לשכת מנכ"ל העירייה
י"ג טבת תשע"ב
 08ינואר 2012
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 08/2011
בנושא תקציב העירייה לשנת 2012
מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ד' בטבת תשע"ב,
 ,29.12.2011בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' שוש לוין
מר שי אבן
מר שמואל וייס

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' אילנה בראף ,עו"ד
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
יועצת משפטית
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' פרי נתיב

סמנכ"ל למינהל וקיימות
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לשכת מנכ"ל העירייה
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על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים -חבר המועצה הרב שמואל וייס.
 .2דיון בנושא תקציב :2012
א .תקציב שוטף .2012
ב .תקציב בלתי רגיל .2012
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לשכת מנכ"ל העירייה
י"ג טבת תשע"ב
 08ינואר 2012
ראש העיר:
רוצה לציין כי שני בוגרי רעננה סיימו קורס טיס היום ,מדובר בגאווה לעיר רעננה ומכאן
אני שולח לבוגרים איחולי הצלחה.
לפני שנתחיל בישיבה ,גזבר העירייה מעוניין למסור הודעה חשובה.
אמיר ברטוב:
עשינו הנפקת אג"ח ב . 2006-חברת הדרוג ערכה מעקב שוטף אחר ההנפקה .הבדיקה של
החברה היא מידת חוסנה של העירייה לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות .בשנה שעברה
קבלנו דרוג  AAAבנוסף לנו שתי עיריות בלבד -ת"א והרצליה שלא הנפיקו אך עשו דרוג.
כל שנה נבדק הדרוג מחדש.
היום פרסמה החברה את הדרוג ואישרה שוב את הדרוג כ AAA-יציב של איתנות פיננסית
ועמידה בהתחייבויותיה בעתיד.
ראש העיר:
אמיר ,תודה .מדובר בהוכחה נוספת למצבה הכלכלי האיתן של העירייה.
הזמנו את כל מנהלי האגפים לישיבה .רוצה לברכם כי הם אלו שמבצעים את העבודה.
אנו מקדמים בברכה את אירית יהל ,ראש אגף חדשה לאגף ההכנסות מיד כששחררנו אותה
לתאגיד התחלנו להצטער ושמחים שחזרת לעירייה לתפקיד מאד חשוב.
חלפו רק חודשיים וכבר התוצאות ניכרות של שביעות רצון הלקוחות .אני מקבל מיילים כל
יום ומספר המיילים מאד פחת .מקדם אותך בברכה ובטוח שתעשי עבודה טובה.
מבקשים להשביע את מר שמואל וייס חבר מועצה חדש ,אמונים.
הרב שמואל ויס:
נשבע שבועת אמונים עפ"י החוק" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
תפקידי נאמנה".
ראש העיר:
מאחלים לך בהצלחה ,הצלחתך הצלחתנו.
ראש העיר:
אנו מציגים יעדי תקציב  2012פחות או יותר כמו ב .2011-השנה חוגגים את שנת ה 90-אשר
ישולבו באירועי העיר .נייחד מתחילת אפריל את כל האירועים ל 90-שנה לרעננה.
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לשכת מנכ"ל העירייה
י"ג טבת תשע"ב
 08ינואר 2012
ואלו הם יעדי התקציב לשנת  ,2012בנוסף לאירועי ה:90-
 .1שיפור במתן שירותים בסיסיים :ניקיון ,גינון ,תשתיות ומענה לתושב.
 .2טיפול אינטנסיבי בקידום תוכניות להתפתחות העיר לרבות כתיבת תוכנית מתאר
בדגש על אזור התעשייה ,תחבורה וזוגות צעירים .בשנת  2012נוציא אל הפועל
תוכניות בנייה לדיור ותשתיות שהבשילו ואושרו ,בניהן הרחבת רחוב ויצמן ותחילת
בניה ב.2015 -
 .3המשך קידום מערכת החינוך בדגש על מיצוי ומצוינות וטיפוח ערכי.
 .4יצירת בסיס לקידום נושא הצעירים.
 .5המשך עידוד וטיפוח תנועות נוער ומנהיגות הנוער בעיר.
 .6קידום נושא הקיימות.
 .7קידום תשתית מעודדת ומטפחת עסקים בעיר.
 .8המשך התייעלות ארגונית בכל פעילויות העירייה.
מנכ"ל העירייה:
מתכבד להגיש את הצעת התקציב לשנת  .2012דנו בתקציב חודשים רבים עם ראשי אגפים
ולדעתנו ,קיבלנו החלטות טובות עבור תושבי העיר.
תקציב העירייה לשנת  2012יעמוד על סך של  ₪ 585,000,000והוא תקציב טוב ומאוזן.
אישור ה AAA-של  S.N.Pמחזק את דרכנו.
תודה לאמיר שעושה זאת מעל  30שנה ,לאנה ולכל ראשי האגפים.
מנכ"ל העירייה מציג מצגת הכוללת את עיקרי השינויים בתקציב לשנת  2012כפי שבאים
לידי ביטוי בספר התקציב שהוגש לכם.
לאחר שנשלחו ספרי התקציב ושמענו את הערות חברי ועדת הכספים ,קיימנו סבב תיקונים
אשר נשלחו אליכם.
אמיר ברטוב:
התקציב כולל הוצאות שכר  280מיליון . ₪
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י"ג טבת תשע"ב
 08ינואר 2012

אנחנו מבקשים לתקן כמה שורות בתקציב:
א .בתקציב הרגיל

שם הסעיף

סכום
בספר

סכום
מתוקן

עמוד
בספר

הפרש

150

722.110

משמר אזרחי שכר

510,000

210,000

-300,000

30

8291.786

ספורט עממי

100,000

100,000

137

612.752

יועצים מקצועיים

50,000

82,700

32,700

174

9941.311

רזרבה לשכר
השת' במרכז
השלטון המקומי
רזרבה כללית

2,500,000

167,300 2,667,300

265,000
2,000,000

-265,000
0
265,000 2,265,000

164
174

מספר
סעיף

7692.814
9941.781

דן ברוך:
עברתי על התקציב ,הרבה דברים לא הבנתי ראיתי חוסר התייעלות ,כמה אנשים פוטרו ב-
 2011וכמה במקומם נכנסו חדשים?
אבי לאופר:
הנתונים הוצגו בפתיחה.
דן ברוך:
כמה הלוואות לקחנו לשלם לעובדים על מנת שיצאו מהמערכת? יש עליה בתקציב של 36
מיליון ,מזה  10מיליון לחינוך.
ראש העיר:
הסיבה היא עוז לתמורה .מקבלים חזרה ממשרד החינוך  8מיליון .לדעתנו הוצאות בחינוך
זו השקעה.
דן ברוך:
כמה עובדים יש בהסכם אישי?
ישנה עליה ב 7 - 2012-מיליון בהוצאות אגף חזות העיר על מה זה?
לדעתי הרבה הוצאות הן בגין מים חשמל טלפון הצעתי הצעת התייעלות בנושא ,לעשות שני
שעונים ,לבדוק נזילות תת קרקעיות.
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ראש העיר
החלפנו צנרת.
דן ברוך:
רק קטע מסוים שהיה רקוב הוחלף  ,יאמר לזכותו של מנכ"ל העירייה שהנושא טופל מייד
עם התערבותו
לגבי שכר נבחרים בעמ'  165בספר .מצויינים  2משרות 3 ,משכורות.
אמיר ברטוב:
מדובר במשרה אחת של ראש העיר ו 2-חצאי משרות.
דן ברוך:
שמח שהוקצב כסף לספורט עממי ,הייתי מציע יותר כדי לעודד אוכלוסיה.
ראש העיר:
זו ירית הפתיחה ,קיימנו בין היתר תחרות שחיה ל 600-שוחים.
דן ברוך:
חשוב שנהיה דוגמא לתושבים לחסוך במים.
ראש העיר:
תודה דן ,האם יש הערות נוספות?
סימה פרי:
בשנה שעברה ישבתי כאן ונתתי נאום חוצב להבות על תקציב  . 2011אני רואה שמאז ועד
היום דבר לא השתנה ,כאילו דיברתי אל הקיר .לא מתכוונת להשחית מילים לריק .יש
לראש העיר את הרוב הדרוש להעביר התקציב.
מלי חברתי עשתה עבודה רצינית שאלה כ 200-שאלות ענייניות קיבלה תשובה לכל
השאלות או לרובן ,חלקן הניחו את דעתה חלקן לא .אני אומרת הכלבים נובחים השיירה
אומרת לאן הלך החיסכון המופלא? מה התחדש במצגת? למה יש המשך קיצוצים? למה יש
גרעון בדו"ח הרבעוני השלישי?
אבי לאופר:
כי לא כל הכספים הועברו.
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לשכת מנכ"ל העירייה
י"ג טבת תשע"ב
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סימה פרי:
לא מבקשת תשובות אני יודעת איזה תשובות נקבל לא חשוב מה נאמר ,אתם ממשיכים
בשלכם ,אין פתרונות ולא יהיו לכן החלטתי לא לפרט סעיפים ולהצביע יחד עם דן ברוך נגד
התקציב.
משה הרשקוביץ:
אם ראש העיר הזה לא ייתן תשובות ,הבא ייתן.
לפני שבוע חשבתי שפורים הגיע אך זה היה חנוכה .קבלנו מכתב וגם העיתונות קבלה ,כאילו
היינו צריכים לעשות כל מיני פעולות בקשר לזוגות צעירים .פרויקט בורלא לא קרה במשך
שש וחצי שנים לא נעשה דבר ולא ניתן להאשים את מי שאינם בעלי הסמכות .הכול תלוי
בראשי ערים למשל כאלה שקשרו קשר עם קבלנים ובנו דירות ,כמו עיריית ר"ג למשל.
השתמע שאנחנו לא מנציחים את עוזי אלא אתם ואני לא רואה תקציב הנצחה לעוזי ולא
מסכים לשמוע סיפורים על "נאות עוזי".
ראש העיר:
יש אישור ל"נאות עוזי" אך הקריטריונים לא מקובלים עלינו.
משה הרשקוביץ:
הציפייה שלי שנחום ייקח פרויקט אחר ובו ינציח את עוזי ,כיוון שהתכנית הזו לא
מתקדמת.
ראש העיר:
לא זכור ששלחתי לך מכתב.
משה הרשקוביץ:
שלחת לראש הסיעה שלי .דבר נוסף שאין בתקציב -תימניאדה ,בשנים קודמות ערכה אותו
עמותה שבסופו של דבר אנחנו שילמנו את התקציב -דהיינו עיריית רעננה.
אני רוצה שהכול יעבור מהעירייה ולא דרך העמותות.
ראש העיר
עסקת כל הזמן בטרפוד האירועים.
משה הרשקוביץ:
לא עסקתי בטרפוד .יש גבול למה שאתה יכול לייצר ולהמציא !
בפועל יש מספר בתי ספר ויש הפליות ביניהם ישנם כאלה שאינם זוכים לתקציב העירייה
למרות שהם ילדי רעננה וההורים משלמים כסף יפה כמיסים לעיריית רעננה.
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אריה פרידמן:
ישיבת בני עקיבא מופיעה בתקציב .
משה הרשקוביץ:
יש פה החלטות מוזרות לפעמים .מנהל בי"ס אחד שלא מקובל על ראש העיר קיבל תביעה
על כך שהניח פח במקום שאסור.
בטרם הוגש כתב הגנה העירייה הסירה התביעה .העירייה קבלה בבימ"ש דרישה להחזר
הוצאות  . ₪ 500העירייה הגישה תביעה לביטול ההחלטה ,על זה מבזבזים כסף.
ביה"ס )למשל נעם( לא צריך להיות מתוקצב מאגרות חוץ.
מיכל הירש נגרי:
אלו פרטים לא נכונים .אגרות החוץ לא קשורות לבי"ס נועם.
משה הרשקוביץ:
ביה"ס טכנולוגי ,כולם מצטיינים ,חיילים ,אנשי מחשבים .הורי ביה"ס עומדים להגיש
תביעה נגד העירייה.
גם נגד בי"ס חורב הוגשה תביעה וגם שם הפסדתם האם לאחר פסה"ד האחרון שלפיו
תצטרך העירייה לשלם עשרות אלפי שקלים בחודש ,האם הסכומים הנ"ל מתוקצבים?
ובאיזה סעיף?
ראש העיר הבטיח לקיים גן לנפגעי טרור והדבר לא קרה אמרתי לו בוא נשים לפחות שלט.
מדובר באנשים שאיבדו את יקיריהם אם מבטיחים צריך לקיים.
פירושי החוק בישיבה הם לפי הרצונות שלך .נאמר ע"י אילנה בראף למועמד כי בחירתו
צריכה להיות  48שעות לפני ,אחרת זה לא חוקי .בישיבה אחרת לגבי מישהו אחר נאמר דבר
אחר .במדינה דמוקרטית החוק שווה לכולם .ס'  51א' לפק' העיריות קובע שהועדות
צריכות להיות לפי ההרכב הקואליציוני שצריכים לייצג את כולם לא יתכן שמי שיוצא
מהקואליציה מקבל עונש .יש חוק וגם אתה תקיים אותו! כל ההתנהלויות האלו של חוסר
איגום משאבים ,חוסר מחויבות אישית הוצאות משפטיות מביאות להעלאת המיסים,
מכניסים ידינו לכיס האזרחים .הגדלת התקציב וחוסר אפשרות לגבות את התקציב הנוסף
מביאה אותנו בסופו של דבר להכניס ידינו לכיס התושבים .לפיכך אדוני ראש העיר נצביע
כנגד התקציב ומכוח החוק נצא מן הקואליציה.
אילן כהן:
התקציב גדל ב 50 -מיליון בנוסף לעומס המלוות .הייתי חבר קואליציה נאמן בניגוד לדעת
החברים .אין בתקציב בשורה ,אין התחשבות במאבק החברתי ,לא סיוע לזוגות צעירים לא
לשכונות.
לגבי המכתב ששלחת אלי ,פנית אלי לקדם נושא זוגות צעירים ,בטלוויזיה השר אטיאס
תקף אותך באופן אישי .אני לא ראש ממשלה לא שר ,חבר סיעת הליכוד לא חבר ש"ס ,לא
מנעתי ולא ניסיתי להכשיל.
לא מקובל שכתבת לעיתון ולא לי כחבר קואליציה.
רעננה פנינת השרון
רח' אחוזה  ,103רעננה 43100

www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

טל'  09-7610210פקס 09-7610207

8/14

לשכת מנכ"ל העירייה
י"ג טבת תשע"ב
 08ינואר 2012
מלי פולישוק בלוך:
תודתי לראש העיר שהסכים שיהיה ייצוג לכל הסיעות בועדת הכספים.
הרגשתי שכאשר שאלתי כ 200-שאלות ,שענו לי לרוב השאלות ,היו דיונים ויש התפתחות
חיובית אחרי שאני מדברת על שקיפות תקציב ופרסמו באתר העירייה אני רואה התקדמות.
עדיין צריך להגיש תקציב יותר מוקדם ובקובץ אקסל ,אך אני רואה את הצד החיובי ומחכה
להמשך.
יש הרבה דברים לשפר אך יש דברים לשבח .בתקציב תנועות הנוער יש שיפור גדול טניס
בריכת שחיה וסקווש ,יש הכנסות שניתן להתייחס אליהן ברצינות.
)בצחוק :מבקשת להוריד לי מהזמן את כל המחמאות שאני נותנת(.
הביקורת של המבקר העירוני חיונית וחיובית .למבקר יש תפקיד נוסף ,ממונה על תלונות
הציבור אם לא יספיק לך ,תבוא אלינו ונלחץ.
הוגשו לראש העיר מספר הצעות ,גן אריגי לגן פסלים וכו' מקווה שראש העיר יקדם את זה.
הצעתי להקים בית ירוק באוניברסיטה הפתוח .ראש העיר התלהב ומקווה שנפתח שם
מרכז לעניינים אקולוגיים.
ראש העיר הציע לבחון אפשרות להקים "מרכז חמדה"  -מרכז ללמודים מדעיים -כימיה,
פיזיקה וכו'.
כיו"ר איגוד נבחרות הציבור נלחמנו שיתנו לנו כלים .ביקשתי להוריד את הסעיף של תקציב
של מרכז השלטון המקומי שלא תומך בתשלום הוצאות לנבחרי ציבור.
ראש העיר:
צריך לרתום גם עיריות אחרות ,אחרת זה לא יעזור.
מלי פולישוק בלוך:
אני נגד הפתרון של העלאת הארנונה ,גם אם זה רק  3.1%יש דרכים אחרות ואתם עושים
אותן.
התקציב לא השתנה הרבה לא עליה גדולה אני יכולה לחיות עם זה.
ראש העיר:
מזמין אותך לתת לי עצות בנושא של צמצום בהוצאות והגדלת הכנסות.
מלי פולישוק בלוך:
מצבת כוח האדם צריכה להיות מפורטת בתקציב מבקשת קצת יותר נתונים ,לא יודעת
עדיין כמה עובדי קבלן עובדים בעיריית רעננה.
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בנושא החינוך :קבלתי תשובות מאד מסודרות תודה למיכל ולכל מי שענה לי .עשינו כנס
בחינוך בתחום היפוך הפירמידה ושוב תודה למיכל ולנחום על כך.
ראש העיר:
הזמנו את כל חברי המועצה לכנס הצגת תוכניות העבודה לשנת  ,2012תראו את הקצאת
הכספים לכל המגזרים.
מה שמאפיין את מערכת החינוך של פינלנד ,מעט ילדים ,היינו בכנס בטורינו לא ראיתי שם
גני ילדים גני משחקים וילדים כיון שאין שם ילדים .הדיבור על מערכת החינוך בפינלנד זוהי
דמגוגיה.
מלי פולישוק בלוך:
שילוב חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי הוא מאד מהותי לחינוך ,יש בכך גם היבט תקציבי,
ניתן לחסוך כסף וניתן לחסוך גם אגף.
ראש העיר אמר שזה יהיה לפני שלוש שנים אך זה לא קורה אין הצדקה ל 2-ראשי אגפים ו-
 2אגפים .
שלוש שנים אני טוענת שנלקחות יותר מדי הלוואות הסכום של עומס המלוות גבוה הנתון
שקבלתם  9%הוא מטעה .עיריית רעננה גובה  20מיליון  ₪בגין חוגים לילדים ומבוגרים.
העירייה מהווה צינור .בערים אחרות יש תאגידים לצורך כך ,הכסף הוא של ההורים .לא
מדובר בהפרטה.
אם נבדוק את התקציב האמיתי עומס המלוות גדול יותר ,אני כן רואה שינוי בשנה
האחרונה בניגוד לחברתי סימה אני מרגישה טוב שאולי הצלחתי להשפיע בכמה דברים.
מקווה שהמגמה תמשך.
רוצה לציין לטובה את מנכ"ל העירייה ,אבי לאופר שאתה תמיד עם יד על הדופק ואכפת לך
מכל שקל ,אתמוך בתקציב באופן חריג למרות שאני נשארת באופוזיציה.
אמיר ברטוב:
אנחנו דנים עכשיו בסעיף ראשון – אישור התקציב הרגיל ! לא קיים גרעון בתקציב הרגיל !
בשנת  2009-סיימנו את השנה בעודף וגם בשנת –  2010סיימנו את השנה בעודף!
לגבי עליה בחזות העיר -תוספת של פינוי אשפה ב 2011 -תוקצב התקציב בחסר ,בהנחה
שנעבור ל  2פינויים בשבוע בשנת  . 2011זה ההפרש בעלויות .גם העלויות גדלו ויש גם
תוספת עובדי ניקיון.
אכן בנושא מים וחשמל יש עליות גדולות .המדינה מעלה את מחירי המים והחשמל.
בבתי ספר יותר קשה לשמור על ברזים סגורים.
ראש העיר:
מדי חודש בחודשו כל בי"ס עולה על שולחן המנכ"ל ואם יש חריגה זו מועברת למנהלת אגף
החינוך.
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אבי לאופר:
יש חסכון ענק בירידה בצריכת החשמל )בקוט"ש( אך המחירים עלו.
אמיר ברטוב:
בחוברות דברי הסבר יש פרוט של התקנים שישנם ,סה"כ  1,323תקנים כמו שאושר בשנה
שעברה .המצבה בפועל קטנה יותר מהמסגרת .יש צפי לגידול בספטמבר עם תחילת שנת
הלימודים ,ותוספות בגני יול"א ועובדי חינוך.
ראש העיר
מי בעד אישור הצעת התקציב השוטף בסך  587מליון ,כפוף לתיקונים שאמיר פירט?
הצבעה
בעד15 -
נגד4 -
נמנעים0 -
החלטה
ברוב  15תומכים ו 4 -מתנגדים ,אושר התקציב השוטף לשנת .2012
ראש העיר מודה לגזבר למנכ"ל ולראשי האגפים.
ראש העיר:
מבקש לדון בתקציב ההבלתי רגיל לשנת .2012
אנחנו מבקשים לאשר את תקציב הפיתוח על שני חלקיו :שלב א' ושלב ב' .מבקשים לאשר
בשלב א' תקציב עם מקורות מצומצמים -במידה ויהיו מקורות נוספים ,נבוא למשרד הפנים
עם תקציב שלב ב'.
אמיר ברטוב:
מבקשים לאשר  46,460מלש"ח בשלב א'.
מבקשים להוסיף לתוכנית שלב ב' תב"ר אחד נוסף ,התקנת שילוט היסטורי בעיר בסך
, ₪ 300,000מקורות – היטל השבחה.
דרורה כהן:
מבקשת שהקטע של רסקו יכנס לעדיפות גבוהה גם אם בשלב ב'.
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ראש העיר:
הגדרנו את פיתוח רסקו כחלק מתכנית רע 2015/זה מתוכנן לפרטי פרטים .ברגע שנגבה
היטלי השבחה בסכום מתאים לתכנית כזו נכנס לבצוע התוכניות המפורטות.
שאלו אותנו בועדת הכספים על שבילי אופניים ,הם מתוקצבים ומהווים חלק מהרחבת
רחוב ויצמן כחלק מתכנית  BRTובכל השכונות החדשות .בנוסף קבלנו התחייבות חוזרת של
 2מיליון ש"ח לטובת הוספת שבילים נוספים.
סימה פרי:
לגבי תשתיות  2014האם ה 3 -מיליון  ₪שמצוינים פה ,הם כבר בידינו?
אמיר ברטוב:
כל התקציב תחזית והכספים אינם עדיין בידינו.
)משה הרשקוביץ יצא מהישיבה בשעה (20:40
מלי פולישוק בלוך:
רוצה להעיר שאחרי  3שנים יש לנו תקציב פיתוח ללא הלוואות -וזה ראוי לשבח.
יש כאן בית צעירים אך אין מספיק לגמלאים מן הראוי שבעיר כמו רעננה יהיה דבר כזה.
יש בתקציב סכום של  .₪ 100,000זה לא מספיק.
.
אריה פרידמן:
נאמר שמה שהיה הוא שיהיה ,ואם זה כך שרק ימשיך כך .יישר כח.
ראש העיר:
מי לאישור תקציב הפיתוח לשנת  2012בחלוקה לשני שלבים ,לרבות התב"ר הנוסף?
הצבעה:
בעד 15 -
נגד 3 -
נמנעים0 :
החלטה:
ברוב של  15בעד ו 3-נגד אושר תקציב הפיתוח לשנת  ,2012לרבות התב"ר הנוסף.
ראש העיר:
רוצה להעיר הערה .ב 2003-התמניתי כמנהל אגף החינוך והמחזה שזכיתי לקבל החל
מפברואר היה עליה לרגל של  45משפחות של ילדים חובשי כיפה שסיימו כיתה ו' ולא היה
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להם בי"ס ללכת אליו ,התקשרתי לראש הישיבה מנהל ביה"ס הטכנולוגי ,למנכ"ל הרשת
ובתחנונים הצלחתי לקבל את רוב הילדים אך לחלק נאלצתי למצוא סידורים מחוץ לעיר.
אז גמלה בליבי ההחלטה להקים תיכון עירוני לבנים כמו לבנות לא ראיתי הבדלים בין ילד
חובש כיפה למי שאינו חובש כיפה.
בניגוד לדעות של אנשים ,לרבות חבר המועצה הרשקוביץ הקמנו את ביה"ס.
בראיה של הציבור הדתי גם ישיבתי וגם תיכוני יצרה מנהלת אגף החינוך בהנחייתי שיתוף
פעולה בין כל התיכונים ומרחב חינוכי אחד בין כולם .זה מאפשר ליצור מגמות טכנולוגיה,
מוסיקה וכו' לילדי רועי קליין .חשבנו ועדיין חושבים שצריך תיכון אחד דתי בעיר,
בתחושותיי התיכון הטכנולוגי עדיין לא הבשיל לחבור כזה .הזמנו אותם למשכן קבע
במתחם .2015
גם שם יאמרו מי שיאמרו שהבטחנו שזה יהיה יותר מהר  .יש לנו כבר אישור לצורך מקווה
שלא יהיה מי שינסה "לתקוע אותי" כמו שאני יודע שנעשה בפעמים קודמות ,מפי שרת
החינוך.
אנחנו רואים בבי"ס עצמאי חלק ממערכת החינוך העירונית .חושבים שהוא נותן מענה אך
הרב דנציגר שבא מבני ברק ולא התמלאו בקשותיו להיות מנהל ביה"ס עצמאי ,פתח לעצמו
בי" ס חורב ,אני נלחם ומתפרץ בעניין כי אני חושב שהשר נהרי מזיק ואני אלחם בכל זרם
כי תפקיד ראש ציבור הוא לגבות תשלומים ברמה סבירה וזה תפקידי כאיש ציבור.
אני מודה לחברי מועצת העיר .ונועל את מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב
העירייה לשנת .2012
רשמה :עו"ד דפנה קינן.

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה
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