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י"ח טבת תש"ע
 04ינואר 2010

פרוטוקול מס' 5/2009
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 24.12.09ז' טבת תש"ע(
בשעה  ,19:00בחדר ישיבות בבית "יד לבנים"
נוכחים:
מר נחום חופרי
גב' אורית סייד יצחקי
גב' רונית וינטראוב
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' סימה פרי
מר דן ברוך
מר איתן גינזבורג
גב' שוש לוין
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' טילי קולין
גב' דפנה קינן ,עו"ד
גב' אילנה בראף ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אנה לרנר

ראש העיר
סגנית ומ"מ ראש העיר
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש
היועצת המשפטית
יועצת משפטית
מבקר העירייה
מנהלת מח' תקציבים

נעדרו:
גב' דבי סלוצקי
מר שלמה פרידמן

חברת מועצה
חבר מועצה
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סדר היום:
דיון בנושא תקציב :2010
תקציב שוטף .2010
א.
תקציב בלתי רגיל  2010ועדכון תב"רים .2009
ב.
עדכון תקציב שוטף .2009
ג.
אישור תקציב מועצה דתית .2010
ד.
ראש העיר
פתח את הישיבה ברך את החברים וביקש לעדכן במספר נושאים בטרם ניגש לסדר היום.
א.
ב.
ג.

הציג את אות פרס ההגינות שהוענק לבתי הספר בעיר.
מבקש לעדכן בעניין זכייתן של בנות אוסטרובסקי בגביע האלופות.
רוצה לדווח לחברי מועצת העיר ,המשמשים גם כחברי האסיפה הכללית של החברה
העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ,על כך שמר מוטי רזניק נבחר כמנכ"ל החברה העירונית
לפיתוח רעננה ואושר גם ע"י הדירקטוריון.
מבקש ממר רזניק להציג את עצמו.

מר מוטי רזניק
אני מתגורר  22שנים ברעננה ,ילדי גדלו והתחנכו כאן .החלטתי לעשות שינוי ופניתי לתפקיד
שהוא יותר ציבורי .אני חושב שהתפקיד מתאים לי ואני מקווה שלא תתאכזבו.
ראש העיר
אבקש שניגש לנושאים שעל סדר היום ולפני שנדון בהם אני מבקש להציג את עיקרי פעילויות
העירייה בשנת .2009
המצגת מצורפת לפרוטוקול זה כנספח א'.
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ראש העיר
מבקש שניגש לנושאים שעל סדר היום.
סעיף א' – תקציב שוטף לשנת 2010
ראש העיר
מבקש מאמיר ברטוב להציג את התקציב השוטף לשנת .2010
מר אמיר ברטוב
התקציב הרגיל עומד על סכום של  ₪ 511,700,000לעומת תקציב של  ₪ 516,000,000שהיה
בשנת .2009
נושא מים וביוב יצא מטיפול ישיר מהעירייה כבר בתאריך  1/9/2009והפך לתאגיד "מי רעננה".
אנו בתקופת הרצה ,הסיוע הנדרש עדיין ניתן על ידינו .מרבית העובדים נמצאים במעמד
"מושאלים" והשכר ממשיך להיות משולם על ידי העירייה ומוחזר על ידי התאגיד .שכר
הגמלאים ישולם על ידי העירייה.
גם גביית האגרות מבוצע על ידי הגזברות והתשלום מבוצע על ידי התאגיד לעירייה.
התקציב מוצג על בסיס פונקציונאלי ,הכנסות והוצאות לפי אגפים.
דבר מיוחד הינו "חלון הזדמנויות" שכלול ותוקצב ב 6 -מיליון  ,₪מול זה נקבל מימון
לתשלומים שיידרשו.
מבקש לאשר גם את תקן כח האדם בשנת  2009שעומד על  1292ומבקש שיעמוד על 1,300
לשנת  ,2010זאת לאור דרישת ההסתדרות להעביר עובדים שעתיים לעובדי תקן ,יחד עם זאת
צפוי צמצום במצבת כח אדם לאור יציאת עובדים לפרישה במסגרת "חלון הזדמנויות".
ראש העיר
הדגש של שנת  2009ישמר ,דהיינו היעדים בחינוך ,תרבות ,ספורט ו"ירוק" יזכו לתשומת לב
עיקרית  -משמע אני נותן יח"ס לתושבי העיר.
גב' מלי פולישוק בלוך
יש לי כמה הערות:
הערה כללית ,כל חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב לפני מספר שבועות,
א.
האופוזיציה קיבלה לידיה את החומרים רק  11ימים .זה מאוד קצר .נא לאפשר לנו זמן
ארוך יותר כדי שנעשה עבודה רצינית.
לנושא התקציב:
ב.
תקציב העיר אמור לשקף מדיניות ,לצערי הרב נעשו דברים נהדרים ,אבל אני לא רואה
שום שינוי דרמטי .אתן מספר דוגמאות :תוכנית אב לחינוך – דובר על היפוך הפירמידה.
אני לא רואה את המימוש ,להיפך התקציב ירד בסכום של מעל  2מיליון  ,₪נכון
שבתקציב בפיתוח יש השקעה גדולה .בתחום הנוער – אין גידול בכמות המועדונים,
צריך לשאוף ליותר .לא רואה שינוי דרמטי בטיפוח הנוער .תוספות של מתקנים
ומוסדות במערב בלבד ,אין שום השקעה במזרח העיר ובמרכזה.
ראש העיר
השנה שמנו דגש במרכז העיר וחנכנו רק לאחרונה גן ציבורי ובכוונתנו להמשיך בפיתוח האיזור.
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גב' מלי פולישוק בלוך
אני לא רואה שמשקיעים בחינוך הבלתי פורמלי ,רק  7מיליון לתחום זה? מלגות – סעיף
המלגות הוא לעג לרש ובו תוספת של  ?₪ 500אתם מדברים על עשייה? אין לזה ביטוי בתקציב.
נושא נוסף הוא שקיפות ושיתוף הציבור – רוב הדיונים מתנהלים בהנהלה .הציבור הרענני צריך
לדעת מי נלחם עבורו? דברים שנעשים בחשאי הם לא טובים .יש לשתף את הציבור .תנו
לתקציב העירוני פרסום של חודשיים מראש והציגו התקציב באתר כדי שיעמוד לרשות
התושבים .חלק מהליקויים בעירייה נובעים ממאבקים פוליטיים כדוגמת ההפרדה בין החינוך
לחינוך הבלתי פורמלי .נדרש "גג" אחד ,צריך לעשות זאת אחרת.
ראש העיר
אנו אומנם משקיעים "רק"  7מיליון  ₪בחינוך הבלתי פורמלי ,אבל סכומים נוספים מושקעים
בספורט ובנוער וגם אלו הם חינוך בלתי פורמלי .כדאי לראות זאת בראייה יותר כוללת.
גב' מלי פולישוק בלוך
כדאי לראות את בתי הספר כמרכזים קהילתיים ואז תהיה פריסה רחבה ונכונה.
ראש העיר
אבקש שניגש להצבעה .מי בעד אישור תקציב שוטף ?2010
הצבעה:
בעד 16 -
נגד 1 -
נמנע- -
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות תקציב שוטף  ,2010בסך  511,700,000שקלים.
סעיף ב' – תקציב בלתי רגיל לשנת  2010ועדכון תב"רים לשנת 2009
ראש העיר
בתקציב זה שמנו את הדגש על גני הילדים .תקציב הפיתוח מבטא רצון זה ומתייחס גם להערה
שאוזכרה בנוגע להפיכת הפרמידה .הדגשנו והשקענו גם בתחומי הנוער ,חינוך ,ספורט ותקציב
"ירוק" .מבקש מגזבר העירייה להתייחס.
מר אמיר ברטוב
מדובר בסכום של  176מיליון  .₪בעמוד הראשון מוצג הריכוז ,כמו כן מקורות המימון .לפי
המוצג  45מיליון  ₪מיועדים לתחום הטניס ול"הבית של בנג'י" .אנו ניקח הלוואה של 30
מיליון  .₪מוצגות גם ההלוואות שלא נוצלו.
אבקש להציג שני תיקונים נדרשים:
בעמוד  - 1344 3יש להוסיף  280אלף  ₪למעלון מהיטל השבחה.
בעמוד  - 1330 7להוריד סך  720אלף בניה ושיפוץ בתי כנסת ,הם כלולים בתקציב הרגיל.
זה יקטין את סה"כ תקציב הפיתוח ל.₪ 176,050,000 -
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גב' מלי פולישוק בלוך
 45מיליון  ₪עבור הטניס? היכן התוכנית? האם צריך בכלל? כמה יעלה לתחזק את המתקן?
ראש העיר
אכן ,בטרם ניגש לבניה ,נלמד כיצד יתופעל כמו גם לימוד כל הנושא הכספי .המרכז הנוכחי
מסוגל לטפל בעוד כ 6 – 4 -מגרשים נוספים ,יש ביקוש עצום ללימודי הטניס ללא תוספת
תקורות .בכך מקרה כל זאת ייעשה רק לאחר שנוודא שהתרומה היא ממשית.
גב' מלי פולישוק בלוך
אני שמחה .חבל שאיננו יודעים זאת .לזה התכוונתי כאשר אמרתי שנדרשת שקיפות .חסרים
פה נתונים.
ראש העיר
במקום שנכביר במילים ,אני אביא הנושא לדיון כאשר הדבר יהיה רלוונטי והדברים יבשילו.
גב' מלי פולישוק
כך היה גם עם מגרש הכדורגל ועוד לא ברור היכן ייבנה .יש הרבה תלונות של תושבים .לפני
שהולכים להוציא כספים ,כדאי לבדוק את הנושאים ברצינות ,לא כך נעשים הדברים.
ראש העיר
במקרה זה אין לנו ספק שנדרש מגרש כדורגל ,היום חסרים משטחי דשא ,ואחת האפשרויות
היא לקחת את אחד המגרשים בפארק ולהסב לדשא סינטטי ,ובכך נקבל אורך חיים של
המשטחים וגם נגדיל את שעות הפעילויות.
גב' מלי פולישוק בלוך
תוכנית אב לתחבורה .אני שואלת כבר הרבה זמן מתי יבוצע? עונים לי אוטוטו .כאן יש תקציב
של  ₪ 800,000לתוכנית האב לתחבורה.
ראש העיר
אנו בשלים להציג את תוכנית האב לשבילי אופניים.
גב' מלי פולישוק בלוך
כמה זמן לוקח להכין תוכנית אב לתחבורה?
ראש העיר
משרד התחבורה לא שיתף פעולה ,אבל אנו ממשיכים ומתקדמים.
גב' מלי פולישוק בלוך
תוכנית אב לקריית אתגרים ,למה מיליון שקל?
מר איתן גינזבורג
מדובר בתכנית אב לאיזורי תעסוקה בכל רחבי העיר .זה התחיל בקרית אתגרים ,ומכאן השם,
והתרחבנו לכל איזורי התעסוקה בעיר – קיימים ועתידיים.

6

גב' מלי פולישוק בלוך
נראה לי מוגזם .שדרוג פארק רעננה – חברי ואני הצענו לשדרג את כל הגנים הציבוריים
והפארקים ע"י יזמים פרטיים .הצגנו זאת גם למר שלמה גואטה .הדבר נעשה גם בחדרה וגם
בהרצליה .אני אשמח לחזור ולהעביר לכם את החומרים שמצויים בידי .תקציב פיתוח ותקציב
רגיל – הכי קל להכניס את היד לכיסו של התושב .אנו צריכים למצוא מקורות תקציביים
אחרים ומקוריים .יש לי רעיונות לתקציבים .אני רוצה שמה שעשתה גב' יעל גרמן כשהקימה
תאגיד קבורה עירוני תעשה גם רעננה .נרוויח כספים בואו נחשוב על זה.
ראש העיר
נבחן זאת.
מר יואל עזרזר
גב' יעל גרמן אמרה שהיא תפסיד  9מיליון .₪
גב' רונית וינטראוב
השנה עומד להסתיים שלב א' של בניית מרכז המוסיקה העירוני .קרוב ל 1,000 -לתמידים
לומדים בו .בעתיד הנראה לעין יוכר מרכז זה כמרכז בינלאומי .חשוב מאוד לא לעצור כאן.
חשוב לקיים סדר בתקציב ולעבור כבר לשלב ב' ובכך לאפשר גם לתיכון רועי קליין בית ספר
ראוי .מבקשת לצאת כבר במכרז בחלק היחסי לשנת  ,2010מדובר על  7-8מיליון  .₪חינוך
מוסיקלי חשוב כמו חינוך פורמלי.
ראש העיר
אנו מקיימים כבר את הבדיקות הנדרשות .החינוך המוסיקאלי חשוב לנו מאוד ונמשיך ונפתח
אותו כמו שעשינו עד היום.
נעבור כעת להצבעה .מי לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת  2010ועדכון התב"רים ?2009
הצבעה:
בעד 16 -
נגד 1 -
נמנע- -
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות תקציב בלתי רגיל  2010בסך  176,050,000שקלים ועדכון
תב"רים .2009
סעיף ג' – עדכון תקציב שוטף 2009
ראש העיר
העדכון הוגש לכם מבעוד מועד .האם יש שאלות בנוגע לסעיף זה?
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גב' מלי פולישוק בלוך
איך התוספת הזו משולמת ומהיכן?
מר אמיר ברטוב
זה מופיע בעמוד הראשון .מרבית השינוי נובע מקבלת תמורה מתאגיד מי רעננה .אנו נפעל על
פי הנחיות משרד הפנים.
ראש העיר
תודה .מי לאישור עדכון תקציב שוטף ?2009
הצבעה:
בעד 15 -
נגד 1 -
נמנע - -
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות עדכון תקציב שוטף  2009לסך  55,200,000שקלים.
סעיף ד' – תקציב מועצה דתית 2010
ראש העיר
כמה מילות הסבר ,תקציב מועצה דתית לא נקבע על ידינו ,אלה על ידי משרד הדתות .עוד
נקבע שהעירייה משתתפת ב 60% -מהתקציב ומשרד הדתות נותן את ה 40% -הנותרים.
הייתה כוונה שעיריות חזקות תשלמנה יותר ועיריות חלשות תשלמנה פחות .כרגע הגענו
להסכמה שהשיעור הנוכחי יישמר.
במידה ואין שאלות נעבור להצבעה .מי לאישור תקציב מועצה דתית ל 2010 -ועדכון תקציב
?2009
הצבעה -
בעד –  .16פה אחד.
נגד  -אין
החלטה:
מועצת העיר מאשרת פה אחד תקציב מועצה דתית  2010בסך  5,842,000שקלים.
רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________
מר נחום חופרי
ראש העיר

_____________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

