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 עיריית רחובות

 25מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

  2021/3/21 ח' בניסן תשפ"א,, ראשוןמיום 

 באולם הספורט בבית ספר קציר, רחובות

 

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

ח"מ עו"ד יניב רה"ע, ומ"מ סגן  –רה"ע, ח"מ זוהר בלום 

מ עודד עמרם, ח"מ גיא צור, ח"מ סגן רה"ע, ח" –מרקוביץ 

אבי קינד, , ח"מ אווה גור, ח"מ עו"ד שמואל בר דאנזאן, , 

ח"מ רועי שרעבי, ח"מ אמיתי כהן, ח"מ עו"ד אבי מוזס, ח"מ 

, ח"מ איטל בציר אלשיך, שלמה מונטגפנחס הומינר, ח"מ 

בר, ח"מ שאול צגהון, ח"מ מתן דיל, ח"מ קארין -ח"מ אסף אל

דני מרשה, ח"מ רונן אהרוני, ח"מ אביב ברגינסקי, ח"מ 

 . ח"מ אבנר אקוע ,איטח

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

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

 –ליאור שוקרי מוניציפאלי,  מנהל אגף –צביקה מדהלה 

 מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח

, ח"מ ד"ר רוני באום,  ח"מ אורית שרגאי  ח"מ אבנר אקוע. :חסרים  

 ח"מ איטל בציר אלשיך

 

 סדר היום:
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 החלטות המועצה
 2021/03/21 מיום 25מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 
 . 2021הצבעה על הסתייגויות לתקציב  .1

 

 – 731-ו 733הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-349מס'  חלטהה

 העברת כספים מקרנות הפיתוח לשוטף.

 

תקציב  – 729 הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-350מס'  חלטהה

 קורונה. 

 

חריגות  –הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-351מס'  חלטהה

 בביצוע. 

 

 –( 755) 822הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-352מס'  חלטהה

   הפעלת היכל התרבות.  

 

 –( 781) 822הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-353מס'  חלטהה

 אירועי תרבות. 

 

הוצאות  –הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-354מס'  חלטהה

 . 2020, ביצוע מים

 

בנושא הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-355' מס חלטהה

 רזרבה. 

 

הוחלט ברוב קולות לאשרר את תקציב העירייה לשנת  :21-25-356מס'  חלטהה

 לאחר שנערכה הצבעה כדת וכדין על כל ההסתייגויות על התקציב.   2021
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 . 2021הצבעה על הסתייגויות לתקציב  .1

 

ם, שבו בבקשה. הזמן קצר, ערב פסח, ערב בואו חברי  רחמים מלול:

בחירות, הכל ביחד. טוב, חברים, אנחנו פותחים ישיבת מועצה שלא מן המניין 

. בעקבות הישיבה של הפעם 21.3.21. היום יום ראשון, ח' בניסן, 25מספר 

המועצה מתן דיל ליועצת המשפטית, והיא קבעה שצריך  הקודמת, פנה חבר

בעה על ההסתייגויות שהעלה חבר המועצה מתן דיל. לקיים ישיבה שמטרתה הצ

ועכשיו אני מבקש ממיכל דגן, שתסביר לנו בדיוק מה צריך להיות בישיבה הזאת, 

'. כי הדיון כבר היה.   בבקשה, מיכל.איך יתקיימו ההצבעות וכו

 10.2-תקציב העירייה עלה לדיון בישיבת המועצה מה  :עו"ד מיכל דגן

ימים מראש, כל החומר הועבר.  10חברי המועצה כדין, לאחר שההזמנות נשלחו ל

במהלך הישיבה ניתנה זכות דיבור לכל חבר מועצה שחפץ בכך, וכל חברי 

המועצה מיצו את זכות הדיבור שקבועה בפקודת העיריות. בסופו של דיון 

 42התקיימה הצבעה על התקציב והוא אושר. לאחר מכן נטען שלפי הוראת סעיף 

לפקודת העיריות, צריך היה להצביע גם על הסתייגויות שהועלו  תוספת השנייהל

, סברתי שנכון יהיה 42במהלך הישיבה, כל אחת בנפרד ומהסיבה הזו ולפי סעיף 

א את העניין לצורך הצבעה על אותם סעיפים שהועלו כהסתייגות בישיבה להבי

ים הקודמת. הפרוטוקול נמצא בפני כולם, ההסתייגויות ידועות וצריך לקי

 הצבעה. 

טוב, אנחנו ריכזנו את ההסתייגויות. דורון, תעבור   רחמים מלול:

 אחת ונקיים הצבעות. בבקשה. -אחתבבקשה 

 . מי בעד ההסתייגות של מתן דיל? 731סעיף   :מר דורון מילברג

 אולי תקרא אותה? תקרא את זה.   רחמים מלול:
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ף בתוך תחשיב העברת כספים מקרנות הפיתוח לשוט  :מר דורון מילברג

לתקציב ההנדסה. הסיום שלנו  ₪מיליון  10.82הסכום, שאתה טענת שיש שם 

 הוא שונה. 

 אוקיי. זה מוגש כהסתייגות?   רחמים מלול:

אנחנו מבינים על מה אנחנו מצביעים? כי אתה אומר   :עו"ד מתן דיל

נות . העברה מקר731-את זה ככותרת. אני מנסה לאתר את זה, אפילו לא מופיע ב

 . אז קודם כל בוא נדייק. 591פיתוח בהכנסות, זה 

 . 731-ו 733סעיפים, של  2זה סיכום של   :מר דורון מילברג

 731הטענה הייתה שתחשיב הוצאות ההנדסה בסעיף   :עו"ד מיכל דגן

 לצורך הנוסחה של העברה מפיתוח לשוטף לא נכונה? 

 נכון, אני עומד על הטענה הזאת.   :עו"ד מתן דיל

 זה מוגש כהסתייגות. מי בעד ההסתייגות בבקשה?   רחמים מלול:

 . 4  :מר דורון מילברג

 אתם רוצים שנספור כל פעם?   רחמים מלול:

 אבל.  5אנחנו   :עו"ד מתן דיל

 , סליחה. 5  :מר דורון מילברג

 אתם רוצים שנספור, חבר'ה?  בעד, מי נגד? 5  רחמים מלול:

 ל להגיד ברוב קולות, אין בעיה. לא, אתה יכו  :עו"ד מתן דיל

 אוקיי, אז ברוב קולות ההסתייגות נדחתה.   רחמים מלול:

 

 – 731-ו 733הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-349מס'  חלטהה

 העברת כספים מקרנות הפיתוח לשוטף.
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 בבקשה, דורון, השנייה.   רחמים מלול:

, סעיף משנה 766, סעיף 531שנה , סעיף מ721סעיף   :מר דורון מילברג

110 . 

תראה, מתן, אם יש תשובה של הגזברית והיא מספקת   רחמים מלול:

 אותך, אז אולי לא צריך להצביע. 

 כל דבר שתעלו, אם תהיה תשובה, נשמח.   :עו"ד מתן דיל

אוקיי. זה מה שאמרתי קודם גם בישיבת ההנהלה.   רחמים מלול:

 ותרת או נושא. מה התשובה, דורון? בבקשה, סעיפי תקציבי ללא כ

זה עובדים של ועד  766-זה הוצאות של רכבי חירום, ו  :מר דורון מילברג

 העובדים. 

 יש לך את התשובות, מתן?   רחמים מלול:

 לא.   :מר דורון מילברג

אני שומע עכשיו את התשובות. לא, אין לי את   :עו"ד מתן דיל

 התשובות, לא קיבלתי. 

 טוב, חבל.   :רחמים מלול

 ראוי להביא לפני זה, ואז נוכל באמת להתייחס. יה ה  :עו"ד מתן דיל

 אני אצלם לך את זה עכשיו.   רחמים מלול:

דורון, אני מלין על דבר אחר. בסופו של דבר, לעירייה   :עו"ד מתן דיל

מותר וראוי שהיא תקבע על מה היא מוציאה את הכסף שלה, בסדר? איך היא 

תקציב. הבקשה או ההסתייגות היא שיש סעיפים ללא כותרת, ללא מנהלת את ה

שם של הוצאה. אם וכאשר אתם קובעים עכשיו שהסעיף הזה עם כותרת 

 מסוימת, זה בסדר גמור, אנחנו מבינים לאיפה הולך הכסף. 

 אוקיי, אז זו טעות.   רחמים מלול:
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 זו טעות, אבל גם הייתה גם פעם שעברה.   :עו"ד מתן דיל

 אז אתה רוצה שנצביע על זה כהסתייגות?   ים מלול:רחמ

ן לי   :עו"ד מתן דיל לא, אם אתם עכשיו שמים כותרת לסעיף, אז אי

 הסתייגות. 

 הנה יש כותרת. הנה, תסתכל, נתנו לך את הדף.   רחמים מלול:

 , נכון? 531סעיף קטן  721בוא נתחיל,   :עו"ד מתן דיל

, עובדים של ועד 766-רום. וכן, הוצאות רכבי חי  רחמים מלול:

 העובדים. 

 בסדר גמור.   :עו"ד מתן דיל

אז על זה אין הצבעה. תקציב קורונה, על זה אין   רחמים מלול:

 תשובה. נכון, דניאלה? 

 . 2021זו ההערכה שלנו לגבי שנת   :מר דורון מילברג

 אנחנו לא יודעים כמה נקבל השתתפות.   :דניאלה ליבי

 יקחו מיקרופון, אחרת בתמלול לא שומעים כלום. ת  צביקה מדהלה:

 לגבי הקורונה, אנחנו לא יודעים כמה.   :דניאלה ליבי

אני אענה לו. חלק גדול מתקציב הקורונה הוא גם   רחמים מלול:

 תב"רים, אז זה נותן לך נדמה לי את הפתרון.

, ₪יליון מ 2לא, אבל בשנה שעברה, רחמים, הוצאנו   :עו"ד מתן דיל

 . ₪ 108,000ון? שנה עברה בתקציב השוטף. השנה מתוכננים נכ

 רגע, אתה אומר חצי  משפט.   :מר דורון מילברג

 אוקיי.   :עו"ד מתן דיל

 אבל גם נכנס כסף בהתאם ממשרד הפנים.   :מר דורון מילברג
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ואנחנו מוציאים  ₪ 250,000נכון. עכשיו נכנסים   :עו"ד מתן דיל

 זה יכול להיות.  . אני שואל איך₪ 108,000

 ? ₪ 250,000מי אמר שנכנס   :מר דורון מילברג

תסתכל בהכנסות. אני קורא את ספר התקציב. לפי   :עו"ד מתן דיל

איך זה יכול  –ספר התקציב, אלה הנתונים. ולכן הגשתי הסתייגות ואני אומר 

 להיות. 

 אוקיי, בסדר. אז מי בעד ההסתייגות של מתן?   רחמים מלול:

 אתם לא מתקנים, משאירים את זה ככה?   :תן דילעו"ד מ

יש תקציב תב"רי לזה אם נצטרך. בסדר? אנחנו חלילה   רחמים מלול:

וחס לא נפגע בשום דבר כדי להתגבר על הקורונה. אפילו אם נצטרך להכין עוד 

תב"ר. ולא בכדי העיר הגיעה היום לצבע ירוק, בעומק של הירוק. זה גם בזכות 

שינו, לא הרבה. אני מציע שבסוף השנה תראה כמה נוציא גם קצת פעולות שע

 מהתב"ר של הקורונה. תאמין לי, לא חוסכים אף שקל בזה, כי זה בריאות. 

 טוב, אז בואו נצביע?   :מר דורון מילברג

 אנחנו בעד ההסתייגות.   :עו"ד מתן דיל

 מי בעד ההסתייגות?   רחמים מלול:

  . 5  :עו"ד מתן דיל

 מי נגד? ברוב קולות נדחתה הסתייגות, תודה.  ל:רחמים מלו

 

תקציב  – 729 הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-350מס'  חלטהה

 קורונה. 

 

 שכר עובדים.   רחמים מלול:
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עובדי עירייה לא יצאו לחל"ת יום אחד, על פי הנחיות   :מר דורון מילברג

יתנה להם אפשרות לצבור חופשה ההסתדרות. הם יצאו לחופש בתשלום, כאשר נ

אם אני לא טועה. אין חל"ת לעובדי עירייה, יש חל"תים לעובדי  2025עד שנת 

 תאגידים. זה הסכם קיבוצי. 

 תודה על התשובה.   :עו"ד מתן דיל

אוקיי, אז אין פה הצבעה, תודה. סעיפים עם חריגה   רחמים מלול:

 ובה. בביצוע. דניאלה, על זה אני לא רואה שהכנת תש

אין תשובה. יש חריגות. למה העירייה לא תמיד   :מר דורון מילברג

 מאוזנת? כי לפעמים יש חריגות בביצוע. 

  -דורון, אתה יודע שאסור לך להוציא  :עו"ד מתן דיל

אני לא מכיר גוף ציבורי אחד שאין לו סעיפים חורגים   :מר דורון מילברג

 מהביצוע. 

ומר את זה בשיא הכבוד שיש, אסור דורון, אני א  :עו"ד מתן דיל

 –להוציא יותר מהתקציב המאושר. מותר, אם מחזירים את זה למועצה ואומרים 

 הגדלנו הכנסות, יש לנו אפשרות להוציא עוד כסף. 

 2020בסך הכל, אתה תראה בדו"ח הכספי של שנת   :מר דורון מילברג

יגה בסעיפים שונים, שהעירייה סיימה בצורה מאוזנת. זאת אומרת, אם הייתה חר

ואתה מצביע כאן על כמה סעיפים ואתה צודק, היא גובתה בהכנסת יתר 

 במקומות אחרים. 

וחוץ מזה, כשמצביעים על תקציב חדש, אז אנחנו   רחמים מלול:

מצביעים גם על התקציב הקודם, כמה שהוצאנו. ואם הוצאנו בחריגה, אז 

 אוטומטית זה מאושר עם אישור התקציב החדש. 
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דרך אגב, בגלל זה אני הלנתי על זה. כשהסתכלתי על   :עו"ד מתן דיל

ראינו שהוצאנו יותר בביצוע, וגם אחר כך אישרנו את זה , ו2020-ו 2019תקציב 

 בדיעבד, וזה דבר שהוא לא חוקי, ואתם יודעים את זה. 

 הוא חוקי לחלוטין.   :מר דורון מילברג

 ש פה גזברית ויועצת משפטית. הוא לא חוקי, דורון. י  :עו"ד מתן דיל

  -אתה קובע שהוא לא חוקי. אני כ  :מר דורון מילברג

אני לא קובע. בוא, אם אתה רוצה להיכנס לוויכוחים   :עו"ד מתן דיל

 היום ולא לעשות את זה בצורה כזאת, אפשר. 

 לא, אני לא נכנס לוויכוחים.   :מר דורון מילברג

בדתי, ואם אתה חושב שאני טועה, אני אומר משהו עו  :עו"ד מתן דיל

 אנא תסתור אותי. 

 דורון, בסדר, נו. אז יש סעיפים שחרגנו בהם.   רחמים מלול:

ן אאני אומר בכל גוף ציבורי יש חריגות בתקציב, לכ  :מר דורון מילברג

 או לכאן. 

אסור לחרוג יותר מהתקציב המאושר, נקודה. אסור,   :עו"ד מתן דיל

 מה לעשות? 

 ? -טוב, מי בעד ההסתייגות של מתן לגבי סעיפים  לול:רחמים מ

 . 5אנחנו   :עו"ד מתן דיל

 בעד ההסתייגות. ברוב קולות נדחית ההסתייגות.  5  רחמים מלול:

 

חריגות  –הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-351מס'  חלטהה

 בביצוע. 
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 דקת. , בזה צ₪ 38,000גירעון של  –חשמל   רחמים מלול:

... 623הייתה כאן טעות חשבונאית שהוזנה מסעיף   :מר דורון מילברג

 , עבודות קבלניות בגזברות. 750

היה ולא הייתי מעלה את זה, יש לנו תקציב מאושר   :עו"ד מתן דיל

 לדעתכם? 

 1מתוך מעל  ₪ 38,000כן. כי טעות טכנית של   :מר דורון מילברג

 . ₪מיליארד 

זה רלוונטי? דורון, אתה שומע את עצמך? אם זה מה   :עו"ד מתן דיל

 לא מוזן, זה לא מאושר. 

 נכון, אתה טעות טכנית, סופר.   :מר דורון מילברג

דורון, הבאתם את זה היום לישיבה, עשיתם את זה   :עו"ד מתן דיל

בצורה מאוד ככה פרווה. הבאתם לישיבה כי התקציב לא היה מאושר, אושר 

 בצורה לא חוקית. 

 למה פרווה? הבאנו תקציב בשרי, לא פרווה.   :דורון מילברגמר 

 ולכן כינסתם מחדש ישיבה, וטוב שעצרנו את זה.   :עו"ד מתן דיל

 3קודם כל, התקציב היה בשרי ולא פרווה. רק אחרי   :מר דורון מילברג

 שעות אפשר לאכול אותו. 

צת מתן, אתה לא תמיד מסכים עם חוות דעת של היוע  רחמים מלול:

המשפטית, נכון? ואפילו רמזת לה פעם שכביכול היא מטעם. הפעם היועצת 

  -המשפטית קיבלה את עמדתך וביקשה לזמן עוד ישיבה. אני אגלה לך פה סוד

 תגידי לו, תגידי לו.   :מר דורון מילברג

חבר'ה, נו, תנו לי לנהל את הישיבה. אני אגלה לך   רחמים מלול:

 טה של היועצת. אתה יודע למה? סוד, שאני לא שלם עם ההחל

 אני מקשיב.   :עו"ד מתן דיל
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 30אבל קיבלתי בהכנעה. למה? כי בדקתי את התמליל   רחמים מלול:

פעם, ובשום מקום בתמליל לא כתוב 'ראש העיר, אני מבקש שתצביע על 

'. אמרת שאתה יכול לעשות את זה. אבל כשבאנו לקראת  ההסתייגויות שלי

יך לעשות? להגיד לי 'רחמים, יש לי הסתייגות לסעיף זה הצבעה, מה היית צר

הצעות חוק בכנסת, ואני יודע  תוזה'. אני יודע מה זה הסתייגויות, העברתי מאו

' איך מגישים הסתייגות. הסתייגות למשל אתה אומר בסעיף זה וזה צריך להיות א

 . ולא ב'. אבל לא ביקשת את זה בתמליל

תי. אני גם עברתי על התמליל פעם אחת רחמים, ביקש  :עו"ד מתן דיל

 וראיתי את זה, אני מוכן להראות לך את זה עכשיו בכתובים. 

 אה לי את זה. תר  רחמים מלול:

אני מוכן להראות לך. ביקשתי הסתייגות, ביקשתי   :עו"ד מתן דיל

באמצע הישיבה להגיד שזה לא חוקי ואני רוצה לעצור את זה. ביקשתי הצבעה 

 יתם. שמית ולא עש

 לא, לא ביקשתם. טוב, לא חשוב.   רחמים מלול:

 אני מוכן להראות לך את זה. נו מה?  :עו"ד מתן דיל

קיבלתי את חוות הדעת של היועצת המשפטית   רחמים מלול:

  -בהכנעה, כי אנחנו חייבים להיות

דרך אגב, גם משרד הפנים אמר לי שזה תקציב לא   :עו"ד מתן דיל

 חוקי, והוא אמר שהוא דיבר עם המנכ"ל. 

 זה לא... טוב.   רחמים מלול:

 ולכן קבעו ישיבה.   :עו"ד מתן דיל

לא, הם אמרו דבר אחר. במידה והתבקשתם להצביע   :מר דורון מילברג

ו או לא זה לא חוקי. השאלה אם התבקשנ –על הסתייגויות ולא הצבעתם 

  -התבקשנו. כי עברנו על התמליל, והיה שם בליל של



ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   21.3.2021 מתאריך 25מן המני

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

12 

אוקיי, ההסתייגות הבאה, למה אין תקציב לחשמל   רחמים מלול:

יש, מופיע בהוצאות חשמל מבני העירייה. זה  –לפעילות במקלטים? אז התשובה 

 מספק?  

 העברתם את זה לסעיף אחר?   :עו"ד מתן דיל

 לא.   :מר דורון מילברג

 אני שואל.   :מתן דילעו"ד 

 ריכזנו.   :מר דורון מילברג

 ריכזתם את זה בסעיף אחר?   :עו"ד מתן דיל

 כן, כן.   :מר דורון מילברג

 תודה על התשובה. תשובה מספקת.   :עו"ד מתן דיל

מתוקצב  –ה. אחזקת רמזורים עאוקיי, אז אין הצב  רחמים מלול:

לפי ההסכם החדשה לאחזקת  –בחסר, צפוי גירעון. אז התשובה של דניאלה 

 רמזורים, יש ירידה בעלויות, לכן לא צפוי גירעון. זה נכון, ליאור? 

 כן, כן.   :מר דורון מילברג

טוב, היינו בזה גם בשנה שעברה וזה קרה. אני לא   :עו"ד מתן דיל

 עומד על ההסתייגות.

..      דובר: . 

 זה גם תגיד לי.   :מר דורון מילברג

אני אומר, אני לא עומד על ההסתייגות, אבל למרות   :עו"ד מתן דיל

 זאת, נראה לי שההוצאה גדולה מידיי. 

תוקצב, אך לא מבוצע  –השתתפות לבית ספר אורט   רחמים מלול:

 בפועל. 
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יש פסק דין לאורט, שאורט הייתה צריכה לשלם כסף   :מר דורון מילברג

 לעירייה בעקבות המכללה. ולכן, הסכום הזה קוזז. 

 אז למה אתם מציינים אותו.   :עו"ד מתן דיל

 כי חייבים לציין אותו.   :מר דורון מילברג

 אתה מציין אותו כהוצאה.   :עו"ד מתן דיל

אני מציין אותו כהוצאה, אבל חשבונאית זה קוזז.   :מר דורון מילברג

 חשבונאית, לא תקציבית. 

 זוהר, אתה רוצה לפרט?   רחמים מלול:

יש לנו הסכם שהיה בעקבות בית משפט עם מכללת    זוהר בלום:

 אורט, הם היו צריכים לשלם... 

 לא שומעים כלום, חברים. בפרוטוקול לא יהיה תמלול.   צביקה מדהלה:

גם במועצה אני אמרתי, יש לנו הסכם עם מכללת    זוהר בלום:

אורט בפסק דין של בית המשפט, שהם היו צריכים לשלם עבור שכר דירה כל 

-ה, עבור שימוש בכיתות אורט. וזה התבצע כנגד קיזוז ולא שילמנו. החל משנ

, זה חייב להופיע בסעיף, נגמרה ההתחשבנות, הם ישלמו ואנחנו נשלם את 2021

 חלקנו כהשתתפות בבתי הספר. 

 בסדר, מקבל את זה.   :עו"ד מתן דיל

טוב, אם אין צורך בהצבעה, תודה. הפעלת היכל   רחמים מלול:

, אם ברוב השנה לא ₪מיליון  3.2, ואיך ביצוע של ₪מיליון  1ת, איך קוצץ התרבו

 היו מופעים? אז חסכנו. כן, דורון. 

קודם כל, ברמה העקרונית אתה צודק. ברמה   :מר דורון מילברג

הביצועית, מפני שיש מערכת התחשבנות ענפה, עניתי את זה בישיבת ההנהלה 

נפה מאוד עם החברה העירונית, כי הקודמת. מפני שיש מערת התחשבנות ע

החברה העירונית מבצעת מספר רב של פעולות עבור העירייה מסעיפים 
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תקציביים שונים, אז רשמנו שיש מיצוי מלא של התכנון התקציבי של החברה 

 העירונית, ולא שילמנו דברים אחרים. 

שאלות. שאלה ראשונה, הנושא הזה של  2היו פה   :עו"ד מתן דיל

 נייה, זה הקיצוץ.ששאלה  הביצוע.

יצוץ, יצאנו מתוך נקודת הנחה וצדקנו בה, שהחזרה   :מר דורון מילברג

. לכן, קוזז בתיאום עם מחזיק התיק, קוזז 2021לשגרה תהיה רק במחצית שנת 

סכום מהחברה. ואמרנו, אני חושב שראש העיר ענה על זה בישיבה, במידה 

ירועי יום העצמאות לדוגמא, לא והחזרה תוקדם, אז נביא עדכון תקציב. א

 יתקיימו באופן פומבי. 

 לא יתקיימו על פי הוראות משרד הבריאות.   רחמים מלול:

על פי הוראות משרד הבריאות, אלא רק כנראה נקיים   :מר דורון מילברג

זיקוקים בשכונות השונות. ואירועי יום הזיכרון ויום השואה, נקיים בצורה 

 מצומצמת יותר. 

 על פי הכללים של התו הירוק.   מלול:רחמים 

תודה על התשובה. אנחנו סבורים שנכון יהיה דווקא   :עו"ד מתן דיל

לפעול בצורה חכמה, בצורה יצירתית, להגדיל את ההשקעה בתרבות, למצוא את 

הדרך כן לתת לתושבים מופעי תרבות ומופעי הווי ופעילות אטרקטיבית, בגלל 

 אשון. זה דבר רהיציאה מהקורונה. 

 ן, אין תומכי תרבות יותר מהשורה הזאת. מת  :מר דורון מילברג

לא יודע. אתה נותן עצמך כתרים, ואני חושב שיש לך   :עו"ד מתן דיל

 באמת הרבה כתרים, אבל... 

 אני לא כותר לי כתרים, אני כותר לשורה הזאת.   :מר דורון מילברג

הזאת דורון, עשתה אז יופי, בסדר. אז גם השורה   :עו"ד מתן דיל

 משהו בחיים שלה, בסדר? 
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 לא אמרתי.   :מר דורון מילברג

אנחנו סבורים שאתה צריך להשקיע יותר, ולא לקצץ,   :עו"ד מתן דיל

בטח שלא כזה קיצוץ משמעותי. אנחנו עומדים על ההסתייגות. שנית, גם מה 

ים, אז שאתה הסברת, יש לך הכנסות, או סליחה, יש לך הוצאות במקומות אחר

אתה רושם את זה על היכל התרבות. אני חושב שזה לא תקין, צריך לעשות 

רישום מדויק למה אתם מוציאים את הכסף. ולכן, אנחנו עומדים על ההסתייגות 

 הזאת. 

מתן, קודם כל בשנת הקורונה וחבל שאתם לא עושים    :עודד עמרם

ות שניות, הפקנו מעקב אחרי הפייסבוק העירוני, וגם של החברה. הפקנו הקפ

שמחת בית השואבה, הפקנו אירועים בהיכל התרבות ושידורים חיים, עשינו את 

חנוכה מופעים, ומאות אלפים השתתפו וראו וגם שיבחו. אנחנו במעט לא יכולים 

שורת, והרבה ערים למדו מאיתנו, כולל קלצאת בחוץ, אנחנו עושים בהיכל, בת

יולי ייפתחו -יוני על פי התחזיות יונימשאיות. אנחנו ממשיכים הלאה. היה וב

המופעים, אפשר לעשות עכשיו מופע בחוץ. אבל אתה לא יכול להכניס אף נער 

ואף ילד שלא חוסן. אז תבין שמהאירוע זה נהיה בלגן אחד גדול. לכן, אנחנו 

נמשיך לעשות את התרבות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. ותודה שאתם 

 דואגים לתרבות. 

 בכל זאת, מי בעד ההסתייגות?   ם מלול:רחמי

 . 5  :עו"ד מתן דיל

 ברוב קולות ההסתייגות נדחית.   רחמים מלול:

 

 –( 755) 822הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-352מס'  חלטהה

   הפעלת היכל התרבות.  
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 – (781) 822הוחלט ברוב קולות לדחות את הסתייגות  :21-25-353מס'  חלטהה

 אירועי תרבות. 

 

. דניאלה, 2020-לא נרשם ביצוע ב הלמ –הוצאות מים   רחמים מלול:

 אם אני זוכר, רשום, לא? 

לא, כי יש מערכת התחשבנות עם חברת המים שלנו,   :מר דורון מילברג

תאגיד המים, ואנחנו קיבלנו את זה רק לאחר, אתה דיברת על תחזית ביצעו של 

 אות המדויקות ממניב. , ל קיבלנו את ההוצ2020

 אנחנו עומדים על ההסתייגות.   :עו"ד מתן דיל

בעד ההסתייגות, ברוב  5עומדים על ההסתייגות.   רחמים מלול:

 קולות ההסתייגות נדחית.

 

הוצאות  –הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-354מס'  חלטהה

 . 2020, ביצוע מים

 

למה לא רשום כלום. התשובה  –המים  דיווידנד תאגיד  רחמים מלול:

 , ואם נקבל, נודיע. לרשום הסתייגות? 2021-לא צפויה חלוקת דיווידנד ב –

 לא, זאת אומרת, תשובה.   :עו"ד מתן דיל

 טוב.   רחמים מלול:

 –מהפירוש מענקים מיוחדים? התשובה של דניאלה   רחמים מלול:

את רוצה לפרט, דניאלה?  כספים המגיעים ממשרד הפנים לפעילויות שונות.

 למשל המפע"מ. נו, אז תגידי. 
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מממומנת בחלקה  אלמשל המפע"מ, פעילות של  :דניאלה ליבי

ממשרד הפנים, וזה המענקים המיוחדים. יש את העובדות שבודקות תכניות, 

 שאנחנו מקבלים עליהן השתתפות, זה משרד הפנים. 

קבעה בגלל  והבונוס במינהל ההנדסה שהמדינה  רחמים מלול:

 הרפורמה. 

 כן, נכון, נכון.   :דניאלה ליבי

 אני מקבל את התשובה.   :עו"ד מתן דיל

הכנסה גבוהה מידיי  –טוב. אגרת רישיונות לכלבים   רחמים מלול:

 ביחס לביצוע. לי יש תשובה, אבל נשמע מה דניאלה אומרת. 

 זו ההערכה של הווטרינר.   :מר דורון מילברג

רצינו לעשות מבצע דורון, אתה זוכר? עשו מערכת   :דניאלה ליבי

 מחשוב חדשה. 

 אז זו ההערכה של הווטרינר לגבי השנה.   :מר דורון מילברג

 כן, ובגלל הקורונה לא עשינו את המבצע הזה.   גב' דניאלה ליבי

הכנסה גבוהה מידיי ביחס  –אגרת רישיונות בנייה   רחמים מלול:

 ה. לביצוע. את זה אני לא מבינ

  -גם שנה שעברה, הגדרתם ש  :עו"ד מתן דיל

, נכנס 11-10, ולא נכנס ₪מיליון  11-10הערכנו   רחמים מלול:

 . נכון, זה הכל תלוי בהוצאת היתרים. 9-9.5סביבות 

 השנה אתה צופה כמו שנה שעברה או יותר?   :עו"ד מתן דיל

כשיו , וזה בגלל שע₪מיליון  11-10אני צופה בערך   רחמים מלול:

בצנרת נמצאות מאות יח"ד, ואני כך מקווה, מה אני אגיד לך? אנחנו עובדים חזק 

, זה 1,200-ל 1,000על זה. אל תשכח, ברחובות יוצאים היתרים ליחידות דיור בין 

הממוצע. וזה ממוצע ארצי גבוה. אז לפעמים אנחנו מעריכים ויוצא יותר, 
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 10-11צע שלנו השנתי לאורך לפעמים אנחנו מעריכים ויוצא פחות. אבל הממו

, וזה יפה. כמובן הדיווח יתבצע ₪מיליון  10-ל 9שנה, הוא בגבול הזה של בין 

 הכנסה גבוהה מידיי ביחס לביצוע. זוהר?  –בכתיבת הביצוע. מחשב לכל ילד 

 ענינו אבל באותו יום.    זוהר בלום:

ר. אם לא, אבל עדיין זה לא היה ברור עד הסוף, זוה  :עו"ד מתן דיל

אתה יכול להסביר כמה מחשבים אתם מחלקים של מחשב לכל ילד, כמה חילקתם 

השנה, כמה אם צפויים לחלק. כי הרי ההוצאה היא נגזרת של הקנייה של 

 , ומכניסים הרבה פחות. ₪ 350,000המחשבים, ואתם רושמים הכנסה של 

 כפול ₪ 200. ₪ 350,000אני לא יודע על ההכנסה של    זוהר בלום:

 הכנסה.  ₪הסכום שהורים משלמים, מדובר על עשרות אלפי 

 . ₪ 350,000אז צריך לתקן, כי כתוב   :עו"ד מתן דיל

אז יכול להיות שיש שם עוד הכנס ה של כסף שנכנס    זוהר בלום:

 ממה שהיה.  90%למחשבים בכללי של חינוך ואיחדו אותם ביחד. זה 

 דניאלה, יש לך תשובה?    רחמים מלול:

 בגלל הקורונה זה התערבב ביחד.   ' דניאלה ליביגב

עם התקצוב שקיבלנו ממשרד החינוך למחשבים    זוהר בלום:

 לתלמידים. הבנתי. 

 נכון. אז הכל ביחד הופיע.   :דניאלה ליבי

 מתן, קיבלנו בפסח האחרון כסף מהמדינה למחשבים.   זוהר בלום:

 מתן, זה של גלנט.   רחמים מלול:

 לא, זה לא של גלנט.   :לעו"ד מתן די

 אתה זוכר?   רחמים מלול:

 את גלנט אתה זוכר טוב?   :עו"ד מתן דיל
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 זוכר מצוין. אתה זוכר עוד יותר טוב.   רחמים מלול:

 גלנט חילק רק קרטונים, בלי מחשב בפנים.    זוהר בלום:

אגרת מים, במה מדובר? גביית חובות מים מלפני   רחמים מלול:

 ברור, נו. הקמת התאגיד. 

 גבייה של לפני הקמת התאגיד שנכנס לעירייה.   :מר דורון מילברג

 טוב, תודה רבה, חברים.   רחמים מלול:

  -שנייה, לא עניתם על  :עו"ד מתן דיל

רגע, עכשיו אנחנו צריכים, איפה מיכל? כדי לצאת   רחמים מלול:

וחלק קיבל  מכל ספק, אנחנו צריכים לקיים שוב הצבעה? ההסתייגויות נדחו

 תשובות. ולכן, מה המהלך? 

אפשר להגיד שההחלטה על אישור התקציב עומדת   :עו"ד מיכל דגן

בעינה. הרי אישרנו אותו במועד, בינואר. ההסתייגויות נדחו. ההצבעה הייתה אז, 

 זה משמעותי מבחינת המועד שקצב לנו משרד הפנים. התקציב אושר במועד. 

  -את ההחלטה, התקציב אז תנסחי לנו  רחמים מלול:

שנייה, קודם כל, לא עניתם על כל ההסתייגויות, אז   :עו"ד מתן דיל

 כשתסיימו אני אעלה. 

 מה לא ענינו?   :מר דורון מילברג

, כתוב 781סעיף קטן  621למשל, ביקשתי בסעיף   :עו"ד מתן דיל

 רזרבה. למה כל שנה כתוב רזרבה.

 ך הישיבה. אבל ענו על זה במהל  :עו"ד מיכל דגן

 אבל לא הצבענו, זו הסתייגויות שלי, מה זאת אומרת?   :עו"ד מתן דיל

 אתה רוצה שנצביע על ההסתייגות של המילה רזרבה?   :מר דורון מילברג

 אתה רוצה שזה יישאר רזרבה?   :עו"ד מתן דיל
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 כן.   :מר דורון מילברג

ה יהיה אז אין בעיה, תצביע. תגיד שאתה רוצה שז  :עו"ד מתן דיל

 רזרבה. 

. מי נגד? 5מי בעד ההסתייגות של מתן לגבי הרזרבה?   רחמים מלול:

 ברוב קולות ההסתייגות נדחית. 

 

בנושא הוחלט ברוב קולות לדחות את ההסתייגות  :21-25-355מס'  חלטהה

 רזרבה. 

 

עכשיו מיכל, אם אתם מאשרים מחדשים, מותר לי   :עו"ד מתן דיל

ורק עשיתם לי טובה והבאתם את ההסתייגויות שלי,  לדבר, אם התקציב מאושר

אז אני רוצה  –תודה רבה, מאוד מעריך את זה. אם התקציב צריך לאשר אותו 

 לדבר. עכשיו תגידו לי מה אתם רוצים לעשות. 

הצעת התקציב הובאה לדיון בישיבה הקודמת. זכות   :עו"ד מיכל דגן

מקסימום שמאפשרת פקודת הדיבור של חברי המועצה מוצתה, גם שלך, עד ה

העיריות. לא מתקיים עכשיו דיון מחדש. ביקשת לדון בהסתייגויות והיה עכשיו 

דיון בכל אחת מההסתייגויות והן נדחו. ולכן, ההחלטה על אישור התקציב 

 עומדת בעינה. 

אז לא צריך לאשר תקציב. אם מאשררים תקציב, אז   :עו"ד מתן דיל

מד על כך שיהיה רשום בפרוטוקול, שאני עומד על אני רוצה לדבר. הנה, אני עו

 רוצה לדבר אם מאשרים תקציב. אם אושר, אז לא מאשרים תקציב. כך שאני 

 זו אותה הצעת תקציב שדיברת עליה בישיבה הקודמת.   :עו"ד מיכל דגן

אין בעיה. אז לא מאשרים תקציב. בסדר. הוא אושר   :עו"ד מתן דיל

 בסדר. אין בעיה, אז לא צריך לאשר.  למרות שהוא לא היה מאוזן.
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 הוא היה מאוזן.   :עו"ד מיכל דגן

 אוקיי, תודה רבה. אז אנחנו מאשררים אותו אולי.   רחמים מלול:

 דוחים את ההסתייגויות.   :עו"ד מיכל דגן

מאשררים לאחר שביצענו את ההצבעה כדת וכדין על   רחמים מלול:

 ההסתייגויות. תודה רבה, חברים. 

אז אני עומד על כך בפרוטוקול, שמשרד הפנים יראה   :ד מתן דילעו"

אני רוצה לדבר ולהגיד את עמדתי על  –את זה בכתובים, אם מאשרים תקציב 

 התקציב. 

אנחנו מאשררים, וזכות הדיבור ניתנה כחוק בזמן   רחמים מלול:

 הדיון והאישור של התקציב. אז הנה, גם התשובה נאמרת למשרד הפנים. טוב,

 חברים, אז סיימנו את הישיבה שלא מן המניין. תודה. 

 

הוחלט ברוב קולות לאשרר את תקציב העירייה לשנת  :21-25-356מס'  חלטהה

 לאחר שנערכה הצבעה כדת וכדין על כל ההסתייגויות על התקציב.   2021

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


