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ח' אייר תש"ע
יום חמישי  22אפריל 2010

פרוטוקול מס' 4/2010
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 15.4.2010א' באייר תש"ע(,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
נוכחים:
מר נחום חופרי
גב' אורית סייד יצחקי
גב' רונית וינטראוב
מר אריה פרידמן
מר איתן גינזבורג
גב' בלה צור
גב' סימה פרי
מר דן ברוך
גב' דבי סלוצקי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
מר שלמה פרידמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' אושרה קורן
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
גב' אילנה בראף ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' טילי קולין

ראש העיר
סגנית ומ"מ ראש העיר
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית
יועצת משפטית
מבקר העירייה
סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

נעדרו:
גב' שוש לוין

חברת מועצה
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סדר היום:
 .1הרמת כוסית לרעננה בת . 88
 .2הצעה לסדר היום מטעם חברת המועצה פולישוק.
 .3הצגת האגף לשירותים חברתיים .
 .4אישור הרכב ועדת בריאות עירונית .
 .5אישור תב"ר מתקני נופש פעיל בסך .₪ 490,000
 .6הוצאת משלחת לטקס חתימת ברית ערים תאומות רעננה-פוזנן .
 .7הגדלת מסגרת הלוואת בעלים לחברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ב4 -
מיליון . ₪
ראש העיר
פתח את הישיבה וביקש לדעת האם יש הערות לפרוטוקול.
גב' סימה פרי
בפרוטוקול ישיבת המועצה מיום  04/03/10הופעתי כנוכחת אך לא השתתפתי.
ראש העיר
יתוקן.
גב' מלי פולישוק בלוך
בישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא התמיכות מבקשת להסיר בהתייחסותי את
המילה "גם".
ראש העיר
יתוקן.
סעיף מס' 1
הרמת כוסית לרעננה בת . 88
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ראש העיר
אנו נרים כוסית לרגל  3אירועים חשובים:
 90 .1שנים להגנה.
 62 .2שנים למדינה
 88 .3שנים לעיר רעננה.
חברי המועצה הרימו כוסית לחיי המדינה ,העיר וההגנה.
סעיף מס' 2
הצעה לסדר היום מטעם חברת המועצה פולישוק.
ראש העיר
מבקש מגב' פולישוק להציג את הצעתה לסדר.
גב' מלי פולישוק בלוך
מציגה את ההצעה לסדר ,הבעיה והפתרון בנושא כביש .531
הצעה מוצגת כנספח א' לפרוטוקול.
לסיכום :יש לפתוח נושא חשוב זה לדיון מחדש .מוצעות שתי חלופות.
ראש העיר
הייתה פניה שלנו לבג"ץ ,הוא שקל ואמר את דברו .החוזה עם חב' "שפיר" בוטל בשל
הצעה נמוכה שהוגשה .הפרויקט מאוד נחוץ לנו .אין מקום להעלות נושא זה שוב
בוועדה לתכנון בניין עיר .זהו כביש לאומי ,את מוזמנת לפנות לוועדה לתשתיות
לאומיות ולומר דבריך .אני מבקש שנסיר את ההצעה מסדר ביום.
גב' מלי פולישוק בלוך
"זו בושה שחברי מועצה לא דנים ולו פעם אחת בנושא  531שהוא נושא כל כך מהותי
ובעייתי לרעננה .הנזק שיהיה מכביש זה הוא עצום ,אנשים יחלו וימותו מזיהום אוויר
וזה יהיה על ראשיכם .תתביישו לכם".
מר יואל עזרזר
ההבדל בינינו שהייתה ישיבת הנהלה ,אנחנו נכחנו ודנו ,את לא היית.
ראש העיר
מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?
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הצבעה
בעד 17 -
נגד 1 -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הסרת הצעתה של גב' מלי פולישוק בלוך.
גב' מלי פולישוק בלוך
מקווה שתושבי העיר ידעו מה אתם עושים להם .עיר ירוקה? איפה? חגיגת יום הולדת
עלובה ,אתם עלובים ,סליחה ,חוזרת בי ,ההחלטה עלובה.
סעיף מס' 3
הצגת האגף לשירותים חברתיים .
גב' אורנה לשם
הציגה את מבנה ועבודת האגף לשירותים חברתיים .בתום ההצגה התפתח דיון וחברי
המועצה הציגו שאלות בתחומי הרווחה .ראש העיר וחברי המועצה הודו לאורנה
ולבלה צור על פועלם הפורה לטובת התושבים.
סעיף מס' 4
אישור הרכב ועדת בריאות עירונית .
ראש העיר
ביקש מפרי נתיב לומר מספר מילים בעניין וועדת הבריאות העירונית.
גב' פרי נתיב
הרחיבה ופרטה את מהות הוועדה ,כמו כן ציינה שמועצת העיר בהחלטתה ,תאשר את
הצטרפותה לרשת הבינלאומית לערים בריאות והקימה וועדת בריאות בראשותה של
סגנית ומ"מ ראש העיר ,הגב' אורית סייד יצחקי.
ראש העיר
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יתר חברי הוועדה הוצגו על פי החתך הסיעתי וזה מוצג בטבלה שחולקה לכם .אני
מבקש שנציגי הציבור שימונו מטעם הסיעות יהיו בעלי זיקה לתחום הבריאות.
ד"ר עדית דיאמנט
זו אכן ועדה חשובה והיכן התקציב?
מר איתן גינזבורג
זו וועדה מייצגת.
ראש העיר
רשמנו לפנינו.
ראש העיר
מי בעד אישור ועדת הבריאות בהרכבה הבא:
גב' אורית סייד יצחקי ,סיעת "ל"
יו"ר
 2נציגי ציבור
סיעת מרץ -
 2נציגי ציבור
סיעת ב"ה
 1נציג ציבור
סיעת ל"ה
 1נציג ציבור
סיעת מח"ל -
 1נציג ציבור
סיעת אמ"ת -
ואישור הצטרפותה לרשת הבינלאומית לערים בריאות?
הצבעה
בעד 18 -
נגד - -
נמנע- -
)מר אילן כהן ומר משה הרשקוביץ לא נמצאו בחדר הישיבות ולא השתתפו בהצבעה(.
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד את הרכב ועדת הבריאות העירונית כפי שהוצגה .
סעיף מס' 5
אישור תב"ר מתקני נופש פעיל בסך .₪ 490,000
ראש העיר
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אנו נדרשים להוסיף עוד  ₪ 70,000לתב"ר מתקני הנופש הפעיל.
מנכ"ל העירייה
מיועדים בעיקר עבור מתקני פעילויות כושר בגנים הציבוריים ובפארק.
ראש העיר
מי לאישור תב"ר מתקני נופש פעיל בסכום כולל של ?₪ 490,000
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד תב"ר מתקני נופש פעיל בסך .₪ 490,000
)הגב' סימה פרי לא השתתפה בהצבעה ,עזבה את הישיבה לפני הצגת הנושא(.
סעיף מס' 6
הוצאת משלחת לטקס חתימת ברית ערים תאומות רעננה-פוזנן
ראש העיר
מבקש להוציא משלחת לטקס חתימה ברית ערים תאומות רעננה-פוזנן.
ההרכב המוצע:
גב' סימה פרי
מר שי אבן
מר אריה פרידמן
נשקול להוסיף עוד עובד ציבור .אני לא אוכל לקחת חלק בשל נישואי בני .טקס
החתימה ב  21ליוני .2010
הצבעה
בעד 17 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
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מועצת העיר מאשרת פה אחד הוצאת משלחת לטקס חתימת ברית ערים תאומות
רעננה-פוזנן.
סעיף 7
הגדלת מסגרת הלוואת בעלים לחברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ב4 -
מיליון . ₪
ראש העיר
גזבר העירייה נא הצג.
מר אמיר ברטוב
החברה לפיתוח רעננה בע"מ החלה את פעילותה  ,כיכר העירייה יוצא לדרך ולכן נדרש
להגדיל את מסגרת הלוואות הבעלים לחברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ב – 4
מליון .₪
גב' מלי פולישוק בלוך
מתי יוצג לנו הפרויקט.
ראש העיר
אנו נציג את החוזה שייערך עם העירייה במועצה הבאה .התוכניות יוצגו בפני הוועדה
לתכנון ובניה .כנראה שקודם יוצגו לוועדת המשנה .אנו ניידע אתכם ,אח"כ המועצה
תאשר.
גב' מלי פולישוק בלוך
לנו אין מה להגיד?
ראש העיר
תוכלי ,נדון בבקשתך.
ראש העיר
אבקש שניגש להצבעה ,מי לאישור הגדלת מסגרת הלוואת בעלים לחברה העירונית
לפיתוח רעננה בע"מ ב –  4מליון .₪
הצבעה
בעד 16 -
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נגד 1 -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הגדלת מסגרת הלוואת בעלים לחברה העירונית
לפיתוח רעננה בע"מ ב –  4מליון .₪
רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________

_____________

מר נחום חופרי
ראש העיר

מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

