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 עיריית באר יעקב 

   46תמלול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 1.8.22שהתקיימה ביום שני, 

   במרכז הנוער והצעירים  19:20בשעה 

 

 משתתפים: 

 ראש העיר  –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש העיר    –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש העיר  –מר גונגרדי ג'קי 

 חבר מועצת העיר   –מר דודי לוין 

 חברת מועצת העיר    -גב' שלומית שלסקי 

 חבר מועצת העיר   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 חברת מועצת העיר   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 חבר מועצת העיר   -מר ניסן לביא 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל העירייה   –רו"ח דני אורן 
 גזברית העירייה –רו"ח מירי לוין 

 יועמ"ש  –עו"ד אילנית הומינר 
 מהנדס העירייה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 מבקר העירייה   –מר משה מזרחי 
 ע.ראש העיר –מר יוסי בוארון 
 עוזר מנכ"ל ותקציבאי   –מר יוסף ג'בר 

 מ.לשכת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר
 
 סרים:  ח

 משנה לראש העיר   –מר בוסקילה אברהם 

 סגן ראש העיר  –מר נועם ששון 

 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 
 חברת מועצת העיר   -גב' מזרחי טלילה  

 
 

 משתתפים נוספים :  

 

 מנהל מח' רישוי עסקים   –מר אורי שמעוני 
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 פרוטוקול

מתחילים את ישיבת המליאה מן המניין,  טוב, חברים ערב טוב, אנחנו  דני אורן:

 -. באיחור קל. נשתדל46מספר 

 )מדברים ביחד( 

 

 הצעה לסדר יום  

חבר'ה גם ככה אנחנו באיחור. מתחילים בהצעה לסדר היום של חבר  דני אורן:

המועצה, מר דודי לוין. אתה רוצה להקריא אותה, שאני אקריא אותה?  

]מקריא נוסח הצעה לסדר[ מתחם צריפין מתמלא בבניינים רבי קומות  

אף   במקביל  הוקם  השכונה    אולםולא  לילדי  מענה  שייתן  ספורט 

בישוב. אבקש להעלות לסדר יום לישיבת  שאמורים להתאכלס ולגדול  

המועצה הקרובה הצעה לבניית אולם ספורט בגודל בינוני המתאים גם 

ואין  במידה  צריפין.  במתחם  סנש  חנה  הספר  בבית  הכדוריד  לענף 

ליציאה  חלופה  ייתן  המועצה  מהנדס  במתחם,  פיזי  מקום  מספיק 

נות הפיתוח  מיליון ש"ח מקר  15  יוקצולביצוע באופן מיידי. לפרויקט  

כאשר העיריה תגייס מקורות מימון נוספים להחזרת חלק מהכספים  

לקרנות הפיתוח בחזרה. ]סוף נוסח הצעה[ זאת ההצעה לסדר היום. על  

אותכם   לעדכן  רוצה  שהוא  עדכון  איזשהו  לרה"ע  יש  הזאת  ההצעה 

 בנוגע לאולם הספורט. ניסים, אתה רוצה לעדכן? 

מוקם, לא אמור, מוקם   -יודעים, חנה סנש אמור  טוב, אז כפי שאתם ניסים גוזלן:

בצריפין, נותן מענה לבתי ספר 'תלמים', 'רמון', ו'אקליפטוס'. כרגע זה 

, בערך עם שלושים  1.9 -אזור הרישום שלו. והשנה אנחנו נפתח אותו ב

ש משהו  זה  הכל.  ספח,  חדרי  לימוד,  אנחנו -כיתות  אלה  בימים   ...

להיות, כדי  ימים  חודש  ומקווה    נאבקים  הכל,  עושים  באמת  ואנחנו 

שנעמוד במשימה, ואם לא, יש לנו תוכנית חליפית גם לעניין הזה. לגבי  

ואני   מצטרפים,  דודי  פה  ואנחנו  הכולל,  מהתכנון  חלק  זה  האולם, 

לשנת    -חושב כרגע  המתקנים,  לקרן  בקשה  הגשנו  ', 23-'22אנחנו 

רוצים לבנות    -שאנחנו  כן  זה  לנו  חשוב  הכי  ולם  אאת  הפרויקט 
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לקרן  בהתאם  העניין  לצורך  שלנו  המאצ'ינג  רשמנו  גם  הספורט. 

שזה   תב"ר    40%המתקנים,  נקים  אנחנו  ולכן  עלינו,  צריכים  אנחנו 

על מנת לצאת לתכנון, והוצאת היתרי   40%בוועדת כספים הקרובה של  

של   לקרן  ונחכה  וכל האלמנטים,  לנו היתר 60%בנייה  ברגע שיהיה   .

מעריך  אני  אנחנו    בנייה,  אפילו,  יותר  טיפה  או  שנה  חצי  ייקח  שזה 

ה  -נקצה יתנו את  ונצא  60  -אם בקרן המתקנים  נעשה עדכון תב"ר   ,

לדרך. נעשה את אותו רמת ביצוע כמו שיש לנו באולם החדש בצמרות,  

ג'ודו וכל הענפים    -שכולל גם כדוריד, גם התעמלות, גם את כל הענפים

אנחנו צריכים שם אולם גדול, האחרים. ברור שבשכונת האקליפטוס  

תיכון   זה  שטח,  ויש  קרקע  שם  יש  כי  בתיכון,  זה  את  נעשה  ואנחנו 

דונם, אז לכן אין שום סיבה בעולם   22שמשתרע היום על משהו כמו  

 - שכונה, כן, זה יהיה. זה העניין. לגבי קירויים נוספים -שלא יאשרו

אני שוחחתי עם ראש   -ני רקלגבי ההצעה של דודי לוין, א  -רגע סליחה מוטי פרנקו:

העיר שיחה מוקדמת, אמרתי לו שמבחינתי ההצעה של דודי לוין היא  

קרן   של  הנושא  את  לי  הסביר  רה"ע  לנו.  חשוב  אנחנו  שלנו.  ההצעה 

המתקנים, הציג בפני את המכתב. אני שוחחתי עם דודי. אני מקווה 

וא עם  שהוא יאשר את זה גם עכשיו. ואמרנו שבעצם הרעיון הוא פה לב

מיליון,   15 -מתוך ה 40%תב"ר שמשריין כסף. גם אם זה אומר לשלם 

שכוללים בתוכם גם את המיליון שקל    -מיליון אם אני לא טועה  6שזה  

כמו שאמר מהנדס העיר, קודם יש תכנון שעולה איזה מיליון    -לתכנון

שקל לפחות, ואז זה יבטיח וגם יראה לקרן המתקנים, מדובר פה בעיר  

 א רצינית. שהנה הי

יש בקרנות הפיתוח סכום לא   -לא רק זה, אנחנו מבחינתנו משריינים ניסים גוזלן:

שגם זה  סנש,  חנה  כלפי  גם  שלנו  שהאמירה  חושב  אני  אני    -מבוטל, 

', כי  23', לא  22  -אומר את זה פה, שאם קרן ]...[ לא תקצב אותנו, לא ב

מה יהיה. כמו  אנחנו יודעים שנכנסים לבחירות ועוד בחירות ולך תדע  

מקרנות הפיתוח של    100%  -שתקצבנו את האולם בבית ספר צמרות ב

ככה אנחנו נתקצב  -העירייה,  ככה אנחנו  היא    -דקה מוטי,  ההחלטה 

שאם אנחנו לא נקבל מכל שיקול, שהמדינה מקצצת או לא מקצצת,  
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ל השלמה  נעשה  אנחנו    60%  - אנחנו  אם  הפיתוח.  מקרנות  הנוספים 

זה לא נכון בהבאת כספים. בהבאת כספים    100%  -נקצה היום את ה

לפתוח   היום,  לשריין  הוא  נכון  המתקנים,  לקרן  בקשה  הגשנו  אנחנו 

תב"ר, על אולם הספורט אנחנו פותחים תב"ר, מירי. בישיבה הקרובה.  

מוטי  -מקצים לחנה   7מקצים    -שניה  מימון  קדם  תב"ר  ש"ח  מיליון 

המימון מבחינת  הנוספת    - סנש.  פה  וקרן  וההחלטה  שבמידה  היא 

 100%המתקנים בשנתיים הקרובות לא יתקצבו אותנו, אנחנו נשלים  

 מקרנות הפיתוח, ונחכה לתקציב ]...[.

 )מדברים ביחד( 

ונבקש מהם   100%  -', בבקשה הזו לא יתקצבו, אנחנו נלך ל23  -אם ב ניסים גוזלן:

לא   שלנו  שהפרויקטים  לדעת  צריכים  אתם  אחר.  לפרויקט  להעביר 

על  נקבעי עומדים  אנחנו  שהיום  עירייה  אנחנו  ידינו.  על  אלף    32ם 

אלף תושבים.   37  -תושבים. עם האכלוס כרגע של כוכב הצפון, נגיע גם ל

אלף.    40'. נהיה לפחות  23קרוב לארבעים אני מעריך שנהיה עד סוף  

תושבים   כמות  זה  המתקנים,  בקרן   ]...[ המידה  באמת  מאמין  אני 

האח הפרויקט  האוזן  ופרויקטים.  את  לכם  לסבר  רק  שתדעו  רון 

מימון   אחוז  מאה  שנבנה,  צמרות  באולם  צאלון.  אולם  זה  שקיבלנו, 

עכשיו  ישראל  מדינת  שלנו.  מימון  אחוז  מאה  הכדורגל,  מגרש  שלנו, 

לוקחת בחשבון שהם נתנו לנו רק תקציב אחד להקמת אולם. החשיבות 

אנחנו   -זאתשלנו, זה שאם לא נקבל לדוגמה את האולם, במסגרת קרן  

נבצע את המאה אחוז על ידינו, ונדרוש את זה למגרש כדורגל למשל 

יהיה   מה  יודעים  לא  אנחנו  שיהיה.  אחר  פרויקט  בכל  או  בצריפין. 

תקציב המדינה, ולא יודעים מה הקיצוצים. אנחנו כרגע מממנים את 

מבחינתנו  40%  -ה שזה  תדעו  מראש.  שלושה  -שלנו  יש  קשר  ללא   ...

 במונטסורי... קירויים, אחד

אני חייב להעיר הערת ביניים, אין ספק שתחום הספורט הוא בנפשו  ג’קי גונגרדי:

ציבור   מבני  עוד  גם  יש  אבל  דום,  עומדים  כולנו  ואנחנו  דודי,  של 

מה   -שצריכים, גם צריכים מתנ"ס, אני לא רואה איך אנחנו מאיישים

אנחנו בונים    שהולך לקרות בצריפין, אני לא יודע מה הולך לקרות שם.
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 -מתנ"ס בצמרות, ניקח בחשבון

 )מדברים ביחד( 

אקליפטוס, הקציתי קרקע של   2דווקא השבוע, חושב שתדעו, במתחם   ניסים גוזלן:

לא קשורים לנווה נחום. לנווה נחום יהיה   -דונם שהם נוער  2.5,  3כמעט  

 -להם מרחב, אבל גם לשכונת האקליפטוס יהיה מועדון

 )מדברים ביחד( 

בכלל   -אנחנו ניסים גוזלן: לאקליפטוס,  בכניסה  אנחנו  להסביר,  דקה  שניה  תנו 

מתחם  פה.  לנו  שיש  כמו  נוער,  מתחם  מבנה  מקימים  השני,  בקצה 

. בחנה סנש יהיה גם, וגם נותנים  סנשצעירים. לא קשור לבית ספר חנה  

מחלקים   אנחנו  לדעת.  צריכים  אתם  נוסף.  וצעירים  נוער  למבנה 

את הישוב הקיים הישוב הקיים היום שגובל לשכונת  בחשיבה שלנו,  

צמרות, לרובע אחד, שבו אולמות הספורט של צאלון, היום, וצמרות 

שצומח החדש  הישוב  כל  הקיים.  לישוב  מענה  לתת  אמור   - החדש, 

נכון שלוש  -ומקס,  לנו  מענה   -יש  שיתנו  האולמות  שלושת  לנו  יהיו 

גם היום את הסינטטי ליד  לדעתי מצוין. מגרש כדורגל אחד. דרך אגב, 

הזמנה,   על  חתמתי  תאורה  לדשא.  להחלפה  עכשיו  הוצאנו  הבריכה 

אלף ש"ח מקרנות הפיתוח של העירייה. משדרגים את    600משהו כמו  

להגיד,  מנסה  שאני  מה  כדורגל.  המגרש  חדש,  פיפ"א  בדשא  האולם 

בקדנציה הזאת, אני חושב   -עוד משפט  -שבקדנציה הזאת  -דקה ג'קי

עירוני, ואם זה אולם ספורט  שקידמנ עוגנים, אם זה מגרש כדורגל  ו 

לחודש, אנחנו פותחים את האולם החדש. אנחנו    18  -מדהים שיפתח ב

ב אותו.  דבר   18  -חונכים  אותו  מדהים.  אולם  תראו  אתם  לאוגוסט. 

 -אנחנו נקים

 מתנ"ס? ה מי מנהל אותו? דובר:

 - כרגע מי שיחזיק אותו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

צריך   ניסן לביא: ניסים,  זה,  על  מתריע  הזמן  כל  שבאמת  דודי,  של  בהקשר  גם 

לעשות סדר במתקנים. השיטור לא ]...[ שוטרים וגנבים. אני מגיע לשם, 

קונוסים,   לך  שמים  באים  ואז  אישור?  קבלת  ממי  אישור.  קיבלתי 
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 - שמים לך על השערים

 )מדברים ביחד( 

ה ילדים, ובחוץ מחכים שלושים ילדים שרוצים לשחק. אז שניים שלוש ניסן לביא:

תעשו סדר. אתם רוצים שינהלו את זה, שינהלו את זה עד הסוף, שיהיה  

 -מסודר, ושיהיה שעות מוגדרות

 אין לכם סמכות לתת דו"חות? דובר:

נותנים, אני נותן דו"חות, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן במרדף, אז   ניסן לביא:

 דר. תגדיר שעות.בוא נעשה ס

הייתה צריכה להיות ישיבה, משום מה למישהו אחד זה לא הסתדר,   ניסים גוזלן:

צריכה   -לא משנה, לא הסתדר ולכן היא נדחתה. דני יקבע ישיבה בקרוב

עוברים  הפתוחים  המגרשים  שכל  פשוטה,  לדעתי  החלטה  לקבל 

טור,  באחריות נגיד של גוף אחד, שביניהם יהיה לדוגמה שיתוף עם השי

 -שלשיטור יהיה את כל המפתחות, וכל מה שיהיה חריגה

לא יכול להיות שיש שלושה ילדים בתוך המתקן, בתוך המגרש, קיבלו   ניסן לביא:

 אישור ויש שלושים ילדים בחוץ.

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה הוא אומר סיפור אמיתי, מתקשרים שני ילדים, במקרה של ג'קי   :מוטי פרנקו

חנו אלוהים בעירייה, ואנחנו לא, ואומרים אני עם  ושלי, חושבים שאנ

הילד שלי מחוץ למגרש, לא נותנים לנו להיכנס. אומר למה לא נותנים  

 לך? יש פה אימון. מה זה אימון?

 )מדברים ביחד( 

 - תעשו פגישה, נסגור את זה. זה אחד. לגבי התב"ר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

  - חלטה, צריך לשבת עם המתנ"ס לקבל החלטה תקשיבו, צריך לקבל ה ניסים גוזלן:

 או שהם, או שהעירייה. צריך להחליט מי עושה את זה.

 )מדברים ביחד( 

נתת דודי לוין: אתה  בשקט,  ישבתי  לאיזה   -אני  מיני    -הלכת  כל  נתת  יודע,  לא 

נקרא לזה תנאי סף איך מקבלים כסף מקרן המתקנים, זה לא בדיוק  

יש לה כל    -ל גודל של עיר, מחלקתככה. קרן המתקנים מחלקת לא בגל
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אקונומי, זה יכול להיות  -מיני קריטריונים, זה יכול להיות מעמד סוציו

להיות  יכול  וזה  נמצאות.  הן  ליגות  באיזה  שקיימות,  הקבוצות  סוג 

איזה  לה  שיהיה  מתנדבת  העיר  שאם  לאומית.  ברמה  לפרויקטים 

בינלא תחרויות  הנבחרת,  ברמת  שישרת  אתלטיקה  ומיות. אצטדיון 

אנחנו לא עומדים בקריטריונים האלה. ולכן, זה שנכתב מכתב לאותו 

בחור שאחראי על קרן המתקנים שראיתי את השם שלו, זה הכל בסדר,  

אבל צריך לגשת למתקנים עצמם, לקולות הקוראים, ומחלקים מלא  

כסף. יש כאלה שפתוחים, אנחנו פשוט לא עומדים בהם בקריטריונים.  

 -יכול להראות לךתאמין לי, אני 

 - קרן המתקנים תראה לי אחד, בוא דודי ניסים גוזלן:

אני יכול להגיד לך בעיר השכנה שלנו, ברמלה, אם אתה עכשיו רוצה   דודי לוין:

לדעת כמה כסף הם קיבלו, עכשיו לפרויקטים של עכשיו, אני אקריא  

לך, כמה כסף הם קיבלו, רק שתבין על מה מדובר. אני מקריא את זה  

ובץ שהוא שקוף לכולם. אני יכול להגיד לכם שקיבלו שדרוג תאורה  מק

אלף שקל. אני יכול להגיד לך שהם קיבלו בעוד   864במגרש כדורגל, על  

 אלף שקל. 864ריש, אמגרש כדורגל, בג'ו

 ריש באיזה שנה? אג'ו ניסים גוזלן:

רזיאל,  עכשיו, כל זה בשנה האחרונה, בסדר? שדרוג אולם כדורסל דוד   דודי לוין:

אל    600 תחרותי,  ספורט  מתקן  ושדרוג  שיפוץ  קיבלו  הם  שקל.  אלף 

אלף שקל. הם קיבלו הקמת אולם ספורט גדול,    586תשאל אותי מה,  

אלף    665מיליון. הם קיבלו שדרוג אולם ספורט נאות בגין,    6.2,  ב....

שקל. האמן לי שכל מה שאני קורא שחור על גבי לבן באקסל, יש לי פה  

ולא  את כל הע רים בישראל, את כל מי שאתה רוצה, כל מי שחלמת 

כסף,  שקיבלו  מועצות  מלא  מלא  פה  יש  במגזר  לי,  ותאמין  האמנת. 

 -מלא, שכל

 - כי הם הולכים לסוציו ניסים גוזלן:

 אקונומי, ובאיזה ליגה יש לך קבוצות. -סוציו דודי לוין:

 נכון, אתה לא מחדש.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 
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  - , אני לא בטוח שה40-60אם אני חוזר אחורה, כשדיברנו על תקצוב,   לוין:דודי 

 - הזה יצא לפועל. ולכן 60

 - '23 -אמרתי, יצא לפועל ב ניסים גוזלן:

 - אני בא ואומר -לדצמבר? אני אין לי בעיה  31'? 23', דצמבר 23מה זה  דודי לוין:

מקרן מתקנים ]...[ אני עושה    60%אני לא אלך אם יש לי סיכוי לקבל   ניסים גוזלן:

 נזק.

 נזק למי? דודי לוין:

לרשות. כי אם אני בא עם מאה אחוז הם לא יעזרו לי. הם לא יעזרו,  ניסים גוזלן:

אני יודע מה זה. הם יגידו, יש לך כסף מאה אחוז, תשלם. יש לך הסכם  

 ?-גג, תשלם אתה. למה אני צריך

 )מדברים ביחד( 

אות ניסים גוזלן: תלמד  הרבה אל  זה  את  עושים  אנחנו  בוא,  כסף,  להביא  איך  נו 

שנים. עם כל הכבוד לך. אני מאד מעריך אותך, אבל עידית בנוער תגיד  

... וניסן  -לי תשריין לי עכשיו תב"ר לשלושה מועדוני נוער. כי אם לא

ככה לא בונים    -יגיד לי לשתי מקוואות, וההוא יגיד לי ארבע בתי כנסת

 קולש היתרי בנייה, אם יש הכרה בצורך, מגישים עיר. בונים עיר אם י

אני אקבל   כנסת, לאולמות.  לבית  קורא למקווה, מגישים קול קורא 

מיליון שקל.    17סירוב, אני יודע לפתור. קיבלתי סירוב בצמרות, שמתי  

מיליון. עם    10מה הבעיה, לא הבנתי. קיבלתי סירוב בכדורגל, שמתי  

שם את המצ'ינג שלי, אם אני אקבל   כל הכבוד, אני לא שם מראש. אני

סירוב, אנחנו נשלים מאה אחוז. הרי, בוא, כולנו מבינים שהעוגן של  

 חנה סנש, אולם ]...[ הוא קריטי.

 תכנון והיתר לוקח שנה?  דודי לוין:

בנייה, הגשנו  ניסים גוזלן: לי היתר  יותר חכמים. שיהיה  נהיה  ייקח. בשנה הזאת 

דודי, אם לא יהיה, אנחנו רוצים    -וראקול קורא, יפתחו את הקול ק

אולם ספורט בחנה סנש, זה ברור לכולם. אף אחד פה לא צריך לשכנע 

שמים   אנחנו  ואומר,  בא  אני  נקודה.  לא   40%אותנו.  אבל  מהכסף, 

תמיכה. אוי ואבוי לנו אם אני אבוא    60%סותם את האופציה לקבל  

 עם מאה אחוז.
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 )מדברים ביחד( 

פרו ניסים גוזלן: לי  יש  כשהיה  גם  לדרך  איתם  שיצאנו  אחוז   30או    40יקטים 

  2.5מהכסף, קידמנו תכנון, יצאנו ואחרי זה השלמנו. בתי כנסת שנתנו 

מיליון שקל    2.5מיליון ש"ח, יצאנו לדרך. מגרש הכדורגל, יצאתי עם  

  5? לא הוספנו עוד 2.5לא הוספנו עוד  2.5מיליון. מה, אחרי  10כשהוא 

ו? עשינו. אין לי פרויקט אחד שהוא פיל לבן. אין  בהתאם להכנסות שלנ

ל להגיע  הקאנטרי,  עם  כשיצאנו  וגם  אחד.  שקל   60  -פרויקט  מיליון 

שבבעלות העירייה, אין רשות בארץ שעושה את זה היום. תראה, אין 

, ואם 48זה    -מיליון  60  -רשות בארץ שיהיה לה בעלות על קאנטרי ב

תוח, אני מעריך את הפיתוח עוד  אתה תוסיף את הפיתוח כי זה ללא פי

  - . אני יכול להגיד לך באחריות 55-60 -מיליון, וזה יכול להגיע גם ל 7-8

הוא   המחיר  את    48מבחינתנו  ויש  הפיתוח  את  יש  אבל  מע"מ,  כולל 

לא טיפלנו  כרגע  כולם? אנחנו  יחנו  איפה  החניות של הקאנטרי, הרי 

נו הולכים. אנחנו כל  בחניות שיבואו מאזור יוהנה. אני יודע לאן אנח

הכדורגל   מגרש  דרך  בשלבים,  אותו  שעשינו  ממקווה  החל  פרויקט, 

עידית,   מחר  תבוא  סתם.  נשקיע  כרגע  לא  אנחנו  בשלבים,  שעשינו 

בצדק, תגיד לי נושא הנוער חשוב לי, בוא תשריין לי מראש שני מועדוני  

  8-9נוער. לא. הנה תראו פה את המבנה נוער שיש פה, הוא בסביבות  

]...[ היום יש לנו כסף. אם לא היה   מיליון ש"ח. אנחנו הולכים איתו 

כסף, היינו מחלקים אותו לפעמיים. אני אומר את זה פה. אתם צריכים  

בהתאם   לבינוי  בהתאם  התקציבים  את  מקבלים  שאנחנו  לדעת 

להתקדמות. אנחנו לא מקבלים את כל הכסף של הכל. גם בניין עירייה,  

 - ובניין עירייה הצלחנ

 )מדברים ביחד( 

חודשים. במידה ואנחנו   7-8בע"ה שיהיה לי היתר בנייה, אני מעריך   ניסים גוזלן:

רוצים  אנחנו  שם,  לומדים  הילדים  כי  לביצוע,  איתו  לצאת  רוצים 

דרך אגב, יצאנו מגדרנו עכשיו לעשות את המגרש הפתוח בחנה   -שיהיה

כרגע כדי שהילדים מיליון ש"ח, עם הקירוי ועם הכל,    3  -סנש, עכשיו ב

לא יגיעו למקום שאין בו מגרש בכלל. אתם יודעים איך בונים את שלב 
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ו כבר    -א'  ב'  שלב  מגרש,  בלי  בונים  א',  שלב  החינוך.  במשרד  ב', 

  1.9  -מיליון ש"ח, שב  3מתקצבים מגרש. אנחנו דאגנו עכשיו לממן עוד  

קשר, עד החגים, יהיה להם מגרש פתוח לפחות עם קירוי. עכשיו ללא  

נגיד בעוד   יהיה  בנייה  בנייה. היתר  חודשים,    7-8אנחנו רצים להיתר 

להיתר   יוצאים  התב"ר,  את  מקימים  כרגע  בנייה,  היתר  נקבל  אנחנו 

בנייה. אחרי שקיבלנו היתר בנייה, אני אומר   תכנון, ומקבלים היתר 

 -את זה פה, נתכנס כולנו עוד הפעם

 מה ההחלטה? דובר:

מיליון ש"ח,    7רגע, פותחים תב"ר בוועדת כספים הקרובה,  ההחלטה כ ניסים גוזלן:

 - תכנון ומימון

 )מדברים ביחד( 

ברמון, מיליון שקל, יש לנו בבראשית  -תרשמי -ללא קשר, יש קירויים ניסים גוזלן:

מיליון שקל, יש לנו ליד המתנ"ס מיליון שקל קירוי. איפה שאתה עושה  

ותאורה קירוי  שקל.  מיליון  הטריבונות.  המגרשים את  שלושת   .

מיליון ש"ח, לתת  3הפתוחים האלה, זה בכסף מאה אחוז של הרשות, 

 עוד מתקנים ברמה. 

 )מדברים ביחד( 

בוועדת כספים הקרובה, דודי, שאתם תדונו בה, יהיו שלושה תב"רים   ניסים גוזלן:

מיליון ש"ח, להתחיל   7על קירוי, ויהיה את המגרש של חנה סנש על  

מיליון ש"ח האלה, הולכים לשדרוג הספורט   10  -הלהוביל את המהלך.  

 בבאר יעקב.

 )מדברים ביחד( 

בוועדת   מוטי פרנקו: משלימים  שאנחנו  ברגע  ספר,  הבית  על  אחד  משפט  עוד 

החצי  רמון  לרבות  עכשיו,  רה"ע  שאמר  מה  של  הקירוי  את  הכספים 

השני, אני בדקתי מזה כמה זמן עם רה"ע את הנושא של הקירוי, קיר,  

לאולמות    להפוך בעצם  האלה,  המקורים  הפתוחים  המגרשים  את 

ואני   -סגורים בבנייה קלה, פשוטה, עם היתר פשוט. עשו את זה בראשון

 רוצה שתקדמו את זה. ואז יש לך בכל בית ספר אולם.

לפני החלטה, ולפני שיוצאים לדבר כזה, אדוני המהנדס, אנחנו מכירים  עידית גינדי: 
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ש מקורה,  אחד  מגרש  לא  לפחות  סיוט.  עד  סובלים  מסביב  השכנים 

יום. אז לפני שעושים  -הפסיקו לסבול, ממש לא הפסיקו. סובלים יום

שמישהו-העתק למקום  אנחנו    -הדבק,  כי  ממנו,  סובלים  התושבים, 

עושים   אנחנו  ואם  התושבים,  של  החיים  איכות  על  אחראים  בסוף 

סובלי -העתק נגד.  אני  אז  ממנו,  סובלים  שאחרים  למשהו  ם  הדבק 

 מהרעש, מההד. 

 )מדברים ביחד( 

 

 אישור פרוטוקולים - 2+  1סעיף 

. אישור פרוטוקולים של 2ונושא מספר    1טוב, אני עובר לנושא מספר   דני אורן:

 . מקובל?45  -ו 44ישיבת מליאה מספר 

 

 עדכון הרכב חברי ועדת הנחות ואישור מינוי חבר מועצה נוסף  - 3סעיף 

בגלל שאנחנו עכשיו עיר ולא מועצה, צריך לעדכן את  .  3סעיף מספר   דני אורן:

הרכב חברי ועדת הנחות, ואישור מינוי חבר מועצה נוסף, מתוך חברי  

שג'קי  הייתה  ההחלטה  ההנהלה,  ישיבת  הייתה  אתמול  ההנהלה. 

 ימונה, ההנהלה מסכימה. 

 )מדברים ביחד( 

לא חבר הנהלה.   זה הוראות החוק. אחד לפחות צריך להיות מי שהוא  אילנית הומינר: 

כל   הזאת.  ההגדרה  על  שעונה  היחיד  ניסן  ובעצם  האופוזיציה,  נציג 

 היתר הם חברים שיש להם נציגים בסיעות ההנהלה.

 )מדברים ביחד( 

אני מקווה שיהיו   -אין לי בעיה שזה ג'קי, ]...[ אבל הקריטריונים האלה עידית גינדי: 

ההח בתוך  זאת,  עם  יחד  דעת,  בשיקול  שתיתנו  הזאת, הנחות  לטה 

מתוך    10שעדיף שיהיה מישהו שזמין בבוקר, זה אוטומטית מסרס פה  

 חברי מועצה.  10

 זה לא מבוסס על זה.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

כל    -חבר'ה ג'קי מוותר לכל מי שרוצה. אתם סתם מתווכחים במקום ניסים גוזלן:
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 -מי שרוצה

 אתם לא מקשיבים למה שהיא אומרת. דובר:

אנחנו לא מתווכחים, וגם אל תשנו לנו את מה שאנחנו אומרים. הבוקר   נדי: עידית גי

 לא יכול להיות קריטריון. 

זה לא קריטריון שג'קי זמין בבוקר. אתם יכולים לעשות את הישיבות   ניסים גוזלן:

 גם אחה"צ. זה לא שיקול. 

 )מדברים ביחד( 

 

 הנחת החלטות ועדת הנחות - 5+  4סעיף 

חובות  5  - ו  4סעיפים   דני אורן: הנחה למחיקת  ועדות  זה הנחות של החלטות   ,

 אישרנו את ג'קי, נכון? -והסדרי פשרה

 )מדברים ביחד( 

זה הנחה של החלטות ועדות הנחה, למחיקת חובות    5  -ו  4שוב, סעיפים   דני אורן:

וועדת הנחות מיום   . החומר הועבר אליכם כמובן  6.7והסדרי פשרה, 

 צבעה, רק להנחה בפניכם.וזה למעשה לא לה -בלי שמות

 הסדרי פשרה כן.  אילנית הומינר: 

 -אוקי, אז דני אורן:

אחד מהתפקידים של ועדת הנחות זה גם לבדוק קריטריונים למחיקת   אילנית הומינר: 

 -אחד, עם הוועדה-חובות. עוברים אחד

 )מדברים ביחד( 

גם   דני אורן: עוברים  שלכם,  והאישור  האלה,  שההנחות  משרד  כמובן  לאישור 

 הפנים. טוב, אז ההסדרי פשרה מאושרים על ידי כולם? טוב.

 

 2022הצגת דו"ח רבעון ראשון לשנת  - 6סעיף 

 . בבקשה.2022, הצגת דו"ח רבעון ראשון לשנת 6אני עובר לסעיף  דני אורן:

בגרעון קטן.  מירי לוין: סיימנו את הרבעון הראשון  העברנו אליכם את הדו"ח. 

ברבעון הראשון נצליח להתגבר על זה. אם לא, עד סוף    מקווים שכבר

כרגע אנחנו יודעים שנצליח להתגבר על זה עד סוף שנה, כי כספים    -שנה

שנכנסו ברבעון השלישי. עיקר הגרעון היה בכספים מהחינוך. שבעצם 
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הכספים שנכנסים מהחינוך, עד מאי נרשמים שנה קודמת, וההוצאות  

ה איזשהו פער ]...[ שאני מקווה שנצליח  פה נרשמות מינואר. אז יש פ

 - ר עליו. מעבר לזהבלהתג

 זה משהו שקורה כל שנה?  דובר:

כן, בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה פחות ראו את זה כי המוסדות   מירי לוין:

 חינוך פחות עבדו, אבל זה משהו שקורה פה לאורך השנים.

 

 בהתאם לתוצאות מכרז פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק המזרחי  - 7סעיף 

מספר   דני אורן: בהתאם  7סעיף  מזרחי,  בבנק  להשקעות  בנק  חשבון  פתיחת   ,

ועדת  פה  הייתה  להסביר,  לך  אשאיר  אני  שעשינו.  מכרז  לתוצאות 

 -השקעות

מיליון שקל שאנחנו משקיעים    20עשינו התמחרות בין הבנקים, יש לנו   מירי לוין:

בנוסף לא בחברות השקעות.  בבנק,  כ  כרגע,  עוד  יש  מיליון    80  -לזה, 

 -שנכניס

 ? -מה זה אומרת משקיעים בבנק, תסבירי דוברת:

מהכספים  מירי לוין: נזילים  יותר  אותם  צריכים  שאנחנו  כספים  זה  בפיקדון. 

שאנחנו הולכים להשקיע בעצם בחברות ניירות ערך. זה יהיה מושקע  

 שים.חודשים עד שנתיים, עם אופציה כל שלושה חוד 3 -בפיקדון ל

 בקרת משרד הפנים מחייבת אותנו לנהל את הכספים. דני אורן:

הטובה   מירי לוין: ההצעה  את  נתן  מזרחי  בנק  הבנקים.  בין  המתחרות  עשינו 

 ביותר.

 )מדברים ביחד( 

לא    100זה   ניסים גוזלן: עליהם,  בונים  לא  כרגע  מבחינתנו  שאנחנו  ש"ח  מיליון 

אותם שומרים  אותם.  משעבדים  ולא  כסף בתב"רים,  כרגע   ,

 -שמבחינתנו

 )מדברים ביחד( 

 ישבנו עם בנק לאומי, הם מחפשים פה מקום לפתוח סניף. מירי לוין:

 )מדברים ביחד( 

אנחנו מפרגנים פה רק לבנק הפועלים, כי בנק הפועלים פה היסטורית   ניסים גוזלן:
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איתו ואנחנו  המשברים,  את  איתנו  עבר  בתיק    -הוא  אבל  מפרגנים, 

וב לעשות את ההליך הזה, כי מדובר במאה מיליון ההשקעות היה חש

 ש"ח, לא מדובר באיזה טיפול.

 -ההצעה שלהם הייתה פחות טובה. קיבלנו הצעות מחיר מירי לוין:

 )מדברים ביחד( 

רק שתדעו, באופן עקרוני, יש לנו מסגרת אובליגו, שאנחנו לא דורשים  ניסים גוזלן:

מיליון ש"ח. אנחנו    25מהתקציב, משהו כמו    7.5%]...[ של הרשויות,  

אנחנו לא במינוס    - לא רוצים מסגרת, יש לנו אפס מסגרת, ואנחנו אפס

לא   אנחנו  כלום.  לנו  ואין  מינוסים  לנו  אין  טובות.  שנים  כמה  כבר 

 - משלמים עמלות מינוס

 )מדברים ביחד( 

 

ילה באר יעקב אישור נציגי העירייה לוועד המנהל של העמותה לפנאי וקה - 8סעיף 

 )ע"ר(

אישור נציגי העירייה לוועד המנהל של העמותה לפנאי וקהילה. היינו   דני אורן:

צריכים לאשר שלושה נציגים של העירייה, אחד הוא נציג חבר מועצה 

ציבור.   נציג  והשלישי  העירייה,  עובדי  מקרב  נציג  הוא  אחד  שבחרנו. 

שעבר הג   -שבוע  את  ראיינו  משבוע,  יותר  לפני  איילון,  קצת  דנה  ברת 

נ יהיו  הם  העירייה  של  ושדי  ונציגים  יאיר  העירייה,  מטעם  ששון  עם 

מקרב העובדים, והגברת דנה איילון. היא צריכה כמובן לעבור אישור 

 מינויים של משרד הפנים.  

 )מדברים ביחד( 

רצינו,   דני אורן: זה  ולפני  מועצה,  ישיבת  להיות  צריכה  הייתה  שבוע  לפני  היה 

 -, מקוצר זמן, להכניס את זה לאישור המועצהבלית ברירה

שאלתי על מה מדובר,    -מי. לא היה הסבר-מו- אבל לפחות להסביר, מה שלומית שלסקי: 

 אף אחד לא הגיב. 

 אני כבר לא זוכר את הזום עכשיו, אני הייתי בזום.  דני אורן:

מה  שלומית שלסקי:  על  תסבירו  ההודעה.  את  שהוצאתם  הזה  הרגע  על  מדברת  אני 

 -בהילות, נחיצות -מתכנסים
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מעין דני אורן: שהוא  תאגיד  הקמנו  אנחנו  אסביר,  לרשת -אני  מסונף  עירוני, 

המתנ"סים. ההרכב לא הושלם עד היום. ויש צורך ולחץ להשלים את 

זה, כדי שבמסגרת ההתקשרות שלנו, מול משרד הפנים, כדי שבמסגרת 

להעבי נוכל  המתנ"ס,  לבין  העירייה  בין  שיש  או היחסים  פעילויות  ר 

 תקציבים ולא להכניס אותם להליך של מכרזים. 

 דני, מבחינת ההרכב של הדירקטוריון, זה רק נציג ציבור אחד? ג’קי גונגרדי:

 .40-40-20זה  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

נציגי  אילנית הומינר:  את  בוחרים  כאן  אנחנו  בחרה.  שהעמותה  נציגות  שלוש  יש 

 העירייה.

 נציג ציבור, דנה איילון. ו ג’קי גונגרדי:

 -נכון, ויש אילנית הומינר: 

 נציג ציבור אחד בלבד?  ג’קי גונגרדי:

 כן. אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד( 

 משבעה זה שלושה. 40%שבעה.  אילנית הומינר: 

 שלושה, שלושה ואחד.  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 מצליחים לגבש הרכבים.גם בוועדת ערר, אני מזכיר לכם, אנחנו לא  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 -. אישור יציאה9טוב, מאושר? ההחלטה מאושרת. סעיף מספר  דני אורן:

 שניה, מה חסר לנו?  דודי לוין:

אנחנו   אילנית הומינר:  החדשות,  התקנות  לפי   .]...[ לוועדות  ציבור  נציגי  לנו  חסר 

רסמנו את צריכים נציגי ציבור. צריך מאגר של נציגי ציבור, ואנחנו פ

 -אף אחד לא מגיש -זה חמש פעמים

 ? -וההנהלה, העוד שני נציגי ציבור שצריך דודי לוין:

 איזה הנהלה? אילנית הומינר: 

 של המתנ"ס. דודי לוין:

 - מינינו את הגברת הזאתי אילנית הומינר: 
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 ?-אבל מי עוד דודי לוין:

ממנים  אילנית הומינר:  אנחנו  לא  זה  אבל  העמותה.  של  נציגים  ציבור יש  נציגי  יש   .

 שהעמותה כבר מינתה. 

 איפה זה מפורסם?  דודי לוין:

 באתר של התאגיד.  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 כהונה לארבע שנים, נכון אילנית? דני אורן:

 - ארבע שנים, אבל כולם מונו עכשיו, חדשים אילנית הומינר: 

 טוב, בסדר, אנחנו מאשרים. דני אורן:

 

 יאת משלחת לאיטליה במסגרת עיר תאומה( ירד )אישור יצ - 9סעיף 

, אישור יציאת משלחת לאיטליה במסגרת עיר תאומה.  9סעיף מספר   דני אורן:

 אורי, תציג בבקשה את האירוע.

לפני מספר שנים, בשיחה עם חברי נחום איצקוביץ', התברר שבשנת   אורי שמעוני:

וזה  89 באיטליה,  עיר  עם  תאומות  ערים  ברית  חתם  הוא  נגמר ' 

 -בחתימה

 איך קוראים לעיר?  דובר:

שעה  אורי שמעוני: חצי  מוונציה,  שעתיים  בולוניה,  ליד  נמצאת  היא  קוטיגנולה. 

 מבולוניה.

 )מדברים ביחד( 

 . cotignola אורי שמעוני:

 )מדברים ביחד( 

יש  מוטי פרנקו:  ]...[ המשלחת  יציאת  של  הזה  האישור  אחת,  שניה  שאלה  לי  יש 

בתחום של קשרי חוץ, למה היא יודעת מזה פעם ראשונה  מחזיקת תיק  

פה במליאה? אני אפילו לא יודע להגיד לה את זה. אמיתי, היא שואלת 

 אותי, אני לא יודע לענות לה. מה הבעיה לעדכן? 

 )מדברים ביחד( 

אני טרחתי גם כבר פעם קודמת, אבל אני רואה שזה סיסטמטי, אתם   שלומית שלסקי: 

 תעשו את זה בדרכים המקובלות. רוצים להדיח אותי
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 )מדברים ביחד( 

אני אמורה להיות בלופ הזה, אני לא מבינה איך אני יוצאת מהלופ הזה   שלומית שלסקי: 

 באופן סיסטמטי. 

 )מדברים ביחד( 

הוועדה הזאתי זו ועדת רשות, שניה, שמחובתנו, זה יורד מסדר היום,  ניסים גוזלן:

איתה אתה  מסודר.    -תשב  זה  את  את  תעשה  בוער.  לא  זה  שלומית, 

צודקת, מה שאת צודקת, אני אומר את צודקת. מורידים את זה מסדר  

היום, אתה צריכה להיות בלופ. תשבו עם אורי, תעשו את זה מסודר  

ונביא את זה עוד הפעם. לא קרה כלום. אף אחד לא רוצה לדלג על שום  

יכול להגיד לך   ואני  שבוועדת  ועדה. אני משתף פעולה בכל הוועדות, 

 שמות זה עובד, כל הוועדות עובדות.

 )מדברים ביחד( 

 יורד מסדר היום. 9סעיף מספר  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 

 אישור עבודה נוספת לסייעות - 10סעיף 

. אישור עבודה נוספת לסייעות. הצעת החלטה. יש לנו  10סעיף מספר   דני אורן:

נ"ס. לעבודה נוספת סייעות שעובדות עבודה נוספת בצהרונים של המת

שסייעות   הבעיה  מליאה.  אישור  נדרש  העירייה,  מטעם  עובדים  של 

חודשיים עבודה נוספת, ומתחלפות. אז אנחנו -לפעמים עובדות חודש

לסייעות   נוספת  עבודה  לאשר  שאומרת,  גנרית  החלטה  לאשר  רוצים 

העירייה בעמותה לפנאי וקהילה, בצהרוני גני הילדים, בכפוף להגשת  

כדי לאפשר להם    - רטנית על ידי כל סייעת וסייעת. שלא נצטרךבקשה פ

היום   סייעות  עשרים  לי  יש  הצהריים.  אחרי  נוספת  עובדה  לעבוד 

, אח"כ 12שעובדות אחרי צהריים, צריך לאשר אותם. מחר יש לי עוד  

 - . אני לא רוצה כל ישיבה8באות  4יורדות 

 מי במועצה מאשר אותם, בעירייה? עידית גינדי: 

 משאבי אנוש. אורן: דני

 )מדברים ביחד( 
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 סייעות שעובדות בבוקר בגן, ואחרי צהרים בצהרונים. דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 עירייה ומתנ"ס.  דודי לוין:

כן. עכשיו כל פעם עשרה כאלה צריך לבוא לאשר אותם, מעכבים להם   דני אורן:

פה. אז  את העבודה, שאתם יודעים שיש מחסור כי לא אישרנו אותם  

 בוא נחליט החלטה גנרית. 

 )מדברים ביחד( 

עבודה נוספת בעמותה לפנאי וקהילה בצהרונים. זה כתוב. רק לשם.   דני אורן:

 . סופרהיא לא יכולה להיות קופאית ב -אין להם

 זה צריך להיות פרטני.  דודי לוין:

 כן. דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 טוב, הוחלט פה אחד.  דני אורן:

 

 (2022ישור פרוטוקולים ועדות )חציון ראשון א - 11סעיף 

לפחות   דני אורן: ואנחנו  בעבר,  עשינו  שלא  הדברים  אחד  שוב,  עכשיו  הלאה, 

הוועדות   אפרופו  ועדות,  מיני  כל  של  פרוטוקולים  יש  עכשיו,  מנסים 

שדיברנו, אספנו פה את כל הפרוטוקולים ככל שיכולנו, אני מקווה שלא 

הפרוטוקולים שידענו. צריך לאשר אותם  קורל עברה על כל    פיספסנו,

משנה    -במליאה   ועדת  שילוט,  שימור,  ביקורת,  חינוך,  ועדת  של 

 לתמיכות, כספים, והנהלה.

 )מדברים ביחד( 

באתר  דני אורן: האלה  הפרוטוקולים  את  לפרסם  רוצים  גם  בגדול  אנחנו 

האינטרנט, שקיפות, אין פה שום בעיה, אין בפרוטוקולים האלה שום 

 ודי שאי אפשר להציג אותו. אז אנחנו מאשרים?דבר ס

 בשילוט, מי מטפל פה בשילוט? אורי זה אתה?  דודי לוין:

 )מדברים ביחד( 

 -ועדת שילוט זה לפי חוק העזר משה מזרחי:

 מה, לעסקים? דובר:
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 כן. משה מזרחי:

 )מדברים ביחד( 

שלטים. שניים. מה  עכשיו שמו מול הקניון בהרצל בבתים שמה שמו   דודי לוין:

 -בינוי, כל קבלן שם -קורה איתם, זה שייך גם כן? פינוי

 )מדברים ביחד( 

 - בינוי-באופן עקרוני במדיניות של פינוי ניסים גוזלן:

 - בינוי-לא פינו דודי לוין:

 משהו אחר, מורידים, מסירים. ניסים גוזלן:

 ולמה ירד השלט שם ליד יוהנה? דודי לוין:

 היה חוקי. הוא לא  דובר:

אני על השלטים האלה פניתי לפני    -ולמה רק עכשיו הוא ירד? אני פניתי דודי לוין:

 שש שנים.

 )מדברים ביחד( 

דודי, אני חושב שדי התקדמנו עם שלטים פיראטיים בישוב, לעומת מה  ניסים גוזלן:

 -בינוי צריך לחשוב מה עושים-שהיה. הרבה התקדמנו. לגבי הפינוי

 )מדברים ביחד( 

אני יודעת שבעירייה אחרת, סמוכה אלינו, יש להם נהלים מאד ברורים   ל אברמוביץ’:ט

לזה, כולל תשלומי אגרות וכדומה. אני לא יודעת מה קורה פה. צריך  

 רישיון לזה גם. 

 )מדברים ביחד( 

היה לנו מכרז ליועצי שילוט. נבחר יועץ שילוט. אנחנו צריכים לעשות   דני אורן:

ריך עכשיו לרענן את הנוהל הישן, מפברואר, גם כמה דברים. גם אם צ

לרענן או לחדש את חוק השילוט, כי הוא לא מכסה את כל השינויים  

ושל   שלי  השולחן  על  יושב  שזה  היא  האחרונות. האמת  בשנים  שהיו 

 נדמה לי שרק עכשיו אישרו את היועץ שילוט, ממש לאחרונה.   -אילנית

 יה עצמה.חבל, זה גם הכנסה לעירי טל אברמוביץ’:

 ההכנסה קיימת. משלמים על אגרות שילוט.  דני אורן:

הנושא של הרישוי זה פחות. אבל כל מי ששם שלט אמור    -השאלה היא משה מזרחי:

 -להיות מחויב. עושים סקר, מזהים שלטים שלא דווחו
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אבל נהלים חייבים שיהיו. אם כבר אנחנו התקדמנו לעירייה, אז למה   טל אברמוביץ’:

 לא?

 רים ביחד( )מדב

זה    4, למה לא חלק מהטופס  4אני רוצה להבין, בניין בא מקבל טופס   דודי לוין:

 לראות אם יש שילוט? 

 הם שמים אחרי.  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 

 ישיבת באר יעקב -בקשה לפטור מוסד מתנדב  - 12סעיף 

החלטה.  . בקשה לפטור מוסד מתנדב, ישיבת באר יעקב. הצעת  12סעיף   דני אורן:

שליש משיעור תשלומי  - ]מקריא נוסח הצעה[ לאשר פטור מתשלום שני

וזאת  העירייה,  סמכות  לפי  יעקב  באר  לישיבת  הכללית  הארנונה 

הפנים,   משרד  מנכ"ל  חוזר  להנחיות  לגבי 5/2019בהתאם  וזאת,   .

לצרכי   או  לימוד,  לצרכי  יעקב  באר  ישיבת  את  המשמשים  הנכסים 

משים אך ורק למגורי התלמידים באותה מעונות לתלמידי הישיבה ומש

כי   מובהר  לתלמידים.  משמשים  שאינם  מגורים  מבני  למעט  ישיבה, 

',  23',  22שנים, קרי לשנים    3  - פטור מארנונה למוסד מתנדב, יינתן ל

'. ]סוף נוסח הצעה[ יש עוד משהו שאת רוצה אילנית להוסיף בעניין?  24

 עשינו את זה בעבר כבר לגבי שני מוסדות. 

בדקה  ילנית הומינר: א מנכ"ל.  בחוזר  שמופיעים  התבחינים  את  בדקה  ההנחות  ועדת 

אותם, בחנה אותם, היה סיור במקום. הגענו למסקנה שלעת הזאת הם 

זכאים לפטור בשני סייגים. אחד זה הנושא של השימושים, יש בשטח  

מבנים למגורים שלא זכאים לפטור מוסד מתנדב, והם יחויבו באופן  

והסי להם  מלא,  שיש  הכספיים שלהם,  בדו"חות  גם  שמופיע  השני  יג 

אמנם היום, לעת הזאת, הנדל"ן הזה לא    -דגשנדל"ן להשקעה, וזה הו

מומש, ולכן לא שקלנו את זה, אבל ככל שהוא ימומש, אנחנו ביקשנו 

זה לדיון מחודש בוועדת הנחות כדי להחליט  שנה הבאה להביא את 

 לשלול את הזכות. יש שאלות?

 הם מקבלים שלוש שנים אבל זה בסימן שאלה?  דובר:
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נסיבות. בתור מוסד מתנדב   אילנית הומינר:  שינוי  להגיש תצהיר שאין  צריך  כל שנה 

 -הוא לא יכול לפעול בשוק העסקי. אם הוא ימכור דירות

 )מדברים ביחד( 

תב"רים  דני אורן: סעיפי  לאישור  עובר  אני  ברשותכם  מאשרים?  כולם  טוב, 

 , בניית בית כנסת "באר החיים". 1461בוועדת הכספים. תב"ר שעברו 

 )מדברים ביחד( 

אגב רק שניה, זה פשוט מכעיס, אני עכשיו רואה גם בפרוטוקול בקטע  מוטי פרנקו:

התכנסה ועדת קשרי חוץ. אולי יש ועדה אחרת. אם זה    6.6  -הזה, ב

 - אותה ועדה ששלומית

 )מדברים ביחד( 

אילנית,  הוועדה השנ ניסים גוזלן: לזה של הצוות הבכיר, שזה  ועדה, נקרא  זו  ייה 

 -מנכ"ל, גזבר. זה לא קשור לוועדה של

 )מדברים ביחד( 

אפשר להמליץ לך משהו, קודם כל תכנסי את הוועדה, תבקשי לראות   עידית גינדי: 

איזה   לראות  תבקשי  לתקציב.  קשורה  שהיא  מאורי,  שנתית  תוכנית 

בלופ.  -משהו תהיי  את  ואז  נוהל   תאשרי,  לפי  שמאפשרת  ועדה  זאת 

 חוזר מנכ"ל, כדי לוודא שמי שיוצא הוא זכאי. 

 )מדברים ביחד( 

בגלל   -מה שהיה צריך לעשות, היו"ר של הוועדה הייתה צריכה לכנס ניסים גוזלן:

כיו"ר הוועדה לכנס את   יום. את, שלומית, צריכה  זה הוצאנו מסדר 

עביר את ההחלטות  לה  -רגע  -את זהעביר  הוועדה, לקבל החלטות, לה

לעבור על הזכאות מי זכאי,   -אחרי זה לוועדה הזו שעוברת על הזכאות

מי לא זכאי, לפי הכללים. אבל את צריכה לקבוע, מה המשלחת, לאן 

 - הולכים, מה הולכים

 )מדברים ביחד( 

 , לא הצבעתם על זה. מאשרים?12 דני אורן:

א פעם דיברנו שיש שם איזה  יש לי רק שאלה, מקווה שאני לא טועה, ל דודי לוין:

 פולשים על הקרקע, בשטח הזה? זה זה? זה שמה? -משהו

 )מדברים ביחד( 
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 היה פולש, העפנו אותו. היה פעם פעוטון פעיל, הוא לא שם. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

כמה   12סעיף   דני אורן: לסיים  מנסים  אנחנו  יכול.  לא  אני  חבר'ה  מאושר? 

 רשימת תב"רים בבקשה. נושאים. בואו נאשר 

 )מדברים ביחד( 

 

 13סעיף 

יש לנו רשימת תב"רים שאושרו בוועדת כספים. מבקש להעביר אותם   דני אורן:

תב"ר   המליאה.  לאישור  כנסת1461גם  בית  בניית  עברו    - ,  הרשימות 

 - 1462אליכם, תב"ר 

וד אני יכול לדעת מה קורה עם הדבר הזה? זה מה שצמ -רגע, איפה זה דודי לוין:

 לבניין של העירייה? זה מה שיצא משימור? הבניין הזה?

 )מדברים ביחד( 

, גם אתה היית בישיבה, והחלטתם  ...המהנדס היה שותף להחלטה.   ניסים גוזלן:

 להוציא אותו משימור, ואני החזרתי אותו לשימור. 

 - אני שמח שזה חזר דודי לוין:

לפני חודש מספר נשים מעורבות בשימור,  תן לי שניה, דודי, היו אצלי   ניסים גוזלן:

הנושא על  דובר  כי אנחנו   -ובין השאר  לדעתי לצאת  צריך  ניסן אתה 

כל העניין הוא    -חשוב, קודם כל שלא יהיה  -מדברים פה על זה שלך

ב החלטה  העבירו  וישראל  כולל 21  -שדובר,  חודש,  איזה  זוכר  לא   ,'

וקול הזה. הם הציגו  שהיה גם אבנר והיה ג'קי, וגם היה מוטי, בפרוט 

', שצריך להרוס את הבניין  21לי פרוטוקול שבהם הייתה החלטה בשנת  

 ולבנות בניין חדש. אז אני אמרתי שאני לא יודע כי אני לא חבר ועדה. 

 )מדברים ביחד( 

דקה, אם אתה מוציא מרשימת השימור, רוב הסיכויים שהוא ייהרס   ניסים גוזלן:

באו הם  לכולם.  ברור  זה  של   לגמרי,  בעניין  ליבי  תשומת  את  והסבו 

אז אני אמרתי להם    -הפרוטוקול. אני לא ראיתי אותו האמת, ואמרו

חבר'ה, אותם אנשים שהגיעו בפרוטוקול, אז אני אמרתי להם חבר'ה, 

אנחנו באופן אישי אני חושב שאנחנו נעשה את הכל מבחינה הנדסית,  
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ב שאפשר להרים  כדי לראות איך אנחנו לא נהרוס את המבנה. אני חוש 

את הקומה השנייה ואת ההרחבה האחורית, ולהקים יסודות מסביב,  

ולדאוג שהקומה הראשונה תישמר. זאת האופציה. קראתי לישראל, 

הזו,  לישיבה  הצטרף  עלה  ישראל  למעלה,  תעלה  ישראל  לו  אמרתי 

נון שהיא עשתה כמה פרויקטים כאלה,  -וסיכמנו שאנחנו קובעים עם בן

ועדיין לא נקבעה פגישה אני לא   -ל שקוראים לו שושניביחד עם אדריכ

הייתי שותף, ישראל צריך לתאם אותה, אני מדבר איתכם על משהו  

מבחינתנו  שאנחנו  ואמרנו  אפילו.  פחות  פגישה,  הייתה  חודש,  כמו 

נמצה את המהלך של לנסות להשאיר את הבניין כמו שהוא, ולבנות את  

אחר, של היסודות האחרים, הקומה השנייה ואת ההרחבה על בסיס  

שהם אלה שיתמכו. כי על המבנה הקיים, בביסוס שלו שנבנה, כל מבנה  

אז קבענו    -שלא נשים הוא יקרוס. בסדר, זה ברור. אז לכן צריך להביא

שישראל יביא את האדריכל, שקוראים לו שוקי שושני, נכון, לאדריכל?  

ש כדי  קונסטרוקטור,  עם  ביחד  שושני,  שוקי  את  ננסה נביא  אנחנו 

שכולם יהיו מרוצים. מצד אחד יהיה שימור, מצד שני תהיה הרחבה,  

עזרת נשים וכל מה שצריך. זאת המטרה. אז אני    - כולל פעילות שהם

אמרתי שבשלב הראשון כדי להזמין את שושני ואת כולם, אנחנו נאשר  

תב"ר. אנחנו פה מצהירים שאנחנו נמצה את המהלך, אני אומר את זה  

ועדת    -נו גם נכנס שוועדת שימור תתכנס ביחד איתי וביחד עםפה, אנח

שימור תתכנס בדיון הזה, אתה מזמין את ועדת שימור, שישמעו את 

נדע איך להכין   ובהתאם לזה אנחנו  והכל,  כל האופציות מהאדריכל, 

תכנון נקרא  זה  עצמו,  התיק  התיק.  תיק  -את  לא  זה  שתבינו,  ביצוע, 

מפ תכנון  כרגע  אין  מפורט  לביצוע.  תכנון  ואין  להרוס,  שאומר  ורט 

עכשיו   רק  הוא  הזה  הפרויקט  תשתיות.  על  להישען  שאפשר  שאומר 

ביצוע זה שיש -ביצוע, אני רוצה שתבינו, תכנון-מה זה תכנון  -הולכים

איך קוראים להם, מי זכה שם במכרז? יש קבלן עכשיו    -עכשיו קבלן

לשלם אמור  הוא  לבנייה,  התיק  את  לתכנן  אומר   שהוא 

לקונסטרוקטור, ליועצים, הכל, כדי לקדם את היתר בנייה. אין כרגע 

 - היתר בנייה
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 ?7מיליון, אולי זה יעלה  4.8אז איך אתה יודע שזה יעלה  ג’קי גונגרדי:

 )מדברים ביחד( 

 - על בסיס תכנון ראשוני ישראל בן ישראל: 

 )מדברים ביחד( 

וע ניסים גוזלן: דת השימור, יהיו שותפים אני רוצה שבהחלטה, כל חברי הוועדה, 

 לישיבה עם האדריכל כדי להחליט לאן ללכת. 

 של מי המבנה הזה?  דודי לוין:

 המבנה הזה הוא של העירייה. ניסים גוזלן:

 ומי שעכשיו נמצא שם, הוא בהקצאה? דודי לוין:

בונה   ניסים גוזלן: כשאתה  עכשיו  גם  הקצאה.  בהליך  כולם  הקצאה.  בהליך  הוא 

שלושה בתי כנסת, כולם בהליך הקצאה. הם הגישו בקשות  בצמרות,  

 - להליך הקצאה. בסיום הבנייה אתה מקצה

 - לא, עכשיו שהם נמצאים, מה קשור סיום הבנייה דודי לוין:

עכשיו הם הגישו בקשה להקצאה למבנה הקיים. עכשיו אנחנו עושים,  ניסים גוזלן:

 כולם מגישים. זה הוגש. 

אנ דודי לוין: הבנתי,  בלי לא  שנייה,  לקומה  לשמה  כן  גם  להיכנס  עכשיו  יכול  י 

הקצאה ואז לבקש? אני דודי יכול? אני אקים עמותה, אכנס לקומה 

 ?-שנייה

פרסום   ניסים גוזלן: היה  והגישו.  כל המוסדות,  כמו  גם את המוסד הזה,  פרסמנו 

 לכולם.

 לקומה השנייה אני יכול להגיש? דודי לוין:

בניין לקומה ראשונה וקומה שנייה. הצורך הוא לקומה  אין חלוקה ב ניסים גוזלן:

המבנה הזה נבנה    -שנייה כרגע כי זה עזרת נשים. כי זה מבנה שנבנה

 - בית כנסת ראשון, זה מבנה שנבנה -לצרכים שהיו

לא דודי לוין: זה  בהתחלה    -אבל  זה  השני,  לצד  נכנסו  כנסת,  לבית  נכנסו  לא 

 בית כנסת. פונג, זה לא היה -התחיל מועדון לפינג

 באופן עקרוני זה היה בית כנסת תמיד. ניסים גוזלן:

 בהתחלה כשנכנסו לשמה, שיחקו שם משחקים בני נוער. דודי לוין:

 הייתה בקשה להקצאה.  -דודי, המהות הקצאה ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד( 

אבל יש החלטת מועצה שזה לא בשימור. ז"א, צריך להעביר עוד פעם  דודי לוין:

 החלטת מועצה. 

 לא, לא. ניסים גוזלן:

 מה לא, אני רבתי אתכם בישיבה, אני הצבעתי נגד להוציא את זה. דודי לוין:

 )מדברים ביחד( 

לא רלבנטי, כי לא הולכים להרוס, כרגע. אנחנו כולם מסונדלים    77-78 ניסים גוזלן:

הרי הוועדה לשימור היא ועדה סטטוטורית,    -בכל מצב. הייתה ועדה

מכל  כמו   שונה  קצת  היא  שלה.  ההחלטות  מבחינת  מועצה,  ישיבת 

ואני  מבחינתנו,  אנחנו  עכשיו,  אחרת.  בצורה  הוועדות  של  ההחלטות 

אומר את זה פה, צריכים למצות את המהלך שוב, כדי להשאיר את 

הבניין על כנו, ולבנות אותו בצורה כזאת שאם רוצים להרחיב אותו,  

 לנסות ולשמר אותו. 

 ( )מדברים ביחד

לשימור   ניסים גוזלן: מבנים  ויש  מסעדות,  גם  שמשמשים  לשימור  מבנים  יש 

שמשמשים גם אולמות אירועים. המטרה בשימור זה אחד, לשמר את  

המבנה, ושתיים, לתת לו גם יכולת שימוש. המטרה היא פה לנצל את  

וגם  שימוש  גם  להרוויח  הבניין,  את  לנצל  אפשר  אם  אבל  השימוש. 

משימה. המשימה היא לשמר אותו, נקודה. בואו,  לשמר בניין, זאת ה

אנחנו נעשה את הישיבה,    - לגבי התב"ר הזה אני אומר, אילנית, חשוב

שימור   ועשה  הזה  בתחום  מבין  שגם  כמהנדס  ישראל,  בדיוק,  נראה 

? עשית מבנה. אז כך את הניסיון -עשית שימור נכון ישראל  -בחיים שלו

הוועדה,    -שלך חברי  כל  בואו,  לנסות   - מבחינתנוישראל,  רוצה  אני 

לשמר אותו, גם אם זה קשור לביסוס. מקובל עליכם? חבר'ה, ההחלטה  

אין לי היתר בנייה, הולכים להוציא היתר בנייה. למה זה חשוב,    -היא

יותר   יעלה  זה  גם אם  החדש,  הבנייה  בהיתר  כרגע,  מנסים  אנחנו  כי 

שמר אותו  כסף, לשמר את הקומה הראשונה, אני מדבר של הבניין, ל

יסודות  על  שלו,  ההרחבה  ואת  השנייה,  הקומה  את  אותו  ולהרים 

עוד   יעלה  שזה  להיות  יכול  אוקי?  ]...[,    200-300חדשים.  שקל  אלף 
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אנחנו עדיין נתמוך בזה כדי לשמר את הבניין. זאת המטרה. לשם אני  

התחייבתי לאנשים האלה שנלך. אני פה אומר שוועדת השימור תהיה  

חצי  חלק מקבלת ההח בעוד שנה,  ישקף, בסוף, ההיתר  לטה. ההיתר 

שאנחנו מנסים לשמר   מהמצבשנה, ישקף או הריסה טוטאלית, או את  

בביסוס,  הפעם,  עוד  אומר  אני  כסף,  יותר  זה  אם  גם  בהליכה.  אותו 

 אנחנו נלך למהלך הזה. 

ברגע שאתה אומר זה יעלה יותר כסף אתה מראש אומר לי שהתב"ר  עידית גינדי: 

 מצביעים לו עכשיו לא מספיק? שאנחנו

אם  ניסים גוזלן: שואלת  את  אבל  משקף.  כרגע  שהתב"ר  הפעם,  עוד  אומר,  אני 

 -להרוס

אני חושבת שהם היו צריכים לקבל מראש מקום יותר ראוי ולא שמה,  עידית גינדי: 

 אבל בסדר זה כבר מאחורינו.

 )מדברים ביחד( 

שא עידית גינדי:  פשוטה,  מאד  אמירה  שאמרתי  צריכים  מה  היו  שהם  חושבת  ני 

 לקבל מקום הרבה יותר ראוי. זה הכל.

בית   ניסים גוזלן: יש  שתדעו,  חשוב  אחד.  כנסת  בית  כרגע  המושבה  באזור  לך  יש 

כל   עם  כנסת שכרגע  בית  עטיה, שזה  כנסת באזור המושבה של הרב 

מסביב כל   -הבינוי  מנחם,  גני  כל  נכון?  כנסת,  בית  אין  מנחם  בגני 

אזור הזה החדש, גם כולל ]...[ הולכים לרב עטיה. בית המושבה, כל ה

  - מוטי אני צודק   - כנסת של הרב עטיה, מפוצץ. שני בתי כנסת האלה

הבית ספר של הרב עטיה מפוצץ. זה לא שאני מחר נותן להם במקום 

 אחר, מה אני מחלק בתי כנסת?

 אבל אמרת להרוס משהו, לא הבנתי. דודי לוין:

חברי  לא,   ניסים גוזלן: כל  יושבים  פה  להציל.  כרגע  הולכים  אנחנו  להרוס.  לא 

למהנדס  משימה  נתנו  כרגע  שאנחנו  יודעים  השימור,  של  הוועדה 

העירייה לבוא לשבת עם האדריכל, וכולנו מנסים להציל את המבנה 

 ולשמר אותו.

 ואם אי אפשר? דודי לוין:

 -אם אי אפשר, נחזור עוד הפעם ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד( 

 - אני שואל, אם אי אפשר לבנות קומה שנייה דודי לוין:

 זה לא קומה שנייה, זה גם הרחבה אחורית.  ניסים גוזלן:

נכון, ישראל    -הרחבה אחורית, מה שתקרא לזה, בלי לפגוע במעטפת דודי לוין:

 זה שלא לפגוע במעטפת? 

 )מדברים ביחד( 

היו דובר: רואים  שאתם  המבנה  המקורי.  לא  זה  הזה  לא  המבנה  זה  ם 

 המקורי.

מזה, ואני פשוט לא עשינו    ....מה שהוקם שם זה היה צריף. ]...[ יותר   ישראל בן ישראל: 

 שם בדיקות לראות מה המבנה הזה. אבל זה היה צריף.

 )מדברים ביחד( 

יצחקי ניסים גוזלן: של  הבית  למשל  שהיום  קלאסי  לשימור  לא  איך    -זה  אנחנו 

 אומרים, נלחמנו בחירוף נפש.

על   דודי לוין: לשמור  הנדסית  בצורה  יצליחו  לא  אם  שאלה.  רק  שואל  אני 

 - המעטפת הזו שאתה אומר זה לא המקורי

 נביא את זה לדיון בוועדת שימור. ניסים גוזלן:

 יחזור בחזרה?  דודי לוין:

 ברור. לוועדת שימור.  ניסים גוזלן:

 אוקי, זה מה שאני רוצה לדעת. דודי לוין:

 )מדברים ביחד( 

 ועדת השימור תהיה חלק מהתהליך של לנסות ולשמר. ים גוזלן:ניס

 )מדברים ביחד( 

אילנית, ההחלטה היא כזאת. ישראל וכולנו נמצה את המהלך, חברי  ניסים גוזלן:

ועדת שימור, ימצו את המהלך לשמר אותו, ובמידה ולא, במידה והם  

 יגלו שלא, בכל מצב יהיה דיון על הנושא הזה בוועדת שימור.

 אנחנו נעשה ישיבות עבודה, ואז נגיע בכל מקרה לוועדת שימור. ראל בן ישראל: יש

 מאושר על ידי כולם?  דני אורן:
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 14סעיף 

 , בניית שני בתי כנסת במתחם י"ב. מאושר?1462תב"ר  14 דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

יספיק  מיליון, ורשום פה שני בתי כנסת. זה    4.65י"ב,  -המתחם הזה ב דודי לוין:

 לשני בתי כנסת? יספיק גם לעזרת נשים?

 כן. דני אורן:

 ?2.3 -ו 2.3כולם יכנסו בשני בתי כנסת,  דודי לוין:

משהו   ניסים גוזלן: היו  הנתונים  נתן.  שישראל  נתונים  סמך  על  מכרז  זה  תקשיב, 

כמו   ל  400דומני  מחולק  בנוי,  מבחינת  2  - מ"ר  האומדן  זה  בסדר,   .

היא  הפוטנציאל.   כרגע  כל השכונה הזאת  כמעט   600הולכים לקדם. 

. יש לנו שם שלושה בניינים, חשוב שתדעו,  650יח"ד. שריקי זה    700

יח"ד,    900יח"ד, שהם דיור להשכרה. הם יהיו ביחד כמעט    200לעוד  

מצמרות. אז שתבין שאנחנו   25%שזה בערך פחות משליש מצמרות. זה  

 - לא הולכים סתם לבנות

של   :דודי לוין מבנה  ל  400לקחת  חישוב  עשה  לא    600יח"ד,    900  -מ"ר,  יח"ד, 

משנה, חילקת אותו לשניים, ברגע שחילקת אותו לשניים, עזרת גברים,  

 עזרת גברים. זה הבסיס של הבית כנסת. 

 יש גם קומה שנייה.  ניסים גוזלן:

 יהיה שתי קומות?  4.6זה יהיה שתי קומות?  דודי לוין:

 כן. ניסים גוזלן:

 מדברים ביחד( )

נפרדות. עם   ישראל בן ישראל:  יש תוכנית לשתי קומות, זה שני בתי כנסת. עם כניסות 

 אפשרות לבנות גם למעלה. 

 לא אפשרות, אני שואל אם בונים. דודי לוין:

 מ"ר, זה העלות, היא נבחנה. ]...[ זה המחיר.  400 -אני אגיד לך, יש כ ישראל בן ישראל: 

 )מדברים ביחד( 

 זה קומה אחת יהיה, או הכנה לקומה שנייה?  ן:דודי לוי

 )מדברים ביחד( 
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 בכל בית כנסת יש עזרת נשים. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

אותו   ישראל בן ישראל:  חילקנו  אחד,  כנסת  בית  שיש  לא  זה  נפרדים.  כנסת  בתי  שני 

 -לשתיים. בית כנסת, בית כנסת. לכל בית כנסת יש עזרת נשים

להתעצבן עלי. יש פה תב"ר הבא, עם אותו סכום של כסף, לבית לא   דודי לוין:

 כנסת אחד. אז אל תגיד לי שלא חילקת אותו לשניים.

 מ"ר כל בית כנסת.  200 -אני אומר לך, זה כ ישראל בן ישראל: 

 מ"ר האלה עזרת נשים? 200 -האם יש ב דודי לוין:

 כן. ניסים גוזלן:

בית כנסת, ואז לא יהיה, ויבואו לפה עוד  למה כי מה יקרה, יבנו את ה דודי לוין:

 - מיליון, לבנות קומה שנייה, קומה שלישית  5פעם בישיבה לשים עוד 

 )מדברים ביחד( 

 אין בית כנסת אחד שיצא לבנייה שאין לו עזרת נשים, נו חאלס. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

פי יהיה כשיהיה  אתה מצביע על אומדן, לא על תכנון סופי. תכנון סו ניסים גוזלן:

בית   עזוב,  מוטי  ביצוע.  תכנון  זה  חודשים.  שמונה  בעוד  בנייה  היתר 

כנסת ברקת שבנינו בצמרות, בונים עכשיו, יש עזרת נשים. הרב עמר, 

 - יש עזרת נשים. חב"ד יש עזרת נשים. לרב בן דוד יש

 )מדברים ביחד( 

מנשה, התחלנו עם תב"ר  תנו לנו שניה להסביר. הוא לוקח את תלמי   ניסים גוזלן:

מיליון שקל מבנה יביל, כי פתחנו רק את השכונה, אוקי, במקביל תכננו 

מיליון ש"ח, הבית   8מבנה שתהיו בריאים, אנחנו מגיעים איתו לכמה, 

מיליון,   4.5כנסת יהיה. זה שבנינו את זה בשני שלבים, והשקענו עכשיו  

מיליון ש"ח.   8יל,  מיליון שהורסים את השלב של היב   4ומשקיעים עוד  

אתה לא יכול לראות במיליון ש"ח הראשונים עזרת נשים כזה. אבל 

ב מושלים  ספר  הבית  את  מה    8  -כשתראה  וואו.  יהיה  הוא  מיליון 

 מסובך, לא הבנתי. 

  -, וב2008  -אני רק אומר שהבית כנסת הזה בשכונה הזו, כבר קיים מ דודי לוין:

 שנה לא היה פתרון.  14
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חדשה,  כ ניסים גוזלן: בשכונה  שבונה  בארץ  רשות  עוד  לי  תראה  כסף.  היה  לא  י 

 מיליון ש"ח. 8בתלמי מנשה, 

 )מדברים ביחד( 

אנחנו בונים בקווי בניין מקסימליים. כרגע קווי הבניין המקסימליים   ניסים גוזלן:

מ"ר. אם נצטרך ואני אומר את זה,    400  -נותנים לנו את ההיקף של ה

גרמה, לא יהיה מצב שאנחנו מבצעים בית  תוך כדי תכנון, לעשות פרו

  2כנסת בלי עזרת נשים. נקודה. וגם אם זה אומר שצריך להביא עוד  

 מיליון ש"ח הגדלה. אנחנו לא נחסוך.

 )מדברים ביחד( 

 

 15סעיף 

 , בניית שלב ב', בית כנסת משכן יאיר. 1465תב"ר  דני אורן:

לא   דודי לוין: אני  סליחה,  ב'?  שלב  זה  הוועדה  מה  כי  כספים,  בוועדת  הייתי 

ולא    -נדחתה יום ביום למחרת  הייתי צריך להיות, דחו אותה באותו 

 יכולתי. הייתי בחו"ל מה לעשות.

בסמוך לבית כנסת משכן יאיר יש מבנה חלופי אם נכנסת פנימה, אנחנו   ישראל בן ישראל: 

 -מעתיקים אותם, מבנה יביל

 הבניינים?מאחורי הגני ילדים? מול   דודי לוין:

ובונים  ישראל בן ישראל:  יביל  המבנה  את  מוציאים  אנחנו  יביל,  מבנה  שם  יש  בדיוק. 

 -תחתיו, במקום המבנה היביל

 זה כמעט כמו עלות של בית כנסת. דודי לוין:

שאמרת   ישראל בן ישראל:  מה  בגלל  המוסדות,  כל  היום  מעלית.  עם  קומות,  שתי  זה 

ה, אז כל המוסדות שאנחנו  מקודם, עזרות נשים ששולחים אותם ככ

 בונים עם מעליות. 

 )מדברים ביחד( 

 זה אותו חלל? דודי לוין:

 אותו חצר. ישראל בן ישראל: 

 לא חצר, חלל. דודי לוין:

 לא, אין קשר ביניהם.  ישראל בן ישראל: 
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צריכים ניסים גוזלן: אנחנו  תפילות,  למתקן  מענה  שנותן  מבנה  שבת   -זה  צריכים 

 - שבנינו בשלב א' חתן, צריכים מבנה, מה

 אז זה לא בית כנסת.  דודי לוין:

זה חולק לשניים. הם רצו שנשלב שם    -זה בית כנסת. בשלב א' בנינו ניסים גוזלן:

אולם, ואת כל הפעילות שלהם. אני אמרתי להם שאין לנו מספיק כסף, 

מיליון, אחרי זה הוספנו    2.5וחילקנו את זה לשתיים. גייסנו בהתחלה  

ש2עוד   כמו  קיבל  .  בתלמים  קומפלקס  4ועוד    4.5המבנה  אותו  את   ,

 -עשינו בפארק המושבה. פה הקרקע היא גדולה יותר ממה שיש

 בתלמים זה חלל אחד, בית כנסת אחד. דודי לוין:

אין, בתוך המקום.  -כי הם עשו את האולם שלהם בילד  -לא. בתלמים ניסים גוזלן:

 - תפילה. עשו שם בית תפילה ותכננושם לא עשינו את זה, עשינו רק בית  

המבנים  דודי לוין: שני  את  ויהיה  בבוקר,  מחר  וחגים,  שבת  ביום  כשמתפללים 

 האלה, המבנה הזה יהיה סגור.

לא. גם שמה יתפללו. יש שם עוד קהילה שמתפללים שם. מוקדם יותר  ניסן לביא:

  בבוקר. יש שם שתי תפילות. היום יש שם מבנה יביל, שיש שם קהילה 

 בבוקר. 6:30שמתפללת בשעה 

 )מדברים ביחד( 

  22:30בבית כנסת של משכן יאיר יש פעילות מהבוקר עד הלילה. עד   ניסן לביא:

בלילה. יש קהילה שעושה בשעות אחרות, לא בשעות הרגילות של הבית 

כנסת, תפילות. אי אפשר לעשות באותו בית כנסת שעות אחרות. הם  

יות שמה, עושים סעודות שמה, מה מתפללים פה, וגם עושים התכנסו

 שאי אפשר לעשות בתוך בית הכנסת. זה המבנה השני.

 )מדברים ביחד( 

 אפשר לאשר? דני אורן:

 

 20+  18+  16סעיף 

 -, שיפוץ1460, תב"ר 16סעיף מספר  דני אורן:

רגע, בעניין של ההקצאה, אני מציעה את התב"רים לאשר בכפוף לזה  :יועמ"ש

 הקצאה. שיש בקשת 
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לא   ניסים גוזלן: זה,  רק  לא  הקצאה.  בקשת  שיש  לזה  בכפוף  התב"רים  כל  ברור. 

 - מבלי שגם העברנו את הבעלות 4יינתן טופס 

 )מדברים ביחד( 

 , שיפוץ בית כנסת ברחוב אליהו. 1460תב"ר  דני אורן:

 אלף כ"א. על סמך מה?  400שניה, ]...[ סכומים של  דודי לוין:

 - יל תכנוןזה להתח ניסים גוזלן:

 כי כולם זהים, שלושתם זהים. דודי לוין:

העירייה  ניסים גוזלן: בבעלות  כנסת  בתי  שלושה  זה  האלה  התב"רים  שלושת 

ששלושתם נמצאים במושבים. עידית העלתה שנותנים בבית כנסת של  

האשכנזים במושב תלמי מנשה, אז אמרו יש עוד שניים בנווה דורון,  

  - יכול להיות שבית כנסת אחד יסתפק רק ב אז ניתן גם לשניים. עכשיו,  

400- 

 )מדברים ביחד( 

זה עלה בוועדת כספים. סוכם שתבדקו את הצורך, שזה המקסימום  עידית גינדי: 

 שנותנים שם.

אם יתברר שהבית כנסת בתלמי מנשה,   -עידית אני גם אמרתי את זה ניסים גוזלן:

ון, תחזרו אלינו  שלא שופץ חמישים שנה, צריך עוד חצי מיליון או מילי

מספיק, ויכול להיות שצריך עוד מיליון שקל,   400  -יכול להיות ש  -עם

 . 400, 400, 400לבית כנסת מוזנח. בכל מצב קובעים 

 )מדברים ביחד( 

 אז מאושר? דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

של תלמי מנשה, הייתי מציע שנעשה  מוטי, עידית, הייתי מציע בתב"ר ניסים גוזלן:

בדיקה גם בבית כנסת השני, של אדירי והתימנים, במידה וכן, אנחנו  

נעשה להם תב"ר אחד משותף לתלמי מנשה. מקובל? ]...[ קורל, תוסיפו  

 -בפרוטוקול לבדוק את הצורך

 )מדברים ביחד( 
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 19+  17סעיף 

אנחנו  1451תב"ר   דני אורן: עושים  שאנחנו  מה  לצעירים.  קהילתי  מרכז   ,

מפחיתים ממנו מיליון שקל מימון של מפעל הפיס, מחליפים את זה 

, את המיליון הזה אנחנו עושים מחשבים לבתי 19במימון שלנו, ותב"ר  

 הספר.

 

 

 21סעיף 

. סעיף 400  -בדיוק דיברנו קודם על הבתי כנסת של ה  19, וסעיף  18סעיף   דני אורן:

, יש לנו יתרה של תקן מוסדות ציבור. מגדילים את  1231זה תב"ר    21

 תקציב הקאנטרי כדי שיעמוד בעצם בעלויות של המכרז הקיים.

 

 22סעיף 

, לבקשת מהנדס העירייה מגדילים אותו 1197, הגדלת תב"ר  22תב"ר   דני אורן:

י, נעשה באופן זמני, מקרן עבודות פיתוח וברגע שנקבל הרשאה של רמ"

 מיליון שקלים.  3החלפה. 

 

 23סעיף 

במיליון 1111תב"ר   דני אורן: להגדיל אותו  נחום, אנחנו מבקשים  נווה  , מקיף 

 את העניין של הספרייה ומזגנים.  לסייםשקל כדי 

 

 - הישיבה ננעלה  -


