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סדר היום:
אישור תקציב העירייה לשנת . 2017
.1

החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  42מיום 25 / 1 / 2017
החלטה מס'  :366-42-17הוחלט פה אחד את תקציב העירייה לשנת 2017
בסך של .₪ 893,481,890

3
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  42מתאריך 25.1.2017

.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 2017

הנה אנחנו מתחילים בזמן את ישיבת המועצה שלא
רחמים מלול:
מן המניין ,שתדון בתקציב לשנת  . 2017אז אני פותח ישיבת התקציב לשנת
 . 2017אז אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין .א וקיי? מספר  43נדמה
לי .חברים ,היה דיון בוועדת כספים ,לא כולם נכחו בו משום שלא כל חברי
המועצה הם חברי ועדת כספים .על פי חוק אנחנו צריכים ,על פי פקודת
העיריות ,צריכים לדון בזה קודם בוועדת הכספים ,ואחר כך להביא את זה
לאישור מועצה .בדרך כלל אנחנו מאשרים את התק ציב בתחילת השנה,
כלומר בתחילת ינואר .השנה ,בגלל כל מיני סיבות ,זה נדחה בשבועיים
שלושה .אבל בסופו של דבר לאחר הרבה דיונים והרבה ישיבות ,בנינו את
התקציב .ולמרות כל מיני קשיים ,התקציב של העירייה גדל מ 859 -מיליון ₪
ל 893 -מיליון  ,₪שזה מהווה גידול בערך של . 4.5%-5%
זוהר בלום:

אחרי שהוצאת תאגיד .זה גדל יותר.

נכון ,ארי שהוצאנו את פעילות התאגיד שהיא
רחמים מלול:
בסביבות ה 70-80 -מיליון  ,₪אז כמובן שהגידול הוא הרבה יותר משמעותי,
כי אין פה את עניין המים ,עניין הכנסות מים והוצאות מים .זוהר צודק
בהערה הזאת .הוצאות יש ,מה שאנחנו משלמים לתאגיד עבור בתי ספר,
עבור נכסים עירוניים .ברור ,ג ם עבור חוויות .הם ישלמו.
עו"ד יניב מרקוביץ:
דורון מילברג:
עו"ד יניב מרקוביץ:
רחמים מלול:

מה ישלם ,מים?
מים .מה שיש כאן...
סגרנו מים שזה יורד מהקופה.
הכיבוד שאתם מגישים הכוונה.

אנחנו אין לנו פה ...התחברתי ליוספה כבר,
עו"ד יניב מרקוביץ:
היא תחבר .שם יש ליאור שוקרי ,הוא דואג לאיכות ,שאנחנו-
תראו ,המטרה של בניית התקציב היתה לא לפגוע
רחמים מלול:
בדברים באמת החשובים לאיכות החיים בעיר ולרווחת התושבים .לא בחזות
העיר ,לא בניקיון והתבר ואה שם דווקא הגדלנו .ובוודאי ובוודאי התחום
שמעניין את כולנו ,שהוא בראש מעיינינו ,הוא תחום החינוך .אם תסתכלו
בהתפלגות של ההוצאות ,אחד העמודים הראשונים ,אתם תראו שפעולות
חינוך ושכר חינוך זה קרוב ל 35% -מתקציב העירייה .שאם תחברו 191
מיליון  ₪ועוד  128מיליון  ,₪זה מעל  320-330מיליון  ₪שהולכים לחינוך,
בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה .וכמובן זה לא כולל את הבינוי .וכידוע
לכם ,שההוצאות של הבינוי לא כלולות בתקציב השוטף .זה כלול בתקציב
הפיתוח ,שעוד מעט אני אגיד עליו כמה מילים .ושם ,הרבה -הרבה מההכנסות
של קרנות הפיתוח כידוע לכם ,הולכות לצרכי בניית גני ילדים ,בתי ספר וכו',
וזה בגלל השלמת הדלתות .על ידי קופת העירייה ,מה שמשרד החינוך לא
משלם .ואני תמיד נותן את הדוגמאות האלה .למשל כיתת גן ,אם הם
משלמים לנו  ,₪ 750,000-780,000עולה לנו גם  1.5מיליון לבנות אותה.
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ובבתי ספר הדלת א היא הרבה יותר גדולה ,שלפעמים צריכים להשלים כמה
מיליונים טובים כדי להשלים בנייה של בתי ספר .זאת ועוד ,אולמות ספורט,
משרד החינוך לא מתקצב ,ולכן אנחנו שוברים את הראש איך בכל בית ספר
גדול וחדש לבנות אולמות ספורט שעולים בממוצע כ 8 -מיליון  .₪אז אנחנו
לוקחים קצ ת מהפיס ,קצת מהטוטו אם מאשרים לנו ,והרבה הרבה מקרנות
הפיתוח .כמו שאנחנו השבוע כתבנו מכתב לטוטו שאנחנו מתייבים להשלים
את בניית אולם הספורט בספורטק שישמש את ההייטק ...שזאת דלתא של 3
מיליון  .₪אלה נותנים  2או  , 3ואלה עוד  2או  , 3אנחנו צריכים להשלים.
אותו דבר בגני ילדים ובבתי ספר ,אם תוסיפו את ההשקעה ,זה עניין של עוד
איזה  50-60מיליון  ₪בשנה רק בבינוי של מוסדות חינוך ,גני ילדים ,בתי
ספר וכו' .שלא לדבר גם על בניית מתקני ספורט ,שכמובן ,אם אנחנו בונים
מתקן ספורט ,אין לנו את המימון המלא של קרן המתקנים או של משרד
הת רבות שהוא לא מתקצב בכלל בינוי .הרוב זה הולך מקרנות הפיתוח.
עו"ד אמיר ירון:
ברחובות?

רחמים ,יש נתונים למשל על כמה הוצאה פר תלמיד

רחמים מלול:
אעשה לך אותה עכשיו.

אז תחלק .הנוסחה היא פשוטה .אתה רוצה ,אני

זוהר בלום:
עו"ד אמיר ירון:

הסכום חלקי . 35,000
כמה יוצא?

לא 34,000 ,תלמידים.תעשה  128.5מיליון ועוד
רחמים מלול:
 191מיליון  ₪ועוד הבינוי ,אם אתה רוצה להוסיף אותו .אם אתה לא רוצה,
אתה יכול להוריד אותו .זה תלוי ,אתה יכול לעשות פלוס בינוי או מינוס בינוי.
עו"ד אמיר ירון:
האופרטיביות.

בינוי זה משהו אחר .אני מדבר על הפעולות

רחמים מלול:
מובנה באפליקציה.

הנה ,הוא עושה את הנוסחה ,זוהר .יש אצלו את זה

עו"ד אמיר ירון:

כמה זה יוצא ,זוהר?

)מדברים ביחד(
אבי קינד:

קרוב ל 11,000 -בינוי.

רחמים מלול:

?₪ 11,000

זוהר בלום:

בלי הבינוי זה .₪ 9,400

עו"ד אמי ר ירון:
שעברה?

אבל זה ...למשל משנה שעברה .כמה היה שנה

רחמים מלול:

אתה רואה ,תיכף ננתח את זה בעמוד הראשון.

זוהר בלום:

עלינו.

עלינו ,ולא תמיד יש מאיפה
רחמים מלול:
וחומר כשאתה לא מעלה ארנונה .אמנם מפרסמים בעיר
ארנו נה' .כבר  10שנים שהארנונה לא עלתה בצורה
העלאות הארנונה היו אוטומטיות . 1.5% ,%. 1 ,השנה

לכסות את זה .קל
כל שנה 'הנה העלינו
יזומה על ידינו .כל
זה היה  , 1.77%זה
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הכל .ואז צריך להתמודד מאיפה מביאים את ההכנסות על מנת להגדיל את
תקציב התברואה ,חזות העיר ,שפ"ע ,איך שלא קוראים לזה,
והחינוך.והרווחה כמו בן ,שאם אתם שמים לב ,זה גדול ב 8 -מיליון  ,₪וגם
צריך למצוא לזה מקור תקציבי לפחות ל 25% -שאנחנו משלימים .נכון
שהמשרד משלם  , 75%אבל צריכים להשלים  . 25%אותו דבר בחינוך .מדוע
היה קשה לאזן את התקציב השנה? אבל בסוף ,בסופו של דבר הצלחנו לאזן
אותו .זה בעיקר בגלל תוס פות השכר כפי שמסרתי לכם בוועדת הכספים .ס
הכל העלאה בשכר ,ברווחה ,בחינוך ובכללי ,מסתכמת ב 24-25 -מיליון .₪
איך עשינו את החישוב? לקחנו את חוברת ההסכמים הקיבוציים שנכרתה בין
הממשלה וההסתדרות בהסכמים הקיבוציים כאלה או אחרים ,ההסכמים עם
המורים .פנינו לחברה לאוטו מציה ,פנינו גם לאיגוד הגזברים ,והם עשו לנו
פחות את השקלול והשקלול אמר להעלות את נושא השכר ,הן ברווחה ,הן
בחינוך והן בכללי ,בערך בין  7%ל . 8% -אם תעשו חשבון  7%-8%בתקציב
ב , 2016 -בשכר זה בערך  24-25מיליון  ,₪כאשר הגידול הגבוה ביותר הוא
בחינוך .אם אתם שמים לב ,שכר חינוך עולה לעומת  , 2016ב 15 -מיליון .₪
וגם בביצוע של  2016זה עבר את התחזית ב 9 -מיליון  .₪כלומר ,שכר
החינוך כל הזמן עולה ,וזה לא נתון לשליטתנו ,ולא תמיד אנחנו גם צופים את
העלייה .אבל כמובן בחינוך לא נפגע ,אפילו יש גידול לא רק בשכר ,אלא גם
בפעילות .גם פע ולות הכלליות ,הנה יושבים פה מהחברה לתרבות ,יושבת פה
רשת חוויות ,יושבים פה כל מחזיקי התיקים ששמו לב שבכל התחומים שהם
עוסקים ,ואני אומר שהם עוסקים במיוחד בתחומים החברתיים הקהילתיים,
הציבוריים ,בכל סוגי האוכלוסיות ,מיוחדות ,ילדים בסיכון ,נגישות וכו' וכו',
לא פגענו ,אלא אפילו הוספנו .הוספנו לפעמים גם בגלל צרכים אובייקטיביים.
אם למשל אנחנו פותחים את מרכז ויסגל או היכל תרבות או בית האסמים או
בית הבאר ,כל מיני מקומות שמהווים מקור לטיול ,לביקור ,מקומות ערכיים
שבתי ספר הולכים אליהם ,אנחנו צריכים לממן גם כוח אדם ,גם סעיפי
הוצאות שונים .כל פרויקט שאנחנו בונים אותו ,צריך גם לממן את השוטף
שלו .והמימון השוטף הזה של כל המקומות האלה ,עולה כסף .הנה ,עוד מעט
פותחים גם את מוזיאון מורשת ,לפני פסח ,אני מקווה בעזרת ה' שנפתח
אותו .הוא גם דורש עלויות .יוצא איפה שלמשל תקציבים של החב רה ושל
חוויות הם לא קטנים ,אלא דווקא גדלים.תקנו אותי אם אני טועה .והיום
חוויות זה בסביבות ה 100 -מיליון  ,₪וגם החברה לתרבות בסביבות ה100 -
מיליון  ,₪אז חבר'ה ,אם תוסיפו גם את ה 200 -מיליון  ₪האלה שהם
מושקעים בסופו של דבר בשירות לתושבים ,אתם תראו שבפעולות הכלל יות,
לא רק שלא הפחתנו ,אלא אף העלינו את השירות לטובת התושבים .כמובן
אם היה לנו עוד כסף ,יכולנו להרחיב עוד הרבה פעילויות .אז תשאלו האם
אנחנו לא חוששים משנת  2017שתסתיים חלילה בגירעון .אז תראו ,גם
 2016חששנו ,אבל להפתעתנו הרבה ,גם בגלל כל מיני פעולות שאנחנו
עושים של תגבור הכנסות וכו' ,שנת  2016מסתיימת לא רק באיזון ,אלא גם
בעודף .ואמרתי לכם כבר בוועדת כספים ,העודף הרשום פה הוא לא נכון.
העודף הוא לא  1.2מיליון  .₪דניאלה ,דיברתי היום גם עם רואת החשבון,
עם בלה .והיא אמרה לי כנראה שהעודף יהיה קרוב ל 10 -מיליון  .₪ז ה יכסה
את הגירעון המצטבר .יש כמה דברים שאנחנו הולכים עליהם ,לא סתם
אמרתי קודם.
)מדברים ביחד(
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העודף נבע גם מהגידול בהכנסות בתחומים
רחמים מלול:
מסוימים וגם בזכות  7.7מיליון  ₪שקיבלנו חצי מענק של תאגיד המים.
והשנה נקבל גם כן או את כל החצי ,או רבע לפחות .כל ומר ,בין  3.8מיליון ₪
ל 7 -מיליון  ,₪שזה החצי השני של המענק של  15מיליון  .₪לגבי התאגיד,
הוא התחיל את פעולתו וחבל שזואי לא פה ,אבל יש לציין שהתאגיד התחיל
לפעול בצורה חלקה .הגברנו שירות שם ,תגברנו שירות ,פתחנו להם מחלקה
מיוחדת לא גדולה ,לא מפוארת ,אולי  100מ "ר בסך הכל בקומה  , 7ששיפצנו
שם איזשהו משרד ושם הושבנו אותם ,ככה שזה בלתי נפרד מהעירייה ,אם כי
זו כניסה אחרת דרך הקניון .אבל תושבים מעדיפים לעבור דרך הקניון לפני
שהם משלמים את המים.
ד"ר מרה קנבל:
ואז הם עולים לקומה . 7

גם נכנסים לקופת חולים ,כדי לבדוק את לחץ הדם,

רחמים מלול:

או הפוך.

דורון מילברג:

וכשיורדים ,חברה קדישא מגיעה.

אז באמת ,אם היו בהתחלת הדרך כל מיני תלונות
רחמים מלול:
ובירורים ,אני חושב שהיום זה פחת לאפס .משום שהתושבים הם לא
טיפשים .הם רואים שמחיר הקוב לא עלה אפילו לא באגורה .ולא רק זאת,
עוד מעט תהיה הוזלה במחיר המים של  14%בעקבות איזשהו הסכם
קואליציוני שהיה ,אז בוודאי שהתושבים רק יראו את התועלת.
עו"ד יניב מרקוביץ:
במסגרת האיחודים

איך זה ישפיע עלינו אם יסגרו אותו באמת

אל תדאג ,לא יהיה .היום הייתי בוועידה ,שאלתי
דורון מילברג:
שם את כל הברנז'ה מהשלטון המקומי ,לא יהיה איחוד אחד .יש  54תאגידים,
בשנה הבאה אולי יהיו  , 55כי נהריה הולכת להצטרף גם כן.
עו"ד אמיר ירון:

אני דווקא שומע מחברי כנסת ,שזה הולך להתממש.

רחמים מלול:

כן .מה ,לצמצם את התאגידים?

דורון מילברג:
שנה...

אתה מכיר את החוק לאיחוד רשויות? לפני 10-11

)מדברים ביחד(
עו"ד אמיר ירון:
עו"ד יניב מרקוביץ:

מה המשמעות לגבינו?
אף אחד לא יודע פה.

המשמעות התיאורטית לגבינו ,שיהיו  11תאגידים
דורון מילברג:
ואנחנו אמורים להיות חלק מקבוצת רשויות שכוללת...
תכלס זה הי ה הרעיון המקורי שלהם ,והם
עו"ד יניב מרקוביץ:
מראש אמרו 'אנחנו נוציא את זה מהרשויות המקומיות .הרי הם ידעו שהם לא
יוכלו להקים חברת מים אחת .אמרו 'בואו נוציא את זה מהעירייה ,ננתק את
זה ,ולאט -לאט עד שנגיע בסוף ל...
רחמים מלול:
חברת ח שמל.

למה? היה רעיון גם להקים תאגיד ארצי אחד ,כמו
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זה מה שהם רוצים בסוף .רחמים ,הם רוצים
עו"ד יניב מרקוביץ:
להגיע לשם בסוף .התכנית של הצמצום זה לעשות  , 55להוריד את זה ל, 11 -
ו 11 -להפוך את זה בסוף לגוף אחד שיהיה אחראי על הכל.
רחמים מלול:

זו עמבה הפוכה.

כי הם ידעו שלא רוצים לנהל א ת המלחמות,
עו"ד יניב מרקוביץ:
עשו את זה ככה .אבל לא יעשו כלום.
אבל המשמעות של תאגידים כאלה גדולים אזוריים,
רחמים מלול:
שמי שיש לו ברחובות בעיה בחשבון מסוים ,הוא צריך לרוץ לתל אביב ,או ל-
עו"ד אמיר ירון:
עו"ד יניב מרקוביץ:

זה רק עניין של זמן שזה מה שיהיה.
עזוב את זה .או יש לך בעיה בצנרת.

רחמים מלול:

או יש בעיה בצנרת ,כן .לא יודע איך יתגברו על זה.

עו"ד אמיר ירון:

מה קורה עם כל הנכסים שאנחנו מכרנו?

עו"ד יניב מרקוביץ:

אין ,מכרת.

רחמים מלול:
המדינה.

יהיו של המדינה .אם יקום תאגיד אחד ,הם יהיו של

עו"ד אמיר ירון:
באופן יחסי אתה...

לא  ,אבל אם יצטרפו עוד תאגידים ,עוד יישובים.

דורון מילברג:

כל אחד יהיה אחראי על החלק שלו.

אנחנו נהיה סבים טובים ,נלמד את הנכדים
עודד עמרם:
שלנו ,אולי זה יהיה בגיל שלהם.
רחמים מלול:

ההסתדרות מתנגדת לזה.

דורון מילברג:

גם השלטון המקו מי.

הסתדרות יש רק אחת .חברים ,כמה מיל ים לגבי
רחמים מלול:
תקציבי ה פיתוח כפי שכבר מסרתי לכם .בדרך כלל בשנים האחרונות,
ההכנסה מקרנות הפיתוח היתה בין  180מיליון  ₪ל 200 -מיליון  .₪מזה
היינו מפרישים לשוטף בערך  50מיליון  ,₪זה היה אגרות ביוב ,מים ובין 24
ל 30 -מ יליון  ,₪שזו השתתפות של קרנות הפיתוח בשוטף עבור תקורות,
עבור מינהל ההנדסה ,עבור כל מיני מחלקות שמשרתות את ההכנסות.
והשאר כמובן היה הולך לפיתוח ,כבישים ,מדרכות ,מבני ציבור ,מבני חינוך
וכו' .בשנה האחרונה ,שנת  , 2016ירדו ההכנסות ל 153 -מיליון  .₪עכשיו
תשאלו מד וע ,אז אני מונה  3סיבות ,מדוע פחתו ההכנסות בקרנות הפיתוח.
א' – יש התמתנות מסוימת בהתחלות בנייה לדעתי .ב' – הרישוי המקוון,
שאם אתם יודעים את הפרוצדורה שלו ,זה רישוי מאוד איטי ,ומאוד מורט
עצבים לתושבים ,שרק בשביל לקבל דף מידע ,על פי הרישוי המקוון הם
צריכים ל חכות  45יום ,ורק לאחר מכן אפשר לבדוק ולהתחיל לטרטר את
התושב  -לך תביא אישור כזה ולך להג"א ולך לכיבוי אש וכו'.
עו"ד מתן דיל:

כל טעות זה גם מחזיר אותך אמורה.

רחמים מלול:

כל טעות מחזירה אותך אחורה ,זה משהו מזעזע.
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יערה ספיר:

ככה מקצרים את הליכי הרישוי.

רחמים מלול:

זה באירוניה את אומרת?

יעל בק:

ברור ,ציניות.

לא ,באמת ,זו זוועה .וזה גם לנו שבחודשים
רחמים מלול:
האחרונים כמעט שאין הכנסות בקרנות הפיתוח.
עודד עמרם:

ו?...

רחמים מלול:

זה של המדינה?
לא ,של איזה משרד?

עודד עמרם:
רחמים מלול:
אני לא יודע.

משרד ה אוצר .יכול להיות שהפנים התחילו עם זה,

יערה ספיר:

כן ,אבל היום זה משרד האוצר.

רחמים מלול:

נכון ,היום זה משרד האוצר.
הזמן,

ברגע

שהמערכת

תעבוד...,

את

אבנר אקוע:
התהליכים ,זה ממוחשב..

עם

רחמים מלול:

הכל ממוחשב היום.

אבנר אקוע:
הביצוע.

עוד ניי ר ,עוד פקידה ועוד זה .יש גם מעקב אחרי כל

יערה ספיר:

רק שבפועל זה לא קורה.

בפועל זה לא קורה ,בדיוק .ועוד סיבה שחלק
רחמים מלול:
מקרנות הפיתוח כמו ביוב וצנרת ,זה עובר לתאגיד .זה עובר לתאגיד במחיר
יותר זול .כלומר ,הקבלן משלם פחות על ביוב וצנרת לתא גיד ,מאשר הוא
שילם קודם .יוצא איפה ,הנה גלי יושבת פה ,הקבלנים היו צריכים להוריד
מחירי דיור ולא להעלות .מדוע? כי היום הם משלמים היטלים נמוכים יותר
לתאגיד מאשר שילמו קודם לעירייה .וההוזלה היא בערך מ 30% -באותם
סעיפים .ממש ככה .אבל ,למרות שהיתה ירידה של כ , 25% -בכל אופן מה
שהציל במרכאות או בלעדיהן ,הציל אותנו מבחינת המשך הפיתוח והעמידה
בהתחייבויות ,זה התאגיד ,שקיבלנו את שווי הנכסים כהלוואת בעלים
מהתאגיד  33.7מיליון  ,₪ומגיע לנו עוד  8מיליון  .₪ואותם  33.7מיליון ,₪
קיבלנו אישור ממשרד הפנים להפנות אותם לפיתוח ,ולכ ן המשכנו בתנופת
פיתוח בכל התחומים שאתם מכירים .יוצא איפה שגם שנת  2016התברכה
באותו סכום ממוצע שהיה בשנים הקודמות .ולכן ,הפיתוח לא נפגע.
עו"ד אמיר ירון:

 ..אבל התאגיד כיסה את זה.

התאגיד יש לו את התקציב שלו כעת ,בשנת 2017
רחמים מלול:
למשל התאגיד מתכנן פת וח של מים וביוב בערך ב 25 -מיליון  .₪זה סכום
יפה .הפער בין ההכנסה להוצאה ,פלוס כל מיני תקציבים שהוא מקבל מרשות
המים.
)מדברים ביחד(
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רחמים מלול:
מיליון .מה אתה מודאג?

יהיה בסדר .במקום  22מיליון ,זה יהיה 21.9
לא ,כי אני מסתכל על הסעיף-

עו"ד יניב מרקוביץ:

עוד לא בנית את התקציב שלך .אני הבטחתי ,אני
רחמים מלול:
אקיים .אל תדאג .כן ,אבנר .ואם נפלה טעות ,היא תתוקן.
תמיכות ומענקים .את התשלום דוחים שנה שנה...
אבנר אקוע:
השנה?  2016אישרנו את התקציב.
רחמים מלול:
. 2016

מה שאתה תקבל בתחילת פברואר זה על חשבון

אבנר אקוע:

ו 2017 -מה?

רחמים מלול:

או בסוף השנה או בתחילת  , 2018זה הכל.

אבנר אקוע:

לא בתקציב אין לך פה סכום ל-

רחמים מלול:

כפול?

אבנר אקוע:

כן.

אז תקבל על תקציב  , 2018על חשבון  . 2017אל
רחמים מלול:
תדאג ,לא לוקחים לך שנה.
אבנר אקוע:

לקחו לנו שנה ,לא?

לא נכון .לא נכון ,לא .אתה רק דוחה את התשלום
רחמים מלול:
בחודש ,זה הכל .דניאלה ,הוא דוחה את התשלום בחודש .הוא לא מפסיד
שנה.
דניאלה ליבי:
 2017ולכן יש שנה אחת...

ב 2015 -הם לא קיבלנו ...תחילת , 2016

רחמים מלול:
כמה שנים.

זה לא נכון ,לא מסכים איתך .פ עם עשו את זה לפני

אבנר אקוע:

פעם שוקי עשה את זה.

רחמים מלול:

אבל עכשיו אני מבטיח לך.

דניאלה ליבי:

אז צריך להגדיל את התקציב.

אבנר אקוע:

זה מה שאני או.

רחמים מלול:

בינתיים אני לא צריך להגדיל את התקציב.

בתחילת  . 2018כי בדיוק שנה מהיום שתקבל
דניאלה ליבי:
את המענק עכשיו ,בדיוק שנה אחרי זה תקבל עוד מענק .מה אתה אומר? זה
בסדר? הכי כל שנה את המקבל .מה אכפת לך באיזה חודש? אני שואל
אותך .אני מבטיח לך שלא...
במינהל התקין ,התקציב שמחולק באותו שנה ,בדרך
אבנר אקוע:
כלל בכל הרשויות מחלקים את המענקים ברבעון הראשון של השנה.
דניאלה ליבי:

הנה ,אנחנו מחלקים.
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שנייה ,לא ,את מחלקת של  , 2016לא של . 2017
אבנר אקוע:
במקומות אחרים כבר מחלקים ברבעון הראשון את  . 2017בדצמבר סוגרים
את ה-
אז אני מודיע פה לפרוטוקול .המענקים שחולקו כבר
רחמים מלול:
חלק ל ספורט ,חלק לכלליים ולדת ,זה יחולק גם כן בימים האלה ,זה על
חשבון  . 2016ואנחנו חייבים  , 2017גם זה יחולק .מתי אני לא יכול להגיד
עכשיו? אם התקציב יאפשר ,יכול להיות שנעש ה שינוי תקציבי בישיבת
מועצה.
אבנר אקוע:

זה מה שאני אומר.

יכול להיות ,אני ל א יודע .הכל תלוי במצב הכספי.
רחמים מלול:
בסדר? בבקשה ,הערות .יש לי עוד כמה דברים לומר ,אבל אחר כך .כן,
בבקשה ,אמיר.
קודם כל ,אני מברך על זה שבאמת התקציב של
עו"ד אמיר ירון:
החינוך עלה בצורה משמעותית .אין ספק שהתוספת של תקציב החינוך היא
מאוד משמעותית .אבל במסגרת הזאת רציתי לשאול ,אני כבר כמה פעמים
מעלה ,בעיקר בישיבות הנהלה  2נושאים שלא באים לידי ביטוי ,אבל יש להם
השלכה כספית .אחד קשור לנושא של מוכנות מערכת החינוך לרעידות אדמה
והנושא השני זה תכנית האב .עכשיו זה לא מעוגן בתקציב ,וכנראה בגלל זה
אנחנו לא מצליחים לקדם את זה  ,אני כבר מעלה את זה לא פעם אחת ולא
פעם שנייה .השאלה האם במסגרת הגדלת התקציב אפשר להכניס את הנושא
הזה של הסקר של מוכנות מערכת החינוך .השאלה האם במסגרת הגדלת
התקציב ,אפשר להכניס את הנושא הזה של הסקר של מוכנות מערכת
החינוך.
זה תב"רים ,זה לא ש וטף .אמרנו לך את זה
זוהר בלום:
גם בישיבה הקודמת .ראש העיר אמר לך.
אני רוצה להבין .אתה חושב שרשות יכולה לעמוד
רחמים מלול:
בחיזוק מבנים במערכת החינוך?
קודם כל ,משרד החינוך...

זוהר בלום:
רחמים מלול:

זו פשיטת רגל.

עו"ד אמיר ירון:

דיברנו לעשות סקר כדי לדעת איפה אנחנו עומדים.

זוהר בלום:
תיק לכל בית ספר .אנחנו...

משרד החינוך עשה בכל מדינת ישראל ,ויש

אנחנו יכולים לדעת ,אין לי בעיה .לפי זה יש לנו
עו"ד אמיר ירון:
נתונים לגבי המוכנות של בתי הספר שלנו פה?
זוהר בלום:

למשרד החינוך יש.

זאת או מרת ,אם אני מתקשר למשרד החינוך ,אני
עו"ד אמיר ירון:
מקבל נתונים לגבי רחובות?
זוהר בלום:
עו"ד אמיר ירון:

מינהל הפיתוח ,כן.
כי אנחנו סיכמנו ,אני אזכיר...
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רחמים מלול:
בתב"רים.

קודם כל זה לא בשוטף ,הוא צודק זוהר .זה

עו"ד אמיר ירון:
התוצאה.

אין לי בעיה שזה גם יהיה תב"ר .אני מסתכל על

לא ,אבל אמיר ,מה המטרה שלך בסקר הזה? יש לי
רחמים מלול:
סקר ואני יודע שב 50 -גנים אין לי מיגון ,מה אני עושה?
עו"ד אמיר ירון:

יש את משרד החינוך ,יש את משרדי הממשלה.

רחמים מלול:

הם לא מממנים.

עו"ד אמיר ירון:

ויש גם ...שלנו ,בהחלטה.

 ...רחובות לא נכללת ,לא בשלב א' ,לא ב'
ז והר בלום:
ולא ג' .כרגע הם ב -ב' ,בית שאן .יש כמה מקומות שהם הגדירו לעצמם.
רחמים מלול:

הלוואי.

עו"ד אמיר ירון:

אני אגיד לך מה עושים ,רחמים.

זוהר בלום:

אני לא מדבר על מיגון וביטחון.

אם נדע ,אני מבטיח לך ,שמשרד החינוך יתקצב
רחמים מלול:
אותנו ,יהיה לך סקר כל חודש.
אני מעריך שבמצב כזה צריך לבנות תכנית
זוהר בלום:
רב שנתית שתטפל בעניין הזה .אף אחד לא מצפה שתוציא  10מיליון ₪
בשנה .אבל אם אתה יודע שיש לך נתון.
רחמים מלול:

זה לא תפקיד של הרשות ,מצטער.

עודד עמרם:

השאלה אם הרשות צריכה לקחת או לא.

רחמים מלול:
עצמי?

בדיוק .עוד מטלה של המדינה אני צריך לקחת על

יעל בק:

גם ככה מפילים עלינו את ה...

רחמים מלול:

נכון ,נגישות אנחנו.

זוהר בלום:

עלינו מ 6 -ל 1.2 , 7 -מיליון .₪

אני רוצה רק להבי ן ,אם אני עכשיו פונה למשרד
עו"ד אמיר ירון:
החינוך ,אני אקבל נתונים לגבי?...
הם עשו סקר ארצי בכל מוסדות החינוך
זוהר בלום:
בארץ ,לא כולל החדשים ,כי החדשים מותאמים ,ויש להם גם המכשיר של
רעידות אדמה ,את הגלאי ,שיש שם בכל גני הילדים החדשים ובבתי הספר
החדשים .כל הישנים הם עשו סקר ,ואז הם קיבלו החלטה מהממשלה איזה
רשויות מתחילות .נכון להיות התחילו בבית שאן .יש בצפון ,יש באילת ,אלה
המקומות שהם עושים כרגע לרעידות אדמה.
אני אסביר לך רחמים למה הכוונה .אני רציתי
עו"ד אמיר ירון:
לחשוב על סקר כזה ,כי אני מבין שרשות מקומית לא יכולה להתמודד לבד,
למרות שאני חושב שכן אפשר לבנות תכנית אב .אלא שצריך לטפל בנושא
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הזה גם ברמה הלאומית .אני כבר יצרתי קשר עם חברי כנסת בעניין הזה ,כי
הרי זה נושא שזועק לשמיים .כשתהיה רעידת אדמה ,זה לא מוכתב שזה
יהיה בין  08:00ל 15:00 -עו"ד בין  16:00ל. 19:00 -זה יכו ל לקרות בכל רגע
נון .ואם יש בתי ספר שזה מסכן את הילדים ,אז צריך לטפל בזה .אני לוקח
על עצמי לטפל בזה גם ברמה הלאומית .אבל לדעתי ,אם יש כזה ...זה שווה
לבנות איזו תכנית שתקדם את הנושא הזה.
זוהר בלום:

יש .המדינה תקצבה.

לא ,אני מקבל את מ ה שאתה אומר ,זוהר .אם יש
עו"ד אמיר ירון:
תכנית במשרד החינוך ,אני אבדוק את במשרד החינוך ותקבל את הנתונים,
אין בעיה .בהנחה שיש את זה.
זוהר בלום:
רחמים מלול:
זוהר בלום:
רחמים מלול:
זוהר בלום:
מספר אחד של ה...
רחמים מלול:
התקציב?
עו"ד יניב מרקוביץ:

יש ,יש להם.
יש חברה שעשתה את הסקר הזה.
מרמנת ,הם ניהלו את כל הסקר.
מרמנת זה הליג ה של ה-
לא ,זה מאמאנט .מרמנת הם היום הקבלן
היתה לך עוד הערה? חבר'ה ,עוד הערות לגבי
אני הערתי.

אתה קיבלת תשובות .אז אני מקווה שנעמוד
רחמים מלול:
במטרות התקציב ,מטלות .אני מודה לכל אלה שעזו לנו ,גם לדורון ,גם
לדניאלה ,גם לזוהר ,לדודי שעבד על החוברות .ובאמת ,השינוי המשמעותי
ביותר בספר התקציב זה הכריכה שלו.
יעל בק:

והמבוא והעמודים.

אני מודה גם למנהלי חוויות והחברה לתרבות ,שהם
רחמים מלול:
עוזרים לנו בכל הפעילות העירונית .ואני מאוד מקווה שנעמוד ביעדים .ותודה
לכל חברי המועצה ,על הפעילות שהם עושים ,בתחומים שהם מופקדים
עליהם .והם יודעים שאנחנו הוספנו בתקציבים שלהם .רק תנצלו אותם ,יעל.
שמעת? אל תגררי אותי לשנה הבאה.
אתה יודע ,כשמפרסמים שניצלתי חצי מהסכום
יעל בק:
ואנשים לא מספיק יודעים לקרוא שזה עד נובמבר ולא עם הרבעון האחרון,
אז הם לא יודעים שניצלתי  90%מהתקציב ולא  50%מהתקציב.
רחמים מלול:

אז תסבירי להם.

יש פה אנשים שכנראה לא מספיק יודעים לקרוא
יעל בק:
תקציב ,לכן הדברים יוצאים לא נכון.
החלטה מס'  :366-43-17הוחלט פה אחד את תקציב העירייה לשנת  2017בסך
של .₪ 893,481,890
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______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות
המועצה

ראש העירייה
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