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תקציב   ניסים גוזלן:  לכולם.  טוב  במקביל  2023ערב  אותו.  תציג  מירי   ,

תקציב   את  עברנו  בכלל    2022אנחנו  ואנחנו  תקציבי  באיזון 



 

  ' ס מ ן  י י נ מ ה ן  מ ה  א י ל 5מ 1   -  2 3 . 1 . 2 0 2 3 

 נוצר על ידי     

2 

דו"ח   את  קיבלנו  גם  קשר  וללא  מאוד  טוב  כספי  במצב 

הר  של  גם  הביקורת  לנו  יש  אז  אפס.  הערות,  אפס  עם  שות 

משרד   של  החיצוני  המבקר  של  ההערות  את  לכם  להעביר 

לא   פעם  שאף  דו"ח  זה  כלל.  הערות  אין  הערות,  אין  הפנים. 

 . אז מירי בבקשה. 2022היה לנו עד היום, השנה  

 . 2023טוב, תקציב   מירי לוין: 

 2023  לשנת   העירייה   .  אישור תקציב 1

אז כמו שנה שעברה בדקנו איפה אנחנו עומדים ביחס לרשות   מירי לוין: 

שעברנו   לזה  בנוסף  אמר,  שניסים  כמו  לראות  אפשר  איתנה, 

טוב, מבחינת יחס לרשות איתנה באר    2021את הביקורת של  

עומס   על  ומעבר.  התנאים  בכל  עומדת  שלנו  ות  ו מל יעקב 

שנים   חמש  תוך  אז  ככה  שנמשיך  נמוך,  יחסית  נצבר  וגרעון 

שמעכב  נקב  מה  איתנה.  לרשות  להיכנס  האפשרות  את  גם  ל 

 - אותנו כרגע 

 תחזיקי טוב את ההגה למה לפעמים הוא מתחיל להשתולל.  אברהם בוסקילה: 

 אני פה שנתיים הכל טוב.  מירי לוין: 

 כאילו?   שלך שמלווה אחורה מה המכשלה   ניסים גוזלן: 
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שלוש או    צריך שלוש שנים עד שמקבלים יציבה ואחר כך עוד  מירי לוין: 

 - חמש שנים 

 זה הפז"ם.  ניסים גוזלן: 

 זה מצחיק, יציבה זה יותר מאיתנה?  מוטי פרנקו: 

 לא, פחות. קודם יציבה אחר כך איתנה.  מירי לוין: 

 יציבה, איתנה ומה יש אחרי זה?  מוטי פרנקו: 

 זהו, איתנה.  מירי לוין: 

 ואנחנו איתנה?  מוטי פרנקו: 

 אנחנו יציבה.  ניסים גוזלן: 

בגלל  לוין: מירי   בקריטריונים,  עומדים  עם   אנחנו  מלווה    שאנחנו  חשב 

 - עוד לא נכנסנו ליציבה. צריך כמה שנים להיות 

 באיתנה.  מוטי פרנקו: 

 לא, קודם ביציבה.  מירי לוין: 

 בנתונים אנחנו איתנה.  אברהם בוסקילה: 
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 לא אנחנו עוד לא נכנסנו.  מירי לוין: 

 - יש לנו עוד שנה אנחנו כרגע ביציבה, ובגלל ש  נועם ששון: 

של   מירי לוין:  הביקורת  את  הרגע  סיימו  בתחילת  2021הם  היה    2021, 

למרות   הפנים,  משרד  מבחינת  תשכחו.  אל  מלווה  חשב  פה 

חשב   עם  רשומים  עוד  אנחנו  שמה,  התנאים  מבחינת  שאנחנו 

מלווה. אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לתנאים, לעבוד על זה,  

 כדי שיכירו בנו כרשות איתנה. 

גונגרדי:  של   ג'קי  הקריטריונים  מבחינת  לאיתנה?  יציבה  בין  ההבדל  מה 

 משרד הפנים. 

 - איתנה  מירי לוין: 

 תחזרי לשקף אחורה שנייה.  ניסים גוזלן: 

 * מדברים ביחד, לא ברור  

לא   מירי לוין:  אתה  כמעט  איתנה  רשות  הרבה,  נותנת  לא  יציבה  רשות 

 - תקציב צריך לפנות למשרד הפנים. לא לאישור  

 רגולציה. ,  רגולציה  ניסים גוזלן: 

 אתה פועל עצמאית ולא צריך את משרד הפנים.  מירי לוין: 
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פה.   ניסים גוזלן:  חשובה  הרגולציה  זה.  את  צריך  שלא  חושב  אני  האמת 

ותחת   ביקורת  שתחת  חושב  אני  מזה.  מתלהב  לא  לדעתי, 

 שליטה זה יותר טוב. 

התקצי  מירי לוין:  את  פה  משווים  אנחנו  של  טוב  של    2023ב  לתקציב 

היינו    2022- שקל, ב   295,000,000הוא    2023. תקציב של  2022

 שקל.   296,000,000  - ב   העדכון אחרי  

גונגרדי:   נשמח אם יהיה בפעם הבאה שינוי באחוזים, לא רק בכסף.  ג'קי 

 . 10% ניסים גוזלן: 

גונגרדי:   - לא משנה אני יודע לעשות את זה  ג'קי 

,  39%אה. זה פה החלוקה למחלקות. החינוך  בסדר, בפעם הב  מירי לוין: 

 - , סך הכל 7%  רווחה ,  10%ע  " שפ 

גונגרדי:   ע גדל. " כל פעם השפ  ג'קי 

 ע גדל. " השפ העיר גדלה,   מירי לוין: 

 , תאמין לי. 15%אם היה מישהו אחר תאמין לי זה היה   ניסים גוזלן: 

בשנה  מירי לוין:  גדלים  אנחנו  גם  שכר,  את  הבאה   הוצאות  יש  הנושא  , 

 - של זחילת שכר 
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 ר * מדברים ביחד, לא ברו 

 ? 32%כמה השכר?   ניסים גוזלן: 

בשכר,   מירי לוין:  חינוך  הולכים  אנחנו  אם  החינוך    53%לא,  הכל.  סך 

מהתקציב אבל אם את מסתכלת רק על חינוך בשכר    32%זה  

 . 53%זה  

ב  דני אורן:  אחר,  משהו  על  תסתכלו  היה    2021- אבל    29%השכר 

ב  כבר    2023- מהתקציב,  הרבה  32%הוא  עדיין  זה  עכשיו   .

להשתדל   צריך  אבל  התקציב  מסך  שכר  אחוז  של  בפרמטרים 

 זה לא מעט.   לא לעבור אותו. 

 זה לא מעט.  אברהם בוסקילה: 

 - צריך לזכור גם שהרשות גדלה  מירי לוין: 

גונגרדי:  מנהלים,   ג'קי  של  ארגוני  מבנה  גם  וקלטת  עובדים,  הרבה  קלטת 

 הוספת מנהלים. 

 - שדרת הניהול שלך היום היא הרבה יותר  ים גוזלן: ניס 

מסוכם   אברהם בוסקילה:  היה  לא  בינוי?  הפינוי  עם  ישבנו  לא  אנחנו  תגידו, 

 שהם ישלמו את השכר שלנו? 
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הכנסות   מירי לוין:  יש  לראות,  יכול  אתה  הוצאות  מול  הכנסות  זה  לא, 

 - מצד משרד הפנים 

 * מדברים ביחד, לא ברור  

משרות. יש לך משרה    3ם, בהתחדשות העירונית יש לך  אברה  ניסים גוזלן: 

חברתי   מנהל  של  אחת  משרה  לך  יש  מנהלת,  ראש  של  אחת 

ומנהל פרויקטים. הבנת? שלושת הפרויקטים מתוקצבים על  

ידי מינהלת התחדשות עירונית. הם מממנים, שהם הכירו לנו  

 בהתחדשות העירונית. 

 ההנהלה?   ת בישיב למה יש שינוים ממה שהצגת לנו   אבנר ברק: 

 אין שינוי.  ניסים גוזלן: 

 אין שינוי, זה השכר.  מירי לוין: 

 יש שינוי זו לא אותה חלוקת העוגה.  אבנר ברק: 

עשתה   ניסים גוזלן:  והיא  ההוצאות  כל  סך  זה  אחורה.  אחת  שקופית  לכי 

 לך רק שכר, היא עשתה לך עוגה של שכר. זו אותה מצגת. 

חינוך ניתחנו בלי הסעות. מאחר והסעות זה מרכיב  ה אגף    את  י לוין: מיר 

משקיעה   העירייה  גם כמה  רוצים להראות  פה, אנחנו  מרכזי 
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שקל    87,000,000  - מעבר להסעות. סך הכל יש גידול בחינוך מ 

החינוך.    95,000,000,  2022  - ב  של  התקציב  היקף  שקל 

מ  עולה  הרשות  של  .  32,000,000  - ל   24,000,000  - ההשקעה 

בחינוך.   נטו  השקעה  זו  הסעות,  בלי  זה  מדגישה,  אני  שוב 

של   חדשה  שכונה  של  הוספה  זו  בעיקר  פה  שגדל  שמה 

ב  לגפן  מעבר  לנו  יש  הרבה    20%- האקליפטוס,  מהרשות, 

עכשיו   עוברים  החינוך  ממשרד  מקבלים  שהיינו  תקציבים 

.  20%  - ישירות לבתי ספר ומעבר לזה, השתתפות של הרשות כ 

מעט בחינוך המיוחד סייעות צמודות, שזה גם מרכיב  ויש לא  

 - משמעותי שעלה. מחלקת נוער וצעירים 

גפן  מוטי פרנקו:  יודעים,  שלא  החברים  לטובת  פדגוגית    - רק  גמישות 

החינוך   שמשרד  מהלך  בעצם  היא  וניהולית  דיפרנציאלית 

עשה מול כל בתי הספר, כל הערים בארץ. אני חושב שגם ראש  

, זה מהלך מטורף. המון פעמים יש רשויות,  העיר דיבר על זה 

רשויות   יש  אבל  ספר  לבתי  העברנו  צבועים  כספים  אנחנו 

הגיעו   לא  וכספים  אצלהן  חינוך  של  כספים  שהשאירו 

אתם   הספר.  לבתי  ישירות  מעבירים  אנחנו  חינוך.  למערכות 

צריכים להבין, בתי ספר יש לנו פה רמון, צאלון, הם מקבלים  

פ  מהמדינה,  הם  ישירות  שקל,  מיליון  עליהם  נוחת  תאום 
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  1.7צריכים לנהל כספים מטורפים. מעבר לזה, יש עוד כמעט  

מיליון מעבר לכל מה שתקצבנו בתוך בתי הספר. זאת אומרת  

מבורך.   מאוד  מאוד  דבר  נטו,  לחינוך  אדירים  כספים  פה  יש 

ראשונה   פעם  בשנה,  יתנהג  הזה  הגפן  איך  יודע  לא  אחד  אף 

 המון כסף שמגיע לבתי ספר. שזה קורה, אבל זה  

גונגרדי:   קיבלו כבר?  ג'קי 

 - קיבלו, קיבלו הנחיות איך  מירי לוין: 

רק   עידית גינדי:  לא  מגיע  שזה  ותגיד  תשבח  כבר  אז  אומר,  אתה  כבר  אם 

 לחינוך הפורמלי, חלק לבלתי פורמלי וחלק לרווחה, 

חינ   1,300,000  - ה  מירי לוין:  רווחה,  צעירים,  בין  מחולק  הרשות  וך  של 

 וכל הצרכים של הרשות. 

מועצת   מוטי פרנקו:  חברי  שכל  חשוב  אז  והרימה  אמרה  עידית  כבר  ואם 

מטורפת.   במערכת  פועלים  אנחנו  שידעו,  יודעים  שלא  העיר 

עם   וגם  ג'קי,  את  שהזכרתי  שפע  גם  חינוך,  גם  רווחה,  גם 

לא   פעם.  אף  לדעתי  פה  הייתה  שלא  בצורה  הנוער,  מחלקת 

בע  וגם  פעם.  אף  של  שנים,  והעולם  הספר  בתי  החרדי,  ולם 

החרדים, ניסן שאפו ענק. השאיפה האמיתית שלנו היא שבתי  
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הספר האלה יכנסו תחת החופה שלנו. שנדע מי נרשם אונליין  

המועצה עובדים פה שונה    שאגפי ולא בדיעבד, אבל אני חושב  

במשרד   זה  את  רואים  בחינוך.  זה  את  רואים  אגב  לגמרי. 

מ  לפה,  שמגיע  יש  החינוך  שלנו.  ספר  בתי  לראות  לבוא  בקש 

חד   אנחנו  אבל  בטופ,  לא  עוד  אנחנו  לעשות,  מה  עדיין  לנו 

עם   שקופצת  חינוך  של  צמיחה  מערכת  מראים  משמעית 

תלמידים. בסדר חבר'ה? נס ציונה לא שם. אנחנו עם    10,000

תלמידים,    30 אלף  עם    10,000ומשהו  אלף    30תלמידים 

כמה גנים פתחנו השנה ראש  תושבים. זה מספרים דמיוניים,  

 העיר? 

 גנים.   23אבל השנה אנחנו נפתח    12פתחנו כרגע   ניסים גוזלן: 

 גנים? זה מספרים לא אמיתיים.   23עוד   מוטי פרנקו: 

ל  ניסים גוזלן:  יסודיים  שני  באקליפטוס,  שניים  כרגע  בונים    - אנחנו 

 - , חנה סנש יש לה עוד ב' וג', גם בבנייה 01/09

 גנים?   23ועוד   מוטי פרנקו: 

.    המונטסורי ובונים את   ניסים גוזלן:  ואת האקדמי במתחם אחד, בצריפין

פה    מונטסורי גם   להעיף  צריך  שניהם  את  כי  אקדמי  וגם 
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ממרכז היישוב. זה לא מקום, הם צמחו שני בתי ספר טובים,  

הרבה   תנאים  להם  לתת  צריך  מקומות,  לא  במקומות  צמחו 

עכשיו  מבנה  בונים  ואנחנו  טובים  לקבל  יותר  נתחיל  אנחנו   ,

 - את ההרשאות ונביא את זה לאישור העירייה 

תקציבים   מוטי פרנקו:  ויש  בפדגוגיה,  גדלנו  האלה,  האתגרים  כל  ועם 

 ומירי תודה רבה על הלחץ הפיזי המתון שהפעלנו עלייך. 

מעל   ניסים גוזלן:  עומדת  הקרובה  הלימודים  לנו    40שנת  ויהיו  א'  כיתות 

 גני ילדים השנה.   30  - לפחות לדעתי מעל ל 

פה   מוטי פרנקו:  בנינו  שאנחנו  בגלל  שתדעו,  קודמות  לשנים  בניגוד  זה 

ישראל   את  לציין  מקום  פה  וזה  החינוך  משרד  מול  גרמה 

החינוך.   מוסדות  מבחינת  קדימה  מסתכלים  אנחנו  התותח, 

באקליפטוס,   היסודיים  הספר  בתי  את  היום  בונים  אנחנו 

יוצאי  כבר  עכשיו,  בונים  כי  אנחנו  תיכון,  עוד  של  לתכנון  ם 

ב' יצטרכו עוד תיכון.    - שנים הם יסיימו פה, אלה שב   4בעוד  

על   בונים  אנחנו  אומרת  על  יוענה זאת  סנש,  חנה  על  בונים   ,

 נווה נחום, אנחנו עדיין רוצים עוד קדימה. 

זה לא רק הקליטה והעשייה יש פה פרמטר אחד חשוב בכסף   ניסים גוזלן: 

טרים של משרדים ותעסוקה. בואו נגיד  מ   100,000וזה שיהיו  
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שקל שלא    15,000,000, שאמורים להניב לנו  2024שעד אמצע  

שני   עוד  ויש  אחת  בשורה  זו  מגורים.  בארנונת  תלויים 

 מאבקים. 

 בשורה קטנה.  אברהם בוסקילה: 

 לא זה משמעותי.  מוטי פרנקו: 

 זו בשורה קטנה.   100,000 אברהם בוסקילה: 

 כל העיר. עם בתי חולים.   240,000  היום יש לך  מוטי פרנקו: 

חוזר   אברהם בוסקילה:  ואני  כן, אבל שתבינו דבר אחר. כל הדבר הזה, אמרתי 

לא יכנסו מטרים מאסיביים    5-6שנים. אם    5-6ואומר, טוב ל 

 של מסחר ושל זה, באר יעקב תלך ותשתנה. 

 אני חושב שאנחנו הזהרנו את זה.  מוטי פרנקו: 

 מיליון.   5מיליון,    4אלף?    100אלף, כמה זה    100 ישראל: אדר' ישראל בן  

אתה מאלה שבתיאוריה אומר את מה שכולנו יודעים. הבעיה   ניסים גוזלן: 

יש   רגע,  למעשים.  להפוך  זה  אלא  בתיאוריה  להישאר  לא  זה 

.    7בסיס שנקרא חיל האוויר   עוד    7ב' רק  שנים,    5ב' מתפנה 

ינה, אני מקווה שיש  זאת הבעיה של כולנו. בסדר? פנינו למד 
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ממשלה יציבה לכמה שנים שיהיה באמת עם מי לדבר ולא כל  

שכן,   מה  עכשיו,  אחרת.  ממשלה  לנו  תהיה  שנה  ,    7חצי  ב'

יכולנו לשבת עכשיו ולהגיד חבר'ה זה תב"ע לעוד חמש שנים,  

של    400 תב"ע  אישרנו  אנחנו  עכשיו.  בהם  ניגע  לא  דונם, 

-6כבר. אני רץ על זה,    מיליון מטרים, עבר בוועדה המחוזית 

 שנים, סוף סוף זה אושר לפני חודש.   7

 - היום עשינו ישיבה  דני אורן: 

עכשיו    7עכשיו   ניסים גוזלן:  ומסחר.  תעסוקה  מטרים,  מיליון  זה  ב' 

תדמיינו שאנחנו מוציאים לשוק גם מיליון מטרים, בואו גם  

עבודה   שזו  מבינים  אנחנו  בואו,  מטרים.  למיליון  קונים  אין 

 , ת יפי סיז 

 השיווק צריך להתחיל.  אבנר ברק: 

 - ברור. זה ברור, בואו מי שחושב  ניסים גוזלן: 

 - זה לא פשוט שיש  אברהם בוסקילה: 

מגישים   ניסים גוזלן:  עכשיו.  מנשה  תלמי  מאושרת,  תב"ע  לך  כשיש  גם 

[.  תוכנית, המדינה תשאל   ... , שתלמי מנשה  6מתחם  אדמות ]
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הווע  מול  להם  ועזרנו  התנגדות  השיגים  הגישו  והשגנו  דה 

 מדהימים נכון עידית? 

 אמת.  עידית גינדי: 

אלף.    300אלף מטרים שם משולבים עם מגורים.    300אבל יש   ניסים גוזלן: 

רק   שהיא  מריצים  שאנחנו  היום  שכונה  אין  אומרת  זאת 

 מגורים. 

השאלה אם יש תוכנית עירונית שמקדמת את השיווק ומעגנת   אבנר ברק: 

 את הפעילויות. 

 דני מוביל את זה עכשיו, הפלנו עליו את התיק הזה.  ניסים גוזלן: 

. אנחנו גם לא עוד הרבה זמן נפסיק   7אנחנו לקחנו את תיק  דני אורן:  ב'

. אנחנו מדברים למשל על איך למתג את זה,    7לקרוא לזה   ב'

ה  מתחם  לזה  נקרא  לא  ה   2,000  - אז  מתחם  אבל    1,000  - או 

הנו  השלב  עכשיו,  למתג.  כדי  נתחיל  מוקדם  טיפה  הוא  כחי 

להביא יזמים מבחוץ אבל אנחנו מתחילים לעבוד על זה, כבר  

ה  מתחם  גם  שנראה    ו תיסע שאתם    1,000  - עכשיו.  בראשון 

 - היום מאוד מרשים ומפתה, הוא התחיל 

 זה בדיוק העניין.  אבנר ברק: 



 

  ' ס מ ן  י י נ מ ה ן  מ ה  א י ל 5מ 1   -  2 3 . 1 . 2 0 2 3 

 נוצר על ידי     

15 

לפני   ניסים גוזלן:  בהנחה    20התחיל  מטרים  אלף  ממאה  מניעים  שנה. 

במילי  ב שניגע  זה    300  - ון,  עבודה,  זו  לעבוד.  צריך  פה,  אלף 

 לא דיבורים. 

, תבורכו יותר.   6כמה שתדחו יותר את   עידית גינדי:   א'

 זה ברור.  ניסים גוזלן: 

משהו   דני אורן:  אמרת  לא  אברהם,  שלך  להערה  ערים  אנחנו  בקיצור 

 שאנחנו לא מכירים. 

 - אברהם בגדול היום, כל  ניסים גוזלן: 

ע  מוטי פרנקו:  החשש  אבל  את  להעלות  תמיד  צריך  במקומה.  הערה  דיין 

 בשביל להיות דרוכים ולטפל. 

, אם לא  44ועוד נקודה, בלי מטרו ובלי הקו החום ובלי כביש   ניסים גוזלן: 

רק   זה  תיעצר.  הבנייה  האלה,  העוגנים  שלושת  את  ישדרגו 

עניין של זמן בואו, ברור לכולנו שצריך גם תשתיות תחבורה.  

 להם, זה לא אנחנו,   מחויבת המדינה  

 - כן אבל אתה יכול לעצור בנייה ולהגיד חבר'ה  מוטי פרנקו: 

 ברור, ברור.  ניסים גוזלן: 
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 אתה תעצור?  מוטי פרנקו: 

 בטח, איזו שאלה.  ניסים גוזלן: 

 חד משמעית?  מוטי פרנקו: 

הנה   ניסים גוזלן:  וזה,  וזה  חשמל  עכשיו  שהיה  התחמ"ש  גם  ברור.  ברור, 

א  יחברו  חדש  תחמ"ש  היום  יש  חודשים,  שלושה  בעוד  ותנו 

 הייתי שם. חודשיים מחברים אותה. 

 לי אמרו במאי, סביב מאי.  מוטי פרנקו: 

צבי,   ניסים גוזלן:  לניר  עכשיו  סעו  להשתנות.  צריכות  התשתיות  כל  בואו 

ב  שאיבה  תחנת  עושים  פה    30  - אנחנו  עכשיו  סעו  מיליון. 

ב  מים  מערכת  עם  מים  איגומי  שני  תראו  מיליון    35  - לעוקף 

לא   זה  בואו  חייב  שלי,  תשתיות  גם  לנו  יש  שלנו.  בביצוע 

הפעולות   לכל  במקביל  פעולות  עושים  הקיים.  על  להישאר 

 האחרות, כן מירי. 

לנו   מירי לוין:  יש  פה  גם  וצעירים,  נוער  מחלקת  אז  ממשיכה.  אני  טוב, 

עובדים   עוד  קלטנו  קהילתי.  ביטחון  של  חדשה  תוכנית 

 עובדים.   2023ונקלוט במהלך  
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תגיד רגע שיבינו שביטחון קהילתי זה השם החדש לעיר ללא   עידית גינדי: 

 אלימות. 

 יפה, העיקר שזה קיים.  מוטי פרנקו: 

של   מירי לוין:  חומש  תוכנית  שעברה,  משנה  שנשאר  דבר  גם  יש  ובנוסף 

שיושב   לשנה  שקל  מיליון  חצי  איזה  פה  יש  אז  הפיס  מפעל 

התקציב של הנוער הוא  בתב"ר ולא בתקציב הרגיל. סך הכל  

מ  ל   2.5  - גדל  עלתה    3.4  - מיליון  רשות  כשהשתתפות  מיליון. 

 . 2.4  - מיליון ל   2  - מ 

 מיליון שקל הכנסה.   7זה   אברהם בוסקילה: 

עוד   מירי לוין:  נובע מזה שיהיו  אגף שפ"ע. סך הכל הגידול באגף שפ"ע 

מאי בצריפין, אז  - שכונות שצפויות להתאכלס לקראת אפריל 

חים. זה גורם לזה שיהיה יותר פינוי אשפה, יותר  יש יותר שט 

גדל   התקציב  רחובות.  תאורת  כבישים,  תחזוקת  יותר  גינון, 

.   30  - מיליון ל   27  - מ   מיליון

חדשות   אבנר ברק:  דירות  כמה  השנה,  סוף  עד  מעכשיו  העיר,  ראש 

 עתידות להתאכלס בבאר יעקב? להערכתך? 
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עד   ניסים גוזלן:  בערך  שנה  כל  כרגע,  גם    1,000אנחנו  מאכלסים.  יחידות 

 . 1,000השנה נאכלס  

 לא השנה.  אברהם בוסקילה: 

מאכלסים   ניסים גוזלן:  עוד    700השנה  יש  אבל  באקליפטוס    300-400רק 

 יחידות.   2,000יהיו כמעט    2024  - בתוך העיר. ב 

 בשנתיים.   3,100  - הגעת ל  עידית גינדי: 

 . איש   50,000אתה תהיה    2024נכון. בסוף   ניסים גוזלן: 

 מה זה תחזוקת כבישים?  דודי לוין : 

 יש בכביש חור, אספלט,  מירי לוין: 

 מה זו שכונה חדשה מה זה חור אספלט?  דודי לוין : 

גונגרדי:   דודי מדובר על כל העיר לא רק על שכונה ספציפית.  ג'קי 

גינון, פינוי אשפה שגדל, בנוסף יש   מירי לוין:  הגידול במטרים זה יותר 

 פה בתוך העיר. גם תחזוקת כבישים  

אבל גם כל הדברים האלה זה דבר ששייך לאחריות קבלן, גם   דודי לוין : 

 - בפארק שהוא עושה הוא מתחזק 
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 בשנה הראשונה, לא בשכונה הישנה.  מירי לוין: 

את   ניסים גוזלן:  החדש.  על  אחזקה  גם  לנו  ויש  בדק  יש  החדש,  כל  מירי 

 מדברת על הישנים. באקליפטוס מקבלים הכל חדש. 

 אני מתייחס למה שהיא אמרה.  י לוין : דוד 

בעיקר   מירי לוין:  שגדל  מה  בישן,  זה  כבישים  תחזוקת  מתקנת,  אני  אז 

 - זה הדברים 

 - אמרת בגידול השפ"ע  דודי לוין : 

 אז אני מתקנת.  מירי לוין: 

ראשון.   ניסים גוזלן:  אספלט  יש  חדשה  בשכונה  גם,  שתדעו  דקה,  מירי 

 לל, לא עושים לפני. שנים בכ   4שכבה שנייה עושים אחרי  

גונגרדי:  שזה   ג'קי  ובתקציב,  בכסף  הגידול  כל  שעם  לכם  להגיד  רוצה  אני 

העיר   ראש  אדוני  שפ"ע  באגף  טבעי,  גידול  עוד  לכאורה 

ההון   את  נחזק  לא  אנחנו  אם  כולם,  תדעו  העירייה,  ומנכ"ל 

האנושי שם, לא נחזק את המבנה של הכוח אדם, אגף השפ"ע  

 במאוחר פשוט יקרוס. במוקדם או  

 תסביר.  מוטי פרנקו: 
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גונגרדי:   - מה שקורה שם זה עומס בלתי, אני לא רוצה להגיד אנושי  ג'קי 

 עדיף לעבוד עם קבלנים.  אברהם בוסקילה: 

גונגרדי:  עזוב בלי שום קשר, גם קבלנים צריך לנהל, גם קבלנים צריך   ג'קי 

ואחת  לאלף  לדאוג  צריך  מכרזים,  לעשות  צריך  גם    לפקח, 

 דברים. 

 - אבל ג'קי יש לכם בתקציב עוד  מירי לוין: 

גונגרדי:   - אני אומר עוד פעם, זה אתגר שלי  ג'קי 

 התקציב הזה עונה על הדרישות שלך?  מוטי פרנקו: 

כל מה שהם רצו, תקשיב, כל מה שביקשתם. שאלתי את מירי   ניסים גוזלן: 

שאלה, שפ"ע רשמו לך פה את כל הצרכים שלהם? אמרה כן.  

 לא נוגעת. אמת?   שקל את 

גונגרדי:   - ניסים, אני לא דיברתי על התב"רים  ג'קי 

נוגעים. גם ברווחה, אני התקשרתי אפילו לנועם על   ניסים גוזלן:  שקל לא 

איתך   ישבתי  הרווחה?  על  אבנר  אלייך  התקשרתי  המתנ"ס, 

 - מוטי על החינוך? עידית ישבנו על הנוער? הכל 
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גונגרדי:  אם   ג'קי  דעתי,  לסוף  זה  תרד  את  יודע  ודני  נשכיל,  לא  אנחנו 

 - היטב 

 - ג'קי ברור  ניסים גוזלן: 

גונגרדי:  תהיה   ג'קי  בשפ"ע,  האדם  כוח  את  משמעותית  להגדיל  נשכיל  לא 

לך שם קריסה ותהיה לך שם פגיעה בשירות לתושב. שי, אני  

 פה הדובר שלו, שי קורס חבר'ה. 

 אז יש משרות?  מוטי פרנקו: 

גונגרדי:   עד שנקלוט. כן אבל חכי   ג'קי 

 שלא תקלוט אנשים שאחר כך לא יעשו כלום.  אברהם בוסקילה: 

ניהולי.   ניסים גוזלן:  דרג  רק  קולטים  אנחנו  כאלה,  קולטים  לא  אברהם 

רגיל?   עובד  קלטנו  מתי  רגילים.  עובדים  קולטים  לא  אנחנו 

אף פעם לא. בחמש שנים האלה, אין לנו עובדים רגילים, רק  

קלטנו  אגב,  דרך  שיש    מקצועיים.  למכרז  מעבר  גם,  שתדעו 

לבחור   על  החינוך?  על  מכרז  לנו  שיש  נכון  חמישי,  ביום  לנו 

אגף   ראש  ביטחון.  אגף  ראש  גם  בחרנו  חינוך?  מנהל  ראש 

נושא   על  גם  אחראי  הביטחון,  על  גם  אחראי  שהוא  ביטחון 

כפופים   כולם  הכל  הקב"ט,  כל  המוסדות,  כל  ציבור,  מבנה 
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ליו וראש אגף חינוך וראש אגף  אליו. גם הפיקוח יהיה כפוף א 

יכולות   עם  בצבא,  קצין  שהיה  רציני  מאוד  אדם  ביטחון, 

 ניהול, הוא נבחר רק שבוע שעבר. 

 צריך להזמין אותם.  מוטי פרנקו: 

בישיבה   ניסים גוזלן:  הבאה,  לישיבה  דקה,  שנייה  הטעות  וזה  אנחנו, 

את   שיציגו  שיבואו  שנקלטו  החדשים  המנהלים  כל  הבאה 

 ו אותם גם, זה חשוב. עצמם, שתכיר 

 מי זה ראש אגף ביטחון?  דודי לוין : 

בחור בשם דניאל זדה. הוא תושב מודיעין, בחור רציני, אבל   ניסים גוזלן: 

מנהל   ראש  גם  רציני.  מאוד  בחור  עצמו,  את  יציג  יבוא  הוא 

חינוך שיבחר יבוא ויציג את עצמו כי חשוב שאתם תכירו את  

 כל המנהלים החדשים. 

מ  מירי לוין:  עלה  הרווחה  אגף  של  התקציב  גם  אז  הרווחה,  אגף    - טוב, 

  5.6  - . כשהשתתפות רשות עלתה מ 19,500,000  - ל   17,000,000

 . 7.4  - ל 

 * מדברים ביחד, לא ברור 
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. יש גידול  8%הגידול בשכר בהסכם של העו"סים, תוספת של   מירי לוין: 

כ  אנחנו  ו של  הרשות,  של  אדם  סוציאלי  נ ח  עובד  עוד  וסיף 

טוב    ומזכירה.  המיוחד.  בחינוך  משמעותי  גידול  יש  ובנוסף 

לכל   שמתי  אחד.  משהו  עוד  מסיימת  שאני  לפני  רק  חברים, 

צריך   בהכנסות,  שביקשנו  סעיפים  בשני  שינוי  יש  פה,  אחד 

מקרן   העברה  בין  מיון  שהוא  לקרן  עודפים  איזה  להעברה 

היתרי בנייה, זה פשוט איזה שהוא משהו חשבונאי בהכנסות  

מבקשת  צריכים    שאני  אנחנו  ובנוסף  הזה  המיון  את  לאשר 

 . 10-15%לאשר בתקציב גם הוצאות מותנות בין  

 ואנחנו קובעים את המותנה.  מוטי פרנקו: 

 - אז אני מבקשת שזה יהיה רוחבי בכל  מירי לוין: 

לא רוחבי, המליאה צריכה להחליט מה המותנה שלה. משרד   מוטי פרנקו: 

 המותנה. הפנים לא מתערב לך מה  

סעיף   15%צריך   מירי לוין:  לעבור  רוצים  אתם  שנה  - מותנה,  סעיף? 

 מכל הסעיפים רוחבי.   10%שעברה עשינו את זה  

עושה   מוטי פרנקו:  שכשאת  להבין  צריכה  את  חינוך,    15%אבל  על  מותנה 

 את מגלחת אותנו בכמה מיליונים. 
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 לכולם זה ככה.  מירי לוין: 

 * מדברים ביחד, לא ברור 

לכם.   לן: ניסים גוז  יש הכנסות מנתב"ג, למשל אנחנו מקבלים  אני אסביר 

שקל מנתב"ג. משרד הפנים אומר לך בכללי,    ן מיליו ומשהו    4

זאת   מותנה.  יהיה  זה  כרגע  פיזית  הכסף  את  תקבל  שלא  עד 

אותן   לצבוע  אמור  שאתה  שלך  מההכנסות  חלק  זה  אומרת, 

במותנה. עכשיו אתה לא תצבע את ההכנסות הקשיחות שלך  

את   עשינו  השנים  כל  צובע.  אתה  בפעולות  חשמל,  שכר,  שזה 

 זה. 

 ע באיוש משרות. פוג  מוטי פרנקו: 

כל השנים עשינו את זה, אתה לא פגעת, ההפך אצלך היום זה   ניסים גוזלן: 

לא   אז  ישירות מהגפן,  הספר מקבלים  בתי  הכי פשוט. אצלך 

 מסנדלים לך את התקציב של בתי הספר. מה מסנדלים לך? 

 ברור * מדברים ביחד, לא  

מהשכר. אתה  שכר אני לא מתנה, אתה שומע? מהפעולות לא   ניסים גוזלן: 

 - יכול לקלוט מחר 

גונגרדי:   עובדים חדשים?  ג'קי 
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 לא הכנסנו את השכר.  ניסים גוזלן: 

גונגרדי:   אז זו כבר בשורה.  ג'קי 

 אמרתי לך בגלל זה אתה סתם בלחץ.  ניסים גוזלן: 

גונגרדי:   אני בלחץ כי המחלקה שלי לא מתפקדת.  ג'קי 

 המחלקה שלך עובדת הכי הרבה.  ניסים גוזלן: 

ג   עם שני אנשים.  ונגרדי: ג'קי 

נכנסים   מירי לוין:  החדשים  העובדים  גם  אמרנו  המותנות  שעברה  שנה 

זה   כי  אדם.  הכוח  את  מכניסים  לא  אנחנו  עכשיו  למותנות. 

לכן כרגע השנה לא מכניסים את כוח האדם  עשה המון לחץ.  

אחוז. בשביל    15  - ל   10  - לכן עלינו מ   רק מהפעולות,   למותנה. 

 . בכוח אדם   לא לפגוע 

 טוב, יש למישהו שאלות חבר'ה? אפשר להצביע?  נועם ששון: 

שהוא   דני אורן:  התקציב  את  פה  נאשר  שאנחנו  לעדכן  רוצה  רק  אני 

מתבסס על תוכניות העבודה, זו שורה טכנית, שמשרד הפנים  

רוצה   פתאום  הוא  האנושי,  ההון  במדד  לנו  לאשר  רוצה 

לתוכניות העבוד  ביחס  אז  לשאול, שיישאר מחוץ לתקציב  ה, 
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ההודעה תהיה זה אישור התקציב בהתאם לתוכניות העבודה  

את   ראה  שהיה  מי  סנש,  בחנה  כזאת  ישיבה  הייתה  שהוגשו. 

 זה. טוב אז מי בעד התקציב? 

 בעד.  ניסים גוזלן: 

גונגרדי:   בעד.  ג'קי 

 בעד.  מוטי פרנקו: 

 בעד.  עידית גינדי: 

 בעד.   טל אברמוביץ' שקרי: 

 בעד.  אבנר ברק: 

 נגד.  דודי לוין : 

 בעד.  נועם ששון: 

 בעד.  ניסן לביא: 

 יופי אז התקציב עבר ברוב של כולם למעט מתנגד אחד.  דני אורן: 

 המועצה   תקציב   את ברוב קולות  מאשרת    מועצת העיר   מליאת החלטה:  
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 . 2023  לשנת   

 בעד   10נגד,    1

אני רוצה לציין למה הצבעתי נגד. הצגתם קודם את התקציב   דודי לוין : 

כזה  וכאילו   מקום  שם  היה  בקושי  בספורט,  שם  רואים 

ביחד עם המתנ"ס. אני לא יכול להצביע    3%קטנצ'יק, בקושי  

 - על כזה דבר בעד. שספורט לא מקבל שום דבר, כשראש העיר 

גונגרדי:   משנה שעברה.   50%קיבל יותר   ג'קי 

 - אני לא יודע מה זה מקבל יותר מקבל פחות  דודי לוין : 

גונגרדי:   תרשה לי לשאול.   כספים?   לוועדת ה לא באת  דודי למ  ג'קי 

אז אני אענה לך. הייתי א' בבאר שבע במשחק בעבודה, ודבר   דודי לוין : 

 שני כבר כל הנושא הזה של התקציב כבר אושר. 

גונגרדי:   תשמיע את דעתך. בוא   ג'קי 

אושר.   דודי לוין :  שהוא  בפרוטוקול  כבר  רשום  אושר,  לי  הוא  תאמין 

 . , הייתי בבאר שבע בודה זה לא קשור אבל הייתי בע רשום.  

 * מדברים ביחד, לא ברור 
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על   דודי לוין :  אני באתי פה  פה להתנגח או לתקוף  חבר'ה אני לא באתי 

לך   אומר  העיר,  ראש  כבר,  שאני  הספורט.  של  עקרוני  עניין 

להיכנס   אני לא מצליח  ולצערי זה לא,  את זה כבר המון זמן 

את  שגם  כמו  ההחלטות  קבלת  לתוך  שהתקשרת  לך  ציינת  ה 

התקשרת,   לא  אליי  זה,  וכל  לדבר  מועצה  חברי  מיני  לכל 

התקשרת.   לא  אליי  שהתקשרת,  ציינת  הפרוטוקול.  בשביל 

ודברים   בספורט  דברים  אדרוש  שאני  ידעת  שגם  כנראה 

כאלה, ואני בנוסף לזה גם את הנושא של הספורט שהוא כרגע  

ז  הספורט,  עמותת  עם  שקורה  מה  שכל  המתנ"ס,  לא  בתוך  ה 

בנושא   קורה  מה  יודע  לא  פה  אחד  אף  אבל  הדיון,  כרגע 

הספורט וספורט הוא דבר חשוב לא פחות מתרבות, לא פחות  

זה   ולי  אוקיי?  שיותר  אומרים  שאפילו  כאלה  יש  מחינוך, 

באופן   היד  את  לתת  יכול  לא  אני  לי  וכשכואב  כואב, 

יש   לעשות,  מה  אבל  כולם,  כמו  לתת  שמח  הייתי  אוטומטי. 

הזמן,    לפעמים  כל  אותי  מלווים  האלה  והעקרונות  עקרונות 

בסדר   יהיה  כן  הספורט  הבאות  שבקדנציות  מקווה  אני 

 העדיפויות ואולי אפילו הראשון, כדי לתקן את כל העוולות, 

 אתה פשוט טועה ומטעה.  נועם ששון: 
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 תן לי לסיים, אני לא טועה.  דודי לוין : 

לא   נועם ששון:  כנראה  ואתה  ומטעה  טועה  שקורה  אתה  במה  מעורב 

אתה   מהמתנ"ס,  להתפטר  בחרת  גם  אתה  לצערי,  בספורט 

עמותת   קיבלנו  הבעיות.  עם  להתמודד  ולא  לברוח  בחרת 

לא   פשוט  אתה  הרב  לצערי  תקציבים,  בלי  מפורקת,  ספורט 

היום   עד  קיבל  המתנ"ס  ככה  אז  בתקציב  1.3יודע.  היום   ,

של   תקשיב  למתנ"ס.    2.1אישרנו  יותר  שקל    2.2מיליון 

בתמיכות   יש  תמיכות,  היית  1,100,000סליחה.  אתה  אם   .

יודע, בתמיכות מתוקצב כנראה רק מוסד אחד, רק בית ספר  

תלמוד תורה שבט הלוי באר יעקב יכול לקבל תמיכות. מעבר  

תבחינים   אישרנו  לאחרונה,  שאישרנו  בתבחינים  לזה 

נמצאים   התבחינים  מירי,  עם  דיברתי  כרגע  אני  לספורט. 

 הפנים.   כרגע במשרד 

 זה נמצא בבחינה של משרד הפנים.  מירי לוין: 

לזה הספורט, מתקני הספורט מתוחזקים ומתוקצבים   נועם ששון:  מעבר 

עובדה   בתב"רים.  השוטף,  בתקציב  לא  הרשות  ידי  על 

שאישרנו מיליון וחצי שקל להצללה במגרש, אישרנו כסף לכל  

במתקנים,  תאורה  התקנו  במגרשים,  דשא  החלפנו    הפעילות, 
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אני   אם  מצלמות.  התקנו  ספורט,  באולמות  תאורה  החלפנו 

עושה חשבון כמה השקענו בתב"רים, אני לא רוצה להגיד לך  

 מספרים אבל כמה מיליונים טובים. 

 מיליון שקל.   20רק האולם   ניסים גוזלן: 

עזוב חוץ מבניית אולמות אני מדבר כרגע על תחזוקה. מעבר   נועם ששון: 

לזה, עמותת הספורט הרב ענפית שהקמנו מתוקצבת היום גם  

כל   ידי  על  וגם  הטוטו  ידי  על  וגם  הספורט  משרד  ידי  על 

האחרונים   בשבועיים  רק  עמותות.  שמתקצבים  הגופים 

ב  לפני סוף שנה,  אלף    300, קיבלנו אישור על  30.12  - קיבלנו 

עומדת  שק  שהעמותה  שהקמנו.  ענפית  רב  עמותה  תקציב  ל 

בליגה,   וקבוצות  נשים  קבוצות  לה  שיש  הקריטריונים,  בכל 

לעמוד   שצריך  ומה  ובוגרים  וכדורסל,  בנוער,  וקבוצות 

בעמותה רב ענפית. אז קודם כל אתה שותף להיות חלק, ואם  

מתוקצב,   לא  שהספורט  להגיד  באהבה.  לתרום  יכול  אתה 

נראה  3%הספורט הוא   זה  נכון בתמונה  . גם הנוער היה  3%, 

אחוז   הנוער  מה  וואו  נראה,  היה  וזה  אחד  אחוז  שם  מופיע 

במספרים,   לתקציב,  ביחס  מתייחס  אתה  אם  אבל  אחד. 
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לפעילות שאנחנו עושים, אני לא חושב שיש דבר כזה וזה לא  

 נכון להגיד. 

מור לממן.  יש גם הכנסות של ההורים מכל העניין. אני לא א  ניסים גוזלן: 

 - דודי הפנה פה דברים 

ממה   דודי לוין :  מרוצה  אתה  אם  דבר,  שום  הפניתי  לא  העיר  ראש 

שקורה, אשרייך. אני שואף ליותר. אני לא ברחתי מהמתנ"ס,  

אני את הסיבות שלי למה יצאתי מהמתנ"ס, ראש העיר יודע.  

אני לא ברחתי משום מתנ"ס. אני לא בטוח שראש העיר יודע  

בספו  קורה  כן  מה  שאני  ומה  יודע.  שהוא  בטוח  לא  אני  רט, 

בטוח שאני יודע, שאף אחד פה, ואני מוכן להסתכן, לא יודע  

מה קורה בעמותת הספורט הזאת שפועלת דרך המתנ"ס. אם  

מישהו יודע, שאפו. אוקיי? שאפו. אני את הנושא של עמותת  

עבדת   כשאתה  עוד  להצטנע,  ובלי  מכיר,  עירונית  ספורט 

בסדר?  כל    בעירייה  ואני  ולרוחב,  לאורך  אותה  מכיר  ואני 

בתחום   אנשים  עם  נפגש  פונה,  מדבר,  לא  שאני  יום  אין  יום, 

יודע. אני לא   יודעים לעשות. זה מה אני  הזה, שזה מה שהם 

זה   הספורט  בעולם  אבל  דברים,  הרבה  יודע  אני  משהו,  יודע 

 מה אני יודע. 



 

  ' ס מ ן  י י נ מ ה ן  מ ה  א י ל 5מ 1   -  2 3 . 1 . 2 0 2 3 

 נוצר על ידי     

32 

 טוב בוא נסכם, שנייה דודי דקה.  ניסים גוזלן: 

שכל   לוין :   דודי  ומה  שסיכמנו,  ומה  העיר,  ראש  ממך  שדרשתי  ומה 

נעשה   לא  הזה  והתהליך  כזה  תהליך  היה  זה  האלה,  הדברים 

 בתצורה שאנחנו סיכמנו, נעשה בתצורה אחרת. 

בצורה   נועם ששון:  נעשה  זה  כספיות  והוצאות  דברים  לחסוך  מנת  על 

ולהביא   שכר  ולהביא  ספורט  עמותת  להקים  כמובן  אחרת. 

בסופו  יועצי  צריך  מישהו  כספיות,  בעיות  זה  הכל,  ולהביא  ם 

 של דבר לממן את זה. 

אי   דודי לוין :  אמרתי.  מה  לא  שהם  דברים  לי  להכניס  אפשר  אי  אבל 

 אפשר לעשות את זה. 

 - דודי שניה, נועם שניה. אני מציע  ניסים גוזלן: 

 - אני ביקשתי חומרים, דברים פשוטים  דודי לוין : 

 - ל זה אני רוצה להגיב דקה, בגל  ניסים גוזלן: 

 - עד היום, עד עכשיו  דודי לוין : 

 - אני רוצה להתקדם, אתה יכול  ניסים גוזלן: 
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מה   דודי לוין :  לדעת  רוצה  אני  אותי,  לרצות  לא  זה  עובד,  לא  זה  אבל 

 קורה, ואיך אומרים, זה מריח לא טוב. 

טוב בסדר, אז אני בא ואומר שנייה דקה. בואו נחלק את זה   ניסים גוזלן: 

את   מכבד  אני  הצבענו,  התקציב,  זה  אנחנו,  בסדר?  לשניים 

בספורט?   גדול  יותר  להיות  צריך  שהנתב  חושב  אתה  דעתך, 

מבחינת   כל  קודם  הזאת  בקדנציה  שעשינו  שמה  חושב  אני 

באף   עשינו  שלא  משהו  זה  הספורט  של  ותשתיות  מבנים 

עבודה   עשינו  האלה  שנים  בארבע  כל  קודם  אוקיי?  קדנציה 

ה  עם  מ מדהימה  למעלה  של  בהקמת    50  - שקעה  שקל  מיליון 

עשינו.   אני אומר מה שלא  זה  כל,  זה קודם  תשתיות ספורט, 

וזה   עושים.  היינו  לא  אגב,  דרך  גג,  הסכם  היה  לא  ואם 

מיליון, זה השקעות    50  - שאנחנו בונים גם קאנטרי, שנייה, ב 

עוד    100של   אומר  אני  תשתיות,  של  בקדנציה  שקל  מיליון 

 בקהילה.   פעם, של ספורט 

 - השנים הבאות, איזה אולמות ספורט   5בוא תדבר על   דודי לוין : 

 פתחנו בחנה סנש,  ניסים גוזלן: 

 יש תב"ר?  דודי לוין : 
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,   ניסים גוזלן:  א' שלב  את  סיימנו  סנש  חנה  שנייה.  לי  תן  אז  שאלת  יש, 

אנחנו כרגע רצים על שלב ב' וג'. יש שלב ד' וה'. יש תכנון של  

מת  זה  ספורט.  שבנינו  אולם  כמו  ספורט  באולם  שיהיה  קן 

בצמוד לבית ספר צמרות יהיה גם בחנה סנש. אני בא ואומר,  

מדבר   כרגע  אני  הבאות  השנים  חמש  על  מדבר  לא  כרגע  אני 

יכול   אחד  כל  העתיד  עכשיו  מעניין  לא  שביצענו.  מה  על 

להבטיח פה מה שהוא רוצה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד,  

לשנ  באופן  אנחנו בהיערכות  בחירות  גם שנת  שהיא  ה הזאת, 

של   המודל  האם  ולראות  ולבנות  לשבת  נצטרך  עקרוני, 

הניהול, אני לא מדבר על השקעות, השקעות ברור שהשקענו  

וברור, אני אומר עוד פעם. תקשיב אני לא מכיר הרבה ראשי  

מיליון שקל. סגרתי לשנה פק"ם. סגרנו    80רשויות שחותמים  

סגרנו  פק"ם,  לא  השנה    חברה,  סגרתי  להשקעות.  זה    80את 

מיליון שקל. יכולתי לבוא עכשיו ולהגיד לך תשמע, הנה קח,  

נעשה  30מיליון,    40 בוא   , . מנסה  .. לא  אני  שם,  לא  אני   .

ספר,   בתי  בלבנות  מטרות  לנו  יש  כי  מנסה  לא  אני  להרשים. 

 ויש לנו מטרות, אסור לקבור את העיר הזאת. 

 . , בני נוער ילדים   10,000יש כאן  ראש העיר ציינת,   דודי לוין : 
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שאני   ניסים גוזלן:  לך  להגיד  בא  לא  אני  אולם,  נעשה  סנש  בחנה  אמרתי 

. הולך לעשות   ... . 

 זה כמויות מטורפות של ילדים.  דודי לוין : 

 אבל זה מתחיל בפרבולה למטה לא למעלה.   , נכון  ניסים גוזלן: 

והמובילים, יוצאים החוצה מבאר  חלקם ולצערי גם הטובים   דודי לוין : 

 יעקב. 

 - ש אני בא ואומר, סליחה קודם כל אני חושב   ניסים גוזלן: 

 יש לנו שחקנים בנבחרות ישראל.  דודי לוין : 

להגיד   ניסים גוזלן:  יכולים  לא  אנחנו  בחוץ,  להתפתח  להם  נותנים  אנחנו 

 בבאר יעקב.   ו תישאר להם  

וחלילה   , לא  דודי לוין :  אמרתי    , חס  רמת    ור לעצ אני  אבל  להתפתח? 

 - המתקנים כאן 

. אתה  מצוינת אני יכול להגיד לך שרמת המתקנים היום היא   ניסים גוזלן: 

שואל אותי האם צריך יותר מוסדות? ברור שכן. זה כמו שאני  

צריך   מגרשים,  לבנות  להמשיך  צריך  ספר,  ובתי  גנים  בונה 

 כדורגל.   אצטדיון לעשות  
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מה    , רגע  מוטי פרנקו:  את  מכבד  אני  דודי  בבקשה.  אחד  משפט  רגע, 

מדהים   תהליך  שהתחלת  שתדע  לי  חשוב  רק  אני  שאמרת, 

  150, 100הזאת השנה, תקצבנו במקום בחנה סנש עם האגודה  

 אלף שקל וזה גם משהו. וצריך לברך על מה שכן עושים. 

 הכל בסדר.  דודי לוין : 

 אז היית מתחיל בזה, זה הכל.  מוטי פרנקו: 

ננעלה.   , תודה רבה   , חברים  ניסים גוזלן:   הישיבה 

 

 הישיבה ננעלה 


