
ג     .ש.                                                                                                                                ב02424

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

1 

מועצת באר יעקב 
ישיבת מועצה 

  6'  מסמישיבת מועצה
 

  במשרדי 19.3.2014, ד"תשע' באדר ב' שהתקיימה ביום רביעי יז

. המועצה המקומית באר יעקב

 

 :נוכחים

ראש המועצה - מר ניסים גוזלן  

לית "מנכ- אירית נתן  ' גב

חבר המועצה - מר אברהם בוסקילה

מ ראש המועצה "סגן ומ- מר עמרם נעים  

סגן ראש המועצה - קי גונגרדי 'מר ג

חברת המועצה - ליאת דרי  ' גב

חברת המועצה  - עידית גינדי  ' גב

חבר המועצה - מר נועם ששון  

חבר המועצה - מר מוטי זייפתי 

חבר המועצה - מר דן קושניר  

חבר המועצה - מר דודי לוין  

סגן ראש המועצה - מר מוטי פרנקו  

 

 :משתתפים

יועץ משפטי - ד יובל דמול  "עו

 

: נושאים לסדר היום

 
 (.רים הרב שנתיים ידונו במועד מאוחר יותר שיקבע בנפרד"התב, )רים"אישורי תב .1

 
 . בועדה המרחבית–אישור ראש המועצה ונציג ציבור  .2
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 .22.01.2014 צורפו לישיבת המועצה – 2014אישורי תבחינים  .3

 

 . לא נידון–. 2012ביקורת פנימית  .4

 
 

 הוחל על מועצות , לפקודת העיריות' א171י סעיף "אישור ועדת כוח אדם וועדת פיטורין עפ .5

'. א34מקומיות במסגרת פקודת המועצות המקומיות סעיף 
 .יועץ משפטי וגזבר, ל"מנכ: יש לאשר ועדה זו הכוללת

 
 .לית המועצה"אישור זכות לחתימה נוספת של מנכ .6

 

לחוק רישוי  28' לצו המועצות המקומיות וסע 149' סע. )אישור סמכות פקחים לחוקי עזר .7
. עסקים

 
. ש פיתוח בבנק דקסיה"ן עו"פתיחת ח .8

 
( ב"רצ) ביטוח – 8' מ למכרז מס"אישור לקיים מו .9

 
 . בוארון יוסי נציג שלישי בועדה–ועדת רכש  .01

 
 

ואישור שכר בכירים למהנדסת .שכר % 100לית המועצה לפי "אישור שכר בכירים למנכ .11
. שכר%  95המועצה לפי  

 
 . הנחה בארנונה–נרדפי הנאצים  .21

 

 .יונחו על שולחן המועצה, ש לועדת הנחות וועדת הקצאות"חוות דעת היועמ .31
 

 .הסכמים קואליציוניים יונחו על שולחן המועצה .41
 

 

פרוטוקול 

חברים . ערב טוב לכולם אנחנו רוצים להתחיל. בבקשה אנחנו רוצים להתחיל: אירית נתן

חברים הוספנו לכם היום תיכף אני אכנס לנושאים שני נושאים אחד , יש לנו

, ואחד של רימה המהנדסת, על פי אישור משרד הפנים, זה אישור שכר שלי

, והנושא של נרדפי הנאצים הנחה בארנונה שלא דיברנו על זה בפעם הקודמת

. יםר"עכשיו לפי הסדר נושא תב, נעלה את זה אחר כך להצבעה, ואני אבקש

רים ביחד איך "אנחנו נעלה ברשותכם את כל התב, רים"נתחיל עם התב

 למי שיש הסתייגות על אחד שהוא 1שאתם מחליטים במקום לעלות סעיף 

. רוצה בנפרד אז תגידו

. יש עיתונאי חשוב שידעו, תקריאי חשוב שידעו יש גם ציבור, תקריאי: ר"יו, ניסים גוזלן
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זה ,  שיפוץ בניין המועצה1054ר "בת,  אלף500 מדי מים 1053ר "יש לנו תב: אירית נתן

? נכון נועם,  בגלל מעלית300 ובועדה הקודמת ביקשו להוסיף עוד 300

. הנגשה לנכים: ר"יו, ניסים גוזלן

 מיליון 2,500,000שיקום נזקי הסופה זה .  כן600, מעלית להנגשה, הנגשה: אירית נתן

,  כמה שיצא ועוד2,000,000או ,  עבור ההצללות1,600,000– ביניהם יש את ה

, את יכולה סקירה בקשה בקצרה על ההצללות שאנשים: קי גונגרדי'ג

הקמת מתקני ספורט . רים ואחר כך אני אתן סקירה"לא שנייה אישור תב: אירית נתן

 מעגלי 2הסדרי .  מהטוטו200,  מהקרנות שלנו80 מתוכם 280בישוב זה 

הסדרת . 985וממשרד התחבורה , 422מהקרנות , 1,407,000תנועה בסך 

,  אלף231אחד הקרנות זה , תנועה בצאלון פינת הדקל בית הספר כתוב מיליון

 28,095,  אלף מהקרנות123סימוני כבישים התקציב ,  אלף770תחבורה 

 195 אלף מתוכם קרנות זה 500שיפוץ מבנה טיפת חלק , ממשרד התחבורה

. אלף

. קומה שניה, כולל מעלית: ר"יו, ניסים גוזלן

בניית .  אלף זה ממפעל הפיס305. בעיקר וקצת שיפוץ, זה בעיקר מעלית: אירית נתן

,  אלף500אנחנו כנראה נחליף אותו זה , מועדון נוער שנשרף או החלפתו

. שיפוץ מבנים

רגע סליחה בניית מבנה נוער המילה בניה אי אפשר להחליף שלחתם את : דן קושניר

. איתן

. ר הוא בניה"התב. אמרתי שיכול להיות זה כנראה: אירית נתן

.  מימון חברת ביטוח161–  ו500רגע : דודי לוין

הקמת ,  אלף250אוקיי חינוך שיפוץ מתקנים במוסדות חינוך . כן הוא צודק: אירית נתן

וביקשתי את , 1,000,000שיפוץ מתקני משחקים ,  אלף500מוקד עירוני 

 אלף שקל עבור שיפוץ 400הועדה בהנהלה האחרונה ברשותכם אישור של 

עד , בין היתר ספינקלרים, ס להביא אותו להסדר רישוי עסקים"המתנ

. ס"דצמבר מסתיים הרישוי עסק של המתנ

 ספינקלרים באולם עכשיו ולא עד דצמבר הזה יש אישור זמני ואם לא יהי: מוטי פרנקו



ג     .ש.                                                                                                                                ב02424

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

4 

2014 .

. אה יש לך זמן: קי גונגורדי'ג

. בים"זה בריכה ענקית של כמה מאות קו, לא אבל צריך לבנות את זה: מוטי פרנקו

אני . ברשותכם, חברים אפשר להעלות, רגע אני יכולה להעלות הכל להצבעה: אירית נתן

רים כפי "אישור כל התב. כולם בעד, מבקשת להעלות את הכל להצבעה

אני מקריאה ניסים גוזלן , ים"אני כותבת ביחד אישור כל התבר, שהקראתי

, דודי בעד, דן בעד, מוטי פרנקו בעד, בוסקילה בעד, עמרם נעים בעד, בעד

. מוטי בעד, ליאת בעד, אידית בעד, קי בעד'ג

ר שיגיע אני רוצה "בעד בהסתייגות אני רוצה לבקש לציין שם היה וכל בת: נועם ששון

 5רים מה מצב קרנות הפיתוח אתם מבקשים פה הגדלה של "ח תב"לדעת דו

. ת"מיליון שקל ללא דוחו

. ח בכלל"אתם לא אמורים לקבל דו: אירית נתן

. ח מעודכן אני רוצה לדעת"אני רוצה דו: נועם ששון

. אתה צודק הערה שלך נכונה: אירית נתן

למרות שיש לנו פה אורחות עם ילדים אנחנו מכבדים כמובן את , דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

 2.5ר שתדעו לגבי נזקי הסופה של "אישרנו תב, האמהות ברוכות הבאות

אנחנו כולנו תקווה שכבר . זה כדי לקדם את כל נושא ההצללות, מיליון שקל

 מיליון שקל להשלמת כל 2.5אנחנו אישרנו , מחר אירית תקבל את כל החומר

בראש ובראשונה זה מוסדות החינוך ולאחר מכן זה , כולל, ההצללות מחדש

 מיליון שקל עבר 2.5אישרנו . זאת ההחלטה שהתקבלה, הפארקים העירוניים

אני מקווה מאוד שאנחנו , אני מקווה לכם אני אומר. זאת ההחלטה, פה אחד

. המטרה שלנו זה לחזור מחופשת, כבר עכשיו נצא למכרז מיידי

.  אחוז10ל לוקח "משכ: בוסקילהאברהם 

צריך לעשות הכל שעד סיום חופשת פסח זה , ל"אנחנו הולכים למשכ: ר"יו,  ניסים גוזלן

. יהיה גמור

 אחוז לא חבל על 10תוך שבוע אתה יכול לעשות מכרז הם לוקחים : בוסקילהאברהם 

. הכסף
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, אני לא רוצה לדבר כי אסור לדבר בישיבות מועצה אנחנו מכבדים אתכם:  ר"יו, ניסים גוזלן

. יש פה אנשים עם ילדים. אנחנו, דקה, לכן אני פתחתי את הדיון להגיד לכך

אסור להם לדבר בישיבת , אז יש פה אנשים עם ילדים אסור להם לדבר: אברהם בוסקילה

. מועצה

בוסקילה זה בסדר גמור אני מסכים איתך אבל יש פה , זה בסדר בוסקילה: קי גונגורדי'ג

. הורים

בישיבת מועצה אסור לדבר אתם הופכים את ישיבות , יש הורים שיבואו: אברהם בוסקילה

. המועצה להפקר

.  סליחה דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. מי שמדבר יוצא החוצה עכשיו, אני כיושב ראש מבקש לכולם לא לדבר: ר"יו, ניסים גוזלן

אני יושב ראש אני החלטתי כן לדבר . ענינו לכם אנחנו אישרנו את זה עכשיו

אנחנו מבחינתנו אנחנו מבחינתנו , אני נתתי אינפורמציה, דקה, סליחה

יוצאים למהלך מיידי אושר היום אי אפשר לצאת למכרז מבלי שהמליאה 

 מיליון שקל הצללות בראש ובראשונה מתחילים 2.5מאשרת מקור תקציבי 

אנחנו מקווים שעד , בתי הספר ופארקים ציבוריים, מוסדות, עם גני הילדים

. תודה רבה לכם. סוף חופשת פסח אנחנו נשלים את זה

? אפשר לעשות משהו זמני בינתיים: נועם ששון

נתנו הוראה לתחזוקה יש , נתנו הוראה לתחזוקה, אנחנו נתנו הוראה: ר"יו, ניסים גוזלן

, 40אנחנו נראה איך אנחנו נעשה את זה ברמה של , רשתות זולות יותר כרגע

,  אלף שקל ללכת לזה50

ניסים אני רוצה להגיד ברשותך זאת משימה ראשונה במעלה ואנחנו כל כולנו : קי גונגרדי'ג

. צריכים להיות שם כדי לפתור את הבעיה עד סוף פסח

. תודה רבה אמהות צעירות אנחנו נעשה את זה: ר"יו, ניסים גוזלן

כי התנדבנו לעשות את , האחד לתלות, שאלה אחרונה, אפשר שאלה לפני כן: אם מהקהל

. זה לתלות הצללות

שיש להם , תקשיבו רבותיי מדובר בהצללות כבדות, אני אומר עוד הפעם:  ר"יו, ניסים גוזלן



ג     .ש.                                                                                                                                ב02424

 ____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול– " חבר"

6 

. תו תקן שזה מתקין מיוחד

סליחה ניסים תצא איתם בחוץ ותענה על כל השאלות בישיבת המועצה : אברהם בוסקילה

. זה ישיבת מועצה נקודה

. תודה רבה לכם: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. קודם כל זה יוצא זה מן הכלל יש פה אמהות: ר"יו, ניסים גוזלן

. אתם תהפכו את ישיבות המועצה לצחוק: אברהם בוסקילה

חבר המועצה בוסקילה הוא ראש המועצה , אדון, חברה יש לך זכות להחליט:  קי גונגורדי'ג

. הוא מנהל את הישיבה הוא יכול להחליט

. הוא לא יכול. הוא לא יכול: אברהם בוסקילה

אברהם צודק בדבר אחד אני , אני יכול דקה, קודם כל אני יכול דקה:  ר"יו, ניסים גוזלן

אני מבקש מכולם אתם נציגי ציבור יש , מבקש מכולם אתם נציגי ציבור

לא צריך ליצור את הבז הזה ואת הזה , בעיות אפשר להתמודד במשך היום

. בואו חברה

אני הבאתי אותם הם . חברה מה קרה אנחנו השליחים של האנשים האלה: קי גונגרדי'ג

. אורחים שלי

 (מדברים ביחד)

על פי החוק נועם זה דווקא בשבילך על פי החוק הסכמים . טוב חברים: אירית נתן

' ואנחנו אז אנחנו א, קואליציוניים צריכים להיות על שולחנה של המועצה

. קיבלת אתה באופן אישי ממני אז יש כאן את ההסכמים הקואליציוניים

.  הוארך לך את ההסכם הקואליציוני ותגיד לו על זה תודה רבה: נועם ששון

. חסכתי שכר טרחת עורך דין כי אין לנו כסף: קי גונגורדי'ג

 (מדברים ביחד)

. חברים אנחנו רוצים להמשיך אנחנו מבקשים לאשר את ערן: אירית נתן

אנחנו ישבנו כולנו . לא עכשיו את זה תורידי מסדר היום כרגע, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

. והחלטנו אני אדבר איתך על זה

. מישהו יכול להגיד בסופו של דבר באופן חד משמעי יש נציג אחד: דן קושניר
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. אני יוריד את זה ואני אדע סופית, עוד לא:  ר"יו, ניסים גוזלן

קי המקליט אומר שלא שומעים כלום אז לא תבואו בטענות שלא שמענו 'ג: אירית נתן

קיבלתם את התבחינים כולם יש לכם שאלות יובל , אישור תבחינים. אתכם

. פה כדי לענות

. זה לגבי העמותות תמיכות: ר"יו, ניסים גוזלן

. 2014אישור התבחינים לתמיכות : אירית נתן

כדי שנוכל להתחיל לחלק להם אישרנו את זה אתמול במליאה ואנחנו : ר"יו, ניסים גוזלן

 פר 2012בואו אני אסביר התבחינים של . מאשרים את זה עכשיו פה אחד

זה אותם תבחינים , זה אותם עמותות שהיו, עמותות אין עמותות חדשות

אתה יכול לעבור אין שום , עברנו אתה קיבלת את זה. 2012שהיו בדיוק כמו 

באותה נשימה , באותה נשימה. זה כולל את כל הענפים, בעיה זה חוק

אתמול , הפרוטוקול שהיה דובר על זה שחברי המועצה יהיו ועדת תמיכות

ר "נסגר שאברהם בוסקילה יו, בהנהלה ישבנו סגרנו שיהיה נציג מכל סיעה

קי 'ג, ותפעל כמו חבר ועדת תמיכות, אתה חבר ועדת תמיכות, ועדת תמיכות

ישיבת . הוחלט שמעבירים את זה, ועדת תמיכות ומוטי זיאד ועדת תמיכות

יש את כל . ועדת תמיכות שתאושר היום מחר תוציא הזמנה ליום ראשון

משכנו את , נושא העמותות שכולם בוערים ויוצא להם ריר מהאוזניים לכולם

המטרה שלנו בתחילת שבוע הבא לעשות . כל הנושא הזה עד מעל ומעבר

תמיכות ₪  מיליון 3– ישיבת תמיכות נשב כולנו ונראה איך מחלקים את ה 

אושר ההרכב של , זה אושר. זה מה שיש לי להגיד.  בהתאם לוועדה2014

. אושר פה אחד, הועדה

. רגע אישור תבחינים: אירית נתן

ואישור חברה . ואישור חברי הועדה פה אחד, אישור תבחינים פה אחד: ר"יו, ניסים גוזלן

. הועדה פה אחד

ר אברהם בוסקילה מוטי פרנקו "אישור חברי ועדת תמיכות שכוללת את יו: אירית נתן

אני מעלה ברשותכם את התבחינים להצבעה . פתינועם ומוטי זי, קי'ג, חבר

אודי , דן קושניר בעד, מוטי פרנקו בעד, בוסקילה בעד, עמרם בעד, גוזלן בעד
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אני מבקשת .  נועם בעד, מוטי בעד, ליאת בעד, אידית בעד, קי בעד'ג, בעד

 אנשים זה לא 2להוסיף את יוסי בוארון כתוספת ועדת רכש בועדות שמתם 

. 3זה לא מספיק זה , נכון

? מי בועדת רכש: נועם ששון

. ל שמנו את נדמה לי רימונה"נציג מנכ, בועדת רכש זה נציג גזבר: אירית נתן

. ויוסי בוארון, נציג גזבר, ל"זה יכול להשתנות זה נציג מנכ: רנקופמוטי 

. זה אורי שמעוני נדמה לי: אירית נתן

. נציג חשב, נכון אבל את יכולה לשנות את זה: מוטי פרנקו

, ל"יוסי בוארון נציג מנכ... דקה מדובר בשלושה עובדים זה רימונה נציגת : ר"יו, ניסים גוזלן

על פי חוק גם צריך ועדת כוח . רגע אם אתם, רגע, ענה דרך אגבאעכשיו אני : אירית נתן

, אדם פיטורין למרות שכרגע אנחנו

. ל"ש ומנכ"יועמ, גזבר: נועם ששון

אני יעלה את , ש וזה גם פספסנו בפעם הקודמת אז גם את זה"יועמ, גזבר: אירית נתן

דן קושניר , פרנקו בעד, בוסקילה בעד, עמרם בעד, ניסים בעד. שניהם ביחד

? נועם, מוטי בעד, ליאת בעד, אידית בעד, קי בעד'ג, דודי בעד, בעד

? ר הועד הוא גם חבר בוועדה"ועדת פיטורין יו: נועם ששון

. לא הוא אסור לו להיות חבר ועדה הוא מוזמן אבל הוא לא: אירית נתן

. הוא לא בהנהלה מדברים על ההנהלה: ר"יו, ניסים גוזלן

יועץ משפטי יובל נושא , בואו נמשיך בבקשה יש לנו יועץ משפטי .נועם בעד: אירית נתן

.  על הביטוח אז תסביר להם8של אישור קיום משא ומתן לגבי מכרז 

היועץ , הייתה חוות דעת לאור הבדיקות ההסתייגויות של חברות הביטוח: יובל דמול

.  לבטל את המכרז ולנהל משא ומתן ואישרנו את זהמליץהמקצועי ה

יש אישור ואתם צריכים ? רגע מי החברים בוועדה במשא ומתן, אז רגע: אירית נתן

. לקבוע

. שימי כספים, שימי אופוזיציה, ר"שימי את יו, ר ועדת כספים"שימי יו: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני מציע שהיועץ המקצועי יביא לנו הצעות ונביא את זה לועדת מכרזים: נועם ששון

. יש יועץ שהוא ינהל את המשא ומתן: בוסקילה
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סליחה גילוי נאות אני עובד בחברת ביטוח ואני לא מתכוון לנהל , סליחה: דוד לוין

. משא ומתן עם אף חברת ביטוח

. עם יוסי בוארון: יובל דימול

, דקה יוסי, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, למה לא מישהו מהנהלת המועצה: דן קושניר

. בועדת מכרזים ללא דודי כי דודי יש לו כאילו ניגוד עניינים:  ר"יו, ניסים גוזלן

, רגע יובל אני חושבת שחברים, אבל רגע: אירית נתן

. יוסי הוא היועץ המקצועי והם יביאו את זה לאישור ועדת מכרזים:  ר"יו, ניסים גוזלן

קושניר , פרנקו בעד, בוסקילה בעד, עמרם בעד, ניסים בעד? אוקיי מי בעד: אירית נתן

.  נועם בעד, מוטי בעד, ליאת בעד, אידית בעד, קי בעד'ג, דודי בעד, בעד

 (מדברים ביחד)

. ש בדקסיה זה לפתוח בבנק חשבון"פתיחת חשבון עו: אירית נתן

? רק להסביר מה זה דקסיה: מוטי פרנקו

קים 'כי מה שקורה רוצים להפקיד צ, ש שיהיה לנו פעילות"חשבון עו: ר"יו, ניסים גוזלן

בבנק דקסיה יש לנו חשבונות . רוצים להפקיד עד היום לא עבדנו עם בנקים

 מיליון שקל בבנק דקסיה 26פיתוח ברמה של מתי ראינו את זה ברמה של 

עכשיו במקביל אנחנו רוצים לעבוד עם שוטף כדי לבצע העברות כי . פיקדון

ש פורמאלית חייבים לפתוח "אנחנו פותחים חשבון עו, ש"פותחים חשבון עו

. חשבון כדי שזה לא יעבור וזה לא רק יהיה

? צריך אישור משרד הפנים לזה: נועם ששון

. זה מותנה באישור משרד הפנים: ר"יו, ניסים גוזלן

להביא למועצה הבאה את התנאים , אפשר הערה להביא למועצה הבאה: מוטי פרנקו

. שבהם החשבון הזה נפתח

. תנאים רגילים ברור: ר"יו, ניסים גוזלן

. לא האם יש לו מסגרת חובה: מוטי פרנקו

אין  , אין לו אובליגו, אין לו אובליגו, לא אין לו: ר"יו, ניסים גוזלן

? בלי אשראי בלי כלום, אז ללא אובליגו: מוטי פרנקו
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אם יהיה אשראים יהיה זה ונרצה לעבוד אנחנו , בלי אשראים בלי כלום: ר"יו, ניסים גוזלן

ש "מדובר על עו. נביא לכם אישור משרד הפנים ואז אתם תיתנו לאשר אותו

. מ מיליון שיעמוד בשוטף"ניוד רוצה להעביר מפק, פעילות של הפקדות. רגיל

? רגע ולמה לא היה עד עכשיו: קי גונגרדי'ג

לא היה עד עכשיו כי עם דקסיה עבדנו למשל יש לנו פיקדון שהוא כספי :  ר"יו, ניסים גוזלן

, ש בבנק הפועלים ובנק לאומי"אנחנו עובדים בעו, ₪ מיליון 26פיתוח של 

עכשיו אנחנו רוצים לעשות פעולות בנקאיות רגילות . בשתי הבנקים היחידים

. ש עד היום"ש אין לנו חשבון עו"להעביר לעו

-, נגיד אם אתה עובד עם החברה לכלכלה ו: קי גונגרדי'ג

מ שיש " אלף שקל מהפק300אתה רוצה היום להעביר סתם , עד היום נגיד: ר"יו, ניסים גוזלן

מ "היום זה הכול פק. ש רגיל תוכל להשתמש בו"לך שם בפיתוח לחשבון עו

אתה יכול . סגור לשבועיים בהתאם לתנודות שאנחנו רוצים, סגור לחודש

זה , אתה יכול לרשום זה גם נתון, מ" מיליון בפק26לרשום ציון בבנק דקסיה 

שאתה אומר באר יעקב קרסה או פשיטת רגל אתה יכול לרשום את הסכום 

. זה כסף בקרנות הפיתוח של הרשות, הזה

. חברים יש לנו הנושא הבא: אירית נתן

. קיבלנו הלוואה מעיריית לוד: ר"יו, ניסים גוזלן

. חברים אישור: אירית נתן

במידה ואנחנו נשב , אירית אני שואל לגבי הספורט לגבי העמותות שבוע הבא: מוטי זייפתי

לגבי כספים איך אפשר להעביר . נתכנס ביום ראשון כמי שניסים אומר

. כספים אם אין לנו בינתיים

? אין מה: ר"יו, ניסים גוזלן

. אישרתם עכשיו את ועדת התמיכות' א: אירית נתן

יש , בסוף אנחנו נכתוב גם את זה, דקה, אישרנו עכשיו את חברי הועדה: ר"יו, ניסים גוזלן

מכיוון שעם הגזבר יש . יש עוד נושא אז אם אתה הקדמת תרשמי, עוד נושא

. ומכיוון שפנינו אליו לכתוב, לנו שימוע שבוע הבא ביום רביעי

. המועצה סגורה לקהל, המועצה סגורה דרך אגב: אירית נתן
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ומכיוון שאנחנו צריכים , לא כאילו שבוע הבא הישיבה סגורה אני אומר: ר"יו, ניסים גוזלן

קים מטעמים שמדריכים אותו 'על צ, לתפקד והוא לא רצה לחתום על מספר

והוא לא הסכים לחתום אנחנו , בסכסוך מולנו יועץ משפטי שלו וזה לגיטימי

בטח לא נהייה משותקים וצריך לבוא ולשפר את הכול אנחנו נמנה את אירית 

.  יום זאת ההחלטה30–  יום למלא את מקום הגזבר ל30– ל,  יום30– ל

מחר בבוקר אירית תלך לבנקים להיות מורשית חתימה כדי לא , מהיום

אז זה תמיד עושים זה . להיות תלוי באף אחד בתפקוד השוטף של המועצה

בואו , תמיד עושים את זה, כולם עשו את זה. וככה עושים אז אני בעד, נהוג

קים זה כל 'שלחנו אליו לחתום הוא לא הסכים לחתום על צ, אי אפשר

. העניין

. אני מתנגד: דודו לוין

. אתה מתנגד זה בסדר: ר"יו, ניסים גוזלן

. אז תעשה הצבעה ניסים מסודרת: קי גונגורדי'ג

. עמרם בעד, אוקיי ניסים בעד: אירית נתן

.  יום30אנחנו מדברים על : ר"יו, ניסים גוזלן

. אברהם בוסקילה: אירית נתן

. ניסים זה לא נרשם בסדר היום: דודו לוין

. אני אמרתי מחוץ לסדר היום: ר"יו, ניסים גוזלן

. זה לא ככה משנים זכויות חתימה במועצה: דודו לוין

. רק ככה משנים: ר"יו, ניסים גוזלן

? ככה משנים: דודו לוין

. המועצה מכתיבה. כ" יום בסה30: ר"יו, ניסים גוזלן

?  יום14לא ,  יום30למה : דודו לוין

? דודו אנחנו רוצים שיתוק עד אז: קי גונגורדי'ג

אי אפשר כדרך אגב ככה . אני רוצה סדר. אני לא רוצה שיתוק אני רוצה סדר: דודו לוין

.  למלמל בין המילים אנחנו עכשיו מחליפים זכויות חתימה

. תתנגד סליחה: ר"יו, ניסים גוזלן
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משרד , מה עושים את זה, אני מתנגד אני צריך חוות דעת איך עושים את זה: דודו לוין

. הפנים יש את הנהלים תציגו את זה

לית המועצה מעלה את "אני רוצה להבין משהו שמנכ. אני רוצה להבין: קי גונגרדי'ג

ההצעה הזאת אתה חושב שזה משהו שהיא תציע משהו שהוא בניגוד 

? בניגוד לעצתו של היועץ המשפטי אני שואל, לנהלים

. לא אמרתי כזה דבר: דודו לוין

. לא נעשה פה משהו שהוא נגד: קי גונגרדי'ג

. זה לא היה על סדר היום, זה משהו שלא היה על סדר היום: דודי לוין

. יש גם סעיפים מה קרה, אמרתי מחוץ לסדר היום: ר"יו, ניסים גוזלן

. אז תגיד אותם מראש תן לי לבדוק אותם: דודי לוין

. אני דיברתי עם מוטי מראש הוא לא החלטנו: ר"יו, ניסים גוזלן

. תן לי לבדוק את זה: דודי לוין

. אתה יכול לבדוק: ר"יו, ניסים גוזלן

? איפה אני אבדוק עכשיו: דודי לוין

. תקשיב לי אני אומר לך מה אני מבקש: ר"יו, ניסים גוזלן

. אתה רוצה שאני אצביע בעד ועכשיו אני אבדוק: דודי לוין

סליחה מה אתה צריך . תגיד במידה וזה לא חוקי אין בעיה תעצור רגע: ר"יו, ניסים גוזלן

. לבדוק

. מה זאת אומרת אתה אומר לי עכשיו להכניס בן אדם לחתום: דודי לוין

. דקה בואו שנייה, דודי אני לא מכניס: ר"יו, ניסים גוזלן

. זה מה שאתה עכשיו אמרת לי: דודי לוין

.  אני מעדיף לעשות את זה בסוף, תנו לי לעשות סדר שאלת: ר"יו, ניסים גוזלן

מחרתיים אבל הוא לא יכול לתת את זה רגע , אני יכול לאשר את זה גם מחר: דודי לוין

. לפני

דודי תקשיב , דודי, דקה ברשותך מוטי תקשיב אני לא העליתי את הסוגיה: ר"יו, ניסים גוזלן

מוטי העלה את הנושא עכשיו אנחנו התכוונו בסדר , ברשותך תקשיב, דקה

קי וגם דיברתי סליחה דקה 'אני גם דיברתי עם מוטי וגם דיברתי עם ג, היום
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התייעצתי גם עם היועץ , אני התייעצתי גם עם זאב רקנאטי, כולם ידעו

אירית הסכימה . במשרד הפנים ודיברנו עם אירית... התייעצתי עם , המשפטי

דקה אין לה גם זמן להיות , לית"לשמש היא לא באה להיות גזברית היא מנכ

יש , לא מדיחים אותו היום, אנחנו לא באים, ח גזבר"גזברית וצריכים רו

קובי אחרי הישיבה יכול . ישיבה לגבי קובי, ישיבה סליחה ביום רביעי הבא

זכותו לעשות מה , יכול ללכת לך אני אומר לבית משפט, ללכת לועדת שתיים

ברגע שיהיה רוב , המועצה המקומית צריכה להמשיך לתפקד, שהוא רוצה

הוא יכול , אנחנו נצא למכרז, הוא מבחינתו יקבל מכתב שהוא סיים, להדחה

קחו ,  חודשים4–  ו3זה מאבק שיכול להימשך גם , לעכב לנו את המכרז

גזבר מכיוון שהוא מורשה חתימה יכול . אז מה עכשיו, בחשבון זה לא משהו

אף אחד לא יעבור את יום , לתפוס את כולנו מה שנקרא בהליך ארוך טווח

, העצמאות וילך לחג פסח בחוסר תפקוד של המועצה

אתה . בוא נעלה את זה בהצבעה אם אתה יכול להעלות את זה לסדר היום: דודי לוין

. יכול להעלות את זה להצבעה

מוטי רציתי לסיים את כל הסעיפים ולהעלות , אני יודע רגע דקה, אני יכול: ר"יו, ניסים גוזלן

סליחה מי שהעלה את זה כולם שמעו פה זה מוטי . את זה סעיף אחרון

.  אני לא העליתי את זה עכשיו, זייפתי

. הוא לא העלה הוא רק שאל: דודי לוין

מוטי שאל רשות , הוא שאל אז אני מסביר לך מה התכוונו לעשות: ר"יו, ניסים גוזלן

.  משותקת כדי לפתור את הבעיה

דקה אני דיברתי אתה יכול רק לדעת שאני באמת התכוונתי להעלות את : ר"יו, ניסים גוזלן

, נועם יושב, קי ודיברתי גם עם נועם'ודיברתי עם ג, זה כי דיברתי גם עם מוטי

ודיברתי עם חברי ההנהלה שלי ? דיברתי נכון, נועם דיברתי איתך, נועם

. קי ודיברתי עם פרנקו ראשי סיעות ואמרתי'ודיברתי עם ג

. ר ועדת הכספים"כולם דיברת חוץ מיו: דודי לוין

. מה זה קשור: ר"יו, ניסים גוזלן

. ר סיעה"דודי יש לך יו: קי גונגורדי'ג
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. תמשיך לדבר עם כולם ולא איתי, זה לא קשור ניסים אני רק אומר את זה: דודי לוין

אני יודע שאני . מה לעשות כל פעם אני אומר לך את זה ואתה לא חושב על זה

. כל פעם, כל פעם, צודק

מוטי את השאלה אנחנו נשאיר סעיף לסוף נעלה את זה , מוטי, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

. לסדר היום

.  נמשיך בסדר היום ונחזור לזה בסוף, נחזור בסוף לסעיף הזה: אירית איתן

מה לא . הוא לא ידע שהוא צריך מישהו להחליף שנתת לנו ביום שלישי בלילה: דודי לוין

. ידעת שאתה צריך להחליף

שאתה הלכת , סליחה שאתה הלכת אתמול, אני אמרתי את זה כבר: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני רוצה שתקשיב פעם אחת ותבין מה, אתמול אני גם דיברתי עם החברים

שנבוא לשימוע מה שנקרא  , תקשיב אתמול הלכנו ואמרנו כדי שנבוא לשימוע

אתה , לא נמנה מחליף, איך אומרים קשובים ובניקיון כפיים אמרתי לא נמנה

אמרתי לא נמנה ממלא , שמעתי מוטי מה אמרתי? זוכר מה אמרתי אתמול

קים הוא סירב 'הלכו אליו לחתום על צ, מקום עד שלא נעבור את יום רביעי

. לחתום

בא לפתוח אחרי , הוא בא למועצה, אבל סגרת לו את הדלת אז מה אתה רוצה: מוטי פרנקו

. שהוא יצא כל הבנות התגלגלו מצחוק עכשיו אתה רוצה שהוא יחתום

סליחה אתה עכשיו הולך פה למשהו שאני לא דן בו אבל רק תדע שטלי : ר"יו,  ניסים גוזלן

קבעה איתו סליחה הוא הגיע לבאר יעקב חתם על שיק אחד של מס , שמש

שנייה תבין זה שיקים שהוא לא . קים הוא לא רצה לחתום'הכנסה ושאר הצ

זה לא שהוא לא רצה הוא בא פיזית ואמר אני לא רוצה , רצה לחתום 

אז אנחנו עם כל הכבוד התקשרנו אליו שיבוא לחתום כדי שעד יום . לחתום

אבל אני אומר לך שמכיוון שהוא . זה שתדע, רביעי הבא לא נעשה שום מהלך

אז אנחנו , לא חתם והוא חושב לך אני אומר שהוא יכול לשבש לנו את הזה

עם כל הכבוד שזה יכול ללכת גם חצי שנה , לא ניתן לאף אחד לשבש שלנו

או מול משרד , או מאבק כזה או מאבק אחר, בבית משפט לבית דין לעבודה

. הפנים או מול משרד האוצר מול כל מערכת שהיא אבל הוא לא קשור
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. יש לי שאלה ליועץ המשפטי אני רק רוצה לדעת שאני מצביע על משהו חוקי: דן קושניר

. אני יעלה את זה עוד מעט יובל תיתן הסבר, לא הוא לא קשור: ר"יו, ניסים גוזלן

שהאם . תסביר רק אחרי שבדקת כי אני סומך עליך אתה היועץ המשפטי: דן קושניר

 ימים האם מותר להוסיף 7, 5מותר לקבל בתוך הליך של שימוע שקורה בעוד 

? מורשי חתימה זה מה שאני שואל

בוא נגיד שהגזבר הזה אתה מביא אותו שבוע הבא לשימוע לא בטוח שהוא : נועם ששון

יש פה סכסוכים כספיים , הרי יש פה בעיות, מה קורה שיש? מפוטר נכון

מה קורה אם היא מקבלת ממלאת , בנושא המועצה אם כן לשלם לא לשלם

מקום היום היא חותמת בשבוע ימים על שיקים שאם הוא יבוא הוא יקבל 

. הוא חוזר בשבוע הבא חזרה הוא יקבל חום על מה היא חתמה, חום

זה לא קשור , למועצה המקומית,  למועצה המקומית,תגיד לי יש לי שאלה: ר"יו, ניסים גוזלן

. אליה

. תעשו חתימה לשבוע: מוטי פרנקו

. תנו לי דקה, חברה אירית: ר"יו, ניסים גוזלן

. היא תשתמש בזכות חתימה שלה רק לשוטף: נועם ששון

. רק לשוטף: ר"יו, ניסים גוזלן

.  חתימות נוספות חשב מלווה ושל ראש המועצה2אבל יש עוד : קי גונגורדי'ג

חתימה של זאב רקאנטי , החתימה סליחה עם כל הכבוד לי ולך ולכולם: ר"יו, ניסים גוזלן

חתימה של זאב רקאנטי גם בבנקים וגם כלפי משרד הפנים , עם כל הכבוד

ושל הגזבר ושל , לצורך העניין חשב היא הרבה יותר חזקה מחתימה שלי

בסופו של דבר כל חוזה שאתה מדבר עליו או כל התחייבות בראש . כולם

אירית אני אומר את זה פה באה כרגע לשחרר לנו את . ובראשונה הוא חותם

מדברים על דברים , מדברים על פסח, הפלונטר כדי שנוכל להתגלגל בשוטף

. היא לא באה להיות רואה חשבון, היא לא גזברית, כאלה

. מס הכנסה, ביטוח לאומי, אתה יכול להגדיר שוטף: מוטי פרנקו

. רים זה אתם מאשרים"שום כלום תב: ר"יו, ניסים גוזלן

. כל השוטף? ס היא לא תיתן"למתנ: אברהם בוסקילה
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. ס לא מדאיג אותי"מתנ: מוטי פרנקו

חברה דנו בשיח הזה אז כדי שנסיים אותו אז אנחנו מחוץ לסדר היום : ר"יו, ניסים גוזלן

אף אחד לא מחוץ ? יש מישהו מתנגד למחוץ לסדר היום, כולם מסכימים

אף אחד לא הולך , אנחנו גם בחודש הזה לא נפטר אף אחד. לסדר היום

אני אומר שום דבר אנחנו . נו חברה תירגעו, להתפטר ולעשות משהו דרמתי

אנחנו לא ניתן לאף אחד מה . הולכים לדאוג שהמועצה תתפקד כרגיל נקודה

.  או תופס אותנו איפה שלא צריך, שנקרא לחשוב שהוא מושך אותנו

? אתה יכול להגדיר את החתימה לשבועיים: מוטי פרנקו

זה לא , אי אפשר אני יכול להגדיר ליומיים אני רציתי לשלושה חודשים: ר"יו, ניסים גוזלן

כי אם הוא הולך לבית דין של עבודה , יגמר גם בחודש יש לי חדשות בשבילך

בואו . ומחר מוציאים מכרז יוציא צו אתה יכול גם להיתקע שלושה חודשים

דקה לא יודעים יש לו שיחה במשרד , חברה תהיו ריאליים אנחנו לא יודעים

הפנים אולי אחרי שהוא ישמע מה עמדת משרד הפנים לגביו יכול להיות 

כולנו מבינים שזה . שהוא יסיק מסקנות שלא כדאי לו את כל ההליך הזה

כזה אבל מבחינתנו זה הכיוון אין ... מיותר לא רוצים להוביל את זה לכיוון 

אז מי מורשי חתימה . המועצה צריכה להמשיך לתפקד. אופציה אחרת

.  יום כתבנו30– תרשמי ל

  .אוקיי.  יום אישור זה וכולם בעד30– נרשום ל: אירית נתן

. עניינים שוטפים בלבד: דודי לוין

. אני לא יודעת מה זה שוטף: אירית נתן

. אני אגיד לך מה זה שוטף אני אגדיר את זה: דודי לוין

 (מדברים ביחד)

 נועם הגדיר את זה נכון אם היה כאן גזבר והוא עדיין עובד כאן והוא ,תראי: דודי לוין

 שקל לספק מסוים 5000נמצא בחופשה שכפו עליו והוא מצא לנכון לא לשם 

 5000– את ה, אם עכשיו יש מורשי חתימה אחר שמוציא את השיק, רגע, רגע

. שקל האלה עליי זה לא מקובל

. אני נגד, הבנתי את הרעיון אני נגד. הבנתי את הרעיון: מוטי פרנקו
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. אני נגד: דודי לוין

? מה ביקשו ממנו לחתום הוא לא חתם תסביר לי: ר"יו, ניסים גוזלן

. לא יודע אני נגד הסגנון מה ששמעת עכשיו:  מוטי פרנקו

הוא אמר ניסים חלק מהרשימה , מה אתה רוצה לשמוע לאן הם רוצים להגיע: נועם ששון

שהוא לא נמצא פה חובות לספקים כאלה ואחרים שכן רצה לשלם או לא 

, הם לא רוצים, רצה לשלם

עם כל , תקשיבו טוב, עם כל הכבוד לו ולי ואני אומר את זה פעם לכולם: ר"יו, ניסים גוזלן

. זאב רקאנטי עם כל הכבוד. הכבוד

.  אלף שקל100מס הכנסה ועוד , ביטוח לאומי, אז תגדירו שכר: מוטי פרנקו

אם מחר בבוקר אתה תגיע למצב ששלושה חודשים אתה לא תשחרר למי : ר"יו, ניסים גוזלן

. מחר לפני החג, שצריך

. אבל את המנגינה אני לא אוהב, את המנגינה, אני לא אוהב את המנגינה: נועם ששון

סליחה אני אתמול אמרתי בפירוש אתה לא היית אתמול בישיבה כולם : ר"יו, ניסים גוזלן

? למה, שמעו אותי שאני לא רציתי הייתי נגד המהלך למנות לשלושה חודשים

אחרי הישיבה של יום רביעי , כי אני רוצה לעבור את הישיבה של יום רביעי

. אנחנו נמנה

אני חייב להגיד משהו דודי לך כל מישהו חלופי שתביא יכול להיות מצב : קי גונגרדי'ג

? מה זה משנה.  שקל שיק שהגזבר לא רצה לשלם5000שהוא פתאום יאשר 

. בכל מקרה. זה מביא לשיתוק? מה זה משנה

.  שוטף זה לא שיתוק: דודי לוין

? מה זה שוטף: קי גונגרדי'ג

שוטף זה למס , שוטף זה להעביר לביטוח לאומי, שוטף זה משכורת לעובדים: דודי לוין

. זה שוטף, שוטף זה אם יש נזק בבית ספר או בגן ילדים, הכנסה

? ניהול עצמי אני לא יעביר להם, מחר אני צריך להעביר לבתי הספר: ר"יו, ניסים גוזלן

. אתה משתק את היישוב: 

זה , זה שוטף, כאן... זה שוטף אל תעשה מזה דמגוגיה על מערכת , זה שוטף: דודי לוין

. שוטף זה אושר בתקציב המועצה
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. חאלס סגור הבנו את זה, בסדר זה אושר בתקציב המועצה קדימה הלאה: ר"יו, ניסים גוזלן

אושר בתקציב המועצה , זה שוטף: דודי לוין

.  מיליון שקל30– מה זה שוטף היא לא תחתום על קנטרי ב : קי גונגורדי'ג

. היא לא הייתה מוכנה להצהיר על זה: דודי לוין

. נו באמת דודי: ליאת דרי

. האמת מת, האמת מת: דודי לוין

 (מדברים ביחד)

. יש כאן כספים שעומדים והגזבר לא רצה לשלם אני לא מוכן: דודי לוין

. בכל סיטואציה אנחנו ניתקל בזה: קי גונגרדי'ג

. לא ניתקל בזה: דודי לוין

. כל אחד שיבוא זמני יכול להיות שהוא יאשר תשלום שקובי לא יאשר: קי גונגרדי'ג

 (מדברים ביחד)

. כולם בעד: אירית נתן

. הסמנטיקה הזו תיבדק: דודי לוין

 ,ר ועדת הכספים תבדוק את זה"דודי זה תפקידך אתה יו: קי גונגרדי'ג

אני . חברים אני מבקשת להעלות אישור אכיפה ואישור סמכויות לפקחים: אירית נתן

מעלה גם שניים שכנראה יש להם אבל לא מצאו את זה בישיבות המועצה 

. זה רק מוסיף זה לא גורע, כאישור אז נביא אותם שוב

 ? זה מכרז מסודר?קריאה שמית? את מעלה שמות. בלי שמות: נועם ששון

? לדעתי כולם ותיקים תגיד לי מי בסדר: אירית נתן

זה ישיבה פתוחה , לא שואל שאלות אני לא אגיד פה זה לא ישיבה להגיד פה: נועם ששון

. סליחה עם כל הכבוד, אני לא אמור לדון על דבר כזה

. אבל אישור על תמיכות: ר"יו, ניסים גוזלן

יש כאן פקח שלא מתאים לי לאשר אותו בגלל סיבות כאלה ואחרות אתה : נועם ששון

. אני לא אגיד שהיא סיבה? יודע מה קורה שם

. מי שיש לך להגיד אותו, אז קח את הרשימה:  ר"יו, ניסים גוזלן

 שקיפות או לא ,סליחה אני נגד כל הישיבה מלכתחילה תסביר אותם: נועם ששון
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יש שמה פקחים שלא מתאים להם להיות פקח אתה רוצה שאני . שקיפות

אני אאשר , עם רישום פלילי, יש שם פקחים עם עבר? ח"יאשר להם לתת דו

 ?ח"להם לתת דו

. לא יאשרו אותם במשטרה. לא יאשרו אותם במשטרה: אברהם בוסקילה

לא , הם עושים רק דוחות, הם רשמו את זה שהם לא נותנים דוחות חניה: קי גונגורדי'ג

. דוחות משטרה

. הם נותנים דוחות הם לא עולים לניידת: ליאת דרי

. הם לא עולים לניידת: קי גונגורדי'ג

? דוחות הם רשאים לתת: נועם ששון

. כן על פי חוק: ליאת דרי

. מה אתם חושבים. אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי: נועם ששון

. אני חייבת שמות: אירית נתן

. זה חייב להיות במליאה אישור שמות: דודי לוין

 (מדברים ביחד)

בואו נכבד את כולם , רגע סליחה, שני שליש מחברי המועצה, חברים בואו: אירית נתן

שני שליש מחברי המועצה רשאים בנושא , בקשה גם רוצים לכבד אותך

חברים סעיף , בואו. נשאיר את זה לסוף. מסוים להחליט שהישיבה סגורה

שני נושאים אחרונים אחר כך נעשה את הישיבה . שנייה חברים, אחרון

 אחוז משרה על פי החלטת 100זה אישור שכר שלי של . סגורה לגבי הפקחים

מבקש אישור , משרד הפנים מביא את זה גם לאישור המועצה. משרד הפנים

. מועצה לשכר בכירים

. 5אבל את נמצאת בדרגה : מוטי פרנקו

.  לא משנה: אירית נתן

.  אחוז86את : מוטי פרנקו

.  אחוז100לא , לא: אירית נתן

. תרשמו כפוף לאישור משרד הפנים: ר"יו, ניסים גוזלן

,  אלף תושבים20לא רגע אני רוצה להבין היום אנחנו נמצאים בעירייה של עד : מוטי פרנקו
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 100,  אלף תושבים20ל ברמה של שכר של עד "השכר שלך נקבע לפי חוזר מנכ

.  אלף תושבים250אחוז משרה זה עיר של 

. לא, לא, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

.  אחוז בהתאם לקריטריונים שעומדים100לא נכון : עידית גינדי

.  אחוז משכר בכירים100,  אחוז משרה100לא : מוטי פרנקו

. משכר בכירים אבל בהתאם לגודל המועצה: עידית גינדי

מוטי תקשיב לי אתה רוצה ללמוד ממי שהלך למשרד הפנים מה איכפת : ר"יו, ניסים גוזלן

. ואני יושב עם אורטל... לך אני יושב עם 

? למה לא העלו את זה: מוטי פרנקו

. העלו את זה: ר"יו, ניסים גוזלן

 אלף שקל לפי 33,  אלף תושבים20אני מקריא לך שכר יסוד לראש מועצה : מוטי פרנקו

.  אחוז מזה86ל "ומנכ, 743ל "חוזר מנכ

 40אירית עבדה בעיר של , אירית אני אגיד, דקה אני לא מבין אתכם דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

זה היה הניסיון , פנינו למשרד הפנים לשמור ואני אומר את זה, אלף תושבים

כי אירית גם משרד הפנים , בהתחלה פנינו למשרד הפנים מה אנחנו עושים

מאוד רצה שאירית תהיה פה כי באר , מאוד, מלא תשבחות והערכה ומאוד

מה , דקה, עכשיו מה שעשינו זה . יעקב עוברת תהליך של מבנה ארגוני חדש

משרד הפנים , משרד הפנים אישר לנו, שעשינו מבחינתנו זה שאנחנו פנינו

. אישר לנו וזה כפוף לאישור משרד הפנים

. אישר אמרת לא צריך בכפוף: מוטי פרנקו

תן , לא אבל מה איכפת לך שיהיה גם רשום כפוף שלא מחר אם הוא אישר: ר"יו, ניסים גוזלן

כרגע אין לו אותו פיזית אם היה לי אותו הייתי , אתה רוצה להקשיב, לי דקה

תקשיבו דקה החוק , משרד הפנים אמר תאשר. אני מסביר, מציג לך אותו

עובר אישור , תקשיבו דקה החוק אומר שכל בכיר עובר אחרי מכרז, אומר

אנחנו פנינו למשרד הפנים מכיוון שאירית בקטגוריה אנחנו יישוב . שכר פה

אמרו אי ,  אלף איש אנחנו מבחינתנו זאת הקטגוריה17.5,  אלף איש18של 

 אלף 18 אלף איש אלא רק עד 20אפשר להקפיץ אותה לדרגה של יישוב מעל 
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 אחוז למה כי אנחנו יש לנו 100 אחוז אנחנו מאשרים 86איש במקום לתת 

לה זה בשכר בין מה שהייתה מרוויחה למה שהרוויחה . מלאי הערכה יודעים

 40ל של "מאוד משמעותית בין מי שהיה מנכ, היום יש לה דרגה שהיא מאוד

.  שקל בחודש5000זה .  אלף איש18ל של "אלף איש למישהו שמנכ

? אפשר היה לדון בזה בישיבת הנהלה: קי גונגרדי'ג

. אפשר זה מחוץ לסדר היום גם מותר חברה תירגעו: ר"יו, ניסים גוזלן

. אבל שאתה מעלה נקודות כאלה מחוץ לסדר היום אז יש שאלות ויש תהיות: קי גונגרדי'ג

. ואני לא מחביא את זה, היא לא מחביאה את זה. מותר לשאול אז עונים: ר"יו, ניסים גוזלן

התקשרו אליה היום ? מה אתה רואה פה משהו טעם לפגם אני לא רואה

משרד הפנים אמרו לה תאשרי את זה כדי שתקבלי משכורת מה הבעיה לא 

. הבנתי

. אבל שבוע הבא תהיה עוד ישיבה: אברהם בוסקילה

לא אולי לא תהיה שבוע הבא זה נטו גזבר אז פסח לא תהיה ישיבה מה : ר"יו, ניסים גוזלן

.  קרה

או שאתה מפטר עובדים או שיש עובדים .  אחוז86ל של "רגע יש חוזר מנכ: נועם ששון

.  שקל לחודש5000 שקל ויש פה תוספת של 4000שמקבלים 

 (מדברים ביחד)

. הדרך, הדרך: מוטי פרנקו

.  אחוז86שניגשת למכרז ידעת שזה : נועם ששון

.  אני אעבוד בהתאם86– אם אני ארד ל: אירית נתן

זה לא , מה זה תעבוד בהתאם. תעבדי בהתאם אז אנחנו נצביע להדיח אותך: מוטי פרנקו

מה זה תעבוד בהתאם .  אחוז משרה משכר בכירים86זה ,  אחוז משרה86

? מה היא שונה מהחוק, זה מה שהחוק קובע? היא מאיימת עלינו

. כן: אירית נתן

עיר נהלה  שקל היא 5000–  בירדהסליחה אם היא מבקשת לעבור כי היא : ר"יו, ניסים גוזלן

 שקל ברוטו 1500מה קרה זה עוד .  אחוז יותר14ומותר לתת עוד ,  אלף40של 

. אני לא מבין מה הבעיה, בחודש
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. זה לא הכסף זה הדרך: מוטי פרנקו

. אני הלכתי. ר הדרך חוקית"יו, ניסים גוזלן

  .הדרך חוקית בטוח: מוטי פרנקו

אתה לא חייב . לא רוצה... אני לא רוצה להתדיין על נושא כל כך חשוב ב: קי גונגרדי'ג

 .לקבל את דעתי

 .אבל אני מדבר על הדרך, אני בעד. אגב אני בעד: מוטי פרנקו

. התקשרו אליה היום, מותר להוסיף סעיף מחוץ לסדר היום מה קרה: ר"יו, ניסים גוזלן

. זה לא מקובל גם בשבילה תביא את זה לעוד יומיים: אברהם בוסקילה

מה אתה רוצה לעשות עוד , חברה אין לכם מה לעשות בואו נמשיך קדימה: ר"יו, ניסים גוזלן

. מותר לנו חברה דברים, נו באמת מותר לנו... רשימה

 היא קורעת את התחת .אני בעד, אנחנו בובות. על הדרך, אני מדבר על הדרך: מוטי פרנקו

אני מודה אני בובה אני לא צריך להבין את הקואליציה . אבל אנחנו בובות

. אני מצביע בעד גם

דרך תצביע כרגע תגיד לו אתה לא מעלה את זה לסדר היום תביא את זה : נועם ששון

אתה מעיר הערות שעה ופתאום , אל תגיד לי דרך לא דרך. בישיבה מסודרת

. אני נגד, אני נגד. מה קרה, מה קרה. כולם מפחדים פה, אני בעד

. אני בעד: מוטי פרנקו

הורדת , ל לפי מה שרשות מקומית לפי בהתאם לא מעבר לזה"יש לי שכר מנכ: נועם ששון

.  שקל לחודש2000–  עובדים ל50

. שמעתי אותך: ר"יו, ניסים גוזלן

תוסיף להם קודם לפני שתוסיף , אל תגיד לי שמעתי אותך תטפל בזה בהתאם: נועם ששון

. לית"למנכ

.  אחוז במשרה95המהנדסת , נעלה גם את המהנדסת: אירית נתן

? לפי החוק? לפי החוק מה מותר לה: נועם ששון

. 95–  ל85בין : ר"יו, ניסים גוזלן

. נגד,  נגד85אז : נועם ששון

.  אוטומטי86אבל יש לה : קי גונגורדי'ג
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בדקת אותם אתה , אני רוצה לבדוק אותה, תצביע אתה, 95אני נגד . 95נגד : נועם ששון

. כמה זמן היא עובדת פה חודש

 (מדברים ביחד)

. אדוני אתה בתכנית הבראה שכחת: נועם ששון

. היא תעשה אותה, היא תעשה את התכנית הבראה: קי גונגורדי'ג

, קיצצת לספורט בעשרות מיליונים לא דיברת פתאום: נועם ששון

. אימה זה קשור עכשיו אתה נהיית לי פוליטיק: ר"יו, ניסים גוזלן

.  איאתה פוליטיק: נועם ששון

. אתה דמגוג ואתה עושה פוליטיקה לעיתונות. ל הכי טוב"אני אביא את המנכ: קי גונגרדי'ג

. ישיבת הנהלה נדון על זה לא בפניה... אתה מדבר שעה : נועם ששון

אני אתן לאירית אם זה בידיים שלי פי . אני אמרתי שיש לי בעיה עם הדרך: קי גונגרדי'ג

. שלוש

. בתכנית הבראה לאשר חריגות שכר זה לא עיקרון אתה יכול להצביע בעד: נועם ששון

. אל תגיד לי שעה אני צועק: מוטי פרנקו

נושא של נרדפי הנאצים . אוקיי? נועם אתה נגד? מאשרים חברים חוץ מנועם: אירית נתן

. הנחה בארנונה

. אני רוצה להעלות פה את הנקודה: עמרם נעים

. הסברנו את זה כבר:     מוטי פרנקו

. העלנו את זה בהנהלה לא הבאנו את זה לפה:      עמרם נעים

. נועם יסכים איתך:     מוטי פרנקו

אוקיי העלנו את זה בהנהלה אני רוצה שזה יעלה עוד פעם ושזה ירשם : עמרם נעים

דנו בזה בפעמים קודמות לא נרשם אני מבקש פעם אחת לשים . בפרוטוקול

. לזה סוף

נמאס לי כל מיני חפלאפים כל , אני רוצה דה בסט, ל דה בסט"אני רוצה מנכ: קי גונגרדי'ג

, והכול פה התנהל תאמין לי נאצה אני רוצה עכשיו לשלם כפול, מיני שהיו פה

תפסיק עם הדמגוגיה הזאת נועם אתה יודע שאני אוהב אותך . בסדר כפול

.  מאוד
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 (מדברים ביחד)

מגיע להם , פעם אחת לשים סוף לגבי הנחה של הארנונה לגבי נרדפי הנאצים: עמרם נעים

פעם אחת לשים לזה , בהתאם לחוק הנחה ואנחנו העלנו את זה וזה לא נרשם

אכן יש חוק שאומר שכל מי שהיה . סוף שירשם ויקבלו את הזכויות שלהם

יש כאלה שיש . נרדף נאצי ויש לו את האישור לכך מגיע לו הנחה בארנונה

אני ,  שנים אחורנית את האישור והם לא קיבלו6–  שנים ו5–  שנים ו4להם 

. מבקש על מנת שזה יעשה תיקון לכל העניין לפחות שיהיה שנה שוטפת

. לא אישרנו שנתיים, שנתיים :אברהם בוסקילה

? כמה אחוזים זה ההנחה הזאת: נועם ששון

. זה במידה והם קיבלו אישור רטרואקטיבי עד שנתיים :אברהם בוסקילה

? כמה משפחות כאלה יש, אפשר לדעת כמה אנשים יש: נועם ששון

? כמה משפחות כאלה יש: עידית גינדי

אם הוא , לפעמים לא נותנים להם את האישור רטרואקטיבי זה הכוונה :אברהם בוסקילה

... רק להגיד ביטוח לאומי קבע . קיבל את האישור מהיום אז זה מהיום

שנתיים רטרואקטיבי אז אנחנו מבקשים לתת מתהליך האישור אבל עד 

. שנתיים לא יותר

.  משפחות בואו חברה נלך לכיוון הזה הלאה40, 30אולי : ר"יו, ניסים גוזלן

. סעיף שני יש לנו פה בעיה בעניין הזה לגבי נושא של חניות שדיברנו אתמול: עמרם נעים

? כולם בעד: אירית נתן

 (קהל יוצא) 
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רים  "אישור תב

( 500.000, מקרנות הפיתוח) ₪ 500.000- תקציב , מדי מים- ר " שם התב1053 –' ר מס"תב .1

( 600.000מקרנות הפיתוח ) ₪ 600.000- תקציב , מועצה.  שיפוץ מ–ר " שם התב1054 –' ר מס"תב .2

 מתקציב קרנות ₪300.000 )2.500.000 – שיקום נזקי בסופה תקציב –ר " שם התב1055 –' ר מס"תב .3

.   כולל הצללה ואולם ספורט- ( מביטוח כלל2.200.000- הפיתוח ו

 מקרנות 80.000 ₪ )280.000  –תקציב ,   הקמת מתקני ספורט בישוב–ר " שם התב1056 –' ר מס"תב .4

. ( מהטוטו200.000-הפיתוח ו

 מקרנות 422.000 ₪ )1.407.000 –ר הסדרת שתי מעלי תנועה תקציב " שם התב1057' ר מס"תב .5

 ( ממשרד התחבורה985.000-הפיתוח ו

  מקרנת הפיתוח 28.000 ₪ )123.000 סימוני כבישים תקציב  –ר " שם התב1059 –' ר מס"תב .6

 (ממשרד התחבורה ₪ 95.000-ו

 מקרנות הפיתוח 195.000 ₪ )500.000ר שיפוץ מבנה טיפת חלב תקציב " שם התב1060 –' ר מס"תב .7

 ( ממפעל הפיס305.000- ו

 500.000 ₪ )500.000במקום זה שנשרף תקציב )ר בניית מועדון נוער" שם התב1078- 'ר מס"תב .8

 (מקרנות הפיתוח

 מקרנות 250.000 ₪  )250.000ח תקציב " שיפוץ מתקנים במוס–ר " שם התב1079- 'ר מס"תב .9

 (הפיתוח

 ( מקרנות הפיתוח500.000 ₪ )500.000הקמת מוקד עירוני תקציב - ר" שם התב1080- 'ר מס"תב .01

 1.00.000 ₪ )1.00.000 שיפוץ מתקני משחקים והבאה לתקן תקציב –ר " שם התב1081- 'ר מס"תב .11

 (מקרנות הפיתוח

 (מקרנות הפיתוח) ₪ 400.000ס  תקציב " שם התבר שיפוץ אולם מופעים במתנ1082- 'ר מס"תב .21

בעד - קי גונגרדי  'מר ג  בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –  עידית גינדי ' גב  בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  ליאת דרי ' גב  בעד –  מר אברהם בוסקילה 

בעד – מר מוטי זייפתי   בעד –   מר מוטי פרנקו 
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בעד –  מר נועם ששון   בעד –    מר דודי לוין 

 .ים אושר פה אחד"אישור תבר: החלטה              בעד –    מר דן קושניר 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 אישור תבחינים .1

בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  מר אברהם בוסקילה 

בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –   מר דן קושניר 

בעד  –   מר דודי לוין

בעד -  קי גונגרדי  'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

בעד –   ליאת דרי ' גב

בעד –   מר מוטי זייפתי 

 בעד–   מר נועם ששון 

 .זייפתי, קי'ג, נועם, פרנקו, ר"בוסקילה יו, אישור חברי ועדת תמיכות:החלטה

 

 ועדת רכש– יוסי בוארון  .2

בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  מר אברהם בוסקילה 
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בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –    מר דן קושניר 

בעד –    מר דודי לוין 

בעד -   קי גונגרדי 'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

בעד –    ליאת דרי ' גב

בעד –   מר מוטי זייפתי 

 בעד–   מר נועם ששון 

. החלטה חבר בועדת רכש: החלטה

 

ש "יועמ, ל"מנכ, גזבר, א"ועדת פיטורין וכ .3

בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  מר אברהם בוסקילה 

בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –    מר דן קושניר 

בעד –    מר דודי לוין 

בעד -   קי גונגרדי 'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

בעד –    ליאת דרי ' גב

בעד –   מר מוטי זייפתי 

 בעד–   מר נועם ששון 

.  ש"יועמ, ל"מנכ, גזבר, א"ועדת פיטורין וכ: החלטה

 

 מ ביטוח"מולאישור  .4

בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –   מר עמרם נעים 
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בעד –  מר אברהם בוסקילה

בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –    מר דן קושניר 

בעד –    מר דודי לוין 

בעד -   קי גונגרדי 'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

 בעד   -ליאת דרי' גב

בעד –   מר מוטי זייפתי 

 בעד–   מר נועם ששון 

. יועץ מקצועי+  יוסי ,מ ביטוח"חברי מו: החלטה

 

 ש בדקסיה"אישור פתיחת חשבון עו .5

בעד –   מר ניסים גוזלן 

בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  מר אברהם בוסקילה 

בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –    מר דן קושניר 

בעד –    מר דודי לוין 

בעד -   קי גונגרדי 'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

בעד –   ליאת דרי ' גב

בעד –  מר מוטי זייפתי 

 בעד–  מר נועם ששון 

. ש בדקסיה"אושר פתיחת חשבון עו: החלטה

 

לית המועצה "אישור זכות לחתימה נוספת של מנכ .6

בעד –   מר ניסים גוזלן 
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בעד –   מר עמרם נעים 

בעד –  מר אברהם בוסקילה 

בעד –   מר מוטי פרנקו 

בעד –    מר דן קושניר 

בעד –    מר דודי לוין 

בעד -   קי גונגרדי 'מר ג

בעד –   עידית גינדי ' גב

בעד –    ליאת דרי ' גב

בעד –   מר מוטי זייפתי 

 בעד–  מר נועם ששון 

 

.  יום 30– מורשית חתימה ל , לית"המנכאישור אירית : החלטה

 

 ולמהנדסת  לית"שכר בכירים למנכאישור  .7

בעד –  מר ניסים גוזלן 

בעד –  מר עמרם נעים 

בעד – מר אברהם בוסקילה 

בעד –  מר מוטי פרנקו 

בעד –  מר דן קושניר 

בעד –  מר דודי לוין 

בעד -  קי גונגרדי 'מר ג

בעד –  עידית גינדי ' גב

בעד –  ליאת דרי ' גב

בעד –  מר מוטי זייפתי 

 נגד–  מר נועם ששון 

 . אחוז95מהנדסת  100%לית "מנכ: החלטה
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 הנחה בארנונה לנרדפי הנאצים .8

בעד –  מר ניסים גוזלן 

בעד –  מר עמרם נעים 

בעד – מר אברהם בוסקילה 

בעד –  מר מוטי פרנקו 

בעד –   מר דן קושניר 

בעד –   מר דודי לוין 

בעד -  קי גונגרדי 'מר ג

בעד –  עידית גינדי ' גב

בעד –   ליאת דרי ' גב

בעד –  מר מוטי זייפתי 

  בעד–  מר נועם ששון 

. אישור רטרו לשנתיים ושנה שוטפת מיום קבלתה: החלטה

 

 

 

 


