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 עיריית רחובות

 46' מן המניין מסשלא ישיבת מועצה 

 30:20בשעה  2012/1/29 ב"עתש שבטב 'ה, ראשוןמיום 

 רחובות, בניין בדל, 52סירני ' רח, בחוויות שוויץ

 

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

דיאנה ד "עומ "ח, ר מרה קנבל"מ ד"ח, מ מנחם קליין"ח

גבי מ "ח, עוזי סלנטד "עומ "ח, מ פנחס הומינר"ח, רוזנבוים

, מ גלעד מזרחי"ח, מ שאול ליבי"ח, מ חנניה וינברגר"ח, גולן

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

 . למתן דיד "עומ "ח, פים זאיקהי' מ אינג"ח, מרקוביץ

 

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

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

ל "מנכ –גיא עידו , ממונה ביטוחים ונכסים -חנניה קורש 

מבקר  –נחום איזנר , ש ראש העיר"רל -דודי אשכנזי , ר.ל.ה

  . אירית שיפריס, העירייה

   

 . מ הרצל טובלי"ח, מ שי קזיוף"ח, ניר-בר מ לואיס"ח :חסרים
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 . 2012אישור תקציב העירייה לשנת  : 1סעיף 

 
 

שלא מן המניין לדיון אני מתכבד לפתוח ישיבה   :רחמים מלול
הן בהנהלת העיר והן בוועדת , בתקציב הזה קיימנו מספר דיונים. 2012תקציב ב

. ושם נמסרו כל הנתונים, וגם בוועדת הכספים היה דיון ארוך בענייני, פיםהכס
 . אבל מכל מקום מספר מילים

, על סמך ההבטחה של שר הפנים אזנבנה , ₪מיליון  660שעמד על , 2011תקציב 
י "ע 2010להעלות את הארנונה בשיעורים שנקבעו בסוף , בביקור שלו אצלנו

 . וע לכולם שהעלאת שיעורי הארנונה לא אושרהבסופו של דבר יד. מועצת העיר

 . החריגה    :חנניה וינברגר

עדכון אוטומטי זה לא . תקרא לזה החריגה. החריגה  :רחמים מלול
משום , ₪מיליון  15-זה היה אמור להכניס את העירייה לגירעון של כ. תלוי בנו

ק מהמסחר ומה שאושר זה רק חל, ₪מיליון  20-שבנינו על תוספת הכנסה של כ
אבל כיוון . ₪מיליון  15צפוי גירעון של , אי לכך. ₪מיליון  5-שהיבול משם הוא כ

אז אני מאוד , למשל באגרות בנייה, שהשתדלנו לתגבר הכנסות בסעיפים שונים
. כך אני מקווה, בגירעון מזערי 2011ונסיים את שנת , מקווה שהגירעון הצטמצם

על סמך העלאת הארנונה  2012קציב לא בנינו את ת, מתוך חוכמת הניסיון
למרות שאין בפנים , בנינו תקציב מאוזן. בסוף נובמבר, 2011שאושרה בנובמבר 

ואם , כי מי יודע מה יקרה עוד פעם, את השיעורים החדשים של העלאת הארנונה
כפי , מכל מקום. אז לא רצינו להסתמך על זה. משרד הפנים יאשרו או לא יאשרו

 . הוא נכנס במקרה, בסוף ישיבת ההנהלה, לא פה, שמנחם אמר קודם

 ? הוא הצטרף לקואליציה    :חנניה וינברגר

 .במקרה הוא נכנס לפה. לא, לא  :רחמים מלול

 ? לפה או לשם    :חנניה וינברגר

 . פה, לא, לא  :רחמים מלול

.     :מנחם קליין .  . ישיבת מועצה מתקיימת.

 ? מה אתה צריך להתנצל, נחםמ. אתה לא צריך להתנצל  :רחמים מלול

 . אין בעיה, לא, מאה אחוז    :חנניה וינברגר

. יוציא לי את ה. חנניה ישר, לא    :מנחם קליין .  .שלי מהקואליציה.

שאם במהלך השנה , כפי שגם מנחם העיר, שיהיה ברור  :רחמים מלול
 . שיתווספונביא את הסכומים , תאושר העלאת הארנונה

 . זה בוועדת ביקורת. בהנהלה, לא, לא    :מנחם קליין

 . בוועדת כספים  :רחמים מלול

 . זו אחת ההמלצות של ועדת ביקורת    :מנחם קליין

נביא את זה . זו אחת ההמלצות של ועדת ביקורת גם  :רחמים מלול
 . כדי לעשות שינויים בתקציב, גם לוועדת כספים וגם למועצת העיר

. השרים אולי מתחלפים, חלפיםהתושבים לא מת  :ד עוזי סלנט"עו
 . המשלמים לא
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כל אחד חכם כשהוא יושב . אתם שוכחים דבר אחד  :רחמים מלול
 . מהצד השני

 . נכון  :ד עוזי סלנט"עו

ועליי לציין בגאווה , תושבים 127-אבל כשהעיר גדלה ל  :רחמים מלול
נמצאת באמת , תתנגדו או לא תתנגדו, תרצו או לא תרצו, שהעיר רחובות

 . לא מהפכה חרדית כפי שחששתם. במהפכה

 . מהפכה. לא, לא, לא  :ד עוזי סלנט"עו

. מהפכה תרבותית, מהפכה חינוכית, מהפכה תשתיתית  :רחמים מלול
מתווספים ורואים את זה ברישום , וזוגות צעירים באים לפה מידי יום ביומו

, אנחנו הוספנו .לא יעזור כלום, העיר דורשת עוד הוצאה. בבניית מוסדות חינוך
על , ע"כלומר באגף שפ, רק בחינוך ובתברואה, 2012אם כבר בתקציב השנתי של 

שתהיה עוד , לנקות אותה עוד יותר טוב, מנת להמשיך ולשפר את חזות העיר
בחינוך גם יש גידול . וגם בחינוך, כוכבי יופי 5-שתמשיך לזכות ב, יותר יפה
לכן אתם תראו שיש הבדלים . בחינוך אבל חובתנו להשקיע כמה שיותר. בהכנסות

4.5זה גידול של בערך , בחינוך אתם רואים את זה במפורש. הסעיפים הללו 2-ב -5 
, בפעולות הכלליות, אתם תראו את זה בהוצאות, בנושא של התברואה. ₪מיליון 

. גם יש לנו בעיה עם היטל ההטמנה. ע"שעיקר הגידול שם זה בנושא של אגף שפ
זה . ₪ 150-ויקפוץ שנה הבאה גם ל, ₪ 120-ל₪  60-קפץ מ, טוןהיטל ההטמנה ל

 .משית עלינו הוצאה גבוהה מאוד

 . זו החלטת ממשלה  :דורון מילברג

 . מה לעשות, זו החלטת ממשלה  :רחמים מלול

 . חשבתי שזה קופץ לבד, לא    :???

הביקורת אני מציע בישיבת ועדת , אתה יודע מה  :רחמים מלול
 . ותביא לנו מסקנות, את נימוקי הקפיצה תבדוק, הבאה

 . הכל יהיה ברור, כת לשיעור ספורטצריך לל  :ד עוזי סלנט"עו

 ? למה הוא הלך? ל נדב פה או שהוא הלךיגא  :רחמים מלול

.     :מנחם קליין .  . כמה מילים על השכר.

אם תסתכלו בנושא . לכן חיפשתי אותו, אני יודע  :רחמים מלול
. ₪מיליון  250דיבר על , כפי שנצפה מראש, 2011-השכר ל תקציב, ההוצאות

, ביצוע צפוי'כשאנחנו כותבים , הביצוע הצפוי כולם יודעים שאין לנו עדיין '
, י הרבעון הקודם השלישי"הביצוע הצפוי נבנה ע. 2011מאזן סופי לשנת 

 ,אפריל-תמונה סופית תהיה לנו לקראת מרץ. לכן זה צפוי. ומוספים לו עוד רבע
לדעתי זו חריגה , ₪מיליון  3-חריגה בשכר של כ. רואי חשבוןי "שאז נבדקים ע

 . ההסכם, עובדים סוציאליים, כולם יודעים, מזערית בגלל הגזירות שנפלו עלינו

 . מיליון 14    :חנניה וינברגר

אתה כבר . עוד לא הגעתי לגידול. שנייה, שנייה  :רחמים מלול
חריגה ממש . ₪מיליון  3של , 2011-חריגה באני מסביר את ה. 2012בתקציב 

 , בגלל ההסכמים שנפלו עלינו ואנחנו לא משופים עליהם, קטנה מאוד, זעירה
 . הסכמי העובדים הסוציאליים

 . זה בלי דצמבר    :חנניה וינברגר
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 . צפוי, לא  :רחמים מלול

 . אבל זה בלי דצמבר, לא    :חנניה וינברגר

. צפוי זה כולל גם את דצמבר. כן הסברתיל. עם דצמבר  :רחמים מלול
כי עדיין אין לנו את , אנחנו חייבים להביא לכם תמונה. זה הולך לפי רבעונים

, ואז זה יובא לפניכם, אפריל-אמרתי מקבלים אותו בסביבות מרץ. המאזן הסופי
לדעתי זאת חריגה מאוד , אז נוכח ההסכמים הקיבוציים. קודם כל לוועדת כספים

ואתם יודעים שעיריית רחובות לא מקבלת שום שיפוי כספי על העלאות . מזערית
אתם רואים שבהצעת . השכר השונות הנחתמות בין ההסתדרות לבין האוצר

 . ₪מיליון  264-זה צריך להגיע ל, 2012התקציב 

 . לא צריך    :מנחם קליין

 . צפוי    :???

 . 2012  :רחמים מלול

 . להגיעריך אתה אומר שזה צ    :מנחם קליין

 . יש זחילה. אני אגיד לך למה צריך. צריך להגיע  :רחמים מלול

 ? מה זה צריך. צפוי שיגיע    :מנחם קליין

, לכן זה לא צפוי. אתה חייב לשלם את זה, זה צריך  :רחמים מלול
יש לך את , יש לך את ההסכמים של העובדים הסוציאליים, כי שום. אתה חייב

 . הסכמי השכר

.500עובדים אתה מפטר  1,000מתוך נניח אבל , לא    :ייןמנחם קל . . 

  -הערה, בחייך, מנחם  :רחמים מלול

 . אפילו לא לפרוטוקול  :ד אמיר ירון"עו

 . תגן על העובדים, אמיר. אפילו לא לפרוטוקול  :רחמים מלול

 . לא לפרוטוקול, אמרתי  :ד אמיר ירון"עו

גיש לי נייר עם עליית שכר הוא ה. חבל שיגאל לא פה  :רחמים מלול
אם אתם רוצים את הסעיפים איך הגענו , יש. אנחנו קיצצנו. הרבה יותר גבוהה

אם יש לך גידול בגני . אז יש קודם כל עובדים נוספים שאתה מוכרח להכניס. לזה
אז אתה חייב , ויש לך גידול באוכלוסייה, ואם יש לך גידול בבתי ספר, הילדים

  -א יכולאתה ל, לשלם להם שכר

 . אוטומטית    :חנניה וינברגר

, 4%-שהיא כ, עכשיו יש לך גם את הזחילה. אוטומטית  :רחמים מלול
ההסכם הקיבוצי  6.25%-יש לך שוב את החלק היחסי של ה. 4%-זחילה כ? נכון

אני . אנחנו לא משופים על זה, כפי שאמרתי קודם. בין האוצר לבין ההסתדרות
, הפעולות הכלליות. עם הצעת התקציב הזו 2012נת מאוד מקווה שנסיים את ש

גדל             –הפעולות הכלליות . לאחר מכן נעבור להכנסות, אני מדבר על ההוצאות
כיוון שהגדלנו מאוד את היקפי הפעילות , חברים, תשימו לב. ₪מיליון  4-ב

הן מטעם , תרבות וספורט, רה לנוערהן מטעם החב, הקהילתית, התרבותית
ואני , הגדלנו את זה מאוד בשנתיים האחרונות, י העירייה"יות שמתוקצבים עחוו

אם משרד הפנים לא אישר לך 'אז לכאורה תאמרו לי . לא רוצה לפגוע בזה
אני עמדתי שלא צריך לקצץ בהוצאות . 'תקצץ גם בהוצאות, העלאת ארנונה
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לכלל  הציבור ראוי באמת, הציבור משלם ארנונה. שהן לטובת הציבור, האלה
השירותים ולהמשיך באותה רמה של פעילות תרבותית ואפילו להגביר אותה 

יראה שפעלנו , ומי שעובר על האירועים במשך השנים האחרונות. ולהגדיל אותה
של , והבאנו את כל הגוונים של הזמרים, אוכלוסיותלכל ה, בכל התחומים
, המשוררים וכו ן' הרחובותי הוא שוחר כי הציבור , והאולמות היו מלאים לחלוטי
 . ואנחנו שמחים שהם באים בהמוניהם ודורשים עוד ועוד, תרבות בטבעו

. הוא הרבה פחות ממה שתוקצב 2011-הביצוע הצפוי ב, אם אתם רואים –מים 
 . תסבירי? את רוצה להסביר מדוע, דניאלה

של , הקצבות של מקורות –נושא ראשון : נושאים 2יש    :דניאלה ליבי
אנחנו עשינו שנה שעברה עדכון של . קוב פר תושב 2.5שזה , פר תושב מחיר מוזל

באמצע . וכתוצאה מכך קיבלנו הרבה יותר קובים ממחיר מוזל, מספר התושבים
, זה גם כן הגדיל את ההפרש. קוב 3.5-קוב ל 2.5-השנה גם הגדילו את ההקצבה מ

דבר . פחות ושילמנו למקורות הרבה, ולכן שילמנו למקורות את התעריף הזול
, שהטילו עלינו כי אין לנו תאגיד, יש את הנושא של קרן שיקום צנרת -שני 

אבל בלי ריביות , אמנם רשמנו את זה. ובאמצע השנה אנחנו הפסקנו לשלם
וכאשר יקום , ואת הכסף השארנו אצלנו, מאיתנו כל מה שהם דרשו, והצמדות

ולכן . כמו שהם ביקשו ,ולא העברנו אותו למקורות. נשתמש בכסף הזה, תאגיד
 . זה הוריד את העלויות שלנו במים

תמיד בכל שנה יש , אם אתם שמים לב –לגבי רווחה   :רחמים מלול
האגף , וזה משום שבאגף הרווחה אי אפשר לדחות, ריגה בתקציבי הרווחהח

אי אפשר לדחות אנשים שבאים ודורשים את השירות , לשירותים חברתיים
 4והיה גידול לעומת התחזית של , ת שמגיעות להםאת המכסו, שמגיע להם

אנחנו . הכנסות ממשרד העבודה והרווחה 75%שחלק מזה כמובן זה , ₪מיליון 
אתם תבינו שגם , למרות שאם תבדקו ותחקרו, השארנו את התקציב כמות שהוא

אנחנו עלולים לחרוג מן התקציב . אנחנו עלולים להיות פה חורגים 2012בשנת 
מנהלת האגף יודעת שבדרך כלל לא דחינו את . דון בו במהלך השנהואז נ. הזה

גם אם הן הגיעו בסוף השנה או באמצע . את המשפחות שנזקקות לזה, המבקשים
למרות שתקציב , אז התקציב של אגף הרווחה למעשה נשאר באותה הרמה. השנה
 . פחות₪ מיליון  4-היה ב 2011

. ₪מיליון  260סכום המלוות עמד על , הקדנציהכשהתחלנו את , חברים –מלוות 
ואני מקווה שגם בשנה הבאה , 220-אנחנו בשנתיים הורדנו את סכום המלוות לכ

30נצליח להוריד עוד  וממילא בהצעת התקציב זה פוחת , מהמלוות₪ מיליון  40-
אז זה מקל עלינו גם . זה החזר מלוות, ₪מיליון  40במקום ₪ מיליון  37-ל

- וכמובן גם ב, בהחזר

 ? כן, ועדיין משלמים ריבית  :ד עוזי סלנט"עו

 . ברור שמשלמים ריבית  :רחמים מלול

 . לשנה₪ מיליון  12  :ד עוזי סלנט"עו

אתה רוצה לחזור על ההצעה שלך בוועדת , טוב  :רחמים מלול
 . צחקו ממני, אני פניתי לאוצר? כספים

 ? תלמי פני? כן  :ד עוזי סלנט"עו

 . לשר, לשר. ךלחבר של  :רחמים מלול
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 . השר לא יתעסק בזה  :ד עוזי סלנט"עו

  -180או , 240, 220, 280-ה    :מנחם קליין

 ? על ההחזר  :רחמים מלול

- שנים 10מפני שאם ההחזר הוא של . על ההחזר    :מנחם קליין

 . יש לך פה דוגמא, אבל הנה  :רחמים מלול

אם יש פריסה  ,בדרך כלל. בגלל שיש כאלה שנגמרו    :מנחם קליין
. . אז אין לזה משמעות כל כך בשנים הקרובות, ופרסנו את זה . יש סכומים .

 . שנים קבוע 10מה שלא נגמר הוא . קטנים להלוואות שהיו שאריות שהן נגמרות

. 2011לעומת  4%-אז התקציב למעשה גדל בכ, טוב  :רחמים מלול
 681-ל 661-מ. אוכלוסיהזה גידול גם כן מזערי ביחס לגידול ב, ואם תשאלו אותי

יותר , אנחנו צופים יותר הכנסות ממשרד החינוך. ל בהכנסות"כנ. בהוצאות
גם בעצמיות האחרות אנחנו . שלהם 75%-כמובן בחלק של ה, הכנסות מהרווחה

אני מאוד . ₪מיליון  27, העברה מפיתוח זה כרגיל לפי הנוסחה. צופים לגידול
מחזיקי , קשות מכל מיני חברי מועצההיו ב. מקווה שנצליח לעמוד בתקציב

אני מאוד מקווה . להגדיל את התקציבים שלהם כדי לתגבר פעילות, תיקים
בינתיים לא עשינו שום . שבמהלך השנה נוכל להיענות לפחות לחלק מן הבקשות

 . שינוי בתקציב

עוד קצת ממה שאמרתי בוועדת הכספים וישיבת פתחתי והוספתי , אם כן
אם אתם רוצים להוסיף על מה . הישיבה פתוחה לדיון ,ה'וחבר. ההנהלה

 . אחריו חנניה ומנחם, עוזי, בבקשה. רתם בוועדת הכספיםשאמ

יחד . קודם כל הערות לגבי הצגת נתונים דבר ראשון  :ד עוזי סלנט"עו
, אם אי אפשר להגיש את הרבעון האחרון, צריך להגיש לפחות, עם ספר התקציב

. למיטב זכרוני לא הובא לוועדת כספים, שדרך אגב ,אז את הרבעון של ספטמבר
  -אז צריך לצרף אותו ולעשות

.. אז הבאנו לך  :רחמים מלול . 

 . דקה, דקה  :ד עוזי סלנט"עו

, צריך לצרף אותו'  :רחמים מלול  . תצרף אותו אתה, קיבלת אותו'

 . תן לי רגע אחד להסביר, קודם כל  :ד עוזי סלנט"עו

 . תגיד אמת, בל תגיד אמתא, לא  :רחמים מלול

 . הנה אני אומר  :ד עוזי סלנט"עו

 . תגיד שקיבלת אותו  :רחמים מלול

צריך לקחת אותו ולעשות , אני אומר, לא  :ד עוזי סלנט"עו
 . אקסטרפולציה

 . אני בא ממרוקו? מה זה  :רחמים מלול

עד כמה שאני , שם יש אנשים מלומדים, זה לא משנה  :ד עוזי סלנט"עו
 . עיוד

 ? מה זה אקסטרפולציה  :רחמים מלול
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יוצרים הערכה על סמך נתוני שנים . אני אסביר לך  :ד עוזי סלנט"עו
 . של ההוצאה ברבעון הרביעי, רבעונים קודמים 3-קודמים ו

 . זה הביצוע הצפוי  :דורון מילברג

אני רוצה לקבל את הטבלאות . אני רוצה את הטבלאות  :ד עוזי סלנט"עו
ח "של כמות ההוצאה בסעיפים אחרים שהם נמצאים בדו, כוח האדםשל כמות 

צריך , הדבר הנוסף. ולכן קשה לנתח את המספרים, את זה אין לנו כאן. הרבעוני
אתה מגדיל את . למשל שיבוא ויסביר מה הגידול. לקבל בנוסף גם דף הסבר

        למשל היה חשוב לדעת מה היה הגידול באוכלוסייה במעבר  . 3%-התקציב ב
להעריך את גודל האוכלוסייה  , ועל בסיס זה עם התחלות בנייה, 2010-ל 2011-מ
לעשות את הממוצעים ולפי זה לקבוע את מפלס , ומה שאתה לא אוהב, 2012-ב

 . כדי שאנשים לא יטבעו, המים

 ?אתה קולט משהו מישיבות קודמות  :רחמים מלול

, הנושא הנוסף. יות עירניאני משתדל לה, אני משתדל  :ד עוזי סלנט"עו
אם אתה תבדוק איך . הסכמי השכר מקבלים ביטוי בנוסחת הגידול של הארנונה

  -נונהבאוצר ובפנים מגדילים את נושא האר

 . ממש לא    :???

 . ואני אומר כן, אתה אומר לא  :ד עוזי סלנט"עו

  -אתה צריך, אם יש לך שכונות חדשות  :רחמים מלול

 . לא על זה אני מדבר, לא  :ד עוזי סלנט"עו

 ? אתה צריך לנקות אותן, לא, לא  :רחמים מלול

 . אז אני לא מדבר על זה  :ד עוזי סלנט"עו

אתה צריך לשתול עוד ? אתה צריך עוד עובדי טאטוא  :רחמים מלול
 ? פארקים

 . אני אמרתי שצריך, אבל אני לא אמרתי שלא  :ד עוזי סלנט"עו

 ...אבל זה מאוד, 40%הוא  מחזור השכר    :מנחם קליין

 . עדיין נמוךאחוז השכר בעיריית רחובות הוא   :רחמים מלול

 . 40%עד , לא, לא    :מנחם קליין

 ? מנחם, אתה יודע כמה בראשון  :רחמים מלול

 .4%רק הזחילה זה   :דורון מילברג

 . 2%זחילה זה   :ד עוזי סלנט"עו

 . 4%  :דורון מילברג

 . 2%זחילה זה  .2%  :ד עוזי סלנט"עו

 . חינוך לא נחשב. אבל תוריד את החינוך     :זוהר בלום

 . אני אראה לך נתונים, בוא  :ד עוזי סלנט"עו

הוא ביקש , היה לי ויכוח עם יגאל נדב שנה שעברה  :רחמים מלול
 . זחילה 4%
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 . 2%זה , לא  :ד עוזי סלנט"עו

עשה את זה אמרתי לו נ, כדי לאזן את התקציב, אני  :רחמים מלול
 . ובסוף הוא צדק. 3.1%

.. אז היתה תוספת כוח אדם  :ד עוזי סלנט"עו . 

ין  . זחל יותר מידי מהר. זחל מהר, זחל מהר    :מנחם קלי

 . ידוע, לא צפוי. וזה ידוע שצריך לשלם זחילה  :רחמים מלול

אני לא אמרתי שלא צריך תוספת ולא צריך לנקות את   :ד עוזי סלנט"עו
, כשאתה מגדיל את התקציב, אני רק אומר. בפירוש צריך. חדשותהשכונות ה

 660-אולי תגדיל אותו מעבר ל –ואתה לוקח בחשבון את הגידול באוכלוסיה 
 . מיליון

 .681  :רחמים מלול

 . 681או   :ד עוזי סלנט"עו

 . אבל אני צריך לאזן את זה  :רחמים מלול

 ? מה זה שייך  :ד עוזי סלנט"עו

 . צריך לאזן את זה מבחינת ההכנסות  :רחמים מלול

  -אבל, לא חשוב  :ד עוזי סלנט"עו

 . צריך איזון הגיוני  :רחמים מלול

אז , באוכלוסייה 8%-אם אתה גדל ב, אבל ההוצאה  :ד עוזי סלנט"עו
 . יודע שאתה צריך להגדיל את ההוצאה אתה

ין  . גם ההכנסות היו גדלות, 8%-אם הוא היה גדל ב    :מנחם קלי

 ? אבל מה זה שייך? מה זה שייך  :ד עוזי סלנט"עו

 . זה שייך מאוד    :מנחם קליין

אתה . אתה צריך לכתוב מה שאתה צריך. זה לא שייך  :ד עוזי סלנט"עו
 . צריך לכתוב נכון

היה גם משפיע על ההוצאות וגם על , 8%אם היה     :מנחם קליין
 . 8%אבל אין לו . ההכנסות

 ? מה עוד בבקשה ,עוזי  :רחמים מלול

אם נתנו לנו הנחה על , אני אומר, לגבי נושא המים  :ד עוזי סלנט"עו
 . 2.8%-צריכים להוזיל את המים לתושבים באנחנו , המחיר

 . יש תעריף קבוע  :רחמים מלול

 . אבל קיבלנו הנחה בתעריף, לא  :ד עוזי סלנט"עו

ים תאגיד אם הייתי מק, תדע לך. אנחנו במאבק באמת  :רחמים מלול
 . היית משלם יותר, שנתיים-לפני שנה

 . זו ברכה, זה שהתאגיד לא הוקם  :ד עוזי סלנט"עו

דיבר קודם על פורום , אבל מלחמת התעריפים  :רחמים מלול
  -שזה אחד הנושאים שיעלה בין, לים חנניה וינברגר"המנכ
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 . אחד המרכזיים    :חנניה וינברגר

 . וזלת מחירי המיםה –אחד המרכזיים   :רחמים מלול

שבאה , שמעתי פה את דניאלה. אני בא ואני אומר  :ד עוזי סלנט"עו
 . ואומרת שמחירי המים הוזלו לרשות

 . המכסה המוזלת גדלה. לא, לא  :רחמים מלול

באותו , זאת אומרת. -שהמחיר לקוב, זאת אומרת  :ד עוזי סלנט"עו
 . ל על התושביםזה היה צריך להפי, שאותו הממוצע שרחמים לא אוהב

 . מהערה להערה אתה משתפר  :רחמים מלול

.     :מנחם קליין .  . גם המחיר המוזל של המים.

, אני רוצה להגיד לך בהכנסות אתה רואה שיש גידול  :ד עוזי סלנט"עו
 . זה לא מתיישב עם מה שאתה אומר. סליחה

 . חנניה יסכם. בבקשה, מנחם  :רחמים מלול

כבר נמאס לי , טכנית –' א. נניה יגמור לעייןעד שח    :מנחם קליין
 . האלו של ההנחות₪ מיליון  51-לראות את ה

 ? נו מה לעשות, קבועים  :רחמים מלול

 . צריך לעדכן את זה, לא    :מנחם קליין

 . 51-ו 41, 40זה היה , לא    :חנניה וינברגר

יש . ובאמת יש מספרים אמיתיים, צריך לעדכן את זה    :מנחם קליין
.. מספרים אמיתיים  . כמה הנחות.

 .אתה צודק, גם אני הערתי את זה  :רחמים מלול

תוכל , אם יגדל לך התקציב. אז יגדל לך התקציב –' ב    :מנחם קליין
 . מהמחזור 5%, לקבל אובר בבנק

 . ברוך השם, אני לא צריך אובר היום  :רחמים מלול

 . תה מקבל אשראי גדול יותרא. מיליון 51-לכן יש את ה  :ד עוזי סלנט"עו

 . סיימו ביניכם? אני יכול לצאת, עוזי  :רחמים מלול

, תקציב מאוזן 2012-אם אתה מגיש ל, רחמים, תשמע    :מנחם קליין
לא קיצצת , לא קיצצת בכהוא זה. אני לא מבין. אז רד מההעלאה של המיסים

 . בפעולות

 . יגידו לך פה מחזיקי התיקים  :רחמים מלול

מחזיקי תיקים רוצים . כבר שמענו את הדמגוגיה, עזוב    :קליין מנחם
 . כסף

 . באמת? מנחם, למה זו דמגוגיה? זה כסף בשבילם  :רחמים מלול

יש צורך או אין , כי לא מחזיקי תיקים. תן לי רגע    :מנחם קליין
 . צורך

 . אם בחינוך הוא רוצה לעשות עוד פעולות  :רחמים מלול
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נגדיל 'להגיד לו , אי אפשר לאדון רוזנברג בצפון העיר    :מנחם קליין
שוחרי תרבות משלמים בשביל . '...אלמוני רוצה ל-בגלל שפלוני, לך במיסים

לא היה בשנים לפני , שמה שהיה בשנים האחרונות, אני רוצה לומר לך. תרבות
 ,2003, 2002-ב, בשנים הכי קשות של רחובות. ואני רוצה לומר לך מעבר לזה. כן

. , מיליון 50, כשהחריגה היתה על תקציב יותר קטן, 2005-ו 2004 . לא , 11.5%.
אפילו לא חשבנו להעלות . לא העלינו מיסים - 11.5%, 11%היה . 3/4%, 1%

, צריכים לצמצם'אמרנו לו . מיסים  . וצמצמנו לכל מה שיכולנו'

 . אתה הראשון שהצעת להעלות מיסים  :רחמים מלול

 40עכשיו אתה משלם . זה אותו דבר. לקחתם הלוואות  :ד עוזי סלנט"עו
 . ₪מיליון 

 . דבר, לא חשוב. זו דמגוגיה מה שאתה עושה  :רחמים מלול

 . הלוואות זה בהכנסות. לא, לא, לא, סליחה    :מנחם קליין

 . פעם בחודש מותר לך לדבר. דבר  :רחמים מלול

לפחות שלא . תלא הבנ, לצערי הרב. עוזי, לא הבנת    :מנחם קליין
 . ישמעו שאתה לא מבין

 ? מה קרה, שישמעו, אין דבר   :יצחק כץ

אתה לא , אתה לא מצמצם, כשאתה לוקח הלוואות    :מנחם קליין
 . זה לא קשור בכלל, שלך.. מגדיל את ההכנסה

. והיום אתם משלמים, מכרתם את ההווה עבור העתיד  :ד עוזי סלנט"עו
 . במקרה יש לך כסף

 . אז אל תאמר, ואתה לא בקיא במספריםמאחר     :יןמנחם קלי

זה טוב שעוזי מתווכח עם מנחם על התקופה של   :רחמים מלול
 . אני נייטרלי. מנחם

אני לא אבזבז , אז חבל, מאחר ואתה לא מכיר, טוב    :מנחם קליין
בשביל מה אתה , אז אם הוא מאוזן. הגשת תקציב מאוזן, אני אומר. עליך מילים

 . בשנים הקשות לא העלינו? העלאה במיסיםצריך 

 . הבנו, טוב  :רחמים מלול

כי אתה , אוקיי, לא קיצצת בפעולות כלום. כן, קיצצנו    :מנחם קליין
? לשם מה העלאת מיסים, אז תוותר, ולכן. חושב שהצפי של ההכנסות הוא בסדר

תקציב אבל אני לא חושב שה. מחזיקי תיקים רוצים כסף. אני לא מבין את זה
ואתה יודע את זה שהוא לא  ,ואני חושב שאתה יודע שהוא לא מאוזן. מאוזן
. 64, מיליון 60ברווחה , לא הבינו, לא מאוזן מפני שאתה פה אומרהוא . מאוזן

 20מפני שכבר , שההוצאות יגדלו השנה, מה שאמרת. אף אחד לא הבין מה אמרת
 . ₪ליון מי 3-4-הם יהיו יותר גדולים מהצפי ב. שנה זה כך

 . וגם ההכנסות יגדלו  :ד עוזי סלנט"עו

 . עירונית זה מיליון מבחינה, לא  :דורון מילברג

 . אל תגיד לי, לא    :מנחם קליין

 . בנטו, בנטו   :דניאלה ליבי
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 . לא בנטו    :מנחם קליין

 . בנטו אולי הגדלת מיליון  :דורון מילברג

. תוריד את הכסף של הזה ,מיליון זה חלק 64, אדוני    :מנחם קליין
ההכנסות היו ? מה אתה אומר לי. יש פה מה ההכנסות של רווחה. מה פתאום

 . אמנם עבדת בראשון. באמת, אל תלמד אותי. 51צפויות 

 . מנחם, באמת? למה אתה פוגע אישית באנשים  :רחמים מלול

 . סליחה, סליחה    :מנחם קליין

.   :רחמים מלול .  . נו, תבאמ, נו. גאון הדור.

ין  . מתנצל בפומבי, דורון. מתנצל, סליחה    :מנחם קלי

אתה רוצה שאני אפגע . ראינו את המאזנים בתקופתך  :רחמים מלול
 ? אישית

 2011הצפי בתקציב , הכנסות מרווחה. מתנצל. מתנצל    :מנחם קליין
 ? וכמה היה הצפי של ההוצאות. מיליון 51היה 

אז גם ההכנסה תגדל , ל בקצב של השנהבמידה וזה יגד  :דורון מילברג
 . כי גם ההכנסה תגדל, המשמעות העירונית זה אולי מיליון. וגם ההוצאה תגדל

 . אבל יש פה מספרים    :מנחם קליין

, אמר ראש העיר. המספרים כאן הם לא קדושים, לא  :דורון מילברג
. ₪ מיליון 4אז החריגה בעבר היתה , כמו שהיתה בעבר, אם תהיה חריגה . . 

ין כמה . הכנסה₪ מיליון  51 2011ברווחה עשית לשנת     :מנחם קלי
מיליון החלק של  9 –? עירייה צפיתכמה החלק של ה. 60 –? צפיתהוצאות 
 60-וה 900,000-גדל ב 51-ה –? מה קרה בפועל? דורון, האם זה ברור. העירייה

 . ירייהנטו על חשבון הע. מיליון 3.1וההפרש הוא , מיליון 4-גדלו ב

הביצוע הצפוי הוא בנוי על , קן אותךתרשה לי לת  :דורון מילברג
ובפועל היא קיבלה הרשאות שהן , 4-והכפילו את זה ב, ח תלת רבעוני"דו

כמו שהיה שנה , שהדלתא העירונית בגידול יהיה מיליון, תואמות לתחזית שלנו
  -מה שכתוב כאן ביצוע צפוי. לפני כן

אני לא יכול להתווכח , יכול להתווכח איתך אני לא    :מנחם קליין
 . איתך

 . אירית כאן, הנה  :דורון מילברג

את , אירית. יכולה אירית שיפריס לענות לך על זה  :רחמים מלול
 ?רוצה לענות לו על זה

אני לא . יש פה מספרים, אני לא צריך שהיא תענה    :מנחם קליין
  -מיליון 51הכנסות  צפית. תקשיב רק שנייה, תשמע, רחמים. מבין

 . תמשיך, אתה צודק  :רחמים מלול

. מיליון 13בפועל היה לך . מיליון 9. 60וצפית הוצאות     :מנחם קליין
 . הדלתא של העירייה, זה היה בפועל

 . אוקיי, אז צפויה חריגה ברווחה  :רחמים מלול
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.    :דניאלה ליבי .  ח האחרון שקיבלנו"לפי הדו. 62הביצוע היה , 64.
.. יש פחות בהוצאות, דצמבר ברווחה-עכשיו של נובמבר . 

ין אבל . חות במקור"אז אני דווקא הסתכלתי על הדו    :מנחם קלי
2.5-להערכתי ההוצאות תהיינה גדולות ב? בסדר. עזבי כל . זו דעתי, ₪מיליון  3-

אם היו . לא יעזור שום דבר, השנים האחרונות 10במשך . שנה היא היתה ככה
שנים  5שנים או  10הבאנו , העבודה כמו שאנחנו נהגנו לעשות עושים את

, עכשיו לגבי ההכנסות. כדי שיקבלו קצת השראה וקצת לראות מספרים, אחורה
 . יגדלו ההכנסות, הכנסות 4%אמרת , בסדר, רחמים

 ? מה? מה  :רחמים מלול

 . בסדר, צפי, אמרת 4%    :מנחם קליין

 . קציבאמרתי גידול בת 4%  :רחמים מלול

 . גידול בהכנסות בארנונה, לא    :מנחם קליין

 ? גידול הכנסות ארנונה  :רחמים מלול

 . 24הצפי הסביר הוא . סביר, כן    :מנחם קליין

 ? אתה רוצה לדעת חישוב מדויק  :רחמים מלול

 . אני כבר עשיתי חשבון. לא    :מנחם קליין

 ? תה רוצה לשמועא, ל בארנונהאיך הגענו לגידו. לא  :רחמים מלול

 . אני יודע איך מגיעים לזה. אני אגיד לך איך הגעת    :מנחם קליין

 . נתתי לך חישוב מדויק בוועדת הכספים. לא, לא, לא  :רחמים מלול

 . לא קיבלתי, לא    :מנחם קליין

 . גידול טבעי 2%, עדכון אוטומטי 3.1%  :רחמים מלול

ין  . כן, 1.5%    :מנחם קלי

 ? ₪מיליון  10, כמה זה נותן  :רחמים מלול

 . נכון    :מנחם קליין

מיליון  7, 3ועוד  4שיש לנו כבר , והכנסות חד פעמיות  :רחמים מלול
 ? אתה אומר לי מה זה הכנסות חד פעמיות. ₪

  -298-הם בתוך ה    :מנחם קליין

 . אל תדבר, מה שאתה לא יודע. מה פתאום  :רחמים מלול

זה כולל הכנסות חד , 298כשבארנונה מופיע , סלח לי    :מנחם קליין
 . פעמיות

 . נו. לא  :רחמים מלול

 . נו באמת, זה לא היה לך  :בן ציון שרעבי

 . השנה לא היה   :דניאלה ליבי

 . מיליון מהאוניברסיטה 4על , ידידי, אני מדבר איתך  :רחמים מלול
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על שנים ? ה זהאיפ, כל מה שגבו גובי המיסים    :מנחם קליין
 . קודמות

מיליון ממכון ויצמן  4עד . מיליון מהאוניברסיטה 4עד   :רחמים מלול
ותראה לאיזה , 2%-ול 3.1%-תוסיף את זה ל. שעוד לא שילמו והם אמורים לשלם

 . סכום אתה מגיע

 . בוועדת כספים דיברו על זה   :דניאלה ליבי

. אז מאחר ואני יודע את הנתונים    :מנחם קליין . . 

רק שם לא היה . נו, בוועדת כספים שאלת, אמרתי  :רחמים מלול
 . עכשיו יש קהל, קהל

ר "ם עושה ומגע"זה כולל גם הכנסות שמילג 298    :מנחם קליין
 . עושה

 . אז הם ימשיכו גם, נו  :רחמים מלול

 . על המקור 4%יש לך . גידול גם עליהם 4%אין לך , לא    :מנחם קליין

 . אוקיי, אז אתה טוען שהתקציב הוא גירעוני, טוב  :רחמים מלול

  -ולכן הייתי מציע    :מנחם קליין

. סתרת את עצמי מיני וביי? ממה נפשך? אז ממה נפשך  :רחמים מלול
הרי זו היתה ? אז למה לי לבטל את הארנונה, אם אתה טוען התקציב גירעוני

 . יא חביבי, הרישא של דבריך

 . אני אמרתי, לא, לשיטתך התחלתי    :מנחם קליין

 ? ולשיטתך  :רחמים מלול

 . הדגשתי, אני אמרתי לשיטתך, לא    :מנחם קליין

 ? אתה מדבר רק לשיטתי  :רחמים מלול

אז למה צריך , ושב שהתקציב מאוזןמאחר ואתה ח. כן    :מנחם קליין
  .בהחלט דיברתי לשיטתך. אני חושב שהתקציב לא מאוזן? להגיש הגדלה במיסים

 . אז אני רוצה שהוא יהיה מאוזן  :רחמים מלול

. אני אומר לך    :מנחם קליין . זו חברה , ₪מיליון  681זה תקציב של .
וזה רק , המחזור שלה₪ היום חברה שלמעלה מחצי מיליארד . לא פשוטה

מדובר פה , שהוא גם כן סכום לא מבוטל, התקציב הבלתי רגיל. התקציב הרגיל
 . תקציב של עיריית רחובות, ותר אפילוי₪ מיליארד  3/4על 

 . מיליארד  :ד עוזי סלנט"עו

התקציב הבלתי . קצת פחות לפי דעתי ממיליארד    :מנחם קליין
 . זה מיליארד, מיליון 200הרגיל הוא 

 . 350-ו 680תיקח . והגדלנו את זה, 350    :חנניה וינברגר

 ? מה אתה שואל  :רחמים מלול

 ? כמה, ב הבלתי רגילהתקצי    :מנחם קליין

 ? 2011-כמה היו הכנסות ב  :רחמים מלול
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 ? מיליון 200, כמה הוצאות בתקציב בלתי רגיל, לא    :מנחם קליין

 . מיליון 237ההכנסות היו   :רחמים מלול

 . מנחם, ויש לך עוד את חינוך. הצפויות   :דניאלה ליבי

.   :רחמים מלול .   .מזה עובר לשוטף, רק לגבי הפיתוח.

 . בלי חינוך, זה רק עצמיות   :דניאלה ליבי

 . ביחד זה מסה. יש תקציב בלתי רגיל, יש רגיל    :מנחם קליין

 2שאני צריך למנות ? אז מה אתה רוצה להגיד, נו  :רחמים מלול
 ? מחזיקי תיק כספים

 . לפחות, לפחות    :מנחם קליין

 . אחד, על כל חצי מיליארד  :רחמים מלול

. אני אגיד את זה בעדינות, תשמע, מה שאני מבקש    :מנחם קליין
צריך , מה שאפשר לצבוע. כספים אפשר לצבוע. אני לא אגיד מה, צריך לצבוע

יהיה אישור של ? למה צריך מישהו לקבל החלטות לבד. לצבוע אותם בתקציב
אם יש , למשל. צריך לצבוע אותם, לרוב ההוצאות, המועצה לכל ההוצאות

 . אבל שיצבעו אותם, וככה עשינו בזמנו, רזרבה₪ ליון מי 650בתרבות 

 ? מיליון? כמה   :דניאלה ליבי

 . מיליון 650אמרת     :חנניה וינברגר

 . נו, אני מתנצל. אפס אחד פחות, טעיתי    :מנחם קליין

 . אין בעיה, אין בעיה  :רחמים מלול

 . אפשר לצבוע אותם, לצבוע אותם אפשר, אם ככה    :מנחם קליין

.   :רחמים מלול .  . או יוזמה בלתי צפויה, אירוע תרבות בלתי צפוי.

.. ל, ₪ 100,000 –לאירועים . אז עושים את זה    :מנחם קליין .
 . הרי זה צבוע בסך הכל. ₪ 100,000 –ס "המתנ

לא . אני לא רציתי לכתוב במפורש שבת חזנות למשל  :רחמים מלול
 . רציתי לכתוב את זה במפורש

  -אני הייתי מבקש לצבוע    :לייןמנחם ק

 . אמרת את זה גם בוועדת כספים. הבנתי את ההערה  :רחמים מלול

ואפשר , אבל צריך לצבוע אותם, אפשר להשאיר פתוח    :מנחם קליין
, אני אתן רק דוגמא אחת, ולמה שהמועצה למשל לא תהיה שותפה. לצבוע אותם

פה לתת לקמחא דפסחא ככה מועצת העיר לא תהיה שותלמה  ?בקמחא דפסחא
למה קמחא . כמו שיש ועדות כאלו, כמו שיש ועדת הקצבות? למה לא. וככה כסף

? למה לא צריכה להחליט המועצה בדבר הזה? דפסחא לא מחליטה מועצת העיר
  .עכשיו יש בקשה ספציפית לגבי תנועות הנוער. לכן זה מאוד הייתי מבקש

, בנושא של תנועות הנוער, קש באופן חריגלכן הייתי מב. הנושא הזה קרוב לליבי
. חתכו וחתכו, מה שקרה פה. אתם יודעים את זה, באמת קרוב לליבי כל השנים

.. אני חושב שהתקציב ולא פתאום . לפעולות של תנועות הנוער, תנועות הנוער.
. ויום עיון ויום הווי, הוא על חשבון תנועות הנוער, להחזיק לי חצי פקיד שם . .

 . מאחר ובוועדת כספים הסכמת, בקשה להגדיל את התקציב אז יש לי
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אלא מעוד , לא רק ממך, אני מקבל את הבקשה הזאת  :רחמים מלול
 . כמה חברי מועצה שהנושא קרוב לליבם

.   :ד עוזי סלנט"עו .  . כמות המשלמים.

. אני הבטחתי להם שבמהלך השנה אני אגדיל את זה  :רחמים מלול
 220במקום , אבל אתה דיברת. את השינוי בספר התקציב בינתיים אני לא מכניס

 . צבוע, מתקציב ראש העיר' זה יהיה בעזרת ה, 300 –

יש הכנסות מימון . עוד הערה אחת שפרחה מזיכרוני  :ד עוזי סלנט"עו
 . שצריכות להופיע בתקציב

 ? הוצאות מימון  :רחמים מלול

.   :ד עוזי סלנט"עו .  . מימוןיש גם הכנסות . מימון נטו.

את מאזנת , אני חושב שבהוצאות מימון. אתה צודק  :רחמים מלול
 . את זה עם ההכנסות

זה נרשם , שזה מהכספים של הפיתוח, הכנסות ממימון   :דניאלה ליבי
 . ר"בתב

, לעניות דעתי, איך אומרים, על פי הכללים. דקה, דקה  :ד עוזי סלנט"עו
אנחנו יכולים להכניס לתקציב , ןנושא של מימו, ואם אני טועה תתקני אותי

 . ₪מיליון  2יש סדר גודל של , ולהערכתי. השוטף

אתה . הבנתי אותך מידי, אתה יודע מה. יכול להיות  :רחמים מלול
 . אני אבדוק את זה? אתה יודע מה. רואה שאני מבין מהר

 . זה פשוט שכחתי להעיר  :ד עוזי סלנט"עו

 . בתקציב הרגיל ובביקורת אנחנו רשמנו את זה   :דניאלה ליבי

 . את זה לא ידעתי, הנה? ובביקורת  :רחמים מלול

, להכנסות פיתוח, רים"אמרו לנו להעביר את זה לתב   :דניאלה ליבי
 . ולכן גם הרווחים צריכים להירשם בפיתוח, כי הכסף זה הכנסות פיתוח

 . הוצאות מימון אפשר לרשום נטו, עכשיו תבדקו  :ד עוזי סלנט"עו

. אנחנו נשאל שוב את המבקר במשרד הפנים, תקשיב  :חמים מלולר
 . אני אשמח יותר ממך, אם זה אפשרי

 . אני יודע שתשמח  :ד עוזי סלנט"עו

בואו . כי אחריו כולם משעממים, הוא יסכם, חנניה  :רחמים מלול
 . לואיס ואחר כך מתן. דברו

כפי שנדון , תקציבלגבי ה. ככה, מה שאני רציתי להגיד    :ניר-לואיס בר
אני חושב שעשינו מעשה נכון שלא לקחנו את הסיכון ועשינו , אצלך ובהנהלה

, ללא התוספות הנוספות מעבר לארנונה, וההמלצה של התקציב, את התקציב
זה הדבר הנכון והשקול . ולקחנו את ההנחה שהתוספות שביקשנו לא יאושרו

, ומצד שני. מצד ההנהלהואני חושב שזה מעשה אחראי מצידך ו, לעשת אותו
השנה ראו . כמו שאתה ציינת בדברים שלך, שאנחנו עדיין עומדים בכל הפעולות

אבל גם ראינו את זה בדברים , לפחות בתחומים שאני אחראי עליהם, באמת
על התוספת של האירועים שהיו , אבל בנושאים של התרבות והספורט. אחרים
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ולמרות שלא היתה , כל הקשיים שלמרות כל הגזירות ולמרות, במהלך השנה
התוספת . אז כן עמדנו ביעדים בלספק אירועי תרבות לכלל האוכלוסייה, תוספת

וכל זה בכל . והשלשה של הסכומים לספורט, של השלשה בנושא של התמיכות
תהיה שנה אפילו קצת יותר , לאור כל מה שנראה, והשנה הזו. המגבלות שהיו

חנו מצליחים לייעד כסף רב לתחום של ועדיין אנ. קשה מאשר השנה הזו
. הרבה כסף-היו הרבה אירועים שעולים הרבה, כמו שציינת, וגם השנה. הפעולות

אבל זה התקציב השמיני שאני הולך , ואני לפחות אולי לא מהמבוגרים פה
היו הצעות תקציב פה עם , היו כאן תקציבים, וכמו שמנחם ציין, להצביע בעדו

, חלקם הייתי בקואליציה. מאוד לא שקולים-מאוד, גדוליםמאוד -גירעונות מאוד
ואני חושב שבסך הכל אנחנו צריכים לברך על התקציב . חלקם הייתי באופוזיציה

 . שרואים בסך הכל שיש בהחלט תמורה בעד האגרה, הזה

 . בבקשה, מתן. תודה רבה  :רחמים מלול

קודם כל אני . ממש מילה בנושא של תנועות הנוער  :ד מתן דיל"עו
אני באמת שמח על זה . מאוד שמח על השיח שנעשה ככה סביב הנושא הזה

בלי . על סדר היום זה חשוב, צעירים, נוער, זה חשוב. שכולם מביעים התעניינות
ישנן הרבה השקעות  –' שא, אני רוצה באמת להגיד, יחד עם זאת, שום קשר

ישנן . ו מכיריםשהן לאו דווקא מתקציב שאנחנ, שהשקענו בתנועות הנוער
.. שיפוצים, ר"השקעות שהשקענו דרך תב השקענו שם גם , את כל תנועות הנוער.

 . במיזוג

 . מנחם מכיר את זה מצוין  :רחמים מלול

שמה שאנחנו , י לראש העירהצעת, מעבר לכך. יפה  :ד מתן דיל"עו
את , ניקח את התקציב של התמיכות והמענקים, נעשה בנושא של תנועות הנוער

שאנחנו נקרא לזה בנק שיהיה , ונכניס אותם לתוך בנק שלנו, ₪ 220,000ותם א
.. תחת שתמיכות ומענקים הם אלה שיקבעו את , שמה שאני מציע. נוער.

אבל אנחנו ניתן את זה ישירות לתנועות עבור . הקריטריונים של החלוקה
 . עבור אלף ואחד דברים שהתנועות עצמן יבקשו, עבור אוטובוסים, פעילות

 . אנחנו נדון בזה בהנהלה  :רחמים מלול

, רחמים, ומעבר לכך אני חייב לומר. נדון בזה בהנהלה  :ד מתן דיל"עו
קוימה , כל בקשה שהגיעה אלינו מתנועות הנוער השנה, כל תנועות הנוער

עשייה מדהימה בנושא של תנועות ישנה , תנועות הנוער מרוצות? אוקיי, במלואה
כל  ,עדיין אין ספק שהתקציב הוא חסר. ר אומרות את זהתנועות הנוע, הנוער

 .וגם דברנו על כך, העלאה שתהיה אנחנו נשמח

 . גם השנה, שנה שעברה הוספנו  :רחמים מלול

, אם וכאשר הארנונה תאושר, ובמסגרת הארנונה  :ד מתן דיל"עו
 אבל מעבר. אז כמובן שדיברנו על כך שתהיה תוספת תקציבית, הגידול בארנונה

אז . נתת מענה, כל בקשה שהיתה וגם לא תוקצבה, לזכותךייאמר , רחמים, לכך
לפחות בתקופת המעבר הזאת עד אישור , אני סמוך ובטוח שככה גם יקרה השנה

 . הארנונה אם וכאשר

כדאי לקבל רק דיווח על כמות הילדים שמשתמשים   :ד עוזי סלנט"עו
 . איך מעודדים אותם ,ואיך מגדילים את הילדים האלה, באמת בשירות

.. ועדת מענקים    :מנחם קליין . 
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 . אמיר אחריו, שאול  :רחמים מלול

שאנחנו באמת נעמוד , רק הערה אחת לגבי הרווחה   :שאול ליבי
הוא לא תמיד נגמר , כי גם התקצוב של משרד הרווחה מול התקציב שלנו. בזה

  -ה בחשבון לגביוצריך לקחת את ז, מינואר עד ינואר, באותו רבעון שלנו

צפויות עוד הכנסות , אני אשאל את אירית, רגע  :רחמים מלול
 ? פברואר-מינואר

 . לא, לא, לא  :אירית שיפריס

  -אם יהיו, כמו שדיברנו, לגבי הגידול   :שאול ליבי

 . אנחנו צריכים להתגבר על זה במהלך השנה  :רחמים מלול

 . בדיוק   :שאול ליבי

 . בהכנסות מימון לדעתי₪ מיליון  2לך  יש  :ד עוזי סלנט"עו

 . אמיר בבקשה, טוב  :רחמים מלול

לגבי , אבל קודם כל. נתונים 2-אני רוצה להתייחס ל  :ד אמיר ירון"עו
אני חושב שבהחלט צריך , כאיש החולצה הכחולה והשרוך האדום, תנועות הנוער

לא נמדדת , עאני חושב שגם ההחלטה שקיבלנו היום לגבי הקצאת הקרק. להגביר
וככל שנדע לתגבר . היא במקומה, היא החלטה חשובה מאוד. בכסף ולא בשקלים

 2אני רוצה לציין . אני חושב זה ייטב לכולנו, את התקציבים לתנועות הנוער
לא יודע כמה שמנו לב . ות בנייההכנסות מאגר, הנושא של האגרות( 1. מספרים

תקצבת את אגרות . לפני שנה, רחמים, אבל בתקציב שאתה הגשת. לעניין הזה
 . ₪מיליון  6-הבנייה ב

 . 14-והגענו ל  :רחמים מלול

 . אני אתקן אותך  :ד אמיר ירון"עו

 ? במה תתקן אותי  :רחמים מלול

וגם בפועל , מיליון האלה 6-אם היינו מתבססים על ה  :ד אמיר ירון"עו
ב של חריגה אני חושב שלא היינו מגיעים למצ, ₪מיליון  6-היו נשארים ה
 . אלא היינו מגיעים לחריגה אדירה, במספרים האלה

 . נכון, לגירעון גדול  :רחמים מלול

אנחנו הגענו להכנסות , זה מה שאני הבנתי, בביצוע  :ד אמיר ירון"עו
 . ₪מיליון  14בסדרי גודל של 

 . אמיר, עובדים על זה קשה  :רחמים מלול

אבל צריך . הרבה מספריםאנחנו מדברים פה על   :ד אמיר ירון"עו
, מיליון 14-אם לא היית מגיע ל, כי מצד אחד. לראות את המספרים הבולטים

היה תקציב , אני חושב שהתקציב שהיית מניח פה, מיליון 6-והיינו נתקעים ב
 . בעייתי בכל קנה מידה

 . מסכים איתך, נכון  :רחמים מלול

מצביעה יותר מהרבה  ,₪מיליון  14-העובדה שהגענו ל  :ד אמיר ירון"עו
על זה שיש פה באמת שינוי מהותי בכל אורחות , מאוד נתונים בספר התקציב

זה לא רק עוזר . זה אומר מהפכת בנייה אמיתית, ₪מיליון  14-כ, החיים בעיר
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ואני , ואני חושב שזה נתון שהוא בולט מאוד. זה גם בונה עיר, לצרכי תקציב
, אני גם חושב שלצד זה. את זהחושב שאתה צריך הרבה יותר מלהדגיש 

וגם , גם בנושא חינוך, בכל התחומים, ההתפתחות האדירה הזאת של העיר
ואנחנו דיברנו על , מחייב גם את הנושא של התכנון האסטרטגי, תשתיות והכל

, ₪ודיברנו פה על מספר של מיליארד , עיר בסדר גודל כזה. זה בהנהלת העירייה
אני . את הבסיס האלמנטרי של תכנון אסטרטגילא יכול להיות שלא יהיה פה 

רים אנחנו נקבל את "ובמסגרת אישור התב, שמח שאתה נעצרת על העניין הזה
. אני מציע לעצמנו לשים לב גם לנתוני השכר, הדבר השני. התמיכה לנושא הזה

, דברים כאלה, על חובות ארנונה, כמו שדיברנו בתחילת הישיבה, אז אפשר לדבר
אנחנו נשארים , ועדיין. לא יעזור שום דבר, העיר מתפתחת. ירייהעל עובדי הע

  -שנים 10-שהייתי לפני כ, אני בקדנציה. הוצאות שכר 39%עם 

 . זו אחת הערים הכי נמוכות  :רחמים מלול

 . גם פה צריך להדגיש את הדברים. בדיוק  :ד אמיר ירון"עו

 . י קבלן"י עירייה ולא ע"עכאשר אשפה מפונית   :דורון מילברג

, י אומר את זה לאוזניים של אנשיםואנ, אני בא ואומר  :ד אמיר ירון"עו
 . אבל צריך לזכור נתון מאוד בסיסי, שידם קלה בלהכות את עובדי העירייה

 ? 39%איך יצא לך     :מנחם קליין

 . לא הפרעתי לך  :ד אמיר ירון"עו

 . אני שואל, לא    :מנחם קליין

 . 40%  :רחמים מלול

 ? 40%איך יצא לך     :מנחם קליין

 . 681-מ 264תעשה   :דורון מילברג

 . תוריד את ההנחות. לא    :מנחם קליין

 ? למה להוריד  :דורון מילברג

ההנחות יותר גדולות . אף פעם לא עושים את ההנחות    :מנחם קליין
  ...אם אתה רוצה לעשות. 40%-עשה את התוריד את ההנחות ות. 51-מ

, על אותו בסיס נתונים, עם כל הכבוד, על אותו בסיס  :מיר ירוןד א"עו
בתקופה , זה הגיע, אני חושב שאחוזי ההוצאות עבור שכר בקדנציות הקודמות

אנחנו מדברים . הוצאות שכר 60%-לזה הגיע כמעט , שנים 10שאני הייתי לפני 
 . 20%-על היום על קיזוז של כמעט מעל ל

 ?מה אתה מראה לי תמונה, ה מספריםתעשה את ז    :מנחם קליין
 . תכפיל, תחלק? אתה יודע מספרים

. מנחם, מנחם    :ארי-גיורא בן . . 

ין .. אל ת, גיורא    :מנחם קלי  . ואל תדבר, אני לא עוזי.

 . אל תעליב אנשים, לא    :ארי-גיורא בן

 . אתה אל תפתח את הפה    :מנחם קליין

 . אל תעליב אנשים    :ארי-גיורא בן
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 . ואל תטפס עליי, אני לא עוזי    :מנחם קליין

 . אל תעליב אותו, הוא בן אדם מבוגר ממך    :ארי-גיורא בן

 . אל תטפס עליי, אני לא עוזי    :מנחם קליין

.. אתה יכול, אל תעליב    :ארי-גיורא בן . 

ין  . אני לא אתן לך, אל תהיה חצוף    :מנחם קלי

 . אני לא אתן לך להעליב אותו, תואל תעליב או    :ארי-גיורא בן

 . אני לא משחק שלך, איתי לא תשחק    :מנחם קליין

 . את הומינר לא תעליב    :ארי-גיורא בן

 . אני לא משחק שלך    :מנחם קליין

 . לא תעליב אותו. לא תעליב אותו, הומינר שלנו    :ארי-גיורא בן

ואני , תה כזה קטןא. ולא אתן לך, אני לא משחק שלך    :מנחם קליין
 . לא אתן לך

 . אני אגיד לך מה לעשות, אתה באופוזיציה    :ארי-גיורא בן

 ?אתה תגיד לי מה לעשות    :מנחם קליין

 . כן    :ארי-גיורא בן

ין ועליי לא , אתה חצוף ואני לא עוזי? מה אתה אומר    :מנחם קלי
 . א בעל הביתאתה ל, אתה לא תטפס על הראש. לי אל תטפס על הראש. תטפס

 . תן לי מנוחה. תן לי מנוחה, שקט    :ארי-גיורא בן

 ? מה קרה, מנחם     :זוהר בלום

 . אז תשב בשקט    :מנחם קליין

 . אל תעליב בן אדם. אתה תשב בשקט    :ארי-גיורא בן

 . ואתה לא תטפס לי על הראש, אני לא עוזי    :מנחם קליין

.. אם אתה תעליב, הראשאני אטפס לך על     :ארי-גיורא בן . 

ין  . אתה חבר מועצה זוטר    :מנחם קלי

 . לא אתן לך לדבר    :ארי-גיורא בן

 . ואתה לא קיבלת סגנות ראש עיר    :מנחם קליין

 . הלו, הלו    :ארי-גיורא בן

 . גיורא, די, די  :רחמים מלול

 . תסתום את הפה שלך, הלו    :ארי-גיורא בן

 ?הבנת. שב בשקט ,ולכן    :מנחם קליין

עם  מה. תסתום את הפה שלך. תסתום את הפה שלך    :ארי-גיורא בן
 ? תגיד לי מה איתו? בני עקיבא

 . ה'נו חבר, די, די  :רחמים מלול
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ופתאום הוא , לא קיבל סגן ראש עיר, חבר מועצה זוטר    :מנחם קליין
 . מנהל פה את העניינים

  ?לך מה קרה, מנחם. די, די     :זוהר בלום

 . אני לא עוזי, הוא לא יטפס לי על הראש    :מנחם קליין

 . גם אתה לא קיבלת סגן ראש עיר    :ארי-גיורא בן

 . בבקשה, אמיר. הפרעתם לאמיר, די  :רחמים מלול

הכל ? אתה רואה. הוא כבר שכח מה שהוא רוצה להגיד    :חנניה וינברגר
 . קרה כי לא נתת לי בזמן לדבר

אני . כל חבר מועצה מקבל פה ספר וערימה של נתונים  :וןד אמיר יר"עו
אתה נכנסת , הנתונים שאתה העלית, עם כל הכבוד. שמתי לב לנתונים החשובים

אני מצביע . אפילו פחות מזה, סדרי גודל של פרומיל, לציציות של ספרי התקציב
, וכל אלה שיקטרגו. לא יעזור שום דבר. על הנושא שלטעמי הם החשובים

ואתה מצליח לשמור את העיר על , אתה מכניס סכומים כאלה באגרות בנייהכש
אלא שגם בנושא . אני חושב שזה שינוי מאוד מהותי, הוצאות שכר 39%

כי הרי כל . אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת עם שימת לב, העובדים
היו בעבר המון . מה שלא היה בעבר, ההסכמים האלה הם הסכמים ארציים

ודיברנו על זה גם כן , צריכים להקפידאני חושב שאנחנו . ם מקומייםהסכמי
לדעתי צריך להעביר את כל . יותר על סדנאות לשיפור האיכות, בישיבת הנהלה
אבל זה תהליך . קדמיזציה של כל עובדי העירייהתהליך של א, עובדי העירייה

צמנו לסמן את ואני מציע לע, אני חוזר אבל על נקודה מאוד מהותית. ארוך שנים
, לצערי הרב גם בציבוריות הרחובותית, כי מאוד קל להרבה מאוד אנשים, זה

עם מטלות כאלה , כשעיר גדלה במסה כזאת גדולה. להכות את עובדי העירייה
ואת הדברים  120כאשר לצד כל הפעולות יש לנו את התרבות ואת , גדולות
אני חושב שזה , 39%ם על והעובדים נשארי, ימשיכו להתקיים בעיר הזאת, האלה

, וגם אגרות הבנייה, גם של הנתון של העובדים, לכן השילוב הזה. הישג מדהים
 . שאנחנו מובילים בעיר הזאת בעצם מבטא את השינוי האמיתי

לפי , ₪מיליון  4יש עוד , אבל לא אמרת שיש תוספת  :ד עוזי סלנט"עו
 . י הוצאה נוספיםמוכן לממן סעיפ, שזה נמצא בצד, החישוב שאתה עשית

 . דברי סיכום שבח והלל, חנניה. בבקשה, חנניה, כן  :רחמים מלול

. אני הקטן ואני אגיד משהו. אני גם רוצה להגיד משהו    :ארי-גיורא בן
 . אבל חנניה לפניי כי הוא יותר מבוגר

 . חנניה, בבקשה  :רחמים מלול

. צידנט היה נמנעאולי האינ, אם היית נותן לי קודם    :חנניה וינברגר
צר לי שחברים לא רואים את . לפחות משהו היה שמח, כל הכבוד. וזאת זכותך

אפילו חברי , ולצערי לא אמרו את זה, ואי אפשר להכחיש. החיוב בצד השלילה
ויש לי הערות גם בתחום . שיש פיתוח וקידום מהיר בהרבה תחומים, הקואליציה

אבל האמת חייבת . מיני דברים ומידי פעם אני מעיר כל, הפיתוח וקידום
. צמצום של רביעיות ושל מימון, ויש קידום גם בתחום סעיפים בתקציב, להיאמר

שהתקציב נבנה רק על , כלומר. אני גם משבח על הגישה הזהירה בבניין התקציב
ולא בונים על הדרישה של . של משרד האוצר והפניםההעלאה האוטומטית 

והיה במקרה ושר הפנים . 5%-ל 6%-או מ 4% -ל 5%-ההעלאה החריגה ששונתה מ
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אני לא יודע אם שר הפנים הנוכחי או הבא יאשרו את . יאשר את ההעלאה
אז הסכום , אני משוכנע שאם וכאשר יאשרו את החריגה, על כל פנים. החריגה

  -יובא לדיון ואישור, שייכנס לקופת העירייה

 . בוודאי  :רחמים מלול

. הוא יחולק' איך וכו, ואחר כך למועצה, הכספים ועדת    :חנניה וינברגר
, למרות שהיה דיון בוועדת הכספים, עד הרגע הזה. אני ביקשתי רשימות החייבים

מעולם לא דלף שם אחד וסכום . בדרך כלל קיבלתי רשימות החייבים. לא קיבלתי
, לא דלף, ₪מיליון  14.5כשהיה מדובר על חובות אבודים בסך , והראיה. בענייננו

לא שם ולא , בקדנציה הקודמת לא ממני ולא מאף אחד מחברי ועדת הכספים
הן לגבי פרטיים והן , זכותי לקבל את הרשימות האלה, ולכן. סכום מאף אחד

ח "אבל זה דו, לא נקבתי בשום שם, מה שהיום הזכרתי במעורפל. לגבי עסקים
מות מבחינת יש כמה חריגות איו, ח"והדו. ח"רו י"שנעשה ע, של משרד הפנים

כמה וישנם עוד , ₪ 528,000-כאשר הבולט ביותר מגיע ל, חובות של ארנונה ומים
הם לא , כאשר אלה. ועוד כמה עשרות 146, 145, 120, 198, 205, 182: בולטים

ואם נוסיף . ח ביקורת של משרד הפנים"אלא של דו, חות של חנניה המשמיץ"דו
, את העניין של אילנה שמעוני, לזה את הדבר הגלוי שחשפתי ולא מופיע פה

. אפשר לעשות כמה דברים טובים₪ מיליון  3.5-ב. ₪מיליון  3.5-אנחנו מגיעים ל
1.8-כאשר תקציב המענקים גדל מ, שבירכתי גם בשנה שעברה, אחד מהם -1.9  ₪

הוגדל  –? כי מדוע. לוקה הפנימית לדעתי היתה מוטיתאבל הח. ₪מיליון  3.5-ל
 . נשאר סטטוס קוו, כללי ודת, חינוך, ואילו נוער, הספורט

 . זה לא נכון  :ד יניב מרקוביץ"עו

 . בגרושים, אוי    :חנניה וינברגר

. הוא לא עלה דרך תמיכות ומענקים, הדת עלה בשוטף  :ד יניב מרקוביץ"עו
 . אני מדבר על תחום מענקים

 . הספורט עלה משמעותית    :???

 . ם עלוגם תחומים אחרי    :חנניה וינברגר

הגדילו להם בחצי מיליון דרך ? מה זאת אומרת  :ד יניב מרקוביץ"עו
 . השוטף

 ( מדברים ביחד)

, ואמרתי את זה בוועדת כספים, בקשלכן אני מ    :חנניה וינברגר
, דבר שני. להגדיל את סעיף המענקים –' א, כללי ודת, חינוך, נוער, שהסעיפים

הסוגים או הסקטורים  5הפנימית של  לעשות חלוקה יותר הוגנת בתוך החלוקה
 . של המענקים

אתה אומר שראש העיר רחמים מלול , חנניה, בקיצור  :רחמים מלול
 ? מקפח את הדתיים

 . הוא לא אמר  :ד עוזי סלנט"עו

אז אני אגיב על הנקודה , אם אתה מושך אותי בלשון    :חנניה וינברגר
 . אני חוזר על עניין אגרת השמירה. הזאת

 . אגרת השמירה לא נוגעת לפה  :ים מלולרחמ
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מרוח הקודש או , סתם? מאיפה משולמים? למה    :חנניה וינברגר
. ₪מיליון  4.5 –כמו שאמרת , זה סעיף נפרד? החרדים משלמים או ספורט משלם

אנחנו חייבים לדרוש את , אז אני חושב שעניין של אגרת שמירה מבחינה כספית
ואני מבקש אתה תדרוש את . לים"גרת פורום המנכבמס, מהממשלה, זה מהמדינה

אנחנו שותפים , אותו הדבר. ומרכז השלטון המקומי 15-זה במסגרת פורום ה
 300,000מעבירים בשנה שעברה , איגודים 25שם ישנם , למרכז השלטון המקומי

אני מציע לעכב את . חברי המועצה לא נהנים מזה אפילו אגורה שחוקה. ₪
ראוי ורצוי , היה גידול חיוני .'נתבקשנו ולא להעביר להם וכוההעברה שעוד לא 

אני מקווה שוועדת החינוך תמפה ותקבל . וחייבים לציין את זה לשבח, בחינוך
, מעולם לא הובא לחברי המועצה ואפילו לא לוועדת כספים. אינפורמציה מלאה

 . עניין של אגרות והיטלים שנכנסים לעירייה

יש . בהקדמה לתקציב כתבתי את זה? יתוחהכנסות פ  :רחמים מלול
 . רים"ברבעון יש דף של התב, לך ברבעון

 . זה כולל את זה, יש הכנסות עצמיות    :מנחם קליין

 . רים מופיעים ברבעון"אבל גם התב, לא  :רחמים מלול

מה שהיטלים , מפורט, אני מבקש לקבל באופן מסודר    :חנניה וינברגר
ולא אכפת לי שהדבר . נקודה, נסים ונקיים על זה דיוןואגרות שכל שנה ושנה נכ

ואנחנו ? קנסות חנייה לאן נכנסים, ר נוסףודב. הזה יידון בוועדת הכספים
ואז גם ממילא ייכנס כסף ונוכל להפנות , חייבים להעמיק את הגבייה של החובות

 . את זה לכל מיני מטרות מאוד פרודוקטיביות

 . אחרון, בבקשה, גיורא. חנניה, תודה רבה  :רחמים מלול

אני אוציא לך , סלנט. חייב ברגע זה, אני כאיש קטן    :ארי-גיורא בן
 . יאסרו אותך עכשיו, אני אוציא לך את העיתון. מספיק, את העיתון

 . אין בעיה  :ד עוזי סלנט"עו

אני . מספיק, מספיק. אני לא רוצה עכשיו. נו, עזוב    :ארי-גיורא בן
, אתה כבר יצאת. תן לי מנוחה. די. שותק, רואה את עצמי לא, במקומך שותק

 . אתה יודע מאיפה

 ? אתה נח עכשיו מקליין ועובר לעוזי    :חנניה וינברגר

רוצה קודם , ןאני כאיש הקט. לא הפרעתי לך, חנניה    :ארי-גיורא בן
  -רק אני רוצה להגיד לך. כל בראשית דבריי להתנצל בפני האיש

 . אז גם אני מתנצל    :מנחם קליין

שאני גם כן לא מתקיף בן אדם , חשבתי להגיד לך    :ארי-גיורא בן
  -אלא אם הוא, מכובד שיושב איתי ביחד בשולחן

 . עוזי  :ד עוזי סלנט"עו

זה . עכשיו תנו לי לדבר דברים יותר חשובים. זהו    :ארי-גיורא בן
אני חייב , ביותרהדבר החשוב . אז בקשר לזה כבר סיכמתי. דברים משניים

, ל"למנכ, קודם כל להחמיא לראש העיר, בסיכומה של ישיבת המועצה הזאת
, וישבו פה גם ראשי אגפים. ולהומינר בפרט, ואני גאה, לחברי המועצה, לסגנים

. שעושים עבודת קודש בעיר הזאת, וגם את, גם קובי וגם יוסי כפיר, הם הלכו
כל המפטפטים , תה ולרוץ קדימהכמו שאמחובתך להמשיך , מחובתנו, רחמים
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שהאזרח , ותאמינו לי, אנחנו את העשייה נעשה. שימשיכו לפטפט –ביום ובלילה 
 . לא יותר מזה, וזה רציתי להגיד קצר וקולע. מכיר ומוקיר

  2012-מי בעד הצעת התקציב ל. חברים, תודה רבה  :רחמים מלול
 . ₪ 681,878,000סכום 

 . בעד 15   :דודי אשכנזי

 ? הצבעת, עוזי. נמנעים 2? מי נמנע? מי נגד  :מים מלולרח

 . אני הצבעתי בעד, אני לא נמנע  :ד עוזי סלנט"עו

 

חנניה וינברגר : נמנעים 2, בעד 15)רוק קולות הוחלט ב :12-46-520' מס חלטהה
 . ₪ 681,878,000בסך  2012לאשר תקציב העירייה לשנת ( ומנחם קליין

 

 

 

 

_______________ 

 ון מילברגדור

 ומרכז ישיבות המועצה ל העירייה"מנכ

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


