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ז' ניסן ,תש"ע
 22מרץ 2010

פרוטוקול מס' 3/2010
מישיבת מועצת עיר מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ) 4.3.2010י"ח אדר תש"ע(,
בבית "יד לבנים" בשעה .19:00
נוכחים:
מר נחום חופרי
גב' אורית סייד יצחקי
גב' רונית וינטראוב
מר אריה פרידמן
מר איתן גינזבורג
גב' שוש לוין
גב' בלה צור
מר דן ברוך
גב' דבי סלוצקי
גב' עדית דיאמנט
גב' אושרה קורן
מר אילן כהן
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ
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
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית
יועצת משפטית
מבקר העירייה

נעדרו:
מר צבי נדב רוסלר
מר יואל עזרזר
מר שלמה פרידמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' סימה פרי
מר אבי לאופר

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
מנכ"ל העירייה
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סדר היום:
.1

קבלת פנים וחלוקת תעודות הוקרה לצוות הביטחון והמשמר האזרחי לרגל
לכידת חוליית פורצים.

.2

תשובה לשאילתה מטעם חברת מועצת עיר ,הגב' מלי פולישוק בנושא "רעידת
אדמה – עמידות בתי הספר בעיר".

.3

הצגגת המינהלת העירונית לקיימות.

.4

תרומה בסך  ₪ 1,500.-לאקי"ם.

.5

פתיחת חשבון בנק נפרד לצורך בניית "הבית של בנג'י".

.6

מינוי עו"ד אילן שלומוביץ כיו"ר ועדת ערר לארנונה.

.7

דו"ח רבעוני מצטבר ינואר – דצמבר .2009

.8

עדכון תב"רים.

.9

אישור תרומה בסך  ,₪ 1,500.-לרכישת  10כרטיסים לאירוע התרמה מרכזי של
קרן "רועי לא אחסר".

ראש העיר
פתח את הישיבה וברך את החברים.
סעיף מס' 1
קבלת פנים וחלוקת תעודות הוקרה לצוות הביטחון והמשמר האזרחי לרגל לכידת
חוליית פורצים.
ראש העיר
לרגל לכידת חוליית פורצים ,מוענקות בערב זה תעודות הוקרה לצוות הביטחון של
עיריית רעננה .ראש העיר העלה על נס את העבודה הטובה של כל גורמי הביטחון ,הן
בשגרה והן במשימות מיוחדות.
התעודות הוענקו להוד וילנצ'יק ,טל קליינר ,גיל דביר ,אסף ודאי ,ניר הרמן וגיא שפר.
בסיום ציין ראש העיר את תרומתה הרבה של יחידת הסיור העירונית אותה מוביל הוד
וילנצ'יק.
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ראש העיר
לאור האירוע הקשה שהתרחש בעיר ת"א ,ביקש ממנהלת אגף החינוך ,גב' מיכל הירש-
נגרי ,לסקור בפני חברי המועצה את כל המפעלים ,הפעילויות ומערכי השיעורים
המועברים במוסדות החינוך בנושא אלימות.
גב' מיכל הירש נגרי
סקרה ,הרחיבה ופרטה את התוכנית הספיראלית שמטרתה מניעה ,המועברת בכל
שכבות הגיל במערכת החינוך.
ראש העיר
הודה למיכל על סקירתה הרחבה והמפורטת.
ראש העיר
האם יש הערות לפרוטוקול?
אין הערות לפרוטוקול.
סעיף מס' 2
תשובה לשאילתה מטעם חברת מועצת עיר ,הגב' מלי פולישוק בנושא "רעידת אדמה –
עמידות בתי הספר בעיר".
ראש העיר
מציג את השאילתה של גב' מלי פולישוק בלוך ,בנושא" :רעידת אדמה – עמידות בתי
הספר בעיר" ,זו מוצגת כנספח א' לפרוטוקול זה .בתום הקראת השאילתא הקריא
ראש העיר את התשובה וזו מצורפת כנספח ב' לפרוטוקול זה.
סעיף מס' 3
הצגת המנהלת העירונית לקיימות.
ראש העיר
מבקש ממנהלת המינהלת לקיימות ,גב' פרי נתיב להציג את המנהלת העירונית
לקיימות.
גב' פרי נתיב
מציגה את המנהלת העירונית לקיימות ,וסוקרת בהרחבה מתוך מצגת על הפעילות
העירונית המבוצעת והמתוכננת בתחום הקיימות.
גב' רונית וינטראוב

4.3.2010

4

מבקשת למצוא את הדרך לטפל גם בתופעת בדלי הסיגריות.
ד"ר עדית דיאמנט
 .1בעבר בוצעה עבודה בנושא "טביעת רגל אקולוגית" ,כדאי למצוא אותה.
 .2מבקשת לשתף גם את נבחרי הציבור כמו את יתר הקבוצות שהוצגו.
 .3כחלק מחשיבה ירוקה וצמצום נסיעה בכלי רכב ,יש לתכנן מרכזים מסחריים
בשכונות.
מר שי אבן
מבקש שהעירייה תפנה למשרדי הממשלה ותדרוש את יישום נושא ה"מים אפורים".
סעיף מס' 4
תרומה בסך  ₪ 1,500.-לאקי"ם.
ראש העיר
מציג את הסעיף ומעלה להצבעה אישור תרומה בסך  ₪ 1,500.-לאקי"ם.
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
)מר אילן כהן ומר משה הרשקוביץ לא נמצאו בחדר הישיבות ולא השתתפו בהצבעה(.
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד תרומה בסך  ₪ 1,500.-לאקי"ם.
סעיף מס' 5
פתיחת חשבון בנק נפרד לצורך בניית "הבית של בנג'י".
ראש העיר
מבקש מגזבר העירייה להציג את הסעיף.
מר אמיר ברטוב
לצורך קבלת התרומה המתוכננת להקמת "הבית של בנג'י" ,אנו מבקשים את אישור
המועצה לפתיחת חשבון בנק נפרד בבנק הפועלים שיהיה מיועד לצורך בניית
הפרוייקט.
ראש העיר
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מי בעד פתיחת חשבון בנק נפרד לצורך בניית "הבית של בנג'י"? החשבון ייפתח בבנק
הפועלים.
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק נפרד בבנק הפועלים לצורך בניית
"הבית של בנג'י".
סעיף מס' 6
מינוי עו"ד אילן שלומוביץ כיו"ר ועדת ערר לארנונה.
ראש העיר
מי בעד מינוי עו"ד אילן שלומוביץ כיו"ר ועדת ערר לארנונה?
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי עו"ד אילן שלומוביץ כיו"ר ועדת ערר לארנונה.
סעיף 7
דו"ח רבעוני מצטבר ינואר – דצמבר .2009
ראש העיר
הדו"ח מונח על שולחן המועצה ומדבר בעד עצמו .האם יש שאלות?
)לא נדרשה הצבעה(
סעיף מס' 8
עדכון תב"רים.
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ראש העיר
מבקש מהגזבר להציג את הסעיף.
מר אמיר ברטוב
הנחנו בפני חברי המועצה פירוט של תב"רים אשר יש בהם שינויים לפי המפורט
במסמך .כמו שניתן לראות אנו מבקשים בין השאר לסגור מספר תב"רים לפרוייקטים
שהסתיימו ולשנות מקורות של אחרים מטעמים שונים כמו עיכוב בהעברת כספים
מהממשלה וכדומה.
ראש העיר
מי לאישור עדכון תב"רים?
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד עדכון תב"רים.
ראש העיר
מבקש לעדכן שבתאריך  ,21.4.10יוענק פרס על ניהול תקין ממשרד הפנים לעיריית
רעננה.
סעיף מס' 9
אישור תרומה בסך  ,₪ 1,500.-לרכישת  10כרטיסים לאירוע התרמה מרכזי של
קרן "רועי לא אחסר".
ראש העיר
כבכל שנה ,גם השנה אנו מבקשים להשתתף באירוע ההתרמה המרכזי של קרן "רועי
לא אחסר" ,אשר פועלת לאורך כל ימות השנה ,מזה שנים רבות ,לטובת ילדי רעננה.
מי בעד אישור תרומה בסך  ,₪ 1,500.-לרכישת  10כרטיסים לאירוע התרמה מרכזי של
קרן "רועי לא אחסר"?
הצבעה
בעד 12 -
נגד - -
נמנע- -
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד אישור תרומה בסך  ,₪ 1,500.-לרכישת  10כרטיסים
לאירוע התרמה מרכזי של קרן "רועי לא אחסר".
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ראש העיר
מזמין אתכם לרכוש כרטיסים להצגת "הנחשול" שתועלה בחודש אפריל ע"י תלמידי
כיתות "אתגר" בתיכונים ,במסגרת האגף לשירותים חברתיים.

רשמה :גב' טילי קולין ,סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

___________

_____________

מר נחום חופרי
ראש העיר

מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה
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