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מועצת באר יעקב 
ישיבת מועצה 

 10'  מסמישיבת מועצה

 28.05.2014, ד"תשעח אייר ה"רביעי כשהתקיימה ביום 

. במשרדי המועצה המקומית באר יעקב

 

 :נוכחים

 ראש המועצה-  מר ניסים גוזלן  

לית "מנכ-  אירית נתן  ' גב

חבר המועצה -  מר אברהם בוסקילה

מ ראש המועצה "סגן ומ-  מר עמרם נעים  

סגן ראש המועצה -  מר מוטי פרנקו  

 חבר המועצה- מר מוטי זייפתי  

סגן ראש המועצה -  קי גונגרדי  'מר ג

חברת המועצה -  ליאת דרי  ' גב

 חבר המועצה-  מר נועם ששון  

חברת המועצה - עידית גינדי   ' גב

 

 :משתתפים

מר דן קושניר 

 מר דודי לוין

 

:  על סדר היום

 רים קיימים להגדלה"תב+ רים "אישורי תב .1

 13/14' מכרז ניהול בריכה מס .2

.  שאושר2014אישרור מתן תמיכות מתקציב תמיכות  .3
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פרוטוקול 

.   אנחנו רוצים להתחיל ישיבה:ר"יו, ניסים גוזלן

. לישיבה אולי רוצים להיכנס תושבים,  רגע:לא מזוהה

.  שיכנסו:ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. אירית בבקשה,   ישיבה:ר"יו, ניסים גוזלן

חברים יש לכם שתי חתונות היום אז . שתי ישיבות,  יש לנו היום ברשותכם:אירית נתן

אחרי שנסיים את הישיבה , יש היום שתי ישיבות, אני מבקשת לפתוח. אנא

אז אנחנו  .  אחרי הישיבה הזאת11הראשונה תהיה ישיבה מיוחדת מספר 

, הוספתי לכם מייל בבוקר, חברים, כתבתי לכם. ברשותכם שני דברים

, רים שלא נידונו בוועדת כספים"שביקשתי להוסיף עוד שני תב, בצהריים

אחד . ואני ביקשתי להעלות את זה, שלא נידונו בוועדת כספים, דודי, דודי

כסף שקיבלנו ממשרד החינוך ומחר הולכים למשרד הפנים לאשר את זה אז 

. אז ברשותכם אם זה בסדר. אמרתי אם כבר יש וועדה לא נעכב את זה

,  אלף456  :נועם ששון

אנחנו , ככה. תודה? בסדר. רים" כן אחר כך אני אעלה את זה במסגרת התב:אירית נתן

. ח הרבעוני כי הוא עוד לא נידון"מורידים מסדר היום את הנושא של הדו

?  כי הוא עוד לא נידון:מוטי פרנקו

,   אין.  עוד לא מוכן:אירית נתן

. נידון הוא צריך להיות פה. עוד לא מוכן,  אה:מוטי פרנקו

, 1084רים "תב. רים"אישור תב. אוקי. כן,  כן:אירית נתן

רים אם את יכולה קצת לתת לנו רקע כמה כסף יש בקרנות "לפני התב,  רגע:מוטי פרנקו

.  רים"כמה כסף נכנס לקרנות הפיתוח שנדע לאשר תב, הפיתוח

.  אין בעיה:אירית נתן
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,  טוב מכיוון:ר"יו, ניסים גוזלן

 18-פשוט אני זוכר את העדכון האחרון ב . רק מילה ראש המועצה,  רק שנייה:מוטי פרנקו

.  מיליון שקל בראש השנה160את וראש המועצה דיברתם שנכנסו מעל , למרץ

, 130. 130 :ר"יו, ניסים גוזלן

.  מראש השנה142 :מוטי פרנקו

. שאלת אז תן לי לענות, שנייה. חות כספים עם כל הכבוד" עזוב נו יש דו:ר"יו, ניסים גוזלן

, שחשוב שידע פעם אחת, זה גם הזדמנות יש פה עיתונאי

.  שתיים:אזרח

חות כספיים לראשות "זה שאין דו, שהשבוע. אבל יש פה עיתונאי,   שתיים:ר"יו, ניסים גוזלן

מכרז ... אנחנו יודעים שהמכרז של הנהלת חשבונות, המקומית לצורך העניין

שהיה לפני חודש וחצי אמור היה להיות עם חברת , של הנהלת חשבונות אה

. הוא נכשל כי וועדת המכרזים פסלה אותו ובצדק. הנהלת חשבונות חדשה

ואני מקווה שכבר שבוע , ומה שקורה זה שיצא מכרז חדש אתמול פתחו אותו

ח הרבעוני של "חות הכספיים כי הדו"הבא יהיה זכיין כדי שישלימו את הדו

ממה שאני יכול לתת לכם סקירה זה . ח חשוב" זה דו2014ינואר עד מרץ 

הפיתוח של הרשות ... ח שאנחנו כרגע עורכים אותו לפי המספרים זה ש"דו

כי , ₪ מיליון 100אנחנו עומדים היום כמעט , המקומית נמצאים פלוס

בקרנות הפיתוח מבחינתנו וזה אומר 

?  מיליון שקל100 יש כסף חי :מוטי פרנקו

,  ומשהו מיליון60  יש :ר"יו, ניסים גוזלן

?  מיליון שקל100 בנק הפועלים יש :מוטי פרנקו

 מיליון שקל 5-  ו60בבנק הפועלים ובשאר יש , בדקסיה,  בנק הפועלים:ר"יו, ניסים גוזלן

. לרשות המקומית

?  מיליון100 אז מה זה :מוטי פרנקו

למי שזוכר לפני , אז בקרנות הפיתוח היו לנו הרי בעבר,  אז דקה:ר"יו, ניסים גוזלן

,  מיליון125, ₪ מיליון 130כחודשיים בערך היה גירעון של דיברנו צפוי של 

 מיליון שקל בקרנות 60- גרעון מצטבר וכ₪  מיליון 65-שהיה מורכב מ
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. ₪ מיליון 40נכון להיום בקרנות הפיתוח אנחנו נהיה בפלוס של . הפיתוח

רים היא בפלוס "שזה אומר שהרשות המקומית לא רק שאין לה גרעון בתב

, מבחינתנו.  מיליון בספרים40של 

? - הכסף שהתחייבת להעביר ל:מוטי פרנקו

פעם אחת גם בזה אני יעשה סדר כי לא הבנתם אתם ,  הכסף הזה:ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו , אבל אתם הרי בעיתונים. זה לא דיון, זה שני דברים שונים, מערבבים

. זאת הבעיה ,אולי לא מגיבים

?  מתי אפשר לקבל תמונת מצב אמתית:קי גונגרדי'ג

כי . דקה, אברהם דקה, בישיבה, יום ראשון,  אמרתי ביום ראשון:ר"יו, ניסים גוזלן

הרשות פושטת , וועדה כזאת וועדה אחרת, עיתונאים רושמים וועדה קרועה

,  הרשות מעולם. רגל

,  זה תפקידם:נועם ששון

לצבוע , כי אפשר לעשות, אבל חשוב  לדעת את האמת גם,  בסדר זה נכון:ר"יו, ניסים גוזלן

. את הכל בשחור זה בסדר

,  מצבה של הרשות בשוטף לא הכי מזהיר:נועם ששון

. אבל דקה,  אני דיברתי על הפיתוח:ר"יו, ניסים גוזלן

,  זה לא המצב שהיה פה, ופיטורים, ותוכנית הבראה .:נועם ששון

 מיליון שקל בקרנות הפיתוח אנחנו בנזיל 40  אני רק בא להגיד פלוס של :ר"יו, ניסים גוזלן

.  מיליון שקל65בבנק 

 סגור 1518? רים"סגרנו את כל הגרעונות בתב? סגרנו את כל הגירעונות: מוטי פרנקו

? הגרעון

,  כולם:ר"יו, ניסים גוזלן

?  סגור1512 :מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

?    קיבלתם תשובה. רים" מיליון שקל בתב40  אנחנו פלוס :ר"יו, ניסים גוזלן

איך זה עומד בקנה אחד עם זה ,  ראש המועצה זה דיאלוג זה לא מונולוג:דן קושניר

, לית אומרת שאין כסף ושקל אחד לבוא ולעשות תיקונים"שגברת המנכ
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. עכשיו זה עולה.  עכשיו יעלה:אירית נתן

אתה כחבר מועצה צריך להפריד בין שוטף לבין קרנות פיתוח ,  קושניר:ר"יו, ניסים גוזלן

אתם שואלים . תקשיבו. תנו לי, דקה, דקה, שבו, ונועם דיבר על פן אחד שבו

חות ופה בצדק "כי כשאין דו. דקה. על פיתוח מקבלים תשובה על הפיתוח

רים תגידו לנו איפה אנחנו עומדים מבחינת "הלכתם עכשיו על שני תב. שאלו

, זה

יום עיון עם בעלי מקצוע שיענו על כל ...  אני מציע לעשות יום עיון:אברהם בוסקילה

, השאלות ניקח בית מלון בים המלח

, לא צריך בית מלון,  מאה אחוזר"יו, ניסים גוזלן

שהלכו היום הביתה אתה מדבר איתי ,   עובדים22אני בוכה על ,  אני מתבייש:נועם ששון

? על בית מלון

,  די נועם הוא צחק איתך:קי גונגורדי'ג

,  זה אפילו לא בצחוק:נועם ששון

 (מדברים ביחד)

שאל . קודם דיברו כמה לאיזה ראש מועצה היה יותר דירות.  זה לא נעים:מוטי פרנקו

. באמת. ולא מכובד. קי את ראש המועצה'אותו ג

 כשאני אומר שבוסקילה אומר משהו לא מכובד נראה לי שבטח מה שאתה :קי גונגרדי'ג

. אומר זה לא מכובד

. בדיחה, אה בדיחה...  זה מה שאתה אמרת:מוטי פרנקו

. בבקשה, קי' ג1084ר "תב,  חברים אני מעלה להצבעה:אירית נתן

,  אני מבקש כמה מילים לפני ההצבעה אני רוצה רק לבקש אם אפשר רק:נועם ששון

ר שלא ממומן מחוץ "תב. חות הכספיים והכל"אנחנו דיברנו פה על הדו

למשרדי ממשלה אלא רק מקרנות הפיתוח של המועצה אני מבקש לא להביא 

, אותו לאישור

 (מדברים ביחד)

החוק אומר לא דנים במועצה לפני וועדת ,   לא אבל יש חוק לפני מליאה:מוטי פרנקו

, כספים אנחנו מוכנים להגיד
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, שנייה אירית.  אבל רגע מעכשיו נגמרו התאוריות מדברים לגופו של עניין:ר"יו, ניסים גוזלן

אז קודם , דקה,  אחוז100.  שאני הבאתי משרד השיכון400 אלף שקל זה 400

...  אלף400? יש מישהו שנגד. כמובן שכולנו, כל מי בעד שכונות וותיקות

, מי שרוצה נגד תגידו אתם נגד, וועדת כספים

אתה גם זורק  כל מיני דברם של הפרוטוקול . אתה מדבר מהר. ניסים,  רגע:דודי לוין

זה אישורים שהם פג תוקף ושעכשיו חידשו לנו את . אל תגיד אני הבאתי

. הם ישבו על המדף ואף אחד לא נגע בהם. התוקף

 (מדברים ביחד)

אז ? ר"  אולי זה חלק מתפקיד הגזבר לעלות את זה לישיבת מועצה לאשר תב:נועם ששון

, שידע שהוא

. אף אחד לא מימש,  היה צריך להיות2013- אני הבאתי את זה ב .  תגיד לו:ר"יו, ניסים גוזלן

. הגזבר שלך לא מימש

אנחנו לא מתווכחים עכשיו בוא נאשר . ה זה לא הדיון עכשיו' אבל חבר:נועם ששון

. רים"תב

ליאת , חברים קחו בחשבון, אני רוצה לחזור לפרוטוקול, רים"תב,  אז רגע:אירית נתן

ר "אז כולם בעד תב, כשאתם צועקים אתם לא נשמעים בהקלטה, בבקשה

אותו ,  זה אותו דבר משרד שיכון250, 1085ר "תב. כולם בעד,  אלף400, 1084

,  מתוכם.  גני ילדים15ר לבניית " זה תב1086ר "תב. דבר

?  עכשיו מאשרים את זה:מוטי פרנקו

.   עכשיו כן:אירית נתן

?   דיבר איתך תמיר בן משה:מוטי פרנקו

היה אצלי .  כן:אירית נתן

?  הוא אמר לך שהוא מזועזע מהתנהלות הרשות:מוטי פרנקו

.  לא:אירית נתן

?  לא אמר לך:מוטי פרנקו

, הוא לא ידע שזה אצלו מזמן' א :אירית נתן

ועכשיו עוד לא הנחתם בלוק , יצאתי מזועזע לפני שלושה חודשים-  הוא אמר:מוטי פרנקו
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 גנים הוא הבטיח בעוד 15.  גנים שמחזיק תיק החינוך הבטיח15- ראשון ל

. שלושה חודשים

.  זה עכשיו15, 30 אנחנו בונים לספטמבר הבאה בונים :ר"יו, ניסים גוזלן

.  אה הבא הבא:מוטי פרנקו

, תן לנו לנהל את העסק אתה תהיה באופוזיציה,  אל תהיה:ר"יו, ניסים גוזלן

. ביחד איתך.  ממש לא אני מנהל המועצה יחד איתך:מוטי פרנקו

. אתה באופוזיציה,  אתה לא מנהל איתי:ר"יו, ניסים גוזלן

אירית אבל תראי אם תשתיקו את המיעוט .. ? מה זה קשור אני חבר מועצה:מוטי פרנקו

תראי ביקשנו וועדה מיוחדת , תראי אני מצפה. אפילו זה רע מאוד

היא תכנס את , זה אצל הממונה עכשיו.  ימים התעלמתם7עברו . התעלמתם

אבל אתם .  ימים בניגוד לדעתו של ראש המועצה7הישיבה הזאת תוך 

להגיד שלוש גנים , צריכים במינימום אחרי כל הפוסטים עם הפאתוסים והכל

,  אחד אולי בתוך החנייה, יהיו בתוך בית ספר תלמים

. אנחנו נגיד הכל,  אנחנו נגיד הכל:קי גונגרדי'ג

, לית המועצה"אני מדבר עם מנכ.  ממך אין לי ציפייה:מוטי פרנקו

, אתה לא צריך לצפות ממני לשום דבר,   אני לא מבקש ממך לדבר איתי:קי גונגרדי'ג

?   מי בעד15 גני ילדים :ר"יו, ניסים גוזלן

.  בעד כולם:אירית נתן

. הרי זה ברור,  כולכם תצביעו פה:ר"יו, ניסים גוזלן

,  1007ר "תב,  אוקי:אירית נתן

זה הוא הביא ?  מיליון האלה גובה מר שפר  את האחוזים שלו12 – על ה:נועם ששון

. ממשרד החינוך

,  נועם נועם:אירית נתן

אני רוצה לדעת .. אני רוצה לדעת? למה להתעלם?  למה להתעלם ניסים:נועם ששון

, שאנחנו משלמים על זה שלוש וחצי אחוז למתווך

 (כולם מדברים)

, נועם תקשיב לי טוב אל תצעק,  אבל אני אומר לך בדיוק מה שאתה אומר:קי גונגרדי'ג
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ערך אמתי של כסף והוא חסך , אם אדון ארז מביא לי ערך, תקשיב טוב

, לרשות

 (לא ניתן להבין, צועק) ואם זה תפקידם :נועם ששון

? בסדר, לא בלצעוק,  אני אומר את הדברים איפה שצריך:קי גונגרדי'ג

,  שמעתי קודם מה אתה אומר מאחורי הדלת:מוטי פרנקו

? נכון,  לך יש חיישנים בכל מקום:קי גונגרדי'ג

,  שאלת את ראש המועצה כמה דירות יש לו:מוטי פרנקו

. אני שותף שלו לדירות האלה, אני אפילו שותף שלו,  נכון:קי גונגרדי'ג

,  חמור מאוד:מוטי פרנקו

?  כולם בעד1007ר "תב, 1007 :אירית נתן

?  שזה:מוטי פרנקו

, החמישה גני ילדים,  אוקי:אירית נתן

.  בהחלט ברור:מוטי פרנקו

. 1008 – ו1007.  אני אעזור לך אבל את צריכה לעזור לנו:דודי לוין

. 1009-   ו:אירית נתן

, ירד הוא לא היה בוועדת ה - 1009, 1007, רגע,  רגע:דודי לוין

.  הוא היה:אירית נתן

ביטלנו אותו לא היה ,  אישור125שלוש כיתות גן מגרש ... 1009ר מספר " תב:דודי לוין

. דיון על זה

?  למה:אירית נתן

, אין לך כאן כסף,   אין לך כאן כסף בכלל:דודי לוין

.  אין לך כסף שם בשורה הזאת:מוטי פרנקו

. אולי טעית בסימון.   אבל כן יש:אירית נתן

.  אני לא טעיתי בסימון אתם הייתם צריכים להוריד את זה:דודי לוין

 (כולם מדברים)

? מה היה בדיוק,  אתה ישבת בישיבה:ר"יו, ניסים גוזלן

. 1009 לא היה :דודי לוין



     .ה.א                                                                                                                                 04768

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

9 

. הנה זה.  היה היה:אירית נתן

? אתה לא זוכר מה היה בישיבה: ר"יו, ניסים גוזלן

,  אין פרוטוקולים איך נזכור:נועם ששון

, נועם אל תצעק, הוא הוציא היום. בעיה שלך,  סלח לי הוא הוציא פרוטוקול:לא מזוהה

? בכמה כסף?  איפה הכסף:דודי לוין

. 125מגרש ... זה הגנים של,  הנה אני אגיד לך:אירית נתן

?,  כמה כסף:דודי לוין

 ₪ 4,922,456 אני אקריא לך :אירית נתן

,  לא היה כזה דבר בישיבה:דודי לוין

, דודי היה.  היה היה:אירית נתן

,  תורידי את זה מסדר היום:ר"יו, ניסים גוזלן

, זה חשוב.  לא לא:אירית נתן

,  מיליון4,  לא היה כזה דבר בישיבה:דודי לוין

 (מדברים ביחד)

אנחנו . נאשר את זה ותבדקו, תבדוק איתה,  זה גני ילדים אין בעיה:ר"יו, ניסים גוזלן

.  מאשרים את זה תעברו על זה עוד הפעם

, על זה דנו על זה היה הדיון בוועדת הכספים,  דודי זה היה:אירית נתן

אנחנו מאשרים את זה , רגע, אנחנו מאשרים, תבדקו את זה,  לא משנה:ר"יו, ניסים גוזלן

אם זה היה תאשרו את , במידה וזה לא היה, ותבדקו את זה, ותבדקו את זה

. זה

רק תחזירו לי את הדף כי אין לי .  ברשותכם כולם פה אחד1009, 1008, 1007 :אירית נתן

משרד , 280, תוספת של משרד השיכון',  של תלמים א981ר "אישור תב. אחר

על , אולם ספורט, 1087ר "תב? בסדר...  שזה בנוסף286,200, החינוך סליחה

, תקציב הטוטו זה רשום כאן

,  זה מגרש הספורט בקולוני. דקה,  זה מגרש:ר"יו, ניסים גוזלן

,  זה מה שדודי עבד עליו:מוטי פרנקו

 שאני הבאתי מלימור לבנת 20 - 20 פארק המושבה זה מתחם שמתקן :ר"יו, ניסים גוזלן
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 1,500,000,  שקל אני הבאתי מאלי דדון לפני שבועיים1,200,000ובנוסף עוד 

.  מיליון4.7ביחד זה נותן 

אנחנו החלטנו בהחלטת , ר הזה"אנחנו מאשרים את התב,  אני רק מבקש:דן קושניר

לגדר מידית את המגרש , מועצה לפני חודשיים בגלל שזה מגרש של המועצה

מגרש שהוא מגרש פתוח . והדבר הזה לא בוצע, שמהווה סכנה לציבור, הזה

הולכים , ילדים הולכים שמה, ברזלים... שהוא מהווה סכנה שיש לו חלקי

. לאלתר לגדר אותו, מבקש לאלתר, לא מגודר, לבית ספר

 (מדברים ביחד)

, ון' אנחנו העברנו את זה בעבר נאשר גם במליאה הזאת שזה על שם פרג:ר"יו, ניסים גוזלן

אם ירצו ... ון הזמנו את האלמנה היינו פה'בעבר זה היה על שם שמעון פרג

הוא לקראת , וועדה, הצפי שלנו. אישור נאשר אבל תעזבו את זה הלאה

, הראשון לתשיעי אנחנו רוצים בחודשיים שלושה הקרובים לעלות לביצוע

,  אי אפשר לעלות בחודשיים שלושה לביצוע עד שלא נדע אם ביצע תכנון:דן קושניר

. אני מבקש הרבה דברים ואני לא מקבל כבר חודשים...להציג את התכנון

להציג את התכנון לדעת באיזה סטטוס נמצא התכנון האם הוא נמצא תחת 

אנחנו צריכים לבוא . להציג את זה גם בפני התושבים, לראות, היתר בנייה

. ולראות ולשים את הדברים האלה על השולחן

,  מיליון4.7ר הזה הוא לא "התב. ר הזה" רגע אבל שנייה אתם רצים עם התב:דודי לוין

, 5.9, לא, לא,  לא הוא יותר אני אגיד לך:אירית נתן

 2,700,000 וזה 1,200,000את רשמת בזימון , הקרנות הרשות, עכשיו רגע. 5.9 :דודי לוין

המיליון וחצי לא אושר לנו עדיין על ידי , 2.7 –אין לנו את ה, 1.2אין לנו את 

, מפעל הפיס

, אני דיברתי איתם, רגע,  אבל הסבירות:אירית נתן

לא ... אז תגידו לנו אנחנו מצביעים בעד כמו...?  איך מאשרים משהו שאין:מוטי פרנקו

. כולנו חותמת גומי

מה שאנחנו , אבל זה לא בנוסח הזה... ,  תני לי להציג מה היה בוועדת כספים:דודי לוין

 מיליון כשיגיע הכסף 2.7שהמימון הקרנות יהיה , רגע, סיכמנו בוועדת כספים
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הרי . ואז נקטין את זה. של מפעל הפיס הוא יהיה צבוע ואז נקטין את זה

. אחרי זה לא נוכל להגיש את זה למשרד הפנים

. הרשות נותנת לפני מפעל הפיס,  תקשיבו:אירית נתן

.  נכון ואם מפעל הפיס יאשר אנחנו נגדיל את זה:דודי לוין

שלכשיהיה תכנון אנחנו רוצים לראות שאומדני התכנון והביצוע ,  אני מבקש:דן קושניר

ר כדי שלא נהיה שם "של הקבלן שיזכה במכרז יהיה חופף לאישור של התב

. ולא נאבד שם את התכנית, בחריגה

, ר" אם נהיה בחריגה מגדילים את התב:אברהם בוסקילה

?  באמת:דן קושניר

.  כן:אברהם בוסקילה

,  על חשבונך:דן קושניר

, אם יש חריגה מגדילים?  למה:אברהם בוסקילה

.  מיליון שקל30 - 20חסר מעל , 149211518 :מוטי פרנקו

, 1492 כי יש הכנסות נוספות שלא קיבלו ב:ר"יו, ניסים גוזלן

,  לאה גולדברג השכונה של מחזיק תיק החינוך אין שם חנייה1518 – למה ב:מוטי פרנקו

.  מיליון שקל6 -5חסר שם לדעתי איזה 

 (מדברים ביחד)

 אבל מחזיק תיק החינוך גר למען הדיון בלאה גולדברג לא באהוד מנור רק :קי גונגרדי'ג

. שיהיה רשום בפרוטוקול

 456,295, איפה שמשרד החינוך שהגיע במקרה היום' ר תלמים ב"תב,  רגע:אירית נתן

,   1024... אמרתי אני אביא אותו ברשותכם אם זה בסדר, תוספת הגיע היום

שלא '  בתור חותמת גומי אני רק רוצה להתריע שוב פעם ניסים לגבי תלמים ב:קי גונגרדי'ג

יהיה פדיחה כי הקבלן שם הפסיק את העבודה ואני מבקש ממך להיכנס 

? בסדר, שיהיה שם אפס תקלות, ניסים שלא יהיה.  ימים4כי .. לעובי הקורה

. תודה. אני חייב להגיד את זה בתור חותמת גומי

, ר השני אני מורידה" אז את התב:אירית נתן

,   עכשיו יהיה לך סיבה בראשון לספטמבר התרעתי לפני שלושה חודשים:נועם ששון
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,  נועם עלית עלי:קי גונגרדי'ג

, ה עד הבחירות ישכחו את הספטמבר ואת הנובמבר'ה חבר' חבר:אברהם בוסקילה

. פרנקו פה הוא יזכיר. הוא יזכיר לכולם אל תדאג,  לא ישכחו פרנקו פה:נועם ששון

?  שנים זה יהיה מוכן4 ועוד :אברהם בוסקילה

,  לא יודע אולי כן ואולי לא:נועם ששון

 (מדברים ביחד)

ה לא יהיה ילד שלא יהיה לה גן ולא יהיה ילד שלא יהיה לו מערכת ' חבר:ר"יו, ניסים גוזלן

קושניר תאמין לי גם , עד היום לא היינו זקוקים לך. לימודית להירגע

תאמין . תהיה רגוע. קושניר תהיה רגוע. בספטמבר הזה לא נהיה זקוקים לך

אנחנו . תאמין לי כולם יודעים על מי לסמוך. לי שהם יודעים את הכתובת

, שאנחנו הולכים להתמודד עם מציאות לא קלה. לפחות יודעים על דבר אחד

, אמרתי, לא להגיד התרעתי, החכמה היא להתמודד

, אמרת באר יעקב בתנופה לפני חצי שנה?  איך להתמודד:מוטי פרנקו

חמישה חודשים אחרי ₪  מיליון 25 בתנופה מצוינת אם אני משקיע ואתה :ר"יו, ניסים גוזלן

, הבחירות

.  בגנים שהיו צריכים לפתוח לפני חמש שנים:מוטי פרנקו

? יש ילד בבאר יעקב שהוא לא במסגרת של גן...  אף ילד לא צריך גן:ר"יו, ניסים גוזלן

.  קרוון זה לא גן:מוטי פרנקו

? אתה קורא לו קרוון. תתבייש לך?  קרוון אתה קורא לו:ר"יו, ניסים גוזלן

. דלת לשירותים לא היה שם? אתה ראית"... צבר" בגן של הבן שלך :מוטי פרנקו

,   מה שחשוב לי אצל הבן שלי שיש לי גננת מצוינת:קי גונגרדי'ג

,  ואת הסייעות שאתה מפטר:מוטי פרנקו

, זה נושא אחר,  וסייעות מצוינות:קי גונגרדי'ג

,  יכולת לעמוד על הרגליים האחוריות,  זה נושא אחר:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

? את מי לפטר :קי גונגרדי'ג

. את החברים של ראש המועצה...  את מי שאמר מבקר המדינה:מוטי פרנקו
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? למה לא העברת לה רשימה?  את הרשימה:קי גונגרדי'ג

,  אני צריך להביא לה:מוטי פרנקו

,  אתה אמרת:קי גונגרדי'ג

,  היא קיבלה:מוטי פרנקו

בוא נבדוק את , לא קיבלה היא אומרת פרנקו? קיבלת?  היא קיבלה:קי גונגרדי'ג

, אמרת לה שאתה מעביר לה רשימה, הפרוטוקול

 (מדברים ביחד)

? ר"איזה תב, ר"רגע דודי טוען ששכחתי תב,  רגע:אירית נתן 

, 56ר "ר שלחת היום למשרד החינוך את תב" לא תב:דודי לוין

,  אישרנו:אירית נתן

,  מיליון3 יפה ושלחת :דודי לוין

.  הורדנו כרגע מסדר היום3- את ה:ר"יו, ניסים גוזלן

,  נו ביקשו להוריד:אירית נתן

, תן להסביר, דקה יש פה ציבור, חות כספיים בעוד שבועיים" ניתן דו:ר"יו, ניסים גוזלן

, אומרים-  מכבדים –ביקשתם , חות כספיים"מכיוון שאין דו

.. השלושה מיליון האלה היו מיועדים לביוב שזורם בהרצל,  ניסים:אברהם בוסקילה

, לחולדות שנכנסים לבית של מרדכי

,   תתחייב שאתה עושה את זה:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

? אפשר לאשר את זה, שלושה מיליון לכל הרצל,   אני רוצה לעלות הצעה:נועם ששון

.  ברור:מוטי פרנקו

,  תאשר קדימה:נועם ששון

, אתה תביך את ראש המועצה זה לא לזה,  אבל זה לא מה שהיא כתבה:מוטי פרנקו

. תפקידי לדאוג להרצל,  אני תפקידי לא להביך את ראש המועצה:נועם ששון

. תן רקע אבי על הבריכה מה קורה, הבריכה- ה ' חבר:ר"יו, ניסים גוזלן

?  מה עם השלושה מיליון:אברהם בוסקילה

להרצל יש החלטת , אברהם להרצל זה בלי שום קשר, אברהם דקה :ר"יו, ניסים גוזלן
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, דקה, מועצה בעבר

אז תביא כסף יש להם , זה הוא אמר אין כסף,  הוא אמר אין כסף למקווה:נועם ששון

אין , אין לו כסף להביא. אין שום בעיה עם שטח. אין שום בעיה, מיליונים

. קי'שום בעיה ג

..  לא אין שום בעיה לא עם שטח ולא:אברהם בוסקילה

  (מדברים ביחד)

ח כספי יש לנו בנק "שאנחנו בעקבות דו. תקשיבו. תפסיקו? אפשר,  דקה:ר"יו, ניסים גוזלן

, חות כספיים"קיבלנו את הדרישה של נועם לבוא ולהגיד בשילוב דו, מטרות

בצורה , 2014נגיש לכם בנק מה תכנית הפיתוח שלנו לשנת , בשילוב קרנות

,  מסודרת

.  זה אני ביקשתי:מוטי פרנקו

אתה כל דבר , זה אני עכשיו אומר מה אני עושה.  אתה לא ביקשת כלום:ר"יו, ניסים גוזלן

, תגיד לי אני עובד אצלך,  מייל–תשלח לי אי, ביקשת

, לא אצלי.  תושבים ושכחת את זה18,000 אתה עובד אצל :מוטי פרנקו

 בצורה 2014  אנחנו נגיש תכנית מסודרת עם הנושא הכספי לגבי כל שנת :ר"יו, ניסים גוזלן

כולל כל , כולל כל המטרות, כולל מקוואות, נעשה את הכל, מסודרת

,  משימות החינוך היום. המשימות

, המקווה מאושר: אברהם בוסקילה

נציג את מקורות הקרנות של הרשות כדי שנוכל ,  אברהם מאושר:ר"יו, ניסים גוזלן

. תן סקירה על הבריכה. בואו אבי תן לנו סקירה. להתקדם

, שניגשו שתי מציעים והמכרז מכל סיבה שהיא נפסל,  המועצה פרסמה מכרז:אבי בן עבו

ואת , את הגזבר, אז וועדת המכרזים יחד עם המועצה החליטו להסמיך אותי

ניגשו שרון זוארץ . אריה אפשטיין לנהל משא ומתן עם שני המציעים שנפסלו

נתנו להם פרמטרים שווים להגיש לנו הצעות מחיר שבתוכם כלול . וחגי שחר

. תחזוקה של חדר מכונות עליהם, חשמל מלא ומים מלא, ארנונה מלאה

הוצאנו את פיצוצי הצנרת כי אם יש פיצוץ צנרת זה בטח לא באחריות 

חגי אמר . הם צריכים לגייס את כל הציוד, ונותנים לו בריכה ערומה. המפעיל
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 שקל לעונה פלוס התשלומים של כמה 40,000שאם נותנים לו ציוד הוא מציע 

.  שקל ולהתחשב בו במים וחשמל2,500שרון זוארץ הציע . שביקשנו מהם

?  שקל2500 מה :מוטי פרנקו

אז הוא הציע - אז הציע יותר , בסדר... כל הציוד שלו, החלטנו,  לכל העונה:אבי בן אמו

עשינו בדיקה שחגי אכן יכול . אז המלצנו להעביר את הבריכה לחגי... פחות

,  שקל ותשלום מראש על סירוב50,000לעמדו בערבות בנקאית של 

? של כמה :ר"יו, ניסים גוזלן

, 25 של :אבי בן עבו

? מי היה בוועדה?  מי זה הצענו:מוטי פרנקו

לית לשמוע "והיום הבאתי את חגי למנכ. אריה אפשטיין וקובי שטרית, אני :אבי בן עבו

 שקל ערבות 50,000להביא , שהוא אכן עומד בכל התנאים הוא מוכן לקבל

, והוא ממנה את כל, בנקאית ולשלם מראש את התשלום עבור הבריכה

?  ודואגים שהמחיר כניסה לתושבים יהיה נורמלי:מוטי פרנקו

. מה שנקבע במכרז,  יש:אבי בן עבו

. זה היה הכי חשוב. 40 – ו20 אין שינוי זה  :ר"יו, ניסים גוזלן

?  ומה הצפי פתיחה:מוטי פרנקו

.  ביקשו ממנו לפתוח בערב שבועות הוא יעשה את כל המאמץ:אבי בן אמו

.  אבי הוא לא יכול אין בקרים בפתיחה:תושב

.  הוא יביא הכל:אבי בן עבו

 (מדברים יחד)

. מה שהיה רשום בחוזה הוא מחוייב,  לא שינו כלום מהחוזה:אבי בן עבו

. יש בעיה עם החשמל שמה,  את החשמל זה מחולק עם המגרשים:דן קושניר

יש , אני חייב לציין יש מונה למזנון לבד,  עשיתי בדיקה היום יש מונה למזנון:אבי בן עבו

היא לא . הבריכה מתקיימת לבד בעצמה. מונים לטניס ולמגרשי כדורגל לבד

. יכולה להעביר חשמל כי החשמל נופל

 (מדברים יחד)

ברור שכולנו מחויבים למכרז ולמי שנתן את ,  מהנתונים שאבי הציג:ר"יו, ניסים גוזלן
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, דקה. והגבוהה ביותר אז זה הזכיין, ההצעה שמכניסה לרשות יותר כסף

אנחנו , 25,000 יש אדם שנתן 2,500יש אדם שנתן , אברהם עזוב מספיק

. נותנים ומבקשים להתקשר עם מי שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר לרשות

זה נותן למי שנתן את ההצעה הגבוהה . זה חד משמעית זה כולנו, זה קודם כל

עד מתי , ערבות בנקאית מיידית, אמרת, ק'עכשיו הוא צריך לתת צ. ביותר

? קבעתם

.  הוא ביקש עד יום ראשון:אבי בן אמו

 שקל 25,000 ערבות בנקאית שיציג 50,000שיציג ,  עד יום שני אפילו בערב:ר"יו, ניסים גוזלן

 ערבות כתנאי לזה של מים 50,000, ק בנקאי לרשות המקומית'מראש צ

זה מבחינתו עד .  זה עבור השכירות25,000 –ה. וחשמל לא ישאיר לנו חובות

.  יום שני

.  שכירות40 הוא אמר :מוטי פרנקו

.  שכירות אם אתה משאיר לו ציוד אבל אנחנו לא משאירים לו ציוד40 :אבי בן אמו

 שקל ואז 70,000 אנחנו לא רוצים שמחר הוא יבוא ויגיד שהציוד עולה :ר"יו, ניסים גוזלן

. אנחנו עוד חייבים לו

?  רגע מישהו דאג שהציוד שהוא מביא זה ציוד ראוי:קי גונגרדי'ג

עכשיו מה שאני אומר עד . אם כולם ישאלו שאלות לא נתקדם... קי דקה' ג:ר"יו, ניסים גוזלן

 25-  ערבות בנקאית וגם את ה 25-  וגם את ה 50- יום שני שיביא גם את ה 

ביום שלישי .  אלף ערבות בנקאית עד יום שני בערב50- שימוש וגם את ה 

מה . מבחינתנו הוא פועל, רגע, מבחינתנו אתה יכול להכניס אותו כבר לבריכה

 הבריכה מתחילה 10/06עד ,  זמן סביר10/06שאני מבקש כזמן סביר עד 

במידה ועד יום , במידה ועד יום שלישי. אנחנו בפיגור מבחינתנו. לפעול

הוא לא מסר את הערבות הבנקאית והוא לא התחיל לעבוד עד יום , שלישי

מבחינתנו אנחנו פונים ,  תהיה בריכה10/06שלישי בבריכה ולא מראה לנו שב 

לכן אני בא ואומר הוא בא , כדי שלא נתקע בלי זכיין. לזכיין מספר שתיים

במידה ולא . מבחינתנו הוא הזכיין, ונתן הצעה יכול להיות שההצעה טובה

בסדר . אנחנו פונים לזכיין מספר שתיים לפי התנאים של מספר שתיים
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אני , ילדי רווחה? עם זה אנחנו הולכים" ?פייר אינאפ"? זמן סביר, רבותיי

דמי הפעלה  ₪ 25,000, דקה... מחזיקת התיק, ילדי רווחה, אומר את זה

.  פותח10/06 –עד יום שלישי הוא נכנס לעבוד פיזית וב, דמי ערבות ₪ 50,000

אם הוא לא עומד בתנאים האלה פונים לזכיין שתיים כדי שתהיה לנו בריכה 

, בסדר. זאת המטרה. והילדים לא יסתובבו לנו ברחובות בחופש הגדול

אתה רוצה להיכנס , עידית ביחד, לגבי נושא רווחה, רגע. זאת ההצעה? מקובל

לית ישבו על כל נושא הרווחה אם אנחנו צריכים "עידית ביחד עם המנכ? לזה

אם אנחנו צריכים למצוא פתרון אנחנו , אם אנחנו צריכים לסבסד, לממן

. נביא פתרון נצביע עליו ונאשר אותו

ולמחזיקת , אמתי,  אנחנו דרך אגב מוכנים מראש לתת גרייס לראש המועצה:מוטי פרנקו

. תיק הרווחה תאפשרו לילדים שאין להם להיכנס לזה במחיר מופחת

. כרטיסיה כזאת במחיר מופחת

ס אנחנו "שאין אף אתיופי במתנ... ,ס דרך אגב" צריך לעשות את זה גם במתנ:נועם ששון

. בזה אני מתבייש. בזה אני צריך לבדוק אתכם. צריכים לבדוק למה

 (מדברים ביחד)

 ליוני הבריכה פועלת וכן עד יום שני יעביר הזכיין 10בתנאי שעד ה,  ככה:אירית נתן

, דמי שימוש ₪ 25,000ק בנקאי על סך 'וכן צ ₪ 50,000ערבות בנקאית על סך 

. ואם הוא לא עומד בזה יועבר אוטומטית לזכיין השני

הזכיין השני לפי התנאים שהוא .  לפני התנאים שהוא התחייב במכרז:ר"יו, ניסים גוזלן

. השתתף בזכיין

שהמועצה , ניסים תהיה איתי,  אני רק מבקש שהמועצה תבדוק את הציוד:קי גונגרדי'ג

. תבדוק את הציוד שהוא מביא לפה

 (מדברים ביחד)

 אני רק מבקש להוסיף אני מבקש לקבל חוות דעת בפני חברי המועצה עיריית :נועם ששון

ובדרישות שלה היא כתבה עדיפות . לוד פרסמה לאחרונה מכרזים בעירייה

... אני מבקש לבדוק חוות דעת אם עיריית לוד פרסמה את זה. לתושבי מקום

, עדיפות תהיה לבעלי מקום ולא משנה באיזה
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 (מדברים ביחד)

אם כל הכבוד לי שיש לי הערכה ,  יש לכם פה מקרה קלאסי שאני אומר לך:ר"יו, ניסים גוזלן

אתם , לא אתם טועים, לשרון שהוא הזכיין במקרה הזה אני חייב לתת

מנהלים פה מערכות מקומיות אתה מביא למי שנותן את ההצעה הטובה 

אם שניהם זהים ומביאים את אותה הצעה הייתי , סליחה, אם שניהם. ביותר

נבדוק את ... יותר גדול.. שנותן, נותן עדיפות אבל כשיש מישהו שנותן כפול

זה לא משנה . כרגע ציבורית אנחנו פועלים נכון, זה לא קשור. הנקודה הזאת

עכשיו אם הוא לא עומד . זה לדעתי הפתרון. אם הוא מקום או לא מקום

הזכיין השני יהיה כדי שלא ניתקע בזה שלא תהיה לנו בריכה בעוד עשרה 

. שלא יהיה מצב שלא תהיה לנו בריכה, ה אם מחר בבוקר הוא לא'חבר. ימים

,  עיריית לוד פירסמה את זה עכשיו אני אראה לך את המודעה, אבי,  אבי:נועם ששון

להתראות לכם ולילה . רק בין תוצרת חוץ לתוצרת הארץ,  החוק אומר רסמי:אבי בן עבו

. טוב

, תודה רבה, אבי :מדברים ביחד

 אחוז מתקציב 70 חברים הנושא האחרון אישור מתן תמיכות עד גובה של :אירית נתן

, התמיכות

?  רגע את הורדת מסדר היום שאת רוצה להיות הגובה של הארנונה:מוטי פרנקו

.  ואוו שכחתי:אירית נתן

בדקתי את . אני אגיד לך למה טוב מאוד שהורדת את זה בשבילך,  טוב מאוד:מוטי פרנקו

, בסמכויות החשב מלווה ופעולות הטעונות אישורו'  ג142סעיף , החוק

'  ג142... אני יודע שזה מצחיק חלק מהאנשים אבל זה החוק. ד"בתיקון תשס

כתוב שמה מונה לעירייה חשב ? בסדר, קוראים לו סמכויות החשב המלווה

דרך אגב יהיה נחמד שיהיה יועץ משפטי , מלווה יחולו הוראות אלה כולם

כולן או , אבל יש לו את קארין ויש לו את חזי, אין בעיה.... בישיבות המועצה

החשב המלווה והוא בלבד יהיה ממונה על גביית . 1. חלקן כפי שיקבע השר

לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין . מיסי העירייה

לעירייה לראש העירייה או לעובד העירייה ולא יהיו לעירייה לראש העירייה 
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ולעובד העירייה כל הסמכויות האמורות כל עוד מינוי החשב המלווה עומד 

מונה לעירייה חשב מלווה וטרם מינויו מונה לה גובה יפסיק הסר . בתוקפו

. שתביני כמה זה גורף. את כהונתו של המלווה

גם , אני אגיד לך יתרה מזה. אז בוא אני אגיד לך יותר מזה',  ב142 :ר"יו, ניסים גוזלן

, בוועדות של ארנונה שיש אישי ציבור

לא כי פשוט ביטלו עיקולים בלי חשב מלווה ,  גם את זה אסור לו לחתום:מוטי פרנקו

בוטלו עיקולים של מאות אלפי , בלי אישור חשב מלווה. בשבוע האחרון

. שקלים אני אומר לך באחריות

. שאף אחד לא ביטל שום עיקול,  אז אני אומר לך:ר"יו, ניסים גוזלן

?  בדוק אתה יודע:מוטי פרנקו

אתה במקרה גם שלחת , עזוב אתה גם אמרת הרבה דברים.  מיליון אחוז:ר"יו, ניסים גוזלן

, סית יש לה תעודה"אתה אמרת שלקב, תן לי שנייה, תלונה לשר החינוך

, אני אראה לכולם את האי מייל אתה משמיץ אנשים... מזויפת, סליחה

סית הלכה לירושלים היום היא ובעלה לשלם את התואר ראשון שלה "הקב

ה 'חבר, זה בזיון. בגלל שהוא הגיש תלונה לשר שיש לה תעודה מזויפת

,  תפסיקו

? אני יכול להקריא לך את המייל. ממש לא,  זה לא נכון:מוטי פרנקו

תפסיקו . אתה שלחת לאירית תפסיקו להשמיץ אנשים.. אני אתן לך.  כן:ר"יו, ניסים גוזלן

,  אתה עושה שם רע ליישוב. תפסיק להשמיץ, זה שאנחנו שותקים, להשמיץ

 (מדברים ביחד)

.  אני שלחתי מכתב היום לשר פירון שאתה משתמש בצרכים פוליטיים:ר"יו, ניסים גוזלן

?  מזויף:קי גונגרדי'ג

.  כן:ר"יו, ניסים גוזלן

החוק , לית תדבר אני מרשה לך להתנצל ראש המועצה"אני רוצה שהמנכ,  רגע:מוטי פרנקו

ראש המועצה בפעם השנייה אני מרשה לך , אומר שאני מאפשר לך להתנצל

. להתנצל

... אתה רושם תלונות כל הזמן. אתה רשמת תלונה כוזבת, לא.  לא מתנצל:ר"יו, ניסים גוזלן



     .ה.א                                                                                                                                 04768

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

20 

אתה פוגע , אתה רושם דברים לא מבוססים, אתה רושם תלונות בלי לבדוק

. תפסיק עם זה, באנשים

להכחיש את מה , לית המועצה לפני שאני פותח את המייל"  אני מבקש ממנכ:מוטי פרנקו

?  האם אני כתבתי את המילה תעודה כוזבת. שאמר ראש המועצה

, צריכה לנסוע לירושלים לאמת את... עצם העובדה,  זה לא משנה:ר"יו, ניסים גוזלן

, לית המועצה אמרה לא" אני רוצה שישמעו לפרוטוקול שמנכ:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

. אתם רושם דברים לא מבוססים,  אתה שולח תלונות נגד אנשים סתם:ר"יו, ניסים גוזלן

לא , לא... כשאת רוצה לדבר בקול רם, לית" אבל לא שומעים אותך המנכ:מוטי פרנקו

. אתה לא יכול לעשות את זה. יהיה

... הוא רושם תלונות נגד אנשים הוא מפיל את השר שלו.  שיאשים אותי:ר"יו, ניסים גוזלן

אני אתבע אותו על כל , אני ניסים גוזלן, אני רשמתי לשר פירון שאני

. ההתנהלות הפוליטית שלו

אני , אני רציני. אי אפשר להמשיך עד שאני מקריא את המייל הזה,  אירית:מוטי פרנקו

. ראש המועצה סירב להתנצל והוא יתבע על זה, שנייה, מקריא

?  אני אתבע על זה:ר"יו, ניסים גוזלן

.  בוודאי בוודאי:מוטי פרנקו

אתה תתבע על ידי ואני אתבע אותך עוד מאה פעם כי כל יום ,  קדימה:ר"יו, ניסים גוזלן

, אתה עושה דברים לא מבוססים אתה עושה דברים עקומים

,  אתה יודע איפה הוא נמצא היום2006- גם משה קצב הגיש תלונה ב  :מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

.  אנחנו נחכה לתביעה של ראש המועצה ותראה מילה במילה מה כתבתי:מוטי פרנקו

.  שאתה רושם תלונות כזב נגד אנשים:ר"יו, ניסים גוזלן

. ואני לא כתבתי את זה. מזויף,  לא אמרת שאני אמרתי שהיא אין לה תואר:מוטי פרנקו

 היא הלכה והביאה לי היום אישור בוכה דמעות על תקינות התואר שלה :ר"יו, ניסים גוזלן

היא הביאה היום מכתב מהתארים . תתבייש לך. תתבייש לך' 99- מ 

'. 99בוכה היא ובעלה עופר הנה תואר משנת , בירושלים
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אבל , אני רוצה להקריא את המשפט היחידי... אירית שלום:  אני מקריא לכם:מוטי פרנקו

. אם אתה רוצה לכבד אותי כמיעוט אני מאוד אעריך את זה, אי אפשר ככה

. אני קורא לך ראש המועצה אפילו שאני באופוזיציה

, מה הוא אמר,  מה היא אמרה:ר"יו, ניסים גוזלן

אתה אמרת לפרוטוקול שאתה ראית ,  אתה אמרת לי שראית את התלונה:מוטי פרנקו

. התלונה

.  אני ראיתי כן:ר"יו, ניסים גוזלן

? פרנקו מאיזה תאריך המייל?  מאיזה תאריך המייל:קי גונגרדי'ג

. בבקשה.. סליחה.  למאי7. כל חברי המועצה, קי גונגרדי'ג,  אתה מכותב עליו:מוטי פרנקו

קיבלתי פנייה ממייל מתושבת שהעברתי , אני מבקש לבדוק, אירית שלום

וכיתבתי את כל חבריי המועצה בלי ,  למאי7אותו לאירית וכתבתי לה ב 

,  אני מבקש לבדוק. להסתיר

.  דקה יש פה צנעת הפרט:ר"יו, ניסים גוזלן

. אני לא אומר שמות. מבטיח לא אומר את השם.  לא אומר את השם:מוטי פרנקו

כשהיא הולכת , אמרתי תואר מזויף, לא מדבר על שמות,  התואר מזויף:ר"יו, ניסים גוזלן

.  אם זאת הייתה אשתך לא הייתה צוחק, להביא אישור מירושלים

, ראש המועצה אני רוצה.  אני מקריא:מוטי פרנקו

למאה עובדי מועצה אתה ,  אתה לא יכול לקרוא לעובדי המועצה בטלנים:ר"יו, ניסים גוזלן

תרדו מעובדי , תפסיקו, אל תקרא לעובדי המועצה בטלנים. קורא בטלנים

. המועצה

חס ושלום אני ממש , אני מבקש לבדוק כיצד התקבלה במכרז,  אירית שלום:מוטי פרנקו

אני מבקש לבדוק כיצד התקבלה במכרז לעבודה קצינת , אעריך את זה ליאת

ביקור סדיר במחלקת החינוך עם תואר בפסיכולוגיה משלוחת אוניברסיטת 

, ב קובץ"רצ, ברלינגטון כשכאמור נפסל על ידי נציבות שירות המדינה

? מה המשמעות למה שאתה אומר?  מה המשמעות:ר"יו, ניסים גוזלן

, רגע, שנפסל,  רגע:מוטי פרנקו

,  זה לא אומר שזה מזויף:דודי לוין
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לא מכירים בתואר והיום היא הלכה , דקה, סליחה,  לא מכירים בתואר:ר"יו, ניסים גוזלן

הוא הלך ? למה להשמיץ? למה להשמיץ. עם בעלה הוכיחו שזה כן תואר

, ללשכת השר אם הוא היה גומר

אני לא .  תראה גדולה של אדם ועשיתי את זה יותר מפעם אחת זה להתנצל:מוטי פרנקו

ראש המועצה אני אומר לך בפעם השלישית האחרונה אני מציע , כתבתי

, לכבודו להתנצל אני לא כתבתי

, עידית,  אתה שלחת לשר פנייה:ר"יו, ניסים גוזלן

, אוקי יש פרוטוקול.  אתה אמרת שאני אמרתי שהתואר כוזב:מוטי פרנקו

אני ' עידית ברקוביץ... תן לי שנייה, אז תקשיב פעם אחת',  עידית ברקוביץ:ר"יו, ניסים גוזלן

' עידית ברקוביץ, בכוונה אני אומר את זה פה

והיא קיבלה אישור ,  מהמחלקה להערכת תארים ודיפלומות זה האישור:מוטי פרנקו

אני יכול , כחבר מועצה שמקבל תלונה לא יכול לנחש את זה, אני כאדם, חריג

, זה לא יאומן.... לא פניתי ללשכת השר, להגיד לך שלעולם לא כתבתי כוזב

. אתה בפעם הרביעית ראש המועצה

. מלשכת השר... אמרה לי קיבלתי תלונה'  עידית ברקוביץ:ר"יו, ניסים גוזלן

. אירית אני לא אמרתי כוזב, אני מיציתי את הנושא.  אני מיציתי את הנושא:מוטי פרנקו

,  אני אביא לכם אי מייל לישיבה הבאה:ר"יו, ניסים גוזלן

. הוא כושל בלשונו... לראות אותו לחוץ לחוץ...  פשוט:מוטי פרנק

תלחמו בפוליטיקאים לא , לא פוגעים,  תתביישו לא פוגעים בעובדי מועצה:ר"יו, ניסים גוזלן

. בעובדי מועצה

אתה לא מסוגל להגיד טעיתי אני לא ... ?אני כתבתי כוזב,  אני לא כתבתי כוזב:מוטי פרנקו

. זה מה שכתבתי, לא אושר, כתבי כוזב

 (מדברים ביחד)

,  אני אומר לך שעידית אמרה לי קיבלתי:ר"יו, ניסים גוזלן 

.  אבל אתה אמרת שאני כתבתי כוזב:מוטי פרנקו

,   אתה במשמעות אומר לה שהיא:ר"יו, ניסים גוזלן

, תתנצל לא קרה כלום,  תרד מהעץ לא יקרה לך כלום אתה תהיה גדול:מוטי פרנקו
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?  על מה אני אתנצל:ר"יו, ניסים גוזלן

. חס ושלום,  שאני לא כתבתי כוזב:מוטי פרנקו

,  אז לא אמרת כוזב אז רק אמרת שהתואר לא בתוקף:ר"יו, ניסים גוזלן

, אז לא מכירים בו... אני כתבתי שהוא לא אושר,  לא:מוטי פרנקו

, אלא אם כן...  אם לא מכירים בו אז היא בתפקיד:ר"יו, ניסים גוזלן

,  היא קיבלה אישור חריג:מוטי פרנקו

לא אישור . אתה עכשיו מתקן את עצמך,  היא קיבלה אישור לא חריג:ר"יו, ניסים גוזלן

מה שאני . בעלה היום צירף לי אישור רגיל. היא קיבלה אישור רגיל, חריג

, תרדו מהעובדים, מה שאני מנסה להגיד, מנסה להגיד

? אתה מדבר איתי על עובדים, אתה מפטר סייעות?  מהעובדים:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

, לעניין הסייעות פשוט אמרת סייעות. ברשותך,  רגע שנייה אחת:מוטי פרנקו

,  אני יוצא שתי דקות להתפלל מנחה:אברהם בוסקילה

 (מדברים ביחד)

, לעניין הסייעות רק שתדעו לכם,  נחכה לך:מוטי פרנקו

, בואו בואו למי יש מה להגיד על התמיכות...  בוא נדבר על תמיכות עזוב:ר"יו, ניסים גוזלן

בהנחה ₪  מיליון 3הייתה פה וועדה מקצועית שחילקה , ה התמיכות'חבר

, שהתקציב הוא

.  לא הייתה פה וועדת משנה לא וועדה מקצועית:מוטי פרנקו

 הייתה וועדה מקצועית והייתה אחרי זה וועדת משנה ואושר במליאת :ר"יו, ניסים גוזלן

זה כשהיה .  מיליון שקל130וועדת תמיכות מתקציב של ₪  מיליון 3המועצה 

ישבנו אנחנו כהנהלה והחלטנו שאנחנו נקצץ בערך בשלושים . גירעון מסוים

זה כל .  נשאף להיות מה שנקרא מאוזנים2014- אחוז מהפעולות כדי שב 

 30לכן אמרנו שאנחנו לאורך כל הפעולות של הרשות הולכים לקצץ . העניין

₪  מיליון 3-נושא התמיכות מ . אחוז בצורה מידתית כדי שנוכל להתקדם

עוד מיליון שקל כדי , זה מה שהחלטנו שמקצצים₪  מיליון 2יחולק השנה 

אני יודע שמרוב התמיכות של כולם רוב מי שמקבל זה . לעמוד במשימות
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מעט כסף למה שהם קיבלו בעבר ולמטרות שהם ביצעו קחו בחשבון שחלק 

חלק מהמוסדות , ספורט, הצופים. מהגופים מינואר עד היום לא קיבלו שקל

עוד גופים אחרים אנחנו ...  אחוז70לכן אנחנו מקצצים , האחרים של הדת

. זאת ההחלטה, 30 מקצצים 70נותנים 

,  כדי שלא יווצר מצב שאתם תחלקו מיליון שקל רק לספורט ובעוד חודש:נועם ששון

, אמרתי,  מידתי נועם:ר"יו, ניסים גוזלן

חות ומה קורה במשרד הפנים החלוקה "  אז אני לא יודע מה קורה ואיפה הדו:נועם ששון

, תהיה רוחבית על פני כולם

הוא ,  אחוז70 אחוז ואתה משנה עכשיו את ההחלטה הוא אומר עד 20 סיכמו :מוטי פרנקו

?, זה מקובל עליך.  אחוז70יכול מחר בבוקר להעביר 

לעוד ... ובעוד חודש,   לעמותה אחת מיליון שקל והאחרים לא יקבלו כלום:נועם ששון

. קיצוץ יווצר מצב שלא יקבלו כלום

דיברנו עליה , שנייה דקה,  אם אתה זוכר את הסוגיה הזאת שאתה העלית:ר"יו, ניסים גוזלן

פעם שעברה וחשבנו עליה וראית שאנחנו היינו מידתיים ורצינו וגם הקיצוץ 

הוא בשיעור שלושים אחוז מכל עמותה שהיא קיבלה בהתאם , הוא מידתי

, 2היום מחלקים ... להחלטה שכל החברים פה אישרו לחלק שלושה מיליון

, את משנה את ההחלטה של וועדה מקצועית.  אחוז70 :מוטי פרנקו

. עכשיו אנחנו מעבירים,   לא לא עבר:אירית נתן

.  אחוז20 לא הוועדה מקצועית החליטה :מוטי פרנקו

אנחנו . לא הבנת, אתה אפילו לא יודע מה הוועדה מקצועית,  לא לא:ר"יו, ניסים גוזלן

היום אנחנו .  אחוז חלוקה20 מיליון שאז הייתה מגבלה של 3החלטנו לחלק 

 20- אומרים מכיוון שלא ידענו כמה קיצוץ נוסף יהיה אמרנו בוא נגביל ב

. מכיוון שלא חילקנו את זה עד היום

?  למה לא חילקנו:דודי לוין

, אף אחד לא קיבל כסף...  לא חילקנו:ר"יו, ניסים גוזלן

.  אלף שקל257...  בגלל:דודי לוין

אני ... 12 אתה מדבר על החד פעמי שקיבלו הספורט שזה היה אחד חלקי :ר"יו, ניסים גוזלן
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.  אחוז20- מדבר בהחלטה דודי של  ה

אפילו  שזה באמצע ,  אחוז70 זה אומר שאת מחר בבוקר יכולה להעביר :מוטי פרנקו

, השנה

 (מדברים ביחד)

מכיוון שקיצצנו לכולם את הכל ואם תיקחו למשל סתם ,  תנו לי שנייה:ר"יו, ניסים גוזלן

,  אחוז70עמותה כמו הצופים גם אם נתן להם מחר את כל ה 

?  אחוז30 – מה קיצצתם גם לצופים את ה:מוטי פרנקו

.  לכולם אין דבר כזה:ר"יו, ניסים גוזלן

. לא אני רציני אני אומר את זה.  אבל הם ילדי באר יעקב:מוטי פרנקו

  והילדים שלו לא ילדי באר יעקב :ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

.  אתם יכולים לגרום לזה שהצופים יעלו תשמע מה אני אומר לך:מוטי פרנקו

.   אנחנו נדאג לזה שהצופים יעלו:לא מזוהה

.  אחוז30 אבל הם מורידים עכשיו :מוטי פרנקו

תכבדו את עצמכם אתם ישבתם . אני לא מבין דבר אחד, סליחה,  סליחה:ר"יו, ניסים גוזלן

, החלטתם מה אתם נותנים זה עבר פה אחד, החלטתם כל עמותה, פה ימים

. לא הבנתי? לא לתת₪  מיליון 2.  מיליון3זה עבר פה אחד במליאה לתת 

. אתה לא אומר?  באיזה פעימות:מוטי פרנקו

בפעימות לפי מטרות אף אחד לא הולך לשלם להם , סליחה,  בפעימות:ר"יו, ניסים גוזלן

לא אני אגיד לכם איפה העניין , דקה, בדרך כלל...  אחוז70- מחר את כל ה 

 70בדרך כלל גם מארק גם זאב גם אני וגם אירית אף אחד לא ייתן להם 

. אחוז מחר ביוני

?  אחוז30 מי קבע קיצוץ של :נועם ששון

,  אחוז רוחבי30 :ר"יו, ניסים גוזלן

? כולל הכל.. כולל חינוך?  אחוז30כל התקציב מקוצץ ב ?  מה זה רוחבי:נועם ששון

בעוד שבועיים המועצה מביאה אישור תקציב חדש ,  בוא אני אגלה לך משהו:מוטי פרנקו

.  מיליון שקל זה בעוד עשרה ימים קורה שים לב35עם קיצוץ של 
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מצד , מצד אחד רוצים לחסל את הגרעון,  מצד אחד אנחנו מגלים אחריות:ר"יו, ניסים גוזלן

סליחה אז יקצצו מה ... מצד שני. שני רוצים שלא נדמם יותר ולא נצבור גרעון

? מה קרה.  אנחנו נוריד הרבה כסף מהרבה מאוד פעולות2014ה 'חבר? לעשות

כי , אתם צריכים מצד אחד לבוא ולהיות אחראים ולהיות כמו שאני מגלה

. ה אותי תופסים'בואו חבר

. זה נגד החוק?  אבל אם אין תקציב מאושר איך אתה מחלק תמיכות:מוטי פרנקו

,  מאושר130יש לך , אולי לא הבנת מה אנחנו עשינו,  אתה אולי:ר"יו, ניסים גוזלן

, -נכון למכתב של זאב רקאנטי לרעות יוסף ו,  לא מאושר:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

,  אחוז ממה שהחברה פה אישרו70 תמיכות אנחנו מחלקים :ר"יו, ניסים גוזלן

, אבל דודי רוצה לומר משהו, נעשה הצבעה שמית על זה,  רגע:מוטי פרנקו

 מיליון שקל היה 3אני קצת במספרים מבין , אני עכשיו,  אני יש לי שאלה:דודי לוין

וועדה מקצועית התכנסה , ישבה וועדת תמיכות של חברי המועצה. התקציב

? או לא התכנסה

. הבאנו את זה לחברי וועדת המשנה.  התכנסה ואישרה יש פה פרוטוקול:ר"יו, ניסים גוזלן

, אתה לא היית בישיבה... דודי אני אגיד לך את הסדר מה שהיה

 אני לא הייתי אבל לא הייתה וועדה מקצועית :דודי לוין

תן לי להסביר לך ,  וועדה מקצועית קבעה:ר"יו, ניסים גוזלן

אם הפרוטוקול היה בה בזמן הייתי יכול לדעת אם כן או לא היה , ה אני'  חבר:דודי לוין

, או מה היה

 (מדברים ביחד)

 היה אישור וועדה מקצועית עברה על כל זה והיא אישרה למי לתת ולמי לא :דודי לוין

, על זה אני שואל, מי עומד, לתת

?  אתה שואל על קריטריונים:נועם ששון

. כדי שלא נפספס, זה דבר ראשון אנחנו נעשה את זה שאלה שאלה,  רגע שנייה:דודי לוין

וועדה מקצועית צריכה לבדוק אם כל אחד עומד בתבחינים שאנחנו  אישרנו 

. זה אני שואל, מה חסר מה לא חסר, אם הוא יכול לקבל או לא יכול לקבל
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. אני לא שואל שום דבר אחר

הוועדה המקצועית דנה והבאנו את זה גם לגבי אחוז התמיכה ,  אז אני אסביר:אירית נתן

השלב הבא שעושים זה המועצה צריכה להגיד . ואז זה עלה פה במועצה, לתת

אנחנו לא . כמה כסף היא נותנת לפי התבחינים שאושרו על ידי המועצה

. נותנים לשום עמותה את הכסף אם הוא לא עומד בתנאים עם כל המסמכים

 (מדברים ביחד)

אנחנו דיברנו ,  תקשיב . דודי בוא לא צריך לצעוק לא הכל חייבים לצעוק:קי גונגרדי'ג

אנחנו דיברנו ואמרנו עד אשר אין כל הקריטריונים את כל , בוועדה שלנו

, המסמכים אי אפשר להוציא שקל

כל העולם הזה של , זה אחד דבר שני...  אתם אמרת שזה אושר בוועדת מועצה:דודי לוין

לחלק כספים צריך להיות כפוף לאישור התקציב על ידי משרד הפנים וכרגע 

חייבים לתת על זה פומביות אנשים מחכים כאן לכסף , הוא לא אושר

, והוראות משרד הפנים אומרים שלא לחלק

,   גם לא היה צריך לעשות יום עצמאות:לא מזוהה

. אתה לא מכיר את החוק,  לא נכון:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

?  דודי מה השאלה:ר"יו, ניסים גוזלן

.  אני אומר עוד פעם כרגע תקציב המועצה עדיין לא אושר:דודי לוין

. נמצא במשרד הפנים, מבחינתנו עבר₪  מיליון 130 תקציב המועצה :ר"יו, ניסים גוזלן

חות כספיים שגוים של מספר נתונים הוא מחכה "משרד הפנים כתוצאה מדו

שאנחנו נעשה תקציב מתוקן ביחד עם תכנית הבראה , בסדר, מאיתנו

, ולהמשיך, מתוקנת כדי שנוכל להתקדם ולהביא כסף כי בלהמשיך לריב

הכסף בא מהלחץ שאני אעשה במשרד , הכסף לא בא ממריבות של כולנו

כדי . נלוות...  אחוז50 אחוז מענק ו 50הפנים מול שר הפנים כדי שייתן לנו 

מבחינתנו , דקה. ה'בואו חבר. לסגור את הגרעון המצטבר של המועצה

אנחנו רק מגלים היום אחריות ,בהתייחסות דודי זה אותם שלושה מיליון

יחולקו בהתאם , נאשר שתיים, כרגע, ואומרים בואו נוריד עוד מיליון שקל



     .ה.א                                                                                                                                 04768

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

28 

, אנחנו גם נעשה את זה, ואני אומר לך את זה גם, למסמכים שאמרנו

.  כפוף לאישור של משרד הפנים:דודי לוין

.  זאב רקנאטי צריך לחתום מול איש משרד הפנים:ר"יו, ניסים גוזלן

,  עם כל הכבוד זאב לא נמצא פה אז אני לא יכול לדעת מה הוא:דודי לוין

תקשיב אנחנו נעשה הכל לפי , חותם,  אתה לא יכול אז אני אומר לך הוא:ר"יו, ניסים גוזלן

. הנהלים

, 12אני יודע שיש סמכות לחלק אחד חלקי , רביעי- שלישי ,  עכשיו דבר שני:דודי לוין

,  לחשב:מוטי פרנקו

? מה התמיכות, רגע רגע. 12 ובטח ירצו להשתמש גם באחד חלקי :דודי לוין

? מה השאלה דודי, ה'  דקה חבר:ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אם בתחילת השנה .  אם מחלקים כסף בעקרון השוויונות כולם צריכים לקבל:דודי לוין

אבל תן לי , רגע,  אלף שקל שאר העמותות לא קיבלו157נתנו כסף לעמותות 

הם צריכים , צריך באופן יחסי לשאר העמותות שלא קיבלו שקל, רגע לסיים

, לקבל באופן יחסי

, ואני אמרתי,  אבל נועם דיבר על זה:ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

בערך , 12 שיקף שמונה אחוז של האחד חלקי 157 –ה,  יש שמונה אחוז:ר"יו, ניסים גוזלן

אני לא מתכוון להוציא מחר לצופים , אנחנו לא מתכוונים. עשרה אחוז

 40 אחוז מהתקציב 50 אחוז אני מתכוון לצופים מחר להוציא 10להוציא 

 15 –10גם בספורט אנחנו נשלים . אחוז מהתקציב כדי שיוכלו לזרום קדימה

כל מי , אף אחד גורף. אם זאת השאלה.  אחוז40את כולם ברמה של ... אחוז

 אחוז באופן המידי כי הוא סיים 40שיש לו את כל המסמכים עומד יקבל עד 

,  אחוז קיצוץ זה מה שאנחנו עושים כדי לעזור30,  אחוז70ה  'חבר... חצי שנה

.  לחלק2013של , 2014לא של ,  אני מבקש את המלגות של שנה שעברה:נועם ששון

.  שילמו:אברהם בוסקילה

 לתת 2013לפחות את ... אני מבקש את המלגות ביחד. לא שילמו,  לא שילמו:נועם ששון
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. מבקש לחלק אותם ביחד עם תמיכות, עשרות פעמים באים לפה... אותם

אני רוצה להתחבר להצבעה אני רוצה ? למה לא...  אז בוא נתנה את זה:מוטי פרנקו

מה אני לא מבין אני רוצה ... ,אני לא מבין את זה, להצביע עם ראש המועצה

, באמת להצביע איתך

 (מדברים ביחד)

,  או שאתם מדברים על ניהול ואתם מדברים על מנהל ציבורי תקין:ר"יו, ניסים גוזלן

,  רק מנהל ציבורי תקין:מוטי פרנקו

לעשות את זה מנהל ציבורי תקין מה שעמרם עושה ומה שנועם רוצה ,  יפה:ר"יו, ניסים גוזלן

, אי אפשר לקחת את המלגות שהחלטנו עליהם, ומה שאתה רוצה

?  אתה יכול2014...  אחוז30תוריד ,  למה יש סעיף תקציב:מוטי פרנקו

אני פה עשר שנים אני התחלתי עם , כולכם,  סטודנטים לא באים לכולכם:ר"יו, ניסים גוזלן

.  שקל1500 שקל ומחלק 200מלגה של 

. 1500בפועל לא הגענו ל ,  לא מחלק:מוטי פרנקו

אני בשמונה , 1500קים של 'אני כבר חתמתי על צ. 1500 סליחה הגעתי ל :ר"יו, ניסים גוזלן

שנים האלה חילקתי יותר מעיריית נס ציונה ומכל הערים בסביבה וכמות 

כמות הסטודנטים הייתה ,  שקלים200 כשחילקו 200,  הסטודנטים הייתה

אז באמת אף אחד לא ילמד . 1500ופה היו מאות אנשים ונתנו , 70פחות מ 

, אותי

? אישרנו אותה לא, אבל יש שורת תקציב, שורת תקציב,  אז מה הבעיה:מוטי פרנקו

, 2013 – אנחנו אישרנו ב:ר"יו, ניסים גוזלן

. 2013עזוב , 2014 :מוטי פרנקו

.  באישור2014-   ב2013- אי אפשר לשלם על משהו מ,  דקה:ר"יו, ניסים גוזלן

?  אתה יכול לשלם2014 הבנו :מוטי פרנקו

עוד שבוע מה זה ...  עכשיו שאנחנו מתקנים את התקציב2014- ב ,  תקשיב:ר"יו, ניסים גוזלן

? קשור

?  אז למה אתה לחוץ עכשיו על התמיכות:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)
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. יש לך שורת תקציב? למה?  למה לחכות עוד שבוע:מוטי פרנקו

.  אלף100נגיד שזה . 2013...  אחוז 50 הוא רוצה לשלם :ר"יו, ניסים גוזלן

. 500תן .  שקל500 תן להם :מוטי פרנקו

? 500 שקך למה 1000 ניתן :ר"יו, ניסים גוזלן

.  אז תן עכשיו:מוטי פרנקו

,  בתיקון התקציב נראה את זה2014אני אתן רק ב , 1000 אני בעד לתת :ר"יו, ניסים גוזלן

, מקור מימון

 (מדברים ביחד)

, הלאה, ניתן את זה עכשיו? נכון, ה האלה מקבלים את זה עכשיו' החבר:ר"יו, ניסים גוזלן

, ה' לחבר1,500במקום .  שקלים100אני בעד לתת ? מאושר

 (מדברים ביחד)

אנחנו , לגבי התמיכות אם אתם אומרים שאתם יכולים להצביע על זה,  דודי:מוטי פרנקו

אבל אם את אומרת , אנחנו יודעים שאסור להצביע על זה, אני יודע. לא נתנגד

אנחנו יודעים שאסור . שמותר להצביע על זה אנחנו לא נעצור את המועצה

את עשר שנים ... את אומרת שמותר לכם, לכם לעלות את זה על סדר היום

, לית"היית מנכ

, אתה הצבעת פה אחד... מבחינתנו, אנחנו הצבענו על זה,  מותר לעלות:ר"יו, ניסים גוזלן

. אני רק רוצה לדעת שזה מותר,  אין בעיה:מוטי פרנקו

אתה הצבעת , תן לי לדבר, למיקרופון...  אתה היית בוועדה המקצועית:ר"יו, ניסים גוזלן

,   מיליון תהיה אמיץ3עבור 

, אני אומר גם עכשיו,  נכון אמרתי:מוטי פרנקו

,  אז תהיה מנהיג מה אתה:ר"יו, ניסים גוזלן

?  מה זה מנהיג משקר:מוטי פרנקו

.  בעד– לא להגיד את האמת להגיד שהצבעת בעד :ר"יו, ניסים גוזלן

,  עכשיו אנחנו סוגרים פותחים ישיבה חדשה ברשותכם, אוקי.   כולם בעד:אירית נתן

. הישיבה המיוחדת

רק דקה לפני שאת סוגרת את הישיבה אנחנו השבוע כמו שכולם יודעים ,  רגע:נועם ששון
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הגזבר החליט לפרוש בהסכמה חלק הצביעו חלק לא הצביעו , לגבי הגזבר

אני מבקש לפני שיוצא , אז תנו את השימוע בבית הדין. אבל טוב שהגענו

יש פה , מכרז חדש שהמועצה תמנה וועדת מכרזים בנושא בחירה של גזבר

חברי הוועדה אמורים להתמנות גם שני נציגים לחברי , נהלים של חברי וועדה

אני מבקש לפני קבלת גזבר חדש למנות , המועצה בנוסף לראש המועצה

. וועדה

, תקום וועדת איתור... מה זה, כל ההתנהלות ואני אומר את זה פה,  דקה:ר"יו, ניסים גוזלן

, תקום וועדת איתור, אנחנו נקבע את הוועדה שתהיה

סליחה עם כל הכבוד  , לית זה לא היה"לא אצל המנכ, זה החוק,  זה החוק:נועם ששון

?  אתה יודע כמה אנשים היו שם:אירית נתן

.  היו מצדי כולם חברי מועצה לא היו:נועם ששון

. אנחנו סוגרים ופותחים ישיבה חדשה. אנחנו נועלים את הישיבה,  אוקי:אירית נתן

 לא אנחנו אמרנו  שאנחנו הצבענו לגבי התמיכות אם זה מותר לעלות את זה :מוטי פרנקו

. על סדר היום

לפני שסוגרים ומתחילים דיון ? ראש המועצה? אפשר. תודה,  סליחה אירית:דן קושניר

חדש אני רוצה בבקשה את זכות הדיבור ושגם חברי המועצה יתנו לי את 

, הדקה לדבר

, זה לא על סדר היום, חכה, חכה,  רגע:ר"יו, ניסים גוזלן

? אסור לו הודעה,  אבל מותר לו הודעה:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

 אני מבקש ממך את זכות הדיבור במשך דקה אחת בלי הפרעה ברשותכם של :דן קושניר

יש כאן בעיה שאני חושב שכל תושבי באר יעקב הם אלה . כל חברי המועצה

יש כאן בעיה שאני מביא אותה למליאה  (רעש), בבקשה אם אפשר, שסובלים

שאני חושב שתושבים בבאר יעקב לא יכולים לחכות חודש נוסף עד שאנחנו 

לית המועצה בנושא עבודות "אני פונה במשך חודשים למנכ. נתכנס עוד פעם

מעבר לזמן עבודה מקובל שהתקנות רעש של קבלנים ויזמים שנמצאים בבאר 

 משפחות זה 60 שמאכלס 15בשדרה המרכזית סמוך לבניין שא נס . יעקב
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, "טו בי"חברת תדהר שבונה את פרויקט . תינוקות, ילדים, מאות תושבים

גם ערב . ואת הקניון עובדים משש וחצי בבוקר עד השעות הקטנות של הלילה

עד ... יש פה מיילים. כניסת שבת הם עובדים עד שעות מאוד מאוד מאוחרות

, כמעט כניסת שבת

,  שבת אף אחד לא עובד:ר"יו, ניסים גוזלן

מה שאני רוצה . רק דקה ברשותכם עוד חצי דקה.  עד כמעט כניסת שבת:דן קושניר

אני גם פניתי אליך באופן , לעלות לסדר היום ברשותך אדוני ראש המועצה

בכל , אישי במיילים שלא נענו בצורה נאותה וגם מיילים שלא נענים בכלל

 דיירים שאנחנו כמועצה יש 60אבל בנושא הזה יש תקנות רעש יש פה ... מיני

לנו את השוט לבוא אל היזמים ואל הקבלנים שעובדים כאן ורומסים ברגל 

אנחנו . גסה את החוק ולפנות אליהם ולהגיד להם אפשר לעבוד משבע עד שבע

מקבלים בברכה כל יזם וקבלן שרוצה לבוא ולפתח את באר יעקב אני מחבק 

לכולנו יש , וילדים פה, אבל מי שעובד אחרי השעה שש שבע בערב. אותו

עגורנים , עשר בערב, תשע וחצי, וילדים לא יכולים ללכת לישון, ילדים

עומדים כאן כדי שהם יוכלו לעמוד בלוחות הזמנים ולמסור דירות ולבוא 

חברים יש תקנות רעש ... ,שבע עד שבע... אנחנו כמועצה, למסור דירות בזמן

תושבים פה לא יכולים ללכת ולריב עם קבלנים זה מה שהם עושים ... יש חוק

, עוד עשר שניות, אני רוצה להימנע בלי לערב את המשטרה בסך הכל רק דקה

לבקש ממך אדוני ראש המועצה להפעיל את הסמכות שלך לבוא ולהזהיר את 

ללכת ולהוציא צו הפסקת עבודה , הקבלנים פעם אחת ובמידה וזה לא עוזר

. כי יש חוק בבאר יעקב גם בנושא של בנייה, מנהלי שיבוא ויגיד לאנשים די

אנחנו נזמן את . מכתב לא יעזור, לא, לא, אירית אני ביקשתי כרגע,  דקה:ר"יו, ניסים גוזלן

ונבהיר להם חד משמעית ביחד עם היועץ המשפטי שיהיה בדיון " תדהר"

אני , שבמידה והם יפרו אנחנו נוציא להם צו מידי ויהיה פרוטוקול של העניין

. כולל יועץ משפטי שיהיה בישיבה, אדאג לטפל בזה

?  האם אפשר לצרף את המכתב שלו לפרוטוקול:מוטי פרנקו

.  אין בעיה צורף צורף:ר"יו, ניסים גוזלן
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 לא יכול להיות שנתי סגוב שהוא עובד במחלקת ההנדסה יחתום לעבוד :דן קושניר

. עבודות לילה בלי לכנס מועצה

לפעמים יש יציקות ואתה יודע , אבל אתה צריך לדעת דבר אחד,  קושניר:ר"יו, ניסים גוזלן

יציקות של גג אי אפשר לחלק . יש ימים שיוצקים גג, מה זה כי אתה בתחום

את זה לשיעורים כי זה יציקה אחת מבחינה הנדסית אז אני מסכים איתך 

, אחת לחודש אחת לחודשיים שעושים יציקה אחת גדולה, שלא כל יום ברור

שהקניון יפתח כמה שיותר מהר לרווחת ,  ההפך אנחנו מחבקים את הקבלנים:דן קושניר

כשיש יציקות שהם יציקות טרנספורמציה גדולות אין שום . תושבי באר יעקב

, בעיה שישיגו אישור מהמשטרה

אלינו ונעשה בנוכחות " תדהר"אנחנו נזמן את , אין בעיה,  מאה אחוז:ר"יו, ניסים גוזלן

. היועץ המשפטי נעשה ישיבה

.  אנחנו סוגרים ישיבה:אירית נתן

 

 

- סוף הישיבה-
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דף החלטות - 10-  ' מליאה מס  
 

 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין

. במשרדי המועצה19:00 בשעה 28.5.2014שהתקיימה ביום   

 

:משתתפים  

 

 מר נועם ששון .  7מר ניסים גוזלן    .1

 

 מר מוטי זייפתי  . 8מר עמרם נעים    .2

 

 מר דן קושניר . 9מר אברהם בוסקילה   .3

 

 מר דודי לוין            . 10קי גונגרדי     'מר ג .4

 

 מר מוטי פרנקו. 11ליאת דרי   ' גב .5

 

 עידית גינדי    ' גב .6

 

       

: נוכחים  

 

לית המועצה" מנכ–אירית נתן ' גב  
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.רים קיימים להגדלה                                                             "תב+ רים "אישורי תב  –נושא   

 

 (השיכון.תקציב מ). שפוץ שכונות-  ₪ 400,000 –  1084' ר מס"תב .א

 (השיכון.תקציב מ). שפוץ שכונות וותיקות-  ₪ 250,000 –  1085' ר מס"תב .ב

  11,400,000- מתוכם כ)  גני ילדים  15לבניית  – 15,000,000 –  1086' ר מס"תב .ג

(   קרנות פתוח 3,600,000₪+ ח משרד החינוך"ע  

 ר עומד על סך של "תקציב משרד החינוך בתב'   תלמים שלב ב-1024ר "תב .ד

בסכום  ₪ 456.295-  תוספות שהם שווי ערך ל16%ח לפרויקט אושרו "מש. 2.851848.

ח ולהעמיד " אש456.295- ח לכן יש להגדיל את החלק של החינוך ב" מש3.308.143של 

. (ר"עדכון תב)ר "את התב

         

 להגדיל תקציב משרד החינוך,ר קיים "תב–  כיתות גן 5בניית  –   1007' ר מס"תב .ה

 .אישרור-  ₪ 1,057,000ס "                                 ע

 תוספת מימון מקרנות הרשות – 109 כיתות גן מגרש 3בניית  –  1008' ר מס"תב .ו

.אישרור-  ₪ 319,000בסך                              

' השתת, ₪ מליון 4.902456- ס "אישרור ע – 125 כיתות גן מגרש 3 -   1009' ר מס"תב .ז

 . ₪ מליון 2.407.579וקרנות הפיתוח ₪  מליון 2.493.877משרד החינוך

 4.770.000העדכון בהשתתפות משרד החינוך , ₪'  מ8.628.700ס "ע - 981ר "אישור תב .ח

  ₪. 286.200תוספת עדכון , ₪' מ5.056.200לסכום של ₪ ' מ

 וממפעל הפיס ₪ 3,224120 תקציב מהטוטו – ₪  5,924,120ס "ע- 1087ר "אישור תב .ט

טרם , נשלחה בקשה למפעל הפיס )₪ ' מ1.200.000ומקרנות הרשות ₪ ' מ1.500.000

ס "המועצה מאשרת הקדמת מימון ע(. ל נידון בועדת כספים"ר הנ"התב. )(.אושרה

. אם תקציב מפעל הפיס לא מגיע בזמן,מקרנות פיתוח₪ ' מ2.700.000

 

 

 

 

 החלטה 
.כולם פה אחד בעד: הוחלט  

 

 בעד- מר נועם ששון .  7בעד                 - מר ניסים גוזלן  .7

 

 בעד  - מר מוטי זייפתי . 8בעד  - מר עמרם נעים  .8

 

 בעד-  מר דן קושניר . 9בעד  - מר אברהם בוסקילה  .9

 

 בעד            -  מר דודי לוין. 10בעד   - קי גונגרדי   'מר ג .10

 

 בעד- מר מוטי פרנקו. 11בעד  - ליאת דרי ' גב .11

 

 בעד   - עידית גינדי  ' גב .12
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דף החלטות  - 10-  ' מליאה מס  

 
 

  הבריכה פועלת10.6.14בתנאי שעד , מ" אישור הפעלת הבריכה בהתאם לועדת מ–נושא 

.ח דמי שימוש" אש25ס "ח וכן שיק בנקאי ע" אש50ס "וכן עד יום שני יעביר הזכיין ערבות בנקאית ע  

.אוטומטית לזכיין השני, באם הוא לא עומד בזה יועבר  

 . לפי התנאים שהשתתף במכרז

 

 

 החלטה 
 

.כולם פה אחד בעד: הוחלט  

 

 בעד- מר נועם ששון .  7בעד                 - מר ניסים גוזלן  .13

 

 בעד  - מר מוטי זייפתי . 8בעד  - מר עמרם נעים  .14

 

 בעד-  מר דן קושניר . 9בעד  - מר אברהם בוסקילה  .15

 

 בעד            -  מר דודי לוין. 10בעד   - קי גונגרדי   'מר ג .16

 

 בעד- מר מוטי פרנקו. 11בעד  - ליאת דרי ' גב .17

 

 בעד   - עידית גינדי  ' גב .18
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. מהתקציב70%של  אישור מתן תמיכות עד גובה –נושא   

 

 

 החלטה 
 

.כולם פה אחד בעד: הוחלט  

 

 בעד- מר נועם ששון .  7בעד                 - מר ניסים גוזלן  .19

 

 בעד  - מר מוטי זייפתי . 8בעד  - מר עמרם נעים  .20

 

 בעד-  מר דן קושניר . 9בעד  - מר אברהם בוסקילה  .21

 

 בעד            -  מר דודי לוין. 10בעד   - קי גונגרדי   'מר ג .22

 

 בעד- מר מוטי פרנקו. 11בעד  - ליאת דרי ' גב .23

 

 בעד   - עידית גינדי  ' גב .24

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________      ___________________ 

לית המועצה "מנכ-  ראש המועצה    אירית נתן–ניסים גוזלן 

 


