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 פרוטוקול

 רב טוב לכולם. נשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר. ע ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

כל הסעיפים שאני אמרתי כרגע והם חשובים מאוד, כמו להשלים את תלמי  :ניסים גוזלן

בקרנות הפיתוח  ₪מליון  8מנשה וכמו להשלים את פארק המושבה, יש לנו 

ים, זה יעבור שרצינו מאוד לצאת כבר עכשיו ואם זה צריך לעבור ועדת כספ

ועדת כספים. אני מבחינתי רציתי מאוד להעלות את זה עכשיו, אני אדחה את 

זה לועדת הכספים, לעוד יומיים. את תלמי מנשה, הגדלת תב"ר. הסעיף 

 10הראשון, נעביר אותו לועדת הכספים על הנושא של התנאים של דקסיה, 

 דרך ועדת כספים. שקיבלנו על אבן דרך בתכנית הבראה. זה יעבור  ₪מליון 

 

 . 1517הגדלת תב"ר  :2סעיף 

מליון שקל, את זה נעביר  82רצינו להגדיל אותו בהתאם להכנסות בעוד  ניסים גוזלן:

 לועדת הכספים,

 

 , תב"ר תלמי מנשה1492: תב"ר 4, סעיף 3סעיף 

ים מליון בתלמי מנשה, השלמת הפיתוח שאנחנו מתכוונ 3 -, ו1492 -מליון ב 3 ניסים גוזלן:

להשלים את שתי השכונות כפי שהמועצה המקומית מתחייבת, כפי  1.9 -עד ה

שהתחייבנו לבצע. אנחנו נעביר אותם לועדת הכספים קודם, ולאחר מכן הם 

 יגיעו למליאה לישיבה הבאה.

יראו ו  1492 -נגבה, מה המועצה גבתה ב זה אפשר בועדת הכספים לקבל מה נועם ששון:

 כמה השקענו,

תקבלו פירוט. אלה תב"רים חדשים שאנחנו מבחינתנו נשארים עם אותם  לן:ניסים גוז

תב"רים מקוריים שיש, יש להם את המספרים המקוריים, הם יצורפו אליכם 

לועדת הכספים. מדובר על שלושה ושלושה, להשלים את השכונות, אחד זה 

 קולוני פארק,

 רשום פתיחה של תב"ר. דודי לוין:
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חה של חדש. תקבל מספר תב"ר לדיון. אלה התב"רים. את הסעיפים זה פתי  ניסים גוזלן:

האלה אנחנו נעביר לועדת כספים שאתה תכנס, תוציא להם מחר הזמנה 

כיו"ר ועדת כספים, אנחנו נעשה את זה שביום רביעי לפני ישיבת תקציב 

נעביר את התב"רים, לרבות התב"רים שהגיעו היום בבוקר צילומים, לא 

מוסדות החינוך שמדינת ישראל הקצתה לנו, הרשאות, הם  חתומים, של כל

כרגע הלכו לחתימה אצל החשבת, יש לנו צילומים שלהם שהונפקו על ידי 

 אילנית ותמיר.

 איזו חשבת? דודי לוין:

חשבת משרד החינוך. יש היום חשבת במשרד החינוך, גברת טלקר שהיא  ניסים גוזלן:

ר שאנחנו רצינו להעביר את זה אמורה לחתום עליהם. מבחינתנו זה אומ

היום, תחליטו, תחליטו לאשר את זה איתנו, בעקרון יש לנו את הסכומים של 

 כל הפרוייקטים,

רגע, אני רוצה להגיד משהו, אולי נרשום איזה סעיף שנחליט מה שנחליט,  עמרם נעים:

 בכפוף להחלטת ועדת הכספים.

 רים, ואנחנו נראה, כדי לקצר.ברור. אנחנו נציע את זה בסוף לחב ניסים גוזלן:

אני רוצה להגיד משהו. אני לא בועדת הכספים, אז כדי שאני אוכל להצביע  ליאת דרעי:

כל התב"רים, גם  עבור התב"רים האלה, זה תב"ר יתום מבחינתי. כולם,

 השניים שהוספתם לפני שעתיים. אני לא יודעת למה זה מיועד,

 עוד מעט תקבלי הסבר. ניסים גוזלן:

, פארק המושבה. הפארק הזה היה צריך להיות לפני שבע 1492שניה, בתב"ר  יאת דרעי:ל

 3אני רוצה לדעת מה,  שנים. אני לא יודעת בכלל מה הוא כולל, מה קורה,

 מליון, אולי צריך יותר, אני רוצה קצת פירוט בבקשה אם אפשר.

לנו שאנחנו אמורים ומבחינתנו זה כסף שעומד  ₪מליון  8אנחנו גבינו  ניסים גוזלן:

להעביר את הצילום של חשבון הבנק הייעודי הזה במסגרת השלמת שתי 

פיתוח, אנחנו  90%השכונות. שתי השכונות מבחינתנו הם ברמה בערך של 

 ₪מליון  3בחתני פרס ישראל ועוד  ₪מליון  3רוצים להאיץ אותם לעוד 

יפות ביחד אצלכם. המטרה שלנו היא שאנחנו כהנהלה נחליט מה סדר העד
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 עם הצרכים של התושבים, עם הועד של כל שכונה ושכונה ונכין תכנית,

אני מבינה, אבל גם השני תב"רים שהוספתם היום, אני לא יודעת למה אין  ליאת דרעי:

 חלוקה גם לתלמים, צאלון, למה לא כתבת לגנים האלה.

 סליחה, לא ראיתי מה צירפו, ניסים גוזלן:

 ם.צירפו שניי ליאת דרעי:

רגע, אני כרגע דיברתי פה על סדר עדיפות שאנחנו כהנהלה נציג לכם בצורה  ניסים גוזלן:

 מסודרת, במסגרת,

אני עניתי על סדר העדיפויות, אני אומרת למה שני הגנים האלה דווקא, ולא  ליאת דרעי:

 נגיד צאלון, ותלמים, אז בוא נעשה את זה בחלוקה שווה.

 נדבר על מוסדות החינוך עוד דקה, ויש לנו,זה לא קשור. כש ניסים גוזלן:

 למה אתה לא מכנס ישיבת הנהלה? :ג'קי גונגורדי

 זה לא קשור, אנחנו עוד לא שם. כי כל זה קרה, את ההרשאות קיבלנו, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

זו בעיה של קואליציה, זה לא אמור להיות בישיבת מועצה בכלל. היא  נועם ששון:

 צודקת. 

 ברים ביחד()מד

 אני לא בועדת כספים, וזה באמת שאלה שהיא... על מנת שאני אוכל להצביע,  ליאת דרעי:

ליאת, דקה, אנחנו, מה שלא על  סדר היום, הורדנו אותו כרגע מסדר היום,  ניסים גוזלן:

מה שהורדנו מסדר היום, היתה לנו כוונה להאיץ את השכונות כי השכונות 

 להתחיל לעבוד בהן. מבחינתנו, אנחנו רוצים

 אין בעיה, אבל התב"רים שהוספתם, ליאת דרעי:

 אני לא הוספתי שום תב"ר. הורדתי מסדר היום. ניסים גוזלן:

הוספתם שניים היום לפני שעתיים, אין לי את זה כי לא הספקתי להדפיס את  ליאת דרעי:

לדעת זה, יש לי את כל היתר, אז אתה אומר לי אנחנו רוצים, אז אני רוצה 

למה, לא היום, בישיבה הבאה כשתדונו על זה בועדת הכספים, שאני לא 

 חברה בה. אני רוצה לדעת למה,

לפני ישיבת כספים יש ישיבת הנהלה. אני בא ואומר, היום קיבלתי בוואטס  ניסים גוזלן:
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אפ, אני אקריא לך עוד כמה דקות, קיבלנו שני בתי ספר. הרי מי שיודע, 

 ך, שנדבר על הנושא עוד דקה, תקציבי משרד החינו

 )מדברים ביחד(

 תב"עכיתות ב. 4כיתות בתלמי מנשה, ותב"ר  4ניסים, לפני שעתיים, תב"ר  ליאת דרעי:

 על זה אני מדברת. גם כתבתם קרנות המועצה, למה לא..

תקשיבי דקה, אני לא יודע מה רשמו לך, תקשיבי. עוד דקה תקבלי הסבר על  ניסים גוזלן:

קטים, ואני מבקש לא להפריע, אנחנו נשמע אתכם ונשמע את כולם כל הפרויי

ותקבלו הסבר. בשורה התחתונה כל הפרוייקטים שבאר יעקב ביקשה לשנת 

אושרו במלואם, על ידי משרד החינוך, וזה חשוב. מדובר בתקציבים לא  2015

קטנים. רק העניין הוא שהפרוצדורה כרגע, זה הולך לחשבת. קיבלנו צילומים 

 בעלי מקצוע. של

 אין לי בעיה. אני אומרת למה לא מחולק נכון בין כולם. גם על צאלון, ליאת דרעי:

אני מבקש מכולם לעמוד  גם על צאלון, דקה. בואו נתחיל את הסעיפים, ניסים גוזלן:

 בלוחות הזמנים ולהיות קשובים אחד לשני.

 

 היערכות המועצה לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.

ישיבת מועצה שלא מן המניין לעניין היערכות המועצה לפתיחת שנת  מוטי פרנקו:

הלימודים תשע"ו. אנחנו שמחים שהצלחנו סוף סוף להתכנס, הישיבה 

הוזמנה בדיוק לפני חודש, להתכנס אחרי שבוע, אנחנו נבקש אם תקפידו 

לכנס את הישיבות לפי החוק, מאוד נעריך את זה. על סדר היום: דיון ועדכון 

מועצה על היקף הילדים הרשומים כיום לגני המועצה בבאר יעקב חברי ה

בחלוקת גנים וגילאים, ועדכון חברי המועצה בהערכת הנרשמים לגני הילדים 

לשנת הלימודים תשע"ו. אנחנו רואים שלאה ורנר לא פה. אז אנחנו 

 מתייחסים למה ששלחתם במייל, זה העדכון של לאה ורנר? ראש המועצה?

 תשאל, תעדכן. תשאל  שאלות. ניסים גוזלן:

 לא, לאה ורנר היתה צריכה להיות פה. מוטי פרנקו:

לאה ורנר לא צריכה להיות פה, דבר. לאה ורנר צריכה להיות מתי שהיא  ניסים גוזלן:
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 ילדים, אם זאת ה שאלה. 1,400תגיע. היא כרגע באמצע רישום, יש כרגע 

 מי יכול לתת לנו עדכון בבקשה? מוטי פרנקו:

 ילדים נרשמו נכון למועד הרשמה ראשון. לגנים. 1,400 סים גוזלן:ני

 . 1,361רשום פה  דודי לוין:

 .1,420אני אומר לך,  ניסים גוזלן:

 כמה גנים בסך הכל? דודי לוין:

 עזוב, תקבל אינפורמציה. תגיד את כל השאלות, נענה לך על הכל.  ניסים גוזלן:

 ני אשמח, אם תתנו תשובה,ראש המועצה, זה הסעיף. א מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אני אקרא הכל? אין לי בעיה.  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 

הנושא השני: עדכון חברי המועצה בעניין הפרוגרמה לבניית מוסדות ציבור  מוטי פרנקו:

גנים. הרחבת הקומה השניה בבית ספר צאלון בשש  20ועל התקדמות בניית 

, בניית 1517ב ג', בניית בית ספר יסודי בתב"ע כיתות, בניית תלמים של

התיכון הישובי, מהנדסת המועצה רימה. נושא שלישי: עדכון חברי המועצה 

לבתי הספר במסגרת הניהול העצמי  2014בהיקפי התשלומים ששולמו בשנת 

לגני הילדים.  2014ב. עדכון חברי המועצה בהיקף התשלומים ששולמו בשנת 

כון חברי : עד4חים שיש לו את המידע. נושא חנו מניזה גזבר המועצה, אנ

המועצה בהיקף התלמידים שלומדים בשנת תשע"ה במסגרות על יסודי מחוץ 

תציג את היערכות  ח. מנהלת השפ"5לבאר יעקב, ועל הצפי לשנת תשע"ו. 

תציג את היערכותה לשנת  הקב"סית. 6לשנת הלימודים הקרובה.  חהשפ"

 .1כך יש לנו מספר הצעות החלטה. אנחנו בסעיף הלימודים הקרובה, ואחר 
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: דיון ועדכון חברי המועצה על היקף הילדים הרשומים כיום לגני המועצה בבאר 1נושא 

יעקב בחלוקת גנים וגילאים, ועדכון חברי המועצה בהערכת הנרשמים לגני 

 הילדים לשנת הלימודים תשע"ו.

 ם, מתוכם, התב"ע החדשה ,סדר גודל של,תלמידי 1,420כרגע רשומים  קי גונגרדי:'ג

 לגני הילדים? 1,420 מוטי פרנקו:

 על גני הילדים אנחנו מדברים. קי גונגרדי:'ג

 ששלחתם במייל לא נכון? 1,361אז המספר  דודי לוין:

 הוא מתעדכן כל הזמן. ניסים גוזלן:

 לא, זה ירד. לא עזבו ילדים. דודי לוין:

עוד מועדים להרשמה. זה כל הזמן עולה, יהיו עוד הרשמות, נרשמים עוד ויש  ניסים גוזלן:

 אם אתה שואל. 

 דודי לוין: רגע רגע רגע..

 ניסים גוזלן: זה ששאלת אתה לא יכול לנהל את הישיבה עם כל הכבוד אז תן לנו..

 המסמך הזה לפני יומיים. ביומיים האלה, דודי לוין:

 השתנה, כן, נרשמו עוד. ניסים גוזלן:

 בסדר. המסמך הוא מאתמול. ן:דודי לוי

 זה כל הזמן משתנה. אני לא יודע מי נתן לך את הנתון הזה, ניסים גוזלן:

מה זה מי נתן, זה רשום. זה מה ששלחתם. שלחתם לנו את זה אתמול.  דודי לוין:

 .60 -אתמול שלחתם, עלה ב

 )מדברים ביחד(

 .אני היחידי שנותן פתרונות בינתיים עד היום ניסים גוזלן:

 כן. קרוואנים. דודי לוין:

 אברהם בוסקילה: זה גם פתרון. מה קראוון זה לא פתרון?

 אתה ממש גאון. ניסים גוזלן:

 ?1,420 דודי לוין:

 כן. ניסים גוזלן:
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. לא 1,317אני בדקתי את זה אגב בסוף השבוע שעבר, היא אמרה לי  קי גונגרדי:'ג

 , מתי קיבלתם את זה?1,362יודע

 א שלחה במייל גם לך.הי :בן אור פרץ

 מיכל העבירה לכל ה, כהכנה לישיבה, קי גונגרדי:'ג

 . 1,420נכון להיום  ניסים גוזלן:

 בסדר, אין בעיה, אנחנו רק רוצים לדעת מה המספר. :דוד לוין

 .1,420 ניסים גוזלן:

 מתוך זה כמה בשכונה החדשה שעומדת לקום? קי גונגרדי:'ג

 .60 -ל 50בין  ניסים גוזלן:

תלמידים רשומים. בשלושה השבועות  1,420לגבי הגנים, נכון להיום יש לנו  :אור פרץ בן

האחרונים של הרישום ועוד כמה ... מעבר לזה, בנוגע לתב"ע, בתב"ע החדשה 

, אני 65 -ל 50יש סדר גודל של מספר עשרות של רשומים, סדר גודל של בין 

כון להיום יש התעניינות, לא זוכר מספר מדוייק. לגני הילדים. מעבר לזה, נ

-50יש טלפונים, מספר הרשומים, עוד פעם, מהתב"ע החדשה הוא בסביבות 

. מעבר לזה, בגני הילדים יש כרגע עדיין שני מועדי רישום נוספים שיש, 60

אחד שבוע במרץ, אחד שבוע באפריל. סוף הרישום אמור להיות לקראת סוף 

לגבי כאלה שירצו לשנות  ערעורועדות מאי, כמה יהיו ...רישום, וביולי יוקמו 

 רישום כזה או אחר. 

לגבי הנושא של התב"ע החדשה, מבחינתנו כרגע יש לנו הרשאה, צילום של  ניסים גוזלן:

על סמך, פתחנו מכרז מלפני יומיים שלושה, תתכנס ועדת כספים הרשאה ש

לשישה  ביום ראשון או שני, יש כבר קבלן זוכה, לארבעה גני ילדים, זה בנוסף

מאחרי אלונים. זאת אומרת לתב"ע החדשה אנחנו נהיה עם עשרה גני ילדים, 

 השישה ועוד ארבעה, אנחנו נהיה, מתכווננים,

 מוטי פרנקו: איפה הם יהיו?

הם יהיו צמוד לארבעה בניינים של אחוזת יערים. באזור הזה, עוד מעט נראה  :ניסים גוזלן

נכון להיום הרישום מצביע על שני לכם אותם במצגת. יש עשרה גני ילדים. 

גנים. זאת אומרת יש לנו באפר בערך של שמונה גנים נוספים שיכולים לתת 
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גיבוי, או לשכונת פארק המושבה, או לתב"ע החדשה. מבחינתנו, אלה 

. אם נעמוד עם עשרה שההעשרה גני ילדים שאנחנו רוצים לבנות בתב"ע החד

 גני ילדים, בנויים,

ם נעמוד בלוחות הזמנים, אין לנו שום בעיה בגני הילדים, שום בעיה. נהפוך א קי גונגרדי:'ג

 הוא. אולי אפילו... 

 נדבר על זה במצגת, אבל יש פה דברים שאני לא... דודי לוין:

 .25.8וזה  בתלמי מנשה גם אני לא. איך יכול להיות ביולי, אם. ליאת דרעי:

יות. אין לנו הרשאה עדיין, מה לעשות. זו חבר'ה, אחרי זה נ דבר על הסקפט ניסים גוזלן:

 המדינה שלנו.

 אז איך כותבים יולי? ליאת דרעי:

 רשמנו אוגוסט, לא רשמנו יולי. ניסים גוזלן:

 זה מה שהוא אמר על המכרז, ליאת דרעי:

רשמנו אוגוסט. מדובר על הרשאה תקציבית שללא הרשאה תקציבית, אנחנו  ניסים גוזלן:

תב"ר הזה אומר, נעביר לכם את הצילום שלו. יש צריכים לאשר תב"ר. ה

הרשאה, יש מספר, סכום שאנחנו אמורים לקבל ממשרד החינוך שהצלחנו 

להביא, נראה לכם דוגמה כזאת, מדובר על ארבעה כיתות גן, שאנחנו במכרז 

ביקשנו שיסיימו את העבודה באוגוסט. וזה ארבעה גנים שאולי אפילו לא 

, אני מדבר על הארבעה 1.9 -הם לא יהיו לקראת האז גם אם  צריכים אותם.

חדשה. מה שהצלחתי להוציא, אני רוצה שתבינו דקה לגבי התב"ע בתב"ע ה

החדשה. האיכלוס, הגיע הזמן שכולם פה ישנו קודים וכולם ידעו את האמת. 

. כל מי 2016אני התחייבתי בכתב ליזמים בתב"ע החדשה איכלוס ינואר 

בשנים האחרונות בתב"ע החדשה, יודע שהוא נכנס שקונה דירה וקנה דירה 

, אני התחייבתי ללוחות זמנים לאיכלוס 1.1.2016 -. יש בכתב. ב2016בינואר 

זה הישג. קחו בחשבון שהמזל  1.1.2016 -הראשון. כל מה שנקדים לפני ה

, כי אני לא יודע 2016ולא  2015שלנו שאת הכסף הזה הבאתי מתקציב מדינה 

 , כל שקל שהבאתי עבור בית הספר היסודי בתב"ע החדשה, 2016 -מה יהיה ב

 .2015, אין תקציב 2014 :דני אורון



  ע.א                                                                                                                                      

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

10 

 . 2015זה תקציב  ניסים גוזלן:

 . 2015ההרשאה שקיבלת עכשיו,  :ג'קי גונגורדי

. גם אם אין שום... תקציב 2015זה  ועדת הכספים, אבל זה חלק מתקציב  ניסים גוזלן:

. זאת אומרת כל שקל שאנחנו מביאים היום, 2015 -ל למדינה, זה עדיין שייך

אם זה בית ספר יסודי ואם זה עשרה גני ילדים שבונים שם, אני לא מדבר על 

התיכון, כי התיכון משקף את כל באר יעקב. אני מדבר על התב"ע החדשה. 

אנחנו הקדמנו את זמננו בשנת תקציב אחת. זאת אומרת מצבנו מבחינת 

, הצלחנו להקדים את זמננו בשנה. ומדובר בעשרה גני כספי משרד החינוך

ילדים ובית ספר יסודי. זה מבחינת ההתחייבות. אמיתית, היינו צריכים את 

, אני 2016, כי מערכת החינוך, למי שאמור להגיע בינואר 2016זה בספטמבר 

 .2016צריך לתת לו פתרון בספטמבר 

 לגבי המצגת. זה לא מה שרשום במצגת, דרך אגב,  דודי לוין:

 לא משנה מה... ניסים גוזלן:

אתה הבאת לי את החומר, השישה גנים באלונים, זה במקום השישה  דודי לוין:

 קרוואנים שמתפנים.

 לא אמרתי דבר כזה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

כי פיזית במסמכי ה, אתה יכול להגיד למי שאתה  1517הם חלק מתב"ע  ניסים גוזלן:

 רוצה,

 , זה מפארק המושבה,1517 -מי שנמצא בגנים זה לא מ לוין:דודי 

. אני חוזר ואומר, 1517אנחנו בונים את השישה במסגרת מתחם ד' בתב"ע  ניסים גוזלן:

במידה ויהיה לנו פתרון, למה הלכתי גם לארבעה? במידה ויהיה פתרון 

שארבעה גנים יספיקו בתב"ע, אנחנו ניתן לשישה באלונים לעבור לשישה 

 קבועים, אבל במידה, ה

 אבל צריך להמשיך את הפארק בקולוני, קי גונגרדי:'ג

 החמישה בקולוני עוברים לשישה, השלושה הקיימים היום ועוד שלושה, ניסים גוזלן:

התלת שאושר בברוש, יש שם, אבל אני שואלת עוד פעם, אתה כתבת יולי. יש  ליאת דרעי:
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וזה צפוף,  25.8אמרת תלמי מנשה אלטרנטיבה אחרת במידה וזה לא יגיע? כי 

 אנחנו על הקשקש, אז מה קורה, יש פתרונות? זה מה שאני שואלת.

. מ י שהיה לו יולי ומחר הוא 1.9 -תקשיבי, כל הגנים, ובתי הספר מיועדים ל ניסים גוזלן:

 , באפר,1.9 -לא עומד בלוחות זמנים, יש לנו עד ה

כתוב יולי, כשכבר  ר מכרז לפני כמה ימים,ניסים אתה לא מבין. הברוש שעב ליאת דרעי:

 . איך זה בא לידי ביצוע. זאת ה שאלה שלי.25.8עבר מכרז קודם והיה כתוב 

 מה הקשר? ניסים גוזלן:

 קשר, קשר. ליאת דרעי:

 מה הקשר?  1.9 -הם ייפתחו ב ניסים גוזלן:

כולם זה  חברים, תקשיבו רגע. כל המכרזים, לכל המוסדות חינוך שיצאו, בנאור פרץ:

. אוקיי? כל השלושה גם כן, מה שאנחנו קוראים 20.8, או 15.8לסדר גודל או 

תלמי מנשה, הוא מתחייב, לא משנה התחיל היום, יתחיל מחר, שיתחיל בעוד 

. 20.8 -שבועיים, יתחיל בעוד חודשיים. הוא בתוך המכרז מחוייב לגמור ב

נוספים שיצאו עכשיו, מבחינתי אין בעיה. זו נקודה סופית. כל המכרזים ה

אם זה ארבעה גנים, אם זה שישה גנים, אם זה בית ספר יסודי, אם זה יפתח 

. הם עומדים בזה, כולם 2015בתב"ע ואם בתלמים שלב ג', כולם בספטמבר 

יודעים את זה, זה רשום בתוך המכרז. מי שלא יעמוד בזה, יש קנסות, שלא 

 יהיו. זה הכל.

 ת, לא עומדים, מה עושים?עזוב את הקנסו מוטי פרנקו:

 יש תכנית חלופית. ניסים גוזלן:

אתה עכשיו לא יודע אם אני עומד או לא עומד, ומחר אני לא יכול להגיד לך  בנאור פרץ:

 אם אני עומד או לא עומד. 

 )מדברים ביחד(

 זה הכי קרוב לסטנד אפ מה שאתה עושה עכשיו דן קושניר:

 אני מדבר עכשיו. בנאור פרץ:

 תתנו לדבר. אם לא תתנו לדבר, גם מוציאים בחוץ. בוסקילה:אברהם 

 בתור מה אתה מדבר עכשיו? דודי לוין:
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 בתור יושב ראש הישיבות. אברהם בוסקילה:

 

 )מדברים ביחד(

במידה ואנחנו נראה שלא נעמוד בתנאים האלה, שאיזה שהוא מבנה לא  בנאור פרץ:

 ת עם זה., תהיה לזה תכנית חלופית מה לעשו1.9 -ייפתח ב

 אתה תעדכן אותנו או שהתושבים יעדכנו אותנו? דודי לוין:

 אנחנו נעשה עוד ישיבה. ניסים גוזלן:

אתה לא מתייחס, התושבים עדכנו אותי שיש ממלא מקום למנהל מחלקת  דודי לוין:

 חינוך. התושבים יעדכנו אותי? 

 כן. ניסים גוזלן:

 תמשיך לנהל ככה את הישוב. דודי לוין:

 מי שלא יבוא לעזור לנו לא יקבל שום... גוזלן:ניסים 

מה הקשר לעזור? אתם... את חברי המועצה וככה זה נראה, וככה אתה  דודי לוין:

 מנהל. 

 תכבד קודם את האנשים. ניסים גוזלן:

איזה תכבד, תכבד אותי בישיבה. תן לי אינפורמציה. אתה לא נותן לי כלום,  דודי לוין:

 אתה מסתיר הכל.

 קיבלת אינפורמציה של.... גוזלן:ניסים 

 )מדברים ביחד(

מי שיכבד, יקבל אינפורמציה. אתם תקבלו את האינפורמציה, תאמין לי,  ניסים גוזלן:

 שאני בעד שאתם תדעו הכל ותהיו שותפים לתהליכים, אבל לא יכול להיות,

אני לא אני לא רוצה להיות שותף שלך, ניסים, אתה מוביל אותנו לאבדון.  דודי לוין:

 רוצה להיות שותף שלך. מותר לי לא להיות שותף שלך? 

 אני לא צריך... זה הפעם האחרונה שתיבחר כחבר מועצה, זה אני אומר לך. ניסים גוזלן:

 תודה רבה לך. דודי לוין:

 

 )מדברים ביחד, אין אפשרות לתמלל(
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ת חינוך כי אני רוצה ל... במקום לצאת עם הצהרות שמחליפים מנהל מחלק נועם ששון:

מנהל מחלקת חינוך יושב בבית חולים ועושה ניתוח, זה לא חכמה וזה לא 

 כבוד לאף אחד. גם לא לך,

 ג'קי גונגורדי: יצאת בפוסט על חינוך

 נועם ששון: אתה יצאת בפוסט על החינוך. לא אני. זה מכובד?

 

 )מדברים ביחד(

א משנה מי הוא. שאלתם כל מי שמדבר לא בזמן שלו, עף החוצה. זה ל ניסים גוזלן:

 שאלות, תן לו לתת אינפורמציה. 

בנושא של השאלה לגבי אם יש תכנית חליפית לגבי זה שנעמוד או לא נעמוד,  בנאור פרץ:

נכון להיום, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים כרגע, הערכה שלנו נכון להיום 

וך חודש היא שכן אנחנו עומדים בלוחות זמנים האלה. במידה ואנחנו נראה ת

שאנחנו לא נעמוד במבנה כזה או אחר, תהיה תכנית חליפית, לזה שהילדים 

 יקבלו פתרון באותו מוסד. 

 זה לא ... ביקשתי את ההסכם, נועם ששון:

 תעזוב את זה עכשיו. זה לא על סדר היום. ניסים גוזלן:

 ב' בחינוך.-א' -מדברים על חינוך, לא? מתחילים ב נועם ששון:

בואו ניתן תשובות, אני מבקש לא להפריע לנו, תקבלו תשובות. אם צריך  ניסים גוזלן:

 1,420א מצגת רימה תדבר, ויש את ג'קי שמכיר את החומר. טוב. ההיקף הו

מכיון שאנשים שם קנו  1517החדשה. אני את  לגבי התב"ע .זה נכון להיום

היה דירות וחלקם חיו בתקווה שלא יהיה להם לא פיתוח ולא גני ילדים וי

. כל מי 1.9 -כאוס אחד גדול, אז אנחנו את הרישומים שלהם לא נגביל עד ה

שגר בתב"ע החדשה אנחנו נעודד אותם גם להירשם לבתי הספר וגם לגני 

ילדים, כי אנחנו מבחינתנו רוצים שהם ילמדו פה. אין לנו סיבה, אנחנו נעשה 

א חוסמים לא את ילמדו פה. לכן אנחנו ל 1517תושבי  1.9.2015 -הכל כדי שב

בתי הספר ולא את גני הילדים. אני מבקש פה מכל חברי המועצה להיות 

אחראיים ולעודד את האנשים לרשום, ולא להוביל לכיוונים אל תירשמו, לא 
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 כולנו נפעל, 1.9 -יהיה, חוסר אמון. זאת לא מטרה, לכן אנחנו מבחינתנו עד ה

 ילדים לבית הספר. 20 -עכשיו כנרשמו עד  1517סליחה, מהתב"ע  קי גונגרדי:'ג

אנחנו נותנים לכם אינפורמציה, שתבינו איפה אנחנו עומדים. זה לגבי הנושא  ניסים גוזלן:

 של הרישומים לגני ילדים. יש עוד שאלה?

הבנאדם בא לראות את הדירה שלו, רואה אין לו מדרכה ליד הבית אז הוא  נועם ששון:

 רוצה שיהיה בית ספר? 

 -עם כל הכבוד, אני אמרתי, את המדרכה והאיכלוס אני צריך לקלוט אותם ב ניסים גוזלן:

חודשים לפני הזמן. היום אנחנו,  11זה  2015. זה שאני היום בפברואר 1.16

חודשים לפני  11וחשוב שאתם תדעו את הפרופורציות. אנחנו היום 

ההתחייבות הרשמית של הרשות. על כל הסכמי הפיתוח ואת כל 

. זה שאנחנו וזה 2016ת שיש לנו מול היזמים, הם חודש ינואר ההתחייבויו

שעות ביממה, כי לא גרים, אנחנו רוצים שיאיצו את  24שהיזמים עובדים שם 

המהלכים, אנחנו רוצים שכולם יגורו פה, ולא רוצים שאנשים שיבואו לנו 

בינואר או בדצמבר אלא יתחילו את השנה אצלנו. לכן אנחנו יוצאים מגדרנו 

. לגבי 1517. זה לגבי תב"ע 1.9-אנחנו מבחינתנו רוצים שהם ילמדו פה בו

יש לנו בתוך המתחם של התב"ע, אחרי זה נחליט אם זה מחליף את  1517

השישה או לא השישה, אנחנו בונים שישה מעבר, זה במסגרת התב"ע, ועוד 

 . לגבי שאר גני הילדים, 1.9 -ארבעה מתכוונים ל

ה, אני רוצה לשאול שאלה. אתה אומר על גני הילדים, אבל אתה ניסים שני דודי לוין:

. יש כאן עוד מעטפת מסביב. כמה גני ילדים יפתחו? 1.9 -פותח את זה עד ה

יש לך לגייס גננות, סייעות, אתה פותח את זה כאילו לכמה שזה סבבה, זה 

 יופי, אבל אתה גם צריך להכניס אנשים.. שיכנסו. אם יירשמו לך כולם בסוף

 אוגוסט, איך אתה תפעיל את הגן?

אנחנו כרגע במקביל לרישומים נערכים לפי הרישומים לכמות צוותים. אנחנו  ניסים גוזלן:

גנים כי יכול להיות שיהיו רק ארבעה השנה,  10ערוכים מבחינתנו כרגע עם 

 ואז אנחנו ניקח את מתחם האלונים ונעביר,

 מר ל... אתם לא מתחילים לעבוד?לכל הילדים? ואז אם לא אתה או דודי לוין:
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 אני בונה בגישה שלא יהיה לי, ניסים גוזלן:

 אתה מגייס את כל הגנים ואם לא אז אתה... דודי לוין:

לא יהיה. אם  1517 -נכון. לא יהיה מצב ש... קחו בחשבון שעשרה גני ילדים ב ניסים גוזלן:

 ני גנים בהיתכנות,ילדים, הצפי הוא שאם יש לי היום ש 50נרשמו נכון להיום 

 אז אם לא יהיו לי שניים,

. אנשים פיזי 1517 -, יש שם ילדים שהם לא ב1517 -אתה כל פעם חוזר ל דודי לוין:

 לומדים שם לא מהשכונה הזאת. 

. ועוד ההרשאה של 1517תקשיב פעם אחת. ההרשאה של השישה הם של  ניסים גוזלן:

ם נשתמש במתחם אחד ואת . אם אנחנו נצטרך ארבעה גני1517הארבעה הם 

השישה נשנה על חשבון שכונת פארק המושבה. בלי שום קשר, בפארק 

המושבה יש חמישה גנים בפארק, יש לנו שלושה. דאגנו שהמנופים לא יהיו 

השנה ואם יצחקי במסגרת הקניון יגיע לספטמבר ללא מנופים, אנחנו בונים 

וני פארק, אנחנו יכולים שם עוד שלושה. ברגע שיהיו שישה גנים, למשל בקול

את החמישה להכניס לשם כדי שנתקדם עם ה פארק. אלה התכניות מבינוי. 

 פדגוגית וארגונית. תפרידו.תפרידו בין בינוי לבין מצב של להיערך 

אגב, יש בעיה, ואתה יודע את זה, לגייס גננות בכלל בכל הארץ, זה סיפור  קי גונגרדי:'ג

 שהוא, משרד החינוך פושט רגל.

עוד משהו אחד קטן מעבר לזה, לגבי דודי, השאלה שלך, מבחינת כח אדם  בנאור פרץ:

שאתה אומר לצוות את הגנים, מעבר לבינוי וכדומה. נושא של כח אדם 

מתחילים לדבר איתו  אם בגני ילדים,במשרד החינוך, אם בבתי הספר 

ת בסביבות... החלק היותר בעייתי זה הגננות. הסייעות זה החלק הפחו

בעייתי מבחינתנו של הישוב כי סייעות אני יכול להשיג בצורה הרבה יותר 

מהירה מאשר גננות. גננות משרד החינוך מתי שהוא במאי מתחילים לצוות. 

נים שיהיה אחד עוד ש לנו עוד שני מועדי רישום של הגכמו שאמרתי קודם, י

דע פחות או שבוע במרץ, ועוד שבוע באפריל. מתי שהוא בסוף אפריל אנחנו נ

יותר איפה אנחנו עומדים, עם שפיל כזה או אחר ימינה ושמאלה, וזה בנוסף 

לטלפונים, ולמה שמחלקת הנדסה עשתה קשר עם כל הקבלנים כדי לקבל 
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 רשימה של ילדים, איפה אנחנו חיים.

אני רוצה רק שתבינו, למשל ברוטשטיין, שלושת הבניינים, אני רוצה שתדעו  ניסים גוזלן:

ציה שחשובה לכם מבחינת  נתונים. שלושת הבניינים ברוטשטיין זה סיטוא

יחידות דיור האלה יש קבלן שקוראים לו טל  200יחידות דיור.  200בערך 

חיות שכרגע פשט רגל. והם מבחינתם שלושת הבניינים שעל בית העלמין של 

חברת רוטשטיין טל חיות הוא קבלן ביצוע. חברת רוטשטיין כרגע בדין 

ם להכניס קבלן שישלים. הבניינים האלה תיאורטית אם חשבו וחלמו ודברי

באיכלוס, תיאורטית, במצב אובייקטיבי כזה זה יכול להדחות.  1.9 -להיות ב

אז קחו בחשבון שיש כוחות שהם לא בדיוק אנחנו הבעיה. אנחנו לקחנו את 

גני  10כרגע בנינו המצב הקיצון ביותר בתב"ע שכולם מאכלסים וכולם, 

. 24כיתות מתוך  16-פר יסודי. בית ספר יסודי הוצאנו מכרז ללדים, ובית סי

יכול להיות שאנחנו נבנה פחות, כי נכון להיום רישומים יש לנו בקושי כיתה 

 אחת. 

 אז מה, אז תבנה. :מוטי פרנקו

עכשיו יכול להיות שאני לא  אנחנו קודם כל בונים, עשינו מכרז, אנחנו בונים. ניסים גוזלן:

כיתות, יכול  8-כיתות, יכול להיות שאני אסתפק רק ב 16 -צטרך את כל הא

כיתות, כרגע אנחנו מקבלים  11להיות שאני ארצה. ההרשאה מבחינתנו היא 

בתב"ע, שזה בית ספר  316מטרים בערך, במגרש  1,400כיתות. יש לנו  11

חנו יסודי, עוד מעט נביא לכם את ההרשאות שקיבלנו כדי שתבינו על מה אנ

כיתות והנהלה. במסגרת בית  11מדבר על  1517בתב"ע  316מדברים. מגרש 

 הספר צאלון, 

כן חתומות, לא חתומות, מתי, בהנחה יש לי שאלה. קיבלת הבוקר הרשאות.  :ג'קי גונגורדי

 והכל יהיה בסדר, מתי עולים קבלנים לשטח,

 חנו מבחינתנו, בשבוע הבא, אם אנחנו עושים תב"ר עכשיו, אם אנ ניסים גוזלן:

 אין היתרי בניה. דודי לוין:

 יש היתרים. למה אתה סתם אומר?  ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד(

עוד דקה תקבל כל היתר והיתר איפה הוא נמצא. מה שאני מנסה להגיד לכם,  ניסים גוזלן:

שמשבוע שעבר או לפני שבועיים להשבוע, קורים דברים כל יום. למה? כי 

 ,לחנו להוציא הרשאות. מה המטרה שלנוהצמשרד החינוך, 

 חבל ש... קי גונגרדי:'ג

אני דחיתי אותה, שבוע שעבר רצו את הישיבה, אמרתי בוא נדחה עוד שבוע.  ניסים גוזלן:

 למה? כי בעוד שבוע אני יודע יותר טוב, אבל אין פה התחמקות,

 מה קרה מה...  קי גונגרדי:'ג

אם אתם דקה על ההיתרים, אני מדבר על ההרשאות. דקה. רימה תדבר עוד  ניסים גוזלן:

 תכבדו גם הקהל יכבד וכולם יכבדו,

 המטרה של הישיבה היא לתכנן קידמה, היא לא להפגש ב... :דודי לוין

 )מדברים ביחד(

עם כל הכבוד לתכנונים שלכם, אנחנו כבר עובדים מספר חודשים, לתכנן,  ניסים גוזלן:

זה לוקח דע מי מכם הוציא פעם היתר לבית, שלהוציא היתר לבית, אני לא יו

וציא, הוא יודע מה זה לעבור את ועדות התכנון לפחות חצי שנה, קושניר ה

והג"א וכיבוי אש והכל, הוא מכיר את הויה דולורוזה בכל פרוייקט 

ופרוייקט, ועוד מעט רימה תתן לנו סקירה למי יש היתר, למי אין היתר, 

אני דיברתי על צאלון. בצאלון אנחנו בכיתות  והכל שתדעו. לפני ההיתרים,

מטרים, קיבלתי  1,010ו', אנחנו בונים שש כיתות, יש לי הרשאה של -ה'

 מטרים, 1,010אותה היום, בצילום, יש הרשאה של 

 אני יודעת, אבל יש בעיה הבנתי,  ליאת דרעי:

 מה הבעיה? ניסים גוזלן:

 מתי ה, זה ממשיך, ליאת דרעי:

 דקה, ניסים גוזלן:

 רגע, ניסים, ליאת דרעי:

 אבל לא אמרתי מה אני רוצה, ניסים גוזלן:

 לא, הבנו שבונים מעל ה', ו', ליאת דרעי:
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 מתי מוציאים אותם, אני יודע, יש לנו מיצב, תאמיני לי,  ניסים גוזלן:

 אני רוצה פתרון. ליאת דרעי:

מת המיצב. מעבר. צאלון, אז הנה, אני אומר לך. יש לך ראש רשות שיורד לר ניסים גוזלן:

ה', ו'. למה בחרנו ה' ו'?  -מטרים, מרחיבים אותם ב 1,010יש שש כיתות של 

בחרנו ה', ו', שתדעו, כי אצלנו אולם הספורט, כדי להשוות גבהים שאולם 

הספורט שהוא נמצא בצד המזרחי אליו, שיהיה אותו גובה. הוא לא מפריע 

מדה להוציא ילדים, מאשר להוציא א', ב'. לכולם, ה' ו', גם יותר נכון לנייד ע

. אנחנו רוצים שכל ילדי 20.5אני יודע שיש להם מבחני מיצב שהאחרון הוא 

ה' ו' שעושים את המיצב לא ייפגעו ולכן רציתי בהתחלה להוציא אותם בפסח 

 ועכשיו אנחנו נערכים להוציא אותם,

 למה אי אפשר ל... ליאת דרעי:

להתחיל את הבינוי, או מיד אחרי  1.7 -ולים לעשות זה או בלא, מה שיכ ניסים גוזלן:

 המיצב. 

 זה לא יהיה מוכן. :ג'קי גונגורדי

 דקה.  ניסים גוזלן:

 אתה יכול להחליף לשכבה אחרת. זה לא פתרון? ליאת דרעי:

אין, אין לי איפה אחרת. תקשיבו, מה שאני רוצה להגיד, נציג לכם, ביחד,  ניסים גוזלן:

אומרת מתי אנחנו רואים את הזמן המתאים ביותר לפנות את תכנית לכם ש

, זה יכול להיות מיד אחרי המיצב, 1.7הילדים במסגרת ה' ו'. זה יכול להיות 

 -אנחנו צריכים למצוא מה הכי טוב. התכנית החלופית, המטרה היא לבנות ב

 ה' ו' כדי שלא יהיו מבנים יבילים בתחום בית הספר. ליאת, אני פתוח להכל.

ה' ו' שאנחנו מתכננים, לשש כיתות  -מבחינת הרשאה יש הרשאה לתוספת ב

יש לנו את ההרשאה של ארבע  –נוספות במסגרת בית ספר צאלון. תלמים 

, אני עוד לא 4,600מטרים כפול  984כיתות גן ילדים, במקביל הפיס נתן לנו 

יס. זה קיבלתי את ההרשאה, נתנו לנו את הנתונים, שני בתי ספר קיבלנו בפ

 ₪מליון  4.5מטרים מדובר על בערך  4,600מטרים כפול  984תלמים ג', 

זה כספי פיס.  1517 -בהתאם לתקציב של המכרז, כספי פיס. וגם בית ספר ב
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בית הספר האחרון שקיבלנו, קיבלנו גם את בית הספר התיכון. בית הספר 

ני וג'קי היינו ילדים, א 115התיכון השנה אנחנו מוציאים את הילדים. יש לנו 

במסלול אתגר ומב"ר, אנחנו  46ילדים יש לנו יוני, יש לנו  70אצל דב צור, 

 בונים תיכון, מבחינת בינוי. אני שוב אומר, משלים את הבינוי,

 ?4041על  8, 7, 6, 5אתה מדבר על חלקה  דן קושניר:

י הרשאה בתקציב כיתות והנהלה, יש ל 14כיתות קיבלנו כרגע  42נכון. מתוך  ניסים גוזלן:

, תוך חודש אנחנו יוצאים למכרז, האיכלוס של התיכון יהיה ספטמבר 2015

 . השנה אנחנו נוציא את כל התיכוניים,2016

קודם כל ערב טוב, אני שמח להגיד את מה שיש לי להגיד וכרגיל מחכה לתור  דן קושניר:

מרת זה שלי להגיב. בן אור, אני מתנצל אם נפגעת מדברי כשאמרתי שמה שא

הכי קרוב לסטנד אפ, זה לא היה מתוך ציניות להעליב אותך, אלא זה פשוט 

 נורא הצחיק אותי.

 מה הצחיק? ניסים גוזלן:

גיד בדיוק. כשיש מנכ"ל מועצה שהוא בעצם הסמכות המקצועית אני א דן קושניר:

העליונה מעל ראשי מחלקות, מהנדסים, יש מהנדסת שנמצאת פה ואומרים 

 אם יהיה בזמן או לא יהיה בזמן,שלא יודעים 

 לא לא יודעים. יש חוזה שכן יהיה בזמן. שאלת... ניסים גוזלן:

ראש המועצה, תן לי כמה דקות. אותי מעניין את מה שמעניין את התושב,  דן קושניר:

. לקחתי לעצמי ועשיתי לוח זמנים לביצוע של תלמים ג' 1.9.2015 -מה יקרה ב

להיות שם. אני לא יודע, אתה תגיד לי אם יש  וארבעה גני ילדים שאמורים

 היתר או אין היתר, 

 יש היתר. רימה, יש לך היתר? ניסים גוזלן:

 כן. רימה:

 תודה. ניסים גוזלן:

מצוין. זאת התשובה שרציתי לקבל, זה אומר רימה, שאני עשיתי לוח זמנים  דן קושניר:

ואני מסתכל על  .לביצוע, זה מה שאני עושה בחיים שלי כמעט שני עשורים

סידור והתארגנות אתר, גידור אתר, עבודות פיתוח, עבודות ביסוס, יציקות, 
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סעיפים, כימתתי את זה בזמן, כשגם  46עבודות טפסנות, יש לי פה בערך 

לקחתי סעיפים של עבודה במקביל. זה אומר שיהיה קבלן שידע לעשות גם 

ן והתקנת משחקים, אותן עבודות נגרות ודלתות ואלומיניום ומסגרות, וגינו

יש  31.8 -ימי עבודה לביצוע. עד ה 258 -שתי קומות בתלמים ג', ואני הגעתי ל

 166 -יום כשאנחנו מורידים את ימי העבודה נטו בלי שבתות, אנחנו ב 195לנו 

יום, כשיש לנו באמצע את החגים שלנו ואת החגים של הבני דודים שלנו. זה 

 יום איחור נטו.  90 -אומר שמבחינתנו אנחנו ב

אני יכול להגיד לך שאני חצי שנה באיחור. הייתי מעדיף שלפני חצי שנה  ניסים גוזלן:

 נעשה את זה.

כשאנחנו באים, מתוך אחריות של נבחרי ציבור, אנחנו פה בסוף פברואר,  דן קושניר:

תחילת מרץ, מסתכלים ומרימים את הדגל הלבן ואנחנו באים ואומרים אתם 

לוחות הזמנים. מי שרוצה את הדף הזה יכול לקבל אותו לא תעמדו ב

 בשמחה. 

 אתה מודע לתהליך מול משרד החינוך? קי גונגרדי:'ג

 לא קשור למשרד החינוך. דן קושניר:

 מה הקשר? אם אתה בונה אתה לא תקבל את הכסף, ... ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד, אין אפשרות לתמלל(

 

יודע אפילו איפה משרד החינוך נמצא, אתה יודע מה זה  תקשיב, אתה לא ניסים גוזלן:

קדם מימון? נו בחייאת, דודי, את זה אתה יכול לספר לחברים שלך בועד 

 ברמון, לא לי.

 זו תשובה מראש המועצה, :מוטי פרנקו

תנו לי לסיים. תסכימו או לא תסכימו, ולכן אני אומר, כבר מהיום אפשר  דן קושניר:

או לא יעמוד בלוח הזמנים. יש לו חוזה או אין לו חוזה, לדעת אם הוא יעמוד 

את התושב זה לא מעניין. התושב מעניין אותו אם יהיה לו גן, ויש שמונה 

כיתות ועוד ארבעה גנים,.. דבר נוסף, כמו שאתם יודעים לעשות בדיקות גם 

אנחנו יודעים לעשות בדיקות ונעשתה בדיקה מקיפה גם מול הועדה לתכנון 
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מצפה אפק, וגם מול אדריכלי הפרוייקט. אני שוחחתי עם ה אדריכלים ובניה 

. ומזל שאין לי שערות על הראש, באמת מזל, 1517 -שמתכננים את הגנים ב

ואני אומר את זה בלי שמץ של ציניות. אני הדפסתי גליון דרישות לבקשה 

, המהנדסת פה תאשר לי, האם 315, מגרש 37, חלקה 4041בגוש  66251

 על הריסת מבנה נטוש והקמת מבנה נטוש שש כיתות? מדובר

 כן. רימה:

יופי. בדקתי עם הועדה לתכנון ובניה והדפסתי פה גליון דרישות שאין היתר  דן קושניר:

 בניה. אני שואל אותך אדוני ראש המועצה,

 תקשיב לה, ניסים גוזלן:

מקצועית  אני אקשיב ואשמח לקבל תשובה מהמהנדסת שהיא אוטוריטה דן קושניר:

כאן. איך ראש רשות, מנכ"ל מטעמו ומהנדסת ברשות מקומית מאפשרים 

לעלות על הקרקע לקבלן ללא היתר בניה. ללא היתר בניה. אני אשמח 

 שתתקני אותי,

 תן לה לענות אבל. ניסים גוזלן:

אני אתן לה כשאני אסיים. איך אנחנו כרשות מקומית. אתם, לא אני, אתם  דן קושניר:

לקבלן ביצוע לעלות ללא היתר בניה. אני כבר לא מדבר על  מאפשרים

העובדים שעובדים שם שזה אחראי הקבלן המבצע, הוא לוקח את הסיכון. 

אם מחר אזרח ילך לשם וייפצע, מי לוקח את האחריות הפלילית? שנתיים 

 מאסר בפועל... 

 תן לה לענות. ניסים גוזלן:

 שש כיתות גן. דן קושניר:

 וקיי, תן לה לענות. א ניסים גוזלן:

 באלונים? יש היתר בניה? :ג'קי גונגורדי

 היא כתבה שאין היתר בניה. בטבלה ששלחתם לנו. :רנקומוטי פ

יש היתר אבל. למה אתה ...  היא תגיד לך. תן לה לענות. היא מנהלת את כל  ניסים גוזלן:

 ההיתרים,  לא אנחנו.
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 )מדברים ביחד(

עצה, ערב טוב. רק יש לי שאלה על איזה אדריכל קודם כל כבוד חברי המו רימה:

 מדובר? על קוריאל? על קוריאל אנחנו לא קיבלנו היתר, לא יצא מכרז,

 1517 -רימה, אני שואל אותך עכשיו, מדובר על שישה גני הילדים שביקשתי ב ניסים גוזלן:

 להוסיף?

 כן.  רימה:

דה. תפסיקו להשמיץ הם לא השישה שבונים. אתה מקשקש קשקושיא ניסים גוזלן:

 אנשים. 

 

 )מדברים ביחד(

קודם כל אני מגישה תכנית לועדה. על שישה גני ילדים. הועדה מחליטה,  רימה:

נותנת רשימת דרישות, הג"א, כיבוי אש, פיתוח, כל הדברים האלה. אז אני 

עם האדריכל עובדת על זה, וביום אחד כל האישורים אצלי, אני באה, וביום 

כיתות לבית ספר קיבלתי היתר.  אותו דבר אני עושה  24-ום לאחד, כמו שהי

פתעה בשבילי מה שאתה אומר. שישה גני ילדים, לא יצא לשישה הגנים. זה ה

מכרז, והיתר עוד לא קיבלתי ובחיים אצלי, יש לי נסיון כמעט עשרים שנה, 

 אני לא עליתי על קרקע בלי היתר. ואתה מכיר אותי, אפילו,

 )מדברים ביחד(

נוסף לזה אני רוצה להסביר, אם אנחנו רוצים לעמוד בלוח זמנים ואנחנו  רימה:

מדגישים שעוד אין הרשאה, היא בדרך, וכל מיני דברים, אז אני מבקשת 

בשלב הראשון אישור לדיפון וחפירה וגדר, ובזמן שקבלן עובד, במקביל אני 

 מקבלת היתרים לכל יתר העבודות. אבל קוריאל עוד לא הוספנו,

 אז אני שואל שאלה, עוד פעם, האם לששת הגנים, דן קושניר:

 אין היתר. רימה:

 שנבנים היום, 315במגרש  דן קושניר:

 , 1517יש היתר, תקבל. אמרתי שהוא יבוא מחר ויקבל. תקשיב,  ניסים גוזלן:

יש לי כמעט את כל האישורים חסר רק כיבוי אש. רק בגלל שכיבוי אש עכשיו  רימה:
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או בשביתה, מהנדס הועדה נותן על סמך יועץ בטיחות היתר עם בעיצומים 

אנחנו מגישים את האישור  4, מקבלים טופס 4ההתחייבות שלו, בטופס 

 כיבוי אש. 

 באיזה מגרש נבנים היום ששת הגנים? דן קושניר:

 , 4041במגרש של אלונים, זה מגרש שישה גני ילדים,  רימה:

 )מדברים ביחד(

יודע בשם מה הוא מתקשר? אני יודע אם הוא מתחזה או לא, אני יודע אני  ניסים גוזלן:

 בתור מה הוא אומר לו? 

 סליחה? דן קושניר:

 הוא שואל איך נותנים אינפורמציה. אמרתי אני יודע מה אתה אומר לו? ניסים גוזלן:

 אני אומר שלום שמי דן קושניר, חבר המועצה, אני מבקש לקבל פרטים. דן קושניר:

 ם ביחד()מדברי

 זה עוד לא... 315אתה בילבלת ...שישה גני ילדים.  רימה:

, יש שישה של האלונים בבנייה, יש את הארבעה שאמרתי כרגע, 5157בתב"ע  ניסים גוזלן:

שזה בית ספר יסודי,  316זה באחוזת יערים ויש עוד מגרש אחד צמוד למגרש 

ם האלה בשלב , של שישה גנים שאתה מדבר. השישה גני315יש מגרש, גם 

התכנון כרגע. קיבלתי הרשאה לתכנון, אני כבר רץ עם עוד שישה בתב"ע כדי 

לקבל. ברגע שהם יהיו מוכנים אני אפנה לתמיר גם לקבל עוד שישה, כדי 

 גנים בתכנון כרגע. הלאה.  16. יש 2016להיערך לספטמבר 

 רימה, תעני רגע על השאלה לגבי לוחות הזמנים. :ג'קי גונגורדי

את בית הספר וגני  1.9 -לוחות הזמנים, קבלן מי שזכה, הצהיר שהוא נותן ב ה:רימ

 הילדים ואפשר לעבוד במקביל במשמרות.

 מי שם זכה? חברת מגן? ניסים גוזלן:

 רימה, יש חוק במדינת ישראל שחייב לעבוד משבע בבוקר עד .... דן קושניר:

 

 )מדברים ביחד(

בה, אם הייתם מזמינים את הישיבה גם לפני תנו לדבר דקה. הישי אברהם בוסקילה:
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שלושה חודשים, היא לא יכולה לשנות מתי מקבלים את ההרשאה ממשרד 

החינוך. וכל התהליך, התהליך הוא תהליך, אז אם אנחנו נמצאים בתהליך 

 גלגלים ועכשיו תבואו תגידו, תתחילו עם משקפת, לתקוע.

 )מדברים ביחד(

 י, השאלה אליך. למה לא יכולנו לקבל קדם מימון?יש לי שאלה. דנ קי גונגרדי:'ג

אנחנו לא יכולים לקבל קדם מימון אם אין לנו הרשאות חתומות כדין, תב"ר  דני אורן:

מסודר כדין וכדומה. עכשיו, אין קשר בין קדם מימון לתהליך העבודה של 

הקבלן. מה הקשר? קדם מימון זה כסף. נניח הייתי מקבל קדם מימון, כסף. 

 היה מקצר את לוח הזמנים? זה 

דני, גם אני מלווה ראשי רשויות שבונים גני ילדים.  גוגנגורדי, חבר המועצה מוטי פרנקו:

אני אתן לך רשימה עכשיו. מה הם עושים? קדם מימון, ברגע שיש הכרה 

ופרוגרמה ויודעים שהתכנון האדריכלי, ויודעים שמשרד החינוך הכיר בצורך 

עד שהוא נותן את האישור התקציבי, זה לא אישור של באר יעקב. יש גאפ 

לבנות. זה אישור שאומר, הנה, הכרתי בכם, דף, כסף. נכון? עד כאן אנחנו 

 מסכימים?

 לא. דני אורן:

 לא מסכימים? הדף הזה זה לא כסף? מוטי פרנקו:

אני יודע שאם אני לוקח על עצמי קדם מימון בטרם קיבלתי הרשאה  דני אורן:

  חשוף למצב שבו משרד החינוך יגיד יש לך כסף יתקציבית, אנ

 נכון. קרה לי גם את זה. ניסים גוזלן:

משרד החינוך יגיד, לא יגיד, אנחנו מדברים, לא היה פה כלום, אבל אני אגיד  מוטי פרנקו:

 את זה,

 אני מכיר את זה מהחיים. דני אורן:

ן? לוקחים סכום קטן גם אני מכיר את זה מהחיים. מה אומר קדם מימו מוטי פרנקו:

 מאוד, ואומרים לקבלן,

 לאיזה קבלן? הקבלן המבצע? דני אורן:

 בהנחה שיש מכרז והכל, מוטי פרנקו:
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 אבל עכשיו המכרז. ניסים גוזלן:

 אי א פשר לחתום עם קבלן ..... אברהם בוסקילה:

 )מדברים(

ר בניה, יש בהנחה שיש מכרז ויש קבלן זוכה, נוצר גאפ לפעמים שיש הית מוטי פרנקו:

 מכרז, יש הכל, ומחכים, בצדק, לאישור תקציבי ממשרד החינוך. 

אז מה אתה מציע, שאני אחתום עם הקבלן על החוזה המלא, כשאין לי  דני אורן:

 מלווה, ואז תגידו שחתמנו על חוזה ללא הרשאה.הרשאה, שיש לי חשב 

נים, או בסופו של יום לפעמים, על מנת באמת, בסופו של יום נצטרך את הג מוטי פרנקו:

נצטרך את הכיתות בתלמים. נצטרך. זה לא משנה, משרד החינוך, הם לא 

יכולים להגיד, יש צורך. מה עושים? באים אומרים, ראש המועצה אמר 

מליון שקלים. ואישרו את  25בישיבה הקודמת בצדק, יש לי בקופות הפיתוח 

פי שקלים זה החשב המלווה. לוקחים סכום קטן של כמה מאות אל

 ומתחילים.

 אין דבר כזה.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מוטי פרנקו: זה נהיה כמו שוק. משפט אחד אתה לא נותן לדבר.

 ניסים גוזלן: אבל מה אתה רוצה..

ירית, באר א, יהוד, גני תקוה תרים טלפון לבנימינהאני אומר לך באחריות,  מוטי פרנקו:

קדם מימון. זה לא רק קשור למדינה. יש אין שום משמעות לשבע, רחובות, 

לנו גזבר, שדרך אגב הוא אחד הגזברים הטובים שיש בארץ, וחשב המלווה, 

 עדיין חשב מלווה של משרד הפנים,

 לא אני כבר לא. בנאור פרץ:

היה בתפקיד חשב מלווה, מכיר את המערכת על בוריה. מה . 31.12 -סיימת ב מוטי פרנקו:

הוא אומר? קדם מימון אומר שמועצה מקומית מחליטה, אומרת אני מבינה 

שמשרד החינוך, מה לעשות, יש לו את הקצב שלו. כולנו מכירים את  זה. 

כולנו עובדים עם קוטנר וגנדי ותמיר בן משה, אנחנו מכירים את כולם. מה 

דברים החשובים, לא את כל הבניה. נגיד אני אומר לך , אומרים? את ה
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תלמים ג', חייב, מה לעשות. יו"ר השכונה שם אמר, יש עוד תלמידים 

שהולכים ללמוד שם, נכון? לא את כל הגנים. אבל את החייב, את הדחוף, 

אלף שקל, פותחים תב"ר  500, 400, 300, 200, 100אומרים אוקיי יש 

יש לך התחלה, תתחיל. אתה לא נותן לו את כל  ואומרים לקבלן תקשיב.

הכסף. נותן לו, בדרך כלל, ברוב המקרים, אין שום בעיה. לא רוצים לקבל 

את זה? בסדר. רק לא לספר לנו סיפורים בבקשה, כי הפרוטוקולים האלה 

בסוף יוצאים ומוקלדים ורואים שם וזה מביך שיושבים בישיבת המועצה 

בין, המילה הרשאה תקציבית זה לא אישור  ולא אומרים אמת. אין קשר

 לבנות, זו הרשאת כסף. זה צ'ק. זה כמו שתגיד לי הכסף מגיע.

אני עכשיו יכול לענות לך? קודם כל, אתה תיארת את התמונה מהצד הוורוד  דני אורן:

שנוח לך לתאר. על כל רשות כזאת שקראת לה בנימינה וכו', אני אתן לך 

מימון ואמרו להם תודה רבה, אנחנו רואים  שיש  ארבע רשויות שילכו לקדם

 לכם כסף, ההרשאה בטלה ומבוטלת.

 בתיאום. :דוד לוין

שום תיאום. דבר שני, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אחתום עם קבלן על  דני אורן:

חוזה לבניית גן שאין לי הרשאה כספית חתומה ואז אתה תבוא ותגיד תראו 

 איזה רשלן, 

 ני מציע את זה , כאופוזיציה. א מוטי פרנקו:

אתה עכשיו מציע את זה. אבל אתה אומר לי בוא תחתום על גן ואז תראה  דני אורן:

 איך חשפת את הרשות לגירעון תקציבי,

 אתה רואה חשבון, אתה לא חבר מועצה. מוטי פרנקו:

אני בתור רואה חשבון, מציע לא לעשות את זה, ואני כגזבר אחראי לא  דני אורן:

תום על בניית מוסדות חינוך בלי הרשאות, אני מצר על זה שיכול להיות אח

שאולי זה לא יהיה בזמן, אבל כשזה יהיה, מבחינתי כגזבר, מגובה תקציבית. 

קח בחשבון שיש פה חשב מלווה, שגם אם אני נורא רוצה לחתום, הוא בטח 

 לא יחתום. 

 למוסדות חינוך הוא יחתום. תאמין לי. מוטי פרנקו:
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כשאתה מדבר על פרוייקטים שההיקפים פה הם מליונים, הסיכון שאתה  י אורן:דנ

 מבקש שאני אקח על הפרוייקט הוא בלתי אפשרי.

 אמרתי על הדחוף. תלמים ג' וגנים דחופים. מוטי פ;

אתה מתאר מצב שבו פרוייקט של כמה מליונים אני אבוא לקבלן הזוכה  דני אורן:

 ין צוות וכו', שצריך להיערך בשטח, לגדר, להכ

 תלמים זה מפעל הפיס. זה כסף בטוח, יש אישור ראש המועצה אמר. מוטי פרנקו:

 כסף בטוח זה הרשאה ב יד, חתומה. דני אורן:

 אוקיי, קח בחשבון שיכול להיות שלא יהיה לך בית ספר. מוטי פרנקו:

 אני אקח בחשבון. אני התפקיד שלי זה גזבר, דני אורן:

 

אני לא התכוונתי לפסק זמן, אני אתן לך דוגמה,  י התכוונתי לפסק זמן,כשאנ ניסים גוזלן:

אני לא התכוונתי לעצור אותך, אני התכוונתי להגיד לך תיקח את תלמים ג', 

תלמים ג' יש ארבעה גנים ויש בית ספר. בית הספר מי שמתקצב אותו זה 

דם, מפעל הפיס, פחות חשוב לי כרגע, אני יכול לצאת עם ארבעה גנים קו

חילקנו את המכרז ב זה שקודם כל אנחנו נתחייב על ארבעה גני ילדים כי 

ארבעה חודשים כולל ביסוס, ולאחר מכן תגיע  -צריך לעבוד עליהם שלושה

הרשאה של מפעל הפיס כדי לקדם את הפרוייקט. מה שקרה זה שאנחנו 

ן מליו 8נעמדנו מול משק"ל, הקבלן הזוכה, והם ביקשו שאנחנו נתחייב על 

, בהתאם לזכיה של גני ילדים ובתי הספר. הם ביקשו חוזה חתום. אנחנו ₪

לא הסכמנו לחוזה חתום וגם הם ביקשו התחייבות כספית. אני לא יכול 

 500,000, 300,000להתחייב כספית מבלי שיש לי את ההרשאה. אני יכול לתת 

ה . מ₪מליון  8 -, זאת לא הבעיה. הבעיה שלי שהם רוצים על מלוא ה₪

עשינו? בן אור הוציא מכתב,. אני מבקש מהגן, יש שני גנים יבילים, הוצאנו 

מכתב לקבלן, עליך להעתיק את גן הילדים שהחצר שלו הפריעה לבנייה מאוד 

שקל? הוא  50,000, 30,000, 20,000ולהזיז את עמדת השומר, כמה זה עולה, 

ההרשאה התחייב, הוצאנו להם מכתב תתארגנו בינתיים עד שנקבל את 

ונחתום על ההסכם. וזה מה שעשינו. כשעבדו שם, עבדו שבועיים, הקדמנו 
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את זמננו. אז תאמין לי, שאם היתה ההרשאה, עכשיו, אני לוקח את מה 

שכולם פה אומרים כדי לגלות אחריות. אנחנו לא נצא מפה היום, הנושא 

אישרנו פחות חשוב לי כי כולנו פה רוצים, אנחנו לא נצא מפה היום מבלי ש

היום, אני לא מחכה  מנשה את ארבעת גני הילדים הראשונים של תלמי

לועדת הכספים, זו בתקן של ועדת כספים היום. אותו דבר אני אומר, תלמים 

כדי  1517 -ואת ארבעת גני הילדים ב 1517זה הדבר הכי חשוב לי, בית ספר 

 שנעמוד כולנו במשימה. 

 כבר הגשת את זה. דודי לוין:

עכשיו תקבל את ההרשאות לגבי כל ה... יש סכומים ואנחנו כולנו נאשר את  גוזלן:ניסים 

 זה כתב"ר. 

 

 

 )מדברים ביחד(

יש לנו שלושה פרוייקטים שאנחנו צריכים להצביע, תקשיבו, התיכון אנחנו  ניסים גוזלן:

יכולים להעביר לישיבה הבאה, את בית הספר היסודי, יש שלושה דברים, אני 

 1517, את תב"ע  1517פפה. כולל בית הספר היסודי בתב"ע מרים את הכ

אלה כרגע וארבעה גנים של תלמי מנשה,  1517היסודי, ארבעה גנים בתב"ע 

החשובים. תלמים ג' אני יכול להביא את ההרשאה של מפעל הפיס יותר 

מאוחר. חשוב כרגע ארבעת גני הילדים. אמרתי, לתלמים ג' יש תב"ר, אני 

את ארבעת גני הילדים, יש לי הרשאה, כדי מחר ללכת עם רוצה רק לאשר 

ב' שבוצע, וזה -ההרשאה לקרין, להגיד לה מחר שתתן לי תב"ר. יש שלב א' ו

אותו תב"ר. אני מדבר על ארבעה כיתות גן ילדים בתלמי, אני מדבר על ארבע 

כיתות בתב"ע החדשה ואני מדבר על בית הספר היסודי בתב"ע החדשה, זה 

רוייקטים שאנחנו רוצים לזוז כרגע. לכן חשוב שנרים את הכפפה שלושת הפ

כולנו ונצא. זה יותר חשוב שנצא עם הישיבה הזאת. אז עוד כמה דקות 

תקבלו את ההרשאות עם המספרים כדי שתדעו במה מדובר. לגבי הנושא של 

אמרתי, יש לנו  –תיכונים, שהוא חשוב, אנחנו הולכים לפי הסדר. יסודיים 
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מבחינתנו  1.9 -בות גם של תלמים גם של צאלון, אמורים להיות באת ההרח

יסודי אמרתי, תיכון אמרתי  1517הרחבות, יש הרשאות עליהם, תב"ע 

 ,2016שבונים אותו, מתחילים חודשיים, התיכון יהיה בספטמבר 

 . 2016 -, ועכשיו הזיזו אותו ל2015 -, הפכו אותו ל2014זה היה  מוטי פרנקו:

 תקשיב, פעם אחת,  ן:ניסים גוזל

 שיעלו לתיכון...  2014הילדים של  עידית:

 ג'קי גונגורדי: אין שום הצדקה לפתוח תיכון.

 ילדים לא פותחים תיכון. 115 ניסים גוזלן:

 זה מה שיש בכל הישוב? קי גונגרדי:'ג

 הולכים להכוון,  32, ילדים, 150יש  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

ה בנוגע? אמרת שנפגשתם עם ראשון, חוץ מראשון, ציינתם גם אפשר שאל ליאת דרעי:

 שזה לא מובן לי,  85%

 ילדים.  85אני תיכף אתן לך הסבר.  ניסים גוזלן:

 מה קורה עם יתר הילדים? ליאת דרעי:

 אני אתן סקירה.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

, גם 16 -כול להיות עד לתקשיבו דקה. התיכון של באר יעקב בהיתכנות שלו י ניסים גוזלן:

 פדגוגית הוא יכול בהיתכנות שלו.

 לוד, חמש כיתות, -רמלהב  למדתיאגב, בחמש כיתות, יש אחלה מגמות.  מוטי פרנקו:

 ניסים גוזלן: יש שבע כיתות גם אני למדתי ברמלה לוד.

 

 )מדברים ביחד(

, יש יום נביא תב"ראנחנו מדברים, התיכון של באר יעקב ייבנה, תוך שישים  ניסים גוזלן:

לנו הרשאה, אני מבקש גם מכם. התיכון שלנו שש שנתי, כולל חטיבה, הוא 

 155 -. לגבי הילדים שהם כרגע בוגרי ט' השנה, יש כ2016ייפתח בספטמבר 

 , 115 -שולחים להכוון, ו 32ילדים, שאנחנו 
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 מישהו יודע מה התנאים? ההורים יודעים מה התנאים? ליאת דרעי:

כולם. אנחנו מלווים את התהליך עם ההורים. חבר'ה, כולם, גם גילת, גם  זלן:ניסים גו

 15ילדים שהולכים לעיוני בראשון, יש  70כולם מלווים את הילדים, יש 

אחרים עם מב"ר ואתגר, כל הילדים יהיה להם מסגרת חינוכית כמו שהיה 

, תיכון, עד היום. לא היה ילד אחד בבאר יעקב שלא היתה לו מסגרת. ותיכון

 יהיה תיכון וחטיבה שש שנתי בתב"ע החדשה. 2016 -הבשורה של כולם שב

דב צור, אומר תשמע, אין לי מקום לילדים  רק לידיעה, ראש העיר של ראשון, קי גונגרדי:'ג

 שלי בישוב.

 ילדים. 40ילדים. היתה מכסה של  40צה לתת מכסה של הוא ר ניסים גוזלן:

 

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה, אף אחד לא חייב לנו שום דבר.  ן:ניסים גוזל

 באולמות הקולנוע שיש לו הוא יכול לשים ילד באולם. :מוטי פרנקו

מה זה קשור? הוא פותח אתגר ומב"ר, זה כיתות מיוחדות שמשקיעים הרבה  ניסים גוזלן:

כסף, עירית ראשון מממנת, היא לא חייבת לממן לנו, חבר'ה, תצאו מהגישה 

ו. היתה גישה והיה סיכום והורים נלחצו מהעניין שהוא אמר שמישהו חייב לנ

ילדים השנה.  והלכנו איתו, אני וג'קי הלכנו לפגישה והצלחנו להוציא  40רק 

עלינו  40 -. אמרתי, לפחות תשמור על המכסה מ84. שנה שעברה הוא קיבל 85

לא יהיה . כל ילד מיותר באופן פרטני אני אלווה אותו, ג'קי ילווה אותו ו85 -ל

ילד, גלעד, גלעד הוא איש מדהים, וגלעד הוא בעל מקצוע. זה לגבי הנושא של 

תהיה קליטה של עוד שתיים בשפ"ח כדי  3.3 -התיכון. לגבי נושא השפ"ח, ב

 לתגבר את עצמנו,

 באיזה תקנים? :נועם ששון

ל בתקנים של משרד החינוך עם תוספת של המועצה. היקף המשרה, כרגע ש ניסים גוזלן:

 מליון, 3.83. 50%

מלוות  50ילדים. גם התקן למלוות הוא רק בחינוך מיוחד, ויש לנו עוד  3,600 מוטי פרנקו:

 שזה בסדר. למה פה אנחנו לא מרחיבים עוד? אני שואל. 
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מהתלמידים בבאר יעקב  75%היא יכולה לתת כיסוי. יש  25%היא רושמת  דודי לוין:

 ללא מגמות.

פתרון. נכון להיום ללא קליטה של שניים נוספים, השניים נוספים  יש לכולם ניסים גוזלן:

יעזרו לה לתת פתרון . ברור לכולם שאף פעם זה לא מספיק. זה תמיד. גם 

כששילמתי שפ"ח שעלה לי הרבה מאוד כסף, זה לא היה מספיק. השפ"ח 

ימון עושה עבודה מדהימה. אתם רק צריכים לדעת דבר אחד, רהזה יעל 

לא אוהבים לעבוד במשרה מלאה, בשום מקום. פסיכולוגים  פסיכולוגים

אוהבים לעשות חצאי משרות. אנחנו ביקשנו ממשרד החינוך מלוות לחינוך 

מיוחד, זה על פי צרכים לכל ילד שיש לו הרשאה. הוא שייך לחינוך מיוחד, 

חייבים ללוות על פי חוק. אין אחד שהוא ללא הרשאה. לגבי חינוך מיוחד, 

א של שפ"ח, המטרה שלנו היא להגדיל אותו. לגבי נושא של... מה לגבי נוש

שאני חושב, כדי שאתם תעזרו, מכל התוצאה של כל ההחלטות שאנחנו 

 צריכים להחליט, ההחלטה הנכונה ביותר זה כרגע לאשר שלוש הרשאות.

 לא ענית לנו. 3ראש המועצה, סעיף  מוטי פרנקו:

, כולם קיבלו את 2014ל מסגרות הניהול של תקציב , עדכון, לגבי כ3סעיף  ניסים גוזלן:

כספי הניהול חוץ מאני חושב שבית ספר בית יעקב. דני יש לך תשובה לגבי 

 ?2014 -, כולם קיבלו את כל מה שהחלטנו בניהול עצמי

 , תשע"ה , נכון?2014ניהול עצמי מבחינתי התחיל בספטמבר  דני אורן:

 . 2013 -לא, הוא התחיל ב מוטי פרנקו:

בתי הספר סגרנו, התחלנו שנה חדשה, בתי הספר דיברתי איתם, וככה  דני אורן:

שקל פר תלמיד,  730התחלנו. אתה יודע, גם היית אצלי, הניהול העצמי הוא 

 ונכון להיום שילמנו מספטמבר עד פברואר, כולל ינואר פברואר,

 החינוך?האם התקנתם את השעונים במשרדים  שהתחייבתם למשרד  מוטי פרנקו:

אני לא מדבר על השעונים. יש בית ספר אחד, צאלון, שמשום מה מסרב לבוא  דני אורן:

לעשות את החלפות השיקים, אני לא יודע למה. השיק שלו יושב כבר הרבה 

 זמן חתום,

 לא ענו לכם תשובה? מוטי פרנקו:



  ע.א                                                                                                                                      

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

32 

ריכים יש בית ספר, השיק שלו יושב, אנחנו צריכים להחליף שיקים. הם צ דני אורן:

להחזיר לי ... והם צריכים לקחת. אני הזהרתי אותם שאם הם לא יבואו 

 לקחת את השיק, אני פשוט אבטל אותו.

 מה התשובה, למה הם לא באים? מוטי פרנקו:

 אני לא יודע למה. דני אורן:

 חבל, כי זה פתרון  יפה.  מוטי פרנקו:

 אז רציתי שתדע. אני עכשיו מעדכן, דני אורן:

 הנה, יש ישיבת מועצה. ו:מוטי פרנק

 לא, זה מהיום.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 לגבי גני ילדים, אותו סיפור, התחלנו שנה חדשה, דני אורן:

 בשנה שעברה סיימת את כל התשלומים? נועם ששון:

אתמול סיימתי חובות של פעילות תרבות של שנה שעברה לכל -לדעתי היום דני אורן:

 מיני ...

למה בית ספר בית יעקב לא קיבל את מה שחברי המועצה אישרו בתקציב  ו:מוטי פרנק

2014? 

 פברואר לשאר בתי הספר . בית יעקב... -הוא כבר שילם ינואר נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 זה בית ספר שהוא בתוך הישוב. בית יעקב, אי ן לו אישור בטיחות, :מוטי פרנקו

ן לו בנות שם, זה לא מעניין אותו. אתה מחזיק ? אימה ז ה מעניין אותו בכלל נועם ששון:

תיק חינוך תפתור את הבעיה של תלמוד תורה. אני אגיד לך מה עשית בנושא. 

 כלום. כמה זמן לוקח? כמה זמן לוקח לתקן ליקויים?

 

 (, אין אפשרות לתמלל)מדברים ביחד

 אין להם אישור בטיחות.  :מוטי פרנקו

ל תאשימו אותנו. זו רשת חינוך עצמאית, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד ,א ניסים גוזלן:

תטיף להם, לא לנו. אפילו לא טרחת להרים טלפון. אני לא מיניתי עובד אחד 
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 שם. 

 מה זה, עובדים עובדי מועצה שם. נועם ששון:

 עשית תב"ר בשביל מפרצי חניה, אוטובוסים,  דודי לוין:

 י אותו הרבה פעמים, סליחה, אל תטיף לי, אני שיפצת ניסים גוזלן:

 .... במועצה עדיף לי להסיע מחוץ לישוב? אתה יודע את זה? דני אורן:

 

 )מדברים ביחד(

 אני אגיד עוד פעם. אמרתי, תיכף גם נגיע למייל שזייפתי. היה לו תקלה.  מוטי פרנקו:

 

 )מדברים ביחד(

 

 עם כל הכבוד, בית יעקב,  ניסים גוזלן:

 אין רשיון לבית הספר, לא מקבלים כסף, 1.9 -אני יודע שמה נועם ששון:

 מה חסר, מה ליקויי הבטיחות? ניסים גוזלן:

אין רשיון לבית הספר, לא מקבלים כסף,  1.9 -ניסים לא יודע, אני יודע שמה נועם ששון:

 יש ליקויי בטיחות,

 מה חסר, מה הליקויי בטיחות? ניסים גוזלן:

יק חינוך. היום אנחנו נמצאים בחודש אתה ראש המועצה, אתה מחזיק ת נועם ששון:

אין רשיון לבית הספר, יש ליקויי בטיחות, את מי מכם זה  1.9 -מרץ. מה

 עניין? אתה זורק עליו, הוא יודע? מה עשיתם? בואו נשמע מה עשיתם?

 מה הקשר למה עשיתם? ניסים גוזלן:

 מה הקשר? נועם ששון:

 עשר שנים את הבית ספר הזה. אתה רוצה לקבל תשובות? אני סוחב ניסים גוזלן:

 בית הספר מעניין אותי יותר מאשר נועם, ... אברהם בוסקילה:

מה מעניין אותך בכלל? ... אותך מעניין דברים אחרים. מי שלוקח מהתרבות  נועם ששון:

התורנית כסף זה הבן שלך ואתה. .... אדוני הגזבר, תרבות תורנית, יש שם 

המועצה. בכל ישיבת מועצה אני אומר לך.  תקציב שלא מנוהל על ידי עובדי
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 מי שמנהל את התקציב הזה זה הבן שלו, 

 ....  אברהם בוסקילה:

 אסור לך. מותר לחבר מועצה לנהל תקציב?  נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 

אני רוצה רשיון לבית ספר. שהבת שלי תלמד בבית ספר עם רשיון. לא פחות  נועם ששון:

היה לפני חמישה חודשים.  1.9'קי, אנחנו בחודש מרץ, טובה מהבת של ג'קי. ג

 חצי שנה עברה.

 מה צריך כדי להקשיב, דקה. ניסים גוזלן:

למה לנועם אתה מדבר ככה  אני הייתי מגיב ככה,איך אתה היית מגיב אם  דודי לוין:

 ואלי אחרת? למה?

 אליך תמיד אני מדבר. ניסים גוזלן:

 עלי כן? על נועם אתה לא יכול, דודי לוין:

 על נועם אני יכול וחצי, אתה רואה מה אני אומר לו. ניסים גוזלן:

 אז תענה לו כמו שא תה עונה לי. דודי לוין:

 אני עונה לך, עשר שנים... ניסים גוזלן:

 למה לנועם אתה לא אומר בבחירות הבאות? דודי לוין:

 יכול להיות שהוא יהיה איתי בבחירות הבאות. ניסים גוזלן:

 ים ביחד()מדבר

תקשיב, העניין הוא כזה, עשר שנים המועצה המקומית שיפצה ועשתה  ניסים גוזלן:

ועשתה, ולרבות המפרץ חניה שהוא שם אסון טבע, ואני מקדם כרגע את 

מפרץ החניה בחזון איש, שיכנסו שני אוטובוסים, כדי לתת פתרון הבאתי 

זה אחד. זה  שקל ממשרד התחבורה לצורך המטרה החשובה הזאת. 450,000

לחזון, אז זה אומר שאנחנו חושבים על בית הספר. לגבי הנושא של 

 הליקויים,

המפרץ חניה לא היה כל כך חשוב בראש מעייניך, אם לא היו שם בעיות  נועם ששון:

פוליטיות. וגם ג'קי מחזיק תיק חינוך, לא היה מקדם את הדבר הזה אילולא 
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אז אל תעשה לי ככה ותן לי הפיצול שלו במפלגה היה מתאפשר היום. 

 לענות...

אני  2013 -עזוב, אני קיבלתי את זה ממשרד התחבורה. יש לי חדשות, ב ניסים גוזלן:

 . 2013 -קיבלתי את ההרשאה. הם לא היו חברי מועצה ב

אתה רוצה שאני אגיד לך למה אתה מתכנן את זה? עזוב ניסים, אלה חברי  נועם ששון:

 המפלגה שלך...

 ביחד()מדברים 

 לא אני פיצלתי אותך, נועם ששון:

 אתה מדבר שטויות.  ליאת דרעי:

 נועם, אין קשר... ניסים גוזלן:

 הוא מספר לי סיפורים על תב"ר, נועם ששון:

 אתה מערבב שני דברים, ליאת דרעי:

אני מכיר את הסיפור של אדריכל.... לא את מכירה. בואי, את לא היית  נועם ששון:

י הייתי מנהל שפ"ע. עם כל הכבוד, תפסיקי לדבר. אני מכיר בפוליטיקה כשאנ

 את התלונות של אבי חמו למועצה, על המפרץ הזה.

 מה קשור? ליאת דרעי:

 אז אל תשחקי לי אותה,  נועם ששון:

 ליאת דרעי: אז מה זה קשור..

 

 )מדברים ביחד(

טים, בית יעקב, אני מבקש מאף אחד יותר לא לדבר. ההחלטות שאנחנו מחלי ניסים גוזלן:

יום מהיום אני מבקש לסגור את כל  30אני מבקש חודש ימים לסיים, 

הליקויים של בית יעקב. זה אחד. שניים, דני, נעביר להם ניהול עצמי, כמו 

 פברואר,-שהעברנו לכולם ינואר

 בניהול העצמי, ניסים,הם לא לא  דני אורן:

יום  מהיום  30ני מציע החלטה: יש להם ניהול עצמי. א 2015בתקציב  ניסים גוזלן:

להשלים, לדאוג להיתר אישור בטיחות לבית ספר בית יעקב ולתקן את כל 
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שלהם. צאלון,  ניהול עצמי  . את הניהול העצמי, ינואר פברואר,2הליקויים. 

לשחרר להם את הניהול העצמי. ג'קי יטפל. לגבי שלוש הרשאות, יש לנו 

בתלמים, קודם תלמים ג'. אנחנו רוצים  ₪ מליון 3.5 -ארבע כיתות גן ילדים ב

לפנות מחר למשרד הפנים, ההרשאה, גם אם היא לא חתומה, אנחנו רוצים 

לעבור אתכם, ללכת למשרד הפנים, לרשום בכפוף לשלושת החתימות כדי 

להאיץ. הרי מה המטרה של כולנו? זה לצאת מחר בבוקר כבר לביצוע בתוך 

, ₪מליון  3.5גן ילדים בתב"ע החדשה,  המוסדות. זאת המטרה. ארבע כיתות

 , 1517. בית ספר יסודי בתב"ע ₪מליון  3.8ארבע כיתות בתלמי מנשה זה 

 , כמה הרשאה מתוך זה?3.8אמרת  דודי לוין:

 .4.018ההרשאה משם היה  :בן אור פרץ

 ?3.8 -יותר מה דודי לוין:

השניה שם. הקומה  יהיה יותר כי חלק מזה הולך לתוך מה שקשור לקומה בנאור פרץ:

השניה טיפה פחות, הקומה התחתונה של הגנים יותר, בסופו של דבר סוגר לך 

 את כל הפרוייקט.

 ההפרש של התב"ר ההוא? דודי לוין:

אין הפרש שם. מתוך הגנים והכיתות, מה שתקבל כסף, הרשאות ממשרד  בנאור פרץ:

 החינוך, לא יהיה לך הפרש,

 תר גדולה, אתה מפצל בין שני התב"רים?אבל ההרשאה היא יו דודי לוין:

הרעיון פה של ההרשאה הזאת של הגנים עכשיו, זה כדי שהקבלן יתחיל  בנאור פרץ:

 לעבוד על הגנים,

 לאן זה ילך? לקבלן השני? 200,000-בסדר, אני רק  שואל, ה דודי לוין:

 8רמה של  לתב"ר של בית הספר. גני הילדים ובית הספר אמורים להיות ב ניסים גוזלן:

שפחות או יותר אנחנו סגורים איתם. לגבי ארבע כיתות גן בתב"ע  ₪מליון 

 .₪מליון  3.5, יש לנו הרשאה של 1517

 ?3.5ההרשאה היא  דודי לוין:

 כן. ניסים גוזלן:

 למה זה השתתפות מקרנות המועצה ולא פיתוח ...? ליאת דרעי:
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יון מקופת המועצה, הפרוייקט עולה זה ההרשאה, חצי מל ₪מליון  3דודי,  ניסים גוזלן:

 זה התב"ר. יש לך חצי מליון שקל מימון על ארבעת הגנים האלה. 3.5

 3.250עכשיו היה מכרז, המכרז נתן הנחה, בהנחה שהקבלן הזה יזכה, בערך  דודי לוין:

 יוצא.

 שהוא נתן... 8%, פחות 3.250 בנאור פרץ:

 ,3.6המכרז היה  דודי לוין:

למטה. תוריד את ההנחה, מתוך  8% -אם אני זוכר, ו 3.5, זה 3.6ה לא לא, ז בנאור פרץ:

על פיקוח ניהול וכדומה, אז אתה מגיע בכוונה,  8%-זה תוסיף אחר כך את ה

, אני רוצה אותו תב"ר 3.200כלומר אני לא רוצה לקחת את התב"ר שאומר 

טיפה יותר גדול, כי אני רוצה להכניס לתוכו גם את התכנון פיקוח 

 דריכלות.וא

גנים, קבעתם אז איזה מתווה של תוספת  15בזמנו כשאישרתם מתווה של  דני אורן:

שקל מהקרנות. התחלנו לעבוד, היו תשעה גנים, שלושה  240,000 -ובכל גן כ

, 240,000גנים ועכשיו עוד שלושה גנים. אז אנחנו מגלים שאנחנו לא צריכים 

ר מסוים, זה לא אומר אבל אנחנו רוצים לשמור לנו איזה שהוא באפ

בגן,  50,000שנשתמש בכולו. אבל שלא יהיה מצב שיהיה חסר לנו איזה 

 נצטרך לבוא לאשר עוד פעם.

 לא? 1517 -וב מגולםיש לי שאלה. למה בתלמי מנשה הכל  דודי לוין:

אני אגיד לך מה ההבדל בין ארבע הגנים האלה לארבע גנים האלה. הארבעה  בנאור פרץ:

נשה יוצא באיזה שהוא מקום שאתה מעמיס עליהם את גנים בתלמי מ

הכיתות, מאחר והיסודות יותר עבים, כל המבנה של הגנים למטה הוא טיפה 

יותר גדול כי יש שם ארבע כיתות, אז ה תקצוב שם יותר גדול. מעבר לזה, אם 

 2שם, יש לך  4הפיתוח בתב"ע אם תסתכל במכרז, אם תשים לב, המכרז של 

הולך על המבנה ועוד מליון ומשהו שהוא פיתוח בתב"ע ומתוך מליון ומשהו ש

 זה בתלמים הפיתוח הוא הרבה יותר זול, לכן יש לך את ההפרשים האלה.

 אני מדבר על ההרשאה, לא מדבר על כמה עולה לבנות. דודי לוין:

 ,500,000לא, שאלת אותי למה ההרשאות, יש לי פה, אני צריך לשים  בנאור פרץ:
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אתם הרי מכירים גם את הפרוייקטים, כמה עולה כל מכרז, אבל אנחנו  ן:ניסים גוזל

מוסיפים את התכנון ואת הפיקוח, לכן התב"ר יותר גבוה. יש את בית הספר 

לפי אותם בדיוק . גם בתכנון אנחנו נצא 7.200היסודי שההרשאה היא 

אנחנו מבחינתנו תרשמו את זה דודי. מטרים,  1,466מטרים שקיבלנו. יש 

 316, זה מגרש 7.200מטרים לפי ההרשאה. ההרשאה היא  1,466ונים ב

 .1517בתב"ע 

 כמה ההרשאה? דודי לוין:

 מטרים. זה כסף שיגיע מהפיס. 1,466, על 7.200ההרשאה היא  ניסים גוזלן:

 כיתות והנהלה, 11אבל אמרנו שאנחנו בונים  דן קושניר:

כיתות, אמורים  24רגע בתי הספר, הרי והנהלה, למרות שכ 11אנחנו בונים  ניסים גוזלן:

 .8, 8, 8לבנות אותן בשלושה טקטים, 

 .16? כי אתה כתבת 16או  11זה  מוטי פרנקו:

? בהנחה שמשרד החינוך, אם 16. למה רשמנו במכרז 16אנחנו רשמנו במכרז  ניסים גוזלן:

יתנו עוד חמש כיתות אנחנו נתקדם, נעשה עדכון תב"ר. אני לא רוצה להכנס 

כיתות. בתכנון  11 -מטרים זה הנהלה ו 1,466, 16גירעון כרגע לבנות ל

כיתות והנהלה. אנחנו  16כיתות. ההנהלה היא מעבר.  16שהוצאנו רשמנו 

והנהלה. אני כרגע הולך לקבל אישור  11 -קיבלתי הרשאה ל בונים 11כרגע 

ה, והנהל 11ואנחנו כרגע מקבלים אישור ממשרד הפנים וכמובן במליאה, על 

באותו תב"ר. במידה ונצליח להוציא או חמש כיתות או נעצור את  7.200שזה 

 ,פגישהוהנהלה. חשוב שנצא לדרך, זאת המטרה של ה 11הפרוייקט על 

ניסים, לפני שמצביעים, בגלל שגם רימה פה ואנחנו רוצים לנצל את  דן קושניר:

אבן פינה ההזדמנות לשאול אותה שאלה, לפני חודשיים היינו בטקס הנחת 

 מאוד מרגש באולם בית ספר צאלים,

 יום ראשון יתחילו לעבוד באולם הספורט. ניסים גוזלן:

 

 )מדברים ב יחד(
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 אני אשמח לדעת מתי מתחילים לעבוד ועל מה מתחילים לעבוד? דן קושניר:

 בשבוע הבא. אני אענה לך. ניסים גוזלן:

 לא, תן לרימה.  דן קושניר:

 מה, ניתן לך את הכבוד.ניסים גוזלן: בבקשה רי

אנחנו קיבלנו היתר על ביסוס חפירה וגדר. עכשיו  זה התעכב קצת בגלל  רימה:

הכיבוי אש ובגלל הפיתוח. כי יצא לנו בצד אחד מטר וחצי, אם אנחנו עושים 

מ' הפרש. אז בגלל זה עשינו... דיברנו  היום עם  1.5מפלס לצילון, אז בצד שני 

כל פיתוח בשלבים, יום ראשון יוצאים לדרך, הקבלן, הם מאשרים עכשיו 

הזמנו גם את ה, קיבלתי היתר לביסוס וחפירה. זה יקח קצת זמן, במקביל 

 עובדים על היתר סופי. זה הכל תלוי בכיבוי אש.

לאולם ספורט שקיבלנו, והלכנו להנחת אבן פינה, היה לו היתר. קושניר,  ניסים גוזלן:

חברת מגן שזכתה בעניין ראתה את ההיתר כשהלכנו לאבן הפינה היה היתר. 

 והם רצו לבוא, הם שינו את מיזוג האויר למשל, 

 ניסים, בוא, אני מחזיק פה את החלטת הועדה שיש היתר רק לדיפון וחפירה. דן קושניר:

תן לי, אני אענה לך. היה היתר לפני הדבר הזה, ההיתר הזה, ביקשתי מרימה  ניסים גוזלן:

אני נותן לך אינפורמציה. לאולם היה היתר כשהלכנו לאבן ביום רביעי שעבר. 

הפינה. חברת מגן שזכתה, בדקה את הפרוייקט והתברר שהיא צריכה לעשות 

שינויים אז הם הכניסו את המתכננים שלהם כדי שלא נעשה טעויות ונסתמך 

בזמן הזה שפעלו ראיתי שזה לוקח עד כאן זה בסדר? יופי, על ההיתר הקודם. 

דש וחצי, מתמהמה. באתי ואמרתי לרימה בתיאום  עם מגן תעשו בערך חו

חפירה וביטון, ובמקביל הם כבר גישרו על כל העניינים. בשבוע הבא עולים 

לבנות ולא יהיו שם יבילים, את יכולה להודיע לכולם, אולם הספורט בשבוע 

 הבא. 

 אני יכולה שאלה, ניסים? ליאת דרעי:

ני שאנחנו מדברים. התב"רים, יש למישהו בעיה עם אישור שניה, ליאת, לפ ניסים גוזלן:

 התב"רים?

כן. זו השאלה. על אישור התב"רים. למה דווקא התב"רים האלה? יש לי  ליאת דרעי:
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 חשש אמיתי שלצאלון, לתלמים, לא יהיה כסף. למה דווקא התב"רים האלה?

 מה הקשר לחשש? ניסים גוזלן:

 אל תגיד לי מה הקשר. ליאת דרעי:

 בתב"רים האלה יש לנו הרשאות כרגע :ני אורןד

 בכל היתר אין הרשאות. ליאת דרעי:

 

 )מדברים ביחד(

 

 ליאת הרשאה זה כסף. ברגע שיהיה הרשאה, זה כסף.אברהם בוסקילה:

 מדברים

 תרשמי לך, ליאת, את יו"ר ועדת מכרזים, ניסים גוזלן:

 אני יודעת, לכן אני שואלת. ליאת דרעי:

 מטר אישרו לי בבית ספר צאלון. 1010 ניסים גוזלן:

 אישרו, אז מה. גם אישרו צאלון את אולם הספורט ועדיין לא... א ז מה? ליאת דרעי:

הוא עולה בשבוע הבא. יש למישהו התנגדות לגבי התב"רים האלה? בואו  ניסים גוזלן:

 נעשה הצבעה. 

שאמרת, ובהנחה  אני רוצה רק בשם האופוזיציה, אם המספרים האלה כמו :פרנקומוטי 

 שיש הרשאה כמו שאמרת, אנחנו בעד. 

אני בעד. כל אחד יצביע מה שהוא רוצה. אנחנו כרגע מאשרים ארבע כיתות גן  ניסים גוזלן:

 בתב"ע מבחינת משרד הפנים, מבחינת הרשאות שיש לנו. 

 אתם מעבירים את הכל במייל. מוטי פרנקו:

 יל, כולל אישור תב"רים. אתם תקבלו את הכל מדוייק במי ניסים גוזלן:

 ארבע גנים. ליאת דרעי:

ארבעה גנים בתב"ע החדשה, ארבעה גנים בתלמים ובית ספר יסודי בתב"ע  ניסים גוזלן:

 בית ספר צאלון, . 1517

 לא  על הפיתוח, ליאת דרעי:

לא, זה תב"רים לבית הספר. אני אקבל הרשאה בשבוע הבא, אני אביא גם  ניסים גוזלן:
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הכל, צאלון אפשר לדחות את הבנייה שלו, אין בעיה. יש לנו את צאלון ו

 חודשים. תרשום. ניסים גוזלן בעד.

 בעד. ליאת דרעי:

 בעד :מוטי זיפתי

 בעד. מוטי פרנקו:

אני רוצה לראות הרשאות, רוצה לראות חומר, להביא תב"ר עשר דקות לפני  נועם ששון:

 זה נגד ההתנהלות.  אותו הישיבה ולבקש לאשר

אפשר בבקשה להעלות את הצעות ההחלטה שלנו? אין לנו בעיה לשנות את  פרנקו: מוטי

. המועצה 1שלנו, אני מקריא:  שעוןהתאריכים אם יש משהו קריטי, אבל ה.

תעדכן את הורי הילדים בשיבוצי הגנים והכיתות. אנחנו כתבנו, הזמנו את זה 

 .1.5 -בינואר, כתבנו לא יאוחר מה

 לא בא בחשבון. אנחנו נעדכן מתי שאנחנו יכולים. 1.5חבר'ה,  ניסים גוזלן:

ביחד, יד ביד אנחנו יכולים להשאיר את זה ככה ותצביע נגד, אבל הולכים  מוטי פרנקו:

אתה מבין? הולכים למען ההורים ולמען הילדים. אתה יכול להתנגד אם אתה 

רוצה. אבל אני אמרתי מראש  שתאריכים אפשר לשנות. "המועצה תעדכן 

נקבע תאריך,  1.5 -הורי הילדים בשיבוצי הגנים והכיתות לא יאוחר מ את

וליום זה תעמיד המועצה מוקד לפניות הורים, ועדה מקצועית לערעורים 

ראש המועצה אומר שאי  1.5 -. ה1.6 -שתתן את החלטתה לא יאוחר מה

 אפשר, 

 תקריא עוד, נצביע על הכל. ניסים גוזלן:

 תה רוצה לשנות,סעיף. א–סעיף  מוטי פרנקו:

 אנחנו נגד התאריך. הלאה.  ניסים גוזלן:

 אז נגד ההחלטה. מוטי פרנקו:

 נגד ההחלטה, כן.  ניסים גוזלן:

 משהו. חסרי אחריות. פעם אחרונה שנצביע איתך.... להצביע איתך ב מוטי פרנקו:

 

 )מדברים ביחד(
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 אתה חסר אחריות, אתה פופוליסט. קי גונגרדי:'ג

 

 )מדברים ביחד(

 אתה לא מסוגל ל... מוטי פרנקו:

 אל תטיף, אתה מנסה .... קי גונגרדי:'ג

 ג'קי אתה לא עובד במועצה. דודי לוין:

מה קשור? אתה חושב ש.. ביוני יש רישום? אתה יודע את זה? אז מה אתם  קי גונגרדי:'ג

 ? פופוליזם.1.5אומרים 

 אז אמרנו , נשנה את התאריך. מוטי פרנקו:

 

 ()מדברים ביחד

אתה גם את התאריך לא רוצה לשנות. בואו נקבע תאריך, ההורים צריכים  מוטי פרנקו:

 לדעת תאריך,

אתה צריך  . אז מה...1.7מתי הודענו שנה שעברה להורים, אתה יודע?  קי גונגרדי:'ג

 החלטת מועצה כדי להודיע להורים על שיבוצי גנים?

 )מדברים ביחד(

 זה לא ריאלי.  1.5 -אתה יודע שב קי גונגרדי:'ג

 

 1.7 -נועם, בשנה שעברה הודיעו להורים ב קי גונגרדי:'ג

 בפוקס. תתחייב שגם השנה, מוטי פרנקו:

 אני לא מתחייב. ניסים גוזלן:

 אני מתחייב כמחזיק תיק חינוך. אתה בדיחה.  קי גונגרדי:'ג

 תתבייש לך. מוטי פרנקו:

להתבייש במעשיך. החלטות של אני לא מתבייש משום דבר, אתה צריך  קי גונגרדי:'ג

 בדיחה. אני לא מתבייש משום דבר. דבר על רמאות.

 .... מוטי פרנקו:
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 היינו ביחד.. אתה יודע מה היה לפני שנתיים בשיבוצים? קי גונגרדי:'ג

 אני לא רוצה לשמוע. מחזיק תיק חינוך. אוי לנו לחינוך שמחזיק תיק חינוך, מוטי פרנקו:

 ר האופוזיציה שככה מתנהל.אוי ליו" קי גונגרדי:'ג

 אתה צריך החלטת מועצה כדי להודיע להורים? :ג'קי גונגורדי

 כן. מוטי פרנקו:

 אז תלך הביתה...  :ג'קי גונגורדי

 )מדברים ביחד(

 

 מוטי, בעד או נגד? בנאור פרץ:

 מה הצעת ההחלטה? מוטי פרנקו:

 מה שרשום. בנאור פרץ:

ל, אל תגיד לי מה לעשות, אני יזמתי את ה ישיבה אני רוצה להגיד לפרוטוקו מוטי פרנקו:

הזאת. אני רוצה שיהיה לפרוטוקול את ההחלטה. המועצה תעדכן את הורי 

ומיום זה תעמיד  1.5 -הילדים בשיבוצי הגנים והכיתות לא יאוחר מה

המועצה מוקד לפניות הורים, ועדה מקצועית לערעורים תתן את החלטתה, 

שצריך להחליף תאריך, סירבתם, בואו נצביע על . למרות 1.7 -לא יאוחר מה

 זה.

 הלאה, הצבעתי. ניסים גוזלן נגד. ניסים גוזלן:

 בעד. מוטי פרנקו:

 בעד דודי לוין:

 בעד. נועם ששון:

 כולנו אמרנו נגד. יש לנו נהלים, ניסים גוזלן:

אני אגיד נגד, אבל אני רוצה להגיד מילים לפרוטוקול, לא משנה לי  ליאת דרעי:

 אתה לא נותן לי לדבראריכים בכלל. כי זה לא, הת

 )מדברים ביחד(

אני מצביעה נגד, אבל מבחינתי זה מגוחך, התאריכים האלה בכלל לא  ליאת דרעי:

 , 1.7או  1.5רלוונטיים. 
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נכון. עם כל הכבוד לך, יש לנו הנהגת הורים, הם משתפים פעולה וגמרנו. כל  ניסים גוזלן:

 אחד יעשה את תפקידו.

אישור כדורסל ... אתה לא מסוגל לתקן, על איזה הנהגת הורים אתה מדבר?  די לוין:דו

 אישור לסל כדורסל עם ארבע בדים, אתה לא יודע.

 מה אתה יודע?  ניסים גוזלן:

 אני כלום. דודי לוין:

 אתה כלום. עד היום עשית את זה בישוב. לא עשית כלום. ניסים גוזלן:

 ואתה...  :דוד לוין

 ב יחד( )מדברים

 

יקבלו כל גני הילדים  1.8הצעת החלטה שניה: המועצה מתחייבת שעד ליום  מוטי פרנקו:

ובתי הספר את כל אישורי הבטיחות הנדרשים להפעלתם כמוגדר בחוק, 

לרבות אישורי כיבוי אש, אישורי חשמל, אישור משרד הבריאות וכדומה. 

 תצביע.

שיבה, אתה רק מציע הצעה ותסתום את סליחה, אתה לא מנהל פה את הי ניסים גוזלן:

 תרגע! הפה.

 )מדברים ביחד(

 אתה אש.  דודי לוין:

אני יכול להגיד לך דבר אחד. מי שעושה, הוא גם טועה. אבל מי שלא עשה  ניסים גוזלן:

אבל בואו, לענייננו, גם את אז מה אנחנו יודעים את זה. כלום, הוא כלומניק. 

שקל היא יכולה  200,000ממני היא מקבלת החישוק שצעקת, יש ניהול עצמי. 

 להחליף גם את הסל וגם את הרשת.

 להחזקת מתקני הספורט.  350,000אבל המרכז קיבל  מוטי פרנקו:

 ניסים גוזלן: תירגע, אני אוציא אותך החוצה.

 מוטי פרנקו: אתה לא יכול להוציא אותי החוצה.

 יו החוצה.ניסים גוזלן: אתה יוצא עכשיו החוצה. אתה יוצא עכש

 דודי לוין: אתה לא יכול להוציא אותו.
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 אברהם בוסקילה: הוא יכול להוציא אותו החוצה.

 דודי לוין: אני לא שמעתי אותך אומר ל.. משהו

 

 

 

 )מדברים ביחד(

 

 אתה יוצא עכשיו מהישיבה. תקרא לשומר, אתה יוצא החוצה. ניסים גוזלן:

ס, אומר משהו. למה אתה לא אומר לו לא שמעתי אותך כשהוא אומר לי אפ דודי לוין:

 שהוא אומר לי אפס? 

 )מדברים ביחד(

אני אתבע אותך על הוצאת דיבה, אם אתה לא מתנצל עד סוף הישיבה, אני  דודי לוין:

 תובע אותך עכשיו. 

 אפס עשייה. ניסים גוזלן:

 אם אתה לא מתנצל, דודי לוין:

 תתחיל להוריד. אל תתנצל, עשית אפס עשייה. דודי , ניסים גוזלן:

 אני מוריד, אל תדאג, מחר תקבל מכתב. דודי לוין:

אתה לא מפחיד אותי. אתה עשית אפס עשייה. מותר לך להשמיץ אותי, אתה  ניסים גוזלן:

 אפס עשייה.

 אני לא השמצתי אותך. דודי לוין:

יש לי את כל ההשמצות שהשמצת אותי בשנה האחרונה. אני אראה לך את  ניסים גוזלן:

לם. עזוב, הלאה. אפס עשייה זה לא השמצה. יש כאלה שאמרו שעשית כו

אפילו מינוס, לא רק אפס. אז אתה לא מפחיד אותי. יש לי עליכם ככה, אז 

 תירגע. 

 תעשה מה שאתה רוצה, אתה ראש  רשות גדול. דודי לוין:

ה  אני לא ראש רשות גדול, אף אחד לא משתחצן, תכבד את האנשים. הגיע ניסים גוזלן:

זמן שאתה תכבד את האנשים. אתה מעיר לי על חישוק, המנהלת מקבלת 
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 שקל, היא יכולה להחליט על ... 200,000

אין קשר בין הסל והניהול העצמי שלה, בגלל ש... .. לא עובדים מול משרד  דודי לוין:

 החינוך.

 מה הקשר, יש דברים קטנים, סליחה, אתה טועה.  ניסים גוזלן:

בכל  לא טועה, משחקים בו אנשים אחרי הצהריים, ה מגרש הזה פתוח. אני דודי לוין:

 החשמל דלוק, יום, 

 היא יכולה לתקן ואני אגבה אותה. ניסים גוזלן:

שעות ובית הספר משלם על החשמל הזה. יש שם ... המגרש  24החשמל דלוק  דודי לוין:

ה הזה של משרד התעשיה והמסחר, שהוא עשה אותו והוא תרם  אותו, מ

 הקשר עכשיו,

 איזה תעשיה ומסחר? ניסים גוזלן:

 זה השלט שאתה נכנס. מה אתה אומר לי? דודי לוין:

משרד השיכון. לא משרד התעשיה והמסחר. אני בניתי את המגרש, אם לא  ניסים גוזלן:

אכפת לך. אני בניתי את רמון ובניתי גם את המגרש, לא יואב רפאל. זה אני 

קו, לפחות תשאלו אם אתם לא יודעים והוכחתם ומשרד ה שיכון. אז תפסי

היום את הבקיאות הגדולה שלכם בהרבה מאוד נושאים. לענייננו. את כל 

אישורי הבטיחות, מתי שנשלים את כל מבני הציבור כי אנחנו פה יוצאים 

 ,1.9לבינוי מואץ, אנחנו לא יכולים להתחייב, עם כל הכבוד, 

 אז תצביע נגד. מוטי פרנקו:

הכל יהיה. אנחנו לא צריכים אתכם.  1.9 -אני מצביע נגד ההצעה שלך. עד ה גוזלן:ניסים 

 לא הזדקקנו לכם בשנה שעברה ואנחנו לא צריכים אתכם גם השנה. 

 נגד. עמרם נעים:

 נגד. ניסים גוזלן:

 נגד. קי גונגרדי:'ג

 אתה בעד? 1.9 -עד ה נועם ששון:

. אתה 1.8לא מסכים אותו. הוא לא יקבע לי נועם, אני לא צריך אותו, אני  ניסים גוזלן:

מציע, אני לא רוצה את ההצעה שלך. אני יודע להסתדר בלי ההצעה שלך. אני 
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 בניתי את ה ישוב בלי ההצעות שלכם.

 ?1.9מי רוצה  מוטי פרנקו:

 , 15.8לא, אנחנו יכולים  1.8 ניסים גוזלן:

 

 )מדברים ביחד(

 ייבים, אני לא רוצה איתכם שיתוף. אתה לא מבין?, אנחנו מחו15.8אם יהיה  ניסים גוזלן:

 אבל זה לטובת הישוב.  נועם ששון:

 לא סומכים עליך. אתה אמרת לפני חודשיים שיש תיקי בטיחות... מוטי פרנקו:

 ? ןאתה יודע מה הליקויים ברמו קי גונגרדי:'ג

 כן. דודי לוין:

 בוא תגיד לי.  קי גונגרדי:'ג

 ,ןכ"לית המועצה, ביוזמתי לבית ספר רמואני קראתי למנ דודי לוין:

 מה עשו שם, אתה יודע לאחרונה? קי גונגרדי:'ג

 לא עשו שום דבר. דודי לוין:

 כלום? בוא מחר בבוקר לנחמה, קי גונגרדי:'ג

 אתה יודע מה התאריך היום? דודי לוין:

 חבר'ה, אנחנו נפתח את השנה עם כל המוסדות,  ניסים גוזלן:

... איך פותחים את הקוים של בזק למה הוא לא היה מחובר ל...  2.9 -אני ב דודי לוין:

 אש, אתה יודע? אבל זה בסדר? 

 )מדברים ביחד(

 . זה בסדר?25.8-ל מוטי פרנקו:

אנחנו לא רוצים, כי אתם באים עם הצעות פופוליסטיות. אחרי זה אתה  ניסים גוזלן:

 מעלה פוסט, בזכותי תיפתח מערכת החינוך, 

 

 ביחד()מדברים 

 אם לא ניתן תאריך נגיע למרץ ולבית הספר לא יהיה רשיון. נועם ששון:

 )מדברים(
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לסיים את כל הבינוי, כולל כל ליקויי  20.8 -כל הסעיפים, המטרה שלנו עד ל ניסים גוזלן:

הבטיחות, כולל כל ההצטיידות, כולל הכל, למרות שאנחנו מבחינתנו יהיה 

וייקטים באיחור, בגלל כל מה שדיברנו. לנו קשה, כי אנחנו יוצאים עם פר

מאשרים את כל מבני מוסדות החינוך מליקויים, כולל הבינוי,  20.8אנחנו עד 

 כולל הצטיידות, כולל הכל, מבחינתנו זו השאיפה שלנו.

 זו בשורה לתושבים. דן קושניר:

ר יש מבנים שהם קיימים, זה לא, זה לא על הבינוי. אני לא צריך אישו דודי לוין:

על בית שאתה בונה, אבל יש מקומות שהם כבר קיימים  1.8. -בטיחות ב

 ?20 -ואותם צריך... אתה רוצה להתחייב ב

. כולנו מסכימים. מוסדות שעברו שידרוג בקיץ, מוסדות 20.8 -קבענו ב ניסים גוזלן:

, נשאף שזה יהיה לפני. האישורים 20.8 -קיימים, אנחנו נשאף שזה לא יגיע ל

ששם אנחנו מתכוונים לבנות את הבינוי  20.8מבחינתנו הוא האחרונים 

החדש. הקיימים, אנחנו במהלך הקיץ נעשה להם שידרוג. אנחנו עוד נביא 

תב"ר לשיפוץ מוסדות קיץ ותיקון ליקויי בטיחות. בלי קשר לבית יעקב 

 יום. זו ההחלטה. אפשר ללכת? אפשר במקום כל הפארסה? תודה.  30שנתנו 

 ד()מדברים ביח

אני עשיתי הרבה דברים טובים וגם טעיתי. ואני מנסה לתקן גם את מה  ניסים גוזלן:

 שטעיתי. אבל יש לי קרדיט. 

 )מדברים ביחד(

אמרתי לך גם בישיבה הקודמת. בבחירות הקודמות הייתי בשש בבוקר ליד  דודי לוין:

אל תגיד לי, אתה התקשרת אלי... אתה אומר שלא כיבדתי הבית שלך. 

 ?אותך

אין לי מטרה להעליב פה אף אחד, ואמרתי לך, אני מצפה מכולנו שנתנהג  ניסים גוזלן:

אני מתנצל אם פגעתי בך או בכל אחד אחר, עוד הפעם, אחרת, כי הציבור, 

כולכם צריכים להתנהג בהתאם כי כולנו לא מכבדים את המעמד. סך הכל יש 

, יופי של הכל, רק מה, כל לנו יופי של עבודה, יופי של הספק, יופי של היתרים

האמוציות הפוליטיות של כולנו מעבירים אותנו על דעתנו. את כולנו. וכל 
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והיית רואה סרט של  11 -אחד יקח. וגם אתה אם היית מגיע היום בבוקר ב

וואלה, במקרה, אני מספר לך, זה אחרי הארנונה שעשיתם פרסום לבאר 

בוקר אני רואה צוות של יעקב וראיתם שמכל הארנונה מה יצא, היום ב

במקרה הייתי עם עוד שני אנשים, עצרו דודי אני מספר לך, וואלה מסריט, 

אותם בצד. אז שאלו אותנו מי אתם, מישהו אמר הנה ראש המועצה. יצאתי 

החוצה לצוות של וואלה והיא אומרת אני יכולה לראיין אותך? אמרתי לה כן 

לה שלא יהיה ב זמן פיתוח ולא בטח שאת יכולה לראיין אותי. הלכו לספר 

דקות, והפרכתי ואמרתי לה תקשיבי,  20יהיה ולא יהיה ואני התראיינתי 

חודשים  11', יש לי עוד 16שכונה מדהימה, אני התחייבתי בינואר 

להתחייבות. במאי אנחנו נעשה את כל הכבישים. בונים שישה גני ילדים, עוד 

ון, לא יהיה תיכון. מעניין, הם ידעו ארבעה, לכולם יהיו מוסדות. כן יהיה תיכ

דקות אני בא לשנות  20את כל האינפורמציה, יהיה תיכון, לא יהיה תיכון, 

את התדמית של כולם. תקשיבו, הם באו לעשות כתבת שחיטה לשכונה שאין 

ילדים  20פיתוח ואין גנים ואין בית ספר ואין תיכון, אין תיכון בתב"ע, כולה 

י, היא אומרת לי למה אין תיכון לילדי התב"ע, דיברו נרשמו לבית ספר יסוד

איתי על צריפין, אתם יכולים להרים את צריפין או לא יכולים להרים את 

צריפין? אני מסביר לכם שאנחנו עושים הרס עצמי לישוב שלנו. זה מה שיש 

 לי להגיד לכם. 

 מליון שקל? 7.2ילדים  20בשביל  דודי לוין:

ריך לבנות. אם כולם נשדר להם שיהיה גני ילדים ובתי ספר, זה מה דודי, צ ניסים גוזלן:

 שהבאנו מהמדינה. מה אתה רוצה? הבאתי מהמדינה.

 אתה נכנס להרפתקאה עכשיו, דודי לוין:

 איזה הרפתקאה אני נכנס? ניסים גוזלן:

 זה הרבה יותר מעשרים ילדים. דודי לוין:

 היה הרבה יותר מעשרים ילדים, אז יהיה... אם זה י 20יפה. כרגע רשומים  ניסים גוזלן:

חבל להוציא את הנתונים כי אני רואה שאחד אומר שאנחנו בדיחה, אחד  מוטי פרנקו:

 אומר זה, 
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 אנחנו נערכים למקסימום שצריך. ניסים גוזלן:

 אין לכם מושג כמה ילדים יש בתב"ע. מוטי פרנקו:

 סתם אומר?אני יודע כמה ילדים בתב"ע. למה אתה  ניסים גוזלן:

 יש לנו קבצים, לנו יש קובץ ואף אחד מהמועצה לא יודע.. דודי לוין:

יש לי את כל הקבצים, יש לי את כל השמות מהיזמים, אני מעודד אותם, אני  ניסים גוזלן:

נפגש איתם באופן אישי. אני מנסה להגיד לכם שאנשים באים ועושים נזק, 

 אני אומר לך, תקשיב, 

 ית בכנס של הרוכשים במתנ"ס ואמרת להם שתתקשר אליהם.אתה הי דודי לוין:

נכון. התקשרתי אליהם. אני שלחתי להם אימייל אישית. אתה שלחת להם  ניסים גוזלן:

 לבוא להירשם? 

 מה אתה רוצה ממני? שאלתי. דודי לוין:

 שאלת מה עשיתי, אז אני אגיד לך מה עשיתי. ניסים גוזלן:

 ני חצי שנה.אבל אמרת את זה לפ דודי לוין:

 אל תגיד לי מה אמרתי. אני שלחתי להם אימייל אישי לכל אחד ואחד. ניסים גוזלן:

 מתי שלחת להם? דודי לוין:

 שלחתי להם בתיבת הדואר. 20.1 -. אני ב21.1 -ב ניסים גוזלן:

 לא להירשם, לדעת כמה אנשים יש. דודי לוין:

 ובתי הספר. הזמנתי אותם. לא להירשם, לבוא להירשם לגני הילדים ניסים גוזלן:

משלושה בניינים. אתה מבין את הפער שלך?  150, יש פה 20שאמרת שנרשמו  דודי לוין:

 ילדים. אתה מבין את הפער? 150, אנחנו משלושה בניינים יש 20אתה אומר 

רובם. אני מדבר על  9.16-הם לא מגיעים, אלה שאתה מדבר, הם באים ב ניסים גוזלן:

ני הצלחתי, אתה יכול לגמד את זה, להביא עשרה גני ילדים . א2015ספטמבר 

כיתות. אני  11לספטמבר הקרוב. הבאתי בית ספר יסודי עם  1517במסגרת 

בונה תיכון ואני אדאג בזמן הזה של השנה לתכנן עוד כיתות שיהיה לנו 

 השלמה לספטמבר הבא. אל תדאג, כי אף אחד אחר לא דאג,

 )מדברים ביחד(

אני חייב ללכת. תודה רבה לכולם. אני מצטער על הטונים של כולם בשם  :ניסים גוזלן
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 כולם ולקהל פה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


