
 37ישיבה מן המניין מס' 

 
 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 משנה לראש המועצה    –מר בוסקילה אברהם 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש המועצה   –מר גונגרדי ג'קי 

   סגן ראש המועצה –מר נועם ששון 

   חברת מועצה  -ב' מזרחי טלילה  ג
 חבר מועצה   –מר ניגוס אבבה 

 חבר מועצה   –מר אבנר ברק 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל המועצה  –רו"ח דני אורן 
 יועמ"ש –עו"ד אילנית הומינר 

 גזברית המועצה  –רו"ח מירי לוין 
 מהנדס המועצה  –אדר' ישראל בן ישראל  

 מבקר המועצה   –מר משה מזרחי 
 רפרנט מיצוי משאבים  –מר יוסף ג'בר 

 מנכ"ל   מנהלת לשכת  -גב' קורל ג'ואנשיר
 

 חסרים:  
 חברת מועצה   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

   חבר מועצה  -מר לביא ניסן 

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

 חברת מועצה   -גב' שלומית שלסקי 

 חברת מועצה   –גב' טל אברמוביץ' שקרי 

 

 ייצור עמוד באתר האינטרנט של המועצה של מידע אודות  – היום  הצעה לסדר

 כלל החוגים שמתקיימים ביישוב )מאת שלומית שלסקי(

אותה?  רו"ח דני אורן:  להעלות  צריך  שלסקי  שלומית  של  היום  לסדר  ההצעה  האם 

 הואיל והיא לא כאן. 

 אז לא, עדיף שהיא תציג את זה בישיבה הבאה.  ניסים גוזלן:

 ז אני מעביר את זה לישיבה הבאה, ברשותכם.  א רו"ח דני אורן: 

 35אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  – 1סעיף 

, )ללא סייגים או התנגדויות(  35אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'   רו"ח דני אורן: 

 מאושר. 



 ה בבית חינוך 'בראשית'  ינוי מורשי חתימש   –   2סעיף 

מורשי חתימה בבית ספר 'בראשית'. )ללא סייגים או התנגדויות(.  שינוי   רו"ח דני אורן: 

 מאושר. 

 אשרור סמכות חתימה למר מוטי פרנקו כמחזיק תיק החינוך  –  3סעיף 

 אשרור סמכות חתימה למר מוטי פרנקו כמחזיק תיק חינוך. ח דני אורן: "רו

ו סמכות, על למה הכוונה סמכות חתימה? על הזמנות עבודה? איז עו"ד אילנית הומינר: 

 מה?

 הזמנות עבודה.  רו"ח דני אורן: 

חתימה? מוטי פרנקו: צריך  שלא  אחר  משהו  משהו   יש  יש  חתימה?  אומר  זה  מה 

 שהוא מעבר להזמנות עבודה?

מוטי ביקש, היינו בישיבת הנהלה, ניסחנו את זה קצת לדעתי בעזרתך,   רו"ח דני אורן: 

 אילנית.

 סמכות חתימה על הזמנת עבודה בתחום החינוך?אשרור  עו"ד אילנית הומינר: 

 כן. רו"ח דני אורן: 

 אוקי. תרשמו את זה בצורה מפורשת. עו"ד אילנית הומינר: 

 בסדר. מאושר.  רו"ח דני אורן: 

 הרכב המועצה הדתית )שמי(  –  4סעיף 

... המועמד עם תעודת   עו"ד אילנית הומינר:  כל ראש סיעה צריך לחתום שהמועמד שלו 

. שהוא מאשר. אני רוצה להסביר משהו עקרוני, ותחליטו מה הזהות ..

 אתם רוצים לעשות.  

 )מדברים ביחד( 

הם נציגים   45%-מתוך ששת המועמדים האלה, אני מזכירה לכם ש עו"ד אילנית הומינר: 

 של הרשות והרב המקומי. מי זה הרב המקומי? 45%של השר, 

 אלא אם כן יש הסכמה של המליאה. מוטי פרנקו:

 תביאו את בוסקילה, הוא יודע ... עו"ד אילנית הומינר: 

 דקה. אנחנו מגישים את זה כפי שהוא.  ניסים גוזלן:

רגע. יש שתי אפשרויות, אבל ניסים לא נמצא, אז אני לא רואה איך   עו"ד אילנית הומינר: 

 אנחנו עושים את זה. 

למשר ניסים גוזלן: זה  את  מגישים  כולם  כולם.  עם  שתיאמתי  הדתות  אמרתי  ד 



 במתכונת שנקבעה. 

 לפני ההצבעה. עו"ד אילנית הומינר: 

 עכשיו. לא. ניסים גוזלן:

 אנחנו לא נצביע על זה עכשיו. עו"ד אילנית הומינר: 

 למה לא? ניסים גוזלן:

להגיד  עו"ד אילנית הומינר:  שלו,  המועמד  את  לזהות  צריך  סיעה  ראש  כל  בהצבעה  כי 

 ', -'המועמד שלי זה

 תשלחו, משרד עורך דין יחתום להביא את זה למליאה לאישור סופי.   גוזלן:ניסים 

 זו אפשרות שנייה.   עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד( 

על   עו"ד אילנית הומינר:  דעתו  את  לחוות  צריך  הוא  השר.  עם  להתייעץ  צריכים  אנחנו 

 המועמדים. איך אתם רוצים?

אחר.   ניסים גוזלן: משהו  רוצה  אני  נצהיר, דקה,  לפרוטוקול  שאנחנו  רוצה  אני 

שנקבע שהיתה הסכמה פה אחד בהליך שבחרנו, שאנחנו מאשרים את 

הבחירה. נאשר את זה, נשלח למשרד הדתות. אם יהיו להם הערות או  

נביא את זה למליאה לדיון. מה  ויכריחו אותנו, אנחנו  שירצו לשנות 

 הבעיה?

 ציגים?הם יבקשו לצבוע את הנ עו"ד אילנית הומינר: 

 לא צריך. יכול להיות שלא. בואי נגיד שיש הסכמה.  ניסים גוזלן:

 רק שנייה. אבל למה לא לצבוע את הנציגים?  אברהם בוסקילה: 

 איך תצבע? מה, תגיד מי עשה ומי לא עשה?   ניסים גוזלן:

 לא מי עשה ומי לא עשה.  אברהם בוסקילה: 

 ... של השניים שחתמתי עכשיו. ניסים גוזלן:

איך עשיתם בקדנציה הקודמת? איך קבעתם מי הנציגים של השר?  ילנית הומינר: עו"ד א

 התייעצתם קודם איתו? 

 לפי מפתח.  אברהם בוסקילה: 

 השר לא התערב. גם כשהיתה ש"ס לא היתה התערבות. ניסים גוזלן:

 תיאמתם איתו את הרשימה? עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד( 



 כן, הדברים מתואמים. זה לא יעבור.  אברהם בוסקילה: 

כמו   עו"ד אילנית הומינר:  נעשה  שאנחנו  או  תקשיבו,  יעבור.  לא  אם  יודעת  לא  אני 

 , -שעשיתם את ההעברה עם אנשים, כל אחד

 ,-דקה, אבל בואי נרשום, ההליך נקבע ע"י כל חברי המועצה ניסים גוזלן:

 לו.אבל למה לא לצבוע? כל אחד מפלגה ש אברהם בוסקילה: 

מה לצבוע? אתה לא מקשיב מה זה לצבוע. לצבוע זה אם יש לך עכשיו   ניסים גוזלן:

 שישה, היא רוצה שתגיד מי נציג השר. אנחנו לא בחרנו נציג.

 מי נציג השר? אברהם בוסקילה: 

 כן. ניסים גוזלן:

 לא בחרתם נציגי שר, וזו הסיבה שהוא יתנגד, וזה לא יעבור. אברהם בוסקילה: 

 אז אני אומר לך שזה לא נכון, גם בפעם שעברה לא עשינו ...  ניסים גוזלן:

 לא, לא, זה היה מתואם איתם. אברהם בוסקילה: 

 אני אומר לך שלא.  ניסים גוזלן:

 אני אומר לך שכן.  אברהם בוסקילה: 

 אם יש הסכמה של המליאה מאה אחוז, לא מתערבים.  ניסים גוזלן:

 מתואם עם השכר. לא, זה היה אברהם בוסקילה: 

 השר יכול למנות. אתה רוצה לפרק את ההסכם?   ניסים גוזלן:

 טוב, אנחנו נעביר את הרשימה של כל השישה?  רו"ח דני אורן: 

 אתה יכול לעשות הצבעה? אבל רעיונית. עו"ד אילנית הומינר: 

יהיה  ניסים גוזלן: לנו להגיד שאנחנו מאשרים את ההליך, נשלח להם,  מה אכפת 

להגיב? בבקשה. יאשרו? יאשרו. לא יאשרו? נחזיר את זה לפה.   להם מה

 מה הבעיה?

 אבל זה מופיע איזה מפלגות. אברהם בוסקילה: 

למה אתה מתערב? זה לא מופיע, זה לא קשור למפלגות. היא מדברת  ניסים גוזלן:

לצבוע היום שלוש של השר, שלוש של המפלגות.   רוצה  זה שהיא  על 

 של השר ומי של המפלגות? עכשיו נתחיל לריב מי 

 בוסקילה, אם אתה שולח בהסכמה אין בעיה.  מוטי פרנקו:

 אם אתה שולח בהסכמה, אין בעיה. ניסים גוזלן:

 פרנקו, מה זה 'בהסכמה'? הסכמה של מי?  אברהם בוסקילה: 



 של כל המליאה. מוטי פרנקו:

 מה זה מליאה? אבל יש נציגים של השר. איזו הסכמה? אברהם בוסקילה: 

 לא מעניין. השר בוחר רק איפה שיש מחלוקות.  יסים גוזלן:נ

 לא נכון. לשר יש סמכות.  אברהם בוסקילה: 

 )מדברים ביחד( 

אנחנו   ניסים גוזלן: ההליך,  את  שעשינו  אחרי  אחת,  אופציה  אופציות.  שתי  יש 

אומרים להם, ולפרוטוקול, שולחים להם פרוטוקול שאומר שהיה פה  

 ,-הליך

 יש לי רעיון, להגיד שאנשים הם נציגי השר.  אז אברהם בוסקילה: 

 ואז יבוא השר ויגיד לך 'הוא לא נציג שלי', ואז מה אתה אומר? ניסים גוזלן:

 אני לא צריך לפרט את נציגי השר. מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

תגיד לי, השר אומר לך עכשיו, השר חוזר ואומר לך, אילנית, 'הם לא   ניסים גוזלן:

 אלה שרשמת'. אז מה את אומרת?  הנציגים שלי,

 ... -נכון, זה הסיכון ש עו"ד אילנית הומינר: 

נו, אז מה, אני לא מבין מה השגתם בזה. בואו נתקדם, אנחנו סתם   ניסים גוזלן:

 מתעכבים.

 אנחנו יכולים להצהיר שזו רשימה מוסכמת.   עו"ד אילנית הומינר: 

 יסכים, הוא יחזיר לנו את זה.אבל ניסים צודק. אם השר לא   אברהם בוסקילה: 

 הוא יחזיר לנו. נו, מה אתם. את מראש עכשיו רוצה ללכת בזה? מה? ניסים גוזלן:

לא, המשרד דורש וזה מה שהחוק דורש. בעצם, זה לא משנה. גם   עו"ד אילנית הומינר: 

 אם הוא יחזיר, נצטרך לעשות, לרשום שם, איזו סיעה, בסדר? 

מפד"ל אבל, אז מה? אני תלוי בשר? ואם הוא היה עכשיו  השר הוא   ניסים גוזלן:

צריך  אני  אז מה?  קיימת,  יודע, מאיזו מפלגה שלא  לא  עתיד'?  מ'יש 

 לתת לו נציגים? נו, אז מה, לא הבנתי?

תקשיבו, יש שני עקרונות כאן. יש פה גם את העניין של הנציגים וגם   עו"ד אילנית הומינר: 

ה האלה מייצגים את יחסי הכוחות  את הייצוגיות של המועצה. השיש

במליאה, אוקי? אין על זה מחלוקת. אבל יש פה עוד אלמנט שאנחנו 

 נצטרך לרשום אותו בפרוטוקול בכל מקרה.  



 אבל יכול להיות שמגיע יותר נציגים עכשיו, אנחנו העיר. אברהם בוסקילה: 

 לא, לא, לא, זו ישיבה. זה לא קשור.  עו"ד אילנית הומינר: 

 הם קיבלו מכתב חדש?  וסקילה: אברהם ב

קיבלנו מכתב, כן. זה לא קשור לעיר. גם ערים, נס ציונה, גם להם   עו"ד אילנית הומינר: 

 יש שבעה. רק הערים הגדולות מקבלות תשעה.  

 , -תקשיבו, בואו נכתיב לו ניסים גוזלן:

משרת מנכ"ל ... הקודמת, הוד    80%-רק מי שרוצה לדעת, בגבעתיים ב מוטי פרנקו:

 משרת מנכ"ל.   75%-השרון וקריית ביאליק ב

 )מדברים ביחד( 

להתייעצות   עו"ד אילנית הומינר:  זה  את  להעביר  ונאשר  האלו,  השישה  את  נאשר  בואו 

 השר. זה מה שאפשר לעשות.

לא צריכים להעביר. נגיד לו שיש פה הסכמה ולהכתיב לו עובדה. ואם  ניסים גוזלן:

 יר לנו. מה הבעיה? לא הבנתי.זה עבר, עבר. ואם לא, אז הוא יחז

 ... אבל כשאתה אומר לו 'זו העובדה' אתה צריך לחלק לשלוש שלוש. רו"ח דני אורן: 

 אני לא צריך לחלק לו לשלוש שלוש. ניסים גוזלן:

על   נועם ששון: להשתלט  הדתות  לשר  היום  הדתות  במשרד  מטרה  יש  ניסים, 

יות, האם יש  המועצות הדתיות. כמו שש"ס חילקו את המועצות הדת

 אינטרס איפה שאפשר לדחוף. 

שיש   ניסים גוזלן: איפה  לא  מחלוקות,  שיש  היכן  לדחוף,  שאפשר  איפה  אבל  כן, 

 קונצנזוס. איפה שיש קונצנזוס זה לא.

מה אתה חושב? שהוא לא יודע שראש המועצה הדתית הוא מטעמך או   נועם ששון:

העביר אותו  מטעם ש"ס פה? אתה חושב שהוא לא רוצה מחר בבוקר ל

 ולשים יו"ר מועצה דתית של המפד"ל?

 רק ראש מועצה. חברי מועצה לא מעניין אותם.  מוטי פרנקו:

 אבל איך משיגים את זה? הם ישתלטו על המועצה.  נועם ששון:

 איך הוא ישיג ראש מועצה אם אין לו חברי מועצה?  אברהם בוסקילה: 

 עצה.  ... חברי המועצה בוחרים את ראש המו מוטי פרנקו:

 ככה היה פעם גם ברשויות. היו בוחרים מועצה, והמועצה היתה ...  אברהם בוסקילה: 

 )מדברים ביחד( 



ה ניסים גוזלן: נתקדם. תרשמי,  בוא  הליך טוב,  על  חלטה, חברי המועצה החליטו 

 , -בחירה שמשקף קונצנזוס, ולאחר דין ודברים

 אתם רוצים ככה? אז תגידו כל אחד למה המועמד שלו מתאים וכו'.   עו"ד אילנית הומינר: 

סיעות   ניסים גוזלן: הרכב  את  משקף  שזה  אחד  פה  הסכמה  פה  שיש  תרשמי, 

 המועצה. זהו.

 ,-אני הכנסתי נציגה שהיא במקרה מוטי פרנקו:

לא משנה. ותרשמי, והחשוב ביותר היה לשמור על כך שייבחרו שתי   ניסים גוזלן:

 תוך השש.  נציגות מ

 לא היה בזה גם צורך. בנתניה ...  אברהם בוסקילה: 

 )מדברים ביחד( 

... מחברי המועצה הדתית. ונשלח לו את זה שזה פה אחד ובקונצנזוס  ניסים גוזלן:

 ובהסכמה.

אבל מוטי אומר שהנציגה שהוא בחר שייכת לדתי הלאומי. תכתבו את   אברהם בוסקילה: 

 מי.זה, שהיא מייצגת את הדתי הלאו

 )מדברים ביחד( 

תרשום את זה מראש. מחר אל תרשום מראש. כשהוא יחזיר לך, אתה   ניסים גוזלן:

 תענה לו. אתה יודע, אתה מראש עכשיו הולך לתת לו את זה.

 טוב. תדעו שזה יחזור אלינו בכל מקרה.   עו"ד אילנית הומינר: 

 פה אחד, ... ותראי שזה לא יחזור אלינו. במקום שיש קונצנזוס  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

 אילנית, את צודקת, זה יחזור.  אברהם בוסקילה: 

זה יחזור, ניסים. אבל אם הוא מאשר לי את כל השישה, אז אנחנו   עו"ד אילנית הומינר: 

בסדר? הדברים,  את  קובעים  רנדומלית  עם   פה  בעיה  לו  אין  אם 

התנ עם  יחזור  שזה  להיות  יכול  אלינו.  יחזור  זה  גדויות המועמדים. 

 , -ויכול להיות ש

 )מדברים ביחד( 

 . 5טוב, חברים, ברשותכם, אנחנו עוברים לסעיף מס'  רו"ח דני אורן: 

 2019דיון בדו"ח מבקר משרד הפנים   –  5סעיף 

ל רו"ח דני אורן:  הפנים  משרד  מבקר  בדו"ח  צוות  2019-דיון  היה  השנתי.  הדו"ח   ,



תיקון ליקויים, היתה ישיבה של ועדת ביקורת. אני אזכיר לכם את מה  

ג',  -שאמרתי כאן הרבה פעמים, שלפחות בדו"ח המפורט יש פרק ב' ו

בפרקים האלה מציגים את הליקויים שיש במצטבר משנים קודמות,  

. הודנו בליקויים. אני חוזר 2019נמצאו בשנת  ובפרק ב' את הליקויים ש

לרשויות   שיחסית  שנים,  שלוש  כבר  לכם  שנתתי  תשובה  אותה  על 

אחרות כמות הליקויים שלנו היא לא מהותית, היא לא גדולה, וכמובן  

 , -שאנחנו מתחייבים

כהורים לילדים אנחנו בודקים את עצמנו מול עצמנו ולא מול השכנים   מוטי פרנקו:

ל אנחנו נהיה הכי טובים ללא קשר לשכנים, כי השכנים שלנו  שלנו. הכ

 מפנים אשפה אחרת. 

 )מדברים ביחד( 

דברים  עו"ד אילנית הומינר:  להגיד  אולי  רוצה  אתה  בו.  לדון  צריך  ההצבעה  אחרי 

 שלישיים או משהו? כי ניסן יו"ר הוועדה לצערי לא כאן.

 )מדברים ביחד( 

 צריך להעביר לישיבה הבאה. אולי את הסעיף הזה  מוטי פרנקו:

 אז משה, תגיד כמה מילים.  ג'קי גונגרדי: 

 מי שיכול להגיד הכי טוב זה או דני או ...  משה מזרחי:

 אז אני עוד פעם חוזר בקצרה. רו"ח דני אורן: 

 אם הוא יחזיר לנו את הזה, נגיד ששני הנציגים ...  ניסים גוזלן:

 , -קיבלתם סיכום רו"ח דני אורן: 

 ... רק תאספי מהם את הטפסים, את המועמדים ואת הטופס ...  ית הומינר: עו"ד אילנ

לכם,   רו"ח דני אורן:  מזכיר  אני  פעם,  עוד  ביקורת.  ועדת  ישיבת  סיכום  קיבלתם 

קיבלתם גם למיילים את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המפורט. למרות 

  ההצעה, אנחנו לא נדון עכשיו בכל הליקויים כי כבר דנו בהם וקיבלתם 

 , -אותם. אני חוזר עוד פעם, פרק ב' מדבר על ה

 עכשיו? 6אתה מדבר על סעיף  מוטי פרנקו:

. אני חוזר רגע לבקשתה של אילנית, טיפה מרחיב. פרק ב' דן  5סעיף   רו"ח דני אורן: 

שנת   במהלך  שנמצאו  הליקויים  2019בליקויים  של  פרק  זה  ג'  פרק   ,

מ ברמת    2018-המצטברים  ליקויים  שהם  ליקויים  שם  יש  ואחורה. 



העובדה. כלומר, אם לא התכנסו הוועדות השונות בתדירות הנדרשת, 

יכול   לא  אני  עובדה.  שוועדת זאת  כתוב  אם  נכון'.  לא  'לא,  להגיד 

ביקורת לא דנה בדו"חות ביקורת של משרד הפנים, כי ועדת ביקורת 

לא היתה קיימת בשנים האלה, אז זאת עובדה. זאת אומרת, יש פה  

ברי בהחלט  שהם  ליקויים  יש  העובדה,  ברמת  שהם  שינוי  -ליקויים 

ל תיקון  בצוות  גם  בזה  דנו  ואנחנו  אותם.  לתקן  גם  וצריך  יקויים, 

ב שניהלנו  ביקורת  ועדת  כמו 3/10-בישיבת  תמיד,  כמו  והתחייבנו   ,

שעיקר  בפתיח,  לכם  ואמרתי  להשתפר.  לנסות  תמיד  אמר,  שמוטי 

ושכמות   דופן  יוצאי  לא  מינוריים,  די  ליקויים  הם  שלנו  הליקויים 

הליקויים ביישוב שלנו, בדו"חות שלנו, היא לא גדולה ביחס לרשויות  

ואפיל מה אחרות  מזה  יותר  לי  אין  וזהו.  משמעותית.  הצטמצמה  ו 

להרחיב מכיוון שכבר הנושא נידון בהרחבה בישיבות האחרות. אתם 

זה   את  העליתי  אני  אחת.  מפעם  יותר  האלה  הדו"חות  את  קיבלתם 

 בפניכם, וזהו.

שאי משה מזרחי: מהעבר  באים  שהם  דברים  יש  רק,  אחד  ויש -דבר  לתקן,  אפשר 

זאת אומרת, שאם הוועדות לא יתכנסו, אז צריך דברים שאפשר לתקן.  

 לתקן את זה בשנה הבאה.  

 אפשר לתקן? -מה אי ג'קי גונגרדי: 

אושר אחרי התאריך הקובע, אתה לא יכול לתקן   2019אם התקציב של   רו"ח דני אורן: 

 כבר.

 אז בשנה הבאה אתה צריך לעשות מאמץ. משה מזרחי:

 2020. דו"ח מבקר המועצה לשנת  6

אני מציע שנדון כשיהיו פה חברי ועדת ביקורת. אף אחד מהם לא פה  רנקו:מוטי פ

 היום.

סליחה, יש אחד כאן. וחוץ מזה, צריך לדון בזה עד סוף אוקטובר לפי   משה מזרחי:

 החוק. 

השאלה, משה, אם אתה יכול בקצרה לתת לנו סקירה מהירה, ובזה   רו"ח דני אורן: 

 נסיים את זה?

ברשותך. רק לגבי התהליך, מידי שנה אני עושה ביקורת על אוקי. אז   משה מזרחי:



מקבל   דו"ח,  טיוטת  מוציא  הדו"ח,  את  עושה  נושאים,  מספר 

ה עד  סופי.  דו"ח  מכין  המבקרים,  את   1/4/2020-התייחסות  הגשתי 

ה עד  במקביל.  הביקורת  ולוועדת  המועצה  לראש  ראש    30/6-הדו"ח 

ועדת   31/8-קורת. עד להמועצה התייחס לביקורת, למבקר, ולוועדת בי

על   אחת  ופעם  שלי  הדו"חות  על  דיונים  שלושה  עשו  דנו,  הביקורת 

צריך לדון במליאה. הנושאים    31/10-הדו"ח של משרד הפנים. ועד ה

התקשרויות   רכש  הרכש,  נושא  זה  שעברה  בשנה  בדקתי  שאותם 

שלא    ... שמבוצעות  הרכישות  כל  זה  למכרזים  בניגוד  מחיר.  והצעות 

כרז. כל נושא ניהול טובין זו היתה ביקורת מעקב. עשיתי מחייבות מ

, שאז לא היה ניהול טובין, ועשו פה תהליכים ובדקתי  2014-ביקורת ב

איך זה עובד. נושא של ניהול המוקד העירוני. נושא של פינוי פסולת  

אני  דתית.  במועצה  הכשרות  תחום  הדתית,  המועצה  ונושא  ואשפה. 

 . אגיד כמה מילים על כל אחד

 ביקורת של מי זה?  אברהם בוסקילה: 

אני עשיתי ביקורת. לכל דו"ח נתתי כמה המלצות. היו פה גם כן כמה   משה מזרחי:

 בקשות של גורמים שונים לעשות ביקורת במועצה הדתית, וקיבלתי ...  

מהמועצה    אברהם בוסקילה:  שתרד  הדתית?  למועצה  לך  שלחו  למה  יודע  אתה 

 המקומית. 

 אני חייב לעשות ביקורת במועצה. משה מזרחי:

 וי נאות, אתה יכול להגיד לנו מי ביקש ממך? אז גיל מוטי פרנקו:

 נועם וגם ניסן.   משה מזרחי:

 )מדברים ביחד( 

סכומים  נועם ששון: מהחנויות  גובים  הם  אז  כשרות,  משגיחי  בפניי  התלוננו 

 מטורפים והמשגיח מקבל סכומים זעומים. 

 )מדברים ביחד( 

 כי הביאו חברה, מה. ...  אברהם בוסקילה: 

 משנה?מה זה  נועם ששון:

 זו חברה חיצונית.  אברהם בוסקילה: 

זה לא בדיוק חברה. זו לא חברה. ותיכנס לשם, מה קורה שם, גם אתה   נועם ששון:



 תהיה המום.

אני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, שזה מה שיש שם זה עושק. אבל זו   אברהם בוסקילה: 

 חברה חיצונית, זו לא המועצה הדתית.

בי נועם ששון: )מדברים  בקניון  ...  מחנויות  חנות   2,000,  2,500,  3,000חד(  מכל 

  20,000שקל לחודש והם לוקחים    2,000לחודש, והם משלמים למשגיח  

 .2,000מהקרן, משלמים למשגיח  

 אני עוד לא אמרתי את הממצאים.  משה מזרחי:

 )מדברים ביחד( 

 אני מציע שאציג את ההמלצות. אז אני ממש אתמצת את ההמלצות, משה מזרחי:

לא אעבור על הכל. ועדת ביקורת דנה, וכעיקרון אני יכול להקריא גם  

ההמלצות   את  קיבלו  הם  בגדול,  ביקורת.  ועדת  של  הפרוטוקול  את 

פלוס ההתייחסות של ראש המועצה. לגבי רכש, ההמלצות העיקריות 

היו לתכנן תוכנית עבודה שנתית, שיפור תהליכי התחרות בין הספקים  

פה כל מיני דברים, וחלק אני יודע שכבר יושמו.  השונים. לדוגמה, יש  

לצאת  אפשר  מסוים,  בנושא  קטנות  רכישות  הרבה  יש  אם  לדוגמה, 

דברים  לגבי  זה  רכישות.  מיני  לכל  זה  את  לחלק  ולא  מרוכז  למכרז 

עיקריים ברכש. בנושא ניהול טובין, ביצעתי מעקב. ראיתי שיש ניהול 

הציוד, ריהוט, מחשבים וכו'.  טובין. בניהול טובין הכוונה המצאי, כל  

לא   השליטה  במועצה.  במצאי  השליטה  את  לשפר  צורך  שיש  ראינו 

שוטפים,  עדכונים  קליטה,  של  הנושא  כל  קליטה,  טובה.  מספיק 

כשמעבירים ציוד ממקום למקום צריך לעדכן את הרישומים. יש גם  

מלאי במחסני המועצה שצריך לנהל אותו, וצריך בסוף שנה אחרי שיש  

ה שנתית להביא את תוצאות הספירה לדיון אצל הגזברית ואצל  ספיר

זה   העיקריות  ההמלצות  העירוני,  המוקד  ניהול  נושא  הרכש.  ועדת 

לקבוע זמני תקן, גם חיצוניים וגם פנימיים, מה שנקרא 'אמנת שירות', 

להרחיב את שעות הפעילות של המוקד הפנימי מעבר לשעות הקיימות,  

, לשפר את  ONE STOP POINT OF CONTACTלעבור לשיטה של  

כל אופן הסיווג של הפניות במערכת, שזה לא הכי טוב, לבצע ניתוח של  

פניות שהרבה מאוד זמן  פניות שפתוחות זמן רב. מצאנו שיש הרבה 



 פתוחות. צריך לעשות עליהן ניתוח. כנראה שחלק מהדברים לאחרונה.

 מוביל פה תהליך מאוד מאוד ... כמעט כל הדברים שונו לחלוטין. דני  ג'קי גונגרדי: 

המועצה   משה מזרחי: שתברואני  מובנית,  בעיה  פה  יש  פסולת,  פינוי  של  נושא 

אחראים גם על פינוי פסולת, גם תברואה אבל גם על מחזור וגם על עוד  

דברים, שזה יוצר מראש בעיה ושליטה בנושא. אני יודע שהוא משקיע  

כוח אדם בתחום. זה בא    את רוב הזמן שלו בפינוי אשפה. צריך עוד

לידי ביטוי. חייבים לחייב את הקבלן לעמוד בכל סעיפי ההסכם. ראיתי  

שחלק מההסכמים, וציינתי את זה בדו"ח, הוא לא עמד בהם. לדוגמה,  

 לא שם איתוראן בפינוי אשפה. 

 )מדברים ביחד( 

 . צריך לוודא שהיועץ מפקח על הקבלן שימלא את2020אני מדבר על   משה מזרחי:

 כל ההתחייבויות שלו בהסכם, בסך הכל לשפר את מנגנוני הבקרה ... 

הם לא שוטפים את הפחים. הם שוטפים אותם לעתים רחוקות מאוד.   אברהם בוסקילה: 

 הם צריכים לשטוף את הפחים לפחות פעם בשבוע. 

יש המלצה להקים תחנת שקילה בשטח המועצה, שאפשר לשקול את  משה מזרחי:

הי בתחילת  לעמידה המשאית  עבודה  תוכנית  לבצע  היום.  ובסוף  ום 

ולנהל   לקלוט  צריך  הכשרות.  משגיחי  זה  נוסף  נושא  המחזור.  ביעדי 

משגיחי כשרות באופן תקין, כולל חלוקת העבודה. כל הנושא של גיוס  

 משגיחים וחלוקת עבודה בין המשגיחים.

 דרך אגב, באחריותו של מי לעשות את זה? ניסים גוזלן:

 של המועצה הדתית.  רן: רו"ח דני או

 ברור, השאלה מי.  ניסים גוזלן:

מה שקורה, האחריות הכוללת של הרב. הוא מעסיק מפקח. ברשויות   משה מזרחי:

הוא   הרב  אז  כשרות,  מחלקת  אין  פה  כשרות.  מחלקת  יש  גדולות 

 אחראי. אבל יש מפקח כשרות. 

 )מדברים ביחד( 

האדם,  מוטי פרנקו: כוח  חברת  אתה  אדם,  כוח  חברת  שלוקחים  הארצי,  ההליך 

הכסף מהחברה, מוציא אתה מעסיק את המשגיח אצלך, אתה גובה את  

לו חשבונית, אתה משלם למשגיח. אני מכתיב לך כמה לשלם למשגיח,  



אני מכתיב לך כמה לגבות מאותו בית עסק. בא קניון שלם, אני אומר  

חנויות אוכל.    15שקל'. יש פה, סתם,    2,500לו 'תגבה פה מכל בית עסק  

 אלף שקל.  40שקל, גבה  2,500הוא גובה לפי 

 אבל התעריף הוא תעריף ארצי, לא? ניסים גוזלן:

 זה משתנה. תלוי כמה ...  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

 זה לא אחריות שלנו. זה גוף מבוקר.  עו"ד אילנית הומינר: 

כן, אבל תבינו שיש שני דברים. יש אגרת כשרות, ואת אגרת הכשרות   אברהם בוסקילה: 

ץ, אגרת כשרות.  גובה המועצה הדתית. זה לא קשור. זה אחיד בכל האר

 ויש את החברה, זה משהו אחר.

 אבל אנחנו אחראים לליקויים שם? עו"ד אילנית הומינר: 

 )מדברים ביחד( 

אבל אתה לא הקשבת. אילנית אומרת 'המועצה לא יכולה לנהל את  ניסים גוזלן:

 הגוף הזה', חוקית. וזה גוף מבוקר.

 קצב אותו. אני יכול להעיר על הגוף הזה כי אני מת מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

 פרנקו, התקצוב הוא בבחינת חוק. זה לא קשור אלינו. אברהם בוסקילה: 

בואו נשמע את העובדות. זה שהמשגיח הבן שלו מכיר אותו ואומר לו   ניסים גוזלן:

לו   תנו  חבר'ה,  נכון.  שזה  אומר  לא  עדיין  זה  גימ"ל',  בי"ת,  'אל"ף, 

 לסיים.

מ משה מזרחי: את  להעסיק  להיות  צריך  אמור  הוא  תקינה.  בצורה  הכשרות  פקח 

 שכיר. 

 אין להם תקן. אברהם בוסקילה: 

למכרז  משה מזרחי: לצאת  צריך  ההעסקה.  חברת  דרך  ומעסיקים  תקן,  להם  יש 

 לגיוס מפקח כשרות.  

 כל הבעיה היתה שלא היה תקן.  אברהם בוסקילה: 

 ים. אנחנו צריכים לעקוב, לראות שהם משגיח עו"ד אילנית הומינר: 

אני עכשיו מעדכן אתכם, אני יודע שזה מעניין, אני מעדכן. צריך לבצע   משה מזרחי:

עסק. המועצה הדתית   לבתי  לנהל תיקים  צריך  עסק,  בבתי  ביקורות 



את  שמעסיקות  אחזקה  חברות  אותן  על  בקרה  לעשות  צריכה 

 המשגיחים.

 דשה שתתמנה. צריך להעביר את הדו"ח הזה של משה למועצה הח עו"ד אילנית הומינר: 

ממעסיקים,  משה מזרחי: תגבה  אחזקה  חברת  כסף  כמה  תבחינים  לקבוע  וצריך 

 שלא כל אחד יגבה מה שהוא רוצה.

 משה, תעצור, שנייה.  ניסים גוזלן:

 רגע, שנייה, עוד שני משפטים. אחד, לנהל תלושי שכר באופן תקין. משה מזרחי:

יש   נועם ששון: דו"ח אחד, כמה עסקים  רוצה  כוח  אני  יעקב, כמה חברות  בבאר 

משלמת   החברה  וכמה  יעקב  בבאר  יש  משגיחים  כמה   ... אדם 

למשגיחים. ואז אתה תדע מה הדלתא של החברה. אני רוצה תשובות  

 לאן הולכת הדלתא. 

 יש לך סמכות לבקש דבר כזה? ג'קי גונגרדי: 

משלם   נועם ששון: אני  אם  לחברה  אתן  שאני  למה  דוגמה,   10למשגיחים  סתם 

 ,-שעות

הוא אומר שהוא לא הולך לחברת הנישה, אתה לא הבנת. הוא אומר  ניסים גוזלן:

 לחברה העסקית. 

 ונראה לך שזה נשאר אצלם? נועם ששון:

 אלף שקל. 30מי זה 'הם'? האחראי מקבל משכורת של  אברהם בוסקילה: 

לך איך זה עובד,  ועדיין יש מספיק כסף למקומות אחרים. ואני אסביר   נועם ששון:

אם אתה רוצה לדעת באמת. יש פרוטוקול ויש הקלטות וכל זה. אני  

כמה   הזה  הדו"ח  את  תבקש  אתה  עושים,  הם  מה  בדיוק  לך  אסביר 

בבאר יש  חנויות  כמה  שלהם,  שכר  עלות  כמה  יש,  יעקב  -משגיחים 

שצריכות השגחה, כמה משלמות החנויות. אם אתה תרשה שחנויות  

 , -אלף  50אלף, וכל המשגיחים עולה לך    200לף,  א  300משלמות בחודש  

בבאר אברהם בוסקילה:  שפעם  תשכח  אל  אבל  היו  -כן,  מתחיל    3יעקב  היום  עסקים. 

 לגדול.

 )מדברים ביחד( 

 ,-אני לא יודע כמה הם גובים מעסקים. אני יודע כמה משלמים משה מזרחי:

 אתה יודע את חברת כוח האדם המעסיקה.  נועם ששון:



למה אתה לא מבקש מהם דו"ח כספי? תבקש מהם דו"ח כספי, מה  ן:ניסים גוזל

 הבעיה.

 )מדברים ביחד( 

הכנסות   ניסים גוזלן: לקבל  יכולה  תמיכה,  שנותן  שתומך,  כגוף  יכולה  המועצה 

מהם,   לבקש  יכול  אני  כשרות'.  'משגיחי  שנקרא  סעיף  פר  והוצאות 

נכון?    לקבל מהם. אתה יכול לבקש דו"ח כספי של הכנסות והוצאות,

 בגין כשרות. דו"ח כספי פר הכנסות והוצאות של כשרות. 

שלה  רו"ח דני אורן:  החלק  את  לבקש  רוצה  הדתית  כשהמועצה  שנייה,  תקשיבו, 

מאיתנו, ובדרך כלל היא לא באה לאשר אצלנו את התקציב, אבל היא 

שיודע  מי  שלה,  התקציב  את  מציגה  וכשהיא  התקציב.  את  מציגה 

 ,-לקרוא אותו

 ים ביחד( )מדבר

של  משה מזרחי: בהתנהלות  מעורבת  יותר  להיות  צריכה  הדתית  המועצה  תשמע, 

 חברות האחזקה, אני אומר את זה. 

אומר?  ניסים גוזלן: שאתה  מה  זה  לאגרות?  מעבר  הכנסות  להן  אין  רגע,  אבל 

 למועצה הדתית? 

 לא, אין. משה מזרחי:

 גבוהות.  מה שאתה אומר, מותר נגיד לתת משכורות  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

 אבל למה אתה לא מכניס את הפעילות בחזרה ...?  ניסים גוזלן:

 אסור למועצה הדתית לשלם משכורות. אברהם בוסקילה: 

לך  נועם ששון: וקובעים  באים  והם  להשגחה  רוצה  ואתה  פרוץ,  נהיה  שזה  בגלל 

'המטבח שלך ארומה, אתה עושה פה אוכל, אתה צריך לשלם לי חצי  

שעות ביום. המשגיח    4משרה'. אומר לך 'אדוני, מה זה חצי משרה? זה  

יעבוד   למטבח,  שייכנס  בעיה,  אין  אצלי.  עובד  לא  אני   4שלך  שעות, 

דקות, רואה מאיפה קניתי את הסחורה, פותח   10אשלם לו. הוא בא  

 שעות?'.  4את המקרר, הולך. אתה מחייב אותי על 

 זה? אתה צריך להוכיח את זה. אבל איך אתה יודע את טלילה מזרחי:

 ... יש חשבונית.  נועם ששון:



אבל מצד שני, מה שאתה אומר, וזה הדבר הכי פסול, שארומה תגיד   אברהם בוסקילה: 

שעות, אבל לא לקלף   4לו לקלף תפוחי אדמה. המשגיח צריך לשבת  

תפוחי אדמה. הם מבקשים ממנו לטגן צ'יפס ומבקשים ממנו לעשות 

 זה. 

  4שעות ביום בחנות. למה אתה משלם על    4שלא יעשה כלום, שיעמוד   ששון:נועם 

בא   הוא  אם  ממנו    10שעות  גובה  הוא  והלך?  אבל    4דקות  שעות, 

 בפועל ... 

משה, תעצור שנייה, אבל אם אתה אומר שזו רפורמה ארצית, אז יש  ניסים גוזלן:

 בעיה לשנות אותה.  

 זה עובד בכל הארץ.  אברהם בוסקילה: 

אי ים גוזלן:ניס אבל  בעיה.  זו  אז  ארצית,  רפורמה  יש  אז  אחד.  לשנות  -זה  אפשר 

 אותה, אתה אומר. 

 )מדברים ביחד( 

והמשגיח   אברהם בוסקילה:  למהדרין,  כשרות  תעודת  נותנים  שהם  ייתכן,  לא  זה  אבל 

 דקות. זה אסור שזה יהיה.  10נמצא 

 )מדברים ביחד( 

יושב ראש המועצה הדתית, יציג את סיכום מאוגוסט, בעוד חצי שנה   משה מזרחי:

תתכנס,   הביקורת  ועדת  הכשרות.  בתחום  הליקויים  תיקון  סטטוס 

 תזמן את יו"ר המועצה הדתית, והוא יציג. 

אז אני מבקש להוסיף משהו אחר. אני מבקש שאחרי שיחזור הרכב   ניסים גוזלן:

המועצה הדתית החדש, אנחנו בישיבה הראשונה של בחירת הנציגים  

תצטרף  והתכנס אתה  שם,  תהיה  משה  ואתה  שלהם,  ראשונה  ות 

כמבקר המועצה, תציג להם מיד אחרי ההיבחרות שלהם וההתכנסות  

כל   את  להם  תסביר  שגילית,  הממצאים  כל  את  הביקורת,  דו"ח  את 

זה  ואת  וההתחייבות,  המסקנות  לפי  לתקן  צריכים  שהם  הליקויים 

 , -אתה תדאג באופן אישי

 )מדברים ביחד( 

אני   ו:מוטי פרנק מקומי,  מתנ"ס  כמו  מבוקר,  גוף  שזה  בגלל  מבוקר.  בגוף  מדובר 

בעיניי,   נכונה  העיר  ראש  של  שההצעה  לזה  מעבר  הראוי,  שמן  חושב 



 הייתי מזמין לפה לישיבה הראשונה את חברי המועצה הדתית. 

 זה לא נכון. אברהם בוסקילה: 

ים, לא בשבילך, אני  אני אשלים, ואז תגיד שזה לא נכון. אז אני אשל מוטי פרנקו:

שאני   מהעניין  נבע  אומר  שאני  מה  של  הרעיון  עצמי.  בשביל  משלים 

הדתית   המועצה  חברי  שבעת  לכל  העיניים'  של  'בלבן  להסתכל  רוצה 

שייבחרו, שחלקם אנחנו מינינו, וישמעו את הדו"ח המבוקר ושישמעו 

כל אחד מה אנחנו חושבים, כי בסוף בסוף אנחנו נבחרי ציבור ובסוף 

מצפה  ב הוא  בוסקילה,  הרב  אותך  וגם  אותנו,  שבוחר  הציבור  סוף 

מאיתנו לשים את הזרקור על דברים כאלה, כי אני אדם דתי, אני אוכל  

במסעדות, אני אוכל בבית. יש לי בית כשר, ברוך השם. מפריע לי מאוד  

כשרות   על  מוותרים  או  למסעדות  הולכים  לא  שאנשים  שומע  שאני 

של   השם  חילול  כל  יבואו בגלל  וכשהם  קורים.  כאלה  שאולי  דברים 

עד  תקשיבו,  'חבר'ה,  ויגידו  השם,  ברוך  עיר,  ואנחנו  העיר,  למועצת 

עכשיו עשיתם מה שאתם רוצים', נגיד את זה מכובד, 'אבל היום אנחנו  

אני   בסוף  בסוף  אבל  חוק,  עפ"י  מבוקר  נכון,  מבוקר'.  גוף  אתם  פה. 

הכובע של חבר מועצת עיר    שואל את עצמי, אני התושב, אני מוריד את

וממלא מקום ראש העיר, אני כתושב מה קיבלתי במועצה הדתית פה? 

אפס וכלום, שום דבר. הדברים היחידים שקיבלתי ממועצה דתית זה  

אנשים שמתנדבים פה, הרב יענקל'ה, הרב ברנס, הרב משה טוכרין או 

יכולה   והיא  למעני?  עשתה  הדתית  המועצה  מה  האלה.  הדברים  כל 

 עשות קידוש השם. אפילו לא בשמחת תורה, לא בסוכות.ל

 יעקב היא ברמה טובה.  -אל"ף, הכשרות בבאר אברהם בוסקילה: 

 )מדברים ביחד( 

בא אליי משגיח שעושה פה את הקניון, בכה לי, אמר לי 'תשמע, אני  נועם ששון:

 שקל בחודש'.  2,000מקבל 

 שקל לשעה ...  35הוא מקבל עבור  אברהם בוסקילה: 

אני מסכים איתך. אתה מקבל שעתיים, אתה עובד שעתיים. למה אתה   נועם ששון:

 אלף שקל בחודש? 30... -גובה מה

 זה נושא אחר. אבל לא לערבב את הכל. אברהם בוסקילה: 



 למה הכסף לא חוזר לפעילות של המועצה הדתית?  ג'קי גונגרדי: 

 זאת הבעיה. מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

לו   אברהם בוסקילה:  גינון, משלם  מיליון שקל בשנה. הוא משלם,   15אתה לוקח קבלן 

הערבים שלו, שכר מינימום. זה בדיוק מה שאתם עושים עכשיו. אתה  

מיליון שקל בשנה ומשלם לפועלים שלך מיליון   15אומר שאתה לוקח  

 שקל. מה אתה עושה? זה בדיוק מה שאתם עושים כאן. 

 הוא עובד מעט שעות.  מוטי פרנקו:

איזה   אברהם בוסקילה:  שיש  מניח  אני  המשלם.  הוא  העסק  בעל  הזה  במקרה  לא, 

 קריטריון בכל הארץ כמה בעל עסק משלם. 

 בביקורת שבדקת, אתה יכול לתת לנו קצת רקע מה מצאת ...? נועם ששון:

לעשות    אברהם בוסקילה:  ויצטרכו  נידון במדינה,  היום  וכה  כה  בין  הנושא הזה  אבל 

 רפורמה.איזו 

ההכרזה  ניסים גוזלן: בישיבה  שאנחנו  סוכם  פה.  נעצור  בוא  משה,  דקה.  חבר'ה, 

הראשונה וההתכנסות של הישיבה של המועצה הדתית החדשה, אנחנו 

 נביא את משה מבקר המועצה שיציג להם.

 לא מזמינים בישיבה חגיגית ביקורת. אברהם בוסקילה: 

 הבאה.שנייה. אנחנו נכנס בישיבה  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

תעביר להם את הדו"ח, כן, אבל אתה לא נהיית בעל הבית של המועצה  אברהם בוסקילה: 

הדתית. עם כל הכבוד לכם, היא גוף מבוקר. אל תהיו בעלי בתים של  

 המועצה הדתית. 

 מותר לי להגיד הכל.  מוטי פרנקו:

כסף אברהם בוסקילה:  כמה  בתים.  בעלי  לא  אתם  אבל  להגיד,  משלמים   מותר  אתם 

משלמים   כמה  או  שלהם  לעובדים  משלמים  הם  כסף  וכמה  בחינוך 

לאשפה וכמה משלמים לעובדים שלהם, זה לא נכון מה שאתם עושים  

 פה. 

 מה לא? מוטי פרנקו:

אלף שקל, שיילך ילמד    15אני אגיד לך למה, כי אם משגיח רוצה לקבל   אברהם בוסקילה: 



ש המשכורת  זו  משגיח,  הוא  אם  הארץ  הייטק.  בכל  משלמים 

 למשגיחים, עם כל הכבוד.  

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, אני אומר עוד הפעם, להרכב החדש תעבירי את הדו"ח, אילנית,   ניסים גוזלן:

 עם מכתב מלווה שלי. 

 )מדברים ביחד( 

צריך לעשות לפי זה. בוא נעביר להם את הדו"ח. משה רשם דו"ח. נביא   ניסים גוזלן:

לידיעתם שיש דו"ח. אף אחד לא בא, אבל אנחנו צריכים לתת להם את  

 הדו"ח לוועדה החדשה.  

 )מדברים ביחד( 

המועצה יכולה להגיד 'העברנו לכם את הדו"ח. אם לא תעמדו ותיישמו   ניסים גוזלן:

בכם'. אפשר להגיד את זה. אבל מה    את המלצות הדו"ח, לא נתמוך

ולזה    5,000שהוא אומר, אתה לא יכול לנהל ולהגיד 'למשגיח הזה תן  

לא    4,000תן   גם  אנחנו  בסדר,  זה  לעשות'.  יכולים  לא  אנחנו  ולזה 

 רוצים ... גם לא עשינו אף פעם.

לסיכום, ועדת ביקורת דנה בהמלצות של המבקר. ועצם המטרה של   רו"ח דני אורן: 

את  הדי לאמץ  אישורכם  את  נקבל  שאנחנו  כדי  זה  פה  שנעשה  ון 

המלצות דו"ח המבקר וליישם אותן. אז כולם מאשרים את ההמלצות  

של דו"ח המבקר? )ללא סייגים או התנגדויות( יפה, כולם מאשרים את  

 ההמלצות של דו"ח המבקר. 

  )מדברים ביחד( 

 ( 2)רבעון    2021ו"ח כספי רבעוני לשנת ד –  7סעיף 

צורף פה הדו"ח הרבעוני, עבר את ישיבת הנהלה, ישיבת כספים, ... של   ח מירי לוין: רו"

אלף שקל. זה בעצם מה שמאפשר לנו להגדיל ... )דיבורים ברקע(    730

 זה בקצרה. 

אלף שקל, זה בערך אותו  700-דו"ח רבעוני שני שהסתיים בעודף של כ רו"ח דני אורן: 

ה עדכון  את  לעשות  לנו  שאיפשר  בוועדת  עודף  נידון  הוא  תקציב. 

 כספים, בהנהלה וכו', ומובא לידיעתכם. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

 



 

 אישור תוספת להסכם הגג לבאר יעקב   –  8סעיף 

הנושא הזה עלה וירד, ועלה וירד, וירד ועלה. דיברנו על זה בהנהלה.  רו"ח דני אורן: 

הכיוונים. הסביר  למען ההגינות, אנחנו כבר טחנו את הנושא הזה מכל  

.  816-מיליון ל  552- אז בזמנו ניסים את התוספת של ההסכם שעלתה מ

 כמו שאמרתי, הנושא נידון בוועדת כספים. 

 )מדברים ביחד( 

כולם בעד?  רו"ח דני אורן:  יש מישהו שמתנגד לאישור עדכון התוספת להסכם הגג? 

 )ללא סייגים או התנגדויות(. הלאה.

 נקודתית חזון איש באר יעקב  תב"ע  –  9סעיף 

 ישראל, אתה יכול להסביר בקצרה את העניין?  רו"ח דני אורן: 

כן. יש ברחוב עוזיאל שצ"פ, שהמינהל שיווק מגרש עורפי, ואנחנו פשוט   ישראל בן ישראל: 

 רוצים לתת זכות מעבר לרכב לכל המגרשים שישנם באזור. 

 )מדברים ביחד( 

 שרים? )ללא סייגים או התנגדויות(. מאשרים. הלאה. טוב, אז אתם מא רו"ח דני אורן: 

 אישור יוסף ג'בר כמורשה חתימה במקום המנכ"ל בוועדות רכש  – 10סעיף 

אותו  רו"ח דני אורן:  שנאשר  הוא  התקין  הנוהל  רכש.  בוועדות  בשמי  נמצא  יוסף 

 במליאה. אושר.  

 עדכון המליאה בדבר קבלת תרומה   – 11סעיף 

סעיפים  יש   רו"ח דני אורן:  ועדכון  12-ו  11את  תרומה  קבלת  בדבר  המליאה  עדכון   ,

שקל, אחד עובד   2,500המליאה בדבר קבלת חסות. נתנו תרומה של  

 מועצה שתרם. אנחנו מאשרים.

 עדכון המליאה בדבר קבלת חסות   – 12סעיף 

שוכחים   רו"ח דני אורן:  שלא   ... חסות  זאת  חסות.  בדבר קבלת  המליאה  עדכון  ויש 

י התראות ילדים.  לעשות  שמאפשרות  ערכות  שנותן  גוף  איזשהו  ש 

 במכוניות. ואנחנו מאשרים את זה, ברשותכם. 

   90%- ל  85%- , מעדכון שכר יועמ"ש המועצה, עו"ד אילנית הומינר  – 13סעיף 

 בהתאם לטווח השכר המאושר ע"י משרד הפנים

 )עו"ד אילנית הומינר יצאה מהחדר(



שאתם   רו"ח דני אורן:  מסוימת  כמו  מתח  בדרגת  מתחיל  בכירים  של  שכר  יודעים, 

ופעם בשנתיים צריך להעלות שכר. מותר להעלות פעם בשנתיים. אני 

אומר   המנכ"ל  חוזר  שערורייתי.  המנכ"ל  שחוזר  אגב,  דרך  חושב, 

,  85%-, זה מתחיל ב100%-שעובדים בכירים, למעט מנכ"ל שמתחיל ב

ל ל  90%-עובר  הם   95%-ועובר  נעצר.  זה  ל  ושם  להגיע  יכולים  - לא 

 . אבל אני אומר משהו אחר, עכשיו אמיתי. 100%

דפקו אותנו אתכם, שבשביל לפטר אותך צריך שני שליש ... לפחות הם  נועם ששון:

נתנו לנו, ביום שהוא יבקש העלאה ולא יגידו לו כולם נגד, שיבין לבד.  

 אין מה לעשות. ... זה המצב.

נית, עכשיו זו דעתי האישית, שאם עברו שנתיים ולא  אז אני חושב עקרו רו"ח דני אורן: 

פיטרו את העובד, אז כנראה שהוא בסדר. אז צריך היה לאשר לו. זה  

 ברמת העיקרון. 

 זה מליץ יושר שלא עובר אצלי, אבל בסדר.   ג'קי גונגרדי: 

מתחיל  ישראל בן ישראל:  זה  לרשות,  מרשות  עובר  כשמישהו  פעם  שכל  אוסיף  ואני 

 מאפס.

 . אילנית עובדת פה כמעט שנה וחציטוב, בקיצור, עכשיו צריך לדון.  ניסים גוזלן:

 )לאחר הפסקה קצרה( 

 כולם בעד, פה אחד.   רו"ח דני אורן: 

 )עו"ד אילנית הומינר חזרה לישיבה(

   אילנית.עבר פה אחד,   ניסים גוזלן:

 ישור המליאה לעבודה נוספת )בדלתיים סגורות( א  – 14סעיף 

יש פה אישור המליאה לעבודה נוספת. היו שתי בקשות ... חוות דעת   דני אורן: רו"ח 

עדנה גבר  של יועמ"ש בדלתיים סגורות.  יש בקשה לעבודה נוספת של  

 איפה חוות הדעת שלך, אילנית? צדיק.

... אבל תגיד רק את הנתונים של העובדת, מה הנימוקים שלה. חוות    עו"ד אילנית הומינר: 

היא שאין מניעה מבחינת ניגוד עניינים. רק תגיד מה    דעת המשפטית

 העובדת ולמה היא מבקשת.

מדובר בעובדת שעובדת כמלווה בהסעות, מועסקת בחלקיות משרה,  רו"ח דני אורן: 

  55%. אני לא מכיר אותה. היא עובדת בניקיון  עדנה גבר צדיקהגברת  



 משרה. 

ניגוד עניינים ושאין   ורק לפי החוק צריך נימוקים עו"ד אילנית הומינר:  מיוחדים ושאין 

 הפרעה. 

 )מדברים ביחד( 

 אז אנחנו מאשרים את שתי העובדות האלה.  רו"ח דני אורן: 

 כן, זה שתי עובדות כאלה.  עו"ד אילנית הומינר: 

 ציפורה שמש –ישור הארכת שירות  א  – 15סעיף 

. היא  70הגיעה לגיל    ציפורה שמש.  ציפורה שמשויש אישור הארכת של   רו"ח דני אורן: 

מבקש  המועצה  ראש  מהוועדה.  הארכה  אישור  קיבלה  לא  למעשה 

 לאשר לה, וזה דורש אישור מליאה. ניסים, אתה צריך להגיד משהו. 

היא בהסעות הרבה מאוד שנים ובאמת שם יש מצוקה קשה   ציפורה ניסים גוזלן:

עוד הפעם,  זה  מאוד תקציבית. במקום לשלוח אותה, אני אומר את 

אנחנו מחליטים להאריך לה בעוד שנה כי צריך אישור מליאה. אז אני  

 אומר עוד הפעם, אני הסכמתי לאשר. כמובן שזה בכפוף למליאה. 

 למה הוועדה לא המליצה להאריך? עו"ד אילנית הומינר: 

כי אחרי שלוש פעמים, אחרי שאנחנו עושים שנה, שנה, שנה, הארכנו  ניסים גוזלן:

זה  לה שלוש שנים בסמ ואנחנו מביאים את  כות שלא צריך להעביר, 

 מכיוון שעברו שלוש השנים ואנחנו מעבירים עוד שנה.

 אז צריך נימוקים מיוחדים פה. צריך לנמק.  עו"ד אילנית הומינר: 

 תרשמי, מצב כלכלי קשה מאוד מאוד מאוד, אם תרצו גם נכין דו"ח ...  ניסים גוזלן:

ועובדות איתנו במתנ"ס  שאלה, העובדות של המועצ נועם ששון: בגנים  ה עובדות 

 בצהרונים. ...  

 )מדברים ביחד( 

 אז צריך מהמליאה אישור?  נועם ששון:

 ?-למה? כשאתה מאריך להם מעל גיל  עו"ד אילנית הומינר: 

 לא, ... נועם ששון:

 ... )רעשי רקע( עו"ד אילנית הומינר: 

גורף לכל הסייעות שעובדות גם לעשות בדיקה מחודשת, לקבל אישור   רו"ח דני אורן: 

 במתנ"ס והן עובדות ... 



 )מדברים ביחד( 

...  -אישרנו את שתיהן. אחת זה אישור עבודה והשנייה זה לאשר את ה ניסים גוזלן:

 פה אחד, הלאה. 

 דיון נוסף  -   2022שור תבחינים לתמיכות לשנת הכספים אי  – 16סעיף 

, היה דיון נוסף לבקשת  2022אישור תבחינים לתמיכות לשנת הכספים   רו"ח דני אורן: 

שמדובר   הסכמה  היתה  יום  של  ובסופו  בנושא,  דנו  הוועדה.  חברי 

לשנת   רק  תקפים  שיהיו  ביקשו  2022בקריטריונים  ואבנר  מוטי   .

כשבשנת   אחת,  לשנה  חריג  באופן  שמדובר  על    2022להדגיש  כשנדון 

יידון  2023-הקריטריונים ל מחדש בצורה אולי אחרת או שונה,    הכל 

 ואני חוזר על הבקשה שלכם גם פה, שזה ייאמר. 

 אני מבקש שלפעם הבאה שיו"ר הוועדה ... שנעשה דיון לפני ... מוטי פרנקו:

 אני אזכיר לכם שביקשתם ממני שכבר בינואר נתחיל ...  רו"ח דני אורן: 

 אנחנו לא נאשר בדרך כזה עוד פעם. מוטי פרנקו:

בסדר. אז אנחנו דיברנו על זה שכבר בינואר הקרוב נתחיל לדון בנושא.   דני אורן: רו"ח 

 יש אישור?

 לא יודע. יש מתנגדים? אני בעד. אנחנו אישרנו את זה בוועדה. מוטי פרנקו:

לאשר  ניסים גוזלן: מומלץ  במועצה.  גם  זה  את  נאשר  אנחנו  בוועדה.  אושר  זה 

 במועצה, אנחנו מאשרים. אני בעד.

אברהם  פרנקו: מוטי מר  חסר  בבקשה,  כתוב  שיהיה  רק  זה,  על  לחתום  מוכן  אני 

 בוסקילה יו"ר הוועדה, בסוגריים שזימן את הישיבה. 

 היא אומרת אבל שהיא זימנה אותו. ניסים גוזלן:

 ... שיהיה כתוב בפרוטוקול. אני חתום על זה.  מוטי פרנקו:

 תרשום, 'היועמ"שית ...'.  ניסים גוזלן:

 הישיבה זומנה על דעתו.  ו:מוטי פרנק

 אין בעיה. עו"ד אילנית הומינר: 

שהיה,  ניסים גוזלן: מה  תרשום  היא  וזהו.  אותו,  הזמינה  שקורל  תרשום  היא 

 עובדות. עובדה זו עובדה.  

אני חייב להגיד לכם שאני שמעתי שונה מכם. אני שמעתי את אברהם   רו"ח דני אורן: 

 שאומר שהישיבה זומנה בידיעתו. 



 אתה טועה.  מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

קורל אומרת לפרוטוקול עכשיו שהיא זימנה   קורל, את הזמנת אותו? ניסים גוזלן:

 אותו הלאה.

 זימנה בידיעתו. לא שהיא זימנה אותו, שהיא  רו"ח דני אורן: 

 תיאמת איתו? דיברת איתו? ניסים גוזלן:

 כן. קורל:

קורל דיברה איתו. אז פה תיתן לה להגיד את זה בקולה, כי זה מוקלט.  ניסים גוזלן:

 מה, קורל?

 זימנתי אותו לישיבה.   קורל:

 לא, לא זימנת אותו לישיבה. תיאמת איתו את הישיבה. רו"ח דני אורן: 

 את הישיבה, סליחה. נכון. תיאמתי איתו  קורל:

 בניית אודיטוריום )ליד התיכון המקיף נווה נחום(  – 1418אישור תב"ר    – 17סעיף 

נידונו  רו"ח דני אורן:  שגם  תב"רים,  של  לרשימה  ברשותכם  עוברים  אנחנו  עכשיו 

כבר מוכרים. ברשותכם,    בוועדת כספים, נידונו בהנהלה. כל התב"רים

זה עדכון תב"ר של בניית אודיטוריום ליד    1418אני 'רץ' עליהם. תב"ר  

תיכון מקיף נווה נחום. אני מזכיר, יש פה שורה שכתוב 'קרן עבודות  

פיתוח', אבל בעתיד כשנקבל את הואוצ'ר של רמ"י, נסב אותו. זה יהיה 

 מיליון שקל.  20-אודיטוריום ב

 שדרוג והתקנות עבודות מים וביוב ביישוב  – 1419תב"ר  אישור    – 18סעיף 

, שדרוג והתקנות עבודות מים ביישוב, חצי מיליון 1419אישור תב"ר   רו"ח דני אורן: 

 שקל. יש לתקן שם את מערכת הסליקה במכון הדרומי. 

 תשלום דמי היוון מערך קרקע תחנת שאיבה לביוב  – 1420אישור תב"ר    – 19סעיף 

 825תב"ע ממ/

 אלף שקל. 215יש תשלום דמי היוון לקרקע בתחנת שאיבה בצריפין,  רו"ח דני אורן: 

 שים איטום גני הילדים כולל אולם מקס ומבנים נדר 1421אישור תב"ר    – 20סעיף 

אלף שקל לאיטום גני ילדים עפ"י בדיקת   400, השקעה של  1421  תב"ר רו"ח דני אורן: 

 יועץ. הבאנו יועץ.   

 יש פה טעות. זה צריך להיות חצי מיליון שקל.   רו"ח מירי לוין: 



. דיברנו 400, אני מעדכן, זה חצי מיליון שקל ולא  1421נכון. אז תב"ר   רו"ח דני אורן: 

 ף.  על זה בישיבה, ואתם עדכנתם ולא עדכנו פה בד

 בניית אולם ספורט בשכונת צמרות –  1180אישור הגדלת תב"ר   – 21סעיף 

, בניית אולם ספורט בשכונת צמרות. לאחר בדיקה נוספת  1180תב"ר   רו"ח דני אורן: 

עדכון אחרון לאולם ספורט,   נדרש  וכו',  גזברות  הנדסה,  של מחלקת 

ט הזה מיליון שקל. אולם הספור  15-שני מיליון שקל, ונגמור אותו ב

 אמור עד סוף השנה הזאת להיות גמור ומוכן לשימוש.

 כולל חניות? מוטי פרנקו:

 כן. רו"ח דני אורן: 

 מימון תשתיות היקפיות בתיכון נווה נחום  –  1111אישור הגדלת תב"ר   – 22סעיף 

תקבול  1111  תב"ר רו"ח דני אורן:  זה  נחום.  נווה  בתיכון  היקפיות  תשתיות  מימון   ,

שקיבלנו, תשתיות היקפיות של חצי מיליון שקל. אז התב"ר הזה בסופו 

 524של יום זה תב"ר שקיבלנו כסף ממשרד החינוך, אז ההגדרה היא  

 שקל.   64,471,186אלף שקל. זה יעמוד על 

 שיפוץ המתנ"ס   – 1422אישור תב"ר    – 23סעיף 

 תב"ר שיפוץ המתנ"ס שנידון, מיליון וחצי שקל מקרן עבודות פיתוח.  רו"ח דני אורן: 

 )מדברים ביחד(  

 הפעלת מצלמות ברחבי היישוב   –  1134אישור הגדלת תב"ר   – 24סעיף 

של   רו"ח דני אורן:  תקציב  לנו  יש  היישוב.  ברחבי  מצלמות  הפעלת  אחרון,  תב"ר 

. זה 225עבודות פיתוח עוד    אלף, וקרן  375המשרד לביטחון קהילתי,  

מצלמות. היום    300,  250-אלף שקל. זה ירחיב לנו כמו שרצינו ל  600

בדרך, ובעזרת  75מצלמות. עוד   60היתה לי ישיבה עם תמיר. כרגע יש 

התב"ר הזה נשלים את כל המערך, שהמוקד צופה, רואה. עד כאן, אלו  

 כל התב"רים. תודה בשם צוות ההנהלה.  

 מאושר? ין: רו"ח מירי לו

 כולם מאושרים פה אחד.  רו"ח דני אורן: 

 ,-רגע, תעשה הצבעה. אם לא עושים אחד אחד, אז לפחות עו"ד אילנית הומינר: 

 אבבה, אתה בעד?  רו"ח דני אורן: 

 כן. ניגוס אבבה: 



 ג'קי? רו"ח דני אורן: 

 כן, בעד. ג'קי גונגרדי: 

 ברק? רו"ח דני אורן: 

 כן. אבנר ברק:

 נועם? אורן: רו"ח דני 

 כן. נועם ששון:

 טלילה? רו"ח דני אורן: 

 בעד. טלילה מזרחי:

 מוטי? רו"ח דני אורן: 

 בעד. מוטי פרנקו:

 ניסים? רו"ח דני אורן: 

 בעד. ניסים גוזלן:

 יופי. כולם בעד.   רו"ח דני אורן: 

חבר'ה, דקה, ברשותכם. ביקור השרה, שזה אירוע. זה ביום רביעי, זה   ניסים גוזלן:

. אנחנו הוצאנו הודעות לכולכם והזמנו כמובן את 18:00-ל  16:00בין  

לכם  נגיד  רק  בתיכון.  פה  זה  את  עושים  אנחנו  ההנהלה.  ואת  כולם 

מדויק מתי להגיע, כי אנחנו עדיין לא סגורים עם הצוות של השרה מה 

 .17:00-אנחנו רוצים. אני מעדיף שב

 אתה יכול להגיד שזה יהיה ...? מוטי פרנקו:

דקה, מוטי. אני מעדיף, למה? כי יש כמה דברים שאנחנו רוצים להכין   ם גוזלן:ניסי

אותם. אני לא רוצה להתחיל לריב איתה פה בפורום הזה או בפורום  

גדול יותר. מה שאנחנו צריכים זה שלושה ארבעה אנשים להיות איתה 

כדי להסביר לה את הקרן לצמצום פערים, להגיד לה את כל המשימות 

 שלנו.

 מה שדיברנו בישיבה.   ו"ח דני אורן: ר

אחרי שהיא תגיד לנו שהיא תיתן אחת, שתיים, שלוש, נעשה ישיבה גם   ניסים גוזלן:

 פה.

 תעשה ראש העיר, סגן הנהלה ומנכ"ל. מוטי פרנקו:

גם   ניסים גוזלן: פעם,  עוד  אומר  אני  נעשה.  איך  נראה  אנחנו  אומר,  אני  זה  בגלל 



. עד היום  2כנראה שהיא רוצה לגזור סרט בצריפין בקטע של מתחם  

המנופים,  את  שתראה  לגזור,  לה  תן  שם,  סרט  שים   ... לא  אחד  אף 

 שתראה את הכל.  

 )מדברים ביחד( 

 ביי, חבר'ה, להתראות.  ג'קי גונגרדי: 

 
 


