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מועצת באר יעקב 
ישיבת מועצה 

 4' פרוטוקול מליאה מס

ד "א בשבט תשע"מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ

.  במשרדי המועצה המקומית באר יעקב22.1.2014

 

 :נוכחים

ראש המועצה - מר ניסים גוזלן  

סגן ראש המועצה - מר מוטי פרנקו  

חבר המועצה - מר דן קושניר  

סגן ראש המועצה - קי גונגרדי  'מר ג

חבר המועצה - מר מוטי זייפתי 

חבר המועצה - מר דוד לוין  

חברת המועצה - ליאת דרי  ' גב

חברת המועצה  - עידית גינדי  ' גב

חבר המועצה - מר נועם ששון  

 :משתתפים

רואה חשבון גזבר המועצה - קובי שיטרית  

יועצת ראש המועצה למעמד האישה - רונית מרדכי ' גב

יועץ משפטי למועצה - ד יובל דימול  "עו

: חסרים

מ ראש המועצה "סגן ומ- מר עמרם נעים  

חבר המועצה - מר אברהם בוסקילה

: נושאים לסדר היום

 2014אישור תבחינים לשנת  .1

אישור ועדות  .2
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פרוטוקול 

ברור שמחזיק . כל חברי המועצה באופן עקרוני שותפים לתוכנית האב:ר"יו, ניסים גוזלן

זו מטרת , 2030-התיק המטרה שלנו בתוכנית האב זה לתכנן את באר יעקב ל

אחת המטרות זה תוכניות . 2030-תוכנית האב איך באר יעקב תיראה ב

אסטרטגיות גם כלכליות גם חברתיות ואיך אנחנו צופים שבאר יעקב בשלבי 

תעסוקה , ההתפתחות שלה גם ההיבט הכלכלי של יצירת מקומות עבודה

קיבלנו , הבשורה שקיבלתי בישיבה הזו, ולוגיסטיקה שזה דבר מאוד חשוב

-ר שלה ל"חיזוק בישיבה הקודמת שבאר יעקב בלונג שלה בתוכנית המתא

והמחוז כולל , מסחר ולוגיסטיקה,  יהיה מיליון וחצי מטר תעשייה2030

המשמעות הכספית של , הוועדה הארצית תומכים בכך ומבינים את החשיבות

 מיליון שקל בשנה שיחזק את 200זה זה הכנסה שוטפת בשנה של עוד 

. זאת המטרה כדי שהישובים, המגורים ואת ההשקעות

? יש פרוטוקול לישיבה הזאת: נועם ששון

הכול מתועד זה כל בעלי המקצוע , יש הכול מתועד, יש פרוטוקול: ר"יו, ניסים גוזלן

הוועדה , מינהל מקרקעי ישראל. ר שתדעו"שותפים לתוכנית המתא

יש חברת , המועצה המקומית, הוועדה המקומית, הוועדה הארצית, המחוזית

הישיבות , ניהול שהמינהל כפי שאמרתי כולל המתכננים בתוכנית מפורט

. האלה הן ישיבות עבודה על אמיתי

? הישיבה נקבעה מראש: נועם ששון

. גם ביום רביעי, הישיבה נקבעה: ר"יו, ניסים גוזלן

? למה אנחנו לא יודעים מזה, ס לא ידע על הישיבה הזאת"גם המתנ: נועם ששון

. זה היה חלק מישיבה, אני אומר עוד פעם: ר"יו, ניסים גוזלן

. ס"במקרה או לא במקרה במתנס או לא במתנ: נועם ששון

, זה לא האישיו עכשיו, קודם כל אני גאה על כך, נועם עזוב את הציניות: ר"יו, ניסים גוזלן

זה לא , דקה. אני מבקש לא להתאמץ, אני מנהל את הישיבה. אל האישיו

. כשנסיים אני אתן לכל אחד לדבר, אני רק נותן סקירה, נכנס

. אם מקבלים את הפרוטוקול של הישיבה: קי גונגרדי'ג
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, אתה מודע לזה? ס"כל פעם שעובדים עובדים בלי וועדת כוח אדם במתנ: נועם ששון

. איפה השקיפות בוא תגיד לנו חברי המועצה? איפה השקיפות

זה לא דיון , מוטי. נועם דקה, זה לא הנושא עכשיו, רגע זה לא קשור אבל: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו נקשיב אחד , אני מציג נושא אני מבקש מכולם לא להתפרץ, פתוח

, כבר היינו בישיבות, אני מבקש. אני מבקש שיח ותרבות דיבור, תרבות, אחד

אני רק , אנחנו עם הפנים קדימה, הבחירות מאחורינו, אין סיבה, הלחץ יורד

. נושא שני שחשוב שתדעו. דיברתי והזכרתי לגבי תוכנית האב

? איך אנחנו נקבל את הפרוטוקול של הישיבה הזאת: נועם ששון

יום רביעי הבא למשל יש לי . זו שנה שלמה, זה לא ישיבה אחת, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

זה לא קשור עם כל הכבוד לחברי המועצה זה . ישיבת עבודה לגבי נושא זה

זה במסגרת עבודה שוטפת שלי מהנדסת המועצה ביחד עם , לא קשור

חברי המועצה יכולים לקבל ואני אזמן כדי שאתם תיכנסו לתמונה . הוועדות

תדעו מה הולך , ר של באר יעקב"את תוכנית המתא, בכלל את מחנה צריפין

לפני כן נכניס את דן קושניר שהוא מחזיק התיק ביחד איתי ועם , להיות

מה . זה לא קשור, יעשו לכם מצגת, נביא את המתכננים, רימה ונציג לכם

יום רביעי הבא . ס זו הייתה ישיבת עבודה אחת מיני רבות"שהיה במתנ

ר בנושא תחבורה זה אחד הסעיפים שאנחנו מקדמים "תוכנית המתא, למשל

, זה לא קשור, ר אז נושא ביום רביעי בשתיים במחוז"במסגרת תוכנית המתא

. מזמינים את בעלי המקצוע. לא אתכם מזמינים

. אתה יודע, אני לא חושב שאני צריך לשמוע על ישיבה כזו מהתושבים, כן: קי גונגרדי'ג

אני אומר את זה עוד , במקרה הזמנתי אותם אחרי שנה עם כל הכבוד: ר"יו, ניסים גוזלן

. פעם

. אני אפילו לא ידעת, יש לך מזל: קי גונגורדי'ג

. קי שאלת אני עונה'ג, אירחנו, ה'חבר: ר"יו, ניסים גוזלן

, אצלכם הכול מקרה, במקרה הוא התקשר אליך, במקרה הוא היה שם: נועם ששון

. אני מופתע. באמת

. ואני אומר את זה, אנחנו: ר"יו, ניסים גוזלן
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זה בסדר גמור יש לנו חלק מהם אבל , אין לי בעיה שיש את הישיבות האלה: מוטי זייפתי

מה לא , מן הראוי שאנחנו נדע ונהייה מעודכנים אליהם באופן שוטף מה היה

. היה

עירית קרה מה , מי שארגנה את הכול זה עירית ביחד עם אריה אפשטיין: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני אומר באופן עקרוני זו ישיבת עבודה, כן דאגה לא דאגה יום לפני, שקרה

כי אנחנו , זה שיכל להיות חבר מועצה אחד או שתיים ובא אנחנו מכבדים

, אני התקשרתי לדן קושניר סימס לי אמר יש ישיבה מחר, איך אומרים

זו ישיבת עבודה של , זה לא שמישהו דילג על מישהו, אמרתי לו אתה מוזמן

לכם אני אומר אני חבר בוועדת ההיגוי במחנה , עם כל הכבוד. בעלי מקצוע

, זה שזה הוקפא וזה שהגענו למצב הזה וניצן ולא ניצן. 2004צריפין משנת 

מבחינתנו אתם , אז אני אומר, והיו חברי וועדה שליוו את זה שמונה שנים

אתם תיכנסו לישיבה , כדי שתלמדו את העניין ותיכנסו לא באמצע העבודה

. שנעשה מסודר בעניין

. זה צריפין אתה יודע איזה גודל זה. אתה מדבר כאיל זה גן יביל בבאר יעקב: דודי לוין

זה לא . אנחנו צריכים לדעת אנחנו צריכים להיות בפנים אנחנו צריכים לדעת

כל מה . כאילו משחק כדורסל פה, התוכנית הזאת כאילו זה, מטר על מטר

מיליונים של , אתה מדבר איתי על עשרות אלפי מטרים. שקורה בישוב

. מטרים

לפני שאני אביא אותך לדבר . נבחרת למליאה לפני חודש עם כל הכבוד: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני קודם כל צריך להציג לך מה זה, עם אחרים

. הוא ביקש לבוא: נועם ששון

. כל שיעול שקורה במועצה. אנחנו רוצים לדעת הכול מראש: מוטי פרנקו

? ס אנחנו רשאים לדעת מה קורה הכול מראש"גם במתנ: נועם ששון

. בבקשה. בהחלט אדון ששון: מוטי פרנקו

 (מדברים ביחד)

. אנחנו לא יודעים מה קורה אצלך: נועם ששון

. נו, עזוב מוטי, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן
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אני . יש לך הכול שלא נדע את המצב המשפטי שלא נדע שהוא מדבר כמו ליצן: מוטי פרנקו

ולכן כל הטחה , ר חבר הנהלה רשמי"אני עוד לא יו, עוד לא חבר הנהלה

אתה מסתכל בהוצאה , ר ההנהלה באופן רשמי"שאתה מטיח בי שאני לא יו

. דיבתי

. ממש במקרה. דיברתי אדון מוטי פרנקו: נועם ששון

יש פה קהל מכובד שבא וטרח והצטרף אני . ה באמת'חבר, אפשר שנייה: ר"יו, ניסים גוזלן

. מבקש מכולם תרבות ובואו אל תיקחו את זה לרמה האישית ואני אומר

. ס"אנחנו מבקשים לדעת בסך הכול מה שקורה במתנ: נועם ששון

מוטי ייתן לך סקירה למרות שהוא לא , עוד מעט תקבל סקירה, שנייה: ר"יו, ניסים גוזלן

. רשמי

? יש פה משהו שהוא לא בסדר, אני לא מבין: נועם ששון

.  ה'חבר: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. מוטי, ה את כל ההתנהגות'חבר: ר"יו, ניסים גוזלן

קראת לו מושחת ועכשיו , בגלל זה רצת לקואליציה. תעשה מה שאתה רוצה: נועם ששון

זה שמוני , קראת לו מושחת אתה קראת לו יותר גרוע מזה, אתה משתמט

. איך קראת לראש המועצה בחוגי בית ורצת להיכנס לקואליציה, יבוא

. שהוא ידע את האמת אליך, תתבייש לך

אני נותן לך הזדמנות . אני מבקש את זכות הדיבור, סליחה ראש המועצה: מוטי פרנקו

. לחזור בך

אני לא חוזר . בפני קראת לראש המועצה מושחת, אל תיתן לך שום הזדמנות: נועם ששון

. קדימה, בי

נועם זה לא . תגידו חברים אתם לא חושבים שהמעמד הזה מבייש: ר"יו, ניסים גוזלן

, באמת כבר, באמת, יש דברים שאני מצפה מכם, זה לא מכובד, עזוב, מכובד

יש פה חברי מועצה שאנחנו הכנסנו אותם להתחיל לעבוד , בואו. מספיק

, ובישיבה הקודמת אישרנו את התיקים שלהם, מתוך אחריות היום אנחנו

ובוועדות אנחנו רצינו כמה שיותר נציגים , והיום אנחנו מאשרים את הוועדות
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אני חושב שהתוצאות ואני אומר את זה מבחינת . שיהיו מעורבים בכל העניין

אני פוגש היום הרבה מאוד תושבים שמגיעים גם , שביעות רצון של תושבים

גם למחלקת החינוך שאנחנו מתמודדים עם לא מעט בעיות כישוב , ס"למתנ

. אנחנו נדבר, צומח

? בביטחון למה לא רשום ליאת, פרנקו למה זה לא רשום ליאת: קי גונגרדי'ג

. אתם תפנית, רשמו על זה ביטחון: מוטי פרנקו

?  מה אני המזכירה שלך, נמחק: מוטי פרנקו

בפעם הבאה תגיד אני אעשה את . אתה לקחת את זה על עצמך, מזכירה שלי: קי גונגרדי'ג

. אין בעיה, זה

. יש לי שתי מזכירות לא צריך שתעשה לי: מוטי פרנקו

לפני שאני מדבר עם הוועדות כי התמונה הזאת תהייה . לגבי הוועדות: ר"יו, ניסים גוזלן

המטרה שלנו וישבנו עם , מבחינת כל מי שעומד פה, פעם אחרונה מבחינתי

עם ארנון בבית ראשונים הרעיון שאני העליתי ואנחנו , משפחת יצחקי

אנחנו נערך לזה , מקדמים אותו שישיבות המועצה יהיו בבניין בית ראשונים

אני חושב שזה כבוד גם לנו , מבחינת מקום, מבחינת ציוד, מבחינת הצטיידות

גם בהווה וגם בעתיד תנהל את , וכבוד גם למקום שהמועצה גם בעבר

אנחנו , ישבנו עם המשפחה, זה רעיון שעלה, ישיבותיה מבית ראשונים

כמו שאמרתי בשלב הראשון זאת הישיבה הראשונה , מקדמים את זה

שאנחנו מקליטים את הישיבות ובהמשך יש כוונה גם שיהיו מצלמות כמו 

אבל אני גם אומר , שאנחנו נשדר את זה גם לבתים, שהתחייבנו מבחינתנו

כי אני לא אסכים לצלם ולהעביר , ומבקש מחברי המועצה להתנהג בהתאם

אפשר , את זה לבתים ברמה שאנחנו איך אומרים מתייחסים פה אחד לשני

זה , אפשר הכול, אפשר לקבוע עובדות, אפשר לשאול שאלות, להתווכח

זה מה שאני , אלא רק לגופו של עניין, אבל קודם כל לא לרמה של איש, בסדר

כל אחד , כל אחד יכול לשאול, לגופו של עניין בצורה לא מתלהמת, מבקש

כי כדי שנוכל להתקדם קדימה ולצלם את זה . זאת הבקשה שלי, יכול לדבר

לגבי הנושא שהתכנסנו . זה הכיוון. בכבוד ולהוסיף כבוד לישוב זאת המטרה
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, וועדות החובה שהן בעצם מה שמעניין בכל הנושא. זה נושא הוועדות, היום

, זה וועדות שנתנו ייצוג לכל המפלגות בוועדות החובה, וועדות החובה שלנו

כל , יש לנו ראשי וועדות שקבענו, גם לאופוזיציה יש נציג בכל וועדות החובה

כל מה , אני חושב שלגבי נציגי ציבור, המפלגות קבענו, המפתח הקואליציוני

לפני נועם בואו קודם . אתם רוצים לעבור, שרשמנו פה נציגי ציבור בוועדות

, נחליט? מקובל נעשה וועדה וועדה, כל נעשה את הכול אחרי זה נקשיב לך

. הנהלה. קי תוביל את זה'ג, קדימה, בואו נעשה

. הנהלה זה כל חברי הקואליציה: קי גונגרדי'ג

בעיקרון אם אין . למי שיש הסתייגות שיגיד. הלאה, מאושר, כן: ר"יו, ניסים גוזלן

. הסתייגות

ח "מל: קי גונגרדי'ג

. בואו נעבור מהר רק על הטעויות: עידית גינדי

. ח"בואו נתחיל מל, ח"מל: ר"יו, ניסים גוזלן

יש את מוטי , ליאת דרעי תפנית, יש לנו את ניסים ראש המועצה על פי החוק: קי גונגרדי'ג

. נועם זעפתי ונועם ששון, פרנקו

. אני לא יכול להיות בתור אופוזיציה בכל הוועדות. נועם ששון או בא כוחו: נועם ששון

. אני לא יודע מה החוק אומר: קי גונגרדי'ג

אתה , אתה חייב להיות בוועדות החובה, דקה בועדות החובה על פי חוק: ר"יו, ניסים גוזלן

. סליחה דקה, יכול לא לבוא לישיבה

יש ועדות חובה שגם על פי חוק אני לא חייב בגלל שאני בתור אופוזיציה יחיד : ניסים ששון

. לא יכול להיות בכל

מחוק שאני מכיר . יובל גם יבדוק את זה. אבל זה החוק, אנחנו יודעים: ר"יו, ניסים גוזלן

זה , אני יכול לשים או מישהו מטעמך. וועדות החובה זה רק חברי מועצה

, אבל גם לגבי הסוגיה של חברי המועצה בגלל ריבוי ועדות ואתה אחד. בסדר

. צריך לבדוק גם את הסוגיה לגבי

. ח ושל נציגי ציבור"מה לגבי השיבוצים במל: קי גונגרדי'ג

או נציגי ציבור בוועדות חובה , פה אנחנו רוצים נציגים לאופוזיציה, יפה: נועם ששון
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לא יכול להיות שרק אתם תמנו , אופוזיציה תקבל למנות לפי מפתח סיעתי

. נציגי ציבור בכל וועדות

. אני מדבר על מקצועי, שים לב תפקידים מקצועיים, ח"נועם דיברתי על מל: קי גונגרדי'ג

האופוזיציה תקבל לפי מפתח , אני מדבר על חברי וועדות בתור נציגי ציבור: נועם ששון

שיש לכם נציגי .. קח לדוגמא למשל וועדת , אתם קיבלתם בוועדות, סיעתי

. כל אחד בחרתם ארבעה נציגים, וגם האופוזיציה רוצה נציגי ציבור, ציבור

. אני מבקש לרשום את זה בפרוטוקול

בדמוקרטיה וקואליציה , חשוב תראו. אין שום בעיה. זה ברור, זה רשום: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו ניתן ייצוג גם בוועדות החובה וגם , ואופוזיציה זה דבר מאוד חשוב

, אז זאת הרשימה, אין שום בעיה, סגור, זה בסדר? מקובל, בוועדות הרשות

אתם רוצים לעבור אחד . אני עושה את החיים קלים יותר, אני גם חושב

? אחד

אפשר נועם שזה יהיה גם לפרוטוקול שבישיבה הבאה תביא את השמות של : עידית גינדי

? הרשימות שלך כדי לצרף אותם לפה

. אין צורך לצרף אחד אחד, בוודאי: נועם ששון

,  כדי לסיים את הישיבה הזאת, מה שאני בא ואומר: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

. בוודאי: ר"יו, ניסים גוזלן

.  בביטחון לפרנקו ולבית היהודי: נועם ששון

בביטחון אין חברי מועצה הוא לא חבר , בוודאי, בבטחון אין חברי מועצה: מוטי פרנקו

. מועצה

.  הוא אומר זו לא חובה, לא: נועם ששון

עירית לא , חברי הנהלה, אירית אמרה בוועדה זו לא יכללו ראש הרשות: ר"יו, ניסים גוזלן

.  היא רוצה רק אנשי ציבור, חושבת שזה נכון

 (מדברים ביחד)

כן בוועדה , אני חייב להגיד לכם שזה לא יכול להיות שאנחנו מתדיינים על זה: קי גונגרדי'ג

היועץ המשפטי היה צריך לעשות את העבודה , יש פה יועץ משפטי. זו לא זה
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.  לא יכול להיות שדנים פה עכשיו. וגם אתה ראש המועצה. הזאת לפני כן

אף אחד , אני רואה פה סיעה, אני לא רואה שום דיון, אין פה שום דיון: ר"יו, ניסים גוזלן

רשמת את ? לגבי ביטחון רשמת את אסף ויסלר לא, סליחה. לא מתדיין

? האנשים שלך לא

. אתה ביקשת שאני ארשום אותו כאיש ציבור, זה לא איש שלי: מוטי פרנקו

? אז למה רשמת אותו: ר"יו, ניסים גוזלן

. ט אסף הרופא"בגלל  שהוא קב: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

תנופה . ועדת ביטחון לפי מפתח סיעתי, חברי ועדת ביטחון אני אומר: ר"יו, ניסים גוזלן

. את מי אתה רוצה אצלך, ר בתפנית"יו. תרשום עמרם

בהנחה שמותר להוסיף חברי מועצה בוועדה , אני אוסיף את השמות שלנו: נועם ששון

. הזאת

? לדאוג לשמות לוועדה הזאת, אז נגיד שכן: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

אתה יכול , אין לך הרבה מה לשאול, אתה בכל מצב כי אתה וועדת חובה: ר"יו, ניסים גוזלן

.  לשאול רק את עצמך

 (מדברים ביחד)

? מה עוד. הלאה, תרשום. יהיה נציגי ציבור, אם לא יהיה, נרשום אותך: ר"יו, ניסים גוזלן

.  ועדת שפע: קי גונגרדי'ג

, מוטי גם. פלוס נציגות נועם? יש למישהו מה להגיד, ועדת שפע סגורה: ר"יו, ניסים גוזלן

כדי לעשות לך את החיים קלים יותר , מוטי אם אתה רוצה בוועדות. תרשום

יש לך את האופציה כמו שלנועם להיות בייצוג פר מפתח , וועדות רשות, מוטי

? בסדר. סיעתי

. ר"ועדת שפע אני מדגש שזה רק אבי חמו רשום כנציג שלנו היו: קי גונגרדי'ג

 (מדברים ביחד)

. ר נועם ששון"ועדת ביקורת יו: קי גונגרדי'ג

תמחקו , ר ועדת ביקורת גם לפי מפתח סיעתי"אני מבקש לקבל עוד ועדה כיו: נועם ששון
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וועדות חובה שהן חובה , יש ועדות? למה לא, זה לא מפתח סיעתי. את זה

? מה לא. הם קיבלו, ר צריך להיות מפתח סיעתי"המפתח ליו

לא , אבל לפי המפתח שבדקו ועירית בדקה, המפתח הסיעתי הוא נכון: ר"יו, ניסים גוזלן

. נבדוק לך את זה אין בעיה. אבל תבדוק את זה, מגיע

ר "אני מבקש שתבדוק על פי המפתח הסיעתי אני מבקש לקבל עוד ועדה כיו: נועם ששון

. מעבר לועדת ביקורת

. מיגור אלימות? לגבי ועדת ביקורת יש למישהו חברים, אוקי: ר"יו, ניסים גוזלן

. שלנו (לא ברור)לפי ה, אושר. ר הוועדה עידית גינדי"יו: קי גונגרדי'ג

 .אותם נציגי ציבור. בוועדה, גם בנגע הסמים: נועם ששון

, ועידית גינדי וכל החברים שלנו. לא הגיע, ר עמרם נעים"קליטת עלייה יו: קי גונגרדי'ג

.  הלאה

.  ה בקליטה תציינו שאני הנציג'חבר: קי גונגורדי'ג

 (מדברים ביחד)

.  ד איתן ברונק כחבר בוועדה"אני מבקש שעו: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

. ונצביע עליו, ונחליט כן או לא: נועם ששון

. וועדה נפרדת גם כל חברי הוועדה: נועם ששון

לדעתי , ועדה מקצועית יש לנו עם כל הכבוד אפשר לקחת פנל רחב יותר: ר"יו, ניסים גוזלן

תציע אותו , ואלה השלושה שנתנו, כי מוגדרים שלושה, זה מעל ומעבר

.  אנחנו נשקול לקבל אותו מוועדות אחרות, לוועדות אחרות

.  אתה יכול לצרף אחד, אם אני בחרתי אחד, לא לקחו משלוש סיעות: קי גונגרדי'ג

.  אני אענה לך מה זה וועדה לענייני ארנונה, זה מתנדבים: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

. הוא נשאר בוועדה כי הוא היה בסדר גמור, ירון גינדי היה בוועדת משנה: קי'ג\ ניסים גוזלן 

. גם לילך דודי: קי'ג

. ד לילך דוידי גם הייתה בוועדה"עו: ניסים גוזלן

. הייתה בוועדה והשארנו אותה: קי'ג
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הם הוסיפו ואנחנו מכבדים וקיבלנו ואם היית פונה מראש היינו גם : ר"יו, ניסים גוזלן

.  תרשום לנו את הטלפון שלו והכול ואנחנו נפנה אליו, שוקלים

. הם לא רוצים להוסיף חברים בוועדה: נועם ששון

. בלי נציגי ציבור. ר דודי לוי"יו, ועדת מכרזים: קי גונגרדי'ג

.  ללא ייצוג אנשי מקצוע, רכש ובלאי אותו דבר: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אני בעד אין . אם חסר לך נציגים אני אתן לך גם איתם, פניתי להרבה אנשים: מוטי פרנקו

.  לי בעיה

 (מדברים ביחד)

כל חברי המועצה ללא נציגי , תמיכות. גזבר יועץ משפטי, ל"מנכ, רכש ובלאי: קי גונגרדי'ג

, קי וכל נציגי הציבור כמובן שגם נועם מוזמן לשם'ר ג"יו, ועדת חינוך. ציבור

. ר"הנצחת זכרם של נרצחי טרור יו. אני אשמח

כשאתה אומר נועם תגיד גם נועם זייפתי גם לו יש , גם מוטי זייפתי: ר"יו, ניסים גוזלן

מוטי לא שומעים אותך . אמנם הוא לא עושה רעש אבל גם לו יש מנדט, מנדט

. מספיק

. אל תדאג לו יש לו שופר: קי גונגורדי'ג

? יש רק חמש משפחות שכולות: עידית גינדי

. נזקקים ואבדנים: קי גונגרדי'ג

, סליחה, אני לא בטוחה שיש רק חמש נציגים. תסלחו לי, אני יש לי טעות: עידית גינדי

. נציגים

, קידום מעמד האישה. מתכנסת פעם בשנה. ר דודי לוין"נזקקים ואבדנים יו: קי גונגרדי'ג

עידית ' ר הוועדה הגב"יו, איחדנו את הוועדות האלה, וקידום מעמד הילד

.  ר עידית גינדי"גינדי והשמדה והנצלה יו

 (מדברים ביחד)

. כל ועדה שאתה לא תרצה ותזרוק אני אקח אותה: נועם ששון

. תדבר איתי, מה לזרוק: קי גונגורדי'ג

. איפה תפקידה של יועצת ראש המועצה למעמד האישה בוועדה הזאת: נועם ששון
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הדרג המקצועי מוזמן , עם כל הכבוד לחברי המועצה ונציגי הציבור: ר"יו, ניסים גוזלן

.  הכול בסדר. יש תיאום, ראשון

? אני יכולה לדבר גם בשמך, אני מודיעה שכל הוועדות: עידית גינדי

. בטח: ניסים גוזלן

שאנחנו יושבים ורושם לפחות הנציגים המקצועיים שמופיעים יושבים : עידית גינדי

.  יושבים ונותנים את הדעה המקצועית שלהם, לידינו

.  לכל הוועדות של המועצה ינתנו מנדטים למועצה ולגזבר, הערה נוספת: דן קושניר

תנועה . אני מבולבל? אמרתי את זה. ר הוועדה דודי לוין"יו. נזקים ואבדנים: קי גונגרדי'ג

כל שאר , וועדת כספים דודי לוין. ר אסף וייסר ללא נציגי ציבור"ותחבורה יו

שמות . ר ברק וכל נציגי הציבור"יו, שימור אתרים, החברים ללא נציגי ציבור

? למה לתפנית אין ייצוג בשמות ורחובות. רחובות עמרם נעים ומוטי פרנקו

? קרן אתה איתנו, הדס, צחי, יש לך: ניסים גוזלן

וועדת רווחה עידית גינדי וכל נציגי . הלאה. סליחה, סליחה, חברי מועצה: קי גונגרדי'ג

אנחנו . ר הוועדה מוטי זיפתי ללא נציגי ציבור"יו, רישוי עסקים. הציבור

ר מי כן חברי "רוצים לדבר על וועדת הנחות שאנחנו לגביה כל השיבוצים מיו

. מי לא חברי מועצה אנחנו נחליט בישיבה הבאה, מועצה

. כי לא ברור בוועדת הקצאת קרקעות: דן קושניר

.  כתוב פה באתר משרד הפנים הכול כתוב, רגע, רגע: דודי לוין

.  ועדה מקצועית, ה זה כן ברור'חבר: יובל

ממש חלקי : פרנקו

.  אני יודע שנייה, ממה שאני יודע: ר"יו, ניסים גוזלן

. הוא מדבר על הנחות: יובל דימול

.  אני מדבר על הקצאת מבנים, לא: דוד לוין

 (מדברים ביחד)

.   עם כל הכבוד2014ארנונה : ר"יו, ניסים גוזלן

ר האופוזיציה "יו. ש שהם חברים קבועים"יחד עם מנהל מחלקת רווחה ויועמ: ניסים

זה , יש בקשה לצרף עוד חברי מועצה וביקשנו לבדוק את זה. הוא חובה
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? אפשרי

. מוטי מה הבעיה. לשתף את כולם, המטרה היא להרחיב: ניסים

. הוועדה היא מקצועית, לגבי הוועדה להקצאת קרקע ומבנים לפי הידוע לי: נועם ששון

כדי לקחת החלטה לדעתי וסתם להתעכב כי יכול להיות שבאמת , דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

 ועד שיגישו ערעורים 2014למרות שתקציב ארנונה , אפשר לרוץ מחר בבוקר

חודשיים שאנשים יתחילו , והכול זה ייקח לפחות עוד חודש, ויש תיקים

יש , אז הבהלה היא, כי לא יעשו בלי שיציגו מסמכים, להגיב למסמכים

 כי אתה לא יכול לתת החנה 13 ואין 12אין , דקה, אני אומר דקה, תיקים

אז עם כל הכבוד כשאני מקבל . דקה, תקשיב, 12לא . שתדע, לשנה קודמת

לא , הנחיה משפטית ואני בדקתי אמרנו נדחה את זה לשבוע הבא בסך הכול

.  יובל במידה קודם אני אציע, אבל, אבל, אמרנו לדחות את זה לחודשיים

.  קודם תקים וועדה ואחר כך תחליט: נועם ששון

ה 'חבר. דקה, אנחנו נאשר אבל תן דקה מוטי. שנייה? אפשר לאשר: ר"יו, ניסים גוזלן

. זה מתחלק, הבהלה היא לא גדולה

. אתה אומר דברים לא מדויקים אנחנו רוצים להגיע: נועם ששון

. אתה לא נותן לדבר: ר"יו, ניסים גוזלן

? אתה רוצה את כל השאר? אתה לא סומך על נציג אחד מטעמך, עוד בקרה: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

?  מה מגיע לכם, נציג אחד מהקואליציה? מגיע לכם שני נציגים מהקואליציה: נועם ששון

עד היום והמטרה שלי היא לשתף את . אתה לא נותן, בבקשה, תן לי דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

מה . לכן אנחנו הולכים להרחבה, כל הסיעות כדיש תהייה מוערבות של כולם

כי שישה היו פעם , שהיה עד היום היו לקואליציה כי היינו סיעה אחת בעצם

אז כל ההרכב היה שלנו והיה רק מוטי זייפתי , שעברה מתוך תשעה

, היינו חמישה שזה מורכב תמיד, זה מה שהיה, נכון מוטי. מהאופוזיציה

ר וועדה בדרך "יו, יועץ משפטי זה מאסט, תמיד זה גזבר שאחראי על הגבייה

מה שאני , במקום לעשות את זה. כלל הוא מהקואליציה ועוד שני חברים

. מציע



.     ב.                                                                                                                                 ר00598

 ____________________________________________________________
  הקלטה ותמלול–" חבר"

14 

 (מדברים ביחד)

נועם , מוטי דקה, קי'תקשיבו שנייה ברשותכם ג, דקה, מה שאני מציע: ר"יו, ניסים גוזלן

זה , מה שאני מציע וזה ציבורית נכון וככה צריך להיות, מוטי, אל תפריע

ומנהל מחלקת רווחה אז . זה על פי חוק, ש וגזבר זה מאסט"יועמ, תראו, ר"יו

אני בא ואומר נעלה , זה לא משנה. הייתה לנו מנהלת אשת חיל שזה חובה

ר ואת "יש את היו, לכל סיעה יש אחד, הצעה שאומרת שיהיה מפתח סיעתי

ש ויש את מנהל מחלקת רווחה ואותו "יש את היועמ, ר וועדת ביקורת"יו

. זאת ההצעה, סגור, תפנית וזהו, קי'ובאנו לשנות ונציג של ג, פלוס נציג

. על פי חוק אי אפשר: נועם ששון

למה , אנחנו נצמצם את זה לשני נציגים, במידה ולא. אז בוא נבדוק: ר"יו, ניסים גוזלן

נדחה . זאת ההצעה, אבל תנו לנו לבדוק עוד כמה ימים? שאפשר מה הבעיה

כולל וועדת הקצאת קרקע , נדחה את זה לישיבה הבאה. את זה לשבוע הבא

. שדודי לוין קרא משהו באינטרנט

אני רוצה להקריא את זה , מה זה קרא, אני רוצה להקריא את זה, לא: דודי לוין

יש , הוועדה הזאת אכן היא וועדה מקצועית. מה זאת אומרת, שאנשים ידעו

, מהנדס הרשות או נציגו, ש"היועמ, גזבר, ל הרשות"מנכ, בה חמישה אנשים

יש וועדת משנה של חברי מועצה . מנהל מחלקת הנכסים של המועצה

והתפקיד של , שהמועצה המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה

היא יכולה להתנגד למה שהחליטו הדרג , הוועדה הזו זה שאם היא מתנגדת

. המקצועי ולנמק את זה בכתב ולהעלות את זה למועצה ולכן זה צריך להיות

. יש לנו חברים. נדחה את זה לשבוע הבא. צריך להקים ועדת משנה: ר"יו, ניסים גוזלן

. אין פה שום חלוקה לועדה מקצועית: נועם ששון

. מה זה משנה, אתה בפנים בכל מצב: ר"יו, ניסים גוזלן

. ר הוועדה הוא דודי לוין"יו: מוטי פרנקו

. וועדת הקצאות, לפני ועדת משנה, רגע: יובל

 (מדברים ביחד)

אבל עוד שבוע מה . מוטי בוא נדחה את זה לשבוע הבא בצורה מסודרת: ר"יו, ניסים גוזלן
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. צריכים להצביע, בוא נלמד את זה נקים וועדת משנה, קרה

. מדובר פה על הכנסות המועצה שאנחנו רוצים להכניס לקופה הדלה שלנו: דודי לוין

אנחנו עד יום חמישי . חמישה ימים לא יקרה כלום, דודי עוד ארבעה: ר"יו, ניסים גוזלן

לפני חצי שעה , גם היום גם ברגע זה, מוטי יש לי חדשות. הלאה, נטפל בזה

 מיליון שקל 60יש לנו , 30ם של עוד "ויש לנו פק, ₪ מיליון 30שילמו לנו עוד 

, ועושים התייעלות והכול בסדר, ואנחנו מצמצמים ועושים הבראה. מ"בפק

. רים ולקידום האישה"זה כספי פיתוח שילכו לתב

 (מדברים ביחד)

. ל"מנכ, יועץ משפטי, גזבר: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

, .מה שדודי אמר זה להקים: ר"יו, ניסים גוזלן

יש לנו מהנדס ומנהל , מהנדס או נציג שלו של המהנדס, יועץ משפטי, גזבר: דוד לוין

ברשויות שאין בהם מחלקת נכסים העובד האחראי . מחלקת הנכסים ברשות

.  זה מה שכתוב. על תחום הנכסים ברשות

.  ואתה מדבר על להקים ועדת משנה שבמידה והדרג המקצועי: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני רק בא לבקר, אני לא עושה ועדה מקצועית: דוד לוין

ר הוועדה הוא דודי לוין "יו. אנחנו מקימים ועדת משנה להקצאת קרקעות: פרנקו

קי מטעם תפנית ומטעם סיעת נס 'ר האופוזיציה משתתף בה מוטי זייפתי ג"יו

. יש לנו וועדת משנה, אברהם בוסקילה

? ועמרם? חייב, ר וועדת ביקורת"יו: נועם ששון

 ר"לשנות דודי לוין יו. ר הוועדה ומוטי זייפתי מהבית היהודי"דודי לוין יו: פרנקו

. הוועדה

. אבל וועדת משנה שהיא מגיבה אחרי מה שנקרא הדרג המקצועי: ר"יו, ניסים גוזלן

איזה , היא בודקת איזה קרקעות יש היום, היא עושה גם דברים אחרים: פרנקו

האם לקחו מבני ציבור והפכו אותם לגני , למי הוקצו המבנים, מבנים הוקצו

זה דברים חשובים שלוקחים מבניציבור , מי החליט על דבר כזה, ילדים

.  והופכים אותם לגני ילדים
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? מה לעשות, אם צריך עושים את זה: ר"יו, ניסים גוזלן

הוא רוצה להיות ? מה הוא ביקש? לא, קיבלת קואליציה? ר קיבלת"איזה יו: נועם ששון

.  ר הקצאת מבנים"יו

רישוי עסקים אמרת לי וכל וועדה אחרת שאתה רוצה מאצלי אתה יכול : פרנקו

.  להיות כל הוועדות

.  הנה עכשיו הוא אמר לי שהוא רוצה, ר וועדת מבנים"הוא רוצה להיות יו: פרנקו

? אתה מדבר בשמו: פרנקו

? אתה ממנה אנשים: ר"יו, ניסים גוזלן

. ר"ר תרשום אותו יו"הוא רוצה להיות יו. ר"תרשום אותו יו, אני ממנה אותו: נועם ששון

.  הוא יודע להסתדר איתו: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

.  עם כל הכבוד יש פה סיכום קואליציוני עם מוטי: ניסים גוזלןו

הוא אמר כל מה שאני אבקש אני אתן , אני מבקש יובל תרשום אותו מוטי: נועם

ר "אני מעלה ואתמול העלתי להצבעה כיו. תרשום את זה בפרוטוקול, לך

. מאושר, לא, מישהו מתנגד, אושר. וועדת הקרקע והמבנים

.  זה תיק של מוטי הוא מחליט את מי, יש מינוי של דודי לוין, כולם מתנגדים: פרנקו

 (מדברים ביחד)

את החמש דקות , במקום אחר ראש המועצה היה נותן לו את השישים שניות: מוטי פרנקו

. היה פה מאבטח שהיה מוציא את הדיקטטור הזה החוצה, לדבר

נדבר בהנהלה אמרתי ואחרי זה . תודה רבה, ה הסתיימה הישיבה'חבר: ר"יו, ניסים גוזלן

.  נעשה את זה מסודר

. להתראות, נועם תבוא חודש הבא :מוטי פרנקו

? סגרת את הישיבה עכשיו: נועם ששון

יש לנו ישיבת , ה'תודה רבה חבר. היית אומר לפני דקה לא הייתי סוגר: ר"יו, ניסים גוזלן

.  הנהלה על התקציב

 הישיבה תמה
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