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 פרוטוקול

 הצעות לסדר היום:

 

 בנושאים הבאים: טלילה מזרחיהצעות לסדר היום של חברת המועצה .  1

 .תקנון הקוד האתי  א.      

 .מייל באתר המועצה-איאישור חברי המליאה לפרסום כתובות ב.        

 .הצטרפותה של באר יעקב ל"עיר בריאה"  ג.      

 

נתחיל בהצעות של חברי המועצה. נתחיל עם  אנחנוערב טוב לכולם.  מתי חותה:

 ההצעות של חברת המועצה טלילה מזרחי. בבקשה.

הסדר, כי אני אמליץ סדר  אתה תזכיר לי רק את טוב. לפי, לפי, לפי הסדר? טלילה מזרחי:

 יום.

 את ביקשת את תקנון הקוד האתי. -הראשון אה.  מתי חותה:

  הא. טוב. תקנון הקוד האתי. טלילה מזרחי:

 

 תקנון הקוד האתי  ..א1

ייצוג כזה או אחר, בעלי מנהיגות שנמצאת כאן ומורכבת מאנשים  אנחנו טלילה מזרחי:

לשדר רוצים, בעצם,  אנחנוציבורי. יש לנו תפקיד, מבחינתי, תפקיד חינוכי. 

ואיך  פונים אחד לשני אנחנוולבנות מנהיגות אחרת, וזה מתחיל בלשון שבה 

מדברים ופונים, ואני חושבת שחשוב מאוד שלמועצה שהופכת  אנחנוש

לא היינו הופכים לעיר, שיהיה  אנחנו, גם אם באופן כללי ,ובכלל תיכף, לעיר

ההתנהלות עצמה תקנון שמייצג את אופן הפנייה והניהול עצמו של  איזשהו

. אז יש לכם תקנון , וההתנהלות עצמה בישיבה עצמה.של, הניהול של השיח

זה אותן אפשר לקרוא. אז  –אני מאמינה שכולם קראו אותו, ואם לא 

 הצעות.

 מסכימים? מתי חותה:
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 תעשה הצבעה. תעשה הצבעה. דובר:

 אולי ירצו לדבר. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 להוסיף? למה זה לא על סדר היום?יש למישהו  דובר:

 זה כן על סדר היום. טלילה מזרחי:

 .אה, זה הצעה לסדר היום  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ,לא, בסדר. היא העלתה פה הצעה דובר:

 אתם מסכימים? טלילה מזרחי:

 כן. דובר:

 )מדברים ביחד(

 יאללה, חברים. מתי חותה:

 אפשר לנסות אבל. טלילה מזרחי:

 

 מייל באתר המועצה-אישור חברי המליאה לפרסום כתובות אי .ב. 1

 .מייל באתר המועצה-לפרסום כתובות איאישור חברי המליאה  מתי חותה:

 זה משהו שאתם מסכימים עליו? טלילה מזרחי:

מייל חלק מחברי המועצה שקיבלו כתובת אני חושב שאם יש , ובהחלט מוטי פרנקו:

זה משהו  .ראוי להציע לפחות לכל חברי המועצה b-y.co.il@שהיא עם 

 .בסיסי

 ,תהיה לי כתובת של באר יעקב. לא מוכנהואני אגיד שאני אסכים רק אם  עידית גינדי:

 )מדברים ביחד(

 צודקת. מוטי פרנקו:

 ש, זה מה טלילה מזרחי:

שיפורסם המייל הפרטי שלי. אם יהיה מייל  אומרת שאני לא מסכימהאני  עידית גינדי:

 שמיועד למועצה,

 אני אבהיר ואומר: זה לא עולה למועצה כלום, מוטי פרנקו:
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 ,להזה לא עו מתי חותה:

 ,אותו דבר ,זה על פשרה מוטי פרנקו:

 לא, לא משנה. אני לא יכולה, עידית גינדי:

שארת ולא , כאילו הכתובת נסיימים את התפקידתם רק יודעים שכשהם א מתי חותה:

 הולכת.

 ,אותה נקהנ אנחנועכשיו,  מוטי פרנקו:

 ברור שלא. עידית גינדי:

 לא, לא. בסדר. זה, מתי חותה:

 ברור לחלוטין. מוטי פרנקו:

 עצה.של המו ... דובר:

 )מדברים ביחד(

 משתמשים בזה גם לקבל דברים אחרים.כן, כן. לא. לפעמים אנשים  מתי חותה:

 אותה.ננקה אותה ותמחקו  אנחנולא, לא.  מוטי פרנקו:

 . מאה אחוז.או.קיי מתי חותה:

 אז אין לנו בעיה. עידית גינדי:

חדר, חדר חברי המועצה, שיש לנו חדר. אני  נושא שלהאת וראוי גם לסיים  מוטי פרנקו:

 לא צוחק,

 לא, בסדר. מתי חותה:

 שנים זה מספיק זמן לארגן את זה. 6 מוטי פרנקו:

 

 הצטרפותה של באר יעקב ל"עיר בריאה".ג.  1

 הצטרפות של באר יעקב ל"עיר בריאה". מתי חותה:

 טלילה. דובר:

 )דיבורים ברקע(

. גם דנו על זה כולם יסכימו. אני מקווה שפרויקטכן. טוב. זה חתיכת  טלילה מזרחי:

באר לצרף את , והמטרה היא, בעצם, אה-ועשינו הרבה או בוועדת חינוך

 ,יעקב לרשת ערים בריאות
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 חבר'ה, תקשיבו. דובר:

מקום עצמו אורח חיים טוב יותר, להעלות את איכות החיים לנהל בכדי  טלילה מזרחי:

דרך יצירת שפה יישובית אחידה שמתחילה בעצם מדברים על  אנחנוו

ע ועוברת דרך כל מחלקות המועצה, דרך "דרך השפהחינוך ועוברת 

גם לתוך , ועוברת אחר כך מההנהגה המקומית, מהמועצה, ההנדסה אפילו

מצגת, . מי שרוצה להיכנס יותר לעומק, אני צירפתי בתי העסק המקומיים

מפרטת את כל היתרונות של ההצטרפות לרשת  שהמצגת בעצם מציינת או

, גם בפן הכלכלי, גם בפן החינוכי. אני : על כל המשתמעזאת אומרת, ערים

נמצאת שם, ולעומת טוביה שזה מאוד חשוב. אני חושבת שאם באר חושבת 

 , הרצליה, רעננה וכפר סבא,זאת גם תל אביב

 )מדברים ביחד(

 לא תצטרף.אין שום סיבה שבאר יעקב  טלילה מזרחי:

 ת, לא רק,בוייש לזה גם, יוצר מחוי מתי חותה:

 נכון. טלילה מזרחי:

 כן.. או.קיי כן. זה לא רק הצהרה. מתי חותה:

 הצעה לסדר, אבנר ברק:

 )מדברים ביחד(

 

 בנושא שימור קיר הבוץ באחוזת גנים חבר המועצה אבנר ברקשל הצעה לסדר היום .  2

 הגובלת עם בית ראשונים     

 .קיר הבוץבנושא  , הצעה לסדר היוםאבנר ברק עכשיו מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

, כל מה לגבי ועדת שימור , איך אומרים,לגבי, אולי תיתן סקירה כבראבנר,  ניסים גוזלן:

 .של, כל זה, זה המשך שהיה

 היו"ר שיבקש סקירה,כב'  דובר:

 לא, אבל אתה, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(
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 ,מה השאלה? מה, מה אתה דובר:

 .לא, הוא העלה פה לגבי קיר הבוץ ניסים גוזלן:

 הצעה לסדר. דובר:

. הנושא הזה העלינו הצעה לסדר היום בהקשר של שימור קיר הבוץ אנחנו אבנר ברק:

שימור , הוא נדבך אחד מתוך פעילות מלאה, פעילות שלמה של הוא חלק

מהרשות  אתרים. אתמול התקיימה ועדה לשימור אתרים בשיתוף טל בן נון

שנמצאים בתוך הסקר בעצם עשינו אשרור של האתרים לשימור אתרים, ו

, ואף הרחבנו את זה, ויש כמה החלטות שיצאו שם לגבי שבוצע בעבר

היתה להמשיך את התמיכה ו, ואחת מהן בעצם פעולות אקטיביות שנעש

לבקשה רוצים להוציא  אנחנושות את ההיתרים תנולדאוג לה ,בקיר הבוץ

. נקווה שנספיק לעשות את בשימור הקיר - הבן אדם שרוצה לבנות שםשל 

נזק בלתי הפיך. אז  איזשהום יקרה שלפני ש ,ספיקנ , אםזה מהר מדי לפני

 ,למעשה

גם שפ"ע, גם שפ"ע, ג'קי לקח עליו את כל נושא הדיפון שם עם שילוט  ניסים גוזלן:

 כדי ש, מסביב

 )מדברים ביחד(

 ג'קי, תתקדמו עם זה. ניסים גוזלן:

, ההצעה שרצינו להעלות, אבל צריך לעשות את זה. בגדול, מה שרצינו אבנר ברק:

, להעלות הצעה שהמועצה תתנגד להיתרים בלי היתה שהמועצהלמעשה, 

לגדר  אתמול ... )רעשים(נלקחו ההחלטות שמ. זה היה חלק הקיר על ורמלש

 את זה,

 )מדברים ביחד(

 נכון. ניסים גוזלן:

 אתמול ההחלטה נתנה לו פתרון. דובר:

 . היתה באמת ישיבה טובה.מצוינתהיתה, היתה ישיבה  ניסים גוזלן:

 כן. דובר:

 בסדר גמור. ניסים גוזלן:
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 ,זאת אומרת דובר:

 )מדברים ביחד(

, אמרתי: ההחלטה בהתאם כל ההחלטה היא שהמועצה, ההחלטה היא מוטי פרנקו:

ביחד עם  ,ביחד עם הוועדה המקומיתשל ועדת שימור, הוועדה  פרוטוקולל

שתותר, היא תותר בזה שהקיר , וכל בנייה יוודאו שהקיר יישמר המועצה

את לא באנו למנוע מאנשים לממש  אנחנונשאר על כנו, וכל בנייה שתהיה, 

 . בסדר? זה מה שהיה.הזכויות שלהם, אנחנו באנו למנוע את הריסת הקיר

 אפילו, ועד אז גידור ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

גם לתת  78, 77ר, וגם אם אפשר להוציא, סעיף אמרנו שנעשה גידועד אז  מוטי פרנקו:

 קדימה. היתה ישיבה מצוינת. כן. בסדר. .במקביל ליועץ זה, זה המטרה לזה

 

 נושאים לסדר יום:

 

 ריקים(,צו חניה לפי חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים אישור להוצאת .  1

 לתחנת הרכבת בארחניון רכב בסמוך  ח, לצורך פיתו20, חלקה 3785בגוש  1987-תשמ"ז     

 יעקב     

להוצאת צו חניה לפי חוק הרשויות שון לסדר היום: אישור נושא רא מתי חותה:

 )שימוש ארעי במגרשים ריקים(. המקומיות

 3-המטלות של רמ"י קיבלנו הרשאה ל, אנחנו במסגרת 1, סעיף 1סעיף  ניסים גוזלן:

שאתם מכירים, של הרכבת. שכנענו את רשות מינהל ש"ח לחניון  מיליון

מקרקעי ישראל להקצות לנו אותו לחניה. זה כל השטח שהיום מחנים, 

 אנחנו, מבחינתנו זו קרקע של המדינה. אנחנוהשטח החולי של הרכבת, כי 

. תיכננו חניה כולל כיכר כניסה בטיחותית פרויקט, כולל תנועההבאנו יועץ 

ש"ח. כדי שרמ"י  מיליון 3כמעט של  פרויקטאת. יש לתוך החניה בצומת הז

כי  ,נקיים צו חניה אנחנו, הם ביקשו שפרויקטיאפשרו לנו לצאת למימוש ה
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להקים יתפנה, יש להם תיכנון גדול  כשבית החוליםבעתיד, הם, מבחינתם, 

 ,. זה צו ארעינו כחניהזה ישמש אותשם שכונה, אבל כרגע 

 )מדברים ביחד(

, כדי שנוכל לקיים אילנית תסביר מה מבחינה משפטית, מה זה הצו הארעי גוזלן:ניסים 

מודל תאורה, , יש שם סלילה של אספלט, יש שם , כוללאת החניה סוף סוף

 ,מאוד יפה פרויקטיש תכנון יפה של 

 כמה מקומות חניה? ג'קי גונגרדי:

להגיד לך שזה בסביבות, . כמה שיותר. ניצלנו את השטח כמה שיותר ניסים גוזלן:

 בסביבות,

 הוא לא עשה תוכנית? ג'קי גונגרדי:

 )מדברים ביחד(

 ,חניות 150בסביבות איזה כמעט  ניסים גוזלן:

 יותר. דוברת:

 הקיימים,יש, יש כמות מקסימלית עפ"י תנאי השטח  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 כן. ניסים גוזלן:

 למה לא לגובה? דובר:

 ?איך תבנה לגובה גוזלן:ניסים 

 איך? זאת אומרתמה  דובר:

 )מדברים ביחד(

 צריך להביא, צריך להביא, דובר:

 השקעה של חניון עילי זה מיליונים. ניסים גוזלן:

 אבל, אבל זה, דובר:

 .ש"ח מיליון 3לא, לא קשור. יש לך כרגע  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 .זמנימדובר בחניון ששנבין  מתי חותה:

 חניון זמני, ניסים גוזלן:
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 חניון זמני. מתי חותה:

 הקרקע, משאילים לך את הקרקע לחניון. ניסים גוזלן:

 זמני. כן. חניון דובר:

, עם שקל מיליון 30-40עולה  לך. חניון, חניון רגילאחר כך המדינה תבנה  ניסים גוזלן:

 מיליון 40זה . מה שאתה מדבר, עם תשתיות, עם עליות, עם רמפות, עם הכל

 שקל.

 שם שכונה אחר כך, לא יצטרכו לעשות חניות?ם יבנו אבל א  דודי לוין:

 ,לא ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 החניונים הם תת קרקעיים., כי כל לא, לא ניסים גוזלן:

 ,לא, ברחוב לא יהיה  דודי לוין:

זה, אבל שתקן חניה  מבינים כולנו לא, תמיד יצטרכו. הרי אנחנולא. כמעט,  ניסים גוזלן:

במקום שקל לחניה. מדובר פה כרגע  מיליון 40פה אף אחד לא יתן לך 

, עם כל מיני שלוליות ותלוליות וכן ששימוש הקרקע היום ייראה כמו מביש

. רוצים להסדיר את החניה ,ולא תאונות וכן תאונות אפשר ולא אפשר

כדי שהם ישאילו לנו את לצורך הענין. הנוהל הוא ש ש"ח מיליון 3הבאנו 

שנה  20-שנה ו 30, זה יכול לקחת הקרקע לחניון עד שבית החולים יתפנה

 ,שנה גם 40-ו

 ,שנה 30שנה,  20עוד התחנת רכבת יכולה להיבנות למה? גם   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

, אז אני אעדכן אותך. תחנת הרכבת הזאת תחנת הרכבת, תחנת הרכבת ניסים גוזלן:

ורון לפי תוכנית ראשית באיזור נווה ד. תהיה תחנה תהיה תחנת משנההיא 

 ,של באר יעקב, מתחת המתאר

 שנה. 20-30...   דודי לוין:

מדברים על טווחים  אנחנומדברים,  אנחנוכל דבר ש, בוא, עכשיו, כל דבר ניסים גוזלן:

לא מדברים על מחר בבוקר. אני צריך לפתור את  אנחנו. שנה 20-30של 
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 צריכים לפתור את הבעיה שיהיה חניון מחבק עם תאורה אנחנויה. הבע

 ,לא תא הקרקע היחידי. רגע. זה הקרקע הזהתא את  לנצלו בטיחותית

 ב, לתושבים של באר יעקב?ואיך זה בבאר יעק  דודי לוין:

 . רגע.? רגעאיך מה ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

, תושבי באר יעקב יקבלו, אנחנו, ההפעלה, ההפעלה, לגבי ההפעלה ניסים גוזלן:

עד אז נסדיר את זה שלתושבי באר יעקב  אנחנויקבלו תו תושב. מבחינתנו, 

 ,מסודרתיהיה תו חניה 

 נס ציונה. דובר:

. גם היום באים. אתה לא יכול למנוע את זה קודם כל, תושבי נס ציונה .לא ניסים גוזלן:

 חבר'ה,

 )מדברים ביחד(

 ,משפטית איך אנחנו יכולים ניסים גוזלן:

 אבל, חניון ציבורי פתוח. אילנית הומינר:

 אבל אתה עושה אותו.  דודי לוין:

 שיהיה לתושבי באר יעקב. רוצים להסדיר אותו אנחנו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,לבן , תעשה כחולתעשה כחול דוברת:

, . חבר'ה, כרגעמדחנים, אפשר לנהל אותואפשר לנהל אותו, אפשר לעשות  ניסים גוזלן:

 ,, היום הוא פתוח. אתם צריכים לדעת. היום החניון פתוחאני אומר, דקה

 זה כורכר.  דודי לוין:

, לצורך הענין הוא חניון, רק נקרא לזה כורכר, אבל זה משמש חניה. נקרא ניסים גוזלן:

נצטרך , משפטית, אילנית, אנחנוחבר'ה, זה מפריע.  מסדירים אותו. אנחנו

ו נותנים עדיפות תושבי באר יעקב, ואיך אחרים אנחנלמצוא פתרון איך 

 . נקודה.משלמים כסף

 )מדברים ביחד(
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צריכה לתת, משפטית, צריכים, אילנית , רגע, איך , צריך לראותצריך לראות ניסים גוזלן:

 ן,. רגע. תקחו בחשבו, איך מצליחיםאת התשובה לראות איך עושים

 ,יש שתי אפשרויות אילנית הומינר:

 אפשר לעשות, דובר:

אתה צריך  כחניון סגור ואזואז לעשות תו או לסגור את זה או כחול לבן  אילנית הומינר:

 מישהו שינהל את זה.

סגור זה אחזקות, עניינים, ינהלו את זה. אני כחול לבן, אני חושב שחניון  ניסים גוזלן:

 .מעדיף שלא

 מישהו שינהל. אילנית הומינר:

 שצריך לעשות.אני מעדיף כחול לבן עם תו תושב. זה מה  ניסים גוזלן:

 כרגע, דובר:

 אפשר זכות דיבור? מוטי פרנקו:

 כן. כן. ניסים גוזלן:

 2.10.2015-, בקודם כל אנחנו מברכים על זה. צר לי שלפניאפשר? תודה.  מוטי פרנקו:

ו שרוב הנוכחים פה בחדר הסירו אותה זה היתה ההצעה על סדר היום שלנ

 ... אני אגיד לך מה אמרת.שהשטח,  , וראש המועצה אמרמסדר היום

 צר לי, ניסים גוזלן:

 לבית החולים. זה שצ"פ.השטח הזה שייך פה מולי. אמרת ש פרוטוקולה מוטי פרנקו:

 שייך לבית החולים ורמ"י. זה לא שצ"פ. ניסים גוזלן:

 זה לא שייך לבית החולים. זה שצ"פ. מוטי פרנקו:

 זה לא שצ"פ. ניסים גוזלן:

 , זה שצ"פ או לא?המהנדסת מוטי פרנקו:

 זה שטח חום. ניסים גוזלן:

 חום.זה  :רימה לבדב

 )מדברים ביחד(

 זה שייך לבית,זה שטח חום. אתה לא, לא, לא.  ניסים גוזלן:

 זה שייך למינהל. דובר:
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 לא של בית החולים. מוטי פרנקו:

 ,דונם 100-גם בית החולים שייך לרמ"י. כל ה ניסים גוזלן:

 אבל לא של בית החולים. מוטי פרנקו:

 זה שייך. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,לא משנה מוטי פרנקו:

 לא, אני לא מתווכח איתך. מה אתה רוצה להגיד? ניסים גוזלן:

 ,עייפתי מהוויכוחים. אני התעייפתי. אתה גם מוטי פרנקו:

 כי אתה קורא לזה שצ"פ. זה שטח חום. ניסים גוזלן:

 ,אין בעיה מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 הכל רמ"י. ניסים גוזלן:

 חבל שארבע שנים, מוטי פרנקו:

 סליחה. גוזלן:ניסים 

 נמנעת מלשים שם, ביקשתי בהצעה כורכר. מוטי פרנקו:

 אתה מבין שאם תהיה תאונה, ניסים גוזלן:

 לשטח. מוטי פרנקו:

 ניקח אחריות על זה? –אתה מבין שאם תהיה תאונה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

זה בסדר. כשאתה  –כשאתה עושה אירועים של הצופים בשטח הפרטי  מוטי פרנקו:

 ,עושה אירועים בשטח של

 , דבר עניינית. בחייאת.מוטי, אתה באת, בוא ניסים גוזלן:

 ,לפני ארבע שנים הצעה חשובה לתושבי באר יעקבאתה בחרת לא לקדם  מוטי פרנקו:

. אתה מיליון 3-. היו פחות מהסכם הגגתביא את הכסף. אתה היית נגד אז  ניסים גוזלן:

, אני לא אקח אחריות עליי, עם כל הכבוד. עם כל כלום. אתהלא מבין 

הייתי צריך לסגור את זה בכלל, כי אני לא  -אם זה היה תלוי בי הכבוד.

 רוצה שיהיו תאונות.
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 אתה, אתה פשוט אמרת,  דודי לוין:

 ביחד()מדברים 

 עזוב, נו. ניסים גוזלן:

 אתה לא מתעייף לריב. מוטי פרנקו:

 .אני עובר קדימה, תגיד כל הכבוד, בוא נמשיך הלאה. מה אתה ניסים גוזלן:

 התחלתי, מוטי פרנקו:

 ,. זה אותואז תסיים עם זה. תאמין לי, תסיים עם זה ניסים גוזלן:

ה לא מקבל מה אמרת, מנעת, ? למה אתאיך אתה לא עייפת לריב? איך מוטי פרנקו:

 כורכר,

 אם זה תלוי, אז אני אומר לך שגם היום ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אירועים של יום העצמאות זה היה בסדר? מוטי פרנקו:

 ,אתה צריך להיות ניסים גוזלן:

 ,לא לקחת אחריות מוטי פרנקו:

 , בוא, בוא,מוטי, שאלת, אני ניסים גוזלן:

 תושבים. 20,000על  פרנקו:מוטי 

 )מדברים ביחד(

ת, משפטי צתראש עיר אחר, סליחה, ראש עיר אחר, ועם החלטה של יוע ניסים גוזלן:

 זה סכנה.כל יום שם  כי ,לסגור את המקום

 מספיק.שנה אירועים של יום העצמאות.  15עשית שם  מוטי פרנקו:

 . לא עשינו,שבנו את הבנייניםך המגרש, איפה תוב, עשינו מוטי ניסים גוזלן:

 לא עברו מהשטח? ולא עברו משם? מוטי פרנקו:

 מאיפה יעברו? לא הבנתי. דובר:

 )מדברים ביחד(

 טוב, קדימה. ניסים גוזלן:

להצבעה תנאי שהיועצת המשפטית רוצים שיוסיפו  אנחנובתנאי, אז רגע,  מוטי פרנקו:

 תמצא את הדרך הראויה,
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 זה.אמרנו את  ניסים גוזלן:

 שזה חלק מההחלטה. מוטי פרנקו:

 אמרתי. ניסים גוזלן:

 זה חלק מההחלטה. מוטי פרנקו:

 ,בוא. עם כל הכבוד לך, אתה, בוא ניסים גוזלן:

 לריב על זה? זה לא טוב לך? האתה לא רוצ מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אמרתי ליועצת, אמרתי ליועצת המשפטית שתמצא, בוא, אנחנוסליחה,  ניסים גוזלן:

 לרמ"י,אני צריך להביא  ,החלטהקשר ללא ל

 למה ללא קשר? מוטי פרנקו:

 אז אני אסביר לך. ניסים גוזלן:

 קשר להחלטה.את זה עם אנחנו רוצים  מוטי פרנקו:

שהעברנו צו חניה, על  פרוטוקולצריך להעביר . לרמ"י, לרמ"י מוטי, דקה ניסים גוזלן:

. פרויקטמנת שישאילו לנו את הקרקע, כדי שנוכל לקדם את הביצוע של ה

ללא צו חניה והחלטה מפורשת, אני אומר, באותה החלטה, אני מבקש 

 כל אופציה,מהיועצת המשפטית שתבדוק חניון סגור, כחול לבן, 

 אין פתרון. מוטי פרנקו:

 בראש ובראשונה,ר יעקב שתיתן פתרון לתושבי בא ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 7.2הסכם הגג, יש , במסגרת , עוד משהו, לנועוד משהוולהחליט לשלם.  ניסים גוזלן:

 ,ליצור עוד חניון. יש קרקע מיליון 4.2לגייס עוד פנינו כבר  אנחנו. מיליון

, הזה שאתם רואים בואדיצמודה לבית החולים  אני רוצה שתדעו. יש קרקע

 אנחנושלושה דונם שגם משם שכולכם רואים, הוא מגיע, יש שם איזה 

 מבינים את החשיבות, אנחנו. לבאי הרכבת רוצים ליצור כמה שיותר חניות

 זה לא תעלת ביוב היום שם? מוטי פרנקו:

לא. מה שיש מהעבר השני, תראו פנימה, יש כמעט שלושה דונם,  כשלושה  ניסים גוזלן:

 ,מגרשאו ארבעה דונם שרצינו פעם לעשות 
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 .אה, נכון מוטי פרנקו:

 כן. דוברת:

 שרצינו פעם לעשות מגרש. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שטח הרכבת. מוטי פרנקו:

שום דבר. אני אומר עוד הפעם, זה שטח שגם הוא מופיע כחום. אתם  ניסים גוזלן:

הם בית החולים, עוד כל האיזור הזה כל האיזור הזה, דקה, צריכים לדעת, 

בחום, של בית שהיתה צבועה  זו קרקע, זו קרקע של שמואל הרופא שניה,

צבוע בחום. כל הקרקע היא החולים. בסדר? של נפש. בית החולים נפש 

מאפשרת לנו , היא קרקע מינהל. המדינה, לצורך הענין, ינהמדע קרק

 שנה 20-30בעוד  להשתמש כרגע לחניונים עד שהיא תעשה שימוש אחר

 בהתאם לפינוי בית החולים.

 אני, אני אסביר. דובר:

 בהמשך, ליד הבניינים, אי אפשר להשתמש בו? השצ"פהשטח ו מוטי פרנקו:

 עדיין לא. דובר:

 אנחנוליד הבניינים יש תוכנית מסודרת כרגע ש, דקה, אנחנוליד הבניינים  ניסים גוזלן:

מהמועצה ועד נס ציונה,  במטלה אחת, אחת, נציג לכם אותה, שזהעושים 

של  ל פתרונותש"ח, כול מיליון 48-מרגולין, נס ציונה, כל האיזור הזה עם ה

 , כולל טיילת,מנסים לקדם, כולל אנחנוהרכבת ש

 )מדברים ביחד(

של, אתה מדבר מול  כולל שבילי אופניים. אתה מדבר על שטח, ההמשך ניסים גוזלן:

 הבניינים,

 נכון. מוטי פרנקו:

שבילי אופניים ויהיה שצ"פ. אני אראה תהיה הרחבה, יהיה מול הבניינים  ניסים גוזלן:

 לכם, משהו יפה.

 שבילי אופניים לא. דוברת:

 ?מטר 30שבילי אופניים של יש לי שאלה.  דובר:
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 כן. דובר:

 ניסו?איפה הם  דובר:

 ,עד, הכל, כל לא, הם ניסו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

בכל רחבי הן כרגע לשבילי אופניים האופניים, יש גם תוכניות ש יכל שביל ניסים גוזלן:

מקדמים את זה. בעיקרון,  אנחנוציב. יש, כרגע הישוב, שיש גם על זה תק

של , מה שנקרא, אופנוע דן, יובילו לכיוון נס ציונהכל שבילי האופניים 

 עם שבילים מסומנים.תל אביב ל, שזה כאילו מגיע ןאופניים ד

 הזאת.לא הצטרפנו לתוכנית   דודי לוין:

 מה? ניסים גוזלן:

 .לא הצטרפנו לתוכנית הזאת מאיפה הבאת את זה עכשיו?  דודי לוין:

 אז, לא לתוכנית, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ל,באר יעקב כרגע מתכננת. אתה תקב ניסים גוזלן:

 מתכננת.  דודי לוין:

 מתכננת, ניסים גוזלן:

 ,... מזמן והתוכנית הזאת  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 לא מחוברים אליהם. אנחנו, לא, לא. השביל ניסים גוזלן:

 השביל.  דודי לוין:

 עד,השביל שאתה מדבר עליו, אתה צריך להגיע דרך  ניסים גוזלן:

 אתה צריך להגיע. לא משנה לאן  דודי לוין:

כרגע עם שבילי אופניים נגיע  אנחנותהיה שם. לא, עד סוף מרגולין, אתה  ניסים גוזלן:

 ,ברור, ברור עד לשם.

 לא, מוטי פרנקו:

 ., נגיעברור ש ניסים גוזלן:

 ,לא, בסדר. אני לא  דודי לוין:



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

 )מדברים ביחד(

 ,סבלנותדודי,  ניסים גוזלן:

 לא בתוכנית הזאת,  דודי לוין:

 תקבל. תראה. זה תוכנית מסודרת. נראה לך אותה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 כמו שכל דבר, דובר:

יד: תפתרו את הבעיה של החניה. כמו חניה של זה שקידמנו, לא באנו להג ניסים גוזלן:

 אנחנו. יוצרים פתרונות אנחנואתה מבין? ש . זה כל הבעיה.פתרנו אנחנו

 .מנסים להיות יצירתיים אנחנו תקציבים. מביאים

 ניסים, דוברת:

 )מדברים ביחד(

 אתה מאוד יצירתי.הכל בסדר.   לוין:דודי 

 . או.קיי קדימה. מתי חותה:

 שתי שאלות, בבקשה. אבנר ברק:

 כן. מתי חותה:

 כלכלית, האם אי אפשר לגייס מהרכבת שום עזרה, תמיכהדבר ראשון,  אבנר ברק:

 אפשר. מתי חותה:

 לנצל את הכסף בצורה יותר חכמה.כדי בנושא הזה  אבנר ברק:

 אליהם,כן. אפשר לפנות  –כעיקרון  מתי חותה:

 .דין ודברים אחרי אנחנו, פנינו. אנחנו שנים ניסים גוזלן:

, מספיק כסף להשקיע שםאבל זה כסף שבמטלות שמיועד לחניה. יש עדיין  מתי חותה:

 מי שיכול להשקיע אותו., לקבל מהםאם נצליח 

 ,תקשיב ניסים גוזלן:

 דבר, אבנר ברק:

 דקה. ניסים גוזלן:
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החוק, המינהל כאן נמצא  כם משהו על החוק הזה., אני, אני אגיד לוכי, בוא מתי חותה:

בשני כובעים: הוא נמצא בכובע של בעלים של הקרקע ובכובע של מתקצב 

 את העלות של החניה., מתקצב את

 ... דוברת:

את  צריךרון, כדי לעלות על הקרקע ולהקים עליה חניון, אני לא עיקכ מתי חותה:

, , כל קרקע פנויההסכמת עמידר. יש את החוק הזה, מכריזים על הקרקע

 כולל קרקע פרטית,

 )מדברים ביחד(

צריך אותה, עד שהבעלים  , סמכות לעלות עליהלרשותלה עדיין, יש  מתי חותה:

בכספי הרשות, אם  ולהשתמש בה כחניון. כעיקרון, יכולנו לעשות את זה

, כמו שהציע פרנקו לפני ארבע שנים. אבל בשביל זה צריך היה לנו, אבל

במסגרת הסכם הגג.  הסכם הגג.כסף במסגרת כסף. כאן המינהל נותן 

שמיועדים לדבר הזה. לצורך זה  שקל מיליון 3במסגרת הסכם הגג יש 

 המינהל מחכה להחלטה הזאת.

 אבנר, ניסים גוזלן:

זה לא פשוט בכלל לעשות מגבלות של לפי החוק הזה, שתדעו, שיו, שניה. עכ מתי חותה:

 ,חניה. זה חניון ציבורי

 לא, זה ברור דובר:

 להשתמש בו להכנסות לרשות צריך הסכמה של המינהל. מתי חותה:

והיו  שניר , היה אתלא רק זה. דקה. תראה, רצנו אחרי הרכבת. היה את ניסים גוזלן:

 , כולל שרי, שרי תחבורה, ורצנו אחרי הרכבת.ים ברכבתמנכ"להרבה מאוד 

רכבת ישראל, בשורה התחתונה רכבת ישראל זה גוף בשורה התחתונה, 

את המנהרות וגם לעשות קירות אקוסטיים, גם  גם להביא .מאוד קשה

אני לא צריך לממן, אני צריך שהרכבת תפתור  עכשיו קיר אקוסטי בצמרות

 , והיא צריכההבעיה של ההצרה, כי אנשים באו לגור בקרבת הרכבתאת 

לפתור את הבעיה. אם נחכה שרכבת ישראל, מוטי, אם נחכה שרכבת 

המשימה קשה הרבה יותר. לכן  –ישראל תבוא ותכניס את היד לכיס 
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, ידענו, בהסכם הגג שעשינו, קבענו מטלות בתשתיות על, קבענו מטלות

שהוא חשוב לנו, ולכן  פרויקטלמשל, שליצור חניונים מסביב הרכבת זה 

, ליצור חניות. עכשיו, אם הייתי סביב הרכבת פרויקטב מיליון 7.2נקבע 

ד לא היה מבקש את זה , אף אחיודע שאני יכול לקבל את זה מהרכבת

בך, אסור לך לבוא כשגוף ממשלתי תומך , תדע, מרמ"י. עכשיו, כשגוף

זאת זה, זה עבירה פלילית.  גוף ממשלתי אחר.פיל את אותה הוצאה על ולה

, אם אתה לא יכול לקבל כסף גם ממשרד התחבורה וגם, למשל, אומרת

 י,מקופת רמ"י, כי זה שניהם גופים ציבוריים, באופן עקרונ

 אתה יכול. למה? אם זה כיכר, מוטי פרנקו:

 אסור לך, ,. אסור לךלא ניסים גוזלן:

 עשינו את זה כבר, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 היטלי פיתוח. אתה יכול לבוא לשים פיתוח שלך ילא. אתה יכול מהיטל ניסים גוזלן:

ולקחת כסף  , למשל,בנוסף. אתה לא יכול לקחת כסף ממשרד התחבורה

, אתה לא ממשרד השיכון וללכת לאותה מטרה. אז בוא, בגלל זה אני אומר

ולתבוע את , ולבוא ומחר ולקבל מרמ"י את, את נושא החניונים ללכתיכול 

את זה. זה אתה לא יכול לעשות. בגלל זה אני הרכבת ולהגיד: תשלמו לי 

 ... משאבים. פה לגבי הנושא של אומר

 יש לי רק הערה קטנה, דוברת:

 שאלה שניה, ברשותך. אבנר ברק:

 ,. רק הערהאו.קייאה,  דוברת:

 )מר משה מזרחי נכנס(

 , יש מצוקהשל החניה צוקותמעבר למ, בתור מי שנוסע שם כמעט כל יום אבנר ברק:

שום  הכביש. בכביש אין שםגדולה מאוד בזה שאנשים חוצים בריצה את 

 דבר,

 תהיה כיכר מהחניה, ניסים גוזלן:

 זה לא יפתור לאלה שחוצים. אבנר ברק:
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 בכניסה, לא, זה פותר, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,המטרה היא, דקה. כל כיכר, כל עוד של, של, של , כל המטרהכי כל המטרה ניסים גוזלן:

ויש לך , כי יש לך, אתה לפני זה מגיע להאט, זה להאט -אחד  ,של כיכר

. הרי זו המטרה של כיכר. זה מיקום מעברי חציה, יוצאיםבתוך הכיכר 

ירת מעברים בטוחים. אז הנושא של כניסה לחניה ויציאה תנועה ויצ

 , חבל שלא. חבל שפהתהיה עם כיכרמהחניה והגעה, כל הצומת הזאת 

 ציגו לכם,ה

 את כל התוואי,אתה תחסום, אתה תחסום  אבנר ברק:

 , כן, תקבלו,אני מציע ניסים גוזלן:

 כניסה ויציאה? אבנר ברק:

של ג'ינה,  פרויקטל ג'ינה. הש פרויקט, יש תרשום לךנועם,  .אתם תקבלו ניסים גוזלן:

, מול תמצביה אני אשלח לכם. תראו בדיוק איך החניה, איך זה בא במפה

 מול הכיכר והכל. תקבלו את זה.

 ... , אז אין פה1כשיוצאים מהחניון דרך שער  אבנר ברק:

 ,אתם ניסים גוזלן:

גשרון  איזשהולחשוב שם על מה זה עולה, אבל אין אפשרות כאין לי מושג  אבנר ברק:

 שם מעל הכביש?

היא כרגע בתכנון, היא לא מטלה אחת אחת לא. תקשיב. כל הנושא של  ניסים גוזלן:

עוד  דרך תחנת הדלק זה אומר מכיכר המועצה יורדים לרבין בביצוע.

לכיכר הזאת, ומהכיכר הזאת לכיכר בצמרות, ומהכיכר בצמרות בואכה 

 בכיכר הזאת, תהיה כיכר, עלייה לבית העלמין .כיכר בבית העלמיןל

 ... דובר:

 ... דוברת:

לנו חשוב כרגע.  עוזבים את זה לנס ציונה אנחנוומבית העלמין עד מרגולין  ניסים גוזלן:

 כרגע להגיע עד בית העלמין. זה התחום שלנו.

 )מדברים ביחד(
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 ,בכניסה זה, זה, יש שם כיכר ניסים גוזלן:

 שנים?כמה  דובר:

 שנים? 5 דובר:

 הזה? פרויקטה , מה ניסים גוזלן:

 יותר. דוברת:

 הזה, בגדול, פרויקטה ניסים גוזלן:

 שנים, 3, 3 דובר:

 ,2023עד  דובר:

שנים. זה  4-5חומש של יהיה מושלם, כי זה תקציב  2023הזה עד  פרויקטה ניסים גוזלן:

 ,לא

 כמה? דובר:

 .פרויקטשנים  4-5זה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 זה. , שהיא בעצםשקלים מיליון 15הפעימה הראשונה של לנו חשוב  ניסים גוזלן:

 .או.קיי דוברת:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 יאללה. דובר:

 הלאה. דובר:

 )מדברים ביחד(

דרמטי, ל כך ו, ואני שומעת מרמ"י שזה לא כלא, רק משהו אחד. רמ"י ביקש אילנית הומינר:

 מפנים את המגרש.יום  30תוך שהמועצה תתחייב ש

 .אין בעיה. ברור ניסים גוזלן:

 ,זה לא דרמטי כי אני מבינה אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

 נפנה את המגרש. אנחנו –כשהם יפנו את בית החולים  ניסים גוזלן:

 שנים אופציה להארכה, 5החוק מדבר על  אילנית הומינר:

 . יותר.5לא  דובר:
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 מה יש לפנות? דובר:

הזה, אם מחר בבוקר מממשים  את המגרש חניה, לא, לא, המגרש חניה ניסים גוזלן:

יתפנו מכל המבנים שיש תוכנית של הקמת שכונה חדשה, אז נפנה. כשהם 

 .שנה 20-30לפחות להם והכל, זה יקח להם 

לשום אם היו פה מפעילים את החוק, מה שמתי אמר, לא היינו מתחייבים  אילנית הומינר:

 דבר.

 .מתי חותהנקרא לזה חניון  אנחנו מוטי פרנקו:

 העזבתי אותו. באתי אליו מוכן.לא צריך.  מתי חותה:

 ים שדיברו על החניון הזה.מנכ"ל 3עברו  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 עליך. וכואב לי מוטי פרנקו:

. או.קיי מהרכבת, אבל גם זה נעשה.אני הייתי שמח יותר להביא חניון  חותה:מתי 

 לצו מועצות מקומיות, 22בפטור ממכרז מכוח תקנה  התקשרותאישור 

 לא צריך להצביע על זה? ניסים גוזלן:

 מה? מתי חותה:

 לא צריך להצביע על זה? ניסים גוזלן:

 על ...הצבענו  דובר:

 הצביעו.הצבעתם.  מתי חותה:

 יש פה מישהו נגד? ניסים גוזלן:

 לא. מתי חותה:

 פה אחד. ניסים גוזלן:

 להתקשרות עם לוכד בע"ח. .או.קיי מתי חותה:

 

 ,)א( מקומיותהמועצות )ח( לצו ה22 אישור התקשרות בפטור ממכרז מכוח תקנה.  2

 להתקשרות עם לוכד בע"ח 1950-תשי"א     

 זה., תסבירי את אילנית מתי חותה:

 אילנית? נועם לא רוצה להסביר? :תדובר
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 מה זה? דוברת:

 איפה רימה? מתי חותה:

 ,יצאנו למכרז התקשרות ללוכדי בע"ח נועם ששון:

 אני יכול להסביר את זה. מתי חותה:

 תסביר. מה, נועם ששון:

עובדים איתו. הגישו  אנחנוללוכד כלבים, יש אחד ש כשיצאנו למכרז כן. מתי חותה:

הוצאה אחת. הוא לא עמד בלוחות הזמנים של הגשת כל המסמכים, אז 

, ומאחר ולא אחרי זה הוא השלים את הכל ההצעה שלו נפסלה.למעשה 

 אנחנו. זה הלוכד שלאשר אותוהסמכות את ניגש אף אחד אחר, יש לנו 

 עובדים איתו כל הזמן.

 תתקדמו עם זה מהר.מאושר. מספיק חשוב ש מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 אלף שקל. 350-ב יש מכתב של הוטרינרית, מי שראה. היא ממליצה טלילה מזרחי:

 כן. מתי חותה:

 ,יש סמכות טלילה מזרחי:

 )מדברים ביחד(

 כמה? כמה? דובר:

 מכרז.שנים.  5-ל אלף שקל 350 טלילה מזרחי:

 כן. מתי חותה:

אין כותבת שם, רמית אומרת שיש מעט מאוד לוכדים, ו ,ואם אין תועלת טלילה מזרחי:

 ,תועלת בהוצאה

 )מדברים ביחד(

 סמכות לאשר את זה.יש לך ו טלילה מזרחי:

 שנים? 5-זה ל 350 :עדי גם זו לטובה

 ,5-ל טלילה מזרחי:

 אלף שקל בשנה. 70זה  דובר:

 היינו,לא, לא. זה מקסימום. זה מקסימום. לא  מתי חותה:
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 )מדברים ביחד(

 בסדר, נו.  דובר:

 הלאה. דובר:

 

 אישור נציגי ציבור לוועדות בחינה לקליטת עובדים.  3

 אישור נציגי ציבור לכלל ועדות המועצה.  4

 ...לא , אמרתי, לא ענית לנו, אז 4-ו 3הלאה. לסעיפים  מוטי פרנקו:

 הם, אני רואה אותם מסתובבים.  דודי לוין:

 מה? מתי חותה:

 זה הסעיפים שלא ענית לי. מוטי פרנקו:

 כן, אתה צודק. מתי חותה:

 אין הרבה. אין הרבה. מוטי פרנקו:

 מה אין הרבה? דובר:

 שיש כלבים משוטטים.הוא אומר  מוטי פרנקו:

 ,מה .חתוליםלא כלבים.   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 יש פה אריות גם, מה.  דודי לוין:

 אריות? מוטי פרנקו:

 יש גם סוסים, להזכיר לך.  דודי לוין:

 . )צוחק(סוס פוני תפסתי מוטי פרנקו:

 . הוא כבר נפטר.לא, הוא כבר נפטר. הוא היה בשטח הציבורי  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ג'קי, לך פתרונים.ג'קי יתן  דובר:

 , הזבל נשאר על השצ"פ, אבל הסוס כבר לא.הזבל נשאר שם על  דודי לוין:

 איפה? דובר:

 )מדברים ביחד(

 טוב. מתי חותה:



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

25 

 כרגע מורידים מסדר. אנחנו 4-ו 3טוב. סעיפים  ניסים גוזלן:

 מה זה? מוטי פרנקו:

זה סעיף  4, 4-, ובזה, לוועדות, שעדיין לא דנו נציג ציבור בחורזה ל 4-ו 3 ניסים גוזלן:

הסיעות, כדי שנכניס איש ציבור, נכניס חברי ציבור, , כל חברי שלכם, של כל

 ,לא רק חברי מועצה

 )מדברים ביחד(

 ?3מה זה  דובר:

 .אילנית אמרה שהיא נתנה ניסים גוזלן:

 ?3מה זה  דובר:

 בסדר. אני, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 זה.אני אעבוד על  מתי חותה:

את המפתח. אנחנו מבקשים  חבר'ה, עד סוף השבוע מתי ישלח לכל סיעה ניסים גוזלן:

 לשבץ, מכולכם

 )מדברים ביחד(

 כדי, חברי ציבור כדי ש, ציבור מעורב,כן. לשבץ בוועדות  ניסים גוזלן:

 נציגי ציבור. דובר:

 כדי שנצא מהסאגה הזאת.ציגי ציבור, נ ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

הופכים להיות כשירים להיבחר כחברי נציגים הופכים להיות תושבים. הם  אילנית הומינר:

 מועצה. אסור שזה יהיה,

 סוג של גרים בישוב, דובר:

 גרים בישוב, אילנית הומינר:

 .גרים בישוב מתי חותה:

 לרשות, מדינה, לא שוטרים, לא מישהו שחייב חובות הם לא עובדי אילנית הומינר:

 לא פושט רגל. מתי חותה:

 ,לא פושט רגל אילנית הומינר:
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 )מדברים ביחד(

 . זהו.כשיר להיבחר כחבר מועצה אילנית הומינר:

 מעל גיל, עידית גינדי:

 אנשים. 10בין  רבקיצור, לבחו דובר:

 ומעל גיל? עידית גינדי:

 מעל, אילנית הומינר:

 מה זה? ניסים גוזלן:

 .18מעל גיל  אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

 הוא יכול לפתוח בפייסבוק?  דודי לוין:

 מי שיכול להיבחר כחבר מועצה. אילנית הומינר:

 אבל כוועדה, דובר:

הוא לא יכול  –בפייסבוק זה חובה. אם הוא לא כותב בפייסבוק )מתבדח(  דובר:

 , הוא לא, לא,הוא לא –להיות. הוא הוא לא בפייסבוק 

 )מדברים ביחד(

 

 הגב' סיווןונציגת ציבור  מתי חותהעו"ד  –המועצה  מנכ"לם בתאגיד: דירקטוריאישור .  5

 גבאי     

 ת?העלואתה רוצה ל 5סעיף  מתי חותה:

 ,...במקומי גם ב דודי לוינוסיף את  6בסעיף  פרנקו:מוטי 

 כן. ניסים גוזלן:

 שלוח שם,התבקשתי ל  מוטי פרנקו:

 .5דקה. עכשיו אנחנו זהו, עכשיו אנחנו בסעיף  ניסים גוזלן:

 ?6. למה 5זה סעיף  מתי חותה:

 .5. זה 6מוסיפים. לא  אנחנו 5סעיף  ניסים גוזלן:

 , סליחה.5 מוטי פרנקו:
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 מנכ"לשהחליף את, את ה מתי חותהמוסיפים את עו"ד  אנחנו 5בסעיף  ניסים גוזלן:

. , ונציגת ציבור סיוון גבאי, שהיא נציגת ציבור שהגישה מועמדותהקודם

 אילנית,

 מה, היא הגישה רק סיוון גבאי מועמדות? מוטי פרנקו:

אני ה. קיבלנו רק, המועצהיתה מועמדות אחת שהגיעה. זה פורסם באתר  אילנית הומינר:

אחד. רק להדגיש, שהמינוי כפוף לאישור גם קורות חיים  ,לפחות ,קיבלתי

לאחר . התחילת כהונה רק של סיוון, כפוף לאישור ועדת הפניםשל מתי וגם 

, הם בסדר? היא לא יכולה, הן לא מתחילות קבלת אישור של משרד הפנים.

 ,לא מתחילים לכהן אלא רק

 ביחד()מדברים 

, רישום משרד הפנים ומשרד המשפטיםמשרד. זה ועדה, ועדה של זה לא  מתי חותה:

 ים.דירקטור

 ההחדרה, נגיש את כולם,אישור את נקבל , ברגע שאנחנושמאחר  אילנית הומינר:

 נכון? בין דודי לביני.את ההחלפה בחמש הם גם עושים  מוטי פרנקו:

 .או.קיי מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 את מי אתה רוצה? מתי חותה:

 המליאה לא צריכה לאשר? מוטי פרנקו:

 אתה יוצא, דובר:

 .צריכה לאשר. תאשר מתי חותה:

 יו"ר ועדת ביקורת, מוטי פרנקו:

 .גם דודי יאשרו אותו בוועדת הפנים ניסים גוזלן:

 לא. אילנית הומינר:

 למה? ניסים גוזלן:

 ,מועצה עובדיחברי מועצה לא. רק  אילנית הומינר:

 לא. את מי אתה מכניס במקומך? מתי חותה:

 )מדברים ביחד(
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 דודי אוטומטית. ניסים גוזלן:

 בסדר, אבל צריכה להיות החלטה. מתי חותה:

 ,דודי לוי מועצהחבר ה מוטי פרנקו:

 פרנקו, דודי מחליף את מוטי ניסים גוזלן:

 דודי לוי, מתי חותה:

 ביקורת.שנשאר יו"ר ועדת  ניסים גוזלן:

 .או.קיי מתי חותה:

 ,. זהמועצהבסדר? דודי אתה נכנס אוטומטית, כי אתה חבר  ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 הוא מתחיל. הוא לא צריך אישור ועדה, אילנית הומינר:

 הוא לא צריך. ניסים גוזלן:

 מתי, אילנית הומינר:

 )צוחק( אני כבר התחלתי.  דודי לוין:

 סיוון, הומינר:אילנית 

 בסדר גמור. ניסים גוזלן:

 טוב. מתי חותה:

שהיתה לפני הרבה שבועות  באותה נשימה, לגבי התאגיד, בישיבה קודמת מוטי פרנקו:

 עשינו משהו בתאגוד הזה? ...החלטנו על התקדמות 

 כן. מתי חותה:

נועם יתן  התקנה,, את העברנו את הכל ,עשינו. עברנו על כל המסמכים ניסים גוזלן:

 הסבר.

 אילנית, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 היום העברנו. אילנית הומינר:

 תן הסבר, נועם, מה, ניסים גוזלן:

 ,היום העברנו אילנית הומינר:
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עשינו ישיבת הנהלה, אישרנו את , אישרנו את התקנון, מועצהעשינו ישיבת  נועם ששון:

עם  היום אילנית העבירה למשרד הפנים את התקנוןהעברנו, התקנון, 

 משרד הפניםכל מה שצריך לצורך אישור ים של האישור, כולל פרוטוקולה

 של תאגיד.

 יפה מאוד. מוטי פרנקו:

 

 ניסן לביא ונציג ציבור מר מועצהאישור חברים בוועדה המקומית מצפה אפק: חבר ה.  6

 משה אילוז     

ניסן לביא ונציג  מועצהאישור חברים בוועדה המקומית מצפה אפק: חבר ה מתי חותה:

 ציבור מר משה אילוז.

 איך, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

יקרים, אני גם את שניהם אוהב, , שניהם אנשים איך נבחרו שני האנשים מוטי פרנקו:

 ?האנשיםים איך נבחר

 מה זאת אומרת? דובר:

 מה זה "איך"? ניסים גוזלן:

 או שבחרו, זה נבחר לפי זיקה פוליטיתהאם  מוטי פרנקו:

 אתה מדבר אילוז? אילנית הומינר:

, שני אנשים מאוד ראויים, וגם משה אילוז ניסן הוא תותח עלאני יודע ש מוטי פרנקו:

 בעיניי.

 )מדברים ביחד(

 אנשים ראויים שניהם. מוטי פרנקו:

 קצ"א מינהל התכנון.ל גם המינוי של שניהם כפוף אילנית הומינר:

, שגר , נגיד, את ניקולאילמנות לא, איך נבחרו. אני שואל, נגיד יכולתי להציע מוטי פרנקו:

 ,שהוא מהנדס

 תציע. תציע. אילנית הומינר:

 אתה יכול להציע. ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד(

 ,, איךלא, אבל אני שואל איך פרנקו:מוטי 

 ,תציע – אם יש לך מישהו ניסים גוזלן:

 אני לא מכיר פה, מוטי פרנקו:

 ,לבאר יעקב, אני אסביר לך, בבאר יעקב אנחנו חשבנו ניסים גוזלן:

 איציק מרדכי.כי הצגת את זה כאילו  מוטי פרנקו:

 זה לא במקום. דובר:

 ,תן, תן שניהאז תן, לא, לא, אז  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שמע ממקור ראשון,מוטי, מוטי, מוטי.  תן, תן לי להסביר לך. ניסים גוזלן:

 מה אתם הולכים לעשות שם,  דודי לוין:

. , אז תנו לי, תנו לי לתת לכם הסברמוטי, בבאר יעקב דקה. דקה, דודי. דקה.  ניסים גוזלן:

 ,באר יעקב

 הראשון,איציק מרדכי היה  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

אני אתן  ,אתה שואל שאלה תקשיב לי. אז תן לי שניה, אני אתן לך סקירה. ניסים גוזלן:

 סקירה.

 תראה איך אתה זורח.  דודי לוין:

 אני לא זורח. תן לי לתת הסבר. ניסים גוזלן:

 ,אצלת סמכויות, אתה לא הפינההגענו ל  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מה יש לך לתת להם הסברים? כאילו מה? אתה ממציא את הנציגים, פרנקו:מוטי 

תן לי. לבאר יעקב, ארבעה, תן לי שניה להסביר, אבל באר יעקב יש ל לא. ניסים גוזלן:

, הנחיה, חבר'ה, חבר'ה, לבאר יעקב, תנו לי אבל שניה. לבאר מוטי, הוועדה

 אחד בוועדה. עד הקדנציה הזאת היה נציג יעקב

 מי? :דובר

 , כן אושר, זה לא משנה עכשיו,היה אז איציק מרדכי בוועדה, שלא אושר ניסים גוזלן:
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 ,אז איך הוא היה נציג  דודי לוין:

 אז תקשיב. לא משנה, ניסים גוזלן:

 אם הוא לא אושר?  דודי לוין:

 שלחנו אותו שנה שעברה, אנחנואז אני אומר,  ניסים גוזלן:

 למנות אחד.היה אפשרות  מתי חותה:

בקדנציה  הזו, בקדנציה הזו בקדנציה הקודמת היה אפשרות למנות אחד.  ניסים גוזלן:

, מבחינה כמותית, משרד הפנים באר יעקבהמספרים התהפכו מכיוון ש

, אחד לסביון, אחד לבית דגן ואחד לכוכב באר יעקבארבעה נציגים לאישר 

 יאיר,

 ושני, מועצהשני חברי  מתי חותה:

 יש שבעה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מה מה זה .הנהלה זה .באר יעקבמתוכם ב, רגע, שבעה חברים שמתוכם ניסים גוזלן:

 אתם עושים?

 מה,  דודי לוין:

 תבוא. אתה מוזמן. תבוא. תבוא. אתה מוזמן. ניסים גוזלן:

 .לשנות כל הזמןאתם לא יכולים אתם לא,   דודי לוין:

 ,למה ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 דברים חשובים.  דודי לוין:

 התיקים של כל הרשויות,אחת לחודש יש ישיבת ועדה שמעלים את כל  ניסים גוזלן:

 .יםפרוטוקולאני רואה את ה  דודי לוין:

, מגיעים לוועדה. אז אני רואה את כל התיקים של כל הרשויות, של כל רשות ניסים גוזלן:

 ,ויש לה יועץ משפטי ועדה עצמאית שיש לה יושב ראשיש ועדה. הוועדה היא 

 )מדברים ביחד(

 יש לה מהנדס, ניסים גוזלן:

 למה אנחנו לא שומעים, מוטי פרנקו:
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 תוכניות בנייה. מה זה "מה עושים"? מאשרים ניסים גוזלן:

 ,באר יעקבביאים ארבעה מאתם מ  דודי לוין:

 עכשיו יגיעו ארבעה. ניסים גוזלן:

 ,מועצהם חברי פלוס שניי   לוין:דודי 

 שלושה. יהיו שלושה. ניסים גוזלן:

 ,מועצהתשעה חברי   דודי לוין:

 ,פלוס כיבוי אש, פלוס ניסים גוזלן:

 אתם מדברים לפני,  דודי לוין:

 . אז תן, תן,אז אני מסביר ניסים גוזלן:

 ? מה, מה אתם עושים?ישיבות לפניאתם עושים   דודי לוין:

 ,אז תן לי, אז תן לי להסביר לך איך זה עובד. אתה שואל אותי איך זה עובד גוזלן:ניסים 

 )מדברים ביחד(

 ,, תקשיבתן לי דקה. תן, תן לי ניסים גוזלן:

 אני לא מבין מה,  דודי לוין:

חברי  13למה צריך  צריך פורום שיאשר חוקית. מה לעשות? צריך פורום. ניסים גוזלן:

, השר, עם הגידול של העיר. אותו 3. אז החליטו 9פעם היו , ? פעם היומועצה

 ,דבר

 )מדברים ביחד(

 הוא, שלוש דקות הוא שואל פה שאלות, דקה. כשאתה שואל, ניסים גוזלן:

 ,, מהלא שאלות, רק אם אתם מדברים לפני מה עושים  דודי לוין:

לפני. לכל הוועדה, כל הבקשות, כל הבקשות לא, אז אני אגיד לך. לא עושים  ניסים גוזלן:

. משם הם עוברים , כל הבקשות מגיעות לוועדה, למזכירותמגיעות

למהנדסת הוועדה. היא מערבת את היועצת המשפטית ויו"ר הוועדה. הם 

 אנחנו. בעצם כשמכינה על כל התיקיםעושים פעם בחודש ישיבה. עושים 

 40-50מגיעים לישיבה, כל חברי הוועדה יגיעו לישיבה, הם מגיעים עם 

 ,של כל הרשויותנושאים 

 כן.  דודי לוין:
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נקבעת מראש. , ולכל אחד למטה יש החלטה, בעצם, ששחברות בוועדה ניסים גוזלן:

 16דרך כלל, אני יכול להגיד בתור ב .שקבוע מראש פרוטוקולאתה מקבל 

 ,שיושב, אף פעם לא שינינו החלטה של מהנדס הוועדהשנים 

 ועדות מקצועיות.  דודי לוין:

 כן. אילנית הומינר:

כתובה מראש. זה הנוהל. שתדע. וכל  של יועץ, החלטה פרופר מקצועית ניסים גוזלן:

 ,. כל הנושא הזה קבוע מראש, ומקריאים לךהשיחות מוקלטות, בגדול

, לא היועצת המשפטית, מהנדסת הוועדה, היא מנהלת היועצת המשפטית

 דנים, מקריאה את ההחלטה,את הישיבה. היא מקריאה את התיק, 

 )מדברים ביחד(

שפטי, כל ההחלטות ניתנו ע"י היועץ המשפטי, עכשיו, ברור. היועץ המ ניסים גוזלן:

, כשמגיעים, . כולנוויו"ר הוועדה, שהם בעצם בלתי תלויים מהנדסת הוועדה

כל הענין. ככה זה הם ועדה עצמאית שבעצם כולנו בלתי תלויים. זה, זה 

ים. קבעו . עכשיו, את ההרכבים מי, מה, מו, זה לפי גודל של ישובמתנהל

מהוועדה. עכשיו, באופן עקרוני אפשר להביא את מהווים מעל חצי  אנחנוש

 ,לשאלה שלך, לא לשאלה שלילך הועכשיו אני  –, שאלת הוועדה

 ,תחזור לשאלה מוטי פרנקו:

יכולים להביא את באופן עקרוני, באופן עקרוני,  אנחנו, לשאלה שלך ניסים גוזלן:

 עכשיו, להביא אותה אלינו.להתחיל לפעול  הוועדה

 כמו שעשו גני תקוה, מוטי פרנקו:

 גם,עשו, עשו גני תקוה  ניסים גוזלן:

 בית דגן עשו. מוטי פרנקו:

 אלינו וגבעת שמואל. בית דגן לא עשו. בית דגן, בית דגן הם כפופים ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

, מבחינתנו, רוצים להתחיל אנחנו . בית דגן.גבעת שמואל עשו ראשונים ניסים גוזלן:

( 2( עלות מול תועלת.  1: את הצעד הזה פה ולבדוק את כל העלויותלעשות 
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יש החלטה של משרד, יש  . זה כל הענין.לראות עלות כלכלית ולהחליט

 .הפנים, יפה. יש לך, מי שקובע בסופו של דבר החלטה של משרד

 משרד הפנים רוצה לפרק את כל מה ש... :תדובר

 בצדק. רנקו:מוטי פ

 בסדר. :תדובר

 שפיע על כוכב יאיר?שאנחנו נ כי אין השפעה. למה, למה מוטי פרנקו:

 לא, ההיפך. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

פרקטית. הם יותר מעדיפים, , עזוב מה הם יותר מעדיפיםההיפך. ההיפך.  ניסים גוזלן:

הכוח אליהם. היום כל ראש רשות כי יש לחץ של ראשי רשויות להעביר את 

 יו"ר הוועדה באופן טבעי,שרוצה ועדה, הוא בעצם 

 ,אתה מקדם יותר מהר מוטי פרנקו:

אומרים לך מתלהבים מזה. , הוא מרים צדקה. הם לא, הם לא עכשיו, הוא ניסים גוזלן:

 לא מעדיפים. מתלהבים מעודף כוח. הםלא 

 במקום לחכות חצי שנה, אתה עושה את זה בחודש. מוטי פרנקו:

 שניים אושרו. כן. קדימה. בסדר? אז ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 תצביעו. מתי חותה:

 הצבעה. אני בעד. ניסים גוזלן:

 מי זה העוד שניים?  דודי לוין:

 וניסן לביא. משה אילוז ניסים גוזלן:

 אמרת ארבעה. לא,  דודי לוין:

 אמרת ארבעה. אילנית הומינר:

 .תעביר – שאתה רוצה להעביר אותו יש, יש איציק, ואם יש לך מישהו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 יש לך מישהו? תגיד. ניסים גוזלן:

 אני אשמח להציע. מוטי פרנקו:
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 ,שניה. שניה. נועם מתי חותה:

 אתה נשאר, נועם? גוזלן:ניסים 

 נועם, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 אתה נשאר. ניסים גוזלן:

 אז מה? שני חברי מועצה, דובר:

 שני נציגי ציבור., מועצהשני חברי  ניסים גוזלן:

 נכון. דובר:

 ... דובר:

 מועצה ושני נציגי ציבור. מתוך הארבעה צריכים להיות שני חברי ניסים גוזלן:

 ועדה. יש לנואז בסדר גמור. אז  דוברת:

 הלאה. בסדר. ניסים גוזלן:

 ישראל אביב, אז נועם, איציק מרדכי, דוברת:

 )מדברים ביחד(

 אז איפה,  דודי לוין:

 איציק, איציק, :מועצהלך? יש שני חברי  , מה, מה לא ברורמה? מה ניסים גוזלן:

 אישרתם נציגות מהפעם הקודמת? מתי חותה:

 כן. כן. ניסים גוזלן:

  )מדברים ביחד(

 איציק אושר. איציק אושר. ניסים גוזלן:

 לא היינו. אנחנולא,   דודי לוין:

 איציק מרדכי אושר? דובר:

 הראשונה היית.,לא, אתה היית. בפעם הראשונה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אישרנו.פעם ראשונה  דובר:
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וזה.  מועצההתברר שיש שני חברי חשבנו שיש אחד. אחרי זה  אנחנו ניסים גוזלן:

 יש מישהו נגד? אילוז. יאללה, בואו נתקדם. השלמנו את נועם, ניסן ומשה

 כולם פה אחד.

 שיהיה בהצלחה.  דודי לוין:

 שיהיה בהצלחה. ועדה חשובה. מוטי פרנקו:

 בהצלחה. מתי חותה:

 ביחד()מדברים 

 צריכים אתכם שם חזקים. אנחנו  דודי לוין:

 טוב. יפה. מתי חותה:

 ואז, ות פעם בכמה שניםדו"חיש  מוטי פרנקו:

 קדימה. הלאה. ניסים גוזלן:

 הרחבת הסכם צהרון טומשין, מתי חותה:

 אבל תאצילו סמכויות שם.  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 תאצילו סמכויות.  דודי לוין:

 זה חברי הוועדה. –זה ראש הרשות, אם זה כשלון  –אם זה הצלחה  פרנקו:מוטי 

 )צוחקים(

 קדימה. ניסים גוזלן:

 גולדשמידט. דובר:

 לא מדבר על השוק שלנו, וחס וחלילה. כן. קדימה. מוטי פרנקו:

 הרחבת הסכם צהרון טומשין. מתי חותה:

 .2022-... ל דובר:

 יאללה. דובר:

 מוטי, למה לא נראה לו? הלאה. ניסים גוזלן:

 מתי, מה הנושא הבא? דוברת:

 כל פעם כשקופצים, זה הורס את ההקלטה. מתי חותה:

 אתה יודע מה? בדיחה. אתה מוציא אנרגיה סתם. חבל. אבנר ברק:
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 הרחבת הסכם צהרון טומשין.  7

לסוף חודש פברואר הועברו לטומשין נכון  הרחבת הסכם צהרון טומשין. מתי חותה:

עבור פעילות צהרונים לחודשים  מועצהש"ח ע"י ה 744,195סך של 

 50%-פברואר. יש להיערך באופן מיידי להרחבת ההסכם ב –ספטמבר 

 כדי שפעילות צהרון לא תיפגע.  באישור מליאה

 חסר פה כמה, אילנית הומינר:

 נו, ברור. אבנר ברק:

 לא, א תיפגע"?מה זה "ל  דודי לוין:

 לא, רגע. אילנית הומינר:

 תסביר. המשך. מתי חותה:

מתוך כמה? מה היקף  744לא ברורים. הועבר לא, רגע. אבל הכספים  אילנית הומינר:

 ההתקשרות?

 דני? היקף התקשרות, מתי חותה:

 אלף שקל לחודש. 200-כ דני אורן:

 ההסכם? כדי להרחיב אותו.לא, כמה  מתי חותה:

 מה? 50%-מגדילים ב אנחנוכמה ההסכם?  אילנית הומינר:

 אבל אמרנו, אמרנו לא רק לו. לכולם. ניסים גוזלן:

 ,כמה מתי חותה:

 אלף שקל לחודש. 200-כ דני אורן:

 מה? אילנית הומינר:

 שניה. דקה. מאריכים את כולם, אמרנו, לא רק לו. ניסים גוזלן:

 שניה. רגע. אילנית הומינר:

 נשארים אצל המרכז, המרכז הזדמנויות, 100 אורן:דני 

 )מדברים ביחד(

מתי, מאריכים לכל, לכל, לכל הספקים  הארכנו.אמרנו שמאריכים לכולם.  ניסים גוזלן:

 ,שבמידה וירצו מחרכדי 
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כולם תאריך, או אתה מדבר על הזה? מבחינת  הגדלאתה מדבר על ה נועם ששון:

 ,הזמני עומדים בחוזה

 לא תאריך. מדברים על להאריך, להאריך את ההיקף. גוזלן:ניסים 

 הוא מדבר על, דובר:

 הגדלה. מדברים על אנחנו נועם ששון:

 .להיקף, נועם ניסים גוזלן:

 יש לך עוד ספק שאתה רוצה להגדיל לו? נועם ששון:

 כולם הרי זכו. לכל אלה שהשתתפו במכרז וזכו. ניסים גוזלן:

 מפעילים. לא מפעילים.לא, לא  מתי חותה:

 פה אבל אתה, פה אתה הולך להפעיל עוד, עוד נקודה, נועם ששון:

 , שניה.גם מחר בבוקר, תקשיב ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מחר יש לך, דקה, ניסים גוזלן:

 לא.  דודי לוין:

 ספקים. נועם, נועם, 4או  3לא, יש לך  ניסים גוזלן:

 ...  דודי לוין:

 נועם, נועם, גוזלן:ניסים 

אלף שקל  200, זאת אומרתאלף שקלים על שקל בשנה.  200זה היה  נועם ששון:

 ..., בחודש

 נועם, נועם, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שנה. לא שנה. 11אני   דודי לוין:

 ברור. צריך להגדיל, להגדיל את היקף העבודה, נועם ששון:

 ,3-4לך, יש לך . יש לזהלא אני  תעצור שניה. ניסים גוזלן:

 שנים. 3 נועם ששון:

 יש לך, ניסים גוזלן:

 זאת השנה השלישית והאחרונה שלו. אילנית הומינר:
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 נכון. נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 ,תקשיב. יש לך, זה לא רק לו. יש לך ניסים גוזלן:

  ש הסכם,טומשין יאבל, ניסים, הם לא פנו אליו.  אילנית הומינר:

 ולאחרים שונה? ניסים גוזלן:

, מתי? נועם, אתה שעוד לא פנו לשאול אותם אפילו. נכוןיש הסכם לאחרים  אילנית הומינר:

 ,גילית

 )מדברים ביחד(

 אם צריך, נועם ששון:

 אתם זוכרים ועדת מכרזים? ניסים גוזלן:

 רוצה גיבוי. הוא רוצה גיבוי,הוא  אילנית הומינר:

 ,שאם מחר בבוקר ,ני רוצה מחר גיבויא ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , אני רוצה שיש לך ספקים שישתתפו,יש לך מחר צהרונים שאתה תקוע ניסים גוזלן:

 ,, אנחנו מתחייבים לאשראבל, ניסים, אז בוא נחליט שאפשר לאשר נועם ששון:

 מאה אחוז. אין בעיה.בסדר. בסדר. לא,  ניסים גוזלן:

 הנה התחייבות שלנו. נועם ששון:

 לא, בסדר. ניסים גוזלן:

 בסדר? מקובל? נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 טוב. ניסים גוזלן:

 אילנית, מתי חותה:

 לא שומעת. אילנית הומינר:

 כולם פה אחד הגדלה? טוב, הלאה. אני בעד. הלאה. ניסים גוזלן:

 .או.קיי מתי חותה:

 פה אחד? , לגבי הגדלה של, של צהרונים,רגע. ג'קי, חבר'ה, כולם, אני ניסים גוזלן:

 ניסן, ניסן, מתי חותה:
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 )מדברים ביחד(

 ,, יהיה נתון מדויקואנחנו אמרנו שאנחנו נאשר מוטי פרנקו:

 הנתון,כרגע, שניה, דקה, היא תגיד מה  ניסים גוזלן:

 ,אין . מה המספר?היא לא מאשרת לנו מוטי פרנקו:

 מה היקף העבודה? תלוי מה היקף העבודה. נועם ששון:

 מה ההיקף. מה ההיקף. ניסים גוזלן:

 סליחה,  דודי לוין:

גם לאמירים, אילנות, שאתה רוצה להעביר אותו  אם אתה מדבר על נועם ששון:

 מצמרות לאמירים,

 ,כרגע. כרגע אתה רוצה כרגע. זה אני מקבל טלפוניםלא  ניסים גוזלן:

 לא, נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 טומשין, הבנתי, טומשין, מה מקבל טומשין? ניסים גוזלן:

 כמה הוא מקבל היום? מוטי פרנקו:

 ההיקף. דודי רוצה.. רוצים לדעת מה ההיקףכן. היא מדברת מה  ניסים גוזלן:

 ,מועצהאלף שקל מה 60אלף שקל.  160 נועם ששון:

 ,זאת אומרת ניסים גוזלן:

 ,ומשהו אלף שקל מהמתנ"ס 90זה כאילו   ועם ששון:נ

 רגע, ניסים גוזלן:

מקזזים כאן תמורת  אנחנופה, וזה  של המתנ"ס אנחנו משאיריםכסף  נועם ששון:

 .תקציבה

 אלף? 50 אלף? 30כמה הגדלה?  ניסים גוזלן:

 ,50% דובר:

 ? כמה זה?50%רוצה לדעת כמה זה. כמה אני  ניסים גוזלן:

 ,75זה בערך עוד  50% נועם ששון:

 אלף? 75 ניסים גוזלן:

 בחודש. אלף שקל 80בחודש. עוד  אלף שקל 80 נועם ששון:
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 )מדברים ביחד(

 מאיזה סכום? דובר:

 אלף. 160. 160-מ מוטי פרנקו:

 לחודש. 160 נועם ששון:

 אלף. 80מזה זה  50% מוטי פרנקו:

 .מועצהלא כסף שהמוטי, זה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 .80ועוד  160. 80זה לא רק  מוטי פרנקו:

, מאפשרים להם מהורים. זה כסף מוטי, זה לא כסף שלנו, זה כסף שגובים ניסים גוזלן:

 לגבות מהורים.

להיות , זה יכול 160-מ 50%, זה יכול להיות שלחו מספר תלמידים, אז אני נועם ששון:

 . זה תלוי במספר הילדים שעושים,100-מ 50%

 אלף שקל? 200אפשר להגיד להם את השנה. השנה זה  אילנית הומינר:

 .160לא,  נועם ששון:

 לחודש. 160השנה זה  דובר:

 אלף שקל בחודש, 80, ועד 160 אילנית הומינר:

 מעולה. מאושר. מוטי פרנקו:

 קדימה. ניסים גוזלן:

 ,60עד אז ההחלטה של להגדיל  מוטי פרנקו:

 ,80עד  ניסים גוזלן:

 ,50%עד  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 בלי, בלי מספרים. הגדלות, נועם ששון:

 .80בערך  הוא אומר שזה ניסים גוזלן:

 ,50%אלף. עד  50לא, לא עד  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אם יירשמו יותר ילדים, אילנית הומינר:
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 . הבנתי. הלאה.80זה  50%-שה לא, הוא רק רוצה לאבטח גוזלן:ניסים 

 ,50%עד  מוטי פרנקו:

 מעבר לזה אתה צריך מכרז חדש. . הלאה. קדימה.זה מה שאמרתי ניסים גוזלן:

 . מותר לעשות כזה דבר?ה שאני חוזר על זהרגע, אני, סליח אני, אבל אני,  דודי לוין:

 כן. אילנית הומינר:

 כן. גוזלן:ניסים 

 כן?  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 אנחנואם אתה זוכר, דודי, את זה. אנחנו מדברים על, בעצם, מאשר לעשות  אילנית הומינר:

בחרנו את, עשינו מאגר להפעלת צהרונים, ואנחנו מגדילים, להפעלת 

סוג של העבודות צהרונים בבתי ספר. הם יפעילו בגני ילדים. זה אותו 

שמקובל לעשות חריג. זה לא דבר שלשמן הם נבחרו. מותר לך לעשות. זה 

. יש לנו כבר מאגר. . מתי? כשאין תועלת בעריכת מכרזבכל מקרהאת זה 

 אים פה. מרוצים מהם, אני מבינה,הם נמצ

 כאילו זה לא, ה ...התנועת על"זה אבל פה אבל זה פה,   דודי לוין:

 זה מה שניסים אמר, מוטי פרנקו:

 הוא רוצה להגדיל ... אילנית הומינר:

 אין לנו דרישה מספקים אחרים, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 ,כרגע ניסים גוזלן:

 לנו,אם יהיה  מוטי פרנקו:

 מעוניינים. לא חייבים,צריך לפנות אליהם. אם הם  אילנית הומינר:

 , דודי, מחר בבוקר,דודי, דודי, מחר בבוקר ניסים גוזלן:

גדלים גידול גם כן  טבעי גדל וכל השאר לא  איך הוא, איך הוא אומר שהוא  דודי לוין:

 כזה או אחר.

 סתם דוגמא, לצורך הענין, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(
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 שלושה זכיינים, מלכתחילה היו אם אתה זוכר, אילנית הומינר:

 נכון.  דודי לוין:

 אחד. –ו... כל אחד  שני צהרוניםטומשין לקחו  אילנית הומינר:

 דודי, בוא, ניסים גוזלן:

 כלומר, הוא מהתחלה היה עם, אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

עשינו  אנחנותקשיב.  לא, זה לא, זה לא מה שהיה. שניה. דקה.לא, לא, לא.  ניסים גוזלן:

 מכרזים,

 בתי ספר בחרו בהם. אילנית הומינר:

, עשינו מכרזים. אני לא ועדת מכרזים, אבל אני זוכר אנחנויפה. דקה.  ניסים גוזלן:

, עשינו מכרזים לצהרונים בבתי הספר. כשהפרטנו את כאילו בזיכרון

במסגרת תוכנית ניצנים  , הפרטנו אותם לבתי הספרמהמתנ"ס צהרוניםה

 ,שקלים 725של 

 כן.  דודי לוין:

אילנות  ם,חיבורי ם:אז היו שלושה ספקי שכל הורה משלם. בסדר? ניסים גוזלן:

קיבלו , חיבורים קיבל את בית ספר צאלון ורמון וטומשין. עכשיו, טומשין

 ,את בית ספר תלמים

 תלמים. דובר:

בסדר? זאת  בית ספר צמרות.ות בחרו ואילנ ,זה הנהגות וההוריםמי שבחר  ניסים גוזלן:

 הזה.

 )מדברים ביחד(

שתחילת שנה שעברה היה בלאגן הבנו  אנחנובאה ועכשיו, שירלי, שירלי  ניסים גוזלן:

מי יכול לתת לנו שירות במסגרת גני  , ואז אמרנו לכל הספקיםעם המתנ"ס

בגני הילדים. , ואז טומשין יצא מעבר לנישה של בתי הספר, התרחב הילדים

בגני הילדים, ולכן טומשין הם צריכים לפתוח, כנראה, מסגרות עכשיו, 

לכל  אנחנושאני חושב  שיתן מענה.שלו כדי בהסכם  50%צריך גידול של עד 
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. אבל כרגע ספציפית על כל צרה שלא תהיה 50%הספקים צריכים לתת עד 

 .ההתקשרות שלהם היא מול טומשין

 )מדברים ביחד(

יתנו מענה וספקים אחרים שיתנו מענה, נצטרך שחיבורים  אנחנוובמידה  ניסים גוזלן:

 ,הוא אומרנעלה את זה לדיון. אבל כרגע 

 כן, אבל אם הם עכשיו הם ירצו,  דודי לוין:

 , יש,אז מוטי אמר נועם ששון:

, לפי מה שאני , כרגע, אני, כרגע. מה שנועם כרגעאז אמר: נעשה טלפונים ניסים גוזלן:

 .יתן לו פתיחת שנה שטומשיןהמתנ"ס בנה מבין, 

 ,מענין אותי מהספק אני לא  דודי לוין:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 ,פתאום עכשיו נהיה גם הספק של הגני ילדיםשואל, אבל הוא אני   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 לא. זה לא היה במכרז,  דודי לוין:

 נכון. נכון. אילנית הומינר:

 כן, אבל, כן, ניסים גוזלן:

 העיקרון.  לוין:דודי 

 על בתי ספר. יההעיקרון ה ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,יאמרו: רגע, אם זה היה גני ילדים שאולי הואועכשיו יש עוד ספקים   דודי לוין:

, תראה, תראה. אף אחד לא פנה להתרחב בבתי דקה. אף אחד לא פנה נכון. ניסים גוזלן:

 ספר. היחידים,

 להתרחב. לגשת בכלל למכרז.לא   דודי לוין:

 התכוונתי לגנים.לא, לגנים.  ניסים גוזלן:

 ,שלו של הכסף ..., את אתה נתת כאן את  דודי לוין:

 הענין, לצורך נועם ששון:

 .מועצהדרך ה  דודי לוין:
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 לצורך הענין, נועם ששון:

 ,מועצהדרך ה  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .מועצה. הכל הוא דרך המועצהדרך האבל המכרז הוא  . ברור אבל.ברור ניסים גוזלן:

 דיבר על גני ילדים. המכרז הוא לא על גני ילדים?לא אבל המכרז   דודי לוין:

 כן. ניסים גוזלן:

לא היינו פה. לא  –על גני ילדים הוא לא דיבר על זה. אם הוא היה מדבר  אילנית הומינר:

, בסדר? בכל חוזה. סמכותמפעילים את המכרז. יש לך היינו פה. היינו 

 ?או.קיי

 להגדיל, ניסים גוזלן:

, את התכולה שלו. בסדר? אם מדובר בחוזה קבלנות, בכל חוזה להגדיל את אילנית הומינר:

, אם זה סוג העבודות הוא יכול לבנות לך עוד קומה שלא היתה במכרז

 ,בהן. שוב, זה לא, זה לא משהונבחר שהוא 

 הוא אמר, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 זה חריג, אילנית הומינר:

 מוטי, כשאתה מביא, ניסים גוזלן:

 , אבל כאן,נפרסם מכרז אחר אנחנוומחר  אילנית הומינר:

 לא יודע. לי זה נראה הרבה כסף. אם את אומרת שזה חוקי, אז בסדר,  דודי לוין:

 .זה חוקי אילנית הומינר:

 כל מכרז, תהיה איתי, ניסים גוזלן:

 אני לא אגיע למבקר המדינה שישאל אותי למה על סכום מסוים הגדלנו.  דודי לוין:

 הסגנית של היועצת המשפטית אמרה שזה בסדר. אילנית הומינר:

 זה לא תופס. מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אני לא, דודי לוין:
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והיא הגיעה למליאה, . אם אתם בוחרים חוות דעתלה את האגב, אני נתתי  אילנית הומינר:

 ?מה זה היה

 קדימה. ניסים גוזלן:

 רצינו להגדיל. אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

, זה מאות אלפי אלפי שקלים. מה זה, זהמאות לא, זה המון, זה המון, זה   דודי לוין:

 צריך מכרז. זה לא, -. ממה שאני יודע שקלים

 .או.קיי מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 תן לי רק דקה. נועם ששון:

 כן. מתי חותה:

 פה, ין ליזה אתה צריך. א  דודי לוין:

. בזמנו, כשהמתנ"ס, זכו שלושה ספקים אין בעיה. אני, אני אסביר לך פשוט נועם ששון:

בא לא הייתי פה, היו, המתנ"ס , המתנ"ס אז, אני ונתנו מענה לבתי הספר

לתת שירות גם בגני הילדים, ומי שהיה אז הכי , הציע לכל הספקים לקחו

שקל מההורים לצהרון, הצענו  930אנחנו גובים זול, כי מה זה הכי זול, 

מבצעים אצלנו את  אנחנוהתנהלות, כי למתנ"ס על  קורהת שאירלהלספק 

. מבחינת, הוא מספק האוכל שלנו –הגבייה וכל מה שקורה. מבחינת האוכל 

את כל  אנחנות כוח האדם, ואת התכנים הפדגוגיים הוא מספק. רק א

, אם זאת אומרת ., והוא גם משאיר תקורהאנחנוזה  השאר. מבחינת אוכל

הוא אבל משאירים תקורה ממנו,  אנחנו –שקל  930אנחנו גובים מהורה 

 אבל, את היתרות.מקבל 

 במסגרת,ההצעה   דודי לוין:

 רגע, רגע. נועם ששון:

 של, של המתנ"ס היא לעשות מכרז בהליך כזה הוא אחר.חובה ה  לוין:דודי 
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עם המתנ"ס שניה. שניה. שניה. החוזה אומנם לא רגע, רגע. רגע. רגע. שניה.  נועם ששון:

 ,, ולכן המתנ"ס גובה את הכסף מההוריםמועצה, החוזה הוא עם הישירות

 מההורים,גובים  אנחנו... שמפעיל,  את הגבייה עבור ואמור

 )מדברים ביחד(

 ומשאירים את הכסף אצלם ומחשבים. מוטי פרנקו:

 , למעשה, החוזה מולמועצה, כי המועצהאמורים להעביר את זה ל אנחנו נועם ששון:

לא מעבירים את הכסף מסיבה אחת: כי לנו  אנחנוטומשין הוא מולה. אבל 

נסות . הכ. בכרטסת הנהלת חשבונות זה מתקזזמועצהמגיע תקציב מה

 להעביר להם. זה מתיישב מול התקציב שלנו.מה שהם צריכים שלנו מול 

. יש מסגרות צהרון 156אמורים לפתוח השנה הקרובה אנחנו  בפתיחת

את צריכים לגדול בעוד מספר צהרונים. אין לנו  אנחנו ילדים ברישום. 1400

רוצים להגדיל  אנחנוערוכים. כוח אדם מבחינתנו. אנחנו לא היכולת לקלוט 

 15-ביקשנו מטומשין להיערך ל אנחנות. מסגרו משבעה את היקף העבודה

 מסגרות זה מגדיל את היקף העבודה, 15. מסגרות

 מה שדודי אומר לך, אבל מה שדודי אומר לך, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 דודי אילנית הומינר:

מערכות, כאילו מסגרות וזה  15תקבל בן אדם מה שהוא אומר לך, שפה  ן:ניסים גוזל

 תקבל אפס.

 מבחינה חוקית, נועם ששון:

 בסדר. ניסים גוזלן:

 25%, עד 50%מבחינה חוקית זה לא משנה מה הספק עושה לך. מותר לך עד  נועם ששון:

 אתה צריך אישור עירייה. – 50עד  25-מהעירייה. מאתה לא צריך אישור 

 )מדברים ביחד(

, דקה, כדי שזה יהיה, , נועם, נועם, כדי שזה יהיהנועם, נועם, נועם, נועם ניסים גוזלן:

דקה. רגע. שזה יהיה  דקה. תן לי שניה. נועם. כדי שזה יהיה מידתי, נועם,

 אבל עד הסוף, בסדר? צריך לפנות לשלושת הזכיינים, נכון, מידתי



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

48 

 נכון. נועם ששון:

 להרים? יכול להיות שאחרים לא ערוכים.ולהגיד להם: מי יכול  ניסים גוזלן:

 ,ו בעבר, לא סתםנו. פנו. פנכשהם פ נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 החליט?המתנ"ס החליט. המתנ"ס לא   דודי לוין:

 כבר,אני לא הייתי. זה  נועם ששון:

 לא משנה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

הזה אבל איך התקשרו עם טומשין? לא הביאו את זה להנהלת המתנ"ס  נועם ששון:

 שוב?

 גופים ובחרו את טומשין, בדקו כמה מוטי פרנקו:

לעשות את זה עכשיו יותר נכון, צא  עזוב. אתה שואל בגדול. אם אתה רוצה ניסים גוזלן:

 שוויוני,שהם לא ערוכים. תעשה את זה יכול להיות לכל הספקים, שניה, 

 טוב. נועם ששון:

 נכון. דובר:

 בענין הזה.הו ויתקוף אותך בוא מישואז גם, איך אומרים, לא י ניסים גוזלן:

 ברור. דוברת:

בגלל זה אני, אני גם אמרתי לתת לכולם את האופציה בסדר, אילנית?  ניסים גוזלן:

 הדקה.

 )מדברים ביחד(

 יוצא במכתב כזה,אבל אם אני  נועם ששון:

 אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, ניסים גוזלן:

 יכול להיענות, הוא יבוא לי, נועם ששון:

 לא, לא, לא, לא. הוא לא יבוא אליך מסיבה אחת, ניסים גוזלן:

 להגדיל לו את,יגיד: אני מוכן להפעיל. אז אני צריך אישור  נועם ששון:

 )מדברים ביחד(
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שלי עכשיו. בסדר? אני אסביר לך הכל. אני אגיד אני אגיד לך איפה הבעיה  ניסים גוזלן:

 לך למה אני באתי,

 אני רוצה את כל הגני ילדים ביותר זול.  דודי לוין:

 שניה.דודי, דודי, רגע, דודי,  ניסים גוזלן:

 זה לא, זה תקורות, אבל אין בעיה. נועם ששון:

 דודי, ניסים גוזלן:

 לא, אבל אני אגיד לך, בגדול, נועם ששון:

 לא, אני, ניסים גוזלן:

 לצאת למכרז, נועם ששון:

 שלי, , אבל אני אגיד לך איפה הבעיהלא, לא ניסים גוזלן:

 נערכים לצאת למכרז, אנחנו נועם ששון:

 אתה מסתכל על המתנ"ס, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שניה. ניסים גוזלן:

 .אחד הצהרונים שלנו, של המתנ"ס, של התאגיד נועם ששון:

, כל המטרה היאהיא, חבר'ה, דקה. דקה. דקה. נועם, תראה,  כל המטרה ניסים גוזלן:

בבתי ספר, ועל הדרך נוצרה ת הצהרונים ילפתור את בעיכל המטרה היתה 

מבינים לגייס, לגייס את הסייעות בסכומים  אנחנובעיה בגני הילדים, ו

למצוא כוח אדם כזה, קשה, קשה באמת  ,של שכר שמקבלות היום זעומים 

למשל עכשיו לי יש בעיה אחרת.  . אבלהגידול הוא מטורף וזה בעיהולכן 

יד, הוא היה שנה שעברה, ואני פותח אתה פותח את בית ספר אילנות, נג

את בית ספר אמירים ואת המונטסורי, עכשיו הורים יבואו, גם המונטסורי 

עכשיו, איך אני אגדיל,  בבתי הספר. נכון?והורים גם באמירים, ירצו צהרון. 

ם אאיך אני אתן לספק של שנה שעברה, ניתן לו עכשיו עוד בית ספר 

ספק ב', אם אני לא יו את ספק א' או תרצה, נגיד, עכשההנהגת הורים 

 אחוז, 5-10אני מסכים איתכם שאם זה   את נפח הזה. עכשיו, מגדיל לו 

 )מדברים ביחד(
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 לא צריכים את המליאה. אנחנו  ניסים גוזלן:

במאגר שלך. אתה, להגדיל. אתה לא צריך להגדיל. הוא,  אתה לא צריך אילנית הומינר:

 ההורים יעשו,

 אני לא צריך להגדיל, את אומרת. 50%עד  גוזלן:ניסים 

ני ילדים כי לא, כי הג –שדודי אמר מגדילים רק בגלל הסיבה  אנחנואתה,  אילנית הומינר:

 לא הופיעו בזמנו,

 נכון. מוטי פרנקו:

 ?או.קיי אילנית הומינר:

 לא, גם בגלל גודל. גם. 50%-ב ניסים גוזלן:

, אתה לא צריך להגדיל שום פותח בבית ספר עוד מסגרת אם אתה עכשיו אילנית הומינר:

 דבר.

כל מכרז מעבר  את חייבת. - 50%-. אם מעבר ל50%אני מסכים, אבל עד  ניסים גוזלן:

 את חייבת מההיקף הכספי. 50%-ל

צהרונים. אם אתה מוסיף מסגרות בבתי ספר,  מכרז נועד להפעלת רק רגע. אילנית הומינר:

 אין,

 ביחד()מדברים 

 ההיקף? וזה לא משנה ניסים גוזלן:

 לא משנה ההיקף. אילנית הומינר:

 מכרז? , אני לא צריך100%-לו את ההיקף באם אני מגדיל  ניסים גוזלן:

 יש לך, יש לך מאגר, אילנית הומינר:

 גן ילדים. אתה לא אשם, מה,  דודי לוין:

 יש לך מאגר של זכיינים. אילנית הומינר:

 ,אני, אני גוזלן:ניסים 

 בגלל אותו ענין של,הגדלנו  אנחנואז  אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

 . בסדר. הבנו. בואו נתקדם.או.קיי ניסים גוזלן:

 מותר.  דודי לוין:
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 בדין,זה מותר  אילנית הומינר:

 , יש לנו,צריכים יש מתנגדים? לא. פה אחד. בואו נתקדם. קדימה. הלאה. ניסים גוזלן:

 יאללה, קדימה.

 דודי, אתה רוצה לראות את התקנה כדי, אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(

 לא,  דודי לוין:

 מבקר המדינה, אילנית הומינר:

 עזוב. הלאה. נו. ניסים גוזלן:

 ושוב פעם אני מדגישה, אילנית הומינר:

 ,שאלו אותיאל ת  דודי לוין:

 פה אחד. ניסים גוזלן:

 מדגישה שזה חריג, אילנית הומינר:

 . כן. יש מישהו מתנגד?חבר'ה, פה אחד ניסים גוזלן:

 זה לא משהו, אילנית הומינר:

 לא. פה אחד. –מתנגדים  הלאה. פה אחד. מוטי מתנגד. ניסים גוזלן:

 ,מועצהממתי גמישות קיימת ל אילנית הומינר:

 ביחד()מדברים 

 ,8סעיף  מתי חותה:

 זה גם מותר להוסיף, אילנית הומינר:

 תקדם.בואו נ בואו נתקדם. אילנית, יאללה.חבר'ה,  ניסים גוזלן:

 .8סעיף  מתי חותה:

 אתה אומר בבתי, אילנית הומינר:

 בואו נעשה מכרז, בהתאם לדברים אחרים. לא,  דודי לוין:

 לא, לא, לא. אילנית הומינר:

 על משהו,  לוין:דודי 

 ,כמה פעמים אתם אילנית הומינר:

 )מדברים ביחד(
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 אחרת כאילו, נוסיף, נוסיף עוד עבודה  דודי לוין:

 זה פעם שניה שאני, אילנית הומינר:

כאילו  קנה מגרש כדורגל, ואותו ספק נגדיל לו את זה גם לכדורסל.בואו נ  דודי לוין:

על  בדיוק האולם כדורסל. זהיהיה במכרז, והוא יבנה פתאום גם את זה 

 אותו עיקרון.

 ,זה לא, זה נכון אילנית הומינר:

 הוא,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה, בואו נתקדם. ניסים גוזלן:

 

 יבוצע בדלתיים סגורות. הקהל יתבקש לצאת – אישור המשך העסקה.  8

 )מפאת צנעת הפרט(     

 .8. סעיף 8סעיף  מתי חותה:

 .8סעיף  גוזלן:ניסים 

 עובדת ניקיון, מתי חותה:

 דלתיים סגורות, בבקשה. מוטי פרנקו:

 זה בסוף. אילנית הומינר:

 מה זה דלתיים סגורות? דוברת:

 )מדברים ביחד(

 כן. מתי חותה:

 מה זה? דובר:

 בוא, בוא. דובר:

 ,רק את הנקודה מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 ... פנחס מוטי פרנקו:

 )צוחקים(

 אני רואה את האנשים שלי. הכל טוב.  ... מוטי פרנקו:
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 . צנעת הפרט.מדברים על עובדת אילנית הומינר:

 שנה. כן.  12שנים.  10-כבר כלמעלה מ מועצהעובדת ניקיון ב מתי חותה:

 עובדת לפני שהוא נבחר. אבל היא מוטי פרנקו:

 נכון, מתי חותה:

 חייב.זה לא משנה.  ניסים גוזלן:

 זה לא משנה. צריך לקבל אישור, מתי חותה:

 מה, זה גם מניע? מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 כדי לעשות ניגוד עניינים או כל דבר אחר. ניסים גוזלן:

 לא יכניסו אנשים, מועצהבניגוד למה שהמחוקק רצה, שחברי  מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 לפניו.היא נכנסה  טי פרנקו:מו

 , לראות, להסדיר את נושא ניגוד העניינים ביניהם.לא, אבל ניגוד עניינים ניסים גוזלן:

 מוטי,

 הם רוצים לפטר. מתי חותה:

, ולמשל מחזיק תיק חינוך, והיא עובדת, נגיד, מועצהאם מחר הוא חבר  ניסים גוזלן:

 להסדיר את זה,בניקיון במוסדות חינוך, זה ניגוד עניינים, צריך 

 )מדברים ביחד(

 אז מעבירים אותה, ג'קי גונגרדי:

 בסדר, רק צריך להסדיר את זה.בסדר. אז צריך להסדיר.  ניסים גוזלן:

 בעד. אנחנו מוטי פרנקו:

 .או.קיי מתי חותה:

 פה אחד. כולם. כולם. ניסים גוזלן:

 פה אחד. מתי חותה:

 פה אחד. מוטי פרנקו:

 .הלאה אחד.פה  ניסים גוזלן:
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 ?כמה יש אילנית הומינר:

 רוצה אבל?היא   דודי לוין:

 .10. 10יש  מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 אותה שאלתם?  דודי לוין:

 נעשה לה שימוע. דובר:

 היא רוצה להמשיך?  דודי לוין:

 נעשה לה שימוע. ניסים גוזלן:

 היא רוצה להחליף אותו, אבל, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 היא לפחות מרוויחה משהו. מנכ"ל

 .או.קיי  דודי לוין:

 תקראו לו, דובר:

 אפשר לקרוא, אפשר לקרוא להם. דוברת:

 )מדברים ביחד(

 רק תרשום שהוא יצא, כן? לא,  ודי לוין:ד

 צריך לרשום שהם יצאו. מוטי פרנקו: 

 רשמת? תרשום. ניסים גוזלן:

 רשמתי. דובר:

 )מתבדחים( 

 ...אישור לפי החלטת ועדת מינהל שירות  הומינר:אילנית 

 )מדברים ביחד(

 

 בקשת תמיכה ממפעל הפיס )תוכניות למח'  –לאישור תוכנית החומש ה אישור מליא.  9

 קהילתית והצטיידות(נוער וצעירים, קידום רווחה      

 עידית, יגאל צריך להיות? דובר:

 מי מציג את זה? מתי חותה:
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 , את הדברים.כי שינית את כל גינדי:עידית 

 מסדר היום. ירד 9לא, סעיף  קורל ג'ואנשיר:

 .ירד מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 ...היה שם שינוי  קורל ג'ואנשיר:

 .או.קייהא,  מתי חותה:

 מפעל הפיס. ניסים גוזלן:

 בסדר. מתי חותה:

 מפעל הפיס, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,מפעל הפיס שינה שם את הייעוד ג'ואנשיר:קורל 

. יש לנו תוכניות מיליון 3.8לגבי תוכנית חומש, יש תקציב של כמעט  ניסים גוזלן:

. יש תוכנית מסודרת שיציג לכם מנהל יחידת הנוער יגאל. מאושרות על זה

הפיס. רוצים להקצות למרכז צעירים. דיברנו גם עם  אנחנוחלק מהסכום 

שקלים למבנה של, של, מבנה צעירים. יש  מיליון 2.5כמעט מדובר על איזה 

 . יציגו לכם את זה בצורהלפעילות שוטפת של השנה 1,300,000שקל,  מיליון

 מסודרת.

 הפעילות הזאת עוברת דרך התאגיד או דרך, מוטי פרנקו:

 יש, עידית גינדי:

 ,דרך ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 .מועצה. המועצהה מתי חותה:

 .מועצהס וה. מפעל הפימועצה. זה דרך המועצהדרך ה ניסים גוזלן:

לתוכנית חומש. מכיוון שמפעל הפיס , כמה, הקצהשמפעל הפיס יש כסף  עידית גינדי:

תוכנית מורחבת שהיא קצת שונה ממה שהכנו,  איזושהיביקשו שנציג 

 ותוכלו, דוחים את זה לישיבה הבאה כדי שנבוא ערוכים אנחנו

 )מדברים ביחד(
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 מיליוןקול קורא וקיבלנו עוד מילאנו . גם, גם , מו, מימהאבל אמרנו לכם  ניסים גוזלן:

, לתנועת נוער, עם מאצ'ינג של, של לתנועות נוערוחצי שקל להקמת מבנה 

 אלף, 500של עוד  מועצהה

 תיק נוער שעושה עבודה מצוינת, יש פה מחזיקת ג'קי גונגרדי:

 נכון. -מה שנכון  זה נכון. זה נכון. ניסים גוזלן:

 .או.קיי מתי חותה:

 

 מועצהעל שולחן ה מועצההנחת החלטות ועדת הנחות של ה.  10

 ועדת הנחות. מתי חותה:

 )מתבדחים(

 )מדברים ביחד(

 

 פה אחד. בסדר? פרוטוקולמאשרים את ה .11הלאה.  החלטות כן. ניסים גוזלן:

 .או.קיי מתי חותה:

 פה אחד. פרוטוקולהלאה. מאשרים את ה מאשרים. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ?10זה  דובר:

 ברור, מה. דובר:

 מצגת מטעם  –עדכון מבנה ארגוני ונהלי מחלקות בתחומי שפ"ע, הנדסה, ספורט ועוד .   11

 היועצת הארגונית הגב' ליאורה טושינסקי       

 .2019לשנת  1רבעון מס'  דו"חאישור  - 12 יורד מסדר היום. 11 :מתי חותה

 באה? לא 11למה  רגע, מה זה, הא.  דודי לוין:

 שלחו. לא הגיעה.כי לא  מוטי פרנקו:

 הא, נכון.  דודי לוין:

 כן. מתי חותה:

 היא לא פה. ניסים גוזלן:

 היא גם תבוא?  דודי לוין:
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 כן. ניסים גוזלן:

 בעזרת השם. מתי חותה:

 הלאה. לא, היא בחופשה. כן. ניסים גוזלן:

 לא, אני אומר אם לבוא מתי שזה יהיה.  דודי לוין:

 תבוא פיזית. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 

 2019לשנת  1רבעון מס'  דו"חאישור .  12

 , דני. תן לנו הסבר על הרבעון שעברנו עכשיו.11 מה? ניסים גוזלן:

 הם שלחו, –האמת   דודי לוין:

 איפה שהעדכון שלו? מוטי פרנקו:

 כן, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 את מה, את, ניסים גוזלן:

 יש לי שאלות.  דודי לוין:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 בבקשה. מוטי פרנקו:

 רבעון ראשון לשנת, דני אורן:

 לא ...,מה שעל  ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 בסדר. דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 ישלחו לכם את החומר מסודר. ניסים גוזלן:

 טוב. דני אורן:

 אנחנו –כמה פעמים, אם יבדקו כמה פעמים אמרת "ישלחו לכם מחר"  מוטי פרנקו:

 עם זה........פונים ל

 עם, תפסיקמוטי,  ניסים גוזלן:
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 לשלוח לכם.אז רק ישלחו לכם. תגיד: אני אשתדל  מוטי פרנקו:

 מוטי. ניסים גוזלן:

 נעשה מאמץ. נפעל. מוטי פרנקו:

הוא ישלח  – מנכ"לותשב על התאמין לי, אם אתה תזכור את מה שיש לנו  ניסים גוזלן:

להציג את זה  שנים 4לך את הכל. אבל אם אתה שוכח ואתה נזכר אחרי 

 יאללה, בואו נתקדם., סתם, זה היה, פרוטוקולב

 ...מקבלים באהבה גם  אנחנוהכל טוב.  מוטי פרנקו:

 )צוחקים(

 ... מצחיקהוא גם מאוד כן,   דודי לוין:

 הלאה. קדימה. קדימה. אתה רואה? כולם צוחקים. ניסים גוזלן:

 וחצי שקל, מיליוןרבעון ראשון נגמר בגירעון של כ דני אורן:

 )מתבדחים(

 רגע, אני רוצה לשמוע את הגזבר. נו, לא כל יום.  דודי לוין:

 כן. מוטי פרנקו:

 בייחוד שלא קורה ... דני אורן:

 כן.  דודי לוין:

 רבעון ראשון ... דני אורן:

 שמה? דובר:

' ואפילו 15', 18, 2017-וחצי שקל, בניגוד ל מיליוןשהרבעון נגמר בגירעון של  דני אורן:

. בעיקרון, הסיבה המרכזית היא לא, נקרא לזה, פריצה של '16כמעט 

בגדול, גם בחודש אפריל עמידה ביעדי ההכנסות. מסגרת ההוצאות אלא אי 

. מיליון 2בגירעון שנע סביב, כרגע, גידול מסויים קטן  איזשהוומאי יש 

להציג עדכון תקציבי. התחננו בפני משרד הפנים במהלך אוגוסט  אנחנו

סוף השבוע נציג בפני ההנהלה הצעה לשינויים על זה שעד  עובדים אנחנו

 ,בתקציב

 ,מה, כאילו מוטי פרנקו:

 כדי להיות מאוזן. ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד(

 או שמעבר לזה? וכד' מוטי פרנקו:

 לא, לא, דני אורן:

 ,קיצוץ מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 וקיצוצים.מיון  דני אורן:

 כמה, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 שינויים. דני אורן:

 זה לא אותו קייס,  דודי לוין:

 .מיליון 2 ניסים גוזלן:

 השבוע אני, דני אורן:

 , מוטי.מיליון 2 ניסים גוזלן:

  לא, זה לא קיצוץ. מוטי פרנקו:

 . לכאורה, צריך להיות גירעון,שקל מיליון 2ראה, בגדול, הגירעון הוא ת דני אורן:

 ביחד()מדברים 

 ., החצי שנתיוחצי מיליוןפה מופיע לך רבעון ראשון . מיליון 2חצי שנתי הוא  ניסים גוזלן:

 ,4-5-יכול גם להגיע לשאתה  זאת אומרת מוטי פרנקו:

 .יכול להגיע ניסים גוזלן:

 לא, לא, שניה. דני אורן:

 .3 ניסים גוזלן:

. יש מיליון 2-. כרגע הצפי הוא סביב ה4-5-, אני לא אגיע למיליון 2-מול ה דני אורן:

מנהלים  אנחנו, נקרא לזה טענות מול משרד הפנים שמיליון 2-, לצורך הלנו

איזה סיג ושיח. אני לא אלאה אתכם כרגע, כי הדיון כרגע הוא על מולם 

הצפי של הרבעון הראשון, כשנגמור את הרבעון השני, ובייחוד לקראת 

בעוד שבועיים  יש נהיה קצת יותר חכמים. לי ולמתי אנחנוהרבעון השלישי, 

 ישיבה במשרד הפנים. היתה צריכה להיות היום. נדחתה לעוד שבועיים,



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

60 

 ? מה הטענה?מועצהבכותרת, מה הטענה של ה נקו:מוטי פר

מענקים להיתרי בנייה , יש לנו . אנחנו רוצים שייעדו לנוטענה, לא טענה דני אורן:

 גירעון,שבשנה שעברה הם ייעדו אותם לכיסוי גירעון שוטף, שלא בצדק, 

 גירעון נצבר. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מקופת הביטוח,אתה רוצה להעביר לי  מוטי פרנקו:

 לא, לא, לא, לא. ניסים גוזלן:

 לא הצלחתי להבין, אילנית הומינר:

 .. תנו לו. תנו לולדבר תנו לו. תנו לו  דודי לוין:

 ברצף. אתם לא נותנים לי לדבר שתי דקות אני, דני אורן:

 טוב מאוד. תמשיך.  דודי לוין:

 אל תדאג, דודי. דני אורן:

 תמשיך.  דודי לוין:

 שיאשרו לנו, מול משרד הפניםיש לנו שיחה  דני אורן:

 דברים מזעזעים. נו.  דודי לוין:

. שנה שעברה משרד מקבלים כל שנה אנחנוהיתרי בנייה שמענק של בסדר.  דני אורן:

בניגוד לדעה הרווחת  הפנים הורה לנו לרשום את זה כנגד כיסוי גירעון נצבר

-התקציב השוטף. לא התווכחנו באנשי המקצוע, שזה אמור להיות כלל ל ש

 ,. אז זה היהאיזוןאמת ביותר מדי עם משרד הפנים היות וגמרנו ב 2018

היתה לגמור בעודף. השנה זה קצת יותר דחוף לנו וחשוב לנו.  משמעותה

ושה שבועות נוסעים ובעוד של בעוד שבועיים נוסעים למשרד הפנים אנחנו

שקל, שאני מאמין  מיליון 2-3-, כדי לגייס סכומים של כלמשרד האוצר

הזאת כרגע הדיון שיאזנו לנו את התקציב בסופו של יום בשנת הכספים 

הרבעוני הראשון שהוא  דו"ח. הדיון הוא כרגע על ה, קצת קדימהנרחב

וחצי שקל. אני לא יודע, אין פה מה, אני לא יודע אם זה  מיליוןבגירעון של 

 לאשר או לא לאשר,

 )מדברים ביחד(
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 לא, לא. זה רק הצגה. מתי חותה:

 הצגה. ניסים גוזלן:

 , אתה יודע.לא מרוכז דו"חגם  זה מתי חותה:

 כן. דני אורן:

 כמה היום המצטבר, דובר:

 .מועצהמונח על שולחן ה מוטי פרנקו:

 המצטבר היום, אורן:דני 

 .מיליון 10 ניסים גוזלן:

 לא, לא, לא. דובר:

 ,15-כן, אבל לא ב דובר:

 ממשרד הפנים לפי, 10, אבל אנחנו אמורים לקבל עוד 15 ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 שקל, מיליון 10יש לנו ממשרד הפנים  דני אורן:

על  שקל מיליון 3, 2אבל זה, מאיפה הדבר הזה עלה,  אני מציע, דני, נועם ששון:

 שירותים, צריך בראייה כוללת להסתכל על הטווח הרחוק ביותר.

 ,אנחנואז תראו,  דני אורן:

 בוא, קבענו, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מכינים עכשיו, אנחנונועם,  דני אורן:

 אנחנו אין פה, אין לנו פה, השוטף,אם לא נקבל כסף מהסכמי הגג לטובת  נועם ששון:

 ,קוראים על זה ואתם קרובים אנחנו הולכים לקריסה כמו שאר הרשויות.

דקה. נועם,  . תן לי דקה. חבר'ה,. תן לי שניה, דני. דני, דניחבר'ה, חבר'ה, רגע ניסים גוזלן:

כשאתם קוראים היום, , בסדר? שניה. ו שני אירועיםרנועם, נועם, לנו ק

 ,כשאתה קורא היום

 שתציע את ההסבר?עד אפשר לשאול רק את הנספח   דודי לוין:
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העיר עולים שקלים, לצערנו,  מיליון 4.5, , אני אתן לך כברמיליון 4.5דקה.  ניסים גוזלן:

ש"ח  מיליון 10-למעלה מהורידה לבאר יעקב, כרגע קרה שמדינת ישראל 

 בשוטף. אם היינו,

 ,מיליון 10מה  מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

. מיליון 16יהיה , מתי, שניה. בסוף האירוע קרה. לא, יהיה. בסוף האירוע ניסים גוזלן:

ש"ח בשוטף, בשנתיים  מיליון 10נכון להיום הורידו לנו נכון להיום, דקה, 

 אנחנוזה לא שש"ח האלה מבחינתנו  מיליון 9-10-. ה4.5-ו 4,5האחרונות 

שנה שניה חסר לך , 4.5אחת מקבלים קנס שנה מקבלים מענק איזון. אנחנו 

לגבי  ,ש"ח שמדינת ישראל מיליון 9. במצטבר השנה חסרים לנו 4.5עוד 

 פגעה בנו. אם היינו נשארים, אני,הפסיקה של עיר עולים, 

 )מדברים ביחד(

 אני לא שומע. ניסים גוזלן:

 .של היזםמטעם,  אבל זה כבר הופיע בתקציב עדי גם זו לטובה:

 רשויות מקומיות,. אם זה בסדר, אבל אני מסביר מה קרה ניסים גוזלן:

 התקציב, לא רק,אז גם, גם על  עדי גם זו לטובה:

 ?מיליון 9יורדים משמעות שה. מה אבל צריך לקצץ ניסים גוזלן:

 אבל, עדי גם זו לטובה:

 מה? ניסים גוזלן:

 שלא יהיה לנו את הכסף הזה., ידעת 2012-ב לדרך תקציביצא האבל כש עדי גם זו לטובה:

 .מה, אתה יודע זה בסדר גמור שאני יודע, אבל אני צריך להיערך. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 1.1-, אני מודיע לך בדצמבר שב1.1-ב, את יודעת מחר, סליחהאת יודעת  ניסים גוזלן:

אז מה אני יודע? יש לי  ש"ח. אז מה אם אני יודע? מיליון 4.5יורד לך 

 ,הוצאות קבועות

 אבל זה כבר לפני, עדי גם זו לטובה:
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שנים  4במשך  אנחנו, לכם, כל הכבוד, שניה, דקהבואי, עם כל הכבוד לך,  ניסים גוזלן:

. זה לא קל להיות מאוזן. עיריית נס ציונה הגדולה האלה היינו מאוזנים

 ה,והעשיר

 )מדברים ביחד(

שקל  מיליון 10-עיריית נס ציונה הגדולה והעשירה שנה שעברה סיימה ב ניסים גוזלן:

לא  :ש"ח גירעון שוטף, אז אני בא ואומר מיליון 10. נס ציונה גירעון שוטף

, לא מקבלים מענקים 7אקונומי -סוציו אנחנולהיות מאוזנים כשקל 

, אני אומר, זה מלחמה שנתית יומיום, קל וחומר אנחנו, ממשרדי ממשלה

 אני קבעתי, עכשיו, .ש"ח יורדים מיליון 9-ב נחנואש

 תעשיה. באזוריתעשיה.  באזורי מוטי פרנקו:

 ש"ח, מיליון 9ש"ח יורד לך.  מיליון 9איזור תעשיה. מה,  ניסים גוזלן:

 לא. איזורי תעשיה. לא יהיה לך, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 , מוטי,אנחנוברור.  ניסים גוזלן:

 יחידות דיור, 12, היה כאן כל צריפין כשמחאו כפיים כשנכנסו פרנקו:מוטי 

 שנים. זה אין קשר. 5פין ייקלטו עוד מחנה צרי ניסים גוזלן:

 הם יגיעו. אבל הם יגיעו. מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

. את צמרות אלף מטרים, עם כל הכבוד, אני קלטתי 40תהיה איתי דקה.  ניסים גוזלן:

, הזאת לא היתה צריכה להיות תושבת, אם הייתי הולך בגישה שלךהגב' 

אחרות פה היו, סליחה, ני לא היתה צריכה להיות תושבת שלי וקולווהיא ב

קודם כל מביאים מביאים תושבים, שניה, , קודם כל, אנחנולא, שניה. אז 

 אלף 40ה. תושבים במקביל, אתה לא צריך ללמד אותנו לקדם איזורי תעשי

 ,מטרים ראשונים שוכבים

 ל אתה לא עושה את זה.אב  דודי לוין:

 בוועדה. המגדלים של שני משרדים,אלף מטרים ראשונים  40 למה? ניסים גוזלן:

 מי בנה? מי, מי,  דודי לוין:
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 יש חברה שקוראים לה אגם, אתה לא, וואלה, ניסים גוזלן:

 איזה חברות,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ,שקל למטר 7000-יש חברה שקוראים לה אגם, שמוכרת כ גוזלן:ניסים 

 מכרה כבר? כמה היא מכרה כבר?מה היא כ  דודי לוין:

. לידיעתך, הם מוציאים היתר בנייה. תוך חצי היא מכרה את שני הבניינים ניסים גוזלן:

מה אתה רוצה?  אלף מטרים. 40הם יוצאים לבנייה. שנתיים מהיום שנה 

, לא לפתח, לא לעשות חזון, שאתה אומר, לא צריך לעשות כלוםתגיד לי, מה 

שהחזון? החזון  מה חשבת מטרים מסחר ולממש אותו. מיליון 2לא להביא 

, זה . זה עבודהמטרים משרדים? לא מיליון 2הוא אתה שורק, מאחסנים 

 סיזיפית קשה, עבודה

 כן מגיעים. מיוםאבל ביו  דודי לוין:

באר , היא, באר יעקבבלה, כל פעם כשאני הייתי, כשאני הייתי סליחה,  ניסים גוזלן:

 את התפקיד,, כשאני התחלתי יעקב

 אז תקבל מדליה.  דודי לוין:

. אף אחד לא בגני מנחםאלף דולר אנשים לא רצו לגור, לקנות קרקע  50 ניסים גוזלן:

נהיה  אנחנוהכי אטרקטיביים במגורים.  אנחנורצה לגור בעיר הזאת. היום 

 גם אטרקטיביים במסחר.

 תקבל מדליה.  דודי לוין:

 אותי לימדו, אותי לימדו, פסימי, תקשיב,. לשבת ולהיות סובלנות ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

לא, בוא,  אנחנוהמסחר והתעסוקה, בוא, בוא, , דודי? מה זה קשור סליחה, ניסים גוזלן:

יהיה. היינו מאוזנים שנה שעברה. נס ציונה אתה בא, מסחר ותעסוקה 

יש לך משקפיים שחורות, ואני רואה  .... מיליון 10היתה ללא הגדולה 

אופטימי. משקפיים ורודות. אני מתגאה בזה. בסדר? אני רואה, אני יותר 

. אני לא פסימי. ברור לי ולך, ברור ר אופטימילימדו אותי בחיים להיות יות

אני  נצליח, תזכור, תזכרו את היום הזה, אנחנושלי, ולי ולך שהמלחמה 
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 שנים עד שהמסחר יבוא לידי ביטוי 5שיהיה לי מצנח של אגרום לכך 

שקלים  מיליון 10-. אני אביא, אני אביא את הממשרד האוצר. סמוך עליי

 שקל. מה זה? מיליון 57היחידי שבינתיים הביא . כל שנה ממשרד הפנים

 חטפה. אתה מדבר, סליחה שאני אומר לך, לא אתה לא, שום רשות 

 למה? דוברת:

 עםשא ומתן בחיים שלך כי אתה לא היית במ ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אף אחד לא היה.  מוטי פרנקו:

 ,מוטי, אני מכבד אותך ניסים גוזלן:

 אתה עשית את זה, מוטי פרנקו:

וכל  ביבנה , גוב ארי, גוב אריגוב ארי. שום רשות, רשויות, אני מכבד אותך ניסים גוזלן:

 יאללה. קדימה. לא עשה את זה.ראש עיר אחר 

 אף אחד לא היה.  דודי לוין:

עד שנממש את המסחר.  זה להביא תקציב שוטףמוטי, התפקיד שלנו, דודי,  ניסים גוזלן:

 .אתה לא המצאת את הגלגל. אנחנו מבינים את זה

 ?נכשללמה אתה  אבל  דודי לוין:

 ? במה?אני לא נכשל. במה אני נכשל ניסים גוזלן:

 בוודאי. בוודאי.  דודי לוין:

 במה? ניסים גוזלן:

 עזוב את התקציב,  דודי לוין:

מה  .א הבנתי, מצבך יותר טוב? לחותם על הסכם גג, הייתתגיד לי, לא היית  ניסים גוזלן:

 מקשקש?אתה 

 בוודאי. בוודאי.  דודי לוין:

 כן? במה? ניסים גוזלן:

 כן.  דודי לוין:

 2לאישור אם לא היית מביא עתודה שנותנת לך קיום היה לך איזה זכות  ניסים גוזלן:

 .מטרים מסחר ותעסוקה מיליון
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 )מדברים ביחד(

 איזה זכות קיום? אתה אפילו לא היית מסוגל, ניסים גוזלן:

 ההיסטוריה תשפוט אותך.  דודי לוין:

 לא היית מסוגל, ניסים גוזלן:

 ההיסטוריה תשפוט אותך.  דודי לוין:

 ,ואותך, אתםואותך  מוכן. מוכן. ניסים גוזלן:

 גם אותי היא תשפוט.  דודי לוין:

, לא היה לך שום סליחה, תלמי מנשה לא היה להם פארק, לא היה לך כביש ניסים גוזלן:

 ... איך הם נראים.. לך תראה ... לך תראהראה את רחוב בן יוסף תשתית. ת

 איזון. יצורל ושירותזה מביא תושבים ותעשיה   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ,צר, סליחהנוזה ברור. איזון  ניסים גוזלן:

 אין איזון.  דודי לוין:

 אני חתמתי לפני שנה. במה נכשלתי? מה אתה, קוקו? ניסים גוזלן:

 במה? אני לא קוקו.  דודי לוין:

מטרים מממשים בשנה. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה, תגיד  מיליון 2קוקו?  ניסים גוזלן:

 אתה, לי,

 . אני לא קוקו.אני לא קוקו. אני לא קוקו. אני לא קוקו  דודי לוין:

 בשנה. אתה לא קוקו, אתה קוקיה. שיםממטרים ממ מיליון 2 ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

תן זמן סביר למימוש. אתה יכול  מתי אתה מצפה לממש? אני שואל אותך. ניסים גוזלן:

 לי זמן סביר?להגיד 

 ,תעשי לי טובה  דודי לוין:

 ,דודי, דודי, תן זמן סביר. דודי, מה זה זמן סביר ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

, לדעתך ,, דודי, מה זה זמן סבירדודי, מה, מה זה, דודי, מה זה זמן סביר ניסים גוזלן:

שחתמת, סליחה, שרק עכשיו יש לך תב"ע למימוש איזורי תעסוקה 
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אתה חושב שזה  , ואתה הולך לפתח את מחנה צריפין. כמה זמןמאושרת

 המחנה ולא עושים. תגיד לי, מה אתה,אם לא מפנים את  יקח?

 אתה רוצה לשמוע? אתה רוצה לשמוע?  דודי לוין:

 ,יכול לחייב אותו , אתהביקושאתה יודע מה, אם לא יהיה  נועם ששון:

 .ואם לא פינו את המחנה, אתה יכול, אתה יכול לעשות את זה? מה אתה ניסים גוזלן:

 גיעו.יאבל התושבים, אבל התושבים שם   דודי לוין:

 אבל עוד לא הגיעו. דוברת:

 יגיעו, יגיעו, דובר:

 ?קבוע? אתה יודע מי צריך לקבועאתה יודע מי צריך ל  דודי לוין:

, לא המדינה לא היתה קמה - אתה, אתה יודע מה, עם אנשים כמוך גוזלן:ניסים 

 , לא קורה כלום,מתפתחת

 נכון.  דודי לוין:

 אני אעשה? איזה.סליחה, מה  ניסים גוזלן:

 איזה מזל. איזה מזל שסבא שלי הקים את המדינה. איזה מזל.  דודי לוין:

 )צוחקים(

 .תן לי שניה, לא, לא, דקהאז בוא נלך, סליחה, אז  ניסים גוזלן:

 ,אתה עוד פעם  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 הלאה.אני אסביר לו.  ניסים גוזלן:

 שנים, 10לפני  יחרטט אותי מפההוא אני לא חושב ש  דודי לוין:

 מחרטט., אני , דודיקדימה ניסים גוזלן:

 טוב. . שניה.או.קיי מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 דני, דבר.דבר,  ניסים גוזלן:

 אפשר לשאול שאלה?  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ברבעון הראשון עוד לא אושר ע"י משרד הפנים. נכון?התקציב   דודי לוין:
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 אושר. דני אורן:

 לא. מתי חותה:

 ,רבעון ראשון מינואר עד מרץ לא אושר.  דודי לוין:

 במרץ אושר. דני אורן:

 ...   דודי לוין:

 . במליאה אושר.משרד הפנים. אצלכם במליאהשל  דני אורן:

 ?12 ... חלקי  דודי לוין:

 נו? דני אורן:

 ?12חלקי  1 עובד פה  דודי לוין:

 כן. דני אורן:

 כן?  דודי לוין:

 ,כן דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 אז איך אתה בפלוס?  דודי לוין:

 יש שם, דני אורן:

 ,רגע. לא, לא, לא  דודי לוין:

 ,אתה שואל ועונה אורן:דני 

 ובמינוס, 12חלקי  1אז רגע. אז רגע. תסביר לי איך   דודי לוין:

 אני מנסה לענות לך. דני אורן:

 ששנה לפני זה לא היה.  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .12חלקי   דודי לוין:

 ג'קי, עזוב. תן לו, ניסים גוזלן:

 ,מה אתה רוצה שאני אעשה דני אורן:

 אנחנו, ו12חלקי  1, אתה אומר לי . איךאני לא רוצה כלום, אני רק שואל  לוין:דודי 

 במינוס.

 , נסתכל,דו"חתשלח את ה כן. דני אורן:
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 אני רואה אותו מול העיניים.  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ,הוא אומר לך שהיה לו ניסים גוזלן:

 תסתכל על סך ההוצאות, דני אורן:

 כן.  דודי לוין:

נמוך , נמוך. הביצוע בפועל של ההוצאותתראה שסך ההוצאות היחסי  דני אורן:

 כרגע ביעד,. לצערנו, בצד ההכנסות לא עמדנו מהחלק היחסי

 )מדברים ביחד(

 את כל ההכנסות הוצאות, לפי מה שאתה אומר.צריך לקחת  12חלקי  1  דודי לוין:

 הכנסות. זה הוצאות, לא הכנסות. 12חלקי  1. לא, לוקחים רק הוצאות ניסים גוזלן:

 תעלה. עזוב.בוא  –ניסים, אתה רוצה להיות הגזבר  דני אורן:

 הוא מחליף את נועם. מוטי פרנקו:

 אני אומר, ניסים גוזלן:

 רבעון ראשון בדרך כלל, דני אורן:

 )מדברים ביחד(

. את הכסף רבעון ראשון, רבעון ראשון לא מייצג מה יקרה בסוף שנה דני אורן:

סופרים בסוף. גם לא רבעון שני. בדרך כלל התוצאות מתחילות להתקבע 

רבעון שלישי, לכן גם אם יש  דו"ח, לקראת איזה נורמה איזשהולקראת 

 מצביע על כלום.ברבעון ראשון גירעון, זה לא 

 ברור. ניסים גוזלן:

צהוב שצריך עכשיו לנער את המערכת ולנסות כרטיס  איזשהוזה מצביע על  דני אורן:

 בסדר? להתאזן. לא קרה שום דבר.

 , כי אם,מבחינתי, מבחינתי קרה הרבה  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מה אמרת? מאוזן אז, מה אמרת כשקרה, כשהיהבסדר,  דני אורן:

 לא מענין אותי מאוזן, לא מאוזן. מקליטים, פרוטוקולהזה ודרך אגב,   דודי לוין:

 בסדר. דני אורן:
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 בסדר?בונדס ליגה.  השירותים פה הם לא מענין אותי מה עשו עם הכסף.  דודי לוין:

השירותים פה קרובים לליגה א'. בוא נקרא לילד בשמו. אם אתה בליגה א' 

, כמו נס ציונה, , אבל אם אתה בבונדס ליגהאז אתה בבעיה –ואתה בגירעון 

 ,ואתה בגירעון

 )מדברים ביחד(

 אז אתה, סליחה, ניסים גוזלן:

 ? זה כל הענין.או.קיי  דודי לוין:

 בונדס ליגה. ניסים גוזלן:

 ,אתה משלם ארנונה של ליגה א' אורן:דני 

 ,שקל מיליון 10דיברת על   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

. זה הענין. אתה מבין? זה הוא מקבל בונדס ליגה עם ארנונה של ליגה א' ניסים גוזלן:

 הענין. ויש להם עוד מה להגיד.

 כמו שצריך, היית מנהל אתה אם   דודי לוין:

 חבריי, דובר:

 עזוב אותי. בוא, אנחנו, גוזלן:ניסים 

 אם היית מנהל כמו שצריך,  דודי לוין:

ראוי היית מנהל, אבל לא בחרו אותך, כי אתה לא  –אם היו בוחרים אותך  ניסים גוזלן:

 לנהל. הלאה. אז עזוב, נו.

 )מדברים ביחד(

 להזכיר לך את כל העבר לאו הכסף הלך?כן. כן.   דודי לוין:

 די. דוברת:

 להזכיר לך לאן הכסף הלך?  דודי לוין:

 תקשיב, בוא, ניסים גוזלן:

 מתי, דובר:

 ,למה יש פה חשד  דודי לוין:

 היה חוסר, דודי, היה חוסר, ניסים גוזלן:
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 למה יש פה חשד,  דודי לוין:

 בהכנסות. הלאה.חוסר יה היה חוסר בתקציב ברבעון הזה, ה ניסים גוזלן:

שזה  משרד הפנים. נכון?שאתה חלוק עם  5ועל העובדה שקל מיליון 10-על ה  דודי לוין:

 ?לשוטף ולא לגירעון

 . אמרתי לך מענק היתרי בנייה.מיליון 10אני לא אמרתי  דני אורן:

 המענק, המענק,  דודי לוין:

 .מיליון 10לא אמרתי שהוא  דני אורן:

 ".מיליון 10זרקת "  דודי לוין:

 אמר, מועצה. ראש הזרקתילא  דני אורן:

 .רשמתי מה שאמרת. מיליון 10הנה,  דודי לוין:

 תוך חמש שנים. כל שנה מיליון 10להביא אמר שהוא מתחייב  מועצהראש ה דני אורן:

 אני, זה המצנח.  ניסים גוזלן:

 היתרי בנייה,אמרתי שיש מענק  .מיליון 10לא אמרתי  דני אורן:

 ,של שנה שעברה  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 שיש בכל שנה, דני אורן:

 נכון.  דודי לוין:

המענק הזה במלחמה שלנו רוצים שהשנה  אנחנובחמש שנים האחרונות, וש דני אורן:

אין לנו צורך שהמענק  יירשם לתקציב השוטף ולא לכיסוי גירעון נצבר.

 יירשם לכיסוי גירעון נצבר.

 ועכשיו אני שואל אותך,  דודי לוין:

 כן. אורן:דני 

הספקים שלא קיבלו את הכסף, ככה זה שקל,  מיליון 55הזה  דו"חאם יש ב  דודי לוין:

 כתוב,

 נו? דני אורן:

 אתה לא צריך?אז למה   דודי לוין:

 מה הקשר?. קשר דני אורן:
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 שקל האלה? מיליון 55-את ה איך תשלם  דודי לוין:

 יש בטור השני. תסתכל על הטור השני. מתי חותה:

 ,. זה יתרת זכות של ספקיםהספקים יתרת דני אורן:

 כן.  דודי לוין:

 שנובעת מספקים שוטפים, דני אורן:

 הם עשו עבודה?  דודי לוין:

 ,כן, בטח. מגיע להם דני אורן:

 מגיע להם כסף?  דודי לוין:

 כן. דני אורן:

 .90שוטף +  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,דודי, יתרת הספקים זה ספקי תב"רים. יכול להיותאין קשר. זה,  דני אורן:

 כמה מתוך זה תב"רים?  דודי לוין:

 אני לא, דני אורן:

 ,מה זה? אתה הגזבר. מה, אני שואל אותך  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 אמרת שאתה יודע בעל פה. מוטי פרנקו:

 בוא, אל תגזים. דני אורן:

תרות הספקים זה בכלל מיספקים, אני יכול להגיד בהערכה גסה שכחצי  דני אורן:

 ,שונה והתב"רספקי תב"רים שלהם יש התנהלות 

 ?מיליון 30הו. זה   דודי לוין:

 מה? דני אורן:

 שספקים לא קיבלו?  דודי לוין:

 כמה? דני אורן:

 .מיליון 30אם זה חצי, אז   דודי לוין:

 נניח. דני אורן:

 אז מאיפה תשלם להם?  לוין:דודי 
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 מה זה "מאיפה תשלם להם"? דני אורן:

 . הכל תב"רים.שקל במקומות הפיתוח. לא, סתם מיליון 100יש לנו  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 . הוא שואל שאלות.לא, הוא לא מבין כלום ניסים גוזלן:

 כבר סיכמנו שזה לא פיתוח. . זה לא פיתוח.זה לא פיתוח, מועצהראש ה  דודי לוין:

 בוא, בוא, בוא, בוא, דני אורן:

 זה תב"רים. ניסים גוזלן:

 5-5.5עלות לשכר של יש לך, רק משכורת מרץ, כל משכורת פה היא בערך  דני אורן:

 לאפריל. 10-אתה משלם ב . בסדר? על משכורת מרץ5, בוא נלך על מיליון

 עובדים, 5, תוריד 30אז פתאום יש 

 .98יש לך  54-בוא, בוא. מול ה חותה:מתי 

 אני לא צריך את זה. דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 .98 מתי חותה:

 אז יאללה, קדימה, תסגור. מה, מה הבעיה? למה זה,  דודי לוין:

 יום. יש חוזים. 90של אבל יש חוזים  ניסים גוזלן:

 ,למה משרד הפנים לא עשה את זה עם  דודי לוין:

 זה לא אמור להיות. גוזלן:ניסים 

 )מדברים ביחד(

 תתקשר אליו, הוא יסביר לך,תבוא, הוא יסביר לך אחרי זה.  ניסים גוזלן:

 . אני מצטער להגיד לך.מועצהזה לא בישיבת  נועם ששון:

 הלאה. מרוטברג. לך תשמע ניסים גוזלן:

 דודי, דודי, שב איתו. תלמד, נועם ששון:

 ?. מה הבעיהדו"חאת השב איתו. תלמד  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 .שב איתו .לאלא, לא, לא,  דובר:

 לא,   דודי לוין:
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, אין בעיה. מה אתה רוצה? 12היום? נארגן לכם עד  12-אתה רוצה לצאת ב ניסים גוזלן:

 . אין בעיה.12עד . מוטי, אני לא 12עד  ?12עד 

 תשובות.את כל התשמע לא, שב איתו,  דובר:

 לא תסיים גם. 12עד מוטי, בקצב הזה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 .2זה יהיה עד  –אם אתה תענה  מתי חותה:

 האמת. זה יהיה ,שאתה אומראתה לא רוצה. אתה רוצה, אתה רוצה שמה  ניסים גוזלן:

 אין פה.

 קודם כל זה האמת.  דודי לוין:

 )דיבורים ברקע(

 פה.אז אין  ניסים גוזלן:

 רגע. זה האמת, כי זה כתוב,  דודי לוין:

 ,שקל מיליון 15אז יש  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אז מה אתה רוצה? ניסים גוזלן:

 .סוגרים את זהאיך   דודי לוין:

, זה כולל את ספקים אשראישקל  מיליון 50אז אני אסביר לך. כשכתוב לך  ניסים גוזלן:

מר שגם בחשבון משולמות בערים. אז זה או, למשל, שההוצאות של מרץכל 

 וגם המשכורות מועצה... וגם החשמל של האשפה פה וגם הפינוי של הקבלן 

 230של העובדים, אז סתם, אם אני אעשה לך קורלציה, יש פה תקציב של 

 שקל, מיליון

 כן.  דודי לוין:

. תחלק מיליון 200תיקח ההנחות, נוריד את כל מה שאתה רוצה, נוריד את  ניסים גוזלן:

 , רק חודש מרץ עצמו זה כבר,12-ל

 .מיליון 20זה  דובר:

 שקל. מיליון 20יכול להיות  ניסים גוזלן:

 ברור. דובר:
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 בוא, . אז בוא,או.קיי  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 נכון למרץ? מיליון 55-להביא לי פירוט של ה, אתה יכול בוא אנחנו נסכם  דודי לוין:

 כן, אני יכול. ניסים גוזלן:

 מתי אתה מביא לי את זה?  דודי לוין:

 תבוא אליי, ניסים גוזלן:

 במייל? , אני לא בא. מתי אתה שולח לילא, לא  דודי לוין:

 השבוע. דני אורן:

 שבוע? שבועיים? חודשיים? מתי?  דודי לוין:

 שבועיים. דני אורן:

 איזה תאריך?שם של ספק וסכום ול  דודי לוין:

 אתה, דני אורן:

 איזה תאריך העבודה?  דודי לוין:

 מה זה תאריך העבודה? דני אורן:

 )מדברים ביחד(

, אני , אני רוצה בישיבה הבאה לבוא ולהגידאני רוצה, אני רוצה, אני רוצה  דודי לוין:

 ,רוצה לבוא ולהגיד

 למה, דני אורן:

, אני רוצה, אני רוצה בישיבה הבאה רגע, רגע. אני רוצה בישיבה הבאה לבוא  דודי לוין:

, נכון – לי נכון, מה שאמר  –, מה שאמר לי : למדתי, וואלה דנילבוא ולהגיד

 בסדר?, אהלן וסהלן. לא חודשיים-זה משהו בשוטף מתגלגל חודש

 )מדברים ביחד(

 אז תבקש בהמשך. דני אורן:

 הנה, ביקשתי עכשיו.  דודי לוין:

 אין בעיה. שבועיים, הוא יסדר לך. תקשיב, ניסים גוזלן:

 מפתח פה סיעתי שעשיתי,ועדת כספים לא שמתם אותי בגלל   דודי לוין:

 )מדברים ביחד(
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 אני עונה תשובה. –אתה שואל שאלה   דודי לוין:

 אתה לא חייב לבוא. ג'קי גונגרדי:

 חייב, אני לא פוליטי. מה "לא חייב"?אני לא   דודי לוין:

 למה? יש, ג'קי גונגרדי:

 ,לא נכון דוברת:

 )מדברים ביחד(

מצרפים  אנחנו, אנחנואתה, לקצר זמנים, דודי, דודי, כדי לקצר, שניה, כדי  ניסים גוזלן:

 אותך לוועדת כספים.

 ,לא, לא, אל תצרפו אותי גם. אני  דודי לוין:

 איך אתה רוצה?אז מה?  ניסים גוזלן:

אתה לא עושה את זה סתם. אני אמרתי, אתה לא עושה את זה סתם. זה   דודי לוין:

 זה לא עובד ככה. לא עובד ככה.

לפנים  , עזוב, סליחה, רציתיאנחנואז לא. במפתח  , סליחה,אנחנו רוצים ניסים גוזלן:

 לצרף אותך. משורת הדין

 ,לא  דודי לוין:

 .או.קייהבנתי.  ניסים גוזלן:

 אתה לא רוצה שום ג'סטה ולא,  דודי לוין:

 מצורף. הלאה.אתה לא הלאה. סליחה,  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 לפנים משורת הדין שלך. ג'קי גונגרדי:

 לצרף. סליחה, טעינו. הלאה. ג'קי, רצינו סליחה, בואו נתקדם. הלאה. ניסים גוזלן:

 קדימה.

 מהבטן. תמשיך לפעול מהבטן,תפעל  ג'קי גונגרדי:

 רוצים לצרף אותך. אתה לא רוצה להצטרף? ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הצעתי לו להצטרף כרגע., אני אז אני אומר לך ניסים גוזלן:

 זה מגיע לפי חוק. אתה לא מציע. לא רוצים.  דודי לוין:
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 ,למה מגיע לך? אז אני אומר לך שלפי ניסים גוזלן:

מה  ה כמות נציגים. מה לעשות?, מכניסים אותחמש חמש, אתם אנחנו  לוין:דודי 

 לעשות?

 תתקדם. טוב, סליחה. ניסים גוזלן:

 , אתה יכול להורות לו?מועצה? ראש האבל רגע. אני יכול לקבל  דודי לוין:

 אין בעיה. .זהשכן. שבועיים, הוא יסדר לך את כן, אמרתי לו  ניסים גוזלן:

 ,תוך שבועיים  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 כן. כן. ניסים גוזלן:

 סבבה.  דודי לוין:

 עכשיו, ניסים גוזלן:

 ,רגע, אני רק רוצה  דודי לוין:

 הפסקת לצעוק? הפסקת לצעוק? ניסים גוזלן:

 בס. זה מכיתה א' ככה.אני לא צועק. זה הקול שלי. אני   דודי לוין:

 לא, אז שניה. דקה. ניסים גוזלן:

 ספקים, סכום,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 שלח לו מייל. זכותך לקבל. סליחה, שלח לו מה אתה רוצה. זכותך לקבל ניסים גוזלן:

 את זה.

 הוא ישלח לו מייל. דובר:

 והתלהמת,עוד נקודה. שניה. כל מה שהוא ניסה להגיד לך  ניסים גוזלן:

 לא התלהמתי.  דודי לוין:

 רגע. שניה. דודי, ניסים גוזלן:

 היה פה,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 דודי, דודי, ניסים גוזלן:

 לקחת היטלי השבחה,  דודי לוין:
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 את הפוליטיקה שלך מהבחירות סיימנו. עזוב. נו.דודי, דודי,  דודי, ניסים גוזלן:

 ,פוליטיקה. זה לא פוליטיקהזה לא   דודי לוין:

 , כל הרבעון הזה, שניה, הואכל הרבעון הזה אז תן לי שניה להסביר לך. ניסים גוזלן:

 בסטייה, כל הרבעון הזה הוא בסטייה,

 הסטייה,לא דיברתי על   דודי לוין:

הוא סטייה על כל הרבעון הזה , דקה, אז אני אסביר לך. אלף שקל 700על  ניסים גוזלן:

 ,ומשהו אלף שקל ארנונה 400שקל מים ועוד איזה  אלף 700

 )מדברים ביחד(

 היה גירעון בין ההוצאות,ברבעון הראשון, פשוט לא שאם היו גובים אותם  ניסים גוזלן:

 לעומת הגירעון,  דודי לוין:

תב"רים, רגע, תקשיב. גם כשאתה מדבר על ספקים, והוא מדבר איתך על  ניסים גוזלן:

שוטף וחלקם זה תב"רים, גירעון, אני אומר עוד הפעם, שניה, שחלקם זה 

יום שוטף. רוב  90חותמים,  אנחנומשלמים לספקים, לפי החוזים ש אנחנו

חשבונות. עכשיו, כשמדברים על  3עם , כל ספק הוא זאת אומרתהספקים. 

משכורות, עד  3מדברים על גירעון נצבר שעד גירעון נצבר, במדינת ישראל, 

נצבר. בכל זאת הגירעון הנצבר  הוצאות של תקציב, זה לא נחשב גירעון 3

 ,שלנו

 עזוב, עזוב, עזוב. אל תעשה, מה? מה? מה?  דודי לוין:

 אתה לא מכיר את השפה המקצועית, אז אני מסביר לך. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

. תקבל ממנו. הוא תתקדם. תקבל טוב, הלאה. תתקדם. הלאה. תתקדם. ניסים גוזלן:

 יסביר לך הכל. אתה מבין הכל.

 .או.קיי מתי חותה:

 אני רואה כמה זמן זה יקח. הלאה. ניסים גוזלן:

 אני,  דודי לוין:

 חברים, מתי חותה:

 ..., תאמין לי. הזה כבר שני חשביםעשו לי, עשו לי את הקורס   דודי לוין:
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 . קדימה.קדימה. קדימה ניסים גוזלן:

 חברים. מתי חותה:

 ראינו מה קרה. ניסים גוזלן:

 ,בהסכמה של מתי חותה:

 )שיחת חולין(

 

 חוץ לסדר היום: אישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר מונטסורי ואמיריםמ

מעלים סעיף מחוץ לסדר היום: אישור מליאה  אנחנוכל החברים בהסכמת  חותה:מתי 

 לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר מונטסורי ואמירים,

 איזה סעיף זה? אילנית הומינר:

 לא, זה מחוץ לסדר היום, ניסים גוזלן:

 .או.קיי. או.קייאה,  אילנית הומינר:

 ואמירים.למונטסורי  ,להם חשבונות כולם הסכימו פה אחד כדי ליצור ניסים גוזלן:

 ,כן. חשבון למונטסורי לבנק מתי חותה:

 נו.הזמן שלזה  דובר:

 שהמנהלים?נות האלה או אין עדיין מורשה חתימה בחשבו נועם ששון:

 לא. יהיה, מתי חותה:

 עכשיו. המנהלים יהיו. ניסים גוזלן:

רעות  ובאמירים המנהלת החדשה ,מורשה חתימה גנוסר,טל  יהיה המנהל מתי חותה:

 מן תהיה מורשית חתימה.בלי

 ,צריך לקבוע עוד מורשה נועם ששון:

 כן? מתי חותה:

 צריך שניים.אחד.  , זה לא מורשה חתימהזה לא נועם ששון:

 כאן יש לי רק אחד. מתי חותה:

 אתה לא יכול. צריך שניים. נועם ששון:

 מאשרים מראש.אנחנו  מוטי פרנקו:

 אני יודע. מתי חותה:
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 טוב, תפתח את החשבונות, נועם ששון:

לישיבה  אנחנוחשבונות, הכל, אחרי זה הם יצרפו את השני. תפתח להם  ניסים גוזלן:

 הבאה נביא.

 ,בדרך כלל המזכירה דובר:

 )מדברים ביחד(

 או טלפונית גם ידברו איתכם. או טלפונית. ניסים גוזלן:

 ביר במייל, נאשר טלפונית.נע נועם ששון:

 . הגענו, הגענו לתב"רים.או.קיי מתי חותה:

 בוא, תב"רים. לחודש. עד אז תהיה עוד ישיבה. 14-ם מתחילים בכול ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 

 יםתב"ראישור .  14

 

 במימון רמ"י )תקציב( 1צריפין מתחם  - 1290 תב"ראישור .א.  14

 הראשונים, דני.ים תב"רה מתי חותה:

ים שעד עכשיו תב"רשל צריפין. זה  2-ו 1ים הראשונים זה מתחמי תב"רה דני אורן:

. בוועדת כספים להעביר אותם לא בוועדות כספים ולא במליאהלא הצלחנו 

 ובוועדת ההנהלה הם עלו,האחרונה 

 ... דובר:

 ?הם לא עברו בוועדת כספים ?זאת אומרתמה  מוטי פרנקו:

 עברו. דני אורן:

 עברו. עברו. דובר:

 ,להבין מרבע מיליארד שקל מה, מה אני אמור  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 אני אענה לך. ניסים גוזלן:

 כן, בבקשה. מתי חותה:

 אני, אני אענה לך. אני אענה לך. ניסים גוזלן:
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 אני שואל את הגזבר.  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 דווקא זאת לא שאלה גזברית, דני אורן:

 אז תן לי לענות? ניסים גוזלן:

 הנדסית. היא שאלה דני אורן:

 אז אני חוזר בי. אז אני שואל את המהנדסת.  דודי לוין:

 כן. :רימה לבדב

 מה זה?  דודי לוין:

 ,2מתחם  פיתוח, פיתוח :רימה לבדב

 .1הראשון זה מתחם , יש רגע. לא, לא,  דודי לוין:

 כן. דובר:

 .1מתחם  . אותו1יש שם  :רימה לבדב

 ומה? , כן.1יש   דודי לוין:

 יצאנו למכרז, אנחנו 2מתחם  :רימה לבדב

 .1, אני גם שואל על 1אבל  זה אני יודע.  דודי לוין:

 ,גם כן מכינים. הכל מכינים חומר למכרז 1 :רימה לבדב

 )מדברים ביחד(

 מאשרים פה? אנחנואז מה   דודי לוין:

 ,, אתהאתה מאשר ניסים גוזלן:

 בזמנו אמרנו שתי חברות, דובר:

 מסגרת?  דודי לוין:

 מסגרת, כן. מתי חותה:

 רגע. אתה מאשר, אתה מאשר, ניסים גוזלן:

 או, מאושר קציבאני לא רואה ת ? לא עושים פה כלום בינתיים.מסגרת  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 הפיתוח הצמוד, גוזלן:ניסים 

 זה מסגרת, דובר:
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רגע. דקה. חבר'ה, כל יזם, כל מכרז שייצא, יש את הפיתוח הצמוד פר אותן  ניסים גוזלן:

 ,יחידות

 או רק את המטלות? הסכם גג עם כל הסעיפים  דודי לוין:

 שקל, מיליון 551-מטלות ב 38-, את ה. מה שהיה אזזה כל, לא, זה המטלות ניסים גוזלן:

 זה לא היה,  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .מדברים עכשיו על הפיתוח הצמוד אנחנו זה המטלות. ניסים גוזלן:

 זה הפיתוח עצמו.  דודי לוין:

 לה הסך הכלא 2ומתחם  1. מתחם זה הפיתוח הצמוד של המתחמים ניסים גוזלן:

 ההכנסות.

 ?8.ב'? 7איפה   דודי לוין:

 רגע.רגע.  ניסים גוזלן:

 עוד לא.  עוד לא הגיעו. דובר:

 כרגע יוצאים, 2ומתחם  1מתחם  שתהיה בריא אתה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 יזמים 5פר, יש . יזמים, יזמים משלמים 2יצאו לשיווקים במתחם  ניסים גוזלן:

יחידות דיור. הם  1700כשמדובר על  2שהשתתפו במכרז של מתחם 

, הם את התשתיות עלמשלמים את הפיתוח הצמוד לרמ"י, הם משלמים 

. זה מה שהם ואת עידוד מבני ציבור את החדש תמורת ישןמשלמים 

במסגרת רמ"י. רמ"י קולטת את הכסף ומשכיבה אותו אצלה.  משלמים

הסך הכל עבודות שהתבצעו במתחמים האלה זה הסך הכל שאתם רואים 

 ,ואת זה היזמים אמורים לשלם לרמ"י ,פה שמוערך

 )מדברים ביחד(

. כל מאשרים זה כרגע מסגרת אנחנוה שומ, עבור כל הביצוע. נקודה ניסים גוזלן:

 את זה. זהו. הלאה. גרת מכרזים שנצא ונעשהההוצאות יהיו במס

 כן. מתי חותה:

 הלאה. דובר:
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 צריך להצביע. דני אורן:

 , אז מה זה משנה?גם ככה אתם מצביעים נגד :ניסים גוזלן

 בגלל זה, דני אורן:

 )מדברים ביחד(

 .תגידו שמות דוברת:

 כל אחד בנפרד? מתי חותה:

 כן. ניסים גוזלן:

 ,254,777,276 – 1ראשון על מתחם  תב"ר. או.קיי מתי חותה:

 בעד. ניסים גוזלן ניסים גוזלן:

 ג'קי? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. ג'קי גונגרדי:

 עידית? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. עידית גינדי:

 אבבה? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. ניגוס אבבה:

 ?מוטי פרנקו :קורל ג'ואנשיר

 בעד. מוטי פרנקו:

 לוין?דודי  :קורל ג'ואנשיר

 בעד. מה, שיהיה להם בהצלחה.  דודי לוין:

 אבנר ברק? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. אבנר ברק:

 חשוב.  דודי לוין:

 ,זה רגע היסטוריתדע לך,  דובר:

 )מדברים ביחד(

 עדי גם זו לטובה? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. עדי גם זו לטובה:

 שלומית שלסקי? :קורל ג'ואנשיר
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 בעד. שלומית שלסקי:

 ?נועם ששון :קורל ג'ואנשיר

 )מדברים ביחד(

 מה זה קשור? מוטי פרנקו:

 ג'קי, דובר:

 ומה אתה מעיר עכשיו את המתים? מתי חותה:

 ג'קי, אל תתחכם. אתה קמת באמצע הארנונה, דובר:

 )מדברים ביחד(

 של ישיבה ראשונה. דובר:

 להתייעץ.מותר להתייעץ. ג'קי, מותר  )צוחק( ג'קי, ניסים גוזלן:

 הקוד האתי. נו, עזוב.את  דובר:

 יאללה. ניסים גוזלן:

איך יהיה בנייני  נצביע נגד תשתיות אנחנותשתיות, אם  נצביע נגד אנחנואם  דודי לוין:

 המשרדים? איך יהיה להם תשתית?

 אנחנו יודעים להסתדר גם, דובר:

 חייבים. דודי לוין:

 ,. טוב מאודהלאה. קדימה ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,האמת דודי לוין:

 מה לעשות? דובר:

 כל הכבוד, דודי לוין:

 קדימה. ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 אלף מטר. 140 דודי לוין:

 

 במימון רמ"י 2צריפין מתחם  - 1187 תב"ראישור הגדלת  .ב. 14
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 .2 תב"ר ניסים גוזלן:

מישהו משנה את ההחלטה  .279,922,094צריפין  2מתחם  – 2מס'  תב"ר מתי חותה:

 שלו?

 לא. ניסים גוזלן:

 אותו דבר? מתי חותה:

 בעד. ניסים גוזלן ניסים גוזלן:

 לא, אותו דבר. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 מישהו לא מתנגד,אבל אם  .בעד ,לא משנה. אחר כך נכתוב את הבעד, בעד מוטי פרנקו:

 אותו דבר. מתי חותה:

 לא, על,לא, אבל  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ג'קי, הלאה. שם אחד. אז בוא, אז תן, שיהיה מסודר. אני בעד. ניסים גוזלן:

 ג'קי, דוברת:

 אבל רגע. שניה. יש לי שאלה. דודי לוין:

 אני אענה לך. – קודם נסיים את זה רגע, דקה. דודי, דקה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ... :ג'ואנשירקורל 

 בעד. דוברת:

 ?אבבה :קורל ג'ואנשיר

 בעד. ניגוס אבבה:

 ו?מוטי פרנק :קורל ג'ואנשיר

 בעד. מוטי פרנקו:

 ?דודי לוין :קורל ג'ואנשיר

 בעד. דודי לוין:

 ?אבנר ברק :קורל ג'ואנשיר

 בעד. אבנר ברק:
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 עדי? :קורל ג'ואנשיר

 .בעד עדי גם זו לטובה:

 שלומית? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. שלומית שלסקי:

 ?נועם ששון :קורל ג'ואנשיר

 בעד. נועם ששון:

 אתה עושה דברים מדהימים, כולם מצביעים בעד.ניסים,  דובר:

 ?טלילה מזרחי :קורל ג'ואנשיר

 בעד. טלילה מזרחי:

 ניסן לביא? :קורל ג'ואנשיר

 בעד. ניסן לביא:

 ,מחמם לי את הלב לראות את ג'קי גונגרדי:

 )מדברים ביחד(

 הלאה. ניסים גוזלן:

 ,רוצה מנכ"ל. המנכ"לרגע. ה דודי לוין:

 אלף? 200-מה אתה יכול לעשות ב ניסים גוזלן:

 תקציב מאושר. נכון? מה זה התקציב מאושר? ,2, במתחם שקל מיליון 5 דודי לוין:

 איפה אתה קורא? מתי חותה:

 .מיליון 5-ה דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .5,106,000לא,  חותה:מתי 

 ,לא, לא דודי לוין:

 .כן, הם נתנו לנו מקדמה לתכנון הא. מתי חותה:

 ,זה גם כן 274-זה התכנון. ה דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 זה השלמה. זה השלמה. מתי חותה:

 דיור.שצפויות להיות גם מהמסחר וגם מה זה הסך הכל הכנסות ניסים גוזלן:
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 כן. מתי חותה:

 עבור על מתחם. ניסים גוזלן:

 

 עבודותבמימון קרן , 1517ע "תב ,311מגרש  ,גנ"י 4בניית  - 1175 תב"רהגדלת .ג. 14

 משרד החינוך+  פיתוח         

 .קיים תב"רהגדלה של  – 3סעיף  .או.קיי מתי חותה:

 שאלה.יש לי  דודי לוין:

 כן. מתי חותה:

 זה? תב"ראיזה  דובר:

 ?תב"ראיזה  דוברת:

 .1175 דודי לוין:

 כן. של הגנים. מתי חותה:

 ,זה .או.קיי ניסים גוזלן:

 תשאל שאלה. מתי חותה:

 אתה רוצה לדבר על זה? דבר. דודי לוין:

 דבר. ניסים גוזלן:

 אחרי זה.... לא, לא. דבר אתה. אני, אני  דודי לוין:

 של מה? ניסים גוזלן:

 , ... משהו.לא יודע דודי לוין:

 על צריפין מה שרצית.של הגנים. בוא, תענה  תב"רלא, ה ניסים גוזלן:

 לא, הוא קיבל את זה ממנו. עכשיו הוא, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 הזה? תב"ראתה רוצה על ה ניסים גוזלן:

 כן. לוין:דודי 

זה כיתת גן נוספת שקיבלנו במסגרת התכנון של הארבעה. , תב"ר. זה או.קיי ניסים גוזלן:

 שמשלים.קיבלנו שלושה, וזה הרביעי 

 זה עכשיו קיבלנו, רימה לבדב:
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 נכון. ניסים גוזלן:

 ,תב"רזה הזה,  דודי לוין:

 .נכון ניסים גוזלן:

 שעבר מחתני פרס ישראל? דודי לוין:

ו מפנים עכשיו את המבנה של אנחנ, ששעבר בחתני פרס ישראל תב"ר זה ניסים גוזלן:

 ,דיוניםחרוב, ולא צריך את ה

 מתי, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 חתמנו היום על הזמנה. אנחנו. , שבועייםשבוע הבא ניסים גוזלן:

 יש בכל הגנים? דודי לוין:

 אחד, של גן חרוב.של גן ן וטקייש כרגע  מה? ניסים גוזלן:

 גן חרוב היכן כרגע מעבירים אותו? מוטי פרנקו:

, אני . אני חוזר ואומר עוד פעםמועצהאת ראש ה אני, רגע, רגע, אני שואל דודי לוין:

על ההצבעה גם  דיברתיש ,גם מרענן את הזיכרון של היועצת המשפטית

 אז אמרתם שאתם מעבירים את ההרשאות. תנשום.שהיה אז. 

 אני נושם. מה, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

מעבירים את ההרשאות כי המתחם הזה מתייקר. עכשיו אתה בא ואומר  דודי לוין:

 שיישאר שם הגן.

 ,אני לא אמרתי. אני אמרתי ניסים גוזלן:

 אבל לפניך, דודי לוין:

, שאני לא יכול לשלוח שכרגע ברישום של ילדי תלמי מנשהאמרתי: הצורך  ניסים גוזלן:

 גן אחד, של גן חרוב. שכרגע יש לנו קיטון שלאותם מחוץ לשכונה, 

 אבל אמרת שיש שניים, בגלל זה העבירו, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

. פתחו גן דתי שם. כנראה יפתחו גן דתי. יש להם כרגע 2-היה צפי, היה צפי ל ניסים גוזלן:

 ילדים, 22
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 תקשיב. לי זה היה ברור אז, דודי לוין:

 שמה? ניסים גוזלן:

 אל תוסיף.לי, עזוב,  דודי לוין:

 25אעשה עם יש קיטון של גן אחד, הוציאו גן אחד. מה אתה רוצה שאני  ניסים גוזלן:

 ,לא, לא נהיהילדים לגן? 

 רצית שיהיה גן קבוע. דודי לוין:

 ,הלכנו בראש שלךאין צורך. המזל שלנו שלא אבל  ניסים גוזלן:

 דודי, דובר:

 .שקלים שם מיליון 5, וזה סתם דבילי לבזבז ילדים מיותמים גני 3כי היו  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 תיכנון ליד בית הכנסת,תיכננו  גנים בתלמי משנה. 3-אין צורך ב ניסים גוזלן:

 ,כמה דודי לוין:

 יסתלק. אז הוא לא יסתלק.היה שם אחד, ושנה הבאה הוא כרגע  ניסים גוזלן:

 ,אבל יש דודי לוין:

 אני לא כועס, ניסים גוזלן:

 יש עוד כמה, בשכונה שלי. דודי לוין:

 אלה,יש את גן צבר, יש את גן דודי, דודי,  ניסים גוזלן:

 .קרווניםיש עוד עזוב אותי שמות.  דודי לוין:

 רצית?. מה 3יש לך  ניסים גוזלן:

 האלה למבני קבע. 3-ה דודי לוין:

 סליחה. סליחה. ניסים גוזלן:

 זה מה שרציתי. דודי לוין:

 הקיטון של השכונה, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

. 2-, ושנה הבאה היא תרד, כנראה, בגן אחדהשנה יורדת בהשכונה שלכם  ניסים גוזלן:

 שקלים, מיליון 5אני אומר לך,  ,לבזבז משאבי ציבוראין טעם 

 .הקרווניםאת  ... נשארים. אתה לא הקרווניםאבל את  דודי לוין:
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 ,אנחנו, ואז לא, הם יהיו לעוד שנה ניסים גוזלן:

 כשאמרתי לך עכשיו, השיחה עוד לא מוקלטת. הם לא יהיו לעוד שנה. דודי לוין:

 טוב, עוד פעם, ניסים גוזלן:

 ,שמה שנאמר בישיבה דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

, עובדה שהתפטרנו 1, השכונה שלך לא תזדקן, נכון, השכונה שלך לא תזדקן ניסים גוזלן:

 .1-מ

 ... דובר:

 רוצים, אנחנושלמי? אתה מבין שרחוב אהוד מנור רוצה חניה? אתה מבין  ניסים גוזלן:

 אז למה, דובר:

 . אין.אין שטחים חומים. אין לי איפה לשים אותו ניסים גוזלן:

 .מועצהככה זה היה ב דודי לוין:

 אתה לא מכיר את העובדות, . הלאה. קדימה. תתקדם.דודי, עזוב ניסים גוזלן:

 צריך להוכיח.בשפה שלך אני הוכחתי את מה שהייתי  דודי לוין:

 מה יש להוכיח? ניסים גוזלן:

 , עברנו לעודף,1.7-אמרנו נחכה ל דודי לוין:

 נו, אז מה? פינינו אחד. מה הבעיה? ניסים גוזלן:

 ,כל מה שדיברו אז דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ,לא הבנתי. מה הוא יש לך לסדר לנו כיתת גן? ניסים גוזלן:

 זה היה מצג שווא. זה היה מצג שווא. עכשיו, דודי לוין:

 הוא אמר את זה, דובר:

 .. אז מה? גם אתה אמרת הרבה דברים אז הוא אמר ניסים גוזלן:

 אני לא רוצה להתווכח, לא, דודי לוין:

 של ילדים. מה אתם, מה הקשר? יש התנהלות. יש, יש רישומים ניסים גוזלן:

 יש משהו אחד, דובר:

 ,סליחה, מה, מה הקשר ניסים גוזלן:
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 )מדברים ביחד(

 טוב. די. ניסים. מתי חותה:

 מיליון 5תוקעים שם שאתם לא מנהלים, כי אז היו ? המזל מה הקשר ניסים גוזלן:

 מזל. הלאה. שאתם לא מנהלים.שקלים שבעוד שנה לא צריך אותם. מזל 

 בסדר גמור. דוברת:

 . ממש לא. ממש לא.ממש לא דודי לוין:

ותראה שנה הבאה נזכור פה את השיחה, כן. אתה לא יודע. אז בוא ניזכר.  ניסים גוזלן:

רחוב אהוד מנור צריך את יהיה את הגן הנוסף ותראה שתהיה חניה ושלא 

 ,כלוםהחניה. אתה לא מבין 

 נכון. נכון. דודי לוין:

 ניסים, דוברת:

 די. חלאס. נמאס..  אתה חושב שאתה גאון ניסים גוזלן:

 נכון. דודי לוין:

 שנה הבאה נחכה לעוד גן. בסדר? ניסים גוזלן:

 תעצור. דודי לוין:

 יוצא אחד. ניסים גוזלן:

 .שנים שאתה רוצהקח כמה  דודי לוין:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 מה אתה רוצה ממני? דודי לוין:

 .אז מה אתה ניסים גוזלן:

 רודף אחריך?קח. מה, אני  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 כי יש צורך, הבאנו עוד כיתת גן בצמרות ניסים גוזלן:

 פה בשכונה אני שומע: שנה הבאה, שנה הבאה. מה אתה רוצה? :דודי לוין

 .נתקדם. הלאה. בואוהלאה. בוא  ניסים גוזלן:

 טוב. מתי חותה:

 .תעשה מה שאתה רוצה דודי לוין:
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 בואו. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , אבל בראייה עתידית,ן ... חסר גן קבעבסדר, רגע. נכון שצריך לבנות. חסר ג נועם ששון:

 .שנתיים. נכון-של שנתיים, שנהה ניסים גוזלן:

 יש לנו מספיק גני קבע בשכונה, ששון:נועם 

 ,אתה, הכל בסדר דודי לוין:

 ולהתייעל. רוצים לקחת חשבון אנחנו נועם ששון:

 דודי, ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 זה לא הוצג. זה לא הוצג. דודי לוין:

 דודי, ניסים גוזלן:

אומרים לא הצביע על זה. אולי הם היו  ואברהם לא הצביע על זה, וזיאבדי דודי לוין:

 אחרת,

 להם את הנתונים. סליחה, זה אני הבאתי ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הקודמים. מועצהעבדתם מעל חברי ה דודי לוין:

 שפתאום, רגע, מקשקש? מה עבדנו? הבאנו להם נתונים על סמך זהמה אתה  ניסים גוזלן:

 נתונים.לא, לא הבאת  דודי לוין:

 וואוו, טוב. ניסים גוזלן:

 לא הבאת נתונים. דודי לוין:

 תתקדם. ניסים גוזלן:

 תגיד לי, מי, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 ?אתה, אתה, אתה יודע מה הבעיה שלך ניסים גוזלן:

 לא. דודי לוין:

 שחסר לך, רגע, ניסים גוזלן:

 כן. דודי לוין:



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

93 

גני הילדים, אז אני אלמד אותך,  צניעות. טיפה. צניעות.. תלמד, קצת צניעות ניסים גוזלן:

 בשכונה,גני ילדים  9, במקור, היו צריכים להיות 1518רימה, שניה, בתב"ע 

 נכון. דודי לוין:

 ,ואומרים 2013-כי בא גדעון סער בזה הפרוגרמה. למה?  ניסים גוזלן:

 טרכטנברג, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 . אתה צודק.ם. תתעלם מזהגני 50%והוריד את טרכטנברג . זה הוספה של  ניסים גוזלן:

 .צריך להביא שטחים חומים אבל ?מה הקשר

 למה אתה מנסה לשכנע אבל? דובר:

אני  ,. אז מהאני לא מנסה לשכנע, אני מנסה פעם אחת להסביר לו מה קרה ניסים גוזלן:

גנים. מה  21נהיו  תלמי מנשהם, פתאום בגני 9מנסה להסביר לו שאם היו 

 מנסה להסביר.אני לעשות? מנסה, 

 )מדברים ביחד(

 ,, אמרנו שעושים חניהאבל אמרנו דודי לוין:

 עכשיו, יש פה ציוד שבא סער, השטחים החומים לא מספיקים, ניסים גוזלן:

 אבל מה, דודי לוין:

, להוריד יביל בחניה של גן צבר. אני יכול לבנות את צריך להביא את החניה ניסים גוזלן:

 ,זה לא קרקע שמספקתבחניה? לא. גן צבר 

 נכון. דובר:

מציאות, אתה לא שיצרנו שם גן כדי ליצור מצב של  ,לכן, גן אלהלכן זה,  ניסים גוזלן:

שני יבילים ולעשות להם היתרים בשני המקומות האלה, להביא יכול לבנות 

 יאשרו לך בנייה.זמניים. לא 

 )מדברים ביחד(

 לא, אתה, דודי לוין:

, אני צריך נוסף שהבאנו תוספת של גן הלאה. ,טוב, מוטי, בואי, דודי ניסים גוזלן:

 להתנצל שאני מביא כסף? אני הולך להתנצל שאני מביא כסף? נו, באמת.

 השתגע הבן אדם.נו, באמת. 
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 ?ישתכנעלמה אתה חושב שהוא  ג'קי גונגרדי:

 הוא לא ישתכנע כי הוא, ניסים גוזלן:

 נו, אז די. ג'קי גונגרדי:

 נועם, דודי לוין:

 טוב, אני בעד. ניסים גוזלן:

 . הצבעה.או.קיי ג'קי גונגרדי:

 ניסים בעד. הוא יצביע גם בעד, מה זה משנה? ניסים גוזלן:

 אני יודע, דודי לוין:

 נועם, נועם, נועם, ניסים גוזלן:

 תאמין לי. בסדר? תאמין לי, .אני יודע הכל לוין:דודי 

 כן. הלאה. ניסים בעד. ניסים גוזלן:

 ניסן, מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 ג'קי, ניסן, אבבה, ניסים גוזלן:

 ג'קי, מתי חותה:

 עידית, ג'קי, ניסים גוזלן:

 מבטיחים ונותנים. דודי לוין:

 ,עידית מתי חותה:

 בעד. עידית גינדי:

 ?מי עוד? נועם גוזלן:ניסים 

 בעד. נועם ששון:

 בעד. מוטי? טלילה? ניסים גוזלן:

 בעד. מוטי פרנקו:

 אז על מה כל הויכוח?בעד. נו,  ניסים גוזלן:

 לא ויכוח,לא, אבל  מוטי פרנקו:

 עכשיו? שלא יוסיפו עוד גן? מה אתה רוצה דודי לוין:

 תעשה? אז לא נבנה גן ילדים?מה  מוטי פרנקו:
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 , ואני צריך להתנצל?שקל מיליוןמה לא, הבאתי  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 לא הבאת שום דבר. דודי לוין:

 אתה הבאת את ההרשאה הזאת? :ניסים גוזלן

 השארת אותם בגנים יבילים.הגעת עם הילדים לשכונה שלי,  דודי לוין:

 הלאה. הלאה. בסדר. בסדר. ניסים גוזלן:

 מה שעשית.זהו. זה  דודי לוין:

 .4 ניסים גוזלן:

 הבאות. את זה תספר להם בבחירות ניסים גוזלן:

 ,אספר להם. אתה אני דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 הלאה. קדימה. ניסים גוזלן:

 אתה הצעת בגלל, דודי לוין:

 צריך לתת פתרונות לגנים. מה הקשר לבטחונות?אני  ניסים גוזלן:

 אתה לא, לא, לא, לא דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 עזוב. עזוב. דודי לוין:

 קדימה. הלאה. הלאה. ניסים גוזלן:

 אני אלחש לך באוזן אחר כך.. עזוב דודי לוין:

 תלחש לי, אין לי בעיה. ניסים גוזלן:

 בסדר? דודי לוין:

 אתה יכול להגיד לי מתי שאתה רוצה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

שמשרד החינוך את האשכול לצמרות כי זה מה זה שהבאתי, זה שהעברתי  ניסים גוזלן:

 לנו, נתן

 הוא לא נתן. דודי לוין:
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. אתה תמיר. אתה לא מבין כלום, סליחהאתה לא יודע, אתה היית מול  ניסים גוזלן:

 סתם,

 אני רוצה, די. מתי חותה:

 אפילו מה אתה חושב עליך.לא רוצה לכנות אותך  ניסים גוזלן:

 ,יש פה ניסים, מתי חותה:

 ה,מועצראש ה דוברת:

 )מדברים ביחד(

 כי הצורך בצמרות . מוטי, מוטי, לקחתי את הזה לצמרותחלאס, יש גבול ניסים גוזלן:

 בצמרות, תקשיב, ? הלאה.נכון יותר. מה לעשות

 ,תב"ר. הגדלה של תב"ר, הגדלה של הגדלה מתי חותה:

 ,תהיה רגוע דוברת:

 באמת רגוע. אני גוזלן:ניסים 

 ,1303 מתי חותה:

 אתה יודע מה יהיה לך שם? ... מועצהראש ה דודי לוין:

 תסתכל, ניסים, מוטי פרנקו:

 .אתה ממש מפחיד אותי. הלאה ניסים גוזלן:

 ניסים, תסתכל, תסתכל, מוטי פרנקו:

 דודי, ניסים גוזלן:

 יותר קל. תסתכל. מוטי פרנקו:

 תאמין לי. הלאה. , דודי, להצליח.לי אנרגיותאתה מוסיף  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הלאה. קדימה. ניסים גוזלן:

 יש, מתי חותה:

 ,ניסים מוטי פרנקו:

 איזה? דוברת:

 

 במימון "צמרות"ו "רמון"תכנית תקשוב לבתי הספר  - 1303 תב"ראישור הגדלת   .ד.14
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 משרד החינוך          

 של משרד החינוך תוכנית התקשוב מתי חותה:

 תוכנית התקשוב? דוברת:

נוספים.  104,800 , כן, הגדלה. קיבלנו עודמשרד החינוךהתקשוב של תוכנית  מתי חותה:

 . יש מישהו שמתנגד?. הצבעההתאםב תב"רצריך להגדיל את ה

 לא. מוטי פרנקו:

 לא. דוברת:

 לא. כולם בעד. מתי חותה:

 תקשורת?רשת זה רק  מוטי פרנקו:

 איך? מתי חותה:

 זה רק רשת תקשורת בתוך בית הספר? מוטי פרנקו:

 מתוקשבות.זה כיתות  מתי חותה:

 ,זה כולל גם מחשבים מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 כן. כן. ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 כן. ניסים גוזלן:

 אני התרשמתי, מוטי פרנקו:

 כן. כן. ניסים גוזלן:

 ,מחשביםהזה כולל  גינדי:עידית 

 250 זה בשני בתי ספר. וכולל הכל. כן.כולל המחשבים וכולל הרשת  ניסים גוזלן:

 ב"צמרות". 250-ב"רמון" ו

 זה כולל, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 גם, אלף שקל 600לקחנו  אנחנואגב,  מתי חותה:

 מהפיס. ניסים גוזלן:

 .או.קיי מחשבים לבתי הספר.לרכישת גם מהפיס  מתי חותה:
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 בישיבה הבאה.אנחנו נביא לכם את זה  ניסים גוזלן:

 

 

 . לוועדתמ. החינוך – 311בניית בי"ס יסודי "אילנות", מגרש  – 1156 תב"רהגדלת .ה.  14

 ק.ע.פ + הפיס )מדברים ביחד(כספים הבאה יש לאשר במימון משרד החינוך            

 ,של בית ספר יסודי "אילנות" תב"רהגדלת  מתי חותה:

 מפעל הפיס. מוטי פרנקו:

 ,אלף שקל 646תוספת של  מתי חותה:

 מאושר פה אחד. מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 ... דודי לוין:

 כן. מוטי פרנקו:

 . מאושר פה אחד.או.קיי כן. מתי חותה:

 

 ,)הישוב הישן( –שדרוג ושיקום שכונות רמב"ם והרצל  – 1253 תב"ראישור הגדלת .ו.  14

 1540690450ה מס' זחו – במימון רמ"י          

 , שדרוג ושיקום שכונות רמב"ם והרצל,1253 תב"רו( אישור הגדלת  מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 . לאט לאט.רגע, רגע דודי לוין:

 עכשיו התקבלו כל הסכומים,. שקל מיליון 10 תב"רבעבר פתחתם  מתי חותה:

מחיר למשתכן?  ה שלזה שלהם או שזארץ שרואים ברקע, שבתגיד, הבניינים  מוטי פרנקו:

 שרואים שבניינים בונים שם.אלה ברקע, של ארץ, 

 מה שבונים עכשיו, מתי חותה:

 י"ב, זה מחיר למשתכן.מתחילים, מתחם מה שכרגע  ניסים גוזלן:

 למשתכן.זה מחיר  מתי חותה:

 זה לא שלהם. מוטי פרנקו:

 לא, זה מחיר למשתכן. מתי חותה:
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 שורה, שניה,ב ניסים גוזלן:

 כאלה שאומרים שחושבים שזה שלהם.הא, כי יש  מוטי פרנקו:

 )צוחק( מתי חותה:

 לא צוחק איתך. מוטי פרנקו:

 בשורה. ניסים גוזלן:

 שמצוין שם, ט... פוסהם הראו לי מפה באיזה  מוטי פרנקו:

 קרוב, יותר קרוב אליהם. יותר מה ששלהם, מה ששלהם מתי חותה:

ראש אמור לחתום  לי, אז יש לי בשורה בשבילכם. שבוע הבא, אז יש לא, אז ניסים גוזלן:

 עיריית רעננה ביילסקי, שבוע הבא,

 ,אז הוא כבר לא דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 לא, לא. הוא היום אחראי על הדיור, היום הוא אחראי, ניסים גוזלן:

 הגג, דרך אגב,. כולם התחלפו. כל מי שחתום על הסכם אני יודע דודי לוין:

 קשור? מה זה ניסים גוזלן:

 )צוחק( אתה עובר על, מתי חותה:

 ביגדור יצחקי,א ניסים גוזלן:

 כולם חתמו. דודי לוין:

 אביגדור, הוא החליף את אביגדור יצחקי, ניסים גוזלן:

 רק שהוא לא חתם. מתי חותה:

 שניה. והוא צריך לחתום כיו"ר הוועדה הארצית, ניסים גוזלן:

 ברור. דודי לוין:

התוכנית , זאת אומרתיום.  60הוא אמור לחתום על ההתנגדויות להרצל  ניסים גוזלן:

הרצל, וזה יהיה פינוי בינוי אושרה. שבוע הבא יהיה פרסומים בכל שכונת 

 יחידות דיור שיחליפו את השכונה. 2000של 

 אמן. מוטי פרנקו:

 ,אנחנו. שתדעו ששבוע הבא, שבועיים, אתם תראו פרסומים בכל הרצל ניסים גוזלן:

 אמן כן יהי רצון. מוטי פרנקו:
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 ותחבורה, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מה? ניסים גוזלן:

 והתחבורה וזה? דודי לוין:

 .הכל מסודר. יש תב"עות מאושרות ניסים גוזלן:

אפרופו, מי, מי אישר לחבר'ה האלה, סליחה שאני זה, זה לא קשור לישיבת  דודי לוין:

 אבל רק, איך אומרים, אין לי,, מועצהה

 עכשיו. אחרי זה.לא, אבל עזוב  ניסים גוזלן:

 ,לא, זה לא "עזוב" דודי לוין:

 מי זה הקבלן? מתי חותה:

בלהיכנס ככה בצורה  ו של המדרכהאת הפריצה הזככה מי אישר להם  דודי לוין:

 ,טיתאפיר

 זה התוכנית. נועם ששון:

 .שם זה לא רחוב דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 לא רוצים, אנחנואבל אנחנו לא רוצים לפרוס את זה כי  נועם ששון:

 יסתובבו היום.אנחנו לא רוצים שאנשים  ניסים גוזלן:

 אנחנו בכוונה השארנו, נועם ששון:

 אמורה להיות כיכר. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 . זה סגירת הצומת.לא, לא, לא. פה נכנסים מכאן דודי לוין:

 אנחנו. כששאמור, אמורה להיות כיכרעל זה מדברים, מצד ימין. זה כביש  ניסים גוזלן:

 תהיה כיכר. –נפתח את השכונה 

 ההמשך של שפירא, נו. דובר:

 ,קניון, מגיע לכיכרכשאתה יוצא מה דודי לוין:

 כן. דובר:

 ואז, וממשיך ישר דודי לוין:
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 ואז יש לך ימינה. ניסים גוזלן:

 כן. דובר:

 לפני הרמזורים. גוזלן:ניסים 

 פונה לרמזור ואז ימינה.לא,  מוטי פרנקו:

 .חיבורשם יהיה  רימה לבדב:

 ... דובר:

 אתה יודע הכל. ,יש דודי לוין:

 .התנועה שלו יהבדלבסדר, זה  נועם ששון:

 ,רגע. כשאתה עובר את הכיכר דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

מטר יש  70-80איזה אחרי , ואתה עובר את הכיכר, כשאתה עובר את הכיכר דודי לוין:

 כביש סלול, לך

 זה לא יעזור, נועם ששון:

 רגע. רגע. דודי לוין:

 אחרי הכביש הסלול. אחרי הכביש הסלול. אז אני אסביר. ניסים גוזלן:

 ,אז למה דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

, אחרי עבודות של ביוב את מתחם י"ב כרגע בסלילה אנחנואז, אז, דקה.  ניסים גוזלן:

 13, כדי ש, עכשיו יוצאים לבנייה של ניקוז, תיעול, חשמל ואספלט ראשון

בניינים, ארזי הנגב, שזכו במחיר למשתכן, כדי שהם לא יהרסו, צריכים 

 לפתור את הבעיה של הזוגות הצעירים גם כן,

 בסדר, .התחלנו הנה דודי לוין:

 . דקה. שאלת. כדי שלא להרוס את התשתיות של הפיתוח,לא צריך. הלאה :ניסים גוזלן

 יזמנו,

 ספר לו על, נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 הלאה. ניסים גוזלן:
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 ,ספר לו נועם ששון:

היינו גם בזה בדיון. לא משנה. עזוב. אתה לא,  . בקיצור, הלאה. קדימה.עזוב ניסים גוזלן:

 עזוב.

 אני לא, אני לא, בסדר. דודי לוין

 .אז אני אומר לך נועם ששון:

 בוא, ניסים גוזלן:

 ,, תאמין לימודדיםראיתי אותם אני  דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 הכבישים.על די שלא יסעו מה זה. עושים עבודות עפר כלא, אז שאלת  ניסים גוזלן:

 ,שהם מודדים בשבת דודי לוין:

 ,אנחנובוא,  ניסים גוזלן:

 שהרכבת לא יוצאת לדרך. לא נראה לי דודי לוין:

 לעבוד, ישראל כץ אישר להם דובר:

מדידות ברחוב נעמי שמר, בבריכה. יום שבת עומדים לך  ביום שבת מודדים דודי לוין:

 ,עם המצלמות

 )מדברים ביחד(

 . ואללה, תאמין לי,עושים מדידות לרכבת דודי לוין:

 דודי, בוא, יש לנו, חבר'ה, בואו נתקדם. . יאללה, קדימה.טוב ניסים גוזלן:

 

 , במימון רשות מינהלבניית אולם ספורט בשכונת "צמרות" – 1180 תב"ראישור .ז.  14

 מקרקעי ישראל          

 ,תב"רזה ה יש, דודי, מתי חותה:

 בשבת. דודי לוין:

 .שלך תב"רדודי, סעיף ז' זה ה מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 שלו, עוד הוא יחשוב שזה רשום עליו. תב"רתגיד לו  שלו. תב"ר ניסים גוזלן:

 )צוחק( מתי חותה:
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דודי, עוד הפעם אתה מעצבן אותי? תגיד לי  מעצבן אותי?עוד הפעם אתה  ניסים גוזלן:

 ,רצים להביא אנחנואתה )צוחק(. 

 לא. מתי חותה:

 , אתה אומר לי ,תיותתש ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 פה בגלל שזה כדור יד. מתי חותה:

ב רכאולם כדורסל, הפכנו אותו לאולם  שרצינו בצמרות לעשותאת האולם  ניסים גוזלן:

מדברים על  אנחנו, אמרנו ש, ומדובר עלנועם וגם אני. ישבנו גם תכליתי

 כאלף מקומות ישיבה.

 אנחנו מדברים על אולם ספורט, דובר:

 )מדברים ביחד(

 ח'. זה ח', ניסים.לא, זה, זה  מתי חותה:

 איפה? דובר:

 אמרנו כאלף מקומות ישיבה. כמה אמרנו? ניסים גוזלן:

 ,זה לא, לא. מתי חותה:

 אנחנו אלף. ניסים גוזלן:

 אלף מקומות יהיה? הללויה. דודי לוין:

במקום  –מסיתים אותו טיפה  חנונאלף מקומות ישיבה, אולם כדורסל. א ניסים גוזלן:

ש"ח שהבאנו,  מיליון 13יש . יפהעושים שם עבודה  אנחנובית ספר אמירים, 

 הבאנו,

 )מדברים ביחד(

 .13,800,000 מתי חותה:

 , שהבאנו מהסכם הגג.13,800,000 ניסים גוזלן:

 זה לא מספיק. זה לא מספיק. דוברת:

כמו אולם של נס  ציונה.. זה כמו אולם של נס מיליון 15נסיים עם  אנחנו ניסים גוזלן:

 הלאה. ציונה. זה יהיה סדר גודל.

 לאולם ספורט בשכונת צמרות. מיליון 13זה והסעיף שלפני כן  מתי חותה:
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 צריך להצביע.רגע, רגע, דקה.  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , ...אז בוא נתחיל בזה, ניסים מתי חותה:

 כן, אולם כדורסל. ניסים גוזלן:

 אנחנו מדברים על סעיף ז'. דובר:

 צמרות. ניסים גוזלן:

 ש"ח. מיליון 13, בצמרות, אולם ספורט בצמרותסעיף ז'. כן. אולם  מתי חותה:

 ?. אבל לא רשום, כאילו קיבלנואו.קיי דודי לוין:

 רשות מקרקעי ישראל. דובר:

 זה אומר, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מבני ציבור. זה הרשאה שקיבלנו ניסים גוזלן:

 .תקן מוסדות ציבורקיבלנו הרשאה ל דובר:

ש"ח, שאותם אנחנו מקצים לשנים עוגנים:  מיליון 26, כמעט 20קיבלנו  ניסים גוזלן:

 אחד לאולם, אחד לאולם רב, אחד לאולם הספורט,

 אחד לאולם ספורט, דובר:

 .בונים גם בצמרות אנחנו ת זהרב תכליתי כולל מתנ"ס, שא כדור יד, והשני ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אני לא מבינה, הרב תכליתי זה לא ח'? דוברת:

 מה? מה? מה? מה? מתי חותה:

 הרב תכליתי זה ח'.כן, כן.  דובר:

 .תקציבים שוניםהם אז  דוברת:

 כן. דובר:

 ש"ח. מיליון 26כן.  ניסים גוזלן:

 מסתדר לי המספרים.לא, לא מסתדר לי. סלח לי, מתי, לא  דודי לוין:

 כן. מתי חותה:

 ,סעיף ז' דודי לוין:
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 כן. מתי חותה:

 ,מיליון 13 דודי לוין:

 כן. מתי חותה:

 כן. דובר:

 ,זה האולם דודי לוין:

 ספורט.. ספורט דובר:

 בבית ספר צמרות. דודי לוין:

 .כן מתי חותה:

 כן. דובר:

 שם, בית ספר שנבנהבמקום ה דודי לוין:

 ביחד()מדברים 

 נכון. נכון. ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 ?13זה  דודי לוין:

 .13זה  ניסים גוזלן:

 כן. דובר:

 כן. מתי חותה:

 יופי. והוא יהיה גם לכדור יד? דודי לוין:

 .הוא יהיה גם לכדור יד ניסים גוזלן:

 כן. כן. דובר:

 כי הוא גדול. דודי לוין:

 לכדור יד. יהיה גדולהוא יהיה גדול. הוא  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אם תהיה עוד בכושר. מתי חותה:

 ,תאמין לי דודי לוין:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 . הכל בסדר.לארגומטריה 1-קבעו איתי במעט. יש לי מבחן כושר עוד  דודי לוין:
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 ... מסדרים לך לאמן ליד הבית. אנחנו דובר:

 ... קבוצות הן כאלה.. האלהגילאים ב שופטאני כבר לא  דודי לוין:

 לא? לא רוצה? דובר:

 כן, הלאה. מתי חותה:

 קדימה, נו. ניסים גוזלן:

 כבר לא בליגה שלי. דודי לוין:

 

 אולם רב תכליתי, – 1517פיתוח מוסדות ציבור בתב"ע  – 1122 תב"רהגדלת  אישור  .ח.14

 רשות מינהל מקרקעי ישראל במימון           

 ח'. כן. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 ,רחוב לשםח', ח' זה ליד  ניסים גוזלן:

 ליד לשם. דובר:

 דקה. ניסים גוזלן:

 ,כן, יש מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 בין,גני ילדים בלשם. יש שטח  6-רחוב, זה ליד ה ניסים גוזלן:

 ,1,800,000לא, יש למעלה  מתי חותה:

יש חטיבת קרקע של  האחורי ברחוב לשםבחלק  2-ו 4ספיר דקה. מול  ניסים גוזלן:

רוצים לעשות אולם רב תכליתי, מתנ"ס והכל.  אנחנושם  דונם. 6-כ מועצהה

שקיבלנו עבור מתחם י' +  1,800,000פה נשאר לנו  –הכסף שאלתם איפה 

 ש"ח, מיליון 12-ה

 , איפה הוא יהיה המיקום שלו?איפה דודי לוין:

 לשם. רחוב לשם.ברחוב הוא יהיה  ניסים גוזלן:

 איזה בית ספר הוא ישרת? דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מתנ"ס שכונתי. זה, זה של כל השכונה. הוא לא ישרת. ניסים גוזלן:
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 אבל מה זה, אז מה זה אולם רב תכליתי? דודי לוין:

תרבות,  ספורט. עושים , לא, לא, לא, לאעושים אולם, עושים אולם ניסים גוזלן:

 ,, מצרפים את זההכל ,תרבות ,למופעים

 גם ספורט. גם ספורט. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 קטן.מתנ"סון  לסוג ש דובר:

 או, זה מתנ"ס דודי לוין:

 שכונתי. דובר:

 אז מתנ"ס. דודי לוין:

 כן. כן. כן. דובר:

 מקומות יהיה?והאולם תרבות הזה, כמה  דודי לוין:

 ,500מדברים מעל  אנחנוהאולם תרבות הזה  דובר:

 יהיה חניה וזה? דודי לוין:

 ... בודקים  אנחנו. אני, 500 דובר:

 זה, זה לא יספיק. דודי לוין:

 שלא יספיק. אני אומר לך, אני אמרתי מראש דובר:

 )מדברים ביחד(

 ,לא בונים פה כל יום את הדברים האלה, ואם לא דודי לוין:

 להביא,קיבלנו, הצלחנו  חבר'ה, חבר'ה, גוזלן:ניסים 

 עזוב מה קיבלנו. אני אומר כאילו לא, דודי לוין:

 דקה, דקה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , אי אפשר להגיע אליו.ייצא לנו אולם יפהפה דובר:

 מקומות, אז, 500אם האולם  דודי לוין:

 חבל. דובר:

 פצצה, בצמרות הוא ממוקם דובר:

 )מדברים ביחד(
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 כן, – מי שמגיע ברגל בצמרות דודי לוין:

 ,יש ניסים גוזלן:

 אז, –אבל אם זה לכל הישוב  דודי לוין:

לצמרות במסגרת השכונה, שיתן , כל המטרה היא לבנות מתנ"ס לא, לא. כל ניסים גוזלן:

נועם. שניה.  , נועם.לפארק המושבה ולצמרות. זאת המשימה. דקהמענה 

שלוש הרשאות, מקבלים, מקבלים, קיבלנו קיבלנו, תיזכרו,  אנחנוכרגע 

 11עבור בקאנטרי, כמעט  10,600 –, אחד 11 –קיבלנו שלוש הרשאות: אחד 

שלושה עוגנים  לבנותש"ח קיבלנו  מיליון 36  ,25,  קיבלנו עכשיו עוד מיליון

, להתחיל, להתחיל את הקאנטרי, להתחיל פה את האולם משמעותיים

 לכדור יד ולהתחיל את המתנ"ס. שלושה העוגנים האלה,

 אנחנו בונים? בונים את הקאנטרי? אנחנו דובר:

 .אנחנו בונים ניסים גוזלן:

 אתה לא תפעיל, לא כדאי לבדוק, נגיד, דובר:

 ,אנחנו ניסים גוזלן:

 לא כדאי לך. דובר:

 ,אתה לא תפעיל את הקאנטרילא,  דובר:

 שניה. ניסים גוזלן:

 אז למה לא לעשות את זה, :דובר

 )מדברים ביחד(

 יש לך את האופציה, עזוב, כרגע, אז אני אגיד לך, אנחנו ניסים גוזלן:

 נעשה, הקאנטרי,מוטי, יכול להיות מצב שאחרי ש דובר:

 תכנון כזה. מוטי פרנקו:

 30שיש לנו כרגע, הוא ייגמר במעל  מיליון 11-לא, לא. הקאנטרי לא ייגמר ב דובר:

 .מיליון

 אז למה לבנות? מוטי פרנקו:

 שניה. דובר:

 מה זה "למה"? זה, ניסים גוזלן:
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שלנו, יזמים ירצו להכניס  יכול להיות שאחרי שתעשה את השלב הראשון דובר:

 את היד לכיס. כרגע,

 למה לא לפני? מוטי פרנקו:

 אף אחד לא רוצה, ניסים גוזלן:

 עד שפתחנו, אף אחד לא, כי דובר:

 אף אחד לא שם. ניסים גוזלן:

 שהוא יתכנן, אבל ,כסף אני שם כך וכך לא, תגיד לו: מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 לך. ראש העין,, תן לי לענות ראש העין אז ניסים גוזלן:

 הוא עשה קאנטרי בהרבה מקומות. .המתכנן של הקאנטריהוא  נועם ששון:

 ?CPMמי זה בראש העין?  ניסים גוזלן:

 ,אין סיבה כרגע נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 רגע. ניסים גוזלן:

 כל מפעיל שאני רוצה להשכיר,אני אסיים, אני אסיים את המקום,  נועם ששון:

 .יש לך שתי אופציות לא, לא רק זה. ניסים גוזלן:

ים וליצור תב"רשצריך לקחת כסף מ , אני בראייה שלי חושבהעיקרון הוא נועם ששון:

 ואבנה מקום ואז אני אשכיר יםתב"רבשוטף. כשאני אקח כסף מהכנסה 

 אותו,

 .יש לך עסק מניב ניסים גוזלן:

 הכנסה משכירות, נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 עסק מניב יש לך. ניסים גוזלן:

 ,אני לא רוצה לבוא נועם ששון:

 צריך ליצור, דובר:

תשקיע עכשיו, אני אין לי ענין לבוא ולהביא בן אדם, יזם, להגיד לו: בוא  נועם ששון:

 בעסקת,
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 משקיע. דובר:

 ולהגיד לו, נועם ששון:

 לא, לא, אבל לא, אל תפסול. אל תפסול. נועם, נועם. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 אני לא פוסל, אבל אני לא בעד. נועם ששון:

 אני לא, לא, ניסים גוזלן:

תשקיע . אתה הוא רק יגיד לך: תקשיב, אני רוצה בסכום כזה וכזה נועם ששון:

 ,אבל לפחות נקודה שיהיהעל, על הכסף השוטף, ים, הוא יתחייב לך תב"רב

 ,הולך עם מישהו שלוקחיד ביד אתה 

 .אבל אתה לא יכול דובר:

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה, חבר'ה, ניסים גוזלן:

 אתה לא צריך, נועם ששון:

 דקה. ניסים גוזלן:

 ,מיליון 10של  אתה לפי שלבים. כרגע יש לך מסגרת נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

כל האופציות, כמו שאומרים בכדורגל, כל האופציות אתה, אתה, חבר'ה,  ניסים גוזלן:

 10-פתוחות. כל האופציות פתוחות. יש אופציה אחת שאתה יוצא עם ה

... יש אופציה שניה שאתה ממשיך עד הסוף ועושה ואחרי זה מצרף  מיליון

מה שניסיתי להגיד,  יכול לעשות. הלאה., יש אופציה שניה שאתה מניב

דקה, שלושת העוגנים, אני רוצה שתבינו, ש"ח, דקה,  מיליון 40שבסביבות 

שלושת העוגנים, שלושה עוגנים מאוד מאוד חשובים לרשות בסדר גודל של 

 הלאה. יש פה מישהו נגד? כן. ש"ח שהם יעשו הבדל מהותי. מיליון 40כמעט 

 ים האלה מאושרים?תב"רשני הי, אז שת מתי חותה:

 . הלאה. מאושרים.יםתב"רהכל. שני ה ניסים גוזלן:

 .או.קיימאושרים.  מתי חותה:

 ים מאושרים.תב"רשני  ניסים גוזלן:
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 בצרפת, נועם ששון:

 דקה. דקה. נועם, דקה. ניסים גוזלן:

 סעיף ט'. מתי חותה:

 נועם. ניסים גוזלן:

 

 החלפת פרקט באולם מקס, במימון חברת ביטוח + ק. ע.פ – 1513 תב"ראישור .ט.  14

 ,. קיבלנו כסף כי היתה שם הצפהפרקט באולם מקס: החלפת סעיף ט' מתי חותה:

 .זה כבר לא פעם ראשונה דודי לוין:

 כמה פרקטים הביאו לאולם מקס. מוטי פרנקו:

 זה לא פעם ראשונה. דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 כן. מתי חותה:

 כבר פעם שניה. פרנקו:מוטי 

 ... דובר:

 לא משנה. יש ביטוח. כסף של הביטוח. ניסים גוזלן:

 זה לא קשור לביטוח. זה לא ענין של הביטוח. דודי לוין:

 .צריך לעשות איטום לגג ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 היה, מתי חותה:

 בפינה.פעם אחת החליפו, פעם אחת החליפו רק רצועה  עידית גינדי:

 .צריך לעשות איטום לגג שםלא קשר, לא, עידית. אבל ל ניסים גוזלן:

 .עשה איטום. עשה איטום דובר:

 עשו. הוועד עשה. דובר:

 )מדברים ביחד(

הפעם חיכינו שיסתיים החורף. עשינו את האיטום בתחילת החורף. הפעם,  נועם ששון:

הוא כבר משנה שעברה. . חיכינו שנעבור חורף אחד, והנזק הזה לא מהיום

 ,חיכינו



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

112 

 מעולה. דודי לוין:

 .או.קיי מתי חותה:

 ש מדהים.ממ .ו על שיפוצי המשרדיםראה, ושמ מוטי פרנקו:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 ,ממש משרדים זה גם יהיה מדהים. –אם ישפצו ככה כיתות  מוטי פרנקו:

 לבוא למונטסורי. עשו שיפוץ יפה.אתה יכול  מתי חותה:

 ,אלף שקל 100שתראו ברחוב שלא כמו ראיתי. ממש.  פרנקו:מוטי 

 לא. דובר:

 אחרים, מספריםת שמע אם. אז אלף שקל בדיוק 15אבל נגיד  מוטי פרנקו:

 אה, כן? דובר:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 חברים שלך אבל, דובר:

 לך, אני לא יודע אם חברים שלי, אני רק אומר מוטי פרנקו:

 כן. חותה:מתי 

 ,אם שמעת מספרים אחרים מוטי פרנקו:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 אלה המספרים המדוייקים. מוטי פרנקו:

 .או.קיי מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 אלף שקל. 200-אני מכיר קארוונים בשינוע ב דובר:

 קדימה. ניסים גוזלן:

 

 

 בניית בית כנסת ברחוב שוהם בשכונת צמרות, במימון קרן – 1713 תב"ראישור .י.  14

 עבודות פיתוח          

 ,1317 תב"רבניית בית כנסת ברחוב, סעיף י',  מתי חותה:
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 כן. דודי לוין:

ש"ח מתקציב קרן  מיליון 3, שכונת צמרות, בניית בית כנסת ברחוב שוהם מתי חותה:

 עבודות פיתוח.

 איזה סעיף אתה? מוטי פרנקו:

 כמה כסף, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 י'. מתי חותה:

 בקרן, נצבר. דודי לוין:

 זה דווקא יש. דובר:

 ,מיליון 10איזה , ונכנס לנו עוד 81 –לפי מה שראיתי לפני שלושה ימים  ניסים גוזלן:

 מה משוריין, לא, לא, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 .מיליון 40-כ דובר:

 משוריינים. 40 ניסים גוזלן:

 ,מיליון 40 דובר:

 לא, יש, מתי חותה:

עוד פנויים, ונכנסו עכשיו  40מנוצלים,  41, 41פשוט. מה אתה רוצה? ראש  ניסים גוזלן:

 ש"ח, מיליון 53, מיליון 12

 מה? מה? דובר:

 ,יש לנו בעיה נועם ששון:

 יש עכשיו גם הכנסה, גוזלן:ניסים 

שקל, הוא מדבר, הוא רוצה  מיליון 20-שעכשיו הוא רוצה להשאיר כסף, כ נועם ששון:

 להשאיר בצד,

 יותר. יותר. דובר:

. הוא טוען יםפרויקטולהקים בהם  יםתב"רמוכן לתת לנו לפתוח הוא לא  נועם ששון:

 ,שהוא רוצה את זה למסגרת

 הלאה. ניסים גוזלן:



                                                                                                                                   08618  ט.א

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

114 

 להחזיק בצד,קצת מוגזם וזה  ,תקלות ששון:נועם 

 טוב, עזוב את זה עכשיו. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 40ים. אתה קיבלת תב"רלא חסר לך  . הלאה.אנחנורים הלא ממ ה,את ניסים גוזלן:

 שקל רק מרמ"י. מיליון

 ,שנה אחרונה דודי לוין:

 .מבני ציבור ניסים גוזלן:

 הזה,כל הכסף  דודי לוין:

 לפני ואת הכללך את הקאנטרי לפני ואת האולם  אתה לא צריך כל, יהיה ניסים גוזלן:

 ,ואת

 )מדברים ביחד(

 ,מסתכל עלאני  דודי לוין:

איזה חסר אתה, אתה רואה, אתה רואה  . אין בעיה, דודי.אין בעיה ניסים גוזלן:

 יות,אופטימ

 .אני הכי אופטימי בעולם דודי לוין:

 ?מאושר מתי חותה:

 כן. הלאה. ניסים גוזלן:

 ברור שמאושר. דוברת:

, לך תראה איך הוא ש"ח מיליון 70גם תיכון לא היית מאמין. כנס אליו.  ניסים גוזלן:

 נראה.

 מה, תיכון? דודי לוין:

 . תעבור, תראה.תיכון. לך תראה ניסים גוזלן:

 יש לי ילדה שם, דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 נו?בית ספר של ,לא, אני לא מדבר על ניסים גוזלן:

 ,יש לי שתיים דודי לוין:

 בואו, בואו נתקדם. ניסים גוזלן:
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 יש לי שתיים ויש לי השוואה. מועצהב דודי לוין:

 קדימה. ניסים גוזלן:

 כן. בסדר. הדיון בוועדת כספים, דובר:

 )מדברים ביחד(

 קדימה. ניסים גוזלן:

 

 במימון קרן עבודות פיתוח+רמ"יבניית מגרש כדורגל  – 1116 תב"רהגדלת אישור   א.".י14

 תציג את זה. מתי חותה:

 אני אציג, דני אורן:

 סעיף י"א. מתי חותה:

 בינתיים, כן. ניסים גוזלן:

-להגדיל אותו     בבהתחלה היה רצון  סעיף י"א זה הגדלת מגרש הכדורגל. דני אורן:

 ,ן בדיקותאיזשההזה עדיין עובר  פרויקטשקל, אבל ה מיליון 4.5

 איזה, דובר:

 י"א. דודי לוין:

 , י"א,לכן כרגע דני אורן:

 י"א. דודי לוין:

וחצי כדי  מיליוןה של לכן כרגע גם בוועדת כספים הוחלט לאשר רק הגדל דני אורן:

שקל רק אחרי שנעשה בדיקות  מיליון 3-, והמכרז של הקבלןלעמוד מול 

 ,נוספות, נביא

 )מדברים ביחד(

 שהיה בבית העלמין?מדברים על המגרש  אנחנו מוטי פרנקו:

 כן. כן. ניסים גוזלן:

 ודאי. דודי לוין:

 זה עם הטריבונות, מוטי פרנקו:

 כן. ניסים גוזלן:

 ,שקל לפי מיליון 4.5-יש צורך להגדיל אותו בכן. כן. כן.  דני אורן:
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 מתי צפי, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 אותו?מתי צפי שיהיה  מוטי פרנקו:

אותם. כרגע לא התחלנו כי אתה צריך, חדרי הלבשה והכל צריך לבנות  ניסים גוזלן:

נערכים. כרגע, דני, אנחנו לא  אנחנווהתוכניות לרימה רק עכשיו הגיעו 

 מאשרים את הבנייה,

 ,אנחנו לא מאשרים את דני אורן:

, כי הוא י הלבשהשל המגרש בלי החדר מאשרים כרגע את ההשלמה אנחנו ניסים גוזלן:

 אלף, לבין, 900, 1,400,000טוען שבין התיק מוצר, שהוא 

 ,מיליון 5.5 נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 שניה. שניה. דודי לוין:

 הלאה. קדימה. ניסים גוזלן:

 .רגע, אני לא הבנתי. לא הבנתי דודי לוין:

 הוא צודק בהכל. ... דובר:

 לא הבנתי. דודי לוין:

 בסדר. מוטי פרנקו:

 חבר'ה, דקה. נועם, תסביר לו, נועם. ניסים גוזלן:

מול שקל. בפועל, המכרז  מיליון 5.5אושר כל המקורי  תב"ר, התב"רה נועם ששון:

האדריכל והמתכנן שלנו, של מחלקת בתיק מוצר שנבנה ע"י הקבלן 

 .מיליון 7.5ההנדסה, חתמו עם הקבלן חוזה על 

 סבבה. דודי לוין:

 .6או  5.5במשרד הפנים, אישרו רק  7.5לא אושר  תב"רה נועם ששון:

 כן. דודי לוין:

הרבה דברים שהתרסקו  ...היה תיכנון בלי  . עכשיו, בתיכנון שלו עצמו6 נועם ששון:

לא  , יש שם,קו, העתקה של קו חשמל, העתקה של קו ביובבדרך. היה שם 

 נלקח בחשבון,
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 פינוי פסולת, דובר:

 לא נלקח בחשבון חדר הלבשה, נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 ,זה דברים רגע. שניה, שניה. בסדר. :נועם ששון

 בגלל זה זה בבדיקה, דודי. דובר:

 כן, אבל זה שערוריה. דודי לוין:

, מיליון 4בהגדלה של  תב"רוהביאו לנו דרישה לאשר את ה עכשיו, זה באו נועם ששון:

 ,מיליון 4.5

 ולא אישרנו את זה. דובר:

מול אישרנו כרגע להשלים את זה לפי חוזה  אנחנו. לא אישרנו את זהו נועם ששון:

וחצי. אנחנו  מיליוןאנחנו מאשרים עוד . אושר 6. מיליון 7.5הקבלן, של 

מה טעו ומה נלקח בחשבון לראות איפה טעו,  בדיקות שלנואת הנעשה 

 בתכנון עצמו,

 .מיליון 2. אולי צריך רק עוד 3אולי לא צריך  דובר:

 למה לא לקחו בתיכנון,למה לא לקחו, למה לא לקחו בתיכנון,  נועם ששון:

 )מדברים ביחד(

 מדבר איתך על,אני  דודי לוין:

 אתה צודק. דובר:

 אתה צודק. לכן גם אנחנו לא מאשרים, נועם ששון:

 עוצרים את זה, אנחנואז בגלל זה  דובר:

 כרגע, אנחנועד שלא יעשו בדיקה.  את המבנה לא מאשרים כרגע ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 מה? נועם ששון:

בלי חדרי הלבשה? עכשיו איפה ישימו את החדרי  איך יצאו עם התוכנית דודי לוין:

 הלבשה?

 לא, יש תיכנון. יש תיכנון. דודי, יש תיכנון. ביצוע. מדובר על הביצוע. ניסים גוזלן:

 מתי, הלאה. דובר:
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 קדימה. ניסים גוזלן:

 כן. מתי חותה:

 הלאה. ניסים גוזלן:

 ? כן.. מאושראו.קיי מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 

 , במימון רמ"ימתחם י"ב קד"מ + תשתיות צמודות + שצ"פ – 1186 תב"ראישור .י"ב.  14

 מתחם י"ב. מתי חותה:

 אתה יודע איזה סטיות יש בבלומפילד? חבר'ה, דקה. ניסים גוזלן:

 שמול הרצל.מתחם י"ב זה המתחם  מתי חותה:

 מתחם? דובר:

 ,כן מתי חותה:

 ,מיליון 230-הגיעו ל ניסים גוזלן:

. יש השלמה של מקדמה לתיכנוןוחצי שהיה  מיליוןשל  תב"רכרגע יש  מתי חותה:

. מבקשים לאשר את 58,120,000שקל. סך הכל  מיליון 56המינהל עוד 

 .תב"רה

 מה, דוברת:

 בסדר? .מיליון 58. ההיקף של י"ב הוא 2-ו 1. זה כמו מתחם זה אותו דבר ניסים גוזלן:

 מה זה אומר לנו? זה עבודות תשתית. לוין:דודי 

 כן, כן. דובר:

ברנו על זה. שע 2וכמו מתחם  1בפיתוח צמוד. כמו מתחם  עבודות תשתית ניסים גוזלן:

 הלאה.

 ברור. כן. דודי לוין:

 

 קרן עבודות , במימון "צמרות"+  "נווה נחום"קירוי בי"ס  – 1613 תב"ראישור .י"ג.  14

 פיתוח              

 ,אחרון זה קירוי תב"ר דובר:
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 )מדברים ביחד(

 ,או.קיי מתי חותה:

 ,כמו קירוי. קירוי נווה נחום וקירוי צמרות. ניסים גוזלן:

 ?שם אולםיהיה  לא דודי לוין:

 למגרשים הפתוחים. עושים קירוי אנחנוקשר לאולם,  ללא ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ,מתכוון לכל המגרש, לא חציאתה  דובר:

 כל המגרש. ניסים גוזלן:

 ברמון, מוטי פרנקו:

 המאסה הזאת. ברמון לא צריך את ניסים גוזלן:

 אני אומר לך שלא מתאמנים בו. לך תסתכל. מוטי פרנקו:

 לבנות גם את החצי השני. הזה תב"ראני אומר לך שאני בודק במסגרת ה נועם ששון:

 אגיד לך למה.אני  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 שים ברמון.מגרזה לא חצי, זה שני  אין שם קירוי בכלל. רימה לבדב:

 אנחנו רוצים לקרות גם את השני. נועם ששון:

 ויש היתר לשני מגרשים, רימה לבדב:

 זה.היה, אז ישבנו והיה  , רימה, דקה.רימה, רימה, רימה ניסים גוזלן:

 כן. רימה לבדב:

 בתלמים וברמון,, היום, היום לא נתנו, הרי, אם אתה זוכר, היום גוזלן:ניסים 

 כן. רימה לבדב:

 ,שניהם, אם אתה זוכר 1,800,000. מיליוןו מיליוןהקצינו  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

לוקחים  אנחנוש"ח. עכשיו,  מיליון 3, פה הקצינו פה הקצינו, לא, לא ניסים גוזלן:

הוא יותר  – בחשבון את צמרות, שהוא מגרש יחסית יותר קטן, את התיכון

המטרה היא  יהיה חסר, אם יהיה חסר,, ואם 3-גדול ונשלים את רמון ב

 .יהיו לנו קירוי לכל המגרשיםשבתוך בתי הספר 
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אולם היה  שנה בכל שכונה 35ב... לפני , אני ואתה גדלנו מועצהראש ה מוטי פרנקו:

 ספורט. הילדים שלנו לומדים בבית ספר. עוברים שנים,

 )מדברים ביחד(

 מוטי, מוטי, מוטי, מוטי, מוטי, ניסים גוזלן:

אבל היום אין. הילדים האלה, השעור ספורט זה לשבת בכיתה ולראות  מוטי פרנקו:

 במקרן.

 לדעת את זה, , מדינת ישראל, לצערי, ואתה צריךמוטי, מוטי, מוטי ניסים גוזלן:

 לא מתקצבת. מוטי פרנקו:

של אולם, והיא לא מתקצבת גם את המגרשים היא לא מתקצבת שקל  ניסים גוזלן:

 הפתוחים,

 יש פה מיליארדים, אתה אומר. מה אתה, דודי לוין:

 . טוב, נו, יאללה. חבר'ה, תודה רבה.40מזל שהבאנו את ההסכם דודי,  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 

 הסבר על המשלחת: )הערת המתמללת: לא רשום בסדר היום(

 , אורי. בוא תסביר על המשלחת.הא, אורי. יש את המשלחת ניסים גוזלן:

ואת  באר יעקבלייצג את  כן. חבורת הזמר "צלילי באר" יוצאת בסוכות אורי שמעוני:

הם ביקשו סבסוד של  הרשות  מדינת ישראל בפסטיבל בינלאומי באיטליה.

 ואת העלות של המנהל המוסיקלי. דולר למשתתף 150של 

 נראה לי שזה ראוי. מוטי פרנקו:

 גם עשינו, דובר:

 ,עשינו את זה אנחנו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 הם משלמים את היתרה. ניסים גוזלן:

 יורו לבן אדם. 1,600זה עולה  אורי שמעוני:

 המדינה?הם מייצגים את באר יעקב או את  עידית גינדי:

 ,באר יעקב אורי שמעוני:
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 .באר יעקבהם מייצגים את  ניסים גוזלן:

 ומדינת ישראל. באר יעקב אורי שמעוני:

 עידית, ניסים גוזלן:

 ,יש עוד, יש עוד, יש עוד אורי שמעוני:

 ,חבר'ה, קחו בחשבון שהם מופיעים אצלנו ביום הזיכרון ניסים גוזלן:

 זה יפה מאוד. עידית גינדי:

ם, וזה לא תמיכה גדולה תומכים בה אנחנו, וזכויות ויש להם וביום השואה, ניסים גוזלן:

 זה אחד. ואחלה.

 )מדברים ביחד(

 לישיבה הבאה,ללא קשר, ללא קשר,  שניים,  ניסים גוזלן:

 צערו של אורי. עידית גינדי:

 צערו של אורי, זה מה שרציתי. שניה. ניסים גוזלן:

 רבה.תודה  אורי שמעוני:

 ,משתתפים בצערו של אורי ניסים גוזלן:

 ושלא תדע צער. מוטי פרנקו:

 .באמת שלא יידע צער ניסים גוזלן:

 

 ברית ערים תאומות )הערת המתמללת: לא מופיע בסדר היום(

. הייתי ברית ערים תאומותשנה  30-קיבלנו הזמנה ל אנחנו, נושא אחרון ניסים גוזלן:

. אני, מסיבות היינו אמורים להעלות את זה לסדר היום אמור, ביוני

שנה והם רוצים לכבד  30משפחתיות, לא יכולתי להעלות את זה ליוני. יש 

. זה לא חייב, אני אומר אוסלו אדבבאותנו, נכבדי העיר, כולל ראש העיר, 

מציע, יש פה איזה רעיון שהיום ישבנו על איזה אני , . כל מי שאת זה פה

 ,אנשים שיסעו, וכמובן 4-5בצורה רשמית לצרף שאנחנו רוצים  פרוטוקול

 .מועצהאולי רק את ארבעת חברות ה מוטי פרנקו:

 דקה. ניסים גוזלן:

 רק ארבע, מוטי פרנקו:
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פה, לכל נבחרי הציבור,  שניה. דקה. דקה. אני בא ואומר לכל נבחרי הציבור ניסים גוזלן:

מה מה הנוהל, שתדעו בדיוק זה, ואילנית עוד מעט תסביר  אנחנולפני ש

ישבנו היום איזה ישיבה מקדמית שאני לא מעלה אותה פה.  אנחנוהנוהל. 

יכול בצורה , לראות מי כן חשוב לי מאוד להציג את זה בצורה כוללנית

 ורי?. המשלחת יוצאת, מתי אלהצטרף פה למשלחתרשמית 

 ,8.9 אורי שמעוני:

 )מדברים ביחד(

, לפני גם , שבוע אחרי שנת הלימודים ולפני ראש השנה, מיד אחרי8.9 ניסים גוזלן:

 הבחירות לממשלה וגם זה. אז זה התאריך שהם אישרו לך?

 כן. אורי שמעוני:

 ,זה התאריך שמאושר ניסים גוזלן:

 מה זה אומר? דוברת:

עובד, מה, מו, מי, אז דקה. אילנית תגיד מה מבחינת התקשיר, איך זה  ניסים גוזלן:

 ונראה בדיוק מי, זה. אני חושב,

 )מדברים ביחד(

תנאי השירות  , קובעמנכ"ל, נוהל שהוא חוזר 4/17זה נוהל משרד הפנים  אילנית הומינר:

ומשלחות על  לנסיעות לחו"ל, ובעצם כל מה שקשור של נבחרי הציבור

 ,חשבון הרשות, זה נוגע רק לראש מועצה וסגנים בשכר. נבחרי ציבור

 עם שכר אושרו פה? כמה זה מוטי פרנקו:

שהוא לא בשכר, לא זכאים להשתתפות  מועצהסג"צ סגן ותואר וחבר  אילנית הומינר:

 הרשות.

 הם אמורים כאילו לשלם את זה מכיסם? ניסים גוזלן:

נסיעות כדי לממן להוציא מהקופה שלה , אסור לה מועצהנכון. כלומר, ה הומינר:אילנית 

 , אני מבינה.ציבור של נבחרי

 זה בסדר גמור. שיטוסו, דובר:

 זה הקביעה של משרד הפנים. אילנית הומינר:

 שגם,לא, אבל חשוב  ניסים גוזלן:
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 מי מועצהמיד יגיד ראש ה, , ולכן בעצם המליאה מאשרת את המימוןולכן אילנית הומינר:

 נבחרים בשכר, שזה יכול להיות,מציע שייצא, רק לגבי  הוא

 )מדברים ביחד(

 או עובדי רשות. מתי חותה:

 נבחרים בשכר או עובדי רשות. אילנית הומינר:

 מי הציע שייסע? נועם ששון:

אילנית אומרת , אילנית. סליחה, אילנית. , תראו, היא אומרתאנחנודקה.  ניסים גוזלן:

 וזה. ה רק מי שעובד רשותשמבחינת

 משרד הפנים. אילנית הומינר:

 , אני בא ואומר,אנחנו ניסים גוזלן:

 .מועצהאת החברות  יכול להזמין על חשבונו מועצהאבל ראש ה מוטי פרנקו:

 (ומתבדחים )צוחקים

 ,מועצהאני פה אומר לכל, לכל חברי ה ניסים גוזלן:

 הוצאות ... הומינר:אילנית 

 , כל מי שבאמת רוצה להצטרףמועצהשאלה, אני אומר פה לכל חברי הזהו.  ניסים גוזלן:

, אם תרצו מועצהכל חברי השמצידי . כמובן נצא במשלחת אנחנו. יצטרף –

 נעשה, אנחנו, זה מה שלפי הנהלים. זהו, זה נצטרף –להצטרף 

 ? מי נוסע מכאן?באר יעקבבמי, מי ברמת הוד? מי נוסע  מוטי פרנקו:

 )צוחקים(

 אף אחד לא נוסע. ניסים גוזלן:

 ... מוטי פרנקו:

אנשים  5-6-, כ5נוציא משלחת של  אנחנו, מטעמנו מוטי, מוטי, מוטי ניסים גוזלן:

 שיסע,ומבחינתנו, כל מי 

 מי? מוטי פרנקו:

 ,שאמור לקבל מלא, לא יקבל מלא, ישתתף, בתקשיר כל מי שעומד ניסים גוזלן:

 אחרי שכולם נוסעים?, למי אתה מאציל את הסמכויות למי דודי לוין:

 דקה. לך, דודי. מוטי פרנקו:
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 ל,כ דודי לוין:

 )מדברים ביחד(

 מדברים, אנחנו, דקה. מדברים אנחנומדברים,  אנחנו ניסים גוזלן:

 על חשבונו, דובר:

 ך.חשבונ גם אתה יכול עלעל חשבונו.  ניסים גוזלן:

 , אז חייכתי.וענו, אני יכול לנס מוטי פרנקו:

 .למה? הוא יכול על חשבונו. למה לא? מה ניסים גוזלן:

 בסדר, נו. דובר:

 דקה. ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 ניסים, ניסים, ג'קי גונגרדי:

 . לא מקבל שכר?מועצהלמה? הוא עובד  דודי לוין:

 לא, הוא לא מקבל שכר. ניסים גוזלן:

 ניסים, למה אתה מסתבך? ג'קי גונגרדי:

 ? להסתבך?מה להסתבךוטי, מ. לא, 50%מדברים על  אנחנו ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 , סגן ראש,מועצהחבר  דובר:

 שמי שרוצה,מדברים  ניסים גוזלן:

 ,50%משלם  דובר:

דקה. אגב, אגב, אני חשבתי, דקה, ג'קי,  על חשבונו. 50%מימון,  50%, 50% ניסים גוזלן:

 .תן לי דקה אבל

 יש לך שני סגנים, ג'קי גונגרדי:

 )מדברים ביחד(

 ,יהיו טוב. חברי המשלחת מתי חותה:

 ,אנחנו ניסים גוזלן:

 די. די, ניסים. .חברי המשלחת, שניה מתי חותה:

 )מתבדחים(
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ושני סגניו במימון של  ראש העיר המשלחת יהיומשלחת יהיו, חברי חברי ה מתי חותה:

 על זה, 50%על חשבון הרשות,  50%

 לא, לא. חכה, חכה. אני, ניסים גוזלן:

מרכז את זה, במימון מלא של ש ,י כעובד רשות יוצאאור שניה. שניה. מתי חותה:

, כדי שיהיו גם נשים , יימצאו מעובדות העירייה. יצטרפו עוד שנייםהרשות

 המשלחת.בתוך 

 יש אפשרות לקחת, מי? מי? מוטי פרנקו:

 את המנהלות. מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 מוטי, איפה הבעיה? ניסים גוזלן:

 צריך למצוא אותן. צריך למצוא אותן. מתי חותה:

 בקטע של,את, אמיתי עכשיו, לא אני הייתי לוקח  מוטי פרנקו:

 כן. מתי חותה:

 יועמ"ש, או גזבר, מוטי פרנקו:

 , אנחנו רוצים נשים.לא מתי חותה:

 ם,מבקר פנימהנדסת,  מוטי פרנקו:

מבקשים, אבל תראה, אתה, אנחנו הולכים עכשיו משלחת שבלי נשים.  ניסים גוזלן:

 נראה לך?

 לא, מתי חותה:

 .אמרתי: יועמ"ש, מהנדסת מוטי פרנקו:

 ,נתנה את הסכמתההצענו ליועמ"ש. היא עדיין לא הצענו ליועמ"ש.  מתי חותה:

 )מדברים ביחד(

 .היא תוכל לצאת –תיתן  אם היא מתי חותה:

 )מתבדחים(

מחפשים שיהיו גם  אנחנומדברים עליו, ו אנחנו, זה הדרג שאנחנופרנקו,  מתי חותה:

, אולי משהו בסגנון רימה, ריקי, דבי לכן זה יכול להיותנשים במשלחת, 

 ,זה גם תצא. – נפנה אליהן, ומי שתסכים אנחנוהזה. 
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 )מדברים ביחד(

 ,בקיצור, מאושר אורי שמעוני:

 כן. מתי חותה:

 נהדר. הכל מאושר. אילנית הומינר:

 סעו לשלום. דובר:

 אתה רוצה שאני אנעל או שאתה תנעל? מתי חותה:

 אם הם יסכימו.אני לא יודע תשאל אם זה מאושר. תשאל.  ניסים גוזלן:

 . תודה רבה לכם.או.קייר. מאוש .כן, אמרו חותה:מתי 

 רגע, רגע. אני אשמח, דקה, אילנית, ניסים גוזלן:

 ,מועצהראש ה מוטי פרנקו:

 חשוב. חשוב. , בבקשה.דקה. אי אפשר, דודי, תצטרף לוועדת כספים ניסים גוזלן:

 רשמית? מוטי פרנקו:

 רשמית, כן. ניסים גוזלן:

 רשמית. מוטי פרנקו:

 כדי שתעבדו טוב. ועדת כספים –דודי  ניסים גוזלן:

 דודי ועדי בוועדת כספים. מוטי פרנקו:

 .זה לא שיטה ניסים גוזלן:

 שיבואו לוועדה. אילנית הומינר:

 דודי. ניסים גוזלן:

 אבל מה, אבל מה, דובר:

 לא, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד(

 מגיעים.אין טעם לוועדה אם אתם לא  אילנית הומינר:

חשוב שכולם  י, דודי מצטרף לוועדת כספים. הלאה. בוא, בוא.עכשיו דוד ניסים גוזלן:

 יהיו בוועדות. שכולם יהיו בוועדות.

 ?6 מתי חותה:

 בוועדה. 6. יהיו 6 ניסים גוזלן:
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 אפשר? מתי חותה:

 בוועדה, 6 ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד(

 

 -סוף הישיבה  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


