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 פרוטוקול

 

פשר להתחיל. קדימה. פותחים את הישיבה. ההצעה לסדר שלך לגבי א 3-ו 3 ניסים גוזלן: 

 ה... תגיד בעל פה. 

 זה לא בעל פה, זה חשוב מאוד.  מוטי פרנקו:

 אז אני אקריא. אתה רוצה שאני אקריא? הכל חשוב, חשוב לבצע את זה.  ניסים גוזלן: 

קיר אקוסטי לא, לא, אני אקריא. שלחנו הצעה לסדר יום בנושא הקמת  מוטי פרנקו:

בתחנת הרכבת. סיעת באנו לשנות, מבקשת להעלות לסדר היום הצעה לסדר 

יום: מליאת המועצה תאשר תקציב מקרנות הפיתוח לטובת בניית קיר 

אקוסטי לאורך פסי הרכבת בתחנת הרכבת בצידה הצפוני של המסילה, 

ע בסמיכות לתחנת הרכבת של באר יעקב )רחוב דרך חיים( וזאת על מנת למנו

את רעשי הרכבות הבלתי נסבלים, מהם סובלים דיירי שכונת צמרות המושבה 

בכלל, ולרחובות ברקת ושוהם בפרט. ההצעה לסדר היום, אני יודע שראש 

המועצה מנסה לפעול בנושא הזה, אבל אני לא בונה על רכבת ישראל ולא על 

שבתי שאם כל מיני... ששמעתי, ... סעיפים, הסכם הגג שאני לא מכיר. ואני ח

רכבת ישראל תראה שהמועצה המקומית מתכוונת לעשות את זה, אנחנו אחר 

כך נבוא ונתבע את הכסף הזה. כמו ש... והבאנו את הכסף ממשרד התחבורה, 

 הם צריכים להבין שאנחנו מתכוונים לפתור את הבעיה הזאת. 

 אז אתה מבין בכמה כסף מדובר קודם?  ניסים גוזלן: 

 זה כמה עשרות מיליונים. כן,  מוטי פרנקו:
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 והמועצה יכולה לממן עכשיו כמה עכשות מיליונים ואיך... את הרכבת?  ניסים גוזלן: 

המועצה יכולה לקבל החלטה עקרונית. כמו שהמועצה... עשרות מיליונים כדי  מוטי פרנקו:

, זה גם עשרות מיליונים BOT-לבנות קאנטרי שהיא אחר כך תשכיר אותו ב

 גם לנו זה חשוב הקיר ה...  וזה גם חשוב,

אז בוא אני אתן ככה סקירה. עוד פעם, אני לא רוצה לקרוא להצעה הזאת. יש  ניסים גוזלן: 

את רכבת ישראל בתחום האחריות שלה זה לעשות קיר אקוסטי. אף אחד לא 

להסכם הגג,  1.1צריך לממן את רכבת ישראל, נקודה. התמזל מזלנו שבסעיף 

ח, במשימה של דרך חיים לכיוון נס ציונה. נקודה. המועצה מיליון ש 49יש לנו 

-מיליון שח, במשימה אחת 49המקומית באר יעקב שאני עומד בראשותה, יש 

 אחת, לכיוון הקיר האקוסטי. לא באתי במיידי עכשיו. אז אני אסביר לך. 

 לצד הגריאטרי.   מוטי פרנקו:

ך מה עשינו בבקשה. תן לי, בוא. זה היה אמור לא, לא, תן לי שנייה. אני אגיד ל ניסים גוזלן: 

 להיות לצד הגריאטרי, ואנחנו הסטנו את  זה לכיוון צד מערב. 

 מי הסיט?  מוטי פרנקו:

 אני, המועצה המקומית באר יעקב.  ניסים גוזלן: 

 אתה לא המועצה, אנחנו המועצה. מוטי פרנקו:

 אתה נגד ההסכם היית.  ניסים גוזלן: 

 י הבאתי את המשימה. אנ מוטי פרנקו:

 זה תב"ר, זה לא קשור להסכם.  דודי לוין:

סליחה, זה חלק מהסכם. אם היית מאשר את ההסכם... את זה אתה יכול  ניסים גוזלן: 

להטעות את האנשים ברחוב, לא אותי. בסדר? אז אני חתמתי על ההסכם ויש... 

 -אנחנו פותרים את הבעיה במסגרת

 ת? פותרים או פתר דודי לוין:

 כן.  ניסים גוזלן: 

 איפה המסמך הזה?  מוטי פרנקו:

 פתרתי כ...? תגיד לי, אתה בסדר?  ניסים גוזלן: 

 אין בעיה, נוריד את זה מסדר היום, איפה המסמך?  דודי לוין:

אז אני אומר לך עוד הפעם, אתה לא צריך להוריד מסדר היום, אנחנו פותרים  ניסים גוזלן: 

 ה אחד לאחד. את הבעיה במסגרת הקל
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 אמרת שלא עשית.  דודי לוין:

 ... אחד אחד, וואלה אין.  מוטי פרנקו:

בסדר, הבנתי. מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות תב"ר? תעשה, תעלה תב"ר  ניסים גוזלן: 

מיליון שח  30מיליון שח, קיר אקוסטי במקום הרכבת, תעלה הצעה כזאת,  30

 טי. סלעשות קיר אקו

 אי, אני רוצה לדאוג לתושבים. בווד מוטי פרנקו:

 אתה לא מסוגל לבנות פרגולה, אתה רוצה לבנות  לי קיר אקוסטי? נו, באמת.  ניסים גוזלן: 

 בסדר גמור.  מוטי פרנקו:

אתה יכול לדאוג למשהו? אתה יכול רק לשלוח אימייל ולהגיד 'ניסיתי לפתור  ניסים גוזלן: 

 לעשות כלום.  לכם'. מה אתה מסוגל לעשות? אתה לא מסוגל

 אני לא מבין למה... זה לא מכובד.  מוטי פרנקו:

 אתה לא מסוגל לעשות כלום. מה אתה מסוגל לעשות, באמת.  ניסים גוזלן: 

 עכשיו אני רואה שהצמיד לא עליך.  מוטי פרנקו:

מיליון שח, נפתור את כל  2900ני רק אומר מה אתה מסוגל. בוא נעשה אלא,  ניסים גוזלן: 

איזה מקורות מימון יש לך? מי יאשר לך במשרד  של רכבת ישראל.  הבעיות

הפנים תב"ר? מה אתה מוכר לאנשים לוקשים? מה אתה מוכר להם לוקשים? 

מיליון שח? ככה אתה רוצה להיות ראש מועצה? אתה  30 אאתה מסוגל להבי

לא מסוגל להיות חבר מועצה, עם ההצעות, אני לא רוצה להגיד לך מה הן. דני, 

 מיליון שח...?  30אפשר לעשות תב"ר 

 הוא ראש מועצה.  דודי לוין:

 הוא ראש מועצה שלך.  ניסים גוזלן: 

 דני, יש לזה מקורות...? דובר:

 )מדברים ביחד( 

דני איש יקר. עשרות מיליונים שעוד לא קרו פה. עשרות מיליונים ש... לפני  מוטי פרנקו:

צה... אומר אם יש לו או אין לו. אנחנו שנתיים... א זזה בסדר גמור שגזבר המוע

קובעים מה יש, הגזבר צריך למצוא את מקור המימון. אם אין לו, זה גם בסדר, 

 אין לו. 

 אין לו. אתה לא יכול לעשות תב"ר שאין לך.  ניסים גוזלן: 

 אין לך כסף בקופה?  מוטי פרנקו:
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 הוא אומר לך שאין.  ניסים גוזלן: 

 ון שיבוא, ייכנס לתב"ר הזה. כל כסף ראש דודי לוין:

  -את הפוליטיקה הזאת ניסים גוזלן: 

 למה פוליטיקה?  דודי לוין:

 שאלת, תן לי. העלית הצעה לסדר, תן לי בבקשה.  ניסים גוזלן: 

 ... ומה זה...  קי גונגרדי: 'ג

תן לי לסיים. לפני שאתה מדבר על המקור הכספי שאתה מנסה כאילו להמציא  ניסים גוזלן: 

מקור כספי... מה שתוכנן כרגע ונמצא בתכנון הרכבת, אני קיבלתי מקורות 

, שהם מנהלים את CPMמיליון שח. יש את חברת  3מימון לכביש הזה של 

כרגע קבעו פגישה עם הרכבת. גם כשאתם מדברים על  CPMהפרויקט. חברת 

קיר אקוסטי, אני רוצה שתדעו, קודם כל מבחינה הנדסית. אתם ישר רצים 

ביום חמישי ברכבת לי לבדוק את ההיתכנות. כרגע יש פגישה שבוע הבא ב

-ישראל בחיפה עם אגף התכנון. אנחנו יושבים איתם. לקחנו יועץ אקוסטי ב

שח, המועצה המקומית שכרה את שירותיו של משרד אפשטיין,  50,000

. משרד אפשטיין קבע שיש 1517שאחראי על כל הייעוץ האקוסטי של תב"ר 

מ' מצחייה. מדובר על קיר  3מ', קיר ועוד  4.5ת לפתרון. הפתרון הוא היתכנו

מיליון שח. כרגע  20-ק"מ, שהעלות שלו היא למעלה מ 1לאורך בערך ש 

בהיתכנות הראשונית. אנחנו קובעים את הפגישה, ברגע שאנחנו, ואני אומר 

מיליון שח כרגע  20את זה פה, אני הנחיתי את מנהלת הפרויקט  להקצות 

מיליון שח, שמגיע לנו במטלה אחת אחת. לא  49-לתכנון הקיר, מתוך ה

להשתמש, יש מקור מימון של רמ"י, של משרד האוצר, שכרגע מתוקצב. אבל 

לבנות את הקיר בתוך רצועת הרכבת. אתה לא בלי שהרכבת תיתן הסכמתה 

יכול לבוא לעשות קיר ברצועת הרכבת, שלא שייכת לך בכלל. אתה לא יכול 

 -ות קיר מבלי להוציא היתר בנייה. אתה לא יכול לבנות קיר מבלי לעשותלבנ

 עשו קיר, בצד ש...  מוטי פרנקו:

לא קשור. את זה אתה יכול למכור לכמה שלא מבינים. ממני תשמע, הקיר  ניסים גוזלן: 

 הקוסטי. כי אתה לא מבין, מה לעשות. 

 אבל למה אתה מדבר...?  מוטי פרנקו:

 כי אני מסביר לך שקיר עושים בתוך הרכבת.  ניסים גוזלן: 
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 ... למה אתה לחוץ? אני לא מבין.  מוטי פרנקו:

 אני ממש לא לחוץ, אני מסביר לך.  ניסים גוזלן: 

 אני מבין שזה הנשימות האחרונות שלך, אבל למה אתה לחוץ? מה הקטע?  מוטי פרנקו:

ייתי רוצה לשמוע את ולמה אתה מדבר במקום המהנדסת שלא נמצאת? ה דודי לוין:

המהנדסת ולא אותך. כי אתה מדבר מהר, ויכול להיות שאתה מבין, יכול 

להיות. גם בהיתרי בנייה אתה מבין, ראיתי איך אתה מבין במגרש ב... ראיתי 

את היתרי הבנייה, שמעתי עליהם, על היתרי הבנייה האלה. שמעתי על הכל , 

לסדר היום, אתה יכול להעלות  ראש המועצה, שמעתי על הכל. אנחנו העלינו

 את הפרופוגנדה שלך. 

 דודי, אנחנו החלטנו.  ניסים גוזלן: 

 בעד, נגד. אנחנו...  דודי לוין:

 -סליחה, אמרתי אנחנו ניסים גוזלן: 

כל כסף שיתקבל מעכשיו מההיטלים קדימה, ילך לדבר הזה. אתה תצליח  דודי לוין:

 מצוין.  -לפה  , להעביר מהסכם הגג מפה1.1לעשות סעיף 

תעלה תב"ר, תעלה תב"ר. קודם אתה לא יכול לאשר תב"ר כי אין היתר בנייה.  ניסים גוזלן: 

 -המועצה קיבלה את ההחלטה שהיא מקבלת

 )מדברים ביחד( 

 הרי אתה בנית הכל בלי היתרים. אז מה?  מוטי פרנקו:

ו. 'אנחנו רוצים קיר אתה לא יודע להוציא היתר בכלל. הלאה, בוא, סיימנ ניסים גוזלן: 

 אקוסטי', הלאה, כולם להצביע. 

 תצביע בעד.  מוטי פרנקו:

 אחד אנחנו... -במסגרת אחד ניסים גוזלן: 

 תביא מסמך, תביא מסמך.  מוטי פרנקו:

 אחד הבאתי כסף עבור הקיר אקוסטי, נקודה. -במסגרת תב"ר אחד ניסים גוזלן: 

 מאיפה הבאת כסף?  מוטי פרנקו:

 הבאתי.  ן: ניסים גוזל

 אז למה... התחילו לבנות?  דודי לוין:

 הנה, אתה טועה ואתה מטעה. אני אסביר לך.   ניסים גוזלן: 

 לא רוצה שתסביר לי.  דודי לוין:
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 אז אני אסביר למליאה.  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה להקריא לך.  מוטי פרנקו:

 לא רוצה שתסביר לי.  דודי לוין:

ריך להקריא לי, אני מכיר את התב"רים. אני רצתי על כל אתה לא צ ניסים גוזלן: 

 הפרויקטים האלה. ... 

אתה מדבר לפרוטוקול, שאף אחד לא קורא אותו, אני מבין. אבל אתה מדבר  מוטי פרנקו:

 לא אמת. הנה, אני מקריא. 

אחד, אנחנו מתכננים -אתה מדבר לא אמת, כי אתה סתם מטעה. במסגרת אחד ניסים גוזלן: 

 קיר...את ה

 איפה הסעיף הזה?  קי גונגרדי: 'ג

 מיליון קבענו אז קירות שעושים...  49אחד זה -האחד ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, הוא מטעה. עזוב נו.  ניסים גוזלן: 

 מה זה הוא מטעה? זה ההסכם.  דודי לוין:

 זה לא ההסכם.  ניסים גוזלן: 

 זה לא ההסכם?  דודי לוין:

 תקשיב, אתה אפילו לא מבין מה...  זלן: ניסים גו

 )מדברים ביחד( 

סיימת? אז בוא אני אעדכן אותך. אתה תיפגש בסעיפים הבאים, בתור אחד  ניסים גוזלן: 

שלא יודע מה, שמנסה לעשות פופוליסטיקה זולה. כל פרויקט קיבלנו מרמ"י. 

יכולת לנייד,  מיליון שח יירד מסדר היום, כי אנחנו קיבלנו מרמ"י 10סעיף של 

במסגרת הפרויקטים תקציבים שאנחנו רוצים מה שנקרא... מה הכוונה?אם 

אנחנו נוגעים בציר ז'בוטינסקי הוא קילומטר, אנחנו לא רוצים רק לגעת בציר 

ז'בוטינסקי, אנחנו רוצים לגעת בהרחבה, ורוצים לגעת בנחום, ואבא הלל 

בוטינסקי, אתם ה ציר ז'סילבר, ורמ"י אישרו לנו. גם אם היה רשום בהתחל

תראו, שבוע הבא נכנסים גם להרחבה, גם לאבא הלל סיבלר וגם לנחום. אותו 

ם. אני מסביר לך שיש דבר באיילה. אנחנו ניגע בחרמון וניגע בגולן וניגע בכול

 לנו יכולת עד גובה המטלה לנייד פרויקטים, לא רק מה שכתוב... 
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ועצה, אם אתה לא יודע, צד אחד, צד שני. תנייד, צדדים למסילה, ראש המ 2יש  דודי לוין:

 לא יהיה בצד השני. 

אתה טועה. אתה בפעם המאה טעוה. כי מה שאנחנו עושים, עושים את זה  ניסים גוזלן: 

 מדרום לבניינים. אתה טועה. לא עושים את זה... 

 יש מסמך על זה?  דודי לוין:

מיליון שח... רכבת? נו באמת. זה חבר  40 יש, נו כן. אתה רוצה לעשות תב"ר ניסים גוזלן: 

 מועצה? ככה אתם רוצים לנהל את העיר? 

 )מדברים ביחד( 

 הוא רוצה הביא את זה למועצה. כן.  ניסים גוזלן: 

 אני לא מאמין לך.  דובר:

 אתה תהי בפעם הבאה אולי חבר מועצה... ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 נועם, תקשיב לי.  ניסים גוזלן: 

 אחד קיבלת תקציב. -אתה במסגרת אחד נועם ששון:

 כל הציר.  49נכון,  ניסים גוזלן: 

 אין לנו פירוט.  נועם ששון:

 יש, יש, נשלח לך.  ניסים גוזלן: 

 בוא אני אגלה לך, זה כתוב בפרוטוקול 'מדברים ביחד', זה הטקטיקה שלו. מוטי פרנקו:

 אחד? -אחד מטלהאיפה הפירוט של ה נועם ששון:

ש...עם כל הכבוד לו,  CPMאחד, מינינו את חברת -אחד מטלהאנחנו במסגרת  ניסים גוזלן: 

  -ועם כל הכבוד לו, מינינו

 מאיפה הם הגיעו?  דודי לוין:

 נבחרו...  מוטי פרנקו:

 . CPMרגע, תקשיב אבל. אני מסביר לך מה  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

נו מה אתה יתן לך אחרי זה הסבר, דני, איך הם נבחרו. תן לי שנייה. הוא י ניסים גוזלן: 

 עכשיו...

אתם חילקתם את התב"רים לפי מטלות...? איך חילקתם אותם? אתם חלק  נועם ששון:

 מהמטלות. 
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 חבר'ה, זה לא האישיו עכשיו. תהיה איתי דקה. ניסים גוזלן: 

 אתה תגיד שהמטלה...  נועם ששון:

 קוסטי... ... את הקיר הא ניסים גוזלן: 

 אחד. -... חברה שתתכנן את מטלה אחד נועם ששון:

אפשר שנייה? כי אתה טועה, תן לי דקה. תרשום ואני אעביר לך אתה   ניסים גוזלן: 

אחד, במסגרת המשימה אני -התקשרות, אין בעיה, שנייה. אפשר דקה? אחד

י, אמרתי, מכיוון שאנחנו מבחינתנו מחויבים לפתור את בעית הקיר האקוסט

מיליון שח כרגע לצורך, לצורך  29מיליון שח אני מקצה  49-החלטתי שמה

הרכבת. אבל צריך כרגע שלב ראשון, הבאנו יועץ שקוראים לו אפשטיין. הוא 

מ' קיר וקיר מצחייה. זה הפתרון האקוסטי  4.5קבע, אתה לא היית, שזה 

 שאמור להיות. 

 ... לשלוח את זה.  דובר:

לח להם את זה מסודר. כל מי שמנסים לעזור לו, הוא חלק מהווטסאפ אני אש ניסים גוזלן: 

איש מקבלים עדכון יומיומי. אבל לא קשור, הם מנסים לעזור לכאלה  70איתי, 

שהם איתי, הם מוזמנים לפגישה ביום חמישי הבא בחיפה. אם יאשרו לנו את 

 הפתרון האקוסטי, זה מה שאני מנסה להגיד לך. אתה הבנת? 

 תביא את המסמך. המנכ"ל...   קו:מוטי פרנ

 אתה יכול להביא תב"ר ולממן את זה? בחייאת...  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לשמוע את המנכ"ל.  מוטי פרנקו:

 איפה האחריות של חברי מועצה?  ניסים גוזלן: 

משהו אקוטי. אני באמת מכבד. אני קורא לך... ראש מועצה, אני אומר את זה  מוטי פרנקו:

 יניות. תכבד גם אתעצמך. מנסים, אתה רק צועק. לא בצ

 אני לא צועק, אני מסביר לך, כי אתה לא מבין.  ניסים גוזלן: 

אבל תסביר לי לאט, אני אבין. האוזניים כואבות כשאתה מדבר, באמת. מנכ"ל  מוטי פרנקו:

המועצה, האם אתה מכיר מסמך שהוא הסיט את הקיר האקוסטי מהצד של 

 בית החולים? 

  -תחילת עבודות תכנון  ריק זורגר:א

 לא, עזוב תחילת עבודות.  מוטי פרנקו:

 חבר'ה, מה לעשות שכל פרויקט צריך לתכנן...  אריק זורגר:



                                                                                                                                  06881  מ.כ.

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

10 

הוא אמר יש לו מסמך. אף אחד לא מכיר את זה פה. המהנדסת לא פה, אני  מוטי פרנקו:

 מבין. החשב... אני מבין. אתה לא מכיר מסמך כזה? 

 מי לא מכיר? הוא אומר לך שכן.  ן: ניסים גוזל

 לא, לא, לא... תחילת עבודות... מוטי פרנקו:

 תחילת עבודות תכנון, בוא, אני מסביר לך...   אריק זורגר:

 אין תב"ר.  דודי לוין:

יש תב"ר, אתה אפילו לא יודע, קדם תכנון קיבלת. אתה אפילו לא יודע מה  ניסים גוזלן: 

 אתה מצביע. 

 יש לך תב"ר...  דודי לוין:

 יש תב"ר. אתה טועה ואתה לא יודע.  ניסים גוזלן: 

 כל הרשימה של המטלות בהסכם הגג...  נועם ששון:

מהמטלה של... אני לא עושה בצד של  40%עברו תב"ר. קיבלת גם קדם מימון  ניסים גוזלן: 

 המכון הגריאטרי כי לא צריך. אנחנו עושים אך ורק מול הרכבת.

 ( )מדברים ביחד

אחת, שנייה, אני אסביר לך מה -חבר'ה, סיימנו, הלאה, בואו. במטלה אחת ניסים גוזלן: 

אחד, הודעתי גם לדיירים, -ומה נתן הוראה. במטלה אחדההחלטה ומה ה... 

 הם שותפים להחלטה כולה. 

 אתה... ישיבת המועצה, אתה כל הזמן עם הדיירים.  דובר:

 תליסט. מה אתה מנסה לעשות? אתה רוצה לעשומנסה להיות פופו האת ניסים גוזלן: 

פוליטיקה עכשיו? עליי אתה עושה פוליטיקה, עליי? אתה יכול לעשות על 

 אחרים פוליטיקה, לא עליי. 

 ... שישמעו  אותי גם.  דודי לוין:

מיליון שח כרגע, זה האומדן הראשוני. בהנחה  20אחת, -משימה אחת ניסים גוזלן: 

, בהנחה על הרכבת, ובהנחה שהרכבת תיתן, נועם, שהפתרון ההנדסי יתקבל

חשוב שתדע מה ההתניות. בהנחה שהפתרון ההנדסי יתקבל, בהנחה שרכבת 

יר, בהנחה שזה קישראל תיתן אישור להיכנס לרצועת הרכבת כדי לבנות את ה

עבד... מי שקובע... אתה כנראה לא מבין, מי שקובע אם אתה תתקע מסמר 

 אנשי הטכני של הרכבת.  בתור רצועת הרכבת, זה
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אבל יש קיר אקוסטי... למה לא חשבת על התושבים...? יש מטלה, כתוב קיר  מוטי פרנקו:

 בצד הגריאטרי. 

 קירות אקוסטיים לרבות הגריאטרי.  -תגיד לי, הקיר שכתוב  ניסים גוזלן: 

 לא לרבות.  מוטי פרנקו:

 לא לרבות. אני אמרתי לעצמי לרבות.  ניסים גוזלן: 

 ... כולל ביצוע קיר אקוסטי לכיוןו המרכז...  וטי פרנקו:מ

גם לכיוון הגריאטרי אני רוצה לעשות קיר אקוסטי. הם תושבים בתחום  ניסים גוזלן: 

השיפוט שלי, שגם להם אני צריך לעזור לקיר אקוסטי, מה לעשות? אני דואג 

להבדיל גם לגריאטרי ואני דואג גם לרכבת. אל תטיף לי, אני בגני מנחם, 

 1.9שנים, ואני הבאתי  7מכולם, על הקיר האקוסטי תבעתי את רכבת ישראל 

 מיליון שח. 

 הו, עשית מה שרציתי. חיכיתי שתגיד את זה.  מוטי פרנקו:

 מה עשית?  ניסים גוזלן: 

 זה בדיוק תעשה...  מוטי פרנקו:

יכיתי לך ולא אחכה אני עושה את זה, אני מחכה לך? נו באמת. עד היום לא ח ניסים גוזלן: 

 לך גם, אני רצתי. 

אני רוצה לסכם את זה. אנחנו רוצים לקבל חברי המועצה פירוט על מטלה  נועם ששון:

, ואם התקשרתם איתם, אנחנו CPMאחת, לדעת איך התקשרתם עם -אחת

... 49רוצים שהמועצה תקבל החלטה שמתוך מסגרת התקציב שם שהיא 

  -מיליון

 מיליון שח מוקצים לטובת קיר אקוסטי...  20 אמרתי, ניסים גוזלן: 

 נועם, זה מה שהוא אמר מהתחלה.  דובר:

 3אני מצטער, אני לא שומע כלום ברעש הזה. בפרוטוקול שנקבל אותו בעוד  מוטי פרנקו:

  -חודשים

 לא נקבל אותו לעולם.  דודי לוין:

 יהיה כתוב 'מדברים ביחד', לא מקובל עליי.  מוטי פרנקו:

 לא נקבל אותו לעולם.  וין:דודי ל

 אני רוצה ש... את מה שאמרת.  מוטי פרנקו:

  -אז אני אומר, שאנחנו רוצים לקבל את דובר:
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  -מיליון שח 20לא, אתה אומר, ראש המועצה הצהיר שיש  מוטי פרנקו:

מיליון שח  20-. אני ראש המועצה  כי אני מחליט, מה לעשות? ה20אני מקצה  ניסים גוזלן: 

מיליון שח שאני הבאתי, אני מקצה לפתרון של הקיר האקוסטי לאורך  49-וה

שהרכבת תסכים על הפתרון האקוסטי שייצא  -מסילת הרכבת. בהנחה: אחד 

בהנחה שאנחנו נקבל אישור לבצע בתוך רצועת הרכבת,  -לתכנון מפורט. שנית 

יון מיל 20-ת האכי אחרת אין לזה שום תכלית. במידה וזה... אנחנו מקצים 

 שח הראשונים לצורך הפתרון. 

 אז זו ההצעה שלי.  מוטי פרנקו:

 מצוין. הלאה, קיבלנו. פה אחד. אושר פה אחד, בואו נתקדם,הלאה. תב"רים.  ניסים גוזלן: 

היועצת המשפטית, אני רוצה שתגידי לי מה הנוהל. כי הוא אמר לי 'קיבלנו פה  מוטי פרנקו:

לבן, אתה זוכר, ליד הרכבת? עד -ה כחולאחד', ואז אנחנו מחפשים את הצביע

 היום אין החלטת מועצה. 

 ...  דובר:

 אבל אין.  מוטי פרנקו:

 עיניים.  4-הוא יסביר לך פעם אחת. תקבל את זה ב ניסים גוזלן: 

 רגע, מי יסביר?  דודי לוין:

 יוסי בוארון יסביר.  ניסים גוזלן: 

אפור את כל השדרה שאנחנו חיכינו על זה יוסי בוארון, למה... צבעו עכשיו ב דודי לוין:

 שנים? כלום.  10שנים? מה השתנה עכשיו בשדרת... לעומת מה שהיה לפני  10

 הלאה, קדימה.  ניסים גוזלן: 

 חשבתי שאתה יכול להסביר.  דודי לוין:

אירועים. אני  3אתה תסביר לתושבים שלך בחוגי בית מה היה. חבר'ה, לי יש  ניסים גוזלן: 

 עה סיימתי. הלאה. קדימה. חצי ש

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, ההצעה היא כזאת.  ניסים גוזלן: 

לא, תצביע על שלי ותציע הצעה נגדית. תצביע על ההצעה  שלי שאתה נגד.  מוטי פרנקו:

 תצביע נגד קיר אקוסטי. תצביע. 

 אני לא מצביע נגד קיר אקוסטי, אני מצביע בעד קיר אקוסטי.  ניסים גוזלן: 

 זו ההצעה שלי.  וטי פרנקו:מ
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אתה... תגיד שאתה רוצה לקחת את כל התקציבים שלה הרשות לממן אתה  ניסים גוזלן: 

 רכבת. אני מסביר שיש כסף צבוע. 

אני רוצה לראות שאתה מחלק את זה לאנשים. אני מכיר את האנשים אתה  מוטי פרנקו:

 הבטחת להם. הבטחת להם... שאתה מאשר. 

 היחידי שבינתיים מבטיח ברחוב זה אתה. אני לא הבטחתי.  ניסים גוזלן: 

 תביא הבטחה אחת שלי, אחת.  מוטי פרנקו:

לך  ןאתה יודע, בעצם אנשים לא קונים את ההבטחות שלך, כי יודעים שאי ניסים גוזלן: 

 שום סיכוי. הלאה, קדימה. 

 )מדברים ביחד( 

 עו"ד א. הומינר: צריך להצביע, צריך להצביע. 

 צריך להצביע, קדימה, בבקשה. הצעה שלי, כן, מה ראש המועצה מצביע?  פרנקו:מוטי 

  -ראש המעוצה אומר שאין ניסים גוזלן: 

 לא, אתה צריך להצביע על ההצעה שלי.  מוטי פרנקו:

 מותר לי להגיד, נכון? ראש המועצה אומר ש...  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

מיליון, אין בעיה. אתה יכול להצביע על משהו שאין לך  80-במחר נעשה גשר...  ניסים גוזלן: 

 כסף? 

 זה לא תב"ר.  מוטי פרנקו:

עזוב, אתה תציע תב"ר. אין כסף... אתה חייב תב"ר. אני רוצה שהשמש תזרח  ניסים גוזלן: 

אתה יודע מה? ביזיון אחד במזרח. מה, נו, באמת, הלאה. ותשקע במערב. 

 שוני... כתבנו. מיליון שח רא 20גדול. ... 

 בוא נתחייב, שאם זה לא יוצא מתוך המטלה...  נועם ששון:

נכון, אנחנו מממנים את זה... נו, מה הקשר? במידה וזה לא יצא מהמטלה,  ניסים גוזלן: 

נממן מהיטלים, נו ברור. אבל נמצה את זכות התביעה מול רכבת ישראל. זה 

לקיר האקוסטי. שיהיה היא אחראית לקחת, שיהיה ברור, שהיא אחראית 

 ברור לכולם, אני לא בא לממן את הרכבת. 

אני אקריא הצעת החלטה ברוח הדברים. קיר אקוסטי לאורך פסי הרכבת.  מוטי פרנקו:

אחד בהסכם הגג, לטובת -מליאת המועצה תאשר תקציב מתוך המטלה אחד

בניית קיר אקוסטי לאורך פסי הרכבת בתחנת הרכבת, בצידה הצפוני של 
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, בסמיכות לתחנת הרכבת של באר יעקב, רחוב דרך חיים, וזאת למנוע ילהסהמ

רעשי הרכבות הבלתי נסבלים מהם סובלים דיירי שכונת צמרות המושבה 

 בכלל ורחובות ברקת ושוהם בפרט. 

 לא, וגם רחוב... וגם החרמון. ניסים גוזלן: 

 אפשר להצביע על זה? מוטי פרנקו:

סביר  לך למה. אנחנו מקצים מתוך המטלה, ובמידה, ואני  אומר לא, כי אני א ניסים גוזלן: 

את זה עוד פעם, במידה ומחר, כתוצאה מסיבה כלשהי, אנחנו נממן את זה על 

 חשבון קרנות הפיתוח. ... את הכסף, הלאה, תאמין לי, הלאה. 

 תודה רבה לך. הצבעה.  מוטי פרנקו:

ל רכבת ישראל והסכמתה, כל התנאים רגע, דקה, ולאחר אישור הנדסי ש ניסים גוזלן: 

האלה, וזכות ראשונית זה להגיש תביעה נגד הרכבת. זה קודם כל, דרישה 

ותביעה. כספי ציבור של תושבי באר יעקב, ולממן את רכבת ישראל. זה אני לא 

 אתן. נקודה. זה הכי חשוב פה מכל המהלך. 

 חברים, הצבעה פה אחד? יש מתנגדים? תודה.  דובר:

 פה אחד? כן, כן? תודה רבה. מה עשינו פה, לא הבנתי.  גוזלן: ניסים 

 זו החלטת מועצה מחייבת. בגלל שאתה מזלזל, יש כאן החלטת מועצה...  דודי לוין:

אתה יודע כמה החלטות ממשלה יש במדינת ישראל ולא מתקיימות? הלאה,  ניסים גוזלן: 

 דודי, אתה עם השטויות שלך. 

 )מדברים ביחד( 

צריך את ההחלטה. אני כבר קידמתי תכנון. יש כבר מהנדס  אני לא גוזלן: ניסים 

ני כבר פעלתי. אני  אקונסטרוקציה שמתכנן את הקיר. שתדע את כל מה ש

הולך פה לעשות משהו ש... הרכבת יצאה לדרך. הרי הם כבר קיבלו את חוות 

 הדעת האקוסטית... 

 )מדברים ביחד( 

 ... הצבענו פה אחד. יש תב"ר דובר:

 למה הורדת את ההצעה של הגנים מסדר היום?  נועם ששון:

 אנחנו נוציא את זה מסודר.  ניסים גוזלן: 

 ... הצעה נורמאלית?  נועם ששון:

 מה זה נורמאלית, מפורטת. אני ארשום לך, כן. המשמעות של היתרי בנייה...  ניסים גוזלן: 
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 )מדברים ביחד( 

 דודי, עזוב.  ניסים גוזלן: 

-ו CPM-... ראש המועצה אמר שיש אפשטיין וקירות אקוסטיים וסקרים ו לוין: דודי

CPU  וכל הדברים האלה. אפשר לקבל את זה מחר בבוקר במייל כהחלטת

 מועצה אולי נעשה את זה? 

 אתה תקבל את כל החומר.  ניסים גוזלן: 

 מחר בבוקר?  דודי לוין:

 ה תקבל את זה. ד ישיבה הבאעהוא אומר לך מחר.  ניסים גוזלן: 

 לא, לא, לא. לא, סליחה, לא.  מוטי פרנקו:

ישיבה הבאה, אתה יודע... במתנ"ס שאתה אומר תודה רבה, ראש המועצה  דודי לוין:

 החדש. 

 )מדברים ביחד( 

 מהנדסת המועצה צריכה להגיע לפה עוד כמה דקות. היא תעביר את הטיוטות...  אריק זורגר:

 בל את זה. כמה ימים תק ניסים גוזלן: 

כמו שנשלח לי אולם הספורט בצמרות? אותו דבר אני ביקשתי גם ממך, ...  דודי לוין:

התכנון של אולם ספורט בצמרות, שכאן בישיבת המועצה נאמר לי שהגודל 

גם למשחקי כדוריד, ונאמר לי עכשיו שהוא לא בגודל שלו יהיה גודל שיתאים 

 הזה. 

 אגיד לך למה. הוא לא בגודל, אני  ניסים גוזלן: 

 בישיבת המועצה כאן... על סמך זה אני גם הצבעתי.  דודי לוין:

 מה זה קשור?  ניסים גוזלן: 

 אין קשר. איך 'מה זה קשור?'? אני לא מבין.  דודי לוין:

 אני אענה לך.  ניסים גוזלן: 

 בשביל מה יש ישיבת מועצה  דודי לוין:

את זה. מתברר שבשטח, תלמד להקשיב, מה זה קשור? הם הלכו לבדוק  ניסים גוזלן: 

  -בשטח

 מה יש לי להקשיב?  דודי לוין:

ולם שנקים אבשטח הקיים לא ניתן להזיז את המגרש... לכדוריד. החלטנו שב ניסים גוזלן: 

ו' נקודה. אי אפשר. -א'-, אנחנו נעשה אולם לבתיכון שהוא מיועד לכך
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דול, מה לעשות? אם הפרוגרמה מבחינת השטח לא מאפשרת... שטח יותר ג

היה אפשר, רצינו לנסות ולהכניס את הכדורסל. לא ניתן טכנית לעשות, כי זה 

 לא מגרש... 

 הם לא ידעו את זה לפני?  מוטי פרנקו:

לא, לא ידעו לפני. כי אולם הספורט הזה הוא בדגם של בית ספר צאלון, רק עם  ניסים גוזלן: 

 ית ספר יסודי. יותר מקומות ישיבה. זה כל העניין. זה ב

 אני יכול לקבל את זה? דודי לוין:

 תקבל את זה בכתב.  ניסים גוזלן: 

 אני ביקשתי את זה כבר לפני.  דודי לוין:

 אתה תקבל.  ניסים גוזלן: 

חודשים לאישורי בטיחות של... אריק, היועצת  3ובאותה הזדמנות אני אחכה  מוטי פרנקו:

 ע הזה. המשפטית אישרה לי שאני אקבל את המיד

 בואו נעבור את התב"רים, ויעשו פה מצגת... לשקר את האנשים.  ניסים גוזלן: 

 אריק.  מוטי פרנקו:

 מה אתה אומר?  אריק זורגר:

חודשים, שאני אקבל את אישורי הבטיחות  3היועצת המשפטית אישרה לפני  מוטי פרנקו:

 ואולמות ספורט.  גני שעשושים של

 ך איזה. עניתי לך. אבל שאלתי אות אריק זורגר:

 גני שעשועים ואולמות ספורט, זהו. מה מורכב בזה?  מוטי פרנקו:

ה אישורים... אישור חשמל, אישור זשלחתי לך מייל, מוטי, נכון? שאלה אי אריק זורגר:

 בטיחות. 

 הכל, כל האישורים.  מוטי פרנקו:

 בסדר, תקבל.  אריק זורגר:

 ין לי בעיה. כזאת חוברת. אני אבוא, א מוטי פרנקו:

 ביקשתי ממך לבוא, נכון, להיום. כתבתי לך, כתבתי לך.  אריק זורגר:

 לא...  מוטי פרנקו:

 טוב, מוטי, בוא. אני אשלוף את המייל ואראה לך מה כתבתי.  אריק זורגר:

 תודה רבה. אני אוכל לקבל את זה?  מוטי פרנקו:



                                                                                                                                  06881  מ.כ.

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

הגדלת התיכון.  1111תב"ר ולצלם. אפשר לקבל את זה, ואפשר לבוא לעיין בזה  אריק זורגר:

כיתות. אני אציין. אם אני לא מציין אחרת,  14-אנחנו מגדילים את שלב ד' ב

אז זה עבר ועדת כספים. אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר. אין לי פה סכימה 

₪ מיליון  7-של השינויים המבוקשים משום מה, לא יודע. אנחנו מגדילים ב

תקבולים  ₪2.  253,346-ו₪  1,583,635שרד החינוך מקרן לעבודות פיתוח ובמ

ממשרד החינוך ותקבול אחד של הקרן לעבודות פיתוח. סך התב"ר המוגדל 

 ₪.  43,370,969יעמוד על 

 כל אלה ששואלים קרנות הפיתוח, תראו איזה מספרים אסטרונומיים.  ניסים גוזלן: 

 מה מקור המימון? ₪, מיליון  7...  נועם ששון:

 קרנות הפיתוח.  גוזלן:  ניסים

 כתוב לך, קרן לעבודות פיתוח.  אריק זורגר:

 יש כסף בקרנות?  נועם ששון:

 יש...  אריק זורגר:

 לתב"ר הזה כן.  דני אורן:

 לתב"ר הזה כן? אתה מתחייב עליו?  נועם ששון:

 אני חותם.  דני אורן:

ל סכומים גבוהים יותר, לא, כי אני מכיר תב"רים שאישרנו במליאת מועצה ע נועם ששון:

 שהגיעו למשרד הפנים... 

  -1157תב"ר הבא, תב"ר  אריק זורגר:

 זה לא בגלל שאין כסף. משרד הפנים כבר...  דובר:

  -אנחנו נאשר בתב"ר הזה אריק זורגר:

 ... זה עניין טכני.  ניסים גוזלן: 

 לא, לא, הם שלחו...  נועם ששון:

 לא, נו.  ניסים גוזלן: 

שלב א', אנחנו מאשרים שלב ראשון.  301אנחנו מאשרים בית ספר יסודי  גר:אריק זור

התקבל כסף ממשרד החינוך. יש השלמה של הקרן לעבודות פיתוח. סך התב"ר 

גני ילדים באותו  3אנחנו תיכף נאשר תב"ר נוסף, של עוד ₪.  14,357,166

ות חשמל, , שיקום תשתי1135מתחם, אז תשימו לב. יש מתנגדים? תודה. תב"ר 

כולל מרכזיות ברחבי היישוב. זה תב"רים שוטפים שאנחנו מגדילים מידיי פעם. 
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הוא משמש לעבודות תשתית של ₪, אנחנו מבקשים להגדיל אותו בחצי מיליון 

 חשמל ברחבי היישוב. 

 כבר עשינו תב"ר אחד כזה, מה...?  נועם ששון:

 עשינו מזמן והסתיים.  אריק זורגר:

 אנחנו לא באחזקה שוטפת? אבל  נועם ששון:

 לא, זו לא אחזקה שוטפת.  דני אורן:

 לא אחזקה שוטפת.  אריק זורגר:

שיקום של מרכזיות, שיקום של תשתיות שהן לא באחזקה השוטפת. יש לנו  דני אורן:

תחזוקה שוטפת כנגד החלפת מנורות... תאורה... שיקומים קבלן שנותן לנו 

 טפת. גדולים או משהו זה לא תחזוקה שו

 אז נאמר לנו שאנחנו מאשרים פעם אחת, מתקנים... וזהו.  מוטי פרנקו:

 בנו. אנו . זה היה בתקופת 2014-שנים, בואו. היה ב 4התב"ר ההוא היה לפני  ניסים גוזלן: 

 גם התחזוקה השוטפת לא... של מרכזיות... זה לא כולל.  דני אורן:

 . אנחנו מגדילים תב"ר קיים. 1154עצה התב"ר הבא, הגדלת סקר נכסי המו אריק זורגר:

 רק... תחילה איפה אנחנו עומדים בסדר הזה... לפני שנתיים.  דובר:

 היועצת המשפטית... יודעת יותר טוב ממני.  דני אורן:

 הכל התחיל לפני שנתיים.  ניסים גוזלן: 

 לא לפני שנתיים.  דובר:

 עו"ד א. הומינר: הוא לא התחיל לפני שנתיים. 

 אישרנו אותו לפני שנתיים.  ם גוזלן: ניסי

. הסקר לקראת סיום, יש את אזור 2016עו"ד א. הומינר: א. הומינר: הוא התחיל באוקטובר 

 התעשייה... ממש לקראת סיום... והתחלנו גם ליישם... 

 כולל מגורים? מוטי פרנקו:

 עו"ד א. הומינר: כולל הכל, כל הנכסים. 

 מתבלבל.  זה לא מדידות, אתה דני אורן:

 היה סקר מדידות...  מוטי פרנקו:

 לא הסתיים.  דני אורן:

 לא הסתיים?  מוטי פרנקו:

 יש סקר מדידות ויש סקר נכסי מועצה.  דני אורן:
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 אתה רוצה שנמדוד את התושבים? ניסים גוזלן: 

 לא.  דובר:

וצה, לא אני שואל, אם אתה רוצה למדוד את התושבים. תגיד לנו מה אתה ר ניסים גוזלן: 

 מה אנחנו רוצים. תגיד מה אתה. 

 )מדברים ביחד( 

 גני ילדים.  3תב"ר הבא זה בניית  אריק זורגר:

 אם אתה לא עושה, משרד הפנים מחייב אותך, אם אתה רוצה או לא רוצה.  דודי לוין:

גנים, מה שאמרתי לכם מקודם, באותו מתחם במגרש  3התב"ר הבא, בניית  אריק זורגר:

 ת. בצמרו 301

 עם התב"ר הזה.  מהר רגע, אל תרוץ דודי לוין:

 גני ילדים.  3. בניית 1175תב"ר  אריק זורגר:

 זה לא תב"ר חדש, זה רק שינוי השם.  דני אורן:

 כן, אני אמרתי.  אריק זורגר:

 ישראל?  חתני פרסאתה משאיר את הקרוואנים ב מוטי פרנקו:

 הספר, איפה זה, באותו מגרש של היסודי? סליחה על ההפרעה. בתב"ר של בית  דודי לוין:

 , כן. 301הקודם, סליחה,  אריק זורגר:

 , זה לא אותו מגרש. 311ופה אתה רושם  301זה  דודי לוין:

 . 301זה לא  311 ניסים גוזלן: 

 טעות סופר, סליחה.  אריק זורגר:

 , אני זוכר בעל פה. 311זה  ניסים גוזלן: 

 ספר אחר. בבית הספר רשום מ דודי לוין:

 בצמרות. הלאה, קדימה.  311. זה מגרש 311 ניסים גוזלן: 

 צריך לתקן את זה.  דודי לוין:

 . 1108תב"ר  אריק זורגר:

 רגע, יש לי שאלה. הוא עבר קדימה.  מוטי פרנקו:

 מה פתאום? ממש לא. ... מאשרים את התב"ר הזה?  דודי לוין:

ישראל... גן חרוב ואתה רץ לבנות גנים  אתה משאיר קרוואנים בחתני פרס מוטי פרנקו:

 במקום שלא צריכים אותם עכשיו. 

 לא בונים אותם עכשיו.  ניסים גוזלן: 
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 אז למה... את ההרשאה?  מוטי פרנקו:

אני אסביר לך. הגנים בתלמי מנשה, בסקירה שאנחנו עשינו עם אורבניקס, הם  ניסים גוזלן: 

י חלק מהתושבים ובצדק, ואמרו אמורים להיות מפונים שנה הבאה. פנו אלי

 'אלה פילים לבנים'. 

 מי פנה אליך? איזה תושב? אתה יכול לתת שם?  דודי לוין:

 אני מסביר לך, פנו אליי.  ניסים גוזלן: 

 תן שם.  דודי לוין:

דקה. דודי לוין פנה אליי. לא, לא פנית. פנו אליי ובדקנו את המספרים.  ניסים גוזלן: 

 גני הילדים האלה.  2-שעשינו, שנה באה אין צורך בומבחינת הפרוגרמה 

 איפה המספרים? מוטי פרנקו:

 יש, נשלח.  ניסים גוזלן: 

 הכל נשלח, לא רוצה.  מוטי פרנקו:

 מי אתה בכלל? סליחה, משרד החינוך הביא הרשאה.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 מה אתה צוחק? תגיד לו את האמת.  מוטי פרנקו:

משרד החינוך העברנו לו נתונים, והעביר לנו את ההרשאה מפה. תקשיב, אתה,  לן: ניסים גוז

  -בוא

 ... בגן חרוב.   מוטי פרנקו:

 זה לא רק עבר ועדת כספים. עם כל הכבוד לו.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 אני מרענן את זכרונם. אתה רגע ראש המועצה, כמה גני ילדים מתייתרים?  דודי לוין:

 . 2 יסים גוזלן: נ

 גנים יבילים.  3בזיכרון שלי יש לפחות  דודי לוין:

יש עוד אחד בצבר. שאלת במיקום של בית הכנסת, אתה לא יכול לבנות היכן  ניסים גוזלן: 

 ת. ואתה יכול לבנ 2שהוא נמצא היום בצבר. אני מסביר, 

 גני ילדים, אמת?  3התב"ר הספציפי הזה הוא לבניית  דודי לוין:

 . 4זה היה  יסים גוזלן: נ

 למעלה. אמת? 1למטה,  2 דודי לוין:

 נכון. ניסים גוזלן: 
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 הגנים שמאחורי בית הכנסת פלוס אחד מהחנייה.  2למטה החליפו את  2-ה דודי לוין:

 אתה לא יכול לבנות בצבר כי אין לו שטח.  ניסים גוזלן: 

 , איזה צבר? -מה זה אין? יש פה דודי לוין:

 אני אומר לך, קוראים לו צבר. אתה גר בשכונה.  ן: ניסים גוזל

 מאחורי בית הכנסת.  דודי לוין:

 גנים, חרוב וגן דתי.  2נכון, מאחורי בית הכנסת יש  ניסים גוזלן: 

 נכון, לשם ההרשאה. דודי לוין:

 היתה הרשאה שהולכת של משרד החינוך.  ניסים גוזלן: 

 לשם?  דודי לוין:

 גנים. עשינו אפילו מכרז, דקה.  3נתן  ניסים גוזלן: 

 לפני שנה וחצי?  דודי לוין:

 לפני שנה ומשהו עשינו מכרז.  ניסים גוזלן: 

 כן.  דודי לוין:

 ישבנו עם חלק מההורים.  ניסים גוזלן: 

 מי זה ישבנו?  מוטי פרנקו:

 אתה לא באת.  ניסים גוזלן: 

 וך לפני שנה. יש פה החלטת מועצה עם הרשאה של משרד החינ מוטי פרנקו:

 מה זה קשור להחלטת מועצה?  ניסים גוזלן: 

 היום הילדים האלה היו צריכים להיות בגנים.  מוטי פרנקו:

 מאה אחוז. את זה תספר... ניסים גוזלן: 

 למי אני אספר? זו החלטת מועצה.  מוטי פרנקו:

ה, אתה לא יודע את זה תספר להורים בגן. מה, אתה עושה פוליטיקה עלינו? מ ניסים גוזלן: 

שהמכרז בוטל? אתה שנה וחצי לא יודע שהמכרז בוטל, שמכרז החינוך ביטל 

את ההרשאה...? תן לי להסביר לך מה היה. אפשר להסביר לך? אתה לא מוכן. 

 הרי אתה יודע הכל ואתה לא יודע כלום. אז תלמד להקשיב. 

 אני קורא.  דודי לוין:

 לא קורא.  תן לי להסביר לך, אתה ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לשמוע אבל את הגזבר.  דודי לוין:

 מאה אחוז, הגזבר ידבר ידבר איתך על מספרים, אני אסביר לך מה היה.  ניסים גוזלן: 
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 ההרשאה בוטלה כן או לא?  דודי לוין:

  -ההרשאה הוסבה ניסים גוזלן: 

 אין הרשאה?  דודי לוין:

 אסביר לך גם למה. תקשיב. ההרשאה הוסבה. אני  ניסים גוזלן: 

 בהחלטת מי?  דודי לוין:

החלטת משרד החינוך, תן לי להסביר לך. אפשר להסביר? פעם אחת אולי  ניסים גוזלן: 

 תקשיב ותלמד, ואל תחשוב שאתה יודע הכל. 

 אני לא יודע כלום.  דודי לוין:

רד החינוך. אז תקשיב מה היה. תן לי להסביר לך מה היה. אנחנו פנינו למש ניסים גוזלן: 

הגנים נגרעים, בסדר? ולכן הוא  2שה נמשרד החינוך קיבל נתונים שבתלמי מ

 אני מבחינתי מסב את הזה.  -בא ואמר 

 גנים.  3אבל יש  דודי לוין:

  -2-ז אני מסביר לך, אני יודע, אבל אני מסביר לך שא ניסים גוזלן: 

 אז יישאר קרוואן.  דודי לוין:

אחד ובעוד שנה אחרי זה יישאר כלום. שניים יתייתרו בספטמבר אז יישאר  ניסים גוזלן: 

 הקרוב. 

 והאחד הזה לא?  דודי לוין:

והאחד הזה, כנראה שלא. אני אומר, נהפוך את זה ל... אתה לא יכול... כי  ניסים גוזלן: 

לאנשים אין שם חנייה, ואנשים רוצים חניות. אנשים באהוד מנור רוצים חניות, 

הילדים, זה שטח חום. אני יכול לפנות מבנה גן ילדים? זה קבלת  לא לבנות... גן

 ההחלטות שלכם? 

 זה לא שם, אתה מתבלבל.  מוטי פרנקו:

. אתה אפילו לא יודע איפה אתה אתה מתבלבל. ליד בית הכנסת יש שטח חום ניסים גוזלן: 

גר. תאמין לי, יותר טוב להקשיב. משרד החינוך גרע לנו את ההרשאה, ומשרד 

החינוך הסב את זה, כי כמות הילדים בתלמי מנשה גורעים אותה. הם באו 

אנחנו ניתן לכם הקצאה, לא תאבדו את ההקצאה, וננסה... אותה  -ואמרו 

 למקום שיש... 

 פנים. 2-היועצת המשפטית, אני אומר לך בצורה שלא משתמעת ל דודי לוין:

 נו, שמה?  ניסים גוזלן: 
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 יה מארץ השערוריות. יש כאן שערורי דודי לוין:

 איזו שערורייה יש פה? ניסים גוזלן: 

יש כאן הרשאה לבנייה, שמשרד החינוך נתן שהיה צורך, ועכשיו מספרים לי  דודי לוין:

 שעבר זמן, ואין צורך. 

 נכון.  ניסים גוזלן: 

 אני לא יודע מה נעשה עם החנייה, אני לא יודע מה נעשה עם גני הילדים. מספר דודי לוין:

לי כאן ראש המועצה, הוא יכול לספר לי עד מחר, אני לא יודע מה האמת, מה 

 חצי אמת. 

 תקבל. הלאה.  -לך למשרד החינוך  ניסים גוזלן: 

 אני לא אלך למשרד החינוך.  דודי לוין:

למה? תזיז את עצמך פעם אחת. אתה אף פעם לא דרכת שם. חוץ מלבלבל את  ניסים גוזלן: 

עם לא הבאת שקל ולא רצת לשם, אתה אפילו לא מוביל המוח פה, אתה אף פ

 שום דבר. 

 אתה יכול להגיד את זה עוד פעם?  דודי לוין:

 הם ביטלו לנו את ההרשאה.  ניסים גוזלן: 

 תגיד את זה עוד פעם.  דודי לוין:

 אני מסביר לך, הם ביטלו את ההרשאה לתלמי מנשה.  ניסים גוזלן: 

  חלה. לא, עוד פעם מהת דודי לוין:

הגנים  2אנשים באהוד מנור רוצים חניות ולא רוצים את בתלמי מנשה, נקודה.  ניסים גוזלן: 

 שייגרעו שנה הבאה. 

 איפה חניות?  דודי לוין:

 שם, באזור של בית הכנסת.  ניסים גוזלן: 

 איפה באזור של בית הכנסת? מאחורי בית הכנסת?  דודי לוין:

 ול חניות. דונם יש שם ממ 3 ניסים גוזלן: 

 מאחורי בית הכנסת? דודי לוין:

 דונם.  3כן, כן.  ניסים גוזלן: 

 הבנתי.  דודי לוין:
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מ' מהקיר לכיוון  10-דונם יש שם ברח' אהוד מנור. מה איפה? יש לנו רצועה ל 3 ניסים גוזלן: 

המשתלה, אתה אפילו לא יודע, באמת. תן לנו לפתור את החניות של אהוד 

 ן. לא חסר לנו קרקע. מנור מאשר פיל לב

 חבר'ה, בואו נתקדם.  דובר:

יש לנו את החממות בתלמי מנשה, מול לאה גולדברג, שהבאנו במסגרת  ניסים גוזלן: 

 דונם.  30ההתנגדות לתכנית תלמים, ושם יש לנו 

אתה זוכר ש... והבטחת לי שתעשה הרשאה לצמרות המושבה בית כנסת? עד  מוטי פרנקו:

 , זה בדיוק זה. היום... בית כנסת

למי אין בית כנסת? יש להם בית כנסת בתכנון. אתה אפילו לא יודע. תפסיק  ניסים גוזלן: 

לדבר שטויות. אני מציע לך, אל תלך לחוגי בית, יש לך סיכוי יותר גדול. איפה 

יש ₪, מיליון  3בית כנסת... ך. בשתלך ותפתח את הפה, יידעו למה לא לבחור 

ברח' ברקת. על מה אתה מקשקש? אל תלך למחר לספיר הרשאה של בית כנסת 

. אל תעשה לעצמך בושות, שמע לי. יותר טוב אל 3לשוהם  17.7-ואל תלך ב

 תפתח את הפה ושלא יכירו אותך, תאמין לי. 

 חברים, הצבעה על התב"ר.  אריק זורגר:

ת ועדת אני פונה שוב למנכ"ל המועצה, לרענן את הזיכרון שלך. גם בישיב דודי לוין:

הכספים, ואני מרענן אותך שוב ושוב ושוב. מעבר לזה שיש איזו שערורייה 

  -מארץ השערוריות

 למה אתה...? מוטי פרנקו:

שיצביעו. תצביע נגד גני ילדים וזהו. משרד החינוך קובע איפה אנחנו בונים, לא  ניסים גוזלן: 

 אנחנו לעצמנו. יש להם אגף בינוי.

 אני לא מאמין לך, מה לעשות.ראש המועצה,  דודי לוין:

 אתה לא צריך להאמין לי, יש הרשאה, אתה יכול לראות.  ניסים גוזלן: 

 מה לעשות? דודי לוין:

 אני גם לא מאמין לך.  ניסים גוזלן: 

 חבר'ה, הצבעה.  אריק זורגר:

 ... בחתני פרס ישראל...  מוטי פרנקו:

  לא צריך לבנות. עוד פעם, לא צריך. ניסים גוזלן: 

 אנחנו בהצבעה על התב"ר.  אריק זורגר:
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אני מאוד מצטער, שיירשם בדף ההחלטות, בסדר? יותר מזה, בדף ההחלטות.  דודי לוין:

את פנים, שאתה מביא לי  2-אתה הבטחת לי, אריק, בצורה שלא משתמעת ל

כל ההתכתבויות עם משרד החינוך בנושא הזה, ועד לשעה זו, לא הבאת לי את 

את כל החומר, אני מבקש שזה יירשם עדת הכספים ועד היום. מישיבת ו ,זה

בדף ההחלטות, שהובטח לחבר המועצה דודי לוין את כל ההתכתבויות של 

משרד החינוך, על ידי מנכ"ל המועצה, והם לא נמסרו לו עד היום הזה. ולכן, 

 ההצבעה על התב"ר יש לו חומרים חסרים. 

 אתה בעד או נגד?  ניסים גוזלן: 

 אני נגד.  לוין: דודי

 אני נגד קרוואנים.  מוטי פרנקו:

 אני נגד קרוואנים.  דודי לוין:

 אתם נגד.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

אני מרענן את הזיכרון שלך על כל הדומינו ש... מלחמות אחים פה ביישוב...  דודי לוין:

, ומתי האחרון, ולהכניס להם את זה... ולהעביר אותם... כל הדומינו הזה

 יתחילו לבנות את ה... 

גנים. אנשי המקלדת מעירים  80גנים? אני בניתי  80... פרגולה מתי בנית, לא  ניסים גוזלן: 

 לנו. 

אף אחד פה לא... שומרי הסף של המועצה. ראש המועצה, אתה צודק, לא צריך.  דודי לוין:

 יש פה אחד.... 

י. ה... שלי לא מעלים פיקטיבי. אין לי מורן אני לא מעלה פיקטיבי, תאמין ל ניסים גוזלן: 

 ואין לי כאלה אנשים. אין לי מורן. 

 נגד, נגד קרוואנים.  דובר:

 מה קשור לקרוואנים? זה בנייה קשיחה. מה הקשר לקרוואנים?  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 אני לא שומע את עצמי.  דובר:

 רס ישראל ל...?זה תב"ר שאנחנו... לביינ מחתני פ נועם ששון:

 הסבת הרשאה.  אריק זורגר:
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גנים, הסבו לנו אותם משרד  3זה... משרד החינוך. מליד בית הכנסת שהיו  ניסים גוזלן: 

 החינוך זה הלך לאשכול של הגן הדתי, של ממ"ד, הלאה. 

 זה לא מה שנאמר לנו.  דודי לוין:

 . נראה אותך.... זה הלך לממ"ד. אתה נגד הממ"ד. תרשום, הלאה ניסים גוזלן: 

ראש המועצה, אתה יכול להגיד לנו מה קורה בשכונת חתני פרס ישראל? אם  נועם ששון:

 יש צורך ב...?

 אין.  ניסים גוזלן: 

 מה אין? נועם ששון:

 אין צורך.  ניסים גוזלן: 

 מי אמר?  דודי לוין:

 ..מה עכשיו.אין, אין. אולי יישאר יביל אחד... חנייה...  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

תן לי עד הסוף, מתלמים ג', קיבלנו במסגרת ההתנגדות לתלמים. אני ביטלתי  ניסים גוזלן: 

, שהיו צריכים 10ברג לדולאה גו 6ברג לד, לאה גו8את הפניה מול לאה גולדברג 

בניינים. ביטלתי אותם וקיבלתי את השטח הזה כחום בהחלטת  2להיות 

דונם חום,  10התנגדויות קיבלו את עמדתי. יש לנו הותמ"ל ובהחלטת הוועדה. ב

ששם אפשר לבנות את כל מבני הציבור לשכונת חתני פרס ישראל, וזה הגיוני, 

מאשר לדחוף את זה באהוד מנור, שזה רח' הכי מטומטם שיש. בסדר? אם 

אתם לא מבינים את העניין, זה נשמע לי. אתה לא מבין כלום. לך לחוגי בית, 

 ני אעזור לך.  תאמין לי, א

 מנסה לשכנע אותם? המה את דודי לוין:

  -לא, סתם, שיצביעו נגד הממ"ד, שיהיה ברור שזה גנים ניסים גוזלן: 

 יש... רבנים, מכירים את הסיפור שלך.  דובר:

הם הולכים, מחבקים את... מהבית היהודי, שיידעו שהוא הצביע נגד, שידעו.  ניסים גוזלן: 

 שהצבעת נגדו.  גבר, אבל שיידע-גבר

 מה קשור?  דובר:

 אילנית, את שומעת מה הוא עושה? אילנית, שימי לב.  מוטי פרנקו:

 אף אחד לא הצביע. אריק, בדף ההחלטות. דודי לוין:

 אתה הצבעת נגד. זהו, הלאה. חבר'ה, קדימה.  ניסים גוזלן: 
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 אני יכול להתנגד לבניית גנים בצמרות?  נועם ששון:

 . 1.9.. אבל. דודי לוין:

 . 1.9-זה לא ל נועם ששון:

 מה זה קשור? מה זה קשור?  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לשאול את אריק.  דודי לוין:

 חבר'ה, הצבעת בעד. הלאה, סעיף הבא.  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לשאול את אריק שאלה.  דודי לוין:

 כן, בבקשה.  אריק זורגר:

 . מה לעשות. כי נאמר לי דברים אחרים דודי לוין:

 מי אמר לך משהו אחר?  ניסים גוזלן: 

אריק, האם נאמר בישיבת ועדת הכספים, כשפנית למשרד החינוך לקבל  דודי לוין:

 , צמרות, האם פניתם לקבל הרשאות? 311הרשאות לבניית גני ילדים, בשטח 

 לא.. הרשאה.  אריק זורגר:

 לא, לא... לקבל הרשאות? דודי לוין:

 כן, כן.  אריק זורגר:

משרד החינוך, אתה אמרת לי בישיבת ועדת הכספים, שאמר כי לא  דודי לוין:

 השתמשתם בהרשאות. 

 לא כי לא השתמשתם.  ניסים גוזלן: 

ראש המועצה, אני עכשיו מדבר. בסדר? עד עכשיו אתה דיברת. אני אומר מה  דודי לוין:

 לנו, תגיד לי...  הנתונים שאני קיבלתי. אם אני לא מדבר את מה שאתה הסברת

 תהיה נגד.  ניסים גוזלן: 

 ראש המועצה, אל תפריע.  דודי לוין:

 אתה סיימת את הזה שלך.  ניסים גוזלן: 

 לא, ממש לא.  דודי לוין:

אין, סיימנו, הולכים לסעיף הבא. הצבענו, הצבעת נגד, עוברים לסעיף הבא.  ניסים גוזלן: 

ו אחר שהצבעת נגד. היית שואל כולם הצביעו, הלאה. את זה תסביר למישה

 לפני ההצבעה. קדימה, תעבור לסעיף הבא.

 סליחה? דודי לוין:
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כן. שואלים לפני ההצבעה, לא אחרי. הצבעת, סיימנו. הלאה, זה מוקלט,  ניסים גוזלן: 

 סיימת.

 אתה... שלכאורה הוא לא נכון.  דודי לוין:

 ח לך... תלך לציבור תגיד שלא נכון. אני אוכי ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

... אתם לא מופיעים בפרוטוקולים, אתם לא רואים את השם שלכם בכלל. לא  מוטי פרנקו:

 רואים, תגידו משהו. 

 מה יש להגיד?  ניסים גוזלן: 

 מישהו... אותו, או אתה, או הוא.  מוטי פרנקו:

ינוך לקבל אני שואל, בוועדת כספים אתם אמרתם לי שפניתם למשרד הח דודי לוין:

 הרשאות בנייה ל... 

 כן, דודי, הנה החומר פה, תקבל אותו. בבקשה.  אריק זורגר:

קח, הלאה. קח, הוא פה. קח בהרשאה הקודמת, קח את הכל. הלאה, נו מה.  ניסים גוזלן: 

 יודעים ש... 

 )מדברים ביחד( 

 תמשיך.  אתה צודק. בסדר, הלאה, קדימה. הצבעת נגד? הלאה, קדימה. ניסים גוזלן: 

 אריק, אני חוזר ואומר, אני חבר מועצה.  דודי לוין:

 תסיים את השאלה, עוד לא הבנתי מה אתה שואל.  אריק זורגר:

 הוא לא נותן לו.  מוטי פרנקו:

 אתה ראית שמישהו נתן לי פה לשאול? דודי לוין:

 אז תשאל.  אריק זורגר:

נושאים. אמרת לי שפניתם  2דברים,  2אתה אמרת לי שפניתם לצמרות,  דודי לוין:

 הבא. נכון?  1.9-למשרד החינוך בשביל לבנות גני ילדים וצמרות ל

 הבא.  אריק זורגר:

 לא עוד חודשיים, הבא.  דודי לוין:

 הקרוב לא, נכון.  אריק זורגר:

אמרת לי בישיבת ועדת הכספים, שמשרד החינוך ענה לכם. יש הרשאות שלא  דודי לוין:

הבא. נאמר  1.9-, קחו אותם, ותעבירו אותם לצמרות להשתמשתם בהם. ולכן

 או לא נאמר? 
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 נאמר, ואין צורך בהם, נכון.  אריק זורגר:

 אין צורך, נו.  ניסים גוזלן: 

 כי יש שם גנים.  אריק זורגר:

 רגע.  דודי לוין:

 אז מה אתה שואל? אריק זורגר:

ג'קי ירענן את זכרוני על האין  האין צורך, עכשיו אני שומע, אולי חבר המועצה דודי לוין:

 צורך. למה אני לא מקבל בחומר מסמך כתוב שרשום שאין צורך? 

אם היה צורך, משרד החינוך לא היה מבטל, אתה לא מבין. נו באמת. משרד  ניסים גוזלן: 

 החינוך היה מבטל הרשאה? 

רגעים נאמר  אין צורך בשנת הלימודים הבאה כי אין מספיק ילדים. לפני כמה דודי לוין:

 כאן שהגן מתייתר, נכון? 

  -משרד החינוך אריק זורגר:

 הגן מתייתר, כן או לא?  דודי לוין:

הגן מתייתר שנה הבאה, דודי, לא היום. לא אמרתי היום. אמרתי לך שהוא  ניסים גוזלן: 

 מתייתר. אז מה הם עושים? הם אומרים שנה הבאה בונים גני ילדים. 

 הגן מתייתר שנה הבאה? יש מסמך ש דודי לוין:

 כן.  ניסים גוזלן: 

... שעל סמך זה אתם לא בונים 1.9-כמה ילדים יש בשכונת חתני פרס ישראל ב דודי לוין:

 גני ילדים? יש כזה מסמך? 

ים שיש מסמך ייעודי, לכל מילה שאתה בחושוואי, וואי. דודי, אתם כל דבר  אריק זורגר:

 אומר. 

 . זה מה שהוצג לי דודי לוין:

 מה אני מסביר? נו, באמת. ניסים גוזלן: 

 עצם העובדה שמשרד החינוך מסב לך הרשאה, זה אומר שמחלקת ה...  אריק זורגר:

לא השתמשת  -לא, לא, לא. משרד החינוך בא ואומר לך במילים אחרות  דודי לוין:

 בהרשאה, אני לא נותן לך הרשאה נוספת. 

 זה לא נכון, דודי.  אריק זורגר:
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קורת גג לילדים. אם הוא לא יתייתר  יש כאן... שנשאר. משרד הפנים... לידו יש לוין: דודי

שנה הבאה, יש פתרון. הם נשארים בקרוואן. אני, מה שאני מבקש לדעת, את 

 . 2018-2019כמות הילדים בשנת הלימודים, לא 

 , יש. 2019אנחנו מדברים על  ניסים גוזלן: 

 ת הילדים בגני הילדים. . מה כמו2019-2020 דודי לוין:

 שאלות...  100אפשר במקום לשאול  ניסים גוזלן: 

 שעל סמך זה אתם אומרים שזה מתייתר.  דודי לוין:

 דודי, מיצינו את זה.  ניסים גוזלן: 

 מיצינו, זה מה שאמרת לפני רגע.  דודי לוין:

בך? תגיד לי מה  אתה... שהצבעת נגד. יאללה, תתקדם, מה אתה רוצה, לחזור ניסים גוזלן: 

אתה רוצה. הצבעת נגד. תקשיב, אז אני אסביר לך איך זה עוד. בוא, פעם אחת 

 תבין. 

 . האני לא רוצ דודי לוין:

אז אתה לא רוצה להבין, אז בוא נעבור הלאה. יש מחלקת מיקוד במשרד  ניסים גוזלן: 

 ו. החינוך שכותבים את ההראשות. הצביע נגד הממ"ד. הצבעת נגד הממ"ד. זה

 , בניית כיתות...1108תב"ר  אריק זורגר:

 )מדברים ביחד( 

 מה הצביעו? מוטי פרנקו:

 הצביעו, היתה הצבעה.  אריק זורגר:

 היתה הצבעה, הצבעת נגד.  ניסים גוזלן: 

 הצבעתי נגד מה?  דודי לוין:

 הגנים בצמרות, הצבעת.  3 ניסים גוזלן: 

 נגד הסבת התב"ר.  אריק זורגר:

 גנים בצמרות?  3אני הצבעתי נגד  דודי לוין:

 מה הצבעת?  ניסים גוזלן: 

אם תישאר חבר יש לי חדשות בשבילך. ראש המועצה הבא ידאג להרשאות.  דודי לוין:

 מועצה נקרא לך לטקס. אם תישאר. 

  -, בניית כיתות בבית ספר תלמים1108תב"ר  אריק זורגר:

 אתה פעם שעברה נכנסת ב...  ניסים גוזלן: 
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 אחרי שאתה מפסיד, אני מתפטר. הרי בינינו, אתה הרי לא נשאר.  לוין: דודי

קודם כל, אנחנו ננצח בגדול. פעם שעברה נכנסת בפוקס, והפעם אתה לא  ניסים גוזלן: 

 תיכנס, זה מה שאני מתחייב לך. רק אם תהיה מקום ראשון אולי. 

תוספת ₪...  900,000קרן לעבודות פיתוח ₪,  83,070תוספת מהפיס,  אריק זורגר:

 הצטיידות ובינוי בבית ספר... 

 )מדברים ביחד( 

יש מתנגדים? חברים, אנחנו עברנו לתב"ר הבא, אני לא יודע איפה אתם. אנחנו  אריק זורגר:

 בתב"ר תלמים. יופי, יש מתנגדים?

 חוץ מפוסטים מה אתה עושה? אימיילים ופוסטים. ניסים גוזלן: 

ון וביצוע כיכר ברח' החבצלת, הרב עוזיאל, הרשאות משרד , תכנ1093תב"ר  אריק זורגר:

 התחבורה וקרן לעבודות פיתוח. אנחנו מאחדים. 

 אז תעצור עכשיו, הם יעצרו...  עידית גינדי: 

 עידית, בואי, אני לא עוצר. מי שרוצה, ש...  אריק זורגר:

 זה מזכיר ישיבה בבני ברק.  דובר:

 תעצרו, נדבר...  עידית גינדי: 

 דברים ביחד( )מ

 ... ביטול יד עכשיו, מה אני אעשה?  דודי לוין:

 עברנו נושא, תעצור.  עידית גינדי: 

 זה לא מפריע לך שהטעו אותי?  דודי לוין:

 מפריע, לא מפריע...  עידית גינדי: 

 לא שמעתי אותך אומרת מילה.  דודי לוין:

 זה לא רלוונטי.  עידית גינדי: 

 לא הבנת? ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 שנים, לא עשיתם כלום.  5אל תפריע. אתם רק הפרעתם  ניסים גוזלן: 

תב"רים קיימים, תב"ר ברח' החבצלת, תכנון תנועתי או כיכר לפי פתרון.  2היו  אריק זורגר:

₪  280,000במצ'ינג של ₪,  350,000התקבל עוד תב"ר ממשרד התחבורה של 

צים לאחד את התב"רים שהיו, יחד עם הרשות. אנחנו רו₪  70,000-המשרד ו

  -התב"ר הזה. סך הכל איזה
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 בעד, בעד.  דובר:

 כל מה שפה אחד, תעביר, חבל על הזמן.  ניסים גוזלן: 

, שיפוצי קיץ במימון קרן עבודות פיתוח. אמרתי לכם שאני אעדכן 1274תב"ר  אריק זורגר:

 5ם. אושר עד אתכם לגבי ועדת כספים. אז התב"ר הזה אושר בוועדת כספי

 בוא תציג אתה. ₪. מיליון 

השיפוצים ₪. מיליון  6.2מיליון. בפועל מסתבר שיש רשימה מסודרת...  5...  דני אורן:

 ₪. מיליון  6.2הם 

 . 6.1 אריק זורגר:

 בסוף.  6.2 ניסים גוזלן: 

 איפה הרשימה?  מוטי פרנקו:

 רשימה גם בוועדת כספים. יש אצלי רשימה, אריק... גם במיילים. קיבלתם  דני אורן:

 הקבלן ההוא הוא גם ברשימה?  מוטי פרנקו:

 לא, עד התוספת.  דני אורן:

 הוא גם ברשימה הזאת שאני מחכה לתשובות מרשב"י ומהמבנה?  מוטי פרנקו:

 לא, לא, לא.  דני אורן:

 הוא לא שם?  מוטי פרנקו:

 לא, יש רשימה מסודרת של שיפוצי קיץ.  דני אורן:

על כספים שהוציאו ולא ביצעו אותם. עוד לא הגיע לראש המועצה, או שהוא  קו:מוטי פרנ

 הגיע... 

מיליון  6.2-אנחנו מעגלים את זה ל₪,  6,146,000לא, יש רשימה מסודרת של  דני אורן:

 .₪ 

 זו הרשימה?  מוטי פרנקו:

 זאת הרשימה.  דני אורן:

 אפשר לצלם אותה?  מוטי פרנקו:

 כן.  דני אורן:

 ... לא קיבלנו.  פרנקו: מוטי

 לקופה של המועצה? ₪ מיליון  1.2שנייה, גזבר המועצה, מאיפה הגיע פתאום  דודי לוין:

מיליון  5לקופת המועצה. יש שיפוצי קיץ ש... במקום ₪ מיליון  1.2-לא קשור ל דני אורן:

 ₪. מיליון  ₪6.2, 
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 הסכם הגג. כל המימונים שעשינו עד עכשיו, זה כתוצאה מ ניסים גוזלן: 

 אנחנו בעד כל השיפוצים, רק רוצים פירוט, אפשר?  מוטי פרנקו:

 תקבלו, כן.  דני אורן:

 מחר ישלחו לנו? תודה.  מוטי פרנקו:

 כן.  דני אורן:

 אנחנו בעד.  מוטי פרנקו:

 כולם בעד, פה אחד.  ניסים גוזלן: 

 הישן מול חדש. הי , שדרוג ושיקום תשתיות בשכונת רמב"ם, זה1253תב"ר  אריק זורגר:

סך הכל ₪, מיליון  8אנחנו מגדילים את התב"ר בעוד ₪, מיליון  2התב"ר של 

 רשות מקרקעי ישראל במסגרת הסכם הגג.  -מקור המימון ₪, מיליון  10

 במסגרת הסכם הגג חדש תמורת ישן.  ניסים גוזלן: 

 יש מתנגדים?  אריק זורגר:

 הלאה, אין, כולם בעד.  ניסים גוזלן: 

 ... גם בעד. כל מה שקשור בחינוך, הוא בעד.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 ... קראת את חוות הדעת?  ניסים גוזלן: 

  -, אני גם מסב את תשומת לבכם, שבוועדת הכספיםהצטיידות למוסדות חינוך אריק זורגר:

 גם בוועדת הכספים שאלנו איך זה מספיק.  דובר:

 נכון, ועשינו גם...  אריק זורגר:

 זה... לתיכון?  מוטי פרנקו:

לתיכון היו חסרות דרישות וישבנו איתם שוב... את החומר, והתב"ר עומד על  אריק זורגר:

 - 1292מיליון שח. תב"ר  1.7 - 1291מיליון שח. חברים, יש מתנגדים?  1.7

 שח ממשרד התחבורה.  360,000נגישות תחנות אוטובוס. קיבלנו 

 ו... מה זה קיבלנ ניסים גוזלן: 

 גם הפלוסים, אבל בעיקר המינוסים, ראש המועצה.  דודי לוין:

 התב"ר הוא במימון מלא של משרד התחבורה.  אריק זורגר:

 שנים חשב מלווה.  5 דודי לוין:

 את זה תספר למצביעים, דודי.  ניסים גוזלן: 
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שיו שנים חשב מלווה. אתה לא מצליח להיפטר מהחשב המלווה. התב"ר עכ 5 דודי לוין:

על סדר היום, זה תב"ר של הקאנטרי, אני מבקש ברשותכם, לפני שאדריכל 

הקאנטרי ידבר, אני מבקש שנגמור רגע את התב"רים... אנחנו נחזור לזה 

 כתב"ר אחרון שהוא גם... 

 בזכותך יש את הכספים האלה, שכחתי.  ניסים גוזלן: 

  מקובל? אריק זורגר:

 קפה, אם הייתי תלוי בכם.  לא היית יכול לקנות ניסים גוזלן: 

 תבקש, אני אביא לך.  דודי לוין:

מיליון שח  190-מיליון, ו 80מיליון שח עכשיו תב"רים... מהסכם הגג.  80 ניסים גוזלן: 

לתשתיות. ... אתם  רציתם למכור את היישוב עם הפוליטיקה הזולה שלכם. 

, 25%אתם ו למישהו אחר, שעוד אוכל את השטויות שלכם. בסקר לכאתם ת

 , אל תדאג.  10%-. אנחנו נוריד אתכם ל10%-אולי תרדו  ל

 מי זה אנחנו?  דודי לוין:

 אני, אני.  ניסים גוזלן: 

 תן לנו שמות.  דודי לוין:

אולי גם הוא יפתיע אתכם, יעקוף אתכם... אני מאמין שהוא עוקף אותך. כמו  ניסים גוזלן: 

 מין לי. שאתה נראה בחוגי בית, הוא עוקף אתך, תא

 נכון.  דודי לוין:

 אל תלך לחוגי בית, סתום את הפה.  ניסים גוזלן: 

 אתם רוצים לחזור לתב"רים? רק תודיעו, שאני אדע. בסדר?  אריק זורגר:

 דודי מרים לי להנחתה.  ניסים גוזלן: 

 אני לא מרים לך שום  הנחתה.  דודי לוין:

מי מנשה. אנחנו מרחיבים את בית כנסת , הגדלת והרחבת בית הכנסת תל1249 אריק זורגר:

 . 1.8-תלמי מנשה ב

 שלב ב' של בית הכנסת. בסדר גמור.  ניסים גוזלן: 

 , שלב ב' ש... 1248תב"ר  אריק זורגר:

 כדאי לך לשמוע את ההקלטה שהיתה פה, נועם. קדימה, קדימה.  ניסים גוזלן: 

 .. בשביל שתנצח את...  דודי לוין:

 הלאה, קדימה. ...  ניסים גוזלן: 
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 במילים אחרות.  דודי לוין:

 אל תדאג, אתם תעבירו לכולנו את הקולות.  ניסים גוזלן: 

 נכון, נכון.  דודי לוין:

 רק יכירו אתכם כולם, תאמין לי. קדימה.  ניסים גוזלן: 

מיליון  2.5-, שלב ב' של בית כנסת בפארק המושבה. בוצע שלב א' ב1242תב"ר  אריק זורגר:

 מיליון שח.  2.5-מיליון שח. סך ההגדלה ב 5-חנו מגדילים לשח, אנ

 איפה? איזה פארק אתה מדבר?  דודי לוין:

 . 1248 אריק זורגר:

 אבל תלמי מנשה.  דודי לוין:

 אישרנו.  1.8תלמי מנשה  ניסים גוזלן: 

חבר'ה, היחיד שדילגתי עליו זה הקאנטרי. דילגתי על הקאנטרי. משכן יאיר,  אריק זורגר:

 לגמר הבנייה.  2.5-ביקשנו להגדיל את התב"ר מ

 בסדר גמור.  ניסים גוזלן: 

 . 4.3, אנחנו אישרנו 2.5רגע, אני רוצה רק לדעת, התב"ר הזה,  נועם ששון:

 . 2.5לא, אישרתם עד  אריק זורגר:

 . 4.3 נועם ששון:

 עכשיו.  4.5-אנחנו מגדילים ב ניסים גוזלן: 

 . 2.5. הוא יגיע למשרד הפנים על 4.3אישרנו אותו עד  אנחנו נועם ששון:

 אז אני מסביר לך.  ניסים גוזלן: 

 ביר לי. סת נועם ששון:

 אנחנו לא אישרנו אותו.  ניסים גוזלן: 

 . 4.3... בוועדת כספים על  נועם ששון:

 אז תקשיב דקה. שאלת. דקה. אני אמרתי את זה לצביה.  ניסים גוזלן: 

 רוצה שאני אגיד לך משהו? הוא שינה החלטת מועצה...  אתה נועם ששון:

אף אחד לא שינה החלטת מועצה. את זה צריך להיות בבחירות שלך. הלאה,  ניסים גוזלן: 

מיליון שח, אתה מציע בעד או נגד? אני מסביר לך, תראה לדני שהיה  4.5עזוב. 

 ... לפי המכרז של משכ"ל. יצא תב"ר פיזית, לא יודע למה. 4.3

 . 4.3 נועם ששון:

 . 3, הוא יראה לך. אנחנו אישרנו לו 2.5משרד הפנים הוציא תב"ר על  ניסים גוזלן: 
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אז אני אגיד לך למה, כי אנחנו מביאים להצבעה תב"רים כשאין לנו כסף  נועם ששון:

 בקרנות הפיתוח. 

 לא...  ניסים גוזלן: 

 . 2.5ואתם שלחתם למשרד הפנים אישור על  נועם ששון:

אז אני מודיע לך שאני רציתי ש... להתחיל לבנות במיליון שח בתלמים, ועשיתי  יסים גוזלן: נ

 .... לעכב את זה? אני לא בעד לעכב. יופי, למה כל השאלות האלה? 2.5

 אה, למה כל השאלות? נועם ששון:

 . 2.5ויש לך  2כן, למה? יש לך  ניסים גוזלן: 

 הוא הצביע על זה.  דודי לוין:

 ?2.5דני, אתה יכול להגיד מה יצא פיזית ממשרד...? כמה יצא,  גוזלן:  ניסים

 )מדברים ביחד( 

 , יש לי פרוטוקולים... 4.3...  נועם ששון:

 שינית החלטת מועצה.  מוטי פרנקו:

לא שינה, לא שינה. תפסיקו עם משפטים, להכניס סתם משפטים לא נכונים.  ניסים גוזלן: 

 תקשיב. אף אחד לא שינה. ההיפך, 

כשאתה מביא תב"ר בפני חברי המועצה לאשר אותו, גם בוועדת כספים וגם  נועם ששון:

 בישיבת מועצה. 

 . 4.3יש פה טעות טכנית, זה היה צריך להיות  ניסים גוזלן: 

 ... משהו אחר, זאת אומרת, שאתם עובדים עלינו? נועם ששון:

 , גם אני שאלתי את צביה. 4.3שר חד לא עובד כלום, נו. התב"ר אואאף  ניסים גוזלן: 

 אתם מאשרים פה גם תב"ר...  דני אורן:

 ... אנחנו סומכים עליך שיש כסף.  נועם ששון:

 דני, דני.  ניסים גוזלן: 

 ויש...  דודי לוין:

מיליון שח, מי מביא את הכסף? אתה יודע מה זה להביא  80. ... 4.3נועם, היה  ניסים גוזלן: 

 שקל? 

 ד( )מדברים ביח

 בחיים שלי לא עשיתי...  דודי לוין:

 שמענו את השטויות שלך, שמענו.  ניסים גוזלן: 
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 אני הבאתי חשב מלווה.  דודי לוין:

 אני רשות איתנה היום, בזכותי, לא בזכותך. בזכותי. הלאה.  ניסים גוזלן: 

 מיליון.  50... מקרנות, 50 דודי לוין:

  -תה לא יודעלא לקחנו כלום. אולי א ניסים גוזלן: 

 אתה יודע הכל.  דודי לוין:

 אתה לא יודע כלום.  ניסים גוזלן: 

 מיליון שח. גם את זה אתה רוצה...?  50 דודי לוין:

 מיליון שח...  2.5 ניסים גוזלן: 

אני רוצה להסביר גם עכשיו די בקצרה. אתם מאשרים עכשיו תב"רים שמקור  דני אורן:

ה, הקרן לעבודות פיתוח. מה שממלא את המימון שלהם הוא או  היטל השבח

 הקרן לעבודות פיתוח, זה חלף היטל השבחה. 

 כשהוא בא מהסכם הגג.  ניסים גוזלן: 

זאת אומרת, אין לך את הכסף הזה, אתה בונה... אם ייכנס לך בעוד קצת זמן  נועם ששון:

 כסף... 

 לו. האלה יש לך את הכסף, מה אתה אומר  2.5-... את ה ניסים גוזלן: 

 יש לי.  2.5-את ה דני אורן:

יש לך, אוקיי, תודה. בואו, חבר'ה. אתם רוצים לתקוע את זה? תגידו שאתם  ניסים גוזלן: 

 רוצים לתקוע.  

 ניסים...  נועם ששון:

 אתה עושה.  ניסים גוזלן: 

 אנחנו לא מנסים. אנחנו מאשרים...  נועם ששון:

 יש כסף, יש כסף, יש.  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לשאול שאלה.  ם ששון:נוע

 שאל.  ניסים גוזלן: 

 מה אתה רוצה... מה זה פה? אני לא מבין.  נועם ששון:

 ... כסף. 2.5 ניסים גוזלן: 

 ניסים, אנחנו מאשרים את התב"ר של הרב בן דוד... סיימת? זהו. ... בן דוד...  נועם ששון:

 מה קשור? מה קשור לרב בן דוד?  ניסים גוזלן: 
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דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו אישרנו את התב"ר הזה... הגיע  ועם ששון:נ

  2.5למשרד הפנים על 

 אומרים לך טכנית.  ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לדעת, מה זה טכנית? תענה לי 'זה טכני', רוצה לשמוע ממך טכני.  נועם ששון:

 מה זה  טכני?  דובר:

 א שאל אותי. תן לי שנייה. הו ניסים גוזלן: 

 לא, אני שואל את הגזבר.  מוטי פרנקו:

 אז אני מסביר לך, הוא שאל מה זה טכני. ניסים גוזלן: 

 לא, הוא שאל את הגזבר.  מוטי פרנקו:

 אתה  אל תנהל את הישיבה. אני מנהל אותה, לא אתה.  ניסים גוזלן: 

 לום. כאתה לא מנהל  מוטי פרנקו:

 ת שלך. דקו 5-דבר את ה ניסים גוזלן: 

 אין לך יומן, אין לך מחשב, מה אתה רוצה לנהל? תנהל לעצמך את הווטסאפ.  מוטי פרנקו:

... דרומה, תמצא עבודה קודם, אחרי זה דבר איתנו. לך תמצא עבודה קודם,  ניסים גוזלן: 

אחרי זה תבוא לנהל את היישוב. בחיים שלך לא ניהלת עובד אחד בחיים שלך. 

 אתה מסוגל? 

 ביחד(  )מדברים

 אתה זוכר...?  מוטי פרנקו:

 אני אגיד לך איזה מנכ"ל היית?  ניסים גוזלן: 

 אני אגיד לך, אתה תגיד לי...... אני צודק.  מוטי פרנקו:

 אתה קוסם.  ניסים גוזלן: 

 לא הייתי לא מנכ"ל ולא סוכן ביטוח.  דובר:

 תגיד. ראש מועצה.  פחדן, שולח אנשים. תגיד איזה מנכ"ל הייתי. תגיד, מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

 תב"ר לאישור, ואין לך עדיין את הכסף בקופה.  אאיך יכול להיות שאתה מבי נועם ששון:

  -אבל אני לא אוציא אותו לביצוע עד שאני לא דני אורן:

 ברור, אבל אתה מוציא אותו לאישור בלי כסף בקופה.  נועם ששון:

 )מדברים ביחד( 
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מה אתה מדבר איתו בתיאוריה? ... אל תצביע. אתה לא רוצה. סף. כיש  2.5, דני ניסים גוזלן: 

תדבר בתיאוריה. יש כסף בתב"ר הזה, תתקדם,  מה אתם רוצים? לא הבנתי. אל

 הלאה. 

 ניסים, את התב"ר הזה אישרנו לפני... אז אני רוצה לשאול, מותר לי?  נועם ששון:

ר ספציפית. נו באמת. מה אתה בתיאוריה פה? אבל על מה? זה לא קשור. דב ניסים גוזלן: 

 תבוא אחרי זה הוא ילמד אותך. הלאה, נו מה. 

דני, כל תב"ר שאנחנו הולכים להעביר פה היום, אם אין כסף בקרנות ה... אתה  נועם ששון:

 תגיד... 

 מור להיכנס. איש כסף עתידי ש דני אורן:

 למה, לתב"ר הזה?  נועם ששון:

 ר הזה יש. לתב" ניסים גוזלן: 

 לתב"ר הזה יש או אמור להיכנס עתידי?  נועם ששון:

 יש רשימת תב"רים, אתם צריכים לתעדף אותם. אין לכל התב"רים.  דני אורן:

 אז למה אישרנו אותם?  נועם ששון:

 זו שערורייה.  מוטי פרנקו:

 מה שערורייה? יש כסף בתב"ר הזה.  ניסים גוזלן: 

לנו אישרנו אותו... לעצור או להתקדם. אנחנו רוצים לדעת, את התב"ר הזה כו נועם ששון:

  -כל תב"ר שאתה מביא אותו

 נביא עתידי, אין בעיה.  ניסים גוזלן: 

 אם יש לך כסף...  נועם ששון:

 מה ההבדל בין התב"ר הזה לתב"רים אחרים? דובר:

 )מדברים ביחד( 

  -דני, מה שאני מבקש, נו באמת ניסים גוזלן: 

 קרן לעבודות פיתוח.  -כתוב מקור המימון  נועם ששון:

 זה שערורייה.  דודי לוין:

 עושים תב"ר. מה אה?  -מה שערורייה? מספיק עם השערורייה. יש כסף  ניסים גוזלן: 

 שערורייה אם אין כסף ואנחנו מאשרים תב"רים בלי כסף.  נועם ששון:

 ורמאלי? איפה יש לך תב"ר בלי כסף? תגיד לי, אתה נ ניסים גוזלן: 
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? 5-, אתה רוצה להגדיל אותו ל4.3... של בית הכנסת אנחנו אישרנו אותו על  נועם ששון:

 תעצור. אתה יכול לשלוח למשרד הפנים... 

 , אתה טועה. 5-אני לא רוצה להגדיל ל ניסים גוזלן: 

 לכמה אתה רוצה להגדיל?  נועם ששון:

 ₪. ן מיליו 4.3במקום  ₪4.5,  200,000-ב ניסים גוזלן: 

 ניסים, תעצור שנייה.  נועם ששון:

 . 4.5-אני מגדיל אותו ל ניסים גוזלן: 

 ? 4.5-ל נועם ששון:

 כן.  ניסים גוזלן: 

 יופי.  נועם ששון:

 יש כסף. מה הבעיה? לא הבנתי. למה אני צריך לתת לך הסבר...?  ניסים גוזלן: 

 אתה צריך לתת לי הסבר.  נועם ששון:

 י מסביר לך שיש כסף. יש כסף. מה הבעיה? לא הבנתי. אז אנ ניסים גוזלן: 

, אתה יכול לבוא להגיד לחברי המועצה 'אני 4.3את התב"ר הזה אישרנו אותו  נועם ששון:

  '.4.5-ל₪  200,000רוצה להגדיל אותו בעוד 

 ...  דני אורן:

 , תחליטו. 5או  4.5 נועם ששון:

 סתם מקשקש. אפשר דקה? אני אסביר לך, הוא  ניסים גוזלן: 

 אתה אומר... הוא מסבך את העניין, ואז יש ביניכם.  נועם ששון:

 אין בינינו, אתה סתם.  ניסים גוזלן: 

 ענה פה הגזבר, לא אתה.  נועם ששון:

 . 4.3אישרתם על  דני אורן:

 נכון.  נועם ששון:

 . 5-בשבל להגיע ל₪  700,000אז לכאורה צריך לאשר אותם עכשיו רק בעוד  דני אורן:

 ? 2.5-יפה. למה צריך להביא אותו מחדש מהתחלה את ה נועם ששון:

דני, לא, לא. תקשיב לי, שלא נחזור עוד פעם. אל תפריע, גם לי מותר לדבר, לא  ניסים גוזלן: 

רק לך. שמענו אותך. תן לי דקה, אני יודע מה הוא אומר, אז אני אגיד לך. אתה 

 הבעיה. עשית את הבעיה, אתה וצביה עשיתם את 

 אז אתה...  נועם ששון:
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תן לי להסביר לך למה. מה זה קשור ללכת? טעות אני אומר לך. להסביר לך  ניסים גוזלן: 

. בסדר? 2.5. בפועל יצא, תסתכל בהרשאה, יצא רק 4.3מה נעשה. אנחנו אמרנו 

 אני לא רוצה שתהיה בעיה טכנית. היתה כבר אחת. 

 ... משהו אחר.  דובר:

אל תגיד לי משהו אחר, תן לי להסביר עד הסוף, בסדר? צביה לקחה את הנייר  : ניסים גוזלן

. מה שאני מבקש, 2.5. נכון להיום יש לך ביד 2.5, הוציאה הרשאה של 4.3של 

שיצא  4.3גם אם הטעות מלכתחילה היתה ₪, מיליון  5התב"ר הזה עומד על 

 סך הכל, הלאה.  5, אנחנו מאשרים אותו 2.5רק 

 התב"ר מאושר.  ן:נועם ששו

 סגור.  ניסים גוזלן: 

 להבא, אם אין כסף ואתם...  נועם ששון:

 לא קשור לכסף.  ניסים גוזלן: 

ספר לנו על זה. אנחנו לא רוצים להיות מופתעים במקרים כאלה. למרות שסוף  נועם ששון:

הקדנציה כבר נגמר ולא יהיו עוד תב"רים. חבל שלא עלינו על זה ממזמן. בטוח 

 ד כמה תב"רים זה קרה. בעו

 כל מה שהלך למשרד הפנים, אושר חוקית.  ניסים גוזלן: 

 ... אושר בפרוטוקול.  נועם ששון:

 לא. טעות אחת היא עשתה.  ניסים גוזלן: 

 ... טעות אחת?  נועם ששון:

 כן. מה קרה? אתה נתפס על שטויות.  ניסים גוזלן: 

 לא, בסדר.  נועם ששון:

 5ה שאני אומר לך, שטות אחת גדולה. התב"ר הזה יהיה כולל העבר סליח ניסים גוזלן: 

 נקודה. מה הבעיה? מה מסובך? ₪, מיליון 

 אני אגיד לך מה הבעיה?  נועם ששון:

 אני בעד. ₪. מיליון  5עזוב, לא רוצה. יאללה, נעבור.  ניסים גוזלן: 

 בדיוק... ... כסף עתידי, למשרד הפנים זה מגיע לא 20-ו 15...  נועם ששון:

 אז אתה לא יודע, פעם אחת תלמד. תן לי להגיד... ניסים גוזלן: 

 לא רוצה לדעת.  נועם ששון:
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יש הצהרת גזבר, לכל תב"ר שהולך למשרד הפנים, אז תלמדו, יש הצהרת גזבר,  ניסים גוזלן: 

עם נתונים על קרנות הפיתוח אונליין, ובלי זה לא יוצא תב"ר. אז תפסיקו. 

 ... כולכם פתאום

 תודה רבה.  נועם ששון:

ואתם רק כל הדרך חפירות מכם. אתה הרבה מאוד רשויות... אסטרטגיה...  ניסים גוזלן: 

 מביא את הכסף, גם צריך לבוא להתנצל. 

 ניסים, אתה לא מביא את הכסף מהבית.  נועם ששון:

 מה זה קשור?  ניסים גוזלן: 

 מי במקומך... מה אתה עכשיו מספר סיפורים? גם אני... אני לא רוצה להגיד לך  נועם ששון:

 קדימה, יאללה.  ניסים גוזלן: 

אל תמכור את הזה, תמכור בבחירות, לא לי, נו. מה אתה מספר לי סיפורים...  נועם ששון:

 ניסים, די. כל ראש עיר בכל מדינת ישראל... רק אתה... 

 תשתיות על כאלה אתה הבאת?  ניסים גוזלן: 

 אתה מקשקש? מה  נועם ששון:

 אני אראה לך את כל ההסכמים...  ניסים גוזלן: 

 ... נו בחייאת, ניסים. הייתי שם, הצבעתי גם אני בעד. בסדר, נו.  נועם ששון:

רגע, אני חייב, לאור מה שנאמר פה. אני עשיתי פה סכימה של כל קרנות  דודי לוין:

 ע? יש את זה בקופה כרג₪. מיליון  28.8הפיתוח לישיבה הזו. 

 . 28-לא את כל ה דני אורן:

 צר לי. אתם שמים פה מכשול בפני עיוור.  דודי לוין:

 למה?  ניסים גוזלן: 

שהעברנו תב"ר, ולא העברנו תב"ר. אין כסף. אני... כי אתם תמכרו כאילו  נועם ששון:

 לדבר... אחרי הישיבה, לא עכשיו. 

סף בקופה. אני לא מבין למה אני אני מצביע כאן לפרוטוקול שאין את כל הכ דודי לוין:

 מצביע על תב"ר לפני. 

 אז אני אענה לך. הלאה, תצביע נגדו. אתה לא חייב, הלאה.  ניסים גוזלן: 

יתרה מזאת. אני לא מבין למה במהלך הישיבה כבר לא עושים את התעדוף  דודי לוין:

לא איזה תב"ר ראשון יוצא למשרד הפנים במסגרת הכסף שכן יש לך. ... זה 

 נאמר כאן. אני אומר לכם, זה פשוט, אני אומר פעם רביעית, שערורייה. 
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 את השערורייה הם יגלו אחר כך. כל מי ששתק, יגלה.  מוטי פרנקו:

 ... שערורייה, חבר'ה, אני אומר לכם.  דודי לוין:

מה קשור לשערורייה? יש את הכסף של בית הכנסת... אז מה הבעיה שלך? לא  ניסים גוזלן: 

 בנתי. על מה? ה

. 28.8... אתה לא שומע אפילו. סכמתי את כל קרנות הפיתוח לישיבה הזאת.  דודי לוין:

 נאמר לי שאין. 

 הוא יגיד לך בדיוק, יש.  ניסים גוזלן: 

 אם יש, מצוין.  דודי לוין:

 ? מה אתה ניסים גוזלן: 

 אם יש, מצוין.  דודי לוין:

 ? 1294עכשיו אתם מדברים על תב"ר  דני אורן:

 אני מנסה להגיד. עברנו לתב"ר הבא.  אריק זורגר:

 איזה תב"ר הבא?  נועם ששון:

 . 1294תב"ר  אריק זורגר:

 מה זה?  נועם ששון:

 חידוש רחובות.  אריק זורגר:

 כמה כסף זה?  נועם ששון:

העברנו ₪, מיליון  552רגע, רגע. בשורה מעולה. במסגרת הסכם התשתיות של  ניסים גוזלן: 

פר תשתיות לביצוע. עשינו רידוד של הפרויקט. מה הכוונה? אם למשל מס

אנחנו לא רק עושים את ז'בוטינסקי ₪, מיליון  14בנווה דורון יש פרויקט של 

כפי שרשום במטלה בהסכם הגג, אנחנו לוקחים, מסיטים חלק מהכספים לתוך 

ט השכונות האחרות, כמו ההרחבה, אבא הלל סילבר ונחום. כנ"ל בפרויק

האיילה, אנחנו מסיטים כספים לגבעת חוטר, מסיטים כספים לחרמון, 

מסיטים כספים לגולן לתבור, לכולם. זה במסגרת המטלה. רמי הסכימו 

שנמלא את המקסימום מטלה עם מקסימום שטח, עם מקסימום נגיעה בכל 

 האספקטים. 

 לא הבנתי, אז... מנווה דורון למקום אחר?  אבנר ברק:
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לא, בתוך נווה דורון אנחנו עושים את האיילה, את רח' אבא הלל סילבר, את   ניסים גוזלן:

רח' נחום ואת ההרחבה ואת ז'בוטינסקי. היה אמור להיות בהסכם הגג, אם 

 ציר ז'בוטינסקי. קיבלנו הנחיה, והצלחנו לשכנע= ₪ מיליון  14תקרא, רשום 

 איפה ההנחיה?  מוטי פרנקו:

  -מיליון 10-הסבר, לכן הפרויקט הזה של האני רק נתתי  ניסים גוזלן: 

 לא הסבר, אתה צריך לתת... מצביע...  מוטי פרנקו:

אתה לא מצביע על זה יא, איזה, וואלה. על המטלה הצבעת לפני שנה. מה  ניסים גוזלן: 

הקשר? תאמין לי, תלך לכל חוגי הבית. תאמין לי, אני אסדר לך חוגי בית. מחר 

 סדר לך, תאמין לי. אני מתקשר אליך. אני א

 תסדר לעצמך.  דודי לוין:

 איזה דבר מטורף. במסגרת הפרויקט הבטחנו לרדד את זה...  ניסים גוזלן: 

 ... אתה מדבר...  מוטי פרנקו:

 10מה לעשות? אתה כל הזמן קופץ וקובע עובדות, ויוצא, לא רוצה להגיד לך.  ניסים גוזלן: 

ת הפרויקטים שמכסים אותם. חסכנו מורידים, כי הצלחנו לרדד א₪ מיליון 

 לקרנות הפיתוח. ₪ מיליון  10

 כל הכבוד.  דודי לוין:

 רגע, יש תב"ר אחד שבמקומו.  ניסים גוזלן: 

 אני שואל, מתי הרידוד הזה נעשה? דודי לוין:

 הרידוד הזה נעשה לפני שבועיים, במסגרת משא ומתן.  ניסים גוזלן: 

 פני יומיים. אז איך הוא בסדר היום?שבועיים? ... נשלח ל דודי לוין:

 לא, כי היתה ישיבה. הוא היה בישיבה הקודמת, דודי.  ניסים גוזלן: 

 אפשר לקבל את הניירות של הרידוד הזה?  דודי לוין:

 אנחנו נעדכן אתכם.  ניסים גוזלן: 

 מה זה אתה תעדכן? אני חבר מועצה.  דודי לוין:

 ד הזה, בסדר? סליחה, תקבל את הרידו ניסים גוזלן: 

 אתה מביא את זה להצביע, ועכשיו אתה אומר לי... אתה לא עושה לי טובה.  דודי לוין:

דודי, אני לא חייב לתת לך שום רידוד. הלאה, זו עבודה שאני עושה, נקודה.  ניסים גוזלן: 

אתה תרצה לקבל אינפורמציה לגבי המטלות, שב עם המנכ"ל וייתן לך. הלאה, 
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ך מנכ"ל, תקבע איתו. אני צריך לתת לך? מה אנחנו? תקבע מה הבעיה? יש ל

 איתו פגישה, הוא יסביר לך מה עושים. 

 מה זה תקבע איתו? זה רשום בסדר היום...  דודי לוין:

 מיליון. 10-זה לא קשור. הסעיף הזה הורדנו את ה ניסים גוזלן: 

 איפה הורדתם? זה עכשיו מול העיניים שלי.  דודי לוין:

מורידים אותו מסדר. אנחנו באנו לישיבה להוריד אותו, כי קיבלנו את  זלן: ניסים גו

 ההרשאה לרידוד לפני מספר ימים. 

 הבנתי, הבנתי.  דודי לוין:

 1.9במקומו, סגרנו עם הגזבר ועם יו"ר ועדת כספים, לגבי ₪. מיליון  10חסכנו  ניסים גוזלן: 

א לוועדת כספים...? זה השלמת פארק המושבה. מותר לי לא להבי₪, מיליון 

 במסגרת רשות. זה העניין. 

אני בעד. אתה לא הבנת? לא  -תעלה מה שאתה רוצה. כל מה שלטובת היישוב  דודי לוין:

שנים? אני רק רוצה לשאול את הגזבר מה זה כל השקשוקה  5הבנת את זה כבר 

 הזאת? 

 שום שקשוקה. דני אורן:

 מה קשור?  ניסים גוזלן: 

 ה עכשיו מקבל אינפורמציה. את דני אורן:

אבל זה לא בסדר היום... כששואלים אתכם ואתם עונים, אנחנו מקבל  דודי לוין:

 אינפורמציה עקומה. 

  -מוריד דודי, זה בסמכותו. הוא קי גונגרדי: 'ג

 סמכותו של מי?  דודי לוין:

 של ראש המועצה.  קי גונגרדי: 'ג

 אבל עכשיו הוא אומר לי ש...  דודי לוין:

 אז זה בסדר, הוא הסביר גם למה.  קי גונגרדי: 'ג

 אז מסבירים לך. ג'קי, אתה רוצה להסביר מה אנחנו הולכים לעשות?  ניסים גוזלן: 

 ... יש משהו אחר בסדר היום.  דודי לוין:

 לא, דקה. רוצים להשלים את פארק המושבה... תב"ר.  ניסים גוזלן: 

 מיליון.  10אבל הורדנו עכשיו  קי גונגרדי: 'ג
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מיליון, אין לי היתר, אין לי כלום,  40-תגיד לי, אתה מביא לי קיר אקוסטי ב ניסים גוזלן: 

ואתה רוצה שאני אעשה לך תב"ר. אני מביא לך השלמת הפארק ואתה מצביע 

 נגד? לא הבנתי. מה אתה חושב, שאתה יודע לעשות פוליטיקה לבד?

 סיימת?  דודי לוין:

קיר ₪ מיליון  40ת, שאנחנו כאלה מטומטמים? באמת. אתה מביא מה חשב ניסים גוזלן: 

אקוסטי, בלי הרשאת הרכבת, בלי תכנון, בלי כלום, רוצה לממן את זה מקופת 

המועצה שאין למועצה כסף לבנות דברים בסיסיים כמו בתי כנסת, כמו 

בקיר ₪ מיליון  40רוצה לתקוע פארקים, כמו זה, שיפוצים ומבנים. ואתה 

אחת. וואלה, -, להיות נחמד עם כמה אנשים כשאני... במטלה אחתאקוסטי

 ככה אתם רוצים לנהל את העיר? וואלה, תאמין לי, לא מגיע לכם מנדט. 

 לא ננהל את העיר כמוך, זה בטוח.  דודי לוין:

 תאמין לי, לא מגיע לך מנדט.  ניסים גוזלן: 

 נכון, אבל לא ננהל את העיר כמוך.  דודי לוין:

 בושה.  גוזלן: ניסים 

 אפשר להעלות את התב"ר הזה של פארק המושבה?  קי גונגרדי: 'ג

 השלמה, כן.  ניסים גוזלן: 

 אני לא מבין למה...  דודי לוין:

 ימים לפני, בלי קשר לוועדת כספים.  10עו"ד א. הומינר: צריכים לקבל כל תב"ר 

 לא קשור לוועדת כספים.  דודי לוין:

מעלים, אתה יכול לא להסכים. את ההעלית הצעה לסדר. אני אמרתי אנחנו  ניסים גוזלן: 

 לך מה להעלות? 

 חבר'ה, תקשיבו, הישיבה הזו...  דודי לוין:

 )מדברים ביחד( 

 השלמת תב"ר. ניסים גוזלן: 

 מה אתה רוצה לעשות? עוד פעם להחליף להם מתקנים?  נועם ששון:

 לא.  ניסים גוזלן:

רוצה לעשות? זה נקרא תב"ר חג'בי? אני לא מאשר, אני לא נו, אז מה אתה  נועם ששון:

 מה אתה מקשקש? נגד. נגד להעלות תב"ר... הצעה לסדר היום. מאשר. 

 יופי, תודה רבה.  דובר:
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 אני לא מבין.  דודי לוין:

קדימה. ג'קי, לישיבה הבאה תזמן, תראה להם תכניות, תראה להם הכל. בואו,  ניסים גוזלן: 

 אירועים, מה לעשות?  3תכם, קדימה. אני חייב ללכת, יש לי חבר'ה, הבנו א

 אז בואו נעצור את הישיבה, נשלים שבוע הבא.  דובר:

 לא, לא, לא. בואו נסיים, יש כמה דברים דחופים. בואו נגמור את התב"רים.  ניסים גוזלן: 

  , טיפול חירום בשיפוץ מקלטים.1295תב"ר ההוא יורד מסדר היום.  אריק זורגר:

 אושר, הלאה. בעד.  דובר:

 הישיבה הזו, מנכ"ל המועצה.  3חגיגה בסנוקר  דודי לוין:

תב"רים שהועברו אליכם מזמן. אני מציין שהם לא עברו בוועדת  2יש כאן  אריק זורגר:

 . 2-ו 1הכספים, תב"רים של מתחמי 

ים, נעשה את לא, לא. אז תעביר ועדת כספים מסודר. מה שלא עבר ועדת כספ ניסים גוזלן: 

 זה מסודר. 

 תוריד מסדר היום.  מוטי פרנקו:

 אני מבקש שייאמר לפרוטוקול מה המשמעות, בסדר?  אריק זורגר:

 אין משמעות... נגד.  מוטי פרנקו:

 שתדעו על מה מדובר, ניסים. עם כל הכבוד, שתדעו. שדני יגיד את המשמעות.  אריק זורגר:

 הלאה, יורד מסדר היום, קדימה.   לא צריך להגיד כלום. ניסים גוזלן: 

 כל מה שאתה עושה, אני כבר אמרתי לו לפני.  דובר:

 מה, אנחנו לא רוצים להוריד את זה מסדר היום.  נועם ששון:

 ירד.  דובר:

 ישיבה הבאה לא בטוח שאתה תדע איפה המיקום...  נועם ששון:

 )מדברים ביחד( 

 בואו נראה את הקאנטרי.  ניסים גוזלן: 

לפני שאתה מראה לנו את הקאנטרי, אני רוצה להצביע על זה וללכת, קדימה.  י פרנקו:מוט

תראה לי אחר כך. תראה לי אחר כך. אצל יאיר רביבו זה היה אותו דבר... 

 אותו קאנטרי. 

 קאנטרי זה התב"ר. יש עוד נושאים, חבר'ה.  אריק זורגר:

 ע הבא עוד פעם. בואו נסגור את הישיבה, נעשה ישיבה בשבו נועם ששון:

 ניסים, יש עוד מלא נושאים.  אריק זורגר:
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 אתם יכולים ללכת, אין בעיה.  ניסים גוזלן: 

 הגדלת תכנון של הקאנטרי, אתם לא רוצים?  אריק זורגר:

אירועים וגם ישיבה ארוכה. הלאה, קדימה. בוא תציג  3חבר'ה, יש לנו זמן, גם  ניסים גוזלן: 

 לנו את הקאנטרי. 

 אבל כבר הצביעו על התב"ר, מה זה משנה.  ורגר:אריק ז

 הייתי בטוח שאתה מגייס את כל הצמרת לישיבה כזאת.  נועם ששון:

אתם לא מסוגלים להצביע נגד. גם אם אין כסף, יש כסף, אתם לא מסוגלים.  ניסים גוזלן: 

 אתם רק... ברחובו. 

 שרים. אנחנו לא מדברים ברחובות. מה שאמיתי אנחנו מא נועם ששון:

 מי שהולך, יש מתנגדים לתב"ר של הגדלת תכנון לקאנטרי?  אריק זורגר:

 מה אתם מתכננים?  דובר:

 יש סרטון?  נועם ששון:

 יש.  ניסים גוזלן: 

 מה שהעלית בפייסבוק? יש משהו חדש?   נועם ששון:

 כל הזוויות.  ניסים גוזלן: 

 ני שנשלח אותו בפייסבוק? יכול לשלוח לנו את הסרטון לפ האריק, את נועם ששון:

 אחד הלך, הלאה. אישור תקנון המתנ"ס, מסגרת.  ניסים גוזלן: 

  -אנחנו מעלים להצבעה אריק זורגר:

 קיבלתם את התקנון...  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

הוא לא רוצה, הם אמרו שהם הצביעו בלי. בוא תציג לנו. האדריכל הגיע, בואו  ניסים גוזלן: 

 תו. נכבד או

 )מדברים ביחד( 

והרב  4313נחמן אטשטיין: טוב, אנחנו מדברים על הקאנטרי קלאב שנמצא מדרום לכביש 

 . 4313שפירא, כולם מכירים. זה הרב שפירא וזה 

 זה הכביש העוקף... הרב שפירא?  4313 עידית גינדי: 

ה שטח הקאנטרי, ז -נחמן אטשטיין: יש פה צומת, הרב שפירא שמגיע אליו. אנחנו רואים חום 

... הבריכות, זה אזור שגובל איתנו, זה אזור שמתוכנן לפי  -המשבצת הירוקה 

 אזור איגום. יש לנו פה אזור שהוא אזור ירוק, שישמש לנו כחוויה. 
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 איזה אזור מצד ימין?  דובר:

 איגום מים, זה ניקוז.  ב:דרימה לב

 פה צינור ניקוז. נחמן אטשטיין: אם יש עודף מים, המים נעמדים שם. יש 

 ולאן המים האלה הולכים, דרך אגב?  דודי לוין:

 נחמן אטשטיין:יש מערכת ניקוז. 

 )מדברים ביחד( 

 למה לא מחזור של...?  דודי לוין:

 נחמן אטשטיין: אנחנו לא אחראים על מחזור. 

צא כל הניקוז של שכונת צמרות, הוא תת קרקעי, זה מתחבר לתוך צמרות ויו ניסים גוזלן: 

 באיגוד של נס ציונה. 

 לא, אני מדבר על... עצמו.  דודי לוין:

 על זה אני מדבר. כל השפכים...  ניסים גוזלן: 

 ... הולכים למט"ש?  אבנר ברק:

 הם הולכים לא למט"ש. הם הולכים כרגע ל... מי חלחול.  ניסים גוזלן: 

 זה לא קשור. האיגום לא קשור לקאנטרי.  ב:דרימה לב

שתמש בזה האבל המים זורמים לאיזשהו מקום, נכון? אז למה לא ל :דודי לוין

 להשקיה...? 

 נחשוב על זה. קאנטרי זה קאנטרי...  ב:דרימה לב

נחמן אטשטיין: ציינתי במה אנחנו... הקאנטרי בא לשרת את תושבי באר יעקב. אנחנו תכננו 

את הפרויקט למקסימום קיבולת שאפשר לתכנן למתחם קרקע שעמד 

נון שלנו, גם היינו צריכים להתמודד עם תב"ע לא כתנו. במסגרת התלרשו

 פשוטה, שאותה צלחנו בהצלחה גדולה. 

 מאיזו בחינה?  דובר:

נחמן אטשטיין: ... ותמ"ל בא, ו... למעשה את כל השטח, ולא נתן לנו שום דבר. בא ותמ"ל 

לסדר כמו איזה מפלצת גדולה, התנפל עלינו ואמר, במסגרת הותמ"ל ניסינו 

מספר בעיות שהיו בשטח, הותמ"ל אמר לא מעניין אותו שום דבר, הוא רץ 

קדימה, דורס את כל העולם. הוגשה גם התנגדות, ההתנגדות, עד שכבר דיברנו, 

והיום עוד טלפונים... טלפונים איתנו במשרד. ואחרי שכבר הגענו לאיזו הבנה, 

 ה עם חלק מה... אמרו הותמ"ל חתום, אי אפשר לשנות. כבר הגענו להבנ
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 תחלה שטח וכמה בפועל? הרגע, אז כמה היה אמור להיות ב אבנר ברק:

נחמן אטשטיין: היתה שם בעיה עם תב"ע שלא היו לה בכלל זכויות. במסגרת הותמ"ל ניסינו 

 תמ"ל לא הצליח. הותמ"ל רץ קדימה, לא עניין אותו הקאנטרי. ולסדר את זה וה

מ"ר זכויות. השטח החום  1,500החום יצא משהו כמו שטח שנייה. כל ה ניסים גוזלן: 

המקורי, היה צריך, זה נקרא שצ"פ, וזה נקרא שב"צ. והיו צריכים לקחת את 

-כל השב"צ וליצור זכויות, כדי שיהיה אפשר לבנות את הקאנטרי בגודל של כ

שטח פנוי. אם היינו לוקחים את כל הזכויות הקיימות שהיה, זה היה  4,000

א. בותמ"ל, כשהרצנו את /1517יח"ד, זה אושר בתב"ע  1,500משהו כמו 

מתחם י"ב, זה היה חלק ממתחם י"ב. כל המלחמה שלי היתה להכניס את זה, 

כדי שהם יממנו לנו את העלויות מבחינתנו, כדי שנוכל את הפיתוח הזה. זה 

שייך למתחם י"ב. כל השטח הירוק, הוא מתחם י"ב. כל השטח החום, הוא 

לכל יח"ד שאנחנו נקבל במסגרת הסכם הגג. ₪  11,000מריץ של במסגרת ת

ולכן, אנחנו לקחנו את החום, איגמנו אותו באזור הזה, כדי שהם יוכלו כן 

לבנות את הבניין עצמו, ויצרנו פה חניות. כל העניין הוא, שהמטרים שעלו, זה 

מ"ר ומשהו.  1,000עם מ"ר ומשהו, אתה לא יכול להקים קאנטרי  1,000

 3,500קאנטרי הוא פה, כולל שטח עיקרי ושטחי שירות, הוא משהו כמו מעל ה

מ"ר. זה מה שצריך היה כדי לעשות משהו משהו משמעותי. איחדנו את 

ה, והשתמשנו בותמ"ל לתת לנו זכויות. וזה כל מה כהמגרשים, עשינו הצר

 שעשינו. 

. יש לנו בצד הדרומי 4313תי נחמן אטשטיין: התכנון הוא תכנון של בניין שהולך... כמו שאמר

, אנחנו 4313שלו שביל של הולכי רגל מתוכנן בתב"ע. ולמעשה השביל הזה 

קומות, שכולל כמובן כניסה, אזור של משרדים, פעוטון,  2תכננו מבנה בעל 

חדרי חוגים, מלתחות ושירותים ברמה הכי מתקדמת, מלתחות גברים, נשים... 

עובדים עם הקאנטרי, אז זה לא רק גברים משפחה. אם מישהו מכיר היום איך 

ולא רק נשים, אלא גם משפחה, שאמא עם הבן יכולה להיכנס או אבא עם הבת 

יכול להיכנס. וכמובן אזור של בריכת שחייה מקורה, ובריכת שחייה פתוחה. 

שחייה המקורה, חלק אנחנו רואים פה את המבנה בכתם ה... בריכת ה

יכת פעוטון. על מנת לאפשר יכולת או ניצולת מהמבנה. בריכה פתוחה פלוס בר
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מקסימאלית של משתמשים, ויצרנו גם אפשרות שהבריה החיצונית, בריכת 

 ה... 

 מה גודל הבריכה החיצונית?  קי גונגרדי: 'ג

 16מ' על  25מ', או  12.5מ' על  25נחמן אטשטיין: בריכות תמיד זה בריכות חצי אולימפיות, 

 מ'. 

 נרצה לארח תחרויות...? אם מחר  אבנר ברק:

 נחמן אטשטיין: אז אפשר לארח תחרויות חצי אולימפיות בלבד, בריכות קצרות. 

 מ' אמרת?  25זה  קי גונגרדי: 'ג

 נחמן אטשטיין: כן.

 על כמה? קי גונגרדי: 'ג

 מ', הבריכה החיצונית היא גדולה יותר.  16נחמן אטשטיין: פה על 

 והפנימית?  דוברת:

 . ויש פה עניין גם של אנרגיות. מ' 12.5על  נחמן אטשטיין:

 יש אחת מחוממת גם?  קי גונגרדי: 'ג

 נחמן אטשטיין: זאת מחוממת. 

 מקורה מחוממת?  קי גונגרדי: 'ג

 נחמן אטשטיין: המקורה עובדת... 

לארח לא הייתי רץ כל כך מהר, אבל בסדר. יציעים ודברים כאלה, אנחנו לא  דודי לוין:

 בריכה של... 

 ... מארחים ואין שם שום יציע.  ובר:ד

 )מדברים ביחד( 

 נחמן אטשטיין: זה תחרויות של קבוצות מקומיות... תיפתח פה סקסציית ספורט... 

 אנחנו נפתח, בוודאי.  דודי לוין:

נחמן אטשטיין: והכמות של הטריבונות שצריך לעשות היא לא גדולה. הצגתי את הקומה 

 2מ"ר, פלוס  700-אולם כושר בשטח של כ הראשונה. הקומה השנייה רובה

 חדרי חוגים. 

 יפה. איפה הקפיטריה, למטה?  קי גונגרדי: 'ג

נחמן אטשטיין: הקפיטריה יושבת פה, יושבת על הבריכה החיצונית. הקפיטריה היא למעשה 

 מן אזור... 



                                                                                                                                  06881  מ.כ.

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

52 

 מ"ר?  55מה הגודל שלה?  קי גונגרדי: 'ג

 מ"ר המטבח...  55מקורה,  מ"ר אזור ישיבה 130נחמן אטשטיין: לא, 

 יפה.  קי גונגרדי: 'ג

 סליחה על חוסר האוריינטציה. אתה יכול רגע לשים... צפון, דרום, מזרח מערב?  אבנר ברק:

שהבריכה החיצונית היא צפון... הבריכה הפנימית אין לה שום נחמן אטשטיין: זה הצפון. 

 משמעות.

 ? זה לא המערב? אני לא חושב שאתה צודק. זה הצפון אבנר ברק:

 נחמן אטשטיין: זה הצפון. הוא טיפה בהטייה, אבללא משנה, זה הצפון. 

 מבחינת הנושא של שמש כאילו.  אבנר ברק:

 נחמן אטשטיין: תחזור לבריכה החיצונית. זה הצפון המדויק. 

 בדיוק, נכון.  אבנר ברק:

 נחמן אטשטיין: בסדר. זה הצפון המדויק. 

 יש לך שמש.  אבנר ברק:

 נכנס לבתים מביא קולות.  ניסים גוזלן: 

 ... עושה חוגי בית, נועם ישן. אבנר ברק:

 )מדברים ביחד( 

ה המקורה, איך ייראה אולם כנחמן אטשטיין: אנחנו רואים פה דוגמא איך תיראה הברי

 הכושר. 

 )מדברים ביחד( 

 נחמן אטשטיין: אנחנו רואים פה את החתך של המבנה. 

 בית. -לך את העבודה בית וניסים עושה דובר:

 חבר'ה, תנו כבוד לאדריכל. עבד קשה על הפרויקט הזה.  ב:דרימה לב

 )מדברים ביחד( 

הקומות שבהם מתפתחים עיקר  2נחמן אטשטיין: פה רואים את החתך, הבריכה המקורה. 

השימושים, פה... דרך הבריכה המקורה. יש לנו פה חזיתות, איך החזית מכיוון 

, כיוון הכניסה. 4313-וון המגורים, חזית מכיוון צפון שזה לכיוון הדרום, שזה כי

 זו למעשה הכניסה מכיוון החנייה, וזו החזית לכיוון הבריכה החיצונית. 

 כמה זה רחוק מקו הראשון של הבתים שנמצאים לידו?  אבנר ברק:

 נחמן אטשטיין: תחזור לתב"ע. 
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 זה רחוק. רעש...  דובר:

 ניסיון... בבריכה ברמת אביב ג' מי שמכיר. שזה לא מפיק רעש. יש לנו  נחמן אטשטיין: מסתבר

 שם האינטליגנטים.  דובר:

נחמן אטשטיין: בדיוק, כל האינטליגנטים. בדיוק ככה... צ'יץ' שהקים את זה, הוא שלח אותי 

 לחוגי בית כדי לשכנע את כל האינטליגנטים, וכולם... טיפת רעש זה לא עושה. 

מזל שלנו ששלושת הבניינים שגובלים, נמצאים פה והם עדיין לא נבנו. זה של  מוטי פרנקו:

חברת קרדן. אז כל הקאנטרי זה כבר עובדה קיימת. כל מי שיקנה פה דירה... 

 קיים. לכן זה היה אחד השיקולים... 

ג', אחרי שבנו את הקאנטרי מחירי הדירות קפצו... כי זה עושה נוף -נחמן אטשטיין: נחזור ל

 צא מן הכלל, זה יפה, זה קרוב. אנשים לא צריכים... יו

 אתה לא צריך לשכנע אתנו, אנחנו איתך.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 ₪? מיליון  0.5, זה בתוספת למה שיש שם 2.2הגדלת תב"ר של אתה מבקש  נועם ששון:

 . 300-זה לתכנון. זה בתוספת על ה אריק זורגר:

 אני יודע מה קורה, תאמין לי.... ועדת כספים,  ניסים גוזלן: 

 זה?  מי מתכנן את דודי לוין:

 הוא. אתה יכול לספר לנו על הרזומה שלך?  ניסים גוזלן: 

 איש יקר, שאלה, איפה תכננתם קאנטרי?   קי גונגרדי: 'ג

 ראש העין.  ניסים גוזלן: 

 נחמן אטשטיין: ראש העין. 

 גני תקווה זה הוא עשה.  ניסים גוזלן: 

 ביחד( )מדברים 

 נחמן אטשטיין: ארמון הנציב בירושלים שלנו. 

 נושאים קטנים, כי כולם ממהרים.  3חברים, עוד  אריק זורגר:

 מכרז פיתוח, הכי חשוב.  ניסים גוזלן: 

 עו"ד א. הומינר: נושא טרנספורמציה. 

דקות, בסדר? אז  5-חברים, יש כמה דברים קצרים ופשוטים, שננסה לגמור ב אריק זורגר:

 חשמל.  , אישור חדר טרנספורמציה של חברת6סעיף היו איתנו. ת

 אושר.  דובר:
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 מה זה?  דובר:

 חדר טרנספורמציה. הנחה בארנונה לחיילי מילואים.  ניסים גוזלן: 

 אושר.  דובר:

 הכי חשוב, הלאה, פה אחד.  ניסים גוזלן: 

 ם. אתה גם הבאת את זה. משרד הפנים הביא. מה אתה מספר סיפורי דובר:

 נחמן אטשטיין: תודה... 

 חודשים.  4סליחה שתקענו אתכם  ניסים גוזלן: 

מסמיך אותנו לנהל משא ומתן לאחר מכרז ביטוח שלא צלח.  10חברים, סעיף  אריק זורגר:

חברות מציעות. מכרז הביטוח, את רוצה  2היו במכרז הביטוח השגות של 

 להציג את זה את אולי אילנית? 

 כן. עו"ד א. הומינר: 

 מסמיך אותך לנהל משא ומתן?  נועם ששון:

 חברות.  2עם  אריק זורגר:

 הלאה.  נועם ששון:

 אני נמנע.  דודי לוין:

 הוא עובד בחברת ביטוח, הוא נמנע.  דובר:

 אני נמנע ולא מעוניין להצביע על הדבר הזה.  דודי לוין:

נושאים אחרונים.  2אז זה  דברים. אנחנו הכנסנו סעיף שונות, 2רשמתי. עוד  אריק זורגר:

 הראשון, את רוצה להציג את הנושא של החנייה, אילנית? 

 מה, כל הנושאים אתה מוריד שם נושאים?  נועם ששון:

כן, אתם רוצים שבוע הבא לכנס ישיבה. מה אני אעשה? אילנית, את רוצה  אריק זורגר:

 להציג את הנושא זה? 

 עו"ד א. הומינר: כן, כן. 

 נושאים, את הנושא הראשון תציג אילנית.  2אנחנו בשונות רוצים להציג  אריק זורגר:

 איזה סעיף זה?  דודי לוין:

 . 13שונות, סעיף  אריק זורגר:

 -עו"ד א. הומינר: זה לא נושא שהיה על סדר היום... מדובר על מרכז תורני

ז. זה לוקח דקה אריק, אני רוצה שתעלה את ה... ואת המינוי של זעפרני. זה זרי דני אורן:

 לאשר את זה. 
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 על מה זה?  נועם ששון:

 אני אסביר, זה להביא כסף.  דני אורן:

 מה זה?  ניסים גוזלן: 

  -המינוי של דני אורן:

 רק תקשיבו. דקות נגמור את הישיבה.  5ניסים, תן  אריק זורגר:

 של יעקב זפרני?  נועם ששון:

 כן. מינוי מנהל תחום המים.  אריק זורגר:

 אם זה יעקב, מאשרים.   עם ששון:נו

מרכז תורני הרב הגאון סעדיה בן יוסף זצ"ל. זה מול  -עו"ד א. הומינר: קוראים למרכז הזה 

. יש שם מרכז תורני שמשמש בין היתר לבית כנסת. כל השטח הוא 11רחוב... 

 בבעלות המועצה. יש שם שטח חנייה ציבורי. בסדר? 

 מה שנכנסים למפרץ?  דודי לוין:

 עו"ד א. הומינר: נכון. יש שם אזור של מצוקת חנייה שם. 

 שישי שבת שיהיה סגור.  ניסים גוזלן: 

עו"ד א. הומינר: הוא לא סגור, אבל יש בקשה של המתפללים שם ביום שישי שבת לסגור 

 אותו, להתחשב ב... 

 )מדברים ביחד( 

 שישי שבת.פתחנו אותו... כל השבוע זה יהיה פתוח, חוץ מ ניסים גוזלן: 

עו"ד א. הומינר: מדובר על שישי שבת. ההצעה שלי, וכפוף לאישור המליאה, לשים שלט שם, 

הסגירה והפתיחה זה ששעה לפני השבת המחסום הזה ייסגר. מי שאחראי על 

שעה חצי פקח מועצה. שעה לפני שבת יש שם מודעה, שעה לפני שבת זה נסגר, 

 ניתן במקרה חירום לפנות לפיקוח.  אחרי שבת זה נפתח. כל השבוע זה פתוח.

 גם בחתני פרס ישראל יש חנייה צמודה לבית הכנסת.  דודי לוין:

 כן, אבל היא לא נעולה ולא עם מחסום.  ניסים גוזלן: 

 ... המחסום... שטח ציבורי.  דודי לוין:

 אני אענה לך.  ניסים גוזלן: 

 זה לא בסדר.  דודי לוין:

בא, כשאים אנשים יום שישי, בפול ווליום או ביום שבת, בלי  רגע. המחסום ניסים גוזלן: 

חניות שיכולות להיכנס  5-רגישות, יש גם כאלה אנשים. רוצים למנוע את זה ב
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כל השבוע זה יהיה פתוח. שנה לפני שבת  -. אנחנו באים ואומרים 6לשם או 

יהיה שלט והמועצה ושעה אחרי שבת זה לא נורא. רגישות. לא קרה כלום. 

 תעשה את זה. 

 אם אני חניתי שם ואני רוצה... צאת השבת.  עידית גינדי: 

 יהיה שם שלט.  ניסים גוזלן: 

  -אם חונה שם תושב עידית גינדי: 

 הוא יצטרך לצאת היא אומרת.  דודי לוין:

חבר'ה, אם חונה שם תושב שעובד במוצאי שבת, הוא חייב לפתוח את העסק  עידית גינדי: 

 את שבת, תאפשרו לו לצאת? שלו עד שעה מצ

 כן. זה יהיה באחריות של המועצה, עידית.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 אמרתי דקה לפני כניסת שבת ודקה אחרי.  עידית גינדי: 

 דקה אחרי אין בעיה.  ניסים גוזלן: 

 ה. עלא ש עידית גינדי: 

 לא שעה. מי אמר שעה? דקה.  ניסים גוזלן: 

 חצי שעה. אמרתי חצי שעה.  עו"ד א. הומינר:

 חברים, החלטה בעניין.  אריק זורגר:

 מי בעד? בעד: עידית בעד.  ניסים גוזלן: 

 דקות... חצי שעה.  5...  עידית גינדי: 

 )מדברים ביחד( 

 דקות אחרי. 40... והשבת יוצאת אצלו  דובר:

 דודי, מה אתה? כולם בעד. בעד? בעד.  ניסים גוזלן: 

נושאים אחרונים. אנחנו צריכים להכריז על רחובות גובלים לבית חולים,  2 אריק זורגר:

למרכז לבריאות הנפש. זו הכרזה גזברית, כדי שיהיה אפשר לגבות כספי 

 היטלים ממשרד הבריאות. 

לא ממשרד הבריאות, ממל"מ. יש מקומות שגובלים ממל"מ. יש לנו רחובות  דני אורן:

שפטי שאני מקבל, כדי לנסות להגדיל שגובלים עם מל"מ. במסגרת ליווי מ

 הכנסות... 

 )מדברים ביחד( 



                                                                                                                                  06881  מ.כ.

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

57 

 אני לא מצליח להקשיב לדני, בחיי.  דודי לוין:

יש לנו ליווי משפטי של משרד שמלווה אותנו בניסיון למצוא הגדלות של  דני אורן:

הנכנסות מהיטלי סלילה וכדומה. מצאנו שיש שם רחובות גובלים עם מל"מ, 

להכריז עליהם כרחובות גובלים, כדי שנוכל לנסות לבוא... עם שאנחנו צריכים 

 מל"מ, לגבות מהם היטלי סלילה. אז אתם צריכים להכריז על זה... 

 חוץ מזה, איזה עוד?  דודי לוין:

רגע, והדבר השני, יש משהו דומה לזה עם בית חולים הנפש, ששם אנחנו  דני אורן:

 ים. צריכים להכריז על יעקב זפרני כמנהל המ

 עברנו, עברנו, הלאה.  ניסים גוזלן: 

 זה כבר היה.  אריק זורגר:

 מסדר היום?  9? למה הורדתם את סעיף 9מה עם סעיף  נועם ששון:

 )מדברים ביחד( 

 כדי שעורכי הדין יוכלו לבוא...  דני אורן:

 בואו נגמור את המתנ"ס וזהו.  ניסים גוזלן: 

סכם המסגרת, תכנית העבודה והתכנית המתנ"ס ביקשנו לאשר את ה אריק זורגר:

האסטרטגית. אנחנו נדרשים להעביר למשרד הפנים את אישור המועצה. הכל: 

הסכם המסגרת, תכנית העבודה והתכנית האסטרטגית. כל החומרים נשלחו 

 אליכם. 

 נשלחו אליכם. בואו, חבר'ה, זה... הכל גם ככה הולך לאישור משרד הפנים.  ניסים גוזלן: 

 ... את מנהלת המתנ"ס.  שון:נועם ש

 הנה, היא פה.  אריק זורגר:

יאללה, אנחנו מאשרים פה אחד. נעביר למשרד הפנים, והם מקסימום יחזירו  ניסים גוזלן: 

 לנו... 

 אבל רגע, אפשר לשאול שאלות?  נועם ששון:

 שאל, שאל.  ניסים גוזלן: 

 ון, זה תקנון חדש? התקנון שאושר, אישרנו תקנון בעבר, מה התקנ נועם ששון:

 אותו דבר.  ניסים גוזלן: 

 אותו דבר?  נועם ששון:

 כן.  ניסים גוזלן: 
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 למה, צריך לאשר אותו כל שנה?  נועם ששון:

עו"ד א. הומינר: איזה תקנון אישרנו? התקנון שאישרנו בזמנו זה התקנון... של החברה 

 למתנ"סים. 

 הבנתי.  נועם ששון:

 ה תקנון אחר. אין הבדלים מהותיים, אבל זה תקנון אחר. עו"ד א. הומינר: בסדר? ז

 הבנתי. עכשיו אפשר לשאלו שאלות מה קורה לגבי המתנ"ס?  נועם ששון:

 לא, לא, לא.  ניסים גוזלן: 

 למה?  נועם ששון:

 בוא נאשר...  ניסים גוזלן: 

ל, מה אני לא רוצה לאשר בלי שאני שואל שאלות. רוצה לדעת ככה, קודם כ נועם ששון:

המתנ"ס לא קיבלנו דו"חות? למה אין נציג ציבור המצב הכספי של 

מהאופוזיציה בתוך המתנ"ס? מה קורה עם... סדר יום מסודר, זה לא עובד 

ככה. יש ישיבות הנהלה במתנ"ס? מה קורה, איפה ישיבות ההנהלה? למה אין 

 תנ"סישיבות הנהלה? למה קורה עם הגירעון במתנ"ס? הציבור יודע שהמ

בגירעון, לא יודע? מה תכנית ההבראה אומרת? אנחנו רוצים לשבת ולדבר על 

זה. אתה רוצה לעשות את זה ככה מהר מהר מהר... אין בעיה. תאשרו, בואו 

 נלך, יאללה, אישרנו. 

 תאשר קודם. מה הקשר בין התקנון לכל מה שהוא אמר?  ניסים גוזלן: 

זה תכנית צמצומים וקיצוצים... זה אחד  זה תקנון, זה תכנית אסטרטגית, נועם ששון:

 קשור בשני. 

אתה שואל שאלות, אז תן לי לענות לך. שנייה, דקה. אין קשר בין התקנון לכל  ניסים גוזלן: 

זה אחד. התקנון הולך למשרד הפנים, משרד הפנים יחזיר אותו עם  -השאר 

וכל ריג'קטים כאלה ואחרים, נאשר אותו עוד פעם. זה אחד. זה כדי שנ

 להתקדם... יש תכנית עברה שעברה בדירקטוריון, ואנחנו צריכים כרגע... 

 ... במתנ"ס? מה תכנית ההבראה אומרת? נועם ששון:

רגע, כדי שאתה, אני מציע, בוא תיכנס לישיבה הבאה. אתה רוצה להיות חבר  ניסים גוזלן: 

נכניס  במתנ"ס או אחד מהאופוזיציה, תגידו שם, נעלה אותו לישיבה הבאה.

אותו, הוא ייכנס איתנו ביחד, ויהיה שותף לכל קבלת ההחלטות. תמצאו מי 

 לישיבה הבאה. 
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 אין בעיה. ... המצב הכספי, גרעונות.  נועם ששון:

 , יש תכנת הבראה, יש אסטרטגיה... יש ישיבה ביום ראשון. המצב הכספי ניסים גוזלן: 

 ס. נועם צודק, נקודה. ניסים, לא התקבלו החלטות במתנ" קי גונגרדי: 'ג

 אז בוא תאשר את זה, אין בעיה, תביא לנו... נועם ששון:

 )מדברים ביחד( 

 אתה רוצה לאשר גם את תכנית ההבראה?  דובר:

 לא, לא.  אריק זורגר:

 לא, לא, לא. רק התקנון על סדר היום, אתה סתם... ניסים גוזלן: 

סגרת בין המועצה לעמותה והתכניתה מה שעל סדר היום, זה תקנון הסכם המ אריק זורגר:

 אסטרטגית. זה לא קשור ל... 

בישיבה הבאה... האופוזיציה תחליטו מי אתם רוצים שיהיה חבר הנהלה,  ניסים גוזלן: 

 בסדר? יאללה, סיימנו. 

 רגע, יש גירעון?  דודי לוין:

 )מדברים ביחד( 

 קדימה.  אין בעיה זה לא משנה, גם ככה... חבר מועצה. ניסים גוזלן: 

אני עוד לא שמעתי, שאל חבר המועצה נועם ששון, האם יש גירעון במתנ"ס.  דודי לוין:

  יש או אין. 

 יש...  שירלי דרי:

 אם לא היה גירעון, לא היית בתכנית הבראה.  ניסים גוזלן: 

 כמה הגירעון?  דודי לוין:

 ₪. מיליון  2.5 - 2016מצטבר לסוף שנת  שירלי דרי:

 ? 2017, ומה עם 2016 נועם ששון:

 עוד אין.  2017 שירלי דרי:

 מה ההערכה?  נועם ששון:

 מיליון.  1עוד  שירלי דרי:

 גירעון? ₪ מיליון  3.5 נועם ששון:

 כן, כן.  דובר:

 אז לאן אתם הולכים עם המתנ"ס הזה? נועם ששון:
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כלום, בגלל זה יש ישיבה ביום ראשון. ואין ספורט ביישוב, אין שום השקעה ב דובר:

 וקבוצות הכדורסל נסגרות. 

למה אין ספורט ביישוב? יש לנו אחלה מחלקת ספורט סיימה את הפעילות  ניסים גוזלן: 

-יש כדורגל, יש כדורסל... אנחנו מכינים תכנית ש... בשלה. למה אין ספורט? 

 , מה הבעיה? הלאה, תקנון. אני בעד. תקנון, בעד. ונעשה ישיבה. 1.9

מבקש לכנס ישיבה בנושא המתנ"ס, לדעת מה קורה... מעבר להנהלה, אני אני  נועם ששון:

 מבקש שהמועצה תתכנס בכל מה שקשור במתנ"ס. 

 אנחנו גם יכולים להזמין אתכם לישיבה על תכנית...  ניסים גוזלן: 

 אז תזמין אותנו לישיבת הנהלה במתנ"ס.  ניסים גוזלן: 

 ישיבה.  אתה לא יכול להזמין אותם, תעשה להם דובר:

 אריק, מה יש עוד על סדר היום? יש עוד סעיפים.  נועם ששון:

 אתם רוצים להמשיך?  אריק זורגר:

 כן.  נועם ששון:

 . אתם רוצים להציג? 2017דו"חות רבעוניים  אריק זורגר:

 מה יש עוד חוץ מדו"חות רבעוניים?  נועם ששון:

 . 9ניהול ופיקוח, מה ששאלת, סעיף הגדלת ההסכם למכרז מתן שירותי תכנון,  אריק זורגר:

 המתנ"ס, ההצבעה...  דוברת:

 עבר, עבר.  ניסים גוזלן: 

 מישהו התנגד למתנ"ס?  אריק זורגר:

אנ לא קיבלתי רק תשובות. כאילו אמרת שיש ישיבה הבנתי ביום ראשון. מתי  דודי לוין:

 לפני זה היתה ישיבה? 

 יתה ישיבה. שבועות, לפני חודש ה 3לפני  ניסים גוזלן: 

 . 29.4-ב שירלי דרי:

 לא, ישיבה אחרונה שעשינו.  ניסים גוזלן: 

 . 29.4-ב שירלי דרי:

 לפני חודש בערך. ניסים גוזלן: 

 היא צריכה להתכנס כל חודשיים.  שירלי דרי:

 כל חודשיים?  דודי לוין:

 אנחנו חודשיים...  שירלי דרי:
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א השתנה שום דבר מהסטטוס של הדבר בעצם מאז שעשינו תאגיד, בעצם ל דודי לוין:

 הזה? 

 גירעון...  דובר:

 מבחינת התאגיד. עכשיו אנחנו עושים הסדרה, כן. נמצאים במשרד הפנים.  ניסים גוזלן: 

 עו"ד א. הומינר: כל המסמכים, הכל... מוכן להגשה. הם כבר אישרו הכל. 

 )מדברים ביחד(

 ך. מהחברים כדי להמשי 1/3עו"ד א. הומינר: צריך 

 , מה. 1/3. אנחנו 1/3יש  נועם ששון:

 כדי להמשיך.  4עו"ד א. הומינר: צריך 

 . 5אנחנו  נועם ששון:

 . 6. עם רימה 5 דודי לוין:

 עו"ד א. הומינר: אפשר להמשיך. 

 כן, תמשיך, אריק.  נועם ששון:

 לא ממשיך...  ילא, לא, לא. אנ קי גונגרדי: 'ג

 למה?  נועם ששון:

 לא מכובד.  קי גונגרדי: 'ג

 אבל מה, נו מה, רוצה לסיים את הישיבה? נועם ששון:

 לא ממשיך בלי ראש מועצה, מה הבעיה? מה אתה רוצה?  קי גונגרדי: 'ג

 אז מה זה, תרגיל... מה, הוא ברח? עידית, את נשארת?  נועם ששון:

 לא, לא.  דובר:

 גם את הולכת?  נועם ששון:

 כן. אנחנו ביחד.  דובר:

 יחד( )מדברים ב

 הוא זימן את הישיבה, לא אנחנו.  דודי לוין:

 

 זה שהוא הלך, זה לא בסדר.  -זה שהוא הלך, זה לא בסדר. לפרוטוקול  דובר:

 מה זה לא בסדר? ואתה הולך...? זה נראה לך הגיוני...?  נועם ששון:

 תקרא לו שיבוא.  קי גונגרדי: 'ג

 אני אקרא לו שיבוא?  נועם ששון:
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 אני לא ממשיך, מה בעיה? למה אתה צועק? הלך לשירותים.   קי גונגרדי:'ג

 הלך לשירותים?  נועם ששון:

 ככה אומרים.  קי גונגרדי: 'ג

 שירותים, מה קרה?  ניסים גוזלן: 

 סעיפים, נסיים אותם, לא צריך...  2נשארו  נועם ששון:

 אבל... שבוע הבא...  ניסים גוזלן: 

 . בוא נסיים את הסעיפים נועם ששון:

 במקום שתלכו לחוגי בית, נעשה ישיבות.  ניסים גוזלן: 

 הדו"חות הרבעוניים, ראיתם את הדו"חות?  אריק זורגר:

 היה צריך לאשר בעצם כל רבעון...  דני אורן:

 זה עבר בוועדת כספים?  נועם ששון:

 אני לא זוכר. זה עבר בוועדת כספים?  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 על רגל אחת? אני לא מבין. מנהלים עיר  דובר:

 זה לא יפה, זה לא מכובד.  נועם ששון:

 אירועים, מה לעשות?  3חבר'ה, יש לי  ניסים גוזלן: 

 אתה זימנת ישיבת מועצה, לא אנחנו.  דובר:

 בסדר, על קיר אקוסטי אתם רבים שעה.  ניסים גוזלן: 

דעת של הגזבר, של המהנדסת זה סעיף, אנחנו שלחנו לכם חוות  9חבר'ה, סעיף  אריק זורגר:

ושל היועצת המשפטית. אנחנו ביקשנו להגדיל את המכרז של שירותי התכנון 

שניתנו לנו במסגרת מכרז פומבי למתחמי צריפין, גם לתכנון מוסדות הציבור 

שם. אנחנו צריכים להתחיל לתכנן שם גני ילדים, צריכים להתחיל לתכנן שם 

ה כלול. מכיוון שמחירי המכרז, התוצאות בתי ספר. במסגרת המכרז זה לא הי

  -שלהם היו זולות וטובות, והחברות הן טובות

 תוריד את זה מסדר היום.  ניסים גוזלן: 

למה להוריד? למה להוריד? לא, תצביע. מה פתאום. אתה לא יכול להוריד את  נועם ששון:

 זה. 

 ראש העיר יכול להוריד את זה.  אריק זורגר:

 להצביע נגד. ...  נועם ששון:
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 ... הוא מוריד.  ניסים גוזלן: 

 תעלה את זה להצבעה. מה?  נועם ששון:

 קדימה, נו.  ניסים גוזלן: 

 מה זה? זה שוק, אילנית.  נועם ששון:

 הוא יכול להוריד מסדר היום.  אריק זורגר:

 מסדר היום.  דהוא לא יכול להורי נועם ששון:

 יכול.  אריק זורגר:

 יש לך סמכות להוריד. עו"ד א. הומינר: 

 יש לי סמכות להוריד. אתה רוצה...? כן, כן.  ניסים גוזלן: 

 עכשיו הבנתי למה נשארת, אחי.  דובר:

 אני רוצה להתנגד לזה, בגלל זה נשארתי.  נועם ששון:

 )מדברים ביחד( 

 לא מתאים לכם? לא הבנתי.  -מה לעשות? זה החוק, מה אתה. מה שחוקי  ניסים גוזלן: 

 דבר אחרון, אנחנו מבקשים לפתוח חשבון בנק נוסף בבנק מזרחי.  ק זורגר:ארי

 אנחנו יצאנו, אין לכם קוורום.  דודי לוין:

 לא, אתה טועה. מה קשור? ברגע שנפתחה הישיבה, אתה טועה.  ניסים גוזלן: 

 , אין לך. 1/3אתה צריך  דובר:

 אין לכם קוורום.  דודי לוין:

 דה נוספת לעובדים, לא? יש אישור עבו נועם ששון:

 יש קוורום? או שיש, או שאין. אז יש או לא? אתם יצאתם, לא?  ניסים גוזלן: 

 לא יצאו, לא יצאו.  דובר:

 לא, הם יצאו. אני שמעתי שהם יצאו.  ניסים גוזלן: 

 מה שאתה רוצה לשמוע, אתה שומע.  נועם ששון:

  -מהציבור חבר'ה, אני רק מבקש, שכל מי שנמצא פה אריק זורגר:

 על מה אנחנו מדברים? על עובדים?  נועם ששון:

אנחנו מדברים על חשבון בנק בבנק מזרחי. אנחנו מדברים על עובדים, שאני  אריק זורגר:

 מבקש שזה יהיה בלי נציגים נוספים בזה. בסדר? עבודה נוספת. 

 לא. אני לא הצלחתי להבין מי מסכים לדון בנושא של בנק מזרחי או  דני אורן:

  ..לא. דודי לוין:
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 רגע, לא הצגנו את הנושא.  אריק זורגר:

 מה הבעיה עם בנק מזרחי?  ניסים גוזלן: 

 אני אפילו לא רוצה לשמוע. אני כל כך מאוכזב, שאני אפילו לא רוצה לשמוע.  דודי לוין:

 אתה יכול ללכת, דודי.  ניסים גוזלן: 

לתיים סגורות. אני אצא החוצה ולא אתן לא הולך, אני אתן לעובדים פה בד דודי לוין:

 לכם שום בנק מזרחי. הישיבה הסתיימה לגבי... 

 לא, אל תגיד לנו מה הסתיימה, אני פה...  ניסים גוזלן: 

 אה, בבקשה.  דודי לוין:

 עם כל הכבוד לך, אתה לא קובע.  ניסים גוזלן: 

 כי עבודה נוספת זה בדלתיים סגורות.  דודי לוין:

 עבודה נוספת זה לא בדלתיים סגורות, נו באמת.  : ניסים גוזלן

 מה, עם אנשים פה?  דודי לוין:

 קרובי משפחה זה עם דלתיים סגורות.  ניסים גוזלן: 

 בואו נדבר על עבודה נוספת.  נועם ששון:

 קרובי משפחה, לא עבודה נוספת.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים ביחד( 

 דקות. אתם רוצים להקשיב?  2ות אם אתם פה, אז בואו, לפח אריק זורגר:

 זה פה, מה שלא בא...  -אם אתם פה, אם אתם פה'. מה שבא , די  דודי לוין:

דודי, תחליטו אם אתם רוצים. אמרתם שאתם הולכים, אתם נשארים. אני לא  אריק זורגר:

 יודע. מה אתם רוצים? 

 ... עבודה נוספת.  דודי לוין:

 ה רוצה להקשיב? נושאים. את 2אז יש  אריק זורגר:

אבל היו עוד נושאים, הורדת אותם, למה את זה אתה לא מוריד? כי מה שנוח  דודי לוין:

 לך? 

 כי ביקשתם לעבור על הנושאים. אני לא מבין אתכם.  אריק זורגר:

 מה, כשנוח לך אתה כן מוריד, מה שלא, לא?  דודי לוין:

 כן, מה שנוח לי, בסדר דודי.  אריק זורגר:

 צ'רלי וחצי.  ין:דודי לו

 רוצים להמשיך את הדיון?  אריק זורגר:
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 אני רוצה להמשיך בנושא העובדים. עבודה נוספת לעובדים אני רוצה...  נועם ששון:

 תתנו לדבר, אני אוכל להסביר.  אריק זורגר:

 דבר. הוא לא מנהל את הישיבה, קדימה.  ניסים גוזלן: 

ואנחנו מנסים לשכנע אותם גם לפתוח פה סניף. זה פנו אלינו נציגי בנק מזרחי,  דני אורן:

לא סוד שבעצם אין פה אלטרנטיבה. אנחנו עובדים עם בנק פועלים. קיבלנו די 

החלטה רשותית שבנק לאומי, לאור העובדה שהם עזבו לצורך העניין את 

היישוב, אז אנחנו לא מנהלים... חשבון בנק לאומי. אז בעצם אנחנו מוצאים 

ם בגדול עובדים רק עם בנק פועלים. זה לא בריא לרשות שעובדת את עצמנו היו

 עם בנק אחד. 

 אבל יש פה גם בנק דיסקונט.  דודי לוין:

 איפה בנק דיסקונט?  דני אורן:

 באסף הרופא. אסף הרופא זה באר יעקב.  דודי לוין:

 אבל בנק דיסקונט לא בלילה.  דני אורן:

 ד את זה מסדר היום. עזוב. דני, עזוב. תורי ניסים גוזלן: 

 יצביעו נגד?  2-הכל חייב להתקבל פה פה אחד? אי אפשר ש דובר:

הוא אומר שאין בנקים, אני אומר יש גם דיסקונט ויש גם יהב. חבר'ה, אתם  דודי לוין:

 עושים צחוק? 

 תוריד את זה מסדר היום.  ניסים גוזלן: 

 ם בבנק מזרחי. אתם לא רוצים... חשבונות פעילי 2אני רוצה לבקש מכם לפתוח  דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

 אתה מגיש בקשה למסגרת?  נועם ששון:

 לא.  דני אורן:

 זאת אומרת, אתה מפקיד, מוציא בלי מסגרת?  נועם ששון:

 גם היום... בלי מסגרת...  אריק זורגר:

כם נועם, לגבי מסגרת, צריך אישור מליאה. אני עובד עם בנק אחד, נראה ל דני אורן:

 נורמאלי? 

 לא, לא, לא.  דובר:

דני, בושה גם שאין חח"ד. יש רשות אחת בארץ שאין לה חח"ד? אבל חברי  ניסים גוזלן: 

 מועצה... שקל...
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 יש לי חשבון בבנק מזרחי...  נועם ששון:

 חשבונות. אחד לחשבון שוטף ואחד ל...  2אני מבקש לפתוח  דני אורן:

 דתם? אבנר ודודי, מה עמ אריק זורגר:

 נגד.  דודי לוין:

 הם נגד הכל. הלאה.  ניסים גוזלן: 

 למה הכל? ככה זה מתנהל... עשרות מיליונים, חשבונות בנק...  דודי לוין:

 חבר'ה, תנו לי דקה, זה נושא אחרון, אם ביקשתם להישאר.  אריק זורגר:

 ... חשבון בנק, שלא תהיה... ניסים גוזלן: 

 שא של מזרחי, מספיק. די, נגמר הנו עידית גינדי: 

הנושא הבא יופיע בפרוטוקול ללא ציון שמות, מפאת צנעת הפרט. כי יש בקשה  אריק זורגר:

לכם גם את החומרים והם לא  של מספר עובדים לעבודה נוספת. אנחנו העברנו

עובדים שהם מבקשים עבודה נוספת על רקע מצב כלכלי.  5פורסמו. מדובר על 

ם. יש חוות דעת גם שלי וגם של היועצת המשפטית אנחנו מבקשים לאפשר לה

שאין מניעה, לא חוקית ולא תעסוקתית. העובדים הם נייגו סטנטש, אריה 

 מצה. יגינה ואורי ראפשטיין, רונית מכלוף, אסתר 

 יש עובדים שהגישו בקשה ולא אישרתם אותם?  נועם ששון:

 כל בקשה צריכה לעלות לפה. אריק זורגר:

 מסננים אותם?  אתם נועם ששון:

 בקשות שיש אצלנו, העלינו לפה.  אריק זורגר:

 כל בקשה היא מגיעה לפה?  נועם ששון:

 מגיעה לפה.  אריק זורגר:

 מאושר. נועם ששון:

 יש מישהו שמתנגד? אריק זורגר:

 לא.  ניסים גוזלן: 

 תודה.  אריק זורגר:

 עו"ד א. הומינר: האישור הוא לשנה. 

 פתוחות. דלתיים  ניסים גוזלן: 

 לא, דלתיים סגורות.  אריק זורגר:

 עו"ד א. הומינר: האישור לשנה לעובדים. 
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 בואו נעשה דלתיים סגורות, אחרי זה נעשה גם את הביקורת, נגמור עם זה.  ניסים גוזלן: 

 ג'קי צריך לצאת.  אריק זורגר:

 מה אני צריך לצאת?  קי גונגרדי: 'ג

 איזה ביקורת?  נועם ששון:

 דו"חות, הלאה.  זלן: ניסים גו

 לא, אין זמן. מה פתאום. יש לי אזכרה. מה אתה? אני מאחר.  נועם ששון:

 דקות.  10לא, בוא נישאר עוד  ניסים גוזלן: 

 אירועים.  3לא יכול... אמרת יש לך  נועם ששון:

ור... לא, בסדר, אבל... אני יכול להספיק הכל, גם זה, גם זה, וגם זה. בואו נגמ ניסים גוזלן: 

 אולי אני אתחרט ושבוע הבא לא תהיה ישיבה. 

 ג'קי, אם אפשר בבקשה לצאת.  אריק זורגר:

 אני יוצא?  קי גונגרדי: 'ג

 כן.  אריק זורגר:

 *** ג'קי יוצא *** 

אני עוד הפעם אומר, אני רוצה שתרשום בפרוטוקול, כשאנחנו רצינו לקיים  ניסים גוזלן: 

 א רצו, זה מה שאני אומר. את הישיבה לגבי הביקורת, הם ל

 מה אתה אומר? מה אתה אומר?  נועם ששון:

 אתם הולכים. הלאה, תלכו. אני נשאר פה אתכם. תשארו...  ניסים גוזלן: 

הראה שאין לו רוב, וכל סעיף שלא  האז תרשום בפרוטוקול שראש המועצ נועם ששון:

 התאים לו, הוא הוריד אותו מסדר היום. 

 ? מה זה קשור? זו זכותי. למה ניסים גוזלן: 

 אז תגיד למה.  נועם ששון:

 לא, לא, לא.  ניסים גוזלן: 

 תרשום שבוסקילה ברח באמצע, ו...  נועם ששון:

 מה זה קשור?  ניסים גוזלן: 

 נושאי קרובי המשפחה לא רלוונטי.  אריק זורגר:

 ... אחר כך תגידו שאני לא מעלה.  ניסים גוזלן: 

 חלק תולים שלטים, חלק בחוגי בית. למי תגידו? כן, כן.  נועם ששון:
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חברים. אז הוא  8חברים, נושא קרובי המשפחה לא רלוונטי, מכיוון שאין פה  אריק זורגר:

 יורד. 

תקשיב, תפתח את הדיון. אני מנהל את הישיבה. תפתח את הדיון על הביקורת  ניסים גוזלן: 

 בבקשה. 

 הישיבה הזאת.  אין, זו ישיבה אחרת, זו לא נועם ששון:

תגיד שאתה לא הולך... תרשום שפתחנו את הביקורת ושחברי המועצה  ניסים גוזלן: 

מהאופוזיציה הלכו. זה מה שאני רוצה שתרשום לפרוטוקול. אני פה, אני לא 

 זזתי. זכותי לפתוח את הישיבה. אני זימנתי אותם לישיבה הזאת. 

פעמים  4גם, שישיבת המועצה נקבעה  אריק, אני מבקש שתרשום לפרוטוקול נועם ששון:

 לימי רביעי ונדחתה רק על ידי ראש המועצה. יש לי אזכרה, אני חייב ללכת. 

 מאה אחוז.  ניסים גוזלן: 

 אני מבקש לרשום  את זה בפרוטוקול מילה במילה.  נועם ששון:

  -... שיש לך אזכרה. תרשום, הישיבה ניסים גוזלן: 

רוצה. גם ככה הפרוטוקול הזה יוצא עוד שנתיים. תרשום תרשום מה שאתה  דודי לוין:

 מה שאתה רוצה. 

נפתח הדיון. בוא, משה, תסביר לנו. נפתח הדיון, בוא תן לנו סקירה.  -תרשום  ניסים גוזלן: 

 ביקורת. משה, בוא תתחיל. פתחנו את הישיבה, כשהם ייצאו אנחנו נמשיך. 

 מצא פה. אף אחד מחברי ועדת ביקורת לא נ דודי לוין:

 מה אתה רוצה מאיתנו?  ניסים גוזלן: 

 מה אני רוצה ממך? שתנהל פעם ראשונה ואחרונה בחיים שלך... דודי לוין:

 אל תצעק עליי.  ניסים גוזלן: 

 אין פה אף אחד מחברי ועדת ביקורת.  דודי לוין:

 משה, קדימה. תתחיל.  ניסים גוזלן: 

 אין פה...  דודי לוין:

 לנו סקירה. תצא, אין לי בעיה.  תן ניסים גוזלן: 

 אין פה אחד מחברי ועדת ביקורת.  דודי לוין:

 משה, תתחיל בבקשה. זה לא מעניין. הלאה, קדימה.  ניסים גוזלן: 

 ? Vאתה רוצה לסמן  דודי לוין:

 תתחיל את הישיבה, הישיבה החלה. הלאה.  ניסים גוזלן: 
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 מה זה קשור? אסור לי לדבר?  דודי לוין:

לא, אתה מפריע עכשיו. תן לו לסקור ותגיד מה שאתה רוצה. כן, בבקשה. אין  גוזלן:  ניסים

 . בעיה, הלאה

 אין לך קוורום.  דודי לוין:

 אתה הולך, זה בסדר. יש לי קוורום.  ניסים גוזלן: 

 אתה לא יכול לרשום פרוטוקול כשאין לך קוורום.  דודי לוין:

 שיבה. זה מוקלט. פתחתי את הי ניסים גוזלן: 

 אתה לא יכול לפתוח כשאין קוורום.  דודי לוין:

 יש לי, את החמישי.  ניסים גוזלן: 

 אין לך קוורום. הישיבה נעולה...  דודי לוין:

 עו"ד א. הומינר: אין קוורום. 

 אין קוורום. מה אתה...  דודי לוין:

לך שפתחנו את הם יצאו. תרשום, רגע, אני רוצה לציין, מותר לי? תרשום  ניסים גוזלן: 

הישיבה, וחברי המועצה מהאופוזיציה, לא רצו לדון ורצו שהישיבה הזאת 

 תתפוצץ ולא יהיה...זה מה שאני רוצה. 

 ניסים, אני חייב להגיד לך שהישיבות חייבות להיות...  דובר:

 )מדברים ביחד(  

 תרשום שהם יצאו.  ניסים גוזלן: 

 

 ** סוף הישיבה **
 


