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 . 2015אישור תקציב העירייה לשנת  . 1

 

. היום 17אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'   רחמים מלול:
ואנחנו מקיימים את הישיבה  18:00, השעה 26.1.15יום שני, ו' טבת תשע"ה, 

 באולם חוויות בגלל הרישום של הגנים ובתי הספר שמתקיים באולם בקומה
הזאת שלא מן המניין נועדה לאישור תקציב  שנייה בעיריית רחובות. והישיבה

. הרחבנו על התקציב בוועדת כספים, הרחבנו על זה בישיבת הנהלה. 2015שנת 
. יש עליו סקירה. מדויק את רוצה? אז תגידי לי ₪מיליון  881התקציב עומד על 

 את הסכום? 

 . ₪ 881,728,144  :דניאלה ליבי

. זה גידול ₪ 881,728,144מר חברים, אני לפרוטוקול או  רחמים מלול:
. חברים, הרחבנו את הדיבור על התקציב השוטף אתמול 2014-מ 8%-7%של בערך 

. ולמרות הצפי שלא יאשרו לנו ארנונה, אנחנו לא 8%-7%-והיום, גידול של כ
מפחיתים בפעילות. העיר גדלה, צרכיה מתרבים ומתעצמים בכל התחומים, הן 

. ולכן החלטנו לא בתרבות, הן בחינוך, הן באיכו ' ת החיים, הן בחזות העיר וכו
. אני רוצה פה ₪לקצץ בתקציב וההעלאה היא משמעותית מאוד בעשרות מיליוני 

באמת להביע הערכה קודם כל למחזיקי התיקים. אם קודם אני קצת יצאתי 
מהכלים, זה משום שאתם צריכים להבין שאנחנו כולנו באותה סירה. אני מבין 

על התחום שלו שעליו הוא אחראי, וזה בסדר גמור. ובאמת, כל  שכל אחד מסתכל
, שהוא 2014מי שמחזיק פה תיק מסוים, הוכיח את עצמו בשנת פעילות של 

עושה את הכל על מנת להצליח בתפקידו. והמאבקים האלה על כל שקל ושקל, 
נכון שיש להם משמעות כזו או אחרת סקטוריאלית, זה ברור לי. אבל כל אחד 

כדי לדאוג, זה גם בממשלה כך וגם בכנסת, כל אחד דואג לציבור שהוא  נבחר
אבל תסתכלו לפעמים גם על טובת העיר כולה, כפי מייצג אותו, וזה בסדר. 

שאנחנו מסתכלים, על טובת כלל הסל התקציבי, על מנת שלא נעמוד בפני שוקת 
מאפשר  שבורה בסיומה של שנת תקציב בגירעון כזה או אחר שמשרד הפנים לא

, 3%לנו לבנות גירעון תקציבי. ממשלת ישראל יכולה לקבוע יעד גירעון מראש, 
, שזה מיליארדים. לה מותר, לנו אסור, אתה צריך לבנות תקציב מאוזן, ואז 4%

אתה מתחבט ומתלבט. אני מבקש פשוט שתיקחו בחשבון גם שיש לכם תפקיד 
את, כנווט של הספינה, נוסף, וזה שכל אחד יראה את עצמו כחלק מהספינה הז

שתפקידנו להוביל אותה לחוף מבטחים תקציבי חסר גירעון. ולכן, אני באמת לא 
אתנגד שיבוא אליי איזה יום חבר מועצת עיר ויגיד לי 'רחמים, יש לי הצעת 
. תקציב  ייעול, פה יש לי הצעה, אני הלכתי למשרד ממשלתי כזה או אחר ו..

י עשה את זה בשנה שעברה בנושא לפעילות מסוימת. יש לציין שאמית
האירועים, שהביאו תקציבים מיוחדים, זה בסדר. אמנם זה סכומים קטנים יחסית 

ח"כ, אבל זה בסדר, זה טיפה בים. אבל כנראה זה הפוטנציאל. ואולי  12-ל
 כשיגדלו. 

 )מדברים ביחד( 

אתה שומע, אמיר? דיברת על העברה של מיליארדים   רחמים מלול:
ת. אז אתה מכיר את הבדיחה שניסן סלומינסקי מעביר את כל להתנחלויו

ההחלטות שם פה אחד בוועדת הכספים? הוא קובע עשר, עשר ודקה כבר יש 
.., ואמרו את זה כביכול לשבחו, נכון?   הצבעה, נכון? בדיוק השבת.
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 כן.    אמיתי כהן:

אבל לא בכל מקום רואים את זה לשבחו. אז פעם,   רחמים מלול:
שהוא אישר העברה תקציבית גדולה להתנחלויות, זה היה בעשר ודקה, אחרי 

נכנסו סתיו שפיר ועוד כמה חברי כנסת, רואים את זה. ניסן כבר לא שם. כמה זה 
 היה? 

 מיליון.  220  עו"ד אבי מוזס:

,   רחמים מלול: שאלו את אותם חברי כנסת 'איפה הוא? מה היה פה?'
פה'. שואלת אותו איזה חברת כנסת 'מה זה נס  עונה להם המזכירה 'נס גדול היה

'. בכל אופן, חברים, אני ממשיך מה  , 'נס זה ניסן סלומינסקי גדול היה פה?'
שאמרתי קודם. תרגישו שותפות אמיתית, לא רק בעשייה וביצירה ובהתפתחות 
של העיר הזאת, שהיא הרבה בזכות הפעילות שלכם, אלא גם בהתחשבות בנושא 

ואני אשמח מאוד אם מישהו יחזיק פה תיק של הבאת כספים  התקציבי בכלל.
 ממשרדי ממשלה. 

 תלוי מי הממשלה.   ד"ר רוני באום:

זה עתיד להשפיע על ההצבעה שלי אם אני אקח את   רחמים מלול:
זה בחשבון. לכן, הגענו להסכמות על ידי תוספות כאלה ואחרות לתיקים השונים, 

שיש הסכמה מקיר לקיר על התקציב כולו, בסך אני מקווה כך ואני שמח על כך, 
. זה באשר לתקציב השוטף. התקציב השוטף מדבר גם על החזר ₪מיליון  881-כ

מלוות. ההישג התקציבי הגדול ביותר שהשגנו בשנים האחרונות, זה לא רק איזון 
פחות או יותר תקציבי בסוף שנת כספים, אלא בעיקר הורדת נושא המלוות. אם 

, כלומר הפחתה 170-, היום הוא עומד על כ₪מיליון  261ת בעבר היה סכום המלוו
. ואת זה לא מרגישים, הציבור לא שומע מזה, כי הציבור ₪מיליון  90של בערך 

השוטף פחות או יותר. אבל זה לא הוגן, משום שזה מעניין אותו רק התקציב 
נחנו מחזירים הישג בפני עצמו. כי על ידי שאנחנו לא לוקחים עוד הלוואות, וא

סכומים ניכרים, אנחנו חוסכים בהוצאות המימון השנתיות, שהן היום עומדות 
 . ₪מיליון  3, או ₪מיליון  2על כמה? אני לא זוכר. 

 . ₪מיליון  4  :דניאלה ליבי

רק  ₪מיליון  7-6. ובעבר זה אולי היה ₪מיליון  4  רחמים מלול:
ת הוצאות המימון? זה שאנחנו לא הוצאות המימון. מה עוד עוזר לנו להפחית א

לוקחים אובר. אני חושב שמתחילת הקדנציה לא ניצלנו את מסגרות האשראי 
שאתם מאשרים לנו. אני חושב שלא עברנו אף פעם לאובר, אפילו לא בשקל 

 -אחד. ואנחנו ככה

 חנוקים.   :דניאלה ליבי

מה זה חנוקים? לפעמים בתחילת החודש צריכים   רחמים מלול:
לם משכורות, אנחנו עושים כל מאמץ, פה אני יכול להגיד קצת לזכותי מה לש

אני עושה באותם ימים כדי להשיג כספים לטובת חלוקת המשכורת, כדי לא 
  -להיכנס לאובר. ובעבר

 ניצלנו את המקסימום.   :דניאלה ליבי

למעשה מסגרת האשראי נועדה לשם כך, שאם יש לך   רחמים מלול:
, עד שהוא יגיע, אתה מנצל את מסגרת האשראי כמו שכל אחד צפי של הכנסות

מכם עושה במסגרת החשבון הפרטי שלו. אבל זה הפך למעין עיקרון מקודש, זה 
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גם מעיד על חוסן תקציבי, שלא נכנסים לאוברדראפט. ואני מקווה שנתמיד בזה 
ונמשיך בזה. כל יום אנחנו עוקבים אחרי המצב של היתרות בבנק ופועלים 

התאם. אז ההישג של ההורדה בסעיף המלוות, הוא הישג משמעותי בפני עצמו. ב
כעת לקחנו גם איזשהו יועץ שהיה בנקאי בעברו, הוא עוד לא סיים את העבודה 
שלו. דורון, בדיוק היום רציתי לשאול אותך. יועץ שתפקידו לבדוק לנו את כל 

תר ארוך בריבית נמוכה המלוות הקיימות בבנקים השונים, ולמחזר אותן לטווח יו
יותר. כי הרי הריבית היום היא הרבה יותר נמוכה ממה שלקחו מאיתנו בעבר. 

. אלא מאי, זה די מורכב. מורכב בגלל שעמלות השבירה ₪ואפשר לחסוך מיליוני 
או קנס השבירה, איך שתרצו תקראו לזה, הוא גבוה. אז לפעמים לא כדאי לך 

את זה אנחנו בודקים. ינהלו משא ומתן מול  למחזר, כי שכרך יוצא בהפסדך. אז
כל בנק ובנק, ששם יש לנו מלוות, ובהתאם לזה נחליט אם נעשה מחזור או לא. 
ואם נצליח לעשות את המחזור הזה באופ שישתלם לנו תקציבית, אז כמובן 
שהוצאות המימון תפחתנה עוד יותר ממה שהן היום. ואם הוצאות המימון 

נותן לנו אוויר לנשימה בנושא התקציבי אם יהיה גירעון  פוחתות, אז כמובן שזה
או לא יהיה גירעון. אז לכן, אני שמח על ההסכמה הכוללת לגבי אישור התקציב, 
ושתדעו מה היו ההישגים. זה לגבי התקציב השוטף, שעדיין על הגירעון המצטבר 

לקחת  לא להוריד את סעיף המלוות, –עוד לא התגברנו. יכולנו להתגבר. איך? 
, לכסות את ₪מיליון  100הלוואה, יכולנו הרי לשחק עם זה. לקחת הלוואה על 

, וזה נראה ₪מיליון  260הגירעון המצטבר, ועומס המלוות היה נשאר אותו דבר, 
מצוין. נכון? אנחנו גם שוקלים את זה, אבל בינתיים זהו המצב. כדאי שתדעו 

 שתדעו מה להשיב. אותו, על מנת 

י הפיתוח, אתמול התחלנו לדבר על זה, ויש היום גם רשימת באשר לתקציב
תב"רים שאנחנו אמורים לאשר אותה. אבל חוברת התכנון של התב"רים לשנים 

, שהרי כידוע התב"רים הם רב שנתיים, היא תוגש לכם בישיבה 2015-2016
הבאה,א נחנו עורכים אותה מחדש ומתקנים מה שצריך ומוחקים מה שלא צריך 

'. והיא תוגש לכם. ושם תראו עד כמה היקף הפיתוח בעיר. בשנה שעברה, וכו' וכ ו
, הרי אנחנו בתחילת כל שנה עושים צפי הכנסות. אני מכנס את הצוות 2014שנת 

של מינהל ההנדסה, בודקים את כל התב"עות שבצנרת. התב"עות המתוכננות, מה 
, שואלים אותם מצבם, מה מאושר, מה יאושר, מרימים טלפון ליזמים וקבלנים

האם הם מתכוונים לבנות השנה. כל זאת כדי לבנות צפי הכנסות. למה חשוב 
לבנות צפי הכנסות? כדי לדעת לתכנן את הפיתוח. תשתיות, כבישים, מים, ביוב, 
'. ואתם ראיתם אתמול, ואתם עוד תראו בחוברת כמה כספים  מבני ציבור וכו' וכו

אחד לא נותן את הדעת על זה. רק  של פיתוח אנחנו משקיעים בחינוך, שאף
דלתות, שאנחנו מכסים עבור בניית מבני חינוך, גני  ₪מיליון  20השנה מעל 

ילדים וכו'. אז כדי לתכנן נכונה את הפיתוח, אנחנו עושים את הצפי מראש ביחד 
אנחנו  עם מינהל הנדסה וזו עבודה סיזיפית. וברוך השם, בשנים האחרונות

סות. למרות ששנה שעברה היתה האטה בבנייה בגלל פגענו בול בצפי ההכנ
המע"מ אפס, והיה לי חשש מאוד גדול שלא נגיע לצפי. אז לא רק שהגענו לצפי 

, זה ₪מיליון  230-, אלא עברנו אותו. אבל עברנו אותו, הגענו ל₪מיליון  180של 
יטלי השבחה אגרות וכו', היה עסקאות מקרקעין. ההכנסות עצמן נטו מה 2בזכות 

 ₪מיליון  40.2? היו שם ₪ 231,000-. אבל איך זה הגיע ל₪ 180,000-בסביבות ה
ון  15.7-משהו של עסקת קלד"ש, ו של שערי המוזיאון, שמכרנו שם במכרז  ₪מילי

את הקרקע לקבוצת רכישה, שהיא שיווקה את הדירות לדירות צעירים בהנחה כל 
מאוד להתמודד עם ההוצאות העצומות שהיו לנו -מאוד . אז זה עזר לנו20%-כ

היכל התרבות  ₪מיליון  75, ₪מיליון  110בהיכל התרבות, בנימין יעקב, זה לבד 
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סוף עומד -על כל מה שאנחנו עושים בבנימין יעקב, וזה סוף ₪מיליון  40-ועוד כ
', אתם לפני סיום. ועכשיו השוק העירוני ובניין מע"ש ואולמות ספורט וכו' וכו

מכירים את כל הבעיות. וכל התשתיות, כל הרחובות שאתם רואים שמרפדים 
וסוללים ומנקזים ומבייבים מבחינת ביוב, אז תסתכלו על השכונות השונות, 
שכמעט בכולן נגענו, הנה זורי יושב פה, שזה המקום לשבח אותו שהוא נכנס 

. הוא עושה עבודה בצורה הכי יפה והכי טובה לתפקיד שלו, מנהל אגף תשתיות
טובה. גם מבחינת החיסכון לכספי הציבור וגם מבחינה העבודה היומיומית, 
ואתם רואים את זה בכל העיר. ואנחנו בעזרת ה' בקדנציה הזאת נגיע לכל 
השכונות בעיר. אני יודע שיש שכונות שעדיין מתלוננות, כמו נווה יהודה 

ם לשם נגיע. וגם לסלע וגם לקרית וכדומה. אבל גם נווה יהודה מכינים תכנון, וג
משה, למרות כל מה שעשינו. ואני פה רוצה לשבח את כל המנהלים שנמצאים 
כאן, משום שהם עומדים בלחץ להביא כמה שיותר הכנסות לעירייה. הנה, יושב 
פה ליאור, מנהל אגף תנועה, ואם היה צפי, אולי זה לא ימצא חן בעיניכם כי 

רי החנייה וכו', או פטור מחנייה וכו', אבל הוא אתם מדברים על הורדת מחי
הצליח להגדיל שם את ההכנסות בצורה משמעותית, וזה קצת עוזר לנו לנשום, 
כן? אבל בצורה עדינה, בצורה מתורבתת, בצורה אפילו אנושית, שמקבלים 

א בצדק, מכתבים מאנשים מסוימים שיש להם תחושב שקיבלו את הדו"ח של
נכים וכדומה, או אנשים במצוקה. מתחשבים בהם.  מתחשבים בהם. אם זה

 למרות זאת, הצליחו להקדיש. 

ו   עודד עמרם:   -... שילוט 

עזוב, חוץ מכל מה שקורה בתחום של התנועה בעיר   רחמים מלול:
וכו'. אבל אני דיברתי על הצד של ההכנסות, וכן כל המנהלים שיושבים פה, 

כנסות. שיוספה תמסור לכם את באמת עושים מאמצים כדי להגדיל את הה
התקציב של תרבות נוער וספורט, היא תמסור לכם דיווח מדויק איך היא גם 
'. זה סכומים יפים מאוד, מעונות  מגדילה הכנסות למשל בנושא הצהרונים וכו
ועוד ועוד. ובאמת, זאת ההזדמנות להודות לכולם, לכל אלה שנמצאים פה. אני 

שהתקציב  –מפקד צוק איתן. אירית שיפריס  –ר רואה את לוזון ויואב. אליצו
אתם  –שלה גדל כל שנה במיליונים בזכות מחזיק תיק הרווחה החדש. יוסי כפיר 

רואים את הפעילות היפה שלו בכל רחבי העיר. צר לי שאתם לא רואים את 
הפריחה הירוקה השנה והצבעונית בגללה שמיטה, אבל סבלנות. אם אתם שמים 

 יר נראית מגוננת, בגלל שעשו עבודה טובה בסוף השנה. לב, בכל זאת הע

 מה עם אגף המיסים?     :???

איפה אגף המיסים? אני לא רואה אותו. אתה מתחבא?   רחמים מלול:
אני רוצה להגיד לכם שבנושא הגבייה מהארנונה, גם כן חלה עלייה, גם בזכות 

ה, וזה ייאמר העבודה של אגף המיסים, גם בזכות העבודה של רשות הגביי
לשבחם. אבל מנחם אתמול בישיבת ההנהלה, מישהו העלה איזשהו עניין. אתה 
 היית, אבי? תגיד את זה פה כדי שהוא ישמע, בוועדת כספים. דבר, זו ההזדמנות. 

אני טוען שאנשים לא מצליחים לשלם בזמן את    אבי קינד:
פעמים בדיליי של שלהם, נותנים להם התראה מאוחר יותר. לחשבונות הארנונה 

חצי שנה. אני מציע לנסות לדפוק להם בדלת, תרתי משמע, להעיר אותם לשלם 
 בזמן כדי לא לסבך אותם אחר כך. 

 מנחם, תענה.  רחמים מלול:
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נושא נוסף, בחודש האחרון עשינו מיזם חדש,   מנחם רוזנטל:
 SMSקייס, שבו שולחים -מקרים בתור טסט 2,000התקשרנו לחברה, שלחנו 

והודעה קולית ישירה לחייב, עם אפשרות מיידית, עם קבלת... יש לו ברירה 
בערב למוקד טלפוני  20:00בבוקר עד  08:00לבירור. משעה  2לתשלום,  1ללחוץ 

מאויש, עם הערכות המידע שלנו שהן אונליין, יכולים לתת תשובה באותה 
חות בכך שלא מאוד מרשימה, לכל הפ-הזדמנות של קנייה. וההצלחה היתה מאוד

ו 2או  1מהאנשים לחצו או  47%אלא טרקו את הטלפון,  . אנחנו בודקים עכשי
את התוצאות הכספיות. ככל שזה יהיה מוצלח יותר, כך נרחיב את הקשר של 

 העבודה. 

נשמע מעניין. לא סיימתי את כולם. שוב, תודה   רחמים מלול:
מזכיר אותה, שהיא  למנהלי האגפים, לא הזכרתי את גלית אנגל, עכשיו אני

נכנסה לכאורה לנעליים גדולות, אבל היא כבר צריכה להחליף אותן לנעליים עוד 
 ? 60-75או  60-70יותר גדולות באגף משאבי אנוש. זה היה 

 . 70-60   :גלית אנגל

 ? 75אז את צדקת, טוב. אבל הסטטוטוריים   רחמים מלול:

. מחר אני אבדוק 75-70אני, לפי מה שרשום אצלי,    :גלית אנגל
 .. .  באתר.

אוקיי, אז גלית נכנסה באמת לתפקיד מורכב, קשה   רחמים מלול:
והיא שוחה בו כמו שצריך, וזו משימה לא קלה לנהל את אגף משבי אנוש. 

גף הביטחון. מצטיין אגף התחזוקה, מצרפי,  אליצור הזכרתי, על כל הפעילות בא
 ם. שהוא עובד מאוד קשה עם צוות יחסית מצומצ

 ראש העיר, אגף המבקר, אגף הדוברות.     :???

רגע. יו"ר ועדת הביקורת ונחום המבקר שעושה גם כן   רחמים מלול:
, לא 106עבודה מצוינת. וכמובן לכרמלה הדוברת, לדודי הרל"ש, למחזיק תיק 

והמוטיבציה, מוסר העבודה המוקד. אני מגיע לפי הסדר. באמת תודה לכם, 
מאוד בשנים האלה, ואני מודה לכם על כך ואני מקווה  שלכם באמת התעצמו

שזה יימשך. אני מגיע לבכירים שיושבים סביבי, דורון ודניאלה על עבודת ההכנה 
 שעשיתם עם מנהלי האגפים בעניין התקציב. כמובן לסגנים שלי, למתן, לזוהר. 

 בנצי חולה.   ד"ר רוני באום:

מת תודה על הושטת רפואה שלמה במקרה הזה. בא  רחמים מלול:
הכתב והתקופה והסיוע במהלך כל השנה, כל אחד בתיקיו הוא, תיקים קטנים 
כגדולים. אז תודה דורון על עבודת ההכנה ועל כל העבודה המצוינת שאתה עושה 
במהלך כל השנה. ודניאל הגזברית שתמיד אין לה, אבל תמיד יש לי. למינהל 

צת המשפטית, שבאמת המעמסה ההנדסה, למהנדסת העיר ולמיכל דגן היוע
שמוטלת על כתפיה בזמן האחרון היא מעמסה כבדה ביותר. ואנחנו מנסים לסייע 
בהוספת עוד איזשהו חצי תקן או תקן כדי להתגבר על המעמסה, בעיקר בגלל 
הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שזה דורש עוד יותר פיקוח ועוד יותר אכיפה. 

שאת משקיעה, אני יודע כמה את עובדת קשה. אז תודה מיכל, על כל מה מה 
לפעמים אנחנו נפגשים בשעות מאוד מאוחרות, וגם בימי שישי או במוצאי שבת,  

 אז הדלתות של שנינו פתוחות. תודה לך על הכל. ומאיה, אחרונה חביבה. 

 עוד פעם שכחו את רשת חוויות.     ???:
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 הם לא נמצאים פה.   רחמים מלול:

 עדי היה.   ביץ:עו"ד יניב מרקו

אז אמרתי, מנכ"ל ה.ל.ר גיא עידו, דלית הראל   רחמים מלול:
מהנדסת העיר, מנכ"ל חוויות עדי דויטש, יניב יו"ר הדירקטוריון והמשנה לראש 
העיר. ולכולכם מחזיקי התיקים, אם שכחתי מישהו, לוזון על הרכב, האיש 

לכם והרבה הצלחה.  המשמעותי שם בשלב זה ואולי בעתיד עוד יותר. אז תודה
דיברתי על השוטף, דיברתי על הפיתוח, אני מאחל לכולנו שנמשיך באותה תנופת 

 יש פה מישהו שמצטט אותי? אנחנו לא במינוס.  –עשייה, ובסיכום 

 יש פוסט כבר אני רואה.      :זוהר בלום

גיל פה? אז בשבילו אני אמרתי את המשפט הזה. כל   רחמים מלול:
 זה בסדר. כל מילה יש לה מטרה. מילה מכוונת, 

הגעת לנקודה שהציבור לא יודע את זה, וזה חשוב     :ארי-גיורא בן
 מאוד. 

 את זה גם אשתי אומרת לי.   רחמים מלול:

הציבור צריך לדעת שיש לו גינה, שיש לו מדרכה, שיש    עודד עמרם:
 לו חינוך טוב. 

 התקציב? מה הנוסח שאני צריך כדי לאשר את   רחמים מלול:

מאשרים את הצעת התקציב. את רוצה מיכל להגיד?   :דניאלה ליבי
 תגידי לפרוטוקול, בבקשה. 

כפי שהוצגה  2015מאשרים את הצעת התקציב לשנת   :מיכל דגןעו"ד 
  -בפני

 כפי שהוצגה בפני החברים בספר התקציב.   רחמים מלול:

 . ₪ 881,728,144בסך של   :דניאלה ליבי

אנחנו מאשרים את הצעת התקציב, כפי שהוצגה בפני   :רחמים מלול
 . פה אחד, חברים? פה אחד. תודה רבה. ₪ 881,728,144חברי מועצת העיר, על סך 

לגבי תקציבי הפיתוח והתב"רים, נביא את זה בישיבה הבאה, אחרי דיון בוועדת 
 רון. הכספים. אז שוב, באמת תודה לכולם, ואם שכחתי מישהו אני מתנצל. כן, דו

אמנם זה לא פרוטוקולי, אבל ספינה לא מתנהלת ללא    :דורון מילברג
 קברניט. אני לא מדבר בתור יו"ר המועצה. 

שכחתי לציין גם את ועד העובדים והעומד בראשם   רחמים מלול:
רמי מדהלה. אני כבר הודיתי לו בישיבה אחרת, אבל זה גם לפרוטוקול של 

 המועצה. 

חושב שאני מדבר בשם כל הפקידות הבכירה  אני   :דורון מילברג
 -והזוטרה

 הזכרתי אותך דודי, נכון?   רחמים מלול:

 כן.    דודי אשכנזי:

אני אומר את זה בכנות, לא בגלל שאני בקשרי עבודה    :דורון מילברג
כה הדוקים עם ראש העיר. דומיננטיות, מקצועיות, חברות וניווט כפי שאתה 
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ברורה למערכות ניהוליות בכירות פוליטיות. אני חושב  מנהל, לי יש אינדיקציה
שהיא ראויה לכל שבח, ואנחנו מודים לך על כך, ותמשיך לנהל אותנו הרבה 
שנים. כי סך הכל, מה שעומד לטובת עיניך זו טובת העיר. והתושבים מרגישים 

שגם חברי המועצה  את זה, אנחנו כפקידים מרגישים לעצמי, ואני מתאר לעצמי
 ישים את זה, אתה ראוי לכל תודה ושבח. מרג

תודה רבה, דורון. שוב תודה לכם ותודה דניאלה גם   רחמים מלול:
על השינויים האחרונים שעשית, למרות שזה היה ברגע האחרון. אז הישיבה 

 הראשונה, ישיבת מועצה שלא מן המניין סגורה. 

 

כפי יב העירייה תקצהצעת ההוחלט פה אחד לאשר את  :15-17-143מס'  חלטהה
 .₪ 881,728,144בסך שהוצגה בפני חברי מועצת העיר בספר התקציב 

  

 

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


