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מועצת באר יעקב 

ישיבת מועצה 
 25'  מסמישיבת מועצה

( 17.12.2014)ה "ה בכסלו תשע"כ,  , רביעישהתקיימה ביום 

במשרדי המועצה המקומית באר יעקב 

 

 :נוכחים

 ראש המועצה-  מר ניסים גוזלן  

חבר המועצה -  מר אברהם בוסקילה

מ ראש המועצה "סגן ומ-  מר עמרם נעים  

סגן ראש המועצה -   קי גונגרדי 'מר ג

חבר המועצה -  מר דודי לוין   

חבר המועצה -  נועם ששון   

בנאור פרץ 

חברת מועצה - ליאת דרעי   

חבר מועצה - דן קושניר   

חבר מועצה - מוטי זייפתי   

אורי שמעוני 

  

 

 :משתתפים

גזבר המועצה - דני אורן   

ש "יועמ-  יובל דימול   

מבקר המועצה 
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פרוטוקול 

.  נפתחת25ישיבה : בנאור פרץ

לגבי הסטודנטים הפרוטוקול וועדה שהיתה , דקה רק לגבי הסטודנטים: ניסים גוזלן

בראשותו של מנהל מחלקת החינוך צימבלר וביקשה את הנתונים של כולם 

 לא פרסמנו ואנחנו נפרסם 2014 –וב , 2013ולא שילמנו במהלך , 2013לשנת 

. 2015נכון שקבעתם זה נכון לגבי ,  שאתם הצעתםםעכשיו את הקריטריוני

 – לסטודנטים שכולם התחייבנו ב 2014 –אבל כדי שנוציא תמיכות ב 

 1000 האלה שעברו את הועדה מסודרת אנחנו נאפשר 117 –אנחנו ל , 1/2014

. זה סטודנטים של באר יעקב. שקל לכל סטודנט

. אבל אנחנו לא מכירים את הקריטריונים אולי יש לנו להעיר הערות: נעם ששון

אתה יכול לעשות , אתם מערבבים, מדובר בסטודנטים, תקשיבו דקה: ניסים גוזלן

. 2013 –אתה לא יכול לעשות קריטריונים ב , 2015 –קריטריונים ב 

. בוסקילה מדבר על משהו אחר: ליאת דרעי

.  יצאו קריטריונים בפרסום בעיתון על קריטריונים חדשים2015- ב,2013: ניסים גוזלן

. זה חדש: אברהם בוסקילה

 לכל מי 2013תשלום מלגות .  שקל לסטודנט1000ההחלטה היא ככה חברים : בנאור פרץ

. על זה אנחנו מצביעים,  שקל לכל אחד1000, שקיבל עשו ועדה אישרו אותה

? 2014מה עם : נעם ששון

 (מדברים ביחד)

. זה בדיוק העניין, אני חייב לציין שאישרנו: דודי לוין

.  לא פרסמו בכלל: אברהם בוסקילה

 קיצצת 14 – וגם ל 13 –זאת אומרת אנחנו בתקציב אישרנו תקציב גם ל : נעם ששון

. אותו בחצי

.  אבל אין למי לתת: ניסים גוזלן

אתם בתקציב אישרתם . עמרם תאמין לי שאני יודע על מה אנחנו מדברים: נעם ששון

.   אלף שקל מלגות לסטודנטים400

. זה בתוך התקציב: עמרם נעם
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. 2014, 2013מתי יש הרבה סעיפים בתקציב : נעם ששון

  (מדברים ביחד)

. הוא קובע מסגרת עם כל הכבוד: ניסים גוזלן

. הוא קובע מסגרת אבל את הפנים אני יכול לקבוע גם כן: דודי לוין

אל תיקח את , אמרתי שקובי בנה תקציב אז זה לא היה תורה מסיני: ניסים גוזלן

. הסעיפים האלה כתורה מסיני שאתה רוצה לקחת

זה לא העניין בוא נשים את הדברים על דיוקם בשנת , לא זה לא רוצה, לא: דודי לוין

2014  

. דודי הגענו להסכם פשרה, לא דנו בזה: דובר

. אתה רוצה להגיד שזה לא בסדר. אין, 2014אתם טוחנים מים אין : אברהם בוסקילה

 –סליחה קחו בחשבון שמה שאני משלם ב ,  זה מסתיים9/13קחו בחשבון : ניסים גוזלן

. 14עד אוקטובר ,  הוא תקף עד יוני סליחה הוא עד אוקטובר9/13

. 2014 עד ספטמבר 2013מספטמבר , עד ספטמבר: אברהם בוסקילה

מתי שאתם . מתי שאתם רוצים שנת הכספים היא מספטמבר עד ספטמבר: נעם ששון

אדוני ניהול עצמי זה , אני כבר שמעתי היום השבוע, רוצים מינואר לדצמבר

. מספטמבר עד ספטמבר זה לא מינואר לדצמבר

. זה שנת לימודים: אברהם בוסקילה

. אברהם שנת כספים מינואר לדצמבר לא ספטמבר לספטמבר יש פה גזבר: נעם ששון

 (מדברים)

כל מה שאני רוצה להגיד , מה שאני רוצה להגיד, כל מה שאני בא ואומר: דודי לוין

שבתקציב הזה שאישרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים בכמה ורסיות תקציב 

ואלה , 2013הוא היה על אלה שהיו של ,  אלף שקל300 –הסטודנטים היה כ 

יש תבחינים הסטודנטים , עדיין לא מאוחר לשלם, 2014 –שצריכים להיות ב 

הם יכולים ,  התחילו ללמוד עכשיו באוקטובר אנחנו יודעים מי הם2014של 

. להגיש

.  מה הבעיה לא הבנתי2015 –אמרתי הם יגישו עכשיו ל : ניסים גוזלן

. איזה חדשים לא הבנתי: דודי לוין
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. 2015שנת הלימודים מסתיימת ביוני : אברהם בוסקילה

 (מדברים יחד)

בגלל שלא פרסמתם ולא התכנסה הועדה אתם רוצים לבטל את המלגות : נעם ששון

 להכניס 2015אני מבקש בתקציב של שנת , אני מבקש רגע, 2014לשנת 

.  ולשלם אותם למה לא2014גם , 2015תקציב גם עבור מלגות של 

, אתה פוחד שתהיה ועדה קרועה, דודי אני אענה לכם עם כל הכבוד לכם: ניסים גוזלן

. הוכחת לי שאתה פוחד מועדה קרועה, שניה. צריכים להיות מאוזנים איתם

. האמינו לי, עד היום חשבתי לרגע שאתם קמקיזות עד היום ככה הרגשתי

. ח מבקר המדינה הוא לא עליי הוא עליך"דו: דודי לוין

.  הוא לא עליי מה הוא קשור אליי בכלל: ניסים גוזלן

. אתה אומר קמיקזות, מי קלט את כל העסק הזה מה אתה עכשיו מפיל עלינו: דודי לוין

שניה דקה אנחנו , אנחנו נגיש לכם, אני לא מבין את ההצעה שלכם שניה דקה: ניסים גוזלן

השאלה אם תעזרו לנו ,  עם כל הכבוד לכם31/12 – ב 2015נגיש לכם בתקציב 

יכול להיות , סוף סוף להביא תקציב מאוזן או שגם תצביעו נגד זה גם אופציה

. שאולי תתעשתו

. זה לא מאוזן זה במינוס ניסים: דודי לוין

 2015 –ב ? אתה מבקש הרי מה ביקשת עכשיו. 2015לא אני מדבר איתך על : ניסים גוזלן

. אז אני אומר לך, תעלה יותר

. לא, לא, לא: דודי לוין

.  מה אתה אומר לי2015 –מה אתה אומר לי תשלם ב : ניסים גוזלן

ואתה מקבל אותם אז מה הבעיה אז תעשה את ,  מיליון שקל12אמרת שיש : נעם ששון

. זה

 (מדברים ביחד)

 ניתן תקציב ריאלי ונגיש 2015 – ו 2013הצעה שלנו זה לשלם את פרוטוקול : ניסים גוזלן

. לכולם

בגלל שעוד לא התחלת ? אתה יודע למה אתה לא משלם מלגות לסטודנטים: נעם ששון

. בגלל שאתה ממשיך להעסיק פרזיטים. בתכנית הבראה שלך עד היום
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. נראה לך שאנחנו לא יודעים: ליאת דרעי

? מה את יודעת: נעם ששון

. ידעת שיש גירעון ואתה רוצה לתת תמיכות: ליאת דרעי

. אני ידעתי: נעם ששון

. שהמועצה נמצאת בגירעון אז למה אתם רוצים להביא עדיין תמיכות. ... כן: ליאת דרעי

?  למה

,  אני אסביר לך למה: נעם ששון

.  הוא לא יכול להתנגד לתמיכות: גונגרדיקי 'ג

לא , נעם ששון ראש המועצה שלך ומר רקאנטי עד היום לא ביצעו שום תכנית התייעלות

. התחילו בשום דבר

 (מדברים ביחד)

הכל דמגוגיה ראש המועצה שלך לא התחיל תכנית הבראה ועל חשבון זה : נעם ששון

תצביע למה לא הצבעת בעד . אתה פוגע בסטודנטים ועל חשבון זה לא שילמת

... אני , בועדת כספים למה

. עם כל הכבוד תירגע. נעם ששון אני אוציא אותך החוצה: ניסים גוזלן

. אתה צבוע, מעניין אתה אמרת שאני חותמת גומי ואני לא מוכן להצביע: גונגרדיקי 'ג

? הצבעת כאן יישרת קו: נעם ששון

.  הוא רוצה שאני אצביע נגד הוא רוצה להיות עם ולהרגיש בלי :גונגרדיקי 'ג

לא . אני מבקש מעכשיו כל מי שלא מתנהג בהתאם אני מוציא אותו החוצה: ניסים גוזלן

ה מה אתם השתגעתם על 'חבר, זה לא תרבות, משנה אברהם זה לא תרבות

מספיק עם , לא מכובד, גם אתה וגם אתה ותירגעו כבר מה יש לכם. הראש

אף אחד לא הביא בינתיים שקל , המשפטים האלה כולם פה גיבורים גדולים

.  לא ראיתי

אתה מתגאה בעיתונות ,  מיליון40אנחנו לא הבאנו כסף גם את הגירעון עשית : נעם ששון

אני ... להגיד בעיתון שאתה בהתייעלות תקרא , אני הייתי מתבייש ממך

מועצה , ח כזה"אני הייתי מתבייש על דו, ח כזה"הייתי מתבייש על דו

. מקומית חדלה מפירעון
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. אני הבאתי את הכסף לא אתה הבאת, תנשום: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

 ואתה רוצה לפגוע בהם אני 60את אלה שהגיעו לגיל , אני מכבד את העובדים: נעם ששון

. טוב, טוב, אני מכבד אותם כן, מכבד אותם כן

 על זה אנחנו 2013שניה מצביעים לגבי הסטודנטים שנתנו תבחינים בשנת : בנאור פרץ

. מצביעים

. כי זה חלק מהגירעון, מצביע על הגירעון, מי שמצביע על הסטודנטים: אברהם בוסקילה

. אנחנו בעד הסטודנטים, מה זה קשור: נעם ששון

.  אנחנו בעד הסטודנטים: גונגרדיקי 'ג

. שאתה היית, אני נתתי כל השנים תמיכות לא אתה: ניסים גוזלן

. בגלל זה הגענו לזה: נעם ששון

. דאגתי, מה לעשות: ניסים גוזלן

.   בוא לא נדבר על זה11 –מ ,   מיליון שקל תמיכות בגלל זה הגענו לזה9: נעם ששון

. בעד לשלם לסטודנטים ולא לפצל את התשלום: דן קושניר

. בעד: נעם ששון

. בעד: מוטי זייפתי

. כולם בעד סטודנטים: נעם ששון

. אני בהחלטה שלי החלטתי. אני תמכתי בהם, לא ראיתי אתכם במשך השנים: ניסים גוזלן

, מה זה אתה ניסים אתה מדבר המועצה החליטה, מה זה אתה: נעם ששון

. אבל סליחה אני המלצתי לחברי המועצה לבחור: ניסים גוזלן

. הם בחרו בהמלצה שלך: נעם ששון

.  שקלים500בנס ציונה משלים ,  שקלים אז תטיפו לנו בסדר1500: ניסים גוזלן

.  שקל1500 כל הכבוד לראש המועצה  :גונגרדיקי 'ג

עמרם נעים עמד כל השנים אחרי , למה חברי המועצה הקודמים גם כל הכבוד: נעם ששון

. הוא אומר לי תגיד תודה. אז למה להגיד כל הכבוד, הסטודנטים בנושא הזה

. בוא נודה לכולם ואנחנו: בנאור פרץ

קחו בחשבון שהמספרים של , בנושא הסטודנטים עוד משפט אחד: ניסים גוזלן
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 100הסטודנטים בבאר יעקב אי אפשר להישאר עם המספרים האלה שהיו 

 קחו 400, 300והשנה אני מעריך יהיו ,  שיש הרבה יותר1500סטודנטים נתנו 

. גם את הנתון הזה בחשבון

. בשביל זה יש תבחינים: דודי לוין

.  כמות הסטודנטים לא קשור לתבחינים, בסדר כל מי שלומד היום: ניסים גוזלן

 (מדברים יחד)

. לא משנה כמה לתרום לקהילה: מוטי זייפתי 

אנחנו נגיש לכם תקציב מאוזן גם עם צפי הגיוני גם בזה זאת המטרה שגם : ניסים גוזלן

. אתם תצביעו בעד

רים "אישור תב

 אלף שקל השתתפות במימון 338, 1098ר "תב, רים"נושא הבא אישור תב: בנאור פרץ

 אלף שקל קרנות פיתוח עבר מועדת 12השתתפות המועצה , זהירות בדרכים

 אלף שקל 17,  אלף שקל סימון כבישים57, 101099ר "יש עוד תב. כספים

 450, 1100ר "תב.  אלף שקל השתתפות משרד התחבורה40, קרנות פיתוח

 315,  אלף שקל פיתוח135, אלף שקל הורדה והעלאת תלמידים בחזון איש

ים שדיברנו עליהם כרגע עברו "שלושת התבר, ים"כל התבר. משרד התחבורה

על סך , 1101ר נוסף של "יש לנו תב. אושרו בועדת כספים, ועדת כספים

חכו רגע עד הסוף נסביר מה ,  בקשה לקבלת אשראי לזמן ארוך1.725.000

.  עבור1.700.000אנחנו משרד הפנים לקח . קורה תחליטו מה שאתם רוצים

. תפריד את ההצבעות: נעם ששון

. ר"ר ותב"לא כל תב, לא: ניסים גוזלן

על השלושה הראשונים שדיברנו עליהם על השלושה הראשונים שדיברנו : בנאור פרץ

?  עליהם  מי בעד

. בעד כולם בעד: ניסים גוזלן

. נעם בעד, דודי בעד, דן בעד, מוטי בעד, ליאת בעד,  אברהם בעד: בנאור פרץ

ר כמו בחזון איש "בעד רק אני מבקש לציין בפרוטוקול ביקשתם להוסיף תב: נעם ששון

. יבוטינסק'על רחוב ז
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. זה בועדת כספים הפרוטוקול כבר יצא שם: בנאור פרץ

? יצא כבר: נעם ששון

 זה כסף שמשרד הפנים לקח לנו 1.725.000, 101101ר "תב, נושא הבא. כן: בנאור פרץ

, וכרגע אנחנו אמורים כמו כל הרשויות האחרות לממן את זה על ידי הלוואה

. ודני ירחיב על זה, אנחנו מבקשים פה הלוואה מבנק דקסיה

 כולם פה 1.725.000זה אותו סיפור שדיברנו אז שמשרד הפנים לקח לנו : דני אורן

אנחנו לא מוותרים ', מסכימים שבאר יעקב היא לא רשות עצמאית וכו

אבל כרגע מעשית כדי להתקדם צריך , במאבק הזה מול משרד הפנים

אנחנו עושים מה שרשויות אחרות , לפעמים להיות גם חכם ולא רק צודק

אמרתי לכם גם אז אתה שאלת אותי איך נממן את זה אמרתי לך . עושות

רק אתמול קיבלתי מסמך מדקסיה שמאשר לנו את , באמצעות הלוואה

זאת הלוואה בחסות ,  פחות מאחוז0.9ההלוואה בריבית של פריים פלוס 

זה נכון שזה לא עבר . ר"המדינה ואנחנו נדרשים לבצע הליך של אישור תב

. ה'בועדת הכספים אבל חבר

?   ביצעת בהעלאת הארנונה1.7את הגביה של : נעם ששון

. לא משנה: דני אורן

זאת אומרת את הכסף הזה קיבלת , שניה ביצעת העלאת הארנונה, לא שניה: נעם ששון

. בשביל לשלם אותו אתה לוקח הלוואה

כן מה שקרה הלוגיקה אומרת קח את הכסף הזה באמצעות הלוואה , כן: דני אורן

. ותחזיר אותו לאורך חיי ההלוואה

? אבל את הכסף כבר קיבלת: נעם ששון

 והתשלום הזה השווי שלו לאורך 0.3לא אתה קיבלת אישור להעלאות , לא: דני אורן

 שנה 15אז אומרים על ,  שנה15 לאורך 1.700.000שנה אתה צריך לקבל בערך 

 שנים לא קיבלנו אישור ליותר 10שאתה מקבל אתה תשלם במקרה שלנו זה 

 שנים ואתה 15הרעיון היה שאתה תיקח מהתושבים לאורך .  שנים10 –מ 

 אני לא עושה פה BEAK TO  BEAKתשלם את זה באמצעות ההלוואה זה 

. משהו שרשות אחרת לא עושה
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?  0.3 שנה 15: דודי לוין

. 0.3. כן: דני אורן

. 0.03זה נחשב : ניסים גוזלן

. 0.03 לא 0.3זה : דודי לוין

. זה לא משנה אנחנו לא עושים משהו שרשות אחרת לא עושה: דני אורן

.  בגביה שלך בכמה זמן אתה מתנהל1.7 –אני רוצה לדעת את ה : נעם ששון

.  מסך הגביה פחות מאחוז0.3אם עושים חשבון של ,  שנה15לאורך : דני אורן

הוא בקשיים , יש את אסף הרופא שלא שילם לנו, 2014-קח בחשבון שגם ב: ניסים גוזלן

הוא לא שילם נובמבר דצמבר הוא , כרגע אפילו את השוטף הוא לא שילם

. רואים בחשבון שזה גם משפיע על הגירעון, בקשיים

. ההליך של לקיחת הלוואה הוא הליך טכני: דני אורן

ההיגיון אומר שאני גובה כסף עודף . אבל הכסף הזה היה צריך להיות בצד: דודי לוין

. אני שם אותו בצד

. 1.725.000אבל לא גבינו : דני אורן

. מהבית חולים מאיפה שאתה רוצה,  יותר מהתושבים0.3, גבית כמה שגבית: דודי לוין

. הם לא שילמו: ניסים גוזלן

רגע , שאתה מדבר איתי. מי ששילם היית צריך לשים את זה בצד, מי ששילם: דודי לוין

שאתה לוקח הלוואה שהיא בפריים ואם את , תן לדבר, שאתה מדבר איתי

הפריים הזה יעלו עכשיו ההוצאות שלו יעלו אני לא מוכן לשעבד את באר 

ביום שהפריים .  שנה קדימה על הרפתקאות כאלה ואחרות15 – ו 10יעקב 

ההלוואה הזאת תהיה ? מחר הפריים יעלה מה יהיה, כזה כולם שמחים

. צריך להגיד את זה לאנשים זה לא ריבית של אחוז. יקרה

. אבל יכול להיות שהפריים ירד: דני אורן

. אין לו לאן לרדת, לאן הוא ירד כבר: דודי לוין

? ההלוואה על איזה סכום עומדת: נעם ששון

. 1.725.000: דני אורן

  מיליון שקל אנחנו 60 תיקחו בערך גביה של 0.3 –חברה ברשותכם ה : ניסים גוזלן
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 שנים כי 10 –ההלוואה שאנחנו לוקחים היא ל ,  שנים10 – ב 1.8מדברים על 

 שנים 10אני אומר , דקה, זה מבחינתנו. 1.7 – שנים נגבה את ה 10 –אנחנו ב 

 100בהנחה שגבינו ,  אחוז100מבחינתנו בהנחה שכולם משלמים , לפחות

לכן אני אומר למעלה .  אחוז90,  אחוז95,  אחוז100אין גביה של , אחוז

מעשור לקחנו כי זה מה שכרגע כל הרשויות פתרו את הבעיה בצורה הזאת 

עשינו את העניין , עשינו את העניין עם אישור משרד הפנים, אנחנו לא שונים

עם בנק בישראל שקוראים לו בנק דקסיה שהוא בנק של הרשויות 

כי הוא הליך שמבחינתנו , זה הליך מקובל לכן הלכנו להליך הזה, המקומיות

. מייצר לנו מכשיר כספי כרגע כדי שנוכל לעמוד מבחינתנו בעשור הקרוב

.  מיליון גירעון140 –אבל כל הרשויות לא נמצאות ב : דן קושניר

אין גירעון ,  בפעם המאה תמשיכו למכור לוקשים לאנשים140 –אתה לא ב : ניסים גוזלן

אתה סליחה , אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו,  מיליון שקל80 –של יותר מ 

עזוב בוא עם כל הכבוד ,  מיליון שקל מרשויות מדינה500קושניר אני הבאתי 

. לך רשויות אחרות הן חזקות

? יכול להיות שנצטרך לקבל הלוואות גם של עשרות מיליונים לא ניקח: אברהם בוסקילה

. ניקח

התשלום על זה אתה לוקח הלוואה יכולת לבקש , אנחנו כבר שילמנו את זה: נעם ששון

.  מיליון עכשיו2 –הלוואה ל 

. לא נתנו לי נתנו לי בדיוק מהסכום שלקחו לי: דני אורן

? כל זה יצטרף להלוואות כאן לתכנית ההבראה: דודי לוין

. אני יספק לך הפתעה בעתיד יהיו עוד הלוואות: דני אורן

. הלוואות על הלוואות: דודי לוין

... אתה טועה כל עיר שבונה: ניסים גוזלן

. זה הלוואה על הלוואה על הלוואה: דודי לוין

. משרד הפנים מאשר לי עם כל הכבוד לך: ניסים גוזלן

. אבל אני לא רוצה לקחת הלוואות: דודי לוין

. אתה לא לוקח בשביל זה אתה לא ראש מועצה מה לעשות: ניסים גוזלן
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. אבל באר יעקב בתנופה: דודי לוין

לא אתה , באר יעקב בתנופה נכון כי באר יעקב השקיעה מליונים בתשתיות: ניסים גוזלן

. השקעת אני השקעתי מיליונים

. ניסים גוזלן בעד: ניסים גוזלן

. נגד: נעם ששון

. נגד: דודי לוין

. בעד: מוטי זייפתי

. בעד: דן קושניר

 –חשוב לי שיהיה רשום בפרוטוקול שזאת הלוואה שהפרטים יהיו רשומים ל : דני אורן

 כי את זה צריך לאשר במשרד הפנים 0.9 שנים בריבית של פריים פלוס 10

. אחר כך

 לא נראה לי 0.3שמשרד הפנים ירשום בפרוטוקול שאת ההחזר הזה של : נעם ששון

.  שנה15משהו שההחזר אחרי 

 מיליון 60 – ב 0.3תעשה . 0.3בהחזר של ₪  מיליון 65קח , ₪ מיליון 65קח : ניסים גוזלן

. אתה תגיע לסכום הזה

. זה לא הסדר נקודתי: דני אורן

?  שנה15 –זה היה הסדר הכלל ארצי ל : נעם ששון

. הכלל ארצי הלוגיקה הכלל ארצית בסדר: דני אורן

חברים לפרוטוקול אם מחר יבטלו לנו את החיוב הזה לסגור את ההלוואה : נעם ששון

. אני לא משאיר את ההלוואה פתוחה

. נוכל להחליט את זה אחר כך זה לא צריך להעלות את זה עכשיו: דני אורן

. למה אם תעלה את זה עכשיו: נעם ששון

. כי זה ספקולציה: דני אורן

לא שאני רואה את זה אבל לפחות אם זה , ספקולציה בוא אתה הולך למאבק: נעם ששון

. יוחזר תסגור את ההלוואה אל תשאיר אותה פתוחה

. 1.700.000 –או שנחליט אחרת נרצה לתת מלגות ב : דני אורן

רים שבוצעו "יש רשימה של תב, 2014רים "נושא של גביית תב, נושא הבא: בנאור פרץ
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נושא הבא . זה דיווח, אין הצבעה. מאוזנים עברו ועדת כספים, נסגרו, ונגמרו

אישור שינוי שמות גננות בחשבון ופתיחת חשבונות על שם יש לנו ככה יש לנו 

בגן דובדבן , בגן שקמה יש את גל שוהם, את בנק בגן דוכיפת את שני בן מנשה

תנו לי . ובגן הדס מבטי זגורי למאיה לוי, זה עובר משני טרבלסי ללאה סופר

יש . את הדפים כדי שאני ארשום מי בעד ומי נגד לגבי שינוי שמות גננות

.  פה אחד. לא? מישהו נגד

נציג ציבור לועדת כוח אדם 

? מי בעד מי נגד, אבי סוזין. נציג ציבור לועדת כוח אדם. טוב נמשיך: בנאור פרץ

. ניסים גוזלן בעד: ניסים גוזלן

. שלוש, את השם אתם הבאתם רק לפני שעתיים: נעם ששון

. מה חסר לכם: גונגרדיקי 'ג

. מו, מה, מי, מה, אני רוצה לבדוק: נעם ששון

. ס"ר ועדת כספים של המתנ"יו: גונגרדיקי 'ג

אבל , זה לא אומר כלום יכול להיות שהוא אחלה בן אדם אני אצביע גם בעד: נעם ששון

, אבי אחלה בחור, אני לא נגדו. אבל זה בא לפני שעתיים, זה בא לפני שעתיים

. אבל זה בא רק לפני שעתיים, אני לא נגדו, באמת בחור טוב

. אתה שמעת משהו אחר: גונגרדיקי 'ג

? אם הייתי מביא לך לפני יומיים מה זה היה משנה: ניסים גוזלן

. הייתי עושה בדיקה: נעם ששון

? איזה בדיקה יש לעשות: ניסים גוזלן

. מה זה משנה איפה: דודי לוין

. זה עקרונית אתה לא יכול להביא דבר לפני שעתיים ולבקש להצביע עליו: נעם ששון

.  סליחה אתם טועים, סליחה את טועים: ניסים גוזלן

. יובל בוא תגיד לנו: דובר

אודה שאני אישית לא , את הנציג הקודם דחינו כי היה ניגוד אינטרסים: יובל דימול

וימצא שהוא , אבל גם אם הוא יבחר וייבדק, בדקתי אותו אני לא יודע מי זה

. לא עומד בקריטריונים הוא יפסל על הסף
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. אני רוצה לבדוק אולי אני רוצה לאשר אותו, לא אני רוצה זה: דודי לוין

ס "תשמע אני לא יודע אני מעלה על הראש הוא יושב בועדת כספים במתנ: נעם ששון

. אולי הוא לא יכול להיות גם פה וגם נציג ציבור

? יש מניעה לאשר אותו בישיבה הקרובה: יובל דימול

. מה אני לא מבין: נעם ששון

. אולי הוא קרוב משפחה של חבר מועצה: דודי לוין

אני מעלה את זה בכל זאת , מה הקשר אני לא מבין למה אתה מתעקש: ניסים גוזלן

. להצבעה

ס בתפקיד אני לא יודע אם אין בזה נציג ציבור "יובל הוא נמצא בכובע במתנ: נעם ששון

צריך להיות נקי הוא לא צריך להיות קשור לשום גורם כי זה תפקיד שהולך 

אני לא יודע אם מבחינה , להשתתף במכרזי כוח אדם במועצה המקומית

. חוקית הוא יכול לשמש גם פה וגם פה

. אין קשר: ניסים גוזלן

. אם אין ניגוד עניינים: נעם ששון

. אין ניגוד עניינים: ניסים גוזלן

? אני רוצה חוות דעת מהיועץ המשפטי אני יכול לקבל: נעם ששון

. אנחנו נחליט מה יהיה פה, בכוונה... ו, אתה יכול לבקש אנחנו נחליט בעד: ניסים גוזלן

. אבל גם אני רוצה להצביע: דודי לוין

. זה זכותך: ניסים גוזלן

. אני רוצה חוות דעת. אבל אתה מונע מאיתנו להצביע: נעם ששון

. למה שאני אתנגד, למה שאני אצביע לפני: דודי לוין

. אפשר לקבל החלטה כפוף לחוות הדעת: עמרם נעם

. מה זה כפוף. אני אגיד שאני כן אם יש לו חוות דעת או לא: דודי לוין

. איזה החלטה זו מה אני לא מבין: נעם ששון

. החלטה מותנית נועם: גונגרדיקי 'ג

גם יש פה איזה שהוא ניגוד שאנחנו רוצים , אבל זה גם בא לפני שעתיים: נעם ששון

אם הכל בסדר ותיתן חוות דעת אני אומר , אנחנו גם נהייה בעדו, לבדוק אותו
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? אז תביא את זה בהצבעה הבאה מה זה כל כך דחוף, לך שאנחנו נהייה בעדו

. נעשה את זה ביום רביעי הבא: ניסים גוזלן

. יצביעו בעד אין לי ספק... אנחנו נדחה את זה כי אני בטוח ש: גונגרדיקי 'ג

.  ראש המועצה וסגנו תודה: דודי לוין

 (מדברים יחד)

הרכב ועדות 

,  חברים הרכב ועדות: הנושא הבא הרכב ועדות: בנאור פרץ

. כולם קיבלו. תשאל אנשים מי בעד מי נגד: אברהם בוסקילה

. רק הסתייגות קטנה: דן קושניר

.  פעמים7הם קיבלו : ניסים גוזלן

רק צריך לרשום ,  אבי חמו13' כתוב כאן בועדה לאיכות הסביבה מס: דן קושניר

. בסוגריים שהוא מטעם תפנית הוא היה מתמודד

. נרשום שהוא מתפנית אין בעיה, אז נרשום אין בעיה: ניסים גוזלן

. לא מטעם הרשימה, לא מתפנית הוא נבחר: ליאת דרעי

.  אין בעיה: ניסים גוזלן

. מוטי בעד, נעם בעד, דודי בעד, דן בעד, ליאת בעד, קי בעד'ג, ניסים גוזלן בעד: בנאור פרץ

יש לי הסתייגות לא לגבי ועדת מכרזים אתה אמרת שאני בפנים , אני בעד: מוטי זייפתי

. אתה אמרת משהו ועשית משהו אחר, ואני רואה שאני לא מופיע פה

תן לי דקה , דקה מוטי. דקה ועדת מכרזים אנחנו קואליציה. אני לא עשיתי: ניסים גוזלן

קי ועשייה שלנו כדי 'אנחנו מבחינתנו הרי בכל הועדות שעשינו יש עשייה של ג

עכשיו בנושא של המכרזים יש . 2 והאופוזיציה 3בסדר אנחנו , שנוכל לשלוט

ופרנקו שאיננו פה וקושניר רשמו שהם רוצים להיות חברי , קבוצה שדודי

ועדת מכרזים ונעם שהוא בועדת הביקורת והוא חייב להיות בועדת המכרזים 

הם , אני ביקשתי מהם לוותר והם לא ויתרו אני רשמתי אותך, ועדת חובה

. אני מבחינתי, מחקו לא ויתרו

. מה, מה,  מה: נועם ששון

. בוורסיה רשמתי: ניסים גוזלן
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. איזה ורסיה: מוטי זייפתי

המפתח סיעתי המשמעות זה להוציא , הם רוצים לשמור על מפתח סיעתי: ניסים גוזלן

אני ואתה , דקה מוטי, אני בא כדי לפתור את הבעיה, עכשיו אני בא. אותך

לצורך , לצורך העניין, מוטי תהיה איתי דקה, מוטי, מוטי אני מבקש, עכשיו

 חברים אני מצרף אותך ואת אברהם 7העניין ועדת מכרזים תהיה בהרכב של 

ועדת המכרזים כדי לשמור על מוטי אנחנו . בוסקילה בסדר כדי שיהיה איזון

בסדר הלאה כדי .  חברים7מוסיפים עוד אחד מאצלנו לשמור על איזון שיהיה 

דודי אתה מחייך . זה בסדר אני מצביע בעד. שמוטי יישאר בועדת מכרזים

. מצד אחד אתם מכניסים לו סנוקרת מצד שני אתה מחייך

. עבדנו קשה הסיעה שלנו בגודל של הסיעה שלך, אתה עושה פוליטיקה זולה: דודי לוין

. אבל יש לכם הסכם קואליציוני אז מה: ניסים גוזלן

. מה זה קשור, מה זה קשור עכשיו: דודי לוין

. הלאה? מקובל. זה הפתרון מוטי מקובל עליך: ניסים גוזלן

. לא ראיתי את הרשימה שלך בכנסת מוותרת על תיקים כל כך מהר: דודי לוין

. שאילתה של נעם בנושא כוח אדם: בנאור פרץ

? יש לי שאלה איכפת לכם שנעביר את כל שאר הסעיפים ביום רביעי הבא: ניסים גוזלן

. לא יש סעיפים שחייבים להעביר: נעם ששון

.  ישיבה פעם בחודש נגמר כל שבוע: אברהם בוסקילה

. סליחה יש לנו ישיבות, 28 –לנו ב : ניסים גוזלן

משרד הפנים . תהיה ישיבה בכל מקרה כי הזמנו ישיבה שלא מן המניין: דודי לוין

. מבקש לעשות את זה

אתה . ישיבה שלא מן המניין היא תהיה בישיבה הקרובה שאנחנו מזמנים: אברהם בוסקילה

. אתה יכול להעלות סעיפים לישיבה. לא יכול להזמין ישיבה

.  חברה, חברה דקה: ניסים גוזלן

. אברהם אלי ישי ודרעי בלבלו אותך אני רואה: דודי לוין

 (מדברים יחד)

.  יש איזה סעיף שהוא רוצה להצביע: ליאת דרעי
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. תנו לעמרם, אני רוצה להדליק: ניסים גוזלן

 (מדליקים נרות של חנוכה)

. 13אני צריך לאשר את סעיף : בנאור פרץ

.  ואת כל השאר נדחה ליום רביעי הבא1נדבר על המבקר נעבור לסעיף : ניסים גוזלן

? למה עוד ישיבה: דודי לוין

. 28 –לא יהיה שבוע הבא רק ב : אברהם בוסקילה

. אל תגיד שבוע הבא: נעם ששון

 (חוגגים יום הולדת לאברהם)

. הנושא הבא: בנאור פרץ

בקשה לאישור אשראי שוטף למועצה 

 – אחוז מסך התקציב כ 5סעיף הבא בקשה לאישור אשראי שוטף למועצה : דני אורן

רגיל , היתר אשראי. אני צריך את האישור הפורמלי שלכם ₪ 7.000.000

. ממשרד הפנים

? כמה אשראי עומד היום: נעם ששון

.  מיליון שקל5, 5.5: דני אורן

.  אחוז מהתקציב5תמיד עושים : ניסים גוזלן

 מבנק 5.5, 7 אבל אני אבקש 7 מיליון אני לא אקבל 7 אחוז מהתקציב 5: דני אורן

 מבנק 5 מדקסיה אני מעריך שאני אקבל רק 1.5פועלים ואני רוצה עוד 

כי זה חידוש , פועלים אבל אני רוצה שיהיה לי אופציה לשמור את המסגרת

. שנתי כל שנה עושים אני צריך אישור טכני

. בעד: ניסים גוזלן

. אנחנו לא מנצלים את כולה: דני אורן

. לא משנה ניסים גוזלן בעד: ניסים גוזלן

. מוטי בעד, נעם בעד, דודי בעד, דן בעד, ליאת בעד, קי בעד'ג, אברהם בעד: בנאור פרץ

. הנושא הבא

תגמול ועדת ערר אנחנו תקועים פה עם עררים שועדת הערר , עוד משהו קטן: דני אורן

. לאשר להם שכר
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רציתם להצביע על זה בוא נמשיך ונסיים את , קושניר למה קופצים מסעיף לסעיף: דן

.  הכל

. אני רוצה לגמור את זה. אנחנו רוצים ללכת דן: דני אורן

. אני יום רביעי הבא לא יכול: דן קושניר

.  זה לא יהיה יום רביעי הבא. זה לא יהיה יום רביעי הבא: דני אורן

 (מדברים ביחד) 

חברה ועדת . ניסים אני ממשיך, ניסים אני חייב להעביר את הדברים האלה: דני אורן

יש , ר הועדה ביקש לקבל אישור מכם לתגמול עבור העבודה שלהם"יו, ערר

. להם עבודה מרובה

? מה התגמול עבור מה: נעם ששון

 לשעה 174 –ר  ו "מ ליו"מע+ שקל לשעה 194ל שמדבר על "יש פה חוזר מנכ: דני אורן

המלצה של יובל ואני נוטה לקבל אותה כי אין לנו איזה שהוא . לחבר ועדה

, 1500ר יקבל " שקל ויו1000שלכל ישיבה חבר יקבל , ניסיון כמה זה יעלה

. 1500ר " שקל ויו1000לכל פסק דין חבר יקבל 

. אי אפשר להוריד את זה: ניסים גוזלן

. הלוואי וזה היה בהתנדבות אבל הם לא רוצים: דני אורן

. השנה עוד לא היה: דודי לוין

. השנה עוד לא היה: דני אורן

? רגע על פי חוק חייבים לשלם: ליאת דרעי

. אין חייבים כתוב המועצה רשאית: דני אורן

. ניסים, לא, לא, לא: קי גונגורדי'ג

,  שקל לשעה200התעריף המעוגל זה , יש תעריף את התעריף אני מעגל אותו: דני אורן

.  ושעות ישיבה, עכשיו יש להם שעות הכנה

. מה שהחוק אומר תיתן להם וזהו: אברהם בוסקילה

. החוק אומר רשאים: ליאת דרעי

. זה כולל הכנה וזה כולל הכל: דני אורן

. אני רוצה שיאשרו את זה עכשיו, ועדה חקלאית אתה הורדת אותי: נעם ששון
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לא ניסים סליחה זה לא מקובל עליי אישית שיחליפו אותם .  אנחנו מאשרים: ליאת דרעי

. זה בהתנדבות ועדת ערר. כאילו מה

. אתם לא חייבים: דני אורן

קי זה לא 'תן לי שניה ג, אני מבקש סליחה, אני מבקש,  שנים לא שילמתי10: ניסים גוזלן

משנה אני מבקש לישיבה הבאה אנחנו נביא אנשים שיתנדבו מי שרוצה 

ירצו להתנדב , בקשה אנחנו נפנה לאנשים הקיימים ונגיד מי שרוצה להתנגד

חברה אנחנו לא שילמנו עד . נשאיר אותם לא ירצו להתנדב נחליף אותם

. זה יורד מסדר היום. היום

. לא יורד יש החלטה, יש החלטה לא לתת: דני אורן

. החלטה שלנו לא לתת: ניסים גוזלן

. עכשיו אתם באים ואומרים, היה תקבול העברתם לנו כמה צריך לשלם: דודי לוין

? אתה ידעת כמה? אתה קיבלת, אתה ידעת כמה לשלם: ליאת דרעי

. כן: דודי לוין

בשמה ובשם הסיעה ובשם , ליאת דרעי מעלה פה בשם, תקשיב ליאת דרעי: ניסים גוזלן

הקואליציה את הרעיון לא לאשר אנחנו מרימים את הכפפה אנחנו ננסה נפנה 

אנחנו רוצים השנה להיות , לאנשים להתנדב ירצו להתנדב הלאה מקובל

. מאוזנים

. זה מלגה לסטודנטים זה עוד סטודנט: ליאת דרעי

.  אפילו2עוד : ניסים גוזלן

. אני מבקש רק בגלל שיש עררים שאנשים הגישו: נעם ששון

אנחנו ביום הרביעי הבא נפתור את זה כי גם אני צריך איש ציבור למכרזים : ניסים גוזלן

. של הפסיכולוגים

. ועדה חקלאית אנחנו בעד: ליאת דרעי

. נושא הבא: בנאור פרץ

אתם מחליטים מה , יש עוד דברים בסדר היום, עם כל הכבוד ויש כבוד: דודי לוין

או שעושים אחד שלכם אחד שלנו או , להוריד מסדר היום כי ממהרים

. שעושים את הכל
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אנשים פה , אנשים ממהרים כולם, לגבי נושא, לגבי נושא, דן, נעם דקה: ניסים גוזלן

 או ברשותך דן 1מכיוון שאתה מדבר על סעיף . בהתנדבות הם נמצאים פה

? איזה סעיף חשוב לך שנדבר עליו

. רוצים עוד ישיבה מה לעשות: דן קושניר

. אין לי בעיה את השאילתות שלי נעשה ישיבה הבאה: דודי לוין

. אני אתן סקירה, יש את הנושא של הכלבים: ניסים גוזלן

. אל תיתן סקירה יש פה הצעה לסדר היום: דן קושניר

. זה לא הצעה. זה לא הצעה דן:  ליאת דרעי

. יש פה יועץ משפטי: דן קושניר

.  זה לא הצעה: ליאת דרעי

.  הצעה לסדר היום, הצעה לסדר היום: דן קושניר

. אתם חושבים שהמצאתם את הגלגל: ליאת דרעי

 (מדברים ביחד)

. קודם כל פארקים לילדים אחר כך לכלבים: אברהם

. גם פארקים לילדים: ליאת דרעי

ברגע שאתה עושה אכיפה על צואת כלבים אז תן להם גם פתרון , בוסקילה: גונגרדיקי 'ג

. לכלבים

נושא אכיפה הודענו לכולם יש לנו , אברהם בואו נהייה רציניים בנושא הזה: ניסים גוזלן

עכשיו במקביל . אנחנו הודענו לכולם לגבי קודם כל האכיפה, 780תעריף של 

.  אנחנו מכינים תכנית31/12 –אנחנו נגיש לכם גם תקציב כמו שאמרתי ב 

.  כנראה יגלוש בשבועיים31 –מרשה לעצמי להגיד שזה לא יהיה ב : דני אורן

. אנחנו כבר רגילים: דודי לוין

. למה אתה מפריע. שלוש, שבועיים, אנחנו יכולים לגלוש לשבוע, חברה דקה: ניסים גוזלן

אף אחד לא מנסה כלום באים ואומרים מבחינתנו מסגרת הפיתוח יש , דודי

. אנחנו ניתן לך עוד מעט תשובה, לנו מקורות

. לא צריך תשובה יש הצעה לסדר היום: דן קושניר

. בוא נשמע מה ההצעה: ניסים גוזלן
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.. דן עם כל הכבוד סליחה: ליאת דרעי

. מה זה קשור לתקציב: דודי לוין

אתה לא יכול לבוא ולהגיד , בישיבות הנהלה, אנחנו דנים על זה בקואליציה: גונגרדיקי 'ג

.  לי אני מציע הצעה

. זה לא עולה להצבעה. אנחנו לא מצביעים על הצעות: ליאת דרעי

. אתה יכול להצביע נגד: דודי לוין

. אין לו רוב: ניסים גוזלן

. מה זה קשור שאין לו רוב: גונגרדיקי 'ג

אתה לא מכיר את ,  הבאתי לך ספר ממשרד הפנים59הבאתי לך ספר עמוד : דודי לוין

.  שנים לא נתקלת בדברים האלה10אתה , זה תאמין לי

. איזה מזל שאתם קיימים באמת: ליאת דרעי

. בואו נצביע: דודי לוין

לא יודעת מה הוא חושב שהוא יושב בישיבת הנהלה והוא יודע מה הם : ליאת דרעי

זה מדהים אותי כל פעם , הם יושבים והם גם המציאו את הגלגל, מדברים

. מחדש

... אנחנו צריכים לדון על זה בהנהלה ונסדר: אברהם בוסקילה

אתה חסיד המספרים ,על מה , אתה רוצה לאשר עכשיו איזה תקציב: גונגרדיקי 'ג

? איזה תקציב אתה רוצה לעשות תגיד לי, הגדולים

.  תקשיב. תקשיב טוב, זה לא קשור לתקציב ₪ 18: דודי לוין

. אני מבקש ממך לא להפריע, דן בבקשה: ניסים גוזלן

. ר"מדובר פה על תב, זה לא קשור לתקציב, אתה הטעית את כולם כאן: דודי לוין

. יש לנו תקציבי פיתוח. תן לנו דקה: ניסים גוזלן

? אני לא מבינה, אתה המצאת את הגלגל דן: ליאת דרעי

. כן: דן קושניר

. מספיק, יאלה דודי מספיק, אז אתה טועה, אז אתה טועה: ליאת דרעי

? מי עובד: דודי לוין

. רק אתה עובד, אתה עובד, אתה: ליאת דרעי
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. ראיתי פרוטוקול שלא היית שם: דודי לוין

. ליאת לא עושה חיים קלים וליאת דוחפת ופועלת: ניסים גוזלן

 ילד בלי פארק ונעשה פארק לכלבים עם כל 2000איך יכול להיות שבהרצל יש : אברהם

אתם רוצים ,  ילד בהרצל בלי פארק2000, לפני שיהיה פארק, הכבוד לכם

. פארק של כלבים

 שנה אתה חבר 30. אין בנווה דורון השבחה, אתה צודק אז איך תעשו השבחה: דודי לוין

... במועצה 

 (מדברים ביחד)

מה אתיופים הם פחות , לפחות את האתיופים הם יותר טובים מהכלבים: אברהם בסוקילה

. מהכלבים עם כל הכבוד לכם

יש , בוסקילה לפני שדודי ימציא עוד גלגל בצורת משולש גם על זה עובדים: ליאת דרעי

ם וחיים וליכטנשטיין יש לי רשימה אז "עובדים שעובדים על זה הרצל ורמב

, לפני שהם ימציאו עוד משולש שנצביע עליו למה בזכותם יש הכל בבאר יעקב

טוב שהם כאן אנחנו מיותרים אבל מזל שהם כאן יאלה . טוב שהם כאן

. מספיק כבר

דוד הכהן אני . דקה תקשיב בואו נו חברה. דקה שניה אפשר, ליאת ברשותך: ניסים גוזלן

. עשיתי פארק לא אתה

.  אתה עשית הכל פה גם את הפעולות וגם את החובות: דודי לוין

. אז מה: ניסים גוזלן

.  שנה הוא חבר מועצה איפה היה בהרצל30: דודי לוין

. הרצל אני עשיתי מה הקשר: ניסים גוזלן

.  שנה הוא נמצא במועצה30אבל : דודי לוין

. בשנה אחת אתם מעדיפים גן לכלבים על האתיופים: אברהם

. כלום, אני עשיתי הכל אתם לא עשיתם כלום, דודי סליחה: ניסים גוזלן

... אתם מציעים הצעות לסדר: דן קושניר

ר ועדת מכרזים אישרת קבלן תאורה עם חובות "אתה ביו, אני חותמת גומי: ליאת דרעי

מה יצא מזה , אתה יכול לצחוק עד מחרתיים, מה יצא, אז מה יצא מזה
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. גאון. שהיום אין תיאורה בבאר יעקב

. אתה לא מדבר יותר. שניה אני מנהל את הישיבה: ניסים גוזלן

שלא יגידו שאין תיאורה בבאר , איזה הטיח מה הטיח. על מה שנאמר פה: דודי לוין

את בכלל לא יודעת איך ועדת , אתם חיים בסרט שחור לבן? יעקב בגללי

והמועצה , יש תנאי סף, יש תנאי סף. ממש לא, ממש לא, מכרזים עובדת

. המקומית באר יעקב המליצה על קבלן

. אתה יודע הכל אני לא יודעת, אתה יודע הכל: ליאת דרעי

 (מדברים ביחד)

ה מי שעכשיו מצייץ אני מוציא אותו 'חבר. קדימה קושניר. קדימה קושניר: ניסים גוזלן

. החוצה

. שלא יאשימו אותנו בהריגת הולכי רגל בגלל שאין תיאורה: נעם ששון

אוהב לשחק די , פניתי אליך אבל? מה המשחק? אני פניתי אליך נעם: ליאת דרעי

. נמאסתם

אני מאחל לך שתעשי לא פחות הלוואי ועשיתי גרוע תעשי הרבה יותר אני : דודי לוין

. מאחל לך

 (מדברים ביחד)

הצעה לסדר למיפוי פוטו גיאמוטרי 

ערב טוב כמה דקות של שקט כדי שנוכל גם לקדם פה .  על סדר היום8סעיף : דן קשוניר

 לסדר היום מדבר על מיפוי פוטו גיאומטרי לבאר 8קודם כל סעיף . דברים

. יעקב

. לא את זה תשאיר ליום רביעי, לא: ניסים גוזלן

אני מבקש לא לקטוע אותי יש פרוטוקול בואו נקדם ,  זה מהר מאוד8סעיף : דן קושניר

אני מעלה הצעה לסדר היום למיפוי פוטו גיאומטרי מעודכן . את זה קדימה

 GISשיהווה תשתית למערכת מידע גיאוגרפית שנקראת , לבאר יעקב

על בסיס מדידות . המערכת הזאת תפרוס לשכבות את תשתיות העל ביישוב

, מגרשים פרטיים וציבוריים, שינויים בתוואי, ניתן יהיה לעקוב אחרי גישות

גביית , זיקות הנאה, פיקוח על הבניה, מעקב אחרי שטחים חומים וירוקים
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הצעה שלי לסדר היום היא כזאת כמו שאתם יודעים באר יעקב .  ארנונה ועוד

. 1949 – שנים והוכרזה כמועצה מקומית ב 107היא בת 

. 1907: ניסים גוזלן

מיישוב קטן שמנה כמה אלפים באר יעקב . לא הוכרזה כמועצה מקומית: דן קושניר

בראיה לעתיד במקביל לסיום תכנית המתאר .  אלף תושבים20 –נושקת ל 

שתחלק בעצם את תכניות בניין עיר לתכניות מפורטות ויחלקו את השטחים 

שטחי ציבור וריאות ירוקות וכל זאת בתכנון , מסחר, בין שטחי מגורים

אזורי , התפתחות דמוגרפית גדולה שתביא בניה מסיבית של שכונות חדשות

בבאר יעקב מתבצעות עבירות וחריגות . תעשייה ובעזרת השם ריאות ירוקות

באר יעקב . השתלטות על שטחים ציבוריים תוך כדי סיכון תושבים, בניה

, הופכות בעיני לשטח אליו פלשו, שבה מעברי זיקות הנאה לטובת הציבור

 שנה שזקוקים לשימור מצד 100באר יעקב שבה ישנם בתים רבים בני מעל 

רחובות , באר יעקב שיש בה כבישים. ולצו הריסה מנהלית מצד שני, אחד

אני מבקש . למען בטיחות התושב, וסמטאות שדורשים תיאורה תקנית

להעלות לסדר היום של הישיבה ביצוע מיפוי פוטו גיאומטרי מעודכן לסוף 

שתפרוט , שיהווה תשתית עתידית להקמת מערכת מידע גאוגרפית, 2014שנת 

, הן בתשתיות מים, הן בכבישים, לשכבות את תשתית באר יעקב הן במבנים

המיפוי יאפשר מדידת אמת של כל המגרשים בבאר יעקב . חשמל ובזק

דבר שיאפשר , והתאמתם לתכניות בניין עיר לרבות בשכונות הישנות

יישור קו בדבר גבייה או לחילופין דרישה להחזרת המצב לקדמותו , התאמות

אוטו פוטו צילום אוויר מיושר מעוגן ברשת קורדינטות . מגבול פולשים

תכנון תשתיות על ושיפור . שמאפשר לראות כל מגרש ובית ברזולוציה גמורה

מיקום , רוחב מדרכות, תנאי התושב עם התאמות מלאות לבעלי מוגבלויות

בסיס מצוין להקמת מסד נתונים . שפת אבן נמוכה לעגלות וכיוצא בזה, וגובה

מאחר , לתשתיות את המוקד שיקום.... שפה בזמן אמת יוכל להזין על ידי ה

ותת , תשתיות על, רוחבם, אורכם, והבסיס יכלול את שמות הרחובות

בסיס מצוין להקמת מסד נתונים אשר ייתן מענה לרשות . קרקעיות
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בתכנון נקודתי או עתידי על תאי שטח שנמדדו , המקומית לנושא החניה

ומדידה לכל העסקים הקיימים ביישוב והתאמתם , מראש לשכונות הקיימות

.  לתכנית בניין עיר תוך שיתוף פעולה ומעורבות של מחלקת רישוי עסקים

? מי בעד: דודי לוין

? לא כל כך הבנתי אפשר לחזור על זה אולי: גונגרדיקי 'ג

. כן אני אשמח לחזור על זה מהתחלה: דן קושניר

. באווירה שנוצרה, בקטע באווירה שנוצרה הנושא מאוד חשוב דקה: ניסים גוזלן

אתם , אני תמיד מחכה לסוף שלי לדבר בצורה עניינית ואתם יכולים לצעוק: דן קושניר

אולי הגיע הזמן , אני חושב שזו הצעה מצוינת לבאר יעקב, יכולים להתנגח

. שמישהו יבוא ויעשה פה סדר

. זה כרוך בתקציב כלשהו: ליאת דרעי

והרבה מאוד , אני רק רוצה להגיד לכם ערבבת פה הרבה מאוד נושאים: ניסים גוזלן

. מושגים ויש באחריות

. לא ערבבתי הרבה מאוד נושאים: דן קושניר

בתחום ההנדסה , אני רק אומר לך את דעתי, אני לא הפרעתי לך שניה דקה: ניסים גוזלן

אנחנו שייכים לועדה . כולל חיבור זה בסדר, ובתור תיק תושב כולל גביה

במצפה אפק כל ההתנהלות של הועדה היא התנהלות , מקומית מצפה אפק

החל מהפיקוח וכלה בנושא של אישור תכניות ויש מהנדס ועדה , מרחבית

ר בלתי תלוי לכל "יש יו, יש יועץ משפטי שהוא עצמאי, שהוא עצמאי שם

עכשיו אנחנו משלמים שכר שנתי כדי . חמשת הרשויות שאנחנו חלק מהם

לגבי . שיתנו לנו את השירותים כולל כל מה שאמרת מבחינת תיק תכנון ובניה

 GIS –נושאים אחרים קרי הנדסה שאנחנו באמת צריכים להוסיף את ה 

יש לנו משימות , יש לנו משימות קשות השנה, אנחנו עשינו, אנחנו עוד לא שם

זה לא , כל מה שאתה אומר זה כרוך בלא מעט כסף, ברור שצריך תקציב

הרבה כסף אבל ההתייעלות וזה ברור שאנחנו צריכים לשאוף להגיע לשם כדי 

בתחום השירות וגם , בתחום הפיתוח, שנהייה מקצוענים בכל התחומים

בנושא חוק התכנון והבניה שלצערי השליטה שלנו שם והשפעה שלי עליו היא 
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, ברוב השטחים הותיקים לצערי היום לא מניבים הכנסות לצערי, רוב, קטנה

מבחינת בינוי זאת אומרת שם זה יותר לפקח ... רוב השטחים הותיקים הם 

, אין הכנסות לצערי משם, שלא תהיה חריגה ולא תהיה בניה בלתי חוקית

ההכנסות יחידות שהיום נכנסות לנו לועדה זה מהיטלי השבחה של השכונות 

אני .  אחוז שמשפיע על התקציב95ברמה של , בעיקרן, החדשות ברובן

אני אשמח , אני אשמח כדי שלא ניקח את זה לפן, דקה תן לי שניה, אשמח

תפסיקו , ל במקום להביא את זה בשאילתות"שאתה תשב ביחד עם המנכ

. בוא

. זה לא שאילתות: דודי לוין

. זה הצעה לסדר: דן קושניר

, סליחה לפעמים או בשאילתא או בהצעה לסדר אני מציע ואני מציע גם לכם: ניסים גוזלן

. זה שאתם באופוזיציה

. זה לא קשור: דן קושניר

מה שאני , באמת שאתה סובלני, אתה בדרך כלל סובלני, תן לי רגע להגיד: ניסים גוזלן

יחד עם המהנדסת , ל וביחד עם המהנדסת"אומר אתה יכול לשבת עם המנכ

. עם כולם לראות איך כן אפשר ללכת קדימה עם חלק מהזה

אז אני אגיד לך איך אפשר ללכת קדימה ומזל שיש פרוטוקול שהוא מוקלט : דן קושניר

ל לכאוס " מיילים לפנות למנכ5 יום מנסה במשך 32אני במשך , אני מנסה

אני לא מקבל תשובות אם היה מיפוי פוטו . שמתחולל ברחוב החצב

גיאומטרי לבאר יעקב והיה אפשר לבוא ולפתוח את המפה ולראות הופה זה 

 משפחות ברחוב החצב מגיע להם 21שטח ציבורי פתוח שצריך להיות שם גם 

ופעם השנייה ובפעם , ואני פונה בפעם הראשונה, שיהיה להם פארק

, הרביעית והחמישית ויש שם שטח ציבורי פתוח שיש שם סוסים, השלישית

 יום אני לא 32ולכלוך ובעיות תברואתיות ובמשך , וקונטיינרים ומלונות ורעש

אז אתה מציע לי עכשיו ללכת ולהתקדם בנושאים , מצליח לקבל תשובה

תמיד היד שלי מושטת , היד שלי מושטת, אני תמיד', ל אז א"האלה עם המנכ

עם . ל"לשיתוף פעולה עם כל גורם מקצועי ברשות המקומית לרבות המנכ
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זאת אני חושב שאנחנו נצביע עכשיו קודם כל לעשות את המיפוי הזה של סוף 

 שאנשים ברחוב האיריס יוכלו לעבור לרחוב חתני פרס ישראל כמו 2014שנת 

, שצריך בזיקת הנאה ולא ימצאו שיש שם פולש לדוגמא שמונע מהם ללכת

למען עתיד ילידנו אתה יודע שלא יצטרכו לעשות , שמדובר בילדים שלנו

. סיבוב על כל באר יעקב

אם היית במקום , תקשיב. כל מה שאמרת עכשיו במשפט האחרון הרסת הכל: ניסים גוזלן

רחוב החצב שאתה מדבר עליו זה , סליחה תן לי שניה, להפציץ במילים

סליחה זה האורוות סוסים של משפחת סעדה שיש לי , המלונה של משפחת

. פה ועדה

. אני לא יודע אני לא מכיר את המשפחה: דן קושניר

.  גבוהה, אתה יודע לדבר גבוהה, אז בוא, אז תן לי: ניסים גוזלן

. אני מדבר בשפה פשוט כמו שזורמים מהברז: דן קושניר

. תן לי שניה להסביר לך מה. רחוב החצב, אז אני אגיד לך יש אורוות סוסים: ניסים גוזלן

שלחתי לועדה כמו אותו , יש אורוות סוסים של אדם שלקח את החוק לידיים

. כמו גן ילדים, זמן עם השילוט שאמרתם זה מטופל מול הועדה

. אני לא מדבר על אורווה: דן קושניר

 21אז תן לי פעם אחת אני אגיד לך יש שם אורוות סוסים ברחוב החצב : ניסים גוזלן

ההבדל ביני ובינך שאני חי את . אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, משפחות 

. העסק ואני פועל

איך אני יכול למלא את התפקיד . אבל אתה לא טורח להשיב לחבר מועצה: דן קושניר

. שלי כחבר מועצה

, סליחה, סליחה אם אתה כותב לי בשפה בזויה, אם אתה כותב לי בשפה: ניסים גוזלן

. סליחה שאתה תתייחס, סליחה וכותב לי לא יפה אין לי סיבה לדבר איתך

. ולא עונה בפעם השנייה אל תענה בכלל, אם אתה לא עונה בפעם הראשונה: דן קושניר

. , אם היית קובע איתי פגישה ומרים טלפון למזכירה שלי: ניסים גוזלן

. אני לא צריך לקבוע פגישה: דן קושניר

אם אתה תרים טלפון למזכירה שלי פעם אחת אתם , לא אני לא צריך לקבוע: ניסים גוזלן
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, ותבקשו להיפגש איתי ולהטיח או לבקש ממני או לעזור אני אחרון שאסרב

כמה שפה זה עבר לשיח אני חי את העסק ואני , בסדר גם עכשיו אני אומר

שיש שם זה , עכשיו שאתה מדבר על רחוב האיריס. יודע בדיוק איפה הבעיה

מועצה מקומית באר , תן לי רגע עד הסוף תן לי לענות,  שנה30שטח שתפוס 

ואני אומר לכם מועצה מקומית באר יעקב לא בנויה , יעקב לא בנויה היום

 אנשים בשנה שם באמת כי אני מכיר 2לשביל של הולכי רגל שאולי עוברים 

בפיתוח שיש לי סדר עדיפות הרבה יותר ₪  מיליון 2את המצב שם להשקיע 

. כמו גן כלבים, כמו גני שעשועים, טוב

. אז נוח לך כראש רשות להעלים עין: דן קושניר

התיק אני יכול להגיד לך גם התיק של , אתה התיק. לא הועדה פועלת: ניסים גוזלן

אברהמוב ואני יכול לתת לך גם משפחות התיקים האלה מטופלים בועדה 

, לכל אלה שאתה מכיר, יש תיק למשפחת דיין יש תיק, המקומית מצפה אפק

אם היית מרים אליי טלפון היית , יש תיק שמתנהל, אז אני מכיר במקרה

. אומר אני רוצה להיפגש איתך

. שלחתי אליך מייל: דן קושניר

?  אבל לפני זה מה עשית: ניסים גוזלן

 (מדברים יחד)

עכשיו אני מדבר אתה , המיילים האלה לא רלוונטיים שניה עכשיו אני מדבר: בנאור פרץ

בוא תדבר על זה עכשיו שאר , רוצה להציע הצעה של מיפוי פוטו גיאומטרי

שניה אני מדבר עכשיו תן לי לסיים אם אתה . הדברים נדבר עליהם אחר כך

ואני רוצה שישמעו כולם , ההצעה שלך אומרת, רוצה להציע את ההצעה שלך

 מיפוי כאשר אני 2014היום בסוף , מה זה אומר שאתה רוצה לעשות עכשיו

אני לא יודע כמה זה עולה ואני לא יודע כמה , לא יודע מה השלכות התקציב

. אם אתה רוצה להצביע על זה אז תסביר לכולם, איך זה ישפיע על התקציב

אני רוצה את זה היום כאשר אני .  זה עכשיו2014סוף , 2014הוא אמר סוף 

? אין לי מקורות מימון ואתה רוצה להצביע על זה, לא יודע כמה זה עולה לי

. בקשה בואו תצביעו
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. למה אתם אומרים לנו מאיפה מקורות המימון: דודי לוין

. אני לא אגיד לך כרגע מי שרוצה להצביע על משהו עכשיו: בנאור פרץ

. על מה שהצבענו לפני רגע: דודי לוין

. רשום מקורות מימון: בנאור פרץ

. זה אותו דבר. אני יודע כמה כסף יש שם. אני יודע כמה כסף יש שם: דודי לוין

. אתה אמרת, דקה: ניסים גוזלן

. ההשקעה הזאת תחסוך כסף, כ"זה יחסוך לנו כסף בסה: דודי לוין

. בטח שבשבועיים אחרונים: ניסים גוזלן

? דודי סוף שנה אתה חושב שזה נכון לרגע זה עכשיו: גונגרדיקי 'ג

.  בוודאי: דודי לוין

. את ההצעה שלך שמענו אני אתן את ההצעה שלי ונצביע גם לשלך וגם לשלך: ניסים גוזלן

. ההצעה שלי אומרת

. מה זה אתה לא יכול להציע הצעה: דן קושניר

תרשום שאנחנו נגיש תכנית מסודרת , ההצעה שלך יורדת מסדר היום אני נגד: ניסים גוזלן

.   ונעדכן אתכם הלאה2015

? שבועיים לפני סוף שנה שאין תקציב איך זה מסתדר: בנאור פרץ

.  נעשה מסודר2015את ? מה בשבועיים אתה יכול לארגן: ניסים גוזלן

. לא רוצים להצביע שלא יצביעו: דן קושניר

. מה זה על סדר היום אתה יכול להתנגד: נעם ששון

. זה לא רציני מה שאתה אומר: ניסים גוזלן

. לא יודע עלויות אנחנו נגד, לא קיבלתי נתונים שיהיה רשום בפרוטוקול: בנאור פרץ

 נבחן ונעשה זה מה שאני מנסה להגיד לך הצעה 2015 –בוא נעשה את זה ל : ניסים גוזלן

.  חליפית המטרה היא לענות לך תשובה

. שניה ההצעה אומרת, ההצעה אומרת: גונגרדיקי 'ג

. אבל אני זה שרוצה הצעה: דן קושניר

אתה אמרת מיפוי פוטו גיאומטרי נכון , שניה אני אגיד לך מה אתה אמרת: גונגרדיקי 'ג

.  זה אומר אני צריך לעשות את זה עכשיו2014לסוף שנת 
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 ברגוע תרצה אנחנו כולם מבינים את המטרה זה 2015 –נעשה את זה ב : ניסים גוזלן

?  אתה בעד2015 –נעשה את זה ב , בסדר

? 31/12 איזה תאריך 2015מה זה : דודי לוין

לבדוק את מקורות המימון . ניסים אני לא מצביע כי אני לא יודע מה העלויות: גונגרדיקי 'ג

.  אני לא יודע

. ר לישיבה הבאה"תב, ל להביא עלויות"יש לי הצעה רגע אני מבקש מהמנכ: נעם ששון

. ועדת כספים

. לדחות, תרשום: ניסים גוזלן

. לא לדחות להביא את העלויות לועדת כספים: גונגרדיקי 'ג

. שניה עם כל הכבוד למוטי הוא הציע הצעה: דודי לוין

לשמוע מה מקורות המימון , אני מבקש לקבל הצעה מסודרת עם הצעת מחיר: נעם ששון

. של זה ולהביא את זה לישיבה באה

ל תראו מה "קושניר אני מציע שאתה בתור מציע את ההצעה תשב עם המנכ: ניסים גוזלן

עם תקציבים עם לוחות , אתם יכולים לגבש ותביאו את זה בצורה מסודרת

עם נחיצות ויכול להיות שנעשה את זה בכמה שלבים ומה שקשור , זמנים

ומה שקשור להנדסה ניתן עדיפות סדרי , לתכנון ובניה יכול להיות שנדחה

. עדיפויות

.  אני יודע שהועדה המקומית עושה צילומי אוויר: נעם ששון

 לא GISהקמת מערכת , רגע אני לא חושב שיש לי פה לעשות, שניה רגע: דן קושניר

אני מבקש המליאה תצביע על , לא נעשית ביום אחד, נעשית ביום אחד

עם כל הסעיפים שלו , שבכל, העיקרון לבצע את המיפוי הפוטו גיאומטרי הזה

. בכפוף לאישור ועדת כספים

. חברה בואו נדחה אנחנו נגיש לכם תכנית מסודרת על הכל: ניסים גוזלן

? למה: דן קושניר

. הוא אמר לך מצביעים בעד בכפוף להחלטת ועדת כספים: נעם ששון

לא  , לא, לא: בנאור פרץ

. אנחנו לא רוצים להצביע בעד: ניסים גוזלן
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... תצביע נגד: דודי לוין

.  נועם יש כל כך הרבה פרויקטים שהם לפני הדבר הזה: גונגרדיקי 'ג

. תרשום נכין תכנית נביא אותה בהנהלת. קי נגד'ג, חברה אני נגד: ניסים גוזלן

. איזה ניסים נו: דודי לוין

ואין לי . כמו לדוגמא, יש חברות הם יתנו הצעות מחיר, בקשה יש חברות: דן קושניר

אופק צילומי אוויר או מה שלא יהיה יתנו , מניות באף אחת מהחברות האלה

. הצעת מחיר

חברה יש לי ועדה מקומית אתה . אופק צילומי אוויר יש לנו דרך הועדה פה: ניסים גוזלן

.  בואו חברה, אתה כבר קבעת מה אין, רואה כמה יש

.  יש משימות קודמות יותר לבאר יעקב: גונגרדיקי 'ג

.  אני לא אלך לשלם לצילומים שאני משלם לועדה כסף: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אני אומר דבר כזה הועדה המקומית עושה צילומי אוויר כל , גם אם יהיה לנו:  נעם ששון

צילומי האוויר האלה ונראה את המצב אין לנו -הרי גם אם נעשה את ה , שנה

. את החומר

? אתה בעד ההצעה שלך? ה מה כל הנושא אתה הצבעת בעד'חבר, מה הבעיה: ניסים גוזלן

. אני מביא את ההצעה ברור שאני בעד: דן קושניר

. מאה אחוז אז אנחנו נגד עד שלא נביא תכנית מסודרת ונביא לכם: ניסים גוזלן

. אז צריך להזמין את הועדה לפה לראות שלא יהיה כפל: נעם ששון

. תודה רבה נועם: גונגרדיקי 'ג

. ניסים תן לנו לא עוקפים את החוק נגדנו: דודי לוין

מה אתה חושב , מזמין את הועדה שתפנה אותו? אם יש פולש  מה אתה עושה:  נעם ששון

? לה אין צילומי אוויר, שהועדה לא יודעת שיש שם פולש

. אנחנו העיניים שלהם מבחינת תכנון ובניה: ניסים גוזלן

.  הועדה עושה חלק קטן: אברהם בוסקילה

. ציון, ציון אני מבקש ממך לא לדבר: ניסים גוזלן

. דן בעד, נעם בעד, דודי בעד: בנאור פרץ
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. נושא המבקר אישרנו את זה הלאה. זהו סיימנו להיום כל השאר ביום רביעי: ניסים גוזלן

יש עוד הצעה לסדר היום זה לא הגון שאני אמרתי שמראש שאני ביום רביעי : דן קושניר

. הבא לא יכול להגיע

הוא ביקש . מקובל אני אזמין. אז אני אזמין את זה ליום שלישי אין לי בעיה: ניסים גוזלן

. להוריד את זה מסדר היום

. אני אומר לך בצורה הגונה שאני לא יכול ביום רביעי הבא להגיע: דן קושניר

.  בוא נעשה המבקר קודם.  דקות לא יותר5? אתה רוצה לדון בזה עכשיו: ניסים גוזלן

. אישור עבודה נוסף למבקר

יובל רוצה להגיד מה . אישור עבודה נוסף למבקר יש את החוות דעת של יובל: בנאור פרץ

? היא אומרת

,   אחוז50 –המבקר עובד ב , אני אגיד: ניסים גוזלן

. בסדר קראנו את זה: דודי לוין

. כולם בעד: אברהם בוסקילה

. כולם בעד פה אחד: ניסים גוזלן

. הצעה לסדר יום הקמת פארקים לכלבים בבאר יעקב: דן קושניר

את זה להוריד מסדר היום לא יהיה פארקים לכלבים לפני שיהיה פארק : אברהם

. לילדים

יש לנו תכנית , אז תתנגד אברהם זה לא הולך להיות מחר אתה תקבע מחר : ניסים גוזלן

. מבוקרת

. יש עלויות הוא לא המציא את התורה, אנחנו בלחצים על זה יש תכניות: גונגרדיקי 'ג

. מספיק עם הדמגוגיה הזאת

. העניין הוא שדן חושב שזה לא נדון: ליאת דרעי

אני אביא את כל האתיופים לישיבה לפה ותבינו שהם , אני רוצה מסודר: אברהם בוסקילה

. יותר טובים מהכלבים

 (מדברים ביחד)

. חברה בואו נצביע בעד ונלך: דודי לוין

. חברה דקה: ניסים גוזלן
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למען הצורך לתת שירות לתושב וכחלק משינוי . אני אעשה את זה מהר: דן קושניר

אני מבקש להציע הצעה לסדר , תפיסה שיש צורך לבצע במועצה המקומית

הנושא חשוב . מתחמים סגורים לכלבים בבאר יעקב, היום להקמת פארקים

הכלבים ... קצת אכיפה, מאוד ולא דורש עלויות גדולות אלא רצון ויצירתיות

ומקום מרחבים לכלבים , יש צורך לתת מענה מוניציפאלי לבעלי הכלבים

בפארקים לכלבים .  ערים בישראל91 –ומתקני שקיות הפרוסים כיום יותר מ 

 מיליון שקיות ואיסוף 5,  מיליון שקיות5 –בכתובות בהם חולקו יותר מ 

באר יעקב מתפתחת לעיר ובבאר יעקב ישנם הרבה משפחות המגדלות . גללים

לצד אכיפה של המועצה המקומית למי שלא אוסף את גללי . ואוהבות כלבים

הכלב יש צורך לתת מענה במתחם שבו בעלי הכלבים יוכלו לקחת את 

.  כלביהם לשחרר אותם

. מה הקשר. אין קשר בין קנסות לפארקים שתדע, זה לא קשור אבל: ניסים גוזלן

ניתן להקים מתחמים אלה כפיילוט ראשונים במספר , אתה מפריע לי: דן קושניר

כל מתחם לכלבים יגודר עם גדר בשער בו הכלבים יוכלו ' א. פארקים ביישוב

למתחם יהיו שעות פתיחה וסגירה למניעת , להיות חופשיים ללא רצועה

בעלי הכלבים ינקו את גללי הכלבים מיד עם הטלתם , הפרעות לציבור

במתחם ימוקמו ספסלים לרווחת . וישליכו באמצעות שקיות למיכל אשפה

המתחם יהיה . לכלבים ועמוד עם שקיות לאיסוף גללים... , בעלי הכלבים

ע של המועצה ובשיתוף המחלקה הווטרינרית של "באחריות מחלקת שפ

. המועצה המקומית

. דודי צייר אבל זה לא הצעה שלו: ליאת דרעי

בכל מתחם יהיה שלט אשר ינחה את בעלי הכלבים , בכל מתחם, בכל מתחם: דן קושניר

והוראות שימוש לרווחת התושבים תודה , בשעות פתיחה וסגירת המתחם

. רבה

. עכשיו שניה ליאת אני מבקש, סיימנו, תודה רבה: ניסים גוזלן

. אין טעם להעלות: ליאת דרעי

. זה לא שאילתה זה הצעה לסדר יום: דן קושניר
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 (מדברים ביחד)

.  תראה אתה לא מנהל את הישיבה אני מנהל את הישיבה: ניסים גוזלן

? אפשר להצביע: דודי לוין

. אתה מפריע לי, דקה שניה. אני קובע, לא: ניסים גוזלן

.  לפני הצבעה אני רוצה: אברהם בוסקילה

. אז מה אם העלית הצעה תן לנו לענות: ניסים גוזלן

. ההצעה הזאת היא למען תושבי באר יעקב: דן קושניר

. אנחנו לא עובדים למען באר יעקב רק אתה עובד: ניסים גוזלן

. לא אמרתי שאתה לא עובד: דן קושניר

איפה את , יהיה מגלשה לכלב על מה את מדברת בכלל, אין לי מגלשה לילד:  נעם ששון

. נמצאת

? ונראה לך שלא יהיה: ליאת דרעי

. איפה את רצה: נעם ששון

. התפקיד שלי זה להעלות את זה יש לי תכנית: ליאת דרעי

 11שיושבים פה , אני חושב שזה גרוע מאוד, רבותיי אני רוצה להתייחס לזה: אברהם

 ילדים בשכונת הרצל 2000חברי מועצה ואף אחד לא מעניין אותו אם יש 

. ולא פארק ולא כלום, שאין להם לא מתקן משחקים

. אתה אמרת לי בהנהלה: נעם ששון

.  עוד לא היה בהנהלה: אברהם בוסקילה

. דנתם בהנהלה: נעם ששון

. לא דנו בהנהלה: אברהם בוסקילה

, למה סתם, רגע בוסקילה לא היה: ליאת דרעי

. אה הוא לא היה שדנו על הכלבים לא היית: נעם ששון

שיעשו את זה בצורה מסודרת נביא את , אני מבקש שזה ירד מסדר היום: אברהם בוסקילה

תגידו להם בפנים שאתם פחות חשובים , כל האתיופים תגידו להם בפנים

. מהכלבים תגידו להם את זה בפנים

דקה הבנו את הרעיון של , הבנו את הרעיון של כולכם, תן לי שניה בסדר: ניסים גוזלן
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. הפופוליסטי של כולכם

? למה פופוליסטי: דודי לוין

דקה כולכם דיברתם על הילדים ועל , כי זכותי להגיד למה לא להתערב, ככה: ניסים גוזלן

. שניה, הפארקים ועל הכלבים והכל בסדר

ניסים אני לא מצליח להבין אנחנו בהנהלה מקדמים את זה כבר מה אתה : גונגרדיקי 'ג

? רוצה להגיד

. אני רוצה להגיד משהו: נעם ששון

. נאה מקיים, נאה דורש? זה לא זלזול... דן קודם צעקת : ליאת דרעי

. אני מכבד.... שאת תעלי הצעה לסדר אני נשבע לך : דן קושניר

, אבל אצלכם זה נאה דורש, שהוא מדבר זה לא פחות מעליב ולא ראוי נקודה: ליאת דרעי

. סליחה דן טעות שלי סליחה. מדהים, כולם בסדר, נאה מקיים זה הכל

 (מדברים ביחד)

אני לא אהבתי את הרעיון הילדים יותר חשובים מהכלבים עם כל הכבוד : אברהם בוסקילה

. לכם

. בוסקילה סליחה בוא תן לי רגע שניה: ליאת דרעי

לפני שמקדמים פארק לכלבים לא שאני נגד כלבים אני בעד כלבים ואדרבא : נעם ששון

.  יש לי כלב בחצר

תן לי לדבר , תן לי שניה, אנחנו אני לא דיברתי אני מנסה להעביר משפט: ניסים גוזלן

, 2015אנחנו בתקציב 

. אפשר להגיד משפט: ליאת דרעי

אנחנו בהנהלה מתכננים השלמה של , אנחנו בהנהלה עם כל הכבוד לכם: ניסים גוזלן

כולל , פארקים נוספים כמו בנווה דורון כולל הרצל שיקום הפארק בהרצל

יש לנו מספר משימות , פארקים אחרים שיש לנו בתלמי מנשה בהרחבה

. שליאת

 שקל 2000 ילדים שאין להם איפה לשחק עולה כמה גרושים 2000יש לנו : אברהם בוסקילה

. אין להם איפה לשחק

, אתה רוצה להקשיב זה לא קשור להנהלה אברהם בוסקילה צודק יש צורך: ניסים גוזלן
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,  דקה תני לי שניה

. ר"תביא תב, ר אברהם נאשר"תביא תב: דודי לוין

? למה: אברהם בוסקילה

. אני כבר שנה איתך תביא, למה שאתה רוצה: דודי לוין

? ניסים אני לא עושה פרויקטים של הדברים האלה: ליאת דרעי

. את עושה: ניסים גוזלן

. אז למה זה לא נאמר: ליאת דרעי

ליאת  , ליאת דקה. אז אני אמרתי: ניסים גוזלן

. ההצעה מסדר היום יורדת: גונגרדיקי 'ג

אנחנו מקדמים פארקים , אנחנו מקדמים פארקים לילדים, דקה ההצעה: ניסים גוזלן

אנחנו רוצים , 106יש תכנון בתלמי מנשה במגרש , סליחה פארקים לכלבים

 2השטח הוא . יחד עם גן, לעשות פארק משולב של מתקני שעשועים וכושר

. אתה מפריע אני אומר לך איפה שתבינו, דונם יש לנו פארק המושבה

כבר הצבענו על זה בישיבה הקודמת בישיבה שלא מן המניין על השלמת : דודי לוין

. תשתיות

. ניסים אתה התחייבת עד דצמבר סוף השנה להתחיל בשלושה מכרזים: נעם ששון

. אין לנו כסף בינתיים: ניסים גוזלן

תלמי מנשה , ליכטנשטיין, אבל אתה התחייבת בישיבת מועצה נווה דורון: נעם ששון

. התחייבת עד סוף השנה

נכון אני מקדם את הכל עם כל הכבוד עד סוף השנה זה יהיה מה שאני יכול : ניסים גוזלן

.  אני עם כל הכבוד אתם לא מביאים כסף אני מגבש כסף מה לעשות. יהיה

. יש הצעה לסדר למה לסטות מהנושא: דן קושניר

, ם"הרצל גם ברמב... ליאת בליכטנשטיין , אנחנו צריכים להצביע ולא לנחש: ניסים גוזלן

נעשה תכנית נגיד לכם תכנית גם של מתקני שעשועים ופארקים משולבים גם 

. יהיה פינת כלבים במסגרת העניין

. מעולה אנחנו רוצים להצביע עכשיו: דודי לוין

. נוריד את זה מסדר היום: אברהם בוסקילה
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?  על מה אתה רוצה להצביע מה ההצעה שלך: נעם ששון

. אני מוריד את זה מסדר היום נגיש תכנית: ניסים גוזלן

. מה זה אתה מוריד את זה  מסדר היום: דודי לוין

מה אתה מציע אתה לא מציע אתה אומר אני צריך . תענה מה אתה מציע: ניסים גוזלן

מה כתבת מה אתה ?  מה אתה מציע. אני יודע שאתה צריך פארק, פארק

. בדיוק מציע

? מה אתה רוצה שאני אקריא הכל מהתחלה: דן קושניר

. מה הצעת. לא על מה מצביעים: ניסים גוזלן

. מהתחלה: דודי לוין

. הוא לא מבין תגיד לו נושא, תגיד נושא: ליאת דרעי

? מה אתה מציע, בהצעה לסדר מה אתה מציע, מה אתה רוצה בשאילתא שלך: ניסים גוזלן

? מה אתה מציע שמענו את

. הוא רוצה פארק לכלבים ואנחנו מורידים: אברהם בוסקילה

. אז תצביע בעד: דן קושניר

קושניר אני לא צריך להגיד שאתה תגיד לי לעשות גן ילדים אני בניתי את : ניסים גוזלן

תגיד לי שצריך גן ילדים בלי שתגיד לי , תגיד לי שצריך עוד כמה, העיר הזאת

תגיד לי שצריך לבנות , תגיד לי שאי אפשר לבנות גן בלי רמזור, אני לא יודע

.  כבישים

.  דחינו, דחינו. אני בעד לדחות את ההצעה שלך: גונגרדיקי 'ג

?  מה הוא הציע? מה הוא הציע, מה ההצעה שלו: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. איפה אתה מציע? איפה למקם את הגן אמרת: ניסים גוזלן

.  בתלמי מנשה106: דודי לוין

לא . דוחים את ההצעה. אנחנו דוחים את ההצעה שלך נגיש הצעה מסודרת: ניסים גוזלן

. הבנתי מה אתה רוצה

. ניסים אני רוצה לפרוטוקול אני דוחה את ההצעה שלו: ליאת דרעי

? מה את אומרת מה זה אני דוחה את ההצעה שלו: דן קושניר
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. ש מותר לי"אמרתי יש לך יועמ: ליאת דרעי

בירח ? מה ההצעה שלך לא הבנתי גן כלבים איפה. מותר לה לדחות מה קרה: ניסים גוזלן

? איפה גן כלבים

דן קושניר . אנחנו עובדים על זה דן קושניר. אני דוחה את ההצעה נקודה:  גונגרדיקי 'ג

מחר בבוקר באנו לשנות .... אני אומר לך ... אתה לא מעניין לא הכלבים ולא 

.  עשינו קקי לכלבים עשה לי טובה

.  גנים9אנחנו מתכננים , אתה רוצה שיהיה גן יהיה גנים יהיו: ניסים גוזלן

. 106 – דונם ב 2יש : דודי לוין

. נכון זה כתוב: ליאת דרעי

. תפנית הצביעו נגד הפעם ואתה הצבעת בעד הפעם: דודי לוין

רים מסודרים בוא הנה איזה צורה "יש מקומות שהקואליציה תציע עם תב: ניסים גוזלן

. זאת

. תצביע בעד: דודי לוין

 (מדברים ביחד)

. הישיבה לא הסתיימה לא הצבעתי: דודי לוין

. קואליציה לא מה זה אופוזיציה: .. דן קושניר

? אתם סתם מחממים את האווירה למה: ניסים גוזלן

? אני מחמם: דודי לוין

, שום רעיון איפה למקם את הגן. יושבים פה עיתונאים ואתם עושים בושה: ניסים גוזלן

.... הגן לכלבים איפה בירח

. הצבעה ניסים גוזלן דוחה: ניסים גוזלן

.  דוחה: ליאת דרעי

,  מה זה דוחה: דודי לוין

. נגד דוחים את ההצעה: ניסים גוזלן

אני לא נגד פארק , אני לא נגד פארק לכלבים, אני לא נגד פארק לכלבים: ליאת דרעי

. לכלבים אל תוציא את זה ממני

. אני נגד משהו שהוא כלום הלאה: ניסים גוזלן
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. בעד, הצבעה עכשיו אני רוצה לשמוע את ההצבעה נגד: דודי לוין

. כבר הצבענו: ליאת דרעי

? אתה לא דוחה אתה נגד או בעד: דודי לוין

.  דוחה את ההצעה שלך הלאה: ניסים גוזלן

. הוא נגד: דודי לוין

.  אני בעד ההצעה. אניל א נגד ההצעה: ליאת דרעי

. נושא שנדון בהנהלה אנחנו דוחים את ההצעה: אברהם

. אני לא שומע שמות אני רוצה לשמוע: דודי לוין

. דוחים את ההצעה: אברהם

. דחינו הלאה. אתה יכול להסביר לי, לא הבנתי מה ההצעה: ניסים גוזלן

. אני בעד: דודי לוין

. איפה יהיה הגן: ניסים גוזלן

אתה , אתה עושה פה שוק, תראה מה אתה עושה, אני אגיד לך איפה יהיה הגן: דן קושניר

.  עושה פה שוק עוד מעט תשים פה דוכנים

? תגיד איפה יהיה הגן: ניסים גוזלן

. עושים שוק, אני אגיד גם איפה יהיה הגן: ... דן קושניר

. תראה איך אתה מקדם נושאים, אין לך הצעה הגיונית: ניסים גוזלן

אתה , אתה לא יכולים לכבד חבר מועצה שרוצה להצביע זה בושה וחרפה: דודי לוין

.  נותן פה לבן אדם להפריע זה בושה וחרפה

. אתה כל הישיבה מגחך: גונגרדיקי 'ג

עם כל הכבוד לכלבים אני חושב שיש סדרי עדיפויות ובישוב כמו שאתם : נעם ששון

, הצגתם עם גירעון כזה אני חושב שהרבה לפני יש פה פארקים שצריך לשקם

.  יש פה דברים אחרים וסדרי עדיפויות

. לא יהיה כלבים לפני ילדים: אברהם בוסקילה

. הצעה זולה: גונגרדיקי 'ג

לאכוף את צואת כלבים או לשים שקיות בפארקים בשכונות קיימות זה לא : נעם ששון

.  קשור לפארק לכלבים
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דן בוא תהיה ממוקד עם הצעה ספציפית . סיימנו הצבעת מה אתה רוצה לדבר: ניסים גוזלן

. זה כמו שתגיד לי בוא נעשה רמזור איפה נעשה רמזור, איזה הצעה באת

אתה יודע שאני , זה לא מקובל.  עיניים4 –מה שאני חושב אני אגיד לך ב : דן קושניר

אני מכבד את המקום שאני יושב . אני מכבד אותך אני אגיד לך באוזן. מכבד

. בו אני אגיד לך באוזן מה שאני חושב

. אתה ביקשת ולא דחיתי ליום רביעי אבל תכבד גם אתה: ניסים גוזלן

. אני אגיד לך באוזן מה שאני חושב: דן קושניר

. תגיד לי להקים גן כלבים כולנו מבינים שצריך אבל תבוא ותגיד איפה: ניסים גוזלן

. אתה לא נותן אפילו להגיד: דן קושניר

. אני עצרתי אותך מלהגיד: ניסים גוזלן

.  תסתכל מה עשית פה: דן קושניר

. , שנים5, זה הזכות שלו: דודי לוין

. מותר לנו לדחות, שאין לה מיקום שאין לה כלום , הצעה שאין לה תקציב: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

הם , אתה לא נותן אתה פרש בודד הקואליציה שלך אתה לא נותן להם: דודי לוין

.  חותמות גומי שלך בחייאת ניסים

. בא לידי ביטוי... , כולם מבצעים לא נכון, לא מתאים: ניסים גוזלן

אני .  שנים אני אומר לך אתה דוגרי בעיניים בפנים6ניסים אתה מכיר אותי : דודי לוין

. אומר לך את האמת

אני אגיד לך משהו הרי בסופו של דבר הגן הוא לבני אדם שיוכלו לקחת את : דן קושניר

שלא ילכלכו את היישוב כמו בכל עיר , הכלבים שלהם ולשחרר אותם

כ לבוא ולתת "סה,  ערים במדינת ישראל ששמים שקיות91 –כמו ב , מתוקנת

ש היא ציירה ציור ,יש פה חותמת גומי שלך שהיא מנזר השתקנים. החלטה

. כמו שאתה רצית לצייר

? תגיד לי בגללי יש חושך ביישוב אתה מדבר כאלה שטויות: דודי לוין

אני לא יושב איתך אני יעלה הצעה לסדר ,  שנים אני מדבר בתור תושב10: דן קושניר

. היום של פארקים
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? אתה רוצה להשפיע: ניסים גוזלן

.  וודאי שאני רוצה להשפיע: דן קושניר

? סדרי עדיפויות חשוב לך: ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

 

 .תום ההקלטה

 

   

 

 


