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 עיריית רחובות

 78מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 00:19בשעה  2008/10/6 חתשס" תשריב ז', שנימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

"מ ד"ר חח"מ רחמים מלול, ראש העיר,  -עו"ד שוקי פורר  :משתתפים

משנה  - ח"מ מנחם קליין, סגנית רה"עמ"מ ו -מרה קנבל 

ח"מ חנניה , ח"מ אבנר אקוע בר אריה,ח"מ שטאו, לרה"ע

ח"מ עו"ד  ח"מ איליה דז'נשוילי, ,ח"מ אהרון בר, וינברגר

 .יעקב בוטניק

 

 -מיכל דגן עו"ד מנכ"ל העירייה,  -עו"ד תמיר פינשטיין  :נוכחים

 .יועצת משפטית

   

ח"מ שאול  שוקי קרומר,ח"מ סגן רה"ע,  - ח"מ זוהר בלום :חסרים

ח"מ אורלי  ח"מ משה מלמד, ,יח"מ שמעון קהלנ ,ליבי

סגן  -ח"מ שמעון מלכה , ח"מ אינג' יפים זאיקה ,אברהמי

ח"מ חיים  ,ח"מ אבאי זאודה ניר,-ח"מ לואיס בר רה"ע,

 . אברהם

 

 סדר היום:
 
 .תמיכות ומענקים .1
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 החלטות המועצה
 2008/10/06 מיום 78ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 :08-70-697מס'  החלטה  
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עד שאפשר יהיה לפתוח את הישיבה באופן רשמי, רק     :עו"ד שוקי פורר
ננצל את הזמן. רק נאחל לכולם ולכל בני ביתם גמר חתימה טובה. שנית, אני 
באופן אישי מבקש מכל אחד ואחד מכם סליחה ומחילה, אם חס וחלילה פגעתי 

קש סליחה ומחילה, בו במהלך השנה האחרונה או בפעמים קודמות. אני מב
עכשיו אנחנו ערב יום כיפור. אני מבטיח שאני לא אחזור על זה, לחלק 
מהנוכחים אני לא אוכל לחזור כי הם לא יהיו פה, מתוקף בחירתם. אהרון בר 
בחר לא להיות פה, זה לא שמישהו לא ייבחר חס וחלילה, גם אריה בחר לא 

ל להיות באדם גם אם הוא לא להיות. אבל זה לא משנה, העניין של הפגיעה יכו
 חבר מועצה. 

 ויהיו גם כאלה שייבחרו שלא להיות.     :חנניה וינברגר
אני יודע גם שבשגגה פגעתי באנשים בלי כוונה, אז     :עו"ד שוקי פורר

אני מבקש סליחה. אני מציע לכם לבקש סליחה מכל מי שקרוב אליכם במהלך 
י עבירות שבין אדם לחברו, יום היומיים הקרובים לפני יום הכיפורים, כ

אני יודע שכולם פה צמים ביום הכיפורים וממלאים את הכיפורים איננו מכפר. 
כל המצוות. לא יעזור לכם, זה רק מצוות שבין אדם למקום. אם מישהו רוצה 

 להוסיף על זה מילה, יבורך. 
 ... לבקש סליחה מראש העיר.   רחמים מלול:

 . מכולם    :עו"ד שוקי פורר
 בשמי ובשם כולם, ומאחלים לכולם גמר חתימה טובה.   רחמים מלול:

אני רוצה להגיד לכם שלפי דעתי, צריך בימים     :עו"ד שוקי פורר
הנוראיים האלה, ביום הכיפורים הזה, באמת להתפלל תפילה מיוחדת. ואתם 
יודעים, אלה מכם שלא מתפללים כל כך, הרי אני אמרתי את זה באיזו דרשה, 

גזלנו, עווינו, נ דמה לי שמנחם שמע אותי, ביום הכיפורים אנחנו מתפללים '
'. אז אחד אומר לי, חבר שלי 'אני לא חטאתי ולא פשעתי ולא  דיברנו דופי
עוויתי, אני לא הולך לבית הכנסת'. אני אומר לו 'תשמע, תסתכל טוב בספר, הוא 

'. אלא 'פשענו', מ דברים על כל עם ישראל, לא אומר פשעתי, עוויתי, דיברתי דופי
באחדות, כולם מתפללים בשביל כולם, לא בן אדם יתפלל בשביל עצמו, אלא 

 ואני פותח את הישיבה. 19:30מתפללים בשביל כולם. עכשיו השעה 
 

 תמיכות ומענקים. : 1סעיף 

 
יש לנו נושא אחד על סדר היום והוא תמיכות     :עו"ד שוקי פורר

 ת והמענקים. ומענקים. ישבה ועדת התמיכו
 

 *** חבר המועצה יעקב בוטניק נכנס לחדר הישיבות ***
 

, היית פותר 19:00-. יכולת לבוא ב11-הנה באה החבר ה    :עו"ד שוקי פורר
 לנו הרבה בעיות. 

 . 11-אם הייתם אומרים שאני ה  יעקב בוטניק:
 בזכותך ביקשו פה סליחות.   רחמים מלול:

בבקשה להודות בשם כולם לחברי ועדת  אני רוצה    :עו"ד שוקי פורר
שנים הייתי  5שנים אני בעירייה, ועוד  10תמיכות ומענקים. אני מודה ומתוודה, 

באופוזיציה, ולא ישבתי באף ישיבה של ועדת תמיכות ומענקים של הוועדה. וכל 
הייתי מצדיע לחברים ואומר להם 'כל הכבוד לכם על  -פעם שהייתי רואה 
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מאוד חשוב. -עים', ובמיוחד ליו"ר שהתפקיד שלו הוא מאודהמאמץ שאתם משקי
 אז אני מודה לכם על העבודה שעשיתם. רחמים, בבקשה. 

אני קודם כל רוצה להודות לחברי הוועדה המקצועית   רחמים מלול:
ולצוות הפקידותי שליווה אות. קודם כל הוועדה המקצועית בראשות מנכ"ל 

 ת דניאלה ליבי. ומי עוד שם? העירייה, היועצת המשפטית, הגזברי
 אירית.  עו"ד תמיר פינשטיין:

רגע, רגע, זה הצוות הפקידותי. אירית, שיחסית היא   רחמים מלול:
חדשה בתפקידה, אבל ביצעה את כל המשימות שהוטלו עליה בצורה ראויה 
להערכה למרות שהנושא היה חדש לה. ביחד עם יוחאי ג'רפי ביצעו את הוועדה 

זה לוועדה המקצועית. כל התיקים נבדקו, כל הניירת הושלמה פחות והגישו את 
או יותר, ואלה שלא השלימו גם לא יקבלו את המענק כפי שהוועדה החליטה. 

מתמידים שם בעבודתם, לאחר מכן, ועדת המשנה עם החברים הנכבדים שתמיד 
ן בר וגם על כך אני מודה להם: חנניה וינברגר, אבנר אקוע, אבאי זאודה ואהרו

גם כן. מרה הפעם לא היתה, אבל עבודתה תמיד היתה גם כן. אנחנו קיבלנו את 
הפרוטוקולים של הוועדה המקצועית, ופחות או יותר כיוון שהפרוטוקולים הללו 
הוכנו עפ"י הצעות שנהגו בשנים קודמות ועפ"י העבודה של הצוות הפקידותי, 

ת על חברי ועדת המשנה.  לכן פחות או יותר רוב ההחלטות שלהם היו מקובלו
נתחיל דבר דבור על אופניו בצורה סדורה. לפניכם מספר דפים שהועברו בסדר 

מבחינת הסכומים. יש  2008היום, נתחיל מהדף של ריכוז התמיכות והמענקים 
לכם שם חלוקה לפי קטגוריות: מוסדות ציבור בתחום חינוך, דת, ספורט, 

 . ₪ 1,915,370סה"כ  -מוסדות כלליים 
 . 20טעות,     :חנניה וינברגר
 טעות בסיכום?   רחמים מלול:

 כן.     :חנניה וינברגר
 עשית את הסיכומים אני מבין?   רחמים מלול:

, 15. אם תגיד עכשיו 20לא, כי יש סיכום בפנים שזה     :חנניה וינברגר
.. ל עה, , יש סיכום. בחינוך, אם אני לא טו₪ 1,920,000. 20-אז אתה לא יכול ל.

 באיזשהו מקום.  ₪ 179,000, זה ₪ 174,000במקום 
 אוקיי, אתה אומר שיש טעות?   רחמים מלול:

 טעות טכנית בחישוב, זו לא טעות מהותית.     :חנניה וינברגר
אני רוצה להסביר לחברים את מהות הוויכוח   רחמים מלול:

ע סכום של שהתעורר בוועדת המשנה לגבי הספורט. אם תשימו לב, בספורט מופי
. לכאורה, זה סכום גבוה ממה שהיה נהוג בשנים עברו. משום ₪ 905,000

מהסך הכולל  40%. כלומר: 40-40-20שהחלוקה ההיסטורית דיברה על חלוקה של 
לכלליים. ואילו כאן לכאורה לספורט יש  20%-הולך לדת ו 40%הולך לספורט, 

הוא  ₪ 225,000הנ"ל של יותר. לכן נכתבה ההערה בכוכבית 'הסכום  ₪ 225,000
כולל סעיף אחזקת מגרשים'. כידוע לכם, בתקציב השוטף של כל שנה, הוקצבו 

. בהוראת היועצת ₪ 225,000זה  3כפול  ₪ 75,000אגודות ספורט.  3-ל ₪ 75,000
המשפטית, בהוראת הוועדה המקצועית, בהוראת התקנון החדש של משרד 

 -הפנים
  וועדת משנה.    :חנניה וינברגר
וועדת משנה, הועבר הסכום הזה לתקציב הכולל של   רחמים מלול:

המענקים, משום שההוראות החדשות מחייבות גם חלוקת סכום תמיכה במגרשים 
עיר, שאמרו דרך ועדת תמיכות ומענקים. היו מספר חברי ועדה, אדוני ראש ה

גלל . זה לא מעניין אותנו אם זה ב₪ 225,000-'אם כך, תקציב הספורט גדל ב
אחזקת מגרשים או לא. לכאורה, יש גם בתי כנסת ויש גם עמותות שמחזיקות כל 
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מיני מבנים. אם לאגודות הספורט מגיעה אחזקה, אז גם לאגודות הדת, לעמותות 
'. הטענה הזו הושמעה גם אשתקד, היא ₪ 225,000השונות אפשר להוסיף עוד 

התנהל ויכוח. בסופו של נטענה ע"י חנניה, בהמשך נטענה גם ע"י אבנר אקוע, 
דבר הפשרה שהושגה בין חברי הוועדה, דיברה על תוספת חריגה לעמותות הדת 

100,000-בסכום של כ , השנה אנחנו ₪ 83,000-. בשנה שעברה חרגנו ב₪ 115,000-
עפ"י הדפים שצורפו, וזה בניגוד להחלטה  ₪ 100,000-118,000חורגים בסביבות 

פשרה שהושגה בין הניצים, סליחה על המילה  של הוועדה המקצועית. זו מעין
ניצים', בין המתווכחים בוועדת המשנה. כלומר, יש לציין שהחריגה הזאת '- 

רחמים, אל תשתמש במונח 'חריגה', אנחנו לא     :עו"ד שוקי פורר
מתכוונים לחרוג כאן בשום מקרה. זו לא חריגה. זכותכם לבוא ולומר מה אתם 

זו לא חריגה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך כמועצה  כוועדה ממליצים להקציב,
 איך להפוך את זה לא לחריגה, אלא להעברה מסעיף לסעיף. 

זה מה שרציתי להגיד בדיוק. מדוע ועדת המשנה גם   רחמים מלול:
לא רק משום הוויכוח שהתנהל  -? ₪ 118,000-המליצה להגדיל את הסכום בערך ב

וספת לעמותות הספורט. אלא בגלל שמספר ת ₪ 225,000-בין החברים לגבי ה
 30-35-העמותות השנה, אדוני ראש העיר, גדל בצורה משמעותית. נוספו כ

 -נו שאם נשאיר את הסכום כמו שהיא עמותות חדשות בסעיפי הדת, וראי
3,000החלוקה תהיה ממש מזערית, נגיע לסכומים של  לכל עמותה. אגב,  ₪ 4,000-

ממליצים עליה, כל העמותות מקבלות פחות  למרות ההגדלה הזאת שאנחנו
 מאשר אשתקד. 

 בערך.  %20-ב    :חנניה וינברגר
, למרות ההגדלה. אם היינו רוצים %20בסביבות   רחמים מלול:

הנומינלי של המענקים דאשתקד,  -לשמור על הערך הריאלי, אפילו לא הריאלי 
לים. אבל אנחנו היינו צריכים להמליץ פה על הגדלה של כמה מאות אלפי שק

, ואני אומר ₪ 118,000יודעים את המגבלות, לכן המלצנו רק על הגדלה של 
כל  -לפרוטוקול, שאף אחד לא יחשוב פה שאנחנו מחלקים מתנות לפני בחירות 

העמותות בלי יוצא מן הכלל, פרט לאגודות הספורט והכלליים, כל עמותות הדת 
 בשנה שעברה נומינלית. בלי יוצא מהכלל מקבלות פחות ממה שקיבלו 

רחמים, בקריאת ביניים, זה רק אומר לאותם חברים     :עו"ד שוקי פורר
שמתכוונים להיות גם בקדנציה הבאה, שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, אמנם 

 -הגזברית איננה פה אבל היא תאהב את מה שאני אגיד
 אבל בשיחה איתה הבוקר היא הבינה אותנו.   רחמים מלול:

תפקיד הגזברות, אנחנו צריכים לעשות מאמץ משותף     :שוקי פורר עו"ד
שאני חושב שצריך  של כל חברי המועצה להגדיל את הכנסות העירייה. מכיוון

וראוי בתקופות הקשות האלה, להגדיל את התמיכה לעמותות המתנדבים, וגם 
 להגדיל תקציבים אחרים. ישבנו היום אחר הצהריים על בעיות בתוך תקציב

החינוך. זוהר איננו פה, הוא בבחירות שלו, אבל הוא היה איתנו אחר הצהריים. 
יש בעיות בתקציב החינוך, כל מיני סעיפים שהתחייבנו עליהם, יש בעיות לעמוד 
בהם. אנחנו נצטרך להתמודד עם חוק נהרי בשנה הקרובה, נצטרך להתמודד עם 

 גדיל את הכנסות העירייה. משימות נוספות שיחייבו אותנו לעשות מאמץ גדול לה
 אז חברים, אני ממשיך.   רחמים מלול:
רגע רחמים, האם גם למוסדות כלליים ומוסדות ציבור   יעקב בוטניק:

 בתחום חינוך ירד באותו יחס, או שנשאר? 
 בספורט יש אותו מספר עמותות.     :חנניה וינברגר
 בדיוק, בספורט אותו מספר עמותות.   רחמים מלול:

 ואותם קריטריונים.     :ה וינברגרחנני
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בכלליות פחות או יותר אותו מספר, ולכן הסכומים   רחמים מלול:
 נשארים. שאלה נכונה. 

 בכללי גם יש שינוי.     :חנניה וינברגר
. עמותה גדולה, עמותה בינונית,   :איליה דז'נשוילי החלוקה של ה..

 עמותה קטנה. מה הקריטריונים? 
 היקף המשתתפים, לפי הדיווחים שנבדקו.  לפי  רחמים מלול:

 מה זה קטנה? עד כמה איש?  :איליה דז'נשוילי
 תלוי במספר המתפללים.  -למשל בית כנסת   רחמים מלול:

 לא מדבר על בית כנסת.   :איליה דז'נשוילי
תלוי במספר האנשים  -אם זו עמותה פעילה, קהילתית   רחמים מלול:

 שמקבלים את השירות. 
 חלוקת מזון לנזקקים?   :דז'נשוילי איליה

יפה, אז תלוי במספר המקבלים. העמותה מדווחת, היא   רחמים מלול:
 נותנת דו"ח תמציתי. 

 איליה, זה לא מדע מדויק אצלנו, אבל היגיון.     :חנניה וינברגר
יש קריטריונים ומשתדלים להכניס, הרי זה באמת לא     :עו"ד שוקי פורר

ים להכניס את העמותות לתוך הקריטריונים האלה ככל מדע מדויק, משתדל
 האפשר. 

עפ"י דו"ח תמציתי של העמותה. אם רוצים שזה יהיה   רחמים מלול:
מדעי, צריך לשלוח מפקח לכל עמותה לבדוק כדי לבדוק האם הדיווחים הם 

 אמיתיים. 
 עמותות כלליות, כמעט כולן ירדו.   :איליה דז'נשוילי

 נכון, נכון, נכון.     :חנניה וינברגר
חברים, אני רוצה לעבור על הדפים, ואחרי זה מי   רחמים מלול:

שרוצה להציע משהו אחר, בבקשה. אם תעיינו בדפים האחרונים שצורפו לסדר 
היום, תראו: הדף הראשון אצלכם הוא מוסדות ציבור בתחום החינוך, הצעה 

המשנה אימצה אותו . זו הצעה גם של הוועדה המקצועית וועדת 2008לתמיכה 
ככתבה וכלשונה, וזה עפ"י קריטריונים שאומצו גם בשנה שעברה. אותו דבר הדף 

מה שמופיע  - 2008השני, בתי ספר וישיבות. לגבי עמותות דת, הצעה לשנת 
לפניכם באותיות הקטנות, זאת ההצעה של הוועדה המקצועית, שאותה אנחנו 

מה שאנחנו ממליצים בפני חברי המועצה, זה לקבל את בוועדת המשנה שינינו. 
, ₪ 118,000-ההצעה שלנו של ועדת המשנה, שהיא חורגת כפי שאמרתי קודם, ב

ועדת  -והיא גם נמצאת לפניכם בעמוד שלאחר מכן. לגבי עמותות בסיווג כלליות 
 2-המשנה מאמצת את ההמלצה של הוועדה המקצועית כפי שמופיעה לפניכם ב

פה אין הרבה ברירה אלא לאמץ שוב את  -באים. עמותות ספורט הדפים ה
העבודה שנעשתה בצורה יפה מאוד ע"י דורון כוכבי, מנהל מחלקת הספורט, 
בשיתוף אבאי זאודה מחזיק התיק. שם יש קריטריונים חדים, מדויקים וברורים, 

', והסכומים מופיעים לפניכם. אז אם תראו שיש  עפ"י הישגים, עפ"י הכנסות וכו
פערים כל כך גדולים בסכומים בין האגודות השונות, זה הכל מותאם עפ"י 
המקום שבו משחקת הקבוצה, אם זה בליגה לאומית או בליגה א', אלה 
קריטריונים שנקבעו בזמנו ע"י השופט דב לוין, אם אני לא טועה, ואומצו על 

 ידנו. 
 מרכז השלטון המקומי.     :חנניה וינברגר
המועצה, והחישובים כולם נעשו עפ"י אומצו ע"י   רחמים מלול:

אותם קריטריונים. זהו, אם יש שאלות, אני מוכן לענות, או אני או הגזברית, או 
 הצוות המקצועי. 
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 הגזברית לא יכולה לענות, היא הלכה לחתונה. חנניה.     :עו"ד שוקי פורר
חה אם שאתה ביקשת סלי לדבריך אני רוצה לציין    :חנניה וינברגר

לא בכבוד זה לזה. אני חושב בתחום התקציבי, לא נהגנו כבוד כלפי נהגנו 
העמותות. ואם היה מדובר על מתנות, אז אני חושב התקציבים שלנו בקשר 
לעמותות, לכל סוגיהם, דת, כללי וספורט, זה מתנות לאביונים. ואני מחזק את 

שאותם שיהיו  יהיה, מן הראוי -דבריך שאמרת שבמועצה הבאה מי שיהיה 
שיגדילו את סעיף תקציב המענקים. אני מקווה שאמנם אלה שיהיו, יראו בכך את 
המשאלה של המועצה כולה כפה אחד. נכון, אני הצעתי בשעתו שהתקציב של 
המענקים יהיה משהו קבוע, אחוז אחד מכלל תקציב של אותה שנה. זה לא 

 התקבל, לבריאות, זה עוד יבוא. 
 אתה תהיה ראש העיר, תביא הרבה כסף.     :עו"ד שוקי פורר

 סליחה, כולנו בעד.     :מנחם קליין
 לא ייתכן אחרת, מה זה?     :חנניה וינברגר

 -ייתכן, אבל    :עו"ד שוקי פורר
אולי גם פחות אתה אומר, או לגמרי לא. בואו נחזור     :חנניה וינברגר

 למסלול. 
 ה ראש עיר אף פעם. מהתקציב לא תהי %1אם תקבל   רחמים מלול:

אתה יודע שהצעתי את זה לא היום, לא אתמול, לא     :חנניה וינברגר
 שלשום, ואפילו בקדנציה קודמת. 

 חנניה, אני רוצה רק לבקש ממך דבר אחד.     :עו"ד שוקי פורר
 לפני שאני מסיים?     :חנניה וינברגר

 לפני. אתה כבר בטוח במועצה הבאה.     :עו"ד שוקי פורר
 מי אומר?     :חנניה וינברגר

אני אומר לך. יש פה אנשים שצריכים לעבוד וביקשו     :עו"ד שוקי פורר
 ממני לקצר. 

 הוא אומר אתה בטוח.   רחמים מלול:
 מה, ללכת הביתה?     :חנניה וינברגר
 לא, להישאר במועצה. קיבלת מחמאה.   רחמים מלול:

 בואו נהיה רציניים.     :חנניה וינברגר
 אבל המקום הזה לא שמור, חנניה.   רחמים מלול:

 חנניה, ברוח הבקשה שלי.     :עו"ד שוקי פורר
בהנחה שגם האצבע תפעל ככה. רחמים ציין בבהירות     :חנניה וינברגר

מה אבן הנגף בעמותות הדת, ושזה חל גם על הכלליות. זה לא חל על תחום 
הסכומים שמקצים עפ"י אותם  הספורט, וזה ריבוי של עמותות, שגרם להפחתת

. לכן, אני מבקש דבר ראשון, הן 2008, במסגרת שנת 2007קריטריונים של שנת 
מבחינה חוקית, אם אנחנו רוצים להגדיל, ואני בעד ואני שמח שבשנה שעברה זה 

 ₪ 118,000-, והצעת חברי המועצה, ועדת המשנה היא הגדלה ב₪ 83,000-הוגדל ב
גשת בתחום הזה, אנחנו היינו חייבים להגיש הצעה א( אם אנחנו רוצים ל -

, תוספת 18.1.07-להגדלת התקציב. בכך, העירייה נהגה בפעם אחרת, למשל ב
 ולא תב"רים, אלא תקציב שוטף.  2007שינויים בהצעת תקציב 

 באיזה סעיף הגדלנו?   רחמים מלול:
וסדות שירות פסיכולוגי, פנימיות יום, הצטיידות מ    :חנניה וינברגר

 , חינוך. כל מיני סעיפים של תקציב רגיל, שוטף. לכן אני הולך במסלול החוקי
. לפני שנתיים '. ואני מבקש, ואני פונה בעיקר אליך, שוקי שלוש, נדמה -התקין וכו

ייתי אז באופוזיציה, וגם זוהר בלום היה, ואנשי שינוי היו, ואנחנו עשינו לי שה
הגדלנו התקציב בהסכמתך ובהסכמת מנחם קואליציית חינוך. לא הפסדנו מזה, 
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. שום ₪מיליון  3עד  2.5-קליין, מחזיק תיק הכספים. הגדלנו את תקציב החינוך ב
אסון לאומי לא יהיה אם אנחנו נגדיל גם את תקציב המענקים הזה, ואנחנו ניתן 
מתנת פרידה לא מוגזמת גם בעניין הזה. הדבר תלוי בך, עם כל הכבוד לגזבר 

מכיוון שאני מציע בכתב הגדלת התקציב של הדת והעיקרון הוא       ולגזברית.
 ₪ 9,000עמותה מסוימת קיבלה  2007-. למשל: אם ב2008הוא שיהיה גם  2007-ש

 כמו בפעם שעברה.  ₪ 9,000-אני מציע לתת לו את ה -₪ 8,000-והיום זה ירד ל
 בכמה זה מגדיל את התקציב?     :עו"ד שוקי פורר

 מיד אגיד לך.     :גרחנניה וינבר
 ביקשתי ממך, חנניה, לעשות את זה.   רחמים מלול:

יש לי הכל בכתובים. מכיוון שהגדלנו בדת, לא יהיה     :חנניה וינברגר
 הוגן שלא נגדיל בעמותות, הן הרי גם קופחו. 

 -לא, אבל אתה שומט את בסיס ההיגיון  רחמים מלול:
  לא שומט, לא שומט.    :חנניה וינברגר
 אני אסביר לך למה.   רחמים מלול:

 אדוני, לא ייתכן.     :חנניה וינברגר
 אתה רוצה לאזן עם אשתקד, נכון?   רחמים מלול:

, אני בהצעה ₪ 118,000-ומכיוון שהגדלנו בדת מעבר ל    :חנניה וינברגר
, אז אני חייב מטעמי שוויון והגינות, לא מדע מדויק, ₪ 118,000-שלי, מעבר ל

וזר, גם בתחום המוסדות הכלליים יש. רגע, אני אתאר לך מה שאני כתבתי אני ח
 שם בכתב יד, לא משנה, הגדלתי גם בכלליות. מכיוון שהגדלנו גם בכלליות. 

 פה גם יש בכתב יד.  עו"ד תמיר פינשטיין:
לא, יש בכחול, כתב היד המקורי. זה לא הולך לגנזך     :חנניה וינברגר

יוון שהגדלנו גם בדת וגם בכללי, אם אני לא טועה, המדינה, אל תדאג. מכ
60,000-הגדלתי את סעיף הספורט ב בלבד. ולכן, יש איזון בגידול.  ₪ 70,000-

, אני מגיע להצעה עפ"י העקרונות האלה ₪ 1,920,000הסה"כ שמוצע, במקום 
. אני מבקש, שזאת תהיה החלטה פה אחד, לא פוליטית ₪ 2,275,000-שאמרתי ל

 א הסכמה לבבית של שנה טובה לכל העמותות ללא יוצא מן הכלל. שלי, אל
מעל מה שהם  %12. %12בערך,  %10פער,  ₪ 250,000 עו"ד אריה שטאובר:

 מציעים, נכון? 
 כן.     :חנניה וינברגר

 כבוד ראש העיר, אני רוצה לדבר. גמרת, חנניה?     :מנחם קליין
 כן, כן.     :חנניה וינברגר

בשם אחריות. אינו דומה דוגמא בינואר שמתכננים     :מנחם קליין
לזה שאנחנו נמצאים כרגע  -תקציב ומעלים תוספות, ומביאים מצד שני מקורות 

. אני לא ₪מיליון  5.5בחודש אוקטובר, וכאשר החצי שנתי מראה על גירעון של 
יודע, אדם שיש לו בחשבון שלו אפס, ובא מישהו ומבקש ממנו תרומה, הוא 

, לא נותנים'. אני סבור, אומר  'בוא נהיה לארג'ים, ניתן לו'. הוא אומר 'אין
 -אבל מכסף שאין לנו -למרות הפופוליזם של הדבר, וודאי שאני בעד העמותות 

... להשתמש בפופוליזם. אתה מכיר אותי בוועדת     :חנניה וינברגר
 כספים. 

 לא אליך, אני מדבר איתו גם כן.     :מנחם קליין
 הוא מתכוון להגיד הפופולריות של הדבר.     :וקי פוררעו"ד ש

פופולריות. גם אני רוצה, גם אני מאוד הייתי רוצה     :מנחם קליין
 להגדיל. אבל כאשר אתה נמצא בגירעון, אין לך מקורות של הכנסה, מה החכמה? 

 יש לך?  ₪ 118,000-ל    :חנניה וינברגר
 . ₪ 118,000-אין לי גם ל    :מנחם קליין
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 מנחם, תן לי לקצר.     :עו"ד שוקי פורר
 אני רק בשם האחריות. גם אני מאוד הייתי רוצה.     :מנחם קליין

וינברגר, תן לי לקצר. למה לנו להתווכח עכשיו     :עו"ד שוקי פורר
באמת? חבל על הזמן. אני חושב שאנחנו נמצאים פשוט בשלהי הקדנציה ובשלהי 

חנו נאמץ את המלצת ועדת תמיכות ומענקים שנת הכספים. אני מציע שאנ
כלשונה, ונאשר את הסכום שמופיע בתקציב, ונאשר על תנאי את יתרת הסכום 
שהיא ההשוואה שעליה דיבר יו"ר הוועדה, על תנאי שאנחנו נמצא מקורות 
אחרים לקצץ בתקציבים כדי למצוא מקורות לתקציב הזה. זה מה שאני מציע. 

 ר. אתה רוצה להוסיף על ההצעה שלך? ויש את ההצעה של וינברג
..   רחמים מלול:  אני רוצה להציע, שאם יימצא מקור לכספי.

רבותיי, סעיפי התקציב לא יהיו חופפים במאזן לסעיף     :חנניה וינברגר
התקציב. מה שיוצא, שאנחנו מדקדקים כחוט השערה על העניין של ועדת 

 ושלו אני לא מתנגד.  מענקים, רק פה. לא ראיתי את זה לא בחינוך,
 סליחה, זה לא נכון.     :עו"ד שוקי פורר

 לא בשירותים חברתיים.     :חנניה וינברגר
אז תבוא אליי לישיבות ותראה איך שמתקתקים בעניין     :עו"ד שוקי פורר

 הזה גם. אנחנו מקפידים על עמידה בתקציב. 
יגות. עובדה, את זה נראה במאזן. עובדה שישנן חר    :חנניה וינברגר

 הסבר יש גם לזה, גם לפה. 
חנניה, למה להתווכח עכשיו? אני מעמיד את זה     :עו"ד שוקי פורר

 להצבעה. 
שאלה קטנה לרחמים, אני לא יודע אם אתה יכול   יעקב בוטניק:

לענות, בכל אופן מהנתון כאן של המענקים לתמיכות בספורט, יש נתון אחד 
 מספרי שמאוד קופץ לעין. 

 הפועל מרמורק?   מים מלול:רח
 לא, באושו.   יעקב בוטניק:
 האושו זה בגלל ההישגים שלהם.   רחמים מלול:
 רק רציתי לדעת.   יעקב בוטניק:

 בגלל ההישגים, הם עלו לאולימפיאדה.     :עו"ד שוקי פורר
 צדקת בשאלה.   רחמים מלול:

 ים את ידו. מי בעד הצעתו של חנניה וינברגר? יר    :עו"ד שוקי פורר
 רגע, למה שנעשה הצבעה בנושא הזה?  עו"ד אריה שטאובר:

 הצעות.  2בהחלט, יש     :חנניה וינברגר
 יאללה, בואו נעשה הצבעה.  עו"ד תמיר פינשטיין:

 . מי נגד? 1מי בעד ההצעה של וינברגר?     :עו"ד שוקי פורר
 . 3 עו"ד תמיר פינשטיין:

 מי נמנע?     :עו"ד שוקי פורר
 .5 ו"ד תמיר פינשטיין:ע

אז נדחתה ההצעה של וינברגר. מי בעד הצעת הוועדה     :עו"ד שוקי פורר
 כפי שניסחתי אותה, ירים את ידו? 

 . 8 עו"ד תמיר פינשטיין:
 מי נגד? מי נמנע?     :עו"ד שוקי פורר

 .3 עו"ד תמיר פינשטיין:
  סליחה, שוקי, אני מצטרף לתמיכה.     :חנניה וינברגר

במידה ויימצאו מקורות,  -אני מוכן להוסיף סעיף     :חם קלייןמנ
 אנחנו נגדיל עד להצעה של חנניה. 
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 זה אמרתי קודם.   רחמים מלול:
 אנחנו לא נגד, רק שנחפש את המקורות.     :מנחם קליין

 בהצעה של חנניה אני נמנעתי.   רחמים מלול:
 

  ] :08-73-735מס'  חלטהה

 
אני מבקש את הסכמת חברי המועצה כולה. חברים,     :עו"ד שוקי פורר

עוד דקה וחצי סוגרים את הישיבה. אני מבקש את הסכמת חברי המועצה כולם, 
הסמכת מפקחים. מסכימים להעלות  - 1סעיפים קטנים נוספים: סעיף  2להעלות 
 את זה? 

 מה זה?     :חנניה וינברגר
הללו כפקחים לאיכות להסמיך את עובדי העירייה  עו"ד תמיר פינשטיין:

 הסביבה. 
 ? 3מי זה? מועמד מס'     :חנניה וינברגר

 צבארי.     :עו"ד שוקי פורר
 אני אגיד לך, אין לי משקפיים.     :חנניה וינברגר

 הסכמה פה אחד.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 ואת דרור ישי תמיר[. פה אחד אישרנו את ]    :עו"ד שוקי פורר

 ש הסכמה להעלות ויש הצבעה. י עו"ד תמיר פינשטיין:
 

 ] :08-73-735מס'  חלטהה

 
 יש עוד הצעה אחת להעלות עוד סעיף אחד.     :עו"ד שוקי פורר

יש בקשה, יש לנו חריגה בשיפוצי קיץ. ואנחנו     :מנחם קליין
מבקשים מהמועצה שתאשר להגדיל את תב"ר שיפוצי קיץ, ובהכנסות שייכנסו 

 ת החריגה. בחודשיים הקרובים, לכסות א
 מה, עוד פעם חריגה?     :אבנר אקוע

 שיפוצי קיץ יש חריגה.     :עו"ד שוקי פורר
 אתה יכול לא להסכים וזה ירד.     :מנחם קליין

 קודם כל צריך להצביע.  עו"ד תמיר פינשטיין:
 קודם כל צריך להסכים אם דנים.     :עו"ד שוקי פורר

 אז אני מתנגד.     :חנניה וינברגר
 אם מתנגד, גמרנו.     :"ד שוקי פוררעו

 תודה רבה. עו"ד תמיר פינשטיין:
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_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
  
 


