לשכת מנכ"ל
כ"ט טבת תשע"ד
 01ינואר 2014

פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 8/2013
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום שני ,כז' בטבת תשע"ד,30/12/2013 ,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקת
מר שי אבן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

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

נעדרו:
גב' דבי סלוצקי
מר חיים ברוידא
מר צבי גרינגליק

חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הצגת מנכ"לית העירייה גב' מיכל הירש  -נגרי.
א .אישור שכר בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים.
ב .אשרור החלטת מועצת העיר מיום  14/11/2013בדבר האצלת סמכויות ותפקידים של ראש
העירייה לחתימה על מסמכים שונים עפ"י סעיף  14לחוק הרשות המקומית )בחירת ראש
העיר וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975 -למיכל הירש – נגרי  ,מנכ"לית העירייה כדלקמן :
 (1למסמך כספי וכל מסמך שמחייב חתימה של ראש העירייה.
 (2מסמכים קניינים כדוגמת נסחי טאבו וכו'.
ג .אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל"ה ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לגב' מיכל הירש – נגרי ,מנכ"לית העירייה :
 (1כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל"ח-
 1978והתקנות שהותקנו מכוחו.
 (2כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם חל סעיף 171
א' ) (1לפקודת העיריות.
 (3הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
 .2אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת .2014
 .3אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה )עפ"י הנספח
המצורף(.
 .4דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור )ינואר -יוני .(2013
 .5הנחת דו"ח רבעוני לתקופה ) 3ינואר -ספטמבר .(2013
 .6אישור התקשרות בין העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת הפנאומטית בשכונת
נווה זמר.
 .7אישור תרומה בסך  ₪ 5,000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת" שנערך
בתאריך .14/10/2013
 .8אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין.
 .9בחירת מועמדי הרשות המקומית כנציגיה במועצה הדתית לרעננה – על פי חוק שירותי הדת
היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971כמפורט להלן :
א .גב' אושרה קורן – סיעת רעננה שאנחנו אוהבים.
ב .גב' יהודית קצין – סיעת מרצ.
ג .הרב מרדכי מערבי – סיעת מאמינים ברעננה הבית היהודי.
ד .גב' דבי צירינג – סיעת רעננה הבית שלי.
 .10מינוי גב' רינת אשכנזי כחברה בדירקטוריון תאגיד מי רעננה.
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ראש העירייה:
אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין וטרם שנפתח את הישיבה ,אני מבקש להסיר
מסדר היום את סעיף  6הנוגע להתקשרות של החברה לפיתוח רעננה בנושא המערכת הפנאומטית
בשכונת נווה זמר.
סעיף :1
הצגת מנכ"לית העירייה גב' מיכל הירש  -נגרי.
א .אישור שכר בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים.
ב .אשרור החלטת מועצת העיר מיום  14/11/2013בדבר האצלת סמכויות ותפקידים של ראש
העירייה לחתימה על מסמכים שונים עפ"י סעיף  14לחוק הרשות המקומית )בחירת ראש
העיר וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975 -למיכל הירש – נגרי  ,מנכ"לית העירייה כדלקמן :
 (1למסמך כספי וכל מסמך שמחייב חתימה של ראש העירייה.
 (2מסמכים קניינים כדוגמת נסחי טאבו וכו'.
ג .אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל"ה ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לגב' מיכל הירש – נגרי ,מנכ"לית העירייה :
 (1כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל"ח-
 1978והתקנות שהותקנו מכוחו.
 (2כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם חל סעיף 171
א' ) (1לפקודת העיריות.
 (3הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
ראש העירייה:
מיכל כבר ברכתי אותך בתחילת ישיבות מועצת העיר הערב.
האם תרצי לומר משהו?
גב' מיכל הירש נגרי:
אני מודה מאוד לראש העירייה ,שנתן בי כזה אמון והפקיד בידיי תפקיד כל-כך חשוב .זוהי זכות
גדולה .ההיכרות שלי עם העובדים בעירייה ועם התושבים המדהימים ברעננה במהלך  8השנים
האחרונות ,יסייעו לי בתפקידי .אמרתי לראש העירייה ואני מאמינה שנפלה בחלקי הזכות להיות
מנכ"לית העירייה בתקופה שתיהיה היפה ביותר בעיר.
ראש העירייה:
שיהיה בהצלחה.
גב' דרורה כהן:
אני מבקשת לברך את מיכל מכל הלב.
רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610231.פקסwww.raanana.muni.il • 09-7622163.
74286

3

לשכת מנכ"ל
כ"ט טבת תשע"ד
 01ינואר 2014

כל חברי מועצת העיר מצטרפים בברכות.
גב' דרורה כהן:
בקשר לסעיף בעניין הסמכות לפטר עובדים ,אני מבקשת לנהוג במידת הזהירות והרגישות בנושא
זה.
ראש העירייה:
זוהי סמכות פורמאלית ואישור עקרוני .לא מדובר בפיטורי עובדים .אם אין התייחסויות נוספות,
ניגש להצבעה.
מי לאישור סעיף  1על כל סעיפי המשנה שלו?
הצבעה:
בעדה – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד
א .אישור שכר בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים.
ב .אשרור החלטת מועצת העיר מיום  14/11/2013בדבר האצלת סמכויות ותפקידים של ראש
העירייה לחתימה על מסמכים שונים עפ"י סעיף  14לחוק הרשות המקומית )בחירת ראש
העיר וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975 -למיכל הירש – נגרי  ,מנכ"לית העירייה כדלקמן :
 (1למסמך כספי וכל מסמך שמחייב חתימה של ראש העירייה.
 (2מסמכים קניינים כדוגמת נסחי טאבו וכו'.
ג .אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל"ה ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לגב' מיכל הירש – נגרי ,מנכ"לית העירייה :
 (1כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל"ח-
 1978והתקנות שהותקנו מכוחו.
 (2כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם חל סעיף 171
א' ) (1לפקודת העיריות.
 (3הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
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מר איתן גינזבורג:
אני מבקש להודות לך ,ראש העירייה ,על מינוי מנכ"ל לעירייה ועל העברת את הסמכויות האלה.
פינית לי לא מעט שעות ומגירות .בכל מקרה הודעתי למיכל כי הותרתי לה שולחן נקי וכי כל מה
שהיה על השולחן נחתם.
סעיף :2
אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת ) 2014נספח מס' .(1
ראש העירייה:
אבקש מאמיר ברטוב להציג הנושא.
מר אמיר ברטוב:
משרד האוצר מאשר לרשות מקומית מסגרת אשראי של  5%מתקציב מאושר .איננו מתכוונים
לחרוג מכך אלא לבצע שינוי קטן .לקחת מסגרת אשראי בבנק המזרחי ולהקטין מסגרת האשראי
בבנק הפועלים .כמובן ,שמבחינתנו ,הכוונה היא לנצל כמה שפחות את מסגרת האשראי.
ראש העירייה:
ניר ודאי רוצה לשאול אם ניהלת מו"מ עם הבנקים.
מר אמיר ברטוב:
בוודאי .בנק לאומי ביקש להעלות את הריבית מ 0.4% -ל 0.5% -ואנחנו אמרנו לא ,תודה והעברנו
לבנקים אחרים .כשבנק לאומי חזר אלינו והיה מוכן לתנאים שלנו ,כבר היה לנו הרבה פחות מה
להציע לו.
ראש העירייה:
תודה אמיר .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה.
מי בעד אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת ? 2014
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת .2014
סעיף :3
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אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה )עפ"י נספח מס' 2
המצורף(.
ראש העירייה:
הרשימה מונחת לפניכם .מדובר בפריטים פגומים שלא ניתן להעבירם לגורמים אחרים .פריטים
שניתן לממש ,אנחנו מוכרים .אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה.
מי בעד אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה )עפ"י הנספח
המצורף(?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה
)עפ"י הנספח המצורף(.
סעיף :4
דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור )ינואר -יוני ) (2013נספח מס' (3
ראש העירייה:
אבקש מאמיר ברטוב להציג הדברים.
מר אמיר ברטוב:
הדו"ח מלמד על הבעיות שנתגלו בשנת  ,2013כאשר בעמוד  4ניתן לראות גרעון של  21מיליון ₪
בביצוע בתקציב הרגיל .בדרך כלל יש גרעון בדו"חות חצי-שנתיים .כי יש אירועים שמתבצעים
בחלק הראשון של השנה )אירועי יום העצמאות למשל( ומלוא ההוצאות נזקפות לתקופה זו ,אף
שהמימון נכנס לאורך כל השנה .לצערנו משרדי הממשלה אינם מזדרזים להעביר את חלקם בזמן,
דבר היוצר פיגור בהכנסות וגרעון זמני בתקציב הרגיל .בשנת  ,2013הגרעון גדול יותר .הדו"ח היה
מוכן כבר באוגוסט והתעכב אצל ראש העיר ולכן מוצג במועצה רק עכשו.
אני מפנה את תשומת לבכם לעמ'  5בתקציב הפיתוח.
רואה החשבון ,שסקר את הדו"ח ,הוסיף עוד  40מיליון  ,₪הנגזר מהסכם העירייה עם "מופת".
זהו דבר חריג ,שלא נעשה בעבר ,והוא הקפיץ את הגרעון.
ראש העירייה:
מעולם לא ראיתי דו"ח חצי שנתי חמור כל כך עם גרעון כזה של  21מיליון  ₪בתקציב הרגיל ועוד
 140מיליון  ₪או  100מיליון  ,₪אם נוריד את  40מיליון הש"ח של "מופת" ,בתקציב הבלתי-רגיל.
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אף שאבקש מחברי מועצת העיר לקבל את הדו"ח ,אני עושה זאת בלב כבד ,כי תופעה זו לא הייתה
צריכה לקרות .זהו שיא שלילי של תקציב גרעוני ברמה שאף פעם לא ראיתי ואני בטוח שאף פעם
לא נגיע למצבים כאלה.
גב' סימה פרי:
במהלך הקדנציה הקודמת ולפחות בשנתיים האחרונות ,הגשת הדוחות הכספיים והנחתם לפני
חברי מועצת העיר לא נעשו במועדים הנדרשים .במקרה הזה ,זה עוד יותר חמור .זהו מצב,
שהדו"ח היה חייב להיות מוצג בזמן ואנחנו מבינים למה הוא עוכב .חשוב דווקא על רקע זה
להדגיש כי חייבים לקיים את הוראות החוק ,כי אם היינו מקבלים את הדו"ח הזה בזמן ,אולי,
היינו מצליחים להציל משהו ולצמצם את הגרעון.
ראש העירייה:
את צודקת לחלוטין .נעבור לסעיף הבא בסדר היום ,שאיננו מעודד יותר.
סעיף :5
הנחת דו"ח רבעוני לתקופה ) 3ינואר -ספטמבר ) (2013נספח מס' .(4
ראש העירייה:
אמיר ,בבקשה.
מר אמיר ברטוב:
הגרעון של  26מיליון  ₪נובע בחלקו מעיכוב בהעברות של משרדי ממשלה .להזכירכם כי בשנה זו
אחרה הממשלה לאשר את תקציב המדינה והשתמשה בתירוץ זה כדי לא להעביר את חלקה
לרשויות המקומיות ,למשל בנושא שמירה .כך גם בכל התחומים האחרים .זה איננו מצדיק
ומסביר את כל הגרעון ,אבל לפחות את חלקו .הבשורות הטובות בדו"ח זה הן הירידה המסויימת
בגרעון בתב"רים לכ 81 -מיליון  ₪ובדו"ח של דצמבר  ,2013יהיה שיפור נוסף בגרעון.
מר מיכאל רייזמן:
ניסיתי לבדוק את ההוצאות וההכנסות בדו"ח וגיליתי שיש לנו שנה אזרחית מעוברת של 14
חודשים .מסתבר ,כי חלק מהוצאות שנת ) 2012החודשים נובמבר – דצמבר( הועמסו על שנת 2013
וזאת כדי להראות עודף תקציבי בסיום שנת  2012וכל זה לקראת הבחירות .העברת כספים משנה
לשנה זהו דבר חמור ויש לבדוק אותו הן על-ידי מבקר העירייה והן על-ידי ועדת הביקורת .זוהי
שערוריה ואני כחבר בועדת הביקורת מוכן לסייע בבדיקה זו.
ראש העירייה:
מעולם לא חלמתי שגרעון של  80מיליון  ₪בתב"רים יהיו בשורות טובות .אמיר ,כל הכבוד ,אם
אהיה בצרות ,רק אתה תוכל לעזור .אני מציע להניח לכל זה מאחורינו .נדרתי שאנחנו נשקם,
נבנה ,נתקן בלי להביט אחורה .זה פרק שאיננו לתפארת עיריית רעננה.
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סעיף :6
אישור התקשרות בין העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת הפנאומטית בשכונת נווה
זמר.
ירד מסדר היום.
סעיף :7
אישור תרומה בסך  ₪ 5,000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת" שנערך
בתאריך .14/10/2013
ראש העירייה:
זוהי תרומה שהעירייה מעניקה מידי שנה בשנה לאגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת המבצע "הקש
בדלת".
מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 5,000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש בדלת" שנערך
בתאריך ?14/10/2013
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 5,000לאגודה למלחמה בסרטן עבור "מבצע הקש
בדלת" שנערך בתאריך .14/10/2013
סעיף :8
אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין.
ראש העירייה:
האם יש התייחסות? אין .תודה.
מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור עמותת ידידי בית חולים
לוינשטיין.
סעיף :9
בחירת מועמדי הרשות המקומית כנציגיה במועצה הדתית לרעננה – על פי חוק שירותי הדת
היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971כמפורט להלן :
גב' אושרה קורן – סיעת רעננה שאנחנו אוהבים.
א.
גב' יהודית קצין – סיעת מר"צ.
ב.
הרב מרדכי מערבי – סיעת מאמינים ברעננה הבית היהודי.
ג.
גב' דבי צירינג – סיעת רעננה הבית שלי.
ד.
ראש העירייה:
אני נוטל את הזכות להמליץ על מועמדת הסיעה שלי ,הגב' אושרה קורן .אישה משכמה ומעלה,
שמועמדותה מכבדת אותנו ואנחנו מכבדים אותה .אישה שעשתה רבות למען רעננה הן כחברת
מועצת העיר והן במסגרת מת"ן ואשר ,למרות כל המטלות הציבוריות שלה ,הסכימה להיות
מועמדת הסיעה.
מאחר ויש להצביע על כל מועמד בנפרד ,אני מבקש להצביע על בחירתה של גב' אושרה קורן
כנציגה במועצה הדתית לרעננה ,על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( תשל"א – ,1971
כמועמדת הרשות מטעם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים".
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
גב' אושרה קורן נבחרה פה אחד כמועמדת הרשות המקומית לנציגה במועצה הדתית לרעננה על פי
חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  1971מטעם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים".
ראש העירייה:
המועמדת השנייה מטעם הרשות המקומית היא גב' יהודית קצין ,מטעם סיעת מר"צ .האם יש
התייחסויות?
גב' רונית וינטראוב:
גב' יהודית קצין היא נציגת סיעת מר"צ ואנחנו מעמידים אותה לכהונה במועצה הדתית כאשה
שתוכל לתרום למועצה עם הרבה מרץ והרבה אהבה.
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ראש העירייה:
מי בעד אישור מועמדותה של גב' יהודית קצין כמועמדת הרשות המקומית כנציגה במועצה הדתית
לרעננה  -על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971מטעם סיעת מר"צ?
הצבעה:
בעד – 13
נגד – 3
נמנע –
החלטה:
גב' יהודית קצין נבחרה ברוב קולות כמועמדת הרשות המקומית לנציגה במועצה הדתית לרעננה -
על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  1971מטעם סיעת מר"צ.
מר אלי כהן:
אני מבקש להסביר את הצבעתנו .ההתנגדות שלנו איננה אישית נגד גב' קצין .לדעתנו ,לעת הזו,
המינוי הזה איננו נכון .מן הראוי היה למנות אנשים שלא יהיו במחלוקת .פנינו לראשי הסיעות
להגיע להסכמה באשר למועמדים ,כי הסיעה הדתית המאוחדת שמה למטרה לאחד בין כל חלקי
העיר והמינוי הזה יכול ליצור מחלוקת.
מר שי אבן:
גב' יהודית קצין היא הנציגה של הקהילה הרפורמית ושמה הונח כבר לפני  15שנים כמועמדת
למועצה הדתית ,עוד בתקופה שרונית וינטראוב הייתה הצעירה ברשימה בראשה עמד אז נתי לם,
סגן ראש העירייה .היום ,אני ,כצעיר ברשימה שבראשה עומדת רונית וינטראוב ,מבקש לומר
שהצבעתכם נגד יהודית קצין ונגד הקהילה הרפורמית ,עוד יותר חמורה .הציבור ברעננה רובו
חילוני וחבל לי שסיעות ממנות נציגים דתיים למועצה הדתית ,שהרי אלה ,במילא ימונו על-ידי
הרב .אנחנו ,למשל ,כן נצביע בעד המועמד שלכם.
גב' רונית וינטראוב:
כדי שלא יווצר הרושם שברעננה יש מחלוקת ,אני מבקשת להגיד שיש רבים ,כמו רבני "צוהר",
רבנים מכובדים ונאורים ,שיושבים עם הקהילה הרפורמית ועם הרבה תמר קולברג ועושים איתה
פעילויות במערכת החינוך ,באירועי יום כיפור במרכז העיר ועוד .אני מבקשת מידידיי בסיעה
הדתית המאוחדת לשקול שוב את הצבעתם ולהצטרף לקו המתון ולהוות גשר בין כל חלקי הציבור
בעיר.
גב' עדית דיאמנט:
אני מבקשת להזכיר כי שהבאנו לדיון את ההשחתה שנעשתה בבית הכנסת הרפורמי ,ניסו לשכנע
אותנו שאלה מעשי ונדליזם ,שאינם קשורים למחלוקת בין הזרמים הדתיים .אתם מדברים על
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כוונות טובות ואהבה ,כאשר הציבור רואה שאתם מצביעים נגד נציגה שלנו .ההצבעה שלכם איננה
משדרת אחדות וסובלנות ולכן ,הייתי מציעה לקיים הצבעה חוזרת.
ראש העירייה:
אם מישהו ישקול לשנות הצבעתו ,יוכל לפנות אלינו ונתקן את הפרוטוקול.
אני מבקש להצביע על בחירתו של הרב מרדכי מערבי כמועמד הרשות המקומית במועצה הדתית
לרעננה  -על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971כנציג סיעת מאמינים
ברעננה הבית היהודי .מי בעד?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את בחירתו של הרב מרדכי מערבי כמועמד הרשות המקומית וכנציג
במועצה הדתית לרעננה  -על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971מטעם
סיעת מאמינים ברעננה הבית היהודי.
ראש העירייה:
אני מבקש לקיים הצבעה על בחירתה של גב' דבי צירינג ,כמועמדת הרשות המקומית במועצה
הדתית לרעננה  -על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971מטעם סיעת
"רעננה הבית שלי" .מי בעד?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את בחירתה של גב' דבי צירינג כמועמדת הרשות המקומית במועצה
הדתית לרעננה  -על פי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,תשל"א –  ,1971מטעם סיעת
"רעננה הבית שלי".
ראש העירייה:
תודה רבה לחברי המועצה .אנחנו מאחלים לחברי המועצה הדתית מטעם הרשות המקומית ,הרבה
הצלחה.
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סעיף :10
מינוי גב' רינת אשכנזי כחברה בדירקטוריון תאגיד מי רעננה) .קו"ח בנספח מס' (5
ראש העירייה:
קורות החיים של גב' רינת אשכנזי מונחים לפניכם היא אשה ראוייה למינוי הן מבחינת כישוריה
והן מבחינת הניסיון המקצועי שהיא מביאה איתה .האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל:
גב' אשכנזי היא מינוי ראוי לתאגיד המים .אבקש רק לציין כי התאגיד נולד בחטא אם כי על-פי
חוק .הדבר גורם עוול לכולנו – לתושבים וגם לקופת העירייה .בעיר כמו רעננה ,אנחנו חייבים,
בעזרתך ראש העיר ועם כל ההשפעה שיש לך ,למצוא דרך לבטל את הרעה הזו.
ראש העירייה:
אני מסכים לכל מילה .אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה.
מי בעד מינוי גב' רינת אשכנזי כחברה בדירקטוריון תאגיד מי רעננה?
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את מינויה של גב' רינת אשכנזי כחברה בדירקטוריון תאגיד מי
רעננה.
ראש העירייה:
אני מאחל הצלחה לגב' רינת אשכנזי.
אני מודה לחברי המועצה ונועל את ישיבת מועצת העין שמן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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