לשכת מנכ"ל העירייה
י"א בתשרי תשע"ב
 09אוקטובר 2011

פרוטוקול מספר 09/2011
מישיבת מועצת העיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ח' תשרי תשע"ב  6.10.2011בחדר
ישיבות בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
גב' שוש לוין
מר שי אבן
גב' דבי סלוצקי
מר אריה פרידמן
מר צבי נדב רוסלר
מר שלמה לישה

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

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

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר אילן כהן
גב' בלה צור
גב' דרורה כהן
מר משה הרשקוביץ

חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1תשובות לשאילתות.
 .2אישור המלצת ועדת כספים מיום  27/09/2011כמפורט להלן:
א .שינויים בתב"רים:
 .1תב"ר  -1269הקטנת מענק מפעל הפיס כנגד הלוואה שנתקבלה בסך ₪ 3,000,000
)במקום  ₪ 4,400,000שאושרו בטעות(.
 .2תב"ר  -1209הקטנת היטל השבחה כנגד הלוואה שנתקבלה בסך .₪ 1,400,000
ב .הגדלת תב"רים:
 .1תב"ר  - 1392עבודות גינון ופיתוח מ ₪ 1,500,000 -ל.₪ 3,000,000 -
מקורות :היטל השבחה.
 .2תב"ר  -1415שיפוצים במוסדות חינוך וציוד -תוספת .₪ 450,000
מקורות :היטל השבחה.
ג .סגירת תב"רים שהסתיימו:
סגירת תב"רים בהיקף של  ₪ 56,502,000לפי הרשימה המצורפת.
 .3אישור תרומה בסך  ₪ 5,000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת".
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ראש העיר
ערב טוב .אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין.
האם יש הערות לפרוטוקול?
מר דן ברוך:
אני מבקש לתקן את הדברים שיוחסו לי ונרשמו בפרוטוקול הישיבה מיום  15.9.2011בנושא
החברה הכלכלית .אמרתי שהחברה הכלכלית הוקמה לפני כשנתיים ומאז לא עשתה דבר .רק
היו לה הוצאות בסך  110-120אלף  ₪בחודש וזה מכיסם של התושבים .עם התפטרותו של
מנכ"ל החברה ,היתה זו הזדמנות לסגור את החברה .אין מקום לצאת למכרז לאיתור מנכ"ל
חדש .אני מתנגד למהלך הזה.
ראש העיר:
דבריך יתוקנו בפרוטוקול הישיבה בהתאם למה שנאמר על ידך.
הערות נוספות?
גב' מלי פולישוק-בלוך:
אחרי שהקב"ט העירוני הציג בישיבה הקודמת את מערך השמירה והביטחון בעיר ,ציין ראש
העיר שתוספת האבטחה תחול על העירייה ומשמעותה גידול בתקציב .הערתי בציניות –
"תמיד אפשר להעלות את אגרת השמירה ."...הדברים נרשמו כך בלי לציין שהדברים נאמרו
בציניות.
ראש העיר:
הדברים יתוקנו .אני מציע שנכתוב שהדברים נאמרו בהלצה ,שהרי לא נייחס לך ציניות.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
מעולם לא אמרתי שאין צורך בשמירה בגני הילדים .התייחסתי רק לאפשרות של ביטול
שומרים עם נשק בכל גן והסתפקות בשמירה ללא נשק.
ראש העיר:
משרד החינוך איננו מתיר להציב שומרים ללא נשק.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
הצעתי זאת על סמך דו"ח רציני ומעמיק ,שנעשה על-ידי מומחים לביטחון עבור עיריית כ"ס לפני
כשנה וחצי וראש העיר והמועצה אימצו את המלצות הדו"ח.
עוד אמרתי כי אני ממליצה על דירוג באגרת השמירה לפי סוגי העסק .בנק איננו דומה לחנות.
ראש העיר:
תודה .הערותיך יתוקנו בפרוטוקול כפי שנאמרו.
אם אין הערות נוספות לפרוטוקול ,ניגש בבקשה לסעיף  1שעל סדר היום.
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סעיף 1
תשובות לשאילתות.
ראש העיר
מונחת לפניכם שאילתא של חברת מועצת העיר ,הגב' מלי פולישוק-בלוך בנושא פיקוח על
מכרזים .להלן השאילתא:
הצגת הבעיה
עובדי הניקיון ברעננה הוחלפו על ידי קבלן הניקיון .על פי פרסומים מטעם העירייה נאמר כי
החברה הזוכה במכרז העירייה בנושא זה לקחה קבלן משנה לביצוע העבודה.
כחברה בוועדת המכרזים ידוע לי עד כמה מקפידים חברי הועדה על קוצו של יוד בכל הנוגע
לשמירה על זכויות העובדים וכן על קיום תנאי המכרז.
לאור זאת ,שאלתי היא –
כיצד מפקחת העירייה על יישום וביצוע העבודות בהתאם לכל תנאי המכרז ,על ידי החברות
הזוכות במכרזי העירייה ,בתחומים השונים בכלל ובמכרז לניקיון העיר בפרט.
ראש העיר:
אני מבקש להשיב על השאילתא ,כדלקמן:
במכרזי העירייה קיימות הוראות לפיהן הקבלן הזוכה רשאי להעסיק קבלן משנה ,באישור
בכתב ומראש של העירייה.
עוד מעוגן במכרזים ,כי אין בהעסקת קבלן משנה במידה ואושרה כדי לגרוע מחובתו של
הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
כמו כן ,ישנו סעיף נוסף הקובע כי על הקבלן חל איסור להעביר איזו מזכויותיו ו/או
מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם ,כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף
משפטי אחר אלא אם קיבל את הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.
במכרזים נקבע גם ,כי לעירייה עומדת הזכות להפסיק בכל עת ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
את ביצוע עבודות הקבלן באמצעות קבלן משנה .כך בנסיבות בהן עבודות אינן מבוצעות על
ידי קבלן משנה כהלכה ,העירייה יכולה לדרוש מן הקבלן שזכה במכרז להפסיק את ביצוע
העבודות על ידי קבלן במשנה לאלתר.
בהתאם ,במקרה בו אושרה העסקת קבלן משנה ,מחד חלות על קבלן המשנה כל החובות
אשר חלות על הקבלן שזכה במכרז ,ומאידך הקבלן שזכה במכרז נשאר האחראי והחייב
כלפי העירייה במילוי חובותיו על פי ההסכם.
העירייה באמצעות המבקר מפקחת על תשלום שכר מינימום ושאר התנאים .
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התמ"ת גם הוא מפקח על כך .
החברות מפקידות ערבויות בנקאיות להבטחת התחייבויותיהם.
מר משה הנדין:
אעיר רק כי אינני מפקח על הנושא אלא מבקר אותו.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
לצערי ,לא קיבלתי תשובה ספציפית לשאילתא .איך העירייה מפקחת על הנושא? מהו
המנגנון ומי האנשים האחראים לפיקוח על העניין?
ראש העיר:
הגוף המפעיל הינו הגוף המבצע.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
בדו"ח הביקורת לשנת  2009שהמועצה אימצה ,נאמר "מאפיין נוסף העולה מדו"ח  2009הוא
בקרה ופיקוח רופפים של יישום החלטות וביצוען ושל עמידה בתנאי חוזים ומכרזים".
מר יואל עזרזר:
יורשה לי להתייחס .יש תמימות דעים כי יש להעסיק עובדים שיתוגמלו בשכר הגון ויקבלו
את הזכויות הנילוות המגיעות להם .החלטנו כי נקיון הרחובות ייעשה דרך החברה למשק
וכלכלה ובתעריפים שנקבעו על-ידי החשכ"ל .היום המצב הוא שההסכם מחייב אותנו
ואותם .בכל חודש תלושי השכר של העובדים נשלחים לחברה למשק וכלכלה והם בודקים
ומאשרים שכל עובד מקבל את השכר והזכויות המגיעות לו וגם בעירייה בודקים את
הדברים.
גב' עדית דיאמנט:
מהי העמלה שמקבלת החברה הכלכלית על טיפולה בנושא?
מר יואל עזרזר:
 .3%בגין עמלה זו חלה עליהם גם חובת ביקורות בשטח פעמיים בשבוע כדי לוודא רמת
ביצוע העבודה .היא מתועדת גם בצילומים מהשטח.
ראש העיר:
אני מבקש לעבור לשאילתא של חברת המועצה ,הגב' סימה פרי .להלן השאילתא המונחת
לפניכם.
בנושא :התאמת תקציב  2011לאור החלטת משרד הפנים
לאשר העלאת הארנונה למגורים בשיעור של  2.57%בלבד
לפני כחודש החליט משרד הפנים לדחות את בקשת עיריית רעננה להעלות את הארנונה
למגורים בשיעור של  7.5%ולהעמיד את שיעור ההעלאה על  2.57%בלבד!
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כמו כן ,פורסם לאחרונה בעיתונות כי בתגובה לבקשה לתביעה ייצוגית שהגיש תושב רעננה
נגד העירייה ,בטענה כי היא גובה גביית יתר מתושבים שגודל דירותיהם  140 - 121מ''ר,
עיריית רעננה הודיעה לבית המשפט כי החל מה 1-ביולי היא תגבה מתושבי העיר ששטחי
דירותיהם נע בין  121ל 140 -מ''ר ,ארנונה לפי תעריף של דירת מגורים סוג .2
בתקציב  2011שאושר ע"י מועצת העיר ,נלקחו בחשבון הכנסות מארנונה למגורים בשיעור
של  .7.5%מאחר שאושרה העלאה של  2.57%בלבד ,אבקשך להציג בפני מועצת העיר את
התקציב העדכני ,לאור החלטת משרד הפנים ולאור הודעת העירייה בתגובה לבקשה לתביעה
הייצוגית הנ"ל ,ולהשיב על השאלה באילו סעיפים קיצצה העירייה בעקבות הקיטון שחל
בהכנסות מארנונה.
ראש העיר:
אני מבקש להשיב על השאילתא כדלקמן:
עם קבלת הודעת משרד הפנים בדבר התוספת בארנונה למגורים בגובה של  2.57%ועדכון
הגבייה לדירות מגורים בגודל  121-140מ"ר ,הוחלט לעשות כל הנדרש ,כדי לשמור על תקציב
מאוזן לשנת .2011
המהלך דרש עדכונים ובעקבות דיונים שהתקיימו בהנהלת העיר התבקשו מנכ"ל העירייה
והגזבר להתאים את תקציב ההוצאות להכנסות הצפויות .הדיונים נמשכים עדיין בימים
אלה ,כשהמטרה כאמור ,לשמור על איזון ,תוך מינימום פגיעה ברמת השירות הגבוהה
בתחומי החינוך ,התרבות ,הרווחה וחזות העיר.
חלק מהעדכונים הובאו לאישור מועצת העיר במסגרת הישיבה הקודמת ,יתר הסעיפים
יעודכנו עם השלמת הדיונים בנושא ויובאו כמתחייב לאישור מועצת העיר ,במסגרת ישיבת
מועצת עיר נפרדת.
כאן המקום להודות למנכ"ל ולגזבר העירייה על הניהול הכספי המקצועי והמוקפד ,אשר
זיכה אותנו בפרס הניהול התקין גם בשנת תש"ע ,2010 -וכן לעובדי אגף ההכנסות המסורים
על העבודה המאומצת להגדלת ההכנסות לעירייה בשנה זו.
סעיף 2
אישור המלצת ועדת כספים מיום  27.9.2011כמפורט להלן:
א .שינויים בתב"רים:
 .1תב"ר  -1269הקטנת מענק מפעל הפיס כנגד הלוואה שנתקבלה בסך ₪ 3,000,000
)במקום  ₪ 4,400,000שאושרו בטעות(.
 .2תב"ר  -1209הקטנת היטל השבחה כנגד הלוואה שנתקבלה בסך .₪ 1,400,000
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ב .הגדלת תב"רים:
 .1תב"ר  - 1392עבודות גינון ופיתוח מ ₪ 1,500,000 -ל.₪ 3,000,000 -
מקורות :היטל השבחה.
 .2תב"ר  -1415שיפוצים במוסדות חינוך וציוד -תוספת .₪ 450,000
מקורות :היטל השבחה.
ג.

סגירת תב"רים שהסתיימו:
סגירת תב"רים בהיקף של  ₪ 56,502,000לפי הרשימה המצורפת.

ראש העיר:
האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי:
האם התב"ר של אולם ספורט של ביה"ס תל"י נסגר כי הפרוייקט לא יבוצע השנה?
ראש העיר:
כן.
גב' סימה פרי:
ראיתי בתקציב  2011תרומה של  8מליון .₪
ראש העיר:
נכון .התרומה טרם נתקבלה .נחפש מקורות אחרים.
גב' סימה פרי:
סעיף  .4על איזה שיפוצים מדובר? באיזה בתי-ספר וגני ילדים?
מר אמיר ברטוב:
השנה הוקצו קרוב ל 5 -מליון  ₪לשיפוצי מוסדות חינוך .לא כולן נסתיימו ואנחנו מנצלים
את חופשת סוכות להשלים העבודות.
גב' סימה פרי:
סעיפים  1ו .2-האם ניתן לקבל עליהם הסבר?
גב' מלי פולישוק-בלוך:
לא ברור באמת למה טעיתם?
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מר אמיר ברטוב:
אני טעיתי בהפחתת המקורות.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
אם רוצים לעשות שינוי במקורות ,למה לא להשאיר את ההשבחה ,שאושרה כמקור ובמקום
זאת לצמצם את ההלוואות? יש ערים שאינן לוקחות הלוואות .למשל ,שוהם .פגשתי את ראש
מועצת שוהם והוא אמר לי שהם חיים ממה שיש.
מר אמיר ברטוב:
ניתן לזה הסבר מקיף .לא היית בישיבה הזו .את היטל ההשבחה אנחנו משחררים לשימושים
אחרים .כגון גינון ושיפוצי מוסדות חינוך .וכאמור ,בימים אלה יושלמו השיפוצים .השיטה
שאת מציינת ,נכונה לערים כמו שוהם .לא לרעננה ,שלוקחת הלוואות לצורך פיתוח.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
למה להגדיל את תקציב הגינון? האם הייתה טעות בתקצוב?
ובעניין אולם הספורט בתל"י .הבנתי שסוגרים תב"ר כשהפרויקט נגמר .האם המשמעות של
סגירת התב"ר לאולם תל"י היא כי הפרוייקט בוטל? האולם לא יבנה?
מר איתן גינזבורג:
בשלב הזה בית הספר נבנה ואולם לא יוצא לפועל.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
למה ההסכם עם מכבי לא נחתם?
ראש העיר:
היה מו"מ והוא לא הבשיל והגיע לידי מימוש.
גב' סימה פרי:
כמי שליוותה הרבה שנים את בית-ספר "יחדיו" ,אני מבקשת לברך על ההחלטה להחליף את
המבנים הטרומיים.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
אני מבקשת להצטרף לברכות .כל החלפה כזו מבורכת.
אני מבקשת להבין האם יש יתרה בתב"רים או שזה רק על הנייר? האם יש כסף בפועל?
ראש העיר:
זו יתרה תקציבית ולא כסף בפועל.
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גב' מלי פולישוק-בלוך:
אז למה אינכם מפחיתים את הסכומים?
מר אמיר ברטוב:
כסף שלא נוצל לפרוייקט א' עובר למימון פרוייקט ב'.
ראש העיר:
אני מבקש לגשת להצבעה .מי לאישור המלצת ועדת כספים מיום ? 27.9.2011
הצבעה:
בעד – 14
נגד –
נמנע – 1
החלטה:
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את המלצת ועדת כספים מיום .27.9.2011
סעיף 3
אישור תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת".
ראש העיר:
האם יש התייחסויות?
גב' מלי פולישוק-בלוך:
אי אפשר להצביע נגד הצעה כזו .למרות שראינו את המשכורות של בכירי האגודה .ביקשתי
בעבר שנקבל פירוט התרומות שהעירייה תורמת בנוסף לתמיכות.
ראש העיר:
אבקש מגזבר העירייה שיציג הפירוט בישיבה הבאה של מועצת העיר.
אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש לגשת להצבעה.
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר מאשרת פה אחד תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש
בדלת".
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ראש העיר:
טרם שאני נועל את הישיבה ,אני מבקש לברך את מיכל הירש-נגרי על קבלת תואר סמנכ"ל
מינהל החינוך ,כאות הערכה של כולנו על הישגי מערכת החינוך ברעננה .
אני מודה לחברי מועצת העיר ומברך את כולכם ואת בני משפחותיכם בברכת גמר חתימה
טובה ואני נועל בזאת את ישיבת מועצת העיר.

רשמה :גב' פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות.

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה
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נספחים:

ניספח א' לסעיף  2בפרוטוקול:
אישור המלצת ועדת כספים מיום 27.9.2011
פרוטקול ועדת כספים מיום 27.09.2011
נוכחים  :נחום חופרי ,יואל עזרזר,דן ברוך ,אבי לאופר ,דפנה קינן ,אמיר ברטוב
חסרים :רונית ויינטראוב ,איתן גינצבורג
סדר יום :
שינוי בתבר  1269כתות ואולם בביס מגד הקטנת מענק מ.הפייס ב  3,000אלפ"ש במקום בסך 4,400
.1
אלפ"ש שאושרו בישיבת מועצה קודמת ,כנגד הלוואה.
שינוי מקורות בתבר  1209החלפת מבנים טרומיים בביס יחדו ,הקטנת היטל השבחה ע"ס  1,400אלפ"ש
.2
כנגד הלוואה.
הגדלת תבר  1392עבודות גינון ופיתוח מ  1,500אלפ"ש ל  3,000אלפ"ש מהשבחה.
.3
הגדלת תבר  1415שיפוצים במוסדות חינוך וציוד בסך  450אלפ"ש מהשבחה.
.4
סגירת תברים בסך  56,502אלפ"ש לפי רשימה,
.5
נחום
פותח את הישיבה ומבקש מהגזבר לפרט את הנושאים .
סעיף 1-2
אמיר מסביר ,שטעינו בתבר  1269והיינו צריכים להקטין רק בסך  ₪ 3,000,000ולא בסך .₪ 4,400,000לכן
מבקשים לשנות את השינוי במקורות ולהקטין כנגד ההלוואה)שאושרה בישיבת המועצה הקודמת( רק 3,000
אלפ"ש .
בנוסף נקטין בסך  1,400אלפ"ש מהשבחה את תבר ) 1209סעיף  (2להחלפת מבנים טרומיים בביס יחדו כנגד
הלוואה .
סעיף 3
מבקשים להגדיל תבר לעבודות גינון ופיתוח בסך  1.5מליון .בעבר היקף תבר לגינון בכל שנה היה כ  3.5-4.0מליון
 .יואל עזרזר מפרט ומסביר העבודות הנדרשות.
סעיף 4
מבקשים להגדיל תבר שיפוצים במוסדות חינוך ב  ₪ 450,000נוספים בגין צרכים לקראת פתיחת השנה מהשבחה.
סעיף 5
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אנו נדרשים להביא לאישור מועצה סגירת תברים שהסתיימו .
להלן פירוט התברים :

תברים לסגירה ספטמבר  2011באלפי שקלים
מס'
סדורי

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

שנת
מס'
תבר

שם תבר

1273
1293
1296
1299
1309
1313
1314
1319
1324
1327
1335
1337
1341
1345
1348
1351
1357
1363
1366
1373
1381
1383

שיפוץ אולם בבי"ס יבנה
מתקני ספורט בגנים ציבוריים
הקמת מרכז המוסיקה שלב א'
הסדרת חניון בל"ל
שדרוג דרך כפר נחמן
הסדרי בטיחות בדרכים
עבודות בטיחות,מעקות ותשתית
הקמת גן ציבורי ברבוצקי-האלה
החלפת גג אסבסט במחסן העירוני
מבנה לכל אופן רוכבים
יער רעננה
סגירת מרפסת במרכז לקשיש
פיתוח חצר אקולוגית בחטב יונתן
שיפוצים בגני ילדים
פיתוח גן צבורי בחזית בי"ס אריאל
שיפוץ חזית בי"ס יבנה ועבד' חשמל
הכשרת חדר שרתים ביד לבנים
סלילת המשך זרחין לדפנה
עבודות תשתית מחשבים
שיפוצים עירוניים
שיפוץ מחסני חירום
הקמת אולם ספורט בבי"ס תל"י

תקציב

אישור מאושר

ביצוע
לסגירה

סה"כ
הקטנה

83 1,217 1,300 2008
-1
346
345 2008
881 20,219 21,100 2008
30 1,770 1,800 2008
145
555
700 2009
0
800
800 2009
22
478
500 2009
93 3,547 3,640 2009
264
136
400 2009
770
0
770 2009
459
441
900 2009
-7
457
450 2009
93
357
450 2010
0 7,000 7,000 2010
-59
759
700 2010
200
400
600 2010
-11
661
650 2010
1,500
0 1,500 2010
0 5,700 5,700 2010
-53
790
737 2010
222
678
900 2010
6,000
0 6,000 2011
10,631 46,311 56,942

סה"כ
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החלטה
מאשרים את כל סעיפי ועדת הכספים שפורטו לעיל :
בעד – 2
נמנע – 1
הסעיפים המפורטים לעיל אושרו .
רשם :אמיר ברטוב ,גזבר העירייה.
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