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על סדר היום:
אישור תקציב לשנת 2017
דנינו :ערב טוב לחברי מועצת העיר ,לסגנים הרב דייטש הרב עזרן וסבגי ,בכירי העירייה,
תושבים שבאו לישיבה.
שמח ונרגש לפתוח ישיבת תקציב לאישור לשנת .2017
תקציב שנת  2017הוא בשורה טובה וחשובה לעיר אופקים ,החל מחינוך ,רווחה ומרחב
ציבורי וכ"א .ארבעה דברים שהופכים את התקציב לתקציב של צמיחה יחד עם משאבים
נוספים כמו תוכנית הצמיחה שאנו פועלים מול משרד האוצר ומשרד הפנים שנה שלמה
ואנו רגע לפני הסוף ,הולכים לקבל  36מיליון שקל חצי מענקים חצי הלוואות ועוד 14
מיליון .₪
היחס של גידול באוכלוסייה בא לידי ביטוי גם בתקציב השוטף על כל תושב חדש שבא
לעיר נקבל  1400שקל.
היום לפי אישור משרד הפנים  29אלף תושבים בעוד שנה מה יהיה זה יהיה הפער .מוצע
למשפחה פה זה .3.7
בוקובזה :הגירה חיובית -יש לך נתון לתקופת השנתיים אחרונות ,כמה הגיעו לעיר?

דנינו:

נדע בקרוב ,בשנתים האחרונות מ 27,000 -ל,29,500-תושבים ,העיר לא צמחה כי היתה
יציאה יותר מכניסה ,מול ילודה ,יש גם פטירות .כשיש סדר גודל של  10%בשנתיים זו
צמיחה מטורפת .אנחנו מצפים לצמיחה יותר גדולה של  500משפחות בשנה כפול 3.7
זה  2000איש.
מודל אחד שאנו נותנים לו תשומת לב זה תוכנית צמיחה שאנו מובילים עד 2019
שתבוא לאישור המליאה .פרויקט נוסף זה הסכם הגג שאנו לקראת סיום משא ומתן
אני בינתיים לא מתקדם לחתימה מסיבות אסטרטגיות אנו מנסים לקדם מהלכים
לבניית מוסדות חינוך שחסרים פה ,ברגע שאחתום נאבד את הכח אז בינתיים לא
חותמים אבל נקדם בקרוב ,סדר גודל של  450מיליון שקל בתשתיות על המשמעות של
הרחבת כבישים עוד סדר
שפצי"ם ,פיתוח מתחמי בנייה ,כבישים ,מדרכות,
גודל על כל יח' דיור כפול  12.5יח' דיור כפול  35אלף שקל שמביא אותנו ל 900 -מיליון
שקל שיהיו ישן מול חדש ותשתיות על .בנוסף כביש אופקים באר שבע שדה תימן ,עוד
כ 300 -מיליון  .₪וכשאנחנו אוספים את כל מה שנייצר בעיר הבשורה היא גדולה גם
תקציב  2017הוא חלק מהמתווה שאמרתי קודם מול משרד הפנים לאשר תקציב
בגרעון  11.9מיליון שקל 12 .מיליון שקל שחצי ממנו מענקים וחצי הלוואות.
אנו בהלוואות שיש לנו ,נמצאים במקום מצויין 28 -מיליון שקל ,נמוך מאוד ,זה יכול
להשפיע על נוסחת תקציבי האיזון שלנו וכשנחזור לרמה מסויימת גם החשש לפגיעה
בתקציבי האיזון תרד.
אישרנו תקציב ל 2016-ב 8.5-מיליון שקל גירעון בשורת ההוצאות הוצאנו הכל
ובשורת ההכנסות דאגנו להכנסות נוספות ונגמור את השנה בהרבה פחות מיעדי
התקציב.

סיידה:

אם אושר למה לא להגיע אליו?
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דנינו:

לצמצם את הגירעון ,תקציב ההוצאה במנהל הרווחה מ 2014-להיום גדל ב 25%ל-30.5
מיליון זה משמעותי מאוד .זו השנה שהתחלנו להעביר תקציב בקדנציה הזו .ברווחה
הגדלנו את התקציב ב .25%-תקציב החינוך גדל  46%מ,2014-

סיידה:

כמה תקציב העירייה משנת  2014ועד היום?

גזבר:

כמעט  170מיליון .₪

דנינו:

 31מיליון שקל בחינוך ,השנה  46מיליון .בשפ"ע מ 15-מיליון ב 2014-ל 26.3-גידול של
 ,70%השנה יבוא לידי ביטוי נושא ניקיון העיר ממכונת טיאוט אחת יעבדו  2מכונות
 12שעות כל אחת ,מ 24-עובדי טיאוט יעבדו  40עובדים ,יעבדו מפוצל וכל מכונה
באזור מסויים ,מפינוי אשפה של יומיים בשבוע ל 3-ימים ,פינוי גזם מ 5-ימים בשבוע
ל 120% .12-תוספת .נושא ניקיון העיר קופץ מדרגה משמעותית ,השנה תהיה שנה
מאוד חשובה בנושא ניקיון העיר .במקביל לניקיון נשקיע בפרויקטים במרחב
הציבורי ,רח' הרצל יקבל  10-20מיליון שקל ,הטייסים ,כיכרות ,גן הטייסים ,פארק
ידידות ,שפירא ומישור הגפן ,אין גן ציבורי אחד שלא נגיע אליו השנה .סה"כ מדברים
על שינוי משמעותי בתחומי היום יום של התושב ,משפחות קשי יום מקבלים סל גדול
יותר ,יש מודל חדש של זיהוי לילדים מחוננים ,היום לקחו את זה באופן גורף לכל
המדינה ותתמודד מול כל מדינת ישראל הסיכוי שתייצר פה מחוננים מאוד נמוך ואנו
לוקחים את זה לסדר היום ,זיהינו כ 30-ילדים שיש להם פוטנציאל ,אנו מכינים אותם
למבחן של המדינה .אם לא היינו עושים את זה לא היה תלמיד אחד.

סייידה:

אם העלת  20ומשהו מיליון  ,₪איך זה בא לידיי ביטוי ,בייחס לשנה קודמת?

דנינו:

יש גם הכנסות.

סיידה:

התקציב גדל  12מיליון ,והתקציב לחינוך והרווחה..

גזבר:

ההתייחסות ההשוואתית נכונה לשנת .2014

דנינו:

לפני התקציב אני רוצה לדבר על פרויקטים שעשינו בשנה האחרונה ,ומה נעשה בשנים
הקרובות .לשמחתנו מהיום הראשון כל פרויקט שדיברתי עליו יש לו בסיס איתן
להוציא לפועל ,דיברנו על מרכז צעירים ,אולם קולנוע..

גב' סוזי מרציאנו דודפור – מנהלת מח' הרווחה מצטרפת לישיבה.
דנינו :סיימנו את שיפוץ מרכז צעירים ,אולם קולנוע ,גני שעשועים בבן גוריון ,החלפת תשתיות,
התקנת תשתית גז לשכונת הפארק ,זה חלק מהפרויקטים הכלכליים של העירייה.
התקנת תשתית של מים מושבים זה יחסוך כסף לעירייה בצריכת מי גינון ובפרט אנו
ממשיכים להטמיע בכל הישוב ,הוא יעבור בכל הטייסים וגם בשכונות החדשות ,יגיע עד
ציר רח' הרצל במסגרת הפיתוח.
פאולינה :גם שפירא? יבש שם
דנינו:

שפירא יבש מסיבות אחרות.
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פתיחת הרכבת לפני שנה מרגישים את המשמעות של רכבת בעיר ,וחב' דן בדרום-
המהפכה בתחבורה הציבורים העירונית והבינעירונית ההיקפים של הקווים לא היו בעיר.
מ 2000-נסיעות הגיעו ל 6000-נסיעות תוך  10חודשים ,זה אומר שהתושבים משתמשים
בתחבורה הציבורית ,אחרי משבר גדול ,היום אפשר להגיד שעושים עבודה טובה ,עדיין יש
פורום של פאולינה והסגנים אצלי בלשכה יש אחראית תחבורה ציבורית ,שמים תשומת לב
גדולה
חגיגות קיץ שלא נראו שנים רבות ,השנה פסטיבל אופקים ,תאטרוני רח' מהעולם יצר הד
גדול מאוד לתושבים שלנו ותושבי חוץ.
הקמת האגף לביטחון וסדר ציבורי העלה את רמת הביטחון של התושבים לרמה גבוהה
מאוד.
תושבי אופקים מעל  83%מרגישים בטוחים בעיר אופקים .וזה רק חלק מפרויקטים
גדולים ומשמעותיים נוספים.
ב 2017-נשלים את הקאנטרי קלאב ,יש דחיה ביישום מאפריל לאוגוסט נקווה שלא תהיה
דחיה נוספת.
בשעה טובה יש זוכה למוקד רפואי חב' אסיה מפעילה מוקד רפואי בנתיבות יש להם
מרפאות בנגב ,אנו מתלבטים איפה למקם ניתנו כמה אופציות.
פרויקט נחל ותיקים ,הואדי של אופקים הזוהמה שהיתה שם תהיה טיילת יפיפייה ממרכז
אופקים עד לרכבת  8-10מיליון שקל לפרוייקט 4-5 ,מיליון שקל כבר מבוצע .חלק שני של
הסכום ביקשנו מקק"ל אוסטרליה.
שידרוג כביש גישה אפיקים בנגב .הכביש הזה לקח המון זמן מהרבה סיבות .א .כשיצאנו
לדרך היתה כיכר אחת והבנו שיש לייצר נוספת והיא עיכבה את התהליך של היישום של
הכביש ,מטבע הדברים לייצר  2כיכרות בציר כזה קטן בכביש מאוד משמעותי ,משאיות
ואוטובוסים כל היום ,אנו לקראת סיום להערכתי תוך שבוע עד  10ימי עבודה נחנוך את
הכביש הזה מחדש ,מתכננים להכפיל את מסלולי הנסיעה בשניים נוספים זה חלק
מהסכמי הגג.
פיתוח של פארק אופקים דיברנו על זה לא פעם ,אתמול היינו בפארק על קק"ל לשלב ב'
בפיתוח הפארק ,נעשה את המצודה שזה יהיה חלק מהפארק ,נייצר שם הרבה תחומי טבע,
מסלולים ,רכיבה ,נשקיע הרבה כספים של קק"ל שלנו של תרומות ,זה הולך להיות מרכז
העיר ,אופקים תעטוף את הפארק ויהיה מקום מרכזי שיהיה פארק רציני להרבה שעות
פנאי של משפחות.
שיווק של שכונת הפארק -יש  700יח' אנחנו שיווקנו  138יח' .תוך מס' חודשים השיווק
יסתיימו יש ביקושים עצומים .מחיר למשתכן פרויקט של  184יח' 6000 .מבחוץ.
המשמעות שיש הערכה לעיר ,כל מכרז שיוצא למנהל יש ביקוש מטורף של קבלנים.
באופקים כל מגרש שיוצא יש הצלחה זה מעיד שיש כאן אגירה חיובית ,אמונה בעיר,
תושבים מעוניינים להגיע לעיר וזה משמח.
גני שעשועים בשפירא ומישור הגפן  3-4מיליון שקל נשקיע בגנים במכרז בעיר ,טיילת
הטייסים עם הכיכרות ,פארק ידידות ,גלובוס סנטר יצא לדרך מתחם מסחרי נוסף אנו
מברכים ומקדמים בנייה מסחרית ,כיום חסר בעיר בלי השכונות החדשות ,יש פה משבר
אמון של התושבים ,עוד כמה מתחמים בדרך בתכנון של מסחר ,יש הרבה יזמים
שמתעניינים בעיר מה שלא קרה לפני.
תכנון אופקים החדשה אנו רגע לפני התוכנית של  10,000יח' דיור ,תוכנית חורשת נוח
קיבלה תוקף מתכננים פיתוח של השכונה ,שכונה נוספת שהחב' הכלכלית תפתח וההצהרה
שלי כלפי התושבים למחיר למשתכן.
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הדירות של  80-100מטר ,פרויקט אחד כבר באוויר תהיה הגרלה .פרויקט שני  -יש
בשכונת הפארק 15יח' ואם כל זה לא יספיק בחורשת נוח עוד  2500יח' ,אין תושב
שירצה ונגיד לו שאין .נוציא עד שנגמור את המלאי של התושבים.
תכנון פרויקט לב העיר אנו מבינים שמרכז שנבנה בשנות  50עם חנויות של  30מטר ,זה
פסה קשה להביא חנויות שיכולות להביא תושבים ,לכן מוציאים מתחם נוסף ,מייצרים
ישן מול חדש ,גישה יחד עם משרדים ,מגורים ומסחר זה יכול להחיות את המתחם.
תכנון מערב העיר ,פינת מושב רנן מהקאנטרי עד דרך שקד  180דונם ,מתוכנן לבילוי
ופארקים ומסחר.
סלילת כביש שמקצר אופקים שדה תימן גם הוא במהלך  2017נסיים תכנון ו2018-
נסיים סלילה .לפני כמה ימים נפגשתי עם נתיבי ישראל בנושא הרחבת כביש בצלאל
מהרכבת עד לטייסים כל הכביש יהיה  4נתיבים.
הפארק האתגרי בפארק ידידות ,אולם ספורט ,אצטדיון חדש ,במהלך  2017יוקמו 4
מעונות יום לגיל הרך שכל מעון עם  3כיתות ו 18-כיתות גן וכיתות בית ספר והמספרים
יכולים לגדול במהלך השנה.
לא מקדם הסכם גג רק בגלל מחוייבות משרד החינוך לקדם את זה.

קריספל :פתיחת שדה תימן יעכב את המרכז המסחרי?
דנינו:

לא שייך.
הצהרתי לא פעם שאני לא מעלה ארנונה ,אבל אנו משפרים את השרות לתושב
ומשתדלים מאוד לעמוד ברף גבוה בשרות לתושב ,וזה מחייב אותנו לפעול בדרכים
אחרות .במקומות שאנו משקיעים זה משרדי הממשלה אנו מביאים משם הרבה כסף
לפרויקטים ,אזוה"ת הדרומי  720דונם נשווק מגרשים ,החלפת תאורה עירונית
בתאורת לד תחסוך  700-800שקל בשנה ,דיור בר השגה זה עוד  500אלף של בשנה,
בניית בניין מסחר ,הקמת חניון לאוטובוסים ומשאיות ,בניית מכללה למקצועות
הרכבת ושיווק של הגז הטבעי בשכונות הפארק וחורשת נוח וכמובן פיתוח חורשת נוח,
כל זה מייצר עבורנו הכנסות נוספות וכל הזמן שוקדים ובודקים כל אבן בתחום
הכלכלי איך נגדיל הכנסות לעירייה .בחינוך עושים הרבה פרויקטים חינוכיים ורואים
תוצאות ,תיכון הרב תחומי מעל  90%הצלחה בבגרויות בני עקיבא  84%הצלחה,
פתחנו  7גנים נוספים 2 ,בישוב הותיק  1בשפירא ,זו שנה ראשונה שממצב של סגירת
גנים השנה פתחנו זה מראה על התפתחות העיר.

פאולינה :שוק חדש יהיה?
דנינו:

השוק יקבל פנים חדשות ,יש תקציב קרוב ל 3-מיליון  ,₪ונדבר על זה כשנקבל
גושפנקא.
פרויקט מבוקר עד אופק פתיחה של גנים מהשעה  7בבוקר ועד  5אחה"צ.
מגמת סייבר קורס הכנה למחוננים ,קידום נוער ויוצאי אתיופיה ,תוכניות המחר,
מגמת תקשורת שהילדים צוברים נק' לתואר ראשון תוך כדי לימודים בתיכון ,בתיכון
מרום שיתוף עם סמי שמעון גם נק' זיכוי ,מגמת חלל לבנות באולפנא ,ועוד הרבה
פרויקטים.
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ברווחה יש פרויקטים יחודיים החל מסיכון לסיכוי ,היח' לטיפול להתמכרויות ,אלי
עושה כאן עבודה נפלאה .בקרב כל האוכלוסיות ,גם בוגרים ,תוכניות יחודיות גם
לקשישים ,קהילה בונה ,תיקון משולב לחיזוק המשפחה ,מתחמי מגורים ושכונות,
מרכז עוצמה מורחב ,מערך החירום במח' הרווחה כל זה הפרויקטים נוספים במח'
הרווחה.
מ בקש מכם לתת ליאיר לתת את ההדגשים של התקציב ואז נפתח את הדיון כלפי
שאלות והבהרות.
גזבר:

היעדים שנקבעו ליד הגירעון שנקבע ל 2017-מהמסגרת הכוללת  11.978מיליון ,₪
נסרוק את ההכנסות ,ניתן פירוט מאזנים השוואתיים .ארנונה כללית בצד ההכנסות
 33מיליון שקל מדובר בגביית פיגורים ושוטף מתוך שומה של  43מיליון  ,₪גובים 12
מיליון שקל מזה  87%בערך בתוספת פיגורים כ 29-מיליון שקל.

בוקובזה :יש כאן הנחות של  12מיליון שקל בשנה? זה מעיד משהו על סוג של אוכלוסיה.
סיידה:

זה רק הנחות? לא בחוק?  12כולל החובות שאתה מוחק? כמה ירדת בפיגורים?

גזבר:

היינו ביתרות פיגורים של כ 90 -מיליון .₪

דנינו:

העיריה גובה .87%

סיידה:

יש לך  13%חסר.

גזבר:

כספים שלא נגבים ,מצטברים ליתרות פיגורים.

בוקובזה :על איזה קריטריון אנו גובים?
דנינו :המדינה קובעת ,זה לא אחד לאחד מצד אחד המדינה אומרת תעשה הנחות ,מצד שני אם
לא סוגרים פערים נותנים תקציבי איזון במקום שנקבל  30מיליון שקל עכשיו שאנו
נותנים ,מקבלים  40מיליון .₪
גזבר :בחינוך עצמיות רווחה כנ"ל .צופים לגידול בהכנסות מחכ"ל ,ומאגרת השמירה תקבולי
משרד החינוך ללא שינוי ,משרד הרווחה ללא שינוי דומה לשנה קודמת.
מענק כללי  37.4מענקים תוספתיים ומענק תוספתי שהכנסנו בגלל גידול בהתחלות
הבנייה ,סגר גודל שצופים שנקבל  2.9מיליון  ,מענק מותנה  2מיליון שקל.
סיידה אם התקציב  150וסיימת ב.157-
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דנינו :סיימנו אותו דבר ,רק הגדלנו הכנסות ,במהלך השנה הבאנו משאבים נוספים שצמצמו
את הגירעון להערכתי חצי סגור  4-5מיליון במקום  .8מיליון .₪

סיידה :השנה אתה מביא להם  12מיליון גירעון ,יגידו לך לא עמדת במה שקיבלת ,יביאו לך
4מיליון .₪

דנינו :זה תקציב נמוך מאוד ,תקציב הגינון  600,000בשנה ,ולכן כ"א בעירייה הוא 66%
בהשוואה לרשויות אחרות ,אנו בגירעון של כ"א ,כל הדברים האלה שאנו מציגים להם
תוכנית צמיחה הם מבינים שצריכים לפתוח את הכיס.
סיידה:

ביקשת  8הביאו לך  8היית צריך להשתמש בכל הכסף.

דנינו:

 36מיליון אולי נגיע ל 50מיליון.

גזבר:

שכר כולל חינוך ורווחה והפנסיה  57מיליון ,מתוך זה  16מיליון פנסיה שמהווים 30%
מהוצאות הרשות.

בוקובזה :הוצאה גדולה ,השאלה איך אתה מתחשבן ,זה סכום שיוצא מתקציב העירייה אתה
מקבל מאיפשהו?
דנינו:

לא ,דרך אגב העירייה זה אחד המקומות עם הפנסיה הגבוה בארץ.

סיידה:

איפה המצטבר של זה?

גזבר:

אין את זה .סך הכל הוצאות השכר  57מיליון .₪

סיידה:

כמה גדילה משנה שעברה?

גזבר:

בערך  3מיליון שקל .יש פה פיצויים ומענקי פרישה  500אלף.
שכר פעולות חינוך ביחס לשנה קודמת אותו דבר כמעט ,ביחס לשנים קודמות -גידול.
יש כוונה במסגרת הפרויקטים כללית שמגישים למשרד הפנים לגייס הלוואת פיתוח
בהיקף של כ 13 -מיליון .₪

דנינו:

זה לא קשור לתקציב.
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סיידה:

 6וחצי מיליון הם מחולקים ל 4-שנים?

דנינו:

 6שנים.

גזבר:

הנחות בארנונה סה"כ תקציב הוצאה  169מיליון  ,₪גירעון  11מיליון.

דנינו:

החוק מחייב אותי לפנות לאופוזיציה קודם" ,אלי בבקשה".

סיידה:

אפתח בגילוי נאות שמנהלת הרווחה היא בת כיתתי .אין ספק שאם הרווחה עלתה ב5-
מיליון זה סימן שאת עושה עבודה טובה ,מצד שני זה עצוב גם בהשוואה לערים
אחרות ש 20%-מהתקציב הולך לרווחה.

דנינו:

הממוצע בארץ זה .8%

סיידה:

יכולנו להשתמש בדברים אחרים בכסף הזה ,זה מראה שהעיר חלשה.

מנכ"ל:

משקיעים כספים בתוכניות מניעה שיהיו פחות אנשי רווחה.

סיידה:

אז זה היה אמור לרדת ,העלת .10%

דנינו:

טענת שאנחנו פוגעים ברווחה וזו הזדמנות להתנצל .יש מח' רווחה שיודעת לתת
שירות לאזרח הגענו לשלב הזה שאנו נותנים שרות טוב יותר מבעבר ,אנו יודעים לנצל
יותר תוכניות ,שזה מניעה ,אני לא מאשר לאף משפחה להגיע לאופקים במסגרת דיור
ציבורי  1400יח' ,היתה פה דלת  4מטר שאנשים נכנסים בה של משפחות חלשות.

הרב עזרן :הגידול נובע מפתיחת  2מועדונים לקשישים ,מרחיבים את הסל הזה של משרד
הרווחה מתקצב ב.75% -
סיידה:

מועדונית זה לא רווחה 2,מיליון מענק מותנה -מה זה?

גזבר:

במידה ויכנס כסף בלתי מתוכנן נממש אותו.

סיידה:

יש לו יעוד?

דנינו:

מופיע לך בגוף התקציב לאן זה הולך.
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סיידה:

הוא לא ב 169-של התקציב ,למה אתה מכניס אותו פה ולא בעדכון תקציב?

דנינו:

אנו באים עם לב פתוח לחשוף בפני חברי המועצה את מלוא התכנון השנתי ואתה
מבקש להסתיר.

סיידה:

מאיפה יגיע התקציב?

דנינו:

מכל משרדי הממשלה.

סיידה:

שנה שעברה היה משהו מותנה?

דנינו:

היה למתנ"ס  700אלף .₪

סיידה:

גם ב שנה שעברה בלי להכנס לתקציב ,הארתי את הנקודה הזו שאנו רואים מספרים,
למשל הוצאות הנהלה הצבענו  21ופה יצא  ,26חזרת שוב ל 21-ואתה יודע שתחזור
ל.26-

גזבר:

תקצבנו הוצאות בסיווג אחר ,לא תמיד אפשר לסווג אותו דבר.

סיידה:

למשל אמרת  40אלף  ₪בפועל  30ואתה כותב .60

לפעמים זה חצי תוכנית  ,לפעמים יש תוכניות שנסגרות באמצע.
דנינו:
בוקובזה :מאחל לסוזי הצלחה ,כייף לראות את אנשי המקום במערכת זה חשוב .בגדול כשרואים
את תקציב הרווחה והנחות בארנונה ,שאומרים לנו שיש לא מעט תושבים בעיר שהם
חלשים ,הכנסה לנפש יורדת וכח הקניה יורד ,זה נותן לנו ללכת בדרך של לייבא
אוכלוסיה חזקה.
דנינו:

זה החזון שלנו ,כל האג'נדה של ההנהגה הנוכחית בפיתוח שכונות חדשות נבע
מהשיקול הזה.

בוקובזה :כשאחד שנמצא רוב שעות היום בב"ש ,אני יכול לומר בגאווה שיש יותר מסימנים של
התעוררות גדולה מאוד בעיר.
הכביש המקצר לב"ש ,החשבון הוא פשוט לגבי כאלה שגרים בקצוות ב"ש כמה זמן זה
לוקח להם וכמה לי לוקח לצאת משפירא ללב ב"ש.
נושא ההנחה במס ,המחיר עצמו כשמדברים על חצי דונם באופקים  300אלף שקל
אנשים נופלים .היום הצעירים אין להם אפשרות להגיע לדיור ,שאלתי מישהו למה
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הגעת לאופקים אמר מכרתי דירה  5חדרים קניתי פטיו ונשאר לי עודף .אני חושב
שצריך להביא אוכלוסיה חזקה ולשווק חזק גם את שכונת הפארק .גם להקים עוד
שכונה ,לגבי השטחים אני חושב שצריך לתת עדיפות לבני המקום ,חשוב לנו שהצעירים
ישארו.
ישבתי על התקציב ולמדתי אותו ,אני יכול לציין את השיפורים שחלו בתקציב הזה,
חשוב לנו העניין של החינוך והניקיון העיר אני רואה את מכונת הטיאוט ,שמח שירדת
מהעבודה עצמית דרך העירייה.
דנינו:

כשאתה שם אופציה ממשית על השולחן אנשים יודעים שיש להתיישר ,אם לא הייתי
שם את זה על השולחן לא היינו מגיעים למספרים שהגענו במכרז האחרון.

בוקובזה :נושא העובדים קרוב לליבי ,למשל רווחת העובד ומעמד האישה 26 -אלף שקל למי זה
מספיק? התקציבים זעומים.
בעניין תקציב המזרקה 20 -אלף שקל עם הגדלה של  29אלף שקל ב ,2016-הייתי מכסה
אותה בחול ומסיים את זה ,המיקום גרוע כנראה לא התרגלנו לעניין מזרקות ,זה סתם
עול.
עניין התוכניות והביצוע בפועל ,אני רואה את העתידיות וזה מחמם את הלב מה שאני
לא רואה בתקציב ,שזו תעודת עניות 30 ,אלף תושבים ואין תקציב ספורט ,אם אני
לוקח ישובים שמסביבנו אין עיר שאין לה תקציב ספורט ,אתה חייב להתאמץ ,חשוב לי
מאוד שיהיה תקציב לספורט הייצוגי .העיר הזו היא עיר של ספורט.
אני זוכר את עצמי בגיל  12במגרש החול משחק בקבוצת הנוער של הפועל אופקים
ולאחר מכן בית"ר אופקים ,והיה כדורסל וג'ודו .אתה תתקין מתקן יהיה לך אולם
ספורט ואצטדיון ,אבל אין לך תוכן.
אני רוצה לבקש שתתן את הדעת לזה בישיבה הנוכחית.
דנינו:

אענה לך בהמשך.

פאולינה :אפשר שתעשה פרסום לתושבים שידעו על העתיד של העיר בשתי שפות?

דנינו:

נכון ,יש להוציא דוח לתושב .הערות נוספות?
נורברט נגעת בנקודות חשובות ,נושא הספורט לא היה על סדר היום שלי  ,ולכן כל דבר
צריך להגיע בעית ו כי אם לא זה יהיה בוסר .אי אפשר לשים כל נושא בסדר עדיפויות
גבוה .לכן נושא הספורט באמת לא היה על סדר היום שלנו ושל הועדה ,תקציב
הספורט בתקציב עיריית אופקים לא בא לידי ביטוי כמו שלא בא לידי ביטוי התרבות
ועוד תחומים כמו חוגים ופנאי אבל בא לידי ביטוי באופן משמעותי השנה ,החל
מפתיחת קבוצת ילדים ,שנה הבאה נפתח ילדים ונוער ובהמשך קבוצת בוגרים כבר
בסוף .2017
מי שמטפל בספורט זה המתנ"ס העירוני ,ויש להם מספיק כסף לטפל בזה .אנו
משקיעים הרבה .לא יכול להיות שנבנה מתקן ולא תהיה קבוצת כדורגל.
נורברט ,אני קורא לך לבוא עם הרבה מוטיבציה ורצון ואשמח שתלווה אותי בתחום
הזה של הספורט .יש לנו הרבה לעשות בתחום הספורט.
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הלוואי ויכולנו לעשות מה שאנו רוצים ברווחת העובד ,אמרתי ליורם שיש לי הערכה
גדולה לעובדי העירייה שעושים עבודת קודש אמיתי ,אני יודע מה עושים פה עובדי
עיריית אופקים ,כל אחד ,אין אחד שאפשר להגיד הוא עובד העירייה של פעם.

סיידה:

אולי תעשה עובד מצטיין עם בונוס.

מהנדסת :יש.
דנינו:

הבעיה המרכזית ,כמו נושא הרווחה לעובד יש נושאים רבים שלא במסגרת השרות
המונציפאלי שאנו מחוייבים לתת ,והיום משרד הפנים אומר כל עוד אתה בתוכנית
הבראה אתה לא נותן שקל אחד לתמיכות ,למלגות לסטודנטים ,אנחנו נמצאים
בתוכנית הבראה ורשויות אחרות לא.

סיידה:

שחרר אותם מזה.

דנינו:

הם נותנים לך כסף ,אנחנו בגירעון ,יש להם תנאים שלהם נמצא דרכים נוספות לתת
מענה לעובדים.
לגבי המזרקה -העלתה הצעה נכונה ,אבקש ממוטי לבדוק את העניין.

צביקה:

נתיב תחבורה נוסף?

דנינו:

נתיב לא יהיה שם אבל נבחן את נושא המזרקה .בפרויקט הראשון של שיפוץ רח'
הרצל זה ייבדק .ופאולינה את צודקת הוצאנו דוח לתושב בשנה הראשונה ואנו כבר
בשנה השלישית ,תוך שבועיים -שלושה נצא עם דוח לתושב בעברית ורוסית ,וגם
חוברת בהנחה בארנונה וזכויות לתושב.

סיידה:

מודה לך שקיבלת אותי השבוע פעמיים בישיבה על התקציב .ביקשתי ממך לשנות כמה
דברים מהתקציב ואחד מהם זה להוסיף  50אלף שקל למכורים-לסמים ,יצאו שנה
שעברה לטיול .

סבגי:

למה צריך לתת להם פרס לצאת לאילת ,למה לתת  50אלף שקל?

סיידה:

כי זו אוכלוסייה חלשה ולא ייצאו לטיול כזה.

מנכ"ל:

זה לא רק טיול ,יש להם הרצאות וסדנאות ,זה שילוב של הכל.
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סיידה:

ביקשתי תוספת של  50אלף שקל נוספים לחוגים חדר כושר וכו'.
ו 50-אלף תוספת לטובת אבחון לילדים שצריכים והם יקרים.

אלי גיגי :תודה לעירייה על המהפכה שלנו ברווחה .זו עבודה למרחקים ארוכים התקציב
שאמרתם  30מיליון  ,₪אנו נמשיך מה שאנו עושים היום ,בחריש עמוק זה יתבטא
בירידה.
דנינו:

מה חשיבות טיול לנגמלים?

אלי גיגי :לעיר יש חלקים בריאים כמו קבוצת כדורגל וזה משמח ,ובכל עיר יש חלק פחות בריא
ואנו מחפשים את האנשים האלה וחשיבות טיול כזה לקחת קבוצת אנשים מוכי גורל
ולגעת בהם ,אני עברתי  2טיולים כאלה החברה עברו חוויה טובה ,אנחנו ביחידה מקבלים
הד חזק יותר כי מבינים שיש טיפול ברווחה .היחידה שלנו נחשבת לטובה מאוד ,ואני
מאמין שאם נמשיך ככה גם בעיר יראו את הירידה בנגע הזה.
סבגי:

אני שואל דבר אחד ,אין לי בעיית תקצוב ,באמת צריך לעודד אותם ,השאלה היא אם
באמת צריך לתת טיול לאילת או לתת את ה 50-אלף  ,₪ליעוד אחר.

בוקובזה :אני יכול להעיד על הטיול האחרון שאלי וצ'ארלי ,התרוצצו ממקום למקום להבאת
תרומה של סוכן  2000שקל .מברך את אלי על ההצעה הזו ,צריך לאשר את הבקשה
וגם מדובר בסכומים לא גדולים.
דנינו:

סוזי ,אני שמח שאת פה זה תחום חשוב המניעה וצריך להכין תוכנית ,ואם הטיול הוא
חלק מהתוכנית אז אשמח שזה יהיה חלק מהטיפול ,אבל חשוב שתהיה תוכנית
מסודרת איך מטפלים בנושא המכורים ואני לא קובע סכום.

סיידה:

אני מבקש שתתן  50אלף  ,₪על פי התוכנית שיעשו.

אפילו יותר מ 50-אלף  ,₪צריך להכין תוכנית על הנושא .בנושא חוגים גם זה נושא
דנינו:
חשוב מאוד ,והרבה פעמים יש פעילות שאנו כבר עושים.
השבוע היה במתנ" ס וראיתי שחצי ממקומות הישיבה ריקים .ביקשתי ממנהל המתנ"ס לחבור
אלייך ולראות איך מביאים תושבים נוספים ,כנ"ל לגבי חוגים.
הרב עזרן :משפחה שרוצים לשים ילד בחוג והם במצב קשה מקבלים הנחה ,אני חבר בועדה.
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דנינו:

אין ילד באופקים שירצה חוג ומה שיפריע לו זה כסף .גם נושא האבחונים ניתן לזה
דגש גם השנה .אבחונים בזמן זה חשוב .לשים דגש בעניין וזה יבוא לידי ביטוי כבר
בתקציב .2017
מבקש להעלות פה אחד לצמצם את הישיבה לשעתיים במקום שלוש שעות.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :281מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד לצמצם את הישיבה לשעתיים.

דנינו:

הייתה הצעה שבמקום הקלסרים כל חבר מועצה יקבל טאבלט ובו יהיה את הסדר יום
וההחלטות .זה משהו שמעניין אתכם?

בוקובזה :הנוחות לדעתי זה הקלסר.
דנינו:

ירד מסדר היום ,נחסכו  20אלף שקל.
אני רוצה לסכם ,אנחנו מביאים בשורה לתושבים בתקציב הזה ,המקסימום האפשרי
מכל הנסיבות איגמנו את כל הכוחות האפשריים להביא תקציב שמראה קפיצת
מדרגה בתחזוקת גנים בפיתוח ברווחה.
חושב ששנת  2017היא שנה של תפנית בשרות לתושב .מהיום הראשון שמנו את
התושב במרכז.

הרב דייטש :אני מלווה ישיבות תקציב המון שנים ,התקציב הזה הוא באמת מיצוי מקסימלי של
האפשרויות .לא לחתום על הסכם גג לפני פתירת נושאי החינוך.
אופקים נמצאת במצב של שגשוג תחבורה ,יח' דיור.
אחד הדברים השליליים זה לראות לפחות  40כיתות שהם בקרוואנים .ראש העיר עשה
דבר טוב שהוא מעכב את הסכם הגג עד לפתרון בעיית המבנים ,וזה בשם כולם בשם
הילדים שסובלים מהמצוקה הזו תודה.
דנינו:

תודה רבה ,אם מישהו רוצה לברך זה הזמן.

סבגי:

חושב שהתקציב הזה שהוגש לנו הוא תקציב מאוזן ונכון מדויק כמה שאפשר
במגבלות שאנו נמצאים בהם ,אני מברך על עניין שאלי הגיש בקשה ל 50-אלף ₪
ברווחה.
בסך הכל הגענו למשוואה נכונה .שיהיה לנו בהצלחה ושנעמוד ביעדים האלה.

דנינו:

מעלה להצבעה את תקציב אופקים לשנת  – 2017פה אחד.

הצבעה :פה אחד.
החלטה מס'  :282מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב לשנת .2017
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דנינו:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

בכבוד רב

איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מנכ"ל
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