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 מועצת באר יעקב 

 ישיבת מועצה 
 16 מס'  מן המניין ישיבת מועצה

 27.7.2020 ,שנישהתקיימה ביום 

 בתיכון נווה נחום 

 

 נוכחים: 

 ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן 

 המועצה  מ"מ וסגן ראש -   מר מוטי פרנקו 

 מועצה ה סגן ראש -   מר ג'קי גונגרדי 

 חברת המועצה  -        עידית גינדי גב' 

 המועצה חבר -    ברק בנר מר א

 חברת מועצה -  זו לטובה ם גב' עדי ג

 חבר מועצה  -   מר דודי לוין 

 חברת מועצה -  גב' שלומית שלסקי 

 חבר המועצה -   מר ניסן לביא 

 חברת המועצה  -  גב' טלילה מזרחי 

 

 

 משתתפים:

 ועצה גזבר הממ"מ מנכ"ל ו -   רו"ח דני אורן 

 למועצה   משפטיתיועצת   – הומינר  אילניתעו"ד 
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 סדר יום:

, וזאת נחום"ון "נווה  מליאה בתיכרי מועצה לשינוי מיקום קיום החבשור  אי  –  1סעיף  

 בשל מגבלות והנחיות משרד הבריאות. 

 .2 ליכטנשטייןרחוב  –לבעלים פרטיים שטחים  הצרחת  – 2סעיף 

 תוח במקרה של תוספת בנייה.גביית היטלי פימדיניות  – 3סעיף 

, היבט ורך חישוב היטלי פיתוחעל אזורי שטחי תיעול ושצ"פים לצ הכרזה    –  4סעיף  

 . הנדסי/ משפטי

 .2018פנים ח משרד הדו" –דיון והצגה התייחסות  – 5סעיף 

 חסון.טובה  –מיוחד להארכת שירות אישור  – 6סעיף 

 בבנק לקבלת מידע עבור בית ספר "צמרות".מסרון ומ לאינטרנט צירוף  – 7סעיף 

אולם רב    ₪  3,800,000שעבר אישור מליאה ע"ס    1122ב"ר  בעניין תעדכון    –  8  סעיף

 תכליתי.

 ם.שור תב"ריאי - 9,10,11,12סעיף 

 

 

 

 

 פרוטוקול 

 הקוד האתיתקנון  –הצעה לסדר היום 

שטלילה כבר העלתה    אני חושבם,  יש הצעה לסדר יו ? םיאו קיי, מתחיל : ניסים גוזלן

 את זה יותר מפעם אחת. 

וזה עבר, הנושא של הקוד האתי. נושא של התנהלות, תרבות    פעם אחת רחי: ה מזטליל 

באמת    אנחנוהדיון שלנו כאן, כמודל לחיקוי והאפשרות  לבחון, אם  

ומנכ"ל...  שבה יש ראש מועצה    )מדברים ביחד(ת ...  ננהל איזושהי מסגר

ביחד( ה  )מדברים  את  נותניםשמנהלים  הדיבור  ישיבה,  רשות  ,  את 

מסוימים ומעלים טענה, נימוק וכו'. אפשר אולי ...   ם בנושאיםמתדייני
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ביחד( נערכים    )מדברים  הם  איך   ... התלמידים  מועצת  את  לזמן 

ק גם לתוך בתי הספר. אני חושבת שיש לזה ערך  ולעשות העתק הדב

שורת שלנו משמשת סוג  ול. דבר שני, אני חושבת שהתקחינוכי מאוד גד

כל גם  מודל  האחריםשל   ... אני    פי  שהם  בארגון.  איזה   ... רוצה  לא 

ה או נציג ציבור צריך לדעת להתנהל בד מועצכינויים. אני חושבת שעו

 –ה שלו  מול איש צוות קולג

 ברשתות החברתיות. ו דובר:

בונים פה קוד אתי, חותמים    אנחנו שאם    וגם כלפי התושב. אני חושבת רחי:טלילה מז

אפיעלי בו  משתמשים  לאתר,  אותו  מעלים  איו,  לבנות  כדי  זושהי לו 

המחלקות   כל  בין  רוחבית  שירותית  עו  אנחנואמנה  הרבה  גמת נמנע 

 נפש מתושבים, ניתן שירות יותר טוב ויותר מקצועי. 

 )מדברים ביחד( 

 ()צוחקים עכשיו נכנסת לי לדברים, טלילה מזרחי:

 לא, לא, :לןניסים גוז

 תך בדברים האלה.ווקא הוא רוצה לחזק אוקשר הזה. ד לא, זה היה בה דובר:

אז אפרופו,   טלילה מזרחי: הנושא של סדדית,  יעמצוין.  על  זה דיברנו  נת תקשורת, 

 ? משהו שמאוד חשוב. אז אם את רוצה להוסיף

 קנים. אני רוצה לקחת את מבנה הסדנה למנזר השת : ת גינדיעידי

 אז מה עשינו בזה?  דובר:

 איך.  אני חושבת שצריך להתבטא, רק צריך לדעת טלילה מזרחי:

צועק   ג'קי גונגרדי:  הוא  המועצה.  ראש  הכול  זה  לך,  צריך  תדעי  לדעתי  הזמן.  כל 

 – לחתום על הקוד האתי 

 )מדברים ביחד( 

 –מת אתם הופכים את זה לצחוק אבל הא רחי:טלילה מז

 )מדברים ביחד( 

כול מתחיל מהדברים הקטנים. זה מה שיש לי להגיד.  לכם שה  ואבל דע רחי:ה מזטליל

ב  ואנחנו צומחים    אנחנואם   להיות  יות רוצים  מועצה  חברה  ר טובה, 
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וממותגת,  מדוג בדבחי  אנחנומת  )רעשי  להרים האיבים להתחיל   ...  .

 רקע חזקים(

 ם כדורבנות, מילי :אורן דני

 )מדברים ביחד( 

לי. אבל שנייה רגע,  , שניכם תעצרו, עכשיו אני. זה עבד הדיבורתרבות  עידית גינדי: 

לא נתחיל   אנחנוזה   נכון ואני חושבת שאם  אני בעד ואני חושבת ש

לא נצליח להנחיל את זה למטה ולא    אנחנובשיח מכבד    לדבר בינינו

צריך לעשות  נצליח להנחיל לתושבים. ובטח לא לדור העתיד שלנו וכן  

 עם זה משהו. 

 שלא לדבר על איכות הדיון. י:מזרח טלילה

לתרבות   גינדי: עידית  שקשור  מה  על  הדיון,  נהיה איכות  ואם  ויעילות  ואיכות 

שיבות שלנו יהיו הרבה  קשיב אחד לשני, אז גם הימוקדים ונקצרים ומ

כן צריכים כולנו, או בתוכנו או להחליט   ואנחנור קצרות ויעילות.  יות

ם קדימה  צעדי  17קחת את זה  ד, לולעשות איזושהי סדנה לכולנו יח

 ולעשות עם זה משהו. 

כלאני   ג'קי גונגרדי:  כל,  חושב  קודם  לא,    קודם  זה   אנחנובואו  חיים.  עמנו  בתוך 

 אנחנו ו,  אר שישיבות מועצה הן קצת יצריות וקצת יש טונים. בובסד

 לא, זה בסדר,

 רית.כן אבל היא לא התכוונה ליצ דובר:

ך שיהיה זכות דיבור לכל אחד ולא להיכנס אחד לשני צרי  אבל מה שכן, ג'קי גונגרדי: 

ילו אני  ברים לא שומעים. פשוט כאהד  להטלפעמים ב  אנחנו לדברים כי  

אני   אבל  השני.  את  אחד  שומע  בישיבות לא  שדווקא  חושב  כן 

 אני חושברכת של פרנקו וסיעתו,  האחרונות, בטח עם הכניסה המבו

שאת    אני חושב יותר טובה.  נעימה והרבה  שרוח הדברים הרבה יותר  

רים בה האחרונה שהייתה בנושא של שימור אתבעיקר מדברת על הישי

 קצת היה שם דיון שהלך לאיבוד. לא הצלחנו בכלל לשמוע שום דבר.ש

 )מדברים ביחד( 
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לבחור מקום, אגב, לא זה כי זה יותר   שצריך  אני חושבקום, דני,  מגם ה ג'קי גונגרדי: 

  ר: "יו ניסים גוזלן,-סיבות גרוע מהשני אבל לאור הנ 

 זה אילוץ. זה אילוץ קורונה. : ניסים גוזלן

 יחד( )מדברים ב

ל תשובה למה ששאלתי באותה ישיבה. הוא לא הצליח לדבר. הוא  לקב טלילה מזרחי:

צריכים לקבל החלטה על סמך השאלות   ואנחנופשוט לא הצליח לדבר.  

 לה.הא

 ים אתך. מסכ כון.נכון. נ : ניסים גוזלן

 –על מה? סליחה, לא  דובר:

 הבחור שבא והציג את כל הנושא של השמות,  שלומית שלסקי: 

 מדברים ביחד( )

 כל הישיבה.לא הצלחתי לקבל תשובה   שלסקי: שלומית 

 – הוא לא הצליח להשתלט  :דוברת

ל  לדברים שלפני שהוא קופץ    10אבל כל אחד מאיתנו צריך לספור עד   : ניסים גוזלן

 יחזיק את הישיבות יותר טוב.  מנכ"לון השני ואולי האד

 ת. ל את הישיבולנהאני חושבת שאתם צריכים  דוברת:

ש   ן,נכו : ניסים גוזלן חושב  אני  אני  ובאמת  להרבה  אצלנו  יחסית  זה,  את  אומר 

 -מקומות

 בסדר. עוד  אנחנו דובר:

 ץ, תמיד משווים, באר : ניסים גוזלן

 ראש. תחיל בהכול מ דובר:

 , אני חושב שבאמת המצב פה הרבה יותר טוב. ץהרבה מקומות באר : ניסים גוזלן

 .  הכול מתחיל בראש דובר:

גם   : גוזלןים ניס עשתונות,  לאבד  שאסור  קורה    אנחנו כמובן  וזה  אדם,  בני  כולנו 

 והכול אבל זה בסדר. לפעמים

 ריטי.ב צעקות יש שם?בריטי, איזה את יודעת מה קורה בפרלמנט ה ג'קי גונגרדי: 
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ל : ניסים גוזלן וצריך  הדדי  כבוד  וצריך  לכבד  צריך  לא, לא קשור.  לרדת כבד,  לא 

 ך לרדת. קומות שלא צרילמ

 )מדברים ביחד( 

ציבו טלילה מזרחי: לעובדי  ליצוהאם  אפשר  אפשר ר  עצמה,  במועצה  לעובדים  ר, 

שדי, לשבת  ר ום יאיחד עחבית ירותית רוליצור להם איזושהי אמנה שי

 אל תעשה. וליצור משהו שהוא רוחבי? איך להתנהג, עשה ו

 עובדי המועצה, טלילה. רק אם זה מחייב את כל  מוטי פרנקו:

 מה? מזרחי:טלילה 

 רק אם זה מחייב את כל עובדי המועצה.  מוטי פרנקו:

 יב את כולם, ברור. זה מחי : ניסים גוזלן

 . האם אפשר לעגן את זה משפטית,ני שואלתזה מה שא טלילה מזרחי:

תראי, יש לנו ספרון שהגשנו, חוברת לכל עובד מועצה, כולל עובדים  דני אורן:

בוש וכדומה. גות, קוד לל מיני כללי התנהלהתקבל, יש שם כ  שצריכים

 אם לא ראיתם אותו אני אבקש מיאיר להעביר לכם.  

 נשמח לראות את זה. אנחנו דובר:

 הם מיישמים את זה?  :טלילה מזרחי

 כן. דובר:

 בנתי כן,  כן, למיטב ה דני אורן:

 בגדול כן, יש חריגים אולי.  דובר:

להיות דני אורן: איזה  יכול  להוסיף  שמדבר    שצריך  נוסף  קוד  יותפתיח  על  ר 

לבוש ועל כללי  התנהגות אבל מדברים שם על שעות עבודה ועל קוד  

 ים, עבודה וכו'. ועל זכויות וחובות של עובד

 למה אין לנו את זה?  דוברת:

 פעם.  ףלא ראיתי את זה א דובר:

 ם?ת זה ג רואים א אנחנואיך  דוברת:

 –כם איר שיעביר לאמרתי, אני אבקש מי ני אורן:ד

 אז פספסתי. וברת:ד
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 –לחץ עבר ה : ניסים גוזלן

 קוד אתי של עובדי מועצה? יש דבר כזה?  בר:דו

 –, הלחץ הגדול קורהתראו מה  : ניסים גוזלן

 - לא קוד אתי, זה מן  ן:דני אור

 –ץ הגדול עבר לרשתות , הלחטלילה : ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 ו. ושם זאת המכה.  תיות לצערנת החברותש יח עבר לראני אומר, הש : ניסים גוזלן

 אבל אני אגיד לכם מה מפריע לי, רחי:טלילה מז

 , החברתיות, שם אנשים מרשים לעצמםשתות רב : ניסים גוזלן

דווקא משהו אחד   מוטי: לוקח  אני  אבל ראש המועצה, היא אמרה משהו, 

 -  אנחנוב. אם מהזנ

 נשמש דוגמה, ברור.  : ניסים גוזלן

   ,אנחנוליט, חנ :פרנקו מוטי

  ברור, : ניסים גוזלן

לא קשור אליי, משהו שגם אם אני אראה ברשת החברתית משהו ש מוטי פרנקו:

אל או  אליך  לטלילה,    שנאמר  או  לא   ואנחנוג'קי  אני  חבר'ה,  נגיד, 

  אנחנו נגיד לאנשים,    אנחנו מרשה, אני לא מוכן להיות בדיון הזה, או  

 יחלחל. זמן זהורך לא מוכנים לשיח הזה, איפה שהוא לא

 עד הבחירות.  דובר:

במעגלים וף בסוף בעולם הקטן,  חיים בעולם שלנו אבל בס  אנחנונכון,   מוטי פרנקו:

ה היא  התשוב כים שידברו ככה?נס  אנחנוהקטנים, לדוגמה בבית שלנו  

נסכים? ואללה, אולי גם לא. ואז אתה רואה    אנחנולא. וברחוב שלנו  

לוקחים את הדבר   שאנחנועקרונית    נואנח. בואו נחליט  שזה מחלחל

 תו ברצינות. ועוזרים אחד לשני. הזה ולוקחים או

צה למגר את התופעה של עובדים שכותבים  ... תהליך שהתחילו במוע  : הומינר תאילני

ברשתות. היה ולצערי זה נגדע. זה משהו שהייתי מצפה ושמחה אם 

 - כולכם הייתם מסכימים 
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   כימים.כולם מס : ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 להגדיר את זה שוב ולאכוף את זה. ר: אלינית הומינ

 מה, עובדי מועצה יכולים לדבר עליך בפייסבוק?  ג'קי גונגרדי: 

 כן. :דובר

 עצה לא יכול לדבר עליך. לא, מה פתאום, עובד מו ג'קי גונגרדי: 

 למה לא? דובר:

 א יכול לדבר עליך.עובד מועצה ל : ג'קי גונגרדי

 עובד מועצה תשלול ממנו את הדמוקרטיה?שהוא בגלל  דובר:

 המועצה.את קר כן, הוא לא יכול לב ג'קי גונגרדי: 

 השתלח על האנשים והארגון. הוא לא יכול ל דובר:

 )מדברים ביחד( 

 קר? הוא לא יכול לבלא אמרתי להשתלח, למה   דובר:

 )מדברים ביחד( 

 עצה, הוא עובד המו י גונגרדי: ג'ק

 . אבל הוא גם תושב דובר:

 –עובד מועצה  דוברת:

 אז מה אם הוא תושב?  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 –שית, אבל מדעתך האיאתה מדבר  דובר:

 כן, ברור, מה,  דובר:

גוברים על הדעה האישית הזאת.  אבל יש כללים משפטיים מחייבים. ש דובר:

 –אתה אומר אבל אני מבין מה 

 - עובד מועצה לא יכול לדבר בגנות הארגון ש דוברת:

 הארגון שהוא חי בו.   :ברוד

 אף ארגון לא מקבל דבר כזה. דוברת:

 שלא.ודאי  בר:דו
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 אני לא הולך לאף הפגנה,   :ברדו

 נכון, דוברת:

 אני לא מביע את דעתי בשום מקום, דובר:

 ,מה לעשות, הוא עובד ציבור דובר:

 גם אתה,מר. יש לי הרבה מה להגיד, אני לא יכול להגיד, אני לא או דובר:

 זה צריך להיות ככה. י גם במישור הארצאגב,  ר:דוב

 ?צה שמבקר את הדבר הזהאבל למה אין מישהו מטעם המוע דובר:

 היה, דובר:

 – אז אילנית ציינה שבעבר  דובר:

 –עו"ד הומינר עשתה עבודה  בר:דו

 )מדברים ביחד( 

 שמבקרת? יש פונקציה  דובר:

 –זה לא אילנית הומינר, זה   : אילנית הומינר

 , אנחנוזה גם לא  דובר:

 מי שמוביל את זה זה ההנהלה, אני נותנת גיבוי.  : אילנית הומינר

לא   בר:וד גם  זה  או   .אנחנואילנית,  לראות,  צריכים  או מוטי  זה לא שאני 

 שמישהו כתב ולהעביר את זה.ידית, ע

 )מדברים ביחד( 

 צריך שיהיה מישהו.  דובר:

ני אמר מה שד  גם אתנצרף    אנחנואני מסכים למה שטלילה אמרה,   דובר:

גם,   ונדבר  זה,  לנו איזה  זה מה שיש  כי    נתייחס לרשתות החברתיות 

הרשת המציאות,  ברוח  היום.  לשהולך  החברתיות  הצעות  יותר רי  ן 

 –וד  מות, הן יותר פוגעות באיגאלימות, הן יותר מתלה

 –מבייש את זה  דוברת:

 אני מסכים אתך במאה אחוז. דובר:

 כל מי שפוגע בארגון צריך פשוט ל, זה, אין פה,שור. ואני חושב בר דובר:

 אלה?מה זה השטויות התי, חד משמעית. פול משמעטי דובר:



                                                                                                                                      ע.ג.

_____________________________________________ _______________ 
 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

10 

 דברים ביחד( )מ

 זה שימוע, ברור.  דובר:

 שימוע לכל אחד שרק מצייץ בגנות העירייה.  ר:דוב

 –, אני הייתי זגזגנו ואנחנומאחר  אילנית הומינר: 

 ?כזהאיזה סנקציות יש בחוק לדבר  דובר:

 טלילה אומרת,בואו נצרף את מה ש דובר:

אסור לדבר ברשתות החברתיות ם  בדיחיה, דני, שלעואפשר להוציא הנ דובר:

 - באופן חד משמעי

 – ף לא, הם יכולים לשת דובר:

 דני, דני, דובר:

 לא לבקר אותך.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 -הם יכוליםלים לשתף מתכונים,  בפרטי. בציבורי יכוהם יכולים הכול   דובר:

 כן, לא, בוודאי,  דובר:

 –לדבר על  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 ר לעשות ריענון, אפש : רנאילנית הומי

 )מדברים ביחד( 

 תוציא הנחיה לכל עובדי המועצה,  דובר:

 ך משהו. מאוד מפריע לי, גיד לבוא, אתה יודע מה, אני א דובר:

 )מדברים ביחד( 

  ,עכשיו טלילה, שראיתי לפעמיםהערתי לאנשים שראיתי, מה שאמרה   דובר:

לתושב,  גיד  הלוהאנשים האלה דווקא בתום לב מרגישים שהם יכולים  

 וב. אין חיה כזאת.ך, תעזלא מתאים ל

 -הו שזה מש ת:דובר

 , אנחנוים לו. בגלל זה עובד רשות לא יכול לדבר ככה. גם אם לא מתא דובר:

 תקשיב, 
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 אז תעשו את זה. דובר:

 וד פעם,  יש, אני אומר ע דובר:

 )מדברים ביחד( 

 תוציא הנחיה, דני.  דובר:

שדי  ה אמרה, פלוס מה שדני אמר של יאיר ול ינוציא את מה שטל  אנחנו דובר:

כל העובדים. וזה  ואת ההתנהלות ברשתות החברתיות ונוציא את זה ל

 ארגון. אין מצב כזה. יחייב את כולם, כל ה

 תנו לי לסכם. דובר:

 מצב כזה. אין דובר:

הסיפור היה שבעבר באמת נהגנו בזה, זה אכן ירד לתעדוף נמוך יותר,   :רןדני או

אם יש לכם    ל,כל עובד קיבאעביר לכם את הספרון הזה ש   היום אני

, אני אבקש מאילנית/ רונית  אנחנומשהו להוסיף הערות, נשמח לקבל.  

 –  והעובדים שמואל, לרענן לכל מנהלי המחלקות

 –עובד יטת עובדים נגד רמה של נקא ברמה של אמנה. באבל ל דוברת:

 )מדברים ביחד( 

אנשים דובר: עשינו.  היעשינו,  לפני   ו,  לשימוע,  הוזמנו  לשימוע,  הליכים 

 היועצת המשפטים והמנכ"ל, קיבלו על תנאי,  

 )מדברים ביחד( 

אם  יש   דובר: אחרונה,  פעם  שזאת  להם  שאמרנו  או חלק  אותם  ישעו  לא 

גם לא מדבר רק לנבחרי  ל לרשום,  גון לא יכויפטרו אותם. בואו, האר

יכולצי לא  מועצה  עובדי  הארגון,  ל בור.  לרשום  לא  ותים  זה  שבים. 

עם תושבים ולא   לא צריכים לענות, לא להתחשבןהתפקיד שלהם, הם  

 לדבר לא יפה לתושבים. כמו שאתה אמרת, 

 י ציבור. בחרגם נ דוברת:

 גם לתושבים.אותו דבר, גם נבחרי ציבור  דובר:

 ותבים על נבחרי ציבור, , גם עובדים שכאל דוברת:

 ברור.  דובר:
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 .יכול להיותלא  החד משמעית, אסור. ז דובר:

המועצה,   דני אורן: בפייסבוק  המועצה,  באתר  נוציא  לסיכום  שגם  מציע  אני 

 –נעדכן את העובדים  שאנחנו. לפחות את רוח השיחה הזאת

 יש פרוטוקולים שמתפרסמים? דוברת:

 –יות ול אמור להכן, פרוטוק דובר:

המועצה.   ר:  "יו ניסים גוזלן, באתר  מפ  מפורסם  הפרוטוקולים  באתר.  רוכל  דרך סמים 

 כל המכרזים, הכול.  אגב

ו שדיברנו יחה הזאת לתושבים. שידעאני מדבר על להוציא את רוח הש :וברד

 על קוד אתי, ועל כללי התנהגות,

 יאללה, דני, תעבור.  דובר:

 יאללה, בסדר. דובר:

 .  אני מציע שנמשיך רן:או דני

 

, וזאת נחום"ון "נווה  בתיכ  האמלירי מועצה לשינוי מיקום קיום ה חבשור  אי  –  1סעיף  

 בשל מגבלות והנחיות משרד הבריאות.

מקיימים במקום שונה מהמקום   שאנחנוהנושא הראשון זה למעשה   :אורןדני 

ני  ן במליאה. אז אצריך לאשר את זה כאקבוע את מליאות המועצה.  ה

 ם, יע שנאשר כרגע את תיכון נווה נחומצ

 ?ככה בחוץ דובר:

 ץ. בחו בוא כתלא, ל ן:דני אור

 פריה, אפשר בתוך הס דובר:

 )מדברים ביחד( 

 כשיגיע המצב שניכנס פנימה. לדעתי זה הרבה יותר מכובד מהמתנ"ס.  דובר:

 יורדים מהמתנ"ס? אנחנואז  דובר:

 שהמתנ"ס לא מקום מכובד. אני חושב דובר:

 המקום הזה יותר מכובד, הוא יותר מרווח,  דובר:

 גם החניה פה יותר קלה.  דוברת:
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 הכול יותר קל.  ר:בוד

 סן. עים, שלא יהיה ככה כמו מחכן אבל שיהיה נ : נגרדיג'קי גו

 רור. הלאה. ג'קי, ב :דובר

 –בסדר  דוברת:

 )מדברים ביחד( 

 ול פיקס. גנים, יש היש מז :דובר

 נראים בציבור.  אנחנונראים ככה  שאנחנואיך  : גונגרדיג'קי 

 )מדברים ביחד( 

 יהיה בסדר. לא,  דובר:

מקום הכי גרוע שיכול נראים רע מאוד. במתנ"ס זה    אנחנובמתנ"ס   ר:  "יו ,ןלניסים גוז

 להיות.

 )מדברים ביחד( 

 ה זה?שמ דובר:

 –לת אותו אם אבנר אשולא, אני  דוברת:

 בעה. הוא יהיה בהצ דובר:

 . צבעהישתתף בה :דוברת

 פה. הוא פה, הוא עומד  דובר:

 רו לפה.אז רגע, ישיבות המועצה יעב דוברת:

 ת הוא לא פה. בהצבעות הבאות הוא יהיה.אז בהצבעה הזא  לא משנה, ר:  "יו גוזלן, ניסים

 אים."ס לא מתננה של המתבהמ דובר:

 הוא נורא. :דוברת

 שוט לא מתאים. הוא פ דובר:

 המתנ"ס זה זוועה.  דובר:

 מתאים, הוא גרוע. וא לאלא שה דובר:

 –אתה הולך, אתה נופל שם על איזה חוט  דוברת:

כלום. אתה רוצה, אתה לא יכול  אין מקום לאנשים, אין מקום ל  ,אל דובר:

 לנשום שם.
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 קוסטיקה לא טובה. אי אפשר לשמוע. לא, גם הא דובר:

 –אבנר  דובר:

 אבנר נגד, תרשום.  דובר:

 טוב, דובר:

 –גם על ה  ת:דובר

 מה זה משנה, הוא נגד.  :דובר

 אז כולם מסכימים?  דובר:

 פה שני שליש.  אנחנו דובר:

 דיר את זה אחר כך, שלומית.גם ככה נס :רדוב

 וצוחקים(  )מדברים ביחד

 

 .2 ליכטנשטייןרחוב  –לבעלים פרטיים שטחים  הצרחת  – 2סעיף 

 תוח במקרה של תוספת בנייה.גביית היטלי פימדיניות  – 3סעיף 

, היבט ורך חישוב היטלי פיתוח על אזורי שטחי תיעול ושצ"פים לצהכרזה  – 4סעיף 

 .יטפהנדסי/ מש

 , שלוש וארבע יורדים מסדר היום.  תייםנושאים ש אורן: דני

 ?מה זה היה דובר:

 הצרחת שטחים לבעלים פרטיים כנראה שזה עוד לא, דני אורן:

 הלאה, דובר:

עול, למעשה רזה על אזורי שטחי תיביית היטלי פיתוח והכומדיניות ג דני אורן:

 . זה טופל משפטית, אין צורך להכביד עליכם

 או קיי. טוב. :וברד

 

 .2018פנים ח משרד הדו" –דיון והצגה התייחסות  – 5סעיף 

והצ  5סעיף   ן:דני אור דיון  מהתייחסות,  דוח  של  הפנים  גה  היה 2018שרד   .

אותו,   קיבלתם  ליקויים,  תיקון  צוות  של  גם עשלמפרוטוקול  זה  ה 

בקר משרד הפנים.  בקשה של, לא בקשה, היה צריך לעשות את זה, של מ
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. אני לא יודע הדוחות הכספיים שמפורסמים גם באתר המועצה  תיש א

הפנים.   משרד  באתר  המועצה,  באתר  באתר  אם  לא  זה  אם  אבל 

יהיה באתר המועצה. הרשות המקומית  גם  המועצה אני אדאג שזה 

י ודוח מפורט. בדוח המפורט נים דוח כספמקבלת כל שנה ממשרד הפ

פרק ב'  תיקון ליקויים.    תודנים בצו  אנחנומופיעים שני פרקים שבהם  

א באותה שנה. פרק  . פרק ב' מדבר על הליקויים שהמבקר מצופרק ג'

חדשה, ה שנה  ג' זה ליקויים של שנים קודמות. כל שנה פרק ב', כשמגיע

ן  חדש. צוות תיקון ליקויים דפרק ב' מצטרף לפרק ג', ויוצא פרק ב'  

הבאנו    בנושא לא  אבל  פרוטוקולים,  הוציאו  בפני   תאבאריכות,  זה 

מביאים את    אנחנועצה לדיון, אישור, ידיעה וכדומה. אז  ליאת המומ

ם. אם יש למישהו שאלות ותהיות, אז אפשר לדבר.  נכזה עכשיו לעדכו

ם. מוטי, אם לא, אפשר פשוט לאשר את פרוטוקול צוות תיקון ליקויי

 קופתך. נראה לי שאתה הובלת את זה. זה היה בת

 כנסים.שהיינו מת הנכון. בתקופ פרנקו: מוטי

 בסדר. אז אתה יכול אם אתה רוצה להוסיף משהו על הדיונים שעשינו,  דני אורן:

לכם :פרנקו מוטי להגיד  יכול  ...    במשפט  אני  לנו  שהיה  היחידי  שהדבר  אחד, 

די שירדנו לרזולוציות מאוד לשלומית וע  זה תודה רבה  )מדברים ביחד(

קר ללו"ז. כי תיקון ליקויים,  יע, שכן היית קשוב בטובות, ותודה לך, דני

אני    לך שמתקנים ליקוי,  מראיםניסן, כשני היו"ר ועדת הביקורת,  אדו

  נותן לך את זה כעצה כי זה גם טוב לנו, למועצה, תמיד לוח זמנים.

. OWNER-. מתי וOWNER-דימה. וילו אם תנקוב חצי שנה ק. אפמתי

 מי אחראי.

 )מדברים ביחד( 

 הערה טובה.   דובר:

 ומע, אילנית. אני לא ש :דובר

 )מדברים ביחד( 

 ת את הוועדה? כינס :דובר
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 - יש פה דברים ש :דובר

 אין חברים? דובר:

   )מדברים ביחד(

 גל ומתגלגל,בסעיף ג', אם זה מתגל דובר:

 רק ג'?בפ דני אורן:

 כן. דובר:

ליקויים    ך זה עובד. ישמשרד הפנים אני אגיד לכם אי  פרק ג' מבחינת אורן:י דנ

קויים עובדתיים. נגיד כותבים אותם בפרק ב' ואחרי זה הם ילשהם  

 -עוברים לפרק ג'. למשל, חובות העובדים הסתכמו בסך של

 –למשל  דודי לוין:

 – רגע. מליאת המועצה  דני אורן:

 ליאת המועצה?הם נמצאים היום במ דודי לוין:

כי  בוודאי. אבל החובות תמיד   דני אורן: הנכון  לסכום  ב' פבלא מעודכנים  רק 

 נים, תמיד מעדכ

 למה הם לא משלמים חובות? :די לויןדו

ם לא משלמים. הוא מציין  לא אומר לך שה  משלמים, משלמים. הוא  דני אורן:

לך עובדה, של חוב. אבל הוא לא כותב לך פה שיש פריסת תשלומים 

 כותב, הוא מתמצת את זה.יקת, הוא לא ליך של מחשיש תהו

 של המועצה. למה לא רשום שהחוב הזה בתשלום?  הלא הוא. התשוב דודי לוין:

 , באיזה סעיף זה היה?רק ג'תסתכל בפ ני אורן:ד

 אה, דודי לוין:

. תקרא את התגובה למטה, תגובת המועצה. תסתכל  1אחד, אחד, ג'   דני אורן:

 –  ואנחנוואחורה.  2014פני יו על ובות השרוב הח

 . 13לא, ג'  דודי לוין:

 זה אותו דבר.   1ג' -ו 13. ג' 13נראה ג'  א. בו13ג'  :דני אורן

 מועצה.עובדי  21רשום  13ג' -לא, ב י לוין:דוד

 –יופי, עכשיו, רגע, עכשיו תסתכל על  :דני אורן
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 ם לא משלמים.מסופקים? זה אומר שהבתגובה מסופקים, מה זה   דודי לוין:

   )מדברים ביחד(

 יוב. חהשנים מעצם  7חוב מסופק זה  חוב שעברו  דני אורן:

 והם עובדים פה?  דודי לוין:

 כן, הם עובדי מועצה.  דני אורן:

 ? יכול להיותאיך זה  דודי לוין:

ליון צי מיך העניין סתם, חיש חובות, תראה, יש עובד שחייב היום לצור דני אורן:

 שקל. 

 עובד במועצה? עדייןכן. איך הוא  :ודי לויןד

 רוצה, לפטר אותו?מה אתה  דני אורן:

 כן. :ןידודי לו

 יודע אם אתה יכול. אני לא דני אורן:

 לת אם אני רוצה. אני רוצה לפטר אותו, כן. אתה שא דודי לוין:

 בסדר, אני לא יודע אם אתה יכול. דני אורן:

 יב כסף? ה אתה רוצה לפטר אותו, כי הוא חיעל מ דובר:

 הוא לא משלם ארנונה.  דודי לוין:

 אפשר דבר כזה, אילנית?  דובר:

 – ם. יש לו חובות ישנים לא אמרתי שהוא לא משל  :ןדני אור

 ילם ארנונה, הוא לא ש די לוין:דו

 חבר מועצה אם יש לו חובות. יכול להיות, לא חבר מועצה ר: אילנית הומינ

 עצה? רק חבר מו דודי לוין:

 עצה?ועובד מו דובר:

 –נכון, זה החוק, רק חבר מועצה. עובד מועצה  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 השאלה אם המועצה עושה את כל מאמצי הגבייה.  מינר: והאילנית 

 )מדברים ביחד( 
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מתראה דודי לוין: בבית ,  נותק  הוא  אחרות,  במילים  לי  ואומר  בא  שאתה  ה 

פילו מי  , אותו עובד? סלח לי שאני לא יודע אשירותים ודברים כאלהמ

 .זה אבל אני משתמש במה שרשום

 )מדברים ביחד( 

 לת?מה שא דני אורן:

 צה?הוא ממשיך לקבל שירותים מהמוע ין:ולדודי 

 ברור, דובר:

 ? איזה שירותים דני אורן:

 יו ניים איט. מה שאתה רוצה. מקבל שירותים?  ודי לוין:ד

 אתה לא יכול לבטל לו את השירותים. דובר:

 כן. עצמי שר לאני מתא דני אורן:

שהו עובד  ימגיד לתושבים גם כן אל תשלמו? יש פה  אז למה שאני לא א דודי לוין:

 מועצה שלא משלם? 

 –נים בביקורת זה חובות וב החובות שמצוילא, תקשיב, ר ן:דני אור

 עובדים. 21 די לוין:דו

ה עובדים וזה  , זה לא הרבזה לא, אני רוצה שתקבל קצת פרופורציה דני אורן:

 רבה חובות. לא ה

שילמו    אמעובדי המועצה ל 5%? זה  400עובדים, כמה יש עובדים?    21 דודי לוין:

 .ארנונה

 מה זה חוב ישן?  ת:דובר

 שנים. 7מעל  דני אורן:

 ואם זה מתגלגל, דודי לוין:

 אגב, אתה לא יכול להוריד לו מהשכר? דובר:

 מורידים. דני אורן:

 מורידים מהשכר?  :דובר

 – דם שחייב בן א ן אבלכ דני אורן:

 לו?זה לא מה שרשום. רשום מסופק. אז איך לא לקחו   דודי לוין:
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 ן, וחוב ישקשיב, אם יש עובד שיש לו חוב שוטף, ת י אורן:נד

 איך הישן לא לקחו לו?  דודי לוין:

ך על  אחורה. אני לא יכול לענות לו  2004, זה משנים  אל תשאל אותי דני אורן:

כזהזה.   לך  להגיד  יכול  העובדים  אני  כל  היום  עדבר,  יש  ובדים  , 

 שמשלמים קבוע בהורדה מהמשכורת, 

 בעיה.  זה אין  דודי לוין:

 –למה, יש בעיה. יש אנשים שלא  דני אורן:

 לא, זה אין לי בעיה כי הוא בא, עשה איזשהו הסדר,   :דודי לוין

 אני לא בא להגן על מי שחייב. מי שחייב חייב, זאת עובדה.  דני אורן:

אבל הוא הגיע, יורד  למה בן אדם חייב.    לפעמים סיבות מקלות  לא, יש :ןלוי דודי

 מהמשכורת?  והלו מש

 כן, כן. דני אורן:

 הוא עשה את הפעולות?  ן:דודי לוי

 – כן, ועדיין הוא חייב  דני אורן:

 עשה את הפעולות בשביל לשלם. עדייןבסדר אבל הוא  דודי לוין:

 כן. דני אורן:

 יעני,ק, סופמ רושם פה אתה דודי לוין:

 לא, לא אני רושם.  ן:דני אור

 פעולות. כאילו, אין שום זאת אומרת דודי לוין:

שמשפטית יש לי בעיה  ?2004-מה אתה רוצה שאני אעשה עם חוב מ דני אורן:

 לגבות אותו. מה אתה רוצה שאני אעשה.

 א לשלם לו משכורת גם כן?אני יכול ל דודי לוין:

 א.ל :דני אורן

 ק, נכון? למה לא? גם אני מחויב על פי חו וין:די לדו

 – ם בתור מעסיק שהם מעבר יעדודי, אין לך אמצ נר: אילנית הומי

 ו להגיד לכל עובדי המועצה לא לשלם?אז אני הולך עכשי וין:ודי לד

 –ממש לא  אילנית הומינר: 



                                                                                                                                      ע.ג.

_____________________________________________ _______________ 
 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

20 

 )מדברים ביחד( 

 אתה לא יכול להגיד את זה. דני אורן:

 יכול? למה אני לא  לוין: דודי

 כי אני אעקל אותם.  דני אורן:

 אבל זה הולך להיות מפורסם. דודי לוין:

 דודי, אורן: דני

 שיש עובדים שלא משלמים. ודי לוין:ד

 מדובר בחובות ישנים מאוד. טרם תקופת כולנו פה.  דני אורן:

 -אז תרשמו ב דודי לוין:

 אני לא יכול לרשום.  ני אורן:ד

 )מדברים ביחד( 

 צודק,  הואבל לא, א דובר:

   )מדברים ביחד(

 חברים, מוטי פרנקו:

 ג הזה. את הפילו ןיבתגובת המועצה לא רשום, א דובר:

 גובת המועצה, הוא צודק בהערה הזאת. להוסיף את ת דובר:

 )מדברים ביחד( 

 יע, ופלדעתי זה מ דובר:

 –בר חובות ע דובר:

 זה מופיע בדוח המפורט.  13ג' -גם אם זה לא מופיע ב דובר:

 אבל שיהיה ברור,   :דובר

 אני אברר את זה.  ,בסדר דובר:

 למחיקה. םיד החובות מיוע רשום שרוב דובר:

 כי הם ישנים אז לא כתבנו. דובר:

 את זה.תוסיף  דובר:

 בסדר. דובר:

 ודד חובות. שוב. שלא נעח דובר:
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 )מדברים ביחד( 

 –לגבי חובות ישנים של עובדים שנמצאים פה  דובר:

 לא הבנתי. איזה עובדים?  דובר:

משפטית  דובר: יכול  לא  שאתה  ארצה,  באנו  אנו  מימי  חובות  רשימת  יש 

 אותם.  תולגב

 ים. קחובות מסופ דובר:

 ן, יש חובות מסופקים. יש כזה מושג.כ דובר:

 עם נכסי המקרקעין של המועצה? מה קורה  דובר:

ל דובר: יש  מקרקעין,  נכסים  נו  נכסי  פה  לנו  יש  תקלה.  של  סוג  לזה  נקרא 

 . 2019זרת על עצמה גם בביקורת עכשיו של וריים, זאת הערה שחו ציב

 לא טופל?  עדייןקרים וכאלה. איך זה אישרנו תב"רים של ס םג אנחנו דודי לוין:

 של מה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, על הקצאות? דובר:

 –יש  דובר:

 אתה מדבר על הקצאות?  דובר:

 –, גם הקצאות זה גם הקצאות. זה דובר:

 –הקצאות זה בכלל סיפור אחר אבל  דודי לוין:

ום שכנראה שהם שלנו, לפי דוח  נכסים הי  שי   לא, זה חלק מהתשובה. דני אורן:

לזה.   נקרא  כספית  ולא  משפטית  לא  טופלו,  לא  והם  נכסים  סקר 

להתחיל בסדר? שתוכל  נכסים  על  לממונה  שחיכינו  לכם  אזכיר   אני 

 לטפל בנכסים,

 טנו,קל דובר:

ה  קלטנו מישהי במאי, אחת המשימות המתועדפות זה נושא של הקצא רן:דני או

,  2019לכם כי ראיתי את הטיוטה של    אני כבר אומר  . סיםוהסדרת הנכ

 העניין הזה.  על  19-, ראיתי את הטיוטה, יש הערת ביקורת גם ב18

 עוד פעם שזה בתהליך. לא נוכל להגיד מוטי פרנקו:

 ה. ריך להשלים את זלא, צ דני אורן:

 )מדברים ביחד( 
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 ריים, ויש נכסים,  מסח SO CALEEDנכסים  דובר:

 דוגמה לאיזה עיוות שהוא לא נכון,  י אתן לכם, אנחושב רקהמב דני אורן:

 )מדברים ביחד( 

פורמציה של חברת חשמל צריכים לשלם שכירות. זה לא  סשחדרי טרנ דני אורן:

 נכון.

 )מדברים ביחד( 

רשות הדואר    אי חלוקת דואר שלם חושב שתמשרד הפניהמבקר של   דני אורן:

 כים לשלם שכירות. זה לא נכון. צרי

 אולי כן, אם זה של המועצה, אני לא יודע.  :דובר

 – בדקנו  שאנחנוככל  דני אורן:

 מה קורה ברשויות אחרות? דובר:

 לא משלמים. דני אורן:

 זה מסביר, זה דוגמה פשוטה,  אז דובר:

 )מדברים ביחד( 

 ש,  ר לזה יעבומ דני אורן:

 ועדון הנוער שהשתלטו עליו. אותי יותר מטריד מ דובר:

 – כים לקחת יראתם צ דוברת:

 –בסדר, לקחנו  דובר:

 –. ולא 2018. לא  2020עכשיו, זה קורה  בר:דו

 לטפל בזה. 2020-על עצמנו יעד לדודי, לקחנו  דני אורן:

 ,ראובואו ת ר:  "יו ניסים גוזלן,

ה האכיפה. למה אף אחד לא  ור לאיפר לסקר, זה קשאבל זה לא קשו דודי לוין:

 נשים החוצה, אהיא את לים ומוצהולך, מחליף מנעו

דודי, זה לא עובד איך שאתה מתאר. אני מבין מה אתה רוצה להגיע  דני אורן:

 אבל זה לא עובד בצורה הזאת.

 אז איך זה עובד?  דודי לוין:

 יר לך משפטית איך זה עובד,היא תסב דני אורן:
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 תרי בנייה, משפטית אתה תראה שם בנייה ללא הי ינדי: ג תדיעי

מכיר דני אורן: לא  לדי  אתה  שנכנס  מישהו  מכיר  אתה  שיושבים,  רה  אנשים 

 – שכורה ואתה לא יכול להוציא אותו? אתה באמת 

 חה?, סלידני איך הוא נכנס אבל, דוברת:

 הוא אומר פתרון.לא, אני נותן דוגמה ל,  ן:דני אור

 אז בואי תסבירי, איך הוא יכול להיכנס לדירה שלי?  דודי לוין:

תח, איך פי לו מהזה? מישהו, אני לא נתת  איך אפשר לקבל את הנכס ר:דוב

 הוא ייכנס?

 נכסים,עשינו סקר  אנחנוי, דקה, דודי, שנייה. תראו, מוטוטי, מ ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ת תסבירי, את היועצת המשפטית. ברור שא ודי לוין:ד

 כנסו לשם? איך הם נ הומינר: אילנית 

 כס, נהמקבלים את  אנחנויך הם נכנסו, איך לא א דודי לוין:

 לא אמור להיכנס לשם,  : אילנית הומינר

 אתה הנכס? דובר:

 כנסו.אבל נ דודי לוין:

 אבל הוא שם עכשיו.  דובר:

הצלחנו לעצור את זה כשידענו שהוא שאלה אחרת, איך לא    אני אשאל י: עידית גינד

 –היינו בקשר  שאנחנווהתחיל לבנות, ואני יודעת כבר שם 

 – שראש המועצה יענה על זה  (דח)מדברים בי...  אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד( 

אני מעיד על עצמי, לא נגיד את השם,    )מדברים ביחד(גיד ...  י יכול להאנ :פרנקו מוטי

 והב אותך כאדם דיברתי אתו בקולי, גם שבוע שעבר ואמרתי לו, אני א

שעשית, מה שעשית זה חילול השם. למה, רצית למצוא  פרטי אבל מה 

למ יכולת  להגיוצפתרון,  חוקי,  פתרון  קרקעות  א  להצרחת  בקשה  ש 

על מבנה, אל תפנה אליי לעזרה.  ומבנים, והיו בוחרים בך. השתלטת  

כול להגיד לך בתור אדם שמכיר ומוקיר אותך,  ה היחידה שאני יהעזר

 אמיתי, 
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 –אתם מתפללים אצלו מוטי, הרב יעקב, ש ר:  "יו ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

ויושבים אתו בשיעורי תורה ואחלה,  הרב יעקב שאתם מתפללים אצלו      :ר"יו ניסים גוזלן,

 –פנה אליי 

 ?מי זה מוטי פרנקו:

 נקל'ה. הוא איש מקסים. דקה,יע ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ץ.מלח האר דובר:

מיני, אל  פנה ר:  "יו ניסים גוזלן, כל  של  בנייה  מיני  כל  ועשו  הלכו  האלה  המטורפים  יי, 

קל'ה, ופנו  נה אליי יענקל'ה, הרב יענגג מעל. פ  לכאילו סככה תראה ש

ובנייה, דני היה  אליי כולם. אני אמרתי להם, תקשיבו, הוועדה לתכנון  

 , הסריוסמרה וצווי ה

 אבל זה הרבה לפני, אסור להיות שם.  דובר:

כולם, עד שלא תהיה הסדרה מבחינתכם אתם תן לי דקה. הם כרגע   ר:  "יו ניסים גוזלן,

 –רה יבמבצעים פה ע

 טים? , גן לילדים אוטיסמה זה הסדרה? למה הם קודמים לילד דובר:

   )מדברים ביחד(

 –ת להם אתה אמר  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 קודמים? למה הם  דובר:

 ראש המועצה, הם לא יהיו שם. י לוין:דוד

 נכון, מה קשור, בואו,  ר:  "יו ן,גוזל ניסים

 א הסדרה ולא נעליים. ל דודי לוין:

   ביחד( ם)מדברי

 סליחה,  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 רוצה להיות והם לא יהיו שם, פרסמו מי שי :דודי לוין

 , בוא,סדרב ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ם לא יהיו שם.גם אם הם יגישו ה דודי לוין:

 דודי. אל תגיד את זה.  גיד את זה,כול להלא יאתה  ר:  "יו ניסים גוזלן,
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 הנה אני אומר את זה.  :דודי לוין

 יש שוויוניות, כל אחד יכול להגיש, הוועדה בוחרת.  ר:  "יו ים גוזלן,סינ

 - ראש המועצה  דודי לוין:

 בסדר, מה קשור.  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 -הוועדה  דודי לוין:

 אתה חבר ועדה?  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 - אם הוועדה תבחר  וין:י לדוד

 תבחר, הלאה, ר:  "יו ניסים גוזלן,

 שהם לא יהיו שם,ה תבחר, אני, דודי, דואג דעאם הוו דודי לוין:

 בסדר, ר:  "יו ניסים גוזלן,

 בצינורות המקובלים. יש? שזה יהיה ברור.  דודי לוין:

 דודי, ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ,קח פה נכסים בכוחאף אחד לא יי דודי לוין:

, אף  רוואו, שיהיה ברד, בא ייקח, סליחה, סליחה, אף אחאף אחד ל ר:  "יו ניסים גוזלן,

 –אחד, דודי 

 ן. רתי את עצמי נכואני מקווה שאני הסב דודי לוין:

 הסברת את עצמך נכון, אתה  ר:  "יו ים גוזלן,ניס

 -יקח את זה שיהיה ברור, מי שי דודי לוין:

 יקח בכוח,  אף אחד לא י ר:  "יו ניסים גוזלן,

 - ה , אוי ואבוי למועצאני דודי לוין:

 רבנים, שנייה,   םיושבים ש ר:  "יו ניסים גוזלן,

 מה אכפת לי מי יושב שם?  :דודי לוין

 קשור. בסדר, לא  ר:  "יו ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

י להם. אמרתי להם, הוא אמר לך שאמרתי לו את זה? אני גם אמרת  ר:   "יו ניסים גוזלן,

 א אמר לך שאמרתי לו? הו

   )מדברים ביחד(
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 ? ולהוא אמר לך שאמרתי   ר:  "יו ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

 –אף אחד לא   ר:  "יו ניסים גוזלן,

 בל ניסים, שנייה, סליחה רגע.א עידית גינדי: 

דיר גם לצופים וצריך להסדיר עוד הרבה דברים, נו,  עידית, צריך להס ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ,באמת

 אז שנייה, עידית גינדי: 

 ,אתם מדברים עכשיו, שנייה, לא, לא ר:  "יו ניסים גוזלן,

 רי,תו עכשיו גינדי: עידית 

 בתי כנסת שצריך להסדיר אותם, יש תנועות נוער,    21שיהיה ברור, יש   ר:  "יו ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

, אתה  או, אל תיתפסון. בור אותדיריך להסרגע, יש תנועות נוער שצ  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 יודע, 

 זה ממש לא להיתפס,  לוין:דודי 

אילנית    את כל זה, סליחה, יש סקר נכסים של כל הנכסים של הרשות, ר:  "וי ניסים גוזלן,

 -דת משנהווע

 - היא יכולה להגיש בקשה  דודי לוין:

 לא,רגע,  ר:  "יו וזלן,ניסים ג

   )מדברים ביחד(

 קח אותו,הו לנשרף ועכשיו מיש י לוין:דוד

 יה, הם שיפצו, תעצור שני ר:  "יו ניסים גוזלן,

 –ה ימה זה ה דודי לוין:

   )מדברים ביחד(

לו אישור מאף אחד והם עשו  י מסכים אתך, עוד פעם, הם לא קיבאנ  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 על דעתם, זה ברור, 

 ם, שנייה רגע, ניסי : עידית גינדי

 תודה רבה ששיפצו,  דודי לוין:
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 כולם יודעים את זה.  ר:  "יו גוזלן,ניסים 

   )מדברים ביחד(

ך לאשר. , אף אחד לא ביקש ממקשור כרגעואומר לך, זה לא    אאני ב  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 אני לא ביקשתי ממך לאשר.

 – כן נגיד  אנחנואבל  דוברת:

 - אות ועדת ההקצ דודי לוין:

מרו להם שהם  להם, וגם אחרים א  ר אני יודע שאמרנוי וגם אבנגם אנ ר:  "יו ניסים גוזלן,

 עשו מעשה שלא ייעשה. 

 אמרו להם. דובר:

 כולנו אמרנו להם את אותו דבר. ר:  "יו ן,לניסים גוז

 –י אמרתי גם אנ :ודי לויןד

   )מדברים ביחד(

 – גם אני, דודי, דודי, אני שלחתי את  דרך אגב  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 . שהם הולכים להישאר שםקשור, אבל הם יודעים מה זה  דודי לוין:

יודע שהואדודי, דודי, א ר:  "יו ניסים גוזלן, ף  נקודה. לא  אר שם,הולך להיש  ף אחד לא 

אין  אחד  לאף  ייאמר.  שזה  לי  חשוב  כזאת,  התחייבות  אין  אחד 

יניבהתחי את  שלחתי  אני  כזאת,  חמני,  יבות  יניב  עידית  פעמים  4,   ,

 ול. עולים, לעשות הכיודעת, לסלק אותם, לשים מנ

 גם מהוועדה פנו אליהם.  דודי לוין:

 פנו כולם, ר:  "יו ניסים גוזלן,

 שנייה,  רגע, עצרו נדי: יעידית ג

 דה, כולם פנו אליהם.גם הווע ר:  "יו ניסים גוזלן,

 ניסים, תעצרו רגע,  עידית גינדי: 

 על כולם. איך אומרים, הם צפצפו ר:  "יו ניסים גוזלן,

יישור עידית גינדי:  נעשה רגע  יש פה חברי    בוא  כי  יודעים על מה  קו  מועצה שלא 

 – מדברים. יש מבנה  אנחנו

 חד( י)מדברים ב
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 אבל זה עלה, עידית גינדי: 

הנושא, עידית, עידית, זה לא הנושא. הנושא הוא שצריך להסדיר את  ר:  "יו ,ניסים גוזלן

 דיר את כולם. בואו.הצופים ולהס

 בים לדעת על מה מדובר.ילה והם חיזה לא הנושא אבל זה ע י: ת גינדעידי

 - כל אחד דואג ל דובר:

 –פוץ במבנה נוער  יש פה שי דובר:

שנה   30מבנה שלפני  רחוב הרב קוק קוראים לזה? ברחוב הרב קוק יש   : עידית גינדי

שנה שימש לתוכנית האתגר ואחר כך עבר להיות מועדון נוער    40או  

פעמייםלאו אותו  שרפו  שלפני  עד  שנים.  האחרורך  בפעם  היום  ,  נה, 

 שנים שרפו אותו. 6, לפני 2020

 )מדברים ביחד( 

נו על תב"ר לשפץ את המועדון, היה  ם שהוא נשרף נלחמיבמהלך השנ עידית גינדי: 

, תגדירו אותם  נכנסו חבר'הו לנו. ואז  ו לשפץ, לא אישרתב"ר ביקשנ

 דתית כי אני לא באמת יודעת, על הסקאלה ה

 זה לא רלוונטי.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 - ים ונכנסו חבורה של אנש עידית גינדי: 

 זה היה בכלל מיועד להריסה, דובר:

 ים ביחד( ר)מדב

 זה היה מבנה להריסה, נכון? דובר:

 לא מכיר, לא מתערב.  דובר:

 הם.לצרכי : עידית גינדי

 )מדברים ביחד( 

 צרו רגע,תע : עידית גינדי

 הביאו משטרה.  ג'קי גורגנדי: 

ם, התערבו, כל מי שנמצא פה, רוב מי  נייה ללא היתריכנסו, עשו שם בנ עידית גינדי: 

 ,בשנמצא ומכיר את הסיפור התער
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 ף, עידית? שרשנים הוא נ 6רת שלפני שנים, אמ 6אגב,  דובר:

 שנים. 7כן,  :דובר

 אל תקטעו אותי.   עידית גינדי: 

 – לא, אני רק רוצה לשאול  דובר:

עוד חדרים, לבנות לו גג, הכול    אם זה בלהיכנס למבנה, אם זה לבנות לו עידית גינדי: 

כל אני  בנייה,  היועלא היתרי  להגיד שגם  יודעת  ות הצן  גם משפטית 

קואליציה,  ראש המועצה וגם החברים שהיו באופוזיציה והיום הם ב

וגם החברים של כולם מעורים, כולם דיברו עם האנשים כולל אותי,  

רים לבני וע, שיעורי תורה, שיכרגע יש שם מקום שעושה עבודת קודש

 מבוגרים, לא יודעת בדיוק.נוער, שיעורים לילדים, שיעורים ל

 ר שוליים בעיקר. ענו דובר:

ה עידית גינדי:  על  מדברים  אם  תחתונה,  ששורה  לעשות קצאות  צריכים  כולם 

ו דיור,  הקצאות, ואם מדברים על היתרים  על תרבות דיבור ותרבות 

 ?שאלהמה העמינו גם על זה. צריכים לשים את פ  אנחנו

 אני מסכים אתך, לא משנה. דובר:

 תודה. גינדי: עידית 

ואילנית   ר:  "יו ניסים גוזלן, מתי,  היה  העניין  שלצורך  שאילנית,  רק  להגיד  רציתי  אני 

או  ודבח ועדת הקצאות ש חמישי  ישיבה ראשונה של  עשו  רביעי הם 

מה, שבועיים, עשיתם עוד ישיבה. הוועדה צריכה להתחיל  כבר לפני כו

כדי להביא את זה לוועדת משנה של המועצה, זה כל מה שצריך לזוז  

   ,בדרך אגעשות. פרסום, ל

 ם ללא אישור. שנכנסי נותנים קרדיט לכאלה אנחנו עידית גינדי: 

, שתדעו, המועצה פרסמה את כל הנכסים, יש לנו פרסמה  המועצה כבר ר:  "יו ניסים גוזלן,

 בקשות שאנשים, שמוסדות הגישו ולא פעלנו. 

 הגישו לפני שנה כבר.  ר:דוב

אומ ר:  "יו ניסים גוזלן, יאני  לפר,  הפרסומים  את  לנו  צריכה נש  הוועדה  זמן,  הרבה  י 

 -להעביר הילוך להתכנס, זה ועדה ש
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ל פרנקו:מוטי  אס שחלק ב, לא רק כחבר מועצה, אני מתבך בתור תושאני אומר 

 מסדירים. אנחנומהדברים 

 –אגב, המקום הזה  דוברת:

 אומרים, טוב, מסדירים.  ואנחנו עשו משהו לא חוקי  ו:מוטי פרנק

 לא צריך להסדיר, מוטי, דאף אח ר:  "יו ניסים גוזלן,

ודת קודש ע לך, יש פה גופים שעושים עבלעומת זאת, ראש המועצה, ד מוטי פרנקו:

 מים שונים שאפילו לא ידעו שהם יכולים לקבל מבנה.מתחו

 –, שנייה, מי שקובע , היה פרסוםמוטי ר:  "יו ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

 – וסיף לפרוטוקול בואו נ ,מבקשאפשר דקה, אני   ר:  "יו ניסים גוזלן,

 –ן לי תאמי מוטי פרנקו:

   )מדברים ביחד(

 רגע,  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 הפוסט הזה לא הגיע.  שמגיעים לכל בית. וסטיםיש פ מוטי פרנקו:

ה  לעשות פרסום כרגע מחדש כי גם ככ שנייה? אז אפשר שנייה    אפשר ר:  "יו ניסים גוזלן,

 עברה שנה,

 גישו, למה פרסום מחדש?אנשים ה למה פרסום מחדש? דובר:

 מה אכפת לי אבל?  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

  שיגישו עוד. דובר:

 –בא , אבל הוא לא : ר"יו ניסים גוזלן,

ב דובר: בו. כל מי  ן אדם, בינתיכשעוד היה פרסום,  ים כל מי שהגיש, טפל 

 גיש טפל בו. אלה שלא הגישו, תפרסם עוד פעם. מה הבעיה?שה

 -לא, אבל אני אומר עוד פעם, כל מי ש : ר"יו סים גוזלן,ינ

 גיש.גיש, שילא הבנתי, מי שה דובר:

 שופלים, יש פה שופלים מלא, קדימה, לפנות.  דובר:

   )מדברים ביחד(
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 לבני עקיבא. דוברת:

 ט. ראי אפשר, עכשיו זה ס דובר:

 ר שזה סרט. ברו דוברת:

, כולנו פה כפופים לחוק. אמרו שכרגע פרסמנו, להמוטי, יש ועדה, יש נו :  ר"יו ניסים גוזלן,

 – גיש מגיע לוועדת מי שי

 ? -ר לפרסם עוד פעם אפש דובר:

ם.  פרסם עוד הפעיש ועדה, אני אדאג. בוא תרשום לך החלטה שלנו ל  : ר"יו ניסים גוזלן,

 מי שפרסם, בגדול, כן, בוא נעשה עוד פעם.

   )מדברים ביחד(

 , במקומונים השונים מוטי פרנקו:

נים ובאתר  מפרסמים עוד פעם בכל המקומו  אנחנו, דקה.  קה, מוטיד  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 -שו. בסדר? עכשיו מצפים מכולםשל המועצה למען זה שיגי 

 לראות שמגישים גופים שווים, למה, פתאום נוכל גיד לךאני א קו:מוטי פרנ

   )מדברים ביחד(

דיע למי שאתה רוצה וכל אחד  ה יכול להותדם, סליחה, אתקשיב, קו  ר:  "יו ניסים גוזלן,

כל  יע לאיזה גוף שהוא רוצה, אם זה נוער, אם זה וולנטארי, אם זה  יוד

 סום,נעשה עוד פר אנחנוגוף שיכול. 

   )מדברים ביחד(

ניסן,ש  ר:  "יו ניסים גוזלן, פרסום    נייה,  כולל  נעשה  פרסום חדש, שהוועדה  נעשה  גדול, 

פניות יפנו    חדש,יא תראה פרסום  הלת,  ת נכסים החדשה שמטפמנהלה

ית, של  צת המשפטלויה של היועהלא ת  דשות, הם יעשו את הוועדהח

ם של חברי בוא לפתחלאחר מכן זה יובמקביל,  המנכ"ל ושל הגזבר,  

כולםהמוע יכול,  צה.  אחד  ב  כל  מצפונו  צו  לפי  הוא  לבחור  מה  דיוק 

אני לצורך    ,ואני אומר את זה עוד פעם  ,אנחנורוצה. זה במגרש שלכם.  

ומאשר   עליה  חותם  אני  שתתקבל,  החלטה  כל  לי אותהעניין  אין  ה. 

 כם, לא של אף אחד אחר. גרש שלכדור יהיה במם תחליטו. הבעיה. את

 )מדברים ביחד( 
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מי   צאות. מי יושב בהקצאות, מוטי? אתה, מי, דודי?בהק  מי שיושב  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 יושב?

 לא מחליטים,  אנחנו דובר:

 לא שם.  אנחנולצערי  :דובר

 יושב.לא, מי  : ר"יו ניסים גוזלן,

 קצועית. יש ועדה מ דובר:

 דודי, אל תגיד, לא, ועדה מקצועית, אתם ועדת משנה, מוטי. דודי, : ר"יו ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

זה  ר:  "יו סים גוזלן,ני ועדת משנה, ואחרי  יש  ועדה מקצועית,  יש  חבר'ה, לא, תקשיבו, 

רים למשרד הפנים. מסודר.  עצה, כולנו פה. ואחרי זה מעביומליאת המ

רוצים  אתם  דבר.  שום  על  לדלג  הולך  לא  אחד  אף  הנוהל.  זה  בואו, 

גיד,  גידו שמישהו יבוא וילהתחיל מחדש, תתחיל. שלא מחר תבואו ות

  אנחנום האלה הם נכסים ציבוריים. כסיראו, כל הנוף הזה והזה, תגה

– 

הה עידית גינדי:  כל  הלאבל  על  זה  פה  על  נה  לא  האנשים,  של  היתר  ללא  כניסה 

 על התהליך,ההקצאות, לא 

ת :ניסים גוזלן, עידית,  יהיו שם.  עידית,  להיות שם, שלא  צריכים  לא  חליטי שהם 

 בואי, אני,

 כים להיות שם. תחליטי? אם הם לא קיבלו היתר הם לא צרי מה זה  ת גינדי: עידי

ליט עכשיו בבקשה, הרי את צריכה להחא רוצה להקשיב.  ל  סליחה, את :ניסים גוזלן,

ב שיהיה  לבואו,  שאמור  גוף  לכל  נותנת  המועצה  בשטח  רור,  היות 

 – ציבורי, הוא לא אמור 

ון נוער, למה הוא  לא מבין, היה שם מועדלמה זה בכלל מוקצה? אני   :דודי לוין

למה   המועצה.  של  מבנה  זה  פעם?  עוד  מוקצה  להיות  עכשיו  צריך 

 בכלל?  צה צריכה להקצות את המבנה הזהעהמו

 קה, אסביר לך, בוא שנייה, דכי הנוער, אז אני  :ניסים גוזלן,

 ? -למה הנוער לא יכול להשתמש בזה כמו ש דודי לוין:
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 וער עבר למקום אחר. אגיד לך, כי הנ כי הנוער, אני ניסים גוזלן

 בני נוער.  5,000אבל יש פה  :די לויןדו

וא, אם יחליטו ש, אז תחליט שזה יהיה מועדון נוער אז יהיה מועדון  ב :זלן,וניסים ג

 –נוער. אם זה מתאים להם  

 )מדברים ביחד( 

 אבל גם היום,  :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 כון? מגיע לשם, נ . שהנוערגם היום הם טוענים שהם :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

אי :ניסים גוזלן, פעם,  עוד  תחליטו,  אתם  אבל  אחד. בוא,  דבר  תקשיבו  מועצה,  ן 

 –המועצה לא נותנת את זה  

 ?-למה המועצה צריכה להקצות את זה  דודי לוין:

 מה זה הקצאה. בסדר?אז בואו שנייה, פעם אחת בוא נעשה סדר   :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 אבל בשקט רגע. די לוין:דו

אה. הקצאה זה מקום,  בואו, שנייה, ניסן, בואו נסביר בסדר מה זה הקצ :ניסים גוזלן,

ית לבאר יעקב אומרת, אני קחו למשל בית כנסת, שהמועצה המקומ

 –לא רוצה 

 )מדברים ביחד( 

אה. יש בית כנסת,  יסן, נו באמת. אני אלמד פה פעם אחת מה זה הקצ נ :ניסים גוזלן,

הזה  א כנסת  של   עמותה,  לינהל, תנהם את הבית  דוגמה,  נגיד סתם 

כל גוף    של  ר או מוטי או שלי או שלך, או של כל חבר, אני מדבר,אבנ

לא שאמו זה  כי  שנייה,  אדישה,  מבחינתה  המועצה  אותו,  לנהל  ר 

למטרת פרנסה או למטרת רווח. עכשיו זה למטרה ציבורית. עכשיו אם  

שיו יש  כ, ע, נמצאת על קרקע של המועצהכנסת שבנו אותהו בית  אות

שנה שהמועצה אולי לא   50-60פה הרבה בתי כנסת שנבנו בכלל לפני  

 –השתתפה בבינוי שלהם. אבל 
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 – ואם ביום בהיר אחד  עידית גינדי: 

ן לכ, אבל זה יושב על קרקע ציבורית. יושבת על קרקע ציבורית.  דקה :ניסים גוזלן,

ה  ה עמותזבית תפילה, אם תנהל את    המועצה באה ואומרת, זה יישאר

, זה התפקיד שלכם. עכשיו זה מבנה של  אפריםל  של משה או עמותה ש

– 

אבל ניסים, לשיטתכם כל מועדון נוער או כל מבנה ציבור יבואו ויהפכו   גינדי: עידית 

 לה. ית וישאירו אותו מבנה תפאותו לבית כנס

ד לך שיש  גימני? אני מנסה להאני לא אמרתי להפוך, מה את רוצה מ :ניסים גוזלן,

 . מה את רוצה ממני?70-ו בכלל עד שנות הנבבתי כנסת שני 21

 )מדברים ביחד( 

 –אני לא רוצה  ת גינדי: עידי

תקשיבי, דקה, אבל לא עשו הסדרה מימים ימימה אף פעם. אז עכשיו   :ניסים גוזלן,

בתי כנסת האלה והולכים להסדיר אותם. עכשיו אם    21-באים כולם ל

את רוצה להוציא  ,  50-את זה משנות ה  ה שמפעילהקיימת שם עמות

הגיו לי  נשמע  לא  בסדר?אותם?  ל ני.  עמותה זה  אם  הגיוני.  נשמע  א 

לוב, או לעולי מצ לעולי  זה  לבית כנסת  רים או כל בית כנסת כזאת, 

הבית    50קיים   את  להם  לקחת  לעשות?  מה  עכשיו  רוצה  אתה  שנה, 

נשמע לי  הבנתי.  לא    לא  ?שנה  60ני  פקיבלו הקצאה מלכנסת כי לא  

 – סביר. לכן, כולם פה 

 )מדברים ביחד( 

לא שהם   אז אני מספר לך עכשיו על מה הסוגיה. הסוגיה זה מבנים  :ניסים גוזלן,

 הלכו לעשות מסחר. 

 זה מקרה אחר.  דוברת:

 - גם עשו  לא, זה מקרה טרי, זה כל ההבדל. הם   :ניסים גוזלן,

 שתדע.את זה בתום לב,  עשואגב, הם  מוטי פרנקו:

 ( )מדברים ביחד

 מי עשה את זה בתום לב?  דובר:
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 בבית נוער. מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

 אני לא מאמינה.  : גינדי עידית

 . תקשיבי, שם מה הם עשו?יתקשיב  :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 –שנים  10עוד  דוברת:

 פרנקו,  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 ים להסדיר, רטרו, מקום באר יעקב, לעשות הסדרה. צריכ אנחנו, לא :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

מים. אם לאותו רסמפ  אנחנו, אני מה חושב,  עכשיו את שואלת אותי :ניסים גוזלן,

, מגישה הויושב על קרקע ציבורית המועצ  50-גוף שנגיד נבנה בשנות ה

  מרת זאת אומגיש,  עמותה אחת שנמצאת במקום, ואף אחד אחר לא  

שנה, זה    50נמצאים שם, הם עושים את זה  את אומרת, הם כבר  מה  

סת בתוך שכונת הרצל או ברמב"ם או בכל מקום,  מפעיל את הבית כנ

את אומרת, קחו, תמשיכו להשתמש. ההקצאה זה לא להגיד להם, קחו  

לא נותנים להם את הקרקע. הקרקע נשארת    אנחנום.  ת הקרקע לכא

– 

 –יבור ן אם מי שנמצא שם הוא משרת את טובת הצבחולצריך  ה: לטובגמזו  עדי

 כולם משרתים, תעצרי שנייה, כולם משרתים,  :ניסים גוזלן,

   )מדברים ביחד(

 –ק. השאלה רת את הציבור, ללא ספעדי, הוא מש דוברת:

 בית כנסת לעולי מצרים, בשכונת הרצל. :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 עכשיו מה קרה באמצע. ה הגיע אליי עד הרגע שז דוברת:

זה היה  רים עכשיו בשכונת הרצל.  עדי, עדי, למשל בית כנסת לעולי מצ :ניסים גוזלן,

שנה,    40ף שהשקיעו לפני  ועצה, כסי שנבנה על קרקע של המבית פרט
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חלק גם  עכשיו  עמותה.  זה  היום  זה  את  שמפעיל  מי  בעכשיו  לי  ם 

 עמותות, יותר גרוע. 

 זה הבעיה. דובר:

  60לים  כלל. חלקם בלי עמותות. עכשיו הם מתפלב  חלקם בלי עמותות :,ניסים גוזלן

הציבור מגיע לשם, יש להם מניינים, מתפללים שישי שבת והכול    שנה,

עצה  כמו אנחנוי להעביר. עכשיו ואין להם גם עמותה בכלל. אין לך למ

את זה    מל ושתנהלרוצים להעביר את זה לעמותה שתשתלם את החש

על בית ויהיה  שנים, שיהיה ב  7שנים או    5ה,  קצתחת מסמך שהוא מו

ת.  יהיו אחראים לבית הכנסלנו כתובת וגם ישלמו את החשמל, והם  

 איך עושים את זה?לנו.  רוצים להגיע בכל הנכסים ש  אנחנולמצב הזה  

ר. אין פה איזה רי שהצטבשהו היסטוזה מעושים את זה פעם אחת, כי  

תפס  נכ שמישהו  קסים  או  חנות  למישהו  ניואיזה  ונתן  בערים  ן  כמו 

צה אין רכוש. הדבר היחידי שיש לה, היא צריכה להסדיר ועאחרות. למ

את כל תנועות הנוער, היא צריכה להסדיר את כל בתי הכנסת שזאת 

כמ ועוד  הגדולה,  המאסה  מבחינת  הגדולה  כאלההמכה  מבנים    ה 

ו מכון כושר ויש לנו עוד איזה ספק אשנמצאים בשימוש. למשל יש לנו  

שכרגע   כי    אנחנושתיים  בכלל  פינוי  מסחבתביעת  יותר  זה  רי  שם 

. הם לא רוצים לשלם או  פית. אז דורשים מהם שכר דירהמבחינה כס

כרגע, המועצה מתמודדת עם משלמים או תחת מחאה או כל משהו ש

לנו   יש  פינוי.  או  ,אנחנוכאלה.    3צו  אני  שצריך,  פעם, מר  איפה  עוד 

י אומר בתום לב, לא בתום לב, , מוטזכותך  כשזה מסחרי לפעול. עכשיו

 –עוד פעם  אני חושבזה באמת, 

נוער שוליים באמת. הם לא  :מוטי פרנקו הם היו מקבלים, הם עושים עבודה עם 

 –, הם הגישו בקשה

 וטי, אף אחד לא הגיש. מ :ניסים גוזלן,
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  אנשים., אתה יודע מי הואמרו הכול בסדר, בינינ  )מדברים ביחד(...   מוטי פרנקו:

זה לא אנשים עבריינים. רק מה, שמעו את השקט של המועצה, אמרו,  

 בסדרזה 

 –ההתנהגות שלהם   :ניסים גוזלן,

 ראו את זה, הסתכלו על זה, ראו את זה,  וטי פרנקו:מ

 שהו. וא אני אגיד לך מב ודע מה החוצפה אבל?אתה י  :ניסים גוזלן,

 לתת סטירה וללטף. )מדברים ביחד(...  דובר:

בוא,   אז בוא נגיד, סליחה, החוצפה הכי גדולה זה שהלכו עכשיו לבנות. :ניסים גוזלן,

וב.  בוא, עז דר?גיד לך מה אני חושב על זה. בסזה כבר, אני לא רוצה לה

 ים במקום שלא שלהם, במקום שהם נכנסו, הם לא יכול

 )מדברים ביחד( 

 ה,סליח ניסים גוזלן,

תקין, וכשאני קיבלתי שיחת טלפון,  חילה שזה לא  י מלכתאני אמרת דובר:

ם אמרתי, העזרה היחידה שאני אומר לכם זה להגיד לכם בפרצוף. את

קבלו עזרה.  את זה וממני לא תגים, אסור לעשות  דפוקים, ככה לא נוה

 כה אמרתי להם.בקול רם כ

מבנה יביל שאתה יודע שזה מבנה קיים, הסכנה היא פחותה.    ,תראה :ניסים גוזלן,

דש בלי אישורי בנייה ומחר ג חרלסים ולעשות גך להרים  כשאתה הול

הוועדה הוציאה   יקרוס הגג על מי שנמצא תחתיו, ישר יבואו אלינו. לכן

פשרו אין  ופה  הריסה,  לא צו  שהם  עד  מהמקום  אותם  ומוציאים  ת 

 כול. זה המשימה.  ההרסו את הכול ולא יוסדר י

 להחלטה, ניסים?אפשר להגיע  קדם?ניסים, אפשר להת ג'קי גונגרדי: 

 )מדברים ביחד( 

 לטה? אפשר להגיע להח : גונגרדיג'קי 

 אין פה החלטה,  דובר:

 קדימה, : גונגרדיג'קי 

 - אמרנו, שההחלטה היא  :ניסים גוזלן,
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 דיברנו, הכול ברור.  : גונגרדיג'קי 

 –הוועדה והמועצה עושה הסדרה לכל הנכסים האלה   :ניסים גוזלן

 ברים.ושים פרסום מחדש של הדע דובר:

ש שלא תהיה ה פרסום חדפרסום מחדש. בואו נעשה, חבר'ה, בואו נעש ניסים גוזלן

עתי. שכל עמותה שרצתה להיות שם ותגיד, לא הייתי שם, כי לא יד

 קשה. ם לכולם וכל אחד יגיש בגלוייומות יהיו המק

 ם אני רוצה לעבור לסעיף הבא, אפשרי? ברשותכ דני אורן:

 מצוין. דובר:

 תעבור. :ניסים גוזלן,

 

 חסון.טובה  –מיוחד להארכת שירות אישור  – 6סעיף 

מ  דני אורן: אישור  זה  הבא  חסון הסעיף  טובה  לטובה.  שירות  להארכת  יוחד 

לגיל   לקבמבקשי  ואנחנו,  70הגיעה  שנם  מכם  אישור  לוכל  גשת ל 

 67-70שנה. בין  בקש אישור מיוחד להארכה נוספת ללמשרד הפנים ול

חייבים לקבל   70עים לגיל  גיעצה, אבל כשמזה נמצא במגרש של המו

כפי שאתם שתדלות שלנו.  נעשה את הה  אנחנואישור ממשרד הפנים,  

 מכירים את טובה, 

 למה צריך אישור?  דוברת:

 זה החוק. דני אורן:

 כל שנה מבקשים אישור לאותה שנה.   67מעל גיל החוק אומר ש דובר:

 ככה,  פעמים 3ר. אפשר זה נגמ 70אבל בגיל  דני אורן:

 .70-71, סליחה, בין 69-70בין  ובר:ד

 )מדברים ביחד( 

 פנים. אישור משרד ה דני אורן:

 לעוד שנה אחת?  וברת:ד

 כן. דובר:

 ק שנה אחרונה. כן, ר דובר:
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רוצים לפחות להגיש. לא בטוח שהם    אנחנול  לא בטוח שהם יסכימו אב דני אורן:

 יסכימו. 

 אני בעד. דובר:

 גם אני בעד.  דובר:

 עד כולם.ב :דובר

 בסדר.  דני אורן:

 

 בבנק לקבלת מידע עבור בית ספר "צמרות".מסרון ומ לאינטרנט צירוף  – 7סעיף 

" לקבל ממסרונים מהבנק.  ספר "צמרות  מדבר על  אישור לבית  7סעיף   דני אורן:

"צמרות" ספר  והמזכירה  בית  המנהלת  הן  שעיה  ופרח  דוזלי  גלית   ,

 –קשים שתאשרו את ה מב ואנחנו

 מאשרים. ובר:ד

 או קיי? דני אורן:

 

אולם רב   ₪   3,800,000שעבר אישור מליאה ע"ס    1122ב"ר  בעניין תעדכון    –  8סעיף  

 תכליתי.

ת8סעיף   דני אורן: בעניין  עדכון  במליאה,    1122ב"ר  ,  פה    נואנחשעבר  העברנו 

תכליתי. יש מחשבה לקחת   ליון. קראנו לו אולם רבמי  3.8תב"ר על סך  

 להסביר?אתה רוצה אתה פה בתיכון, 

 לא, תסביר. דובר:

 תסביר, דני. ובר:ד

ב  דני אורן: פה  כוונה לקחת  של  יש  יש אודיטוריום  מקומות שהוא    250תיכון, 

  450-הזה ל  דיל את העולםקטן. חשבנו לקחת את התקציב הזה ולהג

ות. לעשות נקרא לזה מבנה אלטרנטיבי גם למבנה היחידי שיש  מקומ

  500-ה, להצגות וכו'. זה גם מתחת לדרי הלבשעם ח  במתנ"ס. משהו 

ך ובעצם, זה נמצא ב"צמרות" כי  רישוי עסקים מסובמקומות שדורש  

 ן הזה בצמרות.  גם התיכו
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בקאנטרי  ציונה    וון נס ר לכיכל מי שמקצכל מי שנוסע לכיוון נס ציונה,   :ניסים גוזלן,

  . ושבאני חראים בן יהודה,  לתיכון הזה קו  , אני חושבבה הזאת  לחטי

ת נכון? דבר  לפני,  אותו  עשו.  שהם  אומנויות  משכן  יש    אנחנוראו, 

 אחרי הבניין הזה, שפונה לחושן. שות בחלק רוצים לע

 ר. גם את הציבוכון וזה ישמש גם את התי דני אורן:

 –ישמש את התיכון וישמש   :זלן,ניסים גו

 דיברנו על זה. דובר:

 ילויות, רגע, וישמש אותנו להצגות, לפע :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 ן לנו.אלי אילמעשה אולם אחד נורמ דובר:

 גע,ר :ניסים גוזלן,

 איך ייכנסו לכאן?  דודי לוין:

 ,ייכנסו לכאן בחלק האחורי :ניסים גוזלן,

 לא, בערב. ן:ידודי לו

 יש, יש. דובר:

 יש, אני אראה לך בחניה,יש, יש גישה.   :ניסים גוזלן,

 דת, , יש גישה נפרדודי דובר:

חושן    :ניסים גוזלן, לחושן  3מול  צמוד  ישמש, 3,  זה  ישמש,  וזה  דודי,  חניה,  יש   ,

 . אבל גם מהתיכון. הכניסה הראשית תהיה מחושן

 ? - דם שטח הקוה איפה היה דובר:

 ה, , אני אעצור, תן לי דקלא, דקה, השטח הקודם ניסים גוזלן,

 זה במקום? דובר:

הש ניסים גוזלן, שנייה,  לי  תן  המתניפה.  זה  עליו  שדיברנו  הקודם    אנחנו "ס,  טח 

 -ם אותו כרגע. עכשיו הכסף הזה אם אתה זוכרמתכנני

 –זה היה צריך  דובר:

במשבצת    דעמהוא היה צריך, כן, זה היה במקום המתנ"ס. הכסף הזה    :ניסים גוזלן,

 ם מתנ"ס. שנמצאת ברחוב לשם. שאמור להיות ש
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 ם? ומה יהיה ש דובר:

הפרויקט    אנחנו,  רגע :ניסים גוזלן, את  שנביא  למצב  שנגיע  עד  מתנ"ס.  מתכננים 

  חנו שאנים שיהיה לנו עוד מנה מצריפין בזמן  צופ  אנחנולמצב של תב"ר  

הכסף הזה, אם תסתכל,   ך לפחות עוד שנה.נים, ייקח לנו אני מערימתכנ

מה שנקרא חם י'. ו בהרשאה על השיווק של מתבלנו אותו מבחינתנקי

ף  ם, לא השתמשנו בו, בכסשני  6בר נמצא אצלנו  זה כ ה  צרפתי. הכסף

 הזה. 

 הוואוצ'ר, דובר:

 –הוואוצ'ר עצמו  :ניסים גוזלן,

 ?  -ה הזכמה זמן  דובר:

 ע שוכב, שנים הוא כרג 6 :ניסים גוזלן,

 ?  -כמה זמן זה לא,  דובר:

 רוצים לצרף אותו לפה לתיכון. אנחנוהזה ר עכשיו, עכשיו. התב" :ניסים גוזלן,

 ביחד(  )מדברים

 –מה שניסים אומר  דובר:

 –ניות תוכיש  דובר:

ת להם סלט. . תן לי, דני, אתה עשייש פה, דקה, רגע, תן לי להסביר  :ניסים גוזלן,

 שנייה, דקה. תקשיב, תקשיב,

 אתה עשית סלט, ניסים.  דובר:

ני אומר. התב"ר הזה הוא צריך  אני לא עשיתי סלט. הוא מבין מה א  :ניסים גוזלן,

זה נקרא של התיכון, מה שאתה   אנחנורף פה,  להצט ו'  תכננו בשלב 

חנו להביא  יש פה בשלב ו' הצל קומות זה שלב ה'. 3-פה עכשיו ברואה 

ד המזרחי כיתות נוספות ובצ  6מטרים שזה כולל עוד כיתות,    1,800עוד  

ומות ישיבה.  מק  260יטוריום של  ביותר שנושק לחושן, אמור לקום אוד

 '. זה חלק מפרויקט ו

 סבבה, נו, דובר:

 באים ואומרים, אנחנורגע, עכשיו  :ניסים גוזלן,
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 -ויקט השני. מקדים אותוזה מקדים מאוד את הפרהפרויקט ה דני אורן:

 – לוחות זמנים  מבחינת  :ניסים גוזלן,

 – יושב  הזה ולכן הכסף אורן: דני

 – רף את זה נצ אנחנואם   :ניסים גוזלן,

 ת לא קיימות עוד. אבל אני שואל, תוכניו דובר:

 יחידות,  260-תוכניות ל :ניסים גוזלן,

 זה קיים. דובר:

 ה קיים.ז 260 :ניסים גוזלן,

 –בל מה שאתה רוצה עכשיו א :דובר

 – אנחנועכשיו  :ניסים גוזלן,

 עוד לא קיים. דובר:

לנו עכשיו במקום לבנות  לאמרנו    אנחנו :ניסים גוזלן, מקומות   250מתכנן, תתכנן 

 ישיבה,

 .450 ר:בדו

ותים וכל ה,  מטרים, עם שיר  120של    ם, עם במה, עם אול460רוצים   :ניסים גוזלן,

צריפין, בינתיים  רבות ב שיהיה לנו את ההיכל ת המטרה שלנו היא, עד

נהנים מתרבות   פה לא  כולם  הילדים של  לא. הצפי שלנו,    ואנחנו כל 

לבנות    אנחנושאם   לעשות    250במקום  ישיבה,  משהו,  מקומות  פה 

שהי הזאת  בשכונה  מפואר  אומנויות  ומשכן  גדולה  הכי  את  א  יש 

 מקומות. 460הקרקע, לעשות 

 )מדברים ביחד( 

אם   :ניסים גוזלן, כרגע,  התב"ר    אנחנוזה  את  ת  3מאשרים  לנו  יש  חילת  חודשים 

 –ביצוע מבחינתנו. זה חלק מפרויקט ו'. רק במקום שיהיה 

 –אתה רצית לעשות עוד דברים  דודי לוין:

 –  אנחנורגע, רגע, תעצור.  :ים גוזלן,ניס

...   די לוין:דו ביחד(בשביל  ...    )מדברים  מיני,  כל  עוד  ביחד( שם    )מדברים 

 מות אחרים. לא? מקומ
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  6לנו זה  י שחסרהשלמנו את הבינוי שלנו, הדבר היחיד  אנחנולא, לא,  :ניסים גוזלן

 כיתות נוספות, 

 )מדברים ביחד( 

 , עידית, זה מפריע :ניסים גוזלן

  –ו' יש -ב ין:לו דודי

 ואודיטוריום. כיתות 6ו יש -ב :סים גוזלןני

 ? -בהן בשנה הזאת תמש ורצית להש דודי לוין:

 רצינו שנה הבאה.   :ניסים גוזלן

 כב את זה?יופי, עכשיו זה לא יע דודי לוין:

   –הכיתות  לא, לא. את :ניסים גוזלן

 בטוח? דודי לוין:

 אומר לך מה עשינו. את הכיתות, י אנ את הכיתות,  :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 1.10-ים את זה, ב, אתה תראה שהוא משל GOבר לקבלן  הכיתות יש כ :ניסים גוזלן

 לשנה הבאה, מתחיל את הכיתות

 של ו'? ן:די לוידו

 – 200של ו', שלב ו'. ובמקום   :ניסים גוזלן

 זה במקביל? דודי לוין:

בממט  240קום  במ :ניסים גוזלן את  רים  מתקן  הוא  לקביל  נעשה  460-התוכנית   ,

 לכם מצגת, 

 כיתות? ב את הזה לא מעכ וין:דודי ל

 –ות לכם מצגת עששום, לרם, נעשה לכם מצגת. אני מתחייב, תלוכ :ניסים גוזלן

 אם זה לא מעכב, אני מבין. דודי לוין:

 לא מעכב.  :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

לאודיטוריום של   דקה, מה חשוב?  רגע, :ם גוזלןניסי ללכת  מות,  קומ  260במקום 

 מקומות.  460-נלך ל



                                                                                                                                      ע.ג.

_____________________________________________ _______________ 
 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

44 

 )מדברים ביחד( 

 –נקבל  שאנחנו ע,רג :ניסים גוזלן

 ניסים, הוא הבין,  ניסן לביא:

 )מדברים ביחד( 

 "ס,נקבל את תוכנית המתנ אנחנו :ניסים גוזלן

 ין,  ניסים, הוא הב ניסן לביא:

 ביא את התקציב בנפרד.נ אנחנו :ניסים גוזלן

 ניסים, הוא הבין.  ניסן לביא:

 )מדברים ביחד( 

 בשל וזמין,  הפרויקט הזה הרבה יותר דני אורן:

 הכול בסדר, אין בעיה.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, תחשבו עכשיו שיש לכם פה הצגות לילדים, הכול פה מתחת   :ניסים גוזלן

 ,ףלא

 ניסים,  ניסן לביא:

 רוכז,הכול מ :ניסים גוזלן

 עד?אתם ב דובר:

א הבין. אתה יכול להמשיך עוד טיפה? )צוחקים( ל  אני לא בטוח שגדי דובר:

 י סגור. נראה ל

 די, ניסים. הרגת אותנו.  ניסן לביא:

 –היכל התרבות  ובר:ד

 )מדברים ביחד( 

 כאלה. 3-4צריכים  אנחנורור שיש את הצורך. , יש את הצורך. בחייב :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 נר, אבנר רוצה. אב :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 ר? מה אמרת, אבנ :ניסים גוזלן
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זוכר אבנר ברק: אני  טו  אם  ולא  להיותעה,  נכון  בזמנו   יכול  דובר  טועה,  שאני 

 במתחם הזה של התיכון לעשות בית יד לבנים. 

 –אני אגיד לך, בספריה עצמה תכננו  :וזלןניסים ג

 יש שם חדר פנימי.  דובר:

 ... לעשות חדר הנצחה,תכננו ב :ניסים גוזלן

 נכון, :ברדו

ריף לי ב  קה, תןגיד לכם מה חשוב, דלא השלמנו את הספריה, אני א :ניסים גוזלן

 קטן,

 שור לנושא, לא ק דובר:

ם תאים לכל הנופלים וכלל אבזר, כולל לשירוצים ל  אנחנור,  לא קשו :ניסים גוזלן

שלנו?  פריה. עכשיו איפה הבעיהנצחה בתוך הסדר הלאבזר את זה כח

ו', כרגע, שנדע    שאנחנורגע  נו היא כהבעיה של נשלים את הבינוי של 

צריכים לכך   שאנחנופרדת. הבעיה היא  ר כניסה נכדי ליצופה,  בדיוק אי

יך  רוצים לראות א  אנחנוספריה.  ספר לן בית השלא תהיה התנגשות בי

 שחסר לנו כדי להיות מושלמים. ה מהלתאם את זה. ז

 )מדברים ביחד( 

 

 1350 רתב"

דמת אבל החזרנו אותם אה הקוהתב"רים, הם עלו במלי  לים שהנושא דני אורן:

כספי לוועדת  בדרישתכם  כספים.  בעצם  בוועדת  בהם  ודנו  תב"ר  ם 

שקל,    400,000קיבלנו מהיזם    אנחנודש,  זה מתחם תלמים הח,  1350

לא   ו,  ליווי, תכנון  לצורך התחלה של  מהזכיין שזכה במגרש, מרמי, 

 וח, על המתחם הזה. תכנון, פיק

 ח? פיקוח או פיתו :דובר

 פיקוח. דני אורן:

 ק'?-ב דובר:

 ק'. -ב דני אורן:
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 מי יעשה את הפיקוח?  דובר:

 נעשה מכרז עכשיו.  דובר:

ל ן:דני אור של  עוד  צ'ק  פיזית  קיבלנו  רק  מי.  החלטנו  וצריך   400,000א  שקל 

את  מבקש  אני  כספים,  בוועדת  אושר  חדש.  כתב"ר  אותו    לפתוח 

 .אישורכם

 ף הזה לא יוצא. הכס :דובר

 )מדברים ביחד( 

 שמור ונצור.  דני אורן:

 –רק כשיהיה פיקוח, הוא ילווה את החשבונות והוא בהתאם  ניסים גוזלן,

 רק פיקוח, לא קשור לפיתוח. ן:דודי לוי

 דודי, כל חשבון בפיתוח ייצא בתשלום. :ניסים גוזלן

 - יהיה שם ניהול ו דני אורן:

 ביחד( )מדברים 

 לא, רגע, שנייה,  :ניסים גוזלן

 זכה ברמי, וא ה דני אורן:

 –תן לי לענות. המכרז, תעצור שנייה   :ניסים גוזלן

 רמי עכשיו? ר מה קשו דודי לוין:

 תעצור שנייה, :ניסים גוזלן

 תסביר לו לאט.  מי, הוא, )צוחקים(דודי שומע ר דובר:

 –המכרז  :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

ת הפיתוח,  ארץ שיצא שאמכרז של תלמים, שהיה, הוא מכרז שלישי בה :לןניסים גוז

ר בחינתם במחיאין, הקבלן עושה. כדי שלא יהיה מצב שמ  דהוא ביל

תשלם פיתוח, אתה  שהוא נתן למדינה, המדינה אומרת לו, אתה לא  

זאת מחיר הפיתוח בהתאם לתכנון שהמועצה תקבע לך.  תתמחר את  

המ  אנחנו  אומרת את  מה  לקחנו  זה  בפרט,  צמרות  שכונת  של  ודל 

במחיר  שאנחנו שהוא  ב  למשתכן  רוצים  הפרט  זה  תלמים.  שכונת 
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ם זה עמודי תאורה כאלה ואם זה ריצוף, יצטרך לעשות לנו בהתאם. א

כמובן   צבעים  מודל,  זה  שונים,  ואם  רמת   שאנחנויהיו  אבל  נחליט. 

 נו,לא בא אנחנוצינו שיהיה, תוח היא רמת צמרות. זה מה שרהפי

 נו? דובר:

וב לנו שהפיקוח יתבצע בצורה מצוינת  אז הוא מחויב לתת לנו. ולכן חש :ניסים גוזלן

 יץ את זה.כדי שנוכל להרוטובה אצלנו 

 –הקבלן  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 הוא מחויב, הוא מחויב לעשות פיתוח. :ניסים גוזלן

 פיתוח ואת הבניינים.  דובר:

 -מכיוון ש שינו?ום מה עהיהרי עד   :ניסים גוזלן

 פין? מה קורה בצרי דובר:

 זה,  עושים את אנחנון יפיבצר ניסים גוזלן

 למה? דובר:

נה  ן הם הלכו כשכונה קטכי שם יש קבלן אחד. שם יש קבלן אחד לכ  :ניסים גוזלן

  שאנחנור, הם אמרו, במכרז  ומשהו יחידות דיו  700יחידות,    700של  

יתוח.  ן, תתמחר לנו כולל פבעלי הקרקע, אומרים לקבל  אנחנועושים  

שהפרט  אנחנו הכנסנו  ל   רק  צמרות.  סטנדרט  ששלנו,  רוצים  יהיה א 

כיוון שהוא קבלן אחד,  ו. עכשיו מפחות מצמרות. זה הסטנדרט שלנ

של גם יש הרבה יזמים.  יש הרבה יזמים. פה למ  כרגע   2יפין במתחם  בצר

ות  תת לאחד. אבל כשכמות היחידכשיש הרבה יזמים אתה לא יכול ל

 אנחנולמשל אם   ר, הוא,עכשיו הוא מתמחנה אז הם נתנו לו. קט  היא

הוא יעשה לנו פסלים ויעשה לנו כל ריהוט או גינון או  החלטנו עכשיו ש

קובעים. אתה מבין   שאנחנוכל פרט שנחליט הוא מחויב לעשות בפרט 

העניין? הסט מה  העניין.  כל  שם  זה  להיותנדרט  הם    יכול  אבל  גבוה 

ת של השכונה ולא כדי לקצר טווחים בין התכנון לפיזיו  עושים את זה

תשתיו שקבלן  ב,  מותנים  יהיה  להיות  הבינוי  וקבלן  אחרת  יהיה  ת 
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ן. זה לא משהו שנתון לנו. זה מכרזים  עניייקול של רמי באחרת. זה הש

 שהם הוציאו. 

 לקבלן לפתח, ואז בא הקבלן שבונה.  הם נותניםשב יש מודלים דובר:

 –יש מודלים שאומרים לו, אתה מפתח  :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 ? -הוא עשה  דובר:

בראש העין    אני חושב. יצאו אצלנו, יצא ב,  מכרזים יצאו   3לא, זה רק   :גוזלןניסים 

לפני זה, .  2019-ב  או בשנה האחרונה,מכרזים שיצ  3וזה. בעיקרון אלה  

צריפי את  קח  למשל  זה,  לפני  שקרה  מה  הקבלנים הרי  באים   ן, 

לות על הקרקע. שלך מעכב אותי מלע  ואומרים, שמעו, הקבלן תשתיות

יכול לעצור אא ים?במצב הזה מה הם אומר  עכשיו ת עצמך,  תה לא 

ירה של  אתה יכול לבוא בטענות רק לעצמך מבחינת עיכובים. כי המס

היאהק ק  20  רקע  צריפין,חודש.  את  ב  אנחנו  ח  נמצאים   24-כבר 

התשתית   עבודות  בין  ואומרים,  וחודשים.  באים  הם  עכשיו  זה. 

אח יזם  של  פרויקט  שזה  ברגע  הרשות    אנחנוד  מבחינתנו,  אומרים, 

ט. לכם הפיקוח צריך להיות צמוד שלנו, רוחרת את הפהמקומית אבל ב

הפרט  מבחינת  צמרות  של  ברמה  תיראה  תלמים  למשל  ששכונה 

הוא אמר    קובעים. לכן  אנחנווהתשתיות והסטנדרט. את הסטנדרט  

 ה. לך, ז

 הלאה, דובר:

קוח. אתה שואל אותי אם זה יספיק,  פי  400,000קיבלנו זה    שאנחנומה   :ניסים גוזלן

אבל   יספיק.  לא  ה  אנחנו זה  את  שנקבל  ברגע  וננצל    400-מבחינתנו, 

 זה רק להתחיל. אותם, נבוא לרמי ונדרוש את השאר.

 מי בעד? דני אורן:

 יש לך משהו אחר?  :ניסים גוזלן

 – שמע לינ דובר:

 ולם בעד?כ דני אורן:
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 )מדברים ביחד( 

 אבל זה המצב.   :ניסים גוזלן

 כשנגיע לאיכלוסים, בשיחה הזאת אני אזכיר לך.  דודי לוין:

 דודי, תהיה קצת אופטימי, אתה פסימי. דובר:

 , גם אני, בוא,מה יש לך להזכיר לי? לא, אבל הוא צודק, מה, אתה :ניסים גוזלן

 יקוח.הפאחראים על  אנחנו דובר:

 קוח אבל האחריות,אחראי על הפיאתה  :ניסים גוזלן

 תוח כמה שיותר מהר, ה את ה, יש לו אינטרס לסיים את הפישהוא יעש :דובר

 רס לפקח עליו.בוודאי. ולנו יש אינט דובר:

 תראה,  :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

ום בבאר  עד הי  .יות יכול לה על סמך ההיסטוריה אני יכול להגיד מה   :דודי לוין

 -יעקב על ה

 חד( )מדברים בי

 יש מכרז, דודי.   : ר"יו ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 נית עכשיו מכינה מכרז לפיקוח.איל :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 –ם בסעיף הזה ההערה ששמת דובר:

 , כל הרציונל שלהם הוא כאילו זה יקצר להם לוחות זמנים,דודי :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

שו :יסים גוזלןנ אתה  איפה  עכשיו  אותי  צריך   אנחנואל  אני  להתערב,  יכולים 

 -שהפרט

 )מדברים ביחד( 

 ך. מוברור לי שהוא ירצה שהפרט יהיה יותר נ :ניסים גוזלן

 אני לא יודע מה הוא עושה מתחת לאדמה.   דובר:

 לך פיקוח, לא, אבל יש  :ניסים גוזלן
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 עידית, תחייכי,  דובר:

 , עד היום אני יודע איפה היה הפיקוח בבאר יעקב.ראומ אז אני דובר:

ת לאדמה, אני יכול להגיד לך, אם תבוא לתלמים, תבוא עד עכשיו מתח :ניסים גוזלן

שבאמת בפיתוח, אם זה צנרת מים, אין לנו    אני חושבכונות,  לכל הש

 ויותר ואין לנו תקלות. 10ת בכלל תקלות. יש לנו שכונות בנו

 כבישים, ורכות דראיתי מ דובר:

תמיד קיים. , זה  לא, אני לא מדבר על זה, בוא, זה תמיד קיים. בוא :ניסים גוזלן

קיעה של מדרכות וזה, זה קיים. כשאתה מדבר על תשתיות, ביוב, ש

 קוז, זה, ני

 )מדברים ביחד( 

 אלה התשתיות שמפחידות. נכון. :ניסים גוזלן

 הכביש ביציאה מהשכונה,  דובר:

 דברים ביחד( )מ

מטרים ביוב   8רד לעומקים של ה יויודע למה שם זה היה, כשאתאתה  :וזלןניסים ג

אדמה עם השכבות שלה. זה לא דבר  זה בעיה. אחרי זה לך תחזיר את ה

 שוט.פ

 את ההצבעה, כולם בעד? לא הבנתי דני אורן:

 בעד, בעד. דוברים:

 

 

 11+  10סעיף 

מפעל הפיס. דיברנו   ים במימוןזה היו התב"ר  11  ,10ם, סעיף  ברשותכ דני אורן:

לעלי פשוט  והחזרנו  פה  מפעהם  כספים.  לנו  וועדת  הקצה  הפיס  ל 

ו  100,000 זה    100,000שקל,    60,000-שקל  הקמת ל שקל  של  תכנון 

 מועדון פיס בתל אביב, 

  ברחוב חרוד, יש לנו שם מפעל, יש  אנחנותן לי להציג את זה. תראו,   :ניסים גוזלן

-ו כקיבלנ  אנחנויגאל מוביל את זה.    גאל יודע,י  ים.לנו מה שהיה הצופ
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מפעל הפיס לשדרג את המבנה למבנה יש לנו כסף עומד ב  .₪ליון  מי  2

צריכים להשקיע יותר, אני אומר במבנה הנוער קצת    אנחנונוער. לצערי  

לא   השכונות,  זהרבכל  והלב  הראשונה  הסנונית  אבל  שם,  לבוא    ק 

ווב  לרח בינוי.  חרוד  קיבלנו  אנחנולהשקיע  ים, שקל  100,000  כרגע 

נ אותם,  לתצנאשר  נגיא  מכנון,  סקיצה  לכם  המבנה  ולבשש  בין  ת 

ו ונציג לכם את הפרויקט.  הקיים שיעבור שדרוג ביחד עם הרחבה של

להם   יהיה  הנוער  שבני  שדיבחשוב  סליחה,  לזאת,  מעבר  רנו מבנה. 

לוחה של, אני אומר, גם  ם, יהיה גם שה ברחוב לש"ס פקודם על המתנ

יתן  . חשוב שיהיה מועדון נוער, גם בצמרות שיועדון נוערשם יהיה מ

 , וגם ברחוב חרוד שייתן מענה. זה מעבר לתנועות נוער.מענה

למרות  :אבנר ברק הצופים,  בשימוש  היה  כשהמבנה  ז  בזמנו  את  עשינו  ה  שלא 

רעשי רקע  בצורה רשמית, שמו שם שלט לזכרו של שמעון ... ז"ל. ... )

 –צה להאמין שהדבר הזה יהיה שואף ומקווה ורו  חזקים(

 ד שם באותו מקום. זה עו דוברת:

 שבשיפוץ הוא לא ייעלם, צריך לעגן את זה במסגרת ועדת שמות,  אבנר ברק:

  אנחנו ...ג'... הנצחנו אותו בנושא של האולם. את האבן    טוב, תראה, :ניסים גוזלן

 הוא היה ראש השבט והיה הכול. אני אפילו . בין כל ההנצחה שנשמר

הייתי עושה אחרת, גם בנוער הייתי אולי מעביר את זה לשבט הצופים 

כי זה, עם זה הוא הזדהה. הייתי מעביר את זה לשבט הצופים, לחשוב  

 השבט. זה מה שהייתי עושה,  קרתי עםר יול משהו יותע

 ת הבעיה,פתור אנ )מדברים ביחד(...  דובר:

שצריכים לתכנן מבנה   אני חושב , לא, מסדירים את זה.אני אומר, לא :זלןניסים גו

 נוער ראוי, 

 )מדברים ביחד( 

 צריכים לתכנן מבנה נוער ראוי, הרחבה משמעותית,   :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 
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ער.  להציג לכם מבנה ש, ואו, שיהיה הבית של הנו  ₪מיליון    2-3להשקיע   :ניסים גוזלן

ים  יבילגם על ה  דרך אגב ר, הבנת? זאת המטרה,  אבנזה מה שצריך.  

שנמצאים שם היום, לסלק אותם כדי לעשות מה שנקרא רחוב שהוא 

 צעירים. מבנה נוער לכל ה

ן. גם פה יגאל הצליח להביא הירד, שיפוץ מועדון הפיס ברחוב  11סעיף   :דני אורן

 את. ליגאל בהזדמנות הזשקל, נגיד שאפו גם  60,000

 )מדברים ביחד( 

 כולם בעד? דני אורן:

  בעד, בעד. דוברים:

 מה בעד? דובר:

 לא לברוח, יש לי הודעה רשמית.  ,12ואחרי שמסיימים את  : גינדיעידית 

 יאללה, ובר:ד

 )מדברים ביחד( 

 קים(לא, אני לא מתפטרת. )צוח עידית גינדי: 

 

 12סעיף 

 ת זה,ג אימה תצ אמרנו שרי 12סעיף  דוברת:

 –אבל רימה לא כאן, אני אנסה  ורן:דני א

שנייה, תקשיבו, במסגאני אציג   :ניסים גוזלן זה. בואו,  תוכנית המים של  רת  את 

 בונים שתי בריכות אגירה.  אנחנובאר יעקב 

 )מדברים ביחד( 

רה חירום וגם לשעות שיהיה ג'קי, שנייה. שתי בריכות איגום גם למק :ניסים גוזלן

  מי שלא יודע,  3, מתחם  3כרגע במתחם   מה המשמעות?  בעיה בצריכה.

נ לכיוון  כשאתם  האקלוסעים  את  ורואים  צבי  אחרי  ניר  יפטוסים 

  רח, מזפטוסים מה שנקרא לכיוון  ליהשכונה בראשון, פה מתחיל מהאק

 לכיוון צפון, 

 זרח או צפון?מ דובר:
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ני :ניסים גוזלן לכיוון  כאילו  צפון.  יוצפון,  כשאתה  צבי.  את  ר  רואה  אתה  צא 

  האקליפטוסים הראשונים פה, פונים ימינה, רואים את האקליפטוסים

זה   בסדר?  עד הרמזורים של תלמי.  3הראשונים, משם מתחיל מתחם  

ום את הבסיסים. עכשיו  צד שמאל, זה מה שאתם רואים הימ  3מתחם  

הולכים לבנות שתי    אנחנושחררים לנו אותם,  דונם שכרגע מ  30לקחנו  

 איגום של מים.  בריכות 

 ?-מה המטרה  דובר:

 מיליון קוב,   8.5 :ניסים גוזלן

 מים. מים, דובר:

 תם , תחשבו שיש לנו את מגדל המים שלנו שלפעמים א8.5מים.    ים,מ :ניסים גוזלן

 אוגמים שם מים, אם יש הפסקת חשמל או מים, שאנחנויודעים 

 זה נדרש? דובר:

במקרה חירום, אני אגיד, לא רק במקרה חירום, אני אסביר לכם חייב   :ניסים גוזלן

 –גם 

 )מדברים ביחד( 

 –יכת המים רקה, צהיום, ד לנו :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 לא, זה שתי בריכות עיליות, :ניסים גוזלן

 לא בריכה פתוחה,  זה  דובר:

כמעט  :ניסים גוזלן של  בעלות  חדשים  מתקנים  מרמי    ₪ מיליון    25  שני  שהוצאנו 

במסגרת תשתיות העל של הסכם הגג. זה מחליף את מגדל המים שלנו. 

במאה   אנחנופה בשנת תרפפ"ו ופה    אנחנועם כל מערכת המים הישנה,  

ות את המים בצורה, . יש להם מערכות הידראוליות שהם דוחפ21-ה

הגבוהים לגבהים  להגיע  הבניינים    כדי  זה  של  לחץ.  לתת  ם  גכדי 

כל  כ  ותדעו,  צריכה של מים. אם מחר,  משאבות שנותנות לחץ וזה גם

זרם וצריכת   , וכולל בעיה שלנתפתח יותר, תהיה בעיית מים  שאנחנו

כל הזמן   שאנחנוערכת כזאת  שיא. ולכן, חשוב שמים. ולכן, בשעות  מ
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בשעות    ב, היא תיתן לנו מענה גםמיליון קו  8.5-נדאג שהיא תתמלא ב

ים. ו שחסר להם מייתן מענה כדי שתושבים לא ירגישהשיא. זה פשוט  

 –חדשה  זו מערכת

 ו מים או לחץ. א דובר:

 – ים, ולכן או לחץ או מ : ניסים גוזלן,

 מה העלות הכוללת?  לטובה: זו עדי גמ

 בהסכם הגג,  ^100%הוצאנו את זה מהסכם הגג,  .₪מיליון  25לות הע :ניסים גוזלן,

 ים כסף. ציאלא מו אנחנו דובר:

חי  אנחנו :ניסים גוזלן, גם למצב  עכשיו  מוציאים שקל.  רום, משק המים שלנו לא 

בות  ושא של לחצים ומשאקוב, וגם נ  מיליון  8.5יהיה לו מאגרים של  

מרצדס כזאת  רוצה שתהיה לה    הייתהיות. זו מערכת שכל עיר  חדשנ

 למקרה חירום. 

 מיליון זה לשתיהן?  25 ברק: אבנר

אמורה להיות בריכה אחת, פשוט מבחינה    הייתה מיליון לשניהם.    25 :,ניסים גוזלן

נו לשם, ובסוף הם רצו  ארצית, הלכנונית, הוועדות, גם הוועדה התכ

 ליון.מי 8.5בחינת קיבולת זה אותם את זה לשניים, מ נפצלש

 מבחינת ניראות זה ממש שני מבנים? דובר:

אה יפה, זה ייראה אסתטי אבל זה ייראה מעל  ייר  זה ייראה מעוצב, זה :ניסים גוזלן,

ברים  לא נקבור את זה מתחת לאדמה כי לא קו  אנחנולאדמה, ברור.  

המתק את  מעלים  לאדמה,  מתחת  זה  לאדמה.  את  מעל  האלה  נים 

 זה,   נעטוף את זה בנוי וב, אנחנואבל  בסדר?

 )מדברים ביחד( מי שחבר ועדת מכרזים ...   אילנית הומינר: 

 .כן :זלן,ניסים גו

 )מדברים ביחד( 

 –קורה מפרסמים. עכשיו מה ש אנחנו :ניסים גוזלן,

 )מדברים ביחד( 

 מה שקורה זה,    :ניסים גוזלן,
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 )מדברים ביחד( 

 –הדבר  ,אנחנו :גוזלן,ניסים 

 מה או לתכנון?סליחה, המכרז היה להק דובר:

  1.1כרגע דורשים,    שאנחנורגע, דקה, מה    הקמה, הקמה. עכשיו היה, :ניסים גוזלן,

יון זה שומה של הקרקע שקיבלנו עבור האלמנטים האלה ואת זה  מיל

הפי  אנחנו מהיטלי  המועצה  מכספי  לשלם  חוק  פי  על  תוח  מחויבים 

השלנו.   את  לתב"ר.  יעלה  זה  במסגרת    ₪מיליון    25-לכן  אישרנו 

על   מרמי.  תשתיות  שמגיע  כסף  זה  המתקן  אנחנו אבל  הזה    מכל 

לרמי על    1.1משלמים    אנחנומי.  מיליון למדינה. לר  1.1משלמים רק  

במסגר המופחתת  על  השומה  התשתיות  במסגרת  ה,  תשתית  ת 

אז   עמ  25שקיבלנו.  ממומנים  המדינהיליון  ידי    אנחנו ובעצם  ,  ל 

מינהל    1.1משלמים   לרשות  לרמי,  הקרקע  על  שומה  שומה,  מיליון 

 צם.מקרקעי ישראל. משלמים למדינה בע

 כולם בעד? דני אורן:

 כן. ים:דובר

 טוב, אני חושב שסיימנו פה.  דני אורן:

 רגע, לא סיימנו.   עידית גינדי: 

ברשותכם,  סיימנו דני אורן: רוצה  עידית  עכשיו  הזה,  הפרק  דקות    את  כמה 

 שנה. ש.ש. שנתנו פה-להיפרד מה

 

 ש.ש'ים-פרידה מ

ם  הילדי  6וג רגע ממנהגנו כי  י לחרגיעו ואני ביקשתאז הנה, אז הם ה : עידית גינדי

ביקשתי לעצור  המופלאים האלה עצרו את החיים שלהם לפני שנה,  

 ולנו במעמד ישיבת מועצה,  ה כדי שנגיד תודכ

 )מחיאות כפיים( 

דחות את הצבא לעצור את החיים שלהם לשנה, ל  18החליטו בגיל  ש עידית גינדי: 

משימות וכל מה בשנה ולתרום את השנה הזאת למיליון פרויקטים ו
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מ  ביקשנו  למעשרק  להתנדב  נהם  שלנו.  הישוב  שן  לי  התיק  ראה  גם 

 כים צידה לדרך לצבא,  צרי ם, הםי"ב'י-שנתנו ל

 כפיים( )מחיאות 

 )מדברים ביחד( 

 נים של ישראל היפה. באמת.אתם הפ אבנר ברק:

ההשק דובר: כל  על  לכם  רבה  אתתודה  לי עה,  ויהיו  הלוואי  מדהימים.  ם 

 .כםילדים כמו

 )מדברים ביחד( 

 באמת רוצים להודות לכם על השנה הנפלאה, אנחנועידית,  :ניסים גוזלן,

 ים, תתחיל עוד פעם.רגע, ניס י: גונגרדג'קי 

 ים. ש לך, ניסמה י :ניסים גוזלן

 , עידית, את כבר כאן אז נעשה מזה משהו. דבר.בוא נעשה מזה ונגרדי: גג'קי 

לנו שבאמת ש.ש.'ים ש-המופלאים, ה  6-ים להודות לבאמת רוצ  ואנחנ  :ניסים גוזלן

תרמו שנה והשקיעו ואני בטוח שזה שליחות שאתם לא תשכחו אותה 

יעקב בכלל מודים לכם על המעורבות בנוער ובכל  כתושבי באר    ואנחנו

וגהפ ובאמת אני בטוח שגם השקעתם  ם לקחתם את  עילויות שלכם 

והסיפו העניין  ואת  שהטוב  כדי  אתכם  ק  ואני  ילוו  בטוח  לצבא 

הארץ  שת מלח  ואתם  בצבא  מ  ואנחנוצליחו  לכם    צדיעיםבאמת 

 ומעריכים את פועלכם.  

 אות כפיים( )מחי

 תציגו את עצמכם. ?םכשל מה השמות טלילה מזרחי:

 ת השם שלו, ולאן הוא הולך בצבא. יציג אכל אחד  דובר:

 הם מתביישים. ביך אותם?למה אתה מ דובר:

 תזרמו, חברים.  טלילה מזרחי:

 ים ביחד( )מדבר

 חיל האוויר.גילי ואני מאזור, אני מתגייסת לקוראים לי  גילי:

 מה את הולכת לעשות שם?  לאן, לחיל האוויר? דובר:
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 עוד לא אמרו לי.  גילי:

 יים כאלה. זה או פקמ"צית או צפ"תית או דברים סודאם לא אמרו לך   דובר:

ים. ש.ש. זה שנת שירות. דחו מה דבררגע, שנייה, אני רגע מתרגמת כ דוברת:

 את הצבא כדי לעשות שנת שירות,

 בהתנדבות. :דובר

ץ, המועצה מספקת להם  ר אחרת באר אחד ואחת מהם גרים בעי  כל דוברת:

ו ברחוב יהודה כדי שהם  , את השנה הם העביר5דירה ברחוב יהודה  

 וע.בים שיוכלו לממש את המשימות והם סיימו, הם מסיימ

 אביב מבת חפר, אני מתגייס ליהלום.   אני אביב:

 א אבל אולי קשר.ין לי תפקיד בצבאני אסף מקרית ים, כרגע א :אסף

 פתח תקווה ואני מש"קית חוויה. אני בר מ :בר

 לואים. יין מהרצליה ואני מש"קית מיאני מע ין:מעי

 בשת. שיר, אני גם מהרצליה ואני הולכת להיות חו שיר:

    )מדברים ביחד(

 לם. תודה רבה לכו : ר"יו לן,ניסים גוז

 

 

 ** סוף הישיבה **


