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 עיריית רחובות

 34' מן המניין מסשלא ישיבת מועצה 

 35:19בשעה  2011/1/26 א"עתש שבטב א"כ, רביעימיום 

 בניין העירייה, 2קומה , באולם הישיבות

 

מ "סגן ומ –ציון שרעבי -מ בן"ח, ראש העיר –רחמים מלול  :משתתפים

, סגן ראש העיר – מ זוהר בלום"ח, מ אבנר אקוע"ח, ע"רה

מ "ח, מ שוקי קרומר"ח, ר מרה קנבל"מ ד"ח, ייןמ מנחם קל"ח

ד "עומ "ח, מ שי קזיוף"ח, מ פנחס הומינר"ח, ניר-לואיס בר

מ גלעד "ח, מ שאול ליבי"ח, מ חנניה וינברגר"ח, עוזי סלנט

ד "עומ "ח, אמיר ירוןד "עומ "ח, ארי-מ גיורא בן"ח, מזרחי

מ "ח ,פים זאיקהי' מ אינג"ח, מ הרצל טובלי"ח, יניב מרקוביץ

 . מתן דילד "עו

 

ד "עו, ומרכז ישיבות המועצה ל העירייה"מנכ - דורון מילברג :נוכחים

, גזברית העירייה -דניאלה ליבי , יועצת משפטית -מיכל דגן 

 -חנניה קורש , מהנדס העירייה -ישראל בן ישראל ' אדר

דודי , ר.ל.ל ה"מנכ –גיא עידו , ממונה ביטוחים ונכסים

, מבקר העירייה –נחום איזנר , ש העירש רא"רל -אשכנזי 

 . מנהל משאבי אנוש –יגאל נדב 

   

  .מ שמשון צור"ח :חסרים
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 :סדר היום
 . 2011אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 
 
 

 
 

 החלטות המועצה
 2011/01/26 מיום 34' מן המניין מסשלא ישיבת מועצה

, לנטעוזי ס –נגד  2, בעד 16)ברוב קולות מחליטים  
 660לאשר את תקציב העירייה על סך  , חנניה וינברג

 .₪מיליון 

 :11-34-383' מס החלטה
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לאישור מן המניין שלא ישיבת מועצה אני פותח   :רחמים מלול
למעשה , חברים. 19:35השעה , א"תשע, א בשבט"כ, היום יום רביעי. 2011תקציב 

כתבתי גם . ועדת הכספיםהיא נדונה גם בו, חוברת התקציב חולקה לכם בזמן
גם כושר הדיבור שלי . נציג את זה במצגת קצרצרה. דברי מבוא, דברי הקדמה

נתבונן לרגע , אז בבקשה. אז אני אשתדל לתמצת ולקצר, היום הוא קצת חלש
 . עיקרי הדברים מופיעים שם. במצגת

 ,התאפיינה בייצוב ועיצוב המערכות העירוניות והניהוליות 2010שנת , חברים
מסרתי את הנתונים . איזון התקציב והכנסות חסרות תקדים מהיטלים ואגרות

היטלי פיתוח והיטלי , הכנסנו מאגרות והיטלים 2010שבשנת , בוועדת כספים
100-ו, ₪מיליון  185-השבחה כ הלכו לטובת , ר.ל.מהם כולל ה₪ מיליון  120-

 . עבודות הפיתוח הנרחבות המתקיימות בעיר

, ביקושים גדולים למגורים, ה בתנופת פיתוח אדירה בעירהצטיינ 2010שנת 
ניקיון ושיפור , 120-חגיגות ה, בינוי ופיתוח בכל רחבי העיר, עבודות תשתית

נדמה לי שאתם מרגישים בתוצאות של שיפור חזות העיר וגם ניקיון . חזות העיר
 . העיר

גידול של , ₪ון מילי 660השנה זה . ₪מיליון  617כזכור לכם עמד על  2010תקציב 
, גידול בשירותים, וזה מעצם ההתרחבות של העיר, אם אני לא טועה 8%-7%-כ

מההכנסות הן  79%. ותיכף תראו באיזה סעיפים נתנו יותר את הדגשים הראויים
תקציבי החינוך והתרבות . הם מימון של משרדים ממשלתיים 21%, במימון עצמי

שתמיד , וזה דבר חסר תקדים, ומענקיםתקציבי תמיכות , ₪מיליון  15%-יגדלו בכ
, גם חנניה וינברגר, אני זוכר גם שוקי קרומר, דיברנו על זה והרבה חברי מועצה

אפילו מעבר למה שהגדלתי בשנה , קציבדרשו את הגדלת הת, עוד נציגים אחרים
וכמעט הכפלנו את התקציב של , נקטנו בצעד מאוד נועז, אבל בכל זאת. הזאת

כאשר המטרה שלנו , ₪מיליון  3.5-ל₪ מיליון  1.950-ענקים מועדת תמיכות ומ
 . גם לעזור מאוד לקבוצות הספורט שתמיד התלוננו על תקציבים זעומים ונמוכים

מסך  24%כמעט , שדרוג רמת ההישגים החינוכיים, שיפור השירות ואיכות החיים
יה מסבסדת והעירי, ₪מיליון  158 ,זה כולל שכר, חברים. התקציב מופנה לחינוך

בינוי , עוד חל גידול משמעותי בתקציב פיתוח. מן התקציב הזה 50%כמעט 
שהסתיים , ברישום שהתקיים בימים הללו, אגב. ושיפוץ של מוסדות החינוך בעיר

נרשמו לגני ילדים , לא הספקתי אפילו לבקר אותם, זה היה באולם כאן, היום
 . תלמידים מעל 1,000

 . תריו 1,300     :זוהר בלום

 . 1,000העדכון האחרון שקיבלתי היה ? 1,300  :רחמים מלול

 ? מעל המצופה    :חנניה וינברגר

3בגילאים , מעל שנה שעברה  :רחמים מלול כאשר עוד לא עשינו . 6-
וזה ייאלץ . ולגני חובה, לגני טרום חובה, טרום חובה-את הפילוח לגני טרום

 . להתמודד עם בעיה של אכלוסאותנו 

. אלו שבאו לגור   :ליבישאול  .  . על הרווחה.

שאול . באים הרבה זוגות צעירים חדשים, לא, לא  :רחמים מלול
אומרת שבאו הרבה זוגות צעירים , 3,000העובדה שאנחנו רשמנו מעל , ידידי
 . לעיר
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, ברוך ה   :שאול ליבי  . יפה מאוד'

ובן וכמ, 125,000ולכן האוכלוסייה כבר הגיעה למעל   :רחמים מלול
גני ילדים , הגידול זה מאלץ אותנו להתמודד עם בעיות של מינוי מוסדות חינוך

 . וכמובן פיתוח תשתיות נוספות ושיפור השירות לתושב

גדל            תקציב התרבות . פעולות תרבות ענפות ומגוונות לכל גווני האוכלוסייה
יבלנו החלטה מאוד ק, חברים. מהתקציב 4.7%המהווים , ₪מיליון  30-כ, 11.5%-ב

למרות , יתקיימו גם השנה, 120-שכל האירועים שהיו בחגיגות ה, חשובה
כל , כל מופעי הרחוב, כל הפסטיבלים, אז לכן. אמורות להסתיים 120-שחגיגות ה

. נמשיך לקיים אותם גם השנה, כל ערבי השירה שהתקיימו, רערבי הבידו
ואולי , 2011-את צמאונם גם ב ואנחנו נשתדל להרוות, התושבים היו צמאים לזה

 . עוד נרחיב פעילות

 . הבאה 120-זאת השנה הראשונה של ה    :חנניה וינברגר

הצעירים והסטודנטים . שיפור השירות. בסדר. נכון  :רחמים מלול
למתן מלגות ₪  150,000ולראשונה תוקצב סכום של , מקבלים תמיכה נרחבת

סבסוד , ה אישרנו מימון הריביתבשנה שעבר, כזכור לכם. לסטודנטים בעיר
ואמרו לי , השבוע הייתי בבנק לאומי, ואגב. ₪ 150,000-הריבית לסטודנטים ב

סטודנטים ממתינים לקבל  80-ועוד כ, שעשרות סטודנטים כבר קיבלו הלוואות
אבל בנוסף לזאת . שזה עשה את זה שלו ועושה את שלו, כלומר. את ההלוואות
כאשר . אלא מלגה אמיתית, לא סבסוד. נקת מלגותלהע₪  150,000תקצבנו עוד 

מטעמם  matchingוכנראה שהם יאשרו , באנו במשא ומתן עם ארגון הקבלנים
ואנחנו במשא ומתן גם עם . לצרכי חלוקת מלגות לסטודנטים₪  150,000של עוד 

שגם הם יתקצבו את הנושא הזה של המלגות , הפקולטה ועם מכון ויצמן
 .בסכומים משמעותיים

לצרכי ₪  200,000עוד , י מתן דיל"עירים שמוחזק עלזה הוספנו לתיק הצבנוסף 
אמנם לא כל חברי המועצה . תודה לכולם, אם כן. הפעילות של הצעירים בעיר

, אבל אלה שהיו בספורטק בעת התחרות שקיימנו שם, מופיעים בתמונה הזאת
י המבוא שלי גם ואני הודיתי בדבר. אז תודה לכל אלה שמסייעים. נמצאים פה

כי אנחנו ערים גם . למרות שהם לא שותפים להנהלה, לחברי האופוזיציה
ואנחנו פועלים גם בהתאם לביקורת החיובית שמשמיעים חברי , לביקורת

הענפה והאינטנסיבית בוועדות , שלהם הטובהת וכמובן על הפעילו. האופוזיציה
 .העירייה השונות והם תורמים רבות לעבודות העירייה

שהלך לעולמו בטרם עת , ל"בתמונה הזאת נמצא הכדורגלן אבי כהן ז, אגב
לצידם של , שלישי מימין, ייבדה לחיים ארוכים, והוא נמצא, בתאונת דרכים

הטבלה הזאת . דורון, אז זאת סגולה לחיים ארוכים. ליאור שוקרי ודורון מילברג
 . ותטבלת הכנסות והוצא, לא רואים אותה בבירור, יש לכם אותה

 . מיליון לחינוך 150דיברת על   :ד עוזי סלנט"עו

 . 158  :רחמים מלול

 . עם השכר     :זוהר בלום

 . עם השכר  :רחמים מלול

? 158-אני אומר איפה ה. אני רואה טבלה, אני לא יודע  :ד עוזי סלנט"עו
 . את זה אני שואל
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 ? שכר₪ מיליון  250יש שם , תראה  :רחמים מלול

 . כן  :לנטד עוזי ס"עו

אגף משאבי אנוש ועם גזברות , בדקנו עם אגף השכר  :רחמים מלול
 . מתוך זה כמה הולך לחינוך, העירייה

 . אני אעיר על זה אחר כך  :ד עוזי סלנט"עו

אם , זה נמצא לפניכם, בכל אופן. אין בעיה, בסדר  :רחמים מלול
זו . רצויש פה את טבלת ההכנסות וההוצאות אם ת. תרצו להתייחס לזה

 . המתכונת שמשרד הפנים דורש

 .לא מעניין בכלל. זה לא מעניין  :ד עוזי סלנט"עו

אני אמשיך לנתח את , אם זה מעניין אתכם, חברים  :רחמים מלול
אני מוכן כבר לפתוח את הדיון הגרפים , אם זה לא מעניין אתכם. הגרפים

תפלגות את ה, שלפניכם מראים את היחס בין הכנסות עצמיות לממשלה
את השוואת תקציב , כולל כמובן גם את העלאת תעריפי הארנונהזה . ההכנסות

 . זה נמצא אצלכם בחוברת. ועוד ועוד 2011-התפלגות ההוצאות ב, 2011-ל 2010

לגזברית , ל העירייה"למנכ, אני מבקש להודות לכל אלה שעסקו במלאכה
שיש , חזיקי התיקיםלכל מ, לכל חברי ההנהלה, למחזיק תיק הכספים, העירייה

לציין באמת שכל אחד בא בדרישות לגיטימיות על מנת לקדם את הפעילות בתיק 
ומבקשים את גם שאינם מחזיקי תיקים , והלוואי והיו באים עוד חברים. שלו

-אני רוצה להוסיף לספר התקציב סעיף על פי בקשתו של לואיס בר .בקשותיהם
של , עילות הברוכה של לואיס בתיק הזהלפ₪  50,000סעיף פיתוח בר קיימא , ניר

 . איכות הסביבה

אני לא . אם אפשר לא להאריך יותר מידי, אני מבקש, מי שרוצה להירשם לדיון
. נשמח לקבל הערות והארות. אבל להשתדל לתמצת את ההערות, אקטע אף אחד

, חנניה, שאול? מי נרשם, כן בבקשה. גם נתקן אותם, ואם יש צורך לתקן דברים
 . שאול, כן. תודה רבה בינתיים. שי קזיוף, הומינר, קרומר, גיורא, עוזי, צלהר

אני פה בין . אני רוצה להתייחס באמת לכל התקציב   :שאול ליבי
, כמה אישורי תקציב, עברתי פה כמה קדנציות, הוותיקים של חברי מועצת העיר

שמחת כל גדל לשמחתנו ול –' א: והפעם אני חושב שזו פעם ראשונה שהתקציב
, הדברים החשובים ביותר –' ב. מחזיקי התיקים ולטובת האוכלוסייה שלנו בעיר

 .הן רווחה והן דברים אחרים, הן חינוך

 . ספורט, תרבות  :רחמים מלול

שזה דור , במיוחד הצעירים-ובמיוחד, ותרבות וספורט   :שאול ליבי
אני מאוד . ל זההרבה שנים ע-בוכה הרבהשאני כבר , ההמשך והנושא של המלגות

, וגם בנושא איגוד ערים לכבאות. שמח באמת שהנה יש כבר ניצוצות חיוביים
למרות ההבטחות בטלוויזיות , וחשוב שתדעו כל ידידיי, עקב המצוקה הארצית

שום , נכון לרגע זה -₪ מיליון  100, ₪מיליון  500, ₪מיליון  800ובעיתונים של 
עם ראשי , ש העיר שיתף פעולה איתיואני גאה גם שרא, דבר לא הגיע לשטח

, יישר כוח. 2011ואישרנו את תקציב , והעברנו גם, ערים אחרים באיגד ערים
 . ולכל העוסקים במלאכה, אדוני ראש העיר

 . בבקשה, חנניה. טוב  :רחמים מלול
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הצעת התקציב התקבלה ימים בודדים לפני , לצערי    :חנניה וינברגר
אני לא חוזר בי . ההערות שם היו כוללניות ביותר לכן, הדיון בוועדת הכספים

שזאת , והדבר העקרוני שציינתי גם במכתב אליך, כמלוא נימה מאותם דברי שבח
הפעם הראשונה שראש עירייה משבח את האופוזיציה על שיתוף הפעולה 

לא רק , ולכן אני שמח. לא חוזר בי. והתרומה לעבודת העירייה בכל התחומים
אלא שגם אני כחבר באופוזיציה ולפי דברי , תרומת האופוזיציה שאתה מציין את

ואין , משבח את העניין הזה, בתחום הזה חבר המועצה שאול ליבי אפילו ותיק
 . אלה מילים בשביל למצוא חן

ציינתי את זה מיד ועוד יותר , פיתוח נרחב בכל העיראנחנו רואים , דבר נוסף
. בניית מוסדות חינוך חדשים. בעירנוך עניין של קידום החי, בתחילת הבחירות

. זה היה המוטו שלי. ויהי בונה עיר ויקרא שמה חנוך, וכפי שנאמר אצל חנוך
חלה התפתחות גם בתחום . זה מערכת החינוךהבסיס לעיר , הכוונה שבונים עיר

 . יש דרישות ואי אפשר להתעלם מהן, התשתיות

 . מסכים איתך, נכון  :רחמים מלול

וחייבים למצוא מודוס , וחייבים להתחשב בדרישות    :רגרחנניה וינב
. לכולם במכה אחת, אי אפשר לפתח את כל העיר במכה אחת, ווינדי בין פיתוח

, יכולים להיות ויכוחים. 'אבל חייבת להיות הגינות בחלוקת סדר עדיפויות וכו
 . אבל ההרגשה חייבת להיות משותפת לכולם. אין בעיה

כי הזמן לא , ברור שלא אתייחס לכל הסעיפים, נקודות לפני שאתייחס לכמה
שהגישו לך , יספיק ובפרט לחברי מועצה שמעוניינים כל כך לשמוע את דבריי

, הרי העירייה נתבעת בתיקים מסוימים –' א: שאלות 2אז יש לי . ידיעה משמחת
מאיפה יוצא , אם היא זוכה או מפסידהוהיה . ובתיקים מסוימים היא תובעת

כל ההכנסות , אני לא יודע האם זה כולו. ולאיזה סעיף נכנס הכסף הכסף
 ? או ישנם סעיפים אחרים, וההוצאות נכנסות למחלקה המשפטית

 ? אתה רוצה תשובה  :רחמים מלול

 . עוד יותר טוב. אין בעיה, בבקשה    :חנניה וינברגר

ורוב , צדדים 2כל תביעה משפטית יש לה , קודם כל  :רחמים מלול
והן מצד , כלפי יזמים מסוימיםהן גם תביעה מצד העירייה יעות המשפטיות התב

והמשרד שעוסק , ויש מה שנקרא סיכון וסיכוי. יזמים מסוימים כלפי העירייה
מה אנחנו , בזה שולח למבקר משרד הפנים את סיכום הסיכויים והסיכונים

קן אותי תת, בסעיף הוצאות משפטיות, מכל מקום. עתידים לזכות או להפסיד
בסעיף הוצאות משפטיות יש תקציב מסוים שלוקח את , דניאלה אם אני טועה

 . הסיכונים האלה

 ? זה מופיע שם, זאת אומרת    :חנניה וינברגר

 . כן  :רחמים מלול

 . קיבלתי    :חנניה וינברגר

אבל אנחנו לא מתקצבים את זה בסכום כביכול   :רחמים מלול
 . המקסימלי

. חלק מרווחים, חלק אנחנו מפסידים. ברור    :חנניה וינברגר . ויש .
 . הפרש
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 . זה קשה מאוד לאמוד, בדיוק  :רחמים מלול

אני העליתי פה פעם במועצה בקשר . שאלה נוספת    :חנניה וינברגר
איפה זה . מיליון בערך 10בדיון שהיה אתה ציינת את הסכום של . חות חנייה"לדו

 ? באיזה סעיף, ייהמוצא את ביטויו בהכנסות של העיר

 ? דניאלה, אחרותבעצמיות , איזה מספר זה  :רחמים מלול

 . בריכוז, בדף המרכז  :ד עוזי סלנט"עו

 .יתר עצמיות, בהכנסות עצמיות   :דניאלה ליבי

עליתי הייתי מבקש עוד בקשה שה. אוקיי, יתר עצמיות    :חנניה וינברגר
אבל , ומך כל כך על האימייללמרות שאני לא ס, העניין שהצעת התקציב, אותה

 . לחברי המועצה בנוסף לחוברתבכל אופן שיומצא התקציב באימייל 

 ? אתה דורש באימייל, אה  :רחמים מלול

יותר קל לי למצוא מאשר פתאום נעלם לי . כן    :חנניה וינברגר
 . אבל לעבודה אני רוצה ביד לממש. התקציב

באתר העירוני זה גם . ניהתדאג לצרף את זה לחנ, דודי  :רחמים מלול
 . חנניה, בבקשה. זה גם על פי דרישה, התפרסם

ות לטובת ב שאין חולק שכאשר קיימים חובאני חוש    :חנניה וינברגר
. שקיימת חובה חד משמעית לעשות הכל על מנת לגבות את החובות, העירייה

ביקשתי את , כאשר דנו בארנונה, וכמה שאפשר יותר להעמיק את הגבייה
למרות שהדבר הובטח ויש בידי הפרוטוקול של , לצערי לא קיבלתי. נתוניםה

כי מי שאחראי על התחום , ולדעתי אין שום בעיה. טרם קיבלתי, ועדת הכספים
ה אין לו בעי, מנחם רוזנטל, אחד הבחורים המופלאים מעובדי העירייה, הזה

 . להמציא את הנתונים

 60-כאשר היה מדובר על כ, הצעהבשעתו הגשתי , חובות מים, בקשר לחובות
23היו מעל , 2009או  2008גופים ועמותות שסך כל החובות שלהם לשנת  -24 

, לשעבר, י מחזיק תיק הכספים שאיננו כרגע"מה שנאמר לי אז ע. ₪מיליון 
- שאנחנו החתמנו כל עמותה שמהיום והלאה

 . 2009עשינו את זה בסוף . על הוראת קבע  :רחמים מלול

 . תבורכו. אני לא חולק על זה. יפה, 2009סוף     :ינברגרחנניה ו

 . אחרת לא קיבלו תמיכה  :רחמים מלול

אבל בזה שאני משלם את מה שאני צורך היום . תבורכו    :חנניה וינברגר
אם אני לא . ואז היה מדובר על חובות. לא פתרתי את הבעיה של אתמול, ומחר
23בסביבות , טועה  . לבוא פתרון לעניין הזה חייב. ₪מיליון  24-

 . הפתרון הוא לסגור את כל עמותות הספורט בעיר  :רחמים מלול

ח משרד "בדו. מיליון 7.5למשל ויסגל היה שם בחוב     :חנניה וינברגר
, ה בטעות בתקופת סנדלר להלוואההעירייה ערב, הפנים סעיף שחוזר על עצמו

, היא הבטיחה. זה לא שולםועד היום , הערבות של העירייה היתה על מיליון
, לא ייתכן. ייגבו את המיליוןאז , שכאשר מדובר על מכירה וכיוצא בזה, העירייה

אבל לשלם , דברים זה קדוששלקבל מהעירייה ולצרוך , עם כל הכבוד להקדש
  . זה לא בא בחשבון. חובות זה לא קדוש
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גלל אתה יודע שאני נאלצתי לסגור את ויסגל ב, חנניה  :רחמים מלול
 . לצערי? זה

אני חושב שחברי המועצה מציעים , סליחה. אני יודע    :חנניה וינברגר
על . הצעות קונסטרוקטיביות גם כאשר הן אינן מקובלות על חלק מהאנשים

 2יש גם עניין של . עכשיו יש גם את העניין של הקיוסקים. ויסגל דיברנו
, א משלמים לא שכר דירהל, הם חובות. של בן סימון משה ואלימלך, הקיוסקים

. לא בא בחשבון, איך אנחנו יכולים לוותר על זה. לא ארנונה, לא חשמל, לא מים
אני חושב ? אז הם פטורים מתשלום, מכיוון שהם היו מעורבים בדברים מסוימים

רק היום . אנחנו חייבים לנקוט בהליכים על מנת לגבות את הדברים האלה
וצורכים , קחו ממנו את בית הכנסת למטההסתובב פה מר אלפסי שאמר ששם ל

אין שום סיבה שאנחנו לאדם שמחזיק איזו . מים והעירייה משלמת, חשמל
 . שנפרסם, עמותה פרטית או משהו

אני חושב שיחול שינוי בנושא , ההתרשמות שלי מיום שני בוועדת ערר המחוזית
תי כל מיני שחיפשומכיוון . אני חושב יחול שינוי, לא רוצה להתנבא. החניון
, 2007לחודש באוגוסט  21-לצערי מצאתי שהיועצת המשפטית כותבת ב, דברים

 . אילנה שמעוני, כאשר שכנים הגישו עתירה ירידת נכס, על פסק דין שהיה

 . 2011הדיון הוא על תקציב , חנניה  :רחמים מלול

כי , זה חובות שהעירייה שילמה במקומה, סליחה    :חנניה וינברגר
פירוש הדבר שכל אחד . ₪ 300,000-בשעתו היה מדובר על כ. נתבעה העירייה

אני לא מעוניין לשלם במקום . ₪ 2.5שיושב פה היום כרגע באופן אישי משלם 
ולכן אני . אני לא מוכן. שיקום, אם יש מישהו שמתנדב. אחר את החובות שלו

את  לגבות, ודומני שלא, שאם לא נקטה ואני אמציא לך את המסמכים, תובע
 .החובות

אני יודע שאי אפשר למלא . אני גם מברך על עניין של מענקים שכל הזמן דרשתי
 . אני בהחלט מברך על זה, מכלל התקציב 0.5%, ומכיוון שהלכו לקראת. את הכל

 . 0.6%  :רחמים מלול

ואני מאחל לך שתוכל גם . עוד יותר טוב –? 0.6%    :חנניה וינברגר
על הגדלות , יש לי הערות בכל מיני תחומים. 0.6%-לא רק ל, 1%-להגיע ל

אני . אני לא בטוח שהחברה עכשיו יטו אוזן לכך. מופרזות בתחומים שונים
 .  או בשיחה אישית או בוועדת הכספים, אשתדל למצוא את הזמן המתאים

 . אני מזמין אותך אליי מתי שאתה רוצה  :רחמים מלול

 . בסדר, אוקיי    :חנניה וינברגר

 . תבוא לבד, אבל אל תבוא אליי עם עוזרי  :ים מלולרחמ

 ? היית בוועדת הכספים, חנניה   :שאול ליבי

 . הייתי בוועדת הכספים    :חנניה וינברגר

 . אני לא הייתי   :שאול ליבי

הוא העלה טענה שלוועדת כספים הוא קיבל את   :רחמים מלול
3החומר   . ולא היה סיפק בידו, ימים קודם 4-

לדעתי לא היה צריך להגדיל כל כך הרבה את אחוז     :וינברגר חנניה
 . ויש לנו מקורות שלנו, המס
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 ? הארנונה? איזה מס? איזה מס  :רחמים מלול

כי , ואפשר לסדר סדר עדיפות מעט שונה. את הארנונה    :חנניה וינברגר
 אפשר לסדר סדר עדיפויות 10%-ו, מהתקציב הוא קשיח 90%לפחות , בוא נגיד

 . משום כך אני שוקל את ההצבעה שלי. שונה

 . בבקשה, הרצל. חנניה, תודה. תודה רבה  :רחמים מלול

לברך את חברי מועצת , אני רציתי לברך את ראש העיר   :הרצל טובלי
על העבודה המאומצת שעושים , לברך את עובדי העירייה על התקציב הזה, העיר

תהיה שנה  2011ה מאוד ששנת ואני מקוו. שאני שם לב שעושים כאן, כאן
 . ושיהיה שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים להצלחת העיר שלנו, מבורכת

 40,000גם בתקציב השכונות אגב הוספנו . הרצל, תודה  :רחמים מלול
 . בבקשה, גיורא. ₪ 135,000במקום ₪  175,000זה . ₪

כי אי , אני קודם כל רוצה להגיד רק דברים טובים    :ארי-גיורא בן
על , ואי אפשר להתעלם מזה, כל חברי המועצה רואים. אפשר להגיד דברים רעים

ומתי שאנחנו . ל עושים ימים ולילות"ראש העיר והמנכ. כל מה שנעשה בעיר
שבשעות  עוד לא היה ראש העיר, ה'חבר .האור דולק אצל רחמים, באים לעירייה

 . מצאת החמה עד צאת הנשמה הבן אדם נמצא בלשכה הזאת

 . רק לא היו תוצאות, היו ראשי ערים   :שאול ליבי

, היו ראשי ערים שהיו בבתי קפה ולא בלשכה. לא, לא    :ארי-גיורא בן
ולא בגלל שאנשים יושבים פה , מה שאני רוצה להגיד. ואני לא מתבייש להגיד

שמבחינת עובדי העירייה אנחנו , הם עובדי עירייה בכירים, שהם לא קהל, בקהל
, על השטח עצמו, ים מכל בעלי תפקידים מרכזיים ועובדים לא מרכזייםמקבל

לאין  ונעשים פה דברים שמוסר העבודה של עובדי העירייה גדל, עבודה מאומצת
 . וזה אנחנו רואים בעיר עצמה. שיעור מהפעמים הקודמות של ניהול עיר

הכל אבל בסך . שאפשר יותר פה ואפשר יותר שם, ברור שיש כל מיני השגות
ואני מאחל לכם הרבה , תבורכו ותמשיכו באותו כוח –דורון , רחמים, הכללי

 . ואנחנו אתכם באז ובמים, כוח

 . בבקשה, עוזי סלנט. גיורא, תודה  :רחמים מלול

אני חושב שזאת . אני רוצה להצטרף לברכות, ראשית  :ד עוזי סלנט"עו
- הזדמנות נאותה

 ( מדברים ביחד)

ח כספי שנתי זה "י חושב שהגשת תקציב שנתי ודואנ  :ד עוזי סלנט"עו
זמן נאות לברך את ציבור העובדים על המאמצים שהם משקיעים מידי יום 

אני . אני חושב שתמיד צריך להציב מטרות וצריך להשיג אותן. בעבודת העיר
ואני רק מקווה שתמשיכו לעשות . מברך גם את הנהלת העיר על העבודה המסורה

. והסימנים נמצאים חלקם כבר בשטח, ל מנת לקדם את העירכמיטב יכולתכם ע
  -אני החלטתי להצביע נגד התקציב מסיבות, לעצם העניין לנושא התקציב

 ? אחרי כל הברכות   :שאול ליבי

התקציב חי לבד והעובדים חיים ? מה זה שייך לתקציב  :ד עוזי סלנט"עו
 . זאת בדיוק הבעיה, לבד

 . את ההנהלה ואת כולם, ותי גםאבל בירכת א   :שאול ליבי
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ואני אומר . זה הכל נכון? מה זה שייך. נכון, נכון  :ד עוזי סלנט"עו
שהושתו עלינו ללא כל ₪ מיליון  7אתה מציין שיש שם , ...במכתב ה. מדוע
 . להדגיש שיש שיפוי למרבית הסכוםאני רוצה . שיפוי

 ? של השכר? איזה סכום  :רחמים מלול

  -אני אומר. סליחה, סליחה רגע. כן  :ד עוזי סלנט"עו

 ? מאיפה השיפוי  :רחמים מלול

 . עובדי משרד החינוך למשל. אני אומר  :ד עוזי סלנט"עו

 . עוזי, אני מדבר על העובדים המוניציפאליים, לא  :רחמים מלול

 . ₪מיליון  7-זה לא כל ה  :ד עוזי סלנט"עו

 6אים לבד עלו לנו רק הגמל. מוניציפאליים 7-כל ה  :רחמים מלול
 . ₪מיליון 

 . אני מצטער על ההערה, אז אם כך  :ד עוזי סלנט"עו

 . אני מתפלל שייתנו לי שיפוי, הלוואי  :רחמים מלול

 . יושבת פה דניאלה, הנה. בוועדת כספים שאלתי  :ד עוזי סלנט"עו

 . אז דניאלה ספרי לו אם יש שיפוי או לא  :רחמים מלול

, מיליון כוללים את עובדי חינוך 7-האם ה'לתי שא  :ד עוזי סלנט"עו
, עובדי רווחה וכן הלאה  . 'כן'היא אמרה לי ?'

. מינהל. מינהל חינוך     :זוהר בלום .   -מקבלים.

שמשרד החינוך משלם או , רק עובדי מינהל בעירייה  :ד עוזי סלנט"עו
 ? לא משלם

 . לא משלם     :זוהר בלום

 ? חה משלם עבור העובדים או לא משלםרווומשרד ה  :ד עוזי סלנט"עו

 . לא     :זוהר בלום

 . חלקית   :דניאלה ליבי

 . אז יש שיפוי  :ד עוזי סלנט"עו

 . לא   :דניאלה ליבי

 . אני לא הבנתי, אם כך. אז אני מצטער, אוקיי  :ד עוזי סלנט"עו

 . הלוואי, עוזי, הלוואי  :רחמים מלול

מיליון להערכתי  7-כחלק מה, ני אומרא. אני לא הבנתי  :ד עוזי סלנט"עו
 . זה הכל, י משרדי הממשלה"משופה ע

 . דבר. תענה, אתה פה, יגאל  :רחמים מלול

 ? מה השאלה   :יגאל נדב

שהושתו עלינו כתוצאה מכל מיני ₪ מיליון  7-האם ה  :ד עוזי סלנט"עו
 ? האם אין לנו שיפוי בגינם, הסכמים למיניהם

 . ד לאשקל אח, לא   :יגאל נדב
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י עובדי "כולם נמצאים ע? האלה₪ מיליון  7-איפה ה  :ד עוזי סלנט"עו
 ? רשות שהם לא משרד חינוך ולא משרד רווחה

 3לכל עובד שווה  ₪ 2,000משרד האוצר חתם על    :יגאל נדב
 . מיליון

 ? גם עובדי חינוך, רגע, לא, לא  :ד עוזי סלנט"עו

. יש. לא, לא   :יגאל נדב .  . וצילהסכם הקיב.

 ? אין שיפוי, זאת אומרת. בסדר גמור  :ד עוזי סלנט"עו

 . לא   :יגאל נדב

 . גם עובדי רווחה לא  :ד עוזי סלנט"עו

  -ידידי הטוב עוזי, וגם השנה  :רחמים מלול

 . גם שנה שעברה היה ככה   :יגאל נדב

, ₪מיליון  17-אנחנו עשינו הערכה של גידול בשכר כ  :רחמים מלול
 . 6.25%קיבוצי של יש הסכם , יש זחילה. ה שיפויואין על ז

 . לא יכול להיות  :ד עוזי סלנט"עו

 . 2.25%השנה היה    :יגאל נדב

 . 2.25%השנה   :רחמים מלול

 . יש מיליון וחצי לאמהות צעירות   :יגאל נדב

  -אם אין שיפוי. בסדר, בסדר  :ד עוזי סלנט"עו

אלה נתונים מאוד , שתשמע כדאי, כדאי שתקשיב, עוזי  :רחמים מלול
 . חשובים

 . עוזי, אולי תשנה את דעתך   :שאול ליבי

קודם כל הוחלט להגדיל . יש מספר חלקים להחלטה   :יגאל נדב
בינואר , דבר שני. זה דבר אחד, לעובדים 0.5%את ההפרשה של המעביד בעוד 

 2,000, ₪יון מיל 3חוץ מזה יש לנו . זה בנוסף, זה לא שייך לוותק ולדרגות 2.25%
 . לכל עובד מענק חד פעמי₪ 

 . והזחילה  :רחמים מלול

אחוז אחד זה רק . 4%-ל 3%והזחילה הרגילה זה בין    :יגאל נדב
זה לא פחות   . דרגות זה הרבה יותר מזה. אז האחוז השני זה לא דרגות, הוותק

 . יש לי עם ראש העיר מחלוקת בעניין הזה. 4%ואולי אפילו  3%-מ

 . 3.2%-אני צמצמתי את זה ל, 4%הוא כתב   :מלולרחמים 

. אז אני כנראה לא הבנתי את מה שדניאלה הסבירה לי  :ד עוזי סלנט"עו
זה , אני חושב שפה היה צריך להסביר, ₪מיליון  8-לגבי הנושא של ה. לא הבנתי

.לגבי נושא של. לא נושא שכר . לתת בדף הסבר , היה צריך פה להסביר, תאגיד .
 . תאגיד המים את נושא

 ? אתה רוצה לשמוע הסבר  :רחמים מלול

 . אני מדבר על דרך הצגה. אני לא צריך הסבר, לא, לא  :ד עוזי סלנט"עו
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 . לא רציתי להאריך  :רחמים מלול

 . זה הכל. ההערות שלי מתייחסות רק לדרך הצגה  :ד עוזי סלנט"עו

 . קיבלתי, עוזי, בסדר, בסדר  :רחמים מלול

מאחר ואנחנו למעשה יש הזדמנות פז באמצעות ספר   :ד עוזי סלנט"עו
, ולהסביר מדוע תאגיד המים הוא רע, תקציב לדבר על תאגיד המים בביאור

. כדי שהדברים האלה יהיו ברורים. ומדוע אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים
אם , יתישנה כאן היועצת המשפט. אני חושב שאין לנו זכות, שמירהלגבי אגרת 

אבל לדעתי אין יכולת גבייה היום על פי . היא תוציא חוות דעת זה סיפור אחד
  -מכיוון שזאת היתה הוראת שעה שטרם, חוק

 . חודשים בינתיים 3-קיבלנו אישור ל  :רחמים מלול

מכיוון שזו , לדעתי אין סמכות למשרד הפנים לאשר  :ד עוזי סלנט"עו
שיש אישור חריג , ה צריך להכניס הערהאבל לפחות הי. לדעתי. בעיה חוקית

 . שיידעו על מה מדובר, לגבות וכן הלאה

אני אביא את זה לדיון , אם בסופו של דבר לא יאשרו  :רחמים מלול
ואז נחליט האם לקיים את השיטור העירוני למרות אי היכולת לגבות , במועצה

 . זו החלטה מאוד קריטית. את האגרה או לא

אבל ברגע שאתה מעלה את זה כבר , אני מסכים  :ד עוזי סלנט"עו
 . זה לא משנה את הסכומים, זה שום דבר, ככוכבית בדברי הסב

איך  2014אתה מלמד אותי הערות חשובות לתקציב   :רחמים מלול
 . להגיש אותו

. אני מסביר איך לדעתי צריך לעשות שינוי בהצגה, לא  :ד עוזי סלנט"עו
, אם מישהו פותח את התקציב, א של דרך הצגההנוש, שלמעשה ואני רוצה לומר

זה נכון לגבי הנהלת . זה לא משנה אם אלה הם הסעיפים של משרד הפנים
זה לא , העמוד הראשון, הטבלה הראשונית, כמו שמצאו לנכון להכין. החשבונות

אני לא מדבר על . אנחנו צריכים ליצור מצב. זו החלטה פנימית. משרד הפנים
צריך לעשות . נהלת חשבונות זה בדיוק הסעיפים וכן הלאהה. הנהלת חשבונות
אז אתה יודע על מה , חינוך₪ מיליון  158כאשר אתה אומר . פעם אחת עבודה

אתה צריך לפעם אחת ולתמיד לחלק את הסעיפים האלה שישנם . אתה מדבר
 .  לפצל אותם

 ? מה? למשל את השכר לחלק לפי סקטורים  :רחמים מלול

כמה , ואז אתה יודע מי נגד מי. בהצגה של החומר, לא  :ד עוזי סלנט"עו
הנהלת חשבונות תמשיך לעשות כפי . בלי שום קשר להנהלת חשבונות, ולמה
ואתה מסביר למה זה , לכל סעיף אתה מסוגל לתת כוכבית עם ביאור, ואז. שהיא

 . ככה ולמה צריך היה לעשות

 . ביבליוגרפיה מה שנקרא  :רחמים מלול

פים לא עושה וועדת הכס, לדעתי תפקיד ועדת הכספים  :סלנטד עוזי "עו
כאשר יש מצב יוצא מן הכלל של גבייה , אז המועצה צריכה, את העבודה הזאת

. אני חושב שזה הזמן לעשות פרישה מחדש של החוב. יפה מאוד של היטלים
אם נגיע להסדר עם משרד הפנים שחלק . ₪מיליון  40אנחנו משלמים כל שנה 
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אנחנו נחזיר את , מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ם הללו שנמצאיםמהכספי
 . זה כחוב

 ? רים עכשיו"אתה מדבר על התב  :רחמים מלול

ואתה . אני אומר, אני אומר, רים"אני אומר מהתב  :ד עוזי סלנט"עו
סכום קטן יותר לתקופה , י זה שאתה תפרוש מחדש את החוב"תקבל את הכסף ע

יתפנו לך . לשנה₪ מיליון  15לשנה תעביר רק ₪ מיליון  40קום ובמ, ארוכה יותר
 . מיליון 25עוד 

 . עשינו לפני כמה שנים, עשינו פעם  :רחמים מלול

השנים הטובות איך  7עכשיו זה . אז הגיע הזמן  :ד עוזי סלנט"עו
אז . ויהיה בשנה הבאה ואולי עוד שנה, אז יהיה השנה. של יוסף אבינו, אומרים

זה תפקיד ועדת . לעשות פרישה מחדש, שה עכשיו את צמצום החובבואו נע
שתנסה לבחון , אדוני ראש העיר, ואני מציע. כספים שצריכה להמליץ למועצה

15ועל ידי כך אתה תוכל לשחרר , את העניין הזה במשרד הפנים  . ₪מיליון  20-

 ? אתה מציע מחזור הלוואות  :רחמים מלול

רד הפנים והעלינו את הנושא ו השבוע במשאנחנו היינ   :דניאלה ליבי
 . הזה אצל הממונה על המחוז

 . כל הכבוד, אני ממש מברך אותך  :ד עוזי סלנט"עו

. ביקשנו לקחת את ה   :דניאלה ליבי . ועוד לא , ולפרוש את ההלוואות.
 . קיבלנו תשובה

  -לגבי הנושא הזה שאני מעלה כל פעם בוועדת כספים  :ד עוזי סלנט"עו

ואמר לי , סגן הממונה על המחוז התקשר אליי, אגב  :ם מלולרחמי
ורחובות עולה על דרך , מאוד נעימה וטובה במחוז-שזאת היתה פגישה מאוד

 . המלך

, שאיך אומרים, זה רק בשורות טובות. יוצא מן הכלל  :ד עוזי סלנט"עו
  -שנותנות תקווה שהדברים באמת

.. כפסע היה בינינו  :רחמים מלול . 

בזה , אני עכשיו רוצה לחזור פעם נוספת. יפה מאוד  :עוזי סלנט ד"עו
 . הדקות 10אני לא אעבור את , דקות אמרת 10. אני לא אאריך, אני מסכם

 . 15אתה יכול גם , לא  :רחמים מלול

 . אני לא אעבור, לא, לא  :ד עוזי סלנט"עו

 . כי באמת היום אתה מדבר לעניין  :רחמים מלול

סעיף . מי לי, אם אין אני לי. אני תמיד מדבר לעניין  :ד עוזי סלנט"עו
אני מציע . חודשים 3-ח כספי למועצה אחת ל"ח מעשי ודו"להגיש דומחייב  140

 . ל"לך שתטיל את זה על המנכ

 ? רבעון לא מספק אותך, רגע  :רחמים מלול

 . לא, לא  :ד עוזי סלנט"עו

 ? מה ההבדל  :רחמים מלול
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מוכרחים לבנות את , תראו. אני אסביר, י אסביראנ  :ד עוזי סלנט"עו
. שתדע איפה אתה חי, המסגרת הכספית שאתה תוכל להשוות לעומת שנה קודמת

 –יש לך תביעות משפטיות נגד העירייה , הנושא הזה של התחייבויות, דרך אגב
ד מוציא מכתב ובא "עוה, תדעו לכם'לעשות הערה , באיזשהו מקום, צריך בהערה
 . 'כון שלכם הוא ככה וככהאומר שהסי

מבקר . יש לנו את זה. יש לך את המכתב הזה, דניאלה  :רחמים מלול
 . משרד הפנים מקבל את זה

 . לכן רזרבה אני צריך פה. אבל צריך להכניס פה רזרבה  :ד עוזי סלנט"עו

.. רזרבה אתה צריך למצוא איזון בהכנסות  :רחמים מלול להגדיל עוד .
 . מבין אתכם אני לא? פעם ארנונה

ואתה בסיכומו של דבר , תחשוב על מה שאני אומר  :ד עוזי סלנט"עו
. אני סך הכל. תחליט ככה או אחרת . ל "ואני חושב שתטיל על מנכ. לנכון להעיר.

כולל , ח ביצוע לעומת תכנון בתכנית העבודה"העירייה שאחת לרבעון יכין דו
 . יבינו, היו שותפים לעשייהכולם י. ולהביא למועצה, עמידה ביעדים תקציביים

ח מסוג "אבל אתה רוצה דו, אני חשבתי שרבעון מספק  :רחמים מלול
 . שוקי קרומר ואחריו פנחס הומינר, לפי הסדר. תודה. חרא

כיוון , ישיבת התקציב הזו משמחת אותי, קודם כל    :שוקי קרומר
ראוי שהיה זה תקציב הכי , שנים האחרונות שאני חבר מועצה 7-שאני חושב שב

? ולמה אני אומר שהוא ראוי. ותמיד אפשר להוסיף, ותמיד אפשר לשפר. עד היום
צרכי . הוא מאוד מאוזן מבחינת צרכי העירכי אני חושב שהשנה באופן מיוחד  –

כאשר נתנו קדימות מאוד גדול . וצרכי המערכת מצד שני, התושבים מצד אחד
וזה הדברים שבעצם . של הספורטלנושא , לנושא של התרבות, לנושא של החינוך

, גם מבחינת התקציב, גם נושא המבנים, נושא החינוך. היה בה חסר, העיר הזו
 . מאוד טובה-באמת זו שנה שתהיה פתיחה מאוד, גם מבחינת התוכן

ומענקים תמיכות . היתה מהפכה בתמיכות ומענקים, לגבי הנושא של הספורט
, ש העיר הגדיר בדיוק איך זה מחולקכאשר רא, ₪מיליון  3.5-בסך הכל עלתה ל

בסך הכל היתה מהפכה . לנוער, לספורט הראשונים₪  500,000-האו לפחות 
, לפחות יותר ממה שהיה בשנה שעברה 100%-כשלפחות תקציב הספורט יקבל 

נכון שאני כמחזיק תיק הספורט תמיד . זו מהפכה, זו דרך חדשה. אם לא יותר
אבל אני חושב שלפחות בצד . ש העיר עודאו מבקש מרא, דורש מראש העיר

אני לא . עוד לא היה תקציב כזה בעירייה אף פעם, לא בצד היחסי, התקציבי
, אני חושב שזה פתח תקווה לדבר. 1/3מעל , 1%אז רצינו . באופן יחסימדבר 

נפגש עם אנשי ציבור , לאחר שראש העיר באמת נפגש עם אגודות הספורט
 . ת מהפךאני חושב שזה באמ, ואיתי

לפחות לפי תכנית , זו הקמת או התחלת הקמה, דבר נוסף שראש העיר לא הזכיר
אולם ספורט , 2011-שאמורים להתחיל ב, אולמות ספורט 2של , רים"התב

מדובר על בריכת . ספורט נוסף ברחובות החדשהואולם , לכדוריד בבית ספר קציר
שתהיה לנו , ה או אחרשחייה שאנחנו נבנה או נגיע לאיזשהו הסדר מסוים כז

אז זה הישגים בלתי רגילים שלא היו כאן . סוף בעיר הזאת-בריכה עירונית סוף
, הקמת היכל תרבות. אין כמעט מה להוסיף, נושא של תרבות כמובן. שנים

30שמדברים על זה   . שנה 40-

  -אני מקווה שהמכרז יצא  :רחמים מלול
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 ? במרץ    :שוקי קרומר

כנראה , אני לחצתי שזה יהיה בסוף ינואר. לא, אל, לא  :רחמים מלול
 . שזה יהיה בין סוף ינואר לאמצע פברואר

, אז אם המטרה היא שבאוגוסט ישימו את אבן הפינה    :שוקי קרומר
הישג אדיר שכל ראשי העיר לשעבר וחברי  זה, מקומות 760היכל תרבות עם 

וזה ממש ברכה , הזו וזה נופל בתקופה, וציבור רחב רצה, מועצת העיר לשעבר
לכל מי שבאמת תרם לעצם העניין , למהנדס העיר, ל העירייה"למנכ, לראש העיר

אני דיברתי , שוב. ₪מיליון  6 –שיפוץ בית תרבות . הזה ואנשים נוספים אחרים
שלא נעשה שום דבר , מאז שהייתי מנהל אגף תרבות בעירייה, על זה אני חושב

 6-הולכים לשפץ אותו ב, גדול בעיר הזאת המרכז העירוני הכי. לבית תרבות
 . מדהימים אז זה דברים שהם. עם הנגשה ועם כל הדברים האלה, ₪מיליון 

שדרוג ומיזוג אולמות ספורט , לשיפוץ₪ מיליון  10-הולכים להקציב כבספורט 
כי אנחנו נמצאים בחוסר אדיר של מתקני ספורט וזו . לא היה דבר כזה. ומגרשים

 . דרך חדשה

פורט ועל דברים מדברים על תרבות ועל ס, אם אנחנו מדברים על חינוך אז
, העירייה וגם הנהלת העירל "וגם מנכ, תבורך ראש העיר אז באמת, נוספים

שאני מקווה שזו הדרך וזה סימן , שבאמת אנחנו הולכים לתקציב, ומועצת העיר
 . טוב לבאות

 . שכחת את הגזברית   :שאול ליבי

 ? לולא הגזברית היה כאן משהו. וכמובן הגזברית    :שוקי קרומר

 . בבקשה, הומינר. תודה שוקי קרומר  :רחמים מלול

רציתי להצטרף לכל הברכות והאיחולים , דבר ראשון  :פנחס הומינר
שגם אנחנו מסיימים שנה של תקציב , ואני הייתי מדגיש פה דבר נוסף. של כולם

מסיימים באיזון אפשר ' שברוך ה ,יש פה שמחה. וגם מתחילים שנה של תקציב
 . להגיד

אבל אני מקווה , אני עוד לא יודע איך אנחנו מסיימים  :רחמים מלול
 . שבגירעון מינימלי

, בעזרת ה, בגדול  :פנחס הומינר וזה אומר שכל . ממש מינימלי'
אלא זה דברים שיש להם בסיס ויש להם , הציפיות ומה שאמרו זה לא סתם כתוב

. מה שהצבנו לנו, נגיע לכל היעדיםגם , 2011חנו רואים שבסוף שנת ואז אנ. יסוד
באמת בעניין של . על כל ההשקעה וכל המאמץ, דם כל ברכות לראש העיראז קו

הן , ללא יוצא מן הכלל, וכולם, באמת, ובהשקעה לכל המגזרים, פיתוח העיר
את אים רווזה ממש דבר שמשמח . הן ברווחה, הן בחינוך, הן בתרבות, בספורט

ממש , את השיפור גם כן בכל אגפי העירייה, וגם כן רואים את זה, זה בכל מקום
גם  אני, אבל בכלליות. תמיד יש מקומות לשיפור וזה. רואים את השירות הטוב

וגם באו כמה אנשים ובאו לציין לשבח , י"הייתי אתמול בטקס בפתיחת בנק פאג
ואנחנו כולנו . ם את ההשקעהרואי' אז ברוך ה. באגף ההנדסה, שרואים שיש

אז אנחנו באים לציבור . תקווה שזה גם כן בעניין של זה שהעלינו את המיסים
יש להם , יש להם תוצאות, שאנחנו לא סתם, זאת אומרת, עם תוצאות בשטח

במשך ' ו בעיר בעזרת הוגם כן כל האירועים שיהי, דברים ביד שהם יראו את זה
.. השנה  . ל העירייה"נכאת ברכותיי גם כן למ.



 26.1.2011 מתאריך 34' מן המניין מסשלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות 

 
 .03-6393860קס פ, 03-5373237' טל. א"ת, 14ב "הנצי, מ"י בונוס פרוטוקולים בע"בוצע ע

16 

 . פנחס, וגם לך יישר כוח  :רחמים מלול

 . שנזכה לשנים טובות. לכל הצוות, לכולם. תודה, תודה  :פנחס הומינר

 . דורון ויסיים ואחריו אמיר ירון, שי קזיוף. אמן  :רחמים מלול

ואם . ראש העיר' לכב, אני רוצה להצטרף לכל הברכות     :שי קזיוף
אם כי , שהתקציב הוא תשובה לכל המלעיזים למיניהם, גםמותר בנימה פוליטית 

, וכמו שאמר גם שוקי. אין תיק שלא קיבל פה העלאה, שאין מגזר. הם מיעוט קטן
. אבל במסגרת הצמצום שהיינו בשנה האחרונה והקודמת לה. תמיד רוצים יותר

שהיתה , שנה 120-וגם אירועי ה, ראוי לציין את יום העצמאות שגדל התקציב
אז אני מברך ומודה לכל חברי מועצת העיר שהיו פה . ימשיכו להיות, רכה בעירב

וכמובן , ל"למנכ. שהתקציב של השני גם יגדל, נתן כתף לשניוכל אחד , יד אחת
 . לכל ראשי האגפים שעושים עבודת קודש יומיום עם עובדי העירייה

 . אמיר ירון. שי, תודה  :רחמים מלול

יב הזה אולי מראה יותר מתמיד שאפשר גם התקצ  :ד אמיר ירון"עו
אני שמעתי איך אישרו תקציבים בעבר כאן במועצת . לאשר תקציב בצורה אחרת

, מהיותו חבר אופוזיציה מה היה כאן, ידידי שוקי קרומר סיפר לי. העירייה
.. הרבה מאוד דברים מעניינים. פיליבסטרים חייב לשבח ואני . לאישור התקציב.

ואני יכול לומר בצורה מאוד . עם הרבה סבלנות, חלטותאת דרך קבלת הה
. יש לנו פה ראש עירייה שמכיר את אחרון הספרות של התקציב הזה, אחראית

יש לך 'הוא יתקן אותך ', ₪ 40,000תן לי 'לו אי אפשר לומר , סעיפי התקציב
 . וזה דבר חשוב כאשר מנהלים את התקציב. '₪ 25,000

, גם לנו כנבחרי ציבור. ה מבטא רוח חדשה לחלוטיןז, אני חושב שמבחינה הזאת
חשוב לומר שמקבלים פה החלטות בצורה , שבאים בקשר עם תושבים ברחובות

בצורה כזאת שיש מענה לכל דבר ועם הרבה מאוד , בצורה מקצועית, מבוקרת
, לגבי ראשי אגפים, ל העירייה"לגבי מנכ, זה נכון לגבי גזברית העירייה. סבלנות

שהוא בעצם מנצח על המלאכה לגבי כל מה שקורה כאן , ראש העירייה ובמיוחד
 . בתקציב

זה תקציב שהוא רגיש , כפי שאני רואה אותו, התקציב הזה, אני אגיד יותר מכך
שקשוב לרחשי הלב , ובמיוחד ראש עירייה, יש פה חברי מועצה. לפניות הציבור

הציבור רוצה . ה בתקציבהוא קיבל את ז. הציבור רוצה יותר חינוך. של הציבור
, הציבור רוצה גם ספורט. קיבל את זה בתוך התקציבהוא , יותר תקציב לתרבות

.. אנחנו רוצים להיות גאים גם דרך הספורט הוא מקבל מהפך אדיר . תושבי רחוב.
צריך להעלות פה את 'אני שמעתי את שוקי לא פעם אחת אומר . בנושא הספורט

ואפשר להוכיח שאכן . 'ת הספורט להמריא כאןהארנונה רק כדי לאפשר לאגודו
ניתן להגדיל בצורה דרמטית את התקציבים לקבוצות הספורט כדי שיביאו 

 . הישגים כאן לרחובות

העובדה שלצד התקציב הזה והצרכים שכל הציבור כאן . אבל זה לא רק זה
, ויהיה אצטדיון כדורגל, יש פה התחלות בנושא אצטדיון הכדורגל, מעוניין בהם

ועשרות , שכל הציבור מחכה להיכל תרבות, יהיה היכל התרבות. עם כל הבעיות
אני חושב . שיהפוך פה את העיר BRT-וה. בשנים אנחנו מדברים על העניין הזה

ובזה אני רואה את . שזה מבטא מהפך שלא היינו עדים לו במשך שנים ארוכות
  .ועל כך יבורכו כל אנשי המקצוע, התקציב הזההמפנה של 
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וגם חברי מועצת , גם בימים שכל העיר. ואני רוצה פה עוד הערה אחת לומר
גם בהיותו אז , ורחמים, אני תמיד ידעתי, העירייה השמיצו את עובדי העירייה

הרבה מאוד אנשי ציבור נסחפו אחרי . היה לצד העובדים פה, בקואליציה
.. למצב שהגענו . ההתבטאויות הקשות כלפי עובדי העירייה בצורה מבישה כל .

60%, תקציב העירייה תראו  ,תפתחו את הספרים. הולך רק לעובדי העירייה 70%-
 . לאן הגענו

 . 38%  :רחמים מלול

וצריך . תקציב כוח אדם 38%-לפי הספרים הגענו ל  :ד אמיר ירון"עו
ואני גאה . כיוון שהיה עליהום על עובדי העירייה, לומר את זה בצורה ברורה

ואני שמח שאני שומע פה את , כמעט קול קורא במדבר, בעברבמה שהתבטאתי 
כי אני . לך יש חלק חשוב בעניין הזה, ורחמים . ההתבטאויות של חברי המועצה

הם היום , ובטח של ראש האגפים, יודע שהמוטיבציות של עובדי העירייה
כפי שאנחנו עברנו אותם ללא  120-האי אפשר היה לעבור את אירועי . בשמיים

והמנהיגות של חברי המועצה ושל כל עובדי , היגות הזאת של העובדיםהמנ
צריך לשדר את זה ואת השטח הזה ניתן לפרוע ו. העירייה עד האחרון שבהם

 . ולומר את זה לכל הציבור

. שמוכנים להקריב הרבה למען הצלחת העירייה הזו, פה עובדי עירייה מסוריםיש 
אני עכשיו . צת המספרים מבלבליםאולי ק. אבל זה לא רק עובדי העירייה

. מתעסק עם ההבראה של המועצה הדתית שהעסיקה פה ציבור גדול מאוד
הלכת כבר גם על איזו ריזיקה . יכולת בקלות לשנות שם את המספרים, ורחמים

כדי שפעם אחת ולתמיד הנושא , ₪מיליון  6.2וקבעת שהמועצה הדתית תקבל 
שנים אנחנו . שם לא קיבלו שכר בזמןשנים העובדים . הזה יירד מסדר היום

. מתעסקים שם עם . וידענו שהמפתח להמראה זה תכנית הבראה שאנחנו בעצם .
ומדובר פה כמעט , בימים אלה מתכנסים כדי לאשר אותה והיא לא פשוטה

30%בקיצוץ של  אבל זה לא היה שווה שום . מכוח האדם במועצה הדתית 40%-
ואני , ₪מיליון  6.2היינו מאשרים לפחות דבר אם בעירייה עכשיו בתקציב לא 

 . יודע שלרחמים היתה אפשרות שלא לאשר את זה

 . עדיין אין לי אישור לזה  :רחמים מלול

אתה פה תורם , ורחמים. יודע מה שאני אומראני . יפה  :ד אמיר ירון"עו
ת המועצה הדתית תעלה על פסים שבמשך השנתיים הקרובו, תרומה נכבדה

שאול ליבי הזכיר . ון שהציבור הדתי ראוי למועצה דתית מתפקדתכיו, מסודרים
 . גם את איגוד ערים לכיבוי אש

 . לא רק הציבור הדתי המועצה הדתית    :חנניה וינברגר

 . הציבור הדתי במיוחד  :ד אמיר ירון"עו

 . וגם הציבור הכללי, לא    :חנניה וינברגר

עברנו , גוד ערים לכיבוי אשאי. ברור, זה ברור, בסדר  :ד אמיר ירון"עו
ואני שמעתי שהיו הר . את כל הטראומה סביב איגוד ערים לכיבוי אשמהר מידי 

היינה שם כדי שת, ובסופו של יום רחמים אתה פרצת שם את הדרך, הרבה בעיות
. תוספות לתקציב שיאפשרו שם ל . לכל . את הקופה של איגוד ערים כיבוי אש.

לכל ₪  20,000. לכל עובד₪  20,000ם שם מעל חייבי, צריך להבין, עובד שם
 . ואנחנו מדברים על עובדים שהם לא מתפרנסים שכר בכירים. עובד
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אתה מסבך את , אמיר. שלא יקראו את הפרוטוקול   :שאול ליבי
 . העניינים

לכן אני . אני לא הפרעתי, אתה דיברת. תן לי רגע  :ד אמיר ירון"עו
חנו מאשרים את התקציב תביא אותנו שהעובדה היא שאנ, רחמים, חושב

וגם של , גם של איגודים ערים, להבראה של כל אותם, להבראה של העירייה
תעלה על פסים שכולנו , כדי שכל העיר בלי יוצא מן הכלל, המועצה הדתית

לכן . ואתה המוציא לפועל של השינוי שאנחנו מייחלים לו, ייחלנו במשך שנים
 . באמת תודה לך

 . בבקשה, דורון. תודה  :רחמים מלול

, אני במספר משפטים רוצה להגיד כמה דברים  :דורון מילברג
כאשר , התקציב נבנה בצורת פירמידה( 1. אבל חובתי להדגיש אותם, שידועים

ובנינו , יחד עם מחזיקי התיקים, ישבנו כל מנהלי האגפים עם הגזברית ואיתי
למרות שתהיה תכנית עבודה  ,וכל מנהל אגף. תכנית עבודה שמתבטאת במספרים

כי לא , והיא תהיה שונה מתכנית העבודה שהיתה בשנה שעברה, מקושרת תקציב
והשנה ניקח מספר נושאים , ת התפוקות בהתאם ליעדים ולתקציביםכימתנו א

כי זאת תכנית , ונבדוק את התפוקות שלהם לעומת התשומות, מוגדרים מאוד
לא תמיד כל מנהל , ת זה בצורה משתפתבנינו א. עבודה מקושרת תקציב אמיתית

לאחר שהוא יצא מהדיונים , ולפחות הוא ידע, אגף קיבל את כל מה שהוא רוצה
 . עם מה הוא הולך לקרב, הארוכים שהיו

. התכניות, לאחר מכן הבאנו את הבקשות החריגות . וראש העיר , לראש העיר.
היה כל התהליך , מכןולאחר . ואני חושב שזו בנייה נכונה. הכריע מה הולך לאן

וכל התוספות והשינויים הנוספים שהיו , של ההנהלה במספר דיונים ארוכים
 . במסגרת התקציב

₪ מיליון  8כאשר , ₪מיליון  668התקציב הוא . ₪מיליון  660התקציב הוא לא 
 617למעשה יש כאן הגדלה לא של . הצלחנו להשית על תכנית הפיתוח באישור

והיינו יכולים להגדיל את , ₪מיליון  40-של כהגדלה , יוןמיל 698מול ₪ מיליון 
מבחינת אם לא היו נופלים עלינו כל הגזרות ₪ מיליון  15התקציב בעוד 

ועליית מחירי , לקבל את תוספות השכר, המבורכות מבחינת העובדים, התקציב
זה רווח . המים שאנחנו משלמים למקורות עם כל ההיטלים והגזרות שגזרו עלינו

.. כי לא הושת על התושב עלות, י לתושבנק . 

 . זה לא הולך לתאגיד, אתה מרוויח₪ מיליון  26  :ד עוזי סלנט"עו

השיתו עלינו סכומים נוספים שלא , אבל מצד שני, כן  :דורון מילברג
. אני רוצה להגיד לכם שדניאלה ואני היינו השבוע. היו בעבר על תעריפי המים

והיינו , י המחוז"ע, י משרד הפנים"אוד מבוקרת עאתם יודעים שרחובות היתה מ
, ראש העיר. וקיבלנו תשבוחות, השבוע בפגישה עם סגן הממונה על המחוז

עם , אמיתית, מתוכננת, קיבלה תשבוחות על פעולה מבוקרת, המועצה, ההנהלה
כאשר הבאנו להם את , הן בתקציב הפיתוח והן בתקציב השוטף, עמידה ביעדים

והם לא האמינו שאלו התוצאות , ואת הצפי של הרבעון הרביעי הרבעון השלישי
 . והם בירכו אותנו. שהעיר הגיעה השנה

יש מושג . ובקונסטלציה מסוימת אנחנו יכולים להיכנס לאחת מהערים האיתנות
אנחנו צריכים . כאשר חלק ממסלול הרגולציה מבוטל, היום של עיר איתנה

          אם אנחנו נצמצם . ₪מיליון  121של  לצמצם את המלוות ואת הגרעון המצטבר
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הבטיח סגן , ₪מיליון  80-כלומר להגיע ל, את הגירעון המצטבר₪ מיליון  40-ב
מבחינת העצמאות שיש למועצת שזו מהפכה , הממונה שאנחנו נוכרז כעיר איתנה

  -הן הפיתוח, בניהול תקציבי העירהעיר 

 . קיבל ראש העירש₪  500,000כולל המענק של    :שאול ליבי

ובהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לכל המנהלים   :דורון מילברג
אני רוצה להודות לראש העיר על . שעבדנו ביחד עם הגזברית לבניית תקציב

תכנית העבודה הזאת תיבחן , ובסיכומו של דבר. הגיבוי הרב מאוד שהוא נתן לנו
רום הביצוע יג. בה מספריםכרגע אנחנו מאשרים חוברת יפה עם הר. בביצוע שלה

 . לכך שאנחנו נעמוד באמון הרב שנותנים לנו או לא

, ל תקציב של גופי הסמך העירונייםהתקציב הוא לא כול. עוד משפט מסיים
יש את החברה , ₪מיליון  60-יש את רשת חוויות עם תקציב של כ. שכחנו את זה

. אבל תקבולים נוספים, העירונית שהיא מבוטאת כאן . ויש את . מגיעים כאן ולא.
.. ר.ל.תקציב ה ר שהיא זרוע ביצוע .ל.ויש את ה. קרן רחובות זה ייבלע בחברה.

עם סדר גודל תקציבי של , שמבצעת פעולה יוצאת מן הכלל, ארוכה של העירייה
זה חלק , אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. ₪מיליון  100, ₪מיליון  80-כ

יחידות הסמך או גופי הסמך העירוניים  באמצעות מהשירותים הניתנים לתושב
 . והם אינטגרל בתוך המערכת

 ?התקציבעם  רים לא צריך"את התב    :חנניה וינברגר

 . אנחנו נביא את זה לוועדת כספים, לא, לא  :רחמים מלול

.     :חנניה וינברגר . .. בתקציב של השנה.  . נדמה לי.

אנחנו כעת , חברים. לא בהצעת התקציב. לא, לא  :רחמים מלול
אנחנו יושבים עם מינהל ההנדסה לעשות צפי . רים"עובדים על נושא התב

קשה לחזות את . מנסים לעשות אותו כמה שיותר מדויק ואפילו מדעי, הכנסות
 172בשנה שעברה עשינו צפי של , אבל להפתעתנו כי רבה, צורה מדויקתזה ב

שני אנחנו נסגור את -ראשוןוביום . אני מקווה שכך יקרה גם השנה. 185-והגענו ל
רים "לוועדת הכספים גם את תכנית התב ואז נביא, הטבלה של צפי ההכנסות

 ?מי בעד התקציב. תודה לכולם, שוב. שתאושר בוועדת כספים

 ? הערה אחת אם אפשר  :ד עוזי סלנט"עו

 . בבקשה עוזי, כן  :רחמים מלול

יחידה שתהיה , ל העיר"מנכ, מדוע אתה לא מבקש  :ד עוזי סלנט"עו
 ? אצלך לתכנון ותקצוב

 ? תכנון אסטרטגי  :רחמים מלול

.. 2זה . זה בקרה, זה תכניות עבודה. ותקצוב  :ד עוזי סלנט"עו מאוד .
 . חשובים

  -אם שאלת, עכשיו. פעם היתה יחידה כזאת  :רחמים מלול

 . אני מוכן להיות אחראי על העניין הזה  :ד עוזי סלנט"עו

תי שאתה רוצה להציע מישהו שהצעת בפעם חשב  :רחמים מלול
על פי בקשה של משרד , אנחנו בהוראת משרד הפנים, עוזי. הקודמת שהוא פנוי

ארגון במבנה -תכנית של רה, ארגון-עושים כעת בעזרת צוות מומחים רה, הפנים
ב קהת ל משרד הפנים לשעבר ד"ארגון שעומדים בראשם מנכ-אנשי הרה. העירייה
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הם מקיימים פגישות עם ראשי המנהלים ומנהלי . חה לענייןוס הלרמן מומ'וג
ארגון ויכול מאוד -והם יביאו לנו תכנית רה, אפילו מנהלי המחלקות, האגפים

ויכול , היחידה האסטרטגית, להיות שהם יציעו להקים מחדש את היחידה הזאת
 . להיות שנקבל את זה

באמת מגיע לך דברים חשובים ש? למה אתה לא מספר  :ד עוזי סלנט"עו
 . זה דבר מאוד חשוב, יישר כוח

  ?2011מי בעד הצעת התקציב לשנת . תודה, בסדר  :רחמים מלול

 . בעד 16   :דודי אשכנזי

 ?  מי נגד. בעד 16  :רחמים מלול

 . נגד 2   :דודי אשכנזי

 . עניין ההצגה. זה הכל, בגלל הנושאים הטכניים  :ד עוזי סלנט"עו

ז עוזי סלנט מתנגד בגלל הנושאים הטכניים א, טוב  :רחמים מלול
 . שבהצגת התקציב

 . נכון, נכון  :ד עוזי סלנט"עו

 . וחנניה וינברגר מתנגד בגלל הנושאים התוכניים  :רחמים מלול

 

, עוזי סלנט –נגד  2, בעד 16)ברוב קולות מחליטים  :11-34-383' מס חלטהה
 .₪מיליון  660לאשר את תקציב העירייה על סך  , חנניה וינברג

 

על , ר ועד העובדים"יו, אני רוצה להודות לעודד עמרם  :רחמים מלול
וגם עודד רואה קודם כל את טובת העיר ואת , שיתוף הפעולה בכל הנושאים

אז תודה על ההבנה ועל כך שהעבודה מתנהלת כסדרה עם . טובת העירייה
 . ערב טוב, תודה רבה. הסכמות ועם סיכומים

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה ל העירייה"מנכ

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייהמ "מ

  


