
ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   24.1.2007 מתאריך 57מן המני
 

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
1 

 עיריית רחובות

 57מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 19:10בשעה  24/1/2007 זתשס"בשבט  'ה, רביעימיום 

 , בניין העירייה2באולם הישיבות, קומה 

 

 

סגנית מ"מ ו -ראש העיר, ח"מ ד"ר מרה קנבל  -עו"ד שוקי פורר  :משתתפים

משנה  - סגן רה"ע, ח"מ מנחם קליין -ח"מ שמעון מלכה  ,רה"ע

ח"מ רחמים מלול, ח"מ סגן רה"ע,  - , ח"מ זוהר בלוםה"עלר

ח"מ שטאובר , ח"מ שוקי קרומרח"מ שאול ליבי,  ניר,-לואיס בר

ח"מ עו"ד יעקב  ח"מ איליה דז'נשוילי,, ח"מ אבאי זאודה אריה,

 ,ח"מ אהרון בר, ח"מ חנניה וינברגר בוטניק, ח"מ משה מלמד,

 ח"מ יפים זאיקה. ,ח"מ חיים אברהם

 

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

 גזברית המועצה. -, דניאלה ליבי משפטית

 

  .ח"מ אורלי אברהמי, ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ שמעון קהלני :חסרים

 



ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   24.1.2007 מתאריך 57מן המני
 

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
2 

 סדר היום:

 .2007דיון בתקציב לשנת  .1

 .16.1.07-מ 21אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .2

 

 

 מועצההחלטות ה

 24/1/2007 מיום 57ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

לאשר נמנע(  1נגד,  3בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) 
 504,421,155על סך  2007את תקציב העירייה לשנת 

₪. 

 :07-57-555מס'  החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ישיבה 57ה מספר חברים, אני פותח את ישיבת המועצ    :עו"ד שוקי פורר



ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   24.1.2007 מתאריך 57מן המני
 

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
3 

. אני גאה מאוד 2007שלא מן המניין, מיוחדת לדיון בתקציב העירייה לשנת 
, שהוא תקציב שמראה על הישגים גדולים מאוד 2007להציג למועצה את תקציב 

של עיריית רחובות ואני חושב שכולנו יכולים להיות גאים בהישגים האלה 
 ושותפים להם. 

, אנחנו מציגים תקציב מאוזן, אחרי שסיימנו את ראשית, אחרי הרבה מאוד שנים
באיזון. זה הישג לא פשוט לאור המציאות הכלכלית של קיצוצים גדולים  2006

 2007-והולכים בתקציבי הרשויות המקומיות. אנחנו מחויבים להמשיך גם ב
. יחד עם זה אנחנו משכילים מדי שנה להגדיל את  באותה מגמה של תקציב מאוזן

מסך הכל  80%-רייה, והגענו השנה בתקציב הזה, וזאת גאווה גדולה להכנסות העי
הכנסות העירייה שהן הכנסות עצמיות ואל יקל הדבר בעיניכם. אבל אנחנו 
צריכים להגיע לאחוז יותר גבוה. ככל שנגיע לאחוז יותר גבוה, נוכל לשלוט 

להם בתקציב יותר, נוכל לתת לתושבים שלנו עוד ועוד שירותים שהם זכאים 
 ושאנחנו רוצים לשפר אותם.

אני רוצה להצביע על כמה נקודות מתוך התקציב. ראשית, יש גידול בפעולות. 
אנחנו מגדילים את תקציב הפעולות. לא מספיק, אבל הגדלנו, גם בחינוך, גם 
ברווחה, גם בתרבות, גם בגינון, גם בתברואה. לא מספיק, אבל מתוך הנתח הקטן 

שבין ההוצאות הקבועות להוצאות המשתנות, אנחנו  שעומד לראשותנו בדלתא
 .2007יכולים להצביע בגאווה על גידול בתקציב הפעולות בתקציב 

עומס המלוות שלנו, אני מיד אציג לכם שקף לגבי עומס המלוות שלנו, שאנחנו 
נשארים בעומס מלוות סביר ואף יותר מסביר. אתם תראו מיד את עומס המלוות 

המלוות שהיה בעירייה בשנים קודמות ובאופן יחסי לתקציב. שלנו לעומת עומס 
כי צריך לראות את עומס המלוות באופן יחסי לתקציב ולאו דווקא באופן 

 מוחלט. אבל גם באופן מוחלט אנחנו לא עולים בעומס המלוות.
. כדי 2006-עשינו את מיחזור ההלוואות שעליו אנחנו החלטנו, והשלמנו אותו ב

שבה עומס  2003אם תיקחו את שנת  -וש של מיחזור הלוואות שתבינו מה הפיר
, ההוצאות לפירעון מלוות היה ₪מיליון  157המלוות של עיריית רחובות היה 

מתקציב העירייה הלך לבנקים להחזר  ₪מיליון  37.5. כלומר, ₪מיליון  37.5
, 2003-יותר מלוות מאשר ב 25%-ו ₪מיליון  200היה לנו  2006הלוואות. בשנת 
. זו המשמעות של מיחזור הלוואות שעליהן עבדנו ₪מיליון  29.5אבל החזרנו רק 

במשך שנתיים ומשהו, והצלחנו, למצב את ההלוואות שעיריית רחובות עומדת 
בהן היום, שהיא מצבת הלוואות נורמלית, סבירה, בריביות סבירות ולתקופות 

 ארוכות שמאפשר לנו החזר הלוואות ברמות האלה. 
בהוצאות השכר של עיריית  40%-ירדנו מתחת ל -ות המימון, השכר שלנו הוצא

מתקציב העירייה כאשר הנורמה של  1.3%-רחובות, ובהוצאות המימון ירדנו ל
, כלומר, אנחנו מתחת להנחיות 1.5%-משרד הפנים וההנחיות שלה היא להגיע ל

 24-ב שבו בלא היה מצ 80-האלה. אני רוצה להגיד לכם שאני גאה. מאז שנות ה
לינואר אני יכול לומר לכם שעיריית רחובות שילמה את כל חובותיה לקרנות 
לעובדים. כל החובות. לא היה דבר כזה בעיריית רחובות. זה תשלום שתמיד היה 
בעדיפות האחרונה, מכיוון שלא היה מספיק כסף. אנחנו הצלחנו לשלם את כל 

 החובות שלנו.
ים שלהם בניירות שלכם, תוכלו לראות, זה שלושה שקפים שיש לכם את ההעתק

ועד היום. תסתכלו את גובה הגירעון, ואיפה  98גובה הגירעון השוטף בשנים 
שאנחנו כולנו  2003-, הגירעון הגדול שנוצר ב₪מיליון  2-ב -אנחנו נמצאים היום 

 ירד היום לאפס, למעשה.  ₪מיליון  50-זוכרים אותו, של מעלה מ
 ? 3.2-לא ל    :חנניה וינברגר

..     :עו"ד שוקי פורר  אני לא יודע. אנחנו עוד לא יודעים את הגירעון.
מיליון, בוא תגיד את האמת, זה היה  24-בתב"ר ירד ל    :שוקי קרומר

 מיליון.  74
  -העברות מהתב"רים, אם אתה שואל על זה    :עו"ד שוקי פורר

 זה כסף שלקחת אותו ממקום אחר.     :שוקי קרומר
 אתה שואל?     :"ד שוקי פוררעו

 כן.     :שוקי קרומר
 בסדר, זה טוב, כי אתה לא מבין.     :עו"ד שוקי פורר
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 74-אני שואל אותך, כי אתה מבין. איך אתה הגעת ל    :שוקי קרומר
 .₪מיליון 

ההעברות מהתב"רים נעשו ונעשות גם עכשיו. אני     :עו"ד שוקי פורר
עוד היינו ברמה  2003-רעון היה יותר גדול, כי בהגי 2003-רוצה לומר לך, שב

 15בתב"רים. אבל פה אנחנו כבר מעבירים רק  ₪מיליון  24שעוד היינו מעבירים 
, אם תשווה את זה לזה, זה לא שניים ₪מיליון  15העברנו רק  2006-. ב₪מיליון 

 בחמישים אלא זה שניים בשישים ושתיים. 
, אנחנו ₪מיליון  70גיבנת גדולה מאוד,  הרי מאשימים אותנו שאנחנו יוצרים

 200: 2006עושים עוול לעיריית רחובות. חברים יקרים, סך הכל מלוות בסוף 
, אבל עם תקציב של 1998בשנת  ₪מיליון  192. קיבלתי את העירייה עם ₪מיליון 

ואנחנו עומדים  ₪מיליון  500-. היום אנחנו בתקציב של למעלה מ₪מיליון  300
. אנחנו ברמה לגמרי סבירה שמשרד הפנים מאפשר להיות ברמה של ברמה הזאת

שקיבלנו, הגיע הזמן  ₪מיליון  70-מהתקציב ומלוות ואנחנו עם ה 60%עד 
הקרנות האלה למשל, ששילמנו קצת יבינו. החלפנו גירעון מצטבר,  שאנשים

בשנה,  10%-לקרנות, נשאו ריבית של למעלה מ ₪מיליון  10-עכשיו קרוב ל
. חסכנו חצי מהריבית. 5.3נו את זה עכשיו והלוואה שאנחנו משלמים עליה שילמ

אותו הדבר גם בחובות שלנו למקורות ואותו הדבר בחובות שלנו לספקים 
אחרים, ואותו הדבר בריבית הגבוהה שאנחנו משלמים על חח"ד בבנק. זה שקף 

ייבויות שמראה בדיוק ההתפתחות את של העירייה. לכל המלעיזים. סך הכל התח
העירייה, כולל תב"רים, כולל התחייבויות אחרות. סך הכל התחייבויות העירייה. 

מהתקציב. היום אנחנו  104%סך הכל התחייבויות העירייה היו  1998בשנת 
ואנחנו עוד נרד. אני חושב שאנחנו יכולים  2006מהתקציב לשנת  64%-נמצאים ב

 השנים האלה.  8-בלהיות גאים באיך שהולכנו את עיריית רחובות 
אני רוצה להראות לכם, מכיוון שעשינו סיור לחברי מועצה לפני שבועיים. 
חברים רבים לא מצאו לנכון לבוא, על דברים שאנחנו עושים ועשינו לאחרונה 
בעיר, רק כדי שחברי המועצה יידעו לאן הולך הכסף שלהם, נעשה סקירה ממש 

ני מזמין אתכם לבקר באתרים האלה. דקות על אתרים שונים בעיר. א 5-מהירה, ב
זוהי כיכר בקרית משה בפינת רחוב גבריאלוב. זה המסוף התחבורתי שלנו, אתם 

כה שלו. משרת היום את תושבי העיר, נראה הרבה זוכרים אותו, הייתם בחנו
 יותר משוכלל ומושלם ממה שהוא. 

 הגביהו את הגדר?     :חנניה וינברגר
לכם, אני ממליץ לכם ללכת ולראות את הגן כדאי     עו"ד שוקי פורר:

המדהים בשכונת רחובות ההולנדית. הגן מושלם, זאת פינה מתוך הגן וגם קודם 
ראיתם תמונה אחת מתוך הגן ברחובות ההולנדית, אחד הגנים היפים בארץ. זה 

 .₪ 350,000גן הבנים באבן גבירול, שחילקנו אותו בהשקעה של בין 
 דיל את השלט.  להג    :חנניה וינברגר

אותה כיכר בגבריאלוב, אבל סללנו גם את רח'     עו"ד שוקי פורר:
גבריאלוב ותיכף נגיד לכיכר נוספת ברח' גבריאלוב פינת הוכמן. זאת הכיכר היפה 
ברח' הלח"י, שמי שנוסע שם יכול להתגאות בכל הרחוב הזה ואיך שהוא נראה. 

דעים שעבודות נעשות שם עכשיו. זה רחוב הרצל שלנו כפי שהוא ייראה, אתם יו
זאת הדמיה שכפי שייראה רח' הרצל לאחר השיפוץ שלו. פה זה מראה גם שיפוץ 
בצד הזה, שהוא השלב השלישי של הפרויקט. בינתיים אנחנו מטפלים בצד הזה, 
מטפלים גם בשלטים, ואני שמח מאוד שאנחנו יצאנו לדרך עם הפרויקט של רח' 

אות את הספורטק העירוני שנמצא בשלבים אחרונים הרצל. אני מזמין אתכם לר
דונם שיהיה לשימוש של  50-של בנייתו ברחובות ההולנדית. ספורטק בשטח של כ

כל תושבי העיר, מגרשי ספורט מכל המינים. הספורטק הוא בשטח הזה, זה 
דונם שעליו יש מתקני משחק ועליו יש  50-עתידי. השטח הזה, שטח של כ

ם, מגרשי סופטבול וכדורגל. פה ים ומוארים לרשות התושבימגרשים משחק פתוח
מיני גולף. פה אתם  -יש אצטדיון גלגיליות ועוד ועוד מתקנים, פה יהיה גולף 

לכל אותה אותה וסידרנו רמזרנו בנימין, ש-מנוחה ונחלהרואים את הצומת של 
אני  ברח' החרצית, מקובאורך הרחוב עד רח' גורודסקי. גינה יפהפייה בשכונת 

ממליץ לכם ללכת לראות את הגינה היפה הזאת ברח' החרצית. רח' בן יהודה, 
לאחרונה. שמתי את התמונה הזאת כדי לספר לכם  המדרכותאת שעשינו רח' גור 
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, אני מקווה שבחודש מאי תתחיל הבנייה, את שני כאןשאנחנו הולכים לבנות 
 .מקרן היסוד של שוויץ תרומה קיבלנו. חוויות צפוןמתנ"ס האגפים הנוספים של 

אנחנו מתחילים לבנות, זה יהיה אחד המבנים הכי יפים שקיימים. זה הגן היפה 
שעשינו בשכונת אחוזות הנשיא. זה המגרש בגבירול, עשינו כאלה גם בבית ספר 
שמילנסקי ובאושיות. זו הכיכר החדשה שעכשיו השלימו בקרית משה פינת 

 קודם.  טוכמן וגבריאלוב, זו הכיכר שראינו
 זאת אנדרטה.     :חנניה וינברגר

שוב רח' הלח"י  ...זאת הכיכר ברח' ששת הימים פינת     עו"ד שוקי פורר:
והכיכר של רח' לח"י. בקריית משה חל מהפך אדיר, אני מזמין אתכם ללכת 

קריית משה ואת הפעילות שיש בו. נוסף לבניין הזה בולראות את המתנ"ס 
יגר ולבניין  -שהוא מצטרף לבניין הקודם  ררייכ ת בנייןשהשלמנו אותו עכשיו, א

הישן של המתנ"ס. אני הייתי שם השבוע באיזשהו אחר צהריים במפתיע, לא 
מצאתי חדר אחד שיש בו איזושהי פינה פנויה. פשוט פעילות מבורכת. זה 
במסגרת שיפוצי הקיץ, צבענו בתי ספר. בין היתר צבענו את מעלות משולם, זאת 

זו כיתת מחשבים שהוספנו. הבאתי את התמונה הזאת  של מעלות משולם. תמונה
 -של פעילות אחת מתוך פעילות שנעשית בכל בתי הספר ברחובות של קרן קרב 

פעילות העשרה של אחר הצהריים שמקבלת ברכות רבות, וזאת תוספת 
משמעותית בתקציב החינוך שאנחנו הוספנו. זה השיפוץ של השיפוץ של המתנ"ס 

ושיות, מוביל את האולם ששופץ לחלוטין, אני לא יודע למה לא צילמו את א
האולם. הנה האולם משופץ, היום הוא נראה כבר מושלם ופעיל. זה שירותים 

תאי שירותים בקיץ הזה,  60שעשינו גם שם וגם בהרבה מאוד בתי ספר, עשינו 
 -ברמה הזאת. זהו גן ילדים ב

 . רחובות החדשה    :חנניה וינברגר
. עשינו השנה כמה כאלה, זו רק דוגמית. סמנבאל ]זה     עו"ד שוקי פורר:

 3-אולי גולת הכותרת היא הפארק המרכזי בשכונה המזרחית שיושלם בעוד כ
שבועות, אני מזמין אתכם ללכת ולראות. זו תמונה שצולמה לפני ימים אחדים, 

תראו פארק מדהים  עוד מעט יתחילו בעבודות הגינון שלוקחות ימים אחדים ואז
לב לבין רח' ירושלים, עם פינות משחק ועם -בגודל כמעט בלתי נתפס בין רח' בר

פינות ישיבה ועם פינות שמיועדות לכל הגילים. זה בהחלט פרויקט עירוני, אמנם 
זה הפארק של השכונה הזאת, אבל זה פרויקט ברמה עירונית וביכולת שרות של 

ו אנשים גם מרחובות וגם מחוצה לה, פארק כל העיר. אתם תראו שלכאן יבוא
הבטחנו לתושבים וקיימנו את  -ברמה גבוהה מאוד. זהו הגן בשקולניק 

ההתחייבות שלנו, האולם שבנינו, אנחנו מסיימים עכשיו את הפיתוח גם בחוץ 
וגם אולם ספורט שישרת בי"ס ואת השכונה. עשינו שיקום  ר"שזליד בי"ס 

רזילי, האולם שלנו בברזילי, ואני מזמין אתכם ושיפוץ של מרכז הספורט בב
וזה הגן  לראות את השיפוץ שעשו שם גם בחוץ וגם בפנים. זה חלק מגן שקולניק

שחנכנו שם בקיץ. הנה זה הגן, עם מגרש כדורגל  הגן החדשהיפה באבן גבירול, 
של רח' האצ"ל, מי שנוסע שם רואה  מדרוןקטן שנמצא כאן, ממש תפארת. זה ה

 2גם זה וגם הפסל המואר שאחריו. דרך אגב, אנחנו עושים השנה  את זה.
פסטיבלים של פיסול וגם פיסול באבן. הפסטיבל החמישי שלנו זה פיסול באבן. 
מפעל נוסף שאני אציג לכם אותו בהזדמנות קרובה של פסלים במכירה. מפעל 

ת משותף שיביא לנו, אנחנו מקווים, כמה מאות אלפי דולרים למחשוב מערכ
החינוך שלנו ועזרה במחשבים במקומות שחסרים. זאת תמונה נוספת של הגן 

עשינו לו עבודות פיתוח  מקובברחובות באזור אחוזות הנשיא, תמונה מלמעלה. 
בכל השכונה וזה רק דוגמא, ואני נותן לכם למחשבה. אני מציע לכם לטייל בעיר 

קציבים שאנחנו ולראות את הדברים הנפלאים שאנחנו עושים פה תודות לת
מאשרים במועצת העירייה. עכשיו אנחנו ניגשים לדיון על התקציב ואנחנו 
צריכים לקבוע את מסגרת הזמן של הישיבה, כך נהוג בישיבות תקציב. אני מבקש 
לדעת מי רוצה להירשם להשתתפות בדיון וכמה זמן הוא צריך, ועפ"י זה נעריך, 

 והמועצה תקבע מהו אורך הישיבה. 
 שעות.  4    :וינברגרחנניה 

המועצה יכולה לקבוע מה שהיא רוצה. לכן, בוא     עו"ד שוקי פורר:
 נשמע. 
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אדוני, אם אפשר דקה אחת. אני פשוט צריך לעזוב, יש   חיים אברהם:
 לי בעיה אישית ואני רוצה לדבר כמה מילים ראשון. 

 אז רק שנייה, נחליט רק על משך הישיבה.     עו"ד שוקי פורר:
 יש לי שאלה לפני זה: זה דיון או גם החלטה היום?  "ד אריה שטאובר:עו

 דיון והחלטה.     עו"ד שוקי פורר:
 כתוב רק דיון.  עו"ד אריה שטאובר:

 דיון והצבעה.     עו"ד שוקי פורר:
 לא ידוע, אני אומר מה כתוב.  עו"ד אריה שטאובר:

 דיון בתקציב.     עו"ד שוקי פורר:
 ההזמנה היא לדיון.  ר:עו"ד אריה שטאוב

דיון בתקציב מסתיים בהצבעה על אישורו או            עו"ד שוקי פורר:
אישורו. אני שואל אתכם חבריי, אני לא רוצה לעכב פה אנשים סתם, אבל -אי

בנתונים האלה אני חושב שלכל אחד מהדוברים יש חצי שעה ואם הוא יצטרך 
אז אני לא  -דוברים  4ישיבה, אם יש יותר, אנחנו לא צריכים להחליט על משך ה

 רואה בעיה. רשות הדיבור חיים אברהם ואחריו קרומר. 
אני לא מתכונן להיכנס עכשיו לסעיפי התקציב ולדון    חיים אברהם:

בסעיפי התקציב, כי זה לפחות מצידי לא היה רציני להיכנס לסעיפי התקציב. אני 
נה אחורה. לפני שנה שהובא רק רוצה לחזור בחזרה למשהו בסדר גודל של ש

לאישור, אני כידוע באופוזיציה הצבעתי בעד התקציב. אני אמרתי  2006התקציב 
 י פה לכל אחד מהחברים. ופנית

 זה מכוח האינרציה של שנה שלפני כן.   רחמים מלול:
 לא, לא, זה בכלל לא מכוח האינרציה.   חיים אברהם:
 ויצטרף לקואליציה.  עכשיו הוא יצביע נגד    :חנניה וינברגר
כשאני אסיים תבין במה התחלתי. אני טוען, ועד   חיים אברהם:

עכשיו אני ממשיך לטעון שהתקציב למעשה זה כלי שההנהלה בראשות ראש העיר 
צריכה אותו כדי להפעיל את כל המערכות, כדי לתת שירות לתושב וכדי שהעיר 

, אני לא נכנס תיראה כמו שהיא צריכה להיראות כעיר בישראל. אז  אני אמרתי
לסעיפי התקציב, כי סעיפי התקציב פשוט לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי 
זה המסגרת הכללית, ואני כל הזמן אמרתי שהתקציב מבחינתי הוא רק כלי. איך 
עושים ומה עושים בכלי הזה, זה העיניים והסקרים אומרים. אני מצטער, הגעתי 

ה לעומת מה שראיתי. אבל דבר אחד פשוט חורה לקראת סוף המצגת, מצגת יפ
לי, ואני בוא נגיד לא מכה על חטא, אבל אני אומר שגם טעיתי, איך אומרים 

זה 'מודה ועוזב ירוחם'. טעיתי בזה שאמרתי אז 'צריך לתת להנהלה', לא טעיתי ב
שאמרתי צריך לתת להנהלה את האפשרות לבצע את הדברים. אבל למעשה ראינו 

המצגת הזאת טובה לאלה שנמצאים פה בחדר הזה. אבל דבר אחד  מצגת, אבל
 מוחלט בניהול של העיר.  כישלוןמוחלט.  כישלוןלדעתי הוא  2006הוא, שתקציב 

 במה? באיזון שלו?     :זוהר בלום
סליחה, אתה פשוט תקשיב מה שאני אומר. אני לא   חיים אברהם:

קציב כי הם לא מעניינים אותי. אמרתי ואני אומר עוד פעם, לא נכנס לסעיפי הת
אני מסתכל באופן כללי, תקציב אמרתי הוא כלי שצריך לבצע אותו, ופשוט צריך 

, ואני תמכתי בתקציב ואני 2006לעשות את הדברים האלה לטובת העיר. תקציב 
לא מתבייש להגיד שתמכתי בתקציב, כי חשבתי שפה צריכים לתת כלי לנהל את 

 -מצגת, אבל לא מזמן היה סקר, סקר שנעשה העיר הזאת. ראינו עכשיו
 איזה סקר? לקרוא בעיתונים זה סקר?  עו"ד אריה שטאובר:

סליחה, תן לי לסיים. כשאני אסיים אז תגיד את מה   חיים אברהם:
 שאתה רוצה להגי. 

 תפרט, אי אני לא יודע איזה סקר.  עו"ד אריה שטאובר:
תושבים בעיר. ראינו רק סקר של שביעות רצון של ה  חיים אברהם:

אז לראות לא אגיד לכם מה תוצאות הסקר. מצגת נחמדה מאוד. חבר'ה, שאני 
נחמד, יפה, טוב, אבל למעשה הציון ובאמת ההתנהלות של העיר ומי  -מצגת 

שמנהל את העיר הזאת, צריך לבוא לידי ביטוי בזה שהתושבים באים ואומרים: 
וחות, העיר מתנהלת בצורה הטובה נעשו דברים בעיר, העיר מתנהלת על מי מנ

את המצגת ראינו, אבל את תוצאות הסקר אף אחד  -ביותר. אבל ראה איזה פלא 
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 לא ראה. אבל יש כאלה שיודעים מהם תוצאות הסקר. 
 מי אמר שהיה סקר בכלל?  עו"ד אריה שטאובר:

 אני אומר שהיה סקר, ואני עומד על כך שהיה סקר.   חיים אברהם:
 טוב, יש דיון על התקציב עכשיו.     רר:עו"ד שוקי פו
 למעשה הסקר הוא תולדה של התקציב.   חיים אברהם:

 נכון, צריך לשאול את התושבים וזהו.     עו"ד שוקי פורר:
שוקי תשמע, אם תגיד את הדברים האלה בצורה   חיים אברהם:

 כזאת, אתה לא יכול לבוא ולמרוח את כל העסק הזה. 
 מי שמורח זה אתה, לא?     עו"ד שוקי פורר:

 לא, אני לא מורח, אני אומר את הדברים כהווייתם.   חיים אברהם:
 לך למספרים, תגיד לי איפה הכישלון בתקציב.     עו"ד שוקי פורר:

 הכישלון בתקציב הוא איך העיר נראית היום.   חיים אברהם:
 איפה אתה מסתובב, זאת השאלה.     עו"ד שוקי פורר:

סליחה, אני מסתובב, אני גר בעיר הזאת, אני חי בעיר    :חיים אברהם
, הרי הסקר הזה נעשה  הזאת. אתה יכול לעשות פרצוף כזה או אחר. לא רק אני
לגבי כמה וכמה תושבים בכל מיני פינות של העיר. וראה איזה פלא, הסה"כ 

 הכללי של הסקר הוא בוא נגיד בלשון המעטה 'נכשל'. 
 לי לא היה לנו כסף בגלל שאתה בזבזת את כולו. או    עו"ד שוקי פורר:

אם אתה רוצה למשוך אותי בלשון, אז בבקשה, אני גם   חיים אברהם:
 אענה. 

אני מבין שאתה מציע להעלות את הפרסום במיליון    מנחם קליין:
נו. זה מה שאתה מתכוון? ₪  , שנעביר את זה לציבור מה שעשי

 בעיר הזאת מה שצריך לעשות.  לא, אני מתכוון שיעשה  חיים אברהם:
 אני התחלתי כי הוא מושך אותי בלשון.     עו"ד שוקי פורר:

 אני אמשוך.  -בסדר, משכת בלשון   חיים אברהם:
 תמשיך, תמשיך.     עו"ד שוקי פורר:

שנים הקדנציה הראשונה,  5-לפחות אדוני, בזמני, ב  חיים אברהם:
עם כל מה  2003עשתה בחודש יולי נעשו דברים. רק להזכיר לך את המצגת שנ

 שנעשה בעיר הזאת 
 בוודאי שנעשה.     עו"ד שוקי פורר:

 נעשה. אני אזכיר לך.   חיים אברהם:
, שאנחנו 2003בתב"רים בסוף  ₪מיליון  100השאיר    מנחם קליין:

 סגר לנו את כל הברז של התב"רים לשנתיים, ואתה אומר עשינו? 
 ו. בוודאי שעשינ  חיים אברהם:
. 2003גירעון בתב"רים השארת בסוף  ₪מיליון  100   מנחם קליין:

 ואתה אומר עשינו? רימו אותנו. 
יש לי הפתעה בשבילך, אתה יכול לבוא ולספר לי   חיים אברהם:

 מספרים. 
 השארת.  2003חוב בתב"רים בסוף  ₪מיליון  100   מנחם קליין:

א עשינו כלום. חיים, כלום בגלל זה שנתיים עכשיו ל    עו"ד שוקי פורר:
 בתב"רים. הנה, זה פה.   ₪מיליון  100לא עשינו בגלל שאתה השארת גירעון של 

 אתה היית ראש העיר, על מה אתה מדבר?     :שוקי קרומר
הוא לפחות שישתוק, אני שותק. אני שותף לזה     עו"ד שוקי פורר:

תורם לעיריית רחובות ואחראי לזה שוקי, אבל אני שותק. בא לפה בן אדם שלא 
 דקה מהזמן שלו ומעביר פה ביקורת. מאיפה יש את החוצפה הזאת בכלל?

 חוצפה?   חיים אברהם:
אתה לא תורם דקה לעירייה, אתה לא חבר בשום     עו"ד שוקי פורר:

וועדה. מי נותן לך בכלל רשות לבוא לדבר פה? איזו זכות יש לך לדבר פה? כל 
 ים, בוועדת בניין ערים. אתה לא תורם שום דבר. חבר פה יושב בוועדת מכרז

אתה נזק לעיר. לפחות אני לא תורם, אבל אתה נזק   חיים אברהם:
 לעיר. בסופו של דבר אם ככה, אתה נזק לעיר. 

איך יש לך עוז רוח לבוא לפה לדבר כשאתה לא תורם     עו"ד שוקי פורר:
שנים  3יכפת לך כלום, דקה מזמנך לעירייה? דקה, לא חבר בשום ועדה, לא א



ין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות   24.1.2007 מתאריך 57מן המני
 

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 34בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, יצחק שדה 
8 

 אתה לא נמצא פה בכלל. הייתי במקומך שותק. 
 והאיזון התקציבי זה כישלון מוחלט.    מנחם קליין:

שותק ובא ומציג את האיזון שלנו ככישלון, תתבייש     עו"ד שוקי פורר:
 לך. 

 בוודאי שהוא כישלון מוחלט. הוא כישלון מוחלט.   חיים אברהם:
 תתבייש.     עו"ד שוקי פורר:

 וזה אומרים התושבים, לא אני רק אומר.   חיים אברהם:
תתבייש, אתה מדבר עם תושבים? תבוא ותשמע היום     עו"ד שוקי פורר:

 תושבים בשיחה עם ראש העיר ותבין מה שהם אומרים.  20
בוודאי שאם אתה לוקח באופן מיוחד תושבים שיגידו   חיים אברהם:

 לך מה שאתה רוצה לשמוע. 
 אלה שמצלצלים, תשאל את כל מנהלי האגפים.     עו"ד שוקי פורר:

חכה, את הנושא של הפירוטים מנחם ואת הגירעון   חיים אברהם:
ואת הכל, את הדברים האלה אני לא באתי עכשיו לעשות. אני אעשה את זה 

 בצורה מסודרת, עם מספרים מדויקים, אל תדאג. 
 ום? היום זה הדיון. למה? למה לא להי    עו"ד שוקי פורר:

סליחה, אני לא אעשה מה שנוח לך, אני אעשה מה   חיים אברהם:
 -שנוח לי. מה שנוח לי אני אעשה, לא מה נוח לך. אז בסופו של דבר אמרתי 

הכלי, אבל הכלי למעשה הוא לא בשם האיזון התקציבי מנחם. העירייה פה לא 
ת את השירות ואת איכות נועדה רק לשם האיזון התקציבי, העירייה נועדה לת

 החיים לתושבים, לא לאיזון התקציבי. בזה אני סיימתי. 
 תודה רבה לך, קרומר בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:

טוב, אני אשתדל לקצר, כי אני כידוע לך לא הצלחתי     :שוקי קרומר
כל כך להיכנס לכל הפרטים בזכותך האדיבה ואני מודה לך. אני מקווה שלא 

י לדבר, כי אם תפסיק אותי זה ייקח הרבה זמן. אני מקווה שתיתן לי תפסיק אות
דברים, בסך הכל  4לדבר, ואחר כך תענה לי אם אתה רוצה. אני רוצה לדבר על 

אני לא נכנס לתקציב. אני אדבר על התקציב מעט מאוד, אני אדבר על דרך 
פים לחודש היתה ועדת כס 16-התנהלותו של ראש העיר בנושא של תקציב. ב

מאוד מכובדת. הגיעו אנשים, באו לשמוע, אמר יו"ר הוועדה שאני מאוד מכבד 
אותו, ידיד משנה לראש העיר מנחם קליין שהיתה ישיבה מכובדת ודיברנו. הוא 
ביקש מאיתנו בסוף לא להצביע נגד, כי הוא אמר שיהיה המשך דיון עד התקציב 

ממנה את כבודו להגיד לי  בנושא הזה. ואם אני אומר דבר שהוא לא אמיתי, אני
 אם אני לא אומר אמת. 

 זה רשום בפרוטוקול.    מנחם קליין:
רשום גם, נכון. פה בישיבה, ביקשתי מעו"ד תמיר     :שוקי קרומר

. למה        2006-סעיפים מ 8או  7פינשטיין שהוא מנכ"ל העירייה, בקשה לגבי 
ריך להסיק מסקנות מה , אלא מאחר שאתה צ2006? לא שהדיון הוא על 2006-מ

ובסוף  ₪מיליון  2עם התקציב. ישנם תקציבים שנניח היה בהם  2006-קרה ב
והוציאו רק מיליון. אז אתה צריך  ₪מיליון  2, ויש תקציבים שהיה בהם 3הוציאו 

לבוא להסיק מתוך תתי הסעיפים מה קרה. הרי ברור לכולם שלא משנה מה 
טי, וזה בסדר, זה דמוקרטי, הרי זה דיון שנגיד, הרי התקציב יאושר ברוב אוטומ

ואני  בית יד לבניםסרק. אבל בכל אופן אמרנו, עוד חנניה ידידי ביקש שלגבי 
 מברך אותו על כך לגבי המבוגרים, ישר כוח. 

 .25,000-אגב, זה מופיע בפרוטוקול, ה    :חנניה וינברגר
בפניו  נשב ונדבר. בא תמיר פינשטיין, שאני מתנצל    :שוקי קרומר

עכשיו, אני מתנצל בשם ראש העיר, שאתה בכוח החוק אישרת לקבל את 
הסעיפים התקציביים וראש העיר לקח את הכוח שלך, למרות שעפ"י החוק מותר 

ימים. ראש  3לראש העיר או לבא כוחו לתת אישור לתת סעיפים תקציביים תוך 
שוקי קרומר רוצה העיר פנה לדניאלה הגזברית ואמר לה ביום רביעי בבוקר שאם 

סעיפי תקציב, יפנה אליו אישית. למרות האישור שהיה לי, פניתי לראש העיר 
 -כי משחקי הילדים עם ראש העיר אני לא אוהב לשחק  - במכתב, מחלתי מכבודי

 22-אז נתתי מכתב וביקשתי. אני ביום שני, הרמתי טלפון ליפה קליין ולדבורה, ב
בל? שימו לב, ראש העיר אישר לי על לחודש ושאלתי האם יש לי חומר לק
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לחודש הוא נתן  18-המכתב שראיתי אותו היום, שאפשר לספר לכם אותו, שב
הוראה לתת לי. יפה נכנסה לדניאלה ושאלה את דניאלה האם יש חומר לשוקי 
קרומר. אז דניאלה אומרת שלא, ראש העיר לא דיבר איתה בנושא הזה. 

ים ובגזברות לוקחים פעמיים ביום את להזכירכם, שמזכירות העירייה באגפ
ימים אדוני  3-לחודש, הרבה יותר מ 22-בצהריים יום שני ה 13:00הדואר. עד 

ראש העיר ממה שאישרת לי, לא היה חומר. יום שלישי בבוקר כתבתי מכתב 
בבוקר טלפנה לי  09:30-לד"ר שוקי עמרני, בא לי לבקש ממנו דחייה בישיבה. ב

אתה יכול לבוא לקחת אותו. אמרתי לה אני לא  -רה החומר הגב' יפה קליין, ואמ
שעות לפני זה, קשה לי לעיין בחומר אני  48יודע אם אני אבוא לקחת אותו, זה 

בבוקר התייצבתי, חצי שעה אחרי זה  10:00איש עובד. למרות הכל, בשעה 
יגיד שאני לא מדבר אמת, אני מוכן שיבדוק  לקחתי את החומר. אם מישהו כאן 

לחודש בבוקר,  23-ותי. כתבתי לד"ר שוקי עמרני במכתב, כתבתי לו בכתב ידי בא
.  09:30שהיום בשעה  הודיעה לי מזכירת הגזבר שיש לה את הנתונים שביקשתי

, 2007לתקציב בהשוואתם כאמור אינני יכול לבדוק את הנתונים באופן יסודי 
ני אדם עובד ואני שעות לפני הישיבה, כי א 48-עקב זמן קצר ביותר, פחות מ

מקומות וקשה לי. ראש העיר בשיא חוצפתו כותב מכתב לד"ר שוקי  2מנהל 
עמרני. אני לא אקריא לכם את כל המכתב, כותב: ש'לאחר ישיבת ועדת הכספים 

בכמה סעיפים  2006ביקש מר שוקי קרומר לקבל פירוט הוצאות מתוך ביצוע 
פי הוראת פקודות העירייה, יש . ל2007נתונים שאין להם כל קשר להצעת תקציב 

לקבל את הסכמתו בכתב של ראש העיר או מי שלא הסמיכו לכך, בטרם מסירת 
 3-מסמכים לעיון חבר המועצה. המסמכים יועמדו לרשות המבקש לא יאוחר מ

'. זאת אומרת, תמיר אישר לי באותו יום. נכון תמיר? אתה לא  ימים מיום פנייתו
שוקי פורר אומר,  -בהתאם להוראות הנ"ל'  יכול להגיד שלא. 'אני נהגתי

'אישרתי בקשה של מר קרומר והוריתי לגזברות העירייה לאפשר לו לעיין 
-במסמכים המבוקשים על ידו בתוך פרק הזמן הדרוש'. זאת אומרת ראש העיר ב

הוא היה צריך לתת. 'מצורפת בזאת בקשתו של  20-קיבל את המכתב ממני, ב 17
. כך או כך, 18.1.07-ואישור שלי על גביה מיום ה 17.1.07-מר קרומר מיום ה

משנתבקש מר קרומר על ידי הגזברות להגיע למשרדי העירייה לצורך קבלת 
אלא העדיף לפנות אליך בבקשה להורות על  הנתונים שביקש, נמנע מלעשות כן

דחיית מועד ישיבת המועצה'. עכשיו אדוני ראש העיר לפרוטוקול, אני מצהיר 
בגזברות העירייה לא  09:30לחודש בשעה  23-פרוטוקול, שאף אחד לפני הבזאת ל

לבוא לקחת את  -ביקש ממני, לא פנה אלי, לא בכתב, לא בעל פה, לא דרך 
החומר. אדוני ראש העיר, אני מבקש שתצהיר לפרוטוקול, האם לפי טענתך היה 

חומר. כי בבוקר, ביקש ממני לקבל את ה 09:30חודש בשעה  23-מישהו שלפני ה
 -אם יש אדם כזה, אני רוצה לשמוע מיהו. כי אם אין אדם כזה, ואין אדם כזה 

אני מודיע לך אדוני ראש העיר, שבנושא הזה בלבד, כי אני לא רוצה להמשיך 
הלאה, אתה משקר במצח נחושה. אני קורא לך לתבוע אותי לדיבר על הנושא 

 23-דם שפנה אלי לפני ההזה. בנושא הזה אתה משקר במצח נחושה, לא היה א
כי לא היה חומר.  13:00לחודש בשעה  22-, החומר לא הגיע עד ה09:30-בחודש ב

לחודש קיבלתי. אז אני לא צריך את החומר שלך, בין כה הישיבה היא תהיה  23-ב
מה שתהיה הישיבה. חשבתי, קצת הגינות. מילא הורדת את תמיר פינשטיין 

אתה ביטלת את האישור,  -חר שהוא אישר העירייה לדרגה נמוכה, לא מנכ"ל
מילא. אבל לכתוב מכתב שבחלקו הוא שקרי למשרד הפנים, ואני עומד על כך, 

 חבל. 
לא  - 1זה משקר,  - 1מושגים שונים:  2מבחינתו זה    מנחם קליין:
 אומר אמת. 
 מנחם, סליחה.     :שוקי קרומר
 -לא, אתה יכול להגיד את אותו דבר   מנחם קליין:
אני אגיד, והוא יכול לתבוע אותי. אל תפריע לי, אני     :שוקי קרומר

 מסיים עוד מעט. 
אני רק רוצה להשיב לך בעניין הזה, כדי שהדברים לא     עו"ד שוקי פורר:

 יישארו ללא מענה. 
 אולי תשיב לי בסוף.     :שוקי קרומר
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לי שאני אני אשיב לך עכשיו על הדבר הזה. אמרתי     עו"ד שוקי פורר:
אתבע אותך על הוצאת דיבה. הטעו אותי לחשוב שפנו אליך. אני לא חושב שפנו 

אם כל כך רצית את החומר, יכול לפנות.  -אליך, לא פנו אליך. אבל אתה, אתה 
 העדפת לפנות רק היום או אתמול. 

פניתי. כמה  21-פניתי וב 17-פניתי, ב 16-פניתי, ב    :שוקי קרומר
 ? פעמים לפנות אליך

למחרת שפנית היתה כבר תשובה חיובית, ואם היית     עו"ד שוקי פורר:
 פונה היית מקבל את החומר.

אמרה אין.  -פניתי ללשכה שלך, לדבורה, שקיבלה     :שוקי קרומר
 אמרה אין.   -פניתי לדניאלה 

קרומר, אתה יש לך עניינים אחרים להתעסק בהם, אני     עו"ד שוקי פורר:
 את העיר, אז יש לי זמן מוגבל בשביל הדברים שלך. מתעסק בלנהל 

הבנתי, בוודאי. בוא נמשיך לדבר השני. נושא בתקציב     :שוקי קרומר
 יועצי התקשורת.  ₪ 500,000של 

 מיליון.  500   מנחם קליין:
 . ₪ 500,000    :שוקי קרומר
 לא.    מנחם קליין:
עצי התקשורת? לא. ליו ₪מיליון  500אתה רוצה לתת     :שוקי קרומר

, ייאמר לזכותו ₪ 500,000-מספיק. בוועדת הכספים שדיברנו מה זה ה ₪ 500,000
של מנחם שהוא אמר לאחר כל מיני דברים של דניאלה ושל תמיר, שערבבו בין 
האגפים לבין הכספים, אמר 'הכסף הזה מיועד להאדיר את שמה של העיר שאתם 

ל העירייה, והכסף הזה בעיקר מיועד כדי כותבים בעיתונים דברים פחות טובים ע
 לעשות תדמית יותר טובה לעירייה ולראש העיר' פלוס מינוס במילים האלו. 

זה בעקבות ההערה של חיים אברהם שאנחנו עושים    מנחם קליין:
ולא מפרסמים. הקצבנו כסף שהציבור ידע לא דרך כל מיני מודעות למיניהן 

 סקו בשאלה שלך. לכן הקצבנו כסף לפרסום. כתובות, כי כל הזמן בתקציב יתע
 בסדר גמור, מאה אחוז.     :שוקי קרומר

 שוקי, זה בכתב או גם בתמונות.     :חנניה וינברגר
 גם וגם.     עו"ד שוקי פורר:

זה בהכל. אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל אני     :שוקי קרומר
ך מול העיתונים עבודה רוצה לשבח את יועצי התקשורת, באמת. הם עושים ל

נפלאה, עבודה נפלאה ואני כבר אגיד מה. תראה, מול הציבור הסקר הזה יצא 
שהם לא עשו שום דבר עבודה למענך, כי העובדה היא שבסקר נכשלת. סקר 
ששאלת בו שאלה פוליטית, שגם אל זה תיתבע במשרד הפנים. שאלת שאלה 

הלני, על חנניה, על מנחם פוליטית וזה בורח מהנושא הזה. שאלת עלי, על ק
על זה תיתן את התשובות על זה, אבל  -קליין, זוהר בלום, על אמיר, על ליבוביץ 

זה לא לעכשיו. אבל תראו דברים נהדרים שקרה בתקשורת בשנתיים, למה ייאמר 
שנים, ממש  3-דקות. היתה כתבת מצטיינת לפני כ 2-לזכותם? שימו לב, ממש ב
'. חוקרת, בודקת, כותבת. מה עשו החבר'ה? כתבת מצטיינת בעיתון 'זמ ן מקומי

 של ראש העיר.  1כמו שצריך, צירפו אותה לחבר'ה. היא היום מספר 
 אני מצטט אותי, אתה לא אומר שזה אמרתי.     :חנניה וינברגר

 אני רק מעיר, אתה צודק.     עו"ד שוקי פורר:
 חנניה אתה מפריע לי.     :שוקי קרומר

 לא, אתה מצטט אותי ולא אומר שזה אני. זה לא הוגן.     :חנניה וינברגר
היה  -עיתונאים, היה אילן אפרתי  2תרשה לי, היו     :שוקי קרומר

ונשאר, והייתה בחורה שאני מאוד מעריך ומכבד והיא נכנסה לתפקיד שלה 
ועשתה את עבודתה ועושה את עבודתה המצוינת לראש העיר. הבחירה של נווה 

וינת, אין לי טענות בכלל, היא עושה את עבודתה כמו שצריך. היא בחירה מצ
היתה עוד עיתונאית באותו עיתון, שהיתה כתבת טובה. רק מה? התחילה לכתוב 
כתבות שלא מצאו חן בעיניי החבר'ה ולא נתנו לה לכתוב. ברגע שלא נתנו לה 
 לכתוב בעיתון, היא קמה והתפטרה. היא בחורה צעירה, היה לה הרבה אומץ,

אמרה 'אם עיתון כזה לא נותן לי לכתוב את האמת שלי, אני יוצאת'. אחר כך 
היתה עיתונאית נהדרת גם בעיתון אחר, שהתחילה לכתוב דברים יפים. התחילו 
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זה לא מתאים. ואז היא התחילה לעשות כתבות עם ראש  -להגיד לה החבר'ה 
שבמקום  -ה העיר שהיה בחוץ לארץ, אחר כך היא עשתה כתבה על האופוזיצי

לשבח, חירפה אותנו. וראה איזה פלא, כעבור חודשיים היא נעשתה דוברת של 
מכללה ידועה. אחר כך היה עוד אחד, בחור נחמד שהוא יושב פה, בחור צעיר. 

. הציעו לו הצעה, 20כתב באינטרנט, יש לו אתר נחמד, בחור צעיר עוד לא בן 
חנו מכניסים פנימה לעיתונים, תכתוב כל כתבה שאנ -רשת המתנ"סים הציעה לו 

 -תקבל סכום כסף תמורת חוזה. תכניס את הכתבות של המתנ"סים לעיתונים 
תקבל כסף. הוא לא חתם כן חתם על החוזה, כל הדברים האלו הם דברים 
שידועים. אחר כך כשהתחיל לכתוב קצת משהו נגד יועצי התקשורת, צעקות 

את חבל על הזמן, צעקות מפה ועד בלגנים. מסכן, הוא יקבל אחרי הישיבה הז
 אחר כך. 

 זה רק המוח הקרימינלי שלך יכול לחשוב ככה.     עו"ד שוקי פורר:
שוקי, אל תדבר על קרימינל, עשה לי טובה, באמת. אל     :שוקי קרומר

נל עליך,  תדבר, בוא לא נדבר על קרימינל. אני לא משתמש בביטויים של קרימי
 נתיים לא אני נמצא בחקירה. אל תשמש עלי. עזוב, כי בי

אתה מייחס פה לאנשים מחשבות שאולי עוברות     עו"ד שוקי פורר:
 במוחך. 

אל תפריע לי. אני אומר, יכול להיות שאני הוזה. מה     :שוקי קרומר
 איכפת לך? תן לי להזות במסגרת חצי השעה שיש לי. תן לי להזות. 

 אתה צודק.     עו"ד שוקי פורר:
בכל אופן היתה כתבה שהיתה קשורה לבנו של ראש     :רשוקי קרומ

אין לי שום דבר נגדו, אלא שראש העיר השתמש  -העיר. בנו של ראש העיר 
נו תהייה  ביכולתו והוא קצת עוזר לבן שלו בכל מיני מקומות ציבוריים, אז עשי

 קטנה. 
עד איפה תרד? תגיד לי, עד איפה תרד? עד לאיזה     עו"ד שוקי פורר:

 יבים תרד? תעזוב את המשפחה שלי, שמעת? ב
 אני עוזב אותה.     :שוקי קרומר

 תעזוב את המשפחה שלי.     עו"ד שוקי פורר:
 אני לא נוגע בה, תאמין לי.     :שוקי קרומר

 אתה לא נוגע בה?     עו"ד שוקי פורר:
 לא.     :שוקי קרומר

 תתבייש לך.     עו"ד שוקי פורר:
י מתבייש, תתבייש אתה. אני לא רוצה כאן להגיד אנ    :שוקי קרומר

 עוד כמה דברים שאני יודע ואני לא אגיד. 
 תגיד מה שאתה רוצה.     עו"ד שוקי פורר:

 לא, אני לא אגיד.     :שוקי קרומר
 תגיד מה שאתה רוצה.     עו"ד שוקי פורר:

 אני לא אגיע לרמה שלך, לא ארד לרמה שלך.     :שוקי קרומר
 לרמה שלי?     קי פורר:עו"ד שו

 ממש לא.     :שוקי קרומר
  מי מדבר על משפחה פה?    עו"ד שוקי פורר:

 מה קורה פה? איזה סעיף?    שאול ליבי:
 סעיף שוקי קרומר, כבודו של שוקי קרומר.     עו"ד שוקי פורר:

 נושא כספים.     :שוקי קרומר
 רומר. כבודו של שוקי ק -זה הסעיף     עו"ד שוקי פורר:

 אתה רוצה להפריע לי?     :שוקי קרומר
 כבודו הרמוס של שוקי קרומר.     עו"ד שוקי פורר:

לא, אין לי שום כבוד רמוס, לא ממך. בכל מקרה, יש     :שוקי קרומר
עיתון אחד שאתם קראתם לו 'לוח מודעות'. זה העיתון היחידי שיושב כאן אילן 

צא באמת. ומעניין, בשבוע האחרון אפרתי שמפרסם באומץ לב את כל מה שנמ
פנו אליו לפתוח דף חדש, לדבר איתו. והוא אמר: 'מה אתם רוצים ממני? אני 
כותב את האמת. אני לא בא לחפש משהו, אני כותב את האמת. לכן השיחות 
איתי על הכיפאק, אין שום בעיה. האם אתם חושבים שאני אשנה את דעתי או 
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 דעותיי לפי מה שקורה'.  אשנה את דעותיי. אני משנה את
 מה זה קשור לתקציב?     עו"ד שוקי פורר:

האלו  ₪ 500,000-אני אגיד לך, הנה הגעתי. לכן, ה    :שוקי קרומר
. באמת לבוא ולהראות 1דברים:  2-שנמצאים בתקציב הפרסום, הם כסף שנועד ל

את מה שראש העיר הראה פה לסקר שהראה שאנשים טוענים שלא עושים שום 
 בר בעיר. ד

 יש לך את תוצאות הסקר? אתה מסקרן אותי כבר.     :חנניה וינברגר
אני מניח שראש העיר ייתן, הוא ייתן בסוף את     :שוקי קרומר
 התוצאות. 

האלו, יעשו גם תדמית  500,000-. בסופו של דבר, ה2    :שוקי קרומר
כם, נפרסם פחות לראש העיר וגם יגידו לעיתונים, זה לגיטימי 'נפרסם יותר אצל

 אצלכם', נעשה לפי הכתבות שלכם'. 
 . 2006שוקי, כמה מילים על    מנחם קליין:
נושאים ובזה אני מסיים.  2אני ממשיך הלאה בעוד     :שוקי קרומר

נושא אחד זה נושא של תקציב הספורט ונושא אחד זה נושא של תקציב התרבות. 
תקציבי התרבות, הספורט והנוער לא נכנסתי לשאר התקציבים, לא היה לי זמן. ב

אני מבין קצת יותר משאני מבין בשאר הדברים. קודם כל, אני חושב שד"ר מרה 
קנבל עושה עבודה טובה מאוד, ואני משבח אותה על עבודתה. אני משבח את 

שאתה נותן באגודות כעבודתו של ידידי גם פה אבאי זאודה. אבל מה לעשות? 
יכול להרים את הספורט הזה באיזושהי צורה  מהתקציב, אתה לא 0.3%ספורט 

ו. אתה ראש  קדימה. עסקנים אדוני ראש העיר כפי שאתה מתבטא, היו ויהי
העירייה, היית צריך לקחת מספר ענפים שהם מובילים ברחובות ואותם הייתי 

הכספי בעיר הזאת יותר טוב, -צריך לתמוך והיית צריך לעזור. אם המצב הכלכלי
על כך, אני שמח שאנחנו קרוב לאיזון, ואני מברך את כל מי ואני משבח אתכם 

שעושה: אם זה אותך ראש העיר, אם זה אותך מנחם קליין או את הגזברות, כל 
 מי שמגיע לו וחברי ההנהלה, אין לי שום בעיה. 

 למה לעיתונאים שלך יש בעיה לשבח?    מנחם קליין:
מי, אני אומר בשמי סליחה רגע, אני מדבר עכשיו בש    :שוקי קרומר

שהגעתם לאיזון ואני משבח. אבל זה שבעיר הזאת אתם פועלים בצורה 
שלומיאלית, אני לא משבח. מה זה שייך אחד לשני. מה שאני רוצה להגיד לך, 
הגעתם לאיזון, חלק מהעבודה טובה, חלק ממחזור ההלוואות, שההלוואות ניתנו 

, בזכות תוספת הכנסות מכל בזכות ירידת המע"מ 12% - 5-6%-ההנחה היתה ב
 -מיני מקומות, בזכות מכירות של נכסים וכו'. הגעתם, בסדר גמור. ראש העיר 

הוא הביא מינוסים, אז הגיע  ₪הגיע הזמן שאחרי ששנים הוא עשרות מיליוני 
עם  2000-ו 1999הזמן שהוא גם קצת יאזן. הרי מה הוא עשה? הוא איזן את 

. השנה ₪מיליון  20,30,50,60היה במינוסים של  חובות מילג"ם, שאר השנים הוא
 הזאת הוא מגיע לאיזון, אני משבח את זה אין לי שום בעיה. 

מבין בזה בכלל סליחה, על מה אתה מדבר, אתה   :חיים אברהם
 משהו? 

 לא, מה אתה מבין?    אבאי זאודה:
 חיים, תן לי. חיים, עזוב.     :שוקי קרומר
ט, במילא אתה לא מבין. אתה עם אז שב בשק   :אבאי זאודה

 השחיתות שלך עשית מה שעשית את העיר. 
 תראה, אני לא ארד לרמה שלך כי זה יותר מדי נמוך.   חיים אברהם:

 אני ארד לרמה שלך.    :אבאי זאודה
 די נמוך. זה יותר מ  :חיים אברהם
 קטן כזה.  אפסתאמין לי, אתה    :אבאי זאודה

 , מספיק, קרומר מדבר. אבאי    עו"ד שוקי פורר:
הוא אפס לא, הוא הרס את העיר עם השחיתות שלו.    :אבאי זאודה

 קטן כזה ואין לך זכות לדבר. 
 אבאי, מספיק.    עו"ד שוקי פורר:

 כבובה. אתה פשוט יושב פה  חיים אברהם:
  אתה לא מתבייש שאתה יושב פה?   אבאי זאודה:
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  אתה בובה הרי, אתה בובה.  חיים אברהם:
 שתוק מטומטם, חתיכת זבל אתה.    אבאי זאודה:
אתה יודע מה, אמרתי לך, לרדת לביבים כמוך אי   חיים אברהם:

 אפשר. 
 תשתוק, תשתוק, שב בשקט ותשמע.    אבאי זאודה:

 אבאי, מה קרה לך?!     עו"ד שוקי פורר:
 אפס כמוך.    אבאי זאודה:
לאה אתה לא יכול לא, אתה יכול לצחוק. מהיום וה  חיים אברהם:

 לפנות לקהלני שמדבר בצורה כזאת, אתה לא יכול לפנות. 
 השתקתי אותו. למה אתה כועס?     עו"ד שוקי פורר:

  שוקי, אני לא כועס, כי אני גם לא יורד לרמות האלו.  חיים אברהם:
 הוא אמר מה שהוא לא היה צריך להגיד וגמרנו.     עו"ד שוקי פורר:

זה בסדר. כשמדברים אליך אז זה לא בסדר, ואתה לא,   חיים אברהם:
 כועס על כולם. 

לא ראיתי שאתה הגנת עלי פעם, ואני הגנתי עליך.      עו"ד שוקי פורר:
 הגנתי עליך. אתה עוד אף פעם לא הגנת עלי.  -ברגע שהוא אמר את זה 

אני לא צריך את ההגנה שלך. אני רק אומר לך, אל   חיים אברהם:
 ם אחרים שמדברים אליך. אל תכעס. תכעס על אנשי

 טוב, שמענו. אתה לא שומע הרי מה שאני מדבר איתך.     עו"ד שוקי פורר:
הנושאים שדיברתי לגבי הספורט והתרבות, לא  2לגבי     :שוקי קרומר

הדברים האלו וקצת  2-שאין לי הערות על דברים אחרים, פשוט אני מתייחס ל
 לנושא הנוער. 

 ויכוח הזה האחרון היה גם ספורט וגם תרבות. ב  רחמים מלול:
 רחמים, את הדברים הטובים כבר לא שומעים.     :חנניה וינברגר

חבל.  -אני אומר, תקציב כזה זעום לאגודות הספורט     :שוקי קרומר
אפשר  -שאפשר למצוא אותו בתקציב  ₪מיליון  3-4אני חושב שבתקציב של 

הספורט, של ספורט המים, של הספורט לקדם את כל הנושא של המחול, של 
הקבוצתי וספורט היחידים. אפשר לעשות ואני אומר לך, עם העסקנים האלה, עם 

אפשר לעשות  -הטוב שבהם, עם הרבה טוב שבהם ועם קצת לפעמים פחות טוב 
. אפשר להביא לכאן ₪קבוצה עירונית מאוחדת. הם מוכנים לזה תמורת מיליון 

מו בנס ציונה בפחות תקציבים. אפשר להביא את קבוצה עירוני מסודרת כ
הכדוריד בחזרה למקום שלו תמורת כמה מאות אלפי שקלים. אפשר וצריך, רק 
העניין הוא מה הרצון. בנושא הזה אין לך כנראה או רצון, או יכולת, או שניהם 

 140,000אין לי מושג. בתרבות, אני אומר היתה תכנית אב לתרבות עלתה  -יחד 
. למה? היתה מטרה ₪ 140,000מתנצל לפני כל התושבים שהוצאנו  . אני₪

שתהיה תכנית אב לתרבות, שניקח אותה, שאני התחלתי איתה בעזרתך וד"ר מרה 
קנבל המשיכה אותה. ישבנו שנה עשרות אנשים שהיו בישיבות, מאות אנשים 

ה ברחובות הסתובבו סביב הנושא הזה. היתה המלצה לעשות חברה עירונית בצור
מסודרת, ספר כזה עבה. קראתי אותו, נהניתי, באמת בטוב טעם. אז מה אתה 
עושה? תכנית אב לספורט עשית בקדציה קודמת, שמת את הספר על המדף. 
לקחת תכנית אב לתרבות שמת על המדף, ועכשיו אתה עושה חזון מהיר עושה 

תי ושם ועדות חזון, בין היתר ועדת חזון לתרבות. לוקח את רותי ענבר ידיד
אותה לחזון לתרבות, לחזון לספורט, לחזון לנוער. אני אומר, אני לא מבין. הרי 

 יש לך תכנית אב. 
 אתה לא מבין? אני אתן לך תשובה.     עו"ד שוקי פורר:

 אני בטוח שתיתן לי.     :שוקי קרומר
אז תשאל. שאלת, תקבל  -אתה לא מבין, אתה שואל     עו"ד שוקי פורר:

 ה. על זה תשוב
היתה תכנית אב לתרבות שנתנה כלים להתמודדות איך     :שוקי קרומר

 לעשות את התרבות יותר טובה בעיר הזאת. 
 ההערה היא ברורה, תקבל על זה תשובה.     עו"ד שוקי פורר:

היה אותו דבר תכנית אב לספורט. מה קרה? יש סקר,     :שוקי קרומר
אחרונה עושים אמנת שירות וחזון הסקר לא מחמיא, רצים לחזון. שנה וחצי ה
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שלוש, בתחילת קדנציה שנייה. שנה -והכל. זה דברים שעושים במשך שנתיים
אחרי קדנציה שנייה, שנה לפני סוף קדנציה ראשונה. אתה הרי יודע יפה מאוד 
שכל החזון וכל הריצה הזאת בסופו של דבר לא תיתן שום תוצאה. כי אם אתה 

נכון ולא תשקיע בעיר הזאת את מיטב יכולתך, כי לא תדע לנהל את העיר הזאת 
יש לך כישורים רק אתה לא מנצל אותם, אבל אתה אם לא תעשה אותם כפי 

הסקר הבא יהיה קצת יותר טוב. כי תפציצו את  -שצריך, מה שיקרה בפועל 
העיתונים עם כל מיני מודעות ותמיכות וקשקושים. אבל העשייה צריכה להיות 

ר, על ידך מנכ"ל שמבצע את המדיניות שלך ושל הנהלת שאתה מנהל את העי
העיר עם מנהלי האגפים, עם פיקוח, דיווח, הדגשים כאלו ואחרים, משובים  
חוזרים, היזונים חוזרים. אז אין את זה, זה הכל קשקושים ולכן הסקר שאתה 

שנים  8.5מקבל, למרות עשרות מיליוני השקלים שהוצאת בתב"רים. הרי אתה 
, הוצאת מאות מיליוני שקלים על תב"רים שתפקידם לפתח את העיר. ראש עיר

שנים לא היית מראה דברים  8.5אז אתה מראה דברים יפים, אוי ואבוי אם אחרי 
מיליון בתב"רים. לא שיפצת בצורה רצינית שום  250-300היה לך מעל כאלו. 

בונה  מבנה תרבות בעיר הזאת, לא מיזגת שום אולם ספורט בעיר הזאת, אתה
אתה בא לספר לי על תרבות? איזו  -בלי פרקט ובלי מיזוג  2007-אולם ספורט ב

תרבות זה מקום שאתה משוויץ בו? כי המקום הכי תרבותי בעיר, אתה לא נותן 
, ₪ 285,000לו תקציב שקל, אתה מוריד לעובדים וקניית שירותים נותן לו 

לא מתקצב כדי שמישהו  . את 'בית מיכל' אתה₪ 650,000שבפועל הם מוציאים 
שהי ששנינו יודעים את מי אחר ינהל אותו, אתה תתקצב אותי ברגע שזה יהיה מי

הבתים הכי  2ון לשים בבית מיכל. אבל עד אז עד לא מתקצב את זה. אתה מתכו
טובים בעיר הזאת אתה לא משקיע אגורה. אתה עכשיו השקעת בגלריה סוף סוף 

 הקתדרה הכי. ₪ 100,000ה שההוצאות שלה לגלרי ₪ 30,000משהו ותיתן איזה 
טובה בארץ, יושבת לך ומחזיקה תיק שאיכפת לה מהתרבות, רוצה את התרבות 

עיר התרבות והמדע, ואתה בתרבות בבית התרבות, כמקום  -ומה שאתה עושה 
לא הוספת אגורה אלא הורדת לקניית שירותים. קניית  -הכי מרכזי בעיר 

שירות לתושבים. לבית מיכל לא מינית בינתיים,  שירותים זה עובדים שייתנו
אמרת 'לספוג'. אז איזו עיר תרבות, על מה אתה מדבר? זה שיש אירועים? ודאי 

יפה, למה  -לתרבות  ₪מיליון  9, יש ₪מיליון  503שיש אירועים. בתקציב של 
עיר הנוער,  -. אבל דחיל אללה, על מה אנחנו מדברים? נוער 2%-לא? הגעת ל

ופחות מתקציב הנוער של  1/3ב של הנוער בעיריית רחובות הוא אולי התקצי
מאיתנו. כשאנחנו מדברים על עיר למען  1/4עיריית נס ציונה, שנס ציונה היא 
זה יפה. התוצאות הן בתקציב כמו שאתה  -נוער, למען תרבות, למען ספורט 

יל לתת אמרת, התקציב הזה הוא אנטי תרבות, אנטי ספורט, אנטי נוער. תתח
שנה לעיר, או יום  100-ל 2007תקציב לתרבות יותר, חוץ מחגיגות במרץ שנת 

שתפציץ את העיר באירועים למען בחירתך הבאה, שזה בסדר,  2008העצמאות 
עושים את זה. אבל תתחיל, קח את מבני התרבות הישנים, תשקיע בהם, תשפץ 

, תבנה מגרשי אותם, תמזג אותם. תיקח את אולמות הספורט, תשפץ, תמזג
ספורט פתוחים, תבנה מגרשים. תשפץ את תנועות הנוער שהתחילו בזכות קליין. 
תעשה את הדברים האלו, ותאמין לי, יש לך אפשרות, יש לך כספים רבים מעל 

תקציב תב"רים. זה לא  ₪מיליון  30,40,50חצי מיליארד שקל בתקציב רגיל, מעל 
עושה פה, זה אוי ואבוי אם לא היית חכמה לבוא להראות לנו כמה דברים שאתה 

עושה. לכן אני אומר, חבל שככה אתה מתנהל. חבל, כי בסך הכל אפשר לעשות 
בעיר הזאת, מגיע לעיר הזאת מישהו שינהל אותה בהרבה יותר טוב ממה שאתה 
מנהל אותה. וחבל, יושבים כאן אנשי קואליציה, חלקם אנשים מאוד מוכשרים, 

 -יד הקואליציה. אם אתה רוצה להישאר בקואליציה שמה לעשות? ככה זה תפק
אתה חייב להיות כמו ראש העיר. גם אני, סה"כ הייתי איתך בקואליציה, אז רוב 
הדברים הייתי איתך. כשעשית דברים שהם נגד ההיגיון או נגד המוסר או 

הצבעתי נגדך. לכן בזה אני מסיים. יש לי עוד הרבה דברים מה להגיד  -לחברים 
קציב, אבל חבל על המילים כי בין כה חוץ מהתנועה הזאת שתגיד לי עוד על הת

 כמה דברים, שום דבר לא יקרה. 
שנה  100שוקי קרומר, חשבתי שתתייחס, יש עוד    שאול ליבי:

 לשעריים, השכונה הכי גדולה בעיר. 
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אני מקווה שאין פה בנק של חשבונות עובר ושב. אני     :חנניה וינברגר
א מתכוון ללכת בכיוון הזה. בקשר לתקציב: חברי ההנהלה קיבלו בכל אופן ל

ואחר כך אם אני לא  ,מבמפע"הסברים יפים על התקציב. היה יום עיון שלם 
ישיבות של ההנהלה. הופיעו בפניכם מנהלי אגפים ומחלוקת ומי שהיה  2טועה 

ואני לא יודע מי היה וכמה היו, אם רצו היו מקבלים הסברים נאותים על 
התקציב. לצערי הרב, אנחנו חברי האופוזיציה לא זכינו ביחס הזה. בישיבה 
האחת שהיתה היתה ללא מנהלי אגפים ומחלקות וזה חבל. אני סבור שחברי 
המועצה כחברי מועצה, כולם ללא יוצא מן הכלל יכולים להיות שותפים בקבלת 

י מבקש הסברים מהם הצרכים, המטרות, התכניות של האגפים והמחלקות. אנ
שהדבר הזה יילקח בתשומת לב לפעם הבאה. למרות שבתקציב הבא הוא יהיה 

אקסלנס, כך אני מעריך, אני מקווה שאטעה. אני ביקשתי -תקציב בחירות פר
מידע בתחום התקציב, הן חלקי. חבל שקליין איננו פה, את מה שביקשתי בתחום 

ת בקשר למידע בתחומים התקציב קיבלתי, אין לי טענות בעניין הזה. יש לי טענו
 אחרים אבל בעניין הזה, לפחות קליין היה איתי מאה אחוז בסדר. 

חנניה רק משפט. אני אגיד לך לגבי הנושא הזה. שלא     :שוקי קרומר
ן לך שנה  ₪ 25,000ייתן לך כל שבת שנייה,  ייתנו לך אולי ארבעה חודשים, אי

 שלמה בסכום הזה. 
אני אענה לך תשובה. ראשית כל לא  אתה קופץ,    :חנניה וינברגר

 -איכפת לי
אני לא יודע על מה אתם מדברים בכלל. זה העובר  עו"ד אריה שטאובר:

 ושב? 
 בסוף אני אגיד.     :חנניה וינברגר

 כל מה שרצית קיבלת, אני דיברתי על הדבר הזה.     :שוקי קרומר
קציב: את זה הערתי גם בזמן שדיברת. בקשר לת    :חנניה וינברגר

מכלל  40%סעיפים, השכר יוצא  3-חלוקת התקציב אם אני מחלק את התקציב ל
זה  10%, 40%התקציב, הפעולות השונות בתחום חינוך, רווחה וכללי הם גם 

 -הנותרים זה מלוות 10%הנחה בארנונה ועוד 
 שכר נבחרים.     עו"ד שוקי פורר:

מועצה אתה כבוד ראש העיר, אני חושב שבישיבת    מנחם קליין:
 -יכול להביא את הדוגמא הזו ששכר נבחרים, עיוות כזה בעיתונים, נאמר בסקר

 מנחם, זה על חשבוני?     :חנניה וינברגר
 לא חשוב.    מנחם קליין:

עוד  -, מלוות והוצאות אחרות %10 -הנחות בארנונה     :חנניה וינברגר
שהשכר, אחוז השכר . לדעתי, המבנה הזה הוא לא טוב. יש לבצע פעולות 10%

, ואילו עניין של הפעולות במקביל יגדל. 'בתקציב ירד. זו פעולה קשה, איטית וכו
איך עושים את זה? זאת בעיה קשה וחייבים לתת על זה את הדעת. כאשר בדקתי 
את התקציב, אני הייתי מציע שיהיה פחות דברת ויותר מעשים. הכוונה היא, לא 

. סעיף בודד שנהיה     שתקציב הדובר נהיה כפול ייתכן וכבר שוקי דיבר על כך,
 . 984,600-קפץ ל 488,500-מ

 לא, זה כל הפרסום חנניה.     :שמעון מלכה
 עכשיו אתה מתחיל?     :חנניה וינברגר

 שמעון, אל תקלקל.    מנחם קליין:
, אלא 2007-, אותם סעיפים ב2006-מה שהיה ב    :חנניה וינברגר

. אני חושב זו טעות פטאלית ולדעתי אותו דבר 2 שהסכום הכולל גדל פי
. 4,190,000-ל 3,471,000-. פה קפץ מ₪ 800,000שם יש הגדלה של  -באירועים 

הלוואי וזה יהיה פרופר פעולות תרבות, אבל בצד ההגדלה של העניין אני מבקש 
להזהיר מפני ניצול יתר לכיוון בלתי רצוי של התקציב. חייבים לציין לשבח 

מבורכת שנעשתה, וזה העמקת הגבייה של הארנונה. אני גם מתפלא, אם  פעולה
כי אני לא בטוח שאני טועה, שהדבר הזה לא הוזכר כאחד ההישגים של פעולות 

. פעולת הגבייה של הארנונה גדלה ₪מיליון  12.5-השנה, שגביית הארנונה גדלה ב
בודים, ואפשר היה בסכום וזה הודות לפעולות שנעשו. היה לנו דיון על חובות א

. כאשר היתה ישיבה או 14.8אז להעמיק את הגבייה של החובות האבודים של 
מקרים.  1,000-שתיים בקשר לחובות האבודים, נאמר לנו שיש בשעתו עוד כ
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ועוד מאה אולי. אני  1,000מקרים פירוש הדבר שהיום בערך יכולים להיות  1,000
א אומר שכן או לא, כי מאז לא דווח סבור אם היו מקדישים תשומת לב, ואני ל

לנו דבר, אפשר היה להגדיל ולהעמיק את הגבייה של החובות האבודים וחלק 
מהם לא היה אבוד. אותו הדבר אני ביקשתי על מילג"ם פרטים. לדעתי ההסכם 

באה ואומרת  עם מילג"ם כנראה היה טוב בשנים הראשונות, כי חברת מילג"ם
'. לעומת זאת,  35-נה אותם, ואתה מקבל את ה'תן לי את החובות ואני קו מיליון

שנים אני חושב שהיינו יכולים לקחת בחזרה ולסיים את ההסכם, היינו  3אחרי 
גובים יותר כסף ואז היה לנו יותר לפעולות ולמעשים. חבל שהדבר לא נעשה 
ואני מציע להנהלה וגם למועצה לקחת את הנושא הזה ברצינות לידיים. לקחת 

שא של גביית הארנונה ממילג"ם בחזרה, שמחלקת המיסים והגזברות את הנו
אני לא אסתיר שלפני שנתיים יזמה האופוזיציה שלנו תעמיק את הפעילות. 

'קואליצית חינוך'. מה הכוונה היתה? שאנחנו העמדנו תנאי וקליין וראש העיר 
וך. אני לתחום החינ ₪מיליון  3עד  2-נענו לאתגר שלנו, והגדלנו את התקציב ב

בימים האחרונים ניסיתי גם בעניין הזה להעמיק את הפעולות של העירייה. 
לצערי הרב, הדבר הזה לא נשא עדיין פרי ואני בכל אופן קורא לך להיענות 
לעניין הזה. מועצת העיר היא הריבון, היא קובעת את התקציב. אנחנו חייבים 

 2של תחבורה, אלה להדגיש, לדעתי ניתן להגדיל את התקציב של חינוך ו
אני חושב אנחנו חייבים לפעול בתחום החינוך הסעיפים שאני קצת מלווה אותם. 

כבישים ומדרכות ביתר שאת ולכן חייבים להגדיל את  -ובתחום התחבורה 
מיליון והדבר אפשרי. האם גביית הארנונה  3-הסעיפים האלה בכ 2-התקציבים ב

, אני סבור שניתן להעמיק 2006-רה במיליון בשנה שעב 12.5-גדלה בצורה יפה ב
מיליון ואז להגדיל את הסעיפים  3את הגבייה, ניתן להבטיח הכנסות של לפחות 

של חינוך וכבישים. בחינוך אנחנו חייבים היום לצפות לא מה שיהיה מחר אלא 
מה שיהיה מחרתיים. העניין של שני התיכונים שהם מפלצות לימודיות ולא 

צל אותם, חייבים לבנות מוסד חינוכי על יסודי כללי למען חינוכיות, חייבים לפ
, אולי 2009-, לא ב2008חינוך הילדים. היום חייבים להתחיל, זה לא יהיה בשנת 

היה  ר"שז, אבל היום חייבים להניח את היסוד ולפעילות רבה. בי"ס 2015-ב
לדתי, מתוכנן מבחינת משרד החינוך להיות בי"ס ממלכתי דתי, הפך לכללי, הפך 

, ואני מקווה שאינני חשוד על ר"שז -נהייה כללי. אני ליוויתי את הרישום השנה 
קיפוח זרם כלשהו. לצערי הרב, הציבור הדתי לא הולך מערבה מרח' הרצל, אלא 
הולך מזרחה לרח' הרצל לכיוון קריית דוד וכיוצא בזה. לצערי הרב, הציבור 

זר בכל העיר. הריכוזים הגדולים הציוני הדתי וגם החרדי הולך מזרחה ולא מתפ
לב, -במקום הזה בר ר"שזמזרחי דרומה, ובתכנון בתב"ע  -יהיו בכיוון המזרחי 

בתי"ס. אז יצא מה שיצא, אבל חייבים להתחיל לפעול על בי"ס  2מתוכננים 
ממלכתי דתי. לכיוון החרדי, אם אני יכול להיתלות באילן גדול, מנהל אגף 

בזרם החרדי שהם מתחת לכל ביקורת. לכן, אני סבור החינוך, הרי ישנם בתי"ס 
 -מיליון בערך, חלק  2שחייבים במסגרת התקציב, מה שאני מעוניין בהגדלה של 

נניח חצי מיליון, להקצות לציבור החרדי לגווניו השונים על מנת להגדיל וקצת 
להשוות את הצרכים של החינוך החרדי לחינוך הממלכתי דתי והחינוך הדתי. 

למרות שסיעות האופוזיציה בפועל אינן מיוצגות, נעשות כמה  -נ"סים במת
פעולות די טובות. העניין של תנועות הנוער חייב לקבל משקל יותר גדול, ואני 

-מיליון, אני לא נכנס לוויכוח, לפחות ב 3-מציע להגדיל שם את התקציב מתוך ה
לחניכי תנועות קפיטה -כך שבמקום כל מיני סכומים שנותרים פר ₪ 100,000

לכל ראש של חניך.  ₪ 100, יש להקצות באופן שוויוני הנוער בכל מיני תעריפים
 3,100-שוויונות בתמיכה בתנועות הנוער כולן ללא יוצא מן הכלל. ישנם כ

 חניכים, יש שם הרי תקציב. 
 לראש, כמה זה?  ₪ 100הצעת לתת    מנחם קליין:

 יש שם תקציב.     :חנניה וינברגר
 , בסדר. 10,000אתה מציע להוסיף    ם קליין:מנח

מנחם, אתה תצליח לבלבל את עצמך, לא אותי. אני     :חנניה וינברגר
 . ₪ 100,000-מציע להגדיל ב

לראש, זה לא מסתדר  ₪ 100-אתה רוצה שיתקצבו ב   מנחם קליין:
 החשבון, מה נעשה. 
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 לא, הוא רוצה שנביא עוד חניכים.      :זוהר בלום
 זה בסדר.    קליין: מנחם

 הלוואי, אז יהיה פחות עברייניות.     :חנניה וינברגר
 אני מצטרף, אני תומך בבקשה.    מנחם קליין:

 שילכו לשומר הצעיר.     :חנניה וינברגר
 לראש.  ₪ 100-חנניה, אני תומך ב   מנחם קליין:

אני חושב שאנחנו רשאים גם להתערב בחלוקה     :חנניה וינברגר
אני חושב אנחנו חייבים להעמיק את  -ימית של רשת המתנ"סים. תחבורה הפנ

הגבייה, ואולי יהיה עכשיו קצת שינוי ברשות החניה. שם, לפי איזשהו דו"ח 
שראיתי החובות של דו"חות החניה מגיעים או הגיעו עד לפני כשנה בסביבות     

ה מדו"חות התנועה מיליון. פה גם חייבים להעמיק את הגבייה, והכסף שנגב 23-ה
חייב להיות מושקע בתשתיות ולא להיבלע כולו בתוך התקציב העירוני. מפעל 

אני אתמול נפגשתי עם ראש העירייה, מנחם קליין וסגן ראש העיר זוהר.  -הפיס 
בשעתו היה לנו ויכוח במימון, לא היה לנו שום ויכוח בטיפוח תנועות הנוער בני 

שוד על בני עקיבא ועל עזרא, ואני יכול גם עזרא. לא אני האיש שח -עקיבא 
לציין את זה על החבר מנחם קליין. היה לנו ויכוח נוקב על מקור המימון של 

הסניפים לתנועות הללו. אני רוצה לציין לשבח, ואני מקווה שזה גם  2בניית 
סניפי תנועות  2יבוצע, בפגישה אתמול כפי שציינתי, אנחנו הקצינו לבניית 

מיליון, מעל מיליון. חלק  1.2עזרא מכספי העירייה בשעתו  -עקיבא הנוער בני 
אחר של הכספים בא מתרומה של אדם נדיב פה. מאחר שראש העירייה נבחר 

 -לדירקטוריון מפעל הפיס
אין לזה שום קשר להכניס את זה לתוך העניין, לא     עו"ד שוקי פורר:

 שייך. 
 מיליון.  1.2דים שם אתה שווה אני חושב בין המיליאר    :חנניה וינברגר

מפעל הפיס מחלק כספים בדיוק לפי אמות מידה לא.     עו"ד שוקי פורר:
 שקופות לחלוטין ואין לזה שום קשר. 

שבית"ר קיבלה מימון שלם ממפעל  שקוףאז כמו שהיה     :חנניה וינברגר
 עזרא יהיו שקופים באותם עקרונות.  -הפיס, אותו הדבר בני עקיבא 

זאת הקצבה של העיר, והעיר יכולה להחליט מה היא     שוקי פורר: עו"ד
 עושה איתה. 
 כבוד היו"ר, אני חייב להבהיר.    מנחם קליין:

 אתה חייב להבהיר, אבל לא עכשיו, לא על חשבוני.     :חנניה וינברגר
כבוד ראש העיר, אנחנו בונים מבנים לנוער הדתי    מנחם קליין:

לבני עקיבא ולא לעזרא. אנחנו בונים מבנים לנוער הדתי לתרבות וספורט, לא 
 ברחובות, בדיוק כמו שבנינו מתנ"סים לנוער החילוני. 

 זאת אומרת, אתה נגד בני עקיבא?     :חנניה וינברגר
 לכן אני רוצה להבהיר את זה לפרוטוקול.    מנחם קליין:

 נניה?עזבו את זה. כמה זמן עוד אתה מעריך ח    עו"ד שוקי פורר:
דקות או פחות אולי. אם  10לא ייקח הרבה זמן, עוד     :חנניה וינברגר

מיליון, אנחנו מקטינים את  1.2עזרא  -אנחנו הולכים בכיוון הזה של בני עקיבא 
, יש יותר כסף לפעולות או לפיתוח ומקטינים 2006הגירעון של העירייה בשנת 

זרא דומה לבית"ר וכולו הליך ע -את הגירעון. אז גם כל ההליך של בני עקיבא 
האגף הזה הוא אולי אחד  -חוקי. על ארנונה וגביית חובות דיברנו קודם. הנדסה 

האגפים היחידים שהוא מייצר כסף, ולכן נדמה לי שהוא כורע תחת עול העבודה 
רבעים,  4-ולחלק את העיר ל 2ויש שם להגדיל את תקן הפקחים באדם אחד או 

 3-אותו הדבר. במסגרת ה -לכל העיר.  מענקים  2דומני  ולא 1ולכל אזור שיהיה 
לעמותות שלא חילקנו את  2006מיליון שאני מבקש, דומני שעשינו עוול בשנת 

 -הכסף. התקבלו החלטות שמעניקים זכות לעמותות השונות בספורט, דת וכללי 
כסף, אבל למעשה הם נשארו עם הבטחות ללא כיסוי. אני סבור שזה חוב 

חייבים לפרוע אותו, ויש לעשות מאמץ. כמו שהשנה חילקנו כסף של שאנחנו 
, כי באופן פורמלי 2005-, למרות שתבעתי שזה יחולק ב2006בשנת  - 2005שנת 

זה לא חוקי. אני מציע לא לקפח אותם. כמו שהייתי עבריין, ואני אומר עבריין 
ת הכסף , כך אנחנו חייבים לחלק א2005וחילקנו את הכסף של  2006בשנת 
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, ולעשות כל מאמץ לחלק להם את 2007-הסוגים ב 3-שהבטחנו לכל העמותות ל
. אותו הדבר ישנם חובות בקשר לויסגל. אגב, אני תמה למה 2006הכספים של 

ה.ל.ר לא התלבש על ויסגל ואימץ אותו לפעילות שלו כמו רשות החניה. אפשר 
אבל אני מעלה שאלה.  היה לבדוק את העניין הזה, אני לא יודע לשלוף פתרון

, בין התקציב המאושר לבין 2006דבר אחרון, יש סעיפים שהם חורגים בין תקציב 
וכו'. אם  40%, של 1/3ביצוע זמני, בו בזמן שישנם סעיפים שיש בהם חריגה של 

אנחנו נצא מתוך הנחה שישנן מחלקות מסוימות שהן רשאיות בפועל לחרוג 
חד לכל המחלקות. בוועדת הכספים אמרתי, בצורה כזאת, אני סבור שיש דין א

נניח אם אנחנו חורגים מתקציב בסעיף זה או אחר בכמה אחוזים, הדבר הזה 
ובהרבה יותר, זה בשום  1/2-, ב1/3-נסבל, זה לא בדיוק מדע מדויק. אבל לחרוג ב

אופן אסור שיקרה. אני חושש שישנן מחלקות שהן מלכתחילה מביאות את זה 
 יחרגו כמה שהן רוצות. בחשבון שמחר הן 

 אין דבר כזה, מאיפה זה יוצא?     עו"ד שוקי פורר:
 אני רואה את זה לפי התוצאה.     :חנניה וינברגר

כל דבר אפשר להסביר. תשאל על כל חריגה שהיתה,     עו"ד שוקי פורר:
 יש הסבר לחריגה הזאת. 

אני מקווה שהגזבר בתוקף החוק יעמוד על המשמר     :חנניה וינברגר
 שלא תהיינה חריגות. 

 אין חריגות.     עו"ד שוקי פורר:
 -%5עד  %2-1דובר על מ    :חנניה וינברגר

 אסור לחרוג מהתקציב. נקודה.     עו"ד שוקי פורר:
כנראה מותר, כי מאשרים  1/3אפילו בשקל לא, אבל     :חנניה וינברגר

 את זה. 
לא. יש לפעמים במהלך שנה שאין ברירה, חורגים     שוקי פורר: עו"ד

 מהתקציב כי אתה צריך לסגור פעולה. 
אז אפשר לכנס את ועדת הכספים ואפשר לכנס את     :חנניה וינברגר

המועצה לאישור הגדלת התקציב, מה שהצעתי לגבי ועדת מענקים. אני מבקש 
אני חושב שנוכל להתקדם קדימה מיליון יוכח, ו 3-שעניין הגדלת התקציב בכ

 . תודה. 2007בהצלחה לשנת 
 שטאובר, אחריו לואיס ואחריו ליבי.     עו"ד שוקי פורר:

טוב, אני כמובן לא אכנס כמו שכל האחרים לא נכנסו  עו"ד אריה שטאובר:
לעומקם של פרטים בספר התקציב, אין זמן לעניין הזה. אני גם לא אכנס         

אלה או אחרים של תוספת בסעיף כזה או אחר. אני חושב שגם זו כ ₪ 500,000-ל
קטנוניות אולי להסתכל דרך זכוכית מגדלת אם הגדילו איזה סעיף מסוים         

, למה עשו את זה, מה עמד מאחורי זה. בואו נסתכל יותר על דברים 500,000-ב
יים, לא על עקרוניים בנושא התקציב, אני חושב שזה הפורום שצריך לדבר עקרונ

פרטיים. פרטיים אפשר לדבר עם הגזברית בהזדמנות אחרת. אני רוצה להעלות 
נקודה, אני רוצה להצביע למעשה על אפליה פסולה ועיוותים, אני אקרא לזה 
עוול שנעשה לציבור שלם שאני מייצג חלק ממנו. אני מתכוון לציבור של סיעת 

עת המפד"ל בנויה על ציבור ש"ס, רחמים מלול למשל וגם אנוכי וגם חלק מסי
שלמעשה יש לו קו חיים  -חרדי, דתי, לאומי  -כזה שהוא יותר נקרא חרד"ל 

מסוים ותרבות מסוימת שונה קצת מהתרבות הכללית. היא לא הולכת לאירועים 
בנות, תכנים אחרים בתרבות, בתי"ס מסוימים שאנחנו מכירים -משותפים בנים

יד בהגינות, שהאפליה הקיימת והעיוותים אותם. לצערי הרב, ואני חייב להג
הקיימים בתרבות ובחינוך לגבי הציבור הזה, שהוא ציבור שאם נספור הוא 

רק בשולחן הזה, אז האפליה לא התחילה בקדנציה של שוקי. אני  25%-מהווה כ
, אגב תמיד הצבעתי בעד תקציב, לא 1989חייב לציין, אני חבר מועצה משנת 

 נגד תקציב.  קרה פעם אחת שהצבעתי
 . %33  רחמים מלול:

, עוד יותר טוב. אני חייב בהגינות לומר שזה לא %33 עו"ד אריה שטאובר:
התחיל היום ולא בקדנציה של שוקי, זה התחיל כבר הרבה שנים אחורה. איך 
אומרים, עיוות שנעשה הרבה שנים, זה לא אומר שאי אפשר להפסיק אותו. אני 

בראשה ראש העיר, שכבר הצבעתי פעם אחת הייתי מצפה מהנהלת העיר ו
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בפניהם בשלהי הקדנציה הקודמת על העיוות הזה, שהדבר יבוא על פתרונו בשנת 
. אז נכון שאומרים לי וגם אני רואה שיש תיקון מסוים, אבל 2007 -התקציב הזו 

לדעתי זה לא מספיק. הרי כל אחד מודה כשאני מדבר איתו על הנושא הזה, הוא 
רור, צריך להיות שוויון, כל ראש אותו ראש, כל ילד לא משנה דתי, אומר לי: ב

הכל שווה. אף אחד הרי לא יגיד שזה לא שווה. אז ברור  -חרדי מאיזה עדה 
שצריך להיות שוויון, השאלה אם זה נעשה בשטח. אני רוצה להביא מספר 

או שהיא  2007-נתונים שתבינו על מה אני מדבר. עיריית רחובות תוציא ב
על חינוך: כולל  ₪מיליון  116 -, אני לא יודע, תתקני אותי 2006-הוציאה ב

. עיריית ₪מיליון  116משכורות, כולל פעולות, כולל הכל. כך אמרת לי דניאלה, 
. זאת אומרת, ₪מיליון  63, קיבלה ממשרד החינוך ₪מיליון  116-רחובות מתוך ה

 נה. אנחנו תרמנו מהכנסות הארנו ₪מיליון  53שהיתרה 
 לא.      :זוהר בלום

 למה לא?  עו"ד אריה שטאובר:
 יש השתתפות הורים, יש תורמים מממנים נוספים.      :זוהר בלום

ליחה, זה לא יתכן מה שאתה אומר מסיבה פשוטה, ס עו"ד אריה שטאובר:
 כי הכנסות הורים לא מופיעים בספר התקציב שלנו. 

 מיליון לגני ילדים.  6     :זוהר בלום
 זה נמצא פה?  עו"ד אריה שטאובר:

 בטח.      :זוהר בלום
משרד החינוך. אני מדבר גם על  63אמרתי הכנסות  עו"ד אריה שטאובר:

או  43מיליון הוא מספר לא נכון וזה רק  53-הנושא העקרוני, זאת אומרת אם ה
, הרי דין פרוטה כדין מאה. אני מדבר על 33, אז אותו דבר. תיקחו את זה 33

גם טוב, אז  -מיליון  53-קרון כרגע. אם בסוף תוכיחו שהכל מההורים, כל ההעי
 40כמה מיליונים, אז  53-לא אמרתי כלום. אם ההורים הרי השתתפו מתוך ה

או כמה שלא יהיה, אנחנו תורמים מכספי ארנונה שאני  ₪מיליון  40. ₪מיליון 
 -הכסף הזה משלמים עם -משלם, שמלכה משלם, שאקוע משלם, שמלול משלם 

 גם שוקי משלם.    אבנר אקוע:
 גם שוקי משלם, עם הכסף הזה עושים פעולות בחינוך.  עו"ד אריה שטאובר:

 גם אני משלם.     עו"ד שוקי פורר:
 גם אתה משלם.  עו"ד אריה שטאובר:

 הוא אמר שוקי והתכוון לשניכם.     :חנניה וינברגר
ת הבדיחות תשאירו לסוף, אני הייתי מבקש שגם א עו"ד אריה שטאובר:

שמשרד  ₪מיליון  63-אתם קוטעים לי את קו המחשבה. אני שוב אומר, אני מה
החינוך נותן לנו לא מבקש שקל אחד, כי המוסדות שלנו מקבלים ישירות ממשרד 

 החינוך. 
 כמה? כמה?    מנחם קליין:

מנחם, תעשה לי טובה, אל תפריע. אני מדבר על  עו"ד אריה שטאובר:
ומים שאנחנו משקיעים בנטרול הכספים של ההורים, כמו שזוהר אמר הסכ

בנטרול, על הכספים האלה אני מדבר צריכה להיות חלוקה שווה בין ראש לראש. 
ולא משנה אם הבת לומדת בבית יעקב או בקציר. אני אתן לכם דוגמא: הבת שלי 

מים מלול בנות, הבת של מלכה באותה כיתה, רח 300לומדת בבית יעקב יחד עם 
יש לו בת בבית ספר הזה. שאלתי היום את המנהל, אמרתי לפני שאני מדבר פה 

שנה  40הוא  -להיות בטוח שאני מדבר דברים נכונים, אמרתי לו מר גריבאום 
כמה כסף אתה מקבל מעיריית רחובות כל שנה? תגיד לי כמה אתה  -מנהל פה 

אולי בשיפוצים, אבל  מקבל ומה אתה מקבל. הוא אומר לי: פרוטה אחת לא.
, -בעיקרון הוא לא מקבל שקל אחד מעיריית רחובות. בי"ס תיכון, גילאים ט'  4יב'

שאנחנו  ₪מיליון  20או  30או  40-שנים, בנות רחובות לא מקבל שקל אחד מ
וות הזה.  משקיעים מכספי הארנונה שאנחנו משלמים. על זה אני מדבר, על העי

א התחיל אתמול, אני לא אומר ששוקי אשם העיוות הזה קיים הרבה שנים, ל
בזה. אני רק טוען ששוקי צריך להפסיק את זה. אומרים לי שיש נוהל חדש 
ממשרד הפנים. אז רבותיי זה נכון, הנוהל מדבר על פרוצדורה, היועצת 
המשפטית תעיד, הוא לא מדבר על המהות. המהות שמגיע לכל ילד אותו שקל זה 

אין בעיה. תלכו בפרוצדורה  -ה. ועדת מענקים ברור, הפרוצדורה היא שונ
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החוקית, אמרתי את זה למיכל דגן ואין ספק שצריכים ללכת רק לפי החוק. אם 
לפי הנוהל החדש. אבל אני מדבר כרגע על המהות, לא על  -יש נוהל חדש 

 2006-בתרבות, תקציב המתנ"סים ב הפרוצדורה. זה בחינוך, אני אתן לכם דוגמא
 . 2007-, הוא מתוקצב אותו דבר ב₪ון מילי 5.6היה 

 בהשתתפות העירייה.   רחמים מלול:
השתתפות העירייה, זה תקציב שהעירייה נותנת  עו"ד אריה שטאובר:

 -מכספי הארנונה שאנחנו גובים נותנים השתתפות
 . 2.4     :זוהר בלום

 ? 2.4למה  עו"ד אריה שטאובר:
ה הכנסות שבאות דרך כי שאר הדברים אם תראה ז     :זוהר בלום

 משרד חינוך. 
 כן, דניאלה? עו"ד אריה שטאובר:

 לא הכל.   :דניאלה ליבי
 זה התקציב.  2.4לא הכל, אבל      :זוהר בלום

. לא 2.4 -אתה יודע מה, אני גם מדבר על העיקרון  עו"ד אריה שטאובר:
משנה המספר, כל סכום. למה שהציבור שלנו שלא משתתף ילד אחד ברשת 

 תנ"סים כי הוא לא יכול להשתתף, למה שלא נקבל מתנ"ס. המ
 עושים מתנ"ס חרדי.     עו"ד שוקי פורר:

, מרגוליןאמרו לי החברים: שוקי הבטיח לנו מתנ"ס  עו"ד אריה שטאובר:
באמת באזור המתאים לנו, הבטיח... לפני חודשיים אמרתי לקובי שרון מה עם 

ר לי: שמע, יש לי צהרון שם, עד שלא מתי מקבלים אותו? אוממרגולין, מתנ"ס 
אז אני אומר דבר פשוט, אני חושב  מרגולין. יפנו וימצאו לי פתרון, אין מתנ"ס

שאנחנו צריכים לקבל את המתנ"ס הזה עם תקציב ראוי לפעילות שלנו שהיא 
 פעילות ייחודית, היא מסוימת, היא לא אותה פעילות של כולם, כולם מסכימים. 

 מטפלים בזה.      :זוהר בלום
 -הטיפול הזה כבר אורך כמה שנים, לכן אני אומר לך  עו"ד אריה שטאובר:

לפברואר תגידו קחו את המפתחות של המתנ"ס תתחילו  1-הגיע הזמן שב
 פעילות. 

 עכשיו שאתה באופוזיציה יהיה לך זמן לטפל בזה.     :חנניה וינברגר
שנה חבר  20-כבר כהערה אחת. פשוט לא יאומן, אתה    מנחם קליין:

מועצה מעולם לא התנגדת, ודווקא כשמקצים מתנ"ס חרדי אז פתאום אתה 
 מתחיל לדבר. 

 איפה הקצו?  עו"ד אריה שטאובר:
שנה  20תגיד הפוך, תגיד שבפעם הראשונה אחרי    מנחם קליין:

שרוצים עכשיו להקים מתנ"ס חרדי ופתאום עכשיו אתה מתנגד, זה לא יאומן. 
שנה אתה חבר מועצה, תמיד תמכת,  20אריה ידידי, לא יאומן.  אני אומר לך

מעולם לא דיברת ודווקא כשעושים ומקריאים את כל התקציבים ודואגים 
 למתנ"ס אתה מתנגד. לא יאומן. 

תראה מנחם, כשאני אקבל את מרגולין אני אגיד לך  עו"ד אריה שטאובר:
 אגיד לך מנחם צדקת. אתה צודק. כשאני אקבל את המפתח של מרגולין, אני 

 -נציגים  3ידידי היקר, אף אחד לא בא לקחת אותו.    מנחם קליין:
אף אחד לא בא לקחת את המפתח. רק בישיבת מועצה רוצים את המפתח. חצי 

 שנה אף אחד לא בא לבקש. 
 זה כמו ששוקי קרומר לא בא לבקש.  עו"ד אריה שטאובר:

ף אחד לא בא לבקש, תשמע מה שאני אומר לך, א   מנחם קליין:
 בישיבת תקציב באים לבקש. מזמן הייתי מבקש. 

 מנחם, מה אתה מתרגש? תמשיך בבקשה.     עו"ד שוקי פורר:
 אני אגיד לך מה הנושא הכי חשוב.    מנחם קליין:

 רגע, רגע, אני אגיד לך מה חשוב.  עו"ד אריה שטאובר:
חשוב? שאני  שאני אגיד לך חצי שנה מה הנושא הכי   מנחם קליין:
 לא אגיד לך. 

 אל תגיד לי, אני יודע אותו.  עו"ד אריה שטאובר:
 מי היו"ר של המועצה הדתית.  -לא מתנ"ס ולא תקציב    מנחם קליין:
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 נכון, צודק. פה אתה צודק.  עו"ד אריה שטאובר:
אני מציע להפוך את המועצה הדתית למתנ"ס חרדי. מי   רחמים מלול:

 בעד? 
רחמים, בסוף יחשבו שהכל בדיחה פה, עזוב. אני  ובר:עו"ד אריה שטא

 -אומר
 הבנו, אתה חוזר על עצמך.     עו"ד שוקי פורר:

. אני לא יכול לתמוך, תבינו  עו"ד אריה שטאובר: לא, אני לא חוזר על עצמי
הנושא הדמוקרטי זה שדיברנו עד עכשיו, עכשיו אני מדבר על פוליטיקה. עד 

ה, שוויון, שוויוניות, עכשיו אני מדבר על פוליטיקה. עכשיו דיברנו על דמוקרטי
מנחם, אתה יודע, יש דמוקרטיה ויש פוליטיקה, אז עד עכשיו דיברנו על 

 שנה שתקתי.  20שנה אתה צודק, טעיתי.  20דמוקרטיה. 
אל תדבר למנחם, דבר אלי. למה אתה לא מסתכל עלי?     עו"ד שוקי פורר:

 למה אתה מסתכל רק לשם? 
 אני אומר לך שזה לא דמוקרטי, זה לא שוויוני.     :וינברגר חנניה

אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מנחם, כוחנו הפוליטי  עו"ד אריה שטאובר:
לא היה כמו שהיום, אני מצטער להגיד לך. לא יכולת לדרוש. ישב  1989בשנת 

ר'ה חב 8-אני אומר ש. 2-3חבר'ה, סיעה שלו, אנחנו היינו  7לפידות עם סיעה 
ויש עוד כמה מסורתיים שבטוח  40%חובשי כיפה סביב השולחן הזה זה 

 . 2007-מסכימים איתי, לא יכולים להסכים לתקציב עם העוול הזה לא יתוקן ב
 למה לא ישבת איתנו קודם?    שאול ליבי:

 שאול, עכשיו אתה?     עו"ד שוקי פורר:
 אבל הוא סתם מרגיז.    שאול ליבי:

 מנחם, אתה אמרת לו לצעוק?     :עו"ד שוקי פורר
 לא שוקי, זה רוטציה.     :חנניה וינברגר

 מספיק, לא בסדר.     עו"ד שוקי פורר:
מה שמעניין זה שעושים פה בדיחה. הרי בי"ס בית  עו"ד אריה שטאובר:

בנות בבי"ס, רחמים מלול הבת שלו  300יעקב לא מקבל שקל, שכחתם את זה? 
 ת שם ולא מקבלים שקל. לומדת שם, הבת שלי לומד

הנושא שאתה מדבר עליו כבר רבע שעה הוא נושא     עו"ד שוקי פורר:
 דוגמאות זה לא יעזור, לך הלאה.  6ברור לחלוטין והבהרת אותו. אתה תיתן עוד 

אז אני אומר שהחברים הדתיים אסור להם לאשר  עו"ד אריה שטאובר:
 -תקציב שמנציח

ה פסק הלכה? אני רוצה להבין, זה פסק אני לא מבין, ז   מנחם קליין:
 הלכה או הצעה בלבד? 

 מנחם, אתה לא יכול להפריע. שטאובר תמשיך.     עו"ד שוקי פורר:
אני אומר, לא ייתכן שאנחנו נצביע בעד תקציב  עו"ד אריה שטאובר:

שינציח את העוול הזה. אני אומר שלא בעוד שנה וחצי מי שהצביע בעד התקציב 
אמרת רחמים, ויגיד לו תצביעו בשבילו.  33%בור הזה שהוא הזה יבוא לצי

רבותיי, אני עכשיו לפרוטוקול אומר את זה, העוול הזה מי שמצביע בעדו שלא 
 יבוא לבקש בעוד שנה וחצי את תמיכתו של הציבור. 

 ממה שהיה בשנה שעברה לחרדים.  2השנה יש פי      :זוהר בלום
 אל תפריע לי.  עו"ד אריה שטאובר:

 בדיוק ככה, אל תפריע לו.     עו"ד שוקי פורר:
אפשר לתקן את הכל. אני רוצה לדבר על נושא  עו"ד אריה שטאובר:

הקליטה, תיק הקליטה, תקציב הקליטה. אני הייתי רוצה לדעת שאנחנו בונים את 
תקציב הקליטה, האם נעשית בדיקה? הרי קליטה היא לא דומה לקליטה שהיתה 

, 2007-הוא לא עולה לדעתי בהגדרה לא עולה חדש ב 1990-ב . עולה שעלה1990-ב
כי אולי גם אני עולה חדש. אני נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי. לכן אני הייתי 
מבקש לדעת, כשבונים את תקציב הקליטה ואני רואה שהוא לא יורד כאשר 
העלייה יורדת, האם תקציב הקליטה כשהוא נקבע, האם נעשית תקינה של גודלו 
לאור מצב העלייה הקיים ברחובות? דבר שני, יוצא פה עיתון, גב' קנבל אל 

 תצחקי כי העיתון הזה הוא מאוד יפה. 
 אני לא צוחקת, אני אמרתי לך להשתמש בו.   ד"ר מרה קנבל:
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נכון. אבל אני לא הייתי ער לעיתון הזה אם מישהו לא  עו"ד אריה שטאובר:
יוצא עיתון מטעם עיריית רחובות, לא הביא לי אותו. הייתי מצפה שאם כבר 

 -עיתון מפלגה כמו שזה נראה
 אתה תלמד רוסית.     :חנניה וינברגר

בגלל זה שצריך ללמוד שפה, זה כדי שאתה תבין מה   ד"ר מרה קנבל:
 כתוב. 

ראיתי שם עמוד אחד, יש עולים חדשים אתיופים. הם  עו"ד אריה שטאובר:
 אחרת.  לא יודעים רוסית, הם יודעים שפה

 אמהרית.     :חנניה וינברגר
 עמוד אחד שיהיה באמהרית.  עו"ד אריה שטאובר:

 יש באמהרית גם. יוצאת באמהרית חוברת.  ד"ר מרה קנבל:
 יוצאת?  עו"ד אריה שטאובר:

 כן.   ד"ר מרה קנבל:
 טוב, לא ידעתי, לא ראיתי אותה אף פעם.  עו"ד אריה שטאובר:

 אני אביא לך. בפעם הבאה   ד"ר מרה קנבל:
אני אגיד לכם מה הפריע לי. אני כשנכנסתי לתפקיד  עו"ד אריה שטאובר:

במאי, ראיתי בין הניירות ד"ר קנבל שהוצאת פעם מכתב בתוקף תפקידך 
כממלאת מקום ראש העיר ושוקי לא היה פה בארץ, בנושא התרבות התורנית נגד 

 שטרן וקהלני. 
 קהלני.  לא נגד שטרן ולא נגד  ד"ר מרה קנבל:

אני ראיתי את המכתב, נגד שטרן וקהלני. איזה פלייר  עו"ד אריה שטאובר:
מסוים עשו סעיד וסעידה, טענת שזה קידום פוליטיקה על חשבון העירייה, אני 

 ראיתי את המכתב. זה לא פחות גרוע, הרבה יותר חמור. 
זה בכלל משהו אחר. כי אם אתה היית מבין את   ד"ר מרה קנבל:

 היית מבין את התוכן. השפה, 
 מרה, בואי תרשמי לך, תעני לו אחרי זה.     עו"ד שוקי פורר:

אני הייתי מצפה שמי שיש לו חמאה על הראש לא  עו"ד אריה שטאובר:
ייצא לשמש. כי מי שמוציא כזה עיתון שלא יבוא בטענות על איזה פלייר 

זה לפרוטוקול  העירייה, אני רושם אתשמישהו עושה. אני הייתי מבקש ממבקר 
שיבדוק את העיתון הזה. אני לא מבין את השפה, שיבדוק אם אין פה פרופוקנדה 

 לטובת מפלגה על חשבון העירייה. 
 אין לי מפלגה.   ד"ר מרה קנבל:

 סיימת?     עו"ד שוקי פורר:
 כן.  עו"ד אריה שטאובר:

 ניר. -תודה רבה לך. לואיס בר    עו"ד שוקי פורר:
דרך אגב הערה, אריה, אני לא רוצה להדאיג אותך,   ניר:-לואיס בר

אבל קיבלתי פה זימון ישיבת ועדת מכרזים, עוד מופיע שלמה שטרן. אבל 
 לעניינו. 

 הוא חזר.   רחמים מלול:
אני אין לי בעיה שהוא חוזר, אני מאוד אוהב את   ניר:-לואיס בר

די מסביב לשולחן, שלוימל'ה. אדוני ראש העיר, קודם כל אני רוצה להחמיא לידי
מי שדיבר כולם מהאופוזיציה יצא ככה וכמובן לחברי שוקי. אני חושב שבסה"כ 

כאן עד עכשיו הוא לא התייחס לעצים אלא התייחס ליער ולפי דעתי מה שנאמר 
נאמרו כאן דברים מאוד של טעם באופן כללי לגבי נושא של מדיניות. נדמה לי 

ים פה. כי באמת, כמו שאריה אמר שזה התפקיד שלנו כחברי מועצה היושב
ובצדק, סעיף פה סעיף שם אנחנו לא צריכים את מועצת העיר, אנחנו לא צריכים 
להעלות את זה פה, יש גזברית, יש מחזיק תיק כספים. אני רוצה להמשיך את 
הקו הזה ואני לא רוצה להיכנס לסעיף פה ולסעיף שם, אלא להתייחס למדיניות. 

י ראש העיר. הרי הצעת התקציב שמוצגת כאן היא חלק זה מה שחסר כאן אדונ
ממכלול, היא אמורה להיות נגזרת מתכנית עבודה: או שנתית, או רב שנתית, 
היא אמורה לבטא מדיניות שמציגים אותה. אני הייתי מצפה שבמצגת, במקום 

. אני לא אלך מעבר לזה כי יש 2008-ב 2007-מתוכנן ב - 2006-להראות מה נעשה ב
ות, אבל כך לפי דעתי צריכים הדברים להתנהל. חבל, וזו לא פעם ראשונה בחיר
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שזה נעשה ככה, שזה בעצם לא מובא בצורה הזו. התקציב, יש היום זה קיים 
ברשויות אחרות תכנית עבודה. יש אפילו מה שנקרא תכנית עבודה מקושרת 
תקציב. היום יש גם תוכנות שמבצעות את הדברים האלה. עד שלא תהיה 
בעירייה תכנית עבודה מסודרת שהיתה צריכה להיות מוצגת לעירייה קודם ואחר 
כך התקציב, וזה גם מתקשר למה שאני טענתי בישיבת המועצה הקודמת לגבי 
אותן הלוואות שהיה צריך להביא אותן לאישור אחרי הצגת התקציב ואישורו, 

של גוף שמגלגל שמן הסתם יהיה כאן. זו לפי דעתי הצורה הנכונה לגבי ניהול 
חצי מיליארד שקל בשנה. זה גם מתקשר לנושא של מה ששוקי אמר, לגבי הנושא 
של החזון. אני דרך אגב הוזמנתי ע"י תמיר, מן הסתם בשמך, להיות אחד מחברי 
המועצה להשתתף בתהליך הזה של בניית חזון. תמיר אמר לי, אני מקווה שאתה 

, לפחות באופן רסמי, לפחות בתפקידו חושב שזה לא משהו פוליטי. תמיר הוא לא
הנכון הוא לא פוליטי, אבל חד משמעית חזון זה פוליטי ותכנית עבודה זה 
פוליטי, ותקציב עבודה זה פוליטי. כי במשמעות לא של פוליטי מפלגתי, אלא 
אנחנו מדברים על מאגר של משאבים ואופן חלוקת המשאבים. חלוקת משאבים 

 לכן בוודאי שבניית חזון היא חלק מזה. זו מהותה של הפוליטיקה ו
אולי תיתן דוגמא, איך זה יכול להיות פוליטי חלוקת     עו"ד שוקי פורר:

 המשאבים?
בוודאי, אופן חלוקת המשאבים היא קובעת סדרי   ניר:-לואיס בר

עדיפויות, היא קובעת באופן מודע ובצורה דמוקרטית מידה מסוימת של איפה 
 ים מסוימים, היא קובעת את הפעולות שאתה עושה. ואיפה עפ"י קריטריונ

 איפה הפוליטיקה?     עו"ד שוקי פורר:
הפוליטיקה לא במובן של פוליטיקה מפלגתית, אלא   ניר:-לואיס בר

 במובן של מבטאת תפיסת עולם שלך, שלי, של כל אחד אחר. אני לא מבין. 
 ן פה פוליטיקה. איפה הפוליטיקה? הכל נכון, אבל אי    עו"ד שוקי פורר:

מכיוון שהשמיכה היא קצרה תמיד, ברגע שאתה נותן   ניר:-לואיס בר
משהו לדבר אחד, אתה לא נותן משהו לדבר אחר. אז ברור שחלוקת המשאבים 
יש לה משמעויות פוליטיות, מה זאת אומרת?! אין משהו אחר. אנחנו לא 

קציב קשיח של מדברים על התקציב הקשיח, מה שאתם תמיד אוהבים להציג כת
העברות ממשלתיות וכיוצא בזה. אנחנו מדברים על אותם סכומים, אותם דברים 

אם אתה נותן יותר לכאן, אתה נותן פחות לכאן. למשל שיש להם משמעות. 
בתקציב הזה בגדול, חנניה דיבר על קואליציית החינוך, כשאני מסתכל על 

היות קואליציית רווחה. התקציב הזה ועל ההוצאות, אני חושב שהשנה צריכה ל
אני חושב שבמצב הנוכחי היום, לאור לצערי הרב השלטון המקומי ובואו כן נדבר 
על פוליטיקה, שכבר למעלה מעשור מקצצת ומקצצת מדינת הרווחה. אז עניי 
עירך קודמים, ואנחנו עיר מאוד הטרוגנית ואני תמיד אומר לתושבים 

מסכים איתך לחלוטין למרות שאני  שמתלוננים, אני אומר מה שאתה אומר ואני
שאנחנו עיר הטרוגנית עם קבוצות אוכלוסייה  -לא מסכים איתך בהרבה דברים 

כלכלית מאוד נמוכה. ככל שאנחנו כמו שאתה אומר -שהם ברמה חברתית
מסתמכים על הכנסות עצמיות ועל דברים עצמיים, אז אנחנו צריכים גם 

ינוך עלה וחנניה דיבר על זה שגם להתייחס לנושא הזה. אני שמח שנושא הח
אנחנו באופוזיציה הצגנו את הדבר הזה. אני חושב שהשנה, לאור הנושא של 
האיזון התקציבי ולאור מה שקורה וממשיך לקרות במדינה, אני חושב שזה 
במסגרת מדיניות וזה צריך להיות אחד המסרים. מעבר לכך, ואריה יצא אבל מה 

, זה לא היה לדבר אל העצים אלא היה משל ₪ן ששוקי הציג לגבי החצי מיליו
כדי לדבר על היער כולו. זה בסופו של דבר מה שיהיה חסר בתקציב. אני חושב 
שמה שצריך להיות לגבי המטרות של התקציב: אז קודם כל אני מברך שהגעתם 

הגעתם למאזן, למצב של אפס. אבל אפס גירעון זה מדד,  -אתה, העירייה, מנחם 
. חיים אברהם צודק בנקודה הזו, זה מדד. אני חושב שאחת המטרות זו לא מטרה

של התקציב והמדדים שבאמצעותם בוחנים אותן וזה אמור להופיע בתכנית 
וזה אני  עבודה מסודרת, זה מה שאנחנו עוד לא הגענו אליו. הדבר הראשון, 
תמיד מתייחס לסביבה ולעיריות שמסביבי ולעיריות שאנחנו רוצים לשאוף 

הן, ואני מניח שאחד מהמדדים זה האם אנחנו נגיע למצב שאנחנו נהיה אלי
מהרשויות המקומיות המועדפות במסגרת הפנים בכל הנושא של ניהול התקציב, 
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 שהוא בחלקו הגיע. אני חושב שזו מטרה שצריך להכריז עליה. 
, זאת 2005זה יקרה, מפני שהמדד להחלטה היה תקציב     עו"ד שוקי פורר:

אנחנו ניכנס  2006וכשהם יראו את ביצוע תקציב  2005ביצוע תקציב אומרת 
 לקבוצה הזו.

הדבר השני שאני חושב שצריך להיות מטרה במסגרת   ניר:-לואיס בר
נושא של רווחה. הדבר השלישי וזה לא מופיע כאן  -התקציב הזה, וזה דיברתי 

ות תקציבי היום, אבל זה מתייחס לנושא של התב"רים, לגבי הנושא של הגדל
 פיתוח. 

 לא הבנתי בנושא של התב"רים.     עו"ד שוקי פורר:
ההיקפים שמושקעים על ידי העירייה בנושא של   ניר:-לואיס בר

 פיתוח. 
 התקציב הזה לא מתייחס לזה.     :חנניה וינברגר

נכון. אני אומר, לא מופיע בתקציב הזה, מסגרת   ניר:-לואיס בר
 התב"רים. 

 זה פעולות, זה להוצאות.     :חנניה וינברגר
אני אומר תקציב מורכב מתקציב רגיל ותב"רים. אני   ניר:-לואיס בר

אומר כאן את דעתי. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס זה נושא של מרכיב 
השכר. אני יודע שנעשו פעולות, אני מכיר אותן ואני מעריך אותן מאוד. אבל 

 וא עדיין יחסית גבוה. שהולך לשכר ה 40%עדיין מבחינת מדד 
לא נכון. יחסית למה? במגזר הציבורי ברשויות     עו"ד שוקי פורר:

 מקומיות זה על הצד הנמוך של הממוצע. 
 אחוזים של יותר נמוכים. אני מכיר גם   ניר:-לואיס בר

 באיזו עירייה?     עו"ד שוקי פורר:
 אין לי כרגע, אני מוכן להביא לך.   ניר:-לואיס בר

לואיס, תרשה לי רק הערה אחת. אסור לשכוח נתון     שוקי פורר: עו"ד
אחד בנושא השכר, שכאשר משווים אותנו למקומות אחרים גורמים לנו עוול. 

 47מתקנת אותי דניאלה.  47לפנסיונרים.  ₪מיליון  40-עיריית רחובות משלמת כ
 תקציב לפנסיונרים, שזה תקציב קשיח, אי אפשר לגעת בו.  ₪מיליון 

 לא, זה תלוי בגיל העיר.   ניר:-לואיס בר
 אני בדקתי עם נס ציונה.     עו"ד שוקי פורר:

 שנה.  100פתח תקווה אותו דבר, זה ערים שמעל   ניר:-לואיס בר
בדקתי גם פתח תקווה, לא נכון. נס ציונה שכנתנו,     עו"ד שוקי פורר:

מרחובות.  1/4כי היא מתקציב רחובות,  1/4היא בת גילנו, יש לה תקציב שהוא 
לפנסיונרים לפי היחס שלנו, הם משלמים  ₪מיליון  12-הם היו צריכים לשלם כ

 . ₪מיליון  20, חצי, דבר שמפנה במונחים של עיריית רחובות 6
 ראשון?     :חנניה וינברגר

ראשון גם פחות, פתח תקווה גם פחות. אני לא מצאתי     עו"ד שוקי פורר:
את הרשימה של כולם, ששיעור התשלום לפנסיונרים הוא  שום עירייה, וראיתי

 כל כך גבוה כמו עיריית רחובות, וזה משהו שמכה אותנו. 
 -זה לא סותר מה ששנינו אמרנו שצריכים להגיע ל    :חנניה וינברגר

 זה כן סותר, כי זה מקשה.     עו"ד שוקי פורר:
א תגדיל את זה מקשה, אבל הגדלת הפעולות ממיל    :חנניה וינברגר

 השכר. 
 חנניה בסדר, זה אני מסכים איתך.     עו"ד שוקי פורר:

מה שאני מתכוון לגבי השכר, אני לא מדבר על   ניר:-לואיס בר
קואליציית רווחה מצד אחד ומצד שני לקצץ בשכר. אני חושב שהמטרה בנושא 
של שכר צריכה להיות, שבהנחה של גידול טבעי של העיר ועמו גידול טבעי 

לשמור פחות או יותר ולנסות לא להגדיל את היקפי השכר על מנת  -בתקציב 
נדמה לי, וזה גם בתפיסה פוליטית של שוקי ושלי  -שהאחוז ירד, זה א'. ב' 

הייתי אומר יותר מבנה השכר בין  -בנושא של רווחה, שהתרשמות שלנו 
זה כל מה העובדים הוא לפי דעתי קצת מעוות. אבל זה לא לדיון לפה ועכשיו. 

 שיש לי להגיד. 
תודה לך. עכשיו ליבי בבקשה ואחר כך תשובות של     עו"ד שוקי פורר:
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 מנחם קליין ושל זוהר. 
הערה חיובית וזה לברך  -דברים להעיר. א'  2יש לי    שאול ליבי:

את חברי מחזיק תיק הכספים מנחם, אנחנו צריכים גם ללמוד ולפרגן. הוא 
 בעירייה, וברוך ה' יחד עם הגזברות. משקיע ימים ולילות כאן 

 מה עם גיסתך?     עו"ד שוקי פורר:
הגזברות אמרתי, לא רוצה שיפרשו ועוד פעם כתבות.    שאול ליבי:

אני מאחל כמו שאמר לואיס ואני בטוח שהשנה גם נקבל את פרס ייעול של 
וד משרד הפנים. איך אומרים 'אין אומרים שבחו של אדם בפניו', שכיו"ר איג

ערים לכבאות שאנחנו מקבלים השנה פרס משרד הפנים כבר מידי שנה בשנה, 
ולא לזלזל בזה על עבודה, על ייעול ועל ניהול תקין. זה נושא אחד. נושא שני, 

 -שכונת שעריים -אדוני ראש העיר 
.     עו"ד שוקי פורר:  זה היה בבחינת 'אם לא יהללוך זרים, יהללך פיך'

ברירה? נו, מה אני אעשה. חשבתי שהגיס, שהיא יש לי    שאול ליבי:
חברה שם, תגיד. הנושא השני שהוא באמת רציני: שכונת שעריים הולכת לשנת 

 שנה, השכונה הגדולה ביותר בעיר והוותיקה ביותר.  100-ה
 ברחובות מאריכים ימים גם בשכונות.    מנחם קליין:
לעיר. אני  וגם הפנים שלה הם הדרומיים, הכניסה   שאול ליבי:

חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שחייבים להשקיע שם בשנה הזו את כל מה 
 . שאנחנו יכולים בשעריים ולא רק צפונה אלא דרומה, כי 'מצפון תיפתח הרעה'
אולי יהיו לנו עוד תקציבים ועוד כספים ונהיה לא רק מאוזנים, אלא נהיה 

 בפלוס אם נתחיל מדרום. 
אם נשקיע בשעריים ונפתח אותה, המקוריות שאול,   רחמים מלול:

 והשורשיות של השכונה תיפגם. 
 תודה לך שאול. משפט בבקשה אבנר אקוע.     עו"ד שוקי פורר:

בקשר למתנ"ס החרדי, אני יודע שהכוונות הם נכונות    אבנר אקוע:
ורצויות, אבל במעשים אני לא רואה תנועה, לפחות משיחה שניהלתי השבוע עם 

מחסנים  2רון, כאשר בפעם הקודמת הוא אמר 'אין שום בעיה, זה רק קובי ש
להעביר אותם. נפתור את הבעיה הזאת וניתן לך את המבנה'. אני לא רואה אור 
שהוא מביא את המפתחות, לא שבוע הבא ולא עוד חודשיים. יש לו צהרון, יש לו 

 בר לחרדים. חוגים שם. אני רוצה לקבל החלטה פה מאיזה תאריך המבנה הזה עו
טוב, זה באמת לא לדיון תקציב, אני אענה לך על     עו"ד שוקי פורר:

 העניין של המתנ"ס החרדי. 
 אני יודע שאתה רוצה להעביר את זה.    אבנר אקוע:

 גם לי היתה שיחה.     עו"ד שוקי פורר:
 אני יודע, הוא אמר לי את זה.    אבנר אקוע:

, מנחם קליין ישלים אותו אחר כך זוהר אני מציע כך    עו"ד שוקי פורר:
 ואני אסכם. 

הערות קצרות? בקשר לפרוטוקול, היתה  2אפשר     :חנניה וינברגר
 -₪ 25,000למעשה החלטה חיובית אחת של 

 לא היתה החלטה בישיבת ועדת כספים.    מנחם קליין:
 מה לא היתה?     :חנניה וינברגר

 לא היתה שום החלטה.    מנחם קליין:
 לא היתה החלטה כספית.     :שוקי קרומר
 אנחנו נעביר את זה.    מנחם קליין:

 מה פתאום.     :חנניה וינברגר
 לא היתה החלטה כספית כי לא ידענו כמה כסף זה.     :שוקי קרומר
 לא היתה החלטה.    מנחם קליין:

 פעולות, אחת לחודש. מה הבעיה?  10לפעולה,  2,500    :חנניה וינברגר
 בשנה.   ₪אלף  70-60אני אמרתי לך שזה     :וקי קרומרש

 אתה נגד תרבות פתאום?     :חנניה וינברגר
 . ₪אלף  70-60אני אמרתי לך שזה     :שוקי קרומר

בסדר. דבר שני, אני מצטער ששכחתי לומר, לפני     :חנניה וינברגר
רב של ישיבת המועצה היתה ישיבה של ועדה חקלאיות. הם אישרו תקציב הע
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 . הם מבקשים לאשר את התקציב שלהם בהתאם לפקודת העיריות. ₪ 204,000
 אבל זה לא על סדר היום.     עו"ד שוקי פורר:

 זה כן בסדר היום.     :חנניה וינברגר
 במסגרת התקציב.  -מה שכתוב במסגרת התקציב     עו"ד שוקי פורר:

לפני כמה שנים  ₪ן מיליו 1.8הרי הם נתנו לעירייה     :חנניה וינברגר
 חתיכות.  3-וחילקו את זה ל

 כן, אבל עכשיו זה לפי נוסחה, זה מוגדר בחוק.  עו"ד תמיר פינשטיין:
לפני שנה היה צליל זלזול בשעת התקציב, בגלל שזה    מנחם קליין:

שמענו פה קולות, עורך הירחון לא נמצא פה, הוא גם כתב את תקציב מאוזן. 
ת יקטן פירעון המלוות. יעלה על הדעת?', והיה צליל של הקולות. 'בהגדלת המלוו

 שנים שאנחנו רוצים תקציב מאוזן.  3זלזול. גם אמרנו 
פלוס  3פלוס, והוא בעיתון  3מנחם, הוא עורך עיתון     :שוקי קרומר
 ואל תזלזל. 
אז דבר ראשון הגיע הזמן שיפרגנו ויאמרו טעינו,    מנחם קליין:

אנחנו זוכרים את הזלזול הדברים צריכים להתקבל  ויפרגנו קצת, לא יזיק.
עם כל מה שהיה פה אני מסכים:  בפרופורציות ואני בהחלט מפרגן לראש העיר. 

ואני מסכים שצריך להגדיל את תקציב הספורט והתרבות, אני מסכים עם חנניה 
שצריך להגדיל את תקציב החינוך, ואני אפילו מסכים עם כל הדברים שאריה 

לא מסכים למספר נקודות, כי הוא עצלן והוא לא עשה שיעורי בית.  אמר. אני
אני מסכים שצריכים לתקן את כל העיוותים בחינוך החרדי. ולו הוא היה עושה 

מיליון,  20שיעורי בית, אז הייתי מצטרף להצעה שלו. אבל הדברים הם כללים, 
שנים האחרונות  3-בזה שמענו, זה עבר. אני צריך לציין ש -מיליון  40מיליון,  50

 -אני מוכן מיליונים
 תעשה שיעורי בית תתקן את המעוות.  עו"ד אריה שטאובר:

 אתה אל תגיד לי מה לעשות.    מנחם קליין:
 לא עשיתי שיעורי בית?  עו"ד אריה שטאובר:

 כן, אתה אמרת שאתה מייצג ציבור.    מנחם קליין:
קן אותו. תעשה אתה תת -אתה מצדיק שיש עיוות  עו"ד אריה שטאובר:

 שיעורי בית. 
לא, אתה אמרת שאתה מדבר בשם ציבור שיש עיוות.    מנחם קליין:

הבעיה היא שאתה עצלן ואתה לא מצביע על העיוותים, כאשר יש הסכמה שאם 
 נתקן אותם.  -תצביע על העיוותים 
 תתקן את העיוות.  -אם יש עיוות  עו"ד אריה שטאובר:

שנים  3ים, ויש מדיניות הנהלת העיר אני מסכ   מנחם קליין:
 האחרונות לתקן את העיוותים. 

 אבל לא מתקנים.  עו"ד אריה שטאובר:
הם ייראו  -תעשה שיעורי בית, תצביע על העיוותים    מנחם קליין:

בתקציב. אריה, אני מצטרף לדבריך, תהיה יותר חרוץ. אני צריך לומר, נאמר פה 
'כישלון מוחלט'. לא, זה נכון, רק השנה היא  משפט שאני לא יודע מי אמר אותו

. אני מסכים לדברים שנאמרו, רק מישהו התבלבל פה 2003-2002בטעות, אולי 
. מקובל 2003-2002, 2006בשנים וטעה בשנים, אני מסכים איתו בהחלט. רק לא 
 עלי, ואני תמים דעים איתו שבאמת היה כישלון מוחלט. 

לך מנחם, שראש העיר אז היה אותו אני רק מזכיר     :שוקי קרומר
 ראש עיר. 

צריך לפרגן לגזברות,  -א'  - 2006אני רוצה להסביר.    מנחם קליין:
בהחלט לפרגן גם לראש העיר, וודאי גם לגזברית. אני רוצה להסביר לכם מה זה 

ביצוע של תקציב מאוזן, ומה המשמעות והמחויבות שלנו  -נקרא תקציב מאוזן 
מיליון  50ה מאוזנת. כידוע לכם, הצבעתם לפני כשבועיים לקבל תהיה שנ 2007-ש
₪ . 

 , לא? 70   שאול ליבי:
כבר קיבלנו. ראש העיר ציין שהעובדים קיבלו  20   מנחם קליין:

לראשונה אחרי עשרות שנים את כל ההוצאות הנלוות, כולל כל הקרנות. אל יקל 
בר הראשון שעשינו, אני הדבר בעיניכם, דבר שהוא לא היה במשך שנים. זה הד
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 50חושב שחייבים לציין את העניין הזה וגם לפרגן לנו. אבל אנחנו מבקשים עוד 
כרגע מהבנקים. אני מודיע לכם שהבנקים כרגע מתחרים בהורדת  ₪מיליון 

מיליון. לפני  50הריבית על מנת לקבל את הזכות שאנחנו נסכים לקחת מהם 
קבל אגורה וזרקו אותנו מכל המדרגות. שנתיים וחצי התחננו בפני הבנקים ל

היום, הם מתמחרים. סיפרה לי דניאלה לפני הישיבה, בנק הפועלים נתן לנו 
5, בנק אוצר השלטון הציע 5.3הלוואה, הציע  ריבית. הריבית ששילמנו בחח"ד  2.

 בנקים. היא כפולה מזה. אנחנו עדיין מתחרים על ה
את התקציב אם ככה, לחסוך  בוודאי שאפשר להגדיל עו"ד אריה שטאובר:

 בהוצאות מימון אז תמצא לזה תקציבים כמו שחנניה אומר. 
 אם ירצה ה'. זה פסק הלכה או זה עצה?    מנחם קליין:

 זה הכל פסק הלכה.  עו"ד אריה שטאובר:
לכן, כדי לשמור על תדמית העירייה ולשמור על המצב    מנחם קליין:

תח את כל הדברים שאנחנו רוצים ואין הזה, ועל מנת שנוכל בעתיד באמת לפ
ספק שכל חבר שהעלה פה, אנחנו מצטרפים לבקשה שלו. הבעיה היא שהשמיכה 

. לכן, קל מאוד 2007-יא נמשכת לכל כיוון. התנאי להמשך הוא איזון בקצרה וה
מיליון ולא  3. תדעו לכם, החלטה כזו של לקבל 4, עוד 3מיליון, עוד  2להגיד עוד 

זה ימנע מאיתנו בעתיד עשרות מיליונים. לכן  -מיליון  3לגירעון של נבצע, ונגיע 
צריך מאוד לשמור על מסגרת התקציב. אני, אילו הייתי באופוזיציה באמת היה 

 אני נגד מיסים.  -מיליון לזה, בכלל מיסים  15מיליון לזה,  10כיף. הייתי אומר 
 ת. אז תבוא לאופוזיציה. אתה מוזמן לנסו    :שוקי קרומר
 נפטור אותם ממיסים.  -בוא נלך לקראת תושבים    מנחם קליין:

 האופוזיציה ברחובות היא אחראית.  עו"ד אריה שטאובר:
לו אני הייתי באופוזיציה היו לי הצעות יותר טובות    מנחם קליין:

 משלכם. 
אני חייב להעיר לחנניה. אני לא יודע מה זה גביית    מנחם קליין:

 פעם בשנה האחרונה.  50ע את זה לפחות חובות, אני שומ
 ועד עכשיו לא קלטת?     :חנניה וינברגר

ניתנו  2004עד עכשיו לא קלטתי. כל החובות של    מנחם קליין:
למילג"ם. מילג"ם הם בעלי הבית, הם מטפלים בכל החובות האלו בטיפול 

ני כבר מכל הסכום, בזה א 70%משפטי. באים מילג"ם ואומרים: 'למרות שיש לי 
אין עם מי לדבר, חבל  -לא נוגע, התייאשתי. הלכתי, פניתי לבנקים, בדקתי 

אני מודיעה לך  65%מכל אגורה או  70%להשקיע כל שקל. אני, למרות שיש לי 
. , אי אפשר לגבות את הכסףשאני התייאשתי ' 

 חובות אבודים.  עו"ד אריה שטאובר:
נגבה את זה. זה שלך? סליחה, מה אומר חנניה: בוא    מנחם קליין:

 מה זה בוא נגבה את זה? זה מת. 
 זה חובות אבודים, אי אפשר לגבות את זה.  עו"ד אריה שטאובר:

בהסכם  053.1.-אז אני לא מבין על מה אתה מדבר. מ   מנחם קליין:
זה חובות של מילג"ם והם עשו את כל  31.12.2004חובות שלנו. עד אלו ה החדש

. 14.5זו המלצה ראשונה שלהם לחובות אבודים,  מה שצריך. מה שהעברנו
עד  ,מיליון 15מיליון וההמלצה השלישית עוד  15ההמלצה השנייה תהיה עוד 

מיליון שאי אפשר לגבות אותם. מדובר פה על  80שיגיעו למצבת חובות של 
. אני לא צריך חברות שפשטו רגל, מדובר פה על סוחרים שישבו בבתים ונעלמו

זה פשיטת רגל. אז אני לא מבין כל פעם מעלים מחדש לגבות. לו להסביר לך מה 
 היה אפשר לגבות שקל אחד הייתי מחכה לעצה שלך? זה לגבי החובות האבודים.

מקרים,  1,000למה החובות האבודים האלה, אותם     :חנניה וינברגר
 כמו הקודמים לא מובאים לוועדת הכספים לפי דבריך?

מיליון שהבאנו אז, עדיין משרד  14.5-המפני שגם    מנחם קליין:
 פנים לא אישר.
 . 14.8    :חנניה וינברגר

אני מצטער, עדיין משרד הפנים לא אישר למחוק    מנחם קליין:
 אותם. 

זה משרד הפנים. אבל  -בסדר, מה שמשרד הפנים     :חנניה וינברגר
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 -ועדת כספים
 השני. הוא יגמור למחוק אחד, נביא לו את    מנחם קליין:

 מה תעזור המחיקה? היא תביא לנו שקל אחד מסכן?     עו"ד שוקי פורר:
 לא עניין מחיקה, אלא הטיפול.     :חנניה וינברגר

לכן אני לא פוסק פסק הלכה, אני חושב שהדברים    מנחם קליין:
צריך להגדיל את תקציב החינוך החרדי, צריך  -נכונות והאופוזיציה צודקת 

אם נהיה ב החינוך בכלל, בוודאי את תקציב הספורט והתרבות. להגדיל את תקצי
כל מה שאמרתם נוכל להיענות  2008-, ברור לי שב2007-בתקציב מאוזן ב

לבקשות. לכן אני מבקש מכל הנוכחים לתמוך בתקציב ולדאוג שהוא יהיה מאוזן, 
 יתמלאו.  2008-ואם ירצה ה' כל בקשותיכם ב

לגבי האופוזיציה, אין הסכמה  אני צריך לתקן    :שוקי קרומר
 אופוזיציונית. 

מכל חברי המועצה אני מבקש לתמוך בתקציב, מפני    מנחם קליין:
שתמיכה בתקציב ושמירה על איזונו תתרום בעתיד להגשמת משאלות הציבור 

 והשפעה על תושבי העיר. 
אני רוצה להתמקד בנושא תקציב החינוך, ואני חושב      :זוהר בלום

שניסינו להגדיל את  2005כן אנשי בשורה. אם אתם זוכרים את תקציב שאנחנו 
אנחנו אנשי בשורה  2007-התקציב ובחלקו הצלחנו ובחלקו לא. אני חושב שב

 7לנושא החינוך, חלק מהתקציבים הכפלנו אותם והתוספת היא משמעותית. 
 זה תוספת משמעותית לתחום החינוך. התוספות הן לדוגמא: בתי"ס ₪מיליון 

כתוב בספר התקציב, קרן קרב בכל בתי  - 48הם השנה  24שהיו מתוקצבים על 
פר ילד מאשר מתוקצבים  ₪ 75אנחנו מתקצבים  -הספר, נושא החינוך המיוחד 

 הרבה פחות קודם. 
 מה קורה בגני הילדים, חטיבת ביניים ותיכון?     :שוקי קרומר

 300,000יהיה להם  , השנה100,000גני ילדים היה שנה      :זוהר בלום
יסודיים שזה כולל את החינוך הממלכתי, -להצטיידות, אותו דבר בתיה"ס העל ₪

הממלכתי דתי והחרדי. אנחנו עשינו תוספת כספית למרות שאני חשבתי שאנחנו 
נשב ונדון ביחד כולנו. זה מופיע פה בספר התקציב, מי שעבר עליו ראה סעיף 

ודרת. זה ילך עפ"י הכללים, עפ"י החוקים, סעיף, מופיעים כל הדברים בצורה מס
עפ"י הנהלים איך שצריך להעביר כסף. לא נעביר כספים, אלא אנחנו נטפל 

ספריות. אני עברתי בבתי הספר החרדים, מחלקם נדהמתי. בית -בבעיות הבית
ספר שהוא חוקי ועובד עפ"י כל הכללים, מגיע לילדים שיהיה להם כסא ושולחן, 

ה את הדברים הבסיסיים האלה. אני לקחת את הדגל ביחד עם ויהיה לילדים האל
שוקי ומנחם להוביל את המהלכים האלה, שאני לא חושב שזה פוליטי, אלא מגיע 
לילדים. אותו דבר לבתי הספר שלנו. מי שרואה את ספר התקציב, תקצבנו חוץ 

למחשבים  ₪שאישרנו שנה שעברה למחשבים בשוטף, הכנסנו מיליון מהתב"ר 
יה"ס. אנחנו בתוך מכרז עכשיו שמפעל הפיס מבצע בנושא המחשבים ואנחנו לבת

 אני חושב שזו השנה היחידה -הולכים לבצע מחשוב בכל בתיה"ס. נושא נוער 
חולקו. שנה  300,000-קיבלו את כל הכסף, כל ה 30.12-שתנועות הנוער עד ה

 שנים קיבלו את הכסף.  10ראשונה מזה 
 קציב הנוער? לא תנועות הנוער. מה עם ת    :שוקי קרומר

דקה, תיכף אני אדבר על הנוער. כל בתי הספר נכון      :זוהר בלום
, זה לא קרה באף שנה. שנה 2006לאתמול קיבלו את כל מה שמגיע להם על 

, חילקו  ₪שעברה עוד משכו עד אוגוסט לדעתי. אתמול קיבלו מיליון  אחרון
לנו חובות לנושא הזה. נושא הנוער הוא אחרונים לכל בתי הספר. אין  ₪מיליון 

 בראש סדרי העדיפויות, אבאי מוביל את זה.  
 תגיד לי תקציב.     :שוקי קרומר

 דקה, תיכף אתה תשמע, יש פה תוספת תקציב, תשמע.      :זוהר בלום
 תגיד לי כמה.     :שוקי קרומר

 תקשיב עד הסוף, אתה תשמע ותראה. מה שלא הצלחת     :זוהר בלום
לעלות בתקופה שלך, תראה מה הלך. נבחרנו ע"י משרד החינוך להוביל פרויקט 

ממשרד החינוך לפרויקט  ₪ 100,000הנוער במרכז העניינים כפיילוט. קיבלנו 
זה פרויקט עירוני לנוער. העירייה מצידה תקצבה עוד  -הנוער במרכז העניינים
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משרות  2.5ך עוד סכום כסף לזה. קיבלנו בפגישה שבוע שעבר במשרד החינו
לקידום נוער שלא קיבלנו במשך שנים, ואתם רואים את סעיף הגדלה לנושא 

 למתנ"ס.  300,000 -קריית משה 
כמה תקציב נוער? תגיד לי. אל תתחיל להגיד לי     :שוקי קרומר

 מסביב. 
לתקציב  ₪ 400,000אני אומר לך מה הוספנו: הוספנו      :זוהר בלום

 נוער. 
 כמה כסף הוספתם?     :שוקי קרומר

אני מדבר על מה שעיר הנוער מתעסקת, הוספנו עוד      :זוהר בלום
 , דבר שלא קרה במשך שנים. ₪ 400,000

 כמה אנשים יש לך בנוער?    :שוקי קרומר
מה זה תקציב נוער? לאן הולך כל תקציב המתנ"סים,     עו"ד שוקי פורר:

 לזקנים? לאן הוא הולך? 
 הולך לנוער שוקי.      :זוהר בלום

יש תקציב נוער מתנ"ס. דניאלה תגיד לך פה שיש     :שוקי קרומר
 בתקציב המתנ"ס תקציב נוער. 

 שוקי, השאלה מה עושים.     עו"ד שוקי פורר:
שוקי, מה אתה מפחד להגיד לי כמה תקציב הנוער?     :שוקי קרומר

 מה אני מבקש לדעת. 
וער? לאן הוא הולך? מחלקים לילדים, מה זה תקציב נ    עו"ד שוקי פורר:

 לאן? 
שוקי, תשובה. תקשיב, נורא פשוט: יש במתנ"סים,     :שוקי קרומר

בחלוקה הכספית כמו שיש קריית משה, יש גם תקציב נוער. שאלתי שאלה פשוט, 
 אני רוצה לדעת את התשובה. 

 אבל מה זה תקציב נוער?     עו"ד שוקי פורר:
נוער מחולק גם ברווחה, גם במתנ"סים, גם תקציב      :זוהר בלום

 בחינוך. 
 . 240,000    :חנניה וינברגר

 לא.      :זוהר בלום
לא קיבלתי תשובה. תקציב הנוער חלש, תקציב הנוער     :שוקי קרומר

 לא שווה כלום. 
כל שנה היה קיץ בטוח, השנה מופיע בספר התקציב      :זוהר בלום

 בצורה מסודרת.  ₪ 400,000
 הגיע הזמן.     :וקי קרומרש

הגדלנו את התקציב כי אני  -הרשות למלחמה בסמים      :זוהר בלום
 חושב שיש פעילות מבורכת היום הורים וילדים. 

 איפה הרשות יושבת, בחינוך או במתנ"סים?     :שוקי קרומר
 הרשות יושבת היום לא במתנ"סים.      :זוהר בלום

 לסמים?  ₪ 40,000ציב במתנ"סים אז למה יש תק    :שוקי קרומר
כי החלוקה של הפעילות זה דרכה, כי העירייה לא      :זוהר בלום

יכולה לבצע את זה. החוזה לא יכול להיות עם רשות, הוא יכול להיות או עם קרן 
 -רחובות או

אז חלק מהכסף נמצא בחינוך וחלק נמצא במתנ"סים,     :שוקי קרומר
 נכון? 

 חלק נמצא גם ברווחה.     עו"ד שוקי פורר:
אלה הדברים המרכזיים שאנחנו טיפלנו. אם העלית      :זוהר בלום

, אז זה כן מופיע. אני ₪ 40,000-תקצבנו את עמותת המחול השנה ב -את המחול 
יכל יש גם בית מו שא הגלריה, זה מופיע בספר התקציב,יודע שמרה טיפלה בנו

 תקציב לזה, זה בחלוקה של הסעיפים. 
משפט אחד: מאחר ואנחנו מאשרים גם את פרוטוקול    חם קליין:מנ

ועדת כספים, ומאחר ולחנניה הבטחנו וזה מסוכם גם שבית התרבות יד לבנים 
יקבל את תקציבו, אנחנו לא בתוספת תקציב אלא מתוך תקציב העירייה. אנחנו 
מתחייבים לעניין הזה רק זה לא בתוספת תקציב. אנחנו נעביר את מה 
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ייבנו, לא חוזרים בנו מזה. זה לא מתבטא בתוספת תקציב, לכן אני רוצה שהתח
 להבהיר את הדברים לחנניה. זה יבוצע כפי שסיכמנו. 

קודם כל אני רוצה למחות, זה מאוד מדאיג שיו"ר   ניר:-לואיס בר
הוועדה לתכנון ובנייה בונה ללא היתר. אני חושב שדיבוריו של מחזיק תיק 

 של מחזיק תיק הרווחה, אומר את כל מה שדיברתי קודם.  החינוך מול שתיקתו
ראשית, אני רוצה להודות לכל החברים שהשתתפו     עו"ד שוקי פורר:

בדיון וגם לאלה שלא השתתפו בדיון. כל אחד בדרכו תרם אני חושב לכך 
שהישיבה הזאת היתה ישיבה שאנחנו יכולים להתגאות בה. גם שאני לא מסכים 

ביקורת שהוטחה כאן ומהדברים ומהתוכן שלהם, אני בהחלט עם חלק גדול מה
חושב שהמועצה הזאת הוכיחה שהיא יכולה להתנהל גם בדיון תקציב בצורה 
תרבותית ומכובדת. המסקנות מה הסיבה לזה אני משאיר לכם. אני אשיב על 
כמה מהדברים שנאמרו פה וחלק מההערות. אני רוצה להסכים לחלוטין עם מה 

ניר, התקציב הוא ביטוי של מדיניות. גם חיים אברהם אמר את -בר שאמר לואיס
זה, רק הוא אמר את זה באיזה מן הקשר לא ברור, שאני לא בטוח שהוא בעצמו 
הבין את מה שהוא אמר. בוודאי שהתקציב הוא ביטוי למדיניות ואני מסכים 

אני איתך לואיס שאנחנו לוקים בזה שאין בצמוד לתקציב הזה תכנית עבודה. 
מסכים איתך, אנחנו ניסינו בעירייה להגיע לזה כמה פעמים, לא הצלחנו. אני 

להביא תכנית עבודה מקושרת  2008-סיכמתי עם המנכ"ל שאנחנו נשתדל ל
נגזר מתכנית עבודה שהאגפים הגישו, ואחד  תקציב. למרות זאת, התקציב הזה 

ים הגישו את , היה מיועד לזה שמנהלי אגפמיום העיון הזה שעשינו במפע"מ
תכנית העבודה שלהם ואנחנו ניתחנו אותה יחד איתם. יחד עם זה, צריך לזכור, 
מנהלי האגפים עומדים לרשותכם גם בישיבות ועדת הכספים ובישיבת ועדת 
הכספים שדנה בתקציב, אחת המטרות של ועדת הכספים היא שמנהלי האגפים 

 ומחזיקי תיקים יבואו ויסבירו. 
 חד לא היה. א    :שוקי קרומר

 עודד אמר לי שהוציאו אותם.     עו"ד שוקי פורר:
 למה לא הזמנת אותם פנימה?     :חנניה וינברגר

 לא אני הוצאתי אותם.     :שוקי קרומר
הוציאו אותם החוצה, אמרו במידת הצורך יקראו להם     עו"ד שוקי פורר:

 פנימה. אני הזמנתי אותם. 
לך משהו בעניין הזה. גם בוועדת אני רוצה לומר    מנחם קליין:

כספים העניינים העקרוניים לא היו תקציבי האגפים. היו אותם נושאים שעלו 
 . פה

הועלה פה נושא של השקעות בספורט. אני אמרתי     עו"ד שוקי פורר:
ואני  חוזר ואומר אני בא מתחום הספורט ואני החלטתי כהחלטה של מדיניות 

האלה הנוכחים, אני לא חושב שלעיריית רחובות בתחילת הקדנציה, שבנתונים 
יש כספים להשקיע בספורט תחרותי. יכול להיות שזו טעות, יכול להיות שזו לא 
טעות, אבל אני רק אומר מה שנעשה עכשיו בתחום הספורט. גם הספורטק, גם 

ר שהקמנו, גם שיפוץ של אולם הספורט בברזילי, המגרשים "אולם הספורט בשז
קמנו בכל העיר ובי"ס העירוני לכדורגל שהולך להתפתח בשנה המשולבים שה

אני מאמין שבסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי. העירייה הזאת  -הבאה עוד יו"ר 
תצטרך להחליט אם תהיה הצעה להשקיע יותר כסף בענף ספורט מסוים. זה גם 

וטות. בעיה של מתקנים וזו גם בעיה של  מדיניות כי היום אלה השקעות לא פש
אנחנו קיבלנו את תכנית האב לתרבות, אנחנו  -באשר לתכנית האב לתרבות 

אימצנו אותה, אנחנו פועלים להקמת חברה עירונית לתרבות. הקמת חברה 
 חודשים.  9-עירונית זה תהליך שאמור להימשך בין חצי שנה ל

 יש תקציב בנושא הזה? לא ראיתי.     :שוקי קרומר
י מודיע לך שהיועצים המשפטיים שלנו עובדים על אנ    עו"ד שוקי פורר:

הקמת חברה עירונית שתשמש בסופו של דבר למטרה הזאת. אנחנו נקיים את 
הנושא הזה כפי שצריך לעשות אותו. אני לא יודע למה פה הרבו לדבר על הסקר, 
כאילו מסתירים פה איזה סקר וכאילו עשו פה איזה סקר פוליטי. לא עשו פה 

יטי, נעשה פה סקר במסגרת, וזה קשור גם לנושא של החזון לואיס. שום סקר פול
אתם רואים קצה להרים כהרים, כל דבר זה פופוליטיקה, כל פעולה שאני עושה 
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הופכת להיות לפעולה פוליטית, אני עושה לעצמי תעמולה. אז יש איזה חבר 
י. מועצה אחד, הוא לא נמצא פה עכשיו, שכותב לשר הפנים על כל פעולה של

. כן, אני נפגש עם  'ראש העיר עושה לעצמו תעמולה, הוא נפגש עם תושבים'
תושבים, נפגשתי ואני אמשיך להיפגש עם תושבים, זה התפקיד שלי. גם עכשיו 
אני בפגישה עם תושבים, זה נכון. אז הנושא של הסקר הוא נושא שנעשה כדי 

עירייה. המדיניות לבחון את עצמנו כעירייה, את מנהלי האגפים, את שירותי ה
שלי היתה מוצהרת, קיימת ותהיה לשפר את השירות לתושבים. אני עושה את כל 
המאמצים לשפר את השירות לתושבים. במסגרת זאת הכרזתי השבוע על אמנה, 
אמנת שירות בין התושבים לבין עיריית רחובות שבה התחייבו עובדי העירייה, 

כלפי התושבים באילו אמות מדידה  -כל מנהלי האגפים, אני, המנכ"ל, כולם 
מדידות אנחנו ניתן להם שירות. זה בהחלט חלק מהמדיניות של העירייה. 

 במסגרת הזאת נעשה סקר לבחון מה מפריע לתושבים, מה לא מפריע להם. 
 אז אפשר יהיה לקבל אם כל את תוצאות הסקר.     :חנניה וינברגר

לא סודי. דרך אגב, הכל נעשה בוודאי, הסקר הזה הוא     עו"ד שוקי פורר:
הוא של משרד הפנים והדברים האלה נעשו הכי  מ"עהמפ .מ"עבאמצעות המפ

 גלויים ועל השולחן. 
 ההנהלה שלך לא ידעה על הסקר.     :שוקי קרומר

לא שאלות סודיות, לא שאלות חסויות ואני לא     עו"ד שוקי פורר:
בי הסקר וחיים אברהם בנה התערבתי בסקר הזה. כל הייחוסים האלה שלכם לג

 אז תעזבו את הסקר. פה את כל התיאוריה שלו על הסקר הזה. 
 למה לא הגיעו אלינו? לא שאלו אותנו?    שאול ליבי:

גם קליין לא ידע על הסקר, גם זוהר לא ידע, גם מרה     :שוקי קרומר
 לא ידעה. 

י האגפים נעשית פה עבודה רצינית ויסודית עם מנהל    עו"ד שוקי פורר:
ועם עובדי העירייה, עבודה שנמשכת כבר שנתיים. אנחנו ממשיכים אותה ואנחנו 
נמשיך אותה. במסגרת העבודה הזאת גם נעשה הנושא של החזון. אנחנו רוצים 

איך  -לשתף את עובדי העירייה, את מנהלי האגפים וגם נציגי ציבור בבניית חזון 
ונים. אז זה בא במקום תכנית אב אנחנו רוצים לראות את רחובות בתחומים ש

לתרבות? החכמה נמצאת בשולחן הזה ובזה היא נגמרת? יש עוד אנשים, יש עוד 
גופים, בואו נשאל אותם, בואו נדבר גם איתם גם עם התושבים, נראה לאן 
אנחנו רוצים ללכת. אני גאה בכל מה שנעשה ברחובות בתחום התרבות ולא 

בה מאוד בתחום התרבות ע"י העירייה הזאת, יעזרו כל המלעיזים. נעשה פה הר
עכשיו, קודם, בקדנציה הזאת, בקדנציה הקודמת. נעשית פה עבודה בבית 
התרבות. נכון, התנאים הם לא הכי טובים בעולם, אבל תיכף אני אגיע לכל נושא 
ההשקעות התב"ריות שאתם באתם בטענות לגביהן ואני מצדיק אותן. שאול דיבר 

דיברת על בית התרבות ועל דברים אחרים ועל השקעות על שעריים, אתה 
במבנים. אתם צודקים, תיכף אני אשיב לכם על זה. בכל זאת אני מעמיד עכשיו 
לרשות האמנים של רחובות את בית האמנים באחוזות הנשיא, שזה יהיה בית 
מקסים שיעמוד לרשות האמנים. אני מקווה להמשיך ולקדם ככל שהתקציב 

הנושא של הפיכת רח' יעקב למוזיאון פתוח שיהיה למעשה יאפשר לנו את 
המוזיאון הסביבתי של רחובות. בית מורשת יהדות תימן שאני מאוד גאה בכך 
שאני ייסדנו אותו ואנחנו גם נקים אותו שהוא יהיה מופת בכל הארץ. מוזיאון 
הפרדסנות שלנו שטיפחנו אותו בזמננו. דברים רבים מאוד שאני גאה בהם. 

חברים יקרים, הקדנציה הזאת ואתם כולכם שותפים לזה,  -א תנועות הנוער בנוש
תירשם בהיסטוריה של רחובות כקדנציה שטיפלה בנוער ובתנועות הנוער. בית 
הצופים שמתחילים בהקמתו עוד מעט, מועדוני נוער שאנחנו מקימים במעלות 

 -משולם ובבי"ס עמית
 בעמית התחילו.      :זוהר בלום
הם גאווה  -שישרתו את תנועות הנוער הדתיות     י פורר:עו"ד שוק

 למועצת העיר הזאת והיא יכולה להתגאות בהם. 
 בתי כנסת התחילו גם השבוע.  3עוד    שאול ליבי:

 איזו הפתעה. עכשיו שאול הפתעת אותנו.     :שוקי קרומר
 עכשיו אתה נכנס לסקר.     :חנניה וינברגר
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 -, אני רוצה להשיב לך. בנושא הגדלת התקציב חנניה    עו"ד שוקי פורר:
אני רוצה לומר לכם שאנחנו הנחנו הנחות מסוימות שהן בבסיס התקציב לגבי 
ההכנסות של העירייה. ההנחות האלה כמו כל הנחה הן ניתנות לסתירה. כי 

, הרי אפשר לעשות את זה גם 504למה אתה מתעקש על  -יכולים לבוא ולומר 
ך שבארנונה יהיה לך רק את הסעיף הזה, אולי יהיה לך עוד , כי מי אמר ל506

? ומי שאומר את זה יכול להיות צודק, יכול להיות ₪ובמים עוד מיליון  ₪מיליון 
טועה. הגזברית שלנו היא שמרנית באופייה. ואני לא מתווכח איתה על השמרנות 

י וביצוע שלה, כי עדיף לי תקציב פסימי וביצוע אופטימי מאשר תקציב אופטימ
ו לי עם  מביש. אז אני מבטיח את זה למועצה, אני אמרתי את זה בשיחות שהי
חבר המועצה חנניה וינברגר, אנחנו בתום הרבעון הראשון נבחן את עצמנו. יש 
נושאים נוספים שגם חברי ההנהלה, לא רק אתה, ביקשו להעלות. הם ביקשו 

בואו נבחן את עצמנו  להגדיל את התקציב בישיבות ההנהלה. ואמרנו, חברים
כעבור רבעון, בואו נראה איפה אנחנו נמצאים מבחינה תקציבית ואני מודיע לכם 

נפתח את התקציב לכל אותן מטרות שאתם  -שבעזרת ה' אם אנחנו נהיה שם 
דיברתם עליהם. אני מסכים איתך חנניה לגבי קריות החינוך בוודאי ולגבי 

יתכן וקיימים עיוותים ועד היום סעדי שטאובר בנושא העיוותים. אני מסכים שי
במרומים עסקתי בזה עשרות פעמים. הקמתי ועדה בראשותו של פרנקו אם אתם 
זוכרים, שתבחן את העיוותים. היא לא הגיעה לשום מסקנה. ישב שם אילן 

ולא הצליחו  -גמליאל המומחה הגדול ושטאובר, אני לא יודע אם אתה ישבת 
ום קיבלתי מהשר אלי ישי את טיוטת החוק שעברה להגיע לאיזה שהן הבנות. הי

בממשלה לפי דעתי והוא מבקש את תמיכתי כראש עירייה בחוק הזה. אני לא 
 יודע אם אני אתמוך בו או לא אתמוך בו. 

 איזה חוק?     :חנניה וינברגר
חוק נהרי מה שנקרא. על כן צריך לעשות מאמצים     עו"ד שוקי פורר:

צת עירייה לא יכולה לפעול כמי שמפלה תושבים שלה לתיקון עיוותים. מוע
לרעה. אבל תיקון העיוותים הזה צריך להיות על סמך בדיקת נתונים ברורה ועל 
סמך מדיניות ברורה של משרד החינוך. אני מקווה שעכשיו תהיה מדיניות יותר 

אנחנו בגחמה של הקדנציה הקודמת  -ברורה בנושא הזה. תראו, בנושא הפרסום 
לנו את תקציב הדובר, ביטלנו. את כל נושא הפרסום העברנו לאגפים. ביט

, ₪ 1,120,000 -תקציב פרסום שנתי  -הסתכלנו מה קורה בערים אחרות: באשדוד 
 1.5 - מאיתנו 1/4עיר  -, בגבעתיים ₪ 1,250,000 -עיר בגודל שלנו  -באשקלון 

  .₪מיליון  2.1 -, בנתניה ₪ 500,000 -, בכרמיאל ₪מיליון 
בדקת תקציבי ספורט באותם מקומות למשל? או     :שוקי קרומר

 תרבות באותם מקומות? 
אני חושב שתקציב פרסום חיוני שהוא ירוכז ביחידת     עו"ד שוקי פורר:

הדובר וימסור לתושבים הסבר על מה העירייה עושה, מה קורה ולאן הולכים 
 כספי הארנונה שלהם. 

, לא יהיה שום פרסום בשום אגף או זאת אומרת    :חנניה וינברגר
 מחלקה. 

 הכל מרוכז בתוך תקציב הדובר.     עו"ד שוקי פורר:
שוקי, זה לא נכון, עזוב. חבל, אתה מטעה את הציבור,     :שוקי קרומר

 חבל. 
 אני יכול לתקן?    מנחם קליין:
 בוא, אל תגיד דברים שהם לא נכונים.     :שוקי קרומר
ניות שוקי, המדיניות היא שכל התקציב יעבור. המדי   מנחם קליין:

נכון להיום טרם הספיקונו. המדיניות היא נכונה ונצטרך לבצע את ההעברות, 
 עדיין לא עשינו אותם. 

הבנתי, לא הצלחנו להעביר את הכל. אני חשבתי     עו"ד שוקי פורר:
 שהעברנו את הכל. 

לדוברות. אז יש  וגם לא יתכן שיהיה דובר בלי תקציב   מנחם קליין:
 לנו כרגע תקציב שהדוברים יוכלו לדבר. 

מיליון ככה, מכל התרבות  1.5הם מעבירים לך     :שוקי קרומר
 והחינוך. 
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 חבל לשלם לדוברים אם הם לא מדברים.    מנחם קליין:
השאלה היא אם הדובר הוא דובר העירייה של כולנו?    שאול ליבי:

 זו גם שאלה. 
 שאלה יפה.     עו"ד שוקי פורר:

 מה התשובה?     :שוקי קרומר
 עוד לא החליטו, נו.     :חנניה וינברגר

אני מוצא לנכון גם להשיב בנושא הדברים שאמר פה     עו"ד שוקי פורר:
 חיים אברהם למרות שהוא איננו. 

 מה עם המתנ"ס החרדי שוקי?    אבנר אקוע:
מה, אני מוותר על אני אגיע לזה. אתם יודעים     עו"ד שוקי פורר:

 האמירות האלה, אני אגיד לו אותן בהזדמנות אחרת. 
אני הסכמתי איתו שוקי. הוא רק טעה בשנים, הוא    מנחם קליין:

 אמר כישלון מוחלט, רק השנה היא היתה לו טעות. 
לא חשוב, אבל תבינו באיזו מציאות אנחנו נמצאים.     עו"ד שוקי פורר:

חד אמר מה צריך לעשות ואיפה צריך להגדיל. קרומר הרי דיברו פה חברים וכל א
אמר שצריך להגדיל לספורט וצריך להגדיל לתרבות, חנניה אמר שצריך להגדיל 

הוא אמר שצריך להגדיל  -לחינוך ולתחבורה, לואיס הוא גם מסיעתו של קרומר 
לרווחה. חברים, זה לא סדרי עדיפויות, זה להגדיל הכל. אז אנחנו משתדלים 

ל הכל וללכת לכל אחד ואחד מהסעיפים האלה. העוגה היא לא גדולה, אבל להגדי
אנחנו משתדלים לחלק אותה עפ"י היכולות שלנו. עוד משפט אחד לגבי המתנ"ס 

לקובי שרון, שמתנ"ס  -אני נתתי הנחיה ברורה לרשת המתנ"סים  -החרדי 
מצוא מרגולין צריך להפוך להיות למתנ"ס חרדי. נעשות כל הפעולות כדי ל

 תחליף. 
 ההנחיה לא מבוצעת.  עו"ד אריה שטאובר:

בנושא התב"רים, חלק מהדברים שנאמרו פה, זה     עו"ד שוקי פורר:
אופיינו לנו ואני לא מאשים את אף אחד. מערבבים את התקציב הרגיל עם 
תקציב התב"רים. אנחנו מאוזנים בתקציב הרגיל שלנו ברוך ה'. אנחנו בבעיה 

לגירעון גדול בתקציב התב"רים,  2003. אנחנו נכנסו בשנת בתקציב התב"רים
 50כיסינו אותו באמצעות הלוואה של  2005. סוף 2006כיסינו אותו השנה בשנת 

שקיבלנו ובאמצעות חיסכון בהוצאות. אל תשכחו, וזה חלק מהטענות  ₪מיליון 
ר,  כסף תב"ר בעי 2005-ו 2004הצודקות של התושבים, אנחנו לא השקענו בשנת 

 2007אנחנו קצת התחלנו לנשום והתחלנו להשקיע.  2006-וזה מורגש. ברוך ה', ב
אנחנו נצטרך למצוא מימון להרבה מאוד הכנסות תב"ריות שמצפות לנו בעקבות 

, בעקבות אישור התכנית  2,110-לנו, בעקבות הפעולות השיווקיות בפעולות ש
אמורות להיכנס לעיריית  ובגן הפקאן. 2,200-שתהיה בעזרת ה' בזמן הקרוב ב

רחובות, אני לא רוצה להגזים, מאות מיליונים של שקלים שיוכלו לשרת את 
 התב"רים שלנו. מתי זה ייכנס, לא יודע. 

 , אל תהיה מוטרד. 2008-זה ייצא ב    :שוקי קרומר
קרומר, המחשבות שלך ודרך החשיבה שלך היא כל כך     עו"ד שוקי פורר:

זרה ומוזרה וחבל שאתה מביא את זה לשולחן הזה את זרה לי. היא כל כך 
 המחשבות שלך ואת החקירות שלך ואת הריצות שלך. 

 הוזה, הוזה. אני הוזה.     :שוקי קרומר
 חבל, חבל. זה מוריד את הרמה פה.     עו"ד שוקי פורר:

 אני יודע. טוב שאתה מעלה את הרמה.      :שוקי קרומר
מעלה פה את הרמה, אתה אמרת לי לא פעם  זה שאני    עו"ד שוקי פורר:

 ולא פעמיים. 
 זה המזל, שאני מוריד ואתה מעלה.     :שוקי קרומר

אני רוצה מאוד מאוד להודות, קודם כל לכל עובדי     עו"ד שוקי פורר:
העירייה, ובנושא התקציב במיוחד לגזברית ולכל עובדי הגזברות, ולכל מי שעסק 

אני  -י העירייה ובשמירה על הכנסות העירייה בנושא הזה ובשמירה על כספ
מחזק את ידי כל העובדים. אני מודה מאוד למנחם קליין שעוסק בנושא הזה 
ותרם הרבה מאוד, גם לעיצוב המצב הכספי של העירייה וגם לניהול השוטף 

 היומיומי, במעקב שלו, בהתערבות שלו, בערנות שלו ללא שכר. 
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 -י תשובה מתי המתנ"סשוקי, לא קיבלת   אבנר אקוע:
שנים, בסדר? מה זה השאלות האלה? אין לי  10בעוד     עו"ד שוקי פורר:

תשובה. נתתי לך תשובה וזה לא עכשיו הדיון. אני עכשיו מדבר על התקציב, 
. בעוד  שנים יהיה מתנ"ס חרדי. מה אתה  10אתה מדבר איתי על המתנ"ס החרדי
ותר טוב ממני. לכן, אני רוצה להוסיף שואל אותי שאלות כאלה. הרי אתה יודע י

ולהודות לזוהר בלום שפעל הרבה מאוד להבאת כספים בנושא החינוך ופעל 
 במשרד החינוך פעולה באמת ראויה לציון, ועל כל פעולתו בנושא החינוך. 

 מתי הוא יקבל שכר אבל?    שאול ליבי:
 לקחת לי את כל הכסף.      :זוהר בלום

אני רוצה להודות למרה על פעולותיה בנושא הקליטה     עו"ד שוקי פורר:
והתרבות. אני רוצה להודות לשמעון מלכה, לרחמים מלול, לכל חברי ההנהלה, 
לכל חברי המועצה, לכל מחזיקי התיקים, לאבאי זאודה ולכל מי שתורם ואיכפת 

 לו. החברים באמת תורמים ואיכפת לכם. 
 לא.  אתה מזכיר חלק בשמות וחלק   שאול ליבי:

ר כיבוי ואחרון אחרון חביב. מחזיק תיק השכונות ויו"    עו"ד שוקי פורר:
אש המצטיין שאול ליבי. אני מעמיד להצבעה את אישור תקציב עיריית רחובות 

 . מי בעד? ירים את ידו. 504,121,155בסכום של  2007לשנת 
 רגע, רגע, הצעה לסדר.     :חנניה וינברגר

 צביעים חנניה. מ    עו"ד שוקי פורר:
 -דברים: א'  2רגע, בסדר, מצביעים. אני מבקש להציע     :חנניה וינברגר

 לוועדת הכספים הוגש תקציב אחר לגמרי. 
 הגשנו תיקון היום.     עו"ד שוקי פורר:

לא נידון, לא אושר. לכן,  880היום. בוועדת הכספים     :חנניה וינברגר
אני מבקש אף על פי כן, ואתה ציינת  .503מה שוועדת הכספים אישרה זה רק 

לשבח את ההצעות הקונקרטיות של החברים, לכן אני מציע ואני מקבל גם את 
, כי זה   3-, זה פחות אפילו מ507-בוא נגדיל את התקציב ל -התיקון של לואיס 

לפי איך שהנהלת העיר  3לתחבורה או  1מיליון לחינוך,  1, והכסף יחולק: 4.4-מ
 דת הכספים. תקבע או שווע

 טוב, אני מציע בבקשה נצביע על זה.     עו"ד שוקי פורר:
 רגע, אבל קודם הצעה לסדר.     :חנניה וינברגר

אני אצביע על זה. אני מציע הצעה אחת, אתה מציע     עו"ד שוקי פורר:
 הצעה אחת, אני אצביע על זה. 

 אבל זה לא היה בוועדת הכספים.     :חנניה וינברגר
אני מציע למועצה לאשר את תקציב העירייה כפי     קי פורר:עו"ד שו

 מי בעד? ירים את ידו.   504,421,155שהונח בפניכם על סך של 
 . 14 עו"ד תמיר פינשטיין:

 בעד. מי נגד?  14    עו"ד שוקי פורר:
 . 3 עו"ד תמיר פינשטיין:

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

 אני מאוד מודה לכם, התקציב אושר. תודה רבה לכם.     קי פורר:עו"ד שו
 
לאשר את נמנע(  1נגד,  3בעד,  14מחליטים ברוב קולות ) :07-57-555מס'  חלטהה

 . ₪ 504,421,155על סך  2007תקציב העירייה לשנת 
 
 

 .22:00סיום הישיבה: שעת 
 

_______________ 
 עו"ד תמיר פינשטיין

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 עו"ד שוקי פורר 

 ראש העירייה
 


