לשכת מנכ"ל
כ"ג שבט תשע"ב
 16פברואר 2012

פרוטוקול 02/2012
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ט"ז בשבט תשע"ב 9/02/2012 ,בחדר
הישיבות בבית "יד לבנים".
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גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
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מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

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

נעדרו:
הרב שמואל וייס

חבר מועצה

רח' אחוזה  ,103רעננה  • 43600המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207.
סימוכין36934 :

1

לשכת מנכ"ל
על סדר היום:
 .1התייחדות עם זכרו של מ"מ וסגן ראש העיר ,עוזי כהן ז"ל במלאת  4שנים לפטירתו.
 .2תשובה לשאילתא.
 .3הצעות לסדר היום.
 .4מינוי גב' רונית וינטראוב שמונתה כסגנית לראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,תשל"ה ,1975 -כסגנית וממלאת מקום
ראש העיר ע"פ סעיף  14לחוק ,ללא שינוי בסמכויות.
 .5תרומה בסך  ₪ 5,000ל"קרן רועי לא אחסר" לקראת ערב ההתרמה השנתי שיערך
ב.13/03/2012 -
 .6רכישת  10כרטיסים לאירוע ההתרמה השנתי של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה
מינית -השרון -בסך של  ₪ 1,500סה"כ.
 .7אישור מועצת העיר ליציאה למו"מ  ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 58/2011התקנה ,תחזוקה והפעלת מתקני פרסום חוצות באמצעות
מסכים אלקטרוניים בתחומי העיר רעננה.
 .8תמיכות לתנועות נוער ,לסימפונט רעננה ולעמותה למען הקשיש לשנת  ,2012בהתאם
להמלצת ועדת התמיכות.
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לשכת מנכ"ל
ראש העיר
ערב טוב .אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר בהתייחדות עם זכרו של עוזי כהן ז"ל ,סגן
ומ"מ ראש העיר ,במלאת ארבע שנים למותו .נמצאים עמנו כאן כרמלה ,רעייתו ,ילדיו ,אחיו
ואחיותיו .הרשו לי בבקשה לומר דברים לזכרו.
כרמלה יקרה ,בני משפחת כהן הנכבדים,חברים יקרים.
לפני ארבע שנים נלקח מאיתנו ,בטרם עת ,חבר וידיד יקר וכולנו נותרנו חסרים ,בליבנו ובליבם
של רבים מתושבי רעננה ,חקוקה תרומתו הגדולה לעיר רעננה.
יותר מהכול עוזי היה מזוהה עם העיר רעננה ,אותה אהב בכל מאודו ולה הקדיש את מרבית
שנותיו .אדם בעל שמחת עשייה ,התלהבות בלתי נלאית וסבלנות מעוררת הערכה לכל אחת ואחד.
אנו נזכור אותו כמי "שנתן את הנשמה ואת הלב" ,שימש כדמות אב ואוזן קשבת לכל תושבי העיר
– ברגישות ,בגובה העיניים ומתוך אהבת אדם צרופה.
רעננה הייתה למפעל חייו של עוזי ובקרוב יתממש אף חלומו לבניית שכונת המגורים הסמוכה ללב
הפארק .השכונה "נאות עוזי" ,תיקרא על שמו ,כאות הוקרה והצדעה לפועלו.
כרמלה היקרה ,הילדים שי ,ליאת ,רועי ,ליאור ונטלי – רעננה מאמצת אתכם בחום אל ליבה
ותמשיך להיות לצידכם.
נוח על משכבך בשלום .תהא נשמתך צרורה בצרור החיים .אמן.
ראש העיר
האם מי מחברי המועצה מבקש לשאת דברים לזכרו של עוזי?
גב' דרורה כהן
אני מבקשת לדבר על עוזי דווקא מנקודת מבט פוליטית .אני תמיד הצבעתי בשביל המפד"ל .אבל
תמיד פניתי לעוזי לקבל עזרה ואז היה שואל אותי "למה אינך פונה למי שהצבעת עבורו?"
ואז  -תמיד עזר .כזה היה עוזי .בפרשת השבוע ,פרשת "משפטים" ,אחד הדברים הראשונים שיתרו
עושה כשהוא רואה כמה קשה למשה בהובלת העם ,הוא מציע לו למנות שרי מאות ושרי אלפים ,כדי
להקל עליו .ומשה ,ללא אגו שומע להצעתו.
יש לנו ,חברי המועצה מה ללמוד מזה .כולנו פועלים ונרתמים להעניק שירות אמין ולעזור לתושבים
וכולנו שואבים זאת ממשה ,שכולנו מזרעו ,מאותה משפחה .משה מוכן לקבל דעה אחרת ,גם מיתרו,
שאיננו יהודי .זה מה שאני מבקשת מחברי המועצה .לעבוד בשיתוף פעולה לטובת כלל הציבור.
מר משה הרשקוביץ
אין כמעט יום שאנחנו לא זוכרים את עוזי .הוא היה קודם כל אוהב רעננה .הוא היה פרופסור למדעי
החיים ולמדעי המדינה ובעל יכולת מיוחדת לנתח מהלכים פוליטיים .הוא הוקיר לימודים ותלמידי
חכמים .היה גאה בבניו ובבנותיו שלמדו באוניברסיטה .והיה איש משפחה למופת .דאג לאחיו
ולמשפחתו .ובעל חוש הומור שלא מוצאים כמוהו .היה מעיר אותי לפעמים בלילה ואומר לי "בא
מהר ,יש פה אל-קעידה" .בוא לעזור" .ידועה בדיחה אמיתית שלו – כאשר שתלו דקלים ברחוב ויצמן,
צלצל אליו תושב בלילה והתלונן כי כל הדקלים גבוהים ורק דקל אחד ,מול ביתו נמוך .ועוזי מספר
שאמר לתושב כי בבקר יטפלו בעניין .אבל עוד באותו לילה שלח עובדים שיחליפו את הדקל ולקראת
השחר צלצל חזרה לתושב ואמר לו כי שלח לבדוק את תלונתו ומסתבר שכל הדקלים גבוהים .והאיש
מתעקש שיש דקל אחד נמוך .ואז התערבה אשתו של התושב ואמרה לעוזי שלא ישים לב אליו כי היה
שיכור....
עוזי היה איש שאיננו נוטר ואין בו שנאה לאף אדם .גם לא למי שפגעו בו .תמיד עזר והלוואי ונלמד
כולנו ממנו ויש מה ללמוד .יהי זכרו ברוך.
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לשכת מנכ"ל
מר דן ברוך
הכרתי את עוזי בהיותי מורה לריקודי עם במועדון רסקו .עוד טרם היה חבר מועצה .הייתי בא
לשכונה לסייע בניקוי הגינות ובשתילת צמחים ועוזי היה מראשי הפעילים לסייע בכך .אחר כך ,חבר
לליברלים עם שמחה מרינברג ופעל איתו רבות למען העיר ותושביה.
היו לי איתו מחלוקות רבות אבל תמיד הזמין אותי למשרדו להסדיר הדברים ביננו ולא נטר אף פעם.
כשקיבלתי מהנשיא את פרס החינוך ,היה עוזי היחיד שהרים טלפון לברך אותי .תמיד נהג לשאול
"כמה אתה צריך?" .היה מקרה של תלמיד שנזקק לכרטיס טיסה לצאת במשלחת לחו"ל .באתי
לזאביק והוא הבטיח סיוע אם אשיג חצי כרטיס טיסה .פניתי לעוזי והצעתי לו שנסייע לתלמיד חצי-
חצי .מייד פנה למזכירתו ,רונית ,ואמר לה "תני לדן כמה שצריך" .כזה היה עוזי איש של נתינה
ואהבת אדם .יש לי סוד .בארכיון שלי בביתי יש תיק שלם על עוזי כהן .על המעשים הטובים ולפעמים
על המעשים המצחיקים .היה לו חוש הומור שהלוואי והיה לי רבע מחוש ההומור שלו .היה אדם
מיוחד .כל עיר היתה מתברכת באדם כמוהו .בימי ששי ,כשכל משרדי העירייה היו סגורים ,רק
המשרד של עוזי היה פתוח ותור של תושבים היה ממתין לו.
גב' שוש לוין
כמעט  30שנה שהכרתי את עוזי .באתי מתל-אביב ופנחס גולדשטיין הכיר לי את עוזי .אף שהיו ביננו
חילוקי דעות פה ושם ,רוב הזמן היינו חברים .היה לו חוש הומור ותחכום מיוחדים משלו .פעם היה
ויכוח בינו לבין חיים בן-חיים ,שהיה סגן ראש העיר ,וחיים הגיש נגדו תביעת דיבה והשופט קבע כי על
עוזי לפרסם מודעת התנצלות בעיתון ואף קבע את גודלה של המודעה .ועוזי מילא אחר החלטת
השופט .פרסם מודעה בגודל שנקבע אבל המודעה היתה כתובה באותיות זעירות שבקושי ניתן היה
לקרוא אותה .כנציבת פניות הציבור ,פנתה אלי יום אחד אשה מכפר תבור וביקשה את מספר הטלפון
שלו .סיפרה כי בנה זקוק לתרופה מיוחדת ,שקופת-חולים איננה מאשרת .נתרציתי ונתתי לה את
מספר הטלפון שלו ,למרות שלא נהגתי לעשות זאת ,ותתפלאו – עוזי עלה לירושלים לשר הבריאות
והשיג עבור בנה את התרופה המיוחלת .עוזי תמיד איחל לי ולאוסא קצין שיהיה לנו תימני במשפחה.
והנה בתי אכן התחתנה עם בחור תימני וגם לאוסא יש במשפחה בחור תימני.
מר אילן כהן
במשך ארבע שנים ,מאז מותו של עוזי ,לא דיברתי באזכרות כי הדבר היה קשה לי .אומרים שהזמן
מרפא ,אבל לי הזמן לא ריפא את הפצעים .עוזי היה עבורי כמו אב מאז שנפטר אבי בשנת  .1973הוא
ליווה אותי לצבא .לחתונה .אומרים "טוב שם משמן טוב" .לפני כשבוע הייתה האזכרה של עוזי.
מאות השתתפו בה ,ביניהם שרים וח"כים .כי הוא תמיד סייע להם .וגם כשפנה לבקש מהם ,הבקשות
לא היו עבורו אלא עבור אחרים .אין מקום בארץ שאני מגיע אליו ולא מדברים בשבחו ומזכירים
אותו .אני גאה להיות אחיו .כרמלה והאחיינים שלי ,אני כאן חבר במועצת העיר ,ממשיך את דרכו של
עוזי ואת צוואתו לעזור לאחרים .אני הכתובת לכל בקשה שלכם ושל תושבי רעננה .אינני יכול להגיע
לעוצמות של עוזי אבל אסלול לי דרך משלי ואני בטוח שנגדיל את כוחנו ונהיה אוזן קשבת לכל תושב.
יהי זכרו ברוך.
גב' מלי פולישוק-בלוך
הכרתי את עוזי כמה עשרות שנים .אנחנו מאותו שנתון .הוא למד ב"יבנה" ואני ב"מגד" .גדלנו יחד עם
רעננה .לא אחזור על מה שכבר נאמר כמה היה לבו רחב וגדול .אומר רק כי עוזי הוא ההוכחה שעם
הרבה אמונה ורצון יכול כל אדם להגיע לכל מקום .הוא הגיע לתפקידים בכירים בעירייה והיה בעל
כח השפעה בממשלה .וכל זאת ,למרות המוגבלות שלו .הוא יכול לשמש דוגמא ולחזק כל אדם
להאמין ביכולת האדירה שלו.
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מר איתן גינזבורג
כנער הכרתי את עוזי כדמות מיוחדת בעיר .ב 2003 -כשנבחרתי למועצת העיר ,למדתי ממנו הרבה
דברים ובעיקר בצמתים שבהם עמדתי .עד היום אני חושב מה היה אומר עוזי .כי היה לו שכל ישר
והבנה עמוקה של הדברים .אני ייצגתי את מפלגת העבודה במועצה והוא את הליכוד .אבל הוא גרם לי
להבין שבפוליטיקה רב המשותף על המפריד וברעננה ,גם אם אנחנו משני קצוות המפה הפוליטית,
דעותינו מאוחדות .הוא סלל לי נתיב ליצירת הבנה וקונצנזוס .כשהמטרה המשותפת לנו היא טובתה
של רעננה .לא אשכח את הלילה ,כשהתקשרה אלי רונית ובישרה לי על מותו .שנינו היינו בהלם.
הלילה הזה חקוק בזכרוני .והשיחות שהיו לי איתו תמיד עולות וחוזרות .כבר כסטודנט נעזרתי בו.
ראיינתי אותו לצורך עבודה ומאז תמיד אמרתי לו שבזכותו יש לי תואר .יהי זכרו ברוך.
גב' רונית ויינטראוב
לי עוזי חסר במובן הכי אנושי .היתה לנו עבודה משותפת .לפעמים היו לנו הסכמות ולפעמים לא.
כל יום שלישי ,היינו יוצאים מישיבת צוות והולכים אליו למשרד במקרים שכעסתי עליו ,הייתי זוכה
למופע סטנד-אפ שלו מלא יצירתיות וחכמת חיים .עוזי חסר לי והוא חסר לרעננה ותמיד נזכור אותו.
כי עוזי כאדם דיבר אל כולנו -איש בעל אומץ לב ,עם קצת חוצפה ,שהביא המון הישגים לרעננה.
מר יואל עזרזר
אני מבקש להעלות נקודה אחת .דרורה הזכירה את משה רבנו ,שנאמר עליו "וכל ביתי נאמן".
בפוליטיקה הנאמנות היא מצרך נדיר .ולגבי עוזי יש קונצנזוס .כשהוא הלך עם מישהו ,הוא היה נאמן
לו ואף פעם לא זגזג במאבקי הישרדות .כל מי שהיה שותף לעוזי ידע שאף פעם איננו צריך להסתכל
אחורה .הוא היה סמל ומופת לנאמנות גם לראש העיר הקודם וגם לך נחום .ואם זה התואר שזכה לו
משה רבנו מבורא עולם ,הלוואי ותכונה זו תיהיה גם מנת חלקנו אנו.
מר נחום חופרי
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
תודה לכרמלה ולבני המשפחה )נפרדים ויוצאים(.
חברי המועצה אילן כהן ומשה הרשקוביץ יוצאים מהישיבה
ראש העיר
טרם שאנחנו עוברים לענייני חולין ,אני מבקש לציין כי חגגנו אתמול את טו' בשבט וכפי שאדם נוטע
עץ למען יתן פריו לבניו ,כך אנו ברעננה בונים ,מפתחים ומשקיעים כי אנחנו דואגים לדורות הבאים
אחרינו.
ראש העיר
האם יש הערות לפרוטוקול?
גב' מלי פולישוק-בלוך
שלחתי את הערותי ומקווה שיכניסו אותן .בנוסף ביקשתי שכשיש שאילתא או הצעה לסדר שיכתבו
אותן בגוף הפרוטוקול.
ראש העיר
ההערות יוכנסו לפרוטוקול ואני מקבל הצעתך.
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סעיף 2
תשובה לשאילתא.

ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להשיב על השאילתא.
מר אבי לאופר
מספר המשרות התקניות בעיריית רעננה:
בסוף שנת  1300 – 2009משרות מתוכן  305מורים.
בסוף שנת  1323 – 2010משרות מתוכן  298מורים.
בסוף שנת  1279 – 2011משרות מתוכן  303מורים.
למען הסר ספק מודגש כי המורים בבתי הספר התיכוניים בלבד הינם עובדי העירייה .המורים בבתי
הספר היסודיים ובחטיבות הביניים הינם עובדי משרד החינוך.
הגננות הינן עובדות משרד החינוך ולא עובדות עירייה .העירייה משלימה את שכר שעות העבודה
אחרי הצהריים של גננות יול"א בלבד.
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עובדים המועסקים בחוזים:
רוב העובדים בעיריית רעננה מועסקים במסגרת ההסכמים הקיבוציים לסוגיהם .יחד עם זאת ,משרד
הפנים מאפשר לקבוצות עובדים מסוימות להיות מועסקים על פי חוזה ,ובהתאם לכך נוהגת העירייה.
להלן פירוט העובדים המועסקים בחוזים:
בשנת  - 2009הועסקו  76עובדים בחוזים.
בשנת  - 2010הועסקו  93עובדים בחוזים.
בשנת  - 2011הועסקו  112עובדים בחוזים.
"מדריכים" אינם נכללים במסגרת זו.
עובדי קבלן:
עיריית רעננה איננה מעסיקה עובדי קבלן ,אלא במסגרת זכייני מכרזים בתחומי האבטחה ,המחשוב
והניקיון.
מר דן ברוך
יש מדריכים שעובדים שנים רבות בעירייה ואחרי  11חודש מפטרים אותם בקיץ ושוב מחזירים אותם
לעבודה בספטמבר.
מר אבי לאופר
כל מי שעובד על-פי חוזה ,מסיים עבודתו בסיום החוזה .מי שמבקש להמשיך ,חותמים איתו חוזה
חדש .המדריכים מועסקים בקיץ בדרך כלל בקייטנות.
מר אריה פרידמן
אנחנו מקפידים להעסיק את המדריכים בחופשת הקיץ בקייטנות כדי שתיהיה רציפות.
סעיף 3
הצעות לסדר היום
ראש העיר
מלי ,בבקשה.
הנושא :שמירה על שקט בשעות מנוחה
הצעה לסדר
דיון בנושא :קביעת מדיניות עיריית רעננה לשמירת השקט בשעות מנוחה של תושבי רעננה
המתגוררים בסמוך לבתי ספר ,בתי כנסת ,גנים ציבוריים ומגרשי ספורט.
נימוקי ההצעה לסדר:
בתקופה האחרונה קיבלתי פניות רבות מתושבים ממקומות שונים ברחבי העיר המלינים על
מטרדי רעש המפריעים את מנוחתם וגורמים להם סבל רב.
מרבית התלונות מתושבים המתגוררים בסמוך לבתי ספר בהם יש מגרשי ספורט ובסמוך לבתי
כנסת .בין היתר ,ברחוב הר סיני  -רעש מבית הכנסת ,ברחוב קלאוזנר – רעש מבי"ס זיו ,ברחוב
רבוצקי – רעש מבית ספר אריאל ,מרחוב בילו – רעש מבי"ס ובית כנסת בילו ,רעש ממגרשי
הספורט בית ספר הפעמונים ועוד.
בתי הספר כמו גם בתי הכנסת משמשים את הקהילה ,ריבוי השימושים במתקנים אלו מתבצע
בכל שעות היום והערב ,לעיתים עד השעות המאוחרות ובסופי שבוע במיוחד בבתי כנסת .רעש
בלתי פוסק גורם נזק רב לתושבים עד כדי פגיעה בבריאותם.
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השימוש שעושים תושבי רעננה במתקנים אלו הינו מבורך אך אינו יכול לבוא על חשבון זכותם של
התושבים האחרים למנוחה ורגיעה במיוחד בשעות המנוחה שנקבעו בחוק ,בשעות הצהרים
בשבתות ובמועדים .אנשים עובדים וגם אלו שאינם עובדים ,זקוקים לשעות שקט ולשלווה ואלו
נגזלים מהם על לא עוול בכפם.
פניות תושבים למוקד העירוני נתקלות לעיתים מזומנות בחוסר תגובה.
בהיות הבעיה נפוצה במקומות שונים בעיר ומטרידה תושבים רבים ,מן הראוי שמועצת העיר תיתן
דעתה לבעיה ולפתרונה ותקבע מדיניות אחידה לנושא זה.
לפיכך אבקש להעלות את הנושא לדיון ,בישיבת המועצה הקרובה.
ראש העיר
מקריא את התשובה להצעה לסדר:
מוסדות ציבור ,כשמם כן הם ,מטרתם ליתן שירותים בסיסיים לתושבי העיר ,ובכדי להגשים מטרה זו
הם ממוקמים בלב שכונות המגורים ,ברעננה כמו בכל רחבי הארץ.
כחלק מהיותנו עיר מקיימת ,במוסדות הציבור ובמתקנים העירוניים מקיימים לעיתים פעילות רב
תכליתית ,כך שמגרשי הספורט מיועדים גם לפעילות הקהל הרחב בשעות הפנאי וכן ,אחדים מבתי
הספר משמשים גם כבתי כנסת ובהם אירועים רבים המיועדים למתפללים ולתושבי העיר.
ברור לכל ,וודאי ברור גם לך ,שחלק ממרקם חייה של עיר חיה ותוססת כולל פעילויות שונות )ספורט,
דת ,חברה ופנאי( ,אשר מטבעם מתקיימים בשעות הפנאי של התושבים ובעיקר בסופי השבוע.
תושבי העיר רעננה ידועים מאז ומתמיד בסובלנותם כלפי הקבוצות השונות והעיר ידועה באיכות
החיים הגבוהה ובהרמוניה השוררת ביניהם.
כמי שעומדים בראש המערכת ,אנו עוסקים כל העת בשמירה על איכות חייהם של תושבינו
המתגוררים בסמיכות למוסדות הציבור מחד תוך שאנו מאפשרים לקהילות השונות לקיים את
הפעילויות והמנהגים שלהם.
מגרשי הכדורגל מהווים כידוע ,מוקד משיכה להורים וילדיהם לפעילויות פנאי ברוכות .אנו מקפידים
לסגור את מגרשי הספורט בבתי הספר בסופי שבוע בשעות המנוחה ובימות השבוע משעה  23:00ועד
להגעת המאבטח הפותח את בית הספר בבוקר שלמחרת .כמו כן ,מטמיעה העירייה בהסכמים למתן
רשות שימוש ,סעיפים לפיהם על בר הרשות לפעול בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוקי
העזר העירוניים ,תוך הדגשה פרטנית של חוק עזר לרעננה )מניעת רעש( – התשנ"ג .דוגמאות אלה
הינם קצה הקרחון ומהוות טיפה בים של איזונים המתבצעים בתחום לשמירה על איכות חייהם של
תושבינו ,המבקשים מחד לקיים פעילות פנאי במתקנים הציבוריים ומאידך מבקשים לשמור על
השקט בסביבת מקום מגוריהם.
במקביל ,המוקד העירוני והפיקוח העירוני אמונים על אכיפת הוראות חוקי העזר .כך ,במקרה בו
תושב טוען כי מתקיימת פעילות בניגוד להוראות הדין ,ובכלל זה בניגוד לחוק העזר לרעננה )מניעת
רעש( – התשנ"ג ,באפשרותו לפנות לפיקוח העירוני באמצעות המוקד העירוני .במקרה של פנייה
כאמור ,פקחי העירייה פוקדים את המקום בו דווח על אירוע כאמור ,ובודקים ,בהתאם לסמכותם,
האם אכן מדובר בעבירה ובמקרה הצורך מטילים את הסנקציות המנויות בהוראות הדין על האדם או
הגוף הפועלים שלא כדין .לא ידוע לנו על מקרים בהם המוקד נמנע מלבדוק טענות כאלה ואחרות של
מי מתושבנו ובמידת הצורך אף מפנים לגורמי אכיפה שונים ,ובניהם המשטרה.
ראש העיר
אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום .מי בעד?
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הצבעה:
בעד – 13
נגד – 3
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר מחליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.
חברת המועצה עדית דיאמנט יצאה מהישיבה.
ראש העיר
ההצעה לסדר השנייה היא של סימה פרי .סימה ,בבקשה.
גב' סימה פרי
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ראש העיר
ראש העיר התחיל לקרוא את התשובה אך לאור הפרעות והתפרצויות חוזרות ונשנות של אחת
התושבות שנכחה בישיבה ,הפסיק ראש העיר קריאת תשובתו להצעה לסדר והתשובה הועברה לסימה
פרי בכתב .כן צורפה טבלת הפעילויות במגרש הפועל.
להלן תשובת ראש העיר להצעה לסדר כפי שהייתה אמורה להיות מובאת בפני המועצה:
העיר רעננה התברכה בפעילות ספורט ענפה המתקיימת במתקנים עירוניים ואחרים בעלי שם דבר,
בכל רחבי העיר.
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המגרש המדובר ,שאינו בבעלות עיריית רעננה ,משמש כמתקן ספורט כ 50-שנה בקירוב ,שנים לפני
שנבנו רוב בנייני המגורים הסמוכים לו .כך שבעת שרכשו תושבים את נכסיהם בסמוך למגרש ,ידעו כי
על קיומו של מגרש הספורט ופעילותו.
עם התפתחותה של רעננה הוקמו מתקני ספורט נוספים ברחבי העיר ,רובם בסביבת שכונות מגורים,
דוגמת הספורטק ואחרים.
בעשורים האחרונים משמש מגרש הספורט שברח' קרן היסוד כמגרשה הביתי של קבוצת הפועל
רעננה ,בה התקיימו משחקי ליגה רבים ושונים ,והדבר ממשיך עד היום.
בשנת  ,2008עת עלתה קבוצת הפועל רעננה לליגת העל ,הופסקו לתקופת מה המשחקים במגרש זה
לאור אי עמידתו בתנאי ההתאחדות לכדורגל ובשל כך נאלצה הקבוצה המקומית לנדוד ולשחק את
משחקיה הביתיים בערים אחרות דוגמת כפר-סבא ונתניה.
עם ירידתה של הקבוצה לליגה הלאומית ,שבה לשחק במגרש הביתי שלה ברח' קרן היסוד תוך שהיא
מתאימה אותו לדרישות ההתאחדות הארצית לכדורגל.
בין ההתאמות שנדרשו ובוצעו היו החלפת עמודי התאורה שהיו קיימים במקום ,בעמודי תאורה
שעמדו בדרישות ההתאחדות הארצית לכדורגל.
בדין ודברים בין העירייה לבין בעלי הפועל רעננה ,ובעזרתם של סגן ראש העיר מר יואל עזרזר וחברת
המועצה שוש לוין ,הוחלט כי התאורה במגרש תופעל אך ורק במשחקי הליגה של קבוצת הפועל רעננה.
יש לציין כי משחקי הליגה מתקיימים בעונת המשחקים )מספר חודשים בשנה( ,כשבתקופה זו משחק
הבית של הקבוצה מתקיים אחת לשבועיים .בנוסף לכך ,רוב משחקי הקבוצה הביתיים נערכים באור
יום ,במיוחד בתקופת הקיץ ,ואין שום צורך בהפעלת התאורה במשחקים אלה .הנהלת הפועל רעננה
משתפת פעולה עם העירייה בנושא זה ואנו מזמינים את התושבים להודיע למוקד העירוני בכל פעם
שנראה כי הסדר זה מופר ,והעירייה תפעל באופן מיידי לכיבוי האורות.
באשר לחסימת חניות במועדי משחקי הקבוצה ,הפיקוח העירוני מקפיד להיות נוכח בכל משחק
שמתקיים במקום ואוכף את חוקי החניה.
יש לציין כי עיריית רעננה מנעה מקבוצת הפועל רעננה להשכיר את המגרש המדובר לקבוצות כדורגל
אחרות כדי לא לפגוע באיכות חייהם של התושבים בסביבה.
בנוגע לטענתך כי התקיים משחק רוגבי במגרש ,אכן התקיים משחק רוגבי של הליגה הצעירה של ילדי
העיר ואליו הגיעו הורי הילדים ועודדו אותם כמצופה מקבוצת ספורט עירונית ,רק בתיקון אחד –
המשחק לא התקיים במגרש המדובר ,אלא במגרש הצפוני לו .אשר שימש מאז ומתמיד לאימונים
ומשחקי נוער .וטוב שכך.
הצעתך להעתקת את מגרש הכדורגל לשכונת לב הפארק הממוקמת במערב העיר נבדקה ונמצאה
בעבר בלתי מתאימה.
הנהלת העיר מודעת לעובדה כי עקב התפתחות מבורכת של העיר ,מיקומו של מגרש הכדורגל הנוכחי
אינו אידאלי.
כפי שהודעתי בעבר ,הטלתי על סגני ,מר איתן גינזבורג ,לאתר שטח אדמה מתאים להקמת איצטדיון
כדורגל עירוני ראוי.
המקום הראוי על פניו שנמצא הינו מעבר לכביש  ,531אשר על פי תמ"א  35מיועד להיות גם שטח נופש
ספורט.
בכוונתי לפעול במלוא המרץ להקמת מגרש זה.
ראש העיר
אוסיף עוד ואומר כי הבקשה שלי שאיתן גינזבורג יטפל בנושא איננה חדשה .אנחנו מחפשים פתרונות
להעברת המגרש ,אבל זה לא יקרה מחר או מחרתיים .אמרתי זאת גם לתושבי השכונה .בסיוע יואל
ושוש ,הגענו לטבלת פעילות מינימאלית של עד  2משחקים בחודש .במגרש הגדול .ואילו במגרש
הצפוני עושים שימוש למשחקי רוגבי וכדומה וזאת ללא תאורת הפנסים הגדולים.
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גב' מלי פולישוק-בלוך
אני רואה בטבלת הפעילויות במגרש שיש פעילות בשעות שתיים עד ארבע ,שאלה שעות המנוחה,
בדיוק כפי שטענתי בהצעה לסדר הקודמת.
מר מיכאל רייזמן
כמי שבקי בכל מה שקורה בספורט ,אני מבקש לציין כי רוב הפעילות נעשית במגרשים במערב העיר
ובמגרש ברחוב ההסתדרות רק פעילות הנוער והבוגרים .באשר לתאורה ,מאז היא הותקנה ,אי אפשר
לספור על שתי ידיים מתי היא הודלקה .פעמיים בלבד השנה.
ראש העיר
ניגש להצבעה .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?
הצבעה:
בעד – 12
נגד – 3
נמנע -
החלטה:
מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.
חברת המועצה עדית דיאמנט חזרה לחדר הישיבות.
מר יואל עזרזר
אני מבקש לציין כי נפגשנו עם תושבי השכונה פעמים אחדות והם לא הלינו כלל על משחקים בין
השעות שתיים עד ארבע.
גב' סימה פרי
אני אומרת שהאורות דולקים בלילה והופכים את חיי התושבים לסיוט.
ראש העיר
זה דבר שקר.
גב' סימה פרי
אני מבקשת שתתנצל.
מר נחום חופרי
זו לא האמת וזה איננו המצב .את אומרת דברים מבלי שבדקת אותם.
גב' סימה פרי
בדקתי.
ראש העיר
לא נכון .זה איננו המצב.
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מר יואל עזרזר
התחלנו בישיבה חגיגית ואני מבקש שנמשיך באותה רוח .אני מוכן להסביר כל פעם שדלקו האורות.
בשלב הראשון היו מספר לילות שבהם היינו צריכים לכוון את האורות .אחר כך ,היו צריכים להעביר
את האימונים לשעות הלילה .הזמנו את אשר אלון ודמיאן מ"הפועל" והסברנו להם כי לא יתקיימו
אימונים בלילה .פעם אחת זה קרה ומייד שלחנו את הפיקוח .חוץ ממשחק הגביע לא התקיימו
משחקים ואימונים בלילה .יש  2משחקים בחודש .לכן ,כואב לי שמשמיעים כאן דברים כאלה .נחום
הנחה את איתן ויש מאמץ למצוא מגרש חליפי וזה מופיע בתשובתו של ראש העיר להצעה לסדר.
הכוונה היא להוציא את המגרש מהשכונה ובכך לפתור את הבעיה .ובינתיים – כשיש משחק ,יש
פיקוח ,דואגים שלא יחנו על המדרכות ,אחרי המשחק מנקים את האיזור .בואו נשמור על
פרופורציות .לא ראוי להעצים נושא זה מעבר למה שהוא .יש לעניין תמיכה מראש העיר ומהמנכ"ל.
איתן ,כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה מוביל את מציאת הפתרון למגרש חליפי .גם "הפועל"
מסכימים לכך.
גב' סימה פרי
אני שמחה שמסתמן פתרון .הייתי כאן פה לתושבים .העליתי את הזעקה שלהם .ניזונתי ממה שהם
מסרו לי ובדקתי מה שנאמר לי.
ראש העיר
לא בדקת.
מר איתן גינזבורג
את מתייחסת במכתבך לפעילותנו למציאת פתרון כ"זריית חול בעיניים ."...והרי את בעצמך מציינת
במכתב שנחום הנחה אותי למצוא פתרון .חבל שההצעות שלך הן פופוליסטיות ומפריעות בכך לכולנו.
מר שי אבן
זריית חול בעיניים זה מצידך .לתת לאנשים להאמין שיש פתרון לעניין מחר .אני מציע שתבדקי
דברים לפני שאת כותבת.
סעיף 4
מינוי גב' רונית וינטראוב שמונתה כסגנית לראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,תשל"ה ,1975 -כסגנית וממלאת מקום ראש העיר ע"פ סעיף  14לחוק,
ללא שינוי בסמכויות.
ראש העיר
אני דוחה את הדיון בסעיף הזה לישיבת מועצת העיר הבאה.
סעיף 5
תרומה בסך  ₪ 5,000ל"קרן רועי לא אחסר" לקראת ערב ההתרמה השנתי שיערך ב.13/03/2012 -
ראש העיר
אבקש משוש לוין להציג הנושא.
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גב' שוש לוין
מאחר והיתה בקשה שהתרומות יעברו בועדת תמיכות ,עשינו זאת ואנו ממליצים לאשר התרומה.
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' מלי פולישוק-בלוך
אין מקום שועדת התמיכות תתייחס לנושא .כבר  3שנים שאני מבקשת להביא בפנינו את רשימת
התרומות השנתית שתורמת העירייה לגופים שונים .מאחר וטרם קיבלתי אותה ,לא אשתתף
בהצבעה.
גב' עדית דיאמנט
ביקשנו וסוכם כי נושא התרומות ינוהל בצורה מסודרת בועדת התמיכות ,באופן שיהיה זמין לכל
חברי המועצה.
ראש העיר
נעביר לך את רשימת התרומות משנת  2006ועד .2011
גב' מלי פולישוק-בלוך
אם כך ,אשתתף בהצבעה.
ראש העיר
מי לאישור תרומה בסך  ₪ 5,000ל"קרן רועי לא אחסר" לקראת ערב ההתרמה השנתי שיערך ב-
?13/03/2012
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 5,000ל"קרן רועי לא אחסר" לקראת ערב ההתרמה
השנתי שיערך ב.13/03/2012 -
סעיף 6
רכישת  10כרטיסים לאירוע ההתרמה השנתי של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית -השרון-
בסך של  ₪ 1,500סה"כ.
ראש העיר
לשם הגילוי הנאות ,אבקש לציין שהאירוע איננו נערך ברעננה .הכרטיסים יחולקו לאמהות חד-
הוריות .האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה.
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר מאשרת פה אחד רכישת  10כרטיסים לאירוע ההתרמה השנתי של מרכז הסיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית -השרון -בסך של  ₪ 1,500סה"כ.
סעיף 7
אישור מועצת העיר ליציאה למו"מ  ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר לביטול מכרז
 – 58/2011התקנה ,תחזוקה והפעלת מתקני פרסום חוצות באמצעות מסכים אלקטרוניים בתחומי
העיר רעננה.
ראש העיר
מדובר בשני מתקנים .האחד ברחוב התדהר והשני ביציאה מהעיר בדרך להרצליה.
מר דן ברוך
מי קבע האומדן?
מר אבי לאופר
האומדן נקבע על סמך מתקנים דומים בערים סמוכות .מאחר והאומדן היה גבוה מההצעות שקיבלנו
במכרז ,אנו מבקשים ממועצת העיר לאשר יציאה למו"מ.
ראש העיר
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה.
מי בעד אישור מועצת העיר ליציאה למו"מ  ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 58/2011התקנה ,תחזוקה והפעלת מתקני פרסום חוצות באמצעות מסכים
אלקטרוניים בתחומי העיר רעננה.
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע – 1
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות יציאה למו"מ ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 58/2011התקנה ,תחזוקה והפעלת מתקני פרסום חוצות באמצעות מסכים
אלקטרוניים בתחומי העיר רעננה.
סעיף 8
תמיכות לתנועות נוער ,לסימפונט רעננה ולעמותה למען הקשיש לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת
התמיכות.
ראש העיר
אבקש משוש לוין להציג הנושא.
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גב' שוש לוין
ועדת התמיכות שמחה לדווח כי השנה הועלתה באופן משמעותי התמיכה לתנועות הנוער מ330,000 -
 ₪ל .₪ 530,000 -חברי הועדה רואים בחיוב רב את פעילותם של  3662ילדי העיר בתנועות הנוער
ומקווים שהמספר ילך ויגדל .השנה עבדנו על-פי תבחינים .בעבר היה תמיד ויכוח לגבי מספר החניכים
שהתנועות דיווחו ולכן הוחלט השנה לבקש את מספר החניכים בליווי תצהיר שמעיד על מספר
החניכים המדווחים לצורך ביטוח והמשלמים דמי חבר .על-פי התבחינים אחוז אחד מהתמיכה מיועד
לאחזקת המבנים ,שהוא בערך  ₪ 5300למבנה .כל שאר הסכום –  ₪ 487,340מיועד לפעילות ,כאשר
חלוקת התמיכות לכל תנועה נעשתה על בסיס –  60%מהסכום לפי מספר החניכים 30% ,על-פי
תרומתה של כל תנועה לקהילה ו 10% -השארנו לשיקול הדעת של חברי הועדה.למדנו כי כל תנועות
הנוער תורמות תרומה זהה וראוייה לשבח לקהילה.
להלן רשימת התמיכות כפי שאושרה בועדה:
סכום התמיכה

שם התנועה

155,230
13,990
68,380
136,220
63,620
18,350
22,570
8,980
487,340

בני עקיבא מרכז
בני עקיבא צפון
מחנות העולים מרכז
הצופים -הדר
הצופים -אופק
הצופים הדתיים )הראל(
עזרא
נועם
סה"כ

מר דן ברוך
אני מברך על שהעליתם את התמיכות לתנועות הנוער ,כמי שהוביל את הנושא עשרות שנים.
מר אמיר ברטוב
מועצת העיר אישרה להעלות את התמיכות לתנועות נוער במסגרת אישור התקציב לשנת .2012
מר דן ברוך
אני מבקש לשאול שתי שאלות :מהי השתתפות ההנהגות הראשיות של התנועות בפעילותן? ובאשר
לנושא האחזקה – בזמנו העירייה היתה מבצעת את התיקונים הנדרשים ועלות התיקונים היתה
יורדת מסכום התמיכה .האם זה כך גם היום?
גב' שוש לוין
הנהגות התנועות אינן משתתפות בתמיכה ובאשר לתיקונים  -גם היום נוהגים כך.
ראש העיר
יש מקומות שבהם הוצאנו כפול בשל צרכי בטיחות המבנים .אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר.
מדובר בילדים ובבני הנוער שלנו.
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מר דן ברוך
בזמנו היה ויכוח לגבי גובה ההשתתפות של החניכים בדמי חבר .יש תנועות שונות שגובות סכומים
שונים והיו מקרים שגבו ללא מתן קבלות.
מר אריה פרידמן
היום כל התנועות הן עמותות .זה לא דומה לעבר .יש שתי שיטות גבייה הנהוגות בתנועות .חלקן גובות
סכום גדול וחד-פעמי בתחילת השנה לכל הפעילויות וחלקן גובות בנפרד לטיולים ולפעילויות אחרות.
עשיתי חשבון ובסופו של דבר דמי החבר דומים בכל התנועות.
גב' סימה פרי
אמרתם שלשיקול הדעת של חברי הועדה היה משקל של  .10%האם זה בא לידי ביטוי בגובה
התמיכות ואם כן ,איך?
גב' שוש לוין
בישיבה החברים מתבטאים וזה נלקח בחשבון .הפעם הזאת הדבר לא נוצל .כל תנועות הנוער קיבלו
על-פי בסיס שווה של מספר החניכים בכל תנועת נוער.
גב' סימה פרי
האם ניתן לקבל את מספר החניכים בכל תנועת נוער?
גב' שוש לוין
בודאי.
גב' סימה פרי
אם כך ,אבקש לקבל את הרשימה .אני מבקשת להבין ,האם אם בני עקיבא קיבלו יותר ,המשמעות
היא שיש יותר חניכים בתנועה זו?
מר איתן גינזבורג
התמיכות חולקו על-פי מספר החניכים שדיווחה כל תנועה .זה שקוף לחלוטין.
גב' רונית ויינטראוב
כל גזברי התנועות מגישים את מספרי החניכים במעמד של תצהיר ולפי מספר החניכים המבוטחים.
אנחנו מאמינים שהאנשים המנהלים את התנועות הם אנשים עם יושרה .צריך לזכור יש תנודות
למעלה ולמטה במספר החניכים משנה לשנה.
גב' סימה פרי
אני מצטרפת לברכתו של דן .כולכם יודעים את החשיבות שאני מייחסת לתנועות הנוער .ראיתי
שאתם מבקשים לקיים פגישות עם הקומונארים.
גב' שוש לוין
הייתי מאד רוצה לראות את תנועות הנוער צומחות.
מר מיכאל רייזמן
אני מבקש שבתקציב  2013התמיכה לתנועות הנוער תהיה יותר גבוהה לאור הגידול במספר החניכים.
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גב' שוש לוין
אני מבקשת להודות לראש העיר ,לגזבר על עזרתם בהגדלת תקציב התמיכות וליועצת המשפטית,
אשר עמלה קשה על התבחינים.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור התמיכות לשנת  2012לתנועות הנוער
בהתאם להמלצת ועדת התמיכות?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את התמיכות לתנועות הנוער בהתאם להמלצת ועדת התמיכות.
ראש העיר
נעבור להמלצת ועדת התמיכות לסימפונט רעננה ולעמותה למען הקשיש לשנת  .2012שוש ,בבקשה.
גב' שוש לוין
ועדת התמיכות ממליצה להעניק השנה תמיכה של  ₪ 865,000לסימפונט רעננה  ,ו 630,000 -לעמותה
למען הקשיש .אשתקד קיבלה התזמורת יותר .חשבנו שזה מעט השנה .אבקש מהגזבר להסביר עניין
זה.
מר אמיר ברטוב
מועצת העיר אישרה ,במסגרת אישור תקציב  ,2012להגדיל תמיכות לגופים מסויימים ובמקביל
להקטין תמיכות לגופים אחרים .להזכירכם שהסכום הכולל של התמיכות לגופים אלה ירד מ2.4 -
מליון  ₪בשנת  2011ל –  2מליון  ₪בשנת  .2012על-פי נוהל התמיכות ,הועדה יכולה לאשר תמיכות רק
מתקציב קיים ולא מתקציב שאיננו .אם מועצת העיר תחליט אחרת ,ניתן יהיה להגדיל גם את
התמיכה לתזמורת ולעמותה למען הקשיש  ,לאחר שתאושר הגדלת הסעיפים המתאימים.
גב' שוש לוין
אנחנו נבקש להגדיל את תקציב התמיכות לסימפונט וגם לעמותה למען הקשיש .לדעתי מגיע להם
תמיכה גבוהה יותר ואעלה את הנושא בישיבה הבאה של ועדת התמיכות.
גב' מלי פולישוק-בלוך
בישיבת ועדת תמיכות הצעתי ,ואני שמחה שקיבלו את הצעתי ,שנזמין את נציגי שתי העמותות ונלמד
מהם על הצרכים .על פניו ,תמיד יש מקום להגדיל את התמיכה ,אבל ראוי שנבדוק את זה.
מצאתי שהייתה טעות ברזרבה בסכום של  .₪ 200,000הנה המקור להגדלת סכומי התמיכה לעמותות
האלה.
גב' שוש לוין
אני מבקשת לציין כי שתי העמותות האלה ראויות מאד .הסימפונט מביאה הרבה כבוד לרעננה בארץ
ובעולם והעמותה לקשיש עושה עבודת קודש למען קשישי העיר.
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ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור תמיכות לסימפונט רעננה ולעמותה למען
הקשיש לשנת  2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות ,כולל ההערה של שוש לפרוטוקול?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר מאשרת פה אחד את התמיכות לסימפונט רעננה ולעמותה למען הקשיש לשנת 2012
בהתאם להמלצת ועדת התמיכות.
ראש העיר
טרם שנסיים את ישיבת מועצת העיר ,האם יש לחברי המועצה הערות?
מר דן ברוך
אני פונה אליך כאדם וכידיד .זוהי לא הפעם הראשונה שאתה מגלה חוסר סבלנות להקשיב לחברים.
כתבתי לך על כך והתנצלת .זה לא מקובל בשום מועצה .אתה עובד קשה אך אינך מצליח להזיז דבר.
אתה קיבלת הוראות ממשרד הפנים בנוגע למינוי הסגנים.
ראש העיר
מאיפה אתה יודע את זה? מהעיתונות?
מר דן ברוך
אתה במתח .אני מדבר אליך כמחנך אל מחנך .אינך מצליח להעביר את ההחלטה בנושא הסגנים .גם
בפעם הקודמת הפרעת לי .אני מצטער לומר שמנהיגות נמדדת בהצגת עמדות ברורות .אתה עובד קשה
ונסוג אחורה .אל תפסיק אותי מייד .אני יכול לספוג זאת פעם ,פעמיים .אינני רוצה לפגוע בך מתוך
כבוד אליך .אתה סותם פיות חברים .אסור לך לעשות זאת ואני מצפה ממך להיות ראשון שאיננו
עושה זאת.
גב' עדית דיאמנט
אני מבקשת להזכיר כי ביום רביעי הבא מתכנסת ועדת האתיקה לישיבה ראשונה על הקוד האתי.
נדון ,בין השאר ,איך חברי המועצה מדברים אחד לשני הזמנו את כל חברי המועצה וחשוב שיגיעו.
הזזנו את השעה כדי שכולם יוכלו להגיע.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מבקשת להתייחס לדברים שקרו בישיבה הקודמת .הלכתי היום לדבר עם הרב פרץ ,שאותו אני
מכירה ומעריכה שנים על פועלו למען מערכת היחסים בין דתיים לחילונים .היתה שיחה מעניינת על
הרבה נושאים ,כולל הדרת נשים .לא אהבתי את מה שהיה בישיבה הקודמת ,שבה קראו לי גזענית.
לא כל מי שחולק על דעת האחר הוא גזעני ואנטישמי .אידיאולוגיה שונה איננה צריכה להפוך אנשים
לשונאים .אני רוצה לומר שיש מצב לא נוח .אנחנו ,כמועצת עיר ,פועלים על-פי חוק .ואנחנו קיבלנו
החלטה לא חוקית ואתה לא מצליח לתקן את זה .זה לא תקין שאנחנו מתנהלים בצורה לא תקינה .יש
דרך לתקן זאת .שחברי הקואליציה יצביעו בעד הצעתך .אבל לא יכול להיות שבכנס עובדות העירייה,
אתה פונה לעובדות ומבקש מהן שיפנו למלי ולסימה וישכנעו אותן להצביע בעד הצעתך .אסור לערב
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עובדים בענייני פוליטיקה .עבירה ועוד עבירה איננה מכשירה את הראשונה .כחברת מועצה ,שהצביעה
בעד ההחלטה הראשונה ,אני מבקשת שתתקן את המצב.
מר אריה פרידמן
אמרת בישיבה הקודמת הרבה דברים ובאמצע סטית לדברים גזעניים ועל זה הגבתי .כשאת אומרת
שלציבור הדתי לא מגיע ייצוג ,זה גזעני.
מר יואל עזרזר
על זה אנחנו סולחים.
ראש העיר
אני מודה לכל הדוברים .דן ,אני מבקש להרגיע אותך ולומר שאינני כועס בשל העובדה שאינני מצליח
להעביר החלטה בנוגע לממלא מקום ראש העיר ,אלא מרתיח אותי כשנאמרים דברים לא נכונים
בצורה בולטת ומציינים פעם אחר פעם שהאורות במגרש "הפועל" דולקים עד אמצע הלילה .הדבר
הזה הוא בנפשי .אני עוקב באופן אישי אחרי כל אימון כי אני כן מבין את מצוקת התושבים ויחד עם
זאת אין לי כוונה לזרוק את קבוצת "הפועל" מהעיר .זה לא מכובד שזורקים נתונים לא נכונים ולא
בדוקים .אני מתנצל שכעסתי אבל מה שנאמר על-ידי סימה שהאורות דולקים במגרש אחרי השעה
תשע בערב – זה לא נכון .אנשי "הפועל" ממש זחלו שנאשר זאת פעם אחת בלבד .אנחנו עוקבים אחר
הנעשה במגרש ומצויים עם "היד על הדופק" בעניין זה .התרתחתי כי זה לא ראוי ולא הגון להטיח
דברים כאלה בנוכחות תושבים .חשוב לדייק בדברים וסימה ,יכולת לומר הדברים בצורה מתונה
יותר.
אם אין הערות נוספות ,אני מודה לכל חברי מועצת העיר ונועל את הישיבה .ערב טוב לכולם.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
נספח א' )לסעיף :(3
פלייר מגרש הפועל רעננה בקרן היסוד

מסמך Acrobat

נספח ב' ))לסעיף :(8
פרוטוקול ועדת תמיכות 8.2.2012

נספח ג' )לסעיף :(8
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 6.2.2012

Microsoft Office
Word Document
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