רמת גן
ברשות צבי בר

ניתוח הרשות על פי המדד המונציפאלי

תקציר


מצבה הכלכלי של רמת גן טוב מאד בזכות הגיוון בתמהיל מקורות ההכנסה של
הרשות ואחוזי גביה גבוהים .מצב זה לא ימשך אם הרשות לא תיתן מענה לשני
תהליכים שמאיימים על איתנות זאת









מענה לתחרות מצד רשויות אחרות על ליבם של העסקים (כמו התחרות מצד בני ברק)
קצב הבניה עקב התחדשות עירונית אשר מגדיל משמעותית את גודל האוכלוסיה
וצפיפותה

ההשקעה הכספית בתושב גבוה ביחס לממוצע באשכול  8ושומרת על פער
משמעותי ממוצע זה.
לעיר אין גרעון השוטף והיקף סך החובות של העיר ירד מאז  .2004איתנותה
הכלכלית של העיר גבוה
השכר לעובדי הרשות קרוב לממוצע של עשר הערים הגדולות ולמעט שינויים
ברישום של הבכירים אין נתונים שמעידים על אנומליות בהוצאות הרשות.
אין לעיר תוכנית פיתוח (תוכנית מתאר) עדכנית אשר נותנת מענה כולל
להתפתחות העיר ואין סימנים שיש אחת שכזאת בהכנה
הנגישות למידע באתר הרשות לא טובה והמידע בו אינו מספיק בשביל להבין את
התנהלות הרשות בתכנון לטווח קצר וארוך .אין עדות לכך שהרשות מעודדת
שיתוף ציבור.

תוכן הסקירה


נתונים כללים על הרשות






סקירה כלכלית של הרשות







ניתוח השקעה בתושב
סקירה של נגישות ושקיפות המידע שמספקת הרשות
סקירת הרשות בהיבט התכנון העירוני
איזון תקציבי – סעיף ההכנסות
איזון תקציבי – סעיף ההוצאות

נספח ניתוח השקעה בתושב
נספח ניתוח כלכלי של הרשות

נתונים כלליים על הרשות


מספר תושבים 148 :אלף ( 154 ,)1אלף ()2



מספר משקי בית)2( 62,696 :
אשכול סוציואקונומי( 7 :ירידה מ 8-ב)2011-
ראש העיר המכהן :צבי בר משנת  55.8% ,1989מהקולות בבחירות 2008
מספר חברי מועצה (כולל ראש העיר) 25 :מתוכם  13חברי הנהלה



הרכב המועצה:רמת-גן בראש  ,*6הירוקים ( ,)3הליכוד ( ,)3העבודה (,)2
מפד"ל ( ,)2זינגר ( ,)2כח לגימלאים ( ,)2תנופה ירוקה ( ,)2בעלי מושב בודד
(.)3
הרכב גילאים באוכלוסיה ~%21.54 :מתחת לגיל  ~18.41% ,18מעל 65



הרכב מגזרי של האוכלוסיה 95.4%:יהודים
אחוז הזכאות לבגרות בשנת  76% – 2011במגמת עליה
אחוז הזכאים שעמדו בדרישות הסף לאוניברסיטאות –  ,%95בשינויים
קטנים סביב ערך זה
עובדה מעניינת – דוחות כספיים של שנים  2010 ,2007,2008ו 2011-לא
אושרו ע"י משרד הפנים











(( - )1תמצית דוחות כספיים  – )2011קיימת שגיאה/סטיה במספר משקי הבית בשנים  2010ו 2008-שאינה עקבית ברצף השנים
*  -מפלגת ראש העיר + 5 ,ראש העיר

עיקרי ניתוח השקעה בתושב


השקעה בתושב





השקעה בחינוך




רמת גן הגדילה את ההשקעה בתושב ב ~1000-ש"ח בין  2003ל-
 ,2011כאשר מרבית מהגידול נובע ממקורות עצמיים
בזכות גידול זה מובילה רמת גן בהשקעה בתושביה ב ₪ ~500-יותר
ביחס לממוצע לאשכול  7ו ,8-זאת למרות שהיא מקבלת פחות
מהממוצע ממקורות ממשלתיים
גם בהשקעה בחינוך מובילה רמת גן ביחס לממוצע של אשכולות
 ,6-8בעיקר בזכות ההשקעה העצמית.ההשקעה בתלמיד מדורגת
במקום  9ארצי ו 3-באשכולות 6-8

השקעה ברווחה


מעל חצי מההשקעה בתושבים ברווחה בא לידי ביטוי בהנחות
הארנונה .סה"כ להשקעה ברווחה משקל נמוך על ההכנסה העצמיות
()13%-12%

סקירה של נגישות ושקיפות המידע שמספקת הרשות




הרשות מדורגת ע"י עמותת שביל – שקיפות בינ"ל – ישראל.
בשנת  2012קיבלה הרשות את הציון  ,41מקום  11מתוך 13
הרשויות שנסקרו.
הפערים המרכזיים לפי דו"ח שבי"ל :2012







היעדר מידע על ישיבות המועצה מבעוד מועד והיעדר עידוד של
התושבים להשתתף
היעדר פירוטים וביאורים של תקציב הרשות (מידע שנדרש עפ"י חוק
ומידע שאינו נדרש)
היעדר פרסום של קריטריונים למרכזים (עבודות וכ"א)
היעדר מידע על תכנון ובניה ומידע מוגבל בנושא תכנון סביבתי

הנתונים שאותם אני מצאתי כרלבנטיים (כולם כוללים במדד
שבי”ל) מתייחסים למידע תכנוני והם אינם מסופקים באתר
הרשות

סקירת הרשות בהיבט התכנון העירוני


תוכנית מתאר עירונית








אין התייחסות לתוכנית מתאר עירונית לרמת גן בכל אתר הרשות.
הועדה המקומית הובילה תוכנית עם תוקף זמני ,רג/30/א ,אך זו לא
חודשה
העיר עוברת שינוי משמעותי בצפיפותה בעקבות תמ"א  38ופרויקטי
פינוי בינוי שנעשים במסגרתו והיעדר תוכנית מסודרת מקשה על
תכנון העיר להתמודדות עם ציפוף זה
העיר מחזיקה יחידה נפרדת אשר מקדמת את נושא תמ"א 38
והפעלתה נראית ,על פי הנתונים ,מוצלחת מאד בקידום התמ"א בעיר

תהליכי שיתוף ציבור


לא קיים איזכור או התייחסות לשיתוף ציבור באתר הרשות ,בהקשר
של תוכניות ברשות

נתונים כלכליים של רמת גן


נתונים עיקריים מתמצית דוח כספי :2011



תקציב שנתי  980,066אלפי שקלים חדשים (אש"ח)



עודף שוטף –  32,440אש"ח



גרעון מצטבר  0אש"ח בשנת 2011



עומס מלוות  219,538אלפי ש"ח ללא שינוי משמעותי מ %4.8 ,2004-מהתקציב
מופנה לתשלום חובות



הכנסות עצמיות מהוות  %80.1מכלל ההכנסות הרגילות



בתב"ר יש עודף זמני של  76,130אש"ח



בשנים  2003-2011חל גידול של  140אלף מ"ר בשטחי התעסוקה בעיר כאשר על
כל מ"ר עסקים נוספו  4מ"ר מגורים – יחס בריא על סמך היחס בין הכנסה
ממוצעת למ"ר תעסוקה ומ"ר מגורים.
הערה :קיים גידול משמעותי בשטחי ארנונה "אחרים" ( 65%מתוספת השטחים)
ללא השפעה משמעותית על הכנסות העיר מארנונה
((( - )1תמצית דוחות כספיים )2011

עיקרי ניתוח כלכלי של הרשות





רמת גן נמצאת במצב כלכלי טוב מאד ,ללא גרעון ועם הכנסות
בתמהיל בריא.
למרות מצבה הטוב של הרשות ,ממוצע הארנונה הגבוה למ"ר
תעסוקה והרכב ההכנסות הארנונה ( 50/50מגורים/עסקים)
מצביעים על קושי לתת מענה לתחרות מצד רשויות אחרות על
ליבם של העסקים (כמו התחרות מצד בני ברק)
רמת גן שומרת על רמת הוצאה גבוה על תושביה בשילוב עם
גרעון נמוך ליח' דיור ביחס לממוצע .מצב זה אומנם מתאפשר
עקב מחיר ארנונה גבוה מהממוצע ,אך בפני עצמו מצב זה טוב
מאד עבור התושבים כי יותר הכסף שיוצא מהם חוזר אליהם

עיקרי ניתוח איזון תקציבי – סעיף ההכנסות








בעשור האחרון הגדילה רמת גן את הכנסותיה תוך העלמת
הגרעון .סך גובה סך החובות לא השתנה באופן משמעותי אך
היחס בינם לבין ההכנסות השתפר מאד
רמת גן שומרת על מאזן "חיובי" בהכנסות מארנונה אך גם
"שוברת שיאים" בהכנסה ממוצעת למ"ר מגורים ותעסוקה –
מהגבוהים בגוש דן (שניה לגבעתיים).
חיובי הארנונה ממגורים מהווים מחצית מהכנסות הארנונה של
רמת גן .לאור ההכנסות הממוצעות למ"ר תעסוקה ומגורים ,מצב
זה מעיד על חוסר גמישות במתן הקלות בארנונה לעסקים (לצורך
משיכתם) או לכלל התושבים
רמת גן שומרת על אחוזי גביה גבוהים ואחוז הנחות ארנונה נמוך,
מצב הנותן יציבות בהכנסה .הירידה ביחס בין הגביה השנתית
לסך הגביה מעיד כי הרשות מתקשה לגבות חובות ישנים

עיקרי ניתוח איזון תקציבי – סעיף ההוצאות








בעשור האחרון גדלו הדירות ברשות (בממוצע) ואיתן ההכנסה
ליח' דיור ,גידול שריסן את הצמיחה בגרעון ליח' דיור ,במיוחד
לאור שינוי קטן יחסית בהוצאה על יח' דיור
הגרעון ליח' דיור ברמת גן נמוך בהשוואה לאשכולות  6-8וביחס
לערים הגדולות ,זאת מכיוון שההכנסה יח' דיור גבוהה מהממוצע
מרבית ההוצאות של עיריית רמת גן מופנות לטובת התושבים
כאשר החלק היחסי של הוצאות השכר אינו חריג .ההקצאה
לטובת החזר חובות לא מאפשרת סגירת חוב בטווח הקצר
הוצאות השכר הממוצע על הבכירים ברמת גן השתנו בעיקר
בעקבות שינויים בהגדרות הפנימיות של המונח "בכיר" ששינו את
מספרם .הוצאות השכר לא נראות חריגות אך היחס בין מספר
הבכירים לעובדים ( )26נמוך מאד

נספח ניתוח השקעה בתושב

רמת גן הגדילה את ההשקעה בתושב ב ~1000-ש"ח בין  2003ל-
 ,2011כאשר מרבית מהגידול נובע ממקורות עצמיים

רמת גן משקיע בתושביה כמעט  ₪ 500יותר מאשר הממוצע לאשכול 7
ו ,8-בעיקר בזכות ההשקעה ממקורות עצמיים ,זאת למרות שהיא
מקבלת פחות מהממוצע ממקורות ממשלתיים

גם בהשקעה בחינוך מובילה רמת גן ביחס לממוצע של אשכולות
 ,6-8בעיקר בזכות ההשקעה העצמית.ההשקעה בתלמיד מדורגת
במקום  9ארצי ו 3-באשכולות 6-8

מעל חצי מההשקעה בתושבים ברווחה בא לידי ביטוי בהנחות
הארנונה .סה"כ להשקעה ברווחה משקל נמוך על ההכנסה העצמיות

נספח ניתוח כלכלי של רמת גן

בעשור האחרון הגדילה רמת גן את הכנסותיה תוך העלמת הגרעון .סך
גובה סך החובות לא השתנה באופן משמעותי אך היחס בינם לבין ההכנסות
השתפר מאד

רמת גן שומרת על מאזן "חיובי" בהכנסות מארנונה אך גם "שוברת
שיאים" בהכנסה ממוצעת למ"ר מגורים ותעסוקה – מהגבוהים בגוש דן
(שניה לגבעתיים).

חיובי הארנונה ממגורים מהווים מחצית מהכנסות הארנונה של רמת גן .לאור
ההכנסות הממוצעות למ"ר תעסוקה ומגורים ,מצב זה מעיד על חוסר גמישות
במתן הקלות בארנונה לעסקים (לצורך משיכתם) או לכלל התושבים

רמת גן שומרת על אחוזי גביה גבוהים ואחוז הנחות ארנונה נמוך,
מצב שנותן יציבות בהכנסה .הירידה ביחס בין הגביה השנתית לסך
הגביה מעיד כי הרשות מתקשה לגבות חובות ישנים

בעשור האחרון גדלו הדירות ברשות (בממוצע) ואיתן ההכנסה
ליח' דיור ,גידול שריסן את הצמיחה בגרעון ליח' דיור ,במיוחד
לאור שינוי קטן יחסית בהוצאה על יח' דיור

הגרעון ליח' דיור ברמת גן נמוך בהשוואה לאשכולות  6-8וביחס
לערים הגדולות ,זאת מכיוון שההכנסה יח' דיור גבוהה מהממוצע

מרבית ההוצאות של עיריית רמת גן מופנות לטובת התושבים
כאשר החלק היחסי של הוצאות השכר אינו חריג .ההקצאה
לטובת החזר חובות לא מאפשרת סגירת חוב בטווח הקצר

הוצאות השכר הממוצע על הבכירים ברמת גן השתנו בעיקר בעקבות שינויים
בהגדרות הפנימיות של המונח "בכיר" ששינו את מספרם .הוצאות השכר לא
נראות חריגות אך היחס בין מספר הבכירים לעובדים ( )26נמוך מאד

 18בכירים

 77בכירים

