לשכת מנכ"ל
י' שבט תשע"ג
 21ינואר 2013

פרוטוקול 01/2013
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ו' בשבט תשע"ג ,17/01/2013 ,בשעה
 ,19:00בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר בני ברמה
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
גב' אילנה בראף ,עו"ד

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

נעדרו:
מר איתן גינזבורג
גב' דרורה כהן
מר מייש אייזיקסון
גב' עדית דיאמנט

סגן ומ"מ ראש העיר
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

מר משה הנדין

מבקר העירייה
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על סדר היום:
 .1קבלת פנים לגב' חדווה פרידמן ,גננת גן יול"א ממ"ד – "ארז" -זוכת פרס הגננת המצטיינת של
מחוז המרכז לשנת הלימודים תשע"ג.
 .2הצגת מנכ"ל העירייה – מר בני ברמה.
 .3תשובה לשאילתא.
 .4הצעה לסדר היום.
 .5אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר החלטה בנוגע למתן
שכר לפי  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה.
 .6האצלת סמכויות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהונתם( ,התשל"ה 1975 -למנכ"ל העירייה:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר האצלת סמכויות
למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה לחתום בשם העירייה על מסמכים כספיים וקנייניים.
ב .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל"ח
 -1978והתקנות שהותקנו מכוחו.
ג .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל
סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ד .האצלת הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
 .7נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור מטעם הרשות:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  06/01/2013בדבר אישור מימון
לנסיעת סגנית ראש העיר -הגב' מלי פולישוק ,לכנס העולמי של נבחרות הציבור שיערך בפריס
בין .30/01/2013-01/02/2013
ב .נסיעת ראש העיר לכנס ראשי ערים בנושא פיתוח עירוני ונושאים ברי קיימא ,בצרפת –
אישור למימון כרטיס טיסה בלבד.
 .8אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני ומזגנים מאינוונטר העירייה כמפורט
בנספח המצ"ב.
 .9אישור מתן תמיכות לשנת  2013לאגודות ספורט ,לעמותה למען הקשיש ולסימפונט רעננה
בהתאם להחלטת ועדת התמיכות מיום  13/01/2013כמפורט בנספח המצ"ב.
 .10שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום  14/01/2013כמפורט להלן:
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א .תב"ר מס'  – 1317מאור רחובות ,חיסכון באנרגיה:
ב.₪ 2,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 2,000,000 -
ב .תב"ר מס'  – 1398סלילה ברח' זרחין ודפנה:
ב.₪ 700,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 700,000 -
ג .תב"ר מס'  – 1406עבודות תשתיות וניקוז:
ב.₪ 1,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 1,000,000 -
 .11מינוי ה"ה יוסי רביד ,רינה בר – אדון ועדינה אנדן כנציגי ציבור בועדת בחינה לבחירת עובדים
לפי סעיף  23לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"ם.1979 -
 .12שינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר לרעננה ,הקבועים בצו העיריות מ"ברירת קנס" )עבירות
קנס( ל"ברירת משפט".
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ראש העיר
טרם שנפתח את ישיבת מועצת העיר ,נכבד את גב' חדווה פרידמן ,גננת גן יול"א ממ"ד "ארז",
הנמצאת איתנו כאן יחד עם בני משפחתה ,על זכייתה להיבחר לגננת מצטיינת של מחוז מרכז של
משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ג .כידוע לכם ,אני נוהג לבקר לא מעט בגני הילדים ואינני
יכול שלא להסכים עם החלטת צוות השופטים ,שעשה עבודה מקצועית ,ומצא אותך חדווה ראוייה
לפרס זה .ראיתי את עיניהם הנוצצות כשביקרו בגן שלך ,שאותו את מנהלת בצורה יוצאת מהכלל
ובהפעלה ראוייה לשבח של צוות הגן .הלוואי שכל ילדי ישראל יזכו למנהלת גן כזו ,לצוות כזה
ולמה שאת מעניקה לילדי הגן .תהליך הבחירה מתחיל במפקחת .היא זו שממליצה על הגננת ולא
הרשות המקומית .בטוחני שיפה ,המפקחת ,ודאי התייעצה עם חניתה דרור ,מנהלת מחלקת גני
הילדים והם שתיהן בעצה אחת החליטו להעמיד את הגן שלך כמועמד לפרס .אני שמח וגאה
שזכית בפרס ואשרינו שיש לנו ברעננה גננות כמוך .הרשי לי לגשת אליך ולהעניק לך תעודת הוקרה
וזר פרחים כביטוי להערכת כל חברי מועצת העיר על הישגיך וזכייתך בפרס.
ראש העיר ניגש לגב' חדווה פרידמן ומגיש לה תעודת הוקרה ,זר פרחים ושי צנוע) .מחיאות כפיים(.
גב' חדווה פרידמן
תודה לך אדוני ראש העיר ,מר נחום חופרי ותודה לכם ,חברי מועצת העיר על שהזמנתם אותי
הערב לכאן והענקתם לי את הכבוד הזה.
תודה ,על הברכות החמות היוצאות מהלב .אני מודה לוועדת הבחינה של משרד החינוך שמצאה
אותי ראויה לקבלת הפרס המכובד .לנשות הסגל השותפות לעבודתי ,רינה פינק ,שושנה תורגמן
וכנרת אליחי .תודה ,למפקחת יפה כהן על האמון שנתנה בי .למדריכה ,הגב' ענת ירו שליוותה
אותי ומלווה אותי מעניקה ומעשירה אותי ואת ילדי הגן .לכל צוות מחלקת החינוך ,חניתה ,חנה,
ורד ,רותי ועדי ולך במיוחד חניתה על האוזן הקשבת על התמיכה והעידוד.
על הציוד שקבלנו ואנו מקבלים וכל זאת לטובת ילדי הגן.
אני חדווה פרידמן ילידת רעננה גאה להיות חלק ממפעל החינוך של גן ממ"ד "ארז" בעיר וליישם
בפועל את האני מאמין המנחה אותי ,של העצמת היכולת העצומה הטמונה בכל ילד על מנת שיגיע
להישגים בתחומים הקוגניטיביים ,המוטורים והחברתיים.
תודה מיוחדת למשפחתי האהובה שתומכת מעודדת ועוברת איתי דרך ארוכה .ואחרון ,בעלי היקר
שלפעמים אתה סבל ולפעמים אתה נגר ופעמים רבות תומך ואוהב ,תודה לך על הכל וסליחה שלא
תמיד הייתי בשבילך .הרי אומרים שמאחורי אישה מצליחה עומד בעל יקר.
אז באמת תודה לכולכם ,חברי מועצת העיר על המעמד המרגש שהענקתם לי.
תודה לבתי לאה ולחתני דני ,לבני מאיר ולרעייתו רעות ,לבני אביעד ולרעייתו שני ולנכדי היקרים,
נדב ,שי ועלמה .שנזכה להמשיך עוד שנים רבות ובריאות טובה.
ראש העיר
תודה לחדווה .האם מישהו מחברי המועצה מבקש לברך?
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גב' רונית ויינטראוב
תודה רבה לך חדווה .אני חושבת שההישג שלך הרבה יותר משמעותי כי צוותי החינוך ברעננה הם
צוותים משובחים וטובים .לכן זהו הישג כפול ומכופל להיבחר מבין הטובים .הישג המייצג
מצויינות.
ראש העיר
תודה לכולם .יישר כוח לחדווה והמשיכי לעשות חיל .אנחנו עוברים לנושאים שעל סדר היום.
אתם כמובן ,מוזמנים להישאר איתנו אם תרצו בכך.
גב' חדווה פרידמן ובני משפחתה נפרדים ויוצאים.
ראש העיר
ביקשנו מפרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות ,הממונה על היערכות העירייה לבחירות לכנסת ה-
 ,19להציג את היערכות העירייה בפני חברי מועצת העיר .פרי ,בבקשה.
גב' פרי נתיב
מציגה את ההערכות למערכת הבחירות לכנסת ה 19 -ברעננה:
מינהלת הבחירות לרעננה:
 .1מנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים – גב' רות גברי
 .2מנהלת הבחירות מטעם עיריית רעננה – פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות,
בסיוע דינה עמית ,מנהלת יחידת הפרויקטים
 .3צוות – אבי רחף ,ראש אגף רכז ולוגיסטיקה
משה פישמן ,קב"ט העירייה
•  24אתרים – בה"ס ,מרכזים קהילתיים  /מועדונים.
•  100קלפיות -
*  - 13מוגבלי ניידות )קלפי נגישה(.
* מינימום קלפיות באתר –  2קלפיות )כגון :מכללת רעננה ,מועדון השחר(.
* מקסימום קלפיות באתר – ) 7כגון :משכן אומנויות ,לב הפארק(.
סה"כ בעלי זכות הצבעה –  59,518נפש
* מספר מצביעים בקלפי בין  750 – 500לערך )לפי רשימות המצויות בידי מזכיר הקלפי(.
הרכב בקלפי:
מזכיר ,חברי ועדת קלפי )יו"ר ,חבר ועדה ,משקיף( מקבלים כתבי מינוי ממנהל
א.
הבחירות האזורי.
אב בית בכל אתר )עובד עירייה ,רובם אבות הבית של המקום בשגרה( מקבלים
ב.
כתבי מינוי.
ג .סדרן – לכל קלפי .באתרים בהם יש יותר מ 6 -קלפיות מוצב גם סדרן הכוונה .מקבלים
כתבי מינוי.
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• הדרכות:
א .אבות-בית
ב .סדרנים  +סדרני הכוונה
בוצעה בתאריך  – 14.1.13בהשתתפות:
* מנהלת הבחירות לרעננה ,גב' רות גברי.
* דקל רענן – מפקד תחנת משטרת רעננה  +חבלן המשטרה.
* משה פישמן – הקב"ט העירוני.
* אבי רחף – מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה.
* ניהלה – פרי נתיב ,סמנכ"ל מינהל וקיימות בסיוע דינה עמית ,מנהלת יחידת פרוייקטים
* קבלו ערכת הנחיות  +תג )הערכה נשלחה גם למנהלי האתרים – ביה"ס ומרכזים
קהילתיים(.
ג .מזכירים – גויסו ע"י ועדת הבחירות האזורית )מיון ,מבחנים ומינוי( וקיבלו הדרכה
בנפרד מטעם משרד הפנים.
• אבטחה:
כל נושא האבטחה באחריות משטרת ישראל ובסיוע מערך סיירות הביטחון העירוניות /
מוקד עירוני.
• ציוד לקלפיות:
א .קלפיות  +פרגודים סופקו לאתרים בתאריך .13.1.2013
ב .חלוקת כיבוד לאתרים  /לקלפיות )לשימוש ועדת הקלפי( יסופקו בתאריך
.20.1.2013
ג .חלוקת "החומר הרגיש" למזכירי קלפי – יום א' 20.1.2013 ,בערב ,במשטרת כ"ס
על ידי מנהלת הבחירות לרעננה  +נציגי עיריית רעננה.
• יום הבחירות:
א .מטה עירוני באגף הרכש והלוגיסטיקה:
* פרי נתיב
* אבי רחף
* דינה עמית
* נדיב פישר
* זאב גוברמן
* אבנר קרווה )נהג(
* טלפנית
* מונית צמודה )במימון ועדת הבחירות לרעננה(.
* חלוקת כריכים ומים לאבות-בית  /סדרנים  /מזכירים פעמיים לאורך יום הבחירות.
ב .מטה אזורי )משרד הפנים( – בכפר סבא  /מרכז שרונה )סדרנים ומזכירים רזרביים(.
שעות הפעלת הקלפיות:
 - 06:00התייצבות אבות בית ופתיחת אתרים.
 - 06:15התייצבות סדרנים.
 - 07:00פתיחת הקלפיות להצבעה.
 - 22:00גמר ההצבעה ונעילת האתר.
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 01:00/24:00לערך – העברת הקלפיות לבה"ס בכפר-סבא )ריכוז איזורי( ע"י המזכיר +
יו"ר ועדת הקלפי.
 החזרת המתקן למצבו ,סידור חדרים לפעילות הנדרשת למחרת ונעילת האתרים עלידי אבות-הבית.
יום ד':23.1.2013 ,
איסוף הקלפיות והפרגודים ע"י אגף הלוגיסטיקה והעברתם למחסן העירוני )יאסף במועד אחר
ע"י משרד הפנים(.
• מאחר ולא הייתה פנייה מטעם הסיעות ,לא הקימה העירייה לוחות מודעות ייעודיים
לשלטי הבחירות.
ראש העיר
תודה לפרי.
נמצאים איתנו כאן שני תושבי העיר ,חיים שמשי וקרי פכטר ,הפעילים זה תקופה ארוכה להורדת
מחירי המים והחזרת תאגיד המים לעירייה .בסוף הישיבה נקדיש כמה דקות לנושא ואומר על כך
מילים אחדות.
האם יש הערות לפרוטוקול? אין .תודה לפרי .אבקש מגזבר העירייה להציג תיקון לפרוטוקול
מר אמיר ברטוב
בישיבת המועצה מיום  30.8.2012אושרו מספר תב"רים  ,בהם נפלה טעות .בתב"ר  - 1460הקמת
גני ילדים )עפ"י המלצות ועדת טרכטנברג( צריך להיות  ₪ 10,000,000ולא  1מיליון  , ₪כפי שגם
רשום בסדר היום של הישיבה.
בנוסף בתב"ר  - 1467פיתוח תשתיות בשכונות חדשות צריך להיות  32מיליון  ₪ולא  35מיליון ₪
)גם בסדר יום כתוב בטעות  35מיליון  ,(₪וזה עבור שכונת נאות עוזי )רע 9 - (2014/מיליון  ₪ועבור
נוה זמר )רע 23 - (2015/מיליון .₪
ראש העיר
תודה לאמיר.
ניגש לסעיף  2שעל סדר היום.

סעיף 2
הצגת מנכ"ל העירייה – מר בני ברמה.
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ראש העיר
אני מכיר את בני ברמה היכרות טובה יותר משבע שנים .אני שמח להציג לכם את מר בני ברמה,
מנכ"ל העירייה ,אשר נכנס לתפקידו בפועל ב .01/01/2013 -בני נשוי למירה ,פסיכולוגית
במקצועה ,ואבא לשבעה ילדים הוא תושב העיר ומתגורר כאן מזה כ 22 -שנים.
לבני תואר שני בספרות ,וכן בוגר קורסים יוקרתיים ממגוון אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל:
 .1ניהול מו"מ בביה"ס למשפטים באוניברסיטת הרווארד )ארה"ב(
 .2ניהול בכיר באוניברסיטת קולומביה )ארה"ב(
 .3ניהול פיננסים לבכירים באוניברסיטת תל אביב
בני מגיע אלינו מעולם העסקים ולאורך השנים ניהל גופים במגזר השלישי ,שימש במשך  15שנה
מנכ"ל של רשת חינוך על יסודי במגזר הדתי.
הוא צבר ניסיון עשיר בניהול חברות במגזר הפרטי ושימש כדירקטור ,בין היתר בחברות
הציבוריות "אינוונטק" ו"גלובס".
בשנים האחרונות עסק בעיקר בניהול חברות נדל"ניות שפעילותן בירושלים ובארצות הברית.
לצד פעילותיו בתחום העסקי ,נושא בני מספר תפקידים בהתנדבות ,בעיר ומחוצה לה ,ובין היתר,
מאז שנת  ,2005שימש כנציג ציבור בוועדות עירוניות שונות וחבר דירקטוריון בחברה העירונית
לפיתוח רעננה .בני מכיר את עבודת העירייה והנעשה בה ומכיר את מרבית חברי מועצת העיר.
עם פרישתו של אבי לאופר ,ביקשתי מבני לקחת על עצמו את תפקיד מנכ"ל העירייה לאור ניסיונו
העתיר ויכולותיו המקצועיות הגבוהות וראיתי בו כאדם המתאים ביותר לתפקיד ולמשימה.
היה עליו להתפטר מכמה תפקידים והוא סגר את הדברים במהירות והתייצב לקבל את התפקיד.
ועדת הבחינה המיוחדת למשרות אימון ,בה היו חברים נציג משרד הפנים ,היועצת המשפטית,
רונית ויינטראוב ,בלה צור ואני ,הצבענו כולנו פה אחד עי כולנו חשבנו שהוא מינוי ראוי.
בני הוא שותף נאמן לקידום העשייה העירונית ואני בטוח שיחד נמשיך להצעיד את רעננה להישגים
ולהצלחות נוספות.
אני בטוח שבני יזכה לשיתוף פעולה פורה מכם ,סגניי וחברי מועצת העיר ולתמיכתם של מנהלי
האגפים ועובדי העירייה.
בני  -בהצלחה ,הצלחתך היא הצלחת העיר רעננה.
מר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה
אדוני ראש העיר ,חברי מועצת העיר  -תודה לכולכם על הדברים החמים אין ספק שהמשימה
המוטלת על כתפיי היא גדולה ואני רואה בתפקיד אתגר חשוב .תפקיד מנכ"ל העירייה הוא משרת
אמון של ראש העיר ,אבל אני רואה עצמי שלוחם של כל חברי מועצת העיר .אינני איש פוליטי ולא
עוסק בפוליטיקה אלא רואה עצמי מזכיר העירייה ככתוב בחוק.
כבר התחלתי בסבב פגישות עם חברי המועצה וכוונתי לעבוד יחד איתם לטובת העיר .אני תושב
רעננה מזה  22שנים וגאה להיות תושב העיר .זוהי זכות גדולה עבורי לקבל אימון לתפקיד כל כך
חשוב .רעננה היא בת  90ואני רואה עצמי חולייה בשרשרת .היו טובים ומוכשרים לפני ויהיו גם
אחרי .זהו אתגר לשבת בצומת כזו של קבלת החלטות ולנצח על תזמורת מצוינת של עובדים בכל
הדרגות.
כתושב ,שקיבל שירותים מהעירייה ,יש לי עכשיו את הידיעה ,שיש עם מי לעבוד ולהמשיך בניהול
העיר הזאת ,שהיא העיר הטובה בארץ לפי כל הסקרים וגם אני עצמי חושב כך.
בשבועות האחרונים בהם אני מכהן כמנכ"ל העירייה גיליתי מערכת איכותית ומקצועית אשר לנגד
עיניה מטרה אחת – רווחת תושבי העיר.
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נחשפתי לעובדי עירייה מסורים בעלי תודעת שירות ,מוטיבציה ויכולות גבוהות ,אני מזהה שדרת
ניהול איכותית ומקצועית ,החל מפורום מנהלי האגפים ,דרך מנהלי המחלקות והיחידות וכלה
במנהלי המדורים .עובדי העירייה הם המשאב הטוב והמסור ביותר שיש לנו.
אני גאה להימנות עליהם והיום אפילו הצטרפתי לוועד העובדים.
אני מגיע לתפקידי מתוך תחושה של שליחות ,אהבת העיר רעננה ,תושביה ,מלא ברעיונות חדשים
ונכון לכל אתגר.
אני רואה בכם ,חברי מועצת העיר ,שותפים לעשייה והתווית הדרך והמדיניות ,כשעל כתפינו,
עובדי הציבור המשימה להוציאם מהכוח אל הפועל.
בכל התפקידים שביצעתי בעבר ראיתי בפיתוח המשאב האנושי כיעד הראשון במעלה ,שכן חיזוק
תחושת שליחותם של העובדים וחיבורם למערכת ,היא המפתח לתפוקות הטובות ביותר .שמחתי
לגלות שעיריית רעננה שמה את העובד במרכז ובכוונתי להמשיך במסגרת זו.
נכונים לנו אתגרים רבים לתקופה הקרובה ,פיתוח השכונות החדשות – נווה זמר ונאות עוזי,
הרחבת רח' ויצמן ,מעקב אחר הקמת כביש  ,531הקמת בתי ספר וגני ילדים ,חיזוק פארקי
התעשייה והמסחר ,הטמעת שדרוג מערכות המחשוב החדשות ועוד אין ספור פרויקטים ופעילויות
אשר מלוות אותנו ביום יום .יחד עם עובדי העירייה ,בהנחיית ראש העיר וביחד עם כולכם,
בכוונתי לקדמם ולהביאם למקסימום התפוקות.
הליך כניסתי לתפקיד היה מהיר .דחיתי עיסוקים רבים ,אבל לא את כולם הצלחתי לדחות ולכן
אני מתנצל מראש ,שיהיה עלי לצאת מהישיבה טרם סיומה.
ראש העיר
תודה לבני .התייחסויות בבקשה?
מר משה הרשקוביץ
הייתי מבקש לשמוע קצת על הרקורד האישי שלך.
מר בני ברמה
אני יליד תל-אביב .הורי ניצולי שואה שעלו לישראל בשנת  .1947יש לי שני תארים בספרות עברית
אבל למעשה עסקתי כל חיי בשני תחומים עיקריים 20 :שנה ניהלתי עמותות שעוסקות בחינוך,
מהם אחת שהיא רשת המפעילה  15בתי-ספר .הקמתי ובניתי הרבה מוסדות חינוך .במקביל פזלתי
גם לתחום העיסקי 4 .שנים ניהלתי חברה בינלאומית .ב 2002 -הקמתי סטארט-אפ בתחום
הביוטכנולוגיה )תרופות( ,שהיא היום חברה מצליחה ,המוכרת את מוצריה בארה"ב ובמקומות
אחרים בעולם .בחברה זו העברתי את הניהול לשותף בבוסטון .כן ניהלתי שתי חברות נדל"ן מניב.
האחת בירושלים והשנייה בארה"ב .בנוסף ,השתדלתי לפעול גם למען הציבור והתנדבתי
לתפקידים בעירייה .במסגרת זו זכיתי להכיר את רובכם והרבה עובדים בעירייה .אני מקווה
שניסיון זה יסייע לי להיכנס במהירות לתפקידי.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת לאחל לך בהצלחה .עוד לפני הוועדה ,סמכתי את ידי על בחירתך כי יצא לנו בעבר
לעבוד יחד ועמדתי מקרוב על הצניעות ,החריצות ,הרקע בניהול ואני רוצה להודות לך מעומק הלב
על שנרתמת מייד לפנייה כי בעידן של משבר משילותי משהו ,תוכל לסייע ולמנוע המשבר.
משוכנעת שתעשה עבודה טובה ואני שקטה בבחירתך.
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מר אילן כהן
אני רוצה לברך אותך בשם סיעת הליכוד עם כניסתך לתפקיד .בתקופת חיפוש מועמד לתפקיד
המנכ"ל ,כשעלה שמך ,אמרתי שאין ראוי ממך בזכות כישוריך וצניעותך .יש לגביך קונצנזוס בין
חברי המועצה והעובדים .אתה האיש הנכון בזמן הנכון .ואני מאחל לך הצלחה.
גב' סימה פרי
אני שמחה שהמנכ"ל מגיע מתחום החינוך ולא מהצבא .הכרתי את בני ברמה דרך החברה
הכלכלית והתרשמתי מנועם הליכותיך .פגשתי בך גם בהצגת תכניות העבודה של האגפים לשנת
 2013והתרשמתי שציינת בדבריך כי דלתך תהיה פתוחה בפני כל עובד .זה ראוי לשבח.
מר יואל עזרזר
בשם הרשימה הדתית המאוחדת ,אני מברך אותך .במפגש שקיימנו באגף עם המנהלים ,אמרתי
לעובדים שנעזור לך כדי שתעזור לנו לטובת כל התושבים .כולנו מאחלים לך בהצלחה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מצטרפת לכל מה שנאמר ומאחלת לך הצלחה.
מר בני ברמה
אני מודה לכולכם .אני מאד מתרגש ומופתע כי לא הכינותי עצמי לברכות כאלה.
ראש העיר
תודה לכל המברכים .נעבור לנושא הבא.
סעיף 3
תשובה לשאילתא
ראש העיר
השאילתא של רונית ויינטראוב מונחת לפניכם.
להלן השאילתא:
בישיבתה מיום  30.8.12אישרה מועצת העיר רעננה תוך התנגדות חריפה של סיעת מרצ והסיעה
למען התושבים ,נטילת הלוואה בסך של  47.0מיליון שקלים מבנק הפועלים.
הוצהר כי מדובר בהלוואת גישור ,בין השאר לצורך הקמת תשתיות בשכונת .2015
באותו מעמד פניתי בשאלה ישירה לראש העיר וביקשתי לדעת האם מדובר בהלוואה לצרכי
פיתוח או שהיא מיועדת לפתור בטווח הקצר ,הדחוף והמיידי קשיי נזילות ,כלומר האם קופת
העירייה סובלת ממחסור במזומנים לתשלום הוצאות שוטפות.
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שאלתי זו נשאלה מספר פעמים באותה ישיבה ,והזדמנויות אחרות  ,אך נותרה ללא מענה ,אף
שהופנתה לרישום בפרוטוקול.
שאלה זו מתחדדת במבחן המציאות ממספר טעמים:
 .1החלטת חברת מעלות להוריד את דירוג האשראי של רעננה כאשר בפרסום מיום 3.1.2013
במוסף דה -מרקר נמסר כי נכון לסוף שנת  2012יתרת המזומנים בקופת העירייה מגיעה לסך
של  1.1מליון ש"ח בלבד .זאת בצד הצגת תמונה שאינה מניחה את הדעת ביחס למצבה
הכלכלי של עיריית רעננה בהווה ובעתיד הנראה לעין.
 .2לאחרונה נגרעה רעננה מרשימת הערים הנחשבות על ידי משרד הפנים כראויות לפרס או
תעודת הוקרה בגין ניהול תקין ,עיון בקריטריונים של המשרד נקשר ישירות למצב הכספי.
 .3בחדשים האחרונים אנו מדווחים על איחורים לכאורה בתשלומים לספקים העובדים עם
העירייה ולעובדי רשות.
אבקש לדעת :
האם שימשה ההלוואה המוזכרת בסך של  47.0מיליון ש"ח )שאושרה ביום  (30.8.12לפתור קשיי
נזילות בטווח הקצר ,האם נוצלה לצורך הוצאות שוטפות ודחופות .
אבקש לצרף לתשובה:
 .1את פירוט השימושים בכספי ההלוואה כולל דפי תנועות בבנק ,בכל החשבונות הרלוונטיים.
 .2פירוט המידע אודות השימוש הנ"ל כפי שמשתקף בספרי הניהול הכספי )המערכת הממוחשבת(
של העירייה.
אדגיש כי תשובה העונה על עקרון השקיפות ונחשבת לעובדתית היא תשובה המגובה במסמכים
כאמור.
ראש העיר
אבקש מגזבר העירייה להשיב על השאילתא.
מר אמיר ברטוב
עיריית רעננה ביצעה בשנת  2012פרויקטים רבים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לרווחת תושבי
העיר.
בין יתר הפרויקטים ,הקמת  15גני ילדים בהיקף של  19מיליון  ,₪החלפת מובל ניקוז ברחוב
אופסטרלנד והרחבת רחוב בן גוריון )דרום( בהיקף של כ 20 -מיליון  ,₪הקמת אולם ספורט בבי"ס
הפעמונים בהיקף של כ 7 -מיליון  ,₪הקמת הבית של בנג'י בסך של כ 10 -מיליון  ,₪עבודות סלילה
ופיתוח בקריית הפרחים בהיקף של  2.5מיליון  ,₪יישום פרויקט הפרדת אשפה בהיקף של כ8 -
מיליון  ,₪תוספת כיתות בתיכון רועי קליין בהיקף של כ 1.5 -מיליון  ,₪שיפוצי קיץ במוסדות
חינוך בהיקף של כ 7.0 -מיליון  ,₪הצבת מיגוניות בגני ילדים בהיקף של כ 1 -מיליון  ,₪כן
המשיכה בתנופת התכנון ההנדסי מתוך תפיסת עולם אחראית אשר דואגת לדורות הבאים ובכלל
זה הכנת תוכנית מתאר עירונית בהיקף של כ 2.0 -מיליון  ₪וכמובן היערכות לפריסת תשתיות
בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשכונות החדשות רע) 2014/נאות עוזי( ורע) 2015/נווה זמר(.
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אנו מתגאים בעשייה הענפה וממגוון השירותים הרחב אותו מציעה עיריית רעננה לתושביה ,תוך
שמקפידים לשמור על מסגרות התקציב המאושרות ועל מדיניות תקציבית אחראית מזה שנים
ארוכות.
בניגוד לתמונת מצב אותה מבקשים גורמים שונים ליצור ,מצבה הכלכלי של עיריית רעננה איתן
ואנו שומרים בקפדנות על ניהול תקציב העירייה בהתאם למסגרות המאושרות.
כפי שהוסבר כבר במהלך הישיבה שנערכה ביום  ,30/08/2012ההלוואה בסך  47מיליון  ₪אשר
נטלה העירייה ,נועדה עבור מימון שלושה פרויקטים כדלקמן:
 .1פיתוח שכונות חדשות )נאות עוזי ,ונווה זמר ( – ע"ס  32מיליון .₪
 .2הקמת גני ילדים חדשים )במסגרת המלצות ועדת טרכטנברג( – ע"ס  10מיליון .₪
 .3הרחבת רחוב ויצמן – ע"ס  5מיליון .₪
לשמחתנו הרבה ,הצלחנו לאורך שנת  ,2012לבצע מגוון רב של פרויקטים אשר נועדו לרווחת
הציבור כולו ,אף שמשרדי הממשלה עיכבו את תשלום חלקם במימון רוב עבודות הפיתוח שבוצעו.
כך למשל עיכבו משרד החינוך תשלום בסך של כ 10 -מיליון  ₪עבור הקמת גני ילדים חדשים,
משרד התחבורה תשלום בסך של כ 20 -מיליון  ₪עבור פרויקט החלפת מובל הניקוז ברח'
אופסטרלנד ומפעל הפיס מענקים המגיעים לעירייה בגובה של למעלה מ –  6.5מיליון .₪
צריך לזכור כי ניהול המזומנים של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח נעשה בחשבון אחד .היתרה
בחשבון משמשת עבור כלל התשלומים וההתחייבויות שיש לעירייה וההבחנה נעשית בספרים
בלבד.
לשמחתנו הרבה ,בעקבות המשך התנהלות אחראית ,הצלחנו להביא למצב בו שולמו לכל הספקים
התשלומים המגיעים להם בהתאם לתנאי ההתקשרות עימם.
ראש העיר
תודה אמיר.
גב' רונית ויינטראוב
התשובה איננה עונה לשאילתא .תשובה העונה על עיקרון השקיפות היא תשובה המגובה
במסמכים .ביקשתי את פירוט השימושים בהלוואה ,כולל מסמכים וכפי שההוצאה באה לידי
ביטוי בספרי העירייה ולא קיבלתי.
מר אמיר ברטוב
השימוש בהלוואה נעשה לטובת פיתוח נאות עוזי בהיקף של  7.79מיליון  ₪מתוך התב"ר של 9
מיליון  ₪המיועד למטרה זו .העבודות הן בתחילתן .באשר לנווה זמר ,מתוך תב"ר של  23מיליון ₪
לפיתוח השכונה ,בוצע  3,264מיליון  ,₪הרוב למתכננים .מכרז עומד לצאת בקרוב.
ראש העיר
תודה לגזבר העירייה .נעבור לנושא הבא ,הצעה לסדר היום של חברת המועצה דבי סלוצקי,
המונחת לפניכם .דבי ,בבקשה.
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סעיף 4
הצעה לסדר היום.
גב' דבי סלוצקי
לאור המקרים החוזרים ונשנים שחלו בשנה האחרונה ,אני נאלצת בלב כבד לעלות ,פעם נוספת,
את נושא הדרת נשים במרחב הציבורי ברעננה.
להלן איזכור קצר של האירועים:
א' -ב 06/08/12 -התקיים במשכן למוזיקה ואומנות השייך לעיריית רעננה ,אירוע סיום הש"ס
העולמי .במודעה על האירוע )שנערך בחסות ראש העיר וכלל לוגו של עיריית רעננה( הוקצו מקומות
מיוחדים לנשים.
ב' -ב - 08/10/12 -באירוע של חב"ד הקימו מחיצת הפרדה לנשים ברחבת יד לבנים .כל אירוע
שמתקיים במרחב הציבורי ברעננה )אפילו דוכן לחלוקת חומר אידיאולוגי( הוא אירוע באחריות
עיריית רעננה.
כזכור הצבת מחיצה ברחבה ציבורית היא בלתי חוקית לא רק מפני שהיא סותרת את עקרון
השוויון וכבוד האדם אלא גם משום שהיא מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים ,שרותים
ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים ,תשס"א –  ,2000משום שמדובר על הגבלת כניסה
למקום ציבורי מטעמי מין.
ג'– ב - 26/12/12 -בוטל משחק כדורסל ע"י קבוצת אליצור רעננה על רקע השתתפות שירן גרינבוים
בת ה (!) 10 -מאלפי מנשה .אירן כבר כאן?! לכאורה הקבוצה פעלה לפי תקנון איגוד הכדורסל אבל
בעיננו זה עדיין פסול.
כזכור ,בעבר לא אישרה מועצת העיר תמיכה לקבוצות כדורסל על רקע העסקת שחקנים זרים.
וזאת למרות שהעסקת שחקנים זרים לא היתה בניגוד לתקנון איגוד הכדורסל וזה היה חוקי.
למרות זאת למועצה זו הייתה אמירה אידיאולוגית ע"י כך שהסירה את תמיכתה .באותו אופן אני
קוראת לחברי המועצה ,שלא לתמוך בקבוצות שמדירות נשים ,וזה גם על רקע אידיאולוגי.
בישיבות מועצת העיר בחודשי  08/12ו 10/12 -הוסרו הצעות לסדר דומות של חברי לסיעה ,חברי
המועצה שי אבן ועדית דיאמנט בנושא הדרת נשים באירועים עירוניים או באירועים בתמיכה
עירונית.
בתשובתו טען ראש העיר כי" :ברעננה לא הייתה ,לא קיימת ולא תהיה הדרת נשים באירועים
ובמפעלי העירייה ואקפיד על כך גם בעתיד".
אדוני ,אי אמירה ברורה וחותכת של המועצה נגד הדרת נשים רק נתנה גושפנקא למקרים נוספים.
בנוסף הצעת אז העברה של הדיון לוועדת החינוך ש"תבחן את האפשרויות להעמיק ולהרחיב את
השיח בנושא זה במערכת החינוך".
ברצוני לציין ,שעברו מספר חודשים ודיון זה טרם התקיים .אמנם הייתה בוועדת החינוך הצגת
הנושא" :קידום בנות במערכת החינוך" .ברור לכל הדעות  ,שדיון זה לא היה ולא יכול להיות
במקום דיון בנושא הדרת נשים.
מועצת העיר ברעננה צריכה לקבל החלטה שהיא לוקחת אחריות על אירועים במרחב הציבורי ולא
תאפשר קיום כל אירוע המדיר נשים בכל המרחב הציבורי ברעננה.
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על כן אני מציעה כי הנושא יעלה כהצעה לסדר בישיבת מועצת העיר הקרובה בחודש ינואר ,וכי
תתקבל החלטה עקרונית בנושא המהווה עמדה מחייבת של מועצת העיר.

ראש העיר
כפי שהשבתי להצעה לסדר בישיבת מועצת העיר שנערכה ב ,18/10/2012 -אבקש לחזור ,חזור
והבהר כי עיריית רעננה מתנגדת בתוקף ומגנה כל מקרה של הדרת נשים במרחב הציבורי בעיר.
על פי הצעתה של חברת המועצה מלי פולישוק מיום  ,28/08/2012קיימה הנהלת העיר דיון מיוחד
בנושא חינוך לדמוקרטיה ומניעת הדרת נשים.
הנהלת העיר החליטה שלא תהיה הדרת נשים במרחב הציבורי ברעננה .עוד הוחלט כי ועדת החינוך
תקיים דיון בנושא חינוך לדמוקרטיה ומגדר ותבחן את האפשרויות להעמיק ולהרחיב את השיח
בנושא זה במערכת החינוך וכך היה .דיון בנושא התקיים בישיבה האחרונה של הועדה שנערך ב-
 .18/12/2012דיון נוסף יתקיים בהמשך.
אשר לאירוע בו סירבה נבחרת בני אליצור לשחק מול נבחרת בני אלפי מנשה בשל העובדה
ששיחקה שם ילדה ,הרי שהדבר נעשה עפ"י חוקי איגוד הכדורסל.
אנחנו מקיימים קשר עם האיגוד למניעת הישנות מקרים מסוג זה.
עוד בכוונתי להנחות את מקבלי התמיכות בספורט שעליהם לפעול כך שלא יתרחשו מקרים של
הדרה בתחומם.
וכך ברעננה לא הייתה ,לא קיימת ולא תהיה הדרת נשים באירועים ובמפעלי העירייה ואקפיד על
כך גם בעתיד.
לאור האמור לעיל ,איני מוצא מקום לקיים דיון נוסף בנושא ומבקש ממועצת העיר להסיר את
ההצעה מסדר היום.
ראש העיר
ניגש להצבעה .מי להסרת ההצעה מסדר היום?
הצבעה
בעד – 8
נגד – 6
נמנע 1 -
החלטה
ברוב קולות החליטה מועצת העיר להוריד את ההצעה מסדר היום.
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סעיף 5
אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר החלטה בנוגע
למתן שכר לפי  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים למר בני ברמה ,מנכ"ל
העירייה.
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה.
מי לאשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר החלטה בנוגע למתן
שכר לפי  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישררה פה אחד החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר
החלטה בנוגע למתן שכר לפי  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים למר בני ברמה,
מנכ"ל העירייה.
סעיף 6
האצלת סמכויות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם(,
התשל"ה 1975 -למנכ"ל העירייה:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר האצלת סמכויות
למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה לחתום בשם העירייה על מסמכים כספיים וקנייניים.
ב .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל"ח -
 1978והתקנות שהותקנו מכוחו.
ג .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל
סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ד .האצלת הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
ראש העיר
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה על ארבעת הסעיפים יחד.
מי בעד האצלת סמכויות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהונתם( ,התשל"ה 1975 -למנכ"ל העירייה:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר האצלת סמכויות
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למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה לחתום בשם העירייה על מסמכים כספיים וקנייניים.
ב .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת(,
תשל"ח  1978-והתקנות שהותקנו מכוחו.
ג .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל
סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ד .האצלת הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד האצלת סמכויות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה 1975 -למנכ"ל העירייה:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  27/12/2012בדבר האצלת סמכויות
למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה לחתום בשם העירייה על מסמכים כספיים וקנייניים.
ב .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בחוק הרשויות המקומיות )משמעת(,
תשל"ח  1978-והתקנות שהותקנו מכוחו.
ג .האצלת כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל
סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ד .האצלת הסמכות להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה.
סעיף  7א.
נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור מטעם הרשות:
א .אשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  06/01/2013בדבר אישור מימון
לנסיעת סגנית ראש העיר -הגב' מלי פולישוק ,לכנס העולמי של נבחרות הציבור שיערך בפריס
בין .30/01/2013-01/02/2013
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
חשוב לי להדגיש שאנחנו נותנים למלי את ברכת הדרך לאור החשיבות של הגדלת המעורבות של
נשים בפוליטיקה .בהחלט יש לנו במה להתגאות כשכמעט מחצית מחברי מועצת העיר הן נשים.
וכמי ששחברה באיגוד נבחרות ציבור של מרכז השלטון המקומי ,שמלי היא יו"ר האיגוד ,יש
בנסיעתה מכפיל כח ,גם כיו"ר האיגוד וגם כמייצגת את רעננה.
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ראש העיר
במשלחת מישראל משתתפות  7נציגות ומלי היא יו"ר המשלחת .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש
להצבעה .מי לאשרור החלטת מועצת העיר מסבב טלפוני שנערך ביום  06/01/2013בדבר אישור
מימון לנסיעת סגנית ראש העיר -הגב' מלי פולישוק ,לכנס העולמי של נבחרות הציבור שיערך
בפריס בין ?30/01/2013-01/02/2013
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע – 2
החלטה
מועצת העיר אישררה ברוב קולות החלטתה מסבב טלפוני שנערך ביום  06/01/2013בדבר אישור
מימון לנסיעת סגנית ראש העיר -הגב' מלי פולישוק ,לכנס העולמי של נבחרות הציבור שיערך
בפריס בין .30/01/2013-01/02/2013
מר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה מתנצל ויוצא מהישיבה.
ראש העיר
תודה .מלי ,בבקשה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אמרתי במפורש שאם תהיה התנגדות ,לא אסע .חשוב לי להישלח בהסכמת כולם .בנוסף למה
שאמרה סימה ,ובמיוחד לבלה ,יו"ר מועצת הנשים ,כשנגיע למצב שלא נצטרך עוד לדבר על נשים,
שוויון ,הדרה ,אתנגד לכל נסיעה ולכל ארגון של נשים .אבל אנחנו לא שם עדיין ,לצערי ,ולכן צריך
לפעול .המצב ברעננה איננו משקף את המצב בארץ ואפילו בעולם .המצב ברעננה הוא פרי עבודה
של אנשים ונשים ,שפעלו כאן  40שנה ולא נעשה מעצמו .והדבר נכון לא רק לגבי ייצוג נשים
במועצה אלא גם בעירייה .וזה לא מובן מאליו ולא במקרה .לנשים יש מה לתרום ויש לנו תפקיד
לאומי ואת זה אני רוצה להעביר בכנס בפריז .זה כנס של ארגון בינלאומי ,שמרכז השלטון
המקומי ,חבר בו וחשוב שיהיה לנו ייצוג ולא להשאיר הבמה לאלה שאינם אוהבים אותנו .תודה
לכם על התמיכה בנסיעה זו.
ראש העיר
תודה לכם .נעבור לחלקו השני של סעיף .7
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סעיף  7ב'
ב .נסיעת ראש העיר לכנס ראשי ערים בנושא פיתוח עירוני ונושאים ברי קיימא ,בצרפת –
אישור למימון כרטיס טיסה בלבד.
ראש העיר
מדובר בכנס העוסק בפיתוח עירוני בדגש על נושאים ברי-קיימא .אני ראש העיר היחיד שמוזמן
לכנס .הבקשה מתייחסת לאישור למימון כרטיס טיסה בלבד .התייחסויות בבקשה?
גב' רונית ויינטראוב
אין זה עקרון אצלנו שבגלל שאנחנו באופוזיציה ,אנחנו מתנגדים לכל דבר .בעניין זה שאלת ייצוג
העיר עומדת על הפרק ומימון כרטיס טיסה איננו בשמיים .אבל זה כסף ציבורי וכבר בשאילתא
שלי אמרתי שאני מודאגת ממצבה הכספי של העירייה וכאן חשובה ונדרשת צניעות .למשל ,ב-
 2003כשבילסקי החליט על הידוק החגורה וקיבל החלטה להוריד  10%משכרו .אם זה חשוב לך
ויש לנסיעה חשיבות דרמטית ,קח הכרטיס על עצמך.
ראש העיר
תודה .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור נסיעת ראש העיר לכנס ראשי ערים
בנושא פיתוח עירוני ונושאים ברי קיימא בצרפת – אישור למימון כרטיס טיסה בלבד?
הצבעה
בעד – 11
נגד – 3
נמנע – 1
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות נסיעת ראש העיר לכנס ראשי ערים בנושא פיתוח עירוני ונושאים
ברי קיימא ,בצרפת – אישור למימון כרטיס טיסה בלבד.
סעיף 8
אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני ומזגנים מאינוונטר העירייה כמפורט
בנספח המצ"ב.
ראש העיר
אבי רחף ,ראש אגף רכש ולוגיסטיקה ,נמצא כאן כדי להשיב על שאלותיכם בנושא .אבי ואנשי
האגף שותפים בהיערכות הלוגיסטית של העירייה ביום הבחירות לכנסת ה 19 -וזו הזדמנות
להודות לו על השירות המצוין שלו ושל עובדי האגף לתושבים.
רחוב אחוזה  , 103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
סימוכין53080 :

18

לשכת מנכ"ל
י' שבט תשע"ג
 21ינואר 2013

רשימת המזגנים המיועדים להשבתה נשלחה אליכם .יש תיקון ברשימה .הרשימה המתוקנת
כוללת ששה מזגנים פחות.
מר אריה פרידמן
מה עושים עם המזגנים המושבתים?
מר אבי רחף
ציוד מושבת אנחנו לא זורקים ,אלא מוכרים לחברות המתמחות במיחזור .המזגנים מפורקים
לסוגי החומרים השונים שמהם בנויים המזגנים )אלומיניום ,פלסטיק וכדומה( לצורך שימוש חוזר
בחומרי הגלם .אנחנו מקבלים הצעות מחיר מחברות שונות ומוכרים בהתאם לכך.
מר אריה פרידמן
ראיתי ברשימה כלי מוזיקה ממרכז המוזיקה העירוני המיועדים להשבתה .האם גם כלי מוזיקה
מושבתים?
מר אבי רחף
כן ,במקרה שלא ניתנים עוד לתיקון .אני מבקש לציין כי הקמנו אינוונטר ממוחשב ומקוטלג,
הכולל את כל הציוד שבידי העירייה .מידי שנה אנחנו פוקדים כל מתקן עירוני ובודקים את הציוד
ורק על-פי דעת מומחים ומעבדות מוסמכות ,אנחנו משביתים ציוד.
מר אריה פרידמן
האם יש נתונים ,שלפיהם ניתן לראות לאורך שנים ,אם יש בתי ספר שבהם רמת תחלופת הריהוט
גבוהה במיוחד? ששם יש ונדליזם ויש צורך בטיפול בנושא ברמה החינוכית?
מר אבי רחף
כן .ניתן לקבל נתונים כאלה והם מועברים למינהל החינוך.
גב' מיכל הירש-נגרי
אנחנו מקבלים כל שנה את הנתונים כי את הרכש החדש והשלמת הציוד נעשים רק בעקבות
השבתה .מרבית ההשבתות אינן תוצאה של ונדליזם אלא בגלל היותו ציוד ישן ולא תקין לשימוש.
ראש העיר
תודה לכולכם .מי לאישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני ומזגנים מאינוונטר
העירייה כמפורט בנספח המצ"ב ובכפוף לתיקון שציינתי?
הצבעה
בעד 15 -
נגד –
רחוב אחוזה  , 103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
סימוכין53080 :

19

לשכת מנכ"ל
י' שבט תשע"ג
 21ינואר 2013

נמנע –
החלטה
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני ומזגנים
מאינוונטר העירייה כמפורט בנספח המצ"ב ובכפוף לתיקון שצויין.
מר שי אבן ,חבר מועצת העיר ,יצא מהישיבה.

סעיף 9
אישור מתן תמיכות לשנת  2013לאגודות ספורט ,לעמותה למען הקשיש ולסימפונט רעננה
בהתאם להחלטת ועדת התמיכות מיום  13/01/2013כמפורט בנספח המצ"ב.
ראש העיר
אבקש משוש לוין להציג את הנושא.
גב' שוש לוין
בישיבה הראשונה בשנה זו עסקה הוועדה בתמיכות לאגודות הספורט ,לעמותה למען הקשיש
ולתזמורת סימפונט רעננה כדי להביא לאישור לישיבת מועצת העיר כבר החודש ולאפשר להם
פעילות מסודרת כי הם זקוקים לכסף .אני רוצה להודות לחברי וועדת התמיכות  -למלי ,לעדית,
לאריה ,לאיתן ולמשה.
תודה למיכאל ולמאיר ברנשטיין על עזרה יוצאת מהכלל באשר לדיווח על עמותות הספורט.
להזכירכם ,שהתחייבנו לראיין את העמותות המקבלות תמיכה .ראינו את כולן ,להוציא אחת או
שתיים .מיכאל ומאיר עשו עבודת עומק על כל אגודה והביאו את המידע בפני הוועדה .התמיכות
שהמלצנו לעמותות הספורט דומות לאשתקד להוציא שינויים קלים .אני רוצה להודות גם לגזבר
העירייה שממלא תפקיד משמעותי .וכן לדינה מילר ולדינה כהן על החריצות ,הנעימות והרצון
לעזור .זה לא מובן מאליו ואני מבקשת מאמיר שימסור להן את תודתנו .הן עושות עבודה מצויינת.
גם העמותה לקשיש וגם תזמורת הסימפונט קיבלו השנה תמיכה בדומה לאשתקד .התקציב היה
זהה והפעילות זהה .ברשותכם ,אבקש ממיכאל לפרט בעניין אגודות הספורט ואחר כך ,אבקש
מחברי מועצת העיר לאשר את התמיכות כדי לאפשר לאגודות הספורט ,לעמותה למען הקשיש
ולסימפונט להמשיך ולפעול.
מר דן ברוך
אני עוקב אחרי פעילות אגודות הספורט מתוך עניין אישי .ואני מבקש להעיר לגבי קבוצת "הפועל"
רעננה המובילה השנה בליגה .זוהי קבוצה מצויינת ,רובה על טהרת בני רעננה ואנחנו צריכים
לעודד את האגודה ולחזק את הקבוצה .למשחקים לא מגיע קהל גדול ולכן ההכנסות נמוכות .האם
ניתן יהיה ,לקראת סוף העונה כשהקבוצה תעלה לליגת העל ,להגדיל את התמיכה באגודה כדי
ששחקנים טובים לא יפרשו ממנה?
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גב' שוש לוין
אני מסכימה איתך .זוהי קבוצה יקרה ללבנו ולכיסנו .היא קיבלה השנה קצת יותר מאשתקד .אם
אכן יעלו ליגה ,אולי ראש העיר ישקול להעניק להם מענק מיוחד .לעצם העניין ,חשוב לציין
שהאגודה די מרוצה מהתמיכה והלוואי ויכולנו לתת להם יותר.
ראש העיר
גם אני מסכים איתך .זה מודל ראוי לחיקוי .אמנם לא כולם בני רעננה .בערך חצי ,אבל זהו הישג
שאין בשום קבוצה בארץ .יש מצידנו בהחלט רצון לעזור לקבוצה .הם מקבלים באופן בולט יותר
מקבוצות אחרות .וכשיעלו לליגת העל ,נתכנס ונחליט כי הקריטריונים מאפשרים לנו זאת .לעניין
ליגת העל ,כדאי לזכור שאין לנו היום ברעננה מגרש שיאפשר להם לשחק בליגת העל.
מר צבי נדב
אני מבקש להתייחס לעמותה למען הקשיש .אני מכיר היטב את הפעילות שם .זהו מקום תוסס,
הפעילות גדולה והרבה תושבים נהנים מהשירותים של העמותה .לתת השנה אותו סכום זה נחמד,
אבל העלויות גדלות והשירותים מתרחבים .אפילו בשביל הסמליות שבעניין ולבטא את שביעות
רצוננו מהפעילות שלהם ,היה צריך להגדיל השנה את התמיכה ולכן אני ממליץ להעלות את
התמיכה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
לנוכח הפעילות של העמותה ,אמרתי את אותם דברים בוועדה .שוש הסכימה שנבקש במהלך
השנה להגדיל את תקציב התמיכות כדי להגדיל את התמיכה לעמותה לקשיש.
ראש העיר
אני מבקש לעדכן שאנחנו מחפשים דרכים שונות לסייע לעמותה .למשל ,הקצבנו ₪ 60,000
לפיתוח ,הגדלנו את שכרה של מנהלת העמותה .דווקא במקום הזה אנחנו מוצאים דרכים לסייע
והנהלת העמותה שבעת רצון.
מר אריה פרידמן
שוש הודתה לכולם .כחבר וועדה אני רוצה להודות לך ולא מן הפה ולחוץ .זו פעם ראשונה שנציגי
מחלקת הספורט באו והציגו לנו את הנתונים ואגודות הספורט הגיעו אלינו והציגו הדברים בפנינו.
אני חבר בוועדת תמיכות יותר מארבע שנים ובשנתיים האחרונות ,מאז שנכנסת לתפקידך כיו"ר
הוועדה ,שמת על זה דגש וזה מאד סייע לנו בחלוקת התמיכות .תודה למיכאל ולמאיר .נשאלתם
שאלות טורדניות ועניתם על כולן.
מר מיכאל רייזמן
לפני שנתיים ירדו התמיכות לאגודות הספורט מ 5 -מיליון  ₪ל –  4מיליון  .₪ברור לכולם
שהשמיכה קצרה .עשינו צעד שכל התמיכות מיועדות לקבוצות מקומיות ורובו ,אם לא כולו,
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לקבוצות שבהן משתתפים בני רעננה ולא שחקנים זרים .בכל הענפים כמעט ,התמיכות מיועדות
לפעילות של בני רעננה .לפני שנתיים התחלנו במהלך של שימוע כדי להבין את הצרכים והמטרות
של כל אגודה .עבדנו על בסיס הקריטריונים ,דירגנו את האגודות ,עשינו מלאכה קשה כדי להגיע
לתמהיל שיענה על הכול .עשינו כנראה עבודה טובה כי כולם לא מרוצים .זה בהומור ,כמובן.
דווקא בכדורגל ,הם צריכים להיות מרוצים .אני מבקש להודות לשוש על העבודה המשותפת.
עבדנו המון יחד מתוך ראייה ציבורית ומקומית ואני מקווה שעשינו עבודה טובה והלוואי ונצליח
בתחום הספורט.
גב' שוש לוין
אני רוצה להודות לחברי וועדת הפקידים  -לבני ברמה ,לאמיר ולדפנה ,שאימצו את המלצותינו
ומבקשת מחברי מועצת העיר לאשר את התמיכות כדי שקבוצות הספורט ,העמותה לקשיש
והסימפונט יוכלו לפעול.
ראש העיר
תודה לכולכם .מי לאישור מתן תמיכות לשנת  2013לאגודות ספורט ,לעמותה למען הקשיש
ולסימפונט רעננה בהתאם להחלטת ועדת התמיכות מיום  13/01/2013כמפורט בנספח המצ"ב?
הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מתן תמיכות לשנת  2013לאגודות ספורט ,לעמותה למען הקשיש
ולסימפונט רעננה בהתאם להחלטת ועדת התמיכות מיום  13/01/2013כמפורט בנספח המצ"ב.
גב' דבי סלוצקי ,חברת מועצת העיר ,יצאה מהישיבה.
ראש העיר
אני מבקש להצטרף לתודות לחברי וועדת התמיכות ובראשם לשוש .פניתי אליך לפני כשבועיים
בעניין זה והנה היום אישרנו את התמיכות .כל הכבוד לך ולחברי הוועדה.
גב' מלי פולישוק-בלוך
הציבור לא תמיד מודע לעבודה הגדולה שמשקיעים חברי מועצת העיר.
ראש העיר
אכן .יש לנו וועדות מאד ראויות ,שחברי המועצה משקיעים בהן זמן רב והרבה עבודה .וועדת
תמיכות ,וועדת מכרזים ,וועדת ביקורת ועוד וועדות.
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סעיף 10
שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום  14/01/2013כמפורט להלן:
א .תב"ר מס'  – 1317מאור רחובות ,חיסכון באנרגיה:
ב.₪ 2,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 2,000,000 -
ב .תב"ר מס'  – 1398סלילה ברח' זרחין ודפנה:
ב.₪ 700,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 700,000 -
ג .תב"ר מס'  – 1406עבודות תשתיות וניקוז:
ב.₪ 1,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 1,000,000 -
ראש העיר
אבקש מגזבר העירייה להציג הנושא.
מר אמיר ברטוב
מבקשים אישור לשינוי מקורות ב 3 -תב"רים ,זאת מאחר ואנו גובים עכשיו השתתפות בעלים
והיטלי השבחה עדיין לא:
תב"ר  -1317מאור רחובות וחסכון באנרגיה  -הקטנה בהיטל השבחה והגדלה בהשתתפות בעלים
ע"ס  2מיליון .₪
תב"ר  -1398סלילה ברח' זרחין  -הקטנה בהיטל השבחה והגדלה בהשתתפות בעלים ע"ס 700,000
.₪
תב"ר  -1406עבודות תשתית וניקוז  -הקטנה בהיטל השבחה והגדלה בהשתתפות בעלים ע"ס
.₪ 1,000,000
ראש העיר
תודה לאמיר .אם אין התייחסויות ,מי לאישור השינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים
מיום  14/01/2013כמפורט להלן:
א .תב"ר מס'  – 1317מאור רחובות ,חיסכון באנרגיה:
ב.₪ 2,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 2,000,000 -
ב .תב"ר מס'  – 1398סלילה ברח' זרחין ודפנה:
ב.₪ 700,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 700,000 -
ג .תב"ר מס'  – 1406עבודות תשתיות וניקוז:
ב.₪ 1,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 1,000,000 -
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הצבעה
בעד – 11
נגד –
נמנע –
יצוין כי חברי המועצה גב' רונית ויינטראוב ומר צבי נדב לא השתתפו בהצבעה.
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות שינויים בתב"רים בהתאם לאישור ועדת כספים מיום
 14/01/2013כמפורט להלן:
א .תב"ר מס'  – 1317מאור רחובות ,חיסכון באנרגיה:
ב.₪ 2,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 2,000,000 -
ב .תב"ר מס'  – 1398סלילה ברח' זרחין ודפנה:
ב.₪ 700,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 700,000 -
ג .תב"ר מס'  – 1406עבודות תשתיות וניקוז:
ב.₪ 1,000,000 -
הקטנת היטל השבחה
הגדלה השתתפות בעלים ב.₪ 1,000,000 -
ראש העיר
תודה לכולכם.
סעיף 11
מינוי ה"ה יוסי רביד ,רינה בר – אדון ועדינה אנדן כנציגי ציבור בועדת בחינה לבחירת
עובדים לפי סעיף  23לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"ם.1979 -
ראש העיר
מאחר ובני ברמה  ,שהיה נציג ציבור בוועדת הבחינה לבחירת עובדים ,מונה למנכ"ל העירייה ,יש
צורך להחליפו בנציג ציבור אחר .החלטנו להוסיף עוד שני נציגי ציבור ,כדי לוודא שבכל ישיבה של
הוועדה אכן ישתתף נציג מהציבור .האם יש התייחסויות?
מר דן ברוך
בחירת האנשים היא מצויינת .מדובר באנשים בעלי אמינות ויושר .יוסי רביד קיבל אותי בזמנו
לעבודה.
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ראש העיר
תודה .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור מינוי ה"ה יוסי רביד ,רינה בר –
אדון ועדינה אנדן כנציגי ציבור בועדת בחינה לבחירת עובדים לפי סעיף  23לתקנות העיריות
)מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"ם? 1979 -
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מינוי ה"ה יוסי רביד ,רינה בר – אדון ועדינה אנדן כנציגי ציבור
בועדת בחינה לבחירת עובדים לפי סעיף  23לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"ם-
.1979

סעיף 12
שינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר לרעננה ,הקבועים בצו העיריות מ"ברירת קנס" ל"ברירת
משפט".
ראש העיר
אבקש מהיועצת המשפטית ,דפנה קינן ,להציג את הנושא.
עו"ד דפנה קינן
חוקי העזר העירוניים הקבועים בצו העיריות )עבירות קנס( הם כולם היום מסוג "ברירת קנס".
כלומר ,לאזרח ניתנת האפשרות כברירת מחדל ,להישפט ורק אם בחר שלא לעשות כך ,הרי שיש לו
אפשרות לתשלום הקנס .מצב זה מטיל עומס כבד על בתי המשפט ודחייה של תשלומי קנסות
המגיעים לעירייה .אנחנו מבקשים לשנות מצב זה ,בדומה לרשויות מקומיות רבות ולהפוך את
הדברים .כלומר לאפשר כברירת מחדל ,תשלום קנס תוך  90יום ורק מי שיבקש להישפט ,יוכל
להישפט.
גב' סימה פרי
האם הכוונה להחיל שינוי סיווג זה על כל חוקי העזר?
עו"ד דפנה קינן
כן ,למעט עבירות חנייה שלגביהן מדובר כבר בברירות משפט.
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ראש העיר
תודה .ניגש להצבעה .מי לשינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר לרעננה ,הקבועים בצו העיריות
מ"ברירת קנס" ל"ברירת משפט"?
הצבעה
בעד – 11
נגד –
נמנע 2 -
החלטה
ברוב קולות אישרה מועצת העיר שינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר לרעננה ,הקבועים בצו
העיריות מ"ברירת קנס" ל"ברירת משפט".
ראש העיר
טרם נעילת הישיבה ,אני מבקש לעדכן בנושא תאגיד המים ומחירי המים .זה נושא שמציק לכולנו
ומרכז השלטון המקומי ופורום ה 15 -התגייס למאבק זה מכבר .קיימים ביניהם הבדלי דגשים
כאלה ואחרים אבל בפועל קיימנו מספר מהלכים ,ביניהם הפגנה מול משרד ראש הממשלה ,הפגנה
מול משרדי רשות המים בנושא מחירי המים והקמנו צוות המנהל מו"מ עם משרד האוצר .הנושא
עלה בוועדת הכספים וההישג שם נגע רק למחירי המים לאוכלוסיות רווחה .קיים הסכם עם
האוצר להעביר את תאגידי המים לאחריות העיריות ,כמו החברות הכלכליות אבל הסכם זה איננו
מקויים .לכן ,החלטנו לצאת למאבק משפטי אחרי הבחירות לכנסת ולקיים מסיבת עיתונאים
משותפת למרכז השלטון המקומי ,לפורום ה 15 -ולפורום  50הערים המאוזנות .כולם מאוחדים
סביב נושא מחירי המים.
גם ברעננה מתקיים מאבק תושבים נגד מחירי המים .שניים ממובילי המאבק ,חיים וקרי ,יושבים
כאן איתנו .הם פנו אלי ,נפגשנו והם החתימו אותי על עצומה של תושבים והסכמנו על מספר
צעדים שהעירייה תנקוט .האחד – פנייה לשר הפנים לפטור אותנו מחובת התיאגוד .והשני –
להגיש עתירה פרטית של העירייה או משותפת איתם נגד מהלך התיאגוד .אני שמח לראות שיש
עוד גורמים שמצטרפים למהלך .לא מדובר כאן בנושא שמחלק אותנו בין קואליציה לאופוזיציה
כי יש קונצנזוס בין כולנו שמחירי המים הם שערורייתים.
לעצם העניין אעיר כי אין קשר בין מחירי המים לבין הקמת התאגידים .מחירי המים נקבעים
באופן בלעדי על-ידי רשות המים ובאישור האוצר והממשלה .יש ניסיון לייבש את תאגידי המים
וסכנה שמשק המים יופרט.
אני רוצה להודות לקרי ולחיים על הובלת מאבק התושבים ולחברי המועצה שהצטרפו למאבק זה.
נקיים על הנושא דיון נפרד בישיבת מועצת העיר הבאה.
גב' סימה פרי
הוצאנו "קול קורא" בנושא .דן ברוך השתתף בהפגנה ואחרים מבין חברי המועצה הביעו דעתם
בדרכים שונות ויש בינינו קונצנזוס לביטול תאגידי המים .לצערי ,איננו יכולים לבטל את תאגיד
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המים בהחלטת מועצה .הלוואי והיינו יכולים לעשות זאת .קרי וחיים ,אתם בהחלט העליתם את
הנושא לסדר היום בדרככם המיוחדת .בפנייה לעיתונות ובמיילים לחברי מועצת העיר .אנחנו
מסירים את הכובע בפניכם .אנחנו מסכימים לפעול .הוצאנו "קול קורא" ואנחנו מבקשים מחברי
מועצת העיר לחתום עליו .אנחנו מחזקים את ידי ראש העיר בדרך שבה הוא פועל ויפעל לביטול
תאגיד המים בדרכים החוקיות העומדות לרשותו .אם עשינו ולו משהו קטן כדי להניע אותך
לפעולה ,דיינו .אני מקווה שכולכם תחתמו על ה"קול קורא" .בכוונתי להפיץ אותו בין כ 300 -
נבחרות הציבור ברשויות המקומיות ,שיחתימו את כל חברי המועצה במקומותיהן .אם נעלה את
הנושא לסדר היום הציבורי והארצי ונקיף בפעילותנו את שר הפנים ,שר האוצר ,שר התשתיות,
חברי כנסת חדשים ,אני מקווה שבכוחות מאוחדים נצליח להזיז נושא זה.
מר יואל עזרזר
כולנו כאן חושבים כך .אבל לשם ההגינות ,כדאי לחדד את נושא עיתוי המאבק ביחס למועד
הבחירות לכנסת .באשקלון התקיימה ישיבה של ראשי ערים ורק רעננה ועירייה נוספת דרשו מהלך
קיצוני ומיידי .רשויות אחרות העדיפו להמתין עד אחרי הבחירות לכנסת .לכן ,חשוב להדגיש
שמהלך זה קדם לנושא ה"קול קורא".
ראש העיר
עוד הערה ביחס לעיתוי .המפגש עם נציגי התושבים נקבע כבר לפני חודש וחצי.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מצטרפת לדבריו של יואל וגם תומכת בדבריה של סימה .נחום ,אתה הובלת את המאבק כבר
מאז  .2012השתתפת בהפגנות .אני רוצה להגיד לקרי ,שהייתה זו הפעם הראשונה שקראת להפר
חוק ולקרוא לחרם מיסים .אני תומכת ב"קול קורא" שהציעה סימה .זה יחזק אותך בעשייתך
כשכל חברי מועצת העיר תומכים בך.
ראש העיר
תודה לכולם .נעבור לעניין אחר .ביום שלישי הבא ,יא' בשבט 22.1.13 ,ימלאו חמש שנים לפטירתו
של עוזי כהן ז"ל .בשעה  15:30נקיים אזכרה בבית העלמין בכפר נחמן וכולכם מוזמנים לקחת בה
חלק .האם יש הודעות נוספות?
מר אילן כהן
אני מבקש להביא לידיעתכם כי ביום חמישי הבא ,לקראת טו' בשבט ,נצא במשלחת של 40
תלמידים מהחינוך המיוחד לבה"ד  ,7היחידה המאומצת של עיריית רעננה ,לשתול  100שיחים,
שנתרמו על-ידי אגף חזות העיר .גייסנו גם פירות יבשים ,שי לחיילים בודדים .אני מבקש להודות
לדן ברוך ,שסופח למבצע ונענה בשמחה ,לשוקי כהן ,לאיילת דליות ממינהל החינוך ,לעודד ברויאר
מנהל מחלקת הגינון ולאבי רחף שנרתמו וסייעו לעניין.
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ראש העיר
אני מברך על פעילות זו ואבקש מפרי נתיב ,לשתף אתכם בפעילות שמקיימת העירייה בטו' בשבט.
גב' פרי נתיב
עיריית רעננה מקיימת שורה של פעילויות ואירועים לכבוד טו' בשבט .האירוע המרכזי יתקיים
ביום ששי הבא 25.1.13 ,בין השעות  14:00 – 11:00ברחבת בית "יד לבנים" ,בה יערך הפנינג טו'
בשבט ו"יריד ירוק" .כ 1000 -שתילי עצים ,שגייסה מחלקת גנים ונוף באגף חזות העיר בתרומה
מקק"ל ,יחולקו לתושבים .מחלקת הקיימות נרתמה לחלוקת  1000שקיות דשן אורגני ,שיוצר
מאשפה רטובה ותפעיל דוכן הסברה על הפרדת פסולת ודוכן משחקי ויצירה לילדים בנושא הפרדת
אשפה .אגפי התרבות והחינוך המשלים יקיימו דוכני יצירה והפעלות ירוקות לילדים .אגף חזות
העיר הזמין שלג מהחרמון למשחקי שלג לילדי העיר .קרן רועי לא אחסר תמכור שתילי רקפות
כתרומה לקרן .כן יערך מופע מוזיקלי מקומי.
ביום רביעי הבא 23.1.13 ,יארח האגף לחינוך משלים קבוצת בני נוער מפנמה ויחד עם נציגי מועצת
הנוער העירונית וחברי תנועת צמר"ת יטעו עצים ב"יער הקטן" במסגרת פרוייקט "ישראל
והתפוצות".
ביום חמישי הבא 24.1.13 ,יארחו ילדי בתי התלמיד של החינוך המשלים ילדי עולים לסדר טו'
בשבט חגיגי בבית-ספר "בילו".
ביום ראשון 27.1.13 ,תקיים מחלקת הקיימות פעילות לכבוד טו' בשבט לילדים בבית הכנסת
"אהל ארי" בנושא טבע עירוני בטבעת "יער רעננה" וחנוכת "ערוגת הבושם" בבית הכנסת.
ראש העיר
בנוסף ,כל תלמידי כתות א' יטעו עץ בחצרות בתי הספר ותלמידי כתות ב' יקיימו טקס ליד העץ
שנטעו אשתקד בהיותם תלמידי כתה א'.
גב' מלי פולישוק-בלוך
מה קורה עם המשך הנטיעות ב"יער רעננה"?
ראש העיר
כרגע מיצינו את הנטיעות בכל השטחים הפנויים בטבעת העיר .עם התקדמות התכנון של שכונות
נוספות המשיקות לאיזורי הטבעת העירונית ,נמשיך בנטיעות.
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מציעה לבדוק אפשרות של הוספת עצים לאורך המדרכות ברחובות העיר .יש מקומות שניתן
להוסיף עצים.
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ראש העיר
אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת מועצת העיר מן המניין.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_______________________
בני ברמה
מנכ"ל העירייה

______________________
נחום חופרי
ראש העיר
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