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י"ב טבת ,תש"ע
 29דצמבר 2009

פרוטוקול מס' 11/2009
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 24.12.09ז' טבת תש"ע(
בבית "יד לבנים" בשעה  ,21:20לאחר הישיבה מן המניין בנושא דו"חות כספיים.
נוכחים:
מר נחום חופרי
גב' אורית סייד יצחקי
גב' רונית וינטראוב
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' סימה פרי
מר דן ברוך
מר איתן גינזבורג
גב' שוש לוין
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' טילי קולין
גב' דפנה קינן ,עו"ד
גב' אילנה בראף ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אנה לרנר

ראש העיר
סגנית ומ"מ ראש העיר
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה  -הגיע לישיבה באיחור
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש
היועצת המשפטית
יועצת משפטית
מבקר העירייה
מנהלת מח' תקציבים

נעדרו:
גב' דבי סלוצקי
מר שלמה פרידמן

חברת מועצה
חבר מועצה
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סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

תשובות לשאילתות.
דו"ח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר .2009
אישור להסמכת גב' רותי גרונר ,מנהלת מחלקת מיסים כ"מנהל ארנונה".
אישור האצלת סמכות לחתימה על אישורים לטאבו לפי ס'  17לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש רשות ,סגניו וכהונתם( התשל"ה –  1975עבור גב' רותי
גרונר וגב' טובה בלטר ,פקידת שומה באגף הכנסות.
אישור סגירת חשבונות בבנקים" ,"U-Bank ":מרכנתיל דיסקונט"" ,הבינלאומי
הראשון"
הגבלת שעות מכירת אלכוהול – עדכון.
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 39/2009אספקה והתקנת מעליות בבתי ספר
)ברטוב ,מטרווסט ,יבנה(.
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 44/2009אחזקת כרי דשא במגרשי הכדורגל
בלב בפארק.
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  -51/09מכירת מגרש ברח' יצחק שדה .225
אישור הגדלת מכרז פומבי  25/09לבניית כיתות אופק חדש ב.28% -
אישור הגדלת מכרז פומבי  25/09הכנה להתאמת כיתות לליקויי שמיעה ב.42% -
אישור חוק עזר בנושא אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים.
מינוי ועדת שירות לפי חוק הגמלאות.

ראש העיר
פתח את הישיבה ומבקש לדעת באם יש הערות לפרוטוקול?
אין הערות לפרוטוקול.
סעיף מס' 1
תשובות לשאילתות.
ראש העיר
מציג את השאילתא של גב' מלי פולישוק בלוך ,בנושא :פטור מארנונה לגופים שונים.
השאילתה מצורפת כנספח א' לפרוטוקול זה.
מנכ"ל העירייה
משיב למלי פולישוק בלוך מהכתב ,מצ"ב לפרוטוקול כנספח ב'.
גב' מלי פולישוק בלוך
האם העירייה באיזשהו שלב בדקה האם מה שמתקיים הוא אכן על פי חוק?
ראש העיר
נבדוק ותודה על הערתך.
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גב' מלי פולישוק בלוך
מודה לך על היענותך לבצע בדיקה.
שאילתא מס' 2
ראש העיר
מקריא את השאילתא בנושא :הנחה לגמלאים ברעננה .השאילתה מוצגת כנספח ג' לפרוטוקול
זה.
מנכ"ל העירייה
משיב מהכתב ,התשובה מצורפת כנספח ד' לפרוטוקול זה.
סעיף מס' 2
הצגת דו"ח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר .2009
ראש העיר
מבקש מגזבר העירייה ,אמיר ברטוב ,נא הצג את הדיווח הרבעוני.
מר אמיר ברטוב
מפנה את החברים לדף מס'  4בדיווח ,שם מוצג פרוט ההכנסות וההוצאות .מבהיר את
הנתונים המוצגים ומציין שזהו החלק המהותי של הדיווח .מקווה שהשנה תסתיים באיזון.
ראש העיר
מודה לגזבר העירייה.
סעיף מס' 3
אישור להסמכת גב' רותי גרונר ,מנהלת מחלקת מיסים כ"מנהל ארנונה".
ראש העיר
אם אין הערות ,מי לאישור הסמכת גב' רותי גרונר ,מנהלת מחלקת מיסים כ"מנהל ארנונה"?
הצבעה
בעד 16 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד להסמכת גב' רותי גרונר ,מנהלת מחלקת מיסים כ"מנהל
ארנונה".
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סעיף מס' 4
אישור האצלת סמכות לחתימה על אישורים לטאבו לפי ס'  17לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש רשות ,סגניו וכהונתם( התשל"ה –  1975עבור גב' רותי
גרונר וגב' טובה בלטר ,פקידת שומה באגף הכנסות.
ראש העיר
אם אין שאלות ,אבקש להצביע ,מי לאישור האצלת סמכות לחתימה על אישורים לטאבו לפי
ס'  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות ,סגניו וכהונתם( התשל"ה –  1975עבור גב'
רותי גרונר וגב' טובה בלטר ,פקידת שומה באגף הכנסות?
הצבעה
בעד17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד האצלת סמכות לחתימה על אישורים לטאבו לפי ס'  17לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות ,סגניו וכהונתם( התשל"ה –  1975עבור גב' רותי
גרונר וגב' טובה בלטר ,פקידת שומה באגף הכנסות.
סעיף מס' 5
אישור סגירת חשבונות בבנקים" ,"U-Bank ":מרכנתיל דיסקונט"" ,הבינלאומי
הראשון"
ראש העיר
לאור המלצת מבקר העירייה לצמצם את כמות חשבונות הבנק שיש לעירייה במספר בנקים,
אבקש את אישורכם ל סגירת חשבונות בבנקים" ,"U-Bank ":מרכנתיל דיסקונט",
"הבינלאומי הראשון" ,מי בעד אישור סגירת החשבונות בבנקים כפי שפורטו לעיל?
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד סגירת חשבונות בבנקים" ,"U-Bank ":מרכנתיל דיסקונט",
"הבינלאומי הראשון".
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ראש העיר
אני מבקש להוסיף סעיף נוסף בנושא כספים .מבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא.
אמיר ברטוב
מבקש לאשר מסגרות אשראי שוטף בבנקים בשיעור של עד  5 %מתקציב מקורי מאושר לשנת
, 2009שהסתכם ב  516מיליוני שקלים ,כלומר סה"כ מסגרת אשראי של  25.8מיליוני שקלים:
בנק פועלים 6-מיליון,לאומי 6 -מיליון ,דיסקונט 5 -מיליון ,מזרחי 1.8-מיליון ובנק איגוד7-
מיליון.
ראש העיר
נדרשת הגדלת מסגרת האשראי השוטף בבנקים לשנת  .2010זו מסגרת שלא תמיד מנצלים את
כולה .מבקש שנגדיל לסכום הנדרש .לאחר אישור המועצה יידרש גם אישור משרד הפנים.
גב' מלי פולישוק בלוך
האם זה בגלל האוברדרפט?
מר אמיר ברטוב
זה מאפשר להיות במינוס בבנק .ניצלנו השנה אופן בחלקי ,ברוב החודשים לא ניצלנו.
ראש העיר
זו מסגרת שלא תמיד מנצלים את כולה .מבקש שנגדיל לסכום הנדרש ,בסך  25.8לפי הפירוט
שהוצג .לאחר אישור המועצה יידרש גם אישור משרד הפנים.
נעבור להצבעה .מי בעד אישור הגדלת מסגרת האשראי השוטף בבנקים לשנת ?2010
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת מסגרת האשראי השוטף בבנקים לשנת  ,2010כמפורט
לעיל .
ראש העיר
אני מבקש גם לקבל את אישורכם לביצוע שינוי בחלוקת עודפי הכספים משנת  2009לטובת
בתי הכנסת .היתרות שנותרו מאלה של א נוצלו .מבקש מאורית סייד להציג את הנושא.
גב' אורית סייד יצחקי
סכום של  ₪ 83,322שלא נוצלו מתוך התמיכה שאושרה למספר בתי כנסת ב  2009לא נוצלה.
נשארה יתרה בסכום זה ונבדק שהם לא ינצלו יותר השנה .ביכ"נ שמע קולי , 50,564-ביכ"נ עדת
בני ישראל  ,26,884-ביכ"נ כינור דוד  ,2,400-ביכ"נ נתיבות ,621 -ביכ"נ היכל בנימין.122 -
ועדת התמיכות ממליצה לאשר הגדל התמיכות ל  2בתי כנסת בסכום הנ"ל:
ביכ"נ המנין החדש אוהל ארי –  , 58,000וביכ"נ קרית אליהו  25,322-שקלים.
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ראש העיר
מי בעד אישור הגדלת התמיכות לביכ"נ המנין החדש ולביכ"נ קרית אליהו כמפורט לעיל ?
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד ביצוע שינוי בחלוקת עודפי הכספים משנת  2009לטובת בתי
הכנסת,כמפורט לעיל  .היתרות שנותרו מאלה שלא נוצלו.
סעיף מס' 6
הגבלת שעות מכירת אלכוהול – עדכון.
ראש העיר
ועדת הנוער והועדה למאבק בסמים המליצו בפנינו להגביל את שעת מכירת המשקאות עד
השעה  .21:00בעניין זה התייעצנו גם עם היועצת המשפטית של העירייה.
גב' מלי פולישוק בלוך
האם זה חוקי?
עו"ד אילנה בראף
הכל נעשה במסגרת החוק.
סעיף מס' 7
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 39/2009אספקה והתקנת מעליות בבתי ספר
)ברטוב ,מטרווסט ,יבנה(.
ד"ר עדית דיאמנט
לאחר שהתרשמנו ממה שהוצג לנו בועדת מכרזים ,אנו רואים לנכון להיכנס למו"מ ובכך נקצר
את לוח הזמנים.
ראש העיר
מי בעד אישור יציאה למו"מ במכרז פומבי  - 39/2009אספקה והתקנת מעליות בבתי ספר
)ברטוב ,מטרווסט ,יבנה(?
הצבעה
בעד 16 -
נגד - -
נמנע - -
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החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 39/2009אספקה והתקנת
מעליות בבתי ספר )ברטוב ,מטרווסט ,יבנה(.
סעיף מס' 8
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 44/2009אחזקת כרי דשא במגרשי הכדורגל בלב
בפארק.
ד"ר עדית דיאמנט
קיבלנו שתי הצעות שסכומיהם הרבה מעבר לאומדן .במו"מ נוכל להגיע לסכומים סבירים.
עו"ד דפנה קינן
מסבירה כי הוצאות היו גבוהות באופן משמעותי מהאומדן.
ראש העיר
מי לאישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 44/2009אחזקת כרי דשא במגרשי הכדורגל
בלב הפארק ?
הצבעה
בעד 15 -
נגד - -
נמנע - -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  - 44/2009אחזקת כרי דשא
במגרשי הכדורגל בלב בפארק.
סעיף מס' 9
אישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  -51/09מכירת מגרש ברח' יצחק שדה .225
ד"ר עדית דיאמנט
ההצעות שקיבלנו נמוכות מהאומדן .השמאי המליץ לצאת למו"מ ולנסות להשיג יותר כסף.
היה ולא נצליח ,נחזור ונתדיין.
ראש העיר
מי לאישור יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  -51/09מכירת מגרש ברח' יצחק שדה ?225
הצבעה
בעד 17 -
נגד  -אין

24.12.09

8

נמנע  -אין
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד יציאה למשא ומתן במכרז פומבי  -51/09מכירת מגרש ברח'
יצחק שדה .225
סעיף מס' 10
אישור הגדלת מכרז פומבי  25/09לבניית כיתות אופק חדש ב.28% -
ראש העיר
מי לאישור הגדלת מכרז פומבי  25/09לבניית כיתות אופק חדש ב?28% -
הצבעה
בעד 17 -
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת מכרז פומבי  25/09לבניית כיתות אופק חדש ב.28% -
סעיף מס' 11
אישור הגדלת מכרז פומבי  25/09הכנה להתאמת כיתות לליקויי שמיעה ב.42% -
ראש העיר
מי לאישור הגדלת מכרז פומבי  25/09הכנה להתאמת כיתות לליקויי שמיעה ב?42% -
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע - -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת מכרז פומבי  25/09הכנה להתאמת כיתות לליקויי
שמיעה ב.42% -
סעיף מס' 12
אישור חוק עזר בנושא אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים.
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ראש העיר
אבקש מעו"ד דפנה קינן להסביר.
עו"ד דפנה קינן
בחודש ינואר ייכנס לתוקף חוק המאפשר לרשויות להגדיל את הקנסות בנושא איכות הסביבה.
כרגע החוקים שחלים הינם חוקי העזר של עיריית רעננה .נדרשת התאמת כל התיקונים וכדי
שאלה לא יתבטלו ,נבקש את אישורכם לאישור חוקי העזר הקיימים .צפי לגמר ביצוע
ההתאמות – כחודש.
ראש העיר
מי בעד אישור חוק עזר בנושא אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים?
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע - -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד חוק עזר בנושא אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים.
סעיף מס' 13
מינוי ועדת שירות לפי חוק הגמלאות.
ראש העיר
מבקש ממנכ"ל העירייה ,אבי לאופר ,נא הצג את הנושא.
מנכ"ל העירייה
מסביר את הצורך בוועדת השירות ואת הרכבה .הוועדה מונה  11חברים ,השמות מוצגים
כנספח ה'  ,מדגיש שתפקיד הוועדה לבחון את ערעורם  ,אם יהיה ,של עובדי עירייה שבוועדת
ראש העיר הוחלט על פיטוריהם.
גב' מלי פולישוק בלוך
נא היו קשובים וראו מה ניתן לעשות.
ראש העיר
אני חוזר ואומר ,היו לנו הרבה התלבטויות בנושא .כאשר הגעתי לתיכון אוסטרובסקי ,מצאתי
שם לא מעט מורים שאינם מתאימים .כאשר התחלתי את התהליך היו הרבה מאוד כעסים
והתנגדויות ,אבל אני רציתי מקצועיות ומסירות וצריך לדעת יש כאלה שלא מתאימים.
מי לאישור מינוי ועדת שירות לפי חוק הגמלאות?
הצבעה
בעד 16 -
נגד - -
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נמנע - -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי ועדת שירות לפי חוק הגמלאות.
ראש העיר
גב' בלה צור מבקשת לומר דבר מה.
גב' בלה צור
בתחילת חודש דצמבר צוין השבוע הבינלאומי לנכויות .אני ייצגתי את עיריית רעננה בכנסת.
הייתי גאה לספר על כל העשייה הנפלאה שמתבצעת ברעננה .הצגנו את היותה העיר שבה הכי
הרבה מוסדות פעילים ומגוונים ,גם בקניון רננים התבצעה פעילות בשיתוף מוסדות שונים
מהעיר  .מוצאת לנכון לציין את שיתוף הפעולה לו זכינו מהנהלת קניון רננים ולהודות לראש
העיר על רגישותו לנגישות .אני את לחמי הרווחתי.
גב' מלי פולישוק בלוך
קבלתי פנייה בנושא כריתת העצים ברחוב דוד אלעזר ,נא רחמו לנו על העצים.
ד"ר עדית דיאמנט
אתמול התקיים הכנס הראשון להייטק באוניברסיטה הפתוחה ,היה מעניין.
ראש העיר
מודה לחברים ונועל את הישיבה.
רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________
מר נחום חופרי
ראש העיר

_____________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה
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