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 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 54
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 באולם הישיבות, קומה 6, בניין העירייה

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

– מרקוביץ יניב עו"ד ח"מ רה"ע, סגן – דיל מתן עו"ד ח"מ רה"ע, סגן –                 בלום

ח"מ ארי, בן גיורא ח"מ איטח, אביב ח"מ עמרם, עודד ח"מ לרה"ע,              משנה

קנבל, מרה ד"ר ח"מ קינד, אברהם ח"מ באום, רוני ד"ר ח"מ ירון, אמיר               עו"ד

מוזס, אברהם עו"ד ח"מ כהן, אמיתי ח"מ אפל, גלי ח"מ אהרוני, רונן              ח"מ

שלמה צבי ח"מ ספיר, יערה אדר' ח"מ זאודה, אבאי ח"מ זאיקה, יפים              ח"מ

  מונטג, ח"מ יעל בק.

 

רל"שנוכחים: – אשכנזי דודי המועצה, ישיבות ומרכז העירייה מנכ"ל - מילברג             דורון

  ראש העיר, נפתלי אקרמן - מבקר העירייה.

  

  ח"מ אבנר אקוע, ח"מ שי קזיוף.חסרים:
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 החלטות המועצה

 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 54 מיום 24/1/2018
 החלטה מס' 478-54-18: הוחלט ברוב קולות (1 נמנעת) לאשר הצעת התקציב לשנת 2018. 
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 אישור הצעת תקציב 1.2018.

 

ישיבתרחמים מלול: פותח אני טוב.      ערב

ישיבה תהיה התקציב הצעת שישיבת עלינו מצווה העיריות פקודת וכזכור, המניין. מן שלא עיר                מועצת

המניין. מן מועצה בישיבת נמשיך הזאת, הישיבה את כשנסיים מחלצים. אנחנו ולכן המניין, מן                שלא

 אוקיי?

בוועדת דיון גם והיה הכספים, בוועדת באריכות זה את סקרתי ,2018 של התקציב לגבי                חברים,

אותה. שמעתם שכבר בגלל שלי הסקירה על תוותרו אם אלא בתמציתיות, שוב אותו אציג ואני                 הכספים,

למנהלי לעיתונאים, פה פונה אני החוברת. של בפתיחה בכתב גם נתתי מקפת סקירה למעשה,                אז

דורון כי נכון. הוא אמיתי אם תבדקו התקציב, מספר במיוחד מסוים, נתון מפרסמים כשאתם                האתרים,

באיזה כתוב שלי 'השכר אומר הוא בשכר, העלאה רוצה שהוא לי ואמר שבוע לפני אליי בא                  מילברג

שבעולם, הביקורת כל את שתפרסמו לי אכפת לא תדייקו. מפרסמים, אתם חבר'ה, .'₪ מיליון הוא                 אתר

אחת. דוגמא רק זו טענה. שום לי אין ואז תפרסמו. כך ואחר בהם, תדייקו אותם, תלמדו בנתונים,                   אבל

לנו יש שאלה. כל על לענות נשמח אנחנו לכן, אותן. לפרט המקום כאן שלא דוגמאות, מיני כל עוד                    היו

  דוברות, יש לנו דוברת מצוינת, יש לנו חברי מועצה. הם יכולים להסביר לכם כל סעיף וסעיף בתקציב.

בשנה ₪ מיליון 893.5 לעומת ,₪ מיליון 959 על עומד הוא לפניכם, הוא הנה התקציב, אופן,                  בכל

ועוד החינוך. בתחום מגידול בעיקר כספים, בוועדת שציינתי כפי נובע והגידול גידול, כ-7%               שעברה,

גם בחינוך, במיוחד הוא הגידול כ-38%. תופס שהחינוך ותראו העוגה של החלוקה את נראה                מעט

גני מספר הכיתות, מספר הספר, בתי שמספר רואה אחד שכל משום חינוך, בפעולות וגם חינוך                 בשכר
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עוד והיד ירבו, כן תושבים. ל-148,000 הגיע שזה באוכלוסייה, הגידול בעקבות וגדל הולך               הילדים,

  נטויה. וזוהר סיפר לי, שבתקופה הזו שבה הרישום התחיל, כבר נרשמו 5,000.

בפחות זוהר בלום:   כ-6,000

  משבוע.

  אה, כבר הגיע מאתמול להיום?רחמים מלול:

  היום זה 6,000. זוהר בלום:

  6,000 ילדים לכיתות הגן?רחמים מלול:

  רק לגן. זוהר בלום:

לברחמים מלול: תשימו הילדים. לגני      רק

שעות 20 בונים הקבלנים הזה. בקצב עומדים לא פשוט אנחנו בתשע"ט, כבר צפויים אנחנו גידול                 לאיזה

זוגות הרבה לעיר נוהרים השם, ברוך כי הזה, הקצב את להדביק מספיקים ולא יום-יום,                ביממה,

  צעירים, ברוכי ילדים, ואנחנו צריכים לספק מקום לכולם. ואני מקווה שנעמוד בזה.

גם גידול .₪ מיליון 14 חינוך פעולות ,₪ מיליון 29 חינוך שכר החינוך, בתחום הוא הגידול בעיקר                   אז

החברה הכלליות, בפעולות הגידול של פירוט לכם ויש הכלליות, בפעולות גידול הרווחה,              בשכר

מנת על בתברואה גידול ,₪ 600,00 בצהרונית הפגיעה בעקבות חוויות, רשת ,₪ מיליון 1.8                העירונית

גם הסביבה, ועיצוב גנים חדשות. משאיות 3 גם רוכשים אנחנו עכשיו בעיר. הניקיון את ולשדרג                 לשפר

גבוהים יותר הרבה נהיו והמחירים זכיינים 4 זכו שבו החדש, המכרז בעקבות וזה ,₪ מיליון 3 של                   גידול

  משנה שעברה. לדונם כמה זה, 700 ₪?

  740.דורון מילברג:
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החדשרחמים מלול: המכרז זה .450      לעומת

לא מזמן אני מצוין. עובדים שהם יראה החדשים, הזכיינים 4 של העבודה אחרי שיעקוב מי אבל                  שיצא.

מנקים, בגינות, נמצאים מהם, איזה זכיין, איזה של כעת משנה לא פועלים, יש בוקר שכל                 ראיתי

וגם .₪ מיליון 3 של גידול יהיה פה אז בעין. גם זה את ורואים בעיר, הגינון כל את ומשפרים                     מטפחים,

מיליון 1.4 עוד של גידול קדנציה, בשום קיים היה שלא דבר העיר, מועצת חברי של הפעילות                  תחומי

ולכן נהדרת, בצורה המועצה חברי בהם פועלים שבאמת בתחומים הסכומים כל את סוכם הייתי ואם .₪                

קודמת, קדנציה בשום קיים היה שלא דבר מיליונים, לכמה מגיע כבר זה אז תוספת, בהם יש שנה                   מידי

,₪ מיליון 66-67 בערך של גידול יש אם התקציב. את לאזן צריך כמובן עכשיו שנים. 8 לפני                   במיוחד

  בואו נראה איך אנחנו מאזנים אותו.

8 השכר תוספות כל ההסכמים, כל בעקבות כמובן, הכללי בשכר הכללית. ההוצאות תוספת זאת                הנה,

שיפריס, עירית אולי הרווחה בפעולות ,₪ מיליון 11 קודם שאמרתי כפי הכלליות בפעולות ,₪                מיליון

  למה יש גידול 3 מיליון ₪? תסבירי לחברי.

חדשים,עירית שיפריס: שירותים כמה     פיתחנו

בנפגעות לטיפול למרכז משרות קיבלנו .₪ מיליון 2 כשלעצמו שהוא התעסוקה, מרכז זה מהם                אחד

אני קיבלנו, תוספת ₪ מיליון מחצי למעלה הוכפל, הרצף, בקצה לנערות מסגרת שזו עדי, מינית.                 תקיפה

  כבר בלמעלה מ-3 מיליון ₪. זאת אומרת, יש הרבה מאוד פעילויות חדשות טיפוליות ברשות.

החברים?רחמים מלול: לרווח שאלות     טוב,

  אוקיי. פעולות חינוך ושכר חינוך, זוהר.

באופן זוהר בלום: התרחבנו    אנחנו

אנחנו התלמידים. במספר עולים אנחנו שנה בכל הרחבנו. הספר, בתי ופתחנו היות בשכר,               משמעותי
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בעצם אנחנו התקציב, את היום בונים כשאנחנו תלמידים. 29,000 הוא הבאה לשנה צפי ,27,000                כבר

  עדיין לא לוקחים בחשבון את מה שהתווסף לנו ב-1.

תלמידים?רחמים מלול: 29,000 זה     מה

.38,000  

בשנה זוהר בלום: נהיה    אנחנו

כשאנחנו סליחה. .2018 תקציב שזה הבאה, הלימודים שנת כלומר, תלמידים. 39,000 מעל              הבאה

ספר בתי מסגרות, הרבה שזה ב-1.9, שייפתחו אלה את בחשבון לוקחים לא אנחנו תקציב, בעצם                 בונים

מעל של קיזוז קיבלנו למחרת אוטומטית ל-7, 6 בין בסוציו-אקונומי שעלינו או חדשים. תקנים                חדשים,

  2 מיליון ₪ למשרד החינוך, וזה עבר להיות על חשבוננו. חלק מהתקצוב הוא עובד על זה.

החינוך. ממשרד הרוב את לא חלק, הרוב, את מקבלים אנחנו למורים. שכר תוספות גם היו שכר,                  בנושא

את גם העלינו בתוצאות. גם זה את ורואים הספר, בתי לכלל תגבורים משמעותי באופן נותנת                 העירייה

שאנחנו השומרים, נושא את לנו היה בפעולות משמעותי. באופן זה את רואים בהוצאות אבל                ההכנסות,

עם בעצם, ככה בתקציב. שנכלל תוספת בעצם חודשיים ועוד בשנה חודשים 12 אותם להעסיק                עברנו

חייב החוק קרב, קרן כמו אותם. מעסיקים אנחנו חיצוניות, מחברות שירותים לנו נותן שהיה מי                 כל

בפעולות קרב עובדי בקיץ, הקייטנות את מתגברים גם והם בשנה, חודשים 12 אותם להעסיק                אותנו

  נוספות.

שאלותרחמים מלול: יש זוהר. תודה      טוב,

  לגבי חינוך, חברים? קובי פה?

  כן, כן.קובי יהושע:
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במהרחמים מלול: תברואה, לדברי לי,      תגיד

  יתבטא הגידול של 2.2 מיליון ₪? אנחנו פחות או יותר גם בדקנו את הביצוע של 2017.

טיאוט,קובי יהושע: מכונת    רכשנו

הוספנו ידני. טיאוט עובדים 23 של תוספת קיבלנו שבועיים. תוך להגיע צריכה הגיעה, לא עדיין                 שהיא

  קו אשפה שאתם אישרתם, זה אומר קו ונהג.

אמוריםרחמים מלול: ואנחנו הוספנו. 2    

  עכשיו, על פי סיכום שלך בינואר לקבל עוד קו.

  לא, לא, לא.דורון מילברג:

גידולקובי יהושע:   בגלל

  האוכלוסיה, מה שאתה אמרת מקודם.פ

ב-אמיתי כהן: אומר, הוא צפי     ויש

  2018. כתוצאה מגידול האוכלוסייה ההטמנה עולה, האשפה גדלה.

כמותרחמים מלול: כן. ההטמנה,     היטל

 הפסולת, כמות האשפה. בסדר, תודה.

  גיורא, בבקשה.רחמים מלול:

בעובדי  גיורא בן-ארי: לגידול עוד     ונצפה

  מטאטא, זה מאוד-מאוד חשוב.

  עובדי כפיים?רחמים מלול:
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וגם  גיורא בן-ארי: כך. בדיוק כפיים,      עובד

לזה, מעבר כוח. יישר באמת, תנועה. אי בכל פינה, בכל זה את ורואים שלה, את עושה הגנים                   מחלקת

  אנחנו עובדים באמת 24 שעות, ממש 24 שעות.

כלרחמים מלול: בשטח, עובד אישית      גיורא

  הכבוד.

עםעודד עמרם: החדש    והטנדר

  המכולה. אין, הם השתפרו.

  כן, אתם ראיתם את הטנדר...רחמים מלול:

  הטנדר של אבי. ???:

שאמרועודד עמרם: אגב,    דרך

  שהטנדר של אבי קינד, כל מתי שהוא הולך... אנשים רצים לחפש...

67רחמים מלול: של כך אם גידול לנו        יש

גידול - ארנונה התקציב. את איזנו אנחנו איך דודי. בבקשה, להכנסה. נעבור ועכשיו בהוצאה. ₪                 מיליון

שזה ו-2.185 ,₪ מיליון 8.5 בערך נותן שזה טבעי, גידול מ-2% נובע הגידול ,₪ מיליון 20                  של

שנים. 9 במשך קיימנו לא עשינו, לא חריגה ארנונה אנחנו עליו. מחליטה שהמדינה האוטומטי                העדכון

  כל העליות בארנונה שהיו, הן עליות של העדכון האוטומטי בלבד.

2% ועוד 2.18% אמרתי, אז התושבים. באוזני וגם המועצה חברי באוזני גם שוב, זה את להגיד                  כדי

מגבייה זה ה-20, של הסכום את סוכם אני ,₪ מיליון 3 ועוד .₪ מיליון כ-17 לנו נותן זה טבעי,                     גידול

זה עצמיות יתר .₪ 400,000 בעוד זה את להגדיל מקווים חינוך, עצמיות קודמות. שנים חובות                 מיוחדת,
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בגידול גם מבוסס, די וזה ₪ מיליון 5.7 בעוד זה את מגדילים אנחנו וכו'. תנועה זה שילוט, זה                    אגרות,

  באגרות הבנייה, וגם גידול בפעילות של ליאור היקר, מנהל אגף התנועה.

ברווחה כ-32.6%. יהיה החינוך ממשרד בהכנסות שהגידול מעריכים שלו והצוות זוהר החינוך,              משרד

ועמלת ש מיליון 1 עוד מהתאגיד זה עובדים השאלת כ-5.3. מהמשרד הכנסות גידול מעריכים                אנחנו

לאזן זה ידי על הצלחנו אנחנו יותר או פחות התאגיד. של התקציב יותר או פחות ,₪ מיליון 1 עוד                     גבייה

  את התקציב.

גם ותוסיף בהוצאות, ₪ מיליון 2-3 עוד תוסיפו כך, 'אם להגיד יכולים אתם תקציב, לאזן תראו,                  עכשיו

ישבנו אנחנו פיקטיבי. משחק יהיה באמת זה אבל וכו'. עצמיות יתר 22-23 בארנונה פיקטיבי                באופן

בדיקת מתוך אלא מידיי, פסימי ולא מידיי אופטימי לא ביותר, האובייקטיבי באופן הכנסה כל                וחישבנו

.2016 את שסיימנו כפי מאוזנת, בצורה נסיים אנחנו ,2017 שנת את שגם לי נדמה ה', וברוך                  הנתונים.

רחובות, עיריית של הכספיים שהנתונים מקום, באיזשהו שנכתב כפי בזה, להתהדר יכול אני               ובהחלט,

בעזרתכם מקווה ואני יציב. כספי במצב נמצאת שהעיר ה' וברוך לשנה. משנה שמשתפרים נתונים                הם

 כמובן, שזה ימשיך להיות המצב. הלאה.

זה את לכם יש אבל הכתב, את רואה לא מפה אמנם אני העוגה, לפי תסתכלו ,2018 הוצאות                   התפלגות

אתם ,23% זה החינוך, שכר את תצרפו אם כמובן ,19% - כללי שכר ההוצאות. התפלגות                 בחוברת,

,15% חינוך פעולות ,20% - כלליות פעולות יפה. ארצי ממוצע אחוז הכל בסך שזה ל-42%,                 מגיעים

העירייה. מתקציב 40% כמעט הוא חינוך תקציב כך אם ל-15, ה-23 את תצרפו אם .23% חינוך                  שכר

שכר החינוך. מערכת הפעלת לצורך מתקציבה כ-40% מקדישה שהיא לעיר, עצום הישג זה               וכמובן,

  רווחה - 3%, פעולות רווחה - 10%. מה התחזית שלך, זה יגדל עירית? לא? טוב.
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משרד מההכנסות, 46% - ארנונה :2018 הכנסות התפלגות הבא. לדף נעבור הכנסות, התפלגות               הלאה,

העברה ,1% - ואחרים ממשלה קטנים, היותר הדברים שאר וכמובן מההכנסות, 24% -               החינוך

 מקרנות, זה מקרנות הפיתוח, 24 מיליון ₪ -3%.

התקציב, לספר בהקדמה זה את לכם כתבתי משהו, עוד לומר רוצה רק אני צורך. בו אין הבא,                   השקך

במיוחד קשה, עליהם שעבדנו אמיתיים, נתונים אלה התהדרות, לא וזאת שיא, לשנת הגענו               שהשנה

השבחה, היטלי פיתוח, היטלי בנייה, אגרות ₪ מיליון 213 של שיא להכנסות הגענו ההנדסה.                במינהל

.180 ,190 ,20 של שנים היו האחרונות. השנים ב-8 השיא שנת זו ,₪ מיליון 210 שצ"פים.                  היטלי

השאר, כל אבל לשוטף. עובר זה קטן, היותר הסעיף שזה בנייה אגרות ₪ מיליון 11 או 10.6 זה,                    מתוך

  זה עובר לקרנות הפיתוח.

בגלל לשוטף שהלך ההפרש כל לפיתוח. הלך שהכל ,₪ מיליון ב-160-170 בערך תב"רים               אישרנו

ועוד לשוטף, מפיתוח העברה ₪ מיליון ה-24 זה בנייה, אגרות זה לשוטף. אוטומטית העוברים                הניכויים

זה בעיר. הפיתוח לצורך עברו הזה, לסכום לב תשימו ,₪ מיליון 170 כלומר, קטנים. סעיפים                 כמה

וכו', גנים אבל התאגיד. בידי זה והמים הביוב היום ומים, ביוב גם היה זה בעבר מדרכות. זה                   כבישים,

  משאיות אשפה גם זה הולך משם וכו'. כלי רכב כאלה ואחרים.

מאגף ???: הכנסה גם     יש

  התנועה.

זהרחמים מלול: התנועה מאגף     הכנסה

  בשוטף. אני מדבר כעת על קרנות הפיתוח.

של ???: הקמה גם לך      יש

  השיטור.
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זה,רחמים מלול: את ציינתי השיטור      הקמת

ההכנסות השוטף. על לא הפיתוח, קרנות על זה שנתתי, המספרים כעת, מדבר אני מבין? אתה רונן,                  לא?

₪ מיליון 2-3 איזה שם הוספנו שלנו, בתחזית גם לכן לשוטף. הולכות הן מאוד, שגדלו התנועה                  מאגף

  גידול, כדי לאזן את התקציב, ואני מקווה שליאור יעמוד בזה, אפילו בלי להטיל עיקולים.

כמו בפניכם, באמת נביא בהזדמנות אולי ציינתי. בפיתוח ההשקעות אותה. ציינתי מתב"רים              ההכנסה

ומים, ביוב בנושא בעיר מקיים שהוא הפרויקטים כל את הדירקטוריון חברי בפני מביא התאגיד                שמנכ"ל

 גם אתם תראו לאן הולכות ההכנסות מקרנות הפיתוח.

ספר. בית כיתות ילדים, לגני חינוך, למוסדות מופנה הפיתוח בקרנות העיקריים הנתחים אחד               כאשר

את להגיד זוהר רוצה אתה הפעם, עוד זה על חוזר ואני משום, ואחרים. כאלה קהילתיים למבנים                  כמובן

הגן, וכיתות החינוך למוסדות משלימים שאנחנו הדלתות שלי. בניסוח אגיד אני תגיד. שלך? בניסוח                זה

שוב ספר ובית מההוצאה, 40% בערך זה גן כיתת על אם מגזים. לא אני בשנה, מיליונים עשרות                   הם

  איזה 30%, זה מתבטא בעשרות מיליונים. זוהר, אתה מוזמן להוסיף אם אתה רוצה.

דוגמא. זוהר בלום: אתן אני     כן,

ביותר, משמעותיים פרויקטים 18 הספר לבתי להוסיף או לבנות להתחיל אמורים להיום נכון               אנחנו

על מדברים חינוך, קריות על מדברים אנחנו בתוכו. ₪ מיליון כ-80 יהיה שלה החלק רחובות,                 שעיריית

פי על כיתות 6 עוד של הרחבה יסודיים ספר בתי 7 הקרובה, הלימודים שנת לפתיחת ילדים גני 16                  

מאוד-מאוד להשקעה הולכת רחובות שעיריית אומר זה מוסדות, עוד של פיתוח והרחובות בנט,               רפורמת

ולא אחרת קצת ייראו הספר שבתי מנת על רגיל, לסטנדרט מעבר טיפה בונים אנחנו כי                 משמעותית.

הזמן וכל ביותר, משמעותית היא ההשקעה לכן ה-21. למאה באמת מתאימות שיהיו ריבוע, איזה                סתם

מחשב בחדר מכיר החינוך משרד ספר, בית מכניסים שאנחנו הזה, בנושא לטפל אפשר איך                מסתכלים
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כזה, שינוי רק .₪ מיליון חצי זה ספר בבית כזה שינוי רק מתוקשב. הספר בית כל אומרים אנחנו                    אחד.

  רק פריסת תשתיות...

כלרחמים מלול: ספורט. באולם     באודיטוריום,

סטנדרט לתת רוצים אנחנו כי החינוך, משרד מטעם מתוקצב לא וזה מוסיפים שאנחנו האלה                הדברים

שהונח כפי התקציב את לאשר מכם מבקש אני לכן, חברים. יותר או פחות זהו אז לתלמידים.                  גבוה

  לפניכם. כמובן, אם אין הערות. ואם יש הערות, נשמח לשמוע אותן בחפץ לב, לא בטוח.

  ... סעיף ספציפי.צבי שלמה מוטנג:

  זה סודר, טופל.רחמים מלול:

  רחמים, יש לי הערה.עו"ד מתן דיל:

  כן, בבקשה.רחמים מלול:

באמתעו"ד מתן דיל: דיון קיימנו אנחנו      טוב,

בספר עכשיו בכלל לזה התייחסת לא אתה אבל תשובות. קיבלנו הכספים. בוועדת ורציני               מעמיק

בנושא אמירה נתנו לא אנחנו שעלתה. הזאת ההצעה זאת בכל אפילו של ברמה אומרת, זאת                 התקציב,

שהרבה יודעים אנחנו יודע, אתה הספורט. של בנושא אמירה תיתן הכספי. בנושא לא אפילו בכלל,                 הזה

לשורה כרטיס קנו פופקורן, הכינו אנשים מאוד הרבה כאן, אנשים על מדבר לא ואני אנשים,                 מאוד

  הראשונה להצגה הטובה בעיר. אני לא מתכוון לספק להם את ההצגה הזאת, אני מקווה שגם אתה לא.

  גם אני לא.רחמים מלול:

  יופי. אז אנחנו-עו"ד מתן דיל:
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אצהיררחמים מלול: אני מה? יודע      אתה

אתם קואליציה. חבר להיות ימשיך הוא רע. שום לו יאונה לא - התקציב נגד שיצביע מי כל                   הצהרה.

  יכולים להצביע איך שאתם רוצים. הנה.

אניעו"ד מתן דיל: רחמים, ההיפך, אבל      מצוין.

  לא הולך למקום הזה בכלל. אתה רוצה לשמוע גם הצהרה של סיעת רחובותי?

  ... דרמות וזה.רחמים מלול:

סיעתעו"ד מתן דיל: גם ההיפך, דרמות.      אין

  רחובותי יכולה להצהיר...

כללרחמים מלול: בדרך שהכללים     למרות

לא בזה, מצהיר פה, לכם מודיע אני באופוזיציה. אוטומטית הוא התקציב נגד שמצביע מי -                 אומרים

  אספק שום דרמה לאף אחד. יכולים להצביע נגד התקציב, ותמשיכו לפעול בתוך הקואליציה כהבנתכם.

רקעו"ד מתן דיל: זה כל, קודם שמח.       אני

ברמה וגם האישית ברמה גם קשר, שום בלי זה על שמח ואני בה, נוהג שאתה הדמוקרטיה את                   מראה

אנחנו עליו, עבדנו באמת אנחנו הזה, למכתב להתייחס ממך מבקש רק אני רחמים, אבל                הציבורית.

המכתב הראשון. למכתב הראשון המשפט כספים בוועדת שאמרתי מה על אחזור ואני ואמרנו,               הצהרנו

את ואמרתי מפורשת בצורה זה את אומר אני הספורט. בתחום לעשייה ולהנהלה, לך הלל שיר הוא                  הזה

על רק דיברנו מדהימה. פה עבודה ונעשתה בזכותך, נעשה בספורט, פה שנעשה מה מקום, בכל                 זה

גם דברים הרבה שומעים ואנחנו ההישגי, והספורט ההישגי, הספורט על רק דיברנו ההישגי.               הספורט

שום מפעילים לא אנחנו במרומים, סעדי לי, האמן רחמים, האגודות. על שמדובר התקשורת               בכלי

  אגודות, כי זה משהו שבוער בהם באמת.
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מסתכל הנוער, תיק כמחזיק אני הוליסטית. תמונה רואים שאנחנו רואים שאנחנו זה על דיברנו                ואנחנו

רוצה ואני ראווה, חלונות שיהיו רוצה אני האלה. הקבוצות של הנוער מחלקות על מסתכל כשאני זה,                  על

נוער בני שיותר כמה שיהיו כדי הישגית, ספורטיבית מצוינות שיותר לכמה יגיעו האלה               שהקבוצות

זה אותם. משלים וזה נוער תנועות מנהיגות, ספר בית עירונית, מטריה תחת הזה, העירוני המערך                 בתוך

שנוכל הזה, לנושא שנתייחס הזה, לדיון שנתייחס מבקש אני רחמים, וזהו, חלקיו. מסך הגדול                השלם

צריכים שאנחנו העניין זה משנה. לא זה זה, את להוריד להרים, יכול אתה הצבעה, ברמת דיון,                  ברמת

היא אבל עלייה, הזמן כל ונעשית הזמן. כל עליו דיברנו שאנחנו משהו זה כי משהו. כאן להגיד                   פשוט

  עלייה שאנחנו היינו רוצים לראות אם אפשר לקיים עלייה נוספת יותר משמעותית לטובת הקבוצות.

הבעתירחמים מלול: ועמדתי דעתי את      טוב,

נכונה ראייה עם מאוזן, תקציב בונה אני פיקטיבי, תקציב בונה לא שאני הכספים, ועדת                בישיבת

כספים, בוועדת ציינת אתה אחר. או כזה לגירעון לגרום עלולה נוספת, הוצאה וכל ולהוצאות.                להכנסות

 שישנם סעיפים מסוימים שלא נוצלו, אז אולי אותם כדאי לתעל לטובת הספורט.

אותו מגדילים שאנחנו למרות החינוך, החינוך. את למשל ניקח הרי הישיבה. בסוף לך הסברתי אני                 אבל

לא מסוימים שסעיפים בגלל מאוזן. התקציב זאת בכל איך אז בגירעון. מסיים הוא השנה בסוף שנה,                  כל

  נוצלו עד הסוף, אז זה מאזן את זה. לכן אנחנו לוקחים גם את הסיכון הזה.

לפני בספורט התמיכות תקציב היה מה לחברים פה להזכיר צריך אני האם לספורט. להוסיף שצריך                 נכון

  7,8,9 שנים? אני מתבייש לומר את זה.

  לא היה, לא היה.  גיורא בן-ארי:

מקבלתרחמים מלול: היתה שעריים מכבי      אם

לי אומר דורון בא ומשהו. ₪ 30,000 לה יצא הקריטריונים לפי תודה. האומרת הית ,₪ 40,000                
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הישג היה זה אז .'₪ ל-40,000 להם מעלה אני הזה, הסכום את להם לתת מתבייש אני                  'רחמים,

באתם לא אתם אבל הוספנו. - תוספת יזם פעם אמיר הוספנו. שנה כל ולאט-לאט אדיר.                 ספורטיבי

פופוליזם בטעות אולי לזה קראתי אני לכן .₪ מיליון 3 - בום ישר שנה. כל קצת עוד להעלות                    בבקשה

כתקציב אותו לבנות יכולתי לי, תאמינו התקציב, את תבדקו אם רוצה. לא אני בחירות. כלכלת                 או

יכולים אתם עושים. ככה אבל בהכללה, לא אולי הערים, ראשי כל עושים ככה לא? למה נטו.                  בחירות

מה להם. הוסף לא אחד שקל האחרים. התקציבים וכל מנכ"ל, תקציב העיר, ראש תקציב את                 לבדוק

ובפארקים. בגנים העיר, פני בשיפור רק זה התברואה, בשיפור רק זה בפיתוח, רק זה מוסיפים,                 שאנחנו

בעת לא אבל מוצדק, שזה להיות יכול שצריך, להיות יכול הספורט, לטובת ₪ מיליון 3 כעת                  להוסיף

 הזאת, ולא בתקציב הזה.

שאנחנו לב שמים לא אתם הספורט. בתחום שעשינו מה כל על נפלאה מצגת הציג עובדיה                 איציק

להתאסף הקבוצות לראשי יכולים איך במגשים. גם באולמות, גם הספר, בבתי גם בנוער, גם                משקיעים

כלום עושה לע שאני ולטעון אחר, או כזה מישהו ביוזמת זה אם יודע לא יומיים. לפני ערב                   באותו

  בשביל האצטדיון.

מביןעו"ד מתן דיל: לא בור, זה, את שאומר        מי

  בעירייה. אתה עושה המון, נכון. אף אחד לא מדבר על זה.

הםרחמים מלול: בלבד שבועיים     כשלפני

הכי האלה. המגרשים מנהלי הקבוצות, מנהלי לי אמרו זה בארץ, מפוארים הכי אימונים מגרשי 2                 קיבלו

את מכירים כולם והאצטדיון, שעשינו. האחרים מהדברים חוץ שקל. ששילמו בלי בארץ,              יפים

שנים, כמה לפני אני אז אצטדיון? להקים ולנסות לבוא אומץ אזר בעבר מישהו האם                ההיסטוריה.
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השטח ביישור ₪ מיליון 4 כבר השקענו אצטדיון, לבנות התחלנו שלכם, בהחלטה כמובן,               בעזרתכם

  ובפינוי פסולת בניין. היה בית משפט שפסק נגד.

האימונים. מגרשי לצורך שימש שיישרנו משטח אותו כי לאיבוד הלך לא הכסף אמנם שטח, אותו                 אז

מתקדמת. והתב"ע תב"ע. שם וקידמנו העיר, לצפון-מזרח אחר, לכיוון שלנו המאמצים את הפנינו               אבל

לאצטדיון מתנגדים הם מדוע מנה להם ולתת ציונה לנס ללכת ספורט אנשי מאותם עפעף, הניד                 מישהו

לא, - להם אמרתי איתנו. במגרש שותף תהיה בוא - לנו הציעו באו, שלהם. עין צרות לא זו אם                     שלנו?

לא אנחנו משלה. אצטדיון לבנות יכולה ומספיק גדולה מספיק היא אתכם, להשתתף צריכה לא                רחובות

אולי שנה, מחצי יותר בדיונים האצטדיון את לנו תקעה לבד ציונה נס אז אחריכם. להזדחל                 צריכים

  אפילו 8 חודשים.

  ... כדורסל.עו"ד אמיר ירון:

שלארחמים מלול: הכדורסל, אולם     וגם

ועל בשבילם, שעשינו מה על לפחות להודות באמת קבוצות ראשי אותם יכולים אז זה. את                 להזכיר

מה אבל יקום. איך ועוד יקום, הוא תראו, אתם ה', בעזרת יקום קום בסופו שגם האצטדיון של                   הנושא

ציונה, ונס אעשה. אני מה שלה. המצב זה המחוזית הוועדה בתוך הבירוקרטיה שהפרוצדורה אעשה                אני

וזה לסיכום הגענו שעכשיו מקווה אני איתם. ורבנו שבו, יוסי עם דיברתי גמליאל, בעז עם דיברתי                  אני

 צריך לחזור לדיון בוועדה.

גדולה כזאת תוספת עם התקציב את לאזן מאוד לי קשה הזאת, בעת הזה, במצב לכם, אומר אני לכן                    אז

עיר ראשי אותה. קבעתי אני שלא היסטורית, נוסחה לה שיש תשכחו, ואל בספורט. התמיכות                לטובת

נכונה, לא היא אם בין נכונה, היא אם בין נכונה, היא אם בין ההיסטורית, הנוסחה אותה. קבעו                   קודמים

את מכירים אתם .20;40;40 והכלליים: הדת לבין הספורט בין בתמיכות איזון על קיימת, היא                אבל
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₪ מיליון 3 גם להוסיף צריך אני בספורט, לתמיכות ₪ מיליון 3 מוסיף אני אם כלומר, הזאת.                   הנוסחה

לכן שנים. שקיימת נוסחה ו/או איזון מפר אני אחרת .₪ מיליון 7 כבר זה אז הדת. ולעמותות                   לכלליים

  אמרתי, זה בלתי אפשרי.

להוסיף אפשרות איזושהי ותיווצר לצפוי, מעבר הרבה הכנסות שיש יתברר ה' בעזרת השנה במהלך                אם

  לכל הסקטורים, אני הראשון שאעשה את זה.

 אביב, עוד לא סיימתי. דקה.עו"ד מתן דיל:

יסיים,אביב איטח: שהוא    לפני

  אפשר לאפשר לנציג מאוהדי העמותות שיעלו לכאן?

מהפרותרחמים מלול: חושש אני לא.      לא,

  סדר.

  לא, לא, חלילה.אביב איטח:

פופוליזם,רחמים מלול: בלי לא. לא,      לא,

  ידידי.

  למה פופוליזם?אביב איטח:

  אני בכוונה סגרתי את הדלתות.רחמים מלול:

  אבל אחד מהם אולי.אביב איטח:

לארחמים מלול: אני בתקשורת. תקרא      איימו,

  רוצה. הם יבואו אצלי לפגישה, תאמין לי, אני אקשיב להם כל מילה, גם ב-12 בלילה.
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לנמקאביב איטח: אשמח אני     טוב,

  ולהרחיב אחרי שמתן יסיים בנושא הספורט.

רוצה.רחמים מלול: שאתה מה ותרחיב      תנמק

  בבקשה.

  תודה.אביב איטח:

ואתהרחמים מלול: יתחילו. לפה שיבואו      אבל

  מכיר את העסק איך הוא עובד.

חושבאביב איטח: אני דווקא     למה?

  ש-

לא.רחמים מלול: שדווקא חושב אני לא.       לא,

  שאף אחד לא יעשה פוליטיקה פה.

  (מדברים ביחד)

  אביב, סתם אתה מעורר מהומה.רחמים מלול:

  אביב, תן לי לסיים.עו"ד מתן דיל:

דיבור,רחמים מלול: זכות קיבלת לא      אביב,

  בבקשה. אמרתי שהישיבה הזאת תהיה מנומסת ומתורבתת.

שמחעו"ד מתן דיל: מאוד-מאוד אני כל,      קודם

העיר מראש זה את שומעים והנה, האצטדיון. של הזה בנושא בורות המון יש כי שאמרת. הדברים                  על

התקציב, סביב במועצה כאן שעלה הנושא מעצם רק הזה. בנושא שיש החסמים כל ועל עומד, זה                  איפה
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הזה, בנושא הבורות של הנושא את ופתרת לשמוע. ישמחו אנשים מאוד שהרבה משהו שזה חושב                 אני

דיברתי התשתיות, כל ואת האצטדיון, של בנושא נלחם אתה, וכמה העירייה כמה יבינו באמת                ואנשים

  על זה.

חוגים של נושא שם, שיש הנושא אבל הציג. שאיציק מה על ויכוח שום לי אין שהוצגו, הנתונים                   הרי

הזאת, ההיסטורית הנוסחה איתך. דייקתי זה על רחמים, ההישגי, לספורט קשורים שלא דברים מיני                וכל

דווקא אומר, ואני כבר. בעבר נפרצה הזאת ההיסטורית הנוסחה אבל וחלילה, חס הדת, נגד לא                 אני

על איתך מדבר לא גם אני הקואליציה, כל העיר, מועצת העיר, הנהלת באמת סביב כשאנחנו                 עכשיו,

הזה בנושא לדון שחייבים הזה בנושא לדון שחייבים הפורמאלית ברמה איתך מדבר לא אני                הסכום,

 ולהוריד אותו או לא להוריד אותו מסדר היום.

הוא שם שכתבנו ומה במכתב, אליך ושלי קינד אבי של הבקשה היתה וזאת ביקשנו, אנחנו אומר,                  אני

ואומר בא שאתה האמירה גם להגדיל. כדי הזה הנושא על לחשוב לנסות ביקשנו מדויק.                מאוד-מאוד

ואני לעלות. שחייב משהו זה כי הזה, בנושא כהישג מבחינתי משהו זה השנה, במהלך זה על                  שתחשוב

ברמת איתך מדבר ואני מכיר, כן שאני ממה אבל הספורט, אגודות את כמייצג לא לך, להגיד                  רוצה

של באמת מקום מתוך מגיע מרקמורק, והפועל שעריים מכבי של הזאת שהמצוקה להבין צריך                ידיעה,

משכורות. לשלם כדי לשקל שקל שמגדרים יודעים אנחנו שעריים אומרת? זאת ומה אמיתית.               מצוקה

אולי להם שהיה כמו ספונסרים להם אין נותנת, שהעירייה בסכום מזלזל אל ואני הסכום, אומרת,                 זאת

  בעבר.

ישרחמים מלול: רחובותיים שחקנים     כמה

  בשעריים?
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רחובותיים,עו"ד מתן דיל: של עניין לא      זה

  רחמים.

  לא, סתם שאלתי.רחמים מלול:

מסתכלעו"ד מתן דיל: אני למה. לך אגיד       אני

  על מחלקות הנוער, על בית הספר לכדורגל, אני לא מסתכל על חלונות הראווה.

איפהרחמים מלול: משקיעים, אנחנו     בנוער

  איציק? לא פה? אז יוספה יכולה גם להגיד כמה אנחנו משקיעים בנוער.

לאעו"ד מתן דיל: הם לומר, בא שאני       מה

חשש, לאותו שותפים שכולנו חושב ואני וחלילה, חס הוא, והחשש החודש. את לסגור               מצליחים

שהספונסרים לפרוטוקול, מפורשת בצורה לך לומר יכול אני מרמורק, גם מרמורק. גם ואותו               שיתפרקו.

 שלהם חושבים פעמיים להמשיך ולהיכנס שנה הבאה. זה הסיפור. הם מדברים מתוך מצוקה.

  אתה ישבת בוועדה הזאת.עו"ד אמיר ירון:

שנייה,עו"ד מתן דיל: מסגרת. לך יש      אבל

  אמיר.

  ... לא נלחמת...עו"ד אמיר ירון:

אלעו"ד מתן דיל: אמיר, לך. אענה אני       בוא

  תפרש לי את הדברים.

  הם גם התקשרו אליי.עו"ד אמיר ירון:

  תן לי לסיים את הדברים.עו"ד מתן דיל:
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  אל... נגד.עו"ד אמיר ירון:

נשמורעו"ד מתן דיל: בוא לדברים. תתפרץ      אל

והנה, התקציב. מסגרת את לפרוץ מבקש לא אני מבקש, שאני מה לך. מתאים לא אמיר, דיון. תרבות                   על

שומע אתה התקציב. בעד מצביעה רחובותי סיעת בסדר? רחובותי, סיעת של הצהרה גם לך, אומר                 אני

  אותי, רחמים? אנחנו לא מצביעים נגד התקציב, אנחנו מצביעים בעד הפיתוח, בעד השגשוג של העיר.

  תאמין לי שלא חשבתי אחרת.רחמים מלול:

אותיעו"ד מתן דיל: מכיר אתה אז הנה. אז        נו,

  ואני מכיר אותך. ואני בא איתך לדיון ענייני.

מהרחמים מלול: את הצהרתי גם      לכן

  שהצהרתי בתחילת הישיבה.

אזעו"ד מתן דיל: רוצה? אתה מה אז יפה,        נו,

  אין דרמות.

  לא חשבת או לא חששת?  גיורא בן-ארי:

דיוןעו"ד מתן דיל: אחרת, זה דרמות,      אין

  ענייני.

  (מדברים ביחד)

ממךעו"ד מתן דיל: מבקשים אנחנו     רחמים,

ודורון אתה רחמים, אבל אותה. לפרוץ לא התקציב, מסגרת את להשאיר לדיון, להעלות הבקשה,                וזאת

ראש דעתך, שיקול לפי הספורט, לטובת משהו לאשר כן מבקשים אנחנו זה, את ועשיתם                והגזברית
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את להוביל וכדי שהצגנו נתונים אותם את לחזק וכדי קדימה, הספורט את להצעיד באמת כדי                 העיר,

ערים 7 יש עליהן, שדיברת אחרות ערים לצד ההישגי, הספורט במד רחובות את ולשים האלה                 הקבוצות

  שאנחנו בדקנו שהן משקיעות אחוז מהתקציב לטובת הספורט. זאת הבקשה של הדיון.

  אנחנו משקיעים יותר מאחוז.רחמים מלול:

רחמים.עו"ד מתן דיל: ההישגי, בספורט     לא,

 בספורט ההישגי בלבד אני מדבר.

תיקחדורון מילברג: ההישגי בספורט     גם

  תקציבים שמוזרמים לקבוצות הישגיות בחברה העירונית.

  אני מסתכל על הכל.עו"ד מתן דיל:

  בכדוריד ובכדורסל.דורון מילברג:

אכנסעו"ד מתן דיל: שאני רוצה אתה      דורון,

יודע ואתה מדויק, זה שכתבתי שמה בדיוק לך אראה אני לנתונים. להיכנס הזה במקום לא אני                  לנתונים?

  את זה. מי כמוך מכיר ספורט.

  בבקשה, אביב.רחמים מלול:

גםאביב איטח: רוצה אני כל,      קודם

את העליתי פעם לא שכבר מכיוון שלמטה. מהעמותות נציג איזשהו כאן שיהיה ביקשתי למה                להסביר

 הנושא של צילום ישיבות המועצה בשידור חי.

  והנה, מצלמים אותך היום.רחמים מלול:
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אותי,אביב איטח: מצלמים    לא

  מצלמים אותנו, את הנהלת העיר, את מועצת העיר. ואני חושב שכל פעם יש איזשהו-

מקוםיערה ספיר: בוחר    היית

  שיצלמו אותך.

זה.אביב איטח: על לך אענה      אני

שיש מי שכל הכל, את ואומר אמיתי שאני יודעת את לאביטל, בווטסאפ הודעתי הישיבה בתחילת                 כבר

לכל פתוחה ישיבה זו מועצה, חברי או אגפים מנהלי זה אם חשוב, שהוא כאן לומר משהו איזשהו                   לו

  דבר. אז ביקשתי שהמצלמה גם תוסט אליהם.

  שוויוני...יערה ספיר:

  יופי, מצוין.אביב איטח:

  אביב, לגופו של הספורט.רחמים מלול:

כיאביב איטח: לא, עניין. של      לגופו

  פשוט כל פעם שמגיע לכאן איזשהו ציבור מסוים, אז מורידים מסך וכאילו-

זהרחמים מלול: סדר. להפרת חשש שיש       לא,

במצלמה, מתבטאת הפומביות הנה, אז סדר. להפרת חשש יש אם משפטית התייעצתי ואני               הכללים.

  והדיון מתנהל בצורה נהדרת.

שלך.אביב איטח: החלטה זאת     טוב.

אני ב-19.6.16, לכם, זכור אם עניין. של לגופו להגיע רוצה אני משנה, לא מהם. אחד נציג אולי                   לשמוע

  העליתי הצעה לסדר. ראש העיר, להגדיל-
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  המצלמה תופסת את זה?רחמים מלול:

זהאביב איטח: הומור    אחלה,

כי בעיר, וההישגיים הפופולאריים הספורט ענפי את לתעדף באמת לסדר הצעה העליתי בעד. אני                חשוב,

זה אם בין בכדורגל, זה אם בין הבמה, לקדמת באמת שנגיע גם הספורט לאוהדי שמגיע חושב                  אני

בכדורגל שנים. מאוד הרבה לפני אליפויות ב-7 בעבר זכינו בכדוריד בכדוריד. זה אם בין                בכדורסל,

זה. את רוצים הספורט אוהדי מרמורק. הפועל גם כנ"ל לאומית, ליגה של יפים ימים ידעה שעריים                  מכבי

 אנחנו עיר של ספורט, זה לא סוד.

באמת שכנות, בערים ציונה, בנס ביבנה, שגם ראיתי אחרות, מרשויות אז הנתונים כל את                כשהבאתי

התקדמות שחלה בכלל ספק שאין ואומר, אדגיש אני התקציב. מסך אחד לאחוז מגיע הספורט                אחוז

  אדירה בכל מה שנוגע לקידום הספורט בעיר.

לב, שמתם אם שאמרת. הנוער שבמחלקת אחת נקודה ועוד ההישגי הספורט את לחדד רוצה כן אני                  אבל

לקדמת הגיעו באמת הזאת, מהעיר מכאן שיצאו צעירים נוער בני מוכשרים, שחקנים מעוד               הרבה

רואים אנחנו .16 ,15 בגיל הביניים, בחטיבת צעיר מאוד בגיל והם באירופה, אפילו הישראלי,                הכדורגל

כל אביב, תל מכבי יהודה, בני אביב, בתל יום כל לאימונים איתם לנסוע נאלצים שלהם ההורים                  את

הם סתם לא בנוער, להשקיע חשוב וזה משקיעים אנחנו אם למה, אומר אני המובילות. הספורט                 מחלקות

  עוזבים כאן, משהו כאן לא בסדר.

של בעידן חיים אנחנו ההישגי, הספורט כי בתקציבים... תמיד כמובן אפשר לתמוך? יכולים אנחנו                איך

הזו ההצעה בעד אני כל שקודם רחמים, חושב, אני אז יודעים. כולנו זה לעשות, מה אין                  תקציבים,

מיני כל כאן ניתנו שוב, אומר ואני שוב, לחשוב אולי אפשר ואבי. מתן של ביוזמתם שוב,                  שעלתה

אחרת. התייחסות איזו אז שח, מיליון 3 לא אז אוקיי, הכספים. בוועדת כאן שעלו וסעיפים                 אופציות
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אתה שגם בטוח ואני הספורט, את לקדם רוצים כן שאנחנו בעצם להראות אחר סכום איזשהו                 אולי

  רוצה, וקידמת. אני חושב שכדאי לחשוב על זה שנית, ואני מאוד מקווה שזה יעבור. תודה רבה.

  טוב. מונטג ואחר כך אבאי.רחמים מלול:

איזוןצבי שלמה מוטנג: היה פעם פה, שנאמר       כמו

אז ויגדילו, תקציב בהמשך יתפנה אם שאמרת, כמו באמת, יתפנה שאם כך הופר. הזה והאיזון                 בתמיכות

  צריך ל-

  יישמר האיזון.רחמים מלול:

ואזצבי שלמה מוטנג: האיזון את להחזיר כל       קודם

  להגדיל.

  כן, אבאי, בבקשה.רחמים מלול:

שבאמתאבאי זאודה: ספק אין     טוב,

רבים, קשיים ישנם בשטח, נמצא כשאתה עדיין, אבל התקדמות, יש הספורט בתחום האחרונות               שבשנים

אחד מתקן יש כיום ציינת שאמרת, כמו רבות. הן ההוצאות להתמודד. להן קשה הקבוצות                שבאמת

כדי אבל טוב. שירות ונותן הזה במתקן משתמשות גם הנוספות הקבוצות שבאמת בעיר, עירוני                לפחות

מתן של ההצעה לכן, מאוד. קשה זה תקציב בלי הרי הילדים, את ולהצמיח הספורט בתחום                 להתקדם

ש-3 שכן, המ אבל בזה, תומך אתה גם שלך הדברים לפי וטובה, פנטסטית מאוד הצעה הציעו                  ואבי,

,₪ מיליון 2 להוסיף ניתן אם גם אז להוסיף? אפשר כמה שאלה, לשאול רוצה אני אז כבד. זה ₪                     מיליון

  זה בסדר גמור.

  טוב, גיורא בבקשה.רחמים מלול:
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  גם אני רוצה.אבי קינד:

ספורטיבי  גיורא בן-ארי: רקע יש שלי      כיוון

  יותר מכולם פה-

  יש לי דה ז'ה וו.יעל בק:

האלה.  גיורא בן-ארי: לדברים מודע     ואני

כדורגל וגם בו, שיחקתי השיא, בתקופת רחובות הפועל של הכדוריד את גם החזקתי קבוצות,                ניהלתי

זה ועל שטויות, זה פינץ, זה לכאן, ולא לכאן לא יעזרו, לא ₪ מיליון 3 הזוהר. בתקופת מרמורק                    הפועל

איזה יש אם ואז משהו, לקראת נכונה מחשבה איזושהי לעשות לתקצב. כדאי ולא לריב, בכלל כדאי                  לא

לא דבר שום כאלה, מטפטופים ככה, אבל לספורט. יאללה, אותו, להשיג יכולה שהעירייה רציני                ספונסר

  יקרה. כיום להחזיק שחקן בליגה לאומית, זה 3 מיליון ₪, וזה חבל על הכסף.

 כן, אבי, בבקשה.רחמים מלול:

בהחלט,אבי קינד: אני    כן,

גם שאני יג'לאל בני אצל זה אם הקבוצות. של המצוקות את לראות נוכחתי מועצה, חבר שאני                  בתקופה

אפילו בויסגל. גם קשה, המצוקה כמה ראיתי כדורסל של רחובות במכבי גם שלהם, ספונסר                הייתי

שכנים, הרבה ראיתי וגם להשיג. קשה להם היה מחוממת, מבריכה ייצאו שהם לשחיינים               טרנינגים

לספורט, קשר שום לי שאין למרות הספורט, חשיבות את מבין אני ציונה. בנס לשחק שהולכים                 חברים,

מה וכל התמדה לספורט, חינוך של החשיבות את מבין אני אבל גיורא. במהותי ספורטיבי טיפוס לא                  אני

מאוד דבר זה מאוזן תקציב עליה. שיפזרו קסמים אבקת לאיזושהי זקוקה גם עיר מכך.                שמתבקש

?2018 בתקציב יש חזון איזה אבל העיר. ראש שלך והעשייה העבודה על שאברך הראשון אני                 מבורך,

כל תלמד, העיר שכל חזון לדוגמא אבל בספורט, כרגע נוגעים אנחנו ספורט. להיות חייב לא זה                  אגב,
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זה לעשות, שניסינו מה אנחנו, .2018 חזון זה כי נגינה, כלי יהיה תלמיד לכל מוסיקה. ילמדו                  התלמידים

ראש עם המנכ"ל, עם יושב מועצה, חבר שכל זה עכשיו, עד שקורה מה כי לתקציב. חזון איזשהו                   להביא

התכנסנו לא התכנסנו, לא אבל שלו. האישי לעניין שלו התקציב את או בשרו ליטרת את ומקבל                  העיר,

חזון ישראל, למדינת שנה 70 אולי .2018 לתקציב רוצים אנחנו בשורה איזו לשאול בשביל פה                 כולנו

  גדול, לא יודע. לא התכנסנו להחליט מה חזון תקציב 2018. מתן ואני, מתוך חשיבה משותפת-

בתברואה,דורון מילברג: גידול בחינוך,     גידול

  מוזיאונים חדשים, זה לא חזון?

לנואבי קינד: ברור    מבורך.

  שהחינוך זה בראש סדר העדיפויות.

  זה חזון.דורון מילברג:

החזוןאבי קינד: את אומר,     אני

  הזה-

זררחמים מלול: שחקן עוד לרכוש הוא       החזון

  בעוד חצי מיליון ₪?

לאאבי קינד: לא. לא,     לא,

  דיברתי.

לליגתרחמים מלול: תעלה רחובות שמכבי      כדי

  העל.
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יכולאבי קינד: שזה מסכים     אני

  באמת להכשיל את העניין. אבל שחקנים רחובותיים לא יכולים לשחק בעיר בבגרותם, זה עצוב.

להקים זוהר בלום: הוא    החזון

  מגרשי ספורט.

חשבועודד עמרם: שכולם חזון     היה

  על זה, אולי תתאחדו בחזון, תאחדו את שעריים-מרמורק, תפנו הרבה מיליונים.

  יכול להיות.אבי קינד:

לאותהעודד עמרם: להם נוסיף     ועוד

  קבוצה.

  לא היה ולא יהיה.  גיורא בן-ארי:

משפטאבי קינד: עוד סיימתי,     לא

יש לכדורגלן אם אבל לכלום. להתקדם נוכל לא תשתית בלי הרי לספורט, תשתית לעשות                אחרון.

צריך הוא מהר. יותר לרוץ או להתאמן יוכל הוא בהכרח לא חדש, גם כדור לו ויש חדשות,                   נעליים

אז טובים, גנים כבר לו יש ואם טובים. גנים הזה, לעניין משאבים לו שייתנו צריך הוא טוב,                   מאמן

  שיישאר ברחובות ולא ינדוד לערים זרות. אני חיפשתי איזשהו סוג של אבקת קסמים, והתקציב יהיה...

איןאביב איטח: שדווקא חושב     אני

מסך אחד אחוז על שדיברנו תקציב, הגדלת לגבי הזה... שהנושא חושב אני הזה. בנושא קסמים                 אבקת

שציינתי, השכנות מהערים להבדיל ספורט, אגודות הרבה פשוט לנו שיש גם יודעים אנחנו               התקציב,

כן אגודות. יותר יש אצלנו אחת. כדוריד קבוצת או אחת כדורסל קבוצת אחת, כדורגל קבוצת יש                  ששם
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הדחיפה, את להן לתת צריך לדעתי שכן אגודות כמה לנו יש אבל לעכשיו. דיון לא זה לאחד, לא                    לאחד,

ראווה חלון איזה להם שיהיה לרחובות מגיע הזה. הנושא את ללוות בעקביות, פעמי. חד משהו לא                  וזה

  שנוכל להתגאות בו עם קבוצות שייצגו אותנו בליגות אחרות.

שלאאבי קינד: כך על מצר      ואני

  הלכתי איתך ב-2016.

  תודה אבי, אני מעריך.אביב איטח:

  אוקיי, חברים. כן, יעל.רחמים מלול:

שאנייעל בק: להוסיף, רוצה רק      אני

מעבר תקציב, שלפני חושבת ואני העיר, בהנהלת פה יושבים שאנחנו העניין על אבי עם מסכימה                 מאוד

ביחד לשבת שבאמת חושבת אני שלו, הרצונות מה אחד כל שומעים ואז כספים לוועדת ישר                 להגיע

חשוב. מאוד-מאוד שזה חושבת אני תומכת, מאוד שאני בספורט רק לא תחומים, מיני בכל חזון                 ולתכנן

דבר של שבסופו לאבי, מסכימה ואני יקרו. שדברים כדי לפעול, כדי ביחד פה אנחנו דבר של בסופו                   כי

  שאנחנו מקבלים את הדברים, אז נורא קשה כבר להשפיע ברמת המדיניות והחזון. אז הערה חשובה.

  טוב, חברים, אמרתי, הצהרתי.רחמים מלול:

להציע,אבי קינד: אפשר    אם

  שאם באמצע השנה יהי-

  אז הצהרתי את זה.רחמים מלול:

החלטהאביב איטח: הצעת אבל     כן,

  צריכה לעלות.
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אתרחמים מלול: לי תנהל אל טובה, לי        תעשה

להוריד מוכן אני הכבוד. כל עם מצלמות, שיש למרות הדיון, את לי תנהל אל נו. באמת,                  הדיון.

  700,000 ₪ מתקציב שכונות להעביר אותם לספורט, מה אתה אומר? זה יותר חשוב. מה דעתך?

עלאביב איטח: להשיב יכול     אני

  זה?

  לא.רחמים מלול:

  אוקיי.אביב איטח:

כאלה,רחמים מלול: מקומות כמה עוד לי       יש

זה. על לדבר רוצה אתה אם בשכונה, אירוע עוד לעשות לא הוא החזון חזון. הוא מה לי תגידו אל                     אז

  בבקשה.

  רגע, סליחה.אביב איטח:

  לא קיבלת רשות.רחמים מלול:

  רגע, סליחה.אביב איטח:

  לא קיבלת רשות דיבור.רחמים מלול:

ממהאביב איטח: בך חזור     רחמים,

  שאמרת.

  אני לא חוזר בי.רחמים מלול:

עודאביב איטח: לא ...2018     תכנית

  אירוע, אתה ראית את התכנית.
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  אני לא חוזר בי, באמת.רחמים מלול:

  והחמאת לה גם.אביב איטח:

  אוקיי, תודה.רחמים מלול:

בזמנועו"ד אמיר ירון: הספורט, את חי גם       אני

זה אז ספורט, פה לקדם רוצים שאם מבין הספורט, בנבכי שמצוי מי אבל הספורט. תיק את                  החזקתי

הבעיה זאת לרחובות, מחוץ משחקות שלנו שהקבוצות שהעובדה חושב אני מתקנים. כל              קודם

מעל צפים שלנו שהחבר'ה המזל עוד למגרשים. מגיע לא לספורט, מגיע לא נוער שאז כיוון                 האמיתית.

שזה מצפה, הייתי ואני מתקנים. זה פה, חזון לעשות רוצים אם אבל מנצחים. גם פעם מידי האדום,                   הקו

רוצה ואני אחרים. דברים לא הבעיה, שזו מבין הספורט, בנושא שמצוי מי כי המרכזי. הנושא                 יהיה

לשאול כן גם אליי התקשרו מענקים. בוועדת ישבנו שנינו אנחנו הוגנת, הכי בצורה מתן, לך,                 להגיד

  אותי למה אני מתנגד לאחוז. אני מתנגד לאחוז? אני חושב שספורט זה דבר מעולה.

  ועדת תמיכות ומענקים...עו"ד מתן דיל:

ליעו"ד אמיר ירון: תרשה מתן, שנייה,      רגע,

וגם שעריים, שלמכבי כסף, יהיה מרמורק שלהפועל חשוב לנו הזאת. המערכת את חיים אנחנו                רגע.

שמעתי לא ומרמוק שעריים השם את אני מענקים, שבוועדת לך, להזכיר רוצה אני אבל רחובות.                 למכבי

  אפילו פעם אחת.

  יש לך מסגרת תקציבית.עו"ד מתן דיל:

  לא, לא, לא.עו"ד אמיר ירון:

  לא שמעת? הם קיבלו כסף.עו"ד מתן דיל:
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תןעו"ד אמיר ירון: מספיק, דיברת לי. תן       מתן,

  לי גם כן.

  תסיים, אמיר.רחמים מלול:

לאעו"ד אמיר ירון: אני ומרמורק,     שעריים

את לעשות חייבים הזאת, שמהבחינה חושב אני לזה. מודע אני כסף, צריכים והם אחת, פעם                 שמעתי

ועדת בתוך גם העבודה היתה איך בדיוק השולחן, על לומר צריך לפחות אבל זה. את לקדם כדי                   הכל

  מענקים. אני אמרתי את זה לחברים, הם התקשרו אליי.

  אמיר, אתה מדבר שטויות.עו"ד מתן דיל:

אתעו"ד אמיר ירון: תפתח בוא     שטויות?

  הפרוטוקולים.

תקציבעו"ד מתן דיל: יש ומענקים     תמיכות

שעריים מכבי חשבון על לפגוע רוצה אתה במי אז אמיר? זה, את יודע אתה .₪ 2,690,000 של                   מוגדר

  ומרמורק? בטניס?

ה-עו"ד אמיר ירון: את קיבל מי תבדוק      מתן,

  30% ומי קיבל כמה מאות אלפי ₪ יותר במסגרת ה...

  (מדברים ביחד)

אזעו"ד מתן דיל: שם. שנמצאים בליגות ...     

  אמיר, תבדוק את הנתונים.
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רשותרחמים מלול: קיבל אחד כל מבקש,       אני

המתקנים בנושא עשינו אנחנו מה קודם ציינתי מתקנים, מבחינת שהצהרתי. מה את הצהרתי אני                דיבור.

  ועוד היד נטויה. אני מעמיד את תקציב 2018 להצבעה. מי בעד? אז התקציב מאושר פה אחד.

  לא, אני לא הצבעתי.יעל בק:

  את מה?רחמים מלול:

בעד.יעל בק: להצביע יכולה לא      אני

  לאור מה שקורה פה, אני לא יכולה להצביע.

אוקיי.רחמים מלול: נמנעת? את אז      אוקיי,

  נמנעת או נגד? את יכולה להיות גם נגד.

  נמנעת.יעל בק:

  תודה רבה.רחמים מלול:

 

 הוחלט ברוב קולות (1 נמנעת) לאשר הצעת התקציב לשנת 2018.החלטה מס' 478-54-18:

 

_______________ 

 דורון מילברג

 מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה
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