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מועצת באר יעקב 
  שלא מן המנייןישיבת מועצה

 14'  מסמישיבת מועצה

 10/8/14ראשון שהתקיימה ביום 

. במשרדי המועצה המקומית באר יעקב

 

 :נוכחים

 לית"מנכ-  אירית נתן  ' גב

ראש המועצה -  מר ניסים גוזלן  

חבר המועצה -  מר אברהם בוסקילה

מ ראש המועצה "סגן ומ-  מר עמרם נעים  

 המועצה חבר -  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  

יועצת ראש המועצה למעמד האישה - רונית מרדכי  ' גב

חבר מועצה - מר דן קושניר קושניר 

חבר מועצה - מר דודי לוין   

מבקר פנים - מר משה מזרחי  

יועץ משפטי למועצה - ד יובל דמול   "עו

חברת מועצה - עידית גינדי   ' גב

חשב מלווה - מר זאב רקנאטי  
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פרוטוקול 

 זה להגדיל את 79,339,50 משרד החינוך 1037ר "על סדר היום הגדלת תב: אירית נתן

? 1' ר מס"כולם בעד תב, ר"התב

? ר זה על מה"כן איזה תב: מוטי פרנקו

?  כולם בעד. 1037: אירית נתן

. בעד: דובר

,  כיתות גן אחד כיתת לימוד3 מבנים יבילים זה 5 לרכישת 1088ר "אשרור תב: אירית נתן

ר " חברי מועצה אישרו את זה בטלפון ואנחנו בעצם מאשררים את תב6

1088 .

. אתם כתבתם שלא אישרתם: מוטי פרנקו

,  אשרור כן: אירית נתן

. יש  אישור טלפוני ואנחנו מאשררים: ניסים גוזלן

? מתי ההזמנות בוצעו באיזה תאריך אפשר לדעת? מתי האישור נעשה בטלפון: דודי לוין

. אחרי האישור בוצעו ההזמנות: ניסים גוזלן

? ואפשר לדעת תאריך: דודי לוין

. אין לה כרגע תבוא אליי: ניסים גוזלן

? מה זה תבוא אליי: דודי לוין

ביקשתם , לית היא תיתן לך אין לה פה את החומר"תבוא אליה לא אליי למנכ: ניסים גוזלן

קי וקיימנו את הישיבה פה 'קי ביקש אני נאות לכבד את ג'להזיז את זה לפה ג

. עד שנקים את המקום הקבוע שלנו בבית ראשונים

? אני רוצה הצבעה על היבילים כולם בעד: אירית נתן

. רגע לפני הבעד: דודי לוין

? כן מה יש לך להגיד: ניסים גוזלן

... וועדת הכספים אנחנו ,  לחודש וועדת הכספים20 –אנחנו התכנסנו ב: דודי לוין

ועדת הכספים לא אישרה את ההזמנה הזאת וועדת , ביצעתם את ההזמנה

ועדת , יש ישיבת מועצה, הכספים היא על תקן ממליץ היא לא ישיבת מועצה

אין , הכספים המליצה לא לאשר את זה מהסיבות שהגנים האלה לא ממוגנים
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אנחנו אפשרנו גם בועדת הכספים בעבר וגם בישיבת מועצה , דים"להם ממ

המועצה משום מה עדיין לא , לא ביצענו את זה עדיין,  גנים קבועים15לבנות 

מבצעת וגם את הגנים היבילים האלה היה אפשר לבנות כגנים מתועשים 

. ד כמו שצריך והיה בא לציון גואל" חודשים מגיעים עם ממ3בזמנים תוך 

?  דודי יש לי שאלה אליך אפשר סיימת  : גונגרדיקי 'ג

. תשאל. אני רואה שבוער לך לשאול תשאל. לא סיימתי: דודי לוין

, קי'אני רוצה לתת תשובה ג. תסיים אנחנו נענה לך על כל הדמגוגיה נענה לך: ניסים גוזלן

גנים יבילים בעקבות הבינוי אמרה את זה באר יעקב , לפני שאתה תענה

אחר דווקא מי שהסית על הגנים היבילים ... למשרד החינוך עם כל הכבוד  

 גנים יבילים 12הנהגת גנים בתקופה שלו המועצה רכשה לפחות ... היה 

. ואפילו הוא שיבח אותם

, ר הנהגת גנים"לא הייתי יו: מוטי פרנקו

. הנהגה יישובית לא ראיתי אותך משבית עכשיו אתה מצית... לא קשור היית : ניסים גוזלן

. ראיתי את המכתב הזה איך זה נגמר

. אני לא שאלתי על הדבר הזה: דודי לוין

. לפני שאני מעלה להצבעה, סליחה לא הפרעתי לך אני רוצה לענות: ניסים גוזלן

. אמרת שתענה לי: דודי לוין

מדברים )אני עונה לך. לא הפרעתי לך אל תפריע לי, אני עונה אל תפריע לי: ניסים גוזלן

להציג אותנו סליחה בתור פסלים , סליחה להיות פה פסלים זה הכי קל (ביחד

 פעם אחת גלהבדיל חשוב שהדמגוגיה הזולה תתמוג, זה הדבר הכי גרוע

גם האנשים שכועסים שהם פוטרו ולא קיבלו או . ואנחנו פה כדי להפיג אותה

.  בסדר פעם אחת. מישהו כועס פעם אחת שידעו את האמת

. אתה קטעת אותי בדיבור שלי ואמרת:  דודי לוין

. אמרת סיימת: ניסים גוזלן

אני . לא שאלתי שאלה דודי רצית לשאול אותי שאלה, שאלתי שאלה טכנית: דודי לוין

אני טוען שאתה עכשיו ,  גנים יבילים שאתה הזמנת עכשיו5דיברתי רק על 

. מבזבז שטחים חומים מיותרים למועצה
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איפה יש בשכונה שלנו ? דודי יש שטחים חומים בשכונה שאנחנו לא יודעים: גונגרדיקי 'ג

? שטחים חומים קבועים

. מה זה קשור אם היית מזיז את הקרוואנים האלה, מה זה קשור: דודי לוין

. בסיום השנה? מתי, איזה קרוואנים מתי: גונגרדיקי 'ג

ממש להזיק ,  גנים חדשים סליחה2בתלמי מנשה הם צריכים עוד ... איפה : ניסים גוזלן

. הוא אפילו לא יודע מה המצב בכלל

. נכון אני לא יודע ואתה גם לא יודע: דודי לוין

? סיימת, סיימת. אני יודע יותר טוב ממך תאמין לי: ניסים גוזלן

תירגע יש שטחים חומים בשכונה שלנו ובכל היישוב שיש ? מה זה לא מסוגל: דודי לוין

עליהם קרוואנים תוציאו את הקרוואנים האלה עם מנופי אבי לשטחים 

. אחרים

? לאיזה שטחים: ניסים גוזלן

. איפה שאתה שם היום: דודי לוין

. איזה דמגוג תגיד לי איפה יש שטחים חומים בתלמי מנשה, תגיד לי איפה: ניסים גוזלן

אין שטחים חומים היום אני בא לפתוח לך את הספר אתה אפילו לא יודע מה 

. זה שטח חום

. איפה שאתה שם היום, איפה שאתה שם היום: דודי לוין

. תקשיב, תקשיב: ניסים גוזלן

אתה , מי שתכנן את הכל זה אתה. אתה לא נותן לי לסיים אתה יודע הכל: דודי לוין

. היית ראש המועצה שטחים חומים אתה היית צריך לחשוב לא אני

. 2003 – ואני נבחרתי ב2001 –ע הזאת אושרה ב"אולי אתה מטעה אולי התב: ניסים גוזלן

. איך אני יכול לשנות שטח חום, אולי אתה

 7ע הייתה "התב. 15 – קומות ראש המועצה הגעת ל7ע הייתה "התב: דוברמוטי פרנקו

. קומות

בעיות בכל הארץ לא רק בבאר יעקב ... שטחים חומים בגלל , שטחים חומים: דודי לוין

. וגם הם פתרו את זה 

 3תגיד להם סליחה החוק של משרד החינוך אומר , תן למי שגר בשכונה: ... ניסים גוזלן
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אנחנו מנסים במסגרת המצב הקיים שיש . קילומטר יכולים לקבל שיפוץ

שטחים חומים מוקצים ועליהם אנחנו נותנים , עות מאושרות"שטחים ותב

לשלוח אותו לנווה ... פתרונות עם כל הכבוד אי אפשר לתת למישהו שגר ב

. דורון כי יש לי שטח חום שם

? אתה עשית את זה לילדות שלי מה אתה אומר, מה אתה אומר: דודי לוין

. נתתי לך פתרון שהיית בניין אחד, איפה עשיתי שבאר יעקב נבנתה אז הבאנו: ניסים גוזלן

.  רגע, רגע. אתה מדבר על האמת.  בניינים וזה היה בשנה שנייה3היינו כבר : דודי לוין

. דודי יש לי שאלה עקרונית: קי'גדובר

אם אתה בא אני אגיד יש פה הקלטה אם אתה בא ומדבר איתי על אמת אני : דודי לוין

. גרתי פה שנה היו בקרוואן

.  דקות אתה מדבר יותר5יש לך בדיוק : ניסים גוזלן

אל תמרח פה את כולם ואותי אני אחרי שנה שהיו פה ... אני גרתי פה שנה ו: דודי לוין

הלכנו כולנו מחתני פרס , שהתאכלסנו היינו כבר יותר, לא שלושה בניינים

. אל תגיד שבשכונה, ישראל לגן הדקל בקולוני

אין לי פתרונות היום יש לך גן חדש עץ ,  גנים בנויים בשכונה הלאה9יש לך : ניסים גוזלן

. אל תהיה דמגוג? איפה אני שם את הילדים, הצפצפה איפה אני שם אותם

. אמרנו לכם אמרתם אל תתערבו: מוטי פרנקו

 –החל מ ... 3,  בונים6,  כיתות גן30... אתה עבדת איתי והצלמת איתי אצל: ניסים גוזלן

שנה הבאה ייפתר הנושא ואתה יודע את ...  ליד 3 באלונים ועוד 6- ו... , 1/9

.  זה

להעביר את , דודי מה שאתה מציע בעצם זה לבוא ולפרק את הקרוואנים: גונגרדיקי 'ג

אתה ? ולבנות מבנה תעשייתי נכון, הקרוואנים בסוף השנה נכון לשטח אחר

? יודע את העלויות של מבנה כזה

. עם תקצוב מלא של משרד החינוך... כן יותר זול ממה ש: דן קושנירדובר

, יש לך את דן: דודי לוין

, קודם כל אני אעמיד אותך על טעותך זה לא מבנה תעשייתי: דן קושניר

. מה אתה אומר שטעיתי שאלתי עלויות, שאלתי עלויות איזה טעות: גונגרדיקי 'ג
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אתה רוצה לתת לי להתבטא לא מדובר על מבנה תעשייתי מדובר על מבנה : דן קושניר

מדובר על מבנה . חשוב שכולם ידעו. מאוד גדול, יש הבדל מאוד, מתועש

פעם שנייה . פעם אחת. ד מרחב מוגן מוסדי"ממ, שהוא מגיע כולל מרחב מוגן

גם של שירותי הכבאות , הוא מתאים לדרישות תקן גם של פיקוד העורף

.   תאי שירותים3,  תלמידים25ויותר מהכל שירותי התברואה שמחייב מעל 

? אתה יודע כמה עולה דבר כזה: גונגרדיקי 'ג

. אותו דבר. אותו דבר כמו מבנה קונבנציונאלי: דן קושניר

. אני נתקלתי בהרבה חוות דעת: גונגרדיקי 'ג

. קונבנציונאלי... שנייה אחת , ההיפך אתה מחזק את העמדה: ניסים גוזלן

אני קיבלתי חוות דעת על המבנים האלה שהתחזוקה שלהם והעמידות שלהם : גונגרדיקי 'ג

. גרועה שבגרועות

אבל אתם הייתם שותפים איתנו לתכנית שעד סוף שנה הבאה נסגור את : ניסים גוזלן

. הפער

? מתי: דודי לוין

משרד החינוך אתה באת ...  מוטי פרנקו בא 2015אתם הייתם שותפים עד : ניסים גוזלן

 שנים יודע על הסגירה שלנו 3גם שרון היימן בעוד  (מדברים ביחד). איתי

 לאוגוסט אנחנו 31 – הוא יודע שהסגירה שלנו היא ב31 –ב. הודענו לכולם

והצורך החדש ,  גנים בנויים ונפנה את היבילים שנה הבאה15נבנה לפחות 

תלמי מנשה זאת הגדילה ואם אני לא אתן ... תבינו הגדילה היא , שיש לי

 זולה ממדרגה הזה פוליטיק, להם פתרון זה חוסר אחריות להצביע נגד זה

. ראשונה

. ממש לא: דודי לוין

, איפה היית שנה שעברה: קי'גדובר

. לא ראיתי אתכם? איפה הייתם במלחמה: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. אתה צריך להתבייש בשעת אזעקה אני ראיתי אותך: דודי לוין

,  אני לא ראיתי אותך כמה שנים פה: ניסים גוזלן
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. אני מעלה להצבעה אשרור: אירית נתן

. למה את מעלה להצבעה שהצבעתם על זה: מוטי פרנקו

. זה אשרור: אירית נתן

. מה זה, אין אשרור אין דבר כזה: מוטי פרנקו

, 680,  ביטוח170,  זה ממשרד החינוך תקציב 570: אירית נתן

.  גנים בפברואר3תמיר נתן לך מראש ,  גנים אל תשקר3נתנו לך מראש : מוטי פרנקו

. לילדים שלנו תתביישו לכם... הם הבטיחו : ... ניסים גוזלן

למען הסדר הטוב . קטעו את דבריי ואני רוצה להמשיך, לפני שאתם מצביעים: מוטי זייפתי

אדוני ראש המועצה אני פניתי אליך באופן אישי לגבי נושא של גנים 

אנחנו ,  לפברואר שאנחנו העברנו26 –אני ב, המתועשים ואמרת לי רוץ על זה

בחודש פברואר העברנו את מסמכי הקרקע העליתי את נושא הגנים 

, ר הנהגת ההורים"גם בחודש אפריל נכנסתי לישיבה יחד עם יו, המתועשים

יחד עם מחזיק תיק החינוך והמלצתי , ר ועד הנהגת הבנים"יחד עם יו

, ובחרתם לא לעשות את זה, להתקשר עם חברות שבונות גנים מתועשים

. בחרתם לא לקבל הצעות מחיר לגנים שחברות עושות את זה

. זה בסדר לקבל החלטה: גונגרדיקי 'ג

 באותו מחיר ואני יאני יכול לבנות בקונבנציונאל, אין בעיה זה שיקול שלך: ניסים גוזלן

. צריך לבנות מתועש אני אלך על קונבנציונאלי יותר בטוח

ליאת , קי בעד'ג, עמרם בעד, ניסים בעד, בוסקילה בעד, אני נכנסת להצבעה: אירית נתן

. מוטי פרנקו, ועידית

. נגד: מוטי פרנקו

? דן: אירית נתן

. נגד: דן קושניר

? דודי: אירית נתן

. נגד: דודי לוין

. נגד: נועם ששון

?  אלף עבור הצטיידות כולם בעד900, 1090ר "אוקיי תב...  זייפתי: אירית נתן
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הנכבד זה ... הועבר פירוט של ,  אלף העברת פירוט900אישרנו . רגע לפני זה: דודי לוין

? כל מה שהוצג בועדת הכספים מה שמיכל העבירה, פירוט של תום הישיבה

. 900ביקשתם : אירית נתן

.  ומשהו אלף200אבל מה שהיא העבירה לי זה : דודי לוין

 אז 900 ומשהו אלף אתם רוצים 200אתם לא רוצים לאשר : קי גונגורדי'דובר גדובר

.  אלף200מיכל העבירה 

.  אלף ומשהו200היא העבירה : דודי לוין

? היא לא העבירה לך את זה, איך היא העבירה לך: אירית נתן

?  מה זה את זה: דודי לוין

.  אלף900זה : אירית נתן

. לא את זה היא העבירה: דודי לוין

. לא עובר כל המייל, 900המיילים שהיא העבירה רק : דובר

 142שנייה זרקת כאן איזה משהו . חברה יש לי את הפירוט של הציוד נו מה: דודי לוין

.  לא מופיע98, מופיע

. יכול להיות שהיא לא קיבלת את הכל נעביר לך: אירית נתן

. אבל מה שאני יכול: דודי לוין

. אבל היא נתנה לך את המרוכז: אירית נתן

. אבל את רוצה שאני אצביע על משהו אני רוצה לראות שזה מה שכתוב: דודי לוין

. אבל מה שחשוב זה המרוכז: אירית נתן

אין מרוכז לא מצביעים על מספר כללי מה .  אלף שקל191היא העבירה לו : מוטי פרנקו

.  אלף האלה900 –אתם קונים אנחנו רוצים לדעת מה עושים ב

? אתה רוצה לעבור על זה עכשיו דודי: גונגרדיקי 'ג

. אני מצביע לא. כן ברשותך: דודי לוין

. תראה אם קיבלת את זה: אירית נתן

זה לא יכול לעבור ברמת , אתה מכתיב לי לא אני.  לא פהרזה דיקטאטו: מוטי פרנקו

. שורה

ר שאתם אישרתם זה כולל גם הצללות " אלף בתב900-יש לי הערה אחת ב : דודי לוין
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? נכון

. לא זוכרת זה או בהצטיידות או במבנים זה אחד מהם: אירית נתן

סעיף .  אלף60 גני ילדים 4 אלף סככות עבור 60פה , רשמתם את זה גם וגם: דודי לוין

.  ר השני" אלף בתב200

. יכול להיות שחלק הרי חסרים פרטים: אירית נתן

. ישבתם וסגרתם את זה בועדת כספים: ניסים גוזלן

.  גנים5 –ר של ה"לא בועדת הכספים הכל היה בתב: דודי לוין

. במידה ויש כפל זה יתבטל אין בעיה: ניסים גוזלן

? כולם בעד: אירית נתן

כל , רים אני נגד"אני נגד עד שאני לא אקבל פירוט מלא כמה יש בשביל תב: נועם ששון

את סדרי , רים"חבר מועצה יכול להצביע ביקשנו ממזמן כמה כסף יש בתב

רים אנחנו נחליט ואתם לא מעבירים אז תמשיכו "העדיפויות השנתיים בתב

. ר לפי צורך"להציג כל פעם תב

אני מסכים איתך ברמה העקרונית אבל . אבל זה הצטיידות לבתי ספר נועם: דודי לוין

. זה הצטיידות לבית ספר

פעם , פעם זה ביטחון, סליחה אני רוצה לדעת כל פעם מביאים פעם זה חינוך: נועם ששון

זה מקלט פעם זה לשווק משהו אחר כל נושא הוא חשוב את סדרי העדיפויות 

. תציג את הכסף אנחנו נחליט בכסף מה לעשות, אנחנו נחליט

 –באר יעקב ב, פ במסגרת אני אתן לכם קצת רקע"טוב חברה אישור שצ: ניסים גוזלן

2005 .

. ר"ניסים שכחת תב: דודי לוין

. פ" אישור שצ4אני רואה סעיף : ניסים גוזלן

 סלילה 1091ר "תב.  אם אתה רוצה אני יכול להצביע נגד עדיף לך1091ר "תב: דודי לוין

,  אלף71,420אומדן . מימון של משרד התחבורה הכנסתם את זה מאוחר

71,429 .

 אחוז משרד 70אה קיבלו צביעה אין בעיה לאשר אותו כי זה במימון של : ניסים גוזלן

,  אחוז רשות מקומית זה בסדר אנחנו מעבירים צביעת כבישים30, התחבורה
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כפי שאתם יודעים זה , זה בדרך כלל אנחנו נותנים, סימונים לצביעת כבישים

. לא מופיע פה

. אין בעיה לאשר את זה: מוטי פרנקו

. פים רקע באר יעקב שהכינה את הפיתוח שלה"שצ.  אין בעיה4סעיף : ניסים גוזלן

תנו לי .  חברה שנייה תנו לי יש פה הרבה מאוד אנשים שנייה (מדברים ביחד) 

יש פה מספיק . פים ואחר כך תחליטו זה בסדר"שנייה להסביר מה זה שצ

. אנשים שיש להם בעיות בפיתוח ואני אסביר לכם מה מדובר פעם אחת

. אני לא נגד אני בעד אחרי דיון מעמיק: גונגרדיקי 'ג

היתר ... אני אסביר לכם מה הנוהל ותחליטו אם אתם רוצים עכשיו או : ניסים גוזלן

 עם קידום 2003 ראני מנובמב, 2005 –פים כל חוקי עזר אושרו ב"לשצ

 רצנו למשרד הפנים לקחנו יועץ שקוראים לו 1518 – ו1492עותשל "התב

חוקי העזר אפשרו לנו לבוא וליצור . אהוד חסון ורצנו לשיפור חוקי העזר

ביוב לקחנו את כל התשתיות , ברגע שמאושרים יותר הכנסות בנושא תשתיות

שאמורות להיות במסגרת שכונות החדשות עם התחשיב ישבנו עם משרד 

היטל אחד רק שבעיקרון רשויות מקומיות הכניסו . הפנים וקיבלנו אישור

את היטל אחד שזה ' מים וכו, מדרכות, אותנו לפיילוט אישרו לנו את התיעול

 רשויות 4, 3 הכניסו אותנו ואת שוהם ועוד 2006 –פים רק ב"היטל שצ

. פ"שמתפתחות הכניסו אותנו לפיילוט ואמרו תקבלו גם אתם את היטל השצ

פים למי שלא יודע זה שטחים " מסרנו תחשיבים כי שצ2006 –עכשיו מ

ציבוריים פתוחים שחלים למשל אם תיקחו את חלומות תלמי מנשה ברגע 

פים יזמים לא מחויבים לשלם "פ גדול בדרך כלל אם אין חוק שצ"שיש שצ

זה , פים בעצם חלים על חשבון היטל השבחה"אותו וכל העלויות של שצ

פים "מקטין את קופת הרשות המקומית במקום שהיזמים ישלמו את השצ

פים ואם אנחנו "מה שקורה זה שמקופת היטל ההשבחה משלמים את השצ

או רוצים לבנות יותר תשתיות פשוט זה , רוצים לבנות יותר מבנה ציבור

התוקף , פים" את השצ2010 –עכשיו למזלנו אישרו לנו ב. מקטין את הקופה

הגענו . צריך לשדרג אותו...  שנים ואחת ל4 , 3 –פים כמעט קרוב ל"של השצ
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ע כן לעדכן אנחנו צריכים מבחינתנו " התב1517 –למצב שאנחנו כדי לגבות ב

ע "לעדכן את התעריף כדי שיהיה  לנו מה שנקרא למשוך את היזמים עבור תב

₪  מיליון 45 – ל30 נע בסביבות בין 1517 –פים גדל ב"היטל השצ. פ" שצ1517

פים אחרת "כדי שיהיה שצ, ם שגובים באופן ישיר"וזאת ההכנסה של השצפי

מהיטלי השבחה שיזמים משלמים אנחנו נשלם את ההוצאה הזאת ונקטין 

נעשה על זה דיון כי לא הספקנו לעשות . פים"מה שנקרא מקופת היטל השצ

הוא הכי חשוב , במסגרת, אין בעיה בישיבה הבאה הנושא מאוד חשוב, על זה

משיתים ,  כי אי אפשר לכפות על תושבים שלא השיתו את זה1517לשכונה 

לכן זו קופה עתידית , ע החדשה שיש יחידות דיור לבניה"את זה רק בתב

. 1517ע "פים במסגרת תב"בשביל ליצור שצ

 יחידות דיור שקיבלו היתר בניה 1000- זה אומר שנגזר מהדברים שלך ש: דן קושניר

. פים"מבחינתנו לא גבינו מהיזמים היטל שבצ

 היתרים עוד מעט ידברו  גם על 1500גבינו מכולם תקשיב עד היום יצאו : ניסים גוזלן

ע הזאת ונפריך את כל מה שמכרו לאנשים במשך חצי שנה האחרונה "התב

חשוב וזה טוב שהציבור , חשוב שפעם אחת הציבור ידע, ואני ישבתי בשקט

, כולל מסמכים של רואה חשבון' עד ת' הזה טוב ואני אתן לציבור סקירה מא

בדיוק הכי קל לבוא ולזרוע , כולל הפשרה שהושגה וכולל הכל, כולל עמדתנו

. חול ולקחת כתבה

. תענה לו על השאלה רק: מוטי פרנקו

. אני עונה בוא אל תגיד לי על מה לענות אני יענה על מה שאני רוצה לענות: ניסים גוזלן

. אל תהיה עצבני? ראש המועצה אתה עצבני: מוטי פרנקו

פעם אחת , כולם ישמעו את הכל פעם אחת אנשים ידעו את האמת של הכל: ניסים גוזלן

אני עונה . והכל פעם אחת... אנשים ידעו את האמת את כל הקשיים ועם כל ה

אנחנו אמורים באופן עקרוני עד . פים מהתחלה ועד הסוף"גבינו היטל שצ

תחילת ספטמבר להעביר את הכספים למשרד הפנים כדי שימשיכו לתת לנו 

פים עניתי לך "היטל שצ. פים"את הסכום ליחידות הבאות לכל השצ

. אני חוזר ואומר, פים"שמהיחידה הראשונה גבינו היטל שצ
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. פים שנגבו לפי"יש שצ: דן קושניר

 הוא תקף אנחנו 2010פ של "השצ. לפי התעריף שאושר במשרד הפנים שתקף: ניסים גוזלן

 יחידים עוד מעט תקבלו סקירה יש 1500גבינו ... לא רוצים להבטיח לעשות 

כל עוד מעט תקבלו את כל החומר מסודר מגובה , ח רואה חשבון"פה דו

 1500 –אני אומר ל . כל מה שהיה וזה חשוב, משרד הפנים הכל אחד לאחד

פים ליחידת דיור זה "אני אומר לך היטל שצ... פים "יחידות דיור שילמו שצ

 2010זה הקנה מידה זה התחשיב של . ליחידה שתבינו ₪ 10000בסביבות 

. שאם אני לא הייתי, שאישרתי אותו רק שתדעו

? זה תלוי בגודל המגרש: דן קושניר

אבל מכיוון שהשטחים של , זה תלוי בגודל המגרש וכמות יחידות הדיור: ניסים גוזלן

זה גם שטחי ,  חדרים אנחנו פחות או יותר יודעים5 – חדרים ו4הדירות 

 –תאמין לי מ. עושים לפי מטר בנוי בקרקע. אל תגיד לי לא. מגרש לבינוי

 שנים כדי לדאוג שהיזמים 4 אישרו אותי בפיילוט אני רצתי 2006 –ב, 2005

ישלמו את ההיטלים ושלא יקטינו את הסכומים של היטלי השבחה שאמורה 

ולכן אנחנו צריכים כולנו פה אחד לתמוך שיזמים ימשיכו , הייתה הרשות

.  1517 –פים ב" שקל ליחידת דיור בכדי שיהיה לנו שצ10000לשלם עוד 

. עם כל זה ואנחנו בגירעון: מוטי פרנקו

פעם אחת שכולם ידעו את , אחרי זה נדבר על הכל כל הסיפורים שהכנת להם: ניסים גוזלן

. אני שמח. האמת זה טוב שכולם פה

נכון לרגע זה התחשיב הזה שצירפנו לכם אושר על ידי משרד , נכון לרגע זה: יובל דמול

היועץ שלנו יואל חסון הוא בעבר היה יועץ מטעם משרד הפנים שהיה . הפנים

. בתחשיב הזה מעדכן את התעריף, מאשר תחשיבים

. אנחנו נעלה את זה לישיבה הבאה: ניסים גוזלן

רגע אני רוצה לומר למה אי אפשר להעלות את זה לישיבה הבאה כי זה עלול : יובל דמול

. בכל אופן כרגע מתנהלים נגדנו הליכים משפטיים על ההיטל הזה. לגרום נזק

. או: מוטי פרנקו

אז אתה חסר אחריות אתה רוצה להפיל את זה תפיל את ... הוא לא רוצה : ניסים גוזלן
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. זה

. לא להפיל אני לא אפיל תגיד את האמת: מוטי פרנקו

. זאת האמת: ניסים גוזלן

. הוא אומר: דוברת עידית גינדידוברת

. הוא לא אומר הוא מסתיר סדרתי, הוא אומר: מוטי פרנקו

התחשיב של אהוד , חברה אנחנו חייבים לעדכן את התעריפים האלה האישור: יובל דמול

וברגע , חסון אושר על ידי משרד הפנים הם ממתינים להחלטה שלכם

. שההחלטה שלכם

. פ"מה המשעות המשפטית שלי לאישור של השצ: מוטי פרנקו

ההחלטה  שלכם עוברת למשרד הפנים ואנחנו אמורים במהירות הבזק לאשר : יובל דמול

. שלושה, את זה לפי זכרוני בתוך שבועיים

מה המשמעות המשפטית ? מה המשמעות המשפטית אם לא מאשרים את זה: מוטי פרנקו

. על תקציב המועצה אם לא מאשרים את זה

. זה לא תקציב המועצה: ניסים גוזלן

. על התביעה המשפטית אני מדבר: מוטי פרנקו

? מה זה קשור: ניסים גוזלן

. אני רוצה לדעת: מוטי פרנקו

. אני יענה לך: ניסים גוזלן

אני רוצה . לא אני שאלתי את היועץ המשפטי הוא גם ככה עונה בשמך הכל: מוטי פרנקו

. לשאול אותו יש לי הזדמנות פעם בחודש לשאול אותו שאלות

אני אשיב לך לכאורה אחת הטענות של היזמים שאם אתם לא מעדכנים את : יובל דמול

יש פסיקה שאומרת וכך גם הגענו . זה אתם לא רשאים לגבות את ההיטל הזה

בית המשפט עוד לא הכריע בעניין שלנו . לבתי משפט שזה לא מבטל בהכרח

. בסוגיה הנקודתית הזאת

? מה המשמעות הכספית על כמה כסף מדובר: מוטי פרנקו

אני לא יודע כמה היתרים יבקשו .  היתרים עתידיים2500אני לא יודע : יובל דמול

.  אחוז10 –העדכון הוא עתידי והוא מעלה את זה ב. עתידית
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יובל י לי שאלה האם יש : דן קושניר

? 2016למה הדחייה היא : מוטי זייפתי

דקה אני . כי תוך שלוש שנים צריך לאשר את התחשיב אם לא נאשרר אותו: ניסים גוזלן

אנחנו הוצאנו עד היום ,  יחידות דיור3800 – יש לה כ1517ע "רוצה שתבינו תב

 ומשהו יחידות דיור 2000פים יש עוד " היתרי בניה גבינו היטל שצ1500

אם לא נגיש להם , אם לא דקה, שאנחנו מבחינתנו אמורים לגבות כסף עתידי

 1517ע "עתידיים מתב₪  מיליון 5את זה אנחנו יכולים להסתכן סביב 

אנחנו , אנחנו מבחינתנו. אנחנו מחובתנו לדרוש. שהיזמים ישמחו לא לשלם

.  ימים10נעלה את זה בישיבה הבאה שתהיה בעוד 

. ואולי ללא... קחו בחשבון שאתם עלולים היתרים שיתקבלו ללא : יובל דמול

חברה תודה אנחנו מורידים את זה מסדר היום אנחנו נביא את זה בישיבה : ניסים גוזלן

. הבאה

אתם מתואמים , האופוזיציה מוכנה להצביע בעד אתם לא מעלים את זה: מוטי פרנקו

? ביניכם

. כן אני לא מוכנה להצביע על זה: עידית גינדי

. פים"אבל זה שצ: מוטי פרנקו

. הם יודעים למה אני מסתייגת: עידית גינדי

. חשוב לכולנו להצביע פה אחד: ניסים גוזלן

. אני רוצה לדעת על מה אני מצביע נועם: מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

נועם הייתה ישיבת הנהלה יש לנו הסתייגויות הרעיון הכללי בסדר רוצים : עידית גינדי

. לבדוק פינות מה לא בסדר

. פים"יש לך תמיכה מהאופוזיציה לגבי השצ: מוטי זייפתי

. פה אחד מהאופוזיציה: מוטי פרנקו

 10אני אגלה בסוף דרך אגב אני מכבד את ליאת ולכן אם זה לא קריטי עוד : נועם ששון

שבסוף נגיע ? ימים בגלל שהם רוצים להיות בעניינים אבל מה מפחיד אותי

. לקטע משפטי
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. לא אל תבלבל הם רוצים להיות בעניינים הם מאוד בעניינים: ליאת דרעי

אני איתך אני רק מה אומר שבעוד . מאה אחוז הם בעניינים אני אומר את זה: נועם ששון

.  ימים תגלה שאכלנו אותה איזה צינור משפטי של איזה מיליון שקל10

. אני את דעתי אמרתי בצורה ברורה ומפורשת: יובל דמול

.  ימים10אנחנו נביא עוד : ניסים גוזלן

. פים"אני רוצה לשאול שאלה מי אחראי על התכנון השצ: דן קושניר

. אדריכלים: ניסים גוזלן

כולל תכניות , ששונה מרשויות אחרות שמחייבים את היזמים להגיש תכניות: דן קושניר

? כולל תכניות גינון האם זה על היזמים או שניהם, השקיה

פים כל התכנון והביצוע הרשות המקומית תגבה את הכסף "היטל שצ: ניסים גוזלן

. חברה שבוע הבא (מדברים ביחד)מהיזמים ותצא עם 

אני מציע גם שבוע הבא בעד אבל אם יש לזה משמעות משפטית זה חובבני : נועם ששון

ראש המועצה יש . אני מודיע לך שגם שבוע הבא נצביע בעד. לא לעשות את זה

היועץ , אני רוצה שישמעו את זה לפרוטוקול אם יש לזה משמעות משפטית

. המשפטי אומר לך

עד ספטמבר אין שום דיונים כולם נמצאים בפגרה ואנחנו צריכים לעבור את : ניסים גוזלן

.  ימים זה לא קריטי10, משרד הפנים

.  יובל אני לא מעוניינת לדבר על זה עכשיו זה מה שביקשתי: ליאת דרעי

. בסוף תגלה שיש איזה דלתא של מיליון שקל שנשלם עליה אנחנו אתה מבין: מוטי פרנקו

. איזה ספקולציות: ליאת דרעי

. לא ספקולציות יש הליך משפטי: מוטי פרנקו

. אני אומרת לך שאנחנו היינו בישיבה ויש דברים שלא מקובל עליי נקודה: ליאת דרעי

. נקודה

, אבל הוא גם אומר לך שבהליך המשפטי: עידית גינדי

אני לא כותבת . אני מסכימה לזה יש לי הסתייגויות. יש לי הסתייגויות: ליאת דרעי

. בעיתון לא מסתירה מידע זה הסתייגויות שלי

.  ימים10אבל היועץ המשפטי אומר שתהיה בעיה בעוד : מוטי פרנקו
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. שלושה, הוא אמר שבועיים: ליאת דרעי

. לא צריך להגיש להם את זה מיידית: יובל דמול

. שלושה, הוא אמר שבועיים: ליאת דרעי

. יועץ משפטי אומר לכם להגיש ואתם מתעלמים: מוטי פרנקו

. שלושה, כי הוא אמר שבועיים: ליאת דרעי

. הוא מתקן אותך הוא אומר להגיש שבועיים שלושה: מוטי פרנקו

. זה מפתיע אותי. מוטי זה מפתיע אותי: ליאת דרעי

. לוקחים את כל הניירת אחרי ההצבעה שיגיש: עידית גינדי

.  ימים10ליאת אני איתך אבל הוא אומר שיש לו בעיה תוך : נועם ששון

. שיכין את הניירת מבעוד מועד: עידית גינדי

 (מדברים ביחד)

פים אנחנו ביום חמישי הקרוב נעשה "הסעיף של השצ, פים"הסעיף של השצ: ניסים גוזלן 

נעשה ישיבה ביום חמישי אנחנו נזמין גם את אהוד חסון מי שערך את . ישיבה

אני ... אנחנו נבוא עם אהוד חסון .  עכשיו2014 – וגם ב2010 –התחשיב גם ב

כ כסף שאמורים היזמים לשלם "מצפה מכולם להצביע בעד זה סה

נעשה את זה ביום חמישי . פים מקום להגדיל את היטלי השבחה"והשצ

. מסודר עם מספרים ותראו כמה כל יחידה

 בעקבות תרומה שניתנה על ידי בחור אמריקאי 1978ס נבנה בשנת "המתנ: יובל דמול

. ס נקרא"שעל שמו המתנ

. 250,  אלף דולר אוסטרליים200: מוטי פרנקו

ס הרשות "ס כמתנ"תנאי לתרומה זה כדי להבטיח את הפעילות של המתנ: יובל דמול

וההסכם הזה קיבל אישור של ,  שנים99ס "התחייבה להחכיר את זה למתנ

קיבל אישור של מינהל מקרקעי ישראל שהקצתה את הקרקע , המועצה

ודרכו הרשות חתמה על הסכם חכירה ומשרד הפנים אישר את זה , לרשות

בנסיבות כלשהן שטיבן אינו ידוע מאיזה . ס"והקרקע הוחכרה כדין למתנ

מאז . 80 –ע המועצה הפקיעה את הזכויות שלהם במהלך שנות ה"שהיא תב

שאני כאן פחות או יותר מתנהל דיון דין ודברים כדי להחזיר להם את זכויות 
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כ מבקשים לשמור על הייעוד והשימוש של המקום למשך "החכירה והם בסה

,  שנה כי הם אלו100

? למה לא ענית להם שנתיים: מוטי פרנקו

כל יום עונים להם : יובל דמול

? למה לא עניתם להם הוא כתב מסמך: מוטי פרנקו

במהלך הדין ודברים שהתנהלו . תן לי לסיים בקשה. מוטי באמת תן לי לסיים: יובל דמול

ס זה המועצה היא "בשנים האחרונות ערכתי הסכם שמי שמפעיל את המתנ

הסכם , הנושא הזה הועלה. אחראית על הנושא הזה באמצעות גוף מטעמה

ולכן לא היה בהמשך מה לדווח , הזה הועלה במועצה הקודמת ולא אושר

פ כרגע נדחה "כמו שעכשיו השצ. מלבד זה שהנושא הזה הובהר לה לא אושר

. לכמה ימים לא אושר המועצה לא אישרה את זה

. יש סיבה: דודי לוין

המועצה לא אישרה את זה יש פרוטוקול שהנושא הזה עלה להצבעה ולא : יובל דמול

. אושר

. 74 –הבניין הזה נבנה ב: ניסים גוזלן

ומעבר לזה שהם מאיימים בתביעה משפטית וזה לא משנה כרגע את : יובל דמול

,  השיקולים יש כאן שיקולי מוסר החברה אלה שילמו כסף

הדרישה לגיטימית , אני בעד, ד"אנחנו בעד רק אני ראיתי מסמך של עו: מוטי פרנקו

. בגלל זה יש תביעה משפטית, שנתיים לא עניתם להם

אנחנו בדין ודברים אין שום תביעה משפטית , לא אין תביעה משפטית, לא: יובל דמול

צריך להצביע ולהחזיר להם את זכויות החכירה חברה בהתאם להסכם 

והיא לא , שהכנתי וזה אומר שהמועצה אחראית על ההפעלה של המקום

. תהיה רשאית לשנות את זה

חברי ... גם פעם שעברה , דקה אני רוצה שתדעו דבר אחד גם בפעם שעברה: ניסים גוזלן

 אנחנו מבחינתנו אני 78 –מועצה שאמרו לא מעניין אותו מה היה בעבר ב

אומר פה הסוכנות היהודית זה גוף של מדינת ישראל זה גוף שגם השקיע פה 

לכן מה שאנחנו צריכים , כספים וזה גוף שצריך לכבד אותו וגם את התורמים
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לעשות ההפעלה ולעשות איתם הסכם חורג שהמועצה תפעיל את זה אבל לא 

. צריך לשכוח את האנשים שתרמו והביאו את הכסף לבנות את המבנה הזה

ומן הצדק זה פשוט לכבד את הסוכנות היהודית ולרשום את זה על שמם כמו 

בכל הארץ הם לא עשו , ס היחידי"שהם עושים בכל הארץ זה לא המתנ

. הסדרה של רישום בטאבו

? אפשר להעביר אותו במייל לחברי המועצה: דן קושניר

העבירו לכם אותו ראיתם אני בא ואומר חברה מן הצדק ומן הראוי זה גוף : ניסים גוזלן

כי גוף כזה לבנות קשרים טובים כי זה תורמים , ציבורי שעוזר ולנו זה חשוב

. אני ממליץ לכולם להצביע בעד

רגע לפני האישור שאתה אנחנו עכשיו מאשרים את זה בעד הם יכולים לבוא : דודי לוין

? ולמכור את זה בעוד שנה

. ההסכם הוא לא למכירה, לא בשום פנים ואופן תראה את ההסכם: ניסים גוזלן

ס ברגע שהם רוצים לשנות "אין להם זכות לעשות שום שינוי רק למטרת מתנ: יובל דמול

. המועצה היא הבעלים. את השינוי יבטלו את זכות החכירה

 פשוט לעגן אותו גם בהתחדשות עירונית במקום שיהיה מבנה ציבור 1סעיף : ניסים גוזלן

זאת ההחלטה שמתקבלת שגם בהתחדשות עירונית האזור . צ"הוא יהיה שב

. צ במסגרת הרשות"הוא יהיה שב, אי אפשר לשנות את זה. ם"הזה של רמב

שלא יבואו ויגידו תעשה לי טבלאות איזון ומגיע לנו כסף וכל מיני דברים 

. כאלה

הסוכנות היהודית משלמת פנסיה לאנשים מהתקציב שלנו היא מוכרת כל : דודי לוין

כל הזמן את כל מרכזי הקליטה שלה והיא עכשיו מתחילה , הזמן נכסים

, -למכור לנו את הפנסיה של האנשים שם ש

סליחה , ס לכן התוספת היא שבמידה"זה זכות חכירה מוגבלת רק למתנ: ניסים גוזלן

ס הוא חלק מהקו "ם שהמתנ"במידה ותהיה התחדשות עירונית באזור רמב

אנחנו מבקשים שבטבלאות האיזון לא יהיה , ע"הכחול של התכנית של התב

צ בידי הרשות "לקבל זכויות אלא המבנה יהיה שב, להם שום זכות

.  המקומית
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גם אנחנו , הם לא רשאים להעביר זכויות ולא לשנות את השימוש ולא אנחנו: יובל דמול

. לא

. צ במסגרת כניסת הקרקע הזאת"הסעיף הזה זה סעיף הסדרה שזה יהיה שב: ניסים גוזלן

, אפשר לראות את זה בתכניות של אדריכל רוזי ואדריכל: דן קושניר

נועם דקה מה שקורה . דקה נועם אתה יודע שעושים התחדשות עירונית: ניסים גוזלן

התחדשות , צ זה תכנית לפינוי בינוי אני רוצה שתדעו כולם"בהסדרת שב

התכנית החדשה היא בדרך כלל פועל , עירונית אני רוצה שתדעו רק דבר אחד

צים ואותו "אותו דבר גם השב, יוצא של כל השטחים החומים באותה מידה

פינוי בינוי אתה יודע כמה התכנית המוצעת החדשה היא בדרך כלל . דבר

צ לבין הירוק לבין השטח הצהוב באותם איזונים "באיזונים שומרת בין השב

צ בידי "לכן התכנית החדשה שתהיה היא תיקח את זה בחשבון שזה שב

. הרשות המקומית

נשלח אליך באפריל ' משפטו אחד אני מחזיק פה מכתב של יגאל ארנון ושות: מוטי פרנקו

 הוא שלח לך מכתב התעלמתם ממנו וגם 16/12/13- פה הוא מזכיר שב, 2014

אנחנו נצביע בעד הדבר הזה אבל .  לא חזרתם אליו2009 –הסכם שנחתם ב

אנחנו מבקשים אנחנו חווים את זה על בשרינו גם את הישיבה הזאת שהיא 

תתחילו ,  לקח לנו חודש ושבוע להתכנס שהחוק אומר שבוע ימים15מספר 

להתייחס כי אחר כך העלויות המשפטיות שמושתות על המועצה הם 

. במקרה עכשיו זה איזה יגאל ארנון שעשה לנו פה טובה. דרמתיות

. אני רוצה לפסול את כל הישיבה?  חברי מועצה4תראה לי איפה פה חתומים : ניסים גוזלן

, קח, קח.(מדברים ביחד).אל תהיה ליצן בקשה תראה. בוודאי שיש חתימה: מוטי פרנקו

אתה לא במועצה בכלל בשביל לראות , דודי לוי, מוטי פרנקו, קח דן קושניר

קיבלת מהממונה על המחוז ,  חברי מועצה4, את זה תתקנו א ותו לפחות

. להיכנס באישור אז לפחות תעשה שיעורי בית לפני שאתה בא לפני קהל

. כולם בעד: יובל דמול

. כולם בעד: אירית נתן

. המועצה שאושר והוא פה... יש לנו עוד סעיף ויש לנו כאן : אירית נתן
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מכרז אשפה לגבי . מכרז אשפה חברה נו באמת, לגבי נושא האשפה חברה: ניסים גוזלן

הנושא ועדת מכרזים הצביעה אחד בעד ואחד נמנע ואחד נגד ולכן אני ממליץ 

, יושבים לגבי הסדרה מול קבלן. להחזיר את זה לועדת המכרזים לדיון נוסף

זאב רקאנטי הוציא למפנה אשפה את התעריף שאנחנו לא חורגים בשנה הוא 

,  ובמידה והוא ירצה לעמוד בתנאים האלה הוא יחזיר את זה לוועדה3.7

השנה . 3.7 או 3.6 –הועדה תבחן את המחירים ותחליט אנחנו לא חורגים מ

בשום פנים ואופן אנחנו נחזיר את זה אליכם לוועדה שתעלו את זה לדיון 

אתם תעשו , במידה ולא יהיה... נוסף עם המלצות כולל לעמוד בהסדרה של 

כדי שנקבל ... איתו משא ומתן במסגרת הועדה ואז תביאו לי את זה במסגרת 

. החלטה

? כולם בעד: אירית נתן

. רק שכל החומר יעבור לכל הועדה: עידית גינדי

ר ועדת מכרזים אין לי עם זה שום בעיה יש מחיר שוק שזאב "אני בתור יו: דודי לוין

 רשום 12'  פרוטוקול מס80ציין אותו בפרוטוקול של ישיבת התקציב בעמוד 

. את המחיר

 2014הוציא מכתב לקבלן שאנחנו משלמים את המחיר שקבענו בתקציב : ניסים גוזלן

, נקודה לא חורגים בשקל ירצה לעמוד בבקשה לא ירצה

. משה בבקשה תציג את עצמך: אירית נתן

,  שנה מבקר פנים ביקור פנים13ערב טוב אני משה מזרחי אני אישית מזה : משה מזרחי

 2006 –פרשתי ב,  שנים מבקר פנים של אגף לוגיסטיקה בצבא5.5, 6הייתי 

ומאז אני נותן שירותי ביקור לגופים שונים ביניהם להרבה מאוד רשויות 

זאת אומרת . וגם מועצות אזוריות במגוון נושאים, מועצות, עיריות, מקומיות

מבחינת . יש לי הרבה מאוד ניסיון, אני מכיר איך עובדת רשות מקומית

תואר שני במינהל עסקים , מינהל עסקים, השכלה תואר ראשון כלכלה

 CIA, יש לי הסמכות בין לאומיות בתחום הביקורת... א " תהבאוניברסיט

מבקר מערכות מוסמך ואני מוסמך לבצע ביקורת על דיון , שזה מבקר מוסמך

זה בקיצור אני גר בתל מונד . גם יש לי הסמכה בביקורת, סיכונים בארגונים



     ג.ש.ב                                                                                                                              05116

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

21 

אחד ,  ילדים הגדול עכשיו גייסו אותו למילואים ושחררו אותו3נשוי יש לי 

.  עתודאי ויש לי ילדה בחטיבה

. שיהיה לך בהצלחה: מוטי פרנקו

. רגע יש עוד סעיף אחד: ניסים גוזלן

כמות הדוחות של תושבים . אני אגיד את הרקע ותקריא את השאילתה: מוטי פרנקו

תושבים פונים למועצה . שמקבלים במקומות אני לא מדבר על מדרכה

הפנו אותי לגברת , בעקבות דוחות שהם מקבלים לא מקבלים מענה או הסבר

. ועכשיו תקריא את השאילתה שלי. עורכת דין שהיא התובעת

? אתה רוצה שמישהו בעירייה יעשה מזה פוליטיקה: ניסים גוזלן

. חברה אני אגיד כמה מילים: יובל דמול

. רציתי שאתה חושב על חניות שבנית מגדלים: מוטי פרנקו

 עובדים על הכנת תשתית חקיקתית ליישוב שמתפתח 2004אנחנו משנת : יובל דמול

ובין היתר אנחנו רוצים להסדיר את הנושא של פסולת ואיסוף , אפילו לעיר

ואני הייתי בתפקיד . ואת הנושא לש חניות שלא תהיה אנרכיה בכבישים

מספר שנים לאחר מכן הפרקליטות הודיעה שאנחנו צריכים להחליף 

ד רות לפיסקי ואני שוחחתי איתה "ובפרקליטות התמחתה אותה עת עו

ונפגשתי איתה וגם הבוס שלה שגב פלץ שאליו היא חברה הוא אדם מאוד 

. מקצועי בתחום וגם ניהלנו איתה משא ומתן

? מי בחר אותה: מוטי פרנקו

.  קח את ההסכם שיהיה מולך אפילו: יובל דמול

?  שקל בחודש1500כמה אחוזים יש לה : ניסים גוזלן

. אין לה שום אחוזים: יובל דמול

? אתה יכול להקריא את השאילתא שלי: מוטי פרנקו

ד רות ליפסקי היא זו שאמונה על כל הנושא של כתבי אישום במידת "עו: יובל דמול

ואם יש לתושב , הצורך על חקיקת עזר של איכות הסביבה ונושא של תעבורה

כלשהו לאו דווקא תושב אם אדם קיבל קנס וחושב שצריך לבטל אותו 

והוא מקבל מענה , משיקולים כאלה ואחרים משפטיים הוא מגיש בקשה
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להגיש . ואם המענה הזה לא נראה לו אז הנושא עובר לבית משפט, לעניין הזה

שכר , ד רות ליפסקי לא מקבלת אחוזים"עו. ח הזה"בקשה ולבטל את הדו

מבחינתנו לאף אחד אין . הטרחה שלה מבוסס על תשלום חודשי ולפי דיונים

. קשר איתה או עם המשרד שלה

שייכתב , תן לי לקרוא את השאילתא אתה עונה לי על משהו שאני רוצה: מוטי פרנקו

. בפרוטוקול תשובה

מכיוון שהיא נבחרה בהמלצתי על ידי ראש המועצה שבזמנו וממלא מקום : יובל דמול

הגזבר והמזכיר שחתמו הסכם איתה והיא עד היום ממלאת את תפקידה 

.  לשביעות רצוננו ויש מגמה להאריך את ההסכם

אתם לא מתואמים ביניכם בכלל אני רוצה לשאול את השאילתא אפשר את : מוטי פרנקו

לית "תודה ראש המועצה שלום קיבלנו את המייל מלשכת המנכ. השאילתא

ד שגב "בדקתי את העניין עו, כמו שאומר על הנושא שיש איזה שהיא תובעת

ן ועבירות "פלץ הוא ממוקם בהרצלייה משרדו עוסק בעיקר בתחום הנדל

הוא גם שימש בעבר כיועץ משפטי של היחידה הארצית לפיקוח על , בניה

ד רות ליפסקי סיימה את לימודי המשפטים בהצטיינות התמחתה "עו. הבניה

בפרקליטות המדינה כמו שאמרת אבל במחלקת דיני המקרקעין כאמור 

ד או "מאחר ולא הצלחתי בימים האחרונים להשיג את העו. עבירות בניה

מישהו מהמשרד שלה או לזכות למענה לתושבים אני אמרתי לך אחד מי בחר 

למרות שהיא . ד ענית אתה בחרת אותה יחד עם ראש המועצה"את העו

מתחום אין לה שום מושג בתחום התעבורה בקורות החיים שלה שמפוארים 

שתיים מדוע הדבר . מאוד לא מוזכרים שם והיא צריכה לקבל החלטה כתובה

לא הובא לעדכון חברי המועצה בהחלטת המליאה אני בדקתי גם את 

כמו שעשיתם לאשרר גם הוא , לא דאגו לאשרר , ההחלטה של ראש המועצה

.  החליט אסד החליט וזה הובא

. תאמין לי אני מתבייש: ניסים גוזלן

הוא ? תחזור בך מה זה אסד אתה יודע מה אתה מדבר הוא רוצח אנשים: עמרם נעיםדובר

. יורה באנשים על מה מדבר בכלל
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. האני חוזר בי מהקונוטצי,  אבל זו ההחלטההאני חוזר בי מהקונוטצי: מוטי פרנקו

. החלטת לבד

 שקל כותבת דוחות אני אסד תתבייש לך 2000 –כולה בחר יועצת משפטית ב: ניסים גוזלן

. מי אתה בכלל

.  החלטת לבד: מוטי פרנקו

, מי אתה בכלל: ניסים גוזלן

אתה לא מקשיב לאף אחד אתה רוצה להראות לכולם שאתה היחיד שמדבר : עמרם נעים

. בישיבות ואתה לא מאפשר לאף אחד לדבר

. שמענו הבנו את השאילתה שלך: ניסים גוזלן

מה היקף התשלום והאם . זה סגנון של שלטון מלוכני זה הדוגמא שאמרתי: מוטי פרנקו

. גועל נפש זה שלא מצביעים על תקציב זה גועל נפש. כולו או מקצתו

לא מכובד לשבת . אתה אדם פשוט ומאוד זול. לא מכובד לי לשבת מולך: עמרם נעים

. אתה הופך להיות. מולך

. מה היקף התשלום כולו או מקצתו אם אתה יכול להגיד: מוטי פרנקו

קיבלת את ההסכם תקרא אותו יש תשלום חודשי ותשלום לפי דיונים : יובל דמול

. הסכומים מפורטים בהסכם

 עכשיו אני יענה לך הגיע הזמן 2012 –מעבר לזה שב. תן לי דקה יובל ברשותך: ניסים גוזלן

.   שאני יענה לך

הוא אמר אני אוהבת במה אז תן לי , בדקתם את כמות הדוחות לעומת שנה: ליאת דרעי

? להתבטא דודי בדקת את כמות הדוחות שניתנה השנה לעומת שנה שעברה

. תבדקו את הגדילה לפני שתגידו שאין

. רציתי: דודי לוין

. רצית אז תבדוק אני יכולה להעביר לך היית מתקשר: ליאת דרעי

.  דוחות2014בתקציב המועצה בשנת : דודי לוין

. חברה זה לא הנושא: ניסים גוזלן

מה זה לא הנושא בסעיף שאת אישרת אותו בהנהלה ואחר כך הצבעת עליו : דודי לוין

.  אלף900שנה שעברה נתנו ,  אלף שקל דוחות950
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תבדוק ואתם צועקים למה ולמה שנותנים . בדקת כמה עד עכשיו נכנס תבדוק: ליאת דרעי

. אין מה לערער. דוחות בוא נבטל

 לצו המועצות ראש המועצה מתכבד לקבל ממני 198מחר בבוקר על פי סעיף : דודי לוין

 וכמה קיבלו שכר 11, 14 –ו, 12, 2013 –מכתב ואתה תפרט לי את מה שהיה ב

 ימים לפי החוק או שאני אפנה 3אתה תיתן לי תוך ? כמה נתנו דוחות בסדר

. אליך עם העתק לליאת? לגברת ליאת חברת המועצה

להפנות אני ראש מועצה שלא בורח מאחריות גם ... דודי אתה תפנה בצנרת : ניסים גוזלן

 100 גני ילדים זה 3לא לאשר . יש כאלה שתוקעים רק סכינים בגב, שקשה

. הורים שמחכים לפתרון

. הזמנתם אותם על המנוף: מוטי פרנקו

 שיהיה להם גנים אני צריך 1/9 –האחריות שלי סליחה ב. זה לא קשור למנוף: ניסים גוזלן

. לדאוג להם שיהיה להם גנים

. אתה התחלת לדבר על גנים מה אתה רוצה: דודי לוין

. כל ההורים מברכים אותנו. הוא דיבר על מנוף: ניסים גוזלן

. הגנים שאתה שם לא היו בישיבה: דודי לוין

לפני חודשיים חתמתי , אני רוצה לחדד את הנקודה אני לפני חודשיים חתמתי: ניסים גוזלן

ד מקומי מבאר יעקב שיהיה שכיר מבאר יעקב שייקח "על בקשה למנות עו

פורמאלית אני , את כל נושא הדוחות בין השאר כדי שיהיה ברשות המקומית

לא יעשה ,  יהיה לנו תובע שיטפל בנושא הזה פה1/1 –שואפים שלקראת ה

את זה איזה שעתיים בשבוע מאיזה משרד שלו יותר המטרה שלנו שיהיה פה 

יועצת משפטית שהיא תהיה תובעת של באר יעקב בכל התחומים ובכל 

 אחוז והיא תהיה שכירה של באר 100הבעיות שיהיו אם המשרה שלה תהיה 

. אני אומר את זה פה ולכן אני אומר זה הפתרון שאנחנו נותנים קדימה, יעקב

. זה אני יודע העברנו למשרד הפנים לקבל תקצוב נוציא מכרז ונצא קדימה

. פותחים ישיבה נוספת.  סוגרים ישיבה

נועם אירית שני דברים אחד אנחנו , עירית לפני שאת סוגרת נועם אירית: דודי לוין

. עושים ישיבות ולא מקבלים פרוטוקולים
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. אני שמעתי ממוטי ששני אחרונים לא קיבלתם: אירית נתן

וגם כתבתי שזה על שולחנו של ראש המועצה וסגנו העצבני ולא , לא ארבעה: מוטי פרנקו

. עמרם עצבני אחד יש במועצה זה אני לא אתה. קראתם אותו

זה לא חוכמה לבוא ולהגיד אני ידאג כל ישיבת מועצה צריכה להתחיל : דודי לוין

, בלאשר את הפרוטוקול של ישיבה קודמת ככה זה נהוג וברגע שלא מקבלים

ברגע שאנחנו לא מקבלים את לא מצפה ממני שאני אזכור לפני שלושה או 

. ארבעה חודשים

. יום רביעי תקבלו את כל החומר של הישיבה, יום חמישי תהיה ישיבה: ניסים גוזלן

. אני אסכם שלהבא איך שאני חותמת אני מעלה את זה לאתר: אירית נתן

. סיכמנו את זה פעם שעברה: נועם ששון

אני רוצה דבר אחד עם . חשוב שזה יהיה באתר שהציבור יוכל לקרוא: ניסים גוזלן

התרבות דיון שלנו שאני אומר גם כולל אותי שכולנו נסחפים והכל אנחנו 

צריכים להתבייש להעלות פרוטוקול כזה לאתר זה מלחמה ואני אומר את זה 

זה בושה וחרפה שזה הפרוטוקול שיעלה אני מתבייש בפרוטוקול , בשם כולם

שותף בכיר לעניין הזה , אני מתנצל ואני אומר את זה פה גם אני שותף. כזה

ואני חושב שכולנו צריכים לשנות פאזה למרות שכולם מגיעים עם אמוציות 

ומי שמדבר בנועם או , מי שלא צועק לא שומעים אותו... ואנשים פה קצת 

, בקול שקט

תחלק את רשות הדיבור לכל מועצה לתת זכות דיבור לכל מועצה זה לא ככה : נועם ששון

. עובד אני לא יודע

בית העלמין , דבר שני פנה נועם ששון וגם אני פניתי אלייך בנושא בית העלמין: דודי לוין

שנעלה את זה לדיון , רשמתי שאני מעלה את זה לדיון. זה בושה לבאר יעקב

. דיון בקבלת החלטה, בישיבת המועצה

חברה דקה הנושא של בית העלמין העלית וזה מחוץ , .אנחנו נעלה את זה: ניסים גוזלן

לסדר היום רק שני משפטים לנושא זה לא על סדר היום ואני אגיד שני 

כל נושא חברת קדישא אנחנו נעלה אותו ביום . משפטים כי הנושא חשוב

חמישי כולל הרכב המועצה הדתית שצריך לבחור הרכב למועצה הדתית שזה 
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אני עם חברת . אבל אני רק רוצה ככה לסיכום, דבר שגם מתברברים בו

חברת קדישא זאת עמותה ,  חודשים4קדישא מוביל את הנושא הזה לפחות 

 שנה אחרונות נוהלה על ידי שבתאי 30 –ב,  שנה האחרונות50שנוהלה במשך 

הוא כבר לא יכול לנהל את זה יותר יש שם , 90כמעט ? 85שהוא בן כמה נועם 

בית העלמין לא מוחזק כי מי שהיה אמור להחזיק אותו יש , קשיים כספיים

, הסכם בין המועצה המקומית לבאר יעקב מימים ימימה לבין חברת קדישא

 נכנסתי לסוגיה הזאת 4000הכסף שהם מקבלים תדעו ביטוח לאומי משלם 

בן דהן ישבתי איתו , כולל לשבת עם שר הדתות וסגן שר הדתות בן אליהו

 שקלים ופשוט מה 4100וחברת קדישא מבחינתנו מקבלת מביטוח לאומי 

, לא נתנו להם כספים בחצי שנה אחרונה, שקרה שהם לא מנהלים את זה טוב

ויש המון קשיים שחברת , אנחנו מסייעים להם כדי שתהיה קבורה מכובדת

. קדישא לא יכולה לזרום

,  אחוז50אפשר לקבל החלטה להעביר להם : מוטי פרנקו

,  אנחנו קיבלנו תמיכות יש החלטה: ניסים גוזלן

אז תנקו אותם תורידו את ... אין להם מנקים אין להם . ... אין החלטה כזאת: מוטי פרנקו

. תוריד את זה מהתקציב. זה מהתקציב

סליחה יש , אתה רוצה להקשיב, זה לע עוזר, סליחה תקשיב זה שאתה צועק: ניסים גוזלן

אנחנו עושים דיון ביום חמישי בעניין יש . שם פתרון בגלל זה אני עושה דיון

פתרון הפתרון שלך מוביל שאתה אומר אותו הוא לא לגמרי נכון כי ברגע 

₪  אלף 60ועדת תמיכות החליטה לאשר תמיכות בתקציב של , שהחלטנו

ח "בלי דו, ח כספי"השנה הבעיה היחידה שיש להם ניהול תקין מחכה להם דו

לא אני לא , כספי אף אחד לא יכול לשחרר להם כסף מהרשות המקומית

מה שצריך לקחת . מבחינת התנהלות, אירית ולא זאב יכולים לאשר את זה

 אלף שקלים האלה להעביר 60 –החלטה ויש פתרון יצירתי זה להעביר את ה

לבטל את התמיכה בועדת , אותם למועצה הדתית ולבטל את התמיכה

. תמיכות

. תחליט עכשיו: נועם ששון
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הכי חשוב אחזקת בית העלמין קבוע ... אני אומר עוד הפעם נעשה דיון : ניסים גוזלן

אני צריך להעביר מליאה זה שאני מתנגד כל פעם , שאנחנו ניקח את זה

עם כל הכבוד סליחה צריך , לשלוח את הגננים ולנקות עם כל הכבוד סליחה

, שעה זה עבודה, שעה, יום, את בית העלמין  הגן שם צריך להחזיק אותו יום

צריכים לקחת את זה תחת חסות לפתור את , צריכים לקצות כוח אדם לעניין

אני הייתי אצל סגן . יש שם עמותה שכרגע בוטל לה הרישיון, העניין הכספי

. שר הדתות העברנו אותם בשעון הזמן

אתה אמרת לי אתה יודע מה הוא ענה לי סגן שר הדתות נבקש מעיריית : נועם ששון

. רמלה שיעזרו לך באמת זאת תשובה

אתה רוצה להקשיב מה הוחלט הוא אמר לי את זה אמרתי , לי הוא אמר זה: ניסים גוזלן

, באר יעקב לא צריכה להיות את רמלה... לו בשום פנים ואופן באר יעקב היא 

באר יעקב לא צריכה שיבואו חברת קדישא מרמלה יקברו לנו בלי קברים גם 

צריכים לדבר ביום חמישי נעשה דיון יש , ככה אנחנו לא מלאים בקרקע

ששפיגל לוקח את זה עליו לארבעה חודשים הוא יקבל את , פתרון ביניים

. שפיגל זה חברת קבורה, הכסף מביטוח לאומי

, עזוב זה מאכר מבני ברק שימכור לנו פה אדמות וייקח: נועם ששון

. נשב יום חמישי, אפשר להעביר את זה למועצה הדתית: ניסים גוזלן

בית העלמין נראה , יום חמישי נשב על זה אם אפשר תשעה באב היה עבר: נועם ששון

. יום כיפור אנשים שעולים, עוד חודש מגיע ראש השנה, מוזנח

. יש פתרון פה אני אגיד לך מה הפתרון: ליאת דרעי

יום חמישי אנחנו נפתור להם את הבעיה של ... יום חמישי אנחנו ניקח : ניסים גוזלן

. יום חמישי נעלה לדיון את בית העלמין. החוזה

הקבלן חוזר שבוע הבא ככל . יש פתרון זמני אנחנו נתחיל את זה דיברנו על זה: ליאת דרעי

ע מהגינון לבית העלמין אנחנו נעשה סידור עבודה "הנראה וייקחו חברה משפ

. יהיה פתרון לזה נקודה

נושא הפיתוח הוא נושא כאוב ומדובר אני רואה פה , חברה ברשותכם דקה: ניסים גוזלן

את הפרצופים ואני רוצה לתת ריף קצת ארוך כי זה חשוב לי לכן זה ייכנס 
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עות ואחר "אני דווקא יתחיל מחוץ לתב. למועדים לגבי השאילתא ולגבי הכל

אני לא מדבר על , 2013אנחנו כמובן נבחרנו בנובמבר . עות"כך ניגע בתב

עות זה נושא אחר שאני יתן בריף מהרגע שזה התחיל עד לפה "תב, עות"התב

,  מיליון50כולל רואה חשבון כולל סכומים שנזרקו , כולל מסמכים משפטיים

 מיליון עוד מעט תראו בדיוק במה מדובר כולל תמיכה של משרד הפנים 800

הגיע הזמן שאני סיימתי את . כולל החשב שיושב פה ויכול לאמת, בדוחות

המחלוקות המשפטיים אני יכול פעם אחת ולהציג את העובדה כי כל אחד 

עות ולוחות זמנים "הוביל את זה לכל מיני כיוונים אז פעם אחד נדע מה בתב

ומתי משלימים את השכונות גם של תלמי מנשה וגם של קולוני וזה יהיה 

הפרוטוקול בואו חברה ב . עות"אני אומר מחוץ לתב. מוקלד וכולנו מחויבים

ועדת כל כספי הפיתוח מבחינתנו זה לא סוד ,  אנחנו לגבי הפרוטוקול2014 –

זה לא סוד יש לנו מילונים בבנק וזה , שהיינו עם חברה מפתחת בדין ודברים

לא סוד שאנחנו יכולים רק בכסף כרגע מבחינתנו הרי הקיפאון של הרשות 

הקיפאון של הרשות המקומית שכולנו אישרנו תכנית , קי שנייה'המקומית ג

ותכנית ההבראה אושרה במשרד , כולנו אישרנו תכנית הבראה, הבראה

הפנים וחשוב שכולם ידעו קודם כל שאני וזאב ואירית היינו ביום שלישי אצל 

... אז תדעו שהתכנית הבראה של באר יעקב , ראש המינהל במשרד הפנים

 אישרו לנו אותה כדי שהקיצוצים יהיו פחות דרסטיים ושכן נוכל 2015, 2014

כל אלה שבוחרים ועדה קרועה אז , אז קודם כל. לעמוד בתכנית ההבראה

אז .  בר ביצוע2016 –מאושר ואותנו יבחנו רק ב,  משרד הפנים חתום15, 2014

,  של ועדה קרועה אין ועדה קרועה, כל מי שמוכר לוקשים דקה, קודם כל

אנחנו רוצים להוציא את זה לועדה , פשוט אנחנו גם לא רוצים ועדה קרועה: נועם ששון

. קרועה עדיין לא הבנת

. נועם מספיק: גונגרדיקי 'ג

נועם כל הרעיון של ועדה , כל החששות אני אומר את זה דווקא, קודם כל: ניסים גוזלן

.  משרד הפנים אישר15, 2014 –קרועה לא יכולה להיות ב

למה לא יכולה להיות אם תוך חצי שנה אתה לא מקיים אותה יש ועדה : דודי לוין



     ג.ש.ב                                                                                                                              05116

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

29 

. זה חוק,קרועה

 תקשיב לי דודי לוין אחרי זה אני אספר מה אמרו 2014, 2014אני מסביר לך : ניסים גוזלן

אולי אתה , לא ועדה קרועה אולי לא הבנת. לא בדקת, לך ומה כן יכול להיות

. קצת מבין את זה אחרת

.  איתנו אז תהיה ועדה ממונה2015אם עמרם לא יאשר את תקציב : נועם ששון

חברה יש הבדל בין ועדה קרועה שמפחידים את הציבור ואני אומר עוד פעם : ניסים גוזלן

אף אחד פה ואני בטוח פה סביב השולחן שאף אחד מכם לא רוצה ועדה 

ואני אומר לכם גם למה כי כולם בסופו של דבר שהגמישות תישאר , קרועה

כולם רוצים , פיתוח רוצים שהחינוך יתנהל טוב... יש פה הרבה מאוד אנשים 

שכל חברי המועצה יבואו לדיון וגם אנחנו רוצים אז משרד הפנים אישר 

. הזה... אחרי כל הרעיון וכל,  אישור2014,2015

? איפה היית אצל מרדכי כהן: מוטי פרנקו

 מבחינת הרשות היא יכולה 2015, 2014אושר , כל הקונספט הזה קרס.  כן: ניסים גוזלן

ושנקבל את החצי השני אנחנו , 2014 –גירעון חד ספרתי ב, דודי לשאלתך

 – ב8,9 סליחה דקה 9, 8צופים התחייבנו למשרד הפנים על גירעון מובנה של 

 להיות אפס להיות 2015דקה מובנה ושנת ,  זה השאיפה שלנו לעמוד2014

דווקא אני מתחיל , תקציבי פיתוח. מאוזנים תקציבית לגבי התקציב השוטף

תקציבי פיתוח כל מי שעובד פה וחשוב שתדעו מנובמבר להיום מי שחוסם 

מי שחוסם זה חברי קנטי מטעם משרד הפנים , את תקציבי הפיתוח נמצא פה

קודם כל אני אומר את זה הייתה מבחינתנו תכנית . ואני אסביר לכם גם למה

ישבנו והחלטנו אני הוא ואירית . ומה לא, עבודה שאנחנו החלטנו מה כן דחוף

וההנהלה על פי חברי המועצה שהדבר הכי חשוב זה פתיחת שנת הלימודים 

 לספטמבר אנחנו כולנו 1אמרנו מבחינתנו שעד . זה היעד,  לספטמבר1זה 

עכשיו תראו , יפתח' עסוקים בפתיחת שנת לימודים שזה אומר תלמים ב

עוד איזה ' שהיינו חייבים על תלמים א₪  מיליון 7עלה משהו כמו ' תלמים ב

 11, כדי להגיע למצב של תלמים₪  מיליון 11שילמנו , ₪ ומשהו מיליון 4

. כל אחד יודע. 'הלכו למסגרת תלמים ב₪ מיליון 
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.  מיליון שקל11איכות הבניה שם לא משהו בשביל : גונגרדיקי 'ג

תהיי איתי דקה , עכשיו קחו בחשבון, דקה', אני מדבר על שלב א,  לא, לא: ניסים גוזלן

עכשיו דקה אני בא ואומר אתם יודעים אם הייתם לוקחים את , קחו בחשבון

דקה יש פה רחובות שאני עוד מעט , ומשקיעים ברחובות₪  מיליון 11 –ה

, מה הצפי ומה אנחנו רוצים, ימנה אותם ואני אגיד בדיוק מה הלוחות זמנים

אבל אני בא ואומר שמבחינתנו הפיתוח נתתי את תלמים לדוגמא נותן 

 גנים 15וחברי המועצה פה אישרו , אנחנו בונים, נותן גני ילדים, הצטיידות

מדובר בעשרות , בספטמבר הבא₪  מיליון 20כבר בבניה שזה בעלות של 

. מיליונים

.  מיליון14: דודי לוין

.  גנים אני מעריך שאנחנו נגיע15 –על ה, 9 – זה כרגע ל14אני אומר : ניסים גוזלן

.  מיליון זה משרד הבינוי12 – גנים ש15 עד 17: דודי לוין

ינג לגן זה ההשתתפות לא ' אלף שקל מצ240בסדר ההשתתפות  שלנו בערך : ניסים גוזלן

התפרענו הלכנו פה על משהו אנחנו כרשות מקומית לא הולכים אלא אנחנו 

. אז תאמינו שזה שיקול הדעת הראשון שלנו, רוצים להיות גם ברחובות

אני מדבר איתכם ... שיקול הדעת השני הרשות המקומית דוחות כספיים ש

 ומשהו מיליון שקל בגירעונות זמניים 60 היתה משהו כמו 30/9/13של 

הרשות המקומית , הסעיף הזה שתדעו גם אתם חוסל. ר הזה"וסופיים בתב

הרשות המקומית היום בעודף של . היום לא בשקל מינוס בנושא הפיתוח

אבל  , אני עומד בתקציבים אבל, ₪ מיליון 30כמעט 

... כי אנשים נופלים ונפצעים ... בגלל זה היא מכסה שוחות עם חול ולא קונה: דן קושניר

מזכירת המועצה שהחשב המלווה לא מאפשר לה לקנות שוחה ומכסה 

.  שקל שאנשים נופלים ומכסים את זה עם חול200 –לשוחה ב

. דן ברשותך: ניסים גוזלן

. לא זה כואב לי כי אנשים נפצעים: דן קושניר

. עות"עות ואתה מדבר על תב"עות ללא תב"דן אני מפריד בין תב: ניסים גוזלן

. אין גירעון שם?  סגורה1518ע של "רגע תב: מוטי פרנקו
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של הרשות המקומית זה , אני מדבר על התקציבים שניה, מוטי אני לא מדבר: ניסים גוזלן

, עות אני מדבר איתכם על גירעון בכספי הפיתוח שהיה לנו בשוטף"לא תב

 ומשהו וזה 60שהיה לנו אם אתם זוכרים תכנית ההבראה שלנו היתה עם 

אנחנו סגרנו את הזרוע של הפיתוח כי ביצענו מה ...  ומשהו 70והיה כמעט 

אני לא , אני יענה לך על הכל. שנקרא גביה מואצת במסגרת היטלי השבחה

עכשיו הייתה . אנחנו סיימנו. אעזוב פה בלי שאני יענה לך על הכל תאמין לי

אני אמרתי לו זאב , הייתה לפי פגישה לפני שבועיים עם זאב בעניין, לי פגישה

פיתוח בנווה , יש לנו מספר בעיות היסטוריות ואני אומר את זה עוד הפעם

עות "אני רוצה שתדעו מושב תלמי מנשה במסגרת התב, רחוב התמר, דורון

כל עוד לא , עות וזה עוד דבר שחשוב שתדעו"במסגרת התב, היה ברור לכולם

עות של חלומות " אי אפשר היה להחזיר אותם לשתי התב1517סגרנו את 

, תלמי מנשה ושל קולוני

, לא קשור אבל לנווה דורון ולשכונת: מוטי פרנקו

אני מדבר כספים בתוך הרשות זאב רקנטי מדיניות אמר אני רוצה לתת : ניסים גוזלן

ואני אומר את זה פה לכולם אנשים אין להם רחוב בנווה דורון , אמברקס

במצב שהם נמצאים היום הוא אומר לי עוד חצי שנה תן לי לגבות היטלי 

. השבחה שנכסה

. אנחנו רוצים את זה אבל בהחלטת מועצה: מוטי פרנקו

דקה אתה לא קשור לחברי המועצה בוא תגיד מה אנחנו עושים בפועל עם כל : ניסים גוזלן

. הכבוד אנחנו כבר פועלים מולם

לקח לנו חודש וחצי לקיים , אתה לא צריך אותנו בכלל. ברור אתה הכל עושה: מוטי פרנקו

. את הישיבה הזאת

תן לי אני אתן לך עדכון ובסוף תגיד מה יש לך לחדש ובסוף אני אשאל אותך : ניסים גוזלן

לצורך המחשה אני אספר נווה . כמה דברים שאתה יודע עם מה אני מתמודד

דורון אני דווקא אקח את הפרוייקט הזה פה ואחרי זה אני אקח את רחוב 

. התמר יושבים פה אנשים נחמדים

. וסמטת הרימון: מוטי פרנקו
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דקה חשוב שאתה אפילו אם אני אשאל אותך את , דקה אני מדבר על זה: ניסים גוזלן

. פעם אחת, אתה אפילו לא תדע להגיד אז פעם אחד, השאלות מה היה

. בגלל זה כינסנו אותך עם משרד הפנים: דודי לוין

. דודי דקה אתה לא צריך לכנס לי אני עושה את זה בחברה: ניסים גוזלן

. אבל לא עשית: דודי לוין

אני רוצה שתבינו , ברשותכם דקה. דקה. הייתי בחופש מותר לי להיות בחופש: ניסים גוזלן

 מושב נווה דורון הלך 2005 –ב... במקרה נועם הוא מכיר את העסק הזה

מושב נווה . מושב נווה דורון שרצה להרחיב אמרנו בבקשה תרחיבו, להרחבה

דורון בא בעקבות הרחבה של מושב תלמי מנשה שרונית מכירה את הסיפור 

הועד הכין תכנית , ישבתי עם הועד שלהם.  באו והכינו תכנית2001 –מ

הזמינו . ₪ מיליון 3.1אמרתי אנשים של תכנית ביצוע שהעלות שלה הייתה 

המכרז שיצא לביצוע הוזמנו את , את המתכנן המכרז שיצא דקה ברשותכם

הקבלן אמרנו לו אדוני תבצע הוא ביצע אפשר לכולם להתאכלס הם לא רצו 

. לעשות אספלט כדי לא להרוס את כל המגרשים הם שילמו לפי שווי פרויקט

מושבים בכל הארץ זה הרשות היחידה שיש בה שני מושבים גם נווה דורון 

שני המושבים האלה שילמו לפי שווי פרויקט ולא לפי חוקי , וגם תלמי מנשה

, גני מנחם משלם לפי חוקי עזר וכל שאר היישוב משלמים לפי חוקי עזר. עזר

 לעשות את זה 2001 –הסכמנו לבוא לקראתם שיבצעו את זה כמו שהסכימו ב

יש תקנה כזאת של מושבים הרחבה עושים לפי שווי . במושב תלמי מנשה

. פרויקט

, עכשיו זה הסכם מינהל. המינהל לא מאשר יותר מגובה סכום מסוים פיתוח: נועם ששון

, מינהל מאשר

אנחנו מכירים את התקנה הלכנו היינו בסדר רצינו להיות עוד יותר ... 160יש : ניסים גוזלן

. אתם הבאתם את המתכנן הייתם שותפים לזה, בסדר

יש . עוד מאתיים אלף, עוד מאה, אני פשוט שמעתי שהחשב זרק מספרים: מוטי פרנקו

. מה ששולם זה מה שמגיע... הסכם עם המינהל

אני אומר לך מה היה קחו את . אני מדבר לפרוטוקול מה אתה רוצה, תן לי: ניסים גוזלן
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זה גם בסדר אבל אני ... כל אחד ינתח לאן שהוא רוצה יבוא עם זה , הדברים

,  ומשהו מגרשים30הלכנו חייבו כל אחד לפי שווי פרויקט . אומר מה עשינו

 מגרשים בעבר שהתחילו 6 אלף שקל היו 600 לקחנו ספר 3.1הפרויקט הוא 

העברנו את זה , זאת הייתה ההחלטה,  לקחנו אותם בחשבון84 –לבנות ב

אנחנו , לנו יש יתרה היום בין מה שבוצע, כל החברה שילמו, בצורה מסודרת

עכשיו אני צופה ואני אומר את זה עוד . כרגע ישבנו היום ואנחנו מקדמים

אני לא רוצה להתחייב אם זה יהיה בעוד , פעם שבפרק זמן הקרוב אנחנו נשב

,  פרויקטים חשובים2אנחנו מבחינתנו הולכים לקדם , שבועיים או שלוש

. אחד זה רחוב התמר

. זה חלק מהישיבה: מוטי פרנקו

.  אני עונה לך גם אני אומר לך מה יתחדש תחדש לי גם, אני אומר לך מה: ניסים גוזלן

. זה בסדר יום: מוטי פרנקו

אחרי שעתיים אני . תן לי לענות ואחרי זה אני אשמע גם אותך בקשב רב: ניסים גוזלן

לא נלך הביתה בלי שתקבל תשובות על , אשמח לענות לך על הכל תאמין לי

פעם אחת חשוב לי להעמיד דברים , אני פה היום ועד הבוקר אם צריך. הכל

פעם אחת אתה יודע לחטוף אש מכל הכיוונים זה הכי , כמו שצריך על דיוקם

לפני שנתיים סיימו , האנשים האלה סליחה, תקשיב רגע. קל להסית את כולם

.  שנים9הם לא , להם מה שסיימו להם כדי שיאכלסו

.  שנים מאז שבנו9: דודי לוין

 אני רק מזכיר לך איך התחיל 2007 –הם עלו על הקרקע הזאת ב, לא דקה: ניסים גוזלן

. התהליך

. 2005דודי לוין אתה אמרת 

 היה הסכם תן לי בגלל שלא הייתם פה אתם נכנסים לחצאי דברים אז 2005: ניסים גוזלן

. קל לזרוק את האש

. 2007אתה אמרת מה אתה רוצה אז תגיד : דודי לוין

הם שילמו כל מי , 2007 –הם שילמו מ,  היו מגרשים במינהל תקשיב2005: ניסים גוזלן

חברה תנו לי תאמין לי . עד שהאחרון לא מתאכלס אי אפשר לשלם, שבנה
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אני אכנס לעניין שלכם גם . תקבל את כל התשתיות התת קרקעיות הונחו

, אני בא ואומר רבותיי אני אומר תשתיות תת קרקעיות הם קיבלו. חשוב לי

יש להם את כל התשתיות אי אפשר היה להשלים להם את המדרכות כי 

אנחנו ואני אומר את זה פה , לכן אנחנו נועם, לכן. אנשים עדיין בונים ויהרסו

וכמו שאני , כדי שכולם הרי גם מוטי רוצה לקדם את הכל כמו שאתה רוצה

רוצה וכמו שכולם רוצים הרי כולם פה בסופו של דבר רוצים את טובת 

כולנו , פה אנחנו נשב אחרי זה, מה שכן נחליף ואני אומר את זה . הציבור

קרובים שאנחנו ₪  מיליון 5 –חברי המועצה גם נשב ועם זאב רקאנטי ב

חברה תראו אנחנו פה אומרים את . רוצים פרויקטים של תשתית הגיע הזמן

, אפשר לצאת בהצהרות, הבעייתיות אפשר לתת לוחות זמנים לא הגיוניים

זאב אנחנו לא הולכים , זאב דקה תן לי שניה, אנחנו לא יכולים זאב שתדע

אני פה מדבר על , דקה אנחנו לא הולכים לנהל פה את הויכוח. לנהל פה ויכוח

. אני לא מדבר על, עי"אני מדבר על חוץ תב, עי"חוץ תב

סליחה ראש המועצה איך אתה מדבר על נושא פיתוח כביש שמהנדסת : מוטי פרנקו

. המועצה  לא יושבת פה לצידך היא הוזמנה גם

.  ושחררנו אותה, קודם כל היא לא מרגישה טוב: ניסים גוזלן

. מאוד חשוב שדברים כאלה נושא פיתוח: מוטי פרנקו

.  כל ישיבה שקשור לתשתיות היא ישנה: ניסים גוזלן

כרגע מדובר בנושא , היא עברה חפיפה והיא יודעת מה קורה בכל היישוב: מוטי פרנקו

. כספי

והנושא שתקוע , הנושא שתקוע בנווה דורון והנושא שתקוע ברחוב התמר: ניסים גוזלן

. 4והנושא שתקוע ברבין , סמטת הרימון

. באר יעקב. ם"באר יעקב חוץ מהרצל ורמב: נועם ששון

. תנו לי דקה רבותיי: ניסים גוזלן

אנשים עם משפחות וילדים ואתם מדברים מאוד , תאנחנו אנשים אינטליגנטי: דוברת

. לא השכלנו, מה אתה חושב שאנחנו לא למדנו. לא יפה

חברה גם אם צודקים או לא צודקים אני מבקש לא להתפרץ , ברשותכם דודי: ניסים גוזלן
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רים מבחינתנו של תשתית כי "אנחנו זאב אנחנו מכינים מספר תב. אני מבקש

אנחנו נהייה ערוכים אנחנו , אחרי שבועיים שלושה, מערכת החינוך מסתיימת

נפתח את שנת הלימודים כסדרם ולדעתי במצב כהלכתה ואנחנו נפתח את זה 

. כמו שצריך

. על אפם ועל חמתם: קי גונגורדי'גדובר

מדברים ).אנחנו נפתח את שנת הלימודים, זה עזוב לא על אפם ולא על חמתם: ניסים גוזלן

חברה שלושה דברים שבעיני הכי חשובים אני מביא והם כבר  (ביחד

אני מדבר על שלושה דברים אחד . רים יש גם ביצוע חלקי"מאושרים יש תב

דחוף סמטת התמר אין , כולל סמטת הרימון וכל האזור הזה, זה רחוב התמר

. לאנשים כניסה הביתה אנחנו מדברים על זה שנתיים

. חמש וחצי שנים: נועם ששון

אני אספר לכם רק , חלקם הרסו להם והיתה חלקה, חלקם ככה, לא משנה: ניסים גוזלן

שתדעו רק כמה אנחנו חשוב שפעם אחת תדעו קל לתקוף למה אין ברחוב 

אני רוצה לספר לך הבן שלך נמצא שם אז פעם אחת , התמר אז אני מספר לך

. חשוב שתדע את כל השוני של הדבר. אני אספר גם חשוב שתדעו את האמת

. תגיד לי אתה למה ברחוב התמר אין ביוב. אני עונה לך על כל מה ששמעת

אתה רוצה לדבר תדבר אין משמעות לסדר היום . נגיע לזה נגיע לרחוב התמר: מוטי פרנקו

. נגיע לרחוב התמר תדבר על רחוב התמר, אתה דורס את זה

רחוב התמר יש לנו תכניות , דקה רחוב התמר ואני אומר את זה פה לכולם: ניסים גוזלן

 3אנחנו נשב יש , מאושרות אנחנו נלך יחד עם משק וכלכלה אני מבקש

זה ... עות הם קשורים לקרנות הפיתוח ולא "פרויקטים שלא קשורים לתב

יש לנו במושבה את הפארק ואת , זה נווה דורון ויש לנו את, רחוב התמר

 פרויקטים שיש 3פ שישבנו עליו אירית את הפארק בליכטנשטיין אלה "השצ

.  שנים4 – ו3לי תכניות כבר 

,? פ"מה עם השצ: דן קושניר

נווה דורון והפארק , חברה דקה לכן אני אומר התמר, עוד דקה אני מדבר: ניסים גוזלן

מדובר בהשקעה של . נווה דורון וליכטנשטיין, התמר, בליכטשטיין זה הסדר
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אני צופה לראות איך אנחנו בתקציבי פיתוח , ₪ מיליון 2.5, 2משהו כמו 

הועדה אני הסברתי על נווה דורון . עות זאב זה דחיפות עליונה"במסגרת התב

שאנחנו לא היינו נגדם עזבנו ועיכבנו את הפרויקט זה הסתבך לנו בגלל 

בתמר אני רוצה שתדעו ופעם אחת תדעו . אותו דבר גם בתמר, מצוקה כספית

ע " מגרשים שהמינהל שיווק כתוצאה מתב10יש . על התמר... אתם כל אלה ש

 של תלמי מנשה הרחבה של הבנים הממשיכים הם גובלים בתוך מה 1507

 מגרשים 10המינהל שיווק . שנקרא מרכז והמובלעת של מרכז באר יעקב

 שהמועצה 2001האנשים האלה היו צריכים לשלם לחברת לטקו הסכם של 

אז הייתה ופשוט התחילו את הביצוע אמרו שאין כסף ... התקשרה עם חברת 

 זה 2001 –אני זה מ. בקופה ויום אחד הקבלן הין את התשתיות נעלם להם

התפקיד שלנו , זה לא משנה איפה, אני בא ואומר את זה, לא קשור להסכם

אני לקחתי החלטה ואמרתי , זה המועצה התקשרה עם חברה שנטשה אותם

. אנחנו

. מגיע להם כביש, הם משלמים ארנונה: מוטי פרנקו

היטלים משלמים עבור ... אבל אתה יודע מה ההבדל בין ארנונה לכביש הכל: ניסים גוזלן

אנשים האלה אנחנו לקחנו החלטה . ארנונה משלמים עבור אחזקה, פיתוח

שהרשות נכנסת לנעלים של לטקו הרשות נכנסת לנעליים כדי להשלים את 

אם אנחנו נצטרך לתבוע את לטקו מישהו אחר היה שולח אותם . הפיתוח

. להתמודד עם לטקו ולהתמודד עם לטקו

. שלחת אותם: מוטי פרנקו

. לא שלחתי אותם: ניסים גוזלן

. אבל אין להם כביש: מוטי פרנקו

אל תשקר אני לא שלחתי אותם ללטקו אני לקחתי את האחריות ואנחנו פה : ניסים גוזלן

. כולנו בקצב האחריות של הפיתוח נעשה להם פיתוח נקודה

. אנחנו הכרחנו אותך לעשות את זה. נכון ובשביל זה התכנסנו כאן היום: דודי לוין

. אתה לא קורא מיילים. הגענו עד לבית משפט: מוטי פרנקו

פעם אחת אני אסביר לך אתה דבר שאתה אומר לי לפני שבועיים האנשים : ניסים גוזלן
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אחרי הבחירות לא לפני לא שכנעתי , עבודה כבר חצי שנה מהבחירות... האלה

? אותם לבחור בי את מסכימה איתי נכון

אין לה פיתוח כי היא . בגלל זה אין להם פיתוח כי היא מסכימה איתך: מוטי פרנקו

. הסכימה איתך

 (מדברים ביחד)

. ם מה עם הביוב והמים בקשה תשאל"מה עם הרצל ורמב: ליאת דרעי

. אני מבקש שנחליט רחוב התמר: ניסים גוזלן

יש סדר יום אדוני ראש המועצה אתה לא קבעת את הסדר . לך לסדר היום: מוטי פרנקו

הוא מחליט מה זה סדר יום אתה מבין מה . יום אנחנו קבענו מה סדר יום

את תנחת תשתה כוס , משרד הפנים הכריח אותה לכנס את הישיבה. הבעיה

התעלמת , אתה לא כינסת את הישיבה הזאת, מים ותלך לפי סדר היום

יש סדר יום אתה לא יכול להחליט . יש סדר היום לך לסדר היום. מאיתנו

אתה יועץ משפטי ברצינות אי אפשר את הדבר ',  א5היועץ המשפטי סעיף 

. הזה ככה

אנחנו כרגע אנחנו נתחיל לדון על כל הסעיפים לי קשור לעדכן את האנשים : ניסים גוזלן

. עות"שלא קשורים לתב

יובל אני אומר לך הפארסה הזאת אני אומר לך היא תגיע לבית . זה לא קשור: מוטי פרנקו

יש סדר יום משרד היום ביקש מכם לכנס את זה הוא לא רצה לכנס . משפט

הצגה שהוא עושה לכמה אנשים הוא לא רצה לכנס את , את הישיבה הזאת

אני מקריא לך את . מי שדואג הוא לא רוצה לכנס את הישיבה. הישיבה

לכבוד ראש המועצה מר ניסים שלום רב . אני אקריא לך, המכתב של קארין

בהמשך לפנייתם המועצה המקומית , מועצה מקומית היטלי פיתוח והשבחה

.  אבקשך29/6 –מ

. יש לי רוב, אני יכול להוריד את זה מסדר היום: ניסים גוזלן

. אתה יכול לרצות אתה לא יכול: דודי לוין

. אנחנו מחליטים. פעם חמישית אני מתנצל בשם כולם: ניסים גוזלן

הנה . ניסים מדינת ישראל משרד הפנים אמרו לך לעשות את הישיבה הזאת: מוטי פרנקו
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. אני יכול להוריד כל החלטה. עוד פעם דמגוג. מכתב אתה לא קראת אותו

. ' א5יועץ משפטי סעיף 

. מה זה משנה הסדר מוטי: יובל דמול

. משנה כי יש לזה משמעות: מוטי פרנקו

איך אפשר לקבל החלטה על רחוב התמר שעכשיו המלווה יגיד לי מה המצב : מוטי פרנקו

. של הקרנות

.  סליחה מעניין אותך לשלוח אותם אליי שאין להם פיתוח: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

יש תושבים שמותר להם , יש אנשים שמותר להם לדבר בישיבת מועצה נכון: דוברת

. לדבר בישיבת מועצה

. אני רוצה לשמוע רק את החשב ואותך: מוטי פרנקו

זה מכרזים שיצאו מהמינהל ושיווקנו אותם ישירות למקום ולא יכלו לחסום : דוברת

. על חוזה חכירה עם המינהל

אנחנו . תשמעו את האמת פעם אחת. זו תושבת שגרה שם. תודה רבה: ניסים גוזלן

. אתה פוליטיקה לא תלמד אותי בסדר, דקה גם רחוב תירגע, כמדיניות

אני לא . ביקשו ממך לכנס ישיבה לפי סדר יום. אני לא מלמד אותך פוליטיקה: מוטי פרנקו

. הבאתי אף אחד

לא משנה הודעתם לכל היישוב פעם אחת שישמעו אני שמח פעם אחת : ניסים גוזלן

. פעם אחת שישמעו את האמת, שישמעו את האמת

, אתה כבר חצי שנה, עד עכשיו לא סיפרתם להם את האמת: דודי לוין

. חברה רחוב התמר ונווה דורון והמושבה בעדיפות ראשונה שנשב עם זה: ניסים גוזלן

. אנחנו נשב עם החשב המלווה לגבי סעיף תקציבי החומר שלכם מוכן

אל תאמינו לכלום אני הבאתי את הדברים . אל תאמינו לכלום אני אומר לכם: מוטי פרנקו

. משרד הפנים כפה אותו, האלה בכוונה עם סדר יום

תגיד להם שאין להם גנים ובית ספר שלא יהיו לימודים בבאר ... כן קשר : ניסים גוזלן

תתבייש לך אתה רק עושה נזק יש . יעקב נשרוף עוד יותר את באר יעקב

אני מתחייב לטפל בתשתיות ... אני מתחייב ניסים מתחייב.  קשיים יש בעיות
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. תתבייש לך זה מה שאתה עושה רק נזק. אני הבטחתי לכם

. יובל אתה נותן לראש המועצה לעשות פה שוק, יובל אתה עושה פה שוק: דודי לוין

אנחנו עד .  לגבי תמר ולגבי הגינה זה יינתן, תבהירו בפני כולם לגבי נווה דורון: ניסים גוזלן

 לספטמבר עוד חודש אני יעשה הכל 10,  בספטמבר יצא מכרז לרחוב התמר10

שמרנו יתרה של ... נווה דורון ו,  לספטמבר בתמר10 –כדי שנצא לביצוע ב

לגבי המושבה אחרי המושבה . נעביר את זה,  אלף שקל אנחנו נשב עם זה700

. זאת ההחלטה

. אני רוצה את החשב: דודי לוין

 (מדברים ביחד)

? ניסים כמה זמן אתה מעריך מבחינת לוחות זמנים: נועם ששון

קי ואיתי נשב עם זאב נדע לוחות 'נועם תקשיב אתה מהאופוזיציה יחד עם ג: ניסים גוזלן

. זמנים ביום חמישי ונוציא לוחות זמנים מסודרים

אם לא תעשה את סדר היום מחר אני מגיש עתירה אני אומר , יש סדר יום: מוטי פרנקו

. לך

. סעיף ראשון. לגבי היטלי השבחה סעיף ראשון: ניסים גוזלן

. היטלי פיתוח שנגבו מיזמים: מוטי פרנקו

עות אני ככה אני רוצה ומבקש מכולם להירגע קצת כי יש לי מה "לגבי תב: ניסים גוזלן

 אני 21/7 –יש פה הסכם כפי שדווח ב, כולכם קיבלתם יש פה הסכם. להגיד

 כולכם בחמישה חודשים אחרונים לא אתם סתם תושבים תקפו 21/7עד 

.  מיליון50 מיליון ואיפה 50אותי שאני לקחתי 

. אתה אמרת: מוטי פרנקו

עכשיו אני שמעתי אותך עד היום , בוא סתום את הפה שלך עכשיו תן לי לדבר: ניסים גוזלן

. יותר מידי תן לי לדבר

. אפס מאופס תגיד אל תתבייש. קראת לי אפס, אתה אומר לי סתום את הפה: מוטי פרנקו

.  תתבייש לך אתה קורא לי אפס מאופס

.  בושה של ישיבה ממש בושה: ניסים גוזלן

. תתחיל איתך אתה לא נצמד לשנייה אחת למה שאמרו לך משרד הפנים: מוטי פרנקו
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אני ראש , אני מנהל את הישיבה אני ראש המועצה לא אתה עם כל הכבוד: ניסים גוזלן

זה ראש הרשות לא חבר , המועצה היא אמרה לך גברת רות יוסף מי שמנהל

הרשות מתנהלת על ידי ראש . מועצה זה מה שהיא אמרה תקרא את החוק

 ויש 2015הפחדת את כולם לגבי תקציב . הרשות ולא על ידי חבר מועצה

הפחדת את כולם היא אמרה לך ואני רוצה שלא תריץ את , תכנית מאושרת

 היא אמרה לך שהיא תפזר אתכם והיא תשאיר את ראש 2015תקציב 

אז תאמין לי זה ועדה ממונה אל תהיה כזה . זה מה שהיא אמרה, הרשות

אני ואתה יודעים את האמת וזאת , גיבור בחוץ תספר להם מעשיות וסיפורים

כל מה שאמרתי לא השמצתי אני רק . האמת פעם אחת תדעו אתם את האמת

אומר עובדות פעם אחת לפני כולם תשמעו את האמת ואל תמכרו לאנשים 

סליחה הפשרה מרחו אותי בטל שבע איפה , התכנית הזאת. לוקשים

. כל תושב שיקרא את הפשרה,  מיליון שקל50הרחובות בסימן קריאה לקחו 

זה חשוב לי כי שתו את דמי יש לי בנים בישוב ויש לי הכל אותי כולם הכפישו 

. אני לא חייב שקל, ברמה הכי מכוערת

. אז איך עשית הסדר: דובר

. מה הויכוח הזה עם תושב או שכולם מדברים: נועם ששון

ח כספי שלנו של הרשות המקומית "דו, ח כספי"יש פה הסדר פשרה יש פה דו: ניסים גוזלן

 50אין ,  מיליון שקל6, 5ח הזה כל הויכוח הוא על "נגד חברת דינמו שבדו

. מיליון ואין לוקשים ואף אחד לא לקח כלום

. אתה אמרת: מוטי פרנקו

יש התאמה בין רואה חשבון שלהם לשלנו על השקל אם היה חסר שקל הם : ניסים גוזלן

אתה אמרת לטל שבע אתה אמרת לכל . היו מגישים תלונה במשטרה

אני חיכיתי להסכם פשרה הזה . העיתונים מרחת אותי שלא יכולתי להתגונן

חברה כתו בפה שחור על . , אני הלכתי וסגרתי אותו וקיבלתי אישור21/7 –ב

. תקשיבו טוב ביטול מינוי כונס נכנסים. גבי לבן הסכמה של כולם חתומים

. למה צריך אבל מועצה: דובר

חוץ מלשרוף את , אתה עשית מספיק נזק אני צריך אותך לפתור לי בעיות: ניסים גוזלן
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ולהגיד זאת ... לתקוע לי סכין בגב לקחת את עמדת . הישוב לא עשית כלום

תקשיב יש פה סגירה ועידוד הם רצו נאמן אני נלחמתי יש . העמדה הקובעת

הם רצו , הם רצו נאמן נלחמתי בנאמן, פה צבא קבע היה איתי בכל הדיונים

כן כונס נכסים ביטלו את , אחרי זה לבוא ולעשות כונס נכסים היו מלחמות

החלטה בדבר מינוי כונס . הפשרה שהם חתומים ביטול מינוי כונס נכסים. זה

היתה , היתה מלחמה. 21/7 –סופי כולל תקדים של בית משפט עליון מ

היה צוק איתן כולנו היינו בצוק איתן , 21/7 –מלחמה ואני סתמתי את הפה ב

לא יצאתי בשום , יכולתי לבוא ולהגיד בדיוק מה היה אבל סתמתי את הפה

ביצוע עבודות .  יש הסדר סגור רק לא אמרתי מה1517ע "הודעה אמרתי בתב

ברגע , הפיתוח פעם אחת שתדעו את האמת כל מי שגר בשכונות החדשות

 1517ע "עות החברות מתחייבות לבצע את עבודות הפיתוח בתב" תב3שזה 

 70דקה חשוב שתדעו לסיים , ולסיים, בהתאם להסכם בתאום עם המועצה

 אחוז אחרי זה אני אלמד אותך 70שניה דקה אתה יודע מה , אחוז מהביצוע

. תשתיות פעם אחת מה אתה מבין בתשתיות

. תלך לסדר היום: מוטי פרנקו

זה אומר ,  חודשים לכל המאוחר12בתוך ,  חודשים לכל המאוחר12בתוך : ניסים גוזלן

ינואר ...  ו1/16 –שהפרויקט של גבסו שהיה אמור להיות לפי החוזים שלכם ב

 חודשים מהיום אנחנו מקדימים את זה לעוד 12 – אני מקדים את זה ב16

, שום פרוטוקול,  אחוז ביצוע70. הפרויקטים המאוחרים ביותר שנה הבאה

יש כאלה שרוצים להקדים בחצי שנה ואנחנו נעזור , שום אכלוס לא התעכב

גם בית ספר , גם גנים, כולל בית ספר בספטמבר שנה הבאה. להם להקדים

 חשוב שתדעו החברות מתחייבות להשלים את עבודות 2סעיף . פיתוח... ש

,  חודשים6אני ספרתי 

לא אנחנו ולא האופוזיציה ולא ...  מיליון זה בית המשפט ב50אדוני מי שתבע : נועם ששון

. אף אחד

 (מדברים ביחד)

. תראה לי, תראה לי.  מיליון6כתוב שהמועצה חייבת לא כתוב כמה תראה לי : דובר
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 (מדברים ביחד)כל מי שיבוא וידרוש כסף הם טענו . הוא אמר שאני לקחתי: ניסים גוזלן

 מי 1518עות " החברות מתחייבות להשלים את עבודות הפיתוח בשתי התב

אני אומר לכם .  זה הכל1492 –ו, תלמי מנשה, שלא יודע זה חתני פרס ישראל

עות ועכשיו אני "למשהו שלא קשור לתב... רבותיי החברות מתחייבות 

 הם לא יכולים להשלים לא את רבין 1517 בלי להשלים את 1517 –התחלתי ב

לכן כרכנו את שניהם יחד כי , ולא את אהוד מנור ולא שום רחוב בבאר יעקב

. זה הכל מגובה בבית משפט וזה חלוט, לא הייתה ברירה לחלץ את זה

בהתאם להסכם ... החברות מתחייבות להשלים את עבודות הפיתוח של 

, בתלמי מנשה חברה דקה. ותאום עם המועצה ולסיימם בהקדם ככל שניתן

ישבנו , ר הועד והוחלט שהבניין"קי ורמי אטיאס יו'תלמי מנשה ישבתי אני ג

 תלמי מנשה יהיה חיבור של המרכז 1518ע "והוחלט שהפרויקט הראשון בתב

 לספטמבר יוכלו ללכת 1 – כדי שהילדים ב6המסחרי ביחד עם אהוד מנור 

זה היה מאפרים קישון לאהוד מנור וכולם . בבטחה לכיוון בית ספר תלמים

המתכנן ... זה היה השיקול עשינו את הכל הסעיף הזה כבר התחילו לעבוד 

אני אומר את זה . אנחנו יצאנו לדרך בשכונה הזאת. התחיל להכין את הכל

 רצינו לבוא ולפתוח את שלושת הגני ילדים בשכונה 1942הפרויקט הבא זה 

ירדנו מהרעיון ישבנו עם . שלכם את שלושת גני הילדים מתחת לנופית

עם הורים של שלושת הגנים , ההורים הסתדר לנו גן הגענו לפתרון בגן

. שלומדים שם

. שיכריזו על עצמם כנציגים: דוברת

מי שפונה אליי חובתי לשמוע אותו ולמצוא פתרון זה ...  נציגים50שנייה יש : ניסים גוזלן

זאת החלטה ששומרת על ... שלא שלחתי את כל הילדים לתוך הבסטה לתוך 

זה לא המחלקה החליטה , מותר לתקן החלטות, הבריאות שלהם ועל הכל

... אני אומר את זה פה הפרויקט הראשון שיצא , התפקיד שלי שפונים אליי

באזור המנופים 

, מה הבעיה יש... יש הורים שרוצים להתייחס במנופים בוא נפתח להם גם: גונגרדיקי 'ג

. סליחה אם יש. אם יש הורים
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. גן ילדים ראוי זה מה שאני רוצה. אני רוצה גן ילדים ראוי זה מה שאני רוצה: דוברת

. סליחה מעכשיו אף אחד לא מדבר סליחה: ניסים גוזלן

זה ישיבת מועצה לכל , אני לא מבין איך אזרחים משתתפים פה זה לא מכובד: עמרם נעים

. דבר ולא יכול להיות שנכנסים באמצע שיחות כאלה

. אנחנו מכירים את זה: נועם ששון

. אתה מכיר את זה אבל אחרים לא מכירים את זה: ניסים גוזלן

. הם אורחים רק שומעים אותך. אנחנו בישיבה. אנחנו אבל הישיבה: נועם ששון

. חייב וחייב לא חייב כלום... חשוב לי שידעו את האמת נגיד : ניסים גוזלן

?  ניסים למה אתה לא עובר לפי סדר היום: דודי לוין

. אני רק בא ומחליט אתה יש לך פה את כל כספי היטלי ההשבחה: ניסים גוזלן

. בוא נעבור לסדר היום: דודי לוין

. דודי יש לך פה את כל היטלי השבחה: ניסים גוזלן

ונקבל בסוף את ההקלטה , בינתיים אתה רק מבטיח בוא נעבור לסדר היום: דודי לוין

. אתה רוצה שאתה תקליט

אני אתחיל עם זה שלגבי הפיתוח אף אחד לא רוצה פה לגרום לבאר יעקב : נועם ששון

אני , אף אחד לא רוצה פה לא ועדה קרועה וכמובן לא ועדה, לצאת לה שם רע

לא יודע אפשר בכלל להביא ועדה קרועה אנחנו לא הקובעים ואנחנו לא 

כל מי . גם לא ועדה ממונה אנחנו רוצים ביישוב שלנו, אנשים שמחליטים

רוצים פה , שקנה פה דירה במיטב כספו והשקיע שערך הדירה שלו יישאר

אף אחד לא רוצה לקחת את באר , חינוך טוב רוצים לקדם את באר יעקב

. יעקב אחורה ולהוציא לה שם פה שכל האזור פה יברחו מהמקום

. בוא תעזור לי, כל הקואליציה נועם: גונגרדיקי 'ג

אני אשמח לעזור תאמין לי אם צריך להצביע בעד תאמין לי שאני אצביע : נועם ששון

. הוא העלה את זה.  אני רוצהסדרך אגב לגבי הכתב בגלוב, בעד

. אני יענה לך: ניסים גוזלן

ר עודת ביקורת ביקשתי מבית המשפט להתמנות כנציג בכל "אני בתור יו: נועם ששון

ועובדה שבפסק הדין מופיע פה למעלה ... ההליך שקרה מול כונס ומול חברת 
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את כל פסקי הדין , בגלל זה קיבלתי את כל העתקים, נועם ששון בתור משיב

כל תאריך של בית משפט לדיון התייצבתי והייתי נוכח גם לא היה בארץ 

להגיד לך שאני חושב את כל מי שהוביל את . ויובל היה הייתי בבית המשפט

כל המהלך הזה ועשה לנו רעש והעלים מיליונים ולא מיליונים אף אחד לא 

מדובר שאם , מדבר על באר יעקב שהעלים מיליונים מישהו לקח אותם לכיסו

, חלק מהכספים השתמשו בהם במקום לפיתוח לתקציב השוטף על זה דובר

, ישבנו אצל הממונה על המחוז ואמרנו את זה... וגם על זה ישבנו אני ומוטי ו

. ניסים עזוב. אף אחד לא אמר מישהו לקח כסף לקופות אחרים

. תן לי שניה: ניסים גוזלן

אם באמת הכסף כל ... בהסתמך על הסכם הפשרה הזה אני לא יודע מה : נועם ששון

עוד פעם אני אשמח לראות את ,  מיליון אני אשמח לראות את זה6... החומר

. זה

היום יש לנו רואה חשבון התחלנו ליישם את . יש לי חדשות בשבילך מהיום: ניסים גוזלן

התחלנו ליישם את ההבנות ובין השאר אתם תראו שאנחנו יושבים כאן , זה

 25,  מיליון שקל20עכשיו הם באו וזרקו . עות שהיו"התחשבנות של שתי התב

. מיליון היום ישבו רואה חשבון שלנו

? 1518על , על מה: מוטי פרנקו

.  עות העבר"על שתי התב: ניסים גוזלן

. 27הם דורשים : יובל דמול

. 27 אתם דורשים מהם 20אה הם דורשים : מוטי פרנקו

. 20 והם דורשים 27אנחנו דורשים : יובל דמול

אתה יודע למה אני כועס עליכם אם הייתם באים פעם אחת לשבת איתי : ניסים גוזלן

. חמש דקות הייתם מקבלים נתונים

. אתה כל היום לא במועצה. אתה נמצא בלשכה בכלל: מוטי פרנקו

וגמרת על כל העיתונים וחברת המועצה קוראים לה ... הלכת לקחת את עמדת: ניסים גוזלן

את עמדת המועצה לא הזכרתם פעם אחת זה נשמע לכם הגיוני זה ... שרון

. נשמע הגיוני
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ע "המטרה שלנו היא להוביל את התב, ניסים המטרה שלנו היא משותפת: נועם ששון

,  רוצים להתאכלס, אנשים שרכשו שם דירה רוצים להיכנס, הזאת לפיתוח

.  אפשר להתחיל את סדר היום בבקשה ראש המועצה: מוטי פרנקו

. אי אפשר ככה בשביל מה הגעתי? ש"יובל אי אפשר ככה מה זה אתה יועמ: דודי לוין

. אל תצעק: יובל דמול

. זה רע מאוד אם הוא הולך אתה עובד במועצה יובל: מוטי פרנקו

 (יובל וניסים יוצאים)

הוא רוצה שאנשים לא ידעו את . כל ההצגה הזאת כדי להתחמק מהדיון הזה: דודי לוין

?  אני כתבתי את זה21/4- ב...  מיליון שקל50 –האמת הוא חתם על ה

 (משה יוצא, יובל וניסים חוזרים)

.  יום לסדר יום יש גבול45מה זה מחכים : מוטי פרנקו

 תשלומים של 4פסק דין אתה שלושה חודשים לפני חתמת על ... בסדר הבנו : דודי לוין

.  מיליון אתה חתמת12.5

אחד דיווח כתוב על היטלי גביית היטלי הפיתוח שנגבו מיזמים ותושבים : מוטי פרנקו

?  בחתך כתובות יש לנו את זה2014ד שנת , 2006משנת 

אתה תקשיב לי שאלת אני יענה , כמה נכנס היטלי השבחה אני לא עובד אצלך: ניסים גוזלן

. אתה שואל אני עונה, אתה שואל אני עונה, עכשיו

אני הזמנתי את ? החשב המלווה האם יש לנו את הנתונים האלה במועצה: מוטי פרנקו

. הישיבה

. אתה הזמנת את הישיבה קיבלת חומר: ניסים גוזלן

. לא קיבלתי אני מסתכל: מוטי פרנקו

איכפת לך להבין אז תבין זה . ח הזה אני אסביר לך מה יש"אבל תקשיב בדו: ניסים גוזלן

כל היטלי השבחה במסגרת תכניות הבניה נגבות ... שאתה צועק זה לא אומר

. מצפה אפק, על ידי מצפה אפק

אפק אני יגיע לבד אני לא צריך .  של הפיתוח1לא השבחה אנחנו בסעיף : מוטי פרנקו

. אותך

. היטל השבחה: ניסים גוזלן
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. פיתוח: דודי לוין

. 2014 עד 2006 –אוקיי היטלי פיתוח יש לך פה כתוב מ: ניסים גוזלן

חברים . איפה אין פה כלום, איפה אירית אני מחפש, תראה לי איפה, אין פה: מוטי פרנקו

והכי חשוב כל הישיבה הזאת , זה גם גורם לנו להרים את הקול בקשה, בקשה

. תמשיך להעליב. תאמינו לי השפיץ הזה לדבר הזה

. אתה לא קורא' ב', דבר ראשון זה התקבולים א, תקבולים: ניסים גוזלן

? מאיזה שנה זה: מוטי פרנקו

. דקה חברה, תקשיב דקה... רשום לך מהיום שגובים: ניסים גוזלן

. 2006 אתם הגשתם 2008 –רשום  מ: דודי לוין

אתה שאלת , מהיום הראשון תקשיבו מי שעושה לנו את כל העבודה זה קריס: ניסים גוזלן

.  בואו נוריד טונים לא דופקים על שולחן ולא צועקים, שאלה אני עונה לך

 (נועם ששון יצא)

ח הזה נמסר "הדו, ח הזה נמסר"הדו, כל התקבולים שאנחנו כרגע מנהלים: ניסים גוזלן

במסגרת ההתחייבויות ... עות לרואה חשבון "במסגרת התב

.  ביולי אבל הוא לא קיבל את זה25לפי התאריך זה לפי הפשרה אפילו : מוטי פרנקו

, ח שכרגע מתדיינים עליו"הוא קיבל זה הדו, זה לא שהוא לא קיבל את זה: ניסים גוזלן

. בוא אני אתן לך סקירה

. תגיד רק כמה ניסים: דודי לוין

. תשב עם רואה חשבון. ח בדיקה"אני לא אומר לך כמה יש לך דו: ניסים גוזלן

. לא רוצה אני שאלתי שאלה: דודי לוין

 –האם עכשיו המלווה יכול להגיד לנו את המספר של היטלי הפיתוח שנגבו מ: מוטי פרנקו

? יש מספר כזה החשב המלווה. 2014 עד יוני 2006

. אל תשאל אותי: דובר

. משרד הפנים אמר לי הוא יענה לכם? מי יענה על זה, הוא לא עונה אבל: מוטי פרנקו

.  מיליון שקל97רשום לך פה בעברית . אני מסביר לך: ניסים גוזלן

. 2008 –זה מ: מוטי פרנקו

.  2014 עד 2006 – זה מ2008 –זה לא מ: ניסים גוזלן
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למה אתה צועק ראש המועצה אתה מאבד את העשתונות אתה תוקף כתוב : מוטי פרנקו

.  מה אתה רוצה2008פה 

אני אומר לך שכל ההתחשבנות שבקולוני ובתלמי מנשה אני אספר לך מה : ניסים גוזלן

ח כספי של רואה חשבון מה אתה "בתלמי מנשה אני אסביר לך יש לך דו. היה

תקשיב הם . אתה רוצה שאני אקיים על ישיבת מועצה נו באמת, רוצה

. יושבים על זה שלושה חודשים אתה רוצה שאני אשב איתך נו באמת

. מה זאת אומרת: דודי לוין

של החברה המפתחת יושבים ... הוא רואה חשבון של , הוא רואה חשבון שלנו: ניסים גוזלן

 27אני דורש , שלושה חודשים כדי להגיע לתאומים כדי שלא יהיה מצב שהם

.  חודשים3...  מיליון רואה חשבון יש לי 20מיליון שקל והם רוצים 

אם , תביא את הפער ביניכם הרי זה ילך לבוררות, תביא את הפער ביניכם: מוטי פרנקו

.  יהיה את הפער ביניכם24 והם מבקשים 27אתה מבקש 

שום תושב לא אוכל אותה אין שום ... יש לנו רואה חשבון... אני לא צריך : ניסים גוזלן

קשר בין זה שנכנסים לפיתוח לזה שאני יהיה איתם בהתחשבנות סופית אין 

. קשר

? כמה כסף? כמה כסף: דודי לוין

.  אלף שקל יחידת דיור40דודי אני אסביר לך חוק העזר בתלמי מנשה שיקף : ניסים גוזלן

 זה משהו 1518ע של תלמי מנשה " יחידת דיור לפי דעתנו בתב904תקשיב יש 

בתלמי מנשה בהנחה ששולם ... העירייה לא מסכימה ל, ₪ מיליון 36כמו 

ליחידת דיור זה נותן לנו ₪  אלף 38 יחידות דיור עם 1200בקולוני יש . הכסף

יש סכומים של כל ,  כרגע מאוכלסים1200בקולוני יש .  מיליון שקל60עוד 

. הוא ישב איתך והוא יתן לך הסבר... יזם ויזם שב עם 

. זה משהו לפני הסכם הפשרה: מוטי פרנקו

אני רוצה יש פרוטוקול אני רוצה שירשם כמה מה שאתה מקריא לי עכשיו זה : דודי לוין

. אותי מעניין אמרנו לך עוד לפני, 1517ע "תב

. 1518 ו 1492: מוטי פרנקו

. ניסים בוא תהיה מרוכז רגע אם אתה צריך רגע הפסקה תגיד: דודי לוין
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. אני לא צריך הפסקה: ניסים גוזלן

ע אחרת לגמרי אנחנו פה "אז בוא נהייה מרוכזים אתה עובר איתי על תב: דודי לוין

. שאלנו משהו אחר

 חתני פרס 1518 –ו,  פארק המושבה1492, 1517 לא היה 2006 – ב1517לא : מוטי פרנקו

. ישראל זה אולי לא נעים לך אבל זה השאלה שאנחנו שואלים

 מיליון 90עות היה הכנסה בהם של "שתי התב, עות אני מסביר"שתי התב: ניסים גוזלן

החומר של . של חלומות תלמי מנשה ופארק המושבה, עות"שקל בשתי התב

יזם ,  לצורך ההתחשבנות זה נגזר מכספי היטל השבחה שהיזמים שילמו1517

. אתה יכול לעבור יזם יזם יש לך טבלה כמה כל אחד שילם, יזם

. 1518 – ו1492עכשיו : מוטי פרנקו

,  מבחינתנו יש את קריס הוא מודד לנו את הכמות של1518: ניסים גוזלן

אני אגיד לך למה הם לא שואלים ובאמת תסתכל על ? מה המספר? יש מספר: מוטי פרנקו

אני אגיד לך למה ברגע . זה במקום חיובי אפילו שזה לא נעים לפעמים

שאנחנו נדע מהם היטלי הפיתוח שנגבו ונדע מה הם היטלי ההשבחה אנחנו 

שבה , בטוח נדע את היטלי ההשבחה אנחנו נוכל להגיע לסעיף ההחלטות

אנחנו נצטרך לקבל החלטה בעצה אחת עם החשב המלווה איך מספרים 

, חתני פרס ישראל, פארק המושבה, לציבור התושבים שגר בשכונות שונות

דרך אגב אם גם . נווה דורון ונוכל להגיד להם מתי, ליכטנשטיין, רחוב התמר

אני יבוא לנטלי ואני יגיד לה תקשיבי גברתי זה לא יקרה עוד שלושה חודשים 

 חודשים החלטת 8 חודשים הנה לפחות תדע להתכוונן שבעוד 8אלא בעוד 

הגברת . אבל היא תוכל להסתמך על זה, מועצה חלוטה יהיה לה מדרכה

 שנים היא תגיד לי תשמע פרנקו 5.5שגרה ברחוב התמר תדע לספר שאחרי 

שנה אבל נקבל החלטה ואז ,  חודשים הוא צריך שנה3החשב לא יכול עוד 

 ונספר לתושבים לא ברמה של סיסמאות אלא ברמה של החלטה 1517 –נגיע ל

אתם צריכים להבין עכשיו . גבסו מתאכלסים במרץ זה עכשיו, נקובה בזמן

. אחרי שכל התושבים הלכו ואחרי

, אתה מחבל: ניסים גוזלן
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. אתה לא נותן לי לדבר אם היית נותן לי לדבר: מוטי פרנקו

. איך אני יכול לתכנן אם אני לא יודע כמה פלוס מינוס: דודי לוין

קודם כל אתה תדע כמה פלוס מינוס אבל כמה . אפשר שניה דקה, תן לי דקה: ניסים גוזלן

. פלוס מינוס

. חיפשתי עכשיו לא מצאתי, אני עדיין לא יודע לא הבאת: דודי לוין

.  לא הבאתם1סעיף : מוטי פרנקו

תהיה איתי שניה אמרתי בהתחשבנות אני רוצה שתדע דבר , אמרתי לאירית: ניסים גוזלן

. אחד אני רוצה תהיה איתי דקה

. אנחנו נרצה את הנתון הזה, תראה איתנו לא תהיה פשרה ניסים: מוטי פרנקו

אני מבין את מה שאתם רוצים דודי אני מבין מה אתה רוצה אני מכבד אותך : ניסים גוזלן

. אין פה משחק, לשבת איתכם תקבל מחר... אין פה כרגע , שניה דקה

. לא היום: דודי לוין

 (נועם ששון חזר)

. ח כזה שניה דקה אבל קיבלת"שאלת עזוב בוא גם היום לא ציפת לקבל דו: ניסים גוזלן

הם מבחינת ההתחשבנות של . אני אומר לך מה עשינו כדי שתדע מה לקבל

שתי השכונות הם ביקשו ובמסגרת התביעות ההדדיות שהיו , שתי השכונות

, בבית משפט הם באו ואמרו מגיע לנו

.  מיליון27: מוטי פרנקו

.  אנחנו20לא הם טענו : ניסים גוזלן

. 24 הם טענו 27אתם : מוטי פרנקו

 על 27 ואנחנו באנו ובדקנו את החומר ושלחנו להם חשבון של 22, 20הם טענו : ניסים גוזלן

. אני מדבר. עות הקודמות"שתי התב

. הלו הם לא אספו נתונים יש הרבה דברים שהמועצה עשתה לא הם: דודי לוין

. דודי תקבולים חברה אני רוצה תדעו: ניסים גוזלן

לכן אני חושב שיגיעו , אנחנו הוצאנו את הכסף לכן אני חושב שזה פיצוץ: דודי לוין

.  לפיצוץ

לקחנו בחשבון יש פה סעיף אני רוצה שתקראו אותו , במתווה לקחתי בחשבון: ניסים גוזלן
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רשום ככה המועצה תחל את ההתחשבנות . שישב רואה חשבון שלנו ושלהם

.  בגין עבודות1492 –  ו1518עות "בגין העבודות שבוצעו בתב... עם 

. תאריך שכחת להגיד: מוטי פרנקו

החל מחתימת הצדדים יסיימו בתום לב ובנפש חפצה את ההתחשבנות  עד  : ניסים גוזלן

עכשיו מה שתקבלו זה בעצם גם אם תשבו עם קריס תקבלו .  לאוגוסט31 –ל

 נגיד 27 אנחנו אמרנו 20את התוצאה הסופית שבעצם שני הצדדים הם אמרו 

 נגיד לגבי שתי 5 או שאנחנו חייבים להם 5שזה יגמר במצב שהם חייבים 

אנחנו לדעתנו לא .  לאוגוסט31אנחנו נדע תמונה אמיתית עד . עות"התב

חייבים ואין סיבה שניתן להתנדב כל הלחץ שלהם היה גם על חובות העבר 

.  1517וגם על 

. לא, אתה צריך להבין לא, ניסים כל הדיון פה היום אתם צריכים להבין: דודי לוין

. תקשיב באר יעקב צריכה להיות ביתרות, תקשיב

, תן לי מתי אנחנו יכולים: ניסים גוזלן

.  באוגוסט31: זאב רקנאטי

 לאוגוסט אנחנו ניתן לכם את 31תקשיב אנחנו עד ,  באוגוסט31אנחנו עד : ניסים גוזלן

התמונה האמיתית שאנחנו מקיימים בין הרואה חשבון שלנו לבין הרואה 

. כדי, חשבון שלהם

אני לא מבין איך אתה מגיע לרואה חשבון שלהם רק ביקשתי מה המצב : דודי לוין

. מה המצב שלנו. עזוב אותי עכשיו מהדיונים איתם. שלנו

. עות"מבחינתנו אנחנו לא חייבים על שתי התב: ניסים גוזלן

יש כאן מאות . למרות שאתה מבין, ניסים כל הסיפור פה למרות שאתה מבין: דודי לוין

. מיליונים זאת אומרת אפשר להגיד מעל מאה מיליון של היטלי השבחה

אנחנו מהיטלי השבחה האלה החשב רוצה לסגור את החובות שלנו וזה הכסף 

?  נכון או לא נכון. שמשפץ את כל באר יעקב

. לא: ניסים גוזלן

? עם ההשבחה אנחנו לא משפצים: דודי לוין

.  תן לי פעם אחת דקה. תן לי שניה, לא: ניסים גוזלן
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אם אנחנו לא נדע פלוס ומינוס אנחנו לא נדע איך אנחנו מרימים פה את : דודי לוין

. ואם ניקח את היטלי השבחה האלה ונסגור את המינוס. היישוב

. לא נעשה את זה: ניסים גוזלן

. נו באמת ניסים אני לא נולדתי אתמול חשבון אני יודע... אבל זה מה שאמר : דודי לוין

מה שהוא אמר לך זה מצוין סליחה אבל , תן לי שנייה אני אסביר לך אתה: ניסים גוזלן

תן , תקשיב אני אגיד לך דקה. בוא תשמע לי פעם שאלת אותי תן לי לענות לך

היטלי השבחה פעם אחת שכולם ידעו היטלי . לי להגיד תן לי שנייה ברשותך

בסדר . השבחה זה כסף תשלומים שאפשר להשקיע אותו בכל רחבי הישוב

 תאמין לי 1517ע "היטל השבחה מפלצתי שנוצר בתב? דודי זה אתה יודע נכון

 105שאני נלחמתי עליו מלחמת עולם רביעית כדי שכל יחידת דיור תשלם שם 

 שאני עצרתי ערכים אם היינו משאירים אותם שלא 350יש .  אלף שקל110או 

קיבלנו , היו מתפתחים זה היה מצב שהוא היה פי שש או פי שבע פחות

.  מיליון שקל350 –זה קפץ ל. ע הזאת"בתלמי מנשה לעומת התב

.  מיליון350אנחנו לא בבחירות אין לנו : דודי לוין

רגע תן לי להגיד לך איפה אתה , דקה תן לי אתה הצבעת על תכנית הבראה: ניסים גוזלן

נכון להיום אנחנו לוקחים את היטל , נכון להיום. הצבעת על תכנית הבראה

תסתכל עליי שנינו ביחד ובאים , השבחה שאתה מדבר יש לנו חרדים

אתה מבין בסופו של , ואומרים סוגרים איתו את הבור של התקציב השוטף

במסגרת תכנית הבראה פנינו וסגרנו את תכנית ? דבר על מה אני מדבר נכון

אני מבקש מהקהל לא , הבראה חתמתי עליה ביום רבותיי מי שמדבר

דודי אני חתמתי על , אני חתמתי על תכנית הבראה. זה נושא חשוב, להפריע

₪  מיליון 78 שזה משהו כמו 15, 2014תכנית הבראה פיזית שאומרת שזה 

אנחנו מבחינתנו נועם שתדע חתמתי ביום שלישי עם משרד , גירעון ושוטף

הפנים שבמסגרת תכנית ההבראה את השוטף כדי שאנחנו נחזיר את 

היטל ההשבחה בחזרה לשוטף אנחנו ביקשנו , ההיטלים שאתה מדבר כרגע

 אחוז הלוואות לטווח 50 –ו,  אחוז מענק50ואתה הצבעת בעד וכולנו לקבל 

הם יאשרו , עכשיו חתמתי משרד הפנים יאשר את זה. ארוך אתה זוכר את זה
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וגם הלוואות ונחזיר אותם במסגרת התקציב , אנחנו ניקח גם מענקים, לנו

. אבל לך אני אומר ותסתכל עליי. של היטל ההשבחה

הצבעתי בשביל ההלוואות וזה כי אנשים חושבים שאתה , אני מסתכל אני רק: דודי לוין

. יודע ההלואה היא מבאר יעקב כן

אני איתך המאבק . שזה הסדר, דודי עזוב אתה יודע בדיוק שזה מה שטוב: ניסים גוזלן

 של היטלי פיתוח שאנחנו חושבים שאנחנו לא 2 – ו1לגבי סעיף ... שלי מול 

 את המספר 31/8אנחנו נדע עד . חייבים להם כלום ההיפך הם חייבים לנו

, עכשיו פה אני אומר לכולם בכל השכונות יש לנו. הסופי ונדע איך להתקדם

. ח מסודר"אתה תקבל דו

.   לא קיבלנו את מה שרצינו1בקיצור סעיף : דודי לוין

.  תקבל מכתב מדויק31/8עד : ניסים גוזלן

. היום לא קיבלנו, היום: דודי לוין

אתה .  ומשהו תקשיב דקה20 –אתה תקבל יכולים לתת לך את החשבון של ה: ניסים גוזלן

. עמדת המועצה שנשלחה, יכול לקבל את עמדת המועצה

? אפשר לקבל את עמדת המועצה: נועם ששון

. בטח: ניסים גוזלן

? אפשר להעביר אלינו מתי: מוטי פרנקו

סגור הלאה תקבל את עמדת המועצה רק , עד יום חמישי אני אמציא את זה: ניסים גוזלן

. אנחנו לא חייבים להם... אני בא ואומר עמדת המועצה 

? הבטחת עד יום חמישי נקבל: מוטי פרנקו

. איזה שאלה: ניסים גוזלן

? 2014, 2013את : מוטי פרנקו

. כן זה מלחמה שעשינו מולם גם היטלי השבחה יש לך: ניסים גוזלן

. 1517לא רק של : מוטי פרנקו

 ניסים אנחנו מדברים על 1517זה . איפה היטלי השבחה לא קיבלנו ניסים: דודי לוין

. פארק המושבה, תלמי מנשה

היטלי השבחה אנחנו ניתן אישור אנחנו , אתה תקבל היטלי השבחה אנחנו: ניסים גוזלן
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נוציא את הכרטיס של הועדה מצפה אפק ואתם תראו שמי שגובה היטלי 

השבחה עבור הרשות המקומית זה הועדה מצפה אפק שגובה בגין תכניות 

אני , תבוא למועצה,  קלסרים17הכרטיס זה , אני אביא את הכרטיס. בניה

? דקה זה כרטיס הועדה מאיזה שנה, אומר לך שכן

.  מה שהיה צריך להביא2006 –מ : מוטי פרנקו

. ארזה דיברה איתי אמרה לי שנתנו לך את זה: ניסים גוזלן

? למה לא הבאת: מוטי פרנקו

. היא אמרה לי חילקתי. קיבלת: ניסים גוזלן

. אה בגלל זה לא הבאת לי, קיבלתי את זה לפני שעתיים: מוטי פרנקו

. אתה רוצה שאני אביא לך עוד אחד, יש לך את זה מה אתה רוצה: ניסים גוזלן

. כן אנחנו רוצים לראות שזה אותו דבר: דודי לוין

אני רוצה לסבר את אוזניך ראש המועצה אתה יודע כמה היטלי השבחה נכנס : מוטי פרנקו

, -לך מ

 140חברה מי שהאיץ את המהלכים לגביית היטלי השבחה זה משהו כמו : ניסים גוזלן

. מיליון שקל

. 2006 –מ,  מיליון שקל ולא הגעתי189מוטי פרנקו אין לך שמץ של מושג 

בשנה האחרונה אני ,  אני מדבר איתך בשנה תקשיב דקה2006אתה מדבר על : ניסים גוזלן

מספטמבר שאמרתם , רוצה שתקשיב אתה שאלת ואני נותן לך עדכון

 מיליון שקל היטלי 110המועצה פושטת רגל אני גביתי , המועצה קורסת

.  השבחה בשנה ושבעה חודשים

? איפה הכסף? איפה הכסף: מוטי פרנקו

, רים"רים מי שלא יודע אפשר להיות ולראות תזרימים בתב"דקה תקשיב תב: ניסים גוזלן

רים היום בעודף של "אנחנו בתב, רים"סגרנו את התב, רים לא סגורים"תב

 אנחנו 1517ע של "בקופת התב. כל מי שמכר אשליות טועה,  מיליון שקל30

 החשב פה היו לנו מאבקים 1517ע "אנחנו בתב, ₪ מיליון 55בפלוס של 

. אנחנו כרגע, משפטיים לא שחררנו להם אגורה

. אנחנו לא מדברים על זה ניסים: דודי לוין
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?  שנים איפה הכסף8 – מיליון שקל ב189ניסים נכנס : מוטי פרנקו

רים שנפתחו במועצה המקומית תקרא "קח את התב, רים"יש לך את כל התב: ניסים גוזלן

. רים" יש תב2004 –אותם מ

. לא זה השבחה: דודי לוין

רים אולי אתה לא יודע אבל אין מה "עם השבחה עושים תב, ר"דודי תב: ניסים גוזלן

. לעשות

. רים בשכונה שאתה בונה"אתה לא עושה תב: דודי לוין

. ר נו באמת"אתה לא עושה תב... תגיד לי אתה בונה גן ילדים ב? מה: ניסים גוזלן

? אתה מביא את זה מהשבחה: דודי לוין

?  מאיפה אני אביא את זה: ניסים גוזלן

תראה אם המצב מצוין אפשר ללכת הביתה , איפה זה מצוין? איפה זה מצוין: דודי לוין

אפשר להוציא מכתב שהכול בסדר ואנחנו בפלוס מה אתה עושה פה בכלל לך 

. הביתה

זאב ... סליחה דודי  (מדברים ביחד)?תגיד דודי למה אתה מסלף את הדברים: ניסים גוזלן

.  היטל השבחה120 , 110 –הרים תקשיב דקה אני מספטמבר דאגתי ל

עמדת על המנוף , לא דאגת כל יחידת דיור מקבלת היטל השבחה מה זה דאגת: מוטי פרנקו

? מה זה דאגת

אני הוצאתי היתרים אתה יודע מה זה להוציא היתרים אתה יודע בכלל מה : ניסים גוזלן

? זה

. תמנה מישהו בוועדה ואז אנחנו נדע: מוטי פרנקו

יש לי עכשיו חסם , לבוא חסם, מה יש למנות מישהו בוועדה להוציא היתרים: ניסים גוזלן

אני ,  שאני צריך לעבור ספירות1517ע " יש לי חסם בתב1500 –אני תקוע ב

צריך ללכת לשר ישראל כץ ולהגיד לו שספירות אי אפשר לעשות עכשיו למה 

,  יחידות דיור1500כי אין אכלוס השיווק של היישוב הוא כל כך טוב שמכרו 

בשלושה ... תשתיות וכבישים ואני צופה שאנחנו , הספירות יהיו רק תיעול

מבחינת תאורה ומבחינת הכל זה , ע מבחינת כבישים"שחור בתב...חודשים 

לשם אני שואף כדי שבאמת אנחנו נוכל לקבל את הדיירים הראשונים שאני 
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אני לא חייב להקדים להם מינואר . 2016מקדים להם את האכלוס מינואר 

זה שאנחנו , 2016 –הם קנו דירה שהם צריכים לבוא לבאר יעקב ב, 2016

רוצים להקדים להם ולעזור להם כי כל אחד מהם מכר את הדירה שלו והוא 

אבל אני מסכים איתך , גר בשכירות אנחנו רוצים לעשות את המחווה הזאת

זאב . תאמין לי לשם עם כל הקשיים, לשם אנחנו מכוונים, שלשם צריך לכוון

רקאנטי הרים את אמברקס אחד פשוט שאומר אני לא מוציא כספי פיתוח 

מה אתה רוצה שאני יעשה הוא בא ואמר אני עד שלא גומר את . לתשתיות

הזרוע של היטלי פיתוח והשבחה מבחינת זאת שלא יהיה מינוס אני מבחינתי 

דוד ואתה צריכים לשקר . רים חדשים שלא תכנסו למינוס"לא פותח עוד תב

ראשונים כדי שהתשתיות יראו ₪  מיליון 10 –האם צריכים לשכנע אותו ש

. אחרת

 (רונית מרדכי יוצאת)

החשב המלווה האם זה נכון שאמרת למשרד הפנים שאתה לא מתכוון : מוטי פרנקו

? 2015לעשות עבודות פיתוח עד אמצע שנת 

. לא נכון: זאב רקנאטי

. אז יפה אנחנו תיכף נגיע לסעיף ההצבעה: מוטי פרנקו

כל בעל , מוטי יקירי דקה אני בפעם המאה אומר לך הדבר הזה של ההסכם: ניסים גוזלן

.  רגע1517כל עוד ההסכם , הסכם

אני באוזניים שלי שמעתי שקארין מאשרת רק ? איך אתה אומר כזה דבר: דודי לוין

. רים של המבנה חינוך"תב

 עושים 1/9דודי כרגע עד . חברה מה סתרתי מה שאמרתי? מה אני אמרתי: ניסים גוזלן

.  סליחה1/9, מאמץ

, לא אתה משרד הפנים לא מאשר לנו אתה לא עושה שום דבר, לא אתה: דודי לוין

? רים"משרד הפנים אישר לנו תב, רים"משרד הפנים לא מאשר לנו תב

. תן לי שניה אני רוצה שיהיה בפרוטוקול: ניסים גוזלן

. כי אתה אומר שהכל ורוד אני רוצה: דודי לוין

. בוא, אני אומר שהכל ורדו כן סליחה: ניסים גוזלן
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. אתה רוצה את האמת, אתה אמרת את האמת: דודי לוין

. אני אומר רק את האמת, אני אומר רק את האמת: ניסים גוזלן

. רים"הוא לא מאשר לנו תב, משרד הפנים מאשר רק מבנה חינוך: דודי לוין

אני אענה לך פעם אחת תשמע אתה יודע את האמת אתה מיתמם פה בפני : ניסים גוזלן

כסף לא חסר ואתה ואני יודעים שאנחנו , אנשים אז פעם אחת אני אגיד לך

רים להגיד לי אני לא "הוא לא יכול ברגע שיש פלוס בתב, רים"בפלוס בתב

היה גזבר , אז אני אגיד לך למה, מאשר לך הוא לא יכול לעשות דבר כזה

ונועם יודע נכון נועם שלא נתן נתונים , קי יודע'וג, שאני יודע ואתה יודע

. כספיים

. לא הבאת לי, ועכשיו יש נתונים כספיים: מוטי פרנקו

. ר"עכשיו יושבים על זה נתונים כספיים שאתם הכנו עוד פעם היה תב: ניסים גוזלן

.   הגזבר לא היה פה2011 עד 2006 –מ: דודי לוין

. ואז תגיעו למלמן ולהירשקוביץ: מוטי פרנקו

סליחה גזבר משרד הפנים הגיע לפה ואתם השמצתם אותי ואני לא הלכתי : ניסים גוזלן

, מרחתם אותי, והוא תקף אותי ואתם עזרתם לו והלכתם איתו לבתי משפט

, משרד הפנים הוציא לי נחיצות משרה, אותו גזבר משרד הפנים פסל אותו

לא אני ,  יום יהיה גזבר חדש20תפתח את העיתון משרד הפנים פרסם בעוד 

הנה פה ביקשו לקצץ ,  חודשים5משרד הפנים מעוניין לתת לו , הדחתי אותו

. הגזבר... לו חודשיים מעולם לא 

היועץ המשפט מאחורה ואתה מדבר תאמין לי . איך אתה נותן לו לדבר ככה: מוטי פרנקו

. אני רואה את העניים שלו

היועץ המשפטי תאמין לי בבית משפט ומשרד הפנים היה איתנו ולראיה יש : ניסים גוזלן

. אותו... מכרז באוויר והלכתם והשמצתם ואמרתם שאני 

דבר מאוד חמור שמשרד הפנים היה , זה בסדר ניסים אמרת בסופו של דבר: דודי לוין

. שאסור לו להתערב, איתכם

משרד הפנים לא . משרד הפנים ראה, ניסים גוזלן משרד הפנים הדיח אותו מה זה חמור

משרד הפנים לא תמך בהגנה שלו כי הוא כישלון מה לעשות , תמך בהגנה שלו
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עכשיו שהסתיים הכל . אבל אני לא השמצתי אותו אני לחצתי לו יד, הוא היה

כן יש לי גזבר אני לא השמצתי אותו אתם עשיתם לו פרסומת כי התאים לכם 

הוא לא השמיץ אותי בישראל . שהוא משמיץ אותו ולכלכתם בפני כל היישוב

ישראל היום שאני . הפנתה את זה ישר לפורום... היום נו באמת שכחת ש

. תגידו מה זה התמימות הזאת, מתנקם בו שכחתם איפה

. אתה יודע כמה דברים היו בעיתונים: דודי לוין

אם היו עושים לך את זה ונראה את הילדים שלך ואתה משקר והם מורחים : ניסים גוזלן

, אבל מה, אותך נראה איך אתה היית מרגיש

בנית על , האס אם אס ששלחת לי בסוף שבוע, תגיד לי חשבת על הילדים שלי: מוטי פרנקו

אותי יש לי ילדה , חשבת על הילדים שלי, זה שאשתי תפתח את האס אם אס

. 12בת 

מוטי עזוב אתה יודע שאני אנושי בתור בן אדם להבדיל אני אחרון שאוהב : ניסים גוזלן

תקשיב אפשר לשבת להיות ממורמר עליו ולהאשים . שעושים עוול לאנשים

יכולה סליחה יכולה , ואפשר שאמא שאין לה היום גן ילדים סליחה, אותו

. לכעוס עליי כי הגדילה היא מטורפת ולא הספקנו ויש פה תקציבים שהם

.  שנים8כן זה סיפורים של : מוטי פרנקו

.  שנים שאתה לא מספיק זה לא קשור שלא הספקת7זה : דן קושניר

אין שום ,  כיתות גן אין שום ראש רשות באזור שבנה אפילו רבע37אני בניתי : ניסים גוזלן

. ראש רשות

. 26ברחובות בנו השנה : מוטי פרנקו

. בוא אני אקח אותך לרחובות כמה יבילים יש להם: ניסים גוזלן

. אחד אין: מוטי פרנקו

. כל רחובות יבילים מה אתה מקשקש: ניסים גוזלן

. אחד אין, אחד אין: מוטי פרנקו

,  לא הבאת היטלי השבחה לא הבאת2סעיף .  לא הבאת1ניסים יופי סעיף : דודי לוין

. 3סעיף .  מה עוד הבאת3סעיף .  לא הבאת2סעיף 

?  הסכם עם משה פלדמן הבאת3סעיף : מוטי פרנקו
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 בהסכם 12.4תקרא סעיף , תקרא. 12.4 סעיף 2004הסכם . זה רשום בהסכם: ניסים גוזלן

.  תרשום לך.  תקרא2004של 

זאב באמת יש פה ישיבה שמדינת ישראל כינסה אותה כמתנגד אני רציני : מוטי פרנקו

את הבדיחה הזאת שעשו כאן לא איכפת לנו שזה על ... מדינת ישראל כינסה 

שותק יושבת , אבל יושב יועץ משפטי שותק, חשבוננו אנחנו נספוג את זה

.  שנים שותקת10לית "מנכ

? למי השאילתא הייתה מופנית לראש המועצה: יובל דמול

. זה סדר יום. זה לא שאילתא: מוטי פרנקו

 ההסכם חתום אושר 12.4 סעיף 2004דודי תקרא בהסכם , מוטי שנייה: ניסים גוזלן

. במליאה הכל

לית "איפה ההסכם המנכ, אני דפדפתי אין, איפה ההסכם עם מושיק פלדמן: מוטי פרנקו

? שהכינה את ההסכמים יש פה את ההסכם עם מושיק פלדמן

.  קח תקרא12.4סעיף : ניסים גוזלן

. לא היה לך שום הסכם. מה זה לנטקו אל תביא לי לנטקו: מוטי פרנקו

. תקרא,  תקרא בבקשה12.4תקרא את הסכם : ניסים גוזלן

? זה הסכם,  אני מכיר את זה בסדר12.4אני גם יודע מה אומר : מוטי פרנקו

אתה .  תלמדו לקרוא12.4 זה חלק מההסכם הלאה יש התייחסות ברורה 12.4: ניסים גוזלן

 קח כל 2004 –חושב שאני הולך להביא לך את הארכיון לפה תבוא למועצה מ

. מסמך

אתה יודע , גם את זה אתה לא נותן, אתה לא נותן גם על זה הגשנו עתירה: מוטי פרנקו

. שאני הגשתי

מוטי אל תאיים עלינו עם העתירות שלך קדימה תמכור לאנשים אחרים לא : ניסים גוזלן

. אני מכיר אותך טוב מאוד. אותי

. אתה מכיר אותי ואני קשקשן: מוטי פרנקו

. למה אתה אומר קשקשן: ניסים גוזלן

. אתה אמרת לי: מוטי פרנקו

אני חייב ללכת יש שימוע של ליטל אני חייב . אני אמרתי אני מכיר אותך: ניסים גוזלן
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. ללכת

.  לא הבאת3,  לא הבאת2סעיף ,  לא הבאת1סעיף : מוטי פרנקו

ח מה חשבת שבאנו עם כל הארכיון "תקבל מחר בבוקר תבוא תקבל את הדו: ניסים גוזלן

 דרך הועדה מצפה אפק 2004 –אתה חושב שהיטל השבחה סליחה כרטיס מ

תבוא לאן שאתה רוצה אני לא בורח תלך תבוא לישיבה . הוא אצלי במחשב

. הבאה

מה שאני אומר תוריד את הקטע הזה כי כולם נצמדים אליך תנסה לדבר : מוטי פרנקו

ל הייתה ישיבה עמרם ניהל אותה "היית בחו. כולם ידברו בשקט, בשקט

.  היתה דממה זבובים לא שמעו אותם

. בגלל זה כתבתם הפוך בעיתון: עמרם נעים

 (עמרם נעים יוצא)

פניתי , לית היא הפנתה אותי ליועץ המשפטי"מהמנכ... אני ביקשתי תיק : מוטי פרנקו

ד ענה דרך אגב תשובה "עו, ד של האופוזיציה"ליועץ המשפטי באמצעות עו

, במועצה אומרים, שהייתה מקובלת עליי שהתיקים לא אצלו והם במועצה

. היועץ המשפטי אומר במועצה, אומרים אצל היועץ המשפטי

, הפסקי דין אצלו וכל החומר של קריס נמצא: ניסים גוזלן

? אבל אירית אמרה שאין אצלה כלום אפשר לגשת למועצה ולקבל את זה: מוטי פרנקו

משה קריס כל מה שתרצה תקבל , מוטי אני רושם לך כרטיס היטל השבחה: ניסים גוזלן

. מחר נו באמת

. 4: ניסים גוזלן

 ביקשנו הצגת 12.4?  מה12הצגת הסכם חתום מה אמרת . 3 – אנחנו ב4איזה : דודי לוין

. את הפרוטוקול. פרוטוקול

. תקשיב לי מה רגע. ההסכם הזה אושרר: ניסים גוזלן

. אני רוצה להקריא ביקשנו את היקף התשלומים: דודי לוין

.  מילה לא כתוב על מושיק12.4 לא מדבר על מושיק הנה 12.4: מוטי פרנקו

. ממשלתיות... רשום לך : ניסים גוזלן

. קיבל מושיק, כמה כסף שילם מושיק: דודי לוין
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ח של קריס אנחנו מתחשבנים מולם כי הוא חלק מקופת "יש לך את הדו: ניסים גוזלן

. הפרויקט הוא לא עלינו

. אני רוצה להקריא: דודי לוין

. גם לזה לא הסכים, אני לא מסכים גם עם זה: מוטי פרנקו

תן לי שנייה . אני אומר לך שזה הסיפור גם זאב רקאנטי ואני ואירית הייתה: ניסים גוזלן

. דקה ברשותך

. ח של משרד הפנים"אני אקריא לך דו: דודי לוין

דודי . ח שאני והוא חתומים עליו"זה דו, ח שלא סגור"עזוב נו אל תצטט דו: ניסים גוזלן

תקשיב שנייה כל ההתחשבנות שלנו במסגרת מה . תהיה חכם תן לי שנייה

כל התשלומים ששולמו ,  מוטי אמר שהוא בעד31/8שאנחנו כרגע דנים עד 

עות יוציאו "בגין הסכם בגין גביה ובגין רישום פרצלציה ושלושת התב

שניקח עד היום חייב שיעבור ... לכן אני אומר כל ההתחשבנות ... מקופת 

אותם מה שלא יעבור אותם הוא יצטרך להחזיר לכן זה התאום כרגע בינינו 

לא , יסתדרו איתו יסתדרו, לבין חלק מקופת הפרויקט, לבין משרד הפנים

אנחנו , אנחנו דאגנו. יסתדרו אנחנו מבחינתם יכולים לחייב אותו בכל הכסף

יצה יחייבו אותו להחזיר במידה וכן אבל אנחנו דאגנו לכך שתהיה 'וחן ברד

 שיהיה חוזה לכל יזם והכי חשוב מבחינת הרשות המקומית זה 2, גביה

ע היא "פרצלציה ותב. ע"לעשות פרצלציה וחשוב שתדעו מה פרצלציה ותב

יכולה לעלות גם מיליוני שקלים במסגרת פרצלציה אם לא רושמים את כל 

לכן אני בא , וגם הדיירים וכל נושא מבנה הציבור, השטחים גם הציבוריים

כל העסק הזה הוא חלק מקופת ... ואומר לך שכל הסיכום צריך להיות תואם 

זאת ההחלטה שהייתה לזרוק אותו , הפרויקט הם לא יכולים להתעלם מזה

הוא מבחינתנו נזרק עליהם זה כל העניין , תראה בסיכומים הוא לא מופיע

. שתדע

. זה לא מה שביקשנו אבל אני אקריא לך מטיוטה: דודי לוין

. אסור לך. אל תצטט אסור לך: ניסים גוזלן

. אתה הבאת לנו אותו: מוטי פרנקו
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. לא נכון: ניסים גוזלן

 2013 למאי 13. משרד הפנים אני ביקשתי אותו. משרד הפנים הביא לי את זה: מוטי פרנקו

. לפני שנה

? איזה תאריך: יובל דמול

.  לפני שנה2013 למאי 13 –מה: מוטי פרנקו

אתה אומר . אתה משרד הפנים? מה זה הוא אומר לי הדבר הזה ירד מהפרק: דודי לוין

? מושיק פלדמן עבר מכרז? שהוא עבר מכרז זה מה שאתה אומר

 (ליאת דרעי יוצאת)

תן לי שניה ...  רשום שהחברה לנטקו 12.4, תן לי שניה דודי, כן בבקשה: ניסים גוזלן

.  ברשותך מילה תן לי תקבל תשובה תאמין לי אני מכיר את התשובות

 (מדברים ביחד)

.  אומר שהם מבחינת חברה ממשלתית יביא את הגורם הממשלתי12.4סעיף : ניסים גוזלן

 אחוז מכל סכום 8, 12.4 תקרא את 12.4 –אין מילה ממה שאתה אומר ב: מוטי פרנקו

. שהופקד

. לא זה, לא: ניסים גוזלן

.  אחר12.4 תגיד לי 12.4זה : מוטי פרנקו

.  מול בית המשפט בהסכם מול פשרה12.4בוא אתה מתבלבל אתה מדבר על : נועם ששון

 החברה תפעל בכל אגרה לגבות את היטלי 12.2דקה אתה רוצה להקשיב : ניסים גוזלן

הפיתוח מבעלי זכויות המקרקעין ותבצע כל מטלה שתידרש לשם כך לטובת 

לצורך זאת מסמיכה החברה מהמועצה את החברה לגביית כל . מזימה זו

בכל , ההיטלים הפיתוח מבעלי הקרקע הפרטיים וכן ממינהל מקרקעי ישראל

דרך שתידרש לרבות נקיטת הליכים משפטיים באמצעות היועץ המשפטי 

אשר יהיה זכאי לשכר . לורם לנטקו/שלהם של לורם, הקבוע של החברה

טרחה מומלץ על תעריף מינימאלי המומלץ המתפרסם על ידי לשכת עורכי 

בעניין זה מסמיכה המועצה את החברה בכל עניין לחתימת הסכם זה . הדין

. בעלי הקרקע הפרטיים והמינהל... לגביית היטלי פיתוח בגין 

כמה ? 3אני מסכים עם מה שאמרת אתה מסכים איתי שזה לא עונה על : מוטי פרנקו
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? כמה קיבל משה פלדמן, מקבל

. אני שואל על ההסכם בין המועצה. זה הסכם עם לורם: דודי לוין

. עות"אין לו הסכם עם המועצה לגבי הנושא של ההיטלים והתב: ניסים גוזלן

? איך יודעים כמה הוא מקבל: מוטי פרנקו

יש מוטי תקשיב הם מינו מטעם החברות , הם הגישו על פרצלציה על הסכם: ניסים גוזלן

 עוד הם עשו איתו הסכם שהוא 2002 –ד שלהם ב"הממשלתיות את העו

 אחוז מכספי ההיטלים 92אם אתה יודע . מבחינתם גובה את ההיטלים

אני . שבעצם שלהם אז הם רוצים לגבות הם אחראים על הגביה ולא אנחנו

אם ... כי פרצלציה אחרי שבוחנים, רק דאגתי דבר אחד שיהיה פרצלציה

רוצים לרשום חלקות או לא רוצים לרשום חלקות או להביא מדידות ולרשום 

את הכל אם אני לא יעשה את זה במסגרת קופת הפרויקט יכול להיות נזק 

עכשיו כל . זה כל העניין. לכן חייבנו גם את ההיטלים, של מיליונים לאנשים

מה שאתה ואני באותה עמדה , ההתחשבנות מופיעה בהתחשבנות של קריס

אתה תקבל מקריס את . ח"אתה תקבל את הדו, ח"אתה תקבל אתה דו

. הייתי בטוח שיש את זה אין את זה. ח"הדו

הצגת ההסכם החתום בין ' א.  חברת שערה לעניין ביטוח מדרכות4סעיף : מוטי פרנקו

? יש לנו את זה פה. המועצה המקומית לבין סערה

. לא: ניסים גוזלן

המדינה הזמינה לך את . תבינו איזה זלזול במדינת ישראל הלכו כל התושבים: מוטי פרנקו

' ב. הצגת ההסכם החתום בין המועצה מקומית לבין סערה. הישיבה הזאת

הצגת כתבי כמויות ' ג. הצגת פרוטוקול ועדת מכרזים שבחרה את סערה

. והיקף התשלומים, 2014חתומים כולל מחיר מיום זכייתה במכרז ועד יוני 

יש המון עבודות שמתבצעות כיום . אני אגיד לך למה אנחנו אומרים את זה

דרך אגב אנחנו לא נעלבים מכל מה , שאנחנו ממש מתחננים אנשים, בישוב

זה יותר מלהיט אותנו , וזה ההיפך זה יותר מעודד אותנו, שמטיחים בנו

ואנחנו באים , שאומרים לנו שאנחנו קשקשנים ואנחנו הורסים את היישוב

? למה אני אומר לך. להרוס את התשתית והכל ואנחנו רוצים לתקן את זה
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חבר , לית יודעת מזה מספר חודשים חבר המועצה דודי לוין"לדוגמא המנכ

, המועצה דן קושניר אנחנו מתחננים לקבל כתבי כמויות ואת ההסכם הזה

לא בהתאם , גודל שונה, נעמי שמר סוג מדרכה, בשביל לדעת על אהוד מנור

. לא בהתאם, לתקן

? על איזה רחוב אתה מדבר: ניסים גוזלן

מדרכה קטנה מהתקן אמא עם עגלה לא עוברת בחלק . על רחוב נעמי שמר: מוטי פרנקו

עכשיו תבין את הקטע אם אני רוצה את . מהיישוב עכשיו זה נראה כאילו

עכשיו . חברת סערה לא הבאתם לי את זה אז אני גם לא יודע להשוות את זה

 תושבים שחיים בפייסבוק אפילו 80, 40, 50 –אין לי בעיה אתם חושבים ש

אני אומר לך תושבים פונים אלינו . שאנחנו כותבים המון בפייסבוק

רוצים לדעת , ומבקשים תשובה זה שאלה באמת הגיונית אנשים גרים שם

למה יש ירידות לחלק מהבתים , בגודל שונה, למה המדרכה בצבע שונה

. 1.30 –למה זה קטן מ, ולחלק אין

. אתה מדבר על רחוב ספציפי: ניסים גוזלן

הועדה המקומית אומרת מה זאת אומרת למועצה , פנינו לוועדה המקומית: מוטי פרנקו

. ביקשנו את התכנית לא קיבלנו. אסור לפעול שלא בהתאם לתכנית

. הקבלן בשטח עובד ללא תכניות: דן קושניר

. ללא תכניות: מוטי פרנקו

. אין חיה כזאת: ניסים גוזלן

. הקבלן עובד ללא תכניות: דן קושניר

אני לא יודע מי הקבלן אבל אני אומר לך מי שבשטח . אני אומר לך באחריות: מוטי פרנקו

סערה אין להם זכר , דרך אגב את סערה לא ראיתי מעולם ביישוב, אומר

אז אני , יש הסכם עם סערה אבל לסערה אין זכר ליישוב בבאר יעקב, ביישוב

את ארבע גם אין אז תגידו חברה , אין שתיים אין שלוש, מבקש אין אחד

תסגור את הישיבה זלזלתי בכם לא הבאתי את החומרים נקבע ישיבה חדשה 

. עתירה לבית משפט ראש המועצה. או שהוא חושב שאנחנו

. דקה: ניסים גוזלן
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אנחנו לא מאיימים בבית משפט לא ייקחו אותך לכלא אבל הבית משפט : מוטי פרנקו

לקבל את הנתונים האלה אנחנו רוצים , יכריח אותך איתנו לא יהיה פשרה

. את הנתונים האלה

.  בסדר תקבל אותם מחר: ניסים גוזלן

ביקשתי פניתי , ביקשתי, ביקשתי, נעמי שמר ביקשתי, תקשיב את נעמי שמר: דודי לוין

למשרד הפנים וגם קיבלת מכתב על זה ממשרד הפנים שביקשתי את זה ומה 

ביוב עכשיו מי שעובד עם תכניות ... אני רואה ביום חמישי עשיתם מדרכה 

. פתחו את המדרכה והיום סגרו אותה עשו ביוב. לא מתבלבל רואה שיש ביוב

אני אגיד לך היה פיצוץ : ניסים גוזלן

בנעמי שמר בצד . בית חדש בית פרטי, לא היה פיצוץ חיברו אותם לביוב, לא: דודי לוין

. המזרחי שלה

תפרידו בין שני דברים קודם כל שיש לך לבקש מסמך . אפשר דקה שנייה: ניסים גוזלן

תן לי שנייה ברשותך לא צריך להביא את , בועדת מסמכים יושב דודי ויושב

. זה לישיבת מועצה וועדת מכרזים זכותם לראות את כל המכרזים שבוצעו

. דקה לא משנה כל ספק דקה זה הנוהל לא מכיר וועדת מכרזים

. תקבל את מסמכי המכרז וכתב כמויות: יובל דמול

, אפשר לקבל החלטה כללית אבל בוא תכבד אותנו תראה איך אנחנו נהייה: מוטי פרנקו

 לפקודת המועצות 198סעיף . אתה לא תאמין אתה תראה אופוזיציה אחרת

. המקומיות אומר חבר המועצה יהיה פתוח לכל סעיפי המועצה ופנקסיה

? אתה אומר כן זאב? אמרת מר רקאנטי

 מושגים אחד כל ההתחשבנות 17זאב דקה אבל הרווחת , אבל תקשיב זאב : ניסים גוזלן

סליחה דקה זה דודי לוין בועדת מכרזים יכול , מי הקבלן, איך הוא זכה

. למליאה... לדרוש ולקבל איזה שהיא ארכה 

. גם לחבר מועצה אפשר: מוטי פרנקו

. אם כולם אין לי בעיה, אני אומר לך: ניסים גוזלן

. ניסים זה יחזור למליאה עוד פעם: מוטי פרנקו

. בואו זה לא ארכיון פה אין לי ארכיון פה, לא יחזור תקשיבו בואו: ניסים גוזלן
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? למה הוא לא עובד פה: מוטי פרנקו

? מי: יובל דמול

. סערה: מוטי פרנקו

. אתה שואל אותי עכשיו אם תבוא אליו: יובל דמול

? אני שואל אותך אתה לא יודע: מוטי פרנקו

. לא: יובל דמול

? בהסכם שלו מותר לו להמחות את הזכויות שלו: מוטי פרנקו

. בלי שהוא רוצה איזה שאלה... הקבלן משנה הוא : דובר

. להמחות זכויות אני לא חושב, להמחות אני לא מאמין: יובל דמול

יכול להיות שפגעת בעיקרון השיוויון כי אם , אז יכול להיות שבאופן עקרוני: מוטי פרנקו

יכול להיות . הוא ממחה את הזכויות שלו למישהו שלא יכול לזכות במכרז

? דבר כזה

אנחנו לא מתירים להמחות את הזכויות אלא אם כן מישהו נתן לו הסכמה : יובל דמול

. בכתב ובדרך כלל זה עובד באישור שלי

? ועל זה אתה יודע: מוטי פרנקו

. לא: יובל דמול

? אתה מוכן לבדוק לי את זה: מוטי פרנקו

. לא נתתי... המחאת זכות של : יובל דמול

אז אני יכול לתת לך הודעה דרמתית סערה לא עבדו יום אחד בבאר , לא נתת: מוטי פרנקו

. אחד. תזכור מה אני אומר לך יום אחד בבאר יעקב סערה לא עבדו. יעקב

מי היה מדבר על , עכשיו למה אני אומר את זה אם כל המדרכות היו טיפ טופ

אפילו האדון שיושב שם ליד הבית שלו שחיכה הרבה זמן מזל שראש , זה

אני ממזמן הייתי עושה פה , המועצה זה מישהו שיכול לחכות הרבה שנים

, אם כל המדרכות היה הכל תקין מי היה מדבר על סערה בכלל. משהו אחר

. אם לא פותחים ביוב אחרי ששילמו למדרכה מי היה מדבר על סערה

. אם אדם פרטי סליחה יש לו פיצוץ: ניסים גוזלן

. זה לא פיצוץ: מוטי פרנקו
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. אדם פתח באופן פרטי וסידר באופן פרטי: ניסים גוזלן

. עוד יותר חמור: מוטי פרנקו

. הוא צריך לקבל אישור אני איתך: ניסים גוזלן

זה פשוט היה אתמול וזה ... אם הישיבה הזאת היית מקיים אותה לפני חודש : דודי לוין

. ברור

עכשיו באמת אני אומר את . עכשיו תבין אנחנו בסעיף רביעי ולא קיבלנו כלום: מוטי פרנקו

הוא לא פותח את , ראש המועצה אני פשוט חשבתי שהוא מכותב למיילים. זה

, אנחנו דרשנו לא הסכמתם, המדינה כינסה את הישיבה הזאת. המיילים

 4 סעיפים מתוך 4, שלחנו מכתב המדינה הורתה לכינוס הישיבה, התעלמתם

. שדנו אין תשובה

. דקה תקשיב מוטי, סליחה ענינו לך על הכל: ניסים גוזלן

. אני לא קטנוני אני אחכה ליום חמישי: מוטי פרנקו

 שנים בטח אני לא אביא את 8תקשיב הנהלת חשבונות שאנחנו עשינו במשך : ניסים גוזלן

. זה לישיבת מועצה

. מה זאת אומרת אתה צריך להביא: מוטי פרנקו

לא הבנת שנייה אני לא אומר שאני הולך לדון איתך במספרים אתה תקבל : ניסים גוזלן

. את החברה הפותחת, ח כספי של קריס שאנחנו תבענו"דו

? 1,2,3,4ניסים עזוב אני לא קטנוני עד יום חמישי אני אקבל : מוטי פרנקו

 שנים אחורה 7רגע מה רצית שאני אביא את הארכיון של המועצה לפה , ברור: ניסים גוזלן

. נו באמת

. יכולת לשלוח במייל: מוטי פרנקו

 גיגה גם לספק לך 30 –לא קשור ל, סליחה גם להביא לך, מוטי אני אומר לך: ניסים גוזלן

 תסתכל אליי כולל כל החומר הזה זה לא עניין של מה בכך 95חומר משנת 

או הנהלת חשבונות מה , אני עושה איתך התאמת חשבונות. בשאילתא באמת

אתה תקבל דוחות ממוסמכים על ידי בעלי , זה צורת חשיבה הזאת בכלל

. מקצוע שמגובים

.  אני צריך לקבל מה שסדר היום אומר: מוטי פרנקו
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 – אתה יודע איזה עבודה ל1517 –תראה איזה עבודה יפה ל, סליחה שאלת: ניסים גוזלן

 מיליון 27 לרבות תביעה של 1518, 1492

. אני רוצה, אני רוצה בנווה דורון:  מוטי פרנקו

יש התנהלות רוצים , תקבל את הכל אני מסביר לך שיש הסכם של נווה דורון: ניסים גוזלן

. לפתור להם

. אבל לא הבאתם: מוטי פרנקו

מוטי סליחה עם כל הכבוד לא ביקשת ממני את הנהלת חשבונות של נווה : ניסים גוזלן

, רצית לבוא לפה להגיד לי נווה דורון מתחילים שבוע הבא את. דורון

. אני הולך להגיד לך בוודאי אני רוצה להגיד להם תאריך: מוטי פרנקו

ועם כל הכבוד לכולנו יש פה דברים , עם כל הכבוד לי, עם כל הכבוד לך: ניסים גוזלן

. יש פה דברים, שנותנים בהנדסה

. אבל המהנדסת לא פה: מוטי פרנקו

אני לא מדבר על המהנדסת אני מדבר , תן לי דקה יש פה דברים שמוציאים: ניסים גוזלן

 –ב, 97 –נווה דורון ב, תן לי דקה. כל הכבוד משודרגות. על תכניות ביצוע

 חודשים 5, 3 סליחה יצאו לביצוע עם מכרז מסוים ישבו איתי הועד לפני 2007

, שתבין אני יושב עם הוועדים האלה זה שכולם רוצים לעזור להם זה בסדר

ישבנו איתם ועשינו שדרוג של . זה בסדר, הם פונים אליכם ואל זה ואל זה

. כאשר התכניות החדשות ישבנו אתמול, התכניות החדשות

אני , ניסים לא תהיה החלטת מועצה לא יקרה כלום תזכור מה שאני אומר לך: מוטי פרנקו

' הבת שלי עולה לכיתה ו,  שנים כאן10הייתי החבר הכי טוב שלך הבטחת לי 

. שני הבנים שלי בגנים בקרוואנים, תאמין לי

לא נכון הבן שלך השנה בגן בנוי אתה יודע . לא נכון הבן שלך השנה בגן בנוי: ניסים גוזלן

. אתה מחמם עכשיו, את זה

אתרוג זה . לא נכון אתרוג ותאנה אבל אין לי בעיה דרך אגב אין לי בעיה: מוטי פרנקו

? יביל

. אתה היית איתי למען האמת אתה היית באמת: ניסים גוזלן

. זה לא קורה, והאמנתי לך וזה לא קורה: מוטי פרנקו
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. אבל תקשיב נראה לך שבאמת אני ואתה לא קיבלנו הרשאות מתמיר: ניסים גוזלן

. כי הטלת במרץ הרשאות: מוטי פרנקו

אל תיתן לי לדבר אני קיבלתי מתמיר הרשאה מה איכפת לך לראות אותה יש : ניסים גוזלן

פעם אחת שכל הציבור ידע את האמת אני אומר לך מתי הנה , לך אותה דקה

פעם אחת אני יראה לך מתי קיבלנו הרשאה אתה , בבקשה אני אראה לך

משרד החינוך לא ? אני מתעכב לבנות אותה, חושב שלא רציתי לבנות אותה

 אלף לגן קבוע אני יכול לצאת לביצוע אם 760 –את ה,  לגן760 –נותן לי את ה

.  אני לא יביא לזאב הרשאה חתומה

. אתה לוקח מימון: מוטי פרנקו

. איך אני יכול לקחת מימון: ניסים גוזלן

. אתה לוקח מימון עד לקבלת הרשאה אפשר לעשות את זה: מוטי פרנקו

. אי אפשר לעשות את זה: דובר

. שבתאי יודע אתה לא יודע מה לעשות: ניסים גוזלן

. לא במצב הכספי של הרשות הזאת: מוטי פרנקו

תקשיב אני ניסים אני בניתי את . סליחה אני לא אומר שאתה, אתה לא יודע: ניסים גוזלן

בניתי את ליכטנשטיין אתה יודע טוב מאוד מבלי , רים"ליכטנשטיין בלי תב

מהרגע שזאב רקאנטי פה . נכנסתי לגירעונות אבל בניתי גנים, שהיה תקציב

, רגע דודי שנייה זה לא קשור לכסף דודי באמת. הוא לא מוכן ובצדק שנעבוד

יש לנו בעיה אחת עם ,  אין לנו בעיה עם זאב240יק שלנו 'דודי זה קשור שהמג

היית , לצערי אני ואתה רצנו בזמן.  שהגיע ממשרד החינוך רק עכשיו760 –ה

? קי נכון'איתנו בישיבה אני אתה וג

. דצמבר: מוטי פרנקו

מה . דצמבר יצאנו רק עכשיו חתמו אתה חושב שאני לא רציתי לבנות אותה: ניסים גוזלן

. אתה חושב שאני הייתי צריך להתחנן ליבילים

. מה היעד לספר לקונים, למה להודיע לציבור שאתה בונה אותם: מחטי פרנקו

. אני לא סיפרתי שאני בונה לא ראית אותי פעם אחת: ניסים גוזלן

. במועצה: ... מוטי פרנקו
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. אני אמרתי שקיבלנו הרשאות לא אמרתי שאני יוצע לביצוע: ניסים גוזלן

.  גנים יבנו השנה15הישג למועצה המקומית ולסגנו : מוטי פרנקו

. אנחנו בונים ידעת עד שספטמבר הבא אל תיתמם: ניסים גוזלן

. אה ספטמבר הבא: מוטי פרנקו

. 9אתה בונה : דובר

 גנים 9של ₪  מיליון 12 ודודי יודע 8 – ו6 –אם תמצא יש לנו פה הרשאות ב: ניסים גוזלן

? נכון דודי

. כן: דודי לוין

. שאנחנו קיבלנו רק עכשיו: ניסים גוזלן

. אבל לא התחלנו לבנות: דודי לוין

החשב של משרד החינוך היה חותם מזמן היינו /סליחה אם שר החינוך: ניסים גוזלן

לא השנים זה המדיניות במדינת , יוצאים לביצוע אבל מה לעשות כרגע

חברה להוציא . ללכת קדימה, להוציא היתר בניה, ישראל להריץ תכנית בניה

להוציא היתר לבית אני היום חבר ועדה , היתר לבית אתה לא בנית בית

מקומית אני גזבר הועדה המקומית תאמין לי שאני רואה מה זה להוציא 

. להוציא היתר בניה בלבד,  חודשים8להוציא היתר בניה זה , היתר בניה

.  חודשים יש מסלול ירוק בשלושה חודשים3אני מוציא היום בתוך : דן קושניר

אתה יודע מה הבעיה במשרד החינוך לך תעבור את ההנדסה של משרד : ניסים גוזלן

.  אז אנחנו האחרונים שמעכבים, תאמינו לו... זה לא לעבור את , החינוך

אני רוצה להגיד משהו , אני רוצה להגיד משהו דקה בבקשה לנוכח התכניות: דן קושניר

אני רוצה לבוא ולהגיד . ההחלטה  של נווה שמר היא דוגמא אחת מיני רבות

שאני הגעתי למחלקת ההנדסה וביקשתי לראות חתכים לרוחב של רחוב נעמי 

, שמר ואמרו לי אין ושהגעתי לשטח וראיתי אנשים עובדים בלי תכניות

מ בין " ס80ראיתי שרוחב המדרכה . שאלתי איפה התכניות אמרו לי שאין

מ למעבר עגלה ואני " ס1.30הקיר לבין שפת המדרכה שהתקן דורש לפחות 

דואג מה לעשות אנחנו נציגי ציבור אנחנו דואגים כאן לאנשים בעלי 

יש קטע מסוים קטן שאסור לעשות אותו . מוגבלויות והמועצה המקומית
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זה מביא אותי לשטח .... אם המועצה, ואם המועצה המקומית רגע בבקשה

למה המועצה המקומית באר יעקב מבזבזת את כספי הציבור על מדרכה 

רגע שיש שם קירות שלכאורה של אנשים , שהיא לכאורה מדרכה זמנית

שבאים ממחלקת הנדסה ואומרים במקום להילחם , שפלשו מהשטח שלהם

עם אלה שפולשים נעשה בינתיים מדרכה זה מביא אותי לזה שאם המועצה 

אם המועצה המקומית מכשירה את העוולה . המקומית מכשירה את השרץ

 אחוז היא 40ויוצרת מדרכה שבעתיד היא תצטרך לעשות הפקעה מעל 

תצטרך לבוא ולשפות את אותם אנשים שפלשו כי מה לעשות אנחנו הכשרנו 

לכן אני אומר לפרוטוקול , את המדרכה הזאת ואני לא מוכן לתת לזה יד

שהמדרכה הזאת ברחוב נעמי שמר היא בלתי חוקית בעליל החל מנושא 

ההנגשה ועד לזה שלכאורה יש אנשים שפלשו מהשטחים שלהם והיום 

הכשירה את עבירות הבניה שיש שם ועכשיו אם , המועצה המקומית הכשירה

תהיה הפקעה לרכבת קלה שאמורה להיות שם בעתיד יש שם הפקעה של 

לכן .  אחוז שדורשת את המועצה המקומית לשפות אותם40 –יותר מ

. המועצה המקומית

בואו קודם כל חברה מכיכר לכיכר יש מדרכה מי , קודם כל אני יחזור שנייה: ניסים גוזלן

 בתים שהם 5, 4 –שלא יודע בנעמי שמר שהיא קרובה לכל השטחים שם ל

ע שיצאה לתכנון "הכביש עצמו בעקבות תב. היסטורית בעייתיים אני אסביר

. 2008 – ואושרה ב1518, 95 –ב

. אני מתקן אותך זה בצד השני שלו.  אני מצטער מאוד1518זה לא בצד של : דן קושניר

קושניר אתה לא תבוא להגיד לי מה האישור שלי עם כל הכבוד אני יכול גם : ניסים גוזלן

. ,עות"להגיד לך מספרי תב

. תגיד אנחנו נקשיב לך: מוטי פרנקו

לא חשוב לי תקשיבו כל הצד נעמי שמר יש שדרה אוקיי התוואי הוא מכיכר : ניסים גוזלן

.  בתים שיש להם5, 4כל השטחים . לכיכר בצורה הזאת מכיכר לכיכר

. מאוד חשוב, זאב תחכה זה מאוד חשוב: מוטי פרנקו

יש להם רצועת .  בתים האלה יש להם רצועת הפקעה5כל האזור הזה של : ניסים גוזלן
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ההפקעה קיימת קושניר . הפקעה שאתם יכולים לראות עד איפה זה מופקע

שתדע אתה יכול לראות את הבית היפה הזה שבנו הוא קצת מוזר הוא ענק 

. יפה של משפחת אברהמוב

אני לא מכיר את המשפחה אני רק יודע שהמועצה המקומית באר יעקב : דן קושניר

. ריצפה להם

דודי ברשותכם , דקה דודי. המועצה המקומית לא ריצפה להם כלום תפסיקו: ניסים גוזלן

הבית הזה היפה הזה זה בית , הבית הזה חברה הבית הזה, כל הבית הזה

 מטרים מהכביש תבוא 20איך שהוא קיבל היתר בניה בערך ... שכרגע 

יש שם הפקעה .  מטרים25מהדרכה תראה שהוא נכנס פנימה משהו כמו 

. תקשיב ההיתר בניה שניתן לו

. אני אחראי על היתר בניה: דובר

. ההיתר בניה שניתן לו שכל השטח הזה הוא שטח ציבורי: ניסים גוזלן

.  למה לא עשו שם עכשיו מפרץ לחניה: דודי לוין

, למה סללו במדרכה, אני שמח שאתה אומר את זה ואני שואל אותך שאלה: דן קושניר

ניסים בבקשה אני מבקש מדוע באותה מדרכה , למה. אני חייב אני מצטער

. זה אומר שהכשירו שם בעיה, עשו אבן שפה מונמכת לכניסת רכבים

זה כביש , שאמור להיות תראו יש פה מפרץ חניה שנעצר, זה הבית זה הקיר: ניסים גוזלן

הבית , הבית. אוקיי, זה התוואי של תלמי מנשה, שאמור להיות עד הכיכר

זאת אומרת זה אמור ליישר קו עם כל , מבחינתנו נגמר פה כל הבתים

, 60 –הבעיה שהכביש שפעם עשו הפקעה בשנות ה? איפה הבעיה, הבתים

 מטרים לכל האורך 30שעשו הפקעה בערך של , 60 –ההפקעה הזאת משנות ה

החצב שנכנסים לצמודי הקרקע אמור היה . שאמור להתחבר לרחבה הזאת

. היה אמור לעשות משהו כזה, מפה

. אז למה עשית אבן שפה מונמכת: דן קושניר

תאמין לי אתה מדבר פה עם מישהו שתאמין לי בקיא ברמה , שאלת תקשיב: ניסים גוזלן

דודי אל תצחק מה שעשינו . תן לי דקה אני אגיד לך למה עשו את זה. הכי

לאורך הכביש הראשי ויצרנו מדרכה , כרגע באנו לאורך הכביש הראשי
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, העסק הזה אתה צופה עד שפה יזוזו אלה עם האורוות סוסים פה... זמנית 

לאלה יש הפקעה לכולם פה יש , רץ איתם לבתי משפט...  יורשים ש17

מממשים הפקעה ? מתי ממשים הפקעה. לזה מומשה הפקעה, הפקעה

שנותנים היתר בניה תופסים את הבן אדם מה שנקרא , שנותנים היתר בניה

שיניה . הוא בא אומרים לו תתיישר לפה כי על זה אתה לא יכול לבנות, על חם

 4 דונם אתה רוצה שאני יעשה עליהם בשביל 2יש לנו פה רצועה בערך של 

. אני השתגעתי?  בתים4 –ל₪  מיליון 3בתים כאלה יעשה פרויקט פיתוח של 

. לא אני רוצה שתעשה מדרכה לפי התקן: דן קושניר

, אמרנו חברה אנשים הולכים בצד הזה? תקשיב תן לי בבקשה מה עשינו: ניסים גוזלן

אני אספר לך אמרתי לה למה את ... עכשיו , אנשים גם הולכים בצד הזה

ענה לי ניסים עונה לך היא אמרה לי תשמע העלויות , עושה את זה בצבע אחר

בין האבן הזאת לבין האבן הזאת שנייה , בין האבן הזאת בין האבן הזאת

כרגע , שאנחנו מדברים פה על פתרון שכל זה כרגע לוטה בערפל וכל זה בבעיה

 250לאבן הזאת ... ,  אלף שקל בין מדרכה באותו סדר גודל250הפער הוא 

. שיעשו ככה לכל האורך₪  אלף 100אלף שקל ולכן אנחנו הלכנו לעבודה של 

נכון שפה יש קיר שעומד שנים עכשיו מה אתה מצפה שאני בקטע מסוים פה 

? יעשה את כל זה ולא ייתן לאנשים איזה מדרכה

. מה שנים לא מזמן: דודי לוין

.  שנים6, 5: ניסים גוזלן

אני שואל שאלה ואתה לא עונה לעניין מדוע במדרכה עשית אבן שפה : דן קושניר

? יש את זה בתכנית לרכבים במקום שיש פלישות... מונמכת 

. כל הפלישות עד פה: ניסים גוזלן

. אני מצלם לא מקבל תשובה. אתה רוצה שאני אצלם לך: דן קושניר

. קושניר אני אלך איתך לסיור מחר ואני אוכיח לך שכל מה שאתה אומר: ניסים גוזלן

לא צריך אני מפחד שהעץ ייפול עלינו ואני נותן גם מכתבים ולא מקבל : דן קושניר

. תשובות

... גר פה גם הוא ... איך קוראים לו יוגב ... יש בצד הזה לפחות לדו את דור : ניסים גוזלן
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יגיד לך שהכניסה לבית שלו היא פה כי החזית שלו היא פה לא אני נתתי לו 

שנמצא פה ... רגע סליחה זה הכניסה שלו אין טעם . 2000ניסים בשנת ... גדר 

 בכלל וקיבל היתר 2000שאני לא חתמתי לו על היתר בניה הוא בנה בשנת 

הם עשו הנמכה איך אתה רוצה שהם יכנסו ... אברהמוב שאין לו , מפה

... ברור לי ולך ש. מ לא יעשו להם הנמכה" ס20הביתה יעשו להם מדרכה 

כל האזור עד שלא נסגור עם . ₪ מיליון 3בעייתי ברור לך שאני לא אשקיע 

גם משפחת דיין הוא מכיר הלוואי , סליחה גם הסוסים אני אוכל חרא, דיין

אחד מהאחים היה בונה פה והייתי יכול פה ללכת עם זה , שהם היו בונים

. יש פה היום מישהו שהפלישה שלו היא פה. לתכנון מפורט

? מה עשית עם זה: מוטי פרנקו

הועדה המקומית מטפלת בזה חברה תקשיבו אני רוצה שתדעו הועדה : ניסים גוזלן

כל מי שבונה פרגולה ... המקומית מצפה אפק מחובתה  להגיש תביעה מול כל 

או שם מזגן בתים זה מהבתים משותפים אבל זה בית פרטי הועדה המקומית 

. מחובתה

. המדרכה היא לא אישו פה: דן קושניר

בינתיים ניתן לאנשים ללכת ,  שנים10שאומרים זמני זה יכול להיות גם עוד : ניסים גוזלן

אי אפשר , נכון בקטע מסוים יש בעיה כי מישהו פלש וצריך לטפל בו, במדרכה

, לטפל

. יש בעלי מוגבלויות ואתה בא ואומר אני לא שם עליכם, יש בעלי ילדים: מוטי פרנקו

? מוטי מה אתה רוצה שאני יעשה ישבור את הקיר: ניסים גוזלן

. לא שתעשה שם מדרכה כמו שצריך: מוטי פרנקו

דן פתרון בקטע מסוים הפתרון בעייתי צריך לראות ? איך על חשבון הכביש: ניסים גוזלן

. איך פותרים אותו זה כל העניין

. אז תדחה אותו: דן קושניר

 מטרים הוא בעייתי חברה 10... בעלי מוגבלויות ... אני אומר לך עוד פעם : ניסים גוזלן

יש מדרכה מהצד השני באמת אבל מי שירצה ללכת בו שיהיה לכם . בואו

. אלטרנטיבה אני לא מבין מה הבעיה
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הצגת פרוטוקול הישיבה ' ב. מור אני אומר שכן קיבלנו...   הסכם עם 5: מוטי פרנקו

. ל יש לנו"שאישרה את ההסכם הנ

 יש לך את ההסכם 95 –אושר גם ב, מוטי תקשיב... 95- אושר גם ב, אושר גם: ניסים גוזלן

. 95 –מ

? מור יש פה... היקף התשלומים ששולמו לחברת : מוטי פרנקו

. קבל את החומר של קריס היום, הכל יש: ניסים גוזלן

. לא קיבלנו כלום בקיצור: דודי לוין

בוא נגיע רגע לרעיון ואם אתה יכול להצטרף לדיון פה ונוכל לקבל החלטה גם : מוטי פרנקו

חתני , עות ויש שכונות"יש מספר תב. תשובה שאי אפשר להחליט זה תשובה

שכונת ההרחבה ,  1492ע " שכונת פארק המושבה תב1518ע "פרס ישראל תב

יש עוד בתים פרטיים , רחוב התמר במושב תלמי מנשה, במושב נווה דורון

שאני לא אכנס לשמות שלהם מצנעת הפרט אבל אנשים ששילמו כסף עובר 

האם אפשר לקבל . לשכור למועצה שילמו כסף חי אין להם מדרכה ליד הבית

מתי ?  חתני פרס ישראל1518ע "החלטה על איזה שהיא מסגרת זמן נקובה תב

מ יכולים " ס70נוכל להגיד לתושבים ברחוב אהוד מנור שהמדרכה בגובה של 

מתי . שיגמרו את הכיכרות, שיכולים לעשות ריבוד של הכביש, לרדת עם עגלה

אפשר לקבל ? 1518ע "אנחנו מסיימים את הפיתוח בחתני פרס ישראל תב

. החלטה

.  מתעכבים בכניסה שלהם3 – ו1לדעתי רחוב אהוד מנור : דודי לוין

אנחנו קיבלנו מכתב משני הקבלנים שמצהירים שהעבירו כסף למועצה ואם : מוטי פרנקו

 דיירים בכל אחד אמרו אנחנו 55 מגדלים של 2התושבים יתבעו אותם על 

.  נתבע את המועצה אנחנו שילמנו למועצה אל תבואו אלינו

שני הבניינים בוא אני אחדש לך זאב רקאנטי עם כל הכבוד לו הוא מדבר על : ניסים גוזלן

תקציבים עוד מעט נדבר איתו על זה אבל בוא אני אספר לך מה הולך להיות 

 3 – ו1 הבניינים של אהוד מנור 2חברה תקשיבו מוטי תקשיב . חשוב שתדע

הם שני בניינים שאמורים להתאכלס בדצמבר עם כוחות של הרשות בדצמבר 

לנדאו פנה אליי ביקש . לנדאו אני אסביר לך חברת מ. צ-פנו אליי מ . 14
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 בלי שום קשר על שני 11:30 –להיפגש דקה קבענו ברשותכם קבענו למחר ב

יש . הבניינים האלה כדי לראות איך אנחנו מקדמים את הכניסה של הדיירים

אני . תושבים פה ששילמו לדירות שם שפנו אליי באופן אישי שאני יתערב

. עושה הכל

? במה להתערב: דודי לוין

רחוב לאה גולדברג שאין . מתי מסיימים את הפיתוח בחתני פרס ישראל: מוטי פרנקו

. הפארק מתי מסיימים פיתוח למה מורכב להגיד את זה, להם

. אני צריך לייצג אותנו לצערי... תן לי דקה יש : ניסים גוזלן

. אנחנו יודעים שפנית לקבלנים לעשות את הכיכרות אנחנו יודעים הכל: מוטי פרנקו

. יודעים הכל הם מדברים איתי

מתקשר אליי אמר לי אתה רוצה שאני יעשה את ...  סלולאריים 2יש לי : דודי לוין

אתה רוצה שהוא יעשה ... את הכיכר אתה רוצה שהוא יעשה איפה , הכיכר

. את זה

. לא נכון: ניסים גוזלן

. זה מה שהוא אומר: מוטי פרנקו

אם אתם יודעים הכל אז תלמדו אותי . אז אני אומר לך מה אני הולך לסגור: ניסים גוזלן

זאב לא , אתה פנית לזאב. פנית אליי אז תן לי לתת לך תשובה. כי עוד יתברר

. 3 – ו1סליחה דיברת על . תפקידו זה תפקידי סליחה עם כל הכבוד

. על כל אהוד מנור דיברנו, לא דיברנו על כל אהוד מנור: מוטי פרנקו

.  ישבנו אז6 סליחה אתה לא יודע בניין 6 –התחלנו ב: ניסים גוזלן

? מתי יהיה בלאה גולדברג סיום פיתוח,  שנים3לא גולדברג גרים שם : מוטי פרנקו

 6אהוד מנור .  תן לי6 – ל3 – ל1 –אתה קופץ מ, אתה שואל אז תן לענות: ניסים גוזלן

.  שמחבר בין המרכז המסחרי כבר התחילו לעבוד הבוקר זה אחד

 (נועם יוצא)

חילצנו את הבניין הזה שהוא הכי בעייתי במרכז המסחרי כי שנת הלימודים : ניסים גוזלן

באופק חשוב שכל החיבורים וכל הילדים יגיעו בבטחה מכיוון המרכז 

. לכן, המסחרי לכל הגנים והכול
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. אלוהים יעזור לנו עם החניה שם: דודי לוין

זאת המשימה כרגע מבחינתנו הכי חשובה , דודי עזוב זאת המשימה שם כרגע: ניסים גוזלן

. זה תיק של מורל ישבנו עם הנהגה ישבנו עם הועד. של כולנו בסדר

אתה צריך לבקש מהמושב לעשות , אתה לא צריך לבקש מהם לעשות את זה: דודי לוין

. את המדרכה

 (מדברים ביחד)

ילדים שהולכים ללמוד ביבילים מה אנחנו לא נלך ? מה יהיה עם היבילים: מוטי פרנקו

? לעבודה

גם לגנים , אנחנו לא ניתן להם ללמוד בלי מרחב מוגן אנחנו מספיק אחראים: ניסים גוזלן

תן לי היחידים בארץ תאמין לי שהזיז את , הפרטיים נתנו פתרון מוטי באמת

ש אני יכול להראות לך את כל "כולם נתנו לנו צל,הגנים הפרטיים תאמין לי 

אבל , הגנים הפרטיים ואני לא מאלה שמפרסמים את מכתבי הערכה וכל זה

עזוב חברה דקה ברשותכם דודי הרחוב הכי בעייתי אצלנו זה חלומות בחתני 

 יפתרו אנחנו 3 – ו6, 1,  יפתרו3 – ו1, 6, פרס ישראל זה רחוב אהוד מנור

.  אני לא יכול להגיד לך מתי זה יסתיים שתגיד לי הבטחת, עובדים עליהם

.  חודשים3קח עוד : מוטי פרנקו

. אני לא לוקח קרוס הצפי שלנו שעד סוף שנה: ניסים גוזלן

?  חודשים לעשות את זה4: דודי לוין

תקשיב , תקשיב שאלת אנחנו תקשיב אני מדבר איתך, תקשיב אנחנו נעשה: ניסים גוזלן

. תקשיב אם אני אגיד לו עוד חודשיים תגידו לי, אם נקדים

. אני הולך איתך סוף שנה: מוטי פרנקו

. דקה שניה מוטי תגידו הבטחתם: ניסים גוזלן

. לא נגיד, לא נגיד: מוטי פרנקו

. אנחנו מבחינתנו תקבלו הצעה: ניסים גוזלן

. נתנו כבר הצעה אתה לא מבין: דודי לוין

. אנחנו ביחד ניסים: מוטי פרנקו

. אז מה אתה אומר לי... רגע אתה הבטחת אני לא מבין אותך: ... דודי לוין
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 אני יושב מחר עם הקבלן השאיפה שלי ואני אומר את זה 3 – ו1 יצא לדרך 6: ניסים גוזלן

. פה לא פורמאלי השאיפה שלי זה להוציא

. החלטה, לא פורמאלי יש סעיף, לא: מוטי פרנקו

.  וננצל את העניין3 – ו1השאיפה שלי זה לעשות שנור לקבלן כדי שישלם את : ניסים גוזלן

?  זה נקרא לא5טופס : דודי לוין

אנחנו מבחינתנו .  אכלוס5 ואחרי זה טופס 4טופס ,  זה משהו אחר5טופס : ניסים גוזלן

אם לא . הצלחנו זאת הכוונה,  אם הצלחנו3 – ו1רוצים לעשות שנור לגבי 

. הצלחנו אנחנו נשב עם הקבלן

. זאב יש לך הערכה אם תאשר לא אני רוצה לקבל: מוטי פרנקו

.  זה קשור לחברה, אבל זה לא קשור מוטי: ניסים גוזלן

.  חודשים3ראש המועצה תוסיף עוד : מוטי פרנקו

. אני לא מוסיף עוד שמעת מה הוא אמר ילדים הולכים לבית הספר: ניסים גוזלן

? מתי נסיים את הפיתוח בחתני פרס ישראל מתי: מוטי פרנקו

 –החברה המפתחת פתרנו איתה את הפלונטר ב, החברה המפתחת תקשיבו: ניסים גוזלן

 אנחנו צריכים לשבת איתם לפי הנוהל התחשבנות שאנחנו עושים עד 21/7

 במקביל יושב זאב רקאנטי גם איתכם על עניינים ישבנו ומנסים להוציא 31/8

.  שירוצו שם1517 –ק ב'אנחנו צריכים להוציא להם גם ש. להם את הפלונטר

 היום השאיפה שלי מחר אני אדע מה קורה 6 –באותה מידה שהוא התחיל ב

אם . עם השנוקרים אם פתרתי את הבעיה עם השנוקרים פתרתי את הבעיה

לא פתרתי אנחנו נשב עם החברה המפתחת ואנחנו נעלה אותם חודשיים 

צפי שלי אני מעריך ששלושה חודשים נגמור את שתי . שלושה פה

. הפרויקטים

. סוף שנה, נוסיף אפילו עוד חודש: מוטי פרנקו

.  עד סוף שנה זה הצפי הגיוני, לא נתחיל בסוף שנה. אני מאמין עד סוף שנה: ניסים גוזלן

?  מסיימים את הפיתוח בחתני פרס ישראל31/12: מוטי פרנקו

. רחוב אהוד מנור, לא בפרס חתני ישראל: ניסים גוזלן

? רחוב לאה גולדברג מתי: מוטי פרנקו
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.  תקשיבו ברשותכם: ניסים גוזלן

זה לא חשוב למישהו ולא חשוב , אני בטוח דרך אגב שזה לכולם חשוב: מוטי פרנקו

. למישהו אחר

 3אחרי זה נשארו לנו . אהוד מנור אנחנו עד סוף שנה רוצים להשלים דקה: ניסים גוזלן

יש לנו פרויקט אחד שאנחנו צריכים לעשות ברחוב לאה , פרויקטים שם

ואחרי זה אנחנו נצטרך לעשות , גולדברג את כל החניות לכל אורך הסוללה

אספלט שני ולגמור את האדניות והגינון בכל השכונה ולעשות את האדניות 

איפה הבעיה שלנו אנחנו רוצים ... הצפי שלנו בהנחה שאין לנו . והגינון

אם אנחנו . ₪ מיליון 110 היתרי בניה כדי לקבל השבחה של 1000להוציא עוד 

. נקבל את

. אתה לא תוכל כי אתה צריך לעשות את מי נגר עילי: מוטי פרנקו

, 2005 –לא מי נגר עילי מ: ניסים גוזלן

. שם יבקשו ממך אני יודע שהולכים לבקש ממך: מוטי פרנקו

.  יחידות1500אני מדבר כרגע על : ניסים גוזלן

. עשרות מיליונים? אתה יודע מה המשמעות הכספית של זה: מוטי פרנקו

. מקבלים השבחה: ניסים גוזלן

. אבל אין לך משהו אחר: מוטי פרנקו

. מקבלים מהפיתוח יממנו אותה: ניסים גוזלן

? מילומור ישלמו לך את מי נגר עילי: מוט פרנקו

. זאב רקאנטי, כן, כן: ניסים גוזלן

.  איש15תשמעו מה אני אומר לכם נשארו פה רק : מוטי פרנקו

. אל תגיד את זה לפרוטוקול: יובל דמול

. אתה תאכל את הכובע: מוטי פרנקו

. אתה תאכל את הכובע שאין לך: ניסים גוזלן

להפסיק את ההסכם ... אני דווקא חושב שהיה צריך . ואני דרך אגב כל דבר: מוטי פרנקו

אני רוצה שהתושבים , אני עם המועצה אני לא נגד המועצה, ולא עשית את זה

. יהיה להם פיתוח
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זה גחמה , ₪ מיליון 15אני אומר את זה למיקרופון חשוב שתדע זה גחמה של :  ניסים גוזלן

לא משלמים מהשבחה משלמים על חשבון ההיטלים שלהם ₪  מיליון 15של 

. זאת ההחלטה... זאת החלטה של זאב ש

? מתי לאה גולדברג: מוטי פרנקו

. לאה גולדברג אני צופה אספלט שני והכל: ניסים גוזלן

. קודם כל תעשה מדרכות, לא אספלט שני: דודי לוין

רים בקשה אם יהיה לנו תקציב ואנחנו נשב ונסגור הכל "דודי אם יהיו לנו תב: ניסים גוזלן

. 2015הצפי שלי שאספלט שני וכולל רחוב לאה גולדברג יגמר עד סוף 

? עוד שנה: מוטי פרנקו

. לא כולל אספלט שני בכל השכונה: ניסים גוזלן

. לא כולל אספלט שני המדרכה: מוטי פרנקו

.  יכולים להתקדם2015לא כולל אספלט שני אני מדבר איתך עד אמצע : ניסים גוזלן

אתם מזלזלים במדינת ישראל אתה סגן ראש . אני מעדיף שתגיד לי ככה: מוטי פרנקו

.  לא הבאתם וחברי מועצה קמים והולכים5 מתוך 4. מועצה

 ... 11:00 – צריך להגיע לאיתי ברחובות זה ייקח אני לא אגיע ב10:20מוטי : ניסים גוזלן

בוא תסיים אני אחראי ואני יודע מה אני , לא מקובל אני אומר לכם את זה

 שזה הביצוע שאנחנו כרגע 4יש את רבין , לגבי פארק המושבה. עושה

אני מעריך שהיום אירית ? אבל הביצוע איפה הבעיה שלו, מתכננים אותו

. דיברה עם מפעל הפיס אנחנו הולכים לקבל את הכסף של האולם ספורט

?  הצפי שלנו מתי נראה לך שזה ייסגר

. הם צריכים לאשר עד נובמבר: אירית נתן

 ואנחנו נצא 1.2 –הם עד נובמבר חייבים לאשר לנו משרה מפעל הפיס את ה: ניסים לוין

. זה כל העניין. לביצוע₪  מיליון 8, 7לאולם ספורט ברמה של 

.  נקודה משהו מיליון5אולם זה : דודי לוין

,  אלף זה המיזוג800, זה כולל מיזוג ... 2 – ו1.2 ומשהו ועוד 3לא הבאנו , לא: ניסים גוזלן

. אנחנו לא נעשה אולם ספורט בלי מיזוג

? מתי? מתי: מוטי פרנקו
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עכשיו מוטי . אנחנו צופים שעד נובמבר אנחנו נעלה את הפרויקט הזה: ניסים גוזלן

אחרת תהרוס את כל ... הפרויקט של רבין עם החניה לא יכולה להתבצע לפני 

. החניה שם

? סיום הפיתוח בפארק המושבה מתי: מוטי פרנקו

חוץ מאזור הקניון , כל המושבה מבחינתנו אני מדבר איתך חוץ מאזור הקניון: ניסים גוזלן

אנחנו צופים חצי ,  הבניינים אנחנו צופים כולל הפארק2כבר כל האזור של 

. שנה מהיום אנחנו נגמור את כל הפיתוח

? כולל שבלים פנימיים ופרגולות: דן קושניר

כולנו רוצים ... אני אומר את זה עוד פעם , אנחנו פה המטרה והכל מותנה: ניסים גוזלן

יש לנו בעיה שאנחנו צריכים , כולנו זה אבל יש לנו בעיה אחת, אותו דבר

אני חושב , ברור שאנחנו נעשה את מה שדחוף, להיות כפופים להיגיון כלכלי

. שמה שאנחנו

? 2010 –לשיטתך מ? 3 לסאנס 1פ בין סאנס "מי שילם על השצ: דן קושניר

.  רוב הבניה כמעט אתה יודע1492אגרות בניה סליחה לצערי , פ"תקשיב שצ: ניסים גוזלן

 המגדלים יש לנו כרגע מלחמה איתם 2רק הפרויקט של הקניון , רק הקניון

. פים"פים צבי צרפתי משלם שצ"בשצ

.  איפה שבינתיים יש חניה מאולתרת3 לסאנס 1שנייה בן סאנס : דן קושניר

. אף אחד לא שילם? אם מישהו שילם: ניסים גוזלן

. פ"זה אומר שלעולם לא יהיה שם שצ: דן קושניר

. פ משולב עם חניות"על חשבון היטל השבחה זה יהיה שצ, לא קרנות השבחה: ניסים גוזלן

? פ שם"מתי באר יעקב מתכוונת לפתח את השצ: דן קושניר

. פ משולב עם חניות כי כולם רוצים חניה שם"אמרתי זה שצ: ניסים גוזלן

. אני בעד תמיד חניה: דן קושניר

. פ"חניה משולבת בשצ: ניסים גוזלן

. זה צריך להיות מותנה בהסכמה של שכנים: דן קושניר

. אני מוכן שאתה תבוא תראה אפילו: ניסים גוזלן

?  פארק המושבה לבשר לתושבים2015אמצע : מוטי פרנקו
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תקשיבו אני רוצה שגם ,  בהנחה שיהיה לנו כסף2015אני מקווה שעד אמצע : ניסים גוזלן

, תדעו כל שכונה וכל פרויקט שאנחנו נקדם אנחנו נביא אותו למליאה לעדכון

שתהיו גם אתם שותפים אולי אנחנו לא היינו בעד אולי אנחנו מעדיפים 

אנחנו לא רוצים לבזבז , משהו אחר ואתם חושבים שצריכים משהו אחר

. אני אומר את זה פה, מעדיפים להיות ממוקדים בטח בתקופה כזאת... את 

, חשוב שתדעו שאף אחד פה

. שכונת ההרחבה בנווה דורון: מוטי פרנקו

בואו תקשיבו ברגע שיש לי חשב ומרים אמברקס קודם שניישר את המצב : ניסים גוזלן

הכספי ואחרי זה נצא לפעולה זה בסדר שאנשים רואים בנו בכולנו מה 

. שנקרא קצת קשה לפתח

? שכונת ההרחבה בנווה דורון מתי אפשר לבשר לתושבים שיהיה פיתוח: מוטי פרנקו

פ בליכטנשטיין אנחנו "נווה דורון והשצ, התמר,  פרויקטים3אמרתי יש : ניסים גוזלן

. שבוע מעכשיו אנחנו נצא לביצוע, צופים שבזמן הקרוב

? זאת אומרת תוך מספר חודשים, יוצאים לביצוע: מוטי פרנקו

. עד פסח נסיים את העבודות, אנחנו תוך מספר של חצי שנה: ניסים גוזלן

. פ בסוף ליכטנשטיין עד יצחק רבין"אתה מדבר על שצ: דן קושניר

. עד יצחק רבין: ניסים גוזלן

, אתם לא חושבים על, אני רוצה לשאול שאלה אתם דואגים רק לאזור החדש: עמרם נעים

? מוטי עזוב מה עוד. בוא נתקדם. עוד לא סיימנו: ניסים גוזלן

.  תסביר לנו מה זה אומר1517ע "תב: מוטי פרנקו

ולא אתה ולא אף אחד שיושב פה בחדר יקח סיכון לגבי , אני אומר לך לא אני: ניסים גוזלן

. הילדים

הם לא מודיעים שהם יורים מה תעשה איך אני . הם לא יודיעו לך שהם ירו: מוטי פרנקו

?  שנה14מסדיר אותם עוד 

 קילומטרים יש להם בעיה עם שטחים 40 –לצערי כל מדינת ישראל מעבר ל: ניסים גוזלן

. אנחנו מספיק אחראים לקחת גם את הגנים הפרטיים. ממוגנים

. אבל זה היה בחופש בשנת לימודים לא תוכל: מוטי פרנקו
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.  לספטמבר לא יגמר1 –אוי ואבוי למדינת ישראל אם צוק איתן עד ל: ניסים גוזלן

. אני אומר לך שהוא הולך להיות: מוטי פרנקו

 אנחנו 1517ע "תב.  זה לא יגמר1/9אוי ואבוי אם עד , אני אומר לך שלא: ניסים גוזלן

 בישורת אחרונה רק שתדעו לצורך העניין בוצעו 1517ע "מבחינתנו לגבי תב

.   אחוז ביצוע20בוצע ,  אחוז20כבר 

אני , אם אנחנו לא נקבל את זה עד יום חמישי ניסים אני מגיש עתירה על זה: מוטי פרנקו

, אנשים, יהיה אצל יובל כי זה היה פארסה

. קיבלת את ההסכם מה שרצית, מוטי תקבל הנהלת חשבונות מסודרת: ניסים גוזלן

. לא מכובד כולם עומדים אנחנו יושבים: מוטי פרנקו

. שאילתא אף אחד לא מביא את הארכיון לפה... אף אחד לא : ניסים גוזלן

. זה לא שאילתא זה לא שאילתא זה ישיבת מועצה: מוטי פרנקו

. בסדר אתה לא מצפה שאני אביא את הנהלת חשבונות נו באמת: ניסים גוזלן

. בשלוף הבאתי את הכרטיס שלהם: מוטי פרנקו

. זה היטל השבחה של הרשות שהוא עובר דרך מצפה אפק. סליחה תקבל עוד: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

 סעיפים לא הבאתם 5 מתוך 4 –לא קיבלנו כלום את הכנת את הישיבה ו: מוטי פרנקו

.  כלום

 (מדברים ביחד)

. זה ישיבת הנהלה: מוטי פרנקו

 

 

 

 

 

 

 

 


