לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 18אוגוסט 2013

פרוטוקול 6/2013
מישיבת מועצת עיר שמן המניין ,שהתקיימה ביום רביעי ,ח' באלול תשע"ג 14.8.13 ,בשעה 21:15
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אילן כהן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מייש אייזיקסון
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה )הגיע ב(19:45 -
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר בני ברמה
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:
מר יואל עזרזר
מר אריה פרידמן
גב' דרורה כהן

סגן ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
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לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 18אוגוסט 2013

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר .
 .2הנחת דו"ח רבעון ) 2013 - 1מעודכן(.
 .3אישור הגדלת חוזה " 18/2011פרח השקד בע"מ" לניקיון בבית ספר אריאל ב, 37.50% -
בעקבות תוספת עובד בקר ל 6 -שעות ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על
.₪ 266,455
 .4אישור הגדלת חוזה " 18/2011עמית יועצים בע"מ" לניקיון בבתי הספר זיו ושקד ב, 31% -
בעקבות תוספת עובד בוקר בבית ספר זיו ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על
.₪ 364,816
 .5שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום  08/08/2013כמפורט להלן:
 5.1תב"ר  – 1425חדרי  PDDבחט"ב יונתן
הקטנת מענק משרד החינוך ב₪ 600,000 -
הגדלת מענק מפעל הפיס ב₪ 600,000 -
 5.2תב"ר  – 1464שיפוצי קיץ
הגדלת מענק משרד החינוך ב₪ 477,700 -
 5.3תב"ר  – 1469הקמת גני ילדים
הגדלה מענק מפעל הפיס ב₪ 2,079,700 -
הגדלה מענק משרד החינוך ב₪ 1,515,000 -
 5.4תב"ר  – 1473הנגשה לנכים
הקטנת היטל השבחה ב₪ 50,000 -
הגדלה מקרן עזבונות ב₪ 50,000 -
 5.5תב"ר  – 1543הנגשת בתי"ס ואופק חדש
הגדלה מענק משרד החינוך ₪ 143,600
 .6הנחת החלטות ועדת הנחות.
 .7אישור עבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה.
 .8מינויה של סימה פרי כמ"מ של דן ברוך בועדת הקצאות.
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לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 18אוגוסט 2013

ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .האם יש הערות לפרוטוקול? תודה .ניגש
לסעיף הראשון.
סעיף 1
הצעה לסדר.
ראש העיר
סימה ,בבקשה.
גב' סימה פרי
ההצעה לסדר הוגשה לישיבת מועצת העיר ,שנועדה להתקיים ב 7 -ליולי .אני מקווה שבתשובתך
תאשר שכבר הוצאו היתרים לשלטי הפרסום ,שהוקמו בשטחים ציבוריים ללא היתר בעת שהגשתי
את ההצעה לסדר.
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ראש העיר
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לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
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גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מבקשת לדעת אם יש היתר לשלט של בילסקי בסוף רחוב קזן?
ראש העיר
מי לאישור להוריד ההצעה מסדר היום?
הצבעה
בעד – 2
נגד – 13
נמנע –
החלטה
רוב חברי מועצת העיר התנגדו להוריד ההצעה מסדר היום.
ראש העיר
לאור ההצבעה ,נקיים דיון בנושא.
מר דן ברוך
כל שלט שנתלה בעיר חייב היתר מוועדת המשנה לתכנון ובנייה .זה לא עניין פרטיזני .שלט יכול
להוות סכנה בטיחותית ולכן מחייב אישור .אם השלטים הוקמו ללא אישור בשוגג ,יש לתקן זאת.
גב' מלי פולישוק-בלוך
ליד הבית שלי יש שלט ענק של בילסקי .גם בתקופת בחירות ,צריך להתנהל בצורה מסודרת ולקבל
היתר .להוציא שלטי בד על מרפסות ובתים פרטיים.
גב' שוש לוין
רק שלטים ,המחייבים יציקה ,חייבים בקבלת היתר.
מר אילן כהן
מעולם לא היה צורך בהיתרי בנייה לשלטי חוצות אלא רק אישור קונסטרוקטור .אנחנו לא
הולכים להקשות אלא להקל .אפילו משרד הפנים החליט להקל בהיתרים לגבי מרפסות .אם נעכב
את השלטים עד קבלת היתר ,תעבור כבר מערכת הבחירות.
קולות רעש והפרעות מהקהל.
ראש העיר
אבקש מקצין הביטחון של העירייה להוציא מהאולם הישיבות כל מי שיפריע בקהל למהלך הדיון.
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מר אילן כהן
אני חוזר ואומר כי מעולם לא שמעתי על צורך בהיתר בנייה לשלטי חוצות .כך זה בכל הערים.
גב' שוש לוין
זה לא נכון .בוועדת בניין ערים דנו בבקשה לשלטים בצומת רעננה .לא אישרנו את כולם .העיקרון
המחייב היתר הוא אם השלט מוקם על בסיס יציקת בטון.
ראש העיר
אבקש מדפנה קינן היועצת המשפטית להתייחס לסוגיה לגבי היתרים שנתבקשו בעבר.
עו"ד דפנה קינן
בחוזה נכתב כי הקבלן חייב בהמצאת "היתרים כדין" ,שמשמעותם למשל  :רישוי עסקים,
קונסטרוקציה וכדומה .לשאלת ראש העיר  :ב 21 -השנים שאני בעירייה ,מעולם לא ניתן ולא
נתבקש היתר בנייה משלטי חוצות ,שמוצבים ע"י זכיינים עפ"י מכרז.
מר מייש אייזיקסון
אינני מכיר את החוקים ,אבל אם אזרח נדרש להקפיד על מילוי החוק ,על אחת כמה וכמה כל אחד
מחברי מועצת העיר.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת להזכיר כי בינואר  2012דיבר שי אבן נגד שילוט אלקטרוני וחבל שלא הקשיבו לו אז.
צריך לעבוד על-פי החוק וההיתרים .אבל אנחנו בתקופת בחירות וזה חלק מהחגיגה הדמוקרטית.
לא כל דבר מחוייב בהיתר.
מר שי אבן
צריך להסדיר את נושא ההיתרים לשלטים הללו שלמרות שלא קיבלו היתר ,הם עומדים .באשר
לעיצוב השלטים ,האם לעירייה הייתה אמירה בנושא? האם שיקול הדעת של העירייה נלקח
בחשבון? הרי בסופו של דבר ,זה חלק מריהוט הרחוב .לטעמי ,הרגל מכוערת.
גב' סימה פרי
השלטים אינם תואמים את השרטוט שצורף לחוזה.
ראש העיר
צריך לבדוק סוגיה זו כי הם שאלו לדעת העירייה וזה מופיע בחוזה ובדיעבד לא הקימו השלטים
כפי שסוכם.
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מר צבי נדב
גם שיקולים אסתטיים הם חשובים .במצעי המפלגות ,כולנו רוצים עיר נהדרת .בפועל קורה מקרה
כזה שמוקמים שלטים בלי היתר ,בלי בדיקה וללא שיקול דעת אסתטי של העירייה .אני חושב
שצריך לתת את הדעת לכך שמה ששמים ברחוב ,יש לו השפעה .זה לא "הפקר פטרושקה".
מר מיכאל רייזמן
אין ספק שמה שדורש היתר ,חייב היתר ולא ניתן לעשות כל דבר ללא היתר .באשר לחוזה של
הסיעה שלנו עם חברת "מקסימדיה" ,שזכתה במכרז והקימה את השלטים ,אני מבקש להבהיר כי
התושב בילסקי החליט כי לא יועלה אף שלט מטעם הסיעה עד קבלת היתר כחוק.
מר איתן גינזבורג
כולם יודעים שיש עבודות המחייבות היתר ויש עבודות שאינן מחייבות היתר .לא בכדי אישרנו
בוועדה לתכנון ובנייה לפני שנתיים שני שלטים בתחנה המרכזית בגבול כפר סבא וסרבנו לאחרים.
העירייה מודעת לכך היטב .המנכ"ל הקודם ניהל שיג ושיח עם הוועדה וידוע לכל ששלטים מסוג
זה על שטחים ציבוריים חייבים היתר .העירייה לא דאגה לכך אלא מיהרו לגבות אגרות שילוט בלי
שקיים היתר וזה יותר חמור ממקרים אחרים כי השלטים הללו מוצבים בשטח ציבורי .במקרה
שתושב עובר עבירה על חוקי התכנון והבנייה ,אנחנו מגישים תביעה ותובעים גם את בעל הקרקע.
לכן ,אני מציע שלא נתיר פרסום על גבי שלטים אלה עד שלא יהיה היתר כדין .אני מוטרד מנושא
הקונסטרוקטור ומבקש שהבקשה תוגש יהיה לוועדה לתכנון ובנייה בצורה מסודרת ועד
שתאושר ,לא יותר פרסום על שלטים אלה .הוסמכנו כוועדה מקומית עצמאית בזכות עבודה
מקצועית טובה ופיקוח רציני ולכן עלינו להקפיד ששלטים המחויבים בהיתר ,שהוצבו על שטח
ציבורי ,לא יעשה בהם שימוש לפרסום עד קבלת היתר .תושבים נותנים את הדין על פרגולה או
מרפסת שהוקמו ללא היתר ולכן כאן נדרש גם טיפול בצד המשפטי וגם איסור פרסום על גבי
השלטים .באשר לעיצוב ,מי שקרא את החוזה וראה את הנספח שבו השרטוט ,מבין שהשלטים
שהוקמו אינם דומים בכלל לשרטוט בחוזה .אני מסכים עם צבי .האם ערבו את אגף חזות העיר
ומחלקת השילוט? גם לגבי העיצוב וגם לגבי מספר השלטים .כשהמטרה היא להכניס כספים ,שזה
טוב לכשעצמו ,צריך לזכור שזה לא בכל מחיר.
גב' עדית דיאמנט
הזכיין לא היה מודע שהוא חייב בקבלת היתר בנייה ואם זה נכון שיש צורך בהיתר ,זה לא הוגן
שאת המחדל של עיריית רעננה נטיל עליו ונעניש אותו .לכן ,צריך לתת לו ארכה כי מהלך אחר יפגע
באדם שפעל בתום לב.
גב' סימה פרי
לאיזה היתרים נוספים הוא נדרש חוץ מהיתר בנייה?
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עו"ד דפנה קינן
כל היתר הנדרש כדין למשל של קונסטרוקטור.
מר אילן כהן
אולי אכן צריך היתר לשלטים האלה כי הם בשטחים ציבוריים .אבל לשלטים בשטחים פרטיים,
אין צורך בהיתר.
ראש העיר
סימה ,האם את רוצה להציע הצעה שנצביע עליה?
גב' סימה פרי
אני לא מקבלת את הפרשנות המשפטית ומבקשת לתקן את סעיף  1בהצעה לסדר ,בכפוף לכך
שבתוך  14יום יגיש הזכיין בקשה להיתר ושהעירייה תיתן עדיפות לבקשה ותדון בה בתוך תקופה
זו .במידה והזכיין לא יקבל היתר תוך  14יום ,לא יותר כל פרסום על גבי שלטים אלה.
ראש העיר
מי לאישור הצעתה של סימה פרי?
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע 2 -
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות כי הזכיין יגיש בקשה להיתר לשלטי החוצות והבקשה תידון
בוועדה לתכנון ובניין בתוך תקופה זו .במידה והזכיין לא יקבל היתר תוך  14יום ,לא יותר כל
פרסום על גבי שלטים אלה.
ראש העיר
הצעתה של סימה נתקבלה .נבקש מדפנה לוודא קיום ההחלטה.
סעיף 2
הנחת דו"ח רבעון ) 2013 - 1מעודכן(.
מופיע בנספח א'
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ראש העיר
אבקש מהגזבר ,אמיר ברטוב ,להציג את הנושא.
מר אמיר ברטוב
הדו"ח מתייחס לחודשים ינואר-מרץ  .2013העודף בתקציב הרגיל עומד על  123אלף  .₪יש חוסר
של  1.4מליוני  ₪בהכנסות ממשרדי הממשלה לתקופה  .כזכור ,תקציב הממשלה אושר ביולי ולכן
כספים רבים של המדינה התעכבו .תקציבי השמירה עבור חודש ינואר ,למשל ,הגיעו רק ביוני
למרות שהם יכלו להעביר את החלק היחסי של אחד חלקי  . 12אלא שחשבי משרדי הממשלה לא
הזדרזו לעשות זאת ולהעביר הכספים .לכן זה משפיע עלינו גם בתקציב הרגיל וגם בתקציב
הפיתוח .החוסר ,יגיע כנראה ,בחודשים הבאים של השנה.
תקציב התב"רים גדל ל 91.5 -מיליון  ,₪בתקופה הקרובה יגיעו עוד תקבולים הן מהממשלה והן
ממקורות עצמיים ,כך שנוכל להגיע לאיזון בתב"רים לקראת סוף השנה.
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
אנחנו מוטרדים ממצבה הכספי של העירייה נכון ל 31 -ליולי.
מר אמיר ברטוב
העירייה מתנהלת בצורה מאוזנת למרות הפיגור בהעברות הכספים ממשרדי הממשלה .את הרבעון
השני נסיים בגרעון כי משלמים דמי הבראה לעובדים וחייבים לרשום הוצאה זו בסוף יוני למרות
שזה מתפרש על פני כל השנה .בנוסף ברבעון השני יש תמיד אירועים רבים כמו העדלאידע ,יום
השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות ועוד ,שההוצאה השנתית כולה נמצאת במחצית הראשונה של
השנה .תבדקו בהשוואה לשנים  .2011 ,2010 ,2009למרות הדו"ח הגרעוני בחציון הראשון ,בסוף
השנה זה מתאזן.
גב' עדית דיאמנט
בארנונה יש גבייה של  15אחוז מעל התקציב?
מר אמיר ברטוב
זו חלוקה שרירותית על בסיס של רבעון ) .(25%מאחר וגובים ארנונה אחת לחודשיים ,בינואר
ואח"כ במרץ וכן הלאה ,זה מתאזן רק בדו"ח השנתי .בדו"ח מראים את ההכנסות וההוצאות
מראש.
מר מיכאל רייזמן
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קיבלתי את פרוטוקול וועדת הכספים וציינתי שמשהו איננו מופיע .לנו הוגש דו"ח שגוי בחתימת
ראש העיר והגזבר .אמרת שתמציא לנו דו"ח מתוקן עם חתימות כנדרש.
ראש העיר
הדו"ח לא היה שגוי אלא היה נכון לתקופת בה נשלח הדו"ח.
מר מיכאל רייזמן
הזכרת את השנים  .2011 ,2010 ,2009לא הזכרת את שנת  ,2008שהייתה שנת בחירות ונגמרה
בגרעון .אני מקווה שהשנה זה לא יקרה .אני מבקש שדו"ח הרבעון השני יועבר אלינו בהקדם.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,נעבור לסעיף הבא.
סעיף 3
אישור הגדלת חוזה " 18/2011פרח השקד בע"מ" לניקיון בבית ספר אריאל ב , 37.50% -בעקבות
תוספת עובד בקר ל 6 -שעות ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על .₪ 266,455
ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג הנושא.
מר בני ברמה
ההגדלה נדרשת לאור העובדה שהוספנו עובד בקר כל יום בבית הספר אריאל.
מר איתן גינזבורג
מה עלות תוספת עובד אחד שזה מגיע לכדי תוספת של כמעט  ?40%כמה עובדים יש היום?
מר בני ברמה
לא רוצה להגיד משהו משוער .הדבר נדרש בשל גידול במספר התלמידים .היום משלמים לחברה
 195אלף .₪
ראש העיר
אני מציע לאשר ההגדלה במכרז והמנכ"ל יעביר את הנתונים לחברי וועדת המכרזים.
גב' עדית דיאמנט
בחלק ממכרזי הניקיון בחרה וועדת המכרזים זכיין ובדיעבד הסתבר כי מי שמנקה הינו קבלן
משנה של הזכיין .אפילו אם זה באישור העירייה ,זה מנוגד להחלטת המועצה.
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מר בני ברמה
אנחנו נמצאים בבירור מול הקבלן ,שאנו חושדים כי הוא מעסיק קבלן משנה במקומו .הוא לא
יעבוד אצלנו .זה לא המקרה שלפנינו.
מר איתן גינזבורג
גם הסעיף הבא ,הנוגע ל"עמית יועצים בע"מ" – האם תוספת של  6שעות מגיעה לתוספת כל כך
גדולה?
מר בני ברמה
כן.
מר איתן גינזבורג
אז למה ההבדל בין התוספת בשני החוזים?
מר בני ברמה
מועיד היה עובד קבלן והצטיין בעבודתו ולכן הוא נהיה אב בית ואחרי הצהרים הוא ניקה .היום
יש לנו שני אבות בית.
ראש העיר
אני מסיר את שני הסעיפים  -סעיף  3וסעיף  - 4מסדר היום.
סעיף 5
שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום  08/08/2013כמפורט להלן:
 5.1תב"ר  – 1425חדרי  PDDבחט"ב יונתן
הקטנת מענק משרד החינוך ב₪ 600,000 -
הגדלת מענק מפעל הפיס ב₪ 600,000 -
 5.2תב"ר  – 1464שיפוצי קיץ
הגדלת מענק משרד החינוך ב₪ 477,700 -
 5.3תב"ר  – 1469הקמת גני ילדים
הגדלה מענק מפעל הפיס ב₪ 2,079,700 -
הגדלה מענק משרד החינוך ב₪ 1,515,000 -
 5.4תב"ר  – 1473הנגשה לנכים
הקטנת היטל השבחה ב₪ 50,000 -
הגדלה מקרן עזבונות ב₪ 50,000 -
 5.5תב"ר  – 1543הנגשת בתי"ס ואופק חדש
הגדלה מענק משרד החינוך ₪ 143,600
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מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  - 8.8.13בנספח ב'
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ניגש להצבעה .מי בעד שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת
כספים מיום  08/08/2013כמפורט להלן:
 5.1תב"ר  – 1425חדרי  PDDבחט"ב יונתן
הקטנת מענק משרד החינוך ב₪ 600,000 -
הגדלת מענק מפעל הפיס ב₪ 600,000 -
 5.2תב"ר  – 1464שיפוצי קיץ
הגדלת מענק משרד החינוך ב₪ 477,700 -
 5.3תב"ר  – 1469הקמת גני ילדים
הגדלה מענק מפעל הפיס ב₪ 2,079,700 -
הגדלה מענק משרד החינוך ב₪ 1,515,000 -
 5.4תב"ר  – 1473הנגשה לנכים
הקטנת היטל השבחה ב₪ 50,000 -
הגדלה מקרן עזבונות ב₪ 50,000 -
 5.5תב"ר  – 1543הנגשת בתי"ס ואופק חדש
הגדלה מענק משרד החינוך ₪ 143,600
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד את השינויים בתב" רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום
 08/08/2013כמפורט להלן:
 5.1תב"ר  – 1425חדרי  PDDבחט"ב יונתן
הקטנת מענק משרד החינוך ב₪ 600,000 -
הגדלת מענק מפעל הפיס ב₪ 600,000 -
 5.2תב"ר  – 1464שיפוצי קיץ
הגדלת מענק משרד החינוך ב₪ 477,700 -
 5.3תב"ר  – 1469הקמת גני ילדים
הגדלה מענק מפעל הפיס ב₪ 2,079,700 -
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הגדלה מענק משרד החינוך ב₪ 1,515,000 -
 5.4תב"ר  – 1473הנגשה לנכים
הקטנת היטל השבחה ב₪ 50,000 -
הגדלה מקרן עזבונות ב₪ 50,000 -
 5.5תב"ר  – 1543הנגשת בתי"ס ואופק חדש
הגדלה מענק משרד החינוך ₪ 143,600
סעיף 6
הנחת החלטות ועדת הנחות.
מצ"ב הנספחים לפרוטוקול ועדת הנחות לאישור המועצה – בנספח ג'
ראש העיר
אנחנו מניחים את החלטות וועדת הנחות לפני חברי המועצה .האם יש התייחסויות? אם לא ,אני
מודה לכם ונעבור לסעיף הבא.
סעיף 7
אישור עבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה.
ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג את הנושא.
מר בני ברמה
מדובר בשני עובדים בעלי הכשרה מקצועית אקדמית בתחומי הוטרינריה והפסיכולוגיה,
שמבקשים אישור לעבודה נוספת על מנת לשמור על רמתם המקצועית .העבודה הנוספת לא
תתבצע ברעננה.
ראש העיר
כידוע לכם ,התווסף וטרינר חדש למחלקה הוטרינרית .הוא עסוק ברוב זמנו במחלקה בבדיקות
מזון .ביקש לאפשר לו לפתוח קליניקה לטיפול בבעלי חיים לא מסיבות כלכליות אלא כדי לשמור
על רמתו המקצועית ועל הקשר עם בעלי חיים.
גב' רונית ויינטראוב
קשה לי עם הבקשה הזו .בזמנו ישבנו במכרז עם ראש עיריית כפר סבא וצוות המחלקה מרעננה
ופסלנו מועמד ,שביקש לעבוד במחלקה הוטרינרית ויחד עם זאת לשמור על מרפאתו הפרטית.
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ראש העיר
הבקשה השנייה נוגעת למנהלת השפ"ח .לפני שנים אישרנו למנהלת היוצאת עבודה נוספת בתחומי
התמחותה כדי לאפשר לה לשמור על מעמדה המקצועי .אנו מבקשים להחיל זאת גם על המנהלת
הנכנסת.
גב' רונית ויינטראוב
האם אין כאן בעיה משפטית של ניגוד עניינים?
עו"ד אילנה בראף
אין כאן בעיה משפטית.
מר איתן גינזבורג
כחבר בוועדת בחינה ,אני יכול להעיד כי כשיש מועמדים ,המבקשים לשמור על אופציה של עבודה
נוספת מחוץ לעירייה ,אמרנו להם תמיד שאין אפשרות כזו בעיריית רעננה ויש מועמדים שאף
הסירו מועמדותם בשל כך.
ראש העיר
)פונה לגב' בלה צור( את רוצה לתקן את דבריו של איתן?
גב' בלה צור
כשיסיים את דבריו.
ראש העיר
מנהלת האגף לשירותים חברתיים התקבלה לעבודה בעירייה בחוזה מיוחד ב 95% -משרה כדי
לאפשר לה המשך הפרקטיקה המקצועית הפרטית שלה.
מר איתן גינזבורג
לגבי עובדים המתקבלים לעבודה בעירייה במסגרת ההסכמים הקיבוציים ולא בחוזה ,יש מקרים
בודדים .מתי מעט .אולי אחד .אני אינני זוכר בכל אופן .מועצת העיר נהגה לאשר עבודה נוספת רק
על רקע מצב כלכלי קשה .יש לנהוג במדיניות אחידה .לא יתכן שנאפשר זאת בוטרינריה ולא נאשר
זאת בתרבות .אם רוצים לאשר את זה ,יש לאשר לכולם.
גב' שוש לוין
היה דו"ח ביקורת על המחלקה הוטרינרית ועל הוטרינר הראשי .שמחנו לשמוע שהמחלקה קיבלה
תוספת כח אדם של שני רופאים וטרינרים .אני חושבת שהמחלקה זקוקה לעוד וטרינר ואני בעד
צעירים .אם הוטרינר שבו מדובר ייתן את כל שעות העבודה הנדרשות ממנו לטובת עבודת
המחלקה ,אין מבחינתי מניעה לאשר לו עבודה נוספת.
רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610231.פקסwww.raanana.muni.il • 09-7622163.
67934

15

לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 18אוגוסט 2013

מר בני ברמה
הוטרינר הזה עוסק בתחום בדיקות המזון והכוונה היא שהעבודה הנוספת ,בעיקר בשעות אחה"צ
ובימי ששי ,תאפשר לו התמחות בטיפול בבעלי חיים.
מר צבי נדב
כל נושא הוטרינריה דורש בדיקה מקצועית מעמיקה .אני מצוי בקשר עם העמותות לצער בעלי
חיים ולצערי ,ידוע לי שהמחלקה לא נוגעת בכלב אן בחתול חולה .אם ההתמחות הנוספת של
הוטרינר תשמש אותו לטיפול בבעלי חיים גם במסגרת עבודתו במחלקה הוטרינרית ,אזי מה טוב.
אם זה נועד כדי שיסייע לו לפתוח קליניקה פרטית ,אני לא בעד .יש במחלקה הוטרינרית חוסר
התייחסות לבעלי החיים בעיר .במקום שיעבוד באבן יהודה ,שיטפל בבעלי חיים ברעננה.
ראש העיר
אנחנו מודעים לדו"ח הביקורת והמנכ"ל עוסק בכך .לעצם העניין ,רופא חדש לא ישנה את
הסדרים אבל יתפתח ויצמח ויתרום בעתיד לשינוי ולתיקון הדברים .זה יהיה אתגר לרופא צעיר.
אבל ,כל זה לא שייך לעניין.
מר שי אבן
קשה מאד להתקבל ללימודי וטרינריה בארץ ורבים נאלצים ללמוד בחו"ל .ומי שמתקבל ומשלים
לימודיו ,ודאי רוצה לעסוק בטיפול בבעלי חיים ולא בבדיקות מזון .לכן ,צריך לתת לו את
ההזדמנות ואולי להגביל את האישור לעבודה נוספת בתקופת זמן קצובה.
ראש העיר
)פונה ליועצת המשפטית( כמה ימים בשבוע הוא מבקש להקצות לעבודה הנוספת?
עו"ד דפנה קינן
הוא מבקש יום-יומיים בשבוע בשעות הערב.
מר מיכאל רייזמן
שיעשה זאת ברעננה.
עו"ד דפנה קינן
זה ניגוד עניינים.
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ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,אני מציע לקבל את הצעתו של שי אבן .לאשר את בקשתו של
הוטרינר ולהגביל את האישור לעבודה נוספת לתקופה של שנה .בעוד כשנה יובא הנושא שוב
למועצת העיר .מי לאישור ההצעה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד עבודה נוספת לוטרינר לתקופת זמן מוגבלת לשנה .בתום התקופה
יובא הנושא מחדש לאישור מועצת העיר
מר בני ברמה
הבקשה השנייה נוגעת למנהלת השפ"ח .בזמנו ,המנהלת הקודמת קיבלה אישור לעבודה נוספת
בקליניקה הפרטית שלה .כשנבחרה המנהלת החדשה )למשרה מלאה( ,ביקשה לאשר לה עבודה
נוספת ודחינו את בקשתה .היא ערערה על כך .היא מבקשת לאשר לה לסיים טיפול במטופלת,
שתלויה בה.
ראש העיר
לאור הדברים ,מבקש שניגש להצבעה .מי לאישור עבודה נוספת למנהלת השפ"ח?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מתן אישור לעבודה נוספת למנהלת השפ"ח.
מר בני ברמה
הבקשה השלישית נוגעת לעובד כפיים ,המשתכר משכורת נמוכה ומתקשה בפרנסת משפחתו.
ראש העיר
אם אין התייחסויות לבקשה זו ,ניגש להצבעה .מי לאישור עבודה נוספת לבקשתו של העובד?
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הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מתן אישור לעבודה נוספת לעובד.
סעיף 8
מינויה של סימה פרי כמ"מ של דן ברוך בועדת הקצאות.
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש בבקשה להצבעה .מי בעד מינוייה של סימה פרי כמ"מ של דן
ברוך בועדת הקצאות?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מינוייה של סימה פרי כמ"מ של דן ברוך בועדת הקצאות.
ראש העיר
אני מבקש להוסיף לסדר היום אישור ועדת התמיכות לשינוי בתבחינים לשנת  .2014מי בעד
בקשתי לדון בנושא?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את הצעת ראש העיר לדון באישור ועדת התמיכות לשינוי בתבחינים
לשנת .2014
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ראש העיר
אבקש משוש להציג את הנושא.
גב' שוש לוין
מדובר ביוזמה של חברות ועדת התמיכות ,מלי ועדית ,לעשות שינוי בתבחינים .להזכירכם שנושא
התבחינים הוא חדש משנת  2012וזאת בהנחיית היועצת המשפטית .תוך כדי עבודת הוועדה ,ראינו
שיש בעיות עם חלק מהתבחינים והבאנו פעם או פעמיים למועצת העיר הצעות לשינוי בתבחינים
כדי לשפר את עבודת הוועדה.
עדית שואפת לצדק אבסולוטי .אינני יודעת אם נצליח להשיג צדק אבסולוטי אבל להתקרב לכך זה
חשוב .מלי העלתה סעיף מוסרי-ערכי ,שכבר העלנו במועצה בעבר וועדת התמיכות אישרה אותו.
התיקון הינו בפרק א' – מבוא בסעיף  1כללי וזו לשונו" :התמיכה תינתן לגופים שאינם :מפלים,
מדירים ,או פוגעים בכבודו של אדם בשל מינו ,גזעו ,דתו או מוצאו ".כל הכבוד למלי .יישר כוח!
בסעיף  -2תנאי סף כללים ,אנו מבקשים להוסיף "ועדת התמיכות מזמינה מידי פעם נציג גופים
המבקשים תמיכה לישיבת הועדה .סרוב של בעל גוף להגיע לישיבה ו/או לדווח לועדה על פעילותו
יוכל לשמש עילה לאי מתן תמיכה".
בסעיף  3ג' ) (3יבוא אחרי סעיף ד )קטן( ,העוסק בתמיכה לצרכי הנגשה" :תשלום זה מותנה
בהוכחה כי הכסף הוצא לצרכי הנגשה".
בפרק ב'-נושאי התמיכה והתבחינים בסעיף  – 1רווחה ושירותים חברתיים מוצע לשנות אחוזי
המרכיבים של התמיכה כדלקמן:
בסעיף א' במקום  20%מכלל התמיכה לפי מספר המשתתפים יהיה  15%התמיכה לפי מספר
המשתתפים.
בסעיף ד' במקום  10%מכלל התמיכה יחולק לפי שיקול דעת הועדה יהיה  15%מהתמיכה לפי
שיקול דעת הועדה.
בסעיף  -8תנועות נוער בחלק של תנאי סף מוצע להוסיף " ,וכי התנועה מוכרת ופועלת בשיתוף
פעולה עם מחלקת הנוער בעיריית רעננה".
בנושא אופן חלוקת התמיכה )לתנועות נוער( מוצע להוסיף בסוף סעיף ב' " :נציג בכיר מטעם הגוף
הרלבנטי יצרף לבקשתו תצהיר המאמת את מספר החניכים כנ"ל".
בסעיף  -9תבחינים למתן תמיכה בספורט מוצע להוסיף סעיף )קטן(  8לפירוט אופן חלוקת
התמיכה ולהקטין האחוז בסעיף :7
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 14%מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי שיקול דעת מיוחד של הועדה ועפ"י
נימוקים רלוונטיים שירשמו.
 5%מכלל תקציב התמיכה יחולק לעמותות שמפעילות קבוצות נשים.
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 14.8.13בנספח ד'
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
יש תנועות נוער ,המגישות תצהיר לגבי מספר החניכים בתחילת השנה ובמהלך השנה מצטרפים
חניכים נוספים .האם ניתן להוסיף סעיף שנציגי תנועות הנוער יגישו התצהיר במועד מאוחר יותר?
עו"ד דפנה קינן
קבענו בועדה כי המועד להגשת התצהירים יהיה בחודש דצמבר.
מר מיכאל רייזמן
אני מבקש להתייחס לתיקון בנושא ספורט נשים .יש ענפים שבהם יש שתי עמותות באותו ענף –
אחת לגברים ואחת לנשים .איך יחלקו את התמיכה?
גב' שוש לוין
אנחנו מבקשים לעודד ספורט נשים בעיר ולכן זו הדרך.
ראש העיר
מיכאל רשם הסתייגות מהסעיף הזה .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור
השינויים בתבחינים התמיכות כמפורט בפרוטוקול ועדת המשנה וועדת התמיכות )הפקידים(?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את השינויים בתבחיני ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול ועדת
המשנה וועדת התמיכות )הפקידים(.
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גב' עדית דיאמנט
אני מבקשת להודות לכל חברי ועדת התמיכות שסייעו בעבודה על השינויים בתבחינים.
גב' שוש לוין
אני מבקשת להודות לאמיר ולדפנה על השכל הישר והיכולת שלהם לחלץ אותנו מכל מבוך.
גב' מלי פולישוק
אני מודה לשוש לוין על הפעילות הנמרצת שלך כיו"ר ועדת התמיכות וכן לכל חברי הועדה ובהם
איתן ואריה .נעשתה כאן עבודה מאד יסודית ותודה לנחום שלחצת שנביא את השינויים בתבחינים
ברגע האחרון לאישור מועצת העיר .אני בעד חברה צודקת וסובלנית .והעשייה שלנו בועדת
התמיכות ובקביעת התבחינים מוכיחה שאנחנו מקיימים את מה שאנחנו מבטיחים.
ראש העיר
תודה לועדת התמיכות על העבודה הטובה שעשו לאורך השנה.
ועכשיו לעניין אחר לחלוטין .השבוע קברנו את אבי לאופר ,שנפטר בגיל  60לאחר מאבק לא ארוך
במחלת הסרטן .זוהי אבידה של אדם יקר לכולנו ,גם כשהתווכחתם איתו .אדם ,שתרם הרבה
לעיר .אני מתכוון לציין את את יום השלושים למותו בצורה חצי עירונית וכולכם תוזמנו.
גב' עדית דיאמנט
אני מציעה לצרף לפרוטוקול הישיבה את ההספד שנשאת בלווייה .זה היה מרגש.
מצ"ב בנספח ה'
ראש העיר
בהחלט נעשה זאת .תודה לכל חברי מועצת העיר .אני נועל את ישיבת המועצה מן המניין ומאחל
לכולכם ערב נעים.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות.

_______________________
בני ברמה
מנכ"ל העירייה

________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספח א' לסעיף 2
הנחת דו"ח רבעון ) 2013 - 1מעודכן(
דוח רבעוני לשנ ת
שנ ת  2013מעו דכןpdf .

נספח ב' לסעיף 5
פרוטוקול ועדת כספים מיום  - 8.8.13בנספח ב'

נספח ג' לסעיף 6
נספחים לפרוטוקול ועדת הנחות לאישור המועצה

נספח ד'
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.8.13
פרוטוקול וע ד ת
תמיכו ת מיום pdf .14.8.13

נספח ה'
דברי הספד לאבי לאופר ז"ל
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