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 חברת מועצה -   גב' ליאת דרי
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 משתתפים:

 מבקר  המועצה -  מר משה מזרחי

 ועצה מנכ"ל המ -   אריק זורגרמר 

 גזבר המועצה -  אורן אלדנירו"ח 
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 פרוטוקול

 )מדברים יחד(  

 ,59ערב טוב לכולם אנחנו פותחים ישיבה מספר   מר אריק לוין:

טוב ערב טוב חברה ברשותכם דקה, קדימה אריק בואו נתחיל רק דקה,  מר ניסים גוזלן:

ודע שהלחץ בבתי הספר בכל העולם קבעו את לכולם ראשית אנחנו אני י

גם הישיבה הזאת שנדחתה רצינו פעם שעברה ולא היה   הכול יחד ויש פה

פורום לענייןו )לא ברור(  לא היה ולכן מבחינתנו אי אפשר היה להעביר את 

הסעיף הזה של ועדת שירות ואנחנו עושים את הישיבה הזאת בראש 
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בר למספר נושאים יש שתי נושאים סעיף הזה אבל מעעבור הובראשונה 

שהם חשובים מבחינתנו אחד זה נושא וועדת שירות והנושא השני זה 

אישור נושא של הצהרונים שזה צריך לתת לאנשים לעבוד בראשון לתשיעי 

נקודה כי יש כבר לימודים בכל, שנייה ג'קי בקשה, יש לימודים לגבי כל 

ם כולם הכול לכן זה רק כולם סגורי לעלותנושא של הצהרונים ועדים 

אישור מבחינתנו, רגע דקה רגע שנייה, כדי שיהיה אפשר בראשון לתשיעי 

לעבוד, בואו בסדר זה לכולם אני  )לא ברור(  שמישהו נגד הצהרונים הם 

 צריכים לעבוד בראשון לתשיעי זה ברור לכולם,

וצה לעלות משהו )לא ברור(  יש בינינו סגרנו דברים בחוץ גם אם אתה ר מר נועם ששון:

 עכשיו בנוסף למה שסגרנו ואני צריך להתייעץ איתם.

 תתייעץ איתם, בתתייעץ איתם צא החוצ מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(  צהרונים, נושא הצהרונים, מר נועם ששון:

מאלית דקה פורמאלית כדי שניתן ורברור שכן זה אושר, והכול בגלל זה פ מר ניסים גוזלן:

ודי גם מוטי כולם מבינים שאנחנו צריכים לאשר את זה )לא ברור(  גם ד

פורמאלית מה שנקרא, שנייה לכן הנושא של וועדת שירות הצהרונים 

 ולם פה פה אחד, דקה,אני חושב שכמבחינתנו 

  ניסים מורידים את כל הנושאים על סדר היום? מר אריק זורגר:

 שאירים,מורידים את כל הנושאים על סדר היום מ מר ניסים גוזלן:

 אתה מכיר )לא ברור(  את זה? מר אריק זורגר:

 כן. מי בעד להוריד את כל הנושאים על סדר היום? מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 ראש המועצה מציע שני נושאים אחד, מר אריק זורגר:

 אישור הצהרונים זה חשוב, מר ניסים גוזלן:

נהל השירות. הנושאים שהיו על סדר היום צהרונים והשני זה נושא ועדת מ מר אריק זורגר:

היו שאילתות והצעות לסדר הייתה שאילתא והצעה לסדר של דודי פרנקו 

בנושא של חמישים אחוז הפחתה וחמישים אחוז בארנונה בשכונות 

)לא ברור(  הייתה הצעה  מתפתחות ושאילתה בנושא חיוב ארנונה בשכונת

פטית בעניין סמכויות לסדר של נועם בנושא חוות דעת חיצונית מש

המועצה לגבי התקשרויות עם ספקים חיצוניים הנושאים מישיבות 

המועצה היא אישור דרגת שכר שינוי מעל עשרים אלף תושבים ברמס 

 עדכון חמישה אחוז,

 את זה? זה אפשר לאשר אישור מעל עשרים אלף, לאשררגע אפשר  מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   דובר ?:

 מה? מה מסובך כל כך? ן:מר ניסים גוזל

 )מדברים יחד(  

 )לא ברור(  זה באופן טבעי מתעדכן )לא ברור(  ללקבל אישור מכם  מר ניסים גוזלן:

 תעשה ישיבה בשבוע הבא ביום ראשון מר נועם ששון:



  ש.ר                                                                                                                                  08334

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

3 

 יום ראשון אתם לא רוצים אתם רוצים רביעי נעשה רביעי נו? מר ניסים גוזלן:

 אשון )לא ברור(  אני לא יכול ביום ר דובר ?:

 )מדברים יחד(  

הסמכת נציגי ועדת רכש במקום פרוטוקול קודם שזה משהו טכני וחשוב  מר אריק זורגר:

עדה מרחבים מצפה אפק החלפת ובעיני אישור צהרונים מינוי חברים לו

מורשה חתימה בחטיבת הדרים העלת שכר עוזר ראש המועצה עדכון 

ואישור העסקה של קרובי משפה  המועצה לשכירות מתחם בנק הפועלים

אמורה להיות ישיבה נוספת בנושא דוחות שזה דיון בדלתיים סגורות 

 ביקורת,

 טוב אפשר שנייה דקה אפשר מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   :גב' עידית גינדי

שנייה זה מה שאני רוצה להגיד שני נושאים נוספים דקה רגע שלושה  מר ניסים גוזלן:

יש בעיה למישהו? אוקי שבי בהדרים ה מורשה חתימה ברנושאים נוספים ז

 כנים. תאלה  6ותיקון פרוטוקול זה נושא פרוטוקולים זה סעיף  

 פרוטוקול לא מתנגד )לא ברור(   פרנקו מוטי:מר 

אנחנו סגרנו משהו רק לדון בנושא העובדים התגלתה שברביעי לחודש יש  מר נועם ששון:

 דיון במשרד ה)לא ברור(

 ם יחד(  )מדברי

 הדרים אפשר ברשבי מורשה חתימה החלפה? מר ניסים גוזלן:

 כן. :זייפתי מוטימר 

 ברשבי הלאה, הדריםאוקי יאללה תרשום  מר ניסים גוזלן:

 רשבי זה )לא ברור(  דובר ?:

 אני גם לא מפריע לי שכר ולא מפריע לי כלום יש פה סיכום, מר נועם ששון:

 כום )לא ברור(  נועם יאללה קדימה, הלאה קדימה סי מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   מר נועם ששון:

 בוא נדון הלאה קדימה, עזוב עזוב, מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   מר נועם ששון:

רגע שנייה חברים קודם כל בואו  רגע נצביע )לא ברור(  כל הנושאים מסדר  מר אריק זורגר:

 בי משפחה, מי בעד?היום למעט שינוי מורשה חתימה צהרונים וקרו

 כולם בעד.  אני. דובר ?:

 כולם בעד? מר ניסים גוזלן:

 החלפת מורשה חתימה ברשבי פה אחד, מר אריק זורגר:

 כן. מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   מר אריק זורגר:

אהה סלחו לנו כי אנחנו צריכים פה בדלתיים סגורות את הישיבה נכון זה  מר ניסים גוזלן:

 כים נכון?מה שאנחנו צרי

 כן. דובר ?:



  ש.ר                                                                                                                                  08334

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

4 

 תאשר את ההדרים של הצהרונים, מר נועם ששון:

 אישרנו צהרונים הדרים ורשבי, מר ניסים גוזלן:

 אישרנו צהרונים )לא ברור(   מר אריק זורגר:

כן כן הלאה, כל בתי ספר סגרו הכול בסדר.  זהו תודה.  אתה נשאר. טוב  מר ניסים גוזלן:

 דימה, תסגור את הדלת תודה חברה ק

 טוב הנושא של, אני אציג? מר אריק זורגר:

 תציג. מר ניסים גוזלן:

הנושא של קרובי המשפחה ערוכה בפניכם חוות הדעת אני אזכור בקצרה  מר אריק זורגר:

 את ההתנהלות השתלשלות העניינים בנושא קרובי המשפחה,

 וןרק תציין לפרוטוקול שהיועצת המשפטית לא נמצאת בדי פרנקו מוטי:מר 

 זה מופיע בפרוטוקול היא לא חייבת להיות בדיון, מר אריק זורגר:

 מופיע מופיע מר ניסים גוזלן:

 אין שום חובה כזאת אבל גם מופיע :זורגר אריקמר 

היא גם כתבה שרצו שהיא תהיה, היא כתבה לי בהודעה שרצוי שהיועצת  פרנקו מוטי:מר 

ל כנראה שלא המשפטית תהיה פה היא הודיעה מראש על החופש אב

 התחשבו,

היה פרק זמן שהיא הייתה צריכה להיות בשבוע שעבר היא נדחתה גם אני  מר אריק זורגר:

 )לא ברור(  החוות דעת באתי בחופש )לא ברור(  בחופש וזה בסדר 

 בואו שמות חברה דקה, מר ניסים גוזלן:

ראשונה אני מה שעולה בישיבת מועצה זה בעצם קרובי משפחה מדרגה  מר אריק זורגר:

אזכור בקצרה את התהליך שנעשה בסדר אנחנו )לא ברור(  על פי יש דוח 

שדיברנו על הנושא הזה הדברים אומרו  2010ישן עוד ממבקר המדינה 

בפנינו בספטמבר שנה שעברה  אהה בעצם עשינו ניפוי ופעלנו לפי הנחיות 

משרד הפנים כאשר בעצם קרובי משפחה יתחלקו לשני סוגים קרובי 

משפחה שיתקבלו למועצה עד שנת אלפים ו... כלומר עד דוח מבקר 

וועדת הפיטורים המדינה ומשנת אלפיים ועשר לאחר דוח מבקר המדינה 

של המועצה דנה בכל הבקשות בכל קרובי משפחה ברשות יש רשימה 

מפורטת שאתה קיבלתם אותם חלקם הם גם קרובי משפחה מדרגה 

ן כאן תכף אני אסביר גם למה הוועדה ראשונה ועליהם )לא ברור(  הדיו

אילנית היועצת המשפטית  הגזברבעצם קיבלה החלטה וועדה שבה דני 

ואני בעצם קיבלנו החלטה על פיטורי אחד עשרה עובדים הפנים לוועדת 

שירות של שנים עשר עובדים ועוד כשלושה עובדים חלק מהם היו בתקופה 

חת סיימה את העסקתה מוגנת כלומר תקופת הראיון או משהו כזה א

ולכן נדרשנו בעצם על מה שעומד על הפרק הייתה עתירה  לגמלאותויצאה 

אהה כנגד המועצה וכנגד משרד הפנים בעניין על החלטות של ההסתדרות 

אחת של בית הדין האזורי  ערכאה ערכאותהפיטורים זה נידון לשתי 

חלט ניהם הואחת של בית הדין הארצי לעבודה בש ערכאהלעבודה וב
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צם החלטות ועדת הפיטורים יובאו ויושרו לועדת שהדיון יופנה שבע

השירות ועדת מנהל השירות במשרד הפנים  הועדה הזו מתכנסת ברביעי 

מר ביום שני הקרוב ובעצם מה שמועבר פה למליאה זה ולספטמבר  כל

שאני מקבל החלטות חלקם הם בעלי  23שדיברנו עליהם ו 25מתוך אותם 

בעלי קרבה ראשונה דורשים שלושה דקות של אישורים קרבה ראשונה 

האחד זה אישור שני שליש חברי מליאת מועצה זה בעצם שבעה חברי 

מתכנס מועצה אהה זה דורש גם אישור ועדת המנהל השירות שכאמור 

 שני וזה דורש את אישורו של שר הפנים אז אני ברשותכם   ביום

 מי השמות ש)לא ברור( מר נועם ששון:

 אני אקריא,  אריק זורגר:מר 

 חשוב לדעת  רק שמות מקרבה ראשונה, מר נועם ששון:

 רק מקרבה ראשונה, מר אריק זורגר:

 ומה עם שאר העובדים ועדת שירות )לא ברור(   מר נועם ששון:

 יפנו לוועדת )לא ברור(   מר אריק זורגר:

 ישור מועצה. הם לא צריכים אישור רק קרבה ראשונה צריכים א מר ניסים גוזלן:

 אני רוצה את כל השמות )לא ברור(   מר נועם ששון:

 אין בעיה, מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   גב' עידית גינדי:

כל החלטה בית הדין שבעצם כל העובדים גם אלה שהחלטנו לפטר וכל )לא  מר אריק זורגר:

ת ברור(  שיכול להעביר לוועדת מנהל השירות מופעים לוועדת מנהל השירו

מתוכם כדי שועדת המנהל השירות תוכל לדון מתוכם חלק הם בעלי קרבה 

ראשונה  וועדת מנהל שירות הדרישות שלה הם בעלי קרבה ראשונה עם 

אישור שתי שליש חברי מועצה אישור שלה של וועדת מנהל השירות 

 ואישור סעד

 גם את אלה שפיטרת? ב )לא ברור(   מר נועם ששון:

 ן הם כבר )לא ברור(  נכו מר אריק זורגר:

 ומה יקרה אם וועדת שירות תחליט לאשר אותם בהעסקה שלהם  מר נועם ששון:

כולם חוזרים )לא ברור(  שומרים מקומות חוזרים )לא ברור(  הסייעות  מר ניסים גוזלן:

 ביקשתי מלאה לשמור להם מקום אוטומטית.

 )לא ברור(   2010אריק )לא ברור(   מוטי:מר פרנקו 

 אני אענה לך מוטי, מוטי אני אענה לך בגדול, יסים גוזלן:מר נ

קרבה ראשונה מבחינת הדיון כרגע אין שום הבדל כל בעל קרבה הוא שונה  מר אריק זורגר:

ים עצה ההתייחסות שלנו כוועדת פיטורדורש אישור שני שליש חברי מו

 לבין עובדים 2010לצורך העניין הייתה שונה בין עובדים שהתקבלו עד 

שבעצם ככה פרשת על פי חוות דעת משפטית  2010שהתקבלו אחרי שנת 

מה שנקרא דוח המבקר שבעצם פנה למועצה ואמר למה )לא ברור(  

 הסיפור משפחה וכולה וכולה,
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תסביר, תקשיבו וועדת שירות אני וועדת שירות זו תפקידה לראות שאין  מר ניסים גוזלן:

עניינים זה לא שמנהל מחלקת החינוך  ניגוד עניינים רוב הסייעות אין ניגוד

היה זייפתי דוגמא או חבר מועצה שלמשל אם מוטי היה חבר מו... מוטי 

חבר מועצה מסגרת אותו מחזיק תיק חינוך  אז יש פה ניגוד עניינים במידה 

והמשפחה שלו סייעת או משהו כזה אבל ברגע שאף חבר לא מחזיק תיק 

סגנית בשכר שיש נגיעה ה אין פה נגיעם חינוך מבחינת העניין אז אין פה שו

 לכן,

 )לא ברור(   מוטי:מר פנרנקו 

 לא בסדר יכול להיות שזה יתרון, מר ניסים גוזלן:

אבל הסכמתי עם מה שאתה אומר הרי מה אתה אומר הרי אתה יודע  מוטי:מר פרנקו 

 שמשרד הפנים לא קוראים חצי מהפרוטוקולים האלה,

 שמה? מר ניסים גוזלן:

 לא קשור לניגוד עניינים, מוטי:רנקו מר פ

 לא קשור אני מדבר, מר ניסים גוזלן:

 אסור )לא ברור(  את העובדים האלה נקודה. מוטי:מר פרנקו 

 קודם כל אתה טועה,  מר ניסים גוזלן:

 נקודה. מוטי:מר פרנקו 

 אתה לא יודע ואתה מטעה אתה לא יודע תקשיב, מר ניסים גוזלן:

 ,2010המדינה אמר לך את זה ב מבקר מוטי:מר פרנקו 

 אתה טועה, מר ניסים גוזלן:

ושמת קצוץ על המבקר המדינה אז תמשיך עם הסלוגנים שלך כי אתה לא  מוטי:מר פרנקו 

 פעם אחת  ךמבין כלום אז תמשי

 מותר לקלוט עובדים גם מקרבה ראשונה וגם מקרבה אחרת מר ניסים גוזלן:

 צריך להצהיר על זה, מוטי:מר פרנקו 

לא רק היה צריך להצהיר על זה חלקם הצהירו בטפסים וחלקם גם לא  מר ניסים גוזלן:

הצהירו בטפסים אי אפשר היה לדעת גם שהם לא הצהירו ואנחנו העסקנו 

אותם כי הם לא הצהירו את הקרבה הראשונה חלקם ולכן היה צריך 

  להעביר אותם לוועדת שירות טכנית זה עניין טכנית זה לא )לא ברור(

שהיה צריך טכנית היו צריכים להעביר קודם לשם ואחרי זה אצלנו זה לא 

 עניין שהיה צריך לעשות,

 )מדברים יחד(  

נועם דקה עכשיו גם אם חבר מועצה נכנס היום ויש לו אנשים במערכת  מר ניסים גוזלן:

 הוא צריך לעשות את זה בניגוד עניינים זה כל העניין 

   שימוע לפיטוריםברור(  את העובד על ידי וועדת זימון אבל לא )לא  מר נועם ששון:

 לא זה בסדר זה החלטה, מר ניסים גוזלן:

 לא בכל מקרה )לא ברור(  לפיטורים, מר נועם ששון:

 בוא בוא נתקדם, מר ניסים גוזלן:
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מוטי שואל ואני מעדכן פה את כולם מוטי שואל האם נכון חבר מועצה  מר אריק זורגר:

 כלומר,שעליו מדברים 

 הקרבה כן, מר ניסים גוזלן:

 שלא )לא ברור(  קרובי משפחה ראשי להצביע התשובה היא לא, מר אריק זורגר:

 לא. מר ניסים גוזלן:

 אתה לא חייב לצאת אבל אתה רשאי מר אריק זורגר:

 לא היא כתבה שהוא צריך :זייפתי מוטימר 

 חייב לצאת  מר אריק זורגר:

 כן, :זייפתי מוטימר 

 אהה מוטי דקה מי )לא ברור(  בוא נגיד שמות, סים גוזלן:מר ני

אני אקריא שמות, כי אנחנו מתחילים עם קרובי משפחה שלך אז אתה  מר אריק זורגר:

 יכול לצאת,

 אתה יכול לצאת ותחזור אחרי זה, מר ניסים גוזלן:

 רגע שנייה )לא ברור(   :זייפתי מוטימר 

 )מדברים יחד(  

 ע יש פה חמישה או איזה שישיה,כרג מר ניסים גוזלן:

 רגע אני רוצה ברשותך  מר דודי לוין:

 דבר, מר ניסים גוזלן:

 לפני שהוא יוצא, אריק אתה נקבת באיזה רוב יחסי שצריך, מר דודי לוין:

 נכון.  מר אריק זורגר:

 אמרת שני שליש, מר דודי לוין:

 נכון, מר אריק זורגר:

 שבעה חברים, מר ניסים גוזלן:

 ואמרת שבעה, איפה מי אמר לך ששני שליש זה שבע? די לוין:מר דו

 שני שליש זה שבע נקודה שתים, מר אריק זורגר:

 שבע נקודה שלוש, מר ניסים גוזלן:

 שבע נקודה שלוש ושאלתי את אילנית ומבחינתה זה שבעה, מר אריק זורגר:

 מה זה מבחינתה? מר דודי לוין:

 זה לא שמונה. מר ניסים גוזלן:

 זה לא שמונה. ריק זורגר:מר א

 רגע רגע זה לא אתה, אני או )לא ברור(  זה משרד הפנים, מר דודי לוין:

 נכון, מר אריק זורגר:

בוא דקה דודי דודי, שאלת למה אז אני אענה לך, קובי שטרית שרצינו  מר ניסים גוזלן:

 משפט ם בית הלפטר אותו פיטרנו אותו עם שבעה וג

לתחילת הדיון אדוני ראש המועצה לפני שנתחיל את הדיון   והיא )לא ברור( דובר ?:

 שבעה חלקי אחד עשרה זה לא שני שליש,
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יפה ובשורה תחתונה היא קיבה את עמדתנו ולא פסלה את )לא ברור(  הזה,  מר ניסים גוזלן:

הלכו השבעה קיבלו שבעה אתה רוצה עכשיו )לא ברור(  דיברה לא דיברה 

 אתה מצטט,

 )מדברים יחד(  

 אז יש לי חדשות בשבילך, מר דודי לוין:

 מה אתה )לא ברור(  שאומרים לך שבעה מספיק מה אתה, מר ניסים גוזלן:

 לא לא לא  מר דודי לוין:

 חוות דעת שלה זה שבעה, מר ניסים גוזלן:

אני לא מבין אני רוצה פעם אחת ולתמיד לקבל ממשרד הפנים תרגום כמה  מר דודי לוין:

 ה שני שליש, תקשיב רגע ראש המועצה יש פה פרוטוקול,ז

 אבל היא אמרה לך ששבעה, מספיק, מר ניסים גוזלן:

יש רגע רגע אני פניתי למשרד הפנים ואני אומר לך שמשרד הפנים  מר דודי לוין:

פרוטוקול תפסתי אותו במלוא מערומיו הוא עושה מה שבא לו ולכן אני 

ויגיד ששני שליש שווה איקס למה כי  מצפה שמשרד הפנים יוציא מכתב

באותו נשימה באותו מחוז בישיבת הדחה של ראש ראשות בתל מונד, שמה 

 נדרש שבעים וחמישה אחוז וגם שמה הפלא ופלא,

 אבל שם שלושה )לא ברור(  צריך, מר ניסים גוזלן:

 רגע רגע, נכון, מר דודי לוין:

 אה מה, מר ניסים גוזלן:

 רבעים לשיטת השבע צריך להיות שמונהשלושה  מר דודי לוין:

 והסתפקו בשעה נכון? מר ניסים גוזלן:

 לא ובשמונה נדחתה משרד הפנים לא אישר.  אמרתם תביעו תשעה  מר דודי לוין:

 בסדר כי זה הדחה זה שונה. זה שונה בוא חברה, מר ניסים גוזלן:

 נו עזוב, מר דודי לוין:

 )מדברים יחד(  

 נרשום את הערה שלך ונתייחס אליה,  אוקי מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 ק בכל מקרה אנחנו מצביעים על שבע,ו)לא ברור(  היא תבד מר אריק זורגר:

 מצביעים על שבעה על פי החלטת היועצת המשפטית, מר ניסים גוזלן:

 אני מבקש עוד פעם אני מבקש, מר דודי לוין:

אמרתי  שהערתך נרשמה אנחנו נבדוק את  אתה לא הקשבת למה שעניתי, מר אריק זורגר:

 הדברים האלה כרגע אנחנו נצביע )לא ברור(  משרד הפנים,

 ואפשר לקבל אהה... מר דודי לוין:

נפנה למשרד הפנים אם יגידו לנו לעשות הצבעה חוזרת נעשה הצבעה  מר ניסים גוזלן:

 חוזרת,

 לא )לא ברור(  אני רוצה הבהרה,  מר דודי לוין:

 ה הלאה,ז שמונה.  כרגע זה שבעה זה ההנחיהבנתי אם יצטרכו שמונה א גוזלן:מר ניסים 
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עובד בסדר העובדת הראשונה מדובר  ,אני ברשותכם רוצה לעבור עובד מר אריק זורגר:

בעובדת חיים שרית היא בת של חבר מועצה מוטי זייפתי, העובדת אני 

ותכם כל הזה רק שם, אז אם לא מעניין אמקריא, מעניין אותכם סקירה? 

 אז השם זה,

)לא ברור(  שתי מזכירות )לא ברור(  מזכירה ההוא זה אז עכשיו אנחנו  מר נועם ששון:

 נתחיל לשבת )לא ברור(  

 אין בעיה נועם, מר אריק זורגר:

 עזוב את זה תן לדבר נו. מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 ות הצבעות בבקשה, חברים,מי בעד לאשר  )לא ברור(  מנהל השיר מר אריק זורגר:

 )מדברים יחד(  

 אנחנו בהצבעות,  מר אריק זורגר:

 )מדברים יחד(  

)לא שרית חברים אנחנו בהצבעות חברים אני פעם רביעית מעלה להצבעה  מר אריק זורגר:

 ברור(  לאשר אותה,

 2005בין בפירוט שלכם היא נכנסה רגע רגע אנחנו לגבי שרית חיים ולא מצו מר מוטי פרנקו:

אגב הותיקה ביותר הרבה לפני דוח המבקר המדינה ויש שם בחוק כתוב 

 שיש סיבה חריגה ולא ציינתם שהיא אימא לילדה,

 היא ציינה שהיא אמא לילדה היא ציינה את זה, מר ניסים גוזלן:

 אל תקטע אותי אני מדבר בקשה, פרנקו מוטי:מר 

 היא ציינה  את זה, מר ניסים גוזלן:

אני לא אדבר אדוני אתה לא צריך לדברר אותי ברוך ה' אני יכול לדבר.  טי:פרנקו מומר 

היא אמא לילדה עם צרכים מיוחדים היא מתמודדת עם קושי עצום שכל 

העולם הכלכלי נופל עליה זו הסיבה היחידה לגבי שרית חיים שאנחנו 

 מצביעים בעד.

 היא היחידה? דובר ?:

  ותך?פתיע אמהיחידה.  מה  פרנקו מוטי:מר 

 דודי? מר אריק זורגר:

 גם כן אני בעד מאותה סיבה שמוטי אמר על אותו עיקרון. מר דודי לוין:

 אברהם? מר אריק זורגר:

 בעד אני. מר אברהם בוסקילה:

ה פרידה השם שלה המשפחה הקודם זה זייפתי אחות תהעובדת הבאה דני מר אריק זורגר:

היא עובדת גם כן  2004ד בשל חבר מועצה מוטי זייפתי היא התחילה לעבו

 כעובדת ניקיון,

 בעד. אברהם? מר ניסים גוזלן:

 בעד. מר אברהם בוסקילה:

 נועם? מר ניסים גוזלן:



  ש.ר                                                                                                                                  08334

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

10 

 בעד. מר נועם ששון:

 כן דודי? מר ניסים גוזלן:

 נגד. מר דודי לוין:

 נגד. מוטי:מר פרנקו 

 בעד. קי גונגרדי:'מר ג

 בעד. עידית גינדי: 'גב

 )מדברים יחד(  

אוקי העובדת הבאה העובד הבא אילן זייפתי אילן צרפתי אח של חבר  אריק זורגר: מר

 המועצה מוטי זייפתי נכון להיום הוא עובד במחלקת הגינון.

 בעד. מר ניסים גוזלן:

 רק שנייה. אברהם? מר אריק זורגר:

 בעד. מר אברהם בוסקילה:

 נועם? מר אריק זורגר:

 בעד. מר נועם ששון:

 דודי? אתה נגד נכון? ן:מר ניסים גוזל

ש על המקרה הזה כי העובד הזה "רגע. זה בדיוק הסוגיה שרצינו יועמ מר דודי לוין:

 הוכנס למועצה ביחד עם עוד שני עובדים שהיו בעמותות הספורט,

 כן, מר אריק זורגר:

 רשמנו מבקר המדינה ענינו )לא ברור(   מר ניסים גוזלן:

 למה בסיטואציה הזאת? הם עובדי מועצה  פרנקו מוטי:מר 

 כי הוא אח של חבר מועצה, דובר ?:

 אהה נכנס אבל נכנס )לא ברור(    פרנקו מוטי:מר 

הם לא אחים של חבר מועצה מה אתם לא מבינים מה זה משגע אותי אתה  מר ניסים גוזלן:

 מבין הכול ולא מבין דברים פשוטים

 רגע רגע רגע מר דודי לוין:

 אבל זאת לא השאלה, ניסים עידית גינדי: 'גב

 זאת השאלה, מר ניסים גוזלן:

 אבל שנייה, עידית גינדי: 'גב

נכנסו שלושה את שאלת שני )לא ברור(  עברו מכרזים עברו בית משפט  מר ניסים גוזלן:

עברו הכול, הכול בסדר רק אחד רק בגלל שהוא אח של חבר מועצה 

ברי מועצה וואלה מביאים אותו לפה שני אחרים לא מביאים כי אין להם ח

לא מבין אנשים מבינים ממציאים  לא הבנתם על מה אתם יושבים פה?

 ווצאפים לא מבינים דברים פשוטים, SMSשולחים אימייל 

 )לא ברור(  לשאלות, עידית גינדי: 'גב

 לא אני רק אומר מה הסיבה מה שאלת? מר ניסים גוזלן:

 היא לא שאלה אפילו, מר דודי לוין:

 מה הפריע לך? ן:מר ניסים גוזל
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 )מדברים יחד(  

 דודי אתה רוצה לשאול משהו? מר אריק זורגר:

אז אני עוד פעם שואל כל  כל ההבדל זה בגלל ש... אז אני שואל שנייה  מר דודי לוין:

 שנייה רגע 

 )מדברים יחד(  

 אתם לא שומעים אפילו, מר דודי לוין:

 דודי תחליטו נו  מר ניסים גוזלן:

 זה לא עניין של להחליט, מר דודי לוין:

 מה אתה צריך יועצת, מר ניסים גוזלן:

אותו  ססטאטואני אגיד לך יש כאן שניים, יש שלושה אנשים שהם באותו  מר דודי לוין:

אחד שהוא אח של חבר מועצה לעניין שהתחילו לעבוד. רגע,  ססטאטו

א שתיים דרך אגב אחד מהם גם כן היה בן של עובד מועצה היו אבל הם ל

 נזקקים, רגע רגע הם לא נזקקים,

 נכון. מר ניסים גוזלן:

עכשיו נניח ואנחנו מאשרים רגע, מגיע למשרד הפנים ומשרד הפנים לא  מר דודי לוין:

 מאשר,

 למה לא מאשר? מר מוטי זייפתי:

עם אותם שני אנשים  ססטאטורגע, הוא לא מאשר אבל הוא היה באותו  מר דודי לוין:

 יה המשפטית חברה,אבל איפה, זה הסוג

 זה לא סוגיה משפטית אומרים לך, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 אני אסביר לך מה הבעיה הם שלושתם עבדו )לא ברור(   מר נועם ששון:

 אני שואל, מר דודי לוין:

 )מדברים יחד(  

צה. הוא לא הוזמן בגלל )לא ברור(  הוא הוזמן בגלל שהוא אח של חבר מוע מר נועם ששון:

 לא בגלל...

)לא ברור(  יש להם תקן שלושתם )לא ברור(  לא ביקשו לפטר את שתי  מר ניסים גוזלן:

האחרים, רק הוא בגלל שיש לו אח חבר מועצה שולחים אותו לוועדת 

 שירות זה )לא ברור(  

 אבל אם ועדת שירות לא תאשר אותו. מר דודי לוין:

 הוא הולך הביתה, מר ניסים גוזלן:

 אבל זה בדיוק, י לוין:מר דוד

 )מדברים יחד(  

 לא כי הם נכנסו לא מזמן הלו לא להתבלבל, מר דודי לוין:

 אבל הם באותו סטטוס, מר ניסים גוזלן:

 רגע רגע לא להתבלבל הם נכנסו, מר דודי לוין:

 מה אתה רוצה )לא ברור(   מר ניסים גוזלן:
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 ,טאטוסאמרתי שהם באותו ס מר דודי לוין:

 אבל זה אח של חבר מועצה בגלל זה הוא עולה לוועדת שירות, גוזלן:מר ניסים 

 )מדברים יחד(  

 נועם זה בלי שמות, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 אתה מטעה, מר ניסים גוזלן:

 למה אני מטעה? מר נועם ששון:

ר(  אני אסביר לך כי בית המשפט הבנו את הפסק דין שלהם ואושר )לא ברו מר ניסים גוזלן:

 הוא לא הבעיה, שלושתם אושרו,

 )לא ברור(   מר נועם ששון:

 אושרו שלושתם מאושרים, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

שנייה שנייה ניסים אנחנו באמצע הצבעה דודי במענה לשאלה שלך הוא  מר אריק זורגר:

פשוט הם הסיפור )לא ברור(  היה הליך משפטי וזה גם הופיעה לכם פה 

וא אגב אני אקריא לך את הסעיף הרלוונטי בסדר, )לא ברור(  הנושא ה

שלושתם הם קיבלו מכתב פיטורים בעקבות הליך משפטי  הפיטורים בטלו 

כתוצאה מהליך בבית הדין )לא ברור(  תמשיך לעבוד כאשר נושא קרבתו 

המשפחתית בדרגה הראשונה כלל לא עלה ולא נידון לא בשימוע שנערך לו 

בבית הדין. מה שמובא לפה זה הנושא של היותו קרוב  ולא )לא ברור( 

 משפחה מדרגה ראשונה לחבר מועצה מוטי זייפתי, 

 )מדברים יחד(  

 הלאה קדימה, מר ניסים גוזלן:

 חברים אנחנו באמצע הצבעה, מר אריק זורגר:

 אתם אמרתם אותו דין לכולם נו, מר ניסים גוזלן:

 בעד, :זייפתי פרנקומר 

 )מדברים יחד(  

 מה אתה מה אתה רוצה תכניס עוד חברים שלך לעבודה, פרנקו מוטי:מר 

 חברים שלי הם בינתיים בחרו בך בבחירות האחרונות. מר ניסים גוזלן:

 אני לא מצביע לפי מי שתמך בי, פרנקו מוטי:מר 

 בסדר, מר ניסים גוזלן:

תקבל עם עוד אני בעד להעביר גם את אילן זייפתי מהסיבה שהבנאדם ה פרנקו מוטי:מר 

 שני אנשים לעבודה.

 בעד. מר דודי לוין:

 בעד. מר נועם ששון:

 תגיד לי מה ההבדל עזוב נו שטויות.  מר ניסים גוזלן:

 עידית? מר אריק זורגר:
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כשאתה  מעלה עובד לאותה וועדה מצורף לזה גם חוות דעת מקצועים על  עידית גינדי: 'גב

 העבודה שלו?

 לא, מר אריק זורגר:

 על העשייה שלו? או על  דית גינדי:עי 'גב

 הלאה, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

חברים הלאה אורית )לא ברור(  הבת של חבר מועצה מוטי זייפתי עובדת  מר אריק זורגר:

כמלווה במאה אחוז משרה היא לא דיווחה על מאה אחוז משפחה שלה 

 ה ניסים?, אה2011ולכן )לא ברור(  ונקלטה. היא נקלטה בספטמבר 

 עכשיו אני אשאל שאלה, עידית גינדי: 'גב

 ם?ייסנ מר אריק זורגר:

 אני בעד.  מר ניסים גוזלן:

 כשהיא לא דיווחה שחברת מועצה שאלו אותה האם קרובת משפחה, עידית גינדי: 'גב

 זה ממלאים טפסים יש לנו בטפסים יש, מר ניסים גוזלן:

 חוק,היא צריכה גם לדעת את ה עידית גינדי: 'גב

 בסדר עידית, מר ניסים גוזלן:

 היא לא דיווחה והיא לא, עידית גינדי: 'גב

 אברהם נועם נו... עידית עידית יש לנו, מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   עידית גינדי: 'גב

 עידית עידית צריכים )לא ברור( . הלאה דודי? נועם בעד. דודי? :גוזלן םייסמר נ

 נגד. :מר דודי לוין

 נגד. מוטי: פרנקומר 

 ג'קי? מר ניסים גוזלן:

 היא לא דיווחה שהיא? קי גונגרדי:'מר ג

 היא לא דיווחה, עידית גינדי: 'גב

 יכול להיות שבטפסים, מר ניסים גוזלן:

 )מדברים יחד(  

 העובדת הבאה אביבה אגמון, אביבה אגמוני אחות של חבר מועצה, מר אריק זורגר:

 )מדברים יחד(  

 אביבה אגמון אחות של חבר וועדה אברהם נעים מר אריק זורגר:

דקה היא סייעת שתבינו, תנו לי דקה, בחוג הוא בכל מצב לא יכול להצביע  מר ניסים גוזלן:

גם על אחותו הוא בחופש הוא בחופש דקה הוא בחופשה, שתדעו אחותו 

 סייעת תקשיב שנייה אחותו סייעת מדהימה שהצהירה ונקלטה,

 טובה.סייעת  מר נועם ששון:

סייעת טובה והיא סייעת צמודה לילד אז סייעת צמודה לילד גם לא צריכה  מר ניסים גוזלן:

וועדת שירות אבל היא הולכת לוועדת שירות כפורמליסטית כי היא חלק 

 אני בעד. אברהם? מקליטה של אח של חבר מועצה
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 בעד.  מר אברהם בוסקילה:

 אהה מוטי מוטי אתה מה?  מר ניסים גוזלן:

 אני בעד. :זייפתי מוטי מר

 נועם? אהה דודי? מר ניסים גוזלן:

 נגד, מר דודי לוין:

 דודי נגד מר ניסים גוזלן:

אני לא נגד אחרים אף פעם אני כל מי שרוצה להכניס את המשפחה שלו  מר נועם ששון:

 שיכניס,

 מוטי מה אתה? מר ניסים גוזלן:

 נגד. פרנקו מוטי:מר 

 עת מעולה,ג'קי? סיי מר ניסים גוזלן:

 בעד.  קי גונגרדי:'מר ג

 אתה הבנת, מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   מר נועם ששון:

סתם להכשיל אותם לא להעביר אותם לוועדת שירות זה אוולהכי גדול  מר נועם ששון:

 בעולם שהוועדה תפסול.

 זה מה שאתה חושב? מר דודי לוין:

 כן. מר נועם ששון:

 אשריך.  מר דודי לוין:

 אני בעד. עזוב את זה עזוב דודי נו. חברה אני בעד. סים גוזלן:מר ני

 העובדת הבאה שולמית )לא ברור(  הבת של חבר מועצה מוטי זייפתי, מר אריק זורגר:

 אברהם לא אברהם בוסקילה, מר ניסים גוזלן:

 אהה אברהם בוסקילה סליחה. מר אריק זורגר:

 ניסים בעד.מוטי זייפתי תוסיף לו עוד.  מר ניסים גוזלן:

 אהה מוטי, מר אריק זורגר:

 )לא ברור(  מי זו )לא ברור( ? עידית גינדי: 'גב

 הבת שלו סייעת צמודה לילד. מר ניסים גוזלן:

 איזה מהם זאתי )לא ברור(  שמונים ושש או שמונים ושמונה? מוטי פרנקו:מר 

 שמונים ושש. הלאה, שנה תשעים ושמונה לא תשעים ושש, :גוזלן יסםמר נ

 ילידת שמונים ושש. כן ניסים בעד. מר אריק זורגר:

 ניסים בעד. מר ניסים גוזלן:

 מוטי? מר אריק זורגר:

 קדימה מוט? בעד,  נועם?  מר ניסים גוזלן:

 בעד. מר נועם ששון:

 דודי? מר ניסים גוזלן:

 נגד. מר דודי לוין:

 נגד. )לא ברור(  יאללה תודה רבה חברים. מר ניסים גוזלן:
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 רגע רגע רגע שנייה חברים, ק זורגר:מר ארי

 יש עוד מישהו? מר נועם ששון:

 כן כן. מר אריק זורגר:

 יש לה עוד אחות, מר נועם ששון:

 כן. מר אריק זורגר:

 עוד ילדה. מר נועם ששון:

 יש עוד מישהו? מר דודי לוין:

ונה העובדת האחרונה, חברה אתם לא תגידו )לא ברור(  העובדת האחר מר אריק זורגר:

כמלווה  2006הבת של חבר מועצה אברהם בוסקילה נכנסה למועצה ב

 בהסעות. ניסים?

 מלווה וסייעת צמודה ניסים בעד. :גוזלן ניסיםמר 

 מוטי? מר אריק זורגר:

 בעד. :זייפתי מוטימר 

 אתה מה? מר ניסים גוזלן:

 בעד. דובר ?:

 דודי? מר אריק זורגר:

 נגד. מר דודי לוין:

 מוטי נגד, פרנקו מוטי:מר 

 ?2006היום  היא גם מלווה או רק ב עידית גינדי: 'גב

 היום היא גם מלווה וגם סייעת חצי חצי, מר אריק זורגר:

 טוב שני דברים, מר נועם ששון:

 רק שנייה מוטי נגד דודי נגד ג'קי? מר אריק זורגר:

 בעד.  קי גונגרדי:'מר ג

ושר או צריך להיות )לא ברור(  עכשיו זה צריך להיות שני שליש מא מר נועם ששון:

 מאושר? מאושר שניט שליש.

 כל מי שהצביעו נגדו לא הולך לוועדה אלה אם כן עושים הצבעה חוזרת, מר ניסים גוזלן:

 )לא ברור(   מר נועם ששון:

 אני הצבעתי נגד? זה הוא שהצביע נגד, מר ניסים גוזלן:

 אנחנו לא מתביישים, פרנקו מוטי:מר 

 מה קשור בלהתבייש מה קשור, הוא שאל שאלה,  ן:מר ניסים גוזל

 )מדברים יחד(  

 חברים תודה רבה. מר אריק זורגר:

 -תום הקלטה  

 

 


