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אני פותח את הישיבה המיוחדת של המועצה לאישור     :עו"ד שוקי פורר
. זאת ישיבה חשובה, ישיבת תקציב היא ישיבה שבה 2008תקציב העירייה לשנת 

. אמנם אנחנו כבר למעלה מחודש 2008, מסתכלים על 2007למעשה מסכמים את 
א רואה אותו , אבל גם אנחנו קצת אשמים באיחור הזה, ואני ל2008וחצי בתוך 

בחומרה. יש הרבה ערים שעוד לא אישרו את התקציב בכלל. מכל מקום, אני 
חושב שעיריית רחובות יכולה להיות גאה על התקציב הזה, יכולה להיות גאה על 

שסיימנו אותה, היתה שנה  2007מה שקרה כאן במהלך השנים האחרונות. שנת 
את הספורט המרשים, את  של שיא בהקמת פרויקטים ציבוריים. די אם נזכור

פתיחות הגנים החדשים, כל נושא המבצע שלנו של 'מתחדשים באהבה' עם 
פארקים והקמת פארקים חדשים בשכונות השונות של העיר: גן  40חידוש של 

יורק שנקרא לו ע"ש ניו יורק -המייסדים אני רק אזכיר, פארק היובל, פארק ניו
המאוד בולטים: גם פתיחת כביש בגין בשכונת היובל. וכמובן, נושאי התחבורה 

שתיים על -ותחילת העבודות במחלף כפר גבירול. כשנדבר עוד דקה 40לכביש 
. כפי שאתם יודעים, אנחנו עושים 2008-, נדבר על מה אנחנו מתכננים ל2008

סקרים של שביעות רצון של התושבים, ואני שמח לציין שהעלייה מרשימה 
שירותי העירייה ואני בטוח שזו תוצאה של שנה בשביעות הרצון של התושבים מ

שלישית שאנחנו מגישים תקציב מאוזן. כלומר, פעולות העירייה ממומנות, אנחנו 
ה בנושאי יודעים שזה יתבצע, ואני שמח שהדגשים ששמנו עפ"י החלטת המועצ

אנחנו נעמוד  - 2008חינוך למשל, מגבירים את שביעות הרצון. בחינוך בשנת 
, 2009בניית מוסדות חינוך חדשים. אני מקווה שלקראת ספטמבר בסימן של 

אנחנו נוכל לראות פתיחה של מוסדות חדשים. בית ספר חדש ברחובות 
קיבלנו אישור, אנחנו יוצאים לתכנון ולביצוע של בית ספר חדש  -ההולנדית 

ית. בנות אסתר תקבלנה בית ספר חדש, אני חושב שזה נדבשכונת רחובות ההול
 עצום. הישג 

 גם בית כנסת.    שאול ליבי:
אני מדבר עכשיו על בתי ספר, לא על בתי כנסת.     :עו"ד שוקי פורר

אנחנו מתחילים תכנון של בית ספר ברחובות החדשה, ואני חושב שגולת 
סוף הצלחנו לפרוץ את מחסום הסירוב של משרד החינוך, -הכותרת היא שסוף

של רחובות. אני מקווה, התחלנו במגעים ית החינוך הרביעית יונקים פה את קר
עם מכון ויצמן, שמכון ויצמן יקבל חסות על התיכון הזה בבחינה זאת שזה יהיה 
תיכון למדעים. כך שרחובות תממש גם בתחום הזה את הרצון למצוינות מצד 
אחד ולהיותה העיר מדע. אני רוצה להזכיר את החטיבה הצעירה בבגין שאנחנו 

בית הספר לילדים עם צרכים  -. בית ספר לוטם 2008ספטמבר נחנוך אותה כבר ב
גני  5-מיוחדים, אנחנו נחנוך את בית הספר הזה גם כן בחודשים הקרובים ו

ילדים חדשים שאנחנו בונים. אני מעריך שגם שיפוצי הקיץ השנה לא יפלו 
משיפוצי הקיץ שהיו בשנה הזאת. אתם יודעים שעשינו מהפכה בכמה בתי ספר, 

ם את המהפכה הזאת גם בבתי הספר העל יסודיים וגם בבתי הספר נשלי
היסודיים. אני מציין בגאווה את ההקמה של מועדון הנוער לתנועת עזרא. אנחנו 
נחנוך בחודשים הקרובים את מועדוני הנוער לבני עקיבא ולצופים. ואל יקל 

חנו הדבר בעיניכם, אני לא מכיר הרבה ערים שבונות מועדונים לנוער, ואנ
מתכננים מועדון לנוער גם בשכונת רחובות ההולנדית. אני חושב שלשכונה הזאת 
יש צורך במועדון ציבורי שלא קיים בתוך השכונה. כל הנושא של הנוער, גם 
התכנית של הנוער 'במרכז העניינים' והבנייה של מתנ"ס חרדי, הקמת מתנ"ס 

ת ההתרכזות שלנו במה ראים אכל אלה מ -חרדי, סיום של הרחבת חוויות צפון 
שהמועצה החליטה גם כן, וזה מתן דגש לנוער. אני מבקש להפנות את תשומת 

. אני 40לבכם לכל נושא התחבורה: מחלף כפר גבירול, פתיחת כביש בגין וכביש 
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מאמין שבשבועות הקרובים תתחיל בניית המפרדה המפלסית ברח' הרצל, ואני 
טי שמעכב את בניית ההפרדה המפלסית אמאמין שנתגבר גם על המכשול הבירוקר

בצומת גד פינשטיין. כל אלה, יחד עם השלמת סלילת העוקף המערבי שהתחלנו 
כבר, אם אתם ראיתם את ההשלמה והחיבור שלו עד רח' אטמי, אנחנו נתחיל את 
העבודות של השלמת הכביש הזה עד לרח' ששת הימים, וחיבורו למעשה למעגל 

פינשטיין, מעגל פנימי של רחובות. הוא ישתלב בסופו שמתחבר אל דרך הים, גד 
של דבר במערכת הכבישים שתיבנה אל סביבת בית החולים קפלן והשלמה של 

מערבית לעיר שתהיה מצומת בית עובד, דרומה מבית -. הכניסה הצפונית411
תהיה מהפכה משמעותית לכל מערך  -עובד, ותיכנס לצומת כפר גבירול 

. 40וגמת המהפכה שהיתה עם פתיחת כביש בגין לכביש התחבורה ברחובות, ד
יאפשרו לנו לעשות תנופה גדולה  2008שהכנסות התב"רים בשנת אני מקווה 

בנושא ריבוד כבישים ומדרכות. תוך דגש על אותם מקומות ותיקים שבהם יש 
צורך בשיקום הכבישים והמדרכות. לצערי הרב, יש עוד הרבה מקומות כאלה 

ר היריעה מלפרוש את כל המקומות שצריכים לעשות. אבל כדאי ברחובות, ותקצ
פעם לראות את המפה של רחובות ואיך אנחנו פורשים שם את אותם כבישים 

 70%או  60%ינו במהלך כהונתי כאן בעירייה, ואנחנו רואים שכמעט שכבר עש
מהכבישים ברחובות, כבר טופלו ואני מקווה שנעשה את זה. חרטנו על דגלנו את 

ניין השירות לתושב, אנחנו משפרים את העניין הזה גם ברמת הניקיון שאני ע
חייב לציין שעלתה. יש תגובות טובות מאוד מהציבור, עדיין אנחנו לא בשיא 
היכולת שלנו, אבל יש שיפור גדול מאוד. יושב פה ממלא מקום מנהל האגף, 

ת להם על יושבים פה מנהלי אגפים אחרים של העירייה, ואני רוצה להודו
רק בשבוע  -העבודה. הנושא של אמנת השירות, הנושא של הגברת הביטחון 

שעבר אישרנו, ואני מודה לחברי המועצה מכל הגוונים, קואליציה ואופוזיציה, 
שתמכו בחוק השמירה. אני מקווה שמהר מאוד הדבר הזה גם יתבצע ואנחנו 

הסדר הציבורי  נראה פה הגברת הביטחון וניידות סיור שפועלות לשמירת
והאכיפה של חוקי העזר. נמשיך במאבק במכירת אלכוהול לבני נוער, סגרנו 
'יישר כוח'  פיצוציות ברחובות, קיבלנו על כך מהשר לביטחון פנים הרבה מאוד 

. אני מקווה שאנחנו נמשיך בתנופה הזאת גם      בשבוע שעבר כשהוא ביקר כאן
כלכליות. אנחנו נמצאים באישור נקודות לגבי מגמות  3-4. רק עוד 2008-ב

תקציב, וחשוב לראות, זו שנה שלישית שעיריית רחובות מגישה תקציב מאוזן 
ובואו נזכור מאיפה  2007-, עמדנו בזה ב2006-ועומדת בו. אנחנו עמדנו בזה ב

, כשהקדנציה הזאת התחילה, הגירעון 2003-יצאנו. אני רוצה להזכיר לכם שב
 . ₪מיליון  50.4 2003-היה בהשוטף של עיריית רחובות 

 השאיר לך ראש העיר הקודם?  ₪מיליון  50    :שוקי קרומר
ראש העיר הקודם השאיר לי ירושה נוראה, זה נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 שמע, כל הכבוד. 
אבל הצלחתי בעזרתכם, להתגבר על הירושה הזאת.     :עו"ד שוקי פורר

 אבל משם מתחיל. , 1998-שוקי, אני לא רוצה להתחיל מ
 אז לא הייתי ראש העיר, אבל לא משנה.     :שוקי קרומר

אני מעולם לא דיברתי על ראש העיר שלפניי. לא     :עו"ד שוקי פורר
 דיברתי ואני גם לא מתכוון לדבר על כך. 

 ציה הראשונה או לקדנציה השנייה? אתה מתכוון לקדנ    :חנניה וינברגר
 עיר שלפניי. ראש ה    :עו"ד שוקי פורר

הוא לא מדבר על שניהם, הוא בסדר. הוא לא מדבר על     :שוקי קרומר
 ראש העיר שלפניו. בסדר. 
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צמצמנו את הגירעון השוטף  2007-ל 2003תראו, בין     :עו"ד שוקי פורר
מהתקציב, וזה נקרא גם עפ"י  1%-שזה פחות מ ₪מיליון  3.7שעמד השנה על 

'. כשאתה מדבר על כהפרמטרים של משרד הפנים 'תק מהתקציב  0.6%-ציב מאוזן
, זה תקציב מאוזן. ויש לזה משמעויות. כי ₪מיליון  500-גירעון, בתקציב של כ

כשאתה עושה תזרים תקציב מאוזן, אתה מסתכל על הוצאות המימון ורואה על 
ן לך תזרים טוב ויש לך גירעון שוטף גבוה, אתה צריך  מה הוצאת כסף. כי כשאי

ע"י אשראי, האשראי הזה  -הגירעון השוטף הזה. איך אתה מממן אותו? לממן את 
 4.7-, ל2003-ב ₪מיליון  12.3-עולה כסף. ואתם תראו שהוצאות המימון ירדו מ

. וזו אינדיקציה לגבי נושא 2008-. וזה עומד להיות סדר הגודל גם ב₪מיליון 
ו אפשרות לעשות בגירעון המצטבר והגירעון השוטף, ואני שמח שהיתה לנירידה 

את זה. אתם זוכרים? עשינו סדר ועשינו היגיון במצבת ההלוואות של העירייה, 
וזה מאפשר לעירייה לנשום  -החלפנו הלוואות לזמן קצר בהלוואות לזמן ארוך 

ולא לשלם כסף לבנקים על האוברדרפטים. אני שמח לציין שגם בהוצאות השכר 
זו  -הוצאות שכר  37.5%ר גודל של עמדנו במשימה, ועירייה שמתנהלת עם סד

הוצאה סבירה. לא תראו עליות חריגות בהוצאות השכר של העירייה, וזה למרות 
העובדה שהעיר גדלה, וגידול של העיר צריך גם עלייה בכוח האדם, אבל הצלחנו 
לעמוד בזה. צריך גם לראות עוד דבר, שאני רואה אותו בדאגה, וזו הירידה של 

ממשלה. הממשלה ממשיכה לקצץ את ההקצבות שלה השתתפות תקציבי 
לעיריות, ומטילה עלינו עוד ועוד מטלות. כך שכשהיום נדבר בתקציב, אני מעריך 
שתהיינה כל מיני הערות על איפה צריך להגדיל ומה צריך לעשות, צריך לזכור 

הן  2008-מהתקציב, ב 24%-הכנסות העירייה ממשרדי ממשלה היו כ 2003-שאם ב
מהתקציב. אבל לעומת זאת הצלחנו להגדיל בצורה משמעותית  20.8%רק  תהיינה

, 2008-ב ₪מיליון  262-ל 2003-ב ₪מיליון  202-את ההכנסות שלנו מארנונה, מ
מהחיובים, שזה אחוז גבייה  88%-ואני שמח לציין שאנחנו מצליחים לגבות כ

נו הגדלנו אנחגבוה, שהוא השתתפות טובה של תושבי העיר בתקציב העירייה. 
את החלק בתקציב של התרבות, של הרווחה, של הניקיון, של החינוך, הגדלנו את 
האחוזים האלה. אם אתם תראו את החלוקה בין השנים השונות, תראו שהתקציב 

אנחנו נוכל  2008מבחינת אחוזים גדל, ואני שמח על כך, ומקווה שבאמת בשנת 
נוכל לבצע את תכניות העירייה לעמוד ביעדים התקציביים שהקצבנו לעצמנו, ו

רוצה לפתוח כעת את הדיון. אנחנו התחלנו בצורה יעילה ובאיזון תקציבי. אני 
את זה גם בישיבה הקודמת. סיכמנו בישיבה הקודמת, ואם זה מקובל עליכם 

נאריך  -, אם יהיה צורך שעות 3שהישיבה תימשך  -אפשר לסכם את זה גם היום 
דר הגודל. זאת אומרת, בתוך המסגרת הזאת לא את זה בעוד חצי שעה. זה ס

 4תהיה מגבלה על כמה שחברים רוצים לדבר. מי יודע שירצה לדבר היום? 
חברים. אני מציע שתגבילו את עצמכם, כל אחד ללא יותר מחצי שעה. אם תרצו 

 שעה, גם אפשר.  3/4-לגלוש ל
 אני מוכן להתחיל ברבע שעה.     :שוקי קרומר

 אני יש לי הודעה אישית.  בר:עו"ד אריה שטאו
 הודעה אישית זה קודם כל, בבקשה מר שטאובר.     :עו"ד שוקי פורר

אני אגיד לכם, בהמשך למה ששוקי אמר בישיבה  עו"ד אריה שטאובר:
חבר  1989-הקודמת, אני חושב שאני חבר המועצה הכי ותיק פה במועצה. אני מ

 ק. מועצה עם הפסקות קצרות, אני חושב שהכי ותי
 אתה היית חבר כנסת?     :חנניה וינברגר

רבותיי, אני עכשיו מדבר ברצינות. אני אומר לכם, אני  עו"ד אריה שטאובר:
יושב פה בישיבות לפעמים, לא לפעמים, הרבה. אבל בפעם האחרונה, זה פשוט 
כבר היה מוגזם, לכן ראיתי לעצמי חובה להגיד הודעה אישית בעניין הזה. אני 
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כמו ששוקי אמר, לא רגיל, זאת אומרת, היו ויכוחים, כל קדנציה פה לא רגיל, 
ושם, גם עלו לרמות גבוהות קצת. אבל לא ראיתי קדנציה שבאופן שיטתי כל 
ישיבת מועצה מכפישים אחד את השני. אני לא נכנס כרגע מי אשם מי לא אשם, 

עולה על  אבל דבר כזה באמת לא ראיתי. אני אומר, גם אני ידוע כאחד שלפעמים
', ואני אומר לכם את האמת, כל אחד יודע שהייתי מתנצל  טורים ומתלהם וכו
לפעמים אחרי ישיבות, והיו לי נקיפות מצפון שפגעתי במישהו. אני פה רואה 
אנשים שמעליבים אחד את השני ואחרי זה הולכים עם חזה נפוח 'דפקתי' או 

'. אני לא יכול להבין את זה, רבותיי, אני אומר לכם, בפרט שאנשים פה  'הכפשתי
הם אנשים מאמינים. רוב האנשים פה שעליהם אני מדבר הם אנשים מאמינים, 
ואני רוצה להגיד לכם. הרי אנחנו אנשים מאמינים, יודעים שמה שרשום למעלה 
זה מה שיהיה. אם שוקי פורר רשום למעלה שהוא יהיה ראש העיר הבא, לא 

נגד שוקי, לא יעזור לו ולקהלני לא יעזור לו + אם כל יום יעשה כתבה 3-יעזור ל
 -העיר הבא  שום דבר שידבר. ואם שוקי פורר רשום למעלה שהוא לא יהיה ראש

ואני אומר לכם, שאנחנו צריכים לקבל על + ואשתו. 3הוא לא יהיה גם עם 
 -חודשים לסוף הקדנציה לגבי כל אחד, אני מדבר על עצמי גם  8עצמנו, היום זה 

יד טון, לדבר בכבוד אחד לשני. יש ביקורת, אני בקואליציה ואני לא באמת להור
מסכים תמיד עם מה שיש בעירייה. אני דיברתי כבר עם קהלני היום, יצא לי 
לדבר איתו בעניין מסוים והעליתי את הנושא, אמרתי לו שאני עומד להגיד את 

העניין יבל את מה שאמרתי, וקיבל על עצמו באמת את הדברים האלה והוא ק
 הזה. אני עם שוקי לא דיברתי, אבל אני בטוח מה תשובתו בעניין. 

 גם אני דיברתי איתו שבוע שעבר.   רחמים מלול:
 רחמים, אני מתכוון גם אליך אבל.  עו"ד אריה שטאובר:

הוא אמר שהוא דיבר איתך, אמרתי לו שגם אני   רחמים מלול:
 דיברתי איתך, שבוע שעבר. 

 פתאום, אני לא זוכר. מה קרה? מה  :שמעון קהלני
אני חושב שמה שאריה אומר אלה דברים מאוד     :עו"ד שוקי פורר

 חשובים, שיכולים לעזור לכולנו. 
 ברצינות, רבותיי.  עו"ד אריה שטאובר:

 והם נאמרים מהלב גם.     :עו"ד שוקי פורר
 לא ברצינות, אני אומר לכם את זה באמת. זה מאוד עו"ד אריה שטאובר:

איך  -ן תושבים, ראשי שכונות כואב. יושב פה ציבור, פעם קודמת ישבו פה המו
אנחנו נראים בפניהם, באמת בושה וחרפה. אנחנו נציגים הרי של העיר. לכן אני 
אומר, לפעמים יש מקרים שבאמת יש ויכוח. אבל ויכוח צריך להיות לגיטימי, 

ה שכל אחד מתכבד בזה צריך להיות בכבוד הדדי, להשתדל לפחות. פה זה נרא
אז בסדר, נו מה  -שהוא מצליח להכפיש את השני יותר. אם אני מדבר אל הקיר 

אני אעשה? רבותיי, זו היתה הודעה אישית שלי. אני מקווה שכל אחד יקבל על 
עצמו, ואני מדבר על עצמי גם, באמת בתקופה הקרובה וגם בהמשך, גם לקדנציה 

כבד את עצמנו, ואנחנו בצורה הזו נכבד גם באמת לכבד את המועצה, ל -הבאה 
 את העיר. 

 רחמים, פעם ראשונה שנאמרו פה דברים באמת מהלב.     :עו"ד שוקי פורר
אני רוצה להוסיף על הדברים של אריה ולומר, עם כל   :שמעון קהלני

 -הכבוד
 רגע, ביקשת רשות דיבור?   רחמים מלול:
 תחיל? עזוב, נו, רחמים. נו, אתה עוד פעם רחמים מ  :שמעון קהלני
 ביקשת רשות דיבור?   רחמים מלול:



ין מס' שלא ה ישיבת מועצ -עיריית רחובות   18.2.2008 מתאריך 71מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
7 

כן, אני ביקשתי רשות הדיבור. אני רוצה להוסיף על   :שמעון קהלני
הדברים של שטאובר. שטאובר דיבר איתי היום בטלפון באותו נושא, אני מאשר. 

 4אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בשנת בחירות. היו כאלה שלא שמעו אותם 
והם החליטו בחודשים האחרונים להרים קצת טונים בישיבות האלה. אני  שנים

מוכן לקבל בהחלט את ההצעה שלו, ובאמת בחודשים הקרובים כל אחד יציע את 
זה נכון, לא כל אחד מוכן לקבל את הדעה  -הצעתו. יש חילוקי דעות בין החברים 

שני. נעלה עתה את גם זה נכון. אבל בואו נהיה מנומסים, נשמע את ה -של השני 
זה להצבעה בצורה מסודרת, ולא נשתמש בביטויים מאוד לא יפים. כי כל אחד 
צריך להבין, שמתבטאים כלפיו בצורה לא יפה, הוא מחזיר באותו מטבע. הוא לא 
יורק דבש, הוא יורק גם כן כדורים. אז אני חושב, בואו נקבל על עצמנו שאנחנו 

אנחנו הפנים של הנוער, אנחנו הפנים סה"כ נדבר בצורה יפה, בצורה מכובדת. 
של התושבים, וזה מקובל פה בישיבת המועצה לעשות את זה בצורה הטובה 

 ביותר. 
טוב, אני מקווה שעל זה אין ויכוח, או שיש מי     :עו"ד שוקי פורר

שמתנגד להצעות שהוצעו פה ע"י חברי המועצה קהלני ושטאובר. אין ויכוח, אז 
 זה פה אחד. רשות הדיבור, הדיון פתוח, בבקשה שוקי קרומר.  אנחנו מקבלים את

ערב טוב לכולם. אני אגיד פתיחה, בטח תהיה הפתעה     :שוקי קרומר
היום, שוקי, והתקציב יעבור בסוף. זו תהיה הפתעה גדולה. נראה לי, תחושה שה 

 יעבור. 
 זה עבר פעמיים את ועדת כספים.     :מנחם קליין
נראה לי. אבל בינתיים, עד שהתקציב יעבור, בקושי     :שוקי קרומר

רב הוא יעבור, אבל עד אז, אולי תהיה הפתעה, יש לי כמה מילים להגיד בעקבות 
הדברים שאתה אמרת. קודם כל, אין ספק שנעשה פיתוח בשנה האחרונה בעיר 

 9וכולם רואים את זה, ועל זה באמת תבורך אתה וההנהלה. חבל שזה לא קרה 
 תה כבר ראש עיר. זה קרה בשנה הראשונה שהיית ראש עיר בקדנציהשנים שא

. אי 2008-עם ספיחים ל 2007-הראשונה, וזה קרה בקדנציה הזאת, זה קרה רק ב
 אפשר להמשיך ככה. 

 אתה לא מתבייש?  רחמים מלול:
 מה שאריה גרם, שהדברים עכשיו בשקט נאמרים.     :מנחם קליין

 אולי תזמין אותו לקפה בחוץ?רחמים,     :עו"ד שוקי פורר
איזה עור של כבש פתאום עטית עליך? הוא מדבר על   רחמים מלול:

. נו, קהלני, אתם מבינים את זה?  ' שלום, ובאמצע הדברים הוא קורא לי 'ברברי
 איזו צביעות נוטפת מגרונך. איזו צביעות נוטפת ממך. 

עושה פה שנים לא שמענו ממך. מה קרה? מה, אתה  4  :שמעון קהלני
 מערכת בחירות? 

 אריה, אתה דיברת איתו בטלפון. מצאת פרטנר.   רחמים מלול:
 שנים. אתה עושה פה רושם על מנהלי האגפים?  4  :שמעון קהלני

 זה סלקום, לא פרטנר.     :עו"ד שוקי פורר
 זהו, אמרתי, עכשיו תמשיך.   רחמים מלול:
צה להוציא עוד? מה הוצאת מה שהיה לך בלב? אתה רו  :שמעון קהלני

 קרה בישיבה הקודמת שדיברת? 
.   רחמים מלול: '  יד אחת מושטת לשלום והיד השנייה אומרת 'ברברי
 כי אתה מדבר לא לעניין.   :שמעון קהלני
 זה הכי חורה לי.   רחמים מלול:
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אני לא מבין מה קרה לך בתקופה האחרונה. אתה   :שמעון קהלני
הפכת להיות אדם נסער. תהיה רגוע. תשתלט  נמצא במתח, אתה מתרגש כל כך.

 על עצמך. 
ו, ורוצים לאפשר לראש     :עו"ד שוקי פורר קהלני, יש תיקון לחוק עכשי

 -עיר, וזה יהיה בקדנציה הבאה
 להוציא מהישיבות.   רחמים מלול:

 להוציא חברי מועצה שמפריעים.     :עו"ד שוקי פורר
 מעולה, מעולה.   רחמים מלול:

אז אני לא רוצה להשתמש בחוק הזה. שוקי קרומר     :קי פוררעו"ד שו
 ברשות דיבור.
אבל זכות ההצבעה חוזרת אליו. הוא מוצא מהאולם     :חנניה וינברגר

 וזכות הצבעה יש לו. 
מתי מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים? לפני, אחרי,     :מנחם קליין

 באמצע, אחרי? 
 קרומר, בבקשה. בסוף. שוקי     :עו"ד שוקי פורר

תודה. אני מקווה שלא תהיה לי הפרעה בהמשך. אני     :שוקי קרומר
אשתדל לא להפריע לכם, למרות שזה קשה. בכל מקרה, אני חוזר ואומר, תבורך 

שנים, ובכל קדנציה יש תקציב של  9. אתה קדנציה כבר 2007אתה וההנהלה על 
ש, כמו שאתה אומר, על תקציבים בלתי רגילים. י ₪כמה עשרות מיליוני 

בתקציבים רגילים שרובם צבועים. וחבל שאני לא ראיתי  ₪מיליון  400,450,500
כמעט שום פעולה שלך בנושא של תרבות נוער וספורט מבחינת שיפוצים 

-300-במבנים. כמעט, לא אמרתי שבכלל לא. בכל אופן, היה תקציב של קרוב ל
ש העיר, ועוד תקציבי פיתוח שנים שאתה רא 9שנים או  10-ב ₪מיליון  400

אם אני רואה עדיין, למרות האישור את מבנה בית אחרים מהממשלה, בנושא ש
ומשהו,  1900התרבות, שזה מבנה הכי תרבותי בעיר הזאת, נראה כמו בשנת 

עדיין אני רואה אולמות ספורט לא ממוזגים, עדיין אין כאן זירה אחת של 
ן  וצות הכי טובות בעולם מתאמנות בבית אחת הקבהאושו, שזו אתלטיקה, עדיי

'. עדיין אין לנו  ספר סמילנסקי ששיפצו אותם, זה עדיין לא אולם עם מיזוג וכו
את המקומות שאפשר לשחק ולהתאמן במגרש אצטדיון אחד כדורגל נורמלי, עם 

. אז אני ₪מקומות, עדיין אין מגרשי אימונים, והוציאו מאות מיליוני  10,000
ה ממך אדוני ראש העיר, שלפחות בשנה הזאת תשתדל לשנות אומר, אני מצפ

ין לגבי  כיוון ותוביל בנושאים אלו, שפשוט לא נישאר קירחים. עכשיו לעצם העני
מה שאתה אמרת שביעות רצון. הרי כולנו בעד זה שיהיה שיפור בשביעות הרצון. 

רי, ואת , עדיין מעמידה את העירייה לצע2007-אבל שוב, שיפור שביעות הרצון ב
העיר, ואני עשיתי בדיקה בסטטיסטיקה לפי מה שאתם נתתם, עומד בממוצע של 

, אבל הציון 40%-ו 30%. עדיין בקושי מספיק. יש שיפור של פה 10מתוך  5.8
 9, כאשר אתה מסיים פה 2007-הכללי לצערי עדיין נמוך. ואנחנו מדברים שוב ב

ר, הדברים שאתה לא עשית שנים. זאת אומרת, זה שיפור שלך אדוני ראש העי
עם ההנהלה שלך הקודמת ועם ההנהלה הנוכחית, שאני הייתי חלק ממנה במשך 
, איך אומרים, נכון שיש שבחים, אבל אצל מי נוצרו כל הבלגנים,  שנה וחצי. לכן

שנים שלך, אני לא אלך אחורה הרבה. הדבר שהכי מעניין פה,   9-היו לפחות ב
יב, הוא שאני מסתכל על הגשת תקציב שלך       אדוני ראש העיר, בנושא התקצ

 . 530, הביצוע הוא ₪מיליון  508, דיברת על תקציב של 2007-ב
 משוער.     :מנחם קליין
 בטח.  540ביצוע משוער. יכול להיות שיותר, הוא יהיה     :שוקי קרומר
 פחות הוא לא יהיה.     :מנחם קליין
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 ₪מיליון  40-35-את אומרת, כפחות הוא לא יהיה. ז    :שוקי קרומר
, הוצאו הוצאות שלא היו בתכנון. 10%-שלא באו בתחום השכר, לשמחתי, קרוב ל

 600-, יכול להיות שתגיע ל547על  2008-אתה בא לבקש מאיתנו אישור עכשיו ב
 מיליון. זאת אומרת, היה כאן חוסר תכנון בצורה מחפירה. 

 הסתכלת על ההכנסות אבל?      :זוהר בלום
 סליחה רגע, אתה רוצה להפריע לי?     :שוקי קרומר

 לא. זה של משרדי ממשלה.     :זוהר בלום
שעד היום אין  1,2זה מה שהיה:  -אין בעיה. והתכניות     :שוקי קרומר

, תכניות עבודה אין לשום אגף, תכניות 2007-לך תכנית מגובת תקציב. ישבנו ב
תהיינה תכניות  2008-ה ללואיס שבבתשוב 2007-מגובות תקציב, אתה אמרת ב
אין לה תכניות מגירה או תכניות של כל אגף  2008מגובות תקציב. עירייה בשנת 

, הוא יודע אחד ₪מיליון  10ואגף מגובה תקציב. שכל מנהל אגף והתקציב קיבל 
לאחד. בתב"רים עדיין אין תכניות מגובות תקציב, כי כל פעם אנחנו מקבלים פה 

והכל מהר, ועדיין אין תכניות מגובות תקציב. אם היו  ₪מיליון  30 מיליון, פה 10
אז אם מישהו  -לך תכניות מגובות תקציב, עם כל הקושי, והיו עומדים במשימה 

היה רוצה לחרוג ממנה, היה מגיע למנכ"ל העירייה, היה מגיע למחזיק תיק 
לראש העיר  כספים, היה מגיע למחזיק תיק שלו, היה מגיע לגזברית, היה מגיע

ן כאן במפורש. באמצע שנה יש חריגה, מתחילים  והיו יחד מנסים לשנות. אז אי
 -להוריד למקומות הקלים שיש שם מחזיק תיק חלש, או שהדברים פחות חשובים 

שנים  9נותנים לאחרים. ולכן, חבל שזה לא קורה, אדוני ראש העיר, לאחר 
ב' בתכנית -תקציב. זה א' שאתה מנהל את העיר הזאת, שאין תכניות מגובות

שאתה עשית שבאת להיות ראש העיר, דבר ראשון שפירקת זה ארגונית. זה כמו 
היא את המחלקה לתכנון, ששוב מראה שאין שום חשיבות לתכנון פה, תכנון 
אסטרטגי, אין תכנית אסטרטגית מסודרת. יש הרבה תכניות עבודה, הרבה 

ל לספורט וכו'. אבל אין תכנון תכניות אב שחלקן לא בוצע, כמו תכנית אב
שנים, ואין תכנון אסטרטגי של כל שנה  10-שנים ו 5אסטרטגי, לא ברמה של 

ושנה, תכניות ארגונית מגובת תקציב, וחבל. דיברת אדוני ראש העיר על פיתוח 
הרווחה, כרגע אמרת. אני רוצה לסבר את האוזן, בנושא הרווחה שכה דיברת 

הוא  2008-, ב2007בשנת  ₪ 48,295,200עמד על  עליו. תקציב הרווחה הכללי
700,000-, שמתוכם קרוב ל₪ 1,690,000, קרי גידול של ₪ 48,985,200עומד על  -

גידול תקציבי בשכר. זאת אומרת, עליית תקציבי הרווחה של עיריית  ₪ 800,000
 -, כאשר תקציב הפעולות1.5%היא  2008-רחובות ב

נמצא שם, רק פעולות. שכר של  לא, לא, שכר לא    :מנחם קליין
 הרווחה בתוך השכר. 

שנייה רגע, אני מדבר על תקציב פעולות שעלה בקרוב     :שוקי קרומר
כאשר תקציב הפעולות של העירייה עלה  1.8%עד  1.5%שזו עליה של  ,₪למיליון 

שאתה משקיע בתרבות וברווחה, עוד מעט . זאת אומרת, אם אתה מדבר 11%-ב
לעומת עלייה של  1.8%עד  1.5%-ברווחה בפועל אתה העלית ב -נגיע לתרבות 

בשאר הפעולות. אדוני ראש העיר, עם כל הכבוד אני מכיר מספרים, אני לא  11%
, או מעלה 11%-מעלה לפחות ב -מכיר סיפורים. שמישהו אומר 'חשוב לי רווחה' 

ו כאן , לפי המספרים שאתה נתת לנ1.8%או  1.5%-, לא ב7%-או מעלה ב 8%-ב
לאשר אותם היום. לכן, תקציב הרווחה ריאלי ירד, ריאלי הוא ירד, הוא לא עלה, 
אפילו לא נשאר באותו מצב. עלה בכסף, ריאלי ירד, ודאי לעומת תקציב 
הפעולות. ועל זה חבל, אני לא רוצה להיכנס אדוני ראש העיר לכל פעולה 

ם. אם האלכוהוליזם ופעולה ולשאול אותך, כי אז אני אחזיק את המקום שעתיי
זה לא חשוב. בסה"כ בגדול, החשוב  -עלה או ירד, או רווחה לזקנים עלה או ירד 
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-1.5%הוא שבכללי, למרות שחרגת, למרות הכל בנושאים האלו אתה מעלה עד 
ן כאן רגישות כאשר המדינה הזאת פושטת  1.8% שזו ירידה ריאלית. וחבל, אי

ינה הזאת, והעיר רחובות זה חלק מהעניין רגל. יש מעל מיליון ילדים עניים במד
 -הזה. אתה וההנהלה שלך, ומחזיק תיק שלצערי איננו פה ואני לא יודע למה 

 . פשטתם רגל בנושא הזה. בוועדת כספים אמרתי למחזיק התיק 'איפה אתה?'
אמר לי סגן ראש העיר, אולי ראש העיר, אבל אני חושב  -א הנוסף, צעירים הנוש

ני לא רוצה להגיד שזה אתה. הגשנו הצעה לסדר לגבי צעירים שלא היית, אז א
בעיר רחובות ודיברנו על תקציב. לא דיברנו על מרכז צעירים, אמרנו 'חס 
וחלילה נגיד מרכז צעירים, יגידו זה מיליונים. מה אתה רוצה לחייב אותנו, 
אנחנו בתכניות'. דיברנו על צעירים. יש מרכז עתידים, מרכז נפלא, מנהלת 

המרכזים הכי טובים בארץ. אבל בסה"כ אין תקציב לפעולות,  10-נפלאה. אחד מ
לקפה אין תקציב. יש תקציב שאתה משלם את המנהלת, שאר הרכזות משולמות 

וינט.   ע"י משרדי ממשלה או ג'
 לא נכון.      :זוהר בלום

תראה לי בתקציב עוד מעט. זוהר, עוד מעט תראה לי     :שוקי קרומר
 בתקציב. 

 אני אראה לך.      :זוהר בלום
. זה לא תקציב צעירים, אני ₪ 30,000תקציב צעירים     :שוקי קרומר

מהתקציב לצעירים. אתה מדבר  0.1%לראות בתקציב. תן לי  ₪צריך חצי מיליון 
אין מלגות לצעירים. הייתי בנס ציונה, דיברתי שעתיים עם מחזיק  -על צעירים? 

אש העיר שחר רובין, הייתי אתמול. שם תראה מה הולך תיק צעירים לנוער, סגן ר
עם הצעירים. עזוב את הסיסמאות, תראה מה שקורה שם עם נוער וצעירים. זה 

י יודע לקרוא , אנ2008-והכפלת ב 2007-שאתה כותב ששילשת את תקציב הנוער ב
מספרים, זוהר, כולל משרד החינוך כולל הכל, אני יודע לקרוא מספרים, תאמין 

 . אני יודע לקרוא מספרים לא פחות ממך. לי
 לא הכפלנו, שילשנו.      :זוהר בלום

והכפלתם          2007-סליחה, אתה כתבת שילשתם ב    :שוקי קרומר
 . 2008-ב

 נכון.      :זוהר בלום
,  6-יש לך פיזאת אומרת,     :שוקי קרומר תקציב של הנוער. תאמין לי

ם בכל המקומות האפשריים. חבל לשקר לקרוא מספרים, בדקתי אותיודע 
 בדברים שהם לא נכונים. 

. עיריית      :זוהר בלום הדבר היפה שלנו שוקי, שלא באנו רק ל..
 שלא היה אף פעם.  ₪רחובות, גייסנו משאבים ניכרים של מיליון 

אדוני ראש העיר, מפריעים לי כאן בבקשה. אתה רוצה     :שוקי קרומר
 לדבר בתור? דבר. 

 אני אדבר, בטח שאני אדבר.      :ר בלוםזוה
 שוקי, אפשר רק שאלת ביניים להבהרה?   רחמים מלול:
 כן.     :שוקי קרומר

כמובן זכותך לבקר, אבל כדאי שדורשים או נואמים על   רחמים מלול:
 ביקורת תקציבית או אל תקציב העירייה, שתציע גם מנין לקחת את הכספים. 

לא תפקידי, ממש יכול להציע ב( אני לא חייב. א( אני     :שוקי קרומר
 לא. 

 מאיפה אתה מציע להוריד על מנת להוסיף?   רחמים מלול:
אני לא רוצה להיות פופוליסט שאני אגיד 'להוריד     :שוקי קרומר

נוריד את  מדוברי ראש העיר'. אני לא. אני יכול להיות פופוליסט ולהגיד '
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אש העיר ונוריד את הפרסום'. בסדר, את זה היועצים ונוריד את התקציבים של ר
אני לא אעשה. כי אני חושב שצריך להיות פרסום, וצריך להיות יועצים, לא 
במחירים האלו אבל צריך להיות. אבל קראתי שבעיריית בת ים, אתמול היה 

בשנה. פה היועצים  ₪ 800,000ב'עובדה', שם עורכי הדין הכי גדולים קיבלו 
  .₪מיליון  2קיבלו 

 לא כולם, רק אחד ספציפי.     :מנחם קליין
 אני לא נכנס ליועצים.     :שוקי קרומר
 גם שלנו מקבלים שם.     :מנחם קליין
סליחה רגע, לא נכנס. זה קטנוני, אני לא נכנס לזה. או     :שוקי קרומר

 -שהוא רוצה להחזיק יועצים
 שוקי, גם שלנו מקבלים שם.     :מנחם קליין
שיערב לו, רוצה  - ₪מיליון  2 לשלם להםרוצה     :שוקי קרומר

וב. זכותו, עוד יותר ט -שיערב לו, רוצה להביא עוד דוברים  -להחזיק דוברים 
חד משמעית, לגבי הצעירים  -הוא לא גונב את הכסף. אז זה אחד, לגבי הרווחה 

 אותו הדבר. הצעתי, ואני עדיין מציע להקים אגף צעירים שיהיה תחת סגן ראש
עיר או ראש עיר או מחזיק תיק צעירים. לשים בתקציב הזה לפחות חצי מיליון 

אני, יחד עם חברי  ., להתחיל לפתח את הנושא הזה, עושים מלגות לצעירים₪
ראשון, הצענו הצעות ממועצות העיר מנס ציונה ו לואיס, ויחד עם אנשים אחרים

אש העיר, על כל הצעה שאני כתבתי לך ואני מוכן להציע ולשבת איתך, אדוני ר
איך אפשר לקדם את הנושא של צעירים פה.  -והצעה בנושא, עם זוהר ועם כולם 

אמרתם  א הזמנת אותי לוועדה, אפילו ועדה,ל, אפילו תכניותלכם מרוב פחד יש 
יש התפתחויות עצומות. אני חושב יכולתם להזמין גם אנשים אחרים. לא שכל 

מדברים הכל כנראה בחשיכה. כל הדברים אתם ל כך חסר לי, אין לי עודף זמן, אב
אחרים, רק ההנהלה יש להם את השכל, רק הם בעלי השכל.  האלו, לא לוקחים
 נכשלתם בגדול, אותו דבר לגבי רווחה.  - בכל אופן צעירים

.    :מנחם קליין .  יתפטר, לא יהיה מי שיחזיק את האגף הזה.  .
, אני יכול 2007-2006נתיים לגבי סיום מאוזן במשך ש    :שוקי קרומר

להגיד לך שזו לא המצאה שלך, אדוני ראש העיר, זו המצאה של ראשי ערים 
 לתקציב השוטף.  ₪מיליון  20 2007לפניך. אתה העברת מתקציבי התב"רים בשנת 

 כמה?     :עו"ד שוקי פורר
מיליון  21-והגעת ל ₪מיליון  19. 2007-ב ₪מיליון  20    :שוקי קרומר

 ה העברת דניאלה? כמ. ₪
 כמה בשנים קודמות?     :עו"ד שוקי פורר

 שנייה רגע, אני אגיד גם על זה.     :שוקי קרומר
 . 21  :דניאלה ליבי
. זאת אומרת, 21, 19, סליחה, אדוני ראש העיר. לא 21    :שוקי קרומר

 50שעיריית רחובות סיימה את התקציב שלך. זו לא המצאה שלך, העבירו גם 
. אבל אני אומר לך, לא המצאה שלך. בסה"כ עיריית 14והעבירו  24רו והעבי

 מהתקציב.  5%, שזה ₪מיליון  24.7רחובות גמרה בגירעון של 
 זה לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 לא נכון, מה פתאום.      :זוהר בלום
 6תקשיב רגע, זו טעות בתפיסה. אני אסביר את זה.     :עו"ד שוקי פורר

 15. ₪מיליון  15מתוך זה, זה החזר הלוואות פיתוח. אנחנו מדברים על  ₪מיליון 
 ₪מיליון  15-, אנחנו הוכחנו למשרד הפנים, שהתקציב הרגיל מממן ב₪מיליון 

לפחות את תקציב התב"רים, ומן הראוי שתקציב התב"רים יחזיר לתקציב הרגיל 
היה מאשר לנו את מה שהתקציב הרגיל מממן אותו, זה הכל. משרד הפנים לא 



ין מס' שלא ה ישיבת מועצ -עיריית רחובות   18.2.2008 מתאריך 71מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
12 

לעשות את ההעברה הזאת במשך שנים, אם לא היינו מוכיחים את ההוכחה 
 הזאת. 

 -שוקי, אני אומר לך עוד פעם    :שוקי קרומר
 זה מקור תקציבי, זה הכל.     :עו"ד שוקי פורר

כמו נס ציונה ואחרים,  'תקציב מאוזן'שאומרת עירייה     :שוקי קרומר
 למרות שמותר. אני מעריך, אני לא יודע.  אני מעריך שלא עושה את זה

 אז אל תגיד סתם. אי אפשר לטעון את הטענה הזו.  עו"ד אריה שטאובר:
אתה רואה, שטאובר, אני שומע לעצתך ואני מדבר הכי     :שוקי קרומר

 יפה. 
 אני גם מדבר יפה.  עו"ד אריה שטאובר:

אם הייתי  אני אומר מעריך, לא אמרתי שאני יודע.    :שוקי קרומר
אומר יודע, הייתי אומר יודע. אני מעריך שעיריות שמסיימות מאוזן, לא 

 משתמשות בכספי פיתוח להכניס את התקציב הרגיל. 
שוקי, יש לי בקשה אחת אליכם. תפסיקו להשוות     :עו"ד שוקי פורר

אותנו לערים אחרות. תפסיקו. מספיק עיריית נס ציונה, שעכשיו דרך אגב ביטלו 
 -עניין של האיחודאת ה

 לא חשבתי על האיחוד לרגע.     :שוקי קרומר
גם אני לא, גם אני לא. אבל ראש עיריית נס ציונה,     :עו"ד שוקי פורר

למורת רוחי, ואני אמרתי לו את זה בפנים גם, לכן אני יכול להגיד את זה גם פה 
את רחובות. אמרתי לו 'אל תדבר על רחובות'. הם לא מבינים, הם לא מכירים  -

יש לנו בעיות שאין לנס ציונה. אי אפשר להשוות בעיות של עיר אחת לעיר 
אחרת. העיר שלנו מתמודדת עם הבעיות שלה בצורה הטובה ביותר שיכולה 
להיות. עיריית נס ציונה יש לה תנאים אובייקטיביים יותר טובים מאשר 

ו של אף אחד, של לרחובות, יש לה. אני אתן לכם דוגמא אחת, שהיא יציר כפי
 ₪מיליון  50ההיסטוריה. ההיסטוריה היא שברחובות, יש בעיריית רחובות 

ככה. ככה בנויה עיריית רחובות  -מהוצאות השכר הולכות לפנסיונרים. למה? 
מסה"כ הוצאות השכר הולכים לפנסיונרים.  25%, ₪מיליון  50מאז ומעולם. 

 ר שהיא רבע מאיתנו. על עי ₪מיליון  5בעיריית נס ציונה מוציאים 
זה לא ככה. זה מישהו עשה את ההסכם הזה לפני כמה   :שמעון קהלני

 שנים. 
יכול להיות. לא משנה, לא משנה. מישהו שעשה את     :עו"ד שוקי פורר

 ההסכמים האלה. 
 -2003-אבל מה שטוב, שמ  :שמעון קהלני

 אנחנו משלמים את זה.     :עו"ד שוקי פורר
 כון. נ  :שמעון קהלני

אנחנו משלמים את זה כל השנים, לא רק היום, כל     :עו"ד שוקי פורר
. נימוק נוסף זה נושא קליטת העלייה. רחובות מתמודדת עם קליטת עלייה השנים

שנס ציונה לא מתמודדת איתה. אז זה לא חכמה לבוא ולומר 'אנחנו הגיבורים, 
 יות שאנחנו מתמודדים. בוא תתמודד עם הבע -אנחנו החשובים, אנחנו הטובים' 

 אני יכול להמשיך?     :שוקי קרומר
 כן. זו רק היתה הבהרה, זה הכל.     :עו"ד שוקי פורר

אני רוצה להגיד לצורך ההבהרה הזו, קודם כל שזה     :שוקי קרומר
נכון. כשאתה בא ואתה מדבר על תקציב מאוזן, ואני מברך אותך על תקציב 

או תושב עיר לא רוצה שעיר תהיה מאוזנת ותהיה מאוזן. הרי איזה חבר מועצה 
הרי כולנו רוצים. הכי בשביל זה נחנו מצביעים, וכל ההצבעות חוץ  -פלוס? 

מישיבת תקציב, על ועדת כספים והכל, כדי לפתח את העיר וכו'. קיבלת הצבעות 
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מכולנו, מכל חברי האופוזיציה, יותר מהקואליציה. אבל אני אומר, כשאתה בא 
בגאווה ובשמחה שאתה מאוזן, אני מצפה שאחרי שנה ראשונה שהיית  ומציין

מאוזן, תוריד קצת מתקציב התב"רים. הייתי מצפה שתגיד 'אתה יודע מה, במקום 
 . 22-'. אתה הולך ומגדיל ל12, אני אשים ₪מיליון  15, אני אשים ₪מיליון  21

וצה עוד אז יהיה לך פחות כסף בשוטף. הרי אתה ר    :עו"ד שוקי פורר
 כסף בשוטף. 
אבל תתייעל. אני בא ואני אומר אם אתה רוצה     :שוקי קרומר

מיליון, וזה ייגמר  22.5 2008-להראות שאתה באמת מאוזן, אתה מבקש עכשיו ב
. אני אומר, קח את זה לתשומת לבך, תבדוק מה אתה עושה ותחשוב 28או  30-ב

ות שלי היו לא רעות בכלל, אז 'אולי שוקי קרומר גם צודק לפעמים'. חלק מההצע
אני מציע לך,  -לגבי הנושא של תכנית מגובית תקציב תבדוק את הנושא הזה. 

תסמיך את המנכ"ל שלך שיכין אפילו בשנה הזו, שיכינו תכנית מגובית תקציב 
של מנהלי האגפים שהם אנשים מוכשרים ורציניים ומקצועיים, והעובדים שלהם 

תכנית מגובית תקציב כפי שאנחנו עובדים בבית עפ"י יעבדו  -בסה"כ בסדר 
ובעבודות האחרות שלנו. אי אפשר לחרוג או לנסות לחרוג ואחר כך להגיד 'אין 

מיליון, אני רוצה לקבל תשובות ממך  530מיליון לעומת  500ברירה'. בנושא של 
האלה הלכו בהוצאות. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר  ₪מיליון  30-אחר כך לאן ה

פעם לא דיברתי, מאז שאני הפסקתי להיות מחזיק תיק תרבות וספורט, לא  ואף
דיברתי מילה אחת רעה על הספורט ועל התרבות, ואני לא מתכוון לעשות את זה 
גם היום. אבל בכל אופן, אני צריך להיות בן אדם אחראי, ולשאול גם את אבאי 

ני מאוד מוקיר זאודה שאני מאוד מוקיר ומעריך, וגם את ד"ר מרה קנבל שא
ומעריך, שאלה לכל אחד, שאלה של הבהרה, לא שאלה של הקנטה. כי המטרה 
שלי באמת לקדם את התרבות והספורט בעיר, וכל מי שמחזיק תיק ועושה את זה 

יבורך. אבאי זאודה, ראיתי תקציב הספורט עלה, אתה מצליח יפה  -בהתנדבות 
ך. אבל אני לא רואה תקציב מאוד לחזק את עמותת הספורט שלכם ועל זה תבור
, ישנם ₪ 2,000, פה ₪ 1,000לפיתוח הספורט בבתי הספר. אין תקציב. יש פה 

 -שליט או ויצמן, לא משנה איזה -קציר, דה -כאן עשרות בתי ספר. כשבית ספר 
רוצה תקציב מעבר לשפץ לו את המגרש שזה חשוב, מעבר לשפץ לו את הסלים. 

כדורי כוח, לקנות  20עשות בור קפיצה, לקנות הוא רוצה לקנות רשתות לסל, ל
אין לו כסף. אז הוא בא לדורון, ודורון  -משקולות, לקנות דלגיות, לקנות כדורים 

. יש לנו עשרות אלפי תלמידים בבתי הספר, ואין ₪ 1,000ופה  ₪ 500פה זורק 
100,000שום תקציב מיועד לכך. ציפיתי שיהיה  לפחות. עלה תקציב  ₪ 200,000-

בתמיכת שוקי פורר,  35%-ספורט, אני התחלתי אותו בתקופה שלי, העליתי בה
100,000אתם העליתם הלאה, יופי. אבל לא ראיתי תקציב ייעודי בנושא הזה של  -

, ואני חושב שתפקידך היה לבוא ולהגיד להנהלת העיר 'עם כל הכבוד, ₪ 200,000
 -ספר, קידום בתי ספר  יש תקציב ייעודי לבתי ספר'. ואני מתכוון לפיתוח בתי

סעיף, ואם תגיד לי סעיף שיש בו -אין שם תקציב. עברתי על התקציב סעיף
שבנוי לפעולות בתי הספר, כי אני יודע גם מה התקציב  ₪ 150,000או  ₪ 200,000

אני מבקש ממך לבדוק עדיין  -הרזרבי שלך עומד, או שתקן אותי ואני לא יודע 
עשות שינויים תקציביים שבתי הספר יקבלו אם יש בתקציב או יש אפשרות ל

ע, שראש העיר יקבע, שמנכ"ל יקבע. יש מדד עפ"י מדד שאתה תקבע, שדורון יקב
מספרי, מדד יכולת, לא יודע בדיוק מה. חייבים שיהיה להם תקציב לספורט. 

זה לא תלוי בך, ואני אומר את זה פה, ואני  -נושא של תקציב אגודות הספורט 
ראש העיר ולהנהלת העיר, בושה וכלימה, זו מילה הכי עדינה שאני אומר את זה ל

את תקציב אגודות הספורט, העלינו את  33%-העלינו ב 2005-יכול להגיד. אנחנו ב
. תקציב אגודות הספורט האלו זה ₪ 650,000-ל ₪ 390,000או  ₪ 400,000-זה מ
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הספורט העיר: לכל אגודות  ₪ 690,000תקציב של אולי חצי קבוצה מעיר אחרת. 
', כל  כדורגל, כדורסל, כדוריד, שחייה, אתלטיקה, אושו, היאבקות, ג'ודו, וכו
הספורט העממי. אין עיר בארץ, מודיע לך שהתקציב הזה, בתקציב של מעל חצי 

לאגודות ספורט. בושה וכלימה, מזל של ראש  ₪ 690,000, מוקצב ₪מיליארד 
רי, כולם עובדים בהתנדבות, העיר, שיושבי ראש האגודות כבר נשברו לגמ
סוף הבאתי אותם אלי הביתה, -במקצועיות רבה. הם כבר לא מאמינים. אבל סוף

שהבאתי אותם. לכן ידעת והזמנת אותם אליך,  עשוקי, הבאתי מתוך מטרה שתד
לאגודות.  ₪תעשה מאמץ להעביר להם מיליון וחצי   2008ואמרת שאתה בתקציב 

נה שעברה לא העברת. לא תקצבת שקל על שהיה ש ₪ 690,000-שקל מעבר ל
ספורטק. הכל בסדר, כך הכבוד, כל תשובה של הדוברת 'בנינו  כמודברים 

. יופי, כמה זמן אפשר להשתמש בזה? מה זה שייך? מה,  ספורטק, בנינו זה'
ספורטק זה דבר חדש שאין אותו בשום עיר בארץ? אין אותו בנס ציונה, 

לים, איפה שאתה לא רוצה? מה הקטע בכלל? כל בראשון, רעננה, כפר סבא, ירוש
. יופי,  , 'בנינו אולם' , 'קירינו מגרשים' , 'שיפצנו מגרשים' תשובה 'הקמנו ספורטק'

אין לנו שום דבר בספורט  -מגיע, כל הכבוד. אגודות הספורט, הספורט עממי 
העממי, לא ברמה המקומית ולא ברמה הארצית. סליחה, יש מסע אופניים של 

צמאות, נהדר. שום מרוץ אחד העיר רחובות, שהיתה ידועה עם הפועל יום הע
ו כאן תחר 100ועם מכבי בעבר, לפני  רוצים. מירוץ האדם, ויות, היו כאן משנה הי

תכניות  2מירוצים אחרים. אין כאן כלום, למה? אגודות הספורט שאתה הכנת 
ותן, תמכת , אישרת אותן במועצת העיר, אישרת א2000-ו 1999-אב לספורט ב

 1.5%-1%בהן, הובלת אותן, שילמת עליהן. כתוב שם שאתה צריך לתת בין 
ולא  1%-0%אתה לא עומד בזה. אתה נותן  -ורט בתקציב השוטף אגודות הספל

מהתקציב השוטף, זו בושה וכלימה.  0.12%. תקציב אגודות הספורט זה 1.5%-1%
אני אעזור להם לעשות לך זה שלא עושים לך כאן הפגנות, תאמין לי פראיירים. 

 הפגנות. 
 שוקי, אמרת רבע שעה, אתה מתקרב לחצי שעה.     :עו"ד שוקי פורר

 אז אני מצטער, אתה הפרעת לי באמצע.     :שוקי קרומר
 לא, רק שתדע.     :עו"ד שוקי פורר

אוקיי, מצטער. לא הערכתי נכון את הזמן, אני מתנצל.     :שוקי קרומר
ספק שהתחלנו מהפך בנושא של התרבות. אני התחלתי וד"ר  אין -לגבי התרבות 

מרה קנבל ממשיכה את זה, ועל זה יבורכו וכמובן בתמיכה שלך. אני עוד יותר 
כולם רוצים תרבות. נהדר,  -שמח שהיום גם בלשכת ראש העיר וגם המנכ"ל 

, תקציב התרבות בגדול עמד 2005שנים, עד  7-8הצלחנו לשנות משהו. אם במשך 
1.5-הוא קפץ מ - ₪מיליון  7.5 על שאני הייתי הוא קפץ אחר כך עם ד"ר קנבל,  2-

ואני שמח. וכולם רוצים תרבות: יש קרן רחובות לתרבות עם מנכ"לית נהדרת, 
ויש מנהל לשכה פנטסטי ומנכ"ל, כולם רוצים תרבות וכולם עוסקים בתרבות 

מרה קנבל, תרשי לי  ויופי. אז על זה תבורכו. אבל כמה דברים בכל אופן, ד"ר
תקציב רזרבי. קראתי אותו, כל  ₪ 700,000קיבלת השנה ובשמחה  -פן בכל או

שקל ששם שנתת אותו הוא מצוין, הוא למקומות הנכונים, פנטסטי. אבל עדיין, 
לא ראיתי שם בתקציב, ותקני  -דובניקוב ך מחלקת מוזיאונים ותיירות, בית יש ל

150,000ני כבר מתנצל, לא ראיתי אותי, יכול להיות שלא ראיתי וא -200,000 ₪ 
כל פעם מלשכת ראש העיר, שהוא עושה  שהוא ייקחתקציב פעולות שם. למה 

 בסוכות סוכת ראש העיר ודברים כאלו? כדוגמא לפעולות. 
 אתה זורק מספרים באוויר או יש לזה בסיס?  עו"ד אריה שטאובר:

 לא ראה. הוא לא ראה את זה, הוא  עו"ד תמיר פינשטיין:
 ? 200,000אה, לא ראית  עו"ד אריה שטאובר:
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 לא.     :שוקי קרומר
 ? 200,000רצית שיהיה  עו"ד אריה שטאובר:

 כן.     :שוקי קרומר
? תן ביסוס למספרים, אל 400,000וכמה יש? למה לא  עו"ד אריה שטאובר:

 '. 200,000תזרוק מספרים '
 ת? אני אתן לך בסיס. אתה שאל    :שוקי קרומר

 אם אתה רוצה להיות רציני.  עו"ד אריה שטאובר:
אני מאוד רציני, תקשיב. מכיוון שאני ניהלתי את אגף     :שוקי קרומר

התרבות בעיריית רחובות והקמת אותו, מכיוון שאני עסוק בתרבות כל יומי, אני 
היה לו  2005-יודע כמה בית דובניקוב צריך לפעולות שלו. והעובדה היא שב

 100-שנים אחרי זה, תקציב הפעולות עלה ב 3, 2008. אז אני אומר ₪ 150,000
בית התרבות זה היה צריך  -בית התרבות לא רע. זה יהיה  ₪ 200,000, ₪מיליון 

להיות המקום הכי מפואר בנושא התרבות בעיר. זו היתה הקתדרה הכי טובה 
ה לברכה, אני והכי גדולה בעיר ואני לא יצרתי אותה. יצרה אותה לאה טנא זכר

רק דאגתי שלא תיפגע. היו שם אולפנים בזמנו, יש שם גלריה שהיא אחת 
סוף -, סוף₪ 100,000-הגלריות הכי טובות בארץ. נכון שהשנה תקצבת אותה ב

. אבל פרנקו בזמנו שהיה מנכ"ל ₪ 50,000הגיע לה, ונכון שהוספתם לבית מיכל 
קבעו שכוח האדם שנמצא שם אמר ו -העירייה, יחד עם דניאלה, אני לא בטוח 

שהוא לא עובד עירייה, זה מספר האנשים, אלה המשרות וזה הכסף. בתקופה 
שאני הייתי, קיבל בית התרבות לפעולות, שזה משכורות של אנשים שהם לא 

שאז זה היה מעט. זה היה מעט גם אז. הרי לראיה,  ₪ 485,000עובדי העירייה, 
בות נכנסה לגירעון גדול שאתה, יחד עם בשנתיים האחרונות, קרן רחובות לתר

. היום,  ₪ 240,000מרה, דאגתם לכסות אותו במשך שנה או שנתיים.  נדמה לי
בבית התרבות עוסקים שם בדברים נפלאים, ושם התקציב צריך להיות משהו 

600,000בסביבות  לפעולות, זה תקציב שהוא בעצם עבור משכורות.  ₪ 650,000-
אני לא זוכר, משהו בסגנון הזה.  275,000או  285,000לי התקציב הוא היום נדמה 

אני  -אני קורא לך, אדוני ראש העיר, כדי שלא יהיה מצב נוסף, וקורה למרה 
אומר, או שתדאגי מראש העיר לעוד כמה מאות אלפי שקלים, אני לא יודע 

. אני מציע ומבקש, ואני לא רוצה ₪ 700,000מאיפה, או מהתקציב שקיבלת 
לך בשיקולים שלך, את מספיק מבינה לא פחות ממני, אני מציע לך בכל  להתערב

אופן לשקול לראות איך אפשר לחזק את בית התרבות. כי בית התרבות זה הבית 
מה שאת עושה שם זו עבודה יפהפייה,  -הכי תרבותי בעיר. והקונסרבטוריון 

לות, ועם ותהיי מחוזקת, ומה שאת עושה עם הלהקות, ומה שאת עושה עם המקה
אני מברך אותך. את ממשיכה דרך נכונה, וצריכים  -הנוער ועם מחלקת המוסיקה 

לחזק כי יש אנשים נפלאים בתרבות ואנשים מקצועיים בתרבות. אבל תחשבי 
איך אפשר לשנות את הדברים האלה. הדבר האחרון זה חינוך. אין ספק שכל עיר, 

 די. רוב התקציבים הכי גדולים בחינוך, אבל לא בכוגם עיריית רחובות מתברכת 
בכל העיריות, זו לא המצאה שלנו. ואין ספק שכניסתו של זוהר לחינוך הוסיפה 
ותרמה לעיר ועל זה יבורך. קודם כל הוא הצליח להשיג דרך השרה תקציבים 
יפים מאוד לשיפוצים. רק חבל שזה דרך פוליטיקה, אבל זה המצב. זה החיים. 

הוא הכניס את הנושא של הנוער ל'מרכז העניינים', גם תקציב חינוך באמת גדל. ו
כל הכבוד, זוהר. אבל בין זה ובין להשיג את ההישגים, לדבר על ההישגים 

אני רק רוצה להזכיר לזוהר ולראש העיר כמה עובדות שכדאי הגדולים בחינוך. 
( תקציב החינוך לפעולות, חוץ מגדילת קרן קר"ב, שקרן קר"ב 1שיידעו אותן. 

קרן  -כיר לזוהר, מכיוון שזוהר מתראיין, אתה יודע, אומרים קצת צניעות להז
קר"ב נכנסה שבועיים לפני שאתה נכנסת לתפקיד. נכנסו לראש העיר, ד"ר מורלי 
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בפורום  סליסר ודודשהוא היה אבי השיטה, אחרי שישבנו עם הראל אשד, עם 
יכים ללכת לראש שכנע אותנו מורלי שצר... חינוך שהיה בבית של הראל אשד. 

ב. אני התנגדתי, אני חשבתי שזה צריך להיות אצל "העיר לדבר על קרן קר
המתנ"סים, ואתה אמרת שאתה חושב שצריך לצאת למתנ"סים וטעות שזה בקרן 

 3-קר"ב שעוד מעט נדבר עליה. אבל הגענו לראש העיר, וביקשנו ממנו לעשות ב
תחיל באחד, תיתן לכולם'. ראש בתי ספר בלבד. ופרנקו גונן אמר לראש העיר 'ת

שביקשנו בתור ניסיון,  3בתי ספר. לא  10העיר, לשמחתי, הפתיע אותנו והציע 
בתי ספר והשאר זה היסטוריה. נכנסת  10-. ואכן, יצאה הצהרה ל10אלא 

לי, כל והמשכת בזה ותבורך. אבל לקחת כתרים שהם לא קשורים אליך, ותאמין 
רוטוקולים אצל ראש העיר, וראש העיר יודע את מילה שאני אומר לך, תיכנס לפ

תבורך. אבל  -זה מה שהיה. זה שהמשכת, זה שחיזקת  -האמת ואני לא משקר 
 עזוב. ותאמין לי, יושב פה הראל אשד ודודי -להגיד כתרים שלא שייכים אליך 

יש  -, וכל מילה שאני אומר לשוקי פורר, אמת. הדבר השני לגבי קרן קר"ב סליסר
לערך בהשתתפות של אנשים בקרן קרב.  10%מאוד גדולה, יש ירידה של ירידה 

שנה  -אתה רואה את זה בתקציב של אנשים שצריכים לשלם, גם משרד החינוך 
שח לקרן קר"ב לפי דברי  600,000שעברה הוא לא העביר, השנה הוא כן יעביר 

 דניאלה. אבל יש אי שביעות רצון מקרן קר"ב, למרות שהמחיר שמשלמים
 התושבים הוא מעט מאוד. 

 מאיפה אתה ממציא את זה?      :זוהר בלום
סליחה רגע. אני בא ואומר, ברגע שיש ירידה של           :שוקי קרומר

מהאנשים שרוצים להירשם, ודיברתי עם ועדי הורים ודיברתי עם בתי  10%-כ
אומר הספר. אבל באופן עקרונית הצעתי אז, ואני ספר, אני לא אומר כל בתי 

בזמנו, כשהייתי יו"ר רשת חוויות, הצענו לראש העיר, ואני היום  -לכם גם היום 
לא יו"ר ואין לי שום קשר אליה, שרשת חוויות תיקח על עצמה את קרן קר"ב. 
היא תעשה את זה יותר טוב, היא תחזיר כסף לבתי הספר בהרבה יותר מאשר 

ת תקטין אולי, לא צריכה מחזירה קרן קר"ב. ואולי בזכות זה, עיריית רחובו
להקטין, אבל אולי תקטין את ההשתתפות שלה. כמו שאמרתי שמתנסים צריכים 
לקבל את כל מעונות היום, והמתנסים צריכים לקבל את כל הנושא של קרן 
קר"ב. הם מקצועיים, הם רציניים, וחבל שלא עשו את זה. חבל שאנשים 

הקמת אותה, או שאתה  מקומיים פה, עם רשת שאני שמח שהיא פה, שאתה
לא השנה,  - המשכת אחרי יעקב סנדלר לא קיבלה על עצמה, והשעה לא מאוחרת

אמנם זה לא הנושא פה,  -אפשר בשנה הבאה. לגבי הנושא של תנועות הנוער 
אבל גם אתה יודע, אני קורא שזוהר בלום שהוא והמשנה לראש העיר הקימו את 

מה אפשר לסלף את ההיסטוריה? להגיד עד כ -תנועות הנוער בעיר. ואני אומר 
'  -'תמכתי'   ככה הוא כותב.  -בסדר, להגיד 'הקמתי

 הקמנו.      :זוהר בלום
אל תפריע לי. הוא אומר 'אני ומחזיק תיק הכספים     :שוקי קרומר

 שיהיה כסף לשומר הצעיר קליין, הקמנו את תנועות הנוער בעיר. ואני דאגתי 
תכניות הני מודיע חד משמעית כאן, שמי שיזם את '. א₪ 150,000-לשיפוצים ב

להקמת תנועות הנוער בעיר זה היה מנחם קליין, בהתייעצות איתי ובגיבוי כולם, 
 הזכיר את זה. בהתייעצות וגיבוי של כולם, חד משמעי. אז אני לא בא ל

 חד משמעי לא.      :זוהר בלום
עכשיו. מנחם  ומנחם קליין יעיד על מה שאני אומר    :שוקי קרומר

קליין יעיד מה שאני אומר. הדבר היחידי שדחפת זו תנועת הצופים, שלא 
התנגדנו. ואני אומר לך, יש פרוטוקולים, ומנחם קליין המשנה לראש העיר, יעיד 

 על כך אם אתה רוצה. אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. 
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.     :זוהר בלום  תוציא, שוקי
 ? -מי עכשיו מבצע    :מנחם קליין
 אתה וכל ההנהלה.     :שוקי קרומר

 שוקי, בפועל ביצעת או לא?      :זוהר בלום
 -מי שמציע את התיקונים, השומר הצעיר    :מנחם קליין
תקציב תנועות הנוער כשהיית מחזיק תיק הנוער, כמה      :זוהר בלום
 הוא היה? 

 אני לא בתפקיד ביצוע עכשיו.     :שוקי קרומר
אני לא מכחיש מה שאתה אומר. שוקי, זוהר כרגע  לא,    :מנחם קליין

 כבר שנתיים מבצע מדיניות. 
 הוא הקים או ביצע?     :שוקי קרומר
 שוקי, מה זה משנה? זו סמנטיקה.     :מנחם קליין
כי הוא עכשיו מחזיק תיק בנושא. אבל האם  -ביצע     :שוקי קרומר
 הוא הקים?
 תגיד לו מילה טובה.     :מנחם קליין

 אמרתי מילים טובות בהתחלה.     :וקי קרומרש
מילה טובה שהוא עוסק בביצוע, את התכניות שנולדו     :מנחם קליין

 ביחד על ידי ועל ידך וגם הוא היה שותף להן. והוא מבצע ולא בורח. 
 העשייה כואבת, שוקי.      :זוהר בלום

 סליחה, ממש לא.     :שוקי קרומר
של דבר הנוער מקבל את מה שהוא צריך,  אבל בסופו     :זוהר בלום

 זה מה שחשוב. 
 2אני אמרתי בהתחלה, שבירכתי אותך זוהר על     :שוקי קרומר

 דברים, לא לוקח את זה ממך. אמרתי לך, תדע לקבל ביקורת ולקבל ברכות. 
 הביצוע הוא יפה.     :מנחם קליין

 הו לתקציב. טוב, אני לא חושב שזה יוסיף לנו מש    :עו"ד שוקי פורר
אני מסיים. אני אומר, חברי מועצה שרוצים לשרת את     :שוקי קרומר

הציבור ובהתנדבות וזוהר עושה את זה בהתנדבות מלאה וציינתי בהתחלה שהוא 
עובד קשה לנושאים האלו, אז יש דברים שמגיע לו קרדיט וכל הכבוד. אל תיקח 

 -קרדיטים שלא מגיעים לך, זה הכל. דבר אחרון
 דקות.  45-שוקי, זה כבר מתקרב ל    :ד שוקי פוררעו"

 זה הרבע שעה שהוא לקח מקהלני.      :זוהר בלום
,     :שוקי קרומר לא לקחתי מקהלני, אל תדאג. לכל אחד יש שעה. אני

 -זוהר בלום
 עוד פעם זוהר?      :זוהר בלום

לא, אני רוצה להגיד מילים טובות. אתה לא רוצה     :שוקי קרומר
ני אגיד מילים טובות? לא צריך. לא רוצה, תעזוב, לא משנה, הורדתי את שא

של זוהר בלום לא רוצה שאני אגיד מילים טובות על  2הנושא הזה. חבר מס' 
זוהר בלום, אני לא אגיד, נמשיך הלאה. אז אדוני ראש העיר, מאחר שרציתי 

. לי, אז אני מסיים להגיד דברים טובים על זוהר בלום ולא נתנו  את הנאום שלי
 תודה. 

 מה?     :עו"ד שוקי פורר
 רציתי להגיד, הפריעו לי, אז אני מסיים.     :שוקי קרומר

 טוב, תודה רבה לך. חנניה וינברגר.     :עו"ד שוקי פורר
טוב, אני לא אדבר רבע שעה. חשבתי אולי בהתחלה     :חנניה וינברגר

בל לעניין, לצערי, אני לא קיבלתי דקות, אז הייתי יכול להיות ראשון. א 5להגיד 
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את החומר שרציתי, לכן אני לא אתייחס בצורה כה מפורטת כמו שדיבר קודמי 
שוקי קרומר. אני מבקש שאנחנו לא נשכח שבישיבה האחרונה קיבלנו החלטה 
בקשר לאגרת השמירה. לאגרת השמירה יש גם השלכות: א( סיכמנו גם שתוקם 

ההכנסה ואת ההוצאה חייבים להוסיף  ועדה שתוקם את התחשיב. ב( את
 לתקציב, ונא לא לשכוח. 

 אולי זה מוסף כבר?    :???
 אני לא יודע. זה התקבל בישיבה האחרונה.     :חנניה וינברגר

 -אומרת הגזברית    :עו"ד שוקי פורר
 שיעבור החוק.   :דניאלה ליבי

 -שברגע שיעבור החוק    :עו"ד שוקי פורר
 אוקיי, בסדר.     :חנניה וינברגר

 אנחנו נעדכן את התקציב, אתה צודק.     :עו"ד שוקי פורר
וזה עבר פה אחד. דבר נוסף, אני הייתי מציע,     :חנניה וינברגר

והדברים נעשו בעבר בצורה יותר פתוחה, יותר קשובה בין כל חברי המועצה, 
א רוצה לא לעשות את זה כמו שזה נעשה, ואני ל -ואפשר היה להעמיק את זה 

, שנעשה מה שנעשה. כאשר 71להרחיב את הדיבור לקראת מועצת העיר מספר 
תקציבים, כאשר דו"ח הביצוע לא היה כלול בזה. ואגב,  2למעשה אנחנו קיבלנו 

חודשים. אפשר היה להציג  10כל דו"ח הביצוע שישנו, הוא דו"ח ביצוע של 
ועצה שלפני לקראת הישיבה הזאת דו"ח ביצוע כפי שהבטחת בישיבת המ

 הקודמת, משהו יותר מעודכן. 
 זה הכי מעודכן שיש.     :עו"ד שוקי פורר

אני חושב שניתן היה במשך חודש ימים לעדכן את     :חנניה וינברגר
בקשר להכנסות, אני סבור הביצוע, ואז היינו יוצאים הרבה יותר נשכרים. 

מארנונה גדל  שאנחנו נמצאים בתהליך של העמקת הארנונה. עניין ההכנסות
, לפחות לא אני, ולכן זה פתח לשינויים קונסטרוקטיביים באופן שלא ציפינו

בתקציב. אחד השינויים האלה, אני מעוניין להציע בשלב יותר מאוחר בדברים 
ואם  228.5למעשה בעמ' הראשון אנחנו רואים שהביצוע היה  -בהכנסות שאומר. 

. 273-, לכן נוכל להגיע ל45ה עוד נעשה אותה מכפלה בערך בממוצע לחודשיים ז
. אותו דבר בהנחה, 30אם אני מסתכל על התקציב, פירוש הדבר נוצרה יתרה של 

, פירוש הדבר אנחנו מגיעים 8, חודשיים זה עוד 38אז הביצוע היה לפי הדיווח 
. אם אני לוקח 5מבחינת תכנון, אז יש יתרה כאילו של  51. ואם מדובר על 46-ל

חודשים חל  10. העניין של 35-האלה יחד, פירוש הדבר שהגעתי להסכומים  2את 
גם בתחום החינוך, ולכן הביצוע לא משקף את מה שנעשה. לדעתי, בתחום 
התנועה לפי הביצוע פלוס עוד חודשיים, אז אנחנו לא מגיעים לתקציב שהוצע 

אם . 3,200,000-, ואילו בביצוע כולל חודשיים אז אנחנו נגיע ל4,151,000שהו 
אחזקת  החשבון שלי נכון, אז חבל שזה לא בוצע. אני מבקש הסבר ביחס לספורט

מגרשים, ותרבות תורנית, אותו הדבר כמו בתנועה, התקציב לא בוצע. לעומת 
. בחירום ₪זה, במועצה הדתית יש חריגה, אם אני לוקח שוב את הביצוע במיליון 

ה. ודבר שהעליתי אתמול ויותר, השאלה מה ההצדקה לכך ומה נעש 3זה גדל פי 
 , אני מפריע? -ומקבל חיזוק לאור הגדלת והעמקת

 לא, הוא שאל את אותה שאלה שאתה שאלת.     :עו"ד שוקי פורר
נאבק בנושא הגדלת סעיף תקציב אני במשך שנים     :חנניה וינברגר

המענקים, והסיבה היא פשוטה. מכיוון שישנן הרבה עמותות ועמותות מעולות 
פעולות חיוניות ביותר כל אחד בתחומו שלו, הם עושים את זה שעושות 

בהתנדבות והם אנשים מנוסים. בעבר הגשתי בעניין זה גם בג"ץ כי זה נגע לי, 
לא אישית אלא ציבורית. וכתוצאה מזה קיבלנו נהלים וקיבלנו תבחינים. לאחר 
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י מה מכן מדינת ישראל שינתה את זה ואנחנו פחות או יותר נוהגים בערך לפ
מהתקציב, לצערי זה לא התקבל.  1%קבענו. בעבר הצעתי שסעיף המענקים יהיה 

אתמול הצעתי, ואני מבקש שהדבר הזה יתקבל בהבנה הדדית כללית, זה לא עניין 
של קואליציה, זה לא עניין של אופוזיציה. העמותות לא קיימות לפי קואליציה 

מיליון, כאשר החלוקה  3-ל אופוזיציה. ביקשתי שתקציב סעיף המענקים יוגדל
מיליון לפעולות כללית. דבר   1מיליון לדת,  1מיליון לספורט,  1הפנימית היא: 

נוסף, עניין של אחזקה, כמו מגרשי ספורט, שזה בעיקר חשמל ומים לפי מה 
שאנחנו דנו בוועדת מענקים. לכן, אני מציע שאותן עמותות שנמצאות במוסדות 

ם פרטיים, ישנן עמותות שהן קשורות לבתים פרטיים ציבור שאינם קשורות לבתי
ואז המים והחשמל זה יכול ללכת על חשבון האדם שכאילו מטפל בזה או שבאמת 

 -מטפל בזה. אז אותן עמותות, כמו שב'בית המתנדב' כמו מכבי, הפועל ויהודה 
מקבלים גם שאותן עמותות תזכינה בתשלום העניין הזה, בעיקר תנועות הנשים. 

ר שלישי בתחום המענקים זה עניין של החינוך החרדי. אין לי חשש שהם ודב
  -יצביעו עבורי, כי הרב יגיד, ככה זה יישמע

 אתה מתכוון לרשות או למועצה?  עו"ד אריה שטאובר:
זה תלוי מה שאתה תלחש להם באוזן השמאלית או     :חנניה וינברגר

במערכת החינוך המקומית.  הימנית. העניין הוא שוויון של כל תלמיד ותלמיד
אותי לא מעניין מה שהמדינה מתייחסת לחינוך הזה או לחינוך אחר. אנחנו פה 
כעירייה מחויבים במערכת החינוך שלנו, והשאלה היא מה החובה שלנו. לדעתי, 
עניין השוויון הוא שמנחה אותנו, הוא שמדריך אותנו, ועל כן אנחנו חייבים 

כל ילדי ישראל ברחובות. לכן, ילדים בגילאי חינוך של לנהוג באופן שוויוני כלפי 
תיכון חייבים לקבל אותה מידת תמיכה. דבר נוסף עניין של הכבישים שהוזכר 

דברים  2בצורה טובה ע"י ראש העירייה בתחילת דבריו. אני חושב שישנם 
שחייבים לקבל טיפול יסודי ביותר. לא ייתכן שרח' עזרא תימשך העבודה כל כך, 

תי בעצלתיים. לדעתי, אפשר לסגור חלק, צד אחד של הכביש, לסלק משם את לדע
 הרכבים הפרטיים. 

 זה לישיבת תקציב?     :עו"ד שוקי פורר
 אתה מסרת דו"ח, מותר להעיר.     :חנניה וינברגר

 סתם אני שואל מה אנחנו נועיל לזה בתקציב.     :עו"ד שוקי פורר
ב שאפשר להעמיק את העבודה שם בסדר, אני חוש    :חנניה וינברגר

ולהפסיק את הסבל של התושבים הרבים. הוא הדין ביחס לרחובות ההולנדית. 
, 2,247,000דבר אחרון בקשר לעניין המשפטי. בתחום המשפטי מופיע בתקציב רק 

ואילו במקום אחר מופיע  3,960,000מספרים: או  2לעומת זה בביצוע מופיעים 
אנחנו יודעים מה שהיה בקשר לעו"ד . 4,950,000הם מיליון ש 5,000,000כמעט 

רועי בר, אף אחד לא חולק על כישוריו. אני חושב אם מדובר בהשקעה, הייתי 
מציע היום במקום להשקיע בבורסה, זה בשכר של עו"ד רועי בר שזה גדל וגדל. 
אני מבקש גם לקבל תשובה. לצערי, התקבלה החלטה לגבי הגשת תביעת דיבה 

ן, האם התשלום ששולם ושישולם כלול או ייכלל במסגרת התקציב של נגד עיתו
המחלק הזאת. ובשעתו, גם אתה אמרת שתגיש תביעה גם נגד חבר המועצה 

 שמעון קהלני, אני מקווה שהעניין ירד מן הפרק. 
 זה על חשבוני הפרטי.     :עו"ד שוקי פורר

 תבורך.  -על חשבונך הפרטי     :חנניה וינברגר
 לא על חשבון העירייה.     :וקי פוררעו"ד ש

 תבורך?  עו"ד תמיר פינשטיין:
כן, על חשבונך הפרטי אני לא יכול למנוע ממך שום     :חנניה וינברגר

דבר. ולסיכום, אני חושב נעשו דברים גדולים, דברים טובים. כאשר האופוזיציה 
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היא מתחה ביקורת לדעתי גם  מותחת ביקורת היא לא מתחה ביקורת על הכל,
קונסטרוקטיבית בנקודות מסוימות. והרבה היה מועיל אילו היו משתפים את 
האופוזיציה בליבון הדברים, בתכנון הדברים וגם בביצוע. אני חושב הפרצוף 

 והקידום של העיר היה הרבה יותר טוב. תודה רבה. 
 תודה רבה. קהלני.     :עו"ד שוקי פורר

 תרשו לי לכמה דקות לחלק לכם את הניירות האלה.   :שמעון קהלני
 תקציב חדש?    שאול ליבי:

 זה התקציב שאני מגיש אותו.   :שמעון קהלני
 יש מצגת?     :חנניה וינברגר
 זה לא היה בוועדת כספי.   רחמים מלול:
 זה תקציב אלטרנטיבי, קהלני?   :שמעון קהלני

 טיבית. זו הצעת תקציב אלטרנ    :חנניה וינברגר
 אי אפשר לדון בזה אם לא דנו בזה בוועדת כספים.     :עו"ד שוקי פורר

 
 *** ראש העיר עזב את חדר הישיבות ***

חברים, תקשיבו. לפני שאני אגע בתקציב שאני הגשתי   :שמעון קהלני
 בנושא הזה של התקציב. אותו בפניכם, אני לא רוצה לדבר כל כך על העבר

 תיזהרי, יש לך מתחרים.  דניאלה,  רחמים מלול:
סעיפים בלבד, כדי להבין כמה  3-2-אני רק אגע ב  :שמעון קהלני

התקציב שהוגש בפנינו הוא תקציב בעייתי. קודם כל, לפני כן אני רוצה לומר 
דברים חיוביים על מחזיק תיק הכספים. אתמול היתה ישיבת ועדת כספים, 

ה מנחם קליין בטעות, ואני והנושא הזה של הצעת התקציב כפי שהוגשה, הוד
שמח שהוא הסכים שלהבא זה לא יקרה. כי בסה"כ, הצעת התקציב נדחתה בכמה 

דברים שדיברתי גם בוועדת כספים.  2ימים בגלל מה שקרה. אני רוצה לדבר על 
, תכנית ההבראה הורידה את הוצאת השכר, 2004היתה תכנית הבראה בשנת 

מיליון, ואין ספק שתכנית  205-דה דרסטית ממיליון. זו היתה ירי 193-נדמה לי ל
ההבראה עשתה את שלה. אבל יחד עם זאת אני רוצה להזכיר לחברים כמה 
עשרות עובדים נאלצו לעזוב את מקום פרנסתם כדי להגיע לתכנית ההבראה 

שלוש, אנחנו מגיעים כמעט -ולהורדת השכר. תוך מספר שנים מאז, שנתיים
זה התחיל לפני תכנית ההבראה. כשאני שאלתי לאותה רמת שכר שלצערי הרבה 

את השאלה הזו בוועדת הכספים, אכן ניתנה תשובה. קודם כל, באמת ישנם 
הסכמי שכר, שמתוקף ההסכמים ישנן עליות, ואני מבין את זה. עליות טבעיות, 

מיליון. לשאלה  205-צמודות, ותק, תשלומים נוספים, אני מבין. אבל בטח לא ל
ו עובדים חדשים, אכן נתקבלו עובדים חדשים. אני לא מאמין, שלי האם התקבל

אני ניסיתי לבדוק את כמות העובדים החדשים שהתקבלו, אבל על זה לא היתה 
כדי להגיע שוב לסכום הזה של השכר הגבוה, כנראה, אני רק כל כך תשובה. 

אני רק משער שהתקבלו עובדים  -משער, אני לא יודע כי לא קיבלתי תשובות 
אז זה כשלעצמו לא טוב. דבר נוסף אני רוצה ם שכר יותר גבוה מאלה שפרשו. ע

, אני מסכים עם חברי וידידי שוקי קרומר, נושא  לומר בנושא של הרווחה. כן
הרווחה הוא בעייתי וקשה בעיריית רחובות. התקציב נמוך, קשה מאוד לתפקד 

ים כדי לרצות בתקציב כזה. אני מתאר לעצמי שמנהלת האגף עושה הרבה מאמצ
את כולם, אבל זה לא עולה בידה מחוסר תקציב. ישנם הרבה נזקקים בעיר 

הרבה משפחות שזקוקות לתקציב הזה, חלקם גם מגיעים אלי. אבל הזאת, יש 
אני, מחוסר אונים לא יכול לעזור, כי אני יודע שאפילו אם אני אפנה, גם אין 

ו צריכים לשאול את עצמנו איך כסף בקופה וזו בעיה. זו בעיה מאוד קשה, ואנחנ
אנחנו פותרים את הבעיה הזו, איך אנחנו פותרים את בעיית הרווחה בעירייה. 
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אני חושב, ועירית יכולה לתקן אותי, אם מספר הנזקקים לא הולך ועולה בעיר 
, ואולי חבל שהתקציב לא  שלנו ביחס לערים אחרות. אני  מתאר לעצמי שכן

פה הקטע, שאני עיינתי בתוך התקציב וראיתי אבל מה שחשוב עולה בהתאם. 
הוצאות, אני לא רוצה לדבר על כל ההוצאות ועל כל סעיפי ההוצאות, כי באמת 

אבל אני רוצה אפשר לדבר פה כל כך הרבה ולראות איפה החריגות הגדולות. 
לומר לכם חריגה אחת שממש, איך אומרים, צצה מול עיניי, וזה עולה מידי שנה 

תכלו בהוצאות של היועץ החיצוני. באמת, לא שהעין שלי על רועי בשנה. אם תס
700,000-בר, אבל אני בזמנו כשדיברתי על התשלום לרועי בר, זה התחיל מ -

אם אתה זוכר דיברנו, וזה היה הרבה כסף. זה היה הרבה  ₪, כמיליון ₪ 800,000
עצה, , ואז אפילו העלינו את זה פה בהצעה לסדר בישיבת המו₪כסף מיליון 

ונדמה לי שאפילו באחד הפרוטוקולים, לא הבאתי את זה לפה, שוקי הסכים וגם 
. 2002בהנהלה לצאת למכרז חדש כי הוא לא התקבל למכרז נורמלי מאז שנת 

תקנו אותי חברי ההנהלה, רחמים, תקן אותי הוצאו הרבה מיליונים לנושא הזה. 
ך באמת לצאת למכרז אם אתה לא העלית את זה גם כן בישיבת ההנהלה, שצרי

 חדש בנושא של יועץ חיצוני למינהל ההנדסה. 
 ביקשת שלא אפריע לך, אז אני שותק.   רחמים מלול:
אוקיי, בסדר. אני מסתכל פה בתקציב, וראו איזה פלא,   :שמעון קהלני

מיליון. ביצוע זמני בסוף אוקטובר  1.2היה  2007התקציב שהוצע בשנת 
,  2.4חריגה,  100%-לום שבוצע לרועי בר זה ב. הביצוע, התש₪ 2,400,000 מיליון

 לא היה תקדים כזה, זה תשלום כמעט של שנתיים וחצי לרועי בר שהיה. 
 ויש הגדלת פשרה. זאת אומרת, הוא לא ניצח.     :שוקי קרומר

 . 2.4חכה, חכה. תבינו, זה בלי חוזה, בן אדם מקבל   :שמעון קהלני
 פנים, מה קרה לך? יש לו מע"מ ב    :שוקי קרומר

איפה זה בא לביטוי בישיבת מועצה כדי להגדיל את   :שמעון קהלני
התקציב הזה? על סמך מה זה גדל ככה? לא קיבלנו שום הסבר, לא קיבלנו שום 

מיליון? ואני  2.4-מיליון ל 1.2-היגיון לנושא הזה. על סמך מה הוגדל התקציב מ
ה משפטית בעירייה הזאת. לא יכול רוצה להזכיר לכולנו, חברים, יש לנו מחלק

להיות. לא יכול להיות מצב שתהיה לנו פה מחלקה משפטית בעירייה מתפקדת, 
וכדי לקבל ייעוץ בנושא של מינהל ההנדסה, לוקחים יועץ חיצוני ומשלמים לו 

. רבותיי, זה מוגזם לכל הדעות. אני עובד בנק, אני יודע שישנם ₪מיליון  2.5
קים לסיוע ועזרה, אז מקבלים עו"ד, נותנים לו משרה. כל דברים מסוימים שזקו

200,000עו"ד ינשק לך את הידיים שתביא לו  בשנה, זה המון כסף.  ₪ 300,000-
, ואתה יכול למצוא את הטובים בארץ היום ₪אתה יכול לחסוך פה מיליוני 

שמחפשים עבודה. אני חושב שמדובר פה באחת השערוריות הגדולות ביותר 
 2מוצע לו  -אני רוצה להזכיר לכולם  2008ובתקציב  2007של שנת בתקציב 

 , עוד שהתקבל ללא מכרז. ₪מיליון 
 אין לו אוכל, מה אתה רוצה?     :חנניה וינברגר
בחודש. רבותיי, זה  ₪ 200,000-הוא מקבל למעלה מ  :שמעון קהלני

לדבר יותר סכום אדיר, תבינו. אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים. אני לא רוצה 
בעוד סעיפים, כי יש לנו פה חריגות באמת קשות ביותר. אחת מהן, ואני רוצה 
להגיד לכולנו, אני רוצה לומר לכם לגבי ההוצאות הקטנות של קופה קטנה של 

שנים, גיליתי בתקציב מיליון  3-שנים, נדמה לי כ 3-4-ראש העיר. חברים, לפני כ
בהלם, לא ראו את זה בתקציב ועלינו  קופה קטנה של ראש העיר. כולם היו פה ₪

על זה. היה כתוב הוצאות אחרות חצי מיליון, עוד הוצאות אחרות חצי מיליון. 
אני הלכתי והוצאתי דו"ח פירוט לאן הולך הכסף, מתברר שזה לצמחים ועצים 

לצילומים. זה זעזע אותי באופן אישי,  ₪ 3,500ופרחים, וכל אירוע הוא הוציא 
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: זה 2006. קודם כל, היתה חריגה בשנת ₪ 600,000-ות החברים לואז זה ירד בזכ
, הוא חרג       ₪ 850,000-זה הגיע ל ₪ 600,000-מ -לא נמצא פה, אני זוכר טוב 

הוא שוב חורג, והיום הוא מבקש סכום  ₪ 600,000-. וגם עכשיו, מ₪ 250,000-כ
תיי, אם אנחנו , רבו₪ 700,000קבוע. אני חושב קופה קטנה של  ₪ 700,000של 

זה בקושי מגיע לקופה  -נתאים את ההוצאה לכל הציבור הדתי והציבור התורנית 
הקטנה של ראש העיר. איפה אנחנו מגיעים? תשוו בכספים האלה. זה הרי 

מהציבור פה, דתיים,  40%אבסורד. קופה קטנה של ראש עיר מגיעה לתקציב של 
ואני לא רוצה להגיד על דברים  שזה תרבות תורנית? זה הרי לא יעלה על הדעת.

נוספים ואחרים. יש פה סדרי עדיפויות. שאלות בסוף, אני אתן לך, מנחם. 
 הוצאות אחרות פעמיים.

 הוצאות אחרות זה לא נקרא קופה קטנה, לא הבנתי.     :מנחם קליין
 זה קופה קטנה של ראש העיר. אתה, אל תסבן אותי.   :שמעון קהלני

 ני מוחה על זה. אז א    :מנחם קליין
 אתה יכול למחות, דבר בסוף אחריי.   :שמעון קהלני

לא, כתוב הוצאות אחרות, למה אתה אומר קופה     :מנחם קליין
 קטנה? 

כי אלה הוצאות של ראש העיר נטו,  -קופה קטנה   :שמעון קהלני
 שהוא מחליט לאן הכסף עובר ואני הוצאתי את זה. 

 . 2006-ו לא על מה שאתה מדבר עכשי    :מנחם קליין
    הו באמת, אני יכול להוציא עכשיו גם את הפירוט.   :שמעון קהלני

אתה תוציא מה שאתה רוצה. למה אתה קורא     :מנחם קליין
 להוצאות אחרות קופה קטנה? 

 -ו קופה קטנה של ראש העירהוצאות אחרות כי ז  :שמעון קהלני
 וצה. אתה יכול להגיד מה שאתה ר    :מנחם קליין

 וזה בהחלטה שלו נטו לאן הכסף עובר, תפסיק.   :שמעון קהלני
 מנחם, אתה ממציא עוד סעיף נוסף?     :חנניה וינברגר
 באמת.   :שמעון קהלני

 אני חשבתי שפה חידשנו משהו.     :מנחם קליין
אתה יודע מה, מנחם, למה אתה קורא לזה הוצאות   :שמעון קהלני

ה. בסדר? אל תקרא לזה הוצאות אחרות כי אתה אחרות? תכתוב בדיוק מה ז
מטעה פה את הציבור. אל תקרא לזה הוצאות אחרות, אין דבר כזה הוצאות 
אחרות. או שזו קופה קטנה או שזו הוצאה לתשתיות, או שזו הוצאה לצבעים 
ופרחים. תכתוב בדיוק מה זה. אם אתה כותב הוצאות אחרות, זו קופה קטנה של 

אני לא רוצה לדבר על התקציב. אני ברשותכם רוצה לעבור  ראש העיר. חברים,
לתקציב האלטרנטיבי שאני הבאתי אותו פה בפני החברים, ואני מודה, אני 

 הובלתי את זה ואני הנחיתי את היועצים שלי. 
 אמרת לפטר את היועצים. מאיפה נשלם להם?      :זוהר בלום

 חבר'ה, אלה יועצים בלי שכר.   :שמעון קהלני
 על החשבון הזה מקצצים.  ו"ד תמיר פינשטיין:ע

 תקצץ בישיבה הבאה.   :שמעון קהלני
 )מדברים ביחד( 

 רחמים, כשהוא יהיה ראש העיר, היועץ יעבוד חינם.     :שוקי קרומר
 קרומר, גם אצל לחיאני הוא בחינם.      :זוהר בלום

  הייתי יועץ של קהלני ועשיתי את זה בחינם.פעם   רחמים מלול:
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ה כולם יעבדו בחינם. ז -היועצים שלו והדוברים שלו   :שמעון קהלני
טוב, רק בשביל זה אני אצביע לו לראש העיר. אם הוא מביא חינם, דוברים, 

 יועצים. 
 עוברים לחוברת.      :זוהר בלום

חברים, עכשיו אני רוצה קצת לדבר על מה שאני פה   :שמעון קהלני
ת מאוד חשובות. אני ראיתי שנים על גבי שנים, הבאתי לחברים, ויש פה נקודו

 -שתיק השכונות
 הוא מציע לך להיות מנהל אגף.     :שוקי קרומר
 אתה מעמיד אותי באמת בדילמות קשות.    שאול ליבי:

תקציב: תקציב אחד של קהלני ותקציב אחד של  2יש     :שוקי קרומר
 העירייה, תצביע את קהלני. 

 צה לעשות לך מזוודה, לא תיק. הוא רו     :זוהר בלום
אם לא יהיה שינוי, אדוני סגן ראש העיר, באופן    שאול ליבי:

 אני בבעיה.  -דרסטי 
תראו חברים, אני רוצה לומר לכם משהו. ישנן פה   :שמעון קהלני

הצעות לסדר שעלו במהלך הקדנציה, והן לא מיושמות ובאו לידי ביטוי בהצעת 
תי להעלות הצעה נגדית כדי להביא לידי ביטוי חלק התקציב הזו. לכן אני החלט

על חלק מההצעות האלה, והן מההצעות שאושרו כאן במועצה. ואני רוצה לעמוד 
נמצאות אצלי בתוך התקציב. שימו לב, קודם כל העמ' הראשון לגבי תוספות 

. לא יעלה על הדעת שאגף השכונות יעמוד על 2008תקציביות להצעת תקציב 
80,000 ₪ ,100,000 ₪ ,120,000 ₪. 

 מעמד האישה.    :שוקי קרומר
השכונות, מדובר על שעריים, על מרמורק. מחזיק תיק   :שמעון קהלני

הרבה כסף. יש לו -השכונות הוא מחזיק תיק שהוא צריך להשקיע בשכונות הרבה
צרכים רבים מאוד. לצערי הרב לא מגיעים אליו, ואני יודע שהרבה שמגיעים 

מחוסר תקציב, כי זה מגיע גם אלי. ואומרים לי 'שאול  -ה אותם אליו הוא דוח
 לא יכול'. 

 ?₪ 300,000כמה הוא הציע לך, שאול?     :שוקי קרומר
 באיזה תקציב?    שאול ליבי:

 . 600,000, הוא מציע 300,000 -בתקציב הרגיל     :שוקי קרומר
אני בכלל לא מבין למה צריך להיות תקציב    :אהרון בר

 ...?ונותמשכ
כמו שאתה מבין למה צריך תיק הקליטה, אתה צריך   :שמעון קהלני

להבין למה צריך תיק לאנשים הוותיקים בעיר, לשכונות. אז בר, אם לא אכפת לך 
מהוותיקים, אז תגיד 'לא אכפת לי מהוותיקים בשכונות'. תגיד את זה גם כן, אין 

 א בפנים בעיה. אתה חלק מהשכונות, למה לא? מי אמר שאתה ל
 אף אחד לא מטפל בשכונה שלי.    :אהרון בר

אני אענה על כל השאלות, תנו לי רק להמשיך הלאה.   :שמעון קהלני
חברים, אותו דבר מעמד האישה. אני חושב שנשים חייבות לקבל את השירות 

 שלהן מהעירייה. שנים על גבי שנים הן לא תוקצבנה, לא היה שקל בקופה. 
 בל עכשיו זה מתוקצב. א     :זוהר בלום

ייאמר לזכותו של ראש העירייה, וייאמר לזכותם של   :שמעון קהלני
חברי ההנהלה, שרק לפני שנתיים נדמה לי התחילו עם התקציב הזה. אני חושב 
שיש להגדיל אותו ולעשות פעולות חשובות מאוד, לא רק לנשים שהן לא דתיות, 

התקציב הזה כדי ללכת ולטפל בהן  אלא יש לנו גם נשים דתיות שהן צריכות את
ולתת להן את האפשרויות כדי לקבל. אם זה הרצאות, אם זה חינוך לא פורמלי, 
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ואם זה בהרבה דברים נוספים. וזה צריך בהחלט לבוא מהתקציב של מעמד 
האישה. מעמד האישה זה דו סטרי וזה דו כיווני, גם מהצד החילוני וגם מהצד 

ן, יש להגדיל את התקציב הזה לסכום שהוא לפחות המסורתי והדתי והחרדי. לכ
ייתן מינימום של ביטוי לציבור הדתי ולציבור הנשים. אני רוצה לגעת בנושא של 
התשתיות ושיפור פני העיר. חברים, זה נכון שיש לנו תב"רים, ולשאלה שלי לגבי 

ע"י נעניתי  -?' ₪מיליון  70-, 'האם מימשו את כל ההלוואה של ה₪מיליון  70-ה
 -הגזברית

 שכן. כבר נגמר.       :זוהר בלום
נכון. נעניתי ע"י מחזיק תיק הכספים בכנות רבה שכבר   :שמעון קהלני

. זה לא קל, זה לא קל לעירייה כי זו לא מתנה, ₪מיליון  70-מימשו את כל ה
והלוואה צריכים להחזיר. אין ספק שזה יהיה על גבם של התושבים, כי זה 

יות הפעולות. כי אתה צריך להחזיר הלוואה, אז קשה לך יותר מצמצם את אפשרו
להשקיע בפעולות למען התושבים. זו לא תורה שלא מבינים אותה, זו תורה 
פשוטה. כמו שאתה מנהל בית, ככה אתה יכול גם לנהל פה את הנושא הכספי, 

יליון זה באמת דבר שהוא לא קל וצריכים לקחת אותו בחשבון. אני מ 70ולקחת 
 -בנתי שחלק צמצמוה

 השקיעו.  20-צמצמו ו 50    :מנחם קליין
 השקיעו בפיתוח.  20  :שמעון קהלני

 על הצד שהשקיעו אין לך מה להגיד.     :מנחם קליין
 בסדר, בסדר, אני לא אומר.   :שמעון קהלני

אתה אומר שזה פוגע בתושבים, שלקחו את ההלוואה     :מנחם קליין
 בשביל התושבים. 

 לא. אבל בטווח הארוך זה פוגע בפעולות.   :קהלני שמעון
 מיליון פעולות.  20-אבל עשינו ב    :מנחם קליין

 כן, אבל בעתיד יש לך בעיה להשקיע.   :שמעון קהלני
 20אם יש מערכת כבישים לא טובה ואתה משקיע     :מנחם קליין

 מיליון, מה בעתיד? 
זה בעתיד, כי אתה  אבל בכל מקרה יש לך בעיה עם  :שמעון קהלני

 צריך להחזיר את ההלוואה הזו. 
 נו, אז מה? לא צריך לעשות את התשתית?     :מנחם קליין

לא. השאלה היא מאיפה אתה לוקח את הכסף, זו   :שמעון קהלני
 השאלה. השאלה היא איך אתה עושה ומאיפה אתה לוקח את הכסף. 

 אתה צודק.  50-על ה    :מנחם קליין
אני דיברתי גם על גינון של שטחים פתוחים, שטחים   :שמעון קהלני

ציבוריים. אני רוצה להזכיר לכולנו, ואני באמת רוצה לדבר גם לתמיר, מנכ"ל 
העירייה, שמאזין לי בקשב רב, ואני מאוד מעריך את זה. תראה, מאוד כואב לי, 

 -אתם השקעתם לפני כמה חודשים, לפני שהמועצה היפה
 פני שנת שמיטה. לא, ל    :מנחם קליין

 לפני שנת השמיטה.   :שמעון קהלני
 אתה יודע שיש שנת שמיטה.     :מנחם קליין

 -בסדר, אבל גם לפני המועצה  :שמעון קהלני
 לא, לא, לא. לפני שנת שמיטה השקענו בגינון העיר.     :מנחם קליין

כן, ובאמת היו, אני רוצה להזכיר לכולנו, דשא לפני   :שמעון קהלני
ות משולם, יפה מאוד, ירוק, היה לו צבע ירוק. גם בכניסה החדשה לרחובות, מעל

היה לו צבע ירוק, גם בגן של קרן וכל השדרה. שמע, אני עושה ספורט, ראית, 
 ירדתי. 
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 זהו, לא כל כך רואים.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 לא כל כך רואים? אתה תראה בעתיד.   :שמעון קהלני

 ונן לראשות העיר, הוא לא יכול ככה. הוא מתכ     :זוהר בלום
 הכל צהוב.   :שמעון קהלני

 זה סוג הדשא, אמרו לך.      :זוהר בלום
אני בהלם, תמיר, אני אומר לך עוד פעם, חבל על   :שמעון קהלני

 הכסף. 
 צבעים. 2במחיר הזה קנינו  עו"ד תמיר פינשטיין:

לא שמת לב?  אני לא יודע, אמרו לי שזה דשא צהוב.  :שמעון קהלני
 זה דשא צהוב. 

 זה מיוחד, שמעת מה תמיר אמר.      :זוהר בלום
 טוב, יכול להיות שמדובר בדשא צהוב, אני לא יודע.   :שמעון קהלני

 בקיץ זה יחזור להיות ירוק.  עו"ד תמיר פינשטיין:
בקיץ יחזור להיות ירוק, אני מאוד מקווה. בכל אופן,   :שמעון קהלני

נשפכו על דשא שהוא מתייבש ולא  ₪מאוד לראות שמיליוני  הדשא הזה, עצוב
טוב. אני רוצה לדבר על סעיפי הרווחה. רבותיי, יש לנו טיפול בנוער בסיכון 
שלא מקבל מספיק תקציב, יש לנו היום נשירת תלמידים מבתי ספר. זוהר, אתה 

 יודע בדיוק את המספרים יותר טוב ממני. 
 שמעון ברחובות.  הפוך דווקא המספרים מראים     :זוהר בלום

ולדעתי, אני אומר לך, מגיעים אלי מספרים שאני לא   :שמעון קהלני
בקיא כל כך בכל המספרים, אבל מגיעים אלי נשירת תלמידים שמסתובבים 
ברחובות, לא כולם מגיעים בזמן לעירייה, הם מגיעים אחרי הרבה זמן. חלקם, 

ים ברהט, ואפילו אחת מהן נכנסה שם ואני רוצה לומר לך, לצערי הרב מסתובב
מאוד קשים. סיוע הליווי -להיריון לצערי הרב. הנשירה הזאת מכה בנו גלים מאוד

לקשישים ירד ופחת, עירית יכולה לתקן אותי אם אני טועה. איך אני יודע את 
לא מתוך שיחות שלי עם עירית, מתוך זה שמגיעים אלי הבנים של  -זה? 

, הורידו להם שעות, הורידו להם את הליווי, הקשישים ואומרים לי  'תשמע שמעון
הורידו להם פה, הורידו להם שם'. מאוד קשה לי בעניין הזה, ואני יודע שזה 

 נובע מחוסר תקציב. 
אבל זה לא עבר דרך העירייה אף פעם, זה ביטוח      :זוהר בלום

 לאומי עושה את זה. 
יה נותנת סיוע גם בליווי בסדר, אבל אני יודע שהעירי  :שמעון קהלני

קשישים. יש תקציב לזה מיוחד. יש תקציב, תסתכל בספר התקציב ותקרא שיש 
סיוע לליווי קשישים. אם לא קראת בספר התקציב, זה לא סעיף שהמצאתי אותו. 

 אז אתה לא קראת את התקציב נכון. 
 זה אני יכול להתווכח איתך.      :זוהר בלום

 שעשה עבודה יפה.  ...רק תגיד    :שוקי קרומר
נושא הוא עשה עבודה יפה. היום הוא כבר שכח.   :שמעון קהלני

 שאתם פחות מכירים אותו, זה נוער חרדי מנותק. 
ראית בסעיף תקציבי מה עשינו השנה? פעם ראשונה      :זוהר בלום

 בהיסטוריה. 
משפטים. אני רוצה להגיד לכם  2תרשה לי להגיד   :שמעון קהלני

פשוט הגיעו אלי רשמים. אני לא כל כך בקיא, בכנות אני  -די מנותק שנוער חר
אומר, בנוער הזה. אבל אני מעורב כי אני מתפלל שם ומגיעים אלי, תאמין לי, 
, ואין לנו תקציב בעירייה לתת לנוער  בקשות, והם אומרים 'הנוער שלנו מתדרדר'

 קציב.  אפס ת -הזה. ואם תפתח את ספר התקציב, נוער חרדי מנותק 
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 לא נכון.      :זוהר בלום
 תפתח את התקציב.   :שמעון קהלני

 לא נכון.      :זוהר בלום
 -נדמה לי, אם אני לא טועה  :שמעון קהלני

פעם ראשונה קיבלנו הכרה למדריך קידום נוער, ופעם      :זוהר בלום
 ראשונה יהיה גם עובד סוציאלי לתחום הזה. 

 , תפתח את התקציב. תעשה לי טובה  :שמעון קהלני
פעם ראשונה בהיסטוריה, תיכף אני אגיד לך את      :זוהר בלום

 הסעיף גם. 
 את התקציב המקורי או את התקציב שלך?  עו"ד תמיר פינשטיין:

אולי אתה מסתכל על התקציב שלך וביטלת את זה      :זוהר בלום
 בטעות. 

לי אם אני תפתח את התקציב המקורי ותמצא, נדמה   :שמעון קהלני
לא טועה, דווקא בסעיף הזה הוא אפס, הוא אפס, אני אומר לך. אני לא סתם 

 אני מתנצל.  -אומר את הדבר הזה. ואם טעיתי 
לא בדקתי את זה, אבל אני יודע שדווקא היה תקדים  עו"ד אריה שטאובר:

 בשנה הזו. יש משהו, אני לא בדקתי את זה. 
 קציב הזה. חייבים להעלות את הת  :שמעון קהלני

 אין גבול לעלייה.  עו"ד אריה שטאובר:
 מדובר בנוער חרדי מנותק.   :שמעון קהלני

 קודם אמרת שאין כלום.      :זוהר בלום
שים את הדברים על דיוקם. זאת  -לכן אני אומר  עו"ד אריה שטאובר:

 זה בסדר.  -אומרת, צריכים להגיד את האמת ואת כל האמת. זה שצריך להעלות 
תראה, אני אגיד לך משהו, הבעיה היא שלאורך כל   :ון קהלנישמע

השנים, החרדים טאטאו את זה מתחת לשטיח, וזה חלק באשמתם. הם לא רצו 
יף את הבעיה כדי שהציבור יידע שיש נוער חרדי מנותק. לשמחתי הרבה, צלה

ע בשנים האחרונות הם הגיעו למסקנה שכדי לטפל בנושא הזה, ואסור לנו להגי
 -ב כי מספר החרדים הלך וגדללמצ

 . 12שמעון, תסתכל בעמ'      :זוהר בלום
 בסדר, תגיד לי, אין לי בעיה. כמה כתוב?   :שמעון קהלני

  -, יש לך מדריך קידום. וחוץ מזה ברווחה784סעיף      :זוהר בלום
 -לא, לא, לא מדריך קידום, אני מדבר, זה סעיף נוער  :שמעון קהלני

 זה מדריך קידום נוער חרדי.      :זוהר בלום
יש סעיף מיוחד על נוער חרדי מנותק, ככה כתוב   :שמעון קהלני

 בסעיף. 
עזוב את הסעיף, אבל עשינו סעיף מיוחד שיהיה ייעודי      :זוהר בלום

 לזה. 
..  עו"ד אריה שטאובר:  , פרויקט בין יד אליעזר. ₪ 100,000.

 כן, עם יד אליעזר גם.      :זוהר בלום
 אני חייב לדבר. אני לא דיברתי.  עו"ד אריה שטאובר:

 
 חדר הישיבות ***חזר ל*** ראש העיר 

עכשיו אני רוצה לגעת בסעיף חינוך. באמת יש לנו   :שמעון קהלני
בעיה. אני חושב שזוהר עשה עבודה טובה. מגיעים אלי רשמים, אני חושב 

בל אין ספק שעדיין שהחינוך באמת בתקופה שלו המצב הוא הרבה יותר טוב. א
 -המצב
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 לא שמעתי, מה?      :זוהר בלום
אתה מזכיר לי בדיחה. שהלכו לבית של ביבי כל פעם   :שמעון קהלני

'. הוא בא פעם שנייה,  ושאלו 'גר פה ביבי, ראש הממשלה לשעבר?', אמרו לו 'כן
'. בא פעם שלישית, אמרו לו 'למה אתה בא פעם שלישית? הרי  אומרים לו 'כן

ו לך את זה'. הוא אמר 'כיף לי לשמוע את זה'. אז בסדר, זה אותו דבר. אז אמרנ
באמת זוהר עשה עבודה טובה בחינוך, ויש באמת התקדמות. אבל יחד עם זאת, 
זוהר, תסכים איתי שעדיין לא נפתרו כל הבעיות, ויש לנו בהחלט צורך רב 

ימודיות של בפעולות העשרה לימודית. אני יודע שנפתחות פה ושם תכניות ל
העשרה בשעות אחר הצהריים, אני מברך על כך. כי אני באופן אישי מתעסק עם 
הדבר הזה אצלי בעמותה, ואני חושב שצריך בקטע הזה להגדיל יותר, זוהר. 
פעולות העשרה צריך להגדיל בבתי הספר הבעייתיים בעיקר. שוב, לגבי תנועות 

. 400-, הסתכלתי בתקציב, עלה ל300-, גדל ל150הנוער, תקשיב, ישנה עלייה. היה 
זה יפה, אבל זה לא מספיק, זוהר. זה לא מספיק. יש לנו פה עשרות רבות של בני 

. הטיפול בהם חייב להיות טיפול של 20,000או  18,000-נוער, למעלה נדמה לי מ
מאות אלפי שקלים. לא יעזור לנו שום דבר, אנחנו לא יכולים כל הזמן 

כי בסופו של דבר זה גם יצמצם לנו את הפשיעה. ככל להצטמצם בנושא הזה, 
שאנחנו נגביר את הפעילות בשעות אחר הצהריים, ככל שאנחנו נצליח להעסיק 
אותם, תאמין לי אחוז הפשיעה ירד, כי הם מסתובבים ברחובות. צריך לתת את 
הדעת בעיקר בסבסוד של החוגים. ואני אומר לך, דווקא בשנה הזו תנסו לחשוב 

במתנ"סים, נוער לא משתתף. אני אגיד לך למה, כי העלויות  , הרבה חוגיםעל זה
התושבים עצמם  -גבוהות. זוהר, העלויות גבוהות. אני אומר לך, תושבי אושיות 

באים מאזורים אחרים, כי המחירים גבוהים.  -לא משתתפים בחוגים. מי בא? 
ים טובים, תנסו אני אומר לך, אני קצת יותר בקיא בשטח. וחבל, יש שם חוג

ציאו, אבל שוב, אם אתה לסבסד שם את החוגים. אני לא יודע מאיזה תקציב תו
  -לוקח את זה

???:    . .  מתנ"סים אבל.  .
אתה מוסיף למתנ"סים, זה הולך שם. אני מוריד משם   :שמעון קהלני

הולך לשכר, זו הבעיה שלי, והם לא מסבסדים שם. אם היה שם  70%-60%כי שם 
מאוד רציני בשכר, היה אפשר לתת שם אחוז מאוד גבוה לפעולות, והיה קיצוץ 

אפשר גם לתת סבסודים. אבל אם אתה מגדיל לתנועות הנוער, או אתה מגדיל 
אתה יכול לסבסד את זה לנוער בשכונות, או שאתה מגדיל  -בכלל לפעילות נוער 

וער הוא ייקח את הכסף לנ -לשכונות תקציב. לאן הוא ייקח את הכסף? 
בשכונות, לסבסד אותם לחוגים. יש שם בעיה מאוד קשה בדבר הזה, וגם 
בצהרונים. אני אומר לך, אין ניצול של צהרונים, ואני אומר לך צהרונים של 
חוויות הם צהרונים טובים, זה כסף. אני אומר לכם, מכיוון שהצהרונים בעלויות 

זה בישיבות מועצה, גם מאוד גבוהות, גם ביחס לערים אחרות, ואני העליתי את 
א בהצעות לסדר העליתי את זה לא פעם ולא פעמיים. חברים, דבר נוסף, אני ל

סעיף, אבל בהחלט אנחנו יכולים פה לתת תקציבים -רוצה לעבור פה על סעיף
 טובים, גם לפעולות הספורט. 

כבוד ראש העיר, על הצעת התקציב שלו, אני מציע     :מנחם קליין
 ף. זה ארוך מידי, שלו יותר קצר. סעי-להצביע סעיף
גם סיוע לפנימיות לילדים שנמצאים בסיכון. לצערי   :שמעון קהלני

הרב, אני אומר לך, כבוד ראש העיר, חל שם קיצוץ מאוד רציני. עירית לא 
נמצאת פה, אבל אני מודע לעובדה הזאת כי היום ילדים שקיבלו בעבר סיוע 

היום הם לא מקבלים את הסיוע הזה  - לפנימיות, רחמים, כדאי שתדע את זה
לפנימיות. מגיעות אלי משפחות קשות יום שנשארו בבית הרבה זמן, כתוצאה 
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מחוסר סיוע שהיה להם בעבר, כי קיצצו להם את זה. ואחר כך, בדרך לא דרך 
הצלחנו לסדר להם פנימיות אחרות. תאמין לי, עם כאב לב אנחנו עושים את זה, 

ת יום. אני אומר, הקיצוצים האלה הם בעוכרינו. זה וחלקם עם משפחות קשו
השלמה לרווחה, אבל אנחנו לא חייבים  25%נכון שאנחנו עומדים לפעמים על 

 40%-. אנחנו יכולים בהחלט להגדיל מהתקציב השוטף גם ל25%לעמוד על 
 ולהוריד בסעיפים אחרים. כי זה הנוער שלנו, אלה משפחות שאין להן. 

 דקות.  35קהלני, אתה מתקרב לסיום? כי כבר עברו     :עו"ד שוקי פורר
שוב, אני חושב בנושא המענקים כן, אני עומד לסיים.   :שמעון קהלני

אני השתתפתי לשמחתי הרבה בנושא המענקים, וראינו כמה היה קשה לנו  -
לחלק את התקציב. אני רוצה לשבח באמת את יו"ר הוועדה שעשה עבודה 

זה רחמים מלול, יחד בשיתוף עם חברי הוועדה חנניה מצוינת. יו"ר הוועדה 
וינברגר ואחרים, שבאמת עשו פה עבודה מאוד קשה. אבל יחד עם זאת, ראיתי 
גם את הכאב של כולנו, איך אנחנו מצליחים באמת לנווט את הספינה בין 
הספורט לבין החינוך לבין הרווחה ועמותות הצדקה שבאמת נותנות לנו פה 

בשנה, אני באמת לא  ₪ 7,000אם עמותות כאלה צריכות לקבל שירות מצוין. 
כי מדובר פה בסכומים  -רוצה לדבר על עצמי, שאני לא הגשתי בכלל בקשה 

. זו טיפה בים, כשאני בא ₪מאוד קטנים, שאני שם משקיע למעלה מחצי מיליון 
לבקש סיוע ונותנים לי כמה אלפי שקלים. באמת אני חושב שהעמותות נמצאות 

כי הן  -צב מאוד קשה, גם עמותות הספורט, אני חושב שצריך להגדיל להן במ
נותנות לנו באמת חינוך ספורטיבי והן זקוקות לזה. ואני כתבתי פה, צריך 

, אני אומר זה המינימום. כי אין אפשרות לתת ₪ 300,000-להגדיל להן לפחות ב
'ה, אני הזכרתי אני רוצה ברשותכם לדבר בנושא של תרבות תורנית. חבריותר. 

שנה אחרי שנה התרבות  -את זה על קצה הלשון, אבל לא יעלה על הדעת 
, זה לעג לרש. יש פה ציבור דתי, אני ₪ 800,000או  700,000התורנית מקבלת 

לאומי שמשתתף באותו תקציב, אני מדבר על חרדים שמשתתפים -מדבר על דתי
 'ה, איפה אנחנו נמצאים? . חבר₪ 300,000, או עוד ₪ 700,000באותו תקציב. 

..     :שוקי קרומר  מועצה דתית הוסיפו.
 מועצה דתית זה לא תקציב שהולך.   :שמעון קהלני
 למתנ"ס החרדי, בכיף וברצון, למה לא?  ₪ 500,000    :שוקי קרומר

אני אגיד לכם משהו, אני לא נגד לתת לכולם, ובאמת   :שמעון קהלני
יקחו בחשבון, חברים, שחלק מהתקציב, כולם צריכים לקבל. אבל בואו ת

העמותות הדתיות, עמותות הספורט והכל הן לא נמצאות בתוך התקציב. כמה 
עמותות נמצאות בתוך התקציב, ומקבלות, בלי כל קשר להגיש לעמותות: 

 אומניות הבמה, בית העם, יש לנו את מופת. 
 זו לא עמותה.      :זוהר בלום

 א עמותה? בימת הנוער זו לא עמותה? בית העם זו ל  :שמעון קהלני
 איפה בית העם? בימת הנוער זו עמותה? מה פתאום.      :זוהר בלום

בימת הנוער זה גוף באגף התרבות, תחת מחלקת     :שוקי קרומר
 אומניות הבמה. 

 אין לי בעיה. אני אומר, הן מקבלות תקציב.   :שמעון קהלני
 . ₪ 400,000 מקבלים רק 2005-... מ    :שוקי קרומר

 קרומר, לא משנה. זה נועד לתרבות?   :שמעון קהלני
 כן.      :זוהר בלום

 יפה.   :שמעון קהלני
 תרבות של דתיים, של חרדים.     :שוקי קרומר

 לא, הדתיים לא משתתפים.   :שמעון קהלני
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 מה לא משתתפים?      :זוהר בלום
פת כמעט ולא בימת הקדם לא משתתפים דתיים, במו  :שמעון קהלני

 משתתפים דתיים. כמה אחוזים דתיים משתתפים במופת? 
 הרבה מאוד.      :זוהר בלום

באמת זה אחוז  -עזוב, עזוב. כמה דתיים משתתפים   :שמעון קהלני
 -מאוד קטן. ואני אומר לכם, לא יכול להיות שתקציב

 קהלני, אמרת שאתה מתקרב לסיום.     :עו"ד שוקי פורר
כן, יש לי עוד כמה משפטים ואני מסיים. אני אומר   :שמעון קהלני

שהתקציב לתרבות התורנית חייב לעלות. אני כל שנה מעלה את זה. אני חושב 
שיש פה לעמוד על כך ולאפשר לתרבות התורנית לקבל קצת יותר כסף. אני מציע 

לפחות. ותאמין לי, אם ניקח את תקציב  ₪ 500,000פה לתת להם תקציב של עוד 
אין בכלל  -טה, שגם זה שם הולך לתרבות, מול התקציב של תרבות תורנית הקלי

השוואה ביניהם. אני עכשיו אגיד לכם עוד דבר אחד. שאלו אותי 'מאיפה הכסף 
 -אני חייב להגיד אם אדם מציע לתת לזה או לזה ולחינוך -ייצא?' 

 זה מופיע בדף האחרון.   רחמים מלול:
ברים, אני כתבתי מאיפה הכסף הזה בדף האחרון, ח  :שמעון קהלני

שיש בלשכת ראש  יותייצא. אני רוצה להזכיר לכולנו את המשכורות הזמנ
העירייה, שלעניות דעתי מיותרות לחלוטין. לא צריך שם לא יועצים ולא כאלה 

רבות כאלה שמתקבלות שם לעבודה על תקן מזכירות נוספות שיושבות שם. 
אם אני לא טועה, לא הסתכלתי, אבל מה לי, זמני, והמשכורת שם מגיעה, עד נד

 -400משהו כמו 
 אני מוכרח להגיד, המזכירות של ראש העיר עובדות,  רחמים מלול:

 שעות ביממה. הן לא נחות.  20תאמין לי 
 לי בעיה.  ןבסדר, אי  :שמעון קהלני

שעות  24עובד הזה רק על השאילתות שלך כל המשרד     :מנחם קליין
 ת השאילתות של חנניה. ביום. תוסיף א
 מה אתה רוצה ממני?     :חנניה וינברגר
 .במסירות נפשעובדות   רחמים מלול:
אין לי בעיה, רחמים, אני מדבר על יעילות בעבודה.   :שמעון קהלני

 תפסיק, אני  מדבר על יעילות בעבודה. 
שמעון, עזוב את המזכירות. אם היית מוריד את היועץ     :חנניה וינברגר

 .אני מבין -משפטי ה
 יקבל ... מחלקה משפטית, כולל מילג"ם, מישבמקרה     :זוהר בלום

 את הכסף? ביטלת עמלות בנקים אבל, שמעון. 
 אני גם אגיע לזה.   :שמעון קהלני
 דודו לא יועץ, הוא מנהל לשכה בכיר.     :שוקי קרומר

 הוא יועץ לשכה, כן.   :שמעון קהלני
 מנהל לשכה, דודי.  לא, הוא    :שוקי קרומר

 מנהל לשכה.   :שמעון קהלני
 הוא בכיר והוא טוב.     :שוקי קרומר

הוא בכיר ומצוין, כן. רבותיי, יש לנו פה את הנושא   :שמעון קהלני
 של הוצאות אחרות, דיברתי על זה לפני דקה. 

 אחד העובדים המצטיינים בלשכת ראש העיר.   רחמים מלול:
 ן. המצטיי    :שוקי קרומר

 הוא מגיש לך לפני שביקשת.   רחמים מלול:



ין מס' שלא ה ישיבת מועצ -עיריית רחובות   18.2.2008 מתאריך 71מן המני

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
30 

אני מפחד להגיד לך דברים טובים, דודי, זה לא טוב     :שוקי קרומר
 לך. ראש העיר ייקח אותך לשיחה. 

 תיקח אותו, הוא רציני.   רחמים מלול:
אדוני ראש העירייה, אני רוצה לסיים ויש פה הפרעות.   :שמעון קהלני

מבקש את העזרה של ראש העירייה בנושא הזה, הוא  אני מבקש אם אפשר. אני
 מנהל את הישיבה. 

 אתה הבטחת שאתה מסיים.     :עו"ד שוקי פורר
 כן, אבל אתה לא מעיר עליהם.   :שמעון קהלני

כי אתה מדבר דברים ממש לא באוויר בכלל, כל מיני     :עו"ד שוקי פורר
 מן עובדות. דברים שאני לא יודע מאיפה אתה מביא אותם. איזה 

אתה יכול לחלוק עלי, שוקי, נו באמת. דיברנו לפני   :שמעון קהלני
 דקה על צורה יפה של דיבור. 

 לא, אני מסביר מדוע אנשים נסערים.     :עו"ד שוקי פורר
 זכותך להביע את דעתך, באמת.   :שמעון קהלני

 תמשיך, תמשיך, תמשיך.     :עו"ד שוקי פורר
פה את הנושא של הפרסומים, יש לנו פה דובר  יש לנו  :שמעון קהלני

עיתון, עבודות קבלניות של פרסום. כל נושא הפרסום הזה לוקח בסביבות 
. אני רוצה לומר לכם ולהזכיר לחברים שבשאילתא שאני הגשתי ₪ 900,000

, נתת תשובה שוקי, נדמה לי שזה היה למשרד הפנים, ₪ 500,000בנושא הפרסום 
כתוצאה מזה שאתה ביטלת את כל  ₪ 500,000-קזז אצלך לשכל נושא הפרסום ית

נושא הפרסומים בכל אגפיה השונים של העירייה. אני, מעיון בתקציב מודיע לך 
א פרסום בחינוך, יש פרסום בתחזוקה, יש פרסום בכל האגפים, חגיגית, יש נוש

אני ראיתי את זה אחד לאחד. לא סיכמתי את כל הסכומים, אבל התשובה שלך 
היתה מדויקת לצערי הרב, ואני אומר את זה בלשון המעטה. אני חושב שיש  לא

. דבר נוסף לגבי הייעוץ המשפטי, ₪לבטל את כל הנושא הזה ולחסוך כמיליון 
העליתי את הנושא הזה לפני כן. הייעוץ המשפטי החיצוני מגיע והרקיע שחקים 

, ₪מיליון  2-עה ל. היום הייעוץ המשפטי מגיע השנה כהצ₪מיליון  2.5-השנה ל
דבר שלא היה מעולם, ואני חושב שזו שנה ראשונה שזה מגיע לסכומים האדירים 
האלה. מה גם, שיש לנו עוד תוספת של ייעוץ, נוסף לייעוץ החיצוני, עוד תוספת 

. ואם ניקח את כל המשכורות ואת כל היועצים ומילג"ם והעבודה ₪ 300,000של 
 10-מדובר פה בסכום אדיר של למעלה מ -הקבלנית של כל מה שעושים כולם 

. אני חושב שהסכומים האלה מיותרים ואפשר לחסוך אותם בצורה ₪מיליון 
הרבה יותר יעילה ומסודרת. הדברים האלה חוסכים אותם דרך מכרזים בצורה 
טובה, כי במכרז אתה משיג לפעמים תועלת וחיסכון במיליוני שקלים. דבר נוסף 

גבי רשת המתנ"סים, רבותיי, לצערי הרב אני אומר את זה אני רוצה להגיד לכם ל
הולך לשכר. אין שם  60%-עפ"י הצעות התקציב שלהם והמאזנים, למעלה מ -

יעילות, אין שם תכנית עבודה מסודרת. חייבים שם לתת לתכנית הבראה על מנת 
להבריא את המקום הזה. המקום הזה  מקבל כל שנה תקציב מהעירייה כדי 

הגירעונות שם, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות שם תכנית הבראה  לכסות את
מסודרת, וחבל לנו על הכסף לתקצב את זה כל שנה. רבים מתושבי העיר, ביניהם 
אלה שאין להם כסף דווקא, לא משתתפים ברשת חוויות. דבר נוסף אני רוצה 

 -שוב, התקציב של שוהר גובה מאיתנו -לומר לכם, שוהר 
 מה עם עמלות בנקים?      :זוהר בלום

תיכף אני אגיע לזה, זה תמיד הדובדבן שבקצפת. אני   :שמעון קהלני
רוצה לומר לכם גם בנושא הקליטה, גם בנושא שוהר, שאפשר שם באמת לקחת 
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כספים. אם אנחנו ניקח דו"ח פירוט פעולות גם בקליטה, אני אומר שמהקליטה 
 ליטה עצמהצריך להעביר לרווחה שמשקיעה בקליטה, לא בק

 אבל ביטלת.      :זוהר בלום
שנייה זוהר, כדאי שתדע, ברווחה יש מחלקה מסוימת   :שמעון קהלני

 -שהיא מקבלת את התקציב
 אבל לא כל העולים הם אנשי רווחה.      :זוהר בלום

 לא מחלקה, פקידה אחת אולי.    :יפים זאיקה
לאתיופים  לא, היא מעבירה את זה למוקד הקליטה,  :שמעון קהלני

שנמצאים בקליטה בקרית משה, בקליטה באושיות. הקליטה שהיא מקבלת, לא 
מגיעה לאתיופים, ולו שקל אחד בכלל. ואני חושב שאפשר בהחלט להעביר להם, 
וזה חלק מההצעה שלי. לכן אני אומר, חבר'ה, המקורות ישנם, החלוקה חייבת 

 רים. להיות בסדרי עדיפות שונים לחלוטין. תודה רבה לחב
 תודה רבה. שטאובר.     :עו"ד שוקי פורר

אני לא אומר כמה זמן אני מדבר, אבל זה לא יותר  עו"ד אריה שטאובר:
אני רוצה קודם כל לציין לשבח, נתחיל בשבח, לציין לשבח את ראש משעה. 

הונח היסוד למתנ"ס החרדי. המתנ"ס החרדי היה חסר  2008העיר. בתקציב של 
שנה יוכלו להגיד שבקדנציה  40השנה האחרונות. ובעוד  40-לציבור החרדי ב

 -השנייה או האחרונה, אני לא יודע
 האחרונה של פורר.     :עו"ד שוקי פורר

 השנייה יגידו. השנייה או האחרונה, מה יגידו?  עו"ד אריה שטאובר:
 האחרונה, האחרונה.     :עו"ד שוקי פורר

 . בואנ'ה, אתה רציני. אתה תמיד אומר את זה עו"ד אריה שטאובר:
 שנה חבר מועצה.  40אתה מתכוון להיות בעוד     :חנניה וינברגר

אתה אמרת שזה לא תלוי בי, זה תלוי בקדוש ברוך     :עו"ד שוקי פורר
 הוא. אז מה זה משנה. 

אני לא יודע אם נכון, נכון. לכן אמרתי אני לא יודע.  עו"ד אריה שטאובר:
 דנציה אחרונה. יגידו קדנציה שנייה או ק

, זה     :עו"ד שוקי פורר אתה יכול להגיד 'בסוף הקדנציה השנייה של פורר'
 תמיד יהיה נכון. 

זה תמיד יהיה נכון. אז בסוף הקדנציה השנייה של  עו"ד אריה שטאובר:
, הונח היסוד למתנ"ס החרדי. אמנם המינון לא מספיק, אנחנו 2008שוקי, תקציב 

 -המתנ"ס לדעתי, זה כר פעולה רחב מאוד שואפים ליותר כי במסגרת
 היא תהיה קשורה לרשת המתנ"סים אני מקווה.     :שוקי קרומר

 כן, כן, במסגרת חוויות.  עו"ד אריה שטאובר:
 יופי.     :שוקי קרומר

ואני חייב לברר, כי באמת זה צעד משמעותי מאוד.  עו"ד אריה שטאובר:
 המהלך. אפשר לומר שמנחם סייע רבות והוביל את 

 יזם.     :מנחם קליין
לא. הרעיון היה כמובן שלנו, אבל מי שהוביל את  עו"ד אריה שטאובר:

המהלך בפועל זה מנחם, ושוקי נתן לו את הגיבוי, אני חייב לציין את זה לשבח, 
 זה מהלך מאוד יפה.  

 שוקי פורר.     :שוקי קרומר
וצה ש העיר. אבל אני רשוקי פורר, כן, שוקי פורר, רא עו"ד אריה שטאובר:

גם מאוחר ואני גם רוצה לקצר. אז אני רוצה  -להתמקד בתקציב, לא אכנס להכל 
להתמקד רק בתקציב החינוך. רבותיי, תקציב החינוך, ואני מבקש באמת, זה 

עיריית  -מספרים אז להקשיב. זוהר, זה בייחוד בכוונה אליך. תקציב החינוך 
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 123לחינוך, בדקתי את זה עם הגזברית,  ₪ן מיליו 123 2007-רחובות הוציאה ב
 66בנושא החינוך. כולל הכל, מכל וכל וכל. העירייה קיבלה מהמדינה  ₪מיליון 
 66פחות  123. הפער בין המספרים, בין ₪מיליון  13, השתתפות הורים ₪מיליון 
. דהיינו, עיריית רחובות השקיעה, בוא נגיד ₪מיליון  44-, מגיעים ל13פחות 

מיליון  44שגבינו הכנסות ארנונה,  ₪מיליון  250מתוך  -סות הארנונה מהכנ
 ₪ 200 -ששוקי קרומר שילם ארנונה  ₪ 1,000השקענו בחינוך. זאת אומרת, מכל 

לחינוך. זה יפה מאוד.  ₪ 200 -שאני שילמתי ארנונה ₪ 1,000על החינוך, מתוך 
 אגב, אני חושב שאלה מספרים מאוד יפים. 

 ? לא הבנתי. ₪מיליון  500למה לא לפי     :שוקי קרומר
 -ארנונה, גבית עו"ד אריה שטאובר:

 ארנונה מה זה שייך?     :שוקי קרומר
 ככה הוא סבור.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 רגע, אני מסבר את האוזן.  עו"ד אריה שטאובר:

 שוקי, אני לא זוכר שהוא הפריע לך.     :עו"ד שוקי פורר
 חת, והפרעתי לו גם פעם אחת. פעם א    :שוקי קרומר

 אז גמרנו.     :עו"ד שוקי פורר
אני רוצה לסבר את האוזן, הרי אם העירייה השקיעה  עו"ד אריה שטאובר:

 44 -ארנונה  ₪מיליון   250זה מכסף שהיא גבתה מהאזרחים. אז גבינו  -כסף 
בערך. אני אומר את הדוגמא הזאת, יכול להיות שמהכנסות  20%מיליון זה 

, שזה כסף שאנחנו ₪מיליון  44אחרות. אני רוצה להתמקד במספר הזה, 
משקיעים לא מהמדינה, לא מהשתתפות הורים, כסף שהשקענו מרחובות, מההון 

 העצמי של רחובות. 
 . 44, לא 47אריה, זה   רחמים מלול:

אני רוצה שתבינו מה כואב לי. לא , עוד יותר טוב. 47 עו"ד אריה שטאובר:
הישיבה להיום, אבל פורסם רק לפני שבוע, מבקר המדינה פרסם דו"ח תכננו את 

חמור על ליקויים ברשויות המקומיות. בתוך הדו"ח הזה אני קורא, הדו"ח חושף 
 מגזרים: החרדי והלא יהודי.  2-מצב חמור ביותר של תשתיות החינוך ב

 גם ברחובות?     :שוקי קרומר
תראו, כשאני מדבר על אפליה, זה בכל הארץ. רבותיי  עו"ד אריה שטאובר:

שוקי  -שנה. אני יכול להגיד דבר אחד  40לא התחיל אצל שוקי, זה התחיל לפני 
תיקן את האפליה בחלקה. המתנ"ס זה תיקון אחד למשל, יש דברים נוספים 
שתוקנו. לכן אני מצביע בעד התקציב, למרות שאני מבקר אותו. אני הולך לבקר 

כי האפליה בתקופת שוקי, אני חייב לציין, היא תוקנה אותו. אני אצביע בעדו 
, וקל מאוד לתקן אותה. כי 2008-בחלקה. צריך להמשיך לתקן אותה ביתר שאת ב

אני לא מבקש, בניגוד לשוקי קרומר, בניגוד לחנניה, אני לא אומר 'רבותיי, 
, כי זו לא חכמה להגיד 'תוסיפו מיליונים'. תגידי מאיפה  לקחת תוסיפו מיליונים'

 אותם, כמו שרחמים שאל אותך. 
 נתתי תשובה.     :חנניה וינברגר

שאנחנו שמים מההון  ₪מיליון  44-אני אומר, את ה עו"ד אריה שטאובר:
, אני בכסף של משרד החינוך לא נוגע. למה אני מתכוון?  לדוגמא:  -העצמי

זה?'.  מיליון? במה אנחנו מוציאים את 44-שאלתי את דניאלה 'לאיפה הולכים ה
מיליון  5. ₪מיליון  12אז הסתבר למשל, שהסעות חינוך עולה בעיריית רחובות 

מיליון. למשל:   44-שמים מהון עצמי מתוך ה ₪מיליון  7מקבלים מהמדינה,  ₪
עולה חשמל בנושא  ₪מיליון  3חשמל בחינוך לא מקבלים שקל מהמדינה. 

 . 10שווה  7+3: 10-מיליון. הגעת כבר ל 44-החינוך, זה ה
..      :זוהר בלום  אבל זה חוזר, כי זה בא אלי.
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 זוהר, תעשה לי טובה.  עו"ד אריה שטאובר:
 חבר'ה, אל תפריעו לו, הוא מדבר לעניין.     :עו"ד שוקי פורר

זה  ₪מיליון  7מיליון לדוגמא,  44-רבותיי, מתוך ה עו"ד אריה שטאובר:
וך. ויש כמובן דוגמאות זה חשמל לחינ ₪מיליון  3הסעות שאנחנו משלמים, 

נוספות. בוא נתמקד למשל בהסעות: כל החינוך החרדי, כל החינוך, כל בתי הספר 
-  ,' , 'שובו'. איליה, 'שובו לא מקבלים שקל אחד בהסעות. לדוגמא: 'נתיבות משה'

ם חילוניים, לא דתיים, לא חרדים, חילוניים, רק מה, הצוות הוא במקרה למידית
 אחד הסעות. לא מקבל שקל  -חרדי 

..      :זוהר בלום  הרישיון שלהם אומר מראש שלא.
זוהר, אני מוכן לשמוע תשובות לכל דבר, אבל אני  עו"ד אריה שטאובר:

מדבר בתמציתיות ואחרי זה תיתן לי תשובות. בית ספר 'שובו' למשל, זו עוד 
ל לא מקב -דוגמא. תלמידים חילוניים, לא דתיים, אבל מה, הצוות במקרה דתי 

הסעות, לא מקבל גם שיפוצים, שום דבר, לא מקבל תחזוקה שוטפת. יש בעיה 
הוא לוקח קבלן פרטי. 'נתיבות משה' לא מקבל הסעות. אפרים וייס,  -בביוב? 

תלמידים, לא מקבל הסעות. אני מדבר עכשיו שוב,  350בית ספר 'בית יעקב', 
שאנחנו  ₪מיליון  7 מיליון. לא מדבר על מה שמהמדינה, 7-החלק שלנו בלבד, ה

הוא לא מקבל שקל אחד. אם יש למישהו הסבר על האפליה הזו, אני  -משקיעים 
 מוכן לשמוע. 

 אני אסביר לך רק לעניין ההסעות.     :עו"ד שוקי פורר
סליחה, הערה. אתה מנסה עכשיו לעשות פה   רחמים מלול:

לה. זו ההערה דקלרציה? כי אם רצית לפתור את הבעיה הזאת, המקום הוא בהנה
 שלי. 

 גם לי יש הערה לפני כן.     :מנחם קליין
 אריה, אני מתפלא עליך.   רחמים מלול:

 הערה נכונה.     :עו"ד שוקי פורר
מאחר והעלית את זה פה, יש לי רק הערה אחת. לפני     :מנחם קליין

 'שובו' -שנתיים, ואני לא אומר את הדברים סתם, אני אומר את זה פה בכוונה 
התחננו 'אנחנו רוצים לעבור מנס ציונה לרחובות'. אמרנו 'למה?', אמרו 'אנחנו 

 לא רוצים כלום, רק תנו לנו מקום'. 
 מנחם, אני יודע.  עו"ד אריה שטאובר:

 טעינו.  -מה אתה אומר היום?     :מנחם קליין
', אין לך תשובה לאפרים  עו"ד אריה שטאובר: מנחם, יש לך תשובה ל'שובו

 וייס. 
שטאובר, בוא אני אענה לך רק לעניין ההסעות, ואני     :עו"ד שוקי פורר

 מציע שתקבל את ההצעה של מלול. 
 אתה צריך להגיד מאיפה אתה לוקח.     :שוקי קרומר

 לא, לא, אני לא לוקח.  עו"ד אריה שטאובר:
 לאט זה יתבצע. הוא צודק, זה יתבצע. -לאט    :מנחם קליין

 אגב, חשמל למשל הם כן מקבלים.  עו"ד אריה שטאובר:
אתם לא רוצים להקשיב, יש לזה סיבה. עיריית     :עו"ד שוקי פורר

רחובות משתתפת בהוצאות נסיעה עפ"י משרד החינוך. כאשר משרד החינוך קובע 
זכאי להסעה, הוא מקבל את ההשתתפות של משרד החינוך ואת  Xשתלמיד 

הוא לא מקבל, לא מזה ולא  -זכאי ההשתתפות של עיריית רחובות. אם הוא לא 
 מזה. 

 ואין ילדים חרדים שזכאים להסעה?     :חנניה וינברגר
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מקבלים. אנחנו משלמים עפ"י משרד  -אם הם זכאים     :עו"ד שוקי פורר
 החינוך. 

 )מדברים ביחד( 
שטאובר, תגיד לי מאיפה אתה לוקח את הכסף.     :שוקי קרומר

שליט, מאורט, תגיד לי מאיפה אתה -מוריד. מדהמהחינוך תגיד לי מאיפה אתה 
 מוריד. 

אני העליתי את הנקודה. אגב, אני מקבל את העצה של  עו"ד אריה שטאובר:
רחמים. אני רציתי להציב את הנקודה, כי היו פה חברי מועצה שיהיו גם 

 בקדנציה הבאה כנראה, אז שיידעו.
ה הכסף. התחלת מקובל, אני רק אומר תגיד לי מאיפ    :שוקי קרומר

 תגיד לי מאיפה הכסף.  -להגיד לי 
 אני מתכוון חלוקת העוגה שקיימת בין כולם.  עו"ד אריה שטאובר:

תגיד לי מאיזה בית ספר אתה מוריד. תהיה פייר עד     :שוקי קרומר
הסוף, הוגן. אני מקבל את העמדה שלך, תגיד לי מאיפה אתה מוריד, תן לי 

 תשובות. 
החלוקה מלכתחילה תהיה שוויונית, לא להוריד  לא.    :חנניה וינברגר

 מאף אחד. 
רבותיי, בנושא החינוך כולם יודעים, גם התשתיות, יש  עו"ד אריה שטאובר:

אין  -הרבה מה לעשות ואין שוויון, כל אחד יודע. אנחנו מדברים יפה על שוויון 
אבל  ,בהנהלה שוויון. אבל מה, יכול להיות שזה לא המקום פה לדבר על זה, אלא

 צריכים שחברי המועצה יידעו את זה. 
 תיקוני עיוותם היו.     :עו"ד שוקי פורר

 היו תיקונים.  עו"ד אריה שטאובר:
 -בשיפוצי הקיץ     :זוהר בלום

נכון. ההיפך, אמרתי שבקדנציה של שוקי האפליה  עו"ד אריה שטאובר:
 קטנה, יש שיפוץ. 

 נהלה וראש העיר פתר את זה. עלה נושא האחזקה בה  רחמים מלול:
 נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 שכחת? נושא האחזקה. תמיר היה שותף לזה גם.   רחמים מלול:
 אז אני מדבר על דברים נוספים.  עו"ד אריה שטאובר:

 יש דברים שההנהלה עושה בלי שהאופוזיציה תדע.     :שוקי קרומר
 זמן, שוקי. אי אפשר שאתה תדבר כל ה    :עו"ד שוקי פורר

 אתה עוזב את ההנהלה, שטאובר? מה קרה?    שאול ליבי:
אני רוצה לומר דבר מאוד קצר. אנחנו ב'שינוי' כבר    :אהרון בר

כמה שנים ביקשנו להעלות את הארנונה. זה לא להעלות את הארנונה, אלא 
לשנות את העיוות שקיים. יש מן מצב בכל הארץ, וגם ברחובות, שדואגים תמיד 

לחלשים. החלשים נמצאים גם בשכונות הצפוניות של רחובות. יש אנשים שם  רק
קשיי יום, שגרים בדירות והם משלמים ארנונה יותר גבוהה. אילו העלינו את 

. עשינו בזמנו חישוב שזו ₪מיליון  15שנים, היינו היום עם  3הארנונה לפני 
 . ₪מיליון  15שנים זה מיליון  3. ₪מיליון  5עליה של 

אהרון, אני בהחלט מקבל את ההערה שלך, ואני מקווה     :ו"ד שוקי פוררע
שנים עד  5שראש העיר הבא שיישב על הכיסא בקדנציה הבאה, שתהיינה לו 

יתקנו את העיוות הזה, כי זה  -הבחירות, גם חברי המועצה החדשים שייבחרו 
ות וצריך בהחלט עיוות שמשלמים לא עפ"י קני מידה שווים יש עיוותים ברחוב

 לתקן את העיוות הזה, במיוחד בנושא של אזור מיסוי ב'. 
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אני מקבל מה שאומר מלול. יש לי מה להגיד, אבל זה    שאול ליבי:
 אני אגיד בהנהלה הבאה. 

 מאה אחוז. קליין, בבקשה.     :עו"ד שוקי פורר
 פחדן, פחדן.   :שמעון קהלני

 למה? אמרת שצריכים לדבר יפה.    שאול ליבי:
 . ₪ 80,000כל שנה אתה מדבר   :שמעון קהלני

 לא יחסר לי תקציב השנה.    שאול ליבי:
אני חושב שבישיבת תקציב, לא תוכל להתעלם במילות     :מנחם קליין

 . סיכום מחוק נהרי, משפט או שניים, ואני חושב שאריה העלה את זה בעיקרון
ת שלך, ובדרך כזו או נצטרך להתייחס לעניין הזה במילות סיכום כאלה ואחרו

אחרת תוך כדי השנה, באמת אם ישנם עיוותים, למנוע אותם או לסייע כדי 
אתמול ערכנו ועדת כספים  -שהעיוותים האלה ייעלמו. לגבי ישיבה נוספת 

שאנחנו צריכים לאשר את הפרוטוקול שלה. אני רוצה למחות. וזה טוב מאוד 
ה, כי רציתי לבדוק לפי הדברים שאנחנו דנים בסוף הישיבה ולא בתחילת הישיב

ששמעתי פה מכל אותם אנשים שטענו בתוקף, ושמעון, אני פונה אליך שהנתונים 
מנעו ממנו מלהגיש הצעת תקציב. הצעת התקציב הזו ממש לא  2007של ביצוע 

כי כך צריך  2007-קשורה. היא לא קשורה, היא לא נגזרת, לא היתה התייחסות ל
, 2008-עבודה האמיתית. אז הוא קיבל הצעת תקציב ללהיות, ואני חושב שזו ה

היא קשורה לדיון נוסף. לכן, אני לא רציתי למסור את הנתונים, ואמרתי  2007
,  2008נדון בישיבת ועדת כספים מיוחדת. והצעת תקציב  2007-ב -לקהלני  מצוין

הוא לקח את הצעת התקציב שלנו, גזר אותה בצורה כזו או אחרת, והוא מציע 
גם  -האנשים וכל הבקשה אתמול לעריכת ועדה נוספת טרטור כל עה שונה. הצ

מי שהזמין אותה, אני צריך לציין את חנניה באמת שהזמין אותה וישב מתחילתה 
ועד סופה כמו ילד טוב ירושלים ואמר 'אני הזמנתי את הישיבה, אני נמצא 

אשב בישיבה,  בישיבה'. אבל לא יכול להיות שמי שזימן את הישיבה ודאג שאני
 אז אני רוצה למחות על זה. יגיד שלא היה זמן לשבת בישיבה. 

היה לי משהו חריג. אמרתי את הדברים שלי, לא שלא   :שמעון קהלני
 באתי לישיבה. 

 תשמע גם את הדברים שלי.     :מנחם קליין
כן, אבל דבר נוסף, זה נוסף, הצעת התקציב שלי זה   :שמעון קהלני

ייתי יכול לדעת למשל על החריגה של היועץ החיצוני, לא הייתי נוסף. אני לא ה
יכול לדעת על חריגות נוספות שהיו בתקציב, לא הייתי יכול לדעת איך התקציב 

. אני לא הייתי יודע את כל 2007ואיזה חריגות היו בשנת  2007מחולק משנת 
 הדברים האלה, על מה אתה מדבר? זה היה חשוב מאוד. 

משפט או שניים להצעת התקציב. יכול להיות שהייתי     :מנחם קליין
שוקל ברצינות להצביע בעד התקציב של שמעון. אבל יש לי קצת בעיה, מפני 

 -שגם הוא טוען שלמשל כל הייעוץ המשפטי
אתה הולך להצביע בשביל הצעת התקציב     :חנניה וינברגר

 האלטרנטיבית? אני רוצה להבין. 
 ות, כן. יכול להי    :מנחם קליין

 אז יהיה קיזוז.     :חנניה וינברגר
 לא נראה לי שזה מה שהוא הולך להציע.     :עו"ד שוקי פורר

 מה?     :מנחם קליין
 -לא נראה לי שאתה הולך להציע שנצביע בעד ה    :עו"ד שוקי פורר

הייתי מציע לו הייתי מבין את כל מה שכתוב. אבל גם     :מנחם קליין
מיליון, היה  4אז אם היינו מכרז לא היינו משלמים  -שפטי לשיטתך, ייעוץ מ
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מיליון, ואז ההוצאות  4מיליון וזה יפה מאוד. אבל אז לא היה חיסכון של  2עולה 
לקחת נטו. זאת אומרת, אתה מציע לנו פה עירייה ללא ייעוצים משפטיים, 

מאות הבנתי. ואני, בעניין הזה אני דואג, מפני שאני יודע, שבמשך שנה יש 
 -תביעות נגד עירייה. לא קשורה לא בראש העיר

אני אגיד לך מנחם משהו? יש הרבה סעיפים שמהם לא   :שמעון קהלני
 קיזזתי, ויש לי הרבה שאני יכול לקזז. 

 לא העלית, לכן אני לא יכול להצביע.     :מנחם קליין
 עזוב, עזוב, עזוב.   :שמעון קהלני

 ל להצביע על התקציב שלך. לכן אני לא יכו    :מנחם קליין
אז  -דבר שני, מעבר למכרז, ושאתה אומר שאני צודק   :שמעון קהלני

 קודם כל, למה זה לא נעשה? 
 סליחה. אני לא אומר שאתה צודק.     :מנחם קליין

לא, אתה אומר לי עכשיו פה 'אתה צודק, אתה יכול   :שמעון קהלני
 -להוציא דרך מכרז'

לכך נראה לי, שגם אם נלך לשיטתו, התקציב לא אז אי     :מנחם קליין
 נציע להוריד.  50%-יהיה מאוזן מפני שהוצאות משפטיות תהיינה. אולי ב

 זה לא רציני מה שאתה אומר.   :שמעון קהלני
 על תקציב לא מאוזן אני לא יכול להצביע.     :מנחם קליין

ד. מנחם, עזוב, עזוב, זה תקציב מאוזן אחד לאח  :שמעון קהלני
הבעיה שלך היא אחרת, הבעיה היא שיש מחלקה משפטית והיא לא מנוצלת נכון, 

 זו הבעיה. 
 קליין, סיימת?     :עו"ד שוקי פורר

יש לי עוד סעיפים, אבל אני רואה שאתם חסרי     :מנחם קליין
 סבלנות. 

רק שתבינו, ייעוץ משפטי הוא גם מכניס מיליונים   רחמים מלול:
 זו עובדה שאתה צריך להפנים אותה.שתדע.  לקופת העירייה, זה

זה נכון, אבל זה צריך להגיע מתוך המחלקה   :שמעון קהלני
 . ₪מיליון  2המשפטית. ככה עובדים, אבל לא צריך 

 אני מבקש לסכם.     :עו"ד שוקי פורר
 זה נשמע לך הגיוני?   :שמעון קהלני
 תבדוק כמה תביעות היו.   רחמים מלול:

אני רוצה להודות לחברי המועצה, לפחות על האווירה     :רעו"ד שוקי פור
הנינוחה שהיתה פה היום, ולא האווירה שהיתה בישיבות אחרות ששטאובר 
, ואני בהחלט מברך את כולם על האווירה הנעימה. יחד עם זאת,  התריע עליהן
אני פטור מלהתייחס להצעת התקציב האלטרנטיבית שהוצעה פה כי היא לא 

, רצינית, ה יא הצעה פופוליסטית שבאה לא להתחשב בכלל בצרכי העירייה. לכן
סעיפים שהם לא  30להיכנס רק לסעיף אחד, אני אמצא לך פה אם אני אחפש, גם 

רציניים. ככה לא מגישים. אם היית רוצה באמת שידונו בזה, היית מביא את זה 
כיוון שזה לא לוועדת הכספים, היו דנים מאיפה זה בא, מאיפה זה לא בא. אבל מ

אז שם ידונו בזה. אני רוצה רק לומר  -מיועד גם למועצה אלא מיועד לעיתונות 
לכם דבר אחד, היו פה הערות חשובות לתקציב. יש לי הערות לא מעטות על 

הייתי בונה אותו אחרת.  -תקציב העירייה, ואילו הייתי יכול לבנות אותו אחרת 
רה של תקציב העירייה, הוא יבין איזה אם מישהו ירצה באמת להיכנס לעובי הקו

אילוצים יש לנו בתוך התקציב, איזה דברים שאי אפשר בלעדיהם. המשחק הוא 
כל כך קטן, והיכולת להשפיע היא ממש בשוליים שבשוליים, ולכן צריך גם קצת 

גדל בשיעור שבה  2007אחריות על העניין הזה. שוקי אמר נכון, התקציב של 
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. שאלמלא היתה גדלה הכנסת העירייה כפי שהיא גדלה, או גדלה הכנסת העירייה
שהיינו צריכים לוותר על פעולות שלמות, או שנכנסים לגירעון. זה נכון. אני גם 
מקבל את ההערה שלך בנושא תכנית עבודה מקושרת תקציב. לידיעתך, העירייה 
עובדת כעת על תהליך של תכנית עבודה מקושרת תקציב. יש לנו גם מנגנון 
להפעלתו וגם איש שנזכר ע"י המפע"ם לבצע עם עובדי העירייה ומנהליה את 

, אני לא יודע מי 2009נושא תכנית עבודה מקושרת תקציב. אני מעריך שתקציב 
אני מעריך  2009אבל תקציב  -יאשר אותו מאלה שיושבים פה מסביב לשולחן 

מקושרת שיהיה אחרי סיום התהליך של לימוד הדרך להכנת תכנית עבודה 
תקציב, והוא ייראה אחרת לגמרי. אני זוכר שאמרתי את זה כבר בשנה שעברה 
ורציתי ולא הסתייע, אני מקווה שעכשיו אנחנו ניקח את זה לידיים. תראו, נושא 
התב"רים הוא מאוד בעייתי. חייבים לדעת את זה, עיריית רחובות נקלעה 

 . 2004לגירעון גדול מאוד בתב"רים בשנת 
 . 2003    :מרשוקי קרו

זה נחשף מבחינת המעקב התקציבי על זה.  2004-כן, ב    :עו"ד שוקי פורר
לקחנו אז, כפי שאתם זוכרים, סכום גדול מאוד של כסף כהלוואה לכיסוי הגירעון 
בתב"רים. אנחנו עד היום נמצאים במגבלה של אישור תב"רים ע"י משרד הפנים. 

התב"רים רק עפ"י הכנסה בפועל. אני כלומר, משרד הפנים מאשר לנו את אותם 
מקווה שאנחנו מקיימים ישיבה בשבוע הקרוב או בשבועיים הקרובים עם משרד 
הפנים, לשנות את הנוסחה, כי אנחנו הגענו ליציבות בעניין הזה. אני מקווה 

תגדלנה הכנסות התב"רים. אני מקווה שתכנית גן הפקאן  2008ומאמין שבשנת 
ניס סכומים משמעותיים לעירייה בתב"רים. יש עוד כבר תיכנס לפעולה ותכ

תכניות שנמצאות בבישול, כך שאפשר יהיה לבצע את כל אותן תכניות הפיתוח. 
שנים בקדנציה הזאת, זאת גם  3.5זו היתה אחת המגבלות הגדולות שלנו במשך 

הסיבה שביצענו מעט מידי בפיתוח, ואני מסכים איתך שישתחרר כסף לקראת 
יה, והרגשנו את עבודות הפיתוח. אנחנו עדיין חייבים לתושבים סיום הקדנצ

שלנו הרבה מאוד פיתוח: גם בתחום הגינון וגם בתחום הריבוד והמדרכות, מבני 
ציבור ודברים אחרים. הלוואי שעיריית רחובות תוכל להרשות לעצמה את כל מה 

כבר שהיא צריכה לתת. אתה חושב שאני לא מסכים עם ההערה? אני מקווה ש
השנה אנחנו הולכים על תכנית גדולה של שיפוץ בית התרבות, בית יד לבנים 
והספרייה העירונית. כל מתחם התרבות העירוני הזה שמשרת את כל העיר, הולך 

 לקבל מתיחת פנים משמעותית כבר השנה. 
 הלוואי.     :שוקי קרומר

אדיש אנחנו בהחלט ערים לדברים האלה. אני לא     :עו"ד שוקי פורר
אני רו לגופם של דברים. להערות שהוערו פה ע"י חברי מועצה, ככל שהן הוע

של עיריית רחובות יהיה יותר גדול, ייתן מענה  2009מקווה שבשנה הבאה תקציב 
לכל אותם הדברים הצודקים שהועלו פה. למשל: הנושא של השוואת תנאים של 

, זה דבר חשוב ביותר. רק כל ילדי רחובות מבחינת מה שהם מקבלים ע"י העירייה
ין הזכיר אותו, נושא חוק נהרי שמדבר על  דעו לכם, שבנושא חוק נהרי שקלי

מרכז שלטון מקומי מחר  -הקצבת כספים בצורה שווה לכל הזרמים של החינוך 
מגיש בג"ץ כי הממשלה, כאשר היא חוקקה את חוק נהרי, הבטיחה לרשויות 

'. כי מאיפה נב אם אתה בא מחר יא כסף? הרי ממה נפשך? המקומיות 'יהיה מימון
 -ואומר 'צריך לתת כסף'

 . ₪... מרכז השלטון, שהם תרגמו את זה רבע מיליארד     :מנחם קליין
 לפחות.     :שוקי קרומר

 נכון, נכון.     :עו"ד שוקי פורר
 הלוואי שייגמר ברבע מיליארד.     :שוקי קרומר
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ה מגיע, הטענה היא נכונה. היכולת אני אומר הכסף הז    :עו"ד שוקי פורר
 -של העיריות היום, אחרי שנבנה מבנה מסוים מעוות, בוא נגיד שהוא מעוות

שנה התנהגתם בצורה  40-אתה אומר, אחרי ש עו"ד אריה שטאובר:
 מסוים. זה לא בסדר. ביום  מסוימת, היום אתה פתאום אומר לי

 נוי כיוון. נכון, אתה לא יכול לעשות שי    :עו"ד שוקי פורר
 אבל לפחות להתחיל לשנות.  עו"ד אריה שטאובר:

 אנחנו כבר התחלנו.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 בסדר.  עו"ד אריה שטאובר:

התחלנו, ואני בהחלט מקבל את זה. אני רוצה להגיע     :עו"ד שוקי פורר
למצב שבו אף אחד לא יגיד 'למה העירייה נותנת לילד זה יותר מאשר לילד זה?'. 
זה לא צריך להיות. אבל בסה"כ אני חושב שאנחנו נמצאים במגמה חיובית, ואני 

 -הפרוטוקולים 2מציע שאנחנו קודם כל נאשר את 
 יש לך התייחסות ברשותך לנושא של אגודות הספורט?     :שוקי קרומר

תראה, הלוואי ויכולתי לשנות את ההקצבות ותמיכות     :עו"ד שוקי פורר
הספורט במיוחד. אני מקווה שבתקציב של שנה הבאה תימצא ומענקים לאגודות 

איזושהי דרך לעשות את זה. אני כואב מאוד את הנושא הזה, לא מהיום ולא 
מאתמול. אני לא מציע שנשנה משהו בתקציב של השנה הזאת. אני מציע שנעשה 

דברים: א( נאשר אם אין התנגדות את כל ההחלטות שהתקבלו בוועדות  2
 צריכים את המספרים שלהם.  הכספים, לא
חשוב, כי ועדת כספים שדנה על תב"ר, אין בעיה, אבל     :שוקי קרומר
 -מה ששייך ל

החלטות. נאשר את  3-2בסדר, אז היו שם איזה     :עו"ד שוקי פורר
הפרוטוקולים, ואני מציע שנקבל את ההחלטה כדלקמן ועליה נצביע. מועצת 

 547,868,000בנוסח שצורף בסך של  2008 העיר מאשרת את הצעת התקציב לשנת
 . זאת הצעת ההחלטה. מי בעד? ירים את ידו. ₪

שנייה, זה לא שייך לוועדת הכספים, שוקי. אתה     :שוקי קרומר
 חיברת. 

אז נקבל קודם החלטה בעניין הזה. מי בעד הצעת     :עו"ד שוקי פורר
 ההחלטה כפי שהקראתי אותה? 

  .14 עו"ד תמיר פינשטיין:
 בעד. מי נגד?  14    :עו"ד שוקי פורר

 . 3 עו"ד תמיר פינשטיין:
ב.    :עו"ד שוקי פורר  מי נמנע? אין. אושרה הצעת התקצי

 

לאשר הצעת נגד(  3בעד,  13מחליטים ברוב קולות ) :08-71-735מס'  חלטהה
 . ₪ 547,868,000בנוסח שצורף בסך של  2008התקציב לשנת 

 
הפרוטוקולים שקיבלתם  2מציע גם שנאשר את  אני    :עו"ד שוקי פורר

בוועדת הכספים. מי בעד אישור הפרוטוקולים של ועדת הכספים? קיבלתם 
 אותם. 

 )מדברים ביחד( 
 . 15 עו"ד תמיר פינשטיין:

תקציב אישרנו, אבל היו שם עוד החלטות. תב"רים.     :עו"ד שוקי פורר
 ישרתם נגד. פה אחד התקבלו האישורים של התב"רים. תקציב א
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 25לאשר החלטות ועדת כספים מס' פה אחד מחליטים  :08-71-736מס'  חלטהה
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_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 
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