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 פרוטוקול

ואבנר   דני אורן: מוטי  הצטרפו  הבאה.  הישיבה  את  פותחים  אנחנו  ברק.  טוב, 

  ד עם ניסים. יש קוורום. בסדר? טוב. יח  9אנשים,    8,  6,  4,  2אנחנו פה  

 נו פתחנו ישיבה שנייה. אנח

 ביחד( רים )מדב

אחד טי פרנקו:ומ משהו  לפרוטוקול  להגיד  רוצה  שתבינו.  אני  נדון ,  הזה  הדבר 

ה לחברי  לי  חשוב  לעומק,  הנהלה  היבישיבת  שלא  לעומק.  מועצה  ו, 

מרא עיוות  לדוגמה,  אטורףינו,  עזבו  מח,  הארנונה  ית  יעקב  רי  בבאר 

שופרסל   הסופר  דוגמה.  לכם  אתן  דרמטית,  נמוכה  בבאר  שלעסקים 

ארנוניעקב   למה  המשלם  מכולת.  חנות  שנוריכמו  או  אז  לחנות?  ,  ד 

החוק  למכולות,   זה  אפשר,  אי  אפשר,  את   אי  –אי  להוריד  אפשר 

מטרים תשלם כמו    100: עד  הארנונה או שנעשה התאמה ונגיד לסופר

מעל   אתה  אם  אבל  עכשמטרים  100המכולת,  סופר.  כמו  תשלם  יו, , 

יו פה  ה שנים, יהוד כמרים בעסופ  20, יהיו פה  הבעיה היא לא הסופר

, אני אגיד לך למה זה יהיה, אני אגיד  מלא חברות הפצה, יהיו פה מלא

רנו, כרגע,  ישכרגע שאשבונים את הבניינים החדשים,  . ברגע  לך למה

קה. גם אם  חר ותעסודי, כן? הם משולבים בתוך מסלא מדבר על עתי

 א ישלם לנו., הוהזה בנה אותם לא ישווק אתשיהקבלן 

רשימומ :דני אורן יש  ארוכה  טי,  תור  רשכירויותת  יש  לך.  אחדש  אני   שימת, 

 יותר, יש לשכור,ים כדי ממתינ

 זה לא מעניין אותי, אני מקציב. מוטי פרנקו:

 ח, שתדע את זה.לא, רק שתדע, רק שתדע. יש יותר שרוצים משט ן:דני אור

יודע, אין לי בעיה, אבל מבחינתי יזם שזכ טי פרנקו:מו יודע שיש    ה בזה, הואאני 

דקתי את  י החוק, אני בדחייה, חצי שנה לפנותנים לו  י שנה שאחרי חצ

 יפה היועמ״ש, פה? זה, א

 לא, היא חולה.  דני אורן:

חנו, למה  עכשיו, אם אנ.  י שנה דחייה. אחרי חצי שנה, הוא משלם ..חצ מוטי פרנקו:
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 ש,חשוב? אם אנחנו נראה  זה

כיר , שיש? לא130  -או ב  100  -יר באם הוא ישכזה מעניין  תגיד לי, אותי   ניסים גוזלן:

אני  90  -ב הבנתי.  לא  הבעיה?  מה  ארנונה.  לי  שיוישלם  מצדי,  פגע , 

 . איפה ההיגיון בכלל?ו? לא הבנתינלברווחים שלו, למה בש

 ( ביחד)מדברים 

מוטי    -נו מחזירים מיליון ולא רק זה, נתנו פה מקומותעכשיו, פה אנח ניסים גוזלן:

להגידר דיברנוא  צה  לכן  דברו,  י  ת  זה.  נעבור הלאה. על  בואו  אללה, 

 בואו נעבור הלאה. 

ישיבה מן המניין, סעיף סדר?  עבור לישיבה השנייה. בטוב, אז בואו נ  ן:דני אור

.  25/4/22מתאריך   43דף החלטות ישיבת מליאה מס׳  ישור א –ראשון 

ו? היה להסביר אות, אתה רוצה  ניסים  –  2כולם בעד? אוקיי. סעיף מס׳  

 ל שגם חולה קורונה.אמור לבוא ישרא

להסביר   ניסים גוזלן: יכול  אני  מה  בכן,  משפטים.  שבשנת  כמה  זה   2001שקורה 

, הגישו אז יםוהתימנ  ...  בתלמי מנשה, במרכז תלמי מנשה, מה שנקרא

תוכניות דורי,  מספר  אלי  של  המשפחה  הי.  צריך מבחינתנו,  ,  ה 

בין בית אחד  לא הפרידה  כנית  , התודההפר  עשותיה צריך למבחינתם ה

ולכן צריך לעשות תבין שתי משפחות , לצורך העניין, יקון. המועצה, 

, צריך לקבל את האישור. כל  ידה רק את השם שלה בתוכנית ולכןמעמ

בא והכל  התכנון  כל  של  וגם המימון  ברמ״י  גם  זה  התוכניות,  ישור 

על   חלות  רק,בוועדה,  אנחנו  עצמו.  דורי  ע  אלי  חוק  מבחינתנו  פי  ל 

ב הגישה  שהמועצה  תב״ע   להיות  חייבת    2004  -לשנות 

המקומית.    Front  -ב כי  2001המועצה  אומר,  אני  המשמעות,  אני,  . 

שהמועצה רק מופיעה בתוכניות,  . המשמעות היא  2001היה  , זה  2004

שהיא   תוכניות,  מתיוזכמו  ההשתתפויות  המון  כל  העלויות,  כל כל   ,

זה  ,  ופים לכלום, כל האגרות וההיטליםגרות, לא חשההיטלים, כל הא

צריכים   ישראל.  עם  זה  תואם  את  לשלוח  כדי  להחלטה  להעביר  רק 

זה ר את  ועבאילנית עברה את זה  למצפה אפק, צריך לשלוח את זה.  

שניביחד   פשוט  הענהם  ישראל,  כל  זה  קורונה,  שניהם  עם  עם  יין. 

 קורונה, זו כל הבעיה. 
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  זה? עלהסתייגות  הלא היית :פרנקומוטי 

 ה עלה.אין הסתייגות, ולכן ז ניסים גוזלן:

ית  של אילנ  לאישור סופיפוף  אפשר גם להעביר החלטה שזה מאושר בכ דני אורן:

נוספת את הספק. מצוין, אז כולם בעד? בכפוף לבדיקה  ז זה מכסה  וא

 של אילנית, אני אציין את זה.

 )מדברים ביחד( 

מס׳   דני אורן: סעיף  הממו3בסדר.  דו״ח  תלו,  על  לשננה  הציבור  , 2021ת  נות 

 ודי ממהר. מבין שגם ד י אניתתכבד, משה, לתת לנו בבקשה תקציר כ

אז משה מזרחי: מה  זה  אוקיי,  אני  שנה  כל  בתלונות. דו״ח,  אני   תלונות  טפל  זה, 

כל מיני פניות שוטפות, אלא  מזכיר שזה לא המוקד העירוני שמטפל ב

... או שהוא, כל מיני או    ת המתלונןדעל  דברים שלא מקבלים פתרון

שנה    33תלונות, זו ירידה לעומת    22יו  ה  2022טענות שיש להם. בשנת  

זאת אומרת יש פה איזו שהיא ירידה. מספר    לפני,    כמה שנים  27לפני,  

אני מצאתי, המוצדקות או מוצדקות חלקית, צדקות שהמוהתלונות  

 . כמו כל שנה, 8היו 

 מה?מתוך כ 8 פרנקו:מוטי 

לעומת שנה לפני זה, שרבע.   , שזה שליש בערך. האחוז עלה22  וךמת משה מזרחי:

 . בחינתיתלונות מוצדקות מ 8זאת אומרת, נשארו 

התלונה המוצדקת,  ? כשאתה רואה את  למדנו מהתלונות המוצדקות פרנקו: מוטי

 זאת אומרת, מישהו מפיק מזה?בהחלטה, ו שטע ...אתה כמבקר, 

א קיבלו, כי אם זה  דברים שלי אזכיר כמה  כמה, אני אגיד  אנראה,  ת י:משה מזרח

אני   מוצדק,  לא  זה  אם  גם  דרך מוצדק,  שהיא  איזו  פה  שיש  חושב 

 פעולה, אני כותב מה צריך לעשות. זאת אומרת, או שתוקן או ש,

ה מוטי פרנקו: השנים  בשלוש  רואה  אתה  לדוגמה  האם  שואל,  אחרונות,  אני 

מבין מה  ל עצמה? זה לא תקין. אתה ע גמה, שטעות מסוימת חזרהלדו

מתכוון? אם אני יודע שמישהו הזיז את הבקבוק הזה והערת לו, אני  

זה לא צריך להזיז והוא עוד פעם מזיז את הבקבוק, אז הביקורת לא  

 הופנמה.

דברים יש  , התלונות הן תלונות שונות.  בה דבריםכן. העניין הוא שהר משה מזרחי:
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ם שהם חדשים, לא היו דברי, יש  וא מעגלהש  שחוזרים על עצמם באיזה

 קודם ואני אגיד פה כמה, 

משפט מוטי פרנקו: רק  הע.  אז  ממנכ״ל  בבקשה  אפשר  שכל  האם    ארגוני ירייה, 

בסוף   העירמקצוע  לך   זריםעוהעירייה  ולראש  משהו  ית  יש  אם  אז   ,

על עצמו, שיצא מכתב שמבקר העירייה הוציא כך וכך, התלונה    שחוזר

חוזרת   אני שנית בשלוש השנים האחרונות  ונהזאת  לב. למה?  ושימו 

ל ענחשפתי  אחת  אפבעיה  את  כשיו,  עדכנתי  לא  העיר, ילו  ראש 

 מהיכרות, אני בחיים לא ... למען פרסונה , ואני אומר לכם  לתושבים

רק   שם    ,ענייןמען  למסוימת,  לאאפילו  האומר  אני  הכי  .  ממחזרים 

, יצא שנייר שלהם הםשלת  יש להם פח מחזור בביאר יעקב,  לים בבגדו

, ג׳קי, צועק  אני ראיתי אותךכון? כמה פעמים  פל מהאוטו זבל, קורה, ננ

מישהו לקח את הנייר, הרים הם,  על המשאית זבל שלא מרימים אחרי

הזאת שלכם. עכשיו, : כל האשפה  להם  ראשפה רגילה, בא ואומלפח  

וק,  זראשפה שאין סיכוי שהוא י  זה  כל מה הייתה הבעיה עם האשפה?

 אתה יודע מה?  -ק, ברזל, הם זו אשפת מחזור. הוא מפריד פלסטיכי  

 לה:  ..., אני אומרהם מטורפים על מחזור. לא משנה כמה פעמים פנינו  

. לא, אני אומר לה: אני הולך לבית משפט.  תקשיבי, אני לא מתערב

זוב  ף, בית משפט, שם רע, תושבים רוצים לעעכשיו העירייה תשלם כס 

יע באר  לי:  קבאת  הוא אומר  כל ,  עכשיו  בי, השפלתם אותי,  פגעתם 

גיד לך, אתה תצחק אם אני א  השכונה אצלנו, אתה מכיר את השם,

פעם   כל  ממחזרים.  שהם  יודעים  זו  צוחכולם  בקבוצה.  עליהם  קים 

ד עם ראש  ואני מבקש, כמבקר העירייה, יח  תקלה שחוזרת על עצמה

עם   ויחד  למנכ״העיר  סוף  שימו  העירייה,  כאלתקל  מוציא לות  זה  ו. 

עצמך:  ואתה אומר ל  הציבור שפונים אלינו   נבחרי אותנו לא טוב בתור 

בוא׳נה, תפתחי את הראש. תסתכלי. אי אפשר לתת לבן אדם, עכשיו,  

ו הדרך , זה בן אדם שמרוויח את זה בשעה. זשקלים קנס  500זה לא  

הבן    לה,אווכן, וגם שאין תשומת לב.    שלו, עד שלא התערבתי לו ... זהו.

כת נייר, איזו חתי  . אתם רואיםעל איזו בעיה עקרוניתאדם פה עלה  

 ול דעת, תפעילו שיק
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אומר ניסים גוזלן: אני  לפעמים  דעתראו,  שיקול  יכול,  פקח  של  אותנו   ת  להכניס 

שמ ולמקומות  ואני  סלסיטואציות  אנחנו,  קורה.  זה  כולנו,  את  בכים 

כסף וגם   ןשקיע המומג׳קי  ם  , גאנחנו  –חושב, כן, אני אומר, עוד פעם  

. יושבים עם הפקחים ואני חושב שיש לנו  ..  יושבים עם המנהל החדש

 , יותר,פקחים היום הרבה יותר

 אני קצת פספסתי אותך, משה, מה הייתה התלונה? אני לא, ג׳קי גונגרדי: 

 )מדברים ביחד( 

היום ממה    עתדו״חות איכותיים ועם יותר שיקול דנקרא לזה ככה,  יש,   ניסים גוזלן:

, יש יותר  ולפני שנתיים וזה ברור, כי יש יותר ניסיון  שהיה לפני שנה

והעומס   גם פקחים  יותר  ויש  יותר קטן,  משאבים  עליהם הוא הרבה 

לכן אני אומר שהסיטואציה היא כזאת שמצבנו יותר טוב, אבל תמיד 

ה שני  על  לשמוע  צריך  יהיו,  ותמיד  מקרים  גם.  צדדייהיו  תמיד  ם 

נווללשמוע,   וגם אני חושב גם הזדמנות לערערתנים להם  כן  נקודה   ,  

כי בדרך כלל    ,קהלנו גם את אילנית, זה לקבל  צגם, ולחשעשינו  שמה  

 הם שומעים צד אחד בכתב, צד שני, יועמ״שים שמקבלים ערעורים 

 אני מודה שאילנית מאוד זמינה.  מוטי פרנקו:

, היום היא ה זמינההיא לא היית  וריבור, לציבשלצאני יכול להגיד לך   ניסים גוזלן:

 היום יש לה תוספת כוח אדם משמעותית. יותר זמינה,

רגע   דני אורן: זמינה ין, שהיא לא כעל העניחבר׳ה, אני אגן  יכולה להיות    ל כך 

, צודק ככל שיהיה,  ן, היא תגיד לך את זה, היא צד התביעה. התושבוכיו

אסור    הוא כאילו  שני,  צד  והיא  משפט  בבית   להם אסור    ם,להצד 

 ז ככל שהיא עושה אברה קדברה, היא עושה את זה, אבל, להיפגש. א

יודע   ניסים גוזלן: גם  משה  וגם,   ... שלא  גם  דו״חות  מאות  של  ימים  לנו    על היו 

   תקופות כאלו. 

  3-4,  ין את חצי הכוס המלאה כי בשניםאני גם חושב שאתה יכול לצי דני אורן:

האחרונות איזו  השנים  עשינו  א  רתכב,  בכל  דרך  בסדר?  פה,  רגונית 

חות הביקורת שלו דו״ז את  איך אני יודע את זה? אני מרכספקטים,  הא

לא, לא, הוא    לאט, לאט לאט,  יך הכל לאט׳ ואני רואה א19עד    2015  -מ

 , הוא יושב לי בצד. ׳21-׳20לי את כבר מכין 
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ל, זה  יבידואנדהוא אי  . רוב התלונות הן תלונות שכל אחדאז אני חוזר משה מזרחי:

דברים חוזרים  שכן  איפה  משהו.  לא  זה  יחיד,  רוב, מקרה  לדוגמה   ,

ת הגבייה,  זאת אומרת, מחלקזה מחלקת הגבייה.    6,  תלונות  22מתוך  

הופכות   לא  פניות שהן  גם מקבל הרבה  לא קטנה, אני  יש שם כמות 

ת מחלקת ם פשוט, הם פונים אליי, אני מעביר אותם למנהלהלתלונות,  

,  משהו עם הזמינותכנראה יש בטח  . יש כנראה משהו,תטפלו: הגבייה

אם תושב פונה לא מקבל תשובות, הוא מתעצבן, לתושבים.  עם המענה  

, אם צריך מקום מסוים להסתכל ולראות איך האז פ  .הוא מגיש תלונה

 שירות, זה אולי במחלקת גבייה. משפרים את ה

 ודע לענות, שזאת הבעיה תמיד י  לאוני שמענה טלפבייה יש  במחלקת הג טלילה מזרחי:

ת המסר או שלא מעודכן או שהמחשב לא עובד או או שלא מעביר א

,  גיע עד המחלקה עצמה ועדשהנתון לא נתון, ואז זה בעצם מתגלגל ומ

 זאת הבעיה.

 איפה, בגבייה?  ג׳קי גונגרדי: 

י טלילה מזרחי: פערבגבייה.  איזה שהוא  מענ  ש  ה  בין המוקד הטלפוני שאמור לתת 

 י, לבין המוקד הפיז

 , פיזית,גיע פיזיתאני הבנתי שיש אנשים שנאלצים לה שלומית שלסקי: 

מענה    שירותם  ווטסאפ וג, יש גם  וגם טלפוניםפ  ווטסאאבל יש היום גם   ירי לוין:מ

 ,וניטלפ

ל  כשמגיעים אליכם הכאתה מבין?  כן, אבל לפעמים מגיעים למוקד,   שלומית שלסקי: 

גם  המוקד, אני    סדר.ב  ה בבאר יעקב, הכלפ  כשמגיעים אליכםבסדר.  

מים. המוקד נותן אינפורמציה לא טובה,  כמה פע  דיברתי איתך על זה

פעמים כמה  חוויתי  בעצמי  אני  מדויקת,  אה  לא  כן,...  עו  ,    5ד  אה, 

 ם. שקלי 300שקלים, אה, עוד  3ד שקלים, אה, עו

וקח פעם כל אחד ל  ,יקזה בתור קטע, ג, קחו את  אגב, מה שהיא אומרת מוטי פרנקו:

נו ...  ותן להם חבר׳ה, אל תמ  פרויקט, קח, תקבע תו איכותבחצי שנה  

רק תבינו. ברגע שאתם קיבלתם מייל, וקרה לי  ,  טוב, לא בתקיפההכל  

ז מאת  אתם  פעמים,  כבר  תרשום: ה  תענה,  אל  המייל,  את    קבלים 

 ר, קיבלתימאש  ,לתי, בטיפול. לא קיבלתי את הפנייה, לא קיבלתיקיב
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תןא המייל.  להללקוח  ת  תן  לקוחות,  תושבים,  אנחנו  תגובה  ,   –ם 

 .קיבלתי

לא   סקי: שלומית של שהם  היא  הבעיה  עונים.  הם  במוקד  במוקד,  עונים  נציגים הם 

המון.  מיומנים טועים  הם  האינפורמציה,  את  לתת  יודעים  לא  הם   ,

י לאחת אצלי הם טעו בארנונה כמה פעמים, כמה פעמים. עד שלא הגעת

 , ותיגהנצ

 )מדברים ביחד( 

אחרונים  אבל אני חושבת שדברים בחודשיים האני על התלונות האלו,   מירי לוין:

אני חושבת שדיברתי איתך  דדים על זה,  הזמן עם מרו. אני כל  השתפ

אחד או שניים, דיברתי גם עם יותר מפעם אחת, יותר מחבר מועצה  

זה חשוב    זה כיי  אחראני עוקבת  תושבים שמתלוננים, מגיעים גם אליי,  

 לי, השירות.

 יחד( רים ב)מדב

  מונות שבעצם אני גם מנחה או מבקש כמה תעכשיו, אני אעלה פה, יש  משה מזרחי:

הייתה פה ,  2021לא הסתיים הטיפול של  יש כמה שעדיין    שיתקנו, אז

. הייתה  ןתים, של אמניר, פגע בבנייל משאית שנותן שירואיזו תקלה ש

הכסף    נכנס לביטוח של אמניר, העביר את  כןפה סחבת בטיפול, בסוף  

אני לא ראיתי שהתהליך הסתיים כבר מול ... אוקיי? אני  לעירייה אבל  

וכם, איזה עניין שסיש    – וסף  . דבר נעוקב אחרי הדברים עד שזה נסגר

מירי עם  גם  לשסיכמתי  צריך  שהיה  שהתלונן ,  פה  יש  מדידה,  עשות 

 יה מדידה.ם שתהוכ, סשל הדירה שלו לא נכוןבשטח שהחיוב 

ונים, עשו לא קיבלנו את הנתדידה, לפני שבועיים היה. עוד  עשו שם מ מירי לוין:

 בועיים וחצי מדידה ועוד לא, כן, זה גם משהו שהתעכב.לפני ש

דוגמה ג׳קי גונגרדי:  לך  אתן  אני  שבועבוא  עוד  לפתחך  יגיע  זה  משה,  שבועיים,  -, 

  הגלגלים שהוא קנה  2ם  ע  . תושב נסע על הטוסטוס שלוחודשיים-שחוד

, אספלט חם, רותח, הוא עלה על זה, מקרה עשו שם אספלטזה עתה, ב

,  ליוסף, לדני,  מגיע לו פיצוי. האדם הזה, לא היה כלום.  לא היה שילוט

להוציא   מסוגלים  לא  אנחנו  שנה,  חצי  לניסים,  . םשקלי  500לג׳קי, 

׳ה, תעשו  ברח  :אני אומר  -י אנחנו מתנהלים מול הקבלן. הקבלןלמה? כ
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 טנה לדברים כאלה,איזו קופה ק

לא, לא, ה,  את זמ״שית אתה לא יכול לעשות  כן, אבל בלי אישור היוע ניסים גוזלן:

 לא, ג׳קי. בלי אישור, 

 ד( )מדברים ביח

 .  יך זה עובדאיש ועדת ביטוח, אני רוצה שתבינו   ניסים גוזלן:

 אז הלקוח יחכה חצי שנה?  ג׳קי גונגרדי: 

 רגע. יש נוהל,  :ןניסים גוזל

 מה הנורמה? ג׳קי גונגרדי: 

בו ניסים גוזלן: לא,  כל,  אדםקודם  אותו  גם  בוא.  שתבינו.    -א,  רוצה  אני  שנייה, 

בוהה,  לנו השתתפות עצמית ג  מים, כי יש טוח בסכותקשיב. יש ועדת בי

בי ועדת  לנו  מיש  שמורכבת  מנכ״ל, טוח  הגזבר,  שזה  מקצוע  אנשי 

וה שלהם.  יועמ״שית  הוועדה  ?וקייאעוזרים  יוזו  פלוס   בוארון סי  , 

שו לך  את נושא הביטוח. חשוב לא לחלק סתם צ׳קים, מחר יגי שמרכז

 נצא מזה,גל זה, זה וזה, לא גל

 ...אז אמרתי לך, ניסים, אתה הולך  ג׳קי גונגרדי: 

 ( )מדברים ביחד

פתר  יי, זה לא  ני אומר לךו. חצי שנה אדודי, כבר לא נעים לי לענות ל ג׳קי גונגרדי: 

 עוד חצי שנה.

 )מדברים ביחד( 

למצ ניסים גוזלן: הגענו  אם  מקרים.  עשרות  מגבשת  ביטוח  ועדת  דקה.  לי  ב  תן 

מקרים זה אומר שהוועדה,    כיר, אם אתה מכיר אחד או שנימשאתה  

באחד   נתקלת  זה  אם  שניים  מטפלת  ...או  שהוועדה  רגע, אומר   ,

עכשיו,   בשנה.  מקרים  תגם  בעשרות  קיבלנו  לא  משפטית  ה  עביאם 

 שנים,בשלוש 

 קיבלת החלטה שם? ...  ג׳קי גונגרדי: 

 אביא לך, יש פרוטוקולים. אני חותם. שנייה, חשוב שתדע. אני  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

, אז אני נותן לך את הפן האחר. אם אף אחד לא הגיע  שנייהי,  דקה, ג׳ק ניסים גוזלן:

, זה נמצא על השולחן  סףיולמצב והוא מכיר מקרה אחד או שניים אצל  
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תר כרגע מאחד או שניים, יש לך יותר מאחד  בוועדת ביטוח, אין לנו יו

 כמה יש לך, אחד,  ים? כמה מקרי ביטוח יש לך היום פתוחים?או שני

 שניים?

 )מדברים ביחד( 

יע למצב של תביעה נגד הרשות. לא, אבל אני אגיד לך, אף אחד לא מג :ניסים גוזלן

תה לא צריך לבדוק  וק את המקרה. לא, אתבד...    ה?לא קשור, מה קר

 הוא מטפל בזה,  בדיוק מה הבעיה.את זה ... 

 ניסים, תפתרו את זה,גיד, תש, לא ג׳קי גונגרדי: 

תרו. אני  , תפו, מה הקשר? צריך להגיד את זה פהאני לא אומר תפתר ניסים גוזלן:

 תפתרו. הגיד לו צריך להגיד פה תפתרו? אני צריך ל

 ... זה לא מעניין אותנו, חבר׳ה? רדי: נגג׳קי גו

אות, מה ן הכיסיד יהיו מקרים שזה נפל ביתמ ה הקשר?קשור, מלא   ניסים גוזלן:

כ אבל  והקשר?  משווה  יש  שאתה  אם  הרשות  נגד  אומר    50אתה 

 תביעות,

 )מדברים ביחד( 

 תבדוק את המקרים, הלאה. יסים גוזלן:נ

ן לא קיבלה פתרון, זה שאין איש ייטוב, תראו, יש פה נקודה שעד  משה מזרחי:

העביר  יש קושי לקשר במנהלת שהמוקד יכול להעביר להם פניות ואז  

, בצריפין. כשיש בעיות, , נושא שלא קיבל פתרון. מנהלתפניות למנהלת

ה משהו שצריך  ות, אז זפניאז בגלל שהמוקד, אין לו למי למסור את ה

שיקבל את  נהלת  במ ישהו  וא מ. לאורך זמן לא מצליח למצלפתור שם

 הפניות,

 מי אמור לענות להם?  ג׳קי גונגרדי: 

פניות    מישהו שמקבלת, אבל צריך מישהו, צריך להיות  יש מנהל למנהל משה מזרחי:

 מהמוקד ו,

 )מדברים ביחד( 

איש קשר מול ישהו שיהיה  ו מישהו, ראש המנהלת אשצריך להיות מ משה מזרחי:

 לקבל פנייה.יהיו ... המוקד, ש

 דיר אותו?אז מה הבעיה להג רחי:מזטלילה 
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אלו בעיות שאני רואה ו שהיא בעיה, אני לוקח כמה בעיות שאיז  ש פהי משה מזרחי:

יש פה איזו שהיא בעיה של אקליפטוסים שאי אפשר להגיע    -כ  אותן

בטיחותית,    אותם  םולגזו בעיה, סכנה  בצדדים  שזו  שהשטחים  בגלל 

מצליח לקבל פתרון  ו שלא  שהוזה מ  פלשו ורכב גיזום לא יכול להיכנס

 בה זמן. כבר הר

מי   שלומית שלסקי:  על  משה,  כך  אחר  כמו  עובר  זה,  את  ומביא  שלך  הממצאים  כל 

 ם? ליישו, שאומרים

 - בואי נגיד שזהאני עוקב, זה מועבר.  לא, זה מזרחי:משה 

 )מדברים ביחד( 

 ...בית של מישהו הוא צמוד ליש שם שטח שבעצם שייך לעירייה ש משה מזרחי:

ישה תלונה? שלום מי, מי זאת שהג  גברת כהן?על מי אתה מדבר, על   ניסים גוזלן:

 לוי, האקליפטוס הוא בשטח שלו בכלל. 

 לא, הוא בשטח ציבורי.  משה מזרחי:

 ליפטוס בשטח שלו.בוא, אני אומר לך. שלום לוי, האק שטח שלו. ניסים גוזלן:

 לא יודע, לא נסגר.גע אני אז כר משה מזרחי:

 זה, בוודאות אני אומר לך שהוא בשטח שלו.  זלן:ם גוסיני

 זה שטח שבעבר,  משה מזרחי:

, יש שיפור שנה , מה הסימפטומיםיד לי אם ישמשה, אתה יכול להג ג׳קי גונגרדי: 

 .ה פרטנימשנה? עזוב אותך מקר

 כל, לא, אמרתי, בסך ה משה מזרחי:

,  השלו והוא הגיש תלונ  טי שנים בשטח הפר  60  שקיים   זה עץ אקליפטוס ניסים גוזלן:

ם כולכם מצדיקים אותו. בשטח  קום לגזום אותו, אתה הבנת? ואתבמ

.. הגפן,  של  שלו  האחורי  בשטח  אקליפטוס  יש  תלונה  .  הגיש  והוא 

 שהמועצה צריכה לבוא לגזום לו.

 )מדברים ביחד( 

זה  ך, מחר, בלי שום קשר, אני מקבל את זה, יש ועדה,  אני מבקש ממ ניסים גוזלן:

ר תקבע איתי פגישה על המקרים שתקועים מח  ,אני מבקש ממךר.  סדב

,  אני אומר, תביא לי את הכל  , ונקבל  שהם זה, אולי נעזור  לך הרבה זמן 

נרא ואנחנו  עבודה  פגישת  תקבע  מחר.  עבודה  פגישת  לי  מה  תקבע  ה 
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 בוא נשב, בוא נהיה יצירתיים.  אנחנו עושים, בסדר?

 ע את המערכת,או אותו עובד שתקמנהל ו אותלא תפתור, אם גם  :פרנקומוטי 

לא משנה, דרך    עכשיו  ,תגיד לי, מוטי, ממה שאתה חושב, כל מי שפונה ניסים גוזלן:

 , דרך ווטסאפ, כולם,הלשכה

 גיע אליך, מאה.שהם צריכים לה אתה חושב שהמאה...  מוטי פרנקו:

תהיה  צה שי רואנ,  מצו את המערכתאני רוצה שיגיעו אליי, אני רוצה שי ניסים גוזלן:

 ועדת ביטוח ושתהיה ועדת תיקון ליקויים והכל. 

נה  כשאני פו  אתה עונה להם בווטסאפ, אתה עונה להם בווטסאפ....   נקו:מוטי פר

פונה לשי ושי  שי, אני יודע מה הוא עושה, אני רואה צילום מסך  לג׳ק

מגיעים   מטפל הם  אליך,  מגיעים  לא  אלפים  פונה,  שאתה  ברגע  אבל 

אלי פנבסוף  כותב,  אני  וכותבים,  למוקדי  פניתי ית  למוקד,  פניתי   ,

פנית   ניסים?  זה  מי  לניסים?  פונה  אתה  למה  עונה.  לא  הוא  לניסים, 

ולהגיד להם: למה הם    ארגוניםהעיר. אתה צריך לבוא לאותו    לראש

 העבודה שלהם? לא עשו את

גם כשאנחנו מקבלים פנייה פרטנית,  אנחנו עושים? בוא,  אתה יודע מה   סים גוזלן:ני

 קי, גם ג׳גם אני ו

 במחלקות.   ... שמגיעים אליך דברים שצריכים להיות מטופליםני לא  א שלומית שלסקי: 

 ם כל, המחלקות, קוד ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

אב ניסים גוזלן: תפקיד,  למחלקות  נותנים  כל,  אם  קודם  תלונה, ל  אליי  מגיעה 

למשל, אני  דברים,  במוקד  וגם  ג׳קי  שאנחנו  היום  גם  בקבוצות   ,

ת זה, אנחנו אומרים מים אלהגיד לך שאנחנו מיישל  יכו, אני  נמצאים

נעזורלאדם קשר  ללא  ואנחנו  במוקד  תלונה  תפתח  מטפלים:  אבל  ,   ,

ם נהל המחלקה יקבל ויהיה מיודע. בלי שולהיות כדי שמתלונה חייבת  

המוקד, המוקד יקבל   קשר, אנחנו לא מטפלים, לא באתי להחליף את

בודקים תלתלונה מסודרת, מבקשים מספר   ואנחנו  ונה מאותו אדם 

 ... יך אפשר לזרז את זה, זה כל מה אבדיוק 

עדיי שלומית שלסקי:  שאנשש  תלונות  מקבלין  ואז  למוקד  מתקשרים  תגובה  ים  ים 

 הייתה סיטואציה כזאת. כבר שהתלונה טופלה והיא לא טופלה?
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 ( )מדברים ביחד

ב גוזלן: ניסים חברים,  בדיוק  טוב,  לנו  יש  נתקדם.  בואו  קדי  10ואו,  מה, דקות, 

 , קדימה. 4דני,  יאללה.

גם  ,  , אישור המלצת ועדת משנה לחלוקת תמיכות. אני עוד פעם4סעיף   דני אורן:

לדלה  בשביל בגיד  שמדובר  לב  שימו  שרק    22  -יון,  ן מה  8תלונות 

 לבדוק בעיר, אני מבקשאלף תושבים.  30של צדקות בעיר מו

 , 8וצדקות, גם מ 8חבר׳ה,  ניסים גוזלן:

 )מדברים ביחד( 

, בקבוצות עדכוני העירייה יצא פעםראש העיר, אני רוצה שבקבוצות ל מוטי פרנקו:

ע של  העירייההווטסאפ  העירייה,  דכוני  של  שהן  ברבעון  תצא,  , פעם 

לי עם  הודעה  את  נקברבעון,  לייעל  רוצים  אנחנו  יקרים,  תושבים   :

 . למה לא?עילות עבורכם, הנה הלינק למבקר העירייההפ

 , יש חוק. יש חוק באתר ניסן לביא:

 ( )מדברים ביחד

. אישור המלצת ועדת משנה לחלוקת תמיכות תקציב  4יף  , סעההלא דני אורן:

של  ניםמספר דיוהיו  –ני אתן בקצרה , א16/6 -יון שנערך ב, מהד2022

ש צוות  זה  מקצועי  צוות  מקצועי,  יועצת צוות  גזברית,  אני,  הוא 

ממשפטית עוד  יש  ג,  זה  לא.  ועדת ישהו?  יש  בבקשות,  דנים  זברות, 

נקו, נועם ששון וניסן,  חברים בה אברהם בוסקילה, מוטי פרמשנה ש

בקשות   3או    2, בגדול  , הוגשו בקשותפההיה דיון  רק.  היה חסר אבנר ב

 את ההמשך הסבר.תני את , מפה, תואני

׳ 22  -ם, זה לא היה, הקריטריונים ללא עמדו בקריטריוני  2  ,4הוגשו   מירי לוין:

בקשות זה היה תנועות נוער ולא    2ד ח׳,  בתי ספר יהודיים מא׳ עהיו  

עוד    –  ה אחתבקשות שהוגשו, בקש  2עוד  . נשארו  רידוספר, לכן הובתי  

לעכב  כרגע, בשביל לא    -חנויש לנו שם בעיה במסמכים שהוגשו, לכן אנ

אנחנו  לשחרר להם את התמיכה,  יכולים לאשר,  כן  את הבקשה שאנחנו  

 . מבקשים כרגע לאשר

 זאת שעם בעיה.  תשרים א אבל אנחנו לא מא מוטי פרנקו:

 זאתי,רק את  א.את זאת עם בעיה , ל רי לוין:מי
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המליא מוטי פרנקו: חברי  מהלך  לטובת  עשינו  הדברים,  את  קראו  שלא  מאוד  ה 

תמיכה והכל, אבל  ת  ים לת: אנחנו רוצאמרנושוב. מצד אחד,  מאוד ח

יב חשמל  סיטואציה שבה לדוגמה מוסד חימצד שני אמרנו שאם יש  

וחייב חשמל, הרבה מאוד שנים. אנחנו פרענו את החוב, העירייה פרעה 

 כמה? ף שקלים, לא?לא 80את החוב, זה 

 , משהו כזה. 30 -באזור ה מירי לוין:

 ד יתרה שהוא לא יקבל ...אלף שקלים. ובערך, משאירים גם עו 30 פרנקו:מוטי 

 )מדברים ביחד( 

בע :דני אורן טאין  רק  ויה,  שפל,  שווה,  היה  שאמרתם  מה  את  הם  לשמוע 

. טוב, אז בעצם ועדת תרכן, ונגמר המעקב הזה יו  .מעבירים את השעון

ך  תורה ומן הסתם, צריהמליצה לאשר את הבקשה של תלמוד  המשנה  

 להעלות לאישור פה.  

 והתמיכה פלוס העברת השעון.ים מחיקת החוב התנא ינ... ש מוטי פרנקו:

 .  בהעברת השעון :דני אורן

  250אלף שקלים כאשר    400ף להעברת המונה, סך הכל הוא ביקש  בכפו מירי לוין:

לתחזוקה ושיפוץ של  אלף שקלים    150  -קלים התפעול השוטף ולף שא

 המבנה.

 לות את זה לאישור.י מבקש להעוב, אנט דני אורן:

שתדעו   רנקו:מוטי פ מבירק  זה  דבר,  עוד  שהוא  גם  למצב  המוסד  אותו  את  א 

במקרה גם מתוקצב כמו תלמיד אחר בבאר יעקב. אני חבר ועדה, אבל  

, דתי, חרדי, צריך לקבל  ואני סבור שתלמיד חילונימחזיק תיק חינוך  

ה אותה  את  שלנו  חוק  מהעירייה  בצורהה  הרינזדמנות.  מגן   וא 

, הם לא בחוק ישניםה הם מבנים מאוד  , אבל המבנים האלמסוימת

בכלל. אבל הוא תלמיד שלנו ואם הוא    .......לא בא  נהרי בגלל שהוא  

זה,   את  נעשה  לא  ואנחנו  שלנו  תלמיד  ילא  אחר  ל  סעוי הם  מקום 

ים האלה, זה יעלה לנו  , ליווי וכל הדברנצטרך לשלם הסעותשאנחנו  

מה זיותר  את  שתדעו  חשוב  אז  הזה.  טסכום  לטובת,  דודי ה    לילה, 

 ושלומית, שלא היו בוועדה.

בוועדה המקצועית ובוועדת המשנה, זה עולה פה לאישור  רי שאושר  אח דני אורן:
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נגד?  יש מישהו  ה, כולם בעד?  צבעבמליאה. מבקש להעלות את זה לה

 ניסים? בעד.

 עד.ב ניסים גוזלן:

 בעד. טלילה מזרחי:

 חברי,אישור  – 5כולם בעד. אוקיי, סעיף ם? דודי? נוע רן:דני או

עבודה ממש   מוטי פרנקו: ועשה שם  בא  לביא שבאמת,  ניסן  תודה לחבר המועצה 

הנתונמ את  והביא  ובא  כשמעותית  וגם  מאליו  מובן  לא  חברי  ים,  ל 

 הוועדה שהצביעו פה אחד. 

. הקמנו  הנחות לחינוךשור חברי ועדת  אי  –  5אוקיי, עוברים לסעיף מס׳   דני אורן:

ית או  מחלקת חינוך, רווחה, נוער, יועצת משפט  ממנהלפורום שמורכב  

ההנחות בחינוך הן לא הנחות    ים,בע קריטריונמבקר, הפורום הזה ק

צריך פי חוק, הן הנחות לא חובה, הן הנחות רשות. כדי לתת אותן, על 

איזה קריטריו  ליצור  פי  על  בהנחות  ידון  שהוא  קוורום  נים  שהוא 

ח, כי יש את זה בסדר נשל  . אם לא, לדעתיים שנשלחו אליכםמסוימ

צריכים לאשר    . אנחנו29/5  -דיון של הקמת ועדת הנחות מסיכום    –יום  

מנהל מחלקת חינוך, רווחה,   את.את הוועדה הז ה,פה את הקוורום הז

 פטית. שזו תהיה יועצת מש  נוער, יועצת משפטית או מבקר. אני חושב

ה לא  , לא, ז לא  לא.  בלייועצת משפטית,    גם לא או,  ותי, אתה שואל א

זה. יש תשלומי רשות פה שלא חובה  ת העניין הן, הוא אמור לבקר אנכו

.  מבקשים הנחהם או הורים שלשלם בחינוך ויש הורים שלא משלמי

דה עם קריטריונים  יא ועו שהור איזכדי לתת את ההנחה הזו, צריך ליצ

א ידעתי, שהו  בהדבר היחידי, למיט  -יהשתדון בזה, אי אפשר שזה יה

 ע. י יוד. זה מה שאנבחינוךר? זה  טוח תאונות אישיות. בסדזה בי חובה

 

 . תאונות אישיות, זה לא רק ביטוח  רנחנו מקבלים חוזר מבית הספכשא מית שלסקי: שלו

 את שאלת מה חובה ומה רשות. , לא אמרתי :דני אורן

לי   שלומית שלסקי:  פ  ילדים  3יש  אני  במערכות  אומרת.ה,  אני  מה  בדיוק  יש    יודעת 

גם  תש להגיע  יכול  שזה  סעיפים  עם  טייטל,  חובה,    300-400  -ללומי 

  בוחרים לא ויש את תשלומי הרשות, שיש הורים שאני יודעת ש  שקלים
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 ואז יש, אותם.  לשלם

 תוכנית לימודים נוספות.ל״ן, ת דני אורן:

וחלק    משלמיםשחלק מההורים    ת סיטואציהנוצר  -שם איזה שהןש  י : שלומית שלסקי

מלא   לא  בזה. וואז  וכיוצא  משלמים  אחוזי  מספיק  אין  כי  ציאים 

אלה שלי, האם אתה מדבר על מה שאני מדברת או שאתה מדבר  הש

 על משהו אחר?

חינוך, דני אורן: תשלומי  כל  על  זה.  על  שמדברים  חושב  אני  דף    לא,  אותו  כל 

 תשלומים של החינוך. 

 ם ביחד( )מדברי

 ברשות. וגם  בחובהאם יש לו בעיה, יש לו בעיה גם  ית שלסקי: ומשל

תהיה  ,  רבסד :דני אורן שזאת  אפשר  אי  ההנחה  את  לתת  כדי  של   גחמהאבל 

 שתדון בזה. צריך להקים ועדהשלי או של מירי. ניסים, 

, מסודר ובלי שיקולים הוא הרבה יותר נכון, נקיחבר׳ה, הנושא הזה   גוזלן:ניסים 

ק אומר.  צוע כדי לקבל החלטות. לא, אני רם בעלי מק זרים, לכן שמי

 פית אלייך, דיברתי על החשיבות של הוועדה.לא דיברתי ספצי

מאוש דני אורן: הוועדה  הרכב  יש   ר?טוב,  לתבחינים,  דוגמה  יש  תבחינים,  יש 

נוה נוהללמשל  לנו  יוציאו  ישבו,  הם  אני  ל,  פה .  יש  דוגמה,  לך  אתן 

 נוהל של ממוצע של גובה של הכנסות.  בסיכום פגישה נוהל מרחובות,

אלף שקלים,    40  -צבת את זה פה ב , אבל אתה תקחיניםבמדים בתעו לוין:דודי 

 , וזה יותר מזה? בתבחיניםאם יעמדו  רשום.

הז דני אורן: לוועדה  לבוא  נצטרך  של  אז  קופה  יש  ולהגיד:  יותר  40את  יש   ,

רצית לתת לבן  ז אם  אנשים, אם חשבנו, נניח שעומדים יותר אנשים, א

יש  שקלים כי    80לו    תןשקלים,    100  ה שלהנח,  אדם, אני סתם אומר

עכשיו מאשרים אבל בוא ניתן לוועדה להציג לנו, אנחנו    ר אנשים.יות

דר, אבל יכול להיות שילד שזכאי, בגלל שיש  בס  רק את חברי הוועדה.

 היה זכאי לפחות כדי שכולם יקבלו. הרבה ילדים, י

 א עשינו בזה כלום. אבל ל וין:דודי ל

 קופה?ציע, להגדיל את המה אתה מאז  דני אורן:

בל אם אני כבר מגיע פה לישיבת מועצה ואם אתה כבר רוצה אלא,   וין:ודי לד
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, שיגדילו ... שהחסם לא יהיה התקציב  להעלות את זה ויש תבחינים,

 ב.את התקצי

הרי נביא אליכם    , אנחנוזה לדיון, ברגע שיהיה לנואז בוא תעלה את   דני אורן:

נדבר ואז  זה. בדיוק, א  את הקריטריונים   40ל  נחנו לא מדברים עעל 

שקלים בסדר?אלף  אנ ,  א כרגע  מאשרים  רק  הוועדה,  חנו  חברי  ת 

בסדר.   עבורנו.  עבודה  נייר  לייצר  בכלל  מליאה אישור    –  6שיוכלו 

עברנו טוב,  פרח.  לעמותת  ההקצאה  וע  . להסכם  ההייתה  קצאות,  דת 

 עשו דיונים,

קיבלנכרג גוזלן:ניסים  כאילוע  קיבלו נו  הבא  ו,  הם  אנחנו,  לא  לאומי,  מביטוח 

תורם  . יש גם כנראה 2.5, ... 2.7מיליון,  נקודה משהו  2מביטוח לאומי 

 . ו כרגע במשא ומתןשאנחנ

ם? כי האמת שכבר דנו בזה, רק היינו צריכים להביא אז אתם מאשרי דני אורן:

ההסכ אנאת  לכאן.  המליאה  של  התחלנום  טובה  ,חנו  השנה    ,בשעה 

הק  תהליך בעבר  של  פה  נעשה  שלא  מה  בכלל,  גם  צאות  זה  על  ויש 

 ביקורת של מבקר המדינה, שיש פה נכסים. 

בסדר, אני יודע, אני בוועדה, הייתי בוועדה. מה עכשיו? זה לאשר את   דודי לוין:

 מה שאישרנו ... 

אבי  .  עירייהרכש ואספקה למנהל  מינוי    –  7מס׳    סעיףב.  ? טומאשרים דני אורן:

יה מכרז למנהל  ב שהוא תכף מסיים את תפקידו, הגיע לשלבן אבו ה

 מיטל נבחרה, הייתה לדעתי מועמדת יחידה, לא הגישו עוד,רכש. 

 זה היה מכרז פנימי?  דודי לוין:

אל תתפוס אותי במילה. לדעתי, אני חושב פנימי  מי חיצוני,  נדמה לי פני דני אורן:

 , רק פנימי. אוקיי. י? רק פנימי. פנימצוניחי

 מועמד יחיד רק לחיצוני זה, :דודי לוין

 סדר, אתה צודק.לא, לא, ב דני אורן:

 פנימי, עושים חיצוני ... במידה ואין, עושים קודם פנימי ניסים גוזלן:

 וג הזה, ר את תשומת לבנו שמכרז מהסשה העימ אורן: דני

 יה בוועדה שבחר? מי ה :מוטי פרנקו

יר, אולי גם אילנית הייתה, מי  יש נציג ציבור, יאאנשיו,  ועדה, יאיר ו ן:דני אור
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 לא, יש קריטריונים.  ?ה יועץ משפטיהיה? הי

ניסיון, זה,  א :ניסים גוזלן כל התארים. אתה מבין? כל  תה מפרסם, תואר ראשון, 

מועד מקרב הארגון, צריךמה ש אין  הפנים. אם  נוהל של משרד  יש   ,

 י. יאים למכרז פומבמוצ

זה לא נושא שאנחנו דנים בו כל  ו כי  תשומת לבנטוב, משה העיר את   דני אורן:

כש,  נהל ר, מועצת העירייה תמנה מ5, סעיף שלפי תקנות העירייה  שנה

ישורכם. ם, אז מביאים את זה לאאישורכזה לכלומר צריך להביא את  

בעד? סעיף    כולם  לדיו אישור    –  8אוקיי.  בדו״חמליאה    ביקורת   ן 

  ן וצוות תיק  יך שלנערך תהל . גם פה,  2020ד הפנים לשנת  , משרהמפורט

ו של התהליך הזה,  ליקויים. בסופתיקון  ליקויים יחד עם המבקר וצוות  

. האמת שאני די חוזר  ןבה בוועדת ביקורת שניהל אותה ניסנעשתה ישי

מפורט   ודו״ח  כספי  דו״ח  לכם  שיש  מסביר  אני  שנה,  כל  עצמי  על 

על   רקים, פרק ב׳ ופרק ג׳. פרק ב׳ מדברפ  2יד  ורט יש תמושבדו״ח המפ

פ קודמות,  שנים  של  מצא ליקויים  שהוא  ליקויים  על  מדבר  ג׳  רק 

ביק של  במהלך  תמיד2020ורת  אני  נמשכת    .  מגמה  שזו  לכם  אומר 

יעקב בבאר  הליקויים  מאוד  שכמות  היא  אחרות,  לרשויות  יחסית   ,

ואנחנו קצרה  ומאוד  צ  נמוכה  של  במגמה  נמצאים  מצום תמיד 

או לא תוקן בסטטוס של תוקן    יים הם אוהליקויים. בדרך כלל, הליקו

ם ניסן ובסופו של יום, ההמלצה ל תיקון. עשינו דיון יחד עאו בתהליך ש

יקויים, זה גם היא שאנחנו נמשיך לצמצם את הל  הגנרית שלו, כמובן

, כי אנחנו עוד 2021קר שיבקר את  מבקר שיגיע השנה. אם המבמאוד ב

יהיה22ברים  מד  לא ש  ׳,  לעשות  יות ,  2020  - ביקר בהמבקר  לנו  קל  ר 

נוכל להתקדם  דע את זה, שנ. כ תנואו כיראיתו סיג ושיח כי הוא כבר מ

. כמובן 2021  -ביחס ל  2020ו את הליקויים של  לומר לכם איך תיקנו

, אנחנו מביאים  וייםתיקון הליק  המשיך לקדם את קחנו על עצמנו לשל

ים  מי שרוצה, הדו״חות הכספיע או  למי שלא יודם,  לעיניכאת זה בעצם  

זו  מצאים באתר משרד הפנים ובאתר העירייה ואם מאיים נהמפורט

ז צורה  לכולה  שהיא  יכולה לשלוח  הגיע, מירי בשמחה  לא  לא  זה  ם, 

מונגש אליו. אז אני מבקש לאשר את להיות  חומר חסוי ואפשר בהחלט  



 

 
 08046  ל.כ.
 

19 

 

בוועדת   שהיה  סהדיון  הלאה,  אושר.  שכר עדכון    –  9עיף  הביקורת, 

הסבר   אתן  אני  אבלבכירים.  פה,  לא  שיאיר  למעשה  חבל    - קצר, 

ושר צריך להיות מאטווח שכר שמותר לאשר שכר. הטווח יש  ,למעשה

 , אני אתן לכם דוגמה,במליאה

בסעיף כזה, צריך את סמנכ״ל כוח    אתה בא. סליחה שאני קוטע אותך מוטי פרנקו:

 , צריך את היועמ״ש. אדם

, מה אתה חושב? וגם  רונהחולת קו  היועמ"שאבל  אני מסכים איתך,   רן:דני או

ני אסביר. מדברים על מנהלת לשכת  נים עליה קצת, אז נראה לי ש, אד

ההעיר,   להסבירעל  לי  תנו  רק  המהנדס.  ועל  השכר טווח    .יועמ״ש 

ככה הוא  האלה  לעובדים  בין  למנהלת    –  שמאושר    30-40הלשכה 

ש, מהנדס וגזברית וכל האחרים יכולים  ם, יועמ״אחוזים משכר בכירי

עוזר ראש העיר,  .  95ועד    85  -ם ב. מתחילימשכר מנכ״ל, עד  95גיע עד  לה

ובמקרה ו, אתם מאשרים רק את הטווח  הוא כבר קיבל. עכשי,  30-40

של מנהלת לשכת העיר הוא  הטווח    –הסבר קצר    עודהזה,  ציפי  הספ

 , 30-40בין 

 , הם לא ...ז״ם מקבליםהם לפי פ יסים גוזלן:נ

אחוזים. עכשיו,   5יים אפשר לאשר  , כל שנתם. ברגע שו, יש פז״כשיע דני אורן:

ה של  הרף  עד  עוד,  ע40  -הוציאו  הוציאו  עכשיו  עדכון.  לרשויות    וד 

, באים ואומרים לנו: ניםו אישור כזה ממשרד הפמהסוג שלנו, שקיבל

את   גם  יכולים  אתם  שנתיים  האחוזים  5תראו,  יכולים   שכל  אתם 

ללהעל לחלק  שנה  2.5-2.5  -ות,  כל  לחכות   2.5.  צריך  לא  אחוזים, 

צריכים לאשר רק את   אתםל זאת החלטה ניהולית כבר.  שנתיים, אב

 אם לא תאשרו את הטווח,כי  הטווח

 )מדברים ביחד( 

 אבל אם היא עובדת כבר שנה,  30לא, מקבלת  דני אורן:

בוא יסים גוזלן:נ ביבוא,  הוא  מגישים את הפז״ם. אם30-40ן  , הטווח  , לדוגמה,  , 

, אחרי . מחר32.5  אחרי שנה, יהיה לה   2.5  -לך שמותר לקפוץ באומרים  

 .2.5, עוד 2.5ד נגיד עוד שנתיים, עו

 אנחנו מבקשים שתאשרו את הטווח, לא, רק שתאשרו את הטווח.  דני אורן:
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אני בעד ההעלאה,    ,לא הבנתיאבל אני  אני לא כל כך מבינה, סליחה,   :זרחיטלילה מ

 ,30מה זה אני ... לא, אני רוצה להבין 

 )מדברים ביחד( 

שאפשר להעלות כל שנה זה  זה    –רק אני כן רוצה רק להגיד מילה אחת   ן:מירי לוי

ההון האנושי    והנושא של כוח אדם, ניהולבזכות זה שקיבלנו ציון גבוה  

,  100ל  ציון שה ברשות, קיבלנו  מעמיקפה שיאיר עשה באמת עבודה  

 ב,  דותיות עומלא הרבה רשו, קרוב לזה. משהו כזה

ל אני שואלת משהו לגבי הנתונים של השנים. אתם מדברים על  כן, אב מית שלסקי: שלו

 אחוזים כל שנה.  2.5

 יש לזה הגבלה. לא כל שנה, דני אורן:

 עד התקרה. ניסים גוזלן:

הוא   שלומית שלסקי:  הבכירים  שכר  שאחוז  כתוב  היא  והבק  אחוזים  35פה    40שה 

 אחוזים.

 לא ... לטווח השכר., לטווח השכר רן:דני או

ל וזלן:ניסים ג מעלים  דקה.40  -לא  תקשיבי  שולחים,  הם  יש   ,  קובעים,  אנחנו 

קלטנו  מ כשאנחנו  קרה?  מה  הרי  את  שרות,  הלשכה,  גם  מנהלת 

 כשקלטנו גם את מירי, לא קבעו, יפה. מלכתחילה לא קבעו,

 . 95ד ע 85חרה, אתם אישרתם טווח של כשמירי נב דני אורן:

 ד( )מדברים ביח

גדרנו  היאיר ושדי למשל הוא לא פה, למה הוא לא פה? כי ליאיר ושדי   ניסים גוזלן:

טווח, לכן הוא לא צריך את ההסכמה של המליאה. המליאה קובעת  

 מי,

 ביחד( )מדברים 

 משרד הפנים לא יאשר?ואם  דודי לוין:

, השנים  אם הבקשה שלנו היא בטווח החודשיםיבדוק ש  משרד הפנים :דני אורן

 שהוא יאשר. מניחאויות, אני הר

זה לא משנה, מנהל לשכה חדש, יכול להיות זה,  חר יהיה  ן הגבלה, מאי  ים גוזלן:ניס

 ל.גם מנכ״מנהל כוח אדם, אותו דבר  גם כל אדם. אותו דבר

ביחד?  דני אורן: כולם  כמקשה,  זה  את  להעלות  רוצים  מאשר אתם  ים? אתם 
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שור המליאה  , אי.... שאת זה    עכשיו אני מציע טוב, עכשיו משהו,    תודה.

שתלמות הלראש העיר להשתלמות שנתית. זו הליציאת סגנים ומשנה  

 שלכם, השתלמות של הסגנים. 

 יחד( ם ב)מדברי

בשנה דני אורן: שפעם  מקצועי  כנס  עוד  כנס,  עוד  ונייש  אני  כלל  בדרך  סים , 

 שה,ש למעשה לאישור. למענוסעים אליו וגם הוא נדר 

ו בעיה  , צריך לבדוק את זה חוקית, אין לנגיד לכם שאנחנוכול להאני י ניסים גוזלן:

אחד מ  שבחדר  שרוצה  מי  אחד,  חדר  פה,  זה  את  אומר  חברי  ואני 

 כנסים תמיד. מתל לבוא, אני ודני אנחנו מועצה יכוה

 )מדברים ביחד( 

, מירי, 2021לשנת  4מס׳ רבעוני  ח דו״ – 12יף סע ם מאשרים?טוב, את דני אורן:

 בבקשה.

 ברים ביחד( )מד

תושבים   ליכם רשימות של ועדת ארנונה, ועדת הנחות בארנונה,ו אהגיע י לוין:מיר

ש  ים.שמחכ היו  יש שם רשימה אחת של תושבים  בזמן,  אם  מגישים 

ות ויש  חהיו מקבלים את ההנרת עד דצמבר שנה שעברה, הם  זאת אומ

ו  אקונומי או בגלל סיבות כאל -שבים במצב סוציורשימה של תושם עוד  

 ת.מליצה לתת להן הנחו, הה בהן ה דנואחרות שהוועד

, גם אילנית הייתה וגם מירי, גם ניסן, את כולם, בכפוףהוועדה אישרה   :דובר

, את כל ההנחות, פה אחד. לא היו חילוקי ישרה את כולםהוועדה א

 דעות, לא היה כלום. 

אז אתטוב דני אורן: בס  ם ,  כולם?  לגבי  לחןזו רק הנחה על השודר.  מאשרים   .

הוא גם,   רבעוני שפה, ח ״דו –, אני עוד פעם אומר לכם הדו״ח הרבעוני

לאישו לא  להצגההוא  יותר  הוא  של    ר,  דו״ח  שגמרנו   2021והבנה, 

אנחנדבעו עדיין  ף,  הפנים  ו  משרד  למבקר  שימונמחכים  ה,  החדש 

 גם בנושא הקודם. בהמשך למה שאמרתי 

 תב״רים אושרו פה אחד. ים, כל הת כספזה עבר ועדאם    –רים  לגבי תב״ ג׳קי גונגרדי: 

בוא יסים גוזלן:נ תב״רבוא,  תקריא  בוא,  - ,  תפסול.  לא  שאילנית  במהירות  תב״ר 

 חבר׳ה, דקה, מדובר במיליוני שקלים.
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הגיסוד  –  1361תב״ר   ני אורן:ד יש  א׳,  וקרן  י  החינוך  משרד  של  עבודות דלות 

שיפוץ    –  1060הזה בצריפין. תב״ר  בית הספר  די לסיים את  הפיתוח כ

ה של  והקטנ  50ד  של מפעל הפיס, עושה יש מימון  ב, למעמבנה טיפת חל

, למתחם  תיק שיווק לצריפיןהכנת    –  1453. תב״ר  50  -המימון שלנו ב

 1336תב״ר  שקלים לנושא.    ןמיליו  2.7מקרקעי ישראל תקצבה  , רשות  3

אלף   400יש פה הגדלה של    קרם.מים מסוג  ה כוללת של מדי  החלפ  –

 ם כדי לסיים באופן סופי את הפרויקט, בהתחלה חשבנו,ישקל

חיי דודי לוין: להתייחסאני  ב  ב  אצלנו  החליפו  הזה,  ומאז בנלקרם  יין 

 , את הקרם הזה, אין לחץ מים.  ... ראשישהחליפו, 

יכול זה לעומק. לא  לא יכול להיות, דודי אמר לי, אבל צריך לבדוק את   נועם ששון:

 אין לחץ מים.  נים שרק ...בניי 3, יש בכניסה להיות

 , כל הדשא שלנו התייבש מכל הדבר הזה.16-18אפרים קישון  י לוין:דוד

 )מדברים ביחד( 

קולות   –  1452. תב״ר  את זה  דודי, ייבדק. ייבדק, ייבדק. אנחנו נבדוק דני אורן:

רשו סל  למימון  צאלון  קוראים  עבור  של    272,  וןורמת  שקלים  אלף 

בית כנסת ברחוב ברקת בשכונת בניית    –  1277. תב״ר  משרד החינוך

ב״ר  ת.  מיליון שקלים כדי לסיים את הפרויקט  2צמרות, הגדלה של  

והסימוני    –  1447 משרד  כבישים  של  מימון  זה  שוב,  בטיחות.  תקני 

רכישת    –   1451אלף שקלים. תב״ר    50ף מימון שלנו,  שמחליהתחבורה  

 קלים. ש 163,944על הפיס , מפדיםלים לגני ימחשב

ם טרום  מחשבים, כולל גני טרו  ובכולם יהיכל הגנים יהיו עם אינטרנט ו יסים גוזלן:נ

 חובה.

מגדילים2מתחם    –  1360תב״ר   :דני אורן אנחנו  צריפין.  משרד ,  של  שינוי   ,

בית ספר, זה  ת  , הרשאה לטובקיבלנושקלים ש  ןמיליו  20החינוך, עוד  

יש לנו שינוי, מימון    כיתות בגן צריפין,  3בניית    –   1456נש. תב״ר  ה סחנ

  5  –  1455גן צריפין. תב״ר  כיתות    3רד החינוך ושלנו כדי לעשות  של מש

החינוך וקרן עבודות ין. גם, הרשאה של משרד  כיתות גן במתחם צריפ

ז לתמורה, מימון עו  –  1457שקלים. תב״ר    5,927,000פיתוח, סך הכל  

של משרד    , תקציב349,500לתיכון דתי באר יעקב,    חינוךשל משרד ה
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לתמךהחינו עוז  ע.  יעקב,  בור  ורה,  באר  חרדי  משרד    116,500תיכון 

הגהחינוך תקציב  .  מקווה  דלת  פלוס  חלב  טיפת  בניית  נשים  מבנה 

פיתוח,   עבודות  קרן  של  הגדלה  אחרון,    1.7בצמרות,  תב״ר  מיליון. 

בעיר בריא  תאפשרי  ה,  משרד  של  מימון  ו  אלף  203בריאות,  קציב 

Matching     ,שרוב הכסף  אלף  243לה של  הגדאלף, סך הכל    40שלנו ,

 .  אותיהוא ממשרד הבר

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

 כולנו בעד. נועם ששון:

 - ננעלה  הישיבה -


