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.2

אישור תקציב .2021

רחמים מלול:

השעה  .18:02ברוכים הבאים .יש לנו  2ישיבות :אחת

שלא מן המניין לאישור תקציב  , 2021ישיבה שנדחתה בגלל אילוצי הקורונה,
וישיבת מועצה מן המניין ישיבה קצרה מאוד שיש בה  2-3נושאים .אז אני
מתכבד לפתוח א ת הישיבה הראשונה שהיא ישיבת מועצה שלא מן המניין
לאישור תקציב  2021על סך  .₪ 1,113,000,000והתקציב הזה משקף עליה מינורית
יחסית ביחס לשנים קודמות ,עלייה של קצת יותר מ  ,2% -שהא מסתכמת בערך ב -
 26מיליון  ,₪וזה בעיקר בסעיפים הבאים :חינוך ,שכר ,שכמובן משקף את זחילת
השכר הקבועה ואת מקדם הוותק .רווחה ,וכמובן כל נושאי התברואה ,נושא
חזות העיר ,ניקיון העיר ,שגם שם הגדלנו תקציבים בשוטף ,וכמובן גם לאחר מכן
בקרנות הפיתוח בצורה משמעותית ,על מנת להמשיך ולטפח את חזות העיר.
התקציב שמובא לפניכם שמדבר על השוטף ,הוא כמובן לא כולל את תקציב
קרנות הפיתוח ,כי תקציב קרנות הפיתוח אנחנו לא יודעים מה תהיינה
ההכנסות ,קל וחומר בשנת קורונה .על פי שנת  ,2020ההכנסות היו מעל 190
מיליון  ,₪ומתוך זה ,אחרי העברה לשוטף ,ואחרי ניקוי אגרות הבנייה ,השקענו
בעיר כ  150 -מיליון  ₪בכל תחומיה תשתיות ,בכל תחו מי הבנייה הציבורית ,בניית
מוסדות חינוך ,השלמת הדלתות בין תקציב משרד החינוך לבין העלות האמיתית
של מוסד חינוכי כלשהו ,בין אם זה בית ספר ,בין אם זה גן ילדים ,מה שזה עולה
בפועל ,וכמובן גם בניית מוסדות ציבור נוספים ,מועדונים קהילתיים ,מגרשי
ספורט וכעוד .זה מה ש שייך לקרנות הפיתוח ,ואנחנו מדברים על השוטף .היה
מאוד קשה.
האמת ,מאוד התלבטנו איך לבנות את התקציב הזה השנה ,והסיבה היא פשוטה,
בגלל המגפה הנוראה שהשתלטה על מדינת ישראל וגם על העיר רחובות .ויש
הרבה דברים שיש לנו מין ערפול מסוים ,הן לגבי הכנסות והן לגבי ההוצא ות.
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לגבי ההכנסות ,ברור שיש פגיעה בהכנסות ,ואני מקווה שלא תהיה פגיעה גדולה,
כי למשל בכל נושאי השילוט ,הגבייה ,החניות ,הקנסות וכו' שביטלנו ועוד ועוד,
הייתה ירידה משמעותית בהכנסות של קרוב ל  15 -מיליון  .₪בארנונה אנחנו גם
רואים שם במגורים ישנו קושי לתושבים לשלם את המגיע מהם.
מצד שני ,יש הוצאות גדולות בסעיפי הקורונה ,שלא צפינו אותן מראש .הבאתי
דוגמא קודם בישיבת הנהלה ,למשל מתחם הבדיקות שהקמנו בצורה מעוררת
כבוד בשיתוף עם פ יקוד העורף וקופות החולים באתר הפרדסנות ,הלוגיסטיקה
שלו עולה לנו הרבה מאוד כסף .בסלילה ,בהכנת התש תיות ,באבטחה ,במזון וכו'
וכו' .או עזרה למשפחות נזקקות ,חלוקת מזון למבודדים ,לחולים ,אמצ ע י מיגון
של בתי ספר וגנים שהם כן פועלים .אז אלה הוצאות שלא היו צפויות ,ואנחנו
לא יודעים השנה עד כמה נצטרך בסעיפים האלה להוציא תקציבים.
אבל אמרתי קודם גם בהנהלה ואני חוזר על זה .איטל שאלה בהנהלה ומן הסתם
היא תשאל גם פה ,למה בסעיפים מסוימים יש ירידה דרסטית .לא דרסטית ,אבל
ירידה .למשל בסעיפי התרבות .אז ברור שבנושאי התרבות ,מופעי התרבות ב -
 2020היה חיסכון בגלל שלא קיימנ ו מופעים .חיסכון לעומת הוצאות נוספות
שחלקן הזכרתי קודם  .ואז הסברנו שהתקציב הזה הוא על תנאי מה שנקרא .מה
זאת אומרת ,על תנאי? – והיה והכל מתנהל כפי שהוא התנהל ב  ,2020 -אז
התקציב הוא די משקף.
אבל אם נניח ממשלת ישראל מחליטה שבעוד חודשיים כל הארץ נפתחת ,כל
מופעי התרבות נפתחים ,היכלי התרבות ,בריכות שחיה וכו' ,אנחנו נצטרך
לעשות התאמות תקציביות שיע נ ו גם על הצרכים .הרי רחובות הצטיינה
ומצטיינת בכל נושאי תרבות ,אודות לחברה לתרבות ,אודות למחזיק התיק,
אודות למנכ"ל ,שעוררו את העיר מבחינת מופעי התרבות .אז אנחנו ,אם נצטרך,
ואם יהיה אפשרי ,לא נחסוך כספים בנושא הזה ,אנחנו נמצא בעזרת השם את
האיזון תקציבי.
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כמו כן ,בנושאי החינוך ,יש מקומות ,יש סעיפים שקיצצנו בהם ,למשל תקציב
קרב .כיוון שבתי הספר ,גם כשהם פעלו ,פעלו במספר שעות מצומצם ,אז את
התכנית הזאת ביטל נו .אבל מאידך ,סעיפים אחרים כמו העשרות ,כמו שעות
וכו' ,סייעות ועוד ,השארנו או תם בתקציב החינוך ,אפילו גדל בכמה מיליונים,
לא כמו שהוא גדל בשנים הקודמות ,אבל בכל זאת הוא גדל.
אותו דבר אמרתי קודם  ,נושא התברואה ,ניקיון ,שפ"ע,חזות העיר ,ואתם רואים
בעצמכם את השיפור הגדול שחל בעיר בשנה -שנתיים האחרונות .אז אני מאוד
מקווה שאנחנו נעמוד בתקציב הזה.
ואני מסביר עוד דבר שהסברתי אותו בהנהלה ,ואני יודע שהוא יישאל עוד מעט,
כי הוא נשאל על ידי מתן דיל במכתב אליי ונתנו תשובה .מתוך תקציב קרנות
הפיתוח ,הגדלנו את ההעברה לשוטף ב  7 -מיליון  .₪אם בשנה שעברה ב 2020 -
התקציב היה  , 33עכשיו אנחנו מציעים וגם כך יישל ח למשרד הפנים בצורה
מנומקת ,מדוע זה צריך לעלות ל  40 -מיליון .₪
ואמרתי בהנהלה ואני חוזר על זה ,וגם כתבתי את זה במכתב לשואל ,שהעיר
נמצאת בתנופת פיתוח אדירה .ישנן תב"עות רחבות היקף עם אלפי יחידות .די
שאני אזכיר את קרית משה 10,000 .יח"ד .רחובות מזרח עוד  ,7,000מגורי כהן
עוד  ,760ועוד תב"עות קטנות/2000 ,טז ,2 /שזה לא כל כך קטן ,זה  2,100יחידות
דיור.
כל הדברים האלה ,כל התכניות הללו ,אם העיר רוצה לחיות ,אם העיר רוצה
להמשיך להתקיים ,אם העיר רוצה להמשיך להתפתח צריך להגדיל כמובן את
ההכנסות מקרנות פיתוח ,נכון? אבל כדי להשיג את ההכנסות הללו ,אנחנו
צריכים להגדיל מערכות ,להגדיל ציוד ,להרחיב את הציוד .אם זה בודקות
תכניות ,אם זה בודקות תב"עות ,אם זה מהנדסים ,אם זה שמאים ,אם זה
מתכננים ואדריכלים ,אם זה בהקמת מנהלות עירוניות כמו שהקמנו 2 ,מנהלות:
מנהלה מיוחדת להתחדשות עירונית  ,ומנהלה מיוחדת לקרית משה לפינוי -בינוי.
וגם אנחנו עסוקים היום בהעסקת צוותים שלמים שבונים לנו תכנית אב ומסמך
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מדיניות לנושא ההתחדשות העירונית בכל העיר .אז כל הדברים הללו מחייבים
הוצאות רבות נוספות בשוטף .לכן ,אל תתפלאו על ההעברה הזאת .וכמובן ,אולי
בעיני אנשי ם אחרים זה לא נראה.
אבל כמו שבשנה שעברה הגדלנו מ  28 -מיליון ל  33 -מיליון  ,₪ומשרד הפנים אישר
את זה נוכח ההנמקות שנימקנו ,אז גם השנה בעזרת ה' משרד הפנים יאשר את
זה ,ותאמינו לי ,אולי הייתי צריך ,היינו צריכים להגדיל את זה ליותר מ 40 -
מיליון  .₪כמובן שזה מסייע ל נו בתקציבים השוטפים האמיתיים רק לידיעתכם,
משרד התכנון קבע לשלם בונוסים לעובדים במינהל ההנדסה ,עובדי הוועדות.
למה? כדי לעודד אותם להשיג תפוקות .תפוקות כמובן של יחידות דיור.
ומה עוד שבשוק הפרטי ,בודקות כאלה או אחרות ,מהנדסים כאלה או אחרים,
יכולים להשתכר הר בה יותר מאשר משכורת רגילה בעירייה .לכן מינהל התכנון
החליט על תוספת משמעותית מאוד לעובדים השונים .זה רק דוגמאות מדוע
הגדלנו את ההעברה מקרנות הפיתוח לשוטף ,ואני כמט בטוח שבעזרת ה' משרד
הפנים יאשר את זה.
תראו ,את עיקר הדברים כתבתי בהקדמה שלי לספר התקציב .כמו בן שכל אחד
מוזמן לשאול את השאלות .אנחנו נשמע את כל השאלות ,יש נושאם שאני אענה
עליהם ,יש נושאים שדורון יענה עליהם ,יש נושאים שדניאלה תענה עליהם,
נושאים משפטיים מיכל דגן תענה עליהם .ויהיו גם מחזיקי התיקים כמובן
והסגנים ,מוזמנים לענות לשאלות שנוגעות לתחום עיס וקן.
אנחנו השתדלנו גם לא לפגוע בתקציבים של חברי הה נהלה ,שממונים על תיקים
מסוימים ,על תיקים שכלל מטרתם לשרת את העיר ואת תושביה ,ואני מאוד
מקווה שהתקציבים האלה ינוצלו כפי שהם נוצלו השנה אולי קצת פחות לטובת
התושבים ואני מודה פה באמת לחברי ההנהלה ,כל אחד בתחו מו ,כל אחד
ב עיסוקו ,כל אחד בפלח של האוכלוסייה שבו הוא מטפל .תודה רבה ויישר כוח
על כל העבודה שהשקעתם כמובן .ותודה לאלה שטרחו על הכנת התקציב .דורון,
פנחס ,זוהר ,יניב ,דניאלה ומיכל ,וכל אלה שעסקו במלאכה.
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אז חברים ,מי שרוצה רשות דיבור ,שיירשם .כל אחד יש לו זכ ות דיבור של 10
דקות .כאשר לסיעה מגיע נדמה לי  50דקות אמרתם? מיכל?  50דקות לסיעה?
טוב .בבקשה ,מי רוצה להתייחס? מתן דיל .מי עוד? זהו ,רק אתה? אביב ,אתה
רוצה להירשם?
אביב איטח :

את עמדת הסיעה שלנו ,יו"ר הסיעה מתן דיל.

עו"ד מתן דיל :

אוקיי .אז בבקשה מתן ,י ש לך  50דקות.

עו"ד מתן דיל :

ערב טוב לכולם .ראש העירייה ,חברי המועצה ,כמובן

כל שרשרת הפקידות הבכירה ,מנכ"ל העירייה  .אחרונים חביבים אבל ראשונים
בחשיבות – התושבים .אנחנו מצלמים את הערב זה באמצעות הכלים שלנו .אני
חושב שלצערי ,ראש העירייה ,אני חושב שבזה קצת ה לכנו אחורה ,אתה בתקופה
מאוד  -מאוד ארוכה אפשרת צילום של ישיבות המועצה .אני חושב שזה היה דבר
מבורך מאוד.
והיום ,הערב ,לפתע ככה שמענו היום ,שלא יהיה צילום לתושבים ,דווקא
בתקציב עירייה .אנחנו חושבים שזה דבר לא נכון ,וחבל שנעשה .אבל אנחנו
מצלמים את זה בעצמנו .א נחנו נשקף את זה לתושבים .שמעתי את דברי הפתיחה
של ראש העיר ,הייתי שמח לשמוע כמובן את מחזיקי התיקים כל אחד לפי
תחומו ,אבל באמת ככה אני אעיר את ההערות שלנו לגבי התקציב.
למדנו אותו לעומק ביקשנו כמובן מסמכים ,כרטסות ,ככה ניסינו לבוא מוכנים
כמה שיותר כדי שהדברי ם יוצגו בצורה העניינית ביותר ,כדי שנוכל ככה להתייעל
ונוכל להוציא מזה משהו .ונקווה שנצליח אולי לשכנע אתכם בחלק מהדברים.
שמעתי באמת את הפ תיחה ,שאמרת שהתקציב ,גם קיבלתי ככה את ההודעה
לעיתונות שלכם שיצאה עוד לפני הישיבה ,שבתקציב יש בשורה גדולה לתושבים.
אז לדעת נו אין בשורה וההיפך ,יש בשורות של קיזוזים ,קיצוצים ,בשורה גרועה
לתושבים.
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ואני אסביר גם למה .תראו ,אנחנו מגדילים את התקציב היום ב  25.5 -מיליון .₪
כאשר מתוכם  5מיליון  ₪בשכר כללי 5 ,מיליון  ₪בשכר חינוך 3 ,מיליון  ₪בשכר
רווחה ,ו  4 -מיליון  ₪בהנחות בארנונה .סך ה כל  20מיליון  ₪בשכר והנחות .מתוך
 25מיליון  ₪גידול של עיר מעל  1מיליארד  ,₪עם  ₪ 158,000תושבים .אז אני
לא יודע בדיוק איזו בשורה זאת.
והדבר הגדול ,או הדבר היותר קריטי ויותר קשה ,שיש קיצוצים קריטיים,
מוחשיים ,חזקים ,בתחומי הפעילות השונים .נגעת בזה בעצמך 5.5 ,מיליון  ₪רק
בתרבות .זאת אומרת ,היינו מצפים ,וכולנו מקווים שנצא מהקורונה הזאת מה
שיותר מהר ,ויודעים שצריכים לחיות לצידה או איתה ,לא יודע איך נקרא לזה.
היינו מצפים שדווקא השנה עיריית רחובות תפעל עם מחזיק התיק שעושה
עבודה נפלאה ,תפעל בצורה חכמה עוד יותר ונ תייעל ונוכל לקיים מופעי תרבות.
אנחנו גם שומעים שהממשלה מתכננת לאפשר אירועי תרבות .אז היינו מצפים
שהתקציב יגדל ,בטח שהוא לא יקטן.
אני רוצה להתייחס למה שאמרת ,אדוני .אמרת שהתקציב הזה בתנאי .זאת
אומרת ,שמעתי את דברי הפתיחה ,שאתה אומר שאם יהיה שינוי מדיניות ,א ם
תהיה תוספת תקציבית כזאת או אחרת ,תביאו את זה לשולחן שלנו בחזרה .אז
אני רוצה לומר לך ,שאני שומע את זה מידי שנה ואף פעם לא עשית את זה ,גם
כשהתאפשר לך.
יותר מכך ,וזה אני אתייחס בהמשך ,גם כשהעירייה מבצעת הגדלה של תקציבים,
מעבר לתקציב המאושר שאסור לה לעשות א ת זה ללא אישור תקציב ואישור של
מועצת העיר ,הם עושים את זה בלי להגיע למועצה .אז אתה רוצה שנאמין
שאתם תביאו את זה בחזרה? המציאות לימדה אותנו שזה לא קורה.
אז כמו שאמרתי ,בתרבות ,בספורט ,בתנועות הנוער .אין בשורה לעסקים
הצעירים .אתם יודעים מה ,ספורט ,נמצא פה מ חזיק התיק ,אין לי חס וחלילה
שום תלונה אליו ,אני יודע שהוא פועל ככל שלאל ידו כדי להעצים ולחזק את
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הספורט ,אבל לצערי ,לא נותנים לו מספיק כלים .אז בואו נדבר על הספורט.
איפה תכנית האב לספורט שאישרנו ביוני  ?2018אני מזכיר לכם ,אישרנו תכנית,
דוברת העירייה יצאה עם הודעות לעיתונות – אנחנו הולכים להרחיב את
הפעילות בספורט ,לחזק את הספורט המקומי ,ההישגי.
תקשיבו ,אמת ,הייתה תקופה באמת מרנינה .חשבנו שהספורט יגיע למקום
שכולנו רוצים .התהדרנו ,פרסומים ,אתה התהדרת ,חזון,מטרות .היה כתוב שם
בתכנית האב – תקציב הספורט עתיד לגדו ל משמעותית בשנים הבאות .כמו כן,
ה גדלת תקציב התמיכה באגודות הספורט .דיברנו על כך שתוך  5שנים נגדיל את
תקציב התמיכות בספורט ל  1% -מתקציב העירייה .קרי במקרה שלנו 11 ,מיליון
 .₪מה הבטחתם – מה ביצעתם .בואו נדבר על זה.
אז בואו נסתכל מה היה תקציב ,נסתכל על תמיכות ומענקים בתקציב הספורט.
 2.5 – 2016מיליון  2.5 – 2017 ,₪מיליון  2.5 – 2018 ,₪מיליון – 12019 ,₪
 2.750מיליון  2.750 – 2020 ,₪מיליון  2.750 – 2021 ,₪מיליון  .₪פרויקטים
בספורט 1.732 – 2017 :מיליון  1.832 – 2018 ,₪מיליון  ,₪הגדלנו ב ,₪ 100,000 -
תראו את הפרופורצי ות ,בסדר?  – 2019עדיין נשארנו עם  1.832מיליון 2020 ,₪
–  1.832מיליון  ,₪ו  – 2021 -ניחשתם?  1.832מיליון .₪
אז איזו בשורה אנחנו מביאים בתקציב הזה היום לתושבי העיר רחובות? באמת,
שום דבר .בשורות גרועות לתושבים .קיצוצים ,הגדלות של שכר והנחות
בארנונה .זאת הבשורה שאנחנו מביאים איתנו בתקציב .2021
פיתוח ,גם ,אני מתייחס למה שאתה אמרת בתחילת דבריך .עיריית רחובות,
וראש העיר דיבר על זה ,באמת נמצאת כל הזמן בצומת של צמיחה ,התחזקות,
שגשוג ,זה בסדר גמור .ואז אנחנו צריכים כספים כמובן לפיתוח .אז מה עושה
ראש העיר? לוקח  40מיל יון  ₪מהפיתוח ,ומעביר את זה לשוטף .למה? אנחנו
יודעים שזה לכיסוי הגירעונות.
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תראו ,אנשים עברו לרחובות ,קנו דירות ,משלמים ממיטב כספם ...נשקיע
בפיתוח הסביבתי שלהם ,ואנחנו לוקחים את לכיסוי גירעונות .אני ביקשתי
להבין את המשמעות או להבין איך אנחנו כעיריית רחובות מחשבים ,איך אנחנו
בונים את הנוסחה ,יש נוסחה הרי של משרד הפנים ,היא מורכבת מכמה
פרמטרים .למעשה לוקחים את ההוצאות של מינהל הנדסה ,מוסיפים איזושהי
תקורה ,מורידים אגרות בנייה .דרך אגב משרד הפנים שרטט לי את הנוסחה
בצורה קצת שונה.
ביקשתי מה עירייה לקבל את הפרטי ם בנושא הזה כדי שאני אוכל ללמוד ולבוא
לכאן בצורה כמו שאמרתי עניינית בפתח דבריי .ביקשתי לפני שבועיים ,קצת
יותר משבועיים ,מסמכים  ,להגיש בקשות ,מזכיר לעירייה ,פונה למשרד הפנים
שיעזרו לי .קיבלתי בסוף תשובה שבינה לבין האמת או בינה לבין המציאות
שמיים וארץ ,בסדר ? חזרתי שוב פעם למשרד הפנים .רק אחרי שאיימנו בעתירה,
קיבלתי את המסמכים אתמול.
אז קודם כל ,לא הספקתי ללמוד אותם עד היום בצורה יסודית ומעמיקה .אבל כן
הצלחתי להבין ,וזה אולי נשא ל את דניאלה .תראו ,אני הסתכלתי על החישוב
שאתם מקיימים מידי שנה ,שבמסגרתו אתם מעבי רים את התקציב מהפיתוח
לשוטף .אז ראיתי באמת ,לוקחים את התקציב ,את ההוצאות של מינהל הנדסה,
ומורידים ממנו אגרות בנייה ,מוסיפים לו תקורה של  15%ומורידים את אגרות
הבנייה .ומה ששאר ,זה מה שאנחנו מעבירים לתקציב השוטף.
אז אני רוצה להתייחס רק לתחשיב ,דניאלה ברשותך ,של  .2020כי את  2021את
ה  40 -מיליון ,לא קיבלתי .איך אתם מחשבים את הוצאות מינהל הנדסה? הרי את
מפנה שם לפרק של הוצאות מינהל הנדסה ,שנמצא לנו בספר התקציב .נכון? אז
אם אני פותח את הוצאות מינהל הנדסה בספר התקציב ,בפרק  ,731אני פותח
את  ,731ואני למד שההוצאות שלנ ו בתקציב  2020היו  10.820מיליון .₪
ואילו בתחשיב שאתם מציגים ,אני רואה שרשמתם  17.139מיליון  .₪זאת שאלה
ראשונה .למה? שאלה שנייה ,אחרי שהורדתם את אגרות הבנייה ,אנחנו מגיעים
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לסכום של  28מיליון  ,₪ואילו אתם כותבים  33מיליון  . ₪בדו"חות שאתם
שלחתם לי ,לא בדו"חות שאני המצאתי ,דו"חות שאתם שלחתם לי .כל מה שאני
אומר ,זה בכתובים.
אני חוזר על השאלה ,איך זה יכול להיות שאתם מחשבים או מכניסים הוצאות
שהן לא קיימות 17.193 ,מיליון  ,₪זה אתם מעלים תקורה ,תחשבו שהנזק הוא
כפול ,תחשבו שהנזק הוא כפול ,כי מעלים איזה  15%תקורה .מ ורידים אגרות
בנייה ,שהסכום הוא נכון ,והגעתם ל  ,28 -ואתם הכנסתם לספר התקציב  33מיליון
 .₪זאת השאלה שלי .אם אפשר לקבל תשובה עכשיו או מה שתחליט ,אם אתה
רוצה בסוף.
דניאלה ליבי :

דבר ראשון ,את המסמך הזה...

רחמים מלול:

דניאלה ,תשובות בסוף.

עו"ד מתן דיל :

אי ן בעיה .זאת שאלה ראשונה .אני עדיין מדבק

במאקרו ,אני עוד מעט אכנס לסעיפים .תאמינו לי ,יש המון על מה לדבר ,המון -
המון על לדבר .ניסינו להיות מאוד -מאוד מדויקים ,מאוד מחודדים ,ומאוד
ענייניים .ואני אומר שוב ,אם מישהו חושב שמשהו לא ענייני ,אני מוכן
להתווכח על זה.
אז אני מדבר כרגע עדיין במאקרו .דיברתי בדבר הראשון שאין בשורה ,זאת
האמירה הראשונה שלנו .האמירה השנייה ,היא מצבה הכלכלי של העירייה .חשוב
שחברי המועצה יבינו את מצבה הכלכלי של העירייה .אני בטוח שכולנו מבינים,
אני רוצה אבל לחדד ולהפנות אתכם לכמה דברים .בסדר?
תראו ,נתון עומס המלוות והגירעון המצטבר של עיריית רחובות לא השתפר,
בסדר? ההיפך .כמובן גם את זה ביקשתי לקבל את הנתונים .תראו ,אין לנו עד
היום את הדו"ח הסופי של  . 2019אני לא יכול לקבל .זה משרד הפנים ,זה עדיין
בדיקות .שורה תחתונה ,אנחנו נמצאים היום בפברואר  ,2021אין לנו דו"ח כספי
סופי של  . 2019אז אני מדבר אתכם מנתונים שיש לי ,נתונים של  .2018אני לא
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יכול עדיין למקד את הדברים ,אבל המגמה ברורה .אבל למרות זאת ,כשמסתכלים
אפילו על  , 2018אני אומרת לכם שהנתונים לא השתפרו ,ומאז המצב הוחמר.
תראו ,אנחנו מדברים כל הזמן על העתיד הכלכלי ,אני מאוד -מאוד חושש ,ואני
אומר את זה פעם אחר פעם ,שהעירייה תגיע לחדלות פירעון ,שלא תצליח את
השירות המינימאלי שהיא נותנת היום .את השירות שהיא נותנת היום ,שהוא
שירות טוב .אבל בטוח שאנחנו משנה לשנה ,ואנחנו רואים את זה ,הקשיים או
המורכבות גוברת.
תראו ,הכנסות ממסחר ותעשייה ,גם על זה אני מדבר כל הזמן .מול הכנסות
מארנונה של מגורים .אנחנו מכירים את הנוסחה הזאת .נכון 55% ,מול  .45%מה
קורה ברחובות? אז גם בזה המצב הוא רע .אני אתן לכם את הנתונים בצורה
מאוד  -מאוד ברורה .דרך אגב ,גם פה ביקשתי נתונים ממנחם ,ש לח לי נתונים של
יולי .2020
אבל למרות זאת ,אני אגיד לכם מה כן הצלחתי להעלות ,נקרא לזה מגלגול בגוגל
ומבדיקה שאני קיימתי עם גזברים ממקומות אחרים ,והצלחתי להעלות את
הנתונים .אז ככה ,דצמבר  , 2018שטחי המגורים של העיר רחובות היו  4,654מ"ר.
שטחי הנכסים המניבים  2,787מ"ר .זה גם שאבי קינד יקשיב ,דיברנו כל הזמן על
הנושא של פיתוח אזורי תעסוקה .יולי  ,2020שטחי המגורים  4,726מ"ר ,שטחי
הנכסים המניבים  2,916מ"ר.
זאת אומרת ,אני אסביר לכם מה קרה פעם ,אנחנו היינו במצב ב  ,2018 -היינו
במצב שההכנסות שלנו ממסחר ו תעשייה היו  39%לעומת  61%ממגורים .שאני
מזכיר לכם שהנוסחה צריכה להיות  55%ממסחר ותע ש ייה ,מתעסוקה סליחה,
לעומת  45%ממגורים.
אז אנחנו בנוסחה הפוכה ,ומה שקרה כרגע ,שאנחנו מעמיקים את הפער,
מגדילים את הגירעון ,מקשים על עצמנו עוד יותר לנהל עיר בצורה נכונה
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וכלכלית מבחינה כלכלית בצורה נכונה .וברור לנו שרמת

השירות תרד ,כי מה

לעשות ,צריכים כסף כדי לספק שירות.
חברים ,היום חסרים כמעט  3מיליון מ"ר לתעסוקה כדי להגיע ליחס הרצוי של
 9.11או אם תרצו באחוזים  55%תעסוקה 45% ,מגורים .אנחנו עדים לכך שראש
העירייה ממשיך להוביל בנייה למגורים ,מז רח העיר ,מושלין ,ציפוף מרכז העיר,
תכנית לב העיר ,אושיות .אנחנו מכירים את התכנית הדרומית עכשיו חבצלת.
מגורים ,מגורים ,מגורים ,כאשר יש לנו תקרת זכוכית של מסחר ותעשייה .למדנו
את זה מגיאו -קטוגרפיה של  50,000-60,000מ"ר בשנה.
ולכן ,בבואנו לאשר תקציב חברים ,עלינ ו להיזהר מהגירעון השוטף ,שצפוי כמובן
להצטבר בגירעון המצטבר ,שרק יעמיק עומס מלוות ,והמצב של העירייה יהיה
גרוע יותר ויותר .אז רחמים ,אמרתי לך את זה בעבר ,אבל אתה משאיר לנו מה
לעשות ,עירייה במצב הרבה פחות טוב ממה שקיבלת.
שקיפות ,מאקרו ,חוסר שקיפות כמובן .חבר ים ,יש סעיפי תקציב שמבקשים
לאשר שאין להם בכלל שם .דניאלה ,זה לא חוקי .אין נושא ,אתם לא מסבירים,
אני עוד מעט אפנה אתכם לסעיפים .אתם מבקשים להוציא כסף שאין נושא ,אין
משימה ,אין הגדרה .סעיף  .₪ 500,000 ,₪ 150,000לא ברור על מה זה הולך
הכסף .מה זה? כאילו מה? מי שרוצה ,לוקח? קופה קטנה שהיא גדולה?
אתם יודעים ,יש דרך לכתוב תקציב ,להכין תקציב ,לבנות ספר תקציב .אני אתן
לכם דוגמא ממזכרת בתיה .רחמים ,אתה מכיר את המנכ"לית שם .זו דוגמא אחת,
דוגמא אחת .יש הרבה מ אוד דוגמאות .האמת שמכל הרשויות שביקרתי מסביב,
כולם פחות או י ותר בפורמט הזה .מה זה הפורמט הזה? תכנית עבודה מקושרת
תקציב.
אני אומר בעוונותיי ,גם כשהייתי בעירייה כסגן ראש עירייה ,לצערי עבדנו כמעט
ללא תכניות עבודה .אבל לומדים .אני מסתכל ורואה מה קורה במקומות אחרים.
לא צריך להמציא את הגלגל ,צריך לעבוד עם תכניות עבודה.
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אז אנחנו לא יודעים לעבוד עם תכניות עבודה .אבל רוב הרשויות מכינות
תקציב ,שזו תכנית עבודה מקושרת תקציב.
ואז בכל סעיף שתפתחו ,קודם כל יש לו שם ,יש שם הסבר מה זה ,מה הסעיף
הזה ,מכוח מה אנחנו מוציאים את הכסף ,או לטובת מה אנחנו מוציאים את
הכסף .יש שם איזשהו ענ יין מדיד .אפשר למדוד את הביצוע ,למדוד את התוצאה
של מה שנעשה .ומסבירים לך על מה הולך הכסף ,מה המשימה העיקרית שהסעיף
באמצעותו נוכל לבצע.
אז אתם יודעים ,הספר הזה ,תקשיבו ,למדתי אותו כשתי וערב ,מאוד -מאוד לא
ברור .כאילו רב הנסתר על הגלוי ,אבל בטח שאין תכנית עב ודה.
תראו ,העירייה לא מסבירה לנו עד עכשיו כמה כסף שילמו לפעילות שלא בוצעו.
אתם רואים אבל שיש הרבה מאוד סעיפים ,דיבר על זה גם בתקציב שבביצוע,
דיבר על זה ראש העיר בפתיח ,למשל תרבות ,יש הרבה מאוד פעולות שלא
בוצעו .אבל מבחינת הביצוע יש שם מיצוי מלא של הכסף ,א יך זה יכול להיות?
אה ,שילמנו לספקים ולא קיבלנו שירות? תשקפו לנו את זה ,ביקשנו לדעת כמה
כסף אנחנו חייבים לספקים .אנחנו יודעים ,אני מדבר עם ספקים כל הזמן ,אני
בטוח שכל אחד מחברי המועצה ,אנחנו יודעים על המיליונים שחייבים .לא
אומרים לנו פעם אחת ברור כמה חייבים .
כמו שאמרתי ,סעיפי תקציב בלי משימה .אתם יודעים מה? תקציב קורונה .אתם
יודעים שתקציב הקורונה ,אנחנו ב  2020 -הוצאנו כ  2 -מיליון  ,₪שוב ,על פי ספר
התקציב 2.035 .מיליון  .₪שמתם לב כמה העירייה עכשיו מבקשת בתקציב ?2021
 .₪ 108,000וואלה ,זה לא מספיק לאלכוג'ל בבניי ן העירייה .אנחנו מכניסים דרך
אגב  .₪ 250,000אני לא מבין ,מה ,כאילו נגמרה הקורונה? עיריית רחובות לא
חלק מהסיפור הזה? אולי בגלל זה אנחנו גם במקום שאנחנו נמצאים בו,
והילדים לא חוזרים ללימודים .לא יודע ,לא עושים מספיק ,מה קורה? איפה
תכנית העבודה .איפה הכסף? מה המשימה של הקורונה? מה המשימה שלכם?
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איך אתם מגדירים את המשימה ומה אתם מתקצבים בצידה? כלום .לא ברור מה
היתרות שיש בקרנות הפיתוח ,קרן המקרקעין ,קרן השצ"פ .כמה כסף יש שם?
אין עדיין דו"ח כספי של  .2020תראו 2020 ,אי אפשר לדעת מה המצב הכספי ,כן?
אין דו"ח כספי 2019 .סגרנו ,אין לי עדיין את הדו"ח הכספי ,אז אני לא יודע מה
קורה שם .אבל ברור שאת הגירעון סגרנו בזכות הכסף של מכון ויצמן2020 .
נסגור בזכות הקורונה 2021 ,ה  40 -מיליון  ₪האלה שאנחנו נבדוק אותם .שמעו,
אני לא יודע איך אפשר להתייחס לזה בצורה רצינית.
אתה יודע מה ,עוד שאלה ברמה של השקיפות .אנחנו יודעים שבביצוע של ,2020
אין כמעט ירידה בשכר העובדים .עכשיו היו עובדים שיצאו לחל"ת ,זה לא משהו
נסתר .אנחנו יודעים שהיו עובדים שלמשך תקופה ממושכת יצאו לחל"ת ,איך זה
לא מתבטא בספר התקציב? אז זה לא מתבטא בספר התקציב ,תבדקו אותי .
הנושא הרביעי של מאקרו והאחרון ,בסדר? לפני שניכנס לסעיפים .חריגה מסכום
ההוצאה המאושרת .שמעו ,בישיבת התקציב בשנה שעברה ,הערתי שהעירייה
הוציאה סך של  40מיליון  ,₪תוך חריגה מסמכות באופן לא חוקי .למה? ההוצאה
הזאת יצאה מעבר לתקציב המאושר של עיריית רחובות ,ולא חזרנו למועצה כמו
שראש העיר אומר ,שאם משהו משתנה חוזרים למועצה ומאשרים אותו .לא
חזרנו ,והוצאנו  40מיליון  ₪יותר בביצוע ממה שהתקציב מאשר.
בשנה שעברה פניתי לראש העירייה ,ביקשתי תשובות ,פניתי ליועצת המשפטית.
היועצת המשפטית ,אני מפנה את זה אליך בשנית ,אבל אני מבקש לשמוע את
תשובתה של מיכל בנושא הזה .כתבתי ליועצת המשפטית גם מכתב מה  ,19.1 -גם
על זה לא קיבלתי תשובה .אז אני לא קיבלתי .אני מוכן ,אם מישהו רוצה לבדוק
את המייל שלי ולראות שלא קיבלתי תשובה .אני מצהיר פה שלא קיבלתי
תשובה .אני אשמח לקבל את התשובה עכשיו .ואנ י עומד על לקבל את התשובה
עכשיו.
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יש לי  2שאלות בנושא הזה :האם מותר לנו להורות על הוצאה שלא אישרנו
בתקציב? זאת שאלה ראשונה .האם מותר לנו או לראש העירייה ,להעביר תקציב
מסעיף לסעיף ללא אישור? אלה  2השאלות בנושא הזה .אני חוזר ברמת המאקרו,
שאלתי את דניאלה  2שאל ות ,ושאלתי את מיכל גם  2שאלות .אני מבין שראש
העירייה רוצה שאנחנו ניענה בסוף.
אני מזכיר שסעיף (2013א)(א)(  ) 1לפקודתה עיריות ,קובע שגזבר העירייה ,גזברית
העירייה במקרה הזה דניאלה ,לא תאשר התחייבות כספית והוצאה שלא מאושרת
בתקציב העירייה באותה שנת כספים.
סעיפי ם רבים שלא היה בהם ביצוע ,אני עוד מעט אפנה אתכם לסעיפים האלה.
אבל יש עדיין את החריגה הזאת .זאת אומרת ,מה שהערתי בשנה שעברה ,ואת
זה לא תיקנתם .יש עדין סעיפים שיש בהם חריגה .אני אתן לכם את הדוגמא ,רק
 5דוגמאות .סעיף  ,615סעיף קטן  ,780 ,100חריגה של  . ₪ 750,000אני מציין רק
סעיפים שיש בהם חריגה של כמעט מעל  1מיליון  .₪סעיף  811סעיף קטן 1 ,450
מיליון  .₪סעיף  78811סעיף קטן  2.5 752מיליון  .₪סעיף  2.5 ,754 ,811מיליון
 .₪סעיף  4 ,840 ,843מיליון  .₪חריגות ללא אישור תקציב .חריגות בביצוע ,לא
חוקי בעליל .אלא אם כן ,אנ י אשמח שהיועצת המשפטית תדייק אותי שאני
טועה.
עצרתי פה ,יש עוד המון כאלה ,אני חושב שהעניין ברור .דרך אגב ,רחמים,
אפילו כדוגמא אישית ,סעיף  , 536 ,611ליסינג רכב ראש העיר ,לשכת ראש העיר,
סליחה ,אם זה לא שלך.
רחמים מלול:

לי יש רכב שקניתי אותו במיטב כספי ,אז אל תדבר

איתי על רכב.
עו"ד מתן דיל :

אז אחד מהסגנים ,סלחו לי שאני לא...

רחמים מלול:

וגם לא על נהג אישי אל תדבר איתי.
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עו"ד מתן דיל :

אני חושב שהיית צריך לקחת נהג אישי ,אמרתי לך את

זה עשרות פעמים .היית נותן שירות יותר טוב .אבל בסדר ,זכותך.
רחמים מלול:

א נחנו עירייה נכשלת כדבריך.

עו"ד מתן דיל :

היום אתה ראש העיר ,פעם אחרת יהיה ראש עיר אחר.

רחמים מלול:

אז אני מוותר על עוזרים ,אין לי אף עוזר .מגיע לי .3

אין לי נהג ,מגיע לי נהג.
עו"ד מתן דיל :

זאת לא תעודת כבוד ,רחמים ,אני מסביר לך .בכסף

הקטן הזה יכולת לתת שירות יותר טוב.
רחמים מלול:

אין לי מאבטח .אני לא מנצל את סעיף המתנות כמו

שהסגנים ניצלו בעבר.
עו"ד מתן דיל :

הסגנים הלכו לכל האירועים.

רחמים מלול:

אה ,אני לא הולך לאירועים?

עו"ד מתן דיל :

אנחנו מכבדים את התושבים .אז אתה לא נותן

מתנה ...לתושבים מתנה.
רחמים מלול:

אני לא נותן מתנות באמת .אצלך בברית לא נתתי כי

הייתי באילת .זה אתה צודק.
עו"ד מתן דיל :

אה ,בסדר ... .אומר שגם אצלו לא.

עודד עמרם :

לא ,לא ,לא.

רחמים מלול:

אני מוכן בבן ה בא בעזרת השם.

עו"ד מתן דיל :

בעזרת השם .אבל חברים ,תקשיבו שנייה.

עו דד עמרם :

למען ההגינות ,ראש העיר היחידי בארץ שלא מחזיק

לא עוזרים ,לא נהג .אני רבתי איתו שלא ייסע בלילה -
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עו"ד מתן דיל :

זאת לא תעודת כבוד .עוזר יכול לייעל את השירות,

ואז רחמם יהיה נגיש עוד יותר לתושבים .זאת לא תעודת כבוד .אביב ,שנייה.
רחמים מלול:

אתה יודע כמה אני נגיש לתושבים?

עו"ד מתן דיל :

רחמים ,כדוגמא אישית ,למה אתם מוציאים ,₪ 70,000

אתם יודעים מה ,כסף קטן במושגים עירוניים שמאשרים מיליארד  ,₪בלי אישור
תקציבי .למה? זה משגע אותי ₪ 70,000 .סתם להוציא בלי שאישרת את זה
במועצה .הרי במועצה אתה מאשר מה שאתה ר וצה .תאשר את זה במועצה ,על
הראש שלנו ,אבל תאשרו את זה במועצה .תתנהלו כמו שצריך.
טוב ,על התב"רים אני אדבר אחר כך .דיברתי עד עכשיו על מאקרו ,נתתי 4
דוגמאות למה אין שום בשורה ,למה אנחנו מתנהלים בצורה לא נכונה ,ואיך
אנחנו צריכים להתנהל.
רחמים מלול:

אז סיימת?

עו"ד מתן דיל :

את החלק הראשון סיימתי ,עכשיו נמשיך חלק השני.

עכשיו אני מדבר אתכם סעיפים ,יש לי הרבה שאלות שלא ברורות.
רחמים מלול:

לא ,אז תסיים את ה  50 -דקות .ואחר כך נענה על הכל.

עו"ד מתן דיל :

אין בעיה .יכול להיות שאפילו פחות .דורון ,לפני

שבאמת ניכנס למ יקרו ,שיעור ראשון במבוא להכנת תקציב ,אנחנו יודעים
שתקציב חייב להיות מאוזן ,נכון? זה אני יודע .על זה אתם מסכימים איתי .גם
הגזברית תסכים איתי שחייב להיות מאוזן.
שלחתם לנו לפני כמה ימים איזשהו מכתב לניודים תקציביים ,נכון? אבנר
ואמיתי בחכמה רבה עמדו על שלהם ו קיבלו .אני חושב שמדובר -
רחמים מלול:

לא ,הייתה טעות.

עו"ד מתן דיל :

אין בעיה.

אמיתי כהן :

 ...אין צורך בתרבות...
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עו"ד מתן דיל :

אין צורך בתרבות? אמיתי ,אני אגיד לך משהו .אני

אייצג עבורך את הציבור שלך .יש הרבה ספרי תורה שחבויים בבתים ,שרוצים
להכניס א ותם .תעשו להם תרבות ,תקיימו את האירועים ,אל תוותרו על זה.
דורון שלח לנו שינויים תקציביים ,הייתה טעות ,זה בסדר .מה קורה? המספרים
לא מתכנסים .אצל אמיתי יש  1.750מיליון  ,₪והיה רשום  1.312מיליון  .₪מה
ההפרש?  .₪ 438,000אצל אבנר היה  1.450מיליון  ,₪והיה  1.087מיליון .₪
הפרש  .₪ 363,000בסדר? בהוצאות חשמל שאני מברך על ההתייעלות הזאת ,אני
הייתי חלק מזה גם ,קידמתי את זה ,פעלתי ,הבאנו מענק אפילו ממשרד ממשלתי
ולצערי הפסדתם את המענק ,אבל לא נורא.
אתם מציגים התייעלות של  ,25%מצוין ,מבורך .במקום  4מיליון  3.2 ,₪מיליו ן
 .₪ההפרש הוא  .₪ 763,000מה לעשות אם  ,₪ 801,000פחות  ₪ 763,000זה
 .₪ 38,000אז בואו תסבירו לי שנייה ,זה לא מאוזן .דורון ,התקציב לא מאוזן.
מר דורון מילברג :

אני לא יודע על מה אתה מדבר ,תאמין לי.

עו"ד מתן דיל :

אז אני אדביר שוב .לחזור? אני אחזור שוב.

מר דורון מילברג :

 ...סכומים במיליונים.

עו"ד מתן דיל :

דורון ,תקציב חייב להיות מאוזן ,לא משנה באיזה

בסכום ,בשקל.
מר דורון מילברג :

זה נכון.

עו"ד מתן דיל :

תראו,

את

האומדן

שלכם

אתם

עושים

בצורה

מלאכותית .לא יודע למה אישרתם שם מיליון  ,₪רח מים.
רחמים מלול:

אז כל הכבוד ,שלאחר שאתה מתכונן כבר חצי שנה

לתקציב.
עו"ד מתן דיל :

חצי שנה? אני קיבלתי את המסמכים ק לפני כמה

ימים.
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רחמים מלול:

אתה מגלה שיש פער של .₪ 38,000

עו"ד מתן דיל :

אני מגלה שהוא לא מאוזן .יש פערים עצומים של

מיליונים.
רחמים מלול:

אז אתה לא יוד ע ללמוד תקציב.

עו"ד מתן דיל :

אבל יש פער ברמת איזון תקציבי ,איך אתה מציג לנו

היום תקציב.
רחמים מלול:

עם כל הכבוד ,אתה לא יודע ללמוד תקציב.

עו"ד מתן דיל :

אז בוא תסביר לי.

רחמים מלול:

אם יש טעות של  ,₪ 38,000היא תתוקן.

עו"ד מתן דיל :

מה זה תתוקן? אתה מבקש לאשר תקציב שהוא לא

מאוזן .אז תתקן ,אתה לא יכול לאשר תקציב לא מאוזן.
רחמים מלול:

אל תצעק אליי.

עו"ד מתן דיל :

אני מעיר.

רחמים מלול:

אל תצעק.

עו"ד מתן דיל :

אולי אתה לא שומע.

רחמים מלול:

תסיים את ה  50 -דקות שלך ותקבל תשובות.

עו"ד מתן דיל :

טוב ,אני רוצה התייחסות של היועצת המשפטית האם

ניתן לאשר -
רחמים מלול:

אני יודע שאתה רוצה לגרור אותי בכוח לוויכוח.

עו"ד מתן דיל :

לא ,לא ,אני רוצה -

רחמים מלול:

אני לא אגרר אחריך.

עו"ד מתן דיל :

אני רוצה עירייה מתוקנת.
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רחמים מלול:

לא אגרר אחריך.

עו"ד מתן דיל :

אני רוצה עירייה מתוקנת.

רחמים מלול:

לא אגרר ,תשכח מזה.

עו"ד מתן דיל :

להיגרר אחרי מה? אני באופוזיציה ,אתה רוצה לעבור

לאופוזיציה?
רחמים מלול:

כשהיית סגן ראש עיר ,לא הייתה לך שום הערה,

מעניין .למרות כל החריגות שלך.
עו"ד מתן דיל :

היו לי טונות של ה ערות אליך ב  4 -עיניים ,רחמים .אם

אתה רוצה פתוח את הישיבות הפרטיות שלנו ,של מה שאמרתי לך והתחננתי
אליך שתשנה את מדיניות שלך ולא עשית.
רחמים מלול:

תפסיק לשקר את החברים פה.

עו"ד מתן דיל :

אוי נו ,עכשיו אתה מדבר לשקר? כנראה שנגררת.

תיזהר בלשונך.
רחמים מלו ל:

אתה רוצה לסיים את ה  50 -דקות?

עו"ד מתן דיל :

אני רוצה -

רחמים מלול:

בבקשה ,תסיים את ה  50 -דקות.

עו"ד מתן דיל :

להציף בפני חברי מועצת העיר עיוותים ,חריגות,

הסתרה .תציגו תקציב מאוזן ,דורון .תציגו לנו תקציב מאוזן .אתה חייב לעשות
את זה היום .דניאלה ,סעיף  ,621סעיף קטן  . 701זוהר ,אני מתנצל ,גם אני מפנה
את זה אליך .רזרבה ,דרך אגב ,זה נמצא אצל הגזברית ,בפרק של הגזברית.
זוהר בלום:

למען ההגינות...

עו"ד מתן דיל :

אני יודע שזה חוק נהרי ,זוהר .אני יודע למי זה הולך,

לאיזה בית ספר זה הולך ,אין שום בעיה עם זה .בי שיבת התקציב הקודמת הערתי
על כך שאי אפשר לרשום רזרבה ,נכון? אי אפשר להסתיר את זה .תכתבו על מה
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זה יוצא .אמרת לי טעות טכנית .דרך אגב ,גם כאן חרגתם מסכום ההוצאה כמו
שאתם רואים .במקום  1.179מיליון  1.666 ,₪מיליון  .₪אמרתם טעות טכנית,
אמרתם תתקנו.למה? כתוב רזרבה  .עוד פעם מסתירים .חוק נהרי ,תספר פה לכל
חברי המועצה ,שבטוח שהם לא יודעים על מה יוצא הכסף .עכשיו אין עם זה
בעיה ,למה אתם מסתירים את זה? מי מסתיר את זה.
רחמים ,עם כל הכבוד ,את התרגיל הזה עשית לי גם פעם שעברה .אני מחכה עד
שאתה חוזר .תראה ,אתה ראש העיר ,אתה ראש עירייה חזק.
רחמים מלול:

...

עו"ד מתן דיל :

תצא לשירותים ,אני מחכה לך .אני רוצה שתשמע .אני

לא מדבר לא בנוכחותך ,עם כל הכבוד.
רחמים מלול:

אני ...ממלא מקומי ממשיך לנהל את הישיבה.

עו"ד מתן דיל :

אוקיי ,ואני רוצה שתשמע את הדברים ,כי פעם שעבר

לא ענית על השאלות.
בנצי שרעבי:

מתן ,תמשיך.

עו"ד מתן דיל :

בנצי ,אתה יודע שאני אוהב אותך ,מוקיר אותך ,מעריך

אותך ,אבל בסוף הוא מעביר מה שהוא רוצה .ולא ייתכן שהוא לא יענה לשאלות,
תבינו .אני אומר פה לחברי המועצה ,יש פה דברים הזויים .אני מראה לכם את
זה שחור על גבי ל בן.
אני מוכן להתווכח על כל סעיף שאני מעלה .אם מישהו יוכיח שאני טועה ,אני
מבקש סליחה מהחברים והתושבים ואתקן את עצמי .עשיתי עבודה יסודית כמו
כל שנה ,מעירים הערות ,אתם מבטיחים שתתקנו ולא מתקנים .זה לא ייתכן דבר
כזה .יש דבר אחד שתיקנתי ,עוד מעט אני אגיד לכם מ ה זה ,ותתפלאו אפילו
לראות מה זה הדבר הזה שתיקנתם.
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בנצי ,אני שואל אותך .הרי פעם שעבר הצגתי את הדברים ,ראש העיר חזר ,ואז
הוא אמר 'בואו נענה עכשיו על השאלות' .אז אמרתי 'אוקיי ,אבל שאלתי את
השאלות .אתם רוצים אחרי זה שנשאל את השאלות שוב? כי ראש העיר צריך
לענות ' .דורון ,בואו תגידו לי מה אתם רוצים .אני אחזור על השאלות שוב פעם.
אני רוצה תשובות לכל השאלות היום.
מר דורון מילברג :

אנחנו רושמים את הדברים ,ר אש העיר הוא רק בן

אדם ,גם יש לו צרכים אישיים כמו לבן אדם נורמאלי.
עו"ד מתן דיל :

אני מכבד את זה מאוד ,אז בואו נמ תין.

מר דורון מילברג :

שעובד  18שעות ביממה.

עו"ד מתן דיל :

דרך אגב ,הוא עוב ד קשה ,ואף אחד לא אומר שלא.

כמו שאמרנו ,אנחנו מצלמים רק את עצמנו.
מר דורון מילברג :

אני פשוט לא פוטוגני ,אז אני לא מוכן ש...

(מדברים ביחד)
עו"ד מתן דיל :

מה ,זוהר? לא שמעתי.

זו הר בלום:

אמרתי...

אביב איטח :

זוהר ,אתה לא קובע...

(מדברים ביחד)
עו"ד מתן דיל :

יש לך אישור לצלם את זוהר הוא אומר .גם יניב אין

לו בעיה.
בנצי שרעבי:

מתן ,המשך.

עו"ד מתן דיל :

שנייה ,אני שותה .גם לי יש צרכים .חסרים כמה חברי

מועצה .תראו ,הם ביקשו שאנ י אמשיך ,אני רוצה לכבד את הנוכחים .יש פה
הרבה מאוד אנשים ,אי אפשר לא להמשיך .אז אנחנו נמשי ך ואחרי זה נחזור על
השאלות שוב ,אין שום בעיה.
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אני אמשיך בשאלה ,דניאלה ,זה אליך או למקום ראש העיר או לדורון ,או לשאר
חברי המועצה .למה באותו פרק שלך ,אני קורא לזה ברשו תך סעיף ,כי ככה זה
רשום ,אבל זה פרק אני יודע ,סעיף  ,621סעיפים קטנים  .784 ,782למה בגזברות
יש תקציב לאוכלוסיות מיוחדות ותקציב לפעילות בין מגזרית? לכאורה זה צריך
להיות אפילו תחת התקציב של שמוליק דאנזאן אני חושב .או אני לא יודע.
למה זה בגזברות? שמוליק ,טוב ,הם אוכלים ,כולם שותים .תקשיבו ,זו ישיבת
מועצה מאוד עניינית ,אמיתי .שאלתי שאלה .דניאלה ,את יכולה לענות לי למה
הנושאים הללו נמצאים בפרק של גזברות העירייה? אוכלוסיות מיוחדות ופעילות
בין מגזברית .למה זה לא אצל שמוליק דאנזאן.
בנצי שרעבי:

מתן ,דניאלה תשיב לך .

עו"ד מתן דיל :

אה ,אחר כך?

בנצי שרעבי:

אחר כך.

עו"ד מתן דיל :

מצוין .הם אוכלים ,אל תפריעו להם לאכול.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מתן ,אורית היא מחזיקת התיק .היא נמצאת פה.

אורית שרגאי .של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
עו"ד מתן דיל :

אז אורית ,אם את יודעת להגי ד לי תשובה למה זה

אצל דניאלה ולא תחת תחום שלך .ראש העיר יענה? אין בעיה .נמשיך הלאה .אני
לא שומע ,דורון.
מר דורון מילברג :

אני אומר ,זה לא אצל דניאלה ,זה בתקצי ב בעירייה.

עו"ד מתן דיל :

כן ,אבל אנחנו רוצים שהתקציב יהיה ,התקציב הוא

תכנית עובדה לכאורה ,למרות שזאת לא תכנית עבודה ,צריך להיות איזשהו
הקשר לדברים ,לא יכול להיות.
מר דורון מילברג :

הקשר שמחזיקי התיק יודעים מה סעיפי התקציב

שלהם ,ומנצלים אותו עד תום.
24
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  23מתאריך 10.2.2021

עו"ד מתן דיל :

אז בשביל מה אתה עושה פרקים? תאשר סעיף אחד,

 1.1מיליארד ,ובזה נגמר הסיפור .ליאור ,אל ת שכח ,אתה מחזיר אותי הביתה,
הבאת אותי מקודם ,אל תשכח שאתה מחזיר אותי גם.
מר דורון מילברג :

הוא הביא אותך ,לא בטוח שהוא מחזיר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

ליאור ,מה עם התקציב של תנועה ,פיקוח ,שילוט,

איכות הסביבה ,שיטור עירוני?
 -מתן דיל :

טוב ,אני ממשיך .סעיף  ,72 1סעיף קטן  .531בסדר? אני

מבקש שתסתכלו על הנושא הזה ,בסדר? יש כאן  ₪ 150,000ללא פירוט על מה.
פרק  ,721זוהר ,סעיף קטן  ₪ 150,000 ,531ללא פירוט על מה הולך הכסף .הוצאה
לא חוקית .דרך אגב ,גם בשנה שעברה הערתי על כך ,ראש העירייה התייחס,
אמרו שיתקנו .שימו לב ,בי צוע מלא .₪ 149,800 ,ביצוע מלא של התקציב בלי
הגדרה ,בלי הגדרה .נוציא למה שאנחנו רוצים.
דניאלה ליבי :

דלק.

עו"ד מתן דיל :

את אומרת דלק? תכתבו דלק .פעם שעברה לא

רשמתם .הערתי .אי אפשר להוציא ככה כסף ,דניאלה .סעיף  ,723סעיף קטן .430
שימו לב ,חשמל ופעולות מקל ט.
עודד עמרם :

מתן ,יש סעיפם שחברי מועצה ,אתה היית סגן ,חבל

על הזמן פשוט .חברי מועצה הם לא מורשים בדין כמורשי חתימה .אז יש סעיפים
שנמצאים בגזברות ,שהיא מאשרת ומנתבת את זה לכל...
עו"ד מתן דיל :

אתה מדבר על השאלה הקודמת ,אז אני אענה לך,

עודד.
עודד עמרם :

כן.

עו"ד מתן דיל :

סעיף תקציבי חייב להיות בפרק שיש הקשר בין

ההוצאה לבין הסמכות .ולכן כאן אין קשר ,ואין הקשר בין ההוצאה לבין
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הסמכות ,לכן זה לא תקין .כמו שאמרתי ,שימו לב ,חשמל לפעולות מקלט,
תקציב  ,₪ 204,000 ,2020ביצוע – 2021 .₪ 150,000אין .אני רק רוצה לדע ת ברמת
הצהרה ,לא מתכוונים לממן יותר פעילות במקלטים ,כי אנחנו בדיוק בודקים את
זה עכשיו בביקורת דרך מבקר העירייה ,לבדוק את הנושא הזה .אז אין יותר
חשמל במקלטים?
דניאלה ליבי :

בוודאי שיש.

עו"ד מתן דיל :

אז למה אין תקציב? אם ודאי שיש ,דניאלה ,תרשמו.

לא רשמתם  .אני אקבל על זה תשובות ,אמרתם תשובות אחר כך.
רחמים מלול:

לא צריך לענות לו.

עו"ד מתן דיל :

סעיף  ,729פרק  , 729קורונה ,שימו לב ,כמו שאמרתי.

שימו לב ,אין יותר תקציב קורונה .₪ 108,000 ,דרך אגב ,אנחנו מכניסים 250,000
 .₪לא יודע ,הוצאנו  2מיליון  ₪ב  ,2020 -בר ור שגם ב  2021 -נצטרך להוציא
מיליוני  ₪אם נרצה לתת שירות .אני רוצה לדעת ולהבין על מה ה ,₪ 108,000 -
ואיך רק  .₪ 108,000לא זכור לי שנגמרה הקורונה .סעיף  ,744סעיף קטן ,750
אחזקת רמזורים .זה מופנה לאבי קינד ולליאור שוקרי .אבי ,אני מזכיר לך ,ואני
אומר לך את זה ממק ום של הערכה .ב  2019 -התקציב היה  .₪ 900,000אמרתי לכם
שנה שעברה שהקיצוץ הזה שכתבתם הוא היה מלאכותי .אין סיכוי שפתאום
האחזקה תרד בצורה כזו משמעותית.
אז אבי ,אתה הצהרת לי שיש חוזה חדש .האמנו כרגיל .והנה ,לצערי ,צדקתי,
ביצוע לא סופי ,כי הרי אתה מבין שהביצוע הז ה הוא עד נובמבר .יכול להיות
שיש יותר מכך .₪ 860,000 .אבל הערנו את זה שנה שעברה ,שוב פעם הביצוע
חורג מהתקציב ,והנה גם עתה ,אתם מעלים את זה ומבקשים תקציב של 750,000
 ,₪עדיין תקציב חסר .שוב ,לכסות על הגירעון הזה הצפוי.
סעיף  ,766סעיפים קטנים  110ו  .130 -שוב הו צאה לא חוקית .אין פירוט עבור מה
אתם מוציאים  .₪ 550,000אני באמת לא מבין ,ואני אומר את זה מתוך הערכה
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אמיתית לחברי המועצה .איך חברי מועצה מאשרים סעיף תקציבי שהם לא
יודעים על מה זה יוצא .פרק  ,766סעיפים קטנים  110ו .130 -
זוהר בלום:

 110זה תמיד שכר.

עו"ד מת ן דיל :

אין שום בעיה ,זוהר .תכתבו שכר.

זוהר בלום:

לא ,אתה יכול לראות בכל...

עו"ד מתן דיל :

אבל צריך לכתוב את המשימה .דיברנו על זה .תכתבו.

זוהר בלום:

ו  130 -זה שעות נוספות.

עו"ד מתן דיל :

תכתבו שעות נוספות .סעיף  ,811סעיף קטן  .751זה

אני שואל אותך ,ז והר .אני שואל אותך ,אני שואל את רמי מדהלה ,ראיתי אותו
גם פה .האם בוטל פרויקט בני מצווה?
זוהר בלום:

כן.

עו"ד מתן דיל :

חבל מאוד.

זוהר בלום:

לא ,אתה לא יכול לעשות אותו חודש הבא .אני מדבר

ב .2021 -
עו"ד מתן דיל :

טוב ,זו תשובה .אני עצוב ,אבל בסדר .זה מש הו טכני

שרציתי לדעת.
זוהר בלום:

אבל כנראה שיש פעילות אחרת ,בכסף שנשאר ב 2020 -

ויוצאים כל כיתות ו' ו -זאת אומרת ',וירטואלית לעיר דוד.
עו"ד מתן דיל :

טוב ,תודה .גם אליך זוהר ,פרק  ,815סעיף קטן ,810

השתתפות בבית ספר אורט .תראו ,בעניין הזה אני ביקשתי כמובן כ רטסת כדי
ללמוד את הסעיף הזה .והוזהר ,משנת  2018אין העברות לבית ספר אורט .הערתי
על זה גם פעם שעברה ,אמרתם תתקנו ,ולמרות זאת אתם כותבים סתם הוצאה
שלא קיימת .למה זה בתקציב אם אין הוצאה כזו ולא תהיה הוצאה כזו?

27
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  23מתאריך 10.2.2021

זוהר בלום:

יש חוזה שנחתם עם אורט .מנגד ,אורט שו כרת את

המכללה ועושים להם קיזוז .השנה זו השנה האחרונה של הקיזוזים ,שהם צריכים
לשלם עבור המכללה ,ואז יהיה הסכם חדש .אנחנו חייבים לכתוב אותו בתור
סעיף פה ,ויש לנו התחשבנות כל שנה שלנו מולם ,ואנחנו רואים אם זה מתקזז.
עו"ד מתן דיל :

לא ,אבל לא יוצא .זוהר ,לא י וצא כסף ,ואתם כותבים.

שוב ,לא כתבתם בביצוע ,כי באמת לא יוצא.
זוהר בלום:

הם אמורים לשלם שכר דירה עבור המכללה איפה

שהם נמצאים בחלק ,וזה חלק מהקיזוז שנחתם.
עו"ד מתן דיל :

זו הכנסה ,אבל זו לא הוצאה.

זוהר בלום:

בבית משפט זה הפך להיות קיזוז ,בפסק דין.

ל יאור שוקרי :

אפשר עוד פעם לשמוע את עניין הרמזורים? שאני

אוכל לענות לך בכובד ראש.
עו"ד מתן דיל :

כן ,אני אחזור על זה אחר כך .צריך לתת תשובות.

ליאור שוקרי :

לא ,למה? אתה יכול לחזור עכשיו ,אני אענה לך

עכשיו .אני לא אחכה לסוף.
עו"ד מתן דיל :

סעיף  744סעיף קטן  ,750יש נושא של אחזקת

רמזורים .באישור התקציב שנה שעברה ,אני

הערתי ואמרתי שהתקציב היה

 ,₪ 900,000וכשאתם ביקשתם שתקציב  2020יהיה רק  ,₪ 500,000באתי ואמרתי
לך שזה לא יספיק .אמרנו – למה אתם כותבים סתם הוצאה או למה אתם
מצמצמים הוצאה? הרי ברור שההוצאה תהיה גבו הה יותר ,משמעותית יותר.
אבי קינד ואתה ,ואמרתי את זה ממקום של הערכה רבה ,אמרתם שיש הסכם
חדש ,חוזה חדש .והאמנתי שבאמת הכסף יירד .הנה הגיע אישור תקציב  2021לא
ירד ,יותר ממה שאמרנו אפילו .ואנחנו רק בנובמבר ,האומדן הוא מנובמבר.
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אז אני אומר  2דברים ,אפילו  3דב רים יש לי להגיד .אחד – למה אתם רושמים
הוצאה מלאכותית ולא באמת מדויקת? שנית – איך הוצאתם יותר ממה
שאישרנו? שלוש – למה גם עכשיו אתם מתקצבים את זה בחסר? אלה 3
השאלות שלי אליך ,ליאור.
ליאור שוקרי :

טוב ,אני אענה לך בסוף.

עו"ד מתן דיל :

בסוף .סעיף  ,822סעיף ק טן  .755חברים ,קיצוץ של 1

מיליון  ₪בהפעלת היכל התרבות .אז אני מבקש א' לדעת איך אפשר לקצץ מיליון
 ₪בהפעלה של היכל התרבות .כשהסבירו לנו את ההוצאות של היכל התרבות,
הסבירו לנו שכמעט והן קשיחות ,שאי אפשר לגעת בהן ,זאת שאלה ראשונה.
שאלה שנייה ,הרי אנחנו יודעים שבקורונה לא היו הופעות בהיכל התרבות או
שאני טועה ,תגידו לי .וככה במרבית השנה ,עדיין איך יכול להיות שיצאו 3.2
מיליון  ,₪או ביצוע של נו ב מבר .זאת אומרת ,ש יכול להיות שיצא אפילו כל
הסכום .איך זה יכול להיות? אלה השאלות בנושא הזה.
סעיף  ,822סעיף קטן  .781אירועי התרבות ,עודד ,קוצצו ב  2 -מיליון  .₪מה ,לא
מגיע לתושבים פיצוי? אולי להוסיף להם  2מיליון  ?₪קוצצו בשנה כל כך קשה
כמעט  .50%סעיף  ,822סעיף קטן  .782עוד  2.5מיליון  ₪קיצו לחברה העירונית.
נמצא פה המנכ"ל ,מנכ"ל יחסית חדש ,שומעים עליו דברים טובים ,רוצים
שיצליח .הה צלחה שלו זה ההצלחה שלנו .קיצוץ  2.5מיליון  ₪לחברה העירונית,
מה קורה פה?
סעיף  ,822סעיף קטן  , 100810משרדי ממשלה .אני מבקש לדעת מדניאלה ,על מה
העירייה מוציאה  1.5מיליון  ₪למשרדי ממשלה? דרך אגב ,גם כאן מדובר בביצוע
עודף של  1.9מיליון  .₪ומבדיקה שאני העליתי ב כרטסת שבדקתי ,עולה שם ,בלי
לשאול הוצאות לא קשורות בכלל ,החל מפסטיבל הפסלים החיים ,הפלטפורמה,
בית מיכל ,אוסי וזוהר .אין לי מושג מה זה ,הסתבכתי שם ,אשמח שתבהירי לי
על מה מדובר.
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סעיף  ,911סעיף קטן  , 432זה הסעיף האחרון בהוצאות ,חברים .ההערה האחרונה
שלי בהוצאו ת ,שוב ,אמרתי לכם ,בחרתי ממש בפינצטה על מה להעיר או לשאול.
ס ע יף  ,911סעיף קטן  , 432הוצאות מים .שוב ,רושמים עדיין את התקציב כמו
התקציב של  1.750 2020מיליון  ,₪אבל אין ביצוע ,אין שום ביצוע .אם אין
הוצאות מים ,אז אין בעיה .אבל יהיה ביצוע ,לא יהיה ביצוע? התקצי ב הזה
נדרש ,לא נדרש ,זאת השאלה.
חברים ,אני עובר לפרק ההכנסות .גם מספר שאלות 6-7 ,שאלות קצרות ,ובזה
סיימנו .סעיף  , 125דיווידנד תאגיד מים .כל הסעיף ריק ,זאת אומרת ,אין תקציב
ל  ,2020 -אין תקציב ל  2021 -ואין ביצוע .זה מצוין ,אין בעיה. .אבל אני שואל את
ראש העירי יה למעשה ,האם אתה מצהיר לא תמשוך דיווידנד לצורך כיסוי
תקציבי ב  2020 -וב  ,2021 -ואני מזכיר לך ,שבסוף  2019אמרת שתיקח בשנה הבאה
דיווידנד מתאגיד המים שוב ,לכיסוי הגירעון.
סעיף  , 190מענקים מיוחדים .שמעו ,אני אומר לכם ,מדובר לתפיסתי בפיקציה
ובסיסמא .בדיקה בכרטסת  ,עולה שהתקבל רק ב  1.2 2018 -מיליון  .₪כבר בשנה
שעברה טענתי שזו פיקציה ,וזו דרך לצמצם גירעון בצורה מלאכ ותית .אז צדקתי.
דניאלה שטענה שמדובר בשכר בודקות .אז אמרתם .למה? כי בדקתי בכרטסת
ואין ,זה ממש לא כך .למה אתם ממשיכים להטעות אותנו שוב כדי לצמצם
בצורה מלאכו תית את  . 3הגירעון? לא מובן וזה גם לא חוקי.
 ,2014סעיף קטן  , 210אגרת רישיונות לכלבים .זו דוגמא כדי להבין איך שזה
פשוט מביך .הזהרתי כבר בשנה שעברה שאין סיכוי לעלות מ  .₪ 40,000 -בסדר?
מ  ,₪ 40,000 -לאיזו הכנסה עיריית רחובות מצהירה שהיא תצליח להגדיל אגרות
רישיונ ות לכלבים? – ל  1 -מיליון  .₪אז דורון אמר לי ,אליך אני מפנה את זה,
אמרת לי דורון 'אל תדאג ,הכסף ייכנס' ואתה עומד על כך .אז הנה ,אמרתם,
הגענו שוב לישיבת תקציב ,ביצוע  .₪ 55,000ומה אתם עושים שוב? רושמים 1
מיליון  ₪הכנסה .מלאכותי ,אמרנו מלאכותי ,גם אתם הסברתם פ עם שעברה
מלאכותי.
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סעיף  ,233אגרת רישיונות בנייה .גם על זה התרעתי שאין סיכוי רחמים שתכניס
 11מיליון  ,₪בגלל ש ...הבנייה ירדו ,והנה שוב ,אתה

ממשיך עם זה ,ורואים

שהביצוע הוא קטן יותר.
סעיף  ,281סעיף קטן  . 490דרך אגב ,הנה סעיף שהקשבתם לגביו .כן? שנה
שעברה ה תרעתי על כך שהניסיון של העירייה להעשיר את קופתה על ידי קנסות
של בית משפט מתושבים לא יצלח ,ואין סיכוי שתגיעו ל  2.5 -מיליון .לפחות כאן
הקשבתם והורדתם את התחזית ל  1 -מיליון .₪
סעיף  ,313סעיף קטן  , 421זוהר ,מחשב לכל ילד .אני חייב להבין את זה .ראשית,
אתם רושמים הכנסה של  350,000ומכניסים בקושי  ,₪ 50,000זוהר .באותה
נשימה אתם מוציאים את כל ההוצאה התקציבית של  .₪ 165,000אני מזכיר לך,
שמי שעשה את זה במשך  5שנים ,והצלחתי להביא לרחובות  150מחשבים מידי
שנה ,רק כאשר הבאתי  ,150הייתה הצדקה להוצאה של  ,₪ 165,000כי אנחנו
יו דעים שזה מצ'ינג.
זוהר בלום:

באף שנה לא היה יותר מ  ₪ 30,000 -הכנסה ב  5 -שנים

האחרונות.
עו"ד מתן דיל :

זאת השאלה ,זוהר ,למה אתם כותבים ?₪ 350,000

זוהר בלום:

רגע ,השנה אבל יש הכנסה...

עו"ד מתן דיל :

לא ,אין לך .גם השנה אין לך .ואתם ממשיכים לכתוב,

זוהר ,אני אשמח לקבל תשובה .שאלה אחרונה , 410 ,אגרת מים .גם בנושא הזה,
דניאלה ,הכרטסת אי אפשר להבין משם כלום .אני אשמח לדעת במה מדובר ,אלה
השאלות שלי .תודה רבה.
רחמים מלול:

טוב ,תודה רבה ,חברים .אני לא מתכוון כעת לענות לך

על כל הסעיפים שהעלית ,למה זה ולמה הוא ו כו' .זו לא מטרת הדיון התקציבי
פה .כל השאלות שהעלית לגבי סעיפים כאלה או אחרים ,אתה

מוזמן להיכנס

לדניאלה ,היא שכנה שלך בקומה .2
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עו"ד מתן דיל :

אני מזכיר לך ,גם שנה שעברה ניסית והסברתי לך

שהחוק מחייב אותך.
רחמים מלול:

תגיד לי ,אני הפרעתי לך?

עו"ד מתן דיל :

אני אקשיב לך עד הסוף.

רחמים מלול:

הפרעתי לך?

עו"ד מתן דיל :

הפרעת לי קצת ,כן.

רחמים מלול:

לא ,אתה סיימת את הזמן שלך.

עו"ד מתן דיל :

הפרעת לי קצת.

רחמים מלול:

הפרעתי לך?

עו"ד מתן דיל :

כן ,אבל לא נורא.

רחמים מלול:

מה ,אסור לי לצאת לשירותים?

עו" ד מתן דיל :

מותר לך.

רחמים מלול:

זה לא מנומס מה שעשית.

עו"ד מתן דיל :

הבטחת לי שתענה לכל השאלות.

רחמים מלול:

זה לא מנומס.

עו"ד מתן דיל :

ושוב אתה אומר דברים ולא מקיים .מה ,ככה החיים

שלך?
רחמים מלול:

אתה רוצה שאני אעלה את התקציב להצבעה?

עו"ד מתן די ל :

לא ,אסור לך .אני אגיד לך גם למה.

רחמים מלול:

אסור לי?

עו"ד מתן דיל :

כן.

רחמים מלול:

א ת ה אומר לי מה מותר לי ומה אסור לי?
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עו"ד מתן דיל :

אסור לך ,אני אלמד אותך ,כן .סעיף (42ד) לפקודת

העיריות קובע ,שאם אני עומד על כך ,תהיה הצבעה נפרדת לגבי כל הסתייג ות
שלי .הסברתי לכם את זה שנה שעברה.
רחמים מלול:

בבקשה ,תעלה את זה .יש לי זמן.

עו"ד מתן דיל :

אז אני מעלה .אני רוצה על כל שאלה -

רחמים מלול:

לא ,לא ,תעלה להצבעה כל הסתייגות.בסדר?

עו"ד מתן דיל :

נחזור על השאלות.

רחמים מלול:

אז אני מבקש...

עו"ד מתן די ל :

דניאלה ,אני חוזר על השאלות.

רחמים מלול:

לא ,לא ,אל תנהל לי את הישיבה.

עו"ד מתן דיל :

אתה אמרת לי הרגע .תחליט מה אתה רוצה .תגיד,

אתה שוכח מה אתה אומר?
רחמים מלול:

אה רוצה בכוח לנהל אותי?

עו"ד מתן דיל :

לא ,האמן לי שלא .אני רוצה לנהל את העיר ,לא

או תך.
רחמים מלול:

אתה רוצה בכוח לנהל אותי? יש לך עוד הרבה.

עו"ד מתן דיל :

אני לא מייחל לזה.

רחמים מלול:

יש לך עוד הרבה מה ללמוד .עוד הרבה מאוד מה

ללמוד.
עו"ד מתן דיל :

האמת ,שבזה אתה צודק .אני כל יום למד .כל יום,

אתה צודק ,אני אמשיך ללמוד לטובת רווחת הת ושבים ,לטובת שגשוג העיר.
רחמים מלול:

וואו ,וואו ,וואו.
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עו"ד מתן דיל :

תמשיך .כדי שיהיה ראש עיר שיהיה קשוב ,ייתן מענה

כמו שצריך לתושבים.
רחמים מלול:

זה הכל עניין של .₪ 30,000

עו"ד מתן דיל :

רחמים ,אתה רוצה לדבר על המשכורת שלי היום? זה

מה שכואב לך?
רח מים מלול:

הכל עניין של .₪ 30,000

עו"ד מתן דיל :

רחמים ,אתה רוצה לדבר על כמה שאני מכניס היום?

רחמים מלול:

איך העולם מתהפך בגלל .₪ 30,000

עו"ד מתן דיל :

אתה רוצה לדבר על המשכורת שלי ,רחמים?

רחמים מלול:

לא ,לא ,אני מדבר על המשכורת שלי.

עו"ד מתן דיל :

העין שלך צרה גם בנושא הזה? די ,רחמים.

רחמים מלול:

אני מדבר על המשכורת שלי.

עו"ד מתן דיל :

רחמים ,אני מוכ ן בהתנדבות כל יום לסייע לך.

רחמים מלול:

אני מבקש ,כל השאלות הפרטניות לגבי סעיפים כאלה

ואחרים ,אתה מוזמן להיכנס לגזברות ולקבל תשובות.
עו"ד מתן דיל :

סליחה ,אני לא מוכן להמשיך את הדיון .יש לי כאן

שאלות שיש כאן עניינים לא חוקיים .רחמים ,אני עומד על כך שהיועצת
המשפטית תיתן לי תשובות ,אין דבר כזה .אתה לא תסתום לנו את הפיות .אני
עומד על כך שאני אקבל תשובות ,והבטחת לכל השאלות שלי .יש פה עניינים לא
חוקיים ,אס ור לחברי המועצה לאשר את זה בלי תשובות .אני רוצה לקבל
תשובות.
רחמים מלול:

אני מעמיד את התקציב להצבעה .מי בעד הצעת

התקציב לשנת ?2021
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עו"ד מתן דיל :

סליחה ,סליחה ,אני מוחה ואני אומר לכם -

רחמים מלול:

מי בעד? בבקשה.

עו"ד מתן דיל :

מיכל ,זה דבר חמור מאוד .ח ברים ,זה דבר חמור מאוד.

רחמים מלול:

מי בעד? בבקשה.

עו"ד מתן דיל :

תשמע ,אתה דיקטטור שאי אפשר לתאר.

רחמים מלול:

אם כן ,ברוב קולות הצעת התקציב מאושר.

עו"ד מתן דיל :

לא ,לא ,אני רוצה הצבעה שמית .ואני אומר פה

לפרוטוקול -
רחמים מלול:

הישיבה נעולה.

עו"ד מ תן דיל :

אני אומר פה לפרוטוקול ,אתה עושה דבר לא חוקי.

רחמים מלול:

הישיבה נעולה .אה סליחה ,יש עוד נושא של ועדת

כספים .נכון?
עו"ד מתן דיל :

פתח את הישיבה ,טעית גם בזה.

מר דורון מילברג :

...

רחמים מלול:

אנחנו

מאשרים

את

הצעת

התקציב

 . ₪ 1,113,392,000הצעת התקציב מאושרת ברוב קולות .תודה רבה.

על

סך

פרוטוקול

ועדת כספים.
עו"ד מתן דיל :

...

רחמים מלול:

בבקשה?

עו"ד מתן דיל :

האם זה חוקי ...אה ,גם כיביתם את המיקרופון?

רחמים מלול:

מתן ,אני מבטיח לך -

עו"ד מתן דיל :

כן ,האם זה חוקי?

35
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  23מתאריך 10.2.2021

רחמים מלול:

אני מבטיח ל ך שבקדנציה הבאה בעזרת השם ,אני

אשתדל להשתפר.
עו"ד מתן דיל :

אני מאחל לעצמי ולך בריאות ושתתמודד לראשות

העיר .אני אשמח מאוד שתתמודד לראשות העיר .אני מקווה לכך.
רחמים מלול:

החלטה מס' :366-23-21

תב"רים ,תב"רים.

הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב העירייה לשנת

 2021על סך .₪ 1,113,392,000

.1

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום .14.1.21

עו"ד מתן דיל :

אבל מיכל ,האם זה חוקי מה שראש העירייה עושה

פה? מה זה? תקשיב ,איזו הפקרות .מה זה ,זה פשוט משהו שהוא בלתי נתפס.
רחמים ,היום הלכת צעד אחד קדימה.
רחמים מלול:

אישור פרוט וקול ועדת כספים.

אביב איטח :

ראש העיר ,היא משיבה אבל היועצת המשפטית.

רחמים מלול:

אישור פרוטוקול ועדת כספים .הוא יכול אחרי הישיבה

לשאול את היועצת המשפטית .אני כבר אישרתי את התקציב .חברים ,פרוטוקול
ועדת כספים מאושר? מאושר ברוב קולות אני מבין.
עו"ד מתן ד יל :

אתה גם עכשיו קובע מה אני מצביע? תשמע ,בוא,

אתה היום ,לא יודע מה קרה לך.
רחמים מלול:

אמרתי ברוב קולות.

36
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  23מתאריך 10.2.2021

עו"ד מתן דיל :

איך אתה יודע מה הצבעתי? אולי אני מצביע בעד?

אולי אני מתנגד ,אולי אני רוצה להעיר משהו.
רחמים מלול:

נו מה ,אתה בכוח רוצה לפוצץ את ה ישיבה.

עו"ד מתן דיל :

תגידי ,אתה מקיים ישיבה עם עצמך? למה הזמנת

אותנו לישיבה תגיד לי?
רחמים מלול:

תראה איך אתה מתנהג.

עו"ד מתן דיל :

רחמים ,אתה מבין רק משפטים .רק משפטים אתה

מבין.
רחמים מלול:

תראה איך השנאה והנקמה משדרות מגרונך.

עו"ד מתן דיל :

לעוד תביעה לקחת אותך? רחמים ,כמה אפשר לקחת

אותך לתביעות ,לעתירות?
רחמים מלול:

בגלל  .₪ 30,000בגלל  ,₪ 30,000תראה.

עו"ד מתן דיל :

תקשיב ,אני רואה שאתה מאוד מוטרד.

רחמים מלול:

תראה איזו שנאה תהומית.

עו"ד מתן דיל :

אני אומר משהו ...אבל אני מרוויח קצת יותר.

רחמים מלול:

תראה איזו שנאה תהומית נובעת מקולך ,תשים לב.

עו"ד מתן דיל :

אל תדאג...

רחמים מלול:

אתה רוצה להשתלט בכוח על מועצת העיר?

עו"ד מתן דיל :

תודה שאתה דואג לי ,אני מרוויח קצת יותר מזה.

רחמים מלול:

אתה רוצה להשתלט בכוח? גועל נפש של התנ הגות.

עו"ד מתן דיל :

אתה נגרר ,לא לצעוק.

רחמים מלול:

גועל נפש.
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עו"ד מתן דיל :

למה אתה צועק?

רחמים מלול:

תתבייש בהתנהגות שלך.

עו"ד מתן דיל :

האם אתה מבין רק משפטים? אני אתבע אותך שוב.

רחמים מלול:

תתבייש ,כפוי טובה שכמוך .תתבייש.

עו"ד מתן דיל :

ביקשת שלא אתמודד נגדך ולא התמודדתי ,ואני כפוי

טובה?
רחמים מלול:

תתבייש לך.

עו"ד מתן דיל :

ואני כפוי טובה?

רחמים מלול:

גועל נפש.

עו"ד מתן דיל :

ביקשת שלא אתמודד עם המשפחה שלך ,והסכמתי.

רחמים מלול:

תתבייש לך.

עו"ד מתן דיל :

ואתה אומר לי שאני כפוי טובה? איפה הכרת הט וב

שלך על מה שעשיתי לך? לא התמודדתי נגדך.
רחמים מלול:

תתבייש לך.

עו"ד מתן דיל :

ולכן אנחנו נמצאים במצב כזה היום.

רחמים מלול:

השנאה נובעת מגרונך.

עו"ד מתן דיל :

למה אתה לא אומר תודה?

רחמים מלול:

בגלל שלא התמנית לסגן ראש העיר.

עו"ד מתן דיל :

ממש לא מ עניין אותי סגן ראש העיר ,אני לא רוצה

סגן ראש העיר.
רחמים מלול:

אני אספר כל מה שעשית כשהיית סגן .תתבייש לך.

עו"ד מתן דיל :

קודם כל ,תירגע.
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רחמים מלול:

אתה מתנהג כמו ילד קטן.

עו"ד מתן דיל :

קודם כל ,תירגע ,תשמור על הבריאות שלך.

רחמים מלול:

אתה מתנהג כמו ילד קטן.

עו"ד מתן דיל :

תירגע ותשמור על הבריאות שלך .קודם כל.

רחמים מלול:

אל תעזור לי לבריאות שלי ,אתה לא אחראי על

הבריאות שלי.
עו"ד מתן דיל :

אנחנו רוצים שתהיה בריא וחזק ושתתמודד.

רחמים מלול:

תודה רבה.

עו"ד מתן דיל :

אבל הכרת הטוב אצלי ערך עליון  ,וחבל שאתה בז למה

שעשיתי בשבילך.
רחמים מלול:

אתה ממשיך לצעוק ,את ה ממשיך להפריע .איזו מן

התנהגות זאת?
עו"ד מתן דיל :

אני רוצה שתתייחס לחברי מועצה שמייצגים 11,000

תושבים בבחירות .לא ייתכן שאתה מזלזל בתושבים.
רחמים מלול:

אתה מפריע לי.

עו"ד מתן דיל :

את ה מפריע לי .אני ביקשתי לאשר תקציב ולהתייחס

למה שאנחנו למדנו והערנו ,ואתה לא מתייחס ...בצורה לא חוקית.
רחמים מלול:

פרוטוקול ועדת כספים מאושר -

אביב איטח :

...

רחמים מלול:

הצבעתם ברוב קולות .מה עוד ,זוהר? זהו?

הפסקה .אין הפסקה.
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החלטה מס' :365-23-21

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום

.14.1.21

אישור תב"רים.

.3

רחמים מלול:

ישיבת מועצה מן המניין.

אישרנו ועדת כספים ואת

התב"רים.
עו"ד מתן דיל :

לא ,אתה תב"רים לא אישרת ,יש לי מה העיר על

התב"רים .לא אישרת תב"רים ,לא אישרת .גם זה אחרי תכנ יסו לפרוטוקול? לא
אישרת .תאשר תב"רים ,אני רוצה להעיר על התב"רים.
רחמים מלול:

הרי אמרנו שהצבענו.

עו"ד מתן דיל :

לא ,אישרת פרוטוקול ועדת כספים.

רחמים מלול:

אישרנו והחברים הצביעו על פרוטוקול ועדת כספים,

נקודה .הישיבה נעולה.
עו"ד מתן דיל :

החלטה מס' :367-23-21

זו פשוט הפקרות שאין דברים כאלה.

הוחלט ברוב קולות לאשר תב"רים.

רחמים מלול:

ישיבת מועצה מן המניין .איפה סדר היום?

קארין ברגינסקי :

ראש העיר ,אפשר לשאול שאלה?

רחמים מלול:

הישיבה ננעלה.

קארין ברגינסקי :

ראש העיר .אפשר לשאול שאלה?
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רחמים מלול:

הישיבה ננעלה.

קארין ברגינסקי :

אבל התב"רים בכלל לא עלו כאן.

רחמים מלול:

בפרוטוקול של ועדת כספים.

קארין ברגינסקי :

ראש העיר ,אתה אמרת שנירשם כולנו ,מי מדבר.

רחמים מלול:

אישרו את הפרוטוקול של ועדת כספים ,ובפרוטוקול ש

ועדת כספים מופיעים התב"רים.
קארין ברגינסקי :

כן ,אז...

רחמים מלול:

אז החבר'ה הצביעו .כשמתן צעק ,החברים הצביעו

בעד.
קארין ברגינסקי :

אפשר שנייה להעלות שאלה לגבי תב"רים? שאלה אחת

בלבד?
רחמים מלול:

אבל נעלתי את הישיבה.

קארין ברגינסקי :

אז אתה יכול בבקשה לחרוג?

רחמים מלול:

את מוזמנת להג יש שאילתא לישיבה הבאה.

קארין ברגינסקי :

זה ממש לא מרגיש דמוקרטיה פה ,ראש העיר .ראש

העיר ,זה ממש דיקטטורה פה.
רחמים מלול:

לא שומע.

קארין ברגינסקי :

התבקשתי לשאול בשם התושבים שאלה אחת .אני

חושבת שמגיע לי לקבל אפשרות לשאול שאלה.
רחמים מלול:

אבל אחרי שנע לתי את הישיבה ,מה ,אני אפתח אותה

מחדש?
קארין ברגינסקי :

אבל לא רציתי להתפרץ לדבריך מתוך כבוד אליך .אתה

יודע שאני מכבדת אותך.
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רחמים מלול:

אני אפתח את הישיבה מחדש?

קארין ברגינסקי :

אני רק מבקשת לשאול שאלה אחת .שאלה חת.

רחמים מלול:

טוב ,תשאלי.

קארין בר גינסקי :

התושבים ממתינים לתשובה בנוגע לסקייט פארק ,שמ -

 2008הם ממתינים להקמת סקייט פארק.
רחמים מלול:

אין לי תקציב לסקייט פארק.

קארין ברגינסקי :

אז מה אפשר לעשות?

רחמים מלול:

אין לי תקציב לסקייט פארק.

קארין ברגינסקי :

ראש העיר ,אבל מה אפשר לעשות?

רחמי ם מלול:

עניתי לך .אני עונה .אין לי תקציב לסקייט פארק,

נקודה .מה את רוצה?
קארין ברגינסקי :

אבל יצא פרסום .ראש העיר ,יצא פרסום לפני שנתיים.

רחמים מלול:

אני לא מבין אתכם.

דובר:

הוא ענה ,הוא ענה ,ראש העיר ענה.

רחמים מלול:

שאלת שאלה ,אני עונה תשובה .ט וב ,תודה רבה.

זוהר בלום:

איך זה קשור לוועדת כספים.

קארין ברגינסקי :

אז ראש העיר ,זאת התשובה ,שאין תקציב?

רחמים מלול:

תראו ,באתם להפריע למינהל התקין ולהתנהלות

התקינה של ישיבת מועצה.
עו"ד מתן דיל :

יש אופוזיציה ברחובות ,רחמים .יש אופוזיציה.

אמיתי כהן :

די ,קיבלתם תשובה.מספיק ,מתן.

עו"ד מתן דיל:

'באתם להפריע' .יש חברי מועצה.
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רחמים מלול:

אופוזיציה ,אופוזיציה .תלמד להיות אופוזיציה.

עו"ד מתן דיל :

אה ,להיות כמו חנניה?

רחמים מלול:

כשאתה מתעסק לי בשקל פה ,שקל שם ,זו לא

אופוזיציה.
עו"ד מתן דיל :

א תה לא נותן תשובות.

רחמים מלול:

אני לא אתן לך גם תשובות.

עו"ד מתן דיל :

ברור ,כי אתה צועק .אתה אלים.

רחמים מלול:

והישיבה ננעלה מזמן.

עו"ד מתן דיל :

אתה אלים.

קארין ברגינסקי :

זו ממש סתימת פיות ,ממש .ממש לא בסדר ככה

להתנהג.

_______________

_______________

דורון מיל ברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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