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פרוטוקול
ניסים גוזלן :בואו נתחיל ישיבה

 ,28רבותיי! ישיבה  ,28אני חושב שהישיבה הזאת צריכה

להיות יותר קצרה מתמיד.
בנאור פרץ :חברים בואו נעשה רגע את ישיבת תקציב ,שניה נגיד איך זה יעבוד כדי
שלכולם יהיה את הזכות דיבור לדבר ולהגיד את מה שהם רוצים להגיד ,כדי
שלא נקטע אחד את השני .ניסים יפתח את הישיבה ויגיד כמה מילים לאחר
מכן זה יעבור לדני ,שהחלק הארי בתקציב זה עבר אצלו ,הוא יציג את
הנתונים ,הוא יציג את האינפורמציה ,אם זאב ירצה להוסיף דברים מעבר
למה שדני אמר הוא יוכל ,מעבר לזה נעבור לזה שמוטי ייתן איזה שהוא
התייחסות ,נעבור אחר כך לפי הסדר של חברי המועצה כל אחד ייתן
התייחסות קצרה ובסוף נעבור להצבעה.
רונית מרדכי :אני יכולה להגיד לכם משהו .ראש המועצה שלנו היקר מחליף קידומת אז
בלי קשר ,רק נאחל לו מזל טוב.
ניסים גוזלן :בישיבת התקציב הבאה נביא עוגה .טוב ערב טוב לכולם.
נועם ששון :זייפתי לא מגיע לתקציב?
מוטי פרנקו :לא ,הוא מזל דש ומזל טוב הוא לא יכול להגיע.
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן :טוב,

 2015הצעת תקציב ,מסגרת התקציב היא

 139.320.000זה התקציב,

הצעת תקציב ל –  ,2015והמסגרת עצמה היא מסגרת שלדעתי מאפשרת
לכולנו יכולת תמרון ,ביצוע ,והפעלה ,יכולת הפעלה ,תקצוב ,ולתת בתקציב
של כמעט כ –  ₪ 140.000.000אפשר לתת שירותים בכל התחומים בצורה
נאותה .אני לא מכיר הרבה רשויות בסדר גודל שלנו שיש להם הצעת תקציב
כזו ,יש להם הכנסות שגדלו בצורה ,הכנסות עצמיות שגדלו ותקציבי ממשלה
שאפשר להביא ,ברמה של

 .₪ 140.000.000אנחנו כולנו יכולים להיות

חלוקים ,וכולנו יכולים להתווכח על המהות בסעיפים וזה בסדר ,ואני חושב
שחברי ,גם מועצה ,וגם אנחנו כהנהלה ,יכולים וגם תפקידים בכירים
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במועצה שערכו את התקציב ,השקיעו פה הרבה מאוד שעות כדי לבנות
תקציב שהוא יהיה תקציב מאוזן שהוא תואם את תכנית ההבראה שלנו .אני
מבשר את זה לכם זה הזדמנות הראשונה את השנה ,היעד שלנו אל מול
משרד הפנים היה לעמוד ב –  8.6מיליון  ₪בגירעון ואנחנו עומדים בגירעון
של  8.6מיליון  .₪אנחנו עומדים באבן דרך שמשרד הפנים קבע לנו ואבן דרך
הבאה שלנו היא סוף  ,2015בתקציב הזה של  139.320.000השאיפה שלנו היא
לעמוד ב –  139.320.000ב –  0גירעון .אנחנו כולנו נגלה אחריות והשנה
התקציב השוטף של המועצה המקומית באר יעקב יהיה מאוזן ויהי מה ,ואני
אומר את זה ויהי מה וזה חשוב לנו .יש לנו משימה שלצערי קודם כל
לשמחתי זה משימה מטורפת עבור באר יעקב ,לצערי אני לא יכול לכמת
1517

אותה היום ,כי אני כרגע אנחנו נתנו אור ירוק לרשום את תב"ע
במסגרת גני ילדים ,בתי ספר והכל אבל אין לנו עדיין את המספרים

המוחלטים ,יש גם חששות שלהם ,אני רואה את זה ברישומים של כן יהיה
לא יהיה ,אבל זה נושא אחר ,אני אומר המטרה שלי בסופו של דבר היא
לעדכן אתכם שכנראה ביוני ,או יולי אנחנו נעשה עדכון תקציב שייקח
בחשבון את הצרכים השוטפים של מערכת החינוך שתיפתח ב

– ,.1/9/2015

זאת אומרת יכולות להיות הכנסות מסוימות שאנחנו בתקציב

 2015נעשה

עדכון כדי לקחת את מערכת החינוך שתיפתח ב
ברישומים ובאכלוסים אנחנו נדע .אנחנו יודעים שכ

–  1/9בצרכים שאנחנו
–  800יחידות דיור

חדשות אנחנו אמורים לאכלס ,נכון להיום התקציב לא משקף את התב"ע
החדשה ואת האכלוסים החדשים .בהוצאות ,וגם בהכנסות .אם אתם יודעים
הכל.
מוטי פרנקו :יודעים ,יודעים לא פחות טוב ממך .הוא אמר ההכנסות בפנים.
ניסים גוזלן :ההכנסות של הארנונה ,עוד מעט יענה דני .מבחינת מיסים ומים וארנונה כן
ברור ,לקחנו את האופן המשוערך ,יש הכנסות נוספות בחינוך נקבל הקצאות,
נקרא תקנים של  1/9אנחנו לא יודעים אותם אז אל תקפצו ,את זה אנחנו
נעשה תכנית מסודרת ,לקראת  1/6והיערכות לשנת הלימודים אין בשוטף,
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בישיבה הבאה במסגרת כולנו כמו שאנחנו מדווחים להנהגת הורים ,כמו
שנדווח לכולם לתושבים נגיד להם בדיוק מה קורה בכלל ,אנחנו כרגע
נערכים ברישומים ,הצרכים ידעו ונדע בזמן הקרוב מבחינתנו אני מעריך תוך
חודש ,פחות או יותר נקבל תמונה כללית .אנחנו בדין ודברים עם היזמים
שמאכלסים ,יש גם יזמים שאמורים בדצמבר ורוצים להקדים ,יש יזמים
שהיו אמורים בפברואר  ,16ורוצים להקדים ,יש תמונה כללית שאנחנו נקבל
אני מעריך תוך חודש ימים ,ונוכל להיות יותר חכמים ולהציג את הנתונים
התקציביים ,זה נקודה שחשוב שתדעו שלא כל ההכנסות ,ולא כל ההוצאות
מבחינתנו חלות לגבי התב"ע החדשה והאכלוסים החדשים ,לכן אנחנו
מתייחסים בהכנסות על סמך שנה שעברה שאנחנו מה יודעים .עכשיו אני
אמרתי ואני חוזר ואומר התקציב הוא תקציב מבחינתנו שדני רו"ח שיש לו
רזומה לא קטן בלהכין תקציבים ,ולבקר תקציבים ברשויות מקומיות ,יש
את זאב רקאנטי שיש לו הרבה ניסיון בכל העניין ,ואת בן אור המנכ"ל ,ישבנו
ארבעתנו המון שעות ,דיברנו על הכל ,יש לנו כמו שאמרתי גם התב"ע
החדשה ,יש עוד סוגיה ,יש עוד סוגיה העובדים ,שזאת סוגיה שאנחנו אמנם
הוצאנו להם שינויים ואני הייתי אישית עם זאב בבית משפט והיה דין
ודברים עם הועד לגבי  57עובדים ,קיבלנו צווי מניעה בלפטר ,אנחנו כמובן
כולנו קשובים ,וכולנו פועלים רק על פי מה שאפשר ,והוצאנו ל –  57אנשים
שימועים ורצינו להתחיל את המהלך של הפיטורין והם הוציאו צו ,היה
סכסוך ,הסכסוך הזה היה בבית משפט ,ובית המשפט העביר אותנו לדן בן
חיים מהשלטון המקומי שעושה בבאר יעקב ,אתמול ,ששלחנו לכם את
הספרים הרי המועד הראשון שניתן להעביר תקציב במדינת ישראל ברשויות
זה  ,28/1זה התאריך הראשון שקבענו .אתמול בבית המשפט עשינו השג
מבחינתנו גדול בדו"ח הכספי והתקציבי שלנו לכן ההתייחסות בספר היתה
והגזבר עוד מעט יפרט את זה ,לגבי העובדים ,התייחסנו פחות או יותר במה
שהיה ב –  2014הן בשכר והן בתפקודים והן בכל .יש לנו היום אחרי שאתמול
היינו כמעט שעה עד שעה חמש משמונה בבוקר ,תשע בבוקר הגענו להסכם
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עם ההסתדרות שהסירה את ההתנגדות עם כולם בלהוציא ,לא לפטר להוציא
בתנאים טובים ,תנאים שיאפשרו לאנשים ללכת בצורה נאותה

 29עובדים

כרגע ,צמצומי משרות גם .דיברנו על הסדרה של עשרות עובדים במסגרת
הארגון שאנחנו תוך  60יום מתחייבים להסדיר והם לא מתנגדים שנסדיר,
ועובדים שלא יעברו את המכרזים הפנימיים פשוט ילכו גם הביתה מבחינתנו.
בנוסף ,זה גם משמש מה שנקרא אחריות ,לשמש מה שנקרא דוגמא .גם אני
ברמה האישית גם הבכירים של המועצה ,יחד עם העובדים החלטנו שהשנה
 50אחוז מההבראה של העובדים אנחנו מבחינתנו מוותרים וגם על הביגוד
כולל אני וכולל הבכירים וכולל אחרון העובדים ,כדי שאנחנו נעשה תקציב
שיהיה יותר שירותים מאשר שכר ,אני רק אומר לכם שתדעו פעם אחת גם
מעבר להסדר הזה שהסדרנו אתמול ,ושקיבל פסק דין בבית משפט והיום
הוא כבר נמצא על שולחנם של משרד הפנים ומשרד האוצר ,יש לזה משמעות
תקציבית לא קטנה ,אני חושב שהיא תהיה משהו כמו בין  3למיליון  ₪אנחנו
מבחינתנו נצא נשכרים ,יהיו יצאו  29עובדים שאנחנו איך אומרים בכבוד.
דודי לוין :כמה יצאו?
ניסים גוזלן 29 :כרגע ,אני רק בא ואומר אתם יודעים לפעמים כולם מסמנים על הקיר
כמה עובדים ,מה המספר .אני רק רוצה להגיד לכם יש לי את זה גם כתוב מי
שרוצה  17עובדים הפרשנו בכל שנת  ,2014פיטרנו מ – 52עובדים ,החזרנו 23
בשורה התחתונה כמעט  45איש עזבו טרום ההסכם ,אם אנחנו מחברים את
טרום ההסכם ומחברים את ה

–  29עובדים עם צמצומי משרות אנחנו

מדברים על בין  70ל –  80משרות שאנחנו נצטרך ,זאת אומרת שפיטרנו ,אז
זה בסדר שכל אחד שם גרף על הקיר וכל אחד כותב בדף הפייסבוק וכל אחד
אומר אני עומד מול המשפחות ,אני עומד מול האנשים ,אני נושא באחריות
אנחנו צריכים להתבטא גם ,ואני אומר את זה ,סליחה ולעשות את המהלך
בכבוד ,רוצים לשחרר את האנשים בכבוד ,אנחנו צריכים לעשות את
המהלכים הנכונים אנחנו פועלים זה בסדר ,אנחנו פועלים ואני חושב
שההסכם של האתמול הוא הישג חשוב אחד להסדרת הנושא למשרות
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העובדים במכרזים פנימיים לפי התנאים ולפי הכללים ,ושניים לגבי נושא של
שכר שיש לזה משמעות ,אז זה עוד נדבך אחד שישנה לנו את התקציב אני
מעריך.
דודי לוין :כמה כסף זה?
ניסים גוזלן :עוד מעט דני ידבר .אני בא ואומר יש לנו את התב"ע החדשה שהיה חשוב
להדגיש את הנקודה הזאת שלא לכל רשות בארץ יש הרחבה של

 25אחוז

בשנה זה מה שאנחנו אמורים לבצע ב –  ,1/9זה קל להגיד כל מי שיודע מה
זה משרדי ממשלה ,ויודע מה זה להביא תקציב של  10שקלים או ₪ 10,000
קחו בחשבון שזה לא משימה קלה לקלוט פה  4,000תושבים בשנה אחת ,זו
משימה שהיא מטורפת שבמקביל גם תצרכו לעשות להם את התשתיות ,את
הכבישים ,את הכל ,נכון זאת משימה שאני לקחתי עליי ,אבל אף אחד לא
צפה שבבועת הנדל"ן ומה שקורה היום בנדל"ן בארץ שבבאר יעקב תמכור
 1200יחידות דיור בשנה ,זה פחות או יותר סדר גודל של השנה 1200 ,יחידות
דיור בשנה והיא תהיה מקום ראשון כאבן שואבת ליישוב של  4200בתי אב.
אלה הנתונים אנחנו יכולים להרים ידיים ויכולים להתמודד איתם ,אני
לקחתי את ההחלטה להתמודד ,זה לא משימה קלה ,זה לא קל ,אבל אנחנו
נעמוד בזה ,אנחנו נפתח את השנה ,אני מצהיר את זה פה בצורה מיטבית ,לא
יהיה ילד שלא יהיה לו גן ילדים ,לא יהיה בית ספר וגם לא יהיו יבילים ,אני
אומר את זה פה לרמקול ,לא יהיו יבילים ב –  ,1/9יהיו גנים בנויים ,יהיו בתי
ספר ,יהיו מתקנים ,יהיה הכול ,אני לוקח עליי ,אני לא מדבר ,זה לגבי
התקציב ,שניה.
דודי לוין :מה לגבי התקציב הרגיל לא הבנתי ,כל מה שאתה אומר זה תב"רים זה לא
תקציב רגיל.
ניסים גוזלן :ג'קי גם אם אנחנו חלוקים אנחנו באותה סירה זה בסדר .כל מי שרוצה ,כל
מי שרוצה לפתוח את שנת הלימודים כיאות ורוצה כמובן לעזור לי ולך אנחנו
נקבל אותך.
ג'קי גונגרדי :שאתה קובע פגישה עם ההנהגה תקרא לי .יש פגישה שאני לא יודע.
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ניסים גוזלן :אתה אמרת שאתה לא יכול ביום שני וקבעת ביום שלישי ,אני לא מנהל את
ההנהגה.
ג'קי גונגרדי :לא אני אומר אם אתה רוצה שאני יהיה איתך בסירה תדאג שאני יהיה איתך
בתוך הסירה ואל תשאיר אותי בנמל או במזח.
(מדברים)...
ניסים גוזלן :חבר'ה דקה ,חברה דקה ,יש את הנושא ,אני אומר יש את הנושא אנחנו פה
כולנו ואני אומר את זה פה כולנו צריכים לגלות אחריות וגם אני כמובן,
ואנחנו ישבנו אמרתי כולנו ,גם הגזבר דני ישב עם כל חבר מועצה באופן
אישי ,היתה ישיבת הנהלה ,יש מחלוקות זה בסדר.
ג'קי גונגרדי :איזה ישיבת הנהלה תזכיר לי?
ניסים גוזלן :אני אומר יש ישיבת הנהלה.
ג'קי גונגרדי :כל מרכיבי הקואליציה היו בישיבת הנהלה?
אברהם בוסקילה :כן.
ג'קי גונגרדי :ניסים? תענה לי אתה אני שואל אותך.
ניסים גוזלן :היתה ישיבת הנהלה.
נועם ששון :היתה ישיבת קואליציה שנפגשה בישיבת הנהלה פרטית מה זה מעניין אותך,
אתה חבר הנהלה היית.
ג'קי גונגרדי :אני אסביר לך למה בועדת כספים תקן אותי אם אני טועה.
ניסים גוזלן :זה אחרי זה חבר'ה ,הסגן שלי מה שיש לו להגיד הוא יכול להגיד לי הוא יכול
להגיד לכם ,יכול להגיד לכולם ,הוא יודע לכתוב את זה גם בפייסבוק יפה.
אני בא ואני אומר ,חבר'ה אני מבקש ואני אומר את באר יעקב צריך לגלות
פה אחריות .חבר'ה ,הפייסבוק יש לו משקל מאוד מאוד חשוב בבאר יעקב
וטוב שכך ,אנחנו מכבדים העברת מסרים.
נועם ששון :אם יזמינו אותי אני מוכן להתנדב לישיבת הנהגה.
ג'קי גונגרדי :רגע מול התחבורה שאתה אומר קודם.
נועם ששון :אני מוכן להתנדב .אם יזמינו אותי אני אבוא.
ניסים גוזלן :חברה אני רוצה להגיד ,אני גאה על כך שהיו לי הנהגות הורים מאוד
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דומיננטיים וניצלנו דקה ,ניצלנו ,אמרתי לקחתי את ההנהגה ואני גאה על כך.
(מדברים)
ניסים גוזלן :אנחנו אני גאה על כך שיש לנו שיתוף פעולה על ההנהגה ,וגם אם ההנהגה
חושבת שהמועצה המקומית באר יעקב לא פועלת ,לא פועלת בנקודה כזו או
אחרת והיא רוצה הסברים ,והיא רוצה לזמן אני חושב שההנהגה לגיטימי
לגמרי ,אנחנו מכבדים את ההנהגות ,ואני חושב שההנהגות זה הכלי שלנו
ואני לא רואה את זה במליצות ואני אומר את זה אני רואה את ההנהגות כלי
שמבחינתנו כולנו .כמובן אני אומר את זה כמובן ,כמובן נועם ,כמובן
שהכבוד של חברי המועצה הנבחרים הוא כבוד שצריך לתת להם אותו כי הם
נבחרי ציבור הם משרתים את כל המפלגות .אני אחרון ואני אומר את זה פה
שחושב שאתם אני מדבר דווקא על ,גם אופוזיציה וגם קואליציה בכלל ,אני
חושב שאתם לא צריכים לבוא לידי ביטוי .דני ישב עם כולכם באופן אישי
שמע אתכם ,התייחס אליכם ,לקח בחשבון.
(מדברים)
ניסים גוזלן :אני אומר ההשקעה של כולנו צריכה להיות כמובן ואני אומר את זה פה היא
צריכה להיות השקעה נכונה ,גם אם התקציב לא יעבור היום ,אני אומר גם
אם התקציב לא יעבור היום ,ויש סיכוי כזה שהוא לא יעבור ,אני באופן
אישי ,אני באופן אישי אשב עם כל הסיעות ,שיהיה ברור ,עם כל חברי
המעוצה אני קובע דיון שבועיים עד שלוש מהיום ,אנחנו נשב עם כל הסיעות,
נשמע את כל המחלוקות ,נשמע את הכל וכל מי שיהיה לו מה לתרום בתקציב
אנחנו נשקול את זה ,נראה חלק מהשינויים בחיוב ,אני לא חושב ,ההיפך אני
חושב שתפקיד של חבר מועצה זה לבוא לידי ביטוי ,ואני רוצה שכולם יבואו
לידי ביטוי ,ואני חושב שדבר אחד שיהיה ברור לכולם המסגרת לא תיפרץ ,ה
–  139.320.000לא ייפרץ! שאר הסעיפים ,שאר הסעיפים אני חושב שאם
התקציב לא יעבור היום ,למרות שאני אומר לכם דני וזאב ואני ובן אור
השקענו המון שעות ,המון חשיבה וגם זאב יגיד לכם את זה ,אבל לי חשוב
דבר אחד המסגרת שתואמת את ההתחייבות שלנו למשרד הפנים של
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 139.320.000לא תיפרץ זה יהיה התנאי .אין לי בעיה גם משרד הפנים נתן
מספר אופציות להעביר תקציב אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את העסק
מבחינתי שיהיה טיפה יותר ארוך ,אבל אנחנו נפעל באחריות כולנו כדי שבאר
יעקב תמשיך .נכון במידה והתקציב ,ואני כבר קובע ישיבה כדי ,אני אומר
את זה פה ,זאב יכול לדבר ולהגיד את דעתו בעניין ,וזה בסדר ,אני לא מתכוון
שיהיה זעזוע בתקופה של שבועיים ,שלוש ,כי כולם צריכים לדעת שאנחנו
צריכים לעבוד  1חלקי  12לפי תקציב  2014בניכוי  8.6מיליון  ₪זה אומר
שאנחנו צריכים לעבוד על  85אחוז מתקציב  ,2014לכן אני בא ואומר אני
יודע פרויקטים כאלה ואחרים על הקנה ויש חוזים והתחייבויות וזאב יבוא
ויגיד אני משלם שכר ,משלם הסכמים ,משלם זה אני דברים כאלה אחרים
אני לא חותם ולא מאשר ,זה בסדר ,לכן אני בא ואומר אנחנו לא רוצים
טלטלה אנחנו לא רוצים לזעזע ,אף אחד פה לא רוצה להפעיל לחץ ,אנחנו
רוצים לבדוק משהו שייתן ריפוי יותר טוב לכולם .לכן הישיבה הבאה תהיה
בפרק זמן של בין שבועיים לשלוש.
(מדברים)
ניסים גוזלן :חבר'ה אני בא ,אני בא לא לוחץ אף אחד ,חשוב לי שתדעו .דני בקשה מקצועית.
דני אורן :ערב טוב כמו שניסים אמר גם על ידו התבקשתי ,והוא גם הנחה אותי ,וגם
אני באופן אישי דאגתי להיפגש עם כל אחד מכם למעט דן ,אבל דן אני שמח
שיוצגת בכבוד בישיבות ,התקציב הזה נבנה בסך הכל מבחינתי בצורה די
מהירה ,אם אנחנו מתחשבים בלוחות הזמנים למרות שהייתי רוצה שזה
יהיה ב –  31לדצמבר כמו שהבטחתי לכם אבל אתם בטח תסלחו לי על
איחור של  28ימים ,ביחס לזמן שאני מכהן פה .קיבלתי נתונים ממנהלי
מחלקות ,ישבתי תחת האילוצים.
ג'קי גונגרדי :סליחה ממי קיבלת?
דני אורן :מכל מיני מנהלי מחלקות .מכל מיני מנהלי מחלקות .אני אענה ספציפית
קיבלתי מהפסיכולוגים וקיבלתי מרמית וקיבלתי מתמיר מהקליטה קיבלתי
מכל מיני אנשים שעובדים במועצה את הדרישות שלהם לא כל הדרישות
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יכלו להתמלא .ישבתי גם עם זאב כנציג משרד הפנים במגבלות תכנית
ההבראה ,ישבתי גם עם בן אור ,הייתה ישיבת הנהלה שגם אתה נכחת בה
ג'קי ,היתה ישיבת ועדת כספים ,היתה ישיבה פרטנית עם כל אחד ,אני חושב
שבנסיבות האלה באמת השקענו הרבה שעות .התקציב מנסה להביא בסופו
של יום להביא לידי ביטוי את המקסימום של האפשרויות והדרישות ,כמובן
תחת מגבלות של תקציב ,אפשרויות ,גמישות וכדומה .כמו שניסים אמר
התקציב לא מביא לידי ביטוי כרגע את כל נושא החינוך הן בצד ההכנסות
בצד ההוצאות שמן הסתם נידרש לקראת יוני לעשות פה איזה שהיא חשיבה
מחודשת ביחד כולם ,איך אנחנו מעדכנים את התקציב.
נועם ששון :האם אנחנו יודעים על הוצאות חינוך על רשות מפסידה ,כמו שאנחנו רואים
בתקציב עצמו הכנסה מחינוך לעומת הוצאה מחינוך  27מול .47
ניסים גוזלן 50 :אחוז הכנסות לעומת הוצאות.
נועם ששון :זאת אומרת שעל חינוך אנחנו מפסידים גם אם הכנסת בגידול של הארנונה
את התושבים החדשים ,את ה –  800יחידות.
דני אורן :תן לי אני אסיים אני אתן את הכל אין בעיה .באופן עקרוני זה נכון על כל
שקל מהחינוך אתה -לכאורה משקיע שניים ,אתה יכול לבוא ולהגיד לי דני
לקראת יוני יהיו לך  Xהכנסות אבל יהיו לך  X2הוצאות אבל שנגיע לזה
נתמודד עם זה .אחד הדרכים להתמודד עם זה בין היתר זה הבטחה של
משרד הפנים לעזור לנו להשקיע חצי ,זה דבר אחד .יש אפשרות לקבל ,יש
אפשרות לקבל כחלק מהמענק שאנחנו אמורים לקבל ממשרד הפנים סכום
מסוים שיעזור לנו לאזן את התקציב.
ג'קי גונגרדי :המענק הזה הוא משהו וודאי?
דני אורן :ברמת וודאות די גבוהה ,לא יכול להגיד לך

 100אחוז.

ניסים גוזלן :יש החלטת ממשלה בעניין ,היה שר לפיד והשר גדעון סער ,שהובילו את זה
בממשלה ,יש התחייבות שלטונית של משרד הפנים ומשרד האוצר חתומים.
דני אורן :אבל אני לא רוצה להתמודד עם התקציב של יוני אני רוצה להתמודד עם
התקציב המקורי הזה.
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נועם ששון :אבל לא כדאי להסתכל על זה מה יהיה אז ,אם האלטרנטיבה הזאת בוא נגיד
של ה 4 -מיליון מתוך זה שילך לשוטף.
ניסים גוזלן :נועם אסור להגיד את זה.
נועם ששון :ואם זה לא ילך?
דני אורן :אם זה לא ילך אם זה לא ילך נצטרך יש עוד שני מהלכים נוספים ,בעקבות
ההסכם שאתמול הגיעו אליו עם העובדים וההסתדרות ,יש כוונה.
נועם ששון :בכסף מה מתבטא?
ניסים גוזלן :כ –  3מיליון.
נועם ששון :זה לשנה הזו או ב
דני אורן :לא ,לא זה ב

– .2016

– .2016

נועם ששון :אז זאת אומרת בשנה הזאת אנחנו עדיין בבעיה ,זאת אומרת שיש סיכוי
שהגירעון ,זאת אומרת שהתקציב השנתי של  2015לא יסתיים ללא גירעון.
דני אורן :הוא יסתיים ללא גירעון.
מוטי פרנקו :יש  ...של דו"חות חניה ושל עוד כמה דברים.
דני אורן :הוא יסתיים ללא גירעון כי א' החשב המלווה לא יתן לנטו לעבור את הגירעון.
ניסים גוזלן :אנחנו נהייה מאוזנים ב

–  0זאת הדאגה העיקרית

 ,0כל השירות אנחנו

נצטרך לדבר בחלוקה של כל הסעיפים.
דני אורן :זה כמו בכל משק בית רגיל ,אם אתה צריך להגיע לרגע האמת אני צריך
להתאזן מה אני עושה ,אז אנחנו נחליט ביחד מה אנחנו עושים זה ביוני .כרגע
התקציב הוא כן מאוזן ,והוא מאוזן תחת הנחות בסך הכל לוגיות .הנחות
השכר היו כאלה שאמרו אני לא יודע מה יקרה עד סוף השנה ולכן אני שמרן,
בצד ההוצאות היינו שמרנים ,גם בצד ההכנסות באופן יחסי היינו שמרנים
לא הפרזנו .מאחורי כל מספר מסתתר איזה סוג של נייר עבודה או חישוב
וכמי שישב איתי והתעניין ורצה לשאול ולקבל תשובות הוא ראה את
הנתונים .נכון אנחנו לוקחים בצד הארנונה איזה שהוא גידול מסוים שיתחיל
בין ספטמבר לדצמבר ,לפי כמות תושבים מסוימת ,לפי איזה מטרז' מסוים,
יש לנו איזה כוונה לבצע סקר נכסים בעיקר בנכסים העסקיים ,בעיקר
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בתעשייה אווירית ,צריפין ,אולי אסף הרופא כמה נקודות שם שלא עלינו
עליהם.
דודי לוין :זה חלק מתכנית ההבראה ,זה לא כוונה זה חלק מהתכנית.
דני אורן :בסדר אז יש לנו גם כוונה לבצע את זה ,יש לנו כוונה.
דודי לוין :עד יוני עכשיו.
דני אורן :דודי יש לנו כוונה לבצע את זה מה הבעיה אני חוזר על זה .המגבלה היא שוב
מגבלת של  139מיליון שקל ,כמו שאמר ראש המועצה יכול להיות שבתוך
המסגרת אפשר להזיז שקל למעלה ,שקל למטה ,אבל הכוונה היא לא לעבור
את המסגרת הזאת 2015 .היא די שנת מפתח ביכולת של הרשות הזאת מה
שנקרא לסובב את כיוון ההגה ולהתיישר .כמובן שתחת תכנית ההבראה יש
אבני דרך ,במסגרת אבני הדרך נלקחו בחשבון הדרישות של משרד הפנים.
אני לא ירחיב על המספרים כיוון שישבתי עם כל אחד מהם ,אם יש לזאב
משהו להוסיף.
דודי לוין :יש לי שאלה ,בסקירה יש נושא אחד שלא ,הלוואות לא קיבלנו פה ויש תכנית
הבראה אני רוצה לשאול את הגזבר נקבל כסף ,נקבל כסף לסגור חובות אבל
אני צריך לשלם על ההלוואה זה לא בתקציב.
דני אורן :זה בתקציב.
דודי לוין :אבל לא קיבלנו.
דני אורן :זה נלקח בחשבון ,נלקח בחשבון סכום מסוים אני לא זוכר אם זה

 20או 30

מיליון ,לא באתי עם המספר המדויק לפי ממוצע של חצי שנה ,כי עכשיו בסוף
ינואר עוד לא לקחנו אף הלוואה ,אז לקחנו ממוצע של חצי שנה סכום ויש
בתחזית פירעון הלוואות גם סכום של הלוואות חדשות זה נלקח בחשבון.
ניסים גוזלן :דודי יש  10מיליון בהתייחסות.
דני אורן :יש לנו כרגע ,אני אגיד ככה לא אישור אלא כמעט אישור סופי לגייס

10

מיליון שקל ואנחנו נקבל אולי עוד  10מיליון.
ניסים גוזלן :אנחנו בתחילת הקדנציה כולנו הצבענו עבור

 10מיליון של אבן דרך ראשונה

לגבי תכנית הבראה שאתה מדבר על הלוואות ,לפי אבני הדרך אנחנו לפי גם
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זאב מדברים על  21מיליון שקל באבני הדרך כתוצאה מעמידה ביעדים .אז
יש  10מיליון  ₪שנמצאים ביום שלישי הקרוב בועדת השקעות של בנק
דקסיה שמבחינתנו יאשרו לנו וזה כמובן נרשם בגירעון הנצבר .אני רק רוצה
לחדד את הנקודה שהגזבר דיבר דני ,אני הייתי אצל גלעד ארדן ביחד עם דני
וביחד עם בן אור ,וביחד עם הנהלת המשרד ,וזאב לא היה כי באותו זמן ירד
שלג הוא לא יכול לצאת מהר הדר ,ישבנו אצל גלעד ארדן .ההתחייבות
השלטונית שדיברתי עליו  ₪ 9,000פר יחידת דיור אנחנו מדברים על כ

–9

מיליון  .₪אחת הבקשות שלנו היתה שיאפשרו לנו את ה –  9מיליון  ₪שנועד
לעידוד בניה מכיוון שיש את המשימה ל –  1/9להעביר  50אחוז לשוטף ו – 50
אחוז לגירעון המצטבר ,אז קחו בחשבון שזה יעזור לנו כדי שאת  2015נסיים
באיזון .השר עצמו.
נועם ששון :לא בונים על זה ,כי אם היית בונה על זה ...
(מדברים)
ניסים גוזלן :יש התחלפות ,לא שר הפנים אני תובע אותו אישית זה התחייבות שלטונית
שהיא במיליון אחוז דקה ,במיליון אחוז חלק ,אבל סופרים שהכסף נכנס ,לא
הולכים על משהו תיאורטי ,למרות שזה התחייבות שלטונית של אוצר ופנים
והחלטת ממשלה אין ספק שיהיה יישום ,כי זה לא רק באר יעקב בעידוד
בניה ,רק תיקחו בחשבון כדי להקל עלינו כדי שנוכל לתת שירות יותר טוב,
המטרה שלנו את האכלוסים בחינוך של  ,1/9אנחנו ביקשנו שיהיה  50אחוז
בשוטף ,ו –  50אחוז בנצבר.
דני אורן :אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה קטנטנה לגבי החינוך .עשינו רגע עכשיו איזה
חישוב מכולת זריז .אנחנו מממנים את החינוך בערך כ

–  2מיליון שקל

לחודש בממוצע ,זה הפער בין ההכנסות להוצאות .זאת אומרת שאם אני
לוקח  4חודשים ,זה לא  2מיליון זה מיליון שבעים וחמש ,אני רוצה להגיד לך
משהו אחר ,יש פה בערך למשך  4חודשים 4 ,חודשים זה יוצא 4 ,חודשים זה
ספטמבר ,אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר ,זה יוצא כ –  7מיליון שקלים .עכשיו
הגידול באוכלוסיה הולך להיות  10אחוז 20 ,אחוז ,זאת אומרת הפער הגידול
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הזה בפער של המימון הוא כ –  700אלף  ,₪מול  500אלף  ₪גידול בהכנסות,
אנחנו נדע לכסות את הפער הזה ,לא הולך להיווצר פער כזה גדול שלא נדע
להתמודד איתו וזה עוד לפני כל מיני כריות ביטחון ,כי אני שמרן בכל הנושא
של השכר שלקחנו שנה שלמה ,ואם יש התייעלות אמתית ,אז אני לא כל כך
חושש.
נועם ששון :אבל בוא נגיד לקלוט אוכלוסיה זה כמעט עיר שלמה,

 1000בתי אב לקלוט עד

ספטמבר זה לא  ...יש לך הוצאות אחרות בתקציב.
דני אורן :זה לא קשור לתקציב הרגיל.
נועם ששון :זה לא רק חינוך ,זה לבנות עיר שלמה אנחנו צריכים להסתכל על כל
התחומים.
דני אורן :אבל זה לא בתקציב השוטף.
נועם ששון :תברואה זה לא בתקציב השוטף?
דני אורן :לא ,מה שיש בתקציב השוטף מכוסה לך ב

–  4.5מיליון שקל האלה שהשר

הבטיח לנו.
נועם ששון :עוד הפעם אני לא בונה על זה.
דני אורן :גם אני לא בונה על זה ,יש לנו את הכריות ביטחון האלה ואת תקציב השכר.
נועם ששון :הכריות ביטחון האלה מאיפה הן באות משכר? מהסכם בית הדין לעבודה
שלא משלמים הבראה וביגוד מזה זה בא?
דני אורן :בחלקו ,בחלקו.
ניסים גוזלן :השכר ,אתה העלית פה את הנקודה אני רוצה שתבין ,אני אגיד ,השכר של
חצי הבראה וביגוד זה ברמה של

 ,1.8ברמה של  1.800.000מיליון ,ברגע

שאתה מוציא  30עובדים בשכר שהיו בשנת  2014לקבל שכר ,אתה מוציא
אותם מבחינתם זה בעוד רמה ,עכשיו להם כמובן שאתה נותן פנסיה.
–  2015כי אותם עובדים שאתה מוציא אותם אתה

נועם ששון :פנסיה בתקציב ,לא ב

תשלם להם פנסיה ופיצויים .אתה לא תראה שום דבר ב –  ,2014בשנת 2015
יש לך גידול בתושבים.
(מדברים ביחד)
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מוטי פרנקו :אני מקריא לכם את ההודעה שלנו כמו שעשינו פעם שעברה ב
לפני שבעה וחצי חודשים אישרה המועצה תקציב

–  ,18/6רק

 ,2014שמענו בדיוק את

אותם דברים של גירעון  ,0אני לא הסיעה היחידה וגם האופוזיציה התנגדנו
לתקציב מסיבה אחת ,נימקנו את זה מדוע .הצבעתי נגד ב – .18/6
ניסים גוזלן :אבל בפברואר הצבעת בעד.
מוטי פרנקו :בפברואר הייתי איתך ביחד בקואליציה לא הפרעתי לך לדבר אדוני ראש
המועצה תכבד אחרים ,אמרתי  18/6אפשר להקריא את זה מחדש בשבילך .ב
–  18/6רק לפני שבעה וחצי חודשים ,אישרה המועצה את תקציב
שמענו את אותם סיסמאות של

,2014

 0גירעון ,פשוט לרענן את הזיכרון לראש

המועצה ,היינו היחידים שהתנגדו לתקציב הזה ודאגנו לנמק מדוע ,הצבענו
על גירעון של כמעט  10מיליון  ,₪היה שם את החשב המלווה גם ,אמרנו את
זה בנוכחות המליאה ,כתבנו את זה לתושבים ,שיגרנו מכתב למשרד הפנים ב
–  19/6ואמרנו שהשנה  2014תסתיים בגירעון כמו כל השנים האחרונות שהיו
בגירעון ולצערנו שנת

 2014מסתיימת בגירעון של כמעט

 9מיליון ₪

שמצטרפים לגירעון אסטרונומי שאני לא רוצה להגיד את המספר .ב – 5/10
וזה ריענון נוסף ,ראש המועצה חתם על תכנית התייעלות מול משרד הפנים
מבלי שההסדר הזה הובא לאישורנו כמליאה ,ורק לאחר שהאופוזיציה פנתה
לגורם ממשלת השלטון משרד הפנים דרש לכנס ישיבה ,היא כונסה בדצמבר,
אושררה בדצמבר ,אושררה מחדש תקציב המועצה לשנת

 2014כאשר

הגירעון עודכן מ –  0ל –  8.6מיליון ,זאת אומרת שאומרים שעומדים ביעד
הגירעון מתכוונים שבאוקטובר גילינו שסוף השנה הולכת להיות "ברוך"
ומשרד הפנים ביחד עם המועצה המקומית עשו את הגלגול הזה .בתחילת
חודש נובמבר האחרון לפני שלושה חודשים ,פנתה האופוזיציה ,כול חברי
האופוזיציה שהובילו אתכם פנו לראש המועצה להביא לידינו טיוטת תקציב,
לשנת  2014כמו שקובע החוק על מנת שנוכל לסייע ,להציע רעיונות.,
דני אורן :אמרת
מוטי פרנקו :תקציב

 2014התכוונת .2015
 .2015נוכל לסייע ,להציע רעיונות ,טיוטת התקציב הועברה אלינו
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לפני שבועיים מאז אנחנו יושבים כמעט כל ערב ,חברי האופוזיציה בסיוע
רו"ח ,עברנו ,ניתחנו את  650שורות התקציב ,זה מילה להגיד תודה לבן אור
שישב אתנו ,לרו"ח דני אורן שישב אתנו פעמיים ,ודיבר איתי גם בטלפון,
לחשב המלווה שהיה זמין וניתחנו את התקציב הזה וכריס ,סליחה כריס
תודה רבה רו"ח ,ובאמת למדנו את התקציב כמו שהתכוננו פעם שעברה,
למדנו אנחנו מכירים את התקציב הזה על בוריו ,אנחנו יכולים לדעת כל שקל
מה הכתובת שלו ,לאן הוא הולך ,מה הוא יעשה ומה הוא לא יעשה .תקציב
מועצה זה בדרך כלל צמד מילים שהעין לא מתעכבת עליהם ,זה לא מעניין,
זה צמד מילים לא מעניינות ,אבל מה שחשוב לדעת שתקציב מועצה היא
חוברת הפעלה של באר יעקב לשנה הקרובה ,כל ,לא כל מה שיש בתקציב
יקרה ,לא כל מה שיש שם ,אבל מה שלא מופיע בתקציב לא יקרה ולא
יתממש ,ככה זה החוק ,כל מי שאמר משהו אחר שיקר ,כל מי שהבטיח
בהמשך יקרה משהו זה לא יקרה ,החוברת הזאת היא ספר ההפעלה של באר
יעקב לשנת  ,2015באופן זה  31אחוז מתקציב המועצה מופנה לשכר של 442
עובדים שרובם ככולם עובדים מסורים ,מרוויחים בעיני ,בעיני חבריי שכר
זעום ,רק לראות את הסייעות הגנים של הילדים שלנו ,סייעות מסורות,
עונות לכל פרגון ואנחנו אומרים את זה בכוונה בפה מלא פה,הם אלה שמצאו
לפני כמה חודשים את עצמם ראשונות לשלם את מחיר הגירעון של המועצה.
תושבי באר יעקב מבינים היטב את מצבה של באר יעקב ,הם לא זקוקים
יותר לסיסמאות ,הם מצפים לדברים בסיסיים שהרחובות שלהם יהיו נקיים,
שיפנו להם אשפה בזמן ,שמוסדות החינוך שלהם יהיו ראויים מבחינת כל
המושגים ,וכאשר הם פונים ומציינים ליקוי הם מצפים שלא יאשימו אותם
בהכפשה ,בהשחרה ,לא יגרשו לנס ציונה ,וודאי מצפים שלא ישמעו את
הדברים האלה מעובדי ציבור או רשות .יש לבאר יעקב סיכוי אמיתי ,סיכוי
אמיתי להבריא ,לפרוץ קדימה ,לשנות כיוון אנחנו מאמינים בזה ,זה מה
שדחף אותנו להיות חברי מועצה ,להיבחר לחברי מועצה ,זה לא יקרה ללא
דוגמא אישית שלנו .חברי המועצה הם שליחי הציבור לא רק נבחרי ציבור,
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אלא שליחי ציבור מבחינתנו לשרתם ,עלינו להביא בפני המליאה כל פעם
מחדש את הקולות השונים שאנחנו שומעים ,עשינו זאת נאמנה כאשר ספגנו
התקפות אישיות ,שאנחנו לא מתרגשים מהם .לא ייתכן מבחינתנו שתקציב
מועצה מופיעים  13עובדי תחזוקה ומספרים לנו שאין מי שיתחזק את בתי
הספר והגנים שלנו ,לא ייתכן שבבאר יעקב רשומים  8עובדי גינון שקורסים
תחת העומס ואנחנו לא רואים את זה ,לא ייתכן שבבאר יעקב יש

 11עובדי

מחלקת פיקוח 9 ,פקחים 7 ,עובדי מוקד והתושבים זועקים מהכאוס שאף
אחד לא מגיב ולא נותן להם את השירותים האלה .לא ייתכן שבאר יעקב עיר
הילדים האמיתית ,אנחנו עיר הילדים לא חולון ,שיש פה אלפי ילדים יש פה
 2.83משרות,

 2.83משרות של פסיכולוגים ,שמאיישים אותם שני

פסיכולוגים ,שתי פסיכולוגיות ומנהלת שפ"ח של

 50אחוז משרה ,ה – 5

פסיכולוגים האלה מתחלקים ל –  2.83אחוז משרה ,ראש המועצה ימהר
להגיד מיד לאחר שאני אסיים את הדברים ,שזה מה שהמדינה מתקצבת,
המדינה גם מתקצבת מלוות ,מלוות לילדים ,בחינוך מיוחד ועדיין יש לנו 54
מלוות בחינוך רגיל ,וזה בסדר וזה תקין ואנחנו מאשרים את זה ,כל מה
שקשור לחינוך אנחנו בעד ,אבל  2.83אחוז משרות לפסיכולוגים לשפ"ח ל –
 4000ילדים .לא ייתכן שחלק מההכנסות בתקציב המועצה לשנת  2015נשען
על משפחות חדשות שהוכנסו בתב"ע

 ,1517אני לא נכנס עכשיו גרם לאי

פיתוח שיש שם ,אנחנו צועקים את זה ימים ארוכים ,כאשר אין למועצה
אפילו מושג על כמות הילדים שאמורה להיכנס למערכת החינוך .אני אגיד
לכם למה אני אומר את זה ,כי קודם ראש המועצה הצהיר שיהיו גנים והכל
שמענו את זה ,אני שומע את זה אישית  11שנה ,שקד למדה פה בגן ,הבת שלי
היא עולה לחטיבה שנה הבאה ,תיכון אין פה ,יושב פה יו"ר ההנהגה ג'קי אני
הייתי יו"ר ההנהגה ,ישבנו בהנהגות הורים יש לנו מסמכים משנת

2011

שהתיכון אוטו טו יוצא לדרך ,אנחנו אומרים את הדברים האלה עכשיו כי
אנחנו ביקשנו שוב פעם ישיבת מועצה שלא מן המניין ,שלקח לנו עוד פעם
לערב עו"ד ,ועוד פעם משרד הפנים ,הוציא מכתב לראש המועצה לכנס את

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

00969

ב .ש .ג

18

הישיבה לפי החוק ולדון בהערכות לפתיחת שנת הלימודים לתשע"ו הקרוב,
וזה יקרה ב –  5/2תודה לאל .עשינו את הישיבה הזאת ב –  29/6/2014היו
שם החלטות מועצה שעל פי צו המועצות המקומיות יושב פה מבקר המועצה
קובע שיש חובה למלא אחר החלטות המועצה ,היו שם החלטות מועצה
שקבעו להתקשר ליזמים ולדיירים ולהפעיל כל יכולת ,אל תפריעי לי בקשה
גברתי אני יודע מה אני אומר ,לא התקשרו לדיירים ונכון לעכשיו יש דיירים
שאם לא ראו את ההודעה בפייסבוק שמחפשים את השמות שלהם ,הם לא
יודעים ,לכן החשש הגדול שלהם .התקציב שלנו ב

–  2015לקח הכנסות

מאותם תושבים ,חישוב של  1000יחידות דיור אם אני זוכר נכון מה שאמר
לי הגזבר ,שאני לא חושב שיתאכלסו ב – .2015
בנאור פרץ :

 800אמרנו

מוטי פרנקו :גם לא

 800התאכלסו ב –  ,2015אנחנו אופטימיים אם יהיו  500יחידות ,אבל

נגיד שלקחנו את ה  800 -יחידות דיור האלה ,ולקחו את החישוב של דוחות
חניה ,ולקחו את החישוב של הגידול בארנונה ,גידול בדו"חות חניה.
בנאור פרץ :מה זה קשור לתב"ע?
(מדברים)
מוטי פרנקו :לקחו בתקציב הזה הכנסות מכל מקום אפשרי שקשור לתושבים ,לרבות
תושבי התב"ע החדשים ,לקחו את ההכנסות מהארנונה שלהם אבל בסעיף
ההוצאות לא רואים את ההערכות של המועצה לאותם תושבים ,וזה מדבר
לא רק על חינוך ,חבר'ה מדובר על אנשים שצריך שינקו להם הרחובות,
ושיפנו להם את האשפה ,ושישימו שם פחים ושיהיה להם גינון ,כל הדברים
האלה לא נלקחו בתקציב  .2015אני מבין שלפעמים לא כיף לשמוע אותנו ,גם
אני לא נהנה להיות בסיטואציה של זה שצועק לפעמים המלך ערום,
אופוזיציה זה לא מקום שמקבלים מחיאות כפיים ,אופוזיציה זה דרך,
אופוזיציה זה אלטרנטיבה ,זה מה שאנחנו עבור תושבי באר יעקב ככה אנחנו
מקווים .תקציב המועצה שמוגש לאישור המליאה חסר מעוף ,נעדר תקווה,
עבור תושבי באר יעקב שמצפים מאתנו לראות שינוי ,או תחילתו של שינוי.
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אני קורא לחברי המועצה להצטרף אלינו ולהצביע נגד התקציב המוצע על
מנת שנגיש תקציב מתוקן יותר ,ראוי יותר שייתן תקווה לתושבי באר יעקב
תודה רבה.
בן אור :

ג'קי אתה רוצה להגיד משהו?

ג'קי גונגורדי :לא.
בן אור :

עידית?

עידית :כן ,כמה דברים ,קודם כל אנחנו ,חייבת להגיד שבהרבה חלקים מהדברים
שאמרתם אנחנו מצטרפים ואני אוסיף .אבל קודם כל ,כריס ,דני ,זאב ,בן
אור פעם ראשונה שאנחנו מקבלים תקציב רהוט ,נקי ,מסודר ,מאורגן.
ניסים גוזלן :היה גזבר מצויין פעם שעברה ,ששמרו עליו..
(מדברים)..
עידית:

אני אפתח ואני אגיד שאני לא מתכוונת להתחרות בקולות של אף אחד אז
שאתם תדברו אני יעצור .אז כן ,התקציב הזה ראינו אותו ,קראנו ,רהוט
וברור וזה עזר לנו למצוא את כל הדברים שאנחנו רוצים כן להעלות ואנחנו
נעלה אותם בקצרה .קודם כל לא ראינו בתקציב על פי החוק מחלקת הנוער
חייבת להיות במועצה ,דיברנו על זה ,חוק הנוער קובע ש-מ –  1/7/2014מנהל
ומנהלת מחלקת הנוער ישבו במועצה ,תחת מנכ"ל או מנהל מחלקת החינוך
ולא כיחידה משנית ועדיין אנחנו מחלקת הנוער יושבת במועצה ,זה אומר
שאני כמחלקה  ...מחזיקת תיק הנוער והרווחה ובמקרה הזה הנוער ואתה
עוברים על החוק ,אנחנו לא רואים שום איפיון פה בספר התקציב ,לא בסעיף
ההכנסות לא בהוצאות.

ג'קי גונגרדי :סליחה רגע אני חייב להדגיש ,אני יעשה את זה ,אני חייב להדגיש שאנחנו
העלינו את הדרישה הזו של להכניס את הנוער למועצה כבר אי שם בשנת
 2014ומשום מה כל פעם קיבלנו תשובות כאלה ואחרות.
עידית :אם אנחנו מסתכלים על המטרה העתידית אנחנו צריכים לראות את זה כבר
היום ,אם אני מסתכלת על ספר התקציב אז כנראה שאין פה לא מטרה גם
אם יש נחיצות משרה ,ומשרד הפנים כן מאשר או לא מאשר ודוחה את
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הקביעה הזאת ,כל עוד אנחנו לא רואים את זה פה זה אומר שמבחינתי,
מבחינתנו אין איזה שהיא ראיה עתידית כן שמחלקת הנוער תשב במועצה.
אותו דבר ואני לא אחזור על הדברים לגבי מחלקת הספורט ,מחלקת
הספורט אנחנו יישוב מתפתח אנחנו עוד שניה וחצי עיר ,חייבת להיות
במועצה ,אנחנו חייבים לראות את זה בספר התקציב .אני מסכימה עם
הדברים שזה הדבר ,שהספר הזה אמור להוביל אותנו לאורך כל השנה ,אז
לפעמים לא משתמשים באיזה סעיף ולוקחים קצת מסעיף אחר אבל
שמדברים על מחלקות שלמות אז צריך להסתכל על העתיד .ביקשנו לראות
את איפיון כוח האדם על פי מחלקות גם בספר ,ורק אחרי האיפיון שאנחנו
נוכל לראות כמה כסף הולך גם לשכר ולאן לפי איזה מחלקות .כי אם
אומרים לנו למשל שהמנקות של בית ספר רשב"י כרגע מגולמות בסעיף של
בית ספר תלמים אז קצת קשה לנו להבין מה הולך ולאן .שכר העובדים גם.
ג'קי גונגרדי :הנתונים האלה לצערי.
ניסים גוזלן :אחרי זה אנחנו נענה לכם על הכל.
עידית :אנחנו נשמח אחרי זה .כל התכנית התייעלות ,פיטורים ופנסיות ניסים דיבר
ואתם הוספתם אז אני אמשיך .אנחנו רוצים לראות את זה בעיתוי גם של
התקציב .בנושא האכיפה יש פה איזה שהוא גידול בהכנסות שנובע מתחזית
שדיברנו עליה גם בישיבת הנהלה ,נראה לנו שהתחזית הזאת היא קצת
ארוכה היא פחות אפקטיבית כי עד שנגייס אנשים.
ג'קי גונגרדי :יש גידול של  2.2מיליון שקל למיטב זכרוני.
דני אורן :זה לא הגידול ,הגידול הוא חצי מיליון.
ניסים גוזלן :היה  1.700.000הגידול הוא חצי מיליון.
עידית :אבל הגידול מדבר על זה שאנחנו נגדיל את החוקים ואת הפקחים ,ואנחנו
רוצים לראות מתי זה יהיה.
דני אורן :אני אזכיר לכם שבישיבת הנהלה רציתם שזה יהיה כבר

 2.5ואני הורדתי את

זה ל – .2,2
עידית :ליאת לא היתה בישיבת הנהלה.

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

00969

ב .ש .ג

21

דני אורן :בישיבת הנהלה משותפת.
(מדברים)
עידית :עוד שני דברים אחד עמרם אנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלך באמת וזה
לחלוטין לא אישי אבל אם החברים שלנו ממקום של החשיבות מדברים על
זה שסגן בשכר ידון קצת יותר מאוחר שהתקציב יתאזן ,אז אנחנו מבקשים
להוסיף את הסעיף הזה שהוא יהיה רלוונטי.
דני אורן :אי אפשר להוסיף סעיף באמצע שנה.
(מדברים)
עידית :למיטב ידיעתנו והבנתנו במחצית השנה יש דיון ובקרה על התקציב ושם
אפשר להאיר את עינינו ושם אפשר לכתוב את זה בסעיף שיכול להיות גיבוי
אבל כמו שאתם הצגתם הוא ידון ברגע שזה יתאפשר ,אז אנחנו מבקשים
להעלות את זה ברגע שזה יתאפשר כדי לא ,אתה יודע מה גם כדי לא להלאות
אף אחד ולהיות אמיתיים .והדבר האחרון שאנחנו כן רוצים להגיד זה שאם
אנחנו יושבים בישיבת תקציב ואנחנו רואים את הספר ואחר כך נעשים בו
שינויים וזה לא משנה אם אנחנו ביקשנו את השינויים ,או כל חבר אחר
מהמועצה מבקש את השינויים ,אנחנו מבקשים לראות את השינויים ולא
להיות מופתעים בועדת הכספים או שעתיים לפני הישיבה ,או להציע לנו
לשנות דברים שזה גם בסדר ,וזה ראוי אבל מבחינתי שאני מקבלת את
התקציב אומרים לי שזה ,את הספר התקציב ואומרים לי שזה הספר ,והוא
חלוט אז אין שינויים אחריו .לא יכול להיות שאף אחד יבוא ויבקש שינויים,
ופתאום אנחנו נבוא לישיבה או לפני הישיבה ויהיו בו שינויים וכל

 11חברי

המועצה לא ערניים לשינויים האלה ,אנחנו נבוא לישיבה שכולנו נדע.
(מדברים)
מוטי פרנקו :חברת המועצה עידית  ...הגזבר הודיע לנו אישית.
אברהם בוסקילה :אתם ישבתם בישיבת הנהלה.
ג'קי גונגרדי :כמה היה שם  200אלף שקל כמה נסגר  .250היית לידי בועדת כספים זה היה
 200ונסגר .250
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ניסים גוזלן :רבותיי תקבלו תשובה לכל מה שהעליתם כולם ,רשמתי הכל תאמינו לי אני
לא אחסוך מאף אחד את התשובה.
עידית :אנחנו הראשונים שנשמח לייעל את היישוב ,להצביע בעדו .אנחנו הראשונים
שנרצה להצביע בעד התקציב ,ובעד התייעלות היישוב ,ובעד ,הילדים של
כולנו הם פה במקום הראשון ,הקשישים לא נופלים מהילדים דרך אגב ,הם
זקוקים לאותם תמיכות ,אנחנו לא נכנסים פה ל –  650השורות שהיו ,אבל
נכנסנו לא כרגע ,אני אתן לך שניה סליחה דוגמא אחת קטנה אם אנחנו
מדברים על סעיף התמיכות ואנחנו מצביעים בישיבת הנהלה על

1.200.000

ובישיבת ועדת כספים אנחנו רואים  800.000ויש ויכוח על כמה באמת היה ב
–  2014אז חבר'ה אנחנו רוצים לראות ספר חלוט ואחר כך נצביע עליו.
(מדברים)
ג'קי גונגרדי :אני אסכם במשפט אחד .זה ספר ההפעלה אהבתי את המשפט ,מבחינתי
שאני מקבל את ספר ההפעלה הזה מהארגון שלי אני נותן אותו למנהלים שלי
שיביאו את התוצאות אז אני לא כל כך יודע למי מועצת באר יעקב ,הנהלת
המועצה נותנת את הספר הזה למי? כדי לעמוד כדי שמישהו ,כדי שיהיה פה
הפעלה אני צריך מנהלים ואני לא רואה עדיין את המנהלים האלה ,אני צריך
שדרה ניהולית שאני עדיין לא רואה אותה ,ואני חייב להגיד לך שאני במשך
חודשיים ,שלושה רודף אחרי בן אור ואחריך על ליקויי בטיחות חמורים
מאוד בבתי הספר ,ולפני שמאשרים תקציב

 139מיליון 180 ,מיליון700 ,

מיליון אם אנחנו לא מסוגלים לתקן ,לתקן ליקויים פשוטים ,פשוטים ברמת
לתקן עמוד חשמל ,אז אני חייב להגיד לך שאני נכשלתי ,אתה נכשלת
ומבחינתי עד אשר הדברים האלה ,אתה יודע זה בכלל...
ניסים גוזלן :אתה יכול להעיד על עצמך.
ג'קי גונגרדי :אני נכשלתי ,אז אני לכן ניסים אני חייב להגיד לפני שאתה מביא את הדברים
האלה צריך לבנות שדרה ניהולית ,ועד אשר אנחנו לא נבנה אותה אנחנו
לצערי הרב נצביע נגד התקציב.
(מדברים)
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דן קושניר :איזה תקווה התקציב הזה נותן לתושבי באר יעקב? שקוראים את השורות
של התקציב אני בעיקר תמיד מתמקד בנושא הפיקוח והבניה ,וזה העולם
שלי ,זה עולם שאני מכיר אותו כמעט  2עשורים ואני רוצה דווקא להתמקד
על מרץ  2014שבאתי והצעתי להנהלת המועצה ,ולראש המועצה שדווקא
אימץ את ההמלצה שלי בחום לבנות בבאר יעקב מוסדות לימוד בשיטה
מתועשת ,ואני בדרך כלל עקבי בדעות שלי וגם היום אני אומר את זה פה
בפני המליאה ,שכשראש המועצה מתחייב בפני המליאה ובפני הציבור הנפלא
שיושב כאן שהוא יבנה בתי ספר וגני ילדים ולא יהיה אף ילד בבאר יעקב ב –
 1/9/2015שלא יהיה לו גן ילדים אני חושב שזאת זריעת חול בעיני התושב,
והתפקיד שלי כאופוזיציה וכנבחר ציבור ,כל הציבור בעצם שאני מייצג זה
לבוא ולהגיד את האמת לתושב .לא יהיה .אני דווקא רוצה להיכנס למקרו
ולמיקרו זה בית ספר צאלון לדוגמא שזקוק היום נואשות לכיתות נוספות,
ואני לדוגמא מסופק אם בתכנית ההרחבה שלו נלקחו בחשבון הממ"דים
שיש שם שלא יספיקו לעוד  6כיתות שמתכוונים לפעול .שאני שומע את הלך
הרוחות שרוצים לבנות את  6כיתות על חשבון  25חניות שנמצאות בצמוד
לבית הספר בשטח תחום בית הספר עצמו.
ניסים גוזלן :ממי אתה שומע זאת השאלה ,ממי אתה שומע .זה לא נכון.
דן קושניר :אתה יכול בסוף לבוא ולהגיד שזה לא נכון .שאני שומע את הדברים האלה
אני נחרד עוד יותר .לדוגמא שכונת המושבה שזאת שכונה שחסרות בה היום
מאות מקומות חניה.
ניסים גוזלן :אבל זה לא נכן ,לא בונים שם ,לא בונים בחניה .ואללה תאמין לי אתה יורה
על סוריה שאנחנו במצרים .זה לא נכון אל תשמיץ .בונים קומה שנייה.
דן קושניר :אני רוצה להמשיך בקשה.
אברהם בוסקילה :הנוהג של ראש מועצה בישיבת תקציב נותן סקירה גם על התקציב הרגיל
וגם על התקציב הלא רגיל ,אבל חברי המועצה צריכים להתייחס לתקציב
הרגיל.
נועם ששון :אברהם היום אתה מחליף את אריה אפשטיין הדובר..
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(מדברים)
בנאור פרץ :מעבר ל  -הכל אם הוא יהיה בהצבעה הוא ילך.
ניסים גוזלן :הוא יהיה ,הוא יהיה אנחנו יודעים מה ההצבעה אתה רואה.
דן קושניר :מעבר ל  -הכל אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים .מעבר ל  -הכל אני
אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים שאני רואה לנכון שבמסגרת הצורך
בשדרת הניהול שבאר יעקב זקוקה לה מהנדסת המועצה חייבת לשבת
בישיבות מועצה כדי לתת מענה מקצועי לשאלות של נבחרי ציבור .אני אשמח
מאוד אם היא תוזמן לישיבות הבאות כי דווקא בישיבות האלה מענה
מקצועי ותשובות ראויות צריכות להינתן .בנוסף לכל לפני מספר חודשים
הובטח לחברי המועצה שתוצג מצגת על ידי הנהלת מועצה לנושא הפיתוח
בבאר יעקב ,וחבל שזה לא קרה ,כי אנחנו צריכים להסתכל על באר יעקב לא
רק בשנת  2015אלא להסתכל בצורה רב שנתית גם על  ,2017 ,206ו – 2018
שעתידות להתאכלס עוד אלפי יחידות דיור ויש לנו אחריות גם לשנים הבאות
ואם אנחנו לא נצפה עתיד אז אנחנו לא עושים שום דבר .לגבי נושא הבניה
בצאלון כפי שהתחלתי להגיד אנחנו צריכים לקחת את לקחי העבר ,לקחי
העבר זה בניה של בית ספר תלמים ,בית ספר תלמים שנבנה במשך ,יותר
מידי זמן תלאי על תלאי ,שילדים בעצם מגיעים ב –  1/9מגיעים במצב שאין
בעצם השלמות של אישורי בטיחות שאני חושב שזה א' ,ב' שלנו כהורים
להיות אחראים כלפי הילדים שלנו .אנחנו היום בפברואר מדברים על זה
שבספטמבר יהיו גני ילדים אז אני אומר שאנחנו צריכים להגיד לכל
התושבים להכין דו"ח שב –  6חודשים לא בונים מבני מוסדות חינוך למאות
תלמידים .ולכן שוב אני אומר רק בניה ,בניה מתועשת עם חברות שמוכרות
בשוק תקדם את באר יעקב ותיתן תקווה לתושבים של באר יעקב ,שעומדת
בכל התקנים זה פעם אחת ,ולעניין בית ספר צאלון אך ורק בניה של קומה
שניה היא זו שתפתור את המצוקה שקיימת היום בבית הספר ,שתיתן
אפשרות להתפטר באופן סופי מהנגע הרע הזה שנקרא גנים יבילים .אנחנו
רואים מה קורה היום בצפון ,ליבנו עם המשפחות של החיילים שנפלו שם
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היום ,כמו שקרה בצפון מחר זה יכול לקרות פה בבאר יעקב ,עם

 2טילים

שיפלו ,אנחנו ראינו את זה .אני קורא למועצה לאמץ את ההמלצה לבנות
בניה מתועשת ,בניה ירוקה ,זה הכל תודה רבה.
דודי לוין :יש לי

 4דברים שאחד כבר אני לא יעלה אותו ,הדבר הראשון זה ספורט איתו

אנחנו נתחיל בישיבה הבאה ,היתה הצעה לסדר היום בישיבה הקודמת שלא,
הצעה שלי לסדר היום לא עלתה אז נדון על זה בפעם הבאה .יש שלושה
דברים אחד החשב נעלם ,אני רוצה לשמוע אותו סוף ,סוף מותר לי פעם
בשנה לשמוע אותו מה הוא חושב ,מה הוא אומר ,הוא כל הזמן מאחורי
הקלעים הוא עושה מה שהוא רוצה כאן ,אתה יודע מה שהוא יבוא אני אציג
לו ,אבל יש עוד

 2דברים .המועצה קיבלה החלטה לגבי חיובי ארנונה,

מרפסות ,לשנות את חוקי העזר להגיש למשרד הפנים.
ניסים גוזלן :פנינו למשרד הפנים אין תשובות.
דודי לוין :רגע ,זה ההכנסות שלנו כוללות את הדברים האלה בארנונה .זה צריך לקחת
בחשבון שגם זה יכול להשתנות ,גם זה יכול להשתנות אני יודע איך אתה
הגעת אבל יש עוד אכלוס של דירות שבמעוף שלא מהתב"ע החדשה גם הם
המטרז' שלהם עם מרפסות .עד שהחשב יבוא כל העולם ,המועצה כאן כל
הזמן רצה ,ורצה ,ורצה לשטחי מגורים איפה ריבונו של עולם שטחי המסחר,
כל הזמן מוציאים פה כסף ולא מפתחים פה במשך שנים ,בשיטתיות אין כאן
בניה של שטחי מסחר ,זה שהקניון יהיה בעוד  Xזה בסדר אבל הקניון זה לא
בגלל המועצה ,זאת אומרת יש כאן עסקים אם הוא יתעכב בבניה שלו אז
העסקים האלה לא יכנסו ,איפה החזון של המועצה ,בלדחוף כאן חברות
שיבואו שיבנו ,יש שלמה  SIXTשם כל האזור הזה למה לא מפתחים את זה?
זה דבר שמאז שהמועצה באוקטובר נבחרה עברו שנה כמעט וחצי שלא זז
כאן שום דבר .גם בתב"ע החדשה ניסים אתה מעקם ,אל תעקם לי את הפנים
מול העיניים .גם בתב"ע החדשה עוד לא התחילו לבנות בלוק אחד של שטחי
מסחר ,הכל כאן היתרים ,היתרים ,היתרים כל היתר כזה זה הוצאות עלינו
אבל איפה שטחי המסחר ,שטחי המסחר זה הרווח הנקי שלנו .דרך אגב
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השטחי מסחר האלה אמורים לתת פתרונות לתב"ע החדשה ,זאת אומרת ה –
 1000יחידות דיור או  800או מה שזה לא יהיה אין להם פתרון לשטחי מסחר.
לא התחילו לבנות לא אמרתי שאין ,לא התחילו לבנות אין הכנסות.
נועם ששון :חבריי הזכירו פה את רוב הדברים שיש פה על נושא התקציב ,בוא נגיד
שבסעיפי התקציב אין הרבה מה לשחק ,ללכת לכאן או אחרת יש בסך הכל
כמה מיליונים בודדים אני לא יודע אפילו אם זה מגיע לסכום של

15 ,10

מיליון שאפשר לשחק בתקציב ,לקחת אותם לכאן או לכאן .יש פה .
דני אורן :אתה מדבר על תקציב פעולה שאפשר לחלק בצורה אחרת.
נועם ששון :אנחנו לא השתתפנו כאופוזיציה בישיבות הנהלה ,לא היינו שותפים לחלוקה
של התקציב לפעולות כאלה ואחרות.
ניסים גוזלן :למה אומרים שעודכנת
נועם ששון :עודכנתי ישבתי עם דני זה המקום גם להגיד חבריי הזכירו כל הכבוד לדני,
לבן אור שישבנו איתם ושמענו ,וכל שאלה שרצינו קיבלנו תשובה עליה .יש
חלוקות בכלל שאנחנו צריכים לקבל בין נושא הבניה שזה גני ילדים ,בתי ספר
שזה בכלל מדובר לא על תקציב ,מדובר על הכל מתב"ר ,הכל מכספי פיתוח,
מהיטלי השבחה בכלל אין שום קשר לתקציב השוטף שאנחנו מדברים עליו.
אתה אומר שאנחנו נגיע לשנת הלימודים ,בוא אנחנו מקווים כאופוזיציה,
כקואליציה ,ככולם פה כתושבים שבאמת נגיע ליעד הזה וכמו שאתה אומר
לא נמצא את עצמנו עם מבנים יבילים ,או שבערב

 1/9עוד עדיין נערכים

לחפש ציוד וכיסאות ושולחנות לסדר בכיתות .חבריי הזכירו לגבי נושא של
כוח אדם בתקציב ,אני חושב שזה גם בתור יו"ר ועד לשעבר שהשכר היום
בתקציב שהוא מתבטא כ 31 -אחוז מהתקציב לשכר ,זה באמת ,זה שכר זעום
ויש עיריות אחרות.
ניסים גוזלן :בראשון  50אחוז.
נועם ששון :בסדר אני אומר יש עיריות אחרות ,הבעיה היא של חברי האופוזיציה ,הבעיה
היא אחרת ,הבעיה היא של תקציבים בתוך כוח אדם מנותבים לא למקומות
הנכונים .מוטי הזכיר את זה ,יש פה נושא של עובדי תחזוקה ,עובדי פיקוח,
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עובדי מוקד ,עובדי גינון ,אם אתה מסתכל על כמות העובדים מבחינת תפוקה
שאנחנו מקבלים ,אני חושב שלא בעיריית רמלה ולא בעיריית נס ציונה יש
כמות כזו של עובדים בשלושה מחלקות אלו .להגיד לך אני לא יודע חברתי
ליאת או לא משנה בוא לא נזכיר שמות ,מעלים פה ,שם פוסטים כאלה
ואחרים כל חברי המועצה בסדר ,נחליף מוקד ,נחליף עובדים ,חברה אני לא
באתי לדבר חס וחלילה ליאת היא חברה ,וגם מג'קי וגם מוטי אנחנו רוצים,
המטרה של הקואליציה ,אופוזיציה היא להציל את באר יעקב לא להכפיש
את באר יעקב ,לא להביא את באר יעקב למקום גרוע ,לא להשחיר את הישוב
היישוב הזה לא לגרום להגירה שלילית ,בואו נתחיל עם זה .אני אומר
שלהעלות ולהתנות נחליף פקחים ,נחליף זה ,אנחנו צריכים לדעת שהנהלת
המועצה אוכפת את נושא העובדים ,מי שלא עובד לא יישאר במערכת ,זה
דבר שהוא הכי חשוב ,זה דבר שהוא מתבטא ,תושבים פה רוצים לשמוע איך
אנחנו מקבלים שירות ,עובדים יש ,שכר אתם עומדים ביעדים ,גובה השכר
מבחינת תקציב הוא בסדר ,אין חריגות שכר במועצה ,איך התושב מקבל פה
שירות ,אנחנו לא מקבלים שירות .אנחנו רוצים לדעת מה קורה פה עם
שירות ,עם תיקונים עם תחזוקה ברחובות ,רוצים לדעת מה קורה עם
תיקונים בבתי ספר ,תחזוקת מוסדות חינוך ,אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו
מקבלים גינון כמו שצריך בישוב מתוקן ,אנחנו ישוב .הנושא של קליטה
שכונת חדשה של תב"ע  1517שבכלל על זה צריך לדבר ,זה נושא אחר לדיון
בכלל אנחנו נשב כחברי ,עם חברנו האופוזיציה והקואליציה איך אנחנו
נערכים ,אני לא רוצה שנגיע ליוני ,יולי ש ...ונשב ונשמע איך נקלוט שכונה
בספטמבר שזה ממש חודשיים אחרי ולא נמצא פתרונות .יש לנו פה שכונה
שלמה לקלוט .אני רוצה להגיד אני מתכוון באופן אישי להצביע נגד התקציב
כי אני חושב שיש בו גם סיכון מאוים אני לא מדבר כרגע על שום סעיף ,אם
זה נושא של עמרם שאני חושב דעתי האישית עוד פעם אני חושב שזה מצריך
סגן ,ההיפך סגן שיש סגן בשכר והוא מתבטא ,יש עזרה הוא יקבל טיפ הוא
יעבוד הוא יפעל ,כולנו פה מתנדבים ,לאף אחד אין פה עניין מתוך התקציב
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אף אחד לא מקבל פה שכר ,כולנו נותנים שעות ,ימים ,רק אני חושב על
התקציב השקענו שעות עבודה וימים עם דני עם בן אור בשביל ללמוד אותו
בכלל .התכנסנו כחברי אופוזיציה עשרות פעמים ולקח יועצים חיצוניים
בהתנדבות רק בשביל ללמוד פה סעיף ,סעיף בתקציב .יש נושא חשוב שצריך
לדבר עליו תושבים פה ,היה גידול בארנונה נרשמו פה בשנה האחרונה

10

אחוז תוספת איך זה מתבטא בשירות ,איך זה מתבטא במוקד ,בפיקוח בכל
דבר אחר ,מה יהיה בשנה הקרובה ,האם נעלה שוב ארנונה? אם נעלה שוב
ארנונה התושבים יקבלו שירות שונה ,התושבים יקבלו ,זה דברים שצריכים
לדבר עליהם אני חושב לפני שמאשרים את התקציב ובאים היום .אני מציע,
אני ביחד עם חבריי נתכנס גם עם התקציב היום לא יאושר ,נתכנס לשיתוף
פעולה ,נבנה תקציב אנחנו לא באים להכשיל את באר יעקב או לגרום לכך
אנחנו גם בתור אופוזיציה אנחנו לא חייבים להיכנס לקואליציה בשביל
לאשר תקציב ,אנחנו יכולים להישאר איפה שאנחנו נמצאים ,אנחנו יכולים
להעביר ביקורת ,ולפעמים ביקורת היא בונה ,אנחנו רוצים את הבית שלנו
שהילדים שלנו יגדלו במקום טוב עם חינוך טוב ,עם שירות טוב ,אנחנו רוצים
להביא את המקום הזה למקום שכיף יהיה לגור בו .זה מה שיש לי להגיד.
ליאת דרעי :אני את דעתי כבר אמרתי כולם יודעים לכן הפעם אני אוותר אני אחזור על
זה כאן .באופן כללי שלא תחשבו שלא לקחתי אחריות ציבורית למרות הכל
ישבתי וזה המקום לחזור פה תודה לדני ,בן אור ,זאב ,זהו .אני מוותרת
הפעם רק הפעם על לדבר.
אברהם בוסקילה :אני בקצרה רק ,גם אם נהפוך את התקציב ,בתקציב יש כמה חלקים ,יש
חלק שהוא קשיח ,קשיח גם אם נתהפך השכר הוא שכר ,גם תקציבי
הפעולות ,וגם תקציבי הפעולות ברובם הם קשיחים ,כי אם לוקחים קבלן
גינון הוויכוח אם זה

 800או  750זה לא יביא את כל הבשורות שאתם

מדברים עליהם 85 .אחוז מהתקציב הוא תקציב קשיח ,גם בפעולות .כי מה
אתה מרגיש שגינון הוא פעולה ,קבלן זבל ,קבלן תיאורה ,לבטל את זה ,אי
אפשר לבטל את זה ,אז אנחנו יכולים או להקטין קצת או להגדיל קצת .יש

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

00969

ב .ש .ג

29

נקודה אחת שא' הרשות המקומית היא רשות מוניציפאלי

ת החובה של

הרשות היא לתת שירותים מוניציפאליי ם לא שירותים ממלכתיים ,יכולנו
להיות מלכים וכל אחד ליד הבית שלו יהיה לו נקי מאוד ,והגינון יהיה הכי
יפה בעולם אם היינו משקיעים את הכסף במה שהרשות חייבת להשקיע ,אבל
כדרישה שלכם שבאה מרוב חברי המועצה החלטתם יותר להשקיע בחינוך,
אז החינוך בא על חשבון המוניציפאל י .אנחנו נותנים בחינוך עשרות מיליונים
שלא היינו חייבים לתת ,יכולנו לתת אותם בניקיון ,בגינון בכל הדברים ולפי
הדרישה שלכם גם אם נתהפך ונשב  7ימים ו –  7לילות בלי הפסקה ונדון
ההבדלים ,לא יצאו מפה שום בשורה ,יצא שאחד העביר לפה  50אלף ,אחד
העביר לפה  ,70ואחד העביר לפה זה ,לא מעבר לזה ,שום בשורה לא תצא
מכל הסיסמאות האלה ,זה דבר אחד .רציתי להגיד לך עידית את עובדת
בעיריית בת ים ,עיריית בת ים נמצאת בשלוש מאות או ארבע מאות מיליון
שקל גירעון ויש שלושה או ארבעה סגנים בשכר.
עידית :שניים בשכר.
אברהם בוסקילה :שניים בשכר ,שלושה.
עידית :שלושה סגנים ,שניים בשכר.
אברהם בוסקילה :שניים בשכר.
עידית :בעיריית בת ים יש

 160אלף תושבים באר יעקב ושכונה בבת ים זה לא בר

השוואה.
אברהם בוסקילה :בסדר ,רשויות ,אני הייתי סגן  15שנה שבאר יעקב היתה  5,000תושבים,
הייתי סגן בשכר  15שנה עם  5,000תושבים.
עידית :זה היה החוק.
אברהם בוסקילה :והחוק היום לא חוק עם  20אלף תושבים ,מה הצרות עין הזאת? מאיפה
נובעת הצרות עין הזאת? זה צרות עין פשוטו כמשמעו להיתפס לאיזה

300

אלף שקל ,ניתן לכם את כל ה –  300אלף שקל זה לא יעשה כלום בתקציב ,זה
הבעיה הצרות עין ,זה צרות עין אישית.
דודי לוין :יש לי שאלה למשרד הפנים והנציג שלו כאן מה יהיה הסוף של באר יעקב?
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הסוף שהוא יסיים את התפקיד ,מה יהיה בסוף שהוא יסיים את התפקיד?
אברהם בוסקילה :הוא לא מסיים.
דודי לוין:

מה יהיה בבאר יעקב?

זאב :באר יעקב תהיה עיר פורחת בת

 35אלף תושבים ,אחת מהערים לדעתי היפות

בארץ.
ניסים גוזלן :חברה זה מוקלט זה לא אני אמרתי זה החשב המלווה.
דודי לוין :אני יודע מה אני שואל.
ניסים גוזלן:

אני רק אומר ,זה לכל הרואי שחורות.

זאב רקאנטי :אנחנו מגיעים לזה אנחנו עושים הפרדה מוחלטת של כל מיני דברים שעד
היום היו יחד ,לדוגמא אנחנו מפרידים את הפיתוח ,היטלי השבחה כל
הדברים האלה נמצאים בחשבונות נפרדים ,יש כסף למועצה ,כסף שיש היום
למועצה צריך להיות מושקע בפיתוח העיר ,והכספים האלה אכן יושקעו
בפיתוח העיר ,בין סוף  2015ל –  ,2016כך שנגיע לסוף  2016מאוזנים אני
מקווה ,מאוזנים.
דודי לוין :לא אל תקווה אתה מפחיד אותי שאתה אומר מקווה .אתה אומר מקווה אני
מתחיל לפחד.
זאב רקאנטי :אני אגיד לך אחרת נגיע ל –  2015מאוזנים .אני לא רוצה להגיד כי אני חשב
מלווה בכוח או לא בכוח ,אבל אתם יודעים שאני אומר ,אני משתדל.
נועם ששון:

 2014לא היה כל כך .אמרת  4מיליון.

זאב רקאנטי :אמרתי  5מליון.
ניסים גוזלן 5 :מיליון תקרא את הפרוטוקול.
זאב רקאנטי :אמרתי שנגמור ב –  5מיליון .אני מכיר את באר יעקב ,את המערכת שלנו
אנחנו נגמור את  2015מאוזנים בשוטף ,אני מדגיש בשוטף .יש בעיה של
היערכות לשנת הלימודים של ספטמבר שאנחנו משתדלים לקבל לזה
תקציבים מיוחדים ,זה תלוי בהחלטת ועדת הכספים ,בהחלטת האוצר
להעביר  80מיליון שקל וכולם כבר חוגגים על הכסף הזה ,עוד אין החלטה
להעביר 80 ,לכל הארץ ואם יעבירו  80מיליון אנחנו צריכים לקבל  9מיליון
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מזה ,אבל זה עוד לא ביד.
נועם ששון :זה יהיה.
זאב רקאנטי :אנחנו מקווים ,ואם זה לא יהיה אני אומר לך שבספטמבר אנחנו בצרה ,כי
אתם דיברתם על פתיחת מוסדות חינוך ,לפתוח בית ספר וחצי או  2בתי ספר
בספטמבר או בתחילת אוקטובר ו –  15 ,14כיתות גן ילדים שבונים אותם
היום ,רק הצטיידות שלהם ,רק ההצטיידות ,לא מורים ולא גננות ולא עוזרות
וגננות ,זה סדר גודל של מיליון וחצי הוצאה ,רק לקנות שולחנות וכיסאות
לילדים שישבו וילמדו אז אני צריך להזמין זה מיליון וחצי עד

 2מיליון

הוצאה שכרגע אין לה כיסוי.
ניסים גוזלן :היא גם לא מתוקצבת היא לא מופיעה פה .זה משימה לא קלה דודי.
זאב רקאנטי :אני אומר לך שיש לנו כרגע אפשרויות ,יש לנו אפשרות לכסות את ה

–2

מיליון האלה מתוך אותם כספים שנקבל את ה –  9מיליון ומתוכם  4.5מיליון
יכנסו להיערכות לשנת הלימודים .בשביל זה הוא סיכום שלנו עם משרד
הפנים ,אמרנו לעשות בתקציב הזה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיש
תקציב נוסף ביוני ,יולי ,למה? כי גם אין תקציב מדינה ,אם אין תקציב
מדינה גם יותר קל לקשור את הקצוות ,אף אחד לא יודע מה תקציב המדינה
שיובא לאישור כנראה ביוני.
דודי לוין :אבל ביוני אתה לא תדע מה המצב נכון ליוני ,הדו"ח הכספי של יוני הוא על
חודשיים אחורה הוא איפה שהוא על אפריל ,את יוני אנחנו נדע איפה שהוא
באוגוסט.
ניסים גוזלן :את יוני אתה תדע ביולי היום ,זה נגמרו הדו"חות של הגזבר הקודם.
זאב רקאנטי :אנחנו היום לפחות היום המערכת שלנו.
(מדברים ביחד)
זאב רקאנטי :בינואר  2014ישבנו פה במועצה ,לא היה לנו דו"ח כספי ,לא היתה הנהלת
חשבונות מסודרת למועצה .להזכיר לכם הדו"ח הכספי הראשון היה .22
דודי לוין :אתה היית ראש המועצה ב

–  2013מה אתה רוצה ,היית ראש המועצה ככה

ניהלת את המועצה.
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ניסים גוזלן :אתה ניהלת אותו ,לא אני.
דודי לוין :אני לא הייתי חבר מועצה בתקופה הזאת.
ניסים גוזלן :הוא הביא לך את כל המסמכים גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות .לא
היה שום דו"ח כספי אנחנו עובדים שנה באפלה .רציתם לשמר אותו ,הלכתם
להגיד שהוא זה .דודי אל תפריע.
דודי לוין :את היית ראש המועצה אתה הבאת אותנו לדיון של

 140מיליון.

ניסים גוזלן :לא  ,140אני בניתי.
 ... ,100אתה היית המנהל שלו.

דודי לוין :קח

ניסים גוזלן :אחרי זה אני יענה לך מה אני עשיתי ומה אתה עשית .אתה עשית עד היום את
זה רק ,זה עשית עד היום.
דודי לוין :זה ש"ס.
(מדברים)
זאב רקאנטי :אנחנו נמצאים בסוף ינואר ולקראת  15/2או  20/2אתם תקבלו דו"ח רבעון 4
של .2014
מוטי פרנקו :אנחנו יודעים כבר פחות או יותר.
זאב רקאנטי :אתם יודעים את התמונה היא ברורה ,לכן אני מנסה לומר אתם תקבלו את
הדו"ח ב –  15/2שאנחנו יודעים את התמונה כבר היום ,זאת אומרת ראש
המועצה כבר אמר לכם שאנחנו נעמוד ביעד הגירעון של

 8.6מיליון שקל,

שעליו זה מה שאושר ,ואנחנו.
נועם ששון :זאב בתקציב מופיע פה כרגע בביצוע חזוי שזה נתון של אוקטובר רשום

8.8

אז החודשיים האלה זה עוד הולך לרדת ,ממה ההכנסות?
זאב רקאנטי :בגלל שהעלינו את המיסים ב

–  7.5אחוז ארנונה ,האישור של השרים יצא

מאוחר וגבינו את הכסף בנובמב

ר ,דצמבר .גבינו בנובמב ר ודצמבר את

ההפרשים לכל השנה של הארנונה שידענו שברגע שהשרים יחתמו זה ייחתם.
זה בערך נתן לנו  2.5מיליון שקל ,זאת אומרת אם כל חודש אנחנו יצרנו
גירעון של מיליון אז ירדנו מ –  9ל – .8
דודי לוין :אתה תמשיך לקצץ לבד בלי לשאול אותנו .אתה מיידע אותנו? מאיפה אנחנו
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נצטרך להתעדכן?
ניסים גוזלן :אתה ניצל את הזמן שלך מספיק .גם אני רוצה להגיד כמה הטחות היו פה בלי
סוף .הוא אמר עיר יפה תהיה רגוע נהייה מאוזנים השנה.
זאב רקאנטי :כל רבעון אתה מקבל דו"ח ,הדו"ח הסופי שתקבל בכל רבעון תדע איפה.
דודי לוין :לא לזה התכוונתי ,התכוונתי שאם אתה חותך עכשיו ניקיון אני רוצה לדעת
אולי אפשר לחתוך ממשהו אחר ,אל תקבל החלטה ,אתה רוצה לקבל החלטה
בכסף ,את הפעולות תשאיר לנו חברי המועצה.
ניסים גוזלן :ההנהלה קובעת דקה ,הוא לא קובע.
דודי לוין :אתה מעניין אותך כסף אותנו מעניין פעולות.
זאב רקאנטי :אין לי את הזמן הזה .סמכויות שלי כתובות בחוק .אני פועל לפי החוק.
מוטי פרנקו :אתה עדיין חייב לעדכן את המליאה.
זאב רקאנטי :אני יעדכן.
ניסים גוזלן :יש הנהלה שקובעת פה ,מוטי אתם יודעים הרי מי קובע לא.
זאב רקאנטי :בכל דו"ח רבעוני איפה שינינו מה עשינו אתה רואה את זה.
מוטי פרנקו :יכולת להיות יותר פוליטי קורט ולהגיד לחבר מועצה שהלך ונבחר על פי חוק
אתה הגעת כמה חודשים לפני שאנחנו נבחרנו ,משרד הפנים אמר כן יש
בחירות לכו לבחירות באר יעקב ,נכון ,נבחרנו אפשר להגיד לחברי מועצה,
היה לנו גם עצות טוב גם לך שאנחנו לא אומרים אותם בקול רם נכון?
זאב רקאנטי :אני מוכן באופן אישי.
מוטי פרנקו :לכך הוא התכוון .היו כמה הצעות טובות.
דודי לוין :אני לא צריך לגלות את זה בדו"ח הכספי חודשיים אחרי שירדו עובדי ניקיון.
זאב רקאנטי :אין מה לעשות.
דודי לוין :מה זה אין מה לעשות.
זאב רקאנטי :כי אתה חבר מועצה.
דודי לוין :אז מה אני בא לפה רק להרים יד ,להוריד יד אני צריך לדעת.
זאב רקאנטי :דודי אנחנו צריכים לעבוד בשוטף יום ,יום ושעה ,שעה ,אני צריך לדאוג שכל
ראשון לחודש יהיה מספיק כסף בקופה לשלם משכורות זה קודם כל ,דבר
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שני לא שואלים אותי לוקחים את החובות ,אלה שני דברים שלא בשליטה כי
קודם כל צריך לדאוג לעובדים ,למשכורות שהעובדים יקבלו.
דודי לוין :לעובדים שעובדים.
זאב רקאנטי :לעובדים שמקבלים משכורת מהמעוצה .שניים ,אני צריך לשלם את הקופות
ואת מס הכנסה וביטוח לאומי היום יש סדר בנושא ,בראשון לחודש יוצאים
הצ'קים אלה הדברים הראשונים שלי במזומנים כל השאר אני ...
ניסים גוזלן :כל השאר אתם צריכים לדעת ואתם יודעים את זה מי שמחליט ,דקה מי
שמחליט ואני רוצה שתדעו למה היו קיצוצים .בואי תשאלי אותו שאני אתן
את הסקירה האחרונה.
עידית :זאב שאלה אחת בתחזית שהצגת ,בתחזית העתידית שאתה רואה איפה בית
הספר התיכון?
ניסים גוזלן :אני יענה לך מה את שואלת את זאב .תשאלי את המחזיק תיק שלך הוא יודע.
עידית :אני רוצה לשאול את החשב המלווה שלי .אני רוצה לראות בתחזית.
ניסים גוזלן :בואו אני יענה לכם על הכל ,כולם דיברו אני מבקש לא להפריע .דווקא אני
מתחיל ,נועם אני יודע שכולכם חרדים לחינוך.
נועם ששון ... :תקציב אני מבקש מראש המועצה לשלם אותם במלואם בבתי הספר.
ניסים גוזלן :חבר'ה ראשית אני חושב שפה כולם שיבחו גם את המנכ"ל וגם את הגזבר
שהעבודה הגזברית בבאר יעקב השתנתה פלאים ,היום אנחנו און ליין יודעים
מה מצב הרשות פר אותו חודש בהתאם לדו"חות של חשב ,ובהתאם
לדו"חות של הגזבר .דני לא נמצא פה הרבה חודשים בשלושה חודשים אתם
רואים את המקצוענות ,אתם רואים את הסדר ,אתם רואים את כל העסק
נראה אחרת מבחינת דו"חות כספיים .אנחנו כהנהלה און ליין יודעים מה
המצב ,אותו דבר כל ההתנהלות שלנו מול ספקים .יש בעל מקצוע יש בעל
הבית בנושא הגזברות .זאת הנקודה החשובה ביותר בתקציב ,בארגון של
גזבר שהוא בעל הבית שיודע בדיוק לאן הולכים ,מה ההכנסות ,מה
ההוצאות ,מה תזרים בבנקים .היום המצב בבנקים שלנו ,זה לא דיברו יש לנו
עשרות מיליונים למועצה המקומית בבנקים שברשות שביתרת זכות.
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המועצה מבחינתה יש לה תקציבי היטלי השבחה והיטלי פיתוח משמעותיים.
עכשיו לגבי הנושא של החינוך ,אני דווקא רוצה להתחיל מהחינוך כי כולם
דיברו בצורה כוללנית ,וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לעשות .זה לא סוד
שגם ג'קי ואני ועירית המנכ"לית שהיתה לפני בן אור התחלנו כבר ב – ,2014
כבר ב –  2014התחלנו להכין את ספטמבר  ,15כל מי שחושב שהיום מכינים
תכנית ,פשוט אנשים לא יודעים מה זה להוציא היתר בניה ,היתר בניה לבניין
לבית לוקח  8חודשים לעבור את הג"א ,חישובים לעבור אדריכל ,במקביל
צריך לרוץ למשרד החינוך ,להכיר בצורך ,להכיר בצורך התכנוני ,להכיר
בפרוגראמה של הבניין אחרי זה לבקש הקצבה ,יש נוהל מסוים שזה פשוט
ויה דל לרוזה לעבור במדינת ישראל נקודה .לקחנו החלטה כבר בתחילת
ינואר  ,2014התחלנו לפעול ,פעלנו לקחנו החלטה אסטרטגית שבספטמבר ,15
ספטמבר  16לא יהיה יביל אחד בבאר יעקב ,זאת ההתחייבות הרשמית שלנו
היתה ,ספטמבר  ,15ספטמבר  .16היה ברור לכולם שאנחנו צריכים לספק את
הקיים בנוסף לחסל את היבילים עד ספטמבר

 16לכך התחייבנו ,אני לא

מכיר התחייבות אחרת לגבי מוסדות ומבנים יבילים 15 ,לעמוד בצרכים של
 15ובמקביל להוריד חלק מהיבילים ושנה הבאה להשלים .עכשיו ברור לכולם
שזה הקצאות המצ' אין של הרשות אנחנו מגדילים אותו ובמקביל לחכות
להרשאה ממדינת ישראל .לצערי אני אומר אני לא זה ,אנחנו מדינת ישראל,
מדינת ישראל הלכה לבחירות ,זה נפל בתפר בין דצמבר להיום הכרה בצורך
שלנו ,של גני הילדים הרישומים שאנחנו עושים היום הם רישומים של הכרה
בצורך מבחינתנו עד סוף פברואר ,אנחנו יודעים מה הצורך ,אנחנו מתכננים
ותכננו  29גני ילדים ,אנחנו תכננו את תלמים ג' הרחבה ,מתכננים את צאלון
הרחבה ,בונים בית ספר בתב"ע החדשה ומתכננים תיכון עם  24כיתות .עכשיו
תיכון כמובן צריך לבנות אותו ,תיכון מבחינתנו אני מקווה שבימים הקרובים
עוד היום וכל החודש האחרון אני מדבר עם תמיר בן משה ועם אילנית
ממשרד החינוך ,לגבי הרשאות ,הבטיחו לי שאנחנו נקבל הרשאות מהפיס
כדי לתגבר ולסגור את משרד החינוך ,הצפי שלנו שבשנת הלימודים הקרובה,

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

00969

ב .ש .ג

36

שנת הלימודים הקרובה יהיה בית ספר תלמים ג' ,של

 8כיתות בתלמים ג',

בית הספר יהיה ב –  ,1/9תלמים ג' יפתח עם  8כיתות בית ספר ומתחתיו יהיו
 4כיתות בנויות קבועות ,גנים .זה שלב ג' ,אנחנו עושים את הכל .יש כרגע
חברת מגן שניהלנו איתה נוהל מול החברה למשק וכלכלה ,אנחנו עושים הכל
שלישיבה הקרובה שקבענו של ה –  5בפברואר אנחנו נקבל את ההרשאות
מתמיר נריץ את התב"רים ונגיד לקבלן

 .GOהקבלן הזה מחויב ל

– 1

לספטמבר לתת לנו את המוסד ,משימה לא קלה ,אבל בלי הרשאות אתם
חברי המועצה לא יכולים להריץ תב"רים ,משרד הפנים לא יאשר תב"רים
לכן אני אומר לכם זאת המשימה ,מדינת ישראל הלכה לבחירות תקעו את כל
כולנו ,יש כרגע בועדת הכספים

 1200כיתות ,וכיתות לימוד וגני ילדים

שמחכים להרשאות ,אף חבר מועצה כולל אותי ,אין לנו את הסמכות לוותר
על התקציב של ההרשאה של משרד החינוך .אם משרד החינוך מקצה לנו 820
אלף שקל לכיתת גן אנחנו כמועצה לא יכולים לוותר .שתדעו גם שהיו רשויות
שיצאו לבניה ואמרו יש לנו כסף ,משרד החינוך לא תקצב אותם ,מי שיצא
לבניה פשוט הפסיד את התקצוב .עכשיו אנחנו לא במצב שאנחנו יכולים
להרשות לעצמנו להפסיד ולא אגורה ,אז קחו בחשבון שזה מצב אני לא
משליך את זה על המדינה ,אני לא מסיר אחריות ,גם אתם לא אחראים ,אני
יעמוד בפרונט ,אני ב –  1/9מחויב שתלמים ג' יהיה עם  4כיתות גן למטה מ –
 8כיתות למעלה .בצאלון ,דן דיבר קודם שלוקחים את החניה אז אני עדכנתי
אותו תוך כדי תנועה שניה ,שאנחנו בונים קומה שניה ,אני בונה מעל כיתות
ה' ,ו' קומה שניה ,המטרה שלי לקראת פסח ,לקראת פסח אנחנו מבחינתנו
נצא לבינוי זאת השאיפה ,תיבנה קומה שניה מעל ה' ,ו' שזה רחוק מהבניינים
של ג' ,ד' ,מתחם ג' ,ד' צמוד מאוד לבניינים ,מתחם ה' ,ו' שהוא גדול יותר
אנחנו רק צריכים למצוא פתרון שבמסגרת יוהנה או פתרון אחר נזיז את
הילדים לרבעון האחרון של השנה .זה מה שעשיתי פעם ברמון שהעברתי
למתנ"ס ,מפסח עד ה –  1/9כדי ליצור עוד  8 ,6כיתות לימוד 1200 ,ילדים
זאת המטרה ,לשם מכוונים בצאלון ,עדיין אין הרשאה ,תמיר צריך לתת את
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זה ,כי זה חלק מהבקשה שלנו מתקציב המדינה .זה לגבי זה .בגני מנחם
בונים  3כיתות גן ,בונים  3כיתות גן פיזית שהם פשוט יגשרו על שני היבילים.
דודי לוין :אף אחד לא עובד שם כרגע.
ניסים גוזלן :דקה יש שם בעיה ,דקה דודי הם ערוכים מבחינתנו ב

–  1/7לתת לנו את

שלושת כיתות הגן.
דודי לוין :אני בקשר עם הקבלן אני יודע ניסים.
ניסים גוזלן :אני אומר רגע ,הוא בונה אותו קבלן הוא בונה באלונים ,הוא בונה

 6גנים

ושם הוא רץ ,דקה ,אז תנו תאמינו לי שניה ,דקה ,מה שאני אומר לך זה
בדוק .יש  3כיתות גן של ה –  ,1/7שתי היבילים ,שתי היבילים בגני מנחם,
שתי היבילים בגני מנחם .חשוב לי פעם אחת .אתם משתלחים ,תן לי להגיד
אני לא דיברתי על הנושא אתם תקפתם ,אז אני רוצה פעם אחת להגיד לכם
שאנחנו מינואר  2014עושים את העבודה ,אנחנו לא התחלנו אתמול ,ולא
נתחיל מחר בגלל שמישהו העלה פוסט או מישהו זימן ישיבה ,חבר'ה אנחנו
עובדים לפי פרוגראמו ת תכנון מאשרים אותם משרד החינוך ,יש לנו את
אנשי מקצוע שעושים את זה ,יש מהנדסת שהיא בולדוזרית אמיתית שדוחפת
את הפרויקטים ,אז תאמינו לי זה שיש באג גדול מאוד שכולנו פה לא יכולים
לאשר שום פרויקט עד שלא יהיו הרשאות כתובות שבוע הבא ,אנחנו במקביל
נמצאים עם קבלנים בשטח ,צו התחלת עבודה של הקבלנים יהיה כולל
מכרזים שהוצאנו עכשיו ופרסמנו בתב"ע

 ,1517אין הרשאות אני קידמתי

מכרז ,אמרתי שהמכרז מותנה בצו התחלה עבודה יהיה רק עם אישור
הרשאות פיזיות שנעביר אותם במליאה ,שנוציא תב"רים בהתאם למשרד
הפנים ,שנעשה את הנוהל המסודר ,לכן אני בא ואומר ב –  1517יש לנו  6גנים
כרגע בשדרת האלונים ,אחרי שדרת האלונים שהם כרגע מוקצים ל – ,1517
יש בית ספר זה בבניה כבר  ,6יש  4גני ילדים שיצאנו למכרז במגרש  ,306יש
במגרש  ,310זה מגרש בתב"ע  1517יש בית ספר יסודי של  16כיתות ,לא ,8
אמרנו נחלק את זה לשני שלבים,

 16כיתות בהנחה שנקבל לגבי התב"ע.

חשוב לי שתדע ,וחשוב לי שקושניר ,ואני קורא גם ,שולח לי תושב אומר לי
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תשמע את האולם ספורט ,אני אספר לכם אולם הספורט פשוט המתכנן,
החברה שזכתה חברת מגן גילתה טעות במיקום של המזגנים ועוד איזה
שינויים בפן של הקונסטרוקציה שהם באו לשנות ,הם הגישו תיקון להיתר
לוקח להם זמן ,כבר אנשים מפיצים שאני מביא לשם כיתות יבילות במקום
האולם ,אנשים כבר אומרים יש אינטרסנטים שזה קרוב לבית שלהם ,כל
מיני.
דן קושניר :אבל תכנית שינויים צריך להגיש במקביל לתחילת הבניה.
ניסים גוזלן :קושניר אי אפשר לעשות כלום ,אנחנו פועלים יש בעלי מקצוע ,החברה
הקבלנית עושה את העבודה ,אז אני לא מתבייש ,אז ייקח עוד שבועיים ,עוד
שלוש ,הכסף  8.5מיליון  ₪צבוע ,תפסיקו להסית כל אחד ממציא משהו ,אף
אחד לא שומע את התכניות ,לא רוצים לשאול ,אם היית מרים אליי טלפון
הייתי אומר לך שלא בונים על החניה ובונים קומה שניה ב – ה' ,ו' ,תפסיקו
עם זה ,זה עושה נזק לבאר יעקב ,אני לא יעלה לפייסבוק וירשום לכל אחד
כמה הוא רושם שטויות ,באמת אני אומר לכם גלו גם אתם אחריות ,תפסיקו
לראות ולהעלות סיסמאות.
מוטי פרנקו ... :גירעון של  140מיליון זה עושה נזק.
ניסים גוזלן :אתה יודע מה הבעיה שלך גם הגירעון אתה רואה אתה ממשיך כל משפט
שאתה אומר ,הגירעון השנה אז אתה לא יודע סליחה.
מוטי פרנקו :אין השנה זה גירעון מצטבר ,אתה לא מבין מושג אחד בכלכלה הגירעון הוא
מצטבר.
ניסים גוזלן :למועצה המקומית הגיע הזמן שפעם אחת תדייק במספרים ,למועצה
המקומית ב –  31/12/2014יש גירעון מצטבר של  85מיליון  ,₪אין 85 ,140
מצטבר זה כל הסיפור ,שניה דקה ,במקביל.
דודי לוין :אה רק

 ,85צא לדרך נו עזוב.

ניסים גוזלן :דודי עם כל הכבוד אני יראה לך איך אני סוגר את זה ,אני לא צריך את
העזרה שלך.
דודי לוין :ברור על חשבון התושבים ,העובדים על כולם.
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(מדברים)
ניסים גוזלן :אל תגידו נתונים ש  -חאלס כל נתון שאתם אומרים הוא שטותי אני מתבייש,
סליחה אני מתבייש ,הגירעון של המועצה הוא לא

 140מיליון ,הגירעון של

המועצה הוא  85מיליון ,שיש תכנית עם אבני דרך אנחנו אומרים את זה,
סליחה רשויות מקומיות עם ,אתם לא יודעים מה זה לבנות עיר .מוסדות
חינוך ,אנשים משמיצים פה ואנשים מפחידים אנשים לא לבוא לפה ,אתם
יודעים כמה ילדים נרשמו בתב"ע  ?1517את רוצה לשמוע כמה ליאת?

18

ילדים את רוצה לדעת למה? כי אומרים להם ,אומרים להם  18ילדים נרשמו
בתב"ע  1517את יודעת למה ,כי אומרים להם ,עכשיו שלא יהיה מוסדות
חינוך.
נועם ששון :ניסים אנחנו בישיבת תקציב ,אסור לך להעלות את הנושאים האלה בכלל.
אברהם בוסקילה :כל הדברים האלה עלו .הם תקפו אותו על חינוך.
ניסים גוזלן :כולם חרדים לפתיחת שנה לא שמעת ,נועם אל תטיף לי תן לי דקה .לגבי
נושא פיתוח דקה וואלה תאמינו לי ,מוטי תן לי רגע לדבר.
דודי לוין:

 158 ,138אלף אתה חתמת ב – .5/10

ניסים גוזלן :אמרתי לך אבל שזה שונה בדצמבר אתה לא הקשבת.
דודי לוין:

 138מיליון חתמת הנה.

ניסים גוזלן :לגבי נושא של חזון – לגבי נושא של חזון ,לגבי נושא של חזון ,לבאר יעקב אני,
אני ניסים גוזלן ב –  2004רבתי עם מאיר ניצן במחנה צריפין ,אני דאגתי
שהועדה המחוזית יקצו מיליון וחצי מטרים מסחר תעשיה ולוגיסטיקה
שמשקפים את תכנית המתאר של באר יעקב ב –  ,2030אני דואג לזה עכשיו,
אני היחידי דודי אתה יכול לראות אני בניתי את אסף הרופא ,את הקניון ,אני
דאגתי לשלמה  ,SIXTאני דאגתי לשוק הסיטונאי ,אני דאגתי לבניין ,אני
הוספתי מסחר ביישוב  20מיליון שקל כמו כל תושבי באר יעקב שמשלמים
ארנונה ,דקה ,שניה .עכשיו על הדרך לגבי  1517יש היתרים למתחם ט' מרכז
מסחרי ,יש היתרים למתחם בקשות להיתרים ,קודם מביאים תושבים ,מה
לעשות קודם מביאים תושבים אחר כך בונים עסקים זה ככה עובד ,לא
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מביאים את העסק ש הכל חולות ,קודם מאכלסים ובונים כמו שבונים את
הקניון היום ,שניה זה נוהל ,דקה ,חבר'ה בואו ,בואו ,זו תהיה שכונה הכי יפה
בארץ תאמין לי סמוך עליי .לגבי חזון בלהוסיף מסחר השטח ,היחידי כרגע
זמין מעבר למימוש של המתחמים של

 1517זה מחנה צריפין ,בתוך מחנה

צריפין אנחנו כרגע מקדמים את מתחם  ,2במתחם  2שאמור להתפנות בין
סוף  15לתחילת  16יש תוספת של  450אלף מ"ר מסחר שאני דאגתי שיהיה
למתחם  2שאמור להתפנות ראשון .אני מוביל את המהלכים ,אנחנו קיבלנו
 12אלף יחידות דיור על אותו שטח שעיריית ראשון בונה ,שטח כפול היא
בונה  ,6,000אנחנו בונים

 12,000למה ,כי אנחנו ממקסמים את היטלי

השבחה ,פיתוח והכנסות ,אל תטיפו בחזון ,אתם שנה וחצי חברי מועצה פעם
אחת לא הזמנתם דיון מעמיק ל –  2030פעם אחת ,מה מעניין אתכם ההוא
עם  ...זה עם האגו ,וזה עם הכבוד .עכשיו רגע לגבי ,דקה שניה .עידית יחידת
הנוער שאת דיברת ,תנו לי חברה חשוב שאלתם תקבלו תשובות מה קורה לא
הבנתי מה הלחץ .אם אתה רוצה משפט בעניין תקשיב ,תלמד להקשיב ,שאני
רבתי עם ניצן ב –  2004וחתמנו הסכם ב –  ,2005רבנו על השטח ,היו
קנטונים של באר יעקב אם היית הולך להריץ

3

 3תבעו"ת היה לך שטח

באזור  ...היית צריך לעשות משהו אחד ,באזור אחריו משהו אחד ,ובצמוד
לאסף הרופא ,כל השטח שבאר יעקב קיבלה ארנונה במהות של ההסכם היה
 670דונם ,היה שטח גלילי ,ביני לבין ניצן שהוא היה שטח גלילי ששייך
למחוז ,בא אליי ניצן ,בונים חזון ,בונים עתיד לא בונים קשקוש .לגבי עידית
ה -יחידת נוער שאת דיברת עליה עידית כרגע היא במתנ"ס שלא יתברר,
הנוער שלנו הוא מקסים.
אברהם בוסקילה :דיברתם עכשיו הוא עונה ,עכשיו הוא עונה.
(מדברים)
עידית :יש פה מחלקת נוער לעילא ,ועילה הם עובדים מדהים .הם עובדים מדהים.
ניסים שניה בוא לא נתבלבל ,בוסקילה ,יש פה מחלקת נוער ,יש פה מחלקת
נוער שעובדת בצורה מדהימה יש פה מנהלת שמגיע לה ברכות היא ילדה לפני
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שבוע ,יש לה ממלאת מקום לעילא ולעילא ,אגב ב –  1/4יש פה חילופי שלטון.
הבעיה היחידה שהעליתי זה לא שאין פה מחלקה ,יש פה מחלקה ,החוק נוער
קובע שמ –  1/7/2014המחלקה חייבת להיות תחת מנכ"ל או תחת מנהלת.
אברהם בוסקילה :אבל משרד החינוך קיבל את ה...
עידית :משרד החינוך לא יכול לקבל ,משרד החינוך אמר שזה חוק סטטוטור

י

שמנהלת המחלקה תשב במועצה.
ניסים גוזלן :הנוער קיבל את הטיפול במתנ"ס כי זה היה נכון ,ובמקרה ישב איתי גם מוטי
אז והחלטנו להעביר את

 2014וגם לפני במתנ"ס ,יצאה תקנה ,יצא חוק

שאמרו שאמור להיות מנהל מחלקה רק צריך להיות עובד רשות ,דקה תני לי
פנינו עירית מילאה נחיצות משרה הראיתי לך אותה היום שאני חתום עליה
ועירית חתומה עליה .מה שקרה הגשנו נחיצות תהיה נחיצות ,ברגע שתהיה
נחיצות דקה יהיה מכרז ויבחר מנהל מחלקת נוער דרך הרשות אנחנו נגרע
את הפעילות של המתנ"ס התקציבי והכל נעביר לרשות.
מוטי פרנקו :מדובר על מנהלת היחידה.
ניסים גוזלן :לא גם אין בעיה היא רוצה תקציבי פעולה גם אין בעיה לעשות את זה ,אני
היום בלאו הכי מקצה את זה דרך המתנ"ס אז אנחנו נעביר את זה למועצה
זה לא מסובך.
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן :לגבי הגדלת הכנסות ,לגבי הגדלת הכנסות מל"מ השנה יכנס מודד אנחנו
כרגע בתהליכים עם מכרז מדידות ,יכנס מודד כדי שאנחנו את הדלתא בין
מה שהם משלמים היום דלתא עתידית ונחייב אותם מבחינתנו.
דובר :יש הסכם מל"מ בלי מדידות בפעם האחרונה לפני שניים או שלוש.
ניסים גוזלן :לפני

 4שנים היה עכשיו אנחנו נכנסים על פי חוק מבחינתם כי הם קבעו את

זה למצב שעד  2014עכשיו אנחנו נכנסים כדי להגדיל הכנסות ,ננסה .לגבי
הנושא של השקעות בחינוך – כל אחד יכול לבוא ולקחת אני לא מתרגש
מכתבה מקום  7בארץ זה לא עושה לי את זה ,אני ברמה האישית ,אני אומר
פה את דעתי אותי מעניין דבר אחד שאנחנו יודעים לתת .עכשיו כל הרשויות
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שם נמדדו במערך מנהלי ,במערך פדגוגי ,היתה הפרדה כזו או אחרת אני לא
מתבשם מזה ,זה לא עושה ,אבל יש כמה אנשים שאם היינו מדורגים במקום
 250אז כולם היינו יודעים איך היו מתנהגים ,אז גם שאנחנו במקום  7קצת,
קצת ,קצת לפרגן ליישוב גם אם זה נראה מפתח כזה או אחר ,אני בא ואומר
אתם צריכים לדעת גם טיפה ,אם היינו מקום

 250אני בטוח שכולם היו

צולבים אז לפחות אם מקום  7אז תפרגנו ליישוב שלכם.
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן :יש לי בשורה נוספת ,בשורה נוספת תקשיבו שנה שעברה אתם דיברתם על
שירות ,שניה ,שנה שעברה ב –  2014כולם  10איש הצביעו עבור התקציב
בהתחלה ,כי הנתון שהגזבר נתן ובנה תקציב היה לפי  23מיליון שקל גירעון,
אחרי חודשיים התברר שהגירעון גדל ואז זאב רקאנטי וההנהלה ביחד
החלטנו שאנחנו הולכים לחיתוך רוחבי ואז מה שנעשה זה הורדת שירותים,
אנשים לא רצו לבוא ולפרגן ,אנשים רצו לבוא ולהיות מאלה שמתלהמים,
ברור היה לכולם שצריך להוריד שירותים באופן לא פרופורציונאל י היתרון
של השנה שיש לנו תקציב שאין סיבה לקצץ אותו כי מראש הוא תקציב
מובנה בסעיפים ,לכן רמת השירות שלנו השנה ,ואני אומר את זה פה לכולם
היא תהיה הרבה יותר טובה ,כל מי שבוחן על פי שנה קודמת קחו בחשבון
שהשנה זה סאגה אחרת .נוסף עוד פן אחד ,מה אכפת לכם קחו תושבי באר
יעקב את זה קדימה תמנפו את זה יהיה  11מיליון  ,₪יהיה  11מיליון  ₪כסף
שילך לתשתיות ,השלמת תלמי מנשה ,השלמת ההקולוני היישוב הוותיק....
עמרם נעים :הישוב הוותיק זה קודם כל! תלמי מנשה נתנו להם יותר מידי..
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן :הבשורה של

 11מיליון  ₪בתשתיות,

 11מיליון  ₪בתשתיות זה בעיתוי

ובהסכמה של החשב של זאב ,של דני ,שלי ושל בן אור ,אנחנו נתחיל

11

מיליון  ₪תשתיות ,זה אומר תאורות ,זה אומר פארקים זה אומר סביבה
הרבה יותר נקייה ,אימוני קרקע בהרצל ,רמב"ם ,אנחנו נעשה הרבה מאוד
פעולות של  11מיליון  ₪תבר"ים שזה רץ במקביל ,זה רץ במקביל לזה .אנחנו

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

00969

43

ב .ש .ג

נשב כהנהלה אנחנו נגיש לכם תכנית מסודרת של  11מיליון  ₪תשתיות לא
קשור למבנה ציבור זאת בשורה גדולה שתגבה את התקציב ,שאנחנו ביחד
נשב עם כולם ועם כולכם וננסה להגיע לתקציב שהוא יותר נכון ומשקף
פעולות .אז אנחנו הולכים להצבעה.
ניסים גוזלן :בעד.
עמרם נעים :בעד.
אברהם בוסקילה :בעד.
מוטי פרנקו :נגד.
דן קשוניר :נגד.
דודי לוין :נגד.
ג'קי גונגרדי :נגד.
עידית :נגד.
ליאת דרעי :בעד.
נועם ששון :נגד.
בנאור פרץ :יש

 4בעד ,נגד  .6התקציב לא עבר.

תום ההקלטה.
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