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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  34מיום 24 / 1 / 2022
.1

אישור הצעת תקציב .2022

החלטה מס' :455-34-22

הוחלט ברוב קולות (  17בעד  4 ,נגד ) לאשר את הצעת

תקציב העירייה לשנת  2022שהובאה בפני המועצה על סך  1,151,815,000ש"ח. .

.2

בקשות להגדלת תב"רים  /תב"רים חדשים.

החלטה מס' :456-34-22

הוחלט פה אח ד לאש ר ה גדלת תב" רים ותב"רים חדשים

כמפורט בפרוטוקול ועדת הכספים מיום 19/1/22
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רחמים מלול:

חברים ,אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין,

שאמורה לאשר את הפרוטוקול של ועדת כספים ,שם הייתה ההמלצה למועצה
לאשר את תקציב  . 2022ואת התב"רים שצורפו לסדר היום .היום י ום שנ י ,כ"ב
ב שבט תשפ"ב .24.1.22 ,ברוכים הבאים.

אישור הצעת תקציב .2022

.1

רחמים מלול:

חברים ,אחת הפעולות הכי חשובות במועצת עיר

ובכלל בהנהלת עיר גם כן ,בין אם זה קואליציה ,בין אם זה אופוזיציה ,זה לאשר
תקציב שנתי .זאת משום שהתקציב השנתי בא לשקף את הפעילות של ה עירייה,
את השירות לתושב ,את הפיתוח של העיר ,וכמובן את המאזן בין ההוצאה לבין
ההכנסה.
השנה שחלפה התקציב שנקבע ב  2021 -עמד על  1,113,000,000שח ,כאשר על פי
כל התחזיות ,וכן על פי הרבעונים שהוגשו לכם

בישיבת המועצה האחרונה,

הרבעונים הסתיימו באיזון תקציבי וא פילו בעודף.
ולפ י התחזית ,בעזרת השם גם את השנה כולה ,שאת תוצאותיה נדע בסביבות
מרץ אפריל ,אחרי שמבקר משרד הפנים עובר על זה ,ואחרי שרואה החשבון מכין
את המאזן ,לפי התחזית ,כל השנה תסתיים באיזון תקציבי .ולדעתי ,אם כך יהיה
בעזרת השם ,אז זה יהיה הישג גדול לעיר ,למועצ ת העיר ,להנ הלת העיר ולעובדי
העירייה.
השנה אנחנו מגדילים לא בהרבה את התקציב של שנת  ,2022בערך ב  ,3.5% -שהם
כ  40 -מיליון שח .כאשר עיקר הגידול מוקדש לנושאים שבעינינו הם הכי חשובים
בעיר.
קודם כל ,יש הסכמי שכר וזחילת שכר שאנחנו חייבים כמובן להעניק את זה
לע ובדים המסורים של העירייה .אז זחילת השכר ,הגידול בשכר על פי הסכמים
ארציים וכו' ,הוא כ  14 -מיליון שח .זה כולל את החינוך ,את השכר הכללי ,ואת
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הרווחה .למשל ברווחה יש הסכם שכר חדש ,ולכן השכר שלהם לעומת  2021גדל
בתקציב אם תשימו לב בערך ב  3 -מיליון שח .אז שכר זה הכר ח שחי יבים למל א
א חריו ,זה החוק ,ואנחנו פועלים על פי החוק.
התחום השני ,התחום שבו מצטיינת העיר וקיבלה פרס חינוך ארצי ,זה תחום
החינוך ,שאם תעיינו במספרים ,תקציב פעולות החינוך גדל גם כן בא כוח 14 -
מיליון שח .וזה כבוד לעיר ,זה גאווה לעיר ,שאנחנו משקיעים ומוסיפים מידי
שנה בשנ ה .אחר כך זוהר גם יתייחס  .מידי שנה בשנה אנחנו מוסיפים לתקציב
בעקבות גם הגידול במספר התלמידים שהגענו בערך ל  40,000 -תלמידים בלי עין
הרע ,כן ירבו ,בגנים ,בבתי הספר היסודיים ,בתי הספר התיכוניים ועוד ועוד.
התחום הבא שבו יש חשיבות רבה לחזות העיר ול איכות החיים ב עיר שאותה
תושבים מחפשים ,חוץ כמובן ממערכת החינוך שהיא עומדת במקום הראשון ,זה
חזות העיר ,ניקיון העיר .וגם שם ,אם תשוו את מספרים ,הגדלנו גם כן בא כוח -
 14מיליון שח .ואתם רואים כבר את התוצאות בשטח ,גם בשנת .2021
הנושא הבא ,החזרנו תקציב שהיה מגיע לתחום הזה ,זה תח ום התרבות .כזכור
לכם ,בגלל הקורונה ,לא נתקיימו הרבה מופעי תרבות ,וממילא התקציב לא בוצע
כפי שתוכנן .ולמעשה ,זה סייע לעירייה לאזן גם את התקציב שלה.
אבל עכשיו אנחנו מחזירים לחברה לתרבות עוד  7מיליון שח ,כדי לקיים מופעים
שכולנו מתגעגעים אליהם והתוש בים צמאי ם ל הם ,ואנחנו מאוד מתפללים
ומקווים שיבוא קץ למגפה שקיימת בארץ וגם ברחובות לצערנו .שאגב ,בעטיה
עברנו לעשות פה את הישיבה ,ברווחים גדולים מאחד לשני.
אז התחומים האלה שאמרתי :שכר ,חינוך ,תרבות ,חזות העיר ,זה אומר שאנחנו
מול עינינו עומדים הצרכים הא מיתיי ם של התו שבי ם ,והדאגה שלנו להמשך
נתינת השי רותים המיטביים והמרביים ביותר לתושבי העיר רחובות.
המספרים נמצאים לפניכם ,מן הסתם יהיו ה ערות ושאלות לאחר מכן .אבל אני
רוצה לעבור לעוד תחום ,שהוא לא מופיע בספר התקציב השוטף ,זה תחום
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הפיתוח .תחום הפיתוח ,כלומר קר נות ה פיתוח ,כ ספי קרנות הפיתוח משרתים
כמובן את הפיתוח של התשתיות בעיר ,מבני חינוך ,מבני ציבור ,פארקים ,מגרשי
ספורט ,אולמות ספורט וכו' וכו' .קרנות הפיתוח ,קשה מאוד לצפות מראש מה
תהיה בהן ההכנסה.
בשנת  ,2021הגענו להישג יפה מאוד של כ  250 -מיליון שח הכנסות בקרנו ת
הפי תוח ,ולא חר העברה מהפיתוח לשוטף על פי חוק של כ  50 -מיליון שח40 ,
מיליון שח זה הסכום שנקבע בתקציב ,ועוד כ  10 -מיליון שח אגרות,ש באופן
אוטומטי הן עוברות לשוטף.
יוצא איפ וא שהשקענו מקרנות הפיתוח בעיר ,לכל התחומים שאתם מכירים ,כ -
 200מיליון שח .בכלל ,ב  10 -השנ ים הא חרונות ה הכנ סות מקרנות הפיתוח נעות
בין  180ל  200 -מיליון שח ,ולכן אנחנו יכולים לעשות מהפיכה תשתיתית בעיר
ועשינו זאת.
השנה בעזרת השם ,אני גם צופה בערך שתהייה הכנסות של  200מיליון שח .אבל
בנוסף לזה ,יש לנו גם את הסכם הגג כזכור לכם .שהוא נותן לעיר ,לאו דו וקא
ל קרית משה  ,א לא נותן לתשתיות העל בעיר כחצי מיליארד שח ,שכמובן יתפרשו
לאורך שנים .כמה מתוך זה אנחנו נגזור לשנת  ?2022עכשיו עוסקים בהכנת
תכניות ובתחילת עבודות במקומות שונים ,ואתם תראו את התוצאות במהלך
השנה.
אז בעזרת השם לגבי הפיתוח אני יכול לעדכן אתכם תו ך כדי השנה ,ת וך כדי
בדיקת ההכנסות של היתרי בנייה ,של אגרות בנייה ,של היטלי פיתוח ,היטלי
השבחה ,היטלי שצ"פים וכו' .וכל זה ילך כמובן להמשך הפיתוח בעיר.
בנוסף לזאת ,אל תשכחו שהעירייה פועלת על ידי  4זרועות ,שהן למעשה זרועות
ביצוע של העירייה .אם זו החברה לתרבו ת שתק ציבה כ  107-110 -מיליון שח ,אם
זה חוויות כנ"ל ,כמעט  100ומשהו מיליון שח התקציבים שלהם ,עוד יבוא
למועצה ליידוע.
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תאגיד המים ,גם כן בסביבות הסכום הזה ,וחברת ה.ל.ר שתקציבה השנה יעמוד
על כ  300 -מיליון שח גידול אדיר .זה כמובן בעקבות הסכם הגג בקרית משה
וההתחדש ות הע ירונית ש תתח יל להניע את הגלגלים של הפיתוח בשכונת קרית
משה בעזרת השם.
אגב ,טקס החתימה החגיגי נדחה על ידי משרד השיכון בגלל הקורונה .ההסכם
נמצא בחתימות פורמאליות ,אבל הטקס החגיגי יתקיים ברוב עם כשהקורונה
תחלוף מעלינו או שתהיה האטה או ירידה בהדבקה ההמונית שקיי מת היום.
פ חות או יותר זהו בקיצור מה שיש לי לומר לכם .השאר כתוב גם בדברי המבוא
שהבאתי בספר ,גם בהנהלה אמרתי כמעט אותם דברים .אז בבקשה ,התקציב
פתוח לדיון .בבקשה מי רוצה לדבר?
עודד עמרם :

רגע ,אולי נדון על התב"רים קודם?

רחמים מלול:

לא משנה .לפני כן זוהר רצה לומר מש הו ,אחר כך יניב

ואחר כך עודד .כן ,בבקשה זוהר.
זוהר בלום:

ערב טוב ,אני קצת אתן על קצה המזלג את נושא

תקציב החינוך .כפי שאתם רואים בספר התקציב ,השנה בתקציב החינוך הוא
 40%מסך התקציב העירוני .וכשמדברים על תוצאות ,תוצאות באות בהשקעה של
חשיבה והשקע ה כספית .וב אמת בעשור האחרון בכל שנה מוסיפים באופן
משמעותי לתקציב החינוך תקציבים רבים ,גם לפעולות ייחודיות.
השנה זכינו בפעם הראשונה בתולדות העיר מאז הקמתה ,בפרס חינוך ארצי .כמו
כן ,בשבוע שעבר זכינו גם בפרס חינוך מחוזי בית ספר ישיבת אמית עמיחי ,בית
ספר ניצנ י המדע ,בית ספר שפרינצק ,במצוינות מדעית .ויש לנו הרבה מאוד
דברים ,והדברים האלה ,אתם יכולים לראות את זה בספר התקציב ,בגדילה,
בצמיחה ,בתכניות ייחודיות.
לפני כחודש ביקרו פה מחוז מרכז ואמרו שאנחנו עיר דגל במדינת ישראל במרחב
החינוכי שלה .הראייה מ קצה לקצה ,שאתם רואים א ת כ לל התלמידים כשווים
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בפתיחת מסגרות ייחודית :דמוקרטי ,דמוקרטי ממלכתי דתי ,בית ספר פתוח,
אנתרופוסופי ,אנתרופוסופי חרדי ,מונטסורי בשנה הבאה ,ועוד הרבה מאוד
מסגרות מיוחדות ,והדגל שלנו הוא חינוך מיוחד ,ואתם רואים בספר התקציב
סעיפים חדשים שנפתחו ל  10 -גנ י ילדים שפת חנו ב  1 -לספטמבר ,שבמהלך יולי
ידענו שאנחנו צריכים לפתוח אותם ,והיינו צריכים מיד לגייס צוותים ולחפש
מבנים על מנת ליתן פתרונות לילדי העיר רחובות ,ואנחנו גאים באמת במערכת
חינוך שלנו.
והכי חשוב ,צריך להוקיר תודה לאנשי מערכת החינוך .יש לנו עובדי ם טוב ים,
עובד ים מעולים .בימים אלה גם ראש העיר מוביל מהפך למינהל חינוך ,על מנת
שנוכל לתת להם את הכבוד הראוי להם .ואני חושב  40,000תלמידים ,אם תיקחו
את קר ית עקרון ,מזכרת ביתה ותוסיפו עוד איזה יישוב קטן ,זה רק מספר
התלמידים שיש ברחובות.
אתם רואים בספר התקציב גם ש החזרנו א ת ת כנית קרב ,ששנה שעברה נאלצנו
לסגור אותה בעקבות הקורונה ,והחל מספטמבר היא פעילה ופעילה טוב .ואנחנו
מקווים שנמשיך עד סוף השנה לעבוד בקרן קרב ועוד הרבה מאוד תכניות
ייחודיות כמו האופן סיטי שאנחנו עיר מובילה .אבל לא באנו לשמוע על החינוך,
אלא באנו לשמו ע על תקצ יבי ם .אתם יכולים לראות את העלייה באופן משמעותי
בכל העשור האחרון בהשקעות בחינוך .זה ללא התב"רים שחלק נכבד גם
מהתב"רים עוברים למערכת החינוך .תודה.
עו"ד יניב מרקוביץ:

טוב ,כמו שראש העיר אמר ,גם בנושא של חזות העיר,

זה אחד הנושאים המרכזיים שנתנו ל ו דגש  .אני חו שב שהקפיצה בתקציב השנה
היא הגבוהה ביותר שהייתה בתקציב עד כה .זה גם לא מובן מאליו ,וזה גם חלק
מתפיסת עולם ומתוך הבנה ומתוך שינוי שאנחנו מובילים אותו בשנים
האחרונות .אני חושב שכל הנהלת העיר ,ראש העיר ,אני וצוות העובדים.
מבחינת הנושא של תפיסת ני קיון הרחובות והע לייה בתקציב ,אנחנו מדברים על
מכרזים חדשים שהאגף חזות העיר יצא אליהם בשנה האחרונה ויצא אליהם
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בחודשים הקרובים ,שהוא למעשה חותך את כל התחומים ,החל מנושא ניקיון
הרחובות ,דרך נושא של פינוי גזם שאנחנו מתכננים רפורמה ענקית ברבעון
הראשון של השנה הנ וכחית  ,שבה אנ חנו נחלק את העיר ל  2 -אזורים ונקל
משמעותית את העומס שהיה עד עכשיו בפינוי פסולת בבוקר .עוד הרבה מאוד
רפורמות.
שנת  2022מבחינת האגף ,היא שנה שהמטרה שלנו היא להעלות את יעדי
המחזור .הצבנו לעצמנו תכנית עבודה עם יעדים ברורים ,מצבנו היום ,ואיפה
אנחנו רוצים להיות ב סוף השנה הקרובה בכל מה שקשור למחזור .אני חייב לציין
ששיתוף הפעולה מצד התושבים הוא מדהים ,והמטרה היא להגדיל אותו ולהגביר
אותו ולהגביר אותו ככל שאפשר.
בגנים הציבוריים אמנם השיפוץ והחידוש של הגינות הציבוריות זה משהו שיוצא
מתקציבי הפיתוח ,אבל גם שם שמ נו דגש ג דול בכל מה שקשור לתחום האחזקה
השוטפת של אותם גנים .אם בעבר היינו מוצפים בתלונות על תחזוקה רשלנית
או לא מספיק טובה ,אנחנו היום שמים לזה דגש ,ורואים ,ובמטרה לצמצם את
התלונות ולקצר את זמני ההמתנה כאשר יש תלונה כזו או אחרת.
מילה אחת שאני גם חייב להגיד  .קודם כ ל ,לכל הנהלת האגף .אבל היום אני
רוצה דווקא בגלל מזג הא וויר הקשה הזה להגיד מילה גם לעובדים שלנו,
לעובדים המסורים .לפעמים הפעולות הטריוויאליות שנראות לכולנו כמו איסוף
הזבל לפנות בוקר ,הן ממש לא מובנות מאליהן .במיוחד בימים קרים וחמים.
והנה ,כמו ה יום .אז להגיד תו דה לעובדים המסורים שעושים את זה.
ראש העיר ,תודה לך על הגיבוי ,על התמיכה המלאה בהבנה ובכל הנושא הזה.
אנחנו שותפים מלאים לעשייה הזאת ולרפורמה שאנחנו מקדמים .הכל נעשה
ביחד עם המנכ"ל החדש שאנחנו בתהליכים .היה דורון – תודה ,ומאיר – אני
בטוח שזה יהיה אותו דב ר .וזהו .ופנינו קדימה ולהמשיך להשתפר ולשפר את
השירות לתושב כמה שאפשר.
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עודד עמרם :

תראו ,התקציב מחולק נכון ונבון ,זה לא רק השנה ,זה

גם השנה שעברה .איך אנחנו למדים? קיבלנו פרס ארצי בנושא הביטחון
והמקלטים .פרס ארצי בנושא חינוך .התשתיות והגנים ש לנו י פהפיים 5 ,כ וכבי
יופי.
דבר אחד השנה לא קיבלנו ,זה פרס התרבות שאנחנו מקבלים  6שנים ברציפות
תרבות וספורט .השנה לא קיבלנו עקב הקורונה .אבל ראש העיר השכיל לנתב את
הכסף שחסכנו כביכול מהאירועים שלא יכולנו לעשות ,למשאבים האחרים.
התוצאה ,אנחנו רואים את זה בשט ח .הפ רסים שקי בלנ ו זה גאווה לעיר .והכי -
הכי ,לכם האופוזיציה אין עבודה .אז אתם תהיו איתנו גם בתקציב ,ונרים את
העיר לטובת התושבים .שאפו לעובדים ,שאפו לוועד העובדים ,שאפו לכם
ההנהלה שאנחנו מדקדקים ,בייחוד ראש העיר.
אתם יודעים ,לראש העיר בצד שמאל מי שנכנס אצלו ,יש ל ו מגדלת כזא ת גדולה,
הוא מוציא אותה לראות את המספרים .והניתוב של המספרים מדויקים וקשוב
מאוד  -מאוד לכל אגף ואגף .והעיר פורחת ,ואשרי התושבים שיש להם נבחרת
כזאת .בהצלחה לכולם.
רחמים מלול:

תודה ,עודד .חברים ,שכחתי להביע בשמנו ובשם כולנו

ובשמכם ,את תנחומינ ו לחב רת המועצ ה א ווה גור ,על פטירת אמה .ותרשו לי גם
בשמכם להעביר תנחומים למשפחת אבידור ,על פטירתו של יעקב אבידור ,אחד
המייסדים של מרכז ויסגל המפורסם והידוע .תודה .כן בבקשה ,חברים ,מי רוצה.
פנחס הומינר:

ראש העיר.

רחמים מלול:

פנחס ,בבקשה.

פנחס הומינר:

ע ר ב טו ב .אנח נו נמ צאים בהעברה של תקציב ,2022

שברוך השם ברציפות ראש העיר מנהל את זה ומנתב את זה ביד רמה ובאיזון
תקציבי עם פעולות נרחבות בכל העניינים ,בחינוך ,שזה ממש בראש מעייניו.
ובתרבות ובחזות העיר .וגם כאן התודה לסגנים ,ולממלא מקום ראש העיר,
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לזוהר ,לבנצי ,ליניב  ,למנכ"ל ול גזברית על העבודה הנפלא ,ואמיתי כהן סגן ראש
העיר גם כן ,לעודד בתרבות שעושה נפלאות.
ברוך ה' ,בכל העניינים עושים דברים נפלאים שרואים את הפידבק מהציבור
שהוא משתתף ונותן מענה לכל מה שצריך .אני רוצה פה גם לומר מילות תודה
גם כן לחברה העירונית על העבוד ה הנפלאה שה יא עושה ,והמנכ"ל אייל פרנקל
שעושה עבודה נפלאה ,וכל הצוות מסביב .וגם לכל העובדים של העירייה ,אני
אומר לכם ,יש לנו את הלשכה לפניות הציבור ,שעם עשרות פניות ביום ,ויש לנו
מענה דרך עובדי העירייה נפלאים ,שעושים עבודה נפלאה .שאפו גדול ,ורואים
את ז ה בתו צאות .שי היה לנו סיעתא דשמיא ,ונוכל להמשיך לפעול למען תושבי
העיר ,תודה.
עודד עמרם :

כן .שכחנו להגיד תודה לדניאלה וצוות הגזברות,

שעשו עבודה יפה בתקציב.
רחמים מלול:

מי עוד רצה? אמיתי?

אמיתי כהן :

משהו בקטנה .ככה בהמשך לכל החברים ,אני אדבר על

רשת חוויו ת .אני ל א א גיד לי ,באמת לעובדים וכל הצוות לנו שם ,שבשנתיים
האחרונות באמת העבודה שם היא עבודה ,כל יום שקמים זה עם אתגרים
חדשים .אנחנו שם מעל  3,600ילדים שנותנים פתרונות בצהרונים ,ויש קושי
גדול גם מצד הסייעות שחוששות מאוד ,וצעירים שפחות אוהבים לבוא לעב וד,
ו זה אתגר יומ יומי להביא עובדים ולעשות הרבה שקט פה בעיר.
ועל כך אני רוצה להודות לממלא מקום גולן ביטון ,ולכל הצוות באמת שפועל
ללא לאות .רשת חוויות דווקא בתקופה הזאת ,מגלה את כוחה בתוך השכונות,
זה אותו מהלך לדעתי חכם שהוביל אותו ראש העיר ,שבכל שכונה יהיה מתנ"ס ון,
ושם אנח נו פוגשים את התושבים והם משתדלים לתת מענה וגם עכשיו כשעברנו
את חגי חנוכה ,קצת לתת אור ,קצת לתת שמחה לאותם ילדים ,לאות ן משפחות.
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הזכרתי קודם גם את הנושא הזה שהקמנו בעיר לפני כעשור את המחלקה
לתרבות יהודית מורשת ישראל ,שיוחאי ג'רפי אמון עליה ו עושה עבודת קו דש,
זה לא קל .זה מול הרבה גורמים לטובת פעילות כמו אגף קטן שנהיה וגדל מאוד,
ובשיתוף משרד החינוך שגם מסייעים רבות .אנחנו השנה נחגוג את העשור
למחלקה הזאת ,ויש לנו כוונות גדולות לעשות פסטיבל גדול בספורטק של כמה
ימים .כבר אושר תקציב מיוחד על כך במש רד הח ינוך.
ו כ מו בן זה המקום באמת להודות לראש העיר רחמים מלול וכל העוסקים
המלאכה ,הסגנים ,דניאלה ,וכל החברים היקרים ,עודד ,באמת על שיתוף הפעולה
בכל הפעילות ,ושיהיה לנו בהצלחה גדולה .תודה רבה.
רחמים מלול:

כן ,בבקשה.

עו"ד מתן דיל :

כן ,אני רוצה .ערב טוב לכ ולם .כמובן גם לת ושבים

שצופים בנו .לפעמים שוכחים ,אז צריך לזכור שאנחנו עושים את הכל כמובן
בשבילם.
תראו ,אני נחשפתי ככה להודעה שיצאה בצהריים .יצאה כבר הודעה לכל
העיתונות,

לכל המקומונים ,יש תקציב ,יש כסף .אני אומר לכם באמת בנימה

אישית ,זה קצת לא נעים להגיע לישיב ה שלכאור ה ה כל כבר סגור בה .הרי כל
הרעיון זה לקיים דיון רציני ,ענייני ,לנסות לשנות ,להשפיע ,ואז בסוף מתקבלת
החלט ה .ברור שיש רוב לקואליציה.
אז בשביל מה אנחנו מקי ימים את כל הדיון הזה אם כבר הכל סגור? תחושה ככה
פחות נעימה ,אני משקף לכם את זה .ולכן גם אני לא מתכוון להאריך בדברים.
לא בטוח שיש בזה טעם .ואולי גם בגלל זה יצאה ההודעה .אבל אתם יודעים מה,
בשביל איזה  160,000תו שבים שגרים כאן ,זה הבית שלהם ,ננסה להגיד כמה
דבר ים באמת מזווית קצת שונה מכל הסופר לטיבים שעלו כאן בישיבה הזו.
תראו ,דווקא אני אפתח בדברי ברכה .עברתי על ספר התקציב ,וניכר באמת שיש
השתדלות מאוד  -מאוד רבה .הרבה מאוד מההערות שלנו בישיבות הקודמות של
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התקציב ,תוקנו בצורה ממש מעוררת כבוד והערכה .היו סעיפים אני מ זכיר לכם,
שלא היו להם כותרות ,לא ידענו בכלל למה הולך הכסף .עכשיו יש להם כותרת,
יש שם לסעיף .היו סעיפים של רזרבה ,דיברתי גם על זה עם זוהר ,אז באמת
תוקן .אין ספק שיש השתדלות באמת משמעותי ,שם והגדרה .אין ספק שלקחים
הופקו.
באמת אני אומר ,נראה שהופקו לקחים ,אז תודה על כך .אך הדרך באמת מכאן
לתקציב שניתן לאשר ולתמוך בו עוד רבה .אתה יודע ,רחמים ,אמרת בתקציב
 , 2020הייתי חייב פשוט להתייחס לזה ,כי התייחסת גם לתשתיות.
בתקציב  2020דיברת באריכות שאצלנו לא היו הצפות ,וזאת הוכחה להשקעות
הרבות שבוצעו .והנה השנה ,הייתה הצפ ה בפארק המדע ,שלא נודע כמוה ,שלא
הייתה אף פעם ברחובות ,בצפון העיר ,בפארק המדע.
אז יש שיגידו שזה בגלל בריכת האיגום שדחו אותה מתנאי להיתר לטופס ,4
 15,000קוב .יש שיגידו שאנחנו מצמצמים את משטחי החלחול בכל בניין חדש
שאנחנו מקימים ,אז בהקלה ניתן לצמצם את שטח ה חלחול של  .15%יש שיגידו
שלא עשינו עבודה טובה בפתחים של הניקוז .אבל מכל הסיבות ,בסופו של דבר
הייתה הצפה נוראית.
אז אני אומר ,אנחנו צריכים ככה ,לא יודע ,אולי בכלל הן אנחנו מבינים את
הלאו שלא הושק ע ו מספיק בתשתיות המשמעותיות ,שכספים ככה הושקעו
בדברים זניחים יו תר .כדאי לחשוב על זה.
אז תראו ,רצינו להגיע לכאן הערב ולתמוך בתקציב .אני יכול לומר לכם שקיימנו
ישיבות הסיעה ,הייתה התלבטות לא פשוטה .אנחנו רוצים שהעיר תצמח
ותשגשג ,אנחנו רוצים לתמוך .אבל יש לנו  2בעיות גדולות בתקציב שמפריעות
לנו ,ואני אפרוט את שתיהן.
הבעי ה הכי גדולה מבחינתנו בתקציב ,היא שהוא לא מבטא תכנית עבודה .זאת
אומרת ,שימו לב ,יש סכומים שנזרקים לכאן ולכאן ,ועוד מעט אני אסביר למה
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אני אומר את המילה 'נזרקים' ,כי היא מילה קשה .אבל התרענו בדיוני התקציב
הקודמים ,הרי שצריך להגדיל את התקציב ,דיברנו על חינוך ,על ניקיון .רחמים,
אפילו אתה עקצת אותי שאימצתם את הסיסמא שלי מהבחירות ,יותר ניקיון,
יותר לחינוך.
אז אין ספק שהגדלתם את התקציב במקומות הללו ,שאלה תחומים מאוד -מאוד
חשובים .אבל מה המשימה? מה היעד? איך נמדוד?
תראו ,אני לא משוכנע שהתקציבים האלה יפתרו את הבעיות שאנחנו נחשפים
אליהן .יניב נגע באמת בנושא של תחזוקה של הפארקים ,אבל עוד המון דברים
נוספים שאנחנו מרגישים את השטח .השטח בוער בהמון -המון סוגיות ,ואני לא
בטוח שאם מישהו בדק ,האם הכסף הזה יפתור את הבעיות ,האם מישהו עשה
תכנית ,תכנן ,חשב ,כימת ובדק כמה כסף צריך כ די לפתור חלק מהבעיות שכולנו
מכירים.
תראו ,העיר גדלה וממשיכה לגדול .אני אומר את זה באופן חסר פרופורציה ,אבל
זאת המדיניות של ראש העיר ,בניגוד למדיניות שלי ,להציף במגורים .אני חושב
שאנחנו צריכים להגדיל יותר במסחר ותעשייה .אבל היא גדלה .ולכן ,כשהעיר
גדלה ,אז ברור שצריך יותר עובדים ,וצריך יותר משאבים ,וצריך לתת יותר
מענה.
יותר מזה ,בשבועות הקודמים התרעתי על כך שאנחנו מסיימים בחינוך
ובתברואה כל הזמן בגירעון .מסיימים בגירעון ולכן צריך להגדיל .עכשיו הקדמנו
את ההגדלה כדי שלא נסיים בגירעון .אבל בסוף זה די מלאכותי ,כי ברור שצריך
להגדיל את התקציבים ,אבל השאלה היא בכמה .והכמה הזה לא ברור ,ורב
הנסתר על הגלוי .ולכן ,אנחנו לא מקבלים תשובה בתקציב שמופיע בפנינו.
בעיה נוספת משמעותית היא השירות לתושב .אז ראיתי שהוספתם  150,000שח
לשירות לתושב .אני חושב שזה טיפה בים .אני חושב שנדרשת פה מהפכה של
ממש בשירות לתושב ,כדי שתושבים לא ירגישו שהם מטרד .אנחנו חווים את זה,
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שתושבים מרגישים שהם מטרד ,כאילו שהם פונים לעירייה ,מפריעים למישהו.
וכשהם פונים למוקד ,לפעמים נסגרים תלונות בצורה שטופל ולא טופל .המון -
המון בעיות שכולנו מכירים.
חייבת ל היות מהפכה של ממש בשירות לתושב ,שתושב ירגיש שהוא במרכז,
וירגיש שהוא מקבל מענה אופטימאלי ...הרבה מאוד כסף ,אבל צריך תכנית,
הדברים מתחברים ביחד.
תראו ,כמו שאמרתי ,המדיניות הזאת של ההרחבה של המגורים בצורה חסרת
פרופורציה ,היא זו שתוביל אותנו .חברים ,אני אומר את זה שוב ,ככל שהשנים
ככה יימשכו ,אנחנו נגיע למצב שלא ניתן שירות כמו שאנחנו נותנים היום.
משנה לשנה לצערי השירות ייפגע.
טוב ,צעירים ,נוער ,סטודנטים ,אין הגדלה של המלגות ,לא נוגעים בזה .ספורט
לא קיבלו התייחסות משמעותית .גם בתרבות החזרנו למצב הרגיל ,במקום ככ ה
אפילו לתת יותר.
תשמעו ,אני לא יודע ,אם לא פועלים להגדלת הכנסות בצורה משמעותית ממסחר
ותעשייה ,ועושים פעולות משמעותיות ,צמצמנו אפילו את הכסף שהשקענו
במנהלת של פארק המדע .צריך להשקיע כספים כדי להביא עסקים ,לא להבריח
אותם.
ולכן ,ככל שלא נפעל בתחום הזה ,אנח נו לא נוכל לתת שירות .ולכן ,אם לא
פועלים כמשנה סדורה להגדיל הכנסות ,אל תצפו שהתקציב פתאום יהיה כל כך
ורוד וייתן את המענה.
אני רוצה להגיד רק הערה אחרונה בנושא של המאקרו .יש לי אחרי זה רק כמה
שאלות קצרות .ראש העיר דיבר על הנושא של האיזון התקציבי בסוף השנה ע ל
שלושת הרבעונים הראשונים .אז אני מאוד -מאוד מקווה שנסיים את  2021באיזון
תקציבי ,אני הראשון שיברך על כך ,כי אני צפיתי שיהיה גירעון .אז אני הראשון
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שיברך על כך ,ואני מאוד  -מאוד שמח שהעיר משתבחת ומקבלת פרסים .אבל יש
לנו עוד כברת דרך ארוכה ,להגיע לאן שאנחנו רוצי ם להגיע.
יש לי כמה שאלות ,הערות נקודתיות ממש .זוהר ,רציתי לשאול אותך .בעוזרי
חינוך ,סעיף  ,811סעיף קטן  .754אני רואה שזה לא תוקצב השנה בכלל.
זוהר בלום:

לא ,המדינה ביטלה את עוזרי החינוך.

רחמים מלול:

זה ירד ,אין כבר עוזרי חינוך.

עו"ד מתן דיל :

זהו ,אנ י פשוט ראיתי שזה ירד.

זוהר בלום:

המדינה החליטה להפסיק את עוזרי החינוך.

רחמים מלול:

כשעבדו בקפסולות ,אז היו עוזרי חינוך .אבל עכשיו

זה התבטל .אין לך את זה לא בהוצאה ולא בהכנסה.
עו"ד מתן דיל :

בסדר גמור ,תודה .רציתי רק תיקון קטן .עשיתם דבר

גם מאוד יפה ,שבסוף כל פרק כתבתם על מה זה חולש ,מה התחום .זה גם נהדר,
הרבה יותר עוזר לקרוא את התקציב .עכשיו רשום פשוט ,בפרק של הנוער
והצעירים ,כתוב תנועות נוער .כדי שמישהו לא יתבלבל ,זה הרי נוער וצעירים
ולא רק תנועות נוער .אז זו הערה טכנית אולי לצביקה ,שצריך לתקן את זה.
צביקה מדהלה:

צודק.

עו"ד מתן דיל :

רציתי לשאול ,מה זה קניית שירותים ב  ?611755 -יש

לי ממש  3-4שאלות קצרות ונגמר הסיפור.
רחמים מלול:

זה בתקציב לשכת ראש העיר ,נכון?

עו"ד מתן דיל :

כן.

רחמים מלול:

צביקה ,תראה לו את הכרטסת.

צביקה מדהלה:

מתן ,מדובר בעצם בסעיף שבו אנחנו משתמשים

בלשכה לצרכים השונים ,הדפסות ,צילומים ,כל מה שקשור בעצם להוצאות
לשכת ראש העיר.
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רחמים מלול:

זה לא שירותים כימיים.

עו"ד מתן דיל :

לא ,אני לא ידעתי .יש לכם שירותים יפים מאוד דווקא

בלשכה .בסדר ,תודה רבה על התשובה .גם יש משהו שחוזר על עצמו כל הזמן,
גם את זה אני ארצה שנתקן ,סעיף  , 837760רשות המיסים .זוהר אז תיקן ואמר
רשות למלחמה בסמים והאלכוהול .רשום רשות המיסים ,לפי דעתי זו טעות.
זוהר בלום:

לא ,לא ,זו טעות טכנית ,אני יודע .זה לא רשות

הסמים.
עו"ד מתן דיל :

נכון? אז גם בזה רק תתקנו את זה.

זוהר בלום:

אולי זה גם בא מהמיסים ,אבל בסדר.

(מדברים ביחד)
עו"ד מתן דיל :

לא .רשות הסמים? אוי ואבוי לנו .אוי ואבוי ,ליאור,

אני לא רוצה לשמוע דבר כזה .אתה יושב מאחוריי ואתה מנסה להטעות אותי.
ודבר אחרון לדניאלה ,במלוות קרן ,עמ'  5בספר התקציב ,ביצוע  15מיליון שח
לעומת  3מיליון שח תקציב .זה ככה רק לא ברור לי .אני חושב שאולי זה נפל
באחת השורות.
רחמים מלול:

לא ,לא ,סעיף המלוות הוא  18מיליון שח השנה.

עו"ד מתן דיל :

הקטנתם?

רחמים מלול:

ברור ,כי אנחנו מחזירים כל שנה .אתה יודע שעומס

המלוות היה פעם  261מ יליון שח ,היום עומד על בערך  .130אז זה קטן משנה
לשנה .וברוך ה'.
עו"ד מתן דיל :

אבל רק תשים לב שפשוט באותו סעיף צריכים רק

לסדר את זה גם ,כי בסעיף הזה הביצוע שם הוא יותר גדול מהתקציב .אז כנראה
שזה שייך לתקציב קודם של פירעון מלוות תב"רים ,קרן .נכון דניאלה? ג ם בזה
צריך לתקן.
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דניאלה ליבי :

אנחנו רושמים את זה בסעיף....

עו"ד מתן דיל :

אז תגדילו את התקציב עצמו .כי זה יוצר לך גירעון

בתקציב.
דניאלה ליבי :

( ...בלי מיקרופון)

עו"ד מתן דיל :

טוב .אלה השאלות .אלה ההבהרות שרציתי להשמיע.

רחמים מלול:

אני מודה לך על הד יון החשוב ועל ההערות החשובות.

ואני חייב לציין שעשית את זה בצורה מאוד מכובדת .אבל בכל זאת כמה הערות
שהערת ,אני רוצה להתייחס אליהן .ההודעה שפורסמה לא דיברה על כך
שהתקציב אושר .התקציב צפוי ,שים לב למילה 'צפויה' ,כלומר ,לא שקבענו
מראש שהתקציב מאושר .הדוברת ניס חה את זה והיא כתבה שהצעת התקציב
צפויה לבוא הערב למועצת העיר.אבל זה לא אומר שזה סגור .עובדה שגם
בהנהלה אנשים דיברו על התקציב.
הצפת קרית המדע ,אני מודה שהייתה פאשלה ,אבל אני רוצה להסביר את
הפאשלה מדוע היא הייתה .היום אני בכוונה סיירתי שם והמנכ"ל היה שם כבר
ב  07:00 -בבוקר ,לראות אם הפעולות שעשינו עזרו .התברר שבעלי השדות
החקלאיים שם ,שאת חלקם בטוח אתה מכיר ,ערמו מלשון ערימות ,סוללות
גבוהות מאוד מסביב לשדות החקלאיים שלהם ,על מנת שלא תהיה הצפה.
ובחוצפתם הרבה הם תיעלו ,פתחו תעלה לכיוון רחוב המדע .כלומר צפונה.
ואז מה שקרה ,כשהיו הגשמים החזקים לפני שבוע ,כל המים שירדו ,נשפכו על
הסוללות והלכו לכיוון התעלה ,וזה הציף את רחוב המדע .מיד למחרת היינו
כולנו שם ,גם המנכ"ל ,גם אני ,גם דדי ,גם זורי וכו' ,ובאותו יום המנכ"ל הורה
לבצע שם כמה וכמה פעולות להוריד את הסוללות ,לעשות מ אגר זמני ,והיום
היה תענוג לנסוע ברחוב המדע .ובאמת ,כיוון שרואים אותי מן הסתם התושבים,
אז אני מתנצל על אותה תקלה .גילינו אותה במיידי ותיקנו אותה .וברוך ה' ,אני
מקווה שגם ביום רביעי כשיתגברו הגשמים ,יתברר שמה שעשינו זה הצליח.
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לגבי הספורט ,מתן ,אתם לא שמים ל ב שתקציב הספורט למעשה הוא לא רק
המענקים ,אם כי אני פתוח בסוף השנה ,ואמרתי לך את זה ,לדון שוב בנושא
המענקים ,כיוון שזה יבוא על התקציב של שנת  ,2022בהחלט אני פתוח לשמוע
הצעות.
תקציב הספורט אם תשים לב ,המענקים פלוס התקציב השוטף ,הוא  11מיליון
שח ,נדמה לי שהש נה הוא גדל ב  1 -מיליון שח .נדמה לי שהשנה הוא גדל במיליון
שח .תשים לב שם בחטיבה או בקטע הספציפי שמדבר על הספורט ,התקציב שם
הוא  8.5מיליון שח בערך ,ועוד  3מיליון שח במענקים ,אז זה  11מיליון שח.
מדוע? כי פתחנו עוד הרבה אולמות ספורט .החברה לתרבות נוער וספורט פ יתחה
עוד הרבה פעילויות בהרבה תחומים .אז לכן גם על הנקודה הזאת צריך להסתכל.
אלה ההערות שרציתי להעיר ממש בקצרה ,ושוב תודה על הדיון המכובד .אני
שוב מודה לאלה שתמכו ועזרו ואני מודה פה לכל חברי מועצת העיר ,לאו דווקא
לחברי הנהלת העיר ,כי כולם בסופו של דבר גם בבי קורת שלהם אם היא נאמרת
לגופו של עניין ,אז אנחנו מקשיבים לה .ואם היא באמת נכונה ומדויקת ,אנחנו
מנסים לתקן.
אני מודה לכל אלה שבאמת פועלים בתחום שלהם ,בתיקים שהם מחזיקים ,ואני
יודע שגם אתם חברי האופוזיציה שניהלתם תיקים בקדנציות קודמות ,עשיתם
את זה בצורה הטוב ה והמועילה ביותר וחבל ,חבל מאוד שזה לא מתבצע גם
בקדנציה הזאת .אבל הדלת תמיד תישאר פתוחה.
אני מודה לסגנים ,לחברי ההנהלה ,לוועד העובדים שיש לנו איתם שיתוף פעולה
אדיר ובאמת העובדים משקיעים עבודה מצוינת .ולכן באמת העיר זוכה בהרבה
פרסים .לכן הגדלנו גם את תקציב הוועדה השנה ... .כשאומרים דברים הוא לא
שומע.
אביב איטח :

גם מילה טובה למשה כהן ,הגיע הזמן.

רחמים מלול:

איפה הוא?
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אביב איטח :

הנה משה כהן .הגיע הזמן להגיד לו גם.

רחמים מלול:

אה ,לא ראיתי אותו.

אביב איטח :

פעם רבנו מאוד ,אבל למדנו גם להכיר ...להגי ד לו

מילה טובה.
רחמים מלול:

בסדר ,תודה אביב .תודה לגזברית ,תודה לפנחס מחזיק

תיק הכספים ,תודה למנכ"ל הקודם ,שלמרות שאיננו כאן ,כבודו כאן ,שגם הוא
עמל על התקציב .ותודה למאיר ,שכבר התחיל להעיר הערות איך לבנות תקציב,
איך לשפר אותו ,שיהיה יותר

ברור ויותר בהי ר .ושוב מאיר ,אתה כבר מוכיח

שאתה איש שטח ,אתה יוצא לשטח ,מטפל בבעיות ואתה משרה אווירה טובה על
כל החברים ועל העובדים ,ושוב אני מאחל לך הרבה הצלחה .אתה רוצה לומר
משהו ,מאיר?
מאיר דהן:

להגיד בהצלחה.

אביב איטח :

מילה טובה גם לצביקה מדהלה ,על כל העבודה ,בא מת

על כל ה...
מאיר דהן:

הזדמנות בשבילי בפעם הראשונה לפתוח את הפה מול

חברי מועצת עיריית רחובות ,מעמדה של שכן הפכתי לעמדה של משרת ציבור.
אני בטוח שביחד ,כמו שראש העיר אמר ,ביחד בכוחות משותפים ,דלתי גם
פתוחה בפני כל חברי מועצת העיר .זאת אומרת ,אני לא משרתם של חברי
הקואליציה בתפקידי .אני גם פתוח לשמוע אתכם בכל הערה שיש לכם .אני
חושב שחלק מכם גם פנו אליי ונתקלו באוזן קשבת.
אני רוצה להגיד לכם ש בחודש וחצי שאני נמצא פה ,אני גיליתי עשייה בהיקף
באמת שלא הייתי מודע אליו גם כשכן .יש פה אתגרים גדולים לעיר הזאת ,ואני
בלי להיכנס לעניין הפוליטי ,אני מציע לכולם ,ואני מקווה שכולם ישתפו פעולה
לקראת האתגרים הבאמת משני מציאות שנמצאים בפתח העיר רחובות.

19
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  34מתאריך 24.1.2022

אני מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה ,אני הקשבתי לך מתן ,אני מקשיב כל הזמן
למועצת העיר ,אני שומע מכולם לאורך הדרך הרבה הערות ,הרבה עצות ,הרבה
תובנות .ואני בטוח שביחד ,שזה גם המסר שראש העיר והנהלת העיר לא
מפסיקים לשדר ,של אחדות ,של ביחד ,אגרוף אחד לעשייה .ובתקופה שצריך
לגשת לבחירות ,אז ניגשים לבחירות ועושים את העבודה שכל אחד צריך .תודה
רבה לכולם ושיהיה לנו ערב טוב.
עו"ד מתן דיל :

תודה רבה.

רחמים מלול:

תודה מאיר .הזכרת לנו שיש בחירות ,אבל יש עוד זמן.

מי שניצח על הישיבה כאן ,על הארגון שלה ,על כל הלוגיסטיקה זה צביקה.
דוברת :

צביקה ,כל הכבוד ,המון -המון תודה.

רחמים מלול:

הוא גם ניצח על הכנת חוברת התקציב .אתה רואה,

השארתי אותך לסוף ,כי אני מאוד מעריך את העבודה שאתה עושה ואת כל
הארגון .אז אנחנו מביאים להצבעה את הצעת התקציב לשנת  ,2022על סך
 1,151,000,815שח .זה הנוסח דניאלה?
דניאלה ליבי :

מדויק.

רחמים מלול:

מי בעד?

עודד עמרם :

רגע ,הם מתלבטים .מתן ,מותר ,מותר .תרימו ,יאללה.

רחמים מ לול:

אתה סופר ,צביקה?

צביקה מדהלה:

אופוזיציה מלא אני רואה .כן.

רחמים מלול:

לא הבנתי.

צביקה מדהלה:

כל האופוזיציה הצביעה .קואליציה – בעד ,אופוזיציה

– נגד.
רחמים מלול:

אתה יודע מה המספרים אבל?

צביקה מדהלה:

ברור ,ברור.
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רחמים מלול:

כי לא כל חברי הק ואליציה פה.

צביקה מדהלה:

ראש העיר ,יש לי רשימה מדויקת ,אל תדאג.

רחמים מלול:

יופי ,תודה רבה .מי נגד?  .5איפה דני?

החלטה מס' :455-34-22

הוחלט ברוב קולות (  17בעד  4 ,נגד ) לאשר את הצעת

תקציב העירייה לשנת  2022שהובאה בפני המועצה על סך  1,151,815,000ש " ח.

.2

בקשות להגדלת תב"רים  /תב"רים חדשים.

רחמים מלול:

עכשיו אנחנו נצביע אם יש צורך ,על התב"רים

שאושרו בוועדת כספים .אם יש מתנגדים – אם לא ,אז פה אחד .בסך הכל אלה
תב"רים לפיתוח כל הנושאים בעיר .תודה רבה לכם .חבר'ה ,שמרו על הבריאות.
עו"ד מתן דיל :

שניי ה  ,רחמים .קארין רוצה להעיר משהו רק על

התב"ר של הספורט.
רחמים מלול:

בבקשה ,קארין .מתן ,קארין פונה אליי בהרבה דברים,

ואני משתדל בכל כוחי לעזור לך .רק שתדע י את זה .ואל תכעס י אם אני מציע לה
להצטרף לקואליציה.
קארין ברגינסקי :

כל פעם שוב מחדש .ראש העיר ,אני ר ו צה רק להעיר

בנוגע לסקייט פארק -
רחמים מלול:

אנחנו מתכננים.

קארין ברגינסקי :

מתכננים?

רחמים מלול:

כן .בפארק האתגרי שיוקם בעזרת השם גם מכספי

הסכם הגג .יניב ,תגיד לקארין שאנחנו מתכננים...
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אז נוציא איזה חצי כותרת מהדבר הזה ,שבוע שעבר

עו"ד יניב מרקוביץ:

נ בחר אדריכל לתכנון סקייט פארק ,והפארק האתגרי.
קארין ברגינסקי :

בשורה נהדרת

עו"ד יניב מרקוביץ:

ואנחנו נוציא הודעה מסודרת על זה ,אבל אנחנו

בהחלט עובדים בכיוון הזה .ואנחנו מקווים שכבר השנה נתחיל לעבוד על
הסקייט פארק.
קארין ברגינסקי :

אין מאושרת ממני.

עו" ד יניב מרקוביץ:

אני מחכה לראות אותך על הרולר -בליידס.

קארין ברגינסקי :

יניב ,אחר כך אתה ואני ביחד על הסקייט.

רחמים מלול:

התב"רים מאושרים פה אחד .תודה רבה ,הישיבה

נעולה.

החלטה מס' :456-34-22

הוחלט לאשר הגדלת תב"רים ותב"רים חדשים כמפורט

בפרוטוקול ועדת ה כ ספים מיום .19/1/22

_______________

_______________

מאיר דהן

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה

ראש העירייה
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