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 פרוטוקול

 

 ערב טוב. חבר המועצה עמרם נעים נפל ושבר את הכתף. כולנו נאחל לו בריאות.   ניסים גוזלן: 

 הוא מאושפז? מוטי פרנקו: 

 לא, הוא בבית עכשיו. הוא היה והוא בבית.   ניסים גוזלן: 

 איפה הרב בוסקילה? מוטי פרנקו: 

 בוסקילה בטבריה.   ניסים גוזלן: 

 ומוטי בים המלח. מוטי פרנקו: 

מוטי אני לא יודע איפה. אתה יודע איפה מוטי, אני לא יודע איפה מוטי. אז   ניסים גוזלן: 

יותר קצר כי בעצם מה שאישרנו  שוב, ערב טוב. הנושא של הישיבה הזאת היום

על סדר היום זה כל מה שוועדת כספים אישרה ותב"רים, שוועדת כספים 

אישרה פה אחד. אם יש הבהרות לתב"ר כזה או אחר אריק ... פה את 

ההסברים וזהו. לישיבה הבאה שכנראה תהיה שבוע הבא אנחנו נזמן את 

... פה בצאלון. קודם כל  תתוכניוהחברים שנעשה ... תכנונית של הקמפוס, יש 

רוצים לקדם ונקדם במסגרת התקבולים  עיקרוןכל זה פרוייקטים שאנחנו כ

 שכאמור אנחנו מתחילים לקבל בהסכם הגג. אז בבקשה. 

... אתרים בישוב, כמו שאמרתי אותם עכשיו ... עמרם אבל קידמנו  1146תב"ר  אריק זורגר: 

. זה עבר ועדת כספים לא את הנושא, הנושא הוא שימור אתרים בישוב

האחרונה אלא זו שלפניה והוא לא בא לפה למועצה. אנחנו מבקשים להגדיל 

תיקון כבישים ... בטיחות. המימון  1240אלף ש"ח. תב"ר  230-את התב"ר ב

כאשר הפילוח  71,429ממשרד התחבורה והקרן לעבודות פיתוח. סך התקציב 

מקרן לעבודות פיתוח.  21,429-ואלף שקל ממשרד התחבורה  50נשלח לכם ... 

 אני מבין שפה אחד. 

 שאלה, אריק, לנושא הזה. דודי לוין: 

 כן. אריק זורגר: 

אפשר כבר לתקן סוף סוף פה את השלט של המעבר חצייה בכניסה למתנ"ס?  דודי לוין: 

 ליד, באיילה שמה?

 אני לא רואה בעיה. אריק זורגר: 
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 המעבר חצייה,יש בעיה, השלט של  דודי לוין: 

כל המעברי החצייה הישנים האלה אחננו הופכים אותם דיגיטליים, ... מעקות   ניסים גוזלן: 

הבטיחות. כל התמרורים של המעברי חצייה יהיו עם הסימון הסולרי של 

 ההולך רגל שמואר בלילה. 

 מה עם ...? בית העלמין ולרכבת שמי שבא מכיוון ...? : גינדיעידית 

אז ישבנו עם החברה למשק גם על כל נושא שלטי ההכוונה, מעקה בטיחות,  : ניסים גוזלן

מיליון שקל. אנחנו  1.5תמרור. כל הנושא הזה אנחנו כרגע עושים נוהל של 

נעביר לכם, אנחנו בחרנו ... נעביר את זה בצורה מסודרת בישיבה שנטפל ב... 

 אומדנים.

 .אתה מנסה להגיע ממקום למקום .. : גינדיעידית 

אנחנו בתמרור, בתמרור אנחנו הולכים בעקבות כספים גדולים שאנחנו נקבל   ניסים גוזלן: 

עכשיו מהיטלי השבחה ופיקוח אנחנו נאיץ ונחליף את כל התמרורים כולל 

להאיר את הכיכרות, כולל לשים מכוונים מוארים בכיכרות כמו שיש בצמרות. 

 אתם יכולים לראות פיילוט שעשינו בצמרות,

 יפה מאוד. ר:דוב

 מה?  ניסים גוזלן: 

 נראה יפה. דובר:

 כיכרות שהמכוונים שלהם מוארים עם חיצים מוארים והכל.   ניסים גוזלן: 

אלף שקל, כל הסכום מקרן לעבודות פיתוח על פי החומר שהועבר  600הסכום  אריק זורגר: 

, הגדלה בחצי מיליון ש"ח לעבודות פיתוח ותב"עות. 123אליכם. הגדלת תב"ר 

 . 10,800,000סך התב"ר יעמוד לאחר הגדלה של חצי מיליון על 

 זה מה שקיבלנו מ... נכון?  נועם ששון: 

 כן. אריק זורגר: 

 ? הפרשים שהגיע לנו מיצחקי?500-מה זה ה נועם ששון: 

 כל פעם שאנחנו מקבלים כסף ... דני אורן: 

שאלה. השאלה היא למהנדסת, נראה לי שזה ב, למהנדסת כל העסק הזה. מי  דודי לוין: 

אחראי על כל הריצוף הזה שרוקד וכל הבלטות ששבורות,  בוועדת הכספים 

 ט? מי אחראי?שהקבלן המבצע קיבל את כל הכסף. מי מחלי

 זה, מי שאחראי על ה, : ברימה לבד
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 שנייה, אני לא שומע.  דודי לוין: 

מי שאחראי בגדול, יש לנו הסכם, זה יצחקי והאבנים מי שקנה זה אדון יצחקי  : ברימה לבד

ואנחנו רק ביצענו טיב עבודה ויש לנו ויכוח כי פרט להכנה האדריכל שלו עשה 

 , גם עם פיקוח, ועד היום עוד לא,לא נכון. היה לנו ויכוח גדול

 אני דיברתי איתו לפני,  ניסים גוזלן: 

 רגע, אבל מה עושים? דודי לוין: 

 כן, אבל זה פרט, בואו שנייה. אז בואו,  ניסים גוזלן: 

 היה הסכם, רימה לבדר: 

 שנייה, רימה. תני לי להסביר, אולי הוא לא הבין.   ניסים גוזלן: 

 לא, אני רוצה לשמוע את המהנדסת.  דודי לוין: 

 אז אני מסביר לך מה ה, עם כל הכבוד למהנדסת.  ניסים גוזלן: 

 השאלה הייתה למהנדסת. מי מפקח על זה ואיך זה הגיע למצב הזה? דודי לוין: 

מישאל יצחקי זה פרט שהוא הביא את האבן ומכר את האבן וכל המלאי של   ניסים גוזלן: 

תו. הביצוע הוא היה ביצוע משותף. הם טוענים, אנחנו האבן זה היה באחריו

טוענים, זאת אומרת המבקר, המפקח של הפרויקט טוען שזה טיב האבן והם 

 3מבחינתם טוענים שזה משהו אחר. בלי שום קשר הייתה פגישה לפני כבערך 

שבועות ואנחנו כרגע בדין ודברים. על פניו זה ייצא מצב שיצחקי הוא זה 

את החומר והוא זה שיצטרך, בסופו של דבר לתקן, כי זה פרט שצריך לספק 

 שהוא בחר אותו ואבן שהוא בחר. 

 אם עכשיו מישהו נפצע שמה אז זה יצחקי או המועצה? דודי לוין: 

 לא, השטח הוא שטח ציבורי. אני אומר עוד הפעם,  ניסים גוזלן: 

 ולכן, דודי לוין: 

 בלי שום קשר, אם יש שם אבן,השטח הוא שטח ציבורי.   ניסים גוזלן: 

 זה לא אבן, זה אבנים, ראש המועצה. דודי לוין: 

הוא לא אישר. יש שם חשבון שלא מאושר עד הסוף ויש שם מחלוקת עם   ניסים גוזלן: 

 הקבלן ויש שם אבן שהקבלן בחר וזה אבן,

 לא קבלן. היזם. : ברימה לבד

 היזם שבנה את הקניון.  ניסים גוזלן: 

 למה שילמו? דוברת:



                                                                                                                                  00883  ד.נ

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

5 

 על פניו אי אפשר היה לתת לו פטור, אני אסביר.   ניסים גוזלן: 

 שילמו, הוא צריך לשלם. : ברימה לבד

 תני לי דקה, רימה. אני אסביר לכם. אי אפשר היה לתת לו פטור, דני.  ניסים גוזלן: 

אנחנו לטענת מחלקת ההנדסה שלי והמפקחים בנינו את השצ"פ הזה בהתאם  דובר:

 ט שהאדריכל שלו הגיש. למפר

 מי זה שלו? דובר:

ווין ווין. הם רצו של הקניון. היה פה איזשהו עבודה משותפת. רצינו שיהיה פה  קי גונגרדי: 'ג

לעשות אבן יותר יפה יותר איכותית מהבסיס, לא ראינו טעם להתנגד. יש ויכוח 

כן עכשיו האם מה שהאדריכל תכנן ולטענת המפקחים שלנו הקבלן המבצע א

ישם, הוא ישם, לטענתנו אנחנו ישמנו את מה שהאדריכל רצה. סתם לסבר את 

האוזן, מדובר באבן שהיא, מהצד של הרצפה היא לא חלקה והיה צריך כנראה 

בדיעבד לשים שם חול כדי שהאבן תשקע כמו שצריך ולא שמו חול למטה לפי 

לבין הקניון.  המפרט של האדריכל. ועכשיו יש איזושהי מחלוקת הנדסית בינינו

הטענות שלנו, ככל שמחלקת הנדסה בדקה, זה שאנחנו ביצענו לפי המפרט 

הנדרש וגם קיבלנו אישורי מסירה שהם קיבלו את העבודה, ראו, היו מחלוקות. 

עלו, בחלק מהמקומות עלו משאיות איפה שהם לא היו צריכים לעלות. אני 

אילו שהאבנים האלה, יכול להגיד לכם ששבוע אחרי זה זה כבר היה נראה כ

, 500-כאילו שנה שם. זה נכון. עכשיו, יש מחלוקת בעניין הזה. זה לא רק ה

אלף האלה שאנחנו עכשיו מגדילים את התב"ר.  500-רגע, דודי. זה לא רק ה

מיליון. תמיד  1.3-אלף שקל. הפרויקט היה בסביבות ה 800הוא חייב לנו עוד 

 יש מנופים. כן, תמיד יש מנופים.

 פה יש גם הסכם חתום.  ים גוזלן: ניס

אני אפעיל את המנופים. אני והגזבר. זהו. אז עכשיו אנחנו מגדילים את התב"ר  קי גונגרדי: 'ג

נבוא עוד  800-כל פעם שמקבלים כסף. קיבלנו חצי מיליון, נגדיל. נקבל את ה

 פעם להגדיל. 

זה פרט שהוא מעבר לסטנדרט שיהיה ברור. דקה. זה לא, יפה, שיהיה ברור ש  ניסים גוזלן: 

הרגיל של רשויות שלא רצינו להרוס את האיכות של הקניון כי הוא החליט עם 

 האדריכלים שלו שזאת אבן שהוא בוחר. אז זה כל המחלוקת. בוא נתקדם.
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הגדלת התב"ר של הפעלת מצלמות ברחבי הישוב וחיבורן  1134תב"ר הבא  אריק זורגר: 

, אני רק 450אלף והתב"ר יעמוד על  200-תב"ר בלמוקד. אנחנו מגדילים את ה

מעדכן, אני מניח שבוועדת כספים עודכנתם. המכרז יצא, המכרז כבר למעשה 

 גם נסגר. אנחנו אמורים לבצע פתיחת מעטפות,

 יש זכיינים?  ניסים גוזלן: 

ו. שהשתתפ 14חברות גדולות. האמת שהיו לנו איזה  2מציעים,  2עם ליאת. יש  אריק זורגר: 

 זהו, זה שלב ביצוע ראשון.

 איזה סוג של מצלמות? דובר:

 יש לי כמה שאלות, דובר:

יש פרט מאוד מאוד ברור, מופיע באתר. בשלב הראשון זה עבודות שמתבצעות  אריק זורגר: 

במוקד, עבודות פיזיות שמתבצעות של הכשרה של שרתים. כל האלמנטים 

הישוב. זה בשלב הראשון. אנחנו שיקלטו את כל המצלמות שייוצרו ברחבי 

 באותו שלב כבר מציבים מספר מצלמות,

 אבל התשתית הדיגיטלית היא תשתית תמונה או ויירלס? אבנר ברק: 

 גם וגם. אריק זורגר: 

 גם וגם.  ניסים גוזלן: 

ההתמחרות היא על פרט רחב מאוד מאוד, אתם יכולים לראות באתר, יש המון  אריק זורגר: 

ואנחנו יכולים לבחור בעצם לפי מה שמתאים לאותו מקום.  המון מפרטים

תראה, יכול להיות למשל שבשכונות החדשות אתה תוכל לעשות במהלך 

התכנון כבר להשחיל סיבים אופטיים על חשבון החברה שתפתח שם ואז אתה 

 תוכל בעצם לייצר מזה גם הכנסה. בשלב הנוכחי אנחנו בעיקר מדברים על,

 מה מצלמות אנחנו מציבים בשלב הראשון?כ קי גונגרדי: 'ג

 . זה הערכה,30-ל 20תלוי לפי המחירים שהתקבלו. ההערכה הגסה היא בין  אריק זורגר: 

דקה, דקה. ג'קי, יש נקודה, יש נקודה ש, ג'קי, יש נקודה. דקה. המכרז, עידית,   ניסים גוזלן: 

שאנחנו כרגע זה  מיליון ש"ח 3עידית, חבר'ה. לא להפריע. בהסכם הגג יש לנו 

מיליון ש"ח. קחו בחשבון שכספי  3נכנס לות"פ הקרוב, יתנו לנו הרשאה על 

ומשהו אלף שקל שזה לא  400הרשות שאנחנו כרגע מגדילים יוגדלו בעוד 

מיליון ש"ח, עיר חכמה שאתם תראו  3משמעותי אבל כשאנחנו מדברים על 

זה סכום משמעותי  מיליון ש"ח 3כבר את ההרשאה במערכת, בות"פ הקרוב, 
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לכסות את כל הכבישים, את כל המוסדות, את כל הפארקים, את כל הרחובות 

זאת  ולשם אנחנו, ביקשתי מאריק שהמכרז הזה יהיה ללא הגבלה של סכום.

מיליון אם נחליט לנצל במיידי מבחינת פריסה של מה  3-אומרת גם את ה

חו בחשבון שמה שנקרא תשתית של עיר חכמה, אנחנו לא מוגבלים. אז ק

אלף שקלים או משהו כזה, כולל  600שכרגע עומד לזכותנו זה משהו כמו 

 מיליון ש"ח שהוא מכספי הסכם ה, 3ההגדלה. זה רק, זה בנוסף יש לנו עוד 

 .450כולל הגדלה זה  600 אריק זורגר: 

ות"פ מיליון ש"ח בהסכם הגג אז זה ב 3כולל ההגדלה ויש לנו עוד  450זה   ניסים גוזלן: 

 הקרוב הם יאשרו אותו ונראה לכם את ההרשאה.

 אריק, יודעים מי היועץ? מוטי פרנקו: 

כן. שמו יורם מסר. הוא עשה לעיריית פתח תקווה, לעיריית חיפה, אם אני לא  אריק זורגר: 

 טועה. לעיריית בת ים, לכמה עיריות גדולות הוא עשה את אותה עבודה. 

 מיליון ש"ח. 3-עלה מהמשימה היא למ  ניסים גוזלן: 

 יש לי כמה הערות. מוטי פרנקו: 

 כן. אריק זורגר: 

אני אשמח להעביר לך את זה אחר כך. פשוט ישבנו גם עם יועץ שעזר לנו. הוא  מוטי פרנקו: 

אמר שיש בעיה באופן שהמכרז נכתב. אני אסביר בקצרה על מנת לא לגרור את 

אים לתב"ר עיר חכמה צריך שזה ? כשאומרים עיר חכמה וקוראו קייזה לדיון, 

יהיה תכנית מתאר, כלומר זה מדבר על מצלמות שקשורות לחינוך, לבריאות, 

לבתי ספר, לפארקים, לגני שעשועים והכל. יש, אני אתן לכם שתי דוגמאות. 

אין תכנית אב במכרז הזה. הוא מופיע כמו איזה רשימת מכולת וזה הבעיה 

ספקים כרשימת מכולת אותו ספק,  שם. מה הבעיה? כשאתה מגיש למכרז

שיכול להיות שהוא ספק מעולה, לא יודע כמה אתה הולך להזמין ממנו ואז 

או  300, 30הוא אומר לעצמו, הוא מתחיל לעשות חישוב. האם יזמינו ממני 

יחידות ואז הוא צריך לתת מחיר פר יחידה, ואומרים לו תקשיב. מה  3,000

יות שיקח אחד כי כתבת, סתם דוגמה אני שאתה כותב פה פר יחידה יכול לה

. כשאומרים תשמע, אם 400שקלים למצלמה, יכול להיות שניקח  200זורק, 

אני אתמחר אחרת אבל לא. המכרז הופיע כרשימת מכולת. זה  400תגיד לי 

תקלה מאוד מאוד ברורה שחוזרת ברשויות מקומיות שמקומות אחרים למדו 
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כשאומרים  7לדוגמה תסתכל על סעיף מהם. זה אחד. דבר שני כדוגמה, 

 במערכת,

 איפה אתה? במכרז עצמו? אריק זורגר: 

 במכרז עצמו.  מוטי פרנקו: 

 .או קייהוא לא מולי,  אריק זורגר: 

 אז אני לא אכנס לזה עכשיו. אני רק, אני אומר לך, מוטי פרנקו: 

 אני רוצה להתייחס למה שאמרת. אריק זורגר: 

כאילו אתרוגים אחרי סוכות כי זה כבר יצא ועבר אבל התחושה זה קצת  מוטי פרנקו: 

 הייתה שניסוח המכרז,

 אז תן לי לענות לך, בסדר? אריק זורגר: 

 לא חשב קדימה. מוטי פרנקו: 

 תן לי לענות לך, אריק זורגר: 

אני אתן לך עוד משפט. לדוגמה, אם אתה מדבר על סיבים. היום עושים הכל  מוטי פרנקו: 

 מה. עכשיו, אני משוכנע שבישוב החדש,מתחת לאד

 יש דודי בוועדת מכרזים, מה זה קשור ל, ניסים גוזלן: 

ראש המועצה יכול להתאפק ולאפשר לי לסיים את הדברים? תודה. לדוגמה,  מוטי פרנקו: 

במכרז כתוב שיכול להיות שאתם תעשו את זה בתוך חריצה על הכביש, שזה 

על הרגע הזה אף אחד לא עושה את זה היום חוץ מראש שעשו את זה והצטערו 

כי באותה עלות היום יש מכונה שיודעת לרדת מתחת לפני הקרקע, לצאת בצד 

 השני ואתה מכיר את זה גם מאיפה שאתה מגיע.

 זה נקרא קידוח.   ניסים גוזלן: 

 נכון, מוטי פרנקו: 

 יחד()מדברים 

 .שנייה, ניסים. אני רוצה ברשותך, מוטי אריק זורגר: 

 בבקשה.  ניסים גוזלן: 

המכרז הזה גם אתה וגם חברי מועצה אחרים דיברו איתי עליו מספר רק של  אריק זורגר: 

 פעמים.

 נכון. מוטי פרנקו: 
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אני חושב שדווקא המכרז הזה, אולי באופן מובהק, שונה קצת ממכרזים  אריק זורגר: 

תן. לקח לנו אפשרויות ליציאה למכרז ובחנו או 7או  6אחרים. היה איזה 

הרבה זמן לבחון אותם, לדעתי למעלה מחצי שנה שישבנו עם יועצים שניגשו 

כדי ללוות את המכרז הזה. בחנו את טיב העבודה שלהם, בחנו את, סליחה. א', 

סליחה סליחה. א', אתה לא יושב בשולחן של חבר מועצה, בבקשה קחו אחורה. 

נו עבודה יחסית מקיפה, ושתיים, לא מדברים בישיבות מועצה. תודה. עשי

בחרנו יועץ, בעיני, מצויין. עשה בעיריות מאוד גדולות והוא גם הסביר את 

היתרון במה שאתה רואה בו חסרון. הוא, על בסיס ניסיון עם רשויות גדולות 

אחרות, אתה זוכר עם איזה רשויות הוא עבד? אני לא זוכר, פתח תקווה וחיפה 

 לו המלצות טובות. פעם שנייה, מרדכי. אני, הוא אמר, היו כמה רשויות, היו 

 לא דיברתי. דובר:

בסדר, אז מישהו דיבר. חבר'ה, אני לא גננת. פעם הבאה החוצה, בואו. חאלס,  אריק זורגר: 

? אני לא רוצה להעיר עוד פעם. לטענתו ולהבנתנו האופן הזה ליציאה או קיי

ל היקפים אנחנו אמרנו למכרז הוא נכון כי הוא מוזיל את העלויות. לשאלתך ע

גם בסיור הקבלנים וגם בשאלות ההבהרה. הבהרנו מה הטווח הכספי שהולך 

מיליון שהוכנסו להסכם הגג שאמורים להתבצע  3להיות בשלב א' ומה אותם 

בשלב של אותו הסכם. אני לא יודע אם בחצי שנה, שנה או שנתיים אבל כדי 

ת זה. אני חושב שהמכרז הזה נבנ שזכיין תהיה לו את הוודאות ענינו ואמרנו א

 באופן טוב ואפשר באופן הזה להוביל,

 אני מעביר לך את המסמך. תעיין בו. מוטי פרנקו: 

 בסדר, בשמחה. אריק זורגר: 

 אז בואו,  ניסים גוזלן: 

 גם אין לי בהכרח את הידע המקצועי אבל יש יועץ, אריק זורגר: 

 שווה שתראה לו את זה.  מוטי פרנקו: 

 דקה. קודם כל ה,  ניסים גוזלן: 

 רק שנייה, רק סליחה. לגבי התב"ר יש מישהו שהתנגד לתב"ר? לא. אריק זורגר: 

אז ראשית אני ככה רוצה לחדד שני דברים. אחד, בכל השכונות החדשות יש   ניסים גוזלן: 

שרוולים וניקח בחשבון שלא צריך לקדוח כביש ולא לפתוח כביש. אנחנו לא 

בישים. יוצא שכל התשתיות שאנחנו ... בשרוולים הם קיימים בכל פותחים כ
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הפארקים ובכל הכבישים, זה אחד. שניים, הנושא של קידוחים, במידה וצריך, 

הם יהיו אך ורק תת קרקעיים. אין שום קידוח, זה נקרא קידוח אופקי. זה מה 

ן לא שצריך לעשות וזה ככה מה שאנחנו עושים. בדרך כלל אחרי אספלט ראשו

מיליון שקלים, ברור לכולם שזה לא רק  3-פותחים תשתיות. לגבי הנושא של ה

מצלמות, היא חכמה. מי שלא מבין, זו חבילה אחת גדולה. האיש שהביא את 

זה לארץ קוראים לו אורי בן ארי. הוא היועץ של באר יעקב, הוא יהיה גם, 

ית הסברה, זה כל א' עד ת'. זה תכנ-מיליון שקלים בתכנית מ 3-ילווה את ה

הנושא הסולרי, זה כל הנושא של אנרגיה, זה כל הנושא בכלל בכל המהות של 

עיר חכמה. יש לזה הרבה היבטים, יש לזה הרבה היבטים. אנחנו ישבנו איתו 

והוא יוביל. ברגע שיהיה את התקציב מאושר, אמרתי, בות"פ הקרוב, אנחנו 

רבה מאוד נושאים ולאו נדע להתקדם בנושא עיר חכמה שזה מכלול של ה

 דווקא רק נושא המצלמות. אז בוא נעבור לסעיף הבא. 

אלף ש"ח תב"ר  700-, עבודות מים. אנחנו מגדילים ב1152סעיף הבא, תב"ר  אריק זורגר: 

מיליון. הוסבר כאן  1.7-קיים. התב"ר היה על מיליון, אנחנו מגדילים אותו ל

בעצם מדי מים שאנחנו עוברים בוועדת הכספים. חלק מזה, הרוב של זה זה 

ומשהו אלף שקלים זה עבודות שהמועצה  200-גם לקר"מ וחלק קטן מזה כ

ביצעה עבור משרד הבטחון ומקבלת כסף ממשרד הבטחון עבור ביצוע 

 העבודות.

 הלאה.  ניסים גוזלן: 

, שיפוץ מוסדות המועצה. הועבר לכם פירוט 1228מתנגדים? תודה. תב"ר הבא   אריק זורגר: 

אתם ביקשתם לראות סדרי עדיפויות, אני תיכף אתייחס. התקציב המאושר 

-מיליון, כלומר להגדיל ב 4.3-היה על מיליון, אנחנו מבקשים להגדיל אותו ל

. אני רק בקצרה רוצה להתייחס, אתם ביקשתם, ג'קי, בוועדת כספים 3.3

 לקבל התייחסות על, 

 יחד()מדברים 

המטלות לפי סדרי עדיפויות. אני רק, אם אתם רוצים אני אני חילקתי את  אריק זורגר: 

אקריא אחד אחד. המשטרה העירונית בעצם כבר בוצעה, אני חושב שחלק 

 מחברי המועצה כבר היו שם. 

 אפשר לשלוח את זה במייל? דובר:
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 , אני אשלח.3, 2, 1כן, בשמחה. אני אשלח לכם את זה במייל. יש תעדוף  אריק זורגר: 

 ותדבר על זה עכשיו. תשלח דובר:

אז אני אומר, אני עובר מטלה מטלה, בסדר? משטרה עירונית בוצע, אגב אני  אריק זורגר: 

אומר, מי שיש לו ככה פנאי מוזמן להיכנס, אני חושב שבסך הכל המערך הזה 

התחיל לעבוד בצורה בסך הכל די טובה. גם מבחינה פיזית, גם מבחינת 

 בצד המועצתי שלה וגם בצד המשטרתי שלה. הכשרות שהיחידה הזו עשתה, גם

אפשר לתת הנחייה לנושא של פיצוצים של זיקוקים שהורגים את הילדים  מוטי פרנקו: 

 מול ...? כל שנה זה חוזר מחדש. אפשר לשמוח אבל החומרים שמשתמשים שם,

 התשובה היא כן. אריק זורגר: 

 מסוכנים לאללה. הפיצוצים, :מוטי פרנקו

לחודש אנחנו נוציא לכם הזמנה, יהיה  13-עברו כבר והם עושים ועוד נקודה, ב   ניסים גוזלן:

-פה השר גלעד ארדן ומפכ"ל המשטרה, הם יבואו לחנוך את הנקודה אצלנו ב

13. 

 דוברת המשטרה תהיה? דובר:

תהיה דוברת המשטרה ויהיה המפכ"ל ויהיה גם השר לבטחון פנים גלעד ארדן,   ניסים גוזלן: 

 לפברואר. 13-, כרגע זה ב13-וא. אנחנו בלפה, יב

אני רק, אני מקריא לכם כרגע את, לא לפי הסדר שזה הופיע בקובץ אלא לפי  אריק זורגר: 

? סדר עדיפות אחד זה מחסני המועצה, אני כתבתי או קייסדר עדיפות אחד, 

 לכם פה,

 מי המספר אחד? אני פשוט לא מצליח לשמוע. דובר:

דיפות כרגע זה גם במקרה לפי הרשימה, הבא בתור אחרי משטרה הסדר ע אריק זורגר: 

עירונית זה מחסני המועצה. הוא בסדר עדיפות אחד, אני אשלח לכם את זה 

גם במייל. אני כתבתי פה, ביקשתם טווחי זמן משוערים לביצוע. טווח זמן 

חודשים מיום קבלת הזמנה. אנחנו מניחים שזה יהיה  4מאושר לביצוע הוא 

זה עובר  onceפחות או יותר. אני רק מזכיר לכולכם ואני בכוונה מדייק,  הזמן,

פה זה עובר למשרד הפנים ואז יוצאת הזמנה אז יש פה איזה גאפ של זמנים. 

 מיום שיוצאת הזמנה התכנון קיים והקבלן קיים.

 מה היקף הביצוע במחסנים? מוטי פרנקו: 

 אלף. 800-במחסנים משוערך ל אריק זורגר: 
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 .600רשום  דודי לוין: 

כבר בוצעו בשטח, יש שם יתרה של עבודה.  200כי זה יתרת עבודה.  600רשום  אריק זורגר: 

הדבר הבא שהוא בעדיפות אחד והוא גם לפי הסדר פה זה כסאות ורצפה של 

ימים לכסאות מיום קבלת  100אלף שקל. הטווח זמן הוא  350-המתנ"ס. זה ב

 ההזמנה.

 לא משהו שהצבענו עליו כבר? זה מוטי פרנקו: 

 לא. זה משהו שהיה ועדת מכרזים.  ניסים גוזלן: 

 משהו שבחרנו בוועדת מכרזים ולא יצא בגלל שלא היה תב"ר ולכן, אריק זורגר: 

 היה תב"ר, אבל אתה השתמשת בכסף למשטרה. דובר:

 יחד()מדברים 

נים. אמרנו שאם נצליח התב"ר של המיליון שקל היה בפנים למשטרה והמחס אריק זורגר: 

לעשות יתרה אז זה גם יהיה לזה. זה לא היה אז זה גם בעדיפות ראשונה. גם 

לזה יש כבר קבלן זוכה ובעצם אנחנו ממתינים לאישור התב"ר. אני מדלג 

זה עבודה קלה וזריזה יחסית של  1מהרשימה שקיבלתם, הכנסנו בעדיפות 

ית כנסת שם שנמצא. הזמן שומר במתחם המועצה והפרדה שמה מהחנייה והב

המשוער הוא כחודש מיום קבלת ההזמנה. אני מדלג למועדון צופים נוגה 

והמועדונית ילדות טובה שמתבצעים בעצם ביחד עם אותה עבודה שמתבצעת 

וגם פה יש תכנון ויש קבלן. אנחנו  1במחסני המועצה. היא גם בעדיפות 

 ,2עובר לעדיפות חודשים.  4מעריכים את זה גם בטווח זמן של עד 

 הקראוון ששמו להם שם יצא? מוטי פרנקו: 

 תיכף, זה, אריק זורגר: 

 לא, הבטחת לי שהוא ייצא בחנוכה. מוטי פרנקו: 

 שנייה. אריק זורגר: 

 הוא לא יצא. מוטי פרנקו: 

 זה מופיע פה. אריק זורגר: 

 ,2עובר לשלב  ה... מוזמנים. העדיפויות, סליחה רגע אריק. לפני שאתה : גינדיעידית 

 זה לא מקובל עליך אני מבין, נכון? מוטי פרנקו: 

 ,1עכשיו שהוא עובר לשלב  : גינדיעידית 

 .1הוא עובר לשלב   ניסים גוזלן: 
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שנייה ניסים, רגע, רק אני. כן התחילו לעבוד, כן החליפו בשבועיים  : גינדיעידית 

שורים שראינו היום האחרונים ... ועשו חלק מהרשימה שהעברנו. זה אחד. האי

בחלקם קיימים ובחלקם זמניים. הקראוון של ... אמור לצאת כבר כמה 

 חודשים לפחות, עוד לא יצא.

 קראוון, שנייה, דקה. הבית כנסת, דקה. הקראוון שחונה שם,  ניסים גוזלן: 

 רגע, שנייה. : גינדיעידית 

ים את הכסף, זה בסדר שאתם שנייה, דקה. אז תני לעדכן אותם. אנחנו מביא  ניסים גוזלן: 

מיליון ש"ח זה לא משימה  4.5מצביעים ואני שמח שאתם מתעדפים. להביא 

 קלה,

 רגע, ניסים. אני אסיים, : גינדיעידית 

 זה שאני החלטתי, רגע, לא. שנייה. חשוב לי,  ניסים גוזלן: 

 היא לא סיימה. דובר:

לך. בית הכנסת הזה מקבל את הבית הכנסת, אני לא צריך את העזרה ש  ניסים גוזלן: 

האישור שבוע הבא. היה איפיון כיבוי אש, שבוע הבא יהיה אישור ואנחנו 

רוצים להעביר אותו עם היתר בנייה. לא רוצים להעביר ותו בלי היתר בנייה. 

שבוע הבא, רימה, את מעריכה שהוא יהיה. גם להם מגיע, המבנה הזה לא שוכב 

 ה לו היתר בנייה. עכשיו מביאים לו,שם סתם. המבנה זה שם כי לא הי

 יחד()מדברים 

השטח שלהם הוא מחוץ לשטח, סליחה. אז בואי תראי, אני אסתובב איתך   ניסים גוזלן: 

שמפמפם כל  2מחר, עידית, תראי, הניחו אותו מחוץ. זה שיש איזה אחד או 

יהיה הזמן שטויות ולא עונים לו אז אני אומר לך שהוא בחוץ, אני דאגתי שהוא 

בחוץ. רק מה? שמנו אותו במקום שלא יזיקו לו, שלא יגנבו אותו, שלא עומד 

באיך אומרים, בלב ליבו של הישוב. ואז כשלא יהיה היתר הוא לא יועתק, עוד 

 שבוע סיימנו. שבוע הבא מסיימים. 

 את מה שרציתי להגיד, : גינדיעידית 

יב ל... חושב שהוא בפייסבוק אז אני אז אני מעדכן אותכם. זה שאני לא מג  ניסים גוזלן: 

 לא מגיב, מה לעשות.

בוא אני אעדכן אותך. אני לא, ניסים, אז בוא אני אעדכן אותך. אני לא  : גינדיעידית 

 בפייסבוק.
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 אני יודע. לא, לא דיברתי עליך. דיברתי על,  ניסים גוזלן: 

שרציתי להגיד לשאלה. אחד, יופי. עזוב, אבל עכשיו אני. ואני אהפוך את מה  : גינדיעידית 

 תגיד לי מתי הקראוון מתפנה.

 קראוון אמרתי, כמה זמן?  ניסים גוזלן: 

 נשאר לנו רק אישור כיבוי אש, קיבלנו. שבועיים, רימה לבדר: 

 שבועיים? חודשיים? שנה? : גינדיעידית 

 עירית, שבועיים. זה עניין של שבועיים שלושה.  ניסים גוזלן: 

 ר כך אני רוצה להגיד,אח : ברימה לבד

 רגע, רגע. : גינדיעידית 

 אז זה לא שבועיים, שלושה, אריק. :ניסים גוזלן

זה ממש עומד בהיתר אבל ועדה לא אישרה לנו להעביר ישירות, כי היא אומרת  : ברימה לבד

שמעבירים, אפילו שהקראוון עם היתר לא מעבירים למקום חדש אז צריך 

 לחדש.

 .קייאו  : גינדיעידית 

 אז זה קצת,  : ברימה לבד

 יחד()מדברים 

לא, אבל תקשיבי רגע. המבנה של בית הכנסת של הקהילה האתיופית, חשוב   ניסים גוזלן: 

שהניחו  2003שתדעו. במבנה של הבית כנסת של הקהילה האתיופית בשנת 

אותו חצי שנה לפני הבחירות התברר שאין לו היתר בכלל. הניחו אותו חצי 

. אנחנו באנו ורצינו להעביר את המבנה והתברר 2003י הבחירות של שנה לפנ

לנו שלא רק שאנחנו צריכים לעשות למבנה החדש היתר, אנחנו עושים גם 

למבנה הישן. עכשיו, למה זה חשוב? אני אסביר לך למה זה חשוב, חשוב שאתם 

 שבעצם 2003-, סידרנו גם את ההיתר, המבנה הקיים ל1כחברי מועצה תדעו. 

לא היה לו היתר וגם את התוספת אנחנו עושים. למה זה חשוב? כי ברגע 

שאישרו את התכנית של שכונת הרצל ברמה העקרונית יש תיקונים שצריך 

חודשים להשלים אותם וזה נכנס  7לעשות בחודשיים, שלושה, ארבעה, עד 

כנס להפקדה העמותה של הקהילה צריכה להתנגד כי מחר ילהפקדה. כשזה י

בהתחדשות עירונית היא צריכה שיהיה להם בית כנסת חדש כשמחר יבואו. 
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אז בלי ההיתר לא יהיה לקבלן מה שנקרא לעשות. אז אני מספר לך איך אנחנו 

 רואים את כל התמונה הכוללת. שבועיים זה לא יהיה. 

, מקסים, נחמד, נהדר. לא נתקדם, קודם אני אסיים את ניסים, הכל מהמם : גינדיעידית 

 השאלות שלי על הסעיף הראשון.

 רשום שאין אומדן עוד.  דודי לוין: 

 אחד, היה תב"ר של מיליון שקל שבתוך, : גינדיעידית 

 יחד()מדברים 

 יש גם כוכבית ... גן רשום הדבר הזה. דודי לוין: 

ו גם בוועדת כספים וגם פה למיליון שקל גם אז כשהיה תב"ר שהצבענו עלי : גינדיעידית 

תנועות הנוער היו בסדר העדיפויות הזה והכסף נבלע בשיטור העירוני. סדר 

עדיפויות שלא ידענו עליו, אחלה. השיטור העירוני עובד. היום אנחנו מצביעים 

מיליון, הצופים נמצאים בסדר עדיפויות ראשון ביחד  4.5-על תב"ר שמגיע ל

חרים. אני רוצה לדעת, בבקשה רימה, לוחות זמנים. כי אם את עם כמה א

 אומרת לי שאנחנו מחכים להיתר של כיבוי אש שיחכה לזה, שיעבור את זה, 

 זה לא תלוי בנו. : ברימה לבד

 זה לא תלוי בנו אבל אני מכירה את המטריה. : גינדיעידית 

 עידית, אבל זה לא קשור. ניסים גוזלן: 

ור שזה לא קשור אבל אתה סיפרת לי סיפור, ניסים, אני מדברת רק על בר : גינדיעידית 

 תנועות הנוער ואתה מספר לי על בתי כנסת,

אני עכשיו מנחה את המנכ"ל, סליחה, התב"ר הזה עובר ואני מנחה את  ניסים גוזלן: 

המנכ"ל שמתעסקים כרגע כבר פיזית את יכולה לכתוב לשיבוץ הצופים 

י לגבי ההיתר, אני מעריך שבועיים שלושה, אם זאת ובשיבוץ ... אני שאלת

 השאלה.

 ואני מסייג בזה שיהיה תב"ר מאושר קודם. אריק זורגר: 

 אני אומר חודשיים.  קי גונגרדי: 'ג

 אם אפשר היום לך למשרד הפנים, זה יקח עוד שבוע.  ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

 לפעילות השוטפת של הצופים.ניסים, זה ברור לך שהתב"ר הזה מפריע  דובר:
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אבל ברור לך, סליחה. אני מוכן להסתובב איתך עכשיו, אחרי זה, ...  לא מפריע.  ניסים גוזלן: 

שבועות מהיום הוא לא יהיה שם. בהנחה שמעבירים  3אבל עזוב, אני איתך. 

 היום את התב"ר הזה. זה כל העניין.

אותו אבל הוא פחות מטריד אותי משבט  הוא פחות, אנחנו כן רוצים להעיף : גינדיעידית 

 הדר ומהמבנים ומהבטיחות שקיימים גם בשבט בני דן. 

 אני מוכן לקבל עכשיו החלטה, לפני שנתחיל את המועצה,  ניסים גוזלן: 

 אבל רגע, חבר'ה. רימה שואלת, אני בדיון אחד, : גינדיעידית 

 על איזה צופים את מדברת, שברחוב, : ברימה לבד

 יש שניים. יש בחרוד אחד ויש במשק. : ינדיגעידית 

עידית, עידית. בואי, אני אגיד לך יתרה מזאת, אני מבין את ה, איך אומרים,   ניסים גוזלן: 

את הרצון שלך שנתחיל ואת הרגישות. אני גם יכול להגיד לך, לפני שיגעו 

 במחסן,

 כבר הצבענו על התב"רים. ניסים,  : גינדיעידית 

 שנייה,  ניסים גוזלן: 

 לא, זה היה בתב"ר של החינוך הפורמלי, : גינדיעידית 

אני מסביר לך שהוא יהיה ראשון. התב"ר הזה קבענו שהוא יהיה ראשון לפני   ניסים גוזלן: 

שיפוץ מבנה המחסן של המועצה. זה אני איתך. לכן אני בא ואומר, הנושא של 

תוך הסכום הזה שבטים הם בעדיפות ראשונה. המאה הראשונים שייצאו מ

ייצא לשם, בסדר? מקובל עליך? מקובל? לפני מחסני המועצה. לפני כל משימה 

 אחרת, בסדר? התכוונו לעשות,

 אריק, שמעת? לפני המועצה. דובר:

 כן, סגור, זאת ההחלטה. הלאה. מקובל עליכם?  ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

 גם, בואו נתקדם.אירועים ויש  2חבר'ה, יש לנו עוד   ניסים גוזלן: 

אריק, אגב, כשאומרים לפני, אחרי. מערכות יודעות גם לעבוד במקביל. מי  מוטי פרנקו: 

 שמפנה את הקראוון לא בהכרח בונה משהו אחר, עושה כסאות.

לא, לא בהכרח. ... לאלף זכיינים שהם זכו במכרז או במשכ"ל שיש לנו חוזה  אריק זורגר: 

לעבוד מהר ובלי קשר אנחנו משתדלים לעבוד  איתם, חוזה פתוח, והם יכולים

 כש,
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 מה שעידית מתכוונת זה שלא יעבדו עכשיו במחסנים ויגידו יעבדו בצופים.  ניסים גוזלן: 

 לפני שמסיימים את כל ה, 2עידית אומרת גם שלא עוברים לשלב  : גינדיעידית 

 סגור.  ניסים גוזלן: 

, 2קצת יותר זמן ולכן הכנסנו אותם לעדיפות אני מציע לכם דברים שיקחו  אריק זורגר: 

ביניהם העברת החינוך והגנים לבנק הפועלים, ביניהם הבית החם שיש שם 

יחסית שיפוצים קלים. ביניהם מבנה מחלקת הקליטה, שיפוץ קל שלו, זה 

כי אנחנו לא יודעים  2יחסית דברים שהם קלים. אני הכנסתי אותם בעדיפות 

יהיה לו להיכנס בבת אחת לכמה עבודות אז לכן יצטרך מבחינת זכיין כמה כוח 

 שמה לעשות איזשהו,

 זכיין אחד עושה את הכל? קי גונגרדי: 'ג

 זכיינים. אחד של משכ"ל ואחד של המועצה.  2יש לנו  אריק זורגר: 

מיליון ש"ח ובמוסדות שהם לא  3.5-תקשיבו. יש בערך לבצע עכשיו עבודות ב  ניסים גוזלן: 

 4נוך. המשימה שלנו כרגע זה בשבועיים שלושה הקרובים, מערכת החי

 הקרובים זה כרגע להוציא את הפרויקט הזה לפועל. במקביל אנחנו נגיש,

 אני מבקש להוציא מכרז. למה לתת לזכיינים שכבר הרבה שנים פה נמצאים, נועם ששון: 

 ויש אחד שהיה לפני. 1.9-לא, יש אחד שהתקבל ב  ניסים גוזלן: 

 התקבל על בסיס מה? שון: נועם ש

 הזכיין של משכ"ל,  ניסים גוזלן: 

 הוא יקבל על בסיס כל עבודה שתהיה במועצה? נועם ששון: 

 יחד()מדברים 

 יש הסכם מסגרת עם חברה למשק על עבודות שיפוצים ובינוי, אריק זורגר: 

על  הסכם מסגרת על איזה מסגרת עומדת? על איזה הסכם מסגרת עומדת? נועם ששון: 

 איזה סכום?

 גיל סבו. אריק זורגר: 

 ,4אני חושב שיש לו איזה   ניסים גוזלן: 

 על איזה מסגרת? נועם ששון: 

מיליון ש"ח שהוא יכול לבצע עבודות במועצה. אותו  4הסכם מסגרת על עד  אריק זורגר: 

 דבר זכיין שזכה פה במכרז פומבי. ראשון גלס שעובד,

 נועם, יש מסגרות, הוא עובד בהתאם למסגרות.  ניסים גוזלן: 
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אני רוצה להגיד משהו. כל עבודה כזאת אפשר גם לצאת למכרז פומבי. אני  אריק זורגר: 

יכול להגיד לכם שלושה דברים. א', לוחות הזמנים הם כמובן בהתאם. אני 

יכול להגיד לכם שבסך הכל הפיקוח שלנו עובד בסדר ואני אגיד לכם עוד משהו. 

 . test caseנעשה פה, נעשה פה 

 החלוקה בין זכיין משכ"ל לזכיין מועצה? איך אתה עושה את נועם ששון: 

 שנייה, אני אתייחס. אריק זורגר: 

 אה, אתה נותן לזה ונותן לזה ומי יותר זול, נועם ששון: 

 אנחנו בודקים, כן. אריק זורגר: 

 זה נראה לי ליצנות, רימה.  נועם ששון: 

 למה? אריק זורגר: 

 ככה, כי זה ליצנות. נועם ששון: 

 ה?למ אריק זורגר: 

ככה, נו עזוב. לא נרחיב פה. כי זה ליצנות. אני מבקש שייצא מכרז וכל הצעה  נועם ששון: 

 יהיה בתיבה,

חבר'ה, אני רוצה שנייה, שנייה רגע, אני רק מסיים, אני אתייחס, ג'קי. רק  אריק זורגר: 

נסיים לגבי עבודה ש, לפחות עבודה אחת אם לא יותר שנעשתה פה כשלקחו 

יותר  אחוז 30-ה ויצאו למכרז פומבי. פעם אחת קיבלו מחירים בזכיין של מועצ

 אחוז 30-35יקרים ממחירי המכרז. המועצה התקשרה עם קבלן אחר, שילמה 

 יותר. אז זה לא תמיד הדבר, זה, ו... הרבה יותר זמן.

 הלאה, בואו נתקדם. מה ש,  ניסים גוזלן: 

 ... מכרז טיפת חלב, : ברימה לבד

דקה. המשימה, דקה רימה, שנייה. המשימה, אני אומר שלנו, זה כרגע לאפס   ניסים גוזלן: 

את כל תנועות הנוער, את המתנ"ס לתת, לשנות לו את הכסאות למתנ"ס 

שייצא למכירת מנויים. חשוב לנו שהמתנ"ס ייראה אחרת. כל מתקני הספורט 

 שלנו גם יעברו שדרוגים, הם גם, 

 ב.אג 2הם גם בעדיפות  אריק זורגר: 

 אלף? כמה זה? 800. יש לנו, כמה זה? 2הם גם בעדיפות   ניסים גוזלן: 

 אלף, 540 אריק זורגר: 
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, שדרוג כל המתקנים ברג'קטים של בטיחות. חשוב לפני פתיחת שנה למה 540  ניסים גוזלן: 

כיתות לימוד, בתי  70השנה יש לנו פתיחת שנה מאוד מאוד קטלנית עם איזה 

וסף יש לנו את כל השיפוצי קיץ שאנחנו נתחיל מבעוד מועד. ספר וגני ילדים ובנ

מיליון ש"ח, אני לא  4המשימה היא כרגע לאפס את כל המבנים, גם להשיג 

מכיר הרבה רשויות שמשקיעות היום בשדרוג מבני ציבור שלהם. לא מכיר 

הרבה ואני חושב שהאלמנט של בנק הפועלים להעביר לשם את מחלקת החינוך 

יא טובה כמו שאנחנו נותנים היום את השירות הטוב היום במחלקת בנגישות ה

הגבייה, בקניון, אנחנו ניתן את הנגישות לבנק הפועלים. אני חושב שזה ערך 

מוסף יהיה והשירות שהתושבים יקבלו. בעננה ככה מעל הכל אנחנו כרגע 

דונם אנחנו  8או  7נמצאים ברמ"י, עם רמ"י למצב שמבחינתנו זה כמה, 

 לים במתחם, כמה?מקב

 .8 אריק זורגר: 

דונם ביקשנו מהם לקבל את הקרקע אלינו כדי שנוכל לבנות בניין עירייה של  8 ניסים גוזלן: 

מטרים. יש שם תכנון להיכל תרבות ויש גם תכנון לבניין משרדים גדול  4,000

, כרגע זה נמצא אצל שמאי של המינהל. BOTשאפשר להשכיר אותו. ביקשנו 

שמאות, אנחנו נדע בדיוק מה הנהלת המינההל מחליטה, נביא לכם את יש כבר 

צעדים קדימה. זה באר יעקב, ישוב  4זה לאישור. אנחנו רואים, איך אומרים, 

 שיתן מענה. 

 יש פה עדיפות שלישית של, אריק זורגר: 

 יחד()מדברים 

נוספות לתב"ר? אני אשלח לכם את סדרי העדיפויות במייל. יש התייחסויות  אריק זורגר: 

. אני 1178ישן מול חדש, תב"ר  ייעודיש מתנגדים? תודה. תב"ר הבא, שינוי 

רוצה להזכיר שאנחנו קיבלנו תב"ר מרמ"י של ישן מול חדש. אנחנו הצגנו פה, 

יש פה הנחייה גם של החשב המלווה אז חשוב לי שתקשיבו שנייה. התב"ר הזה 

מיליון. אלו הסכומים, שחלקו  1.250-מיליון ו 1.250דובר עליו שהוא יהיה 

הוגדר פה במליאה לטובת עבודות של התחדשות וחלקו הוגדר לחשמל. אנחנו 

בעצם רואים שהיום שאנחנו צריכים הרבה יותר כסף להשקיע בעבודות חשמל 

ונתבקשנו, כשרצינ לבצע הזמנות דרך התב"ר הזה, להחזיר את זה למליאה 

מהתב"ר שהיה אמור להתבצע בו  ולעדכן את המליאה שאנחנו בעצם חלק
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עבודות תשתית התבצעו דווקא בעבודות תשתית וחשמל. אז אנחנו מעלים את 

 זה פה, זה גם אושר בוועדת כספים. תב"ר הבא,

 יש לי שאלה, מוטי פרנקו: 

 כן. אריק זורגר: 

 מתי התחיל לעבוד ראשון גלס במועצה ועד מתי? יש לו תקופה ש, מוטי פרנקו: 

 כן. יש תקופה של זכיינות, אני לא זוכר אותה בעל פה, אני יכול, אריק זורגר: 

 בגדול? מוטי פרנקו: 

 יש לו הארכה. : ברימה לבד

 יש לו מה? הארכה כבר האריכו לו? מוטי פרנקו: 

 הארכה עם אופציה, כן. בדרך כלל חוזה בנוי, חוזה בנוי, אריק זורגר: 

 טית או שנדרש אישור מליאה?ההארכה היא אוטומ מוטי פרנקו: 

 לא נדרש אישור מליאה. אריק זורגר: 

 יש שם, נגיד, סעיפים יסודיים, דברים כאלה ש, מוטי פרנקו: 

 יש הסכם, אתם יכולים לקבל אותו. אריק זורגר: 

 כן? אז אני רוצה לגשת אליך, מוטי פרנקו: 

תשלח, תקבל את ההסכם. אתה רוצה לגשת, בשמחה. תב"ר נוסף של ישן מול  אריק זורגר: 

מיליון ש"ח. אנחנו מתכננים לבצע שיקום, שדרוג  2חדש. קיבלנו מרמ"י עוד 

ושיקום בשכונות רמב"ם והרצל. אנחנו מדברים על בעיקר עבודות הכביש, 

מיליון  2 מבנה הכביש, אספלט, ריצוף, תאורה וגינון. המימון הוא מלא מרמ"י

 ש"ח. אושר פה אחד בוועדת כספים. התייחסויות? תודה. 

 ב... אני רוצה פה הסבר. דובר:

מיליון ש"ח  2-לגבי השני מיליון ש"ח האלה. אנחנו העברנו לרמ"י לא רק את ה ניסים גוזלן: 

מיליון ש"ח  11-האלה שקיבלנו מקדמה. אנחנו העברנו לרמ"י בקשה לקבל כ

שקל על כל יחידת דיור  3,000צאו, לנו מגיע בערך בעקבות השיווקים שי

, יצאנו למכרז על שכונות הוותיקות בבאר 2במסגרת הסכם הגג. כרגע קיבלנו 

מיליון שקלים שזה כולל את רחוב החבצלת,  4.5יעקב. יש לנו כרגע בערך 

איריס, הוורד, הגפן, התאנה ורחוב, וחזון איש. אנחנו את כל הרחובות של 

ל צמודי הקרקע בוותיקה, אנחנו משדרגים במסגרת התב"רים הוותיקה, ש

מיליון  9-מיליון שקל זה הפעימה הראשונה. בדרך הבאנו עוד כ 2-האלה. ה
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שקל ואנחנו כבר אני מעריך שברגע שאישרנו פה את העסק אנחנו נצא תוך 

חודש ימים לכל השכונות הוותיקות ונצא לשטח, נצא לפעול. נתחיל ברחוב 

 רחוב הוורד,החבצלת וב

 זה כולל עבודות ניקוז? דודי לוין: 

 זה כולל עבודות ניקוז, ניסים גוזלן: 

 יעשו ניקוז תת קרקעי לרחובות האלה? דודי לוין: 

למי שיש, ברחובות האלה, ברחובות האלה יש חלק שיש להם ניקוז ויש חלק  ניסים גוזלן: 

 שאין להם ניקוז.

 לא, איפה שאין. דודי לוין: 

מי שיש לו גרביטציה, אני מדבר עוד הפעם. מי שיש לו גרביטציה ולא צריך  גוזלן: ניסים 

 ניקוז לא עושים ניקוז.

 ברור. דודי לוין: 

הניקוז, ניקוז עולה כסף. סתם לקבור כספים מתחת לאדמה שלא צריך, לא.  ניסים גוזלן: 

עים ברחובות כמו היסמין וכמו קרן היסוד יש ניקוז. במקומות שאנחנו יוד

ומזהים, ביסמין, קרן היסוד יש קטע שמחבר עם היסמין, מי שיודע ליד הבית 

 של יובל,

 קרן היסוד הניקוז לא עובד, בגשמים, בוודאות.  דודי לוין: 

אמרתי, קרן היסוד שמחבר לכיוון האורן ומחובר לרחוב היסמין זה חלק מ,  ניסים גוזלן: 

 שם אנחנו עושים ניקוז. 

 היה? יעשו?שם י דודי לוין: 

 שם יהיה ניקוז. ניסים גוזלן: 

 זאת אומרת חלק מהכסף הזה לניקוז? דודי לוין: 

 חלק מהכסף, כן.  ניסים גוזלן: 

 ניסים, זה מדרכות, תאורה? קי גונגרדי: 'ג

מדרכות, תאורת לד, עצים, הכל יהיה. כל הרחובות. אנחנו נגיע לכל הרחובות.  ניסים גוזלן: 

 אל תדאג, אנחנו נגיע לכל הרחובות. יש לנו, 

זה תב"ר על חידוש המבנה שנשרף במועדון הכדורגל. אני מבקש  1250תב"ר  אריק זורגר: 

 להסיר את התב"ר הזה מסדר היום. הוא אושר בוועדת כספים,

 למה? דובר:
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 כי יש בעיה באופן הצגת התב"ר. בר:דו

 יש תקלה בהצגה שלו.  דני אורן: 

 בישיבה הבאה ביום רביעי אנחנו נעלה אותו. אריק זורגר: 

אני לא בטוח שמקורות המימון ... נכונים. היום עברתי על החומר, אני לא  דני אורן: 

 בטוח.

 טוב. מה עוד? ניסים גוזלן: 

 97,693-גני ילדים. אנחנו בעצם מגדילים את התב"ר ב 12בניית , 1086תב"ר  אריק זורגר: 

 ש"ח. זה תקבולים נוספים.

 זה גנים שכבר בבנייה? קי גונגרדי: 'ג

 זה כן. שכבר נבנו. קיבלנו שיפויים, אריק זורגר: 

 הגדלה ממשרד החינוך. דני אורן: 

 אלף ש"ח.  100ההגדלה היא בכמעט  אריק זורגר: 

 החינוך.ממשרד  דני אורן: 

. אנחנו מבקשים להגדיל 1517גני ילדים בתב"ע  8ממשרד החינוך. תב"ר של  אריק זורגר: 

 אלף ש"ח, זה מענק ממפעל הפיס. 522-אותו ב

זה גנים שכרגע נמצאים בבנייה ברחוב שוהם. הם אמורים לתת לנו מענה  ניסים גוזלן: 

 קיבלנו מהפיס. גני ילדים. זה כספים נוספים ש 8לראשון לספטמבר הקרוב, 

אנחנו קיבלנו הרשאה, בשעה טובה, לשלב א' של יסודי חדש  1156תב"ר  אריק זורגר: 

כיתות. התב"ר ממשרד  12בהמשך של בית ספר צמרות. קיבלנו שלב א' של 

ותוספות, ותוספות מקרן עבודות פיתוח של  7,588,680החינוך הוא 

2,300,000 . 

 ות במספרים. המספרים שאתה אמרת נכונים.תשים לב, יש שם טעוי מוטי פרנקו: 

ההשתתפויות הוא  2. זה מה שכתוב אצלי. סך כל התקציב כולל או קיי אריק זורגר: 

. אושר בוועדת כספים, אני מעדכן אותכם. אנחנו נשלח לכם 10,199,976

גני ילדים שצריכים להיות באותו מתחם  4בימים הקרובים אני מקווה 

יע לנו שהוא אישר אותם. אנחנו עוד לא קיבלנו שמשרד החינוך כבר הוד

 הרשאה אז זה גם, זה גם יעבור,

 ...? דובר:

 לא, לא. תב"ר נפרד. ניסים גוזלן: 
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 תב"ר אחר. זה הרשאה אחרת.  אריק זורגר: 

זה קומפלקס, בשעה טובה אפשר, זה קומפלקס של החינוך הדתי. זה  ניסים גוזלן: 

י שאמור לעבור ליד צמרות אז הפעימה קומפלקס של בית ספר אילנות רשב

גני ילדים צמוד לבית הספר הזה ואנחנו  4הראשונה שלו ויתווספו אליו עוד 

כרגע הולכים מעבר לשלב ג' בצמרות ואנחנו כרגע דאגתי לעוד בית ספר נוסף 

שיקרא אמירים שהוא יהיה צמוד לבית ספר צמרות. אנחנו נקבל את ההרשאה, 

בתי ספר יסודיים  2ה שלנו הראשון לספטמבר עוד נביא גם אותתו. המשימ

שיפתחו, בעזרת השם, בצמרות בנוסף לשמונה גנים ולארבעה, אנחנו מדברים 

בתי ספר והשלמה של צמרות ג'. שני מגרשים פתוחים, אולם  2גנים,  12על 

מיליון שקלים על חשבון הסכם הגג, נביא לכם אותו והמשימה  9-ספורט ב

 שלנו,

 זה לא במסגרת הסכם הגג. זה היטלי השבחה, זה לא,  דודי לוין:

קודם כל, סליחה, אתם לא יודעים מה. סתם. שבוע הבא נסביר לך ממה זה  ניסים גוזלן: 

 נובע. זה, בואו. 

 היטלי השבחה. דודי לוין: 

לא, זה, אנחנו מקבלים מענק, אז אתם רואים, אתם לא למדתם מה הסכם  ניסים גוזלן: 

 לנו.הגג מניב 

 אני ... הגזבר בוועדת הכספים, מה זה,  דודי לוין: 

 אני יודע מתי,  ניסים גוזלן: 

 מה אתה רוצה, דודי לוין: 

 אז אני אומר לך מה, אז בוא. אנחנו,  ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

סליחה, אפשר להשתמש גם בהיטלי השבחה וגם עוד סעיף, הוא לא צריך  ניסים גוזלן: 

 אנחנו מסבירים לך. אתה הצבעת נגד אז נסביר לך,להסביר לך, 

 אנחנו סומכים על הגזבר. מוטי פרנקו: 

שקלים לכל יחידת דיור  10,800שקל,  10,800אתה, בואו. בהסכם הגג יש לנו  ניסים גוזלן: 

 שאנחנו משווקים. בכמות היחידות דיור שהוצאנו כרגע לשיווק,

 לטובת מבני ציבור. אריק זורגר: 
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מיליון שקל  47ומשהו,  40לטובת מבני ציבור, כמובן. אנחנו אמורים לקבל  גוזלן: ניסים 

תמריץ, זה נקרא עזרה ועידוד בנייה, מוסדות ציבור, ובין השאר יופיע מגרש 

הכדורגל, יופיע גם הקאנטרי, יופיע גם אולם, יופיע מרכז מוזיקה, יופיע טיפת 

גם הישוביים שחסרים לנו  ןעיקרוחלב. בית כנסת בצמרות, כל העוגנים, ב

מיליון ש"ח. הגשנו את הדרישה היום הגשנו את הדרישה  47ברמה של 

 פורמלית לקבל את זה, זה ללא קשר לכספים שאנחנו נקבל בגין השיווק.

 מקבלים אותם בגין השבחה שלקחו לכיסוי החובות שעשית בקדנציות שלך. דודי לוין: 

 , אולי מישהו יקנה את זה. הלאה. את זה תמכור בבחירות ניסים גוזלן: 

 למה, זה ... דודי לוין: 

מיליארד, לא הבאת שקל אתה בחיים שלך, אתה רק עושה נזק  4אני הבאתי  ניסים גוזלן: 

 שאתה נמצא פה. 

 יחד()מדברים 

מיליון שקל החזר  40קשקשן. שבוע הבא, שבוע הבא, קשקשן, אני מביא  ניסים גוזלן: 

 באתי, לא אתה. לא הבאת שקל. השקעות ביוב. אני ה

 כשאתה אומר חבר מועצה קשקשן ... דובר:

 אני דיברתי אמת, דודי לוין: 

 יחד()מדברים 

 כן, עידית. בבקשה. ניסים גוזלן: 

נתת סקירה על צמרות, תוסיף עוד משפט. מתי יגמר התיכון, מתי הדרים  : גינדיעידית 

 עוברים, מתאחדים עם התיכון?

התיכון, ביום ראשון יהיה מזג אוויר יפה, יתחילו לעשות את המילוי לתיכון  ניסים גוזלן: 

ואנחנו מתחילים את שלב ג' שכולל את כל החדרי טכנולוגיה, את הספריה 

 העירונית ואת חדרי ההנהלה. 

 ?-זה יהיה ב קי גונגרדי: 'ג

 עושים הכל שיהיה בראשון לספטמבר, בעזרת השם. יהיה משימה קשה.  ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

ג'קי, השאיפה להמשיך אפילו חלק מהמבנים כי זה מדובר, כל אלה שלא  ניסים גוזלן: 

מבינים, השאיפה שלנו שהחטיבה תתחיל את הראשון לספטמבר מאוחדת, זו 
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השאיפה. כמובן שזה מותנה בביצוע. המשימה לא קלה. תראו, להעלות פוסט 

 ולרשום תגובה פיקטיבית זה לא, המשימה בביצוע, זה הרבה יותר קשה. 

מיליון הלכו מהיטלי השבחה, בתסבוכת שאתה עשית  40רגע, אני רוצה להבין.  י לוין: דוד

 במסגרת המועצה?

 אני היחידי שהבאתי, ניסים גוזלן: 

 אני שואל. דודי לוין: 

 פעם זה לא היה. ניסים גוזלן: 

 אני לא דיברתי? דודי לוין: 

ין גם. אני הבאתי שומה של דודי, אתה אף פעם לא מדבר אמת. אתה לא מב ניסים גוזלן: 

מיליון שקל בצמרות. מה אתה עשית בחיים שלך? הבאת שקל? היה שר  400

 אוצר שהיה פה,

 יחד()מדברים 

 ... 1229תב"ר  אריק זורגר: 

 יחד()מדברים 

 מבקשים להגדיל את תב"ר,  אריק זורגר: 

 יחד()מדברים 

ה' ואין לנו ... לחשוב על עוד -ד' וכיתות  13, 12אנחנו נמצאים היום עם מעל  מוטי פרנקו: 

כיתות ו... יתמלאו מהר מאוד תוך שנתיים  7תיכון כי התיכון של, שש שנתי של 

 ואם אנחנו לא נחשוב עכשיו איך באים משרד החינוך,

 יחד()מדברים 

אתה יודע מה, אני מתבייש ואני אומר לך עוד פעם. אני מתבייש שיש חבר  ניסים גוזלן: 

בצריפין. אתה לא מעורב,  2יודע שיש פרוגרמה מאושרת כל מתחם מועצה שלא 

 6אתה סיסמאות של ילד בגן, סליחה שאני אומר לך. אני אישרתי תיכון נוסף 

בתי ספר יסודיים מאושרים  5. יש פרוגרמה מאושרת, יש לנו 2שנתי במתחם 

 נוספים,

 בצריפין. מוטי פרנקו: 

 יש לנו, ניסים גוזלן: 

 .2022אתה אמרת שזה  מוטי פרנקו: 
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לידינו, לא נכנסנו לשטח, אתה לא  2וואו, קשקשן. אנחנו קיבלנו את מתחם  ניסים גוזלן: 

מבין כלום. אתה רדוד, חלש ולא מבין כלום. בושה. בושה שאתה חבר מועצה, 

אני אומר לך. בושה. אני מתבייש. אני מתבייש בכלל שאתה חבר מועצה שלא 

 מה מאושרת,מבין כלום. יש לנו פרוגר

 ניסים, די. דובר:

 בן אדם, תשאל, תשאל. תבוא תשאל. ניסים גוזלן: 

 תמשיך, תמשיך. תמשיך, ראש המועצה. דודי לוין: 

 אני מתבייש בכם. מתבייש. ניסים גוזלן: 

 תמשיך, ראש המועצה. תמשיך. דודי לוין: 

 יחד()מדברים 

 תקשיב, יש לנו, ניסים גוזלן: 

 רוצה להקשיב לך, ראש המועצה.אני לא  מוטי פרנקו: 

דונם, אתה לא מבין. בכל הפרוגרמה  25תקשיב, תיכון במדינת ישראל צריך ...  ניסים גוזלן: 

דונם הוא  25דונם. המתחם הראשון שיש  25של כל הישוב שלך אין לך 

כיתות.  42-בצריפין, המתחם הקיים היום בצמרות זה המתחם היחיד שאושר ל

 הוא לא יודע כלום. סתם, רדוד. לא, אני מספר לו, 

, הגדלת הוצאות, הגדלת תב"ר הוצאות ברחבי הישוב. מגדילים 1229תב"ר  אריק זורגר: 

מיליון. אושר פה אחד בוועדת הכספים.  1.4אלף, הוא יעמוד על  700אותו בעוד 

מיליון ש"ח, תב"ר חידוש  3יש התייחסויות? תודה. תב"ר אחרון תב"ר של 

הייתה בקשה של ועדת כספים שסעיף שיקום מערכות  פארקים בישוב.

השקייה, מכיוון שיש לנו הרבה באמת ישנים, הוא יהיה הראשון לביצוע, הוא 

גם יחסוך במים וגם יתן לנו בקרה יותר טובה במערכות ההשקייה. יש הערות 

 למישהו על התב"ר? תודה.

 מיליון נוספים שהבאנו לשדרג, 3זה  ניסים גוזלן: 

אני רוצה לבקש להעלות בפניכם תב"ר נוסף שלא היה לא בוועדת כספים ולא  ורגר: אריק ז

בשום מקום אחר. קיבלנו אותו היום, אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים 

 לדון בו או לא. 

 רק לעניין ... שאלות. מוטי פרנקו: 
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ים התחלנו אני מייד אתייחס. רק מילה אחת הקדמה. אנחנו בחודשים האחרונ אריק זורגר: 

ביתר שאת למלא קולות קוראים של משרדי הממשלה, מה שלא נעשה באופן 

 סדיר כמו שצריך עד היום. 

 דרך המרכבה? :מוטי פרנקו

 2מיליון שקלים פרויקטים, מתוכם כמעט  3-דרך המרכבה. קיבלנו למעלה מ אריק זורגר: 

שמרכז מיליון שקלים בהשתתפות המדינה, כאן המקום להגיד תודה לתמיר 

את העבודה הזו. אחד מהדברים שקיבלנו ממש לפני מספר שעות ואני מבקש 

או  190אלף שקל מהמשרד לשיוויון חברתי,  240להביא אותו זה תב"ר של 

אלף שקל זה  50נקודה משהו זה השתתפות המשרד ושאר הכמעט  189

 השתתפות המועצה.

 לטובת? מוטי פרנקו: 

 יד בשתי מילים?זה הולך, אולי תג אריק זורגר: 

בעבור הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים  2018-2020-קול קורא ל תמיר אייטגב: 

דברים שהם מובנים מראש שזה אתר אינטרנט, ניהול  3דיגיטליים. יש שמה 

 דף פייסבוק ועבור מערכת ניהול ... תושבים.

 .GIS דובר:

ועבור מערכת שיתוף  GISזה מערכת ... ומערכות נוספות זה  GIS-לא, ה תמיר אייטגב: 

 הציבור. 

זה הזמן גם להגיד תודה לשרה גילה גמליאל שנתנה לנו את שלושת הפרמטרים  ניסים גוזלן: 

האלה. האלה. נתנה מתקציב מדינה שיודעים לקבל גם כי מי שיודע לבקש יודע 

 גם לקבל.

לא היה, אם יש למישהו התנגדות לדון בזה אז  אז אני מבקש, למרות שזה אריק זורגר: 

 תגידו. פה אחד.

 תודה רבה. ניסים גוזלן: 

 אריק, יש לי שאלה.  דודי לוין: 

 כן. אריק זורגר: 

ביקשתי ממך לתקן את ההחלטות ש, ביקשתי את הדף החלטות לתקן, זה  דודי לוין: 

 צריך להיות,

 ן שם? מה ההערה?כן. אתה רוצה להגיד מה צריך לתק אריק זורגר: 
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 שההצעה שלי לסדר יום שהיה עליה הצבעה תירשם במלואה כמו ש, דודי לוין: 

 היא לא נרשמה במלואה? אריק זורגר: 

 היה רק שורה אחת. דודי לוין: 

 .או קיי אריק זורגר: 

 שיהיה רשום כמו שהוצע. דודי לוין: 

ה ונכניס את זה. אני מבקש נתקן בהקדם, תשלח לי רק שוב את ההצעה במלוא אריק זורגר: 

מכל מי שלא חבר מועצה והוא לא יועץ משפטי או גזבר לצאת בבקשה מהדיון. 

 תודה. 

 רימה, תודה. ניסים גוזלן: 

רימה, תודה. נושא הבא שאנחנו ביקשנו זה נושא קרובי משפחה. יש עדיין, יש  אריק זורגר: 

מועצה שלא נדונו פה עדיין, יש עדיין מספר קרובי משפחה שטעונים אישור 

 בעבר או שכבר נדונו ו,

 אילנית, אילנית. אנחנו לא שומעים. דודי לוין: 

 סליחה. ד אילנית הומינר: "עו

או שנדונו במשרד הפנים וטעונים אישור מועצה. מי שיציג את הנושא זה  אריק זורגר: 

 אילנית, נעבור אחד אחד. 

עובדות שצריך לדון בהן. עובדת אחת זה חיים שרית, הבת  3טוב, יש  ד אילנית הומינר: "עו

 זייפתי.של חבר המועצה 

 הצבענו עליה כבר. מוטי פרנקו: 

נכון, הצבעתם אבל אז זה היה בשבעה. משרד הפנים דורש שמונה  ד אילנית הומינר: "עו

 חברי מועצה שמאשרים.

 ויש פה היום? דודי לוין: 

 ל שמונה.יש פה בו מוטי פרנקו: 

 כי גם אז, דודי לוין: 

 אני אגיד רק את הפרטים, ד אילנית הומינר: "עו

 חסר עוד אחד. דובר:

 שמונה פלוס. ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

 . אני לא יודעת אם כולם תומכים. 8תומכים, צריך. יש פה  8צריך  ד אילנית הומינר: "עו
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 יחד()מדברים 

 שירות או שכבר דנו?אילנית, ... ועדת מינהל  דובר:

דנים. אני אגיד את הפרטים האישיים שלה  8לא דנו בה כי רק עם  ד אילנית הומינר: "עו

 ואחרי זה תדונו ותנמקו מה שאתם רוצים.

 זה בגלל שאמרו שצריך, דודי לוין: 

 הפירוש שלהם זה יותר משבעה. 2/3. 8 ד אילנית הומינר: "עו

 זה אתה הערת על זה. ניסים גוזלן: 

 ילידת שנת, וצדקת.  ד אילנית הומינר: "עו

 אתה הערת על זה, אם אתה לא זוכר. ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

. התחילה כסייעת מועדוניות 2005-, עובדת במועצה מ84ילידת שנת  ד אילנית הומינר: "עו

-. כיום היא עובדת ניקיון ב6במחלקת חינוך ורווחה. היא דירוג מינהלי דרגה 

 משרה. זה ה, זאחו 100

 יש לה עדיין צרכים מיוחדים? מוטי פרנקו: 

 זה,  ד אילנית הומינר: "עו

 אתם גם סיפרתם לנו את זה. מוטי פרנקו: 

שנייה, אני אסתכל בשימוע שלה. דווקא היא נמנעה, אמרה שהיא לא  ד אילנית הומינר: "עו

אתם רוצה להשתמש בזה אז היא לא פירטה ולא הרחיבה על זה אבל אם 

יודעים משהו שאתם רוצים לנמק אז בבקשה. אז כדי שוועדת שירות תדון בה 

. מה עמדת המליאה בעניין הזה? יש עוד שניים, אתם רוצים 2/3צריך רוב של 

 שאני אגיד את כולם?

 תגידי את כולם, נגיד אחר כך. ניסים גוזלן: 

... שילת. היא לא נדונה עד  תיפ. עובדת נוספת היא ביתו של זייאו קיי ד אילנית הומינר: "עו

כה משום שהיא פשוט הייתה בתקופה מוגנת, בסדר? אני אגיד את הפרטים 

-', התחילה לעבוד ב96שלה. היא חזרה אחרי הריון ולידה, היא סייעת. ילידת 

, היא סייעת, אני רוצה לציין שוועדת הפיטורין 2015, די מקרוב. סייעת, 2015

אנחנו המלצנו על  2010עובדים שהתקבלו אחרי המליצה על פיטוריה משום ש

הפיטורים שלה וזאת הייתה גם ההחלטה שלנו. בקשת ראש המועצה והסיכום 

שהיה בבית הדין הארצי, כל העובדים עברו לועדת שירות אז אני מציינת את 
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זה, עמדת ועדת הפיטורים הייתה לסיים את העסקתה. גם היא, כדי לידון בפני 

ונה רוב של שני שליש. והעובדת האחרונה היא, ג'קי, אתה ועדת השירות, טע

 תצטרך לצאת כשאנחנו נדון בה, בסדר? אני תיכף,

 יחד()מדברים 

 אילנית, אז אנחנו נאשר בשבעה ונגיד שלא היה קוורום. אחר כך נדון בה. אריק זורגר: 

  לא ידונו בה. לא ידונו בה. תביא את זה לשבוע הבא. ד אילנית הומינר: "עו

 זה לא רק קירבה.  ניסים גוזלן: 

 הוא יכול להצביע עליה מטעמים אחרים? מוטי פרנקו: 

 לא, הוא לא יכול. ד אילנית הומינר: "עו

 אני מוכן לתת לך רעיונות. מוטי פרנקו: 

 .8-הוועדת שירות לא תדון בה בלי ה ד אילנית הומינר: "עו

 רק קירבה משפחתית אלא דובר,זה לא רק זה. כל העניין שזה לא  ניסים גוזלן: 

נכון, הוועדת שירות, ההערה נכונה. הוועדת שירות, אריק, זה הולך  ד אילנית הומינר: "עו

 לשר הפנים לחתימה. בלי האישור של המליאה זה לא יגיע. 

זה לא רק קירבה משפחתית אלא זה גם להסדיר את ניגוד העניינים במידה  ניסים גוזלן: 

 גם אם הוא נבחר לפני וגם אחרי. וזה, לכן זו הסיבה

 זה לא מכשיל אותה? 8אבל אם אין  מוטי פרנקו: 

 זה לא מכשיל, זה יעלה לישיבה הבאה. ניסים גוזלן: 

 אז תדונו בשתיים הראשונות.  ד אילנית הומינר: "עו

 אני בעד לשלוח את שתיהן ל, אני לא מדבר, אותה אנחנו מעבירים נעשה ב,  ניסים גוזלן: 

 יחד(רים )מדב

אז היא לא  8מעלים כרגע, סליחה, את קורל מכיוון שאין מבחינתנו מספר של  ניסים גוזלן: 

 יכולה לעלות לדיון. לגבי שתי הראשונות,

 למה? אבל יכול להיות, מוטי פרנקו: 

 דקה, תן לי.  ניסים גוזלן: 

 אין לך רוב אחר כי אנחנו לא מצביעים בעד ה, מוטי פרנקו: 

 זה לא משנה, זה לא קשור. מדברים,  : ניסים גוזלן

 יחד()מדברים 

 סליחה, זה לא משנה מה אתה עושה.  ניסים גוזלן: 
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 אז אתם שלושה, הוא חסר, דובר:

טוב, גם ככה אנחנו. שנייה, דקה. לגבי קורל אין שמינייה לכן היא ירדה. לכן  ניסים גוזלן: 

מוטי, אני כמובן בעד להעביר אנחנו מצביעים לגבי שני ה, לגבי שתי הבנות של 

 אותם לוועדת,

 יחד()מדברים 

 חיים שרית, יש מישהו שמתנגד? אריק זורגר: 

 אפשר לנמק את זה רק בבקשה, לפרוטוקול? ד אילנית הומינר: "עו

אנחנו נחזור על הנימוק שלנו מהטעם הפשוט, אנחנו הצבענו בעד חיים שרית  מוטי פרנקו: 

 מאוד שנים ובמשרה זוטרה,שהיא קודם כל עובדת הרבה 

 עובדת ותיקה. ד אילנית הומינר: "עו

ויש לה ילדה עם צרכים מיוחדים שההתמודדות הקשה המוכרת גם בישוב עם  מוטי פרנקו: 

הילדה היא דרמטית ומבחינתנו להעמיס עליה סיטואציה שהיא תצטרך 

 למצוא עבודה אחרת, אולי רחוקה מבאר יעקב, היא לא הגיונית.

ממה שילת, אני אעשה שמי. ס, זה חיים שרית, זה פה אחד, נכון? לגבי או קיי ורגר: אריק ז

 ניסים?

 בעד. ניסים גוזלן: 

 רגע, שנייה. שנייה.  ד אילנית הומינר: "עו

 יחד()מדברים 

 אני רוצה לדעת למה בעד. אפשר לתת פה נימוק למה בעד? מעניין אותי? ליאת דרי: 

 מה בעד,הוא אמר לך ל ניסים גוזלן: 

 אני רוצה לדעת. הוא לא אמר, אני מקשיבה.  ליאת דרי: 

 על השנייה או הראשונה? מוטי פרנקו: 

 על הראשונה. למה נגד, סליחה? ליאת דרי: 

 הוא עוד לא הצביע. אריק זורגר: 

 רגע, הוא עוד לא הצביע על השנייה. ניסים גוזלן: 

 הם היו פעם קודמת, ליאת דרי: 

 יחד()מדברים 

 אני רוצה שמית, לפני שאני עונה אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. ליאת דרי: 
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אני אקרא אותו, אני בעד. בסדר? אם את רוצה לדעת למה בעד אני אגיד לך  ניסים גוזלן: 

 למה בעד. חשוב לך לדעת?

 כן. ליאת דרי: 

 אז אני אגיד לך. ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

 סייעת,  ניסים גוזלן: 

 ומשהו עמודים. 20שלחה לנו  מוטי פרנקו: 

 יחד()מדברים 

 תומכים? 8שידונו או  8 ליאת דרי: 

 תומכים.  8לא,  ד אילנית הומינר: "עו

 שאלת, רגע, סליחה. ניסים גוזלן: 

 אז זה לא יעבור גם ככה. ליאת דרי: 

 נכון, ליאת. את צודקת.  אריק זורגר: 

 ית את היית בעד?רגע, חיים שר ד אילנית הומינר: "עו

 יחד()מדברים 

 ,2015-אני אספר לך למה בעד. בסדר? את שואלת אותי למה אני בעד, נכון? ב ניסים גוזלן: 

 אבל רגע, שנייה, דוברת:

 זה לא יעבור, ניסים. זה לא יעבור. מוטי פרנקו: 

 תן לוועדת שירות להחליט. שיחליטו. ניסים גוזלן: 

 יחד()מדברים 

יך להעביר הצבעה מעבירים הצבעה, מה זה קשור? אתה זכותך להגיד מה צר ניסים גוזלן: 

 שאתה רוצה. 

 רגע, היא לא הביאה הראשונה, תן לה להסביר את עצמה ... תגיד. דוברת:

אני רוצה לדעת, אני פשוט לא יכולה להתמודד עם הצעקות. אני רגע רוצה  : גינדיעידית 

פה שקוראים לזה, על איכות  שתוסיפי עוד משפט בבקשה על שתי המועמדות

 העבודה שלהן. זה נורא ... חבר'ה, עם כל הצער שיש לה שני ילדים עם צרכים,

 ילדים, אחת עם צרכים מיוחדים. 6לא שניים, יש לה  מוטי פרנקו: 

 הן עובדות טובות. זה מה שנאמר בפעם שעברה. דוברת:

 שיגידו פה, : גינדיעידית 
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 יחד()מדברים 

 עידית, עידית. נו באמת, ניסים גוזלן: 

 לא, מה באמת. : גינדיעידית 

 שנייה, אז תני לי שנייה, ניסים גוזלן: 

שנה ו... אז עם כל הכבוד, אבל אם היא עובדת טובה  20אם תגיד לי שהיא  : גינדיעידית 

 שתישאר.

 היא עובדת, עידית, עידית, ניסים גוזלן: 

 בגן ילדים.היא עובדת טובה. היא סייעת  מוטי פרנקו: 

 היא מסורה, היא מסורה. ליאת דרי: 

 אני לא מכירה אותה. צר לי, : גינדיעידית 

עידית, שתיהן עובדות מצויינות, בסדר? אני אומר לך, טובות. הסייעת שילת  ניסים גוזלן: 

, עברה ועדת קבלה. למיטב ידיעתי, 2015-זאת סייעת אחרונה שנקלטה ב

הצהירה שיש לה קירבה משפחתית, היא גם  תבדקי גם, היא הצהירה, היא גם

 הצהירה שיש לה קירבה משפחתית, שנייה, דקה.

 זה בסדר אבל זה, : גינדיעידית 

 בסדר, היא לא שיקרה.  ניסים גוזלן: 

 היא התקבלה שלא כדין, ליאת דרי: 

לא, היא לא התקבלה שלא כדין בגלל, היא התקבלה כדין, היא עברה מכרז,  ניסים גוזלן: 

י מספר עובדות עכשיו. היא עברה מכרז, היא סייעת טובה, היא זה והיא אנ

רשמה שיש לה קירבה משפחתית לחבר המועצה. עכשיו, את שואלת אותי? 

היא מצויינת. אני באופן עקרוני מעדיף, אני אומר, עזבי שזה הבת שלו, הכלה 

יהיו, אם שלו. אני אומר לך עוד הפעם, אני מעדיף וחסר לנו סייעות שסייעות 

 הן טובות, שיהיו גם ... אני בעד. זה כל העניין. אני בעד.

 יחד()מדברים 

 אתם אומרים שהיא טובה? : גינדיעידית 

 כן, אבל הם הצביעו נגד אז זה לא כל כך יעזור. ניסים גוזלן: 

 זה לא מעניין אותי מה אחרים, מעניין אותי מה שאני. : גינדיעידית 

ממה נגד, תרשום סהלאה. ג'קי בעד, ג'קי בעד, נועם בעד. אתם, לגבי שילת  ניסים גוזלן: 

 שהם נגד. 
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 ליאת? אריק זורגר: 

 בעד.  ליאת דרי: 

 זה לא עובר? 7מתוך  5ואם זה  מוטי פרנקו: 

 אנחנו מעבירים את זה לוועדת שירות אבל הם לא ידונו בזה. ד אילנית הומינר: "עו

 ה?איזה מין דבר ז מוטי פרנקו: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

 

 

 

 ** סוף הישיבה **

 

 


