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עיריית רחובות
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5
מיום ראשון  ,י " ג ב אדר א' תש ע " ט 18 / 2 / 2019
באולם ע"ש לאה טנא ,בית התרבות ע"ש סמילנסקי
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן ומ"מ רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ – סגן רה"ע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ גיא צור ,ח"מ
אבי קינד ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ אווה גור ,ח"מ עו"ד
שמואל בר דאנזאן ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ רועי שרעבי,
ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אבי מוזס ,ח"מ פנחס הומינר,
ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ איטל בציר אלשיך ,ח"מ
אסף אל  -בר ,ח"מ שאול צגהון ,ח"מ מתן דיל ,ח"מ קארין
ברגינסקי ,ח"מ דני מרשה ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ אביב
איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' דלית הראל – מהנדסת העירייה ,אקרמן נפת לי – מבקר
העירייה ,א ביטל רגב קיסר – דוברת העירייה.
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סדר היום:
.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 2019

החלטות המועצה

.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 2019

החלטה מס' :116-5-19
בסך  999,282,892שח.

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת 2019
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ערב טוב .אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין.
רחמים מלול:
היום יום שני ,י"ג באדר א' ,זה ליל פורים קטן חברים ,מחר זה פורים קטן .זה
כבר הערב ,נכון .יש כאלה שמתחפשים גם מחר .נושא הישיבה  -אישור תקציב
 . 2019מחמת קוצר זמן והשעה המאוחרת ,אני אוותר על דברי הפתיחה שלי,
אמרתי אותם בוועדת כספים והם גם כתובים פה לפניכם .בקיצור ,התקציב עומד
על מיליארד שח כמעט.
עו"ד מיכל דגן :

את הסכום המדויק שיהיה רשום.

רחמים מלול:

אני אגיד את הסכום המדויק .התקציב המדויק- 999 ,

דובר:

דניאלה אומרת שזה המדויק ,פה.

דורון מילברג:

בספר החדש.

הסכום המדויק  999,282,892 -שח .חברים ,על פי
רחמים מלול:
פשוקת העיריות אפשר שכל חבר ידבר  10דקות .אני מבקש ,השעה מאוחרת,
תקפידו על מסגרת הזמן ,ומי שיישארו לו עוד שאלות ,הוא מוזמן מחר או
לגזברית או למנכ"ל ,ואם יש זמן אז גם אליי ,בבקשה ,להירשם מראש 10 ,דקות.
אביב איטח ,מתן דיל .מי עוד חברים? תודה רבה.
אביב איטח:
עמודים.

מכיוון שיש כאן ספר חדש ,אני רואה שאין כאן

זוהר בלום:
דבר.

אתה יכול להשתמש בישן ,אם מסומן לך ,זה אותו

דורון מילברג:

לא ,לא אותו דבר.

זוהר בלום:

מבחינתו ,מבחינת השאלות.

מכיוון שצריכים לקצר בזמן ,אני בחרתי להתמקד
אביב א יטח:
בסעיף  . 1היו לי עוד כמה ,הייתה לנו ישיבה ארוכה בוועדת כספים.
ד"ר רוני באום:

לא שומעים.

מכיוון שבאמת הייתה ועדת כספים ארוכה מאוד,
אביב איטח:
למרות שהיו כמה סעיפים שרציתי עוד להרחיב עליהם ,אני אסתפק בסעי ף . 1
אבל אני חושב שהסעיף הזה הוא איזה מראה מסוימת להתנהלויות מסוימת .אני
קודם כל אפנה אתכם לעמוד של תרבות ,אבל אין פה עמודים .סעיף  , 822הסעיף
הקטן הוא  . 780אני אתחיל בשאלה הראשונה .אני רואה שבתקציב  2018הוא היה
 605,000שח וגם בוצע .ב  , 2018 -תקציב הוצאות אחר ות תרבות ,הוצע 605,000
שח ,בוצע  605,000שח .ההצעה ל  2019 -הייתה  1,605,000שח .מכיוון שהיו לא
מעט טעויות סופר -
דורון מילברג:

לא ,לא ,זו לא טעות סופר.

רגע ,שנייה .תן לי רגע לסיים .מכיוון שהיו לא מעט
אביב איטח:
טעויות סופר ,ניגשתי לדניאלה הגזברית לשאול א ותה על הסעיף הזה .היא אמרה
שזו לא טעות סופר ,וזה באמת עוד מיליון שח לשנה הקרובה בהוצאות אחרות
תרבות .א'  -קודם כל אני רוצה לדעת מה זה ,אחרי זה אני ארחיב מה רציתי
לומר על זה .בבקשה ,תשובה.
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המיליון שח זה ארנונה של המתקנים העירוניים שעל
דורון מילברג:
פי חוק החברה העירונית חייבת לשלם .הדלתא הכספית בין ה  600,00 -ל -
- 1,600,000
אביב איטח:

עוד  1,000,000שח?

דורון מילברג:

 1,00,000זה מה ש -

אביב איטח:

אבל איפה הם היו מקודם?

עודד עמרם :

ההסכמים הקיבוציים.

דורון מילברג:

רגע ,רגע.

רחמים מלול:

תעני את ,דני אלה נו.

זוהר בלום:

. 822 - 780

דורון מילברג:

זה ה  1,000,000 -של ההסכם הקיבוצי?

דניאלה ליבי :

כן.

אוקיי ,אז זה לא ארנונה .בסעיף אחר זה היה ארנונה.
דורון מילברג:
הגענו לסיכום עקרוני עם ההסתדרות לגבי הסכם קיבוצי .חתמנו על הסכם
שאנחנו ניתן תנאים סוציאליים בשווי של מיליון שח ,וזה נכנס לסעיף הזה.
אביב איטח:

של מי העובדים?

דורון מילברג:

של החברה.

היה משא ומתן ארוך איתם ,בסוף הגענו להסכם הגון,
רחמים מלול:
שהשנה נוסיף להם מיליון שח .נכון ,עודד? ובשנה הבאה עוד מיליון ,כדי לנות
ולתת להם תנאים נאותים כמו שי ש בגופים אחרים.
אוקיי .אז התשובה מספקת כמובן ,וזה לא מה שאני
אביב איטח:
חשבתי ,זה דבר ראשון .הדבר השני ,אני רוצה בקצרה.
ואגב ,סליחה ,עם חוויות עוד לא נסגר ההסכם .ברגע
רחמים מלול:
שייסגר ההסכם עם חוויות ,אנחנו נביא את זה שוב לפה לדיון במועצה.
אוקיי .בנוסף בקצרה ,אני רוצה לנמק מדוע אני
אביב איט ח:
מתכוון להצביע נגד התקציב הערב .אני מתכוון להצביע נגד התקציב הזה ,מכיוון
שאני לא רואה כאן בשורה גדולה בתקציב הזה ,אני רואה בו איזשהו סכום
מאוד  -מאוד גדול של מיליארד שח ועליו בירכתי גם בוועדת הכספים .אבל אני
לא רואה כאן בשורה גדולה גם בסדרי העדיפויות ,באמירה העירונית שלנו ,איך
אנחנו מנדבים את התקציב הזה .וני רוצה לומר עוד משהו בהמשך למה שאתה
אמרת ,ראש העיר ,בהיטל שצ"פ .אתה אומר כל הזמן שנחנו צריכים לדעת
מאיפה להביא כסף ולגייס כסף ולהכניס כספים מכל מיני היטלים כאל ה ואחרים.
אבל בסופו של דבר ,אני חושב שאנחנו לא תמיד עושים חריש עמוק איך אנחנו
מתייעלים בתוך התקציב העירוני ,גם בעירייה ,לרבות התאגידים השונים .ברבה
מאוד דברים אני חושב שבתקציב הזה אפשר לעשות חריש עמוק כדי להתייעל,
וכדי למצוא שם הרבה מאוד כסף שאני משוכנע שה יה יכול ללכת למקומות שהם
בסדרי עדיפויות תקציביים גבוהים יותר .תודה.
אז אני רוצה להגיד לך בהערה קצרה ,אתם רואים את
דורון מילברג:
תוצאת התקציב .הדיונים שהתנהלו עם מנהלי האגפים ,וחלקם נמצאים כאן ,היו
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דיונים ענייניים .חלקם היו מהפכניים .חלה מהמהפכה אתם שמעתם במינוי
מנהלי האזורים ואני שטח נוספים שיוכלו לתת דו"חות ,כי הם נמצאים בשטח,
דבר שלא היה בעבר .אני רוצה להגיד לך עוד דבר ... ,שבחו של אדם בפניו ,אני
במערכת הרבה מאוד שנים ,לא ראיתי עוד ראש עיר שמצליח להביא כל כך הרבה
כספים ,והוא מרים כל אבן בעיר הזאת כדי לה גדיל הכנסות ,כדי שהתקציב יהיה
גדול יותר .אמר ראש העיר בוועדת הכספים ,שהעלאת הארנונה הייתה , 0.32%
שזה סכום שלא מגרד את הצורך הבסיסי בתקציב.
רחמים מלול:

מיליון שח.

דורון מילברג:

כמיליון שח.

רחמים מלול:
להוסי ף.

לא ,אבל תגיד יפה היינו צריכים להוסיף ,חייבים

מול חינוך שהוספנו  17מיליון שח ,מול איכות הסביבה
דורון מילברג:
שהוספנו כ  9 -מיליון שח וכן הלאה.
רחמים מלול:

שכר 20 ,מיליון שח.

דורון מילברג:

שכר .אני לא מדבר על דברים שהם -

רחמים מלול:

שזה חובה להוסיף.

בדיוק ,הם לא נתונים לשיקול דע תנו ,כי זה הסכמי
דורון מילברג:
שכר .באמת ,אני אומר גם דבר לשבחו של רמי שיושב כאן ,שאנחנו ביחד יושבים
ורואים איך אנחנו מתייעלים בתוך המערכת .תיקחו בחשבון שנוספו כאן עשרות
גני ילדים ,בתי ספר .כמעט ולא העלינו את כוח האדם בהתאם לצרכים
הבסיסיים שנחנו צריכים להעלות .והיתה כאן חשיבה ,אתם רואים את תוצאת
התהליך .היו כאן דיונים במשך חצי שנה ,עוד לפני הבחירות.
אביב איטח:

כי זה מה שאנחנו מקבלים.

דורון מילברג:

אבל זה דיונים מקצועיים.

אביב איטח:

בסדר.

זה דיונים מקצועיים שמתנהלים .זאת אומרת,
דורון מילברג:
התקציב ,כבעל מקצוע ה וא מהפכני .ברגע שאתה מוסיף כל כך הרבה כספים על
פי מדיניות וחינוך ואיכות סביבה ,ודברים נוספים שמופיעים בדברי הפתיחה של
ראש העיר  ,אני חושב שהתקציב הוא בשורה ,הוא המשך בשורה לתושבי העיר.
כאשר תושבי העיר מקבלים את השירות הטוב ביותר -
רחמים מלול:

לא נפגעים בש ירות.

לא רק שלא נפגעים ,אלא קיבלו גם תוספות ,ואת
דורון מילברג:
התוצאה של שביעות הרצון לתושבי העיר קיבלנו על ידי מחלקי ציונים
חיצוניים ,לא פנימיים.
תראו ,אם הייתי פועל מתוך שיקולים של אופוזיציה,
רחמים מלול:
קואליציה ,ויש הרבה שהציעו לי דברים כאלה ,אז הי יתי אולי לפגוע חלילה וחס
בתקציבים די משמעותיים שעמדו לרשות חבריי שיושבים פה ,שהם היום
באופוזיציה ובעבר היו בקואליציה .למשל ,במלגות לסטודנטים ,בנוער וצעירים,
בשכונות ,תחבורה וכו' .אבל בדיוק להיפך ,כדי להראות שאני ענייני ופועל לגופן
של צרכים ,דווקא גם אותם ת קציבים אני הגדלתי ,כי אני מכיר את החשיבות
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שעושים בפעילות לנוער וצעירים ,במלגות לסטודנטים .לא פגעתי ולא נגעתי.
אפילו אסף בא אליי עם איזושהי הצעה ,ואם ירצה ,הוא יספר עליה .ואני אמרתי
לו שלא ייגע בזה ,וזה לא יתפרש כביכול נגד מישהו .זהו בקצרה.
אנ י רוצה לחדד שבוועדה אמרתי גם ,שאני בטוח
אביב איטח:
שעבד על זה צוות גדול והרבה חודשים ,ואני יודע גם את העבודה של רמי וגם
את של דורון וגם של הכל .אני חושב עדיין שנחנו יכולים הרבה יותר להתייעל
ברמה העירונית ,גם בתאגידים ,גם בתקציב ,במיוחד כשמגיעים לסכומים גדולים
כאלה .ת אמין לי ,אולי יום אחד אני אכנס עוד יותר לעומק ,כי אני קיבלתי את
זה לפני שבוע .תודה לכם ,אני אסתפק בזה.
עו"ד יניב מרקוביץ:
פיצה.

אביב ,בגללך כל תושבי רחובות רואים אותנו אוכלים

דורון מילברג:

תכבה את המצלמה ל  4 -דקות.

עו"ד מתן דיל:

חבר'ה ,זה לא הולך להיו ת ארוך.

רחמים מלול:

לא ,דווקא כשהוא מדבר.

עו"ד יניב מרקוביץ:

אז אולי לדקה נעצור רגע.

ראש העיר ,אני חושב שהשד לא כל כך נורא עם
אביב איטח:
השידור החי ,התושבים מפרגנים ,מאוד אוהבים את השקיפות.
דורון מילברג:

לא ,אבל אשתי תראה אותי אוכל פיצה.

תראה מה זה ,ישיבה שלישית ,השנייה כבר מצולמת
אביב איט ח:
בצילום איכותי שמכבד אותנו .אפילו אמא שלי אמרה לי שאני ילד טוב.
רחמים ,קודם כל ביקשתי לשבת איתך על ישיבת
עו"ד מתן דיל:
תקציב ,ולצערי לא הוזמנתי .א ני אומר לך ,כי יכלנו ,חלק מהדברים יכולנו
לפתור שם.
רחמים מל ול:

מתי?

ביקשתי מקרן ,פניתי אליהן .והיא אמרה שכשיהיה
עו"ד מתן דיל:
ישיבות תקציב יזמינו אותי .לא משנה .אני אומר את זה רק ברמה ,חלק
מהדברים לא הייתי מעלה בפורום הזה של המועצה .למשל אני חושב שסוף  -סוף
אולי תסכים איתי בקטע ,כי מה שאני מעלה עכשיו זה משהו עניי ני ,והאמת שזה
החוק .אתה בטוח מכיר את זה ,תקנות העיריות ,תקנים בתקציב שנתי לשכת
מבקר העירייה תש"ח . 2018
רחמים מלול:

התקנות האלה זה מיוני . 2019

אני יודע ,אני יודע .רחמים ,חזקה בעיניך שאני קורא
עו"ד מתן דיל:
את החומר לפני שאני מעלה את החומר .אז אני יודע ש זה מיוני ,אבל עדיין
חייבים לאשר את זה לתקציב . 2019
אביב איטח:

בדיוק.

כי הוא מאוד ,תשמע ,הנפח התקציבי או המשמעות
עו"ד מתן דיל:
התקציבית ,היא לא דבר שאפשר לבטל אותו ,ואפשר לאשר אותו אחר כך תוך
כדי תקציב ,כי מדובר כאן על הרבה מאוד כסף .א'  -מדובר על כך ש בעירייה
בסדר גודל שלנו ,צריכים להיות מבקר ועוד  4עובדים ,ובעירייה בסדר גודל של
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תקציב שלנו ,צריך לתקצב בלשת המבקר ב  1,800,000 -שח ,לא יפחת מ 1,800,000 -
שח .ולכן ,אני חושב שאנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון במסגרת תקציב , 2019
למרות שזה החל מיוני...
אפשר לבוא לעשות שינוי תקציב ב  . 2019 -אם אמנם
רחמים מלול:
החוק מחייב ,והיו לי שיחות עם נפתלי ,הנה הוא יושב פה ,ו הוא אומר לי ש ה ו א
לא צריך הגדלה .נדמה לי שהיום.
נפתלי :

אני מעדיף את הכסף מאשר את העובדים.

רחמים מלול:

אתה יודע שיש לו מבקרים חיצוניים?

כ ן ,אבל הכסף החוק אומר בצורה מאוד ברורה ,גם
עו"ד מתן דיל:
עובדים ...את הכסף .אני אגיד לך מה אני מציע .אני יכול להציע משהו?
רחמים מלול:
שזה  3עובדים ,לא?

שנייה ,אם התקציב הוא פחות ממיליארד שח ,נדמה לי

לא .הנושא של העובדים לא קשור לתקציב .הנושא של
עו"ד מתן דיל:
העובדים זה לפי מספר התושבים .העניין של התקציב הוא על פי התקציב
העירונית .מה שאני מציע ,כדי שלא באמת יהיה עוד מעמסה תקציבית
משמעותית מאוד על תקציב העירייה ,בגלל שזה החל המ  , 1.6 -אז אני מציע
רחמים ,לא להוסיף את כל ה  600,000 -שח ,אלא להוסיף  300,000שח בתקציב של
המבקר.
רחמים מלול:

כמה זה התקציב שלך היום?

עו"ד מתן דיל:

 1.2מיליון שח.

נפתלי אקרמן:

...

רחמים מלול:

כולל העובדים? כולל המבקרים החיצוניים?

נפתלי אקרמן:

כולל הכל.

עו"ד מתן דיל:
מחויבים לזה ,רחמים.

אני מציע להוסיף  300,000שח ,אני חושב שאנחנו

טוב זה פשוט בניגוד למה שאביב איטח אמר קודם,
רחמים מל ול:
שצריך לחפש דרכים להתייעל.
לא במבקר העירייה .תאמין לי ,עזבו אופוזיציה
אביב איטח:
קואליציה ,תפקיד של מבקר עירייה בכל הפעילות היא כל כך תעשה לנו טוב
יותר ,ותייעל לנו את המערכת.
עו"ד מתן דיל:
בסדר ,ראש העיר?

אם תביא לי חוק  ,אני אנסה .אני יודע לקרוא חוקים.

אתה יודע ,יש לי בעיה פה .אני חוק חייב למלא את
רחמים מלול:
החוק .ובאמת בדקתי את זה עם מיכל דגן ,היא הסבה את תשומת ליבי שזה
אמור לחול רק מיוני או יוני  . 2019עכשיו מה הבעיה שלי? אם אני מגדיל את זה
ב  300,000 -אני עובר את המיליארד.
עו"ד מתן דיל:

אני יכול להציע לך מקומות לחסוך.
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הו ,אז ה צריך למצוא איפה לחסוך .אם אני עובר את
רחמים מלול:
המיליארד ,אז זה שוב ביצה ותרנגולת.
עו"ד מתן דיל:

לא 300,000 ,שח אתה לא עובר את המיליארד.

רחמים מלול:

עובר ,בטח.

עו"ד מתן דיל:

 999מיליון ועוד  300,000שח ,כמה אתם מגיעים?

דניאלה ליבי :

ל  999,500 -שח.

עו"ד מתן דיל:

תודה רבה .נו ,אני לא מבין .חבר'ה ,מתמטיקה פשוטה.

דובר:

זה לא עוד  300,000שח ,זה יותר.

אני מבקש  300,000שח כדי ליישם את החוק בצורה
עו"ד מתן דיל:
הכי מדויק ת שיש ,שאנחנו נעמוד בדרישות החוק.
טוב ,נהיה חייבים עד יוני להביא הצעה למועצת העיר,
רחמים מלול:
על הגדלה של  300,000שח ולמצוא איפה אנחנו חוסכים את זה.
אבל אתה לא עובר את המיליארד ,רחמים.פ אני לא
עו"ד מתן דיל:
מבין למה הצעה הזאת שהחוק אומר את זה -
רחמים מלול:

אני מקבל את ההצעה.

עו"ד מתן דיל:

אנחנו מאשרים את זה?

רחמים מלול:
בפרוטוקול.

לא פה עכשיו .ביוני אנחנו נאשר את זה .זה נרשם

אביב איטח:

ומה יהיה עכשיו?

רחמים מלול:

עכשיו אני לא חייב.

דורון מילברג:

מוציאים לחל"ת את המבקר.

רחמים מלול:
להגדיל את התקציב.

אביב ,ת נו לי לבדוק איפה אפשר לחתוך את זה ,בלי

אביב איטח:

אגב ,אני יכול לעזור לך לנסות.

אביב ,תן לי בבקשה .אני מביע לך את דעתי האישית
עו"ד מתן דיל:
כמשפטן ,ומיכל יכולה לסתור אותי .אם אתה תאשר את זה ביוני ,אתה תצטרך
לאשר יותר ממה שאני מבקש .כ י ביוני שכנס לתוקפו ,אז אתה תהיה מבחינת
התקציב אותו תקציב ,ואתה תצטרך לאשר  1,800,000שח למבקר העירייה ,זה
עוד  600,000שח.
זוהר בלום:

לא ,לחצי שנה אתה מאשר.

עו"ד מתן דיל:

לא ,לא.

רחמים מלול:

אז הוא אמר  300,000שח ,זה בסדר.

אני מ ציעה ה צעה ,כי אני חושב שבזה אנחנו נעמוד
עו"ד מתן דיל:
בדרישות החוק ,אם אנחנו מאשרים עכשיו  300,000שח ,עמדת בדרישות החוק.
רחמים מלול:

לחצי שנה.

עו"ד מתן דיל:

לכל השנה תאשר את זה.
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רחמים מלול:

לא.

עו"ד מתן דיל:
 600,000שח.

אם אתה תצטרך לאשר ביוני ,תצטרך לאשר עוד

דורון מ ילברג:

החוק הוא לא דו משמעי.

עו"ד מתן דיל:

מיכל ,תגידי לי אם אני טועה .החוק הוא חד משמעי.

אריתמטית אתה טועה .מדוע? אם  1,800,000שח לשנה
דורון מילברג:
אתה צריך לאשר בהתאם למספר התושבים ,לחצי שנה אתה צריך לאשר 900,000
שח.
עו"ד מתן דיל:

הם לא אומרים לש נה.

דורון מילברג:

זה ברור לשנה.

לא אומרים את זה .תקראו את החוק .החוק אומר
עו"ד מתן דיל:
במפורש ,שעירייה שתקציבה השנתי עולה על  750,000,000שח ,סכום שלא יפחת
מ  , 0.16% -ובלבד שלא יפחת מ  1,800,000 -שח.
דורון מילברג:

בסדר ,לשנה.

עו"ד מתן דיל:

תראה לי .יש לך משפטנים.

דורון מילברג:

ברור שזה לשנה.

עו"ד מתן דיל:

לאותה שנה .אל תגידו ברור.

דורון מילברג:

אבל אם יש לך חצי שנה...

עו"ד מתן דיל:

יש לכם יועצת משפטית ,תבדקו.

עו"ד מיכל דגן :

הכותרת של סעיף  3מדברת על ...התקציב השנתי.

עו"ד מתן דיל:

נכון.

עו "ד מיכל דגן :

אז לחצי שנה -

עו"ד מתן דיל:

לתקציב השנתי צריך שיהיה  1,800,000שח לפחות.

דורון מילברג:

נכון ,לשנה .וזה חל מה . 1.6 -

עו"ד מתן דיל:

דורון ,לתקציב השנתי.

עו"ד מיכל דגן :

ומה השנתי שלך?

עו"ד מתן דיל:

הנה.

עו"ד מיכל דגן :

אז הדלתא היא?

עו"ד מתן דיל:

 600,000שח.

עו"ד מיכל דגן :

לשנה?

עו"ד מתן דיל:

כן.

עו"ד מיכל דגן :

לשנה?

עו"ד מתן דיל:

אני מציע להעלות  300,000שח היום.

דובר:

מה הוא הולך לתת ,תקציב לאופוזיציה?
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זוהר בלום:

אבל העלינו לו השנה באיזה  300,000שח.

אנחנו נקיים את החוק ,מתן .אני מקבל את ההערה
רחמים מלול:
שלך .תן לי ,אני צריך לדון עם מנהלי האגפים.
דניאלה ליבי :

העלינו כבר ,העלינו.

רחמים מלול:

מה העלינו?

זוהר בלום:

ב  300,000 -שח.

רחמים מלול:

לא ,אבל החוק מדבר על  1,800,000שח ,אני מצטער.

זוהר בלום:

לשנה.

רחמים מלול:

לשנה ,אוקיי .אז חצי מזה.

אתה לא חייב להעלות לו .אם נתת לו  1,243,000שח
זוהר בלום:
לשנה ,אתה לא צריך להוסיף לו השנה.
אביב איטח:

לא ,עוד  560,000שח.

זוהר בלום:

למה? . 50 %

עו"ד אבי מוזס:

 50 %מהפער.

זוהר בלום:

אתה מגיע ל  1,243,000 -שח .

ד"ר רוני באום:

זה מה שהוא אומר.

עו"ד מתן דיל:

זוהר ,תקראו את החוק.

עו"ד יניב מרקוביץ:

זה לא כזה מסובך.

ד"ר רוני באום:
להוסיף חצי 300,000 ,שח.

זה מה שהוא אמר ,הפער הוא  600,000שח ,צריך

זוהר בלום:
להוסיף א ו לא.

בסדר ,בוועדת כספים הבאה אפשר לדון מאיפה

לא ,באמת ,אני צריך לחפש מאיפה לחסוך את זה ,כפי
רחמים מלול:
שאביב ביקש ,ונביא את זה לדיון לפני יוני .אתה תצטרך לדעת איפה לבזבז את
זה ,ברצינות.
עו"ד מתן דיל:

אני אשתדל לעזור לו.

רחמים מלול:

אני בטוח שתעזור לו .טוב ,מה עוד הערות?

תראה רחמים ,באמת זה יישמע ציני ,ואפשר לקחת כל
עו"ד מתן דיל:
דבר לציני .אפשר להסתכל על כל המספרים כמו שדורון אמר ,לכאן ולכאן .אבל
אני ,תקן אותי אם אני טועה  -פעם ראשונה שאנחנו מאשרים תקציב ,שהביצוע
הלא סופי שלו ,יותר מהתקציב שאושר .צודק או טועה? פעם ראשונה.
רחמים מלול:

זאת הערכה.

עו"ד מתן דיל:

אני מפנה אתכם לביצוע הלא סופי של . 2018

רחמים מלול:

זאת הערכה.

נכון ,נכון 984,000,000 ,שח ,כאשר תקציב  2018הוא
עו"ד מתן דיל:
 958,000,000שח .אני אגיד לך למה ,אני לא מעלה את זה סתם עכשיו כביקורת.
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ההיפך ,אני חושב שאתה עשית מעשה מאוד אמיץ ,וכמו שדורון אמר ,שהצלחת
להגדיל תקציב בצורה כל כך משמעותית .אני חושב שלקחת על עצמך אחריות
יותר מידיי גדולה .ההיפך ,דווקא בגלל שההעלאה של הארנונה היא מאוד  -מאוד
נמוכה .כי אאני חושב ,שכאשר הביצוע שלנו שהוא לא סופי ,ותקנו אותי גם אם
אני טועה ,כי לא נרשם בביצוע למשל כל הנושא של הפירעון מלוות של
התב"רים ,תסתכלי ,דניאלה ,בבקשה ,אני מפנה אותך.
רחמים מלול:

פירעון מלוות?

עו"ד מתן דיל:

כן .אני מפנה אתכם לביצוע.

רחמים מלול:

זה לא תב"רים.

עו"ד מתן דיל:

לא נרשם בביצוע .אני מדבר על הביצוע.

רחמים מלול:

אני עדיין אומר שהיתה אי הבנה.

מה שמדובר פה ,זה לא דוח כספי ,אנחנו דנים
דניאלה ליבי :
בתקציב .הדו"ח הכספי יהיה בסוף מרץ ואז יהיו את הנתונים .כרגע לדון
באמצע ...זה ממש  -ממש לא נכון.
עו"ד מתן דיל:
נכון?

אתם מבקשי מאיתנו לאשר תקציב .זה מה שהבאת לי,

דניאלה ליבי :

רק תקציב ,רק תקציב .הביצוע לא רלוונטי.

עו"ד מתן דיל:

אז למה שמת לי אותו?

אמיתי כהן :

אבל ככה היה שנה שעברה.

אמיתי ,לא שאלתי אותך ,אל תענה לי .אני רוצה
עו"ד מתן דיל:
לשאול את ראש העיר ואת דניאלה.
רחמים מלול:

כל שנה אנחנו רושמים את זה.

דנ יאלה ליבי :
בסוף מרץ.

על פי החוק אני לא צריכה להציג להם את הביצוע ,רק

דניאלה ,אין כאן ביקורת .מה שאני מעלה ,אני רוצה
עו"ד מתן דיל:
להראות לכם ולהוכיח להם.
דניאלה ליבי :

אני אסביר לך .פירעון מלוות מופיע.

אני רוצה להסביר לך שנייה משהו .ב ואי תראי לי שאת
עו"ד מתן דיל:
לא הכנסת את זה לביצוע ,בשונה מכל השנים לפני זה .ויש לי פה את כל...
רחמים מלול:

לא ,כל שנה רשמנו את זה.

עו"ד מתן דיל:
רשמת.

לא ,לא .כל שנה רשמת ,רחמים ,בדיוק .והשנה לא

רחמים מלול:

את מה ,את המלוות?

עו"ד מתן דיל:

את הביצוע של הפירעון מלוות.

רחמים מלול:

רשמנו את זה.

עו"ד מתן דיל:

תשים לב לזה.
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רחמים מלול:

זה רשום.

עו"ד מתן דיל:

תבדוק את מה שאני אומר.

רחמים מלול:

זה לא ייתכן שזה לא רשום.

עו"ד מתן דיל:

להראות לך ,רחמים?

רחמים מלול:

לא ייתכן ,נו.

עו"ד מתן דיל:

תגידי לי שנייה  ,פירעון מלוות .זה ,איפה זה?

דניאלה ליבי :

הנה ,פה ,הוא מופיע בסוף.

רחמים מלול:

אני אגיד לך את זה גם בעל פה.

דניאלה ליבי :

תראה את הסך הכל.

עו"ד מתן דיל:

דקה ,את רוצה שאני אראה לך ...הכנסת את זה?

דניאלה ליבי :
נראה לך הגיוני? לא.

רק שנייה .אתה רואה מה התקציב?  . 4הביצ וע . 16 -

עו"ד מתן דיל:

אני מבין.

דניאלה ליבי :

זה  4ועוד  12זה  , 16והביצוע זה  . 16והביצוע הוא . 16

עו"ד מתן דיל:

דניאלה ,את רוצה שאני אראה לך את זה בקודמים?

דניאלה ליבי :

אין פה חלוקה ,אנחנו עושים חלוקה בסוף השנה.

רחמים מלול:

ל א ייתכן שהיא לא רשמה את זה.

עו"ד מתן דיל:

אז אני אראה לך.

פנחס הומינר:

מתן ,מה? ...

יואו ,עכשיו פנחס עונה לי .תן לי לטעון ,יש פה ראש
עו"ד מתן דיל:
עיר ,ודניאלה ,תאמין לי ,הם לא צריכים אותך שתעזור להם על תקציב ...תן לי
לטעון בבקשה את הטענות .אחרי מה שתחליטו  -תחליטו ,תצביעו ,תדחו אותנו.
אני לא חבר ועדת כספים.
ואני גם יודע ,שפירעון המלוות

רחמים מלול:
רשום.

דניאלה אומרת,

דניאלה ליבי :

 4ועוד  12זה  , 16זה מופיע פה.

עו"ד מתן דיל:

אני מסתכל על ביצוע.

(מדברים ביחד)
התקציב  , 19הביצוע  . 19אני לא מבינה את זה .פשוט
דניאלה ליבי :
אין פה חלוקה פנימית ,כי עוד לא סגרנו את הספרים.
מה שאני אומר ,דבר מאוד פשוט .וכל הדוגמאות
עו"ד מתן דיל:
שנתתי עכשיו ,זה דוגמאות כדי להמחיש את מה שאני רוצה לומר .אני רוצה
לומר שהתקציב הזה ,רחמים ,תשמע ,זה תקציב שלפי דעתי היא ל א תסיים אותו
באיזון תקציבי אלא בגירעון ,בגלל שלקחת על עצמך אחריות מאוד  -מאוד גדולה.
כי ברמת הביצוע הלא סופי שלנו ,שבכל זאת ,זאת אינדיקציה מסוימת עבורנו,
דניאלה ,לבחון את התקציב? ואנחנו מאוד  -מאוד חוששים ורואים שבביצוע הלא
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סופי ...אנחנו גדולים יותר מאשר התקצי ב ה ...של  . 2018ולכן ,כאשר בביצוע
אנחנו נמצאים שם ,וגם הסתכלתי על ההכנסות ,וגם בהכנסות לא גדלנו
בהתאמה .יש פה על פי הביצוע שאת מציגה  50מיליון שח גירעון.
עודד עמרם :

 ...זה יהיה גירעון?

עו"ד מתן דיל:

עודד ,אל תפריעו לי.

עודד עמרם :

לא ,אבל תסביר לנ ו.

רחמים מלול:

כן ,לשיטתו כן.

עו"ד מתן דיל:

אני חושב שראש העיר לקח על עצמו -

עודד עמרם :

אז איך אתה רוצה עוד  300,000שח?

אני אומר לך שצריך לקצץ ממקום אחר חד משמעית.
עו"ד מתן דיל:
אני אומר לך שלפי דעתי ,חד משמעית התקציב הזה גירעוני ,ואני חושב שראש
העיר לקח על עצמו אחריות מאוד  -מאוד גדולה ,קפצת מעל ה  50 -מיליון שח
גירעון תקציבי ,לכאורה על פי הביצוע ,בעוד  20מיליון שח .אין סיכוי לגמור את
זה ,אין סיכוי לעמוד בתחזית התקציבית הזאת.
רחמים מלול:

איך הגעת ל  20 -מיליון?

עו"ד מתן דיל:

אני אראה לך.

רחמים מל ול:

פירעון מלוות רשום ,אני קורא.

עו"ד מתן דיל:

אז אני מראה לך.

רחמים מלול:

 19,800,000שח.

עו"ד מתן דיל:

בביצוע ,ראש העיר.

רחמים מלול:

הנה ,בביצוע ,כ ן .החזרנו קרוב ל  20 -מיליון שח מלוות.

תסתכל עכשיו על הביצוע הלא סופי של , 2018
עו"ד מתן דיל:
בתקציב  984,000,000שח ,לעומת התקציב השנתי  958,009,000שח של  2018שח.
נכון ,אז אתה רואה פה גירעון מוערך ,אני מסכים
רחמים מלול:
איתך ,של בערך  7מיליון שח.
עו"ד מתן דיל:
מיליון.

לא ,יותר .למה?  30מיליון .אני רואה סליחה 26

תסתכל למטה ,מינוס  7,242,0 00שח פער .תסתכל
רחמים מלול:
למטה .לא שם ,פה ,בדף המרכז ,כי היה גם גידול בהכנסות.
לא .אני רואה את הגידול בהכנסות ,אני מדבר איתך
עו"ד מתן דיל:
על הביצוע ,רחמים ,שזו אינדיקציה לדעת שהתקציב יהיה גירעוני .אני אומר לך
את זה ,ולכן אי אפשר לאשר את התקציב ,הוא יותר מידיי ,א יך אומרים ,נתתם
והרחבתם דברים מסוימים שהם חשובים ,אני בטוח ,אבל לפי דעתי הוא לא
יכסה את עצמו .לא נוכל לעמוד בזה.
רחמים מלול:

אנחנו גם עוסקים בגידול בהכנות.

עו"ד מתן דיל:
שאפו גדול מאוד ,מאוד.

יישר כוח .הלוואי ותצליח .אני אומר לך ...אם תצליח,
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רחמים מלו ל:
ושנה.

ברוך ה' ,ההערה הזאת שלך עמדה בפנינו כל שנה

עו"ד מתן דיל:
תבדוק אותי.

אף פעם לא היה לך בביצוע יותר מהתקציב השנתי,

דניאלה ליבי :

לא ,זה...

זוהר בלום:

הביצוע השנה הוא  984,000שח.

עו"ד מתן דיל:

זוהר ,תסתכל בביצוע הלא סופי שנה שעברה.

הוא לא סופי מתקדם ,כי אנחנו בפברואר .עשינו
זוהר בל ום:
עדכון .כל שנה בינואר אנחנו עושים.
עו"ד מתן דיל:

זוהר ,תשוו את זה ל  5 -שנים האחרונות ,רחמים.

רחמים מלול:

 3שנים אחרונות סיימנו באיזון?

 3שנים אחרונות סיימת באיזון .אבל בביצוע שלך
עו"ד מתן דיל:
היית יותר נמוך מאשר התקציב.
רחמים מלול:

לא.

דניאלה ליבי :

מה פתאום.

עו"ד מתן דיל:

דניאלה ,אל תגידי לי מה פתאום.

דניאלה ליבי :

תמיד יותר.

אז בואי אני אוכיח לך .באמת ,תשמעי ,את אומרת לא
עו"ד מתן דיל:
נכון .בבקשה ,כשאישרנו את תקציב  , 2018אז בתקציב  893,000,000 , 2017שח.
דניאלה ליבי :

לא ,זה לא הביצוע.

עו"ד מתן דיל:

בביצוע.

דניאלה ליבי :

זה לא נכון ,זה לא הביצוע.

עו"ד מתן דיל:

הנה ,אני מקריא את התקציב.

דניאלה ליבי :

זה לא הביצוע.

עו"ד מתן דיל:

הביצוע  826,000,000שח.

לא ,הדו"ח הכספי זה הביצוע .זה לא הביצוע .זה מה
דניאלה ליבי :
שרשום בספרים בתאריך התקציב.
עו"ד מתן דיל:

את רוצה שנאשר את התקציב הזה?

אמיתי כהן :

אבל היא מסבירה לך.

עו"ד מתן דיל:

לא ,היא לא מסבירה לי.

אמיתי כהן :

הביצוע בפועל זה עוד לא יצא.

דניאלה ליבי :

זה עוד לא הביצוע בפוע ל.

עו"ד מתן דיל:
בפועל.

אני יודע .דניאלה ,באמת ,נו ברור שזה לא ביצוע

דניאלה ליבי :

יפה.
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אמיתי כהן :

מתן ,בכל מקום זה ככה.

עו"ד מתן דיל:
אומר.

רחמים ,אני אומר לך ,קח את זה בחשבון .זה מה שאני

רחמים מלול:

אני לוקח את זה בחשבון.

אביב איטח:

התרענ ו.

רחמים מלול:
המענקים לשנה הבאה.

ואם יהיה צורך במהלך השנה לקצץ ,נקצץ .ונעביר את

עו"ד מתן דיל:

מה ,מה אמרת עכשיו?

זו בדיחה ,בדיחה .לפחות ההערה הזאת שלך ,בין אם
רחמים מלול:
היא נכונה ,בין אם לא ,מתייחסת למבנה של התקציב .ולא שלקחת איזשהו
סעיף שיש בו  200ועלה ל  250 -ואתה מעיר הערה .זו הערה מבנית אני קורא לה,
אם כי לדעתי אתה טועה ברובה.
לא ,היא הערה ,שאני חושב שאנחנו צריכים ,בשבילך
עו"ד מתן דיל:
אני אומר ,תבדוק את הנתון הזה שאמרתי ,ואז תשווה לשנים הבאות ויהיה יותר
קל לקבל את ההחלטה.
רחמים מלול:

אני אב דוק.

ודבר נוסף .תראה ,יש פה עניין של הסעיפים
עו"ד מתן דיל:
התקציביים שאביב עמד על זה בישיבת ועדת כספים ,שיש סעיפים תקציביים
מסוימים שאתם קובעים ומדירים אותם ,ויש שם לאותו סעיף .ובסוף ,משתמשים
באותו סעיף לדברים אחרים .ולכן ,זה מאוד  -מאוד קשה להתייחס בצורה רצינית
לכל התקציב ולכל סעיף תקציבי .זאת בעיה נוספת מבנית שאני מדבר עליה .דבר
נוסף שאביב גם נגע בו ,בנושא הזה שין בשורה ,ואני רוצה להסביר למה אנחנו
מתכוונים .בבחירות האחרונות אנחנו שמענו את הציבור ,כולנו שמענו את
הציבור ,דיברו על חינוך ,דיברו על ספורט ,דיבר ו על חזות העיר .כשאתם
מגדילים את התקציב ,אז זה הנתונים שאפשר להסתכל עליהם ,כמו שדורון אמר,
יש הגדלה של התקציב .זה נכון שיש הגדלה של התקציב ,חד משמעית .אבל על
כל נתן צריכים לראות איך מסתכלים על זה.
רחמים מלול:

אגב ,אימצנו  2סיסמאות שלך.

עו"ד מתן דיל:

יפ ה.

רחמים מלול:

יותר חינוך.

עו"ד מתן דיל:

עשיתם את זה .תשמע ,תראה איך אני משפיע.

רחמים מלול:

ויותר ניקיון.

תראה אי ך אני מצליח להשפיע על המועצה ,אני מברך
עו"ד מתן דיל:
על כך .אני אומר לך יותר מזה ,אני רוצה שיניב יצליח ויקבל עוד יותר תקציבי,
וגם שזוהר יקבל יותר תקציבים.
אביב איטח:

נכון ,נכון.

עו"ד מתן דיל:

לא ,אביב ,אתה צריך לקבל פחות.

דורון מילברג:

אתה מצאת מכונה שמדפיסה כסף.
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עו"ד מתן דיל:
גרעוני.

לא ,להיפך .אני אומר לך שהתקציב שאתה עשית

דורון מילברג:

מקצועי ,תן לי לסיים משפט.

לא ,דקה .אתה מפריע לי באמצע לסיים את ההערה.
עו"ד מתן דיל :
מה שאני בא ואומר דבר כזה .שימו לב ,גם בחינוך ,גם בשפ"ע ,שהתקציב שאתם
מאשרים הוא יותר נמוך מהביצוע.
דורון מילברג:

לא נכון.

עו"ד מתן דיל:

בוא נלך לזה.

דורון מילברג:

מה פתאום?

הראיתי לכם בוועד ת הכספים ,אמרתי לכם ,נגענו
אביב איטח:
בכמה סעיפים ,לא בהכל .אמרתי להם איפה הבשורה?
יניב ,אני הולך לתברואה 712,000 ,שח הסעיפים
עו"ד מתן דיל:
התקציביים שיניב אחראי עליהם לצורך העניין .הנה ,אני נותן דוגמא אחת
בנושא הזה .שימו לב ,התקציב  61 , 2018מיליון שח ,תקציב ביצוע 69 2018
מיליון .סעיף . 712
עו"ד יניב מרקוביץ:

אתה מדבר על הכללי?

כן .תקציב  61 2018מיליון ,ביצוע לא סופי  69מיליון.
עו"ד מתן דיל:
והצעת התקציב היא  67מיליון ש , 68 ,סליחה.
אז אני אסביר לך מה שקרה .אנחנו ביצענו במהלך
דורון מילברג:
 2018הגדלה מאסיבית של ת קציב איכות הסביבה.
עו"ד מתן דיל:

יישר כוח.

רחמים מלול:

תברואה גם.

דורון מילברג:

תברואה ואיכות הסביבה.

רחמים מלול:

הנה ,רמי יושב פה.

דורון מילברג:

הגדלה מאסיבית בפועלים ,בכלים.

רחמים מלול:

בקווים.

עו"ד מתן דיל:

אנחנו בעד.

בקוו ים .אגב ,יש הגדלה עכשיו נוספת שהיא לא באה
דורון מילברג:
לידי ביטוי כאן ,בחידוש של מלאי המשאיות.
רחמים מלול:

 3משאיות .אבל זה בתב"רים.

דורון מילברג:

בדיוק.

אביב איטח:

מעולה ,מעולה.

ולכן ,לכאורה ,אני מסתכל תקציב  2018מול תקציב
דורון מילברג:
 . 2019כי הביצוע לא התח יל לפני חודש ,הביצוע התחיל לפני חצי שנה באופן
מאסיבי.
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אדרבא ,אתה עוד יותר מחזק אותי .למה? אני אגיד לך
עו"ד מתן דיל:
למה .אתה היום ,תראה ,גידלתם ,אני מברך על זה .מה קורה? אתה עכשיו בא
ואומר שאני מקצץ במה שקיים .וההיפך ,אני אומר לך ,אל תקצץ במה שקיים,
לפחו ת תשמור על מה שקיים ,אם לא להגדיל את זה ,שתשפרו עוד יותר את
הרווחה.
דורון מילברג:

לא קיצצנו במה שקיים.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מתן ,אני רוצה גם לענות לך.

חוץ מהנושא של התייעלות שענית לאביב ,אני מבין
עו"ד מתן דיל:
את זה ,אבל עדיין יניב ,אתה מקצץ בתקציב שלך  ,אתה מבין את זה? בתקציב
הביצוע שלך ,מה שעשיתם השנה.
לא ,כי אני אגיד לך משהו .קודם כל יש כן בביצוע
עו"ד יניב מרקוביץ:
 2 , 2018מבצעי ניקיון שהכניסו אותם מיוחדים ,שלא היו קשורים בכלל לפעילות
השוטפת ,שזה היה גורם חוץ שהכניס .עשו  2מבצעים ,תקצבו אותם ,והם
מו פיעם בפנים .זה דבר ראשון.
עו"ד מתן דיל:

אדרבא.

דבר שני ,חלק מהפעילות והרענון שאנחנו מנסים
עו"ד יניב מרקוביץ:
לעשות ,ואמרתי את זה גם לאביב בוועדת כספים ,זה לא רק לבוא ולהגיד 'אנחנו
צריכים להוסיף עוד כסף' .ברור שאני שמח לעוד כסף .אבל א'  -לראות איך
אנחנו מגדילים גם אמצעי ניקוי אחרים דרך התב"רים .בין היתר למשל מכשירי
שטיפת מדרכות ,שאמורים לצמצם נושא של עובדי ניקיון וטיאוט ברחוב שגם
פחות יעיל וגם פחות מנקה .זאת אומרת ,לנתב את הדברים למקומות אחרים .ב'
 לייעל דברים שרחובות לא הייתה מספיק מתקדמת בהם .אם זה נ ושא שלמחזור והגדלת המחזור ,סביב הנושא של קרטון ודברים אחרים שאלה דברים
שמכניסים לך כסף ,שלא באו לידי ביטוי בתקציב עד עכשיו .למשל ,קרטון ,הנה
אני אומר כהוצאה ,מתן ,רק שתדע ,בהסדר למשל שלנו היום מול תמיר ,שדורון
ואני עבדנו עליו ,רק על ההסדר הזה ,לנושא של הס דרה של הקרטון ,אנחנו
צפויים לקבל  800,000שח .שפה זה עוד מופיע לך כהוצאה.
ההתייעלות מבורכת ,וההיפך ,אני רוצה שתמשיכו,
עו"ד מתן דיל:
ואני רוצה שתצליח ,ותנקו את העיר עוד יותר.
אבי קינד:

אם אתה רוצה שימשיכו לנקות ,שילכו לישון.

עו"ד מתן דיל:

אם אתה עייף ,אז תלך לישון.

אביב איטח:

יהיה לכם רוב ,אל תדאג .יהיה לכם רוב.

אתה הרי מקצץ תקציב ,ואני אומר לכם ,הרי ברור לנו,
עו"ד מתן דיל:
כמו שהתקציב של ה  61 -מיליון שח בסוף הגיע לביצוע הרבה יותר גבוה ,כך יקרה
גם ה  67 -מיליון .לכן אני אומר לראש העיר ,ברור שהתקציב הז ה יעלה במהלך
השנה .ולכן ברור שהתקציב ,כמו שהתרעתי עליו ,שהוא גירעוני לפי דעתי,
המשימה או המשוכה להגיע לאיזון תקציב ,תהיה הרבה יותר קשה .אדוני ,אני
מאחל לך בהצלחה.
תודה רבה ,גם לך .יש לי איזו בשורה בשבילך ,שלקחנו
רחמים מלול:
בחשבון גם בכיסוי גירעון אם יהי ה של  , 2018וגם בכיסוי גירעון אם יהיה של
 , 2019סעיף שהוא לא מופיע בהכנסות הצפויות ,זה דיווידנד מתאגיד המים ,ולזה
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אתם לא ערים ,לא אמרתי את זה .תאגיד המים יהיה רווחי השנה בעזרת ה',
ואפשר למשוך דיווידנד רק מהשנה השלישית .אגב ,תאגיד המים ,למרות שהוא
היה צריך לב צע פעולות ,פרויקטים רק בסביבות  12מיליון שח ,הוא ביצע ב 2018 -
פרויקטים ב  45 -מיליון שח .לכן ,תראו שעובדים בכל העיר ללא הפסקה ,פשוט
ללא הפסקה .תסתובבו בכל הרחובות .וכאן המקום באמת לשבח את זורי על
העבודה שהוא עושה .אז תראה ,אני מבין את החשש שלך ,אני מקווה שנצל יח
להתגבר עליו ,אבל אני לא יכול לקצץ שירותים .ואם תשאל אותי ,בעבר אנחנו
הגדלנו את התקציב משנה לשנה בערך בין  7%ל  . 8% -השנה אם תשים לב,
התקציב גדל בסך הכל ב  . 4% -כלומר ,היינו בכל זאת זהירים .וכל מנהלי האגפים
עושים הכל  .אני עושה את זה אישית במינהל ההנדסה .למ של אגרות בנייה,
שכולן הולכות לשוטף ,צפינו  10מיליו שח ,והגענו ל  12.5 -מיליון שח ,אגרות .אני
מדבר אגרות ,לא היטלים .ואיפה נמצא פה ליאור? תגיד אתה .למה אני צריך?
ליאור שוקרי :

הצפי נדמה לי היה  27מיליון ,הכנסה  35מיליון שח.

רחמים מלול:

לכן קשה לנו לוותר.

אגב ,כתוספת להערה שלך ,חלק מהניקיון גם מבוצע
דורון מילברג:
בגנים ציבוריים ,והגדלנו את התקציב מ  45 -ל  4 , 49 -מיליון שח יותר.
ליאור ,התקציב כרגע של שפ"ע לא ...יחידה אחת .כי
עו"ד יניב מרקוביץ:
גם רישוי עסקים למשל ,שגם בו יש הגדלה ,שפ"ע מופיע בסעיף נפרד .כל ה ניקיון
שלהם ,שם לבד יש לך כמעט  2מיליון .אתה מגיע כמעט ל  9 -מיליון שח .פשוט
מחולק לכמה סעיפים נפרדים בתוך הספר.
אם לא תגדילו ...אחרי זה בגירעון.

עו"ד מתן דיל:

לא ,לא ,ואי אפשר היה לשנות את זה לשנה הזאת.
עו"ד יניב מרקוביץ:
שנה הבאה גם ננסה להציג איזה משה ו כמו...
רחמים מלול:

תודה רבה ,חברים .מי בעד?

אביב איטח:

אנחנו נגד.

אמיתי כהן :

פה אחד.

רחמים מלול:

מי נגד?  5נגד .תודה רבה לכם.

רחמים מלול:

תודה לדניאלה ,לפנחס הומינר.

החלטה מס' :116-5-19
בסך  999,282,892שח.

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת 2019

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה

18
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

