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כ"ה סיון תש"ע
יום שני  07יוני 2010
פרוטוקול מס' 6/ 2010
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 3.6.2010כ"א בסיון תש"ע(,
בחדר הישיבות 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
גב' דבי סלוצקי
מר צבי נדב רוסלר
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' אושרה קורן
מר אילן כהן
מר שי אבן
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
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת 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
גב' עדית דיאמנט
מר יואל עזרזר
מר איתן גינזבורג
מר משה הרשקוביץ
מר שלמה פרידמן

חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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סדר היום:
.1

קבלת פנים לגב' יהודית לבקוביץ זוכת תחרות "המורה של המדינה" מטעם
העיתון "ידיעות אחרונות".

.2

"מועצת עיר קוראת" – חברי המועצה יקריאו טקסטים עבריים לרגל שבוע
הספר העברי.

.3

הצעה לסדר מטעם חברת המועצה מלי פולישוק-בלוך בנושא ונדליזם נגד בתי
כנסת ברעננה.

.4

הצגת פרויקט שיפוצי קיץ  2010במוסדות חינוך.

.5

דיון בנושא המלצת ועדת השבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.

.6

מינוי חברי המועצה ד"ר עדית דיאמנט ,עו"ד איתן גינזבורג ,גב' בלה צור ועו"ד
מלי פולישוק בלוך כחברים בועדת המכרזים המשותפת לעיריות רעננה-
הרצליה למערכות הליבה הממוחשבות.

.7

הגדלת חוזה מרכז המוזיקה )מס'  (61/2008ב. 42% -

.8

תמיכות  - 2010בתי כנסת.

.9

דו"ח רבעוני רבעון א' שנת .2010

.10

רכישת  10כרטיסים לאירוע ההתרמה השנתי של מועדון "ליונס פנינת השרון"
בעלות של .₪ 1,500
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סעיף מס' 1
קבלת פנים לגב' יהודית לבקוביץ זוכת תחרות "המורה של המדינה" מטעם ידיעות
אחרונות.
ראש העיר
יהודית היא מנהלת אשכול פיס בכפר-סבא ,היתה מורה וסגנית חטיבת ביניים
"רימון" .גאים על זכייתך בתואר ואנו מבקשים להוקיר ולחלוק לך את הכבוד הראוי.
ראש העיר מעניק לגב' יהודית לבקוביץ תעודת הוקרה וזר פרחים.
גב' יהודית ברקוביץ
סקרה במספר מילים את דרכה החינוכית בעיר רעננה .מודה לראש העיר על התמיכה,
הסיוע ואיחולי ההצלחה להם זכתה ממנו.

סעיף מס' 2
"מועצת עיר קוראת" – חברי המועצה יקריאו טקסטים עבריים לרגל שבוע הספר
העברי.
במסגרת "מועצת עיר קוראת" ,הקריאו חברי המועצה טקסטים עבריים על פי
בחירתם לרגל שבוע הספר העברי.
ראש העיר
מבקש לדעת האם יש הערות לפרוטוקול?
גב' סימה פרי
בדברי בנושא גיוס הכספים לבית "איזי שפירא" ,נפלה טעות ,מבקשת לתקן ולרשום
כך":מודה בשמי ובשם בית "איזי שפירא".
ראש העיר
יתוקן.
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סעיף מס' 3
הצעה לסדר מטעם חברת המועצה מלי פולישוק בנושא "ונדליזם נגד בתי כנסת
ברעננה".
גב' מלי פולישוק בלוך
מן הראוי שכולנו נחתום על אמירה שאנו מגנים את המעשים שנעשו בשני בתי -הכנסת
בעיר ,בהם בוצעו מעשי ונדליזם .כל בית -כנסת שמותקף זה מביש ויש לגנות זאת בכל
פה .בשום מקום אין לזה הצדקה וודאי לא יאה בעיר רעננה הידועה בסובלנותה.
ראיתי את מכתבו של ראש העיר בנושא ומציעה שכולנו נתאחד ונחתום עליו.
ראש העיר
אני מקבל את הצעתך לקיים דיון בנושא ולכן ,ביקשתי מאושרה שתקיים דיון בנושא
במסגרת הוועדה לסובלנות.
גב' רונית וינטראוב
מבקשת להוקיר ולהודות לרב פרץ על הבעת דעתו על הוונדליזם בבתי-הכנסת .אני
מודה לו ומעבירה לו את ברכתי כרב העיר.
ראש העיר
מי בעד להעביר את הנושא לדיון בוועדה לסובלנות?
הצבעה
בעד 13 -
נגד -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד להעביר את הצעתה של גב' מלי פולישוק בלוך בנושא
ונדליזם נגד בתי-כנסת ברעננה לוועדה לסובלנות.
חבר המועצה אילן כהן יצא מהישיבה לאירוע פרטי.
ראש העיר
מציג את גב' שמרית ניסנבאום שזכתה במכרז לתפקיד דוברת העירייה.
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גב' שמרית ניסנבאום
הציגה עצה בפני חברי המועצה.
חברי המועצה איחלו לשמרית איחולי הצלחה בתפקידה.

סעיף מס' 4
הצגת פרויקט שיפוצי קיץ  2010במוסדות חינוך.
ראש העיר
מבקש מגב' ורד ממן סולומון להציג את פרויקט שיפוצי קיץ  2010במוסדות החינוך.
גב' ורד ממן סולומון
הציגה את המצגת בפרוט של כל מתקני החינוך שישופצו במהלך חודשי הקיץ ,תוך
הצגת התוכניות ,העלויות ולוח הזמנים.
הודתה לכל מי שהיה שותף להכנות וגיבוש תוכניות השיפוצים ,ובמיוחד ללשכה
המשפטית על עבודת הכנת המכרזים והחוזים שבתקופה כה קצרה נדרשה לתפוקות
יוצאות דופן.
מנכ"ל העירייה
הודה לגב' ורד ,למהנדס העיר ,לכל אגפי העירייה ולוועדת המכרזים בראשותה של
ד"ר עדית דיאמנט.
גב' מלי פולישוק בלוך
תודה לורד ולמיכל על העבודה הנהדרת שנעשתה ,שמחה למה שראיתי .מבקשת לדעת
האם שולבו מתקני משחקים במרחבי בתי-הספר?
ראש העיר
כן.

סעיף מס' 5
דיון בנושא המלצת ועדת השבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
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ראש העיר
מבקש את אישור המועצה להשבתת ציוד עירוני מהאינוונטר העירוני ,בהתאם
להמלצת הועדה )מצורף כנספח א'(.
מי בעד אישור להשבתה?
הצבעה
בעד 12 -
נגד -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד המלצת ועדת השבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר
העירייה.
גב' מלי פולישוק בלוך
בדיון הקודם ביקשתי שייבדק מדוע כמות כה גדולה של כסאות ניזוקה במתקן חינוכי
אחד.
מנכ"ל העירייה
בדקנו ,זה אחוז סביר לחלוטין.
גב' מיכל הירש נגרי
ההחלפה הייתה רוחבית ,בכל פעם בבית-ספר אחד ולכן המספר גבוה.

סעיף מס' 6
מינוי חברי המועצה ד"ר עדית דיאמנט ,עו"ד איתן גינזבורג ,עו"ס בלה צור ועו"ד מלי
פולישוק בלוך כחברים בועדת המכרזים המשותפת לעיריות רעננה -הרצליה למערכות
הליבה הממוחשבות.
ראש העיר
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מי לאישור מינוי חברי המועצה ד"ר עדית דיאמנט ,עו"ד איתן גינזבורג ,גב' בלה צור
ועו"ד מלי פולישוק בלוך כחברים בועדת המכרזים המשותפת לעיריות רעננה -הרצליה
למערכות הליבה הממוחשבות?
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי חברי המועצה ד"ר עדית דיאמנט ,עו"ד איתן
גינזבורג ,עו"ס בלה צור ועו"ד מלי פולישוק בלוך כחברים בועדת המכרזים המשותפת
לעיריות רעננה -הרצליה למערכות הליבה הממוחשבות.

סעיף מס' 7
הגדלת חוזה מרכז המוזיקה ) (61/2008ב. 42% -
מנכ"ל העירייה
מרכז המוסיקה תוכנן לפני שנים רבות .התב"ר שהוקצה לא תאם את הנדרש .זהו
מבנה חריג ויוצא דופן ,תוך כדי הבניה עלו צרכים נוספים שנדרשים .אבקש לאשר
הגדלת החוזה ב 42%-עם הקבלן.
מאשרים הגדלת תב"ר  1296ב  4.6מליון  ₪מהיטל השבחה.
ראש העיר
מי בעד הגדלת הגדלת חוזה מרכז המוזיקה ) (61/2008ב? 42% -
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת חוזה מרכז המוזיקה ) (61/2008ב. 42% -
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מועצת העיר מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר  1296בסך של  4.6מליוני  ₪מהיטל
השבחה.

סעיף מס' 8
תמיכות  - 2010בתי כנסת.
להלן ההמלצה לתמיכות לבתי כנסת לשנת :2010
ה מלצות לת מיכות בתי כנסת  -עדכון יוני 2010
ש ם הגוף

מטרת הבקש ה

בית כנסת נחלת יעקב

פרעון הלווא ה

בית כנסת היכל ציון
בית כנסת לכו נרננה
בית כנסת עדת ישראל
בית כנסת אחים
היכל בנימין
בית כנסת הפועל המזרחי
בית כנסת אור ציון
בית כנסת בילו
קהילת אחוה
בית כנסת שבטי ישראל
בית כנסת ישורון
בית כנסת צור ישראל
מנין צעירים עלומים
בית כנסת שמע קולי
סה" כ

סכום מאושר
20,000

תו ספת
5,000

ס ה" כ לאישור
25,000

שיפוץ

35,000

25,000

60,000

מעלית  -נגישו ת

70,000

14,900

84,900

שיפוץ

30,000

5,000

35,000

הר חב ה

40,000

5,000

45,000

שיפוץ

35,000

5,000

40,000

שיפוץ

40,000

5,000

45,000

ארון קודש וריהוט 20,000

5,000

25,000

שיפוץ

10,000

5,000

15,000

בניה חדשה

80,000

70,100

150,100

שיפוץ

50,000

5,000

55,000

שיפוץ

50,000

5,000

55,000

שיפוץ

50,000

5,000

55,000

שכירות
שכירות ובני ה

10,000
20,000
650,000

10,000
20,000
70,000

720,000

הקצבות ממ שרד הדתות
המניין החדש אוהל ארי
בית כנסת שמחת רחל *

בניה חדשה

50,000

-50,000

150,000

סיו ם בניה

40,000

-40,000

49,551

מ .הד תו ת אישור והעביר  ₪ 1 07,00 0עבור שמחת רחל.

מנכ"ל העירייה
המלצת ועדת התמיכות )מצורפת כנספח א' לפרוטוקול( מבוססת על המלצת ועדת
המשנה.
אורית ,אבקש כי תציגי את ההמלצות.
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גב' אורית סייד יצחקי
פרטה והרחיבה את הנושאים והנתונים כפי שפורטו במסמך שחולק לחברים.
)גב' מלי פולישוק בלוך נעדה בשלב זה מהישיבה(
ראש העיר
מי לאישור תמיכות  - 2010בתי כנסת?
הצבעה
בעד 11 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד תמיכות  - 2010בתי כנסת לפי המפורט בטבלה שלעיל.
)גב' רונית וינטראוב עוזבת את הישיבה(.

סעיף מס' 9
דו"ח רבעוני רבעון א' שנת .2010
ראש העיר
דיברנו ועסקנו בדו"ח הרבעוני )מצורף כנספח ב'(  ,הוא דו"ח טוב ,אמיר נא השלם.
מר אמיר ברטוב
הדו"ח מראה את הרבעון הראשון של שנת  2010בתקציב הרגיל .בעמוד  4פרט אמיר
את הנתונים הכספיים ,הכנסות והוצאות .בסך הכל דו"ח טוב ומציג מצב של עודף.

סעיף מס' 10
רכישת  10כרטיסים עבור ערב ההתרמה השנתי של "ליונס פנינת השרון" בעלות של
.₪ 1,500
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ראש העיר
אנו מבקשים לרכוש כרטיסים לאירוע ההתרמה של "ליונס" .הכרטיסים יחולקו ע"י
האגף לשרותים חברתיים.
מי לאישור רכישת הכרטיסים בעלות של ?₪ 1,500
הצבעה
בעד 10 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד רכישת  10כרטיסים לערב ההתרמה השנתי של מועדון
"ליונס פנינת השרון" בעלות של .₪ 1,500

סעיף 11
מינוי הרכב נוסף לועדת ערר לארנונה בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות המקומיות
)ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו .1976-הרכב הועדה לפי המפורט להלן :עו"ד
נתי לם -יו"ר ,רו"ח משה שטרק-חבר הועדה ,מר נוריאל בן-אור-חבר הועדה.
ראש העיר
זו וועדה משפטית ,מי בעד אישור חברי הוועדה לוועדת ערר לארנונה כפי שהוצגה?
הצבעה
בעד 10 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
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מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי הרכב נוסף לועדת ערר לארנונה בהתאם לסעיף 5
לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו .1976-הרכב
הועדה לפי המפורט להלן :עו"ד נתי לם -יו"ר ,רו"ח משה שטרק-חבר הועדה ,מר
נוריאל בן-אור-חבר הועדה.
ראש העיר
מבקש לעדכן בשני נושאים:
 .1יש לנו לוחם שייטת שנפצע במבצע המשט ,הבחור חזר הביתה לאחר אשפוז
בבית-חולים רמב"ם.
 .2צפויה שביתת מורים .הסיבה  ,כפי שנראה ,כניסת חטיבות הביניים לאופק
חדש .הצהרתית הם טוענים שהסיבה היא העדר הסכם בין המורים לשלטון
המקומי ,השלטון המקומי יעשה הכל למנוע את השביתה.
גב' מלי פולישוק בלוך
וועדת הביקורת מתכנסת בקביעות בימי א' .לאור הפניה לקיים הנהלה ,ביטלנו את
הוועדה ובהמשך ההנהלה בוטלה .אבקש להתייחס בהבנה וברצינות למועדי הישיבות.
ראש העיר
זה היה מקרה חריג ,נשתדל ונקפיד.
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

