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 פרוטוקול

ושא ראשון אה סעיף . נ2ערב טוב לכולם, אה נתחיל ישיבת מועצה מספר  ניסים גוזלן, רה"ע: 

חודשים, יאיר אה סמנכ"ל ומנהל משאבי אנוש  ראשון רשמנו מינוי לשלושה

אנחנו מוצאים בסדר היום שלא היה את הרכב  נו אותו כמנכ"ל זמני.יינמ

בחירת המנכ"ל עוד כמה, אנחנו נדבר כחלק מהנושאים שאנחנו רוצים לעלות 

ו לשלושה חודשים, אנחנו מעבר להזמנה לסדר היום. אז אה אנחנו נשאיר אות

אני למרץ, יכנס מנכ"ל חדש. אז את האיתור כמובן  1-מקווים שלקראת ה

בחרתי אותו, וועדת האיתור צריכה לאשר אותו, אה אנחנו נזמן. הייתה צריכה 

להיות אתמול ישיבה כזאת של בחירת מנכ"ל הייתה צריכה להיות סליחה 

להיות היום ישיבה בשעה היום ישיבה בשעה שתיים. דקה הייתה צריכה 

ר וועדת דר, מכל מיני בעיות טכניות, ולכן צריך לבחושתיים ולא כל כך הסת

איתור אה לאשר אותה פה, אה כדי שנוכל להתקדם גם בנושא הזה. אז זה אה 

 סעיף ראשון.

 : האם, שאלה האם יש לכך השלכות תקציביות?פרנקו מוטי

ר היחידי שעושים בדרך כלל במשרד הפנים לא באופן עקרוני הדבע: "ניסים גוזלן, רה

יף עוד איזה איקס רים להם את הפרוטוקול, והם מחליטים אם להוסמעבי

אה לאותו שכר של אותו אה ,זה כמה מאות שקלים  כסף ולא משהו משמעותי

 מי שאמור לממן.

 : זה מה שדובר?מוטי פרנקו

ור במשרד הפנים הם קובעים. מה זה מה שדובר, כן  זה מה שמדובר זה פע: "ניסים גוזלן, רה

 מאשר.שמשרד הפנים 

 : רק בבקשה שנשמע את תגובת הגזבר לפרוטוקול.מוטי פרנקו

 מה שמשרד הפנים יאשר, נביא לכם לעדכון. דני אורן:

צריך להצביע, צריך להצביע. השלכות תקציביות בקדנציה הזאתי יהיה רק קול מוטי פרנקו: 

 אם לא גם בסדר. לפני, אז אם יש לך תשובה כן, 

 לה שלך.לא הבנתי את השאדני אורן: 

 האם יש למינוי מזכיר, עד שלושה חודשים...מוטי פרנקו: 

 כן יש איזשהו שינוי כספי.דני אורן: 

 היום דובר על מאות שקלים, כמו שאמר ראש הממשלה אה ראש המועצה?מוטי פרנקו: 
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 שרות אלפי שקלים.אני לא יודע אם מאות שקלים, אבל זה לא עדני אורן: 

 אז מה סכום?מוטי פרנקו: 

 אני לא יודע.דני אורן: 

 בערך?מוטי פרנקו: 

 מאות שקלים מדובר בסביבות מאות שקלים, נעדכן אותכם מדויק שנדע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני לא יודע, אני אדאג ממשרד הפנים לעדכן אותכם.דני אורן: 

 זה הליך שצריך לעשות.אין בעיה זה מה... ע: "ניסים גוזלן, רה

 ריך תשובה לזה... אני צאבל אני.מוטי פרנקו: 

 אילנית מה השאלה אה כמה זה בדיוק??

 מה ההשלכה התקציביתמוטי פרנקו: 

 לא יודע אני...ע: "ניסים גוזלן, רה

 אם זה מאות שקלים מוטי פרנקו: 

 אילנית שאלה לגיטימית אתה לא יודע כמה זה...

 ים זה עד תשע מאות שקלים ככה לימדו אותי.מאות שקלמוטי פרנקו: 

 לא אז אני אומר...ע: "סים גוזלן, רהינ

 ואז זה כבר אלף אלפיים שלושת אלפים לחודש.מוטי פרנקו: 

 לא מדובר בעשרות אלפים. : דני אורן

 הבנתי.מוטי פרנקו: 

 אני לא יודע להגיד לך תשובה : דני אורן

 האם מדובר באלפי שקלים?מוטי פרנקו: 

 ם.יכול להיות שזה אלפי שקלים בודדי: דני אורן

 אם זה אלפי שקלים,מוטי פרנקו: 

 לשלושה חודשים במצטבר.: דני אורן

במצטבר לשלושה חודשים חייבים על עוד.. זה חייבים אבל במצטבר,: ע:"ניסים גוזלן, רה

 החוק.

אלפי שקלים? זה יכול להיות כמה  אלפי שקלים במצטבר לשלושה חודשים, כמה דני אורן: 

ורך הדוגמא שלך, כי אתה אומר שאחרי זה לא יעבור את העשרת אלפים לצ

 לעשרות אלפים. זה הולך
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למרץ היה מנכ"ל זה יותר חשוב  1-השאיפה שלנו השאיפה שלנו, זה שבע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר זאת השאלה. 

 ואם יהיה מנכ"ל...מוטי פרנקו: 

ד בסדר, ר אותו מביאים לפי אישור. או קיי אז אני בעלא צריכים לאשע: "ניסים גוזלן, רה

 אני בעד כמובן.יאללה אנחנו מדברים שזה יקח פחות. 

רגע כמובן ראש המועצה, התשלום הוא הזה כמובן הוא מעכשיו קדימה, הוא מוטי פרנקו: 

 לא אחורה?

 הוא מעכשיו קדימה. ע: "ניסים גוזלן, רה

 .או קיימוטי פרנקו: 

אנחנו נסיים את התהליך הזה ברור שהוא מעכשיו קדימה, אני מאמין שע: "רהניסים גוזלן,  

 חודש.

 יותר מזה, אם זה מעכשיו קדימה ותוך חודש נסיים זה היה מעט.דני אורן: 

 .זה היה מאות שקלים זה לא משהוע: "ניסים גוזלן, רה

עובד בזה אז זה בטל בשישים, זה מעכשיו קדימה. בוא נאמר שאם יאיר מתנדב ודני אורן: 

 צריך...

 לישיבת המועצה שנכיר אותו. שהוא יגיעראוי היה מוטי פרנקו: 

 יש לנכד שלו היום ברית.דני אורן: 

 מזל טוב אנחנו לא מכירים אותו אבל, לא מכירים אותו.מוטי פרנקו: 

וועדות  2או קיי אז יש פה מישהו שמתנגד או כולם? בסדר? אה סעיף ע: "ניסים גוזלן, רה

 וועדות... חובה

 אישור ממונה השכר.ם אה מותנה גם בהמינוי של התשלו: הומינר אילנית

 ברור ע: "ניסים גוזלן, רה

 ברורדני אורן: 

ברור  הכל לפי החוק הלאה. לפי אישור אוצר באישור משרד הפנים, וזה ע: "ניסים גוזלן, רה

שוב למרץ, אבל אה  1מפה קדימה. אבל בהנחה שנסיים את הכל אני מעריך 

קיי לגבי בחירת חברי וועדות חובה כשיש וועדות אז אנחנו נסיים את זה. או 

 נו לכם את הטבלאות עוד מזמןורשות שלח

 יש כמה תיקונים בטבלאות. ששון: נועם

 גם לנו יש תיקוניםמוטי פרנקו: 



  נ.ג                                                                                                                                    01877

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

5 

 בואו תגידו בדיוק איפה ע: "ניסים גוזלן, רה

 ותה? אם לא יהיה לנו בעיה.בוא נעבור וועדה וועדה ונאשר א ששון: נועם

 טוב אנחנו לגבי, בוא בוא נתחיל וועדות ההנהלה וועדות ההנהלה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 וועדות ההנהלה מאושר. ששון: נועם

 דקה רגע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מי זה ההנהלה? דודי לוין:

קב בתנופה אותיות יפה תן לי שנייה זה חשוב, וועדות ההנהלה זה באר יעע: "ניסים גוזלן, רה

ה וגל של ניסן לביא. אלה שלושת הרשימות בשאיפנ"ס אה כוח של נועם ששון 

גם בשאיפה להרחיב את הקואליציה, זה גם חתמנו בערך לפני שנה לפני שעה, 

 חתמנו לפני שעה על הסכם.

 לא לפני חודש וחצי אולי חתמתם?מוטי פרנקו: 

ה י שעה על הסכם קואליציוני, ביום ראשון שיהידקה לא לא. חתמנו לפנע: "ניסים גוזלן, רה

ועמש"ית העתקים מההסכם. יאיר אנחנו נדאג שיעבור לכם דרך יאיר והי

השאיפה היא וגם שם השארנו גם את האופציה להרחבת... שיכנסו כל 

המפלגות לקואליציה הזאת השאיפה השאיפה כמובן, שיכנסו כולם. בסדר אז 

שלוש מפלגות לעת עתה בשאיפה להרחיב אז  זה כרגע לעת עתה, אנחנו כרגע

לח וועדות מלח ועל פי חוק ו שיש אופציה כזאת. אה וועדות מלח וועדות מתדע

 רשמנו לענייני ביקורת גם רשמנו אין לכם הערות.

 וועדת הביקורת מוטי פרנקו: 

 כן?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני יהיה היושב ראש.מוטי פרנקו: 

 דקה, חבר'ה דקה.אה ע: "ניסים גוזלן, רה

 בלי שמות?מוטי פרנקו: 

 כדי לקצר יפה כדי לקצר, כדי לקצר אילנית שנייה.ע: "גוזלן, רהים ניס

 איפה שיש שמות אפשר להגיד, כי אנחנו צריכים לענות לפי שמות. :אילנית הומינר

 בסדר אז בואו.ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר אבל אפשר את זה גם אחר כך. גונגרדי: ג'קי

 גע חבר'ה תנו לי שנייה.דקה אפשר אז בואו בואו, רע: "סים גוזלן, רהני

 למה מחר? איפה שיש שמות  :אילנית הומינר
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 אנחנו ניתן שמות, אנחנו ניתן שמות.  לוין: דודי 

 אילניתע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו התארגנו התכוננו לישיבה.מוטי פרנקו: 

דות , שנייה בואו ניתן שמות לוועדות החובה לוועאין לי בעיה אבל דקהע: "ניסים גוזלן, רה

? לוועדות הרשות. יש לנו זמן הרשות ניתן עשרה ימים שכולם יגישו בסדר

לוועדות הרשות, לגבי וועדות חובה שחשוב כדי שהמועצה מבחינתנו תצא מפה 

כבר עם תפקוד מלא. לכן חשוב עכשיו את וועדות החובה למלא כדי שיהיה לנו 

ביקורת, מי  נוכל להתחיל לעבוד כבר. בסדר? או קיי וועדתמה שנקרא, ש

 ש מוטי פרנקו היושב ראש?השמות שלכם שלושה? אתה יושב רא

 מוטי פרנקו יושב ראש, שלומית שלסקי ועדי גם זו לטובה. שלסקי: שלומית

מאה אחוז או קיי. וועדת הנחות כן יושב ראש מועמדים? נועם ששון יושב ע: "ניסים גוזלן, רה

 ראש, מי אצלכם?

 ם וועדת השמה.מוטי פרנקו מטעמוטי פרנקו: 

או קיי, וועדת אה.. וועדה להנצחת זכרם של אה נרצחי טרור וחיילים, אה ע: "ניסים גוזלן, רה

 היושב ראש שלנו זה עידית גנדי. בסדר? וחברים זה ג'קי גונגרדי. שלכם מי?

 דודי לווין. גם זו לטובה: עדי

השלמה כמובן. ניתן איקס  אצלכם דודי לווין, נציגי ציבור אנחנו נעשה ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה.זמן כדי לעשות הש

 תוך כמה זמן אתם אה מביאים את זה? :אילנית הומינר

אנחנו אה את כל השמות של וועדות החובה, אנחנו ניתן עשרה ימים ע: "ניסים גוזלן, רה

 היום.מהיום בסדר? עשרה ימים מהיום, תוך עשרה ימים מ

 ת שלה.תביא את השמו סיעהכל  :אילנית הומינר

תביא את הנציגי ציבור שלה, בסדר? וועדות אה הוועדה לאיכות  סיעהכל ע: "ניסים גוזלן, רה

 הסביבה, יושב ראש זה ג'קי גונגרדי. מי אצלכם?

 אני עדי גם זו לטובה.גם זו לטובה: עדי 

 או קייע: "ניסים גוזלן, רה

 שון באיכות הסביבה.נועם ש ששון: נועם

 לביא כן אתה גם ניסן לביא, או קיי קדימה.סן וניע: "ניסים גוזלן, רה
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שפה יש לנו אה מינוי חסר. אבל אני לא אתעקש על זה פה,  ליועמ"שאני אמרתי מוטי פרנקו: 

 אני אבקש את זה בוועדה כי יש לנו... יש איקס מינויים שמונו הכוונה...

יש לנו מפתח  נו את המספרים גם, את המפתחות שעשו אה הכל.יש לע: "ניסים גוזלן, רה

נתעכב אנחנו גם אנחנו עוד מעט  סיעהכל  מסודר עם מספרים, מה החלקה של

לא נהיה קטנוניים במידה וצריך להוסיף, אנחנו תמיד בעד. אני חושב שעשינו 

 את זה שוויוני, עשינו את זה כמו שצריך כדי שכולם יגיעו לידי ביטוי. אז

כנים, יושב ראש עידית גינדי. וועדה למעבר שומע שנגע הסמים המסוסיימנו, 

 יושב ראש עידית גינדי, חבר אברהם בוסקילה.חבר 

 שלומית שלסקי. שלסקי: שלומית

 או קיי כל השאר...ע: "ניסים גוזלן, רה

 איזה וועדה אתה מדבר? ששון: נועם

 יושבת ראש עידית גינדי. עדה מיגור אלימותלסמים מסוכנים, אה וווועדה ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע רגע וועדה למיגור אלימות, אני רוצה שתכניס את טלילה כחברת הוועדה. ששון: עםונ

 בסדר אין בעיה תרשום.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה מה זה תוכנית?  :אילנית הומינר

 אחד נס אחד כוח אחד... ששון: נועם

 אין בעיה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 במקום אחד במקום פה? :אילנית הומינר

 כן כן אין בעיה חבר'הע: "ן, רהגוזל ניסים

 רגע אז יושב ראש זה? :אילנית הומינר

יושבת ראש עידית גינדי מספיק שיש לי יושבת ראש, לא יש לנו עוד אחד ע: "ניסים גוזלן, רה

 שאנחנו יכולים יש כל כך הרבה וועדות אז אין בעיה.

 כאילו יורד נס אחד גונגדרי: ג'קי 

 לילה מזרחי או קיי קדימה.ת טגברע: "ניסים גוזלן, רה

 כבר אנחנו נדיבות תראה מה זה. גונגרדי: ג'קי

 נציגים בוועדה...ע: "ניסים גוזלן, רה

 עידית נועם או טלילה? :אילנית הומינר

 בוועדה למיגור אלימות טלילה.ששון: נועם 

 עידית וטלילה? :אילנית הומינר
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 כן ששון:  נועם

 אפקוועדת מצפה ע: "ניסים גוזלן, רה

 ?"באנו לשנותמ"מי עידית טלילה ומי  :אילנית הומינר

 שלומית שלסקי. שלסקי: שלומית

 בסדר. :אילנית הומינר

רגע כן הכל אני אגמור היום, נסיים את הכל חשוב איפה שצריך לעבוד. ע: "ניסים גוזלן, רה

 צה עכשיו לרשום שם? מי אתה?אה הוועדה לתכנון ובנייה, אתה רו

 ועם ששוןכן נכן  ששון: נועם

 תרשום נועם ששוןע: "ניסים גוזלן, רה

 איזה וועדה איזה וועדה? גונגרדי: ג'קי

אה וועדת תכנון ובנייה, אה ואתה כנבחר לא לא אין שתיים יש נבחר ע: "ניסים גוזלן, רה

 ציבור אחד. 

 ונציג גם.מוטי פרנקו: 

משתתף שמה בוועדות בתור  נבחר ציבור. אני בכל מצב היש רגע, אז אתע: "ניסים גוזלן, רה

 זה.

 אין בעיה מי הנציג ציבור?מוטי פרנקו: 

 ונציג ציבור שלי זה איציק מרדכי, אני אתן לו את זה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא רגע זה לא שלך זה נציג ציבור שהמליאה צריכה לאשר.מוטי פרנקו: 

 נציג ציבור של המליאה או קיי נאשר אותו. ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה לא העברת לנו שמות?טי פרנקו: ומ

 .כי רוצים עכשיו למלא שמות, הם רוצים עוד שבועע: "ניסים גוזלן, רה

 אין לי שום בעיה עם איציק, כי הגשת אותו בפעם  שעברה והוא נפסל.מוטי פרנקו: 

 אה...הוא לא נפסל בוא אל תגיד ע: "ניסים גוזלן, רה

 הוא אמר לי שהוא נפסלמוטי פרנקו: 

 הוא לא נפסל הוא לא נפסל, פשוט מה שקרה זה שלבאר יעקב לא היהע: "ם גוזלן, רהסיני

 ניסים תיאמת את זה? ניסים תיאמת את זה עם איציק?גונגרדי:  ג'קי 

 כן כן כן... ע: "ניסים גוזלן, רה

 מתי תיאמת את זה? גונגרדי: ג'קי

 הלאה סגור.ע: "הניסים גוזלן, ר
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 עוד פעם מה.אם יפסל נצביע  ששון: נועם

 בסדר גמור גונגרדי: ג'קי

מבחינתי נותן לאיציק, הלאה מה הבעיה לא הבנתי? אני נותן לאיציק אני ע: "ניסים גוזלן, רה

פעם שעברה גם דרך אגב גם רציתי מאוד שהוא יעבור וועדה אין קשר. תראה 

נציג ציבור אז אה נועם הוא אחד הוא שתיים  צריך נציג ציבור אחד, איציק לא

 ו...

 אין בעיה קדימה.גונגרדי: ג'קי 

אנחנו ראשי רשויות בכל מצב יושבים בוועדה, זה לא לא קריטי אין גם ע: "ניסים גוזלן, רה

שבוועדה חשוב לי שתדעו בוועדה לתכנון ובנייה, אה היא וועדה  אין גם שתדעו

יועץ משפטי יש לה מהנדסת לוועדה. וכל  עצמאית יש לה יושב ראש, יש לה

לטות שלהם בדרך כלל נה שהם עושים בדרך כלל היא מקצועית וכל ההחהמכי

גם לא מגיעות להצבעה, כי מה שהם קובעים בעצם זה מה שכולנו מאשרים. 

 אז בואו שתדעו איך הוועדה עובדת בכלל, זה לא משהו שמישהו.

 הלאה. גונגרדי: ג'קי

 בסדר, אה שימור אתרים?ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע מכרזים...  :אילנית הומינר

 אה מכרזים.ע: "ניסים גוזלן, רה

 נועם  ששון: נועם

 נועם יושב ראש, ג'קי גונגרדי, אה מי מאצלכם? אה מוטי?ע: "ניסים גוזלן, רה

 דודי לווין. :אילנית הומינר

 דודי לווין ושלומית שלסקי. שלסקי: שלומית

. שימור אתרים אנחנו ניתן לביא גל בסדר? אלה החמישה או קיי וניסןע: "ניסים גוזלן, רה

 לכם שם, אתה שימור אתרים אנחנו ניתן שם לכם יותר מאוחר אין לנו כרגע.

 מי זה אור?גונגרדי: ג'קי 

כן, כי רציתי רציתי לתת ל... רציתי לתת, לא חייב להיות חבר מועצה נכון? ע: "ניסים גוזלן, רה

 חבר מועצה? אז ג'קי גונגרדי תרשמי. חייב להיות

 טלילה. מסילת כוח  מטעם ן:שוש נועם

 ואצלנו זה אבנר ברק.מוטי פרנקו: 

 יש לך עוד מקום כאן :אילנית הומינר
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 ואני מוטי פרנקו: 

 ומי?ע: "ניסים גוזלן, רה

 לשימור אתרים פרנקו ואבנר ברק.מוטי פרנקו: 

 או קיי ע: "ניסים גוזלן, רה

 מה?  עוד פעם מה הוא אמר? אבנר ברק? :ינראילנית הומ

 אבנר ופרנקו. ששון: עםונ

 מוטי פרנקו ואבנר ברק.מוטי פרנקו: 

 אה או קיי וטלילה והשני. :אילנית הומינר

 כספים ע: "ניסים גוזלן, רה

 בכספים יש לנו הסתייגות...מוטי פרנקו: 

 וז במועצה לשימור אתרים.רגע נציג ציבור זה יושב ראש? אה מנהלת המח :אילנית הומינר

 כןמוטי פרנקו: 

 בסדר? :ית הומינרלנאי

 כן מוטי פרנקו: 

מליאה רגע אני לא יודעת אם שמעו, הנציג הציבור בעל דעה מייעצת בשימור  :אילנית הומינר

 אתרים זה המנהלת מחוז אה, במועצה לשימור אתרים.

 מי שהייתה בישיבות האחרונות. מזרחי: משה

 צריך להיות אה... פה רק.. יש פה שישה נציגים זה בסדר? זה לא יש ששון: נועם

 איפה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 איפה? :אילנית הומינר

 תרים, אנחנו צריכים להוסיף מישהו, לא צריך להיות אה...בשימור א ששון: נועם

 זה לפי..מוטי פרנקו: 

 כן אבל זה שישה זה זוגי. ששון: נועם

 היא בעל דעה. ,שתיים שלוש ארבע חמש חתלא למה א :אילנית הומינר

 טוב כספים.ע: "זלן, רהם גוניסי

אה יש לנו הסתייגות ראש המועצה, בוועדת כספים אנחנו מהווים ארבעים אחוז מוטי פרנקו: 

 מהמועצה, מגיע לנו שני חברים.

 בסדר אבל קיבלת אותם במכרזים אחרים.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ם.לא קיבלתי אותמוטי פרנקו: 
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 למה קיבלת.ע: "ניסים גוזלן, רה

 תבדוק, יש לנו פחות מינויים מלכם, אני שווה אליך.קו: מוטי פרנ

 רגע דקה אחת שנייה לא יודע מה אתה שווה דקה. לגבי הוועדות חובה,ע: "ניסים גוזלן, רה

 הראיתי למוטי את ה... :אילנית הומינר

 הראית לו את ע: "ניסים גוזלן, רה

שלושה נציגים, וועדת ביקורת  ואני הערתי לך הערה שבעניין שלנו ספרת לנו כןמוטי פרנקו: 

 שאין...

 אבל זה מפתח זה לא משנה.ע: "ניסים גוזלן, רה 

 ולא ספרת במקביל את המינויים בהנהלה, שהיו מקזזים את הבעיה הזאתי.מוטי פרנקו: 

 אני חושבת שהחלוקה הזאתי הוגנת. :אילנית הומינר

 בסדר או קיי ע: "רהניסים גוזלן, 

 נחנו...אנחנו... אמוטי פרנקו: 

 אני ממליצה עדיין לראש המועצה ל... :אילנית הומינר

 אין לי מה זה הלאה יש חמישה..ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לא ישנה את הרוב שלךמוטי פרנקו: 

 גם אם אני אתן סליחהע: "ניסים גוזלן, רה

 הרוב שלך. זה לא משנה זה לא ישנה אתמוטי פרנקו: 

 בואו שנייה, גם אם אני אמנהסליחה אבל  אבל תיתן ליע: "ניסים גוזלן, רה

 למה יש לך, כמה חברים יש לך?גונגרדי:  ג'קי 

תנו לי אבל רק דקה שנייה אני אענה לך גם למה. גם אם אני אשנה את זה ע: "ניסים גוזלן, רה

 לשישה אפשר? 

 רק כספים? ששון: נועם

 תן לי דקה תן לי דקהע: "ניסים גוזלן, רה

 זה הבעיה?ם רק כספיששון: נועם 

אפשר אבל דקה? אם אני אתן לך עוד אחד, אתה אנחנו נהיה בוועדה ע: "ניסים גוזלן, רה

 הזאת שישה.

 לא לא שישה מה פתאום שישה לוין: דודי

 תוריד אחד אנחנו שישה, ניסים זה שלושה מהקואליציה.ששון: נועם 

 .לא יש שתיים בכספים אני חייב שתיים בכספים ע:"ניסים גוזלן, רה
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 זה שלושה מהקואליציה. ששון: נועם

 זה לא משנהע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לו שתיים גונגדרי: ג'קי 

אני לא סליחה. נגדי  , אז מה יש שלושה וועדותתיעסיאני מבחנתי במפתח ע: "ניסים גוזלן, רה

 פתח אני לא חבר'ה.יש דקה יש מפתח שהיועצת בדקה, אני עומד במ

 ? אתה אמרת כמה יש לךגונגרדי: ג'קי 

 אני חושב שהיו הכי הוגנים.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה ממש לא עומד במפתח.מוטי פרנקו: 

 אני עומד במפתח, אם היועצת המשפטית אומרת.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מי בכספים ניסים?גונגרדי: ג'קי 

 זה סתם אה נו הלאה...לא משנה עזוב ע: "ניסים גוזלן, רה

 וועדת ביקורת ולא חישבת בראש המועצה את ההנהלה.... את האת חישבתמוטי פרנקו: 

 בכלל לא מחשיבים הנהלה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה קודם כל חישבתי את ההנהלה :אילנית הומינר

 לא תבדקי מוטי פרנקו: 

 לא מחשיבים את ההנהלה. חישבתי לי גם את ההנהלה, בדרך כללע: "ניסים גוזלן, רה

 ה שלך את לא ספרת את כמות...הספיר במנייןמוטי פרנקו: 

 אבל הנהלה זה לא וועדה. גונגדרי: ג'קי 

 ברור.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז גם ביקורת זה לא וועדה.מוטי פרנקו: 

 בסדר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אם אני לבד בביקורת ואתם לבד בהנהלה.מוטי פרנקו: 

 את חישבת לי את ההנהלה?ע: "וזלן, רהניסים ג

 אני לא זוכרת, לא חושבת. :רהומינ אילנית

 לא התשובה היא לא.מוטי פרנקו: 

 או קיי היא כן אל תגיד.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא אני אומרת שכן. :אילנית הומינר

 היא חישבה לי את ההנהלה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז אני אומר לך שלא. מוטי פרנקו: 
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 יבלת לא רק זה מוטי, הראיתי לך שק :ילנית הומינרא

 לא לא קיבלתי.מוטי פרנקו: 

 הלאה חבר'ה כל הוועדות, הלאה קדימה כספים חלוקה הוגנת תודה רבה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה גברת יושבת ראש הוועדה עידית גנדי, חבר הוועדה.

 ום חוסר.מה זאת אומרת עד עכשיו לא ראיתי שום עודף ושלוין: דודי 

 ו את זה.לא אנחנו בדקנע: "ניסים גוזלן, רה

אני עד עכשיו שמעתי שמות, זאת אומרת מעכשיו אנחנו צריכים לאתר את ה... עד  לוין: דודי

 עכשיו זה שיווני, עכשיו התחלנו למינוס. בוא נראה מה יהיה קדימה.

 תראו אני אוסיף :אילנית הומינר

 את הקיזוז. תגיד לנו מתי קדימה ישלוין: דודי 

 ום לא יודעת.החלוקה, את הסיכהעברתי לכם את  :אילנית הומינר

 איזה סיכום? אני עד עכשיו שמעתי את כל החלוקה.לוין: דודי 

 העברתי למוטי את הכול. :אילנית הומינר

 עד עכשיו זה היה בסדר. לוין: דודי

 כן? :אילנית הומינר

 נו איפה אנחנו בפלוס.עכשיו אנחנו במינוס, תיכף תראי ללוין: דודי 

קט שישמעו, אפשר גם להציע שעוד פעם יהיה יותר בפלוס. אה רגע שאם אפשר מוטי פרנקו: 

ואז יהיה  באנו לשנות בוא נמציא עוד שלוש וועדות כמו קשרי חוץ, נשים את

כי היא לא קיימת מעולם וועדת קשרי חוץ  עודף. זה לא עודף, אני לא צריך את

 לא זה לא...כנסו פה מעולם. ולכן נגיד שאנחנו בפלוס זה הוועדות חובה לא ית

 למה וועדות חובה לא יתכנסו פרנקו?גונגרדי: ג'קי 

 תרשמי תרשמי גם, אה ג'קי עזוב נו ג'קי בוא נתקדם ג'קי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ביקורת כינסת כינסתםגונגרדי: ג'קי 

ספיק שחישבה גם את ההנהלה אני בדקנו היא חישבה גם את ההנהלה, מע: "ניסים גוזלן, רה

לא הגיוני  אומרת שמעבר לזה שהיא החשיבה את ההנהלה זה חושב שהיא גם

 אנחנו בואו הלאה. תבדוק איתה הלאה.

 לא חישבת את ההנהלה. מוטי פרנקו: 

 היא לא חישבה את ההנהלה.גינדי: עידית 

 עידית נו היא חישבה את ההנהלה קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 הנהלה.אני גם עניתי במייל שלא חישבת את הפרנקו:  מוטי

 למה  אתה לא באת לפני הישיבה, כי עכשיו אני לא יכולה לבדוק. :אילנית הומינר

 עניתי לפני.מוטי פרנקו: 

 אני לא יכולה לעשות חישובים עכשיו :אילנית הומינר

 למה אי אפשר?מוטי פרנקו: 

  חישובים של הוועדות? :אילנית הומינר

 יושבת ראש ע: "סים גוזלן, רהני

 אי נספור ובמוטי פרנקו: 

 סליחה יושבת ע: "ניסים גוזלן, רה

 בואי נספורמוטי פרנקו: 

 אבל מה זה לא הגיוני לוין: דודי 

יושבת ראש אחרי זה תגישי במידה ונראה, סליחה שבאמת אנחנו נתקן ע: "ניסים גוזלן, רה

 ה מה הבעיה נו?אני גם פה מצהיר אני גם מצהיר הלא את זה

 אני מבקש בקשהמוטי פרנקו: 

 אפשר לסיים עם כל הוועדות ולהשאיר את הכספים לבסוף? ששון: נועם

 כן כן ע: "ניסים גוזלן, רה

דר נסתדר, בוא נשאיר בוא נראה שאין מחלוקת על שאר סתלראות אם אפשר להששון: נועם 

 הוועדות.

 אני מבקש לבדוק את זה מוטי פרנקו: 

 מוטי?ן: ששונועם 

נעשה משהו כזה בואו נעשה משהו כזה נעזוב יחה, אז בואו בואו סליחה סלע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה. בואו נעשה שבע שנייה.

 מה פתאום שום שבע.לוין: דודי 

 לא לא יש לנו שניים מחמש.מוטי פרנקו: 

 למה לא אתה רוצה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 חמישה מנדטים. חמישה מנדטים אנחנואתה לוין: דודי 

 יושבת ראש תרשמי בבקשה יושבת ראש עידית גינדי... לאה, אהקדימה הע: "ניסים גוזלן, רה

 ראש בראש לוין: דודי 

 יושבת ראש עידית גינדי, חבר אה נס אבבה. מי אצלכם נועם?ע: "ניסים גוזלן, רה
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 ניסים איך...גונגרדי: ג'קי 

 ג'קי אה בכספיםגינדי: עידית 

רוצה להיות. אתה רוצה להיות  בסדר ואתה וועדת מכרזים, תן לו הואע: ", רהניסים גוזלן

אה כספים? הוא רוצה להיות תן לו לא ג'קי יש כל כך הרבה וועדות  וועדת

 הלאה.

 רגע מי היושב ראש? :אילנית הומינר

 היושבת ראש עידית גינדי ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא לא ניסים לאגונגרדי: ג'קי 

 מה אתה רוצה להיות?ע: "ן, רהניסים גוזל

 לא לא תעצור, לא כספים אני ועידית. גונגרדי:ג'קי 

 למה ההנהלה שלך מתכנסת לפעמים?לוין: דודי 

דודי עוד לא התכנסו, אתם התכנסתם? אתה התכנסת? אנחנו לא יכולים גונגרדי: ג'קי 

 להתכנס בהנהלה זה לא חוקי.

 התכנס אתם יכולים גם במתנ"סוין: לדודי ל

לריב, חכה עוד לא היום ודי דודי, יש לנו חמש שנים די להקניט טוב בחייך דודי דגונגרדי: ג'קי 

 ניסים.

 אחר כך מתפרקים עוד אה חודשיים שלוש. חודשיים שלוש.לוין: דודי 

הוועדת הוועדת כספים היא בכלל לא חובה, כי ברגע שיש וועדת הנהלה בוסקילה: אברהם 

 .וועדת כספים, ואין צורך בכלל בוועדת כספים הוועדת הנהלה מחליפה את

 אז תעכב אותה.מוטי פרנקו: 

 זה החוק, עכשיו הוודעת כספים הזאתי בכלל לא חובה. בוסקילה: אברהם 

 מעולה אז מה קורה בעוד חודשיים שלוש?מוטי פרנקו: 

 הרי אתם לא תתכנסו בהנהלה מה משנה.לוין: דודי 

 ים שאין הנהלה?מה קורה בעוד חודשימוטי פרנקו: 

 דשיים אין הנהלה?שעוד חומי קבע ע: "ניסים גוזלן, רה

 הוא שואל הוא אומר שהוא לא רוצה וועדת הנהלה.מוטי פרנקו: 

, תרשום אה יושבת ראש אה רשמת עידית גינדי חבר הלאה אה חבר'הע: "ניסים גוזלן, רה

 ג'קי גונ..

 רגע שנייה  אחת בבקשה :אילנית הומינר
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 בסדרע: ", רהניסים גוזלן

 ע דקה דקה רק רג :אילנית הומינר

 הנה הנה היא מתקנת גונגרדי: ג'קי 

שניה אחת. לעניין וועדת כספים אה יש תיקון בחוק ולכן, הכינו את פקודת  : אילנית הומינר

העיריות. וכעת וועדת הנהלה תמלא תפקידי וועדת כספים, בהחלטה שלא 

יא תמונה בתיקון חדש מלפני כמה מוטעה בוועדת כספים שלא מוטעה. אם ה

ההנהלה. תמונה וועדת כספים וועדת כספים תשמש במקום חודשים, אם 

 כלומר רק אם אין כספים ההנהלה תדון בתקציב וב... בסדר שיהיה ברור.

רגע מה שאת אומרת, אילנית מה שאת אומרת שאפשר לוותר על כספים? אז גונגרדי: ג'קי 

 אם אנחנו לא ממנים אותה?

 דה.וועדת הנהלה יהיה במקום הווע אם לא ממנים וועדת כספים, אז בוסקילה: ברהםא

אבל זה אומר שכל ישיבת מועצה צריך לדון בלקבל את ההחלטות של הכספים,  מזרחי: משה

 בוועדת ההנהלה אז תחליט.

 אנחנו סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לא וועדת חובה. :אילנית הומינר

 .בל היא לא אומרת שזה או זה או זה תקשיבו להנו א גינדי: עידית

שנייה זה לא, זה לא וועדת חובה אבל החוק אומר שתמלא וועדת ההנהלה  :אילנית הומינר

את תפקידי וועדת כספים במועצה שלא מונתה בוועדת כספים. מכאן אתה גם 

 וועדת חובה זה וועדת רישום.לומד שזה לא 

 דת רישום או קיי.רשום שזה וועע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר? :אילנית הומינר

 .כלומר אם אנחנו לא ממנים אז ההנהלה היא המחליטהגונגרדי: י ג'ק

 נכון השאלה אם זה לא היה יותר נוח שתהיה וועדה, ג'קי? מזרחי: משה 

 ברור.. בכספים אבל את התקציב למשל אתה תביא מהוועדה מהכספים. :אילנית הומינר

 ...ג'קי, ההחלטה היא אם אתה רוצה שתהיה וועדה אתה שומעמזרחי: משה 

 טוב אנחנו רוצים וועדת כספים.גונגרדי: ג'קי 

 אה יושבת ראש עידית גינדי, חבר וועדה אה ג'קי גונגרדי. מי מאצלך נועם?ע: "ניסים גוזלן, רה

 .אניששון: נועם 

 , מי מאצלכם מוטי?וניסן לביאע: "ניסים גוזלן, רה
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 ני גם זו לטובה.אגם זו לטובה: עדי 

ובה. או קיי אני אנחנו רוצים וועדת כספים מסיבה אחת ואני זו לט עדי גםע: "ניסים גוזלן, רה

חשוב לי מאוד שוועדת כספים תתכנס תדון לפני על כל תב"רים שתעביר  אגיד,

פרוטוקולים מסודרים. שנעשה עבודה מסודרת מאשר לבוא לפה, ולהתחיל 

ם יכים בעלי מקצוע בוועדה, לכן היא חייבת לקולפתוח פה את הכל מחדש. צר

 גם היא רשות אנחנו,

 בעיריות זה חובה גם :אילנית הומינר

 נכון.גונגרדי: ג'קי 

גם אם אנחנו בדרך להיות גם אין שום בעיה, אנחנו איך אומרים בסדר ע: "ניסים גוזלן, רה

שזה מה מאמצים את זה לכן אני מאמץ את זה ואני חושב שזה ציבורית נכון 

ראש, וועדת שמות שמות רחובות אה שיקרה תודה. או קיי יושבת ראש יושב 

יגוס אבבה יושב ראש הוועדה. חבר הוועדה איתו אה אברהם תרשמי אה נ

 מי מאצלכם? אהבוסקילה, 

 אבנר ברקשלסקי: שלומית 

 אבנר ברק מאה אחוזע: "ניסים גוזלן, רה

 ציבור, השאלה אם אה נציג ציבור אחד? אנחנו מבקשים נציג במקום נציגששון: נועם 

 אי אפשר: פרנקומוטי 

 אה למה?ששון: נועם 

 אתה צריך להציג שמות ואז אני אדע פחות או יותר.מוטי פרנקו: 

 נועם תבחר נציג ציבור אין בעיה מי שאתה רוצה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא הוא אומר הוא רוצה להיות במקום נציג ציבור.גונגרדי: ג'קי 

 .במקום נציג ציבור אחד אני רוצה..ששון: ועם נ

 צריך לשנות את ההרכב. :אילנית הומינר

 אין בעיה על פניו...ע: "ניסים גוזלן, רה

לא צריך לשנות את ההרכב כי יש פה, צריך לפחות רבע כאילו צריך לראות  :אילנית הומינר

 איך זה משנה דעה.

וא יהיה שמה, אם אתה רוצה תחליט מי אתה תקבע נציג ציבור שלך והע: "ניסים גוזלן, רה

 ה אין שום בעיה, תצרף את זה.רוצ

 אתה לא יכול לקבוע מנהל נציג ציבורמוטי פרנקו: 
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 אתם רוצים לעשות בקול קורא? לא איך שאם רוצים.ע: "ניסים גוזלן, רה

זה נציג ציבור לא של פוליטיקאים אנחנו בוחרים אותם. מביאים למליאה מוטי פרנקו: 

 אנחנו...ו

 ן.זה אני מתכוו לא בסדר אז עלע: "ניסים גוזלן, רה

 חליט את הבחירה שלך שתהיה הוגנת.תמוטי פרנקו: 

נציג ציבור הוא לא חייב הוא לא צריך להיות חבר מועצה, לזה אנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה

 מתכוונים.

 ברורמוטי פרנקו: 

 אה וועדה לקשרי חוץ.ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע תחבורה. :הומינראילנית 

 ה.לא תחבור גינדי: עידית

 חייב להיות חבר מועצה נכון? או שלא? חבורה יושב ראש,תחבורה, תע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע זה לא יושב ראש המועצה יושב?מוטי פרנקו: 

 היושב ראש הוא גם חבר מועצה. :אילנית הומינר

 מה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 כן בכל ה...תמיד כן  :אילנית הומינר

שב ראש וועדת תחבורה ותנועה. כן או קיי תרשמי ס אבבה, יותרשמי ניגוע: "ניסים גוזלן, רה

 אותו יושב ראש 

 רשמתי :אילנית הומינר

 רשמת אוקיי. מי אצלכם?ע: "ניסים גוזלן, רה

 דודי לוין. שלסקי: שלומית

 .דודי לוין, או קיי קשרי חוץ אברהם בוסקילהע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע מי נועם אתה אצלכם? גינדי: עידית

 תרשמי יושב ראש.ע: "גוזלן, רהים ניס

 איזה איזה וועדה אתה?גונגרדי: ג'קי 

 קשרי חוץ.ע: "ניסים גוזלן, רה

אולי אתה יכול להסביר לנו מה זה הוועדה הזאת? שפשוט נדע מה ראש המועצה מוטי פרנקו: 

 אנחנו עושים שמה?

 י חוץ?קשרע: "ניסים גוזלן, רה
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 כן .מוטי פרנקו: 

 קשרי חוץ.. :ע"ניסים גוזלן, רה

 בדקתי פשוט אין באף מועצה כזאת.מוטי פרנקו: 

 אז תורידו אותה מה הבעיה?ששון: נועם 

 יש סליחה זה מופיע בחוק כוועדות רשות.ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה עובר וועדת רשות. :אילנית הומינר

 ד הפעם.מופיע בכל מקום, אנחנו ואני אומר את זה עו זה וועדת רשותע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה יכול להקים איזה וועדת רשות שאתה רוצהנועם ששון: 

 אתה מבין? למינויכי כבר הגענו מוטי פרנקו: 

 אתה יכול להקים עוד שלוש ארבע וועדות רשות מה.ששון: נועם 

, למשל בפעם האחרונה הם הם תמיד.. אם זה משלחות אם זה משלחותע: "ניסים גוזלן, רה

י חליט ביחד עם הנהלת המועצה, להחליט לגבי שנהוועדה הזאת התכנסה לה

 חבר'ה מהקהילה האתיופית שהלכו לשליחות בקנדה.

 בסדר זה גם המניעה יכולה, אבל גם המניעה יכולה לעשות את זה.גונגרדי: ג'קי 

חנו גם אנחנו למשל צריכים בני נוער ומשלחות, וגם אני חושב שגם אנע: "ניסים גוזלן, רה

שר איתם יימת, לחדש את הקשר שלנו. לא לחדש אנחנו בקהשנה כנציגות מסו

אבל עם בד אוסלו בגרמניה יש לנו קשר מעל שלושים שנה. קדנציה אחרונה 

לא טסנו אליהם, אבל פעם בקדנציה אני חושב שגם המשלחות נוער וגם נציגות 

מאוד רשויות דרך אגב, שיש להם אה של הרשות יכולה כן לטוס. ויש הרבה 

לת מה אברהם תאומות והם מנצלים אבל אנחנו עוד הפעם, שא מספר ערים

 בוסקילה יושב ראש מי מאצלכם שניים?

 אה.. טוב אברהם יושב ראש פרנקו ואבנר ברק.מוטי פרנקו: 

 או קיי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 איפה אבנר ברק?מזרחי: משה 

פעמים נדחתה  .. אה אירוע פרטי שנקבע לפני פשוט איזה חמשאבנר ברק במוטי פרנקו: 

 הישיבה הזאת.

 בסדר או קיי, קידום מעמד האישה.ע: "ניסים גוזלן, רה 

 אני מבקש עוד נציג, אה יש להם נציג טלילה...ששון: נועם 

 יושבת ראש עידית גינדי ע: "ניסים גוזלן, רה 
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 אני גם זו לטובה: עדי 

 ()יושבי וועדה צוחקים

 גמלאים.ע: "ניסים גוזלן, רה

 עוד רגע שנייה. :ראילנית הומינ

 גמלאים יושב ראש אברהם בוסקילה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע מי היושב ראש אה טלילה? :אילנית הומינר

 כן. ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא יושב ראש עידית גינדי. גונגרדי: ג'קי

 לא לא עידית גינדי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה בנס כן. :ית הומינראילנ

 נס.ע: "ניסים גוזלן, רה

 את רוצה כבר שיהיה לנו משבר פה?גונגרדי: ג'קי 

 אני צריכה רק מחר להתפטר מהעבודה וזהוגינדי: עידית 

 עידית נו בסדר, כולנו פה גם אתה הפלתי עליך איזה שלוש יושבי ראש.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מה רשמת בגימלאים?שלסקי: שלומית 

 רגע עוד לא רשמתי כלום. :לנית הומינראי

 במעמד האישה אני.זו לטובה:  םגעדי 

 את אה שלומית? :אילנית הומינר

 עדי, במעמד האישה עדי. גם זו לטובה: עדי

 אה עדי לא שלומית סליחה, עדי כן. :אילנית הומינר

 ימלאים?ונגרדי: גג'קי ג

 עכשיו גימלאים. :אילנית הומינר

 תעשי אותה נציגה.אז גונגרדי:  ג'קי 

אברהם בוסקילה היושב ראש, טלילה חברה מי עוד מה  מלאיםאה גיע: "ניסים גוזלן, רה

 שלכם?

 שלומית שלסקישלסקי: שלומית 

 שלומית שלנסקיע: "ניסים גוזלן, רה

 שלסקישלסקי: שלומית 

 שלסקי סליחה, ו? מי עוד?ע: "ניסים גוזלן, רה
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 דודי לוין.שלסקי: שלומית 

 דודי לוין או קיי.ע: "לן, רהניסים גוז

 נס? אמרת טלילה. סיעת בגימלאים? אז טלילה זה במקום הזמוטי פרנקו: 

... יש פה יש פה טעות אני חושב בחבר. לא סיעהכוח אחד זה  סיעתלא יש אחד זה ששון:  נועם

 לא זה נציג ציבור.

 לא לא אין פה בכלל כוח איך טלילה? :אילנית הומינר

 ה ש... לא יודע אז אששון: נועם 

 כה.ע אז חחכה רגע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע כמה יש לנס?גונגרדי: ג'קי 

 שתייםששון: נועם 

 שתייםגונגרדי: ג'קי 

 לנס יש אחד :אילנית הומינר

שיהיה שלוש זה בדרך כלל מתחלק בין נס שניים אחד הראשונות או הפוך, וזה מוטי פרנקו: 

 .מה שעשו פה. חלק אנחנו שניים ואחד

 לפה במקום.על אחד ותעשה איתו החאז תוותר אתה, תוותר ע: "ניסים גוזלן, רה

 וניקח את הכספים במקום?גם זו לטובה: עדי 

 לא גונגרדי: ג'קי 

 לא הכספים...ע: "ניסים גוזלן, רה

 את רואה תשובה מהירה קיבלת.גונגרדי: ג'קי 

 אנחנו גם נקבל את הכספים.מוטי פרנקו: 

 מה זה קשור לכספים, מה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 ל את הכספים.נקבגם מוטי פרנקו: 

 יאללה בסדר לא אתה יכול להגיד, בסדר הלאה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 כי יש פה חלוקה לא צודקת של אופן יחסי, אני יכול להגיד אני יכול גם אולי לא...מוטי פרנקו: 

לריב, אתה יכול שנייה אתה רוצה  בסדר הלאה הלאה אנחנו לא במצב רוחע: "ניסים גוזלן, רה

 לך יש שתיים. אתה צריך שתיים בגימלאים? שנייה איפה

 שמעת את מה שאמרנו תודה.מוטי פרנקו: 

 אתה אתה רוצה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא הבנתי מי קבע שתי נציגי ציבור? לא הבנתי מה החוק אומר שתי נציגי ציבור?ששון: נועם 
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 ומרת שעשרים וחמישה אחוז מה כמה?היא אע: "ניסים גוזלן, רה

מה אז שיהיה נציג ציבור אחד וארבעה חברי מועצה, אי אפשר? עשרים חמישה : ששוןנועם 

 מה?

 היא אומרת שעשרים חמישה אחוז תקשיבע: "ניסים גוזלן, רה

יש עשרים וחמישה אחוז אה לפחות חברי מועצה, שנייה אני אגיד לך מה  :אילנית הומינר

 .מגבלות החוק

 אז תוסיף נציג ציבורששון: נועם 

 וחוץ מזה נועם רגע, נועם רגע. :ומינראילנית ה

 תוסיף נציג ציבור, ונציג כוח.ששון: נועם 

 לא שנייה  :אילנית הומינר

 אין לי בעיהע: "ניסים גוזלן, רה

כל תוספת פה משנה את התמהיל, אתם רוצים לעשות תוספות אין בעיה צריך  :אילנית הומינר

 וק.לבד

 אחר שיש לך? אתה יכול לבטל מקוםע: "ניסים גוזלן, רה

 לא רגע רגע רגע אששון: לנועם 

 , או צריך לבדוק את...או לעשות לפי זה או צריך לבדוק את זה: אילנית הומינר

אז ככה אז רגע אז אני רוצה שתעני בצורה כזאת, אם היחס הוא שווה ואפשר ששון: נועם 

יף ועצה אז אין בעיה. אם לא אז להוסמאת חברת הנציג ציבור למנות  במקום

 ד.נציג ציבור אחד וחבר מועצה אח

 צריך לבדוק את זה. :אילנית הומינר

 אין בעיה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לעלות את זה לשבע ואז שלושה נציגי ציבור.ששון: נועם 

 אז בוא אין בעיה אני מאשר את זה אין בעיה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין בעיה.ן: ששונועם 

בי גימלאים לגבי גימלאים נוריד את זה כרגע, ואחרי בעיה, לג תבדקי איןע: "ניסים גוזלן, רה

 זה תבדקי את זה.

תשים את טלילה, השאלה אם זה בא על חשבון נציג ציבור או לא, אם זה יכול  אששון: לנועם 

 לבוא על חשבון נציג ציבור אז זה נציג ציבור אחד.

 אין לי בעיה אני בעד.ע: "רהניסים גוזלן, 
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 אז תוסיף שני נציגי ציבור. לא ואםששון: נועם 

 סליחה רגע לא נועם סליחה.אילנית הומינר: 

 מה?ששון: נועם 

 . אתם רוצים לבדוק את ההחלפה ואיך היא משפיעה.יסיעתיש פה מפתח   :אילנית הומינר

 .יסיעתהזה לפי המפתח ששון: נועם 

 אין פה אין לך מה. יסיעתהלפי המפתח  מה לא? :אילנית הומינר

 נועם תן לה לבדוק נועם.גונגרדי: ג'קי 

 רגע רגע שנייה.ששון: נועם 

 אין לך משהו, אל תשלו דברים אה.. אין בעיה אפשר לבדוק את זה. :אילנית הומינר

 רגע אם אנחנו אומרים מדברים על, מתוך שלושה מתוך שבעה חברי מועצה... לששון: אבנועם 

 ספים ונברור אין בעיה.לא  אז אותו דבר נשאר אותו בכ :לנית הומינראי

 אבל יש לו שתיים בנציגי ציבור אין בעיה.ששון: נועם 

 מה? :אילנית הומינר

 יש לו שתיים בגימלאיםששון: נועם 

לא לא נציגי ציבור, נבדוק יש לו טענות אז נאשר אותו ואז אני אעשה בדיקות.  :אילנית הומינר

 יה אותו דבר.אין בע

 את, בל להעביראכפת לך אע: "ניסים גוזלן, רה

 אין שום בעיה, תאשרו לו עוד חבר נעשה בדיקות.: אילנית הומינר

 אם תהיה בעיה...מוטי פרנקו: 

כי אני מוכן לוותר על קליטה, רגע אני מוכן לוותר על קליטה ועלייה אחד ע: "ניסים גוזלן, רה

יש את הבבה יושב ראש, בסדר לוותר על יש לי יושב ראש בוועדה הזאת. 

 ועלייה אבל שהוא שהוא יעביר.קליטה 

 מה יעביר אתה מוכן לעבור... ששון: נועם 

 לקליטה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא רגע רגע אתה מוכן לעבור לקליטה? מי יש בקליטה ועלייה?ששון: נועם 

 יש לי אני אני מוכן לוותר על אחד שלי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה.ששון:  נועם 

 יהיה שתיים שמה במקום שתיים בגימלאים. ושהואהבנת ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר אין לי בעיה.ששון: נועם  



  נ.ג                                                                                                                                    01877

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

24 

 מה? אני מוותר אתה לא מפסיד את המפתח שלך אין קשר למפתח.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ה.אני אומר לך שאנחנו כבר עכשיו בחסר, אתם פשוט מסובבים את זמוטי פרנקו: 

 יט יש פה...יהיה? אפשר גם שיחל אתה רוצה שנחליט שזהע: "ניסים גוזלן, רה

 בדיקה היית צריך לעבור תיקון. יהעיניים, עשיתמוטי המייל הזה לא מול  :אילנית הומינר

 זה דמוקרטיה יש רוב, אנחנו יכולים להחליט.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז תקני אז תקני...מוטי פרנקו: 

ות את הבדיקות האלה. עשיתי את אין אה עכשיו, כי אני לא יכולה כרגע לעש :ראילנית הומינ

 סודיות האלה כבר.הבדיקות הי

 אז תחליט בין. ששון: נועם

 אנחנו ב.. אנחנו נחליט ע: "ניסים גוזלן, רה

 תחליט בין גימלאים לקליטה ועלייה.ששון: נועם 

 אין בעיה אני מוכן אין בעיה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדרששון: ועם נ

 יה להם שתיים בקליטה ועלייה.שנות יהובאנו לע: "ניסים גוזלן, רה

 אין בעיה.ששון: נועם 

 יהיה להם רק אחד בגימלאים לא קרה כלום.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא לא אל תחליט בשבילנו.מוטי פרנקו: 

 אני יכול להחליט, סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ממש לא.מוטי פרנקו: 

 ו מפתח, אין קשר.הרוב קובע אני שומר על אותע: "ים גוזלן, רהניס

 אז ברגע זה אנחנו מפסיקים את הדיון שלנו במועצה.מוטי פרנקו: 

מה זה קשור בלהפסיק מה אתה ילד קטן מה זה? אה אם אנחנו שומרים ע: "ניסים גוזלן, רה

י הכנתי אם אנחנו שומרים על אותו מפתח, אנחנו יכולים להחליט סתם אני אנ

 את זה נכון.

ם פה אם הם לא בהסכמה, אני מבקשת לבדוק עוד פעם את השינוייניסים  :אילנית הומינר

 כל המפתחות בסדר?

 בסדר גמור.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אם הם לא בהסכמה.: אילנית הומינר

 הם לא בהסכמה המפתחות.מוטי פרנקו: 
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 אם זה לא בהסכמה. :אילנית הומינר

 אני מה שבא להגיד אילנית אפשר.ע: "הניסים גוזלן, ר

 אין הסכמה אין.ין: ולדודי 

יש שתי וועדות, יש להם שתיים בוועדה אחת ואם אנחנו רוצים שהסדר ע: "ניסים גוזלן, רה

 יוחלט להישאר על אותו מספר.

 אין הסכמה. דודי לוין:

  מה הבעיה לא הבנתי? כדי שלכולם יהיו... מה זה לא?ע: "ניסים גוזלן, רה

 הוא אמר שאין הסכמה.מוטי פרנקו: 

הבנתי במקום שיהיה להם שתיים בגימלאים, יהיה להם שתיים בקליטה ע: "הוזלן, רניסים ג

 מה הבעיה בדיוק?

 אני רוצה תגמול אחד. ששון: נועם

, סליחה אני סליחה אה נראה לך הגיוני שאם אני רוב אז מותר לתת לוע: "ניסים גוזלן, רה

נוני לא רוצה. באמה אחוז הגיוני, מחר הוא יבוא פוליטית קטמכין משהו שהוא 

 אז מה אני יכול לעשות?

 אתה אתה הצעת את זה. :אילנית הומינר

אני הצעתי את זה בסדר, אבל מותר אנחנו דנים. אני מבחינתי יכול לבוא ע: "ניסים גוזלן, רה

שהוא ולהגיד שמתוך המאה אחוז יש שינוי כזה ואחר, אני גם מקבל את מה 

לא מדבר על וועדת כספים. אני  אומר. אני פתוח דווקא לשמוע בסדר? אני

 וועדות אחרות. מדבר איתך על

 בסדר גמור. :אילנית הומינר

 אז אנחנו פתוחים הוא רוצה שתיים בוועדה כזאת או אחרת, מה קרה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין לנו הערה אחת הכל היה הוגן.מוטי פרנקו: 

א שהוא רוצה ייצוג בוועדה מסויימת כל העניין הוא סליחה, כל העניין הוע: ", רהניסים גוזלן

בעיה שאין לו ייצוג. אני לא צריך שתיים בגימלאים אם הוא יושב ראש  לי אין

מספיק לי אחד, אותו דבר עם הבבה יושב ראש בוועדת קליטה אני לא צריך 

גם את ניסן גם ה זה. שתי נציגים בוועדת קליטה אני רוצה שלאחרים יהיה א

עדת כספים כדי ד, נתנו לו וועדת מכרזים, נתנו לו וואת ניסן שהביא מנדט אח

שיבוא לידי ביטוי יותר משמעותי מלהיות בוועדת קליטה או בוועדה פחות 

 משמעותית.
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 אבל לא עובד אבל זה לא עובד ככה. לוין: דודי

 ככה זה עובד, למה לא?ע: "ניסים גוזלן, רה

 ממש לא. ן:דודי לוי

 זה כן.ע: "ניסים גוזלן, רה

 הבחירות קבעו את המפתח לא אתה קובע את המפתח.  ן:לוי דודי

 אבל אני לוקח את מה שהבחירות קבעו, וקובע נותן כוח משמעותי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה לא קובע ממש לא.לא אתה לא לוקח,  דודי לוין:

 אני כן קובע .ע: "ניסים גוזלן, רה

 תוך חמש, וואלה זה לא יכול להיות.לא יכול להיות שבוועדת כספים יש אחד מ וין:דודי ל

 שמה יש?ע: "ניסים גוזלן, רה

 בוועדת כספים.מוטי פרנקו: 

 )חברי הוועדה מתווכחים ביניהם(.

 הוא עומד במפתח אבל סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא נכון.מוטי פרנקו: 

 הוא כן עומד.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא נכון.מוטי פרנקו: 

אתם, אז היא אומרת לך שהיא בדקה וזה לא ב לא, אתם עוד הפעם וטע: "ניסים גוזלן, רה

 נכון.

 אז אני אומר לך שזה לא.מוטי פרנקו: 

אז תבדוק איתה אחרי זה אין בעיה, היא אמרה שהיא בדקה מה אתה ע: "ניסים גוזלן, רה

לידי ביטוי מה אתה חושב לשים רוצה? הוגן מה. רגע הוא צריך להיות לבוא 

כדי שהוא ת... מות רק? הוא צריך להיות בוועדת מכרזים וועדאותו בוועדת ש

 יבוא לידי ביטוי.

 הוא יכול להישאר הוא יכול להישאר מוטי פרנקו: 

 בסדרע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה אחד הוא אחד.מוטי פרנקו: 

 נים.אז אני חושב שהיינו הכי הוגע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו שניים...מוטי פרנקו: 
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טוב אנחנו סך הכל שומרים לך על ההרכב, במקום שתהיה בוועדה כזאת ע: "לן, רהניסים גוז

 או וועדה אחרת כדי שיהיה לגברת טלילה גם יכולת לגרום.

 אבל מה זה קשור זה התוצאות של הבחירות. דודי לוין:

 אתה עוד הפעם.אני לא שיניתי את ההרכב, ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה שינית מוטי פרנקו: 

אתה יכול אתה יכול להוסיף לנו בוועדות אה הפחות המרכזיות של המועצה, עוד  ן:לוי דודי

 שניים שלושה נציגים ובוא תוריד אותנו גם מהמכרזים ומהצופים.

 אני לא מוריד למה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 נישאר אותו מפתח לשיטתך. דודי לוין:

 סליחה, לא לשיטתי קיבלת עוד.ע: "זלן, רהניסים גו

 זה  זה בדיוק השיטה. לוין: דידו

 לשיטתי בוועדות חובה אין לך שום הערה מה אתה רוצה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 בטח שכן.מוטי פרנקו: 

 וגם בוועדות רשות אין לך.ע: "ניסים גוזלן, רה

 למה אין למה אין.. דודי לוין:

 נו הערות מתי עוד היה לנו  הערות?אף פעם אין למוטי פרנקו: 

 אין לך איזה הערה יש לך? אני לא שמעתי עד עכשיו הערה. ע: "זלן, רהניסים גו

 בוועדת חובה יש לנו הערה. דודי לוין:

 וועדת כספים סליחה וועדת כספים קיבלת בוועדה...ע: "ניסים גוזלן, רה

 נציג אחד. דודי לוין:

 ים קיבלת,בוועדת כספע: "ניסים גוזלן, רה

 נציג אחד מתוך חמש. דודי לוין:

 בסדר מה לעשות?ע: "סים גוזלן, רהינ

 זה עשרים אחוז. דודי לוין:

 יש לך סליחה יש לך בנוסף..ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל זה לא התוצאות של הבחירות. דודי לוין:

 יאללה בסדר קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מה בסדר? דודי לוין:

 קדימה.ע: "רהניסים גוזלן, 
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 זה זה האמת. דודי לוין:

 טוב אז אני נוטה... ע: "ן, רהגוזל ניסים

חוות דעת מה חוות דעת לא מעניין אותי החוות דעת...לא מעניין אותי. רצון הבוחר  דודי לוין:

 קבע אנחנו רוצים חמש אחוז.

 הלאה... רצון הבוחר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 נקודה. דודי לוין:

 מתווכחים ביניהם(. )חברי הוועדה

 תפסיקו לריב נו באמת.'ה חברע: "ניסים גוזלן, רה

 זה בדיוק שטויות אבל לא משנה. נועם ששון:

 זה ממש לא שטויות. דודי לוין:

 בגימלאים אתה.. אפשר להחליף?ע: "ניסים גוזלן, רה

 ממש לא שטויות. דודי לוין:

 ליטים להחליף.טוב  בוא בוא נראה טוב אנחנו מחע: "ניסים גוזלן, רה

 ו שכל מה שאין הסכמה אני פשוט...תרון אה זה, אאו שתגיעו לפ :אילנית הומינר

 אין  בעיה אין הסכמה.מוטי פרנקו: 

 אילנית סליחה כל מה שהצענו פה, סליחה מותר לנו להציע, הלאה.ע: "ניסים גוזלן, רה

ני מבקשת לעשות ניסים אני מבקשת אם אתם רוצים לעשות שינויים, א :אילנית הומינר

 בדיקות.

 אפשר אבל סליחה להציע שינויים. ע:"ניסים גוזלן, רה

 .אלא אם כן יש פתרון כולל פתרון כולל לכל הטענות שיש פה :אילנית הומינר

חנו רוצים להצביע על זה נאז אני מסביר לך שיש פה רק סוגיה אחת, שאע: "ניסים גוזלן, רה

 היה להם שתיים במשהו אחרשבמקום שבגימלאים יהיה להם שתיים י

 .בקליטה ששון: נועם

 מה קרה לא הבנתי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אי אפשרמוטי פרנקו: 

מזה אי אפשר אני אנחנו נעלה את זה להצבעה, וככה קובעים מה לעשות. ע: "ניסים גוזלן, רה

לא כל מה שכתבנו פה זה תורה שב... תורה שכתובה. זאת הצעה שנתנו באנו 

ושמונה אחוז ויש , אז אם הגענו לתשעים סיעותכל החברים מכל הלשמוע את 

 חוז שצריך להצביע עליהם, אז מצביעים על ככה נהוג ככה עושים.שני א
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 זה משנה את ההרכב היחסי שלנו, ואנחנו מתנדבים.מוטי פרנקו: 

 שנייה מה אתם רוצים לשנות? אתה יכול רגע להסביר? :אילנית הומינר

 מה שאני מבקש לעשות אני אסביר לך.: ע"ניסים גוזלן, רה

 בבקשה כן? :רהומינ אילנית

מה שאני מבקש לעשות זה במקום שיהיה להם שתיים בגימלאים, יהיה ע: "ניסים גוזלן, רה

להם שתיים בקליטה. מה קרה לא הבנתי? יהיה להם  נציג אחד אין בעיה, אבל 

 א תוכל להיות.הם שתיים בקליטה במקום כדי לפנות ל.. גברת טלילה שהי

 את המועצה, מה זה לפנות? כדי לפנות להנהלה מה זה העניין הזה דודי לוין:

 מה זה קשור?ע: "ניסים גוזלן, רה

 שלך. םקואליציונייאתה לא מפנה בשבילנו, אתה מפנה בשביל לפתור את העניינים  דודי לוין:

 אבל זה אותו מפתח, אה בסדר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 על הגב שלנו ראש המועצה. לא דודי לוין:

 אני נותן ייצוג, זה לא קואליציוני. םקואליציוניילא ע: "ניסים גוזלן, רה

 ראש המועצה על הגב שלנו. דודי לוין:

 זה הצעה שלנו.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שלך בפגישות מסודרות בלשכה שלך. םהקואליציונייתפתור את העניינים  דודי לוין:

 הם נפתרו, אין לנו בעיות בקואליציה. גונגרדי: נפתרוג'קי 

 אין לנו בעיות.ע: "רה גוזלן,ניסים 

 זהו. דודי לוין:

 שום בעיה בקואליציה. ואין לנגונגרדי: קי ג'

על הגב  תקואליציוניואבל זה מה שאתה עושה עכשיו,  אתה מנסה לפתור בעיה  דודי לוין:

 שלנו.

 שנייה רגע :אילנית הומינר

 טוב אל תפריע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ע.לא אצלנו לא מפרי דודי לוין:

 בסדר בסדר שמענו את דעתך הבנו.ע: "ניסים גוזלן, רה 

 או קיי אם הבנת מצוין. דודי לוין:

 תן ליועצת המשפטית לראות מה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה רגע מה אתה מבקש? במקום מה? :אילנית הומינר
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ס גימלאים במקום שיהיה שתיים שמה, שיהיה נס נאנחנו מבקשים שבע: "ניסים גוזלן, רה

ג וכוח יהיה נציג ובקליטה יושב יושב ראש נכון. באנו לשנות יהיה  להם נצי

 ראש יהיה נס, ויהיה שניים באנו לשנות שם.

 במקום אחד לשנות בגימלאים, הוא יעבור לקליטה. ששון: נועם

 בנתי את זה.הוא יעבור לקליטה מה הבעיה לא הע: "ניסים גוזלן, רה

 בהרכב החדש.הוא לא לא פוחת לו  ששון: נועם

 הוא לא פוגע לו הוא לא פוגע לו במספר, תני תני לי אני ארשום לך.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא מבינה בכלל מה הוא רוצה. :אילנית הומינר

 כאן פה יהיה רשום בגימלאים יהיה רשום כוח. ששון: נועם

 כן? :אילנית הומינר

ה "באנו לשנות". לא פה נותן לו אותו מוריד אחד "לבאנו לשנות" ונותן לו אותו פ: ששוןנועם 

 חבר "באנו לשנות". מוריד לו אחד מגימלאים נותן לו אותו בקליטה.פה ב

 זה לא משנה את ה.. את ה... :אילנית הומינר

 אני רואה שעכשיו אין זמן להתעכב על וועדת רשות אזוטרית.מוטי פרנקו: 

 הלאה מה זה משנה?ע: "זלן, רהניסים גו

דיינו איתו לפני חודשיים, אין לנו זמן עליו בסדר. תל על משהו עקרוני שהבאמוטי פרנקו: 

 תחליטי את אנחנו נקבל את החלטתך בכל מקרה.

 השינוי שהם מבקשים לא משנה את התמהיל. :אילנית הומינר

 נכון.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יכול לשנות, זה ההבדל.מה שאתה מבקש  :אילנית הומינר

 לא.מוטי פרנקו: 

 זה ההבדל. :הומינר ניתאיל

 אני מסביר לך...מוטי פרנקו: 

 מוטי זה ההבדל.  :אילנית הומינר

 למה החלטת שמה שאמרתם זה נכון?מוטי פרנקו: 

 סליחה? :אילנית הומינר

 ואם תדוני אחר כך?מוטי פרנקו: 

 ת בהתאם.אז כמובן שאני אתן חוות דע :אילנית הומינר

 הלאה.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 מעולה.נקו: מוטי פר

 בסדר סגור.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לך ספק בזה? :אילנית הומינר

 בסדר אילנית?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אם אני... תראה לי שטעיתי  :אילנית הומינר

 אז אני מקבל את דעתך.מוטי פרנקו: 

 יש לך ספק שאני...אם תראה לי שאני טעיתי  :אילנית הומינר

 "ש נקודה.ת דעת היועמאני מקבל א מוטי פרנקו: 

וגם דרך אגב אם כל כך חשוב לכם שהיו לכם שתיים בכספים, אנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה

 נשקול אפשר ללכת בכיוון שהיו שבעה בכספים או שלושה לפורום.

 לא מוכן אנחנו נהיה שניים.מוטי פרנקו: 

 יי.ה לא רוצה שתיים אתם לא תהיה שתיים, הלאה באתע: "ניסים גוזלן, רה

 או ארבעים אחוז או מועצה, לא צריך טובות שלך.מוטי פרנקו: 

 הלאה בסדר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה רגע אז תגידו עכשיו את השינוי לפרוטוקול בבקשה. :אילנית הומינר

 חזרת ראש המועצה?מוטי פרנקו: 

 מה את אומרת? הלאה קדימהע: "ניסים גוזלן, רה

 ל.כתיב לפרוטוקוניסים תגיד ת :אילנית הומינר

 חזרת לסורך?מוטי פרנקו: 

 תכתיב לפרוטוקול. :אילנית הומינר

 להגיד מילות גנאי.מוטי פרנקו: 

 השינוי, אל תפריע בבקשה אל תפריע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 תגיד את כל ההרכב. :אילנית הומינר

 תגיד בקול רם מוטי פרנקו: 

 תכבד הלאה.ע: "סים גוזלן, רהני

 גלה לחברי המועצה, שישמעו את הפרוטוקול.נשמוטי פרנקו: 

 ואוו אה מוטי אתה רוצה להירגע?ע: "ניסים גוזלן, רה

 חבל חבל שזה הסיבות שלך.מוטי פרנקו: 

 תגיד את הוועדה ואת ההרכב. :אילנית הומינר
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 אתה לא משתנה? לא למדת עוד?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני לא מתעלם.י פרנקו: מוט

תכבד אני גם לא קיללתי אותך מעולם אני רק בא אני רק ואומר שאתה  ע:"ניסים גוזלן, רה

 כולו...

 .בווידאושמענו, ראו את זה מוטי פרנקו: 

 מאה אחוז בסדר, אתה אתה גם... בווידאויאללה תראה ע: "ניסים גוזלן, רה

 ניסים ניסים ניסיםגונגרדי: ג'קי 

 ן.הגיע הזמן שתשנה סגנון הגיע הזמע: "זלן, רהניסים גו

 ניסים.גונגרדי: ג'קי 

הגיע הזמן, אה לגבי נושא של גימלאים מה שאנחנו מבקשים שבגימלאים ע: "ניסים גוזלן, רה

 יהיה אה יושב ראש נס, אה יהיה חבר אחד שבאנו לשנות וחבר אחד..

 לא הבנתי כלום עוד פעם :אילנית הומינר

 בגימלאיםע: "ניסים גוזלן, רה

 ואת הנושאים. סיעהאת ה סיעהתגיד את ה :אילנית הומינר

 יהיה כן ב... יפה ע: "ניסים גוזלן, רה

 יושב ראש :אילנית הומינר

 יושב ראש באנו לשנות וכוח במקום..ע: "ניסים גוזלן, רה

 יושב ראש, מי היושב ראש? :אילנית הומינר

 אש אברהם בוסקילה, מי מאצלכם בבקשה? מי מאצלכם?יושב רע: "ניסים גוזלן, רה

 אני לא לא מסכים, אתה יכול להציע עד מחר ראש המועצה. וין:דודי ל

 בסדר יש הצבעה הלאה קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא מסכים דודי לוין:

 מי שם?ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא מסכים להציע חבר? :אילנית הומינר

 יכול לא להסכים אתה תצביע נגד אין בעיה.  אתהע: "ניסים גוזלן, רה

 לא מסכים אני מצביע נגד אני מסכים. דודי לוין:

 זו הצעתו של ראש המועצה שהועברה אלינומוטי פרנקו: 

 הלאה, סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לא על סדר היום זה לא על סדר היום... דודי לוין:
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 תימותר לי לשנות לא הבנע: "ניסים גוזלן, רה

 סליחה רגע מותר להציע הצעה ולהצביע :אילנית הומינר

 מותר להציע הצעה ולשנות אותהע: "ניסים גוזלן, רה

 ואמרתי ההבדל בכספים  :אילנית הומינר

 כן? דודי לוין:

שאם אתה אוסף עוד נציג אם אתה אוסף נציג, הם מחליפים בין וועדות זה  :אילנית הומינר

 ההבדל.

 יה יכול לפתור גם את בעיית הכספיםלא הוא ה דודי לוין:

 להציע מותר :אילנית הומינר

 להתחיל לשחק משחקים בין אה... דודי לוין:

 דודי :אילנית הומינר

את מי הוא מוריד מי הוא מוסיף, בשביל שיהיה שמה שניים שלנו. הוא בוחר לעשות  דודי לוין:

ויר עכשיו, את זה בגלל שחבר המועצה נועם ששון זרק לו איזה משהו לאו

 ועכשיו הוא מחפש לו פתרונות.

 זה לא משנה מבחינה..  :אילנית הומינר

 זאת האמת זה לא העניין של המשנה. דודי לוין:

 קדימהע: "ניסים גוזלן, רה

 זאת האמת  דודי לוין:

 או קיי אילנית.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה באנו לשנות אין לכם... :אילנית הומינר

 אלא העובדות זה לא העניין של משנה.זאת  דודי לוין:

 אנחנו מבקשים שבאנו לשנות היו במקום שני נציגים מגימלאים,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 שנייה :אילנית הומינר

 היה להם שני נציגים מקליטה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה תגיד גימלאים כמה כמה אה חברים, בגימלאים יהיה להם אחד בסדר? :אילנית הומינר

 נכוןע: "ניסים גוזלן, רה

 אומר?זה מה שאתה   :אילנית הומינר

 נכון ובקליטה שתיים ע: "ניסים גוזלן, רה
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רגע גימלאים זה אה יושב ראש בוסקילה, כוח מי ה... מי הנציג? אני טלילה.  :אילנית הומינר

 או קיי קליטת עלייה?

 קליטת עלייה יושב ראש ניגוס אבבהע: "ניסים גוזלן, רה

 אז רגע אבל למה לחזור... שנייה ניסים גינדי: תעידי

 רגע :הומינראילנית 

 ושניים שלהם שמגיעים ע: "ניסים גוזלן, רה

רגע ניסים שנייה את יכולה רגע לחזור על השמות שכתבת בגימלאים? שיהיה לנו גינדי: עידית 

 גם מסודר.

 ה להציע נציג יושב ראש אה אברהם בוסקילה, "באנו לשנות" צריכ :אילנית הומינר

 חבר שלנו. ים את זה, לא יהיההיה אנחנו מורידלא יהיה לא י דודי לוין:

 שלא יהיה חבר הלאה.ע: "ניסים גוזלן, רה

"באנו לשנות" מורידה  סיעתתורידי לא יהיה, אה אני מבקש שירשם בפרוטוקול ש דודי לוין:

נציג. בעקבות אה החלטה של ראש המועצה, לפתור אה הסכמים 

 .יםיציוניקואל

 הלאה בסדר טוב.ע: "ניסים גוזלן, רה

 על הגב של באנו לשנות ן:דודי לוי

 על הגב.ע: "ניסים גוזלן, רה

 על הגב כן, אתה רוצה שאני אגיד על הפרצוף. דודי לוין:

 הלאה קדימהע: "ניסים גוזלן, רה

 יושב ראש בקליטת עלייה? :אילנית הומינר

 גו אבבה, יושב ראש.קליטת עלייה ניע: "ניסים גוזלן, רה

 באנו לשנות? :אילנית הומינר

 באנו לשנות מי?ע: "גוזלן, רהניסים 

 אבנר ברק.גם זו לטובה: עדי 

 אבנר ברק ועוד אחד מי?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין עוד אחד, אנחנו נשארים באותה תצורה של מקודם. דודי לוין:

 .או קיי מאה אחוז בסדר, מאה אחוזע: "ניסים גוזלן, רה

 ה זה גודל לשבע?למה נציגי ציבור עורבב? למה לא שתיים? למ ששון: נועם

 כי היא אומרת שיש עשרים וחמש אחוז, כנראה אנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה
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 במה זה? :אילנית הומינר

 ציגי ציבור במקום חמש, זה יותר...ני נעשרים וחמש אחוז שששון: נועם 

 מה באיזה וועדה? :אילנית הומינר

שה וקליטת העלייה אני בכל הוועדות האלה, רישוי עסקים קידום מעמד האיששון: ם נוע

 מבקש..

 זה טעות זה טעות זה שתי נציגים. :אילנית הומינר

 זה שתי נציגי ציבור ששון: נועם 

 שתי נציגים נס ובאנו לשנות, או קיי בסדר גמור בקליטה בסדר?ע: "ניסים גוזלן, רה

 קים מי היושב ראש?רישוי עס :אילנית הומינר

 נועם  ששון: נועם

 רישוי עסקים : ע"ניסים גוזלן, רה

 פרנקו מטעם באנו לשנות.מוטי פרנקו: 

 קידום מעמד הילד ע: "ניסים גוזלן, רה

 נס, רישוי עסקים.ששון: נועם 

 רישוי רישוי עסקים ונס.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני אני.גונגרדי: ג'קי 

 אה..ע: "ניסים גוזלן, רה

 כן.גונגרדי: 'קי ג

 יושבת ראש גברת עידית גינדי, מי עוד? ג'קי גונגרדי, אהע: "ניסים גוזלן, רה

 שלומית שלסקי ועדי גם זו לטובה.שלסקי: שלומית 

 טוב ע: "ניסים גוזלן, רה

 כוח? סיעת הששון: איפנועם 

 הלאה  אין פה מבחינת אה זה, הלאה הרכבע: "ניסים גוזלן, רה

 יתרתי על וועדות אחרות.ו יששון: אננועם 

 י תבדוק, אם צריך תגיד לנו.סיעתהמפתח הלא אתה את ע: "ניסים גוזלן, רה

 טובששון: נועם 

 בסדר אה תראו שכאילו אנחנו כולנו עומדים במפתחות. אה הקצאות כן?ע: "ניסים גוזלן, רה

אנחנו  גם פה אותה הסתייגות, יש פה חמישה חברים יש לנו רק נציג אחד.מוטי פרנקו: 

 ארבעים אחוז במועצה שוב פעם.
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 ב זאת ההסתייגות לא הכספים.אג :אילנית הומינר

 לא זה והכספים.מוטי פרנקו: 

 זה מה שאמרת, איכות הסביבה אמרת וכספים והקצאות.  :אילנית הומינר

 ויתרתי על איכות הסביבה.מוטי פרנקו: 

הקצאות, לא דיברת בכלל על אתה הערה שלך הייתה על איכות הסביבה ו :אילנית הומינר

 כספים.

כון נכון  גם אני ראיתי את המייל, גם אני קיבלתי אותו לא דיברו על נע: "ניסים גוזלן, רה

 כספים.

 כי אמרת לי שלא וועדת הכספים...מוטי פרנקו: 

 שנייה הכספים זה פעם ראשונה בוועדה הזאת. :אילנית הומינר

 חובה. כי אמרת לי שזה לא וועדתמוטי פרנקו: 

א וועדת חובה, זה עכשיו גם לא וועדת זה לא וועדת חובה גם עכשיו זה ל :אילנית הומינר

 חובה.

 זה גם לא וועדת חובה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ומה הייתה תשובתך פה את זוכרת?מוטי פרנקו: 

 גם בוא הראיתי לך את המפתח, אה בואו תדברו על זה בבקשה. :אילנית הומינר

 בסדר אילנית יאללה קדימה.ע: "רה ניסים גוזלן,

 עם?גם פה נומוטי פרנקו: 

 לא לא ניסים מה אתה לא רוצה מה?ששון: נועם 

 אבל יש מה אנחנו עומדים באותו מפתח, על מה...ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתם מתווכחים על שטויות ניסים.ששון: נועם 

 ישיבה.אני לא דיברתי על זה, אתה תגלה את זה אחרי המוטי פרנקו: 

 נציג, ותיתן לו שתייםיש לך רוב של שלושה תביא נציג נציג ששון: נועם 

 כמה מדברים על זה כבר מה תעשה :אילנית הומינר

 אין לי בעיה אני גם אמרתי לו...ששון: נועם 

 אני בעד נועם :אילנית הומינר

תם ואובכספים. זה לא אתם פשוט זה אתם לא הגיוניים, יש וועדת הנהלה שמדיינת  דודי לוין:

 אנשים... 

 יות.אתה מתווכח על שטוששון: נועם 
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 זה בכלל לא הגיוני, עם כל המפתחות שלכם. דודי לוין:

 ניסים ניסים ששון: נועם 

 אתם מדיינם בהנהלה באותה וועדת כספים, אותם אנשים  דודי לוין:

הערה לגבי איזה  מי מתווכח אבל? אני לא ראיתי שום בעיה. אה הייתהע: "ניסים גוזלן, רה

 וועדות.

 בטענה לגבי כספיםזה שהוא גובל  :אילנית הומינר

 עזבי כספים זה משהו אחרע: "ניסים גוזלן, רה

 ואיכות  הסביבה הוא ויתר נכון? :אילנית הומינר

 אני ויתרתי על איכות הסביבה.מוטי פרנקו: 

נו בזה שוב אחד ושתד אז הוא מדבר על כספים וועדת הקצאות, ואני מבקשת :אילנית הומינר

 לשני.

 צאות אצלנו?ניסים מי בהקגונגרדי: ג'קי 

 מה זה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 בהקצאות?גונגרדי: ג'קי 

 בסדר  :אילנית הומינר

 אז אני רוצה לומר משהו מוטי פרנקו: 

 ותקשיבו למה שנועם אמר. :אילנית הומינר

ל החלטה תצביע מה שאתה רוצה. ראש המועצה אני רוצה לומר לך משהו, תקבמוטי פרנקו: 

לו הסתייגות, אמרנו לה שבוועדה של אה איכות  אנחנו פנינו לימ"ש והצענו

הסביבה אנחנו לא נתעקש על שני נציגים. בגלל שבאמת יש שמה רק ארבעה 

במועצה, וירדנו מזה. לעניין  סיעהחברים ולא חמישה, וראוי שיהיה נציג לכל 

שלא יקשיב הפרוטוקול מקשיב. אנחנו ארבעים כספים וועדה משנה לעצור, גם 

 הגדולה ביותר, ואין הגיון ש... סיעההאחוז במועצה 

 סליחה פרנקוגונגרדי: ג'קי 

 סיעהבסדר תמשיכו חופשי, אין  הגיוני שבוועדות שיש בהם חמישה חברים שהמוטי פרנקו: 

 היחידה שהיא הנמצאת ב... היא הגדולה ביותר ארבעים אחוז. מקבלת חבר

אי שאפשר גם  אחד מתוך חמישה עשרים אחוז, זה חמישים אחוז מה.. מהמל

י יחסי, הרי קל בכל מקרה לייצר לנו מיעוט. סיעתאם מציגים את זה באופן 

, ולהגיד לשים אותנו בוועדות שמעולם לפני בחירות לא יתכנסו וגם לא יתכנסו
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רוש שני מקומות לד זכותנויש לכם ייצוג שווה. זה לא המצב יש חמישה חברים 

 קואליציה, תחליטו שלא.בוועדה של אחד. רוצים להחליט שלא אתם ה

תקשיבו דקה דקה אה  במפתח בבך הכל הכללי אנחנו  אוקיי בסדר.ע: "ניסים גוזלן, רה

עומדים בסדר זה מה שחשוב כרגע. ברור לי שכל אחד רוצה וועדה כזאת או 

ם. במידה ו.. תבדקי את ועודה אחרת אנחנו  עומדים במפתח אלה המספרי

י אנחנו נחליט. אני חושב סיעתהמפתח ה עצמך במידה וצריך לבוא ולתקן את

עוד הפעם ברמה האישית שלי עם כל הכבוד לכולם, וועדת כפסים צריכים 

ות וזה לא משנה אם יש לי חבר עלהיות הרכב של כל הארבע כל הארבע סי

בעלת  סיעהמוקרטית והיא שנחברה ד סיעהאחד או שתיים. לא יכול להיות ש

 ספים.מנדט אחת לא תהיה וועדת חברת כ

 בהנהלה מה ש...  דודי לוין:

זה לא קשור ההנהלה לא קובעת וועדת כפסים וועדת כספים היא וועדה ע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו מקימים תקשיבו,

 היה בהנהלה בגלל שהיא בהנהלה דודי לוין:

 ות לך אז תן לי לענע: "ניסים גוזלן, רה

 בגלל שהיא בנהלה דודי לוין:

 לא  ע:"ניסים גוזלן, רה

 בגלל שהיא בהנהלה דודי לוין:

 נו אז מה מה קשור?ע: "ניסים גוזלן, רה

 הבקואליציתוציא נציג שלך, הרי הוא איתך סיכמת איתו  דודי לוין:

 אין קשר אני לא צריךע: "ניסים גוזלן, רה

 הוא מצביע כמוך בוועדה  דודי לוין:

 אנחנו קובעים סליחה עם כל הכבוד לך, כל הכבוד לךע: "ניסים גוזלן, רה

 אין זה לא עניין של כבוד  דודי לוין:

אתה תקבל את המכסה שלך בדיוק לפי המנדטים, אנחנו נקבע איפה אתה ע: "ניסים גוזלן, רה

 תהיה מה לעשות זה הדמוקרטיה.

 אתה לא תקבע הציבור קבע דודי לוין:

 לך.יש רוב עם כל הכבוד  הלקואליציכן בוועדת כספים ע: "רה ניסים גוזלן,

 סיימת? דודי לוין:
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 כן לא לא קשור.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לך עדיין... שלוש מתוך...מוטי פרנקו: 

 מה יש לך רוב ארבע מתוך ארבע מתוך חמש. דודי לוין:

 אני רוצה לסדר לך, אני מחליט סליחה ע: "ניסים גוזלן, רה

 ארבע מתוך חמש לוין?דודי 

 יה דקה,אני מחליט שניע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה יכול להחליט זה בסדר דודי לוין:

י שמגיע לך על פי חוק, היועמ"שית סיעתשאתה ואני עומד במפתח הע: "ניסים גוזלן, רה

קובעת ואנחנו נחליט בדיוק כי אנחנו עוד הפעם, סליחה עם ניסן סליחה ניסן 

 ינקואליציואין לי הסכם ן עם כל הכבוד, ניסן עם כל הכבוד עם כל הכבוד ניס

 איתו חתום.

 זה הזוי.מוטי פרנקו: 

 .סיעהחתום, וניסן עם כל הכבוד לו הוא חבר בדיוק כמוכם כע: "ניסים גוזלן, רה

 לא קשור הוא יכול להישאר.מוטי פרנקו: 

לי הסכם חתום איתו  לא לא הוא שלי, סליחה אין  סיעההוא נחבר כע: "ניסים גוזלן, רה

לך. אנחנו בהנהלה הוא מצורף להנהלה . אם היה לי הייתי אומר יקואליציונ

 אין לי הסכם חתום איתו.

 מה זה קשור. דודי לוין:

 פירסמת שחתמתמוטי פרנקו: 

 אני לא חתמתי תספיק לשקר, אתה כל הזמן משקרע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה אמרתמוטי פרנקו: 

 אני לא פירסמתי, איפה פירסמתי את זה?: ע"ניסים גוזלן, רה

 ני חודש וחצי לפמוטי פרנקו: 

 מה זה רלוונטי עכשיו נו באמת? ג'קי גונגרדי:

סליחה עזוב נו באמת, אתה ממשיך תמשיך אנחנו מכירים מי אתה אז מה ע: "ניסים גוזלן, רה

 עזוב נו לא רוצה. ניסן אתה צריך להיות בוועדת כספים לדעת מה קורה.

 שישאר טי פרנקו: מו

  תנוומחובוזה מזכותו ע: "ניסים גוזלן, רה

 ברור אנחנו רוצים שהוא יהיהמוטי פרנקו: 
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 עוד הפעם לתת לו, אז אתה רוצה לזרוק אותו כי אין אופציה אחרת.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ממש לא.מוטי פרנקו: 

להיות ך אז אתה גם צריאז בוא תמצא לי פתרון לחמישה אם אני שתיים, ע: "ניסים גוזלן, רה

 צריך להיות בחוץ. שתיים ולא על אחד. זה חמישה  הוא

 איתך אז תיתן ליורם. הבקואליציאבל הוא מוטי פרנקו: 

 סליחה? ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתהמוטי פרנקו: 

אני יהיה שתיים ואתה תהיה אחד, אתה תהיה אחד ואני... אתה תהיה ע: "ניסים גוזלן, רה

 ה אחד זה נראה לך? נו נראה לך הגיוני?שתיים ואני יהי

 רברומוטי פרנקו: 

 אה מוטי הבנו אותך תודהע: "ניסים גוזלן, רה

 מה זה מה שאני רוצה  דודי לוין:

 תמשיך נו די ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל זה החוק מוטי פרנקו: 

הלאה סליחה שאלת בואו קדימה בואו נתקדם  מה החוק זה לא החוק.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש הצבעה על הכל בסוף. יש הצבעה בסוף בסדר.

 אין פה מפתח סייעתי פרנקו: מוטי 

 לא נכון מוטי, החלוקה לא הייתה  :אילנית הומינר

 ספרת ביקורת ולא ספרת הנהלה.מוטי פרנקו: 

 לא נתנו לך.. :אילנית הומינר

ועדות רשות, חברים אילנית תבדוק את המספרים במידה והיה חסר לך בוע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו מצא את הפתרון הלאה קדימה.

 אבל לא צריך את הטובות אה ראש המועצה. די לוין:דו

 אני לא צריך אני מנהל את העניינים מה לעשות.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש אתה אתה  דודי לוין:

ו מה אתה לא מוכן לקבל את זה כבר עשר שנים, אבל זאת המציאות נע: "ניסים גוזלן, רה

 לעשות?

 לא עשר זה השנה השלישית. דודי לוין:

 הלאה בסדר קדימה.ע: "גוזלן, רה ניסים
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 זה השנה השלישית. דודי לוין:

 ניסים בוא נבטל את הוועדת כספים גונגרדי: ג'קי 

 קדימהע: "ניסים גוזלן, רה

 בוא נבטל אותה.גונגרדי:  ג'קי 

 בה לרשות המקומית.לא מבטלים כי זה וועדה חשוע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדרגונגרדי: ג'קי 

 הלאהע: "ניסים גוזלן, רה

 למה אתה יכול לבטל אין בעיה. דודי לוין:

 וועדות וועדת הקצאה כן או קיי?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין בעיה אתה מעלה את זה בסדר היום, בוא  נעלה אותה. דודי לוין:

 קדימהע: "ניסים גוזלן, רה

 המבטל?אתה בסדר  דודי לוין:

 יש חוק יש חוק גינדי: עידית 

 זה יש חוק אפשר אה אפשר אה לבטל לא מה  דודי לוין:

 אנחנו מדברים...ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא אין פה יחס דודי לוין:

 קליטה סיימנו?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין פה יחס בוועדות ה... דודי לוין:

 קליטה סיימנו?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אין פה יחס בוועדות ה... הקריטיות של המועצה. דודי לוין:

וגם בוועדות רשות חוזר ואומר בסוף, גם בוועדות חובה  יאילנית בסוף אנע: "זלן, רהניסים גו

אני מבקש ממך לעשות בדיקה, דקה גם בוועדות חובה גם בוועדות רשות 

ולראות שכולם עומדים  סיעהלעשות בדיקה. לדעת בדיוק מה המתח של כל 

המשימה שלכם אני מידה צריך לאזן את זה אנחנו נאזן את זה. זה העניין זו וב

רציתי לתת לכולם עוד שבוע ימים לשלוח שיבוצים, רציתם לעשות את זה 

 עכשיו... הלאה

 זה לא שיבוצים זה שמות של סטיות מה זה קשור דודי לוין:

תבדוק את המספרים. היא אני מדבר על.. לא דיברתי על שיבוצים היא ע: "ניסים גוזלן, רה

 בישיבה הקרובה אנחנו נחליט לתקן. תקבל נתונים מדויקים, ואם נצטרך
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 זה לא משנה מה, זה לא משנה מה... דודי לוין:

 קדימה וועדת הקצאות או קיי, וועדת הקצאות מי יושב ראש? ע: "ניסים גוזלן, רה

 הקצאות גם חסר לנו נציגמוטי פרנקו: 

 וח או קיי.כע: "ניסים גוזלן, רה

 נו פה עשרים אחוז.גם אנחנו אה ארבעים אחוז, יש למוטי פרנקו: 

 עוד פעם עם כל הכבוד יש פה סטייה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 סיעותאם אני מוותר יש לי שאלה גדולה ממש, אל תפריע לי אם אני מוותר על מוטי פרנקו: 

 ששיבצו אותי,

 כן? :אילנית הומינר

 י שלי יורד לשיטתך?סיעתרשות שלי המפתח ה סיעותמוותר על מוטי פרנקו: 

 אם וויתרת על רשות? :הומינראילנית 

 כן? אז אני מוותר אני רוצה בכספים והקצאות.מוטי פרנקו: 

 אם הם מוכנים  :אילנית הומינר

 מזה הם מוכנים יש לי...מוטי פרנקו: 

 מה זה הם מוכנים  דודי לוין:

 במקומות אחריםתי לך תורידי אותי וויתרתי כבר ב.. אמרמוטי פרנקו: 

 שנייה אם המועצה החליטה להקים את הוועדות האלה,  אם אם :אילנית הומינר

 המועצה לא החליטה כלום דודי לוין:

 לפי החוק רגע, :אילנית הומינר

 זה ההצעה דודי לוין:

 לפי החוק  :אילנית הומינר

 נכון זה יעלה להצבעה ואז נחליט גונגרדי: ג'קי

פשר, אי אפשר לחלק אנשים הייצוג היחסי הוא ככל הניתן בסדר משום שאי א :ת הומינראילני

בסדר זה ככל הניתן ובמבט כולל של כל וועדות הרשות יש לכם לא ייצוג חסר 

 ייצוג חסר ייצוג יתר.

 לא נכון ויתרנו על וועדות.מוטי פרנקו: 

את זה שוב יחד איתך, ואני מוכנה  ואני מוכנה ואני מוכנה ואני מוכנה לבדוק :אילנית הומינר

 שוב פעם. לבדוק את זה יחד איתך

 הלאה קדימה קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 הוועדות האלה.  אז אולי לא נאשר את שתימוטי פרנקו: 

אנחנו דקה, אנחנו שלחנו את ההצעה חבר'ה אה אנחנו מרגישים כל כך ע: "ניסים גוזלן, רה

 מפורסמים אז דקה.

 פריימריז ליכוד.די: גונגרג'קי 

 אהע: "ניסים גוזלן, רה

 אה אילנית אם יש מחלוקת אז לא צריך לאשר את זה עכשיו.י: גינדעידית 

 דקה בואיע: "ניסים גוזלן, רה

 את מה? :אילנית הומינר

 אנחנו אילנית שובע: "ניסים גוזלן, רה

ות להתכנס. וועדה את מה לא לאשר? איזה וועדות? הוועדות האלה הם צריכ :אילנית הומינר

 הקצאה חשובה מאוד.

 אילנית בואי עם כל הכבוד לך: ע"ניסים גוזלן, רה

 אני מבקשת לא לדחות את זה :אילנית הומינר

 לא דוחים לא דוחים. גונגרדי: ג'קי

 אילנית אילנית אילנית ההצעה עצמה כששלחנו, ישבנו אני והיועמ"שית ע: "ניסים גוזלן, רה

 ברתי את הכל.גם הע :אילנית הומינר

ל  אחד לפי המנדטים, זה פה אני רוצה י פר כסיעתעל המפתח הע: "ניסים גוזלן, רה

שהמספרים שאילנית עברה באופן אישי ובדקה ביחד עם יאיר ואיתי והשקענו 

 וגם אני חושב שמשה אליו בדקנו אה משה. אילנית בדקנו אה רק דקה.

 ם מוועדת ביקורת שאין...אני מסכים רק ספרתם שלושה נציגימוטי פרנקו: 

 יש חוק מוטי מוטיע: "ניסים גוזלן, רה

 אין פה טובה זה לא משהו מוטי פרנקו: 

מוטי מוטי אני חוזר ואומר בפעם העשירית אנחנו נאשר את מה שאנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה

 נאשר, אילנית תבדוק ואם יצא ואם יצא שהבדיקה,

 אין בעיה.אתה רוצה שמשה יבדוק  :אילנית הומינר

 לא אני סומך עליך מוטי פרנקו: 

 דקה אם יצא מצב ע: "רה ניסים גוזלן,

 רק תבדקי את זה שוב פעם מוטי פרנקו: 
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אם יצא מצב שמישהו מופיע פה בחסר אנחנו נתקן את העיוות הזה, להגיד ע: "ניסים גוזלן, רה

ש זה מה שאנחנו אומרים לא אמרנו משהו שונה. אז בוועדות הקצאות אה י

 לנו נס זה אה אברהם בוסקילה וג'קי גונגרדי.

 שנייה רגע בבקשה, חכה רגע ניסים בבקשה. :ומינראילנית ה

 אה אני יש לי בקשה  דודי לוין:

 כן? :אילנית הומינר

 אני רוצה אני רוצה דודי לוין:

,בסוף נשמע את כל ההערות של כל מי ה רגע רגע דקה לפני שאתה רוצע: "ניסים גוזלן, רה

 ש לו.שי

עוד מועצות שמתנהלות ככה, שהיחס  , אני רוצה לדעת עם לא בחוות דעת שלה דודי לוין:

 שלהם גם כן ככה. אם אפשר לקבל גם במועצות אחרות.

 שידוע שהאופוזיציה היא ארבעים אחוז מהמועצה.מוטי פרנקו: 

 אם אפשר לקבל את המבנה של התיקים אצלם? דודי לוין:

 רהם בוסקילהאבע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה רגע :אילנית הומינר

 מבקש אם אפשר בחוות דעת שזה יהיה גם כן.אני  דודי לוין:

 אני כותבת את זה. :אילנית הומינר

 שמה לא שמעתי דודיגונגרדי: ג'קי 

 במועצות אחרות. דודי לוין:

 הלאה למה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 ש שמה פטנט יותר טוב.מה זאת אומרת למה? אנחנו נלמד אולי י דודי לוין:

ר'ה קדימה אה הקצאות זה אברהם בוסקילה וג'קי גונגרדי. טוב קדימה חבע: "ניסים גוזלן, רה

 מי אצלכם ניסן? ניסן? 

 ניסן יש לו רק אחד אין לו, יש לך עוד מנדט?גונגרדי: ג'קי 

 מי מאצלכם מוטי?ע: "ניסים גוזלן, רה

 דודי לוין מוטי פרנקו: 

 דודי לוין, וכוח מי אצלכם עוד?ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא רושמת כלום...אני  :אילנית הומינר

 טוב. ע: "ניסים גוזלן, רה
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 כן הקצאות זה נועם ששון באנו לשנות,  :אילנית הומינר

 אה ג'קי גונגרדי ובוסקילה אברהם.ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע באנו לשנות? :אילנית הומינר

 דודי לוין.מוטי פרנקו: 

 דודי. :הומינר אילנית

אברהם  תמיכות'קי וניסן לביא. יושב ראש וועדת בוסקילה ו.. ו.. וגע: "ניסים גוזלן, רה

 בוסיקלה, באנו לשנות מי מאצלכם?

 מוטי פרנקוגם זו לטובה: עדי 

 מוטי פרנקו ואמיר ברק.מוטי פרנקו: 

 או קיי כוח?ע: "ניסים גוזלן, רה

 נועם ששון: נועם 

 וגל אה ניסן לביא.ע: "ניסים גוזלן, רה

 פרנקו ברק? :אילנית הומינר

 יש לנו אחד? גרדי:גונ ג'קי

 נועם וגל? :אילנית הומינר

 שיש לנו אחד? תמיכותניסים גונגרדי: ג'קי 

 אתה יכול להגיד לי בבקשה עוד פעם נועם :אילנית הומינר

 יש לך את אברהם בוסקילה היושב ראש תמיכותמוטי פרנקו: 

 יושב ראש.: ע"ניסים גוזלן, רה

 מוטי פרנקו ואבנר.מוטי פרנקו: 

 כן? :ינראילנית הומ

 נועם מכוח, מוטי פרנקו: 

 וגל? :אילנית הומינר

 וניסן מגל.מוטי פרנקו: 

טוב וועדת חינוך, היו"רית אה טלילה. היו"רית טלילה חבר ג'קי גונגרדי ע: "ניסים גוזלן, רה

 ואניגוס אבבה.

 ?רגע יו"ר טלילה :אילנית הומינר

 כן.ע: "ניסים גוזלן, רה

 כן? :אילנית הומינר
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 ניגוס אבבהע: "זלן, רהניסים גו

 אבבה. :אילנית הומינר

 וג'קי גונגרדי, מי אצלכם?ע: "ניסים גוזלן, רה

 מבאנו לשנות אבנר ברק ושלומית שלסקי.מוטי פרנקו: 

טוקול שתעשו או קיי, בסדר אז אני חוזר ואומר ושיהיה רשום גם בפרוע: "ניסים גוזלן, רה

ובה וגם לוועדת רשות. ונבדוק בדיקה, היועמ"שית תעשה בדיקה גם לוועדות ח

בדיוק את האופן היחסי של החברות בוועדה מול אה יחס אה של מנדטים לפי 

 התוצאות של הבחירות או קיי? אז את זה,

 לגבי הוועדות רגע עוד הערה, :אילנית הומינר

 כן?ע: "ניסים גוזלן, רה

 יכול להיות שהמועצה מתכוונת ליישם.. :ומינראילנית ה

 מה הבעיה שתכנסו לוועדת ההנהלה?ילה: בוסקאברהם 

 רגע רגע רגעע: "ניסים גוזלן, רה

 ככל שהתרבות היהודית אה גויסה באמצעות המועצה, צריך להקים וועדה. :אילנית הומינר

 בסדר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר? :אילנית הומינר

 טוב.ע: "רהניסים גוזלן, 

 ית סליחה לא שמעתי.את יכולה לחזור עוד פעם אילנגונגרדי: ג'קי 

ככל שהמועצה ולא העמותה ההסכם בהסכם המסגרת, אה אתם אישרתם  :אילנית הומינר

 החלטה שהעמותה... תיישם את התקציב,

 אה הא.גונגרדי: ג'קי 

דר יש הערת מבקר ככל שהמועצה תעשה את זה צריך להקים וועדה, בס :אילנית הומינר

 המדינה לגבי ה...

 שאלון כזה שאנחנו לא יודעים עליו? כי לא אמרנו לנו.למה יש מוטי פרנקו: 

 אני לא יודע אני מעירה את זה כאן בסדר. :אילנית הומינר

 אה כרגע זה המתנ"ס לא?מוטי פרנקו: 

פים, בלי בסדר אם אם המועצה תיישם את זה לא יהיה אפשר להעביר כס :אילנית הומינר

 מדינה. אני מזכירה שיש הערת מבקר שתהיה וועדה מסודרת
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יאללה בוא בוא נתקדם בסדר בוא נתקדם, אז לגבי הוועדות אלה הוועדות ע: "ניסים גוזלן, רה

בשעה טובה אפשר אה אפשר אה להתחיל. טוב אה החלטה בדבר מועד קבוע 

 לישיבות מועצה מין המניין אה.

 פעם מה מה עודגינדי: עידית 

יבות מועצה מן המניין , דקה עוד פעם אה ההחלטה בדבר מועד קבוע לישע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה.

 כולם אה מסכימים לעלות עוד וועדה...  :אילנית הומינר

 חכו עוד מעט עוד מעט דקה מה אמרת?ע: "ניסים גוזלן, רה

 ם מסכימים לזה.אתה אומר שעכשיו אתה רוצה למנות וועדה? אם כול :אילנית הומינר

 מה למה?ל למה איזה וועדה של מה?גונגרדי: ג'קי 

 אתה רוצה להקים וועדה כזאת? או קיי.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל אבל זה לא סדר היום ולא כולם מסכימים. :אילנית הומינר

 אבל צריך להביא חברים? או קיי סגור הלאה סגור נביא ישיבה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז שזה יעלה בישיבה הקרובה. :נראילנית הומי

יא בישיבה הקרובה את זה בצורה מסודרת. אה החלטה בדבר מועד נבע: "ניסים גוזלן, רה

 קבוע 

 אלא אם כן אה... צריך אבל גם לקבל החלטה לגבי הסכם מסגרת. :אילנית הומינר

 אנחנו נישב על הכל.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מה זה הסכם מסגרת?בוסקילה: אברהם 

 אחרי זה אני אסביר לך :אילנית הומינר

אברהם דקה, החלטה בדבר מועד קבוע לשיבות מועצה אני מציע את יום ע: "ניסים גוזלן, רה

 שלישי. 

 אפשר בבקשה ביום רביעי?מוטי פרנקו: 

 )כולם אומרים בקול רם רביעי(

כל מועד שתקבעו  אני אני יעדיף שלישי רביעי מבחינתי זה אותו דבר, אניע: "ניסים גוזלן, רה

 י בעיה.שלישי או רביעי אני זה מתאים לי אין ל

 אני או שלישי או רביעי.ששון: נועם 

 או שלישי או חמישי, חמישי זה בסדר לכם בשעה הזו?  :אילנית הומינר

 לא לא ממש לא.מוטי פרנקו: 
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 טוב זה לא בואו.ע: "ניסים גוזלן, רה

 היא לא יכולה בימים אחרים. אז שלישי.. טלילה רוצה שלישיששון: נועם 

 לה.היא לא יכו :אילנית הומינר

 היא לא יכולה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתם לא יכולים בשלישי? אתם לא יכולים בשלישי?ששון: נועם 

 שלישי שלישי או קיי הוחלט שלישי הלאה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני אני...מוטי פרנקו: 

 דבר מה הבעיה דבר גונגרדי: ג'קי 

 יש לי סיבה אישית אני לא יכול בימים כאלה.וטי פרנקו: מ

 בסדר היא לא יכולה בכלל.ע: "ניסים גוזלן, רה

 וגם פעם שעברה אמרתי את זה, וראש המועצה התחשב אני בימי שלישי.מוטי פרנקו: 

 אז תעשו יום ראשון יום שני יום אה... בוסקילה: אברהם

 לא שני שלישי :אילנית הומינר

 אני לא יכול.ו: מוטי פרנק

 וחמישי? :אילנית הומינר

 ...ני יכול באמוטי פרנקו: 

 לא חמישי אני לא יכול גונגרדי: ג'קי

 אני יכול בימים שני או רביעי, או שני או רביעי.מוטי פרנקו: 

 צריך לקבוע את זה, היינו צריכים לקבוע את זה כבר אחרי שישים יום. :אילנית הומינר

 הצעתי שלישי אה משעה שבע, או חמישי שש וחצי. אניגם זו לטובה: עדי 

 לא לא חמישי.קו: מוטי פרנ

 לא חמישי מה פתאום. אגונגרדי: לג'קי 

 אני ממש ממש מבקש שזה יהיה אה...מוטי פרנקו: 

 איך אתם בשני? מנסים פה להתאמץ .ששון: נועם 

 חבר'ה ברור שזה לא..ע: "ניסים גוזלן, רה

 שני בשעה שבע.ששון: נועם 

 שני בשבע קבענו, ג'קי שני בשבע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 שני בשבע.ששון: עם נו

 שני בשבע קבענו, שני בשבע בסדר יאללה שני בשבע.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 אני אין לי בעיה שני שלישי.ששון: נועם 

 תרשמי שני בשבע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע רגע חכו שנייה.גינדי: עידית 

 רגע תחכו רגע. :אילנית הומינר

 שני?ששון: נועם 

 שינוי אז תחכו שנייה. יםמציעאתם אילנית הומינר 

 עידית שני בשבע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא אני לא אני, הוא והוא.גינדי: עידית 

 ג'קי לא שני?מוטי פרנקו: 

 לא גונגרדי: ג'קי

 לא, רביעי?מוטי פרנקו: 

 יה עם זה לא?שני בשבע ג'קי  יש לך בעע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לי איתו.גונגרדי: ג'קי 

 אז תשנה את הבעיה.ע: "רהניסים גוזלן, 

 תשנה את הבעיה שלךגינדי: עידית 

 תשנה את הבעיה שלך.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני צריך לדבר עם קובי.גונגרדי: ג'קי 

שבע, בסדר חבר'ה אי אפשר להגיע פה למצב שכולם יהיו אה זה בואו שני בע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה עכשיו אה הולך...

 י?לא הבנתגונגרדי: ג'קי 

 אתה הולך לעבוד במועצה כל היום אז אה שני בשבע.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה כל יום צריך לבוא.בוסקילה: אברהם 

אה הערכת תוקף הוראות להגבלת חוקי עזר בואי אילנית תיתן לנו סקירה ע: "ניסים גוזלן, רה

 וד.סלילת כבישים תיע

 בסדר אילנית בסדר. :אילנית הומינר

 כן אילנית?ע: "ניסים גוזלן, רה

 יום שני בשעה שבע.ששון: נועם 

 יום שני בשבע. :אילנית הומינר

 קדימה אילנית.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 אני בשני עד סוף חודש יוני לא יכולה להגיע. שלסקי: שלומית

 אין פה... אנחנו קבענו שני בשבע נוע: "ניסים גוזלן, רה

 כם.כן אבל אתם קובעים מה שנוח לשלסקי: שלומית 

 מה קובעים זה בניגוד לדעתי...גונגרדי: ג'קי 

 טלילה רוצה יום שלישי למוטי זה לא מתאים נו מה לעשות?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל אני רוצה יום רביעי.שלסקי: שלומית 

 ני אני יגיע.אם זה יהיה שלישי מאוחר, שלישי בשבע אמוטי פרנקו: 

 שלישי בשבע זה בסדר. :אילנית הומינר

 אז תעשו שלישי בשבע .ע: "ם גוזלן, רהניסי

 )הרוב אומרים בקול רם שלישי בשבע זה בסדר(.

 חברים יום שלישי בשבע. :אילנית הומינר

 בוא נרשום כרגע נרשום שני בשבע.גונגרדי: ג'קי 

 ע.לא לא ג'קי ג'קי יום שלישי בשב :אילנית הומינר

 לא יכול אני לא יכול. גונגרדי: גק'י

 יום שלישי הוא לא יכול שניהם לא יכולים.ע: "הניסים גוזלן, ר

 אבל אז אני לא יכולה. :אילנית הומינר

ם תתאמצי עדיף, לא לא בסדר יום שני בשבע חבר'ה כרגע שניים לא יכוליע: "ניסים גוזלן, רה

 שני שבע תראו  תשתדלי להגיע יום שני בשבע.

 חמישי?מוטי פרנקו: 

 חמישי  אני יכולה. :אילנית הומינר

טלילה לא יכולה, חמישי כולם סוף שבוע לא לא חמישי, לי אין בעיה אני ע: "ניסים גוזלן, רה

 כל מועד שמתאים לכם אני בעד.

 אם זה איחור של חצי שעה? אתה לא יכול בכלל ניסן יום שלישי? גם :אילנית הומינר

 טוב אה אנחנו...: ע"ניסים גוזלן, רה

 אפשר לעשות... ניסים שנייה רגע שאלה,גינדי: עידית 

 אפשר לעשות מועד מסוים ואחרי זה לשנות?שלסקי: שלומית 

 זה בדיוק מה שאני באה לשאול.גינדי: עידית 

אפשר להגמיש עד יוני ואחרי זה להחליף מה שנוח לך, שהיא תהיה פשוט היא מוטי פרנקו: 

 ימודים היא..לא יכולה להפסיד ל
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 ת אותה בעיה ביום רביעי.אני ב.. אז יש לי בדיוק א :אילנית הומינר

 גור על כולם. הבקואליציאחד גובר על כולם, אחד לוין:  דודי 

 אפשר לעשות שלישי?גינדי: עידית 

 גובר על כולם. הבקואליציאחד לוין:  דודי 

 למה אחד גובר על כולם דודי? :אילנית הומינר

 ...כי ככה זה קורה כי ככה זה קורה, ראש המועצה מחליט לפי לוין:דודי 

 טוב אה אה יום שני בשבע, את בשמונה יעזור לך או שכאילו זה עד הלילה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא זה עד עשר בלילה. שלסקי: שלומית

 עד עשר בלילה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז בעשר.גונגרדי: ג'קי 

 ר קדימה.אז בעשע: "ניסים גוזלן, רה

 בקיצור ה...לוין: דודי 

 פה משהו לא הוגן אני חייב להגידאבל  יש מוטי פרנקו: 

 יום חמישי מה הבעיה. בוסקילה: אברהם

, ואני מעריך אותה מאוד אבל מאותה סיבה שהיא לא הבקואליציאומנם טלילה מוטי פרנקו: 

 יכולה להגיע חברת המועצה והיא גם... וזה לא הוגן.

 בסדר אני...ע: ", רהניסים גוזלן

 באמת לא הוגןמוטי פרנקו: 

 מנסים...ע: "וזלן, רהניסים ג

 זה לא הוגןמוטי פרנקו: 

 אז יש...ע: "ניסים גוזלן, רה

 יש לה לימודים שהיא שילמה עליהם כסף.מוטי פרנקו: 

 אבל יש מלא אופציות, יש גם את יום חמישי ואתם לא מוכנים. :אילנית הומינר

 בוא נעשה דבר כזה אפשר להציע הצעה?גונגרדי: ג'קי 

 עם רביעי, רביעי בשבע אמרו בסדר.מה בוסקילה: אברהם 

 לא לא אמרנו בסדר על רביעי בשבע. :אילנית הומינר

 יש הצעה.גונגרדי: ג'קי 

 מה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 יום חמישי נקבע  אותו עד יוני, ביוני עוברים לשני. גונגרדי: ג'קי
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 וף יוני בסוף יוני?עד סמוטי פרנקו: 

 סגור.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מקובל עליכם?גרדי: גונג'קי 

 מקובל עלי מקובל, עלי עלי באופן אישי מקובל.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מקובל פרנקו?ג'קי גונגרדי: 

 מקובל.מוטי פרנקו: 

 יאללהג'קי גונגרדי: 

 אז תרשמו בסדר דקה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 מין דודי עשינו משהו טוב באמצע.לא מאג'קי גונגרדי: 

 ם חמישי דקה,יוע: "ניסים גוזלן, רה

 אני עוד לא אמרתי כלום תאמין לי.לוין: דודי 

 איזה תירס אני אזרוק עליך, לא נורא דודי.ג'קי גונגרדי: 

 ליוני זה יום חמישי בשבע. 30עד ע: "ניסים גוזלן, רה

 מה זה משנה.גם ככה אתם לא תקיימו את הישיבות   לוין: דודי

 דקהע: "ניסים גוזלן, רה

 ככה מכבי לא שווים על להסתכל עליהם בימי חמישי.גם ג'קי גונגרדי: 

עד יום.. עד סליחה רבותיי דקה. חבר'ה זה ישיבות מן המניין דקה היו  ע: "ניסים גוזלן, רה

 ישיבות גם שלא מן המניין קחו בחשבון זה רק ישיבות.

 ותו יום.הן התקיימו באמוטי פרנקו: 

 אבל ש... אילנית?ג'קי גונגרדי: 

 הישיבות שלא מן המניין  :ראילנית הומינ

 הם היו באותו יום אלא ע: "ניסים גוזלן, רה

 ניסים לא ישיבות שלא מן המניין, תקבע עם כולם. גינדי: עידית

מן אמרתי, החוק תני לי אני אסביר לך אני אסביר. חבר'ה דקה ישיבות ע: "ניסים גוזלן, רה

 ביוני חבר'ה דקה.  30המניין קבענו עד 

 וגם שלא מן המניין. ה:בוסקיל אברהם

 רגע...ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני לא מתחייבת...עידית גינדי: 
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ביוני זה יום חמישי  בשבע, אחרי  30בוא נדבר על ישיבות מן המניין עד ע: "ניסים גוזלן, רה

 ביום שני בשבע. ביוני זה יהיה 30ביוני זה רגע אחרי ה 30-ה

 סגור סגור.ג'קי גונגרדי: 

, עכשיו בישיבות שלא מן המניין 1.7מ  1.7ליוני מה  30בסדר אחרי ה ע: ", רהניסים גוזלן

קובעים לאותם ימים אלא אם כן שליש מחברי המועצה הוציא שבוע אה נתן 

 זימון של לפחות שבוע ימים ליום אחר.

 .ה חייב לכנס לעוד שבעה ימיםאם השליש מזמן אז את :אילנית הומינר

 אבל?באיזה יום ג'קי גונגרדי: 

 חבר'ה דקה הוא מפריע שמה נו באמת.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ביו שנקבע?ג'קי גונגרדי: 

 לא לא ישיבות מן המניין ולא של המניין הם לפי החלטה שהמניעה נתנה פה.אילנית הומינר 

 יאללה קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה

מועצה חייב לכנס למעט מצב ששליש מזמן, מבקש לזמן ישיבה ואז ראש ה :מינראילנית הו

 תוך שבעה ימים, ואז זה לא חייב להיות בימים.

לא אבל אני רוצה לדעת מה קורה אם שליש לא יכולים להגיע, לישיבה שלא מן  גינדי: עידית

 המניין אם היא זזה ביום?

 סליחה? :אילנית הומינר

 ש...ככל שימוטי פרנקו: 

 מן המניין אנחנו נקבע באותו יום בשבוע. עידית עידית לא מן המניין ואםע: "ניסים גוזלן, רה

 אם יעשו ישיבות מן המניין, אז לא צריך שלא מן המניין.בוסקילה: אברהם 

 הלאה קדימה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 הלאה ניסים.ג'קי גונגרדי: 

מן המניין ולא מן המניין עד שלושים ליוני אנחנו חבר'ה כל ישיבה שנזמין ע: "ניסים גוזלן, רה

ביוני גם מן המניין וגם לא מן המניין בסדר יום  30על יום חמישי, עד  מדברים

 ליולי זה יהיה ביום שני בשבע קדימה. 1חמישי בשבע ב

 הלאה מה עוד?ג'קי גונגרדי: 

 ע: קדימה."ניסים גוזלן, רה

 שיבות המועצה?אפשר למצוא מקום חלופי לימוטי פרנקו: 

 באולם באולםבוסקילה: אברהם 
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 ראש המועצה, אפשר למצוא מקום חלופי לחר? מוטי פרנקו:

 אני חושב באולם הכי טוב. בוסקילה: אברהם

בד שהקהל אנחנו נעשה באולם, אפשר לעשות על הבמה באולם שיהיה מכוע: "ניסים גוזלן, רה

 .יוכל לשבת ושיהיה לכולם כמו שעשינו את הישיבה..

 ניסים זה לא אה אני מתנצלתגינדי: עידית 

 מה?ע: ", רהניסים גוזלן

יושבים  מאתנוכי אם אנחנו רוצים לשבת בשולחן עגול על במה, זה אומר שחלק גינדי: עידית 

 עם הגב לקהל וזה לא מכובד.

 לא זה יהיה ח'מוטי פרנקו: 

 יה ח'עידית עידית יהי ח' עידית כמו ח' הזאת יהע: "ניסים גוזלן, רה

 שם יש מקום גדול יש ח'.בוסקילה: אברהם 

 כן אבל אני חושב שאפשר לעשות את הישיבות בכיתה הגדולה. ן:ששו נועם

אפשר לעשות בחדר הגדול, אפשר לעשות גם על הבמה ומה שנחליט יהיה ע: "ניסים גוזלן, רה

כדי שלא יהיה מצב כזה. עוד משהו גם לגבי עוד מעט נעלה לסדר היום שכל 

הזה. ואז ברגע שיבות מועצה גם היו מצולמות לא צריך פה את כל הסינריו הי

אילנית  ההיטליםשזה יקרה אנחנו  לא צריכים את כל הצלמים. אה הנושא של 

 בואי תתני לנו הסבר.

אה חבר'ה אנחנו נדרשים לעדכן את חוקי העזר שלנו, יש לנו תחשיב שכבר נערך על אורן: דני 

יב הלך לבדיקה במשרד הפנים. בינתיים כל עוד לא שחידי יועץ מקצועי הת

את התחשיב לא במליאה ולא במשרד הפנים, אנחנו נדרשים להעריך אישרנו 

כמו שעשינו בשנתיים האחרונות לגבות על בסיס החוקי עזר הישנים. אתם 

בשנתיים האחרונות עדכנתם ואישרתם אנחנו מבקשים את זה להערכה 

אין גם אפשרות אחרת. אה אני גם מעריך שתוך שלישית ואני מעריך אחרונה 

א לכם את התחשיב המתוקן לאישור במליאה כולל הסבר של מי חודשיים נבי

 שהכין אותו וזהו.

 בסדרע: "ניסים גוזלן, רה

 אנחנו מבקשים  את הערכה הזאת מתשעה חודשים. :אילנית הומינר

 מאה אחוז או קיי אני בעד.ע: "ניסים גוזלן, רה

 כולם בעד.רדי: ג'קי גונג



  נ.ג                                                                                                                                    01877

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

55 

שנגד? או קיי אה הנושא החלפת מורשה חתימה אה כולם בעד יש מישהו ע: "ניסים גוזלן, רה

בין מעיין לבין אה לימור לגבי נושא של בית ספר רשב"י ורק שאנחנו עושים 

כל הזמן שמתחלפים ואנחנו מחליפים אז זה העניין. אז גם יש פה מישהו 

 שלושה סעיפים.שמתנגד לזה? אין ויש לי פה אה 

 רגע.מוטי פרנקו: 

 ה מחוץ לסדר היום, שחשוב לי שנייה דקה.דקע: "ניסים גוזלן, רה

 צריך אה.. :אילנית הומינר

 תאגיד עירוני.מוטי פרנקו: 

 דקה אני מדבר על זה עכשיו זה מחוץ לסדר היום אני מעלה או קיי. ע: "ניסים גוזלן, רה

 כמת כל החברים כל חברי המועצה.שנייה צריך להיות בהס :אילנית הומינר

 חברי המועצה או שרק הרוב?כל ע: "ניסים גוזלן, רה

 אה סעיפים לסדר היום בהסכמת כולם, יש הסכמה? ההעלת תהעלי: אילנית הומינר

 כולם אז בוא אה...ע: "ניסים גוזלן, רה

 תאגיד עירוני אנחנו מסכימים.מוטי פרנקו: 

 א תאגיד עירוני?להעלות את נושע: "ניסים גוזלן, רה

 להעלות מוטי פרנקו: 

 הוא רוצה לעלות? מה מהלוין: דודי 

 חברות בתאגיד העירונימוטי פרנקו: 

אז עזבו יאללה אנחנו ניתן בצורה מסודרת, את נושא התאגיד בדיוק מה ע: "ניסים גוזלן, רה

 , הלאה נשלח.אנחנו רוצים לעשות

 מה זאת אומרת?מוטי פרנקו: 

 מה תעלה את זה מה?למה לששון: נועם 

 ים את אישור כל חברי הוועדה.אבל היא אומרת שצריכ :אילנית הומינר

למה אנחנו מסכימים אנחנו צריכים נציגים. אין לי בעיה שראש המועצה ידבר מוטי פרנקו: 

על מה שהוא רוצה הוא ראש מועצה מותר לו. אני חושב שבתקופה הארוכה 

 מאוד כמעט של יותר משנה.

 אין דירקטוריון רדי: ג'קי גונג

 גרוע, החוק אומר בדיוק מה המצבאין יש וואקום יותר מוטי פרנקו: 
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ניסים תציע את ההצעה שלך בנושא, ניסים תציע את ההצעה אין להם בעיה ג'קי גונגרדי: 

 מקסימום יצביעו נגד.

 נו ואם חלק לא יסכימו אז מה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז אי אפשר :אילנית הומינר

 אז בסדר אז בגלל זה אני אומר.ע: "ים גוזלן, רהניס

 .2016לנובמבר  30 -ב 47עו"ד ... התחלת להגיד משהו בישיבה מספר נקו: מוטי פר

 רגע אתה מסכים לעלות את זה?: אילנית הומינר

 דקה אתה מסכים שנעלה את התאגיד? אז בוא נדבר על התאגיד.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ה זה תאגיד.תהיה ברור ממוטי פרנקו: 

יד סליחה וואו, שנייה אני רוצה סליחה אני מנהל סליחה אז אני רוצה להגע: "ניסים גוזלן, רה

 את הישיבה בסדר בבקשה.

 ניסים רגע שנייה. :אילנית הומינר

 אתה לא יכול לעלות שום דבר על סדר היום בסדר?ע: "ניסים גוזלן, רה

 שנייה רגע,  תהעליניסים  :אילנית הומינר

 .אני מעלה לסדר היום מה שאני צריך הלאהע: "ים גוזלן, רהניס

 העלאת סעיף לסדר היום . :אילנית הומינר

 אני צריך הסכמה של כולםע: "ניסים גוזלן, רה

 אז אתה צריך להגיד מה הסעיף.: אילנית הומינר

ת אילנית אני רוצה, לא רוצה לעלות שום דבר על סדר היום. סיימנו אע: "ניסים גוזלן, רה

 הישיבה אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת הלאה.

 רגע סליחה סליחה כבודו.י פרנקו: מוט

 לתאגיד... תהתאגיד, התייחסואנחנו ניתן את ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע סליחה נועם.מוטי פרנקו: 

 ניסים שב.ג'קי גונגרדי: 

 ימנו.אני לא רוצה כרגע סיימנו את הישיבה, זהו סיע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה לא יכול אני התחלתי להגיד משהו.מוטי פרנקו: 

 אל כי סיימנו.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 2016לנובמבר  30... ב2000בנובמבר  30אני מכבד אותך תסיים מיד אחרי. ב מוטי פרנקו: 

ישיבה ארבעים ושבע, הצעה מספר ארבע על סדר היום. מניעת המועצה 

 מצא בתאגיד מסיבות שלא ברורות לחשב...כהחלטה לתאגיד עירוני. התהליך נ

 הוא רוצה לדבר על זה אבל ששון: נועם 

 אבל אני רוצה לדבר, אתה קופץ כמו סניפר.ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגע רגע בוא אני אשלים את המשפט בבקשה.מוטי פרנקו: 

 תן לו להשלים משפט ואתה תדבר מה הבעיה?ג'קי גונגרדי: 

קום נוצר וואקום חסר מינוי חברי מועצה בתאגיד העירוני. ובמאני אשלים, מוטי פרנקו: 

מנכ"ל, בטח יבוא מנכ"ל חדש הוא יהיה חבר בתאגיד. יש וואקום אין הנהלה 

אין הנהלה לתאגיד ויותר מזה, אה ראש המועצה מהחלטה לבד בלי החלטת 

 מדינה החליט לעשות את התאגיד.

 צור אתה משקר, אתה ממשיך לשקר. ראש המועצה לא החליט לעע: "ניסים גוזלן, רה

 צה כתה שאתה החלטת.גזבר המועמוטי פרנקו: 

 לא אז אתה ממשיך סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 גזבר המועצה כתב שאתה החלטת.מוטי פרנקו: 

 אז תן לי שנייה אז תן לי, אתה ממציא ממשיך להמציא.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אבל גזבר המועצה אמר..מוטי פרנקו: 

 בוא תשמע ממני.אני לא יודע מה אמר לך הגזבר אז תן ע: "יסים גוזלן, רהנ

 הוא לא יודע הוא כתב, אתה מכותב במייל.מוטי פרנקו: 

אז אני  אז תיתן לי בבקשה לדבר בסדר? אז אני אסביר לך פעם אחת בוא.ע: "ניסים גוזלן, רה

א אתה לא יודע מה גזבר, אתה כל הזמן אומר שגם היא אמרה לך ואתה ל

 במייל.בכלל לא העלאת כספים ואתה משקר שלא העלאת כספים 

 אבל הגזבר יושב לידך, גזבר המועצה אמרת או לא אמרת?מוטי פרנקו: 

 אז בוא שנייה דקה אז אני אתה הרבה לא מדייק.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה קצת לא מדייק.אורן: דני 

 קצת לא מדייק?מוטי פרנקו: 

 תן לי בבקשה כןע: "ניסים גוזלן, רה

 קצת לא הרבה קצת.אורן: דני 

 לא אמרת שאתה שראש המועצה : מוטי פרנקו
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אל תענה אה אני יודע לדבר בשמי, אני לא צריך את העזרה שלך עם כל ע: "ניסים גוזלן, רה

 הכבוד.

 דני אתה רציני אתה מגמגם פה?מוטי פרנקו: 

 לא אני לא מגמגם ראש המועצה.אורן: דני 

 לא כתבת לי אתמול במייל שראש המועצה: מוטי פרנקו

 דקה אני אחליטע: "ניסים גוזלן, רה

 אה מוטי אני כתבתי את המייל בסדר  דני אורן:

 סליחה אה דני.ע: "ניסים גוזלן, רה

 ראש המועצה ביקש לבדוק דברים הוא לא החליט.אורן: דני 

 יפה, סליחה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 יכול להחליט, יש מנהל מועצה. ברור שלא איך הוא דודי לוין:

 (ביניהםחברי הוועדה מתווכחים ) 

 אילנית,ג'קי גונגרדי: 

 אתה יכול להקריא את המייל זה בסדר יש דיון. אורן: דני

 אמרת שראש המועצה ביקש ממך לשלוח מייל.מוטי פרנקו: 

 נכון אל תענה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז מה אמרתי לא נכון?מוטי פרנקו: 

 אמרת שהוא החליט.רן: אודני 

 אתה כתבת.מוטי פרנקו: 

 ראש המועצה לא החליט, דקה בואו.ע: "לן, רהניסים גוז

 זה בסדר. ומאחוריאתה יכול להקריא את המייל אני עומד אורן: דני 

 אבל מוטי עלתה פה שאלה אחרת. :אילנית הומינר

גבי נושא התאגיד ברור יפה סליחה דקה לגבי נושא התאגיד, דקה או לע: "ניסים גוזלן, רה

יש שלושה נציגים חברי מועצה אני מבקש לכולם אחד שצריך נציגות בתאגיד. 

 מכם לישיבה הקרובה למסור את השם של מי ש...

 כבר מעכשיומוטי פרנקו: 

נציגים בתאגיד.  דקה שנייה, ניסים גוזלן אני מציע נועם ששון ומוטי פרנקוע: "ניסים גוזלן, רה

 ושה מנהלים בכירים בתאגיד.המועצה תמציא של

 יש לך כבר.מוטי פרנקו: 
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דקה אל תגיד מה יש לי חמישים, הרכב חדש. אנחנו עושים הרכב חדש,  ע: "ים גוזלן, רהניס

 הלאה לא שום דבר אחר.

 נכון הרכב חדש.גונגרדי: ג'קי 

 המינוי שלנו שלוש שנים אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.מוטי פרנקו: 

 המועצה אין אה... יש איזה הוראות שנייה סליחה עם כל... שנייה חברי: מינראילנית הו

 הוא מחליף שחקנים פה. דודי לוין:

 הלאה כולם זה כקדנציה חדשה, מה זה קשור?ע: "ניסים גוזלן, רה

 בסדר. דודי לוין:

 חברי המועצה הם היחידים שהחברות שלהם תוקעת. :אילנית הומינר

 ה?חברי מועצמוטי פרנקו: 

 ובדי המועצה ו...חברי המועצה, זה לא אותו דין לגבי ע :אילנית הומינר

 אנחנו נשלים את העובדים שחסר ואת נציגי הציבור שחסר.ששון: נועם 

 חסר רק מנכ"ל למה רק מנכ"ל.מוטי פרנקו: 

 וחסר נציג ציבורששון: נועם 

 בסדר נשלים דקה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 הבכירים שצריכים להיות?מי הם העובדים אורן: דני 

 ים.שלושה עובדע: "ניסים גוזלן, רה

 יש אותך ואת רימה.מוטי פרנקו: 

 דקה יש שלושה.ע: "ניסים גוזלן, רה

 אני חייב להיות?אורן: דני 

 לא.ששון: נועם 

 לא ממש לא.גונגרדי: ג'קי 

 לא. ששון: נועם

, אבל אתה לא רוצה להיות אני חושב שאתה בתור שומר סף צריך להילחם להיותמוטי פרנקו: 

 זה מוזר קצת.

דקה חבר'ה יש שלושה עובדים, יש שלושה עובדים סליחה והמנכ"ל ע: "ניסים גוזלן, רה

שיבחר הוא יהיה בתאגיד. בסדר? המנכ"ל שיבחר שיהיה בתאגיד. יש את 

 המהנדסת.

 בוא. אשנייה, בוניסים ניסים ניסים עצור  ששון: נועם
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 ן לשמות וואלה לישיבה הקרובה.ניתע: "ניסים גוזלן, רה

 על זה אחר כך.אז תעשה דיון אורן: דני 

רגע תיתן לי רק דקה, הנושא המועצה  בודקת ואני גם, אני  בודק את ע: "ניסים גוזלן, רה

 המשך...

 תעלה את זה גונגרדי: ג'קי 

ד דקה אני בודק את המשך הפעלת התאגיד וניהול שלו במסגרת תאגיע: "ניסים גוזלן, רה

ה עכשיו זה יהיה עירוני, אני מבקש ואני מבקש בישיבה גם אם זה  לא יעל

בישיבה הקרובה, אני אני אבקש לבדוק את ה... ופניתי כבר לרשת המתנ"סים 

לבדוק התקשרות מקצועית עם הרשת. אני מבקש שזה יהיה נעשה את כל 

נות הבדיקות שצריך לאחר שנעשה את כל הבדיקות, אנחנו נביא את כל המסק

 למליאה ונעשה דיון מקצועי נקודה.

אני רוצה, אני רוצה להציג את זה בצורה אה כמו שצריך כמו שסיכמנו.  שנייהששון: נועם 

 אנחנו כרגע נמנה את נציגי הציבור

 נכון נמנה את התאגיד.ע: "ניסים גוזלן, רה

 נמנה את הנציגים מטעם נבחרי הציבור.ששון: נועם 

 אגיד יעבוד נכון.שהתע: "ניסים גוזלן, רה

 עובדי משק כלים, נצא לנוהל מי שחסר מבחינתששון: נועם 

 נשלים אותוע: "ניסים גוזלן, רה

 נשלים אותו נשלים את נציגי הציבור.ששון: נועם 

 וכולל גם את הציבור, נכון.ע: "ניסים גוזלן, רה

 במקבילששון: נועם 

 מול חברי מועצה והשלמת ה...: אילנית הומינר

 השלמת נציגי הציבור כן אילנית או קיי.ע: "וזלן, רהניסים ג

 נציג אחד חסר כאן.י פרנקו: מוט

 ואנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה

 במקביל אנחנו ששון: נועם 

 אנחנו פונים לרשת המתנ"סים ע: "ניסים גוזלן, רה

 גם לרשת המתנ"סים ששון: נועם 

 וגם לבדיקות אחרות.ע: "ניסים גוזלן, רה
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 גם בבדיקה חיצונית אחרת בלתיוששון: נועם 

 ה עורך דין אתה מתקתקת וזה, על סמך כאילו אני לא מבין.אני לא מבין א דודי לוין:

 שנייה אני מתקתקת ואני רושמת. :אילנית הומינר

 לא לא מוטי תעצור שנייה ששון: נועם

 דודי דודי דודי לוין:

 תנגד וזה יעלה בשמך.דודי סליחה אנחנו מעלים את זה, אתה יכול לה ששון: נועם

 או לא עולה  לא לא אומר אם זה עולה דודי לוין:

 אני מסביר אני מסביר לך משהו.ששון: נועם  

 אתם אתם מכתיבים פה איזה.. דודי לוין:

לא מכתיבים או משהו שאלת לדעת מה הסטטוס, אני אומר לך מה ע: "ניסים גוזלן, רה

 הסטטוס.

 ולה לסדר היום אתם מחליטים.תקשיב אם הנושא ע :אילנית הומינר

 יד מסדר היום?אתה רוצה להורששון:  נועם 

 אתה רוצה להוריד מסדר היום...ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה מדבר על משהו אחר, חבר'ה אתם מדברים על שני דברים שונים דודי לוין:

ה לכם ביי הבא לישיבה הבאה תודה רב 1חבר'ה אנחנו נעלה את זה לדיון ע: "ניסים גוזלן, רה

 להתראות.

 זה שני דברים שונים. דודי לוין:

ביי להתראות תודה נעלה את  זה בצורה מסודרת, רק אמרנו לכם מה ע: "סים גוזלן, רהני

 הולך להיות בתאגיד זהו רשום לכם בדף.

 אז כבר קבעת? דודי לוין:

 מה?ע: "ניסים גוזלן, רה

 אז מה אתה רוצה מאיתנו? דודי לוין:

י דברים נש ור שנייה.אשר סיכום דבר אחד? שנייה שנייה אנחנו רוצים ניסים תעצששון: נועם 

אחד אתם הוצאתם לדודי ספיר מייל לעצור את התהליך של ההסדרה, אני 

 מבקש להחזיר את ה חזרה.

 הוצאתי לו כבר היום,ע: "ניסים גוזלן, רה

 רגעששון: נועם 

 העברתי דיברתי איתודקה הוצאתי לו היום הודעה, ע: "ניסים גוזלן, רה
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 כן?ששון: נועם 

 העברתי לו הודעה שאנחנו שאנחנו אמרתי אנחנו מחדשים את התאגיד,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יופיששון: נועם 

 ובמקביל  עושים את הבדיקות שלנוע: "ניסים גוזלן, רה

 ואת נבחרי הציבור כרגע אנחנו בחרנו בתאגיד.ששון: נועם 

רנו בוע הבא נועם שבוע הבא זה יעלה לסדר היום, במתכונת שאמאה שע: "ניסים גוזלן, רה

 תודה רבה.

 בסדר גמור.ששון: נועם 

 תודה רבה לכם.ע: "ניסים גוזלן, רה

 לא הצבענו הצבענו...מוטי פרנקו: 

 לא הצבעתם לא הצבעתם. :אילנית הומינר

 (.חברי הוועדה מתווכחים ביניהם)

ם פה אחד אין בעיה, פה אחד שלושת הנציגים זה לגבי שלושת הנציגיע: "ניסים גוזלן, רה

 החוק.

 רי הוועדה מתווכחים ביניהם(.)חב

לא רגע שנייה לא שנייה רגע ניסים בבקשה עוד רגע, אני רוצה רגע להבהיר  :אילנית הומינר

 משהו.

 המשך ההסדרה...מוטי פרנקו: 

 המשך ההסדרה לא... :אילנית הומינר

 אני דיברתי אנחנו דקהע: "ניסים גוזלן, רה

 מינוי הזה בלי הסדרה, אין שום אפשרות...אין אין תוקף זה לא משנה ה :אילנית הומינר

אנחנו מסדירים את התאגיד, אנחנו ממנים את נבחרי הציבור אנחנו ע: "ניסים גוזלן, רה

ממנים את עובדי המועצה המשלימים דקה במקביל, בודקים את האופציה 

 בודקים אם זה...

 לא לא... :ינראילנית הומ

 )חברי הוועדה מתווכחים ביניהם(.

 רגע רגע אתה ממשיך בהסדרה רגיל.ון: ששנועם 

 אני ממשיך בהסדרה במקביל בודק את כל האופציות, כמו בהמשך.ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה לא מונע מהמשך ההסדרה לתאגיד. ששון: נועם



  נ.ג                                                                                                                                    01877

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

63 

אגיד, אנחנו דקה אנחנו לא בוחרים לא מה פתאום אני לא מצטרף היום לתע: "ניסים גוזלן, רה

 . אחרי שנקבל את כל...היום... אנחנו בודקים

 מה ניסים יכו ללהיות מצב שאתה תעשה הסדרה ואז אתה תצא לתהליך?גונגרדי: ג'קי 

 אני ברגע שאני עושה הסדרה כן...ע: "ניסים גוזלן, רה

 אתה לא מבין שאתה דודי לוין:

 יב זה מעין תאגיד נקודה.זה מעין תקשע: "ניסים גוזלן, רה

 עצה מחדשת את...אני רוצה שהמו :אילנית הומינר

 ברורמוטי פרנקו: 

 היא צריכה אישור לתאגיד. :אילנית הומינר

 דיברתי איתו נכון.ע: "ניסים גוזלן, רה

 זה מה שהוא אמר מוטי פרנקו: 

 אז זה זה מקובל מה שרשום? אנחנו ממשיכים בהליך האזהרה. ששון: נועם

 רק רגע דקה.ע: "ים גוזלן, רהניס

 עושה רעש בבקש שימתין בחוץ תודה. מי שמהאורחיםמוטי פרנקו: 

 אילנית זה לא על סדר היום שנייה דקה רגע אנחנו מינינוע: "ניסים גוזלן, רה

 אם אין הליך אם אין הליךששון:  נועם 

 תן לי דקה אבלע: "ניסים גוזלן, רה

 וה הבחירה שלנו לתאגיד?אם אין הליך אז מה שוששון: נועם 

תי ואני חוזר ואומר, עוד הפעם אנחנו ממשיכים את התאגיד אני לא אמרע: "ניסים גוזלן, רה

 כדי שהתאגיד יפעל

 זהו לקבלת אישור. אילנית:

את קבלת אישור דודי ... שנייה ממנים את שלושת חברי המועצה ע: "ניסים גוזלן, רה

י ציבור שחסרים יופעל במקביל, אני משלימים את חבר המועצה לישיבה ונציג

 ם הצבעה.רוצה להביא לסדר היו

 )חברי הוועדה מתווכחים בקול רם(

 אין קשר מה קשר ההתקשרות עם הרשת היא לא קשורה בכלל, מה הקשר?ע: "ניסים גוזלן, רה

 היא לא תהיה, היא לא תהיה. דודי לוין:

כלל, אבל  צריך לבדוק את האופציה של לי אין בעיה שהיא גם לא תהיה בע: "ניסים גוזלן, רה

 הרשת נקודה.
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 לבדוק למה הם בורחים מפה. לוין:דודי 

 

 

 

 ** סוף הישיבה **


