לשכת מנכ"ל
י"ד אייר תשע"ג
 24אפריל 2013

פרוטוקול 03/2013
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום שלישי ,י"ג באייר תשע"ג ,23/04/2013 ,בשעה
 ,19:00בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר יואל עזרזר
מר איתן גינזבורג
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
גב' דרורה כהן
מר מייש אייזיקסון
מר מיכאל רייזמן
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית וינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן
מר משה הרשקוביץ

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר בני ברמה
גב' אילנה בראף ,עו"ד

מנכ"ל העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר דן ברוך
מר אילן כהן

חבר מועצה
חבר מועצה

מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
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על סדר היום:
 .1הרמת כוסית לציון  91שנים להיווסדה של רעננה.
 .2קבלת פנים לחיילים סמ"ר גב עופר ,סמ"ר גיא טל ורב"ט שגיא גבירץ ,תושבי רעננה ,מעוטרי
נשיא המדינה והרמטכ"ל לרגל יום העצמאות ה 65 -של מדינת ישראל.
 .3הצגת הפעילות של הבית של בנג'י.
 .4הצגת שילוט היסטורי עירוני.
 .5תשובה לשאילתא.
 .6הצעה לסדר היום.
 .7אישור מועצת העיר להסמכת גב' מיכל ממון ,ת"ז  037158276וגב' רינה בן ארי ,ת"ז
 032344756כפקידות גבייה ,לפי פקודת המיסים )גבייה( – .1929
 .8הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה לשנת  2012על שולחן המועצה.
 .9אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 43/2012אספקת כיבוד למוסדות העירייה.
 .10אישור עבודה נוספת לשני עובדי עירייה.
 .11אישור תב"ר  -1539נגישות פיזית בבי"ס מגד ע"ס ) ₪ 376,000מקורות :מענק משרד החינוך(
בהתאם לאישור ועדת הכספים מיום .21/02/2013
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סעיף 1
הרמת כוסית לציון  91שנים להיווסדה של רעננה.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר בהרמת כוסית חגיגית לציון  91שנים
להיווסדה של רעננה אשר חל ,לפני כשלושה שבועות ,אך זהו מאורע אשר לא ניתן לפסוח עליו.
לפני שנתחיל עם הברכות ,נמצאת איתנו גב' רחל ריינשטיין ,מנהלת המרכז לתולדות רעננה
וארכיון העיר ,מי שאמונה על תיעודה ההיסטורי של העיר ,ואני מבקש לומר מספר מילים.
גב' רחל ריינשטיין
רעננה נבחרה לקחת חלק בפרויקט "ישראל הנגלית לעין" ,מטעם יד בן צבי .המיזם הוא פרויקט
קהילתי וייצוגי לתיעוד ,גיבוי והצלה של תמונות היישוב ,המדינה והארץ ,תושביה ותולדותיה.
מטרותיו לחזק את השותפות של כל תושב מכל יישוב ,ובכל שדרות הציבור בסיפור המורשת
הישראלי לדורותיו ,באמצעות שיתופם כמתעדים ו/או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של
תמונות מאלבומים פרטיים.
התצלומים שייסרקו יישמרו ו/או יוצגו בארכיון העיר ,במרכז התיעוד של המיזם ,באתר
האינטרנט של המיזם ,רשת ארכיוני ישראל ובארכיון יד בן-צבי.
היום התקיים אירוע ההשקה ,ואני מרגישה שזכינו בכבוד גדול שזכינו לקחת חלק בפרויקט אשר
תוצריו ,יוצגו ,לא רק בארכיון ,אלא גם בספרייה העירונית.
מזל טוב רעננה!
ראש העיר ,מר נחום חופרי
נרים כוסית לחיי  91השנים הבאות ,לחיי רעננה!
האם מישהו רוצה לומר דברי ברכה?
רונית וינטראוב
אנו מתגאים במורשת המפוארת והעשירה של רעננה ,וזוהי הזדמנות טובה להודות לרחל על
העבודה שמבצעת לתיעוד ושימור המורשת המפוארת של העיר .זוהי הזדמנות טובה להודות לרחל
על העבודה שמבצעת לתיעודה ושימורה של מורשת זו.
מזל טוב ולחיי רעננה שלנו!
יואל עזרזר
 91בגימטרייה זה "אמן" .אדוני ראש העיר ,כל מה שתברך נגיד אמן וזה יתגשם.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
נתכבד ונטעם מהעוגה.
מר אריה פרידמן
בל"ג בעומר לפני  43שנה הגעתי לרעננה וזוהי הזדמנות נוספת לומר לחיים לכבוד  91השנים
להיווסדה של העיר.
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ראש העיר ,מר נחום חופרי
תודה רבה לכולם על הברכות המרגשות ,ותודה גדולה לדינה עמית ,על הארגון וההיערכות הנפלאה
להרמת הכוסית.
נאמר שוב לחיים!
) -19:15חברי המועצה מר משה הרשקוביץ וגב' שוש לוין הצטרפו לישיבה(
סעיף 2
קבלת פנים לחיילים סמ"ר גב עופר ,סמ"ר גיא טל ורב"ט שגיא גבירץ ,תושבי רעננה ,מעוטרי נשיא
המדינה והרמטכ"ל לרגל יום העצמאות ה 65 -של מדינת ישראל.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
נמצאים איתנו שניים מתוך שלושת החיילים המצטיינים מטעם נשיא המדינה והרמטכ"ל לכבוד
יום העצמאות ה 65 -לרעננה.
מדיי שנה ,ביום העצמאות ,מתקיים בבית הנשיא טקס קבלת פנים לחיילים מצטיינים ,ברוב פאר
והדר.
החיילים המצטיינים הם מלח הארץ ,יחידי סגולה אשר משקיעים ממיטב מרצם ומזמנם למען
ביצוע תפקידם בצבא בצורה הטובה ביותר.
אנו גאים בכם ,סמ"ר גב עופר ורב"ט שגיא גבירץ אשר נמצאים עימנו יחד עם הוריהם ,וגאים גם
בסמ"ר גיא טל ,אשר בשל פעילות ביחידה בה משרת ,נבצר ממנו להגיע לישיבה ,ונשלח לו את
תעודת ההערכה בנפרד.
הזמנתי לכאן גם את מנהלות בתי הספר של החיילים המצטיינים ואני מודה להם בכלל על
ההשקעה לטיפוח הצטיינות במערכת החינוך ,אך הכבוד הגדול מגיע לכם ההורים ,על שגידלתם
ילדים לתפארת שעתידם עוד לפניהם ואני צופה להם הצלחה רבה בכל אשר יפנו.
ראש העיר מזמין את החיילים המצטיינים ומעניק להם תעודת ההערכה על הצטיינותם
ולהוריהם זר פרחים.
סעיף 3
הצגת הפעילות של הבית של בנג'י.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
לפני מספר שבועות ,נפתח ברעננה פרויקט יחיד ומיוחד ,הראשון מסוגו בארץ ואולי בעולם כולו-
"הבית של בנג'י".
בנג'י הילמן היה לוחם וקצין בסיירת אגוז אשר נהרג במלחמת לבנון השנייה אשר במשך חייו דאג
לחיילים בודדים .משפחתו של בנג'י הקימה קרן על שמו ובמשך שנים ארוכות עומלת הקרן על
גיוס תרומות עבור הקמת בית לחיילים בודדים .העירייה הקצתה את הקרקע ונטלה על עצמה את
האחריות על הקמת המבנה בפועל.
בשעה טובה ,לפני מספר שבועות ,חנכנו את הבית של בנג'י.
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מכבדים אותנו בנוכחותם ,דני הילמן ,אביו של בנג'י ושאול רורקה בן דודו של בנג'י אשר היה
ממייסדי הקרן.
נצפה עתה בסרטון קצר המגולל את סיפור הקמת הבית ומורשתו של בנג'י ז"ל ולאחר מכן ,מר
שאול רורקה ,בן דודו של בנג'י יאמר מספר מילים.
מר שאול רורקה
שלום לכולם ,ותודה על ההזמנה והכבוד שאתם מעניקים לנו.
קרן בנג'י הילמן נוסדה בשנת  ,2006ומטרתה לתמוך בחיילים בודדים המשרתים בצה"ל.
בשנת  ,2013לפני מספר שבועות ,נפתח הבית של בנג'י ,המיועד ל 52 -חיילים בודדים ובנוסף לכך
מהווה מרכז הדרכה ארצי להכוונת חיילים בודדים העומדים לקראת שחרורם מצה"ל.
בנג'י נולד בצל לונדון ,עלה עם הוריו לישראל ,והתגייס לצה"ל כלוחם בסיירת אגוז .דאגתו
לחיילים בכלל ולחיילים בודדים היתה מבין תוכנותיו הבולטות ואנו גאים בכך שאנו יכולים
להמשיך את מורשתו.
"הבית של בנג'י" נועד לתת בית חם לחיילים בודדים ומהווה עבורם תחליף לבית שאין להם ,כדי
שיוכלו להתרענן ,להתאוורר ולצבור כוחות ושתהיה להם פינה חמה ומקום משלהם.
לכל דייר בבית יש חדר משלו והבית מעניק שירותי כביסה ,חדר אוכל ,פינות ישיבה וכדומה.
בצה"ל משרתים כ 1000 -חיילים בודדים המבצעים שירות קרבי וסה"כ כ 5000 -חיילים בודדים,
אשר מגינים על המדינה ומחובתנו לשמור עליהם כפי שהם שומרים עלינו.
הבית של בנג'י הינו פרויקט ראשון ויחיד מסוגו בארץ ,ודייריו כאמור הם חיילים בודדים המגיעים
מרקעים שונים )עולים חדשים ,חיילים אשר איבדו את משפחתיים ,חיילים המגיעים מרקע סוציו
אקונומי קשה וכיו"ב(.
לכל דייר בבית מוצמדת משפחה תומכת -חונכת מהעיר אשר מלווה אותו לאורך כל שירותו
הצבאי ,ובבית עובדים בשכר לצד מתנדבים אשר עושים מלאכת קודש.
מרכז ההדרכה יספק לחיילים כלים שיאפשרו לחיילים מעבר חלק לקראת שחרורם מצה"ל
והמטרה היא שבכל שנה יינתנו ממרכז ההדרכה שירותים לכ 1000 -חיילים.
אני מודה לכל מי שעזר ועשה להצלחת הפרויקט והקמתו ובראש ובראשונה לראש העיר ולמנכ"ל
העירייה ,לסגני ראש העיר ולחברי המועצה ,ולכל עובדי העירייה ונציגי הציבור אשר נתנו ידם
להצלחת המיזם.
מהשכול הפרטי שלנו ,הקמנו פרויקט מיוחד וחיובי אשר מהווה דוגמה וגאווה לעיר.
זוהי הזדמנות עבורי להזמין אתכם לצעדה השנתית לזכרו של בנג'י הילמן שתיערך ביום שישי,
בשעה  08:00ברחבת חניון הפארק וכן לסיור בבית של בנג'י שיערך ביום שישי 17/05/2013 ,בשעה
.11:00
ראש העיר ,מר נחום חופרי
הבית של בנג'י הוא פרויקט מופלא ואנו גאים בו ומברכים את משפחת בנג'י ,בתורמים ובמתנדבים
הרבים שמסייעים להצלחתו.
הקמת הבית לוותה בלא מעט קשיים ,אך המטרה הטובה הביאה עימה רוח טובה אשר סייעה לנו
להתגבר עליה.
זה המקום להודות גם למהנדס העיר ,מר פרץ אוסנברג ולמנהלת מח' בנייה ציבורית ,גב' יעל אשל
על השקעתם רבה להקמת המבנה בפועל ולמנכ"ל העירייה אשר מיום כניסתו לתפקיד קידם את
הנושא מול הגורמים השונים.
מי ייתן והבית יהווה את נחמתכם ושלא תדעו עוד צער.
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סעיף 4
הצגת שילוט היסטורי עירוני.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אבקש מאיתן גינזבורג ,סגן ראש העיר ויו"ר הועדה לשימור אתרים להציג את נושא השילוט
ההיסטורי אותו קידם.
מר איתן גינזבורג
הועדה לשימור אתרים הובילה מהלך להחלפת השילוט ההיסטורי המוצב במבנים העתיקים
המהווים מקום היסטורי אותו יש לתעד ולשמר ,וכן במקומות המציינים מבנים שהיו ואינם.
במשך תקופה ארוכה ,ומאז אושרה רשימת שימור אתרים ,גיבשנו קונספט לשלטים אשר יוצבו
ברחבי העיר ,ובשעה טובה ,לאחרונה השלמנו את מלאכת הכנתם בכוחות פנימיים.
השלטים אשר הוכנו ועוצבו בקפידה ע"י גב' רותי חזן – מנהלת מח' תפאורה ,וגב' רחל ריינשטיין-
מנהלת המרכז לתולדות רעננה ,יותקנו ב 36-אתרים ברחבי העיר ,אשר יש להם משמעות
היסטורית לרעננה.
אני שמח להציג בפניכם דוגמה של אחד מהשלטים.
ראש העיר -מר נחום חופרי ,סגן ראש העיר -מר איתן גינזבורג ומנהלת המרכז לתולדות רעננה
גב' רחל ריינשטיין מסירים את הלוט מהשלט.
מר איתן גינזבורג
השלט נושא עליו כיתוב קצר המסביר על המבנה ,תמונה שלו מהעבר וקוד לסריקה המפנה לאתר
העירוני ובו פירוט רחב על המקום.
גב' רחל ריינשטיין
התמונות שמופיעות צולמו בראשית שנותיה של העיר.
גב' עדית דיאמנט
מציעה שליד התמונה תירשם השנה שבה היא צולמה.
גב' רונית וינטראוב
מתי יוצבו השלטים?
מר איתן גינזבורג
השלטים יוצבו בתקופה הקרובה.
גב' דרורה כהן
גם בשכונות יש אתרים הראוים לשימור ואני מבקשת שגם בהם יוצבו השלטים.
גב' דבי סלוצקי
ממליצה שבשלטים יהיה גם תרגום לאנגלית כדי שיוכלו לשמש גם תיירים.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אני מודה לאיתן שהוביל את הפרויקט ,לרחל ולרותי ולכל מי שלקח בו חלק.
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ההערות שלכם ירשמו ויבדקו.
מר צבי נדב רוסלר
במוזיאון תל חי מוצגת עכשיו תערוכת צילומים מדהימים מההיסטוריה של מדינת ישראל ,וניתן
למצוא שם לא מעט צילומים של מעברות ברעננה ,אני ממליץ בחום לנסוע ולראות את התערוכה.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אם בתערוכות עסקינן ,בגלריה העירונית מוצגת עכשיו תערוכת "כאן היינו" שבאה לאחר שהוצגה
תערוכת עבודות שנעשו על רקע השואה והתקומה .מדובר בתערוכות מופלאות ועל כך תודתי
הרבה לאוצרת העירייה ,גב' אורנה פיכמן.
לפני שנעבור לסדר היום של הישיבה ,האם יש הערות לפרוטוקול?
סעיף 5
תשובה לשאילתא.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
השאילתא של חברת המועצה סימה פרי נשלחה אליכם מבעוד מועד ומחולקת לכם עתה.
אבקש ממנכ"ל העירייה להשיב על השאלה.
מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
כפי שהשבנו בתשובה לשאלתך מיום  ,30/08/2012חברת  Go Logoהציגה את התוכניות לשיווק
פרויקטים חדשים בעיר ובמסגרת זו שיווק פארק מסחר ותעשייה ,אמנות וערכים בחג השבועות
בהשתתפות חברי מוזה ,שילוב מוטיבים של יום כדור הארץ במסגרת יום הספורט לעובדי
העירייה ,הזדמנות גבוהה להשכלה גבוהה – מיזם חינוכי לאומי בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה,
תוכנית לשיווק נווה זמר ,התחדשות מרכז העיר ,מרכז קונגרסים בינ"ל ותוכנית לשיווק פארק
הנופש המטרופוליני.
הרעיונות החדשים וההצעות לרענון הפרויקטים הקיימים הוטמעו במסגרת תוכניות העבודה של
העירייה.
העסקתה של חברת  go logoהסתיימה בחודש מרץ .2013
גב' סימה פרי
מבקשת לדעת כמה כסף שילמה סה"כ העירייה לחברת  go logoוהיכן ניתן למצוא את התוכנית
המלאה?
מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
יישמנו חלק מהדברים באופן מיידי בתוכנית העבודה ,ואנחנו מכינים חוברת מפורטת ומלאה של
כל הפרויקטים .למשל ,במסגרת יום הספורט לעובדי העירייה ישולבו ערכי הקיימות ושיתופי
הפעולה עם האו"פ קורמים עור וגידים.
מאחר ואין לפניי נתוני התשלום לחברה בשנה האחרונה ,נעביר לך אותם בנפרד.
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מר צבי נדב רוסלר
בפרויקט מוזה בפארק לחברה לא היה ערך מוסף.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
הערתך נרשמה.
סעיף 6
הצעה לסדר היום.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
חברת המועצה רונית וינטראוב הגישה הצעה לסדר היום ,ההצעה צורפה לסדר היום שנשלח
אליכם.
רונית ,בבקשה.
גב' רונית וינטראוב
לכולנו יש אחריות לתקציב העירייה וכל מה שיקרה בקדנציה הבאה הוא באחריותנו ואנו נצטרך
לתת על כך את הדעת .גלוי וידוע כי מצבה הפיננסי של עיריית רעננה אינו במיטבו ,הן מבחינת
עומס המלוות ,הגירעונות בתברי"ם וכן בתזרים המזומנים.
מדדים אובייקטיביים,של משרד הפנים וחברת מעלות מצביעים גם כן על ירידה באיתנות
הכלכלית של העירייה.
לא אחת אנו שומעים על איחור בתשלום לספקים ,ביניהם קבלנים המחויבים לשלם לעובדיהם
משכורות .הסיבות למצב זה שנויות במחלוקת ,החל מטענות המתייחסות לקבלת החלטות
ניהוליות שגויות ,וכלה בטענות המנמקות אותו באיחור של כספים שאמורה להניב תכנית
רע 2015/ממנה מצפים למלא את קופת העיר.
כך או כך ,נהיר לכולנו שכרגע קופת העירייה סובלת מקשיים בתקציב הן בתקציב השוטף והן
בתקציב הפיתוח,שכמעט ואינו פעיל.
כזכור בישיבת תקציב שיזמה האופוזיציה בדרישת סיעות מרצ ולמען התושבים וכן סיעת הליכוד
טרם הצטרפותה לקואליציה ,התקבלה החלטה כי שנת  , 2013שנת הבחירות ,לא תסתיים בגרעון.
בהמשך לאמור ,אבקש לקבל החלטה על כינוס ישיבה מיוחדת שתדון מחדש בתקציב  2013בחלק
היחסי שנותר עד סוף השנה ,ישיבה בה תתגבש הצעה חדשה המציגה שורה של צעדים להתנהגות
זהירה בהוצאות תוך קביעת סדר עדיפויות המתייחס להוצאות החיוניות ביותר ומצביע על כאלה
שניתן לדחותן או לוותר עליהן כליל.
אבקש ממועצת העיר להחליט על דיון מחודש בתקציב  2013החל מחודש מאי  2013ועד לחודש
דצמבר  .2013אבקש בישיבה זו להציג בפני מועצת העיר דו"ח עדכני על מצב הקופה העירונית נכון
לתקופה זו ,דו"ח מיוחד של הגזבר והמנכ"ל המיועד למועצת העיר.
אני מזכירה שיש לנו אחריות ולכן מציעה לקבל החלטה אחראית וחדשה התואמת למצבה הכספי
של העירייה.
מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
על אף שהצעתך לסדר היום נשלחה באיחור ואינה עומדת בהוראות פקודת העיריות ,אבקש
להתייחס אליה בישיבה זו.
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תקציבי העירייה לשנת  2013אושרו לפני מספר חודשים ואיני מוצא לנכון לקיים עליהם דיון
מחודש.
תקציבי העירייה ,השוטף והפיתוח ,מנוהלים לאורך השנים באופן מקצועי וזהיר במסגרת מדיניות
העירייה.
בשל העובדה שקיימת האטה בקבלת כספים המיועדים לעבודות פיתוח בעיר )אגרות והיטלים(,
ועל מנת לעמוד בתכנית תקציב הפיתוח שאושרה במועצה ,השהינו ביצוע עבודות פיתוח אשר אינן
בבחינת הכרח מיידי ,וזאת עד לקבלת ההכנסות האמורות.
כחברת הנהלה ותיקה וסגנית ראש העיר ,לשעבר אשר אמורה להכיר את אופן פעילות העירייה
והייתה שותפה לגיבוש תקציבים וניהולם לאורך שנים תוך עמידה ביעדים )ובמקרה זה אעיר כי
תקציב  2013מבוסס על תקציב  2012שהיית שותפה לגיבושו ואישורו(.
ודאי ידוע לך כי אנחנו מעבירים דיווח אודות מצבה הכספי של העירייה בפני מועצת העיר וועדת
הכספים ,ומקיימים דיונים שוטפים בפורום של סגנים בראשות ראש העיר.
אוסיף ואזכיר כי למרות איומייך תקציב  2012הסתיים בעודף תקציבי.
לפיכך ,אבקש מחברי מועצת העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אבקש לגשת להצבעה .מי לאישור הסרת ההצעה מסדר היום?
הצבעה
בעד – 10
נגד – 6
נמנע – )(-
החלטה
ברוב קולות החליטה מועצת העיר להסיר את ההצעה בנושא דיון נוסף בתקציב העירייה לסדר
היום.
גב' רונית וינטראוב
אדוני ראש העיר ,אני מודיעה שאם שנת  2013תסתיים בגירעון ,אבקש להחיל חבות אישית כלפיך.
סעיף 7
אישור מועצת העיר להסמכת גב' מיכל ממון ,ת"ז  037158276וגב' רינה בן ארי ,ת"ז 032344756
כפקידות גבייה ,לפי פקודת המיסים )גבייה( – .1929
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אם אין הערות ניגש להצבעה.
מי לאישור הסמכת גב' מיכל ממון ,ת"ז  037158276וגב' רינה בן ארי ,ת"ז  032344756כפקידות
גבייה ,לפי פקודת המיסים )גבייה( – ?1929
הצבעה
בעד – 16
נגד – )(-
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נמנע – )(-
החלטה
מועצת העיר החליטה פה אחד להסמיך את גב' מיכל ממון ,ת"ז  037158276וגב' רינה בן ארי ,ת"ז
 032344756כפקידות גבייה ,לפי פקודת המיסים )גבייה( – .1929
סעיף 8
הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה לשנת  2012על שולחן המועצה.
ההחלטות הועדה לשנת  2012נשלחו אליכם מבעוד מועד ומצורפות כנספח לפרוטוקול.
ראש העיר מר נחום חופרי
אנו מניחים את החלטות ועדת ההנחות בארנונה על שולחן המועצה.
גב' עדית דיאמנט
אני מבקשת לדעת למה זה מגיע למועצה רק עכשיו ובכמה כסף הנחה מדובר.
בפעם הבאה מבקשת שההחלטות וההמלצות יגיעו לשולחן המועצה בזמן.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
העיכוב נובע מהעובדה שהיו חילופים בעובדת שאחראית על התחום ,בפעמים הבאות נביא את
ההחלטות לשולחן המועצה בזמן.
אנחנו משוכנעים שעבודת הועדה מתבצעת בצורה מקצועית וכל חבריה מבצעים את תפקידם
נאמנה.
מר יואל עזרזר
סך כל ההנחות שאושרו הוא  ,₪ 382,714חלק מההנחות האלה הן הנחות מכוח החוק.
) – 20:10סגנית ראש העיר ,מלי פולישוק הגיעה לישיבה(
סעיף 9
אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 43/2012אספקת כיבוד למוסדות העירייה.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אבקש מבלה צור ,יו"ר ועדת המכרזים להציג את הנושא
גב' בלה צור
החלטנו על ביטול המכרז שנדון בוועדה במרץ מאחר ולא הוגשו הצעות גם לאחר שהיו כמה
הארכות לאותו מכרז.
מר משה הרשקוביץ
יכול להיות שהמכרז נוסח בצורה כזו שהוא לא היה כדאי לספקים.
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מר איתן גינזבורג
בכל מקרה ,גם כדי לצאת למכרז חדש צריך לבטל את המכרז הנוכחי.
מר משה הרשקוביץ
כדאי לא לצאת למשא ומתן אלא להכין מכרז משתלם ואז יגישו הצעות טובות וסחורה טובה .אני
יודע שהחשב הכללי פרסם מכרז כזה.
עו"ד אילנה בראף
למיטב הבנתי ,המכרז שאתה מדבר עליו הוא מכרז לקייטרינג ולא לאספקת מוצרים .קיימת בעיה
להכין מכרז שיתאים לצרכים שלנו זאת בשל העובדה שמדובר במוצרים עם מחירים משתנים
והדבר דורש מנגנון מיוחד.
אחרי שבפעם הקודמת המכרז לא צלח והפעם לא הוגשו הצעות ,אנחנו ממליצים לצאת למו"מ
בהתאם להוראות החוק כדי לבדוק דרכים אחרות להגיע להסדר.
מר משה הרשקוביץ
יש מנגנונים כאלה.
עו"ד אילנה בראף
אנחנו חיפשנו רבות ולא מצאנו ,אם אתה מכיר ,נשמח אם תעביר לנו להתייחסות.
גב' עדית דיאמנט
הנושא נדון ע"י מבקר העירייה באחד מדו"חות הביקורת שלו ,הוא היה מעורב מאוד בעניין
ולטעמי זו הסיבה שבכלל יצאו למכרז .אני מציעה לשתף את המבקר בתהליך.
מר נחום חופרי
אנחנו נבטל בשלב הזה את המכרז ,אך לא נצא עדיין למו"מ עד שנבדוק אפשרויות נוספות.
מי לביטול מכרז  – 43/2012אספקת כיבוד למוסדות העירייה?
הצבעה
בעד – 17
נגד – )(-
נמנע – )(-
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד את ביטול מכרז  – 43/2012אספקת כיבוד למוסדות העירייה.
סעיף 10
אישור עבודה נוספת לשני עובדי עירייה.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג את הנושא.
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מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
מדובר בשתי בקשות של שני עובדי עירייה.
העובד הראשון מטופל ברווחה בשל קשיים רבים שיש להם בבית .העובד השני הינו בעל משפחה
מרובת ילדים ,מבקש אישור לעבוד בעבודה נוספת בכדי להגדיל את הכנסותיו.
העבודות של השניים אינן עומדות בניגוד עניינים לעבודתם בעירייה והן מעבר לשעות העבודה להן
הם מחויבים.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
מי לאישור עבודה נוספת לשני עובדי העירייה בהתאם לפירוט שהציג מנכ"ל העירייה?
הצבעה
בעד – 17
נגד – )(-
נמנע – )(-
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד עבודה נוספת לשני עובדי עירייה לפי הפירוט של מנכ"ל העירייה.
סעיף 11
אישור תב"ר  -1539נגישות פיזית בבי"ס מגד ע"ס ) ₪ 376,000מקורות :מענק משרד החינוך(
בהתאם לאישור ועדת הכספים מיום .21/02/2013
ראש העיר ,מר נחום חופרי
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג את הנושא.
מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
מדובר במעלית בבי"ס מגד ,אשר הקמתה ממומנת ע"י משרד החינוך באופן מלא.
לא מדובר בפיתרון האידאלי ,משום שהמעלית לא תגיע לקומת המרתף ,החפירה עבור המרתף
היתה מצריכה השקעה של העירייה בסך  ,₪ 600,000לכן בעצה אחת עם המשפחה החלטנו על
הפתרון הנוכחי.
התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך.
פרוטוקול ועדת הכספים מצורף כנספח.
גב' עדית דיאמנט
הביצוע יעשה לפני שנקבל את הכסף ממשרד החינוך?
מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
כמו תמיד ,כן.
מר צבי נדב רוסלר
מדוע הפתרון לא אידאלי?
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מנכ"ל העירייה ,מר בני ברמה
כי רצינו שהמעלית תגיע גם למרתף ,אבל בשל העלויות החלטנו שלא.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
מי לאישור תב"ר  -1539נגישות פיזית בבי"ס מגד ע"ס ) ₪ 376,000מקורות :מענק משרד החינוך(
בהתאם לאישור ועדת הכספים מיום ?21/02/2013
הצבעה
בעד – 17
נגד – )(-
נמנע – )(-
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את תב"ר  -1539נגישות פיזית בבי"ס מגד ע"ס ) ₪ 376,000מקורות:
מענק משרד החינוך( בהתאם לאישור ועדת הכספים מיום .21/02/2013
ראש העיר ,מר נחום חופרי
לפני שננעל את הישיבה ,האם מישהו רוצה לשאת דברים?
גב' סימה פרי
בשבוע שעבר ניתנה החלטה של כב' השופט סלים ג'ובראן בעקבות בקשה שהגשתי בשם חברי
סיעת מרץ וחברי סיעת למען התושבים.
בהחלטתו קבע כב' השופט ג'ובראן" :כבר נקבע כי האיסור לפי סעיף זה חל מחוץ לתקופת 90
הימים שלפני יום הבחירות והפרתו היא עבירה פלילית ...תכלית האיסור היא להבטיח בחירות
שוויוניות וחופשיות ולמנוע יצירת יתרון בלתי הוגן למועמד אשר בטרם הבחירות נמצא בעמדת
כוח ביחס למשאבי הציבור".
אשר לשילוט החוצות קבע השופט כי "העובדה כי המשיב הוא ראש העירייה המכהן ,אינה צריכה
ליתן לו יתרון על ידי שימוש במשאבים מעבר למה שניתן לו ממילא על ידי עצם כהונתו בתפקיד".
על כן נתן השופט צו כי ככל שנותרו שלטי חוצות עם שמו של ראש העיר יש להסיר את שמו
משילוט החוצות של העירייה מכאן ואילך.
לגבי האגרות האישיות קבע השופט כי לא עולה כל טעם לציון שמו של ראש העיר על גבי האיגרות
האישיות .עוד כתב בהחלטתו" :מבין אני את החשיבות בדיווח אירועי התרבות של העירייה ,אולם
בין דיווח זה מטעם העירייה לבין דיווח אישי של המשיב )ראש העיר( – אין ולא כלום".
על כן הורה השופט לראש העיר להימנע ממשלוח אגרות אישיות לתושבים מטעם העירייה
בחתימתו של ראש העיר.
ההחלטה הזו משתרעת גם על פרסום מודעות מטעם העירייה ,והזמנה לאירועים שונים בעיתונות
המקומית שבהם מופיע שמו של ראש העיר שאותו אירוע מתקיים בנוכחותו .גם פרסום כזה הינו
פרסום אסור על פי רוח החלטה זו .אני מצפה שתתקיים ברעננה מערכת בחירות "נקייה" והוגנת,
בהתאם לחוקים ולכללים הנהוגים בעיר מתוקנת.
החלטת כבוד השופט ג'ובראן במלואה מצורפת כנספח לפרוטוקול.
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ראש העיר ,מר נחום חופרי
אנו פועלים ע"פ הנחיות היועצת המשפטית של המרכז לשלטון המקומי וכל פרסום ,בטרם מופץ
מועבר להתייחסות ואישור הלשכה המשפטי ,שם יש עורכת דין אשר מתמחה בתחום ,ועו"ד דפנה
קינן כמובן מקפידה שלא ניסטה מהוראות החוק.
יש התייחסויות נוספות?
גב' מלי פולישוק בלוך
אני רוצה לומר שני דברים בשני נושאים שונים.
הדבר הראשון ,קיבלנו בשעה טובה את תוכנית השאררט שהוצגה כאן במועצה הקודמת ,ושלחתי
אותה לחברי הועדה להתחדשות עירונית ,ביום שני נקיים דיון בנושא בלשכת מנכ"ל העירייה ואני
מזמינה את כל מי שיכול ורוצה להיות שותף להגיע לישיבה בשעה .14:00
הדבר השני ,הייתי היום במשחק של אליצור רעננה ואלפי מנשה ואני מבינה שראש העיר פגש את
אימה של הילדה אך טרם התקיימה פגישה עם אליצור.
לא הגעתי לשם כדי לעשות פרובוקציה אבל המאמן תקף אותי ,התנפל עליי והתנהגותו היתה
מתחת לכל ביקורת .אני מבקשת לבדוק האם מקבל משכורת מהעירייה ואם כן לקרוא לו לסדר.
אני מגישה עתה ליו"ר ועדת התמיכות ,גב' שוש לוין בקשה לשינוי הקריטריונים לתמיכות.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
תודה מלי.
עדית ,בבקשה
גב' עדית דיאמנט
למרות הבקשה שלנו בישיבת המועצה הקודמת ,הזיכיון למפעיל המסעדה בבריכה העירונית לא
בוטל אך אנו מבינים שבקרוב נצא למכרז חדש.
אני מבקשת לדאוג שגם במכרז החדש תהיה דרישה להפעיל את המסעדה בשבת משום שרוב
תושבי רעננה חילוניים ,וצריך לעשות להם העדפה מתקנת.
מטבע הדברים חשוב שהמכרז החדש יפורסם לפני הקיץ.
ראש העיר ,מר נחום חופרי
תודה עדית.
רונית ,בבקשה.
גב' רונית וינטראוב
אני מבקשת לתקן כמה דברים שנאמרו בתשובה להצעתי לסדר .שנת  ,2012לא היתה נגמרת בעודף
אילו בית לוינשטיין לא היה משלם חוב בסך  2מיליון .₪
בישיבות ההנהלה ,ביקשתי אני ,בשם כל סיעת מרצ ,לקצץ ובזכות הלחץ שהפעלתי בוצע הקיצוץ.
אדוני ראש העיר ,אני מציעה לך לתעד את ההיסטוריה כמו שאני עושה.
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ראש העיר מר נחום חופרי
אני מודה לכולם על ההשתתפות ונועל את ישיבת מועצת העיר .ערב טוב לכולם
רשם :זיו חן ,עוזר מנכ"ל העירייה.

מר בני ברמה
מנכ"ל העירייה

מר נחום חופרי
ראש העיר

רחוב אחוזה  , 103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
סימוכין59014 :

15

לשכת מנכ"ל
י"ד אייר תשע"ג
 24אפריל 2013

נספחים
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נספח ב' -פרוטוקול ועדת כספים מיום 21/02/2013
C:\Documents and
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