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 פרוטוקול

 דיון פומבי

את זה לשניים, אנחנו כמובן רצינו לברך  ערב טוב לכולם, אנחנו נחלק יו"ר:-ניסים גוזלן

ולאחל לכולנו ולמשפחות שלנו ולכל חברי המועצה על תקופה די קשה, הרבה 

מאוד ישיבות, הרבה מאוד ועדות, הרבה מאוד מאמץ, חברי המועצה באמת 

נפגשים פה שעות ומשקיעים המון שעות ממרצם, מזמנם על חשבון פרנסה 

רוצה פה לאחל לכולם חג פסח כשר ושמח, ועל חשבון המשפחה ואני באמת 

 שיהיו הרבה שמחות ובאמת תודה רבה על כל התקופה.

 (הרמת כוסית לכבוד החג)

אנחנו החלטנו שזה יהיה  .לגבי הנושא שאנחנו רוצים לשבת עליו, לגבי.. יו"ר:-ניסים גוזלן

בישיבה סגורה, תודה רבה לכולם, אבקש מכל האורחים, חג שמח שיהיה 

 לכולם.

 דיון פנימי

אבל בואו דקה, הייתה ועדה מקצועית שהריצה  חבר'ה, כולנו סביב העניין יו"ר:-ניסים גוזלן

את התבחינים והביאה לנו, אנחנו המועצה בישיבה הקודמת אישרה את 

ועדת התבחינים, לאחר מכן באותה ישיבת מועצה החלטנו שתקום ועדה 

הסיעות, נקבע הרכב  5של ממליצה שתחלק כל ראש סיעה או כל נציג מסיעה 

שעות על  5ועדה, ההרכב הזה התכנס, ישבנו מספר שעות, ישבנו כמעט 

הנושא של החלוקה, נקבעו קריטריונים מבחינתנו המלצה לחלק, זה 

לאפריל, זה הפרוטוקול,  8-הפרוטוקול שנמצא פה בפניכם, ישיבה שהייתה ב

 א'. ם והוחלט לאמץ בהסתייגות שלזאת הרשימה ואלה הסייגי

גופים שכל אחד קיבל לפי ההבנה הציבורית של  26-התקבלו רשימות ה 

החברים פה וזאת ההחלטה, כל החברים חתמו על הפרוטוקול, זה פרוטוקול 
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אחד. זה עבר לישיבה של הוועדה המקצועית שהתכנסה היום, הוועדה קיבלה 

ועדת  שחולקו על ידי הגוף הציבורי של 26עד  1-ללא עוררין את המספרים מ

 20המשנה של חברי המועצה, קיבלו אותו, קיבלו גם את ההמלצה לחלק עד 

 ,אחוז מהתמיכות והסייג היחידי

כל שנה... היה  למכור את החמץ של המועצה, לא קיבלתי השנה ייפוי כוח :רב המועצה

 שולח,

 יש לך איזה מסמך? יו"ר:-ניסים גוזלן

 כן. :רב המועצה

 ני אחתום לך.תן לי, א יו"ר:-ניסים גוזלן

 צריך פה חתימה של המועצה, זה חתימה מחייבת. :רב המועצה

לגבי ועדה מקצועית, ועדה מקצועית קיבלה את החלוקה,  בבקשה. יו"ר:-ניסים גוזלן

גופים זה בדיוק אותו הדבר, השינוי  26החלוקה של ועדה מקצועית של 

נתי גם את ירית, עדכהרישום ברור שאם, תראו, ביקשתי מאהיחידי שלאחר 

זאב רקנטי שאנחנו מיד אחרי פסח נזמן ישיבה, נדבר על הפער בין תכנית 

מיליון שקל גירעון  23-25של... צפי תחזית של  2014ההבראה לבין תקציב 

 25-ל 36-פער, בין ה₪ מיליון  36 -ואחרי שנלמד את ה 2014-שאליו נערכנו ב

 מיליון שקל שפשוט התגלה, 11-12יש פער של 

 מיליון של האגרות ושל זה, 5תוריד  בוסקילה:אברהם 

אברהם, עזוב עכשיו מה נוריד, נלמד את זה, נעשה ישיבה מסודרת  יו"ר:-ניסים גוזלן

מבחינתנו ונראה בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, אם צריך לעשות קיצוץ 

וביחד לעשות תקציב מבחינתנו שהוא  2015-ו 2014נוסף, אם צריך לגרור את 

 ו שנתית ולא שנה אחת כמו שעשינו,תכנית ד

 נהיה גרעוניים? 2014-מה זאת אומרת, שב מוטי פרנקו: 

ואי אפשר בשנה  36יכול להיות שאם באמת המספר הוא  2014-לא, שב  יו"ר:-ניסים גוזלן

אחת להחזיר אז אנחנו יכולים בדו שנתי לאזן, כבר קרה שרשויות עשו גם 

ה כזאת אבל אנחנו צריכים ללמוד את תלת שנים ולא בשנה אחת, יש אופצי

של הפער בין מה שידענו ולבין הנתונים החדשים, צריכים ללמוד  המשמעויות
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אותם, לנתח אותם ולראות בדיוק איפה אנחנו אמורים לקצץ וגם בלי שום 

קשר כל מה שהחליטה הוועדה המקצועית גם חברי הוועדה ראו לנגד עיניהם 

סף בתקציב שאמור את ההשלכות נתכנס מיד שבמידה ויהיה חיתוך רוחבי נו

 3-אחרי פסח ונחליט, החברים פה ראו לנכון וידעו והחליטו שגם במידה וה

אחוז השארנו את הכוח בידי המליאה  50אחוז,  30אחוז,  20-מיליון יקוצצו ב

 לקיצוץ רוחבי נוסף למידה ונצטרך. 

  החלטה שלי.הייתי מנטרל שם רק את הצופים אבל זו לא  מוטי פרנקו: 

לא, אי אפשר לנטרל אף אחד, עם כל הכבוד לצופים הצופים הם חלק   יו"ר:-ניסים גוזלן

גופים, אני גם איתך עם הצופים אבל יש  26מתמיכות, חלק מפעילות, יש עוד 

 גם את הנוער ויש תנועות אחרות ויש לנו פרויקטים אחרים ויש עמותות,

 )מדברים יחד(

העניין. קובי, בוא תסביר לנו פה מבחינת הוועדה מה אנחנו זה, אחרי  זה  יו"ר:-ניסים גוזלן

 זה אני אתייחס לדברים ונעשה דיון פתוח וכל אחד יגיב.

המלצתי לוועדה המקצועית בעצם להגדיל  2013-בעקבות הדוח השנתי ל קובי שטרית: 

שאני מעריך שתוך חודש הוא יהיה מוכן  2014לדוח הרבעוני הראשון של 

לתוצאות הדוח הזה אנחנו נחליט על המדיניות שלנו לגבי התמיכות  וכפוף

בכלל, כמובן שדוחות רבעונים הבאים גם ישפיעו על החלטת הוועדה 

המקצועית לגבי חלוקת התמיכות. ככל שהמועצה תבוא לידי איזון תקציבי 

הדוחות, במידה והדוחות... אנחנו נפעיל את התמיכות בהתאם להמלצת 

ה והמועצה תהיה בגירעון תקציבי משמעותי אנחנו נשקול הוועדה, במיד

 הקפאת התמיכות. 

 תמשיך לגבי המפרקים למה החלטנו. אירית נתן: 

לגבי מפרק אחד בעצם יש התחייבות של המועצה, התחייבות של קבוצות  קובי שטרית: 

כדורסל כלפי הבקרה התקציבית של איגוד הכדורסל, המועצה הרי, קודם 

תקציבית של איגוד הכדורסל רוצה להבטיח בעצם את כול הבקרה ה

התשלומים לשחקני כדורסל והוצאות אחרות שיש מבחינת הכדורסל לכן 

 הוא מראש מחייב את הקבוצות להתחייב בערבויות, המועצה התחייבה,
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 בקרה תקציבית, מכירים את זה. לא מזוהה:

אלף, ההתחייבות הזאת  250כן, בקרה תקציבית. המועצה התחייבה על סך  קובי שטרית: 

 יש לה תוקף משפטי ולכן המועצה בכל מקרה תצטרך לעמוד בהתחייבות.

 מאיזה סעיף זה יורד? נועם ששון:

 ם הזה יקוזז מתקציב התמיכות של,של התמיכות. כמובן שהסכו קובי שטרית: 

ואפשר לאשר את זה בלי, מה, זאת אומרת המועצה התחייבה על סמך   נועם ששון:

ות עתידיות? גם אני התחייבתי כלפי הישיבה שאני מעביר לה כסף בתור תמיכ

 חבר ועדת תמיכות, מה אני אגיד, חבר מועצה ובתור

 לא, זה התחייבות לצד שלישי. לא מזוהה:

אה התחייבות לצד שלישי, ומה אני, אני יכול לא חבר מועצה חבר ועדת   נועם ששון:

מיליון שקל לוועדת  3-קציב בתמיכות? שבאתי והתכנסתי ואישרתם פה ת

תמיכות ומה אני אגיד להם היום? אין? לא, טעו? התבלבלו? המועצה 

התבלבלה, אין כסף, מצטער? מה אני אגיד... לסגור? או כולם או כלום. מה 

לפעילות ואין  אתה רוצה שאני אגיד להם? גם הילדים בצופים רוצים ללכת

המועצה התבלבלה? אולי... להם כסף, מה אני אגיד להם, אל תלכו כי 

, לא קרה כלום. אם 2014-תמיכות תגרור את הגירעון הזה? תגרור גירעון ל

 ומה, חסר מאיפה לקצץ? )מדברים יחד( אישרת,

אני לא מצליח להבין לשם מה התכנסנו לפני שלושה ימים, ישבנו פה עד   ג'קי גונגרדי:

עצה, המצב הכלכלי שתים עשרה וחצי בלילה וכולנו יודעים שהמצב של המו

 של המועצה הוא לא משהו,

 ים,ובגלל זה גם החלטנו שאם יהיה חיתוכ מוטי פרנקו: 

מיליון שקל  3וישבנו פה לפני חודש וחצי על אישור התקציב והחלטנו שיש   ג'קי גונגרדי:

 תמיכות,

 עובדים ולא פיטרו, 50אבל גם החליטו שמפטרים  נועם ששון:

 אחרי החג מפטרים, מה זה? למה?  יו"ר:-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 אתה יודע כמה פיטרו עובדים? זה אולי אפס, נועם ששון:



     פ.ק                                                                                                                                    03722

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

6 

 שלוש.-שתיים ג'קי גונגרדי:

 מיליון שקל בשנה, אנחנו כבר בסוף שנה. 6זה  נועם ששון:

בסדר, אבל זה כבר נושא שהוא צריך לטפל בו גם, אני כרגע מדבר על  ג'קי גונגרדי:

 .תמיכות

 ים יחד()מדבר

 אני רוצה להבין עכשיו איפה הכסף, למה אין עכשיו תמיכות. נועם ששון:

 מי שואל? ג'קי גונגרדי:

 מיליון, 3אומר כאילו איך החלטנו אתה  נועם ששון:

אני לפני חודש ישבתי פה עם ראש המועצה... ובאתי אחרי חודש ואמרו לי  ג'קי גונגרדי:

 ך זה קורה?מיליון שקל, איך הפער הזה, אי 3אין 

 )מדברים יחד(

 מיליון, סליחה! 3אני לא אמרתי אין  ר:"יו-ניסים גוזלן

 אין לי ספק. .אנחנו נהיה.. 2014ברבעון הראשון של  ג'קי גונגרדי:

אלף, מה יקרה אם  600אחוז מכל התמיכות,  20קובי, כמה זה סך הכול  מוטי פרנקו:

כך אחרי רבעוני -ראחוז כולל לכולם ותשב אתה אח 20אלף  600נעביר 

 ותחליט,

 )מדברים יחד(

 למה ישבנו פה לפני יומיים? -עוד פעם אני מחדד ג'קי גונגרדי:

אנחנו לפני בערך שבוע נתגלה תקציב אחר, נתגלה גירעון  ,תקשיבו דקה ר:"יו-ניסים גוזלן

 אחר,

 איך זה קורה? ג'קי גונגרדי:

כספיים, קיבלנו דוח, להגיד לך שאני  שנייה, דקה, קרה, לא היו דוחותר: "יו-ניסים גוזלן

חקרתי מאה אחוז אם הוא מדויק או לא וממה הוא נובע אני לא אגיד לך, 

עוד לא עשינו ישיבה בינינו, ביני לבין קובי לבין זאב, זה נכון לגבי בחינת 

ירית, המנהלת ה המשמעות. כשאנחנו נבחן יחד עם אהתוצאות ולראות מ

כם ישיבה אחרי החגים לדעת מה המשמעות תבחן את כל ההיבטים נביא ל

 מיליון, 12של תוספת של עוד 
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 אז אל תכנס ועדת תמיכות. ג'קי גונגרדי:

מיליון  12-אנחנו נזמן דיון לגבי התוספת של ה רגע! אפשר דקה ברשותך? ר:"יו-ניסים גוזלן

ונלמד את המשמעויות ונראה אם זה נכון, קודם נראה אם זה מדויק, אם ₪ 

ן מה המשמעויות וממה הוא נובע ונראה איך אנחנו. עכשיו, נכון הוא נכו

להיום המועצה המקומית עד הדיון ועד שינוי התקציב מתייחסת לזה 

וכל סעיפי התקציב עובדים כרגיל עד שינוי תקציב  130שהתקציב שלה הוא 

חדש, זה קורה שמשנים תקציב לכיוון חודש מאי, לכיוון חודש יוני ויש שינוי 

ב במידה ונבדוק את כל ההיבטים ונמליץ למועצה מה אנחנו רוצים תקצי

לעשות, מה אנחנו רוצים להחליט, אם זה יהיה דו שנתי, אם זה יהיה קיצוץ 

אחוז בהתאם לפעולות  15אחוז,  10והיכן, אם זה יהיה קיצוץ רוחבי של 

שתיים, לגבי נושא  נודיע למועצה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, זה אחד.

מבחינתנו התקציב שאנחנו כולנו ₪, מיליון  3התמיכות, החלטנו שמחלקים 

תמיכות. ידענו אנחנו כשהתכנסנו לפני ₪ מיליון  3עם  130אישרנו הוא 

יומיים ואחד הסעיפים שאתם החלטתם עליהם זה סעיף שאומר שמידה 

ויהיה קיצוץ רוחבי נוסף בעקבות הפער שיהיה הוא יהיה רוחבי ועומד באותו 

אחוז זאת אומרת שבמידה ולכולם יהיו את  20חס, נכון להיום כשקבענו עד י

₪, אלף  600המסמכים, במידה וכולם יקבלו את התמיכות אנחנו נשחרר רק 

אחוז בהנחה שלכולם, למי שאין מסמכים, פעם  20זאת המשמעות של 

אחרונה אני אומר את זה, אף אחד לא יקבל שקל אם אין לו את מלוא 

ירית, זה באחריות את זה פה, זה ברור? זה באחריות א אני אומר המסמכים,

הגזבר, באחריות היועמ"ש כצוות מקצועי לשחרור, זה אני אומר את זה 

בצורה חד משמעית! מה שאני מציע, השינוי היחידי שיש לי פה לפרוטוקול 

הקיים כרגע של הצוות המקצועי ואני פה צריך את האישור של החברים ואני 

כן ללכת ואפשר לעשות אותו, הוא פשוט יותר, ללכת עם אותם  ממליץ

המלצות, עם אותם סכומים, עם אותו דבר, הדבר היחידי לא קשור לדוח 

 , לא מותנה בדוח רבעוני,2014רבעוני ראשון של 

 אז במה זה מותנה? ג'קי גונגרדי:
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יו סתם, החשיפה אני אגיד לכם במה, קודם כול אתה כאילו משחרר עכש ר:"יו-ניסים גוזלן

-אנחנו לא נוריד את ה₪, מיליון  10מיליון, נגיד שיש  3-אלף מ 600שלך היא 

לא נוריד רק  3-ל 10-מיליון ארבע מאות מהתמיכות, אחרי שירדנו נגיד מ 2

את זה על התמיכות, הרי אנחנו הסכמנו שאנחנו נוריד... יכול להיות שזה 

ול להיות שזה יהיה מיליון וחצי, יהיה מיליון שקל נוסף בתמיכות קיצוץ, יכ

 20-, אני בא ואומר החשיפה כרגע לתת את ה2.4יכול להיות שזה באמת יהיה 

אחוז כמו שהחברים החליטו וכמו שהצוות המקצועי גם החליט לשחרר אותו 

לכל מי שיש מסמכים ועומד בחוק, זו החשיפה שלנו, כאילו אנחנו מאשרים 

נכון לעכשיו, זה מה שאנחנו ₪ אלף  600, 130הידוע של מהתקציב שלנו 

כי גם אני וגם קובי יודעים שדוח כספי רבעון אחרון לצערי  -משחררים. למה

ימים,. לקח לנו בין ספטמבר  3חתמו עליו רק עכשיו. מתי חתמנו עליו, לפני 

להיום לעשות את הדוח הרבעוני האחרון, זאת אומרת אם אנחנו נחכה, יש 

ימי  5ימי עבודה,  3עצמאות זה עוד חודש, אין לך עכשיו את החגים, יום ה

עבודה בחודש הזה. אני אומר לכם שזה יכול להיות גם יוני, כמו שאנחנו 

 מגישים את הדוחות היום עם זה שאין לי הנהלת חשבונות מסודרת זה יכול

חודשים לכן אני בא וממליץ לחברים ללא שום קשר ולא תלוי  3-4לקחת גם 

לקבל את מה שאתם אומרים, לקבל את ההמלצה של  ברבעון הראשוני,

הצוות המקצועי ושל ועדת המשנה, לקבל את כל הסעיפים כי אתם חופפים 

בהכול, ההתניה היחידה שיש שהצוות המקצועי, אני מבקש לא להיות מותנה 

 .2014ברבעון ראשון של 

 .בסדר, הבנו ג'קי גונגרדי:

 .זה מה שאני מבקש ר:"יו-ניסים גוזלן

 דברים יחד()מ

 .עוד חודש יהיה דוח רבעוני קובי שטרית:

 ואם לא יהיה עוד חודש?ר: "יו-ניסים גוזלן

 אם לא יהיה עוד חודש, קובי שטרית:

עכשיו, אנשים התחילו פעילות בינואר, אתה רוצה עוד חודש עד יוני? חצי ר: "יו-ניסים גוזלן
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 שנה אנשים בלי שקל?

אומר אבל הייתי שמח ככה בפנטזיה שבהזדמנות אני מתחבר למה שאתה  מוטי פרנקו:

אחרת, בהזדמנות הראשונה תילחם על המתנ"ס שהתחייבת להעביר כסף, 

 מתנ"ס! 

 )מדברים יחד(

סליחה, סע לאוטו שלי... אני אראה לך מי חתם היום על שיק, חתמתי עם ר: "יו-ניסים גוזלן

 עקב,י ניסים גוזלן לבד. קרא ליאלף שקל למתנ"ס, אנ 320מכתב 

 .אני מאמין לך מוטי פרנקו:

 אני קצת יותר גבר מכל הספינים שעושים מאחורי הגב שלי, בסדר?ר: "יו-ניסים גוזלן

אני התחייבתי ועמדתי במילה שלי, בסדר? אני לא סתם התפרצתי, יש באים  

 ואומרים,

 רגע, איפה הוא התחייב? לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

כות, מה אתה שונה מתמיכות? אז אל תשגע לי את גם בתקציב היה תמי מוטי פרנקו:

חודשים, העונה נגמרת  5המתנ"ס לקח סירחון של הספורט מלפני  השכל.

 חודש הבא,

 ולא קיבלת שקל, נו אני יודע. לא מזוהה:

 אלף סירחון של שקים שהוציאו לכל מיני אנשים. 400 מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

אותך, זה מראה שאתה לא יודע להחזיק את  עכשיו סליחה שאני תוקף לא מזוהה:

ניסים, אני לא מכבד את  -המתנ"ס, אבל אם אתה היית בסדר אתה אומר לו

 מה שאתה רוצה, איך הוא אומר, הגזבר לא בסדר, נכון ככה הוא אומר?

 אני לא אגיד לו ככה. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 אחר, אנחנו כרגע מדברים על משהו ,ניסיםאברהם בוסקילה: 

 אתה מדבר על העיקרון. מוטי פרנקו:

ה דברים וצריך את הדוח ... מתנ"ס, אני אומר באותו תקציב אושר הרב לא מזוהה:
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 הרבעוני,

 )מדברים יחד(

 20-בוודאי, בוודאי. אני באתי לשלם למתנ"ס כמו שבאתי לתת את הר: "יו-ניסים גוזלן

מרתי זו המשמעות של אחוז וכשקובי, כשאני ראיתי את הצוות הזה... אז א

הסעיף הזה, לחכות לדוח כספי כולל לאשרר אותו במועצה, כולל לקבל 

נתונים, חודש ימים של חגים... שזה איזון, במילים אחרות המתנ"ס לא יכול 

 גופים מינואר לא מקבלים שקל, לא יכול להיות! 26לקבל אגורה, אגורה! אם 

 להבדיל אלף אלפי הבדלות. מוטי פרנקו:

 סליחה!ר: "יו-ם גוזלןניסי

 להבדיל אלפי הבדלות. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

, למה אנחנו 250איזה אלף אלפי הבדלות? למה הוא משלם  ,סליחהר: "יו-ניסים גוזלן

שהישוב הזה  אלף שקל? בגלל שאנחנו רצינו לפתוח שנה כסדרה 250משלמים 

סליחה, למה אלף.  250כי הוא חתום על  -יהיה, למה הוא מאשר את זה

והוא יכול לקבל מחר בבוקר, ואני הייתי  הכדורגל לא מקבל? למה? תגיד לי...

 בבית משפט!

 אתה אמרת שאתה לא רוצה את הכדור הזה. מוטי פרנקו:

אני אמרתי, אני נתתי הצהרה ואני עומד בהתחייבות, מגיע להם סליחה! ר: "יו-ניסים גוזלן

התחייבתי בבית משפט ואני ביקשתי אלף, אני  300-אחוז מ 20אלף שקל,  60

אז מה פתאום זה, כי הוא חתום? ואני  -לעמוד בהתחייבות. אני אמרתי להם

חתום, ומה, ושנינו נעמוד בהצהרה זה בסדר? תפסיקו כבר עם האיפה ואיפה, 

 תפסיקו!

 רבותי, אבל תנו לאנשים לדבר בלי עצבים. ניסים, ניסים, בלי עצבים.אברהם בוסקילה: 

המפרקים, אין סיבה שלמפרק אחד כן ולשני לא, אתה מסכים  2-תשלם לר: "יו-גוזלןניסים 

איתי, נכון? אתה מסכים, אתה לא יכול לדבר. מה, אין להם אישורים? זה 

 של בית משפט.אני אמרתי לתובע, מפרקים

 אם אתה שואל אותי הייתי נותן רק להם ולא לאף אחד אחר. מוטי פרנקו:
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מפרקים, תהיה אמיתי! דיל אחד, תפסיקו עם הפוליטיקה  2יש לך  ,לאר: "יו-ניסים גוזלן

אם אתה כבר משלם למפרק אחד אז תשלם  )מדברים יחד(.ועם התככים

מוטי פרנקו, אני שמעתי בצליל, הוא בא לפה  )מדברים יחד(,לשניהם, סליחה

 .ואמר שהוא רק לכדורגל

  לא, כי הוא הגיש מסמך. מוטי פרנקו:

מה הוא עשה... הכדורגל לא מקבל  )מדברים יחד(לא משנה, אמרת,ר: "וי-ניסים גוזלן

 ואחרים כן מקבלים... אתה רואה שאני מגן?

מה יכול לקרות אם אתה, כשאני מקבל החלטה סתם, מאשרים את  מוטי פרנקו:

 מיליון, מאשרים אותם. 3התמיכות על 

 )מדברים יחד(

  גירעון אנחנו לא יכולים להוציא כלום.העניין הוא שאם המועצה במצב של  קובי שטרית:

 אבל לא להגיד בכלל. לא מזוהה:

 סליחה, והמתנ"ס לא ניתן להם שקל, אנחנו מועצה בגירעון.ר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

אני אומר דבר אחד פשוט, התקציב הוא תקציב שבנוי משני דברים, דבר אברהם בוסקילה: 

יח כל אחד מבין שיש משכורת וצריך אחד זה תקציב קשיח, בתקציב הקש

לשלם משכורת לעובדים, כל אחד מבין שאי אפשר לפגוע במשכורת של 

 עובדים,

 )מדברים יחד(

שזה תרבות, שזה ויש מה שנקרא תקציב פעולות סליחה, סליחה, סליחה! אברהם בוסקילה: 

ספורט, שזה מתנ"ס, שזה כל הפעולות האחרות. עכשיו, אם אמור להיות 

ואף אחד לא ישאל אותנו אם עושים קיצוץ או לא כי משרד הפנים  קיצוץ

אדוני, אל תפנה אשפה כשאתה בקיצוץ. או אל תעשה  -מחר יכול להגיד לך

דברים הכי אלמנטאריים אבל ברור שאם יהיה קיצוץ יהיה לאורך כל 

 התקציב בכל הפעולות,

 נכון.ר: "יו-ניסים גוזלן

עכשיו, נכון שעכשיו אפשר להבין את הבעיה  רים יחד()מדבבכל הפעולות.אברהם בוסקילה: 
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אלף שקל, זה לא סכום גדול שבשבילו צריך לריב, וגם  250-הזאת של ה

כך הם כבר קיבלו את החלק שלהם, מעבר -במידה, ברגע שיהיה קיצוץ אחר

 לזה הם לא יקבלו יותר עד שיהיה מצב שנדע מה מחלקים.

 צוין.שנדע מה קורה, מר: "יו-ניסים גוזלן

 אלף שקל זה לא סכום, 250סביר,  זהאברהם בוסקילה: 

אחוז, ואני ממליץ פה לכולם, אנשי  20-אברהם, אברהם, תקשיב, הר: "יו-ניסים גוזלן

 אחוז 20-של דבר אין בעיה בין ההמקצוע, זה מצוין, זה חשוב אבל בסופו 

 )מדברים יחד(

ע ואני אומר לך שבסופו של דבר הם אז אני לא כמוך, אני אבוא, אלחם, אצבי נועם ששון:

אחוז, הם יעשו את מה שאנחנו נחליט, לא אני עובד אצלם... הם  20ישלמו 

 עובדים אצלנו, אנחנו נבחנו ציבור, אנחנו נחליט והם יעשו את הרצונות שלנו.

 מיליון שקל גירעון, 37אבל כשיש אברהם בוסקילה: 

 שיקצצו מכולם, אתה בעצמך אמרת, נועם ששון:

 ,200אז יקצצו מכולם, אבל כרגע סכום של אברהם בוסקילה: 

 ?אחוז יקצצו מכולם 100מה יקצצו מכולם,  נועם ששון:

 לא.אברהם בוסקילה: 

 אחוז. 20מה מבקשים,  )מדברים יחד(מיליון תעשה, 3-אז מ נועם ששון:

 לא, מה שיקצצו באחוזים יקצצו מכולם.אברהם בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

מי שעומד בקריטריונים יקבל, ככה  ,אני לא מדבר איתך על זה, אתה צודק :נועם ששון

 זה עובד.

 זה לא נכון. :עו"ד דמול

 יש מישהו שעומד בקריטריונים? נועם ששון:

, גם ועדת משנה נועם, תן לי ברשותך, אתה סתם צועק. תקשיב, ההחלטהר: "יו-ניסים גוזלן

,  26-קבעו את הרשימה של ה אחוז, 20לתמיכות וגם ועדה מקצועית קבעה 

אחוז לכולם, כולל הדתיים, כולל הנוער, כולל  20-אנחנו מאשרים את ה

אחוז לא מותנה בדוח  20עמותות של המפרקים שמקבלים  2הספורט, כולל 
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 חודשים. 6שיכול להגיע גם בעוד 

 אתה מחליט עכשיו משהו, תגיד מה אתה עושה, ,לא מוטי פרנקו:

 .אני אומר לךר: "יו-ניסים גוזלן

 אנשים, 3ועדה מקצועית שיושבים פה  מוטי פרנקו:

היא החליטה פה על הדבר היחידי מלבד הצגת דוח, אין התניה של דוח ר: "יו-ניסים גוזלן

 אותו דבר הם החליטו. )מדברים יחד( ראשון,

 והחלטתם על התניה של מסמכים? מוטי פרנקו:

 נכון. עכשיו,ר: "יו-ניסים גוזלן

 יחד()מדברים 

 אז מה הבעיה, תעבדו על הדוח ואם תעבדו עליו הוא יהיה בעוד חודש.אברהם בוסקילה: 

אברהם, מה זה מפריע לך אבל שיהיה בלי דוח? לא הבנתי מה הבעיה ר: "יו-ניסים גוזלן

 שלך. מה הבעיה שלך? אם, סליחה,

 אז תן היום, אם אתה,אברהם בוסקילה: 

האישורים תקבל היום, מי שיבוא בעוד שבוע יקבל עוד  אם יש לך את כלר: "יו-ניסים גוזלן

 .שבוע

 .אחוז הוא ייתן היום בלי דוח רבעוני אבל הוא לא מוותר 20 מוטי פרנקו:

אני אאשר את זה בכפוף לאישור החשב  .בכפוף לאישור החשב המלווה קובי שטרית:

 המלווה ומשרד הפנים, אני לא אעשה תמיכות במצב שאנחנו בגירעון.

אתה צריך לחתום חשב מלווה, תקשיבו, אני דיברתי גם עם זאב רקנטי, ר: "יו-ים גוזלןניס

 אני רוצה תדעו,

זה קצת מצחיק, אני אגיד לך למה, אני מתחבר עם מה שאתה אומר באמת  מוטי פרנקו:

אבל אנחנו לפני שבועיים ישבנו פה בשימוע ואמרנו לגזבר שהוא מוציא כסף 

 מבקשים ממנו להוציא כסף כשיש מינוס, כשיש מינוס, עכשיו אנחנו

תקציב מאושר? זה  130אבל אולי אתה לא יודע, סליחה, אתה אישרת ר: "יו-ניסים גוזלן

 3הגזבר אמר לך לאשר את התקציב הזה והגזבר, אותו גזבר אמר לך שיש 

כמובן שאף אחד לא, ₪, מיליון  3-מיליון שקל... אני לא מחלק היום את ה

 וז ויש לך היום, סליחה, יש לך היום תקציב,אח 20אמרנו רק 
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 משרד הפנים עוד לא אישר את התקציב.אברהם בוסקילה: 

 אתה אישרת פה במליאה... איך אתה חותם לו על שיק למתנ"ס. ,קוביר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

כל נועם, אני חושב עכשיו באמת, אנחנו באים עכשיו עם כל הפנטזיות של  מוטי זייפתי:

אחד וכל אחד עם הספקולציות שלו, אני חושב קודם כול שפה כל מה שאנחנו 

שבתחילת הקדנציה  עושים באמת זה לא בסדר מסיבה פשוטה, אני זוכר

הזאת אמרתם, כך אני חושב, אף אחד חדש לא מקבל כסף, שום קבוצה 

 חדשה.

 נכון. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 חסד הזה זה לא חדש? מוטי זייפתי:

 זה חמשת אלפים שקל,ברהם בוסקילה: א

 )מדברים יחד(

 .למה לא באת אתמול לוועדת תמיכות, היית בא ומבטל את זה נועם ששון:

 כי אני אמרתי, מוטי זייפתי:

 ברחת, ?לא באת נועם ששון:

 לא, לא, לא, מוטי זייפתי:

 לא באת! )מדברים יחד(עזוב, מוטי, אתה לא מדבר  נועם ששון:

 ,אני יודע מוטי זייפתי:

 אז תגיד. נועם ששון:

 ודע שאני ואתה כל מה שאני מדבר,אני י מוטי זייפתי:

 אז למה לא באת? נועם ששון:

 )מדברים יחד(

לא נכון! אנחנו ישבנו שם, זה לא נכון, הוא לא בא ואמר כלום. הוא לא קבע  נועם ששון:

 השטויות.הוא והוא ובוסקילה, נו עזוב אותך מ, כלום בוועדת תמיכות, אני

 מוטי, אין דבר כזה, אין דבר כזה. תקשיב, )מדברים יחד(

 ... מי אלה? מי אלה? מוטי זייפתי:
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 ?מה, עניין של חסד לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 עוד דקה נדבר על גופה של עמותות, עוד דקה, מדברים על המהות,ר: "יו-ניסים גוזלן

 תקשיבו,  )מדברים יחד(

ם לא יודע אם זה החלטה, אני לא יודע גם אם זה החלטה סליחה, אני ג נועם ששון:

מקובלת שאתה יכול לקבל אותה, אין עמותות חדשות, אני לא יודע, צריך 

 לבדוק את זה.

 נועם, נועם,ר: "יו-ניסים גוזלן

 ז אי אפשר להצטרף עמותות בחיים,רגע, ואם תעשה את זה כל שנה א נועם ששון:

 מקובל לפסל עמותות. במצב של גירעוןאברהם בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

קובי, אני  )מדברים יחד(אני רוצה להבין את המהות, קובי, שאלה מקצועית,  ג'קי גונגרדי:

רוצה להבין, אתה מקבל את הדוח בעוד חודש, הדוח הזה הוא דיזסטר, 

היא שאנחנו נכסה על הגירעון הזה וקודם  נקודת המוצא שלךקטסטרופה, 

נקודת המוצא שלך היא שאנחנו למעשה לפי ם יחד( )מדבריכול פעולה, 

תפיסת עולמך, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מורידים את כל התמיכות ולא 

 נוגעים בפעולות?

 לא, אז אני, קובי שטרית:

 או שגם וגם? ג'קי גונגרדי:

 )מדברים יחד(

י מכין תכנית אז אני כבר אומר לך עוד לפני פרסום הדוח מיד אחרי החג אנ קובי שטרית:

 לקיצוץ נוסף בתקציב, עדכון תקציב.

 יינו אצל רות יוסף במשרד הפנים,אנחנו נשב עם החשב, היום הר: "יו-ניסים גוזלן

יש בעיה מקצועית  אלף שקל לכולם? 600יש בעיה מקצועית להעביר עכשיו  ג'קי גונגרדי:

 ?להעביר לכולם

 כן. קובי שטרית:

 ר לי.מה הבעיה? תסבי ג'קי גונגרדי:
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 הבעיה היא,  קובי שטרית:

 עזוב אותי שהדוח יהיה בעוד חודש, תסביר לי מהותית. ג'קי גונגרדי:

 שהרשות היא, קובי שטרית:

ג'קי, כל מה שאתה יושב  -ימים ואמרת לי 3אז למה לא באת אלי אתה לפני  ג'קי גונגרדי:

 פה הוא לחינם? תסביר לי את זה.

 )מדברים יחד(

 הוועדה המקצועית צריכה להתכנס קודם.אבל  קובי שטרית:

 אז תגיד לי, תגיד לי שאתה, שאין ערך לישיבה הזאת. ג'קי גונגרדי:

 )מדברים יחד(

רגע, קובי, אתה תבטל את כל הפעולות לגמרי? אפס תעשה אותם, את כל  נועם ששון:

 הפעולות?

 )מדברים יחד(

 לא, יתקזזו. קובי שטרית:

 פעולות של,אתה תבטל את כל ה נועם ששון:

 פעולות או תמיכות? ג'קי גונגרדי:

 .פעולות, לא תמיכות נועם ששון:

 )מדברים יחד(

שהן  יש פעולות שהן קשיחות, אני אבטל, זאת אומרת נקצץ לפעולות קובי שטרית:

 גמישות, לא פעולות קשיחות,

 ותבטל אותן לגמרי? נועם ששון:

 לא לבטל לגמרי, קובי שטרית:

 זה נקרא קשיחות? מה אברהם בוסקילה:

 הוצאות חשמל אני לא יכול לשנות, קובי שטרית:

 זה וודאי שלא. נועם ששון:

 על מה תוותר? ג'קי גונגרדי:

 )מדברים יחד(

חבר'ה, אנחנו שמענו את הדרג המקצועי, אני יודע את דעתם, גם הדרג ר: "יו-ניסים גוזלן
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דיוק על אותם אחוז, הדרג המקצועי פה עבר ב 20המקצועי פה רשם שלאשר 

סכומים שהוועדה המליצה, לא רואה פה שינוי, הדבר היחידי שאני רואה 

שזה מותנה בדוח, אני אומר לכם, אחרי שדיברתי גם עם זאב רקנטי שהוא 

 משרד הפנים, אני אומר לך משהו, נציג

 אפשר להעלות אותו על הקו? מוטי פרנקו:

 , מה שאני אומר,לות אותו על הקולא צריך להער: "יו-ניסים גוזלן

 למה לא? מוטי פרנקו:

 ככה. כי לא צריך להעלות,ר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

סליחה, סליחה, סליחה, גם אם קובי מחליט להוציא שיק ואני מחר ר: "יו-ניסים גוזלן

 אוציא שיק,

 ?-ואם מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 אני לא חותם וגמרנו. -, אומרת לי קוביההחלטה של זאבר: "יו-ניסים גוזלן

 20רגע, רגע, רגע, שאלה, בדוח הרבעוני יש חריגה כמו שבוסקילה אומר  מוטי פרנקו:

 אחוז, מה קורה?

 )מדברים יחד(

מוטי, אם מדובר בגירעון של מיליון שקל על זה אנחנו לא נבטל תמיכות, על  קובי שטרית:

זה לא נבטל תמיכות, זאת אומרת אם הוא בגירעון בסכום סביר שהוא נמוך 

 מסך הכול התקציב וודאי שלא.

אני מבין מה הוא רוצה,  )מדברים יחד(בוא שנייה, דקה, עם כל הכבוד ר: "יו-ניסים גוזלן

 ה, אנחנו פה כולנו,ההחלטה היא פשוט

 אבל אם הוא לא יחתום לך אז מה? אירית נתן:

אני קובע, סליחה,  סליחה, סליחה, סליחה, בואו, זה קו אדום, סליחה,ר: "יו-ניסים גוזלן

הוא עובד שלך כמו שאירית עובדת של כולנו, במקרה גם הגזבר וגם המנכ"ל 

האתית הם קודם  כפופים לחברי המועצה ולראש המועצה, גם בכללי העבודה

 כול שייכים לראש המועצה כמעבידים כל המועצה,  
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 )מדברים יחד(

הדרג המעביד של כולנו, של הגזבר ושל המנכ"לית זה אנחנו, מה לעשות ר: "יו-ניסים גוזלן

 של הבכירים, זה כל חברי המועצה, זאת המציאות, זאת ההחלטה,

יש ואנחנו חברי המועצה  קובי, הרי אתה בסך הכול אומר כמה כסף נועם ששון:

 מחליטים איפה לקצץ,

 תן לי דקה,ר: "יו-ניסים גוזלן

 אז אתה תגיד ברבעונים, נועם ששון:

 נועם, נועם, נועם!ר: "יו-ניסים גוזלן

 מיליון, 10תשמעו, צריך לקצץ - נועם ששון:

 נועם! נועם!ר: "יו-ניסים גוזלן

אחוז כרגע  20אחוז, נשארנו עם  20 קחו את הדוח, אפילו שאנחנו נשארנו עם נועם ששון:

מיליון, להוריד אותו לאיקס  10אתה תגיד קחו את התקציב, אני צריך לקצץ 

 כסף ותחליטו מה לעשות.

 למה אתה מפריע לי?ר: "יו-ניסים גוזלן

 זה ככה יהיה. אברהם בוסקילה:

 )מדברים יחד(

ובי לא יחליט איפה הוא לא יחליט איפה להוריד, עם כל הכבוד לקובי, ק נועם ששון:

 הקיצוץ יהיה.

 )מדברים יחד(

לא סתם קוראים לפקידי האוצר פקידי האוצר, לא סתם, יש עדיין שר אוצר  ג'קי גונגרדי:

 שמחליט מה הוא רוצה לעשות, שמענו אותו, אנחנו נחליט איך זה יהיה.

 עם כל הכבוד, אנחנו,ר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

דבר על קובי כקובי, אני מדבר על המהות, לא יכול להיות שבא גזבר אני לא מ נועם ששון:

, אחרי שבוע הוא בא 2014ואומר לי, אני לפני חודש יושב פה על תקציב 

אז למה ישבנו בכלל,  .כל מה שעשית פה בכלל לא שווה לירה -ואומר לי

 פרנקו, למה ישבנו?
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 . הדוח הרבעוני מראה,בתקציב.. אלף פה 600אחוז, זה  20השארנו  מוטי פרנקו:

 דינאמי? דינאמי בחודש, אחי? נועם ששון:

  נועם!ר: "יו-ניסים גוזלן

 אתה ואני באים בעולם העסקי, אחרי חודש אנחנו עפים הביתה, אחי. נועם ששון:

 רגע, רגע, רגע, אבל אתה לא יודע, מוטי פרנקו:

 דינאמי בחודש? נועם ששון:

 ת,קודם כול המון חשבונו מוטי פרנקו:

 בחודש, אחי? נועם ששון:

 תגיד לי, אתה רציני? מוטי פרנקו:

 דבר, נועם ששון:

מועצה מקומית עובדת על המון חשבוניות שיכולות גם להגיע אחרי שנסגר  מוטי פרנקו:

 דוח רבעוני,

 פרנקו, נועם ששון:

 מה זאת אומרת? מוטי פרנקו:

וני תגיד לי יש לי עוד בי מרץ ותשב-פברואר-פרנקו, אז אל תשב בינואר נועם ששון:

 חשבונית,

 , -סליחה שאני אומר לך, אני מתבייש להגיד לך את הר: "יו-ניסים גוזלן

 אתה יודע שאצלי אני, אתה יודע שאני, נועם ששון:

 אלה שלא היו רשומות במחשב, מוטי פרנקו:

 לא, לא בזמנו. ג'קי גונגרדי:

 . לא בזמנו. עזוב, אל תעשה סלט נועם ששון:

 בזמנו, אם זה בזמנו אז רע מאוד. מזוהה:לא 

 בזמנך יצא שיק בלי לרשום, בלי להוציא הזמנה? ג'קי גונגרדי:

 ,2013ן... חשבוניות שאני מוציא מה פתאום! אתה יודע יש לי עדיי נועם ששון:

 )מדברים יחד(

 .דקות 2טוב, חבר'ה, אין לנו זמן, אני מסיים בדיוק את הישיבה עכשיו ר: "יו-ניסים גוזלן

 2אני רוצה לסיים את הדיון הזה ואני אתן גם לעמרם לדבר כאילו בסוף, 
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הפרוטוקולים זהים, הדבר היחידי שיש זה התניה ברבעון, אני אומר גם 

לדתיים, גם לנוער, גם... גם לכולם... יש לנו תקציב שעבר פה במליאה של 

ף, איזה גירעון ואחרי החגים אנחנו נדע בדיוק איזה תקציב נוס₪ מיליון  130

נוסף ומאיזה פעולות מורידים אותו, מי שיקבע את הפעולות אנחנו נמליץ 

לכם ואתם תקבעו ביחד איתי את הקיצוץ בפעולות ונעשה עדכון תקציב 

ונמשיך הלאה, זה מבחינת העניין. ההחלטה שמתקבלת פה ואני 

 20-הפרוטוקולים שהם זהים ב 2המועצה מאמצת את  )מדברים יחד(רוצה,

 אחוז,

 רגע, אבל יש לי הצעה לפני זה,  עמרם נעים:

 עמרם, דקה, אחרי זה,ר: "יו-ניסים גוזלן

 אבל אתה... את הפרוטוקול לפני זה. עמרם נעים:

 נו תגיד לי מה.ר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

אם תהיה הצבעה כל מה שאני אצטרך להגיד כבר לא שווה כלום. קודם כול  עמרם נעים:

ציע דבר כזה, אני מציע לגבי הספורט... את כל הנושא הזה של בית אני מ

 משפט, לאשר את זה בלי שום קשר,ה

 אחוז, 20ר: "יו-ניסים גוזלן

 לא, לאשר את זה על הסוף לפי דעתי. עמרם נעים:

 לא, לא, לא, מה פתאום! נועם ששון:

 )מדברים יחד(

אחוז עד  20ל השאר לתת להם , תחליטו מה שאתם רוצים. כזו ההצעה שלי עמרם נעים:

 שיגיע הדוח, 

 ,אוקייר: "יו-ניסים גוזלן

זה אחד. דבר שני, יש פה כמה עמותות שאני רוצה הסבר עליהם ואני לא יודע  עמרם נעים:

מי הן בכלל, "עניין של חסד" אני לא יודע מי אלה, חדשים, אף פעם לא 

האנשים, אני לא  שמעתי עליהם. "באר יעקב שלנו"... בבאר יעקב זה אותם

 יודע... לתת להם...  זה שניים. "בן שלמה" ו"דניאל", מי אלה?
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 ברסלב.ר: "יו-ניסים גוזלן

 ברסלב? לא יודע מי אלה.  עמרם נעים:

 ברסלב, אני אומר לך ברסלב, מה,ר: "יו-ניסים גוזלן

ד אוקיי, אז אני אומר לכם עוד פעם, יש לי הרבה כאלה... שזה לא היה ע עמרם נעים:

 היום. 

 )מדברים יחד(

 אפשרות שכל החומר שלהם אצלי,אבל זה ארצי. א' יש  אירית נתן:

שנחליט את ההחלטה אני רוצה לעשות תיקון בדוח תמיכות, אבל זה אחרי  נועם ששון:

 אחוז, 20-של ה

 )מדברים יחד(

אם אפשר בפעם הבאה בבקשה שאנחנו יותר נכבד את עצמנו ושהדברים  מוטי פרנקו:

תענה ואם ו באופן מסודר ושאם אני כותב מייל למנכ"לית מועצה שהיא יגיע

 אני כותב ליועץ משפטי,

 אני פשוט לא עונה למיילים. ,אני לא עונה למיילים :דמולעו"ד 

  אתה לא עונה למיילים אז אני לא מצביע, ראש המועצה.  מוטי פרנקו:

 י לא עונה למיילים לחברי מועצה,אנ :דמולעו"ד 

אם יועץ משפטי לא יכול לענות למיילים של סגן ראש מועצה אני לא מצביע  נקו:מוטי פר

  במועצה הזאת.

 )מדברים יחד(

 לא עונה למיילים, יש מנכ"ל, :דמולעו"ד 

 ן על המנכ"לית אז אני אדבר דרך,מה זה יש, ואם אני רוצה להתלונ מוטי פרנקו:

 ם יחד( הם פונים אלי, אני,טוב, בואו, מעכשיו והלאה )מדבריר: "יו-ניסים גוזלן

 אז תפתח אי מייל לשם השם, אז תפתח אי מייל! מוטי פרנקו:

  יש לי אי מייל, אני אתן לך אותו.ר: "יו-ניסים גוזלן

 .תביא אי מייל מוטי פרנקו:

 הלכת... לכל העולם.ר: "יו-ניסים גוזלן

שבני עקיבא, ישיבת ועכשיו אני מגלה  .תראה, אני דנתי עם ג'קי על טבלה.. מוטי פרנקו:
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ואני ואתה דנו  2014-באר יעקב וישיבת נווה ארץ לא הגישו בכלל בקשה ל

 עליהם.

 נכון. ג'קי גונגרדי:

 חבר'ה, זה לא מכובד! מוטי פרנקו:

 צודק, צודק במאה אחוז. אני מסכים איתך, ג'קי גונגרדי:

 אבל למה דנתי עליהם?לא,  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

טי, קודם כל ההערה שלך נכונה אבל היא לא מופנית לגורם המקצועי, מו אירית נתן:

 השמות האלה של,הגורם המקצועי לא העביר את 

 את העברת, מהמייל שלך זה יצא. מוטי פרנקו:

לא, לא, שלושת העמותות האלה לא הופיעו בטבלה שאתה קראת מה  אירית נתן:

יא טבלה הכי שקראת במייל... שהיא כסת"ח, היא ממש לא כסת"ח, ה

 מדויקת שהייתה.

לא, כסת"ח קראתי למכתב שהוצאת שאי אפשר לחלק... אני רוצה לתקן  מוטי פרנקו:

לפרוטוקול, הכסת"ח היה מכתב שמנכ"לית המועצה חתומה שאין אישורים 

 מתאימים ולכן אי אפשר לדון בהם,

 נכון. אירית נתן:

 אז למה דנו בהם? מוטי פרנקו:

 פשר, אי אפשר לתת להם תמיכה.לא שאי א אירית נתן:

 לא... אי אפשר לדון בכל, מוטי פרנקו:

 סליחה, אבל כל אלה לא קיבלו. אירית נתן:

 אז למה דנו בהם? מוטי פרנקו:

 רבותיי, אפשר לדון, אברהם בוסקילה:

אני לא יכול לדון וכל ההתנהלות הייתה פה... תקשיבי, יש חוק חוזה מנכ"ל  מוטי פרנקו:

2006/4, 

 פה.-אני מכירה אותו בעל ית נתן:איר

 ונהגת בדיוק הפוך ממנו. מוטי פרנקו:
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 א' לא אני נהגתי, אירית נתן:

 את והיועץ המשפטי, מוטי פרנקו:

 ממש לא. אירית נתן:

כך קובי התקשרתי אליו והוא -והגזבר והחשב, אף אחד מכם לא ענה. אחר מוטי פרנקו:

 צועית אני אלך לוועדהתשמע, אם יזמינו אותי לוועדה מק -אמר לי

 אוקיי, לפחות, -מקצועית. אמרתי

 אבל מוטי, שלושת אלה לא אנחנו העלנו אותם, אתם העליתם אותם. אירית נתן:

 )מדברים יחד(

 .הם לא הופיעו בטבלה, השלושה האלה לא הופיעו בטבלה אברהם בוסקילה:

 לא הופיעו? אתה אפילו לא יודע שהם הופיעו. מוטי פרנקו:

 אנחנו לא נתנו להם, אנחנו שריינו כסף, בוסקילה:אברהם 

 )מדברים יחד(

 חבל שלא שריינתי לעוד כמה עמותות שאני מכיר פה. מוטי פרנקו:

 אבל הם לא הגישו! ר:"יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 אנחנו נפרסם, מוטי, אנחנו, אירית נתן:

הקרוב צריך לדבר על מה  1.9-אתם לא רציניים. אני רק מעדכן אתכם שעד ה מוטי פרנקו:

  כן,

 נכון, רשום לי, אירית נתן:

האם אנחנו זכאים לקבל תשובות  )מדברים יחד(אני אומר לך את זה אמיתי, מוטי פרנקו:

 מיועץ משפטי? אני שואל את זה אמיתי.

 אתה קודם פונה לראש המועצה מהיום והלאה, ר:"יו-ניסים גוזלן

 אתה נותן לי אי מייל. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(, אני מבקש מכולם, אני לא רוצה,כן. תקשיבו כולכםר: "יו-ניסים גוזלן

אחרי שנגמור את הזה נדבר גם על כללי התנהגות של כולנו, כללי התנהגות  

 ,-של שיתוף פעולה שלנו מולכם עוד כמה דקות נדבר כי זה קצת יצא מכל ה

 שה ישיבה,זה לא היום, זה לא היום, זה תע  אברהם בוסקילה:
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  אחוז מסך, 20המועצה ממליצה לאשר חלוקת תמיכות בשיעור ר: "יו-ניסים גוזלן

 המועצה מאשרת. אירית נתן:

 המועצה מאשרת לחלק,ר: "יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 .20או שמעבר לזה עוד  20-רגע, מי שכבר קיבל הוא בתוך ה מוטי פרנקו:

 לא, הוא כבר קיבל, גמרנו. לא מזוהה:

 לא, מי שקיבל, מוטי פרנקו:

 הוא לא יקבל. לא מזוהה:

 ,לא, דקה ר:"יו-ניסים גוזלן

 או יורידו לו. לא מזוהה:

 דקה, ר:"יו-ניסים גוזלן

  חלק קיבלו. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

אחוז מסך  20תנו לי עוד דקה, המועצה מאשרת חלוקת תמיכות בשיעור  ר:"יו-ניסים גוזלן

 ₪,מיליון  3קציב, מהתקציב של התמיכות המאושר בת

 עמותות, 2אבל לא מקובל עלי שקבוצה אחת יש לה  לא מזוהה:

 חכה רגע, לא דנים עכשיו. עכשיו אנחנו נדון בזה, חכה, מה, מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

מבלי שום התניה, בסדר? זה כל העניין, כמובן ₪ מיליון  3המועצה, לאשר  ר:"יו-ניסים גוזלן

 ,-ורים מלאים של הכפוף באיש

 ,מלאים! לא השלמה מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 ,2006/4רגע, לרבות מה שכתוב בחוזה מנכ"ל  מוטי פרנקו:

 בסדר, הלאה, ר:"יו-ניסים גוזלן

לא, אל תגיד הלאה, אני אגיד לך למה, אני רוצה לדעת מי ראשי העמותה,  מוטי פרנקו:

לא כתוב! גם  מקבל שכר, לא כתוב!אני לדעת מי הגזבר, אני רוצה לדעת כמה 

 בזה לא כתוב.
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 רשום. ר:"יו-ניסים גוזלן

 כמה שכר מקבלים בעמותה, איך אמרת קוראים לעמותה הזאת, עמרם? מוטי פרנקו:

 חסד של משהו. לא מזוהה:

לא, הוא אמר משהו ששתי עמותות אותו דבר, אני רוצה לדעת אם יש שם  מוטי פרנקו:

 משכורת,

 בעיה. אין לא מזוהה:

 אני רוצה לדעת אם לעמותה הזאת יש משכורות. מוטי פרנקו:

 . אנחנו ביקשנו כלליות אירית נתן:

 לא... בכלום. מוטי פרנקו:

 אבל זה לא מעניין אותנו. לא מזוהה:

 .לא קיבלנו, ביקשנו אירית נתן:

 חד()מדברים יזה יגיע אחרי הדוח הרבעוני. )מדברים יחד(אבל לא קיבלתם. מוטי פרנקו:

אחוז, איך  400אולי יש שם הוצאות עיתונות ופרסום... יש תמיכות שהגישו 

 אנחנו נראים?

 אני צריכה אישור, כולם בעד?  אירית נתן:

 )מדברים יחד(

 טוב, דקה. ר:"יו-ניסים גוזלן

 26תגידו, אתם לא חושבים שיש פה יותר מדי עמותות שאנחנו תומכים בהם?  ג'קי גונגרדי:

 נראה לכם הגיוני לישוב כזה קטן ומעפן, עמותות זה לא

 אחוז. 40, 30-בואו נקבל החלטה עקרונית ששנה הבאה יורדים פה ב 

 ברור. דוברת:

 יתי שמח לדעת מה הם עושים למען,, אני הי-תיתן למי ש ?למה מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 עמותות, 8פרנקו, עיריית בת ים אישרו השבוע  ג'קי גונגרדי:

 אבל כולם שיודעים, ו:מוטי פרנק

 עמותות, 100את לא צודקת, הגישו עמותות, בזה  100והגישו  אברהם בוסקילה:

 .26! בבאר יעקב 8 מוטי פרנקו:
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 )מדברים יחד(

 לא אישרנו שום עמותה שהיא לא בבאר יעקב. אברהם בוסקילה:

 המועצה מאשרת חלוקת תמיכות בשיעור, אירית נתן:

 ה שמנוגדת למה שאת הצעת.את מקריאה הצע מוטי פרנקו:

 מנוגדת. אירית נתן:

הלאה, אנחנו מחליטים, אתה הדירקטוריון, זה תפקיד שלך, שלי ושלו,  ר:"יו-ניסים גוזלן

 ,-לעם כל הכבוד הדרג המקצועי החליט  מה אתה,

 !עכשיו אני צריך להצביע נגד מה שאני הצעתי מוטי פרנקו:

 .תה מקבללמה? מה שאתה הצעת א ר:"יו-ניסים גוזלן

 חוז ורשמת שאם יהיה קיצוץ רוחבי,א 20אתה הצעת  מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 הם הציעו משהו אחר וחוזרים להחלטה שלך ושלי ושלו. ג'קי גונגרדי:

אותו הדבר. סליחה, אני מודיע לכם, אני מודיע שהצוות המקצועי שלכם  ר:"יו-ניסים גוזלן

שבמידה ויהיה קיצוץ נוסף  קיבל בדיוק את ההחלטה הנכונה שאומרת

שצריך להוריד עוד מיליון מהתמיכות או עוד מיליון וחצי אתם הסמכתם 

 אותנו לקצץ, מה הבעיה?

 )מדברים יחד(

 אחוז שכוללים מה שכבר יצא? 20רגע, זה  מוטי פרנקו:

 לא. ר:"יו-ניסים גוזלן

 ?מה לא מוטי פרנקו:

שם פה בפרוטוקול של הצוות המקצועי, מה הוא קובי ר .רגע, תנו לי שנייה ר:"יו-ניסים גוזלן

רשם, תקראו מה רשום בפרוטוקול, "לנוכח דרישת הבקרה..." יש כבר 

 ים לפרק,מהימים האחרונ דרישה של הבקרה

 )מדברים יחד(

 קיבלתי הודעה על ביטול,אני  :עו"ד דמול

 )מדברים יחד(חתום.  יובל, עזוב. חבר'ה, אנחנו התחייבנו, קובי חתום, אני ר:"יו-ניסים גוזלן

תקשיב מוטי, מה  )מדברים יחד(יובל, יובל, יובל, יובל, אז אני אומר, קובי,
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 שאני אומר, ופה צריכים להיות,

 אלף? כמה הם קיבלו עד היום? 200אחוז ממיליון זה  20 מוטי פרנקו:

 ומשהו, קיבלו גם הכדורגל וגם הכדורסל ביחד שהם 100הם קיבלו  ר:"יו-ניסים גוזלן

 העבירו לאותה עמותה... אתה יודע שזה שניהם ביחד,

 אוקיי, מוטי פרנקו:

, לא נבזה לא את הבקרה ולא 250-אז אני בא ואומר בבקרה התחייבנו ל ר:"יו-ניסים גוזלן

, כל שאר העמותות מבחינתנו 250-את המפרק ולא את כולם, ניתן את ה

 אחוז, אמרנו ללא דוח כספי. 20מקבלים 

 .אחוז 40אז הם מקבלים  מוטי פרנקו:

 .25הם לא מקבלים, מקבלים  ר:"יו-ניסים גוזלן

 אחוז. 25לא, הם מקבלים  אברהם בוסקילה:

 כי הם חצי כדורגל וחצי כדורסל. 23, 22 ר:"יו-ניסים גוזלן

 אחוז. 25זה  אברהם בוסקילה:

 נו באמת, אל תהיו קטנוניים, בואו נצא קדימה, הלאה.  ר:"יו-ניסים גוזלן

 ברים יחד()מד

"המועצה מאשרת חלוקת תמיכות בשווי של  ,אני מקריאה שוב כדי שתבינו אירית נתן:

מיליון שקל ללא התניה  3אחוז מסך התמיכות המאושרות בתקציב של  20

 בכפוף להשלמת כל המסמכים של המבקשים", בסדר? אני ממליצה,

, אם לא אני לא 2006/4ל ובכפוף לחוזר מנכ" -רגע, אני רוצה שיהיה כתוב מוטי פרנקו:

 .מצביע

 אבל על בסיס זה, אירית נתן:

 )מדברים יחד(

סליחה על הטרחנות  לא, על בסיס זה גם דנתי אתמול במשהו שלא היה. מוטי פרנקו:

 הפורמאליסטית, אני לא אהיה בשום חתימה.

 ן,לא יודע אם זה פרוטוקול אחרו בהתאם להנחיות משרד הפנים, אני ר:"יו-ניסים גוזלן

 .2006/4 מוטי פרנקו:

 אני לא יודע אם אין אחריו עוד פרוטוקול. ר:"יו-ניסים גוזלן
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 אין בעיה. מוטי פרנקו:

 בהתאם לחוזר מנכ"ל. אירית נתן:

 בהתאם לחוזר מנכ"ל. הלאה, בלי מספר. ר:"יו-ניסים גוזלן

 .סגור מוטי פרנקו:

 מנכ"ל משרד הפנים. הלאה, ר:"יו-ניסים גוזלן

... בעד, עמרם בעד, בוסקילה בעד, פרנקו בעד, קושניר איננו, ג'קי  אוקיי. אירית נתן:

 , עידית איננה, ליאת בעד,בעד

 אני נגד. מוטי זייפתי:

 י נגד גם אני נגד.תרגע, אם זייפ מוטי פרנקו:

 מה אמרו לך? ר:"יו-ניסים גוזלן

ני נגד, לא אזה תלוי,  אני הבנתי מכם שאתם אמרתם כולכם מקבלים... מוטי זייפתי:

 משנה.

 אתה לא הבנת! ר:"יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

אתה מחפש סיבה להגיד נגד, זה לא סיבה מוצדקת, אני רוצה שתגיד לי למה,  נועם ששון:

 אני גם רוצה להצביע נגד.

 )מדברים יחד(

 ,רגע, אתה מוטי אירית נתן:

 אני נגד. מוטי פרנקו:

 גם נגד, אוקיי, אירית נתן:

רגע, יש לזה השלכה, שתדעו. יש לזה השלכה שמבחינתנו, אני יכול לדבר  ר:"יו-וזלןניסים ג

 איתך רגע בחוץ? 

 לא, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, שיש השלכה שאתה יכול לפטר אותי. מוטי זייפתי:

 מה הסיבה אבל שאתה נגד? אתה יכול להגיד לי מה הסיבה? ר:"יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 לא צריך לדבר. ,סליחה וסקילה:אברהם ב

 אני רוצה לדעת מה הסיבה. ר:"יו-ניסים גוזלן
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 מה אכפת לך מה הסיבה? הוא נגד! אברהם בוסקילה:

 יש לי את הסיבה שלי. מוטי זייפתי:

 הוא נגד.  אברהם בוסקילה:

 יש לי שאלה, אתה מוכן להתחייב שאנחנו מקבלים את הכסף של המתנ"ס? מוטי פרנקו:

מה הקשר, השיק מוכן אמרתי לך, אין קשר בכלל, מה הקשר? אני  ר:"יו-זלןניסים גו

 אלף היום ואתה לא יודע. 320הוצאתי 

 לא הגיע אלי השיק הזה.אני  קובי שטרית:

 מטלי? 320הוצאתי  ר:"יו-ניסים גוזלן

 כן. דוברת:

 היא עדכנה אותך? ר:"יו-ניסים גוזלן

 כן, קובי שטרית:

 .תודה ר:"יו-ניסים גוזלן

 דיברתי, אבל אני קובי שטרית:

 .השיק קיבלתי אותו מטלי חתמתי עליו ר:"יו-ניסים גוזלן

 .דקות הפסקה 5אני רוצה  מוטי פרנקו:

 .אין בעיה, בואו נעשה הפסקה ר:"יו-ניסים גוזלן

 , אני לא עשיתי הצבעה, אנחנו נחזור להצבעה.-אז רגע, אנחנו מסכמים ש אירית נתן:

 (יוצאים להפסקה)

 ... אני רק חוזרת על פרנקו,  רית נתן:אי

 לא, רק תגידי בבקשה את ההגדרה עוד פעם של ההחלטה שאני אבין, מוטי פרנקו:

אחוז מסך התמיכות  20אוקיי, המועצה מאשרת חלוקת תמיכות בשיעור של  אירית נתן:

 ₪,מיליון  3המאושרות בתקציב, 

 בטבלה כאילו? מוטי פרנקו:

 ניה, בכפוף להשלמת כל המסמכים,כן. ללא הת אירית נתן:

 מה זה בתקציב, לפי הטבלה. מוטי פרנקו:

 מיליון. 3זה אותו הדבר, זה  אירית נתן:

 אוקיי. מוטי פרנקו:
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ללא התניה בכפוף להשלמת כל המסמכים של המבקשים בהתאם לחוזר  אירית נתן:

 מנכ"ל.

 ומי מבקר את זה שהמסמכים מגיעים, מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

אתה כוועדה ממליצה יצאת מהמשחק, כל מי שחותם על שק יש לו  ר:"יו-ניסים גוזלן

אני מציע לחברים כדי שיהיה גם אמון, הרי יש פה חוסר  אחריות אישית.

 כדי שנבנה את האמון מה שאני מציע, אמון, דקה,

 אם תבנה אמון לא יהיה בחירות בפעם הבאה,  לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

שיק של המועצה המקומית באר יעקב שמודפס  -אנחנו ניתן הצעה ר:"יו-ניסים גוזלן

יום, גם קובי ברעיון שהוא רשם פה הוא רשם שמבחינתו  90-במערכת תקף ל

לחכות לרבעון שהוא מעריך שזה יהיה חודש בערך, חודשיים גג. עכשיו מה 

 אחוז 20שאני מציע, אנחנו ניתן את הרשימה להנהלת חשבונות והיא תוציא 

לכל עמותה שיק מחר בבוקר, ישאירו אצל הגזבר את השקים לא חתומים, 

כל עמותה שתעמוד בכללים בהתאם לגזבר, המנכ"לית והיועמ"ש... ותביא 

את מלוא המסמכים ואנחנו נחתום ונשחרר אותה, עמותה שלא תביא את כל 

 20-המסמכים לא נשחרר אותה, הספורט לצורך העניין לא רק הוא כפוף ל

 , הבקרה כמו שהיא צריכה להיות,אחוז

ת התמיכות לקבל אותם, לעיין מסמכי העמותות יהיו חשופים בפני חברי ועד נועם ששון:

כל עמותה שתבוא ותקבל שיק זאת אומרת שהמועצה  )מדברים יחד(בהם,

קיבלה את כל המסמכים של העמותה הזאת, אני חבר ועדת תמיכות בא 

לראות את התקציב, את המשכורות, את למועצה ומבקש תיק תמיכות ורוצה 

 מה שזה.

 )מדברים יחד(

 מועצה רשאי לעיין בכל המסמכים, כל חבר ר:"יו-ניסים גוזלן

 ,אדון קובי לא מוציא שום שיק לא מזוהה:

 קובי לא יסכים, ר:"יו-ניסים גוזלן
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 אחרת הוא ילך לכלא. לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 טי... ויובל שמאשרים את זה, הם,רקנ קובי, ניסים, זאב ר:"יו-ניסים גוזלן

 )מדברים יחד(

 מקובל עליכם הדרך שאמרתי? ר:"יו-ניסים גוזלן

 כן. לא מזוהה:

 מומלץ? נועם, ר:"יו-ניסים גוזלן

 ככה כי הם יצאו עם ניסים אני לא בעד, אם פרנקו וזייפי בעד  נועם ששון:

 כולם בעד? לא מזוהה:

 אני נגד! נועם ששון:

  אני נגד! גם לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 כך אומרים יש בעיות.-לא, לא, אחר אירית נתן:

 אני נגד, שיהיה רשום! נועם ששון:

 רגע, רגע, אירית נתן:

 נגד! נועם ששון:

 )מדברים יחד(

להוציא פרסום אחרי החג נוסף לעוד שבוע  אני מבקשת את אישור המועצה אירית נתן:

 ימים לאפשר למי שלא הגיש להגיש.

 דברים יחד()מ

 יש כאלה שצריך להודיע להם, מוטי פרנקו:

 אני אודיע להם! אני אודיע להם! אברהם בוסקילה:

 )מדברים יחד(

 .האלה התקציב יתחלק ליותר 3-אבל זה אומר שמי שיפנה מעבר ל מוטי פרנקו:

 דיע להם שיש להם,אז אנחנו נו לא מזוהה:

 )מדברים יחד(

 לפרסם.אז כולם בעד  ,אוקיי אירית נתן:
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 )מדברים יחד(

אני מבקש נושא נוסף, נושא של פתיחת חשבון בנק הפועלים, אנחנו רוצים  קובי שטרית:

 להפריד בין חשבון היטלי פיתוח לחשבון של היטלי ההשבחה,

אם זה ניסים גוזלן היה מבקש זה לא על סדר היום, זה לא מאושר, אבל  ר:"יו-ניסים גוזלן

 בגלל שזה אתה,

 ר עשינו את הסידור בבנק הפועלים,אנחנו כב קובי שטרית:

 )מדברים יחד(

 כולם בעד? אירית נתן:

 כן. לא מזוהה:

 יו"ר ועדת ההנחות, אירית נתן:

 אבל למה אנחנו אין לנו נציג בוועדה, ראיתי שאין לנו נציג בוועדה. נועם ששון:

 לא, אסור, רק שניים.  אירית נתן:

 מי זה הנציגים? נועם ששון:

 נועם, נתן:אירית 

 , אפשר אירית, אפשר,-לא, גברת אירית זה לא אסור, זה אתם קבע לא מזוהה:

 אסור! אסור!  אירית נתן:

 )מדברים יחד(

 איך נועם הגיע להנחות? מוטי פרנקו:

 .אופוזיציה, אופוזיציה לא מזוהה:

 ומי השני? יש שניים? מוטי פרנקו:

 כן. לא מזוהה:

 יו"ר וחבר מועצה? מוטי פרנקו:

 סליחה, כתוב, אירית נתן:

 )מדברים יחד(

 אין לי בעיה, אם נועם ובוסקילה אני מרגיש טוב. מוטי פרנקו:

 )מדברים יחד(

 יושב ראש ועדת שימור אתרים, כולם בעד. אירית נתן:
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 אני אסביר לכם, אנחנו קידמנו את הנושא של שימור אתרי מורשת, מוטי פרנקו:

 ה בוועדה הזאת אני,חברי מועצ 2אם אפשר בבקשה עוד  

 ליאת דרי היא, לא מזוהה:

 . את עמרם ואת מוטי זייפי. לא, רגע, יש לה מלא ועדות מוטי פרנקו:

 לי יש הרבה ועדות? גב' ליאת דרי:

 )מדברים יחד(

 לא רוצה, לא רוצה. עמרם נעים:

 )מדברים יחד(עמרם, תקשיב משהו, אני אסביר לך מה זה אומר,  מוטי פרנקו:

 קשיב, זו ועדה מדהימה שמדברת, תקשיב,עמרם, ת 

 לא! עמרם נעים:

תקשיבו רגע, זה  )מדברים יחד(תקשיב! תקשיב! יש אתרי מורשת ומסתבר,  מוטי פרנקו:

לא מכובד! במשרד ראש הממשלה יש גוף שקוראים לו "הוועדה לשימור 

אתרי מורשת" ויש להם מלא כסף ובאר יעקב מעניינת אותם עי אנחנו ישוב 

 אם עמרם לא רוצה, מאוד והם רוצים, ותיק

 )מדברים יחד(

אז רגע, רגע, כולם בעד יושב ראש מוטי במקום אבנר, חברים גם ליאת ומוטי  אירית נתן:

 י, כולם בעד?תזייפ

אה הוא לא התפטר, בגלל שהחוק קובע באתרי מורשת שהיו"ר חייב  תודה. מוטי פרנקו:

 ל זה ביקשתי שתצטרף, עמרם.להיות חבר מועצה או סגן ראש מועצה, בגל

 

 *** ישיבה*** תום ה
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