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 פרוטוקול 

, אנחנו כולנו משתתפים באבלם של 15חברים ישיבה מן המניין מס'    :ר"יו ניסים גוזלן,

שפחת ברק אבנר, אנחנו מחזקים אותך, חברה כולנו משתתפים  מ

ל משפחת ברק של אבנר חברינו ואנחנו כולנו מחזקים אותך  באבלם ש

 שלא תדעו צער שיהיה לכם רק שמחות אמן. 
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 רן.דני אורו"ח  –מינוי מ"מ זמני למנכ"ל המועצה  1עיף ס

ת דני למנכ"ל המועצה לממלא  טוב אז אנחנו סעיף ראשון ממנים א ניסים גוזלן, יו"ר: 

לשלושה חודשים אני אתן קצת עדכון לגבי מתי שוחחתי איתו מקום 

והוא עובר תקופה מאוד מאוד    כימותרפייםאתמול הוא עובר טיפולים  

 וד איתו.קלה אנחנו מאחלים לו בריאות ואנחנו בקשר צמ  מורכבת ולא

 הוא עדיין מאושפז?  :פרנקו מוטי

א עדיין מאושפז עושה טיפולים הוא היה תקופה לא פשוטה, הוא  וה ר:  "יו ניסים גוזלן,

היה גם בטיפול נמרץ, במצב מאוד, מאוד קשה וברוך השם הוא יצא 

לדעתי יקח אנחנו לא  מזה אבל ההחלמה כנראה וגם הטיפול זה קצת 

של יותר ממה שצריך אבל    הלרזולוצינכנסים  כל כך יודעים ואנחנו לא  

, בריאות, בריאות בשם כולנו ואז לשלושה מאחלים לו באמת בריאות

 אנחנו נמנה את דני כמנכ"ל המועצה. מאושר פה אחד.  חודשים

 בעד. :לביא ניסן

 בעד. : גונגרדי ג'קי

 בעד. : גינדי עידית

 בעד. :ןלוי דודי

 בעד. דובר:

 ה אחד.  ם פכול ר:  "יו ניסים גוזלן,

מר יאיר  –יות ווועדת התקשר מינוי מ"מ זמני למנ"כל המועצה בוועדת השלושה 2סעיף 

 ושדי

עדת שלושה, ועדת שלושה וועדת  ומינוי של יאיר ושדי בתור מחליף בו ר: "יו ניסים גוזלן,

עדה שנמצאים. זה ו התקשרויותהתקשרויות, ועדת שלושה וועדת 

עדת  ומועצה לועדת שלושה, בו מינוי מחליף זמני אמרתי למנכ"ל

"ל מתי יהיו עכשיו יאיר ושדי שלושה היו חברים אילנית, דני והמנכ

 ית. יאיר מחליף את מתי.דני ואילנ

 יש לי שאלה ועדת רכש מה קורה שם זה נשאר מי נשאר שלושה חברים? :מזרחי משה
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 יס גם אותו.נ ר להכניס גם לועדת רכש את יאיר ושדי בואו נכאפש ר:  "יו ניסים גוזלן,

 יש קוורום בועדה הזאת.  : הומינר אילנית

 לא משנה בואו נכניס גם אותו. ר:  "יו ן,ניסים גוזל

 לא צריך אתה סתם תבזבז את זמנם. : הומינר אילנית

ת רכש  לא צריך, אז ועדת התקשרויות מצרפים את יאיר ושדי ועד ר:  "יו ניסים גוזלן,

 הוחלט בקוורום הקיים. 

 דת מכרזים מ זמני ליו"ר ועמינוי מ" 3סעיף 

רזים, אז אני מציע את ג'קי  זמני ליו"ר ועדת מכ מינוי ממלא מקום ר:  "יו ניסים גוזלן,

כממלא מקום זמני, ממלא מקום זמני לועדת מכרזים. בואו אנחנו  

 בהמשך נהייה יותר זה ונשב כרגע זה זמני. 

 כמה זמן זה, כמו הגזבר?  פרנקו:   מוטי

  פרק זמן כל מינוי הוא עד שלושה חודשים, במקרה הזה הוא זמני עד  ר:  ",יו ניסים גוזלן

שיתבהרו העניינים בסדר אילנית זאת ההגדרה? אתם רוצים אפשר 

נות לחודש ואז לעשות עוד ארכה. אנחנו יכולים למנות לחודש ועוד למ

ימים   60 –ימים ל  60 – קבע ל ימים, בואו נ 60 – ארכה. בואו נעשה ל 

אנחנו  30כי לפעמים  30לועדת מכרזים. לא נעשה  ממלא מקום זמני

היה  ימים ג'קי י 60ימים הוחלט  60סים נעשה מתכנסים לא מתכנ

 ימים, ג'קי, עידית את בעד?  60ממלא מקום. ניסן עד 

 .אני בעד כל ההחלפות וכל הממלא מקום רק שמוטי יהיה בריא : גינדי עידית

 בעד. :פרנקו מוטי

 בעד. לוין דודי

 בעד. :ברק אבנר

 בעד. : מזרחי  לילהט

 בעד בוסקילה: אברהם 

 אני בעד. פה אחד.  ר: "יו ניסים גוזלן,

תיקונים בתקנון החדש של העמותה לפנאי וקהילה, על פי בקשת רשם   3אישור  4סעיף 

 העמותות .
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רוצה להתייחס. אישור שלושה  אישור שלושה תיקונים אילנית את  ר: "יו ים גוזלן,סני

 חדש של המתנ"ס.תיקונים בתקנון ה

עמותה, משרד הפנים אישר,  לפני שנה את התקנון של ה ואישרנ : הומינר אילנית

ברישום ברשם העמותות כדי שהתקנון יקבל פומבי קיבלנו שלוש  

הערות מינוריות מהותן, אחד, אחד הדו"חות הכספיים של העמותה  

ליהן בכתב אלא רק בדיון, שתיים, בתקנון יש לא התקבלו החלטות ע

ועידה חברותית הוסיפו לנו את  ועיף שמאפשר לקיים ישיבות בס

שמתקיימות בצורה  לא רק לשמוע אלא גם לראות שהישיבות המילה 

הזאת גם עם לראות, ודבר שלישי שהועד המנהל יכול להאציל  

ביקורת עדת כוח אדם ולא לועדת וסמכויות רק לועדת המכרזים ולו

נחנו בכלל מינינו שם רו"ח  זה לא, התיקון הזה לא כל כך רלבנטי א

 שלושה תיקונים מבקר חיצוני. אלה 

 התיקונים שעברו אותך?  :פרנקו ימוט

מה זה עברו אותי זה התנאי של רשם העמותות   לרישום, הן תואמות  : הומינר אילנית

רד הפנים  לחוק הרשם העמותות הם לא הוכנסו מלכתחילה כי בין מש

מליצה לכם לאשר את ולרשם העמותות לא היה סנכרון אני מ

 מותות.את התקנון ברשם הע התיקונים כדי שנוכל לרשום

 מאושר פה אחד.  ר: "יו ניסים גוזלן,

 אגב מי חותם על השיקים בתאגיד? :פרנקו מוטי

 היו"ר.  : גינדי עידית

 לא היו"ר לא חותם הוא לא מורשה.  דובר:

החומר הביתה קיבל אישור כנראה לחתום פשוט מביאים לו את  הוא :אורן דני

 הוא חותם.

 

 

 2020לשנת דיון והצגת דו"ח רבעוני ראשון  5סעיף 
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לגבי הדו"ח הרבעוני הוא מוצג בפניכם, הוא נשלח במייל. אני רוצה  :אורן דני

להזכיר שאנחנו רוצים לקנות טבלטים לחברי המועצה כדי שהם יוכלו  

הוצאה  טים ואז יהיה יותר קל. דיברנו על זה, זה לא לעבוד עם הטבל

ראה על  פן הדו"ח הרבעוני מגדולה וזה מייתר את כל הניירת. בכל או

₪ כאשר למעשה, הדו"ח הרבעוני הסתיים בגרעון    1.500.000גרעון של  

₪ שזה יותר נמוך ממה שהיה מותר לנו  1.500.000לא מפתיע של 

מיליון ₪, אני מעריך  10על  להיות היות ואנחנו מחכים לאישור

  יהיה מאוזן, כלומר אנחנו בימים הקרובים נקבלשהדו"ח החציוני 

שה לאישור תקציבי, אישרו  ל אני כבר הגשתי בקאישור לתקציב ונקב

זאת אומרת חצי מהכסף הערכה שלי שהרבעון החצי   10מתוך  5.7לנו 

ה לי מותר כי הי  1.500.000  –שנתי יהיה מאוזן. אז אני לא מתרגש מה  

2.500.000. 

 רבעון השלישי נהייה גרעוניים?תה אומר בלפי מה שא :פרנקו מוטי

אני   10הערכתי נהייה מאוזנים, אני אקבל יה מאוזנים ללא אנחנו נהי :אורן דני

 לקבל. 4.3יש לי עוד  5.7אקבל 

 דני תגיד הגרעון ממה נובע מהעדר הכנסות או מהוצאות? : גונגרדי ג'קי

מיליון ₪  10שאמרנו יש  10 –כעיקרון אם אתה לא מקבל את ה  ר:  "יו ,ניסים גוזלן

עולים זה הסגירה מול שאמורים לאזן אותנו בגלל האירוע של עיר 

 ₪4 תעשה כפול    1.500.000  –באופן עקרוני אם אנחנו ב    משרד הפנים.

, אז אתה  10אבל יש לך לקבל    6נגיד שאם אתה תישאר באותה רמה זה  

אבל   4וס  עיקרון בפלוס, אני לא רוצה להגיד שנהייה בפלאמור להיות ב

 הצפי.זנים במאה אחוז זה אנחנו באופן עקרוני השנה נהייה מאו

אנחנו נהייה מאוזנים אלא אם יהיה איזה משהו עם הקורונה שאנחנו  :אורן דני

 כרגע לא יכולים לחזות אותה.

אנחנו מוציאים פחות בגלל  רונה יחסית עוזרת לנו בהוצאותוהק ר:  "יו ניסים גוזלן,

 נה.והקור

 אני מניח שהדו"ח הרבעוני השני יהיה מאוזן בסדר. זהו.  :אורן דני
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 מליאה להפחתת תשלומים של חברת השילוט בתקופת הקורונה אישור 6סעיף 

עכשיו הנושא הבא זה אישור המליאה להפחתת תשלומים של חברת   דני אורן:

 רונה.והשילוט בתקופת הק

 רגע שניה למה הארנונה יש ביצוע קצת פחות?  :ןלוי דודי

מדויקת   בדרך כלל בדו"חות האי זוגיים הארנונה היא אף פעם לא :אורן דני

ר, מרץ אפריל רוא, פבביחס לחלק היחסי כי אתה לוקח את דו"ח ינואר

מחלק את מרץ לחצי והסטייה היא לא דרמתית, אל תשכח שבמרץ  

ונה. דודי אני אומר לך אני לא  התחילו שיפויי קורונה והחלטת קור

 שון.. לדו"ח הרבעוני הראשון, כי הדו"ח הרבעוני הרארוצה להתייחס 

אני רוצה לשאול בהמשך למה שדודי אמר אתה יכול לזהות מגמה לגבי   ר:  "יו ניסים גוזלן,

מובטלים בישוב האם אתה  2800זה שיש לנו, ראיתי נתון שיש לנו 

נונה כתוצאה מזה? השאלה אם מזהה ירידה דרמתית בגביית האר

 ה. אתה מזהה את המגמ

שהוא ניתוח נורא קשה לי להגיע למסקנות, אני צריך לעשות איזה  :אורן דני

 ע. ולפני שאני אגיד לכם אין לי תשובה כרג

 אתה מקבל בקשות להנחה מארנונה?  השאלה אם : גונגרדי ג'קי

 אב בקלות. זה לא מעט. בתי 2500מובטלים שבוא נגיד זה  3000יש  ר: "יו ניסים גוזלן,

 .  40%זה כמעט נו אצל מוטי פרנקו:

אב אנחנו צופים  בתי 8500בסביבות יש לך אני אומר אצלנו בישוב זה  ר: "יו ניסים גוזלן,

 מהישוב היום באבטלה.  20%שיש לנו בסביבות 

 .1600זה  20%יותר לפי מה שאתה אומר   מוטי פרנקו:

זה ישפיע  בתי אב, זה מספר גדול, זה לא מעט. 20%צופה  בתי אב אני ר: "יו ניסים גוזלן,

הראשון   ה ישפיע בחצי השנתימה שדודי אומר לגבי גבייה בטוח שז

את זה כי הקורונה היתה דרמתית במרץ ליוני. זה מבחינת   אנחנו נראה

 ארנונה.

 אנחנו דיברנו בזמנו על דחייה של ארנונה לעסקים זה הגיע? :ברק אבנר
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לו פטור לשלושה חודשים זה לא אנחנו זה המדינה החליטה הם קיב ר: "יו ניסים גוזלן,

את השיפוי זה בחצי השני  פוי של משרד הפנים. קיבלנווקיבלנו גם שי

 יבלנו את השיפוי ממשרד הפנים.ק

 המדינה מחזירה לנו?  :פרנקו מוטי

 בטח הם נתנו לנו כסף.  ר: "יו ניסים גוזלן,

למרץ, אפריל, מאי, אנחנו כן אני לא רוצה   הם נתנו לעסקים פטור :אורן דני

רד הפנים אנחנו  ם לזרוק מספרים לא מדויקים זה בבדיקה מול משסת

 שים עוד כסף. מבק

 בוא נגיד שלגבי עסקים שנתנו זיכוי אנחנו לא נממן אפילו לא שקל. ר: "יו ניסים גוזלן,

וע  צשי המקחברת שילוט גרפיט הציגו בפניי אנ  בהמשך לזה ישבו אצלי :אורן דני

יגו בקשה מסוימת להפסקה שמלווים אותי בתחום השילוט, הם הצ

 השילוט. ורדים שלהם עלהשכירות על הבילד ב תשלומיאו ביטול של 

 כמה הם משלמים?  : גונגרדי ג'קי

חודשים , מרץ, אפריל מאי בעצם באו  3אלף ₪ הם דיברו על  75 –כ  :אורן דני

היה למי לפרסם, זה משהו   ואמרו אנחנו לא יכולים לפרסם גם לא

 אני בדקתי את זה גם עם גזברים אחרים אין דעהשהוא חוצה רשויות,  

 . אחיד של כל הרשויותמוחלטת אין פה קו 

 כמה הנחה הם ביקשו?  : גונגרדי ג'קי

הם ביקשו לקבל פטור מחודשים מרץ עד מאי. אני אגיד לכם מה הם   :אורן דני

אלף ₪  75או  70הם משלמים ביקשו ואני אגיד לכם מה אני חושב. 

 סף. לחודש זה לא מעט כ

 הם לא בתוך העסקים שקיבלו פטור? : בוסקילה אברהם

מארנונה? לא ארנונה זה לא קשור. הם משלמים זיכיון הם לא  :אורן דני

משלמים ארנונה. אני אסיים ומה שתחליטו זה מה שיהיה. הם ביקשו  

אחוז   50וגוסט לתת לנו פטור למרץ אפריל מאי, ולחודשים יוני יולי א

יצליחו לפרסם יותר הם יביאו לי דו"חות  מהסכום מובטח ככל שהם

ית לב שלי היא ינט - ה – , אני אגיד לכם שאחוז 50ימום ישלמו ומינ
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להסכים, זה אנשים שעובדים בתחום הפרטי נורא קל להגיד לא מעניין  

 אותי יש פה הסכם תשלם. 

 ו שיציג מחזור מכירות של מרץ אפריל מאי.אתה יכול לבקש ממנ : גונגרדי יקג'

 אנחנו יכולים להקל באותו אופן על תושבים.  :פרנקו ימוט

שבים אף אחד לא יכול. אני אגיד את דעתי אתם תרימו אצבע  ות :אורן דני

 ותחליטו.

דקה אני חושב תנו לי דקה אני אגיד לכם את האמת דני יודע את דעתי   ר: "וי ניסים גוזלן,

זה ואני   עקרונית נגד, נגד הדבר הזה, אבל הוא העלה אתאני ברמה ה

 ואופן.  חושב שפטור מלא לא ניתן בשום פנים 

אחוז אתה לא צריך לתת יש אנשים שאין להם מה לאכול    50ניסים גם   :לביא ניסן

 בבית ומקבלים עיקולים על ארנונה 

אם זה היה תלוי   תן דקה, ניסן יש הפרדה מוחלטת ברור שמגורים ר:  "יו ניסים גוזלן,

חות שמובטלים לא צריכים לשלם  ברור שמגורים לכל המשקים לפ

 חנו לא, אנחנו לא, ארנונה, אבל אנ

 עדת הנחות זה מגיע אחרי שנה לועדה. ואני בו :פרנקו מוטי

לא רק זה, חברה היו צריכים לתת ביטוח לאומי גורף לכל העולם  ר:  "יו ניסים גוזלן,

ה כבר היסטוריה אנחנו אל באים לנהל את ופיצוי ושיפוי וזה אבל ז

וי בנו אולי ה, אנחנו לא מנהלים את המדינה, אם זה היה תלהמדינ

אני חושב שמי שמובטל צריך לקבל פטור מחליטים אחרת, אבל היינו 

מארנונה על אותם חודשים שהוא נטל אבל אם אתה שואל אותנו, זה 

שבאופן עקרוני כעסק  כרגע לא תלוי בנו, זה לא תלוי בנו. אני חושב 

בטוח שיש הרבה עסקים במצב אולי יותר  ראשון שמגיע אלינו ואני 

 תר קשה, אני לא יודע מי יו , אולי יותר קשה כיקשה מהם

 הם לא מבקשים פטור מארנונה הם מבקשים פטור מדמי שכירות.  :אורן דני

 מדמי שכירות רגע,  ר:  "יו ניסים גוזלן,

 יחשוב ככה ואחד יחשוב אחרת זה בסדר.מי שאחד יזה לגיט :אורן דני

 מה אני מציע.אני חושב שאנחנו צריכים לעשות דבר כזה. אני אגיד   ר:  "יו וזלן,ניסים ג
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אני התייעצתי עם היועץ יש לנו יועץ שמלווה אותנו ועובד בהרבה  :אורן דני

רשויות ובדקנו את הנושא הנטייה שלי היא להסכים, אני לא רוצה 

 הזה. למוטט את העסק 

 לא עובד ככה.זה לא עובד ככה, דני זה  : גונגרדי ג'קי

ו  החליט עכשיו, אני חושב שאנחנאני חושב שאנחנו לא צריכים ל ר:  "יו ניסים גוזלן,

צריכים לבקש מהם מסמכים. אני רוצה לדעת מה הדיווחים שלהם  

 –בחודשים מתחילת שנה אני רוצה לדעת מתחילת שנה. אמרתי  מ 

ך  דעת יכול להיות שהם צברו שומנים שאני לא צריאני רוצה ל 1/1

 אתם פה... לעזור להם היום שהם הרוויחו הם לא אמרו לך

 הם עשו הסכמים לכמה חודשים. :יאלב ניסן

מה שאני מציע דני מה שאני מציע, מה שאני מציע אנחנו לא נאשר   ר: "יו ניסים גוזלן,

הכנסות שלהם שום דבר כרגע, אנגיד להם שאנחנו רוצים לדעת את ה

 ה קודמת, שיביאו גם את הדו"חאני לא מדבר על שנ 1/1/2019 –מ 

  – ומ  19, דו"ח שנתי 19של כספי של שנה שעברה. תביא את דו"ח 

ועד היום. אם הם לא מביאים שלא יבקשו הנחה. אם הוכח   1/1/19

שהעסקים אני לא אומר שהם לא קיבלו זעזוע והם לא פרסמו ועסקים 

 בל הם לא היחידים שחטפו על הראש יש פה בוטיקסגורים בטוח א

אר יעקב תגישו לנו מחר אני אגיד לכל העסקים בואו כל העסקים בב

עסקים,    400ה שאין לך עסק אחד תגלה שיש לך  גם אתם ואז אתה תגל 

עסקים כולל קטנים שיש להם אפס הכנסה בשישה חודשים  300

 האחרונים.

 טו.אני מקבל את כל מה שתחלי :אורן דני

טירת לחי. אם אנחנו ת כמה עסקים קיבלו סאנחנו נבקש. את יודע ר: "יו ניסים גוזלן,

 פורצים, חברה. 

לא הבנתי הוא עשה חוזה שהוא עשה חוזה עם עסק לחצי שנה הוא  :אלבי ניסן

 החזיר לו את הכסף שלו? 

 כן. :מזרחי גלילה
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 הוא גם לא החזיר.  :לביא ניסן

 רר.יות מצב שהוא גם דחה ללקוחות שלו וככה זה נגמה הקשר יכול לה :מזרחי גלילה

 שידחו כן אבל לא לוותר לו על הכסף. :לביא ניסן

שתי שאלות אחד יש הבדל בין לדחות לבין לבטל, שני דברים שונים   : גינדי עידית

 ושתיים זה הכל או כלום אין אחוזים?

נונה, בעסקים אחרים כי אין ארבואו נעשה סדר לא מדובר בארנונה  ר: "יו ניסים גוזלן,

ק שמשלם לנו שכירות הוא לא משלם  יש ארנונה, פה מדובר בעס

לנו הרבה שלם גם שכירות אין מארנונה דקה הוא מ ארנונה, חוץ

עסקים שמשלמים לנו שכירות, בסדר. שניה אנחנו מהצד של השוכר.  

אני חושב שהתקדים הזה רע כי הוא ציבורית היום לא נראה טוב ולא  

ללכת ולכן אני אומר לכם שמה שצריך לעשות כרגע זה ישמע טוב 

י , דו"ח כספ2020של  ולהוציא להם מכתב שיביאו את כל ההכנסות

שיראו לנו כמה שומנים הם עשו שנה שעברה,  19וגם  20ויראו לנו גם 

הרי כולם ברור שבקורונה ובחצי שנה אחרונה כולם שורפים את 

והם מביאים את השומנים השומנים שלהם, אנשים בקושי מתגלגלים  

 .2019של 

 למה אתה נכנס לי לכיס.  :מזרחי טלילה

לי להיכנס לכיס? חייב להיכנס  כול לתת לך פטור במה את רוצה שאני י ר: "יו ניסים גוזלן,

 לכיס אין ברירה אני חייב להיכנס לכיס טלילה. 

 .בסדר הוא יכול להראות לך ינואר, פברואר, מרץ מאי אבל לא :מזרחי טלילה

  2בשנה שעברה  שעברה, אם הוא הרוויח  לא הוא יראה לי גם שנה  ר: "יו ניסים גוזלן,

מיליון הוא יכול לשרוד   2אם הוא הרוויח  מיליון אז הוא יכול לשרוד,

אלף מה קרה.  טלילה אם הוא הרוויח מיליון או שתיים הוא יכול   200

 אלף שכר דירה.  200, 100לסחוב 

  ת בוועדי לוקח את מה שאומר ראש המועצה אני יושב אני מציע אנ :פרנקו מוטי

על שעוברים התושבים    הנחות יושבת גם היועמ"ש שם הויה דה לרוזה

₪  ₪2000 או  1600 –מ  50%, 40%, 30%של  אזוטריתהנחה 
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התרעמתי אני מציע ככה ואם ראש המועצה יאמץ תצביעו על זה, אחד  

 י שנה שעברה, אחד.  כמו שאמרת להביא דו"ח רבעוני מול דו"ח רבעונ

, ואת החצי שנתי. אם שנה  19את כלה דו"ח הכספי של  רוצהאני  ר: "יו ניסים גוזלן,

 ם הרוויחו למה שאני יעשה להם השנה. שעברה ה

אני רק אשלים אני אגיד לכם מה הרציונל, שאתה משווה רבעון לרבעון  :פרנקו מוטי

שתיים גם אם אתה אומר לו האם הקורונה פגעה בך כן או לא. אחד. 

חה גם אם ההנחה היא גבוהה אין  אנחנו נותנים הייתי מציע לתת הנ

וא לי אחר  יום יבוא מישהו יבתיאר ראש המועצה החינם מהסיבה ש

עסק מקומי שאני אומר לך עם כל הכבוד לרפיד שאני מכיר את החברה  

ליבי על העסק המקומי בבאר יעקב.   ,הזאת, חברה בורסאית ליבי

 שייכת לקבוצת מעריב.   ההייתהיא הדבר השלישי 

 ה לי שהיא בורסאית.נראלא  :אורן דני

הדבר   ני לא יודע מה קורה היום.היא שייכת לקבוצת מעריב א :פרנקו מוטי

השלישי הוא הכי חשוב אחרי שתחליטו אם נחליט לקבלת הנחה,  

ברמה כזו או אחרת אני חושב שנשתף את העסקים המקומיים הרי זה  

בעל   וא רוצה הנחה כי הוא לא מפרסם יתכבד לתת לכלעסק פרסומי, ה

ם  ם לעודד את העסקי עסק בבאר יעקב לתקופת זמן מוגבלת שלט ג

 המקומיים.

אסור לך לעשות זה לא חוקי. אתה הולך פה למקומות שלא נותנים   ר: "יו ניסים גוזלן,

 לאף אחד הטבה ולא כלום. מוטי בואו חברה בואו נסכם. 

 ם שלו כמה זמן ההסכם שלו?מה ההסכ :לוין דודי

לא עוד הרבה זמן. חברה זה בסדר  2021בפברואר  לו נגמרההסכם ש :אורן דני

 החלטה גם לא זה החלטה.שתקבלו 

דני אני חייב להגיד לך משהו לא יכול להיות שאנחנו מקבלים החלטה  : גונגרדי ג'קי

נים על המחזור  וכזאת זה בכלל בא לדיון שאנחנו לא מקבלים נת 

 רות שלו על ההיקפים. מכי

 קשור.לא זה  :ניסים גוזלן,
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 מה זה קשור. :אורן דני

שהיה    היה בשפע, יכול להיות  כי יכול להיות שהוא מה זה, מה זה קשור   : גונגרדי ג'קי

 לו מצוין.

 . איך תבחן את זה :פרנקו מוטי

 אם יש לך את הכרטיס של ההכנסות. : ניסים גוזלן

 רה ארצית. זה חב :פרנקו מוטי

 אקבל. בלי נתונים אני לא  : גונגרדי ג'קי

 גם להגיד לא זה לקבל.  :אורן דני

ן כל 'הישוב, רפיד ויזייכים לקבוצות הכשרת דני אני אקצר לך הם ש :פרנקו מוטי

 רנט. תהנה ותחגוג.טהנתונים באינ

וריד חברה אנחנו לא רודפים אחרי אף אחד. ג'קי בבקשה ההצעה לה : ניסים גוזלן,

תבצע בצורה הזאת  את זה, ההצעה היא אני חושב שזה צריך לה

ה דקה, להוריד את זה מסדר היום להוריד את זה מסדר היום שני

חצי שנה, אני   20. עד יוני 2020 –ו  2019קש מהם דו"חות כספיים לב

מדווח למשרד הפנים מה שקשור לבאר   2019רוצה דו"ח כספי שלהם 

וגם לבאר יעקב אם מצבה של החברה  יעקב, מה שקשור גם לחברה

החברה   י צריך לתת להם הנחה? אני רוצה דו"ח כספי שלטוב למה אנ

 ובעיר אחרת הם זה בואו. יכול להיות שאצלנו מפסידים

 אני אנסה רגע לעזור לכם בסדר.  :אורן דני

מבקש  תן לי עוד שניה, דני אני מבקש גם שזה לא יהיה נדון פה, אני : ניסים גוזלן

הנחות, ועדת כספים בלי  שהדיון לא יתבצע פה בלי שעבר את ועדת 

מבקש שהם יראו את הדו"חות, יראו את הכל  שעבר ועדת כספים אני 

מליאה זה מה שאני מבקש, אם זה יעבור את ועדת כספים נביא את זה ל

ולראות ואני ברמה עקרונית  20 –ו  2019וכמובן לבדוק את דו"חות 

 קורונה אם נתחיל עם אחד לא נסיים עם אף אחד,חושב שבעידן ה

ינת ישראל שהיא  ציבורית כולם בקשיים יש את האוצר ויש את מד 
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גשו לשם. ההחלטה היא ית ישראל שכולם יצריכה לעזור. יש את מדינ

 לא, ההחלטה כרגע היא לא.

 לא אמרנו לא. : גונגרדי ג'קי

הם לא יקבלו הנחה. אם החברה תבקש את הדו"חות ואם לא נקבל   :ניסים גוזלן

נה, מאיפה אני יודע אם החברה קיבלה מענק או ידמקיבלה מענק מה

 לא קיבלה מענק מאיפה אני יודע.

 כולם מקבלים מענק.  : הבוסקיל אברהם

אני רוצה לדעת תבדוק אם קיבלו מענק שהצהירו עליו. חברה אני   : ניסים גוזלן

פורש אם קיבלו  מ את זה ב רוצה לדעת גם אם קיבלו מענק לרשום 

 מענק שיציגו.

אני אגיד כזה דבר אני אפנה אליהם אני אגיד להם שהנושא הזה עלה   :רןאו דני

אני   1,2,3,4,5או בעד ונדרש מהם לבצע  לדיון לא התקבלה החלטה נגד  

תחליטו  יעכל את זה נביא את זה בפני ועדת כספים ואחר כך מה ש

ישלמו את מה שלא שנוי   תחליטו. האם זה בסדר שבינתיים הם

נוי מבחינתם הם אומרים תשמע אנחנו כבר  במחלוקת, את מה שלא ש 

 . 50%תן לנו לשלם  50%, כבר הסכמנו לשלם  ביוני

 מה פתאום. 100לא, לא שישלם  : רדיגונג ג'קי

הנוספים  50 –אחוז שישלם ואת ה  50ם של רק שניה. שניה רגע שי : גינדי עידית

 בזמן ההחלטה. 

לך תשמע אני מובטל או אין לי  תשמע כל אחד שחייב לך היום ויגיד ר:  "יו לן,ניסים גוז

 ה אני רוצה לפרוס תגיד לו כן לא תעשה לו עיקול הרי נכון.וז

שהתנדבת לתת תן לי אותם. הוא ביקש    50%  -אני אגיד לו אתה את  ה :אורן דני

 פטור. 3על 

 ט. הוא מבקש ואנחנו כמועצה צריכים להחלי :פרנקו מוטי

 אין בעיה רק תחליטו.  :אורן דני

 . 50%עד להחלטה שישלם  :ופרנק מוטי

 תחליטו את זה.  :אורן דני
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  אם   100ו אם תהיה החלטה. תשלם  תזכה אות  100%אני אומר שישלם   : גונגרדי ג'קי

 .50%תהיה החלטה תזכו אותו למה 

עם פריסה יותר  100%, אני אומר נחייב אותו 100אנחנו נחייב אותו  : ניסים גוזלן

 ריסה אין לנו בעיה.  נורמלית אם הוא רוצה לגבי פ

 הוא לא עובד שוטף הוא נותן לנו שק זכיינות כל חודש. :אורן דני

 .תןשי : ניסים גוזלן

 שישלם מקסימום נזכה אותו. :פרנקו מוטי

 אז עכשיו נגמרו השיקים שלו. :אורן דני

 אז מה משנה נזכה אותו.  : גינדי עידית

  20ולם אמרו עליו מחר יגישו אני לוקח את המשפט הכי חשוב שכ :פרנקו מוטי

קים בבאר יעקב מה אני אתעלם מהם? אתה לא יכול התשובה היא עס

 לא.

מביאים שום הסדר מבלי שעבר ועדת כספים לפי   אנחנו יותר לא : ניסים גוזלן

כי זה   הנתונים זה ההסדר זה לא מגיע למליאה יותר למה זה חשוב

 ישדר לכולם שכל אחד יכול לקבל הסדר.  

 למה זה כן וזה לא.  : גונגרדי ג'קי

אני רוצה להתייחס כולם צעקו מספיק עכשיו אני רוצה להתייחס. לא   : בוסקילה אברהם

סיימנו אני לא סיימתי. גם מה שאומר מוטי וגם מה שאתה אומר הוא  

ר משנה בחירות  נכון לבקש דו"חות אבל צריך לקחת בחשבון שהיה יות

מכאן ועד להודעה חדשה. אי אפשר בחירות שהיה בהם הכנסה  3היו 

של הבחירות בטח פה לא   ו"חות של עכשיו לדו"חותלהשוות את הד

 יהיה כלום ופה יהיה ככה.  

 זה רק מחזק את הטענה.  : גונגרדי ג'קי

כולים לממן  מיליון ₪ הם י 10זה מחזק את זה, אם מחר הם הרוויחו  :ניסים גוזלן

 אלף מה קרה.  200לבאר יעקב 

אבל אם אתה רוצה להשוות דו"ח מול דו"ח אתה צריך את הדו"ח הזה   : בוסקילה אברהם

 ול הדו"חות שלפני הבחירות כדי שתדע אמיתי מה היה ומה יהיה. מ
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חברה הורדנו את זה אמרנו נשלח להם מכתב, אנחנו מבחינתנו יחייבו   :ניסים גוזלן

יבוא לועדת כספים  אחרי הנתונים נהייה יותר חכמים    100%  –  אותם ב

נראה איך זה מתקדם במידה וזה יתקדם, נכון לעכשיו אפס הנחה. 

מיליון הם עכשיו לא יכולים לשלם   10. אברהם אם הרוויחו  התקדמנו

 אלף. 200עוד 

 השוואה בין הדו"חות של עכשיו לדו"חות של  אתה לא יכול לעשות : בוסקילה אברהם

 שנה שעברה.

ני לא יכול אברהם כל עסק שתיקח לפני הקורונה ואחרי  ברור שא :ניסים גוזלן

ם הוא מוכר פלאפל  הקורונה זה שמיים וארץ כל עסק לא משנה א

 בוטיק או זה, חוץ מהמזון שהיה חיוני כל השאר קיבלו סטירת לחי. 

חו בשנת בחירות כמו כן אבל מה שאני מתכוון תיקח כמה הם הרווי : בוסקילה אברהם

אבל אם אתה עושה השוואה מה היתה  שאתה אומר שזה הרבה 

 הירידה תיקח לפני הבחירות ועכשיו.

 Xן הירידה היא סטירת לחי אבל אם הם הרוויחו סתם אברהם מצוי :ניסים גוזלן

כסף שנה שעברה ומשכו דיבידנד נגיד אז עכשיו הם יוציאו מהכיס  

 מה אני צריך לתת להם הנחה. ויממנו את באר יעקב ל

 בשנת בחירות הם הרוויחו בלי סוף. : להבוסקי אברהם

 

 2019ונות הציבור לסיכום הממונה על ת 7סעיף 

מציג ממונה על תלונות הציבור מידי שנה אני מגיש דו"ח בדו"ח   אני :מזרחי משה

הזה צריך לנהל דיון עליו צריך לדון עליו במליאה, אז פרסמתי את 

ני אציג את עיקר  סוף מרץ ואני עכשיו מציג זה עבר בדואר א הדו"ח ב

תלונות אותו  27היו  2019הדברים, אני אציג את עיקר הדברים בשנת 

  44%שזה    12תוכן מוצדקות ומצודקות חלקית היו  , מ2018מספר כמו  

. זאת אומרת בערך פחות מחצי היו  2018בשנת  - ל 48%לעומת 

ק בעצם לא מוצדקות או הגיע  מוצדקות או מצודקות חלקית, חל

ונה. מבחינת  לולפעמים המתלונן מבטל את התלאיזה פתרון 
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קת  תלונות במחל 6המחלקות מהסדר היורד, הכי הרבה תלונות היו 

,ב  67%מוצדקות שזה  4הנדסה, קשורות למחלקת הנדסה מתוכן 

 יחידת אכיפה. 

תלונות   4כשאתה אומר כמו מה אתה יכול להגיד כמו מה מוצדקות,  :ניסים גוזלן

 ביר לי איזה תלונות למשל שאני אדע.הנדסה אתה יכול להס

. פה הנדסה לדוגמא כביש בור בכביש שלאורך הרבה זמן לא מתקנים :מזרחי משה

 לדוגמא ברחוב הרב קוק.  

 אחוז מהתלונות זה מחלקת הנדסה.   90אני חי בבאר יעקב אני אומר לך   : בוסקילה אברהם

וקד, פנו למוקד רק  דוגמא בור ששלושה חודשים לא טופל פנו למזה ל :מזרחי משה

אחרי שאני התערבתי זה תוקן. היה צריך את ההתערבות שלי. זה  

 דוגמא.

 התלונה עוד פעם סליחה אני רוצה לשמוע? התהיימה  :לביא ניסן

בור בכביש ברחוב הרב קוק שאנשים נופלים שם. זה לגבי הנדסה. לגבי   :מזרחי משה

, יחידת יםמוצדק 20%תלונות אחת מוצדקת,  5יפה היו יחידת אכ

  5אכיפה יש לה נטייה למשוך תלונות בגלל הדו"חות. אגף שפ"ע היו 

חלקית זאת אומרת כל התלונות היו   2 –ו  מוצדקות  3תלונות מתוכן 

 .תלונות  4או מוצדקות חלקית. מחלקת גבייה היו  מוצדקות

 ? 2019זה לגבי כל שנת  :ניסים גוזלן

תלונות אחת   4בי מחלקת הגבייה היו . לג2019זה לגבי כל שנת  :מזרחי משה

קשור לרישוי   מוצדקותתלונות לא  2. מחלקת החינוך היו מוצדקת

תלונה אחת שכן מוצדקת שאחרי זה היה איזה    ההייתעסקים ושילוט  

 שהוא שלט.

 תלונות בסך הכך?  12זה  :ניסים גוזלן

הקב"ט,   . היה בתחום12זה  המוצדקותהכל התלונות  כן. זה הסך :מזרחי משה

, בתחום ועדת תנועה היו תלונות  נזיקיןבתחום דוברות, בתחום ועדת 

 כל אחד, אחד, אבל לא מוצדקות.
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משה אתה יכול להגיד לנו כמה תלונות יש בעיר בישוב בהיקף כמו שלנו?   : רדיגונג ג'קי

 ומשהו תלונות זה הרבה זה מעט? 20

יש ישובים שזה עובד אולי    תראה אני אגיד לך מהניסיון שלי זה תראה :מזרחי משה

פחות, יש ישובים שכל דבר מתייחסים בתלונה, לפי הניסיון שלי בערך 

 שבים.תו 1000 –כל תלונה ל 

 זה מה שיש אצלך זה הממוצע. : גונגרדי ג'קי

 אני אומר זה הממוצע פה שזה מה שאני מכיר.  :מזרחי משה

 .מוצדקותבשנה  תלונות 12אם יש  :ניסים גוזלן

 .  מוצדקותגם לא  : גונגרדי יג'ק

 אם אתה לוקח.  אגב אם אתה לוקח בהשוואה,  :מזרחי משה

תגיד מחר תשמע חינוך, על שיבוצים מחר    אנשים גם אוהבים להתלונן :ניסים גוזלן

שיבוץ כן שיבוץ לא שיבוץ רק על זה לבד אתה מקבל, רק על שיבוצים 

 תלונות.  50נות, תלו 30וטי רק על שיבוצים אתה יכול לקבל מ

 שיבוץ זה רק אתה.  :לביא ניסן

 אני יכול לקבל אתה לא יכול לקבל. אתה מקבל כתבות. :פרנקו מוטי

תלונות למבקר המדינה מתוכן אחת    6ך ההשוואה עוד נתון הוגשו  לצור :מזרחי משה

הוגשו אליי אני זה תלונות ש 2, 6מוצדקת, על באר יעקב שמתוך 

ולא הסתפקו פנו למבקר המדינה ומבקר    מוצדקותמצאתי אותם כלא  

שעדיין   תלונות  3המדינה הגיע למסקנה כמוני. עכשיו יש שאלה, יש פה  

 3שצריך לטפל בה, ויש פה  מוצדקתנה פתוחות, אני אומר שהתלו

תלונות שעדיין לא טופלו אחד סוגיה שהגיעה לועדת הערר לצערי ועדת  

מה עליונה זו  מקבלת החלטות לגבי מרפסות מתחת לקו ר לאהער

בה אבל היא תלונה שלא נסגרת  לטפלתלונה שמצאתי שאני לא יכול 

יש בעיה של אחרת שעדיין לא טופלה לגבי קוטר  תלונהלאורך זמן, 

 תיאורה בפארק. 

 זה עכשיו יושבים על הזמנה. :ניסים גוזלן

 תלונה של תיאורה.  אז מטפלים בזה, זה  :מזרחי משה
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 א שיגמר החודש. זה נוש : גונגרדי ג'קי

 יש עוד תלונה זה איך מטפלים בכלב נטוש, היה סיפור של כלב. :מזרחי משה

 לב נילס שטיפלו בו אישית.אני יודע אני טיפלתי בזה נילס כ :ניסים גוזלן

 אני עוקב אחרי זה.  :מזרחי השמ

מראשון  לחיות לעופרה  , אנחנו קראנו לתנו לחיות אני אעדכן אותך  :ניסים גוזלן

לציון ואנחנו עושים איתה שת"פ עם עופרה מראשון לציון, אנחנו  

עושים איתה שת"פ שהיא תיתן לנו תמיכה בכל מקרה של כלב נטוש 

ו גם נושא הסירוסים צריך להגדיל ג'קי זה נושא  או חתול או אנחנ

פן כזה, הם ישתפו גם עם שצריך להתעקש וכל נושא של מקרה יוצא דו

ו נגיד לעמית שתרשום לך את הנוהל הזה שתדע שיש עמית וג'קי אנחנ

שנה אבל מכיוון   20לנו גוף שהוא שייך אמנם הוא קיים בראשון 

 של ראשון לציון בעניין הזה.   שאנחנו קטנים בתחום אנחנו פשוט בסניף 

וש אתה אמרת, אני  אני רק רוצה להתייחס לנושא של הפיקוח כמ : בוסקילה אברהם

להיות לא איזה חברה שהוא מקבל עמלות  חושב שבבאר יעקב חייב 

אין שום התייחסות לתלונות של ציבור. אני אתן דוגמא אני פעם  

כתבתי מכתב  הלכתי לראשון באזור תעשייה וחניתי וקיבלתי דו"ח

נה אחרי  יפשוט רבותיי זה היה אחרי שעה שבע, אני רגיל שבכל המד

י ויתרו לי  ן דו"חות אצלכם פתאום יש דו"חות לא ידעתשעה שבע אי

על זה. הבת שלי לפני כמה חודשים קיבלה דו"ח בירושלים כתבה להם  

 מכתב אני שומרת חוק וזה ולא שמתי לב ויתרו לה. 

 קילה למה אתה לא חושב שיש פה גם. אבל בוס : גונגרדי ג'קי

 פה אין מושג כזה. אין מושג כזה.  : בוסקילה אברהם

 ת מטפלת. אתה יודע כמה ערעורים אילני : גונגרדי קיג'

מה קשור לחברה מי שפוטר או לא פוטר זה התובעת העירונית שזה  :ניסים גוזלן

 אילנית. 

 זה חייב להיות מישהו מהרישוי. : בוסקילה אברהם

 זה לא קשור לחברה.   :ם גוזלןניסי
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 אתה יודע כמה פניות יש אליה. : גונגרדי ג'קי

 )מדברים ביחד( 

ם הנוהל הוא, הנוהל הוא ששום חברה לא נותנת דו"ח מי שנותן אברה :ניסים גוזלן

דו"ח זה השיטור שלנו שלא קשור לשום חברה. כל החומר הערעורים  

 מגיעים לאילנית ו אילנית עוברת עליהם.

 זה.יש עו"ד שטיפלה בעיריית ראשון במשך עשרות שנים בנושא ה : בוסקילה םאברה

ת אבל מה שבוסקילה אומר שאת איזה בית הילל  אילנית את מחייכ :ניסים גוזלן

 או בית שמאי מה יותר מחמיר. איזה בית את בית הילל או בית שמאי? 

 אפשר להגיד לתושבים אני מוותר לך.  : בוסקילה אברהם

ך שיש לי  אני רוצה להגיד לך אני לא יהיה הסנגור אני יכול להגיד ל : דיגונגר ג'קי

אני רוצה להגיד לך שכמעט כל ביקורת לא מעטה על התפקוד אבל 

מדויק אז מה אתה יכול לוותר על משהו   95%דו"ח הוא ברמת מעל 

 שהוא מדויק ומוצדק. 

 עשו לי דו"ח חניה מדויק וויתרו לי עליו.  : בוסקילה אברהם

 בראשון? : גונגרדי ג'קי

 כן. : בוסקילה אברהם

 ראשון תדע לך זה לא מקור לגאווה. דווקא  : גונגרדי ג'קי

 מה שהוא אומר אצל אילנית זה לא היה עובר.  :גוזלןניסים 

 ויתרו זה היה במאה אחוז חייבת ויתרו לה.בירושלים  : בוסקילה אברהם

אנחנו חייבים לתת את  רק שתדע אברהם שהעיריות.. זה לא זכות  : הומינר אילנית

 יום רשאי להגיש ערעור. 30 הזכות ערעור כל מי שמקבל קנס תוך

גם שהערעור לא חייב להיות שהוא צודק במאה אחוז אלא לא ידע ויש   : הבוסקיל אברהם

 סבירות בלא ידע זה אמיתי יש סבירות בלא ידע. 

מר שיש אילנית מה שהוא מנסה להגיד שגם אם זה מוצדק הוא או :ניסים גוזלן

מר פה פעם אחת חשוב  נסיבות. השיקול דעת השיקול אצלנו וזה יא

הבלעדי והיחידי הוא של אילנית, לצרוך   שזה יאמר השיקול דעת

 העניין של ביטול דו"חות. 
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ומעליי יש את בית ה משפט. וצריך להגיד עוד משהו שצריך לתגבר את  : הומינר אילנית

 שבים. הנושא הזה כדי לתת מענה יותר מהיר לתו

 בסדר גם בזה נעבוד.  :ניסים גוזלן

 ה.צריך לעשות חשיבה לתת מענ : הומינר ילניתא

 איך את בכלל מספיקה לטפל בכמות כזאת?  :פרנקו מוטי

 לא מספיקה. : הומינר אילנית

צריך חשוב חשיבה אם תגידי חשיבה זה בסדר זה יתגלגל עוד שנה   :פרנקו מוטי

 קדימה.

 ראש המועצה ידאג לזה.אני מקווה ש : הומינר אילנית

 ס שלנו ברמה של שירות. טרזה אינ :פרנקו מוטי

חברה זה שירות שצריך להתבצע מהר ולתת ערעורים ושיקול דעת אך   : ניסים גוזלן

אני אומר לכם חד וחלק   ורק של התובע העירוני אין פה שום שיקול,

גם אם אנחנו בית שמאי ולא בית הילל זה גם בית בסדר, הוא הציג  

ה אשם הם מקלים אנחנו  שאתה שולח לעירייה גם כשאת  רגע מצביםכ

ותי זה גם בסדר. בואו. מי שרוצה לערער מעבר מי שאשם מחייבים א

 לאילנית הולך לבית משפט.

 אבל היא אומרת פה שיש עומס . :פרנקו מוטי

 עומס תמיד יהיה כי אנחנו גדלים. :ניסים גוזלן

 אנשים שמטפלים אז.   לא תמיד אם יש לך יותר :פרנקו מוטי

ן יש תושבים שהגישו ערעור  ניסים צריך לשים את הדברים על השולח : דיגונגר ג'קי

גיד לך שאילנית לא מגיעה לזה לא  הלפני שנה, שנה וחצי, ואני רוצה ל

 כי היא עצלנית, היא פשוט לא מגיעה לזה.

 זה לא מתיישן. : הומינר יתנאיל

והוא אומר    התושב. עברה שנה לא מקבל תשובהזה לא נראה טוב כלפי   : גונגרדי ג'קי

 איזה מועצה זה מה שהוא אומר.

גם שהוא מקבל תשובה זה כבר אחרי שהוכפל לו גם ואחרי זה צריך   :ניסים גוזלן

 להחזיר למקור. 
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 ברגע שהוא מגיש ערעור זה לא מוכפל ניסים.  :לביא ניסן

שלך אתה צריך לשלם הוא אתה יודע מה זה להגיד לבן אדם דנו בעניין   :פרנקו מוטי

 שנה ומשהו, ומר לעצמו מאיפה בא לי הדבר הזה מה עבר א

 אני אדבר עם אילנית אנחנו נביא הצעה.   : גונגרדי ג'קי

 אנחנו מבינים.   :ניסים גוזלן

 )מדברים ביחד( 

 מינוי חבר המועצה אבנר ברק כיו"ר ועדת רווחה - 8סעיף 

 רווחה.  כיו"ר ועדת מינוי חבר המועצה אבנר ברק :ניסים גוזלן

 הלאה בעד. : גונגרדי ג'קי

 חברת המועצה עדי גם זו לטובה כיו"ר הועדה לקידום מעמד האישה מינוי - 9סעיף 

כיו"ר הועדה לקידום מעמד   הלטוב ם זומינוי חברת המועצה עדי ג :ניסים גוזלן

 האישה.

 בעד. בעד. : גונגרדי ג'קי

 לרישוי עסקים.  י כיו"ר הועדהמינוי חברת המועצה שלומית לסק - 10סעיף 

י חברת המועצה שלומית שלסקי כיו"ר הועדה לרישוי עסקים. מינו :ניסים גוזלן

 הכל פה אחד כן.  

 אישור תב"רים  – 14+ סעיף  13+ סעיף  12סעיף 

 . 1350אישור תב"ר  : ניסים גוזלן

 ימים קודם אין כאן את כל חברי המועצה. 10הם לא נשלחו  הומינר:  אילנית

ימים לא ספרתי   10ת אומרת שלא נשלחו טוב, אז את התב"ר  אילני :ים גוזלןיסנ

 יורד מסדר היום. 

 הסכמה.  הוהייתאם כל חברי המועצה היו פה  : הומינר אילנית

 על מה זה? על מה זה?  :פרנקו מוטי

זה תב"ר שקיבלנו כסף מרמ"י סובל דיחוי אם לא עמדנו בלו"ז יורד  :ניסים גוזלן

 היום. מסדר

 12סעיף 
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כל התב"רים יורדים מסדר היום יעברו ועדת   14 –ו  13, 12 סעיף :ניסים גוזלן

 כספים ולאחר מכן יעלו למועצה. 

 החוק לא מחייב ועדת כספים. :פרנקו מוטי

 ימים קודם ואם שלחת קודם אתה צריך הסכמה.  10חייב לשלוח  : הומינר אילנית

למועצה אוקיי  פים לאחר מכן יגיעו "רים יעברו לועדת כסמוטי התב :ניסים גוזלן

 סגור.

 יש תב"רים של חינוך?  :פרנקו מוטי

 לא. : הומינר אילנית

לסיכום תדעו שהקורונה בבאר יעקב, היא מרימה ראש גל שני כבר פה   :ניסים גוזלן

בגל החדש והמשמעות היא    7חולים, יש לנו    17לא צריך להגיד, יש לנו  

עשה מה שצריך. ג'קי כה להגבלות ונמר עוד פעם שלנו שאנחנו נחאני או

נתן נתונים שהשוטרים עדיין לא הסמיכו את הפקחים, השוטרים  

 דו"חות כל יום.  20בשיטור שלנו נותנים בממוצע 

מעט מידי. אתה יודע זה יהיו תושבים שאולי בזמן הקצר בטווח הקצר   :לוין דודי

ו נצבע  נעשה לזה תעדוף בסוף אנחנ מו על כך אבל אם אנחנו לאעהתר

אדום ואנשים פה יסגרו ושכונות בגלל שאנחנו לא עשינו אכיפה. כישוב  

ואז יהיה כפל כפליים יותר בעיה לכל הישוב בואו לא נהייה רחמנים 

לאנשים שמזלזלים בבקשות של ראש ממשלה, שר בריאות, מנכ"לים  

אחר כך נשלם   של משרדי בריאות ואוצר שמתחננים בפניהם ואנחנו

 בסגר כללי.  על זה שנהייה

כולנו אנחנו לא חולקים אני אומר שאתה צודק, ההכפלות האל   : גונגרדי 'קיג

המטורפות פותחים גם יכול להיות שאנחנו נחמיר קודם כל בצורה 

דרמתית בכל הנושא של הפארקים מתקני שעשועים, גם אם עכשיו 

ים יכעסו אבל עדיף אומרים נחזיר הכל אחורה אין לי בעיה שאנש

 פשר.נמנע כל מה שאשאנחנו 

אבל מה אומר לך רגע ראש המועצה אם הניידת מותר לה ומגיעים  :פרנקו מוטי

 בהלו וישימו מסכה.יורואים מישהו שמקבל דו"ח הם י
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ישבנו ג'קי אני והשיטור ואביחי מהמשטרה וכולם לצערי משטרת  :ניסים גוזלן

,  כל הארץה באוזלת יד לגבי הסוגיה הזאת, בישראל ואני אומר את זה פ 

אנחנו נתנו תעדוף ואני גם מחר עושה ישיבה בעניין בבוקר אצלי שלא  

יעשו כלום מצידי שיתעסקו רק עם המסכות, בסדר שלא יעשו כלום  

לא רוצה סדר ציבורי לא רוצה כלום הדבר היחיד שאני רוצה זה הטיית  

התפקיד שלהם מצידי   מסכות זה מה שאני רוצה איפה שאפשר זה

ורת בחודש הקרוב זאת המשימה. לצערי זה משכ שיקבלו רק על

הפיקוח במדינת ישראל לא מסמיכה אותם ולכן הפקחים שכפופים  

₪  500 –אלינו לא למשטרה לא נותנים דו"חות, אני אשמח שיעלו ל 

 אנחנו נחנך.

 כו את הפקחים.אבל לא הסמי 500 –יש הצעת חוק מהיום לעלות ל  : הומינר אילנית

 ת המדינה לצערנו קושרת לנו את הידיים. יאילנ :ניסים גוזלן

אבל לא מדובר שם על הסמכת   500  –יש הצעת חוק מהיום שמעלים ל   : הומינר אילנית

 פקחים עדיין.

 ושוטרים מותר?  :פרנקו מוטי

משטרה,  רק שוטר יכול לתת דו"ח מוטי הטיית מסיכה רק שוטר של  :ניסים גוזלן

 זה דו"ח שלמשטרה. 

כול רגע לתת עדכונים במהלך חודשי אפריל ומאי ניתנו בישוב על  אני י : גונגרדי ג'קי

 80 –ידי המשטרה רק שוטרים אוכפים כמו שראש המועצה אמר כ 

דו"חות, וזה נתון שהוא היה אגב זה היה מגמה ארצית של כל משטרת 

דו"חות המגמה  230, 220ישראל, במהלך חודש יוני עד היום יש מעל 

דו"חות. אני אספר לכם שאני   230,  220,  230  בלבד  היא של אכיפת, יוני

אגיד שכל דו"ח משטרתי, כל דו"ח משטרתי הלוגיסטיקה התפעולית  

דקות שתבינו הוא צריך לקחת את העבריין  15 –להוציא אותו היא כ 

דקות כאשר   15ללכת לניידת להוציא את זה בניידת, זה לוקח 

שתי דקות, אבל  תיקח מסופון של הפקח העירוני שלנו פעולה כזאתה

פה כל הבעיה בכל הפערים משטרת ישראל דיברתי עם אביחי לפני  
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שעה, שעתיים הוא אמר לי שהם קיבלו הוראה חד משמעית להחמיר 

וזה יפתור את הבעיה, מה שיפתור את הבעיה זה הפקחים שלנו  

 העירוניים ברגע שהם יקבלו הסמכה.

ב אין מסיכות. אני אומר לך אני  ל אביג'קי אני עובד בתל אביב, בת :פרנקו מוטי

 הולך מהרכב אני לא מאמין אני הולך ברחוב אני אומר זה לא נורמלי.

 שינו את הפארקים.  :מזרחי טלילה

אנחנו במגמה לסגור את כל הפארקים, בתי כנסת לחזור אחורה, לבטל  :ניסים גוזלן

 אירועים.

 את הפארקים.נחנו נסגור תגיד הפוך אם לא תשימו מסכות א :פרנקו ימוט

מי שקובע זה משרד הבריאות אתה לא יכול לסגור כלום. מה תסגור   : בוסקילה אברהם

בית כנסת תסגור זה, גם אתה נהיית, יש את משרד הבריאות הם 

 מחליטים. אין שום מגמה. 

כמות היום בבוקר אמרו, לא אמרתי  אברהם יש מגמה להקטין את ה :ניסים גוזלן

ים בדרך הזאת לשם מה לא ברור לך. לא אמרתי שאנחנו הולכשיסגרו  

 ברור לך שהולכים אם סוגרים פארקים וסוגרים מגרשים.

אי אפשר תראה בצורה שאתה יושב עכשיו במרחק שאתה יושב עכשיו   : בוסקילה אברהם

  5 –ו  70%ה הם מסיכות ונניח שאתה חולה קורונ  4גם אם הם ישימו 

ים כאלה זה לא רחקמבדק שלא ישב בנדבקים ומי שלא רוצה להי

הבעיה אם תשים מסכה או לא תשים מסכה אני אומר לך מי שלא  

 מטר.  3רוצה להידבק שיתרחק 

אני אומר לכם אני עוקב   תנו לי לתת עוד נתונים חשובים רלבנטיים. :ניסים גוזלן

קות אחרי כל אחד שמופיע  אחרי המגמה אנחנו מנסים להתח

ימות חשוב שתדעו את ז חשוב שמי שמקבל את הרשברשימות שלנו, א

האינפורמציה הזאת זה מחלקת הרווחה, לרשות המקומית בעיקרון 

בגלל חיסיון וסודיות רפואית שתדעו. עכשיו   אינפורמציהלא נותנים 

איזה עישון   הצלחנושמקבלים ברווחה אני לפחות הדבר היחידי ופה 

שזה הסכנה הגדולה ביותר  כזה לדעת אם מדובר בבניינים רווי קומות  
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  80או בצמודי קרקע לנו זה מהותי למה חס וחלילה בבניין כזה של 

דיירים הסכנה הרבה יותר גדולה   30דיירים או  50דיירים הסכנה או 

מבית פרטי אז חשוב לנו ואילנית יודעת כמה השקענו אנרגיות כדי  

ות לפחות את התשובה הזאת מי שמרכזת את לקבל ממשרד הבריא

, אנחנו מדברים ברמה היום יומית על  ה, זה ריקי מהרווחה ואניז

חולים שתדעו שאנחנו   4הנושא. מה שקרה זה שיש לנו בבית אחד 

בבית אחד, משפחה חשוב  4חולים אנחנו מדברים על  17מדברים על 

יש לנו בית אחד,   ים כדי שתדעו מבחינת שקיפות,נשתדעו שאני נותן נתו

יש לנו עוד זוג   ו בקשר עם המשפחה אחד כיאנחנו בקשר איתם ואנחנ

ילדים לא נבדקו אבל אני רוצה שתדעו רוב   4 –ילדים ה  4עם 

הסיכויים ההדבקה בתוך המשפחה מניסיון שלנו ברגע שהזוג מאומת  

רוב הסיכוי שגם אחד הילדים אם לא כולם ידבקו זה רוב הסיכויים  

בכל הישובים   זה מה שקרה בבני ברק זה מה שקרה  75%של    זה ברמה

דביקו  הם היו נשאים המטרה, ואני אומר עוד פעם הם השהורים שני

מה  םסימפטומיאת הילדים גם אז זה בלתי נמנע כנראה וכולם בלי 

. עכשיו רק מאתמול להיום  םסימפטומישאני אומר לכם כרגע זה בלי 

 6 –חה ה פבמש 4ו, הקודמים היו , מאתמול להיום היינ6 –קפצנו ב 

תראו יש פקשוש שאני הולך מחר  זה זוג ויש בחור צעיר,  אלה כרגע

לטפל בזה עכשיו בכניסה לפה ביקשתי את הטלפון מזל שאמרתי  

לריקי, ריקי שואלת אותם אם הם רוצים לדבר עם ראש המועצה והוא  

עקב  הכתובת שלו מופיעה בבאר י 18במקרה הסכים מדובר בבחור בן 

וא  בוטינסקי ה'ומד ביוהנה זהוא חי עם אמא שלו בבת ים אבל הוא ל

עשה אתמול בדיקה, והוא לא יודע תקשיבו אני מספר לכם פה משהו  

הוא לא יודע שהוא נשא, אנחנו אמרנו לו הוא עשה בדיקה ולא קיבל  

תשובה עדיין אנחנו אמרנו לו שמופיע לנו ברשימות שהוא חיובי הוא  

תכוון מחר  וקר, הוא לא הבין מה אני אומר לו, הוא ממחר בב מתכוון

בחינת בגרות שניה דקה הוא לא יודע שהוא נשא, אני בבוקר להגיע ל
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אמרתי לו אתה לא יוצא מהבית אני עכשיו הולך להתקשר לורוניקה  

לתת את השם שלה, שלא יופיע מחר למבחן הוא מתכוון לבוא הוא  

עשה בדיקה אני נותן לכם   התכוון לבוא, הוא לא קיבל הודעה הוא

אומר לכם עכשיו זה מידע   ינה מחבורת, והמידע שאנילהבין אי ך המד

שנכנסתי לפה הצלחתי לחבר את הקצוות עם אותו בחור אמרתי לו 

, אמרתי לו אני אדבר עם  Xאתה לא יוצא מחר, למורה שלו קוראים 

ורוניקה אתה לא הולך מחר לבחינות, בלי שאתה מדבר כרגע עם  

מור לעשות בגרות, הוא וניקה הם לא יודעים שהוא נשא, מחר הוא אור

שב שהוא הולך לבחינה רגיל אמרתי לו אתה לא יוצא מהבית  חו

ורוניקה תדבר איתך שתבינו אני אומר עוד פעם איך דבר כזה מחר בא  

בתור נשא לתוך כיתה כולם בלי מסיכות כי הם עושים מבחן בגור  

סרט עכשיו הוא גר בבת ים בכלל, הכתובת ומחר בום יש לנו עוד איזה  

שנה פה ברחוב הברוש, בדקתי אין מספר,   עד לפני  ההייתל אמא שלו  ש

התקשרתי אליו הוא אומר אנחנו כבר שנה וחצי לא גרים בבאר יעקב, 

בסדר אבל הוא למד ביוהנה אז הוא עדיין מופיע תחת הטייטל שלנו 

כלום אבל הוא לא מבין הוא לא מרגיש  18אז אני אומר לכם. הוא בן 

ת לבגרות. שלח לי את  ביק את כולם הוא בא ללכשמחר הוא יכול להד

הטלפון של ורוניקה. אני נותן לכם דוגמא רגע. יש אחד עם כתובת בלי  

כתובת פה עם שם של בן מעוטים אחד מבתי החולים אשפזו אותו אז  

ד זוג אחד  עייה זוג ועוד זוג יש עויהוא לא תושב באר יעקב. ואמרתי רב

יעייה באחד  אחד באהוד מנור, הרב נס גם גר זוג, אני אומר זוג-שאב

מבתי הקרקע, באהוד מנור יש זוג היום חדש, באהוד מנור, אני אומר 

אנחנו פה, האינפורמציה לא להגיד מי, מה , מו יש חיסיון אנחנו ברמה,  

 אני אומר עוד פעם. אנחנו מדברים על בערך. 

 יע עזרה.מועבר אלינו רק כדי שהם יוכלו לפנות להצהמידע  : הומינר אילנית

 אנחנו כרגע רק כדי לפנות להם את האשפה לעשות להם. : ניסים גוזלן
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הבעיה העיקרית היא במקומות שיש אוכל היה איזה אחד, אחד  : בוסקילה אברהם

מהחולים שהוא היה באחד מבתי כנסת התקשרנו למשרד הריאות  

כנסת שצריך להיכנס לבידוד, אם שמים למה לא תודיעו לבית ה

 לך לבידוד.  ,ו לא אומרים לךת ואין אוכל בבית כנסת אנחנמסכו

 אם אנחנו מנסים להתחקות יש הרבה. : ניסים גוזלן

 השב"כ יטפל בכם.  :לוין דודי

איזה שב"כ אני נותן לך להבין שבן אדם מחר רוצה ללכת לבחינת  :ניסים גוזלן

 בגרות.

 עקב ואלה שחולים הם לא מבאר יעקב. אין חולים בבית כנסת מבאר י : בוסקילה הםאבר

 תודה רבה.  :גוזלן ניסים

בהקשר שדיברנו על הפקחים ועל השוטרים, דיברנו על הפקחים   :ברק אבנר

טרים והדו"חות האם אפשר השאלה ליועמ"ש האם אפשר  ווהש

 שהפקחים שלנו ידביקו אזהרות?

 בעניין של הקורונה?  : הומינר אילנית

 כן. :ברק אבנר

 איזה אזהרות?   : הומינר ניתאיל

 דעות.  ברמת המו :ברק אבנר

 על מסיכה? : הומינר אילנית

 ברמת המודעות זה יכול לשפר. :ברק אבנר

 אני אגיד לך מה נעשה נחלק מסיכות לכל מי שאנחנו תופסים. די: גונגר ג'קי

אני פה לבד אם היה פה שוטר היית מקבל  אתה יכול להגיד לו תקשיב  :פרנקו מוטי

אם היה ₪ אבל תקשיב זה לא אזהרה מכתב שכתוב  500"ח של דו

 ₪ מעבר לזה אתה מסכן. 500שוטר היית מקבל דו"ח של 

 יכולים לתת אזהרות.  : בוסקילה אברהם

עכשיו הם   250  –הם פתחו כרגע, מדינת ישראל פתחה את האירועים ל   :ניסים גוזלן

 . דקה, דקה.  50  –להחזיר את זה ל  רוצים
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