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כ"ט סיון תשפ"ב
 28יוני 2022
עיריית באר יעקב
תמלול ישיבת מליאה
מישיבת מליאה מן המניין מס' 44
שהתקיימה ביום שני27.6.22 ,
בשעה  19:45בתיכון "נווה נחום"
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש העיר
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש העיר
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש העיר
מר נועם ששון – סגן ראש העיר
מר דודי לוין – חבר מועצת העיר
מר אבנר ברק – חבר מועצת העיר
גב' שלומית שלסקי -חברת מועצת העיר
גב' מזרחי טלילה  -חברת מועצת העיר
מר ניסן לביא  -חבר מועצת העיר
נוכחים:
רו"ח דני אורן – מנכ"ל העירייה
רו"ח מירי לוין –גזברית העירייה
מר משה מזרחי – מבקר העירייה
מר יוסף ג'בר – עוזר מנכ"ל ותקציבאי
גב' קורל ג'ואנשיר -מ.לשכת מנכ"ל
חסרים:
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש העיר
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצת העיר
גב' טל אברמוביץ' שקרי – חברת מועצת העיר
מר ניגוס אבבה – חבר מועצת העיר
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס העירייה
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פרוטוקול
דני אורן:

טוב ,אנחנו פותחים את הישיבה הבאה .הצטרפו מוטי ואבנר ברק.
אנחנו פה  8 ,6 ,4 ,2אנשים 9 ,יחד עם ניסים .יש קוורום .בסדר? טוב.
אנחנו פתחנו ישיבה שנייה.

(מדברים ביחד)
מוטי פרנקו:

אני רוצה להגיד לפרוטוקול משהו אחד ,שתבינו .הדבר הזה נדון
בישיבת הנהלה לעומק ,חשוב לי לחברי המועצה שלא היו ,לעומק.
ראינו ,לדוגמה ,עיוות מטורף ,עזבו את מחירי הארנונה בבאר יעקב
שלעסקים נמוכה דרמטית ,אתן לכם דוגמה .הסופר שופרסל בבאר
יעקב משלם ארנונה כמו חנות מכולת .למה? אז או שנוריד לחנות,
למכולות ,אי אפשר ,אי אפשר ,זה החוק – אי אפשר להוריד את
הארנונה או שנעשה התאמה ונגיד לסופר :עד  100מטרים תשלם כמו
המכולת ,אבל אם אתה מעל  100מטרים ,תשלם כמו סופר .עכשיו,
הבעיה היא לא הסופר ,יהיו פה  20סופרים בעוד כמה שנים ,יהיו פה
מלא חברות הפצה ,יהיו פה מלא ,אני אגיד לך למה זה יהיה ,אני אגיד
לך למה .ברגע שבונים את הבניינים החדשים ,כרגע שאישרנו ,כרגע,
לא מדבר על עתידי ,כן? הם משולבים בתוך מסחר ותעסוקה .גם אם
הקבלן שיבנה אותם לא ישווק את הזה ,הוא ישלם לנו.

דני אורן:

מוטי ,יש רשימת תור ארוכה שכירויות ,אני אחדש לך .יש רשימת
ממתינים כדי לשכור ,יש יותר,

מוטי פרנקו:

זה לא מעניין אותי ,אני מקציב.

דני אורן:

לא ,רק שתדע ,רק שתדע .יש יותר שרוצים משטח ,שתדע את זה.

מוטי פרנקו:

אני יודע ,אין לי בעיה ,אבל מבחינתי יזם שזכה בזה ,הוא יודע שיש
אחרי חצי שנה שנותנים לו דחייה ,חצי שנה לפי החוק ,אני בדקתי את
זה ,איפה היועמ״ש ,פה?

דני אורן:

לא ,היא חולה.

מוטי פרנקו:

חצי שנה דחייה .אחרי חצי שנה ,הוא משלם  ...עכשיו ,אם אנחנו ,למה
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זה חשוב? אם אנחנו נראה ש,
ניסים גוזלן:

תגיד לי ,אותי זה מעניין אם הוא ישכיר ב 100 -או ב ?130 -לא ,שישכיר
ב 90 -וישלם לי ארנונה .מה הבעיה? לא הבנתי .אני ,מצדי ,שיפגע
ברווחים שלו ,למה בשלנו? לא הבנתי .איפה ההיגיון בכלל?

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

עכשיו ,פה אנחנו מחזירים מיליון ולא רק זה ,נתנו פה מקומות -מוטי
רצה להגיד את דברו ,לכן דיברנו על זה .יאללה ,בואו נעבור הלאה.
בואו נעבור הלאה.

דני אורן:

טוב ,אז בואו נעבור לישיבה השנייה .בסדר? ישיבה מן המניין ,סעיף
ראשון – אישור דף החלטות ישיבת מליאה מס׳  43מתאריך .25/4/22
כולם בעד? אוקיי .סעיף מס׳  – 2ניסים ,אתה רוצה להסביר אותו? היה
אמור לבוא ישראל שגם חולה קורונה.

ניסים גוזלן:

כן ,אני יכול להסביר בכמה משפטים .מה שקורה זה שבשנת 2001
בתלמי מנשה ,במרכז תלמי מנשה ,מה שנקרא  ...והתימנים ,הגישו אז
מספר תוכניות .המשפחה של אלי דורי ,מבחינתנו ,היה צריך,
מבחינתם היה צריך לעשות הפרדה ,התוכנית לא הפרידה בין בית אחד
בין שתי משפחות ,ולכן צריך לעשות תיקון .המועצה ,לצורך העניין,
מעמידה רק את השם שלה בתוכנית ולכן ,צריך לקבל את האישור .כל
המימון של כל התכנון והכל באישור התוכניות ,זה גם ברמ״י וגם
בוועדה ,חלות על אלי דורי עצמו .אנחנו רק ,מבחינתנו על פי חוק
לשנות

תב״ע

שהמועצה

הגישה

ב-

2004

חייבת

להיות

ב Front -המועצה המקומית .2001 .המשמעות ,אני אומר ,כי אני,
 ,2004זה היה  .2001המשמעות היא שהמועצה רק מופיעה בתוכניות,
כמו שהיא יוזמת המון תוכניות ,כל העלויות ,כל ההשתתפויות ,כל
ההיטלים ,כל האגרות ,לא חשופים לכלום ,כל האגרות וההיטלים ,זה
תואם עם ישראל .צריכים רק להעביר להחלטה כדי לשלוח את זה
למצפה אפק ,צריך לשלוח את זה .אילנית עברה את זה ועבר את זה
ביחד ישראל ,פשוט שניהם עם קורונה ,זה כל העניין .שניהם עם
קורונה ,זו כל הבעיה.
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מוטי פרנקו:

לא הייתה הסתייגות על זה?

ניסים גוזלן:

אין הסתייגות ,ולכן זה עלה.

דני אורן:

אפשר גם להעביר החלטה שזה מאושר בכפוף לאישור סופי של אילנית
ואז זה מכסה את הספק .מצוין ,אז כולם בעד? בכפוף לבדיקה נוספת
של אילנית ,אני אציין את זה.

(מדברים ביחד)
דני אורן:

בסדר .סעיף מס׳  ,3דו״ח הממונה על תלונות הציבור לשנת ,2021
תתכבד ,משה ,לתת לנו בבקשה תקציר כי אני מבין שגם דודי ממהר.

משה מזרחי:

אוקיי ,אז זה הדו״ח ,כל שנה אני מטפל בתלונות .תלונות זה ,אני
מזכיר שזה לא המוקד העירוני שמטפל בכל מיני פניות שוטפות ,אלא
דברים שלא מקבלים פתרון לדעת המתלונן או  ...או שהוא ,כל מיני
טענות שיש להם .בשנת  2022היו  22תלונות ,זו ירידה לעומת  33שנה
לפני 27 ,כמה שנים לפני ,זאת אומרת יש פה איזו שהיא ירידה .מספר
התלונות המוצדקות שאני מצאתי ,המוצדקות או מוצדקות חלקית,
היו  .8כמו כל שנה,

מוטי פרנקו:

 8מתוך כמה?

משה מזרחי:

מתוך  ,22שזה שליש בערך .האחוז עלה לעומת שנה לפני זה ,שרבע.
זאת אומרת ,נשארו  8תלונות מוצדקות מבחינתי.

מוטי פרנקו:

למדנו מהתלונות המוצדקות? כשאתה רואה את התלונה המוצדקת,
אתה כמבקר ... ,שטעו בהחלטה ,זאת אומרת ,מישהו מפיק מזה?

משה מזרחי:

תראה ,אני אגיד כמה ,אני אזכיר כמה דברים שלא קיבלו ,כי אם זה
מוצדק ,גם אם זה לא מוצדק ,אני חושב שיש פה איזו שהיא דרך
פעולה ,אני כותב מה צריך לעשות .זאת אומרת ,או שתוקן או ש,

מוטי פרנקו:

אני שואל ,האם לדוגמה אתה רואה בשלוש השנים האחרונות,
לדוגמה ,שטעות מסוימת חזרה על עצמה? זה לא תקין .אתה מבין מה
אני מתכוון? אם אני יודע שמישהו הזיז את הבקבוק הזה והערת לו,
זה לא צריך להזיז והוא עוד פעם מזיז את הבקבוק ,אז הביקורת לא
הופנמה.

משה מזרחי:

כן .העניין הוא שהרבה דברים ,התלונות הן תלונות שונות .יש דברים
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שחוזרים על עצמם באיזה שהוא מעגל ,יש דברים שהם חדשים ,לא היו
קודם ואני אגיד פה כמה,
מוטי פרנקו:

אז רק משפט .האם אפשר בבקשה ממנכ״ל העירייה ,שכל ארגוני
העירייה בסוף עוזרים לך מקצועית ולראש העיר ,אז אם יש משהו
שחוזר על עצמו ,שיצא מכתב שמבקר העירייה הוציא כך וכך ,התלונה
הזאת חוזרת ונשנית בשלוש השנים האחרונות ושימו לב .למה? אני
נחשפתי לבעיה אחת עכשיו ,אפילו לא עדכנתי את ראש העיר,
לתושבים ,ואני אומר לכם מהיכרות ,אני בחיים לא  ...למען פרסונה
מסוימת ,רק למען עניין ,אפילו שם אני לא אומר .הממחזרים הכי
גדולים בבאר יעקב ,יש להם פח מחזור בבית שלהם ,יצא שנייר שלהם
נפל מהאוטו זבל ,קורה ,נכון? כמה פעמים אני ראיתי אותך ,ג׳קי ,צועק
על המשאית זבל שלא מרימים אחריהם ,מישהו לקח את הנייר ,הרים
לפח אשפה רגילה ,בא ואומר להם :כל האשפה הזאת שלכם .עכשיו,
מה הייתה הבעיה עם האשפה? כל זה אשפה שאין סיכוי שהוא יזרוק,
כי זו אשפת מחזור .הוא מפריד פלסטיק ,ברזל ,הם -אתה יודע מה?
הם מטורפים על מחזור .לא משנה כמה פעמים פנינו  ,...אני אומר לה:
תקשיבי ,אני לא מתערב .לא ,אני אומר לה :אני הולך לבית משפט.
עכשיו העירייה תשלם כסף ,בית משפט ,שם רע ,תושבים רוצים לעזוב
את באר יעקב ,הוא אומר לי :פגעתם בי ,השפלתם אותי ,עכשיו כל
השכונה אצלנו ,אתה מכיר את השם ,אתה תצחק אם אני אגיד לך,
כולם יודעים שהם ממחזרים .כל פעם צוחקים עליהם בקבוצה .זו
תקלה שחוזרת על עצמה ואני מבקש ,כמבקר העירייה ,יחד עם ראש
העיר ויחד עם מנכ״ל העירייה ,שימו סוף לתקלות כאלו .זה מוציא
אותנו לא טוב בתור נבחרי הציבור שפונים אלינו ואתה אומר לעצמך:
בוא׳נה ,תפתחי את הראש .תסתכלי .אי אפשר לתת לבן אדם ,עכשיו,
זה לא  500שקלים קנס ,זה בן אדם שמרוויח את זה בשעה .זו הדרך
שלו ,עד שלא התערבתי לו  ...זהו .כן ,וגם שאין תשומת לב .וואלה ,הבן
אדם פה עלה על איזו בעיה עקרונית .אתם רואים איזו חתיכת נייר,
תפעילו שיקול דעת,
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ניסים גוזלן:

ל.כ.

תראו ,לפעמים אני אומר ,שיקול דעת של פקח יכול להכניס אותנו
לסיטואציות ולמקומות שמסבכים את כולנו ,זה קורה .אנחנו ,ואני
חושב ,כן ,אני אומר ,עוד פעם – אנחנו ,גם ג׳קי משקיע המון כסף וגם
יושבים עם המנהל החדש  ...יושבים עם הפקחים ואני חושב שיש לנו
פקחים היום הרבה יותר ,יותר,

ג׳קי גונגרדי:

אני קצת פספסתי אותך ,משה ,מה הייתה התלונה? אני לא,

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

יש ,נקרא לזה ככה ,דו״חות איכותיים ועם יותר שיקול דעת היום ממה
שהיה לפני שנה ולפני שנתיים וזה ברור ,כי יש יותר ניסיון ,יש יותר
משאבים ויש יותר גם פקחים והעומס עליהם הוא הרבה יותר קטן,
לכן אני אומר שהסיטואציה היא כזאת שמצבנו יותר טוב ,אבל תמיד
יהיו מקרים ותמיד יהיו ,צריך לשמוע על שני הצדדים גם .תמיד
לשמוע ,ולכן נותנים להם גם הזדמנות לערער ,נקודה וגם אני חושב
שמה שעשינו גם ,ולחצנו גם את אילנית ,זה לקבל קהל ,כי בדרך כלל
יועמ״שים שמקבלים ערעורים הם שומעים צד אחד בכתב ,צד שני,

מוטי פרנקו:

אני מודה שאילנית מאוד זמינה.

ניסים גוזלן:

אני יכול להגיד לך שלציבור ,לציבור היא לא הייתה זמינה ,היום היא
יותר זמינה ,היום יש לה תוספת כוח אדם משמעותית.

דני אורן:

חבר׳ה ,אני אגן רגע על העניין ,שהיא לא כל כך יכולה להיות זמינה
כיוון ,היא תגיד לך את זה ,היא צד התביעה .התושב ,צודק ככל שיהיה,
הוא צד בבית משפט והיא צד שני ,כאילו אסור להם ,אסור להם
להיפגש .אז ככל שהיא עושה אברה קדברה ,היא עושה את זה ,אבל,

ניסים גוזלן:

היו לנו ימים של מאות דו״חות גם שלא  ...וגם ,משה גם יודע על
תקופות כאלו.

דני אורן:

אני גם חושב שאתה יכול לציין את חצי הכוס המלאה כי בשנים3-4 ,
השנים האחרונות ,עשינו איזו כברת דרך ארגונית פה ,בסדר? בכל
האספקטים ,איך אני יודע את זה? אני מרכז את דו״חות הביקורת שלו
מ 2015 -עד 19׳ ואני רואה איך הכל לאט לאט ,לאט לאט ,לא ,לא ,הוא
כבר מכין לי את 20׳21-׳ ,הוא יושב לי בצד.
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משה מזרחי:

ל.כ.

אז אני חוזר .רוב התלונות הן תלונות שכל אחד הוא אינדיבידואל ,זה
מקרה יחיד ,זה לא משהו .איפה שכן חוזרים דברים ,לדוגמה רוב,
מתוך  22תלונות 6 ,זה מחלקת הגבייה .זאת אומרת ,מחלקת הגבייה,
יש שם כמות לא קטנה ,אני גם מקבל הרבה פניות שהן לא הופכות
לתלונות ,הם פשוט ,הם פונים אליי ,אני מעביר אותם למנהלת מחלקת
הגבייה :תטפלו .יש כנראה משהו ,בטח יש כנראה משהו עם הזמינות,
עם המענה לתושבים .אם תושב פונה לא מקבל תשובות ,הוא מתעצבן,
הוא מגיש תלונה .אז פה ,אם צריך מקום מסוים להסתכל ולראות איך
משפרים את השירות ,זה אולי במחלקת גבייה.

טלילה מזרחי:

במחלקת הגבייה יש מענה טלפוני שלא תמיד יודע לענות ,שזאת הבעיה
או שלא מעביר את המסר או שלא מעודכן או שהמחשב לא עובד או
שהנתון לא נתון ,ואז זה בעצם מתגלגל ומגיע עד המחלקה עצמה ועד,
זאת הבעיה.

ג׳קי גונגרדי:

איפה ,בגבייה?

טלילה מזרחי:

בגבייה .יש איזה שהוא פער בין המוקד הטלפוני שאמור לתת מענה
לבין המוקד הפיזי,

שלומית שלסקי:

אני הבנתי שיש אנשים שנאלצים להגיע פיזית ,פיזית,

מירי לוין:

אבל יש היום גם ווטסאפ וגם טלפונים ,יש גם ווטסאפ וגם שירות מענה
טלפוני,

שלומית שלסקי:

כן ,אבל לפעמים מגיעים למוקד ,אתה מבין? כשמגיעים אליכם הכל
בסדר .כשמגיעים אליכם פה בבאר יעקב ,הכל בסדר .המוקד ,אני גם
דיברתי איתך על זה כמה פעמים .המוקד נותן אינפורמציה לא טובה,
לא מדויקת ,אני בעצמי חוויתי כמה פעמים  ...אה ,כן ,אה ,עוד 5
שקלים ,אה ,עוד  3שקלים ,אה ,עוד  300שקלים.

מוטי פרנקו:

אגב ,מה שהיא אומרת ,קחו את זה בתור קטע ,גקי ,כל אחד לוקח פעם
בחצי שנה פרויקט ,קח ,תקבע תו איכות ותן להם חבר׳ה ,אל תמנו ...
הכל טוב ,לא בתקיפה ,רק תבינו .ברגע שאתם קיבלתם מייל ,וקרה לי
את זה כבר פעמים ,אתם מקבלים את המייל ,אל תענה ,תרשום:
קיבלתי ,בטיפול .לא קיבלתי את הפנייה ,לא קיבלתי ,מאשר ,קיבלתי
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את המייל .תן ללקוח ,אנחנו תושבים ,לקוחות ,תן להם תגובה –
קיבלתי.
שלומית שלסקי:

הם עונים במוקד ,במוקד הם עונים .הבעיה היא שהם לא נציגים
מיומנים ,הם לא יודעים לתת את האינפורמציה ,הם טועים המון.
אצלי הם טעו בארנונה כמה פעמים ,כמה פעמים .עד שלא הגעתי לאחת
הנציגות,

(מדברים ביחד)
מירי לוין:

אני על התלונות האלו ,אבל אני חושבת שדברים בחודשיים האחרונים
השתפרו .אני כל הזמן עם מדדים על זה ,אני חושבת שדיברתי איתך
יותר מפעם אחת ,יותר מחבר מועצה אחד או שניים ,דיברתי גם עם
תושבים שמתלוננים ,מגיעים גם אליי ,אני עוקבת אחרי זה כי זה חשוב
לי ,השירות.

(מדברים ביחד)
משה מזרחי:

עכשיו ,אני אעלה פה ,יש כמה תמונות שבעצם אני גם מנחה או מבקש
שיתקנו ,אז יש כמה שעדיין לא הסתיים הטיפול של  ,2021הייתה פה
איזו תקלה של משאית שנותן שירותים ,של אמניר ,פגע בבניין .הייתה
פה סחבת בטיפול ,בסוף כן נכנס לביטוח של אמניר ,העביר את הכסף
לעירייה אבל אני לא ראיתי שהתהליך הסתיים כבר מול  ...אוקיי? אני
עוקב אחרי הדברים עד שזה נסגר .דבר נוסף – יש איזה עניין שסוכם,
שסיכמתי גם עם מירי ,שהיה צריך לעשות מדידה ,יש פה שהתלונן
שהחיוב בשטח של הדירה שלו לא נכון ,סוכם שתהיה מדידה.

מירי לוין:

עשו שם מדידה ,לפני שבועיים היה .עוד לא קיבלנו את הנתונים ,עשו
לפני שבועיים וחצי מדידה ועוד לא ,כן ,זה גם משהו שהתעכב.

ג׳קי גונגרדי:

בוא אני אתן לך דוגמה ,משה ,זה יגיע לפתחך עוד שבוע-שבועיים,
חודש-חודשיים .תושב נסע על הטוסטוס שלו עם  2הגלגלים שהוא קנה
זה עתה ,במקרה עשו שם אספלט ,אספלט חם ,רותח ,הוא עלה על זה,
לא היה שילוט ,לא היה כלום .מגיע לו פיצוי .האדם הזה ,לדני ,ליוסף,
לג׳קי ,לניסים ,חצי שנה ,אנחנו לא מסוגלים להוציא  500שקלים.
למה? כי אנחנו מתנהלים מול הקבלן .הקבלן -אני אומר :חבר׳ה ,תעשו
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איזו קופה קטנה לדברים כאלה,
ניסים גוזלן:

כן ,אבל בלי אישור היועמ״שית אתה לא יכול לעשות את זה ,לא ,לא,
לא ,ג׳קי .בלי אישור,

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

יש ועדת ביטוח ,אני רוצה שתבינו איך זה עובד.

ג׳קי גונגרדי:

אז הלקוח יחכה חצי שנה?

ניסים גוזלן:

רגע .יש נוהל,

ג׳קי גונגרדי:

מה הנורמה?

ניסים גוזלן:

קודם כל ,לא ,בוא ,בוא .גם אותו אדם -שנייה ,אני רוצה שתבינו.
תקשיב .יש ועדת ביטוח בסכומים ,כי יש לנו השתתפות עצמית גבוהה,
יש לנו ועדת ביטוח שמורכבת מאנשי מקצוע שזה הגזבר ,מנכ״ל,
יועמ״שית והעוזרים שלהם .אוקיי? זו הוועדה ,פלוס יוסי בוארון
שמרכז את נושא הביטוח .חשוב לא לחלק סתם צ׳קים ,מחר יגישו לך
גלגל זה ,זה וזה ,לא נצא מזה,

ג׳קי גונגרדי:

אז אמרתי לך ,ניסים ,אתה הולך ...

(מדברים ביחד)
ג׳קי גונגרדי:

דודי ,כבר לא נעים לי לענות לו .חצי שנה אני אומר לך ,זה לא ייפתר
עוד חצי שנה.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

תן לי דקה .ועדת ביטוח מגבשת עשרות מקרים .אם הגענו למצב
שאתה מכיר ,אם אתה מכיר אחד או שני מקרים זה אומר שהוועדה,
אם נתקלת באחד או שניים זה  ...אומר שהוועדה מטפלת ,רגע,
בעשרות מקרים בשנה .עכשיו ,גם אם לא קיבלנו תביעה משפטית
בשלוש שנים,

ג׳קי גונגרדי:

 ...קיבלת החלטה שם?

ניסים גוזלן:

אני אביא לך ,יש פרוטוקולים .אני חותם .שנייה ,חשוב שתדע.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

דקה ,ג׳קי ,שנייה ,אז אני נותן לך את הפן האחר .אם אף אחד לא הגיע
למצב והוא מכיר מקרה אחד או שניים אצל יוסף ,זה נמצא על השולחן
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בוועדת ביטוח ,אין לנו יותר כרגע מאחד או שניים ,יש לך יותר מאחד
או שניים? כמה מקרי ביטוח יש לך היום פתוחים? כמה יש לך ,אחד,
שניים?
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

אני אגיד לך ,אף אחד לא מגיע למצב של תביעה נגד הרשות .לא ,אבל
לא קשור ,מה קרה?  ...תבדוק את המקרה .לא ,אתה לא צריך לבדוק
את זה  ...בדיוק מה הבעיה .הוא מטפל בזה,

ג׳קי גונגרדי:

לא ,שתגיד ,ניסים ,תפתרו את זה,

ניסים גוזלן:

אני לא אומר תפתרו ,מה הקשר? צריך להגיד את זה פה ,תפתרו .אני
צריך להגיד פה תפתרו? אני צריך להגיד לו תפתרו.

ג׳קי גונגרדי:

 ...זה לא מעניין אותנו ,חבר׳ה?

ניסים גוזלן:

לא קשור ,מה הקשר? תמיד יהיו מקרים שזה נפל בין הכיסאות ,מה
הקשר? אבל כשאתה משווה ואתה אומר נגד הרשות אם יש 50
תביעות,

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:
משה מזרחי:

תבדוק את המקרים ,הלאה.
טוב ,תראו ,יש פה נקודה שעדיין לא קיבלה פתרון ,זה שאין איש
קשר במנהלת שהמוקד יכול להעביר להם פניות ואז יש קושי להעביר
פניות למנהלת ,נושא שלא קיבל פתרון .מנהלת ,בצריפין .כשיש בעיות,
אז בגלל שהמוקד ,אין לו למי למסור את הפניות ,אז זה משהו שצריך
לפתור שם .לאורך זמן לא מצליח למצוא מישהו במנהלת שיקבל את
הפניות,

ג׳קי גונגרדי:

מי אמור לענות להם?

משה מזרחי:

יש מנהל למנהלת ,אבל צריך מישהו ,צריך להיות מישהו שמקבל פניות
מהמוקד ו,

(מדברים ביחד)
משה מזרחי:

שצריך להיות מישהו ,ראש המנהלת או מישהו שיהיה איש קשר מול
המוקד ,שיהיו  ...לקבל פנייה.

טלילה מזרחי:

אז מה הבעיה להגדיר אותו?
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משה מזרחי:
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יש פה איזו שהיא בעיה ,אני לוקח כמה בעיות שאלו בעיות שאני רואה
אותן כ -יש פה איזו שהיא בעיה של אקליפטוסים שאי אפשר להגיע
ולגזום אותם שזו בעיה ,סכנה בטיחותית ,בגלל שהשטחים בצדדים
פלשו ורכב גיזום לא יכול להיכנס וזה משהו שלא מצליח לקבל פתרון
כבר הרבה זמן.

שלומית שלסקי:

משה ,מי עובר אחר כך על כל הממצאים שלך ומביא את זה ,כמו
שאומרים ,ליישום?

משה מזרחי:

לא ,זה אני עוקב ,זה מועבר .בואי נגיד שזה-

(מדברים ביחד)
משה מזרחי:

יש שם שטח שבעצם שייך לעירייה שהוא צמוד לבית של מישהו ...

ניסים גוזלן:

על מי אתה מדבר ,על גברת כהן? מי ,מי זאת שהגישה תלונה? שלום
לוי ,האקליפטוס הוא בשטח שלו בכלל.

משה מזרחי:

לא ,הוא בשטח ציבורי.

ניסים גוזלן:

שטח שלו .בוא ,אני אומר לך .שלום לוי ,האקליפטוס בשטח שלו.

משה מזרחי:

אז כרגע אני לא יודע ,לא נסגר.

ניסים גוזלן:

זה ,בוודאות אני אומר לך שהוא בשטח שלו.

משה מזרחי:

זה שטח שבעבר,

ג׳קי גונגרדי:

משה ,אתה יכול להגיד לי אם יש ,מה הסימפטומים ,יש שיפור שנה
משנה? עזוב אותך מקרה פרטני.

משה מזרחי:

לא ,אמרתי ,בסך הכל,

ניסים גוזלן:

זה עץ אקליפטוס שקיים  60שנים בשטח הפרטי שלו והוא הגיש תלונה,
במקום לגזום אותו ,אתה הבנת? ואתם כולכם מצדיקים אותו .בשטח
האחורי של הגפן ... ,יש אקליפטוס בשטח שלו והוא הגיש תלונה
שהמועצה צריכה לבוא לגזום לו.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

אני מבקש ממ ך ,מחר ,בלי שום קשר ,אני מקבל את זה ,יש ועדה ,זה
בסדר .אני מבקש ממך ,מחר תקבע איתי פגישה על המקרים שתקועים
לך הרבה זמן שהם זה ,אולי נעזור ונקבל ,אני אומר ,תביא לי את הכל,
תקבע לי פגישת עבודה מחר .תקבע פגישת עבודה ואנחנו נראה מה
11

ל.כ.

08046

אנחנו עושים ,בסדר? בוא נשב ,בוא נהיה יצירתיים.
מוטי פרנקו:

גם אם לא תפתור ,אותו מנהל או אותו עובד שתקע את המערכת,

ניסים גוזלן:

תגיד לי ,מוטי ,ממה שאתה חושב ,כל מי שפונה ,עכשיו לא משנה ,דרך
הלשכה ,דרך ווטסאפ ,כולם,

מוטי פרנקו:

 ...אתה חושב שהמאה שהם צריכים להגיע אליך ,מאה.

ניסים גוזלן:

אני רוצה שיגיעו אליי ,אני רוצה שימצו את המערכת ,אני רוצה שתהיה
ועדת ביטוח ושתהיה ועדת תיקון ליקויים והכל.

מוטי פרנקו:

 ...אתה עונה להם בווטסאפ ,אתה עונה להם בווטסאפ .כשאני פונה
לג׳קי ,אני יודע מה הוא עושה ,אני רואה צילום מסך שפונה לשי ושי
מטפל אבל ברגע שאתה פונה ,אלפים לא מגיעים אליך ,הם מגיעים
בסוף אליי וכותבים ,אני כותב ,פנית למוקד ,פניתי למוקד ,פניתי
לניסים ,הוא לא עונה .למה אתה פונה לניסים? מי זה ניסים? פנית
לראש העיר .אתה צריך לבוא לאותו ארגונים ולהגיד להם :למה הם
לא עשו את העבודה שלהם?

ניסים גוזלן:

אתה יודע מה אנחנו עושים? בוא ,גם כשאנחנו מקבלים פנייה פרטנית,
גם אני וגם ג׳קי,

שלומית שלסקי:

אני לא  ...שמגיעים אליך דברים שצריכים להיות מטופלים במחלקות.

ניסים גוזלן:

קודם כל ,המחלקות,

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

קודם כל ,נותנים למחלקות תפקיד ,אבל אם מגיעה אליי תלונה,
במוקד למשל ,דברים ,גם ג׳קי וגם אני היום ,בקבוצות שאנחנו
נמצאים ,אני יכול להגיד לך שאנחנו מיישמים את זה ,אנחנו אומרים
לאדם :תפתח תלונה במוקד ואנחנו ללא קשר נעזור ,מטפלים ,אבל
תלונה חייבת להיות כדי שמנהל המחלקה יקבל ויהיה מיודע .בלי שום
קשר ,אנחנו לא מטפלים ,לא באתי להחליף את המוקד ,המוקד יקבל
תלונה מסודרת ,מבקשים מספר תלונה מאותו אדם ואנחנו בודקים
בדיוק איך אפשר לזרז את זה ,זה כל מה ...

שלומית שלסקי:

יש עדיין תלונות שאנשים מתקשרים למוקד ואז מקבלים תגובה
שהתלונה טופלה והיא לא טופלה? כבר הייתה סיטואציה כזאת.
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(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

טוב ,חברים ,בואו ,בואו נתקדם .יש לנו בדיוק  10דקות ,קדימה,
יאללה .דני ,4 ,קדימה.

דני אורן:

סעיף  ,4אישור המלצת ועדת משנה לחלוקת תמיכות .אני עוד פעם ,גם
בשביל להגיד לדיון ,שימו לב שמדובר ב 22 -תלונות שרק  8מהן
מוצדקות בעיר של  30אלף תושבים .אני מבקש לבדוק בעיר,

ניסים גוזלן:

חבר׳ה 8 ,מוצדקות ,גם ,8

(מדברים ביחד)
מוטי פרנקו:

ראש העיר ,אני רוצה שבקבוצות לעדכוני העירייה יצא פעם ,בקבוצות
הווטסאפ של עדכוני העירייה ,שהן של העירייה ,תצא פעם ברבעון,
ברבעון ,הודעה עם לינק :תושבים יקרים ,אנחנו רוצים לייעל את
הפעילות עבורכם ,הנה הלינק למבקר העירייה .למה לא?

ניסן לביא:

יש חוק באתר ,יש חוק.

(מדברים ביחד)
דני אורן:

הלאה ,סעיף  .4אישור המלצת ועדת משנה לחלוקת תמיכות תקציב
 ,2022מהדיון שנערך ב ,16/6 -אני אתן בקצרה – היו מספר דיונים של
צוות מקצועי ,צוות מקצועי זה צוות שהוא אני ,גזברית ,יועצת
משפטית ,יש עוד מישהו? לא .זה גזברות ,דנים בבקשות ,יש ועדת
משנה שחברים בה אברהם בוסקילה ,מוטי פרנקו ,נועם ששון וניסן,
היה חסר אבנר ברק .היה דיון פה ,הוגשו בקשות ,בגדול  2או  3בקשות
ואני ,מפה ,תתני את את ההמשך הסבר.

מירי לוין:

הוגשו  2 ,4לא עמדו בקריטריונים ,זה לא היה ,הקריטריונים ל22 -׳
היו בתי ספר יהודיים מא׳ עד ח׳ 2 ,בקשות זה היה תנועות נוער ולא
בתי ספר ,לכן הורידו .נשארו עוד  2בקשות שהוגשו ,בקשה אחת – עוד
יש לנו שם בעיה במסמכים שהוגשו ,לכן אנחנו -כרגע ,בשביל לא לעכב
את הבקשה שאנחנו כן יכולים לאשר ,לשחרר להם את התמיכה ,אנחנו
מבקשים כרגע לאשר.

מוטי פרנקו:

אבל אנחנו לא מאשרים את זאת שעם בעיה.

מירי לוין:

את זאת עם בעיה  ,לא .רק את זאתי,
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מוטי פרנקו:

ל.כ.

לטובת חברי המליאה שלא קראו את הדברים ,עשינו מהלך מאוד
מאוד חשוב .מצד אחד ,אמרנו :אנחנו רוצים לתת תמיכה והכל ,אבל
מצד שני אמרנו שאם יש סיטואציה שבה לדוגמה מוסד חייב חשמל
וחייב חשמל ,הרבה מאוד שנים .אנחנו פרענו את החוב ,העירייה פרעה
את החוב ,זה  80אלף שקלים ,לא? כמה?

מירי לוין:

באזור ה ,30 -משהו כזה.

מוטי פרנקו:

 30אלף שקלים .ובערך ,משאירים גם עוד יתרה שהוא לא יקבל ...

(מדברים ביחד)
דני אורן:

אין בעיה ,טופל ,רק לשמוע את מה שאמרתם היה שווה ,שהם
מעבירים את השעון .כן ,ונגמר המעקב הזה יותר .טוב ,אז בעצם ועדת
המשנה המליצה לאשר את הבקשה של תלמוד תורה ומן הסתם ,צריך
להעלות לאישור פה.

מוטי פרנקו:

 ...שני התנאים מחיקת החוב והתמיכה פלוס העברת השעון.

דני אורן:

בהעברת השעון.

מירי לוין:

בכפוף להעברת המונה ,סך הכל הוא ביקש  400אלף שקלים כאשר 250
אלף שקלים התפעול השוטף ו 150 -אלף שקלים לתחזוקה ושיפוץ של
המבנה.

דני אורן:

טוב ,אני מבקש להעלות את זה לאישור.

מוטי פרנקו:

רק שתדעו גם עוד דבר ,זה מביא את אותו המוסד למצב שהוא
מתוקצב כמו תלמיד אחר בבאר יעקב .אני חבר ועדה ,אבל במקרה גם
מחזיק תיק חינוך ואני סבור שתלמיד חילוני ,דתי ,חרדי ,צריך לקבל
מהעירייה שלנו את אותה הזדמנות .חוק נהרי הוא מגן בצורה
מסוימת ,אבל המבנים האלה הם מבנים מאוד ישנים ,הם לא בחוק
נהרי בגלל שהוא לא בא  .......בכלל .אבל הוא תלמיד שלנו ואם הוא
לא תלמיד שלנו ואנחנו לא נעשה את זה ,הם ייסעו למקום אחר
שאנחנו נצטרך לשלם הסעות ,ליווי וכל הדברים האלה ,זה יעלה לנו
יותר מהסכום הזה .אז חשוב שתדעו את זה לטובת ,טלילה ,דודי
ושלומית ,שלא היו בוועדה.

דני אורן:

אחרי שאושר בוועדה המקצועית ובוועדת המשנה ,זה עולה פה לאישור
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במליאה .מבקש להעלות את זה להצבעה ,כולם בעד? יש מישהו נגד?
ניסים? בעד.
ניסים גוזלן:

בעד.

טלילה מזרחי:

בעד.

דני אורן:

נועם? דודי? כולם בעד .אוקיי ,סעיף  – 5אישור חברי,

מוטי פרנקו:

תודה לחבר המועצה ניסן לביא שבאמת ,בא ועשה שם עבודה ממש
משמעותית ובא והביא את הנתונים ,לא מובן מאליו וגם כל חברי
הוועדה שהצביעו פה אחד.

דני אורן:

אוקיי ,עוברים לסעיף מס׳  – 5אישור חברי ועדת הנחות לחינוך .הקמנו
פורום שמורכב ממנהל מחלקת חינוך ,רווחה ,נוער ,יועצת משפטית או
מבקר ,הפורום הזה קבע קריטריונים ,ההנחות בחינוך הן לא הנחות
על פי חוק ,הן הנחות לא חובה ,הן הנחות רשות .כדי לתת אותן ,צריך
ליצור איזה שהוא קוורום שהוא ידון בהנחות על פי קריטריונים
מסוימים שנשלחו אליכם .אם לא ,לדעתי נשלח ,כי יש את זה בסדר
יום – סיכום דיון של הקמת ועדת הנחות מ .29/5 -אנחנו צריכים לאשר
פה את הקוורום הזה ,את הוועדה הזאת .מנהל מחלקת חינוך ,רווחה,
נוער ,יועצת משפטית או מבקר .אני חושב שזו תהיה יועצת משפטית.
אתה שואל אותי ,גם לא או ,יועצת משפטית ,בלי לא .לא ,לא ,זה לא
נכון ,הוא אמור לבקר את העניין הזה .יש תשלומי רשות פה שלא חובה
לשלם בחינוך ויש הורים שלא משלמים או הורים שמבקשים הנחה.
כדי לתת את ההנחה הזו ,צריך ליצור איזו שהיא ועדה עם קריטריונים
שתדון בזה ,אי אפשר שזה יהיה -הדבר היחידי ,למיטב ידעתי ,שהוא
חובה זה ביטוח תאונות אישיות .בסדר? זה בחינוך .זה מה שאני יודע.

שלומית שלסקי:

כשאנחנו מקבלים חוזר מבית הספר ,זה לא רק ביטוח תאונות אישיות.

דני אורן:

לא אמרתי ,את שאלת מה חובה ומה רשות.

שלומית שלסקי:

יש לי  3ילדים במערכות פה ,אני יודעת בדיוק מה אני אומרת .יש
תשלומי חובה ,טייטל ,עם סעיפים שזה יכול להגיע גם ל300-400 -
שקלים ויש את תשלומי הרשות ,שיש הורים שאני יודעת שבוחרים לא
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לשלם אותם .ואז יש,
דני אורן:

תל״ן ,תוכנית לימודים נוספות.

שלומית שלסקי:

יש שם איזה שהן -נוצרת סיטואציה שחלק מההורים משלמים וחלק
לא ואז לא מוציאים כי אין מספיק אחוזי משלמים וכיוצא בזה.
הש אלה שלי ,האם אתה מדבר על מה שאני מדברת או שאתה מדבר
על משהו אחר?

דני אורן:

לא ,אני חושב שמדברים על זה .על כל תשלומי חינוך ,כל אותו דף
תשלומים של החינוך.

(מדברים ביחד)
שלומית שלסקי:

אם יש לו בעיה ,יש לו בעיה גם בחובה וגם ברשות.

דני אורן:

בסדר ,אבל כדי לתת את ההנחה אי אפשר שזאת תהיה גחמה של
ניסים ,שלי או של מירי .צריך להקים ועדה שתדון בזה.

ניסים גוזלן:

חבר׳ה ,הנושא הזה הוא הרבה יותר נכון ,נקי ,מסודר ובלי שיקולים
זרים ,לכן שמים בעלי מקצוע כדי לקבל החלטות .לא ,אני רק אומר.
לא דיברתי ספציפית אלייך ,דיברתי על החשיבות של הוועדה.

דני אורן:

טוב ,הרכב הוועדה מאושר? יש תבחינים ,יש דוגמה לתבחינים ,יש
למשל נוהל ,הם ישבו ,יוציאו לנו נוהל .אני אתן לך דוגמה ,יש פה
בסיכום פגישה נוהל מרחובות ,נוהל של ממוצע של גובה של הכנסות.

דודי לוין:

עומדים בתבחינים ,אבל אתה תקצבת את זה פה ב 40 -אלף שקלים,
רשום .אם יעמדו בתבחינים ,וזה יותר מזה?

דני אורן:

אז נצטרך לבוא לוועדה הזאת ולהגיד :יש קופה של  ,40יש יותר
אנשים ,אם חשבנו ,נניח שעומדים יותר אנשים ,אז אם רצית לתת לבן
אדם ,אני סתם אומר ,הנחה של  100שקלים ,תן לו  80שקלים כי יש
יותר אנשים .אבל בוא ניתן לוועדה להציג לנו ,אנחנו עכשיו מאשרים
רק את חברי הוועדה .בסדר ,אבל יכול להיות שילד שזכאי ,בגלל שיש
הרבה ילדים ,יהיה זכאי לפחות כדי שכולם יקבלו.

דודי לוין:

אבל לא עשינו בזה כלום.

דני אורן:

אז מה אתה מציע ,להגדיל את הקופה?

דודי לוין:

לא ,א בל אם אני כבר מגיע פה לישיבת מועצה ואם אתה כבר רוצה
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להעלות את זה ויש תבחינים ... ,שהחסם לא יהיה התקציב ,שיגדילו
את התקציב.
דני אורן:

אז בוא תעלה את זה לדיון ,ברגע שיהיה לנו ,אנחנו הרי נביא אליכם
את הקריטריונים ואז נדבר על זה .בדיוק ,אנחנו לא מדברים על 40
אלף שקלים ,בסדר? כרגע אנחנו רק מאשרים את חברי הוועדה,
שיוכלו בכלל לייצר נייר עבודה עבורנו .בסדר – 6 .אישור מליאה
להסכם ההקצאה לעמותת פרח .טוב ,עברנו .הייתה ועדת הקצאות,
עשו דיונים,

ניסים גוזלן:

כרגע קיבלנו ,כאילו הבאנו מביטוח לאומי ,לא אנחנו ,הם קיבלו
מביטוח לאומי  2נקודה משהו מיליון .2.5 ... ,2.7 ,יש גם כנראה תורם
שאנחנו כרגע במשא ומתן.

דני אורן:

אז אתם מאשרים? כי האמת שכבר דנו בזה ,רק היינו צריכים להביא
את ההסכם של המליאה לכאן .אנחנו התחלנו ,בשעה טובה ,השנה
תהליך של הקצאות בכלל ,מה שלא נעשה פה בעבר ויש על זה גם
ביקורת של מבקר המדינה ,שיש פה נכסים.

דודי לוין:

בסדר ,אני יודע ,אני בוועדה ,הייתי בוועדה .מה עכשיו? זה לאשר את
מה שאישרנו ...

דני אורן:

מאשרים? טוב .סעיף מס׳  – 7מינוי מנהל רכש ואספקה לעירייה .אבי
בן אבו הגיע לשלב שהוא תכף מסיים את תפקידו ,היה מכרז למנהל
רכש .מיטל נבחרה ,הייתה לדעתי מועמדת יחידה ,לא הגישו עוד,

דודי לוין:

זה היה מכרז פנימי?

דני אורן:

נדמה לי פנימי חיצוני ,אל תתפוס אותי במילה .לדעתי ,אני חושב פנימי
חיצוני .פנימי? רק פנימי ,רק פנימי .אוקיי.

דודי לוין:

מועמד יחיד רק לחיצוני זה,

דני אורן:

לא ,לא ,בסדר ,אתה צודק.

ניסים גוזלן:

עושים קודם פנימי ,במידה ואין פנימי ,עושים חיצוני ...

דני אורן:

משה העיר את תשומת לבנו שמכרז מהסוג הזה,

מוטי פרנקו:

מי היה בוועדה שבחר?

דני אורן:

ועדה ,יאיר ואנשיו ,יש נציג ציבור ,יאיר ,אולי גם אילנית הייתה ,מי
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היה? היה יועץ משפטי? לא ,יש קריטריונים.
ניסים גוזלן:

אתה מפרסם ,תואר ראשון ,ניסיון ,זה ,כל התארים .אתה מבין? כל
מה שצריך  ,יש נוהל של משרד הפנים .אם אין מועד מקרב הארגון,
מוציאים למכרז פומבי.

דני אורן:

טוב ,משה העיר את תשומת לבנו כי זה לא נושא שאנחנו דנים בו כל
שנה שלפי תקנות העירייה ,סעיף  ,5מועצת העירייה תמנה מנהל רכש,
כלומר צריך להביא את זה לאישורכם ,אז מביאים את זה לאישורכם.
כולם בעד? אוקיי .סעיף  – 8אישור מליאה לדיון בדו״ח ביקורת
המפורט ,משרד הפנים לשנת  .2020גם פה ,נערך תהליך של צוות תיקון
ליקויים יחד עם המבקר וצוות תיקון ליקויים .בסופו של התהליך הזה,
נעשתה ישיבה בוועדת ביקורת שניהל אותה ניסן .האמת שאני די חוזר
על עצמי כל שנה ,אני מסביר שיש לכם דו״ח כספי ודו״ח מפורט
ושבדו״ח המפורט יש תמיד  2פרקים ,פרק ב׳ ופרק ג׳ .פרק ב׳ מדבר על
ליקויים של שנים קודמות ,פרק ג׳ מדבר על ליקויים שהוא מצא
במהלך ביקורת של  .2020אני תמיד אומר לכם שזו מגמה נמשכת
שכמות הליקויים בבאר יעקב ,יחסית לרשויות אחרות ,היא מאוד
נמוכה ומאוד קצרה ואנחנו תמיד נמצאים במגמה של צמצום
הליקויים .בדרך כלל ,הליקויים הם או בסטטוס של תוקן או לא תוקן
או בתהליך של תיקון .עשינו דיון יחד עם ניסן ובסופו של יום ,ההמלצה
הגנרית שלו ,כמובן היא שאנחנו נמשיך לצמצם את הליקויים ,זה גם
מאוד במבקר שיגיע השנה .אם המבקר שיבקר את  ,2021כי אנחנו עוד
לא מדברים 22׳ ,יהיה המבקר שביקר ב ,2020 -יותר קל לנו לעשות
איתו סיג ושיח כי הוא כבר מכיר אותנו .כשנדע את זה ,נוכל להתקדם
ולומר לכם איך תיקנו את הליקויים של  2020ביחס ל .2021 -כמובן
שלקחנו על עצמנו להמשיך לקדם את תיקון הליקויים ,אנחנו מביאים
את זה בעצם לעיניכם ,למי שלא יודע או מי שרוצה ,הדו״חות הכספיים
המפורטים נמצאים באתר משרד הפנים ובאתר העירייה ואם מאיזו
שהיא צורה זה לא הגיע ,מירי בשמחה יכולה לשלוח לכולם ,זה לא
חומר חסוי ואפשר בהחלט להיות מונגש אליו .אז אני מבקש לאשר את
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הדיון שהיה בוועדת הביקורת ,אושר .הלאה ,סעיף  – 9עדכון שכר
בכירים .אני אתן הסבר קצר ,חבל למעשה שיאיר לא פה ,אבל-
למעשה ,יש טווח שכר שמותר לאשר שכר .הטווח צריך להיות מאושר
במליאה ,אני אתן לכם דוגמה,
מוטי פרנקו:

סליחה שאני קוטע אותך .אתה בא בסעיף כזה ,צריך את סמנכ״ל כוח
אדם ,צריך את היועמ״ש.

דני אורן:

אני מסכים איתך ,אבל היועמ"ש חולת קורונה ,מה אתה חושב? וגם
דנים עליה קצת ,אז נראה לי ש ,אני אסביר .מדברים על מנהלת לשכת
העיר ,על היועמ״ש ועל המהנדס .רק תנו לי להסביר .טווח השכר
שמאושר לעובדים האלה הוא ככה – למנהלת הלשכה בין 30-40
אחוזים משכר בכירים ,יועמ״ש ,מהנדס וגזברית וכל האחרים יכולים
להגיע עד  95משכר מנכ״ל ,עד .מתחילים ב 85 -ועד  .95עוזר ראש העיר,
 ,30-40הוא כבר קיבל .עכשיו ,אתם מאשרים רק את הטווח ובמקרה
הספציפי הזה ,עוד הסבר קצר – הטווח של מנהלת לשכת העיר הוא
בין ,30-40

ניסים גוזלן:

הם לפי פז״ם מקבלים ,הם לא ...

דני אורן:

עכשיו ,יש פז״ם .ברגע ש ,כל שנתיים אפשר לאשר  5אחוזים .עכשיו,
הוציאו עוד ,עד הרף של ה .40 -עכשיו הוציאו עוד עדכון לרשויות
מהסוג שלנו ,שקיבלו אישור כזה ממשרד הפנים ,באים ואומרים לנו:
תראו ,אתם יכולים גם את  5האחוזים שכל שנתיים אתם יכולים
להעלות ,לחלק ל .2.5-2.5 -כל שנה  2.5אחוזים ,לא צריך לחכות
שנתיים ,אבל זאת החלטה ניהולית כבר .אתם צריכים לאשר רק את
הטווח כי אם לא תאשרו את הטווח,

(מדברים ביחד)
דני אורן:

לא ,מקבלת  30אבל אם היא עובדת כבר שנה,

ניסים גוזלן:

בוא ,בוא ,הטווח הוא בין  ,30-40מגישים את הפז״ם .אם ,לדוגמה,
אומרים לך שמותר לקפוץ ב 2.5 -אחרי שנה ,יהיה לה  .32.5מחר ,אחרי
נגיד עוד שנתיים ,עוד  ,2.5עוד .2.5

דני אורן:

אנחנו מבקשים שתאשרו את הטווח ,לא ,רק שתאשרו את הטווח.
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טלילה מזרחי:

ל.כ.

אני לא כל כך מבינה ,סליחה ,אבל אני לא הבנתי ,אני בעד ההעלאה,
אני  ...לא ,אני רוצה להבין מה זה ,30

(מדברים ביחד)
מירי לוין:

רק אני כן רוצה רק להגיד מילה אחת – זה שאפשר להעלות כל שנה זה
בזכות זה שקיבלנו ציון גבוה והנושא של כוח אדם ,ניהול ההון האנושי
פה שיאיר עשה באמת עבודה מעמיקה ברשות ,קיבלנו ציון של ,100
משהו כזה ,קרוב לזה .לא הרבה רשויות עומדות ב,

שלומית שלסקי:

כן ,אבל אני שואלת משהו לגבי הנתונים של השנים .אתם מדברים על
 2.5אחוזים כל שנה.

דני אורן:

לא כל שנה ,יש לזה הגבלה.

ניסים גוזלן:

עד התקרה.

שלומית שלסקי:

פה כתוב שאחוז שכר הבכירים הוא  35אחוזים והבקשה היא 40
אחוזים.

דני אורן:

לטווח השכר ,לא  ...לטווח השכר.

ניסים גוזלן:

לא מעלים ל ,40 -הם שולחים ,תקשיבי דקה .אנחנו קובעים ,יש
משרות ,הרי מה קרה? כשאנחנו קלטנו גם את מנהלת הלשכה,
כשקלטנו גם את מירי ,לא קבעו ,יפה .מלכתחילה לא קבעו,

דני אורן:

כשמירי נבחרה ,אתם אישרתם טווח של  85עד .95

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

יאיר ושדי למשל הוא לא פה ,למה הוא לא פה? כי ליאיר ושדי הגדרנו
טווח ,לכן הוא לא צריך את ההסכמה של המליאה .המליאה קובעת
מי,

(מדברים ביחד)
דודי לוין:

ואם משרד הפנים לא יאשר?

דני אורן:

משרד הפנים יבדוק שאם הבקשה שלנו היא בטווח החודשים ,השנים
הראויות ,אני מניח שהוא יאשר.

ניסים גוזלן:

אין הגבלה ,מחר יהיה מנהל לשכה חדש ,יכול להיות זה ,זה לא משנה,
כל אדם .אותו דבר גם מנהל כוח אדם ,אותו דבר גם מנכ״ל.

דני אורן:

אתם רוצים להעלות את זה כמקשה ,כולם ביחד? אתם מאשרים?
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תודה .טוב ,עכשיו משהו ,עכשיו אני מציע שאת זה  ,....אישור המליאה
ליציאת סגנים ומשנה לראש העיר להשתלמות שנתית .זו ההשתלמות
שלכם ,השתלמות של הסגנים.
(מדברים ביחד)
דני אורן:

יש עוד כנס ,עוד כנס מקצועי שפעם בשנה ,בדרך כלל אני וניסים
נוסעים אליו וגם הוא נדרש למעשה לאישור .למעשה,

ניסים גוזלן:

אני יכול להגיד לכם שאנחנו ,צריך לבדוק את זה חוקית ,אין לנו בעיה
שבחדר אחד ואני אומר את זה פה ,חדר אחד ,מי שרוצה מחברי
המועצה יכול לבוא ,אני ודני אנחנו מתכנסים תמיד.

(מדברים ביחד)
דני אורן:

טוב ,אתם מאשרים? סעיף  – 12דו״ח רבעוני מס׳  4לשנת  ,2021מירי,
בבקשה.

(מדברים ביחד)
מירי לוין:

הגיעו אליכם רשימות של ועדת ארנונה ,ועדת הנחות בארנונה ,תושבים
שמחכים .יש שם רשימה אחת של תושבים שאם היו מגישים בזמן,
זאת אומרת עד דצמבר שנה שעברה ,הם היו מקבלים את ההנחות ויש
שם עוד רשימה של תושבים במצב סוציו-אקונומי או בגלל סיבות כאלו
ואחרות שהוועדה דנה בהן ,המליצה לתת להן הנחות.

דובר:

הוועדה אישרה את כולם ,בכפוף ,גם אילנית הייתה וגם מירי ,גם ניסן,
הוועדה אישרה את כולם ,את כל ההנחות ,פה אחד .לא היו חילוקי
דעות ,לא היה כלום.

דני אורן:

טוב ,אז אתם מאשרים כולם? בסדר .זו רק הנחה על השולחן .לגבי
הדו״ח הרבעוני ,אני עוד פעם אומר לכם – דו״ח רבעוני שפה ,הוא גם,
הוא לא לאישור ,הוא יותר להצגה והבנה ,דו״ח של  2021שגמרנו
בעודף ,אנחנו עדיין מחכים למבקר משרד הפנים החדש שימונה,
בהמשך למה שאמרתי גם בנושא הקודם.

ג׳קי גונגרדי:

לגבי תב״רים – אם זה עבר ועדת כספים ,כל התב״רים אושרו פה אחד.

ניסים גוזלן:

בוא ,בוא ,תקריא תב״ר-תב״ר במהירות שאילנית לא תפסול .בוא,
חבר׳ה ,דקה ,מדובר במיליוני שקלים.
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דני אורן:

ל.כ.

תב״ר  – 1361יסודי א׳ ,יש הגדלות של משרד החינוך וקרן עבודות
הפיתוח כדי לסיים את בית הספר הזה בצריפין .תב״ר  – 1060שיפוץ
מבנה טיפת חלב ,למעשה יש מימון של מפעל הפיס ,עוד  50והקטנה של
המימון שלנו ב .50 -תב״ר  – 1453הכנת תיק שיווק לצריפין ,למתחם
 ,3רשות מקרקעי ישראל תקצבה  2.7מיליון שקלים לנושא .תב״ר 1336
– החלפה כוללת של מדי מים מסוג קרם .יש פה הגדלה של  400אלף
שקלים כדי לסיים באופן סופי את הפרויקט ,בהתחלה חשבנו,

דודי לוין:

אני חייב להתייחס לקרם הזה ,החליפו אצלנו בבניין ומאז
שהחליפו ... ,ראשי ,את הקרם הזה ,אין לחץ מים.

נועם ששון:

לא יכול להיות ,דודי אמר לי ,אבל צריך לבדוק את זה לעומק .לא יכול
להיות בכניסה ,יש  3בניינים שרק  ...אין לחץ מים.

דודי לוין:

אפרים קישון  ,16-18כל הדשא שלנו התייבש מכל הדבר הזה.

(מדברים ביחד)
דני אורן:

דודי ,ייבדק .ייבדק ,ייבדק .אנחנו נבדוק את זה .תב״ר  – 1452קולות
קוראים למימון סל רשות עבור צאלון ורמון 272 ,אלף שקלים של
משרד החינוך .תב״ר  – 1277בניית בית כנסת ברחוב ברקת בשכונת
צמרות ,הגדלה של  2מיליון שקלים כדי לסיים את הפרויקט .תב״ר
 – 1447סימוני כבישים והתקני בטיחות .שוב ,זה מימון של משרד
התחבורה שמחליף מימון שלנו 50 ,אלף שקלים .תב״ר  – 1451רכישת
מחשבים לגני ילדים ,מפעל הפיס  163,944שקלים.

ניסים גוזלן:

כל הגנים יהיו עם אינטרנט ובכולם יהיו מחשבים ,כולל גני טרום טרום
חובה.

דני אורן:

תב״ר  – 1360מתחם  ,2צריפין .אנחנו מגדילים ,שינוי של משרד
החינוך ,עוד  20מיליון שקלים שקיבלנו ,הרשאה לטובת בית ספר ,זה
חנה סנש .תב״ר  – 1456בניית  3כיתות בגן צריפין ,יש לנו שינוי ,מימון
של משרד החינוך ושלנו כדי לעשות  3כיתות גן צריפין .תב״ר 5 – 1455
כיתות גן במתחם צריפין .גם ,הרשאה של משרד החינוך וקרן עבודות
פיתוח ,סך הכל  5,927,000שקלים .תב״ר  – 1457עוז לתמורה ,מימון
של משרד החינוך לתיכון דתי באר יעקב ,349,500 ,תקציב של משרד
22

ל.כ.

08046

החינוך .עוז לתמורה ,עבור תיכון חרדי באר יעקב 116,500 ,משרד
החינוך .הגדלת תקציב מבנה בניית טיפת חלב פלוס מקווה נשים
בצמרות ,הגדלה של קרן עבודות פיתוח 1.7 ,מיליון .תב״ר אחרון,
אפשרי בריא בעיר ,תקציב של משרד הבריאות 203 ,אלף ומימון
 Matchingשלנו 40 ,אלף ,סך הכל הגדלה של  243אלף ,שרוב הכסף
הוא ממשרד הבריאות.
ניסים גוזלן:

חבר׳ה ,זה  400 ,400זה כסף לא שלנו ,זה  450להביא כסף 450 ,אלף.

נועם ששון:

כולנו בעד.
 -הישיבה ננעלה -
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