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 פרוטוקול

 .4מס' את ישיבה  נו מתחיליםאנח ניסים גוזלן, רה"ע: 

 היה דיון בעניין התב"רים, קיבלתם פרוטוקול. דני אורן:

 פרוטוקול ישיבת הנהלה, מה שאתה מדבר? דודי לוין:

 פרוטוקול ועדת כספים. דני אורן:

לא היתה ועדת כספים. לא היתה הצבעה. בסוף תגיעו לזה. לא היתה הצבעה  מוטי פרנקו:

 בוועדת כספים.

 ם הייתם בישיבה.י קבע שלא? אתמ ע:"זלן, רהניסים גו

 יש פרוטוקול, תקרא. מוטי פרנקו:

 מה קשור? אתה היית שם. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בכל מקרה, לא לזמן אותנו יותר לוועדה הזאת. תעשו את זה לבד.  מוטי פרנקו:

 יש פה תב"רים שדנו בהם באותה ישיבה, דני אורן:

 בעיניך? לא מוצא חןרטיה שלך? זו הדמוק ע:"ניסים גוזלן, רה

 ברור.  מוטי פרנקו:

 אתה תאמין לי דמוקרט. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אחד מחמש.. מוטי פרנקו:

 יועצת משפטית קבעה שזה ה, אתה רוצה להכניס את השישי,  ע:"ניסים גוזלן, רה

ועדות אנחנו נגלה בסוף כמה זה היה בלוף. בסוף נגלה, שלא כינסת את כל הו מוטי פרנקו:

 את.שהמצ

 מה הקשר? חשוב לי כי אחרת, תקשיב, אני קיימתי, ע:"ניסים גוזלן, רה

 ... לקבל בהמשך מכתב מסודר. מוטי פרנקו:

אני אחפש אותך אחר כך בטלפון אם אתה מגיע... היינו בסרט הזה של שבע,  דודי לוין:

 ושש, וכל ההמצאות שלכם.

 דודי כינס... מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אני מוכן שתיים מחמש. :מוטי פרנקו

שניים בכספים אצלך ואחד אצלי, זה בסדר? מה אתה שונה ממני? אני  ע:"ניסים גוזלן, רה

 כמוך.
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 שיהיה לך שניים. לבריאות. מוטי פרנקו:

 אתם רוצים להוסיף שש. ע:"ניסים גוזלן, רה

 תנהל לבד. תחליט לבד. מוטי פרנקו:

ה שניים במכרזים ואתה תהיה שניים יד אני אהיישיבה, נג אולי נעשה ע:"ניסים גוזלן, רה

בכספים. זה מה שאני יכולתי לעשות. אבל הייתי פייר איתך ונתנו לך חובה. 

 מה מפריע לך שייכנס גם דודי לשישה?

 לא נכנסתי עד שישית. דודי לוין:

 מה הקשר. מותר לנו גם שבעה בוועדות. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בא לישיבות לעשות ממני צחוק.ה, אני לא ה שאתה רוצתעשה מ דודי לוין:

מה יש לעשות צחוק? לבוא לישיבה זה לעשות צחוק? אתם עושים  ע:"ניסים גוזלן, רה

 צחוק מהעבודה שלכם.

 אתה רוצה שנפתח את הנושא הזה? דודי לוין:

 כן. בוא נדבר על זה.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 אנשים באו כל פעם? לשבע. כמה עדת מכרזיםאתה הגעת ו דודי לוין:

 למה, אבל החלטנו שיש קוורום של שלושה. מה? דובר:

כשלא יכלת פה ואמרת, עשית שקשוקה על האש... כמה באו, מהקואליציה  דודי לוין:

 שלך דרך אגב, אנשים שלך. לא שלי. מהרשימה שלך.

 מה זה משנה? ע:"ניסים גוזלן, רה

 נה.זה מאוד מש דודי לוין:

תקשיב, היועצת המשפטית הציעה רעיון, גם אם יהיו שישה חברים או  ע:"רה גוזלן,ניסים 

שבעה, קוורום לצורך העניין יהיה שלושה. אם יהיו חמישה חברים, יצטרכו 

להגיע שלושה, ואם יהיו שישה יצטרכו שלושה ואם יהיו שבעה יצטרכו שלושה, 

 זה לא פוגע בתפקוד. זה רק גורם לכך,

 ....אני לוין: דודי

אתה ממש, סליחה, גם אם לא יבוא, חברת המועצה עסוקה ולא תגיע,  ע:"ניסים גוזלן, רה

יגיעו משישה או משבעה שלושה, זה קוורום. זה לא יטרפד את עבודת המועצה. 

זה שיש חבר מועצה שרוצה להיות בוועדות משמעותיות, מאפשרים לו. מה 

 הבעיה?
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 ת?רוצה להיו רגע, מה זה הוא דודי לוין:

 הוא צריך להיות. מה הוא שונה ממך? ע:"ניסים גוזלן, רה

 הוא אחד, אנחנו חמישה, הוא שונה. קודם כל. דודי לוין:

 אתה טועה. תן לי להסביר לך. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בסדר, יכול להיות שאני טועה, אבל להשקפת עולמי, דודי לוין:

 ... סליחה,גם אני חמישה ואני ע:"ניסים גוזלן, רה

 האחד שלך זה על הקואליציה אתה מביא עוד אחד, מה לעשות? דודי לוין:

 תן לי שניה להסביר לך. הגיע הזמן, ע:"ניסים גוזלן, רה

אל תתן לאף אחד ... קואליציוני, תביא שלושה משלך. מישהו אמר לך לא?  דודי לוין:

 בעיה.תביא שלושה חברי מועצה משלך, שניים שלנו, פתרתי לך את ה

 אתה טועה. תן לי שניה אולי אני אשכנע אותך. ע:"זלן, רהם גוניסי

 ... ועדת הנהלה עכשיו? ... ועדת כספים? דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 אני אדבר איתך על זה, עזוב, זה לא פה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 הוא בוועדת הנהלה. דודי לוין:

הנהלה, אז מה, אני לא בוועדת יוני, מחר מחר אין לי הסכם קואליצ ע:"ניסים גוזלן, רה

 אחזיר את המנדט? רצית שאני אחזיר? אני צריך לקבל כמוך, לא שונה ממך. 

 ... לא בתום לב. מוטי פרנקו:

מה קשור לתום לב? מחר בבוקר הוא לא בקואליציה. אני אחזיר את  ע:"ניסים גוזלן, רה

 המפתח? לא. אני לא מבין אתכם.

מד מאחורי זה. אתה לא צריך... יש לי נסיון של יודע מה עוועצה, אני ראש המ דודי לוין:

 חמש שנים. בגלל זה אני לא אסכים איתך. אני יודע מה אתה רוצה לעשות.

 מה אני רוצה לעשות? ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה קובע עובדות בשטח,  דודי לוין:

שניים רזים ואני שניים במכ אני לא קובע שום עובדה. אני כמוך. אתה ע:"ניסים גוזלן, רה

 בכספים. אני כמוך.

 לא , לא. דודי לוין:

אתה טועה. נתתי לך ועדות חובה עוד. אני ועדות רשות. אתה לא  ע:"ניסים גוזלן, רה

 מדייק. אתה  סתם מתבכיין. 
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 אני צריך ... דודי לוין:

 קדימה, רימה רוצה ללכת. ע:"ניסים גוזלן, רה

ד שעד עכשיו זה לא תוקן. היועמ"ש בחסר של אחובה אנחנו בסוף יצא שבח מוטי פרנקו:

 קבע שאנחנו בחסר של אחד. לא תיקנתם את זה. 

 עייפה. רימה אברהם בוסקילה:

 הרב בוסקילה, לא אמרתי את זה סתם. אנחנו בחסר של אחד בוועדות החובה. מוטי פרנקו:

 היא אמרה לך שהיא ...  ע:"ניסים גוזלן, רה

 לך..אין  מוטי פרנקו:

 יש לי לתת לך. אתה קשקשן. ע:"ן, רהגוזל ניסים

 )מדברים ביחד(

יש פה רשימת תב"רים שדנו בהם ואנחנו מבקשים לאשר אותם במליאה:  דני אורן:

, 8956ממשיכים לבנות את שלב ד' בתיכון, הרשאה היא על  – 1111תב"ר מס' 

 , מימון של משרד החינוך.696

 על מה אתה מסתכל? דודי לוין:

 מסתכל על הפרוטוקול שאתה לא מכיר. ניא ני אורן:ד

 אני רוצה זימון של ישיבת מועצה להכנס. דודי לוין:

 הוא קורא מהזימון. ע:"ניסים גוזלן, רה

בניית תיכון מקיף שלב ד', הרשאה של משרד החינוך,  1111אני חוזר. תב"ר  דני אורן:

ב ג', יש בונה את שלאנחנו לא יכולים להתקדם ללא אישור תב"ר. יש קבלן ש

 ו הסכם לבנות את שלב ד', אי אפשר להתקדם בלי אישור תב"ר.ל

 אני בעד. מי נגד? אין. כולם פה אחד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 שם?-מספיק שאומרים פה אחד או שנעבור שם ע:"ניסים גוזלן, רה

 הצבעה.  תעשו אילנית הומינר:

 תעשו פרטני'. ואמר 'לא, ונה הוא באבפעם האחר ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד קי גונגרדי:'ג

 בעד עידית גינדי:

 בעד מוטי פרנקו:
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 בעד ניגוס אבבה:

 בעד אברהם בוסקילה:

 בעד. דודי לוין:

 בעד עדי גם זו לטובה:

 בעד שלומית:

 בעד טלילה מזרחי:

 בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

. ההרשאה של משרד החינוך 311במגרש גני ילדים יית שלושה בנ 1175תב"ר  דני אורן:

שקל  500,000אף פעם לא מספיקה, נדרשת השלמה של מקורות המועצה 

 מקרן....

 רגע. זה ההסבה?  דודי לוין:

 למיטב ידיעתי כן. דני אורן:

 זה לא הסבה. 311זה לא הסבה.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ...גנים שהיו לא, זה לא הסבה של השלושה דני אורן:

. מתחת לשהם 5זה מתחת לבית ספר אילנות. ליד שהם  311אה, זה כן.  ע:"ניסים גוזלן, רה

5. 

למען הגילוי הנאות, ויש כאלה שלא היו פה בקדנציה הקודמת, זה שלושה גני  דודי לוין:

 ילדים שהיו צריכים להיות בחתני פרס ישראל.

 נכון, ולא היה צורך. ע:"ניסים גוזלן, רה

 מייל ליועצת המשפטית, בישיבת המועצה, והוצאתי על זה דודי לוין:

 הוצאת לגזבר. אילנית הומינר:

לגזבר ואליך, אמרתי שזה... אמרתם שהגנים האלה התייתרו בחתני פרס  דודי לוין:

 ישראל ולכן הם הועברו.

י גנים. אמרנו שהם התייתרו בשנת הלימודים הקרובה, לא יהיה שם שנ ע:"ניסים גוזלן, רה

, נרד בשני גנים, נפנה את היבילים ואין צורך בגנים. יש לי צורך הצפי שלנו זה

אותם בצמרות. לא הבנתי איפה הבעיה? אני לא צריך להקים סתם מבנה, 

 לעשות צפיפות... חניה.

 רגע. קודם כל מליאת המועצה יכולה להחליט אחרת ממה שהוחלט, דודי לוין:

 ה.ישרתי את זאבל א ע:"ניסים גוזלן, רה
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מליאת המועצה אישרה את זה. היא היתה יכולה גם לבוא ולהגיד 'הלו,  דודי לוין:

 הרשאה היתה שנתיים',

 אתה היית נגד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 נכון. דודי לוין:

 אתה היית נגד. לא עזרת בעניין של הבעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 הגנים האלה, דודי לוין:

 ל.ני זוכר הכא ע:"ניסים גוזלן, רה

 בטח שאתה זוכר. יש לך זכרון פנומנלי. רק מה שאתה רוצה. דודי לוין:

 לא שוכח, תאמין לי. ע:"ניסים גוזלן, רה

מסתיימת שנת  30.6. לפעמים אתה שוכח, אבל אתה זוכר הכל. 10יש לך זכרון  דודי לוין:

 הלימודים? למה אין תב"ר לפינוי הגנים האלה ולעשות חניה שם?

 יגישו לך שיפוצי קיץ. אנחנו לא עובדים אצלך. אנחנו בשיפוצי קיץ, ע:"גוזלן, רה ניסים

 אתה לא עובד אצלי, אני לא עובד אצלך, אני חבר מועצה. אני רק שואל שאלה. דודי לוין:

תקבל אינפורמציה. אני אומר לך, אנחנו בשיפוצי קיץ, במידה ולא  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יהיה צורך אנחנו מ...

 רגע רגע, זה בדיוק הנושא. ודי לוין:ד

 יש תחזית, תקשיב, ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש צורך או אין צורך? דודי לוין:

 בצפי שלנו אמור להתקזז גן אחד לפחות. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אמרת שניים לפני, דודי לוין:

  בד אצלך.כרגע אני לא צריך שלושה גנים, עם כל הכבוד, אני לא עו ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה הצבעת לפי זה. מוטי פרנקו:

 אז אני מסביר לך, אני אתן לך הסבר מה עשינו. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה לא עובד אצלי, אני לא עובד אצלך, אני חבר מועצה. אני פה בהתנדבות. דודי לוין:

צורך דודי, משרד החינוך לא היה לו תקציב. אמר לי 'ניסים, יש לך  ע:"ניסים גוזלן, רה

 נה', אמרתי 'כן'.ת בפתיחת שבצמרו

 היה לך גם צורך בחתני פרס ישראל, לא השתמשת בהרשאה. דודי לוין:

 לא, לא היה צריך שלושה גנים שם. ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה אתה אומר? דודי לוין:
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 כן, לא צריך. ע:"ניסים גוזלן, רה

מתחם  בירו מאותומה גנים העמה אתה אומר. זה שיושב לידך יכול לספר לך כ דודי לוין:

 שהיה ... 

 כמה? אחד העבירו. ע:"ניסים גוזלן, רה

 והעברת לרמון בשביל שיוכלו לבנות, דודי לוין:

מה לעשות שצריך לבנות. אם ... גן ילדים, כל הכבוד, אני פותר את  ע:"ניסים גוזלן, רה

 הבעיה.... לשבת פה ולדבר שטויות.

ואומר, שאתה לא בטוח, יכול יו אתה בא הזה. ועכש בשביל לבנות במקום דודי לוין:

 להיות. אני בא ואומר,

דודי, הגנים האלה נמצאים בצמרות. מה אתה רוצה לבלבל את המוח  ע:"ניסים גוזלן, רה

עכשיו. מה הבעיה? אתה נגד? נגד. מה הבעיה. אנחנו בונים אותם במסגרת בית 

ת, מלין. שאל בין מה אתהספר אילנות. מה אתה מלין, לא הבנתי. אני לא מ

אמרנו לך את זה, אמרנו לך שאישרנו את התב"ר שיצאנו לבניה, שאנחנו בונים 

נגמר לפני שבוע, ממשיכים  אותם צמוד לבית ספר אילנות והרישום של הגנים

 .1.9-רישומים עד ה

 מה הסטטוס כרגע? לא צריך את הגנים? דודי לוין:

 , יש,לא יודעים ך עוד פעם,אני אומר ל כרגע ע:"ניסים גוזלן, רה

 אמרת בהצבעה הקודמת של ההסטה, אמרת, דודי לוין:

 אמרתי שיש לנו תחזית שיהיה קיטון. ע:"ניסים גוזלן, רה

 עכשיו אתה אומר לא יודע? דודי לוין:

מה הבעיה שלך, לא הבנתי. יש תקציב, צריך לבנות שלושה גנים, בונים  ע:"ניסים גוזלן, רה

י יביל. אם אני אסלק אותו, אני אגיש מנשה יש ל דאי. בתלמיהצורך ו בצמרות,

 בשיפוצי קיץ. מה צריך להיות גאון, לא הבנתי.

 כמה ילדים בחתני פרס ישראל,  דודי לוין:

 נגיש לך רשימה. לא הסתיים עדיין הרישום. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בע.בנות גני קל אם יש גנים שם, למה הם צריכים להיות, היינו יכולים דודי לוין:

גני קבע כי משרד החינוך לא נתן. בפעם המאה אני  אי אפשר לבנות ע:"ניסים גוזלן, רה

 מסביר לך.

 משרד החינוך נתן, היתה הרשאה. דודי לוין:
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 משרד החינוך הסב, נתן תקציב.. ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא, הוא הסב בגלל ההחלטה שלנו. דודי לוין:

שאין לי תקציב לגנים שנה שעברה א אומר לך שלנו כי הוהחלטה  ע:"ניסים גוזלן, רה

 והסבנו כי אני צריך אותם בצמרות, לא צריך אותם בתלמי.

 לא היית צריך גנים בצמרות שנה שעברה. דודי לוין:

 .1.9-אל תגיד לי מה אני צריך. אני צריך אותם ב ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה זאת אומרת? היתה הצבעה. דודי לוין:

 , זה לא לשנה קודמת.1.9-השלושה זה ל ע:"גוזלן, רהניסים 

 נכון, אבל אנחנו דיברנו על זה, דודי לוין:

 דודי, אתה מדבר, סליחה שאני אומר לך, לא לעניין. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני מדבר לעניין מאוד. דודי לוין:

 . שאלת?1.9-ממש לא. שלושת הגנים צריכים להיות ב ע:"ניסים גוזלן, רה

 משרד החינוך היה מסב את הגנים... י גונגרדי:ק'ג

 אני לא משכנע אותך. אתה גם ככה הצבעת נגד.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני שואל, דודי לוין:

אז אני עונה לך בפעם המאה. שלושה גנים צריך אותם בצמרות ולא  ע:"ניסים גוזלן, רה

שם. ציא אותו מצריך אותם בתלמי. בתלמי אם נרד בגן אנחנו בשיפוצי קיץ נו

 יש גן דתי שנמצא ליד בית הכנסת ויש גן חרוב, נוסף, תי, מה הבעיה.לא הבנ

 איזה גן דתי יש ליד בית הכנסת. דודי לוין:

 תלמי אור. אתה לא מבין כלום. אתה גר שם ולא מבין. אני מתבייש. ע:"ניסים גוזלן, רה

 ראש המועצה,  דודי לוין:

 ובדות.תלמד את הע ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש שני גני ילדים, השמות פחות מעניינים אותי. וין:י לדוד

 אני אומר, גני אור וחרוב.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא מעניין השמות, מעניין המהות. דודי לוין:

 אני מסביר לך, ע:"ניסים גוזלן, רה

 אל תסביר לי, אני רק רוצה להעלות משהו לסדר היום. דודי לוין:

 העלות?רוצה ל מה אתה ע:"ניסים גוזלן, רה

 שני הגנים שם מתפנים ועושים חניה? 1.7-ב דודי לוין:
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 לא, אני אמרתי, ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 תעלה לסדר היום בישיבה הבאה. תודה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 .... ריבונו של עולם. דודי לוין:

 אמרתי לך שאנחנו, ע:"ניסים גוזלן, רה

 ותם. עכשיו אתה אומר לי,לא צריך א בענו, אמרתהצ דודי לוין:

 ואם אני צריך את הגן לא אפתח אותו בגלל שאמרת?  ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא אמרתי. ... דודי לוין:

 בתחזית אולי אנחנו נרד.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 קדימה. לא הבנתי. אמרנו שאם יהיה צורך נוריד ואם לא יהיו... גנים, ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני בעד. תרשום ניסים בעד. מספיק כבר נו באמת.

 ...  טלילה מזרחי:

 רגע. טלילה, את לא היית. הסיפור היה שבאו ונתנו..  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 טוב, טלילה,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש שם שני קרוואנים.  דודי לוין:

 אחרי זה. ז יהיה שנהכן, ואם ירד אחד א  ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 עכשיו עומדים שם שני... שלושה גני ילדים  רימה:

 לא רימה, יש לך טעות.  דודי לוין:

 ... אני בונה.  רימה:

 את בונה?   דודי לוין:

 כן.  רימה:

ואיפה הקראוון השלישי נמצא? על החניה של בית הספר. הקראוון הזה יתפנה  דודי לוין:

 חניה. מה את אומרת לי אין צורך? ה לנו יותרשניה ויהי ועולה לקומה

 עם כל הכבוד, אתה לא קובע. אני קובע. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני לא קובע, אני חבר מליאה... דודי לוין:
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אני מנהל את המועצה, לא אתה. עם כל הכבוד. אם אני צריך להחליט,  ע:"ניסים גוזלן, רה

ביא למליאת המועצה ני צריך להחליט, אם אאני מסביר לך, אם אני צריך לה

ואני צריך להחליט, לפני שאני מביא למליאה, אם אני צריך להחליט ויש לי 

בצמרות, או לבוא לשני  100%רק שלושה גנים איפה למקם אותם בצורך של 

יבילים שיכול להיות שאני גורע אחד או שניים ברישום שלהם, וזה הצפי שלנו, 

ני צריך אחד בתלמי. בצמרות, שלושה כשא ני לא אבנהיישאר מבנה אחד, א

יש לי חדשות בשבילך, יש עוד גן אחד שביקשנו השלמה, יש ארבעה גנים 

חדשים בצמרות. אני צריך להתמודד עם זה, אני צריך להתמודד מול ההורים 

בצמרות לספק להם את הגנים, אתם רק יודעים לבלבל את המוח. אני צריך 

א תקציב לעוד גן אחד, יש ארבעה וד אני מביעם כל הכב להתמודד עם זה אז

 גנים, אני בונה... הלאה.

 )מדברים ביחד(

 ... שיהיה מבנה קבוע. קי גונגרדי:'ג

ג'קי, גם השנה יירד גן אחד ... ואם ישאר גן אחד צריך לבנות שלושה.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 צריך בצמרות. זה הצורך.

 .ים לא צריך... בעוד שנתי קי גונגרדי:'ג

 אז כמה היו לפני חמש שנים? דודי לוין:

ג'קי, שלוש שנים מהיום ירדו לך עוד שלושה גנים, ארבעה שם.  ע:"ניסים גוזלן, רה

, זה ודאי, אתם סתם 2,500-היתרים להוציא מעבר ל 1,500בצמרות יש עוד 

 מבזבזים את הזמן,

 .חת לא נכוןזה לא נגד, אתה לא מקשיב. אתה פשוט דיוו מוטי פרנקו:

 אני אמרתי לך שיש שם חניה... מבני ציבור שם.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ניסים תעלה את זה להצבעה. קי גונגרדי:'ג

 אני לא צריך להעלות הצבעה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה לא? דודי לוין:

 ככה, כי אני לא יושב על זה עכשיו, אני מצביע על תב"ר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 .למה לא ין:דודי לו

, ואמרתי לתושבים באהוד מנור 7דודי, אני באתי לבד לאהוד מנור  ע:"ניסים גוזלן, רה

שיש להם מצוקה, לך אני אומר, גם למתפללי בית הכנסת, גם בגלל ריבוי מבני 
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הציבור שם, אין צורך לבוא ולהעמיס בינוי במקום שיש לי כרגע שני גנים ואני 

זה לחניה, לא בונים ייעדים את ת. אנחנו מעוד ארד מהם בשנתיים הקרובו

 שום מבנה משמעותי שם. הלאה.

 ?1.7-למה החניה לא ב דודי לוין:

 אז אני מסביר לך שאם מחר בבוקר במקום שניים יהיה לי רק גן אחד, ע:"ניסים גוזלן, רה

 אבל זה לא מה שנאמר בישיבת המועצה. דודי לוין:

מים היו היום. הישיבת מים. הרישויהיה ברישואני אמרתי שהכל  ע:"ניסים גוזלן, רה

 מועצה היתה לפני,

 אמרתם שהגנים מתייתרים. דודי לוין:

 אמרתי שבתחזית יורדים. מה שקורה,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 דודי, איך הוא יכול להתחייב? יש שבעה חודשים... קי גונגרדי:'ג

 בגלל זה הצבעתם. דודי לוין:

 ה זה משנה?ו הכי אז מית נגד בלאאתה הי ע:"ניסים גוזלן, רה

 בגלל שהגנים לא מתייתרים. דודי לוין:

אז אני אומר לך שאולי כן. אנחנו נעדכן אתכם, עוד שבועיים נדע. מה  ע:"ניסים גוזלן, רה

הבעיה, לא הבנתי. כרגע אני צריך רק שניים, לא שלוש. והסיכוי הוא שאני 

 ארבע.  ארד לאפס. ואני צריך בצמרות לא שלוש, צריך

 ומי יפנה את הגן על החניה בבית ספר? לוין: דידו

 אמרתי, במסגרת שיפוצי קיץ אנחנו צריכים לרדת, ע:"ניסים גוזלן, רה

 זה הגן שהיה צריך לעבור לשם. נו. דודי לוין:

 וואוו. אנחנו הולכים, ע:"ניסים גוזלן, רה

 אומר. פי מה שאתהתהיה יותר סבלני. הוא לא נגדך. אנחנו הצבענו ל מוטי פרנקו:

 אתה הצבעת נגד. מה יש לך להצביע.. ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא, הצבענו בעד. על הסעיף הזה הצבענו נגד כי גולדמן אמר שהגנים מתייתרים. מוטי פרנקו:

אני לא יודע איפה גולדמן, פתאום אתה עכשיו גולדמן, אתה עכשיו  ע:"ניסים גוזלן, רה

 גולדמן.

 ת לצמרות..ל הבית כנסכמו ה... שבדיוק  מוטי פרנקו:

מוטי, ההגיון, שכונת תלמי מנשה מיצתה את הבינוי שלה. אין עוד  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יחידת דיור אחת בתלמי מנשה.
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היא לא מיצתה את הבינוי שלה ויש עוד שכונת תלמים שהולכים לבנות, ויש  דודי לוין:

 ות ... גם פעילוי הם צריכים לנו פתרונות לבני נוער בישוב, שהשכונה מתבגרת

 אז תן לי, אני אענה לך. אתה יודע מה הבעיה שלך?  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש לי הרבה בעיות. אני מטפל בבעיות שלי. אתה לא יודע מה הבעיות שלך. דודי לוין:

אני יודע מה הבעיות שלי, אני מתמודד עם הכל. אתה מערבב מאה  ע:"ניסים גוזלן, רה

ישראל, חתני פרס ישראל המבנים היבילים, חתני פרס  ני מדבר עלמושגים. א

אמרתי, במהות, אנחנו צריכים לסלק את המבנים היבילים, כולנו מסכימים. 

ובמקום כל מבנה יביל כזה שנמצא במתכונת הקיימת, אמרתי תהיה חניה. זה 

 התכנון. דיברת על שכונת תלמים חדשה,

 ל.י פרס ישראלא, לא תלמים. רק חתנ דודי לוין:

אני מסביר לך שגם בתלמים יש את המפתח שלא נשען על חתני פרס  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ישראל פר גני ילדים ובתי ספר.

לא, אני מדבר בשוטף, אתה מדבר איתי עכשיו שלא יהיה מה לעשות. תמיד  דודי לוין:

 יש מה לעשות.

הכיכר  קניפל ועד החממות של ללא קשר. בבניינים מתלמים ג' ועד ע:"ניסים גוזלן, רה

, הבאנו את זה, ביטלנו שני בניינים שאמורים היו 10ברחוב לאה גולדברג 

דונם חום שהוא יהווה עוגן לגבי השכונה  10להיות בעשרה דונם, קיבלנו 

 מבחינת מבני נוער, כי אני לא הולך לכיוון בית הכנסת, מבחינת מבני ציבור.

, על מה אתה 3ות, הן לא בגיל מעט מתגייסת שלי עוד ראש המועצה, הילדו דודי לוין:

מדבר איתי, איזה בני נוער? הילדות שלי מתגייסות עוד שלוש שנים, על מה 

. איזה מבני נוער אתה מדבר איתי? דור שלם הלך. 3אתה מדבר? הן לא בגיל 

 תגיד, על מה אתה מדבר?

 ?מה קשור אבל עכשיו, בחייך, מה קשור ע:"ניסים גוזלן, רה

 שנה, 20בטח שזה קשור, אתה מדבר איתי על מה יהיה בעוד  ן:דודי לוי

 אתה מבין אבל שאין לך שטחים חומים. ע:"ניסים גוזלן, רה

אני מבין הכל. אני גם יכול להביא טרקטור ולהרוס מה שבניתי, בסדר? את  דודי לוין:

 מבינה עכשיו למה התכוונתי,

 למה התכוונת? ע:"ניסים גוזלן, רה

 בת המועצה בפרוטוקול נאמר שהגנים מתייתרים ועכשיו,ישישב י לוין:דוד
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 ואם הם לא יתייתרו נשאיר אותם שם נפתח שנה, לא הבנתי. ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

דודי לא שם, שם לא בונים. השכונה עצמה, תקשיב, בשכונה הזו יש  ע:"ניסים גוזלן, רה

גנים בנויים כולל,  13שה. יש ה ועוד שלותשעה גנים קבועים. סליחה, יש תשע

בתלמים ג', שישה בחוץ ויש עוד שלושה. הצפי של השכונה הזאת  4יש לך 

, טרכטנברג, הם היו תשעה גני ילדים. עם טרכטנברג, 2003-כשהתב"ע אושרה ב

עם ההחלטה לתת לחבר'ה להוריד לגיל שנתיים ותשעה חודשים, כל המפתחות 

למשפחה, זה התקן  4.2הוא בני ציבור יום תקן במשל מבני ציבור פרצו. ה

, ללא טרכטנברג. זאת אומרת המשמעות 3.2בצריפין. התקן שהיה בעבר היה 

היא שמבני ציבור, שייעדו קרקע למבני ציבור היא כזאת שהבטיחו תשעה גנים. 

גני ילדים. זאת אומרת המשימה  19בפועל היום בתלמי מנשה יש לך כמעט 

טיפה תתבגר, מה שיקרה שנסלק את  רה, השכונהוזה מה שיקשלנו, והישוב, 

הקרוואנים. תהיה חניה, אין אופציה אחרת. בשכונת צמרות על הארבעה גני 

שצריכים אותם, מאסט, פלוס, עכשיו מדינת  1.9-ילדים שאנחנו רוצים ב

 ישראל, אתה לא הולכים למשרדי ממשלה, 

 לי.אני ביקשתי, אתם פשוט לא נתתם  דודי לוין:

 שמה? ע:"רה גוזלן,ניסים 

 רציתי את ההתכתבויות האלה, דודי לוין:

 לא נתתם. מוטי פרנקו:

 מי לא נתן לך מה? של מה? ע:"ניסים גוזלן, רה

 ראש המועצה, דודי לוין:

 אפשר לדעת מה הוא ביקש? ע:"ניסים גוזלן, רה

 את ההתכתבויות עם משרד החינוך. דוברת:

פר לך משהו שאתה לא יודע. מדינת לך, אני אסשאני אומר סליחה  ע:"ניסים גוזלן, רה

ישראל  החליטה לפני שבועיים שהיא לא מתקצבת השנה גני ילדים. יש מייל 

מהתקציב של החינוך לגבי כיתות לימוד  50%כזה שמשרד החינוך הקפיא 

. עכשיו. זאת אומרת המשמעות היא שיהיו רשויות כמונו שהן 2019לשנת 

ני ילדים ולא לבתי ספר כי הם לא יתנו ימוד לא לגין כיתות לבפיתוח מואץ שא
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את הבסיס. אם הם לא יתנו את הבסיס, אתה לא תבוא עם המצ'ינג שלך לממן 

 אתה מממן אותם,אותם. כי אם 

 אז אל תיתן היתרי בניה. דודי לוין:

 רגע, כשבנאדם יצא לבניה לפני שלוש שנים, ע:"ניסים גוזלן, רה

 ון. מה זה לא נותן?... על כחלשנה, תביא לא מ דודי לוין:

 אתה יודע איך בונים? ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה רץ עכשיו, אתה אומר לא נותנים לי, דודי לוין:

 . 2019-אני מסביר לך, זה ב ע:"ניסים גוזלן, רה

 תעניש אותם. מוטי פרנקו:

 ... אבל תתקע אותו לקדימה. אתה לא עושה את זה. דודי לוין:

 אני מסביר לך, קודם כל היחידי שלא פראייר זה אני.  ע:"גוזלן, רה ניסים

 אה, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 אני בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד. קי גונגרדי:'ג

 )מדברים ביחד(

 בעד עידית גינדי:

 בעד ניגוס אבבה:

 בעד אברהם בוסקילה:

 בעד מוטי פרנקו:

 טות.רה בדף החלבעד. ואני רוצה שתירשם הע דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .1.9-הם ייפתחו ב דוברת:

 עושים הכל שיקרה. ברור. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד. שלומית:

 בעד טלילה מזרחי:

 כולם בעד. נועם איננו. ע:"ניסים גוזלן, רה
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אני רוצה שיירשם בדף ההחלטות שמדובר בהסבה של שלושה גני ילדים  דודי לוין:

רות בתמורה ל.... לאחר שהוצג לשכונת צמ אל שהועברובשכונת חתני פרס ישר

 . במקומם צריך להיות חניה. 1.9.2019שהם מתייתרים בשנת הלימודים 

ייצא משם. אנחנו אומרים שתהיה חניה,  1.9-דודי כל מה שיתייתר ב ע:"ניסים גוזלן, רה

 חלאס, אתה מורח שעה סתם ובסוף אתה גם מצביע בעד.

 )מדברים ביחד(

 יצא לביאניסן 

ראש המועצה מאציל סמכויות. אתה מאציל סמכויות. אתה לא תעשה יותר  לוין: דידו

 כלום. 

 יהיה לי חיים דבש. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה מאציל סמכויות, לא? דודי לוין:

 האצלתי. כן. ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה תגיד לנו בישיבות? 'זה לא אני'. דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 נכנס לביאניסן 

מליון,  10בניית קאנטרי. כבר אישרנו במליאה מקור מימון של  1231תב"ר  אורן:י דנ

מבקשים להמיר אותו למקור מימון של רמ"י. רמ"י מסוגלים לתת לנו תקציב 

שנקרא תקן מוסדות ציבור, במקום להוציא את זה מכספים שלנו נוציא את 

 זה ממקורות מימון של רמ"י.

 א צבוע לקאנטרי.נים זה לציב שנותאבל בתק דודי לוין:

 אז עכשיו אנחנו רוצים לצבוע את זה, דני אורן:

 לא, אני אומר שאפשר לבנות בזה כל מיני, דודי לוין:

 כל יחידת דיור, ע:"ניסים גוזלן, רה

 הוא שואל למה קאנטרי. דובר:

 מה את מבינה, מה זה תקן של מבני ציבור? ע:"ניסים גוזלן, רה

 ?זה משנה מה דודי לוין:

תן לי להסביר. כל יחידת דיור בהסכם הגג, באר יעקב מקבלת בונוס,  ע:"ניסים גוזלן, רה

שקל. קיבלנו כרגע  10,800בניית מבני ציבור שהם עוגנים של עיר, בגדול, 

יחידות דיור, קיבלנו בונוס. רמ"י לא יתנו לך ללכת  1,000-הסבה של בערך כ
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עם הכסף הזה.  תהוותיקות ת בשכונולך לבנו ולבנות בית כנסת עם זה ולא ייתן

ל, אולם ספורט משמעותי, הכסף הזה נועד לעוגנים של עיר כגון מגרש כדורג

 קאנטרי, 

 למה, בית כנסת זה... אברהם בוסקילה:

 אולם הספורט שכרגע, ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה רע בקאנטרי? דובר:

 ריד והכל,עם הכדו ה השינויעוד מעט תראה, אני אגיד לך מ ע:"ניסים גוזלן, רה

תראה, אני לא נגד הדבר הזה, אני אגיד לך מה, כמה עולה לעשות בסופו של  דודי לוין:

 דבר הקאנטרי,

 שקל. ןמיליו 32-הקאנטרי מוערך ב ע:"ניסים גוזלן, רה

 כמה זמן ייקח לעשות אותו? דודי לוין:

 הפעימה הראשונה, אנחנו מתחילים, ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני יכול לבנות כמה אולמות ספורט. ןמיליו 10 י לוין:דוד

 אתה לא יכול לבנות כמה, אתה יכול לבנות אחד.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אחד וחצי, אחד ושלושת רבעי. ... מצ'ינג. דודי לוין:

 אתה יכול אחד. רימה:

זה כדור יד שקל ללא כדור יד. עם  ןמיליו 9.5אתה יכול אחד. זה עולה  ע:"ניסים גוזלן, רה

 מקומות ישיבה. 1000. עם ןמיליו 14

 מקומות ישיבה. 1000אבל אמרת, עם  דודי לוין:

 כן. ועם מגרש גדול יותר לכדוריד. אבל תעצור שניה,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

שקל, יש לנו בבית ספר צמרות אולם ספורט נוסף, אנחנו  ןמיליו 10 ע:"ניסים גוזלן, רה

לעוגנים משמעותיים של עיר,  הפעימה הראשונהא קשור. ו. הוא לנדבר עלי

עוגן משמעותי של תרבות נוער וספורט עם פעילות מאוד מאוד חשובה לכולם 

זה קאנטרי, לכן אני אומר זאת הפעימה הראשונה. אנחנו צפויים לקבל 

שקל, זאת הפעימה הראשונה, שאיתם  ןמיליו 130במסגרת הסכם הגג בערך 

א קשורים לפיתוח הצמוד ולא היטל השבחה, ותיים שלנים משמענבנה עוג

הפעימה הזאת לממש אותה תיקח ₪.  ןמיליו 130אלא תמרוץ בניה ברמה של 

 בערך שנה, שנה וחצי לבנות רק את השלד במצב הקיים, 
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 של הקאנטרי? דודי לוין:

זה יהיה תשכחו ש כן. של הקאנטרי. תגיע לנו עוד פעימה או שניים. אל ע:"ניסים גוזלן, רה

נכס מניב. הנכס הזה בסופו של דבר אמור להניב לנו שכר דירה שנשכיר אותו 

מדי שנה בניהול, בארנונה.  5%לגוף שנהיה שותפים איתו בניהול ויכול להניב 

בשנה צפי הכנסה כתוצאה מקאנטרי ₪  ןמיליו 2.5, 2אם תהיה לנו הכנסה של 

 שה,הול, ונעוזה ישרת את התושבים ונהיה בצוות הני

 עד שזה ... דודי לוין:

בסדר. קחו בחשבון שזה פרויקט של שלוש שנים, אבל צריך להתחיל  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אותו.

 לא אמרתי לא להתחיל, אמרתי באלטרנטיבה אם לעשות אולם, דודי לוין:

 דקה.אני בונה צמרות ללא קשר. הבאנו כסף מהפיס, אני אראה לך עוד  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אבל יש עוד בתי ספר שאין להם אולמות. וין:י לדוד

 אי אפשר לכל בית ספר לעשות. הגיע הזמן , ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני אומר זה הרצון, זה לא... יש כסף. דודי לוין:

 2-3יהיו עוד  130-אנחנו עושים קירויים, אמרתי, זה כסף ראשוני. ב ע:"ניסים גוזלן, רה

מעותיים ועוגנים פארקים משהיה עוד גרשים, יאולמות, יהיה עוד מ

, אבל זה לא הנושא, אני העירייחושב, יש גם נושא של בניין משמעותיים. אני 

י במקום להביא את אני אומר, הצלחנו להביא את זה רמ"לא רוצה להתרחב. 

 זה מקרנות הפיתוח. אני בעד.

 בעד. קי גונגרדי:'ג

 בעד עידית גינדי:

 ד.בע אברהם בוסקילה:

 חד(ים בי)מדבר

 כולם בעד. בוסקילה:

 ג'קי אם ככה אתה פותח את הקדנציה עם כמות כזאת של תב"רים, ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד שלומית:

 בעד. עדי גם זו לטובה:

 בעד. טלילה מזרחי:

 בעד. ניסן לביא:
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 שקל, הרשאה 240,000בניית שמונה כיתות אקוסטיות בצאלון וצמרות, מימון  דני אורן:

 החינוך. של משרד

 כולם בעד, נכון? קי גונגרדי:'ג

 בעד ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד אברהם בוסקילה:

 בעד קי גונגרדי:'ג

 בעד עידית גינדי:

 בעד ניגוס אבבה:

 בעד מוטי פרנקו:

 בעד דודי לוין:

 בעד אבנר:

 בעד עדי גם זו לטובה:

 בעד טלילה מזרחי:

 

 .314גרש ילדים במגני בניית שלושה  1233תב"ר  דני אורן:

 למה אתם רושמים רק את המגרש ולא באיזה רחוב זה דודי לוין:

 כי ככה נקרא התב"ר. דני אורן:

 זה בצמרות. בשמיניה של שוהם ע:"ניסים גוזלן, רה

 קיבלנו השלמת תקציב ממפעל הפיס. דני אורן:

 מה שבשתי קומות האלה? דודי לוין:

 שתי קומות בנוסף? עידית גינדי:

 שקל. 208,000השלמה של לנו קיב ורן:דני א

 ויותר מליון. קיבלנו ... 10זה פרויקט של  ע:"ניסים גוזלן, רה

תמיד כשאנחנו מסיימים, אנחנו מדווחים כל מיני דיווחים שמאפשרים לנו  דני אורן:

 לפעמים להשיג תקציבים.

 אתה שילמת על זה? דודי לוין:

 י אראה שאני יכול, אותם ואנני אקבל שקל שאם א 208,000עוד לא. זה  דני אורן:

 זה מה שאני שואל. דודי לוין:
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אתם זוכרים שבגנים אנחנו מממנים חלק מקרן עבודות פיתוח. ברגע שנקבל  דני אורן:

 ונראה שיש עודף נחזיר לקרן.

 המצ'ינג שלנו יהיה קטן. ע:"ניסים גוזלן, רה

 

 עבודות מים ומדי מים: – 1152תב"ר 

גידול מסיבי, אנחנו תמיד נדרשים לקנות מדי מים. אנחנו חנו ... טבעי אנ באופן דני אורן:

 עכשיו עוברים למדי מים...

 )מדברים ביחד(

 סיעת נס בעד. קי גונגרדי:'ג

 )מדברים ביחד(

 

 בניית בית ספר אמירים: – 1157תב"ר 

 מתי זה יקרה בעזרת השם? מוטי פרנקו:

 "ר.אנחנו מחכים שתאשרו פה את התב דני אורן:

 זה ישיבה שאתם הזמנתם ודחיתם. קו:פרנ מוטי

זה בחלק האחורי של נווה נחום, המטרה לפתוח בית ספר צפוני בכדי  ע:"ניסים גוזלן, רה

 להקל גם על שוהם.

 )מדברים ביחד(

 מה הצפי לפתיחה שלו? עדי גם זו לטובה:

 אנחנו נעשה הכל, ע:"ניסים גוזלן, רה

 .2020 אברהם בוסקילה:

נכון לעכשיו יש לנו רישום של שלוש כיתות א' בבית ספר אמירים. בית  ע:"זלן, רהניסים גו

, זה מספר מטורף של כיתות א'. 10כיתות, ביחד זה  7ספר צמרות נרשמו בערך 

כיתות.  4-5בצמרות. לכן הפתרון שאנחנו צריכים זה  7אף אחד לא יפתח 

הכל כדי כל כולל אנחנו כרגע נצא לדרך מבחינת בינוי במיידית, ונעשה ה

זה נפתח, מבחינתנו, אנחנו  100%-להתקדם כמה שיותר מהר, להגיד לכם שב

 נצטרך למצוא פתרון לשלוש או ארבע כיתות.

 איפה הן יהיו? עדי גם זו לטובה:

 אנחנו נכין תכנית מסודרת, נעדכן את ההורים, נעדכן את כולם. ע:"ניסים גוזלן, רה
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 לא חשבתם על זה? מוטי פרנקו:

זה לא שלא חשבנו. באופן עקרוני משרד החינוך צריך לתת לנו עכשיו,  ע:"לן, רהיסים גוזנ

מה שאנחנו מחכים, זה לא רק התב"ר. גם אם היה לי את התב"ר הזה מאושר 

היום וחתום על ידי משרד הפנים, חסר לי כרגע את ההרשאה של משרד החינוך 

היה עברה זה ה בפעם ששל ההסבה, כי הרשאה יוצאת פר מגרש. והמגרש שהי

 . חייב, אנחנו צריכים,303וזה  301מגרש 

 זה לא רשום ככה בתב"ר. דודי לוין:

 מה זה לא רשום? ע:"ניסים גוזלן, רה

 .301רשום  עדי גם זו לטובה:

 צריך לשנות אותו. דודי לוין:

לנו באמירים. זה המגרש המקורי. בתב"ר אנחנו, על זה יש  301רשום  ע:"ניסים גוזלן, רה

 נסב את ההרשאה. עכשיו אנחנו מעבירים למשרד הפנים. ה, אנחנוהרשא

 יש קבלן? מוטי פרנקו:

 יש קבלן. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אפשר לייצר תמרוץ אם... מוטי פרנקו:

אני אגיד לך מה עשינו. נפגשנו איתו השבוע, עם הקבלן, אנחנו לא  ע:"ניסים גוזלן, רה

 יכולים לחתום איתו,

 נועם? אתה או :דודי לוין

 במקרה היה גם נועם שם. ע:"ניסים גוזלן, רה

 שם. למה במקרה. אתה צריך להיות במקרה. הוא צריך להיות מוטי פרנקו:

 אתה צריך להאציל לו סמכות, לא? דודי לוין:

 אני ראש העיר, אני צריך להיות בכל מקום.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

מסודרת, המטרה היא ואני אומר את זה עוד פעם, ו ישיבה נו, עשינישב ע:"ניסים גוזלן, רה

הנחיתי את הקבלן להכין תכנית עבודה כדי לסיים את הפרויקט הזה במקביל. 

נקבל תכנית עבודה שלו כאופציה לעבוד סביב  אנחנו בשבועיים הקרובים

-. להגיד שאני רוצה להתחייב לכולם שאנחנו ב1.9-השעון, על מנת לגשר ל

 לא. אנחנו ללא קשר, במשימה, נעמוד 100%

 מה הצפי שלו? מוטי פרנקו:
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חודשים. אז עכשיו  10הצפי שלו תמיד, בניה כזאת לוקחת בסביבות  ע:"ניסים גוזלן, רה

כל המשימה שלנו היא כרגע, הוא מכין לנו תכנית, הנחינו אותו להכין תכנית 

א ה. היא לאת המשימעם אמירים. ז 1.9-סביב השעון. המשימה שלנו להגיע ב

 פשוטה, היא קשה, אבל עמדנו במשימות כאלה בעבר.

 בשטח שמתפנה מה קורה? דודי לוין:

 מה שאנחנו רוצים לעשות זה להסיט את המגרש, ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא היה מקום למגרש להגדיל אותו. ... דודי לוין:

הנהלה אתה לא בלמרות ש בגלל זה אמרתי, שאלת. אני מעדכן אותך, ע:"ניסים גוזלן, רה

אני מעדכן אותך. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת אותו במקום שיירד 

לשולי הכביש כי אין את המטרים, הנחיתי את רימה לעשות לו העמדה מחדש 

במקום האזור של אמירים צמוד לבית העלמין, ולבחון את האופציה, גם 

 יד.התקציבית וגם שינוי התכניות, לעשות מגרש לכדור

 שהוא יותר גדול. ן:לוי דודי

הוא יותר גדול. יש שם שטח. שם לא באנו, לכן אני לא רץ לבנות אותו  ע:"ניסים גוזלן, רה

מחר בבוקר, כרגע אנחנו בודקים את הנתונים. אם תרצה, אתה מבין בכדוריד, 

 ניעזר בך.

 אני מבין באולמות ספורט, לא בכדוריד. דודי לוין:

ייבנה כמו שהוא היה אמור להיות בשולי הכביש, הוא לא  בכל מצב ע:"ניסים גוזלן, רה

אלא אנחנו מסיטים אותו במקום אמירים אנחנו נרוויח פעמיים. אחד 

 שהאולם ישמש את כולם ויהיה גם עם כדוריד.

 בקיצור, נעצר כרגע העניין לבחינה של ה, דודי לוין:

 מסודרת.ן תכנית אני צריך לקחת את ההנהלה ולהכי ע:"ניסים גוזלן, רה

 אתה יכול גם להצטלם שם, הכל בסדר. דודי לוין:

 תאציל סמכויות. קי גונגרדי:'ג

רוצה לשאול, נבנות רק כיתות א' או שאמורות להבנות גם כיתות  אני עדי גם זו לטובה: 

 לאחים ממשיכים? 

וסל, אם אנחנו כרגע מבצעים רישום, נראה את הנתונים ונחליט. לא פ ע:"ניסים גוזלן, רה

ה קיים, מדובר בעשר כיתות לימוד בשלב הזה עם חברי הנהלה. אם השלב יהי

מחר בבוקר יהיה צורך, חבר'ה, המטרה היא להוריד את הלחץ מבית ספר 
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צמרות. כמובן שנעשה רישום אזורי אבל יש אחים ויש איחוד אחים ויש כל 

א שהו זה למיני נתונים שאנחנו נצטרך כן להתייחס אליהם. לשלוף היום מ

 ולא נכון ואנחנו לא שם. אחראי 

 מי בעד? כולם בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

דרך אגב, הרעיון לשמוע בבחירות ולהתרשם כי המתכננים שתכננו את  ע:"ניסים גוזלן, רה

זה, שלושה בתי ספר, הם לא לקחו בחשבון את התוצאה הסביבתית וזה 

פר הממלכתיים, בונים אותם י בתי הסים את שנשאנחנו היום לוקחים ולא בונ

 מתחת לרחוב אחד שוהם, מפזרים צפונית ודרומית,

 )מדברים ביחד(

 סימוני כבישים: – 1296תב"ר 

 יש לנו מימון משרד התחבורה. דני אורן:

 בעד. כולם בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 

 עיצוב מרחבי למידה  – 1297תב"ר 

 נוך.משרד החישקל מימון  80,000 דני אורן:

 הזה? 21-המה זה  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 M-21זה עיצוב מרחבי למידה. התב"ר הזה עיצוב מרחבי למידה  1297תב"ר  יאיר וז'ני:

לכל מרחב  80,000זה השם שנתן משרד החינוך, הוא מקצה בכפולות של 

 למידה שהוא מאשר.

 אבל מה עושים, דודי לוין:

 גיש ואושר לו.מסוים שהבית ספר זה מיועד ל יאיר וז'ני:

 למיטב ידיעתי זה צאלון. דני אורן:

 שיהיה רשום. אני מצביע, על מה אני מצביע? שיהיה בית ספר, דודי לוין:

מרחב למידה של בית ספר צאלון, כי הוא אמור לעבור לסביון. כי  ע:"ניסים גוזלן, רה

צאלון גם עבור גדול זה לצאלון אבל ב 80,000פיצלנו את בית הספר, קיבלנו עוד 

 וגם עבור סביון.

 )מדברים ביחד(
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 סיעת באנו לשנות בעד. מוטי פרנקו:

 סיעת נס בעד. קי גונגרדי:'ג

 

 יעקב:בית מימון שינויים והתאמות לבית ספר  – 1301תב"ר 

 מימון של משרד החינוך. 257,380 דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 סיעת באנו לשנות בעד. מוטי פרנקו:

 בעד. ביא:ניסן ל

 

 ז'בוטינסקי: ... תכנון ובחינה לרמזור בכיכר  – 1255תב"ר 

 .245שקל, מימון של משרד התחבורה  350,000 דני אורן:

 איפה זה נמצא? דודי לוין:

 זה כיכר המועצה. הכיכר נקראה כיכר אילנה.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 איזה כיכר זה? דודי לוין:

 צה. ביקשנו,כר של המועזה כי ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

אילנה אביבי, היא היתה מתנדבת, עברה ... מייסדי הישוב. בכיכר  ע:"ניסים גוזלן, רה

לפני זה היה בית על הכיכר. כשאני נבחרתי זה היה משהו  השהייתהזאת 

מצ'וקמק, כל הצומת היתה נתיב אחד, לא היה דו נתיבי, שידרגנו את כל 

ו גם את הכיכר הזאת על הבית שלהם. בקיצור כיכר ויצרנהאזור כולל את ה

שם. אנחנו  קיבלנו כסף, משרד התחבורה ביקש שנבדוק אופציה לרמזורים

עשינו כיכר כי רגע קיבלנו כסף לבדוק גם את האופציה של רימזור על מנת 

להקל על הפקקים. אני את התקציב הזה, אנחנו רוצים למנף ולתכנן את כל 

על כל האזור כולל רבין. כי מה הבעיה? הבעיה שלנו דבר איתכם האזור. אני מ

לנו בעיה שדיברנו על רחוב בן יוסף והפתרון של שתי  השהייתהיא בעיה, כמו 

כיכרות היא פתרון שיצר יותר זרימה של התנועה. היציאה היום מצמרות 

ואלונים צריכה לעבור לאותה שיטה של שני נתיבים על מנת להקל על התנועה 

 ונים,שמגיעה מאל

 איפה שהמזרקה? עדי גם זו לטובה:
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באלונים כשאת  לא  המזרקה. מחוץ למזרקה. הרי איפה הבעיה? ע:"ניסים גוזלן, רה

מגיעה לכיכר עם הפלחי תפוז, ברגע שהיא תהיה צרה יותר ואז התנועה תזרום 

 באלונים, 

 אבל זה ... דודי לוין:

 רות האלה. עם הכסף הזה אנחנו רוצים,על כל הכיכשניה, אני מסביר,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 זו כיכר חדשה. עדי גם זו לטובה:

 כן, אבל תנועתית. ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא תכננו את זה כנראה, עדי גם זו לטובה:

זה לא שלא מתכננים. בדרך כלל במשרד התחבורה שמאשרים משהו  ע:"ניסים גוזלן, רה

, 2006-אלה תוכננו בצמרות בהכיכרות ה הם מאשרים אותו נכון לאותו מועד,

כמעט, זה לא בגלל התכנון, זה בגלל  2012-זה שהשכונה יצאה לביצוע ב

 היזמים שרבו ביניהם על כל מיני מרכיבי קרקע.

 חלק מהכיכר, חלק מהכביש והכיכר זה לא מהתב"ע? דודי לוין:

 ניסים, ...  רימה:

 לא, אני יודע שנתיב אחד. דודי לוין:

 ו ההיפך, המדיניות של משרד התחבורה שני נתיבים.ישד. עכרק נתיב אח רימה:

לא משנה. אנחנו רואים שהפתרון בבן יוסף הוא פתרון פנטסטי במצב  ע:"ניסים גוזלן, רה

, את אותו דבר אנחנו רוצים הקיים. אותו דבר אנחנו צריכים בפלחי התפוז

ין. המטרה את כל העניבשדרת האלונים ולעלות לכיוון המועצה מרבין. לבחון 

החניה יהיו מסודרים ולפחות  היא להקל על התנועה ולדאוג לכך שכל נתיבי

יהיו שני נתיבי נסיעה. ברגע שיהיו שני נתיבי נסיעה זה אומר שהתנועה אמורה 

לזרום. אנחנו כרגע רוצים לדרוש כסף ממשרד התחבורה. שתבינו, בלי לצאת 

זה כמה עשרות מליונים  לדרוש אחרילתכנון ולהביא כספי תכנון אי אפשר 

כספי תכנון,  והל, כך עושים. אז קודם כל מקבליםכדי לשדרג את המצב. זה הנ

מגישים תכניות, עוברים את ועדת השיפוט שלהם, מביאים תקציב ויוצאים 

 לביצוע.

 חלק מזה זה לא בגבולות התב"ע? של פארק המושבה? דודי לוין:

התב"ע כבר מיצינו. זה חלק שלנו. אני  אין תב"ע. ב"ע נגמרה.שלנו. הת ע:"ניסים גוזלן, רה

מכניס את זה להסכם הגג למען האמת. זאת אומרת אנחנו לוקחים את הכסף 
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ומלבישים אותו שם. כי אחרת, תראה, משרד  1.1של הסכם הגג במסגרת 

 ומשהו, 300,000התחבורה נתן 

 ל התב"ע?בסדר, אבל חלק מהכביש הוא לא בגבולות ש דודי לוין:

לא נופל על התב"ע כי את רבין סיימנו כל הביצוע. מה שנשאר כרגע,  ע:"יסים גוזלן, רהנ

 זה אני הולך לשדרג ביצוע. זה העניין, הבאנו כסף ממשרד התחבורה להתחיל.

 בעד ע:"ניסים גוזלן, רה

 סיעת באנו לשנות בעד. מוטי פרנקו:

 

 תכניות תקשוב בית ספר ... וצמרות: 1303תב"ר 

 .395,200מימון של משרד החינוך,  דני אורן:

זה בנוסף למה שנמצא, על מה שתקצבנו אותם בקיץ. זה מעבר לקיץ.  ע:"ניסים גוזלן, רה

לכל בית ספר, להמשיך ולשדרג  200,000נוספים, ₪  400,000הבאנו עוד כמעט 

 אותם. זה מספרים הזויים בקנה מידה,

 )מדברים ביחד(

 עדב ע:"ניסים גוזלן, רה

 סיעת באנו לשנות בעד נקו:מוטי פר

 בעד טלילה מזרחי:

 בעד. ניסן לביא:

 

 הגדלת התב"ר: – 1156תב"ר 

 2.3התב"ר הזה כבר אושר על ידי המועצה, תקציב משרד החינוך ותקציב של  דני אורן:

 2.7מליון מקרן עבודות פיתוח. אנחנו מבקשים להגדיל את התקציב בעוד 

ג' ולסיים את הבית ספר הזה. -לבים ב' וכל הכסף לשכדי לשריין את ₪ מליון 

ג', אבל אנחנו רוצים בשלב הזה, -נקבל עוד תקציבים ממשרד החינוך לשלב ב' ו

 לפני שאתם שותים את הכסף הזה לדברים אחרים,

 איזה בית ספר? צמרות? דודי לוין:

 מדובר בבית ספר אילנות בשוהם. ע:"ניסים גוזלן, רה

 ן את הכסף כדי לדעת שיש לנו כסף.וצים לשרייאנחנו ר דני אורן:

 בעד ע:"ניסים גוזלן, רה
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 )מדברים ביחד(

  – 1116תב"ר 

 בישיבת ההנהלה הוא ירד אז לא דנים בו. גם לא דנו בו בישיבת ועדת כספים. דני אורן:

 למה לא לעשות.. דודי לוין:

ל אותו. צריך להגדיחברי ההנהלה ביקשו בתב"ר הזה לקבל עדכון מחדש למה  דני אורן:

 ניתן את ההסברים, נביא אותו.

יישמנו תכנית של מפעל הפיס, את הבינוי. לא הקצינו כסף וכולל  ע:"ניסים גוזלן, רה

השלמת פיתוח. ביקשו חברי הוועדה לקבל הסבר. רימה תתן להם הסבר 

 ונתונים, נקווה שתבואו לוועדת הכספים השניה והכל ייגמר.

 )מדברים ביחד(

 ו מוסיפים פה, יש פה הרבה דברים של פיתוח. כמה כסף יש בפיתוח?אנחנ לוין:דודי 

 יש כסף. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני אסיים ואני אסביר. דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 

 אישור תב"ר לרכישת מכונת טיאוט:– 1307תב"ר 

 שקל. 450,000סכום של  דני אורן:

 בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 של ... נה הראשונההתמו דודי לוין:

 אתה יודע מה מזמינים? ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 

 יש עכשיו שתי קוב, רק מדרכות. ע:"ניסים גוזלן, רה

 בעד.  מוטי פרנקו:

 בעד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 

 הגדלת המקווה: – 976תב"ר 
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כדי לסיים מקרן עבודות פיתוח  350,000-אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב דני אורן:

 את עבודות הפיתוח והחשמל. 

 מה זה מקורות מימון מבנקים? דודי לוין:

זה מקורות המימון הישנים שהיו במקווה הזה מלפני הרבה שנים. לא השתנה  דני אורן:

 שם כלום.

 זה לא המקווה. המקווה גמור. אברהם בוסקילה:

 אני מדבר על מקורות הכסף. דודי לוין:

מטר. אין שם תאורה, אין  150השער של המקווה, זה  ה מרמון עדכניס אברהם בוסקילה:

 שם כלום. צריך לעשות דרך גם להגיע.

 אני מציע על מנת לא להרוג את כל השטח הזה, לעשות דרך בצמוד, מוטי פרנקו:

 יש תכניות. רימה:

 לא, אבל אחד הצדדים כי אחר כך אתה פשוט הורג את כל השטח הזה. מוטי פרנקו:

 , תהיה מדרכה, יהיו חניות. יש שם חניות לשכונה. רצית חניות.לא וסקילה:אברהם ב

 אתה יודע כמה חניה צריך שם? יש שם גורדי שחקים. עזוב אותך, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 שקל ממשרד הדתות. 800,000מליון שקלים הבאנו ממפעל הפיס,  5 ע:"ניסים גוזלן, רה

 תב"ר הזה.אני זוכר סיפור על ה דודי לוין:

בגלל שרצו כסף למחשוב אז לקחו מהפיס של המקווה למחשוב ועשו  אברהם בוסקילה:

 זה..

 )מדברים ביחד(

מליון מהפיס, אתה  5מה אתה זוכר, שמה? כשהבאנו תב"ר, ... הבאנו  ע:"ניסים גוזלן, רה

 מליון, 5צריך להגיד לי תודה שהבאתי לך 

 אתה הבאת? אברהם בוסקילה:

 ()מדברים ביחד

כשתסתיים הבניה של המקווה צריך לסיים תהליך של הקצאה. ועד שנסיים  :דני אורן

תהליך של הקצאה, איזה שהוא הסכם שימוש בין המועצה למועצה הדתית. 

 אי אפשר יהיה להעביר ככה את המפתחות כלאחר יד, אפילו לא... תצביעו. 
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ם עשו בל בגלל שהא 450,000, זה אמור להיות 350,000זה לא  אברהם בוסקילה:

בשביל  . לא בשביל המקווה,100,000אז יצטרכו להוסיף עוד  350,000בהתחלה 

 הסביב.

 לא הבנתי. דודי לוין:

 התב"ר הזה ... דני אורן:

 זה פיקס עכשיו? דודי לוין:

 לא, שניה, דני אורן:

 אז למה לא פיקס? דודי לוין:

 התב"ר הזה, דני אורן:

, הצורך האחרון הוא 350,000-ון עצמו, הבדי אמרתם,כי אתם  ע:"ניסים גוזלן, רה

. אתה רוצה שנחליט פה על 350,000. פשוט הם שלחו זימון עם 450,000

 ונגמור את זה. 450,000? נחליט. אז תאשרו 450,000

שינוי של  תאבל כיוון שכדי לעשו 450,000-בסוף הדיון הצורך שהתברר הוא כ דני אורן:

ימים מראש  10את התב"ר הזה ולתת לכם ים להוציא היינו צריכ 100,000עוד 

 וכולי. אם אתם מסכימים פה אחד,

 אין לי התנגדות, זה חשוב. הרב בוסקילה סומכים עליו. מוטי פרנקו:

 אני, כל דבר כזה רשום אצלי. אברהם בוסקילה:

 הלאה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 .450,000אז  דני אורן:

חילת הדרך היו לו הרבה בעיות עם פרנקו שמת ייאמר לזכותו של אברהם בוסקילה:

 אנשים והרבה בעיות עם שכנים, 

 )מדברים ביחד(

 בעד מוטי פרנקו:

 בעד טלילה מזרחי:

 בעד ניסן לביא:

 

 אישור רכישת שני רכבי פולאריס: 1308תב"ר 

. טרקטורונים כאלה למחלקת שפ"ע כדי שיתאפשר 150,000בסכום של  דני אורן:

 מאחורה. להתנייע עם עגלה
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 רק מחלקת שפ"ע תשתמש בזה? ודי לוין:ד

 כן. דני אורן:

 פיקוח לא? דודי לוין:

 לא, שפ"ע בלבד.  דני אורן:

 פיקוח יש אופנועים.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ... בלאגנים בשישי שבת בחולות. דודי לוין:

 זה לא טרקטורונים.  קי גונגרדי:'ג

 זה לא לזה. דני אורן:

 אחורה. עם ארגז מ זה קי גונגרדי:'ג

 )מדברים ביחד(

לדיון הבא, לישיבה, לא יודע אם הבאה, מה שחסר למערך הכולל של  ע:"ניסים גוזלן, רה

שפ"ע זה טנדר עם מכולה מאחור להשלמה של כל מיני משימות קטנות 

שנראות לא טוב. ההוא פתאום הוציא באמצע.. לא יודע, צריכים להרים את 

 נשלים. ו גם את זהכל הדברים הקטנים, אנחנ

רק על זה, אמרתי לו, צריך לעשות לדעתי עוד פעם בחינת כדאיות  עדי גם זו לטובה:

כלכלית, מהסיבה שאנחנו קנינו בחברה שלנו, אחרי שרכשנו הבנו שליסינג היה 

יותר נכון. מבחינת כדאיות לא לוקחים בחשבון את כל עלויות התפעול שהן 

 רים האלה וזה הולך בקצב אדיר.כסף של הדבמאוד יקרות כי ... עולה המון 

 כמה עולה ליסינג של כזה דבר? דני אורן:

 אני לא זוכרת להגיד, שוב, אני גם לא יודעת להשוות.. עדי גם זו לטובה:

 ,75,000את יודעת שזה  דני אורן:

 את הכלי הזה לא עושים בליסינג. ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא בטוח. דני אורן:

 .... בה:עדי גם זו לטו

 אני גם ביקשתי, ניסים, ביקשתי כדאיות כלכלית, ני אורן:ד

 התפעול שלו הרבה יותר זול מהתפעול של סולר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש רכבי .... עדי גם זו לטובה:

 גם לניראות זה חשוב, לניראות, לנגישות. ע:"ניסים גוזלן, רה

 נצביע... עדי, רשמתי את זה, אני אבדוק את זה.  דני אורן:
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 בעד ע:"ניסים גוזלן, רה

 באנו לשנות בעד. מוטי פרנקו:

 בעד. ניסן לביא:

 רימה את יכולה ללכת הביתה. תודה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 רימה יוצאת מהדיון

 )מדברים ביחד(

 

 אישור מליאה למינוי סמנכ"ל מנהל משאבי אנוש:

ני אומר, המשימה שלנו, ת בחינה. אי כנציג במקומי בוועדואת יאיר וז'נ ע:"ניסים גוזלן, רה

זה כבר קורה בפועל אבל חשוב לי מאוד שהסמנכ"ל שמפעיל את כח האדם 

 הוא זה שיקלוט את העובדים, אני מדבר על זוטרים ועל עובדים אחרים, יש

ועדת בחינה לבכירים שזה נוהל אחר, אני... בישיבות שאני לא רוצה או לא 

עצה בוועדות האלה כדי שיבחרו יצג את המואת הסמכות שלי ליאיר, שי מעביר

את כח האדם שהוא מאמין שהוא הכי טוב שיכול להיות. כי דרך אגב זה מה 

חמישה חודשים כל מי שנקלט, -שקורה דה פקטו כבר כמה ישיבות, בארבעה

אתם תראו נטו נטו, וזאת ההחלטה, להאציל סמכויות. המטרה היא שלא 

 יגידו שאני ריכוזי.

 זי? גם אם יגידו אי אפשר... אפילו את הדיו לתוך העט הכנסת.אתה ריכו :מוטי פרנקו

 אני בעד ע:"ניסים גוזלן, רה

 באנו לשנות בעד מוטי פרנקו:

 בעד טלילה מזרחי:

 בעד ניסן לביא:

 

 נוהל הקצאה של חניה:

 פניות לחניות, אילנית תציג את נוהל החניה. חשוב, יש לנו הרבה מאוד ע:"ניסים גוזלן, רה

ם. עשינו איזו שהיא עבודה בעניין, חשוב שהיא תהיה מידתית וכולם חניות נכי

 יפנו כדי שזה יהיה שוויוני, ניסינו לייצר משהו.

. הוא קובע 2018הנוהל מעגן את התיקון לחוק חניית נכים  אילנית הומינר:

קריטריונים אחידים. עד התיקון הזה כל רשות מקומית קבעה מדיניות 
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בע מספר קריטריונים להקצאת חניה לנכה. מדובר המחוקק ק 2018ומאפריל 

על שטח ציבורי בצמוד לבניין המגורים. אז יש קריטריון שמגדיר מה זה נכה, 

, או מי שיש לו אישורים 90%זה או עיוור, או מי שיש לו נכות רפואית של 

 שהוא זקוק לרכב, 

ד של מישהו, זה אני , אם יש ילאו מי חלילה מבני משפחתו שהוא נעזר ברכב מוטי פרנקו:

 חושב בקול רם,

 זה לא משנה, זה על הילד. עידית גינדי:

אם הנכה מובל על ידי נהג, אם הוא לא מסוגל לנהוג, הוא צריך לתת  אילנית הומינר:

 תצהיר שהרכב הזה משמש אותו ורכב אחד מזכה.

 ם ...אנחנו עושים ביקורות גם. שהיו מקרים שאנשי ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה לגבי המצב הקיים? היתה פעם חלוקה סיטונאית לאנשים שלא מגיע להם. פרנקו: מוטי

 התייחסנו לזה בנוהל.  אילנית הומינר:

 אתם עושים בדיקה, מוטי פרנקו:

 קבענו שמי שסיים חמש שנים ויבוא לחדש, אנחנו נבחן את זה מחדש. אילנית הומינר:

 נה.כאילו פעם ראשו ע:"ניסים גוזלן, רה

אנחנו מנסים לקבץ נתונים לגבי מי שנתנו לו חניות עבר כדי לבחון את  הומינר: אילנית

זה מחדש, קבענו שמי שיימצא שהוא לא זכאי לפי הקריטריונים האלה נעשה 

 שימוע וניקח לו את זה.

 קבעתם תבחינים? אני סתם זורק, אני מכיר תושב, מוטי פרנקו:

 תבחינים. יש חוק, אין ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני נותן דוגמה, מוטי פרנקו:

 אני אשלים, יש את הקריטריונים בחוק, אילנית הומינר:

 כמה אחוזים? דובר:

. או אישור רפואי ממשרד הבריאות שהוא זקוק לרכב, הוא 60%יש גם  אילנית הומינר:

שנו סופית עם . יש לוועדה, ואנחנו עדיין לא גיבחייב את הרכב כדי להתנייד

יה המוסמך, אם זו תהיה ועדת תנועה או ועדת תחבורה, ועצה מי יהראש המ

צריכים לגבש את זה. יש לוועדה שיקול דעת, גם מי שלא עומד בקריטריונים 

 האלה, שיקול דעת להפעיל, להתחשב ברמת הניידות.

 צריך לכנס את הוועדה. קי גונגרדי:'ג
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 שתדעו, הוועדה כוללת את היועמ"שית, חשוב ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני לא חברת ועדה. לנית הומינר:אי

 לא חברת ועדה, אבל היא משקיפה, ע:"ניסים גוזלן, רה

 ועדת תחבורה או, קי גונגרדי:'ג

 תקשיבו, חשוב, כל הפניות, ע:"ניסים גוזלן, רה

 איזו ועדה עושה את זה? קי גונגרדי:'ג

 דקה, לא צריך להחליט כרגע. ע:"ניסים גוזלן, רה

 החליט כי כרגע אין גוף שהוא,צריך ל נר:אילנית הומי

 אז בוא תחליט. מוטי פרנקו:

 ועדת תנועה. ברור שוועדת תנועה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 ועדת תנועה או תחבורה? אילנית הומינר:

 תנועה זה משהו אחר ותחבורה זה משהו אחר. מוטי פרנקו:

 ה.תעשי ועדת תנועה, אל תעשי ועדת תחבור ע:"ניסים גוזלן, רה

 מי בוועדת תנועה? נגרדי:קי גו'ג

 ועדת תנועה על פי חוק, ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

רשות התימרור, יש את משה המבקר והיועצת המשפטית, ואני אגיד  ע:"ניסים גוזלן, רה

לכם, למה חשוב, לא רק משקיפים, אני רוצה להגיד לכם, כי כל מי שמקבל 

וא פונה למבקר. לכן חשוב שמשה ע לו ואז הסירוב באופן טבעי חושב שמגי

יכיר את המקרים, כשפונים אליו הוא יודע במי מדובר, חשוב שהם יהיו חלק 

מהעניין שגם כולנו נעמוד מאחורי החלטות הועדה, גם הוא, גם אנחנו וגם 

 היועצת המשפטית.

ת חלקם אני רוצה להעלות נקודה, נתקלתי בה מספר פעמים ואני חושב שא מוטי פרנקו:

לו היועמ"ש נתקלה בהם, ותודה שתמיד השבת לפניות האלה, גם כשזה אפי

לא היה לשביעות רצון הפונה, אבל תבינו, יש דברים שכנראה לא צפו ולא יצפו 

באף מקום. נגיד אדם קנה בית ויש לו חניה בבניין. אתה אומר 'אבל יש לך 

טוע רגל, פשוט אחד קחניה', ואז אתה מגלה, סתם לדוגמה, שאותו, אני זוכר 

קצין משטרה. הוא עבר דירה מבאר יעקב, שתבינו, 'אני לא יכול לחנות', 'למה, 
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אבל יש לך חניה פרטית, זה מה שכתבו לך. רצו לתת לך אבל יש לך'. הוא אומר 

 'בוא תסתכל'. באתי, אם הוא בא והחניה שהקצו לו, הנה החניה,

 יש אדנית ליד, ע:"ניסים גוזלן, רה

לא יכול לצאת מהאוטו. אז הוא אומר לי 'זה לא עוזר לי שיש לי חניה הוא  רנקו:מוטי פ

 פרטית'.

 אני יודעת ש... אדניות, אילנית הומינר:

סליחה, נגיד זה לא אדנית. רכב חנה לפניו, אי אפשר. כי בטאבו כתוב לו חניה  מוטי פרנקו:

 , אם אין תושב, והיו כמה תושבים ש... ומחליף איתו, 33

 נכה מקבל חניה יותר רחבה. ה:רהם בוסקילאב

 מסתבר שלא. מוטי פרנקו:

 אבל מי שיש לו חניה פרטית והיא לא מותאמת לצרכיו, זכאי. אילנית הומינר:

לא קיבל. הוא עזב את באר יעקב. ממש כאב לי, הוא מכר את הדירה. הוא פנה  מוטי פרנקו:

 אליכם, הוא התחנן. קצין צה"ל לשעבר, קטוע רגל,

 א מכיר את הנושא.אני ל וסי:י

 לא מכיר דבר כזה, גם יוסי לא. ע:"ניסים גוזלן, רה

 זה גם הגיע אליך. מוטי פרנקו:

 מה השם שלו? תגיד.  ע:"ניסים גוזלן, רה

ע'. אני אקפיץ לכם את המייל. אגב, -מ', השם משפחה ב-השם הפרטי ב מוטי פרנקו:

חבל שתעזוב את  בבאר יעקב שיכנעתי אותו, אמרתי לו 'תנסה עוד מקום אחר

הישוב בגלל זה', ואני לא מעלה את זה סתם. לדוגמה, היה מקרה אחר 

שאנשים גרים בבית פרטי, אתה אומר 'בואנה אתה גר בבית פרטי' גם אני גר 

בבית פרטי. לפעמים בגלל שזה רבעי דונם, וראש המועצה אתה מכיר את זה, 

 אומר...הכנס. אתה והחניה של הרכב היא צרה, הוא לא יכול ל

 .... דובר:

 מי אמר את זה? מוטי פרנקו:

 אני. דובר:

 תותח. בדיוק דיברתי איתו, מוטי פרנקו:

 מה הוא אמר? ע:"ניסים גוזלן, רה
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הוא אמר זה מקרה לגופו, לכן את צריכה להקנות סמכות כזאת שיבואו לראות  מוטי פרנקו:

 בעיין,

ני, יניב, יוסי, אילנית, משה, חמשתנו, , תקשיב, אאנחנו חברי הוועדה ע:"ניסים גוזלן, רה

אפילו עוד אחד היה, היינו שישה, עברנו את כל המקרים באופן פרטני, הם ראו 

לו אדנית ריצפנו לו, ויתרנו לו אנחנו על חשבוננו,  השהייתאת כל המקרים, מי 

 כל מי שנמצא בתוך החניה והוא קרוב ללובי ויש גישה, גם אם הוא נכה והוא

הוא לא יכול לקבל. חבר'ה תבינו, אנחנו בשדרת האלונים ברבין, רצה בחוץ 

בכל האזורים הצפופים, באפרים קישון, לאה גולדברג היום זה עוד איך שהוא, 

אתם צריכים לדעת, אם אנחנו ניתן לכל מי שמגיש לנו בקשה בשכונות האלה, 

 אנשים לא יחנו ברחובות.

 ה.ת, הוא יחנשים חנית נכה כללי מוטי פרנקו:

 אז תקשיב, אני אגיד לך איפה הטעות שלך. ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה? לא מגיע לחניית נכים? אם בא אורח, מוטי פרנקו:

מוטי אני אסביר לך, תן לי דקה. אני החלטתי, המדיניות שלי שאני  ע:"ניסים גוזלן, רה

לא חברי  משכנע אותם, כי אותם אני צריך לשכנע בסופו של דבר למרות שהם

עדה אבל אני רוצה שהם יבינו את המצוקה. אני מייצג את התושבים. כשאני ו

בא ואומר להם בכל רחוב צריך להקצות חניה אחת או שתיים כללית לנכים 

 על מנת לאפשר מצב,

 ברור. למה, זה לא קורה? מוטי פרנקו:

 לא. ע:"ניסים גוזלן, רה

 זה החוק. מוטי פרנקו:

 .זה לא החוק ע:"ניסים גוזלן, רה

 זה החוק. חוק נגישות נכים מחייב להקצות חניות נכים בכל שטח ציבורי. מוטי פרנקו:

 לא, זה קצת יותר מורכב ממה שאתה אומר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 תסביר. מוטי פרנקו:

אני מסביר לך. יש רחובות שהם קטנים, רחובות שהם צרים, יש בעיות  ע:"ניסים גוזלן, רה

מי שמקבל סירוב, נגיד שעכשיו סירבתי לתושב דים איתן. שאנחנו מתמוד

. אם אני אציב לו את החניית נכים הכללית באפרים קישון 18באפרים קישון 

 כי המרחק,  18-הוא לא יגיע ל 2
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 כללי. מוטי פרנקו:

אז אני אסביר לך מה ביקשתי מהוועדה. אני מספר לך ספציפית,  ע:"ניסים גוזלן, רה

סירבתי לשלושה נכים באפרים קישון  פרטים. אם משתף אותך בפרטי

, אז אני שם במקום שישרת אותם כי אם סירבתי, לשם 10, 8, 6ברחובות 

 אנחנו מנסים לכל היותר. הם לא בדעה שלי.

 למה? מוטי פרנקו:

 ככה, הם לא בדעה שלי. אני מסביר לך, ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה הם לא בדעה? מוטי פרנקו:

 לא בדעה שלי. זה כל העניין.הם  ע:"רה ניסים גוזלן,

 למה לא בעצם? מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 בואו נאשר את הנוהל. נשמח שתצטרפו לוועדה הזאת. ע:"ניסים גוזלן, רה

 ברחובות לא מגיע לאנשים חניית נכה? מוטי פרנקו:

 הוסיפו חניות... דוברת:

מד בקריטריונים אני אעזור טני ולא עואמרתי לך, מי שמקבל סירוב פר ע:"ניסים גוזלן, רה

 חניה אחת כללית לידו. זה מה שהחלטתי.

ראש המועצה, באים אליך עכשיו תושבים להתארח. הוא נכה, אין לו איפה  מוטי פרנקו:

 לחנות.

היום אני מבצע במדיניות, למי שאני מסרב פרטנית כמה שיותר לקרב  ע:"ניסים גוזלן, רה

מענה. זה הגיוני, נכון? זה מה שאני שיהיה לו  לו את החניה הכללית לשם,

 עושה. להגיד לך שקל לי? לא קל לי להתמודד עם הביות.

 )מדברים ביחד(

 

 ועדת תנועה. לא תחבורה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 יש ועדה אחת שקוראים לה תחבורה ותנועה. עידית גינדי:

עה. ועדת תנועה ש ועדת תנוזה לא קשור. יש תיק תחבורה ותנועה וי ע:"ניסים גוזלן, רה

מורכבת מעובדי רשות מקומית, בעקרון ללא חברי מועצה. ועדת תחבורה עד 

 שתקים אותה אנחנו לא נצא מזה, אז ועדת תנועה.
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הצבענו בישיבה הקודמת על הוועדות. יש ועדה אחת שקוראים לה תחבורה  עידית גינדי:

 ותנועה, ותחבורה ציבורית,

 אשבה יושב הראב ע:"ניסים גוזלן, רה

 נבחרים.היא ועדה של  ניגוס אבבה:

זה ועדה של נבחרים. יש ועדה של תנועה שזה לא נבחרים, שזה אנחנו,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 מקצועית. ועדת תנועה מקצועית.

 יש לי הערה קטנה, קבלת תשובה...  שלומית:

 )מדברים ביחד(

 חת בחשבון אילנית.ת צריכה לקהערה נכונה שא פה שלומית מעלה ע:"ניסים גוזלן, רה

 אין פה לוח זמנים לקבלת תשובה לבקשה.  שלומית:

 לא, לא כתוב. אילנית הומינר:

 מה החוק אומר? ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 60יום אתה צריך... עד שמישהו פונה אליך ואתה נותן לו מענה,  60 אילנית הומינר:

 גשת הבקשה. היא אומרת...יום מה 60 יום אתה צריך אם החלטת על הקצאות,

 אני מציע, ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 יום. 30אז תעשה  קי גונגרדי:'ג

מה שהיא שואלת זה משהו אחר ומה שאתם עונים זה משהו אחר.  ע:"ניסים גוזלן, רה

יום ואנחנו ניתן  30שלומית אומרת 'אנחנו נקבע שאנחנו נענה לתושב תוך 

 ומר...' מה שהחוק אפתרון לפי 

 )מדברים ביחד(

 מה שמקובל, שמישהו פונה לרשות.... עידית גינדי:

 יום. 30נרשום  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ימים. 45מה שמקובל זה  עידית גינדי:

 אנחנו צריכים להוציא, המועצה,  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני אומר ש... לא ריאלי. משה מזרחי:

 ד כל יום.ם. אתה עוביו 30למה לא?  מוטי פרנקו:
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 )מדברים ביחד(

תנו לי שניה. אתם רבים עוד פעם, לא לזה התכוונתי. כשאדם פונה  ע:"ניסים גוזלן, רה

אליך אתה צריך להגיד לו 'פנייתך התקבלה תיכנס לישיבה הקרובה שתהיה 

לא התכוונתי שתתן לו  לזה אני מתכוון. .' הוא יודע שהוא במסלול.15.3-ב

 ה.ינוס הוועדאחרי כ שובהת

 אתה יכול לענות אחרי שבוע. מוטי פרנקו:

 אז מה אני אומר? עד חודש. לשבץ אותו לדיון בישיבה זה בסדר, ע:"ניסים גוזלן, רה

להוציא מכתב לאותו בנאדם שהפניה שלו התקבלה והיא בטיפול. זה יוצר  עידית גינדי:

 תחושה שמטפלים בך.

תיק, אחרי החלטת ועדה על פי חוק אתה נכנס לקודם אתה מודיע ש ע:"ניסים גוזלן, רה

יום זה ליישום. לזה התכוונתי. תרשום לך את  60-יום ליישם את זה. ה 60יש 

 זה לעשות את הנוהל הזה. אני בעד.

 סיעת באנו לשנות בעד. מוטי פרנקו:

 

 אישרור חברי הוועדה לבחירת מנכ"ל:

חברי מועצה אמורים. זה על ששון. שני אמרתי דודי לוין, תרשום נועם  ע:"ניסים גוזלן, רה

 פי חוק. מאשררים. רצו אשרור, מאשררים.

 אני יכול לבוא? עידית יכולה לבוא? קי גונגרדי:'ג

כל מי שיו"ר המועצה ייתן לו סמכות לישיבה, יכול לבוא. שני חברי  ע:"ניסים גוזלן, רה

אחד מועצה וראש מועצה. ראש מועצה יכול להאציל את הסמכויות שלו ל

 . הסגנים יוגשו בשבוע הבא.36לפי סעיף  מסגניו

 אושר. החלטה:

 

 מיחזור הלוואות תקציביות:

שקל הגדלה  100,000-זה מסוג התב"רים בדיוק כמו שהסכמתם לגבי ה דני אורן:

למקווה, יש לי פה אישור מהאוצר למחזר הלוואות תקציביות ולחסוך למועצה 

ימים וכולי. אני מעלה  10זה במסגרת שקל. לא הספקנו להעלות את  ןכמיליו

 ומבקש לאשר.

 מליון? 7כמה זה היה  קי גונגרדי:'ג
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 לקחת הלוואות יקרות... דני אורן:

 שקל חיסכון על כמה זמן? ןהמיליו דודי לוין:

 שנים. 10לאורך חיי הלוואה ממוצעת. יש פה נייר עבודה של דקסיה, זה בערך  דני אורן:

 קל. בעד מחזור הלוואות.ים מליון שחוסכ ע:"ניסים גוזלן, רה

 )מדברים ביחד(

 

 חדר טרפו:

צריכה להכין הסכם וחוות דעת. חדר טרפו זה חדר  זה יורד. אילנית ע: "ניסים גוזלן, רה

חשמל שאנחנו אמורים לתת ליזם לבנות על מנת שנקבל את האיכלוסים של 

אמורים  8-ו 6שאמורים להתאכלס. שני הבניינים האמצעיים,  10-ו 8ספיר 

להתאכלס בחצי השנה הקרובה, הם אמורים להתחיל לבנות את זה. זה הסכם 

של חברת חשמל מולם עם היתר בניה שלנו, זה כסף שאנחנו מקבלים. הם 

 בונים את זה על חשבונם. זה יורד מסדר היום להסכם שאילנית תציג לנו.

 

 מינוי חבר מועצה כנציג המועצה באיגוד ערים איילון לביוב:

 אברהם בוסקילה הכי מתאים.אני חושב ש :דודי לוין

 בעד.אברהם בוסקילה.  ע:"ניסים גוזלן, רה

 

 )מדברים ביחד( 

 

 תאגיד עירוני:

אני ודני אורן נפגשנו עם החברה למתנ"סים. עם מוטי אבו מנהל מחוז  ע:"ניסים גוזלן, רה

לבדוק ואני אומר וחברים נוספים אצלהם בחברה למתנ"סים. ביקשתי ממנו 

היתכנות גם הכלכלית גם המקצועית גם של הכל, ולחשוב ולהתקשר. זה את ה

לא סוד, אני אומר את זה ברמה האישית שלי, זה לא סוד שאני באופן אישי 

בקמפיין שעברנו כולל כל המפלגות תקפו על המתנ"ס, כולם עשו חגיגה על 

אני רוצה המתנ"ס ואני חושב שדקה לפני שאנחנו רוצים להסתכל קדימה, 

בדוק רק את ההיתכנות. מה הכוונה? אנחנו מבקשים לבדוק את ההיתכנות, ל

התקשרות מקצועית עם החברה למתנ"סים, כל המטרה היא שהם ייכנסו 
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ויבדקו בצורה בלתי תלויה גם את המצב הכספי, גם הארגוני, גם המקצועי, 

 יכינו אותו. אנחנו נזמין,

 מה פתאום. דודי לוין:

 ה יכול להגיד מה פתאום, אנחנו מנהלים,את ע:", רהניסים גוזלן

הם ברחו מפה, בלי דו"חות, בלי כלום, עכשיו הוא בא לבדוק אותנו? מה זה,  דודי לוין:

 שערוריה.

 חבר המועצה שמחזיק בתיק הזה לא פה.  מוטי פרנקו:

 על דעתו של נעם, מה הקשר. זה ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני אומר לך,  מוטי פרנקו:

 .... יבואו לבדוק.  ע:", רהיסים גוזלןנ

 אחרי שהם לא אמרו לנו מה הם השאירו פה? מה אתה אומר. דודי לוין:

 אתה לא יודע כלום על ... ע:"ניסים גוזלן, רה

 בטח שאני יודע, הם ברחו. דודי לוין:

 הם לא ברחו. אתה לא יודע כלום. הם לא ברחו. ע:"ניסים גוזלן, רה

 לישיבת מועצה.את הבחור  אז תביא דודי לוין:

יבוא מוטי אבו יחד עם ... אני אביא אותו לישיבת מועצה. לא נקבל  ע:"ניסים גוזלן, רה

שום החלטה, אני רוצה לבדוק תקציבית, אתם צריכים לדעת, למה זו העת? 

ואם אנחנו רוצים  2019-מתנ"סים שמתוקצבים ל Xאני אסביר לכם. יש להם 

ני, בתוך המתנ"ס זו העת כי אחרת נאחר ציבי, ארגולבחון שינוי משמעותי, תק

 את הרכבת, המשימה שלנו היא,

אבל יש דו"ח ביקורת של משה חמור מאוד על ההתנהלות. אפילו לא דנו בו  מוטי פרנקו:

 במליאה. אני רוצה לדון,

 נדון. ע:"ניסים גוזלן, רה

 על מה? עידית גינדי:

 .ה למתנ"סיםעל ההתנהלות של החבר ע:"ניסים גוזלן, רה

 צריך לדון על כל הדו"חות. משה מזרחי:

 ברורות. שערוריה, והם עזבו מסיבות מאוד הוהייתהם היו פה  מוטי פרנקו:

מוטי אל תתן לי לדבר, היו תקופות מצוינות שהיה מנחם, אני לא רוצה  ע:"ניסים גוזלן, רה

 להגיד למה מנחם, זה לא יתרום מה שאני אגיד.
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 תגיד. מוטי פרנקו:

 כל המשימה,  ע:"לן, רהניסים גוז

 מה הקשר.. דודי לוין:

היה מנהל מדהים, שקוראים לו מנחם שהיה פה פצצה. כולם באו  ע:"ניסים גוזלן, רה

 והביעו אמון במתנ"ס.

גם היה מנחם בגין ז"ל ראש ממשלה עשר. מה קשור? מה אתה עכשיו לוקח  דודי לוין:

 אותנו לזה, 

 אתה דיברת על העבר.וקח אותך, לא ל ע:"ניסים גוזלן, רה

 .... והלכה מפה. דודי לוין:

 היא לא ברחה, אתה סתם זורק, ע:"ניסים גוזלן, רה

 לא ברחה? לא אמרה אפילו שלם. דודי לוין:

 אתה טועה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני טועה? דודי לוין:

לא  היו בורחיםטוב בסדר. אם הם רוצים לבוא, הם לא ברחו, אם הם  ע:"ניסים גוזלן, רה

 היו באים. זה היה בסך הכל לפני שנתיים.

 זה מה שמופיע.. דודי לוין:

 זה מה שאתה חושב וזה מה שמתאים לך להגיד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני מת שתביא את אבו. מוטי פרנקו:

 הלכנו לתאגיד בגלל שהם ברחו. דודי לוין:

 ברחו. אני לא הלכתי לתאגיד בגלל שהם ע:"ניסים גוזלן, רה

 למה הלכנו לתאגיד? כי הם ברחו. י לוין:דוד

 אתה ממש לא מדייק. ע:"ניסים גוזלן, רה

 כשעשינו תאגיד הם היו כאן? דודי לוין:

 אני הוצאתי אותם והכנסתי את התאגיד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 ת אומרת 'דה פקטו אנחנו כבר בתאגיד'.יאני לא אשכח את היועצת המשפט דודי לוין:

 היו פהה אומר לא מה את

 מושגים. 17אתה מערבב  ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני מערבב? דודי לוין:

 כן. ע:"ניסים גוזלן, רה
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 אתה זוכר הכל ואתה בוחר מה שלא נוח לך, לשכוח.  לא היו פה. הם דודי לוין:

אתה, אני לא רוצה להגיד לך שאתה מבלבל מושגים, כשאתה מדבר  ע:"ניסים גוזלן, רה

 תאגיד.  יד זה מעיןמעין תאג

 היו פה? כשאנחנו הצבענו על תאגיד החברה למתנ"סים דודי לוין:

אנחנו הוצאנו אותם והצבענו על תאגיד. כן. אני סגרתי את הנושא של  ע:"ניסים גוזלן, רה

 ההתקשרות עם הרשת ועברנו לתאגיד.

ה כופה לא, הם שמו לך תנאים. יש לי את המייל מאבו שמוטי אמר שאת מוטי פרנקו:

 הם מנהל, אתה מתערב להם בכספים.עלי

 כופה עליהם מנהל? ע:"ניסים גוזלן, רה

 זה מה שמוטי כתב לי. מוטי פרנקו:

 אתה משקר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אני אביא לך את המייל. תביא את מוטי בן אבו.  מוטי פרנקו:

 אתה משקר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 תחזור בך. מוטי פרנקו:

 .לא ע:", רהניסים גוזלן

 לא? סבבה. מוטי פרנקו:

 משקר. אני מעולם לא בחרתי מנהל, אני לא כיפתי עליהם מנהל, אתה ע:"ניסים גוזלן, רה

% שלהם. זה לא משנה מי  100פה, כל ההתנהלות תהיה  ם בחרו מנהל. וגםה

 מחזיק,

 הם עוד לא באו, חכה. דודי לוין:

הלוואי שירימו את הכפפה, ובוא שיבדקו, ו הלוואי שיבואו, הלוואי ע:"ניסים גוזלן, רה

 נראה כולנו,

 אז החלטת, בקיצור. מוטי פרנקו:

לא החלטתי. אני נותן להם את האופציה. ואם כן, אני שמח. אני לא  ע:"ניסים גוזלן, רה

חושב שאנחנו הצלחנו כל כך בתאגיד. הקדמנו את זמננו, אנחנו לא ראשון 

 לציון שיכולים ללכת לתאגיד.

 הבאת את זה לסדר היום. ראש המועצה. אתה לוין: דודי

מה זה קשור, מותר לי לבוא ולהגיד 'חבר'ה בואו נחשוב, בואו נבדוק  ע:"ניסים גוזלן, רה

 לפני שרצים הלאה'.
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 אתה לא חושב, אתה כבר קבעת עובדה. דודי לוין:

 וסמךהיה ממאני לא קבעתי עובדה, אני בודק. אני אמרתי שהכל פה י ע:"ניסים גוזלן, רה

 נחנו רוצים.והכל יהיה עם דרישה שלהם, א

 אנחנו עם ההסדרה בינתים. משה מזרחי:

 אנחנו עם ההסדרה. ע:"ניסים גוזלן, רה

 זאת אומרת לא קידמת כלום בשבועיים האחרונים, שיש החלטת מועצה, מוטי פרנקו:

 מה יש לי לקדם? ע:"ניסים גוזלן, רה

 הסדרה. מוטי פרנקו:

רנו, אנחנו ממנים עכשיו בישיבה הקרובה חברי הנהלה ונגמור עם אמ ע:", רהניסים גוזלן

 זה. צריך למנות שלושה עובדי מועצה,

 לא, הדבר היחיד שאתה צריך למנות הוא עוד נציגת ציבור ואת המנכ"ל. מוטי פרנקו:

תך אתה טועה. יש לי שלושה כי דני אולי לא רוצה להיות. אני מדבר אי ע:"ניסים גוזלן, רה

ה עובדי מועצה. אנחנו צריכים להסדיר עוד איש ציבור אחד שהתוקף על שלוש

שלהם הוא רק לשלוש שנים, נשאר להם חמישה חודשים וצריכים להחליט מה 

לעשות, האם אנחנו משאירים אותם או יוצאים לחדש, כי אני לא יוצא לנוהל 

צריכים של חמישה חודשים, צריך לקבל החלטה בעניין. ללא קשר אנחנו 

ות שלושה חברי מועצה בנוסף לשלושה הפוליטיקאים שמונו בישיבה למנ

האחרונה, נכון? שלושה, זה מה שהחלטנו וזה לישיבה הקרובה תהיה, זאת 

ההחלטה, ללא קשר לסוגיה של לקבל דו"ח מסודר עם כל האופציות הקיימות 

 שנביא אותן לפה. כל דבר יהיה מקצועי,

 ל שאלה, מה בינתיים.ים? משה שאמה בינתי אילנית הומינר:

 ממנים כרגע חברי הנהלה וזהו. ע:"ניסים גוזלן, רה

 עד שתעשה את ההיתכנות ועד ש, אילנית הומינר:

 מה זה עד שתעשה, זה תוך שבועיים ייגמר. ע:"ניסים גוזלן, רה

 מה המעמד המשפטי של ה... בינתיים? אילנית הומינר:

 ת התיאגוד.י. נמשיך אתיאגוד, אמרת ע:"ניסים גוזלן, רה

 מתי מתחיל, אילנית הומינר:

עכשיו. אנחנו ממנים חברי הנהלה ותיאגוד. הודענו לדודי ספיר  ע:"ניסים גוזלן, רה

 שאנחנו ממשיכים,
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 הודעת? אילנית הומינר:

 כן. ע:"ניסים גוזלן, רה

 אפשר לראות את זה? אילנית הומינר:

 17-טלפונית, הוא נתן לנו עד ה יברתי איתולא הוצאתי לו בכתב, ד ע:"ניסים גוזלן, רה

. אני דיברתי עם דודי ספיר שאנחנו שוקלים 17-לחודש. אנחנו לא הספקנו עד ה

לפברואר  17-את החברה למתנ"סים לפני חודש וחצי .הוא איפשר לנו עד ה

לכן באתי בישיבה   17-נספיק להחליט עד ה לבחור את זה או  את זה. לא

ם את התיאגוד, כולל מינוי דירקטורים. זה חנו ממשיכיהאחרונה ואמרתי שאנ

מה שאנחנו הולכים לעשות כרגע, נמנה את הדירקטורים בישיבה הבאה. ימונו 

הדירקטורים של המתנ"ס והמתנ"ס ימשיך לתפקד כתאגיד. ללא קשר, נדע, 

 שלושה מהיום, מה המצב הכספי,-שבועיים

 חודשיים. שלושה אמרת לי לפני-שבועיים אילנית הומינר:

 אילנית, הבאנו את זה להיום. ע:"ניסים גוזלן, רה

חשוב לי להגיד בפני כל המליאה, שככל שאין הסדרה יש לזה  אילנית הומינר:

 משמעויות משפטיות בהעברת כספים, בפטור ממכרז,

 אילנית תסדירי את זה, אף אחד לא מונע, ע:"ניסים גוזלן, רה

להגיד את זה בפני כל המליאה פה וחשוב לי  רגע, אני התייחסתי אילנית הומינר:

 שכולם ידעו, אני התייחסתי לתאגיד הזה כאל תאגיד עירוני ונתתי חוות דעת,

 הוא ממשיך כתאגיד עירוני, ע:"ניסים גוזלן, רה

רגע, בלי אישור משרד הפנים, מתוך התבססות על הנחה שאתה מביא  אילנית הומינר:

 אישור של משרד הפנים.

 יהיה אישור משרד הפנים. אני לא מביא אישור, סליחה, אנחנו עובדים, ע:"לן, רהניסים גוז

רגע. אתה הפסדת את התהליך הזה והמשמעות עכשיו, אתה יכול  אילנית הומינר:

לבדוק את ההתכנות לקבל אישורים ... בינתיים אתה צריך לסיים את תהליך 

ם לנהל תה נותן להההסדרה כדי שתוכל להתייחס, להעביר כספים, לתקצב, א

צהרונים, אתה נותן להם מתקנים בלי פטור ממכרז מתוך ההנחה, התייחסתי 

 אליו כתאגיד עירוני.

 הוא תאגיד עירוני. עד שלא יוחלט אחרת... ע:"ניסים גוזלן, רה
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... אישור משרד הפנים. צריך אישור. אני לא ממציאה אישורים. נתתי  אילנית הומינר:

 ..שאתה מסייםחוות דעת מתוך הנחה 

 דודי ספיר, ע:"ניסים גוזלן, רה

 כל עוד אין לזה הגדרה אחרת אז זה נמשך. עידית גינדי:

 הוא אמר לה עוד שבועיים עבר חודשיים, לא שמעת? מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 

 החלטה:

ביום ראשון נוציא החלטה לדודי ספיר שאנחנו ממשיכים עם התאגיד ובוחנים 

בהתאם להחלטת המליאה. תודה רבה. זו למתנ"סים  התקשרות עם החברה

 ההחלטה. מישהו מתנגד? לא. כולם פה אחד.

 

 אנחנו לא הצבענו על הבחינה שלך כי אנחנו נגד בחינה. מוטי פרנקו:

 אז על מה הצבעת? ע:"ניסים גוזלן, רה

 הצבעתי על זה שתמשיך את התאגיד. מוטי פרנקו:

 הצבעה. אני ... מהבחינה,ה לא נתון אני לא קשור, ז ע:"ניסים גוזלן, רה

 אז... מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 לא הצביעו, אל תנעל את הישיבה. אילנית הומינר:

בחינה לתת אור ירוק לרשת המתנ"סים. חברה פרטני. כל הסיעה שלי  ע:"ניסים גוזלן, רה

בעד. טלילה, ניסן בעד. אנחנו שבעה מול חמישה, בעד התכנות. סיעת באנו 

 צים לבחון,שנות לא רול

 לא, אל תגיד לי מה לדבר.  מוטי פרנקו:

 זאת המשמעות. אתם לא רוצים, אתם רוצים... שהציבור יידע... ע:"ניסים גוזלן, רה

אמרו לך  52%הציבור בחר אותי לא אותך, בכל שלושת השכונות הגדולות.  מוטי פרנקו:

 הביתה. 

 )מדברים ביחד(

 ועצה, אני צריך שאתה לא תהיה, ואתה לא תהיה.היות ראש מאני לא צריך ל מוטי פרנקו:

 אמרת את זה לפני חמש שנים ושבע שנים. ע:"ניסים גוזלן, רה
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 סיעת באנו לשנות מתנגדת לבחינת החברה למתנ"סים, מוטי פרנקו:

 אבל יש הצעת החלטה. אילנית הומינר:

 הוא לא הקריא אותה. מוטי פרנקו:

 סדר היום.יש את זה ב אילנית הומינר:

ראש המועצה מבקש לבדוק היתכנות להתקשרות מקצועית עם  ע:"ניסים גוזלן, רה

 החברה למתנ"סים.

 אתם נגד או בעד? אילנית הומינר:

 לא סומכים על ראש המועצה. מוטי פרנקו:

 תכתיב מה שאמרת לגבי ההסדרה. אילנית הומינר:

מכתב לדודי ספיר בוע תוציא הש לגבי ההסדרה יאיר, אתה בתחילת ע:"ניסים גוזלן, רה

שאנחנו ממשיכים את ההסדרה של התאגיד, תגיד לו את החלטת המועצה 

שאושרה, שבוחנים את ההתקשרות במקביל עם רשת המתנ"סים. זהו. תודה 

 רבה.

 רגע. הצבעה. אילנית הומינר:

 פה אחד. ע:"ניסים גוזלן, רה

 מצד שני, יש פה צד אחד אתה אומר לסיים את ההסדרה, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ההליך יכול לקחת זמן. משה מזרחי:

ההסדרה כן, הוא שם את זה באותה החלטה. מצד אחד הוא אומר נעשה  דודי לוין:

 הסדרה, ומצד שני לעשות בחינה. בהחלטה. הסדרה אין בעיה.

 )מדברים ביחד(

 אבל אני לא בעד שהוא יגיד לא. דודי לוין:
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