :דני אורן

 .הלאה. כן :ניסן לביא

 1450ר "תב

עכשיו.  הלאה :דני אורן נערכים  שאנחנו  קיץ  שיפוצי  לנו  מבקשים  א.  יש  נחנו 

 . שקל 4,000,000אשר תקציב של ל

 ? יש תוכנית לשיפוצים : קי גונגרדי'ג

מסודרת :ןדני אור תוכנית  עכשיו  מכינים  והתרנגולות.  אנחנו  הביצה  זה  .  זה 

והתרנגולת של .  הביצה  בהיקף  העבודה  את  מעריכים  כרגע  אנחנו 

 , שקל ואנחנו נציג לכם תוכנית שיפוצי קיץ 4,000,000

תהיה איזה שנה ,  יכול להיות.  י באמת שואל לא כדי להקניטאנ,  דני : גרדיקי גונ'ג

 ?מיליון שקלשנעשה שיפוצי קיץ 

 ?אתה יכול לא לקרוא לזה שיפוצי קיץ :ניסים גוזלן

 .לא :דני אורן

 ?למה לקרוא לזה שיפוצי קיץ :ניסים גוזלן

 ?אז איך אתה רוצה שאני אקרא לזה :דני אורן
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 .וסדות חינוך ומוסדות עירייהא לזה שיפוץ מאני אקר :ניסים גוזלן

 ? למה זה מפריע לך השם : קי גונגרדי'ג

 , כשאתה אומר שיפוצי קיץ. אני אגיד לך למה :וזלןניסים ג

 .זה רק בקיץ : קי גונגרדי'ג

 . בחודשיים 4,000,000-זה נראה כאילו אני הולך לגמור את ה :ניסים גוזלן

 .שנתי הוא אומר תעשה את זה : קי גונגרדי'ג

,  כשאתה?  עד שייגמר הכסף,  מה זה משנה,  בוא נעשה את זה שנתיים :גוזלןניסים 

 ?אתה מסכים איתי, כשאתה אומר שיפוצי קיץ, לוגיתפסיכו

 ? כל שנה עושים זיפות, דני : קי גונגרדי'ג

 .לא :דני אורן

 ?4,000,000-אז איך כאילו אתה מגיע ל  : קי גונגרדי'ג

 ?יפוצי מוסדות חינוךש, לקרוא לזה אז איך אתה רוצה :דני אורן

 . העירייה תקרא לזה שיפוצי מוסדות חינוך ומוסדות  :ניסים גוזלן

 , למוסדות העירייה, לא :דני אורן

 , ואולמות וכל וסדותמ :ניסים גוזלן

 . שיפוצי מוסדות חינוך :דני אורן

 .חותכל עבודות הבטי,  אבל מזה עושים את כל השיפוצים של הבטיחות :ניסים גוזלן

 .תרבות ונוער, ספורט, חינוך? את הבנת. ותרבות ונוער…  : גרדיקי גונ'ג

 . חינוך וציבור, דני :ניסים גוזלן

  ....וציבור : קי גונגרדי'ג

 ? ר לכל השנה"שיהיה לך תב, אז מה אתה בעצם :ניסים גוזלן

 . לכל השנים אם אני צריך : קי גונגרדי'ג

 .מצוין :ניסים גוזלן

בקיץ זה נראה כאילו אני .  תסביר לי למה?  זה קיץצריך לקרוא ל  למה : קי גונגרדי'ג

 . בקיץבא לגמור את זה 

 .נכון :ניסים גוזלן

 .בכוח : קי גונגרדי'ג

 .בסדר :דני אורן

 .תנשמו עמוק, יש לך זמן, ככה אתה. זה גם יהיה יותר פזרני : קי גונגרדי'ג
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 ,אז שיניתי את השם לשיפוצי. בסדר :דני אורן

 ?אמת או לא : יקי גונגרד'ג

 .תרבות ונוער, ספורט, חינוך :דני אורן

 . כולההשאלה מה הת :משה מזרחי

הנושא של חינוך :ניסים גוזלן כל  זה  וספורט,  תרבות,  תכולה  יש  ,  לא קשור.  נוער 

 . יש, ר למוסדות העירייה"תב

 1400ר "תב

 .ר אחרון זה הגדלה של הצטיידות מוסדות החינוך"ותב, טוב :דני אורן

אתה רוצה מחר לשפץ מגרש  .  זה לא שייך גם רק לגנים ולבית ספרככה   :ם גוזלןניסי

 . אתה לוקח מפה, רגלכדו

 . אתה לא יכול לקחת משם : קי גונגרדי'ג

 .מתקני ספורט, ספורט גם, רשום לך :ניסים גוזלן

 … : קי גונגרדי'ג

 .אתה ככה שובר את הראש מאיפה תביא, תחשוב? למה לא אבל :ניסים גוזלן

אבל השאלה שלי היא כאילו מה אנחנו לא עושים נכון במשך השנה ,  אל : קי גונגרדי'ג

 ? שהכול מתנקז לשיפוצי קיץ בהיקף כזה גדול

יחסית היום :ניסים גוזלן גדולים,  האמת אתה  לך.  אין לך היום היקפים  לא  .  אין 

 ,גם שנה שעברה בזבזת מיליון וחצי, אתה יכול גם היום. הבנת

 ?מזפת וכל שנה זה אתה כל שנה, המ : קי גונגרדי'ג

 , לא כל שנה מזפת, לא :דני אורן

 . שנה שעברה לא השקענו יותר ממיליון שקל :ניסים גוזלן

 .  כי היה לך קורונה : קי גונגרדי'ג

 .לא משנה :ניסים גוזלן

 .אז זה ישמש אותנו לשנתיים, אם לא נשתמש. בואו נקבע מסגרת :דני אורן

 ? דני,  אתה מבין. ך ללמוד אותושצרי case studyזה , לא : קי גונגרדי'ג

 , ר האחרון"והתב :דני אורן

בקבוק : בן ישראל ישראל צוואר  משהו,  סליחה,  יהיה  להגיד  רוצה  צוואר  .  אני  יהיה 

 ,בקבוק שנקרא פתיחת שנת לימודים ובפתיחת שנת לימודים

 .must-אבל תעשה את ה, must-זה ה, כן : קי גונגרדי'ג
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גם כל השיפוצים האלה שאתה יכול לסיים בקיץ וגם את  אז יש  ,  נכון : ישראל בן ישראל

 ,בטיחות ישבנו. טיחותהעניין הזה ב

 ,זה החשמל. כל האלה, בטיחות זה חשמל : קי גונגרדי'ג

 ,יבטיחו, חות הבטיחות יגיעו "רק דו : ישראל בן ישראל

 .כיבוי אש : קי גונגרדי'ג

 . הבטיחות ולתקןכל השנה צריך לחפש את תקלות  :ניסים גוזלן

 .שזה לא יהיה צוואר בקבוק…  : ישראל בן ישראל

חינוך,  אחרוןר  "ותב :דני אורן מוסדות  הצטיידות  את  שאנחנו  ,  מגדילים  כיוון 

ספר בתי  לקליטת  וכולי,  נערכים  כדי   2,000,000עוד  ,  חברים  שקל 

,  רים האלה עברו בוועדת כספים"כל התב.  זהו.  שנוכל להצטייד כראוי

 .אני מבין

 .צויןמ :דודי לוין

 . והם עוברים עכשיו :דני אורן

, אני חוזרת שנייה לסעיף הקודם,  אישרנו,  אחלה,  דני,  האני חוזרת שניי : עידית גינדי

 ? איפה התוכנית לשיפוצי קיץ? או שפספסתי

 .הוא אמר, בונים אותה עכשיו :דודי לוין

 .בדאני אסביר איך זה עו. התוכנית בונים אותה עכשיו :דני אורן

 ?זה התוכנית שגלעד מתכלל : דיעידית גינ

נוער ,  תרבות,  חות שעובר את כל המוסדות חינוךיש לנו יועץ בטי,  כן,  כן :דני אורן

מבדקי הבטיחות עוברים לכתבי  .  מביא לנו מבדקי בטיחות,  וספורט

.  הרמה המינימלית שצריך לתקן,  עוברים לתיקונים רמה א’,  כמויות

של   תוכנית  יש  לזה  החלפת  ,  איטומים,  חולותהחלפת  ,  צביעהמעבר 

 , דלתות לא בטיחותיות

 . מוריםשדרוג חדר , זה, זה, מנורות :דודי לוין

אורלי מהגזברות ,  גלעד מתכלל את האירוע:  מי שמנהל את זה זה ככה :דני אורן

בתקציבים אותנו  ליידע  בהנדסה,  אחראית  אחראי  הרכש  ,  דורון 

,  עם יוסי זיתון  ע יחד"בטי השפשי אחראי על כל הי,  אחראי על הרכש

-וות של שישהיש צ,  זאת אומרת.  ויוסי מעודה אחראי על הביטחון

 . שלוש וזה עובד-שבעה אנשים שרצים עם זה כבר שנתיים



24 

 

 .זה מהמם, לא : עידית גינדי

 . ונערכנו יחסית מוקדם :דני אורן

, רווחה,  יגאל,  ריקיכאילו  ?  ואז כל מנהלי המחלקות יגישו לכם בקשות : עידית גינדי

 ?נוער וגלעד

 ( מדברים ביחד)

לגבי  ,  תהיה איתנו,  דודי.  ס"לגבי המתנ,  דקה,  שנייה,  חברים,  שנייה :ניסים גוזלן

. משהו בסגנון הזה,  600-ו 600, 700, ס זה מחולק לשלוש שנים"המתנ

הוא פשוט לא יכל  ,  שנייה, קטן briefאני רוצה שנועם ייתן לנו , שנייה

 . ג’קי. דבר, נועם. להגיע

 . אני בא, אני בא : גונגרדיקי 'ג

 .שיבים לךכולם מק, דבר, נועם, כן :ניסים גוזלן

ס ירד  "מתנ.  מדובר על תקציב שהוא אמור לקצץ את הגירעון הנצבר :נועם ששון

בגירעון נצבר הרשות צריכה  .  גירעון נצבר  2,000,000-ל  4,500,000-מ

תוכנית .  וכנית הבראהלכן אנחנו עשינו ת,  ס לתקצב אותו"לעזור למתנ

שנים שלוש  פני  על  פרוסה  היא  בערך  ,  הבראה  שנה  עד   700,000כל 

אחרת אין לנו עוד יכולת לנהל את הגירעון ,  שנסיים את הגירעון הנצבר 

בעודף,  הזה סיימנו  אנחנו  האלה  שבשנים  ושנה ,  למרות  שנה  וכל 

  לכן צמצמנו את ,  בשנתיים האחרונות סיימנו בעודף תקציבי וצמצמנו 

 . רהגירעון הנצב

לשתיים :ניסים גוזלן מארבע  שירדנו  אומר  א?  נכון,  אתה  זה  פורסים  ואת  נחנו 

 .בשלוש שנים

 . היה קורונה. היה קורונה, לא היה פעילות : קי גונגרדי'ג

 ?מה זה משנה :ניסים גוזלן

 .זה לא שעשינו משהו. זה משנה : קי גונגרדי'ג

 ?משהו  הו רוצה לשאולמיש?  חברים, מה עוד. קיי-או :ניסים גוזלן

פעם :דני אורן עוד  אולי  אסביר  במתנ.  אני  אישרנו  התקציב   ס" אנחנו  ,  את 

 ,אישרנו

 ( מדברים ביחד)

אבל מירי ואילנית ביקשו שאת  ,  ס את התקציב"אנחנו אישרנו במתנ :דני אורן
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במליאה גם  נאשר  הזאת  הספציפית  כאן  .  ההעברה  עולה  זה  לכן 

 .למליאה

 , ל כל שנהאב, מה זה :דודי לוין

לצורך  העירי,  המועצה   2020-ב.  תעצרו,  תעצרו,  לא,  לא,  לא,  לא :ים גוזלןניס יה 

זה נקרא  ,  הפרשנו,  ח"ש  2,000,000שמרנו  ,  העניין הזה הייתה מועצה

 .  זה לא קשור לתקציב של השנה, שם, הפרשה

 ? איפה זה שם? מה זה שם :דודי לוין

 , חנו התחייבנואנ. הפרשה כנגד הגירעון הנצבר :ניסים גוזלן

 , 2020-ב, בתקציב שאושר על ידי משרד הפנים :דודי לוין

 ,זה אושר ואנחנו 2020-ב, נכון :זלןניסים גו

 ? שקל 2,000,000היה בצד  :דודי לוין

 .בביצוע, בסוף, אישרנו, היה :ניסים גוזלן

בצד :דני אורן היה  זה  מה  להסביר  רוצה  ביקורת.  אני  עושה  משרד  ,  כשאתה 

ס הוא חברת "המתנ, משרד הפנים אומר המבקר של, לך הפנים אומר

 .בת שלך

 .נובת של :ניסים גוזלן

, חות הכספיים הפרשה לגירעון"תעשה בבקשה בדו,  אם היא גירעונית :דני אורן

 .אז עשינו הפרשה. כי הם שייכים אליך

 ?  בתקציב השוטף. קיי-או :דודי לוין

 .כן, כן :דני אורן

אבל גם דני וגם אני ,  2020-ר להם את זה ביכולנו להעבי  .כן,  בשוטף :ניסים גוזלן

אתם תקבלו את זה בהתאם  : אמרנו להם, ה וגם מירי וגם חשב אז הי

 .הם הציגו תוכנית הבראה תלת שנתית. לתוכנית ההבראה

 .סיימנו מעל מיליון שקל 2020אנחנו את  :נועם ששון

 , הם היו, 2020את  :ניסים גוזלן

 .אבל לא ביצעת את זה, שמת הוצאההתקציב  , בנתיאבל לא ה :דודי לוין

 .פרשההכי זה  :נועם ששון

 .כי זה היה מותנה, לא ביצענו :וזלןניסים ג

 ,ביקשו מיריאילנית ו, עכשיו אני רוצה להעביר להם את הכסף :דני אורן
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 ?עכשיו זה יושב בתקציב עוד פעם :דודי לוין

 ,ם להפריש להםהיינו צריכי. ההוצאה נרשמה. לא, לא, לא, לא :ניסים גוזלן

 .  נרשם אבל פשוט לא הוצאת את זה בפועל :דודי לוין

 . לא הוצאנו את זה בפועל :ניסים גוזלן

 ,יש לך את הכסף הזה או שזה :דודי לוין

 ’. 22זה לא קשור לתקציב של , כן, כן :ניסים גוזלן

 .יש את הכסף :דני אורן

 ?שמורים מאז בבנק ל השני מיליוןאב, זה שזה אושר זה בסדר, לא :דודי לוין

 .בבנק,  כן, כן, השני מיליון בכסף :ניסים גוזלן

 , או שאתה עכשיו :דודי לוין

ח  "בדו’,  20זה בשנת  ,  שאין קשר, אין קשר,  אין קשר,  לא,  לא,  לא,  לא :ניסים גוזלן

 . הכספי של באר יעקב

 .שהוא מקבל השנה 1.3-זה לא קשור ל : קי גונגרדי'ג

 ?רים של עכשיוה לא קשור לתזז :דודי לוין

 , זה שני מיליון. לא קשור :ניסים גוזלן

 ?אתה אומר , ה נמצא בצדז :דודי לוין

 ,וגם. נכון :ניסים גוזלן

 ? לא נגעת בזה שנתיים :דודי לוין

 .שנתיים לא נגענו בזה כי יש לנו כסף :ניסים גוזלן

 ,ר"שרים תבכל פעם שאתם מא , כשהיה יותר כסף לא נגענו, דודי :דני אורן

זה  .  לזה ברגי,  זה אתה אומר משהו אחר,  לא,  זה בתקציב הרגיל,  לא :די לויןדו

 . ר"לא בתב

כל פעם שאתם מאשרים פה  .  אני רוצה להסביר לך משהו בניהול הכסף :דני אורן

 .  אנחנו שומרים אותו בצד, משהו שהוא כסף

 .ר"בתב :דודי לוין

 .ס"כולל השני מיליון של המתנ :דני אורן

 ,פה זה, ר"בל פה זה לא תבא :דודי לוין

 . זה מתקציב שוטף :ניסים גוזלן

 , הואיל והמבקש :דני אורן
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 , 21, 2020-בשוטף ב פלוסב שקל  11,000,000סיימת  : קי גונגרדי'ג

 . אני לא רואה את הפלוס, זה הכול אגדות, בסדר :דודי לוין

 ?ש לךמה י. אתה צודק, כשאתה צודק. דודי, אל תגזים :דני אורן

 . רים"לא בתב, בשוטף :יןדודי לו

 .11,000,000-סיימת ב, בשוטף : קי גונגרדי'ג

לסגור    2020במקום לתת להם בשנת  ,  אנחנו הפרשנו את השני מיליון :ניסים גוזלן

אחת במכה  הגירעון  הבראה,  את  בתוכנית  אותם  חייבנו  הם .  אנחנו 

עכשיו  .  ה ירדז,  ח" ש  4,000,000אז היה  ,  בעודף’  21-ו  2020סיימו את  

 ,השני מיליון שרצינו מתוך הארבעה

 ? נגיד 1,000,000ולא  700,000לו  למה אתה נותן, אגב : קי גונגרדי'ג

 .כי רצינו שלוש שנים, אנחנו לא נותנים :ניסים גוזלן

 ?700,000כל שנה  : קי גונגרדי'ג

 .700,000כל שנה  :ניסים גוזלן

 .  סגור, הלאה, סע, יאללה :ניסן לביא

 ?מאשרים :אורןדני 

 .בעד :ניסן לביא

 ( מדברים ביחד)

 ?אתה בעד :דני אורן

 .אני בעד :ניסים גוזלן

 ?דודי :דני אורן

 .בעד :דודי לוין

 . כסף בצד הפרשנו עבורם :ניסים גוזלן

 . שמרנו אותו עבורם :דני אורן

ואני אומר לכם שזה יהיה אך ורק כנגד תוכנית הבראה תלת שנתית   :ניסים גוזלן

 ,עוד הפעם,  מחר הם יעשו גירעון, ם היוםלהם את השניי שנתנו

אנחנו לא  .  אנחנו לא רואים שום תוכנית,  אים תוכנית אבלאנחנו לא רו : קי גונגרדי'ג

 . ניסים, רואים תוכנית

 , אם הם לא יעמדו ביעד בסוף, דרך אגב :ניסים גוזלן

 ,  בלי קשר, אני מקבל את ההערה שלך שנביא לפה :דני אורן
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 . ס ושיציג את התוכנית" ם קשר מנהל מתנבלי שו :גוזלןניסים 

 .זה בלי קשר :דני אורן

אני גם אומר לכם שההתחייבות בהסכם תוכנית ההבראה שלהם שאם   :גוזלן ניסים

שנה הבאה יש לנו סנקציה ,  הם לא עומדים בדוח הכספי פר אותה שנה

 . לא לתת להם

 ?מי זה שלהם :דודי לוין

 .ס"של המתנ : עידית גינדי

 , אם הוא יסיים את שנת. התאגיד, ס"המתנ :לןניסים גוז

 .ם מולם כמו שמשרד הפנים מתנהל מולנואנחנו מתנהלי :דני אורן

 .מתנהל מולנו :ניסים גוזלן

 .אנחנו משרד הפנים שלהם  :דני אורן

בחלוף   :ניסים גוזלן יעמדו  לא  הם  בכיסוי  ’  22אם  גם  יעמדו  ולא  התקציב  ביעדי 

לא נראה שהם יעמדו על  ’ 22הכספי של ובסוף הדוח  700,000הגירעון 

- הם לא יקבלו את הסיוע של ה,  למשל בשנה הבאה ואפס בשוטף  1.3

 .  מבחינתו אנחנו עומדים בתוכנית הבראה. 700,000

 .אנחנו משרד הפנים שלהם, אני חושב שטרמינולוגיה הכי נכונה :דני אורן

 ?  וש שניםאז למה אנחנו עכשיו מאשרים לשל :דודי לוין

לם  אתה מש.  זה,  אתה מאשר … תשמור שנה   700,000,  לא מאשר,  לא :ים גוזלןניס

 , עכשיו עבור שנה

 ,האישור עכשיו של המועצה :דודי לוין

 .2,000,000-מתוך ה 700,000 :ניסים גוזלן

 ?700,000 :דודי לוין

 .1,300,000נשאר לנו בקופה עוד  :ניסים גוזלן

 ?לגבי זה ה ישיבה נוספתושנה הבאה תהי :דודי לוין

 ?למה אתה רוצה עכשיו לאשר שנתי. נכון :ניסים גוזלן

 . אני שאלתי, לא אמרתי שאני רוצה , לא :לוין דודי

 2,000,000-יכולנו להעביר להם את ה, תראה, המטרה היא, דודי, דודי :ניסים גוזלן

היה מציג אותנו חסרי אחריות  ?  אבל מה זה היה עושה,  ח עכשיו"ש

 . להתנהל בצורה לא אחראיתיינו ממשיכים אם ה
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 ( מדברים ביחד)

 .תודה, טוב :דני אורן

 - ננעלה שיבההי -


