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ט"ו אדר ,תש"ע
 01מרץ 2010

פרוטוקול מס' 2/2010
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 11.02.2010כ"ז טבת תש"ע(
בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
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' דבי סלוצקי
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
מר שלמה פרידמן
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
גב' אילנה בראף ,עו"ד
מר משה הנדין

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
חבר מועצה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית
יועצת משפטית
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' שוש לוין
גב' אושרה קורן

חברת מועצה
חברת מועצה
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סדר היום:
.1

דברי פרידה והתייחדות לזכרו של מר בנימין וולפוביץ ז"ל ,ראש העיר
רעננה בין השנים  ,1969-1989מפי ראש העיר ,נחום חופרי ,וחבר מועצת עיר,
מר דן ברוך שכיהן כחבר מועצה בתקופת כהונתו של מר וולפוביץ ,בנוכחות
בני המשפחה.

.2

הצעה לסדר מטעם חברת מועצת עיר ,הגב' מלי פולישוק  -בלוך

.3

הצגת פרויקט "עיר חכמה".

.4

אישור כריתת ברית ערים תאומות עם העיר פוזנן שבפולין.

.5

בקשות לעבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה.

.6

אישור חוזה למתן רשות שימוש בגגות בתי"ס "אגם" ו"יונתן" לצורך הקמת
תאים פוטווולטאים ליצור חשמל.

.7

אישורי התקשרות בין עיריית רעננה לבין תאגיד המים והביוב – )הסכם
להעברת נכסי מיטלטלין ,הסכם להעברת נכסי מקרקעין ,הסכם לאספקת
שירותים(.

.8

אישור מינוי מר אמיר ברטוב ,גזבר העירייה ,כממונה על הגביה
אישור מינוי מר אייל אדלין ,מנהל מח' הגבייה כפקיד גבייה
לפי פקודת המיסים )גביה( –  ,1929לעניין גביית תשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי דין ולעניין גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז – .1977

.9

אישור תרומה בסך  ₪ 500.-לארגון "פעמונים".

.10

אישור חילופי גברי בוועדה לאיכות הסביבה :מינוי מר משה הרשקוביץ
כחבר הועדה במקום מר אילן כהן.

.11

אישור הגדלת מכרז פומבי  36/2008עבודות פיתוח מתחם .2005
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ראש העיר
פתח את הישיבה וברך את החברים.
סעיף מס' 1
דברי פרידה והתייחדות לזכרו של מר בנימין וולפוביץ ז"ל ,ראש העיר
רעננה בין השנים  ,1969-1989מפי ראש העיר ,נחום חופרי ,וחבר מועצת עיר,
מר דן ברוך שכיהן כחבר מועצה בתקופת כהונתו של מר וולפוביץ ,בנוכחות
בני המשפחה.
ראש העיר
ספד לבנימין וולפוביץ ז"ל ודבריו מצורפים לפרוטוקול זה כנספח א'.
בתום דבריו הזמין את מר דן ברוך לשאת דברים בשם חברי המועצה.
מר דן ברוך
נושא דברי פרידה ,דבריו מצורפים לפרוטוקול כנספח ב'.
ראש העיר
הודה לדן ברוך.
גב' אסתר פריקמן
נשאה דברים בשם המשפחה,דבריה מצורפים לפרוטוקול כנספח ג'.
ראש העיר
הודה לאסתר והגיש עותק מהמצגת שהוקרנה בישיבה למשפחה.
בתום טקס הפרידה מבנימין וולפוביץ' ז"ל ,הוכרזה הפסקה בת  10דקות.
ראש העיר
פותח את הישיבה מן המניין ושואל האם יש הערות לפרוטוקול.
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מר אריה פרידמן
מבקש לקבל את תמלול פרוטוקול המועצה בעניין דבריה של גב' מלי פולישוק בלוך
במועצה הקודמת.
ראש העיר
הנושא הועבר לטיפולו של מנכ"ל העירייה והיועצת המשפטית.
סעיף מס' 2
הצעה לסדר מטעם חברת מועצת עיר ,הגב' מלי פולישוק  -בלוך
ראש העיר
הציג את הצעתה לסדר של גב' מלי פולישוק בלוך בנושא" :רעננה לאן"?
ההצעה לסדר מצורפת כנספח ד' לפרוטוקול.
גב' מלי פולישוק-בלוך
הציגה את ההצעה לסדר ,הרחיבה ופירטה ,תוך ניצולה את כל הזמן שעמד לרשותה.
דבריה מצורפים לפרוטוקול כנספח ה'.
ראש העיר
הדברים שעלו הם חלק מחזון העיר רעננה .אנו נציג אותם ונדון בהם .הקפטריה תהא
פתוחה במקביל לשעות הפעילות של הבריכה העירונית כמו שנקבע בתנאי המכרז.
לאור תשובתי ,מציע להסיר את ההצעה לסדר יום מסדר יומה של המועצה.
מי בעד להסיר את הצעתה לסדר בנושא "רעננה לאן"? מסדר היום?
הצבעה
בעד 16 -
נגד 1 -
נמנע -אין
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הורדת ההצעה לסדר :רעננה לאן?
סעיף מס' 3
הצגת פרויקט "עיר חכמה".
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מנכ"ל העירייה
ביקש מאריק אורלב להציג את עצמו ואת המצגת.
מר אריק אורלב
הציג את עצמו ואת רקעו והעביר מצגת בנושא "עיר חכמה" .בתום המצגת התקיים
דיון בקרב החברים.
סעיף מס' 4
אישור כריתת ברית ערים תאומות עם העיר פוזנן שבפולין.
ראש העיר
מבקש מגב' סימה פרי ,יו"ר הועדה לקשרי חוץ ,להציג את הנושא.
גב' סימה פרי
הציגה את קשרי הגומלין שנרקמו עד כה מול העיר פוזנן שבפולין .הקשר נוצר בשנת
 2008במסגרת ביקור משלחת שהתארחה בארץ .לפני מספר חודשים חברי מועצת
העיר בפוזנן אישרו פה אחד כריתת ברית ערים עם רעננה ולכן מועצת העיר רעננה
מתבקשת להצביע היום בדבר אישור כריתת ברית ערים עם העיר פוזנן .מציגה את
ד"ר אילנה קוזין המשמשת כיו"ר אגודת ידידי ישראל-פולין.
ד"ר אילנה קוזין
הוסיפה עוד מספר נתונים על העיר פוזנן ועל קשרי הגומלין בין הערים ,תוך ציון
ההיבט הייחודי בעיר זו .מודה לראש העיר ולחברי המועצה ,סימה פרי ואיתן גינזבורג
על פועלם בנושא עד כה.
ראש העיר
מבקש לגשת להצבעה בדבר אישור כריתת ברית ערים תאומות עם העיר פוזנן
שבפולין.
הצבעה
בעד 15 -
נגד  -אין
נמנע) 1 -צבי נדב רוסלר(
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החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות אישור כריתת ברית ערים תאומות עם העיר פוזנן
שבפולין.
)גב' רונית וינטראוב וגב' אורית סייד יצחקי עוזבות את הישיבה(
סעיף מס' 5
בקשות לעבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה
מנכ"ל העירייה
מציג את בקשותיהם של  3עובדים שפנו לבקש היתר עבודה לאחר שעות העבודה.
ראש העיר
מי לאישור  3הבקשות לעבודה נוספת לעובדי העירייה?
הצבעה
בעד 14 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד בקשותיהם של  3עובדים שפנו לבקש היתר עבודה לאחר
שעות העבודה.
סעיף מס' 6
אישור חוזה למתן רשות שימוש בגגות בתי"ס "אגם" ו"יונתן" לצורך הקמת
תאים פוטווולטאים ליצור חשמל.
ראש העיר
מבקש מעו"ד דפנה קינן להציג את הנושא.
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עו"ד דפנה קינן
הרחיבה ופרטה את החוזה למתן רשות שימוש בגגות בבתי הספר "אגם" ו"תוחלת".
מדובר על אישור שימוש בגגות ל –  20שנה .לאחר אישור המועצה ,תידרש פניה גם
למשרד הפנים לקבלת אישורם.
גב' מלי פולישוק-בלוך
מציעה לקראת חנוכת הגגות עם התאים הפוטווולטאים ליצור חשמל ,להזמין את שר
התשתיות שהוא תושב העיר.
ראש העיר
מי בעד אישור חוזה למתן רשות שימוש בגגות בתי"ס "אגם" ו"יונתן" לצורך הקמת
תאים פוטווולטאים ליצור חשמל ,הנ"ל כפי שנקבע במכרז ?
הצבעה
בעד 14 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד חוזה למתן רשות שימוש בגגות בתי"ס "אגם" ו"יונתן"
לצורך הקמת תאים פוטווולטאים ליצור חשמל
סעיף 7
אישורי התקשרות בין עיריית רעננה לבין תאגיד המים והביוב – )הסכם
להעברת נכסי מיטלטלין ,הסכם להעברת נכסי מקרקעין ,הסכם לאספקת שירותים(.
ראש העיר
מבקש מעו"ד בועז נווה המלווה את תאגיד המים שירחיב ויפרט.
עו"ד בועז נווה
פרט והציג את  3החוזים שאושרו.
)גב' בלה צור וד"ר עדית דיאמנט עזבו את הישיבה(.
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ראש העיר
תודה לעו"ד בועז נווה .מי לאישור ההתקשרות כמפורט בסעיף ?7
)גב' דבי סלוצקי לא משתתפת בהצבעה בשל היותה דירקטורית בתאגיד המים(.
הצבעה
בעד 11 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד התקשרות בין עיריית רעננה לבין תאגיד המים והביוב –
)הסכם להעברת נכסי מיטלטלין ,הסכם להעברת נכסי מקרקעין ,הסכם לאספקת
שירותים(.
סעיף מס' 8
אישור מינוי מר אמיר ברטוב ,גזבר העירייה ,כממונה על הגביה
אישור מינוי מר אייל אדלין ,מנהל מח' הגבייה כפקיד גבייה לפי פקודת המיסים
)גביה( –  ,1929לעניין גביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ולעניין גביית
קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
ראש העיר
מבקש מעו"ד דפנה קינן להציג את הרקע ומדוע נדרשו מינויים אלה.
עו"ד דפנה קינן
הסבירה והרחיבה את הרקע לבקשה זו .האחריות לגביה היתה בעבר של בתי המשפט.
בהליך זה יש קושי בגביית הכנסות ולכן חיוני שאחריות הגביה תוטל על בעלי תפקיד
ברשות .ההליך שביצענו היה לא פשוט ובסופו של דבר קיבלנו את שרצינו .נדרש אישור
המועצה למינוי בעלי התפקיד כפי שמוצג בסעיף .8
ראש העיר
מי לאישור מינוי של מר אמיר ברטוב ומר איל אדלין כפקידי גבייה לפי פקודת
המיסים )גביה( ?1929
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הצבעה
בעד 11 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי מר אמיר ברטוב ,גזבר העירייה ,כממונה על הגביה
ומינוי מר אייל אדלין ,מנהל מח' הגבייה כפקיד גבייה לפי פקודת המיסים )גביה( –
 ,1929לעניין גביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ולעניין גביית קנסות
כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
סעיף מס'9
אישור תרומה בסך  ₪ 500.-לארגון "פעמונים".
ראש העיר
מסביר בקצרה את הבקשה ומבקש לגשת להצבעה לאישור התרומה.
הצבעה
בעד 10 -
נגד - -
נמנע1 -
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות תרומה בסך  ₪ 500.-לארגון "פעמונים".
סעיף מס' 10
אישור חילופי גברי בוועדה לאיכות הסביבה :מינוי מר משה הרשקוביץ כחבר
הועדה במקום מר אילן כהן.
ראש העיר
מי לאישור חילופי גברי בוועדה לאיכות הסביבה :מינוי מר משה הרשקוביץ כחבר
הועדה במקום מר אילן כהן?
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הצבעה
בעד 11 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד חילופי גברי בוועדה לאיכות הסביבה :מינוי מר משה
הרשקוביץ כחבר הועדה במקום מר אילן כהן.
סעיף מס' 11
אישור הגדלת מכרז פומבי  36/2008עבודות פיתוח מתחם .2005
ראש העיר
ביקש ממהנדס העיר להציג הבקשה.
מר פרץ אוסנברג
הסביר והרחיב .מדובר בעבודות נוספות שבוצעו בבית הספר "פעמונים"ובסביבתו.
כתוצאה מכך נדרשת הגדלת המכרז לעבודת עפר ופיתוח במתחם  .2005הסכום
הנדרש הוא  1.6מליון ) .₪הסכום המקורי  ,₪ 3.131.657ההגדלה של .(45%
ראש העיר
מי לאישור הגדלת מכרז פומבי  36/2008עבודות פיתוח מתחם ?2005
הצבעה
בעד 11 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת מכרז פומבי  36/2008עבודות פיתוח מתחם
.2005
ראש העיר
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מודה לכולם 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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