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 מועצת באר יעקב
 מועצהישיבת 

 ---פרוטוקול מליאה מס' 

 ותשע"  א' אדר א'מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי 

 במשרדי המועצה המקומית באר יעקב. 10.2.16

 

 :נוכחים

 ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן

 סגן ומ"מ ראש המועצה -   מר עמרם נעים

 חבר מועצה -   מר ג'קי גונגרדי

 חבר המועצה  -   מר דודי לוין

 חבר המועצה  -   נועם ששון

 חברת מועצה -   ליאת דרי

 חבר מועצה -   מוטי פרנקו

 חבר מועצה -   מוטי זייפתי

  חברת מועצה  -   עידית גינדי

 

 משתתפים:

 יועמ"ש  -  אילנית הומינר

 גזבר -  מר דני אורן

 מנכ"ל המועצה -  פרץ בן אור

 מבקר -  מזרחי משה 

 מהנדסת  -  רימה לבדה
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 נושאים לסדר היום:

 

 פרוטוקול

 

בהתחלה חשבנו לבצע את הישיבה הזאת ... אנחנו ערב טוב, כפי שכתבנו, : בן אור פרץ

ראות אם אפשר נסות ולשמונה סעיפים, כפי שכתבתי בהודעה אנחנו רוצים ל

ב, במידה ולא, אז להכניס את כל הסעיפים להיום, במידה ונספיק מה טו

 נצטרך לקיים ישיבה נוספת.

 )מדברים ביחד (

בגלל הבלאגן היה ראוי להוציא זימון מסודר עם סעיפים של היום, לא ...  :נועם ששון

אתה לא יודע מה על  סלט,אתה יודע אנחנו באים לפה, יש לנו פה, .. באמת 

 סדר היום מה לא על סדר היום.

 )לא ברור(

 הבנתי, מה, מה... לא : מר דודי לוין

הנושא הראשון שעל סדר היום, ... אנחנו נעביר את זה כתוב, מה יש להבין..  :בן אור פרץ

הצעת החלטה לקדם לוועדת תנועה,  .חניית משאיותהלאה, הנושא השני זה 

שלא במקום מוסדר, כלי רכב כבדים המועצה תאכוף חניה  ר חנייתאיסו

 רכב כבדים, חניה של כלי  הסדרתוהמועצה תפעל ל

 )מדברים ביחד(

 סבבה, זה לא הנוסח הזה,  :מר דודי לוין

 )קולות התארגנות(

 , . חצי משכורתהוצאות של השופטת זה..משהו קצר, זה ה :נועם ששון

 )קולות התארגנות(

 ? ... רציתי להקריא את זה, תראה את סעיף ... בעל פה: אתה לא זוכר מר ג'קי גונגרדי

 )מדברים ביחד(

, בעצם שנה שעברה. ההצעה 2015לדצמבר  21 -מה 21 -טוב. קודם כל זה מה :ודי לויןמר ד

לחניית משאיות  איסורלסדר היום, הקמת חניון משאיות לשעות הלילה 



     מ.ש.                                                                                                                                 01396

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

3 

הישוב. לאחרונה אנו עדים לתופעה חוזרת של חניונים  ברחובותואוטובוסים, 

ם במקומות לא מוסדרים של כלי רכב כבדים, משאיות ואוטובוסים החוני

אסורים, ו/או במקומות שלא הוסדרו לכך, ומהווים מטרד לתושבים וסכנה 

צץ לאחרונה בכניסה לשכונת חתני פרס  חניון כזהלכלי רכב והולכי רגל. 

ועצה ישראל, בסמיכות לשכונת גני מנחם. להלן הצעת החלטת מועצה. המ

יות חניית כלי רכב כבדים, משא די, איסורתקדם בוועדת תנועה במי

ואוטובוסים ברחבי הישוב. המועצה תאכוף ותטיל קנסות של חניה שלא 

במקום מוסדר. המועצה תפעל מיידית להסדרת חניה מוסדרת לכלי רכב 

 שלושת הסעיפים, הם כבדים, כולל אפשרות לשמירה בתשלום. אלה 

ים עוד לפני כארבע שנ שעבר בוועדת תנועהטוב, אז ראשית יש איסור  :מר ניסים גוזלן

ויש התייחסות ספציפית של טון 4 ויש מתחת ל טון 4אמרנו את זה, ויש מעל 

מות מנהל ו... דוחות חניה אנחנו נותנים, הנושא של כניסה בחלותנועה יועץ 

של הדוגמא שנתת, פעלנו וחסמנו את השטח והפנינו את כל  תלמי מנשה

י, במקביל המשאיות בצורה מסודרת כרגע, באזור מוסך סובארו, כפתרון זמנ

המועצה המקומית באר יעקב הקצתה דרך  2030במסגרת תוכנית מתאר של 

מינהל מקרקעי ישראל, על קרקע של המינהל, כעשרה דונם לחניון מסודר, 

 הזאת כוללת מגרש כדורגל, חניון של עשרה דונם, עוד ע"תבשיוסדר. כרגע ה

ת אתר חינוך שהם אמורים להיות בשמונים דונם, מי שזוכר אמוסדות 

. המועצה המקומית 2030הקרוואנים של באר יעקב. זה במסגרת תוכנית 

מנהל קרקע חומה שנועדה מהקרקע  לקבל את פועלת להסדיר את העניין כדי 

לייעוד ציבורי, ואנחנו אומרים לעשות את זה שם. כמובן שיאשרו את 

נהל ק גם עם המ, ויאשרו גם את הנושא הזה, כדי שיהיה אפשר לשחא"תבה

 העניין, אז יש לנו,, בסדר? זה יעודשזה ה

 סליחה ראש העיר, זה לא שאילתא, זה לא שאילתא, יש כאן,  : מר דודי לוין

 זה הצעה לסדר היום,  :מר ניסים גוזלן

אתה נותן הסבר לחברים, זה כמו שתגיד לי שהשמש זורחת במזרח או  :מר דודי לוין

 שוקעת במערב. 
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 )מדברים ביחד(

, במסגרת תכנון של 2030: ברור לכולם שהפתרון שניתן הוא פתרון במסגרת לןמר ניסים גוז

נהל מקרקעי ישראל לא אין שטחים, משטחים,  200על באר יעקב, דינמיקה 

, מדינת ישראל סלש המינהל שהיא את השאלה .. אני לא הפרעתי כשהקראת

דונם כפתרון בשטח חום כדי שאפשר יהיה  10לנו  הקצתהבעלת הקרקע, 

 לייעד אותו.

 : מתי זה יקרה?מר ג'קי גונגרדי

 , נוכל לממש את זה.ע"תברגע שיאשרו את הב : ניסים גוזלןמר 

 מה עושים מחר בבוקר? :מר ג'קי גונגרדי

שלשם  ההתעשיימחר בבוקר, כרגע יש לנו חניון זמני באזור סובארו באזור  :ניסים גוזלןמר 

 מופנים כל המשאיות,

 מסודרת? את זה? הודענו על זה בצורה וחנודיומר ג'קי גונגרדי: 

   : מר דודי לוין

 )מדברים ביחד(

 וזה מופיע.בדקנו לפני הישיבה באתר המועצה  :פרנקו מר מוטי

 : אני לא ראיתי את ההודעה,מר ג'קי גונגרדי 

תקשיב, מה שעושים כרגע, מה שעשינו פיזית לאותם משאיות, הלכנו  :מר ניסים גוזלן

 עם המשטרה, מעודה וגם טיפל בזה  בן אורל השמשה, והדבקנו להם ע

 )מדברים ביחד(

 לא, לא, לא, הוא מדבר על המשאיות.  :מר ג'קי גונגרדי

עכשיו, אנחנו נסיים את הישיבה, תעבור, אתה תראה,  עתיסעל המשאיות?  :מר ניסים גוזלן

ון יש חניון מסודר לעניין. ברור שהפתראיפה שעכשיו, הכניסה אסורה  עתיס

של באר יעקב והכל, הוא בייעוד קרקע שמדינת ישראל,  פיתוחקבע עם ה

למועצה אין קרקעות, שמדינת ישראל תקצה לצורך הקמת חניון שיותר 

 מוגדר עם שמירה. לשם אנחנו מכוונים, מאוחר הוא יהיה 

 )מדברים ביחד(

הגיע הביתה מחוץ לבאר יעקב, בשביל לכמעט : אבל המגרש הוא יהיה מגרש מר עמרם נעים
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 אתה צריך לקחת מונית, אחרת איך תגיע? 

 ככה עושים בכל מקום בארץ.. :מר מוטי פרנקו

 בכל מקום נורמאלי עושים את זה. מר ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד(

 ,2לגבי סעיף  :מר מוטי פרנקו

ה שניה רגע, רגע, ... יש לי כאן הצעה לסדר היום, עם הצבעה, כן לא, את :מר דודי לוין

שית, אני גם "אומר שיש חוק, אני גם אבדוק את החוק הזה באמצעות היועמ

 יותר מזה, אני מבקש,

 )מדברים ביחד(

לקבל פירוט על כל הדוחות  98רגע, ראש המועצה, אני מבקש שלפי סעיף  : מר דודי לוין

, איך שהגדרת את זה, ואנחנו 4מעל  4שניתנו למשאיות מסדר גודל עד 

אה. יש כאן הצעה לסדר היום, אני רוצה שתהיה כאן נתקדם מהיום והל

ליד הילוך הצבעה ושיהיה ברור שהמועצה מחפשת פתרון מיידי. דיברת על 

שמה, החלטת? אז תואיל המועצה כאן בהחלטה לפרסם את זה, היום  שישי

המועצה לכל בעלי המשאיות לבוא להחנות שמה,  באתרבערב, מחר בבוקר, 

ולא אחר הצהרים כשהן באות להחנות, גם כן  ושלא יהיה בבוקר בעיות

 בעיות.

 סיימת? :מר ניסים גוזלן

 לא סיימתי. אני רק מציג. יש כאן הצעה לסדר היום. :מר דודי לוין

 מאה אחוז, אוקי, תעלה את זה להצבעה ואני אגיד מה אנחנו, :מר ניסים גוזלן

 : את הפתרון אתה צריך לתת, מר דודי לוין

 אז אני אומר לך, ... :מר ניסים גוזלן

 : צריך לפרסם אותו,מר דודי לוין

הפתרון, סליחה, אי אפשר, אני יודע שאני... , דקה, הפתרון הזמני הוא לא  :מר ניסים גוזלן

... הוא הצבעה הוא בעקרוןפתרון שאפשר לעגן אותו, תבין. הפתרון הזמני ל

 פתרון שטח,

 : זה שטח של המועצה,מר דודי לוין
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 רגע, אין שטח של המועצה, דקה, :זלןמר ניסים גו

 )מדברים ביחד(

.. מוניציפאלית שייך לבאר יעקב פיזית ... אסור מינהל מקרקעי ישראל.  :מר ניסים גוזלן

 להשתלט,

אתה : מה זה אסור להשתלט? יש שם מוסך שהשתלט כל היום על השטח. מה מר דודי לוין

 אומר לי אסור..

השטח עצמו יש חנות שניבנה בטרם כניסתי יב? תקשיב. אתה רוצה להקש :מר ניסים גוזלן

מדינת נהל סלש ניון שכרגע כולם משתמשים בו, והמלתפקיד והוא משמש ח

הוא חניון שנבנה לצורך איזור  מסודר,כי הוא חניון מגיבה לא ישראל 

 ,ההתעשיי

 )מדברים ביחד(

 : מה שאני אומר לך, שאתה כראש מועצה, מוטי פרנקומר 

להקשיב דקה. תקשיב.  ,ג'קי, אנחנו כרגע, תקשיב. שאלת? לא יכול פיזית :גוזלןמר ניסים 

 אנחנו נתנו פיתרון יצירתי זמני כי זה לא חניון שמדינת ישראל,

 : אתה לא יכול להציע את זה,מוטי פרנקומר 

 דקה, אני לא יכול להציע? למה?  :מר ניסים גוזלן

 הקרקע היא לא חוקית. דובר:

תקשיב. הקרקע, תקשיב אין תוכנית אני מה שאנחנו עושים ... במסגרת  :ןמר ניסים גוזל

דונם, על הקרקע של  10חניון לילה בגודל של באר יעקב מגדירה  2030

השמונים דונם שהיה פעם אתר קראוונים צמוד לשלמה סיקסט. זאת 

הקרקע היחידה שמדינת ישראל הקצתה לנו סלש המינהל, אנחנו שם 

תוכנית מתאר, שמייעדת את השטח, כדי שנוכל מחר  מבצעים מה שנקרא

בבוקר, להוציא מכרז לקידום לשליטה, לחניון מגודר כולל שמירה כולל 

ים גם בנושא הזה. אז היום זה לא קורה, היום לאבטחה, כי יש נה

פרוביזורית, פנינו לכולם ואמרנו להם שהיום הם יקבלו דוח, יש לנו פתרון 

א מאושר סטטוטורית מבחינה חוקית, וזה הפיתרון כרגע זמני שהוא פתרון ל

, יש גם את אזור בית העלמין, כל מי ההתעשייכרגע. עכשיו יש גם את אזור 
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החדשה, יש גם את האזור  ע"תבלשצמוד שרוצה להחנות באזור בית העלמין, 

באופן פרוביזורי נאפשר להם, כדי לא לתת סתם דוחות ולתת הזה שאנחנו 

תלמי מנשה, אלה לא יהיו בכניסה לבאים כשהמשאיות הלהם מענה, אנחנו 

 ע"תבבכל מקום אחר, נותנים כרגע פתרונות זמניים שה גני מנחם או

התוכנית מתאר תופקד לוועדה המחוזית דרך אגב, יש לה ורסיה וזה מתקדם 

תאושר, אז יהיה אפשר  ע"תבוועדה המחוזית, ברגע שהה לשלכיוון הפקדה 

של תוכנית המתאר של באר יעקב, אפשר יהיה  ע"בתממנה לגזור במסגרת ה

לגזור את החניון ולקדם אותו למצב של מכרז, כולל זכיין שיפעיל אותו, כולל 

... 

 )מדברים ביחד(

 ... הפתרון, אני אומר, קנסות אנחנו נותנים, ... הפתרונות, :מר ניסים גוזלן

 : לפני ש... לקנוס, צריך לתת פתרון, מר ג'קי גונגרדי

 אמרתי, :ניסים גוזלן מר

 פרובזורי : הפתרון מר ג'קי גונגרדי

 )מדברים ביחד(

או יחנה בראשון לציון הוא יקבל דוח, כי  יחנה ברמלה,גם אם בן אדם  :מר ניסים גוזלן

אסור לו להחנות היכן שהוא מחנה. זה אחד. זה שיהיה ברור פה לכולם. 

ים, זה כדי לא לשלוח שניים, זה שאנחנו נותנים פתרונות יצירתיים זמני

אותם לערים סמוכות כי אין לנו חניון, עכשיו הפתרון הוא במסגרת תוכנית 

מתאר, ברגע שתתקבל תוכנית, אנחנו נגזור את זה ממנה, לעשות מכרז, 

שיבוא זכיין אנחנו לא אמורים להפעיל את זה, זה שאמור להפעיל את זה זה 

 זכיין במכרז,

 . אבל זה לא ישים לפחות קדנציה וחצי,המתאר בתוכנית .. :נועם ששון

 שנתיים שלוש, ארבע, :מר ג'קי גונגורדי

 שש שבע שמונה, עזוב, :נועם ששון

 השאלה,  אני אומר עוד הפעם,בסביבות בית העלמין אני צריך להכשיר  :מר ניסים גוזלן

גרש יש לנו קרקע, תכשיר אותו באזור בית העלמין. בית העלמין יש לך פה מ :נועם ששון
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 ... להוציא מכתב למינהל ... בסובארו 

 ... לקחת אחריות שיהיה ברור, דקה,  :מר ניסים גוזלן

 תבקש מהם את הקרקע נהל,תבקש מהמ : נועם ששון

 )מדברים ביחד(

שיהיה ברור לכולם. גם אם הוא יחנה בראשון או בתל אביב, הוא יקבל דוח.  :מר ניסים גוזלן

לא צריך לעשות .. מה שכן אנחנו צריכים  זה קודם כל, בואו נסכם, הוא

לנסות  באזור בית העלמין,לעשות גם בצד הצפוני, וגם בצד הדרומי, 

קחנו על א ללקחת אחריות על החניה הזאת כמו של אני לא יכולולהכשיר, 

, הקרקע ע"תבחניון מאושר בזה לא החניה של הרכבת, לקחת אחריות, כי 

 ע"תביעוד שלה, בחוק תכנון ובניה, אין שיועדה ביהמועצה המקומית לא של 

עכשיו, אני עושה תוכנית מתאר שבמסגרת פיתוח באר מאושרת. מה לעשות? 

יעקב, אתה לוקח בחשבון שאתה צריך להוסיף עוד תחנת רכבת, אתה לוקח 

בחשבון שאתה צריך להוסיף חניונים, אתה לוקח בחשבון את בעיית 

את  , לבדוקפשר יהיה להוציא מכרזמאושרת, אי א ע"תבהמשאיות, אבל בלי 

תרון מדברים על פכולנו עניין, זה כל ה גדר אותה ..המשבצת הזאת למכרז ול

שבשטח יקל על המצב, דוחות נותנים וזה מופיע בתוכנית  כדיזמני שנקרא 

, זאת המטרה, נעשה 2030 -המתאר שלנו כחלק מהפתרונות שאנחנו נותנים ל

חייב ל... שמתגלגל אצלי כבר שנתיים, ...  את זה כמה שיותר מהר. אני לא

 הלאה, בואו, נושא שני,  לקדם תכניות, בשנה הקרובה, אנחנו יודעים איך 

 אז לא הבנתי, מה? מה,  :מר דודי לוין

המועצה, אנחנו נותנים דוחות, נותנים פתרונות זמניים נכשיר אחד באזור  :מר ניסים גוזלן

רגע שמסודר. שני הפתרונות האלה כ ההתעשייבית העלמין, אחד באזור 

זמניים ונקדם את תוכנית המתאר שמדינת ישראל סלש המינהל ישחררו את 

  לחניונים מסודרים.. הקרקע

 להודיע לתושבים שאסור להחנות עם רכבים בתוך היישוב,ו :פרנקו מוטימר 

 אנחנו נלחמים, נלחמים  :מר ניסים גוזלן

 :אתה לא יכול, מר עמרם נעים
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 ם ביחד()מדברי

 : אתה לא יכול, תן להם אופציה. מר עמרם נעים

 ... אנחנו נותנים אופציות זמניות בכל ...  :מר ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד(

 : מה זה אסור, יש חוק .. יש חוק שאסור,מר דודי לוין

 חוק שאסור זה אסור, :מר עמרם נעים

 אז, מה אתה רוצה? :מר דודי לוין

 מקום חילופי מתאים ... אבל עוד לא מוכשר המקום, : תן להםמר עמרם נעים

אבל לא יכול להיות שהבן אדם בחמש וחצי בבוקר, משאית ... הוא צריך  :מר דודי לוין

להתעורר, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שמשאיות כבדות מתחת לחלון 

 שלו,

 אתה לא יכול לחייב את הנהג משאית ...  :נועם ששוןמר 

 אני לא אמרתי לחייב,  :יןמר דודי לו

 : איפה הוא ישים את המשאית? זה הפרנסה שלו, נועם ששוןמר 

 , מתחת לחלון משאית בטון :מר דודי לוין

 )מדברים ביחד(

 הוא יושב על משאית כל היום, :מר עמרם נעים

 אנחנו מנסים, :מר דודי לוין

כיר אותו, יש לנו גם תמרורים , יוסי מגדראנחנו עושים את הכל, יש חוק מו :מר ניסים גוזלן

, יש לנו גם את העניין... אנחנו פועלים נועהתמוביל את הלכך, יוסי  נלוויםש

לפי החוק ולפי הצו. אני אומר, הפתרונות שאנחנו נותנים הם זמניים, הם לא 

 ,מונעיםפתרונות ש

 : יש תמרור בכניסה?מר דודי לוין

 כניסות. יש תמרור, יש תמרור בכל ה :מר יוסי בוארון

 טון, 10יש מעל  :מר יוסי בוארון

 טון, ... 10רק מעל  :מר ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד(
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 עד לשש בבוקר למחרת. משבע בערב  :מר ניסים גוזלן

 עשר, אבל המשאיות האלה הן לא עשר,למה : מר דודי לוין

צו. הצו זה מה לעשות זה הצו, הצו הוא כזה, שתדע, שאלת מה הצו? זה ה :מר ניסים גוזלן

 בערב, לשש בבוקר, זה הצו.  7טון מהשעה  10מעל 

לפני שש ישיבות באותו עניין, הבטחתם : אני אשאל את ראש המועצה,  מר מוטי פרנקו

כמה פעמים מראש התכנסה, הודעתי לה, את זוכרת  שועדת תנונעה התכנסה,

 את הרחוב החד סיטרי, 

 מוציאים קבלן שבוע הבא, בכל הרחובות, עכשיו אנחנו :מר ניסים גוזלן

המועצה.. של יום העצמאות, זו היתה  ראתה זוכר שאמרת, שאסור לך לפז מוטי:

 המועצה שמפזרת.

המגרש שהיה המגרש הכדורגל סביב סליחה, סליחה, המועצה עשתה שביל  :מר ניסים גוזלן

 ביום העצמאות, 

 אז צריך לסגור אותו, מוטי:

מבחינתנו יש לנו בעיה, כל עוד רכבת ישראל אומרת מה  רגע, ... אנחנו מר ניסים גוזלן:

לעשות בעניין. נקודה, ... בלי שום קשר בלי שום קשר... לקטע הזה, אנחנו 

, לקחת עודפי קרקע וליישר גם את הנושא כיכרשנעבוד על ה ד,רוצים לעבו

 של החניון, זאת המטרה, 

זה ... לפני שלושה מה שכן הבטחת .. שאפשר להחנות, אתם הבטחתם את  מוטי:

 חודשים, 

 על מגרש הכדורגל לפני חניה, :נועם ששון

 גמרנו ... לצבוע עכשיו באפור, צריכים...  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הלאה, מר ניסים גוזלן:

 אז אפשר להצביע החלטת מועצה על בית העלמין כמגרש זמני? :מר דודי לוין

להצביע, אם היינו יכולים להכשיר, אנחנו יכולים פיזית  רלאשלא יכול כרגע  מר ניסים גוזלן:

 להכשיר שטח, שפיזית יוכלו להחנות, אבל אין לנו אחריות עליו.

 לא אמרתי אחריות,  :מר דודי לוין
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 לא, לא, לא, כשאתה הולך לחניון מוסדר, דקה, אתה יכול, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שטח, אתה יכול לבוא, להכשיר להם את ה מר ניסים גוזלן:

 : אז אני שואל, מתי תפתח את השטח?מר דודי לוין

אז אני אומר, אנחנו יכולים לנסות ולהכשיר כנגד ... צריכים לבדוק את זה,  מר ניסים גוזלן:

המטרה היא בסופו של 'דבר, כי אנחנו מבינים שפתרון הקבע של חניון כזה, 

מבינים את זה. אנחנו ניקח  יכול לקחת גם שנתיים שלוש, וארבע, אנחנו

באזור בית העלמין שטחים, גם היום להחנות באזור בית העלמין, יש שם 

 חניה,

 ניסים? בית העלמין סגור בלילה? בית העלמין הפך להיות מזבלה,  :נועם ששון

 )מדברים ביחד(

 בסדר, אנשים ... זורקים, מר ניסים גוזלן:

צורה? בן אדם בא לבית העלמין וככה זה נראה? : מה זאת אומרת? זה נראה לכם נועם ששון

 התקינו מצלמות התקינו הכל ועם כל זה, ... אז מה אתם רוצים ...

 , בואו, יש לנו יום עמוס, בואו, 2כן, סעיף  מר ניסים גוזלן:

 בעוד חצי שעה,הצבעות  דובר:

 אל תדאג הכל בסדר.  מר ניסים גוזלן:

ברך ולא בציניות, אני גם שלחתי מייל אתה פשוט לא : אני אומר לכם, אני ממר מוטי פרנקו

 ראית אותו,

 ראיתי. מר ניסים גוזלן:

זה באמת הגיע לפתרון מאוד יצירתי שיזמת, רק היה  מעריך, אני מאוד :מר מוטי פרנקו

אני אגיד לכם מה  התב"רוכשביקשנו לקדם את  תב"ר פהחסר לי שאין 

רים ולא כלום. ההחלטה היא .. העניין, ההחלטה היא פשוטה, לא נכנס למספ

עם מקור עם אומדנים,  ר"תבההצעה שביקשתי, לקדם בוועדת הכספים ש

גני בכל  ויישור המדרכותכספי כמו ש... מסגרת, העתקת עצים החלפתם 

 מנחם. זה הצעת ההחלטה.

 מה זה העתקת עצים? :מר עמרם נעים
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 )מדברים ביחד(

 ,: ... לא יודע זה שכונה ותיקהבן אור פרץ

ליד הבית  את העץ לא, לא, בוא תראה זה לא רק גני מנחם זה בכל היישוב,  :מר עמרם נעים

 שלי שמונים שנה כבר. 

 טוב. דקה.  מר ניסים גוזלן:

 גני מנחם, נזכרתם פתאום  :מר עמרם נעים

 )מדברים ביחד(

 אין בעיה בישוב? מתפלא עליכם.  :מר עמרם נעים

 )מדברים ביחד(

 אני מבקש מהקהל להירגע.  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הבדיחות שלך נחמדות, אבל עד לפה. בוסקילה, : תשמע מר עמרם נעים

 )צוחקים מדברים ביחד(

לענייננו, את לא הולכת לשום מקום, לגבי גני מנחם, לגבי גני מנחם, פנינו  מר ניסים גוזלן:

ששתלנו, שהרים לסוג העץ  לחידוש אנחנו מבינים את הצורך קצין יערותל

את המדרכות קרע את הצנרת ביוב, עשה נזקים בניקיון שכל יום, כאילו לא 

 החלטנו שאנחנו הולכים לפרוייקט.עבר אוטו ניקיון. 

, ר"תבהבעיה שלו זה האיפיון של ה ,היא לא ההעתקהו נ: ניסים הבעיה שלמר ג'קי גונגרדי

 נכון?

 הכסף. דוברת:

 א כתוב, לא. כתוב העתקה, אפילו ל מוטי:

 : ברור שכן,מר ג'קי גונגרדי

 לא, לא, לא לא ברור בכלל, מוטי:

 , ר"תב: היא לא, ... במר ג'קי גונגרדי

 )מדברים ביחד(

דיברתי עם קצין היערות עכשיו. לפני שעתיים, התברר שקודם כל האנשים  מר ניסים גוזלן:

 בשכונה, וביקשתי לדעת מי, הגישו ערעור,
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 ?אה, הגישו :נועם ששון

כן. ואני מעדכן גם אותך, ... לבוא ולהגיד מה שעשיתי דקה, אנשים בשכונה  מר ניסים גוזלן:

י הוא מבקש שאנחנו שלי, עכשיו, ההתייחסות של תהתייחסוהגישו ערעור, ... 

ונמצא פתרון שהוא מה שנקרא, להתחיל את  נשב ביחד על הערעורים

גלעד. הוא פקיד היערות, מו? פקיד היערות, אנחנו יודעים את ש מסגרת עםה

 את המהלך,ומוליך מבין אני באופן אישי יצרתי איתו קשר הוא 

 : רגע, מה יכול להיות מצב שמישהו מגיש ערעור ועוד לוקח את,מר ג'קי גונגרדי

שאנחנו  כוונהעל פניו יכול להיות מצב שאנחנו, סליחה שאנחנו נראה, נראה  מר ניסים גוזלן:

רחוב הירקון, מתחילים ברחוב הירקון  פינתתחיל במתכוונים אחד, נגיד, נ

גוזמים את העצים, בסדר? לקחנו רחוב וייצבנו את המשימה, אנחנו ... עוד 

שכונה, נעשה רחוב רחוב, נראה להם שאנחנו מבחינתנו, אנחנו לוקחים את 

העצים, אנחנו שותלים את העץ שאנחנו בחרנו, החלופי, שותלים אותו, 

 מסדרים את המדרכות וממשיכים,מסדרים את הצנרת, 

 העתקה או כריתה? :מר מוטי פרנקו

 מדובר על כריתה. העצים האלה זה עצים הרסניים ש, מר ניסים גוזלן:

 זה זן ש, :מר ג'קי גונגרדי

זה זן שמשלים הריסה. הם לכריתה, מאשרים את זה, כי זה המצב. עכשיו  מר ניסים גוזלן:

גדולים, המאסיביים שאולי נכרות, יהיו מבחינתנו, חלק מהעצים, הגזעים ה

אפשר להעתיק. זה גם מצב שהם בודקים, שזה לא יהיה הכל יהיה חלק שגם 

פגישה מנו יכריתה, שזה יהיה מצב שבשכונה כולל ביצוע, אז אני אומר, ז

 זה? ר"תבשבוע הבא, ללא קשר לגני מנחם היה בדיון מליון שקל, איזה ב

 כללי של מליון שקל, חדא ר"תבהיה  :מר ג'קי גונגרדי

שעוד ייעדנו אותו לגני  \אלף שקל 700אחד של מליון שקל,  ר"תבהיה  מר ניסים גוזלן:

מנחם... כי חלק אנחנו נכרות וחלק לא נכרות. ... עוד שנתיים וחצי, דקה, 

 אבל הכי מוקדם, זה עוד שנתיים וחצי כי אנחנו לא יודעים,

ן, הוא פקיד היערות הארצי, ותשמע מה הוא אמר לי, דיברתי עם סויסה עיד :מר מוטי פרנקו

 הוא אמר לי זה עסק מאוד יקר, 
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 ברור שזה יקר, מר ניסים גוזלן:

 בשבע מאות אלף, אתם לא תגמרו אני מחזק אותך בזה,  :מר מוטי פרנקו

 )מדברים ביחד(

 יהיה הגיוניש ר"תבאז עושים שיעורי בית, מביאים  :מר מוטי פרנקו

 ()מדברים ביחד

 מסגרת?  ר"תבמותר להצביע על  אתה יודע :מר נועם ששון

 בטח. :מר מוטי פרנקו

 בלי לקבל אומדן, בלי לקבל עמלות, :מר נועם ששון

 לביצוע בלי אומדן, אתה לא, אלא נצ מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מסגרת, ר"תב...  דובר:

 סליחה, סליחה, עם כל הכבוד, דקה,  מר ניסים גוזלן:

 מה הבעיה? מה הבעיה? ר:דוב

 הבעיה מבקר המדינה שהוא לא ... דובר:

 )מדברים ביחד(

י מסגרת עם כל ר"תבנועם, נועם, נועם, סליחה, הסכמי מסגרת, סליחה  מר ניסים גוזלן:

הכבוד, עושים עושים תוכניות פיתוח לשלוש או ארבע שנים, תלוי מה 

 המסגרת,

 : בכפוף ל, מר עמרם נעים

לגבי מתקני שעשועים, בכפוף לביצוע, לפני שאתה יוצא לביצוע, כלומר,  לן:מר ניסים גוז

 ר"תבאתה מראה את המסגרת התקציבית שיש לך, מותר לך היום לאשר 

 של עשרה מליון שקל שיפוץ ברחבי הישוב, תתיאורטי

 )מדברים ביחד(

 מליון. 10 –לאספלט אישרת תב"ר :מר ג'קי גונגרדי

 וממליצים אותו לחברי המועצה ...  פרויקטכמו כל  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

סליחה, סליחה, תפקיד שלנו, סליחה, התפקיד שלנו זה בשבע מאות אלף  מר ניסים גוזלן:
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שקל להכין, להכין, שאנחנו נדע כמה עצים כורתים, שאתה בצד אחד מעלה, 

 אתה ב.. אתה מעלה עכשיו, בוא נקבע הסכם, אתה בעוד ... 

 ביחד( )צועקים

 אנחנו לא נבצע, סליחה, אנחנו לא נבצע, אבל תקשיב, אתה רוצה להקשיב? מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

ניסים, ניסים, רוצים לדבר, עוד לא ישבת עם פקיד היערות, תתחיל לשבת  :נועם ששון

 כול לקחת עוד חצי שנה הסיפור הזה,עוד על התנגדויות, י

 , ... אנחנו רוצים להשקיע בשכונה ואתה כאילו רוצה.. למה מה זה קשור מר ניסים גוזלן:

 )צועקים ביחד(

: מה אתה רוצה שאני אצביע שאתה תוכל, שאתה תוכל להרגיע את האנשים, מר דודי לוין

 הנה גם לכם אני מעביר משהו במועצה?

 מה זה שייך? מר ניסים גוזלן:

 : זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. מר דודי לוין

 )צועקים(

 למה אתה חושב.  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים לא ברור(

 ... עוד אין אישור. אין אישור. .. אין אישור, אין אישור, מה זה אישור? :נועם ששון

 קיבלת אישור, דובר:

 קיבלתי אישור,  מר ניסים גוזלן:

 , לא עשית אתו כלום, 2011 -ל... ב ר"תבראש המועצה אישרת  מוטי:

 )צועקים(

 פיתוח גני מנחם ר"תבניסים, ניסים, תקרא ל :מר ג'קי גונגרדי

 מליון וחצי שקל, :נועם ששון

 מי אמר שמוסיף?  דובר:

 עכשיו, שיעשה את זה עכשיו, :נועם ששון

 למה שבע מאות?  דובר:

לרב קוק אתה יודע?  ר"תבחצי בגני מנחם וחצי בוותיקה. למה, למה? יש  :מר עמרם נעים
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 אתה לא יודע, 

 )צועקים(

 בוותיקה?  ר"תבחבר המועצה שלך לא יודע שיש  :מר מוטי פרנקו

 ,2011 -אושר ב :מר מוטי פרנקו

 אי אפשר להבין( –)צעקות 

בשביל כולנו, דקה דני, איפה הפטיש שלך?  חבר'ה להירגע סליחה. מעכשיו, . מר ניסים גוזלן:

ן, בוא תגיד לי אתה יכול להגיד לי מה אתה רוצה ...  במקום לבזבז את הזמ

 מה אתה רוצה. אתה ביקשת רשימה, 

 )מדברים ביחד(

 מה אתה רוצה? להקים ... אנחנו כתוב רק ל,  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

 העתקה ויישור המדרכות. ויש,  :ליאת דרעי

 העתקה, החלפה ויישור המדרכות. אתה יכול להביא לי הצעה כזאת? :מוטי פרנקומר 

 יחה, אתה אל תגיד לי איזה הצעה, סל מר ניסים גוזלן:

 אני אגיד, זה הצעה שלי,  :מוטי פרנקומר 

 של גני מנחם כל אלה,  ר"תבה מר ניסים גוזלן:

 אתה הבאת את ההצעה אחרי שהתחלנו לעבוד.  :מר ג'קי גונגרדי

 )צועקים(

 : לא שאני מגן על ראש העיר או משהו, זה לא התפקיד שלי או משהו, מר ג'קי גונגרדי

של גני מנחם,  ר"תבשל גני מנחם, ה ר"תבג'קי, ג'קי עזוב, לא יעזור, ה מר ניסים גוזלן:

אלף  700 -של מליון שקל ש ר"תבשל גני מנחם,  ר"תבשאלת? תן לי לענות. ה

 לגני מנחם מתוך המיליון שח. שהוא כולל, העתקה, כריתה מדרכות גינון, 

 לא כתוב, :פרנקו מוטי

... אני ראש המועצה ואני ר"תבומר לך מה אני, אני אומר לך מה האני א מר ניסים גוזלן:

 אומר ... תודה. הלאה. אישור 

 )צועקים(

 זה לא היה כתוב.  :מר דודי לוין 



     מ.ש.                                                                                                                                 01396

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

 הכל כתוב. כולם יודעים,  מר ניסים גוזלן:

 לא היה כתוב. :מר דודי לוין

 היה כתוב,  מר ניסים גוזלן:

 לעבוד בגני מנחםהחליטו להתלבש על הרכבת שהתחלנו : ניסים, ניסים, הם מר ג'קי גונגרדי

 זה בסדר, 

 )לא ברור(

 : אז זהו גמרנו, נועם ששון

 )צועקים(

 : לא משנה אני בא ... גני מנחם אחרי זה, נועם ששון

  )מדברים ביחד(

 : ... אני רוצה לקבל תשובה,מוטי פרנקומר 

 : לאיזו שאלה?  אילנית הומינר

 סליחה? :מוטי פרנקומר 

 : מה השאלה?אילנית הומינר

 : שמעת את השאלה, לא שמעת את השאלה?מוטי פרנקומר 

 : לא. אילנית הומינר

 אמרתי לך ... סימנו, אני עניתי לך לנושא סיימנו, אתה כפוי טובה,  :ניסים גוזלןמר 

 לי להגיד אותה, אפשרתאתה לא  :מר מוטי פרנקו

 תי? אני, הצעת החלטה, רוצה לשמוע או :מר מוטי פרנקו

 מאשר, :מר מוטי [פרנקו

אני, אומר שאנחנו רוצים מדרכות, אנחנו רוצים, אני מסתכל ול... סליחה  :מר ניסים גוזלן

... 

 אבל המהנדס, דובר:

 ראש המועצה, זהו בשבע מאות אלף שח, אפשר ... תגדיר את ה,  :מר דודי לוין

 את יושבת ושותקת ואת שומרת הסף של ה, :מר מוטי פרנקו

 , אישור הארכת תוקף .. על חוקי העזר, 4סעיף  מר ניסים גוזלן:

 סליחה, טוב בסדר.  :מוטי פרנקומר 
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 אמרנו לך מה זה כולל, אתה בעד. אתה בעד מדרכות אתה בעד,  מר ניסים גוזלן:

אלף שקל.  300אתה בעד מדרכות, אצלי בשכונה עשית מדרכה, עשרה מטר  :מר דודי לוין

אלף לא יספיק. מה  700 -ף שקל עשרה מטר בגני מנחם. האל 300איפה נכנס 

 אתה, אתה עושה רק הצגות. אנחנו רוצים שאתה תבצע, לא תעשה הצגה.

 היחידי שמבצע בינתיים ואני אומר שוב, זה אני, אתה לא מבצע כלום,  מר ניסים גוזלן:

 מיליון, מה עשית? עשית,  30...  :מר דודי לוין

 א עושה כלום. אתה עשית, אתה יודע מה עשית,אתה ל מר ניסים גוזלן:

 נכון. נכון. אני יודע רק דבר אחד, :מר דודי לוין

 פשוט אדם מתוסכל.  מר ניסים גוזלן:

 נכון. תודה,  :מר דודי לוין

... מי ששותק ... למרות הכל והיא לא את הקטע הזה בפרוטוקול יהיה כתוב,  :פרנקו מוטי

 וב העתקה החלפה, , וכתר"תבהיינו, ... ביקשתי 

 מסגרת שאנחנו,  ר"תבעוד הפעם, זה בהסכם כרגע, זה  מר ניסים גוזלן:

 אז לא כתוב,  :פרנקו מוטי

 אני אומר לך מה אתה לא,  ר ניסים גוזלן:מ

 )צועקים(

מסגרת דיון יהיו אומדנים, נקבל את התמונה שאמרתי, נציג לכם  ר"תבזה  מר ניסים גוזלן:

 מה שאמרנו ...  את ה... הכל בסדר, זה

 )המולה לא ברור(

, מי שקרא את דוח 99: ... ההנחיות האחרונות של התוכנית, יצאו בשנת אילנית הומינר

על ... ולכן  עצומהמבקר המדינה, קורא ביקורת מאוד מאוד בוטה ומאוד 

היום מה שיש לנו, זה בעצם יש הנחיות לגבי המועד שצריך להוציא הזמנה 

, יש מעט מאוד הנחיות אם בכלל. ר"תבלגבי התוכן של הימים,  10של  ר"תבל

ויש כללי נוהל תקין. אם אתם שואלים אותי מה צריך לתשתית, זה תשתית 

מסגרת? בנסיבות מסויימות  ר"תבסבירה לקבלת החלטה. אם אפשר להעביר 

 ,ר"תבכן. למשל, למשל, 

 ?400אני הולך לעקור מתוך ניסים גוזלן: אני יודע כמה עצים מר 
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 אני רוצה לשאול שאלה, אתה היום,  : מר דודי לוין

 אל תשאל תקשיב. תקשיב,  מר ניסים גוזלן:

 , מחר,400היום אתה עוקר  מר ניסים גוזלן:

 : רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה? נועם ששוןמר 

 מחר יתברר ש, מר ניסים גוזלן:

 : אני יכול לשאול אותך שאלה? נועם ששוןמר 

 ,300ן: מר ניסים גוזל

 : רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה, נועם ששוןמר 

 מה אני יכול ל... את זה?  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הכללי של, ר"תבאתה לא רוצה להקשיב ... יש לנו רעיון לבוא ולקחת את ה מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור( :מר דודי לוין

אלף  30ות אשכול, דיברנו לעשות ... שעולה יש רעיון כאן יש רעיון לעש מר ניסים גוזלן:

שקל, אין לי היום דבר בגני מנחם שאני יכול להביא כסף בשלושים אלף שקל, 

 השחורה,  כיכרלייפות את ה

 זה לא על התקציב,  :פרנקו מוטימר 

 אני מדבר, ... לשכונה, איך  מר ניסים גוזלן:

 )צורחים(

דרכות שבורות אתה מדבר אתי על פסל, תעשה כל המדרכות עקומות, כל המ :מר נועם ששון

 לי טובה, 

 ... את העצים אתה לא רוצה, הבנתי אותך,  מר ניסים גוזלן:

 ניסים, ניסים,  דובר:

 אני מחליט וזהו זה. מר ניסים גוזלן:

 אתה. תחליט אתה,  דובר:

 גם ככה אתה הכל מחליט.  :מר דודי לוין

 בגני מנחם,  אעשה אני  מנהל את המועצהאני ראש המועצה, אני  מר ניסים גוזלן:

 אני רוצה להגיד לה... תרשמי שצריכים ...  דובר:
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 אישור, היא יודעת את זה, היא מעודכנת, מר ניסים גוזלן:

 אנחנו לא יודעים זה היה בישיבה, אנחנו לא היינו. מר נועם ששון

 ם זה...אין בעיה.... ואתה לא תהיה שותף ל, התפקיד שלכ מר ניסים גוזלן:

 בוא אני אסביר לך משהו,  :נועם ששון

 אתם מכשילים, מר ניסים גוזלן:

אם לא היתה אופוזיציה חזקה, הקואליציה לא היתה עושה כלום. אז כל  :נועם ששון

 פעם שאנחנו מעירים, אתם רצים לעשות, אנחנו שמחים בזה, 

 )צועק לא ברור( מר ניסים גוזלן:

 עכשיו רגע, רגע,  :נועם ששון

 )צועקים ביחד(

 , הלאה,42 -אם לא אכפת לך זה נמצא ב מר ניסים גוזלן:

 , אני ביקשתי את הצעת ... 42 -אז נגיע ל מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אמרתי את זה מספר פעמים אמרת תשלח לי, שוב ושוב, מוטי:

 : ... אז איזה, מאיזה תאריך, אילנית הומינר

וקראתם לי אליו,  אלף פעם, באמת, וגם לבן אור י לך את זהאני שלחת :פרנקו מוטי

 בן אורובאתי אליכם על חשבון זמן העבודה שלי, וישבתי עם 

מליון שקל,  700, ש1131 ר"תב, שאם נגיע לישיבה, יש 1131 ר"תביש  מר ניסים גוזלן:

 ,1131הוא  ר"תבמתוכם שבע מאות לגני מנחם, אמרנו את זה. ה

 ,32 דובר:

 , 32 מר ניסים גוזלן:

... בשבע מאות או בשלוש מאות, או לא זה ייהנו ולא זה ייהנו, לא תעשה פה  :נועם ששון

לגני מנחם, או לגני  ןהמיליואת כל  חתיקכלום ולא פה כלום. אני מעדיף 

 מי מנשה, לפחות תסיים שכונה אחת, תלמנחם או ל

 שניה, מר ניסים גוזלן:

 תעשה עבודה, :נועם ששון

שיפור  ר"תבתן לי שניה, אתה סתם, אז תקשיב, .. שצפים ולכן תקשיב,  מר ניסים גוזלן:
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פ הזה מחר יש לי "שצפים ברחבי היישוב, שניה, יופי, עכשיו מותר את השצ

 מקור כספי להגדיל אותו בעוד מליון שקל. ואנחנו כהנהלה, ההנהלה, 

 : בוועדת כספים הבאה אתה תראה עוד חמש מאות אלף שקל, מר ג'קי גונגרדי

 ... למועצה ... מה לעשות,  מר ניסים גוזלן:

 בוועדת כספים, תנשום, בוועדת כספים, נועם נועם : מר ג'קי גונגרדי

... אני אחליט כמה אני צריך להשלים, .. רק שיהיה מצב שאחרים לא יופיעו  מר ניסים גוזלן:

 . 4צים, סעיף זה מה שאנחנו רו

 עד היום הפריעו, :מר ג'קי גונגרדי

 עד היום הפריעו.  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים ביחד(

 פה, לא עשית כלום בעיר הזאת,  השחיר ... חוץ מל מר ניסים גוזלן:

 משהים אותו במשטרה, ובחקירות, ולא אני עשיתי את זה,  :מוטי פרנקומר 

ומי שהיה במשטרה אתה יודע מי  עולם לא נחקרתיאני מסליחה סליחה,  מר ניסים גוזלן:

 משנינו היה במשטרה, אז אתה יודע בדיוק.

 במשטרה. מעולם אני? אני לא הייתי  :מוטי פרנקומר 

 כן, כן, מר ניסים גוזלן:

 ,חבלהאם אתה רוצה שאני אגיד לך, אני במשטרה? אצל אבא שלי ב :מוטי פרנקומר 

 היסוד,כן, אתה... קרן  מר ניסים גוזלן:

 סליחה, זה לא תוכנית כבקשתך, לפי סדר יום, יש סדר יום.  דובר:

 זה הצגה עזוב, דובר:

 הם עושים מזה הצגה.  דובר:

 )מדברים ביחד(

 שישמעו את האמת,  :נועם ששון

 )צועקים(

: אז מה שאתה אמרת, אין אישור לכרות עצים, אני צריך לשבת עם פקיד נועם ששוןמר 

 היערות,

 יש נוהל, עושים את זה, לא שאין אישור  גוזלן:מר ניסים 
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 : לא לא, לא, אין אישור,נועם ששוןמר 

 אתה לא ... היחידי שנותן אישור זה אני,  מר ניסים גוזלן:

 כל הכבוד, :נועם ששוןמר 

 כולכם קפצתם, התבלבלתם,  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

 היערות,  מה אתה רוצה? אם אתה עובד בשכר... פקיד :נועם ששון

 )צעקות(

 אישור הארכת תוקף, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

ים המסגרת נשאיר ר"תבים שאין עליהם מחלוקת, ואת ר"תבבוא נאשר את ה :נועם ששון

 אותם לישיבה הבאה. 

 לא מאשר את זה. לא מקבל את זה, :מר דודי לוין

 על כל דבר? , מה אתה רוצה? אתה רוצה לריב ואנו, יאללה ב :נועם ששון

 )צעקות(

 ג'קי, ג'קי,  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,לפני זהאני יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה, אבל  :מר דודי לוין

 )צעקות(

 אתה מאשר מכלול פרטים על ה...  :מר מוטי פרנקו

 )צעקות(

 אוי באמת, אבל אנחנו ...הודענו... מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

 ...מה זה? ם גוזלן:מר ניסי

 אה, ראש המועצה, ראש המועצה,  :מר דודי לוין

 אתה תשלח אותי הביתה? מר ניסים גוזלן:

אתה עושה לי אפס עוד פעם? אתה עושה לי אפס עוד פעם. תתבייש ראש  :מר דודי לוין

 המועצה. 
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 )צעקות(

 אני חבר מועצה, נבחרתי בצורה דמוקרטית,  :מר דודי לוין

 )צעקות(

מדובר פה בכסף, מדובר פה בכסף ציבורי, המספר פה, ... אתם חיים בכסף  :ודי לויןמר ד

 הציבורי, 

 )צועקים ביחד(

 אלף שקל, ... פעולות בחשבון הפרטי שלו,  700אלף שקל,  700....  :מר דודי לוין

 יש הסכם מסגרת. זה הסכם מסגרת. מר ניסים גוזלן:

 שום הסכם מסגרת.  :מר דודי לוין

 ים()צועק

... לא נשאר פה, אתה לא מנהל את המועצה, אתה לא מנהל את המועצה,  :מר דודי לוין

 אתה... תודה רבה. 

מסגרת מותר, עזוב, לא מתרגש, לא מתרגש  ר"תבעזוב אותו נועם,  מר ניסים גוזלן:

על כסף, הוא אמר ... הוא בא ועושה  הצבעה מהצעקות שלהם, אין פה שום 

 שכאילו היתה,  וא עשהכאילו ההצגה וחושב ש

 חשוב, היתה תשובה, דובר:

מר ניסים גוזלן: אנחנו אמרנו גם להם, גם לכולם, שזה כולל מדרכות גינון והכל, מה הבעיה 

 לא הבנתי. וחוץ מזה בסעיף ... 

 מה הבעיה אישרנו את זה, : ג'קי גונגרדי

 , ר"תבלא אישור  מר ניסים גוזלן:

 תרבות והשיח, אתה, המטרה הושגה, זה ה : ליאת דרי

 )צועקים(

שידעו לכבד, שידעו לכבד, מי ש.. בהתחלה, הוא התחיל, הוא התחיל עם זה,  מר ניסים גוזלן:

 אני לא רוצה להגיד לך את זה,

 גועל נפש, ניסים גועל נפש.  :ליאת דרי

ריב, התגידי לי מה את רוצה? הוא אין לו טיעונים, תגידי לי על מה בדיוק,  מר ניסים גוזלן:

 אני אומר לך שזה כולל,
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 אז מה אתה אומר שזה ...  : ליאת דרי

 )צועקים(

.. בהסכם, סליחה בתוכנית אז סליחה אני עוצר אותך, סליחה, את לא,  מר ניסים גוזלן:

פיתוחה של באר יעקב, מותר לנו להגיד שאנחנו רצינו לעשות אז ... תוכנית 

ו ... במסגרת תוכנית חמש, ב שנתית, לחמש שנים, ורצינו להגיד שאנחנר

אחר. אף אחד לא  פרויקטלפרוייקט כזה או  ילךלקבוע ששלושים מליון שקל 

 יבצע מבלי שיהיה מכרז מסודר. ושיהיה מכרז מסודר יראו לכם. מה מסובך?

 אז אם אתה לא הולך לצאת עם זה, אז בוא תביא את זה מסודר.  : ליאת דרי

 )צעקות(

 א הזה הרי, כולנו בעד הנוש :ליאת דרי

סליחה, על מה היתה השאילתא שלו ... או ההצעה לסדר, ההצעה לסדר שלו  מר ניסים גוזלן:

 בשכונת גני מנחם.. כריתת עצים  היתה האם זה כולל

 ... אתם, :ליאת דרי

 )מדברים ביחד(

 אני לא רוצה להקשיב, : ליאת דרי

הארכת תוקף מלווה גביה ... , אישור הארכת ... אישור 4יאללה, סעיף  מר ניסים גוזלן:

 לבאר יעקב ל... 

 )מדברים ביחד(

 נו מה עכשיו? זה בישיבה הבאה. מר ניסים גוזלן:

 לא, זה כתוב בסדר היום. מוטי פרנקו:

 זה לא כתוב בסדר היום.  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

ותך באותה אני אכבד אאת מי שנמצא מולך כשאתה תדבר לעניין ותכבד  מר ניסים גוזלן:

 .ההמיד

 : כן,מר דודי לוין

אני האחרון שמתלהם, תאמין לי. הישיבה הזאת אני מתחנן בצורה, אני לא  מר ניסים גוזלן:

 רוצה להגיד מה,
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 נבחרי ציבור.ב: אתה לא מכיר מוטי פרנקומר 

 אני לא מכיר נבחרי ציבור? ששולחים אותי הביתה כל ...  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

היחידים ש... ותשאל את הציבור בחיים לא זלזלתי באף חבר מועצה  :ם גוזלןניסימר 

מעולם, ואתה תשלח אותי הביתה? אני אראה לך בדיוק מה הציבור חושב 

 עליך בסדר? 

 אישור ... חוקי העזר בבאר יעקב ...  מר ניסים גוזלן:

הגבלת תוקף שכאשר  שניהם קובעים מועד עזר תחילה,  : שני חוקי עזר, חוק אילנית הומינר

מגיעים אליו אנחנו צריכים לאשר במליאה המשך גביה מכוחו. המשך הגביה, 

אישור של שר הפנים, המטרה של הסעיף הזה, שכל חמש שנים  גם טעון

ואת  עוליתשלה, שעל בסיסם מחייבים את ה נתוניםהרשות תבדוק את ה

תוקף הסלילה. מה שאנחנו מבקשים כרגע מהמליאה זה לאשר הארכת 

חוק עזר הזה. ובמקביל אנחנו באמצעות כלכלן, לצורך  חמכולגביה 

אם יש שאלות או  עוליו ת להיום, לגבי סלילה העדכנייםהתחשיבים שלנו 

 הצעות, 

 : כן אני רוצה לשאול שאלה, מר דודי לוין

 עצרתם את החישובים, : נועם ששון

 : עצרנו את הגביה עד שנקבל אישור, אילנית הומינר

אבל למה עצרתם את החישובים גם? מילא הגביה אני מבין. למה החישובים  :ם ששוןנוע

 נעצרו. 

 : מה זאת אומרת?  אילנית הומינר

זאת אומרת טכנית, מבחינה טכנית, תוכניות כשאתה צריך לבצע אתה  :נועם ששון

מחליט, גביה, ואתה יכול לבצע את החישוב והם ... על מה לחייב חתם, וזה 

 התוכניות עומדות במחלקת גביה בלי חישובים,  עומד, כל

 מבחינה טכנית, מר ניסים גוזלן:

לאשר את ההערכה הזאת, את ההערכה זה לגביה, לא לחישוב. למה החישוב  :נועם ששון

 תקוע?
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תקשיב, דקה, החישוב שניה, החישוב, תן לי לענות שניה, כרגע הקפאנו,  מר ניסים גוזלן:

כדי לא לגרום נזק כלכלי למועצה, כי אם יבוא לקחנו את ההחלטה להקפיא 

היום מישהו עם תחשיב ויגיד תוציא לי דרפט היום, תיאורטית אני חייב 

 להוציא לו, מעשית אני חייב להוציא לו באותו רגע. 

 נכון. :נועם ששון

אני לא יכול להגיד לו חכה ... איפה שהיא, אבל כשכרגע כל החישובים  מר ניסים גוזלן:

 לא מוכנים, אז יש לנו, נמצאים

 מחר בבוקר אפשר לקבל אנחנו מאשרים את זה, :נועם ששון

 אנחנו מאשרים, אני אגיד לך מה, אנחנו ... מר ניסים גוזלן:

 תחשיב לא לגבות. אני לא רוצה לשלם, אני רק רוצה, נועם ששון 

אושר על  התחשיב הוא לא חוקי, התחשיב הוא לא חוקי כל עוד הוא לא מר ניסים גוזלן:

 ידינו.

 במשרד ה...  דובר:

 ... אילנית מתואמת עם משרד הפנים, מר ניסים גוזלן:

 : הם אמרו שזה ייקח יומיים שלושה. אילנית הומינר

זה ייקח יומיים שלושה, יוצא לשם שליח, המטרה היא, המטרה היא... מחר  מר ניסים גוזלן:

חנו לא נגבה, אנחנו בבוקר, לא לעשות נזק כלכלי לרשות כי אם היום אנ

נעשה נזק כלכלי לרשות. המטרה היא פשוט לרוץ למשרד הפנים ולאשר את 

 התחשיב. זאת המטרה. 

 : פעם בחמש שנים ניסים? מר עמרם נעים

 לא, לא, לא, זה לשנה. :דני אורן

 כל שנה,  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 : איפוס התחשיב יהיה  אילנית הומינר

פים, לפני חצי שנה, ארבעה חודשים עשינו את זה "עשינו את זה בשצ ן:מר ניסים גוזל

פים, אתם זוכרים, שצפים גם אישרנו לפני שלושה ארבעה חודשים. "בשצ

 ניסים גוזלן בעד.
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 כולם בעד. אחר כך תפרט. בוא נמשיך. ככה נו, אחר כך תפרט כולם בעד.  :נועם ששון

 ו,  20.  אילנית לגבי תיקון יש מישהו נגד? לא, הלאה מר ניסים גוזלן:

: על סדר היום, טוב, כיום למעט חוקי העזר, חוק העזר של החניה, כל יתר  אילנית הומינר

חוקי העזר שלנו הם על ברירות קנס, משמעות של זה שבן אדם מקבל דוח, 

, אלא אם כן, אם הוא לא רוצה לשלם את הקנס. טלהישפברירת המחדל היא 

ר, אם הוא לא רוצה לשלם הוא צריך ללכת לבית אם הוא משלם הכל בסד

משפט. השיטה הזאת היא מסורבלת. היא מקשה מאוד על אכיפה, וגם אם 

הרבה דוחות, לא יהיה אפשר לגבות את הדוחות האלה, מדובר  הפקחים יתנו

על דוחות שבן אדם לא רוצה לשלם. כן? לא מדובר על דוח שבן אדם משלם. 

ה להפוך את כל עבירות, כל חוקי התנועה שלנו מה שאני מציעה למליאה, ז

לעבירות ברירת משפט, המשמעות של זה היא ברירת המחדל. מי שמשלם 

להטיל  האני יכול מנהלית.משלם. מי שלא משלם הברירת מחדל היא, אכיפה 

עיקולים וכל האמצעים שניתן להטיל כדי לאכוף וזאת במידה והוא לא 

 ולים. הוא יכול לשלם. מערער. כלומר יש לו שלושה מסל

 רוצה לשלם..ברירת קנס או  :פרנקו מוטי

כדי לאכוף את הדוח.  פסק דין: ברירת קנס זה להישפט. אוקי? אתה צריך  אילנית הומינר

. ברירת המחדל היא טלהישפברירת משפט, או לשלם או לערער או לבקש 

, טהישפללשלם. זה הבדל עצום. אם אתה לא משלם ולא עירערת ולא ביקשת 

 אפשר לבצע אכיפה מנהלית.

 נועם ששון: וכיום מה המצב?

אכיפה מנהלית זה אומר לעקל את חשבון הבנק לדוגמא, אכיפה מנהלית זה  :פרנקו מוטי

 שקל,  150אומר אפילו אם זה דוח של 

 השאלה אם זה מידתי. את מבינה מה אני מתכוון? :מוטי פרנקו

פקודת הגביה, היא אושרה על ידי שר האוצר,  חמכו: יש, האכיפה מתבצעת  אילנית הומינר

 יש עיקול..יש אמצעי, יש התראה, ואחר כך 

 )מדברים ביחד(

: דוחות חניה היום הם ברירת משפט, המטרה היא להפוך את כל חוקי העזר,  אילנית הומינר
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 לחניה. 

 מה זה? :עמרם נעים

 חניה זה כבר כך,  מוטי:

למועצה לתת הרבה דוחות, ולאכוף אותם ולגבות את מה : ... זה יאפשר  אילנית הומינר

 שמגיע. 

 קדימה, סעיף שש. אישור, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 כולם בעד. מר ניסים גוזלן:

 : בעד. בעד.  אילנית הומינר

 רגע דקה. יש מישהו שמתנגד לסעיף הזה? כולם בעד נכון? מר ניסים גוזלן:

 איזה סעיף? דובר:

 ,5, 5:   ינראילנית הומ

אישור ההמלצות של וועדת שמות. ששששש, קראו את סעיף הבא וגם סעיף  מר ניסים גוזלן:

 א' וגם סעיף ב', אז אני בעד. מישהו נגד? לא. פה אחד. אישור תקציב,

: איך נקבע וועדת שמות אני רוצה להבין, רק איך מחליטים על שם של מי לקרוא נועם ששון

 מה? איך זה עובד?

אני אגיד לך. יש נוהל מסודר ... אתה רוצה להציע שם, יש נוהל מסודר  יסים גוזלן:מר נ

שפועלים לפיו בצורה מסודרת. יש נוהל וכולנו נפעל לפיו. סעיף, סעיף, משה 

 דבר על תקציב המועצה.

 קודם, למועצה יש נוהל של וועדת השמות שדנה בשמות שהוועדה קידמנו,  :משה מזרחי

 )מדברים ביחד(

 אני מתנגד להצעה שלך,  :מרם נעיםע

 קודם צריך להביא את, :משה מזרחי

 אני אשב אתה עם היועצת המשפטית ונראה מה נעשה. :עמרם נעים

טוב, נשב שלושתנו ונחליט ונביא משהו מסודר, את הנוהל ונאשר אותו  מר ניסים גוזלן:

 במועצה. בסדר? אחרי שנביא, אישור תקציב מבקר המועצה.

תקציב מבקר המועצה צריך להצביע, כמו שעשינו שנה שעברה צריך להצביע  י:מזרחמשה 
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 עליו בנפרד בנוסף לתקציב המועצה, 

 כמה התקציב שלך? מוטי:

 אלף שקל,  60ביקשתי  מזרחי:משה 

 )מדברים ביחד(

 אישרנו חמשיים, :ג'קי גונגרדי

 חמישים אשרו אז,  :משה מזרחי 

 הלאה קדימה,  מר ניסים גוזלן:

 דברים ביחד()מ

 אלפים שקל ... 10 :בן אור פרץ

 הוא הסכים לוותר,  :ג'קי גונגרדי

 מה שהוא יבקש הוא יקבל...  מר ניסים גוזלן:

 מישהו נגד? דובר:

 לא. לא נגד, למה נגד?  דובר:

 כמו שהוא ביקש,  60רגע רגע שניה, יש פה, אם אפשר ראש המועצה לאשר לו  :פרנקו מוטי

 יב כבר אושר. אבל התקצ דני אורן

 )מדברים ביחד(

, סקר תכנון שיפור אתרים ברחבי הישוב לפי החלטת וועדת אתרים, 8סעיף  מר ניסים גוזלן:

 אמרנו, שאנחנו,

 מה ההחלטה פה? :פרנקו מוטי

 ההחלטה פה? לא יודע, זה משהוא, מר ניסים גוזלן:

 אנחנו צריכים לשבת ... :עמרם נעים

 רגע אני אקריא,  דובר:

 קודם כל סיכום של וועדת אתרים, אז הסיכום,  זרחי:ממשה 

תה : רגע שניה, רגע, חילקת את זה לכל חברי המועצה במייל? אז מה, עכשיו אנועם ששוןמר 

 מקריא לי שאני אצביע על החלטה בלי לראות את ה,

 לא, זה כולם קיבלו, :משה מזרחי

 מי כולם? אני לא חבר, :נועם ששוןמר 
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 וועדה קיבלו,חברי ה משה מזרחי:

 אני מצטער אני מבקש ש,  מר דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

אלף, שניה, אני לא יודע למה זה לא הגיע לוועדת כספים  70סליחה, יש שם  מר ניסים גוזלן:

 אלף, אני לא יודע למה זה לא הגיע. אני אבדוק,  70אני ביקשתי 

 שיגיע מסודר, דובר:

 שות סקר כולל מיפוי כולל הבאר,בישיבה הבאה, לע מר ניסים גוזלן:

 ,מטפלת בזההנה רימה פה, היא  : עמרם נעים

כי הוא לא פה, משה, תדאגו  את התב"ראמרתי לישיבה הבאה נעלה  מר ניסים גוזלן:

לעשות סקר, לעשות מיפוי תב"ר להעלות את הברקו ... יש שבעים אלף שקל 

את ליישם ל, נתחיל ולקדם את כל מיני פרוייקטים שיש באתרים. בואו נתחי

זה ... יש חברים ... מועצה, שאנחנו רוצים להפעיל אותה ... לעבודות, אחרי 

 מספר .. חשוב מאוד, 

 : לפני שאתה מפעיל אותה,נועם ששון

: בכל מקרה אני רוצה להגיד לגבי הסקר זה גם ליקוי שאני העליתי בדוח משה מזרחי

צריך כבר לפתור את הליקוי ו צריכים לעשות את זה ממזמן, וינביקורת, הי

 הזה. 

 )מדברים ביחד(

 אז אין פה הצבעה אין פה כלום. :נועם ששון

 דוחים את זה לפעם הבאה.  :עמרם נעים

 ר"תב, וזה עבר בוועדת כספים, לא השתנה ה1088 ר"תבזה עדכון של  9סעיף   :דני אורן

תפות המקורי היתה השת ר"תבאלף שקל, כי ב 70אלא רק היה בו מיון של 

של השבעים, לא  שיפטינג, אז שינינו את ה680, והגדלות 570משרד החינוך 

 השתנה פה כלום. 

 עבר בכספים? דובר:

 עבר. מה? דני אורן:

 )מדברים ביחד(
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 מישהו נגד?  אשכיבוי  1110 ר"תבטוב.  דני אורן:

 , אלף שקל, היא היתה יותר 112 לא אני נגד. ההשתתפות של כלל היא :מר דודי לוין

 ,160היא היתה  :מוטי פרנקו

 אלף שקל יותר.  ---היא היתה  :מר דודי לוין 

 )צועקים(

 , סליחה, דקה. יכול להיות שקיזזו להם את הפרמיה?161רגע,  מר ניסים גוזלן:

נכון. קיזזו להם את זה בשוטף, ופה לוקחים את זה מהתקציב, מקרנות  :מר דודי לוין

 הפיתוח. 

חה, סליחה, יכולים לקחת מהפיתוח ובמקביל ... זה ... סגור, באמת, סלי מר ניסים גוזלן:

 מה? 

 זה אישור לא נכון. :מר דודי לוין

 )מדברים ביחד(

 תעביר את זה לישיבה הבאה, :עמרם נעים

 אני לא יכול להעביר את זה משנים קודמות, דני אורן:

 מה זה לא יכול?  :מר דודי לוין

 התב"ררוצה שיהיה פה? מה אתה מציע? מה אתה מציע? טוב, דודי, מה אתה  דני אורן:

 מליון שלוש מאות ושלושים ושניים, מה אתה מציע? מה אתה מציע?

 מצביע בעד. לא: אני אגיד לך למה אני לא יכול להצביע על, למה אני מר דודי לוין

 אל תצביע בעד.  דני אורן:

לא היית, ושאלתי, האם הכסף , אולי אתה היית אולי אתה ישיבותבאותם  מר דודי לוין:

הזה יהיה צבוע, מתי שיהיה. אמרו לי כן. ולמרות שאני... אמרו לי כן, מה 

השעה, ועוד פעם לא רושמים את זה נכון. אני לא יכול  הנה הגיעהלעשות, 

 להצביע על הדבר הזה.

נתקדם. חוץ מדודי, דודי היחידי שמצביע נגד, אתה אתו? אוקי. הלאה בואו  מר ניסים גוזלן:

 נכון? אפשר להתקדם.

 אני רוצה להסביר לו את זה עוד פעם,  :מר דודי לוין

 אני יכול להסביר, תקשיבו,עזוב, אל תסביר,  מר ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד(

 הלאה הלאה,  מר ניסים גוזלן:

 הלאה,  התעייפת. לא צריך עזוב, ראש המועצה :פרנקו מוטי

 תקציב השוטף?השתמשו באלף שקל  50על רישום טכני,  למה אתה על זה, :מר דודי לוין 

 לא.  דני אורן:

לא, לא, אתה טועה, תן לי להראות לך למה אתה טועה. בוא נסדר, תן לי  :מר ניסים גוזלן

כשאתה מבצע להראות לך, אבל אפשר להסביר? בבקשה, תקשיב, תקשיב, 

 161 -להיכנס ה , במקרה הזה היינו צריכים לכנס, היה צריךר"תבשל  פרויקט

מקרנות. עכשיו, אם תכנס לדוח הכספי של אותה שנה, אתה תראה שדווח 

, שניה, כי זה הלך לכיסוי השוטף, 112, זה שנכנס בפועל רק 161עבור הקרנות 

 זה הפעולה שבוצעה על ידי חברת הביטוח מבחינה פרוצדוראלית. 

 )מדברים ביחד(

, פה במרשם, 161 -לו להראות ברישומים נרשם הרגע, רגע, דקה. זה גרם  מר ניסים גוזלן:

 נרשם השוטף, אין קשר, עזוב,

 )מדברים ביחד(

 , כולו רשום,161 -אתה יכול לבוא לדני ולראות איך נרשם ה מר ניסים גוזלן:

 אבל הפוליסת ביטוח משולמת מהתקציב השוטף. :מר דודי לוין

, 112 -, לא רושמים את הר"תבב 161 -אבל אין קשר, אבל רושמים את ה מר ניסים גוזלן:

 רושמים. מה לעשות? 161 -את ה

 אבל החמישים אלף שקל ששילמת מחברת הביטוח יצא מהשוטף.  :מר דודי לוין

 , ... 2012דודי, אם זה היה נגיד  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

 ... אתה לא הבנת אבל בסדר.  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,10זה נרשם בספרים לא כשוטף, אבל בוא נתקדם. הלאה. סעיף  לן:מר ניסים גוז

 )לא ברור( :מר דודי לוין

 אז אני אומר לך, ... לא משכנע הלאה,  מר ניסים גוזלן:
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 אם זה לא היה בזכות יש ... מה זה ... :מר דודי לוין

 קדימה. הגדלת, קדימה דודי, תתקדם, תתקדם, זכות בסדר,  מר ניסים גוזלן:

 ברים ביחד()מד

 שששש, קדימה, הגדלת,  מר ניסים גוזלן:

אלף שקל,  290יש אישור מגרש הספורט ברמות, אנחנו העברנו בזמנו  מר דני אורן:

אלף שקל, ... מקרנות הביטוח כדי לגמור את הפרוייקט  210ונדרשים עוד 

 בחצי מליון שקל. 

 מאושר?  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

, דקה, השאיפה, סליחה עם כל הכבוד על מה ר"תבמתחילים, ברגע שיש  מר ניסים גוזלן:

ש... שניה, וואו, זה כסף שנתנו לנו, זה כסף שקיווינו מהטוטו, זה כסף 

שאנחנו מקדמים, המטרה שלנו היא לקראת הראשון לספטמבר, שנפתח את 

שנת הלימודים שזה יהיה קיים ויציב. זאת המטרה, בסדר? לשם אנחנו 

 , נקווה שנעמוד בזה, קדימה. לא צריך להתלהב,שואפים

 למה שנ... :מר דודי לוין

אנחנו נעשה הכל לקדם, כמו שאנחנו עומדים בכל רחבי היישוב, אנחנו  מר ניסים גוזלן:

 נעשה את זה. 

 זה לא אתה, זה המהנדסת, כאילו,  :מר דודי לוין

 )מדברים ביחד(

 אני מגישה דרך משכנתא, : רימה לבדה

 היתר, היתר בניה דברים כאלה לא יהיה, : די לויןמר דו

 אנחנו מקדמים את זה, נסדר את זה. רימה, מר ניסים גוזלן:

 זה, ביום אחד אנחנו מקבלים היתר, זה,  רימה לבדה:

 זה לא מסובך. מר ניסים גוזלן:

 זה היתר  רימה לבדה:

 : את היום האחד הזה כבר עשינו? מר דודי לוין

, אתה לא יכול, סליחה דקה, אתה לא יכול להביא ר"תב, לא היה ר"תבאין  מר ניסים גוזלן:
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 מדידה, אתה צריך לעשות תוכנית, חבר'ה נו, באמת. 

 )מדברים ביחד(

למה? אני אגיד לך למה, כי בשביל לבצע את הכיכר... אין מקום אתה צריך  רימה לבדה:

 להקטין את, להקטין את המגרש, ואתה צריך,

 )מפריעים(

 אלף שקל עומדים שמה, 350יש לך  :דובר

יש. סליחה, עם כל הכבוד, דקה, חבר'ה, עם כל הכבוד לכם, מי שמבין  מר ניסים גוזלן:

בכספים ... אתה היחידי, אני אומר לך עוד הפעם שאנחנו עושים את זה, 

 , נו, קדימה נתקדם. הלאה. 1.9 -נתתי עד ה

 : רגע הנושא הבא, מה זה ה, מר ג'קי גונגרדי

 נעשה, נעשה,  מר ניסים גוזלן:

 ששה גני ילדים חדשים,  דני אורן:

ששה גני ילדים ברח' שוהם ... יש לנו עכשיו מספר, להשלמת ... עבודות  דובר:

 פיתוח.

 קדימה, מאושר פה אחד. מר ניסים גוזלן:

 , א"תבששה גני ילדים ב דובר:

 )מדברים ביחד(

תלמים שלב ג' פלוס ד' קיבלנו הרשאה לשלב , .. בית ספר 1108 ר"תבהלאה,  דני אורן:

שנקרא ג' פלוס  ר"תבד'. אני מזכיר לכם שזה כולל השלמה משלב ג', לכן זה 

 ד'.

 אוקי. ולכל מי שלא היו ...ולא שותף לזה, מדובר על שני המבנים מאחור,  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

יו מעודכנים, שלא תגידו שאנחנו לא מספרים שאולי תעבירו לתושבים, שתה מר ניסים גוזלן:

 מספרים לכם. שלא תגידו שאנחנו לא מספרים לכם,

 ניסים, ... :נועם ששון

 )מדברים ביחד(

 קדימה הלאה,  מר ניסים גוזלן:
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 )צועקים ביחד(

 ... על ידי האופוזיציה,  :מר דודי לוין

 אין לי בעיה עם זה, הלאה.  מר ניסים גוזלן:

 החינוך, אף אחד מכם לא עמד ורץ להביא את הכסף,ממשרד  :מר דודי לוין

אתה רצת? מי עבר שיווק? אתה? אני עברתי, מי רץ לתלמים ד', אתה?  מר ניסים גוזלן:

 תראה איך הוא מתלהם. לך תביא את ... הבאת פעם משהו בחיים שלך?

 )צועקים(

 אם אתם ... שלושה סגנים ... :מר דודי לוין

 )צועקים ביחד(

 הלאה, קדימה, קדימה.  גוזלן:מר ניסים  

 )ממשיכים לצעוק(

 כל הכבוד,  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

 שזה הלאה,  1060 ר"תב, , 13 ר"תב מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

 שיצביע נגד, אין לנו בעיה שיצביע נגד. הלאה שחק. מר ניסים גוזלן:

 )מפריעים(

 אנחנו ... הגדלת, הלאה, שששש,  מר ניסים גוזלן:

 , 1060 ר"תבהגדלת  דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 ים, יש לך בעיה? אנחנו מחכים רגע, ר"תבאין לנו בעיה שתצביע נגד  מר ניסים גוזלן:

, שיפוץ מבנה טיפת חלב, זה לא 1060 ר"תביאללה ניסים, תן לעבוד, אישור  דני אורן:

 ... זה לעבודות פיתוח. 

 )מדברים ביחד(

 לה היא קרן עבודות פיתוח,כן. אבל ההגד דני אורן:

 אלף הנוספים זה מקרן עבודות פיתוח.  300 -ה דובר:

 זה לא...? דובר:
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 יש .. מפעל הפיס. 560 -זה בתוך ה מר ניסים גוזלן:

הזה הוא ... רביעית, אז ...  כל תקופה אתם מביאים אותו עוד פעם  ר"תבה : נועם ששון

וסיפים חדר, מוסיפים חדר ... לאישור, ... עושים תכנון מוסיפים מעלית, מ

 תתחילו כבר, תתחילו, 

 יש בניה בבית ספר צאלון, 1129 ר"תביאללה,  דני אורן:

 קומה שניה. מאושר. מר ניסים גוזלן:

 , פתיחת חשבון 15בסדר?  ...  דני אורן:

 מה זה? :מר דודי לוין

 בית ספר תלמים, ...  דני אורן:

 צריכים חתימות, מורשי חתימה, דובר:

 מאושר. הלאה, הלאה,  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מה זה אישור ... אילנית? דני אורן:

 )רעש, מדברים ביחד(

 ששששש,  דובר:

 49שנה, ...  49 -: הנושא הזה אושר פה באחת הישיבות, ... הסכם חכירה ל אילנית הומינר

 שנים, 

 הכל נפל בגלל ש, דובר:

 , רק 201מה זה? מאוד קשה, הכל  אין לי בעיה, מר ניסים גוזלן:

 מה הבעיה?  דובר:

 אם היינו מתחילים את הישיבה עם ה... זה היה  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 זה קירקס זה לא ישיבות מועצה.  מוטי:

 אני מסכים. דובר:

 אני לא אוהב להשתתף בקרקסים, אני .. אסע לתל אביב אני אהנה יותר,  מוטי:

 : הלאה, רדימר ג'קי גונג

 )מדברים ביחד(
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 ,17תעלה את זה להצבעה, גם את  דובר:

 , זה גם טרפו גם הכל, וגם את ההסכמים,18 -ו 17, 16 מר ניסים גוזלן:

 רגע, רגע, יש לי שאלה לגבי הטרפו,  : מר דודי לוין

 : בבקשה,אילנית הומינר

 אני ראיתי שם, :מר דודי לוין

 – 17, ואז, יש למישהו בעיה עם כיבוי אש? אין. 16אשר רגע, רגע, בוא נ מר ניסים גוזלן:

 טרפו רח' הברוש, אין בעיה. 

 : יש לי שאלה, מר דודי לוין 

 כן.  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , הלאה, בואו בואו, כן, נו קדימה, מוטי נו, מה עשית לטרפו?18, 17 מר ניסים גוזלן:

אותו מגרש שצמוד לאותו מגרש ש... צרפתי שמגיע  : אני שואל לגבי הברוש זהמר דודי לוין

 לוועדת הערר והתקבל הערר של... זה לא קשור לזה?

הברוש זה משפחת יצחקי, דקה. זה הקניון עצמו זה ... לא קשור, לא קשור,  מר ניסים גוזלן:

 כלום, כלום, 

 : יש פה היתר, אילנית הומינר

ה? מי? כולם פה אחד? כולם פה אחד. יופי. יש פה היתר מסודר הכל. הלא מר ניסים גוזלן:

 בואו נתקדם. 

 רגע, תחנת טרפו האוזן שתיים. תחנת טרפו באודם, זה באתר ... החדשה.  דני אורן:

אבל רגע, יש לי שאלה, כל הטראפויים האלה שעכשיו ... יש עבודות של הוט  :מר דודי לוין 

 של בזק, מה אתם?

מה שמשלמים חברת חשמל ומה שמעבירים חברת חשמל, כל העבודות? על  מר ניסים גוזלן:

ומה שהם אמורים לשלם לנו, סכום מסויים שהם משלמים בכל הארץ, זה 

רק התחנות חשמל. על הוט הוט וכל מיני בזק וזה, על זה לא משלמים. לא 

לפחות חצי דונם  משלמים על הפעילות. לא משלמים כי השטח שניתן הוא

 התיבות, מדובר על מטר שניים שלושה, ולכן,לגבי טרפו, בהוט או בכל 

 לא. התיבות הן על השטח ובצמוד אליהן חברת חשמל,  :מר דודי לוין
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 לא, לא, אלה, בדרך כלל,  מר ניסים גוזלן:

 באודם, באודם, הוט...  :מר דודי לוין

הם מתקינים לפה והם משלמים והם גם, אתם אין הסכם. היחידים שיש  מר ניסים גוזלן:

הסכם היחידים שיש אתם הסכם מקרקעין, זה חברת חשמל לגבי  אתם

 תחנות טרפו, שגם שם הם משלמים מה שנקרא דמי מכר לעיריה.

 יכול להיות שהוט משלמים לחברת חשמל? דובר:

 לא, לא, אין חיה כזאת. הם נצמדים ללא כסף. התיבות האלה ש, מר ניסים גוזלן:

 למה ש...צמודים, דובר:

בזק והוט וכולם זה שירות יותר לאזרח, אנחנו לא גובים על זה כסף. אין  ן:מר ניסים גוזל

 תקנה כזאת,

 אתה משלם על זה, דובר:

לא, לא, לא משלמים. רגע, דקה, את השונות וזה מחקנו, לגבי שאלה, לגבי  מר ניסים גוזלן:

 יום ראשון, דקה, אני מציע, לא, לא, לא, יום ראשון,

 למה?  דובר:

 ככה. בואו נסיים את זה עכשיו.  זלן:מר ניסים גו

 )מדברים ביחד(

 מה זה קשור, נקרא ל... סליחה,  מר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה, סליחה, סליחה, דקה עם כל הכבוד, אנחנו קובעים את סדר היום, מר ניסים גוזלן:

 ממש לא.  דוברת:

י אותך, אל תגיד לא. אני הזמנתי אני מזמין, סליחה אני אומר אני הזמנת מר ניסים גוזלן:

 אותך, אני שואל, האם ביום ראשון,

 )מדברים ביחד(

חבר'ה, אני מדבר אתכם דקה. תקשיבו דקה, ברשותכם. יש פה את הכיכר,  מר ניסים גוזלן:

... יום ראשון נפגשים ... לא צריך לא רוצים 15בעיקר יש פה את הכיכר, של 

 ראשון, הזמנו אתכם כחוק. לא נמשיך, סיימנו. אתם תבואו יום

 למה יום ראשון? דובר:
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בואו נמשיך עכשיו, בואו נמשיך. אני לא יכול ביום רביעי, סליחה. אני לא  מר ניסים גוזלן:

 יכול. תקשיבי. 

 )צועקים ביחד(

היחידים, סליחה, אתה יודע טוב מאוד שעשינו מאמץ, שביום שני, הקדמתי  מר ניסים גוזלן:

 דתי חברי הנהלה שיושבע ביום שני במקום היום. את הישיבה כי כיב

 )צועקים(

 יום רביעי, יום רביעי, שניה, דקה, חבר'ה, בואו נשאל את כל החברים, רגע,  מר ניסים גוזלן:

 תשאל את אבנר מתי הוא חוזר,  דובר:

ישיבה אחרי זה, עם כל הכבוד, מה? עשינו נסיון אתה יודע שהקדמנו את זה  מר ניסים גוזלן:

 ליום שני, 

 ... לך? דובר:

 אז מה זה משנה אם הוא יבוא ... אנחנו נזמין,  מר ניסים גוזלן:

 )צועקים(

סליחה, אפשר משפט? אפשר? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני אשם?  מר ניסים גוזלן:

 שאלה באמת, דודי, דודי, אני לא ... זה אחד, סליחה, דקה.

 )לא ברור( : מר דודי לוין

גוזלן: אבל אני לא אשם, מה אתה רוצה ממני? בפעם האחרונה אני .. אתך שהוא  מר ניסים

 יהיה, אתה עוד מאשים אותי? אני במקום יום רביעי,

 אני לא האשמתי אותך, אמרתי ששלוש פעמים הישיבה נדחתה, :מר דודי לוין

ומר לך עוד ... כשהוא יחזור מחול נעשה את הישיבה. תקשיב אני לא, אני א מר ניסים גוזלן:

פעם, אתה יכול  ... הישיבה היא, סליחה, יום ראשון? אתם רוצים יום ראשון 

 או רביעי, תחליטו מה אתם רוצים, 

 )מדברים ביחד(

חבר'ה דקה, נועם, נועם, נועם, אנחנו יותר לא נעשה פשרות, דקה, יש...  מר ניסים גוזלן:

  , 1517 ר"תבדקה, יש 

 )מדברים ביחד(

 ניסים, דוברת:
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 דודי, דודי, רימה רוצה לדבר, הלאה,  מר ניסים גוזלן:

 אני ...  רימה לבדה:

 )מדברים ביחד(

נועם, נועם, אנחנו נעשה את זה יום ראשון כי היא לא יכולה להגיע, היא לא  מר ניסים גוזלן:

 יכולה רביעי, היא לא יכולה רביעי והכיכר חשובה. 

 )צועקים(

דחות דיון, יהיו לנו, תגידו לי הבן אדם בחול אנחנו לא יכולים אני לא יכול ל מר ניסים גוזלן:

 לדון, נו באמת? השתגעתם? הבן אדם בחול אני לא יכול לדון, ... 

 )צועקים(

 דקה, אני, תגיד לי מה הקשר? אתה פוליטיקאי ... אני לא אגיד לך איזה,  מר ניסים גוזלן:

 אני סוג,  :מר דודי לוין

אמר, תקשיבו, ההתלבטות שלי של ה... אחר כך נעשה ישיבה מיוחדת. אבנר  מר ניסים גוזלן:

אני רוצה לאבנר ישיבה מיוחדת. זהו. אבנר ברק בחור טוב, ומגיע לו ישיבה 

 מיוחדת. מה אתם רוצים? 

 )מדברים ביחד(

דקה. בואו נסגור את הישיבה. בואו נסגור את הישיבה. יום ראשון קבענו  מר ניסים גוזלן:

מנו. רגע דקה, יש מצב שאנחנו יושבים על הכיכר, יש שם סכנת לפי מה שהז

 נפשות, 

 אני מבקשת מחברי מועצה, ...  רימה לבדה:

 דקה,  מר ניסים גוזלן:

 אני ... רימה לבדה:

 שקט, נועם, יאללה, שב כבר רגע, מר ניסים גוזלן:

 זה בשביל תושבים שלכם,  רימה לבדה:

 )צועקים ביחד(

לי שאלה, אכפת לכם לסיים היום .. את הישיבה. למה? אז תבואו ביום  יש מר ניסים גוזלן:

 ראשון? 

 אם יש תקציב, דובר:
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 לא אין תקציב, דקה, דקה, שניה, תקשיב, אתה רוצה לשאול,  מר ניסים גוזלן:

 רוצים ללכת. :מר דודי לוין

ות אותה, דקה, אף אחד לא רוצה ללכת, הכיכר הזאת אנחנו מבקשים להעל מר ניסים גוזלן:

מהטעם שניה, שכולנו מבינים שהשכונה הגדולה, צריכה יציאה בחלק 

 הדרומי...

 : )לא ברור(מר דודי לוין

אבל מה אכפת לך לעשות את זה עכשיו? אז תשאר אז מה? חצי שעה, בואו  מר ניסים גוזלן:

נדון בזה, זה חשוב, אני מוכן לשבת פה חצי, רוני שב, יותר חשוב החינגות 

ותר חשוב לבזבז, נועם, נועם, אצלי זה לא קשור, זה מעבר לקו שלכם? י

 הכחול, אני אענה לך, חלק מה,

 )מדברים ביחד(

 רוצה לשבת? מר ניסים גוזלן:

 נגמרה הישיבה. : מר דודי לוין

אין בעיה. יום ראשון נפגש ונדון, אין בעיה. בושה בושה, לדבר דברי ... על  מר ניסים גוזלן:

ם יש לך  זמן, כיכר שאולי ייהרג מישהו מחר, אין לך זמן. כל מיני קישקושי

 לא צריך. 

 מי ייהרג? סגרת את היציאה, סגרת את היציאה,  : מר דודי לוין

 הכיכר הזאת חשובה, הכיכר הזאת חשובה, כל יום ש... זה נס. מר ניסים גוזלן:

 למה לא עשית אותה עד היום?  :מר דודי לוין

 

 

 הישיבה תמה     

 

 

 

 ניסים גוזלן        ירית נתןא

 ראש המועצה       מנכ"לית המועצה
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