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לשכת מנכ"ל
על סדר היום:
 .1תשובה לשאילתה.
 .2הצעה לסדר היום.
 .3אישור דו"ח רבעוני ,רבעון ) 4ינואר – דצמבר( ,שנת .2011
 .4שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים כמפורט בנספח א'.
 .5מינוי גב' ענת אהרוני ,מנכ"לית החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ,כנציגת הרשות
המקומית לועדה לדיור לאומי בהתאם לחוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים
)הוראת שעה( ,התשע"א.2011 -
 .6אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה.
 .7אישור העברת  ₪ 60,000מסעיף תמיכות "תרבות וחינוך" ):( 8222.810
א ₪ 20,000 .לסעיף תמיכות "חינוך וסיוע לילדים".
ב ₪ 40,000 .לסעיף "תרומה ייחודית לקהילה".
 .8תמיכות לעמותות לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות כמפורט בנספח ב'.
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לשכת מנכ"ל
ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין וראשית לכל מבקש לשאול האם יש הערות
לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר הקודמת?
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מבקשת שוב להודות למנכ"ל העירייה ,אבי לאופר  ,על היוזמה לקיים סיור וישיבת מועצת עיר
במוסד "יד ושם" ביום השואה .אינני זוכרת חוויה כזו ,מטלטלת ומרגשת כפי שחווינו.
מר אבי לאופר
אני מבקש להודות לפרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות ,ולצוות שלצדה על הסיור וארגון ישיבת
מועצת העיר ,על תכניה.
גב' דרורה כהן
גם אני מבקשת להצטרף לברכות ולהודות לפרי ולצוות שלה על החוויה המיוחדת הזו.
ראש העיר
אכן ,הייתה זו שעת רצון לכולנו ועל כך אני מבקש להודות לחברי מועצת העיר ולראשי האגפים
שהשתתפו בסיור ובישיבת המועצה המיוחדת ב"יד ושם".
גב' מלי פולישוק-בלוך
אפשר ליזום סיורים וישיבות מועצה כאלה גם במקומות אחרים ולאו דווקא בהקשרי זיכרון.
ראש העיר
אני מסכים ויכול להעיד כי כמנהל תיכון ,החוויות הכי מרגשות היו בטיולים ובסיורים כאלה.
ברשותכם ,נתחיל בסעיף הראשון שעל סדר היום.
סעיף 1
תשובה לשאילתה.
ראש העיר
מונחת לפניכם השאילתה של סימה פרי:
בנושא :בקשה להצגת תמונת המצב של רישיונות עסק לעסקים בעיר
הפרסומים אודות התאונה שארעה באזור התעשייה שבה התפוצצו בלוני גז ,אשר גרמו לשרפת
ענק ,מעוררים ספק ודאגה בליבנו באשר להתנהלות העירייה בכל הקשור לפיקוח על בתי העסק
בעיר הנדרשים רישיון עסק כחוק ,ובפרט אלה החייבים באישור כיבוי אש .עוד בהיותי יו"ר ועדת
רישוי עסקים יזמתי את פורום רישוי עסקים הכולל ראשי אגפים הקשורים לנושאי רישוי עסקים,
והעליתי לדיון את נושא העסקים שאין להם רישיון עסק .כמו כן ,כחברת ועדת הביקורת ולאחר
מכן כיו"ר הועדה ,העליתי לדיון בועדת הביקורת את הנושא ,שעסק במתקני רשות הספורט.
שאלותיי בנושא זה הינן כדלקמן:
א .האם לעסק שבו ארעה התאונה יש רישיון עסק כחוק ,לרבות אישור כיבוי אש ,ואם לא ,האם
התקבלה התראה כלשהי על כך והאם פעלה העירייה בנדון כפי שנדרש ממנה?
ב .מה בכוונת העירייה לעשות כדי למנוע הישנות מצבים כגון אלה?
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לשכת מנכ"ל
ראש העיר
להלן תשובתי לשאילתה.
ביום ראשון ,01/04/2012 ,התחוללה שריפה בבית העסק "גנים אספקה טכנית" .מיד עם תום
האירוע הוריתי לכנס את כל הגורמים בעירייה בכדי ללמוד את הנושא ,לגבש מסקנות ולהפיק
לקחים .בד בבד מיניתי את הגב' פרי נתיב ,סמנכ"ל העירייה למנהל וקיימות לעמוד בראש צוות
בדיקת הליך קבלת רישיון עסק של החנות.
המידע שהציגו בעלי העסק ,לפיו מדובר בחנות לממכר כלי עבודה ומכונות חקלאיות והסתרת
פעילותם כמסגרייה ואת השימוש בבלוני גז פטרה אותם מהצורך ברישיון בחודש פברואר ,2011
זאת ע"פ צו רישוי העסקים.
ראוי לציין במעמד זה ,כי מעולם לא התקבלה בעיריית רעננה דרישה מכיבוי אש לסגירת העסק,
כפי שנוהגים לעשות כאשר מזהים ליקויים חמורים המהווים סכנה ממשית לחיי אדם.
בכינוס שערך מנכ"ל העירייה עם כלל הגורמים הרלבנטיים ימים ספורים לאחר קרות האירוע
לצורך הפקת לקחים מהמקרה ,הנחה מנכ"ל העירייה על נקיטת מספר פעולות ,בכדי למנוע
הישנות של מקרים מסוג זה בעתיד ,ולהלן מקצתן:
 .1ירוענן נוהל העבודה מול כיבוי אש בנוגע לדו"חות המציגים ליקויים בבתי עסק אך לא
מפורטת על ידם דרך הפעולה בה יש לנקוט .עסקים "לא מסוכנים" יטופלו בהתאם לנוהל
העבודה הקיים כיום ואילו בעסקים אשר עשויה להיות מסוכנות לציבור מפעילותם נוכח
ליקוים עליהם הצביע כיבוי אש ,תידרש הבהרה נוספת מכיבוי אש בנוגע לדרך בה יש לפעול
לגביהם.
 .2הפקת לקחים -מח' רישוי עסקים
א .תבוצע בדיקה בכל העסקים בעיר לבדיקה האם בתי העסק פועלים ברישיון )במידה ומדובר
בעסק הטעון רישיון( ובמידה וכן ,האם פועל בהתאם לרישיון הקיים.
ב .לא יינתן עוד רישיון זמני לעסקים הפועלים תקופה ממושכת ללא רישיון.
ג .סגירת תיק הפוטר מרישיון עסק טעונה ביקורת בעסק ,צילום העסק מכל חלקיו ואישור
מנהל.
ד .עסקים המחזיקים רעלים ידרשו להציג היתר מיוחד להחזקת רעלים.
ה .תתבצע בדיקה רטרו אקטיבית בנוגע לפעילות עסקים שקיבלו פטור מרישיון עסק לצמיתות
ב 10-השנים האחרונות בעיר.
ו .ייבנה נוהל איזו אשר יכלול את הפעולות הנדרשות.
ז .יגובש נוהל עבודה חדש בנוגע לשיתופי הפעולה עם אגף ההנדסה באשר לשימושים חורגים.
 .3הפקת לקחים -אגף ההנדסה
א .יתבצע סקר בכל העיר לבדיקת מבנים אשר עשויה להיות בהם מסוכנות הנדסית.
ב .יוצג דיווח של כל המבנים בהם יש אסבסט פריך.
כאמור ,הנושא נמצא בימים אלה בדיונים של צוות הבדיקה שהוקם לנושא זה בראשותה של הגב'
נתיב ובו חברים גם עו"ד אפי יצחקי -התובע העירוני ,מר משה פישמן -קב"ט העירייה והגב' בתיה
אלפסי -מנהלת מח' הקיימות ,אשר בעבר שימשה כמנהלת מח' רישוי עסקים ועל כן מכירה את
הנושא על בוריו.
עם תום עבודת צוות ,יוצגו ממצאיו ,מסקנותיו והמלצותיו.
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לשכת מנכ"ל
גב' סימה פרי
האם תוגברו הפקחים לביצוע הבדיקות?
מר אבי לאופר
כח האדם במחלקת רישוי עסקים מספיק לביצוע הביקורות הנדרשות.
גב' רונית ויינטראוב
אני מציעה להסתייע בעומר ליפניק ,הממונה על תחום הבטיחות  ,שיש לו ניסיון רב.
ראש העיר
הועדה עוסקת בבדיקה בתחום רישוי העסקים ולא הבטיחות.
מר איתן גינזבורג
אני מבקש לציין כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה הגישה עוד לפני אירוע השריפה תביעה
משפטית בעקבות עבירות בנייה שבוצעו בעסק.
ראש העיר
חשוב לציין כי מכבי אש מבצעים מידי שנה בדיקה בכל העסקים ,כולל עסקים שאינם טעוני רישוי.
את דו"חות הביקורת הם שולחים לעירייה ,אבל בלי התרעה על חובה לסגירת העסק במידה
וקיימת סכנה בעליל להמשך תפקודו של העסק .ביקשתי מיואל עזרזר ,המכהן כסגן יו"ר איגוד
כבאות השרון לבקש לקיים ישיבה בהשתתפות יו"ר האיגוד ומפקד תחנת הכיבוי כפ"ס כדי
שילמדו הלקחים ובכל מקרה של סכנה בעסק ,להעביר לעירייה התרעה ברורה וחד משמעית על
החובה לסגירתו .אני מניח שאם זה היה המצב והיינו מקבלים הנחייה מפורשת ממכבי האש,
השריפה הזו הייתה נמנעת.
מר משה הנדין
בזמנו עשיתי מספר דו"חות ביקורת על איגוד כבאות השרון .הפניתי אז את תשומת הלב לנתון
הזוי שגיליתי .לפי החוק ,במידה ומכבי אש מוצאים בעסק ליקוי כלשהוא ,עליהם להתריע ולחייב
את בעלי העסק לתקנו ואם אלה אינם מתקנים הליקויים ,חלה על מכבי האש החובה לתקן
בעצמם את הליקויים ולחייב את בעל הנכס בעלויות .ברור שזה לא ריאלי ולא מתקיים.
גב' עדית דיאמנט
האם חל איסור על שימוש באסבסט.
מר אבי לאופר
לא ,אלא במקרה שהאסבסט פריך.
ראש העיר
אני מציע שנתרכז במסקנות שעלינו להסיק ביחס להתנהלות שלנו ולא במכבי אש .אני מצפה
שמכבי אש יערכו בדיקה מקבילה להסקת מסקנות לגבי ההתנהלות שלהם ודרישותינו מהם ,כפי
שציינתי .אם אין התייחסויות נוספות ,נעבור לסעיף הבא.
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לשכת מנכ"ל
סעיף 2
הצעה לסדר היום.
ראש העיר
אני מבקש ממלי פולישוק -בלוך להציג את ההצעה לסדר היום.
גב' מלי פולישוק-בלוך
כמעט בכל ישיבת מועצה אני מגישה הצעה לסדר .הפעם ,בשל מורכבותו של הנושא ,אחרי החוויה
של "יד ושם" וגם בהשפעת הדברים שהתכתבתי עם דרורה ,החלטתי לבקש להיפגש לשיחה אישית
עם ראש העיר.
כבת רעננה ,הכי מדאיג אותי מהו אופייה של רעננה .האם היא דתית ,חופשית ,האם חיים ביחד
ואם כן ,איך? מנגד ,הנושא השני ,שהיה נושא הדגל שלנו בבחירות האחרונות ,נושא הצעירים .אין
חולק ,שכולנו רוצים שבני רעננה ימשיכו לחיות בעיר ואלה שעזבו – יחזרו אליה .כולנו מחפשים
את המענה הנכון למשיכת הצעירים חזרה לרעננה .לכן ,נושא התחבורה הוא בעיניי אחד
המרכיבים בפסיפס של משיכת צעירים לעיר .פסיפס זה מורכב מהרבה נושאים – דיור ,תעסוקה,
בילויים ועוד .הצגתי את הנושא בפני ראש העיר והצעתי לו את עזרתי .הייתה בינינו שיחה טובה
והצעתי לראש העיר להקים שתי ועדות :אחת ,שתבדוק את מכלול הנושאים הנוגעים לתחום
הצעירים ובכלל זה נושא התחבורה והשנייה ,ועדה שתבחן את היחסים בין דתיים לחילונים בעיר,
בראשות ראש העיר .לדעתי ,יש נושאים שראוי שראש העיר יעמוד בראשם וזה אחד מהם .מאחר
והגענו להסכמות בינינו ,אני מסירה את ההצעה מסדר היום.
 - 19:35חבר המועצה אילן כהן נכנס לחדר הישיבות
ראש העיר
החלטתי להקים צוות היגוי לדיור צעירים בראשותו של סגן ראש העיר ,איתן גינזבורג ,אשר יעסוק
במיגוון הנושאים הרלבנטיים לצעירים ויעלה בפני מליאת מועצת העיר נושאים אלה .להזכירכם
כי רק בימים האחרונים עסקנו בתכנית "נאות עוזי" ואנו עומדים בפני עידן חדש לאחר שתוכנית
רע 2015/אושרה ואנו צופים כי תוך ששה חודשים כבר נראה התחלות בנייה.
בנוסף החלטתי להקים צוות בראשותי לבחינת יחסי דתיים-חילונים ברעננה ואזמן לצוות נציגים
מכל הסיעות.
גב' עדית דיאמנט
מאחר ומלי הורידה את ההצעה מסדר היום ,אנחנו נגיש הצעה לסדר בנושא התחבורה בשבת.
גב' רונית ויינטראוב
אם הוחלט להקים ועדה לבחינת היחסים בין דתיים לחילונים ,אני מבקשת להגיד את מה שיושב
לי על הלב .היחסים טובים .הבעיה היא הקיצוניים .יואל ,אני דורשת שתתנצל בפני עדית דיאמנט,
חברת הסיעה שלי ,שכינית אותה "אנטישמית" .לפני שמקיימים ועדות סובלנות אני מצפה מראש
העיר שיפעל כנגד אמירות כאלה שמופנות לחברת מועצה.
 – 19:40גב' רונית ויינטראוב ,גב' עדית דיאמנט ,מר שי אבן ,גב' דבי סלוצקי ,מר צבי נדב ,חברי
סיעת מר"צ – עוזבים את הישיבה.
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ראש העיר
מאחר וההצעה הוסרה מסדר היום ,אני מבקש לעבור לסעיף הבא על סדר היום.
סעיף 3
אישור דו"ח רבעוני ,רבעון ) 4ינואר-דצמבר( ,שנת ) 2011מצ"ב כנספח א'(.
ראש העיר
אבקש מאמיר ברטוב להציג את הדו"ח.
מר אמיר ברטוב
הדו"ח מתייחס ל 12-החודשים ינואר עד דצמבר  .2011זה איננו דו"ח סופי אלא מציג את תמונת
המצב בסוף חודש דצמבר  572.8 .2011מיליון  ₪הכנסות ו 572.5 -מיליון  ₪הוצאות  ,דהיינו עודף
של  ₪ 300,000בתקציב הרגיל .זוהי תוצאה טובה ,בעיקר בהתחשב בהיקף התקציב .בתקציבי
הפיתוח צמצמנו את הפער בין ההכנסות להוצאות בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה הקודמת
ונמשיך במגמה זו גם בשנת  .2012במידה ויש שאלות ,אשמח להשיב.
ראש העיר
האם יש שאלות או התייחסויות?
גב' מלי פולישוק-בלוך
איך מסבירים את הפער בהוצאות בשכרה של סגנית ראש העיר ,רונית ויינטראוב?
מר אמיר ברטוב
שכרם של נבחרי הציבור נקבע על-ידי משרד הפנים .ההפרש נובע מהחזר הוצאות בשל שימוש
ברכב פרטי שלה במקום ברכב הרשות המקומית.
מר אריה פרידמן
אני מבקש לציין כי זוהי השנה השנייה או השלישית שאנו מסיימים את שנת התקציב בעודף .אם
נוסיף לעודף של  2011את העודף של  ₪ 100,000משנת  ,2010נראה שיש עודף של כחצי מיליון ₪
בתקציב .על זה אני מבקש להגיד יישר כוח למנכ"ל העירייה ולגזבר העירייה.
ראש העיר
אני מצטרף לברכות .הגם שזה איננו עדיין דו"ח סופי ומבוקר ,אני יכול להעיד שביקורת רואי
החשבון נמצאת בשלבים מתקדמים ואני מאמין שזו תמונת המצב האמיתית .השנה אנו צופים
גידול בהוצאות עקב בנייתם של  12גני ילדים חדשים כדי לפתוח בתחילת שנת הלימודים את גני
הטרום-טרום חובה ,כדי שלא יהיה ברעננה אפילו ילד אחד שלא יהיה לו מקום בגן .כל ילד שירשם
למסגרת טרום-טרום חובה ,ייקלט בגן ילדים.
גב' סימה פרי
אני רואה מחלון ביתי את התקדמות הבנייה בגן הילדים הסמוך.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,נעבור לסעיף הבא.
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סעיף 4
שינוי בתב"רים בהתאם לאישור ועדת הכספים כמפורט בנספח ב'.
ראש העיר
אבקש מאמיר להציג את הדברים.
מר אמיר ברטוב
אני מפנה אתכם לפרוטוקול ועדת הכספים מיום  .29.4.2012אנו מבקשים לבצע מספר שינויים
בתב"רים כמפורט במסמך .בפרק הראשון שינוי מקורות בתב"רים – האחד להעמקת מחזור עירוני
עקב הגדלת המענק מהמשרד להגנת הסביבה והשני לשיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך.
בפרק השני הגדלת תב"רים – להקמת מרכז ספורט בבית-ספר "פעמונים" ,להקמת בית-ספר
תל"י ,לעבודות גינון ופיתוח ,לציוד וריהוט לחינוך ,להעמקת מיחזור עירוני,ולהפרדת פסולת
במקור .בפרק השלישי – תב"ר חדש לתכנון הרחבת רחוב ויצמן.
ראש העיר
תודה לגזבר .האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
אני מבקשת לשאול לגבי ביה"ס תל"י .בזמנו הבינותי כי התרומה ע"ס  16מיליון  ₪תספיק
להקמת בית הספר.לא דובר שהעירייה תצטרך להוסיף תקציב משלה.
מר אמיר ברטוב
הצגנו כי בשנה הקודמת נקצה להקמת בית הספר  16מיליון  ₪מכספי התרומה והשנה העירייה
תשלים את חלקה.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש להצביע.
הצבעה:
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד שינוי בתב"רים בהתאם לאישור ועדת הכספים כמפורט בנספח ב'.
סעיף 5
מינוי גב' ענת אהרוני ,מנכ"לית החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ,כנציגת הרשות המקומית
לועדה לדיור לאומי בהתאם לחוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה(,
התשע"א.2011-
ראש העיר
הוד"ל היא הועדה הדנה בתוכניות לבניה על קרקעות מינהל מקרקעי ישראל .האם יש
התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה.
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הצבעה:
בעד – 13
נגד-
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את מינוי גב' ענת אהרוני ,מנכ"לית החברה העירונית לפיתוח רעננה
בע"מ ,כנציגת הרשות המקומית לועדה לדיור לאומי בהתאם לחוק הליכי תכנון ובניה להאצת
הבניה למגורים )הוראת שעה( ,התשע"א.2011-
סעיף 6
אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה.
ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג את הדברים
מר אבי לאופר
מדובר בשלושה עובדי עירייה ,שמצבם הכלכלי קשה .האחת אם לשני תאומים ,הנזקקים לניתוח
לב פתוח ומבקשת לעסוק בזמנה הפנוי במניקור-פדיקור .השני ,עובד ,שנקלע למצוקה כלכלית
ומתגורר בבית הוריו והשלישי בחור צעיר ,המתחיל משמרתו השכם בבקר ומסיים בשעות
הצהרים ,המבקש לעבוד בתחום ההגברה .כל העובדים מקבלים שכר כקבוע בחוק ועל-פי
תפקידיהם .עבודתם הנוספת איננה בניגוד אינטרסים לעבודתם בעירייה .אני מודה מראש לחברי
מועצת העיר על אישור עבודה נוספת לשלושה עובדים אלה.
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש בבקשה להצבעה.
הצבעה:
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד עבודה נוספת לעובדי עירייה.
סעיף 7
אישור העברת  ₪ 60,000מסעיף תמיכות "תרבות וחינוך" ):(8222.810
א ₪ 20,000 .לסעיף תמיכות "חינוך סיוע לילדים"( 8122.810 ).
ב ₪ 40,000 .לסעיף "תרומה ייחודית לקהילה"( 8253.810 ) .
ראש העיר
נוכל לדון בסעיף  7ובסעיף  8יחד אבל נקיים הצבעה נפרדת לכל סעיף .אבקש מגזבר העירייה
להציג את נושא ההעברות בסעיפי התמיכות.
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מר אמיר ברטוב
במסגרת ההקצבה לתמיכות לגופים שונים ,הקצנו  ₪ 60,000ל"סטודיו" .השנה לא פנו לועדה
לבקש תמיכה ולכן אנחנו מבקשים להעביר מתוך הסכום הזה  ₪ 20,000לפרק סיוע לילדים ו-
 ₪ 40,000לתזמורת הסימפונט בפרק "תרומה ייחודית לקהילה" .ללא אישור ההעברות אלה ,לא
ניתן לאשר את התמיכות.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מבקשת לסייע בתמיכה לספורטאי מצטיין ממועדון הקליעה ,אשר עומד לייצג את ישראל
באולימפיאדה בלונדון הקיץ.
ראש העיר
אנחנו מסייעים לקלע המצטיין בשני אפיקים – דרך קרן "רועי לא אחסר" ובאמצעות סיוע משותף
לעירייה ולטוטו .הכוונה לאפשר לו תמיכה ,שתשחרר אותו מהצורך לעבוד ותאפשר לו להתרכז
באימונים עד האולימפיאדה .לא ניתן לסייע לו מכספי התמיכות ,שנועדו לעמותות וארגונים בלבד
ולא לבודדים.
מר יואל עזרזר
מדובר בספורטאי מהעיר רחובות ,המתגורר בוינגייט.
מר מיכאל רייזמן
מדובר בספורטאי המתאמן במועדון הקליעה של רעננה ומייצג את מכבי רעננה ואת העיר רעננה
ולכן אנו בהחלט מסייעים לו.
מר אריה פרידמן
אם אנחנו כבר עוסקים בספורט ,אני מבקש לברך את ראש העיר על שורת ההישגים האחרונה
כדורסל ילדים – בגביע המדינה ,כדורסל נערות א' ו -ב' בגביע המדינה ,הבוגרים – בגביע האיגוד,
קבוצת הנשים עלתה לליגה הלאומית
אני מבקש לברך את מאיר ברנשטיין על העבודה הטובה.
ראש העיר
תודה .אם אין ,התייחסויות נוספות ,מבקש לקיים הצבעה בסעיף .7
הצבעה:
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד אישור העברת  ₪ 60,000מסעיף תמיכות "תרבות וחינוך"
):(8222.810
א ₪ 20,000 .לסעיף תמיכות "חינוך סיוע לילדים"( 8122.810).
ב ₪ 40,000 .לסעיף "תרומה ייחודית לקהילה"( 8253.810) .
 – 20:10חבר המועצה משה הרשקוביץ יצא מהישיבה.
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סעיף 8
תמיכות לעמותות לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות כמפורט בנספח ג'.
ראש העיר
אבקש משוש לוין להציג את הנושא.
גב' שוש לוין
ועדת המשנה לתמיכות בראשותי העבירה את המלצותיה לועדת התמיכות העירונית .בראש
ובראשונה ,אני מבקשת להודות לחברי ועדת התמיכות על עבודתם החשובה .תודה לגזבר ,אמיר
ברטוב ,שסייע לנו מאד בעניין הקריטריונים שאושרו במועצת העיר וזו פעם ראשונה שחלוקת
התמיכות נעשית לאור קריטריונים אלה .תודה ליועצת המשפטית ,דפנה קינן,
שבלעדיה לא היינו יכולים לסיים המהלך ולעו"ד אילנה בראף ,על תרומתה החשובה .כפי שראיתם
בפרוטוקול ועדת התמיכות ,חולקו השנה תמיכות לפי קבוצות של עמותות בתחומי הרווחה
והשירותים החברתיים ,בריאות ואיכות החיים ,חינוך וסיוע לילדים בקהילה ,תרבות חינוך
וקהילה .בטוחני שכולכם עיינתם בחומר שנשלח אליכם ואני מבקשת את תמיכת חברי המועצה
ואישור ההמלצות המונחות לפניכם .בישיבה הבאה נביא את ההמלצות הנוגעות לתמיכות למבני
ציבור.
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה.
הצבעה:
בעד – 12
נגד –
נמנע -
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד תמיכות לעמותות לשנת  ,2012בהתאם להמלצת ועדת התמיכות
כמפורט בנספח ג'.
גב' דרורה כהן
חשוב לי לציין את שיתוף הפעולה המצויין עם מחלקת הנוער בנושא תיעוד הקשישים בשכונת
רסקו .אף פעם לא הגיעו לשכונה ובזכותה של רחל ריינשטיין ,מנהלת הארכיון ההסטורי והמרכז
ללימודי רעננה ובזכותה של עידית ממחלקת הנוער ,באים בני נוער בכל יום ראשון ועל-פי תוכנית
עבודה שאני מכינה ,הם מראיינים את הקשישים בשכונה .ללא כל אבחנה בין דתיים לחילונים.
כולנו עם אחד.
ראש העיר
טרם שנסיים את ישיבת המועצה ,אני מבקש להתייחס להחלטתי לגבי הקמת שתי הוועדות,
שעליהן הודעתי היום .הצוות הראשון ,בראשותו של איתן גינזבורג ,יעסוק בנושא הצעירים ואני
אבקש להגיש את המלצותיהם בהקדם כי השעה דוחקת ועלינו לקבל החלטות .הועדה השנייה,
בראשותי ,תעסוק בחיים המשותפים ברעננה .אין לי כל כוונה לטשטש ולדחוק דברים מתחת
לשטיח .הנושא עלה .גם בתקשורת ולכן לא נמתין אלא נדון בנושא בכובד ראש.
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אני מזמין את כל חברי המועצה להשתתף מחר באירוע השנתי של בתי הספר היסודיים בעיר -
"אמץ אתר" .תלמידי כל בית ספר מאמצים אתר בעיר ולומדים ועורכים בו פעילויות מגוונות .מחר
תתקיים גם הצעדה השנתית לזכרו של בנג'י הילמן ,שכל הכנסותיה קודש להקמת הבית לחיילים
בודדים ואני מזמין את חברי המועצה להשתתף גם באירוע זה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אדוני ראש העיר ,בלהט הויכוח שהיה בישיבה לפני שעה קלה ,נדבקה לשמי המילה "שוחד" .אני
מבקשת להגיד שאף אחד לא יעז לחשוב שהצעתי את מה שהצעתי כי ביקשתי או קיבלתי משהו.
לא יקום ולא יהיה .לא ביקשתי שום תפקיד ולא תפרתי שום חליפה.
ולך ,יואל ,אני מבקשת להגיד שאם רוצים לפתוח דף חדש וכאקט של רצון טוב ,כדאי להתחיל
ברוח טובה.
מר יואל עזרזר
לפני שבועיים נפגשתי עם רונית ,עדית ושי ולמרות הפגיעה שנפגעתי ,הצעתי שניפגש ונשתה קפה
ובטוחני שנוכל לנקות את השולחן  .התשובה שקיבלתי הייתה שיש תנאי מוקדם לפגישה כזו -
שאתנצל .אז עניתי שאם כך ,אז שעדית תתנצל על דבריה ש"אנחנו מתרבים  ."...ובכל זאת ,אני
אומר – ההזמנה פתוחה ואני בטוח שנוכל למצוא דרך ליישר את ההדורים .אני האחרון שלא מוכן
להתנצל אבל מבקש בלי תנאים מוקדמים.
ראש העיר
אני מבקש לפנות לדן ברוך בתור ותיק חברי המועצה לקחת את עדית ויואל ולמצוא דרך ליישר
את ההדורים.
מר יואל עזרזר
אני כבר נענה בחפץ לב .אבוא לדן רק שהצד השני יבוא באותה צורה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
תודה יואל.
ראש העיר
אני מבקש בהזדמנות זאת להודות שוב לכל מי שהיה שותף להפקת אירועי יום העצמאות ובראשם
לאנשי אגף התרבות .כבר שלחתי מכתב תודה והערכה בעניין זה .השנה היו אירועים מרשימים
מאירועי ה 90 -לרעננה ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,אירועי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
הטרור ועד יום העצמאות ושיאם בקונצרט בפארק ,שהיה מיוחד במינו והשתתפו עשרות אלפי
תושבים ,שלהם גרמנו להרבה הנאה .יש לשבח את הסדר ,הארגון ,האבטחה וכמובן התכנים
שעליהם מגיע השבח לאגף התרבות.
עשיתי תחקיר ראשוני בפורום סגנים ומה שעולה זה שהיה ים של טלפונים שהציף את המוקד
העירוני מתושבים ,שביקשו להודות על הקונצרט .סלב ,מנהל המוקד ,אפילו דיווח שבהתחלה
רשמו כל פנייה אבל לאור הצפת המוקד בטלפונים ,בשלב מסויים הפסיקו לרשום.
גב' מלי פולישוק-בלוך
יפה שתושבי רעננה יודעים לפרגן.
גב' סימה פרי
בהחלט יפה שהתושבים מודים.
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מר יואל עזרזר
אירוע יום העצמאות אכן היו יפים ,אבל אם יש מושג של שלמות  ,בעיניי אירועי הזיכרון לשואה
ולגבורה ,הביקור ב"יד ושם" ואירועי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי הטרור היו המרגשים
ביותר ,בהיותם מאפיינים את העיר ורוחה והם שדיברו אל לבי.
גב' שוש לוין
התכוונתי להעלות את הנושא כהצעה לסדר בישיבת מועצת העיר הבאה ,אבל מאחר ונושא יום
הזיכרון לשואה ולגבורה עלה עכשיו ,אני מבקשת להקדים את בקשתי ולהציגה עכשיו .אני מקווה
שבטעות ביטלו את טקס "לכל איש יש שם" ברחבת "יד לבנים" והעבירו את
הטקסים לבתי הספר .סברתי שרחבת "יד לבנים" איננה מקום בלבד אלא היא מהווה סמל .פניתי
לראש העיר ומצאתי אצלו אוזן קשבת ובעזרתו של יואל ורונית ,חזר הטקס לרחבת "יד לבנים"
והיה טקס מכובד .כל חברי מועצת העיר הגיעו למקום .רובם הקריאו שמות ,חלקם של בני
משפחה שניספו בשואה ואחרים ,כמו דרורה ,הקריאו שמות של ניספים .דרורה אמרה שאף אחד
ממשפחתה לא ניספה בשואה אבל "כולם אחים שלי" .היה מרגש ואני מבקשת שכולנו יחד נחליט
שהטקס הזה יתקיים מעתה ועד עולם ברחבת "יד לבנים"
בנוסף לטקסים בבתי הספר .מי שהיה ברחבה ראה את הקשישים שהגיעו ,שהקריאו שמות בקול
רועד .אולי בשנה הבאה הם כבר לא יהיו .אבל אנחנו ומי שיבוא אחרינו נמשיך לבוא .אני מבקשת
מראש העיר וממנכ"ל העירייה להיענות לבקשתנו.
ראש העיר
אני מבטיח לך שבשנים הבאות נמשיך לקיים את הטקס ברחבת "יד לבנים" וכל חברי מועצת העיר
ימשיכו לבוא לקרוא את שמות הניספים בשואה.
אני מודה לחברי מועצת העיר ומתכבד לנעול בזאת את ישיבת המועצה מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
נספח א' :דו"ח ריבעוני לשנת  2011לתקופה :רבעון  ,4שנת ) 2011לסעיף :(3

נספח ב' לסעיף :4
פרוטוקול ועדת כספים מיום 29.4.2012

נספח ג' לסעיף :8
פרוטוקול ועדת התמיכות
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