לשכת מנכ"ל
ז' שבט תשע"ב
 31ינואר 2012

פרוטוקול 01/2012
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ב' בשבט תשע"ב 26/01/2012 ,בחדר
הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' שוש לוין
מר שי אבן
מר שמואל וייס

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
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 איתן גינזבורג
מר אילן כהן
מר משה הרשקוביץ
גב' דרורה כהן
מר אבי לאופר

סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
מנכ"ל העירייה
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לשכת מנכ"ל
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר היום.
 .2תשובה לשאילתא.
 .3אישור מתן תמיכות בספורט לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות.
 .4תרומה בסך  ₪ 5,000לבית לוינשטיין לרגל יום ההתרמה השנתי.
 .5מינוי מר אריה מאור כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ.
 .6אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן:
א .עמותת מ.ט.י .רעננה )מרכז טיפוח יזמות(
אישור עקרוני להקצאת קרקע הידועה כחלק מגוש  8981חלקה  51בתוך בית ספר מפתן
רחוב החרושת פינת רחוב התעשייה.
ב .עמותת "מתן" )מרכז תורני לנשים(
אישור עקרוני להקצאת קרקע בגוש  7655חלק מחלקה  , 387רחוב הפלמ"ח  2בתוך בית
ספר אמי"ת רננים.
 .7עמותת "אלוט" האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים )ע"ר( -אישור מועצת עיר לחוזה רשות
וחוזה חכירה בנוגע להקצאת חלק ממגרש זמני מס 1000 /א' בגוש  7657לצורך הקמת מרכז
תעסוקה לבוגרים אוטיסטים.
 .8אישור תב"ר מס 1460 :הקמת  12גני ילדים חדשים על סך  8.4מליון  ₪ע"פ הפירוט הבא :רח'
המייסדים ) 2כיתות גן( ,סמטת הדס ) 2כיתות גן( ,רח' אלי כהן ) 2כיתות גן( ,רח' יאיר שטרן )2
כיתות גן( ,רח' הפעמונים ) 2כיתות גן( ,רח' הגליל ) 2כיתות גן(.
מקורות :מענק משרד החינוך.
 .9אישור 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.
 .10אישור מועצת עיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים מיום 28.7.2011
ואישור ראש העיר מיום  ,20.12.2011לביטול מכרז  57/2011למכירת מגרש ברחוב יצחק שדה.
 .11מינוי 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.
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ראש העיר:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .האם יש הערות לפרוטוקול?
גב' סימה פרי:
אני מבקשת להעיר כי לא נכנסו לפרוטוקול דברים שאמרתי הן במהלך הישיבה והן בסופה.
ראש העיר:
זו טעות .היא תתוקן והדברים יוכנסו לפרוטוקול.
האם יש הערות נוספות?
מר דן ברוך:
בישיבה הקודמת פניתי אליך בשאלה לגבי עובדים בהסכם אישי והבטחת שתציג הנתונים בישיבה
הבאה.
ראש העיר:
שאלתך אכן רשומה בפרוטוקול ,אבל לא רשום שנציג הנתונים בישיבה הבאה.
גב' סימה פרי:
איננו מבקשים לתקן את הפרוטוקול אלא לקבל תשובה לשאלה.
ראש העיר:
נעביר הנתונים .אם אין הערות נוספות ,נעבור לסעיף הראשון בסדר היום.
סעיף :1
הצעה לסדר היום )נספח א'(.
ראש העיר:
גב' מלי פולישוק-בלוך ,בבקשה.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
הגשתי לפני ישיבת המועצה הקודמת הצעה לסדר בנושא מינוי סגנים וממלא מקום לראש העיר.
אני מבקשת לציין כי אני לא מתנגדת אף פעם רק בגלל שאני באופוזיציה .בירכתי על הכוונה
למנות סגנים לראש העיר .חשבתי שאיתן גינזבורג ראוי לתואר ולשכר של סגן ראש העיר .אבל ,לא
עלה על דעתי שתביא למועצה הצעה שאיננה חוקית ,כי אני סומכת על היועצות המשפטיות שלנו.
ראש העיר:
היועצות המשפטיות עושות עבודה נהדרת.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
הופתעתי לשמוע מהתקשורת שההצעה איננה חוקית .ביקשתי חוות-דעת משפטית ולא קיבלתי.
מסתבר שלא רק מינוי סגן שלישי איננה חוקית אלא גם לתת לו שכר איננו חוקי .יש לזכור,
שמוטלת עלינו ,כחברי מועצה ,חבות אישית.
לכן ,אם אישרנו לתת לו שכר ,אנחנו אלה שהיינו צריכים לאשר הפסקת תשלום שכרו בבחינת
"האצבע שהתירה היא האצבע שאוסרת" ולא שזה יעשה באופן חד-צדדי.
כשנודע לי המחדל הגשתי הצעה לסדר .בישיבת המועצה הקודמת ,ביקשת לדחות את הדיון
בהצעה .אני מבינה שטעויות יכולות לקרות אבל צריך לתקן את המחדל.
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מסיבות השמורות איתך ,החלטת לוותר על מ"מ ראש העיר מסיעתך ולהבטיח את התפקיד לרונית
ויינטראוב ,יו"ר מר"צ.
גב' רונית ויינטראוב:
ראש העיר פנה אלי והציע לי את התפקיד .לא ביקשתי אותו.
גב' מלי פולישוק-בלוך:
אני משוכנעת שהבטחות יש לקיים ובטח בפוליטיקה .התקשרת אלי ובקשת שאתמוך והתכוונתי
לתמוך .אני מעריכה את רונית וזכותך לבחור את סגניך ,אבל עוד לא התקררה אוזני משיחת
הטלפון איתך ,נודע לי מהתקשורת שהחלטת למנות את נציג הרשימה הדתית המאוחדת לתואר
משנה לראש העיר .לא מצאתי בחוק תואר כזה .האם זה רק מתוך רצון לרצות את שותפך
לקואליציה .אני מכירה קצת את יואל ולא נראה לי שהיה רוצה להתקשט סתם בתארים .יתרה
מזאת ,שאלתי אנשים מה נשמע להם יותר בכיר – מ"מ או משנה – וכולם אמרו שמשנה לראש
העיר נשמע יותר בכיר .אני יודעת שיש עוד ערים שבהן יש משנה ,למשל בכפר-סבא .אבל ,אם אכן
יש ערך לתואר הזה ,אני חושבת שיש לתת אותו לאיתן גינזבורג ,כי הוא מייצג יותר את
האוכלוסייה של רעננה.
מר אריה פרידמן:
גם יואל מייצג חלק מהאוכלוסייה ברעננה.
מר צבי נדב רוסלר:
לאיתן יש מנדט אחד במועצת העיר .הוא לא מייצג את רוב האוכלוסייה ברעננה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
כבת רעננה ,שחייה כאן את כל חיי ,אני מרגישה שיש שינוי דרמטי באווירה ברעננה והוא מהותי.
ובמקרה לגמרי ,אני מוצאת כאן על השולחן ראיון בעיתון עם צבי קניג ,שאומר "יש בזה משהו,
אבל זה קורה בעקבות מי שמייצג את הציבור הזה בעיר .הייצוג של הציבור החרדי נעשה פעיל
יותר בשנים האחרונות ,ואותם נציגים מעוניינים שהציבור הזה יורגש פה בעיר" .הנה ,אני נתלית
באילנות גבוהים.
אני מתפלאה עליך ,ראש העיר ,חבר מפלגת העבודה ,שמרומם את מי שאיננו מייצג את רוב העיר.
השר אטיאס ,שאני מעריכה שיואל יותר מקורב אליו ממני ,קבע השבוע קריטריונים לדיור בר-
השגה .בחור צעיר בן  18נשוי שנתיים וחצי שווה לבחור שלנו ,גם של יואל ,שמשרת בצבא.
מר אריה פרידמן:
כך מדברת מלי ,שנבחרה למועצה על כנפי מפלגה דתית ,מימד.
גב' מלי פולישוק בלוך:
יש לי חברים בכנסת במפלגה ,שנקראה פעם מפד"ל .הם מתנגדים לקריטריונים של אטיאס ,לא
פחות ממני.
מר אריה פרידמן:
בתור מי שלימד במערכת החינוך הממלכתית-דתית ושירת בצבא ,אני אומר שהדברים שלך הם
בושה וחרפה.
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מר יואל עזרזר:
מאחר ומדברים בי ,חשוב שחברי המועצה והתושבים ידעו במי מדובר .למה את חושבת שלמישהו
אחר מגיע יותר מאשר לי? אני ,ששירתתי בסיירת "שקד" ,אקדמאי ,יש לי בן שסיים את שירותו
הצבאי ובן נוסף שעומד לפניו גיוס .אני מושבניק ,עובד לפרנסתי .למה לתושבים אחרים מגיע יותר
מאשר לי? תשפטי אותי על-פי מעשי .תמיד נשאתי בנטל .לא ברחתי משום משימה .אתם מדברים
גבוהה גבוהה על סובלנות .הגיע הזמן להפסיק עם הגזענות הזו .הנה ,יושב לצידי ,חברי לסיעה,
הרב שמואל וייס ,יש לו כיפה וזקן .הוא גם אב שכול .גם לשי אבן יש זקן .במקום להוביל באהבה
את העיר הזו ,מנסים בכוח ליצור פירוד .לכו לאטיאס .לכו לירושלים ולבני-ברק .כאן זו רעננה.
ראש העיר:
הזמנתי שתי תלמידות ממועצת הנוער העירונית להשתתף בישיבת מועצת העיר .דניאל ,יו"ר
המועצה ושרה ,דוברת המועצה .קיימנו השבוע יום חילופי שלטון ובני הנוער החליפו את בעלי
התפקידים בעירייה .מציע שנשמש להם דוגמא בשיח שלנו.
גב' מלי פולישוק בלוך:
הבאתי את השר אטיאס כדוגמא ,כי ראש העיר סיפר לי שאטיאס התחבק איתו .אני לא אומרת
שאתם ש"ס ולא אומרת שאתם לא עושים צבא .הלכתי לבחירות עם "מימד" ,כי הם כמוני.
ליברלים .אין לי חילוקי דעות איתם.
מר יואל עזרזר:
אם זה מה שאת אומרת ,אני יכול לצאת מהישיבה .את שלי השגתי.
גב' מלי פולישוק בלוך:
אנחנו מצויים בתקופה של הדרת נשים .זה מאיים על האופי של מדינת ישראל .אני אדם חופשי
ומרגישה מאוימת כאישה .יש פה מאבקי כח על חלוקת משאבים ואם אני יכולה לחזק את
האוכלוסייה החופשית ,אעשה זאת .לתת מינוי של משנה – ולמילה הזו יש ערך וכוח – למי שמייצג
בעיניי את כל מה שאני אינני מאמינה בו ,אינני יכולה להשלים עם כך ואינני ישנה כבר שני לילות
כי אני מאוד רוצה לתמוך במינוי של רונית אך אינני יכול לעשות זאת כי זה כרוך במינוי של יואל
למשנה.
אדוני ראש העיר ,ההצעה שהבאת מתקנת אבל גם מקלקלת .ליואל יש הרבה איכויות אבל הוא
מייצג דברים שאינם מקובלים עלי.
מר צבי נדב רוסלר:
למה את כורכת את שני הדברים? יש רק הצעה אחת על סדר היום וזה המינוי של רונית ויינטראוב
לסגן ומ"מ ראש העיר.
גב' מלי פולישוק בלוך:
אני לא תמימה .אם ראש העיר יגיד שהמינוי של יואל איננו רלבנטי ,אתמוך במינוי של רונית.
ראש העיר:
תודה מלי .אבקש להסיר את ההצעה מסדר היום .מי בעד?
הצבעה:
בעד – 12
נמנע –
נגד – 3
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החלטה:
ברוב קולות הורדה ההצעה מסדר היום.
מר יואל עזרזר:
אני מבקש לומר כי אני מאחל לנבחרי הציבור ,דתיים ושאינם-דתיים ,שבעיניי הם משפחה אחת,
שתהיה לכם הסתכלות עניינית לטובת תושבי רעננה .לראייה ,כשמוניתי לתפקידי כממונה על
תחום חזות העיר ,לקחתי לצידי אישה כמו שוש לוין ,חברת המועצה ,להיות שותפה בעשייה
היומיומית ,ללא הסתכלות סקטוריאלית .בעיניי ,כל תושבי רעננה שווים וראויים ויקרים.
גב' רונית ויינטראוב:
מבלי להתפלמס עם יואל ,אני מבקשת לציין כי שוש לוין ,שאותה אני מכירה מאז  1995והחברות
בינינו תימשך גם לאחר ששתינו ניפרד מהחיים הציבוריים ,תמיד עסקה בניקיון ובטיפוח העיר
רעננה .זה בדמה ובחלבה – גם כנציבת הציבור .את שוש לא לוקחים .היא מתייצבת.
ראש העיר:
טרם שאנחנו ממשיכים לסעיף  2על סדר היום ,אני מבקש להציג בפניכם את ענת אהרוני ,שנבחרה
לתפקיד מנכ"לית החברה לפיתוח רעננה ,מתוך  90מועמדים שהשתתפו במכרז .ענת היא תושבת
רעננה .אנו שמחים בבחירתך ומאחלים לך הרבה הצלחה ואני בטוח שכך אכן יהיה.
גב' עדית דיאמנט:
גם אני רוצה לברך את ענת .אחרי שראיינו  90מועמדים ,אני שמחה וגאה שבחרנו באשה ,אבל
אינני מתפלאה .נשים היום הן עמוד התווך גם במועצת העיר וגם בדירקטוריון החברה לפיתוח
רעננה .ענת ,בטוחני שתזכי להרבה שיתוף פעולה מאיתנו בדירקטוריון ובמועצת העיר.
ראש העיר:
משימות כבדות עומדות לפיתחך והצלחתך היא הצלחתנו.
סעיף :2
תשובה לשאילתה )נספח ב'(.
ראש העיר:
טרם שניגש לשאילתא ,אני מבקש להזמין את חברי המועצה והתושבים להיכנס לדף הפייסבוק
שלי .כתבתי מאמר בנושא החלטות הממשלה ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום החינוך.
מדובר בהמלצות ראויות – יישום חוק חינוך חובה לגילאי  ;5 – 3הארכת יום הלימודים לגילאי – 3
 ;9הוזלה משמעותית במחירי ספרי הלימוד על ידי יציאה למכרז מרוכז של משרד החינוך ומעבר
להשאלת ספרי לימוד ואח"כ ספרים דיגיטליים; העלאת אחוזים ניכרים בתקציבי תנועות הנוער.
בירכתי את שר החינוך גם בכנס ראשי רשויות וגם במאמר שלי ,שיפורסם באחד העיתונים .הצעתי
לשר אטיאס ,ללמוד איך עושים עבודה אמיתית ומיישמים את המלצות ועדת טרכטנברג.
ועכשיו נעבור לשאילתא של חברת המועצה ,גב' מלי פולישוק בלוך.
)השאילתא בנספח ב' 1המצורף(
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ראש העיר:
מקריא את התשובה לשאילתא.
)התשובה לשאילתא בנספח ב'(2
גב' מלי פולישוק בלוך
אני רוצה להודות לך על התשובה ולהודות לי שהעלתי את הנושא.
ראש העיר:
היום התקיים כנס בנושא ברמת-אפעל .השתתפו בו לא מעט ראשי רשויות מקומיות וכל מנהלי
החינוך ברשויות .מדובר באתגר בלתי רגיל ומורכב .יישום חוק חינוך חובה לגילאי
 5 – 3ייושם מיידית ,על-פי דרישות ההורים .הקושי הגדול הוא במציאת גננות .אצלנו ,ברעננה,
הקושי יהיה כנראה במציאת סייעות.
המשרד יתמודד בזה בעיכוב יציאה לשבתונים ,ביטול חל"תים וכדומה .הארכת יום הלימודים
ייושם בהדרגה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
ראיתי שבונים  2גנים צמודים ורציתי להציע להוסיף לידם עוד גן.
ראש העיר:
על-פי גודל המגרשים העומדים לרשותנו ,אנו משתדלים לבנות אשכולות גנים.
מר אריה פרידמן:
האם יהיו שני סוגי גני ילדים – גנים פרטיים וגנים עירוניים?
ראש העיר:
אבקש ממיכל הירש נגרי ,סמנכ"ל מינהל החינוך ,להסביר.
גב' מיכל הורש נגרי
משרד החינוך הציע לגנים הפרטיים להיכנס למהלך הסמכה ופיקוח של משרד החינוך .כדי שגן
פרטי יהיה מוכר עליו לעמוד בקריטריונים של מבנה מתאים ,גננת מוסמכת ופיקוח של משרד
החינוך .המשרד יצא עם ההצעה כדי למצוא פתרונות יצירתיים למחסור בגנים ובגננות .גם אנחנו
בשיח עם הגננות הפרטיות ברעננה .בכל מקרה ,גן פרטי יהיה במעמד מוכר אך לא רשמי.
מר אריה פרידמן:
האם הארכת יום הלימודים מתייחסת לחינוך הפורמאלי או הבלתי-פורמאלי?
ראש העיר:
הכוונה לגילאי  9 – 3בחינוך הפורמאלי וכאמור מהלך זה ייושם בהדרגה.
מר דן ברוך:
יש סייעות מצוינות ,מטפלות ,כמו אמהות חמות ,אינן יכולות להתקבל לעבודה כי הרף גבוה
מאוד.
גב' מיכל הירש נגרי
אנחנו לא נתפשר על איכות כוח האדם שלנו.
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ראש העיר:
אנחנו מתייחסים לגננת ולסייעת כצוות ומטפחים את כישוריהן.
סעיף :3
אישור מתן תמיכות בספורט לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות )נספח ג'(.
ראש העיר:
אבקש משוש לוין ,יו"ר ועדת משנה לתמיכות ,להציג הנושא.
גב' שוש לוין:
הפעם עשינו שינוי משמעותי להעמקת המידע שיש לנו לגבי אגודות הספורט .נחום ואני ביקשנו
ממיכאל רייזמן ,יו"ר ועדת הספורט ,לבדוק את האגודות ואת הבקשות ולהמליץ לועדת התמיכות
את גובה התמיכות.
מיכאל עשה עבודה יוצאת מהכלל והביא בפנינו נתונים ועל סמך זה חילקנו סכום של  4מיליון ,₪
שהוקצו על-ידי מועצת העיר לתמיכות לספורט .אני רוצה להודות לחברי בועדת התמיכות – למלי,
לאריה ,לאיתן שהתכנסו אתמול לישיבה.
לצערנו ,עדית לא היתה.
אבקש ממיכאל להציג את הנושא.
מר מיכאל רייזמן:
אני רוצה להודות לועדת התמיכות על התהליך לאורך השנה ויצירת קריטריונים ,אשר לאורם
בדקנו את הבקשות מצד אחד ואת פעילות האגודות מצד שני ,תוך ניסיון לאמת את הנתונים .אני
רוצה לציין את עזרתה של שוש ,אשר למרות שעברה תקופה קשה ובהזדמנות זאת גם להביע
תנחומי ולהשתתף בצערך ,גם במהלך התקופה שסעדה את אמה בבית החולים וגם בתקופת
השבעה ,היתה לנו לעזר ובסופו של דבר הגענו לתוצר ששואף לשלמות .הבאנו את המלצותינו בפני
ועדת התמיכות ,אשר קבלה ההמלצות ואני מקווה שגם המועצה תאשר אותן וניתן יהיה לברך על
המוגמר.
גב' שוש לוין:
בפעם הזו עבדנו על בסיס הקריטריונים שגיבשנו ובסיוע היועצות המשפטיות ואני שמחה שהבאנו
בזמן את התמיכות לאישור מועצת העיר.
יש לנו הסתייגות מסוימת לגבי הכדורעף .בהמלצה כתוב כדורעף נשים ,אבל הכוונה היא לכדורעף
בכלל .קבוצת הנשים זכתה בגביע המדינה ובאליפות המדינה .האגודה נקלעה לקושי מסוים ולכן
ההמלצה היא למנות חשב-מלווה כתנאי לקבלת התמיכה .לא הייתה כל התנגדות מצידם .הכוונה
היא שהחשב המלווה יעזור להם להתגבר על הקשיים כדי שיוכלו להמשיך בהישגיהם היפים
ויביאו כבוד לרעננה.
גב' עדית דיאמנט:
האם כל התמיכה מותנית במינוי חשב-מלווה?
מר מיכאל רייזמן:
יש צורך בתהליך הבראה די ממושך של האגודה .איננו מפסיקים את התמיכה .כרגע נעניק להם
חלק מהתמיכה והשאר עם מינוי חשב-מלווה.
רח' אחוזה  ,103רעננה  • 43600המוקד העירוני 107
טל • 09-761210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207.
סימוכין35554 :

8

לשכת מנכ"ל
גב' שוש לוין:
האגודה קבלה את זה בברכה .הם מעוניינים בזה בדיוק כמונו.
מר אריה פרידמן:
יישר כוח למיכאל ולמאיר ברנשטיין .עשיתם עבודה טובה .צריך להגיד גם יישר כוח לשוש .אני
בוועדה מזה שלוש שנים ויכול להעיד שמאז שנכנסת לתפקיד ,חל שינוי לטובה .כל אגודה הודיעה
והסבירה ונתנה לנו אפשרות להבין את צרכיה ופעילותה.
גב' עדית דיאמנט:
גם בתקופתה של אורית סייד כיו"ר ,נפגשנו בוועדה עם אגודות הספורט.
אני מבקשת לשאול ,האם שונו הקריטריונים?
ראש העיר:
הקריטריונים לא שונו .בשנה הבאה ,בעקבות עדכון תכנית-האב לספורט ,יותאמו גם
הקריטריונים .אני מבקש לעדכן כי בקשתי מאיתן להאיץ את מהלך הקמת מגרש כדורגל חלופי
למגרש הקיים של ההסתדרות ,שישמש את משחקי "הפועל" רעננה.
גב' עדית דיאמנט:
אם הקריטריונים לא שונו ,יש פערים שצריך להסבירם ,למשל ההבדל בתמיכה ל"הפועל" רעננה
כדורגל ,ל"מכבי" רעננה כדוריד גברים ,לאליצור רעננה בין  2011ל .2012 -אם הקריטריונים לא
שונו ,למה השינויים בתמיכות?
מר אמיר ברטוב:
השינויים נובעים מהנתונים במספרי המשתתפים וכדומה .הדיון הזה מתאים לוועדה והוא אכן
נערך בה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
לדעתי ,יש עלייה גדולה מידי בתמיכה לכדורגל .התמיכה הייתה צריכה להיות נמוכה יותר ולחלק
לאחרים יותר.
מר יואל עזרזר:
גם מצידה של הפועל רעננה יש נכונות לחפש מגרש חליפי ,כדי שלא להפריע לתושבים .זה אינטרס
משותף להם ולנו.
גב' מלי פולישוק בלוך:
מאז שאני חברת מועצה ,זוהי הפעם הראשונה שאני רואה שיתוף פעולה יפה בין וועדות ,כמו
במקרה שלפנינו – שיתוף פעולה בין וועדת הספורט וועדת התמיכות .הלוואי שכך יהיה תמיד.
ראש העיר:
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור מתן תמיכות בספורט לשנת  ,2012בהתאם
להמלצת ועדת התמיכות שאימצה את המלצות ועדת המשנה לתמיכות?
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
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החלטה:
מועצת העיר החליטה פה-אחד לאשר מתן תמיכות בספורט לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת
התמיכות.
ראש העיר:
סעיף  2בהמלצות ועדת התמיכות – אישור תמיכה לתיקוני חשמל בשבט הצופים "האופק"
ובמחנות העולים.
מר אריה פרידמן:
ביקשנו שהתקציב הנדרש לתיקוני החשמל ילקח מתב"ר מוסדות ציבור ולא מתקציב התמיכות
לתנועות הנוער ,כפי שכתוב בפרוטוקול ועדת התמיכות.
שי אבן יצא מהישיבה.
ראש העיר:
נתייעץ בעניין זה עם היועצות המשפטיות וההתייחסות להמלצת הוועדה תילקח בחשבון .אם אין
התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה.
מי לאישור סעיף  2בהמלצת ועדת התמיכות?
הצבעה:
בעד – 14
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד סעיף  2בהמלצת ועדת התמיכות.
סעיף :4
תרומה בסך  ₪ 5,000לבית לוינשטיין לרגל יום ההתרמה השנתי.
גב' מלי פולישוק בלוך:
האם העירייה תורמת כל שנה?
ראש העיר:
בעבר תרמה העירייה מידי שנה .בשנתיים האחרונות נעצר.
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור תרומה בסך  ₪ 5,000לבית לוינשטיין לרגל יום
ההתרמה השנתי?
הצבעה:
בעד – 14
נמנע –
נגד –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד תרומה בסך  ₪ 5,000לבית לוינשטיין לרגל יום ההתרמה השנתי.
סעיף :5
מינוי מר אריה מאור כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ )קו"ח בנספח ד'(.
ראש העיר:
שלמה פרידמן ביקש להסיר מועמדותו לכהן כחבר בדירקטוריון תאגיד מי-רעננה בע"מ ואנחנו
מבקשים למנות במקומו את מר אריה מאור .קורות החיים שלו לפניכם .אנחנו מכירים אותו .היה
אדריכל בחברת "עמידר" .מי לאישור מינוי מר אריה מאור כחבר בדירקטוריון מי-רעננה בע"מ?
הצבעה:
בעד – 13
נמנע –
נגד –
בפרוטוקול יצויין כי חברת המועצה ,דבי סלוצקי ,לא השתתפה בהצבעה בשל היותה חברה
בדירקטוריון מי-רעננה בע"מ.
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד את מינוי מר אריה מאור כחבר בדירקטוריון תאגיד מי-רעננה בע"מ.
שי אבן חזר לישיבה.
סעיף :6
אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן) :נספח ה'(
א .עמותת מ.ט.י .רעננה )מרכז טיפוח יזמות(
אישור עקרוני להקצאת קרקע הידועה כחלק מגוש  8981חלקה  51בתוך בית ספר מפתן רחוב
החרושת פינת רחוב התעשייה.
ראש העיר:
האם יש התייחסות?
מר שי אבן:
הכוונה לבנות ,כחלק ממתחם הצעירים ,קומה נוספת ולהקצותה למ.ט.י .רעננה .מדובר בשיתוף
פעולה מאוד יפה ,גם ברמה התכנונית וגם ברמת הפעילות המתוכננת על-ידי הקמת חממה
לפעילות עסקית לצעירים .אורי קידר ,המייצג את מ.ט.י .עוזר לנו.
ראש העיר:
אני מבקש להזכיר שהמועצה אישרה בתקציב סכום של  4מיליון  ₪לשלב ב' של הפעלת מתחם
הצעירים.
יואל עזרזר יצא מהישיבה.
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גב' מלי פולישוק בלוך:
כאשר מקצים קרקע ,האם יש מגבלת זמן שאחריה הקרקע חוזרת לעירייה?
עו"ד דפנה קינן:
הקצאת קרקע ,בדומה להחכרה ,היא לחמש עשרה שנים ואח"כ לעשר שנים נוספות .אחרי תקופה
זו אמורים להחזיר את הקרקע.
במקרה הזה מדובר באישור עקרוני של מועצת העיר ,לפני חוזה ולפני התנגדויות.
ראש העיר
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור עקרוני להקצאת קרקע הידועה כחלק מגוש
 8981חלקה  51בתוך בית ספר מפתן רחוב החרושת פינת רחוב התעשייה?
הצבעה:
בעד – 14
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד אישור עקרוני להקצאת קרקע הידועה כחלק מגוש  8981חלקה 51
בתוך בית ספרו מפתן רחוב החרושת פינת רחוב התעשייה.
יואל עזרזר חזר לישיבה.
סעיף :6
אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן:
ב .עמותת "מתן" )מרכז תורני לנשים(
אישור עקרוני להקצאת קרקע בגוש  7655חלקה  ,387רחוב הפלמ"ח  2בתוך בית ספר אמי"ת
רננים.
ראש העיר:
האם יש התייחסויות?
גב' מלי פולישוק בלוך:
במה מדובר?
ראש העיר:
בהעברת "מתן" לתיכון אמי"ת רננים ,במטרה שישרת גם את תלמידות בית-הספר .זהו מהלך
שכולם מרוויחים ממנו.
מר אריה פרידמן:
המטרה היא גם להוציא את "מתן" ממשכנו הנוכחי ,בו יש הרבה בעיות בנייה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
אני מאוד בעד.
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ראש העיר:
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור עקרוני להקצאת קרקע בגוש 7655
חלקה  ,387רחוב הפלמ"ח  2בתוך בית-ספר אמי"ת רננים לעמותת "מתן" )מרכז תורני לנשים(?
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד אישור עקרוני להקצאת קרקע בגוש  7655חלקה  ,387רחוב הפלמ"ח
 2בתוך בית-ספר אמי"ת רננים לעמותת "מתן" )מרכז תורני לנשים(.
סעיף :7
עמותת "אלוט" האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים )ע"ר( -אישור מועצת עיר לחוזה רשות
וחוזה חכירה בנוגע להקצאת חלק ממגרש זמני מס 1000 /א' בגוש  7657לצורך הקמת מרכז
תעסוקה לבוגרים אוטיסטים) .נספח ו'(
ראש העיר:
האם יש שאלות?
מר אריה פרידמן:
מה ההבדל בין חוזה חכירה להקצאת קרקע?
ראש העיר:
אבקש מעו"ד דפנה קינן להסביר.
עו"ד דפנה קינן:
במקרה שלפנינו עברנו כבר את שלב האישור העקרוני להקצאת קרקע של מועצת העיר ושלב
ההתנגדויות ולכן לפנינו חוזה חכירה.
גב' שוש לוין:
איפה המקום?
ראש העיר:
ברחוב השיזף באזור התעשייה .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור חוזה
רשות וחוזה חכירה לעמותת אלו"ט ,האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים )ע"ר( –בנוגע להקצאת
חלק ממגרש זמני מס'  1000בגוש  7657לצורך הקמת מרכז תעסוקה לבוגרים אוטיסטים?
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד אישור חוזה רשות וחוזה חכירה לעמותת אלו"ט ,האגודה הלאומית
לילדים אוטיסטים )ע"ר( –בנוגע להקצאת חלק ממגרש זמני מס'  1000בגוש  7657לצורך הקמת
מרכז תעסוקה לבוגרים אוטיסטים.
מר דן ברוך:
אינני בטוח שיש הרבה אנשים שיודעים כמה נאבקתי שיקומו ברעננה שני בתים לטובת הילדים
האלה.
ראש העיר:
תרומתך לנושא ידועה ומבורכת.
סעיף :8
אישור תב"ר מס 1460 :הקמת  12גני ילדים חדשים על סך  8.4מליון  ₪ע"פ הפירוט הבא :רח'
המייסדים ) 2כיתות גן( ,סמטת הדס ) 2כיתות גן( ,רח' אלי כהן ) 2כיתות גן( ,רח' יאיר שטרן )2
כיתות גן( ,רח' הפעמונים ) 2כיתות גן( ,רח' הגליל ) 2כיתות גן(.
מקורות :מענק משרד החינוך.
ראש העיר:
האם יש התייחסות?
גב' סימה פרי:
לצורך הגילוי הנאות אומר כי שני גני ילדים יהיו במגרש ליד ביתי .אני מברכת על כך ,שיהיה לידי
מגרש מטופח.
מר דן ברוך:
יש לוודא שבניית הגנים תסתיים עד  1בספטמבר.
ראש העיר:
לא .הגנים יהיו מוכנים כבר ב 27 -באוגוסט ,תאריך פתיחת שנת הלימודים תשע"ג .אם אין הערות
נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור תב"ר מס 1460 :הקמת  12גני ילדים חדשים על סך  8.4מליון ₪
ע"פ הפירוט הבא :רח' המייסדים ) 2כיתות גן( ,סמטת הדס ) 2כיתות גן( ,רח' אלי כהן ) 2כיתות
גן( ,רח' יאיר שטרן ) 2כיתות גן( ,רח' הפעמונים ) 2כיתות גן( ,רח' הגליל ) 2כיתות גן( .מקורות:
מענק משרד החינוך?
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד תב"ר מס 1460 :הקמת  12גני ילדים חדשים על סך  8.4מליון  ₪ע"פ
הפירוט הבא :רח' המייסדים ) 2כיתות גן( ,סמטת הדס ) 2כיתות גן( ,רח' אלי כהן ) 2כיתות גן(,
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רח' יאיר שטרן ) 2כיתות גן( ,רח' הפעמונים ) 2כיתות גן( ,רח' הגליל ) 2כיתות גן( .מקורות :מענק
משרד החינוך.
סעיף :9
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 )נספח ז'(.
ראש העיר:
אבקש מעו"ד דפנה קינן להציג את הנושא.
עו"ד דפנה קינן:
פרסמנו מכרז לפרסום חוצות באמצעות מסכים אלקטרוניים וקיבלנו הצעות מאוד נמוכות ,עד כדי
מחצית מהאומדן שהעריכה העירייה .לכן ,אנו מבקשים אישור מועצת העיר לבטל את המרכז
ולצאת למו"מ בנושא.
גב' עדית דיאמנט:
על-פי המכרז ,הזוכה היה צריך להקים  3מתקנים אלקטרוניים ברעננה .מסתבר ,כנראה ,שהקמת
 3מתקנים כאלה איננה משתלמת .אולי אם היינו דורשים רק  2מתקנים היה הופך את המכרז
לכלכלי .לכן ,ביקשנו לבטל המכרז ולצאת למו"מ.
מר שי אבן:
אני מתנגד נחרצות לשילוט האלקטרוני .כמי שעוסק בפרסום ,לא הייתי ממליץ אף פעם ללקוחותי
שילוט כזה .אולי מתאים ללאס-ווגס ,לא לרעננה ,שלא לדבר על העניין הבטיחותי .התנגדתי גם
לשילוט של "נור" במיתחם אמדוקס ואני מבקש לבטל את השילוט האלקטרוני של מפעל הפיס,
כגוף שתומך בהימורים.
גב' רונית ויינטראוב:
יש דוחות שמראים על בעיות בטיחות עם השילוט הזה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
מבקשת ,שאם מקיימים דיון על השילוט הזה ,נקיים דיון כולל בנושא השילוט ברעננה .למשל,
בסוף רחוב קזן ,מישהו העמיד שלט מכוער.
מר יואל עזרזר:
לשלט הזה ניתן אישור בעבר .עם סיום תקופת האישור ,השלט יוסר .כתבתי לך תשובה בעניין זה.
צבי נדב רוסלר:
נסעתי לאמסטרדם .ראיתי שם מתקני שילוט אסתטיים ולא מסוכנים.
ראש העיר:
לאור ההתייחסויות ,נחזיר הנושא לבחינה נוספת של הגורמים המקצועיים.
סעיף :10
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אישור מועצת עיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים מיום  28.7.2011ואישור
ראש העיר מיום  ,20.12.2011לביטול מכרז  57/2011למכירת מגרש ברחוב יצחק שדה )נספח ח'(.
ראש העיר:
האם יש התייחסות?
מר אריה פרידמן:
האם ניתן לעשות הצרכה?
עו"ד דפנה קינן:
משרד הפנים מתנגד להצרכה.
גב' עדית דיאמנט:
האם אפשר לבקש שבמידה והמו"מ יישא פרי ,נראה את התוצאות?
עו"ד דפנה קינן:
מועצת העיר מסמיכה אותנו לנהל מו"מ .המחיר מאוד גבוה ואיננו יכולים להתחייב .אין כוונה
למכור בכל מחיר ובכל מקרה ,המכירה תובא לאישור מועצת העיר.
ראש העיר:
לאורך השנים ראינו ,שכשאנחנו מעבירים ליועצת המשפטית את הסמכות לנהל מו"מ ,התוצאות
טובות .אנחנו סומכים עליה והתוצאות יובאו לאישור המועצה .אם אין התייחסויות נוספות ניגש
להצבעה .מי לאישור מועצת עיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים מיום
 28.7.2011ואישור ראש העיר מיום  ,20.12.2011לביטול מכרז  57/2011למכירת מגרש ברחוב יצחק
שדה?
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה-אחד יציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים מיום 28.7.2011
ואישור ראש העיר מיום  ,20.12.2011לביטול מכרז  57/2011למכירת מגרש ברחוב יצחק שדה.
סעיף :11
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:
לבקשת חברים במועצה ,אני דוחה את הדיון בסעיף  .11אני עומד מאחורי החלטתי למנות את
רונית כסגנית וממלאת מקום לפי סעיך  .19ואני עומד מאחורי האמירה שלי ליואל שימונה למשנה
לראש העיר .אביא את הנושא לאישור בישיבה הבאה של מועצת העיר.
רח' אחוזה  ,103רעננה  • 43600המוקד העירוני 107
טל • 09-761210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207.
סימוכין35554 :

16

לשכת מנכ"ל
המינוי לרונית הוא על-פי בקשתי וליואל כדי ליצור איזונים וכאות הערכה לכל הציבורים.
גב' רונית ויינטראוב:
מאז  2008אני סגנית ראש העיר כחוק .הדבר גם פורסם ברשומות .יש לי מחויבות לציבור שלי
ואנחנו נמשיך לפעול למענו.
גב' סימה פרי:
המצב הבלתי חוקי ממשיך להתקיים .חצי שנה אתה מתעלם מפניות משרד הפנים .אינך מצליח
לעשות סדר בביתך ומסתבך עם חברי הקואליציה .מצופה ,מראש עיר שהחלטה כזו תעבור בקלות.
משרד הפנים אמר דברו ואתה ממשיך לפעול שלא כדין .נהוג לומר "סוף מעשה במחשבה תחילה",
על ההתנהלות הזו ניתן לומר "סוף מעשה בתוצאה תחילה".
אתה עושה דילים עם סיעות שונות ושכחת את סיעתך.
גב' מלי פולישוק – בלוך:
הישיבה התחילה עם הצעה לסדר יום שלי .אנחנו כאן רק שלושה חברים מהאופוזיציה ,האם חברי
הקואליציה לא יצביעו בעד ההצעה שלך?
מר דן ברוך:
מקריא את דבריו לישיבת מועצת העיר מיום  26.1.12בנושא הצבעה ואישור סגן ממלא מקום
)נספח ט'(.
ראש העיר:
אני מודה לחברי מועצת העיר ומתכבד בזאת לנעול את ישיבת מועצת העיר שמן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
נספח א'

מסמך Acrobat

נספח ב' 1
Microsoft Office
Word Document

נספח ב' 2
מסמך Acrobat

נספח ג'
מסמך Acrobat

נספח ד'
מסמך Acrobat

נספח ה'
מסמך Acrobat

נספח ו'
מסמך Acrobat

נספח ז'
מסמך Acrobat

נספח ח'
מסמך Acrobat

נספח ט'
מסמך Acrobat
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