לשכת מנכ"ל
כ' שבט תשע"ג
 31ינואר 2013

פרוטוקול 08/2012
)תיקון נספח א' בהתאם לתמלול הישיבה(

מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ב' בחשוון תשע"ג 18/10/2012 ,בחדר
הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
מר אריה פרידמן
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן
שמואל וייס

ראש העיר
סגן ומ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר אילן כהן
גב' בלה צור
גב' דרורה כהן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
מר אבי לאופר

חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה )הצטרפה בשעה (20:50
חבר מועצה
חברת מועצה
מנכ"ל העירייה
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על סדר היום:
 .1קבלת פנים למר נתן ברק ,תושב העיר רעננה לרגל ,זכייתו בפרס לביטחון ישראל מטעם נשיא
המדינה על פיתוח מערכת כיפת ברזל ליירוט רקטות קצרות טווח.
 .2קבלת פנים לאתי ומשה חסן ,מייסדי ומנהלי "קרן רועי לא אחסר" והצגת עיקרי פעילויות
העמותה בשנה החולפת.
 .3הצגת סיכום פרויקט תעסוקת נוער בעירייה בחופשת הקיץ.
 .4הצגת סיכום פרויקט שיפוצי קיץ .2012
 .5תשובות לשאילתות.
 .6הצעה לסדר היום.
 .7בחירת עו"ד מיכל סער כחברה בדירקטוריון תאגיד "מי רעננה בע"מ".
 .8אישור עבודה נוספת לעובד עירייה.
 .9אכרזה על הרחובות ,כמפורט בנספח א' ,כרחובות ציבוריים והחלטה בדבר סלילתם.
 .10שינויים בהרכב הועדות העירוניות.
 .11בחירת הגב' מלי פולישוק בלוך כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(.
 .12אישור תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת" שיערך ביום
22/10/2012
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ראש העיר
טרם שנפתח את ישיבת מועצת העיר מן המניין ,לפנינו שני נושאים חגיגיים .הזמנו לכאן את אל"מ
במילואים נתן ברק ,תושב העיר ,לרגל זכייתו בפרס לביטחון ישראל לשנת  2012על פיתוח מערכת
השליטה והבקרה של "כיפת ברזל" ,זאת בתפקידו כמנכ"ל חברת ) mPrestאמפרסט מערכות(.
"כיפת ברזל" היא המערכת המבצעית היחידה בעולם ליירוט רקטות קצרות טווח .היא הוכרזה
מבצעית ב –  ,2011לאחר שלש שנות פיתוח ויירטה כבר יותר ממאה רקטות ששוגרו מרצועת עזה
לדרום מדינת ישראל.
פרס בטחון ישראל הוענק לאל"מ ברק על-ידי נשיא המדינה פרס בחודש ספטמבר האחרון יחד עם
עוד שבעה מבכירי המהנדסים שפיתחו את המערכת .חשוב לציין כי זוהי מערכת ההגנה האווירית
שהובילה למהפך במאזן הכוחות בין צה"ל לבין ארגוני הטרור ברצועת עזה.
זהו כבוד גדול לכולנו שתושב העיר זוכה בפרס יוקרתי וחשוב זה .אמנם מאחורי פיתוח המערכת
עומד צוות גדול של מפתחים ,אבל אתה היית המוביל והרבה מאד אזרחים במדינת ישראל חבים
לך תודה גדולה .זכות היא לנו היום להעניק לך תעודת הוקרה מטעם חברי מועצת העיר על פועלך
למען בטחון המדינה ושלומם של אזרחיה .אוסיף עוד כי כבר ביקשנו מנתן לתת הרצאה לבכירי
העירייה ובהחלט נזמין גם את חברי מועצת העיר להשתתף בהרצאה זו.
אני מזמין את אל"מ )מיל (.ברק לשאת דברים.
אל"מ )מיל (.נתן ברק
כמקובל ,אפתח בכבוד האכסניה .בשנה האחרונה נדהמתי לגלות שחברי מועצת העיר קשובים
ועובדים שעות רבות והכל ללא שכר .אני מלא התפעלות שכל מייל שאני שולח לראש העיר ,אני
מקבל תשובה מיידית ,נפלא לגור בעיר כזו ובמיוחד קשה לנהל עיר כזו עם תושבים תובעניים.
אוסיף ואומר עוד כי ברוח האמירה "טוב שכן קרוב מאח רחוק" ,שאני מתרגש מזה שהעירייה
יודעת להוקיר את תושביה .אינני בטוח שבעיר אחרת מעמד כזה היה מתרחש .ולכן אני מלא
הערכה ותודה על שהזמנתם אותי היום לישיבת מועצת העיר.
אדוני ראש העיר ,כמי שהיה קצין הבטיחות של פרוייקט ה"חץ" ,אתה יודע שאחד האתגרים
הגדולים שעמדנו בפניהם בפיתוח מערכת "כיפת ברזל" הוא ליתן מענה של יירוט טיל בפחות
משנייה מזמן ההתרעה .ואני שמח שעמדנו בכך.
חברי מועצת העיר ,תודה לכם שוב על ההזמנה לקבל תעודת הערכה .המשיכו לעשות את עבודת
הקודש שהינכם עושים בשליחות הציבור.
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ראש העיר
אני מזמין את אל"מ )מיל (.נתן ברק לקבל את תעודת ההוקרה.
מקריא את הכתוב בתעודה ומעניק לאל"מ )מיל (.את התעודה .מזמין את רעייתו ומעניק לה זר
פרחים.
ראש העיר
אני מבקש להעניק תעודת הערכה והוקרה לאתי ומשה חסן ,במלאת  14שנים לפעילותה של קרן
"רועי לא אחסר" .הקרן ,שהקמתם בעקבות המקרה הטראגי של מותו של רועי בנכם בתאונת
דרכים במהלך שירותו הצבאי ,עושה עבודת קודש למען ילדי רעננה .קרן שכל שקל שנתרם לה,
מקדישה למען חינוכם ורווחתם של ילדי העיר וצומחת ומתפתחת מידי שנה .משה ,אני מזמין
אותך לשאת דברים.
משה חסן
אנחנו מבקשים להודות לחברי מועצת העיר ובמיוחד לראש העיר ולמנכ"ל העירייה ,על תעודת
ההוקרה .מה שמדרבן אותנו ודוחף אותנו לפעול למען ילדי רעננה היא רוחו של בננו רועי,
שבשליחותו אנחנו פועלים .התחלנו בראשית הדרך עם תרומות בהיקף של  ₪ 40,000וכבר שנים
אחדות אנחנו עומדים על גיוס תרומות בהיקף של מיליון  ₪לשנה .רק לאחרונה קיימתי שיחה עם
מנכ"ל העירייה והתייעצתי איתו איך אנחנו ממנפים את התרומות שהרי הצרכים רק גדלים
והולכים משנה לשנה .לשמחתי ,המנכ"ל הציע לחבר את הקרן עם העסקים והמפעלים באיזור
התעשייה .יום ההתרמה השנה הניב סכום דומה לאשתקד ונראה כאילו מיצינו את הפוטנציאל של
התרמת תושבים .לכן ,בהזדמנות זו אני פונה לכל אחד ואחת מכם ,המכירים בעלי עסקים באיזור
התעשייה ,להירתם ולסייע לנו להגיע אליהם ולרתום אותם לטובת הקרן.
ראש העיר
אני מזמין את אתי ומשה חסן להעניק להם תעודת הוקרה על פעילותה של "קרן רועי לא אחסר".
ראש העיר מקריא את הכתוב בתעודה ומעניק אותה לגב' אתי ולמר משה חסן .מעניק זר פרחים
לגב' אתי חסן.
ראש העיר
תודה לאל"מ )מיל (.ברק ולרעייתו ולאתי ומשה חסן .אתם מוזמנים להישאר איתנו ככל שתחפצו.
אני ממליץ שתישארו לשני הנושאים הבאים ,שבוודאי תמצאו בהם עניין.
הנושא הראשון שביקשנו להציג בפני חברי מועצת העיר הוא – העסקת נוער בקיץ בעירייה.
פרוייקט הנערך זו השנה השלישית בעיריית רעננה והשנה שודרג ונוהל בהצלחה גדולה .זהו
פרוייקט שאנחנו מאד גאים בו .אבקש מגב' פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות ,להציג את הנושא.
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גב' פרי נתיב
אני מבקשת להציג מצגת קצרה על פרוייקט העסקת נוער )בסיכון( בקיץ בעיריית רעננה .עיקרי
הדברים – בתקופת הקיץ הועסקו בעירייה  170בני נוער בשני מחזורים בחודש יולי .בני הנוער
הועסקו ב 13 -מקומות תעסוקה וביניהם – במינהל החינוך  -בבתי ספר ובגני ילדים ,אגף
ההכנסות ,הרכש והלוגיסטיקה ,בחזות העיר ,בהנדסה ,במועדוניות של השירותים החברתיים,
בתרבות ,נוער ופנאי ,בפארק רעננה ,ברשות הספורט במחלקות התפאורה ,הקיימות ,ההתנדבות
ובמערך הביטחון העירוני.
את הפרוייקט הוביל אגף משאבי אנוש בשותפות מלאה עם האגפים המקצועיים המטפלים בבני
הנוער – מינהל החינוך ,האגף לשירותים חברתיים ,קידום נוער ומחלקת הנוער .הוכנה תוכנית
עבודה מדוקדקת ולו"ז לניהול הפרוייקט ,כולל איתור בני הנוער המתאימים לפרוייקט ,הופק
פנקס זכויות לבני הנוער כדי שגם הם וגם המעסיקים יכירו את זכויותיהם של נערים עובדים
ויקפידו למלא הוראות החוק ,נערכו מפגשי הדרכה לבני הנוער ולמעסיקים הישירים בעירייה,
ונקבעו שתי רפרנטיות ,האחת במשאבי אנוש והשנייה באגף לשירותים חברתיים – שהיוו כתובת
מצויינת לכל פנייה הן של בני הנוער והן של המעסיקים.
אני מבקשת להתמקד בשני ההיבטים המשמעותיים ביותר של הפרוייקט .האחד – התרומה
הגדולה של הפרוייקט לבני הנוער .הם זכו לחווייה של הצלחה והעצמה אישית ,התחילו וסיימו
פרוייקט מבלי שנשרו )דבר שאיננו מובן מאליו עבורם( ,חוו מסגרת מחייבת של עבודה ורכשו
הרגלי עבודה ומשמעת ,זכו להיכרות עם מבוגרים שלא מעולם ביה"ס ,שהפקידו בידיהם משימות
המחייבות בגרות ואחריות וכמובן זכו לשכר עבור עבודתם .ההיבט השני – התרומה לארגון.
מדובר בפרוייקט חוצה ארגון שחיזק את ממשקי העבודה המשותפת בין אגפי העירייה וליצירת
חווייה משותפת של הצלחה ,חווייה מעצימה למנהלים ועובדים ,שהעסיקו את בני הנוער ,התחברו
לשליחות החינוכית והחברתית של העירייה ותרמו לה במישרין .אני מבקשת לציין לשבח את
היצירתיות של מנהלים ,שידעו להעסיק את בני הנוער בעבודות מעניינות ומשמעותיות ,כדי לתת
להם הרגשה שהם אכן נחוצים ותורמים.
נמצאת איתנו כאן טל רחבי ,תלמידת כתה ט' מחט"ב "רימון" ,המשולבת במסגרת תכנית סל"ע.
טל הועסקה בקיץ בגן "דרור" .הזמנו גם את גב' רינה סגול ,אמו של עמנואל סגול ,תלמיד כתה ט'
בתיכון רועי קליין וביקשנו משתיהן לשתף אתכם בחוויותיהן מהפרוייקט.
התלמידה טל רחבי
טל רחבי מספרת שהעבודה תרמה לה מאד .היא נהנתה וזכתה לחווייה מצויינת מהעבודה עם ילדי
הגן.
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גב' רינה סגול
גב' סגול מספרת בהתרגשות על חשיבות תעסוקת הקיץ לבנה .זה הוציא אותו בקר בקר מהמיטה.
היה לו בשביל מה לקום בבקר .זה הוציא אותו מההסתגרות לאורך ימים בבית וליצירת קשר עם
נערים אחרים כמו גם עם עובדים בעירייה ,הוא זכה לחווייה מעצימה ומבגרת כמו גם לחוויית
הצלחה והשתכרות מעבודתו הוא .הגב' סגול מודה בהתרגשות לעירייה על הפרוייקט ומקווה כי
ימשך גם בשנים הבאות.
גב' פרי נתיב
אני מבקשת להודות לכל מי שנטלו חלק בפרוייקט ובראש ובראשונה למיכל הירש-נגרי ,סמנכ"ל
מינהל החינוך ,לרותי נאור ,ראש האגף לשירותים חברתיים ,למיכל רוזין ,מנהלת היחידה למעקב
ובקרה במשאבי אנוש שהובילה את הפרוייקט ולאורנה רוטברג ,מנהלת מדור גיוס במשאבי אנוש
שניהלה את ההשמה והשיבוץ של בני הנוער ועמדה בקשר שוטף עם המעסיקים ,לתמר קנימח,
מנהלת קידום נוער ,לסיגל מצר-תלמי ,מנהלת מחלקת נוער וצעירים ,לשרי שבט ,מנהלת תחום
נוער בסיכון במחלקת נוער וצעירים ולליאורה דיקשטיין ,עו"סית לבני נוער ,שהייתה הכתובת לכל
בעיה שהתעוררה עם בני הנוער .האם תרצנה להוסיף על הדברים שנאמרו?
גב' תמר קנימח
אני מבקשת להודות לעירייה על הפרוייקט החשוב הזה .אין לכם מושג כמה התרומה לבני הנוער
מפרוייקט זה היא משמעותית ומהווה חלק מתהליך ההעצמה של בני נוער אלה .אנו רואים
בתקופת העבודה חלק אינטגרלי בתהליך החינוכי-טיפולי בבני הנוער .אשתף אתכם רק בדוגמא
אחת של נער ,הסובל מחרדה חברתית ,שאיננו יוצא כלל מביתו ובזכות הפרוייקט הזה חל בו שינוי
מדהים .מה שלא הצלחנו בשגרת הטיפול והלימודים ,הצליח הפרוייקט הזה לעשות לנער הזה .אני
מבקשת להגיד תודה גדולה לפרי ולמשאבי אנוש על הדרך המקצועית שבה נוהל הפרוייקט ועל
השותפות המצויינת בינינו .אסור שפרוייקט חשוב כזה יפסק ואני מקווה שחברי מועצת העיר
יסייעו בהמשך קיומו מידי קיץ.
גב' ליאורה דיקשטיין
שמחתי מאד מאד לקחת חלק בפרוייקט כל-כך מדהים .כדי שתחוו כמה הפרוייקט הזה חשוב
ותורם לבני הנוער ,ביקשתי מאמו של עמנואל סגול לבוא ולשתף אתכם ולהביא את הצד של
ההורים לגבי הפרוייקט .מדובר בילדים שאנחנו רוצים להעניק להם תחושת הצלחה ודווקא לנוער
כזה ,שחווה הרבה תסכולים ואכזבות .והצלחנו מאד .גם אני מצטרפת לבקשה להמשיך בפרוייקט
הזה מידי קיץ ומודה לכל מי שנטל בו חלק.
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
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מר דן ברוך
אני שמח לשמוע על המפעל החינוכי-חברתי החשוב הזה .מדובר בבני נוער ,שמתנסים לראשונה
בעבודה ובהחלט חשובה ההכנה שלהם לקראת תקופת העסקתם .יש לי זכות ראשונים ,שכבר
בשנת  1989בזמן כהונתו של זאביק בילסקי ,הבאתי למועצה את הנושא ואז קיימנו שלושה כנסי
הדרכה לבני הנוער וגם למעסיקים על מנת להכין אותם לפרוייקט .אז שילבנו גם ילדי עובדים .נער
שמתנסה בעבודה ,תיהיה לו יותר מוטיבציה והוא לא ישכח זאת לעולם .הוא למד את ערך הכסף
ויודע להעריך אותו ולממן לעצמו לימודים ,ספרים וגם בילויים בתקופת החופשה .הבאתי איתי
מספר תמונות להראות כמה יפה השתלבו אז הנערים בעבודה בזכות אגף הרווחה ובזכות
המנהלים והעובדים .אני שמח לשמוע שהפרוייקט ,שהופסק בזמנו ,התחדש .תודה לראש העיר,
למנכ"ל העירייה ,תודה לראש העיר הקודם ,שהיתה לו רגישות מיוחדת לילדים האלה.
עו"ד איתן גינזבורג
אני עצמי הועסקתי אז בהיותי נער בעבודת כפיים באגף הלוגיסטיקה .אני זוכר את החווייה הזו
עד היום .וגם אותך ,דן ,אני זוכר מהמפגש בחדר מבקרים ,שנערך בבוקר יום העבודה הראשון .זהו
מפעל חשוב מאד ודוגמא לשיתוף פעולה נהדר של אגפי העירייה .אני שמח שהעירייה השכילה
להחזיר פרוייקט זה ומקיימת אותו כבר שלש שנים והשנה במתכונת הזו ובטוח שבני הנוער
מקבלים במסגרתו הרבה ערכים שמוטמעים בהם להמשך דרכם כבוגרים.
בהזדמנות זאת ,אני מבקש להזכיר כי במהלך הקיץ עמלו  20בני נוער בהעלאת מחזה במסגרת
תיאטרון "מסך עולה" של האגף לשירותים חברתיים .גם זה חלק מהפרוייקטים החינוכיים-
חברתיים החשובים שמעצימים את בני הנוער .שיתוף הפעולה המדהים הזה הוא תרומה נהדרת
לעיר .העסקת בני נוער ,מתן הזדמנות לקידום והעצמה לצד פעילות הקיץ הגדולה של מחלקת
הנוער בקיץ – היא ברכה גדולה לכולנו .יישר כוח לכל העושים במלאכה.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת לדבר בשבח ההמשכיות וההתמדה שיש להן חשיבות גדולה .זוהי עבודת קודש
שמעניקה לבני הנוער מוסר עבודה ,כישורי התמדה ,הכנה לבגרות .אנחנו נפעל שפרוייקט זה ימשך
גם בשנים הבאות בשיתוף כל הגורמים ,שעסקו בו השנה ושולחת תודה לכל השותפים להצלחה.
ראש העיר
אני מבקש להודות לפרי ,לצוות משאבי אנוש ,למיכל ,לרותי ,לתמר ,לליאורה ,לשרי ולכל
המנהלים והמעסיקים בעירייה שהיו חלק מהפרוייקט .אין ספק שגם הם נתרמו ממנו .יישר כוח!
גב' פרי נתיב
אני מבקשת להודות גם למנכ"ל העירייה ,מר אבי לאופר ,שהיה רתום כולו לפרוייקט הזה ולבו
היה פתוח לכל פנייה ולכל בקשה מאיתנו ועמד לצידנו לכל אורך הפרוייקט והוא שותף ראשי
להצלחתו.
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ראש העיר
אני מבקש ממיכל הירש-נגרי ,סמנכ"ל מינהל החינוך להציג את נושא שיפוצי הקיץ במוסדות
החינוך.
גב' מיכל הירש-נגרי
אני מבקשת להציג מצגת על שיפוצי הקיץ .עיקרי הדברים  -בשיפוצי הקיץ השנה הושם דגש על
נושא הבטיחות וליקויים המדורגים עדיפות  .1במסגרת זו הוחלפו גדרות היקפיות בבתי ספר וגני
ילדים ,כמו כן הוחלפו דלתות רבות ישנות בכל מוסדות החינוך .דגש נוסף הושם בנושא שיפוץ
חדרי שירותים בבתי הספר וגני הילדים.
כמו בכל שנה ועל פי תכנית רב-שנתית ,נבחר בית ספר ותיק לשיפוץ עומק ושדרוג .השנה נבחר בית
ספר "יבנה" ,שבו הושקעו למעלה ממיליון  .₪בתיכון רועי קליין הוספנו כיתות לימוד ושודרגה
חצר בית הספר .נבנו  15גני ילדים חדשים ,אשר קלטו את כל ילדי הטרום-טרום על פי חוק
טרכטנברג .נבנו מממי"ם )מרחבים מוגנים( בשישה גני ילדים ותיקים ,אשר לא היו ממוגנים.
כמו בכל שנה אנו מנגישים את הגנים ובתי הספר על פי צורכי תלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות או
חושיות .השנה הונגשו כיתות ללקויי שמיעה והותקנו מעלונים להנגשה פיזית.
כמו בכל שנה כל בתי הספר נצבעו ,עברו ניקיון יסודי ,כולל עבודות גינון ותשתיות השקייה
ותשתיות מיחשוב .אולם ספורט בבית הספר פעמונים נמצא בשלבי בנייה מתקדמים.
כל הפרוייקט הגדול והמורכב הזה נעשה בעבודה מאומצת ,מסורה ומקצועית ובלו"ז קצר מאוד
בחופשת הקיץ והתאפשר בשל שיתופי הפעולה של מינהל החינוך עם אגף רכש ולוגיסטיקה ,אגף
חזות העיר ,אגף המיחשוב ואגף ההנדסה.
ראש העיר
אני מבקש להודות למיכל ולמנכ"ל העירייה ,שהוביל את שיפוצי הקיץ .תודה לכל המנהלים
והעובדים בכל האגפים שהיו שותפים לעבודה ועמדו בה בלו"ז קצר ומהודק ואיפשרו לפתוח את
שנת הלימודים בצורה טובה וחלקה .השנה נפתחה שנת הלימודים ב 27 -באוגוסט ולכן חלק
מהעבודות נדחו לחופשת סוכות.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת להזכיר כי ביקשתי להציג בפני מועצת העיר מסמך בנושא בטיחות קרינה ובהזדמנות
זו אני שמחה שבחופשת סוכות נפתרה בעיית הקרינה בתיכון אוסטרובסקי.
ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .האם יש הערות לפרוטוקול?
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גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת את התייחסותה של היועצת המשפטית ,עו"ד אילנה בראף .בישיבה הקודמת בסעיף
הדן בנושא ההלוואה של  47מיליון  ,₪שאלתי אם ההלוואה נועדה לטפל בקשיי הנזילות של
העירייה ולא קיבלתי תשובה
סעיף 5
תשובה לשאילתא.
ראש העיר
מונחת לפניכם שאילתא של ד"ר עדית דיאמנט ,חברת מועצת העיר בנושא גישה וחנייה למבני
ציבור ברחוב הפרחים:
"בישיבה של וועדת הקצאות שהתקיימה בתאריך  23.4.2009על רקע בעיות תחבורה וחניה צפויות
בשל ריבוי מבני הציבור בסמיכות גדולה ברחוב הפרחים ,נאמר ע"י מר יאשי סער אדריכל העיר,
כי מתוכנן כביש גישה ומגרש חניה גדול שישרת את מבני הציבור מדרום לרחוב הפרחים .בעקבות
זאת הוחלט כי הכניסה הראשית של כל מבני הציבור ברחוב ,הן לרכב והן להולכי רגל תהיה מצד
מגרש החניה כלומר מצד דרום .על סמך החלטה זו הוסרה התנגדות של התושבים לבניית מבני
הציבור .החלטה זו גם הובאה לאישור מועצת העיר ואושרה כאמור .במבני הציבור שהוקמו ברחוב
הפרחים ממוקמת הכניסה הראשית מצד רחוב הפרחים – כלומר מצד צפון ,וזאת בניגוד מוחלט
להחלטת המועצה .לפני כשנתיים פנינו אליך בנושא זה ,והבטחת שהנושא יטופל .ביצוע התוכניות
ע"פ התכנון הקיים ,מעבר להיותו בניגוד להחלטת המועצה ,גם יגרום לעומס תחבורתי על רחוב
עמוס בלאו הכי ,ובעיית חניה ברחוב הפרחים שגם היום איננו משופע בחניות .בנוסף ,שניים ממבני
הציבור כבר בשלבים מתקדמים של בניה ואילו הכביש העוקף ומגרש החניה העורפי לא נראים
בכלל בשטח .שאלתנו אם כן ,היא .1 :כיצד תפעל העירייה כדי לקיים את החלטת המועצה על
הכניסה למבני הציבור שלא דרך רחוב הפרחים?  .2מתי ניתן יהיה לראות בשטח את הכביש העוקף
ואת מגרש החניה העורפי"
ראש העיר
אבקש ממ"מ וסגן ראש העיר ,עו"ד איתן גינזבורג להשיב על השאילתא.
עו"ד איתן גינזבורג
הגישה למבני הציבור הממוקמים ברחוב הפרחים מתוכננת להתבצע באמצעות כביש גישה שייסלל
מדרום להם ,זאת בהתאם להחלטת ועדת הקצאות קרקע.
עם השלמת העבודות המתבצעות בכביש  531בסמוך לכביש הגישה המתוכנן תתבצע סלילה של
כביש הגישה למוסדות ציבור אלה.
בימים אלה מבוצע שביל גישה זמני לבית בנג'י מהחניון הקיים במקום.

רחוב אחוזה  , 103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
סימוכין53760 :

9

לשכת מנכ"ל
כ' שבט תשע"ג
 31ינואר 2013

ד"ר עדית דיאמנט
למה הכוונה ב"עם השלמת העבודות"? האם יש לוח זמנים? איך פועלת העירייה לקיים את
ההחלטה שהכניסה למבני הציבור תהיה מצד דרום?
עו"ד איתן גינזבורג
ועדת הקצאות דנה וקבעה שתהיה כניסה נוספת למבנים גם מדרום ,כדי להבטיח שמי שמגיע
אליהם ברכב לא יחנה ברחוב הפרחים .אבל הכוונה שתהיה גם כניסה להולכי רגל מצפון .הנושא
לא נדון במועצת העיר אלא בוועדת תכנון ובנייה .הדבר יקרה לכשיושלמו העבודות של כביש . 531
בשלב זה הגישה אליהם היא זמנית.
סעיף 6
הצעה לסדר היום.
ראש העיר
מונחת לפניכם הצעה לסדר של ד"ר עדית דיאמנט ,חברת מועצת העיר בנושא הדרת נשים.
עדית ,בבקשה.
ד"ר עדית דיאמנט
בישיבת מועצת העיר שנערכה ב 30-לאוגוסט הוסרה הצעה לסדר של חבר המועצה שי אבן בנושא
הדרת נשים באירועים עירוניים או באירועים בתמיכה עירונית.
בתשובתו טען ראש העיר כי" :ברעננה לא היתה ,לא קיימת ולא תהיה הדרת נשים באירועים
ובמפעלי העירייה ואקפיד על כך גם בעתיד".
תשובת ראש העיר תמוהה ביותר בעיני הואיל ומספר ימים לפני כן ב 6.8-התקיים במשכן למוזיקה
ואומנות שהוא בהחלט מתקן של עיריית רעננה ,אירוע סיום הש"ס העולמי .במודעה על האירוע
)שנערך בחסות ראש העיר וכלל לוגו של עיריית רעננה( הוקצו מקומות מיוחדים לנשים .יתכן
שראש העיר איננו יודע מה משמעותה של הדרת נשים – הקצאת מקומות מיוחדים לנשים זו
בדיוק הדרת נשים .ובכך מהווה תשובותו למעשה עצימת עין למקרה של הדרת נשים.
כל אירוע שמתקיים במרחב הציבורי ברעננה הוא אירוע באחריות עיריית רעננה )אפילו להקמת
דוכן צריך אישור עירוני( .ולפיכך לא יכולה עיריית רעננה להתנער מאחריות למשל למחיצת
ההפרדה באירוע של חב"ד.
הצבת מחיצה ברחבה ציבורית היא בלתי חוקית לא רק מפני שהיא סותרת את עקרון השוויון
וכבוד האדם אלא גם משום שהיא מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים ,שירותים ובכניסה
למקומות בידור ומקומות ציבוריים ,תשס"א –  ,2000משום שמדובר על הגבלת כניסה למקום
ציבורי מטעמי מין.
מועצת העיר ברעננה צריכה לקבל החלטה שהיא לוקחת אחריות על אירועים במרחב הציבורי ולא
תאפשר קיום כל אירוע המדיר נשים בכל המרחב הציבורי ברעננה.
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להחלטה זו יש ערך הצהרתי וחינוכי חשוב לגינוי מכל וכל של תופעה זו .זה עדיף בהרבה על העברת
הדיון לוועדת החינוך שתבחן את האפשרויות להעמיק ולהרחיב את השיח בנושא זה במערכת
החינוך ".העברת הדיון לוועדת החינוך היא התעלמות מהעובדה שהבעיה מושרשת כבר בחברה
הישראלית כתוצאה משנים רבות של עצימת עיניים.
על כן אני מציעה כי הנושא יעלה כהצעה לסדר בישיבת מועצת העיר הקרובה בחודש נובמבר ,וכי
תתקבל החלטה עקרונית בנושא המהווה עמדה מחייבת של מועצת העיר.
מר אריה פרידמן
המחיצה ברחבת "יד לבנים" איננה הדרת נשים .זו תפילה וכמו בכל תפילה יש הפרדה בין גברים
לנשים .כל זה איננו אלא בגלל הבחירות המתקרבות .האירוע הזה מתקיים במתכונתו הקבועה
כבר ארבע שנים וכשהייתם בקואליציה מעולם לא הערתם על כך.
ד"ר עדית דיאמנט
מחיצה במרחב הציבורי איננה חוקית .איננו יכולים להעלים עין מהדברים הקטנים ,שמגיעים
למקומות מסוכנים והמחיר יכול להוביל אותנו למקומות שאיננו רוצים להיות בהם .ההחלטה של
מועצת העיר להעביר נושא זה לדיון בוועדת החינוך במטרה להרחיב את השיח בנושא במערכת
החינוך ,איננה מספיקה .אני מניחה שזה קורה ותעשו להעמקת המודעות לנושא זה במערכת
החינוך .אבל לא מערכת החינוך פרסמה את המודעה על הקצאת מקומות נפרדים לנשים באירוע
העולמי לסיום קריאת הש"ס .אני מבקשת לקבל החלטה הצהרתית שלא נאפשר הדרת נשים
באירוע עירוני ,במתקן עירוני ובמרחב הציבורי .במקום לדחות את ההצעה לסדר ,החלטה כזו
תביא כבוד לעיר .שמועצת העיר מתייצבת באופן מובהק נגד הדרת נשים כי לא ניתן להוריד נושא
כזה מסדר היום במדינת ישראל.
ראש העיר
עיריית רעננה מתנגדת בתוקף ומגנה כל מקרה של הדרת נשים במרחב הציבורי בעיר.
על פי הצעתה של חברת המועצה מלי פולישוק מיום  ,28/08/2012קיימה הנהלת העיר דיון בנושא
חינוך לדמוקרטיה ומניעת הדרת נשים .הנהלת העיר החליטה שלא תהיה הדרת נשים במרחב
הציבורי ברעננה .עוד הוחלט כי ועדת החינוך תקיים דיון בנושא חינוך לדמוקרטיה ומגדר ותבחן
את האפשרויות להעמיק ולהרחיב את השיח בנושא זה במערכת החינוך.
דיון זה עתיד להתקיים בישיבה הקרובה של הועדה ב.18/12/2012 -
וכך ברעננה לא היתה ,לא קיימת ולא תהיה הדרת נשים באירועים ובמפעלי העירייה ואקפיד על
כך גם בעתיד.
לאור האמור לעיל ,איני מוצא מקום לקיים דיון נוסף בנושא ומבקש ממועצת העיר להסיר את
ההצעה מסדר היום.
ראש העיר
מי לאישור הצעתי להסיר את ההצעה מסדר היום?
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הצבעה
בעד – 8
נגד – 6
נמנע -
החלטה
ברוב קולות הוסרה ההצעה מסדר היום.

סעיף 7
בחירת עו"ד מיכל סער כחברה בדירקטוריון תאגיד "מי רעננה בע"מ".
ראש העיר
מונחים לפניכם קורות החיים של עו"ד מיכל סער .מי לאישור בחירתה של עו"ד מיכל סער כחברה
בדירקטוריון תאגיד "מי רעננה בע"מ"?
הצבעה
חברת המועצה ,גב' דבי סלוצקי לא משתתפת בהצבעה בשל תפקידה כדירקטורית בתאגיד "מי
רעננה בע"מ".
בעד – 13
נגד –
נמנע
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את בחירתה של עו"ד מיכל סער כחברה בדירקטוריון תאגיד "מי
רעננה בע"מ".
סעיף 8
אישור עבודה נוספת לעובד עירייה.
ראש העיר
הנושא לא ידון היום.
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סעיף 9
אכרזה על הרחובות ,כמפורט בנספח א' ,כרחובות ציבוריים והחלטה בדבר סלילתם.
ראש העיר
אבקש ממ"מ וסגן ראש העיר ,עו"ד איתן גינזבורג ,להציג את הנושא.
עו"ד איתן גינזבורג
אנחנו מבקשים לאשר שמות לרחובות בשכונת "נאות עוזי" ובשכונת "נווה זמר" כרחובות
ציבוריים כדי שניתן יהיה להתחיל בסלילתם .רשימת השמות מונחת לפניכם.
ד"ר עדית דיאמנט
אני בעד מתן שמות של נשים לרחובות אבל שכונה שלמה )"נאות עוזי"( שכל רחובותיה על שמות
נשים נראית לי החלטה לא נכונה.
ראש העיר
מי לאישור אכרזה על הרחובות ,כמפורט בנספח א' ,כרחובות ציבוריים והחלטה בדבר סלילתם?
חבר המועצה שי אבן ,יצא מהישיבה.
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה-אחד אכרזה על הרחובות ,כמפורט בנספח א' ,כרחובות ציבוריים והחלטה
בדבר סלילתם.
חבר המועצה שי אבן חזר לישיבה.
סעיף 10
שינויים בהרכב הועדות העירוניות.
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ראש העיר
להלן פירוט השינויים המוצעים בועדות העירוניות:
 .1ועדת מכרזים -גב' דבי סלוצקי תמונה כחברת הועדה במקומה של ד"ר עדית דיאמנט.
 .2ועדת הקצאות -מר שי אבן ימונה כחבר הועדה במקום ד"ר עדית דיאמנט אשר תשמש
כממלאת מקומו בועדה.
 .3ועדת תמיכות -גב' דבי סלוצקי תמונה כממלאת מקומה של ד"ר עדית דיאמנט כחברת הועדה.
 .4ועדת כספים -ד"ר עדית דיאמנט תמונה כממלאת מקומה של גב' רונית וינטראוב כחברת
הועדה.
 .5ועדת המשנה לתכנון ובנייה -גב' רונית וינטראוב תחליף את מר שי אבן כממלא מקומה של גב'
דבי סלוצקי בועדה.
 .6ועדת ביקורת -גב' דבי סלוצקי תמונה כחברת הועדה.
האם יש התייחסויות?
ד"ר עדית דיאמנט
ביקשתי שדבי סלוצקי ,תחליף אותי בוועדת מכרזים ורונית ויינטראוב תהיה ממלאת מקום.
ראש העיר
נכון .זו טעות סופר .מבקש לתקן את סעיף  1בהתאם לכך.
מי לאישור שינויים בהרכב הוועדות העירוניות כמפורט להלן )כולל השינוי המבוקש ע"י עדית(:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ועדת מכרזים -גב' דבי סלוצקי תמונה כחברת הועדה במקומה של ד"ר עדית דיאמנט .גב'
רונית וינטראוב תשמש כמ"מ של גב' דבי סלוצקי כחברת הועדה.
ועדת הקצאות -מר שי אבן ימונה כחבר הועדה במקום ד"ר עדית דיאמנט אשר תשמש
כממלאת מקומו בועדה.
ועדת תמיכות -גב' דבי סלוצקי תמונה כממלאת מקומה של ד"ר עדית דיאמנט כחברת הועדה.
ועדת כספים -ד"ר עדית דיאמנט תמונה כממלאת מקומה של גב' רונית וינטראוב כחברת
הועדה.
ועדת המשנה לתכנון ובניה -גב' רונית וינטראוב תחליף את מר שי אבן כממלא מקומה של גב'
דבי סלוצקי בועדה.
ועדת ביקורת -גב' דבי סלוצקי תמונה כחברת הועדה.

הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע –
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החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את השינויים בהרכב הוועדות כמפורט לעיל ,לרבות השינוי המבוקש
ע"י ד"ר עדית דיאמנט.
סעיף 11
בחירת הגב' מלי פולישוק בלוך כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(.
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' דבי סלוצקי
למועצה זו יש שיקול דעת בבחירת סגנים ,לפיכך אנחנו מבקשים להציע את מועמדותה של גב' בלה
צור כסגנית ראש העיר עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות "בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם"  ,וזה בניגוד לממלא מקום ששם רק ראש העיר יכול להחליט.
גב' צור היא בין ותיקות חברות מועצת העיר וכבר מספר פעמים דילגו עליה במינוי סגנים ,אפילו
שהיא החברה הבכירה בסיעה השנייה הגדולה ביותר אחרי מרצ ,ואין מקום למנות שתי סגנים
מסיעות יחיד במקומה .בלה צור ממונה על השירותים החברתיים ויש לה עבר עשיר ומרשים
בהגנה על הזכויות של אנשים עם נכויות ובעלי צרכים מיוחדים גם בשל נכותה וכל מה שהיא
מייצגת .אני חושבת שמנויה יכול להוות מקום לגאווה ואור למופת לציבורים שהיא מייצגת.
ראש העיר
אני מודה לך ומבקש לעבור להצבעה .לפי חוות הדעת המשפטית ,נצביע בנפרד על ההצעה למנות
את גב' מלי פולישוק בלוך לסגנית ראש העיר ובנפרד על ההצעה למנות את גב' בלה צור לסגנית
ראש העיר.
מי בעד בחירת הגב' מלי פולישוק בלוך כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(?
הצבעה:
בעד – 9
נגד – 5
נמנע – 0
ראש העיר
מי בעד בחירת הגב' בלה צור כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(?
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הצבעה:
בעד – 5
נגד – 9
נמנע – 0
גב' דרורה כהן ,חברת מועצת העיר ,נכנסה והצטרפה לישיבה.
ראש העיר
אנחנו נבצע הצבעה נוספת בהתאם להוראת היועצת המשפטית.
מי בעד בחירת הגב' מלי פולישוק בלוך כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(?
הצבעה:
בעד – 10
נגד – 5
נמנע – 0
ראש העיר
מי בעד בחירת הגב' בלה צור כסגנית ראש העיר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא שכר(?
הצבעה
בעד – 5
נגד – 8
נמנע – 2
החלטה
ברוב של  10מול  5אישרה מועצת העיר את בחירת הגב' מלי פולישוק בלוך כסגנית ראש העיר ,לפי
סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975 -ללא
שכר(.
ראש העיר
ברכותינו לגב' מלי פולישוק בלוך על בחירתה לסגנית ראש העיר ואיחולי הצלחה בתפקידה .רשות
הדיבור למלי .בבקשה.
גב' מלי פולישוק בלוך
אני רוצה להודות לאלה שתמכו בבחירתי .אני יכולה להבטיח לכם כי כפי שפעלתי עד היום ,הן
באופוזיציה והן בקואליציה ,אמשיך לפעול במיטב הכישורים ,הידע והאהבה שיש לי לתושבי
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רעננה .אינני זקוקה לציונים מצעירים ,שזה עתה התחילו בפעילותם הציבורית .אני מאחלת לכל
הפעילים שהגיעו למועצת העיר ,שיתמידו בפעילותם ויעשו דברים טובים למען הציבור.
אני רוצה להגיד לעדית ,חברתי הטובה ,שהצביעה נגדי וזה כואב לי ,ונשאה נאום בנושא הדרת
נשים .אני מזדהה איתה בכל לבי נגד התופעה המזוויעה והמכוערת הזו ,שנוכח לה אני מרגישה
מושפלת .ואני לא צריכה שילמדו אותי מהי הדרת נשים .ויחד עם זאת ,אנחנו גם בעד פלורליזם
ודווקא אתם ,כסיעת מרצ ,שאתם בעד לתת לכל אחד לקיים את אמונתו בדרך שבה הוא מאמין
לא תתנו לדתיים ולחרדים לחיות את חייהם בדרכם? כל אחד רשאי לחיות את חייו בדרכו ובתנאי
שאיננו כופה אותה על האחרים.
ראש העיר ביקש ממני לטפל בפרויקטים מיוחדים והראשון והחשוב מביניהם זה נושא יחסי
דתיים-חילונים ,כולל הסעה ציבורית בשבת .אני מבטיחה לכם שאמשיך ללכת בדרכי ולעשות את
הדברים שאני מאמינה בהם.
ראש העיר
תודה למלי .ברשותכם נעבור לסעיף האחרון על סדר היום.

סעיף 12
אישור תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת" שיערך ביום
. 22/10/2012
ראש העיר
אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן
עבור "מבצע הקש בדלת" שיערך ביום ? 22/10/2012
מר יואל עזרזר ,סגן ראש העיר ,יצא מהישיבה.
הצבעה
בעד 13 -
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה-אחד תרומה בסך  ₪ 5000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש
בדלת" שיערך ביום . 22/10/2012
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ראש העיר
אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת המועצה מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

______________________
נחום חופרי
ראש העיר
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לשכת מנכ"ל
כ' שבט תשע"ג
 31ינואר 2013

נספחים:
נספח א'
לסעיף  – 9רשימת שמות רחובות:
רשימת שמות בשכונת "נווה זמר"
 .1אהוד מנור
 .2אלכסנדר פן
 .3אריק לביא
 .4בני אמדורסקי
 .5ג'ו עמר
 .6דליה רביקוביץ'
 .7חיים חפר
 .8יאיר רוזנבלום
 .9יהודה עמיחי
 .10יעקב אורלנדר
 .11יפה ירקוני
 .12יצחק גרציאני
 .13מרדכי זעירא
 .14משה וילנסקי
 .15נעמי שמר
 .16סשה ארגוב
 .17ע .הלל
 .18עוזי חיטמן
 .19עלי מוהר
 .20עפרה חזה
 .21שושנה דמארי
 .22תרצה אתר
רשימת שמות בשכונת "נאות עוזי"
 .1גולדה מאיר
 .2חייקה גרוסמן
 .3מניה שוחט
 .4צביה לובטקין
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