לשכת מנכ"ל העירייה
ה' תשרי תשע"ב
 03אוקטובר 2011

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שמן המניין 08/2011
מישיבת מועצת העיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ט"ז אלול תשע"א 15.9.2011
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" בשעה . 20:00
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
גב' בלה צור
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' עדית דיאמנט
גב' שוש לוין
מר שי אבן
גב' דבורה כהן
גב' דבי סלוצקי
מר אריה פרידמן
מר צבי נדב רוסלר
גב' מלי פולישוק
מר שלמה לישה

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

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' סימה פרי
מר שי אבן
מר אילן כהן
מר משה הרשקוביץ

חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הענקת פרס ניהול כספי תקין לשנת  2010ממשרד הפנים לעיריית רעננה
 .2קבלת פנים לגב' אביבה וטורי ,עובדת קידום נוער מצטיינת ארצית מטעם משרד
החינוך -במעמד מר רפי דהן -מנהל מחוז מרכז במנהל חברה ונוער ,הגב' וטורי ובני
משפחתה.
 .3הצגת היערכות העירייה לתוכנית "זרעי קיץ".
 .4תשובה לשאילתא.
 .5הצעות לסדר היום.
 .6אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
 .7דו"ח רבעוני ,רבעון ב' ,שנת .2011
 .8אישור הסכם מסגרת בין העירייה לחברה העירונית לפיתוח רעננה.
 .9פתיחת ח-ן בבנק דיסקונט עבור "הבית של בנג'י" במקום ח-ן הקיים בבנק הפועלים.
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ראש העיר:
סדר היום משתנה מעט ,קבלת הפנים תהיה בסוף הישיבה.
אפתח בעדכון  /סקירה של קב"ט העירייה "זרעי קיץ" )סעיף .(3
סעיף 3
הצגת הערכות העירייה לתוכנית "זרעי קיץ"
משה פישמן:
מציג את נגזרת ההערכות של המדינה לאירועי ספטמבר שתקרא "זרעי קיץ" -תכנית
להתמודדות עם הפרות סדר בעקבות הכרזה על הקמת מדינה פלסטינאית במועצת הביטחון
באו"ם.
קיים חשש כי מדינה ישראל /משטרת ישראל תוצב בפני אתגרים רציניים ומתוקף כך גם
העירייה ,דבר שמכריח אותנו להיערך בהתאם.
עדית דיאמנט:
ידוע שהדברים כרוכים בהוצאת כספים נוספים השאלה אם יש תקציב נוסף לצורך כך?
אבי לאופר:
אם יהיה צורך נתקצב מסעיף הרזרבה.
עדית דיאמנט:
אני מבקשת לדאוג לתקציב הולם לכל הצרכים במידה ויהיו.
אריה פרידמן:
האם יש לנו מתקנים עירוניים שעלולים להוות יעד שיש צורך להגן עליו?
משה פישמן:
לא
אריה פרידמן:
יש פה אוכלוסיות שונות כמו קשישים או עולים חדשים שזקוקים ליחס מסוים ,האם אנו
ערוכים לכך?
משה פישמן:
אגף הרווחה מופעל ותורגל בנושא ,יש רשימות של אנשים ,אנחנו יודעים היכן גרים האנשים
ומה צריך לעשות לגביהם לרבות אם יש בעיה נשימתית לאדם מסוים ,כאשר התקבלה
אינפורמציה מכל קופות החולים ,יודעים כיצד לטפל .לכל אגף ואגף בחרום יש את העשייה
שלו מקיימים שמרטפיות בתוך העיר ,וכל אחד יודע את משימותיו.
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ראש העיר:
פישמן הציג פה מצב ביניים בו מתחילים להתרחש כל מיני אירועים והכוחות המשטרתיים
יוצאים החוצה ,ואנחנו נצטרך להערך בהתאם.
זה עדיין לא מצב של מלחמה ,הוא מוגדר ע"י "זרעי קיץ" ולפי "זמן יקר"  -תקופה שבה
כולם מתכוננים למלחמה .המדינה פותחת תקציבים ,אני מתקשה להעריך שנקבל חלק
מהתקציבים דהיינו כל המשמעויות התקציביות יחולו כנראה עלינו.
מלי פולישוק:
תמיד אפשר להעלות את אגרת השמירה.
ראש העיר:
אנחנו לא יכולים כרגע לגבות יותר ,אם משרד הפנים יאשר סכום גבוה יותר בעתיד נגבה
בהתאם.
מיכאל רייזמן:
לא משוכנע שיש פילוח של האוכלוסיות הנזקקות שאינן מוכרות ברווחה.
משה פישמן:
הרשימה שלי היא נגזרת של הרווחה .לגבי אלה שאינם מוכרים ,אני מאמין שנקבל פניות
ונפעל בהתאם.
אריה פרידמן:
יש ברעננה אמצעים לפיזור הפגנות?
משה פישמן:
כן ,יש  36ערכות כאלה.
מלי פולישוק:
כמה מצלמות פועלות היום?
משה פישמן:
272
ראש העיר:
מודה לפישמן ולצוותו על העבודה בשגרה וגם בחרום.
אני יודע שיש על מי לסמוך ומביע בהחלט הערכה ויישר כח.
ראש העיר:
נרים כוס שלישית לכבוד יום הולדתה של דרורה כהן.
דרורה כהן:
רוצה להקריא משהו שהכנתי לכבודי .מקריאה ברכה/שיר.
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סעיף 1
הענקת פרס ניהול כספי תקין לשנת  2010ממשרד הפנים לעיריית רעננה.
ראש העיר:
נרים כוס רביעית לכבוד פרס הניהול התקין לשנת תש"ע 2010-שאני מוסר למנכ"ל העירייה
כאות הוקרה על הניהול התקין ,אני מודה גם לגזבר העירייה ולכל העובדים באגף הכספים
באמצעות אמיר ברטוב.
ראש העיר:
האם יש הערות לפרוטוקול?
מלי פולישוק:
לא הייתי בישיבה הקודמת ,כך שאין לי הערות.
סעיף 4
תשובה לשאילתא
ראש העיר:
פונה לדן ברוך ,לגבי התשובה לשאילתא  ,האם לחכות לפעם הבאה כשסימה תהיה?
דן ברוך:
כן אבקש לדחות לפעם הבאה.
ראש העיר:
נדחה לפעם הבאה.
סעיף 5
הצעה לסדר :חידוש גביית אגרת שמירה ,לאחר ביטולה.
נימוקי ההצעה לסדר:
 .1בעקבות ביטול גביית אגרת השמירה בעיר ,בהוראת בג"צ ,קיצצה עיריית רעננה

את

תקציב השמירה בעיר לשנת  2011בשיעור גובה האגרה כ 8 -מיליון  .₪בתקציב 2011
שאושר במועצת העיר ,בוטל סעיף השמירה בגני הילדים בעיר ,וצומצמה השמירה בבתי
הספר והאבטחה המרחבית בעיר.
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 .2בתשובה לשאילתא שלי מחודש פברואר השנה בנושא השמירה בגני ילדים בעיר ,השבת
כי "נבנתה תכנית אבטחה לעיר רעננה הכוללת את מערך האבטחה הנייד והנייח בעיר.
התכנית כוללת את האבטחה הסביבתית ,האבטחה בגני ילדים ,האבטחה בבתי ספר
והאבטחה במתקני העירייה ,התכנית נבנתה בהתאם למסגרת התקציבית שניתנה
למחלקת הביטחון לשנת  . 2011הוחלט כי רמת המאבטחים תרד לרמת שומר סף כך
שההוצאה תקטן ואכן עד היום הוחלפו כ  65% -מכלל המאבטחים בגני הילדים לשומרי
סף") .ציטוט מתשובתך לשאילתא(
 .3כידוע ,רק לאחרונה החלה העירייה בהוראתך לגבות שוב אגרת שמירה ,רטרואקטיבית
החל מחודש אפריל .מחצית השנה פעלה בעיר תוכנית שמירה מצומצמת שלפי דבריך
במועצה ,מספקת ביטחון לתושבי העיר.
 .4תוכנית שמירה מורחבת במסגרת תקציבית שונה מהקיים ,לא קיבלה את אישור
המועצה לפיכך לא יתכן כי שונה בפועל מערך השמירה בעיר טרם אישור המועצה.
מלי פולישוק:
כתבתי את ההצעה לסדר ביוני אך לא קרה דבר מאז ,ברעננה בוטלה אגרת השמירה וחודשה
ואני טוענת שלא צריכים לגבות מתושבי רעננה עוד  ₪ 65מס נוסף .בהרבה ערים לא גובים
אגרת שמירה.
מיכאל רייזמן:
מעיר כי מדובר ב ₪ 65 -למשפחה לחודשיים.
מלי פולישוק:
עיריית הרצליה בחוק העזר שלה צריכה אישור של מועצת העיר כדי לגבות ,אצלנו ראש העיר
רוצה גובה מחליט לבד.
עו"ד דפנה קינן:
הסיבה היא שבהרצליה לא הסכימו לאשר חוק עזר כמו שאישרו ברעננה .רעננה לא צריכה
לדון בכך מאז שאושר חוק העזר במועצה לא צריך לאשר שוב.
ראש העיר:
בכפר סבא לפני מספר שבועות הגישו תושבים מסוימים הצעה לשמירה בעיר בעלויות נמוכות
בהרבה היא הוכנה ע"י מומחים מכוחות הביטחון ועיריית כפר סבא אישרה את ההצעה .ואף
בטלה את השמירה בגני ילדים
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מלי פולישוק:
אומרים המומחים שאם יש דלת מסוימת ב ₪ 8,000-לא צריך שמירה בכל גן ,אפשר להלחץ
מוועדי גנים ,אתה נתון ללחצים ואם הציבור לוחץ אתה משנה דעתך אך לדעתי לא חייבים
לשים שמירה בכל גן.
יואל עזרזר:
לא הגיוני שדלת כזאת עולה .₪ 8,000
מלי פולישוק:
אני בדקתי ואני אומרת שאגרת השמירה מיועדת כנגד האינתיפאדה לדברים מסויימים .בכל
מקרה גם אם החוק מאפשר אנחנו כמי שאמונים על כספי הציבור לא צריכים להקל ראש גם
ב ₪ 65-שאי אפשר להסתדר בלי זה ,החלטה כזו לא צריכה להיות של ראש העיר אלא של
המועצה.
דרורה כהן:
אני מעדיפה לשלם אגרת שמירה כדי לקבל בטחון גבוה יותר בעיר.
איתן גינזבורג:
תוצאת אגרת השמירה הינה הענקת בטחון אישי לתושבי העיר ,האם את רוצה שלא לתת
בטחון לתושבי העיר?
הכספים האלה משחררים כספים אחרים למתן שירותים ברמה גבוהה לתושבי העיר כפי
שהיינו מורגלים אליהם במשך שנים רבות .אני מציע שמי שמציע הצעה יציג גם את
המקורות לתחליף הכספים.
ראש העיר:
בכנסת יש הוראה שמי שמציע הצעה ,צריך להראות גם את המקור התקציבי.
מלי פולישוק:
לדעתי צריך לקבוע שמשפחה תשלם פחות ועסקים יותר ומי שמצבו לא טוב ישלם פחות.
ראש העיר:
קיים חוק עזר בנושא ואנו פועלים על פיו .ראוי לציין כי מי שזכאי להנחות מקבל הנחות גם
עפ"י חוק העזר הזה.
ההערה בעניין מגורים מול עסקים במקומה ואנחנו נבדוק אם אפשר לשנות.
אנחנו יודעים שהארנונה של רעננה נמוכה יותר משאר הישובים באזור שנותנים שרותים
יותר מהרבה רשויות ,לא אכנס להסבר למה משמש כל סכום אך כולנו רוצים לתת בטחון
ראוי ואנחנו נותנים מעבר למה שצריך לתת עפ"י החוק .לו היינו מחכים שהממשלה תתן את
כל השירותים התייחסות היתה שונה ואנחנו מאמינים שצריך להמשיך את השרותים.
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דן ברוך:
אם אנחנו כפי שאתה אומר הזולים בשרון זה מפתיע אותי .אני המתנגד היחיד להעלות
הארנונה.
ראש העיר:
אני מזכיר לך שאתה הסכמת להעלאה של  , 4.5%התנגדת למדרגה של  150מ"ר.
דן ברוך:
מדוע משרד הפנים והאוצר לא נתנו לך להעלות מעל ?? 2.57%
ראש העיר
משרד הפנים לא קבל את בקשתנו מ 2-סיבות החישובים שעשה משרד הפנים היו ביחס
לרשויות בכל הארץ ולא רק בסביבה ולדעתי היתה בממשלה גם פופוליזם ולכן לא אישרו.
למעשה קיימנו דיון ואני מודה לכולם על הדיון .
ראש העיר:
הזמנתי את מיכל נגרי ,שתציג בפניכם את התחלת שנת הלימודים השנה שהתחילה ללא
תקלות.
רוצה לציין כי תיכון רועי קליין ניגש השנה פעם ראשונה לבחינות הבגרות וקבלו ממוצע
של  .90ממוצע גבוה מאד ,שלא מבייש אף תיכון אחר דתי בסביבה שממיין ולוקח מההורים
כספים רבים.
מרימים כוסית חמישית לכבוד העניין.
גם באמי"ת רננים הממוצעים עלו מאד.
אחוז הבגרות באוסטרובסקי הוא  , 97%זה בעיני צדק חברתי זה נותן לכל אחד הזדמנות
לעתיד.
אם תשאלו מה עם  3%האחוזים הנוספים ,אשיב כי אחוז הזכאים בכיתת אתגר הוא . 100%
זו ההוכחה שכל אחד יכול ,ולכן אסור לוותר על אף אחד ,אנחנו משקיעים הרבה בחינוך אך
לא יותר מבהרצליה ,ברמת השרון ,ערים בשרון משקיעות הרבה ובכ"ז אנחנו מגיעים
להישגים גבוהים יותר,
מגיעה הערכה גם לצוותים :ראש האגף ,והמורים מדובר ברוח חדשה ,רוח רעננה תודה
למיכל ,ולכל הצוות.
מיכל הירש נגרי:
פתחנו שנת לימודים בלי בעיות ,עבדו צוותים רבים ,כל שנה אנחנו מגדילים את כמות גני
היול"א בזכות המודל המיוחד של העיר.
כל גני הילדים נכנסו ל"אופק חדש" כיום יש  51גני יול"א ו 35-גני חצי יום.
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צוות היול"א אצלנו הם גננות ולא מטפלות ,אנחנו משקיעים בפדגוגיה ,הסייעות נכנסות גם
להשתלמויות ולהדרכה.
השנה יש  14בתי"ס יסודיים ,ביניהם בי"ס תל"י שבקרוב יעבור למשכנו החדש 4 .חטיבות
ממלכתיות ,ברימון נפתחה מגמת מוזיקה לבקשת לימור אקטע מנהלת מרכז המוזיקה ,
חטיבת יונתן קבלו אישור להיות בי"ס ניסויי שמוביל נושא של "קהילות מתוקשבות".
בשרון -כיתת מחוננים שעולה שנה הבאה לאוסטרובסקי .
באוסטרובסקי נפתחה מגמה של הנדסת תוכנה.
הוחלפו מספר מנהלים -בביל"ו -מנהלת חדשה בשם דקלה רגנסבורגר-
בבי"ס אביב החליפה את דליה לין -דורית ילין-סגניתה.
ישנן תוכניות מגוונות שיופעלו השנה.
בתי הספר היסודיים מתמקצעים ,עלו תהליך עם הקהילה שמזיזה אותם ובחרו בנושא
שמעניין אותם :מוזיקה ומחשבים וכו' המנהלות רצו להעמיק את ההתמקצעות הילדים
ישארו באיזור שלהם.
בחטיבות הביניים ובתיכונים יש בתי ספר על אזוריים ,ואנחנו בונים שדרוגים עם יועצים.
דתיים מרחיבים את ביה"ס העצמאי -יסודי א'-ח' הרב סימון מנהל את ביה"ס באותו מתחם
יש  280תלמידים.
שדרגנו את פורטל החינוך -ממליצה בחום להיכנס אליו דבר אחרון שהוא חדש השנה,
שפתחנו את השנה באירוע ילדים שיעלו לכיתה א' ,אירוע מכונן לא פחות מאירוע מתגייסים
לפי המלצת ועד ההורים.
סעיף 2
קבלת פנים לגב' אביבה וטורי ,עובדת קידום נוער מצטיינת מטעם משרד החינוך.
ראש העיר:
נמצאת איתנו אביבה וטורי שמלווה בתמר קנימח ,האוריינטציה של קידום נוער היא להיכנס
לתוך בתי הספר ולדאוג שילדים לא ינשרו.
אחד הכלים היותר טובים זה קידום נוער עושים עבודה נהדרת בחטיבות הביניים
ובתיכונים .מנהל חינוך ונוער במשרד החינוך בחר את אביבה וטורי כעובדת מצטיינת
ארצית ,כטובה שבטובים מדובר בעובדת מיוחדת במינה ,אם אביבה זכתה להיות מצטיינת
שבמצטיינים מגיעה הרבה הערכה ,את מקבלת רוח גבית גם מהמנהלת שלך ומכל המחלקה.
תמר קנימח:
כל העובדים אצלנו מצטיינים ,אך אי אפשר לעבוד במקום כזה בלי להיות מצטיין אך מה
שמייחד את אביבה היא הדרך הייחודית שלה זה מה שעושה אותה ואת ההצלחה שלה .בני
הנוער חווים את האותנטיות והיצירתיות ,חדווה וכמיהה שאביבה מביאה איתה כל יום
לעבודה על מה שאת עושה לבני הנוער ,רוצה להודות לך.
 90%ממי שעבר דרך אביבה יצא עם הרגשה של להיות "שווה" ,דבר שאיפשר לו לחזור
לקהילה.
ראש העיר:
מעניק לך תעודת הוקרה בשם כולם אך בעיקר בשם הילדים והוריהם.
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מלי פולישוק:
רוצה להודות לאגף החינוך וכל הכבוד על מה שאתם עושים.
סעיף :5
הצעה לסדר :תמיכת העירייה בספורט בכלל ובקבוצת הכדורסל "בני השרון",בפרט.
נימוקי ההצעה לסדר של מלי פולישוק:
קבוצת בני השרון המשותפת לרעננה ולהרצליה ופועלת במשותף מזה קרוב לעשור ,הביאה
כבוד רב לרעננה ועודדה בני נוער וילדים רבים לבחור בספורט זה.
השיתוף עם הרצליה מבורך בשל העובדה שניתן היה להגיע להישגים בהשקעה פחותה של
רעננה בשל השותפים הנוספים שהשקיעו אף הם בקבוצה.
בשנים האחרונות משחקת הקבוצה ומתאמנת רק בהרצליה בטענה כי אולם מטרו ווסט אינו
תואם את דרישות הקבוצה והתקנים הנדרשים.
בשיחה שהיתה לי עם ראש העיר הובהר לי כי הסכומים הנדרשים להעמדת אולם מטרו ווסט
בדרישות מגיעים כדי שני מיליון .₪
בישיבת המועצה האחרונה דווח כי יתכן קיצוץ בתמיכת העירייה בקבוצה .עוד נטען בישיבה,
על ידי ,כי קיימת חלוקה מאד בלתי שוויונית ואף מפלה בין קבוצת כדור סל גברים לזו של
הנשים שאף היא מביאה כבוד רב ותועלת רבה לעיר ולתושביה.
הדיונים בדבר חלוקת התמיכות לקבוצות הספורט השונות מתנהלים כידוע בועדת התמיכות
אך ההחלטה בדבר עתידה של קבוצת בני השרון ,הקשר שלה לרעננה ובמיוחד ההחלטה אם
להשקיע עוד  2מיליון  ₪בשיפוץ אולם מטרו ווסט שהוא אולם הספורט העירוני והעיקרי
בעיר ,כמו גם ההחלטה להגדיל או להקטין את תקציב התמיכות בספורט ,מן הראוי שיידונו
במועצת העיר כאשר כל נבחרי הציבור ,חברי המועצה ,יוכלו להביע דעתם בנושא.
מלי פולישוק:
הוחלט להפסיק את ההתקשרות עם הרצליה.
ראש העיר:
ממש לא!!! לני רקנטי החליט להפסיק את ההתקשרות איתנו.
מלי פולישוק:
הייתי מצפה שדיון כזה יהיה במועצת העיר.
ראש העיר:
הנושא עלה וגם עולה במועצת העיר.
מלי פולישוק:
לדעתי לא היה דיון אם לפרק את השותפות.
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שוש לוין:
הצבעת על כך שלא נשלם כל-כך הרבה כסף לקבוצה הנ"ל והמשמעות הינה של פרוק
הקבוצה.
מלי פולישוק:
דבר נוסף ,דברתי גם על קבוצת הכדורסל בנות רציתי גם לומר שהבנתי בימים האחרונים
שקבוצה הזו תנוהל ע"י העירייה -.האם זה נכון?
ראש העיר:
לא ,גם זה מנוהל ע"י בנות השרון.
מלי פולישוק:
האם יש קבוצה שנקראת מכבי?
מיכאל רייזמן:
לא ,אין קבוצה כזו .אותו אשר פאר שניהל בעבר את מכבי רעננה מנהל כיום את קבוצת
הבנות.
מלי פולישוק:
נאמר לי על ידם אחרת .אני מבינה אם כך ,כעת שהמצב לא השתנה הקבוצה מנוהלת ע"י
אשר פאר ולא ע"י העירייה.
ראש העיר:
נכון .הסברתי בעבר שאין בכוונתנו להוריד את התמיכה בבנות רעננה ,אני מקווה
שהתבחינים אכן יוכחו כנכונים שישקפו את רצוננו לתמוך בקבוצות רענניות ולא ב. NBA-
זה נכון שהבאתי את כל המשמעויות של קיצוץ התמיכות לדיון בהנהלה.
מאחר והתקיים למעשה בפועל דיון ,אין צורך לערוך הצבעה בעניין.
סעיף : 6
אשור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
ראש העיר:
מי לאישור ההמלצות?
הצבעה:
בעד 12-
נגד  -אין
נמנע  -אין
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החלטה:
פה אחד הוחלט לאשר ההמלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני לאינוונטר העירייה.
סעיף 7
דו"ח רבעוני ,רבעון ב' ,שנת 2011
אמיר ברטוב
קיים גרעון זמני של  10מיליון ,בתקופות המקבילות הגרעון היה  11מיליון .הגרעון אינו
מראה על מגמה כלשהיא .הדבר נובע מאי גביית תוספת הארנונה בחצי השנה הראשונה .יש
גם כרגיל פיגור בהכנסות ממשלה ,המצב לא מעורר דאגה התקציב החצי שנתי הוא 267
ועברנו יותר ממחצית ולכן אני מצפה שנעבור זאת בצורה טובה.
בסוף חודש יוני אנחנו רואים  1289משרות של עובדים )עמ'  (9בתקופה המקבילה היו 1326
משרות דהיינו הפרש של  37משרות פחות משנת  . 2010זו המגמה של פרישת עובדים שקרתה
בשנה וחצי האחרונות .יש לזכור שחלק מהתוספות הן גני יול"א חדשים תוספת לבריכה
העירונית וכדו' .
סעיף :8
אישור הסכם מסגרת בין העירייה לחברה העירונית לפיתוח רעננה.
ראש העיר
מבקש את היועמ"ש ,דפנה קינן ,להציג את ההסכם בין העירייה ובין החברה העירונית.
דפנה קינן
מציגה את עקרי ההסכם-
מדובר בהסכם מסגרת שמטרתו הסדרת העברת פרויקטים בין העירייה לבין החברה
הכלכלית.
מובהר כי כל פרויקט ופרויקט יובא אד הוק לאישור הגורמים המוסמכים בעירייה וחתימת
מורשי החברה  ,הכל עפ"י אישור תקציבי שיתקבל במועצת העיר במסגרת אישור תברי"ם.
החברה למעשה נכנסת בנעלי החברה על כל המשתמע מכך ,לרבות אחריות וההתחייבויות
החוזיות של הגוף כלפי החברה ,כפי שהיה מתחייב כלפי העירייה.
עדית דיאמנט:
האם כל פרוייקט יהיה בנספח נפרד?
עו"ד דפנה קינן:
כל פרויקט ופרויקט יאושר ע"י העירייה במסמך בכתב בהתאם כמו כל חוזה שנחתם ע"י
העירייה בחתימת ראש העיר והגזבר.
לא יחתם הסכם ללא אישור תב"ר.
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עדית דיאמנט:
מי שמוסמך לחתום זה עיריית רעננה בלי כל מגבלה?
עד איזו רמה אנחנו מוציאים מידינו החלטות בדבר התיפעול השותף?
עו"ד דפנה קינן
כל פרויקט ופרויקט יובא לאישור מועצת העיר כחלק מהתב"ר בתקציב.
יואל עזרזר:
לפני אישור התקציב כל אחד מאיתנו יכול לבדוק על מה הוא מצביע.
אמיר ברטוב
כמו כל אחד מהפרויקטים גם כאן.
עו"ד דפנה קינן
אישור התב"ר הוא למעשה אישור הפרויקט.
אריה פרידמן:
ככה זה בכל פרויקט ותב"ר.
עדית דיאמנט:
אני מוכנה להצביע בעד ההחלטה על הסכם מסגרת.
מלי פולישוק:
אני מבינה שעל כל תב"ר צריך להראות מקורות מימון.
אמיר ברטוב:
נכון.
מלי פולישוק:
לפני אישור תשתיות  2015לאישור התב"ר נצטרך לאשר מקורות מימון.
מי בעד הסכם המסגרת כפי שהוצגה ע"י עו"ד דפנה קינן?
הצבעה:
בעד 12 -
נגד  -אין
נמנע  -אין
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סעיף : 9
פתיחת חשבון בבנק דיסקונט עבור "הבית של בנג'י" במקום חשבון הקיים בבנק הפועלים.
אמיר ברטוב מציג את הנושא .בית בנג'י בקשו שנפתח חשבון שיהיה סגור עבור התרומות,
שגייסה עמותת הידידים .החשבון היה בבנק הפועלים ע"ש עיריית רעננה.
במהלך התקופה הריבית היתה נמוכה .הבנק לאחר שפנינו אליו לא הסכים להעלות את
הריבית ,בגין התקופה שעברה ,ולכן החלטנו לפתוח חשבון בבנק דיסקונט ,ע"ש עיריית
רעננה  ,שיהיה סגור רק לצורך הפרוייקט שנותן ריבית יותר גבוהה.
מי בעד פתיחת חשבון בנק כאמור?
הצבעה:
בעד 12 -
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה:
פה אחד אושר פתיחת חשבון בבנק דיסקונט במקום בבנק הפועלים.
רשמה :עו"ד דפנה קינן ,היועצת המשפטית לעירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

רעננה פנינת השרון
www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

רח' אחוזה  ,103רעננה 43100
טל'  09-7610210פקס 09-7610207
14/14

