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מועצת באר יעקב 
ישיבת מועצה 

 11'  מסמישיבת מועצה

 28.05.2014, ד"תשעח אייר ה"רביעי כשהתקיימה ביום 

. במשרדי המועצה המקומית באר יעקב

 ישיבת מועצה מיוחדת

 :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  

-  עידית גינדי   ' גב

 

 :משתתפים

מר דן קושניר 

 מר דודי לוין

 

: על סדר היום

כסגן ראש המועצה ןמינוי , מוטי פרנקו-  ישיבה להעברת חבר המועצה –ישיבה מיוחדת 

. כסגן ראש המועצה ללא שכר,  אברהם בוסקילה–והצבעה על חבר המועצה 
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פרוטוקול 

.  ישיבה מיוחדת:אירית נתן

לא לא קיבלנו ולהעלות , 9,10 רק לדאוג להעביר לנו את הפרוטוקולים של :מוטי פרנקו

, אותו לאתר האינטרנט

.  מה שסגור אנחנו לא מעלים:אירית נתן

אתה פרסמת לגבי , אני מבקש ממך, גם מה שסגור,  דקה עוד משהו מוטי:ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו , אתה פרסמת. אני אומר את זה קח את זה גם כביקורת בונה, ישיבה

אתה פרסמת , אנחנו כולנו כאן ביישוב אחד ואני בטוח, לא פה בסנקציות

. ישיבה סגורה

אתה החלטת שהיא סגורה היא לא ..., אני רוצה להגיד לך מה.  ממש לא:מוטי פרנקו

. הייתה סגורה ואני אקריא לך מה החוק אומר

,  כשמדברים על הגזבר:ר"יו, ניסים גוזלן

. לא העליתי על הגזבר,  לא על הגזבר:מוטי פרנקו

.  על התמיכות:אירית נתן

, לית פה והפעם נשמעה"טוב שהמנכ,  הו:מוטי פרנקו

. עם הבניין של העירייה, סליחה גם על הגזבר העלית?  אבל לא למה:ר"יו, ניסים גוזלן

, חס ושלום,   לא:מוטי פרנקו

,  כולם שמעו על הגזבר מה כל אחד הצביע:ר"יו, ניסים גוזלן

,   על ההצבעה בלבד:מוטי פרנקו

,  אבל אסור:ר"יו, ניסים גוזלן

,   אבל אתה הקראת את ההצבעה:מוטי פרנקו

, לא לא. תשמור על הפרטיות שלו..  לפני זה דיברנו על הסודיות של הגזבר:ר"יו, ניסים גוזלן

קבענו . מחליטים... אז, סליחה סגורה, אמרנו ישיבה סגורה, אל תגיד תפסיק

. ברגע שמכריזים על ישיבה סגורה אז תכבד אותנו, שהישיבה סגורה

,   קודם כל אירית העבירה את הפרוטוקול:מוטי פרנקו



     .ה.א                                                                                                                                 04768

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

3 

 (מדברים ביחד)

, מה פתאום. זה השימוע, זה לא זה....   אני לא פרסמתי את הפרוטוקול הזה:מוטי פרנקו

.  גם השימוע הוא ישיבה סגורה:ר"יו, ניסים גוזלן

.   פעם שנייה ראש המועצה אומר דברים שלא נכונים:מוטי פרנקו

?  רגע הישיבה לא הייתה סגורה:ר"יו, ניסים גוזלן

תשמע תגיד מה שאתה , בואנה. נו ברצינות. זאת לא הייתה הישיבה הזאת  :מוטי פרנקו

. זה לא יאומן, רוצה עזוב

... אני מדבר על פיטורי הגזבר בהצבעה הייתה ישיבה,  אני מדבר על ישיבה:ר"יו, ניסים גוזלן

, מה שאני מבקש, לא משנה. הלאה

האם ראש המועצה לא יודע שבכתב הגנה לפיטורי הגזבר ,  רגע יש לי שאלה:מוטי פרנקו

אני לא מבין אז אם אתה כתבת לבית , הוא כתב מי הצביע בעד ומי נגד

, זה פומבי באינטרנט? אני לא יכול לכתוב את זה, המשפט

זה היה , תקן אותי אם אני טועה, בעשירי לאפריל,  בוא נדבר רגע בשקט:קי גונגרדי'ג

, התאריך החלטנו שהישיבה היא סגורה

עכשיו אני יכול להגיד לך מה אמר פה . רק את ההצבעה,  אני לא פרסמתי:מוטי פרנקו

רק של , לא של הגזבר...  שאני אומר לכם שאף אחד מכם2013ח במאי "דו

, אמרת. אני עכשיו חוזר ואני אשמח אם תתנו לי לדבר משפט. לא, ההצבעה

. אבל זה לא מכובד... הנה לא משנה

.  אני רק מבקש שישיבות סגורות תכבדו את האנשים:ר"יו, ניסים גוזלן

. אתה פעם אחר פעם אומר לא אמת.  לא פרסמתי ישיבה סגורה:מוטי פרנקו

הישיבה של התמיכות . הישיבה של ההצבעה הייתה לפני הישיבה, ה רגע' חבר:עידית גינדי

, זאת הישיבה, אני לא הייתי בישיבה הזאת.  לרביעי10- הייתה ב 

בוא נגיד לכם מה אמר - שתיים . אחד,  אני לא העליתי משהו שאסור לעלות:מוטי פרנקו

חייב לדבר על , ראש המועצה חייב. ח של משרד הפנים לעניין התמיכות"דו

בדיוק לפני , התמיכות באופן פומבי וכשהוציאו את גל שבח מאותה ישיבה

 שזה פוגע בתדמיתה של 2013ומשרד הפנים קבע במאי , שנה עשו אותו דבר

אני לא פרסמתי משהו שהוא לא . באמינות שהמועצה משדרת, המועצה
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. חוקי

, אבל אתה היית שותף בזה שהישיבה סגורה,  סליחה:ר"יו, ניסים גוזלן

,  אתה החלטת באותה רגע:מוטי פרנקו

אתה היית אומר בוא נכניס אותו .. בוא נעשה,  אבל אתה הייתה בא ואומר:ר"יו, ניסים גוזלן

, אז מה אתה עכשיו. אבל עכשיו מתאים לך ללקק לו, אם זה היה חשוב לך

,  חברים אנחנו ממשיכים את הישיבה על סדר היום:אירית נתן

לא זה לא .  בכל שפה גם בטורקית וגם במרוקאית צוחק מי שצוחק אחרון:מוטי פרנקו 

, לית את יודעת שמה שכתבת לא לפרסום אני לא פרסמתי"המנכ. מוכבד

 (מדברים ביחד)

שאת הישיבה , תתקן אותי אם אני טועה,   ראש המועצה בישיבת הנהלה:קי גונגרדי'ג

. הבאה נסדר בדלתיים סגורות ואתה היית כאן והיית חלק מזה

,   את זה אני לא העליתי:מוטי פרנקו

,   מה זה לא העלית:קי גונגרדי'ג

,   בוא אני אתן לך לקרוא את זה:מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

ישיבה להעברת חבר המועצה מוטי פרנקו כסגן ראש ,  אני מעלה להצבעה:אירית נתן

המועצה ומינוי והצבעה על חבר המועצה אברהם בוסקילה כסגן ראש 

? בסדר. המועצה ללא שכר

, רגע, רוצה לדעת, לא רגע... ? אני רוצה לדעת למה את לוקחת לו  את התפקיד:נועם ששון

. זה של ראש המועצה וזה זכותו...  זה תואר וזכות ראש המועצה:מוטי פרנקו

עידית , ליאת בעד, קי בעד'ג, בוסקילה בעד, עמרם בעד, ניסים בעד,  אוקי:אירית נתן

? מוטי פרנקו, בעד

רגע אני בעד שאני לא סגן ראש המועצה כי אני לא סגן , אני בעד, לא לא.   נגד:מוטי פרנקו

ראש המועצה ואני נגד המינוי שמסיעה של שלושה חברי מועצה יש ראש 

. ממלא מקום ראש המועצה וסגן ראש המועצה, מועצה

.  מוטי נגד, נועם נגד, דודי נגד.  אני באמצע הצבעה:אירית נתן

 אני נגד כי אני חושב גם בהצבעה הראשונה אני נגד מועצה כזאת עם שלושה :נועם ששון
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. בוסקילה מגיע לו להיות ראש מועצה, לא בגלל בוסקילה. סגנים

. 1,2,3,4,5,6... אוקי:אירית נתן

. תודה רבה לכם,  אוקי:ר"יו, ניסים גוזלן

 

  

- סוף הישיבה-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     .ה.א                                                                                                                                 04768

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

6 

דף החלטות - 11-  ' מליאה מס  
 

 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 
. במשרדי המועצה20:00 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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דף החלטות  - 11-  ' מליאה מס  

 
.במקומו של חבר המועצה מר מוטי פרנקו כסגן –מינוי מר אברהם בוסקילה   –נושא   

 

 

 החלטה 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 בעד   - עידית גינדי  ' גב .12

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________      ___________________

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

 


