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עיריית רחובות
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7
מיום רביעי  ,ח' ב ניסן תשס" ט  2 / 4 /2009בשעה 19 : 00
באולם הישיבות ,קומה  , 2בניין העירייה
משתתפים :

ח"מ רחמים מלול ,מ"מ רה"ע  ,ח"מ זוהר בלום ,סרה"ע ח"מ
מנחם קליין ,סרה"י ח"מ שוקי קרומר ,ח"מ לואיס בר  -ניר,
ח"מ עו"ד עוז י סלנט ,ח"מ שמשון צור ,ח"מ חנניה וינברגר,
ח"מ בן  -ציון שרעבי ,ח"מ גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא בן  -ארי,
ח"מ יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי.

נוכחים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,ישראל בן
ישראל  -מהנד ס העירייה ,נחום איזנר – מבקר העירייה.

חסרים :

עו"ד שוקי פורר  -ראש העיר ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ אבנר
אקוע ,ח"מ פנחס הומינר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ שאול ליבי,
ח"מ אמיר ירון ,ח"מ אינג' יפים זאיקה .
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אישור תקציב העירייה . 2009

החלטות המו עצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  7מיום 02 / 04 /2009
החלטה מס' :83-7-09

מחליטים פה אחד לאשר תקציב העירייה לשנת . 2009
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אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה שלא
רחמים מלול:
מן המניין ,שהנושא שלה הוא דיון ואישור תקציב  . 2009לכולם ברור שהישיבה
הזאת א יננה ישיבה רגילה מכורח הנסיבות ,אבל אני מקווה שהיא תתנהל בצורה
רגילה.
לפני שנתחיל בסדר היום ,תרשו לי לקרוא דברים שכתב לי ראש העירייה שוקי
פורר ,והם מופנים אליי אישית וגם לחברי המועצה ,ומן הראוי שהם יירשמו
בפרוטוקול .להלן דבריו" :רחמים היקר ,לצערי לא אוכל להשתתף בישיבת
המועצה הערב ,ואודה לך באם תקרא מכתב זה באוזניי חברי המועצה בפתיחת
הישיבה .כידוע ,ביום שלישי השבוע ,בית המשפט קבע גזר דין קיצוני ,בלתי
סביר ובלתי מידתי בהסדר הטיעון אליו הגעתי ,ואני מתכוון כמובן לערער עליו
לבית המשפט המחוזי ,ושם ייאמרו דבריי .יחד עם זאת ,חשוב לי להגיד לכם כי
אינני מקבל את החלטת בית המשפט ולא את הדברים שיוחסו לי .בית המשפט
ייחס לי דברים שלא עשיתי ושלא הורשעתי בהם .כנבחר ציבור אחראי ,ראיתי
לכל אורך הדרך ותמיד את השליחות הציבורית כערך עליון ,ואינטרס העיר
והעירייה היה תמיד לנגד עינ יי .נלחמתי על אמונתי ודרכי ,ואמשיך להילחם
עליה .ביקשתי מבית המשפט שיאפשר לי להמשיך לשרת את התושבים באהבה
ובמסירות .בית המשפט דחה את בקשתי .לקחתי אחריות ואמשיך לקחת אחריות.
הציבור בחר בי והביע בי את אמונו ולא אאכזב אותו .אפנה לבית המשפט
המחוזי באותה בקשה ,כ י יאפשר לי להמשיך את שליחותי הציבורית ,ואני מקווה
ומאמין שייעתר לי .עד להחלטה הסופית אני מושעה מתפקידי ואת מקומי ימלא
רחמים מלול .יש לי אמונה מלאה בדרכו ,ביכולתו ובעשייתו הציבורית ,ואני
מבקש מכולם להפגין דרך ארץ ואיפוק ,להתאחד ולסייע לרחמים ולסגני ראש
העיר יחד עם המנכ"ל ועובדי העירייה בהובלת העירייה למילוי משימותיה .שנת
התקציב  2009תהיה שנה קשה ,ונזק אדיר עלול להיגרם לקופת העירייה ולשירות
לתושבים אם לא תעשו כן .אחריות עצומה מונחת על כתפיו של רחמים מלול
ועל כתפיכם ,חברי המועצה .התקציב אותו אישרה ההנהלה ואישר ה ועדת
הכספים ,ואשר אותו אתם מתבקשים לאשר היום ,הוא תקציב לא קל .אך אם
נצליח לשמור עליו בקפדנות ,תהיה זו ערובה להמשך מתן שירותים ראויים לעיר
ולתושביה .זהו תפקידנו ולשמו נבחרנו .נקווה כי בשנה הבאה המצב ישתפר
ונוכל לאשר תקציב עם מעוף ועם חזון של פיתוח ושגשוג  .לעת עתה ,אסור לנו
להתעלם ממה שקורה מסביבנו בכלכלת ישראל ובכלכלה העולמית .אני מאחל
לכם הצלחה ומברך את כולכם בברכת חג כשר ושמח .בברכה נאמנה ,שוקי פורר,
ראש העיר".
אז אני מודה לשוקי על התמיכה ועל המילים החמות .זה רגע קשה לא רק
בשבילי ,גם לחבריי במועצת העיר ,אני בטוח .אין בנו ,בנו לפחות ,אפילו רגש או
צילו של רגש חלילה של שמחה לאיד ,אלא השתתפות בכאבו של אחד מבניה
ובוניה של העיר הזאת ,הוא שוקי פורר ,שב  10 -השנים האחרונות בהן כיהן כראש
העיר ,פיתח ושגשג את העיר הזאת ,עד שהגיעה למימדים של ביקוש אדיר,
שהיום הקבלנים מדווחים שאין דירה אחת פנויה למכירה .והעובדה שמוכיחה
זאת ,זו פתיחת  14גנים חדשים לקראת שנת  , 2009עליהם אנחנו שוקדים בימים
האלה בצורה ממש אינטנסיבית ומטורפת של עשייה .והדבר רק מוכיח את
הביקוש של אנשים מחוץ לעיר לבוא ולגור בעיר הזאת.
לכן ,אנחנו מאוד משתתפים בכאבו של ראש העיר ,שרוצה ורצה להמשיך
בתפקידו .אנחנו מאוד מקווים שבערעור שלו לבית המשפט המחוזי ,אמנם תוכיח
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חפותו שלא דבק קלון במעשיו ,ואני אישית תמיד מוכן לזוז הצידה על מנת
שהוא ישוב לכיסא הזה ,לכס העשייה.
אני יודע שמוטלת היום אחריות כבדה על כתפיי ועל כתפי הסגנים וכל כתפיכם
כחברי מועצה .אני רוצה לקרוא לכולם באמת ,ברוח המכתב של ראש העיר
וברוח הדברים שהוא הקדים לחוברת התקציב ,שכולנו נתייצב מאחורי התקציב
הזה .מה עוד שהתקציב נדון בישיבת הקואליציה וגם בישיבת ועדת הכספים,
ואני מקווה שכל ההערות שלכם יילקחו בחשבון ,וכולנו באמת נצעד קדימה ,כי
זו לא עת לריב ,למדון ,לוויכוחים ,או חלילה וחס לריקוד על הדם .זו עת
להתאחד ,זו עת ללקט שורות.
ואני פונה מכאן גם לחברי האופוזיציה ,כולכם מוזמנים ,על דעת כל חברי
הקואליציה הקיימת ,להצטרף לעשייה .לכל אחד יש תפקיד בעיר הזאת ,לשם כך
ה וא נבחר .אינני יודע מה יהיה בעוד חצי שנה .הרי התפקיד הוטל עליי מכורח
החוק ,מכוח פקודת העיריות ,שאני צריך למלא את תפקידו של שוקי למשך
מחצית השנה .בעוד מחצית השנה ,איננו יודעים מה יקרה ,כי עד שאין גזר דין
חלוט ,גזר דין סופי ,תיכף מיכל תמסור את המצב המשפטי – אז המועצה תצטרך
לבחור לתקופה עד שגזר הדין יהיה חלוט ,ואנחנו מקווים שזה לא מה שיקרה,
ולא נצטרך להטלטל עוד פעם במערכת בחירות סוערת כזו או אחרת.
לכן ,אני קורא לכולם להתאחד :א) סביב התקציב .ב) להתאחד כקואליציה אחת
מקיר לקיר .ואני מבטיח לכם ,כפי שדלתנו ,ידינו ,זרועותינו תמיד היו מושטות
לעשייה משותפת מתוך דרכי נועם ,מתוך אהבה הדדית – כך זה יקרה לפחות
במחצית השנה הקרובה .למרות הכיפה שעל ראשי ,אני היום מכהן בתפקיד
שמחייב אותי לדאוג לכל תושבי העיר ,למרות שאלה מכירים אותי ,יודעים
שעשיתי זאת גם לפני הגיעי לכס הנכבד הז ה .ואני מבטיח לכם שכך אמשיך
לפעול .אנחנו נדאג לכל תושבי העיר בשוויון מלא ,בלי יחס של איפה ואיפה,
מתוך מטרה לשרת את כל אזרחי העיר ואת תושביה .כל אחד מגיעים לו
השירותים שלו והצרכים שלו ,למרות שהתקציב השנה הוא מצומצם ומקו צץ
מכורח הנסיבות העולמיות והמקומיות ,אבל נשתדל בעזרת ה' להשתדל בסוף
השנה ולצאת לדרך חדשה ,הכל תחת שקיפות מלאה.
תודה רבה לכם .אני מאוד מקווה ,גם בגלל המצב המיוחד שאליו נקלענו ,גם
שאנחנו נמצאים לפני ערב חג הפסח ,שהוא חג של חירות ,חג של שמחה –
שתשתפו איתנו פעולה .ואני מודה לכם מראש גם אם לא תקב לו את דבריי
בהמשך הערב הזה.
בבקשה מיכל ,נוכח שאלותיהם של מספר חברי מועצה ,תתארי את המצב
המשפטי שנוצר בעקבות מה שקרה השבוע בבית המשפט.
בעוד

חצי

שנה

חנניה וינברגר :
לאופוזיציה?

רחמים,

רחמים מלול:

לא ,היא מוזמנת להישאר.

עו " ד עוזי סלנט:

אפשר לומר כמה מילים?

רחמים מלול:

אחרי מיכל.

עו " ד עוזי סלנט:

אחרי שהיא תדבר ,בבקשה.

האופוזיציה
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טוב ,אני אכין חוות דעת כתובה ומפורטת בעניין הזה,
עו"ד מיכל דגן :
ואין טעם שאני ארחיב ואעמיק בפורום כזה בעל פה .אבל באופן כללי אני יכולה
רק לציין ,שלפי הוראות חוק הרשוי ות המקומיות ,בחירת ראש הרשות סגניו
וכהונתם ,בסעיף " : 20כהונתו של ראש הרשות תפקע מיום שפסק הדין הקובע
שיש בעבירה משום קלון נהיה סופי" .פסק הדין שקבע את הקלון בעניינו של
ראש העיר הוא אינו סופי ,משום שראש העיר הודיע על כוונתו לערער עליו,
והוא ייהפך סופי רק אח רי שיהיה פסק דין בערעור .בנסיבות האלה ,כל עוד הוא
לא סופי – מושעה ראש העיר מכהונתו עד למתן פסק הדין הסופי .כאשר במהלך
ה  6 -החודשים הראשונים להשעיה ,ממלא את מקומו סגן וממלא מקום ראש העיר
שנבחר בישיבת המועצה הראשונה לפי סעיף  14לחוק הזה .זה לעניין מעמדו
ותפקי דו כראש העיר.
חברותו במועצה ,עליה חלות הוראות פקודת העיריות ,שקובעת פחות או יותר
אותו הסבר ,של השעיה עד למתן פסק דין סופי בעניין הקלון .השעיה מחברות
במועצה ולא חדילה ,השעיה עד למתן פסק דין סופי בעניין הקלון .דהיינו ,עד
ההחלטה בערעור שיוגש .פסק הדין עדיין אינו חלוט.
חנניה וינברגר :

מועצת העיר לא פגומה?

עו"ד מיכל דגן :

היא לא פגומה.

חנניה וינברגר :

כי ישנם  20ולא . 21

יש פה הסדר ,במקרה של השעיה ,על הבא בתור אחריו
עו"ד מיכל דגן :
ברשימה .יש פה איזשהו הסדר ,ועל זה אמרתי אני אוציא חוות דעת מפורטת
ומסודרת כיצד לנהוג הלאה.
הנושא של  20או  , 21מי יחליף את ראש העיר בתקופת
רחמים מלול:
ההשעיה – ייבדק ע"י מיכל מול משרד הפנים ,וחברי המועצה שמעוניינים ,יקבלו
תשובה סדורה בכתב ,ונדע בדיוק כיצד לפעול .אז בבקשה ,אם חברים רוצים
להתייחס לנושא הזה.
אין ספק שאנחנו נכנסנו לסיטואציה מאוד לא נוחה.
עו " ד עוזי סלנט:
העיר ,העירייה – זה לא מוסיף כבוד גדול .וליבי ליבי עם ראש העיר ,עם שוקי
פורר ומשפחתו .אני רוצה לאחל לו מכאן ,כפי שהוא חושב ,שחפותו תוכח.
אנחנו ,בתקופה הקרובה ,כמובן נשנס מותניים ,ואני רוצה לאחל לרחמים מלול,
ממלא מ קום ראש העיר ,הצלחה ועבודה פוריה והוא יקבל את כל הסיוע הנדרש.
אני חושב שצריך לקדם את העיר הזאת ככל שניתן.
הערה :אני מודה ליועצת המשפטית שהיא הודיעה שהיא תוציא חוות דעת
משפטית בכתב .אני מקווה שתשלח את זה לחברי המועצה ,כדי שכל אחד
מאיתנו ידע באיזה מצב ומהן החובות המוטלות ומהן ההשלכות כתוצאה מפסק
הדין שהוא כאמור עדיין לא חלוט .והעלו פא את העניין של  21חברי מועצה או
 20חברי מועצה .צריך להתייחס לכל הנושאים הללו.
אני רק מצר על כך שפרקליטות המדינה אינה עושה עבודתה ביעילות המתאימה.
מכיוון שלמעשה ,מה שקו רה עכשיו ,המדינה השקיעה כסף ,התקיימה מערכת
בחירות מאוד ארוכה ,שעלתה לא מעט כסף למשלם המיסים ,לכל אחד ואחד
מאיתנו .וסיכומו של דבר ,בשלב הזה לפחות ,חזרנו לנקודת ההתחלה .חבל ,ולא
ייתכן מצב ,שהפרקליטות שהתפקיד העיקרי שלה זה לשמור על שלטון החוק,
גוררת רגליים בנושאים שקשו רים לנושאים ציבוריים חשובים מאוד.
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מנחם קליין :

 ...שר המשפטים.

עו " ד עוזי סלנט:

יכול להיות.

מנחם קליין :

תפנה אליו ,לא אלינו.

לא ,ההערה ודאי שלא אלינו .ואני מוצא לנכון להעיר
עו " ד עוזי סלנט:
את ההערה הזאת ,מכיוון שאנחנו לא משופעים בכסף .עוד מעט אנחנ ו נראה מה
קורה עם התקציב .אבל לא היתה שום סיבה למשוך את העניין הזה משיכה כזאת
ארוכה .והיה אפשר לחסוך כספי ציבור ,אם הפרקליטות היתה עושה את עבודתה
נאמנה .אבל זאת הערה שמצאתי לנכון להעיר ,ואני בהחלט מקבל את בקשתו של
רחמים מלול .אני חושב שכולנו נעשה את כל שני תן על מנת לסייע .תודה רבה.
רחמים מלול:

תודה עוזי .חנניה ,בבקשה.

טוב ,ראשית כל אני מאחל לך הצלחה בניהול הישיבה
חנניה וינברגר :
הזאת ויתר ישיבות המועצה ובתפקידך החדש והסבוך והקשה .יש לי בקשה,
מנחם ,אל תתערב .תמיד כשאני מדבר אתה חייב להפריע באמצע .יש לי בקשה,
אני לא מפריע לאף אחד .נכון ,אני קורא פה ושם קריאת ביניים ,נכון .אבל אני
לא מפריע לאף אחד .אני מבקש ,אותו יחד שאני נוהג כלפי אחרים ,אתה תנהג
כלפיי .תודה.
רחמים מלול:

טוב ,מנחם קיבל את בקשתך.

דבר נוסף ,כאשר נודע גזר הדין ,ויש לי או תו ,אני
חנניה וינברגר :
פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ,ולד"ר שוקי אמרני הממונה על המחוז בנושא
הזה .מדוע? – כי בחוק יש את המונח יושעה ,אבל אין הגדרה מה זה מושעה.
ממה? מותר להשתתף ,אסור להשתתף ,כן יש הצבעה ,אין הצבעה .לא כתוב .אני
יכול לבוא ולטעון ,הוא מושעה מתפקידיו ומסמכויותיו ,אני מדבר כרגע איפכא
מסתברא לכל הכיוונים .הוא מושעה מתפקידו ,קרי הוא לא יכול לתת למנכ"ל
ולמחזיק תיק הוראה ,אבל הוא יכול לשבת פה ראש הרשות ולהשתתף בדיוק
כמוני .כל אחד יכול לפרש.
אותו סעיף גם מופיע בחבר מועצה ,לא רק בראש רשות .ושם ,ממה הוא יכול
להשעות חבר מועצה? ,הרי אין לנו שום סמכות .מזה אני גוזר .אבל בחוק אין
הגדרה מדויקת מה הסמכות או אי הסמכות .ואם הוא מושעה ,לכן מתעורר ת
בעיה נוספת .אז אנחנו בהרכב חסר ,ואז השאלה היא מה תוקף ההחלטה .כי יכול
לבוא זה שהיה צריך להיכנס במקומו ,ולהגיד 'היום אתם דנים בתקציב ,הייתם
צריכים לשלוח לי תקציב ,הייתם צריכים לזמן ישיבה בעוד  10ימים אחרי שאני
נכנס וכו' .אז לכן פניתי ,עד שעה לפני הישיבה ל א קיבלתי תשובה ,היו מספר
שיחות.
עכשיו לעניין עצמו .דבר נפל ברחובות .לגזר הדין שניתן חייבות להיות השלכות
וחייבים להסיק מכך מסקנות חד משמעיות .הרבה קלין צריך בשביל לנקות את
הקלון שדבר בעירייה .ידידי מלול ,סיסמתך פעם היתה 'רחובות זקוקה לרחמים'.
אני נותן לך י מי חסד ברחמים כמה שאתה רוצה ,ואף אסייע לך .העיר זקוקה
למבצע ביעור חמץ יסודי ,שתחילתו נעשה כבר והמשכו חייב להיעשות.
השעיה מתפקיד משמעותה התנתקות וניתוק טוטאליים ממעורבות כלשהי של
ראש העירייה הקודם .הן מעורבות ישירה והן מעורבות עקיפה באמצעות מנכ"ל
משפחתי .יש לכונן משטר המנוער לא כסא ולא דבר אחר .אסייע לך חינם אין
כסף ,בלי שום תגמול פוליטי .אני קורא לך להשתית מערכת יחסים תקינה
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והוגנת עם סיעות האופוזיציה .ייצוג האופוזיציה לא באמצעות כ לנ ת ריזם ,א לא
שהאופוזיציה היא תקבע את נציגיה בכל הגופים .בכל המסגרות תבעתי יושב י
ראש ועדות רשות וחובה ,גם לנציגי האופוזיציה .הוא הדין לדירקטורים
ולאיגודים הכלכליים השונים .כהוכחה לנכונותי זו ,הייתי היחידי בוועדת
הכספים שנמנעתי ולא הצבעתי בעד התקציב .הערתי הערות ענייניות ,שאפילו
ראש העיר מר פורר צידד בהערותיי .גם מחזיק תיק מינהל הכספי ם תמך בחלק
מהן .היו לנו שיחות גם בנושאי התקציב.
על מנת לסייע לך במילוי תפקידך ,הריני מודיע כי אצביע בעד אישור התקציב.
אני קורא גם לכל חברי המועצה לעשות כן .אני מבקש ומציע שתקום ועדה
בהרכב של ממלא מקום ראש העיר ,קרי אתה ,הסגן מחזיק תיק הכספים ,קליין
והסגן לענייני חינוך ,זוהר בלום ,ואני – שנדון באותן הערות בקשר לתקציב.
אותן הערות הן כולן היו ענייניות ,כפי שאתם נוכחתם לדעת ,ומצידי לא איכפת
לי כרגע בלי להיכנס לדיון ,לאשר את התקציב ולעבור לעבודה .תמיכתי נתונה
לך אישית .עבדנו בהרבה ועדות ,תמיד בתוך הבנה .לא היו לי שום אינטרסים,
אין לי שום אינטרסים .תמיד מצאנו את ה  ...לטובת העיר ולטובת התושבים.
תודה רבה וחג שמח.
תודה לך ,חנניה ,על הדברים .למעשה ,אנחנו פותחים
רחמים מלול:
את הדיון בתקציב ,ומבחינת חנניה אפשר כבר לסיים את הדיון ,אני אומר
מבחינת חנניה .מבחינת חברי הק ואליציה ,חברי הנהלת העיר ,גם כאן אפשר
לסיים את הדיון ,משום שהתקציב נדון גם בהנהלה וגם בישיבת הקואליציה.
עכשיו אני שואל את יתר חברי האופוזיציה ,שגם השתתפו בוועדת הכספים ,וזה
עוזי ושמשון .האם הם מסתפקים בהקדמה היפה של ראש העיר לתקציב ,בה הוא
מסביר את האילוצי ם התקציביים השנה מכורח הנסיבות ,כפי שאמרתי קודם,
העולמיות והמקומיות .האם הם מסתפקים באותן הערות שהם העירו לתקציב
ובוועדת הכספים ,ובזה נתאחד כולנו גם בגלל הנסיבות ,גם בגלל הזמן ,ונאשר
את התקציב פה אחד .ואני מוכן לקבל את הצעתו של חנניה לגבי אותן הצעות
ייעול והצעות חיסכון שיידונו באיזשהו פורום שהוא הציע ,ואני מוכן לצרף גם
את עוזי או את שמשון כפי שיחליטו ,וכל הצעה מצידכם שהיא לטובת העיר,
לטובת התקציב ,לטובת אמצעי ייעול וחיסכון – תידון בכובד ראש .ואם נצטרך
אפילו שינויים בתקציב ,נוכל לדון בהם בהמשך השנה .בבקשה עו זי ,תגובתך.
אני בכל זאת מוצא לנכון להעיר בעקבות הדיון
עו " ד עוזי סלנט:
בוועדת הכספים .אמר ראש העיר המושעה שהשתתף בישיבה ,ותמיר התחייב
למעשה ,ואני רוצה פשוט שזה יירשם בפרוטוקול .הבעיה של עמידה בתקציב
שמוגש ,היא בעיה שצריך לבחון אותה .ונאמר ,שאנחנו נעקוב ב רבעון הראשון
ונראה מה רמת ההכנסות .אם אנחנו מסתכלים על מתווה התקציב שהיה ב 2008 -
והביצוע ,אז בתקציב ב  2008 -הוא הוגש למועצה עם תקציב מאוזן .בסיכומו של
דבר ,הביצוע הצביע על גירעון של  22מיליון  . ₪אנחנו צפויים להערכתי ,זה גם
מה שאמרתי בוועדת הכספים ,לחסר בהכנס ות מתקבולי מיסים ככלל ,לא רק
ארנונה ,ולכן צריך ליצור תכנית עבודה עם יעדים ועם סדרי עדיפויות ,כדי
שנוכל לתקוף את הבעיה כאשר היא מתעוררת ולא לחכות .והיתה הסכמה.
רחמים מלול:
הצעה.

עוזי ,אתה מעיר הערה נכונה .אני רוצה להציע לך

רק דקה ,אני רו צה להשלים .לכן ,זה מאוד חשוב
עו " ד עוזי סלנט:
שהנהלת העיר תכין את התכנית  .לכן אני חושב שצריך להיערך למציאות .יש
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מציאות ,כולנו מסכימים שהמציאות הכלכלית קשה בארץ ,קשה בעולם ,ודאי
שתהיה גם קשה ברחובות .אני משוכנע שהכספים שצריכים להגיע ממשרד
החינוך וממשרד הרווחה וממשרדים אחרים שתומכים בתקציב העירייה וצריכים
עפ"י חוק להעביר כספים לתקציב העירייה ,אני משוכנע שהכספים שהועברו
בשנה שעברה לא יועברו באותו היקף השנה ,וכמובן נצטרך להמתין ולראות .זה
יהיה לא מספיק אחראי מצידנו שאנחנו נדחה ונמשיך ונדחה את תכנית העבודה.
ואני רוצה להעיר הערה נוספת ,שהתקציב לא מתייחס לנושא הביטחון .אני
הגשתי הצעה לסדר בנושא הביטחון .אמרנו שנעביר את זה לוועדת הביטחון .אני
מקווה שנמצא שם איזשהו פתרון ,למרות הקשיים התקציביים הלא פשוטים
שעומדים לפנינו .ואני רוצה להציע ,שבאיזשהו שלב שאדוני ממלא מקום ראש
העיר ימצא לנ כון ,אני חושב שצריך להזמין את מנהלי האגפים ,שכל אחד מהם
יציג את תכנית העבודה שלו עם סדרי עדיפויות וההיערכות שלו למצב
שהמציאות תטפח על פנינו .תודה רבה.
רחמים מלול:

תודה עוזי ,אני מקבל את ההצעה שלך .מנחם ,בבקשה.

בהחלטות של ועדת כספים התקבלו החלטות .זו לא
מנחם קליין :
אחת ההחלטות שהיתה ,למרות שהיתה הצהרה של ראש העיר .אבל היערכות
לקראת קיצוצים ממשרד החינוך היא מעניינת .תסביר לי איך אפשר להיערך
היום ,כי מאוד חשוב לי להבין ,אם מחר יקצצו .אני לא יודע.
עו " ד עוזי סלנט:

אני מוכן להסביר.

אני גם כן מוכן להסביר .אבל אתה יכול להסביר רק
מנחם קליין :
לאחר מכן .למשל :אם יקצצו במערכת ההסעות של משרד החינוך ,אז עיריית
רחובות צריכה להחליט בו זמנית שהיא גם כן מקצצת ,מפסיקה את ההסעות .מה
אתה רוצה ,שהחלטה תתקיים היום שאם יקצצו אנחנו נעשה? הדברים האלה הם
נזילים .מה שברור ,שבפועל בכל רבעון ,ועדת כספים דנה ברבעון ,ומה שאתה
אומר פה יידון בוועדת כספים ,ובהחלט יצטרכו לתת הסברים איך אנחנו
מתאזנים.
עו " ד עוזי סלנט:

אני מוכן להסביר מה עושים במצבים כאלה.

עוזי ,מנחם הפסיק אותי באמצע ההצעה .כשנקבל את
רחמים מלול:
הדו"ח הרבעוני ,נשלח אותו לחברי המועצה מספר ימים לפני התכנס ועדת
הכספים .בוועדת הכספים נבדוק את המצב ,לפחות מבחינת ההוצאות .והיה
ואנחנו עומדים ביחס הפרופורציונאלי לרבעון מבחינת האיזון התקציבי – הנה
מה טוב .והיה וחרגנו ,אנחנו לא עומדים בזה ,תדון ועדת הכספים בצעדים
ובדרכים שוב באילו סעיפים אנחנו צריכים לנקוט אמצעי זהירות ,באלו סעיפים
נצטרך לקצץ ,ובאילו סעיפים נצטרך להיערך מחדש .ואז כמובן יוזמנו מנהלי
האגפים להציג תכנית עבודה כפי שהם הציגו לפני חיבור התקציב הזה ,וכמובן
יצטרכו להתאים את עצמם לצרכים .לגבי הכנסות ,אנחנו לא נוכל לדעת זאת
מיד בתום הרבעון הראשון ,משום שהממשלה עדיין לא אישרה את תקציבה,
ואנחנו לא יודעים אם הם יקיימו או יבצעו קיצוץ רוחבי לאורך המשרדים,
לרוחב כל המשרדים .כי אם הם יבצעו את הקיצוץ הזה ,שוב אנחנו נצטרך
להתכנס ולהיערך בהתאם.
עו " ד עוזי סלנט:

אני רוצה להתייחס ל מה שאתה אומר.

8
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  7מתאריך 2.4.2009

גיורא בן  -ארי :
של סלנט.

רחמים ,הישיבה היא לא שלו פרטית .היא לא פרטית

עו " ד עוזי סלנט:

לא ,לא .סליחה.

גיורא בן  -ארי :

כל הזמן הוא מדבר וטוחן מים.

רחמים מלול:

זכותו.

גיורא בן  -ארי :

אני לא מבין.

כמובן שעוד חברים יוכלו להת בטא .בישיבת תקציב
רחמים מלול:
מותר לחברים להתבטא ,זכותו לומר את דבריו .הוא עומד לסכם אותם עכשיו,
בבקשה ,ואחר כך גיורא ,אם תרצה לדבר.
עו " ד עוזי סלנט:
מתמצא בנושא הטחינה.

קודם כל ,אני מצטער גיורא ,איך אומרים ,שאתה

גיורא בן  -ארי :

אני בטוח שגם אתה מתמצא.

שמשון צור :

שתהיה שיחה עניינית.

עו " ד עוזי סלנט:

אני מציע שאנחנו נדבר לעניין.

גיורא בן  -ארי :

דבר.

יפה מאוד ,אז אני מאוד מודה לך .תראו ,במצב כזה
עו " ד עוזי סלנט:
אנחנו לא יכולים .אנחנו צריכים לדעת ,ואנחנו יודעים ,מי שעוסק בנושא
בתחום הכספים – אנחנו יודעים שאנחנ ו מקבלים את התוצאות .אנחנו לא
מקבלים את זה תוך כדי הביצוע ,אנחנו מקבלים את זה כחודש וחצי לאחר מכן.
ככל שאנחנו נדחה ,אנחנו צריכים להבין ,נאמר שחסרים  5מיליון  , ₪סתם
לדוגמא 6 ,מיליון  , ₪שיהיה קל לחשב .זאת אומרת ,אם אני יודע שחסר לי 6
מיליון  ₪בתקבולים ואני ע ומד בפני גירעון כזה ,אני יודע שאני צריך לקצץ חצי
מיליון  ₪בחודש .אם אני אדע שה  6 -מיליון  ₪האלה ,אני אתחיל לעסוק בהם רק
בחודש יוני שנה זאת ,אני אצטרך לקצץ מיליון  ₪לחודש .ולכן ,במקרים שכאלה,
לכן הנהלת העיר צריכה לבצע הערכה ,ואז יהיה יותר קל להתמודד עם העניי ן,
על ידי כך שחלק מהתקבולים מעבירים לרזרבה ,ואז מקצצים.
רחמים מלול:
בה .קיבלנו את הדברים.

הצעתי שזה יבוא לפני ועדת כספים שגם אתה חבר

עו " ד עוזי סלנט:

אני אמרתי כמיטב יכולתי.

רחמים מלול:

קיבלנו את הדברים .שמשון.

אני הייתי מציע לאשר את הת קציב הזה ולמנות 4
שמשון צור :
חברים כמו שאתה הצעת ,ושידונו בתקציב הזה ברבעון הקרוב ,ושנתקדם עם
העניין הזה.
רחמים מלול:

למה לא בוועדת כספים?

אי אפשר להיתקע עם התקציב הזה ולדון מפה להודעה
שמשון צור :
חדשה .אז לאשר את התקציב הזה כמו שהוא ,ולדון בו ברבעון הראשון.
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אז אם בוועדת הכספים ,ששם שותפים כל החברים,
רח מים מלול:
לגבי מה שחנניה הציע ,שהוא יש לו כל מיני תכניות חיסכון וייעול ,אנחנו
מוכנים לשמוע באותו פורום את מה שהוא ביקש.
המקומות שזה יידון ,זה ועדת כספים ,לא ועדה חדשה.
מנחם קליין :
אנחנו נדון בה .מה שהוא הציע ספציפית לחסכונות ולרעיונות ,בהחלט נקים
ועדה קטנה.
עפ"י הצעת כל החברים ,עפ"י הצעת הסגנים ,הנהלת
רחמים מלול:
העיר ,ראש העיר שחיבר את המבוא לתקציב ועפ"י ההערות של חנניה וינברגר
וההערות של עוזי סלנט ושמשון צור ,אני מציע לחברים להצביע פה אחד עבור
תקציב  . 2009מי בעד?
עו"ד תמיר פינשטיין:
החלטה מס' :83-7-09

פה אחד.
מחליטים פה אחד לאשר תקציב העירייה לשנת . 2009

פה אחד .אני מודה לכם רבותיי .זה מעודד ,וזה יסייע
רחמים מלול:
לנו בהחלט להתמודד עם הבעיות הניצבות לפנינו .תודה לכם על התמיכה ,תודה
לכם על האמון.
בזה מ סתיימת ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' . 7

_______________

_______________

עו"ד תמיר פינשטיין

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה

מ"מ ראש העירייה

ומרכז ישיבות המועצה
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