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עיריית רחובות
ישיבת מועצה שאינה מן המניין מס' 30
מיום רביעי  ,כ " א ב שבט תש ע " ה  31 / 1 / 2015בשעה 18 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע ,ח"מ עו"ד מתן דיל – סגן
רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ עודד עמרם ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד אמיר
ירון ,ח"מ רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר מרה קנבל,
ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד
אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ אבאי זאודה ,ח"מ יערה
ספיר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ צבי שלמה מונטג ,ח"מ יעל בק.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,חנניה קורש – סמנ"כל נכסים
וביטוחים  ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש העיר .

חסרים :

ח"מ אביב איטח .
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סדר היום:
אי שור תקציב . 2016
.1

החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  30מיום 31 / 01 / 2016
החלטה מס' :246-30-16

הוחלט פה אחד לאשר תקציב העירייה לשנת 2016
בסך . ₪ 859,200,499
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.1

אישור תקציב . 2016

אני פותח ישיבה שנייה ,ישיבת מועצה שלא מן המניין
רחמים מלול:
לאישור תקציב  . 2016מצ"ב ספר התקציב .קרתה טעות ולא צירפו לכם את הדף
המרכז ,אז דודי חילק את זה עכשיו ,ועבדו על החוברת הזו כמה ימים טובים על
מנת להגיש אותה לכם לפני שבת ,בהתאם למה שסיכמנו בישיבת ועדת כספים,
וגם בישיבת ההנהלה.
חברים ,צירפתי דף פח ות או יותר מתמצת בספר התקציב .אני הייתי אומר
שנצרף אותו גם לפרוטוקול של המועצה אם זה אפשרי.
דודי אשכנזי:

צורף ,ראש העיר.

רחמים מלול:

הוא מצורף?

דודי אשכנזי:
בפרוטוקול.

כן.

כל

חוברת

התקציב

כמות

שהיא,

מושתלת

מושתלת בפרוטוקול ,אז גם דברי ההקדמה .כפי
רחמים מלול:
שאמרתי בישיבת ההנהלה ובישיבת ועדת כספים ,שנוכח ההצטרפות שלנו
לתאגיד ,ונוכח המענקים שקיבלנו ונקבל ,ונוכח מחיקת החובות ,יכולנו לבנות
תקציב מאוזן ,ואף לסיים את שנת  2015בעודף תקציבי .יכולנו לסיים אותו
בעודף תקציבי עוד יותר גדול ,אם אתם שמים לב פה  6 ,מיליון  ₪מה  50 -זה
עודף תקציבי .יכולנו לסיים אותו בעודף תקציבי של  12מיליון  . ₪אלא ש 6 -
מיליון  ₪הופרשו לטובת פסיקת בית המשפט העליון בתביעה של מכבי יהודה על
חו ב המים 12 ,מיליון  , ₪שעיקלנו להם את הכספים שקיבלו מקלדש ,ולאחר מכן
הם הגישו ערעור לבית המשפט המ חוזי .בית המשפט המחוזי פסק לטובת
העירייה שלא צריכים להשאיר להם אגורה ,ואז הם ערערו לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון סבר אחרת ,והוא אמר 'לכו תגיעו לפשרה' ,של מעין חצי -
חצי .אז אנחנו הסכמנו בלית ברירה לפשרה ,כי זו היתה הרוח בבית המשפט
העליון .דורון היה שם בזמן הדיון ,אבל דרשנו להשיב את זה ב  12 -תשלומים ,זה
א' .וב' – שכל הכספים המושבים למכבי בית יהודה יושקעו בתחום הספורט
בעיר .כי למעשה ,זו המטרה של העמותה ,תחום הספורט ,בין אם זה כדורגל ,בין
אם זה כדורגל ,בין אם זה כדורסל .זה היה התנאי שלנו להסכים לפשרה .לכאור ה
בית המשפט היה צריך כבר להוציא את הפסק .אבל הוא לא הוציא ,הוא זימן עוד
דיון ,והדיון יהיה מתי? נדמה לי החודש .החודש צריך להיות הדיון .אני לא יודע
מה כוונת בית המשפט ,אבל בכל אופן ,אנחנו התכוננו למקרה הכי גרוע ,והוא
ש  6 -מיליון  , ₪מה שהתחייבנו בפשרה ,יופרשו לטובת פסק הדין הזה .ולכן ,בכל
מקרה אנחנו מסיימים בעודף של  6.150מיליון  . ₪העודף הזה נוצר בעקבות
מחיקת החוב של קרן שיקום .החוב של קרן שיקום שהיה רשום בספרי העירייה,
הסתכם כפי שאמרנו בישיבת ועדת כספים ,ב  25.250 -מיליון . ₪
דורון מילברג :

. 125

ע וד פעם ?...פעם שעברה אמרתי  , 200אתה אמרת . 250
רחמים מלול:
עכשיו  ? 125אתה תיקנת אותי ,בעקבות זה אני  . -זה כולל כמובן ריביות וכו' .אז
החוב הזה נמחק ,ולפי זה ההוצאות על המים פחתו .אם אתם רואים ,הוצאות
מים  37.750מיליון  , ₪זה בעקבות מחיקת החוב .ולכן ,אנחנו סיימנו בעודף.
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 – 2016קיבלנו  15מיליון  ₪שכבר שולמו לקרן שיקום .זה קיבלנו במזומן ,וזה
יכול היה לאזן את התקציב .כלומר ,אם אתם רואים בכל זאת שכל אחד בתחום
אחריותו קיבל תוספת כזאת או אחרת קטנה או גדולה והשירותים הורחבו ,זה
בזכות אותו סכום שהושב לנו של  15מיליון  , ₪ויכול מאוד להיות ,זה לא אמרתי
בוועדת הכספים ,שהסכום יגדל בעוד  5מיליון  ₪שהתאגיד יוקם .משום שאנחנו
צריכים להוכיח שהוצאנו עוד  5מיליון  ₪לטובת משק המים והביוב .אז ישנו
מהנדס אשדודי ,שמטעם רשות המים הוא בודק את כל ההשקעות שהשקענו
בתחום המים והביוב .הוא כבר אישר  15מילי ון  . ₪כי הרי המטרה של הקמת
תאגידים זה להשקיע את כל הכספים שנכנסים ממים במשק המים והביוב.
ואנחנו בשנים האחרונות הוצאנו עשרות מיליוני  , ₪אז הוא בודק חשבונית -
חשבונית האמנם הדברים נכונים .אז הוא אישר כבר  15מיליון  , ₪זה כבר
קיבלנו ,ובתהליכי בדיקה נמצאים עוד  5מיליון  . ₪ואם אמנם הוא ימצא לנכון,
אז נקבל את זה במהלך השנה .לכן ,עשויים ,אני אומר את זה לכמה אנשים שפנו
אליי ,עשויים לחול שינויים חיובי ים עוד במהלך שנת התקציב הזאת , 2016
וכמובן אנחנו נביא את זה לפניכם .זאת עדיין ,מבלי להתחשב בשווי הנכסים
שאנחנו אמורים לקב ל ,זה בסביבות  40מיליון  ₪כשהתאגיד יקום ,יקבל את
ההלוואה והוא יעביר אותה לעירייה בתלת שנתי ,אני לא זוכר תוך כמה שנים ,ב -
 3שנים .אלה כספים שיושקעו כמובן בפיתוח ,וחלק מהם אולי יושקעו בהקטנת
הגירעון המצטבר ,הכל בכפוף לאישורים של משרד הפנים ,והכל בכפוף לצרכי
ה עירייה ,לטובת תקציב העירייה וכמובן לטובת המשך פיתוחה של העיר .כלומר,
העיר תמשיך להתפתח מבחינת התשתיות ,לא רק על ידי התאגיד בתחום המים
והביוב ,אלא גם על ידי אגף התשתיות שלנו שלא יתבטל ,הוא יקטן אמנם,
היקפיו יצומצמו ,אבל המשך העבודות בכבישים ,בגנים ,במדרכות וכו' ,יימשכו
על ידי אגף התשתיות ובהתאם להכנסות ולהלוואה שנקבל באמצעות הלוואה של
התאגיד ,יושקע רובו בפיתוח .בנוסף לזה ,יש את המענק פר תושב של ₪ 120
כפול  129.8שזה מספר התושבים המופיע בלמ"ס .וזה נותן לנו בערך  15מיליון
 . ₪גם זה יתקבל במשך  3שנים .אבל איך אמר דורון בישיבת ועדת כספים 'בל
נהיה פזיזים בהוצאת הסכומים האלה' .כי ישנו פתגם שאומר' ,מי שאוגר',
שמישהו יזכיר לי את הפתגם' ,מי שאוגר לשנים' -
עו"ד אבי מוזס:

אגורה משהו.

צריכים להיות חכמים כדי לדעת איך לאגור לשנים
רחמים מלול:
הבאות .כדי שנשאיר מצב טוב לראש י העיר הבאים ,ולא כמו שראש העיר הזה
קיבל את הקופה .אל תצטט אותי .לכן אנחנו צריכים לכלכל את צעדינו בתבונה.
ומה שאמרנו בזמן הקמת התאגיד זה מתממש ,מתגשם ,שאמנם תעריפי המים
מושווים ואף יוזלו ,והתושבים יראו את זה בחשבונות .אז ככה שההחלטה שעל
ידה שינינו את עמדתנ ו ואת עמדתכם ,לדעתי היתה נכונה והעתיד יוכיח את זה.
אנחנו מאוד השתדלנו בפגישות תקציב ,גם עם מנהלי האגפים ,גם עם חברי
מועצת העיר ,השתדלנו להיעתר ולהיענות לכל הבקשות שלכם ,כמעט לכל
הבקשות ,מי פחות ,מי יותר ,מי בסכום יותר קטן ,מי בסכום יותר גדול .ובאמת
ראיתי ב פגישות אתכם ,שכל אחד רוצה להעצים את הפעילות שלו בתחום שהוא
אחראי עליו .ובאמת אני מוכרח לציין את זה לשבח ולברך על כך .לא היה אחד
שנפגשנו איתו ולא ביקש להרחיב את הפעילות שלו ,ועל כך תבורכו .וראיתי
שהדאגה היא לאו דווקא סקטוריאלית ,כי מי שמתעסק נניח בתחום ילדי ם
בסיכון ,זה לא רק ילדים בסיכון של מפלגת העבודה או ש"ס או משהו ,זה של כל
העיר .וכן בענייני נגישות וקיימות ותרבות וכו' .הכל נעשה לטובת כלל
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התושבים ,וזה ייאמר באמת לשבחכם ,עד כמה שאפשר במהלך השנה .התקציב
הזה הוא לא סופי ,עד כמה שיהיה אפשר עוד נקדם פעילות ,עו ד נעצים
שירותים ,כדי שהאוכלוסייה לא תיפגע .כפי שאמרתי בוועדת כספים ובהנהלה,
התקציב שגדל בצורה המשמעותית ביותר ,או שהוא יתיישר יותר עם הביצוע ,זה
תקציב החינוך שצמח וגדל ,הן בשכר והן בפעולות ,במעל  40מיליון . ₪
דורון מילברג :

 . 51אני מול התקציב.

אה ,מול התקציב? לא מול הביצוע .בסדר ,אבל הוא
רחמים מלול :
גדל בצורה מאוד משמעותית .כי טענו המומחים שתמיד תקצבנו את זה בצורה
לא נכונה .אנחנו לקחנו את הביצוע ,והיה פה איזשהו מומחה שמצוי בתקציבי
החינוך ,שהוא העריך בכמה תגדל ההוצאה ,בכמה יגדל הביצוע ב  . 2016 -יש לו
איזושה י נוסחה ,ולכן אמרתי בישיבת ועדת כספים ,שהפעם בסוף השנה בעזרת
השם אנחנו מקווים שגם תקציב החינוך יסתיים בצורה מאוזנת ולא יתקבלו יותר
תירוצים שהתקציב לא היה ריאלי .בל נשכח גם שמערכת החינוך גדלה,
מתפתחת ,בצורה בלתי רגילה ,ואנחנו מגיעים כמעט ל  34,000 -תלמידים בב תי
ספר חדשים נבנים ,בגני ילדים נבנים וכו' .כל מה שאני אומר זה לגבי התקציב
השוטף .כמובן שתקציבי הפיתוח יבואו בנפרד ,כאשר נתחיל להכין את תכנית
העבודה שלנו על פי התב"רים ,ושם תראו את ההשקעות גם בחינוך וגם
בתשתיות וגם בפיתוח ,וגם בחזות העיר ,ונביא את זה אני מק ווה באחת
הישיבות הקרובות של ועדת הכספים .עד כאן ההקדמה .אמרתי עוד דברים
בישיבות הקודמות ,ועוד דברים רשומים פה בדף שהוא המבוא לתקציב .בבקשה,
אני פותח את זה לדיון .אם יש עוד הערות ועוד בקשות כפי שלא הובאו.
רציתי לשאול על המכינה .אם אפשר לקבל  ,שזה יהיה
עו"ד אבי מוזס:
לפחות איזה ספייר מסוים לנושא הזה.
אמיתי כהן:
אחרים.

לא הספקנו לבדוק את הנושא תוך יומיים ...מקומות

עו"ד אבי מוזס:

זה לא סכומים בשמים.

רחמים מלול:

מה היה?

אמיתי כהן:

דיברת על  51.2מיליון . ₪

רחמים מלול:

מיכל ,את ישבת?

עו"ד מיכל דגן:

י שבתי .סוכם שאני אקבל את הנתונים...

רחמים מלול:

אני ביקשתי שתשבו עם היועצת המשפטית ,כן.

 ...שאני אקבל את הנתונים על העמותה כדי לבדוק
עו"ד מיכל דגן:
את המעמד שלה ,ולא קיבלתי שום...
רחמים מלול:
בעיה.

לכן התעוררה הבעיה .אם לא היתה עמותה ,לא היתה

(מדברים ביחד)
אבנר אקוע :

לאשר בכפוף.

אמיתי כהן:

כן ,בכפוף לאישור.

יערה ספיר:

כפוף ל  , -שיעברו שנתיים עד שהם יהיו...
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אם תימצא הדרך המשפטית ,אני אביא שינוי בתקציב.
רחמים מלול:
בסדר ,מקובל? אני חייב לבדוק את זה משפטית .במכינה ,ברור ,אמרנו כבר הרבה
דברי שב ח על הגרעין הזה שקם במיוחד בסמיכות לקרית משה ,ואני יודע שהם
התחילו לעשות כל מיני פעילויות חיוביות מאוד ויתרמו לקידום מעמדה של
השכונה .אם תימצא הדרך המשפטית ,נב יא שינוי תקציבי .בבקשה ,אמיר.
האמת שאני ישבתי גם עם רחמים וגם עם דורון ,אבל
עו"ד אמיר ירון:
אצלי רוב התיק זה לא ענייני תקציב ,זה ענייני מבנים ,זה הרבה קשור
להתחדשות העירונית ,לכן לא היה לי הרבה מה לבקש כספים ,למעט באמת
שתגברנו את נושא המענקים וזה חשוב ,וזה יבוא לידי ביטוי בהמשך השנה .אני
רוצה לבקש ר ק דבר אחד לגבי מופת רחובות .מופת רחובות השנה חוגג  25שנה,
זו נקודת ציון מאוד חשובה .הם פעילים במסגרת חוויות ,אבל לאורך השנים הם
נדדו ממקום למקום .מזה כמה שנים ,ובמיוחד אחרי שהקימו פה את היכל
התרבות ,אז התקציבים שם ירדו בצורה דרסטית ,כיוון שהרבה מאוד מהפעול ות
עברו לבית העם .הם נשארו על  ₪ 120,000הקצבה יש שם כ  1,200 -מינויים.
המקום הזה מיועד בעיקר לפעולות יותר אינטימיות ,יותר מצומצמות בהשוואה
לבית העם .אני חושב שלנוכח העובדה שגם הם חוגגים השנה  25שנה ,ויש שם
קבוצת פעילים ומתנדבים מדהימה ,ופעולות מאוד מבורכות ,ואפשר לעשות עוד
הרבה יותר ולנצל ולממש את המקום הרבה יותר ,ביקשתי הבוקר ,ואני מבין שזה
מאוחר ,ואני מקבל את ההערה הזאת ,אבל אני מבקש אם זה אפשרי להוסיף עוד
 . ₪ 100,000בסופו של דבר זו פעולה לטובת התרבות של הציבור ברחובות.
אני לא רוצה לשנות את הס פר כעת .מופת תקבל
רחמים מלול:
תוספת של  ₪ 50,000דרך חוויות .בסדר?
עו"ד אמיר ירון:

ודרך העירייה אי אפשר עוד ? ₪ 50,000

דורון מילברג :

זה דרך העירייה.

רחמים מלול:

על יד הדלת אמרת לי . ₪ 50,000

אמיתי כהן:

פה הוא ניסה עוד . ₪ 50,000

בסדר ,אמיר? בבקשה ,עוד הערות ,חברים? אז חברים,
רחמים מלול:
אני מודה לכם על שיתוף הפעולה ,ואני מודה שוב לכל אלה שטרחו ועמלו .כן,
בבקשה יערה.
אני שאלתי בוועדת כספים ,בעצם לראות את
יערה ספיר:
הפרופורציה ,האם התקציב פר תושב נשאר אותו דבר ,קטן ,גדל ,יצא לך לעשות
את ה ...הזה?
רחמים מלול:
בחשבון גם את התאגיד.

מה אני אעשה ,הייתי כל כך עסוק .אני צריך לקחת

יערה ספיר:
בעצמי.

את התאגיד ,זהו .לכן לא יכולתי לעשות את החישוב

רחמים מלול:

איך את רוצה לעשות את החישוב ,לפי ההלמ"ס?

ד"ר רוני באום:

זהו ,לפי מה אתה עושה?

יערה ספיר:

זה לא משנה ,כי אני מתייחסת.

רחמים מלול:

כן .משנה.
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לא ,לא ,אני מתייחסת לשנה שעברה .ההפרש הוא
יערה ספיר:
אותו הפרש ,בתנאי שב  2 -השנים לקחתי או הלמ"ס או משרד הפנים.
דורון מילברג :

מה ,השקעה של תלמיד?...

יערה ספיר:

לא ,לא השקעה .התקציב פר תושב.

ד"ר רוני באום:
תושב.

לא ,את שאלת אז על תלמיד ,עכשיו את שואלת על

לא ,לא ,לא .אני שאלתי גם פר תושב .עניין אותי אם
יערה ספיר:
התקציב שלנו העירוני ,בכמה הוא בעצם גדל.
דניאלה ליבי:

התקציב...

נכון ,לכן ראש העיר לא יכל אז לתת לי תשובה
יערה ספיר:
במקום .פשוט מעניין אותי ,ל אור הגידול של האוכלוסייה והגידול בתקציב ,מה
הפרופורציות.
צבי שלמה מוטנג:

יש כל מיני אילוצים ,התקציב הוא לא שוויוני.

יערה ספיר:

תקציב לא שוויוני?

צבי שלמה מוטנג:

שאלת אם זה פר תלמיד...

יערה ספיר:

לא ,אני שואלת התקציב פר תושב ,לא תקציב החינוך.

(מד ברים ביחד)
תראי ,יערה .אם אני לוקח את אומדן הביצוע של
רחמים מלול:
 , 2015והוא  , ₪ 872,000אני מגיע בערך ל  ₪ 7,000 -לנפש ,אוקיי? אם אני לוקח
את התקציב של  , 2016אמנם יותר נמוך ,אם אני אחלק אותו לכאורה ,הסכום
לנפש ירד .אבל זה לא יהיה נכון.
יערה ספיר:

 ...תא גיד המים.

בדיוק .אז עכשיו ,אם אני לוקח את התקציב של
רחמים מלול:
תאגיד המים ,התקציב של תאגיד המים הוא כולל גם פיתוח וגם שוטף ,אז אני
לא יודע בדיוק לעשות את ההפרדה הזאת.
יערה ספיר:

הבנתי ,טוב.

רחמים מלול:

את מבינה אותי?

יערה ספיר:

כן.

אם אני לוקח את כל התקציב של התאגיד ,שלהערכתנו
רחמים מלול:
הוא יהיה בסביבות  90מיליון  , ₪עד  100מיליון  , ₪ויש בו גם פיתוח ,אני אצטרך
לקחת גם את התב"רים של הרשות ,שהשנה הם הסתכמו ב  177 -מיליון  , ₪ב 2016 -
עוד לא עשינו צפי .ואז ,איך את רוצה את החלוקה? גם של הפיתוח או רק של
השוטף? או גם וגם?
יערה ספיר:

בוא נגיד שנחשב את זה בהמשך ונחשוב.

עו"ד יניב מרקוביץ:

מה ,השקעה בתושב?

רחמים מלול:

כן.

יערה ספיר:

כן ,זה פשוט מעניין אותי.
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ומאיפה ההשקעה של החברות העירוניות .זו השקעה
רחמים מלול:
עצומה בתרבות הפנאי ובתרבות של החברה לתרבות ונוער .זה עוד  80מיליון ₪
ומשהו .צריך מישהו ,דניאלה ,שיעשה לנו את החשבון בצורה מקצועית.
עודד עמרם:

מי אחראי לשירות לתושב?

עו"ד יניב מרקוביץ:

אבי ,הנה ,יש לו עכשיו...

עודד עמרם:

אבי צריך לתת תשובות.

רחמים מלול:
דניאלה.

אתה יכול לעשות את החשבונאות ה זאת? לא ,באמת,

זוהר בלום :
הוא יגיד...

הבעיה היא שאחרי זה כל תושב יכול לבקש את השיק,

(מדברים ביחד)
רחמים מלול:

זו שאלה באמת מעניינת .כן ,עוד משהו?

צבי שלמה מוטנג:
מה שדיברנו.

אני רציתי ,בהמשך להערה שלי בוועדת כספים ,לגבי

(מדברים ביחד)
דו רון מילברג :

גולה זו פעילות קהילתית לנוער...

צבי שלמה מוטנג:
מ  ₪ 50,000 -ל . ₪ 100,000 -

בבעלות פרטית או בבעלות העירייה? ראיתי העלו להם

רחמים מלול:

נכון.

צבי שלמה מוטנג:

זו בעלות פרטית?

עו"ד יניב מרקוביץ:

קודם כל ,יש שם  matchingגדול.

רחמים מלול:

שנ ה שעברה זה לא נוצל.

צבי שלמה מוטנג:

לא ,אבל זו בעלות פרטית?

לא ,זה בבעלות העירייה .שוכרים מבנה ,ואם הוא לא
רחמים מלול:
יקום ,התקציב לא ינוצל .ואם תרצו ,נעביר את זה לתרבות התורנית.
אבנר אקוע :

מה זה תגבור מ  70,000 -ל  ? 145,000 -מה זה גולה?

רחמים מלול:

זה לא של גולה.

זוהר בלום :

זה המתנ"סים חב"ד וראשי ניר.

עודד עמרם:

היינו בוועדת כספים...

(מדברים ביחד)
כל תקציבי העירייה ששייכים לחוויות ...מופיעים
דורון מילברג :
בספר התקציב .תקציבי העירייה ,לא תקציבי שנלווים מבחוץ.
עו"ד יניב מרקוביץ:

 ...היו בחוויות...

אני רציתי רק ,את ההערה שהערתי בוועדת כספים,
צבי שלמה מוטנג:
להעיר גם עכשיו .במידה ויש אפשרות משפטית -
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מונטג מעיר הערה ,כן .במידה ויש אפשרות לתת
רחמים מלול:
למכינה ,לבדוק גם אם אפשר לסייע לישיבות קטנות ,שיש להם סמל מוסד
ממשרד החינוך ,וגם לישיב ות גדולות עד גיל  . 18גם להם יש סמל מוסד .הם לא
מקבלים כרגע.
רחמים מלול:

ההבדל הוא פשוט.

זוהר בלום :

יש שכונה הכי קשה...

לא ,לא ,אתה יודע שמצידי אין התנגדות אידיאולוגית.
רחמים מלול:
ההתנגדות היא חוקית משפטית .כי הישיבות מקבלות את התקציבים שלהם
ממשרד הדתות ו/או החינוך .המכינה ,ברגע שהיא תתחיל לקבל בעוד שנתיים את
התקציב שלה מהחינוך וממשרד הביטחון ,כמובן שאם אנחנו נאשר תקציב
כלשהו ,הוא ייפסק.
כשהמכינה תקבל תקציב ,היא תקבל  5אם לא יותר,
צבי שלמה מוטנג:
מהישיבות ...כמה וכמה.גם ממשרד החינוך ,גם ממשרד הביט חון.
רחמים מלול:

עכשיו הם לא מקבלים.

צבי שלמה מוטנג:

כן.

רחמים מלול:

מסכים איתי?

צבי שלמה מוטנג:

אוקיי ,אבל אני אומר .גם עכשיו ....אולי . 20 %

רחמים מלול:

מי אומר שהעירייה תתקצב אותם ב ? 100 % -

מה אתה משווה ישיבה קטנה? נו באמת ,יש גבול .אלו
עודד עמרם:
משרתים בצה"ל ,אלו הולכים לקרוע את התחת בקרית משה ...אל תשווה .תגיד
'אני רוצה מיליון דולר לישיבות קטנות' .אבל לא להשוות ,למה להשוות?
רחמים מלול:

כל מי שמייצג ציבור ,זכותו.

יש כאלה
יעל בק:
שמסתכלים ...דיברנו על זה ,לא?
צב י שלמה מוטנג:

שמסתכלים

על

כולם,

ויש

כאלה

תקציבי העירייה לא קשורים...

ברגע שתימצא הדרך ונוסיף תקציב כלשהו למכינה,
רחמים מלול:
תעלה את הנושא לדיון  .ואז נביא את כל מה שהישיבות מקבלות ,משרד הדתות
ו/או החינוך ,מה המכינה מקבלת אות תקבל .אז אני מודיע לך .ברגע שהמכינה
תתחיל לקבל תקציבים מ החינוך ומהביטחון ,אז ברור שהם לא יקבלו.
סליחה ,אני חולק עליך ,אדוני ראש העיר .בן אדם
עודד עמרם:
יכול לבוא להגיד ,כל חבר מועצה וכל אחד 'אני רוצה  , 100,000מיליון דולר ,כי
 ,' 1,2,3לא 'למה אתה נותן לו?'.
צבי שלמה מוטנג:

אני לא אמרתי כזה דבר .לא אמרתי אבל.

עודד עמרם:

אני לא נגדך.

אני ביקשתי .לא ,אני רוצה להסביר .אני ביקשתי.
צבי שלמה מוטנג:
אמרו לי שיכול להיות שזה לא עובר ,לא חוקי .אמרתי אם פה זה עובר ,אז גם
פה זה יעבור.
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בכפוף להערות של עודד ומונטג ,התקציב מאושר פה

רחמים מלול:
אחד.

יש לי עוד ,אני רציתי להגיד משהו .הכל טוב ויפה
עודד עמרם:
הנושא של התקציב .אני חושב ,על מנת לראות את הנולד לשנים הבאות ,אדוני
ראש העיר ,צריך לתת דגש באזורי תעשייה ,או לעשות חשיבה איך אנחנו 2-16-
 2017משקיעים שם חזק ,על מנת שנחיה בכוחות עצמנו.
אז באמת התחלנו לה שקיע בפארק תמר ב' ,מוכנות
רחמים מלול:
תכניות פיתוח ,מכינים גם טבלאות איזון וחלוקה ,מתגברים את הפעילות בפארק
הורביץ .אלה  2המקומות שלמעשה זמינים מבחינת תעסוקה ,ומקדמים עוד
תכנית ,אתם מכירים אותה ,בשער העיר ,יש שם  100,000מ"ר תעסוקה .שם
הוגשה תכנית שהיא לא עברה בוועדה ,אבל התכנית במקורה מדברת על כ -
 100,000מ" ר תעסוקה ,משרדים ומסחר .אותו דבר במתחם של מושלין ,יש שם
כמה עשרות אלפי מ"ר .כלומר ,העתיד נראה ורוד ,רק הביצוע וההתקדמות של
זה הם קצת איטיים ,ואתה צודק שצריכים באמת לשים יותר את הדגש על זה.
ואני כבר במינהל ההנדסה הודעת י שאני הולך לעבוד על זה יותר מאשר
במגורים .זה באמת...
ראש העיר ,אבל זה לא מספיק רק לבנות ,צריך גם
אבי קינד:
לשווק .זאת אומרת ,יכול להיות שתבנה מיליון מ"ר של משרדים ,אבל לא יהיה
מי שיבוא .יש כאן תחרות עם ערים אחרות .אנחנו צריכים להשקיע גם בשיווק
העניין הז ה ,להפוך את רחובות ליותר קוסמת לחברות ולמפעלים .זה לא בא
סתם ,חברות לא באות סתם לרחובות .צריכים להתאמץ גם בתחום הזה.
אני רציתי גם להגיד תודה רבה לראש העיר ,בפרט על
צבי שלמה מוטנג:
התקציב של ההורים לילדים מיוחדים שביקשו וקיבלו סכום.
במסגרת מ הות ,כן .אוקיי ,תודה .אז אנחנו מאשרים
רחמים מלול:
את התקציב בסכום כולל של . ₪ 859,200,499
החלטה מס' :246-30-16
. ₪ 859,200,499

הוחלט פה אחד לאשר תקציב העי רייה לשנת  2016בסך

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

רא ש העירייה
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