לשכת מנכ"ל
י"ח כסלו תשע"ג
 02דצמבר 2012

פרוטוקול 04/2012
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין )דו"ח מבקר העירייה( שהתקיימה ביום שלישי ,י"ב בכסלו
תשע"ג 27/11/2012 ,בשעה  18:00בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
מר מייש איזקסון
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ומ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
הרב שמואל וייס

חבר מועצה

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:
גב' מלי פולישוק בלוך
מר צבי נדב רוסלר

סגנית ראש העיר
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים -חבר המועצה מייש איזקסון.
 .2אישור דו"ח מבקר העירייה ,סיכומים והמלצות של הועדה לענייני ביקורת לשנת .2011
ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא דו"ח המבקר .אבל טרם שנפנה
לדו"ח הביקורת ,אנו נפרדים היום מחבר מועצת העיר ,הרב שמואל וייס ומקדמים בברכה את מר
מייש איזקסון .ברשותכם ,אני מבקש לשאת מילות ברכה לכבוד של הרב וייס ומייש איזקסון.
נבקש ממייש להצטרף אלינו ולתפוש מקום סביב שולחן מועצת העיר.
זוהי זכות גדולה עבורי לשאת דברי פרידה מהרב שמואל )סטויארט( וייס ,שכיהן כחבר מועצת
העיר רעננה בשנה האחרונה .הרב וייס שימש כחבר מועצה מטעם סיעת "דרכי נועם" שבראשה
עומד יואל עזרזר ,וזאת בהתאם להבנות הקיימות בין חברי סיעת הרשימה הדתית המאוחדת.
במסגרת תפקידו כחבר מועצת העיר עמד הרב וייס בראשות מספר ועדות :ועדת בטחון ,וועדת יד
לבנים .כמו כן היה חבר בועדת ביקורת ,הועדה לבטיחות בדרכים ,ועדת האתיקה והועדה להנצחת
נפגעי טרור.
לאורך תקופת שבתו כחבר מועצת העיר ,התבלט הרב וייס בנועם הליכותיו ,בשיעור מידותיו
ובצניעותו ,זאת לצד פעילות ענפה ונמרצת למען העיר רעננה ותושביה במסגרת תפקידיו בוועדות
השונות במועצת העיר.
לרב וייס רקע אישי ומקצועי עשיר :הרב וייס הוסמך לרבנות בבית מדרש לתורה בסקוקי ,אילנויי
ותואר שני בספרות אנגלית מאוניברסיטת אילנויי .הוא כיהן כרב קהילת בני שלום בשיקאגו
ובקהילה בדאלאס ,טקסס ,וכן כרב המרכז האוניברסיטאי לרפואה "רוש" בשיקאגו .מאז שעלה
מארצות הברית בשנת  1992וקבע את ביתו ברעננה ,עומד הרב סטוארט וייס בראש ארגון JOC -
 Jewish Outreach Centerהעוסק בייחוד בקליטה רוחנית של עולים חדשים .לרב טור קבוע
בעיתון ג'רוזלם פוסט ובאתר האינטרנט באנגלית של ערוץ שבע .כמו כן חבר הרב בקהילת לכו
נרננה.
הרב וייס ,נשוי לסוזי ואב לשישה שאחד מהם ,ארי יהושע ,נפל בשנת  2002בקרב בשכם מירי צלף.
בית הכנסת "אוהל ארי" הוקם לזכרו.
אני מקבל בברכה את חבר המועצה החדש מייש אייזקסון ,שיחליף את הרב וייס כחבר מועצת
העיר רעננה ,וייכנס לנעליו הגדולות .מייש ידוע בפעילותו הרחבה למען הקהילה ,בהיותו מתנדב
במשטרה ועוד ,ואני בטוח שיתרום רבות לציבור בשבתו במועצת העיר רעננה.
אוסיף עוד כי בטוחני שהרב וייס איננו עוזב את הפעילות למען הציבור והוא ימשיך לפעול באותה
דרך שאפיינה אותו גם טרם בחירתו למועצת העיר ולקדם את הנושאים הקרובים ללבו .האם יש
מי מחברי מועצת העיר המבקש להוסיף דברי ברכה?
מר יואל עזרזר
זכות גדולה היא לי להגיד ולו במקצת שבחיו הרבים של הרב וייס ,אישיותו יוצאת הדופן ,נועם
הליכותיו ,אורך הרוח שלו ,סבר פניו ויכולתו למצוא נתיבים ללב כל מי שבא איתו במגע.
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מאז עלה לארץ וקבע את רעננה לביתו ולביתה של משפחתו ,פעיל הרב וייס ומעורב בחיי הקהילה
מתוך מסירות נפש ואהבת האדם .לא רבים האנשים שאנו זוכים להכיר בחיינו ,הנוגעים כך
בנשמותינו כמו הרב וייס .בעדינותו ,בכשרונותיו הרבים ,בסגולת הנתינה שלו וביכולתו המופלאה
לשמש גשר בין כל חלקי הציבור ולפעול למען הכלל מתוך תחושת שליחות ,בצנעה ומתוך כוונה
מלאה של הלב והנשמה.
חברותו במועצת העיר היוותה זכות גדולה לכולנו .ולי במיוחד ,כחבר אישי של הרב וייס ,שהיה
שותפי בהקמת רשימת "דרכי נועם" .זוהי זכות גדולה גם לרעננה כעיר שחרטה על דגלה את
החיים בכבוד ובהבנה בין כל חלקי הציבור .בתחום זה ,אין מי שמייצג את אופייה ורוחה של
רעננה יותר מהרב וייס.
אני מצר על שהרב וייס מסיים תפקידו במועצת העיר ויחד עם זאת בטוח כי מעורבותו ותרומתו
לקהילה אינם תלויים בדבר והוא ימשיך לעשות למען כלל הציבור גם מחוץ למועצה .אני בטוח
שנזכה לראות את הרב וייס גם בקדנציה הבאה במועצת העיר ולהנות מתרומתו לעיר ולתושביה.
אני מתברך בהצטרפותו של מייש איזקסון למועצת העיר אדם ,שכל עיתותיו נתונים לנתינה
ולתרומה למען הקהילה הן למען העולים החדשים כחבר פעיל בפדרציה של דרום אפריקה ,הן
כמתנדב במשטרה ובשיטור הקהילתי ובעוד תחומים רבים נוספים.
אנחנו זוכים היום בנבחר ציבור שפעילותו במועצת העיר רק תמנף את תרומתו למען הכלל ובשם
כל הסיעה מברך אותו כי יצליח בדרכו וישגה מאד מאד.
ואסיים בנימה אישית .אני רואה זכות גדולה שהרב וייס ומייש איזקסון הם נדבכים מרכזים
ברשימה שבראשה אני עומד .שניהם .מייצגים את כל היפה שיש בציבוריות הרעננית וברשימה
שלנו ,המשלבת בין וותיקים לעולים ועל כך תודתי והערכתי העמוקה נתונה לשניהם.
ראש העיר
תודה לך יואל .האם יש חברים נוספים המבקשים לברך? אם לא ,הרב וייס בבקשה.
הרב שמואל וייס
אני מבקש להודות לכולכם על הזכות לשמש במועצת העיר למען תושבי רעננה ולסיים בכתוב "כל
מי שעוסק בצרכי הציבור באמונה ,הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו" ולאחל לכם כי תמשיכו לעשות
בהצלחה בפעילותכם החשובה למען הציבור.
ראש העיר
אני מבקש להגיש לרב וייס זר פרחים בשם כל חברי מועצת העיר ומזמין את הרב ורעייתו לקבל
שי צנוע זה כביטוי להערכתנו על תרומתך למען העיר והקהילה.
ראש העיר מגיש זר פרחים לרב וייס ומר יואל עזרזר ,סגן ראש העיר ,מגיש לו עציץ רקפות.
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ראש העיר
אחרי שנפרדנו מהרב וייס ,נשביע אמונים את חבר המועצה החדש המצטרף אלינו היום ,מייש
איזקסון .מייש ,לפניך הצהרת האמונים .לאחר שתקרא אותה ,תהיה חבר במועצה ותהיה רשאי
להצביע.
מר מייש איזקסון
)מצהיר אמונים(
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
ראש העיר
האם יש מי מחברי המועצה המבקש להוסיף דברים?
גב' רונית ויינראוב
נפלא לראות אותך כאן היום מייש כחבר מועצת העיר .אנחנו מכירים שנים רבות מפעילותך
הארוכה בהתנדבות למען הקהילה ומאחלת לך הצלחה.
מר אילן כהן
מייש ,אני מברך אותך בשם סיעת הליכוד במועצת העיר ומאחל לך הצלחה בתפקידך כנבחר
ציבור.
ראש העיר
תודה לכולכם .נפנה לסעיף  2על סדר היום.
סעיף 2
אישור דו"ח מבקר העירייה ,סיכומים והמלצות של הוועדה לענייני ביקורת לשנת .2011
ראש העיר
מידי שנה ,דנה מועצת העיר בדו"ח המבקר  ,שמכין משה הנדין וצוותו .הדו"ח לשנת  2011מונח
לפניכם ובסיום הדיון בו נבקשם לאמץ את הסיכומים וההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת.
ברשותכם אבקש ממבקר העירייה ,מר משה הנדין לפתוח.
מר משה הנדין
היום מועלה לפני מועצת העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת .2011
במהלך התקופה שבה אני מכהן בתפקידי מטרתי העיקרית היא -שיפור מתמיד בתפקוד המערכות
המוניציפאליות של רעננה והעלאת איכות רמת השירות שהעירייה מעניקה לתושבי העיר.
מבקר העירייה עובד מול עובדי העירייה ,מנהליה ונבחריה .כמו כן ,מול עובדי כל הגופים
הנסמכים על שולחנה והינם גופים מבוקרים עפ"י חוק פקודת העיריות.
בעיני כל אחד מעובדי העירייה ,מנהליה ונבחריה הוא חלק מהמנוע המפעיל את עבודת העירייה.
מנוע יכול להאיץ או להאט אך בשום פנים ואופן אסור לגרום לו להישרף ,ולכן יש לשמור עליו מכל
משמר ולא לפגוע בו.
אי לכך ,המוטו המרכזי שלי כמבקר הוא לא לפגוע בכבוד המבוקרים .לשם כך יושבת הביקורת עם
כל המבוקרים ,באשר הם ,על טיוטת דו"חות הביקורת הרלוונטיים לגביהם ועפ"י בקשתם
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מעבירה להם את טיוטת דו"ח הביקורת ע"מ שיוכלו להתעמק בו ולהשיב בכתב ,כשזה רצונם .כל
תגובה של המבוקרים ,אם בעל פה ואם בכתב ,נכללת בדו"ח ומהווה חלק אינטגרלי ממנו.
הדלק המפעיל את המערכת העירונית הוא כסף .כסף זה עד לפרוטה האחרונה ,הוא כסף ציבורי
המיועד לשוב אל תושבי העיר בצורת שירותים .אני חוזר ואומר כי את הכסף הזה יש להוציא
בצורה היעילה ביותר .אין לחרוג מהתקציב שהוקצב ,מכיוון שכל חריגה ממנו גורמת לעלויות
מימון ע"ח שירותים אותם ניתן היה לתת בכסף זה.
יש לזכור כי  82,000עיניים של תושבי העיר מביטות על התנהלות העירייה ,על כלל עובדיה,
מנהליה ונבחריה .חשוב ביותר שהתנהלות זו תהיה ללא דופי כמתחייב עפ"י כללי המינהל התקין
ועפ"י אמות מוסר גבוהות.
בשנים האחרונות הנושא המעסיק את הציבור הוא טוהר המידות .לצערי גם אני נאלץ לא אחת
לעסוק בנושא זה וכאשר עניין מסוג זה מגיע אל שולחני אני מעמידו מיד בראש סדר העדיפויות.
המטרה כאן היא לחשוף את הבעיה במהירות ע"מ שגורמים המוסמכים לכך בעירייה ,או מחוצה
לה ,ייטפלו בה כמתחייב מהוראות החוק ועפ"י חובתם הציבורית.
ברצוני להודות בראש ובראשונה לעוזרתי הנאמנה מיכל ירון ולמנהלת לשכתי שרית בן-שמואלי,
המסייעות לי בהכנת הדו"ח השנתי ובטיפול בתלונות הציבור.
ברצוני לסיים בתודה לכל אלה שסייעו לי בעבודתי ,הקשיבו לדבריי ומשתדלים לתקן את הדרוש
תיקון ולהשתפר ,החל מראש העיר ,המשנה לראש העיר ,מנכ"ל העירייה וכל יתר העובדים
והמנהלים.
ראש העיר
אני מבקש להודות למבקר ולצוות שלצידו על העבודה החשובה שהם עושים לאורך כל השנה ועל
הדו"ח ,המעיד על מקצועיות ויושרה .האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
כל ארגון שואף שעובדיו יקפידו על ביצוע הנהלים הפנים ארגוניים ,ועל אחת כמה וכמה שיקפידו
עובדיו על ביצוע הוראות החוק .מטרה זו מושגת ,בין היתר ,על ידי מערך הבקרה הפנימית בארגון.
מבקר העירייה מר משה הנדין ,ומיכל ירון מנהלת מחלקת הביקורת האמונים על מלאכת
הביקורת של עריית רעננה על כל אגפיה ומוסדותיה ,עושים את מלאכתם נאמנה ,ומעבירים לגוף
המבוקר את דו"ח הביקורת ואת המלצותיהם ליישום בזמן אמת ,מייד לאחר שמתגלים הכשלים.
במרבית המקרים רוב המלצות הביקורת מיושמים מיידית או נמצאים בתהליך של יישום ,ועל כך
חברי הוועדה הביעו את שביעות רצונם ואת הערכתם .אולם ישנם מקרים שבהם התרשמו חברי
הוועדה כי לא נעשה די הצורך כדי ליישם את המלצות הביקורת בהקדם או בכלל .על כך נתנה
הוועדה את דעתה בהמלצותיה ,ואף הוסיפה המלצות רבות משלה לדו"ח הביקורת.
הועדה לענייני ביקורת דנה באופן יסודי ומעמיק בדו"ח הביקורת לשנת  2011ב  10 -ישיבות
שבהם התכנסה .בין היתר הזמינה הועדה את מנכ"ל העירייה ואת היועצת המשפטית כדי לשמוע
ולקבל את התייחסותם לדו"חות השונים ,ובעיקר שמה לה וועדת הביקורת למטרה להמשיך
ולעקוב אחר ביצוע דו"חות משנים קודמות ,הגם שאינם נכללים במעקב הביקורת בדו"ח הנוכחי.
בישיבות הוועדה ,שארכו שעות ארוכות ,קיימו חבריה דיונים מעמיקים בנושאי הדו"ח ,ולאחר
מחשבה והפעלת שיקול דעת קיבצו את המלצותיהם בקובץ המונח היום לאישור מועצת העיר.
בסיום הדיון בישיבה זו תתבקשו לאשר את המלצות הוועדה ,ולאחר אישורן תהפוכנה המלצות
אלו להיות חלק בלתי נפרד מדו"ח הביקורת.
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חברי וועדת הביקורת קיבלו בישיבתם האחרונה החלטה ,ולפיה התבקש מבקר העירייה לעקוב
להבא גם אחר ביצוע המלצות הועדה ,כחלק משגרת המעקב אחר ביצוע הדו"חות ,ולציין בדו"חות
המעקב  -אלו מהמלצות הועדה טרם בוצעו.
כמו כן ,בהתאם לזכות המוקנית לה בפקודת העיריות ,ביקשה ועדת הביקורת מהמבקר לבחון שני
נושאים שעלו בדיוניה ,ולערוך דו"חות ביקורת לגביהם.
ממצאי דו"ח  2011והמלצות הוועדה -
ספר הביקורת הנוכחי מכיל אחד עשר דו"חות ביקורת שונים .הדו"חות עוסקים במגוון נושאים
החל מסוגיות של כשלים בניהול כספי ,מכרז לרכש ציוד משרדי ,וגם לצערנו פעילות המנוגדת
להוראות ברורות של החוק בדו"ח בנושא המחלקה הווטרינרית.
חברי הוועדה שמו כנר לרגליהם את ערך השמירה על כספי הציבור ,והביעו בהחלטות הועדה לא
אחת את החובה להתייחס לכספי ציבור בחרדת קודש ,ולעשות הכל כדי לחסוך ולהתייעל.
אני מפנה בנושא זה לדו"ח הביקורת העוסק במכרז של רכש ציוד משרדי.
בדו"ח העוסק במחלקה הווטרינרית נדהמנו ממספרם הרב של הכלבים שבעת הביקורת לא היה
לגביהם מידע באשר לחיסונם או לגורלם .בהתאם לממצאי הביקורת מדובר על מעל  7,000כלבים.
בנושא זה הצענו לקיים מבצע פרסומי למשך מספר חודשים הקורא לכל בעלי הכלבים ברעננה
המחזיקים ברשותם כלבים שלא חוסנו במועד ,להגיע למחלקה הוטרינרית ולחסן את הכלבים
מבלי להיקנס על כך.
נחרדנו לגלות כי המחלקה פעלה בניגוד לחוק ,בבדיקות המשנה למוצרים מן החי והצומח שבוצעו
ע"י פקח ולא ע"י רופא וטרינר רשותי כנדרש בחוק ,וגם מתן החיסונים לכלבים נעשה ע"י פקח ולא
ע"י וטרינר רשותי כמתחייב על פי החוק .גם בנושא המתת חסד והשלכת הפגרים לפח הזבל ,פעלה
המחלקה בניגוד לחוק ,כאשר לא דאגה להביא לקבורתם של הכלבים המומתים כקבוע בחוק ע"י
הטמנה או כילוי ,דבר המהווה כמובן מפגע תברואתי ממדרגה ראשונה.
הועדה אף דנה בנושא הקנסות המושתים על תושבים שאינם מחסנים את כלביהם במועד,
והסתבר כי הקנס המנהלי הינו בסכום בלתי מידתי של כ .₪ 2,000 -הועדה העבירה לעיונה
ולבדיקתה של היועצת המשפטית את הנושא ובקשה את חוות דעתה באשר לשאלה אם ניתן בחוק
העזר המטפל בנושא זה להגביל את הקנס ולקבוע קנס מידתי.
בששה דו"חות נבדק הנושא התקציבי וההתנהלות הכספית של מספר מחלקות בעירייה ,שני בתי
ספר ,והחברה לפיתוח רעננה בע"מ.
בנושא בתי הספר המליצה הביקורת על קיום השתלמות מסודרת בנושא ניהול כספי לכל עובדי
מערכת החינוך העירונית העוסקים בתחום הכספים ,וכן הומלץ להעמיד גורם מטעם אגף הכספים
שיילווה ויסייע לחשבות בכל שיידרש.
הוועדה ברכה על קיומה של ההשתלמות ,ומצאה כי המלצות המבקר יושמו הלכה למעשה .עוד
המליצה הועדה כי תתקיים בקרה תקופתית בנושאים כספיים כדי לוודא שכלל בתי הספר הטמיעו
את ההמלצות ,מיישמים אותן ופועלים כנדרש.
בדו"ח העוסק במחלקה לנוער ולצעירים המליץ המבקר לבצע שינויים בתקציב מחלקה זו ,כדי
לקבל תמונה נכונה של פעילויות המחלקה בכל פרק ופרק .בין היתר התייחס המבקר למועדון
המרתף שתוקצב בחלקו בפרק פעילויות עם נוער ,ובחלקו )בנושא שכר העובדים( בפרק מועדון
הנשיאים .המבקר המליץ על רישום מלוא ההוצאות וההכנסות בפרק אחד נפרד.
למרות תגובת ראש העיר המקבלת את המלצת הביקורת ,עיון בטיוטת התקציב לשנת 2013
מצביעה על כך שהמלצה זו לא בוצעה ,ואין בספר התקציב לשנת  2013פרק נפרד למועדון המרתף.
מאחר שהתקציב לשנת  2013טרם אושר ,מצופה מהגזבר לבצע את השינוי ולקיים את ההמלצה".
לבקשת וועדת הביקורת בדק המבקר את החברה לפיתוח רעננה ,בהיבט של התנהלות החברה
בכלל והתנהלותה הכספית-תקציבית בפרט.
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אמנם דו"ח הביקורת מתייחס לתקופת כהונתו של המנכ"ל לשעבר מר מוטי רזניק ,אך יש לו
השלכות כבדות משקל על מצבה הכספי של החברה הכלכלית נכון להיום ,שכן המנכ"לית הנכנסת
קיבלה עם כניסתה לתפקיד "ירושה" כבדה  -חובות של כ –  12מיליון  ₪בהתאם לדו"ח הביקורת.
דו"ח הביקורת מציג תמונה של התנהלות כספית בלתי אחראית של החברה ,וזאת בלשון המעטה.
הדו"ח סוקר באריכות את פרוט מימון פעילות החברה באמצעות הלוואות בעלים שהגיעו בשיאן
ל–  7.5מליון  ,₪לקיחת הלוואה תוך ניצול מסגרת בסכום של  ,₪ 9,370,000כאשר נכון ליום
הדו"ח סך חובות החברה מסתכמים בכ –  11.7מיליון .₪
על פי הדו"ח סה"כ תשלומי ריבית בפועל בשנת  2012יסתכמו בכחצי מיליון  ,₪ולכן הערכת
הביקורת היא כי בשנת  2012צפויה החברה לסיים את השנה בהפסד של כ –  2.1מיליון .₪
המבקר מציין עוד כי ראוי לזכור שבשנת  2014על החברה יהיה לפרוע אשראי בנקאי שיסתכם בכ
–  11מליון !₪
המבקר המליץ כי יש "להכין תוכנית כלכלית רב שנתית ריאלית לשנים  2012-2014כולל קביעת
יעדים ברורים בנושא ההכנסות ,שיתורגמו לאבני דרך על סקלת הזמן .כל זאת במטרה לעבור
מהפסד לרווח ולהפסיק את הגדלת צבר החובות של החברה" .עוד קבע כי "מומלץ לקבוע כי
במידה והחברה לא תעמוד באבני הדרך שייקבעו יהיה צורך לשקול את המשך פעילותה".
חברי הוועדה אימצו את המלצות הביקורת פה אחד.
למותר לציין שתכנית כלכלית ארוכת טווח כזו לא הוצגה בפני מועצת העיר ,והחברה ממשיכה
לצבור חובות .אמשיך ואשלים את טיעוניי בנושא זה בהצעה לסדר שהגשתי ,אשר תידון בישיבה
מן המניין ,ואראה מדוע צריך היה להקפיא את פעילותה של החברה כבר לפני שנה וחצי ,ומשלא
נמנע ראש העיר לעשות זאת אז ,טוב יעשה אם ימליץ על הקפאת פעילותה היום.
המלצות הועדה ,המונחות היום על שולחן מועצת העיר לצד המלצות המבקר ,נתקבלו לאחר
דיונים מעמיקים בדו"ח הביקורת במטרה לתקן ,לשפר ולמנוע את הישנותם של המקרים המנויים
בדו"ח .על כן ,כולי תקווה שהדרג הניהולי יפעל ליישום המלצות אלה.
לסיום ,ברצוני להודות לכם חברי בוועדת הביקורת :שוש ,עדית ,דבי ,מיכאל ,דרורה ושמואל על
השתתפותכם הפעילה בישיבות ,על האכפתיות ועל קיום דיונים מקצועיים ורציניים ,שהתארכו
שעות ארוכות ,וכן לך משה הנדין ,מבקר העירייה ,ולך מיכל ירון על עבודת הביקורת המקצועית
שלכם ,ולמירי נוימן ,על מאמצייך ופעילותך הנמרצת כמזכירת הוועדה.
ראש העיר
הרשי לי להתייחס לדבריך באשר לטיוטת תקציב בעניין מועדון המרתף .עדיין אין טיוטת תקציב.
גב' סימה פרי
אם כך ,אני מקווה שהמלצה זו תיושם ויהיה פרק נפרד בתקציב למועדון המרתף.
ראש העיר
האם יש התייחסויות נוספות?
גב' עדית דיאמנט
אני מבקשת להתייחס לנושא הבטיחותי בבית-ספר "זיו" .מתוך חמשת הליקויים שעליהם הצביע
אחראי הבטיחות ,רק שניים תוקנו .התשובה שקיבלנו היא שכולם תוקנו וחלקם התקלקלו שוב.
המלצנו בדו"ח שיש צורך בתיעוד של אחראי הבטיחות על תיקונים של ליקויי בטיחות .יתרה מכך,
ליקויי בטיחות יש חובה לתקן מיידית ובעיקר כשמדובר בליקויים בבית ספר .אסור ששיקולים
כספיים יהיו גורם מעכב ,כדי שלא נמצא עצמנו חוקרים את הנושא אחרי אסון.
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ראש העיר
תודה .האם יש התייחסויות נוספות?
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת להעיר לגבי החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ .אקדים ואומר שאינני מתייחסת
לפרוייקט "כיכר העיר" ואינני קובעת אם הפרוייקט הוא טוב או לא .אומר רק שהתרשמתי
מהניהול הנוכחי של המנכ"לית ,גב' ענת אהרוני ויש לי אימון ותקווה בה .יחד עם זאת ,בנקודת
הזמן הזו ,אנחנו נמצאים במצב בעייתי ועמדתי זו איננה מורידה מהאימון שיש לי בענת .מה
שכואב לי הן החלטות לא נכונות שגרמו לאובדן של הרבה כסף ציבורי .אדוני ראש העיר ,הרביתי
להתריע על כך .דיברנו ועוד נדבר רבות על סדרי העדיפויות .אני מבקשת להזכירך כי ב,27.4.2009 -
המנכ"ל דאז ,אמיר שוצמן הוציא קיטוע מישיבת שוטף ראש העיר-מנכ"ל ,שאומר בין השאר
"ראש העיר הדגיש כי עיקר הפרוייקט מבחינתו הוא שיפוץ בית יד לבנים ,שידרוג האולם הראשי,
שידרוג הספריה העירונית ורק אחר כך כל השאר" .בהמשך הפכה העירייה ליזם ולמגייסת הון
דרך החברה הכלכלית .הערתי על כך ואתה כעסת עלי וטענת כי אינני מבינה את מלוא עומק
העניין .היו כבר אז הרבה סימנים לגבי ההתנהלות של העירייה בנושא .ב 5 -לדצמבר  2010כתבתי
לך "הבעיה שאני חשה כרגע שאנו מניחים הרבה על הכף .חוסר הוודאות גדול משהיה  .לא אכביר
מילים .את חששותיי הצגתי בפורום מטה יותר מפעם אחת ולא זכיתי לתשובות רלבנטיות.
הצעתי לך באותו מכתב לעצור את המהלך ,להקפיא ,לבחון שוב .לא קיבלתי ממך כל התייחסות.
לא נעלבתי שכחברת מועצה באופוזיציה אני מקבלת את טיוטת התקציב מהפייסבוק .גם בתפקידי
הקודם ,לא קיבלתי ממך אלא בעקיפין מגורמי חוץ את המכתב ,שעליו חתומים מנהלת אגף
תקציבים ומנהל אגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים ,שמדבר על רמת הסיכון בנטילת ההלוואה
הזו .במכתב זה מדצמבר  2010כתוב "לעיריית רעננה ולחברה הכלכלית לא יאושרו הלוואות
נוספות בחמש השנים הבאות ממועד אישור הלוואה זו למעט הסבת מסגרת האשראי לתקופת
ההקמה על סך  150מיליון שח " .עוד יש התייחסות באותו מכתב להתחייבות העירייה לכסות
גרעונות בתב"רים במהלך ."2012-2011
אם היינו ערבים להלוואה הזו ,זה היה גורם לשיתוק של כל פעילות הפיתוח העירוני ,עד רמה של
אי יכולת לתקן גג בבית ספר בשל חוסר בכסף .הייתה שיחה קשה ביני לבין ראש העיר ,כשהראיתי
לך באותה שיחה את המכתב וביקשתי שתעצור .אמרת לי אז "אינני אוהב שבולשים אחרי".
מר מיכאל רייזמן
כל מה שאת מעלה איננו קשור לדו"ח המבקר.
גב' רונית ויינטראוב
אל תפריע לי בבקשה .הדו"ח הזה מעיד על התנהלות ואין צורך לבלוש כדי לראות זאת .כל חברי
המועצה חייבים לדעת הכל ואני לא הייתי צריכה לקבל את המכתב הזה מגורם חיצוני .בסופו של
דבר ,אני שמחה שלא נכנסנו לזה ולא לקחנו על עצמנו סיכון זה .אולי הפעם ,כשנדון בנושא ,נבין
כמה היינו בצומת מסוכנת בשנת .2010
ראש העיר
האם יש התייחסויות נוספות?
גב' דרורה כהן
אני רוצה לשבח את הדיונים העניינים בוועדה לענייני ביקורת .לא היה שם עניין של קואליציה
ואופוזיציה .לא חשתי בישיבות שיש לחברי האופוזיציה כוונה לתקוף .ואילו עכשיו ,אני חשה לא
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בנוח .בוועדה התקיימו דיונים לעומק ,הזמנו לוועדה עובדי עירייה וביניהם מנכ"ל העירייה
והיועצת המשפטית וההתנהלות הייתה עניינית וטוב שהייתה אוירה כזו .זו ההזדמנות להודות
לסימה פרי ,יו"ר הוועדה ולכל חברי הוועדה על שיתוף הפעולה ותרומתם לוועדה.
ראש העיר
כמו שציינה דרורה ,גם אני מבקש להודות ליו"ר הוועדה  ,סימה פרי ולכל חברי הוועדה על
עבודתם החשובה וכן למבקר העירייה ,משה הנדין ,למיכל ירון ולמירי נוימן מזכירת הוועדה.
תבורכו .אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש מחברי המועצה לאמץ את הדו"ח ,הסיכומים
וההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת לשנת  2011ולגשת להצבעה.
מי לאישור דו"ח מבקר העירייה ,הסיכומים וההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת לשנת ?2011
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את דו"ח מבקר העירייה ,הסיכומים וההמלצות של הוועדה לענייני
ביקורת לשנת .2011
ראש העיר
אני מודה לחברי המועצה ונועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_______________________
אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

______________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח הביקורת לשנת 2011
)לחיצה כפולה על התמונה תפתח את הקובץ(
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