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מועצת באר יעקב
ישיבת מועצה
ישיבת מועצה מס' 50
שהתקיימה ביום רביעי1.03.2017 ,
במשרדי המועצה המקומית באר יעקב
נוכחים:
מר ניסים גוזלן

-

ראש המועצה

מר אברהם בוסקילה -

סגן ראש המועצה

מר עמרם נעים

-

סגן ראש המועצה

מר ג'קי גונגרדי

-

חבר מועצה

מר דודי לוין
מר מוטי פרנקו

-

חבר המועצה
חבר המועצה

מר אבנר ברק
גב' עידית גינדי

-

חבר מועצה
חברת מועצה

מר נועם ששון
גב' ליאת דרי

-

חבר המועצה
חברת מועצה

מר מוטי זייפתי

-

חבר מועצה

משתתפים:
מר משה מזרחי

-

מבקר המועצה

מר אריק זורגר
רו"ח דניאל אורן

-

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה

עו"ד אילנית הומינר
אינג' רימה לבטב

–
-

יועצת משפטית
מהנדסת המועצה
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פרוטוקול
מר אריק זורגר:

ערב טוב לכולם ,אנחנו פותחים בישיבה ,בישיבת מועצה של מן המניין,
ישיבה מספר  .50הישיבה תעסוק בנושא תקציב ומאזן לשנת  .2017עלו

מר ג'קי גונגרדי:
מר אריק זורגר:

שאלות אז אני מעביר את רשימת התפוקה של התקציב ולכן לא יהיו שתי
ישיבות פורמאלית זו ישיבה אחת .עידכנתי בעבר ואני מעדכן גם עכשיו
אנחנו עובדים לעדכן מקום חלופי לישיבות המועצה אתם תקבלו עדכון
מסודר כשאנחנו נמצא מקום קצת יותר מכובד ומכבד .אנחנו גם ניזום
ציון של ישיבות המועצה .
סבבה .יישר כח!
באופן ..באופן קבוע .בעיריות אחרות הרבה פעמים עושים מסך מסודר

מר ניסים גוזלן:

שיהיה יותר ,שיכולים לראות .מעולה ..אז אנחנו נעדכן את הדבר הזה
בצורה מסודרת ,כשאנחנו נמצא מקום ונסדיר את העניין .ראש המועצה
יפתח בדברים .בבקשה ראש המועצה.
טוב אהה ..ערב טוב לכולם אנחנו בפתחה של אישור ,בפתחו של אישור
תקציב  .2017הגזבר ,דני ,ביקש מפגש ,וכל מי ש ..וכל מי שרצה להיפגש
היה צריך לקרוא את כל ה ..את כל הסעיפים ,את כל המשימות .לא כל
חברי המועצה נפגשו למרות שאנחנו ביקשנו את זה מספר פעמים .על כל
מקרה ,לא כל חברי המועצה ..לא כל חברי המועצה ,לצערי ,נפגשו עם
הגזבר להבהרות ודחינו את זה פעמיים את הישיבות .יהיה את הזמן ,יהיה
את הזמן המתאים לעבור על כל הסעיפים שהגזבר בנה .כל מי שנפגש ,נפגש
איתו .אני חושב שהתקציב ..דני עוד מעט יתן מצגת .יסביר לנו בדיוק
במצגת ,יציג את התקציב של  .2017התקציב הוא מאה חמישים

מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:
גב' עידית גינדי:
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:

ושש וכמה?
מאה חמישים ושבע.
כמעט מאה חמישים ושבעה מיליון ש"ח.
מאה חמישים ושבע חמש.
מאה חמישים ושבע חמש כולל הוצאות.
מאה חמישים ושבע חמש מאות כולל דמי אש"ל של בערך.
שמונה מאות.
שמונה מאות אלף שקל..הוצאות קודמות .אני חושב שבתקציב הזה יש
בסך הכל יש תוספות מאוד ,מאוד משמעותיות בחינוך .עלויות משמעותיות
בחינוך ,פדגוגיה ,הצגנו את כל התכניות לועדה ,לועדות מלוות שליוו.
הסכמנו להן ,מבחינתנו ,כל המנהלות את כל החלומות הפדגוגיים שלהם
לשנת ..כאילו ספטמבר  16ספטמבר  17ובספטמבר  17אנחנו עדכנו יש
בית ספר חדשבצד דרום שגם לו אנחנו ניתן כמאה ארבעים אלף ש"ח
לפדגוגיה.
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זה מאה ועוד ארבעים.
זה מאה ועוד ארבעים ,ג'קי עוד מעט זה ..עוד מספר שינויים שחברי
המועצה שישבו עם דני ,בסיעות אחרות הובילו ועשינו תיקון .הציעו .הציעו
על התקציב הבסיסי שנשלח אליכם ,הציעו שינויים ברמה של כמעט אחד
לשמונה ,אחד נקודה שמונה מיליון ש"ח .שגם על זה נדון ,שגם על זה נדון
וגם על זה נחליט ,אז בואו ,בוא דני תציג לנו בדיוק את התקציב ,אחרי זה
כל חבר מועצה שירצה ,כמובן בצורה מכובדת בצורה מתורבתת יוכל בעצם
להתייחס (מדברים ביחד).
טוב ..מה שאני רק מבקש ,תנו לי את העשר דקות ברצף,אני בטוח שיהיו
לכם הערות ושאלות וזה .תרשמו את הכל בצד ואני אסיים להרצות ,נדון
על התקציב וככל שאני אצליח לענות אני אענה ,אבל תנו לי לעבור את
העשר דקות הראשונות במרכאות בלי קריאות ביניים בסדר? טוב ,כמו
שניסים אמר הכנתי לראש המועצה טיוטת תקציב היא הוגשה אליכם אי
שם בתחילת ינואר  ,2017למרות שאני נורא רציתי שזה יקרה כבר
בדצמבר  16זה לא צלח בידינו .כולם קיבלנו זימון כזה או אחר וגם פניתי
לאנשים הוזמנו לבוא לדבר איתי ,להאיר ב"אלף" וב"עין" הערות .חלק
הגיעו ,חלק לא הגיעו .התקיימו גם ישיבות נוספות עם שניים-שלושה
ביחד .כל אחד העיר את ההערות שלו ,שוב ב"עין" וב"אלף" .אנחנו היום
דנים על התקציב הבסיסי שהוגש לכם בינואר .התקציב המקורי .ואני
אומר שבתוך הדיון יהיו שינויים שעלו מתוך החברים ואתם צריכים לדון
על השינויים האלה .בסדר? אבל בתקציב המקורי הוא מאה חמישים
וארבע תשע מאות שמונים ואחד ,ואתמול שלחתי לכם דף של שינויים
שאתם אמורים לדון עליהם ,שהוצעו על ידי מספר חברי מועצה כל אלה
שנפגשו והעלו תהיות ,שאלות וכדומה .המצגת מדברת על התקציב
המקורי-הבסיסי .תכף נדון גם על השינויים .תתחיל ..טוב ...תעבור דף..
אני מנתח פה ברמה רציפה מ 2012 -עד היום מה מצבנו .אני מנתח את
הגרעונות המצטברים ,בוא נאמר לסוף  ,2016נתוני .2016

מר דניאל אורן:
גב' עידית גינדי:

בהחלט כן .אני רק חושב שאחרי שאנחנו ..אם יאושר תקציב.
תעשו לה את ההתאמות.

מר דניאל אורן:

נעשה לה את ההתאמות ונשלח אותה .לא רק שנשלח אותה אני מציע
שהיא תיכנס לאתר המועצה .בסדר? אהה ..היום אנחנו עומדים על
שלושים ושלוש מיליון שקל גרעון נצבר ,כאשר אנחנו רואים פה את
ההתפתחות של הגרעון מ 2012 -ל .2015 -אנחנו רואים את הגרעונות
השוטפים  ..39 ..27 ,2012יהווה תכנית הבראה עבור שמונה פסיק שמונה
איזון ב 2015 -והשנה אנחנו כנראה נגמור בגרעון של ארבע-ארבע פסיק
שתיים .תזכירו לי לדבר על זה בסוף .יש מצב שגם נהיה מאוזנים אבל זה
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תלוי באיזשהו הליך שאני מאוד שמרן לגביו אז אני לא יודע .והגרעון הזה
של הארבע פסיק שתיים ,עיקרו בגלל אותו החלטה של ועדת ערער
שנאלצנו להחזיר ,אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים .זה עיקר הגרעון,
אבל זה לא רק .היו גם עוד כמה החלקות בדרך .זהו .אנחנו יכולים לראות
במסגרת תכנית ההבראה נתנו לנו כיסוי במקורות העצמיים ,קיבלנו
הלוואות של שלושים ושתיים מליון ,שאתם כבר מכירים את זה .זה היו
שתי מיליון ושלוש פעמים עשר.
מה זה "מקורות עצמיים"?
קרן עבודות פיתוח .תעבור לתכנית ההבראה תסתכל שם .תכנית ההבראה
של "ראשיתך" לא אושרה .בסדר? אמרתי ללא הערות.

מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

לא אושרה?
בסדר?
לא אושרה.
בואו ..קדימה ..קיבלנו החזר מהאוצר חצי מיליון ,חמש מאות חמישים
וקיבלנו מענקים עבור היתרי בניה של כמעט תשעה מיליון שקל ומתוכם
כמעט שבעה הונחתו עלינו לכיסוי גרעון .אלה דברים שיגרתיים.
(דיבור לא ברור) חמישים ושמונה מיליון.
קרן עבודות פיתוח.
שמה זה? תסביר.
קרן לפיתוח.

מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:

קרן לפיתוח .הטלי השבחה .הטלי השבחה.
לקחו הטלי השבחה בשביל לסגור חובות.
כן .
אוקיי.
נקסט.

מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
גב' עידית גינדי:

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

עכשיו ,המקורות שראינו קודם ,אני רואה אותם בעוגת פאי בעצם
הלוואות מהווים כשלושים ושלושה אחוז מהכיסוי גרעון ,המענקים של
המדינה שמונה אחוז ,ומקורות עצמיים כמעט שישים אחוז .חמישים
ותשע אחוז .זה פשוט פילוח פאי של השקף הקודם .מוטי ,אני זוכר
שבישיבה איתך היו לך הערות ולא ..אני מודה שלא זכרתי אותם ,אבל אם
תעירו לי אותם אני אתקן.
אתה מרשה לי להעיר אותם?
כן .אבל תרשום לך .אחר כך ..כי אני זוכר שההערות היו הערות טכניות אז
אני אתקן אותם למצגת של הועדה.
(דיבור לא ברור) של מנהלי החשבונות המקובלים .אתה יודע?
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אל תתחיל איתי על כללי החשבונאות .זה התחום שלי .טוב ..מה שאנחנו
רוצים שיקרה ב ,2017 -אנחנו אמרנו לכם שאנחנו חושבים שאנחנו

מר מוטי פרנקו:

פותחים את השנה בשישים ושלוש מיליון שקל גרעון ,אני אומר לכם
שאנחנו צריכים במסגרת תכנית ההבראה ,במסגרת תזרים המזומנים
לנסות לקבל הלוואה לזמן ארוך של עשר מיליון שקל נוספים ,יש לי שני
בנקים שמוכנים לתת .אתם תצטרכו להחליט כן או לא .אם נצליח לקבל
אז זה יהיה לי עשר מיליון שקל הלוואה .חוב מתגלגל זה בדרך כלל שתיים
עשרה וחצי אחוז מהתקציב .זה אשראי מקובל שכאילו משרד הפנים
אומר ,עם זה אתה מתגלגל לבד.
כן ,את זה אמרת שתתקן.

(מדברים ביחד)
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

כי זה מטעה .מישהו עלול לחשוב שהגר ..שהתחזית היא.
לא אז היום.

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים ביחד)
מר מוטי פרנקו:
(מדברים ביחד)
מר דניאל אורן:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר אברהם בוסקילה:
(מדברים ביחד)
מר דניאל אורן:

כי שלושים וחמש היא לא.
לא אז אני אסביר מה זה.
היא ארבעים ושלוש.
שלושה חודשי אשראי זה בדרך כלל.
לא ,לא ..השיקופית היא בסדר .מוטי אומר שבעיניים של מי שלא מבין
חשבונאות הוא .בסדר .אבל השיקופית היא נכונה.
בסדר ,אבל אני אומר ,השיקופית היא נכונה ואני אצטרך לתת לה איזושהי
פרשנות .מה שזה אומר שאני צריך.
הוא עדיין בגירעון.
כן ,כן ,כן זה..
זה לא שלושים וחמש ,זה ארבעים ושלוש אחרי הלוואה של עשרה מיליון
שקל.
זה לא ארבעים ושלוש .זה חמישים ושלוש.
חמישים ושלוש.
במילים אחרות ,בכל הסדר של משרד הפנים נגיד אני אכסה לך את
הגירעון .את השמונה עשרה הוא לא יכסה.
בסדר .אז מה שאני אומר ..מה שאני אומר ..הלאה ..בינתיים תעבור
שקופית ..תמשיך ..אנחנו יכולים לראות פה בעצם .יש פה את השני
בקבוקי מים תשכיב אותם .זה התקציב במתכונת מצומצמת של משרד
הפנים .אנחנו יכולים לראות את הגידול בין הביצוע החזוי ובין התקציב,
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לבין תקציב  .2017אנחנו רואים שבאופן כללי התקציב עולה ממאה
ארבעים ושלוש למאה חמישים וארבע .אנחנו בשיקופית הבאה ,בשיקופית
הבאה נראה את עיקרי השינוי .בסדר? כשהכנו את התקציב כל מנהלי
המחלקות ,בעיקרון ,קיבלו בקשה ממני להזרים לי נתונים .כל אחד הזרים
את המיטב שהוא יכל ,את התלונות שלו ,את הרצונות שלו .הכנסנו את זה
לתוך עמוד של האקסל .כמובן שבטיוטה הראשונה היה לי הכנסות,
הוצאות פער של איזה חמש עשרה מיליון או משהו כזה .אתם יודעים איך
עובד התקציב .מתחילים לראות איפה אפשר לצמצם ,מה מהחלונות האלה
אפשר לקיים מה לא ,מה אפשר לדחות ,מה אפשר לעשות חצי ..הבאנו את
זה לתקציב של מאה חמישים וארבע תשע מאות שמונים ואחד ,ועוד
הכנסות נוטות של מיליון וחצי ,שתכף תראו גם השינויים שלנו .הלאה..
אותו דבר אפשר לראות פה .בעצם פילוח של ההכנסות ומה שאפשר לראות
פה שזה מאוד בולט לעין ,זה שהארנונה הכללית היא כמעט ארבעים ושש

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

אחוז .זה המון! זה מעיד על חוזק ועל עוגן של הכנסות שהוא לראשות
בסדר גודל הזה הוא לא פרופורציונלי .זאת אומרת ,לקבל ,אם תראו
בשקף הקודם כמעט שבעים מיליון שקל הכנסות ארנונה ,זה חברים..
זה ממגורים?
הכל .לא זה הכל.
אבל דני ,גם על זה דיברנו .היא מכונה.
היא תרשום לך ..אני אענה לך .בסדר? אני אענה לך .בסדר .ובסך הכל אם
אני מסתכל על ארנונה ומים ,זה כמעט חמישים ושש אחוז .זה עוגן
הכנסות שבו אנחנו ,לכאורה ,לא תלויים בטובות של משרדי הממשלה.
בגדול .בסדר? הלאה ..אותו דבר אני מסתכל על צד ההלוואות .אנחנו תכף
נראה גם בצד ההוצאות מה שעשינו זה פילחנו את כל ההוצאות ,עברנו על
תחזית פרעון ההלוואות .לקחנו בחשבון הלוואה שנרצה לקחת בגובה של
עשר מיליון שקל ,שבממוצע ניקח אותה אולי באמצע שנה ,הנה אנחנו כבר
במרץ ועוד לא לקחנו .לקחנו איזושהי תחזית פרעון שלה .ישבנו עם
מחלקת החינוך ,עברנו על דו"ח מיתר של החינוך כדי לראות את הפילוח.
לקחנו בחשבון בספטמבר איזשהו גידול מסויים של תושבים שיגיעו ,גנים
חדשים שיפתחו ,הגידול בבית הספר "צמרות" ,אנחנו נראה אחר כך גם
את תחזית שכר ,לאישה ממחלקת ...נשב עם חשבת השכר ,עם כח אדם.
עברנו ברמה שמית על כולם ,ניסינו לפלח מדוייק ככל הניתן .תמיד תהיה
הטענה ,ואני לא אוכל אף פעם לתקן אותה עד הסוף ,שהשם לא נמצא
בדיוק במחלקה הנכונה .אני יודע את ה ..מכיר את זה .אף פעם לא אוכל
לפגוע "בינגו" ,אבל ברמת השמות עברנו שמית אחד-אחד ,הוספנו כמה
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מר מוטי פרנקו:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:

מר ג'קי גונגרדי:
מר דניאל אורן:
(מדברים ביחד)
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
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פונקציות שחשבנו שחשוב שהם יהיו פה ,יש ביום שני ,נדמה לי ,דיון
בפניכם על המבנה הארגוני החדש של המועצה.
חמישי.
חמישי.
חמישי.
יום שני זה תכנית עבודה.
אז אוקיי ,אז יום שני זה תכנית עבודה ,יום חמישי מבנה ארגוני .אתם
תראו ,שהכל כאילו מתחבר .הלאה.
אני כל יום מסדר לנו משהו.
כן ..אפשר לראות פה פילוח של ההוצאות כאשר רואים אהה ..אני נוטה
לקחת את השכר הכללי ,שכר עובדי חינוך ושכר הרווחה ביחד ,זה קצת
יותר משלושים ושתיים אחוז .אני יודע שאוהבים להתגאות ואני אומר את
זה ,כאילו ,קצת במרכאות ,ששלושים ושתיים אחוז מהתקציב זה נורמה.
זה נורמטיבי .זה נכון .ברמת האחוזים השכר פה ברמת האחוזים הוא
ביחס לתקציב ,הוא נורמטיבי .אנחנו צריכים לעשות אצלנו בדק בית בערך
האבסולוטי שלו ,אנחנו נוציא ממנו תוצרת .בסדר? אני לא מתאהב
באחוזים .אני רוצה לראות גם תוצרים.
מה? מבחינת תפוקה? אתה מדבר?
כן .כן .זה נכון שברמת האחוזים אנחנו עומדים בסטנדרט בסדר.אתם
תראו תכף.
אני לא רוצה אחוזים .אני רוצה עבודה בשטח.
בדיוק מה שג'קי אמר .יאללה.
הם כל שנה קטנים כאלה .צריך לשאול את דרעי מה החוכמה פה .שמישהו
ידבר בג'ובות.
ממש לא .בוא ,בוא ,בוא.
שנה שעברה לא היה מאה חמישים ושש ,היה פחות אז האחוז היה יותר.
דודי ,דודי.
כל שנה התקציב גדל אז (מדברים יחד) ..אתה לא משלם להם כמו הגידול
בארנונה.

(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:

אתה צודק בתפישה ,אבל מצד שני ,מה לעשות שהיישוב גדל עדיין
משלמים לראש מועצה אחד למנהל חינוך אחד ,לגזבר אחד ,למהנדס אחד.
אז זה בסדר ..הלאה .אם אני רואה את השינויים העיקריים בהוצאות
אפשר לראות את מסגרת התקציב בכל שנה ,ולראות את ההפרשים.
הפרשים בשכר בפעולות ובתוך פעולות בעיקרי הפעולות ,בחינוך ,במפעל
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המים פרעון נלוות .בסדר? את כל המצגת הזאת ,אלף יש לכם אותה
בבסיס התקציב ובית ,אני אשלח לכם את המצגת .הלאה ..שוב ..רואים
את השינויים באחוזים .זה פילוח של השקף הקודם .הלאה ..אני אומר לך
שלפני שאני אשלח אותה אני רוצה לשאול אותך על שינויים.
מר ג'קי גונגרדי:

כמה שינויים בשכר ב?17 ,16 -

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:

תחזיר אחד אחורה .קודם ..עשרים ושמונה אחוז בשכר.
אבל אני חייב להגיד לך ,זה לא כולל ,השכר הזה לא כולל חינוך.
נכון ,החינוך נמצא שם .החינוך זה ארבעים ואחד אחוז שם.
יש פה ,הצעת התקציב הכנסות והוצאות לפי פרקים .זה שוב ..זה מתכונת
נרדפת למתכונת שראינו קודם כל במתכונת של דו"ח רבעוני ,ובמתכונת
של לפי פרקים .המתכונת הזאת בעצם ,אם תסתכלו ,ומי שכבר מכיר.
בעצם משרד הפנים עובד ככה ,ששתיים אחד זה תברואה ,שבע אחד זה

מר דניאל אורן:

בהוצאה זה תברואה ,ששתיים-שתיים זה שמירה ,שבע-שתיים זה ביטחון,
ששלוש-אחד זה חינוך ,שמונה-אחד זה חינוך .שלוש-שתיים ..זה עובד
ככה ..כן .זה עובד ככה .פעם אם תרצו ,אני אעשה לכם הסבר על הספרור..
של הסעיפים בתקציב .אני רק מבטיח .כן .נקסט .עוד פעם יש לנו פה פילוח
ברמת בארי כזאת שאפשר לראות .כמה משלמים תשלומים של ממלכתי,
מקומי ,הנהלה וכלליות .תמשיך ..פה רואים את תקציבי השכר כאשר
המשרות שהיו לנו ב 2016 -שוב מפולחות לפי מחלקות :הנהלה ,תברואה,

מר אבנר ברק:

ביטחון ,חינוך וכולי .כמובן ששמונה-אחד זה המסה הקריטית כמו שכולם
יודעים .היו לנו שלוש מאות תשעים ושמונה משרות.
מה זה אחד וחצי משרות זה שש-אחד-אחד ,זה ראש מועצה וסגן?

מר דניאל אורן:

כן .זה .2017

מר מוטי פרנקו:

 ,2016זה אותו דבר .גם לך ב.2015 -

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

רגע.
עשרים שנה עוד לא אישרו את זה.

מר דניאל אורן:

טוב ,ב 2016 -היו שלוש מאות תשעים ושמונה משרות .אנחנו אומדים את
משרות  2017בארבע מאוד שלוש עשרה משרות ,כאשר אפשר לראות
דווקא פה ,אם תסתכלו טוב ,מוטי ,תראו שאמנם יש גידול במשרות וגידול
בשכר וגידול וגידול ,אבל דווקא בשמונה-אחד אנחנו לא גדלים במספר
המשרות כי אנחנו לוקחים מתוך המשרות הקיימות ומתכוונים להתייעל.
הרעיון הוא שעודף המשרות שהיה לנו בחינוך ימומש במהלך השנה הזאת
כולל ספטמבר ואילך .הלאה.

מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:

טוב ,זה משהו שאנחנו עושים כל שנה.
כן ,כן.
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מר דודי לוין:

זה לא איזו המצאה חדשה של .2017

מר דניאל אורן:

זה המצאה של  ,16-17השנתיים של כאילו.15-16-17 ,

(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:

א.ג

שוב ,רואים את כמובן שהשכר של החינוך הוא חמישים אחוז .ראינו את
זה .פה זה פילוח לפי מחלקות של השכר .אתה יכול לעבור ..פה רשמנו
הכנסות והוצאות מותנות .הסעיף הזה אחרי השינויים שתדונו ,הוא טיפה
משתנה ,כלומר ,בתוך התקציב היו טענות שהתקציב לא מספיק מבטא את
הצרכים ולכן הוספנו הכנסות מותנות מול הוצאות מותנות .בסדר?
בתקציב המקורי .בדיונים שנערכו אחרי ינואר ואילך ביקשו חברים לקחת
חלק מהסעיפים האלה ,ולהכניס אותם לבסיס התקציב כלא מותנות .אני
אומר לכם גם למה ,אני אגיד את זה גם במרכאות "הסכמתי" ,זה אני לא
צריך להסכים ,זה אתם צריכים להסכים ,אבל למה,למה ..אני אסביר מה
היה ההגיון מאחורי .אני אומר לך על קצה הלשון ,אבל יש לי גם על קצה
הלשון את התשובה מוטי .תמשיך.

(מדברים יחד)
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:

יש פה התחייבויות לכל מיני תנאי פרישה ,פיצויי פיטורין ודברים כאלה.
יש לנו ב.
איפה זה בא בתקציב השוטף ובתחזית?
זה נמצא בכללי .זה לא נמצא בחינוך .יש לנו..
תחזית היא גם פערי פיצויים? היום אתה מסיים התקשרות עם כל

העובדים .כמה אתה צריך להשלים להם פיצויים?
לא.
מר דניאל אורן:
הרי זה בא בשוטף (מדברים יחד)
מר דודי לוין:
לא,לא .זה לא ..העובדים פה מחולקים לשתי קבוצות .או פנסיה תקציבית
מר דניאל אורן:
או פנסיה צוברת.
אין שם צוברת.
מר דודי לוין:
אין שם בצוברת? הם בעלותי .כל חודש משלמים להם בעלות השכר את
מר דניאל אורן:
הפנסיה הצוברת .אנחנו משלמים בזמן .אין לנו פיגורים.
מר דודי לוין( :לא ברור).
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דני אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:

ארבע עשרה גימל לא רלוונטי פה.
סעיף ארבע עשרה ,השלמת פיצויים.
כן ,כן.
יש גידולי שכר .יש גידולי שכר ואתה צריך כל חודש.
דודי,כל חודש.
כל חודש מופקד להם.
תן לי ניסים .כל חודש עלות השכר המלאה כוללת את ההפרשות
הפנסיוניות כוללת פיצויים.
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מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:

מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר אריק זורגר:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
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לא ..היא לא כוללת גידולי שכר .אתה לא משלם אחורה.
אני לא משלם אחורה.
לכן יש לך חוב.
לא .אין לי חוב.
כל דיון שכר ,אתה צריך לשלם את כל השנים אחורה .כי אתה ..אתה,
אתה ,אתה בסוף שנת.
סליחה ,על איזה גידול שכר אתה מדבר?
כל שנה יש גידול שכר.
אני אסביר למה הוא ..דקה אני אסביר למה הוא.
שער אחרון כפול ותק .אתה לא שילמת לפי השכר האחרון .אתה כל פעם
שילמת לפי השכר היותר נמוך שהכינו ,במיוחד ברשויות המקומיות.
טוב דודי ,בכללים שלנו אנחנו לא צריכים להפריש אחורה ,דרך אגב ,גם
בחברות פרטיות לא עושים את זה ,אלא אם הם רוצים.
לא להפריש ..כשהוא מסיים אתה צריך לתת לו ,אבל( ...מדברים יחד)
כשהוא יסיים הוא יקבל.
יפה ,אבל אתה עונה לי(...דיבור לא ברור .מדברים יחד)
לא ,לא.
נכון להיום.
לא ..אתה מבלבל בין שני דברים .אתה רוצה הפרש בין התעודה ליעודה.
מכיר את המושג הזה? אתה רוצה לדעת ,יש לי בקופת הפיצויים מיליון
שקל.
נכון.
אני חושב שעכשיו אני צריך כדי להיות משוריין מיליון מאתיים.
נכון.
האם הפרשת את המאתיים? התשובה היא לא ולא צריך גם להפריש.
לא אמרתי .לא אמרתי שאתה צריך להפריש.
זה התקציב.
לא זה אמרתי .שאלתי מה התחזית שאם עכשיו צריך כמה המועצה צריכה
להכניס ליד.
לא .אין לי את התחזית.
לכיס.
לא אין לי את התחזית הזו .אין לי אותה ואני לא צריך.
דני ,דני ,דני.
יש לי סיבה .אני מסיים עוד כמה דקות .עוד כמה דקות .לקחנו פה ,נקרא
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מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:
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לזה ,את הרשויות שבשכונה שלנו .אמרנו בואו ננסה קצת לראות איפה
אנחנו עומדים ביחס לאחרים .בדקנו תקציבים של באר יעקב ,רמלה ,לוד,
יבנה ,נס ציונה ,קרית עקרון ,מזכרת בתיה ,בית דגון ,קצת יותר גדולים
מאיתנו קצת יותר קטנים מאיתנו ,קצת יותר מסודרים מאיתנו ,קצת
פחות מסודרים מאיתנו ,כדי שנקבל איזושהי פרופורציה.
ברשימה הזו יש הרבה פחות מסודרים מאיתנו.
רגע .בסדר ..רגע ..בכל מקרה אתה יכול לראות שהרשות שחושבת את
עצמה למסודרת יותר מאיתנו שהיא מזכרת בתיה ,עם תקציבים של
שישים ,שישים ושש מיליון שקל מצליחה לגמור בשלוש מיליון שקל.
עכשיו זה נכון ,הכל זה נתוני  2016 ,2015כרגע לא מבוקרים .בסדר?

מר מוטי פרנקו:

כמובן שיש יתרון לגודל ויש יתרון להרבה דברים .בסדר? אנחנו נמצאים
במקום טוב באמצע .בשכונה הזו.
בתמונת המצב של השקופית הזאתי בוודאי.

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

כן.
רק אני מזכיר לך שברמלה שמופיעה פה.
כן..
יש מגרשי ספורט ,היכל תרבות ועוד כמה דברים.
בסדר ,בסדר ,לכל אחד יש לו את היתרון ,כל יישוב עם היתרונות
והחסרונות שלו.
איזה שטויות.

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

אני לא מדבר אליך .דיברתי אל הגזבר.
בסדר .אני לא נכנס לזה .לאחד יש לו היכל תרבות השני יש לו אמפי.
אין מצב שאומר כלום.
בסדר.
בערך כלום.
הלאה .נקסט ..זה אותו השוואה ברמה של גרפים ,למי שזה מדבר אליו.
בסדר? הם הולכים עם קו האפס ,מי נמצא עם גירעון ,מי נמצא עם עודף.
נעבור..
יפה.
עשינו השוואה במסגרת הזה .בדקנו את ,בעצם מה תקציב ההוצאות

מר ניסים גוזלן:

מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:

לנפש .בסדר? ובדקנו גם את מספר התלמידים .אז יש לנו ,לקחנו את זה
מביטוח נתוני משרד הפנים ,לא ניסינו לייצר פה מצגת שמייפה את מצבה
של באר יעקב .בסדר? לקחנו את השכונה שלנו ואמרנו בוא נזרוק את
הנתונים ונראה מה יוצא .לא מיפיתי ,לא דירגתי ,לא כלום .אנחנו יכולים
לראות פה בעצם תקציב הוצאה לנפש .נראה ,על פניו ,שתקציב ההוצאה
שלנו גבוה יותר .זה לא מעיד על כלום .זה לא מעיד..
(מדברים יחד)
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מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
מר ניסים גוזלן
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:

מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר ג'קי גונגרדי:

מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
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זה יכול להעיד גם על השקעה בשוק השחור .הכל יכול להעיד .בסדר?
לא אמרתי שום דבר (מדברים יחד) .אמרתי רשום עד י"ב ,עלה לי"ב אז
פחות ילדים.
טוב.
המועצה אני מממן את כל לימודי החוץ ,אני מממן הסעות.
זה אני .אני ראש המועצה ואני אממן.
מוטי ,מוטי ,ביקשתי עשר דקות רצוף.
קשה להם..
הכי קל זה לעשות איזה מצגת יבשה ,לשים איזשהו ..ניסיתי להביא גם
דברים אחרים .שונים.
שוב .במסגרת אותה שכונה אמרתי בוא נראה כמה כל אחד יש לו פירעון
נילוות ,מה עומס הנילוות שלו מה אחוז הפרעון שלו מהתקציב ,מה עומס
הנלוות ביחס לתקציב וכולי .נתקדם.
הנלוות אצלנו מאוד גבוה.
זהו .בעצם סיימתי.
שאלות בבקשה?
כן .רגע .עכשיו תדונו על התקציב.
אני יכול לשאול שאלות על המצגת?
כן .רק שניה.
מפה אני מנהל את הדיון.
נגיד שאנחנו מדברים על תוספת של אחד נקודה שמונה בעקבות כל
השינויים שנעשו מולך דני ואריק בפגישות כאלה ואחרות ,בטיפול ועדת
כספים וה.
מי שרוצה ,מי שרוצה טופס אני יכול לתת לו.
הקובץ עבר אבל.
קודם כל שאלות .בואו נעבור אחד אחד ,מה השאלות .התייחסויות של ,של
כל אחד במועצה .אולי נתחיל לפי סבב .נתחיל?

(מדברים יחד)

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

02318

מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:

מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
(מדברים ביחד)
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר אריק זורגר:
מר מוטי פרנקו:
מר אריק זורגר:
מר מוטי פרנקו:

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
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אוקיי .אז קודם כל יש לי מספר שאלות.
טוב .הגזבר הצגת לנו בשקופית ואמרת שיש לנו עוגן והכנסות .אין זה סוד
שרב ההכנסות שלנו הם בעצם ממגורים .יש לי שאלה .ההכנסות שהן עוגן
מתושבים .מספר התושבים האלה ,ההוצאות בגינם גדולות מהעוגן שהם
מייצרים או קטנות מהעוגן?
העוגן שלנו זה לא המגורים.
רגע ..במחילה .דו שיח ..אני יודע מה שאלתי .אני אעיר הערה ואז אני
אשמח לתשובה ,כי דיברנו על זה .כל יחידת דיור ,מייצרת גרעון מובנה
בתקציב רשות מקומית שבין שמונת אלפים לשתיים עשרה אלף שקל
בשנה .בגדול אתה מסכים איתי?
פחות מהמספרים אבל בגדול יחידת מגורים מייצרת גירעון.
חמשת אלפים שקל גירעון .מייצרת גרעון?
יחידת מגורים מייצרת גרעון.
מייצרת גרעון .זאת אומרת.
רגע ,אתה רוצה להבריח את התושבים החדשים מפה?מה אתה רוצה?
בסדר גמור .זה די טבעי.
אני לא רואה בתושבים גרעון .אני רואה בשירות שצריך לתת ולהגדיל
הכנסות .אני לא רואה בתושבים נטל בעיר.
אני חס ושלום לא ראיתי נטל.
אני לא רואה.
אבל זה פוליטיקה קטנה .אם אפשר שאני לא אגע .מנכ"ל מועצה ,אני יכול
לדבר ברצף?
כן.
בלי שראש המועצה ישפריץ מילים בין השורות? תודה .לא כי הוא.
כן מוטי.
אני מנסה להשתדל .לכן העוגן שאתה הצגת קודם באחת השקופיות הוא
לא עוגן .הוא משהו שמייצר לך הכנסה ומספק שירות לתושבים שבאו לגור
כאן ,ולבנות את החלום שלהם עם המשפחות שלהם ,חסר לך כסף .האם
אני צודק?
לא.
לא .זאת אומרת ההכנסות.
תמיד חסר כסף כדי לתת יותר שירות.
אז אני שאלתי .אני לא יודע.
בסדר?
האם ההכנסות של התושבים מהארנונה מספיקים לתת את השירותים
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מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
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שלהם .כן או לא?
אני אספר לך סוד .באף רשות זה לא מספיק.
אבל אתה לא נותן לי תשובה.
באף רשות זה לא מספיק.
אבל אנחנו לא מדברים על כל רשות .אנחנו מדברים על באר יעקב.
לא.
האם ההכנסות מהארנונה מהתושבים מספיקים לתת להם את השירות
שלהם?
אבל אתה לא לוקח רק הכנסות מתושבים גם בראשון לציון..
בסדר גמור.

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

הכנסות מתושבים לא מספיקות לתושבים.
אבל שם יש תעשיה.
אבל לנו ,הארנונה שלנו מורכבת מחמישים אחוז תושבים וחמישים אחוז
לא תושבים.
אוקיי.
אז יש פה חמישים אחוז לא תושבים.
אוקיי.
הם העוגן .הם העוגן.
האם ההכנסות בארנונה מתושבים מחזיקות את התושבים?
אני אומר לך באף רשות לא.

מר מוטי פרנקו:

אני מוותר על השאלה .הבנתי .אמרת שיש חלק מהרשימות של העובדים
שלא במקומם.
התייחסת לסעיף ארנונה .אמר לך הגזבר שזה לא רק ארנונה מתושבים.
אתה לא מבין את זה?

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

מר ניסים גוזלן:
(מדברים ביחד)
מר מוטי פרנקו:

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

מספר ההכנסות מארנונה ,אני חייב להגיד לך משהו ,אני אסביר לך משהו.
נגיד יש פה גם את ,אנחנו היום מוגדרים עם עולים ותכף לא נוגדר עם
עולים ונאבד הרבה מיליונים.
אנחנו כבר לא מוגדרים.
כבר לא מוגדרים.

(מדברים ביחד)
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

אנחנו משופים ,בשנים הקרובות יש שיפוי.
בסדר .אבל אחר כך תהיה ירידה (לא ברור).

מר דניאל אורן:

אבל אנחנו דנים על עכשיו לא על אחר כך .אנחנו דנים על תקציב .2017

(מדברים ביחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים ביחד)

תגיד לו מה הנוסחה .תשע השנים הבאות ואם הוא לא יודע.
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מר מוטי פרנקו:
מר דודי לוין:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
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מה הנוסחה?
מה זה משנה? אבל אתה לא תהיה פה בעוד שנה ,מה את עכשיו תשע שנים?
מה אתה לא תהיה פה.
או שאני או שאתה ,אחד משנינו.
נכון .חמישים-חמישים.
שורה תחתונה..
תכבדו ..רשימות עובדים ,איך אמר הגזבר? ואמר בהגינות ,אל תתפוס
אותי חלק מהעובדים לא רשומים במקומם .זה חמור מאוד מנכ"ל
המועצה .כי מה שאומר הגזבר ,שחלק מהעובדים או שלא עובדים או
שמשובצים למקומות שהם לא צריכים להיות שם ,ואז הם לא יעילים .אני
אומר את זה כהערה .אגב ,זה השתפר פלאים מאז שהגיע הגזבר ,רואה
חשבון אורן ,עדיין יש מספר עובדים לא מבוטל ובקשר ישיר של משרד
הפנים .אני יכול להגיד לך שב ..במפגיע ,ראש המועצה חלק מהאנשים
האלה מחזיק בקרנות המזבח .זה על זה ..עכשיו אני רוצה להגיד דברים
אחרים על ה ..זה היו ההערות שלי על המצגת ,אגב מאוד ראויה ומאוד
טובה ,אני תכף רגע אעשה השוואה (לא ברור) חלק מהנתונים אני מכיר גם
בעבודה אישית מולם וזה צילום מסך .אני ,אני רוצה לסבר את אוזנכם
שבישיבת כספים שהתקיימה אתמול ,איך אמר אברהם בוסקילה ,סיכמנו

מר אברהם בוסקילה:
מר מוטי פרנקו:

מר אברהם בוסקילה:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

את הכל מראש באיזה רבע שעה-עשרים דקות ,אמר בעדינות שונו תקציבי
מועצה.
לא ..זה היה ..רב השינויים נעשו שבועות.
אתה יודע כמה ניסיונות אני ניסיתי גם איתך ,מולך ולא צלחו .אתה ואני
אגב שאמרו שלא כל חברי המועצה נפגשו זה גם לא מדוייק .כי אני נפגשתי
עם רואה חשבון אורן בשם הסיעה שלי ,בשמה של ליאת שעדכנו אותה,
בשמו של מוטי זיאבדי .אני לא מצליח להבין מי החבר ההוא ,אתה יודע,
שג'קי ועידית טרחו והגיעו מספר פעמים .נראה לי שכל חברי המועצה,
נועם היה ,כי אני פגשתי אותו כשהוא יצא מפגישה.
נועם היה.
אני ראיתי שנועם היה.
אם אתה אומר שאתה בשמם אז אני יכול להגיד שכולם נפגשו איתי.
בוודאי.
אני מכיוון שלא שמעתי שאמרת.
אני יושב ראש סיעה ואלה איתי.
אבל אתה אומר את זה עכשיו .אז אני יכול להגיד שאם זה מה שאמרת ,אז
כולם נפגשו איתי.
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מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר מוטי פרנקו:

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
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עדכנתי אותם ,שאל אותי אמר לי לברר עבורו מספר שאלות .עדכנתי אותו,
כנ"ל את הגברת דרי.
לא יודע ,דרי שלחה לי הודעה שהיא לא רוצה לשבת איתי.
כי אני ישבתי איתך.
תן לי ..חכה ..תן לי אבל להסביר את עצמי גם .בסדר?
אוקיי.
אחרי כבודו.
טוב .אז בעצם נוצר מצב שאני מסתכל על שינויים שנוצרו ובעצם אפשר
ממש לקחת את השינויים האלה ולראות איך כל חבר מועצה קיבל ביס.
אני קורא לזה "תקציב בושה" כזה .אפשר לראות את זה באופן מפגיע.
עכשיו ,אני לא אשאל את השאלה ששאלתי את הרב בוסקילה קודם ,והוא
אמר לי בכאילו ,אני לא אשאל אותו ,אבל אני אגיד משהו ,אפילו ראש
המועצה בתקציב הזה העלה לו את השישים אלף שקל להסברה ,שזה
הסברה זה מושג שגם רב ב..לא יודע (מדברים ביחד) ,העלו את זה
משישים.
לא ,זה הסברה שלי ,זה התעריף שלי .זה העסקים שלי.
אם אפשר ,אל תיקח את זה אליך .העלו את סעיף ההסברה
משישים אלף.
רגע .נעלה את המחשב .תן לי את המחשב.
משישים אלף העלו את תקציב ההסברה למאתיים אלף שקלים .בדקתי
אחורה ,שנים לא היה דבר כזה .אפילו ראש המועצה בכבודו ..אני אומר
את זה לזכותו הקפיד לא לעבור את הסעיף הזה .יש לי תחושה שמישהו
צריך כסף לקראת בחירות אוטוטו או משהו אז כאילו משהו ,אני לא
יודע..

(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:

מוטי ,אתה סיימת את הדברים שלך?

מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:

כן .מיד.
רק משפט על הסברה .אנחנו הוצאנו השנה פעם ראשונה מתוך תפיסה,

יש עוד שנתיים אז תירגע.
הסתכלתי ,שנה שבעה חודשים ועשרים וארבע ימים ,אבל מי סופר?

לדעתי ,חשובה שרואה בתושבים כלקוחות ,מתקציב  2016חלק אינטגרלי
בנושא הסברה ,זה השירות ,הקשר עם התושב במובן הזה של האתר
אינטרנט של המועצה ,שירותים מקוונים שאנחנו רוצים לפתח עכשיו ,קשר
ברשתות החברתיות ,דברים שלא קיימים פה .אם היו קיימים פה בצורה
שמאוד מספקת .בסדר? ולכן זה גידול שהוא נראה לי.
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מר מוטי פרנקו:

מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
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מתי נוכל להגיד את זה? אני מאוד מעריך את ההסבר .אני אפילו אקבל
אותו .רן ,רן בגלל שזה אתה אומר את זה .אנחנו נבדוק את הכרטסת בסוף
שנה ונראה לאן( ..מדברים ביחד) .זה ניתן לבדיקה הרב.
בסדר גמור.
היו פה מקומונים שקיבלו שמונה מאות אלף שקל בחמש שנים .בסדר?
יותר מעיתונים ארציים.
טוב.
ואז אני מסתכל ואני רואה הערה של הגזבר "נוסף לגוף התקציב" .כאילו
כי זה אמירה כזאתי ,בסיס התקציב .בואו אני אסבר את אוזנכם למה
שאנחנו עשינו ,ואני פה מדבר בשמם של החברים שלי ,שמונה וחצי מיליון
שקלים בשנת  2016היו בגוף התקציב .בגוף התקציב ולא התממשו .זאת
אומרת ,שאם הוספנו לגוף התקציב ,יש פה מישהו שלא יושב טוב והוא לא

מר דודי לוין:

נראה לפרוטוקול אז שאול לביא בחר עוד פעם לא להגיע .עכשיו שאול הוא
הנציג של משרד הפנים ,כי גם היה נדרש ,הכללים המקובלים ,לא חוק,
אבל הכללים המקובלים שבישיבת תקציב חשב מלווה מגיע ,אבל מר
זייפתי בחר שלא להגיע משיקוליו.
גם בשנה שעברה הוא לא היה.

מר מוטי פרנקו:

באופן ..בפעם הראשונה הוא היה הבטיח לדודי שבסוף  ..2017אהה16 ..
יהיו פה רחובות הולנדים בותיקה .זוכרים? יש לנו את ה..

מר דודי לוין:

סוף . 2015

מר מוטי פרנקו:
(מדברים ביחד)

כן .רחובות הולנדים בשכונה הותיקה אצל ..רניה דרי ברחוב החבצלת.

מר מוטי פרנקו:

אבל אני אביא לכם דוגמיות קטנות מה לא התממש לפני  .2017מה לא
קרה ב .2016 -שתי מיליון שקל בחינוך פשוט לא בוצעו .כשאומרים לכם
החינוך .אני אתן לכם דוגמאות .שירותי מיחשוב במוסדות חינוך פחות
עשרים וארבע אלף שקל ,שיפוצים במוסדות חינוך פחות שישים וארבע
אלף שקל ,ייעוץ חינוכי פחות חמישים וחמש אלף שקל ,פרוייקטים בחינוך
שלושים ושמונה אלף שקל .כל מה שאני אומר זה פחות .לא קרה .בסדר?
מרכז העשרה לגני ילדים שחבר המועצה גונגרדי וגינדי נלחמו עליו ,אני
אומר את זה בזכותכם ,אתם יודעים מה קרה איתו? חמישים ושבעה אלף
שקלים לא הגיעו בכלל ליעדם .פשוט לא קרה .הגישה לכספים שיש
לתקציב ,עוד פעם ..מיחזור הבטחות הוא מיחזור תקציבי .אחר כך יש לנו
הוצאות שונות בלעבור את חמש עשרה פחות .הוצאות שונות בכללי שתיים
עשרה פחות ,ניהול עצמי ברמות מאה ואחד אלף פחות ,השתתפות הרשות
בבית יעקב שלושים אלף פחות .כך יש לנו תקציבים שפתאום מחלקים
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כאילו לכאורה חברים ,בתרבות שש מאות שלושים ואחת אלף ,בסיס
התקציב לא ..לא ,לא התקיימו .זה כולל את המתנ"ס שלא קיבל מאתיים
חמישים אלף שקל אחרי שייבשו אותם חודשים ארוכים בלי שקל .בלי
שקל שהם נאבקים ,אני ..יש לי ,הייתה לי ביקורת גדולה מאוד גם על
המתנ"ס ,גם היום יש לי ביקורת ,אבל יש שם חוגים של ילדים (מדברים
יחד) .אבל ראיתי ,אבל ראיתי מנהלי מחלקות נלחמים! אומרים ,חבר'ה
אל תבואו לתקציב הזה ביום רביעי ונתנו לכם שכר פרוטות של ארבע
מאות אלף שקל תוספת שגם אותה לא תקבלו .רווחה ,מיליון שלוש מאות
תשעים ושש אלף שקלים וזה בסיס התקציב .מיליון שלוש מאות
תשעים אלף שקלים בסיס תקציב לא בוצעו .קליטה ,מאתיים שבעים

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:

מר ג'קי גונגרדי :
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

ושתיים אלף שקלים ואני לא אמשיך .כמעט מיליון ש"ח ,כמעט מיליון
ש"ח יש בתוך ..אלי לפה ..כמעט מיליון ש"ח ..כמעט מיליון שקל .שימו לב.
בסיס התקציב הזה הוכנסו עבור הלוואה של עשרה מיליון שקל שאולי
יקחו .גזבר המועצה ,האם ההלוואה של העשרה מיליון שקל שהמועצה
אמורה להצביע עליה כבר בתוך הסעיף של התקציב ,נכון?
כן.
ידעתם את זה? בדקתי בפרוטוקול של ועדת הכספים אפילו לא העלתם את
זה.
תגיד ,זה הערוץ הפרטי שלך כאילו?
זה הערוץ הפרטי של  .go with meאתה מוזמן לעשות לייק .אגב ,מנכ"ל
המועצה אמר ש הוא עושה את זה בעצמו ואנחנו מברכים על זה .זה הייתה
הצעה הראשונה ,בישיבה הראשונה שלנו .לא הסירו .עשרה מיליון שקל
בתקציב הזה כבר לקחו הלוואה ,הכסף לא מגיע לתקציב לתושבים ,אבל
בסעיף הזה ,בתקציב הזה...
אנחנו אפילו לא יודעים מה זה העשרה מיליון .אני מתבייש...
העשרה מיליון זה לצמצום (מדברים יחד) לגרעון המצטבר.
ושמונה מאות חמישים אלף שקל בחודש .שמונה מאות חמישים אלף שקל
בחודש תושבי באר יעקב ישלמו כל חו ..כל שנה על ההלוואה הזאתי.
בשנה .בשנה .אמרת בחודש.
בשנה .נתקן .טעות צופה .עכשיו אני רוצה לדבר על התוספות .ניקיון
ותיעוד רחובות הוסיפו מאתיים אלף שקלים .ואז כשאתה מוכיח את
המספר הסעיף הארוך שדני אוהב  171-230ואתה מרכיב אותו תשע

מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

ספרות..
עשר.
אתה ,עשר ,בלי האפס נכון .אתה מגלה שלתיעוד רחובות הוסיפו רק מאה
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אלף שקלים ,כי השנה ביצוע היה מאה אלף שקל פחות ,אז התוספת היא
לא רק האלף שקלים .היא מאה אלף שקלים .ואז הוסיפו עשרות
קילומטרים של מדרכות בצמרות המושבה והולכים לספר לכם על השכונה
החדשה שהוסיפו ,ורחוב הברוש ואיפה שהאלונים וכל זה ,הוספנו גרוש
וחצי ..במחילה ..זה מפריע לי ,לתיעוד רחובות .מאה אלף שקל .ומרכז
העשרה ,בשנה מאה אלף שקל.
בשנה.
בשנה ,וכולנו פוגשים את העובדים .כולנו עובדים .כולנו פוגשים את
עובדים הניקיון הרי זה לא מדובר על בחורים שלפני שירות צבאי או אחרי
שירות צבאי שצריכים לאכול כמה קילוטרים ביום .אנחנו לוקחים את
הגילאים שלהם ,רגילים ליכולת שלהם .מאה אלף שקל לתיעוד רחובות.
הרב בוסקילה יעיד ,כמה ביקשתי? לא רחוק מזה ,אבל לא מאה אלף שקל.
מרכז העשרה ,הוסיפו מאה חמישים אלף? בפועל שנה שעברה היה ארבעים
ושתיים .על אותו מרחק .אותו מרחק אותו מספר .פעילות "בית צנוע"
הוסיפו שבעים אלף ,אבל חבר'ה אתם יודעים שהוסיפו רק שתיים עשרה
אלף לא שבעים אלף כי היה כתוב מאה שמונים ,הגדילו בשבעים ,זה כאילו
מאתיים חמישים אבל קודם הגזבר יגיד לכם שב 2016 -זה היה מאתיים
שלושים ושמונה .אז הוסיפו שתיים עשרה אלף שקל ל ..לא רע ..אני ישבתי
בישיבת הנהלה של המועצה (מדברים יחד) .אם תהיה טיפה מנומס
ותקשיב עד הסוף .אני אקשיב לך .אני אקשיב לך עד הסוף.

מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר אברהם בוסקילה:
מר מוטי פרנקו:

ג'קי .תענה על כל השינויים.
אין בעיה.
תסביר לו איך לקרוא תקציב.
בסדר.
יש שם שני סעיפים של ( לא ברור)
בסדר .בסדר .אני גם ..עכשיו שמונה וחצי (מדברים יחד) ..ואז ממה
מממנים את כל התוספות האלה? ממה? מעוד מאתיים אלף שקל דוחות
חניה ,עוד מאתיים אלף שקל ,אומרים לנו תקשיבו חברים ,אנחנו נתנו
לסגן ראש המועצה שלוש מאות אלף .תרבות תורה -שלוש מאות אלף,
תרבות יהודית חברה קיבל תשעים אלף ,אנחנו נעשה לכם יותר דוחות.

מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:

זה מה שהולך לתקציב חניה.
אנחנו נעלה גביה של ארנונה לא לתושבים .נגבה מחובות .חבר..רואה
חשבון אורן ,אני לפני שלוש שנים אמרתי שש עשרה מיליון חובות ארנונה.
לא גבו את זה! הלכו לאותה גברת שאמרו לה מוטי פרנקו פירסם את השם
שלך בטלויזיה .שלא עשינו דבר כזה .הלכו ..לא גבו כסף מחובות .אוקיי?
שלחו לעורכת דין אמרו לה תתבעי את מוטי פרנקו .אז לא גבו חובות
ארנונה ,עכשיו אומרים לתושבים ,אתם רוצים שנממן את כל הקומבינה
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הזאתי? בואו ניקח אתכם עכשיו אחורה .מי לא קיבל התייחסות? זה
חשוב .אפס שקלים לילדים עם צרכים מיוחדים .ארבע מאות כאלה יש
ביישוב .אפס שקלים לפעולה של צרכים מיוחדים .אפס שקלים
לסטודנטים .המילגה שהמתנ"ס מפרסם ,אני חבר הנהלה .זה פר"ח .זה
פר"ח של המדינה .נותן שעות לקהילה ,שזה דבר מבורך מאוד ,מקבל חמש
מאות שש מאות שקל והמתנ"ס ברב חוכמתו מוסיף .אתם יודעים כמה
נשארו? בודדים .נכון לאתמול .בודדים .אפס שקלים תוספות לבתי הספר.
באמת לבתי הספר מעבר למה שבמשרד החינוך .באמת לבתי הספר כסף.
אפס שקלים עם הבטחות לפה שלא מומשו .לא לרמון ,לא לטללים ,לפחות
לרמון היה מספיק האינטגריטי דווקא אנשים ש ..שבאמת באופן שהפתיעו
אותי באו ואמרו את זה .טללים ,כל מקום אחר משתיקים .היחידים
שפתחו את הפה זה הדרים ורמון .היחידים .אני אמרתי אומרים לכל בתי
הספר ואפס שקל לבני הנוער .באמת .במיכל תקציבים אמיתי ,לא הגיע.
עכשיו נכון ,זה הרבה אפסים שמצטרפים להרבה אפס עשייה והרבה
ברבורים של הנה עוד מעט יהיה הסכם גב .יהיה הסכם גב .חברים,
הדברים האלה לא מגיעים לבסיס התקציב .הסכם גב טוב יותר או משא
ומתן טוב שיעשו ולא עושים משא ומתן .לא עושים אותו ואנחנו נגיע לזה
בעת הרגילה שאנחנו נדבר על ההסכם גב .הכספים האלה לא מגיעים
לשוטף .אם אני מביא לפה עוד אלף ,אלפיים ,שבעת אלפים ,אחד עשרה
אלף איש פחות צריך להחזיק אותם .צריך לנקות להם את הרחובות ,צריך

מר ניסים גוזלן:
מר אבנר ברק:
מר אריק זורגר:
מר אבנר ברק:
מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר אבנר ברק:
(מדברים יחד)
מר אבנר ברק:
(מדברים ביחד)
מר אבנר ברק:

לפנות להם אשפה ,צריך לתת להם הנחיות ,צריך לתת להם תדרוך .ואת
זה לא עושים .תודה.
אבנר?
כן ,כן.
דודי.
אני רק רוצה משהו קטן .יש תקציב מילגה לסטודנטים .הוא לא אפס .הוא
חמישים אלף שקל.
אני לא ראיתי אותו בתקציב.
הוא כתוב.
כתוב .הכל כתוב.
רק להתייחס למה שאמרת כי הרבה דברים לא מדוייקים .רק מילה.
אני רק רוצה להתייחס לילדים בעלי צרכים מיוחדים כי מה שאתה אומר
לא רק שחוטא לאמת .אנחנו לאחרונה אישרנו חצי משרה נוספת לעובדת
מועצה באישור מיוחד של משרד הפנים ,למישהי שתטפל בנושא הידוע
הזה.
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(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:

מר דודי לוין:
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אבל אני אמרתי גם שכר .אני אמרתי פעולות .יש תקציב פעולות?
מה עושה מישהי.
סליחה ,בוא ,אל תפריע לנו ,אחר כך אנחנו נסביר בדיוק מה השכר
תשמע ,התקציב עובר איתך או בלעדיך.
אני מבקש כל אחד שידבר את הדברים שלו ,התייחסויות של הגזבר ,ראש
המועצה אני מבקש את ההתייחסות שלך בסוף בצורה מרוכזת.
התייחסויות של הגזבר בין לבין לדברים תקציביים .דודי בקשה יש לך עשר
דקות .שוט.
טוב .קודם כל ערב טוב .שיהיה לפרוטוקול ששוב חשב מלווה בחר לא
להגיע .מבחינתי ,זה אומר הכל .כל ההתייחסות של משרד הפנים לבאר
יעקב ,ולעצם הדבר ,היום זה התקציב הרביעי והלפני אחרון שראש
המועצה מגיש לפני סיום תפקידו ,בעזרת השם ,בשנת  .2018קדנציה
מלאה שלו תחת חשב מלווה ושוב האמת מתגלה .באר יעקב נמצאת
בפשיטת רגל ושוב אגיד לראש הממשל ..לראש המועצה עד כאן .שים את
המפתחות ותתפטר .הסימנים לכישלון שלך ,ראש המועצה ,ושל חותמות
הגומי שלך הם רבים כל כך שההתלבטות עם מה להתחיל היא גדולה.
התקציב הקודם אושר כמעט בסוף שנת התקציב ,על ידי משרד הפנים עם
הרבה העדרויות .דו"ח כספי של שנת  2015לא אושר מעולם במליאת
המועצה ורק בחודש אוגוסט האחרון נשלח לידיעה כולל דו"ח רבעון
ראשון ואחרון שהוצג לחברי המועצה .דו"ח רבעון שני ושלישי הוסתר
מחברי המועצה ולאחר שנתקבלה הטיוטה ברור מדוע .ומה מסתבר?
תכנית ההתייעלות שנחתמה ללא אישור מליאת המועצה לא בוצעה
כלשונה ולא עמדה ביעדים ובאבני הדרך שהציבו לה .עושה רושם שכל מה
שמעניין בה זה סעיף לקיחת ההלוואות ,שחלק מחברי המועצה מאשרים
לקחת כחותמות גומי .המועצה ממשיכה להיות גרעונית כך שבשנת 2016
היא צפויה להיות במינוס של כארבעה מיליון ש"ח .ורק לחשוב שאם
פעולות בסיסיות היו נעשים במלואן הגרעון היה הרבה יותר .יכול להיות
שיש עובדים שקיבלו הודעות על סיום העסקתם של תכנית ההתייעלות
כבר נסתיימה מזמן ,יכול להיות שיש עדיין כאלה שמועסקים .הבטחות
פשוטות כמו תקציב למען חינוך ,תקציב לקשישים ,ניקיון וגילוי אשפה
ופיקוח הפכו למותרות .לא מאוחר לבצע את הפעולות הבאות ולהציל את
באר יעקב .יש לבצע השבת כספים לקופת המועצה כל מה שהוצע שלא
כדין חייב לחזור לקופה כולל חיובים אישיים .עצירת היתרי הבנייה
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שמגדילים את הגרעון השוטף ,עד שיוקמו מתחמי תעשיה ומסחר שיגדילו
הכנסות .יש  2500יחידות דיור שנטעו בצמרות המושבה מספיק .אלה
שחושבים אולי לבנות בעתיד על הנייר יתאזרו בסבלנות .בואו נקלוט את
אלה שכבר קנו .חייבים לעצור את היתרי הבניה .ברישיון משרד הפנים
לקבל את עשרות מיליוני השקלים שהוא לא מנע את יציאתם חלקם שלא
כדין ,לכאורה .התנתקות מחברת "מילימור" ויציאה למכרז קבלן מבצע
במיידית .עולה לנו עשרות מיליוני שקלים ,עולה לנו ייעוץ משפטי .יועצץ
משפטית לא עובדת .כל היום עסוקה במילימור והולכים כאן יועצים
משפטיים על ימין ועל שמאל .היינו יכולים כבר להעסיק את כל משרד
ליבאי .בתקציבים שאנחנו משלמים היום בבאר יעקב .השכרה מיידית של
נכסי המועצה הכוללים קרקעות ומבנים .כסף כאן הולך לחינם .מלחמה על
השילוט הפיראטי ביישוב שאנשים כאן לא משלמים ועושים מה שהם
רוצים ביישוב .לצערי אנשי המקצוע במועצה שותקים כך שהכניסה רק
מתעצמת .באר יעקב הייתה צריכה להיות יישוב פורה ,פורח ,משגשג.
ובמקום זה אנחנו עוסקים בהישרדות .חבל אך לא מאוחר .הבשורה שלנו
כאן בתושבי הרצל ,רמב"ם ,גרעין מנחם ,חוטם ,תלמי מנשה ,נווה דורון,
פארק המושבה .חתני פרס ישראל בצמרות המושבה ביחד .בשנת 2018

מר ניסים פרנקו:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר אריק זורגר:
גב' ליאת דרי:

מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)
גב' ליאת דרי:

בעזרת השם ,עם ראש מועצה חדש וחשב מלווה חדש ,נוכל להרים באמת
את באר יעקב ולהצעיד את באר יעקב קדימה .תודה רבה.
אמן.
אמן
מה צריך להוסיף? זה היה נאום בחירות.
מוטי? ליאת?
כן .טוב .נאמר פה די הכל ואני רק אוסיף ואני רוצה רק לדני .אני מדברת..
אני בקשר יומיומי עם חברי המועצה .לא צריך לשבת איתך בשביל לדעת
מה קורה בתקציב.
אני הרגשתי צורך לדעת ש.
תודה רבה .בסדר גמור.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו .גם אם הייתי נפגשת איתך ,אנחנו שלוש
שנים מעבירים תקציב ואני גם הייתי בצד השני של השולחן .אז גם אם
הייתי נפגשת איתך ,מבחינתי ,אז היו אומרים לי איפה את רוצה להוסיף.
אז היינו מוסיפים ,כמו שהוסיפו כאן .אתמול או שלשום קיבלנו טיוטה
נוספת של מה שנראה בה זה רק הוספה אבל אין הורדה .אז אני תוהה
מאיפה מוסיפים .כאילו כשמוסיפים ,צריך לקחת ממקום אחר וזה לא בא
לידי ביטוי .אז אוקיי .אז אם הייתי יושבת איתך נניח ,והיית אומר לי
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מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:
מר אריק זורגר:
מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:

מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:
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איפה את רוצה להוסיף והייתי מוסיפה .זה בפועל לא יקרה .כי זה יעבור
למשרד הפנים ,משרד הפנים יתן את דברו ויחזור לא אלינו לכאן ,למועצה
ושוב הירידה תהיה מכל מיני מקומות שהמועצה תחליט .זה לא הדיאלקט
אתכם שוב .אז זה לא תורם לכלום .יכול להיות שהדף שאתם מציגים
עכשיו מעולה .מצויין .הכל בו טוב ,משגשג ,פורח ונפלא .בפועל הלוואי וזה
יקרה .אני לא מאמינה .זה הכל .תודה רבה.
אברהם?
אני רק רוצה בסוף ,בסוף ,בסוף שני דברים להגיד .אחרי שכולם ידברו.
רוצה עכשיו?
עדיף ,עדיף שתדבר עכשיו.
שני דברים בסדר? רק קריאת ביניים .נפתח סוגריים .למעשה היכולת שלי
להיעתר לשינויים היא לא כי כפו עלי .אני נראה לי שתתנו לי את הקרדיט
שאני יודע לעמוד על דעתי ככל האפשר .היה פה ,אם תשימו לב ,לנתון
מאוד בסיסי .ארנונה שנים קודמות ,לשם השמרנות התחלנו ,ומוטי אז אני
זוכר שדיברנו על הנושא של הארנונה .ארנונה שנים קודמות תוקצבה
מיליון מאתיים ,ואם שמתם לב ,הגדלתי אותה כמעט במיליון מאתיים
נוספים .בסדר?
מליון מאה חמישים.
מיליון מאה חמי ..כמעט מיליון מאתיים נוספים .הארנונה הזאת ,מוטי,
בניגוד למה שאמרת לא באה מתושבים.

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:

לא ..מפיגורים.
מפיגורים.
אמרתי מפיגורים.

מר דניאל אורן:

אבל מפיגורים לא של תושבים .נכון לפברואר .נכון ל 28 -לפברואר,

מר מוטי פרנקו:
מר דניאל אורן:

הצלחנו כבר להגיע בארנונה מפיגורים למליון שמונה מאות ,ולכן הרשיתי
לעצמי לחשוב שאני אגיע לשתי מיליון שלוש מאות חמישים.
אתה לא הגעת לזה כשישבתי איתך..
לא! אתמול! אני מסביר לך .מתי ישבנו מוטי? לפני כמה חודשים ..לפני
כמה שבועות.
סליחה רגע.

גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:

גב' ליאת דרי:

רגע .רגע .משהו קטן .זה לא אומר דרך אגב שאם עכשיו הגענו למיליון
שמונה מאות ,אז המסקנה שבסוף השנה יהיה חמש-שש מיליון ,אבל זה
אומר ששתי מיליון ארבע מאות ,זה מספר שמרני שאני חושב הוא ריאלי
שאני יכול להגיע אליו .אני גם די יודע שאני אגיע אליו .כי יש לנו עוד משא
ומתן עם..
כן אבל אתה לוקח שלושים ושמונה אלף מקרנות פיתוח בשביל לכסות
חובות ,ואתה אומר לי..
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מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:

רגע ,רגע ,רגע ..אני רוצה..
לא אני רוצה להגיד משהו ,כי באמת..
שלושים ושמונה אלף..
לקחתם את כל ..סליחה ..לקחתם ל ..ל ..לכיסוי חובות .נכון? זה מה
שאמרת אתה קודם .נכון?
כן .כן.
יופי .ועכשיו אתה אומר באותה נשימה ,אתם ..אני רוצה לאשר הלוואה של
עוד עשרה.
אני עכשיו דיברתי על משהו אחר.
בסדר .אבל אתה מבין כאילו ..כל התקציב הזה מוצג כאילו..

מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:

לא.
על פניו.
מה על פניו?
הוא מוצג בצורה מאוד יפה .זה לא משנה..

ליאת.
כן.

מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:

דיברת על שלוש נושאים שונים לא מקבילים .אפילו לא נפגשים.
מעולה.
אז עכשיו אני אסביר לך.
כן.
בסדר? תכנית ההבראה שכן אושרה ,לא אושרה..
לא אושרה.
לא נכנס לזה .
כן.
אושרה ..מה זה.
דיברה על לקיחת הלוואות ,דיברה על לקיחת הלוואות של שישים וחמישה

מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:

גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:

ליאת.
אתה לקחת.

מיליון שקלים .זה לא סוד .שישים וחמישה מיליון .זאת אומרת
שכשלקחנו שלושים ושתיים.
נכון.
יש עוד שלושים ושלוש לקחת אם אנחנו רוצים לעמוד ביעדי הגרעון
הנצבר.
נכון .נכון .אני יודעת.
רגע ..כל הלוואה שנלקחת.
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גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
(מדברים ביחד)
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:
גב' ליאת דרי:
מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:

(מדברים ביחד)
מר אריק זורגר:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
גב' ליאת דרי:
מר ג'קי גונגרדי:
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כן.
ההוצאה השנתית היא רק אחוז התשלום באותה שנה .זאת אומרת אותם
שמונה מאות חמישים אלף.
נכון.
זה כמו שאתה לוקח בבית ,יש לך מינוס..
נכון.
ואתה לוקח הלוואה לכסות את המינוס ומחזיר לו.
אבל אתה אמור לעשות משהו בשביל לא לקחת עוד פעם את ההלוואה.
רגע.
כבר קיבלתם הלוואה .כבר אושרה ההלוואה.
תקשיבי ,כשנהיה בהלוואה ויהיה שישים ושש מיליון את צודקת .לא הגענו
לשישים ושש.
אבל רוצים לקחת את כל השישים ושם אנחנו הולכים.
נכון.
אבל למה לכסות את החובות שראש המועצה עשה?
רגע .רגע .רגע .אני עונה ..אני עונה לליאת עכשיו .אני עונה לליאת.
אני מקשיבה.
אתה תכבד אותנו .תקשיב עד הסוף .שב עכשיו.
זה לגבי זה .מה שהסברתי לכם שהשינויים שנעשו עכשיו ברגע האחרון הם
תוצאה של זה של איזשהי גביה נקרא לה מוצלחת או לא מתוכננת
מארנונת הפיגורים .ולכן הצלחתי להיעתר לזה שניקח בהוצאות מותנות
ונכניס אותם לבסיס התקציב .אם זה לא היה לא הייתי ..הייתי עומד על
הרגליים האחוריות ולא עושה את זה .זה נכון שכשדיברתי עם מוטי לפני
שלושה שבועות הנתון הזה לא היה .זה נתון של השבועיים האחרונים .זה
הכל.
ג'קי?
ליאת סיימת?
כן.
אני רק רוצה להציע דבר אחד .אני טיפלתי בזמנו בנושא של סטודנטים
ולפי דעתי חמישים אלף שקלים זה לא יעזור לאף אחד .בוא נגדיל חמישים
היות ויש לנו הכנסות צפויות בעתיד ,אנחנו נגדיל את הסכום במאה אלף
יותר .בהמשך.

(מדברים יחד)
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מר מוטי פרנקו:
גב' ליאת דרי:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
גב' ליאת דרי:
(מדברים ביחד)
מר ניסים גוזלן:

(מדברים ביחד)
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו :
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:
מר מוטי פרנקו:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)
מר עמרם נעים:
מר דניאל אורן:
מר אברהם בוסקילה:
(מדברים ביחד)
מר דניאל אורן:

26

א.ג

אז תגדיל אותו תוך כדי תנועה ,שיהיה לך.
איזה הכנסות צפויות?
עלתה הצעה ..עלתה הצעה במועצה בישיבת המועצה אני לא הלכתי.
ללכת לבנקים? נלך לבנקים ואנחנו נממן להם הלוואה למילגות.
מדברים על זה שאנחנו נממן להם את הריבית במסגרת קיום מלגה .זאת
המטרה.
אבל ההכנסות.
לא ,לא ..אם אתה נותן מילגה של מאה אלף שקלים ,סתם אני נותן
דוגמאות .אלפיים שקלים לסטודנט ,אנחנו מנסים ללכת ולנסות לעזור לו
שיקח הלוואה ואם הוא יקח את ההלוואה..
רגע .זאת ההצעה .אחד הפרמטרים היה ההלוואה ,ואחד הפרמטרים היה
מענק.
הצעה מעולה.
מי שאומר ,כסף אמיתי.
אז אומרים שתוך כדי תנועה ,אחרי שיחזרו ,יבדקו את המנגנון ,יגידו.
אבל מה זה קשור?
הרי אנחנו.
דני ,במידה ואתה רואה שיש דרך ויש הכנסות ,אנחנו כן יכולים לעזור
לסטודנטים? זה חשוב.
עמרם ,אפשר להביא בעוד איקס זמן ,לא רוצה להגיד איזה זמן ,עדכון
תקציבי.
כן .נכון.
זה נכון שעד היום לא עשינו את המנגנון הזה של עדכון תקציב תוך כדי
תנועה .זה נכון ,אבל זה נכון שאפשר לעשות את זה.

(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
(מדברים יחד)
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)

רבותיי .זכות דיבור ..ג'קי.
אבל לא עשיתם ישיבת הנהלה לפני?
עשינו הכל.
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מר אריק זורגר:
מר דודי לוין:
מר אריק זורגר:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר אברהם בוסקילה:

מר דניאל אורן:
מר אברהם בוסקילה:
מר דניאל אורן:
מר אברהם בוסקילה:

מר ניסים גוזלן:
מר אברהם בוסקילה:
(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר אריק זורגר:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים ביחד)
מר מוטי פרנקו:

מר ג'קי גונגרדי:
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חבר מועצה רוצה לדבר .זה לא טוב?
להעלות את ההצעה זה ..אם הוא מעלה הצעה ,אז הוא היה צריך לדבר עם
חבר המועצה עמרם.
אמר את דברו .סיים ו.
צריך להגיד את זה בישיבת הנהלה.
אני רוצה להתייחס לדבר אחד .אומר מר פרנקו ,שאני מאוד מכבד אותו
שעל נושא של בתי ספר שלא קיבלו וכן קיבלו .לידיעתך ,החוק אומר
שבעים וחמישה אחוז זה חוק חינוך חובה .שבעים וחמישה אחוז משרד
החינוך ,עשרים וחמישה אחוז.
זה כבר לא שם.
זה שם .זה שם.
זה כבר לא שם.
בפועל ,בפועל ברשות שלנו נותנים חמישים ויותר מחמישים אחוז ,דהיינו,
זה יכול להתבטות ב ..באיזה עשרות מיליון שקלים שנותנים שלא היו
חייבים לתת לבתי ספר.
החינוך שלנו מספיק פה .אני לא אומר מספיק.
שנותנים עוד עשרים וחמישה אחוז לפחות..
מנכ"ל המועצה ,אם הוא לא חוזר בו מהמילה שהוא אמר והוא שמע מה
הוא אמר.
מה הוא אמר?
לא אמרתי כלום .קדימה ג'קי.
אתה פשוט חסר אחריות ,אתה לא מצליח לכבוש את העצבים שלך .אתה
לועג לחברי מועצה .אתה צריך להתבייש לך .אתה מבייש את התפקיד
כשאתה יושב על הכסא הזה .תתבייש לך.
חברים ,בואו נהיה יותר פרקטיים .אנחנו הצבנו אתמול בועדת כספים ,יש
כאלה שיגידו שזה היה סוג של מחטף ויש כאלה שיגידו שלא ,וזה לא
רלוונטי הצענו את השינויים האלה שאברהם ואני ועידית באופן אישי
גאים עליהם .פרנקו ,יש לי הרבה מה להגיד ,אבל אני יודע שזה בוער
בעצמותיו של ראש המועצה לענות לך .גם אני חש מתוסכל לא מעט ,בלא
מעט פרוייקטים שרצינו להוביל לאורך השנים ,אבל כל עוד אני חבר
מועצה אני אמשיך ואלחם ,ואם שנה שעברה לא הצלחנו במרכז העשרה
עירוני ,אז אני אעשה הכל שכן יהיה .אני לא יכול להגיד לך שזה במאה
אחוז יקרה ,אבל כל עוד אני שם אני אעשה הכל .אני מאוד מאמין בנושא
הפרסומים וההסברה ,אני בטוח שגם אתה .כי שם חסר הרבה מאוד
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מר מוטי פרנקו:

דברים .יכול להיות שאתה מסיבות אחרות לא כל כך רוצה את זה ,וזה
בסדר וזה לגיטימי .גם אתה כמוני ,אני מניח ,שאם היית יושב והיית גם
משקיע לא מעט בניקיון ובגינון ובכל הדברים שאנחנו הוספנו.
בהחלט.

מר ג'קי גונגרדי:

כנראה שה point of view -שלך שונה משלי וזה בסדר .אני נראה לי שכל
מה שמנחה אותך ,זה שפשוט לא נלך ולא נעשה כלום ואולי נלך
לאיזשהו פיזור של מועצה ש..אני לא חושב ש ..אני לא בטוח ,אגב ,שזה גם
טוב לך פיזור מועצה ,אבל זה בסדר .אני לא מאמין בפיזור מועצה לחלוטין
לא .אני חושב שאנחנו ברגע מכונן בחיי היישוב הזה .אני חושב ש ..מאמין
בכל ליבי ,שרק הסכם גב ,רק הסכם גב יכול להרים את באר יעקב למקום
שהיא צריכה להיות בו והיא תגיע .זה לא פשוט יש פה לא מעט דברים
שנעשו בעבר ,שלצערי נעשו לא תמיד בסדר ,אבל עם הסכם גב והתהליך
שאריק מוביל ואני מאוד ,מאוד גאה אגב ואני אפילו תמכתי בכל הנושא

מר ניסים גוזלן:
גב' עידית גינדי:
מר ניסים גוזלן :
מר ג'קי גונגרדי:
מר ניסים גוזלן:
גב' עידית גינדי:
מר ג'קי גונגרדי:
גב' עידית גינדי:

(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
מר ג'קי גונגרדי:
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
גב' עידית גינדי:
(מדברים יחד)

מהמבנה הארגוני החדש שגם אתה ראיינו אותך ואני לא יודע אם את
חבריך ,וזה בעצם מה שיכול פה ..עבודה מסודרת ומתודות וסוף סוף אולי
נהיה איזשהו ארגון שהוא קצת יותר טוב .זה אתה יודע ,אני גם מאוד
מתחבר לדברים של ליאת ,המספרים פה יפים אבל בסופו של דבר המבחן
האמיתי שלכם ושלנו זה לעמוד במספרים האלה .וזהו.
עידית ..בנוער מה המספר הסופי עידית?
ארבע מאות.
ארבע מאות.
ארבע מאות.
זה שני סעיפים נכון?
שני סעיפים שנכון לאתמול ,אתמול או שלשום? התבלבלו לי הימים..
אתמול ,אתמול.
אתמול בבוקר היו ,נדמה לי ,שלוש מאות שלושים ואתמול בערב אושרו
לארבע מאות .יש כאן כמה סעיפים שג'קי דיבר על הרב .אין לי מה
להוסיף.
היה לכם עוד שינוי אחד של ארבעים אלף שקל.
ארבעים אלף שקל לבית הספר צמרות נסגור בין מאה למאה ארבעים אלף
שקל.
בית ספר צמרות זה היה התקציב הפדגוגי .מבקשים להגדיל אותו בעוד
ארבעים.
אני כן אענה לך.
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גב' עידית גינדי:

מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
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פרנקו אני כן אגיד לך שהרבה דברים שניסינו כולנו לעשות בשלוש השנים
האלה או קצת יותר ,לא הניבו פירות ואני כן יודעת להגיד לך על הנוער
שזה הניב פירות מאוד גדולים ומאוד איכותיים וצר לי שבשמת עוזבת אבל
אני מקווה שיגיע מנהל מחלקת נוער ראוי ואיכותי ושידע להמשיך ולמנף
את זה.
אני רק אומר שאת הארבעים אלף הגדלתי ארנונה שנים קודמות .במקום
מיליון מאה חמישים ,מיליון מאה תשעים.
אני מבקש לא להפריע לי .ראשית ,ניכר דקה אני אחזור אחורה על כל
המספרים כדי לעשות ,מה שנקרא התאמות בליישר את ההדורים ולהגיד
את האמת מבחינתי .תכנית ההבראה סלש תכנית ההתייעלות שאושרה
בסוף רצינו הבראה ,כי בהבראה מי שלא יודע ,יש חמישים אחוז מענק,
חמישים אחוז להלוואות עצמיות .משרד הפנים ,לצערי אני אומר ,רואה
ברשות המקומית רשות איתנה .אנחנו בחמישים ושבע רשויות איתנות של
מדינת ישראל ,מי שלא מתאים לו לשמוע את זה או כן מתאים לו,
בקטגוריות אנחנו נחשבים בחמישים ושבע הרשויות החזקות במדינת
ישראל .לצערי ,לא אישרו לי תכנית הבראה .אישרו לי רק תכנית
התייעלות .המשמעות של תכנית התייעלות זה את הגרעון הנצבר לשנת
 2013היינו צריכים לחסל בפרעון נלוות .ומכיוון שלא אישרו לקחנו חלק
בפירעון נילוות יש בהן חוב ,כפי שראיתם בשקף .יש עוד שלושים וחמישה

מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:

בערך מיליון ש"ח ללא השניים עשר וחצי אחוז חוב מתגלגל .כדי לאזן ,מה
שנקרא ,לחסל את הגרעון הנצבר של המועצה בשוטף אלפיים ארבע עשרה,
חמש עשרה סוף חמש עשרה ירדנו לאפס ,גרעון נצבר .עם אפס מענק איזון
שראיתם פה ערים כמו לוד ,כמו רמלה כמו בת ים .הרבה מאוד רשויות
מקבלות עשרות מיליוני שקלים מענק איזון מהמדינה .באר יעקב מקבלת
אפס .בחינוך עיריית רמלה ,לצורך המחשה שיש לה יולה ,מי שלא יודע,
מדינת ישראל משקיעה בה מאות מיליוני שקלים בחינוך .הסיבה היא שהם
סוציו אקונומי שלוש .אנחנו סוציו אקונומי שבע.
שש.
התחלתי מארבע שבע .אתה אפילו לא יודע את הנתונים .בארבע השנה
עלינו לשבע .אנחנו סוציו אקונומי שבע.

מר מוטי פרנקו:

זה מ.2015-

מר ניסים גוזלן:

עכשיו .רגע .בשבע אנחנו פה .חבר'ה ,מה שאני אומר זה בסלע.
בסדר? תבדקו את הנתונים שאני נותן ,תבדקו את הנתונים שאני נותן.
עכשיו רגע.

(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:

ומבחינתי במאבקים שגם כולם דיברו והלכו .גם אני לצורך העניין ,אתם
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תראו לקראת החמש עשרה למרץ .לקראת החמישה עשר למרץ אנחנו נדע
בדיוק את הנתונים הסופיים ,שאנחנו אמורים .אחד המאבקים שלנו זה
לא רק לסדר את כל תשתיות הפיתוח .אחד המאבקים שלי בראש
ובראשונה זה לדאוג למענק מהמדינה ,מה שלא נתנו לי ב2014- -
 ,15להביא משהו כמו למעלה מארבעים מיליון ש"ח .אריק ,אני ודני היינו
בישיבה באוצר .שלושים ושמונה מיליון ש"ח לקבל עבור כיסוי גרעון נצבר
כדי שהמועצה המקומית תהיה ,מה שנקרא ,על אפס גרעון נצבר .לשם
אנחנו מובילים ,שניה .והיא תישאר רק עם שניים עשר וחצי אחוז ,חוב
מתגלגל שיש את זה לכל הרשויות .רגע ..שלושים ושמונה ..רגע ..השלושים
וארבע של ההחזר השקעות וביוב זה לא קשור אני מדבר על כמעט ארבעים
מיליון ש"ח מענק ,שיקרא דרך האוצר כדי שנוכל להרים את המשימה של
עשרים הגג .אם נקבל את המיליון ש"ח בשוטף ,אין ספק שמבחינת
השוטף ,הרשות המקומית תהיה הרבה יותר חזקה .לגבי נושא שדיברתם
פה ,כי דיברתם פה על הכל ,אז חשוב ש 2017 -אם נעמוד במספרים
ובשינויים הוא תקציב של בשורה .לדעתי  2017זה מפנה .אני קורא לזה
מפנה .אתם תראו .כולכם אתם תראו ,אני אומר את זה פה לציבור .אתם
תראו את  2017מבחינת תשתיות ,מבחינת השקעות ,מבחינת מבני ציבור,
מבחינת נראות ביישוב ,אין לי ספק ,בחירות זה  ,2018אנחנו מדברים על
 ..2017בטח ..סליחה.
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:

מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:

אתם ביקשתם ..אתם רואים בתושב סליחה ,נטל.
לא ,לא ,לא..
אל תפריע לי! סליחה! אני לא הפרעתי לך.
אני אמרתי שהתושבים נטל?
זכותי להגיד מה שאני רוצה .עם כל הכבוד לך.
אל תגיד מה אני אמרתי!
לא דיברתי עליך.
זה לא יעבוד .ראש מועצה מדבר אז אל תתפרצו.
סליחה ..כל ההשקעות ,לרבות שכונת צמרות שאני גאה ש ..ואני אומר את
זה עוד הפעם אני גאה שהוצאתי אלפיים חמש מאות היתרים .אחרים
ביקשו ממני ואלף היתרים להפסיק.
נכון.
זה צמרות היתרים.
אבל איפה הם?

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

02318

מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר דניאל אורן:
(מדברים יחד)
מר דודי לוין:
מר אריק זורגר:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:

(מדברים יחד)
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
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אני לא הפרעתי לך.
איפה הם?
אין שום חמישים ..ואתה.
נאה דורש נאה מקיים.
אבל אי אפשר לעבוד על הציבור.
דודי.
היחידי שעובד על הציבור זה אתה בינתיים.
אני לא עובד על הציבור .איפה מאתיים חמישים מיליון?
איזה מאתיים חמישים מיליון?
שכונת צמרות נמצאת בחמישים ושתיים אחוז ביצוע .שכונת צמרות כל
המערכת התת קרקעית של ביוב ,ניקוז ביוב וכל המערכות התת קרקעיות
הושקעו בה .שכונת צמרות כרגע עושים( ...מדברים יחד) .גם מבני ציבור
יבנו ,דקה לראשון לספטמבר .אני מבטיח לכם...
התיכון אפילו לא תיכון.
אני מבקש.
הוא נותן שבעים אחוז ואני משלים שלושים אחוז על מה אתה מדבר
בכלל?
מי זה אתה? זה לא שלך!
המועצה מממנת שלושים אחוז .מי אתה בכלל!
אני כלום .מה תעשה? מה אתה רוצה?
תן לי לסיים את הדברים שלי.
אני מבחינתי ,אני מבחינתי אומר לכם שתקציב  .2017אני מתחבר
לדברים של ג'קי .הם דברים .יש פה תקציב.
בטח שאתה מתחבר אליהם .אתם ביחד.
זה תקציב .סליחה.
מה הבעיה?
אין שום בעיה .זה הצרה שאתם ביחד.

מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר אריק זורגר:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:

חבר'ה .אני סיימתי .בואו נלך להצבעה.

מר אריק זורגר:

אני מעלה את תקציב  2017להצבעה.
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(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:
מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:
מר מוטי פרנקו:
מר ניסים גוזלן:

תקציב המועצה לשנת  .2017תקציב המועצה לשנת  2017מוצע מאה
חמישים ושישה ארבע מאות ואחת.
חמישים ושבע .שבע מאות שמונים ואחת מאה חמישים ושבע שבע מאות
שמונים.
חבר'ה ,חבר'ה שניה .מאה חמישים ושש.
שבע מאות שמונים ואחד ועוד שמונה מאות אלף מותנות.
אתה רוצה שאני אטעה את הציבור? מה ,הכל שקרים
הוא נותן שבעים אחוז ואני משלים שלושים אחוז על מה אתה מדבר
בכלל?

מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:

מי זה אתה? זה לא שלך!
המועצה מממנת שלושים אחוז .מי אתה בכלל!
אני כלום .מה תעשה? מה אתה רוצה?

(מדברים ביחד)
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר מוטי פרנקו:
(מדברים יחד)

תן לי לסיים את הדברים שלי.
אתה לא בנית שום מבנה ציבור.
אתה ..אני בונה..בוא .אתם לא עשיתם כלום עד היום...עשיתם אפס.
אל תעשה לי אפס.
אתה עבריין תכנון ובניה.

מר ניסים גוזלן:
מר דודי לוין:
מר ניסים גוזלן:
מר אריק זורגר:
מר דודי לוין:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
מר אריק זורגר:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:
מר אריק זורגר:
מר דניאל אורן:

אני מבחינתי ,אני מבחינתי אומר לכם שתקציב  .2017אני מתחבר לדברים
של ג'קי .הם דברים .יש פה תקציב.
בטח שאתה מתחבר אליהם .אתם ביחד.
זה תקציב .סליחה.
מה הבעיה?
אין שום בעיה .זה הצרה שאתם ביחד.
חבר'ה .אני סיימתי .בואו נלך להצבעה .עזוב אותך ,נו סתם .בוא נלך
להצבעה.
אני מעלה את תקציב  2017להצבעה.
תקציב המועצה לשנת  .2017תקציב המועצה לשנת  2017מוצע מאה
חמישים ושישה ארבע מאות ואחת.
חמישים ושבע .שבע מאות שמונים ואחת מאה חמישים ושבע שבע מאות
שמונים.
חבר'ה ,חבר'ה שניה .מאה חמישים ושש.
שבע מאות שמונים ואחד ועוד שמונה מאות אלף מותנות.
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מר ניסים גוזלן:
מר דניאל אורן:
מר אברהם בוסקילה:
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יפה .יפה מאוד .כן.נכון .מצויין.
תקציב מאה חמישים ושש.
אריק ,אתה יודע שבתקופות אחרות היית עושה את זה (דיבור לא ברור)..
ישיבות מועצה לא בבאר יעקב .אתה יודע את זה?

(מדברים יחד)
גב' ליאת דרי:
(מדברים יחד)

שלח לי את הקישור.

מר דניאל אורן:
מר דודי לוין:
מר דניאל אורן:

אם מוטי לא חוזר יש לכם עוד מאה ארבעים אלף שקל.
אמיתי?
מאה תשעים .סליחה.

(מדברים יחד)
מר מוטי פרנקו:
מר אברהם בוסקילה:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:

(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
גב' עידית גינדי:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר אברהם בוסקילה:
(מדברים יחד)
מר ניסים גוזלן:
(מדברים יחד)
מר אריק זורגר:
מר אבנר ברק:
מר עמרם נעים:
(מדברים יחד)
***סוף הקלטה**
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חבר המועצה שים לב ,עכשיו בלי ..חבר המועצה אי אפשר להעלות תקציב
מועצה.
אפשר להעלות.
תקציב המועצה לשנת  2017חמש מאות ומאה חמישים ושש תשע מאות
שמונים ואחת (דיבור לא ברור) ועוד שמונה מאות אלף  ₪מותנות .תקציב
המועצה מובא להצבעה מי בעד?
עידית.
בעד.
אבנר ברק -נגד ,מוטי פרנקו -נגד.
למה? למה?
הצבענו ברור ,בעזרת השם נצליח.
אני מבקש מכל חברי המועצה מחר בשעה  17:00אנחנו מציגים.
אולי נדחה את זה ליום שני?
אפשר לדחות את זה?
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