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עיריית רחובות
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 23
מיום רביעי  ,י " ז ב אדר ת ש"ע 17 / 3 / 2010
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ אבנר אקוע – סגן ראש העיר  ,ח"מ זוהר בלום –
סגן ראש העיר  ,ח"מ לוא יס בר  -ניר ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ
עו"ד עוזי סלנט ,ח"מ חנניה וינברגר ,ח"מ שאול ליבי , ,ח"מ
גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא בן  -ארי ,ח"מ אמיר ירון ,ח"מ עו"ד
יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי ,ח"מ אינג' י פים זאיקה ,ח"מ
עו"ד מתן דיל.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' ישראל בן ישראל  -מהנדס העירייה ,נחום איזנר –
מבקר העירייה ,גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר ,דודי אשכנזי  -רל"ש
ראש העיר  ,יוסי ורבר – יו"ר ארגון יד לבנים.

חסרים :

ח "מ מנחם קליין ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ
שי קזיוף ,ח"מ שמשון צור .
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סדר היום:
אישור תקציב העירייה לשנת . 2010
.1

החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  23מיום 17 / 03 / 2010
החלטה מס' :270-23-10

מחליטים ברוב קולות (  1נגד :חנניה וינברגר1 ,
נמנע :עוזי סלנט) לאשר תקציב העי רייה לשנת 2010
כדלקמן:
על סך  ₪ 616,789,000ללא תאגיד המים.
או על סך  ₪ 574,974,000במידה ויוקם תאגיד המים.
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אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לאישור
רחמים מלול:
התקציב .מן הסתם ייצאו להפסקה תוך כדי הדיבור של כמה חברים שירצו
להתב טא.
יש לי הצעה לסדר .אולי נצביע ואחרי זה יהיה דיון?
זוהר בלום :
ח ברים ,א ני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין
רחמים מלול:
שנושאה הוא הצעת תקציב לשנת  . 2010כדי לחסוך לכם זמן ,לא אכפת לי אפילו
לוותר על דברי הפתיחה ולקיים מיד הצבעה .מה אתם אומרים? חברים ,בא מת
כדי לחסוך זמן ,אני לא רוצה למנוע את הדיון ,חנניה ,אל תדאג ,יש לנו זמן .אני
מבקש ,כדי לחסוך זמן ,להבהיר לפרוטוקול ,שיהיה כתוב בפרוטוקול כל דברי
ההסבר שלי שמצורפים לתקציב יועברו לפרוטוקול המועצה ,וגם הדברים
שנאמרו על ידי בוועדת הכספים בדיון הארוך והעמוק ש היה בנושא התקציב.
ואני לא אוסיף יותר מזה .רק הערה אחת ששכחתי לומר אותה בוועדת הכספים,
וזה  ₪ 150,000נוספים שהם מוטמעים בהוצאות המימון והם מיועדים למלגות
לסטודנטים .לא מלגות אלא סבסוד ריבית להלוואות לסטודנטים וגם לתלמידים
שלומדים במוסדות אחרים ,ולא משנה מוס דות דת ,מוסדות תורה ,מוסדות
חילוניים ,כל סוגי המוסדות ,הגענו להסדר עם בנק לאומי .עוד לא חתמנו על
הסכם ,עד שהתקציב יאושר ,שהם יממנו בסכום הזה כ  500 -סטודנטים בהלוואות
מסובסדות .אנחנו נשלם את הריבית.
מי יקבע את ה ? 500 -
חנניה וינברגר :
תוקם ועד ה שתגבש קריטריונים .קודם כל ,אלה תושבי
רחמים מלול:
העיר.
בלבד?
חנניה וינברגר :
בלבד .אבל נגבש קריטריונים.
רחמים מלול:
שלומדים ברחובות?
חנניה וינברגר :
שלומדים ברחובות ,ודאי .או אולי ,שאלה טובה,
רחמים מלול:
תושבי רחובות שלומדים בחוץ גם.
סטו דנט מתל אביב שלומד חקלאות.
חנניה וינברגר :
תושבי רחובות שלומדים ברחובות ,תושבי רחובות
רחמים מלול:
שלומדים מחוץ לרחובות .אבל העדיפות תהיה לסטודנטים או תלמידים במוסדות
אחרים שגרים בעיר ,זה ברור.
שגרים?
חנניה וינברגר :
ודאי.
רחמים מלול:
אבל אם הם גר ים בתל אביב ולומדים בפקולטה
חנניה וינברגר :
לחקלאות?
לא ,אני לא חייב.
רחמים מלול:
למה? לא יודע ,צריך לקבוע.
חנניה וינברגר :
עדיפות לתושבי העיר .עניי עירך קודמים.
רחמים מלול:
אוקיי ,בסדר.
חנניה וינברגר :
זה רק לידיעה .אנחנו נגבש קריטריונים ונביא את זה
רחמים מלול:
למועצה .אז אתם מסתפקים בדברי המבוא שלי שיוכנסו לפרוטוקול? הנה,
חסכתי לכם זמן .מי הדובר הראשון?
אני נמנע ואני רוצה לנמק.
עו"ד עוזי סלנט:
אחרי שנה במועצה?
רחמים מלול:
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אני אומר לך למה .אני חושב שמחויב המציאות ,ושוב,
עו"ד עוזי סלנט:
את המנטרה הזאת אני אומר לצרף תכנית עב ודה שהיא המסד והטפחות של
התקציב .ולכן אני נמנע.
כונסו המנהלים לפני מספר ימים יחד איתי ועם
רחמים מלול:
המנכ"ל ,והמנכ"ל ...נקבע ל  1.5 -אם אינני טועה ,צריכים להגיש תכניות עבודה.
ושיופיע כחלק מהתקציב?
עו"ד עוזי סלנט:
לפי התק ציב שבינתיים מאושר .לקראת  2011התקציב
רחמים מלול:
יהיה מוטה ,או הפוך ,תכנית העבודה תהיה מוטת תקציב.
רגע אחד ,לא חשוב .יוצא ספר חדש שבו תהיה תכנית
עו"ד עוזי סלנט:
עבודה עם התקציב שהוחלט לגביו?
נכון ,אנחנו כבר פועלים בשיטה הזאת.
רחמים מלול:
אוקיי .יוצא מן הכלל.
עו"ד עוזי סלנט:
תודה רבה על ההערה .טוב ,חברים ,מי שרוצה
רחמים מלול:
להתייחס לתקציב ,חוץ מההערות שהוערו בוועדת הכספים.
אין לי.
עו"ד עוזי סלנט:
להצביע?
רחמים מלול:
כן.
עו"ד עוזי סלנט:
איפה חנניה ,רגע? לגבי הרווחה היינו צריכים למסור.
רחמים מלול:
מי רו צה ,שאול? בבקשה.
אחרי ישיבת ההנהלה בנושא התקציב ,והתייחסנו גם
שאול ליבי:
בנושא הרווחה ,אז ראש העיר ביקש ממני כמחזיק התיק לבדוק כמה דברים ,כן
גירעון ,לא גירעון ,וכמה דברים שבאמת נכנסנו לעומק התמונה .אני שמח שגם
דורון כבר כעזר לי בנושא הזה .וישבנו אצל הגז ברית ,יחד עם נציג משרד
הרווחה.
תקציבן.
רחמים מלול:
שהוא אחראי על כל האזור .בעיקרון ,שהחברים יידעו,
שאול ליבי:
התקציב בנוי מ  75% -ממשרד הרווחה ו  25% -שלנו הרשות .תראו  ,מה שאני
בדקתי בסופו של דבר ,שלצערנו יש הרבה תיקים שנפתחים במשך השנה ,היינו
משפחות לסוג יהן ,אם זה חד הורי ,לא חד הורי ,או כל מיני בעיות אחרות שבסך
הכל עוד ועוד ועוד מגיע ות ומבקשים .ומשרד הרווחה ,גם לתקציב  , 2010שעדיין
זה לא מופיע בתקציב שלנו הנוכחי מה שעכשיו אישרנו ונאשר ,הוא כבר אישר.
יש חלק מהאישורים שלו שאני ראיתי במו עיניי ,יש חלק שעוד ל א ,אלא
טלפונית הודיעו למנהלת האגף ,שהוא מוסיף לנו  75%בכל מיני סעיפים .אם
מישהו יראה את תקציב הרווחה זה קשה ,קשה אפילו להתמצא בו ,כי הוא ממש
לפי כל סעיף וסעיף ואין לך לסטות לא ימינה ולא שמאלה וכו' .ואני אתן כמה
דוגמאות שאנחנו יודעים שבפתח נצטרך וזה לא מופי ע עדיין בתקציב .כמו למשל
נושא של שיקום אסירים ,ולדעתי המון  -המון אסירים בני רחובות שהולכים
להשתחרר ,וגם בנושא הזה יש תקצוב של א גף השיקום לאסיר ,וזה עדיין לא
מופיע .נושא שני שלצערי גדל מאוד  -מאוד ,במונחים שלנו זה נושא תקיפה מינית
של ילדים וילדות.
זה לא ...מה שיש בתקציב? אני לא מבין.
עו"ד עוזי ס לנט:
מה?
שאול ליבי:
הנושא שאתה מעלה ,זה לא על סדר היום ,אין לנו
עו"ד עוזי סלנט:
שום אינפורמציה לגבי העניין הזה.
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לא ,לא ,אני גם לא מדבר במונחים -
שאול ליבי:
היה דיון בוועדת כספים ,לגבי התקציב של הרו וחה.
רחמים מלול:
ואני עוררתי שם שאלה מאוד עקרונית ,שאלה של מדיניות .תקציב הרווחה גדל
משנה לשנה בסכומים די גבוהים.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
האם אנחנו רוצים להיהפך לעיר של רווחה ולהמשיך
רחמים מלול:
לרדת חלילה בסולם הסוציו  -אקונומי.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
רחובות ירדה בשנים האחרונות מ  7 -ל  , 6 -ואנחנו
רחמים מלול:
צריכים לשאוף להעלות אותה בחזרה .אז רצינו לבדוק ביסודיות מניין נובע
הגידול בתקציב הרווחה ,על מנת לקבוע מדיניות.
זה בסדר גמור .אז מה המסקנות? למה צריך לפרט את
עו"ד עוזי סלנט:
כל התהליך?
אז דורון ושאו ל בדקו את זה ,להבין מה בסיס הגידול,
רחמים מלול:
כדי לקבל החלטה נבונה של מדיניות איך אנחנו צריכים לפעול בעתיד.
טוב מאוד ,אבל אני מציע שהם יביאו המלצה .שהם
עו"ד עוזי סלנט:
יגבשו המלצה ויביאו את זה להחלטת מועצה .הרי אי אפשר לגבש את ההמלצה
כאן.
זה כרוך עם עניין התקציב .שחברים יבינו למה תקציב
רחמים מלול:
הרווחה גדל כפי שגדל ,ולמה הוא לא יכול לגדול יותר כי הדרישות של מנהלת
האגף ,מדברות על גידול נוסף.
אז צריך לבנות סדר קדימויות.
עו"ד עוזי סלנט:
זה יותר עמוק .אני אתן לך דוגמא .אם למשל בסעיף
שאול ליבי:
הסעות נכים ,סתם לקחתי סעיף אחד ,אם היום מסיעים כך וכך נכים והם
מתוקצבים בתוך התקציב ,אתה לא יכול לדעת בעוד  3-4חודשים אם נוסף לך
נכה או לא ,ואם אתה צריך לתת לו או לא.
אבל אתה צריך לקבוע מדיניות .מצד אחד לא למשוך
עו"ד עוזי סלנט:
לעיר אנשים נזקקים ,ומצד שני לא לשלוח את הנ זקקים .לכן צריך להיות פה
עניין עדין ,שאנשי המקצוע צריכים להביא המלצה שהמועצה תאשר.
אוקיי .דורון ,תמשיך.
שאול ליבי:
אולי אני אסביר לכם מה בדקתי .כשמגישים תקציב
דורון מילברג :
למועצה ,הוא מאושר לפני שמאושר תקציב משרד הרווחה .מתבססים על הוצאה
בפועל של שנה לפני ,במקרה דנן של  , 2009ובונים את בסיס התקציב ל  . 2010 -מה
שקורה במהלך השנה ,משרד הרווחה מזרים כספים במהלך השנה לפחות פעמיים,
בגלל אי ניצול תקציבים של -
לא ,לא ,בגלל סיבה אחרת.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,לא ,לא .תאמין לי ,אני בקיא בנושא .משרד
דורון מילברג :
הרו וחה ,גם בדצמבר בא לרשויות ומזרים כסף או בנובמבר או ביולי ,מזרים
עודפים שלהם.
סתם?
עו"ד עוזי סלנט:
כן.
דורון מילברג :
גם אם לא צריך?
עו"ד עוזי סלנט:
גם אם לא צריך .אבל מה הם מתנים את זה ,שיש את
דורון מילברג :
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המצ'ינג של  25%שלנו .זאת אומרת ,שקיים עודף הוצאה כספית.
ברור.
עו"ד עוזי סלנט:
על בסיס התקציב הקיים .אם זה תמורת מכסות או
דורון מילברג :
תמורת הוצאות שהחוק מחייב אותך לבצע ,זה סיפור אחד .אבל הרבה פעמים
הכספים האלה נועדו לתגבור פעולה רווחתית קהילתית לטובת נזקקים.
אז אל תקבל ,תחז יר את הכסף.
עו"ד עוזי סלנט:
רגע ,זו החלטה של מ דיניות.
דורון מילברג :
ברור לי.
עו"ד עוזי סלנט:
אם באים ואומרים – אנחנו מוכנים לקבל  75אג'
דורון מילברג :
מהשקל ולהוסיף את ה  25 -אג' כדי לבצע אקסטרה פעילות ,או מוותרים על ה 75 -
אג' .בעבר קיבלו והוסיפו את ה  . 25% -שחברי המועצה יידעו ,עפ"י בדיקתי,
עיריית רחובות נתנה תוספת לתקציב המאושר של  2009של כ  1.5 -מיליון , ₪
כאשר קיבלה  4.5מיליון  ₪נוספים.
למה?
עו"ד עוזי סלנט:
קיבלה . 75 %
דורון מילברג :
מי צריך את ה  75 % -לקבל?
עו"ד עוזי סלנט:
נוצל באופן יעיל מאוד לשיפור השי רות הקהילתי
דורון מילברג :
לילדי הרווחה בעיר.
אני רוצה להבין משהו .מותר לשאול משהו כדי להבין?
עו"ד עוזי סלנט:
אני פשוט לא מבין.
ברשותך ,עוד משפט ואחר כך .כדי לקבל את התמונה.
שאול ליבי:
לאור זאת אנחנו גם קיבלנו החלטה בהנהלת העיר ,שגם מנהלת האגף ,אם יש
בקשות באמצע השנ ה ,ולא משנה מה ,זו מדיניות עכשיו ,שתהיה כדי שלא נעבור
באופן שוטף בלי בקרה ובלי כלום ,כל תוספת שלא תהיה ,היא צריכה את אישור
מחזיק התיק ,ומחזיק התיק את מי שעוד צריך ,את ראש העיר וכו'.
אני רוצה להבין משהו .הרי פה זה עניין של הביצה
עו"ד עוזי סלנט:
והתרנגולת .אם קובעים את המדיניות מראש ובאים ואומרים שאנחנו לא רוצים
להפוך להיות לעיר מקלט  .זאת אומרת ,שעבודת הרווחה לא תגרום לתושבים
לבוא להצטרף לעיר .מכיוון שהעיר ,היא כפי שאמר רחמים ,קיבלה כבר כרטיס
צהוב ,ירדה מ  7 -ל  , 6 -וי כול להיות שזה מה שימשיך לקרות .וזה לא רק נו שא
רווחה ,דרך אגב ,זה נושא בינוי.
זה שקלול.
רחמים מלול:
יש בזה הרבה מאוד נושאים שהעירייה צריכה לטפל
עו"ד עוזי סלנט:
בהם ,ואני מקווה שתדע לעשות את העבודה כמו שצריך .אני מציע שאתם תקבעו
את המדיניות ,ותביאו את המדיניות לאישור .למה אני אמרתי שאני נמנע
באיש ור התקציב? מכיוון שתכנית העבודה לא קיימת .אם היתה תכנית עבודה,
היתה מוגדרת המדיניות בראש תכנית העבודה ,אז היה קל מאוד לאשר .אבל
ברגע שמאשרים מספרים שאין להם שום ערך ,שהם לא מחוברים למציאות ,זה
חבל .לכן אנחנו צריכים לקבל לדעתי החלטה שמאחר והנושא של הרווחה -
זה בדיוק מה שאמר שאול ואמר ראש העיר .במידה
דורון מילברג :
ויתקבלו תקציבים נוספים במהלך השנה ,אנחנו לא באופן אוטומטי נוסיף את
ה  , 25% -נביא את זה לדיון.
לא ,לא .אני בדעה שתקבלו החלטה שההנהלה תגבש
עו"ד עוזי סלנט:
מדיניות.
6
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישי בת מועצה שלא מן המניין מס'  23מתאריך 17.3.2010

המדיניות שלי לא להפוך את העיר לעיר רווחה.
אתה צודק .רק תפרט אותה.
אז אני אומר לך ,אנחנו לא נגדיל יותר את תקציב

רחמים מלול:
עו"ד עוזי סלנט:
רחמים מלול:
הרווחה.
אל תפרט את זה במועצה ,תפרט את זה בהנהלה ,תיתן
עו"ד עוזי סלנט:
הנחיות.
אבל אני מביא את זה ,נתנו הנחיות .תודה רבה ,חנניה
רחמים מלול:
דובר אחרון ,בבקשה .אחרון חביב .אני רוצה לציין שחנניה בוועדת הכספים אמ ר
את כל ההערות שיש לו על התקציב ,בסופו של דבר הוא הצביע נגד .מאז הוא
עשה חשבון נפש והוא עומד כעת לתמוך בתקציב .בבקשה.
מה אני יכול לעשות אחרי דברי מבוא כאלה? אבל אף
חנניה וינברגר :
על פי כן ,אני לא מתכוון להיות -
אתה יודע מה ,אני מוכן לעשות איתך עסק אחר .כל
רחמים מלול:
הדברים שאמרת בוועדת הכספים ,יועתקו מהתמליל לפרוטוקול המועצה.
ויזרוק ישר לפח.
חנניה וינברגר :
רחמים ,אם יש חריגה מסעיף בתקציב ,הכסף יוצא או
עו"ד עוזי סלנט:
לא?
לא הבנתי .אם יש חריגה ,כלומר שהוא יצא .אולי
רחמים מלול:
בקופת חולים עבדו אחרת ,היתה חריגה והוא לא יצא?
לא היתה חריגה.
עו"ד עוזי סלנט:
אה ,לא היתה חריגה?
רחמים מלול:
רק בהכנסות.
עו"ד עוזי סלנט:
חשבתי גם בהוצאות.
רח מים מלול:
לא ,לא ,לא .רק בהכנסות .מה לעשות.
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,לא .לא לערבב תקציבים של קופות פה.
רחמים מלול:
אני חושב שזו תהיה בושה לך כראש עיר ,להנהלת
חנניה וינברגר :
העיר ,ולנו כחברי מועצה ,אם אנחנו נעביר את התקציב ב  2 -דקות .אנ י לא
מתכוון להיות מיקי איתן שדיבר  11שעות בכנסת על התקציב .אבל התקציב זה
כרטיס הכניסה שלנו.
נכון ,מסכים איתך.
רחמים מלול:
נאמרו דברים חשובים .אני לא הספקתי לגמור אז את
חנניה וינברגר :
הכל .רשמתי לי עוד כמה דברים.
בבקשה.
רחמים מלול:
אתה הבטחת רשימות שונות ,תב"רים.
חנניה וינברגר :
לא ,לא ,לא קשור לתקציב השוטף.
רחמים מלול:
כן ,אבל להביא לידיעה.
חנניה וינברגר :
התב"רים יבואו לוועדת כספים הראשונה.
רחמים מלול:
להביא לידיעה עוד כל מיני דברים .זה לא יהיה מכובד,
חנניה וינברגר :
זו תהיה בושה שעניי ן כל כך מהותי ,כל כך רציני ,אנחנו מעבירים את זה במחי
יד .אז בסדר ,אז אתה הכנסת את המילים שלך לפה לפרוטוקול.
כן ,מילה במילה הם ייכנסו.
רחמים מלול:
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תכניס את המילים שלי ,תכניס את המילים של עוזי

חנניה וינברגר :
בהתחלה .
אני רוצה להגיד לך שבוו עדת כספים היה דיון מאוד
רחמים מלול:
רציני.
אבל אנחנו מרמים את עצמו.
חנניה וינברגר :
לא .הדיון בוועדת כספים היה מכובד ורציני ,שארך
רחמים מלול:
הרבה שעות.
אבל יש עוד דברים .לכן אני מציע ,התחלנו בדיון,
חנניה וינברגר :
נעשה ישיבה בשבוע הבא .נעשה ישיבה ,כן דניאלה ,ז את ההצעה שלי ,לא שלך.
של המועצה ,ישיבה נוספת ?
רחמים מלול:
הרכב של המועצה לישיבה -
חנניה וינברגר :
אני חייב להעביר את זה כבר למשרד הפנים.
רחמים מלול:
לכן אני מציע לקיים ישיבה בשבוע הבא -
חנניה וינברגר :
חנניה ,התחייבנו בפני משרד הפנים שהיום זה יאושר.
רחמים מלול:
כך דניאלה אומרת לי עכשיו ,שהממונה על המחוז התקשר.
דניאלה ,עם כל הכבוד ,עם כל הכבוד .יש גם ראש עיר,
חנניה וינברגר :
יש גם הנהלה ,יש גם חברי מועצה ,ובלי לפגוע חס וחלילה באף פקיד.
בבקשה ,בוא נפתח דיון נוסף .בבקשה.
רחמים מלול:
לכן אני מציע -
חנניה וינבר גר :
אני מציע להמשיך את הדיון.
רחמים מלול:
נגמור את זה היום .למה שבוע הבא? אנחנו כבר פה.
הרצל טובלי :
ערב פסח .לדחות את זה עוד פעם?
רחמים מלול:
עשינו דברים גם בערב פסח.
חנניה וינברגר :
יום רביעי הבא יש  2ועדות ,משנה רישוי ובניין ערים.
רחמים מלול:
תעשה ביום ראשון ,ביום שני ,יום שלישי.
חנניה וינברגר :
לא כולם חרוצים כמוך .אני אמרתי את שלי.
רחמים מלול:
חברים ,יש למישהו מה להגיד ,יכול להגיד עכשיו .מה
הרצל טובלי :
הבעיה?
תשמע ,זה לא עניין שלי יש מה להגיד ,גם א תה חייב
חנניה וינברגר :
להגיד .גם אתה מצביע.
אז גם אני אגיד ,אני אגיד.
הרצל טובלי :
הוא דיבר ,הוא דיבר בקואליציה ,בהנהלה.
רחמים מלול:
יש לי מה להגיד ,אני תיכף אגיד.
הרצל טובלי :
התקציב פתוח לדיון ,כל אחד יאמר את אשר על ליבו.
רחמים מלול:
הודות לש אול התפתח דיון שהמנכ"ל ועוזי...
חנניה וינברגר :
אתה רואה כמה אנחנו עובדים ביסודיות .כי בוועדת
רחמים מלול:
כספים הנושא הזה עלה ,ביקשנו לבדוק אותו .החברים בדקו ,דורון ושאול,
והביאו את מסקנותיהם לכאן .זה מראה על רצינות.
אני חושב על עניין שירותי הרווחה ,י ש לקיים דיון
חנניה וינברגר :
יסודי כמו שאתה -
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אני מוכן לקיים דיון בישיבת המועצה הבאה בלי קשר

רחמים מלול:
לתקציב.
אני לא בטוח שבמועצה זה טוב.
חנניה וינברגר :
אבל אני מציע.
רחמים מלול:
אני לא אשלול את הדרך הזאת.
חנניה וינברגר :
רגע ,אני רוצה להציע משהו אחר .מאחר והתקציב
עו"ד עוזי סלנט:
הוא ...יש לנו עוד את הנושא הזה של תכנית עבודה ,אז אפשר לאשר את
התקציב כפי שהוא ,ולהביא את תכנית העבודה יחד עם התקציב בחודש מאי
בישיבה.
יחד עם התקציב? אני לא הולך לשנות את התקציב.
רחמים מלול:
לא ,לא ,אבל יהיה ביחד עם תכנית עבודה לאישור
עו"ד עוזי סלנט:
מועצה.
כשתהיה תכנית עבודה ,אני אביא אותה בפניכם בלי
רחמים מלול:
קשר לתקציב .הרי תכנית העבודה תיגזר מהתקציב שיאושר היום.
זה בדיוק הפוך.
עו"ד עוזי סלנט:
חנניה ,בבקשה .אם יש הערות ,בבקשה .אני מוכן
רחמים מלול:
לשמוע.
רחמים ,זה לא רציני.
חנניה וינברגר :
אבל אני כן מוכן לשמוע אותך ברצינות ,באמת.
רחמים מלול:
תראה ,החבר'ה יושבים על סיכות ,אני לא רוצה
חנניה וינברגר :
להתגרות בהם.
לא ,לא ,לא.
רחמים מלול:
סליחה ,אז אני נמנע ותעשו מה שאתם רוצים .אני
חנניה וינברגר :
הבעתי את מחאת י ,אני הבעתי את חששותיי לגבי תדמית העירייה .תעשו מה
שאתם מבינים .הרי לא פעם אני במיעוט  .הרי אני פסול אפילו בה.ל.ר להיות,
בוועדה קטנטונת כזאת .אז לבריאות ,תעשו מה שאתם רוצים.
אתה היית צודק במאת האחוזים אם לא היינו
רחמים מלול:
מקיימים דיון רציני בוועדת כספ ים.
לא סיימנו.
חנניה וינברגר :
תמליל שמכיל  55עמ' ,זה מראה שכל אחד דיבר.
רחמים מלול:
הכמות לא מדברת תמיד על איכות.
חנניה וינברגר :
אבל אתה מדבר הכי הרבה .זה לא מעיד על איכות?
רחמים מלול:
אני חושב שקיימנו דיון רציני ,נשאר לנו הנושא של הרווחה .אם י ש לאדוני עוד
כמה נושאים שלא העלה ,אני באמת מוכן לשמוע אותך בשיא הסבלנות ,והחברים
יישארו.
רחמים ,אני רוצה להגיד משהו .בנושא של הרווחה,
גיורא בן  -ארי :
אם נקיים דיון בנושא של הרווחה -
על המדיניות.
רחמים מלול:
על המדיניות ,של הקהילה האתיו פית ,שאנחנו
גיורא בן  -ארי :
צריכים לתקוף את זה בצורה הכי רצינית שיש .ורחובות ראויה לזה שהקהילה
הזאת תרים צעד אחד קדימה .זו ממש בקשה של כולם ,לא שלי.
אוקיי .חנניה ,בבקשה.
רחמים מלול:
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לא ,לא ,תעזוב ,זה לא יהיה רציני.
חנניה וינברגר :
למה? לא ,באמת ,אני מו כן לשמוע כל הערה במלוא
רחמים מלול:
הרצינות .אם לא הספקת להתכונן ,תגיד לי .אני מוכן לקיים איתך ישיבה
מיוחדת.
עזוב ,עזוב .החבר'ה יושבים על סיכות .מה ,אני אעשה
חנניה וינברגר :
מעצמי צחוק? תעזוב ,נו.
טוב ,חברים .ביקשו ממני להבהיר את הנושא של
רחמים מלול:
תקציב המועצה הדתית .יש כאלה שסברו ,סבורים ,ואפילו אני מותקף על כך
באיזה שהם עיתונים ,שאני הפחתתי את תקציב המועצה הדתית וזה פשוט לא
נכון .בחודש דצמבר קיבלתי מכת ב ממשרד הדתות שאנחנו צריכים לתקצב את
המועצה הדתית על סכום של  4.270מיליון  ₪ומ שהו ,וכך נהגנו .משרד הדתות
שלח ל י מכתב לקראת סוף דצמבר ואמר 'הסכום שבו אתה חייב לתקצב את
המועצה הדתית ,שהוא מהווה  4.271 , 60%מיליון  ,' ₪אם אני זוכר במדויק.
והמקורות מאיפה? הוא נותן את המקורות?
עו"ד עוזי סלנט:
לא ,זה ה  60 % -שלי.
רחמים מלול:
 60 %ממה?
עו"ד עוזי סלנט:
 60 %מהתקציב הכולל של המועצה הדתית.
רחמים מלול:
השאלה אם זה התקציב שאותו צריך לאשר.
עו"ד עוזי סלנט:
אבל המדינה קובעת.
רחמים מלול:
המדינה קובעת את התקציב?
עו"ד עוזי סלנט:
כן.
רחמים מלול:
הבנתי.
עו"ד עוזי סלנט:
ו  40 % -המשרד ,וכך נהגנו ,חנניה.
רחמים מלול:
אני לא ...שאתה פונה אליי.
חנניה וי נברגר :
לא ,פשוט כדי להבהיר את העניין ,כי אני כבר מותקף
רחמים מלול:
בעיתונות החרדית על כך ,שכביכול אני הפחתתי את התקציב של המועצה
הדתית ,וזה לא נכון .אני לא יודע אפילו מי פנה  ,לא משנה  .לא איכפת לי מי
פנה ,אני הולך עם האמת שלי .בסוף ינואר ,תוקן החוק ופורסם ברשומות ,ועפ"י
אותו תיקון בחוק ,נקבע שעיריית רחובות ,עוזי ,צריכה לתקצב את המועצה
הדתית ,לא ב  , 60% -ב . 75% -
רק ברחובות?
חנניה וינברגר :
לא ,כל הרשויות.
עו"ד עוזי סלנט:
או כל המועצות הדתיות.
חנניה וינברגר :
כ ל הרשויות הגדולות 15 ,רשויות .האבסורד שיש
רחמים מלול:
בהחלטה הזאת לדעתי ,הוא שלא בדקו את מצבן של הרשויות .לדוגמא  :כפר
שמריהו ,החלוקה שם היא  , 50 ; 50נווה מונוסון  , 50 ; 50נס ציונה . 50 ; 50
אפשר לבנות מתנ"ס.
עו"ד עוזי סלנט:
מזכרת בתיה ,הפוך ,היא צריכה לתקצב נ דמה לי
רחמים מלול:
ב  25% -והמשרד ב  . 75% -באותו מכתב שקיבלתי ,נאמר שאפשר להגיש ערר .אני
סברתי שעיריית רחובות היא עוד לא במצב כזה כספי -
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
שהיא יכולה לתקצב את המועצה הדתית ב  75 % -מול
רחמים מלול:
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 . 25%אז אמרתי אני מגיש ערר .אני לא מערער על התקציב הכולל של המועצה
הדתית .אני סבור שהמועצה הדתית אמנם צריכה להיות מתוקצבת בסכום
שנקבע ע"י הממשלה 7.444 ,מיליון  ₪אם אינני טועה ,משהו כזה .אבל 60%
עיריית רחובות ו  40% -משרד הדתות .ולא  . 25 ; 75עררתי על כך ,ניסחנו ערר,
מיכל ודניאלה ואני ,בנינו את הערר ושלחנ ו אותו אל השר .היתה לנו פגישה
מקצועית עם השר ועם המנכ"ל ,והם קיבלו טענותינו ואמרו 'אם זה מוסכם על
המועצה הדתית ,העיקר שיתקבל הסך הכולל' .ובאמת ,פנו לנציגי המועצה
הדתית שנכחו איתנו באותה ישיבה ,והמועצה הדתית לא הביעה התנגדות .כי אם
לא יתקבל הערר ,משמעות הענ יין שאני אצטרך להוסיף כעת עוד  1.2מיליון ₪
למועצה הדתית .כלומר  4.270מיליון ועוד  1.2מיליון  , ₪ואני אצטרך לתקצב
אותם ב  5.4 -מיליון . ₪
כמה היום התקציב של המועצה הדתית?
חנניה וינברגר :
כמה תוקצב?
רחמים מלול:
לא מתוקצב ,כמה -
חנניה וינברגר :
 7מיליון  ₪ומשהו.
רחמים מלול:
ואם הם היו קובעים  10מיליון ,אז אנחנו צריכים לתת
חנניה וינברגר :
?6
כן ,כן ,כן.
רחמים מלול:
הם ריבונים להחליט?
חנניה וינברגר :
כן .אז חברים ,המטרה שלי היא לא חלילה לפגוע
רחמים מלול:
בתקציב המועצה הדתית.
נכון.
עו"ד עוזי סלנט:
אם זו היתה כוונתי ,אז הם לא היו מקבלים בחודש
רחמים מלול:
ינואר מקדמה  , ₪ 400,000ובחודש פברואר  ₪ 500,000ועוד  . ₪ 100,000כלומר,
קיבלו כבר מיליון  ₪בחודשיים .ואם תחלקו את השנה 12 ,חודשים ,אם תחלקו
את הסכום של  4.2מיליון  ₪ל  12 -חודשים ,יוצא איפה שהם קיבלו כבר מיליון ₪
לחודשיים  ,ואז יחסר להם לסוף השנה .אבל מדוע פעלתי כך? למרות שלנו היתה
בעיה עם משכורות ,משום שבאו ואמרו 'משכורת דצמבר עוד לא חולקה' .אז
אמרתי לדניאלה ,תוסיפי להם עוד מקדמה .המטרה בסופו של דבר שעיריית
רחובות תצטרך לתקצב בפחות את המועצה הדתית עפ"י ה  , 40 ; 60 -והמשרד ייתן
את ההשלמה .אז אין לי שום כוונה חלילה .והיה והערר לא יתקבל ,אני אצטרך
לבוא לפניכם ,להגיד לכם שצריך להוסיף לתקציב עוד  1.2מיליון  , ₪ומישהו
משמיים יצטרך לעזור לנו מאיזה סעיפים להוריד את זה .זו האמת לאמיתה .לכן
כל הפרסומים הם לא נכונים וה ם מגמתיים ,בפירוש.
כמחזיק התיק אני הייתי רוצה להגיד תודה לכל הצוות
פנחס הומינר :
המקצועי שעשה את העבודה הרבה ,את כל העמל ,כולם ביחד .ואנחנו מקווים
שבעזרת ה' לקראת השנה הבאה ,ביחד עם המקצועיות שיש פה ,עם המנכ"ל
החדש ,ישר עם דברי הסבר ,שנוכל להציג כמו שצריך עם תכנית עבודה ,ושזה
ייצא הכי טוב שיש.
תודה רבה .אני מעמיד  2תקציבים להצבעה ,אחד בלי
רחמים מלול:
תאגיד והשני עם תאגיד .אנחנו עוד לא יודעים בדיוק באיזה יום יתחיל לפעול
התאגיד ואז כמובן התקציב משתנה .אז אני אומר את סכום התקציב ללא תאגיד,
 . ₪ 616,789,000אם תרצו נעגל ל  . ₪ 616,790,000 -ועם תאגיד . ₪ 574,974,000 ,מי
בעד?
. 13
דודי אשכנזי:
מי נגד?
רחמים מלול:
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דודי אשכנזי:
רחמים מלול:
חנניה וינברגר :
רחמים מלול:

.1
מי נמנע? חנניה ועוזי .תודה רבה ,חברים.
הוא נמנע ,אני התנגדתי.
אה ,אתה התנגדת? אז חנניה נגד ועוזי נמנע.

מחליטים ברוב קולות (  1נגד :חנניה וינברגר 1 ,נמנע:
החלטה מס' :270-23-10
עוזי סלנט) לאשר תקציב העירייה לשנת  2010כדלקמן:
על סך  ₪ 616,789,000ללא תאגיד המים.
או על סך  ₪ 574,974,000במידה ויוקם תאגיד המים.
חברים ,אתם מוזמנים ל כל הרמות הכוסית לכבוד חג
רחמים מלול:
הפסח ,הן עם העובדים והן למכובדים שהוזמנו להרמת כוסית מיוחדת .תודה
רבה חברים ,ערב טוב.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

מ"מ ראש העירייה
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