
 באר יעקב   עיריית 
 מליאה ישיבת  

   47מליאה שלא מן המניין מס׳   תישיב

 19.9.2022שהתקיימה ביום שני,  

 משתתפים: 

 ראש העיר  –מר גוזלן ניסים 

 משנה לראש העיר   –מר בוסקילה אברהם 

 מ"מ וסגן ראש העיר    –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש העיר  –מר נועם ששון 

 חבר מועצת העיר   –מר אבנר ברק 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל העירייה   –רו"ח דני אורן 
 גזברית העירייה –רו"ח מירי לוין 

 יועמ"ש  –עו"ד אילנית הומינר 
 מהנדס העירייה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 מבקר העירייה   –מר משה מזרחי 
 עוזר מנכ"ל ותקציבאי   –מר יוסף ג'בר 

 מ.לשכת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר
 

 חסרים:  
 סגן ראש העיר  –מר גונגרדי ג'קי 

 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 
 חברת מועצת העיר   -גב' מזרחי טלילה  

 חבר מועצת העיר   –מר דודי לוין 

 חברת מועצת העיר   -גב' שלומית שלסקי 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 חברת מועצת העיר   –גינדי  גב' עידית

 חבר מועצת העיר   -מר ניסן לביא 

 

 

 משתתפים נוספים :  

יועצת למעמד האשה  –גב' ג'ודי זיתון   

 

 סעיפים לדיון:

 

 2022עדכון תקציב  .1

 



 

 פרוטוקול

 

יש לנו ישיבה. מתחילים חצי שעה אחרי השעה הקבועה , לפי העדכון   דני אורן:

שעדכנה אותנו היועצת המשפטית ניתן לפתוח את הישיבה עם שליש  

מחברי המליאה. יש פה חמישה חברי מליאה. זה קצת יותר משליש.  

ובנסיבות האלה אנחנו פותחים את הישיבה. הישיבה הראשונה היא  

 .  2022.  עדכון תקציב 47ישיבה שלא מהמניין מספר 

 בבוקר גם ישיבת הכספים והנהלה.  דני אורן:

 והנהלה. אתמול הייתה ישיבת כספים. 

 הפרידו את הסעיף של ההסעות , אילנית:

 בבוקר. דובר:

 סליחה,  היום הייתה ישיבת הנהלה וכספים.  דני אורן:

 תהיה אבל מה?  אילנית:

ם. יש רק ארבע. אז תגידי לנו  אם אני רוצה את המספר הזה אין פורו דובר:

 מה לעשות שנדע. אני לא רוצה לטעות .

 מה זה? דני אורן:

 רק שנייה. הוא לא יכול  להצביע רק על סעיף אחד.  אילנית:

 אוקי. דני אורן:

 על עדכון התקציב אתה לא יכול? משה:

 על הסעיף האחד הזה איך נצביע ארבעה?   דני אורן:

 מה? אילנית:

 על הסעיף  הזה יצביעו ארבעה? דני אורן:

 כן, רוצה לראות  מה משתתפים בחדר, רגע.  אילנית:

 כן,  ניסים:

 אז בוא. משה:

 נשמע לי הזוי. ניסים:

 מה זה?  דני אורן:

 חברת המועצה  מגיעה.  אילנית:



 בכמה דקות.כן, היא מתעכבת  דני אורן:

 שנייה,  אילנית:

 אתה רוצה שנתחיל מהישיבה הבאה? טל:

 ונחזור  48אתם רוצים שנתחיל עם הישיבה  דני אורן:

 אפשר אולי. משה:

על  נועם:  יש פה עדכון  לי. בגלל שאשתי עובדת בחברת הסעות  היא אמרה 

 ההסעות. 

 ועל תקציב העירייה אתה מצביע? משה:

 ההבדל? נו, ומה  ניסים:

 ותקציב רגיל אתה לא הצבעת? משה:

 הצבענו. למה מה הוא לא מצביע, ניסים:

 בואו נתחיל. דני אורן:

דתית   ניסים: למועצה  אחר  או  ככה  אינטרס  לו  יש  פה  מועצה  חבר  כל  על 

 לתמיכות.

 לא משנה לך. אין לי אין לי עודד אין לי. דובר:

 טוב, יאללה, בוא נתקדם.  דני אורן:

 [ ]מדברים יחד

 לא, הכוונה שלי, אין בעיה. ניסים:

 נותן לך אתה מוקלט.   דובר:

 להצביע. דני אורן:

  47זו ישיבה  דובר:

 על העדכון תקציב?  דני אורן:

 אני לא הייתי בישיבת הנהלה.  משה:

 ]מדברים יחד[ 

 מה שהם רוצים. אף אחד לא עדכן אותי.  משה:

 מאוחר בבוקר בהנהלה. אנחנו לא, האמת היא גם אנחנו קיבלנו את זה   דובר:

 ]מדברים יחד[ 

 לא, שלחתי לפני שבוע לכל חברי המליאה.  אילנית:

יכול   דני אורן: לא  אתה  רגיל  תקציב   על  הצבעת  יש  אם  שאלה  לי  יש  עכשיו 



 להצביע?

 אני לא יודע. ניסים:

 יכול להצביע. משה :

 אבל הנה יש פה,   דני אורן:

 תקציב רגיל?איך הוא הצביע על  דובר:

 להוציא אותו סעיף.  משה:

 על הסעיף הזה יכול לא להצביע. אילנית:

 על הסעיף הזה יכול להצביע. משה: 

 אה, ספציפית כי יש שינוי על הסעיף הזה. דני אורן:

 כן. משה

 זה נשמע לי הגיוני דווקא..  דני אורן:

 בסדר. ניסים:

 אם אתה משנה סעיף. בסדר. דני אורן:

 חיל או לא? טוב, נת דובר:

 כן. דובר:

הסעיף   דני אורן: למעט  התקציב  עדכון  על  נצביע  אנחנו  דבר.  כזה  מציע  אני 

 הסעות שעליו נועם לא יצביע.

 אבל צריך גם הכנסות כנגד זאת אומרת משני הצדדים. דובר:

בה   אילנית: משתתפים  עוד  כל  כדין  לישיבה  בהמשך  כדין.  הישיבה  נפתחה 

 כאילו הפתיחה צריכה להיות. שלושה או חמישה. 

 אז הפתיחה כדין.   דני אורן:

 בסדר? אילנית:

הזה.  דני אורן: בתנאי  עומדים  אנחנו  כמה   חמישה  או  שלושה  כדין.  הפתיחה 

 אתה יכול להצביע רגיל. נועם לא חייב להצביע. 

 בסדר. נועם:

 נצביע על הכל קומפלט.  דני אורן:

 הסעיףלא לא, הוא לא יצביע על   ניסים:

 אבל למה? אתה יכול להצביע על הכל קומפלט.  דני אורן:

 לא, הוא יכול לא להצביע בכלל. אילנית:



 אה, יכול לא להצביע בכלל. דני אורן:

 הישיבה, הישיבה נפתחה בפורום. אילנית:

 טוב, הישיבה נפתחה פורום של חמישה בפורום חוקי. דני אורן:

 נועם לא מצביע. דובר:

גם בעדכון ההנהלה  העדכ דני אורן: וועדת כספים  עם  גם  נעשה בתאום  הזה  ון 

 היום בבוקר.

 בגיבוי היועמ"ש  דובר:

.  2022בגיבוי היועמ"ש אה אני מבקש לאשר את העדכון של תקציב של   דני אורן:

אני באותה נשימה גם אומר לכם שבראשון לדצמבר בעוד קצת יותר  

נזמן את כל, אני   23מחודש וחצי נעשה פורום ישיבה על טיוטת תקציב  

מנהלי   כל  את  המליאה.  חברי  כל  את  נזמן  אנחנו  לשנייה.  סטיתי 

. שמה נועם תביאו  2023המחלקות והאגפים. נעשה יום עיון על תקציב  

 לידי ביטוי את כל הרצונות. זה עוד חודש וחצי מהיום.

 נקבל את ההמלצה של הרב בוסקילה. דובר:

 מלח.יום עיון צריך לעשות ביום ה אברהם:

 נעשה אותו כנראה בחצר נצר. דני אורן:

 לא לא,  משה:

 חוות אלנבי... דובר:

 או בירושלים. משה:

 הוא רוצה, הוא רוצה לילה אחד בירושלים.  דני אורן:

 בירושלים. משה: 

 לא קרה כלום.   דני אורן:

 למה לילה אחד.  משה:

 ]מדברים יחד[ 

 גם לילה מספיק. ניסים:

 אנשי ......  40חברה, חברה, אנחנו עושים את זה עם עוד  דני אורן:

התאריך הזה הוא יום עבודה. יום חמישי הראשון לדצמבר אתה רוצה   ניסים:

 שנסגור אותו?

 יום עיון זה לא ...  משה:



 עזבו, אני לא נמצא אני לא יכול. אפשר להזיז את זה לשבוע  אחרי זה. נועם:

 למה איפה אתה?  דובר:

 ארץ.לא ב נועם:

 טוב,  אנחנו נדבר על התאריך אחר כך.   דני אורן:

 בוא נלך נעשה את הישיבה שם. דובר:

 ]מדברים יחד[ 

לתקציב   דני אורן: תיקון  את  בבקשה  כרגע  נאשר  בוא  טוב,  נועם    2022טוב 

 בבקשה אל תצביע על כלום. מי בעד?

 בעד,  דובר:

 בעד. דובר:

 שלושה. דני אורן:

 נמנעתי.אני  דובר:

 בוסקילה נמנע.  ונועם לא יכול להצביע. אז העדכון הבא. דני אורן:

 תקציב המועצה אושר פה אחד.  ניסים:

 עדכון התקציב הועבר ברוב של שלושה. נמנע אחד.  דני אורן:

 עזוב נו, דובר:

. עוברים לישיבת מליאה  47אנחנו סוגרים את ישיבת המליאה מספר   דני אורן:

 . הלאה. 48מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


