לשכת מנכ"ל
ט"ז אלול תשע"ב
 30ספטמבר 2302

פרוטוקול 002/02/
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,20.8.2/ ,י"ב באב תשע"ב ,בחדר
הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ומ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת 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
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
שמואל וייס

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

על סדר היום:
דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2300
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ראש העיר
טרם שאנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ומאחר והישיבה מתקיימת ימים
ספורים אחרי פתיחת שנת הלימודים תשע"ג ,ביקשתי ממיכל הירש-נגרי ,סמנכ"ל מינהל החינוך,
להציג בפנינו בקצרה את עיקרי הדברים הנוגעים לפתיחת שנת הלימודים.
גב' מיכל הירש-נגרי
ברשותכם ,אתחיל בנושא תוצאות הזכאויות לבגרות ברעננה .בעתונות פורסם כי תוצאות בחינות
הבגרות ברעננה עומדים על  83.2%וזאת אחרי ששיקללו את נתוני כל השנתון ,כולל תלמידים
שאינם לומדים בעיר .תמונה זו מעוותת את הנתונים וכדי לעשות צדק עם בתי הספר התיכוניים
שלנו – בזרם הממלכתי – אוסטרובסקי ,מטרו ווסט ואביב ובזרם הממלכתי-דתי – אמי"ת רננים
( בתיכון רועי קליין עדיין אין שכבת יב' ולכן את נתוני הבגרות בו נראה רק בשנה הבאה .יחד עם
זאת ,אנחנו כבר גאים בנתוני הביניים של תוצאות בחינות הבגרות בו השנה) – ממוצע הזכאויות
לבגרות בתיכונים אלה עומד על  .88%זוהי עלייה של  5%בנתוני הזכאות לבגרות בהשוואה
לאשתקד .תיכון אוסטרובסקי יצר תקדים ארצי של זכאות לבגרות של  .00.6%האחוז החסר של
 3.0%היא תלמידה אחת ,המשרתת כבר בצה" ל וחסרה לה בחינת בגרות אחת וגם אותה שידל
בית-הספר להשלים הבחינה והיא החליטה לדחותה עד סיום שירותה הצבאי.
נתון מרשים נוסף הוא שמתוך כל הזכאים –  06%סיימו בגרות איכותית ,דהיינו בציונים שעומדים
בסף כניסה לאקדמיה .בהקשר הזה יש לזכור כי התיכונים שלנו קולטים את כל ילדי העיר ,בהם
ילדי עולים ,תלמידי כתות אתגר ולכן ההישג הזה הוא מרשים ביותר .אציין ,למשל ,שבכיתת
אתגר בתיכון אביב יש  033%של זכאויות לבגרות .בשנה שעברה השיג תיכון אוסטרובסקי הישג
זה .לכן מרשים גם הנתון ש –  08.6%מכלל התלמידים ניגשו לבחינות הבגרות.
עוד אציין כי  02%מכלל הזכאים השיגו תעודת בגרות בקטגוריית מצטיינים ,שזוהי עלייה של 2%
לעומת אשתקד.
הקיץ בנינו  05גני ילדים חדשים  02מתוכם לקליטת ילדים בגילאי טרום-טרום חובה וטרום-חובה
ו 0 -גנים לחינוך מיוחד .הוספנו מיגוניות בגני ילדים וותיקים .בכל גני הטרום-טרום חובה הוספנו
סייעת נוספת .לגנים המשולבים של טרום-טרום חובה וטרום -חובה הוספנו סייעת נוספת לשלושת
החודשים הראשונים של שנת הלימודים .הרחבנו את שעות העבודה של גננות יול"א .בסה"כ
הוספנו  00גננות ו 22 -סייעות חדשות .אני גאה שקלטנו  033%מכל הילדים שביקשו להיקלט בגני
הילדים של גילאים אלה .באופן מעשי נקלטו בגני הילדים  20%מילדי השנתון של טרום-טרום
חובה.
שיפוצי קיץ נערכו השנה בבתי-ספר רבים ,ביניהם – ב"יבנה" ,שבו שודרגו המסדרונות ,הכיתות
ומרחבי הלמידה .במטרו ווסט – השירותים ,ברועי קליין הוספנו קומה שלמה של חדרי לימוד,
בחט"ב יונתן שיפצנו את המבואה ,ביצענו הנגשות פיסיות והנגשות חושיות ,בחט"ב אלון שיפצנו
את המבואה ואת הכיתות בקומה הראשונה .השקענו בבטיחות ,בגדרות ,בחשמל ,בחיווטים,
בהחלפת דלתות ברזל ועוד.
השנה סיימו  6מנהלים את עבודתם ברעננה וקלטנו  6מנהלים חדשים ,בשפ"ח ,בתיכון אביב,
בתיכון אמי"ית רננים ,בתיכון רועי קליין ,בביה"ס ברטוב ובביה"ס בילו.
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ראש העיר
השנה נכנסו בשערי גני הילדים ובתי-הספר ברעננה  05,533תלמידים .אני מבקש לברך את כל מי
שעמלו בחודשים האחרונים ובקיץ לפתיחה מוצלחת של שנת הלימודים – בראשם את מנכ"ל
העירייה ,את מיכל הירש-נגרי ,את אגף ההנדסה ,אגף חזות העיר ,אגף הרכש והלוגיסטיקה ,אגף
המיחשוב ,הביטחון - ,למעשה כל אגפי העירייה .תודה לכולם.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת שתעבי רי תודות חברי מועצת העיר לכל הצוותים החינוכיים על השקעתם ועבודתם
ותודה להורים ,שנותנים אמון במערכת החינוך בעיר .כולנו גאים במערכת החינוך ברעננה.
ראש העיר
אני מבקש שניגש לישיבת המועצה שלא מן המניין ולנושא שעל סדר היום .
סעיף 2
דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2300
ראש העיר
אבקש מגזבר העירייה להציג הנושא.
מר אמיר ברטוב
סיימנו את שנת התקציב  2300ב 520 -מיליון  ₪בתקציב הרגיל .ההוצאות עמדו על  522מיליון .₪
כך שהעודף השוטף עומד על יתרה של  .₪ 0,285,333עודף זה מצטרף לעודף מצטבר של 028,333
 ₪משנים קודמות ובסה"כ מגיע ל.₪ 0,060,333 -
גם בתב"רים צמצמנו את היקף הגירעון הזמני מ 05 -מיליון  ₪ל 65 -מיליון  ₪ונמשיך במגמה זו
גם בשנים הבאות.
עומס המילוות הוא כ 03.0% -מהתקציב .בשנת  2302יגיעו החזרי ההלוואות לכ 22 -מיליון  ,₪כך
שההלוואות שנלקחו נפרעות באופן סדיר.
ראש העיר
תודה לך אמיר .האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
אני מבקשת לשאול לגבי חובות מסופקים וחובות למחיקה .שמתי לב שהחובות עלו בכמעט 03
מליון  .₪שאלה נוספת מתייחסת לקרנות הפיתוח .מהן אותן קרנות? האם הן נזילות או שאלה
עודפים זמניים בתב"ר? ויש לי גם הערה לגבי הדו"ח כולו .השנה הסתיימה בעודף של כ 2 -מליון
 ,₪זאת אומרת שכנראה צדקנו לגבי העלאת הארנונה ב .2302 -אם העירייה היתה מתייעלת ,אני
מניחה שהיה עודף גדול יותר.
מר אריה פרידמן
אני מבקש לטפוח על השכם להנהלת העירייה ,למנכ" ל ולגזבר שעשו עבודה נהדרת בתנאים קשים.
התמונה שעמדה לפנינו בעת ההחלטה לגבי הארנונה איננה דומה לתמונה היום.
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מר שי אבן
אני מבקש להזכיר את ישיבת ההנהלה ב ,2300 -שבה הועלתה ההצעה ל"מיתווה גרעוני" של
התקציב .אני למדתי אז שאנחנו ללא ניווט .עיר ,שחרטה על דגלה איזון תקציבי ,מעלה את ההצעה
ל"מיתווה הגרעוני" ,בלי להציג תוכנית להתייעלות .לכן ,אני שמח שהמאזן המוצג לנו היום הוא
בעודף .לפנינו שנת בחירות ואני מקווה שגם המאזן הבא לא יגמר בגרעון.
גב' רונית ויינטראוב
ההתמודדות בשאלות התקציב אינן פשוטות .המצב היה קשה ונראה לא פשוט .יחד עם זאת,
הצלחנו לעשות את זה .אני זוכרת ישיבות עם אמיר ועם אבי בנושא גביית חובות עבר ויש לזכור
שהפוטנציאל הזה הסתיים .לגבי שנת הבחירות ,אני סומכת על שניכם ,גם במצב שההנחיות אינן
ברורות ,תמשיכו לעשות את העבודה הזו.
ראש העיר
אבקש מאמיר להשיב לשאלותיה של סימה פרי.
מר אמיר ברטוב
לגבי הקרנות – מדובר בכספים שקיבלנו מתאגיד המים לפרעון הלוואות מים וביוב ,שהעירייה
לקחה טרם הקמת התאגיד .באשר לחובות מסופקים ,ראי בעמוד  – 20זוהי יתרת סך כל חובות
הארנונה בתחילת השנה .יש לזכור כי גם אם נגבה את כל החובות ,על חובות עבר חלים  6%ריבית
ו 2% -הצמדת מדד .זה בערך  03%שמתווספים כל שנה .התחלנו את שנת  2300בחוב של  030מליון
 ₪ובסוף השנה החוב עמד על  000.5מליון  .₪פחות  03%של הריבית וההצמדה למדד .כך שהקטנו
את חובות העבר ויש ירידה באופן יחסי ,אם מנכים את הריבית וההצמדה.
מר אריה פרידמן
אני מבקש להתייחס להערה של רונית לגבי הנחיות ההנהגה .יחד עם איתן ולצידו של ראש העיר,
הייתי שותף להכנת התקציב .הדברים שנאמרו כאן (על-ידי חברת המועצה רונית ויינטראוב) אינם
תואמים למציאות .את עצמך היית שותפה וחלק מהצוות שעסק בנושא בראשותו של ראש העיר.
מר אבי לאופר
אני מבקש להדג יש כי קיבלתי הנחיות ברורות לגבי התקציב .ראש העיר והסגנים נתנו הנחיות
ברורות .לא היה רגע שלא ידענו מה הן ההנחיות .בדיעבד ,אחרי סיום שנת התקציב קל להעיר
שיכולנו לוותר על העלאת הארנונה .בפועל ,עשינו פעילות עמוקה והשקענו מאמץ אדיר לסגירת
חובות ולהעמקת הגבייה .אני רואה בכך את המחויבות שלי .אני מבקש להדגיש כי צמצום
הפעילות לא היה המהלך העיקרי ,שהרי בעקרון אנחנו מבקשים לשמור על רמת השירותים
לתושבים .האתגר היה במציאת מקורות הכנסה חדשים .וגם השנה היא שנה טובה בהתנהלות
התקציבית.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,א ני מבקש לסכם בשני דברים בעניין הדו"ח .האחד – להודות לכל
אגפי העירייה ,למנהלים ,לעובדי הגזברות ואגף ההכנסות ולמירי קרייצברג ,מנהלת החשבונות
הראשית .אני מבקש להודות במיוחד למנכ" ל העירייה על הניהול ורואים זאת גם השנה בניהול
התקציב על-ידי קיום ישיבות מעקב תקצי ב חודשיות קבועות של אבי עם כל ראש אגף יחד עם
אמיר .ולהודות לאמיר ,הגזבר האולטימטיבי שלנו על העבודה המצויינת.
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והשני – להתייחס להערה בעניין "מיתווה גרעוני" .אנחנו מנהלים ישיבות הנהלה בשקיפות מלאה.
העלנו אמנם הצעה כזו כאחת החלופות האפשריות כגון "תקציב מאוזן" לצד קיצוץ ועוד .בסופו
של דבר ההנהלה קיימה דיון וכולנו החלטנו באופן ברור לבחור בתקציב מאוזן כמקובל ברעננה.
ראש העיר
אני מודה לחברי מועצת העיר ונועל את ישיבת מועצת העיר המיוחדת שלא מן המניין.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2300
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