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מועצת באר יעקב 
ישיבת מועצה 

 5' פרוטוקול מליאה מס

 

מישיבת מליאת המועצה  שהתקיימה ביום רביעי  

 במשרדי המועצה המקומית  19.2.2014, ד"תשע' אדר א' יט

. באר יעקב

 :נוכחים

ראש המועצה - מר ניסים גוזלן  

חבר המועצה - מר אברהם בוסקילה

מ ראש המועצה "סגן ומ- מר עמרם נעים  

סגן ראש המועצה - קי גונגרדי  'מר ג

חברת המועצה - ליאת דרי  ' גב

חברת המועצה  - עידית גינדי  ' גב

חבר המועצה - מר נועם ששון  

חבר המועצה - מר מוטי זייפתי 

חבר המועצה - מר דן קושניר  

חבר המועצה - מר דודי לוין  

סגן ראש המועצה - מר מוטי פרנקו  

 

 :משתתפים

לית המועצה "מנכ- אירית נתן  ' גב

חשב מלווה - מר זאב ריקנטי  

רואה חשבון גזבר המועצה - קובי שיטרית  

 

: נושאים לסדר היום

 2014אישור תקציב . 1
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פרוטוקול 

בוסקילה , עמרם, משתתפים חברי המועצה ניסים גוזלן. 2014ישיבת תקציב : אירית נתן

, ליאת פה, עידית פה, קי נמצא'ג, דודי נמצא, דן נמצא, מוטי, כרגע איננו

גזבר , אפשר להתחיל. אוקי, נועם בוסקילה הגיע, מוטי עדיין לא הגיע

. בבקשה

חברה כרגע ,  אני מבקש מהאורחים. ערב טוב לכולם. רגע שנייה לפני זה: ר"יו, ניסים גוזלן

, אין מקום

 (מדברים ביניהם)

אירית אמרה שאנחנו לא נשנה את המקום כי הוציאה , אמרנו לאירית: ר"יו, ניסים גוזלן

זה ברור אמרנו את זה כבר או , הזמנות לבניין המועצה ולא רצינו שזה יהיה

חברה , נועם זה לא הזמן עכשיו. ס"בית ראשונים או שנעשה את זה במתנ

2014 ,

 (לא רלבנטי)

אנחנו הולכים לאשר את תקציב , אנחנו נמצאים היום. ערב טוב לכולם: ר"יו, ניסים גוזלן

לישיבה הבאה אחרי שנעבור . התקציב הרגיל של המועצה המקומית, 2014

ים מאד מאד משמעותיים "את זה בישיבת הנהלה אנחנו נעביר מספר תבר

תקציב רגיל נועד בראש . כדי שגם נוכל לצאת ולפעול במסגרת פיתוח הישוב

. 2014ובראשונה לתת מענה לכל הצרכים של הרשות המקומית לגבי שנת 

אנחנו במסגרת תכנית כרגע של התייעלות אבל באופן עקרוני קיבלנו אישור 

 לגרום לכך 2014-תכנית ההבראה בסופו של דבר אמורה ב. לתכנית הבראה

לגבי . 2014-שהמועצה המקומית באר יעקב תהיה מאוזנת תקציבית כבר ב

נושא של תקציבי פיתוח מבחינת הרשות המקומית בתקופה של החמישה 

 מיליון הופנו לסגירת 50-ש₪  מיליון 100חודשים אחרונים גבינו משהו כמו 

ארבעים ומשהו זה , ₪ מיליון 50-ם הזמניים שהיו לנו ו"גרעונות בתברי

. זה המצב מבחינה תקציבי פיתוח. משהו שיש לנו היום כספים בבנקים

ערכנו , המטרה היחידה שלנו היא כרגע לאפס את השוטף ולצורך כך עשינו
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, הוא מאוזן כי הוא בצד ההכנסות שלו מאד מאד, תקציב שלדעתי הוא מאוזן

ערכנו , מבחינת ההכנסות שלו ערכנו, מבחינת ההכנסות. לכבות פלאפונים רק

את הערכה שלנו שהכנסות יהיו פחות או יותר ריאליות כדי שלא יהיה גירעון 

במסגרת הביצוע לקחנו ששכר עובדים ואני יודע שזה הנושא הכי . כנגד ביצוע

שכר עובדים של הרשות המקומית מסך הכל , רגיש במסגרת ההתיעלות

בין , 45-אנחנו צופים ש₪  מיליון 130אם אנחנו לוקחים . 35%התקציב יהיה 

זה יהיה שכר של עובדי הרשות המקומית כשאנחנו ₪  מיליון 45- ל42

 נוספים אנחנו מפנים לשרותים מוניציפליים 65%- זה אומר ש35%לוקחים 

שזה באמת בכל הפרמטרים בראש ובראשונה זה חינוך ביחד עם תרבות ביחד 

נתנו . פרויקטים אחרים, רווחה כמובן, נושא דת, ביחד עם עשייה, עם נוער

 חודשים 3אני מעריך שתוך , השנה אנחנו מקימים מוקד. את כל נושא השפע

אנחנו ואני אומר את זה פה מבחינתנו רואים את . יהיה מוקד רציני לרשות

לבוא ולהגיד אתם . דווקא בשנה כזאת במרכז העניינים, האזרח דווקא בשנה

לבוא ולדבר על עובדים ולדבר על שכר ולדבר על פרמטרים אחרים , יודעים

לשמור גם הנושא של , בסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור גם. זה מאד קל

אני חושב שבמסגרת , העובדים שזה דבר מאד חשוב בתקופה של תכנית

ללכת בין הטיפות עם כל , תכנית הבראה אנחנו מנסים ללכת מה שנקרא

אם הייתם אומרים לי מתוך הכרתי את המערכת בנובמבר , נושא כח האדם

אני , היום אני אומר לכם שהייתי, חשבתי שהגזירות יהיו הרבה יותר קשות

כמובן שבראש . בהרבה מאד אחריות, חושב שעשינו את זה כולנו פה בחמלה

ובראשונה אנחנו צריכים לראות את האזרח ואת השירותים שאנחנו ניתן 

זה לא שהתקציב , ולכן פה גילינו אחריות בתקציב. לאזרח בכל הפרמטרים

. זה יהיה התקציב, ₪ מיליון 130המסגרת שלו תהיה בסביבות כמעט , עצמו

אנחנו נשתדל בתקופות כאלה ואחרות לוודא שאנחנו לא פורצים את 

זה לא משימה .  באיזון תקציבי2014המסגרת כי המטרה שלנו לסיים את 

אנחנו , לראות, כל מי שחושב שזה קל להיות אתם יודעים לדרוש, קלה

אני בטוח שגם הניוד בין הסעיפים יהיו תוך . הולכים פה בראייה מפוקחת
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את כל זה . כמובן שאנחנו נעדכן אתכם, יהיה מעבר מסעיף לסעיף, כדי תנועה

 שנראה בדיוק איך אנחנו עומדים 1/7-נוכל פחות או יותר לבחון לקראת ה

איך אנחנו עומדים ביעדי הוצאות ואם צריך לשנות מסעיף , ביעדי הכנסות

אנחנו נביא את . לסעיף בפרק זמן מאוחר יותר אנחנו נעשה את זה בתיאום

אני יכול להגיד לכם שעשייה  . נעשה את זה בשיתוף פעולה, זה למליאה

כל הפרמטרים ההיערכות שלנו לשנת הלימודים , נעשית מבחינת ההיערכות

לגבי מערכת החינוך . יש לנו לא מעט אתגרים, זאת משימה לא קלה, הקרובה

יש לנו . בכלל כולל תכניות פדגוגיות אנחנו המשימה לפתיחת גנים חדשים

לא אני , תיכון... ', יש לנו להשלים את תלמים ב,  גנים חדשים השנה13כמעט 

-קיבלנו הרשעות ל, אני אומר אתמול קיבלנו חלק מההרשאות, אנחנו, אומר

המטרה שלנו שאנחנו כרגע הולכים .  כיתות גן כולל החלפה של היבילים30

 גנים גם את היבילים וגם את 30אנחנו הולכים להחליף .  גנים15לביצוע של 

 15אנחנו נעשה השנה .  גנים בפרק דו שנתי30-מה שאנחנו אמורים לבנות כ

 גנים כדי לפתור את בעית היבילים שהיא דרך 15גנים ושנה הבאה יהיה עוד 

אגב שראו את המספרים אצלנו פשוט נדהמו בישוב כזה קטן כמה ילדים יש 

 פר יםאני אומר את זה פה המספרים לא פרופורציונלי, ברוך השם

 מהחברה 95%-אבל הסברנו להם ש, האוכלוסייה

. זה המים של באר יעקב: קי גונגורדי'ג

 מהחברה שמגיעים לפה זה בעצם חברה זוגות 95%. כן, כן יש משהו: ר"יו, ניסים גוזלן

. אז זה לא קל לגשר בין עובדים לבין רווחה לבין חשיבה. צעירים עם ילדים

תקציבי פיתוח ואני אומר שיהיה ברור פה . אני מדבר פה על התקציב הרגיל

ם וגם בפעילות "אנחנו עושים פה תכנית שהיא תוצג כבר גם בתברי, לכולם

בנושא הפיתוח מצבנו אמור להיות הרבה יותר טוב . שנתית של נושא הפיתוח

יש לנו משימות כמו להקים את אולם הספורט . כדי שאנחנו נוכל כבר לרוץ

יש את שתי הכיכרות של , יש לנו את בית ספר צאלון. בוא זאב בוא, בצאלון

יש לנו את אולם הספורט , יש לנו מתקני כושר, דקל ואלונים שכרגע במכרז

יש לנו להיכנס . יש לנו את הפארק בצאלון להשלים, בצאלון שאנחנו יוצאים
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יש , שדרוג, יש לנו לא מעט משימות, יש לנו למושבים, גם לשכונות הותיקות

לנו לא מעט משימות שאנחנו בתקציבי פיתוח שיש לנו היום כספים בקרנות 

הפיתוח ומן הסתם כשאתם רואים את הבינוי המספרים האלה יגדלו ואנחנו 

הייתה לנו חשיבה , אני אומר, אנחנו לא, נרגיש איך אומרים זאת אומרת

לקחנו החלטה שאנחנו .  שנים5 שנים כי זה היה קל לדמם 5אחת לא לדמם 

כל מי שמגיע , אל תתבלבלו. בשנה אחת מבחינתנו רוצים לצעוד קדימה

למחוז וכל מי שנפגש עם ראשי רשויות תמיד אחרי בחירות ותמיד אחרי 

פיתוח מואץ כמו שעברנו יש את הנושא של גרעונות כאלה ואחרים ובדרך 

אני , כלל אני אומר את זה בדרך כלל בראייה נכונה מפוקחת ופה כל החברים

מדבר פה באמת לכל חברי המועצה מכל הסיעות שעשו פה עבודה ביחד 

אז . לטובת בניית תקציב שיהיה תקציב פעולות שהוא לטובת באר יעקב

היו לנו הרבה , באמת תודה רבה בעצם לכל החברים שעבדו פה לא מעט זמן

הזה יבוא על ... אני יודע שתמיד יהיה אפשר להגיד ש. ישבנו, דיונים בהנהלה

אני אומר לכם גם . חשבון העובדים וכל אחד ימשוך את זה לכיוון אחר

גם , גם בנושא בתי ספר, גם בנושא דת, גם בנושא הרווחה, בנושא התמיכות

אני אומר את זה פה כי , אנחנו נתנו ואם יתברר, גם בנושא זה, בנושא חינוך

. גם הכנסות משוערכות וגם הוצאות. תקציב זה תקציב משוערך, זה תבינו

, אם יתברר שיש פה אי איזונים כאלה ואחרים תוך כדי תנועה אנחנו

אנחנו מבחינתנו מבינים שבמידה ויתגלו . ברוך הבא זאב רקאנטי, ההנהלה

לי . צורך יתגלה צורך או במידה ויתגלה אנחנו נפעל ביחד לתת את השרות

 130-לאירית חשוב שאנחנו מבחינתנו לא נפרוץ את ה, חשוב לזאב חשוב

, אני אומר. זה מה שחשוב לנו. זה תקציב הרשות המקומית, מיליון שקל

ברור . אנחנו ניסינו בחשיבה שלנו היום בלבנות תקציב חשבנו שזה נכון

לזוז , שהמציאות בסופו של דבר תוך כדי תנועה תכתיב לנו לזוז ימינה

צריך לוותר על , נולד צורך כזה, להעביר מסעיף כזה לסעיף כזה, שמאלה

אז . תהיה פה חשיבה של ההנהלה בצורה משותפת, אז יהיו פה. צורך כזה

באמת אני יכול להגיד לכם יש פה גם אורחים שידעו שהיום אנחנו חשבתי 
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ידעתי שיום אחרי , אני אומר לכם בתור אחד שזה. שיהיה הרבה יותר קשה

גם מבחינת , אני מדבר גם מבחינת פיטורים. יש מלחמת עולם רביעית

גם מבחינת כל התכניות , גם מבחינת הרשות, גם מבחינת ספקים, עובדים

שאנחנו נותנים , הפדגוגיות במחלקת החינוך שלא קשורות למשרד החינוך

יכולים מחר בבוקר ואני , בנוער, כל מיני פעילויות אחרות בתרבות. העשרות

ס שתוקפים וזה אני אומר חברה אין בעיה אפשר "אומר את זה גם במתנ

זוג הורים להגיד לו שמחיר , מחר בבוקר להגיד לכל גברת ולכל הורים

אפשר להגיד שמחיר הצהרון הוא .  שקל אין בעיה1,200הצהרון מחר הוא 

.  שקלים230 זה תוספת של 1,100- היום ל865,  היום830- ו1,100בין . 1,100

 (מדברים יחד)

אני אומר גם לגבי נושא  , טוב חברה, גם לגבי הנושא, דקה אני אומר: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אני אומר גם לגבי צורך של תושבים ואני אומר את זה פה שימשיכו לשלם : ר"יו, ניסים גוזלן

אם תכפילו , 1,200 או 1,100-ס ולא נקפיץ את זה ל" שקלים במתנ860

, 1100,  יותר1000,  משתמשים1000 שקל צהרון כפול 300במכפלות של עוד 

 משתמשים אפשר להגדיל את התקציב וזה שוב יבוא על חשבון לייקר 1200

. את העלויות והמטרה היא פה לא הייתה לכן אנחנו הלכנו ונתנו

זה לא תקציב של המועצה : ... אברהם בוסקילה

מבחינת מימון יש לנו כל מיני , מבחינת מימון אני מדבר אברהם, לא, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

זה מה שיש לי , זהו. יש לנו כל מיני פעילויות שאנחנו תומכים בהם, סעיפים

. להגיד

. לדלג על ההכנסות, קודם כל הגזבר: אירית נתן

 בגירעון 2013 סיימנו את שנת 2014ברקע של הכנת תקציב המועצה לשנת : קובי שטרית

.  מיליון23- סיימנו ב2013,  מיליון27- סליחה ב2012את ,  מיליון27שוטף של 

.   מיליון23לפיכך תכנית ההבראה מבוססת על תכנית שתביא לחיסכון של 
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?  מיליון23זה סופי : לא מזוהה

קיצוץ ,  פעולות בצד ההוצאות שהן קיצוץ בתמיכות3.  פעולות4באמצעות : קובי שטרית

, בצד ההכנסות העלינו את הארנונה. בפעולות חינוך וקיצוץ בשכר

, תגדיר מה זה, לא כולם יודעים, תגדיר פעולות חינוך רק שכולם: קי גונגרדי'ג

עיקר הקיצוץ הוא בצד של ההסעות , פעולות חינוך בין היתר כוללות הסעות: קובי שטרית

. בפעולות החינוך

,  כל שאר התכניות הפדגוגיות: קי גונגרדי'ג

לא נגענו בתכניות העשרה הפדגוגיות : קובי שטרית

, הוספנו גם:  קי גונגרדי'ג

, אני אסביר: קובי שטרית

, לא השארת סייעות בבתי הספר, לקחת גם את סייעות בתי הספר: נועם ששון

איפה שאין צורך לא השארנו : קי גונגרדי'ג

סך הכל , בצד של ההכנסות העלינו את שיעור הארנונה. גם על זה נדבר: קובי שטרית

התקציב בעצם למרות שאנחנו .  אלף400 מיליון 131התקציב עומד על 

בעיקר פעולות פדגוגיות וגם , בתכנית הבראה אנחנו הגדלנו פעולות חינוך

בעקבות ישיבת ההנהלה הגידול של . פעולות רווחה וגם פעולות תרבות

פעולות חינוך ורווחה בעצם מצריך לעניות דעתי הגדלה וזה מה שהבאתי לידי 

הגדלה בקיצוץ כח אדם כי אני לא רואה אפשרות אחרת , ביטוי בתקציב

. למעט צמצום בכח אדם

אתה לא רואה מאיפה לשלם את את ההסכמים הקואליציוניים רק מכח : נועם ששון

. אדם

, יהיה לך את הזמן שלך, עזוב נועם יהיה לך את הזמן למה אתה מפריע: ר"יו, ניסים גוזלן

, הוא מתפתל מלהוציא את המילים חברי המועצה נשארים פה: נועם ששון

, אני לא ראיתי אותו מתפתל דווקא: ר"יו, ניסים גוזלן

. אתה לא הרגשת את זה, אני הרגשתי את זה, אז אני ראיתי את זה: נועם ששון

, אתה קרוב אליו, אני לא הרגשתי: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו בעצם צריכים לאשר גם , אלה העובדות. אני בסך הכל תיארתי עובדות: קובי שטרית
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את תכנית ההבראה וכמובן שהיא באה במסגרת התקציב הרגיל וגם את 

. התקציב הרגיל

לא , לגבי ההתיחסות וההערה שלך, אני אומר חברה אתם צריכים לדעת: ר"יו, ניסים גוזלן

נגיע , יעלה על הדעת ואני אומר את זה פה שתקציב שכר למנגנון אני אומר

רמה סבירה שאני מצאתי . לרמות שכמו שיכולנו להגיע מעל לרמה סבירה

-המטרה היא לא לרדת ל₪  מיליון 130אם תיקחו .  מהתקציב35%לנכון זה 

, תן לי דקה, 40

לא יעלה על , עובדים בלי תכנית הבראה ... 8.5זה לא יעלה על הדעת לקצץ : נועם ששון

. הדעת

,  תקשיב דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, כי הקבלנים זה...  השכר 35זה לא : אברהם בוסקילה

 מיליון שקל מתקציב משכר כח אדם ללא תכנית הבראה 8.5אברהם להוריד : נועם ששון

, סליחה עם כל הכבוד

תשמור קצת כח לזה שיהיה , בוא יהיה לך תור לדבר למה אתה מתפרץ: ... ר"יו, ניסים גוזלן

לך לנאום שלך שהכנת בלילה אנחנו נקשיב 

אני חשבתי עליו עשרות פעמים : נועם ששון

. תודה רבה? קובי סיימת. קדימה. זה בסדר אני בטוח: ר"יו, ניסים גוזלן

. האופוזיציה מתחילה, אז סדר הדוברים: אירית נתן

אני רואה את התקציב הזה . אני קודם כל רוצה לדבר ככה על התקציב: נועם ששון

לא יתכן על הדעת שתקציב הוא , כתקציב גרעוני מלכתחילה ועד הסוף

אני צר לי להגיד לך חבר שההסכמים . תקציב כזה ותרצו שנתמוך בו

, כל חברי המועצה דיברו על שקיפות. הקואליציוניים לא מוצגים בפני כולם

אם . שקיפות עד היום לא ראינו הסכמים קואליציוניים, שקיפות, שקיפות

היית מציג אותם אז היינו רואים באמת תקציב שמתבסס על תקציב 

תפתחי את . אדוני תיתן לי לדבר, במקום לתת לחברי המועצה. קואליציוני

הסכמים קואליציוניים זה שקיפות אני מבקש להציג , ספר התקציב סליחה

 למה לא לפני תקציב שנראה מה דרשו חברי המועצה 5/6-פניתי לזה ב. אותם
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אתם הולכים להצביע בעד . באמת ולמה אנחנו צריכים לפגוע בשכר העובדים

, ביקשתם, עם כל הכבוד, תקציב

? למה פוגעים לדעתך בשכר: ר"יו, ניסים גוזלן

, שנייה: נועם ששון

, אתה חושב שבכל: ר"יו, ניסים גוזלן

 אז הבטחות שהובטחו פה לחברי 8.5-אם לא פוגעים ב?  לא פוגעים8.5: נועם ששון

אז בואו . המועצה והדרישות שלהם הם דרישות שווא כי הם לא יקבלו אותם

שיגידו לתושבים את , שלא יעלו כל אחד פוסט ויזרה חול בעיני התושבים

 מיליון אז חבל 8.5אם אתה לא מתכוון לפגוע בשכר ולהוריד . האמת

אלא אם כן לא תיתן להם את מה שהבטחת להם ומה , התקציב הוא גרעוני

. בוא נגיד ככה, שהם דרשו

, -אל תדאג לנו ל: ר"יו, ניסים גוזלן

יפגעו במישהו ואם לא יפגעו באף אחד אז תקציב הוא , אני לא דואג לך: נועם ששון

התקציב . תשימו את הדברים כמו שהם, תגיד את האמת, אז בוא חבל. גרעוני

.  מיליון בתקציב הקודם5 מיליון קיצוץ אחרי שהצגתם כבר 8.5הצגת 

ביקשנו לראות תכנית הבראה אני לא חושב שאף אחד פה מחברי המועצה 

בניתם אותה , יש תכנית התייעלות, אין תכנית הבראה. ראה תכנית הבראה

לא הצגתם אותה בפני , לא הצגתם אותה בפני ועד העובדים, ביחד עם החשב

אין שום אישור של חברי , לא קיבלתם אישור משרד הפנים, ההסתדרות

 3.5יש פה דרישות של חברי המועצה לבקש עוד . מועצה לתכנית הבראה

, ישבתם בישיבת הנהלה מאיפה מורידים את זה משכר, מיליון שקל תוספת

אמרת לי בעל פה אמור . בתקציב עצמו שהגשת אפילו לא מופיע המינוס

מי שרוצה לדעת ,  מיליון לא תוספת אלא מינוס3.5זה , להיות פה מינוס

לא ראיתי בתקציב מענה משהו וחידוש לבוא ולספר , עכשיו. 1.9.7בסעיף 

עשינו , שינינו, לתושבים הבאנו לכם תקציב

? ...למה אתה : קי גונגרדי'ג

? כי אני אסביר לך למה: נועם ששון
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תסביר לי אני רוצה לתת לך תשובה על זה  : קי גונגרדי'ג

, ס"אני אתן לך דוגמא את המתנ: נועם ששון

, אני אתן לך תשובה אבל תסביר לי: קי גונגרדי'ג

 1.5ס ביקש תקציב של "המתנ. ס"נתחיל עם המתנ, אני אתן לך דוגמא קטנה: נועם ששון

סליחה עם כל הכבוד .  ספורט200לא כולל ,  אלף תרבות200מיליון לא כולל 

אם נתתם לו תקציב .  ספורט זה תקציב שאמור להיות דרך תמיכות200

... הנה .  מיליון שקל כתקציב פעולה לעמותת בוגרים2פעולה למה לא לתת 

אני לא מגן על , את כל אלה שלא עובדים תשאיר בבית, לך אנשים שעובדים

כל מי שלא עובד ולא נמצא . אף עובד גם לא במועצה שלא נמצא בעבודה

תשימו תקציב פעולה כמו ששמתם תקציב פעולה . תזרקו אותו ראשון הביתה

 מתוך זה 1.5ביקשת . לא עשיתם לא ראיתי.  מיליון שקל2בנוער תנו להם גם 

זאת אומרת אתה נשאר עם תקציב .  אלף שקל עבור שכר עובדים250יורד לך 

איזה בשורה אתה מביא לתושבים שאתה ,  כמו בדיוק בשנה שעברה1.2של 

לא אולי עוד תבוא , לצמצם בהוצאות עלות השכר הצהרונים, הולך לקצץ

אני לא רואה . בוא נראה את זה ימים  יגידו. בדרישה לעלות בחודש הקרוב

 ילדים שימשיכו 2 ילדים או 3שזה בשורה לתושבים להגיד להם חברה עם 

, את החשמל, את המבנים, לשלם צהרונים בזמן שאתה מקבל את המקומות

לשם אתם לא מפרישים שקל . את הארנונה הכל על חשבון קופת המועצה

. העיקר לעלות פוסטים, באת עם בשורה לתושבים, אותו דבר בחינוך. עלות

, אתם רצים אתם אלופים בלהעלות פוסטים אבל להגיד לציבור את האמת

, עד אוגוסט, כתבת להם יהיה לכם הסעות עד אפריל. לא

, ראיתי שגם אתה מעלה פוסטים אתמול: ר"יו, ניסים גוזלן

יש , אני אגיד לך למה, אני אעלה. אני הרבה זמן לא העליתי פוסטים, ניסים: נועם ששון

, פה קודם כל חברי הנהלה

, אנחנו גם בהומור, זה בסדר מותר לעלות פוסט: ר"יו, ניסים גוזלן

אז בוא אני , ששמעו בהתקפה האחרונה נועם ששון לא נשאר חבר המועצה:  נועם ששון

חלק מחברי המועצה שמעו נועם ששון לא , אריק סליחה על תפריע לי, אגיד
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נשאר חבר מועצה אז בוא אני אגיד להם זה המקום נועם ששון נשאר חבר 

. זה עם כל הכבוד, אז בוא, אבל אחד לא יכול לפטר את נועם ששון, מועצה

שאחרי מלחמות , דרך אגב לפני שהתחלתי לדבר אני מברך את רונית מרדכי

לית וגם עם יובל הגענו להבנה שהיא תהיה "עקשות ונרחבות גם עם המנכ

זה לגבי . מוזמנת לישיבות המועצה לועדות המועצה כיועצת למעמד האשה

, תקציב שלם מוצג. רק שנייה אני אעבור גם לחינוך. ס ולגבי התקציב"המתנ

לא ראיתי את אף אחד ממכם מעיר , חברי ההנהלה יושבים בישיבות ההנהלה

זה מה שמגיע ,  אלף שקל100שכר מבקר מועצה . הערה על מבקר המועצה

למבקר , שכר לכולם דאגתם, הכל פה מתנהל כמו שצריך, למבקר המועצה

הכל פה , לא מגיע לנו מבקר המועצה לבאר יעקב, למה. המועצה לא דאגתם

, אז אני מבקש בתור יושב ראש ועדת ביקורת. מתנהל כמו שצריך

יצא מכרז : ר"יו, ניסים גוזלן

 שכר 50% אלף זה עדיין לא 150,   שכר50%, אני מבקש להגדיל תקציב: נועם ששון

אל . אז אני מבקש תרשום את זה. למבקר מועצה זה פי שתיים בדיוק

דיברתם . אין לי שום בעיה...  אלף 150-חצי משרה זה עדיין יותר מ. תפריעו

להגיד לך את , ם"הרצל רמב, ם"הרצל רמב, ם"בזמן הבחירות הרצל רמב

ם עוד הפעם נמשיך לעבוד על "האמת חוץ מלראות שלטים בהרצל ורמב

חברה אנחנו עושים לכם פינוי , לזרות בהם, התושבים בעיניים ככה זה נראה

,  לשדרג, בואו אנחנו הולכים להפוך, בינוי לא ראיתי שום תכנית השקעה

רים "זה תב: ר"יו, ניסים גוזלן

הלוואי ואני , ם"אני לא רואה אותך בשנה הזאת נכנס להרצל ורמב, רים"תב:  נועם ששון

לגבי . לגבי תכנית ההבראה. ניפגש בסוף שנה, עד סוף שנה הבאה. טועה

לא , מי שיקוף את הדין זה רק עובדים, לא יתכן שמי שייתן, תכנית ההבראה

 מיליון 3.5 מיליון שקל משכר עובדים ועל זה תוסיף עוד 5יתכן שאתה תקצץ 

אני אומר לך  , לא יתכן דבר כזה. שקל על מנת לרצות את הקואליציה שלך

אין בעיה . יש פה חברי קואליציה שיודעים לבקש ולבקש ולבקש. חד משמעי

, הם רוצים להראות לציבור הבוחרים שלהם שבאמת הם נלחמים ודואגים
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אני לא מדבר עוד , הם לא היו מוכנים. עם כל הכבוד זה בא על חשבון מישהו

הם , הם לא היו צריכים לראות עובדים שעובדים, הפעם על עובד שלא עובד

לא , נותנים פה ימים כלילות ואף אחד לא ישלם להם לא שעות נוספות

, אני אגיד שמות גם כן, יש פה את יעקב חללה. כוננויות ולא כאלה דברים

לא חושב שמגיע לו לא לקבל שעות נוספות , יעקב חללה אחד שעובד, סליחה

יש פה ועד . תנו לעובד את מה שמגיע לו, לא חושב שמגיע לו, ולא כוננות

אני לא בא לבקש אף פעם גם מעולם לא באתי . עובדים שידרוש את זה

מה שיש לי . תנו רק למי שעובד. וביקשתי כיושב ראש ועד לעובד שלא עובד

. לדבר עוד זה לגבי התקציב של החינוך

. חיכיתי: ר"יו, ניסים גוזלן

שום , שום פעולות, לא נפגעו שום פעולות, חינוך, אתם מציגים חינוך. חיכית:  נועם ששון

אני , הורדתם סייעות מבתי ספר, קיצצתם בסייעות, פגעתם בהסעות. פעולות

חושב שכל סייעת שהייתה נשארת בבית ספר ותורמת למערכת החינוך 

אז , ולמורה כי מורה עם כל הכבוד בבית ספר שלה אין מורה שלא קורסת בו

לבוא ולצאת בסיסמאות ולהגיד חברה לא פגענו . אני חושב שגם בחינוך פגעת

קי אתה לא מאמין בזה 'ג. לא פגענו בזה זה סיסמאות בלבד, בפעולות

. בעצמך

. כמה שאתה טועה נועם: קי גונגרדי'ג

אין שום . אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני אדבר, תדבר, אני טועה. אין בעיה: נועם ששון

איפה ... מישהו מחברי המועצה , דוחות חניה? מה בתקציב מסתכלים. בעיה

הבניינים , מהקצה עד הקצה אין חנייה? אנחנו נותנים לתושבים האלה לחנות

. נרחיב על זה בישיבה אחרת, הקומות עולות ולא נדבר על זה כרגע, מתרבים

ח הכנסות מדוחות "אבל בהכנסה מופיע בדו. אין חניות? ומה קורה עם חניות

זאת אומרת לא מספיק הארנונה שביקשתם הגדלה .  אלף שקל200-העלאה ב

אתם מבקשים גם כן בוא נגיד ,  לתושבים11.5לא ביקשתם עוד , 25%עוד 

 אלף שקל נדפוק אותו ניתן לו 200במילים אחרות לדפוק את התושב בעוד 

, אז כנראה. עוד דוחות
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. שנה סגנון: ר"יו, ניסים גוזלן

אתם רוצים להשליך את כל . זה המגמה שלכם, ניסים אני לא אשנה סגנון: נועם ששון

מחירי הקואליציה שלכם ואת המחיר שלכם על התושבים אז בוא תגיד את 

, זה המחיר. זה כאן

, אני חייב להגיד לך שאתה מדבר: קי גונגרדי'ג

, יופי, אתה תגיד מה שאתה רוצה ואני חושב, אני מדבר כמו דמגוג: נועם ששון

אתה בכלל לא בקיא בנתונים : קי גונגרדי'ג

אם אתה לא , אם אתה לא מדבר, אז אתה כנראה לא יודע, אני בקיא יותר: נועם ששון

, ראית הכנסות

, אתה מדבר דברים שבכלל לא מבוססים בשום דבר: קי גונגרדי'ג

 אלף 500 אלף שקל לעומת ביצוע של שנה שעברה 750הכנסות מדוחות , אדוני: נועם ששון

, שקל

, מדובר אחרי זה, עזוב נו: קי גונגרדי'ג

? אתה יכול להסביר, מה מדובר: נועם ששון

, חברה לא נפריע, קובי עזוב שיסיים, אחרי זה תסיים אני אענה לך על הכל: קי גונגרדי'ג

תמשיך אנחנו רושמים נענה אחרי , התפזרת עכשיו אבל בוא תמשיך. תקשיב

, זה

אני חד , תענה על מה שאתה רוצה, אני חושב שאני צודק בכל מה שאני אומר: נועם ששון

,  אני חושב שועד העובדים צריך לבוא, משמעית אומר לך

, עוד פעם לעובדים, עובדים הבנו... עזוב : קי גונגרדי'ג

עוד הפעם אני אדבר כי אין לך תכנית הבראה מאושרת ואל תבוא ותפגע רק : נועם ששון

 6.5אני חוזר ואומר לא יתכן שבתקציב מופיע פה , לגבי הספורט. בעובדים

. השנה אפס, מיליון שקל ביצוע בשנה שעברה עבור ביצוע תקציב ספורט

, תגיד לי אדוני ראש המועצה, זרקת את זה לתמיכות

 היה בתמיכות אבל עוד 6.5, אולי אתה לא יודע, תמיד זה היה בתמיכות: ר"יו, ניסים גוזלן

, אז תן לי אני אענה לך עוד מעט, הפעם

תאמין לי שאני , התקציב שלך היה בתמיכות אני יודע, אדוני ראש המועצה: נועם ששון
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 מיליון 3, אבל מה עשית את התמיכות, תאמין לי שאני יודע, אני יודע. יודע

תגדיל את התמיכות , שקל

? מה עוד, אוקי: ר"יו, ניסים גוזלן

גם ככה אתה הולך לתקציב גרעוני אז תגדיל את , תגדיל את הגרעון שלך:  נועם ששון

. התמיכות ותן לספורט

. הלאה: ר"יו, ניסים גוזלן

. תן להם זכות קיום: נועם ששון

. יש להם זכות קיום: ר"יו, ניסים גוזלן

 מיליון שקל תמיכות לכל המוסדות כולל ספורט זה 3אם , אני לא רואה אותך: נועם ששון

. לא זכות קיום

. אני אספר לך מה קורה בספורט עוד מעט: ר"יו, ניסים גוזלן

לגבי התקציב אני . עכשיו יש לי נושא אחר שלא קשור לתקציב. אין שום בעיה: נועם ששון

,  אצביע נגד

? ...הבאת : ר"יו, ניסים גוזלן

אני . מי שבא בא לבד לא מעצמי עם כל הכבוד, לא הבאתי אף אחד אדוני: נועם ששון

רוצה לדבר על תקציב אני סיימתי אני רוצה לדבר לגבי כתב אישום שהוגש 

. השבוע

, לא קשור: ... ר"יו, ניסים גוזלן

אני רוצה שחלק , אני רוצה שיכנס, אני רוצה להגיד לך מה. קשור, סליחה: נועם ששון

יועץ משפטי עבור מלמד ונתי חד משמעית אני אומר , מהתקציב יהיה פה שכר

, מהנדס, לך

, דקה בוא אני אחדש לך, יש להם ביטוח: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני רוצה לשמוע, אין בעיה: נועם ששון

כי תן לי להתחיל , אז תן לי גם זו הזדמנות גם לענות. אפשר שנייה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

זה , מועצה מקומית באר יעקב יצאה, תקשיבו דקה, נושא משרה. מהסוף

כל אחד לקח וכל אחד לקח את זה לכיוונים אבל בסופו של , חשוב פה שתדעו

אז ככה חשוב , לא כיוונים, דבר גם עשו מלודרמה ולקחו את זה לכיוונים
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החלטנו לבנות . או לפחות בפורום של החדשים. שפעם אחת ידעו מה קרה

היה לנו בעיה לבוא לשטח החום . היו לנו מספר אופציות, מועדון לאתיופים

להקים , בתוך שכונת הרצל שאמורה להיות התחדשות עירונית במידה ותהיה

אני , תקראו לזה מן ריכוז. להשאיר אותם, את המבנה שם בתוך שכונת הרצל

לא רצינו , אני בא, לא רוצה לקרוא לזה בשפה שקראו לזה לפני חמישים שנה

ללכת ולבנות מבנה . להנציח אותם בתוך שכונת הרצל גם עם יהיה פינוי בינוי

לקחת אותם לשטחים . בתוך שכונת הרצל היא קטסטרופה₪  מיליון 4-ב

החומים של קולוני או של תלמי מנשה שאין לנו מקומות היום לגני ילדים זה 

אני אמרתי שאני מחפש לבנות להם . בטח לא אופציה לקחת את החברה לשם

. באזור התעשיה מי שזוכר היה שם דרך וירוק. את המבנה באזור תעשיה

נתי סגוב ביחד עם מלמד וביחד עם מוטי רייזמן , הלכתי ועשינו הצרחה

מה שקרה זה להעביר חום , דקה, מה שקרה זה. העבירו תכנית להצרחה

את , להעביר אותו לשטח ירוק, הצרחה זה לקחת שטח חום ממקום אחר

המיקום שלשים אותם באזור תעשייה עם . השטח הירוק להעביר אותו לשם

הכל זאת ההחלטה שנלקחה ובעיני , המפגשים, כל המשמעות של האירועים

היא החלטה הנכונה ביותר שניתן בטח לא בשכונות החדשות ובטח לא 

ם אנחנו מכירים מועצת הפועלים איזה צרות זה "ברמב. ם"בהרצל או ברמב

החברה בעלי , אז אני באומץ החלטתי שם. עשה במשך שנים אחרונות

זה . היה חוסר תיאום בין מוטי רייזמן לנתי סגוב ולמלמד, המקצוע הובילו

קרה מצב שאנחנו מבחינתנו מרגע שקיבלתי צו הפסקת עבודה כולכם 

אני אישית הלכתי לרות יוסף . מכירים את המבנה הזה שעמד שנה וחצי

עשיתי את , הרצתי את העניין, רצתי לועדה הארצית, לועדה המחוזית

 8פתחתי את המבנה הזה לפני . 5קיבלנו טופס , 4קיבלתי טופס , ההצרחה

אני הייתי חוזר על אותו , אני גאה על כך. חודשים עבור הקהילה האתיופית

נתי סגוב , זה כל מה שקרה, עכשיו. על אותה פעולה, על אותו מקום, מהלך

במידה והביטוח לא . שמבחינתנו יש לו אחריות של נושא משרה יש לו ביטוח

. שתבינו. יכסה אנחנו כמועצה מקומית ניתן לו את ההגנה גם לו וגם למלמד
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עכשיו אני כראש ראשות באופן טבעי כל תביעה נגד ראש ראשות אני מחויב 

, לא משנה

, אז אני מבקש להוציא את מלמד מכתב האישום: נועם ששון

גם אני כראש ראשות , גם אני, אנחנו רצינו לא רק את מלמד, אז דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

. אתה יכול לבקש אבל גם אני כראש ראשות נושא באחריות שילוחית,  שתדע

גם אם . ראשות מקומית שנתבעת באופן אוטומטי ראש הראשות שלה נתבע

ללכת , המהנדס התרשל אז ואללה לקח את ניסים גוזלן בדרך לבית משפט

, לא יודע מי, לכל מיני עניינים ולהכפיש אותי על שיקולים אחרים

תבדוק איך חברי , אני לא בקואליציה שלך, חברי הקואליציה שלך: ... נועם ששון

. לא אני זה בטוח, הקואליציה שלך מדליף לעיתונות את כתב האישום שלך

ביחס עם , זה כתב אישום של הראשות, קודם כל זה לא כתב אישום שלי: ר"יו, ניסים גוזלן

מה שאנחנו עשינו לקהילה , נושא משרה אני גאה ואני אומר פה לכולם

. אני שלם עם נושא אזור התעשיה, המיקום. האתיופית לא עשו בשום מקום

כל מי שלוקח לתקוף אותי פוליטית אז אני , אני הייתי חוזר על אותו מהלך

לגבי נושא . זה מה שלגבי זה. תודה. שמח שתוקפים אותי על דברים כאלה גם

אז אנחנו לפני שניתן לחברי תנו לי כמה דברים רק ? אתה סיימת, של תקציב

אני אבקש ממך לא להתפרץ ואני אבקש פה מהחברים שמי , לעשות סדר

הסכמים , אז אני מתחיל. שיהיה לו מה להוסיף אחרי זה אנחנו נשמע

אתה תקבל , קואליציוניים שלנו אין לי שום הסכם קואליציוני שמגובה בשכר

.  זה אחד. את זה אישית

? כמה זמן לוקח: נועם ששון

תקבל , תקבל את זה, אני לא הפרעתי לך דקה, תן לי שנייה, הדבר היחידי: ר"יו, ניסים גוזלן

הדבר , אנחנו מבחינתנו גם מוטי, עכשיו. קי'תקבל ממוטי ותקבל מג. את זה

ס "זה שתקציב המתנ, תקרא לזה הסכמה אני לא מחויב, היחידי שאני מחויב

אין שום . זה הדבר היחידי שמגובה בכסף,  ללא שינוי2014יהיה בשנת 

כל מה שמוטי . אין שום דבר לא מתחת לשולחן ולא מעל השולחן, מישרות

העלית את , מוטי לגבי נושא, עכשיו. ס זה רק לטובת הציבור"עושה במתנ
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כתוצאה מזה ואני אומר את זה .  אלף שקל200-של ה, הסוגיה של הספורט

אנחנו החלטנו שאגודת הספורט , זאת החלטה שאני לקחתי ואני ערבתי אותו

 ילדים במתחם הכדורגל בקבוצת הספורט 300-כ, היו לנו את הילדים, קרסה

אמרנו בוא ניקח את . של הכדורגל בשיתוף עם גיורא שהוביל את העמותה

 אלף שקל והם יצרו 200כי מה שקרה זה שגבו כמעט , -כמה כסף ש, הילדים

והם היו ₪  אלף 100לא נשאר להם ,  אלף שקל100הוצאות של עוד איזה 

גם אם אנחנו , לא משנה ויהי מה, אמרתי.  ליוני30-צריכים לגמור עד ה

נדאג להפריד בין , ס" אלף בוא נעביר למתנ200-במקום לתת לספורט את ה

 30-עד ה. לבין אותם ילדים שבאים לחוג' אותו קבוצה ייצוגית שבליגה א

 אלף שקל 200לנובמבר אנחנו נשלים גם עם זה יהיה גרעוני ברמה של 

 ליוני אנחנו משלמים שכר אך ורק למאמנים ברמה של 30-להשלים עד ה

זה מה שאנחנו משלמים כדי להפריד את הילדים מאותה ,  2,500₪ עד 1,500

אותו דבר ואני אומר את זה , שניה, דקה. זה מה שהחלטנו. קבוצה ייצוגית

זאת הייתה , כרגע לא עשינו אני מדבר רק על הכדורגל כרגע, עוד הפעם

אני . דקה, חברה,  בואו נו חברה, עזוב גיורא, אני לא שם, דקה, דקה. החשבה

אסור לדבר ואני מבקש מכולם אנחנו לא , נו אנחנו לא שם, דקה, חברה, בא

ס "לגבי נושא של תקציב המתנ. אני אומר זה כל האישו של הזה, שאלת. שם

 אלף שקל האלה לעמותה הייתה מחזיקה את הנוער 200-אם היית נותן את ה: נועם ששון

, זה פשוט דרך איך להוציא את זה משם, גם היא

ואני אומר את זה לכולם יש הפרדה , העמותה, עזוב, תן לי שנייה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו הפרדנו בין , ההחלטה דקה. תן לי אני אגיד לך  מה השיקול, מוחלטת

הוחלט ביני לבין זאב לבין גיורא . ס לבין תקציבי העמותה"תקציב של המתנ

ולבין כולם שתקציב נושא הספורט במידה ויהיה הוא לא שייך לראשות 

אנחנו מבחינתנו החלטנו ופה . זה מה שסוכם. המקומית הוא שייך לתמיכות

זה לשבחו של גיורא ומוטי שלקחנו את , אני אומר את זה במקרה הוא פה

שהניהול התקין יהיה מסודר ולא כל , ההחלטה להפריד את הילדים שלא

אז לכן . מאמן שלא בא מחר ההורים שילמו עבור החוג וכולנו נראים לא טוב
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אני , לגבי אירית ולגבי רונית. לקחנו את ההחלטה הזאת לגבי העניין הזה

אתה לא הצגת את שמי בקטע הזה אז אני אומר גם , אומר את זה עוד הפעם

רונית זה לא משהו , ההחלטה לא שלי, דקה, דקה שאלה, אירית לא ידעה

אירית לא ידעה בכלל על מה , לא גם שתדע, אני דיברתי עם אירית, אישי

אז אני אומר לך שהיא לא , עד עכשיו שלחשתי לה אם היא ידעה, מדובר

, דקה. אז לבוא ולהאשים את אירית גם בקטע הזה זה לא העניין. ידעה

, עכשיו אני. היא פה אמרה והיא יכולה גם להגיד את זה בקולה, שנייה

? היא לא ידעה במה מדובר: נועם ששון

יש , לא התכתבויות, בלי שום קשר החלטנו רונית פה, עזוב, בלי שום קשר: ר"יו, ניסים גוזלן

אז אני בא ואומר מבחינתנו . היא לא אמרה שלא ולא אמרה שכן, במייל דקה

לגבי נושא של מבקר . זה לגבי זה. זה מה שאני מנסה להגיד, זה לא היה אנטי

 לדצמבר 31-מבקר המועצה רוזוביץ שסיים את עבודתו אצלנו ב, המועצה

,  עבור מבקר מועצה50%יצא מכרז של 

? מתי התפרסם, מתי יצא: נועם ששון

, רונית קיבלה, קיבלנו נחיצות משרה, פורסם, פורסם, לא, התפרסם שבוע: ר"יו, ניסים גוזלן

 150גם אם רשום . זה במסגרת מה שמגיע, 50%בימים האלה יהיה מבקר 

חברה , אף אחד לא על פי חוק,  אז נשלים לו200אלף ומחר מבקר צריך לקבל 

לא אני קובע את גובה השכר ולא אני קובע את , לא אני קובע את הנחיצות

עכשיו עד שהוא . זה כל העניין. מי שקובע את הכל זה משרד הפנים. השיעור

אז לכן עשינו , שלושה, יכנס ועד שהוא יעבור ועד שזה ייקח חודשיים

כל התקציבים שרשומים פה כדי לא לבלבל את האנשים הם . משוערך

זה לא מחר בבוקר שילמנו . זה תקציב שהוא לא ודאי. תקציבים משוערכים

את זה אלא אנחנו אמורים לשלם בעתיד במידה ונבצע את הפעולות האלה 

עובדי המועצה עם כל הכבוד גם בתקופות עבר . לגבי עובדי המועצה. ואלה

 2009 החלטנו שכוננות ושעות באות השנה 2009-ואני לא רוצה להרחיב ב

שהיינו במצב לא קשה  ולא לפני תנופה של פיתוח 

 מיליון שקל 8.5אבל לא באנו לקיצוץ : נועם ששון
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,  אפשר אבל דקה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, אבל יש הבדל: נועם ששון

תאמין , הקשבתי לך? אני הפרעתי לך, תן לי אבל לענות אני לא מפריע לך: ר"יו, ניסים גוזלן

 2009-עכשיו גם שעות וגם כוננות ב. לי רשמתי יפה אני פשוט חוזר על כל

ישבנו אתם והחלטנו , יעידו גם אריה אפשטיין וגם רונית וגם מעודה, וישבתי

ולא , בתיאום איתם שאנחנו לשלב זאת לא הבטחנו אחד שזה יהיה כל השנה

אמרנו שעות וכוננות שזה . הבטחנו שזה יהיה מחר בבוקר שזה יחזור

, התקשרו אלי מהעיתונים אם יש סכסוך עבודה, במסגרת סכסוך עבודה

שעות וכוננות על פי חוק אנחנו לא חייבים להפעיל אם אנחנו , אמרתי חברה

הרי ברור לכולם שמרכיב שכר . מסתדרים בלי השעות ובלי הכוננות לתקופה

אנחנו . אנחנו איך אומרים עם אצבע על הדופק, של עובד זה שעות וכוננות

אנחנו . מבינים שאנחנו לאורך זמן לא נוכל להחזיק בלי לתת שעות וכוננות

, ניתן יותר מאוחר שנראה שאנחנו

, ניסים: נועם ששון

,  תן לי דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

אתה שולח את הבעיה למקומות , הבעיה היא לא שעות וכוננות, ניסים: נועם ששון

. אחרים

, תקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן

. סליחה עם כל הכבוד, ואתה לא מתמקד בעצם הבעיה: נועם ששון

. אז תקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן

שעות וכוננות נותנות למועצה  : נועם ששון

. תן לי דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

 מיליון שקל מנתוני הגזבר של אתמול 2ניוד עובדים בסך הכל של : נועם ששון

, דקה. אתה טועה: ר"יו, ניסים גוזלן

 אתה יכול להסביר לי 8.5-אני לא מבין להגיע ל. אדוני גזבר המועצה, שלשום: נועם ששון

? מאיפה תגיע לשם

. אז תקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן
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, נגיד שלא תיתן שעות וכוננות כל השנה, מאיפה תגיע לשם אני רוצה להבין: נועם ששון

מאיפה תביא עוד .  מיליון2זה בסך הכל , אני מסכים איתך שאתה לא חייב

.  מיליון שקל אני רוצה שתגיד לי6.5

אני יכול להראות לך שניה , קודם כל לא יודע מה קובי אמר לך? אפשר: ר"יו, ניסים גוזלן

, אצל מיטל

, קובי כמה חוסך: נועם ששון

אני לא הפרעתי ? אני הפרעתי לך, אני לא נכנס איתך לוויכוח, שנייה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, הנלווים. לך

? 6.5מאיפה יביאו עוד : נועם ששון

, הנלווים. תקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן

, אתה הגזבר ואתה חתמת בעד אתה הולך להצביע בעד: נועם ששון

. אני עונה לך: ר"יו, ניסים גוזלן

?  מיליון6.5מאיפה יביא עוד : נועם ששון

? אתה רוצה להקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן

. תגיד לי, כן: נועם ששון

... אז אני אעבור לסעיף הבא אם , אני לא יענה לך, אבל אתה סתם מפריע: ר"יו, ניסים גוזלן

, תקשיב. זה לא אומר שאתה צודק

. אני שומע, אני איתך: נועם ששון

אני באתי , אני באתי ואמרתי קודם כל לא אומר כמה זה חוסך כרגע: ר"יו, ניסים גוזלן

 24-ואמרתי בשלב הראשון שעות וכוננות זה דבר ראשון שהורדנו ב

קודם כל אמרנו אין שעות נוספות ואין . לאוקטובר יום אחרי הבחירות

כי אנחנו רוצים לעשות מצד אחד סדר ? למה. כוננות בצורה גורפת לכולם

לגבי , עכשיו. ומצד שני אנחנו צריכים את החיסכון שהוא בשליטה שלנו

יש לנו את כל הסייעות שאני הלכתי לבחירות , נושאים של צמצום משרות

אני .  מנקות וכל אחת מנקה בשני חדרים או שלושה8- ו7ואמרו לי יש לי 

 מטרים 280כל מי שמנקה , מדדנו לכולם מדידות. אמרתי שאני עושה סדר

עזוב תן לי עד הסוף לא , אף אחד פה לא. מקבלת חצי משרה בלבד מלא
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. אנחנו לא צריכים את התגובות שלך, הפרעתי לך נו באמת

. אבל סידרנו את המערכת: נועם ששון

אותו דבר עשינו .  משרות של ניקיון30- ל25בין , 30אנחנו צמצמנו בערך : ר"יו, ניסים גוזלן

באנו . באנו למלוות שיצאו לקו אחד או שניים ביום וקיבלו יותר שכר. בליווי

וצמצמנו והתאמנו את שעות היציאה וההגעה לפי הקוים החדשים וייעודים 

 אלף שקל חסכון לגבי נושא של סייעות 100איפסנו בערך רמה של . חדשים

כשאנחנו . ₪שאנחנו מדברים על שנה אנחנו מדברים בערך על מיליון . בחודש

ושאנחנו . הנלווים₪  מיליון 2.5מדברים על מלווים אנחנו מדברים על 

 עובדים 12כשאנחנו מדברים שהוצאנו . ₪ מיליון 3.5זה כבר , מדברים

אנחנו , לפנסיה אנחנו חסכנו כי רובם היו פנסיה צוברת ולא פנסיה תקציבית

עכשיו כבר . ₪ אלף שקל בחודש שזה מיליון 80חסכנו בערך עוד רמה של 

ברור לכולם וגם לי , אבל ברור לכולם. ₪ מיליון 4הישגנו ביעדנו משהו כמו 

שלאורך זמן אני לא אוכל להחזיק את העובדים בלי שעות ובלי כוננות לגבי 

כי . זה גם אני יודע, זה גם זאב יודע זה גם אירית יודעת, זה ברור, כל השנה

מצד אחד אנחנו לא יכולים לתת לעובד מקל ומצד שני אנחנו צריכים לתת לו 

. גם גזר אז אנחנו מבינים את האחריות ואנחנו יודעים שלשמה אנחנו נכוון

. הם תואמות ועד. כל הפעולות שעשינו עד היום הם תואמות ועד

, 4אז חסכת : נועם ששון

אנחנו מבחינתנו מתכוונים במסגרת יש . תן לי עד הסוף, דקה, שניה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

 אלף 85ביטלנו את פרח השקד בערך מיליון . עוד מיליון שקל של פרח השקד

העברנו את הקוים ואת הפעילות , מאה מיליון שקל בשנה, שקל בחודש

, ההיפך, לא קלטנו היום אף עובד, שלהם לעובדים שהיו בתוך המערכת

 5-קח בחשבון שה. ₪ מיליון 5-כבר הגענו ל. להתייעל, המגמה הייתה לצמצם

אנחנו מצפים וחושבים שאם עבודה של אירית , עכשיו. זה התחלה₪ מיליון 

ופה אירית נכנסה לתמונה ברצון לייעל את המערכת בצורה מיטבית שמי 

שלא יעבוד לא יישאר במערכת כי אנחנו לא רוצים פרזיטים ולא רוצים לתת 

כל אחד תקף גם אותי וגם זה וגם אני יודע הייתה לי , הרי כולנו. יד לזה
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אם הייתה לי מערכת טובה ויעילה לא היו בחירות . מערכת לא יעילה וטובה

זה כולם , זה אני אומר לך היום אם הייתה לי מערכת יעילה, בבאר יעקב

₪  מיליון 8.5 מתוך 5אמרתי כרגע השגנו , הבטחנו, באנו, אז אמרנו. אומרים

גם אם מחר בבוקר ייצא שאירית היום כתוצאה מחוסר , לענות לך. ביד

 איש ואנחנו 30יצאו רק , בסדר,  איש הביתה30תפקוד של אנשים יצאו רק 

אופציה שניה , עכשיו, נהפוך הוא, באמת אין פה ציד מכשפות, לא רוצים

 איש 130 שיש לנו 60- או בני ה55מגיל , 55הייתה לבוא ולהציע לכל הבני 

זה , זה מספר ונתון שלא אני קבעתי אותו,  עובדים130, 67 עד גיל 60מגיל 

עכשיו אם היינו באים בצורה . עובדים שקיימים עובדים פה עשרות שנים

יש לי תכנית הבראה ביד מאושרת גם משרד הפנים , חסרת אחריות ואומרים

עובדים לא , ובכח אנחנו לא מוציאים פה אף אחד בכח שיהיה ברור פה לכולם

אני מדבר על . תן לי שניה עד הסוף אני לא הפרעתי לך, דקה, ייצאו מפה בכח

זה שמי שיעבוד ומי שירצה יש פה עניין שאנחנו ניתן הטבות ברגע שתכנית 

, דקה, תכנית ההבראה שלנו, מבחינתנו יש לנו תכנית הבראה, ההבראה

עוד , תכנית ההבראה שלנו מועברת אחרי אישור התקציב לשבוע הבא

אנחנו , שבועים יש לנו פגישה אצל מרדכי כהן ראש המינהל במשרד הפנים

כל מטרת . משם זה הולך לאוצר, עולים לשוקי עמרני, עוברים את מרדכי כהן

, תכנית ההבראה

, כרגע אין תכנית הבראה, תכנית הבראה מוצגת אחרי הישיבת תקציב... אז : נועם ששון

, יש תכנית הבראה, תקשיב: ר"יו, ניסים גוזלן

, אהה היא לא מאושרת?, יש תכנית איפה היא מאושרת: נועם ששון

, היום היא מאושרת: אירית נתן

 זה לא תכנית 4.5,  מיליון5של קובי לכתוב לי . ... ממש לא קיבלתי אותה, לא: נועם ששון

אדוני אני לא קיבלתי תכנית הבראה , הבראה

. קיבלת הביתה: קי גונגרדי'ג

קיבלת : אירית נתן

? קיבלתי תכנית הבראה: נועם ששון
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. היית להוט, אתה אפילו לא יודע מה קיבלת, קיבלת: ר"יו, ניסים גוזלן

זה תכנית ,  זה4.5, תכנית התיעלות למשרד הפנים, תעצור, תעצור, ניסים: נועם ששון

קי אני 'ג, קובי. ניסים מתבייש להציג את זה בתור תכנית הבראה? הבראה

, סליחה על, זאת לא תכנית הבראה, יודע מה קיבלתי

. אולי הוא לא קיבל, תראה לו איזה חוברת הוא קיבל. קיבלת חוברת: קי גונגרדי'ג

הנה שלושה דפים , אני מכיר אותה עם המכתב של קובי, קיבלתי אותה: נועם ששון

אני הייתי מתבייש לקרוא לזה תכנית ? זה תכנית הבראה... ראשונים 

, קי אתה לא יודע מה זה תכנית הבראה'ג, הבראה

? מה זה תכנית הבראה: קי גונגרדי'ג

? זה ככה נראית תכנית הבראה, צר לי להגיד לך: נועם ששון

, איך נראית תכנית הבראה בוא תסביר לי: קי גונגרדי'ג

אתה בא לספר למשרד הפנים איפה אתה בא לצמצם , זה תכנית התייעלות: נועם ששון

תכנית הבראה , זאת לא תכנית הבראה. לקבל את האישור שלהם לתקציב

, להציג אותה, צריכה להיות מיושמת עם ועד העובדים בשיתוף ההסתדרות

לאף ... זאת אומרת , מה זה ישן, אתה עושה לנו ככה, להראות איך מקצצים

בוא אני מכבד את זה ואני , סליחה, ניסים, אחד אתה עושה מה שאתה רוצה

. אומר לך חד משמעית זאת לא תכנית הבראה

, 100%אמרת , אוקי שמענו: ר"יו, ניסים גוזלן

. תגיד מה שאתה רוצה: נועם ששון

אז רגע עוד לא סיימתי תקציב אחרי זה . אני דיברתי על התקציב, אנחנו: ר"יו, ניסים גוזלן

אתה חושב שזה לא תכנית הבראה אז . אני אדבר איתך על תכנית ההבראה

אני לגבי שעות וכוננות . אני אלמד אותך מה זה תכנית הבראה עוד דקה

מבלי פרישה מרצון של עובדים ,  מיליון מבלי פעולות5אמרתי לכם הישגנו 

גם אם נגיע בסופו של דבר רק . ומבלי שמי שלא עובד לא יישאר במערכת

, 1/7-לעוד מיליון וחצי או שתיים אנחנו נדע לאן אנחנו הולכים לקראת ה

 1/7-קחו בחשבון שתמיד לקראת ה. אנחנו נדע ואם צריך לנייד מסעיף לסעיף

ח "נראה דו, נעביר את זה בצורה מסודרת, גם זאב גם אנחנו ההנהלה נתכנס
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נכון .  לפי זה נדע מבחינתנו איך אנחנו מכבידים את היד30/6-ביצוע של ה

 אחד 200אחד אמר ,  איש הולכים הביתה150להיום כולם כבר אמרו שיש 

הדבר האחרון שאפשר להגיד עלי זה חוסר . וכל יום הייתי יורה בכולם, 270

אבל חוסר רגישות חברתית אי אפשר להגיד , אמרו עלי הכל. רגישות חברתית

זה תמיד אמרו לי שאני יושב , זה גם אתה יודע בתור היותך בועד. נקודה, עלי

אז אני אומר את זה פה לכולם . אתה זוכר את זה תמיד. ראש הועד

על גבם של , שמבחינתי ואני פה מאד חושב שזה לא בא על גבם של התושבים

כל התדמית של העובדים כולל כל החוליים שהיו לנו , רק מה שכן. העובדים

 אנחנו נחסל אותם 2014-כולל הכל אנחנו רוצים לחסל אותם וב, מהעבר

ואני אומר את זה פה לכולם לכן אין פה ציד מכשפות ואני . נרצה או לא נרצה

חושב שיש פה עובדים שלא עבדו ופתאום כולם היום נמצאים בשיבוצים 

ברור . נכונים ואירית עושה פה את העבודה מולם ואנשים נהנים לעבוד

שברגע שאנחנו גם טיפה נראה שאנחנו גם עומדים בעוד מספר חודשים 

זה . מצומצם בייעדי תכנית ההבראה אנחנו נשחרר את הרסן לשעות וכוננות

לגבי מי שלא מתאים במערכת אנחנו נפלוט אותו וזה לא , לא אומר לגבי

זה לא יעזור אם הוא יעמוד פה עם שלטים או אם הוא יעמוד , יעזור כלום

. הליך מסודר כמו שצריך, כל מי שלא יעבור יעבור שימוע, טנק מול המועצה

, כל מי ואני אומר את זה פה

שצריכים לתת את הדין של כל המערכת , בינתיים עושים את זה רק לשניים: נועם ששון

, הזאתי

, עזוב אבל את זה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, בוא נדבר גם על זה? למה לעזוב את זה: נועם ששון

, אני כרגע לא: ר"יו, ניסים גוזלן

. אנס לכולם'אנס תיתן צ'נדבר גם על זה כשנותנים צ: נועם ששון

, אנס לכולם אבל עזוב'אנחנו נתנו צ, אנחנו כרגע לא: ר"יו, ניסים גוזלן

? למה: נועם ששון

זה , מה אירית אמרה, כי זה פרטני ואני לא רוצה להגיד לך מה הם אמרו: ר"יו, ניסים גוזלן
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אתה כחבר , מי שיש דקה. לא הזמן ולא המקום ולא מכובד לדבר על אנשים

, מועצה

, אנס גם לעובדים האלה'לתת צ: נועם ששון

נועם אסור לדבר על , אנחנו לא ניגררים על שמות של עובדים ואסור: ר"יו, ניסים גוזלן

אתה יושב , אתה מכיר, יש בעיות, יש פה ציבור זה לא ישיבה סגורה, שמות

גם סכסוך עבודה לא מרתיע , אריה ברשותך, חברה, לא מדברים דקה, אצלי

אף , פעם אחת אני אמרתי גם פה ואני אומר את זה פה. ואני אומר את זה פה

, אחד לא יניע אותנו גם אם העובדים ואני אומר את זה פה אני מכבד אותם

אבל אף אחד פה לא מאיים עלינו לא בסכסוך ולא , מעריך אותם ויותר מידי

ואנחנו נחיה ונמצא פתרון , במערכת ולא העובדים עצמם ויש תחליף לכולם

זה לא שלא יהיו אבל אני אומר אנחנו . לכל בעיה שתהיה ויהיו עוד בעיות

ואני חושב שהדרך שבחרנו היא דרך מאוזנת כי . נחושים לעמוד בדרך שבחרנו

 להוציא 67, 60את אלה בני , הכי קל להיות במקומי ולהגיד את מי לזרוק

להם מכתבים להתחיל להתעמת אתם או אלה שנכנסו בשנים האחרונות גם 

, אפשר לשבת על הכל, זה חברה. או ללכת על קיצוץ רוחבי, אתם להתעמת

אם היינו הולכים על . אפשר לקחת את זה לכל פאן ולתקוף כל פאן

אם היינו הולכים על ,  עובדים120האחרונים הייתם אומרים מה הוא זורק 

 130- מה הוא לא נותן להם לפרוש לאנשים שתרמו במערכת ל60-בני ה

מצד שני ברור לכולם . למה פוגעים, אם נפגע בשעות ובכוננות. האלה

 שכר זה 35%. שהחשיבות של לתת שירותים לציבור זה הדבר החשוב ביותר

לגבי . עכשיו אנחנו מבינים שלשם אנחנו שואפים. אנחנו צריכים לאזן, יפה

, נכון. אף אחד פה לא מחפש דוחות חניה, נושא של דוחות חנייה שהעלתה

 שאני קיבלתי אותם כירושה תקן חנייה 2001- ו95-עות האלה  שנוצרו ב"בתב

 אלף שקל אף אחד 700-זה תקן החנייה כשמכרו דירות ב, היה אחד לדירה

לא חשב על חניון תת קרקעי חשבו על דירה זה כמו שהפרוגרמות האלה גם 

דקה ואני צריך , 14 גני ילדים בתלמי מנשה והיום יש לי רק 6אמרו שיש לי 

. בשטחים חומים, דקה ,18
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אתה יכול לא , ע אמרה"אז מה עם התב. אתה יכול לא לאשר עם כל הכבוד: נועם ששון

. לאשר לאף קבלן לעלות על השטח אם הוא לא יבנה חניון תת קרקעי

יש לך , ע החדשה"אם כל הכבוד לך בתב, אתה לא יכול לאשר. דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

. זכויות

, הקבלן ירוויח פחות עם כל הכבוד: נועם ששון

, עזוב את הפופוליסט עכשיו: ר"יו, ניסים גוזלן

, עד לכאן... אתה יודע מה זה לצאת פה בבוקר מ: נועם ששון

טוב אני לא מדבר על זה אני מדבר על דוחות חנייה , אז לא נביא תושבים: ר"יו, ניסים גוזלן

 מהכנסות דוחות החנייה נובעים מזה שאסף 85%בנושא דוחות חנייה . עכשיו

,  אתה כן יודע, אולי אתה לא יודע. דקה, הרופא בתחום השיפוט שלנו

,  אלף200- אתה יכול להתחייב לי שהעלאה של ה: נועם ששון

כל מי שיחנה על , תקשיב, תקשיב, כל מי שיחנה, אני לא יכול להתחייב: ר"יו, ניסים גוזלן

כל , כל מי שיחנה בחניית נכים, כל מי שיחנה על המדרכות, המדרכות תקשיב

סדר יחטוף לא משנה איפה הוא גר ולא משנה מי הוא ולא   מי שיהיה באי

, דקה, דקה עם כל הכבוד, אנחנו, אתה, דקה, נקודה, משנה מי הוא

לנסות להוציא את כל ההסכמים ... אל תבוא ... יש לך רושם כנראה מוטעה : נועם ששון

הקואליציוניים שלך ולספר סיפורים בפייסבוק לתושבים מה התכנית עושה 

אל תספר להם על חשבון הארנונה , על חשבון העובדים ועל חשבון התושבים

אתה סיפרת את , שלקחתם בכיס ימין ואתה נותן להם את זה בכיס שמאל

, הסיפור הזה לתושבים

, נו תכבד, אבל תן לנו לדבר למה מישהו התפרץ אליך באמת? אתה סיימת: ר"יו, ניסים גוזלן

, נו, תרבות דיבור

, זה תרבות, ניסים: נועם ששון

אני בא . תרגע, אבל תן באמת אתה לא פה היחידי... כמה דקות , תן לי: ר"יו, ניסים גוזלן

אני אהיה . ואומר לגבי דוחות חנייה רוב ההכנסות שלנו הם מאסף הרופא

אם אנשים מחנים ויש פה אי סדר , גאה שאם אנחנו ואני אומר את זה פה

, יהיו דוחות חנייה
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... תשים מעבר לדוחות חנייה תשים דוחות לאלה , אני לא נגד דוחות חנייה: נועם ששון

, תפתרו את בעיית החנייה

 (מדברים ביחד)

, מוטי שניה, עוד דקה אתם מדברים, עידית, עידית, הדוחות, דקה, אנחנו: ר"יו, ניסים גוזלן

כל נושא אכיפת , קי דוחות זה לא חנייה'ג, מוטי עוד דקה נותנים לך לדבר

,  כלבים

אני לא , אתם לוקחים את הדיון למקום אחר כאילו אני נגד דוחות החנייה: נועם ששון

.  נגד דוחות החנייה אני נגד מצוקת החנייה

. הלאה, מצוקה תדבר נעשה דיון בנפרד, בסדר: ר"יו, ניסים גוזלן

. סליחה על הביטוי, מצוקת חנייה ומצד שני לדפוק להם דוחות... אל תחפש : נועם ששון

. אז בוא אני לא נגד דוחות חנייה אני בעד סדר בעיר שלנו

אנחנו את נושא השלכה . דקה, אנחנו את נושא רצועת כלבים נאכוף, טוב: ר"יו, ניסים גוזלן

את הימי גזם וכל אחד שיש לו קרטון ופסולת , פרועה נאכוף ביתר שאת

הסדר . ביתית וכל דבר שאדם מחליט ביום לא שלו להוריד הוא יחטוף קנס

אף אחד לא אמר שאדם כזה הוא נגד סדר , ואני אומר כולנו שואפים, הזה

יכול להיות . אני בא ואומר אלה צפי של הכנסות, ואדם כזה הוא לא בעד סדר

יכול להיות , כתוצאה, שבסופו של דבר ההכנסות יהיו כתוצאה מעבודה נכונה

יכול להיות שהם ,  כמו שנה שעברה700 ולא 900שהם יהיו מיליון מאה ולא 

 אלף אם אנשים יתנהגו 600יכול להיות שיהיו גם , יהיו גם מיליון מאה

לעשות , בסופו של דבר הצהרת הכוונה שלנו היא במסגרת פיקוח. בהתאם

-זאת המטרה כי זה חלק מהיעדים שהצבנו לנו ל. פיקוח שהוא יותר רציני

, מוקד יהיה, מוקד לא יהיה אדם אחד, מוקד זה בשורה, אמרתי מוקד . 2014

יש , ס"הם ישבו במתנ.  מוקדים מהמערכת הקיימת שיוכשרו לעניין8, 7יהיו 

 ימים 7המוקד יהיה , הם כולם יוכשרו, הם יצאו כולם לקורסים, להם שם

יענו לו עם , כל אדם שמתקשר יענו לו עם אימיילים.  שעות ביממה24בשבוע 

SMS ,אנחנו , ים שמוקד רואה צופה"אנחנו נרשת את הישוב במסגרת תבר

. כן ניתן בשבת... אני אומר את זה , אנחנו כן. 7/24ניתן מענה של 
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, אנשים דתיים ללא כוננות שבת... ? למה צריך לתת בשבת, מה: אברהם בוסקילה

כל הכוננות במדינה היא בסך , חבל שלא שמעת בהדסה איך פרופסור מדבר: לא מזוהה

, כל הכבוד לך, אף אחד לא ציפה מעובד, הכל הטבת שכר

 (מדברים ביחד)

, אחר כך נדבר על שבת, קודם כל שיפתור את הבעיות של שש ימים: אברהם בוסקילה

?  בסדר, 6/24אנחנו נעשה , יפה: ר"יו, ניסים גוזלן

יש שם פסולת ... אני לא ראיתי , כל הפסולת שלו זורק אחרי החומה:... אברהם בוסקילה

, אתם מחפשים, בנייה ופסולת קרטונים ופסולת

, נו הלאה, אף אחד לא מחפש כלום, אברהם: ר"יו, ניסים גוזלן

אני רק מבקש ממך כשאתה מוציא פסולת מהגנים אז אתה יודע שיהיה : ... מוטי פרנקו

. מסודר

 (מדברים ביחד)

בבאר יעקב יש , בבאר יעקב אני אומר את זה פה, דקה, בבאר יעקב: ר"יו, ניסים גוזלן

, אברהם, דקה, ואם מישהו, סטטוס קוו בבאר יעקב ואף אחד פה לא עושה

, נושא הספורט. נושא הספורט...  מה הדלקנו אותו על , נדלקת עכשיו

מנהלים מועצה עם קו , ככה לא מנהלים מועצה, זה התחלף כבר:  ...אברהם בוסקילה

, נגד שבת...  , חשיבה ועם אסטרטגיה ככה מנהלים

 (מדברים ביחד)

אין תכנית , בסדר הבנו אנחנו לא עושים. שמענו אותך, יאללה, בסדר: ר"יו, ניסים גוזלן

, מוטי, אנחנו, אפשר דקה, דקה, אירית, עד היום דקה, אנחנו. שהצגנו לכם

, רגע מוטי משפט אחרון, מוטי בבקשה, חברה אבל למה אתם צועקים

כל השיטור העירוני בבני ברק למעט השוטר שמפקד עליו בנוי על גוי של : אירית נתן

. שבת

אני צריך רק שתי דקות את הדברים בשם הסיעה שלנו ובשם סיעת הבית : מוטי פרנקו

אין שום בעיה שיהיה מוקד , אחד לגבי המוקד העירוני, יהודי יגיד לוין אחרי

, יכול להיות לפעול בשבת, בשבת

אנחנו נציג לכם ,  נדלקתם7/24אמרנו , רגע חברים אבל אנחנו לא שמה: ר"יו, ניסים גוזלן
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. הלאה, יש בשורה, הלאה, אנחנו לא שם, רגע דקה, פעולה, תקציב, תכנית

 (מדברים ביחד)

, אם יש לכם עוד משהו להגיד. חבר הכנסת בוסקילה וראש המועצה: מוטי פרנקו

, דודי לוין, הבית היהודי: ... ליאת דרי

, וסיעת הבית היהודי... אמרתי סיעת : מוטי פרנקו

, דודי לוין עבר לבית היהודי הוא לא יודע: קי גונגורדי'ג

אחד , אם מישהו רוצה עכשיו לאמר משהו שיגיד אני צריך רק שתי דקות: מוטי פרנקו

המוקד העירוני הוא הרצון גם של כל חברי המועצה החדשים . לגבי המוקד

הנושא של לעבוד בשבת זה לא שינוי של סטטוס קוו . וגם הותיקים דרך אגב

, כי יש

, חברה אף אחד לא: ר"יו, ניסים גוזלן

, נו ברצינות, ראש המועצה בבקשה אל תדבר: ... מוטי פרנקו

פלטו , עזבו את הסטטוס קוו. הנושא הוא תקציב, הלאה, זה לא הנושא: ר"יו, ניסים גוזלן

, 7/24אמרו , פה משפט

יש דברים שצריך להגיד גם כשזה מקפיץ אנשים : מוטי פרנקו

. נו, זה ברור לכולם, הלאה, סטטוס קוו בבאר יעקב נשאר: ר"יו, ניסים גוזלן

לא חייבים לחלל שבת ואסור לחלל שבת מבחינתנו ואנחנו לא רוצים לייצר : מוטי פרנקו

של סטטוס קוו חס וחלילה שבאר יעקב תשנה את הסטטוס קוו אבל ... פה 

אתה צודק לא צריך , הרב בוסקילה העיר הערה שאי אפשר לטפל בשבת

זאת אומרת , אבל קח דוגמא של תקלה שמשבת נתקעתי בבית, לטפל בשבת

, מספיק סתם דוגמא משהו שהוא חירום

, לכיבוי אש: ... אברהם בוסקילה

אני מבטיח לך שאנחנו . זה לא העניין הזה, גם כיבוי אש עובד בשבת, לדוגמא: מוטי פרנקו

, שתיים. שזה יהיה ברור, לא נצביע בעד שינוי הסטטוס קוו, באנו לשנות

 שנה 30הוא , במפלגה... אז מה הוא ? למה הוא בעד שינוי הסטטוס קוו: ר"יו, ניסים גוזלן

, לא הבנתי, בסטטוס קוו

זה לא , ס"לגבי אם אפשר לגבי הנושא של העברה של הספורט למתנ, שתיים: מוטי פרנקו
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זו הייתה העברה שהתקבלה יחד עם , זה לא העברה ספורדית, העברה ארעית

ראש המועצה דברים צריכים לאמר , הספורט, ראש המועצה והחשב המלווה

. גם כשהם לא נוחים אין מה לעשות

? לא נוחים למי: ר"יו, ניסים גוזלן

 אלף שקל בחודש צפי שעוד כמה עשרות לא משלמים נכון גם 21הכנסות של : מוטי פרנקו

תעשו את החשבון של ,  אלף שקל בחודש86להיום והוצאות של מעל 

תכפילו בעשרה חודשים ותבינו שלספורט הנוער שזה העתיד של , הדפיציט

, קיבלנו החלטה אמיצה. באר יעקב לא היה לו שום סיכוי

,  אלף זה זול אתה אומר40:  נועם ששון

זה . מקווה שאנחנו נייצר סיטואציה שהדבר הזה יקרה... אנחנו , אנחנו לא: מוטי פרנקו

זה הוסכם ונחתם שזה יקרה גם בכדורסל וכל מה שקשור , קרה בכדורגל

ס "נוער ובאר יעקב ילדים עד גיל נוער כולל יהיה תחת חופת המתנ, לספורט

תראה לי , איפה זה חתום: גיורא

. אסור לך לדבר גיורא: מוטי פרנקו

, תראה לנו אל תשקר: גיורא

, הוא לא משקר אני יכול להגיד לך: מוטי זייפתי

, אני רוצה לראות את זה: גיורא

 (מדברים ביחד)

מי שמדבר אני אומר פעם , אנחנו בתקציב עכשיו, אנחנו לא שם עכשיו: ר"יו, ניסים גוזלן

, חברה תכבדו את המעמד... אחרת אנחנו 

אין לי בעיה מי שרוצה לראות את , ראש המועצה חתום על הסכם כזה: מוטי פרנקו

אבל אין שום בעיה הוא יכול להתחרט ואנחנו לא , ההסכם יוכל לראות אותו

,  אלף שקל40-נחזיר את הוולוו את שתי המזכירות ואת השכר של ה

. מוטי תמשיך זה לא רלבנטי: ר"יו, ניסים גוזלן

ס נועם ששון יושב ראש האופוזיציה חבר "הנושא של המתנ. זה לגבי הספורט: מוטי פרנקו

, עם הרבה דברים שאתה אמרת, אני מסכים עם מה שאתה אמרת, המועצה

אבל רק , תיכף דודי יתייחס לנושא של העובדים ומה עמדתנו בעניין הזה
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בגלל שידענו את מצבה של באר יעקב ובגלל שאנחנו באמת , שתבין דוגמא

, אי אפשר להגיד היום שאנחנו לא ידענו מה המצב ולאן אנחנו נכנסים, ניגשנו

 מיליון שקל ושוטף 130יש גירעון מצטבר של , אנחנו יודעים בדיוק את המצב

 מיליון שקל ולכן הדרישות שלנו רק תשמור לנו את מה שהיה שנה 22של 

אתם יודעים במשא , לא ביקשנו ויכולנו לדרוש הכל. אנחנו נסתדר, שעברה

, ראש המועצה היה אחראי, ומתן קואליציוני מה שאתה מבקש אתה מקבל

. לשמור על מה שהיה, והוא יגיד לא בקשנו דרמטי, אני אומר את זה פה בפניו

דבר האחרון שאנחנו רצינו להגיד זה יש לא מעט עובדים מסורים שעבדו 

, אני יכול להגיד לכם שרובם ככולם אני לא מכיר אותם, בעמותות השונות

אבל יש כמה . הם לא צריכים לעבוד בטח לא בבאר יעקב בלי להגיד שמות

עובדים שקרעו את התחת והמערכת צריכה לקבל החלטה איך כן מייצרים 

דרך אגב לא בפתרון של סידור עבודה ותמיכה , סיטואציה כזאת או אחרת

שאלה של משכורת אלא אם יש מישהו שיודע לעשות את העבודה ... בעמותה 

שלו טוב ואני לא אזכיר שמות אבל יש לא מעט כאלה שהמועצה שלחה אותם 

זה . צריך שיהיה להם עבודה, באמצעות עמותות ללימודים ועשו הכשרה

לא יקרה כלום למועצה אם יקלטו עוד , גם אם יקלטו אותם למועצה, אחד

ואני אומר את , ומי שלא עובד.  שקל לחודש6,000 או 5,000-כמה עובדים ב

אין לו מקום , זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים ושיתקפו אותי עד מחר

. זה מה שאני רציתי לאמר. לא תקצב עמותות ולא במועצה, לא בעמותות

מחזיק תיק החינוך אני אמרתי לך את זה ואנחנו משתפים , דבר אחרון

ואנחנו החלטנו שאנחנו משלבים ידיים בכל מה שקשור שאפשר לעזור , פעולה

זה ,  שנים4.5גם ראש המועצה אמר הבחירות הבאות יהיו בעוד . לבאר יעקב

אני אומר לכם על מנת שהדברים , זה לא על סדר היום שלנו, לא מעניין אותנו

ההבטחה שאתמול יצאה על ידי דובר המועצה על הישג וכל . יהיו ברורים

מחזיק . לא יהיו,  גנים12 חודשים 6לא יהיו לכם גנים בעוד , הדברים האלה

תיק ההנדסה בפעם השנייה לא הוזמן לשיחה מאד חשובה שהוא צריך להיות 

לא עדכנו את מחזיק תיק ההנדסה שהוא בפועל , לא ידענו על קיומה, בה
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מייצר סיטואציות ומביא נתונים מי אותו תמיר ומי אותו קוטנר אילן ואני 

מעביר את הפרטים לדודי לוין שחסרים המון מסמכים שהמועצה לא 

, קי עדכנתי אותו כמחזיק תיק החינוך 'קי העברתי מסמכים לג'העבירה לג

קי בצורה שאינה 'ג, אני חושב שהוא עושה מאמץ אמיתי ואני אומר לכם

אני אומר את זה . הנתונים שפרסמו אתמול לא יקרו, משתמעת לשתי פנים

ועד שלא , הפרוגרמה לא אושרה ועד שלא תעבירו מסמכי קרקע. עם צער

. תעבירו מצאי בתי ספר זה לא יקרה

אני קודם כל מודה לך על השתוף פעולה אבל קח , פרנקו אנחנו יודעים: קי גונגרדי'ג

, בחשבון שאירית מנהלת את זה

אני חושב שעם העזרה שלהם הגנים שלך , איזה ציניות רצה פה בקואליציה:  נועם ששון

. באמת יהיו בזמן

התהליך , אנחנו מתקדמים מול משרד החינוך, פרנקו... אני לא ציני, נועם: קי גונגרדי'ג

אני יכול להגיד לך , אנחנו מגישים את הפרוגרמות, מנוהל על ידי אירית

שהייתה אתמול ישיבה באמת באמת טובה ויש רצון גדול מאד של משרד 

החינוך לסייע לבאר יעקב בעקבות המספרים הלא נורמליים שיש פה של 

, אנחנו צריכים לעבוד מהר. כמות ילדים

, שבוע הבא: אירית נתן

קי אתמול היה 'אני שמח שג, תן לי דקה דווקא בנושא הזה, אני שמח: ר"יו, ניסים גוזלן

בישיבה שידע עם מה אני התמודדתי שלוש שנים אחרונות עם ידיים קשורות 

. עם שכונות בפיתוח מואץ בטירוף אחד גדול, ע"בלי עשרות מיליונים בתב

היום אנחנו מנסים . קי יודע'ג,  גני ילדים46-היה צריך לתת פתרונות וכמעט ל

אני אומר זאת משימה לא ,  אנחנו יוצאים מגדרנו13,  גנים12-לייצר פתרון ל

,  לאוגוסט27-אבל כולנו נעמוד ב, אבל דקה. פשוטה

, מנהל הפרויקטים של משרד החינוך איש שיודע, רגע... אני רוצה רק להגיד : קי גונגרדי'ג

לא יכול להיות ,  גנים סך הכל5בקיא בעבודה שלו אומר אתם צריכים 

אנחנו , ישבנו אתו נכנסנו אתו לעומק העניין, שקופצים במספרים כאלה

, אתה יודע הוא היה בהלם,  גנים13צריכים 
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, תגיד לו, מה עשיתי לו: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני גם כתבתי את זה, אני חייב לציין שמה שעשית אתמול אני שאפו: קי גונגרדי'ג

,  מבנים אווילים5אירית אני מציעה לך לשריין לנו : נועם ששון

,  דקה, קודם כל שלושה הם קיבלו קודם כל: ר"יו, ניסים גוזלן

, לא יהיה בראשון לספטמבר: נועם ששון

, נועם, תאמין לי שאנחנו יודעים לנהל את הלוחות זמנים: קי גונגרדי'ג

משרד החינוך . הם בסדר, אנחנו תמיד שמחים לשמוע את ההצעות שלך: ר"יו, ניסים גוזלן

, איזה כיף זה לשבת רגל על רגל לתת לאחרים לעבוד, ראשון לספטמבר, דקה

, אתה רגיל לזה

, אני קראתי עליכם, אתה תביא לנו קרטונים משופרים: נועם ששון

תמיד זה כיף לשבת רגל על רגל משולב ולהגיד , קי אתה יודע מה שטוב'ג: ר"יו, ניסים גוזלן

, אבל בוא. למישהו לך תעבוד

. נועם עושה את עבודתו מצוין, לא: קי גונגרדי'ג

, אתה הייתי שלוש שנים בפתיחות שנה, היית איתי, אתה יודע טוב מאד: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו , פתיחת שנת לימודים הזאת תהיה,  אז אני אומר לכולם, דקה,  ראית

,  השנה יכול להיות ואני אומר את זה פה15נבנה ,  גני ילדים30קיבלנו כרגע 

יכול להיות שנסיים , קי'ג, יכול להיות שנסיים את הבינוי, דקה, יכול להיות

דקה ואנחנו ,  לנובמבר1-יכול להיות שנסיים את הבינוי ב, דקה, את הבינוי

אנחנו נאיץ את הכל ,  גנים חדשים15אבל אחרי פסח ייבנו פה , ניתן פתרונות

גם אם יהיה דילי .  לאוגוסט27-השאיפה היא להגיע ל, יעבדו פה יום ולילה

, אני אומר, דקה, של חודש או חודשיים

, לא יהיה: נועם ששון

? מה זה לא יהיה, אני אומר: ר"יו, ניסים גוזלן

. נמצא פתרון: אירית נתן

? תגיד לי מה נראה לך שאני לא אתן פתרונות. מה זה לא, נמצא פתרונות: ר"יו, ניסים גוזלן

, במסגרת ההחלטה, אז תדע רק, במסגרת ההחלטה, אז תן לי שנייה, קיבלתי

,  יבילים3,  גני ילדים3במסגרת ההחלטה נשכיר לך , דקה אברהם דקה
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,  הלאה, קיבלנו

 (מדברים ביחד)

קי מחזיק תיק החינוך וכל 'קי יודע מה המחוייבות שלי וג'ג, נראה לך באמת: מוטי פרנקו

. מה שנוכל לסייע לו אני אעשה

היא לא ראייה , הראייה שלנו היא דו שנתית.  כיתות גן30, דקה, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

לגבי , דקה, המטרה היא, ספטמבר הבא, לאיך אנחנו מגיעים לספטמבר הזה

? מוטי סיימת, מה

אז כמו שאמרתי בנושא של עובדים של הקיצוצים אני ממש , משפט אחרון: מוטי פרנקו

ודודי ידבר על זה שתעשו מאמץ עילאי שאנחנו נוכל לחוש את זה שעובדים 

כי בסוף בכל מערכת . זהו זה משהו שמאד חשוב. שכן עובדים לא יפגעו בהם

יש אנשים שהם לא עובדים או שלא נדרשים או שהמערכת מיצתה אותם וזה 

אפילו שמדברים על כח אדם בסוף זה המכונה האנושית שעובדת ויש , בסדר

אנשים שקמים בבוקר שמגיעים למקום העבודה שלהם וצריכים לקבל 

אני לא יודע איך , אני אומר את זה בצער. זכויות כמו שצריך באופן מכובד

,  עובדי מועצה אחרי כל כך הרבה שנים יכולים להשתכר שכר מאד מאד נמוך

, כמה זה נמוך, כמה זה נמוך: ר"יו, ניסים גוזלן

, -יש כאלה ש: מוטי פרנקו

 3,000, 4,000,  5,000: לא מזוהה

,  דקה, אף עובד, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

, זה לא אומר שראש המועצה... הקיצוצים ... שמעתם : מוטי פרנקו

חברה כולכם , דקה, כולכם גם פוליטיקאים, הרי חברה, הרי כולכם, מוטי: ר"יו, ניסים גוזלן

,  גם פוליטיקאים

, שהמערכת לא תעניש אנשים שעובדים: קי גונגרדי'ג

,  אמר ברייש גלי, תקשיבו דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

אני רוצה שיפטרו מאה אנשים שלא עובדים ואת האנשים שעובדים יעבדו : ... מוטי פרנקו

, -מה אנחנו צריכים אנשים ש, כמו שצריך

, דקה, קודם כל זאת אמירה שלך: ר"יו, ניסים גוזלן
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, מי שלא עובד שילך הביתה:  מוטי פרנקו

, מי שלא עובד: ר"יו, ניסים גוזלן

? מה תעשה, כולם עובדים: ... דודי לוין

,  רע מאד: מוטי פרנקו

, כולם עובדים: דודי לוין

, אף אחד לא עובד: מוטי פרנקו

, כולם החליטו לעבוד: דודי לוין

הרי כולכם , חשוב לי, אני חשוב לי, אני בדיוק שנייה, דקה, דודי: ר"יו, ניסים גוזלן

בסופו של דבר מי שצריך להתמודד עם אותם , בסופו של דבר. פוליטיקאים

אותם עובדים מקופחים , עם אותם עובדים שמתוגמלים, עובדים ממורמרים

, כולכם פוליטיקאים וזה בסדר. זה אני, דקה, או אותם עובדים שטוב להם

בינתיים מי שעומד בחזית עם . כל אחד עם הסיסמאות, נדה'כל אחד עם האג

אני עומד בעיקר , ואני אומר לכם, מי שעומד בחזית זה אני, כל הכבוד לכולם

כל החיצים מופנים בסופו , זה הוא, במוקד הכי קל מישהו להגיד זה לא אני

שאירית , ואני אומר לכם שאתם צריכים לסמוך עלינו אחד. של דבר אלי

לקחתי שבע , מקבלת את מלוא הגיבוי לעשות סדר ואתם יכולים לדעת

, צעדים אחורה כדי שלא יווצר מצב

, שאפו,  אני רוצה להגיד לך שאני מתמוגג מדרך עבודתה של אירית: קי גונגרדי'ג

,  צעדים אחורה ואני אוכל ולועס גם מסמרים7אני לוקח , אני אומר לכם: ר"יו, ניסים גוזלן

אירית גם טועה ואירית גם תטעה , גם אירית גם עם היא תיתן, וגם אירית

וגם אם היא מחליטה מאה . כמו כולנו ואנחנו צריכים לתת לה את הקרדיט

כי כולם לפני הבחירות גם , החלטות שחלקן שגויות אני אחריה מסיבה אחת

שניסים שובר , הציגו אותי בתור זה שאם רוצים משהו במועצה פונים לניסים

לכן פה כל , שניסים אתה אומר משהו ניסים אומר משהו אחר, מנהיגות

על פיה יישק דבר לטוב ולרע וגם אם היא טועה היא . הגיבוי הוא לאירית

אין דרך , זו הדרך. ואני אומר פה את זה לכולם. תתקן ויש לנו זמן לתקן

כשאני בא , זה אני כשאני הולך למכולת, מי שעומד בפרונט זה אני. אחרת
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כשאני הולך , כשאני רואה את הפרצופים של העובדים, לפה למועצה

לאירועים בלילה אני חוטף את כל החיצים אז תאמינו לי תסמכו על הרגישות 

. תאמינו לי, החברתית שלי שהיא לא כל כך גרועה

, אבל גם לתקן אבל יש גישה: נועם ששון

. יש גישה ותמיד נתקן: ר"יו, ניסים גוזלן

עובד מחלקת מים שעובד שעות נוספות ולא מקבל אותם וקצת מתלהם לא : נועם ששון

, חושב

, ניסים אם ראש המועצה ייתן לי להגיד פרגון קטן: דודו לוין

. גם פרגון אסור, אסור, אסור, לא, לא, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני מאשר לו, שיגיד פרגון: ... לא מזוהה

קודם כל אני מפרגן לאירית אני שומע עליה הרבה . פרגון מחוץ לפרוטוקול: דודי לוין

, אני שומע את זה, דברים טובים

 (מדברים ביחד)

. אין בעיה, תן לנו בסדר, דודי תורך, תן לדודי עכשיו, יאללה דודי: ר"יו, ניסים גוזלן

יש גישה עם כל הכבוד לעובד שעובד במחלקת מים ולא מקבל שעות : ... נועם ששון

זה , נוספות שלו ובא וקצת מתלהם הגישה היא לא לרוץ ולהזמין לו משטרה

. לא דרך

? אפשר להגיד לך: ר"יו, ניסים גוזלן

, זה לא דרך: נועם ששון

, לא יושב פה קהל, לא אני שונא עיוותים, אתה העלית? אפשר לענות לך: ר"יו, ניסים גוזלן

יושב פה קהל שפשוט לא יודע את העובדות ואתה זורק לו , לי, תן לי עכשיו

כל הכבוד שלא קיבל את , כשבא עובד, תקשיב. דקה, חצאי אמירות

, דקה תקשיב, בסדר, המאתיים שקלים שהוא היה צריך לקבל לטענתו

? אבל למה הוא לא קיבל: נועם ששון

כי לא מצאתי , מה זה משנה, כי אני לא חתמתי לו בסדר, תקשיב, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

תן לי  , עזוב, שנייה, לנכון

? למה אתה פוגע בו? יש פה מישהו שעובד פה בחינם, הוא עבד? למה: נועם ששון
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? אז תקשיב מה אתה צועק: ר"יו, ניסים גוזלן

פתאום מה אתה ... אתה פוגע בו אחרי שהוא מרוויח , מה זה מה אתה צועק: נועם ששון

,  אלף שקל ואתה מוריד מהמסכן40, 30כל אחד פה רוצה משכורת של , צועק

, הוא מסכן מאד אתה צודק, עזוב: ר"יו, ניסים גוזלן

, כן הוא מסכן: נועם ששון

זה לא התלהמות , לית"הוא לא יבוא בבריונות למנכ, זה לא התנהגות: ר"יו, ניסים גוזלן

יש מרות פה וכולם ? מי אתה בכלל, מולה ולהגיד לה אני לא אצא לך מהחדר

תוריד את , בסדר, תוריד את הטון שלך, יקלו מרות וגם אתה תתנהג בהתאם

ואם בא אדם מתפרץ לחדר אירית ואני הבאנו . תכבד. תכבד, הטון שלך

משטרה רק להזהיר אותו כי לא רצינו להדביק לו תלונה ולא הדבקנו לו 

תלונה וקראו לו רק ואמרו לו שהוא צריך להתנהג בהתאם והוא צריך לבוא 

אין חיה ואני ואתה ופה מישהו נותן , אין חיה כזאת שעובד יבוא. לשימוע

. הלאה. אין דבר כזה, גיבוי למישהו שנוטל את החוק לידיים מול אירית

לא עובדי . לא לפגוע בעובדים שעושים שעות נוספות ועובדים בלילות: ... נועם ששון

. הנה עובדה שהם לא קיבלו. כרגע הם לא מקבלים... מחלקת כפיים ולא 

? בסדר, אני מחליט במערכת, אני מבקש, אני מבקש מכולם עם כל הכבוד: ר"יו, ניסים גוזלן

ואני לא . אני החלטתי שאין שעות ואין כוננות אז אין שעות ואין כוננות

אותו מר מנהל מחלקת מים או שיצא ואני ביקשתי . ביקשתי מאף אחד לצאת

היה מקרה כזה של בחור צעיר שאמרתי לו . ממנו אמרתי לו אני לא משלם לך

, אמרתי חברה הוראה שלנו, פנו אלי הפקחים, מי כולל הפקחים. והוא כיבד

החלטנו שאין , תן לי שניה, אני לא אוכל, אני לא פוגע בתכנית ההבראה

ככה . ביקשתי מהפקחים לעשות כל אחד את השמונה שעות שלו בלבד, שעות

יהיה צורך כבר , ואני אומר את זה, יהיה צורך, אני מורה לכל העובדים

אתה . יהיה צורך שאנחנו נותנים, בימים הקרובים או בשבועות הקרובים

 חודשים מתוך ארבע כוננויות הורידו לו 5מדבר פה על מקרה שאדם לפני 

, אני אספר לך את התפקוד שלו, הוא דתי, אחד כי הוא לא היה כל הארבעה

. דודי תמשיך, אל תטיף לי, נו אז אל תטיף לי על זה, זה לא המקום
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,   מי שיוצא ועובד אני מבקש לשלם לו: נועם ששון

. הלאה תמשיך, זה בסדר: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אני מבקש גם שלא , יש לי כמה דברים להתייחסות, תודה לרשות הדיבור: דודי לוין

יש לי שתי . אני אתן זמן לכולם לשאול כמו שניסים עושה. לקטוע אותי

קודם כל האם הוא מאשר את , שאלות שאני מתחיל זה לחשב המלווה

, זה מאד חשוב לשמוע את אישורך ואת, התקציב כמו שהוא

, תשמע בסוף: זאב רקאנטי

ודבר השני תכנית ההבראה אמורה להיות מאושרת על ידינו שונתה והיא לא :  דודי לוין

רשום כאן שאנחנו הולכים . שני הנספחים פה שונו. מתאימה למה שכתוב

, לפטר חמישים ומשהו עובדים

, דיברנו על זה בהנהלה: ר"יו, ניסים גוזלן

הדבר הזה מוקלט ואני רוצה . אני מבקש לא לקטוע אותי, בפועל לא רגע: דודי לוין

דובר כאן על פיטורי עובדים ודובר כאן על צמצומים . שיוקלט כמו שצריך

אנחנו את החלק של התושבים ואני מדבר פה בתור תושב וחבר . בהסעות

את הצעדה של המועצה לא עושים . הצבענו בעד העלאת ארנונה, מועצה נתנו

, קובי, אתה. לכן אנחנו לא יכולים להצביע על זה היום. לפי מה שכתוב כאן

היות ולא . אירית וניסים צריכים לתקן את התכנית הזו את שני הנספחים

פוטרו האנשים אני לא יכול להציע על משהו ולהגיד למשרד הפנים פיטרנו 

לא פיטרנו אותם ואנחנו לא צמצמנו את הכמות הזו של המיליוני , אנשים

הבית היהודי ובאנו לשנות לא נצביע , לכן היום אנחנו. שקלים של ההסעות

לא נצביע על , על התכנית ההבראה הזו שהוא מדבר על תכנית כזו או אחרת

זה אני ארצה את ההתייחסות . אנחנו לא נצביע על משהו שהוא לא קיים. זה

אני לא רוצה להדליק אותך אבל הסטטוס קוו כבר ממזמן , בוסקילה. שלך

אני חילוני ועובדים כאן בבניינים , אני נוסע, אתה לא נוסע ביום שבת. נשבר

הקבלנים בונים כאן ביום . רק לידיעתך בגלל שאין כאן אכיפה, ביום שבת

.  רק לידיעתך, שבת
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? איזה קבלנים: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני יכול להראות לך:  דודי לוין

, גם הבריכה: לא מזוהה

, רגע, רגע: דודי לוין

, אם יש דבר כזה תודיע לנו: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני אין לי להודיע כי אין כאן מוקד ואין כאן פיקוח: דודי לוין

, נו, מה אתה לא יודע לדבר: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני יודע לדבר: דודי לוין

אני עוד לא ראיתי שאתה , אתה צריך להתקשר למוקד כחבר מועצה: ר"יו, ניסים גוזלן

, צריך

עד , אני ישבתי בשקט עד עכשיו, אני לא קטעתי, אני מבקש לא לקטוע אותי: דודי לוין

יש , אין כאן לתקוע תושבים או לא תושבים, נועם דיברת על דוחות. עכשיו

בית חולים אסף הרופא .  מיליון שקל שצריכים לתת דוחות בשנה5כאן 

אלף שקל , משווע שאנחנו ניתן שמה דוחות על חנייה ויש לי חדשות בשבילך

בית החולים משווע שבאר יעקב תישלח לשמה פקחים . לעישון במקום ציבורי

אנחנו היינו צריכים להיות כאן בתקציב לא .  אלף שקל דוחות50ויתנו כל יום 

 מיליון האלה לא היינו 5-ועם ה.  מיליון5 אלף היינו צריכים עם 700עם 

אבל ברגע שאנחנו לא שולחים עובדים לבית . נוגעים בעובד אחד שהיה עובד

,  אין לנו הכנסות, החולים אז אין לנו הכנסות

, אתה בהנהלה: נועם ששון

, אני לא הייתי כאן עד היום: דודי לוין

? עכשיו אתה פה: נועם ששון

. נכון, אני עכשיו כאן ואני אפעל לזה: דודי לוין

. הלאה. חברה זה חלק מהמטלות: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני אפעל לזה על תדאג: דודי לוין

. זה חלק מהמטלות: ר"יו, ניסים גוזלן

ויש לי עוד משהו שאני כתבתי ואני מקריא אותו ואני רוצה בבקשה שלא : דודי לוין
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חשב , ש"יועמ, הגזבר, לית"המנכ, אז מעבר לזה שראש המועצה, להפריע לי

ההודעה הזאת , חברי מועצה וכל האורחים כאן היקרים שנמצאים, מלווה

אני , אני לא בסיעה הזו. היא בשם סיעת באנו לשנות וסיעת הבית היהודי

לראשונה בחיינו אנחנו מלווים את התהליך של אישור . מדבר גם בשמם

בבואנו לאשר את התקציב . התקציב של המועצה והאחריות שלנו היא רבה

. הזה אנחנו גאים כי מימשנו את התחייבותנו לתושבי באר יעקב לשנות

בהסכם הקואליציוני אתה תראה אותו ואל תגחך אין אפילו שקל שהולך 

הקושי הוא רב שהמועצה . ס שכמו שדובר"למקום כזה או אחר למעט המתנ

 מיליון שקל ושהישוב נמצא בגדילה מתמדת ללא 130היא בגירעון של 

זה הכסף . מקורות הכנסה של תעשיה ומסחר שבהם אנחנו צריכים לטפל

צריך להיות פה . כל דירה שנכנסת לכאן מכניסה אותנו למינוס. שחסר לנו

אנחנו פשוט נכנסים , כל הבניות האלה שעכשיו אנחנו הולכים, ברור לכולם

למינוס ואם לא נפתח פה אזורי מסחר ותעשייה גורלנו כל שנה כאן להוציא 

הגדלנו ביחד כל חברי ההנהלה תקציבי . קיטור ופשוט מאיפה אנחנו מקצצים

רים עם "הרווחה וככה אנחנו נעשה באמצעות התב, השפע, ס"המתנ, החינוך

יחד עם זאת אנחנו מרגישים . תקשיב לי שקשורים לאגף ההנדסה, ניסים

שאין בידינו את כל הנתונים על ההוצאה הגדולה ביותר בבאר יעקב שהיא 

 שהתקציב גדל האחוז 56%, 35%אתה מדבר כאן על .  עבור שכר עובדים40%

, בשקלים, ובות'אז זה לא מעניין אותי אחוזים מעניין אותי בג. יורד

. אנחנו מוציאים כאן עשרות מיליוני שקלים וחלקם לחינם. במיליונים

אני , אנחנו גילינו שמות ותפקידים שלא ידענו עליהם מעולם, רשומים כאן

גילינו שעובדים רשומים תחת מחלקות שאינם עובדים בהם . רוצה לקרוא

אנחנו נשנה את הסעיפים , ולכן אנחנו רוצים שכמו שדיברתם באמצע השנה

היום זה לא רשום כמו . אנשים ינויידו למחלקה שהם צריכים להיות. האלה

אנחנו דוגלים בזה שעובדים שלא . היום זה לא רשום כמו שצריך, שצריך

אנחנו לא יכולים לקבל את זה שעובדים שלא עובדים מקבלים , עובדים

זה לא יכול להיות . אנס ולעומת זאת עובדים שעובדים מקבלים קנס'צ
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יכול להיות שזה מה שהיה אבל אנחנו עכשיו נכנסנו . ואנחנו לא ניתן לזה יד

לעניינים ואנחנו נרצה את זה בכל ישיבת מועצה לדעת איזה עובדים קיבלו 

. זה מאד חשוב לנו להמשך ההתנהלות. אנס'קנס ואיזה עובדים קיבלו צ

במשך חודשים רבים גם פוגעים להם בשכר והמועצה צריכה לטפל בזה על פי 

חייבים לעשות את זה בישיבת מועצה ולקבוע את זה . לוח זמנים שתיקבע

, אולי אנחנו לא נחזיר, אולי אנחנו נחזיר שעות נוספות. ולא למסמס את זה

, הדברים האלה

, אבל לא משנה, זה לא בסמכות שלך: ר"יו, ניסים גוזלן

לא בסמכות שלי אבל אני רוצה לשמוע את זה ואני לא רוצה שהעובדים : דודי לוין

, שעובדים ייפגעו

, עזוב דודי, אבל לא משנה: ר"יו, ניסים גוזלן

, אם אנחנו. העובדים שעובדים נותנים שרות לתושבי באר יעקב: דודי לוין

, קודם אמרת שזה מיותר: ר"יו, ניסים גוזלן

. יש מיותרים ויש עובדים: דודי לוין

חברה . אתה לא צריך לחזור על זה בכל הורסיות, אמרנו מי שלא עובד ילך: ר"יו, ניסים גוזלן

לא שמעתי פה משהו אחר ממישהו , ממחזרים מה שנקרא, אתם חוזרים

. אחר

כמו כן החלק הזה של השינוי מבנה ארגוני ועובדים . זה סיכום הדברים: דודי לוין

זה מאד קל , ח מבקר המדינה"שצריכים ללכת ולא ללכת זה נכתב כבר בדו

לעשות את זה וגם אם יש אנשים שבדרך מבקר המדינה אמר שצריך להוציא 

, וכמו שאתה אמרת שאתה קשוב ורחמן ויודע לשמוע

, יש כמה שבועות: ר"יו, ניסים גוזלן

. אין בזה שום בעיה לטפל בזה נקודתית, אז אין שום בעיה לטפל בזה: דודי לוין

. נכון, זה חלק מהתכנית שלנו, ברור: ... ר"יו, ניסים גוזלן

על , רוב העובדים שמופיעים שמה עברו מכרזים. כמעט מיושם בעובדים: ... נועם ששון

? מה אתה מדבר

אתה צודק , 2013 היא תואמת את 7- ל2004-יש תכנית אחת שמ, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן



.     מ.                                                                                                                                 א00599

 ____________________________________________________________
  הקלטה ותמלול–" חבר"

42 

. אבל עוד מעט ניתן הסבר, בחלק מהדברים וגם אתה צודק בחלק מהדברים

ולכן אני אומר לכם שהבטן שלנו התהפכה כל הזמן האם להיות בעד ולהיות : דודי לוין

בעד זה בעד החצי כוס המלאה כמו שצוין פה ולמרות שחלק סקפטיים אז כן 

תקציבים לטובת התושבים עלו אבל מצד שני הבטן שלנו מאד מתהפכת כי 

עדיין לא שמענו ולא קיבלנו הצהרות על תכנית ההתייעלות במועצה שהיא 

כי אנחנו את הסשן הזה לא רוצים לעבור כל , מאד מאד חשובה להמשך הדרך

, שנה

, אין סיבה: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו רוצים כל שנה לבוא ולריב . אנחנו פשוט לא רוצים, כרגע יש. לא רוצים: דודי לוין

במרכאות איפה שמים יותר לטובת התושבים ולא רוצים איפה אנחנו פוגעים 

קח , זה לא כיף, זה לא נעים. לא מפטרים, איפה אנחנו כן מפטרים, בעובדים

בישיבות בעבר אבל אלה ... אני לא יודע אם זה , את זה לתשומת ליבך

, הדרישות שלנו ואני אשמח להתייחסות בעיקר של זאב לשתי השאלות

, לפני שאתה, דקה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

. שנתתי וסליחה שגזלתי מזמנכם: דודי לוין

ראשות מקומית ולצערי . אני אתחיל דווקא מהסוף, ראשית. אני אענה לך: ר"יו, ניסים גוזלן

,  שדירה מרכזית1492,  תלמי מנשה518ע אחת "תב, ת שירשנו"אלה התבעו

במסגרת הריצה המטורפת שלנו בלרוץ וליישם את . בוטינסקי' יוהנה ז1517

ן "התמזל מזלנו גם ששוק הנדל, מה שקיים עשינו את זה הכי מהר שאפשר

מצד אחד רתח וכל הדור הצעיר בא לפה כי אנחנו עשינו הרבה מאד פעולות 

ע החדשה "ולצורך כך יש לנו היטלי השבחה מאד מאד משמעותיים בתב

זה הבנק שלנו שהוא יבוא לידי ביטוי בשנים . שיאפשרו לנו לפתח את הישוב

 שחתמתי 2004-אני מסכים איתך בדבר אחד ואת זה ראיתי עוד ב. הקרובות

- עם מאיר ניצני הסכם מחנה צריפין בכך שגם אני מכין תכנית ל2005-ב

מסחר , תכנית אב לבאר יעקב שהיא כוללת מיליון וחצי מטר תעשייה, 2030

 19/3-ב? מתי התאריך, שבוע הבא זה אמור להיות. זה התכנית. ולוגיסטיקה

 2030כל חברי המועצה מוזמנים להצגת תכנית אב של באר יעקב לשנת 
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, תעשייה ולוגיסטיקה כולל מחנה צריפין, שכוללת מיליון וחצי מטר מסחר

.  יחידות דיור שרצתי מול ראשון לציון שרצתה לבלוע את כל המחנה11000

.  יחידות11000באר יעקב ,  יחידות6000ראשון לציון לצורך העניין קיבלה רק 

. תעשייה ולוגיסטיקה והצלחתי לערב את רות יוסף, לא ויתרתי על מסחר

ביחד לקחנו את עזרא סדן מהאוצר והצלחנו לייצר מיליון וחצי מטר 

בימים כתיקונם לא היינו מצליחים להביא גם . מסחר ולוגיסטיקה, תעשייה

ברור שאם היה לנו את הבנק של . אז זה הבנק שלנו.  מטרים מסחר500

 מיליון 250תעשייה ולוגיסטיקה שזה הכנסות של , מיליון וחצי מטר מסחר

, קלטנו את הדור הצעיר, מגורים. ברור לכולם, שקל מידי שנה היה פה דובאי

אנחנו רצים לשכונה שלישית שהיא הבנק שלנו ,  שכונות יפות2נבנו פה 

מבחינת היטלי השבחה כדי שהרחובות שלנו והסביבה שלנו תיראה הרבה 

ברור לכולם שזה . לשמה אנחנו חותרים. יותר טוב כולל מבני ציבור כולל הכל

 7כל ראשות מקומית שהייתה עומדת במשימה של היטלי השבחה , לא קל

כל מבני התעשייה אני , זה מפריע, דקה, ומבנה תעשייה ועם הכל₪ מיליון 

דודי . אומר וראשות מקומית שרצה לאתגרים האלה זה אתגרים לא קלים

 37 או 35כל תושב וכל משפחה שקולטים בבאר יעקב שמשלמת , צודק

. ברור לכולם שאנחנו מממנים ונותנים. שקלים ארנונה למטר זה הפסד כסף

איך , הולכים, החלטנו שאנחנו מפתחים את באר יעקב, זאת המשימה

 שאתם תכירו את 2 מתחם 2016-במקביל כבר ב, אומרים בשיקול דעת

 שזה מתחם 2מתחם , המתחם גם של מחנה צריפין וגם את תכנית האב

-יש לנו שם כ, זה הצפי, 16, 2015-שאמור להיבנות ב, שבניין המועצה ייבנה

תעשייה ולוגיסטיקה שאמורים להניב לנו משהו כמו ,  אלף מטר מסחר350

 100-תבינו שהתקציב שלנו בשנה אחת או בשנים הבאות רק ב. ₪ מיליון 100

אז קחו בחשבון שאנחנו . מסחר ולוגיסטיקה, מיליון שקל יגדל בתעשייה

אני הבנתי לאן אני הולך , 2004-אני ראיתי את העתיד ב. רואים את העתיד

יצרתי מסחר של מיליון . ות"לכן אנחנו יוצרים תבע, ואכן רבתי על צריפין

, אנחנו מבינים שזה האופק העתידי. מסחר ולוגיסטיקה, וחצי מטר תעשייה
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אני גם זאב יענה אבל , דקה, חברה, דודי לגבי תכנית ההבראה. זה לגבי זה

אני רק , תכנית ההבראה שלנו. אני רוצה שני משפטים לגבי תכנית ההבראה

תכנית ההבראה שלנו מורכבת , קי'דקה ג, ככה יספר לכם היא מורכבת

. מי שלא הבין אז אני אסביר לו עכשיו שיבין פעם אחת. מארבעה פרמטרים

תכנית ההבראה שלנו נבנית מזה שאנחנו . פעם אחרונה אני מבקש, חברה

 נהיה 2014כדי שאנחנו בסוף שנת ₪  מיליון 23צריכים לקצץ בשוטף 

פרמטר ראשון . הלכנו על ארבעה פרמטרים, עכשיו. זה לא בשמיים. מאוזנים

 3- מיליון שקל תמיכות אנחנו יורדים ל11-ירדנו מ. זה נושא של תמיכות

ריאלי לגבי ₪  מיליון 7-זה קיצוץ בערך של למעלה מ. תמיכות₪ מיליון 

ארנונה שאני באופן אישי עשר שנים סברתי שלא צריך . תקציב התמיכות

, להעמיס ארנונה על תושבי באר יעקב

, טעות: קי גונגרדי'ג

, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, עשר שנים לא להעלות ארנונה זה טעות, טעות: קי גונגרדי'ג

,  דקה, חברה התושבים הרוויחו מזה. דקה:  ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

, לא חוק ההסדרים: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני מבקש שתוציא ממחלקת, ההסדרים האלו: ... נועם ששון

, חברה לא הפרענו. דקה? נועם אני הפרעתי לכם, אבל תנו לי שנייה, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

עכשיו אתם צריכים לדעת זה . ראינו פה את כל האזור כמה כל אחד משלם

מה שהציבור לא , חברה, אם היה אפשר להעלות. לא רק ארנונת מגורים

אם אפשר היה לעלות רק לבתי חולים ולמוסדות היינו עושים את , דקה, יודע

, עכשיו. אתה מעלה שיעור אחד לכל הענפים, זה אבל משרד הפנים אומר

 1400ברמלה למשל בנק משלם . תקחו למשל תעשייה ומסחר של כל האזור

תעשייה ברמלה .  שקלים למטר800בבאר יעקב הוא משלם , מטר למטר

עכשיו כשאתם לוקחים את .  שקלים65 בבאר יעקב משלמים 155משלמים  

העלינו את זה בצורה . כל הפרמטרים אתם מבינים שהיה חייב חד פעמי
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עכשיו זה יצר לנו ריאלית במידה ואנחנו נעמיק את . שמקסימלית מבחינת זה

אנחנו מדברים על . ₪ מיליון 7הגבייה ובמידה ונעמיק את הכל יוצר לנו עוד 

 מיליון מטר ריאלי לא גולמי בארנונה ואנחנו 7מדברים על ,  תמיכות8, 7

ופעולות של הסעות ופעולות של פסיכולוגים ופעולות של . מדברים על פעולות

 26-ש,  מכרזים חדשים שאתה דודי מפרסם אותם בפייסבוק26,  מכרזים

 26, הוצאנו אותם, מכרזים שאני כרגע פועל ביחד עם כל המליאה ועם כולם

מכרזים חדשים אמורים להוריד לנו ולחסוך לנו חסכון פעולות של בסביבות 

פירטתי , כפי שאמרתי לכם כח אדם ושאלת. בנוסף כח אדם. ₪ מיליון 7, 6

כרגע . לשנה הזאת ועדיין לא פיטרנו אף עובד₪  מיליון 5שיש לנו היום בערך 

בשדרות עשו תכנית . לא פיטרנו בצורה של תכנית הבראה שאתם מכירים

, דקה, אני אומר את זה פה שאנחנו לוקחים.  איש120פרסמו , הבראה עכשיו

פעולות , כשאנחנו לוקחים את כל הפעולות, שלוקחים את כל הפעולות

 מיליון 7לוקחים ,  מיליון גולמי ארנונה7לוקחים ,  מיליון5חיסכון של 

אבני דרך . הישגנו כבר את הפעולות של תכנית ההבראה, לוקחים, תמיכות

ברור לכולם שמי שלא יעבוד ומי שלא , רק מה.  אבני דרך הושגו4מבחינתנו 

יפעל והיה חשוב לי מאד לא לפגוע לא בחינוך ולא בתרבות ולא בספורט וגם 

לא לשחוט כל דבר למרות שעשינו קיצוצים ועשינו תכנית של התייעלות והיא 

אני אם היה ? מה היתרון בתכנית הבראה. תכנית מבחינתנו שתוכר כהבראה

אפשר להכיר בזה רק כתכנית התייעלות אז היינו נשארים בקו פרמטרים של 

, שלי, תכנית הבראה הדרישה שלנו, אם זה תכנית הבראה. תכנית התייעלות

משר הפנים לבוא ולהגיד לו , של ההנהלה ממשרד הפנים, של אירית, של זאב

חברה בנו פה עיר בלי שהמדינה הייתה שותפה להקמת העיר וזה אומר 

רים היום עם הכנסות שיש לנו "גירעון בתב, מבחינתנו שדיברו פה על גירעון

. זה מה שנשאר לסגור, רים" מיליון שקל בתב15, 10הם לא עולות היום על 

כשאתם מדברים על נושא של תקציב שוטף אנחנו לא רוצים להמשיך לדמם 

זאת המטרה ואם נעמוד בזה , ורוצם שההוצאות שלנו וההכנסות יהיו זהות

במקביל את הגירעון המצטבר . זה אומר שאנחנו לא נצבור יותר גרעונות
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שלא יודע על מה היה פלוס ₪  מיליון 17, שאני ירשתי₪  מיליון 50שהוא 

 לקבל את זה בתמיכה של משרד 50%אנחנו מבחינתנו רוצים , פרעון מלוות

יש לנו פחות או יותר הבנות וסגירה אמנם , אני הולך ביחד עם זאב. הפנים

 לכיסוי 50%זה יהיה גם עזרה של האוצר לקבל , לא מוחלטת עם שר הפנים

 אנחנו רוצים להגיע למצב שהגירעון המצטבר 2014-ב, בסופו של דבר. גירעון

אם , עכשיו גם בכח אדם. הגירעון השוטף יהיה אפס. של המועצה יהיה אפס

אנחנו , דקה,  ואני אומר את זה פה לועד אנחנו לא הולכים להכביד8.5שמנו 

גם אם תהיה , לא הולכים שכל הגירעון וכל הקיצוץ גם ואני אומר את זה פה

שכולם יתנו , שכל העובדים יעבדו, לנו חריגה בהשגת היעד שזה אמיתי

 5שהקיצוץ יהיה רק , גם אם נגיע למצב שהגירעון. וכולם יקבלו, מעצמם

וגם אם אני אמור להעביר . נקודה,  לא אובססיבי למספר הזה8ולא ₪ מיליון 

.  כולנו תמימי דעים שזה המצב ולשמה אנחנו נפעל2015-את הגירעון הזה ל

יש פה חשיבה שנייה , אין פה מאבק, אין פה מלחמה, אין פה אובססיה

, עכשיו הרשימה. זה כל העניין. עניינית כדי לרוץ קדימה

, אדוני ראש המועצה: דודי לוין

, אם לא תגיע ביעד אני מראה לך שלא אובססיבי, דודי מותר את זה דודי: ר"יו, ניסים גוזלן

, -זאת אומרת שאתה לא מאשר את ה: נועם ששון

, אתה אחרון תפנית, בסוף תפנית, רגע, רגע: אירית נתן

אני משפט אחד יש לי : עידית גינדי

, עידית בבקשה: אירית נתן

, הסיכום חוצב לבבות אבל אני חייבת לציין פה שכל מה שאמרת כבר אמרנו: עידית גינדי

, דיברנו פה גם בישיבת מועצה, קבענו, החלטנו, הקלטנו, רשמנו

, הייתם שותפים, הייתם שותפים: לא מזוהה

נדמה לי שאירית ראיינה את רובם אם לא את . אנס'שכל העובדים יקבלו צ: עידית גינדי

, אנסים'כולם וכן קיבלו את הצ

, אבל לא קנס: לא מזוהה

, אנסים שנאמרו פה דיברנו גם על ההסעות'אם אנחנו מדברים על הצ? מה: עידית גינדי
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,  דיברנו על הקיצוצים, ידענו

תבואו לישיבת מועצה מסוכמים ? אבל לא סיכמתם את זה בישיבת הנהלה: לא מזוהה

, עם דיעה ולא תתחילו פה להתווכח

תלמד , יותר טוב תשתוק, מה אתה מדבר, אתה צריך למחוא כפיים אתה:  ר"יו, ניסים גוזלן

,  גם לשתוק מרוויחים לא רק מדיבורים מרוויחים, גם לשתוק

אמרתי , מוטי פרנקו היקר לא הבנתי למה אתה קורה לזה תקיפה. לא הבנתי: עידית גינדי

לא ראיתי תקיפה אמרתי שאנחנו , שאנחנו מסכימים עם הסיכום

. כמה חודשים... מסכימים 

, בבקשה... עמרם . תודה: אירית נתן

אנחנו , קודם כל לגבי ההסכמים הקואליציוניים שנועם אמר מספר פעמים: מוטי זייפתי

, דבר כזה אפשר לפרסם כי אין פה, חושבים שבאמת ראוי לפרסם

 5/3-על שולחן המועצה ב: ... אירית נתן

, יש לנו לא מעט,  חברה5/3: ר"יו, ניסים גוזלן

.  זה יעלה על שולחן המועצה5/3-ב: אירית נתן

הוא חושב שניסים הבטיח לו , הוא צודק... זה היה פותר גם את הבעיה של : מוטי זייפתי

. צריכים דברים כאלה שיהיו על השולחן... משהו ומקביל הוא אומר שחתמנו 

. עמרם בבקשה.  בישיבת המועצה הבאה זה יעלה5/3: אירית נתן

אנחנו מתקצבים לא . כולם, ראש המועצה, דבר שני אירית. זה דבר אחד: מוטי זייפתי

יש אנשים שלא מקבלים משכורות , או כל דבר אחר, משנה עמותות ספורט

במקום , אז אני אומר. מספר חודשים והמועצה זה כאילו לא מעניין אותה

יש שמה . 100%-יש מקומות שמתוקצבים כמעט ב, 90%שהוא מתוקצב מעל 

עובדים שמספר חודשים לא מקבלים בכלל משכורת לעומת זאת אחרים שכן 

לא שאני בא , מקבלים משכורת וגם לא מקבלים פיצויים וראש המועצה

, עכשיו להגיד לו שהוא לא בסדר אבל אני חושב אם הוא

,  לא תן לי אני אפתור לך, דקה, דקה, שניה, תן לי רק לענות לך, מוטי: ר"יו, ניסים גוזלן

, גיורא

, ויש אחרים שעובדים ולא מקבלים... יש אנשים שעובדים : ...מוטי זייפתי
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 (מדברים ביחד)

חשוב לי , ואני רק רוצה, נכון דקה לפני זאב, מוטי אתה רוצה תשובה: ר"יו, ניסים גוזלן

הרי ברור לכולם שאנחנו לקחנו , לגבי נושא הספורט, אחד. לסגור את זה דקה

פחות מתלהבים , החלטה אסטרטגית שאנחנו פחות מתלהבים מליגה לאומית

יש לי פה . מליגות בכירות ומשקיעים יותר כרגע בילדים ומצמצמים עלויות

רק להגיד דברים טובים באמת גם למוטי פרנקו וגם לגיורא שהיו שותפים זה 

, כל ההתנהלות שהייתה ואנחנו יודעים, עכשיו. במהלך הזה וזה במהלך הזה

הגעתי לבחירות ואני זוכר מה כל אחד אמר וידעתי לקבל ביקורת וידעתי 

אני , אתם יודעים, להתמודד איתה ואמרתי שאני מיישם יום אחרי כדי

ואתם , לא הוצאתי כלום, לא הוצאתי שום פוסט,  יום120ירדתי למחתרת 

כי כל מה שאני לא יגיד אפשר לפרש אותו לפה לפה ולפה כל , יודעים למה

אני לקחתי החלטה שהתפקיד שלי זה לא . אחד בהתאם לשיקול הדעת שלו

אני בעת של לשתוק ולעשות . יש עת לשתוק ולעשות ויש עת לדבר. לדבר

בין השאר אחת המשימות שהיה זה לקחת את נושא , עכשיו. ולהביא קבלות

הספורט ופה בהנהלה כל החברים נתנו כתף וגם מחוץ להנהלה והחלטנו 

חבל לפרק , בוגרים' אז המפרק ישב אצלי של ליגה א. שאנחנו עושים סדר

הם חצי , זה, דקה, גם לי לא היה נעים שהם ישבו באמצע המגרש. אותם

-אמר לי ניסים ב, ישב שמונה על ידי, המפרק, ישב הכונס איתי. מרוסקים

הוא מחוייב .  בסוף350סגרנו , 500זה עולה לך ,  אני מביא לך עמותה1/7

, עד סוף, 30/6-לשלם לכל מי שעובד עד ה

, ניסים: נועם ששון

ישב פה המפרק . אתה שאלת אז תן לי שנייה, תיתן לי, רגע, אני לא מרסק: ר"יו, ניסים גוזלן

,  אמרתי לו אדוני אתה מפריע, במקרה בישיבת הנהלה

, של המפרק: ... לא מזוהה

 1/7-תבינו שהמפרק מביא לנו ב, דקה, שניה. בית המשפט לא אנחנו: ר"יו, ניסים גוזלן

אני מקווה שכל החברה שניהלו את ' עמותה נקייה שהיא עדיין תהיה בליגה א

. דקה, זה נכון לעשות את זה. כל השנה האחרונה יקבלו שכר דרך המפרק
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, אותו הדבר אנחנו רוצים לעשות בכדורסל. אני התקדמתי אתו, אנחנו שם

אני . לא שלי, שעדיין לא מונה מפרק משיקולים של אחרים בעמותה, שניה

אותו דבר כמו שעשו בכדורגל , עכשיו. אני לא קשור לעמותה, לא יכול לפרק

₪  מיליון 3בסופו של דבר התמיכות של . אנחנו נתמוך, יעשו הליך בכדורסל

נראה איך אנחנו מחלקים , כל סיעה נשב איתה, יגיעו פה לועדת תמיכות

נשמע את דעתם של , כל סיעה נשב איתה כולל האופוזיציה, דקה, בשנה

,  כולם

, למה עד שהגענו לקבוצה בליגה לאומית: נועם ששון

, חברה, הם לא מפסידים, אני לא הורדתי אותה הם מפסידים במגרש: ר"יו, ניסים גוזלן

אבל , גם זה אי אפשר להאשים אותי שאני לא קולע סלים, אני לא קולע סלים

לפני שנה אמרו לי מה אתה , תקשיבו דקה, מה שאני לא יעשה, נועם, דקה

מי צריך את זה ,  מיליון בקבוצה1.5את משלם ,  מיליון כדורסל1.5משלם 

עכשיו אנחנו החלטנו שאין לנו בעיה להיות בליגה ארצית , בוא נשקיע בילדים

תקציב של ליגה ארצית ואנחנו רוצים להשקיע בילדים אז ₪  אלף 300שיהיה 

לאן שלא נלך תמיד יהיה מי שייקח אותו משיקולים כאלה ואחרים , חברה

אני עומד , אני גאה בהחלטה, זאת ההחלטה שהתקבלה. לפינות אחרות

, יש פה אנשים שגם עושים את העבודה ונשכבים על הגדר. מאחורי ההחלטה

אני הוצאתי , ק לצערי'ואני אומר לך מוטי לא יכולנו להוציא להם צ, אני רק

₪  אלף 150, 12 חלקי 1שילמנו , אני שכנעתי את זאב,  לפני חודש12 חלקי 1

אני . אני נתתי להם.  אלף שקל הפרשים של שנה קודמת107והם קיבלו 

, התקציב נידחה  משיקולים, אמרתי להם שבפברואר אני אעשה את התקציב

, לכן אנחנו כבר. לא משנה, זה היה, זה חולה

, אז תמנה מישהו: מוטי זייפתי

, לא צריך למנות אף אחד, תן לי דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, תמנה מישהו שיבדוק באמת: מוטי זייפתי

אנחנו ליום שני שלישי נקבע ועדת , דקה, מוטי אפשר שנייה, תן לי דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, שבוע הבא ועדת תמיכות, כבר היום אנחנו מאשרים את התקציב, תמיכות
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מבחינתנו זה , כל מי שזה, כל מי שעובד, עד סוף שבוע הבא כל מי שמגיע לו

.  דקה. ייפתר

 (מדברים ביחד)

לא תסכמו קודם כל חברי ... לגבי ועדת תמיכות היועץ המשפטי ביקשנו : לא מזוהה

, המועצה

היה חשוב דקה לפני , דקה, אני סיימתי, דקה, דקה, לפני זה, רגע, רגע: ר"יו, ניסים גוזלן

אני פה ואומר גם לדודי גם לסיעת של מוטי פרנקו באנו לשנות וגם , התמיכות

דיברתי על תכנית הבראה וחשוב שהיא תעבור היום , לכן אני אמרתי, למוטי

היא מאד מאד , זה לא מסיבה שאנחנו תכנית ההבראה אמרתי, מסיבה אחת

אני , חשובה כי אני רוצה ללחוץ את משרד הפנים שסוף סוף אני רוצה שתדעו

לא רזרבה , לא קיבלתי רזרבת שר אפילו לא שקל,  שנים לא קיבלתי מענק10

אני רשות . מענק איזון לא קיבלתי שקל. לא קיבלתי מענק איזון, סליחה

לא קיבלתי שקל מענק ,  היחידי בארץ שלא קיבל שקל מענק איזון5אשכול 

. זה ארצי, פיתוח בגלל נוסחת גדיש שדפקה את באר יעקב

, להגיש בכלל בקשה: ... נועם ששון

, מענק איזון פלוס, נוסחת גדיש בוא נועם, זה חייב זה על פי חוק, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

לכן זאת הזדמנות פז לבוא בדלת , מענק איזון פלוס פיתוח לא קיבלתי, עזוב

עם זאב למשרד הפנים לקבל , מגובה, האחורית עם תכנית הבראה מסודרת

 מתכנית ההבראה כמענק ואין שום סיבה בעולם ואם צריך להפוך שם 50%

עולמות כולנו נהפוך עולמות כדי שבאר יעקב תקבל את מה שהייתה צריכה 

. רק חבל שזה דרך תכנית הבראה וזה לא היה כל שנה ושנה. לקבל כל השנים

, דקה, אני פה מצהיר. דודי אתה דיברת פה על שני נספחים, אז אני פה ואומר

שני הנספחים האלה אנחנו נתקן אותם ונתאים אותם לרוח הדברים כדי  

הנספחים האלה אנחנו נתקן אותם , אני אומר? מוטי אתה איתי, להגיש אתם

אבל המסגרת של תכנית . ואנחנו נתאים אותם בצורה מסודרת שנגיש

, מוצהר, ההבראה וחשוב פה

, לא דיברתי על המסגרת, מסגרת בסדר, בסדר: דודי לוין
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אנחנו נשנה את , כן, דקה, אנחנו נאשר את תכנית ההבראה, דודי: ר"יו, ניסים גוזלן

, המסגרת, לכן חשוב דודי, דקה, אנחנו נעדכן את השמות, הנספחים

.  מיליון8.5מספר עובדים הוא : ... נועם ששון

אבל מה שחשוב בתכנית הבראה שלנו המספרים , עוד דקה הוא יסכם: ר"יו, ניסים גוזלן

לכן היא , מקורות ההכנסה הצגתי, שאנחנו צריכים לכסח₪  מיליון 23הם 

צריכה להיות מועברת למשרד הפנים למרדכי כהן שאנחנו אמורים להיפגש 

לא רק את , לכן אני מבקש גם מכולם, אתו זאב ואני ואירית שבוע הבא

התקציב אלא גם את הנושא של תכנית ההבראה כדי שנרוץ על הנושא של 

אני לא יודע איזה , אני לא יודע איזה ממשלה תהיה לי בעוד חצי שנה. המענק

. מה שאנחנו היום יכולים לקבל, ממשלה תהיה בעוד חצי שנה

. עמרם בבקשה: אירית נתן

? קי אתה רוצה לדבר'ג: ר"יו, ניסים גוזלן

ברשותכם אני רוצה לחזור ויש לי כמה דברים להעלות פה ואני מבקש שזה : עמרם נעים

. יירשם

, זה מוקלט: אירית נתן

. אין בעיה, זה מוקלט: ר"יו, ניסים גוזלן

אני מבקש , אדון הגזבר, אלף לגבי הנושא שאני העליתי בעבר וזה לא נרשם: עמרם נעים

העליתי את הנושא של  נרדפי הנאצים שמגיע להם הנחות . שתשמע את זה

, אני מבקש שזה יירשם. וזה לא נרשם

, זה עבר ישיבת מועצה רק שכחו לרשום את זה: אברהם בוסקילה

, זה פשוט שכחו: עמרם נעים

, סגור, טוב. זה כבר יישמו את זה: ר"יו, ניסים גוזלן

. בהתאם... מי שיש לו את האישור הזה : עמרם נעים

. אין בעיה, כולנו פה אחד עם זה, מקובל: ר"יו, ניסים גוזלן

לא יתכן שהפקחים יתמקדו בשכונות מסוימות ויכניסו . לגבי נושא של חניות: עמרם נעים

רפורטים לכל מיני אנשים יום אחרי יום ובמרכזים אחרים פתאום זה לא 

. מגיעים לא רואים גם כשהם עוברים ליד אדום לבן
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. נרענן את זה ונוודא, עוד הפעם, נרענן: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

, אברהם, אברהם קדימה. אנחנו נעשה מיפוי ואיפה שצריך אנחנו נאכוף: ר"יו, ניסים גוזלן

דובר . לגבי הספורט, יש לי דברים חשובים מאד לתשומת לבכם, לא סיימתי: עמרם נעים

רק מה שאני , להיפך, אני לא שונא ספורט, אני אוהב ספורט. הרבה על ספורט

מבקש במקום ללכת להביא שחקני חוץ להתחיל לטפל בילדים שגדלים 

, בישוב

. מיישמים, סגור: ר"יו, ניסים גוזלן

גם כדורגל לתת להם גב ואם צריך יותר , וגם בנושא של הספורט לגבי כדורסל: עמרם נעים

. תקציב להם לבני היושב שווה לחזק אותם

. יישמנו את זה, זה מה שהחלטנו עמרם. אוקי, זה מה שמסתמן: ר"יו, ניסים גוזלן

, זו ישיבה, זו ועדה... בתקופה האחרונה אנחנו כמעט יום כן יום , יש לנו בעיה: עמרם נעים

פשוט באותו יום שאנחנו מגיעים לישיבה מסוימת ... אולי אפשר לשבת 

. ששעה קודם תהיה ישיבה של ועדה

רבתם איתי כל אחד איזה ועדות הוא , חברה. לעשות תיאומים, 100%: ר"יו, ניסים גוזלן

מה , כמה שיותר ועדות כמה שיותר אנשים, קיבלתם מה אתה רוצה, מקבל

? אתה רוצה

, והנושא האחרון: עמרם נעים

, ונספח' א4אנחנו את נספח , רגע לפרוטוקול: ר"יו, ניסים גוזלן

יש פה עניין של , עוד נקודה אחת ששייכת לכל התושבים פה: עמרם נעים

 (לא רלבנטי)

בתקופה האחרונה אנחנו שומעים לגבי נושא , נושא אחרון שזה מאד חשוב: עמרם נעים

, אם כן ניסים תעדכן אותנו מה קורה... לא... כן , של בית העלמין

. אני אתן סקירה: ר"יו, ניסים גוזלן

, מאד חשוב שכולם ידעו מה קורה: עמרם נעים

, בדיוק בארבעה משפטים: ר"יו, ניסים גוזלן

, תיתן לנו לגמור לדבר, רגע, רגע: אברהם בוסקילה
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, בית עלמין זה בסוף, בסוף, בסוף: אירית נתן

טוב אני רוצה לנגוע רק בכמה . מי שרוצה לשמוע יישאר, בסוף תדבר: אברהם בוסקילה

 40... אתה , הולכים לתכנית הבראה ולא יקרה כלום, אלף. נקודות בקצרה

לא יקרה כלום אם , הרבה כסף,  מיליון120עוד ,  מיליון80ייכנסו עוד , מיליון

 20נבוא למשרד הפנים ומשרד הפנים מאשר את זה ואישר לנו בעבר לקחת 

. מיליון מכל הכספים הגדולים האלה ולהעביר אותם לכיסוי הגירעון

, אסור, אסור: דוברים

 (מדברים ביחד)

קי אני רק אומר 'ג, דקה, רגע, רגע, אפשר, תנו לי להסביר לכם משהו: ר"יו, ניסים גוזלן

.  דברים כדיוקם כי זה מוקלט

 (מדברים ביחד)

תן לי ,  אני הולך למשרד הפנים2002, חברה אני אספר לכם משהו מצחיק: ר"יו, ניסים גוזלן

-ב. בוסקילה יש לו עצמאות אבל אני אגיד לך למה הוא התכוון, לענות לך

יואב רפאל קודמי בתפקיד הלך למשרד הפנים כי אני ראיתי את ,  הם2002

מתקציבי פיתוח ₪  מיליון 6 והוא ביקש להעביר 2004-הפרוטוקול הזה ב

.  לכיסוי גירעון בשוטף

,  עשיתם את זה2008-גם ב: לא מזוהה

הם . אתה טועה, אני אומר לך שלא.  לא עשינו את זה אף פעם2008-ב: ר"יו, ניסים גוזלן

תאמין לי , אל תגידו דברים לא מדויקים כי אני יודע, 2002-עשו את זה ב

ל " הם הלכו למרדכי מרדכי שהיה מנכ2002-ב. שאני יודע מה אני אומר לך

אבל מה . להעביר מכספי פיתוח₪  מיליון 6והם קיבלו ? הבנת, משרד הפנים

 מיליון 6העבירו . ים'אז כספי הפיתוח היו שכונת גני מנחם קוטג? אז היה

היום היטלי השבחה על מה אני , דקה, היום היטלי השבחה. מפה לשוטף

, תקשיב, לא משנה, השבחה ופיתוח זה אותו, זה אותו קרן אברהם? מדבר

זה ,  אלף ליחידה בהיקפים שלנו105שום השבחה לא הייתה להם ברמה של 

לא יהיה , לא יהיה, לא יהיה, אבל פה אני מצטרף לזאב. לא אותם מספרים

. מצב שאנחנו נפרוץ את ההכנסות המוכרות בחוק במסגרת תקציב ארנונה
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מבני , אנחנו לא ניקח את הפיתוח שאנחנו אמורים לספק, לא יהיה מצב כזה

המשימה שלכם אתם תקבלו דף הבא זה הקמת . לבנות מגרשים, ציבור

אם אנחנו רוצים לעלות ליגה ואם .  מיליון שקל בבאר יעקב30-קאנטרי ב

אנחנו רוצים מבחינתנו לבנות את הישוב הזה ולתת לו את הפסיליטיס שמגיע 

בשום פנים . נקודה, לו אנחנו לא ניגע בתקציבי פיתוח לממן גירעון שוטף

, אין סיבה,  מיליון שקל לא יספיקו לנו130-אין סיבה ש. ואופן זה לא יהיה

. אין סיבה

ואם כיסינו את זה ... כשיש גרעונות הם נבעו מזה שעשינו משהו לציבור : אברהם בוסקילה

, מפה

?  ניסים לעשות מנוי לנס ציונה או לחכות עוד שנה לקאנטרי: קי גונגרדי'ג

 (לא רלבנטי)

תקציב הארנונה פה בהכנסות לא הייתי שותף ... כדאי , לגבי הארנונה: אברהם בוסקילה

 מיליון אם 56אבל אני חשוב משהו כמו , הרבה לתקציב כי לא התאפשר לי

, הכנסות של, משהו באזור הזה, אני זוכר

,  אברהם70, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

זה משהו ,  זה כולל מים אולי ותוריד את ההנחות ותוריד את זה70לא : אברהם בוסקילה

.  מיליון ארנונה בלבד56כמו 

, הבנתי מה אתה אומר, אתה אומר נגבה יותר: ר"יו, ניסים גוזלן

אם אתה , אני אומר דבר אחד פשוט. אני לא אומר שנגבה יותר, לא: אברהם בוסקילה

מוריד מהסכומים האלה את משרד הביטחון ובתי חולים וכל האזור תעשיה 

 30-יוצא שהתושבים משלמים משהו פחות מ, ושלמה סיקסט, קטן שיש לנו

, לא הכוונות.  מיליון25מיליון או 

? מה אתה רוצה להגיד. כולל האכלוסים הקיימים הודאיים,  מיליון35: ר"יו, ניסים גוזלן

מה שאני רוצה לאמר הוא שהאחוז שתושב מכסה מההוצאות עם : אברהם בוסקילה

. 30%- הכנסות הם משהו פחות מ125ההוצאות הם 

. הלאה, יודעים, מה אתה רוצה להגיד שאנחנו מפסידים, ברור: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני רק אומר שאם יעלו את הארנונה שאני לא בטוח שהיא מאושרת: ... אברהם בוסקילה
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, אני חושב

, חוק ההסדרים יאשרו: ר"יו, ניסים גוזלן

לא אישור את ההעלאה של הארנונה : אברהם בוסקילה

משרד הפנים הוציאו מכתבים מי , משרד האוצר, מי שלא אישר קיבל מכתב: מוטי פרנקו

?  קיבלנו מכתב כזה. שלא אשרו

, עלה פה, עכשיו דבר שלישי. יכול להיות שלא יאשרו את זה: אברהם בוסקילה

. תקשיבו לו, בוסקילה הקשיב לכם, בכבוד, חברה תקשיבו: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו חיים פה . אני רק רוצה להדגיש. דבר שלישי עלה פה נושא השבת: אברהם בוסקילה

,  שנה מתוך אהבה ואחוה40ברוך השם כבר 

, וככה יהיה: ר"יו, ניסים גוזלן

אדם פרטי . כשאני מדבר על חילולי שבת אני לא מדבר על אדם פרטי: אברהם בוסקילה

באופן עצמו יכול לעשות מה שהוא רוצה וללכת לאן שהוא רוצה ולהתנהג 

גם נושא , אני מדבר על הדברים שהמועצה מופקדת עליהם, איך שהוא רוצה

, של קבלנים אמנם זה לא ישירות בתחום אחריותנו

, אכפנו את זה דרך אגב. אבל גם את זה נאכוף: ר"יו, ניסים גוזלן

הלא אין כמעט דברים , אבל אני מדבר על דברים, אבל גם את זה צריך: אברהם בוסקילה

אם יש , כי אם נשרף בית אני הראשון ירוץ לעזור. שיש בהם משום פיקוח נפש

אדם שקיבל אירוע רפואי אז הילדים שלי הראשונים שרצים להגיע אליו 

, המדובר פה שאדם. לא זה הנקודה. הביתה גם בשבת וגם זה וגם בכל דבר

האור לא דלוק ? למה אדם מתקשר למוקד, המנורה לא נדלקת לו ליד הבית

ליד הבית או יש לי איזה ערימת זבל ליד הבית או יש לי חתול אפילו מת 

, זה לא דברים שבשבילם צריך. בשכונה

, איתך אנחנו, אברהם אנחנו איתך, אנחנו מתואמים, אברהם אנחנו איתך: ר"יו, ניסים גוזלן

. כולנו איתך, אנחנו איתך

 אני רואה כבר 130,  מיליון128עשו פה תקציב של , לא יתכן, דבר רביעי: אברהם בוסקילה

ידוע שהספינה טובעת קודם כל זורקים את הטלית , יש, הגיע ולא מצאו

,  והתפילין
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, אתה אומר לי את זה, חזרנו למשפט אתה אומר לי את זה עשר שנים: ר"יו, ניסים גוזלן

אחר כך נראה , כשהספינה טובעת אומרים תזרוק את הטלית והתפילין: אברהם בוסקילה

, יש פה שירותי דת. את שאר הדברים

. הלאה, תן לי יש התייחסות עוד דקה לזה, מועצה דתית,  רשמתי: ר"יו, ניסים גוזלן

עוד , 200עוד , 400עוד , 300עוד , לא יתכן שלכולם הוסיפו כל מי שביקש:  אברהם בוסקילה

, זה

אם היית במפלגה , אתה במפלגה של ראש המועצה אתה לא במפלגה אחרת: נועם ששון

? מה אתה לא מבין, אחרת יכלת לדרוש

, מועצה דתית, בית העלמין, מועצה דתית, רגע בית העלמין, בית. הלאה: ר"יו, ניסים גוזלן

להגיש לכם , הרכב מועצה דתית שצריך לאשר אותה בימים הקרובים, דקה

אותה סופית לישיבה הקרובה כי רציתי קודם תקציב ואחרי זה כולל הרכב 

כולל בית עלמין וכולל זה שיש תרבות , כולל רגע סליחה, מועצה דתית חדש

,  הכנסנו, יש תרבות תורנית שאני חושב שנתנו ונתנו. תורנית

? מה עם מועצה דתית: אברהם בוסקילה

דקה אני אתן התייחסות פלוס שני בתי ספר , מועצה דתית רשום לי פה: ר"יו, ניסים גוזלן

קי 'דתיים שנתנו להם ניהול עצמי כל בתי הספר החילוניים וזה בתיאום עם ג

, ומוטי וכולם

, חסר בית ספר אחד סל תלמיד הוא רצה שנעלה את זה בישיבת מועצה: נועם ששון

, אמרנו שנבדוק את זה: דובר

, הוא קיבל סמל מוסד, סליחה, העלינו את זה בועדת כספים: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

? קובי קיבלת: נועם ששון

חברה על מי אתה מדבר תלמוד ? של תלמוד תורה, של מי אתה מדבר: ר"יו, ניסים גוזלן

? תורה או אגודה

, אני מדבר על חטיבת יעקב: נועם ששון

. אתה מדבר על הבנות. אגודה: ר"יו, ניסים גוזלן

, י"בית ספר רשב: נועם ששון
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 (מדברים ביחד)

. חברה סמל מוסד של הבנות, הסמל מוסד: ר"יו, ניסים גוזלן

. י"בנות בבית ספר רשב: נועם ששון

? י קיבלת סמל"בבית ספר רשב: לא מזוהה

. דקה, אמרנו שזה מותנה וזה בסדר. תעבירו את זה לאירית. יש, יש סמל: ר"יו, ניסים גוזלן

מבחינתנו נתנו ניהול , מה שאני אומר, דקה, אבל מה שאני מנסה להגיד

, נתנו את כל הנושא של תרבות תורנית ואני אומר את זה גם בתמיכות, עצמי

, לגבי נושא השבת. אנחנו נגלה כולנו רגישות לכל העבר מה שנקרא וזה חשוב

 חנן מור הראשון שעלה לבנות 2004-ב. אני רק אספר לכם משהו, סטטוס קוו

הלכתי עם הרב ועם , עשה הפנינג בשבת, בתלמי מנשה הקים משרד מכירות

הזמנת , אמרנו תקשיב אנחנו פה לא נפריע לך בשבת, עמרם בוסקילה כולנו

משרדי מכירות בבאר יעקב נתתי הוראה חד משמעית לא מוכרים , את כולם

, בשבת אפילו מודיעין שזאת עיר הרבה יותר דתית מבאר יעקב היום מודיעין

אז אני אומר גם נושא של תופעה . הרבה כיפות סרוגות מוכרים דירות בשבת

כמו שתלמי , בשבת זה שקט, אני לא רק מדבר על ההיבט הדתי, של בנייה

מנשה ואני אז בבחירות היו כאלה שאמרו אם אני אפתח את תלמי מנשה כן 

אני אומר לכם לתלמי מנשה זה שלא פתוח המרכז המסחרי , או לא וכל מיני

, זה לא  בגלל ההיבט הדתי זה גם בגלל ההיבט שכל אדם רוצה שקט בשבת

הסטטוס קוו הזה , אנחנו איך אומרים, אנחנו שומרים. כולנו רוצים שלווה

לגבי בית . אז לכן פה אין, מצדדים, כולנו בעד, זה היופי של באר יעקב

 85העמותה שהייתה מנוהלת על ידי אדם בן . שני משפטים, העלמין

אני הייתי אצל . לא התנהלה כשורה, שקוראים לו שבתאי שהוא אדם צדיק

מונו שני , סגרנו, ישבתי אתו, אצל סגן שר הדתות מהבית היהודי, שר הדתות

הקבורה תהיה אך ורק בבאר , נציגים דירקטורים חדשים לחברת קדישא

כל מי שהיה בעמותה הקודמת מבחינתו ישבו אתו ויסגרו אתו את כל . יעקב

ההתנהלות , לא נשאר כסף בקופה שם, לא כולם, התנאים הסוציאליים שלו

היא שעל ידי ציון בטיטו שנבחר על ידי הרב המקומי שהוא ינהל את 
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העמותה היא זרוע ביצועית שמקבלת כספים עבור כל קבורה דרך . העמותה

אנחנו כרגע גם מכינים תכנית להרחבת בית , אנחנו נסייע להם. ביטוח לאומי

אנחנו , אנחנו הולכים להיות ישוב גדול של הרבה מאד תושבים. העלמין

שפע וכולם יקחו פה אחזקה גם על , אנחנו נחזק שפע, נרחיב את בית העלמין

הם לא , הם לא מסוגלים, המועצה המקומית תעזור להם. בית העלמין

מסוגלים בתקציבים הקיימים היום של החברת קדישא להרים ולתחזק את 

בית העלמין צריך להתייחס לזה כמו שמתייחסים לכל שכונה כי כבוד , זה

אני אומר את זה הוא קדוש , כבוד המת הוא לא פחות מכבוד החי, המת

אנחנו , כבוד המת הוא יותר קדוש אני אומר לא פחות מהחיים. שקט. יותר

, מועצה דתית יהיה הרכב. זה לגבי זה. ניקח את זה באחזקה שלנו כשכונה

התקציב של המועצה הדתית אני אומר , דקה, התקציב של המועצה הדתית

, אנחנו אמרנו קודם כל מה המדיה נותנת, גם זאב רקאנטי יודע, את זה פה

, אבל אנחנו יודעים שהמועצה המקומית. ינג ידוע'יש מצ, 25 75ינג של 'יש מצ

המועצה הדתית אם אנחנו ניתן לה רק את מה שהחוק מורה לנו לתת להם 

לכן אחד הסעיפים שאנחנו נייצר תוך כדי תנועה זה לדעת מה . היא תקרוס

. הצרכים של המועצה הדתית ואנחנו נעביר מסעיף לסעיף

, זה יהיה מאוחר: אברהם בוסקילה

, יש הקצבה. אברהם לא יהיה מאוחר: ר"יו, ניסים גוזלן

, זה בושה גדולה,  אלף שקל לפני ההצבעה על התקציב זה לא200יש : אברהם בוסקילה

, תן לי דקה, אני לא מדבר, עם כל הכבוד, אברהם: ר"יו, ניסים גוזלן

, אפשר להצביע לדבר כזה: לא מזוהה

שנה , תנו לי שניה, הם צריכים, ברשותכם, תנו לי שניה, דקה, יפה: ר"יו, ניסים גוזלן

כרגע . זה הצרכים, דקה, זה הצרכים שלהם,  מיליון1.2שעברה אישרתי להם 

אנחנו הלכנו לפי המפתח שזאב אמר שאנחנו פועלים כרגע בנוהל של על פי 

.  שהבטחנו או נתנו להם פחות1.2-לא נתנו להם גם שנה שעברה את ה. חוק

אנחנו עושים כל מאמץ כדי שיושב ראש המועצה הדתית יוכל לתפקד ולתת 

 אלף שקל 64כרגע אנחנו נותנים להם כמו שנתנו שנה שעברה . שירותי דת
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ברוך לכולם . נתנו להם כבר את זה דו חודשי כדי שהם ישרדו. מידי חודש

זאב . דקה. שאם לא נגדיל את המועצה הדתית תגיע מצב שגם הם יקרסו

בודק את זה חוקית איך אפשר להגדיל אם אנחנו צריכים ליפול על משרד 

,  החינוך לבקש ממנו הגדלה

מה , שיתנו כמו שנה שעברה: נועם ששון

אי אפשר : ר"יו, ניסים גוזלן

? למה אי אפשר: נועם ששון

. כי בחוק אני לא יכול לאשר את זה היום: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

למה להגדיל ... כל הכבוד מגיעים לזה אז צריך ללכת ל... המועצה יכולה : אברהם בוסקילה

, לספורט אתה לא הולך

, אתה סתם עושה עכשיו, אבל עזוב אתה סתם טועה, דקה, לא קשור: ר"יו, ניסים גוזלן

,  אלף שקל200להגדיל , אני לא עושה כלום: אברהם בוסקילה

, שונה משנה שעברה... , תעשה את זה כמו בשנה שעברה: נועם ששון

. תן לי דקה, תתנו דקה, חברה תפסיקו דקה. בוא זאב יאללה, טוב: ר"יו, ניסים גוזלן

, רגע תן לי דקה אני מנהל את הישיבה, לישיבה

מי שפשטה רגל זה חברת עמותה , חושב שהמועצה הדתית פשטה רגל: ... נועם ששון

, שמתוקצבת על ידי ביטוח לאומי

, היא לא קשורה למועצה: לא מזוהים

, דקה, אני תמכתי בהם בהרחבת בן העלמין פעם אחת: ר"יו, ניסים גוזלן

כדי לדבר על החברה קדישא צריך להבין מה זה חברה קדישא היא : ... אברהם בוסקילה

... חברה קדישא מקבלת , כשמפעל מייצר מרוויח כסף. מפעל כמו כל מפעל

, חברה קדישא מקבלת לפי מספר המתים

. כי זה מחוץ לתקציב, סתם, זה לא ילך: ר"יו, ניסים גוזלן

 בבאר 2.5אם מתים ,  שקל5,000על כל מת מקבלים משהו בסביבות :  אברהם בוסקילה

אם היה .  עובדים4 עובדים או 3 עובדים או 5יעקב אז אי אפשר להחזיק מזה 

,  מתים אז היה כסף לחברה קדישא30 מתים או 20כמו בעיר אחרת 
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אברהם בוסקילה ביחד עם מנחם שפירא יושב ראש , שנייה, דקה, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

לבחור הרכב לישיבה הבאה של , המועצה הדתית אנחנו צריכים לבנות הרכב

אני מבקש מכם להכין לנו מסמך מסודר מה .  חברי הנהלה במועצה הדתית7

אירית וזאב ונראה בדיוק איך , אתם, נשב אני, הצרכים שלכם האמתיים

. אנחנו פותרים את הפתרון

, סעיף פעולות: ... לא מזוהה

היתרון , תדעו, אנחנו נשב ונראה איך אנחנו. סעיף פעולות אני מדבר: ר"יו, ניסים גוזלן

, ועכשיו אני פה ככה מסכם

אני מצביע לך גם על , בוא נראה אותך בונה מקווה לנשים, אפשר משפט: מנחם

, מיליון שקל

, יש העשרה כבר יש תכנית, יש מקווה, תשבו דקה, דקה מנחם: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני אומר לך שאשתי נפלה בגבעת שמואל, מקוה של נשים: מנחם

הכי יפה ... ר מאושר "יש תב, ר מאושר ולא מאשרים אותו"יש תב: אברהם בוסקילה

, ר מאושר על ידי משרד"יש תב, יש תכניות... שיש 

 (מדברים ביחד)

כדי , הרב מנחם דקה, מנחם, חברה, אין זמינות, ר אין בעיה"תב, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

, נושא המועצה, אני מבקש, אני אומר ולא דנו באמת, שנהיה ענייניים ולא דנו

נושא המועצה הדתית , אברהם ברשותך, נושא המועצה הדתית, אברהם

נושא המועצה הדתית וחברת קדישא לישיבה הבאה , דקה, וחברת קדישא

תביאו לנו מבעוד מועד לאירית את כל החומר ביחד איתי , להכין מסמכים

נראה איך אנחנו , נשב עם זה, אני רוצה מספר סגור, נבנה תקציב, נשב

יש לנו , אנחנו יכולים לשנות מסעיף לסעיף אבל תן לי שניה, דקה, פותרים

,  דקה, מספיק

יש לנו ספרים בצד באיזה מקום  : נועם שושן

, תקציב דקה, חברה לסיכום, לסיכום, בוא אני, תקשיב, חברה הספרים: ר"יו, ניסים גוזלן

חשבתי , הקאנטרי לא קשור הקאנטרי זה פיתוח אתה מדבר שטויות, שמנו

 מיליון 128המסגרת של , בסופו של דבר אל תשכחו דבר אחד, חברה, שיש לך
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התחזית היא כזאת שאם היא לא . קבענו תחזית, 131, אנחנו קבענו תחזית₪ 

לזאב יש את הסמכות בחוק להעביר מסעיף לסעיף , מתממשת עם כל הכבוד

אני בטוח , לכן אני בטוח, זו הסמכות שלו, שתדעו, גם מבלי לשאול אותנו

זאב , סיימנו, עכשיו קדימה. זה הכיוון,  אנחנו נהיה באיזון תקציבי2014-שב

. נלך להצבעה, ונסגור

תכנית ההתיעלות , פה כמה סעיפים לתקן... רבותי תכנית ההתיעלות שאתם : זאב רקאנטי

 15, הזאת הוגשה לצוות המקצועי של משרד הפנים כבר באמצע דצמבר

ומאז אנחנו במגעים עם המחוז של משרד הפנים ועם הצוות . לדצמבר

, הם כבר לא עובדי עירייה... ארבעת השמות  פה . המקצועי

, חמישים ומשהו, לא ארבעה יש שם הרבה יותר: דודי גונגרדי

, לא חשוב: זאב רקאנטי

, זה כל מה שהיה, נספחים נעדכן אותם: ר"יו, ניסים גוזלן

.  לא נמצאים67כל אלה מעל גיל .  לינואר כבר פרשו1-צריכים לפרוש ב: ... זאב רקאנטי

יישארו רק שתי .  למרץ ההסעות הפנימיות בישוב יופסקו31-נושא ההסעות ב

הייתה בקשה . קי בסיכום עם אירית'כל השאר מופסקים בסיכום ג, הסעות

, אי אפשר לעשות, מיוחדת

. רק תושבי הרצל, רק תושבי הרצל יוסעו:  ר"יו, ניסים גוזלן

שאר . לא יותר, ההסעות... מבחינתי . אין לי מושג ולא מעניין אותי, לא יודע: זאב רקאנטי

ההסעות בגלל שאין פה חינוך דתי כנראה אנחנו נצטרך להסיע לבית ספר 

אנחנו פועלים להגדיל , אני רוצה שתבינו, אנחנו פועלים היום. ישורון בראשון

חודש שעבר נכנס לקופת העירייה ממשרד החינוך , את ההכנסות לא מארנונה

אני לא רוצה להגיד באשמת מי זה אבל כשנכנס חודש אחד .  מיליון שקל2.5

,  מיליון שקל כנראה שלא ביקשו כמה חודשים קודם2.5

. לא ביקשו: ר"יו, ניסים גוזלן

אנחנו נעשה מלחמת עולם עם מנהלת המחוז שבאה לפה . והכנסנו את זה: זאב רקאנטי

אחת הדרישות היא  . לבית ספר צאלון

.  לחודש יש לה ביקור פה25: ר"יו, ניסים גוזלן
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יש ילדים שלומדים בחוץ זה אחריותך לשלם את הכסף של , אנחנו מבקשים: זאב רקאנטי

לכן תקציב ההסעות לא קטן כי אי אפשר לא להסיע ילדים לבית . ההסעות

ילדים שאין להם מסגרת חינוכית פה צריך לתת להם מסגרת , ספר ישורון

אנחנו .  עובדים52יפוטרו . תכנית ההתיעלות, התכנית הזו כבר רצה. חינוכית

, מדברים על

. חצאי משרות... כבר עשו להם שימוע לאותם אנשים , לא אמרנו שלא: ר"יו, ניסים גוזלן

כל ,  לינואר פרשו1- ב67כל אלה שהגיעו לגיל . אנחנו כבר עשינו כמה פעולות: זאב רקאנטי

אנחנו הולכים . עוד שניים שלושה פורשים, אלה שיגיעו באפריל או במאי

נציע ,  ועייפים67- ל60להגיע להסכמה עם משרד הפנים שכל אלה שבגיל בין 

יש ,  פנסיה4%, 2אולי עוד , כמה משכורות עודף, להם תנאי פרישה מועדפים

, משא ומתן מול משרד הפנים בנושא הזה

. זה נקרא עידוד פרישה בשפה המקצועית, זה נקרא עידוד פרישה: ר"יו, ניסים גוזלן

תכנית התייעלות נוח יותר לגרום לאנשים כאלה שהם ... בגלל שאנחנו רוצים : זאב רקאנטי

אלה שהם ... אז אלה שעובדים יישארו , כבר עייפים ולא מוסיפים לנו עבודה

, עייפים

. איזה שאלה, יישארו: ר"יו, ניסים גוזלן

, כל מיני אנשים כאלה עדיף לי או עדיף לכולנו לעזור להם לפרוש: זאב רקאנטי

? בהסכמה: מוטי פרנקו

, בהסכמה: זאב רקאנטי

אני חוזר ואומר , אין פה שום מהלך שהוא חד צדדי, הכל בהסכמה: ר"יו, ניסים גוזלן

. לא משנה מי, אין מהלך חד צדדי עם אף אחד, לרמקול

יושב פה יושב ראש . אני פועל הכל בשקיפות מלאה מול ועד העובדים: ... זאב רקאנטי

שום פעולה שעשינו עד היום לא הייתה . הועד

, חד צדדית: ר"יו, ניסים גוזלן

אבל הפעולות הועד ידע הכל מראש ... לא תמיד צריך , בלי שהועד ידע ממנה: זאב רקאנטי

, אני מבקש שתאשרו אותה. תכנית ההתיעלות רצה, לכן אחד. על כל הפעולות

,  לא קיבלתי תשובה8.5-לגבי ה, רגע: נועם ששון
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, מיד תקבל, שניה: זאב רקאנטי

זה שני , אני דיברתי על דברים אחרים, אבל זאב, הוא לא התייחס למה שהיה: דודי לוין

, אבל אתה צריך לתאם את זה, הנספחים

. אנחנו נתאים אותם: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני רוצה שזה יירשם, רגע: דודי לוין

, אני חוזר ואומר, אמרתי ברמקול, נתאים: ר"יו, ניסים גוזלן

אז צריך , רשום שם שזה מהראשון לשני ורשום בדיוק איזה הסעות נשארות: דודי לוין

רגע תן לי רק לסיים ואותה רשימה של החמישים ומשהו , להתאים אותם

ואותי לא מעניין איזה שמות יש בפנים פשוט הם לא פוטרו והורידו משרות 

אז אי אפשר לרשום למשרד הפנים לפטר ומצד שני . בשביל לעמוד ביעד הזה

. לזה התכוונתי, אתה מבין זה לא עומד ביחד, אנחנו מקטינים עלויות שכר

,  לא תקשיב,  שניות10תן לי רק : ר"יו, ניסים גוזלן

, זה הסכום. 200- מיליון ו5 משרות האלה שכתוב שיפוטרו זה 52-ה: זאב רקאנטי

, אוקי: דודי לוין

,  זה מספר כאילו:  לא מזוהה

, זה יכול, 5,600זה יכול ,  אלף שקל למשרה100: זאב רקאנטי

? בפרק זמן של כמה זמן אגב זה: קי גונגרדי'ג

לכן אני אומר שבשנת התקציב הנוכחי אני מעריך . זה בדיוק השאלה, הו: זאב רקאנטי

,  מיליון שקל קיצוץ8.5-בניגוד לאחרים שלא נגיע ל

, אנחנו לא אובססיביים, כולם חושבים, אמרתי את זה: נועם ששון

, זאת אומרת. גזר עם מקל: ... זאב רקאנטי

, אנחנו נוריד, שפעולות: נועם ששון

, שכתובות בתקציב: זאב רקאנטי

, או שנעמיק גבייה: נועם ששון

עשיתם מה שאתם , תיקנתם... , הוספתם, אני מכריז פה את זה חד משמעית: זאב רקאנטי

אם הכנסות . אני  מכריז את זה פה בצורה ברורה, רבותי... , זה בסדר, רוצים

העירייה בחצי שנתי לא יהיו לפי התחזית שאנחנו חוזים והמועצה לא תהיה 
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.  ליולי1-חד משמעית תצפו לקיצוצים דרסטיים שאני אבצע אותם ב, מאוזנת

? בפעולות או בשכר: נועם ששון

. בפעולות: זאב רקאנטי

, אבל תקשיבו, בשיתוף: ר"יו, ניסים גוזלן

כל אחד ישמע מה אנחנו רוצים . בשיתוף פעולה מלא של חברי ההנהלה: זאב רקאנטי

,  אם אנחנו לא, מה זה, לעשות

, אבל בפעילות זה שרות לתושב: נועם ששון

 (מדברים ביחד)

היות וכולנו מדברים על איזון אתם ... אתם תראו , אני הסברתי את עצמי: זאב רקאנטי

, ח כספי כל רבעון"תראו דו

, הגיע הזמן שתפסיק גם אתה להגן על: נועם ששון

הוא מחויב לזה , יושב פה גזבר המועצה, ח כספי כל רבעון"תקבלו דו, רבותי: זאב רקאנטי

ח כספי שיועמד כל "זה יהיה דו. ח כספי כל רבעון"בחוק והוא יעמיד לכם דו

אנחנו נדע . ח כספי חצי שנתי ויהיה פה דיון" לאוגוסט יהיה דו15-ב. רבעון

אני אשוחח עם כל בעלי התפקידים פה למיניהם ואספר להם מה קורה . קודם

כי אני אדע קצת קודם מה , אצלם בתקציב ומה קורה בשאר התקציבים

המטרה של . אנחנו שקופים לחלוטין, אנחנו לא מסתירים כלום. התקציב

כולם כל אלה שיושבים מסביב לשולחן הזה היא לשנה הזאת לגמור את 

וכתוצאה מזה שנגמור בתקציב מאוזן אני מניח שבסוף . התקציב מאוזן

השנה מי שחושב שמשרד הפנים מחר יגיד אישרתי להם תכנית הבראה קחו 

 מיליון הראשונים 10-אנחנו על ה.  מיליון שקל זה לא עובד ככה50ק 'צ

 מיליון אנחנו נאבקים במשרד האוצר 10שהגשנו את התכנית והבטיחו לנו 

זה לא פשוט לקבל את הכספים האלה וזה יהיה על פי , שתבינו, כבר חודש

. שביצענו אותה במלואה. תכנית הבראה כשהם עוקבים שביצענו אותה

. ק לפה'חשבנו ששר האוצר הגיע הוא הביא לך את הצ: נועם ששון

כי אם היינו עסק פרטי היו ? אנחנו כולנו למה. אם הוא יביא זה בסדר: זאב רקאנטי

ולכן אנחנו . זה שלא יהיה ספק פה לאף אחד, מכריזים עלינו פושטי רגל
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 מיליון ועם השליטה על תקציבי הפיתוח שאנחנו מקווים 50-מקווים שעם ה

 ולפתח 2015-לשלוט עליהם אגורה על אגורה אנחנו נוכל לצאת לדרך ב

,  אני רואה יותר אפשרות לקבל הכנסות מהעירייה2015-כי מ. שירותים

השנה . מכל מיני דברים נוספים ואז אפשר לפתח שירותים נוספים, מארנונה

פרסמנו את , ועדת תמיכות יש כללים, לגבי התמיכות. הזאת היא שנה קשה

? מתי נסגר,  חודשים3זה בעיתון לפני 

, נסגר, מזמן נסגר: לא מזוהים

.  במרץ5-אישור התבחינים יעלה ב: אירית נתן

, עד סוף פברואר כל העמותות, עד סוף פברואר להגיש בקשה: ר"יו, ניסים גוזלן

יש שמה דברים . שינויים... יש מצב לשלוח את התבחינים בקובץ וורד לעשות : מוטי פרנקו

עשו העתק הדבק באיזה ישוב בהונולולו ולא . שלא רלבנטיים לבאר יעקב

. מתאים לבאר יעקב

לא משנה מה יהיו , התבחינים ואני אומר את זה עוד הפעם, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

, ההחלטה שלנו שבשנה הזאת שום עמותה חדשה לא מתווספת, התבחינים

, אף אחד לא תומך בשום עמותה חדשה שתצוץ. זאת ההחלטה. נקודה

. זאת האימרה, נקודה

 (מדברים ביחד)

אני . שנייה, זאב אני רוצה רק את הנקודה שלך קצת לחדד זאב, דקה: ר"יו, ניסים גוזלן

, אין לי בעיה, אומר את זה פה בשמי וזה מוקלט גם

אף אחד מכם לא עומד , לאף אחד מכם חברים, אני אוסיף עוד משפט אחד: זאב רקאנטי

כי כשאנחנו . בלחצים שאני עומד, בלחצים ואני רואה את זה ברצינות

והפרט זה שאני בא . אתם מדברים על הכלל ואני מדבר על הפרט, מדברים

אנשים , ומגיע להם. ספקים עומדים בתור ורוצים את כספם ומגיע להם, לפה

ואנשים שאנחנו מפגרים בשרות זה לא , עשו שרות לעירייה ומגיע להם כסף

הוגן ואנחנו צריכים להתגבר על הדברים האלה ואנשים כל דבר רוצים יותר 

מוטי שולח לי מיילים אני לא ... אז תבינו שאנחנו . ויותר והלחץ פה הוא גדול

, עונה לו ואני מתנצל
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, אני מודה, אתה מדבר איתי בטלפון: מוטי פרנקו

 אלף שקל לתקציב יום 100וכשאני רואה אתמול שהוא אומר להוסיף עוד : זאב רקאנטי

, העצמאות

אני אמרתי , אני אמרתי שאני רוצה שלא להוסיף את הכסף הזה, לא: מוטי פרנקו

אני חושב שלא צריך לעשות יום העצמאות או משהו צנוע , לית"למנכ

, בתקופה כזאתי

, זה בדיוק המחשבה, בסדר: זאב רקאנטי

, טוב את זה אני אדבר, בואו שנייה, אנחנו לא דקה, חברה: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

גם על מה שנאמר ואני רוצה קצת להבהיר את , דקה, יש לי שתי הערות: ר"יו, ניסים גוזלן

תכנית ההבראה אם ניישם , אחד? בסדר, קצת בעמדה שלי, מה שזאב אמר

וזה אומר . אנחנו נגיע מה שנקרא לאיזון תקציבי, אותה אנחנו נעמוד בה

 V זה 3- ירדנו ל11-הנושא של תמיכות שמ, Vארנונה שכבר העברנו וגם זה 

על הפעולות ועל כח . יש הכל, יש לנו פעולות שעושים,  מיליון שקל8של עוד 

אנחנו בשיא הרגישות נטפל בנושא כח . אני אומר לכם את דעתי, אדם זה דבר

זה . נקודה, לא שמנו יעד כזה או אחר להשיג אותו בכל מחיר ויהי מה. אדם

שיהיה . לשמה אנחנו שואפים, הסעיף שמבחינת כולנו כולנו תמימי דעים

פיתוח נועד . ברור ולא נעביר לא מתקציבי פיתוח לשוטף ולא נעביר לכלום

הישוב עצמו  צריך לקבל את השרות הכי טוב מבחינת תשתיות . לפיתוח

, ים כבר בישיבה הקרובה"אנחנו נוציא הרבה מאד תבר. ים"גם בתבר, פיתוח

היטלי השבחה , דקה, תכנית, אני לא אומר אברהם דקה. חשוב לנו מאד לרוץ

שלנו הם יהיו באמת דרמטיים ומצויינים אבל הם נועדו לתת לנו יישוב 

זאת . יישוב שיש לו ערך מוסף בהרבה מאד פרמטרים, יישוב טוב, איכותית

אנחנו ואני , לגבי בכלל זאב פה דיבר שאם נשיג את היעד או לא. השאיפה

נתנו לכולם פה לבוא לידי ביטוי כדי באמת בהצהרת כוונות , אומר פה לכולם

לא רק בהצהרת כוונות במעשי לא לפגוע בחינוך ולהשאיר את התכניות 

, הרבה מאד תכניות אישרנו ברמון, אני גם במצב שהייתי חנוק מת. ברמון



.     מ.                                                                                                                                 א00599

 ____________________________________________________________
  הקלטה ותמלול–" חבר"

67 

הרבה מאד פרויקטים אני אומר את זה גם בתרבות ואני אומר את זה גם 

. באמת בכל הפרמטרים, גם בנושא דת, אני אומר את זה גם בתכנית, בספורט

, נהפוך הוא, התקציב כשלעצמו הוא תקציב שאף אחד לא בא לטייח אף אחד

אנחנו נשמח להיות אחראים ואנחנו נשמח שתהיה , אנחנו נשמח לגבות יותר

אירית . לאירית יש פה את המשימה הקשה ביותר מכולנו. לנו מערכת יעילה

תהיה לנו פה מערכת שתלקק את ,  איך היא אמרה לי14עד דצמבר 

והיא גם אומרת את זה והיא , ללקק את האצבעות? נכון אמרת לי, האצבעות

יהיו , יהיו תקופות. אנחנו כולנו נסייע, אנחנו ניתן לה לפעול. מצהירה את זה

לית מקצועית לא פוליטית שכל "הבאנו מנכ, יהיו תקופות קשות, תקופות

אנחנו כולנו , יהיו, אני אומר עוד הפעם. תפקידה הוא לעזור לנו ליישם

היישוב לא באבל והיישוב , אין פה. כולנו נחושים לתת שרות, נחושים לקרב

אני מאחל ותאמינו לי אני רואה את הסביבה שלנו ואני רואה , לא בזה

אבל הגיוני שתקציב אני , זה תקציב פעולות מטורף, תקציב שאנחנו עושים

זאת , זה הכיוון.  ילכו לפעולות65%- ו35%-כח אדם לא יעבור את ה, אומר

. המטרה ואז אנחנו הולכים להצביע

, אני קודם כל. בוסקילה. אני רוצה ברשותכם מילה, שניה, רגע, רגע: אירית נתן

להודות לזאב , זו הזדמנות שלי סליחה אירית, אני רוצה דקה להודות: ר"יו, ניסים גוזלן

זאב מצד אחד ואני אומר לכם שאני  , דקה, לא זה חשוב כי צריך. רקאנטי

אני רואה הרבה מאד דברים ממימד של . מאד מאד מאד נהנה מהעזרה שלו

הוא היה , הוא היה גזבר בעיריית לוד, שלושים ומשהו שנה שיש לו ניסיון

הוא היה חשב מלווה גם , הוא היה גזבר בראש העין ומנכלים, גזבר באילת

, יש לו ניסיון, הוא מנהל החשבים בארץ, דקה, הוא אני אומר, בערים האלה

עברה ראש , התהליך שבאר יעקב עברה עברה אילת. אני אומר יש לו ניסיון

איך הגדרת לי , עברו הרבה מאד רשויות שקפצו ממכולת לסופרמרקט, העין

ברור , אז זה תהליך נכון. ממכולת לסופרמרקט מבחינת גדילה, את זה תמיד

שאם היה לנו מסחר ותעשייה ולוגיסטיקה מה שדודי אמר היה לנו הרבה 

באר , אלה המגבלות, היינו הרבה יותר מאוזנים, יותר קל לחלק יותר פעולות
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יכול להיות . צריך לנסות ואת השמיכה לגעת בכולם, אלה ההכנסות. יעקב

 יום אחרי הבחירות במצב 120שלא נכסה את הכל אבל אני אומר לכם שאני 

. הרבה יותר טוב ומאושר שזה התקציב שאנחנו מריצים

רק תקימו צוות לדעתי הכי חשוב כי ניסים ואני , מוטי, רק אם אתם רוצים: זאב רקאנטי

צוות מיוחד לקידום תכניות מסחר כי , מנסים לרוץ יחד עם אירית עכשיו

זה העתיד של העיר אני מציע את זה ... יהיה פה שני מקומות יפהפיים 

, לניסים כל בוקר כי זה על יד הכבישים הראשיים אתה תקים שמה

רות יוסף , רותי איתנו אני אומר לכם גיבוי, רות יוסף איתנו, המחוז איתנו: ר"יו, ניסים גוזלן

. אני אומר גיבוי מטורף נותנת לבאר יעקב

, לכם שטח: ... זאב רקאנטי

, מבית העלמין שמאלה, ליד בית, ליד בית העלמין אנחנו מדברים: ר"יו, ניסים גוזלן

תקציבים ותכנית רכבת ישראל לפיתוח , רכבת ישראל אתמול אישרה תקציב: דודי לוין

בבאר יעקב , מרכזים מסחריים ותחנות רכבת ועשתה את זה לפי גדלים

,  התחנת רכבת נראית כמו משנת

, יש תכנית פה למרכז תחבורתי: לא מזוהה

. פעולות, מעשים כמו שניסים אמר, עזוב תכניות, תכניות: דודי לוין

אני אענה לך גם על זה אבל  : ר"יו, ניסים גוזלן

לא עכשיו : אירית נתן

,  יש תכנית אז תדעו מה קורה, לא: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים יחד)

דיברנו פה על הסעות גם לילדי , אני יש לי שאלה אחת לגבי ההסעות, ניסים: עידית גינדי

, אתה דיברת עכשיו על ילדי הרצל. הקצה ולילדי המושבים

יש שני . אמרנו שנכין תכנית, דקה, ברשותך, תני לי דקה, אני אומר: ר"יו, ניסים גוזלן

הם בעדיפות , אבל בראש ובראשונה ילדי שכונת הרצל, נקבע, אוטובוסים

יכול להיות שאוטובוס אחד יספיק ואז . עליונה לבוא באוטובוסים האלה

קי 'מיד אחרי פסח ופה ג, ואני אומר, אבל. נקצה אוטובוס אחד לשכונות

ביחד עם הנהגות ההורים לבוא ולהציע חבילה לכל הורה שלא שייך , לוקח
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אנחנו מקסימום הורים . להרצל להסיע את הבן שלו במסגרת הסעות פנימיות

קים ' שקלים לשנה אבל זה ביוזמה פרטית מול הספק בצ600 או 500ישלמו 

לא יקרה כלום עם . ביחד עם הנהגת הורים ננסה לתת סל חבילה לכולם

.  שקלים לשנה עבור הסעות500תושב תלמי מנשה ישלם 

 (מדברים ביחד)

.  השנה לא שילמנו, היה כל השנים למעט השנה הנוכחית: ... עידית גינדי

. אנחנו ניתן פתרון, לא אני אומר עידית זה לא האישו כרגע: ר"יו, ניסים גוזלן

קודם כל ערב טוב ואני חשוב לי . בואו אנחנו בשלבי סיום ברשותכם, עידית: אירית נתן

בפינלה להגיד תודה רבה לכל חברי המועצה שלקחו חלק בכל התהליך הזה 

נכנסתי לעומק , אני נכנסתי רק לאחרונה בתקציב, אנחנו. של בניית תקציב

, אנחנו מהשנה הזאת באוגוסט, למרות שלא הובלתי את זה כמה חודשים

 נתחיל ביחד אתכם חברי 2014אנחנו מאוגוסט , אני לא עובדת ככה, אנחנו

אתם תוזמנו . המועצה לבנות את התקציב במשותף יחד עם אנשי המקצוע

התקציב יוגש . ככה אנחנו נעשה את זה, 2015- אוגוסט ל2014, אנחנו, אלי

חשוב לי . לאישור המועצה לא יאוחר מדצמבר כמו שאין סיבה למרוח את זה

להגיד שאני כבר עשיתי תכנית הבראה בראש העין ותכנית הבראה זה דבר 

קשה גם לתושבים עצמם כי אנחנו , זה דבר קשה והוא קשה לכולנו, כואב

אתם יכולים ללכת , קצת מורידים שרות אבל באמת אני מבטיחה לכם

. ממש, זה ירידה לצורך עלייה, ולראות בעצמכם איך ראש העין נראית היום

זה יהיה כאן אני מתחייבת זה יהיה מגה , ומישהו כאן אמר באמת מכולת

שתדעו לכם שבראש , כי זה קשה, אבל המון המון סבלנות כי זה קשה. סופר

הורדנו גינון במשך כל חודשי , העין וזאב כאן יעיד כי הוא היה החשב המלווה

ולכן וגם ניקיון הורדנו לפעם , זה לא קשור בכלל, ולכן, החורף לא נכנס גנן

לא רק , זה מאד מאד קשה אבל היום ראש העין פורחת, זאת אומרת, בשבוע

ממש שנתיים אחרי תכנית ההבראה עלינו על דרך המלך וגם פה זה , היום

ולכן אני מודה לכולם ודן קושניר אני . יהיה ולדעתי פה זה יהיה יותר מהיר

, האמת שזו טעות שלי, חייבת לך התנצלות על אתמול
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, לא שזה פעם ראשונה, זה פעם שנייה ברצף: דן קושניר

, אז יכול להיות: אירית נתן

אני אומר . פעם שלישית אני מודיע פה בפרוטוקול אנחנו לא נהיה בקואליציה: דן קושניר

, את זה בשם כל הסיעה שלי

זה לא קשור אליה , אל תאיים עלינו: ר"יו, ניסים גוזלן

, זאת פעם שנייה: דן קושניר

אם אירית ? בשביל מה הערה הזאת, דקה, אם אירית מתנצלת סליחה: ר"יו, ניסים גוזלן

? מתנצלת מה אתה

אלף דיברנו על נושאים יותר באמת של חינוך לא פחות הנדסה ולכן אני : אירית נתן

, העליתי את זה

, זה לא משנה עם זה תיק... זה לא עניין של איזה תיק : דן קושניר

, נו, היא אומרת לא הזמנתי אותך, דן היא מתנצלת: ר"יו, ניסים גוזלן

 (מדברים ביחד)

אני אומר בפעם הבאה שזה ... אני מקבל את התנצלותך אבל אני בניגוד : דן קושניר

. זה הכל, יקרה אנחנו לא נהיה בקואליציה

,  ההתנצלות היא באה, אני, דן בוא: אירית נתן

אם עובד , נועם אל תפריע לי, בסדר, אם כל הכבוד עם עובד שלי, סליחה: ר"יו, ניסים גוזלן

כל עובד גם , אם כל הכבוד לכולם,  דקה, לא, עובד שלי סליחה, שלי התרשל

הוא בא , אם עובד שלי טעה, כולם, בסדר, אם הוא בכיר הוא עדיין עובד שלי

, תפסיקו כבר אם כל הזמן, אם משהו לא בסדר תפנה אלי, ומתנצל זה בסדר

תצאו , קושניר, דקה, אני מבקש פה לחברי המועצה תפסיקו, תפסיקו

. תצאו, בסדר, מהסמנטיקה הזאת

מה , איך הולכים לבנות, לא נמצא בישיבה כדי שייתן את דעתו המקצועית: ... דן קושניר

, צריך לעשות

, אז בוא אני אעדכן אותך מה היה, סליחה, אנחנו לא היינו שם: ר"יו, ניסים גוזלן

, אני כבר מעודכן, לא צריך לעדכן אותי: דן קושניר

. זה קשור לפרוגרמות, אז אני אומר לך זה לא קשור לבינוי, מאה אחוז: ר"יו, ניסים גוזלן
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, רצינו להזמין לגבי מקומות , אתה

 

קודם כל אמרתי שוב אני חוזרת דן אין כוונת מכוון ואני , אז חברים. אוקי: אירית נתן

 ותכנית 2014אני מבקשת להעלות אישור תקציב ... מקווה שבפעמים הבאות 

 –דן,  בעד–מוטי,  בעד–בוסקילה,  בעד–עמרם,  בעד–ניסים גוזלן. הבראה

 –נועם, בעד-  מוטי,  בעד–ליאת,  בעד–עידית,  בעד–קי'ג, בעד- דודי , בעד

. ננעל. תודה רבה. נגד

?  מיליון אתה בעד3אם נותנים , אתה יודע מה: ר"יו, ניסים גוזלן

אני מוסרת לכם ברשותכם , רגע אל תסגור שנייה, אני מוסרת לכם ברשותכם: אירית נתן

 ימים 10מאחר ומדובר בנושאים כספיים זה . עכשיו נושאים לישיבה הבאה

. במקום שתקחו לכם הביתה... אז זה 

. ים רב שנתיים"עשינו פה תבר: ר"יו, ניסים גוזלן

 

 בעד –  ניסים גוזלן :בעד ונגד

 בעד  – עמרם  

 בעד  – בוסקילה 

 בעד  – מוטי  

 בעד  – דן   

בעד  -  דודי   

 בעד  –קי   ' ג

 בעד  – עידית  

 בעד  – ליאת  

בעד  -   מוטי  

 נגד  – נועם  

 

בעד    - 10: סהכ

נגד    - 1 
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