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כ"ב אלול תש"ע
יום רביעי  01ספטמבר 2010
פרוטוקול מס' 8/ 2010
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ) 25.8.2010ט"ו באלול תש"ע(,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
נוכחים:
מר נחום חופרי
גב' רונית וינטראוב
מר אריה פרידמן
גב' שוש לוין
מר איתן גינזבורג
גב' עדית דיאמנט
מר יואל עזרזר
גב' בלה צור
גב' סימה פרי
גב' דבי סלוצקי
גב' מלי פולישוק בלוך
מר שי אבן
מר מיכאל רייזמן

ראש העיר
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' טילי קולין

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

נעדרו:
מר משה הרשקוביץ
מר שלמה פרידמן
מר אילן כהן
גב' אושרה קורן
מר צבי נדב רוסלר
מר דן ברוך
גב' אילנה בראף ,עו"ד

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
יועצת משפטית
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סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה מיכאל רייזמן.
 .2בחירת סגן לראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה ,1975-והאצלת תפקידים וסמכויות עפ"י
סעיף  17לחוק זה.
 .3שינויים באיוש תפקידים בועדות העירוניות )פירוט בנספח א' המצ"ב(.
 .4תבחינים לתמיכות לשנת .2011
 .5דיון בנושא המלצת ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
 .6הצגת משמעויות עירוניות לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית–
סמכויות פקחים( התשס"ח – .2008
 .7אישור מועצת עיר להגדלת חוזה מס'  37/2010ב –50%-שיפוץ מעבדות בתיה"ס
"מטרו ווסט" ו"השרון".
 .8מינוי מר אבי לאופר ,מנכ"ל העירייה ,ומר בני ברמה כדירקטורים בתאגיד מי-
רעננה בע"מ.
 .9אישור סגירת תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום .16/08/10
 .10אישור תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום .16/08/10
 .11החלפת נציג העירייה בוועד המנהל של קאנטרי קלאב רעננה – מנכ"ל העירייה
הנוכחי ,מר אבי לאופר במקום מנכ"ל העירייה לשעבר ,מר אורי קידר.
 .12אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים
ואישור ראש העיר לביטול מכרז  – 38/2010הפעלת חנות לממכר ציוד סקווש
ומוצרי ספורט במרכז הסקווש העירוני רעננה.
 .13מתן רשות שימוש בגגות בתי הספר "יחדיו" וה"פעמונים" לצורך הקמת מערכת
תאים פוטו-וולטאים לייצור חשמל ,בהתאם למכרז .37/2009
ראש העיר
פתח את הישיבה ברך החברים וביקש להרים כוסית לרגל השנה החדשה.
חברי המועצה הרימו כוסית וברכו את תושבי העיר ואת חברי המועצה.
ראש העיר
מבקש להיפרד מגב' אורית סייד יצחקי בתום  5שנות עבודה פוריות ,כחברת מועצת
העיר וכסגנית ומ"מ ראש העיר ,בה הלכנו בדרך טובה של עשייה משותפת .נהניתי
לעבוד עימך ואני מודה לך על העזרה ועל הלויאליות .מבקש להעניק לך את התשורה
שהוכנה עבורך.
גב' אורית סייד יצחקי
אני מודה ,זו הייתה לי חווית חיים לשמש כחברת מועצה ,כסגן וכמ"מ .דרך נפלאה
הייתה לי לשרת את תושבי העיר .אכן זכיתי .תודה לך נחום ולכם חברים על שיתוף
הפעולה היוצא דופן .חשוב לי לציין שגם העניינים הפוליטיים נעשו באיזון .מברכת את
מיכאל עם כניסתו לתפקיד .תודה לסגנים ,ליואל ,לאמיר ,לטילי ,לאבי ,למירי ,לדפנה
ולפרי .תודה על המחווה ,תמשיכו להצליח ,אמשיך לעמוד לרשותכם.
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ראש העיר
תודה ,ובעיקר איחולי בריאות ונא להתייצב בעוד שנה ולדווח על המצב הבריאותי.
ראש העיר
פותח את הישיבה וניגש לנושאים שעל סדר היום ,בטרם ניגש לסעיפים ,האם יש
הערות לפרוטוקול?
אין הערות – אז הפרוטוקול מאושר..
סעיף מס' 1
הצהרת אמונים של חבר המועצה מיכאל רייזמן.
ראש העיר
מציג את מיכאל רייזמן חבר מועצה חדש שנכנס במקום גב' אורית סייד יצחקי ומבקש
להצהיר אמונים.
מר מיכאל רייזמן
מציג את עצמו ומצהיר אמונים:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
סעיף מס' 2
בחירת סגן לראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה –  ,1975והאצלת תפקידים וסמכויות עפ"י סעיף 17
לחוק זה.
ראש העיר
מבקש למנות את מר איתן גינזבורג לסגן ראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות והאצלת תפקידים וסמכויות עפ"י סעיף  17לחוק זה.
לכבודו של איתן נמצאים עימנו גם הוריו וגם סבתו .איתן יכהן כסגן ראש העיר
וממונה על תוכניות הבניה בעיר רעננה ,זאת כפועל יוצא מתפקידו כיו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובניה.
ראש העיר
מי לאישור בחירתו של איתן גינזבורג לסגן ראש העיר וממונה על תוכניות הבניה בעיר?
הצבעה
בעד 13 -
נגד -
נמנע- -
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גב' בלה צור מעניקה זר ומברכת בשם סיעת "הרשימה העצמאית לרעננה" ,גב' רונית
וינטראוב מעניקה תשורה בשם סיעת מרצ וגב' מלי פולישוק בלוך מברכת בשם כל
האופוזיציה" :אני בטוחה שגם תפקיד זה תעשה היטב".
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד את בחירתו של איתן גינזבורג ל סגן לראש העירייה לפי
סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה –
 ,1975והאצלת תפקידים סמכויות עפ"י סעיף  17לחוק זה.
ד"ר גינזבורג )אביו של איתן(
תמיד חלמתי להיות "האבא של" ולא שאיתן יאמר "אני הבן של - "...זהו כבוד גדול
עבורי.
מר איתן גינזבורג
אני מודה שההתרגשות גדולה .זהו סוג של חלום .אני נמצא שנים בפעילות ציבורית,
כבר מימי התיכון ששימשתי כיו"ר מועצת תלמידים ודרך פעילויות אחרות וכמובן
במועצת העיר רעננה .מבקש להודות לראש העירייה על ההזדמנות ,השיתוף והחברות,
מודה לכל חברי המועצה על התמיכה והפרגון וכמובן שאשתדל שלא לאכזב ולעשות
את המיטב למען העיר רעננה והתושבים שלה .תודה!
סעיף מס' 3
שינויים באיוש תפקידים בועדות העירוניות:
 .1יו"ר הועדה לבטיחות בדרכים – נחום חופרי
 .2יו"ר הועדה למאבק בסמים ואלכוהול – מיכאל רייזמן
 .3יו"ר ועדת בריאות – מיכאל רייזמן
 .4יו"ר ועדת משנה לתמיכות – שוש לוין
 .5יו"ר ועדת משנה להקצאות קרקע – איתן גינזבורג
 .6חבר ועדת אתיקה – מיכאל רייזמן
 .7חבר ועדת ספורט – מיכאל רייזמן
 .8חבר ועדת ביקורת -מיכאל רייזמן
ראש העיר
קיבלתם את פירוט השינויים באיוש התפקידים בוועדות העירוניות ויש להוסיף את שי
אבן המתמנה כמ"מ לדבי סלוצקי בוועדת המכרזים העירונית.
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גב' מלי פולישוק בלוך
בועדת הביקורת מכהנים כיום שבעה חברים וזה המספר המרבי המותר על פי החוק.
לאור ההצעה להוסיף את חבר המועצה החדש מר רייזמן כחבר בועדת הביקורת
מציעה להחליפו בחבר המועצה מר הרשקוביץ שהודיע על רצונו לפרוש מהוועדה.
ראש העיר
נכון ,תודה על הערה .הנושא יבדק .כרגע נצביע על השינויים למעט ועדת ביקורת .מי
לאישור השינויים באיוש תפקידים בוועדות כמפורט לעיל בתוספת מינויו של מר שי
אבן כמ"מ לגב' דבי סלוצקי בוועדת המכרזים העירונית?
הצבעה
בעד 13 -
נגד -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד שינויים באיוש תפקידים בועדות העירוניות כדקלמן:
 .1יו"ר הועדה לבטיחות בדרכים – נחום חופרי
 .2יו"ר הועדה למאבק בסמים ואלכוהול – מיכאל רייזמן
 .3יו"ר ועדת בריאות – מיכאל רייזמן
 .4יו"ר ועדת משנה לתמיכות – שוש לוין
 .5יו"ר ועדת משנה להקצאות קרקע – איתן גינזבורג
 .6חבר ועדת אתיקה – מיכאל רייזמן
 .7חבר ועדת ספורט – מיכאל רייזמן
 .8מ"מ חבר בועדת המכרזים -מר שי אבן

סעיף מס' 4
תבחינים לתמיכות לשנת .2011
ראש העיר
התווספו סעיפים  5ו 6 -לצרכי הנגשה ,כל היתר ככתוב.
גב' מלי פולישוק בלוך
אני מברכת על כך שבוטלה ההצעה להגדיל התמיכה לכל בית כנסת למיליון  .₪נמנעת
בהצבעה כי לא נתקבלה הצעתי להפחית את התמיכה.
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מר אריה פרידמן
מברך על הגדלת הסכום לצורכי הנגשה.
ראש העיר
מי לאישור הוספת סעיפים  5ו – ?6
הצבעה
בעד 12 -
נגד -
נמנע1 -
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הוספת סעיפים  5ו –  6כדלקמן:
.5

ניתן יהיה לאשר תמיכה נוספת של עד  ₪ 200,000לצרכי הנגשה בלבד ,ובתנאי
שגובה התמיכה למטרת הנגשה לא יעלה על  40%מעלות ההנגשה.

.6

תשלום התמיכה יעשה כנגד הגשת חשבוניות וכל תשלום של תמיכה לא יעלה
על  40%מגובה סכום החשבונית.

סעיף מס' 5
דיון בנושא המלצת ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
ראש העיר
מי לאישור המלצת ועדת השבתה להוצאת ציוד עירוני מהאינוונטר העירוני )כמפורט
בנספח א' המצורף(?
הצבעה
בעד 13 -
נגד -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד המלצת ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר
העירייה כמפורט בנספח א'.
סעיף מס' 6
הצגת משמעויות עירוניות לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית– סמכויות
פקחים( התשס"ח – .2008
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ראש העיר
מבקש מעו"ד דפנה קינן להציג את המשמעויות העירוניות לחוק הרשויות המקומיות
)אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים( התשס"ח .2008
עו"ד דפנה קינן
מציגה את סמכויות האכיפה שניתנו לרשות עפ"י החוק החדש .הכספים אכן נכנסים
לקופת העיריות .לפני  8חודשים החל פיילוט ,בוצעה עבודה רבה מול כל אגפי העירייה
ורבים היו שסייעו ועל כך תודה.
לאור הבדיקה שערכנו ,הגענו למסקנה שזהו חוק ללא שיניים ,אין בצידו סמכויות
מנהלתיות כפי שיש בחוקי העזר שלנו .הצגנו את התוצרים למשרד המשפטים .לכן,
אנו מבקשים היום מהמועצה את אישורה להמשיך ולפעול לפי חוקי העזר הקיימים.
להערכתנו ,גם המדינה תגיע לאותה מסקנה וכנראה גם הם יבצעו שינויים בהתאם.
ראש העיר
תודה לדפנה ולכל מי שסייע.
אבקש שניגש להצבעה ,לאשר להישאר עם חוקי העזר בהתאם לחוק הרשויות
המקומיות )אכיפה סביבתית – סמכות פקחים( התש"ח .2008 -
הצבעה
בעד 13 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד להישאר עם חוקי העזר הקיימים וזאת בהתאם לחוק
הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית – סמכות פקחים( התשמ"ח .2008
סעיף מס' 7
אישור מועצת עיר להגדלת חוזה מס'  37/2010ב –50%-שיפוץ מעבדות בתיה"ס
"מטרו ווסט" ו"השרון".
ראש העיר
אני מסתובב בין מוסדות החינוך בהם מתבצעות עבודות שיפוצי הקיץ .יש לציין
שבוצעו שיפוצים ב –  30גני ילדים .בוצעה עבודה יוצאת מן הכלל .היום הודיתי לכל מי
שעסק במלאכה בניצוחו של המנכ"ל .מדובר בסכום של  .₪ 30,000,000אבקש להודות
גם לדן ברוך על פועלו בתחום הגינון במסגרת האגף לחזות העיר.
בשלב העבודות במעבדות שמנו לב שאחת המעבדות טעונה שיפור ושיפוץ ,הוחלט
לאשר את השיפוץ הנדרש.
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גב' עדית דיאמנט
השנה ,חשוב לציין שהטיפול במכרזים בוצע בצורה מאוד משופרת .יחד עם זאת,
אבקש לציין שהיה סיכום שכל נושא של הגדלת חוזים לפי מכרזים יעלה קודם בוועדת
המכרזים ורק אח"כ יעלה לדיון במועצה ,אליה תצורף המלצתנו.
ראש העיר
עדית ,מקובל עלי.
ראש העיר
מי לאישור להגדלת חוזה מס'  37/2010ב –50%-שיפוץ מעבדות בתיה"ס "מטרו ווסט"
ו"השרון"?
הצבעה
בעד 13 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת חוזה מס'  37/2010ב –50%-שיפוץ מעבדות
בתיה"ס "מטרו ווסט" ו"השרון".

סעיף מס' 8
מינוי מר אבי לאופר ,מנכ"ל העירייה ,ומר בני ברמה כדירקטורים בתאגיד מי-רעננה
בע"מ.
ראש העיר
שני בעלי תפקיד עזבו ,במקומם יש למנות בעלי תפקיד חדשים כפי שהצגתי לכם.
גב' עדית דיאמנט
יש הפרה באיזון בין פקידים לנבחרי ציבור .אם בני ברמה צריך להיות בשתי החברות
העיקריות שבעיר?
גב' מלי פולישוק בלוך
מתנגדת למינוי המנכ"ל לדירקטוריונים משום שעליו מוטלת המשימה הכבדה של
ניהול העירייה ואין להטיל עליו משימות נוספות .אפשר למנות בעלי תפקידים אחרים
בעירייה.
כמו כן ,מצטרפת לשאלתה של עדית דיאמנט מדוע למנות אותו נציג ציבור לשני
דירקטוריונים ,האם חסר אנשים מוכשרים ברעננה המתאימים לתפקיד?
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ראש העיר
זוהי ההצעה שעומדת על הפרק וכרגע זה לא ישתנה .אם נחשוב שזה לא ראוי ,הנושא
יחזור לכאן לדיון .כמובן ,לשינויים אלה נדרש אישור משרד הפנים ואיש לא יוכל
להתחיל בתפקיד לפני בדיקות ואישורים כחוק.
מי בעד אישור המינויים כפי שפורטו?
הצבעה
בעד 10 -
נגד ) 1 -מלי פולישוק בלוך(
נמנע) 1 -עדית דיאמנט(
)גב' דבי סלוצקי לא השתתפה בהצבעה בשל היותה חברת דירקטוריון בתאגיד מי-
רעננה(
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות מינוי מר אבי לאופר ,מנכ"ל העירייה ,ומר בני ברמה
כדירקטורים בתאגיד מי-רעננה בע"מ.
סעיף מס' 9
אישור סגירת תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום :16/08/10
תברים לסגירה אוגוסט 2010
מס'
סדורי

מס'
תבר

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1210
1215
1220
1221
1231
1236
1261
1283
1284
1298
1301
1302
1303
1306
1311

שנת

תקציב

שם תבר

אישור

מאושר

שיקום גגות באולמות ספורט
הנגשה לנכים
שיפוצים במוסדות חינוך
פרוייקט עיר בטוחה
כיכר בצומת זחין התעשיה
החלפת צנרת מים
חקלאות עירונית
עבודות מים
עבודות ביוב
שיפוץ מרכז מל"ח
הנגשת כיתות שמע
עבודות בטיחות בחינוך
שיפוץ מבנה תוחלת הישן
הרחבת ויצמן עד רח' עתידים
מגרשי ספורט בקרית אתגרים

2008
2008
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009

2,360
4,550
6,920
900
1,000
6,800
300
8,200
8,400
500
1,050
1,000
460
6,000
1,200
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1312
1325
1352
1359
1362

15
16
17
18
19

ציפוי כבישים
מגרש גלגיליות בגן אריגי
מגרש טניס מקורה
עבודות ניקוז בקרית אתגרים
ציפוי כבישים
סה"כ

2009
2009
2010
2010
2010

1,200
100
45,000
1,100
1,200
98,240

ראש העיר
ועדת כספים קיימה דיון בנושא ביום  16/8/10והמליצה על אישור סגירת התב"רים
האמורים .מי לאישור סגירת תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום ?16/08/10
הצבעה
בעד 13 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד סגירת תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום
.16/08/10
סעיף מס' 10
אישור תב"רים חדשים ושינויים בתב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום :16/08/10
שינויים בתב"רים:
.1
.2

.3
.4
.5

תב"ר  -1172עבודות ביוב ומכון טיהור ,הקטנה מסך  18.6מליון לסך .15.6
הקטנה של  3.0מהשתת' בעלים בביוב.
הטיפול במפעל הביוב עבר לתאגיד מ . 1.9.09
תב"ר  -1224הרחבת מרכז הסקווש  ,הקטנה מסך  7.0לסך  4.3מליון.
הקטנה של  2.7מליון מסעיף תרומות .
התרומות הועברו לעמותה למען הספורט ששילמה אותן ישירות
לקבלן שביצע העבודות .
תב"ר  -1258עבודות ניקוז ברח' בן גוריון  ,הקטנה מסך  17.0מליון לסך 4.0
מליון .מרבית העבודות לא יבוצעו השנה ,במימון מלא ממע"צ.
תב"ר  -1276סלילה ברח' שונים עס  6.14מליון  .אושר ב . 2008
שינוי מקורות  :הקטנה בהשתת' בעלים בסלילה בסך .₪ 500,000
הגדלה בתמורה להון שהתקבל מהתאגיד בסך .₪ 500,000
תב"ר  -1293התקנת מתקני ספורט ע"ס  ) .₪ 475,000משנת (2008
שינוי מקורות והקטנה :הקטנה במענק מספורטוטו בסך ₪400,000
והגדלה בסך  ₪ 270,000מהיטל השבחה .מיועד לסגירה.
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 .6תב"ר  -1307פיתוח תשתיות במתחם  , 2014הקטנה מסך  2.0מליון לסך
של  0.75מליון  .₪התוכנית טרם אושרה סופית .מיועד לתכנון
ותחילת עבודות תשתית .
 .7תב"ר  -1354תוכנית אב לתחבורה  ,הקטנה בהיטל השבחה מ  0.8מליון לסך
 0.6מיליון  ,₪עפ"י קצב התקדמות התכנון לא ידרש סכום נוסף
השנה.
 .8תב"ר  -1354תוכנית אב לקרית אתגרים ,הקטנה בהיטל השבחה מסך  1.0מליון
ל  0.2מליון . ₪לא ידרש סכום נוסף השנה .
 .9תב"ר  -1379החלפת תקרת פל-קל ברחבת המשביר בהיטל השבחה מסך
1.3מליון ש"ח לסך  0.4מליון ש"ח .בסכום יבוצעו חיזוקים
וההחלפה תבוצע בשנה הבאה.
 .10תב"ר  -1311מגרשי ספורט בא .התעשיה  ,הקטנה מהלוואה ב  2009מסך 1.2
מליון לסך  0.1מליון .המגרשים לא יבוצעו השנה .היתרה לכסוי עלויות תכנון.
 .11תב"ר  -1362ציפוי כבישים  .2010ביטול התבר עקב דחיה בביצוע לשנה הבאה.
הקטנה בהיטל השבחה  . ₪ 600,000הקטנה בהלוואה .₪ 600,000
תב"רים חדשים
 .1תב"ר  -1380סלילת מגרש חניה ברח' התדהר פינת רח' הדפנה ע"ס 3.4
מיליון .₪
מקורות:
סך  1.1מיליון מהלוואה משנת ) 2009מתב"ר . (1311
הלוואה בסך  ) ₪ 600,000מתב"ר .(1362
 ₪ 600,000מהשבחה )תב"ר .( 1362
 800,000ש"ח מהשבחה )מתב"ר .(1354
וסך נוסף של  ₪ 300,000מהיטל השבחה.
 .2תב"ר  -1381שיפוץ מחסני חירום ע"ס .₪ 450,000
מקורות:
היטל השבחה.
ראש העיר
גם בסעיף זה קיימה ועדת כספים דיון והמליצה על פתיחת סעיפי תב"ר כמפורט .מי
לאישור תב"רים ושינויים בתב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום ?16/08/10
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הצבעה
בעד 13 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד תב"רים לפי המלצת ועדת כספים מיום .16/08/10
)גב' שוש לוין וגב' בלה צור יצאו מהאולם(
סעיף 11
החלפת נציג העירייה בוועד המנהל של קאנטרי קלאב רעננה – מנכ"ל העירייה הנוכחי,
מר אבי לאופר במקום מנכ"ל העירייה לשעבר ,מר אורי קידר.
ראש העיר
זה נושא שנדרש לנו ,יש לנו שם קרקעות ולכן חשוב שמנכ"ל העירייה המכהן יהיה
נציגינו בוועד המנהל של הקאנטרי קלאב רעננה.
גב' עדית דיאמנט
יש לערוך בדיקה לבירור כל הנציגים המייצגים את עיריית רעננה בגופים שונים ולערוך
ריענון של הנציגים.
ראש העיר
מי בעד אישור החלפת נציג העירייה בוועד המנהל של קאנטרי קלאב רעננה – מנכ"ל
העירייה הנוכחי ,מר אבי לאופר במקום מנכ"ל העירייה לשעבר ,מר אורי קידר?
הצבעה
בעד 10 -
נגד 1 -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות החלפת נציג העירייה בוועד המנהל של קאנטרי
קלאב רעננה – מנכ"ל העירייה הנוכחי ,מר אבי לאופר במקום מנכ"ל העירייה לשעבר,
מר אורי קידר.
)בלה צור שבה לאולם הישיבות(
סעיף מס' 12
אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים אישור ראש
העיר לביטול מכרז  – 38/2010הפעלת חנות לממכר ציוד סקווש ומוצרי ספורט במרכז
הסקווש העירוני רעננה.
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מר איתן גינזבורג
הסביר ופרט את הנימוקים לבקשה לצאת למשא ומתן ,כפי שעלו בועדת המכרזים.
ראש העיר אישר את המלצת הוועדה.
ראש העיר
מי לאישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים אישור
ראש העיר לביטול מכרז  – 38/2010הפעלת חנות לממכר ציוד סקווש ומוצרי ספורט
במרכז הסקווש העירוני רעננה?
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות
המלצת ועדת המכרזים אישור ראש העיר לביטול מכרז  – 38/2010הפעלת חנות
לממכר ציוד סקווש ומוצרי ספורט במרכז הסקווש העירוני רעננה.
סעיף מס' 13
מתן רשות שימוש בגגות בתי הספר "יחדיו" וה"פעמונים" לצורך הקמת מערכת תאים
פוטו-וולטאים לייצור חשמל ,בהתאם למכרז .37/2009
)גב' שוש לוין שבה לאולם הישיבות(
ראש העיר
אבקש את אישור המועצה למתן רשות שימוש בגגות בתי הספר "יחדיו" וה"פעמונים"
לצורך הקמת מערכת תאים פוטו-וולטאים לייצור חשמל ,בהתאם למכרז .37/2009
הצבעה
בעד 13 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד שימוש בגגות בתי הספר "יחדיו" וה"פעמונים" לצורך
הקמת מערכת תאים פוטו-וולטאים לייצור חשמל ,בהתאם למכרז .37/2009
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ראש העיר
נותן לבלה צור את רשות הדיבור.
גב' בלה צור
כולנו הוזמנו היום לטקס חנוכת מכלול משרדי העירייה ברחוב אחוזה ,הבית הזה אינו
נגיש ,מבקשת שזה לא יאושר .כאשר פניתי למנכ"ל ,הוא השיב לי שאנשי הבית יסייעו
לנכים שיגיעו למקום.

ראש העיר
זה אכן בנין ישן ,נדרשנו לרווח את משרדי העירייה ,העובדים יושבים בצפיפות ורמת
השירות הניתנת תשתפר .בעוד  3שנים יעמוד לרשותנו בניין עירייה מרכזי וחדש
שיעמוד בכל התקנים .כרגע ננסה למצוא פתרון לנגישות.
גב' שוש לוין
מכירה את בלה צור שנים רבות ,ואין ספק שבלה חרטה על דגלה את נושא הנגישות.
אני מאד מעריכה את ראש העיר ,ואני מזכירה שאחד הדברים הראשונים שביצע
בתפקיד היה הנגשת בנין העירייה הנוכחי לציבור המתקשה .אני בטוחה שגם במקרה
הזה ראש העיר ימצא פתרון לבניין באחוזה.
ראש העיר
מבטיח למצוא פתרון.
גב' מלי פולישוק בלוך
אומנם הפניתי שאילתא לראש העיר ואקבל התייחסות במועצה הבאה ובכל זאת
מבקשת לשאול מדוע בכירים רבים עוזבים את העירייה? לאחרונה גם אורנה לשם
הודיע על עזיבה ,מבקשת להביע דאגתי .אולי יש דברים שאני לא רואה ,לא יודעת
ואבקש שראש העיר ישים לב לדבר.
מר שי אבן
מבקש ליידע שיתקיים הפנינג לילדי העובדים הזרים .הביצוע ע"י ארגון "נוער גאה".
האירוע יתקיים ביום שני הקרוב ,אתם מוזמנים לבוא.
מר אריה פרידמן
מבקש להודיע שבעוד חודש אני אביא מספר כוללים שנארח אותם במסגרת הפנינג.
ראש העיר
אני קורא לסדר ומבקש לברך את כל באי הפארק.
מבקש ליידע שב 1.9 -תיפתח שנת הלימודים ,אכן יש איומים להשבתה אך נקווה
שהשנה תיפתח כסדרה .הנכם מוזמנים להצטרף לסייע במעברי החצייה בקרבת בתי
הספר .המעוניינים מתבקשים לפנות לטילי.
גב' מלי פולישוק בלוך
האם אושרה הגדלת הארנונה?
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ראש העיר
אכן אושר ונחתם.

ראש העיר
מודה לחברים ,מאחל שוב חג שמח ונועל את הישיבה.
רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________

_____________

מר נחום חופרי
ראש העיר

מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

