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 מר נאור דוד

 מר עמוס סעדון

 מר רכיס גובראן

 

 פרוטוקול

 

. הישיבה הזו 66אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ...  אריק זורגר: 

ה כמו שעלו פה בקשות מחברי המועצה, היא משודרת בשידור היא הראשונ

חי בדף המועצה ואנחנו בעזרת ה' ככה נהיה גם בישיבות הבאות. בהזדמנות 

הזאת, להגיד לכולם שיהיה חג פסח שמח לכולם והרבה בריאות. ראש 

 המועצה יפתח ואנחנו נעבור לסדר היום.

בימים אלה, בימים אלו אנחנו יוצאים  ערב טוב לכולם. אנחנו... אנחנו ניסים גוזלן: 

ורוצים לקדם מספר עוגנים חשובים לרשות. במסגרת הסכם הגג לבאר יעקב 

על כל יחידת דיור. אנחנו ₪  10,800-מגיע תמרוץ, תמרוץ, תמרוץ בנייה. כ

מבחינתנו רוצים לבנות מספר עוגנים. אנחנו בישיבה זו יש מספר תב"רים 

חשוב לנו מאוד שכל החברים יבינו ויפנימו מאוד מאוד חשובים לרשות. ו

שאנחנו זקוקים להם. אריק יפתח, נעלה את כל התב"רים. המשימה 

והאתגרים שלנו הם לא קטנים. מבחינת בינוי חסר לנו לא מעט עוגנים. אם 

זה בתחום הספורט, אם זה בתחום החינוך שאנחנו ממשיכים להתרחב 

יקה ואולם בצאלון ומספר ולבנות. ואם זה בתחום ה, כמו מרכז מוס

פרויקטים שנעלה שהם חשובים לנו מאוד. אחד לתכנן, לקדם ולהתחיל 

 לבצע. אז בבקשה, אריק.

טוב. אנחנו, רשימת התב"רים הועברה אליכם. אנחנו פותחים עם תב"ר  אריק זורגר:

זה הגדלת תב"ר של בית ספר צמרות שלב ג'.  1109ראשון בסדר היום. תב"ר 

אה, ₪, אלף  538-ו מקבלים ממשרד החינוך. התב"ר הוגדל בתוספות שאנחנ

ליתר דיור במימון מלא של משרד החינוך. יש מתנגדים? תודה.  538,599

תב"ר הבא. התב"ר של התיכון בשלב ד'. אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר 
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כאמור, מימון ₪.  7,811,440על חשבון מימון מלא של משרד החינוך בסך 

 חינוך. יש מתנגדים?מלא של משרד ה

 מה לוחות הזמנים, דרך אגב? דודי לוין:

 לשלב ד'? אריק זורגר:

 מגדילים תב"ר. אבל מה, דודי לוין:

אנחנו כרגע, אנחנו כרגע, זה על התיכון. אנחנו מבחינתנו בתיכון כרגע יצאנו  ניסים גוזלן: 

יד להתמחרות על השלב הזה. אני מקווה שאנחנו מבחינתנו נקבל תוצאות מ

 אחרי החג ועולים לביצוע.

 שוב משקד? נועם ששון: 

 אה, כרגע יצאנו לנוהל משקד, כן.  ניסים גוזלן: 

 הלאה, תסיים .... נועם ששון: 

בניית כיתות בבית ספר צאלון. זה גם הגדלת תב"ר קיים. אנחנו  1129תב"ר  אריק זורגר:

תב"ר הבא. . מקור המימון משרד החינוך מלא. 891,567-מגדילים אותו ב

. אנחנו הגשנו, אמרתי פה גם במליאה בפעמים קודמות, אנחנו 1171תב"ר 

עושים מאמץ בחודשים האחרונים להגשת קולות קוראים של המדינה דרך 

המרכבה. מי שריכז את הפרויקט הזה זה תמיר שנוכח איתנו כאן. השגנו 

וכאן  וחצי מיליון עד כה לפרויקטים 3-במסגרת הקולות קוראים למעלה מ

לצאלון. שני ₪ אלף  90-לבית ספר תלמים ו₪ אלף  90יש שניים מהם. 

הפרויקטים זה פרויקט תקשוב ומחשוב במימון מלא של משרד החינוך. 

 בהתאמה לבתי הספר. מתנגדים? תודה רבה.  1172-ו 1171התב"רים זה 

 איך התקשוב הזה ייעשה? .... דודי לוין:

 על ידי מה? ביצוע? אריק זורגר:

 התוכנית. כאילו, דודי לוין:

 יש תוכנית. יש הנחיות של משרד החינוך לקול קורא. זה גם לא סכום מענק. אריק זורגר:

 ... לפי מה שמשרד החינוך קובע? דודי לוין:

זה סקר ₪. כן, כן. הגדלת סקר מדידות. השינוי המבוקש הוא הגדלה במיליון  אריק זורגר:

ל פי הנחיות משרד הפנים אחת למספר מדידות שאנחנו מחויבים לעשות ע

שנים. אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר במיליון שקלים. מקור המימון, 

 , לא ציינתי. 1124קרן לעבודות פיתוח. תב"ר, סליחה, 
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 אני יש לי, יש לי שאלה. דודי לוין:

 כן. אריק זורגר:

 כבר היה בעבר, דודי לוין:

 זה הגדלה, נכון. אמרתי. אריק זורגר:

 ומה נעשה עם מה שבעבר? דודי לוין:

 דני, אתה רוצה להתייחס? אריק זורגר:

 מה התוצרים? מה? כמה? למה? איך? דודי לוין:

הסקר הזה מגדיל את שטחי החיוב לאור המדידות החדשות שנעשות. ח דני אורן: "רו

הלוואי ואני אוכל לבוא בעוד שבועיים ולהגיד לכם שאני רוצה להגדיל את 

מיליון. כי המשמעות היא, שאני מצליח למצוא שטחים  2ה בעוד התב"ר הז

 חדשים. 

 כלומר מה שהיה בעבר, דודי לוין:

 רגע, זאת אומרת, זה,ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 מה שהיה. דודי לוין:

 בוודאי, בוודאי, בוודאי ....ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 כשיו למה אתה רוצה להגדיל בעוד?מדדת עסקים בפעם הקודמת. ע נועם ששון: 

 לא גמרנו.ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 א', לא גמרנו.ח דני אורן: "רו

 מה זה לא גמרתם? יש עסקים שלא מדדת אותם? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

לא גמרנו למדוד את הכול. ב', יש עסקים שנמצאים במשא ומתן או ח דני אורן:  "רו

ו. והתב"ר הזה מיועד לשכר הטרחה של החברה מחלוקת או הסגה איתנ

שמודדת. לא לטובת חברות, לא לטובת העסקים שאני מודד אותם. מרגע 

שאני מודד ואני מוצא גידול בחיוב, אני מחויב לשלם שכר טרחה לחברה 

 המודדת.

 אפשר לראות גידול בנתונים? כמה הגדלת בפעם הקודמת? נועם ששון: 
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 מיליון שקל. 10פשר. ואפשר במעל אפשר, אח דני אורן:  "רו

 )מדברים יחד(

 כל העסקים פעם קודמת? נועם ששון: 

אנחנו בתוך תהליך המדידה. עכשיו אנחנו לא מודדים רק עסקים. אם ח דני אורן:  "רו

אנחנו עכשיו למשל מאכלסים בניינים חדשים. אז לפני שתושבים נכנסים 

 ניינים אז אנחנו מודדים.לבניינים חדשים כדי שלא יהיה מחלוקת על הב

 יש תוכניות.אברהם בוסקילה:  

רגע, רגע. אנחנו מודדים את הבניינים. על מה אנחנו משלמים לחברה? לא ח דני אורן:  "רו

מהמטר הראשון. הרי גם אני יודע שהבניין יש בו אלף מטר. אבל אם הם 

פערים מטר כי יש פער בין התוכניות לזה ותמיד יש  1100מודדים ומוצאים 

 אז מקבלים תוספת. על הדלתא. 

 )מדברים יחד(

 אני אומר לכם, הלוואי שהתב"ר הזה, הלוואי ו,ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 ואני אצטרך להגדיל אותו יותר.ח דני אורן: "רו

 כמה הפשרה ב... עכשיו בזמן האחרון? ניסים גוזלן: 

 רק באסף הרופא,ח דני אורן: "רו

 מיליון שקל. 2לנו איזה  יש ניסים גוזלן: 

 לא, לא.ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

. יש ויכוחים עם משרד הביטחון על החלקים ש, סתם 900במל"מ היה ח דני אורן: "רו

 למשל, במשרד הביטחון על השטח הגלילי.

 )מדברים יחד(

עכשיו  זה שחילקנו בינינו לבין צריפין. מסתבר שיש שם מבנים של הצבא.ח דני אורן: "רו

 צריך לבוא איתם במשא ומתן.

 אנחנו צריכים לדרוש את המקסימום. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ברגע שהשטח עבר אלינו, אנחנו דורשים ארנונה. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

6 

 תקבלו, אנחנו גם ... משרד הפנים.ח דני אורן:  "רו

נחנו מדברים הרבה גם על הסקר שאלה באותו עניין. לא לגבי העסקים כי א מוטי פרנקו: 

 של ארנונת מגורים.

 כן.ח דני אורן:  "רו

גילינו לאחרונה ואנחנו מדברים איתך הרבה ואני מודה לך מראש על  מוטי פרנקו: 

ההזדמנות שלך מראש. הנושא של ה... התלויות בצמרות המושבה. התברר 

שך בין מעבר לכל ספק שהמועצה חייבה עבור שטחים פטורים מארנונה במ

שנה וחצי לאפילו טיפה יותר עד לפני שלושה חודשים. חלק מהתושבים 

והיו כמה  17, חלק קיבלו זיכוי 18קיבלו מכתבים על הפסקת החיוב מינואר 

בודדים שקיבלו זיכוי מיום הדיור. אני חושב שזה יהיה ראוי שמועצה 

מקום שמבינה שהיא חייבה שלא כדין וזה לא לכאורה, חייבה שלא כדין, ב

ומשהו תושבים, שתשבו ביחד, אתם, בלי  300שנגיע להליך משפטי בשם 

חברה מועצה אפילו. ותקבלו החלטה כאנשי מקצוע, איך מזכים את 

התושבים שחייבו אותם באלפי שקלים שלא כדין. אני מדבר על גינות ... 

שקל בשנה ויש כאלה שזה  1200, 1000צמרות המושבה. יש כאלה שמדובר 

יפה יותר. תושבים לא קיבלו מכם אף מכתב, שום פניה רשמית על פי אפילו ט

כללי המסירה ... כמו ש... עורכת דין ... מכירה אותו טוב מאוד. ושיניתם את 

החיוב וחיכיתם שתושב יגיד, יספר שיש לו גינה. אם הוא היה יודע שאתם 

פנו  שיניתם את זה, יכול מאוד להיות שהיה בונה. רבים מהתושבים שפנו,

ועשו את זה באמצעותנו ואתם ראיתם את המכתבים. אני מבקש גם את 

ההתייחסות שלך וגם שתקבלו החלטה. ככל שלא תקבלו החלטה, אנחנו ... 

חתימות של חברי מועצה ונשמח שיצטרפו עוד.  4-באנו לשנות מחזיקים ב

. אנחנו נזמן ישיבה שלא מן המניין בתוך שבעה ימים מיום שנגיש לכם את זה

 נחכה לתשובה שלכם.

 א', אני חולק על חלק מהדברים שאמרת. ח דני אורן: "רו

 תגיד על מה אתה חולק. מוטי פרנקו: 

 תן לו לדבר. דובר:

כל נושא הגינות התלויות זה נושא שהפרשנות פה היא לא פרשנות חד חד ח דני אורן: "רו

התבלטנו. כל ערכית. יש פה גם בתוך עצמנו כשעשינו על זה סיעורי מוחות, 
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התהליך של קבלת ההחלטות לווה בסיוע משפטי ובייעוץ משפטי. שום דבר 

לא נעשה כלאחר יד. יש שאלות של, סתם, אני אתן לך דוגמה, לדעתי 

האישית. האם יש, וראיתי, ויש גם מקומות שראינו את זה בעין בביקורים 

של גינות  פיזיים. האם אתה מגיע לגינה תלויה? שזה בעצם, יש שני סוגים

תלויות. יש קונטור סביב המרפסת ויש מקומות שיש לך מרפסת עם מדרגה 

ולכאורה איזשהו דק. בסדר? האם הדק הזה הוא גינה תלויה כן או לא? מה 

זה גינה תלויה? האם חייב להיות אדמה, אדמה? האם דשא סינטטי שווה 

בהן.  ערך לדשא אמיתי? זאת אומרת, יש פה המון התלבטויות שהתלבטנו

ולאורך השנתיים האלה טיפה שינינו או במירכאות, הקלנו בגישה לפחות 

לשיטתי, אני כמנהל ארנונה, הקלתי בגישה והסכמתי לאורך הדרך טיפה 

לראות את הדברים יותר לטובת התושב. למרות שזה לרעת תקציב המועצה. 

ורה, עכשיו, זה שלאורך הדרך הקלנו, זה לא אומר שאנחנו הולכים עכשיו אח

restore ומשנים לכולם. 2016-ל 

 )מדברים יחד(

דק ניסים. יש כללים בדברים האלה. יש הסגות. יש מועדים. אני לא יכול ח דני אורן: "רו

, 17ולהגיד לו אני מחזיר לך  18היום לקחת מישהו שנתן לי הסגה בפברואר 

. ככל שתהיה פה החלטה כזאת שהייעוץ המשפטי תומך בה, אני אעשה 16

 ה שמותר. אני פעלתי,מ

 )מדברים יחד(

 ניסים, דקה.ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

אני פעלתי תמיד בליווי משפטי, תמיד בתוך אותה שנה קלנדרית. אנחנו כן ח דני אורן: "רו

רואים את ה, אני לפחות ברמה האישית ושוב, בגלל שאני מנהל הארנונה, אני 

 .כן רואה איזושהי לוגיקה לטובת התושב

 גבו שלא כדין.אברהם בוסקילה: 

 אני לא אומר ש, אז אני חולק על,ח דני אורן: "רו

 ....אברהם בוסקילה: 

 אז אני חולק.ח דני אורן: "רו

 אם זה, אם זה,אברהם בוסקילה: 
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 זה נקרא כדין.ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 אז אני אומר, אני אומר שגבינו כדין.ח דני אורן: "רו

 ד()מדברים יח

 ... ואז תשיב לכולם? דובר:

 )מדברים יחד(

כל נושא המרפסות בבאר יעקב עד שזאב רקנטי פירש את נושא המרפסות  ניסים גוזלן: 

בכלל, אני לא הייתי גובה עבור מרפסות בכלל לא גביתי. אפשר לראות את זה 

בפארק המושבה, אפשר לראות את זה בשכונת תלמי מנשה. זאב רקנטי קיבל 

אחוז על מרפסות בכלל. אני  40ת ממשרד הפנים שהחליטו לגבות חוות דע

שנים הייתי נגד הרעיון. הבאתי אפילו חוות דעת של עופר שפיר.  10במשך 

העברנו את זה למשרד הפנים, זה היה אצל יהודה זימרת משרד הפנים, 

אחוז על המרפסת.  40ויהודה זימרת נתן קביעה חד משמעית שצריך לשלם 

. יש את וועדת אודי ברזילי 85-בינים שצו הארנונה מוקפא מהרי כולם מ

שרצה לעשות רפורמה. עד היום לא היו תוצאות בעניין. לגבי נושא של 

מרפסות, המצאה שלי ואני אומר עוד הפעם וזה לחץ שלי, שדשא סינטטי 

ואני אומר את זה פה בפירוש, אני דאגתי שדשא סינטטי יחשב כדשא רגיל 

 שיש לו דשא סינטטי באכלוס,  בצמרות. וכל מי

 לא נכון.ח דני אורן:  "רו

 סליחה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 שנייה, רגע.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 רגע, אז תן לי שנייה.  ניסים גוזלן: 

 הגזבר אומר לך שלא. מוטי פרנקו: 

זה בהתחלה. אתם לא דקה. שנייה. הוא קיבל דשא סינטטי. ... החשבנו את  ניסים גוזלן: 

רציתם להחשיב את זה, החשבתם את זה כמרפסת רגילה ואחרי זה קיבלו 

זיכוי. אתם רק, אנחנו, לצורך, מבחינה משפטית כולל משרד הפנים עם 

 ?17. נתתם זיכוי לאנשים מינואר 17הפרשנות, נתן את זה לפנייה ... 



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

9 

 )מדברים יחד(

 ואז שאנשים, כן.  ניסים גוזלן: 

 הגזבר אומר לך ש.... קו: מוטי פרנ

 אז אני אומר לך שאנשים קיבלו. ניסים גוזלן: 

 דני, אתה מסכים עם זה? מוטי פרנקו: 

 אתה יכול לראות את זה, כן. ניסים גוזלן: 

 מה?ח דני אורן:  "רו

. זה שאתה הלכת 17אתה יכול לראות פה שאנשים קיבלו זיכוי מ... מינואר  ניסים גוזלן: 

אמרת להם הם יכולים לקבל זיכוי, הם כבר קיבלו את זה ו 17באוקטובר 

 . 17בדואר מראשון, מינואר 

 לא כולם.  מוטי פרנקו: 

חל  17אז אני אמרתי וגם אני אמרתי גם בקביעה ואמרתי לכולם. כל ינואר  ניסים גוזלן: 

 על כל מי שהגיש את הבקשה. שנייה. אם יש אחד או שניים או חמישה או ,

 .300או  מוטי פרנקו: 

. הם בדקו. מירב מהקביעה, נתתי לה את המשימה. 300. אין 300שלא, אין  ניסים גוזלן: 

היא בדקה. היא אומרת לי ניסים, יש מספר בודדים שהגישו, זה מה שנשאר 

 כרגע בערעור.

 שלא הגישו. 300אולי אברהם בוסקילה: 

, הוא 17ואקטיבי באוקטובר , דני חתם, דני טיפל בזה וחתם זיכוי רטר300 ניסים גוזלן: 

, נתנו זיכוי. אני, כל 1.1.2018-. היו אנשים שקיבלו מה17נתן את זה לינואר 

כולם צריכים לקבל.  17מי ש, עוד הפעם, צריכים לבדוק את העניין שמינואר 

 זה כל העניין.

 אני, אני לא רוצה עכשיו להגיד כן או לא.ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

אני, אני, תקשיב. העקרונות הם כאלה. בן אדם שעושה הסגה, בשנת ההסגה רן: ח דני או"רו

 דנים. אלה העקרונות.

 זה החוק כאילו. ניסים גוזלן: 

למישהו שלא הסיג.  17על  18-בסדר? אני לא יודע להחזיר רטרואקטיבית בח דני אורן: "רו

ולא  ככל שהיינו בשנה קלנדרית, אם אתם חושבים שיש מישהו שנתן הסגה
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טיפלנו בה, תביאו בפנינו. אני לא מחזיר אחורה, אני אומר לכם עוד פעם. זה 

נושא מתפתח. יכול להיות מצב, סתם, חתיכת דוגמה. האם דשא סינטטי על 

בטון זה גינה תלויה כן או לא? אנחנו בהתחלה סברנו שהיא צריכה להיות 

להגיד רגע, האם אדמה וגם הלכנו לראות פיזית שיש אדמה. אחרי זה ניסינו 

על האדמה הזאת צריך לשתול, כן או לא? דרך אגב, הייעוץ המשפטי העכשווי 

שיש לי או חוות הדעת או תפיסת הדעת המשפטית, היא מחמירה יותר. היא 

 אומרת,

 )מדברים יחד(

 דשא סינטטי, אני לא יודע.  ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 שא עכשיו. אבל האמת שזה לא הנו ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 אני אקח את הדקה שמגיעה לי, תודה. גזבר המועצה. מוטי פרנקו: 

 כן. ח דני אורן: "רו

הדבר נחלק לשניים. אחד, מה היא גינה? ואני מקבל את הגישה שלך שמי  מוטי פרנקו: 

 שריצף את השטח הזה, זה לא גינה.

 נכון. ח דני אורן: "רו

 שאומר, אמרתי את זה גם לתושבים שפנו אליי. ואני הראשון מוטי פרנקו: 

 וראינו דקים כאלה. ח דני אורן: "רו

דק זה לא ריצוף. יחד עם זאת, יש תושבים שאלרגיים לדשא. ויש תושבים  מוטי פרנקו: 

שהגינה שלהם היא דק כי כך הם בחרו לעשות את הגינה שלהם עם עציצים 

נה ולהעביר את זה למליאת ודק. תפקיד המועצה, אחד, להגדיר מה היא גי

 המועצה בכפוף לצו הארנונה. ולא עשיתם את זה.

 ממש לא. ניסים גוזלן: 

 ודבר שני, מוטי פרנקו: 

 ממש לא. ניסים גוזלן: 

ודבר שני, מה שאינך יכול לעשות, אתה לא יכול לחייב מראש שלא כדין ולא  מוטי פרנקו: 

 להודיע על כך לתושב. כי רוב התושבים,
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זה שאתה חוזר על זה זה לא אומר שזאת אמת. זה שאתה חוזר על זה ני אורן: ח ד"רו

 שאתה אומר שזה לא כדין פעמיים לא אומר שזה נכון.

 ... לישיבת המועצה. מוטי פרנקו: 

 זה משהו אחר. ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

 אתה רוצה להגיע,ח דני אורן: "רו

 )מדברים יחד(

אנחנו לא צריכים את ההצעה שלך. אני הנחיתי את מירב. כל מי  דני, .... ניסים גוזלן: 

. מי שקיבל באותה שנה הישג הוא גם ... בסוף 1.1.2017-שקיבל זיכוי מה

-, יקבלו זיכוי רטרואקטיבי פר אותה שנה. אי אפשר להשיג לא ל17-שנה ב

חל על מי  1.1, 2017שהראשונים נכנסו או מועד אחר. בעיקרון,  2016

מי שלטענתו לא קיבל אם הוא הגיש באותה שנה. אז ... וכל מי שקיבל ו

 יקבל רטרו כמו כולם. 2017או במהלך  1.1.2017-שהגיש ב

 )מדברים יחד(

 אני רק, הדיון הזה התחיל במסגרת ... מדידות. דובר:

 )מדברים יחד(

יו, אני אומר, אני עוד לא יודע על מה מודדים כאן ומה עושים עם זה. עכש דודי לוין:

 ממה שגם הוצג בעבר, מה שהוצג בעבר, ה... היא מקבלת,

 אחוז מתוספת החיוב בפועל. מתוספת החיוב של המדידות. אחרי ש, 14ח דני אורן: "רו

 אחוז.  14זה אומר שהדיון הזה, אתה צופה שהוא מגלם, הוא בעצם  דודי לוין:

 מה וכמה פעמים. הלוואי.כן. והלוואי ואני אגדיל את התב"ר הזה עוד כח דני אורן: "רו

 מיליון. 10-... כמה? למעלה מ דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 מיליון. 10אני לא צופה שאנחנו נ...  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 יש מתנגדים לתב"ר?  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אחוז. 20מיליון זה  5 דודי לוין:

 עוד מישהו מתנגד?  אריק זורגר:
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 )מדברים יחד(

, אנחנו, זה גם הגדלת תב"ר. הגדלת תב"ר של עבודות מדי 1152טוב. תב"ר  אריק זורגר:

מים. אנחנו הזכרנו את זה כאן, אנחנו מחליפים את מדי המים פעם אחת על 

פי חוק ... אנחנו מחויבים אחת לתקופה להחליף מדים קיימים ופעם שנייה, 

ם חדשים. כל המונים וזה עיקר הגידול, אנחנו מתקינים מונים, מוני מי

החדשים שמותקנים ביישוב הם מוני קרם של קריאה מרחוק. התב"ר 

 המבוקש בהגדרה של מיליון שקל מקרן העבודות פיתוח. יש מתנגדים?

 כמה סך הכול יצא הפרויקט להערכתך? ברק אבנר: 

 )מדברים יחד(

 שאני מקדם.וככל שיידרש באכלוסים הבאים אנחנו, זה תב"ר  2.700על  אריק זורגר:

 בטח יש לך הערכה כללית לכמה יעלה לך ... ישוב. ברק אבנר: 

 מה זה היישוב? אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 כל הזמן היישוב .... אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 זה לא כולל לא מתחמי צריפין ולא בניינים. אנחנו, אריק זורגר:

 המצב הנתון, ברק אבנר: 

רגע לבוא נאמר, לשנה הקרובה בערך, זה זה. ויש לך עוד, יש לך צפי גידול כ אריק זורגר:

 עוד נתון של בלאי של מדים קיימים שאתה חייב,

 ברור. ברק אבנר: 

שנים תלוי בקוטר של המד. אותם אנחנו חייבים בכלל היישוב,  5-ל 4-ל 3בין  אריק זורגר:

 לא רק ב....

 יך את סך היקף הפרויקט? ....אז סך הכל, המצב הנתון, כמה אתה מער ברק אבנר: 

 . כרגע.2.700 אריק זורגר:

 כולל? ברק אבנר: 

 כן. אריק זורגר:

 כולל ההרחבה. ברק אבנר: 

 כולל ההרחבה.  אריק זורגר:

 תודה. ברק אבנר: 
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 .1141תב"ר  אריק זורגר:

 .1241ח דני אורן: "רו

בהסכם הגג. מדובר  2. התב"ר קדם מימון של חפירות במתחם 1241סליחה,  אריק זורגר:

 301,500על חפירות ראשונות לגישוש. התב"ר במימון מלא של המדינה. 

 שקל. 

 )מדברים יחד(

 יש מתנגדים? אריק זורגר:

 כן. דובר:

 מי מתנגד? מוטי נגד. דודי ואבנר? אריק זורגר:

 מי מבצע את העבודה? נועם ששון: 

 לא יודעים. אריק זורגר:

 לא, זה מכרז. דובר:

 מכרז מועצה משקל. ון: נועם שש

 )מדברים יחד(

 אז אני מסביר לך. ניסים גוזלן: 

 אז תענה. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

שחברה מנהלת, תגיד. בוא, אני לא עובד אצלך, יאללה,  2אמרתי שיש מתחם  ניסים גוזלן: 

 תתנגד.

 )מדברים יחד(

ה. אני לא, אבל אתה לא מסבירים לך שיש חברה מנהלת. קוראים לה פריסי ניסים גוזלן: 

 נותן לענות. אתה שואל שאלה.

 )מדברים יחד(

 רגע, דקה, הוא מתפלל, שנייה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 דקות, בוסקילה יבוא. 2חכו  דובר:

 )מדברים יחד(

 זה ... חבר מועצה אפשרי כאילו? או ש. דובר:

 מה לעשות? צריך להתפלל. מה לעשות? אריק זורגר:
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 יחד( )מדברים

 דקות, מה אתה ממהר? גם ככה יש לנו עוד לילה ארוך. 10, 5 ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 180... מבנה יביל למגרש הכדורגל שנשרף. סך התב"ר  1250הלאה, תב"ר  אריק זורגר:

 . 100. קרן עבודות פיתוח 80אלף. חברת הביטוח 

 ? מה הוא היה?180-מה זה התב"ר יורד ל נועם ששון: 

 .180לא יורד. התב"ר, סך התב"ר הוא  ריק זורגר:א

 .180סך הכל  נועם ששון: 

ומשהו ואז אמרתי  340העלתם אותו, בישיבה הקודמת העלו פה תב"ר על ח דני אורן: "רו

 שנראה לי שהמספר לא בסדר. 

 והתב"ר הזה אושר במשרד הפנים? נועם ששון: 

 ו אז מסדר היום.עוד לא אושר כלום. הורדנו אותח דני אורן: "רו

 את העבודה ביצעתם. נועם ששון: 

 אנחנו לא ביצענו.ח דני אורן: "רו

 לא ביצעתם? אז מי ביצע? נועם ששון: 

 אני לא יודע מי ביצע. אני לא ביצעתי.ח דני אורן: "רו

 אז אתם לא יודעים.  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ... לאישור אחרי שביצעתם את העבודה.  נועם ששון: 

 העבודה בוצעה, אתה יודע שהיא בוצעה. עמוס סעדון:

 )מדברים יחד(

 העבודה בוצעה. עמוס סעדון:

 העבודה בוצעה.ח דני אורן: "רו

 הוא לא ביצע אותה, העבודה בוצעה. עמוס סעדון:

 )מדברים יחד(

 אבל הוא יודע שהיא בוצעה. מוטי פרנקו: 

 תודה רבה. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 שנתנגד, מה זה, תב"ר בדיעבד?ברור  דובר:
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 )מדברים יחד(

 יש מישהו אשם, אשר. אתה רוצה ...? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

אנחנו מתנגדים לתב"ר של חידוש המבנה. מי מתנגד? נועם אמר שהוא  אריק זורגר:

 מתנגד, רשמתי. מוטי ....

 )מדברים יחד(

 תרשום ... התנגדתם. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 בסדר, מאה אחוז. סים גוזלן: ני

 )מדברים יחד(

ג'קי, התחילו העבודות, סליחה, בוא, אל ת, אתה שמענו אותך. ג'קי, העבודה  דובר:

 התחילה. לא השלימו, סליחה.

 )מדברים יחד(

 העבודות, דקה. דובר:

 )מדברים יחד(

ר בבית יעקב ... שלחו את הקבלן לבצע. את יודעת שעדיין אין חשמל בבית ספ נועם ששון: 

 כי עדיין אין הסכם,

 אבל עכשיו אנחנו מדברים על הכדורגל. עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, ברשותכם. שנייה. אריק זורגר:

 אז נקפיא את כל החוגים ונחכה שתהיה ישיבת מועצה ורק אז .... עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 ... את זה במייל כמו שעשיתם בעבר. ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 ליאת, כן. ליאת דרי: 

ליאת, סליחה. הייתה פה טעות. שנייה, דקה. עצרנו את המבנה. אמרנו נאשר  ניסים גוזלן: 

 את הכל ונשלים להם. הם רודפים אחרי. 

 אין בעיה, הכול בסדר. ליאת דרי: 

 רגע, .... ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 .... ואנשי הספורט רצים ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 למה לא אושר? ליאת דרי: 

 שאלת? ניסים גוזלן: 

 טלפונית או במייל כמו שנעשה בעבר. למה? ליאת דרי: 

אני אומר עוד הפעם. זה, זה, סליחה. זה קרה עוד הפעם שלא העבירו לכם  ניסים גוזלן: 

מייל מסודר ולא היו רשימות עם הביטולים  של כל הישיבות של כולם. זה כל 

 ....ה

 )מדברים יחד(

וועדת כספים, וועדת כספים אתמול הייתה השישית רק בשביל, רק בשביל  ניסים גוזלן: 

לדבר על התקציב. בסדר? בואו. לא התכנסה וועדת כספים במשך שלושה 

 חודשים.

 )מדברים יחד(

 זה לא חשוב. ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 הוא היחידי שמגיע .... ניסים גוזלן: 

 יחד( )מדברים

 הנציג שלך לא הגיע. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

אם לא אכפת לכם, אי אפשר להעביר תב"ר למי ... וועדת כספים. אז כל אחד  ניסים גוזלן: 

 פה שיושב, שיפשפש במעשים שלו.

 )מדברים יחד(

 מתי שנוח לך אתה .... נועם ששון: 

 מתי ... אישור של כל חברי המועצה? ניסים גוזלן: 

 אה, סליחה .... ועם ששון: נ

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

 )מדברים יחד(

 הייתם בישיבה. ניסים גוזלן: 



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

 .1251תב"ר  אריק זורגר:

 ... את עבודת המועצה שלושה חודשים ויותר. ניסים גוזלן: 

 אלף .... 100. התב"ר למימון ספירת מלאי ואינבנטר על סך 1251תב"ר  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

. התב"ר הוא למימון ספירת מלאה ואינבנטר. הנושא 1251אמרתי, תב"ר  אריק זורגר:

עלה גם בוועדת ביקורת ואנחנו ביקשנו ליצור מק"טים לכל מוצרי המועצה. 

לקטלג אותם דיגיטלית ולאחר מכן נהלי העבודה הפנימיים שלנו לקטלוג כל 

 מוצר חדש שנכנס.

 י אחראי המועצה?מ דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 ... מחלקת רכש אבל בעיקר. אריק זורגר:

אבל דיברנו על זה בוועדת ביקורת יחד עם חבר המועצה ששון והחלטנו לפני  מוטי פרנקו: 

שנה וחצי ש... הגזבר, המבקר שעוד לא הגיע לישיבת מליאת מועצה שממנים 

 איש מקצוע לזה. 

 )מדברים יחד(

 חה שנייה, ברשותכם.סלי עמוס סעדון:

 מדובר על מיליונים. מוטי פרנקו: 

מדובר פה על הרבה כסף ... כל ההזמנות של הציוד וכל זמן שזה לא מתנהל  עמוס סעדון:

 כמו שצריך, כל דברי האינבנטר, חלק מהציוד יכול ... מדובר פה במחשבים.

 זה קורה תמיד. מוטי פרנקו: 

ייעשה רישום מסודר. עכשיו אני הבנתי שכדי ליישר .... לכן אני ביקשתי ש עמוס סעדון:

קו, צריכים חברה חיצונית שתגיע. ככה ... אני דיברתי עם משה. פעם אחת 

כדי ליישר קו שכל מקום יהיה חותמת ויעשו רישום וכולי וכולי ואחרי זה 

כבר תמנו מי שתמנו שמכאן והלאה ינהל את זה כמו שצריך. דעתי, אם כבר 

צונית ומישהו יתלבש על זה וירשום את זה כמו שצריך וינהל תיקחו חברה חי

את זה ויקבע את העקרונות ואת התוכנה וכולי וכולי, אנחנו נמשיך ... על ... 

 של מחשבים ....

 עמוס, כרגע מי שמונה זה גם אלי גורן וגם המחסנאי .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(
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 הם כרגע מונו. ניסים גוזלן: 

 חד()מדברים י

 מישהו שעכשיו יישר קו פעם אחת ואחרי זה יעשו את זה. ניסים גוזלן: 

 מה יעשו? מה? אלי גורן ילך לספור כיסאות ומחשבים? נועם ששון: 

 למה לא? ניסים גוזלן: 

 נו באמת, נו, הוא צוחק.  נועם ששון: 

 כן, כן. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה מתעסק בגנים.  נועם ששון: 

 ים יחד()מדבר

 ברגע שיש, משה מזרחי: 

 )מדברים יחד(

ברגע שיש יישור קו, מי שצריך לעשות ספירה זה או הגננת או אב הבית בבית  משה מזרחי: 

ספר. אלי גורן צריך לעשות ... לראות שהספירה היא נכונה, זה התפקיד. הוא 

 לא צריך לספור.

 אתה אחראי על זה שאלי גורן ...? נועם ששון: 

 ם יחד()מדברי

. התב"ר הוא לתשתיות במתחם י"ב. מתחם י"ב 1273התב"ר הבא, התב"ר  אריק זורגר:

יחידות דיור. ההסכם עם ראשות מקרקעי  916זה המתחם שבכניסה ליישוב. 

 ישראל.

 איך המועצה מתקדמת עם הדרישות של הוועדה שם? מוטי פרנקו: 

 עם? אריק זורגר:

 .עם הדרישות של הוועדה מוטי פרנקו: 

 מהנדסת המועצה לא פה אז אני לא יודע. אריק זורגר:

אולי כדאי שתזמינו אותה. אנחנו כל ישיבה אומרים, תזמינו את המהנדסת.  מוטי פרנקו: 

תזמינו את מנהל מחלקת חינוך. תזמינו את מנהלי האגפים. ככה זה עובד 

 בכל ראשות מקומית. 

 וועדה של מה? על איזה וועדה אתה מדבר? דובר:

 מדברים יחד()
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 שאלתי את המנכ"ל. מוטי פרנקו: 

 אני לא יודע על איזה וועדה אתה מדבר.  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 מתחם י"ב, חתמת הסכם מול לימור? נועם ששון: 

 כן. אריק זורגר:

 חתמת הסכם? נועם ששון: 

 כן. .... אריק זורגר:

 המועצה? אנחנו לא אמורים לדעת מההסכם הזה, חברי נועם ששון: 

 הוא לא סודי. אריק זורגר:

 לא סודי? אז למה לא אמרת גם? נועם ששון: 

 ההסכם בינינו. סליחה שנייה. אריק זורגר:

 מה זה הסכם בין ...? נועם ששון: 

 סליחה, סליחה. ההסכם עם לימור נחתם לפני שנים רבות. אריק זורגר:

 לא, מתחם י"ב, נועם ששון: 

 לא. אני מחכה.אל תגיד לי  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 ההסכם, ההסכם נחתם לפני שנים רבות. כולל .... אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 ההסכם כולל ....  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

אנחנו לא חתמנו הסכם חדש. החתימה הייתה העבודות והכספים יעברו דרך  אריק זורגר:

 רשות מקרקעי ישראל.

 נו את ההסכם לפני שאנחנו מאשרים תב"ר.... שתציג ל נועם ששון: 

 זו דעתך. אריק זורגר:

 זו דעתי. נועם ששון: 

 אבל רגע, אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 דקה, אז תן לי שנייה. אפשר? אריק זורגר:

 יש פה חברי מועצה באים להצביע מספרית, לא ... ללא כלום. נועם ששון: 
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 אתה צודק, רק אתה. אריק זורגר:

 .... ן: נועם ששו

 בסדר. אריק זורגר:

 אבל מה לעשות? הם מאשרים כי ניסים אמר. נועם ששון: 

 1517-ניסים לא אמר כלום, תירגע. אז בוא, אז תקשיב, תלמד להקשיב גם. ב ניסים גוזלן: 

 על א', בסדר? יש גם,

 )מדברים יחד(

 רגע. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא, אז אל תגיד קצר, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 תספר להם את זה בוועדת ה....  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אני רוצה לספר, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 רוצים תשובות מדויקות. ... ישיבה. זהו, מה? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 מה ההשלכות? מגיע לנו כסף, לא מגיע לנו כסף? הולך ... תן לנו תשובות. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 לדעתי זה נושא לישיבה. .... עמוס סעדון:

 כן. נועם ששון: 

 זה נושא לישיבה.  עמוס סעדון:

 מתי? ארבע שנים ניסים .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 יש מתנגדים לדבר? דובר:

 כן. ניסים גוזלן: 

 גם אני, גם אני. ליאת דרי: 

 מי עוד מתנגד? דובר:

 מתנגדים.חמישה  ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

תכתבו ... שחברי המועצה רוצים לדעת מה עשית במתחם י"ב. תציג את כל  נועם ששון: 

ההסכמים ואנחנו נאשר את הכל. אנחנו לא תוקעים פרויקטים ולא תוקעים 

 שכונה.

 אז תוריד את זה, אז דקה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 רגע. תוריד מסדר יום, תקבלו, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 בוא נוריד את זה מסדר היום.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 כולם יקבלו חומר מסודר, זה יורד מסדר היום ויעלה לישיבה הבאה .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 זה לא עובד ככה ראש המועצה, זה לא עובד ככה. דובר:

 )מדברים יחד(

 בעה ולכן אם אתה רוצה ... צריך להעלות את זה ....הייתה הצ ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 הצבעה להוריד את זה מסדר היום. ד אילנית הומינר: "עו

מי בעד? אני אמרתי, עוד הפעם. מי בעד להוריד את זה מסדר היום? יקבל  ניסים גוזלן: 

 חומר מסודר ולא סליחה, לעשות, חבר'ה, מתחם י"ב זה .... 

 ()מדברים יחד

אנחנו, אתה לא מתרגש מכלום, זה ידוע. בוא, אנשים תושבי באר יעקב זכו  ניסים גוזלן: 

אלף שקל, דירת ארבעה חדרים. מי שרוצה לתקוע את  100בדירה במיליון 

 מתחם י"ב.

 אף אחד לא תוקע. דודי לוין:

 אז בגלל זה אני בא ואומר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ת המילה ... אנחנו רוצים צעד אחד לאחור. צעד אחד לאחור.אנחנו ... א דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אני לא מצביע .... דודי לוין:
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 אל תצביע דודי, אני לא ביקשתי ממך להצביע. ניסים גוזלן: 

 מה זה לא ביקשת? אתה עכשיו מוריד לי את זה מסדר היום. דודי לוין:

 אמת הדבר הזה,... להיפך. אנחנו רוצים לדעת שב נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ועם כל הבלגן שיש עם ....  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו לא נתקע שם שנים יקבלו .... נועם ששון: 

אז אנחנו כרגע, בוא, אז תלמד. שנייה, אז בוא. אתה לא מכיר את החומר,  ניסים גוזלן: 

 אתה רק יורה.

 אני מכיר, אתה לא מראה. נועם ששון: 

 אז תקשיב. גוזלן:  ניסים

 )מדברים יחד(

 ... חומר מסודר, .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

תקשיב. כל החומר, דקה. כל הכסף נמצא ברמ"י. כל הביצוע של ... של  ניסים גוזלן: 

מתחם י"ב הוא יהיה פר ביצוע בשטח שרמ"י משחררת את הכסף. שנייה. 

הכול. קבלו את החומר. לא  כולל בקרה של רמ"י, כולל ... של רמ"י, כולל

כדאי לעשות נזק לשכונה של חבר'ה צעירים. אני אומר ואני מקבל את 

הרעיון. לא קיבלתם חומר, אני לא ידעתי שלא קיבלתם חומר, לא עקבתי 

אחרי זה. אתם תקבלו את החומר לגבי השכונה. זה אני אומר בואו נוריד את 

ה הצבעה. אני בעד הרעיון .... זה מסדר היום. כרגע תקבלו חומר מסודר ונעש

 ג'קי, עידית, נועם?

 בעד. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ליאת?  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 , אתם בעד?או קיי ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה עושה מה שאתה רוצה, מה? זה לא עובד ככה. דודי לוין:
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 אני שואל אבל .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 , אתם בעד, יאללה, בואו. או קיי יסים גוזלן: נ

 )מדברים יחד(

אף אחד לא מכשיל שום דבר. הכישלון יהיה אם אנחנו נעשה בדרך שאתה  דודי לוין:

 הולך.

 קדימה, אתה צודק, הלאה. ניסים גוזלן: 

 נכון. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 הוא לא משתף ... בוסקילה. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

יש לך את החומר הזה חודש ימים. לא טרחת לבקש את ההסכם. אתה עכשיו  ים גוזלן: ניס

 בא ....

 )מדברים יחד(

 אם הייתם רציניים, כולכם באים עם לפטופים, אתם באים מסודרים, .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ... כספים קיבלנו רק אתמול. ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 וועדת כספים, פרוטוקול ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 יום לפני, למה לא קיבלנו קודם? ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 הם לא קיבלו את החומר. ליאת דרי: 

 הם לא קיבלו את החומר? ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא ביקשתם חומר על י"ב, אנחנו נעלה את זה .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 . 1274תב"ר  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(
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 רגע, סליחה. אני חוזר לתב"ר הקודם של חפירות הגישוש. אברהם יצא, אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 תב"ר, אריק זורגר:

 ... אני מציע זה יותר רגוע לך. דובר:

אנחנו, ₪. מיליון  2. שיפוצי קיץ במוסדות חינוך. אנחנו ביקשנו 1274תב"ר  אריק זורגר:

 4ברה עשינו עבודות שיפוצים בהיקפים גדולים. של אני מזכיר שבשנה שע

מיליון נדמה לי היה התב"ר. בנוסף, עשינו עבודות הצטיידויות. פה אנחנו לא 

צירפנו חומר  נלווה בשלב הזה. מכיוון שאנחנו לא, לא הספקנו להיערך 

 הנדסית לכלל הפרויקטים שהוגשו על ידי מוסדות חינוך. 

ני מבקש, תוריד את זה מסדר היום. בוא נגיש להם תוכניות אריק, מה שא ניסים גוזלן: 

 מסודרות.

 ניסים אבל לא נספיק. אריק זורגר:

 נספיק. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 להגיש מסודר, לא, לא, להגיש את זה מסודר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא רוצה לאשר. תאשרו אותם. נועם ששון: 

ר, הלאה. ג'קי יביא את זה לוועדת כספים בצורה מסודרת. נביא מסוד ניסים גוזלן: 

 יאללה. 

 )מדברים יחד(

 את זה נוריד, תוריד את זה מסדר היום. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ... לבדוק את החברה שזכתה במכרז הפנימי ולבדוק אותה. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 .אנחנו לא זוכים במכרז, אנחנו זוכים ... דובר:

 תכינו כתבי כמויות, תביאו את זה בצורה מסודרת. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 תביא את זה מיד אחרי עריכת דין, בוא. ניסים גוזלן: 

 כל השאלה .... אריק זורגר:
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 )מדברים יחד(

חבר'ה, הבעיה היא אם וועדת כספים תתכנס בעוד שלושה חודשים. אז ברור  ניסים גוזלן: 

 ת ה, חכה. אם וועדת הכספים ת,שלא נפתח את שנ

 )מדברים יחד(

דקה, דני. אם וועדת הכספים תתכנס עוד שלושה חודשים, ברור שתהיה  ניסים גוזלן: 

בעיה. אני בא ואומר, אתה כיושב ראש בישיבה הקרובה, ג'קי, תקבלו את כל 

 החומרים, תריצו את זה ושיהיה מסודר.

 תב"רים. 11יש לך עוד  דוברת:

 חד()מדברים י

 תב"ר ... וניקיון. אריק זורגר:

אני רוצה שנייה לעצור. אני יכולה רגע להסתכל על מה שקורה פה מבחינת  ליאת דרי: 

 הקבלנים, מכרז שלא נעשה?

 כן, מה השאלה? אריק זורגר:

 הבנתי לפי המיילים וה... והזה שיש איזה חברה אחרת. ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 א יוצא? כאילו, מה?מכרז לקבלן ל ליאת דרי: 

 מה, למה? אריק זורגר:

 ניקיון. דובר:

 ניקיון. אתה מדבר על סעיף של טאטוא ו, ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 הבנתי, אבל בגדול, אני אמרתי לפני, אני רוצה .... ליאת דרי: 

 ... ניקיון קיים באישור ויש התקשרות איתו קדימה. ניסים גוזלן: 

 .או קיי ליאת דרי: 

 זה מדובר על, סים גוזלן: ני

 יצא מכרז? ... איפה זה ...? ליאת דרי: 

 אנחנו עובדים עם משקל בעניין הזה. ניסים גוזלן: 

 .או קייאה,  ליאת דרי: 
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זה חברה, יש קבלן ניקיון, חברה שנקראת דינמיקה. והיא עובדת כאן  ניסים גוזלן: 

תגברנו ביותר. אבל עובדים. לקראת הפסח  14-ל 11בניקיון. מפעילים בין 

 זה,

 לא מרגישים. ליאת דרי: 

אנחנו רוצים לרכוש, רוצים לרכוש שני מטאטאים במסגרת תב"רים  ניסים גוזלן: 

 מתקציבים שיש לנו.

 .... ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

לא, יש מטאטא אחד שהוא ... ויש אחד מטאטא שהוא עם ארבעה גלגלים  ניסים גוזלן: 

 ויש אחד.ונוסע. יש אחד ללא 

 ומי יעבוד עליהם? נועם ששון: 

מי שיעבוד עליהם ... או שנמצא בקרב העובדים או שנמצא בקרב הקבלן  ניסים גוזלן: 

 עובד שיפעיל אותם. נקודה.

 אז שהקבלן יביא את המכונה שלו. למה ...? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 תקשיב, עולה קודם כל יותר. ניסים גוזלן: 

 ת הייתה השאלה.זא ליאת דרי: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו רוצים שהמטאטאים יהיו בשליטה שלנו במאה אחוז. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 זה בדיוק מה ששאלתי.  ליאת דרי: 

 אני אסביר, סליחה. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

גם הקבלן הנוכחי מפעיל משאית גרנית כבדה לכבישים. אנחנו בתב"ר הזה  אריק זורגר:

ביקשנו שני דברים נוספים. אחד זה מטאטא קטן למדרכות שאמור לתת 

 מענה לשבילים,

 גם יחסוך לך כוח אדם בעתיד. קי גונגרדי: 'ג

 ושתיים, גם את הכבד הזה כדי לחסוך בעלויות. אריק זורגר:

 כדי להריץ קילומטרים. .... ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 .431למשל צמרות,  ניסים גוזלן: 

 ומתי נגיש באמת את ה...? את דרי: לי

 עכשיו, ברגע ש.... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 למה שלא יהרוס? זה לא שלו. זה כמו רכב בשכירות. נועם ששון: 

 עזוב. אנחנו נמצא בקרב העובדים, המשימה הייתה, ניסים גוזלן: 

 אתה תמצא עובד שיעבוד עם המכונה הזאת? נועם ששון: 

 כן, כן, בטח. יש לנו,  ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(

 יש לנו עובדים שאנחנו, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני מתנגד .... נועם ששון: 

 אתה מתנגד? דובר:

 כן. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

אני חושב שזה בזבוז כספים. מכסחת דשא הם לא יודעים להחזיק. אתה  נועם ששון: 

 וא?רוצה שהם יחזיקו מכונת טאט

 )מדברים יחד(

 עזוב, זה ליצנות. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ... גם בנס ציונה יש להם מטאטא של העירייה. ניסים גוזלן: 

 מטאטא של העירייה? נועם ששון: 

 כן. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 נועם, ברוב הערים בארץ יש לך .... דוברת:

 )מדברים יחד(
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ים מדרכות ומצד שני יש כסף היום בתב"רים ש... בהסכם ... אלף מטר 20יש  ניסים גוזלן: 

כדי לבוא ולנקות גם את היישוב. רוצים לקנות שני מטאטאים שבאר יעקב 

 תהיה יותר נקייה, כן. ... כולם תוקפים. שצריך,

 שלא נקי, לא נקי, לא נקי. דובר:

 )מדברים יחד(

ת בכל התב"ע החדשה בכל המקומות אני כדי לבוא, לעשות ויש על ... צמרו ניסים גוזלן: 

 יש ....

 )מדברים יחד(

 אתה קודם כל קונה, אחר כך אתה .... נועם ששון: 

 ... כרגע בתוכנית שלנו זה להפעיל את זה דרך העובדים שלנו. ניסים גוזלן: 

 ?--אריק, מה הבעיה לשים כוח אדם שלך ש קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

 לשים כוח אדם, אריק? אריק, מה הבעיה לשים כוח אדם ש,מה הבעיה  קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

. .... עד שתראו את המכונות האלה, 2השאלה של כוח אדם היא שאלה מספר  אריק זורגר:

 צריך לעבוד אישור משרד הפנים, צריך לעבור מכרז דרך .... בסדר? זה לא... 

 )מדברים יחד(

 עובד קבלן ש,אפילו עובד פנימי או  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 מפריע יל שעובד קבלן עושה את זה כי .... קי גונגרדי: 'ג

 זכותו שזה יפריע לו. ...עוד לא יודע להגיד שזה עובד. בואו.  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 סליחה שנייה, אני פשוט לא הקשבתי. חוץ מנועם, יש מתנגדים לתב"ר? אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 כמה מכונות אתה רוצה לקנות? וין:דודי ל

מכונות. אחת שמותאמת יותר למדרכות ולשבילים  2אנחנו רוצים לרכוש  אריק זורגר:

 צרים ואחת שמתאימה ל, רגילה לכבישים וגרנית כאילו.

 ואחד לכבישים ואחד .... דודי לוין:

 )מדברים יחד(
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 י עושה, המועצה?וכל התחזוקה שלה וכל המה שצריך להחזיק אותה מ דודי לוין:

 כן. אריק זורגר:

 זה רכוש שלנו, דודי. זה רכוש. ניסים גוזלן: 

 ... מוחזק על ידי הוועדה. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

אני חייב, לא יודע, תמצאו פה איזשהו פתרון. מישהו שהוא יהיה אחראי  דודי לוין:

ע, אני אגיד אישי שאם יקרה משהו למכונות האלה הוא יחויב בחיוב אישי. רג

 לכם למה. 

 )מדברים יחד(

אם אתה עושה טעות בעבודה שלך אתה מחויב בחיוב אישי? הצבעת על  עידית גינדי: 

 תב"ר ... אנשי מקצוע, תוציא אותו להכשרה על הגרנית.

 אל תפריעו לי. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

שנה אם הוא לא התכוונתי לעובד. לא התכוונתי לעובד שיעבוד ולא מ דודי לוין:

מהמועצה או לא מהמועצה וכמו שאנחנו נוסעים באוטו וצריך להיכנס 

למוסך. לא התכוונתי לזה. התכוונתי לכמו שהוספה בחניון של המועצה, 

 שהמועצה קנתה בכסף ואני לא יודע מה קרה איתה, איך היא נראית היום.

 )מדברים יחד(

 אני נותן דוגמה. דודי לוין:

 שלנו שקנינו.העגלה  נועם ששון: 

 אני נותן דוגמה. דודי לוין:

 אין לו ... אין מי שיחזיר .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אתה רוצה לקנות, דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אפשר שנייה? דודי, דודי. אריק זורגר:

אתה, אני לא סיימתי. אתה רוצה לקנות בהרבה כסף מכונה וזה מטורף ואף  דודי לוין:

צה לתקוע את זה וזה צורך של היישוב. אם זה חוסך בשוטף על אחד לא רו

הכיפאק. מצד שני, מי לוקח אחריות על זה? אני מצפה שאם יהיה נזק לדבר 



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

30 

הזה, לא נזק בעבודה. נזק ב, כמו שהזנחה פושעת על הוספה, מישהו במועצה 

 ישלם מכיסו.

 אני אתייחס. אריק זורגר:

 טה?על זה אפשר להעביר החל דודי לוין:

 כן, אני רק רוצה, אריק זורגר:

 אני רץ איתך, תקנה עשר עכשיו .... דודי לוין:

 אני עונה, בסדר. אריק זורגר:

 אני רוצה לדעת מי אחראי על זה. דודי לוין:

 אני אענה, אני אענה. אנחנו, אריק זורגר:

בוא איזה ... הוא יתנה את זה ככה. יבוא מישהו, לא יהיה לו במועצה טוב, י דודי לוין:

מישהו אחר. ... כמו הפלסטיקים האלה ששבורים, מי יתקן את זה? ... בוא 

 נעשה תב"ר.

 אתה רוצה שאני אענה? אריק זורגר:

 כן. דודי לוין:

אז אני אומר. אנחנו לפחות בחודשים האחרונים, אני חושב עשרה חודשים,  אריק זורגר:

ציוד אחר שהוא צריך, כל עובד שמקבל ציוד, החל מטלפון, מחשב נייד, כל 

הוא מוחתם. בסדר? כולל עכשיו בפיקוח. נתנו להם לא יודע מה, מסופים, כל 

הדברים האלה. עובד מוחתם. בהנחה ויש נזק שהוא סביר וכולי או סתם בן 

אדם איבד, אז אנחנו מדברים עם הבן אדם. בודקים מה זה האובדן, אם 

שה גם פה. לגבי הקטנוע צריך שהוא ישלם, אנחנו עושים את זה. זה ייע

שאמרת, מדובר בקטנוע שעבר בשלוש תאונות. לא יכולנו לתקן אותו כי זה 

לא היה שווה. אנחנו ביקשנו להביא אותו לכריתה או למכירה. בסדר? אז 

 זאת התשובה.

 )מדברים יחד(

 האחרון שעשה איתו תאונה קשה היה שמי ה... המנהל פיקוח. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 למי זה כפוף הקטנוע ה, המכשיר הזה? קי גונגרדי: 'ג

 באופן עקרוני, מנהל את הזה אהרון. אהרון אחראי על הניקיון. ניסים גוזלן: 

 אתה ידוע שהדבר הזה עובד או לא? קי גונגרדי: 'ג
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 אגף שפע. אריק זורגר:

 מי בשפע? קי גונגרדי: 'ג

 אגף שפע ומי שאחראי על, אריק זורגר:

אהרון, אהרון, אהרון אחראי על הניקיון. למשל סתם, למשל טנדר עם מכולה   ניסים גוזלן:

, מרימה את כל השאריות שיש ברחובות. זה 6בערב,  5שעוברת בסביבות 

 השלב הבא שאנחנו נציע. לקנות טנדר עם מכולה.

 )מדברים יחד(

 יש כרגע מועמדים שהלכו למבחן סופי ו, ניסים גוזלן: 

 לא .... היה מכרז ועוד דובר:

 )מדברים יחד(

 הייתה ועדה? קי גונגרדי: 'ג

 כן.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 האם נבחנה ... כמו שעושים ברכבים? ברק אבנר: 

 )מדברים יחד(

 ... של הציוד נעשית בחלק מהליסינג על ידי, ברק אבנר: 

פחות אנחנו לא ליסינג לרכבים כאלה לא נבחן כי הוא כמעט לא מצוי בשוק. ל אריק זורגר:

 מצאנו. ההשוואה הייתה למול,

 )מדברים יחד(

חבר'ה, רק עדכון קטן לגבי הווספה. מדובר בווספה של שמי בר נתן שעבד  ניסים גוזלן: 

אצלנו. שעשה תאונת דרכים. זה לא קשור להזנחה, זה תאונה. לדייק. אז 

 זה.. זה ככה לענות לך דודי על הנתונים שנתת ש....

 ()מדברים יחד

 כמה כסף זה יחסוך בשנה הדבר הזה? קי גונגרדי: 'ג

 בסדר? אז תדעו ש, ניסים גוזלן: 

 יש הערכה? דני, יש הערכה? קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

סליחה, משה, אתה יכול להסביר להם על הניקיון שהעצומות כרגע הן בחוסר  דובר:

 לכן זה כאילו,
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, הלאה, בואו נתקדם כי אנחנו לא נצא מזה בסדר, עזבו, חבר'ה, התקדמו אריק זורגר:

 היום.

 )מדברים יחד(

וחצי עובדים. אם זה... אתה חוסך עובדים במקום ...  2אתה בעצם מחליף  משה מזרחי: 

 אתה צריך לשים,

 )מדברים יחד(

 כן דודי. אריק זורגר:

 אם העובד עובד על המטאטא. אבל אם הוא ... על המטאטא, דודי לוין:

יש, חבר'ה, יש אנשים אחראיים ואפשר לבוא ויהיה מי שירים את  ן: ניסים גוזל

המשימה ... היא יכולה לחזק. כל איפה שאפשר יהיה לחזק. ויש לנו היום 

 תקציבים, אנחנו שם.

 )מדברים יחד(

 אני לא סתם חוזר, אני לא סתם חוזר, דודי לוין:

 קשה. תודה.הדלת, סליחה. או בפנים או בחוץ ולא לדבר בב אריק זורגר:

אני לא סתם חוזר למקרה של הוספה של הקטנוע. הייתה תאונה, הכול טוב  דודי לוין:

 ויפה. זה כלי עבודה. אז למה לא קונים חדש? זה ש,

 כבר לא צריכים. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אז למה קנינו? דודי לוין:

 קנינו כשהיה צורך עם שמי שהיה לו רישיון. ניסים גוזלן: 

 למה קנינו? לוין: דודי

 היה לנו, אריק זורגר:

 מנהל אגף שפע לא השתמש בו? דודי לוין:

 לא, זה היה פיקוח. אתה לא הקשבת למה שאמרתי. אריק זורגר:

 מנהל אגף שפע לא עלה עליו אף פעם? דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, עזוב, נו. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(
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שטרה. לכן אנחנו לא צריכים אותו. וחוץ מזה, שגם אי אפשר ... וקטנוע מ אריק זורגר:

 לתקן אותו כי זה לא,

 לא אמרתי לתקן אותו. אמרתי בשביל מה קנינו אותו? דודי לוין:

 אין צורך. קנינו כי שמי היה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ... שלושה כלי רכב וקטנוע. בפיקוח. אריק זורגר:

 טוב. דודי לוין:

 חוץ מנועם יש עוד מישהו שמתנגד? רגר:אריק זו

 )מדברים יחד(

 זה סתם בזבוז. נועם ששון: 

 הלאה, קדימה. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 ואתה תראה פה עוד חצי שנה ואנחנו נדבר. נועם ששון: 

 אז בוא נדרוך במקום כל הזמן. עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 ר את המועצה הזאת ולהתחיל ... של הציוד.אני רק רוצה להתחיל להגדי עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

תב"ר לבניית מרכז מוסיקה בגני מנחם. אנחנו מבקשים לאשר תב"ר בסך  אריק זורגר:

מקרן העבודות פיתוח. המימון מלא. לבניית מרכז מוסיקה ₪ שישה מיליון 

 בשכונת ....

 )מדברים יחד(

 כן. אריק זורגר:

לחינוך המיוחד. זה יש כרגע תכנון. אנחנו כרגע מאיצים, רוצים  מרכז טיפול ניסים גוזלן: 

לצאת קדימה במסגרת הסכם הגג ליד גני מנחם רוצים לבנות מרכז מוסיקה 

 מטרים כאלף מטרים במתחם שצמוד לרמון.  200מטרים ומת"ל של  800-ב

 איפה שהייתה צריכה להיות הספרייה של איצקוביץ'? מוטי פרנקו: 

מזל שלא בנינו שם מסיבה אחת. זה שהיום יש לנו ספרייה עירונית שאנחנו   ניסים גוזלן:

כרגע מתחילים אותה והיא במכרז שהיא במסגרת בית הספר בשכונת 

 צמרות. קדימה.
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 מתנגדים? אריק זורגר:

 מתנגדים? מישהו מתנגדים. ניסים גוזלן: 

ישיבה הזאת תרשים אם אני זוכרת נכון, אריק הבטחתם שאתם מביאים ל עידית גינדי: 

 להראות לנו בדיוק איפה זה ממוקם. לא, ממש לא.

 זה בצמוד, זה, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

שנייה, לא סיימתי את השאלה. אריק, בוועדת תקציב הבטחתם שאתם  עידית גינדי: 

מביאים לנו תרשים של איפה יהיה מרכז המוסיקה הזה ואיך זה משפיע 

זים אותם ואם מזיזים אותם, לאן? ואם מזיזים מועדוני הנוער. אם מזי

 אותם, אז אנחנו רק אז אנחנו מוכנים להצביע על זה.

 עידית, זה תהיה, עוד הפעם, לא מזיזים אותם, זה יהיה צמוד אליהם. אריק זורגר:

 לא יכול להיות. לפי מה שנאמר בוועדת תקציב, אין לנו מפה. עידית גינדי: 

 עוד הפעם. אריק זורגר:

 ואם מזיזים אותם? אנחנו רוצים לדעת לאן. ידית גינדי: ע

 אם מזיזים אותם, אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 יש, דקה. יש מספיק שטח. אני אומר עוד הפעם. יש מספיק שטח בשטח הזה. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 ה.... איפה התוכנית, ניסים? רימה הייתה בישיבה, הבטיחה שהיא תביא את עידית גינדי: 

אני לא, לא אמרו לי. אני רק אומר שאם נזיז אותם עד הפעם, נשב איתם  ניסים גוזלן: 

 ונבנה בדיוק תוכנית ....

 )מדברים יחד(

אריק, אני רוצה להגיד לך, יש לי הרושם שכל מה שאנחנו מבקשים ... וועדת  קי גונגרדי: 'ג

 כספים,

 ו תוכניות. לא מעניין אותי ה,לא, אני מבקשת שקודם כל יהיה לנ עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 צמוד יהיה, ניסים גוזלן: 

ניסים, הבנתי. המרכז המוסיקה הזה, עם כל הכבוד לו, מועדון הנוער לי יותר  עידית גינדי: 

 חשוב.
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 דונם. יש לנו עשרה דונמים שם. 2-סליחה, מרכז המוסיקה הזה יושב על כ ניסים גוזלן: 

 מהמם. עידית גינדי: 

דונם. יש עשרה דונמים. אנחנו, יש שתי  2אז אני אומר עוד הפעם, יושב על  ניסים גוזלן: 

אופציות. או להזיז אותו טיפה יותר בחלק האחורי, או להקצות, אני אומר, 

חלק מהשטח, לבנות גם מרכז צעירים. צריך ואני אומר את זה עוד הפעם, 

 ת,להקים מרכז צעירים זה גם משימה. אי אפשר לבנו

 אבל צריכה להיות תוכנית. צריכה להיות מפה. צריך להיות סדר. עידית גינדי: 

 זה לא סוף מעשה. מת"ל במוסיקה כולם זקוקים לזה. ניסים גוזלן: 

 זקוקים. עידית גינדי: 

 איפה התוכנית? קי גונגרדי: 'ג

 של מה? ניסים גוזלן: 

 איפה התוכנית? קי גונגרדי: 'ג

 של מי? ניסים גוזלן: 

 של כל השטח הזה. קי גונגרדי: 'ג

כל השטח, כל השטח לא מתוכנן. כרגע מתוכננים שני דונמים, זה מה  ניסים גוזלן: 

שמתוכנן שם. יש לידו עוד שמונה דונם שאפשר להקצות או למרכז צעירים 

או להזיז. זאת המשימה. כרגע מדובר על שני דונם של מרכז מוסיקה כדי 

 לצאת לדרך. זאת המשימה.

 אם רק נצא לדרך. ... מראש. ברק אבנר: 

 אמרנו, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

אני בא ואומר, יש תכנון של קרקע בדיוק היכן זה עומד והיכן זה פועל. לגבי  ניסים גוזלן: 

הדונמים האלה, לגבי כל השאר, אנחנו נציג לכם לישיבה הבאה לגבי מרכז  2

חייב שלישיבה הבאה, דקה. יהיה לך צעירים. יהיה לך מקום. בסדר? אני מת

 מיקום מדויק של מרכז צעירים.

 אז תראה לי את המפה. עידית גינדי: 

בסדר. אני אראה לך את המפה מסודרת. תרצי, אני אקבע איתך מחר  ניסים גוזלן: 

 בהנדסה.
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לא רוצה לקבוע בהנדסה. רימה הייתה בישיבה, רימה אמרה שהיא שולחת  עידית גינדי: 

 מפות. 

 לא יודע מה רימה אמרה. ניסים גוזלן: 

 נאמר, לא יודע, גם אני לא יודעת. עידית גינדי: 

 אני לא הייתי בישיבה. ניסים גוזלן: 

 אבל אני, ניסים. עידית גינדי: 

 כן. ניסים גוזלן: 

 אני יודעת להגיד לך שכל מה שיפגע בנוער ביישוב, לא יעבור. עידית גינדי: 

אמרתי, עוד הפעם. גם מרכז צעירים צריך להקים. אנחנו גם על זה  צודקת. ניסים גוזלן: 

 שוקדים ויושבים עכשיו להקים מרכז צעירים.

 לא, דיברנו על זה כבר, על זה לא עברנו. עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 בניית בית כנסת בשכונת צמרות. אריק זורגר:

בית כנסת בצמוד לשל, צמוד ₪. ון בית כנסת בשכונת צמרות. יש שלושה מילי ניסים גוזלן: 

בית כנסת ₪ לרחוב ברקת. אנחנו אמורים ומתכננים כרגע בשלושה מיליון 

 בשכונת צמרות, מבנה קבע. זאת המשימה.

 במקום הקרוואן? נועם ששון: 

זה לא במקום הקרוואן, זה כרגע הקרוואן נמצא במיקום אחר במקום  ניסים גוזלן: 

הכדורגל שהישן אנחנו בונים בית כנסת ברקת, מתחם ברקת ליד מגרש 

 בסדר?₪. שלושה מיליון 

 מתנגדים? לא. אריק זורגר:

 כמה יעלה סך הכל? דודי לוין:

 שלושה אני אומר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 בעיקרון מפתח. אנחנו רוצים לעשות בשלושה מיליון. ניסים גוזלן: 

 סת.בשלושה מיליון? זה מעט לבית כנ מוטי פרנקו: 

אפשר, אפשר. מה פתאום? יש בית כנסת בתלמי מנשה, תלמי מנשה הבית  ניסים גוזלן: 

אלף שקל. זה  900, 800כנסת ... קיימת בתלמי מנשה זה עלה לנו משהו כמו 
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מה שעלה. אבל פה אנחנו רוצים גם יותר גדול וגם יותר מפואר אז אנחנו 

 אם,₪. מקצים שלושה מיליון 

 .... מוטי פרנקו: 

 דובר שם על שלושה בתי כנסת. יסים גוזלן: נ

 יש שניים. אחד ב, מוטי פרנקו: 

דקה. יש, יש שלושה. כרגע יש שניים, יש את זה ויש את המתחם של שני  ניסים גוזלן: 

גנים. יש את המתחם של שני גנים של הרב בקרמן ומעליהם יש בית כנסת. 

שם אנחנו רק נקבל אנחנו רוצים למצות ולנצל את השטחים החומים. גם 

אישור של משרד החינוך לגבי הקצאה של שני הכיתות גן ומעליהם נבנה בית 

כנסת של חב"ד שזה יהיה צמוד ל, צמוד לגנים היום של חב"ד באזור 

 שמקביל ל... ז'בוטינסקי.

מיליון  7תב"ר הבא להקמת מתנ"ס בשכונת צמרות. סך התב"ר הוא על  אריק זורגר:

קרן  5.2קציב המדינה מראשות מקרקעי ישראל. ממומן מת 1.8כאשר 

 לעבודות ....

. קיבלנו במסגרת שיווק 1.8אנחנו הצבענו על התב"ר הזה כולנו. הצבענו על  ניסים גוזלן: 

שקל פר יחידת  3000-. קיבלנו תמריץ של כ1517מתחם י', מתחם י' בתב"ע 

קט מוערך . כרגע אנחנו בתכנון מואץ. הפרוי800דיור. התווספו מיליון 

 ואנחנו רוצים לצאת לדרך.₪ מיליון  7-בכמה? ב

 עוד פעם ...? דודי לוין:

 קיבלנו מענק מהשיווקים של מתחם י"ב מה שנקרא, 1.8-אני אומר. ה ניסים גוזלן: 

 לא, איפה יהיה המיקום? דודי לוין:

שישה המיקום שלו יהיה צמוד לקרדן. היכן שנמצאים הגנים הצבעוניים, ה ניסים גוזלן: 

 גנים הצבעוניים לפניו יש משבצת שזה מאחרי קרדן ברחוב,

 )מדברים יחד(

לא, לא, ברחוב לשם, רחוב לשם. צמוד לרחוב לשם. הוא בגב של לשם ובפנים  ניסים גוזלן: 

 ₪.מיליון  7-של ברקת ושם אנחנו בונים מתנ"ס לצמרות ב

 )מדברים יחד(

 תהנו, תודה, בהצלחה. ניסים גוזלן: 

 יחד( )מדברים
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אנחנו כרגע בתוכניות מואצות. שיהיה תכנון ויהיה היתר בניה אנחנו נצא.  ניסים גוזלן: 

 אנחנו דקה לפני .... אנחנו מחכים במקביל שהתב"ר יאושר במשרד הפנים. 

 )מדברים יחד(

 בניית שלב א' של הקאנטרי. אריק זורגר:

 הלאה. מה? ניסים גוזלן: 

 קאנטרי. אנחנו מתכננים בניית קאנטרי.בניית שלב א' של ה אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אנחנו בונים, כרגע אנחנו בונים.  אריק זורגר:

 המועצה בונה קאנטרי? מוטי פרנקו: 

 כן.  אריק זורגר:

 כן. המועצה, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא. היחידים במדינה שמה?  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 .?איפה ראית .. אריק זורגר:

 לא, גם בדימונה. גם דימונה בנו בעצמם. ניסים גוזלן: 

 אחד. ראית ...? אריק זורגר:

 אחד? מוטי פרנקו: 

 כן. ניסים גוזלן: 

 אתן לך רשימה. מוטי פרנקו: 

 בלי מימון של הרשות המקומית. אריק זורגר:

 אין אחד. ניסים גוזלן: 

בסיס .... אתה אומר מה אתה רוצה אין דבר כזה בלי מימון. יש תכנון, יש  מוטי פרנקו: 

ואתה קורא לזה. יש רשתות מובילות שישמחו להגיע לבאר יעקב עם הקהל 

הצעיר שיש בה ואם כבר, אתה יודע מה? אנחנו ... הרוב ... מפעילים את זה 

עם .... גם הרשות לא הוציאה מכספי ה, הכספים החשובים האלה שאפשר 

 יהיה קאנטרי.לעשות איתם מלא דברים בחינוך וגם 

 אז בוא, ניסים גוזלן: 

 למה לא? מוטי פרנקו: 



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

39 

 אז בו אני אענה לך למה.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני אענה, אני אענה. דקה. היינו במשרד הפנים, ניסים גוזלן: 

 יש מישהו שחושב, מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 בדקנו את הדברים .... אריק זורגר:

 אתם לא משתפים בכלום, אריק. אבל מוטי פרנקו: 

 אז תשאל. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

אני לא צריך לשאול הכול. אני צריך, אני חבר מליאה. בחרו אותנו אלפי  מוטי פרנקו: 

 אנשים. אנחנו צריכים לבוא, לבדוק את הדברים.

 איך אתה רוצה לשאול? ניסים גוזלן: 

 תבוא. אריק זורגר:

 י יכול לדעת?איך אנ מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 מתי קיבלת ...? אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 כמה פעמים ביטלתם ישיבה? מוטי פרנקו: 

 אלף. 300אישרתם תב"ר  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 מה הקשר אבל? ניסים גוזלן: 

 הייתי אצלך. מוטי פרנקו: 

 אין קשר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ר, מה הקשר? אבל אם הולכים, דקה. אז אפשר שנייה .... בסד ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 שנייה, אז בואו, שנייה.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 דקה. ניסים גוזלן: 
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 אתה הולך לבנות, תבוא תתייעץ. נועם ששון: 

 אז אנחנו באים. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 דקה, אברהם. ניסינו. ניסים גוזלן: 

 רים יחד()מדב

 שאלת? אז בואו אנחנו .... ניסים גוזלן: 

 ... עוד דקה כבר עולים ו.... נועם ששון: 

 דקה. אף אחד לא, חבר'ה, דקה.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 דקה.  ניסים גוזלן: 

 שווה לדחות את זה .... אברהם בוסקילה: 

 מה לדחות? שנייה, דקה. אברהם, אברהם, תקשיב לי דקה. תקשיב. בשביל ניסים גוזלן: 

 יש ... של וועדת תכנון או בנייה? דודי לוין:

 יש, דקה. אז אני אסביר לכם. ניסים גוזלן: 

 הרי השלטים כבר הודבקו. דודי לוין:

 אתם, ניסים גוזלן: 

 זה שינוי תוכנית. דודי לוין:

 דקה, חבר'ה, יש, בואו שנייה. קאנטרי, ניסים גוזלן: 

 אומר לי תכנון. איזה עכשיו תוכנית? ... אתה דודי לוין:

 אלף שקל אם אני לא טועה. 300התכנון אושר במליאה.  ניסים גוזלן: 

 נכון. אז מה קרה ...? תכננת? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 והוסבר, והוסבר שיהיה ... ואנחנו, דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אתה אמרת. דודי לוין:

 אבל רגע, שאלו. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אבל רגע, לפני זה תנו לנו להציג בבקשה. לפני שאתם שואלים מאה שאלות. ניסים גוזלן: 

 סיימת את התכנון? סיימת את התכנון? נועם ששון: 
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 רגע, דקה. כן.  ניסים גוזלן: 

 אז למה באת להציג לנו אם זה מה ש...? נועם ששון: 

להקשיב. קודם כל, קודם כל אני מתבזה.  דקה, חכה רגע. אתה לא רוצה ניסים גוזלן: 

סליחה שאני אומר את זה בפני המתכנן מסיבה אחת. הוא היה צריך להיות, 

פעמים דחו אותו. שנייה. למה? כי אחד אומר, כולנו  4-מועדים ו 4הוא תיאם 

לא הצלחנו, אני לא מאשים פה אף אחד עכשיו, בסדר? אף אחד לא הצליח 

 להתכנס.

 )מדברים יחד(

 אנחנו, בוא, אף אחד לא ביטל אם וועדת כספים לא מאשרת. מה יש לעשות? יסים גוזלן: נ

 אתה יכול לבוא גם בלי וועדת כספים. מוטי פרנקו: 

 אתה לא יכול להעביר בלי וועדת כספים. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

תכנון. תבוא רגע, רגע, רגע, אנחנו אישרנו את התכנון. האדריכל שלך סיים  נועם ששון: 

 תציג, חבר'ה, בואו תראו מה תכננתי. מה אנחנו? 

אין, סליחה, אז תנו לי קודם כל לענות ונעשה את זה גם שנייה, דקה. חבר'ה,  ניסים גוזלן: 

 דקה. גם את זה, שנייה. בואו, אתה יכול ,בואו. אתה לא... 

 )מדברים יחד(

תכננת קאנטרי. דימונה תכננה שנייה דקה. אז ברשותכם. באר יעקב מ ניסים גוזלן: 

קאנטרי, גני תקווה תכננה קאנטרי. עשו בכל הרשויות האלה ובעוד הרבה 

. זה נוהל שלא ייצא קאנטרי. לא BOTרשויות שם במשרד הפנים על נוהל של 

ייצא קאנטרי גם ברמת ההיתכנות הכספית וגם ברמת הניירת ומבחינת 

 BOTשל משרד הפנים לאשר משרד הפנים בנוהל שלהם היום. היום הנוהל 

הוא בלתי נסבל והוא, רשויות לא עוברות אותו. הוא לא ,זה קרה גם עכשיו 

מיליון שקל, קאנטרי יפה  40בדימונה, הקימו קאנטרי ברמה של כמעט 

יישובי. באר יעקב עם המשאבים שיש לה ומה שהיא מתכוונת לקבל ... 

הים והוא קאנטרי היטלי השבחה משמעותיים, יכולה לבנות קאנטרי מד

יפהפה וקאנטרי מדהים. אני יש לי את ההדמיה שלו. לא הפצתי אותו לציבור 

לפני שאתם כחברי מועצה תראו אותו. בסדר? יכולתי לעלות איתו לציבור 

 ולהראות לציבור איזה קאנטרי מדהים יש לבאר יעקב מתוכנן. קאנטרי,
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 )מדברים יחד(

לא, אני לא רוצה להעלות אותו לציבור לפני שאני אראה לחברי המועצה.  ניסים גוזלן: 

ירד,  BOT, הנושא הזה של BOTלישיבה הבאה. הנושא הזה אני רק אומר 

 לא יהיה. באר יעקב זקוקה לו. זה גם יהיה עסק,

 זה אתה אומר, ראש המועצה. זה לא, דודי לוין:

 בסדר. אבל דיירים רוצים, ניסים גוזלן: 

. אנחנו BOTהישיבת המועצה נועדה להחליט בדברים האלה. אתה לא רוצה  לוין: דודי

 ראינו איך המועצה ניהלה בזמנו בריכה קטנה ש,

 אתה לא רוצה, אני לא אמרתי על .... ניסים גוזלן: 

 ... עכשיו מנהל, דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 טעות ולא להבין. אתה ממשיך, סליחה. אתה ממשיך, אתה ממשיך לה ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה ממשיך להטעות, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 , סליחה, תקשיב.BOTסליחה, אתה ממשיך לטעות ולהטעות.  ניסים גוזלן: 

 זה לבניה, אני יודע. BOT דודי לוין:

לא קשור. הפעלה תהיה על ידי רשת שהמועצה תוציא אותו למכרז. והמועצה  ניסים גוזלן: 

 יה צוות מנהל ברשת.יה

 ואם אף אחד לא ירצה להיות, לזכות בזה?  מה תעשה? דודי לוין:

 אז אני אומר עוד הפעם. ניסים גוזלן: 

 מה תעשה?  דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אין כזה דבר אין מצב. דודי לוין:

 אז תקשיב.  ניסים גוזלן: 

 חיר שאתה רצית, מה יהיה?אם אף אחד לא ייגש או אף אחד לא ייתן את המ דודי לוין:

 שאלת. לא. זה הולך ככה. ניסים גוזלן: 

 מה יהיה? דודי לוין:

 אז אני אענה לך איך עושים.  ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 אתה שואל שאלות. ניסים גוזלן: 

 אני לא שואל שאלות. זה .... דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 עד היום אתה הוכחת שזה קורה. דודי לוין:

 אני, סליחה, עד היום, סליחה. יסים גוזלן: נ

 כמה מפעילים הלכו לבריכה? דודי לוין:

הבריכה הזו במצב הזה איזה פוטנציאל יש לה? נו באמת. איזה הדמיה אתה  ניסים גוזלן: 

 עושה?

 )מדברים יחד(

 אתה הולך, סליחה, מה הקשר? ניסים גוזלן: 

 זה הקשר. מוטי פרנקו: 

ליון שקל, תקשיב. עולה קאנטרי מדהים. אנחנו מבחינתנו יש לנו את מי 40 ניסים גוזלן: 

 הכסף במסגרת הסכם הגג.

 אנחנו חוששים שאתה תבזבז לנו את כל הכסף כמו בעבר. דודי לוין:

 אנחנו לא מבזבזים. אתה מצביע נגד צריפין והיית נגד צריפין. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 יש.תראה איזה פקקים  מוטי פרנקו: 

 איזה פקקים? ניסים גוזלן: 

 מה זה קשור? דודי לוין:

 מה הקשר הפקקים? ניסים גוזלן: 

 למה אתה מדבר בשפה כזאת נמוכה? מוטי פרנקו: 

 אתה מדבר, ניסים גוזלן: 

 אתה ראש המועצה. מוטי פרנקו: 

 אתה הכי נמוך שיש. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

לא ילך כי אתה צודק, אף אחד לא ישים, אף  BOT-די, שאני בא ואומר לך דו ניסים גוזלן: 

כי זה לא עסק כלכלי. רשויות מקומיות ₪ מיליון  35יזם לא יבוא ישים 

הבינו את זה ומלכתחילה מכוונים לביצוע שלהם. זה יהיה עוגן. הרשות 
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אחוז, היא יכולה לקבל  7המקומית עבור העוגן הזה יכולה לקבל תשואה של 

אחוז. רגע. אנחנו לבאר  5וז, היא יכולה לקבל תשואה של אח 10תשואה של 

יעקב צריך שיהיה מרכז תרבות וספורט שכולל חדרי חוגים, כולל חדרי כושר, 

 בריכה פתוחה חצי אולימפית סגורה. אתם תראו את הפרויקט הכי יפה ש....

 ראיתי, מדהים. נועם ששון: 

 ם מצגת. הלאה.תוריד את זה מסדר היום, נעשה לכ ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הלאה. לישיבה הבאה יהיה מצגת עם הבריכה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 למי שיש קבלן שמוכן,אברהם בוסקילה: 

 אני לא רוצה, סליחה. אני רוצה שגם ליאת וגם אתה וגם, ניסים גוזלן: 

 אם הם לא ראו אז מה אני אעשה? דובר:

 4ה בצורה מסודרת. עוד ישיבה, בואו. המתכנן הזה כבר כולם יראו את ז ניסים גוזלן: 

 פעמים .... 4-ישיבות, מסכן הזה בא ו

 )מדברים יחד(

 מי הזמין אותם? ... קבענו איתו.אברהם בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 מגרש הכדורגל. אז בואו, מגרש הכדורגל. ניסים גוזלן: 

 יש לך תוכנית? נועם ששון: 

 ת.יש תוכני ניסים גוזלן: 

 גם זה לא ראינו. נועם ששון: 

 בואו. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה מבין בתוכניות? קי גונגרדי: 'ג

 מה זה קשור? נועם ששון: 

 אני מבין, אתה מבין? קי גונגרדי: 'ג

 א' אני מבין. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ... שאני לא מבין.  קי גונגרדי: 'ג
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 אז אני מבין. נועם ששון: 

 דברים יחד()מ

 צריכים להיות במגרש. facilities-אני לא מהנדס אבל אני יודע ש דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 בתור אחד שמתעסק בספורט אני יודע. דודי לוין:

 אבל דודי, ... מגרש זה לפי קריטריונים של,אברהם בוסקילה: 

 ממש לא. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 א ....החניה, הבמות, זה ל נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, זה לא קשור למידות. זה תיק מוצהר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 רגע. זה תיק מוצהר. ניסים גוזלן: 

 ניסים, אני מוכן להתערב שזה, נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

תקשיב שנייה, זה קרן, בואו, שנייה. ראשית, אם הקמנו אותו והצלחנו  ניסים גוזלן: 

כמו לוועדה המחוזית ומול רשות הניקוז ואת המתחם של המאגר במעבר 

דונם, הצלחנו לשכנע את רשות הניקוז ואת הוועדה  24-שהיה צריך להיות ב

דונם ל... הולך למגרש כדורגל שהתיק  12המחוזית לפצל אותו לשתיים. 

. זה 80מטר,  70-מטרים רוחב ואורך למעלה מ 112המוצהר שלו מדבר על 

 ך מבחינת מגרש כדורגל חוקי.התקן שצרי

 כמה קהל יכול להיכנס? דודי לוין:

 מקומות ישיבה כרגע. 700קהל יכול להיכנס שם  ניסים גוזלן: 

 אלף איש שאתה מתכנן, 100זה יהיה של  דודי לוין:

 אבל אי אפשר, אז תקשיב. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 שיב.אבל שם זה לא המגרש היחידי אז תק ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה ראית את המגרש כדורגל? דודי לוין:
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 כן. במתחם, ניסים גוזלן: 

 התוכנית, דודי לוין:

 )מדברים יחד(

של באר יעקב, צמוד לשלמה סיקסט,  30 20במסגרת תוכנית המתאר של  ניסים גוזלן: 

אמור להיות מגרש כדורגל בסדר גודל של המושבה, סדר גודל של המושבה 

 .. זה עם הבינוי של מחנה צריפין. כרגע מדובר ב,אבל ..

 )מדברים יחד(

כרגע מדובר בצורך של ילדים. כרגע מדובר בצורך של ילדים, של ילדי בתי  ניסים גוזלן: 

ספר לכדורגל. ילדי הקבוצות הייצוגיות שלנו שהיום מודדים ב... שאנחנו 

 מבחינתנו,

 איפה הוא יהיה? מוטי פרנקו: 

 דונם יפה ש, 12הוא יהיה צמוד בעליה לבית העלמין.  ניסים גוזלן: 

 איפה ש, לפני התחמ"ש? מוטי פרנקו: 

 לא קשור לחתמ"ש. ניסים גוזלן: 

 לא אמרתי לא קשור. לפני התחמ"ש? מוטי פרנקו: 

 בעליית בית העלמין. אם אתה יודע איפה זה. ניסים גוזלן: 

 זה צמוד לתחמ"ש? מוטי פרנקו: 

 , התחמ"ש בכלל ....לא ניסים גוזלן: 

 זה לא קשור לשם? מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 התחמ"ש לא שם. מוטי פרנקו: 

 לא קשור.  ניסים גוזלן: 

 לא, לא קשור. התחמ"ש, מוטי פרנקו: 

 לא שם. הוא לא לידו, מה הקשר? הלאה. מישהו מתנגד למגרש ...? ניסים גוזלן: 

 אנחנו בעד. מוטי פרנקו: 

 אז כולם בעד. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אפשר ... התוכניות גם בדרך שהמועצה ב.... דודי לוין:

 )מדברים יחד(
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 רגע, אבל הסברתם על המגרש ועל ... התוכניות על המגרש? קי גונגרדי: 'ג

 איזה? מוטי פרנקו: 

 על המגרש כדורגל. ראית תוכניות שאתה מאשר? קי גונגרדי: 'ג

 לא. מוטי פרנקו: 

 אז למה אתה מאשר? נגרדי: קי גו'ג

 )מדברים יחד(

 למה אתה מאשר? קי גונגרדי: 'ג

 אתה צודק. אז למה אתה מאשר? אתה צודק. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 לא, תסביר לי מה הלוגיקה של לאשר אחד, השני לא. קי גונגרדי: 'ג

 אז אני אסביר. נועם ששון: 

 תסביר. קי גונגרדי: 'ג

 דורגל לא בעייתי מבחינת ....מגרש כ נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

מה שעקרוני, משהו עקרוני שלהם שהם לא מאשרים מה שהם לא רואים  קי גונגרדי: 'ג

 תוכניות. גם של מגרש הכדורגל לא.

 נו, אז מה?  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 קאנטרי בסדר גודל, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 בסדר גודל, דקה נועם. קאנטרי בסדר גודל, ג'קי, ג'קי, קאנטרי  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

חשוב שחברי המועצה לפני ... שיראו ₪, מיליון  35קאנטרי בסדר גודל של  ניסים גוזלן: 

 אותו. ... את האדריכל ואין לי בעיה לקבל את הרעיון לעשות להם מצגת.

 )מדברים יחד(

 ניסה ל... זה לא יזוז?... למה, את המגרש שעשינו בכ נועם ששון: 

 יזוז. דובר:

 וודאי, מה? זה יושב על תחנת רכבת אתה יודע את זה? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(
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 יושב על תחנת רכבת, שישלמו לנו כסף ויקבלו את זה קודם. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אין דבר שאי אפשר להזיז. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 גיע זמן קריאת שמע של שחרית, לא? איך זה הולך? משהו כזה.רבותינו, ה עמוס סעדון:

 )מדברים יחד(

תב"ר בנייה של אולם ספורט בצמרות. אנחנו מבקשים לאשר תקציב ... סך  אריק זורגר:

 התב"ר, סליחה.

 אני ביקשתי ממך משהו. לראות את התוכניות של זה. דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 ... כדור יד? דודי לוין:

 כן. האולם בגודל שלו כן, כן. ם גוזלן: ניסי

 הוא יהיה גם לכדור יד? דודי לוין:

כן, כן. גם בצמרות, שנייה, דקה. גם בצמרות ג' אפילו שאני בונה כרגע, בנינו  ניסים גוזלן: 

 כרגע שני מגרשים פתוחים, יהיה סימון לכדור יד חיצוני גם וגם באולם.

 אולם, אולם. דודי לוין:

 אולם יהיה לו סימונים ויהיה לו פעילות של כדורסל. : ניסים גוזלן

 לא סימונים. האם הוא יהיה חוקי? דודי לוין:

 יהיה חוקי לכדור יד. הוא יהיה חוקי, ביקשנו את זה. ניסים גוזלן: 

 לא, זה לא ניגוד אינטרסים. דודי לוין:

 זה לא. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 חנו רוצים שהענף הזה,לא, לא קשור. אנ ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

אנחנו רוצים שענף הכדור יד יתפתח. רוצים שענף הכדור יד, סליחה, רוצים  ניסים גוזלן: 

שענף הכדור יד יתפתח וגם בצמרות ג', בבית ספר, במגרשים הפתוחים 

רגל, דאגנו שיהיו סימונים לכדור -שעשינו כולל הדשא סינטטי של מגרש הקט

ב התחום הזה לפתח אותו. כמו ש... הנושא הזה של האולם. יד. בסדר? חשו

 האולם,
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 )מדברים יחד(

האולם הזה הוא צמוד לצמרות והוא ישמש את הבתי ספר הגובלים אליו. זה  ניסים גוזלן: 

היתרון שבנינו אותו שם ולא בנינו בבית ספר למשל ברמון. כי כמות הילדים 

 ש את כל מבני הציבור.בצמרות היא ענקית וגדולה ואולם אחד ישמ

 את האולם הזה ראית, ג'קי? נועם ששון: 

 אתה ראית? קי גונגרדי: 'ג

 אני לא ראיתי. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, זה אולם, דקה. ניסים גוזלן: 

 מתי ראית אותו? באיזה סרטון? נועם ששון: 

 לא, .... קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

 אתה תראה. נזמין אותך לכל .... אל תדאג, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

לכל אבן פינה נזמין אותך. אל תדאג. מה? יהיה לך באבן פינה, נזמין אותך  ניסים גוזלן: 

 להכול. קדימה.

וחצי מיליון הם תקציב פיס ונדרש  1מיליון,  9-אני רק רוצה לעדכן שמתוך ה אריק זורגר:

 פה,

 .2וחצי, אפילו 1לא  דובר:

 שנייה. ורגר:אריק ז

 מיליון יספיק ל... לגודל של כדור יד? בצאלון, 9איך  דודי לוין:

 סליחה דודי, אני רוצה לסיים. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אני מבקש, חלק מה... הדבר הזה.  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 ...חלק מאישור הדבר הזה, גם פיגום, פיגום תקציבים של הפיס נדרשים . אריק זורגר:

 מה זה? דובר:
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שנים  3-אנחנו נדרשים במליאת המועצה, הפיס יעגן את התקציבים שלו ל אריק זורגר:

הקרובות כדי לתת לנו במכה אחת את ההשתתפות שלו לבניית האולם. אז 

 השתתפות הפיס היא בעצם פיגום.

ן אנחנו צריכים, שיהיה ברור. אנחנו צריכים אישור שמפעל הפיס עיג ניסים גוזלן: 

 20, 2019משאבים להשלמת פרויקטים, לפתיחת פרויקטים חדשים לשנים 

. בסדר? ואנחנו לקחנו את הכסף הזה למטרה שאף אחד, רגע, דקה. 21-ו

שאף אחד לא, מבחינתנו, יגיד שלא כי אנחנו בונים את זה למטרת אולם 

ספורט לרווחתם של הילדים ותושבי שכונת צמרות. זאת המשימה. לכן 

ברנו את הפרויקט הזה כדי שאנחנו נוכל לעמוד ביתר ... בתשלומים אנחנו הע

 ובקידום של הפרויקט.

יש לי שאלה שאני מקווה שהיא טריוויאלית. מתוכנן מראש אולם ממוזג,  ברק אבנר: 

 נכון?

 בטח. ניסים גוזלן: 

 ... במגרש כדורגל, כמה מתוך זה קרנות הפיתוח וכמה רמ"י? נועם ששון: 

כרגע ברמ"י, אני אומר רגע. גם לגבי מגרש הכדורגל. כרגע ברמ"י אנחנו  : ניסים גוזלן

שילמנו אז את  2.5-מדברים על יתרה שנשאר לנו אם אתם זוכרים מה

ואנחנו כרגע בדין ודברים עם השרה מירי רגב  1.7המגרש הקטן, יש לנו בערך 

 של חמישים אחוז מהמגרש. matchingכדי לקבל שם 

 .... נועם ששון: 

 אז אנחנו מדברים, ניסים גוזלן: 

 .... נועם ששון: 

 יפה. אנחנו מדברים, ניסים גוזלן: 

 רק מפעל הפיס? 1.5מתוכם  7.5זה באולם ספורט עוד  נועם ששון: 

. אנחנו 2021. הם אישרו גם 2020, 2019וחצי זה שנים  1., מפעל הפיס, 2, 1 ניסים גוזלן: 

מיליון שקל.  2.1מידה. כל שנה זה  אלף כאמת 700שנים של  3מקבלים על 

 .9-מתוך ה 2.1נקבל במסגרת מפעל הפיס לפרויקט. זה העדכון המדויק. 

 )מדברים יחד(

 ?9-כמה מתוך ה נועם ששון: 

 .6.9קרנות הפיתוח.  6.9 ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 יפה. ניסים גוזלן: 

 מקרנות הפיתוח. 6.9 נועם ששון: 

 נכון. ניסים גוזלן: 

 כמה כסף יש בקרנות הפיתוח? ועם ששון: נ

 קרנות הפיתוח, אני אענה לך. ניסים גוזלן: 

 מאיפה נכנס הכסף? נועם ששון: 

, רגע. קיבלנו לא, לא העליתי 30יפה, אז בוא, סוף סוף אתה שואל, כן. יש לנו  ניסים גוזלן: 

אומר  3.2פוסט על זה וזה עבודה קשה שעשיתי במסגרת הסכם הגג סעיף 

. 2012-ל 2004חזר תשתיות, החזר תשתיות ביוב שהרצנו בין השנים ה

. אז צחקו עליי, אריאלה מפעל הפיס, 32מדינת ישראל העבירה לנו צ'ק של 

מיליון שקל. קיבלנו  34, 32אתם זוכרים פוסט לפני שנה? קיבלנו את הכסף, 

 במסגרת החזר רמ"י של השקעות.

 עמוס, הכסף בחשבון? נועם ששון: 

 וחצי, כן. 32 ם גוזלן: ניסי

 וחצי. 32 עמוס סעדון:

 וחצי מיליון שקל במלחמה שלי מול המדינה. 32 ניסים גוזלן: 

 הישג אדיר. עמוס סעדון:

 קיבלנו צ'ק על, ניסים גוזלן: 

 .... נועם ששון: 

 הישג אדיר. עמוס סעדון:

 מיליון .... 32הלו, הישג אדיר על השנים שהחזרתי  ניסים גוזלן: 

 ברים יחד()מד

 שאתה היית שעבדת אתה .... 12-ו 2004זה שנים  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 נועם זה הישג אדיר, בוא נודה על האמת. עמוס סעדון:

 הישג אדיר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 תשאל מה? ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 תקבל, תקבל. ניסים גוזלן: 

 .... 32שום דבר. ...  אנחנו לא מקבלים נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

בסדר. רציתי להעלות פוסט אבל אמרתי קודם אני אודיע לכם, אחרי זה אני  ניסים גוזלן: 

 אעלה פוסט. שהחזרתי. יאללה, לא, לא, אני מתחשב בכם, אני לא.

 )מדברים יחד(

 יאללה, קדימה, קדימה.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 חבל על מה? דובר:

 נו קדימה, תתקדם. ם גוזלן: ניסי

 )מדברים יחד(

 קדימה. ניסים גוזלן: 

מישהו מתנגד לתב"ר? אני רק מזכיר שזה כולל עיגון משאבים לפי אמות  אריק זורגר:

 מידה של הפיס לשלוש שנים.

 פשוט האולם שהיה בבית ספר צאלון, בערך באותו מחיר. 9שאתה אומר  דודי לוין:

 שהו.נקודה מ 8 ניסים גוזלן: 

 וזה לא מסתדר לי עם הגודל שאתה אומר ש, דודי לוין:

 הגודל פה הקרקע, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הקרקע פה גדולה יותר. יוצאים להתמחרות. ניסים גוזלן: 

 לא, הגודל של האולם. לא, דודי לוין:

 הגודל של האולם מה שקרה, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

, אז אני אענה לך. מה שקרה בצמרות, בצאלון לפי מה שאני זוכר מה שקרה ניסים גוזלן: 

יש בערך ₪. מיליון  9מיליון שקל. הזכיין של המכרז. פה יצא  7.3זה היה 

 בגלל ריבוי המקומות ומכיוון ש, 700הפרש של מיליון 

 )מדברים יחד(

 יש כבר זכיין, קבלן? נועם ששון: 
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 ן זכיין.כרגע זה בנוהל, אין עדיי ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 כי זה תכנון וניהול, מה לעשות? לחכות למי? לחברי המועצה? הלאה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 קדימה. ניסים גוזלן: 

 כמה עבודות יש לנו ...? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 יש לנו סיכום? חברי המועצה יכולים לקבל סיכום? נועם ששון: 

 כן. ניסים גוזלן: 

 כמה עבודות ...? עם ששון: נו

 דבר לדני, כן. אין בעיה. אני אדאג לך שדני יעביר לך. הלאה. ניסים גוזלן: 

 כמה עבודות באמצעות משקל? עמוס סעדון:

 באמצעות משקל ....  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 מיליון? כמה? 200כמה? מאה מיליון,  נועם ששון: 

 הוא ייתן לך פירוט. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 תכין לו פירוט. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הפתעה, עמרם .... קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

 דבר הבא. אריק זורגר:

 רגע, עמרם ... מאחלים לך בריאות. ניסים גוזלן: 

 הפתעה. הפתעה שעמרם הגיע. קי גונגרדי: 'ג

 למה הפתעה? הוא חזר .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 רק בריאות. עמרם .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הדבר הבא. חידוש ושדרוג מתקני פארקים ביישוב. אנחנו ביקשנו ב, אריק זורגר:
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 )מדברים יחד(

 אני מזכיר ש, אריק זורגר:

 אני מציע שתעבור על תקציב לפני שיבואו כל מיני עריקים. דובר:

 )מדברים יחד(

מספר מצומצם של נושאים, בואו. שנייה לפני שנעבור לישיבת  חבר'ה, יש עוד אריק זורגר:

התקציב ברשותכם. דבר הבא אנחנו מדברים על חידוש ושדרוג מתקני 

 פארקים בחרמון, ....

 )מדברים יחד(

אנחנו ביקשנו לחדש, אנחנו מבקשים לחדש מתקני משחקים ופארקים  אריק זורגר:

 בחרמון, באיריס, באורן ובנאות גלים.

 ומה עם גן רוטרי? פרנקו:  מוטי

 גם. גם ברשימה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 תוסיף את גן רוטרי בבקשה. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 חבצלת, רוטרי, האורן, האיריס והחרמון. ניסים גוזלן: 

 אז רגע, אז תקריא את הצעת ההחלטה שנדע על מה אנחנו מצביעים בבקשה. מוטי פרנקו: 

 החרמון, האיריס, האורן. לן: ניסים גוז

 )מדברים יחד(

 החרמון, האיריס, האורן. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 נאות גנים. ניסים גוזלן: 

 מה זה, פארקים? קי גונגרדי: 'ג

 החרמון, האיריס, האורן, נאות גלים, רוטרי ובצלת. ניסים גוזלן: 

 ומה עם גן החי? מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 יש שמה שיפוצים קטנים .... קו: מוטי פרנ

 מה שיש אנחנו במסגרת התקציב .... ניסים גוזלן: 

 למה לא? הבטחת שם הצללה. מוטי פרנקו: 
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 )מדברים יחד(

 להצללה כבר לקחו מידות.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הצללה זה לא קשור. זה קשור למתקנים. ניסים גוזלן: 

 פץ את המגרש כדורסל בצמוד לגן החי. רגע והבטחת גם לש מוטי פרנקו: 

 אנחנו לא הבטחנו. ניסים גוזלן: 

 למה לא להכניס את זה? מוטי פרנקו: 

 מגרש הכדורסל, אז אני אענה לך. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

תקשיב שנייה. מגרש הכדורסל זה מתקציב של מגרשים. אנחנו את מגרש  ניסים גוזלן: 

טטי מבחינתנו להפוך אותו. הוא לא פה כי זה הכדורסל רוצים עם דשא סינ

 תקציבים, שנייה. שימי, דקה.

 ... זה תב"ר, ראש המועצה. מוטי פרנקו: 

 שימי, גן החי, את ההצללות. יש לנו הזמנה, זה לא קשור מהסעיף הזה. דקה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

גרש הכדורגל. אנחנו נהפוך מה? גן החי ודיברנו עם חלק מהתושבים לגבי מ ניסים גוזלן: 

 אותו ל,

 כדורסל, כדורסל. מוטי פרנקו: 

כדורגל, כדורסל. משחקים יותר כדורגל. אנחנו נשדרג אותו לדשא סינטטי.  ניסים גוזלן: 

 זה,

 לא, אבל אין מספיק מתקנים.  מוטי זייפתי: 

נים. במידה מתקנים, בואו, שנייה, אז תרשום גם את גן החי פה בנושא מתק ניסים גוזלן: 

 ויהיה צורך, הם יקבלו.

 מה זה? יש צורך.  מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

במידה וחסר משהו, אנחנו לא סתם. גן החי שופץ שלוש פעמים על ידנו.  ניסים גוזלן: 

 שנייה, דקה, הקדנציה. גן אורן לא.

 )מדברים יחד(

 הלאה. תרשום גן החי. גם החי. ניסים גוזלן: 
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 )מדברים יחד(

 יש מתנגדים לדבר? יק זורגר:אר

 )מדברים יחד(

 ניסים, אני מבקש לשאול שאלה. אתה העלית פה לגבי נושא של מתקנים. עמרם נעים: 

 כן. ניסים גוזלן: 

 לקח כמה שבועות. עמרם נעים: 

 נכון. ניסים גוזלן: 

ה אנחנו מדברים עכשיו על הגן עצמו, על שדרוגים. זה נלקח בחשבון או שז עמרם נעים: 

 לא?

 זה מתקנים. ניסים גוזלן: 

 .או קיי עמרם נעים: 

עשינו תב"ר. הוא לא בפני כרגע אז אני לא יודע להגיד בעל פה. שמחולק גם  אריק זורגר:

למערכות השקיה ושיפורי גינון. בין השאר גם לפארקים ... בשכונות 

 הקודמות. זה כבר תב"ר שעבר.

 עם חניות, עם הכול? עמרם נעים: 

 זה אמור להיות עם תב"ר אחר. ורגר:אריק ז

 )מדברים יחד(

 אנשים מקבלים אלפי שקלים, עמרם נעים: 

 עמרם, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 במסגרת, דקה. וואו. אריק זורגר:

עמרם שנייה, אני אענה לך. מה שאנחנו כרגע מדברים, מדברים על שדרוג  ניסים גוזלן: 

בפארק, ברחוב האיריס בקשר לתוך  פארק האירי שאני בקשר עם הדיירים

 הפארק.

 .או קיי עמרם נעים: 

זה שדרוג המתקנים. בלי שום קשר, לכם אני, תמורת חדש, תמורת ישן,  ניסים גוזלן: 

הוצאנו במסגרת הסכם הגג, יש, אנחנו כרגע הולכים לבצע את שדרוג רחוב 

הורד,  האיריס עם חניות, עם מדרכות, עם ריצופים ועם תאורת לד. רחוב
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רחוב האיריס ורחוב הכלנית. שלושת הרחובות האלה, מיד אחרי החג תראה, 

 מתחילים כבר לעבוד עליהם, כולל חניות בנושא רחוב האיריס.

 יצא מכרז, הכול? עמרם נעים: 

יצא הכול, יש קבלן, מתחילים לעבוד מיד אחרי החג. כל ה... מי שחושב שלא  ניסים גוזלן: 

רון הרחובות, אנחנו ניגע בכולם. אנחנו משתפים ציבור, נגיע עד רחוב, עד אח

 אנחנו יושבים איתם, אנחנו נגיע לכל בית ולכל רחוב.

 )מדברים יחד(

ניסים, ... הקדנציה שלך אבל אפרופו גג. מה עם הגג של מקס? מה עם הגג של  דודי לוין:

 אולם מקס?

 זה לא יהיה בקדנציה שלך. מוטי פרנקו: 

 יהיה בקדנציה שלך. כל הדברים זה בסדר. זה לא דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אני עד ספטמבר גומר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

מה עם האולם, אפרופו גג. אפרופו גג. מה עם האולם של, הגג של אולם מקס?  דודי לוין:

 חדירת מים וכל הפרקט שמה למעלה?

 לא יודע להגיד לך. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אתם מדברים פה על תקציב, .... לוין:דודי 

 )מדברים יחד(

 מה הקשר? יש תב"ר. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

יש, סליחה. כל מתקני הספורט אולי שכחתם, אז אני אזכיר לכם. דקה. כל  ניסים גוזלן: 

 מיליון שקל שהעברנו פה,  4.3מתקני הספורט, יש 

 )מדברים יחד(

ברנו שיפוצים והתאמות, כל מתקני הספורט ולהעביר אותם . הע3.3. 3.6 ניסים גוזלן: 

 בצורה מסודרת למתנ"ס. גם הנושא של גג מקס ייבדק במסגרת התקציב. 

אני חייב להזכיר פה את ראש המועצה. לפעמים הוא לא, הוא לא זוכר את כל  דודי לוין:

הדברים. היה כבר נזק, חברת הביטוח שילמה על החלפת פרקט וחדירת מים. 
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יש, עוד פעם, זאת אומרת, לא תיקנו כמו שצריך ועכשיו מי שמתאמן שמה 

גם לא יכול להתאמן וגם הוא בסכנת פציעה. אם תהיה פציעה, מי ישלם על 

 הדבר הזה?

 דודי, הנושא ייבדק, אני לא יודע לענות לך. אריק זורגר:

הפעם, סליחה, הפרקט כרגע כשיר ותקין ואין שום בעיה. אתה שואל עוד  ניסים גוזלן: 

 דקה. 

 הפרקט התנפח? דודי לוין:

הפרקט טיפה בשוליים ועוד הפעם, מטפלים בזה. ירון אביב כבר הביא שמאי  ניסים גוזלן: 

גם לתבוע את חברת הביטוח כי אם אתם מבינים, יש לנו נזקים. גם לגבי 

 נושא ....

 מי במועצה? תסלח לי. דודי לוין:

 תי. ירון אביב.ירון אביב. אמר ניסים גוזלן: 

 ירון אביב לא עובד מועצה, עם כל הכבוד.  דודי לוין:

 הוא עובד פה. מה הקשר? אבל הם אחראים על המתקנים, מה הקשר? ניסים גוזלן: 

 אני לא זוכר החלטת מועצה כזו שהם אחראים על המתקנים. דודי לוין:

 דודי, אני אענה לך. אני לא זוכר בעל פה. שאלת, אריק זורגר:

אני לא זוכר כזה דבר. אם תראה לי פרוטוקול, אז אני, אני בישיבה, אני  ודי לוין:ד

 בישיבה הבאה אגיד טעיתי.

 )מדברים יחד(

 מחכים שנתיים שזה יקרה. מוטי פרנקו: 

 לא היה מעולם כזה דבר. דודי לוין:

 ישיבה אחרונה אישרנו את המתקנים שמעבירים למשרד הפנים. מה, אתם ניסים גוזלן: 

 לא זוכרים?

 מתקנים למשרד הפנים? מוטי פרנקו: 

 של המתנ"ס. העברנו, אנחנו מעבירים למתנ"ס תקנון שכולל, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 , סליחה. אני חשבתי שזה עבר. קדימה.או קייהורדת את זה מסדר היום?  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני מדבר איתך על כל השנים.שבועיים אחורה הוא מדבר איתי,  דודי לוין:
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 קדימה. ניסים גוזלן: 

 אה, אריק, אני יכול לקבל? דודי לוין:

 אני אענה. אני לא רוצה להגיד לך משהו שאני לא זוכר בעל פה.  אריק זורגר:

 אריק, לפני שאתה ממשיך, לגבי גן החי, זה רשום? מוטי זייפתי: 

קשר את ההצללה מחליפים להם. וללא  גן החי רשום. מתקנים צריך וללא ניסים גוזלן: 

אלף שקל שקיבלנו כרגע  450קשר, וללא קשר אנחנו מקדמים במסגרת 

אלף שקל לשדרוג. המגרש היום שנמצא צמוד  450מבחינת קרן המתקנים 

אלף לשדרוג. זה אומר לסדר את העצים,  450-למתנ"ס יקבל את המנה של ה

רש ממגרש בלטות למגרש זה אומר מבחינתנו להניח שם, להפוך את המג

 מרצפות, להפוך אותו למגרש דשא סינטטי. 

 איזה מגרש? קי גונגרדי: 'ג

אלף שקל  450העלייה למתנ"ס. היפה. נהפוך אותו לדשא סינטטי. יש  ניסים גוזלן: 

-שאנחנו נעשה את זה. אני מקווה שאני אצליח לעמוד במשימה הזאת עד ה

בסדר? זאת ... מעבר למה שחשבתם  הוא יהיה כבר פעיל. זאת המשימה. 1.9

 ש.... לא רואים. זה הישג שאנחנו רואים,

 )מדברים יחד(

 יש לנו פה שכונה מאוד ותיקה שלא מקבלת התייחסות. עמרם נעים: 

 שלא? ניסים גוזלן: 

שלא מקבלת התייחסות. זה לגבי דוד הכהן. חייבים להיכנס לשם, לראות מה  עמרם נעים: 

 מבטיחים להם ולא עושים שום דבר כל הזמן.אפשר לעזור. אנחנו 

תקשיבו. במסגרת, אני אומר עוד הפעם. במסגרת הסכם הגג קיבלנו רק מנה  ניסים גוזלן: 

 חדש תמורת ישן. ₪ מיליון  2של 

 .או קיי עמרם נעים: 

אני אומר ₪ מיליון  ₪2. מיליון  2הנוהל כרגע היה ששלב א' מבצעים  ניסים גוזלן: 

 נה זה רחוב האיריס, רחוב הורד,הדגימה הראשו

 עזוב, זה דיברנו. עמרם נעים: 

שמוטי שאל אותי רחוב הורד, האיריס ורחוב הכלנית. שלושת הרחובות  ניסים גוזלן: 

ברגע שאנחנו נשיג ₪. מיליון  2האלה מקבלים את המנה הראשונה של 

כספים הן בהיטל הפיתוח או הן בהיטל השבחה או לחילופין מהגדלה של 
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חדש תמורת ישן, אנחנו נכניס את הרחובות הבאים. זה רחוב הנרקיס, רחוב 

הגפן, רחוב התאנה ורחוב עוזיאל ודוד הכהן. דוד הכהן. אלה הרחובות 

 שיקבלו את המנה הבאה. תמתינו. 

 מה עם רחוב השושנים? דובר אזרחי:

הזה  אזורבהשושנים אנחנו החלטנו ש... השושנים יעברו כרגע שדרוג  ניסים גוזלן: 

של גני מנחם ברחוב בן יוסף ברחוב הירדן.  110במסגרת רחוב מטלה מספר 

אנחנו מבחינתנו רוצים לגעת במסגרת הפרויקט הזה של רחוב בן יוסף, אנחנו 

רוצים לגעת גם ברחוב השושנים. זה הוצאות המשימה כמו שאנחנו ברחוב 

חנו להכניס אותו הירדן נוגעים ברחובות ההולנדיים. המשימה היא שאם הצל

 להחלפת ריצוף אנחנו נעשה את זה. 

 מה בהרצל? הרצל מה הולך שמה? דובר אזרחי:

הרצל, התחדשות עירונית כמו שאנחנו ... בדוד הכהן אנחנו ניגע גם בשכונת  ניסים גוזלן: 

הרצל. בהרצל יש כרגע השלב הראשון, אתמול ישבתי עם חברת רדא לגבי 

ם לשים בורות הטמנה. יש כרגע קבלן שזכה בורות הטמנה. אנחנו הולכי

בשכונת הרצל במוסדות החינוך. אנחנו עם חברת רדא נציב את כל טמוני 

 הקרקע כדי שהיישוב יהיה הרבה יותר נקי.

 תב"ר הבא. בניית חמישה גני ילדים ברחוב ברקת. זה חמישה גנים של, אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

י אשפה והקמת פינות גזם. אנחנו רוצים להחליף את תב"ר הבא לרכישת פח אריק זורגר:

בכל הבנייה הנמוכה ביישוב. את כלי העצירה כדי  360-ל 300הפחים של 

 להקים פינות גזם מסודרות ברחובות.

 )מדברים יחד(

 ₪.התב"ר בסך מיליון  אריק זורגר:

 י המועצה?למה ... לתוכנית לרכוש את זה ... ופה אתה מפיל את זה על חבר נועם ששון: 

 אני לא הפלתי שום דבר. אריק זורגר:

אתה הפלת בהסכם החדש אתה הפלת את זה. תענה לי. אני רוצה תשובה.  נועם ששון: 

 מה?

 )מדברים יחד(

 אתה תענה כמו שאני שואל אותך אתה תענה. אתה תענה. נועם ששון: 
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 אני לא עונה לך. אריק זורגר:

 אתה תענה. נועם ששון: 

 סליחה. אתה לא תדבר ככה. אריק זורגר:

ניסים, אה, אריק אתה תענה. אני שואל אותך שאלה. מה פתאום הפלת? אז  נועם ששון: 

 היה לך מניע?

 סליחה. אריק זורגר:

 היה לך מניע ... קבלן תגיד את זה. אז תגיד את זה. נועם ששון: 

 ... מדבר בצורה הזאת. אריק זורגר:

 אז אני רוצה לדעת. נועם ששון: 

 תרצה לדעת, תפנה, ריק זורגר:א

 אז אני לא אפנה אלייך. אני לא אפנה אלייך. נועם ששון: 

 אז אל תפנה. אריק זורגר:

 אני פונה לראש המועצה, אתה בסך הכול עובד פה. נועם ששון: 

 נועם, נועם, דקה. ניסים גוזלן: 

 התעצבנת כמה פעמים, הלכת, למה חזרת? נועם ששון: 

 יק עם הסגנון הזה, לא מתאים לך.מספ ניסים גוזלן: 

 ניסים, ניסים. בוא, בוא. אתה חבר ... שהוא עושה לנו פה במועצה. נועם ששון: 

 תירגע. ניסים גוזלן: 

 לא בא לנו טוב. מספיק, עד לפה סבלנו. נועם ששון: 

 תירגע, תירגע. מה יש לך? ניסים גוזלן: 

 שיענה לי תשובות. נועם ששון: 

 א יענה לך תשובות. התשובה היא פשוטה.הו ניסים גוזלן: 

הוא לא עונה לא למיילים ולא לתשובות. הוא לא מתאים פה בכלל להיות  נועם ששון: 

 מנכ"ל.

 )מדברים יחד(

 הוא לא מתאים לפה. נועם ששון: 

 טוב, תירגע, הלאה. ניסים גוזלן: 

 תב"ר הבא לפיתוח, אריק זורגר:

 אני רוצה תשובה, אריק. נועם ששון: 
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 אני אענה לך. ניסים גוזלן: 

 אני לא אענה לך. אריק זורגר:

 אל תענה, אז תשתוק. נועם ששון: 

 סליחה? אריק זורגר:

 אז תשתוק הוא יענה. נועם ששון: 

 נועם, נועם. ניסים גוזלן: 

 אז תשתוק, הוא יענה. נועם ששון: 

 נועם, מה יש לך אתה? דובר:

 )מדברים יחד(

ובה. הוא מזלזל בחברי המועצה, צריך להעמיד אותו במקום. אני רוצה תש נועם ששון: 

הוא מזלזל בחברי המועצה. הוא לא עונה למיילים, הוא לא עונה לשאלות, 

הוא לא חוזר לטלפונים, הוא מזלזל פה בכולם. הוא חושב שהוא איזה פה, 

 מנהל את המועצה.

 תירגע. ניסים גוזלן: 

 אז אני רוצה תשובות. נועם ששון: 

 שנייה. בוא, תירגע, אני אענה אחרי זה. הלאה. אני אענה לך. ם גוזלן: ניסי

 אני רוצה תשובה. נועם ששון: 

 אני אענה לך. ניסים גוזלן: 

 אני רגועה. נועם ששון: 

 לא, אתה לא רגוע. ניסים גוזלן: 

 אני מאוד רגוע, ניסים. נועם ששון: 

 לא, תירגע, לא מכובד. עזוב, תכבד. ניסים גוזלן: 

אתה יודע למה אני לא רגוע? כי אריק צוקר לפני, איך שהגיע לפה, אחרי  נועם ששון: 

חודש ימים פגש מישהי מהמינהל ואמר לה, איך זה שיש פה קבלן אשפה 

שנה? אתה יודע את זה? אתה רוצה שאני אגיד לך למי הוא אמר  30שנמצא 

ת זה? הוא את זה? זה מהיום הראשון שהוא הגיע לבאר יעקב. אתה יודע א

 סימן מטרה כי זה מה שהפריע לו. 

 תירגע. ניסים גוזלן: 

 קבלן האשפה. הוא מתבייש להודות בטעויות שהוא עשה. נועם ששון: 
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 קדימה. ניסים גוזלן: 

 אני רוצה תשובה, ניסים. נועם ששון: 

 אני אענה לך אחרי זה. ניסים גוזלן: 

 עכשיו, איזה אחרי זה? נועם ששון: 

 תירגע. ככה. תירגע. ן: ניסים גוזל

 אני רגועה, אני רוצה תשובה. נועם ששון: 

 לא, אתה לא רגוע, אתה מדבר לא לעניין. ניסים גוזלן: 

 אני רוצה תשובה. נועם ששון: 

 ... עזוב. ניסים גוזלן: 

 אז אני רוצה תשובה בבקשה. ניסים, אני רוצה תשובה. נועם ששון: 

דקה. כל הרעיון של להכין מכרז, זה לא משנה עכשיו.  כל הרעיון, שנייה, ניסים גוזלן: 

הכינו מכרז שכולל את הנושא של טמוני קרקע, רגע, דקה. את הנושא של 

ליטרים כי מבחינת הרשות כולנו מבינים היום בצמודי קרקע  360פחים 

בתור כאלה שחיים ששני פינויים בשבוע לא מספיקים. שנייה. ובקיבולת של 

ליטרים זה בעצם נותן  360ליטר, שנייה.  240. במקום אחוז, דקה 50עוד 

אחוז בכל פינוי. וזה אומר שאם אנחנו מפנים  50כביכול קיבולת של עוד 

 פעמיים, זה כאילו פינינו שלוש פעמים. עכשיו, זה מבחינת הלוגיקה ב,

 ניסים. נועם ששון: 

חד פעמית גם להגדיל,  רגע. יש בלאי שברו להוא ועשו להוא, זאת הזדמנות ניסים גוזלן: 

אני אומר עוד הפעם. יש לנו כסף לקנות פחים לצמודי הקרקע כדי שהם ולנו 

יהיה יותר טוב ברמת הפינוי שלא נגיע לפחים עמוסים ונגיע לפחים מה 

שנקרא ריקים כדי לתת שירות יותר טוב. זה הרציונל. ברעיון היה בללכת 

מבחינתנו, היזם הרי יתמחר  למכרז כזה כדי שנשיט את זה על היזם ואנחנו

את זה, רגע, שנייה. וקרה מה שקרה. האופציה השנייה של הקבלן הזה 

 למרץ. זה לא משנה עכשיו. 15הייתה עד 

 ניסים, ניסים. נועם ששון: 

 זה לא, רגע. ניסים גוזלן: 

 אני שאלתי שאלה. נועם ששון: 

 אז אני עונה לך. רגע. ניסים גוזלן: 
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 ה לא עונה לי על השאלה.לא, את נועם ששון: 

 כי הקבלן, ניסים גוזלן: 

 ההסכם החדש שסיכמת עם בוכנין, ביקשת ממנו לרכוש פחים. נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 למה אתה לא ...? נועם ששון: 

 אז אני אענה לך.  ניסים גוזלן: 

 למה אתה לא עונה? נועם ששון: 

 אז אני עונה לך. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ... תשובה. ועם ששון: נ

 אז אני עונה לך ואומר לך שגם בוכנין, דקה. תן לי דקה. ניסים גוזלן: 

 אני רוצה להסביר. נועם ששון: 

 אבל רגע. אבל אתה סתם, בוא. ניסים גוזלן: 

... אריק סיכם ואמר לבוכנין, אריק ... אמר לביבי תקשיב אתה יורד בסכום  נועם ששון: 

אתה קונה פחים חדשים, אתה מתחזק אותם ואתה  אלף שקל, 250-כסף ל

אלף  360-עושה לנו ימי פינוי בנוסף. כשהוא הביא קבלן חדש עכשיו ל

יותר, ... את התוספת מה שבוכנין לא קיבל, הוא הוריד לו את הפחים, הוא 

הוריד לו את האחזקה, הוא הוריד לו את השקילות שהוא צריך .... הוא לא 

תה מבין עכשיו מה הוא עשה? עכשיו את הפחים הוא . א360-שם לו כלום ב

רוכש על חשבון המועצה. לא על חשבון ה... החדש שהוא הביא. אבל זה, למה 

 עשית את זה?

 ... הרבה יותר גרוע. אריק זורגר:

 למה עשית? אני רוצה תשובה. תגיד למה. נועם ששון: 

 של מה? ניסים גוזלן: 

 ל חשבון המועצה ולא על חשבון הקבלן ...?למה אתה רוכש פחים ע נועם ששון: 

זה לא משנה, אני אסביר לך. מבוכנין לא קנה וגם הוא לא קונה. שניהם לא  ניסים גוזלן: 

 קונים. הקבלן,

 כי העפת אותו כי הוא לא קנה פחים. נועם ששון: 

 לא. לא זו הסיבה. לא זו הסיבה. ניסים גוזלן: 
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 שלו. היה לו שלושה חודשי ניסיון. כי הוא לא עמד בתוכנית נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 למה, למה? את התשובות אני יודע אני .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אתם עשיתם פה. נועם ששון: 

למה אין תשובות? הם הולכים כרגע, תקשיב אבל לא, אם תצעק זה לא אומר  ניסים גוזלן: 

 שאתה צודק.

 אתה לא צודק.  נועם ששון: 

 רים יחד()מדב

 אני לא רוצה את התשובות האלה. נועם ששון: 

 רוצה להקשיב? ניסים גוזלן: 

 תגיד תשובה אמיתית. נועם ששון: 

אני אומר לך רק אמיתי. לא ה, אף קבלן שיבוא היום למכרז, אם הוא לא  ניסים גוזלן: 

 זוכה חמש שנים, אף אחד לא ישקיע את הפחים. זה גם,

 חודשים. 9ו שנים, נשאר לו ... נשאר ל נועם ששון: 

 לא. ניסים גוזלן: 

 חודשים. 9 נועם ששון: 

 ועוד שנה הייתה לו אופציה ב.... ניסים גוזלן: 

 חודשים.  9לא, לא, לא, אתה משקר. נשאר לו  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 נשאר לו עוד שנה. ניסים גוזלן: 

 נשאר לו עוד שנה? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 נשאר לו עוד שנה. גוזלן: ניסים 

 עדיף לך שאני לא אענה, נועם. ד אילנית הומינר: "עו

 עדיף לי שלא תעני. נועם ששון: 

 עדיף לך שאני לא אענה. ד אילנית הומינר: "עו

 את שירת .... את יותר גרועה. את שירת את זה ו.... אז נדבר על הכול כבר. נועם ששון: 

 ני לא ....עדיף שא ד אילנית הומינר: "עו
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 )מדברים יחד(

 אני לא אענה. ד אילנית הומינר: "עו

 אני שומע מה שהוא אומר, עושה סדר ואני ... גם את תעשי לי סדר. דובר:

כל הדברים שנאמרו כאן שגויים. זה היה תלוי בדרג המקצועי. אדון  ד אילנית הומינר: "עו

קיבל תקופת בוכניק לא היה ממשיך. רק בגלל חברי המועצה שלחצו הוא 

 ניסיון.

 )מדברים יחד(

 מי זה חברי המועצה שלחצו? נועם ששון: 

 יש פה חבר מועצה. ד אילנית הומינר: "עו

 מי זה חברי המועצה שלחצו? נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 המועצה, הדרג המקצועי היה מפרסם מכרז. ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 מכרז? למה לא פרסמת ... נועם ששון: 

 אילנית תעני, איזה חברי מועצה, דובר:

 אם זה היה תלוי בדרג המקצועי כבר היה מזמן, ד אילנית הומינר: "עו

אז תפרסמי עכשיו. את מההתחלה לא רצית את בוכניק. סימנת אותו  נועם ששון: 

 מההתחלה.

 ברור, אנחנו, ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 נו מסמנים את בוכניק, ברור.אנח ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 ואני אגיד לך גם למה. נועם ששון: 

 למה? ד אילנית הומינר: "עו

 כי זה ... נתפס מנסה לרמות ... בהסכם .... נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 ואת יודעת את האמת.  נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 אני משרתת אותו, נכון.  ד אילנית הומינר: "עו
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 דברים יחד()מ

 נכון. את משרתת אותו. כי הוא הביא אותך לפה. נועם ששון: 

 ברור.  ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 ... תצא מהקבוצה של צריפין. אתה בניגוד אינטרסים. נועם ששון: 

 אוי נועם, נו. ד אילנית הומינר: "עו

 נושא מספיק חשוב.אנחנו נענה בכתב לחברי המליאה מכתב בנושא הזה. זה  דובר:

 זה נושא סבוך ומורכב וכל מה שנאמר פה אין בו מילת אמת. ד אילנית הומינר: "עו

 נכון אין פה מילה. נועם ששון: 

 אין פה מילת אמת. ד אילנית הומינר: "עו

 אין פה, נועם ששון: 

 )מדברים יחד(

 בואו נתקדם. המצב פה הרבה יותר גרוע .... ד אילנית הומינר: "עו

 ברים יחד()מד

 ניסים, עדיף לך להמשיך הלאה. ד אילנית הומינר: "עו

סתם מתנצלים. עשיתם עוול לבן אדם סתם. תפסתם אותו כמטרה. לא יכול  נועם ששון: 

להיות שיושב מנכ"ל מועצה מהיום הראשון שבא לפה זה  מה שעניין אותו. 

פשר ואתה מבין למה? ולתפור אותו זה הכי קל. כל דבר שאתה רוצה, א

לתפור אותו. ... מה שאתה רוצה. ומי ...? יועץ שנתפס גונב מ...? לא, תגיד 

 לכולם. למה אתה לא אומר להם? הביאו יועץ שנתפס גונב ... ופיטרו אותו.

 )מדברים יחד(

 למלא, לא יודע, בערך לא יודע. 290אם הוספתם כמו שהוא אומר במקום  מוטי זייפתי: 

 מוטי, אתם לא יודעים את העובדות.אוי  ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(

 אז אולי תשתפי אותנו? קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

 אפשר לעשות על זה דיון רציני. ד אילנית הומינר: "עו

 )מדברים יחד(
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, 330ומשהו והיה אמור לקבל  290לעניות דעתי. אם הבן אדם היה עובד ...  מוטי זייפתי: 

ין ניקיון כמו שהיה פעם. לא רוצה להגיד לך שפעם לא אותו הקבלן החדש וא

 היה מושלם בוודאי שלא. אבל היום הרבה יותר גרוע. אז מה, מה עשינו?

מוטי תקשיבו. אנחנו מיד אחרי החג, אני אמרתי לכולם ואני גם ... הנחיה של  ניסים גוזלן: 

צה היועצת המשפטית .אנחנו אחרי החג יוצאים למכרז. אף אחד ואני רו

שתבינו, אף אחד לא ילך גם להשקעות וגם לכל דבר אחר וגם אנחנו רוצים 

שירות שיבוא מישהו שיהיה יציב. אנחנו לא רוצים לא לחודשיים ולא לחצי 

שנה ולא לזה. אנחנו רוצים שהמכרז מיד עד יום העצמאות המכרז יצא. זאת 

את זה עוד  המשימה. כדי לגמור את הסאגה הזאת. כל העניין הוא ואני אומר

הפעם, אף אחד לא. אנחנו רוצים לשפר את בתב"ר הזה שהצענו עכשיו, 

. עכשיו גם קבלן שיוצא למכרז חמש שנים, אם 360-לשפר, לקנות פחים ב

הוא קונה או שאנחנו קונים, הוא מתמחר את זה במחיר. אף אחד לא 

מתמחר. עכשיו, ברור לכולם שגם זה שבא לשלושה חודשים או זה שיבוא 

לחודשיים או זה שיבוא לארבעה חודשים, כל מי שלא יפנה עכשיו עד שיהיה 

זכיין, לא ילך להשקעות גדולות. זה הגיוני. לכן אנחנו רוצים שהתושבים 

צמודי הקרקע, סליחה ג'קי עוד משפט, יקבלו פח חדש עם פינוי דו ... חדש 

עמרם,  הוא מקבל פח חדש ללא חיוב כספי. המועצה המקומית רוכשת פחים,

ליטר כדי שיהיה לו פח נקי, מסודר ואז נעשה שני  360ללא חיוב. מקבל פח 

 פינויים. הפחים לא יהיו עמוסים וצמודי הקרקע ייהנו.

 אריק, האם לקראת החג, מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 ייתן מענה לכל הצרכים של באר יעקב. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 שיזכה במכרז, הקבלן שיזכה במכרז תוטל עליו התחזוקה....  ד אילנית הומינר: "עו

 לקראת החג לא תהיינה שום בעיה? מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 יהיה על הקבלן שיזכה. ד אילנית הומינר: "עו

אם קונים פחים כאלה חדשים, האם נתתם דעתכם על הנושא של, כבר  מוטי פרנקו: 

 ם, של פלסטיקים?מחליפים, אז הנושא של מחזור, של קרטוני
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 )מדברים יחד(

 הכתומים זה לא קשור מוטי,  זה מדובר על .... ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 פסולת רטובה. ניסים גוזלן: 

 אני יודע. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 אבל אם עושים בנשימה אחת כזאת, ברצינות. זה לא .... מוטי פרנקו: 

ם תמיר בנושא הפחים הכתומים. ישיבת עבודה הייתה ישיבת עבודה ע אריק זורגר:

ראשונה. לדעתי היא לא ממצה. קבענו פגישה נוספת. הפחים הכתומים בסוף 

יש להם יתרון וחסרון. אני אגיד במשפט. היתרון הוא שנפח האשפה כביכול 

אחוזים, יש  6אמור לרדת. מניסיון של רשויות אחרות הוא יכול לרדת בין 

אחוזים בנפח.  10והיו גם רשויות שזה הגיע לכמעט  8רשויות שזה מגיע ל

 בנפח האשפה. החיסרון הוא שאין מקומות בטח בבתים הנמוכים,

 )מדברים יחד(

 בבניה, אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אז יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. צריך .... אריק זורגר:

 למה. אנחנו צריכים לעלות כיתה בזה. אני אגיד לך מוטי פרנקו: 

 אני מסכים, אני מסכים. אריק זורגר:

 אין .... מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 כי לפעמים הבקבוקי מחזור, מוטי פרנקו: 

אני רוצה רק שתבינו רגע. לפני כמה ימים, אני לא יודע מי מכם ראה. הייתה  ניסים גוזלן: 

הם תוכנית ובכלל אמרו שכל נושא המחזור הם לא עושים היום במיכלים. 

עושים היום, היום את זה באתרי הפינוי. הם עושים שם סינון. גם של 

בקבוקים וגם של קרטונים וגם הפרדה. בתחנות המעבר היום עושים את 

ההפרדות עצמם כי המדינה באופן עקרוני כשאנחנו נתנו היתרי בניה בצמרות 

ו ואנשים קנו פחים בצבע חום או בצבע זה, העלות פינוי, אם אנחנו היינ
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משלמים פר בניין או פר זה, זה היה רצח מבחינת מיליונים. היום כל 

 המחזורים ... תחנות מעבר. לכן אני אומר,

 )מדברים יחד(

לא, אני אומר היום כל ה, גם אם אתה מפריד וגם אם אתה לא מפריד  ניסים גוזלן: 

בפסולת רטובה הם עוברים מיון היום במסגרת תחנות המעבר. יש לזה, על 

 היה תחקיר לפני .... זה

כן אבל ... רשות מקומית. לא רק לחנך את התושבים בחיובי, אלא גם  מוטי פרנקו: 

להרוויח מזה אפילו כמה שקלים לרשות המקומית. הפלסטיק היום הוא 

 נדרש. הקרטונים נדרשים. אתה מודד מחזור, אתה מודד,

 אנחנו היחידים היום, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 קודם כל, גוזלן:  ניסים

 צריכים לחשוב קדימה. מוטי פרנקו: 

קודם כל איכות סביבה והכל, יש את חברת תמיר שהיא מובילה אותנו והיא  ניסים גוזלן: 

מספר אחת בשוק היום בנושא המחזור. ואנחנו איתם כרגע מכינים תוכנית 

רה תלת שנתית ואנחנו נודיע לכם בדיוק על מה, על מה מדובר. כולל ההסב

 בבתי ספר, כולל חינוך. ואני חושב שחינוך הוא מאוד חשוב בנושא המחזור.

 ברור, ברור. קי גונגרדי: 'ג

 )מדברים יחד(

 פחים שבורים באפרים קישון שנשברו ... גם בתקציב הזה? דודי לוין:

 לא, זה תקציב לטובת, זה לא, אריק זורגר:

 יש, דקה.  ניסים גוזלן: 

 רכישת פחים,מדובר על  אריק זורגר:

 יש, רגע, רגע, דודי, שנייה. מהכסף, אני אומר עוד הפעם. ניסים גוזלן: 

יש פחים, יש פחים שנשברו על ידי פועלים. לא יעזור כלום. שלושה ארבעה  דודי לוין:

 בניינים רצוף.

 )מדברים יחד(

 מספר בניינים פנו ותוקן להם. אם עוד בניינים נוספים, אריק זורגר:

 ד()מדברים יח
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תפנו. כל מי שנגרם לו נזק כתוצאה מהפינוי, רגע. דקה, יעקב. כל מי שנגרם  ניסים גוזלן: 

 לו נזק כתוצאה מפינוי אשפה בצורה לקויה, אנחנו כמועצה נתקן לו את זה. 

 אני אישית בתור דייר, דודי לוין:

 אז תפנה, תפנה אליו. תפנה אליו. ניסים גוזלן: 

 פניתי. דודי לוין:

 לאריק. וזלן: ניסים ג

 פניתי. מה זה? דודי לוין:

 )מדברים יחד(

 אתה על הקבלן הזה או על הקבלן הזה?  ניסים גוזלן: 

 ניסים. דודי לוין:

 לא, אני שואל על מי. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא, שאלתי מתי הייתה הפניה שלך? ניסים גוזלן: 

 ניסים, הפח ... עשר שנים. יש עיוות חומר. דובר:

 )מדברים יחד(

 יעקב, הבנו. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 הפח לא נשבר ולא היו בו חורים. דודי לוין:

 אם יוכיחו, סליחה, דודי, אם תוכיחו שרכשתם אותו, ניסים גוזלן: 

 שלושה בנינים רצופים אותו בדיוק עם יצרנים שונים ומשנים שונים.  דודי לוין:

 חה.אם יוכיחו, סלי ניסים גוזלן: 

 לא נולדתי אתמול. דודי לוין:

 כמה שנים?אברהם בוסקילה: 

 לא ביקשתי את העזרה שלך, בוסקילה. דודי לוין:

 לא, כמה שנים?אברהם בוסקילה: 

 אני לא ביקשתי. דודי לוין:

 אם זה נשבר לפני חודשיים זה משהו אחר. אם נשבר אחרי שבועיים זה,אברהם בוסקילה: 

 אתה צודק.נכון, נכון.  דודי לוין:
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קדימה. אנחנו נבדוק כל מקרה לגופו ואני אומר עוד הפעם, מה שקשור לפינוי  ניסים גוזלן: 

בצורה לקויה אנחנו תומכים ואפשר להעביר את הדרישות ליוסי זיתון 

 ולמנכ"ל והם יטפלו בזה.

ה ניסים לגבי הפינוי. יש בעיה. כשמפנים פעמיים שבוע שני ורביעי, אתה מפנ עמרם נעים: 

 ביום רביעי. עד יום שני אתה יודע איזה הצטברות של אשפה יש?

 )מדברים יחד(

 באיזה שכונה זה? דובר:

 )מדברים יחד(

 .360עמרם,  ניסים גוזלן: 

 עד שיהיה. עמרם נעים: 

 אנחנו מדברים על מיידי. ברגע שאתה מאשר תב"ר הולכים למשרד הפנים .... ניסים גוזלן: 

 די? מה זה מיידי?מה זה מיי עמרם נעים: 

 שלושה חודשים. ניסים גוזלן: 

 זה מיידי? זה עד המכרז. עמרם נעים: 

 עמרם, יש לי שאלה. מה האופציה השנייה? להישאר עם זה כל החיים? ניסים גוזלן: 

 להוסיף עוד יום פינוי. עמרם נעים: 

די קרקע אנחנו לא קשור למכרז. אנחנו פועלים כמועצה על הפחים לצמו ניסים גוזלן: 

 לשפר את המצב של ....

 כן אבל בינתיים. עמרם נעים: 

 אנחנו, תריץ את התב"ר אנחנו יכולים, ניסים גוזלן: 

 למה שלושה חודשים? דובר:

בחודשיים נספק אותם. אנחנו רוצים יותר מכולם כדי שצמודי הקרקע יקבלו  ניסים גוזלן: 

 פחים חדשים על חשבון הרשות המקומית.

דע לך, לפני שבוע ימים, שבוע וחצי, הם לא פינו בזמן. פינו פעם אחת. וזה  עמרם נעים: 

התמלא והתמלא עד שהלכתי, הבאתי עוד פח ומילאתי אותו וגם כן לא 

 הגיעו. אפשר לבדוק את זה?

 עמרם, אנחנו מבחינתנו נפנה, ניסים גוזלן: 

 הם לא עומדים בזמנים של הפינוי. עמרם נעים: 
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זה יהיה קלאסי. זה יהיה שהפחים  360-נו מתחייבים לפעמיים בשבוע באנח ניסים גוזלן: 

 . םיהיו מאווררים ולא יהיו את כל הערימות מאחוריה

תב"ר הבא לפיתוח מקווה. אנחנו אישרנו ... מקווה .... אנחנו רוצים להגדיל  אריק זורגר:

אותו לטובת מספר עבודות פיתוח במבנה המקווה במיליון שקל. מקור 

 ון תהיה קרן עבודות פיתוח. המימ

 איפה? עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(

 יש פה מישהו מתנגד?  אריק זורגר:

הפרויקט הזה אנחנו מעריכים שתוך ארבעה חודשים, שלושה וחצי חודשים  ניסים גוזלן: 

 נסיים אותו מבחינת זה בעזרת ה'. 

נחנו מבקשים, דני אנחנו לא משתמשים בזה בשנתיים האחרונות אבל א אריק זורגר:

פשוט נאלץ לצאת. מסגרת אשראי לזמן קצר. אנחנו לא השתמשנו בה ברוך 

אבל אנחנו מבקשים לאשר אותה על אותה מסגרת כמו  2017-ה' גם לא ב

 מסגרת האשראי לטווח קצר.₪ וחצי מיליון  7שהיה כל השנים האחרונות על 

 )מדברים יחד(

 נגד? שנייה, זה ברשותכם רק. מי אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 יש מסגרת, ניסים גוזלן: 

 .2017מסגרת אשראי לטווח קצר, לא נוצלה אני אומר, גם ב אריק זורגר:

 אנחנו לא מנצלים. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אם קורה מקרה שצריך. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 הלאה. יש מיליונים. יש מיליונים. ניסים גוזלן: 

 יחה, רק הצבעה.סל אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 בסדר, אנחנו לא משתמשים. ניסים גוזלן: 

 מאיזה בנק אתה לוקח את זה? דובר:

 מה? אריק זורגר:
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 מאיזה בנק? דובר:

 דודי. אריק זורגר:

 אנחנו הולכים לבנק שעובדים בו שיקצה לנו. מה זה? א' ב'. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 משים.אנחנו לא משת ניסים גוזלן: 

 באישור משרד הפנים.אברהם בוסקילה: 

 זה באישור משרד הפנים. נו, מה, סתם לא השתמשנו גם? יש לנו, ניסים גוזלן: 

 מיליון שקל. 130משרד הפנים שמענו  דודי לוין:

 כן, כן. צודק, צודק. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 משרד הפנים עוזר לנו. ואתם מכשילים. ניסים גוזלן: 

 מיליון מינוס. אז איזה? 130 לוין:דודי 

 )מדברים יחד(

 .130? אין לך מינוס של 130איזה  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

בעקבות החלפת גננות אנחנו ביקשנו שלושה, ארבעה גני ילדים להחליף את  אריק זורגר:

 מספרי,

 )מדברים יחד(

 אישרנו במייל. ליאת דרי: 

 יל.לא, זה לא אושר במי אריק זורגר:

 לא אושר פה אחד. אמרנו, ניסים גוזלן: 

 ... במייל אנחנו צריכים אישור. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 . יש פה מישהו נגד? לא, הלאה.או קייאז  ניסים גוזלן: 

אנחנו נדרשים לשנות הרכב בוועדת השקעות. ... מופיע בוועדת השקעות  אריק זורגר:

נות את זה מכיוון שהוא כבר לא עובד במשרד הפנים. קיבלנו הערה שצריך לש

 פה.

 )מדברים יחד(
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חוזה של מרכז לצעירים. אנחנו אישרנו פה תב"ר נדמה לי בישיבה הקודמת  אריק זורגר:

של המרכז, של המשרד לשוויון חברתי שנתן לנו נושא של, תמיר אתה רוצה 

 להגיד כמה ... מרכז הצעירים?

 כמה היה הסכום? ניסים גוזלן: 

 איפה הפרוטוקול? זה יותר חשוב. וין:דודי ל

אלף שקל להפעלת  350-, מירי, אה, גילה גמליאל דאגה לבאר יעקב ל300 ניסים גוזלן: 

 הפעילות של מרכז צעירים. אנחנו מודים לה על כך.

 תודה. דודי לוין:

 היא עזרה לנו. ניסים גוזלן: 

 תודה?יפה מאוד. אני יכול לשלוח לה משהו להגיד לה  דודי לוין:

 תגיד לה תודה, תסמס לה. אני אתן לך את הטלפון שלה תסמס לה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני אתן לך את הטלפון של כולם. תסמס להם. אתה, תגיד להם תודה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני אשלח לך, אין בעיה. אשלח לך את כולם. ניסים גוזלן: 

 באפס אני רוצה להקריא את הרשימה. 2017ו בשנת התב"רים שנסגר אריק זורגר:

 אשלח לך את יו"ר מפעל הפיס גם. תגיד לו תודה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אלף האלה? 350-לכמה זמן ה עידית גינדי: 

 אה? ניסים גוזלן: 

 תוך כמה זמן אתה צריך לנצל אותם? עידית גינדי: 

 נו עד סוף השנה כדי שנקבל שנה הבאה.בעיקרון זה כל הפעילות של ניסים גוזלן: 

 אלף לשנה הזו? 350 עידית גינדי: 

 השנה הזו. ניסים גוזלן: 

 לצעירים. עידית גינדי: 

 כן. שנה או ש, שלוש. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לשלוש שנים? 350או  350לא, שלוש שנים, כל שנה  עידית גינדי: 

 )מדברים יחד(



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

76 

 ב"רים שנסגרו באפס.אני מקריא ת אריק זורגר:

אלף לשלוש שנים במרכז צעירים של חברת ה, של השרה גילה  800סך הכול  ניסים גוזלן: 

 גמליאל.

 מי אחראי על זה? מי אחראי? אברהם בוסקילה: 

 גילה. מי שאחראי על זה, ניסים גוזלן: 

 תודה בוסקילה. עידית גינדי: 

 הלאה. ניסים גוזלן: 

 מה? אברהם בוסקילה: 

 תודה. ת גינדי: עידי

 לא.אברהם בוסקילה: 

 באמת, תודה על השאלה. עידית גינדי: 

 לא, את אחראית מלמעלה.אברהם בוסקילה: 

 לא, אני, תודה אני גם שאלתי את אותה שאלה .... עידית גינדי: 

 אחר כך זה יישאר ... פה.אברהם בוסקילה: 

 ולכן שאלתי לכמה זמן הכסף. עידית גינדי: 

 יש סוף סוף. : ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 שנייה, דקה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו כרגע בשעה, ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 שאני מכיר. 12, 20מועמדים.  20אנחנו במכרז למנהל יחידת הנוער. יש כרגע  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 השכר של כולם. קדימה.. כל הבעיה שלנו זה רמת 20, 20יש שם  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 ... המגשה פרטנית לאסיף.  אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 אלף שקל. 20מועמדים. לא  20אלף. יש  20לא  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(



  ד.נ                                                                                                                                  03283

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

77 

 אלף שקל מזמן זה היה, המשרה הייתה נחשקת. 20אם היה  ניסים גוזלן: 

? אני מדבר על 09את התב"רים שנסגרו ב אתם רוצים שאני אקריא אחד אחד אריק זורגר:

תב"רים שנסגרו באפס. המגשה פרטנית לאסיף. כיתה אקוסטית לגן אמנון. 

. שיפוץ מתקני ספורט. הצטיידויות 2016סימון כבישים והתקני בטיחות 

במוסדות חינוך. בניית ממ"ד ברשבי על ידי משרד החינוך. ארבעה גנים 

. שיפוץ קטן שהיה במועדון גיל הזהב. ברחוב האודם. אולם ספורט בצאלון

הקמת תא דרומי. אופק חדש היה פינות עבודה בזמנו שהתקבל. מרכז פיס 

ירוק. עבודות פיתוח שנעשו בליכטנשטיין. תכנון ורחוב, הסדרת רחוב כביש 

 . כל התב"רים הללו נסגרו באפס. זה מובא לידיעתכם.4313

 ?4313מה זה תכנון  דודי לוין:

 . לא זוכר את מהות ה....4313הסדרת רחוב החצב כביש  :אריק זורגר

 )מדברים יחד(

 זה מה שנקרא שדרות ... העתידי.  4313אתה מתבלבל.  מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

רחוב החצב זה רחוב שאנחנו מבקשים כבר שלוש שנים ... לנקות שם. זה עם  מוטי פרנקו: 

 הסוסים.

 זה רחוב החצב. אריק זורגר:

 .4313אז זה לא  פרנקו: מוטי 

 הלאה. אריק זורגר:

 מה זה החצב? עידית גינדי: 

 טוב, קדימה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 סיימנו? ניסים גוזלן: 

 אנחנו נועלים את ישיבת המועצה. אריק זורגר:

רגע, לפני זה. דקה. לישיבה הבאה אמרתי, חוץ מהקאנטרי שנביא את  ניסים גוזלן: 

לאפריל אנחנו בפרולינג של רמב"ם. אנחנו צריכים  8-ו בהמתכנן, אנחנ

להעביר במהלך חודש אפריל, כמה שיותר מוקדם אחרי הפרולינג אנחנו 

נעביר תוכנית רמב"ם במועצה כדי שמבחינתנו לא נעבור חצי שנה לפני 

הבחירות בעיקרון, לא מעבירים תוכניות בניה. שתבינו, לא מעבירים תוכניות 
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ע. שנייה. זה התקנה שאני יודע. לכן אנחנו, אני מעריך שעד בניה ברמת תב"

לאפריל, אנחנו נביא את זה פה לאישור כולל מצגת, כולל הכול של תוכנית  15

 רמב"ם והמרכז המסחרי. בסדר? זה, אלה התוכניות היחידות. 

 מה זה? רגע, רגע, שנייה. דודי לוין:

 אתה תקבל את זה בזימון מסודר. הלאה. לא, כלום, הלאה, אמרתי לידיעה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לאפריל להביא את זה לישיבת מועצה. 15-אנחנו מציעים עד ה ניסים גוזלן: 

 אני מבקש, אני מבקש, דודי לוין:

אני לא מדבר לאף אחד. אני דיברתי למישהו? אני ממש לא מדבר לאף אחד.  ניסים גוזלן: 

ם לקבל מענה לפני ה, מבחינתנו. ... חצי זה שהמרכז המסחרי ורמב"ם צריכי

 שנה לפני הבחירות.

 )מדברים יחד(

 מה זה משנה? צריכים לעבור את זה כי אחרת זה סתם יתקע.  ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, הלאה, נעלנו. רצית להגיד משהו? כן דודי. מה יש לך להגיד? ניסים גוזלן: 

 , פרוטוקולים, ישיבות מועצה.אריק, שני דברים. אחד דודי לוין:

 תקבל. אריק זורגר:

 חסרים מלא. שלחנו לכם את זה. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 ישיבת מועצה צריכה להתחיל באישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת. דודי לוין:

 תקבלו שוב את כל הפרוטוקולים. אריק זורגר:

 מביאים.אתם אומרים את זה קבוע. ואתם לא  מוטי פרנקו: 

 איזה פרוטוקול לא קיבלת? אתה יכול להגיד לי איזה מספר? ניסים גוזלן: 

 אמרנו לה, שלחנו לה רשימה. שלחנו. מוטי פרנקו: 

 שאלת? ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 יותר קל שתגיד מה שלחת מאשר .... דודי לוין:

 קיבלת .... ניסים גוזלן: 

 ראש המועצה יש .... מוטי פרנקו: 
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 עכשיו, אני מבקש ממך, סים גוזלן: ני

 תקבלו מייל מרוכז עם כל השנה האחרונה. אריק זורגר:

ראש המועצה, יש לי בקשה. אני משוכנע ולא בציניות שאתה תזכור את זה.  מוטי פרנקו: 

העליתי להצבעה משהו שפוצל לשניים. אחד לא עבר ואחד  24בישיבה מספר 

רת השטח הוא לא של המועצה, הוא עבר. ביקשתי חניה בסמוך לרכבת. אמ

 של בית החולים. לא בדקתי את זה, מאמין לך. 

 אז אני אתן לך עדכון. ניסים גוזלן: 

 רגע. אבל אתה לא יודע מה שאלתי, אתה כבר עונה לי תשובה. מוטי פרנקו: 

 דבר. ניסים גוזלן: 

 החלטנו, הייתה החלטת מועצה. מוטי פרנקו: 

 שמה? ניסים גוזלן: 

 שאישרנו אותה כמה פעמים. פרנקו:  מוטי

 שמה? ניסים גוזלן: 

 את הרחוב הללא מוצא בסמוך לרכבת, מוטי פרנקו: 

 צבעת בכחול לבן. ניסים גוזלן: 

 בבקשה, הנה, הוא יודע, כחול לבן. לא נצבע. מוטי פרנקו: 

 אז אמרתי ליוסי. מה הבעיה לצבוע? ניסים גוזלן: 

 לא נצבע. מוטי פרנקו: 

שנייה, דקה. ליכטנשטיין הללא כניסה. ללא, רגע. בחיבור למנהרה. יש  וזלן: ניסים ג

 אישור?

 לא אישור. דובר:

 למה? ניסים גוזלן: 

 מי לא אישר? מוטי פרנקו: 

 דקה. שנייה, דקה. ניסים גוזלן: 

 אני יכול את הפרוטוקול? מוטי פרנקו: 

 רגע. ניסים גוזלן: 

 וקול?למה אני לא מקבל פרוט מוטי פרנקו: 

 דקה, שנייה. מה שאני מבקש, שנייה, דקה.  ניסים גוזלן: 

 למה לא אושר? מוטי פרנקו: 
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 אפשר שנייה? ניסים גוזלן: 

 כביש ללא מוצא. מוטי פרנקו: 

 רגע, רגע, רגע. דודי לוין:

 אפשר דקה? ניסים גוזלן: 

 שני פרוטוקולים. אחד למה נצבע ואחד למה לא אושר. דודי לוין:

. יעביר לך וללא קשר מה שאני מבקש, דקה. מה שאני מבקש לישיבה, או קיי לן: ניסים גוז

דקה. דודי, דודי, מה שאני מבקש לישיבה הקרובה של הוועדה הקרובה, 

 יוסי, דקה. מה שאני מבקש, תן לי שנייה אבל.

 )מדברים יחד(

 דודי, דודי. דקה. ניסים גוזלן: 

 זה ללא תנועה.  מוטי פרנקו: 

 רגע. אז יש, לן: ניסים גוז

 זה היה פעם הכביש יציאה ל.... מוטי פרנקו: 

 זה לא משנה. נוסעים בו משני, דובר:

 לא נוסעים משני הצדדים. מוטי פרנקו: 

 מה אתה אומר לי לא? דובר:

 חבר'ה, דקה. מוטי, מוטי, שנייה. תבדוק את זה עוד הפעם תנועתית, דקה. ניסים גוזלן: 

 ה כזה כאילו,לי זה נרא מוטי פרנקו: 

 גם לי, לא. תבדוק את זה. ניסים גוזלן: 

 זה גם מתאים. מוטי פרנקו: 

תבדוק, תבדוק את זה תנועתית. אני מבקש, דקה. איפה שאני מבקש תבדוק  ניסים גוזלן: 

את זה תנועתית ללא קשר. עכשיו, אפשר, אנחנו במסגרת משימה של משימה 

השקעה ₪ ש לנו שלושה מיליון של אחד אחד מהמועצה לכיוון נס ציונה, י

 בחניון הרכבת. חניון הרכבת כרגע נמצא בתכנון ....

 )מדברים יחד(

 רגע, עוד שאלה דודי. מוטי פרנקו: 

 סיימנו, הלאה. ניסים גוזלן: 

 אתה לא רוצה שאלה? מוטי פרנקו: 

 תשאל אותי אני אענה לך. ניסים גוזלן: 
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 .... מוטי פרנקו: 

 ל לדבר איתי אחרי זה, הלאה. קדימה.אתה יכו ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

אני לא צריך מצלמה, אני רוצה לשאול שאלה. שאלה אמיתית. דודי, דודי  מוטי פרנקו: 

הציע אז חניון לילה ליד .... אתה אמרת לנו שזה לא ... של מועצה. את זה 

 דווקא כן בדקנו ואתה שיקרת לפרוטוקול. 

 א שיקרתי, דבר יפה למה אני,אני אף פעם ל ניסים גוזלן: 

 אני מביא לך את זה. מוטי פרנקו: 

 תראה לי את זה. אל תגיד שיקרתי. ניסים גוזלן: 

 אני אומר לך, אני .... מוטי פרנקו: 

 תראה לי את זה. אל .... רק תראה לי. ניסים גוזלן: 

 אני מכבד אותך ואני אומר לך את זה לא לפרוטוקול. מוטי פרנקו: 

 יחד()מדברים 

 זה שטח של המועצה. מוטי פרנקו: 

 )מדברים יחד(

 אתה לא, סליחה. החלק האחורי. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 לא. מסתבר שיש איזה .... מוטי פרנקו: 

 אנחנו סגרנו את ישיבת המועצה. אריק זורגר:

 )מדברים יחד(

 מי לא של המועצה? עזוב. הלאה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אני בדקתי את זה חודשים. יש שמה סירחון של. פרנקו: מוטי 

 יאללה. ניסים גוזלן: 

 )מדברים יחד(

 אתה הולך ליפול מה .... מוטי פרנקו: 

 

 

 ** סוף הישיבה **
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