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 פרוטוקול 

שלא מן המניין, הצעה לסדר יום מוטי    19אנחנו פותחים ישיבה מס'   דני אורן:

 אתה רוצה להקריא אותה 

 הצעה לסדר היום מ"מ וסגן ראש המעוצה מוטי פרנקו

עקרוני על מנת לאפשר לנציגי  וד פשוטה, באופן  הצעה לסדר יום מא טי פרנקו:מו

לישיבות  להגיע  במועצה  עובדים  שאינם  מועצה  חברי  ו/או  ציבור 

ש הצעה  הצענו  אנחנו  כמובן  וועדות  יתכנסו  ומועצה  המועצה  ועדות 

מנת   על  החברים  כל  בתיאום  יותר  מוקדם  אלא  שש  השנה  לאחר 

ובייס המחוקק  ברי מועצה להגיע, נראה לי אר לנציגי ציבור וחשלאפ

ת מועצה ולא דיבר על ועדות. זה הנוהג אבל זה צריך דיבר על ישיבו

לעגן את זה והיועצת המשפטית הציעה שזה יעלה לסדר יום הרמתי 

את הכפפה ומביא את ההצעה לסדר יום ואני אשמח שהחברים יצביעו 

 פה אחד.

 בעד. : גונגרדי ג'קי

 שפ"אמערכת החינוך לפתיחת שנה"ל תסקירת הערכות 

 וניסים תיתנו איזה סקירה קצרה. האני ראיתי מוטי שאת דני אורן:

כן אין פה מקרן אז אני חושב שלטובת כי אני חושב שטלילה העלתה   מוטי פרנקו:

את הסוגיה הזאת והיא סופר חשובה וזה ההזדמנות טלילה להגיד לך 

החינוך וזה ניכר   תבוועדתודה על המאמצים המדהימים שאת עושה  

צערי לא את הכל אבל בעיקר בוא נגיד ן מהעצות שלך הספקנו לוהמו

יום ממחר אנחנו צריכים להתעסק ביותר פדגוגיה וברוח ובתוך המבנה,  

התעסקנו הרבה הפכנו להיות קבלנים ראש המעוצה חנך אותנו להיות 

תונים  קבלנים. אני אעשה את זה הכי קצת בעולם אני אתן לכם קצת נ

מוקרן כי לא  ימנו את זה, אני מצטער שלא  דקות וסי  4שתדעו ממש  

נמתחו   בעיקר  לכם  אגיד  אני  זה,  על  לדלג  מציע  אני  מקרן.  הביאו 

יעקב   בבאר  שלומדים  חינוך  מערכת  מחר  פותחים  אנחנו  האיברים 
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בתי ספר יסודיים כי    12  –גני ילדים ב    99  – תלמידים, ב    9000כמעט  

יעקב בהגדרה אבל  בתי ספר שהם לא באר    3שהם   יש בתוך באר יעקב  

חלק   היא אנחנו  מהן  שאחת  חטיבות  שתי  שלהם,  השירותים  מכל 

ומת וברוך השם עשינו מהלך מטורף להפריד לשתי חטיבות, חטיבה צ

של  בעולם  המועצה  ראש  שהציע  ההצעה  פי  על  מתנהגות  החטיבות 

בנווה נחום פין היא תתארח  צריגרפית כי החטיבה תצמח בוחלוקה גיא

פני ולא אחרי ויש  בעזרת השם שנקבל ל   9/22עד    בשנתיים הקרובות

שסמוך   שהבניין  מורכבת  מאוד  שנה  ופותחים  שלנו,  התיכון  את  לנו 

אלינו לפני שלושה וחצי חודשים לא היה ואני אומר לכם את האמת  

לא האמנתי שהוא יהיה אבל הוא עומד זה בניין מעבדות מדהים אבל  

הקפסולו עוד  בגלל  יש  תלמידים  בו  ילמדו  שנת ת  אבל  להשלים  מה 

י  הלימודים באר  יעקב,  בבאר  תפתח  אחרים  ממקומות  עקב בשונה 

ו בחלק מבתי הספר    - ימים בשבוע, בכיתות ה' ו  5ם  ימגנים עד ד' לומד

 ימים. 5 –ו  4 –ו  3לומדים 

 .6עד  4 –ו מ -ימים, ה 6עד  4כולם לומדים  :ניסים גוזלן

 .4  –ו  3חוץ מאחד לסירוגין  נקו:מוטי פר

 ובזום יכול להיות. 6 –ל  4בין  פרונטאלי :סים גוזלןינ

ימים עם    3עשינו הישג שלא קרה השיחות היו עם רחובות שלומדים   מוטי פרנקו:

ימים כי אין לו    4ימים, עם גבעתיים שהצליח    3קריית אונו שלומדים  

 חטיבות, בקיצור נדלג על זה.

 ימים. 5גבעתיים היא דיברה בזה   : ינדיג עידית

לו   רנקו:י פמוט יש  אז  לו חטיבה  אין  עשה  הוא  מה  אז  חטיבות.  לו  אין  כי  למה? 

 כיתות. עשינו הישג אדיר. 

דקה, דקה בנקודה הזאת זה הכי חשוב כי הכעס הגדול ביותר במתווה  :ניסים גוזלן

הפסולות זרקו מבית של משרד החינוך הוא היה א, ד' אין בעיה, ג', ד'  

של   הקפסולותו בגלל  -את כיתות ה  ואיהספר, בתי ספר שלנו הם הוצ

זאת אומרת זה פחות או יותר אותם מספרים וזה יצר קושי גדול   'ד ג'
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בתי    -  לכן בית הספר עובד במשמרות כמעט עד השעה שלוש וחצי ה 

למשל   ארבע  בין  אמר  שמוטי  כמו  המנהלות  כל  עכשיו  אז  הספר, 

טה ליד  אנחנו נותנים להם את האופציה בגלל שיש מבנה למ  בצמרות

מפגשים. עכשיו כדי    6  –  אנחנו נותנים להם את האופציה גם להגיע ל 

ליצור מצב כזה בכל בתי הספר שתדעו אנחנו חשבנו על מודל של מרכז 

ללמוד   אנגלית  מתמטיקהלמידה  מתמטיקה  ושפה,  ולשון,  אנגלית   ,

ה כיתות  כמוע-ושפה  אנחנו  נממן  ו'  למידה,    4צה  מרכזי  דרך  שעות 

ר למערכת, לא קשור להוראה, לא קשור להסתדרות פרטיים לא קשו

ורים, לא קשור להגבלות, המנהלת קבעה כרגע את המערכת אנחנו  המ

שעות העשרה על חשבוננו גם אם זה יעלה, ניתן להם    4ניתן להם עוד  

של   משלימים  שירותים  ירכשו  והם  שק  מ  4כסף,  דרך  רכז  שעות 

מפגש כזה, אם    כל  או  ה אוניברסיטהלמידה. במקצועות הליבה יוסי  

עוד   יבואו  הזום  את  עושים  שהם  בימים  פעמיים  עוד  יבואו    2הם 

. צאלון אמר פה וחשוב שתדעו 5  –ל    4מפגשים הם יכולים להשלים בין  

צאלון הוא הכי בעייתי כי המנהלת עדיין ראש בקיר, אני די נלחם בה  

של דעו הורי צאלון כי כולנו בסוף נחשפים לביקורות  בעניין חשוב שי

יא זו שמובילה מנהלת  הורים בצדק, כי יוצא שהמועצה לצורך העניין ה

צהלון דיברתי איתה היום אמרתי לה תקשיבי את יוצאת ככה לפתיחת  

בין   שתיישמי  מבקש  אני  השנה  ראש  ערב  עד  אצלה  6  –ל    4שנה,   ,

יותר,   גדולה  בין  היום    בצאלוןהמצוקה  הילדים  שעות    12מקבלים 

שעות, אז אנחנו שם רוצים,    10ת זה המינימום  שעו  9במקסימום לבין  

ילמדו עד ארבע חמש במסגרת מרכזי למידה   שבצאלוןנו רוצים  אנח

שעות כדי להשלים    6  –שעות ידרש ל    4ואם הבית ספר הזה יקבל או  

 ה ג'נדהאחשוב לנו ונמצאים פה חברי מועצה חשוב לנו שתדעו שזאת  

 שלנו. לשם אנחנו הולכים היא ראש בקיר. 

 תפיסה שונה ראש המועצה. פרנקו: טימו

 אנחנו נדע להוליך אותה.   :ניסים גוזלן
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 למה יש לה כל כך הרבה.  : גונגרדי ג'קי

 שתדעו שמחר ישאלו את כולנו שתדעו שיש חיה כזאת של מרכז למידה.  :ניסים גוזלן

 שבועיות?  זה שעות טלילה מזרחי:

 ות, מצוקת מבנה.מצוק 2כן זה שעות שבועיות אבל יש לה  מוטי פרנקו:

שעות, אנחנו    12  –ו באים ל  -ה  - ו באים כל קפסולה  ב-תקשיבי היום ה :ניסים גוזלן

מדבירם פה על תוספת שבועיות, הכל שבועיות גם אני אומר זה כלום  

שבועיות אנחנו כרגע שעות    10ו הוא  -נימום של משרד החינוך להיהמ

  6עוד    6לתת עוד    זה לא מספק אנחנו רוצים  12  –היא כרגע נמצאת ב  

אלף ₪. השנה אני רוצה שתדעו לא    200לה גם אם זה יעלה  ולכל קפס

מענה   לתת  לנו  חשוב  הכי  כרגע  כרגע,  לנו  אין  קרב,  קרן  עם  חתמנו 

ם  מפגשים שלילדי  6ימים אלא  4שיגיעו ללמוד בצורה פרונטאלית לא 

יהיה סדר יום שלא יסתובבו ברחובות, ולא ישנו עד שעה אחת זאת  

 ימה.המש

שלום הרב בוסקילה, מה שלומך אנחנו בדיוק מסיימים את הסקירה  מוטי פרנקו:

אחד שנבחר מכל המצגת כי הוא חשוב,   של מצגת מסודרת. עוד משפט

אנחנו   חשוב,  סופר  מהלך  והוא  פה  עשו  שלא  מהלך  עשינו  השנה 

חלק מגני החינוך המיוחד בתוך אשכולות של חינוך רגיל, זה  הטעמנו  

שהשי מתארחים  אומר  הם  היום,  במשך  גם  מוצלח  יותר  הרבה  לוב 

מירה מאוד, מאוד חשובה, גן אחד שהיה מבודד  אחד אצל השני וזה א

והמגמה הזאת   ישראל  פרס  וחתני  נוסף  גן  לגני מנחם,  אותו  העברנו 

וך המיוחד ולייצר שילוב. פעם  תמשיך, המטרה שלנו לשלב את החינ

  ספר לחינוך מיוחד אמיתי אחד יהיה חינוך אמן אינשאללה של בית  

ופעם  רגיל,  ספר  בבית  מקום  להם  שאין  האבחונים  כל  את  שיקלוט 

החינוך   ילדי  את  שיותר  כמה  לשלב  המאמץ  את  עושים  אנחנו  שניה 

 המיוחד שיקרים לכולנו. 

 ספיק?מה מבחינת הסייעות? יש מ טלילה מזרחי:

 בטח, אף פעם לא, זה הערה סופר נכונה טלילה.  מוטי פרנקו:
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חברת...  :גוזלןים ניס יש  מכסה,  יש  שנה  פותחים  אנחנו  כרגע  תמיד,  מגייסים 

 שנותנת לנו גיבוי ואנחנו ממשיכים לגייס כל הזמן. גם 

 ות.יפושק 26נעביר אליכם את המצגת עם  מוטי פרנקו:

 נו נערכים עם התאגיד לתת מענה ולראות. אנח :ניסים גוזלן

ש מוטי פרנקו: חשוב  נקצר  הנוער    המחזיק  -   אנחנו  כמה  עידית  תיק  תגיד  גינדי 

מילים כי זה חשוב כי אנחנו גם מזה הרבה זמן יש פה חלוקה ואנחנו  

עובדים בשיתוף פעולה מדהים ועידית אמרה את זה הרבה שנים ולא  

ים של הנוער בבוקר הם לומדים הקשיבו ועכשיו אנחנו שומעים הילד

הילדי גם  ולכן  ילדים  אותם  זה  ספר  בבתי  יעקב  ניסן בבאר  של  ם 

שעושה מאמץ אדיר בחינוך האקדמי גם הילדה של אבנר לומדת שם  

וישר כוח על כל המלחמה שעשית והצלחנו למצוא פתרון.    וללא קשר

ילדים   והם  בישוב,  הם  שבסוף  הילדים  זה  אצלך  שלומדים  הילדים 

נו אין הבדל בין הילדים, חשוב שהדברים האלו יאמרו גם בישיבת  של

 מועצה.

עוד מוסד לימודי אחד שמתחיל   די: עידית גינ אני אשלים בשלושה משפטים שיש 

בבוקר שקוראים לו תכנית היל"ה השלמת לימודים לילדים שנשרו, 

ילדים שלא נמצאים בשום מערכת פורמלית או לא   ילדים מנותקים 

ם הם מחר פותחים את שנת הלימודים ואני מבקשת פעם פורמלית, ג

שהסנוק הזה  השולחן  על  לקיים  ראשונה  אפשר  אי  כי  משם  יצא  ר 

פו זה לא הגיוני.    15תחים עם  מערכת לימודים שחדר תפוס בסנוקר 

 ילדים.  15ילדים. מחר פותחים שנה עם  15ילדים. מחר פותחים שנה  

 דים.יל 8ילדים יש שם  15אין שם  :לביא ניסן

 ילדים לא יעשו את זה.  2 עידית גינדי: 

 . ה עובר לשפ"ע, הבנתישיש בעיות מיוחדות ז : גונגרדי ג'קי

הקרובים   עידית גינדי:  שבועות  בשלושה  ממשיכה,  את    6אני  יפתחו  נוער  תנועות 

  -  שנת הפעילות שלהם יכול להיות ששניים מהם ידחו את הפתיחה ל

זה כל שנה וכל שנה זה חוזר    אחרי החגים אבל גם אנחנו מדברים על
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ואישורי חשמל,   על עצמו, אנחנו חייבים להיערך גם לאישורי בטיחות,

וכל מה שמערכת החינוך הפורמלית גם הבלתי פורמלי אמור לקבל, 

תות אבל  הזה  הדרייב  עם  מחרתיים  כי יסיימו  מרץ,  באותו  שארו 

ל  הילדים של הבוקר הם הילדים של הערב אנחנו חייבים להסתכל ע

 הרצף החינוכי של כל הילדים פה.

א :ניסים גוזלן בבוקר  חמישי  ליום  נקבע  בוקאנחנו  ונשב,  דני   , אני  בבוקר  ר  יתך 

שמונה בבוקר נקבע ונתחיל לרוץ על הנושא של הנוער, נשב איתך על  

כל התכניות תגידי לנו מה ונכוון אותך בסדר נתקצב אותם ונריץ אותם.  

מ לכל  להודות  רוצה  שהקורונה  אני  שנה  פתיחת  לנו  יש  שטרח  י 

ר בלאו הכי ואני והכל שיגעו אותנו עוד יותר אבל אני אומ  והקפסולות

שניה, שתי מנהלות לבחור, להקים את בית אומר המספרים פה חטיבה  

ספר אמירים שאני חושב שכולם בהתחלה קיבלו שיבוצים והגישו לנו  

את הצוות ובאמת    אלף ערעורים אחרי שראו את בית הספר וראו   200

ההפתעה הנעימה שהכנו להם וכל מי שנכנס עכשיו אני מציע שיכנס  

ינוך שנקרא אמירים זה פשוט גאווה, היום אין אחד תגידו לו  לבית ח

לו בוא תלמד בצמרות אין אחד שירצה    אחרי שהיה בבית הספר תגידו

מה   עדי  חוויה,  פשוט  זה  זה,  את  לכם  אומר  אני  לשם  וללכת  לעזוב 

 ה אומרים. החבר

 חוויה טובה מאוד אתמול היינו שם בקפסולות.  זו לטובה: ם עדי ג

 נכון עפו עליו ואני מציע לכל חברי המועצה היה מקודם טקס  :ניסים גוזלן

 חודשים לפני והיום. 3חבל שלא היינו  דני אורן:

מנו את כל אני אמרתי אז לדני ואני חוזר ואומר לך אני חשוב לי הז :ניסים גוזלן

חברי המועצה וחבל שכולם או רובם לא יצא להם כי הם עסוקים והכל,  

צאים מפה כנסו שניה לבית ספר אמירים, כנסו  אני מציע לכם שאתם יו

האוויר את  תראו  ספר,  הבית  של  העיצוב  את  תראו  ה,  לחללים, 

האווירה היא משרה קמפוס, היא משרה מטורף בית ספר יסודי מטורף  

לכם  אומר  גם    אני  דבר  אותו  גאווה.  התאמה    4שזו  שעשינו  גנים 
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  4  –ו את ה  באילנות אנשים העלו פוסטים קשקושים לכו תראו עכשי

 כוכבים הילטון לעומת הבוקר.  8גנים, בית מלון 

 יש לי רק שאלה שומר יהיה שם מחר? זו לטובה: ם עדי ג

בלי שמירה בסדר.    יהיה בטח ממחר בבוקר יש שומר בית ספר לא נפתח :ניסים גוזלן

הקשיים   כל  עם  באמת  שבאמת  תדעו  תראו.  לכם  אומר  אני  קחו 

שב היה לנו מלחמות עולם על נושא  מסיעים את כולם. ישבנו עם הח

של מימונים של אוטובוסים לחלק מהציבור הדתי שכבר רגיל לנסוע 

כאלה ואחרות אישרנו את הכל, הכל בסדר זה לא היה קל    למסגרות

הוספנ דבר  שאתם  אותו  הספר  בתי  על  דיברנו  שתמיד  השדרוג  את  ו 

עובדת זוכרים בכל בית ספר תהיה עובדת ניקיון משבע וחצי בבוקר,  

ההפסקה  אחרי  וחצי  עשרה  שתי  שעה  עד  בבוקר  וחצי  משבע  קבלן 

  9בתי ספר,    9תי הספר  האחרונה פשוט תבריק את בתי הספר בכל ב

הנ את  למעשה  הלכה  הפרטנו  אנחנו  ניקיון  אנחנו  עובדות  יקיון, 

ו   ההחלטה  זאת  הליווי  לכיוון  העובדים  את  לרוקן  להוציא  שואפים 

ון חברה, זאת המטרה לתת את השירות לקחת כמה שיותר עובדי ניקי

ולא לקבל תמונות בבוקר, והיא ניקתה, והיא לא באה וההיא נתונה  

המהלך והשי את  עושים  אז  הזאת  מהסאגה  לצאת  רוצים  רותים 

בחשיבה מפריטים את שחירותי הניקיון , עובדת  המבריק הזה שפשוט  

לילה,  אחת, רגע זה חוץ מאלה שמנקות בלילה, עד היום כולם ניקו ב

תבוא   היא  פה  ניקה  לא  והוא  הודיעה  ולא  שחלתה  אחת  לנו  יש  אם 

שהכל מבריק, מתחילים את  בשבע וחצי היא תעשה סריקה היא תראה  

תאי   20  –יבוב ב  שעת הלימודים היא תעשה בתשע בבוקר בהפסקה ס

סיבובים תנקה מרחבים כאלה פה   12  –ב    11  –ב    10  –שירותים, ב  

 5ין מושג כזה אם בית יש עובדת ניקיון,  תריסים היא לא אם בית א

בבוקר אחרי הצהריים יש לנו את כל מי שינקה   שעות בכל בית ספר

 את החללים לפי. 

 זאת אומרת אם היא לא יכולה להגיע זה עובד קבלן.  שלסקי שלומית
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אם לא עובד קבלן אחר, אין מצב שהוא לא מגיע, זאת המטרה, זאת   ר: "יו ניסים גוזלן,

ההפרטה בתי הספר יהיו נקיים חשוב לנו בטח יותר בקורונה אנחנו 

הניקיון, כולנו שאפנו למשימה הזאת ועמדנו בה,    מפריטים את שירותי

 תחילתה מה שנקרא שינוי דרמתי. השנה אנחנו ב

 זה נשים ולא? זו לטובה: ם עדי ג

 זה לא מחייב שזה יהיה נשים שמנקות זה יכול להיות גם גברים מנקים.  ר: "יו גוזלן,ניסים 

אני חושבת שצריך לשמור שהילדים בהפסקות נכנסים לשירותים או   זו לטובה: ם עדי ג

 משהו.

א :ניסים גוזלן אחריהם  עוברת  ונגמרה היא  והתפנו,  לכיתות  הלכו  שהילדים  חרי 

ו התאים  כל  את  עוברת  היא  יוצאים ההפסקה  שהם  להם  מחדשת 

 להפסקה הבאה. 

 ראש המועצה קח בחשבון שבצמרות תצטרך יותר מאחת. מוטי פרנקו:

זה חברה של משכ"ל שזכתה במכרז לא יודע איך קוראים לה? לא יודע   :ניסים גוזלן

 משכ"ל. משהו, זה חברה של

 תאי אסלה בבית ספר  80  –בצמרות תצטרך יותר מאחת יש יותר מ   מוטי פרנקו:

 אסלות.  80האלה, אף מנקה לא תספיק לנקות 

כולם יקבלו תגבור גם צמרות, גם כולם זה רק התחלה, זאת ההתחלה  :ניסים גוזלן

 יצאנו להתחלה למהלך לא פשוט.

משניים אחד זה האם המנהלות של בתי   יש לי שאלה אחת שמורכבת טלילה מזרחי:

 הספר הגישו את המודל של העבודה?

אליי   כן, :ניסים גוזלן לגלעד  העבירו  המודל  את  לנו  שלחו  הספר  בתי  מנהלי  כל 

נשב על זה. אני רק רוצה שתדעו לא רצינו לשגע, יש    למוטי נעביר נעשה

גבלות של  מגבלות לכל מנהלת, שרק היא יודעת של כוח אדם יש לה מ

מקום הרי הפונקציה של כמה ימים ללמוד מותנה בשני פרמטרים אחד 

פיזי כדי ללמוד פרונטאלית, כל מנהלת מכירה    כוח אדם ושתיים מקום

כולם,   של  ההסכמות  את  שלה  העובדים  את  שלה,  המתקן  את 

הסתדרות המורים לא כל כך עוזרת בעניין כולם עובדים לפי הכללים 
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, לכן כל מנהלת עשתה לפי כמות הכיתות שלה דרות וכל זהתשל ההס

לדר זה  עם  יוצאים  המצב,  זה  והמגבלות  שלה  אדם  כדי  וכוח  תוך  ך 

תנועה שבוע הבא עוד שבועיים נכנס ועדת חינוך נרוץ עם הנושא של 

 מרכזי למידה לתגבר אמרתי את ה', ו' ונצא קדימה. 

 ? מה קורה עם ערעורים של הורים שפונים עדיין טלילה מזרחי:

כרגע אנחנו אומרים לכל ההורים יצאנו לדרך כל הורי שירצה לערער   :ניסים גוזלן

הורה שירצה לערער לעבור מהחטיבה הזאת לפה מבית על כיתה, כל  

הספר הזה מהכיתה הזאת לכיתה השניה פונים למנהלות יש להם את 

 הנוהל אחרי החגים הן יודעות לענות ולטפל בזה. 

 ם המיועדים להקצאות מקרקעין לפי נוהל משרד הפנים אישור רשימת הכנסי

כסים להקצאת מקרקעין  אני מבין שאת נושא מספר שתיים אישור נ דני אורן:

 אתה מבקש שנעביר אותו לישיבה הבאה. 

 כן לישיבה הבאה שתהיה בעוד שבועיים לפני ראש השנה. :ניסים גוזלן

   בי חשבון לפני ראש השנה תהיה עוד ישיבה. לג דני אורן:

 ן וצירוף לאינטרנט לקבל מידע עבור חטיבת הביניים החדשה -פתיחת ח

ל דני אורן: בנק  חשבון  מורשלגבי  שיהיו  מי  הביניים  זה    החטיבת  החתימה 

החינוך,   אגף  מנהל  גלעד  עם  דיברתי  אני  וגלעד  הספר,  בית  מנהלת 

גלעד  זה  כרגע  מועצה,  עובדת  בעצם  אין  החדשה  הביניים  חטיבת 

את זה על עצמו בשלב הזה,    חייקאיתו, דיברתי עם גלעד הוא    דיברתי

סדיר עובד אחר.  הוא עובד מועצה, הוא יהיה המורשה חתימה עד שנ 

 מאושר.

 

 

 מועצהאישור הנפקת כרטיסי אשראי מוגבלים במסגרת חודשית מתחדשת לגננות ה 

אשרא דני אורן: כרטיסי  הנפקת  אנחנו  אישור  המועצה.  לגננות  מוגבלים  י 

ים כל חודש כספי הורים לחשבונות בנקים של הגנים. יש שם זה בירעמ

א המצאתי את הרעיון,  משהו שכבר עובד בלא מעט רשויות מקומיות ל
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באיגוד הגזברים מדברים על זה הרבה, בעצם מה שיהיה לכל גננת זה  

כמו כרטיס של הנערים זה נטען, זה נטען הוא לא יכול להיות במינוס  

לקבל פלט על מה יוצא הכסף. היום מה שקורה  והכי חשוב אני יכול  

כמו  ניות  והיא מקבלת כסף לחשבון והיא באה עם איזה שקית עם חשב

שבאים למנהלת חשבונות, אי אפשר לדעת מה זה, זאת אומרת הבקרה  

שלנו תהיה יותר טובה וזה יעלה יותר זול כי אני משלם בבנק עמלות  

ריך להביא את זה לידיעה לבנק, עמלות חודשיות. אז אילנית חשבה שצ

יאים את זה לאישור מליאה. אני לא  באו לאישור מליאה אז אנחנו מ

 ם בעיה. רואה עם זה שו

 אם זה מאפשר בקרה יותר טובה. :מזרחי טלילה

 בוודאות אני מקבל פלט כמו כרטיס אשראי.  דני אורן:

 לסגן ראש המועצה מר נועם ששון  תכוהאצלת סמ

ה דני אורן: החלטת  מיום  אישור  ראש   1/3מליאה  לסגן  סמכות  האצלת  בדבר 

ימה, המועצה מר נועם ששון. נועם החזיק בתיק הרווחה עם זכות חת

והכנסות,    1/9ומיום   הגבייה  תיק  כמחזיק  סמכות  האצלת  החלפת 

חתימה על אישור העדר חובות לרשם מקרקעין במקום תיק הרווחה  

 שאושר במקור. 

צביעים בעד. למה הוא צריך לעשות אישור שאלה קודם כל אנחנו מ מוטי פרנקו:

 אם יש תפקיד חדש? 

 חייב האצלת סמכויות.  אברהם בוסקילה: 

 לא, זה אנחנו יודעים, יש האצלת סמכויות עכשיו מהיום.  רנקו:מוטי פ

 ההייתהמליאה, אתם לא הגוף שלכם לא    2019בוא נעשה סדר ביוני   אילנית הומינר: 

ם כסגנים והאצילה סמכויות תיק  ולא הופיע אישרה את ג'קי ואת נוע

והיה כתוצאה משינויים וחילופי גברי   3/2020 –הנדסה ותיק שפ"ע, ב 

הנושא  והכ הובא למליאה  הנושא הזה  ניסה לקואליציה בעצם אתם 

 של האצלת סמכויות. 
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אבל זה לא השתנה כי ההנדסה לא תפס. ההנדסה לא תפס את יודעת  מוטי פרנקו:

 שההנדסה לא תפס. 

סמכויות.   ומינר: אילני ה האצלת  על  משפטים  שתי  ניתן  קדימה  צעדים  שני  נלך 

למנות   רשאית  הזאת  ש  3הרשות  להיות סגנים,  רשאים  מהם  ניים 

זה   אחד  שכר  לקבל  תנאים  שני  יש  התנאי  האצלת,  שבעצם  בשכר, 

הנושא של האצלת סמכויות לפי נהלי משרד הפנים ולפי הפסיקה, כדי  

סמכ לקבל  צריך  הסגן  שכר  עבודה  לקבל  לבצע  וגם  פורמליות  ויות 

ממשית ודבר שני זה בעצם הסכמה של ראש המועצה, ראש המועצה  

מהסמכ הרצון  נותן  אז  הרשות,  כראש  כנבחר  קיבל  שהוא  ויות 

וההסכמה של ראש המועצה והאצלת הסמכויות הממשית הזאת היא 

שני תנאים לתשלום שכר. לעומת זאת נטילת מתי סגן שכר לא זכאי 

? אחד כשראש המועצה נוטל ממנו את הסמכויות שלו הוא לקבל שכר

שאי לעשות באופן  לא צריך אתכם, הוא עושה את זה באופן חד צדדי, ר

חד צדדי, או בעצם שלוש סיטואציות, או שראש המועצה נוטל סמכות  

או שהסגן מודיע למועצה שהוא מתפטר, או שהמליאה וכאן יש שוני  

סעיף   שממו15לסעיף    14בין  מי  סעיף  ,  פי  על  הסגנים    15נה  שני  זה 

  14האלה והמליאה יכולה להדיח אותו ברוב קולות והסגן לפי סעיף  

תה כממלא מקום חייב הסכמה של ראש המועצה אני אומרת את זה א

זה כרגע כמסגרת כללית. כלומר שסגן ממונה פה היו פה שני תנאים  

המליאה  סמכויות  להאציל  הסכים  המועצה  ראש  רשום   התקיימו 

למשרד   הטפסים  כל  את  מעבירים  אנחנו  לשכר  זכאי  ביוני  האצילה 

 אישרו את זה.הפנים, את ההסכם את כל מה שהם ממלאים ו

שאלת ביניים עד סוף מאי היה לו האצלת סמכות לחבר המועצה נועם   מוטי פרנקו:

 ששון בהנדסה. 

נה כללית כי  אני מגיעה לבאר יעקב אני בכוונה נותנת איזה שהיא תמו אילנית הומינר: 

אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, לא היה פה הסיטואציה של 

ל ביקש   ההייתא  נטילת סמכות הפסקת שכר  לא  פה, ראש המועצה 
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לנטול סמכויות מהסגן הוא לא הודיע לסגן שהוא מתפטר ואתם לא  

 עשיתם איזה שהוא אקט של הדחה, אתה מסכים איתי עד כאן?

 חד משמעית. מוטי פרנקו:

שאני חלילה    הפרוצדוראלייופי, אז מה שיש לנו פה בסך הכל זה העניין   אילנית הומינר: 

בו ת ואני אגיד לכם  לא מזלזלת  יכף הוא ירצה להעלות פה תב"רים 

 חברה לא כולם פה, אני לא מזלזלת.

 אני אוריד את זה מסדר היום. דני אורן:

וחשוב כי הוא בעצם מאפשר  אני לא מזלזלת אני חושבת שהוא מהותי   אילנית הומינר: 

כדי   היום  סדר  על  מה  ידעו  מועצה  שחברי  הדמוקרטי  המשחק  את 

 לדעת להשתתף.

האם כל התנאים התמלאו זה מה שאני שואל, אני מאשר הכל אין לי  טי פרנקו:מו

של   התנאים  התקיימו  האם  בעד,  מצביע  אני  בעבר  הצבעתי  בעיה 

 במחלקת הרווחה בוצעה עבודה מהותית. 

א' זאת לא שאלה ליועצת המשפטית, עם כל הכבוד. יש טענה שהופרה   הומינר: אילנית 

 פה.

 ות באגף הנדסה עד סוף יוני הוא עבד בהנדסה.היה לו סמכ מוטי פרנקו:

 מוטי שניה, אני גם יש לי מה להגיד בעניין.  :ניסים גוזלן

 בוא תגיד מה אתה.  אילנית הומינר: 

 ים ממה זה נולד.אנחנו יודע :ניסים גוזלן

 מה שאת אומרת זה היה כשל טכני כזה? ג'קי גונגרדי: 

 החלטה.  ההייתנכון.  אילנית הומינר: 

 זה יותר מכשל טכני.  נקו:מוטי פר

 אם זה יותר מכשל טכני אני רוצה לדעת.  ג'קי גונגרדי: 

עד   אילנית הומינר:  הנדסה  במרץ הסגן אושר כמחזיק תיק  אני אשלים את המהלך. 

שאושר מישהו אחר לכאורה אפשר    25/5  –עם זה בעיה, כי ב    אין  25/5

 לראות בזה כנטילת סמכויות.
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מחרת הישיבה התקשרת אליי ואמרתי שאני לא יכול היועמ"ש יום ל מוטי פרנקו:

להיות תיק מחזיק חינוך. על הישיבה הזאת שאני הייתי בסדר היום  

 האצלת סמכויות לתיק רווחה.

 אין קשר בין מה שהיא אמרה לך. מוטי :ניסים גוזלן

לא   מוטי פרנקו: אני  זה  את  אומר  רק  אני  בעד,  מצביע  שאני  מזה  התחלתי  אני 

למה צריך לאשרר משהו שיש האצלת סמכויות חדשה, מצליח להבין  

 למה צריך לאשרר בדיעבד. 

 תני לי לעזור שניה תקשיבו אנחנו חברה, דקה.  :ניסים גוזלן

 עשה הצבעה. ניסים ת ניסן לביא:

לא קשור להצבעה ניסן, זה בסדר שניה חכה זה בדיוק שתי דקות שניה.   :ניסים גוזלן

 חברה תצביעו. 

 פעם את זה מה. 30מה יש להבין היא הסבירה  זה סתם ניסן לביא:

 אבל אם מישהו לא הבין חשוב שהוא יבין.  אילנית הומינר: 

לפני כן ישבתי    הקואליציהנו להרחיב את  אחרי משא ומתן החלט  1/3 :ניסים גוזלן

חברי   כל  עם  ישבתי  המועצה,  חברי  כל  עם  ישבתי  הסיעות  כל  עם 

הסכמה גורפת    ההיית ם,  המועצה, ישבתי עם הסיעות ישבתי עם כול

הצביעו פה אחד כולם.    12מתוך    12,    1/3  –ולראיה שהבאנו את זה ב  

ורר משהו נעדר אברהם בוסקילה באיזה שהוא מצב בחודש מאי התע

שמוטי בא והציף איזה נושא שבמרץ נאמר לו שהישיבה מכיוון שהרב  

המינויים   כל  ולכן  תקפה,  לא  הישיבה  הזמנה  קיבל  לא  בוסקילה 

ול באותה ישיבה לא היו לרבות תיק רווחה, לרבות חינוך, לרבות כביכ

כי אף  עניין טכני למה?  זה  ישיבה  הנדסה זאת המשמעות של אותה 

פי הדבר הזה שצף אי שם במאי, ביוני זה לא משנה  אחד לא התנהל ל

עכשיו זה כל העניין אנחנו הרי מיוני כולנו פה רצינו לעושת את התיקון  

 הזה וזה לא יצא. 

 אבל מה הבעיה לעשות כמו שמוטי אומר. תן האצלה חדשה. אברהם בוסקילה: 

 נדרש למה לצורך שכר?  הרטרואקטיביתלא הבנתי  מוטי פרנקו:
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 לא, הרטרואקטיבית נועד אחד,   הרטרואקטיבית :ןניסים גוזל

 תעשה חדש. קילה: סואברהם ב

ישן כי אילנית דקה אברהם אתה לא יכול לעשות חדש בלי להתייחס ל :ניסים גוזלן

, אני אומר אם אתה לא היית  ההייתהציפה את זה, אם אילנית לא  

לא   ואילנית  פשוטה,  ההייתמציף  היא  המשמעות    ה היית  מתייחסת 

האצלת   ההייתלרווחה לנועם ששון נקודה    1/3  –האצלת סמכויות ב  

 סמכויות במרץ. 

ת  יה, שאתה מינזאת המשמעות כי עד אז הוא היה בהנדס   25/5  –ב   אילנית הומינר: 

את דודי לוין כדין לכאורה נטלת ממנו כביכול סמכות מתיק ההנדסה.  

וא הרווחה  תיק  את  לו  יש  האם  היא  לשכר  הזכאות  מציע ואז  ני 

 ואומרת שתאשררו את ההחלטה ממרץ.

נועד לצורך שכר   מוטי פרנקו: זה חד משמעית, אני רק לא הבנתי אם החלק הזה 

ז גזבר המועצה שהוא גם מנכ"ל בטח  טימי שאני אשאל ואם כן איולג

 שם עבודה.  השהייתיבדוק 

 חייבים לאשר את זה ממרץ. סקילה: ואברהם ב

זה ממרץ. הפגם היה במרץ, הפגם היה בישיבה ממרץ.    מאשרים את ר: "יו ניסים גוזלן,

 חברה אני בעד הלאה.  כולם בעד, פה אחד.  

 תיק הרווחה.  אישור האצלת סמכות לחבר המעוצה מר אבנר ברק כמחזיק

 אישור האצלת סמכות לחבר המועצה אבנר ברק כמחזיק תיק הרווחה. דני אורן:

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

 

 

 פרוטוקולי ועדת שמות אישור

פרוטוקול ועדת שמות האחרון צריך לעבור כדי שנעביר אותו למשרד  :ניסים גוזלן

 הפנים ונעשה את הנוהל,  

 ק שתדע שאין שם כלום. ר סקילה: ואברהם ב

 אז אנחנו מאשרים אותו. זה כל העניין בסדר מאושר פה אחד. ר: "יו ניסים גוזלן,
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של   אילנית הומינר:  הפרוטוקול.  השמות  את  יש  בפרוטוקולים.  מפורטים  הרחובות 

 אתה רוצה להקריא. 

 זה כתוב פה.  דני אורן:

 ות לזה אז אנחנו.זה מופיע בפרוטוקולים והוצאנו את ההחלט אילנית הומינר: 

 אם אילנית רוצה להקריא בוא נקריא, אמרנו באר יעקב הירוקה. :ניסים גוזלן

 י הפרוטוקול ניסים קצר אתה בוא.אנחנו מאשרים לפ ניסן לביא:

 אמרתי מאשרים היא אומרת שאי אפשר.   :ניסים גוזלן

 הפרוטוקול מודפס וחתום אין בעיה. מוטי פרנקו:

 תב"רים

שזה אישורי תב"רים רשמו פה סעיפי אישורי    8,9,10את סעיפים  נעשה   דני אורן:

ואולי   מלאה  נוכחות  שיהיה  תקווה  מתוך  פה  רשמו  נקבל  תב"רים 

ועשינו   היה  זה  יעבור.  זה  כאן  לא  לוין  ודודי  הואיל  מלאה,  הסכמה 

 הימור.

 אבל זה היה בסדר היום לא? מוטי פרנקו:

 ימים לפני. 10זה היה צריך  אילנית הומינר: 

 אה בגלל שזה תב"רים.   מוטי פרנקו:

 )מדברים ביחד( 

נחנו יכולים  ימים מהיום שנשלח אלינו א  10אילנית שאלה אם עובר   מוטי פרנקו:

 להצביע על זה במייל?  

 תב"רים לא. עמדת משרד הפנים שלא. אילנית הומינר: 

 תודה. :ניסים גוזלן

 ** סוף הישיבה **


