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 עיריית רחובות

 57מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 00:18 בשעה 21201320/1/9 ג"עתש טבתב ז"כ, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

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

, סגן ראש העיר – ח"מ זוהר בלוםח"מ אבנר אקוע, רה"ע, 

ניר, ח"מ פנחס הומינר, -מרה קנבל, ח"מ לואיס ברח"מ ד"ר 

, ח"מ גבי גולןעוזי סלנט, ח"מ עו"ד ח"מ שי קזיוף, ח"מ 

חנניה וינברגר, ח"מ שאול ליבי, ח"מ גלעד מזרחי, ח"מ גיורא 

יניב מרקוביץ, ח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ עו"ד ארי, ח"מ -בן

 מתן דיל. עו"ד ח"מ הרצל טובלי, 

 

עו"ד , ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה - לברגדורון מי :נוכחים

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

סמנ"כל נכסים  –חנניה קורש , מבקר העירייה –נחום איזנר 

מנכ"ל  –רל"ש רה"ע, גיא עידו  –דודי אשכנזי וביטוחים, 

 ה.ל.ר. 

   
רוזנבוים, ח"מ אינג' יפים ח"מ מנחם קליין, ח"מ עו"ד דיאנה  :חסרים

  .זאיקה
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 סדר היום:
 

 .30.12.2012פים שהתקיימה בתאריך כס תהצעת תקציב כפי שאושרה בוועד .1

 .30.12.2012אוגדן תב"רים כפי שאושר בוועדת כספים שהתקיימה בתאריך  .2

 

 

 

 

 

 

 

 החלטות המועצה
 2013/01/09 מיום 57מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

חלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת הו 
 . 30.12.12כספים מיום 

 :13-57-608מס'  החלטה

 
חנניה וינברגר( לאשר  –נמנע  1הוחלט ברוב קולות )

 745,955,000סך על  2013את תקציב העירייה לשנת 
כפי שאושר בוועדת כספים שהתקיימה בתאריך  ₪

30.12.2012. 

 :13-57-609מס'  החלטה

אוגדן התב"רים כפי ט פה אחד לאשר את הוחל 
שאושר בוועדת כספים שהתקיימה בתאריך 

30.12.2012. 

 :13-57-610מס'  החלטה
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כספים שהתקיימה בתאריך  תהצעת תקציב כפי שאושרה בוועד : 1סעיף 
30.12.2012. 

 

אני מתחיל ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא   רחמים מלול:
 . ערב טוב, חנניה. 2013פניכם תקציב חברים, מונח להתקציב. 

 ערב טוב.     :חנניה וינברגר

,  2012חברים, סיימנו את שנת   רחמים מלול: בתקציב השוטף. כן
 חנניה. 

  -אני שומע שדו"ח מבקר המדינה    :חנניה וינברגר

ישיבת מועצה מן המניין נגמרה. אתה רוצה לדון בה   רחמים מלול:
דו"ח מבקר המדינה נדחה בגלל ותה אם אתה רוצה. אני יכול לפתוח אמחדש? 

 שלא היית פה, ובטח יש לך על זה הערות.

 לכבודי?     :חנניה וינברגר

 דחינו את זה לישיבה הבאה.   רחמים מלול:

 אני רושם אחד ההישגים.     :חנניה וינברגר

 אחד ההישגים, אפילו שלא היית פה.   רחמים מלול:

 החלק השני כן מתקיים או לא מתקיים? אבל     :חנניה וינברגר

 התקיים.   רחמים מלול:

 סעיפים.  2בוועדת הביקורת. יש שם     :חנניה וינברגר

דו"חות: דו"ח מבקר  2אישרנו את ההמלצות. יש שם   רחמים מלול:
 –אישרנו ואימצנו את ההמלצות. הדו"ח השני, של מבקר המדינה  –משרד הפנים 

 דחינו. 

 זה לפעם אחרת.     :חנניה וינברגר

 הבאה. כן, בישיבת המועצה   רחמים מלול:

 אם אפשר בכל אופן להעיר לפרוטוקול הראשון?     :חנניה וינברגר

 אבל נעלנו אותו, חנניה.   רחמים מלול:

 נעלת? גמרנו.     :חנניה וינברגר

אתה יודע מה? את ההערות שלך אני ארשה לך   רחמים מלול:
 עצה הבאה, כשנדון על דו"ח המבקר. בסדר? להשמיע בישיבת המו

 בסדר. תודה.     :חנניה וינברגר

רשמתי את זה לפניי. רק תבוא בזמן. כמו שאתה יודע   רחמים מלול:
עמד על  2012-. אם אתם זוכרים, התקציב ב2012לבוא. חבר'ה, סיימנו את שנת 

 681, ₪יון מיל 682עמד על  2012-אם אתם זוכרים, התקציב ב. ₪מיליון  682
ביצועים עד עכשיו, נסיים אותו ומשהו. להערכתנו, כשבדקנו את ה ₪מיליון 

היתה בשכר ובתברואה. . החריגה ₪מיליון  10-, כלומר כ1.5%עד  1%בגירעון של 
ממנה כוסו ע"י משרד  75%קצת ברווחה, אבל רוב ההוצאה העודפת ברווחה, 
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שלנו בשכר היתה הסכמים עם  הרווחה, על פי הכללים המקובלים. ועיקר הבעיה
המורים שלא נלקחו בחשבון. אז אם אתם בודקים בחוברת, רשמנו לכם בדף 

אותו הראשון בדף המסכם, או שהוא למעשה הפותח. אם השכר הכללי נסכם 
, הוא ₪מיליון  264בסעיף הראשון ובשכר הרווחה ובשכר חינוך, היה בתקציב 

 מעט סופי. . זה כבר בדוק כ₪מיליון  274-הסתכם ב

 -יש. בחוברת זה 257  עו"ד עוזי סלנט:

 2012בשנת לא, לא. התקציב הכולל, בכל הסעיפים.   רחמים מלול:
, ₪מיליון  10בחריגה של  2012על פי התקציב. נסיים את שנת  ₪מיליון  264היה 

 . ₪מיליון  274-כלומר, כ

 ? 274, 2012כמה   עו"ד עוזי סלנט:

 יה הביצוע. כן. זה יה  רחמים מלול:

 . 2012של   עו"ד עוזי סלנט:

חלק , נכון. חריגה גדולה היתה בשכר חינוך. 2012של   רחמים מלול:
גדול מהסכמי שכר הללו לא משופה ע"י משרד החינוך. אל תשכחו שהעירייה 
מוסיפה הרבה שעות לתגבור בבית הספר. וגם על אותן שעות אנחנו משלמים 

ורה, והמדינה לא משפה אותנו על כך. אז זה לא עוז לתמ, בגלל 40%תוספת של 
נלקח בחשבון, לכן יש חריגה גדולה בנושא השכר. מבחינת ההכנסות, רוב הצפי 

 400-אם צפינו הכנסות של כשלנו לגבי הכנסות מארנונה ומים התגשם. כלומר, 
 . ₪מיליון 

 גם עבר היה יותר ממה שהיה מצופה.     :חנניה וינברגר

 . קצת יותר  רחמים מלול:

 מיליון נדמה לי.  2-ב    :חנניה וינברגר

מים.  80ארנונה,  320, ₪מיליון  400-נכון. הערכנו כ  רחמים מלול:
ההכנסות בעניין הארנונה.  אנחנו הגענו לצפי הזה. והשנה אנחנו כמובן נגדיל את

לדעתי, הגרעון המזערי הזה, ואני אומר את זה למרות שבשנה הקודמת סיימנו 
זון, , אמנם אני צפיתי שגם השנה נסיים את זה באי₪מיליון  1.9עודף של עם 

אבל כל הסכמי השכר שאנחנו לא מקבלים עליהם שיפוי, הם למעשה שגורמים 
עד היום עיריית רחובות הוציאה  2009לנו לחריגות. אני עשיתי חשבון שמשנת 

ת העובדים. נוספים על הסכמים קיבוציים כאלה ואחרים לטוב ₪מיליון  50-כ
ולא קיבלנו על זה שקל מן המדינה. כלומר, אם היינו מקבלים את השיפוי הזה 

מן המדינה על תוספות השכר, יכולנו לצמצם בחצי את הגרעון  ₪מיליון  50של 
המצטבר של העירייה שירשנו אותו מלפני הרבה שנים. וזה מה שגורם לנו לסיים 

להתייעל או להגדיל הכנסות לכן  אבל אנחנו משתדליםלפעמים בחוסר איזון. 
ציה הזאת יכולה להתברך מצד שני, אני חושב שהקדנ הגירעון הוא ממש מזערי. 

בהישג חסר תקדים מבחינת המלוות. אם כשנכנסנו לתפקיד עומס המלוות היה 
. כלומר, צמצמנו את ₪מיליון  192, היום מצבת המלוות עומדת על ₪מיליון  260

וכמובן שהעניין הזה גורם לנו , זה הישג חסר תקדים. ₪ן מיליו 60-70-המלוות ב
להוציא פחות הוצאות מימון. אנחנו לא משתמשים לגמרי במסגרת האשראי 

יכול מאוד להיות  לדעתי,וזה הישג מאוד משמעותי.  ,שמאושרת לנו בבנקים
שאנחנו נביא בפניכם הצעה במהלך השנה. אפשר לקחת הלוואות חדשות. אנחנו 

 ₪מיליון  50, 40, 30ם די חזקה, שיכולים להחזיר מלוות, ואולי ניקח רשות היו
 הלוואה חדשה, או כדי לתגבר פיתוח, או כדי להקטין את הגרעון המצטבר. 
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 תלוי מה אחוז הריבית.     :חנניה וינברגר

 היום הריבית יותר נמוכה ממלוות שלקחנו בעבר.   רחמים מלול:

 אומר. זה מה שאני     :חנניה וינברגר

אנחנו יודעים שנצטרך לשלם ריבית. אני לא מתכוון   רחמים מלול:
לקחת גמ"ח, מתכוונים לקחת הלוואה בריבית בנקאית רגילה, כמובן שאנחנו 

, יכול להיות שנביא לכם עושים תחרויות בין הבנקים. עוד לא החלטנו לגבי זה
ס המלוות בין הצעה במהלך השנה וזה בזכות העובדה שהצלחנו להוריד את עומ

. אז מצבת המיליון ₪מיליון  30-, וגם השנה אנחנו נחזיר כ₪מיליון  70-ל 60
 הולכת ויורדת וזה מוריד גיבנת רצינית מעל כתפינו. 

 נו, אז למה צריך להעמיס גיבנת חדשה?   עו"ד עוזי סלנט:

 כי אתה מקטין את הריבית.     :חנניה וינברגר

 ן שום דבר. אני לא מקטי  עו"ד עוזי סלנט:

. ב'  –הגירעון המצטבר הוא בכל זאת מעיק   רחמים מלול:  –זה א'
 לא תמיד אנחנו צפויים, עוזי, להכנסות פיתוח כמו שנה שעברה וכמו השנה. 

 קשים אתה אומר.זאת אומרת, לזמנים   עו"ד עוזי סלנט:

 233, הכנסות בקרנות הפיתוח היו 2011-הנה דוגמא, ב  רחמים מלול:
היתה  2011אז יש ירידה מסוימת. נכון ששנת . ₪מיליון  196. והשנה הן ₪ מיליון

מיליון  196שנת שיא, וגם השנה היו הכנסות מאוד יפות. אז אל תשכח שמאותם 
זה הרגיל. אגרות בנייה, אגרות  27לשוטף.  ₪מיליון  50-ם מפרישים כ, אנחנו ג₪

 והיטלים, חלק מהם עובר לשוטף.  בביו

 . נכון  נט:עו"ד עוזי סל

אז יכול מאוד להיות, בגלל היקף הפרויקטים שאנחנו   רחמים מלול:
 מקיימים בעיר, יחסר לנו כסף לפיתוח, אז לא יזיק לקחת עוד הלוואה לפיתוח. 

 אם יהיה מצב שאיין יכולת לממן את הפיתוח.   עו"ד עוזי סלנט:

  -נכון, נכון, נכון. אבל אתה בעצמך הצעת פעם  רחמים מלול:

 אמרתי להחליף. לקחת את ההלוואות.   עו"ד עוזי סלנט:

 כדי מה, לצמצם את הגרעון השוטף, כך אמרת.   רחמים מלול:

 כן, כן, לצמצם את הריבית.   עו"ד עוזי סלנט:

רק רגע, אתם רוצים שאני אפסיק פה ואחר כך אדבר   רחמים מלול:
 ? 2013על 

 לא, לא, לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 ? 2012לגבי   :רחמים מלול

  -אמרת שהעירייה  עו"ד עוזי סלנט:

, ואחר כך אני אדבר לגבי 2012רק אם יש הערות לגבי   רחמים מלול:
 , כן. 2013

אמרת שאנחנו מגדילים את ההוצאה מעבר למה   עו"ד עוזי סלנט:
 שהממשלה משתתפת, בהוצאות חינוך וכן הלאה. 
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 נכון.   רחמים מלול:

י רוצה להעיר שהחישוב לעדכון תעריף הארנונה, אנ  עו"ד עוזי סלנט:
נובע כתוצאה מהפער הזה שנוצר בין העברות הממשלה לבין תשלומי הרשות. 

 אחרת למה הם נותנים תוספת? יש מין תחשיב שנערך. 

 זה מכסה חלק קטנטן מאוד.   רחמים מלול:

ן נכון, נכון. אבל זה חלק מהחישוב. לגבי רשויות שה  עו"ד עוזי סלנט:
גדלות, והוצאות החינוך היחסיות הולכות וגדלות, אז הארנונה באמת מכסה 

 פחות. 

 . 2.3בכמה ייקרנו את הארנונה?   רחמים מלול:

 כן, נו.   עו"ד עוזי סלנט:

 זה כלום. ותראה, יש תוספות יוקר במשק.   רחמים מלול:

 בסדר, בסדר.   עו"ד עוזי סלנט:

י זה מכסה לנו חלק יש התייקרויות. אול  רחמים מלול:
הנוספים שאנחנו מוסיפים בתקציבי  40%-מההתייקרויות. אבל לכסות את ה

25%החינוך, או  בתקציבי הרווחה, בוודאי שזה לא מכסה, כי זה עשרות  30%-
הללו, מכסים אולי התייקרות בפעולות תרבות, התייקרות  2.3%-מיליונים. ה

בהכנסות  ₪מיליון  7-8זה בערך  2.3%בפעולות תברואה וכדומה. זה מעט מאוד. 
הארנונה. אז מה זה יכול לכסות לי? זה כלום. רק פרויקט אחד בחינוך עולה לי 

רק פרויקט אחד. קח את תוספות השעות שאנחנו , זה קרן קרב. ₪מיליון  6-7
 6,000מוסיפים, מוסיפים מאות ואלפי שעות לבתי הספר. וכל שעה היא עולה בין 

אז תכפיל את זה במאות ואלפי שעות. ובזכות זה אנחנו גם  שנתי. ₪ 7,000-ל ₪
, האם חברים יש לכם הערות לגבי 2012מגיעים להישגי, ברוך ה'. טוב, זה לגבי 

 ? בבקשה, חנניה.  2012

. כמה כסף בערך קיבלנו 2012כמה שאלות כלליות לגבי     :חנניה וינברגר
שנתונים נדמה לי, באופן  2פשט למעשה על בגלל גני ילדים טרכטנברג? וזה מת

 לא מדויק. 

 40-אם אתה מדבר על בינוי, ההוצאות על הבינוי הן כ  רחמים מלול:
. אם אתה מדבר על 12ואנחנו  28. מתוך זה משרד החינוך מכסה ₪מיליון 

השוטף, אני לא יודע. על השוטף אתה מדבר? אין לי נתונים כאלה. על בינוי יש 
 40-הגנים שבנינו, עולים, גם חלק מבתי הספר, כ 46לי נתונים. אמרתי, כל 

 . 28. משרד החינוך נתן ₪מיליון 

 מיליון.  1.25למעשה כל גן ילדים היה בערך     :חנניה וינברגר

 אתה צודק. כן, נכון.   רחמים מלול:

 נגיד.  55, זה יוצא 1.25כפול  47אז זה     :חנניה וינברגר

 אבל יש גם בתי ספר.   רחמים מלול:

 למה, אני עושה חשבון רק גני ילדים.    :חנניה וינברגר

זה  ₪מיליון  1.5-, גם ל₪ 900,000גני ילדים זה נע בין   רחמים מלול:
 . ₪ 800,000-. אנחנו מקבלים כ₪מיליון  1.2יכול לנוע. קח ממוצע של 

 לפי זה עשיתי את החשבון.     :חנניה וינברגר
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 חנו מקבלים על גן ילדים. אנ ₪ 750,000לא,   :דורון מילברג

 אנחנו לא מקבלים מימון מלא?     :חנניה וינברגר

לא, לא. על בנייה אני לא מקבל מימון מלא. אתם   רחמים מלול:
 אישרתם על הפער. 

 התשתיות של גני ילדים זה על חשבוננו.     :חנניה וינברגר

 זה הדבר היחיד.   עו"ד עוזי סלנט:

 תה התוספת מכספי העירייה בלבד? מה הי    :חנניה וינברגר

בערך. זה תב"ר שאושר פה. אבל על  ₪מיליון  12  רחמים מלול:
השוטף אני לא יודע לענות לך כמה הם נתנו. צריך לבדוק את זה. איפה חיים? יש 

 לנו נתון כזה? 

 עדיין לא.     :חיים

עדיין לא, טוב. זה מעניין הנתון הזה, לדעת כמה   רחמים מלול:
 ף אנחנו מוסיפים. בשוט

ים את זה, משום שהתשלומים עדיין לא רואאנחנו     :חיים
הועברו, ספטמבר עד עכשיו עדיין לא מסודרים עד הסוף במשרד החינוך, אז 

 עוד לא יכולים לראות את זה.אנחנו 

עבור  ₪ 300,000-ואנחנו גם הוספנו מכספי העירייה כ  רחמים מלול:
ר את בעיית הבלתי נגמלים. אתה מבין אותי? סייעת שנייה. למה? כדי לפתו

 הבלתי נגמלים מטיטולים, לזה התכוונתי. 

 כן.     :חנניה וינברגר

 באמת נו, מה אתם צוחקים?  רחמים מלול:

 סמים בגיל הזה הם לא לוקחים.   עו"ד עוזי סלנט:

אנחנו מימנו עוד סייעת כדי לעזור להורים פשוט   רחמים מלול:
 אז התינוקות נגמלו. בנקודה הזאת, ומ

עוד יבואו מעיר אחרת אלינו. שכר העובדים כללי גדל     :חנניה וינברגר
 מיליון.  10-, ב13-ל 12-מ

אני אגיד לך . תיכף ₪מיליון  40עד  30-לא, הוא גדל ב  רחמים מלול:
 פעם שנייה.  40-פעם אחת ו 30למה אני אומר 

 ורים. אני מבדיל בין עובדים למ    :חנניה וינברגר

כלל העובדים. אתה יודע מה? תשמור את ההערות   רחמים מלול:
 ? 2013שלך עד שאני אדבר על 

 אוקיי.     :חנניה וינברגר

 התקציבים.  2כי אתה עכשיו מקשר בין   רחמים מלול:

ואם אפשר לקבל גם מידע בקשר למשרד התחבורה     :חנניה וינברגר
 למחלפים, כמה הם נתנו לנו השנה. 

 , ההפרדות המפלסות? 139-ו 141  מים מלול:רח
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 כן.     :חנניה וינברגר

 לא, הם מבצעים את הפרויקט.   רחמים מלול:

 מידע כללי.     :חנניה וינברגר

, ₪מיליון  140-ההפרדה המפלסית הצפונית עולה כ  רחמים מלול:
ה פלסית הצפויאוקיי? שם אנחנו משתתפים בכמה מיליונים בודדים. ההפרדה המ

. שם אנחנו ₪מיליון  140-גד פינשטיין, גם כן עלותה כ-בדרך הים 141 2013במרץ 
 411כביש . ₪מיליון  50עד  30-משתתפים עם עבודות שביצענו בעבר... תב"ר, בכ

, המחבר בין צומת גבירול לברנר. שם זה באמצע העבודה, אם אתה ₪מיליון  130
 י שקלים. יודע. שם גם כן אנחנו משתתפים בכמה מיליונ

 כן. למה הפסיקו בפינשטיין?     :חנניה וינברגר

 . ₪מיליון  140-כ  רחמים מלול:

לא. למה הפסיקו את העבודה? הם לא עובדים כבר     :חנניה וינברגר
 הרבה זמן. 

 קודם כל הם עוד לא הוציאו מכרז.   רחמים מלול:

 אבל הם עשו עבודות.     :חנניה וינברגר

שעשו זה עבודות זמינות, קידום זמינות. כלומר, מה   רחמים מלול:
כל עבודות התשתית מסביב. בכמה הם עשו, אינני יודע. בכל אופן גם עיריית 

ו, הם רצו לצאת ₪מיליון  40-רחובות השקיעה בכבישי הטבעת בסביבות ה . עכשי
. למה עיכבנו אותם? 2013חודשיים, אני עיכבתי אותם עד מרץ -למכרז לפני חודש

. אבל 139כאשר עדיין עובדים על לא רציתי שיהיה עומס תחבורתי בעיר  כי –
 יר, ראית שהתחילו ליצוק את הגשר., אם אתה עובר שם בצפון הע2013במרץ 

 גם נכתב ככה.     :חנניה וינברגר

נתיבים על הגשר. כלומר, החלק  4ייפתחו  2013במרץ   רחמים מלול:
בים והוא ייפתח לתנועה. ואז הפקקים, אם נתי 4של הגשר הזה שגמור, יהיו עליו 

 היו, לא היו הרבה פקקים, בצפון העיר ייפתרו. 

 אז אפשר לעבור לשם.     :חנניה וינברגר

כי ההפרדה המפלסית בגד פינשטיין תגרום להרבה   רחמים מלול:
 יותר מטרדים מאשר בצפון העיר. 

 הממשלה הזאת עזרה הרבה.    :גלעד מזרחי

 בלי תעמולת בחירות. אני מבקש,   רחמים מלול:

 העירייה עשתה את העבודה, איזה ממשלה.    :הרצל טובלי

 האמת שמשהו מתרחש בעיר.    שאול ליבי:

, ₪מיליון  746-אם אתם שמים לב, הוא כ 2013תקציב   רחמים מלול:
 אני אגיד לכם איפה העיקר. יש לך חוברת חדשה, נכון? . 9%זה גידול של 

 . %9.5    :גרחנניה וינבר

. אם תשוו את ₪מיליון  746. %9-בסדר, אמרתי כ  רחמים מלול:
  -, ותסכמו את סעיף השכר₪מיליון  274-תסתיים ב 2012-הנתון שאמרתי קודם, ש
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 שכר אתה אומר.   עו"ד עוזי סלנט:

, 2012אני מדבר על השכר. אם תסכמו את שנת   רחמים מלול:
 304שהוא  2013, לעומת תקציב ₪מיליון  274-ואמרתי שביצוע השכר יגיע ל

, שזה 264, ואם תעשו את החשבון בין ₪מיליון  30, אז זו תוספת של ₪מיליון 
רק בשכר.  ₪מיליון  40, אז התוספת היא 304היה התקציב המתוכנן, לעומת 

תשאלו מדוע. אנחנו קיבלנו הוראות ממשרד הפנים, חוברת שלמה 'נא, כשאתם 
, קחו בחשבון את התוספות הבאות'. והתוספות הן על 2013מתכננים את תקציב 

עמודים שלמים. זה דבר מדהים. יש הסכמי שכר של עובדי הקבלן, יש  2פני 
שהוא תלת  % 6.25הסכמי שכר של שכר המינימום. יש את ההסכם הקיבוצי על 

ה ועוד כהנה וכהנה. חישבנו וחישבנו שנתי. יש את ההסכם של עוז לתמור
למרות  ₪מיליון  304-והמינימום ההכרחי היה להעלות את זה לוחישבנו, 

ביותר. אני מקווה שהם   שהצוות המקצועי, יגאל ודניאלה, המליצו לתקצב את זה
טועים ולא אנחנו. בכל אופן, עיקר הגידול בתקציב הוא בנושא השכר. ואנחנו לא 

יידעו. עיקר משופים בזה. לא משופים, אפילו לא בשקל אחד. זה שחברי המועצה 
היתה איך מאזנים את התקציב. הרי אני לא רוצה לצמצם  2013הבעיה של תקציב 

פעילות, אני רוצה להגדיל את תקציבי התרבות, תקציבי המענקים, כמעט בכל 
בן להגדיל הכנסות, זה דורש התיקים העלינו תקציב. זה דורש מאיתנו כמו

אפשר להפיק הרבה יותר  מעובדי העירייה לתגבר הכנסות, בכל האגפים. כי
 מבחינת ההכנסות. אם זה במינהל ההנדסה, ואם זה באגף המיסים וכו'. 

 עוז לתמורה כולו על חשבון העירייה?     :חנניה וינברגר

לא השעות שמשרד החינוך נותן. השעות שאנחנו   רחמים מלול:
 מוסיפים, והם מוסיפים אלפי שעות. 

 לנו לשלהם? מה היחס בין ש    :חנניה וינברגר

 כמה שעות יש לנו שאנחנו מוסיפים, חיים?   רחמים מלול:

 בלי שעות, בכסף.    :חנניה וינברגר

 אלף שעות.      :זוהר בלום

 . ₪מיליון  7כאלף שעות? אלף שעות זה   רחמים מלול:

 אלף שעות סדר גודל.      :זוהר בלום

 . %2.8, זה עוד %40ועוד   רחמים מלול:

 השנה.  %8לא,      :זוהר בלום

רש בין שעה רגילה לתוספת של עוז לתמורה לא, ההפ  רחמים מלול:
 , לא. 40%זה עוד 

 הסוף של הפעימה המלאה, סוף.     :???

 בסוף, עוד שנתיים.      :זוהר בלום

 אה, בפעימה השלישית? אוקיי.   רחמים מלול:

 אז מה התשובה?     :חנניה וינברגר

אנחנו נשלם את ההתקשרות  2013-אבל אמרנו שבכן,   :דורון מילברג
 . ₪עם העובדים ונחסוך כמיליון 
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אנחנו רוצים להגיע להתקשרות עם המורים, שלא   רחמים מלול:
על השעות העודפות את התוספת. לא יודע אם  2013נצטרך להוסיף מספטמבר 

 הם יסכימו או לא. 

ז לתמורה ועירייה? כמה בערך יוצא משרד החינוך בעו    :חנניה וינברגר
 או סדר יחס? 

 ... כל השעות שלו.      :זוהר בלום

 אני לא יכול לענות לך.   רחמים מלול:

משרד החינוך משלם שכר בבית ספר כמו קציר,      :זוהר בלום
 . ₪מיליון  13בסביבות 

אני יכול לומר, לגבי הנושא הזה של ההתייקרות של   עו"ד עוזי סלנט:
מסמך משרד הפנים יקבל ביטוי שוב, בהתייקרות של  – מסמך משרד הפנים

 הארנונה והתמיכות האחרות בשנה הבאה. 

 לא נכון.   רחמים מלול:

 . 2014-אתה תראה שב  עו"ד עוזי סלנט:

לא. הלוואי ואתה צודק, מה פתאום. אז ייתנו עוד   רחמים מלול:
 . ₪מיליון  6, מה זה יכסה לי? 2%תוספת של 

 ייתנו לך פיצוי.  2014-ב  :עו"ד עוזי סלנט

 החישוב שלהם מתבסס על המדד. לא, לא, לא.   רחמים מלול:

..      :זוהר בלום  אין תוספות.

לדעתי, נותן את הפיצוי עבור שנה  ₪מיליון  6-אבל ה  עו"ד עוזי סלנט:
 קודמת. 

הם צריכים לתת לי פיצוי על ההתייקרויות במשק.   רחמים מלול:
. איך אני מכסה את 10%. חשמל, ₪מיליון  2חוז, עולה לי עלייה של מע"מ בא

 זה? 

 ? ₪אתה יודע שרק בחינוך בחשמל מעל מיליון      :זוהר בלום

אם תהיה ממשלה חזקה, אז יטילו את זה עוד על     :חנניה וינברגר
 העירייה. 

איך אנחנו מאזנים את התקציב: בארנונה אנחנו   רחמים מלול:
. איך הגענו ₪מיליון  22, כלומר תוספת של 342יהיו לנו  320מעריכים, שבמקום 

. התוספת ₪מיליון  7, זה נותן לנו בערך 2%אז קודם כל גידול טבעי זה  –לזה? 
. ומשרד הפנים אישר ₪מיליון  7.5-8, נותן לנו עוד 2.3%שמשרד הפנים אישר, 

מגורים אך ורק על התעשייה. על ה 8.4%ואילך, העלאה של  2012לנו על שנת 
 הוא לא אישר. 

 וגידול אוכלוסייה איפה?   עו"ד עוזי סלנט:

 . %2אמרתי, גידול טבעי   רחמים מלול:

 זה הכל?   עו"ד עוזי סלנט:

זו התוספת האוטומטית.          %2.3זה גידול אוכלוסיה.   רחמים מלול:
משהו , ₪מיליון  3.6 - 100%על התעשייה, זה נותן במקסימום, אם נגבה  8.4%-ו
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מה שבפועל, אז זה קצת פחות. וחד פעמיות, יש לנו  80%כזה. אבל אם זה לפי 
דין ודברים, תביעות, משפטים נגד כל מיני גופים, או שוועדת ערר שומה מטפלת 
בהם, על חובות גדולים, ואני מקווה שגם משם ייכנס כסף. למשל השנה ממכון 

  .₪מיליון  5.2ויצמן, בהסדר שהגענו איתם, הם שילמו עוד 

 ? 617זה הכוונה להסכמי פשרה, בסעיף     :חנניה וינברגר

 ?617הגעת לפירוט? מה זה   רחמים מלול:

 זה הוצאות.   :דניאלה ליבי

 אה, בהוצאות? לא אני מדבר על הכנסות.   רחמים מלול:

 מאפס נדמה לי.  600,000-כן, שזה גדל ל    :חנניה וינברגר

וד מעט תדבר על הסעיפים עצמם. בכל אבל רגע, ע  רחמים מלול:
אופן, אנחנו מקווים גם להגדיל את ההכנסות בסעיף עצמיות. בהעברה מקרנות 

. משרד החינוך יהיה גידול בהכנסות. ואל ₪פיתוח אנחנו מוסיפים עוד מיליון 
תשכחו שנוסף כוח אדם רב למערכת החינוך, בעיקר בגלל המוסדות החדשים. 

, וככה איזנו את ₪מיליון  2-מכל משרדי הממשלה של כ אנחנו צופים תוספת גם
 , התקציב. אני מקווה שאנחנו לא טועים. מכל מקום, במספר תחומים לא קיצצנו
אלא הגדלנו. בחינוך, שזה עומד בראש מעייננו, ואני מקווה שגם השנה האחרונה 
יהיה גידול משמעותי באחוז הזכאים לבגרות, מעבר למה ש... בשנה הקודמת, 
ואני גם מקווה שנזכה בפרס החינוך הארצי. סיימנו את ההופעה שלנו בפני ועדת 

מקווה שנצליח לשדרג עוד יותר את כל הפרס, נראה מה הם יחליטו. ואני מאוד 
מוסדות החינוך בעיר. בנושא התרבות הגדלנו גם את התקציב של החברה 

התרבות של לתרבות, נוער וספורט, גם תקציב תרבות תורנית, כל סעיפים 
אוכלוסיה המתנ"סים, רשת חוויות, הכל הגדלנו כדי לשמור על פעילות ראויה ל

תושבים. מענקים, למרות שלא חשבנו בהתחלה  130,000שמגיעה היום למעל 
. לתנועות הנוער הוספנו תקציב, על פי ₪להגדיל, הוספנו עוד כחצי מיליון 

נו סכומים. כך שלמעשה בקשה של חברי הנהלה וכו'. בתברואה בוודאי שהוספ
השירות לתושב לא ייפגע. גם ברווחה יש גידול משמעותי וזה כמובן, הפעם 
אירית לא תוכל להגיד כלום על מה שעשינו ברווחה. באחת הישיבות שקיימנו 
עם הרווחה באמת לפני מספר שבועות, התברר שמגיעות אוכלוסיות גם קשות 

 מעמיס על העירייה. לעיר, שדורשות הקצאת מכסות, וזה כמובן 

 אתה יודע למה באים?     :???

כי מקבלים פה את הכל. ציבורית אתה יכול למנוע את   רחמים מלול:
 זה. 

 אתה שולח אותם לרמלה.     :???

אתה שולח אותם לרמלה, אה? אתה צוחק, יש הרבה   רחמים מלול:
 זוגות צעירים מרמלה שקונים פה דירות. 

 לה באו אלינו. הרבה מרמ   שאול ליבי:

טוב, חברים. זה בקצרה. אם תרצו, אני יכול לפרט   רחמים מלול:
יותר. עכשיו לדיון. בוועדת כספים האמת עשינו דיון ארוך, מפורט. עוזי התייחס 
כמעט לכל סעיף. אבל חנניה לא היה, אני לא יודע למה, בגלל שהוא היה באילת 

 ה, חנניה. או בגלל שהוא רצה לדבר בישיבת מועצה. בבקש
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שכר העובדים כללי גדל מבחינת תקציב, הצעת תקציב     :חנניה וינברגר
 מיליון לעומת שנה שעברה.  10-ב

 אבל אמרתי קודם, ביותר.   רחמים מלול:

 רגע.     :חנניה וינברגר

 מיליון.  10-יותר מ  רחמים מלול:

 על כל פנים, כך ראיתי לפי הספר.     :חנניה וינברגר

 ? 2013או תקציב  2012בביצוע של   ול:רחמים מל

 ביצוע לעומת התקציב.   :דניאלה ליבי

 היית צריכה לכתוב סיכום כללי של השכר.   רחמים מלול:

מיליון, זה מה  10הביצוע שכר כללי לעומת התקציב,   :דניאלה ליבי
 שהוא אומר. 

 הביצוע?   רחמים מלול:

.. מיליו 136.5הביצוע היה   :דניאלה ליבי  . 146ן ו.

 הערה רק להצגה, דניאלה.   עו"ד עוזי סלנט:

 שנייה. אתה מדבר על שכר כללי?   רחמים מלול:

 כן.     :חנניה וינברגר

, אבל אל תתייחס רק למספר ₪מיליון  10כללי שכר   רחמים מלול:
הזה, תתייחס גם לשכר חינוך, שכר תרבות, שכר רווחה. תסכם את הכל ואז תגיע 

 כון. למספר הנ

  -הדו"ח הכספי  עו"ד עוזי סלנט:

 אבל חנניה מדבר.   רחמים מלול:

רק להעיר לגבי הרישום. מה שנובע, שהוא מסתכל רק   עו"ד עוזי סלנט:
שרד הפנים הוציא, הדו"ח על סעיף השכר ולא על הסעיפים האחרים. בדו"ח שמ

יכול הכספי, השכר הופיע בשורה אחת, ויש פירוט אחר כך. ואז הוא היה 
 להתייחס. 

 טוב, חנניה בבקשה.   רחמים מלול:

 מיליון.  64-טוב, ההוצאות למעשה גדלו ב    :חנניה וינברגר

 איזה הוצאות? איפה?   רחמים מלול:

 . 2013-יגדלו ב    :חנניה וינברגר

 תקציב לעומת תקציב.   :דניאלה ליבי

 אה, תקציב לעומת תקציב, אוקיי.   רחמים מלול:

יש הבדל בין גידול מבחינת הצעת התקציב לבין     :נברגרחנניה וי
, לגבי האומדן, ואם אני לא טועה, מכיוון שחודש 42-ביצוע. כאשר הביצוע גדל ב

 מיליון.  3דצמבר לא נכלל, אז לכן זה יהיה עוד 

אני אגיד לך איך עושים את זה. היא לוקחת את   רחמים מלול:
 ה. ומכפיל 4-שלושת הרבעונים, מחלקת ב
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 . 3-הפוך, מחלקת ב  :דניאלה ליבי

 , סליחה. 4-ומכפילה ב 3-מחלקת ב  רחמים מלול:

, אז נגיד 42/11-אני עשיתי את זה הפוך. אם זה גדל ב    :חנניה וינברגר
 . 45-46מיליון. לכן זה יוצא  4-, אז זה עוד כ1עוד 

 אוקיי.   רחמים מלול:

 . 18פלוס  46מיליון, שהם  64-ולמעשה התקציב גדל ב    :חנניה וינברגר

 לא הבנתי.   :דניאלה ליבי

מיליון, זה נכון. אבל  64-התקציב גדל בכן, אוקיי.   רחמים מלול:
  . 2012לעומת הביצוע, לעומת תקציב 

למעשה בספר התקציב יום העצמאות ויום הזיכרון לא     :חנניה וינברגר
  -מופיעים. אני מבין

 של החברה לתרבות. זה בתקציב   רחמים מלול:

מקומות וזה עבר  2-בדיוק, שזה עבר כולו, בוטל ב    :חנניה וינברגר
 לתרבות. 

יוספה מאשרת, נכון? שמעת מה הוא שאל? גם בוועדת   רחמים מלול:
 כספים שאלו.

 מקומות עבר מזה לתרבות.  2-ב    :חנניה וינברגר

 ת. שנה הבאה נמחק את זה, את יום העצמאו  :דניאלה ליבי

..   :יוספה חליבה  ... תרבות.

 טוב.  רחמים מלול:

 75,000-ל ₪ 30,000-שם בית משפט גדל ביותר מידי, מ    :חנניה וינברגר
 . אני לא רשמתי לי את הסעיף. ₪

זו הפקידות, זו עלות הפקידה שם בבית המשפט. בית   :דורון מילברג
 המשפט זו עלות הפקידה, עלתה מחצי משרה למשרה. 

 . ₪ 70,000-ל 30,000-הוא שואל למה זה עלה מ  ם מלול:רחמי

. זה לא %60? חצי משרה זה ₪ 75,000-ל ₪ 30,000-מ    :חנניה וינברגר
 ? ₪ 75,000-, אז זה גדל ל50%

 זו עלות כוח האדם שם.   :דורון מילברג

 לינו את זה מחצי משרה למשרה, זהו.אני חושב שהע  רחמים מלול:

 מה?     :חנניה וינברגר

זה הועלה, לפי דרישת בית המשפט, מחצי משרה   רחמים מלול:
 למשרה. 

השתתפות מוסדות גם גדל. תראה, אני עברתי על     :חנניה וינברגר
 סעיף. -התקציב סעיף
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סעיף, -חנניה, אני מציע, אחר כך תוכל להתייחס לסעיף  רחמים מלול:
, הגידול בהוצאות אבל תתייחס לדברים המרכזיים: הגידול בהוצאות חינוך

 רווחה. 

 אני ראיתי את זה.     :חנניה וינברגר

 זה במאקרו.   רחמים מלול:

 נכון.     :חנניה וינברגר

 שתבין את הקו העקרוני של התקציב.   רחמים מלול:

כלפי  %5-איפה אני מתייחס? לא כשזה מסוים גדל ב    :חנניה וינברגר
איפה שהגידול או , רציונאלי שגרתי. מעלה או כלפי מטה, כי זה באופן הגיוני

לשם התייחסתי. ולדוגמא, אמרתי את הסעיף  –הקיטון הוא בעל משמעות גדולה 
-, אילו זה היה מגיע ל₪ 75,000-ל ₪ 30,000-הזה של בית משפט. כאשר מופיע מ

 , אני מתעלם מזה. ₪ 35,000, ₪ 25,000

 אוקיי, בסדר.   רחמים מלול:

צריך להינתן איזשהו , 2כאשר זה גדל ביותר מפי  אבל    :חנניה וינברגר
 נימוק. 

 תשובה הגיונית.   רחמים מלול:

 , אפשר להתייחס. ₪ 3ומדובר על  ₪ז"א, אם היה    :הרצל טובלי

  -88-השתתפות מוסדות, מ    :חנניה וינברגר

 השתתפות מוסדות, דניאלה.   רחמים מלול:

 מה זה? איזה סעיף זה?   :דניאלה ליבי

 . 313זה סעיף     :חנניה וינברגר

 . אתה בהכנסות?313בהכנסות או בהוצאות? אין   רחמים מלול:

 איזה עמ' אתה?   :דניאלה ליבי

 בהכנסות, כן.     :חנניה וינברגר

 אין עמודים.     :???

 יש עמודים, מה אין?   :דניאלה ליבי

 . ביקשתי לעשות עמודים. 313עמ'   רחמים מלול:

 יש, רשום.   :ליבידניאלה 

. מה הנימוק 6, זה פי 527-ל 88.3-שם, גדל מ 2בעמ'     :חנניה וינברגר
 פה? 

 זה ארוך מאוד.  313  רחמים מלול:

 יש הרבה סעיפים.  313  :דניאלה ליבי

 בסעיף השתתפות מוסדות.     :חנניה וינברגר

ילדים, ... תמיד. גדלת בגני משרד החינוך. הוא משתתף     :זוהר בלום
גנים, אתה מקבל פר ילד הרי תקציב. גדלת בבתי הספר במספר  47הוספת 
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תלמידים, אתה מקבל. פתחת בתי ספר יסודיים השנה חדשים, אתה תראה כל 
 סעיף איפה הוא גדל. 

 גידול בהכנסות לא צריכה להיות לך בעיה.   רחמים מלול:

 אדרבא.     :חנניה וינברגר

 תעבור להוצאות. אדרבא, כן.   רחמים מלול:

 שיגדילו, אדרבא.     :חנניה וינברגר

 בסדר גמור.   רחמים מלול:

לא מופיע           . 582-ל 123-, מ313-בית ספר שריד שם ב    :חנניה וינברגר
 לחברה העירונית? , לא הקונסרבטוריון ולא הקתדרה. האם זה עבר326-ו 325-ב

  בחברה העירונית. כן, נכון.  רחמים מלול:

, סביבה תומכת. עד היום לא 345אני חושב סעיף חדש     :חנניה וינברגר
 היה סעיף לנו כזה. 

 זה של הרווחה.      :זוהר בלום

 סביבה תומכת זה שלך אירית, לא?   רחמים מלול:

 זו בעצם סביבה תומכת לאנשים בצרכים מיוחדים.   אירית שיפריס:

 מה מהותו של הסעיף הזה?   רחמים מלול:

אנשים עם צרכים מיוחדים, שבמקום להוציא אותם  10  אירית שיפריס:
למסגרות חוץ ביתיות, הם נשארים בקהילה ויוצרים סביבה תומכת. כשבאים 

 אנשים... שמקבלים תקצוב לאדם.  10ובודקים את מצבם, זה 

 איפה זה מתבצע?    :חנניה וינברגר

 בבתים שלהם.   אירית שיפריס:

חומר לאתיופים, הפעולות גדלו            אה, אצלם בבית?     :חנניה וינברגר
 . 863-ל 334-מ

זה על פי החלטת ממשלה, כל שנה הם מתקצבים      :זוהר בלום
 אותנו על פי החלטות ממשלה? 

 ? -וזה המדינה    :חנניה וינברגר

חומשים, יש לנו חומש  4מימון מדינה. יש לנו  %100     :זוהר בלום
 חינוך. 

 לגבי השוק.     :ניה וינברגרחנ

 שוק עירוני?   רחמים מלול:

 . אני חושב שהנושא הזה טעון טיפול... 437כן. סעיף     :חנניה וינברגר

 שכר דירה?   רחמים מלול:

גם שכר דירה. אגב, שכר דירה מופיע בכל מיני     :חנניה וינברגר
 מקומות. 

 זה הכנסות, חנניה. יש עלייה בהכנסות. אתה שם לב?   רחמים מלול:
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ההכנסות שם גדלו באופן חסר משמעות כמעט,     :חנניה וינברגר
 , לא? ₪ 130,000

 . 244-ל 177-מ  רחמים מלול:

 . 70-נו, אז לא הגזמתי, להיפך. גדלו ב    :חנניה וינברגר

 . %50-, זה ב₪מיליון  74  רחמים מלול:

 ויש כל מיני דברים.  אבל העניין הוא שיש פסקי דין    :חנניה וינברגר

 זה לגבי פינויים. אל תערבב.   רחמים מלול:

רה הם צריכים לשלם ולא משלמים, לא, אבל שכר די    :חנניה וינברגר
אף על פי שיש פסקי דין. חשמל, מים, חלק גדול לא משלם. גם אמרו לי שיש שם 

 שמירה. אבל בעלי הבסטות משלמים כל חודש בלי חשבונית, בלי קבלות. 

 למי הם משלמים?   רחמים מלול:

 לא יודע למי. עדיף שהעירייה.     :חנניה וינברגר

מי שישלם לעירייה, הוא מקבל קבלה. בוודאי שהוא   רחמים מלול:
 מקבל. נרשם לו בכרטיס. 

אז עדיף שהשמירה תבוצע ע"י העירייה במקום ע"י     :חנניה וינברגר
 פרטיים. 

 שמירה, אין שמירה שלנו. לא, אין לנו   :דורון מילברג

אני אומר בדיוק ההיפך. אדרבא, שנספק והם ישלמו     :חנניה וינברגר
 לנו. 

 אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, עזוב.   :דורון מילברג

 אבל העובדה שמשלמים שכר שמירה.     :חנניה וינברגר

 הם משלמים למישהו מהחברה.   :דורון מילברג

 מה לעירייה. לחברה, ל   :הרצל טובלי

 איזו חברה?     :חנניה וינברגר

 שהם לוקחים.    :הרצל טובלי

 לא לחברה, לחבר'ה.   :דורון מילברג

 כן חנניה, בבקשה.   רחמים מלול:

בניקיון מופיעים כל מיני בתי ספר, ואני מבין שזה     :חנניה וינברגר
 חינוך מוכר. 

רייה, לכן אתה רואה כן, כולם עברו להיות עובדי עי     :זוהר בלום
 את הסעיף הזה היום אפס. 

 אבל למה מופיע שם נועם? נועם זה ממלכתי דתי.     :חנניה וינברגר

 איזה סעיף?      :זוהר בלום

. אז מופיע בית יעקב, מופיע אור לציון 813סעיף     :חנניה וינברגר
 נתיבות משה. 
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 . זה המוכר שאינו רשמי בעקבות חוק נהרי  רחמים מלול:

אז אני מבין שזה מוכר. אבל נועם מה פתאום מופיע?     :חנניה וינברגר
ובה שבשנה הבאה הם לא יופיעו בנפרד, אלא כמו כל מערכת ואני מבין לפי התש

 החינוך, נכון?

, סעיף אחד מלא תיתן לנו שנראה, כי ביטלנו 813כן.      :זוהר בלום
 את כולם. 

 סעיפים.  8-7זה תראה שם, יש אי    :חנניה וינברגר

. אפס, תראה. כולם אפס 2013-ב בית יעקב ניקיון, אפס     :זוהר בלום
 השנה, כי כולם הפכו להיות עובדי עירייה, הם לא קבלנים יותר. 

 הם מופיעים בתקציב שכר.   :דורון מילברג

 אפס. הרי לא תקצבתי אותם.  –נועם בנים      :זוהר בלום

 כון? העירייה שילמה, נ עד היום    :חנניה וינברגר

 גם היום העירייה משלמת.   :דורון מילברג

 גם היום.   :דניאלה ליבי

 אבל היום הם עובדי עירייה.     :זוהר בלום

  -אבל לא בסעיף נפרד, אלא כהוצאות    :חנניה וינברגר

 שכר, שכר.   רחמים מלול:

 שכר. לכל בית ספר בסעיף שכר זה מופיע.   :דניאלה ליבי

 נו. ויהי נועם. נו.   רחמים מלול:

התקציב של החינוך העל יסודי, כל בית ספר, קציר,     :חנניה וינברגר
 מיליון.  6.5עד  5.5-שליט, גדל בעצם ב

 עוז לתמורה.   רחמים מלול:

 זה כולם עוז לתמורה?     :חנניה וינברגר

 רה. זה כולל שכר. כן, בעיקר בתיכוניים זה עוז לתמו  רחמים מלול:

 מורים בכל מוסד.  200-זה המורים, יש לך כ     :זוהר בלום

 מיליון.  15-ובצביעה ב    :חנניה וינברגר

 מה?   :דניאלה ליבי

 לא, לא יכול להיות.   רחמים מלול:

.. לבקש את השיק.      :זוהר בלום  אם הם ישמעו את זה עכשיו.

כול לקצץ את יש שם טעות. איזה סעיף? אולי אני י  רחמים מלול:
 מיליון.  15-התקציב ב

 . 315    :חנניה וינברגר

 זה הכנסות.  315לא יכול להיות,      :זוהר בלום

 זה הכנסות, חנניה, אנחנו מדברים על הוצאות.   :דניאלה ליבי
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 הנה, צביעה.      :זוהר בלום

 סעיף. -אני עברתי, רשמתי סעיף    :חנניה וינברגר

כמו שנה שעברה. במקום  555צביעה מתחיל פה, הנה,      :זוהר בלום
17...18 . 

 זה צביעה, בהוצאות, כן?  815נו, מה איתך?   רחמים מלול:

 . 8159  :דניאלה ליבי

רחמים, תראה. יש לי הצעה, בקשה. הרי התקציב     :חנניה וינברגר
 המוצע לא יהיה התקציב המבוצע בסוף שנה הבאה. 

 הרוב כן.   רחמים מלול:

 למה לא?   "ד עוזי סלנט:עו

 למה זה בדרך הטבע, ואני לא נגד זה. לא נגד זה.     :חנניה וינברגר

 יש שינויים הכרחיים לפעמים, כן.   רחמים מלול:

של הסעיפים  %90אם תעבור על הסעיפים, למעשה     :חנניה וינברגר
  -נקים. אני מציע גם לגבי מעX-יותר גדול מה Y-ה. בדרך כלל Yויצא  Xקבעו 

מענקים אני הולך על פי הצעה שלך מלפני כמה שנים,   רחמים מלול:
 אבל בצורה... 

  -אם היית שומע לי    :חנניה וינברגר

 אתה רוצה אחוז, אני יודע.   רחמים מלול:

 נכון.     :חנניה וינברגר

 . ₪מיליון  7.4אז אחוז זה   רחמים מלול:

 נכון.     :חנניה וינברגר

אבל תשים לב, כשהתחלתי את הכהונה שלי, כמה היה   רחמים מלול:
 תקציב המענקים? 

תגיד לי, אני פחדתי להגיד את זה לפני שנה ולפני     :חנניה וינברגר
 שנתיים? 

 . ₪מיליון  4, היום הוא מעל ₪מיליון  1.3-1.2היה   רחמים מלול:

 . ₪מיליון  4.1    :חנניה וינברגר

 ת את החוברת. יפה. יפה. קרא  רחמים מלול:

 אתה רואה?     :חנניה וינברגר

 נו, אז אנחנו מתקדמים בצעדי ענק.   רחמים מלול:

 אז אני מציע שהפסיעה תהיה יותר גדולה.     :חנניה וינברגר

 תגיד גם דבר טוב.   רחמים מלול:

אני כל השנים אמרתי בנושא המענקים. אני אגיד עוד     :חנניה וינברגר
וב. שאני חושב, כשהיית יו"ר ועדת המענקים, וכתבתי לך, אז דבר, עוד יותר ט
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למרות כל הויכוחים שהיו לנו, אז אנחנו נהגנו הרבה יותר טוב משהיום הוועדות 
 מקיימות. 

 אני לא רוצה לפגוע בנוכחים.   רחמים מלול:

אתה כתבת לי יישר כוח על אתה לא צריך לפגוע.     :חנניה וינברגר
 הדברים שאמרתי. 

..    :לעד מזרחיג  רחמים, אתה לא פוגע.

 עוררת את גלעד עכשיו.    רחמים מלול:

רחמים, בהשוואה אליך. אבל זו לא בושה, מרחמים    :גלעד מזרחי
. להיפך, אם בזכותי אתה אני יכול רק ללמוד. מה זה, זו מחמאה, איזו שאלה

אני, הוא  משבח את ראש העיר, אז זה מראה כמה אני תורם לראש העיר. אם לא
 לא היה משבח אותך. 

 מערכת הבחירות מחדדת.   רחמים מלול:

לא, אני אזכיר לך, מי שקיבל את ההצעה שלו. טוב,    :גלעד מזרחי
 אוקיי. 

 בסדר, אז מה אתה מציע?   רחמים מלול:

   -לכן אני מבקש    :חנניה וינברגר

יל את ניר מאוד ביקש ממני להגד-האמת, גם לואיס בר  רחמים מלול:
כמובן התרבות תקציבי הספורט, והלכנו לקראת, גם בחברה וגם במענקים. 

 התורנית גם קיבלה את שלה, כולם קיבלו את שלהם. 

אבל הגידול במענקים היה הרבה יותר קטן מאשר     :חנניה וינברגר
 גידול בסעיפים אחרים. 

זה תלוי במה. נכון, זה פחות מאשר השכר, אתה צודק.   רחמים מלול:
 פחות מאשר הרווחה, אתה צודק. 

 גם בהוצאות אחרות.     :חנניה וינברגר

 .%15-, כן. הגדלנו ב%15, ₪בחצי מיליון   רחמים מלול:

 לכן הייתי מציע, בכל אופן להגדיל את זה.     :חנניה וינברגר

 מה, לעוד?   רחמים מלול:

 ענקים. אני אתן גם תמורה למ את סעיף המענקים.    :חנניה וינברגר

 למה לא דיברת איתי לפני הצעת התקציב?  רחמים מלול:

 אז עכשיו. עוד לא נחתם הדין.     :חנניה וינברגר

 מה אתה מציע?   רחמים מלול:

אני מציע ואני נותן גם תמורה להצעה. להגדיל את     :חנניה וינברגר
ממילא כל  מינוס,-סעיף המענקים, לנהוג לפי מה שנהגנו כשאתה היית יו"ר, פלוס

עבור הצעת התקציב, שיהיה פה הסוגים והמענקים גדלים. ואני מוכן להצביע  5
 אחד. 

 כמה אתה מציע להוסיף?   רחמים מלול:
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 . 7-7.5    :חנניה וינברגר

 כל כך מהר?   רחמים מלול:

 זול קנית אותי. בזול קנית אותי, ב    :חנניה וינברגר

 . ₪מיליון  3-מאתה בעיניי שווה יותר   רחמים מלול:

כשנתראה בינואר הבא, כנראה אני לא, אתה תראה ש    :חנניה וינברגר
 . ₪מיליון  3-אז אתה תראה שעברת את התקציב ביותר מ

הר, זו הקלטה, זה שוחד חנניה, זה מוקלט, ותיז    :ארי-גיורא בן
 פוליטי. 

 אני צריך את ההקלטה.     :חנניה וינברגר

 ה שוחד פוליטי? לא. למה ז  רחמים מלול:

 לא, הוא מציע, תראה, כספית.     :ארי-גיורא בן

..   רחמים מלול:  אה, שיצביע.

 לא עושים דבר כזה.     :ארי-גיורא בן

. כמו בוועדת הכספים של הכנסת, מה הבעיה? בסדר    :חנניה וינברגר
 אתה מגדיל גם לספורט, גם לכללי, גם לדת, גם לחינוך, גם לנוער. 

 רחמים, אני גם בעד. רק אני גם מאיפה להוריד.     :ניר-לואיס בר

ץ. אנחנו תציע מאיפה, איפה לקצאבל אין מאיפה.   רחמים מלול:
 מתחנו את התקציב עד הקצה. 

 ?  746התקציב יישאר     :חנניה וינברגר

 ? ₪מיליון  3כן. ומאיפה תוריד   רחמים מלול:

בערך פרומיל, חצי זה יצא שם,  ותוריד, אני יודע, כמה    :חנניה וינברגר
  -אחוז מסעיפים אחרים. ובסוף השנה נגדיל

 מה, לעשות קיצוץ רוחבי?   רחמים מלול:

 נניח.     :חנניה וינברגר

 ואז צריך להחליף את כל החוברת? לעשות עוד עבודה.   רחמים מלול:

 בשורה אחת זה מספיק, לא צריך להדפיס.     :חנניה וינברגר

  -זה רק בהנחיות, בראש העמוד צריך  סלנט:עו"ד עוזי 

אני מוכן בשנה הבאה, חנניה, בין אם תהיה, בין אם   רחמים מלול:
  -לאו

בשנה הבאה לא אהיה חבר מועצה. מה אתה רוצה? תן     :חנניה וינברגר
 לי משהו. 

 . ₪הנה, קיבלת עוד חצי מיליון   רחמים מלול:

 לתושב לא יפחת. אתה אמרת ששירות     :חנניה וינברגר

 נכון.   רחמים מלול:

 אז אתה הבטחת את זה.     :חנניה וינברגר
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 בסדר.   רחמים מלול:

 סיעת שירות לתושב לא תפחת.     :חנניה וינברגר

חברים, אז נקיים הצבעה על התקציב, ובאותה   רחמים מלול:
הזדמנות נאשר גם את הפרוטוקול של ועדת הכספים שהוא לא נשלח אליכם 

  -בטעות, אבל מה שיש שם

 ... רשימה של התב"רים.   :דניאלה ליבי

 איפה הפרוטוקול של ועדת הכספים?   רחמים מלול:

 אפשר לקבל?     :חנניה וינברגר

פרוטוקול ועדת הכספים, דיברנו על הרבעון ואישרנו   רחמים מלול:
ברת אישרנו את התקציב ואת חוברת התב"רים. אז בואו נדבר על חואותו. 

 התב"רים. 

 רגע, חוברת התב"רים תעזוב.     :חנניה וינברגר

 אה, אחר כך?   רחמים מלול:

 כן.     :חנניה וינברגר

 ות לגבי התקציב? יש לך עוד הער  רחמים מלול:

 כן, יש.     :חנניה וינברגר

 בבקשה.   רחמים מלול:

 אתה רוצה במכה אחת את כולם?     :חנניה וינברגר

 לא, לא.   רחמים מלול:

 ז תדון בתב"רים. הוא אומר שתעביר תקציב וא     :זוהר בלום

הסעיפים  2בסדר. אז אנחנו מאשרים ביחד את   רחמים מלול:
 רבעון לא צריך לאשר. בפרוטוקול ועדת כספים. 

 לא. רבעון זה לא לאישור, זה להודעה.     :חנניה וינברגר

  -רייהואנחנו מאשרים את תקציב העי  רחמים מלול:

 רגע, מה אתה עושה עם סעיף מענקים?     :חנניה וינברגר

 י באמת לפני הצעת התקציב. אם היית בא אלי  רחמים מלול:

 תחשוב שבאתי. נו, מה אני יכול לעשות?     :חנניה וינברגר

 אז תחשוב שקיבלת.      :זוהר בלום

. את זה     :חנניה וינברגר , לא           7-לאני מוכן לחשוב שקיבלתי. אז ת..
 . 7.5-ל

אני מבטיח לך ששנה אומר בנצי זה מענק פרישה.   רחמים מלול:
 הבאה בעזרת ה', גם אם לא תהיה, אני אמשיך להגדיל את התקציב. 

 אני מאחל לך.     :חנניה וינברגר

 באמת, זה בעקבות הבקשה שלך.   רחמים מלול:
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היות והוועדה מתכנסת . יש לי הצעה לשיקולך, רחמים    :ניר-לואיס בר
פחות או יותר בקיץ, האם יש מצב, האם יש לזה משמעות, לפחות ברמה 

שנתי תיתן עדיפות לזה ההצהרתית במועצה, שלקראת העדכון, נגיד החצי 
 שמוסיפים אולי קצת במענק. 

 בסדר, אני מוכן לשקול את זה.   רחמים מלול:

 מה? לא שמעתי.     :חנניה וינברגר

 הבחירות זה באוקטובר. אתה רוצה מענק פרישה.   ל:רחמים מלו

 ק פרישה, אני רוצה בשבילי. אם מענ    :חנניה וינברגר

  -האמת, מבין כל חברי המועצה  רחמים מלול:

 שנה, ברוך השם לא קיבלתי.  15-תראה, כל ה    :חנניה וינברגר

עבור העבודה שאתה משקיע, רבת השנים, מגיע לך   רחמים מלול:
 ק פרישה. מענ

 מגיע לו שעון אחרי כל כך הרבה שנים, שיבוא בזמן.    :הרצל טובלי

שנה ברוך השם לא נהניתי בשווה  15רחמים, במשך     :חנניה וינברגר
 פרוטה אפילו. קדנציה שלישית. 

תשמע, אני מוכן באמצע השנה לבדוק אפשרות   רחמים מלול:
ני לא רוצה להשלות אותך. להוסיף עוד תקציב. לא הסכומים שאתה מדבר, א

עכשיו אני באווירה יותר רצינית, כי אין לי מאיפה לקחת את זה. גם ככה 
התקציב הוא מאוד מתוח. אבל אני מוכן לשקול בחיוב להביא תיקון תקציב 

ות להגדיל את זה באמצע השנה, לפני הישיבה של ועדת תמיכות ומענקים, ולנס
 בעוד סכום מסוים. 

 בתנאי שהוא עובר לקואליציה.     :ארי-גיורא בן

 זה לא מותנה בהצבעה שלך.   רחמים מלול:

 לא?     :חנניה וינברגר

 אני הגון.לא, לא מותנה. אתה רואה?   רחמים מלול:

זה כמו שמשפצים כביש, חנניה, ואחר כך אתה דורש    :גלעד מזרחי
 לשפץ אותו. 

 תם ככה לזרוק. נראה גם לפי ההכנסות, אני לא יכול ס  רחמים מלול:

תראה, ההערכות לגבי גביית ארנונה, מה שחייבים     :חנניה וינברגר
 מיליון כל שנה מאשר תכנון.  2-3-לציין בפה מלא, למעשה בפועל יצא יותר ב

כי תגברנו הכנסות, מה לעשות. הכנסנו חברת גבייה   רחמים מלול:
 שלנו, והם עובדים יפה מאוד, והם משיגים הישגים. 

 בהזמנה. אני מציין את זה לשבח, מיוזמתי. לא     :ה וינברגרחנני

אני אראה את תמונת ההכנסות, ואם יהיה אפשרי, אני   רחמים מלול:
 אביא תיקון. 

זה דבר אחד. דבר שני, ישנם חובות, מה שמופיע     :חנניה וינברגר
  -בוועדת ביקורת. ישנם חובות נוספים, מה שפעם הוגדר כ
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איפה מנחם רוזנטל? תגבירו את הקצב של ישיבות   רחמים מלול:
 ועדת הערר שומה. 

 מחכים לפרסום ברשומות.     :מנחם רוזנטל

  תתחילו. יש שם באמת חובות.  מה, בלי זה אי אפשר?  רחמים מלול:

 אין ועדה.     :מנחם רוזנטל

 יש ועדה, אישרנו במועצה.   רחמים מלול:

 שומות. בלי הרשומות, ר  עו"ד עוזי סלנט:

 . 2009אני ראיתי שם עררים משנת   רחמים מלול:

לכן לא דנו בהם. גם אין להם לא היה להם ערך כספי,     :מנחם רוזנטל
 היום ערך כספי. 

 אז כדאי להקים כמה ועדות כאלה, לא אחת.     :חנניה וינברגר

 יכולים להקים עוד ועדה.   רחמים מלול:

נדונו בעשרות. כל תיק  2010ררים של לא זו הבעיה. ע    :מנחם רוזנטל
טנציאל כספי, קיבל קידום ודנו בו, וגם ביצעו אותו. וגם על זה גבינו שהיה בו פו

אבל תיקים שהם חסרי על התוספות בגבייה. אתם מדברים, את הכסף, שעליו 
 2תוחלת כלכלית, הם, בזמן המוגבל שיש לוועדה, ותמיד הוא מוגבל, גם אם יהיו 

 לא משנה, יש אינסוף. ועדות, זה 

 היתה לנו תקלה עם מטאדור. הנה למשל מנחם,   רחמים מלול:

כן, כן, אני דיברתי, היום נתתי פירוט מלא לזוהר     :מנחם רוזנטל
 בעניין הזה. 

ד שלהם פסטרנק, כותב בצדק, איך ... עיקולים, עוה"  רחמים מלול:
. אתם עושים עיקולים על החשבונות של מטאדור, שזה נ מצא בוועדת הערר. אז..

 מרשות האכיפה ענה 'אדון פסטרנק, אתה צודק, אנחנו מבטלים את העיקולים'. 

 עוגמת נפש.  ₪ 100,000היום הוא דורש      :זוהר בלום

זו לא הסיטואציה.     :מנחם רוזנטל ... לא כדאי כאן לפרט את זה. אבל 
 ה... בגלל ההסגה. 

 נראה לפי ההכנסות. תיקון תקציב, יכול להיות שנביא   רחמים מלול:

בקשר לחובות חייבים פרטיים ואני מבקש עוד דבר,     :חנניה וינברגר
 ומוסדות. 

לקדם את הנושא של מחיקת חובות, הטלתי על בנצי   רחמים מלול:
 ובנצי התחיל לעבוד על זה. 

, ₪ 5,000אני הייתי מבקש לקבל רשימת החייבים מעל     :חנניה וינברגר
חודשים. ואני משוכנע שבעשרות המיליונים של חובות,  3חייבים מעל  שהם

 אפשר למצוא כמה סכומים הגונים יפים. 

טוב, אני צריך לבדוק את זה, אני לא יכול כעת לתת   רחמים מלול:
 לך תשובה חיובית. 
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העירייה משנה לשנה מעמיקה את הגבייה, ואפשר עוד     :חנניה וינברגר
 להעמיק אותה. 

טוב, נבדוק את זה. חברים, אז בעד התקציב, מי בעד   מים מלול:רח
 ומי נמנע? אני לא שואל מי נגד. מי בעד? גם עוזי מצביע בעד, יישר כוח. 

 אני אמרתי, אם היו מקבלים. אני נמנע.     :חנניה וינברגר

 נמנע.  1-ו  רחמים מלול:

 ביע בעד? חנניה... מענקים כמו שביקשת כסף, לא תצ   :גלעד מזרחי

באמת, אנחנו הגדלנו את זה בסכום מאוד משמעותי.   רחמים מלול:
, מאשרים את תקציב אז אנחנו מאשרים, בהתאם לפרוטוקול של ועדת הכספים

 . ₪ 745,955,000על סך  2013העירייה לשנת 

 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת כספים  :13-57-608מס'  חלטהה
  .30.12.12מיום 

 

 אשר אתל חנניה וינברגר( –נמנע  1ברוב קולות )הוחלט  :13-57-609מס'  חלטהה
פים כס תאושר בוועדכפי ש ₪ 745,955,000סך על  2013תקציב העירייה לשנת 

 .30.12.2012שהתקיימה בתאריך 

 

אוגדן תב"רים כפי שאושר בוועדת כספים שהתקיימה בתאריך  : 2סעיף 
30.12.2012. 

 

, והיא 2013חברים, הוגשה לכם תכנית עבודה לשנת   רחמים מלול:
קשורה בקשר הדוק לחוברת של התב"רים שלפניכם. שתי החוברות הללו הן 
מותנות ומותלות בקצב ההכנסות של העירייה. השוטף, חלקו, וכמובן הפיתוח. 
ככל שיגדלו ההכנסות, כך החוברת הזאת תתגשם ותתממש. עבדו קשה על 

ית העבודה. אם תרצו לדון בה בהרחבה, אני יכול לעשות החוברת הזאת של תכנ
את זה בישיבת מועצה אחרת. אם תרצו לדון בה עכשיו, עוזי, אני הבנתי את 

 ההערה שאתה הערת שזה הגיע מאוחר אליך.

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 אני מוכן לדון בזה באחת מהישיבות הקרובות.   רחמים מלול:

צה רק לומר כמה מילים. דבר ראשון, מגיע אני רו  עו"ד עוזי סלנט:
באמת יישר כוח למנכ"ל על הכנת החומר. לפחות יש לנו מסגרת יעדים, שאותם 
אנחנו יודעים שנבצע. מה שחסר בחוברת, פרט לאזורי החגים, ששם יש תאריכים 

 מדודים, כל יתר הפעילויות זה מינואר עד דצמבר. 

 ממש לא, ממש לא.   :דורון מילברג

  -כל מה שקשור בחגים  ד עוזי סלנט:עו"

 אתה יודע מה? אני אקח סתם דוגמא.   :דורון מילברג
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 לא הבנתי את ההערה לגבי החגים.   רחמים מלול:

אני אגיד, למשל בתברואה יש התארגנות לחגים וכן   עו"ד עוזי סלנט:
 הלאה, ראש השנה, אז יש תוספת. 

 ים. נכון. נכון, תוספת. מוסיפים עובד  רחמים מלול:

אז יש תאריכים מדודים שבהם מבצעים את הפעולה.   עו"ד עוזי סלנט:
כל יתר הפעולות זה מינואר עד סוף דצמבר. אני חושב שצריך לעשות על 

, צריכים החוברת עבודה נוספת, ואני מעריך שמנהלי האגפים, מנהלי המחלקות
 לתת את התכניות שלהם עם מועדים. 

 חגים? לתקופת ה  רחמים מלול:

 לא, לא, לא, לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 אלא?   רחמים מלול:

  -ואז ההנהלה ואתה  עו"ד עוזי סלנט:

 יכולים לעקוב אחרי הביצוע.   רחמים מלול:

 יכול לעקוב אחר ביצוע, כן לא.   עו"ד עוזי סלנט:

 אתה מבין מה שהוא אומר?   רחמים מלול:

 הוא צודק ולא צודק.   :דורון מילברג

 . 31.12-אנחנו לא את הכל מבצעים ב  "ד עוזי סלנט:עו

בחלק מאגפי העירייה, התקציב השוטף הוא תקציב   :דורון מילברג
שנתי, ולכן רשמנו את הפעולות. אבל בתב"רים יש לך תאריכי יעד לכל תב"ר 

 ותב"ר. תראה מתי אמור להתחיל. 

 אני לא דיברתי על התב"רים.   עו"ד עוזי סלנט:

רגע. גם בתקציב השוטף, דברים שהם תלויי לוחות   :ברגדורון מיל
.. תיקח בחינוך, תיקח ברווחה. תפתח את סעיף  זמנים, נרשם לוח הזמנים של ה.

 החינוך. 

  -טוב, תראה, בסעיף חינוך יש לך  עו"ד עוזי סלנט:

אתה יודע מה, הנה אני פותח. אפילו אני פותח את   :דורון מילברג
 . 1.7-עד ה 1.1-רישוי עסקים, מההווטרינריה. ביקורת 

 כן, זה נכון. אני לא מדבר על הסעיפים האלה.   עו"ד עוזי סלנט:

 . 1.8-עד ה 1.1-כתיבת טיוטת חוק הגנת בעלי חיים, מה  :דורון מילברג

אני לא מדבר על הסעיפים האלה. אני לא מדבר על   עו"ד עוזי סלנט:
שוי בתאריך מסוים. אני מדבר על סעיף שמחייב אותך על פי חוק לעשות את הרי

פעילות רגילה של המחלקות ושל האגפים. ברגע שהם ישימו להם מועדים, אני 
 חושב שאתה צריך לבקש את זה. 

תראה, גלית ישבה עם מנהלי האגפים, יחד איתי   :דורון מילברג
עשרות שעות לגבי כל שורה ושורה. היינו צריכים להתאים את תכנית העבודה 

אם יש לך טיפול באלכוהוליסטים, שזה טיפול מתמשך, אז ם השוטפים. לתקציבי
 . 31.12עד  1.1-רשום מה
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 בוודאי.   עו"ד עוזי סלנט:

  -בתכנית התב"רים, בתכנית הפיתוח  :דורון מילברג

תראה, אין ספק שישנם סעיפים שאתה בא, וברגע שזה   עו"ד עוזי סלנט:
של קח סעיף השתלמויות. אני חושב תב"רים אז יש תאריכים מוגדרים. אבל למ

 ך לדעת מהן ההשתלמויות המתוכננות.שאתה צרי

 אנחנו עוד לא יודעים.   רחמים מלול:

 אבל זה האגף נותן לך.   עו"ד עוזי סלנט:

לא. האגף מקבל את זה ממקורות חוץ. מהמפע"ם,   רחמים מלול:
 ממשרד הפני. 

מתחלק על פני  השתלמויות שאמרת... תקציב... שזה      :גלית
 כל השנה. 

..   עו"ד עוזי סלנט:  בוודאי, אבל.

יש השתלמות למהנדס עיר, זה משהו שמגיע הוצאה       :גלית
 מ.. 

 זו המהות של התב"ר.     :חנניה וינברגר

 זה שוטף.לא, לא, לא תב"ר.       :גלית

 ף. השתלמויות זה שוטף. זה שוט  רחמים מלול:

 לא מדברים, אני מדבר על השוטף. אנחנו   עו"ד עוזי סלנט:

בשוטף יש ועדה שמאשרת, ויש תקציב לזה, מה    :הרצל טובלי
 הבעיה? 

 אבל ההערה שלך תיבחן.   רחמים מלול:

היעדים שאתה בא ואתה קובע, הרי זה נכון שאתה   עו"ד עוזי סלנט:
עובד כל הזמן, מהתחלה עד הסוף. אבל פה אתה מבצע, כל רבעון צריך לקבוע. 
יש לי עוד הערה לגבי תב"ר, אני רואה, חוברת התב"רים שהועברה בוועדת 

בתי  2הכספים, היא לא תואמת לתב"רים שמופיע בתכנית העבודה. איפה יש 
  -כנסת, למשל אני סתם

זה הסכם פיתוח. כפר גבירול, הסכם פיתוח, זה לא   רחמים מלול:
 זה. אז לכן זה לא שייך.  בהסכם עם אביסרור מוטל עליו לבנות אתנכנס בפנים. 

 בנייה ציבורית. אני רוצה להבין.   עו"ד עוזי סלנט:

 מה לא?זה מופיע.    גבי גולן:

 אני אמרתי להוריד את זה.   רחמים מלול:

 לא, זה מופיע.    גבי גולן:

 לא בתב"ר.   עו"ד עוזי סלנט:

 למה, בתקציב תב"ר.    גבי גולן:

 ת זה. בתב"רים הורדנו א  רחמים מלול:

 אחד.   עו"ד עוזי סלנט:
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 שניים, הנה.    גבי גולן:

 לא פה, לא פה. פה, פה.   עו"ד עוזי סלנט:

 אתה צודק, ואני ביקשתי להוריד את זה.   רחמים מלול:

לא, אבל בתכנית עבודה, זה לא תקציב שלנו, זה   :דורון מילברג
 תקציב של אביסרור בפיקוח שלנו. 

ני שואל, כמה בתי כנסת יש היום בכפר גבירול, אבל א  עו"ד עוזי סלנט:
 וכמה לפי תקן יכולים להקים? 

 לא שייך.   :דורון מילברג

 למה לא שייך? אפשר לקחת את הכסף, להקים.   עו"ד עוזי סלנט:

יחידות דיור, זה  960הפרויקט של אביסרור, יש בו   רחמים מלול:
אותו, כדי לפצות את בית נפש. בית כנסת אחד הוא אמור לבנות  3,000בערך 

הכנסת הקודם שבנוי על אדמותיו, והוא לא יכול לבנות, אלא אם יפנה אותם. אז 
 הוא בונה להם בית כנסת, אין לו ברירה. 

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

בית הכנסת השני הוא יהיה יותר קטן, לא בנוסח   רחמים מלול:
ח תימני. הוא יהיה יותר נוסח תימני, כי בכפר גבירול יש מספיק בתי כנסת בנוס

בתי כנסת גם לא  2אחיד או ספרדי, לפי הצורך של האוכלוסייה. זה הכל. לדעתי 
 יספיקו לנפש. 

 אבל כמה יש?   עו"ד עוזי סלנט:

 כמה יש בכפר גבירול?   רחמים מלול:

 כמה סך הכל יהיו?   עו"ד עוזי סלנט:

 אולי אתה יודע? איפה אבנר?   רחמים מלול:

 אני יודע. מה הבעיה?    גולן:גבי 

 כמה יש?   רחמים מלול:

 לא מספיק כמה שיש.    גבי גולן:

 לא מספיק?   עו"ד עוזי סלנט:

 לא.    גבי גולן:

 . 50-פחות מ   שאול ליבי:

 . 150. בכל העיר יש 50לא, איזה   רחמים מלול:

 8-ול שמפוצלת ליש בית כנסת אחת של תימנים גד   גבי גולן:
 נסת, כי לא מסתדרים ביניהם. בתי כ

 מניין יש כל בוקר? כמה מניינים יש כל בוקר?   עו"ד עוזי סלנט:

 יש מספיק.    גבי גולן:

 אתה בדקת?   עו"ד עוזי סלנט:

 -, אני מדבר על השכונה החדשה₪ 4,000-עוזי, ל  רחמים מלול:
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אני לא מתווכח. אני רק אומר, פשוט כשאתה בא   עו"ד עוזי סלנט:
תה בוחן, אז יכול להיות שאתה יכול להקים, זאת אומרת, מתנ"ס/מועדון/בית וא

כנסת. זאת אומרת, שהוא לשימושים רבים בחגים למשל, שבאים אנשים 
 להתפלל, עושים שם בית כנסת. 

  -הסכם הפיתוח  :דורון מילברג

בסדר. לא על זה הוא מעיר עכשיו, לא על הסכם   רחמים מלול:
 אולי לא צריך שם בית כנסת.  הפיתוח. הוא אומר

 זה משהו אחר.   :דורון מילברג

אמרתי לו, הורדנו את זה. אוקיי, חנניה בבקשה. כן,   רחמים מלול:
 גבי. 

 ריבוד כבישים, אני לא רואה פה בתכנית עבודה.    גבי גולן:

 כבישים ומדרכות זה ריבוד כבישים גם כן.   רחמים מלול:

 שזה בגדול?  אין פירוט או   גבי גולן:

 יש פירוט.   רחמים מלול:

 בתכנית הזאת תראה את כל הפירוט.   :דורון מילברג

אם לחברי מועצת העיר יש הערות לגבי כבישים   רחמים מלול:
מסוימים, שלדעתם הם בראש סדר העדיפות, אנא מכם, תיפגשו עם דורון ביחד 

 עם יהודה כפיר, ותעירו את הערותיכם. בסדר? 

 כן, בסדר.    גבי גולן:

 נחנו נדון בתכנית באחת מהישיבות הבאות? א  עו"ד עוזי סלנט:

 אפשר, בהחלט.   רחמים מלול:

 אפשר לדון איתי.   :דורון מילברג

 אפשר גם להיפגש עם דורון וגלית. איך שאתם רוצים.   רחמים מלול:

 מאה אחוז, מאה אחוז.   עו"ד עוזי סלנט:

דון בזה בישיבה הבאה, תודיע אבל אם תרצה שנ  רחמים מלול:
 שנעלה את זה לסדר היום. 

 בסדר. בסדר גמור.   עו"ד עוזי סלנט:

 בבקשה, חנניה. על התב"רים או על תכנית העבודה?   רחמים מלול:

זאת הפעם הראשונה ואני  –א' אני משלב את שניהם.     :חנניה וינברגר
מקושרות לתקציב  2013מברך מאוד על כך, שאנחנו מקבלים תכנית עבודה של 

 360מיליון,  350חוברות של תב"רים בסביבות  2השוטף. אנחנו קיבלנו בעבר 
 מיליון, כל אחת היתה דו שנתית. 

 נכון.   רחמים מלול:

 הן לא היו, מבחינת הקשר לשוטף.     :חנניה וינברגר

 נכון. לתכנית.   רחמים מלול:
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שמקשר בין התב"רים לבין  ולכן אני מברך על החידוש    :חנניה וינברגר
השוטף. כפי שאני מבין, שלא ידונו עכשיו על תכנית העבודה, אז נשאיר את זה, 
או לוועדת משנה או לוועדת כספים, מה שתחליטו, זה דבר אחד. דבר שני, 

תכניות  2באותה ישיבת ועדת הכספים האחרונה, אני ביקשתי וציינתי את 
ות של תכנית העבודה הראשונה שהתב"רים העבודה שהיו. הרי יש חלק ניכר לפח

כבר הסתיימו, לקבל פירוט אותם תב"רים שהעבודה שלהם נגמרה. ואותו הדבר 
לגבי תכנית העבודה הדו שנתית השנייה. זה לא קיבלנו, וחבל. וגם לקבל מה 

 שנותר עדיין מתכנית העבודה הראשונה והשנייה. 

י את זה, אני אמסור בחלק הראשון אתה צודק, יש ל  :דורון מילברג
החלק השני מופיע בתכנית תב"רים. אתה תראה, זה תב"ר מתמשך לך את זה. 

 שהתחלנו וניצלנו חלק מהכסף, אז תראה רובריקה שכתוב 'אושר במשרד הפנים'. 

 כן. אלה הסתיימו כבר?     :חנניה וינברגר

 אלה בתהליך, הם לא הסתיימו.   :דורון מילברג

 ה, אז אני מדבר על אלה שכן הסתיימו. א    :חנניה וינברגר

 יש לי את זה במשרד.   :דורון מילברג

 -אוקיי, אני ביקשתי לקבל בישיבה האחרונה    :חנניה וינברגר

 תרשמי לך להעביר את זה לחנניה.   רחמים מלול:

 התב"רים שהסתיימו מהחוברות הקודמות.   :דורון מילברג

גדנים, צריך לדעת. עכשיו דבר נוסף, או 2קיבלנו הרי     :חנניה וינברגר
ומכיוון שאני מבין שהתקיים דיון, לכן כל ההערות שלי אני אשמור אותם לשם, 

, שילוט רחובות העיר ומתקני הגבלת 7-ו 5התב"רים  2לגבי  אני כן רוצה להעיר
  -מהירות בעיר. אני חושב שפה עדיף

 כמו במפרים. אתה יודע מה זה מתקני הגבלת מהירות?   רחמים מלול:

כן. רגע, אם אתה כבר מזכיר את הבמפרים, אז אני     :חנניה וינברגר
 -אזכיר דבר

 סליחה, לא אמרתי כלום.   רחמים מלול:

לא, לא, לא. אתה רוצה למנוע טוב מבעליו אני רואה.     :חנניה וינברגר
הוא כך נראה לי. אם תיקח את רח' פינס פינת ש. בן ציון, עשו שם תמרור חדש ש

 מאיר, מהבהב. 

 נכון   רחמים מלול:

 ואני חושב שזאת הצעה יפה.     :חנניה וינברגר

לא רק שם, עשינו את זה כבר בהרבה מקומות. חבל   רחמים מלול:
 שליאור פה. 

סליחה, אני ראיתי את זה לאחרונה שם, הייתי שמח     :חנניה וינברגר
 וף. אם בצמתים כאלה, במקום הראי שגנבו אותם בלי ס

 זו התכנית, זו התכנית שלנו, לעשות עוד.   רחמים מלול:

 אוקיי, אז מותר להתייחס לזה באהדה, לא?     :חנניה וינברגר

 טוב, תודה. אני אמסור לליאור.   רחמים מלול:
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אז הייתי מציע להרחיב את זה. לעומת זה, שילוט     :חנניה וינברגר
 זה בתקציב השוטף. במתקני הגבלה, אני חושב עדיף לכלול את 

 לא, לא, לא. יש לי בעיה.   רחמים מלול:

 רגע, אני אגיד לך למה.     :חנניה וינברגר

יש לי בעיה לאזן תקציב שוטף. כמה שיותר אנחנו   רחמים מלול:
 מנסים לדחוף לתב"רים, כדי לא להיכנס. 

 אבל אתה תלוי במשרד הפנים.     :חנניה וינברגר

תלוי בהכנסות ובסדר העדיפות שאנחנו  לא, אני  רחמים מלול:
קובעים. אבל בשביל מה להכניס שילוט בשוטף אם אני יכול להכניס את זה 

 בתב"ר? 

 כי אז אנחנו לא מוגבלים.     :חנניה וינברגר

 אז לא יהיה לי מאיפה להוסיף מהשוטף למענקים.   רחמים מלול:

 אתה לא מוגבל בשטחי שילוט גם ככה.       :גלית

 אין לו כסף, אין לו הכנסות.   ד עוזי סלנט:עו"

מיליון  8כתוב שיפוץ והקמת בריכה. אז העירייה לגבי     :חנניה וינברגר
 . לאן מתוכננת הבריכה? 4ופיס 

או בויסגל שיקום, או במקום אחר שאנחנו מחפשים.   רחמים מלול:
 אני מקווה לאתר אותו. 

 יהיה בויסגל?  מה, יכול להיות שזה לא  עו"ד עוזי סלנט:

 יכול להיות שיהיה גם בויסגל וגם במקום אחר.   רחמים מלול:

 אבל יש עדיפות לויסגל לשקם?   עו"ד עוזי סלנט:

 כן. אנחנו מוציאים מכרז שם.   רחמים מלול:

 לגבי האצטדיון, האם ידוע מתי יהיה פסק דין?     :חנניה וינברגר

 ודש לח 17-שבוע הבא יש דיון, ב  רחמים מלול:

 דיון או פסק?     :חנניה וינברגר

דיון. אני לא יודע, אולי היא תפסוק באותו יום, ואז   רחמים מלול:
 נוכל כבר לבעוט את בעיטת הפתיחה.

אני מציע, מכיוון שכך קראתי, לא שותפתי, שנעשים     :חנניה וינברגר
 ניסיונות של פשרה. 

 לא קיבלו את הפשרה. כן, הנה גיא פה, ישב איתם, הם   רחמים מלול:

בסדר, אז ישיבה אחת עוד לא גומרים את הכל.     :חנניה וינברגר
 ישיבות יכולות להיות.  5לפעמים גם 

 יש טעם להיפגש איתם שוב, גיא?   רחמים מלול:

  -לא. הם כבר הוציאו הודעה שהם לא      :???

ר. אני לא אז הוציאו הועדה, אז מה? זו עוד פיסת ניי    :חנניה וינברגר
ישבנו בוועדה להקצאות קרקע מכריח את אף אחד. אני מעלה רעיון, לא יודע. 
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שלשום או אתמול. שם הובא העניין של המוזיאון, מכון איילון. אז נשארו שם 
דונם של מכון איילון. השאלה, וכך אמר חנניה קורש, שעלה גם שם  15-18איזה 

, בפינה היותר קרובה לנס ציונה, אצלכם רעיון, שאולי מכון איילון בהמשך שם
  -עשוי להיות האצטדיון. אם הדבר הזה בר ביצוע

תאמין לי שהשבוע גם הייתי בוועדה המחוזית לבדוק   רחמים מלול:
כל מיני אופציות. והם דחו את כל האופציות שהצעתי. כמו מה שלואיס עשה 

יתי עם מתן לפני שנתיים בוועדה המחוזית, גם השבוע עשיתי את הבדיקה, הי
דיל שם בנושא אחר, אז בדקתי גם את זה. והם מסרבים להפוך ייעוד של קרקע 

 חקלאית לאצטדיון, חד משמעית. 

 משרד הפנים?     :חנניה וינברגר

הוועדה המחוזית. האופציות הן: או שבית המשפט   רחמים מלול:
לא יהיה  יפסוק לטובת האצטדיון, ואם הוא יפסול את זה ויקבל את העתירה, אז

 אצטדיון. 

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 הכוונה שכן יהיה, אלא במקום מתאים כמה שאפשר.     :חנניה וינברגר

 אין לנו מקום, בדקנו. אין מקום אחר.   רחמים מלול:

אנחנו הרי תכננו בהתחלה אחרת. גם עמדתך היתה     :חנניה וינברגר
 אחרת. 

עה במועצת העיר אופציה של אני מוכן להעלות להצב  רחמים מלול:
 רחובות ההולנדית. 

 זאת היתה ההצעה המקורית.     :חנניה וינברגר

 בבקשה.   רחמים מלול:

 וגם המרחק הכי גדול.     :חנניה וינברגר

תביא הצעה לסדר במועצת העיר שנבנה את זה   רחמים מלול:
 ברחובות ההולנדית ונקיים הצבעה. 

 שאלה מה החותמים יצביעו. רחמים, ה    :חנניה וינברגר

 הם פרגמטיים מאוד החותמים.   רחמים מלול:

 הם חזרו בתשובה כבר?     :חנניה וינברגר

יכול להיות. באמת, תביא את זה, תביאו. אני רוצה   רחמים מלול:
 לראות מי מביא את זה לסדר היום. 

 כל מי שמתכנן לפרוש.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 רי הבחירות תפרוש. אח    :חנניה וינברגר

 לא, אני לא מתכנן.   עו"ד יניב מרקוביץ:

אני לא מתכנן שום דבר. יתר ההצעות אני מציע     :חנניה וינברגר
שיהיה בוועדת כספים או משנה. סליחה, עוד תב"ר אחד ואני מקשר את זה 

המדינה על הקצאות. עניין המחשוב, העירייה עשתה מהפכה בתחום לדו"ח מבקר 
  -. אני חושב לגבי מחלקת נכסיםהמחשוב
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 יש להם מחשוב.   רחמים מלול:

  -הם טוענים    :חנניה וינברגר

 אתה מדבר על סקר נכסים שהוא עוד לא גמור?   רחמים מלול:

כן. סקר נכסים אתה יודע...? זה בור ללא תחתית סקר     :חנניה וינברגר
 נכסים. 

 נכון.   :דורון מילברג

 וצה לענות לו או שאני אענה לו. אתה ר  רחמים מלול:

 לעולם לא נגמר, חנניה.    :חנניה קורש

אני אראה לך מכתב שלי בכתב יד, לא במחשב,     :חנניה וינברגר
250,000שנה. אז לי אמרו, אחרי שאישרו  15בהתחלה, לפני   3, בעוד ₪ 300,000-

 חודשים גומרים את הסקר. 

 פני שאתה עונה. בסדר? אני רוצה להתייחס ל  עו"ד עוזי סלנט:

י, אמרנו שלא נכנסים היום לדון. על רגע, עוז  עו"ד יניב מרקוביץ:
 ההקצאות. 

לא דו"ח מבקר, יש תב"ר. אני רוצה רק להתייחס   עו"ד עוזי סלנט:
 לתב"ר הזה. 

 איזה?   רחמים מלול:

לתב"ר של סקר נכסים. צריך את הנושא הזה להפריד   עו"ד עוזי סלנט:
ת, וזה אפשר להתעסק באמת כאשר אנחנו נדון. אני רק מציע לצורך לכמה רמו

 ... העניין את התב"ר הזה, לא להשאיר אותו בסכום

 מה הסכום שמופיע שם?   רחמים מלול:

נכון, מכיוון שאני חושב שאחת ולתמיד צריך את   עו"ד עוזי סלנט:
 בפעם הבאה. הבעיה הזאת לפתור. אז אני מוכן לא לדון בזה היום, נדון בזה 

 טוב, פה אני סומך על חוות הדעת של מנהל הנושא.   רחמים מלול:

אתה צריך לבדוק את העניין לפי תוצאות. לכן ביקשתי   עו"ד עוזי סלנט:
. אני לא מדבר, יש לי הצעות לגבי, נבוא ונגיד שיש הפקעות -לדבר לפני שהוא

 כל פעם ויש תכניות. 

 רת נכסים. יש הצרחות, יש מכי  רחמים מלול:

 נכון.   עו"ד עוזי סלנט:

 בית הרופאים יצא מכרז למשל?   רחמים מלול:

קודם כל אתה לא יכול למכור נכס שלא רשום על   עו"ד עוזי סלנט:
 שמך. 

 ודאי.   רחמים מלול:

אז לכן קודם כל תרשום אותו, אחר כך תמכור אותו.   עו"ד עוזי סלנט:
 עיה. אבל אפשר לדון בישיבה הבאה, אין ב

  -והסיכום של התב"רים, זה לא    :חנניה וינברגר
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 חנניה, הגישור הולך לאן אמרנו?   רחמים מלול:

 לבית הרופאים.    :הרצל טובלי

 עוד לא נקבע.    :חנניה קורש

 אבל יהיה להם מקום.   רחמים מלול:

 ודאי.    :חנניה קורש

 מקום יותר טוב.   רחמים מלול:

 רק משדרגים. אצלנו    :חנניה קורש

 דורון, יש טעות בסיכום גם.     :חנניה וינברגר

 איפה?   :דורון מילברג

 . ₪מיליון  998מיליארד, זה יוצא  1.033במקום     :חנניה וינברגר

 זו טבלת אקסל.   :דורון מילברג

מכל הספר, תיקחי רק את  את יודעת מה, תתעלמי    :חנניה וינברגר
 . ₪מיליון  998.382זה יוצא השורה האחרונה, אז תראי ש

אתה יודע מה? אני אבדוק את זה, אבל זו טבלת   :דורון מילברג
 אקסל. כמה אתה אומר זה יוצא? 

 . ₪מיליון  998.382    :חנניה וינברגר

 זה המחשב עשה.   רחמים מלול:

 זה האקסל.   :דורון מילברג

 הראש שלי יותר טוב מהמחשב.     :חנניה וינברגר

 סיכמת ידנית?   לול:רחמים מ

 כן. זה עוד עובד. עוד בסדר.     :חנניה וינברגר

אם תיקח רק את המספרים למטה, את הסך הכל, אז   עו"ד עוזי סלנט:
 תראה. 

 יוצא פחות ממיליארד.     :חנניה וינברגר

 נבדוק את זה. גלית, תבדקי את זה.   רחמים מלול:

 . המחשב שלך טעון תיקון    :חנניה וינברגר

אז חוברת התב"רים מאושרת. יש מתנגדים לחוברת   רחמים מלול:
 התב"רים? חוברת התב"רים מאושרת פה אחד. 

 סקר נכסים, ביקשתי ש... את הסכום.   עו"ד עוזי סלנט:

 אתה רוצה להגדיל אותו?   רחמים מלול:

 אני רוצה להגדיל אותו, כן. שיעשו עבודה.   עו"ד עוזי סלנט:

שאלה אם נספיק במהלך השנה לנצל אותו. אני יכול ה  רחמים מלול:
 להגדיל אותו במהלך השנה. 

 אוקיי, בסדר.   עו"ד עוזי סלנט:
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החוברת הזאת היא חבר'ה, זו לא תורה למשה מסיני.   רחמים מלול:
 מאוד גמישה. חברים, אז אנחנו מאשרים את חוברת התב"רים. 

 

תב"רים כפי שאושר האוגדן  אתהוחלט פה אחד לאשר  :13-57-610מס'  חלטהה
 .30.12.2012בוועדת כספים שהתקיימה בתאריך 

 

חברים, תודה לכל אלה שסייעו בהכנת החומרים   רחמים מלול:
 להיום. למנכ"ל, לגזברית, לגלית, לפנחס, לכולם. תודה רבה גם על התמיכה. 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


