לשכת מנכ"ל
כ"ד אדר א תשע"ד
 24פברואר 2014

פרוטוקול 1/2014
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,כ' באדר א' ,תשע"ד,20/02/2014 ,
בשעה  ,19:00בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
גב' דבי סלוצקי
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי גרינגליק
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
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר 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' דרורה כהן

חברת מועצה
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על סדר היום:
 .1אישור קריאת היכל התרבות בבית יד לבנים על שם בנימין וולפוביץ ז"ל ,בהתאם להמלצת
ועדת השמות העירונית מיום .12/02/2014
 .2הצגת קוד אתי לחברי מועצת העיר.
 .3תשובה לשאילתה.
 .4הצעות לסדר .
 .5אישור הגדלות חוזים :
א" 18/2011 .מ .עמית יועצים" עבור ניקיון בבית ספר זיו ב ,27% -כך שסך התמורה השנתית
לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ) ₪ 353,763לעומת  ₪ 267,712במכרז המקורי(.
ב" 240/2010 .לולה טק" עבור מערכות מחשוב פיקוח עירוני ,הגדלה ב 40% -בעקבות הוספת
שבע ערכות לפקחים ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ₪ 153,812
)במקום  ₪ 109,916.43במכרז המקורי(.
ג" 141/2011 .אלקטרה מעליות בע"מ" .הגדלה שניה ב) 11% -לאחר הגדלה ראשונה של (28%
בגין תוספת אחזקת מעלונים בבתי הספר ביל"ו ויונתן .סך התמורה השנתית לאחר ההגדלה
הנוספת יעמוד על סך של ) ₪ 54,428במקום  ₪ 38,280במכרז המקורי(.
 .6אישור החלטות ועדת כספים מיום  29/01/2014בהתאם לנספח המצורף :
א .שינויים בתב"רים.
ב .סגירת תב"רים.
 .7אישור המלצת ועדת הקצאות קרקע מיום  20/01/2014להקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
ביל"ו" בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  ,12קריית שרת.
 .8אישור להסכמים בנוגע למבנה חדר טרנספורמציה ברחוב רבוצקי .98
 .9אישור התקשרות בין העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת הפנאומטית בשכונת
נווה זמר.
 .10אישור המלצת ועדת תמיכות מיום .19/02/2014
 .11אישור תרומה בסך  ₪ 1,500עבור מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון.
 .12תרומה בסך  ₪ 1,500עבור "קרן רועי לא אחסר".
 .13אישור מועצת העיר להעסקת מר זיו חן ראש מטה ראש העירייה ,כעוזר אישי לראש העירייה
בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .12/11/2013
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 .14אישור המלצת נציגי שר הדתות והרבנות המקומית למועצה הדתית רעננה כדלקמן:
א .אריה פרידמן
ב .דב פלדמן
ג .בת שבע כהן
ד .הרב דניאל בלר
ה .בן-ציון בליצקי
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ראש העירייה:
ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר בסעיף הראשון.
סעיף 1
אישור קריאת היכל התרבות בבית יד לבנים על שם בנימין וולפוביץ' ז"ל ,בהתאם להמלצת ועדת
השמות העירונית מיום .12/02/2014
ראש העירייה:
הצעה זו היא הדבר הנכון לעשותו לכבודו ולזכרו של בנימין וולפוביץ' ז"ל ,שכיהן כראש העירייה
במשך כעשרים שנה .עברו מספר שנים מאז הסתלקותו וחשבנו איך להנציח את זכרו .ולאחר
התייעצויות שקיימנו ,החלטנו לקרוא לאולם כאן ,בבית "יד לבנים" ,שהוא אולם התרבות המרכזי
של העיר ,על שמו.
בתקופתו של בנימין וולפוביץ' תוכנן הבניין והקמתו לוותה בייסורים רבים ,תוך איסוף שקל
לשקל .היה כאן חזון גדול לבנות במרכז העיר את הבית הזה והרחבה הגדולה הזו ,המשמשת
אותנו עד היום .לנו הייתה הזכות להשלים את בנייתו .הבאנו את הנושא לוועדת השמות העירונית
בראשותו של איתן גינזבורג והיא אושרה פה אחד .בישרתי לשרה רעייתו של בנימין ,הנמצאת
בדיור מוגן ,את הבשורה והיא והבנות שמחו מאד.
אף שלא מן המחויב להביא לאישור במועצת העיר עניין זה ,מצאתי שמן הראוי שכך ייעשה .נתכנן
טקס ונתכנס כולנו ועוד רבים מוותיקי העיר ומוקירי זכרו ,ונקרא את האולם על שמו .אני מציע
שניגש להצבעה .מי בעד אישור קריאת היכל התרבות בבית יד לבנים על שם בנימין וולפוביץ' ז"ל,
בהתאם להמלצת ועדת השמות העירונית מיום ?12/02/2014
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע -
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד קריאת "היכל התרבות בבית יד לבנים על שם בנימין וולפוביץ' ז"ל",
בהתאם להמלצת ועדת השמות העירונית מיום .12/02/2014
ראש העירייה:
אני מודה לכל חברי מועצת העיר.
סעיף 2
הצגת קוד אתי לחברי מועצת העיר  -בנספח א'
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ראש העירייה:
עדית דיאמנט ריכזה צוות מומחים ,חברי מועצה מתנדבים וחלקו הקטן ,יועצים בשכר ,אשר עמלו
על הכנת קוד אתי לחברי מועצת העיר .הקוד מונח לפניכם ואני מבקש להזמין את עדית להציג את
הנושא .הוכן קלף מיוחד ובו תמצית הקוד האתי ובשבוע הבא נחתום עליו כולנו והוא ינציח את
מחויבותנו לנושא.
גב' עדית דיאמנט:
רובם המכריע של נבחרי הציבור משרתים את הציבור כמיטב יכולתם ובאמונה ,מקדישים מזמנם,
ממרצם וגם מכספם כדי לשרת את הציבור.
לצערנו התקשורת מלאה בסיפורים על ראשי ערים ונבחרי ציבור הנמצאים בחקירות משטרה או
שהוגשו נגדם כתבי אישום וכך נוצר אצל הציבור חוסר אמון בפוליטיקאים ובמערכת הציבורית.
אני מאמינה כי הגדרת המחויבות של נבחרי הציבור בקוד האתי שהוא מסמך מחייב ,יכולה
לתרום לחיזוק האמון של הציבור בנבחריו.
הקוד האתי שאנו חותמים עליו היום מהווה הגדרה מפורשת של המחויבות של חברי המועצה
לערכי יסוד כמו אמינות שקיפות ,נגישות וזמינות ,פתיחות ושיתוף פעולה עם הציבור מתוך יחסי
כבוד הדדי.
בתהליך הכנת הקוד האתי בחנה וועדת האתיקה דילמות אתיות שונות במערכות יחסי הגומלין של
חברי מועצת העיר בינם לבין עצמם ובינם לבין ראש העירייה ,עובדי העירייה והציבור .תוך בחינה
של דילמות אתיות אלו גזרנו דרכי התנהגות המבוססות על מערכת ערכי היסוד כפי שאנו רואים
אותם.
לתפישתנו הקוד האתי הינו "קוד אתי צומח" .משמעות הדבר שביישום השוטף של הקוד האתי
בוודאי תעלינה סוגיות שלא חשבנו עליהן במהלך הדיונים .גם לסוגיות אלו קבענו מנגנון שיטפל
בהן באמצעות וועדת האתיקה שגם תעדכן מעת לעת את הקוד האתי.
אני רוצה להודות לעו"ד מלי פולישוק ,לעו"ד איתן גינזבורג ,לעו"ד סימה פרי ,לגב' שוש לוין ,למר
מיכאל רייזמן לגב' רונית וינטראוב ,לגב' בלה צור ,לגב' דבי סלוצקי ,למר צבי נדב ולמר מייש
איזקסון חברי מועצת העיר ה 25 -וחברי וועדת האתיקה שתרמו מזמנם וממחשבותיהם להכנת
הקוד האתי.
כמו כן ברצוני להודות לד"ר חנה אופק שליוותה את הוועדה בתהליך הכנת הקוד האתי ,לגב' ענת
ספקטור מזכירת וועדת האתיקה ,לגב' אתי הלפרין ולכל צוות העירייה על העזרה והתמיכה
שבלעדיהם לא הינו יכולים להגיע לאן שהגענו.
אני יודעת כי העבודה על הכנת הקוד האתי חידדה אצלנו נושאים הקשורים להתנהגות אתית של
חברי מועצה ,ומקווה שהקוד האתי לחברי מועצת העיר ברעננה יהווה מודל למועצות ערים אחרות
ויביא לשינוי ביחסי האמון של הציבור בישראל עם נבחריו .אוסיף ואומר כי כבר היו אלינו פניות
ממקומות אחרים ,שהמתינו לסיום העבודה שלנו על הקוד האתי ,כדי לאמץ אותו גם אצלם.
לסיום ,אני מבקשת להודות לך ,זאביק ,על תמיכתך בנושא.
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ראש העירייה:
תודה לך עדית .האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי:
אני יכולה להעיד כי ישבנו שעות ארוכות ורבות לדון בכל מילה ובכל פסיק .התהליך שעברנו לא
פחות חשוב מהתוצאה .הייתה זו עבודה מאד יסודית והגענו לתוצר מרשים ,אשר יהווה אבן דרך
גם לערים אחרות .אני מבקשת להודות לעדית ,אשר הובילה את המהלך באופן מקצועי וענייני
ומברכת על המוגמר.
ראש העירייה:
אף שמלי פולישוק איננה היום חברת מועצת עיר ,אני מבקש לחרוג מהכללים ולהיענות לבקשתה
לומר את דבריה ,כמי שהייתה חברה בוועדת הקוד האתי בקדנציה הקודמת .מלי ,בבקשה.
גב' מלי פולישוק:
אני רוצה להגיד תודה לזאביק ,שהנחת לשים על השולחן את הקוד האתי .יש לזה משמעות ,ככלי
אשר יכוון את ההתנהלות וההתנהגות של חברי מועצת העיר .אני רוצה לברך את עדית ,אשר לא
ויתרה והייתה "משוגעת לעניין" ואת חברי הוועדה ,ביניהם איתן גינזבורג ,סימה פרי ושוש לוין
כמו גם כל האחרים ,אשר הקדישו שעות לנושא והעמיקו בכל מלה עד המוצר המוגמר.
נכנסה גב' דבי סלוצקי ,חברת מועצת העיר.
ראש העירייה:
תודה לך מלי .גם אני רוצה להודות לעדית .תאמר האמת ,שלא חשבתי שזה הנושא הראשון
שאעסוק בו עם כניסתי לתפקיד .אלא שעדית דיברה איתי כבר ביום הראשון על הקוד האתי .ואכן
קראתי אותו והפכתי לשותף נאמן לנושא .אני בהחלט מאמין שלא כל דבר מחייב חקיקה ויש
דברים ש"אין לעשותם" ,כמו שאומרים באנגלית  not doneוכאן יש תפקיד חשוב לקוד האתי.
מי בעד אימוץ הקוד האתי?
הצבעה:
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אימצה פה אחד את הקוד האתי.

נכנס מר אלי כהן ,חבר מועצת העיר.
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סעיף 3
תשובה לשאילתה.
ראש העירייה:
נעבור לשאילתה של חיים ברוידא בנושא העסקת יועצים ואבקש ממנכ"לית העירייה להשיב עליה.
מר חיים ברוידא:
אבקש לקבל את רשימת החברות ,או הגופים או היועצים כפרט וכמשרדים :לדוגמא :משרדי רואי
חשבון ,עורכי דין ,סוכני ביטוח ,המעניקים שירותי מיקור חוץ לרשות המקומית שלנו והעסקתם
חצתה כבר  15שנות פעילות.
כמו עם אבקש לקבלת את עלות העסקתם השנתית כפי שבאה לידי ביטוי בשלוש השנים
האחרונות
גב' מיכל הירש-נגרי:
אנו מבחינים בין שני סוגים של יועצים בעבודת הרשות המקומית:
 .1יועצים מכח מקצועי על פי המתחייב ,בכללם יועצי תחבורה בתכניות בנין עיר ,אדריכלות,
כלכלה ,נגישות ,מומחי סביבה ,שמאות ,יעוץ משפטי )בנושאים שונים על פי תחום התמחות
והצורך הוא נגזרת של משימות שונות בעבודת העירייה(.
 .2יועצים למטרה חד פעמית ומוגדרת ,שאינה מחויבת המציאות ,אשר בדרך כלל יכולה לקבל
מענה באמצעות עובדי עירייה.
בשנים האחרונות הועסקו בעיריית רעננה יועצים רבים בנושאים שונים כגון:
יועץ למיתוג שכונה חדשה ( ₪ 175,300) -
יועץ למיתוג אזור התעשייה (₪ 77,047) -
יועץ למיתוג העיר – )(₪ 77,047
יעוץ לקיימות במטרה לבסס את רעננה כעיר ירוקה – )( ₪ 797,290
יועץ לשילוט וריהוט עירוני –)( ₪ 404,226
יועץ לשיווק רעננה כעיר חכמה
יועץ לחזון עיר – )( ₪ 142,362
יועץ לסקר דעת קהל – )( ₪ 86,620
יועץ להתחדשות אחוזה – )כ ( ₪ 150,000
וכדומה...
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ההתקשרות עם יועצים אלו הסתיימה זה מכבר.
יועצים המועסקים בעירייה מעל ל 15-שנה :
עלות שנתית

שם היועץ

נושא

אחיקם ביתן

שמאי ועדת תכנון ובנייה ₪ 689,937

עדנה הוד

יועצת תנועה

₪ 129,578

עו"ד עירית גל

יועצת משפטית לוועדת

₪ 581,992

פורום שרת

תכנון ובנייה
עדכון מערכות המידע
בייעודי קרקע

₪ 77,940

הררי טויסטר

ייעוץ משפטי לעירייה

₪ 1,006,840

אברהם רוזן

סוכן ביטוח

עיריית רעננה תמשיך להעסיק ,כמו כל רשות מקומית אחרת ,יועצים מקצועיים רלוונטיים
נדרשים ומשך העסקתם ימשיך להיות פונקציה של רמת תפקודם ושביעות הרצון מאיכות
עבודתם.
הנהלת העירייה מקפידה היום על התקשרות רק עם יועצים נדרשים והכרחיים.
מר חיים ברוידא:
אני שמח שהנתונים מתפרסמים בלי קשר לקדנציה זו או קודמת .עלינו לפתוח את העיניים ועל
פניו הדברים נראים חריגים לגבי יועצים העובדים בעירייה מעל  15שנה ,שזו הייתה השאילתה
ששאלתי .נדמה לי שיש חוזר של משרד הפנים להגביל זמן העסקת יועצים כדי למנוע הסתאבות.
אני חושב שצריך להוריד את מסת היועצים לרמה סבירה כי הכמות היא מעבר למסגרת ההגיון.
אני פונה לכל חברי מועצת העיר .הדברים צריכים להיבחן .בתקשורת עלה הנושא של עירית גל.
ראש העירייה:
תודה לחיים .נעבור להצעות לסדר.
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סעיף 4
הצעות לסדר.
ראש העירייה:
ההצעה לסדר הראשונה של ניר קריסטל בנושא תיעוד וצילום ישיבות מועצת העיר .בבקשה.
מר ניר קריסטל:
אני מבקש להביא בפניכם את הצעתי להחלטתה של מועצת העיר בדבר צילומן של ישיבות
המועצה והצגתן לציבור בזמן אמת ) (on-lineבאתר האינטרנט העירוני ,וכמובן לאפשר שמירתן
של ישיבות מצולמות אלה ,לשם אפשרות צפיה גם לאחר הישיבות באמצעות האתר לכל דורש.
כולנו ,אדוני ראש העריה ,וחברי מועצה נכבדים ,פועלים במועצת העיר רעננה למען כל תושביה
המצפים מאיתנו באופן טבעי להתעדכן ולדעת מהן הפעולות וההחלטות שלנו במגוון תחומי החיים
שלנו כאן בעיר .זו ציפייה טבעית וברורה מאליה.
בעבר היתה נהוגה האמרה של "זכותו של הציבור לדעת" .אישית ,אני חושב שהיא חלקית ובינונית
כי מטילה את האחריות על האזרח ומסירה אחריות מנבחרי הציבור .ודאי שזכותו של הציבור
לדעת ,אין בכך ספק ,אך יותר מכך ,אני בדעה שחובתו של נבחר הציבור לדווח.
חובת הדיווח היא אקטיבית ולא פסיבית ,היא כלי בסיסי בשמירת הקשר שלנו עם הציבור ושל
הציבור איתנו .על כולנו להביא באופן אקטיבי ויזום את המידע לתושבי רעננה היקרים לנו כל כך.
בעידן האלקטרוני בו אנו נמצאים ,עידן הפייסבוק ,הווטסאפים ,המסרים המידיים ,הצגת המידע
הנוגע למועצת העיר והחלטותיה  on-lineלציבור היא טבעית וברורה מאליה ומחויבת המציאות
של ימינו .זו מחויבות הנוגעת לכולנו ,המחייבת את כולנו יחד כאיש אחד ,את כל אחת ואחד
היושבים בחדר הזה כנבחריו של הציבור ברעננה .העידן בו ממתינים ימים לקבלת פרוטוקול ועד
פרסומו הפורמלי ,התאים לימים עברו ,זה לא העידן של .2014
כעיר הדוגלת במצוינות עירונית ,כעיר השואפת להיות למס'  1במדינת ישראל ,כעיר יוזמת
ומובילה המהווה מודל לחיקוי לערים אחרות ,כעיר שבה תושביה גאים בהיותם רעננים ,אנו,
אדוני ראש העיריה וחברי מועצה נכבדים מחויבים בהיותנו נבחרי הציבור בעיר במצוינות
מנהיגותית וניהולית .משום כך אני מבקש מכולנו לקבל את ההחלטה שתאפשר לתושבי העיר
לצפות בישיבות המועצה מעתה ,באמצעות צילומן ושידורן בזמן אמת.On-line ,
אינני יודע אם ראיתם את הידיעה ,שפורסמה היום ב"ידיעות אחרונות" בעניין הצעתם של חברי
הכנסת זהבה גלאון ויריב לוין על שידור ישיבות בג"צ בזמן אמת .אין שום סיבה שאם זה כבר
הולך להיות אפשרי ,שאנחנו נהיה מעורפלים .תודה.
ראש העירייה:
תודה .אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב על ההצעה לסדר.
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גב' מיכל הירש-נגרי:
הנושא שהעלית הינו נושא חשוב שנבדק על ידנו זה מכבר .לצורך כך הקים ראש העירייה צוות
בראשו אני עומדת .הצוות יבחן את ההשלכות התקציביות ,התשתיתיות ואחרות.
בתום סיום עבודת הבדיקה הנושא יוצג בפני הנהלת העיר ויתקיים דיון בהתאם.
לפיכך ,אציע לחבריי המועצה להסיר את ההצעה מסדר היום.
ראש העירייה:
אם אתה מסתפק בתשובה שלנו ,אז נמשיך הלאה.
מר ניר קריסטל:
יש לוח זמנים לוועדה הזו?
ראש העירייה:
ככל שהזמן יתאפשר.
מר ניר קריסטל:
טוב.
ראש העירייה:
חברים ,תודה רבה .נמשיך הלאה עם ההצעה לסדר של חיים ברוידא בנושא ביטול תאגידי המים.
מר חיים ברוידא:
בשנים האחרונות מאז הוחלט על הפרדת מערך התיעול והמים משליטת הרשות המקומית,
מתגברת הביקורת הציבורית ,וקיימת יותר מתחושה כי השינוי לא רק שלא נתן מענה לציבור,
אלא רק הפך לעוד מערך מסורבל ובירוקרטי שמעבר לתקציבי הענק שנידרשו כדי להקימו ,מחירי
המים תפחו ולא הטיבו עם התושבים ובעיקר השירות לתושב לוקה בחסר .והוא עקב אכילס.
סקר שנערך לאחרונה מעיד על התיסכול של הציבור הרחב נוכח ההסתאבות של תאגידי המים
המקומיים והשיעור החד במחירי המים .אבל במפורש ,לא רק.
מועצת העיר רעננה ,בהיותה חסונה ,יכולה להוות מודל לחיקוי לרשויות מקומיות אחרות ובעיקר
פניה אל מקבלי ההחלטות והמחוקקים ,לפתוח בהליך לביטול תאגידי המים והשבתם לשליטת
מלאה של הרשות המקומית .בהחלטה זו יש איתות לתושבים כי נבחרי הציבור מחוייבים להם.
אשר על כן מבקש להעלות הצעה לסדר לביטול תאגיד המים של רעננה ולפתוח בהליך של חזרה אל
המצב הראשוני.
אני פונה להגיון וליושר של חברי מועצת העיר .אנחנו רק שני חברים במועצה .אסור לשכוח שאחד
הנושאים שעמדו על סדר היום במערכת הבחירות היה נושא זה ,אשר ביוזמת קבוצת אנשים
החתימה  15,000תושבים על עצומה לביטול תאגיד המים .גם אתה ,אדוני ראש העיר ,חתמת על
עצומה זו וכך גם רוב חברי המועצה .מה שהיה נכון לפני הבחירות ,נכון גם עכשיו .יש ציבור בכל
הארץ שזועק חמס נגד תאגידי המים ,אשר נגישות הציבור אליהם היא מסורבלת מאשר אל
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הרשויות המקומיות .לרשות מקומית יש מחויבות פוליטית של חברי המועצה ומחויבות של
הפקידות העירונית .לא כך הדבר בתאגיד המים ,ששם קשה לאדם להגיע למידע.
אני קורא לכולכם ,למרות המשמעת הקואליציונית ,הקול שלכם מחויב במקרה הזה וזאת לאור
מה שאמרתם לפני הבחירות .אני מבקש ,הסירו את הכובע הפוליטי ותהיו מחויבים למה
שאמרתם והתחייבתם אז .מרעננה צריכה לצאת הקריאה לכל מדינת ישראל בנושא שינוי החוק.
הייתה טעות ואפשר להחזיר את הנושא לשליטת ראש העירייה והפקידות העירונית.
ראש העירייה:
אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב על ההצעה לסדר.
גב' מיכל הירש-נגרי:
עמדת ראש העירייה בנושא תאגידי המים ידועה ,והוא סבור שהקמתם במרבית הרשויות
המקומיות בארץ הייתה טעות מיסודה.
ראש העירייה קרא בעבר ושב וקורא לממשלת ישראל לתקן את העוולה ולהחליט על ביטולם
באופן מיידי.
בהקמת התאגידים יש משום בזבוז כספים ומשאבים רבים ,מדובר במנגנון נוסף אשר ההוצאות
להפעלתו יקרות  .כאשר היה נושא המים מטופל ע"י העירייה היקפי כ"א היו צנועים וההוצאות
נמוכות יותר.
הקמת התאגידים פוגעת ישירות בתושבים ואלו נאלצים לפנות לקבלת שירות מגוף בלתי תלוי
אשר לעיתים סדר העדיפות שלו שונה משל העירייה.
נושא צרכנות המים הפך מאז הקמת התאגידים לבלתי נסבל עבור התושבים ואני סבור שעל
הממשלה להתעשת ולהחליט בדחיפות על ביטול התאגידים בכל אותם מקומות שאין בהם צורך.
ראש העירייה שוחח בנושא ביטול התאגידים עם יו"ר מרכז השלטון המקומי הנכנס ,חיים ביבס,
והם תמימי דעים בעניין .אשר על כן ,סיכמו על הקמת ועד פעולה לביטול התאגידים ,שבו יקח
ראש העירייה חלק.
מעבר לכל האמור ,הרי שמדובר בהצעה שהועלתה בעבר ומועצת העיר רעננה קראה ביום
 07/03/2013לביטול תאגיד המים ואף הצביעה על כך פה אחד.
משכך ,החלטת המועצה בעינה עומדת ואין מקום להצביע על כך שוב.
כמובן ,שכל עוד חוק המדינה לא ישתנה ,איש מנבחרי הציבור המשמשים גם כמחוקקי העיר
רעננה האמונים בין השאר על שלטון החוק  -אינו רשאי לפעול בניגוד לחוק המדינה ואני סבורה כי
איש אינו מצפה שנפעל כך.
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אנו נמשיך לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו במטרה לבטל את תאגיד המים
והחזרת האחריות על המים והביוב לעירייה ועד לביטול התאגיד ,אנו נעשה ככל שבידנו ,בכדי
לספק לתושבי העיר את השירות הטוב ביותר.
משכך ,נבקש להסיר את ההצעה שנדונה והוחלט לגביה כבר בעבר ,מסדר היום.
ראש העירייה:
אני מבקש ,בראש ובראשונה ,להודות לדבי על שלקחה על עצמה לעמוד בראש תאגיד המים .זה
סיכון פוליטי מחושב לעמוד בראש התאגיד בעת הזו .אינני מכיר הרבה מתנדבים כאן ,שהיו עושים
זאת .ודבי מקדישה לכך זמן ותעצומות נפש רב ואין זה דבר קל בנסיבות האלה .עוד אני מבקש
להוסיף כי היה רעיון לאחד מספר תאגידים של מספר רשויות לכדי תאגיד מים אחד .על זה אומר
"הרצחת וגם ירשת?" חמש רשויות מקומיות יחברו לתאגיד מים אחד וכל היום יריבו ביניהן.
לשמחתי ,את זה לפחות ,בשלב זה ,הצלחנו להוריד מסדר היום לשנה הקרובה.
ולעצם ההצעה לסדר .בהיותי חבר כנסת ,הגשתי הצעת חוק בנושא תאגידי המים .הנאום שלך,
חיים ,הזכיר לי את הנאום שלי באותו מעמד .ביקשתי מחברי הכנסת להצביע שלא על-פי ההחלטה
הקואליציונית .בפועל ,כמובן שכל ח"כ פנה ליו"ר הקואליציה וקיבל ממנו הנחייה איך להצביע.
כמובן ,שההצעה לא עברה .הצעתי אז ,שהממשלה תהיה זו שתחליט באילו רשויות מקומיות יש
צורך בתאגיד מים ובאיזה אין בכך צורך .שהרי מדובר בהוצאות מיותרות ובעיקר עצם הקמת
התאגידים ,מנתקת את הרשות המקומית מהמוצר העיקרי שכל תושב צורך ,המים .לא כמו
בחינוך ,למשל ,שלא לכל התושבים יש ילדים במערכת החינוך או נושאים אחרים .אין תושב שלא
צורך מים .בקדנציות הקודמות שלי כראש עירייה ,נדרשנו לסוגיה זו ,כאשר שוש לוין ,בתפקידה
כנציבת פניות הציבור ,העלתה את נושא משפחות הרווחה ,שמפגרות בתשלומי מים .ואז החלטנו,
שבשום פנים ואופן אין מנתקים להם מים .היום ,תאגידי המים פועלים בהנחיות מלמעלה ולא
קשורים לתושב .אני מקווה שהממשלה תתעשת ותאפשר לאמץ את הצעת החוק המקורית שלי.
לכפות הקמת תאגיד במקומות שיש בכך צורך ולא במקומות שבהם זה מיותר וגורם לבזבוז .אני
מקווה שנצליח במהלך זה .אם התשובה שלנו המנומקת והעמוקה מספקת אותך ,אנחנו יכולים
להמשיך הלאה.
מר חיים ברוידא:
דבר ראשון התשובה שלך מספקת .היית באותו מצב שאני נמצא בו היום .היית באופוזיציה .אתה
מבין אותי יותר טוב ממה שאחרים יכולים להבין אותי .השאלה מה טוב ומה לא טוב .מה שרציתי
לומר ,כיוון שבכל שאר הדברים פה הקימו ועדות ,בואו לא נצא מכאן בקול ענות חלושה .בואו נגיד
לציבור שאנחנו הולכים לעשות משהו .בואו נקים איזושהי ועדה מקרב חברי מועצת העיר ,שם
יבואו וישבו מול חברי כנסת ,מול שרים ויעלו בפניהם את הנושא .בואו נסיר מרעננה ,כעיר
ראשונה ,את העניין הזה .אבל בואו נעשה מעשה .מה שמיכל אמרה ,היתה כבר החלטה והיא
שרירה וקיימת ,אבל אם לא יעשו מעשה ,לא יהיה שום דבר .זה יכנס לארכיון וככה זה ישאר.
בואו נחליט החלטה אמיצה שאנחנו מכאן יוצאים לדרך ,שאנחנו אומרים את המילה שלנו
ומייצגים את הציבור ולא מייצגים את בעלי האינטרסים.
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ראש העירייה:
נשקול את זה.
מר חיים ברוידא:
אני אשמח.
ראש העירייה:
בסדר .אז באופן עקרוני נמשיך הלאה בסדר היום .אני מודה לך על ההצעה.

סעיף :5
אישור הגדלות חוזים :
א" 18/2011 .מ .עמית יועצים" עבור ניקיון בבית ספר זיו ב ,27% -כך שסך התמורה השנתית
לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ) ₪ 353,763לעומת  ₪ 267,712במכרז המקורי(.
ב" 240/2010 .לולה טק" עבור מערכות מחשוב פיקוח עירוני ,הגדלה ב 40% -בעקבות הוספת
שבע ערכות לפקחים ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על סך
של ₪ 153,812
)במקום  ₪ 109,916.43במכרז המקורי(.
ג" 141/2011 .אלקטרה מעליות בע"מ" .הגדלה שניה ב) 11% -לאחר הגדלה ראשונה של (28%
בגין תוספת אחזקת מעלונים בבתי הספר ביל"ו ויונתן .סך התמורה השנתית לאחר
ההגדלה הנוספת יעמוד על סך של ) ₪ 54,428במקום  ₪ 38,280במכרז המקורי(.
ראש העירייה:
האם יש התייחסויות? אם לא ניגש להצבעה.
מי בעד אישור הגדלות חוזים :
" 18/2011מ .עמית יועצים" עבור ניקיון בבית ספר זיו ב ,27% -כך שסך התמורה השנתית
א.
לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ) ₪ 353,763לעומת  ₪ 267,712במכרז המקורי(.
" 240/2010לולה טק" עבור מערכות מחשוב פיקוח עירוני ,הגדלה ב 40% -בעקבות הוספת
ב.
 7ערכות לפקחים ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ₪ 153,812
)במקום  ₪ 109,916.43במכרז המקורי(.
" 141/2011אלקטרה מעליות בע"מ" .הגדלה שניה ב) 11% -לאחר הגדלה ראשונה של (28%
ג.
בגין תוספת אחזקת מעלונים בבתי הספר ביל"ו ויונתן .סך התמורה השנתית לאחר
ההגדלה הנוספת יעמוד על סך של ) ₪ 54,428במקום  ₪ 38,280במכרז המקורי(.
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד הגדלת החוזים:
א.
ב.

ג.

" 18/2011מ .עמית יועצים" עבור ניקיון בבית ספר זיו ב ,27% -כך שסך התמורה השנתית
לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ) ₪ 353,763לעומת  ₪ 267,712במכרז המקורי(.
" 240/2010לולה טק" עבור מערכות מחשוב פיקוח עירוני ,הגדלה ב 40% -בעקבות הוספת
שבע ערכות לפקחים ,כך שסך התמורה השנתית לאחר ההגדלה יעמוד על סך של ₪ 153,812
)במקום  ₪ 109,916.43במכרז המקורי(.
" 141/2011אלקטרה מעליות בע"מ" .הגדלה שניה ב) 11% -לאחר הגדלה ראשונה של (28%
בגין תוספת אחזקת מעלונים בבתי הספר ביל"ו ויונתן .סך התמורה השנתית לאחר
ההגדלה הנוספת יעמוד על סך של ) ₪ 54,428במקום  ₪ 38,280במכרז המקורי(.

סעיף 6
אישור החלטות ועדת כספים מיום  29/01/2014בהתאם לנספח )ב'(המצורף :
שינויים בתב"רים.
א.
סגירת תב"רים.
ב.
ראש העירייה:
כולכם קיבלתם את פרוטוקול ועדת הכספים מיום  .29.1.2014תודה לגזבר שטרח על המלאכה.
מדובר בתב"רים מתקופה הקודמת .האם יש התייחסויות?
מר שי אבן:
אני מבקש להתייחס לתב"ר בית הצעירים ולהגיד בשעה טובה .תודה להנהלת העירייה ולראש
העירייה ,שמסייעים בכך לעידו דותן ולי לממש את החזון שלנו .משמח אותנו שבית הצעירים הוא
אחד הפרוייקטים הראשונים שמאושרים בקדנציה הזו וזה מסמל את הכיוון שאנחנו הולכים בו.
ראש העירייה:
תודה שי .כולנו סומכים עליכם .ראינו כבר את התחלת הפעילות והיא מרשימה .חלמנו על כך
הרבה שנים ולכן אנחנו ניתן לכם את הגיבוי.
ניגש להצבעה .מי בעד אישור החלטות ועדת כספים מיום  29/01/2014בהתאם לנספח המצורף :
שינויים בתב"רים.
א.
סגירת תב"רים ?
ב.
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד החלטות ועדת כספים מיום  29/01/2014בהתאם לנספח המצורף :
שינויים בתב"רים.
א.
סגירת תב"רים.
ב.
סעיף 7
אישור המלצת ועדת הקצאות קרקע מיום  20/01/2014להקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
ביל"ו" בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  ,12קריית שרת) .בנספח ג'(
ראש העירייה:
אני מבקש להודות למתי בורושק ,חברת מועצת העיר ויו"ר ועדת ההקצאות ,ואודה לך על הצגת
הנושא.
גב' מתי בורושק:
ברחוב פרץ בקרית שרת פועל בית כנסת קטן ,ישן וצנוע .הם הגישו בקשה לבנות מחסן לאחסון
ציוד בית הכנסת .הועדה המליצה בחום לאשר בקשתם.
ראש העירייה:
תודה מתי .האם יש התייחסויות?
מר חיים ברוידא:
האם השכנים יודעים על כך? האם יש התנגדויות מצידם?
מתי בורושק:
פורסמו שתי הודעות כחוק ולא הוגשו התנגדויות לבקשה.
ראש העירייה:
ניגש להצבעה .מי בעד אישור המלצת ועדת הקצאות קרקע מיום  20/01/2014להקצאת קרקע
לעמותת "בית כנסת ביל"ו" בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  ,12קריית שרת?
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד המלצת ועדת הקצאות קרקע מיום  20/01/2014להקצאת קרקע
לעמותת "בית כנסת ביל"ו" בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  ,12קריית שרת.
סעיף 8
אישור להסכמים בנוגע למבנה חדר טרנספורמציה ברחוב רבוצקי .98
ראש העירייה:
אבקש מהיועצת המשפטית להציג הנושא.
עו"ד דפנה קינן:
מדובר במבנה של חדר טרנספורמציה בבית הכנסת "אוהל ארי" ברחוב רבוצקי .זהו הסדר משפטי
של הקצאת  40מ"ר לחברת החשמל לצורך מערכת שנאים במקום .הקרקע תהייה באחזקת חברת
חשמל והם אלה שיתחזקו את המקום ויישאו בכל ההוצאות.
ראש העירייה:
תודה .האם יש התייחסויות?
מר חיים ברוידא:
האם הדבר הובא לידיעת השכנים?
עו"ד דפנה קינן:
זה דבר קיים ועובד .התחנה היא חצי תת-קרקעית .זה חלק מהקצאה ,שכבר אושרה בעבר.
מר חיים ברוידא:
האם הציבור מודע שבתוך החדר יש חדר טרנספורמציה? מן ההגיון והיושר שהתושבים ידעו.
מדובר על רעש וקרינה.
מר איתן גינזבורג:
אנחנו מדברים עכשיו על החלטה לאשר הסכם עם חברת החשמל ולא על עצם הקמת חדר
טרנספורמציה ,וזאת בין היתר כדי לשים קץ להפסקות החשמל שקורות במקום כל שני וחמישי.
כנהוג במקרים אלה ,יהיה שילוט על דלת החדר" :חשמל".
מר חיים ברוידא:
כשמקימים מערכת כזו ,חשוב שהציבור ידע על כך.
ראש העירייה:
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נראה לי שהנושא מוצה .מי בעד אישור להסכמים בנוגע למבנה חדר טרנספורמציה ברחוב רבוצקי
? 98
הצבעה:
בעד – 16
נגד –
נמנע – 2
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ההסכמים בנוגע למבנה חדר טרנספורמציה ברחוב רבוצקי . 98
ראש העירייה:
אני מבקש לעשות אתנחתא קצרה ולחזור לקוד האתי ,שעסקנו בו בתחילת הישיבה .השקענו
מאמץ רב בהפקת קלף ,הכולל את עקרונות הקוד האתי ואני מבקש שנעביר אותו עכשיו בין כל
חברי מועצת העיר ונחתום עליו.
ראש העירייה וחברי מועצת העיר חותמים על קלף הקוד האתי.

סעיף 9
אישור התקשרות בין העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת הפנאומטית בשכונת נווה
זמר )נספח ה'(.
ראש העירייה:
אבקש ממנכ"לית העירייה להציג הנושא.
גב' מיכל הירש-נגרי:
דיווחנו בהנהלה שביצענו בדיקות מקיפות על המערכת הפניאומטית ולקחנו בחשבון את
השיקולים הכלכליים ,הסביבתיים ,החברתיים וההנדסיים .לאור הבדיקות ,הוברר שאכן מדובר
במערכת מתקדמת ונגישה ,המאפשרת ומעודדת הפרדת פסולת במקור ומייתרת כניסת משאיות
לשכונה .לכן החלטנו ,שאנחנו ,כעיר המקדמת קיימות ,ממשיכים בפרוייקט זה .בדקנו גם עם
העיר יבנה ,שבה הוקמה מערכת פניאומטית לפינוי אשפה .ההתקשרות ביבנה עם החברה המבצעת
הייתה לפני שבע שנים .המערכת אצלנו הרבה יותר מתקדמת ומשוכללת ובדקנו ואכן ניתן יהיה
כנראה לחבר בעתיד שכונות נוספות כמו נאות שדה ושכונת רסקו למערכת וכן בתים צמודי קרקע.
ראש העירייה:
תודה .האם יש התייחסויות?
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מר חיים ברוידא:
מי החברה הזוכה?
גב' מיכל הירש-נגרי:
ריקטק.
ראש העירייה:
הנושא נדון בהנהלה וטרם נדון במועצה ,אף שהעבודות התחילו בפועל .לכן ,ביקשנו לעצור ולערוך
שוב בדיקה מקיפה ורק אז החלטנו להביא לאישור המועצה ולהמשיך בפרוייקט .עו"ד דפנה קינן
הכינה מסמך הכולל את כל היתרונות והחסרונות של ביטול ההסכם והחלטנו ללכת על זה קדימה.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לענת אהרוני ,המנכ"לית הפורשת של החברה לפיתוח רעננה,
שעבדה קשה על מיזם זה .אנחנו מאמינים שאנחנו יוצאים לדרך ירוקה בשכונה חדשה עם
אפשרויות ירוקות .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור התקשרות בין
העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת הפניאומטית בשכונת נווה זמר?
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד התקשרות בין העירייה לבין הזכיין לעניין הסכם הזיכיון למערכת
הפניאומטית בשכונת נווה זמר.
סעיף 10
אישור המלצת ועדת תמיכות מיום ) 19/02/2014נספח ו'(.
ראש העירייה:
אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא.
מר אמיר ברטוב:
הועדה דנה בתמיכה לאגודות הספורט ,לתזמורת סימפונט רעננה ולעמותה לקשיש .הסתבר לנו כי
נפלה טעות בחישוב האחוזים על-פי התבחינים משנה קודמת בספורט ולכן ,כדי לא לעכב את
התמיכות לאגודות הספורט ,הצענו לתת מקדמה של  40אחוז מהתמיכות שאושרו בשנת ,2013
ובחודש הבא נדון בתמיכות לפי התבחינים החדשים ונשלים את הסכום שניתן במקדמה .לגבי
הסימפונט והעמותה לקשיש קיבלנו החלטות לגבי סכום התמיכה השנתי המלא .אני מבקש לתקן
טעות שלי .לצערי נשמטה מהטבלה של התמיכות לספורט שורה אחת ,הנוגעת לתמיכה למועדון
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הכדורת ע"ס  .₪ 10,000בהתאם יקבל המועדון מקדמה ע"ס  ₪ 4000והיתרה תושלם כשנסכם
התמיכות על בסיס התבחינים החדשים.
ראש העירייה:
אני מבקש להודות לסימה ,יו"ר ועדת התמיכות ולכל חברי הועדה .אני מקווה שהתיקונים
בתבחינים ייעשו בהקדם כדי שנוכל להעביר התמיכות לאגודות הספורט ושיוכלו לפעול בצורה
מיטבית .אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי לאישור המלצת ועדת תמיכות  ,כולל התיקון
שהציג הגזבר  ,מיום ?19/02/2014
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע -
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד המלצת ועדת תמיכות מיום  19/02/2014כולל התיקון שהוצג.
סעיף 11
אישור תרומה בסך  ₪ 1,500עבור מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון.
ראש העירייה:
האם יש התייחסויות? תודה ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 1,500עבור מרכז סיוע
לנפגעות תקיפה ונפגעי מינית השרון?
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 1,500עבור מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
השרון.
ראש העירייה:
אני מבקש להתנצל על שהכנסנו ברגע האחרון סעיף נוסף לתרומה ,זאת בעקבות פנייתו של משה
חסן ,העומד בראש עמותת "קרן רועי לא אחסר" ,שבימים אלה נערך מבצע ההתרמה השנתי
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לעמותה .זוהי הקרן המרכזית ברעננה ,שעוזרת לתלמידים בהרבה מאד תחומים בסדר גודל של
מיליון שקל לשנה .העזרה שלנו לעמותה היא צנועה ומתבקשת .אני מקווה שאתם מוכנים להעלות
סעיף זה להצבעה .תודה.
סעיף 12
אישור תרומה בסך  ₪ 1,500עבור "קרן רועי לא אחסר".
ראש העירייה:
אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 1,500עבור "קרן רועי לא
אחסר"?
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 1,500עבור "קרן רועי לא אחסר".

סעיף 13
אישור מועצת העיר להעסקת מר זיו חן ראש מטה ראש העירייה ,כעוזר אישי לראש העירייה
בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .12/11/2013
ראש העירייה:
אבקש ממנכ"לית העירייה להציג את הנושא.
גב' מיכל הירש-נגרי:
אנחנו מבקשים לאשר את זיו חן לתפקיד עוזר ראש העירייה במשרת אמון .זיו בן  ,26מקצועי,
נמרץ ומסור והתחיל עבודתו עם כניסתו של ראש העירייה לתפקידו לאחר הבחירות.
ראש העירייה:
תודה .האם יש התייחסויות?
גב' עדית דיאמנט:
אני מבקשת לציין ,שהגיל שלו איננו בפרופורציה לתלות שלנו בו .בכל פנייה ,שבה פונים אליו,
התשובות שלו תמיד נענות בנינוחות ,בשלווה ובשעות לא שעות.
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מר חיים ברוידא:
אני בהחלט מצטרף לדבריה של עדית .מבקש לדעת מה עלות מעביד של שכרו בתפקיד זה?
ראש העירייה:
לא יודע .שאלתי אותו אם המשכורות שלו בסדר ולא היו לו תלונות .נביא לידיעתך אבל לא
בפורום זה.
מר ניר קריסטל:
אני מבקש להזכיר שאבי לאופר ז"ל הביא את זיו לעירייה כעוזרו והוא אכן נכנס במלוא הקצב
והסערה לתפקידו.
ראש העירייה:
תודה ניר .חשוב להזכיר זאת.
גב' סימה פרי:
אני מצטרפת לדברים על זיו.
ראש העירייה:
זכיתי .אני מודה שעוד טרם הבחירות ,לחשו על אוזני על איכויותיו של זיו ונפגשתי איתו .ביקשתי
ממנו להיות עוזרי במידה ואזכה בראשות העירייה .ואכן ,מיום שנכנסתי לתפקידי ,חיי השתנו .אני
מתפעל מיכולותיו ועוד בגיל כל-כך צעיר .אני שמח שהוא נעדר היום מישיבת מועצת העיר כדי
שנוכל לומר דברים אלה בשבחו.
מר צבי גרינגליק:
יש לו גם זיו וגם חן.
ראש העירייה:
תודה לכולכם .מי בעד אישור להעסקת מר זיו חן ראש מטה ראש העירייה ,כעוזר אישי לראש
העירייה בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום ?12/11/2013
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את העסקת מר זיו חן ראש מטה ראש העירייה ,כעוזר אישי לראש
העירייה בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .12/11/2013

סעיף 14
אישור המלצת נציגי שר הדתות והרבנות המקומית למועצה הדתית רעננה כדלקמן:
אריה פרידמן
א.
דב פלדמן
ב.
בת שבע כהן
ג.
הרב דניאל בלר
ד.
בן-ציון בליצקי
ה.
ראש העירייה:
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור המלצת נציגי שר הדתות והרבנות
המקומית למועצה הדתית ברעננה כמפורט בפניכם ,ובכך נשלים ונאשר מועצה דתית שמשקפת
את הרכב מועצת העיר רעננה על כל סיעותיה :
אריה פרידמן
א.
דב פלדמן
ב.
בת שבע כהן
ג.
הרב דניאל בלר
ד.
בן-ציון בליצקי
ה.
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר מאשרת פה אחד את המלצת נציגי שר הדתות והרבנות המקומית למועצה הדתית
ברעננה ,שמשקפת את הרכב מועצת העיר רעננה על כל סיעותיה:
אריה פרידמן
א.
דב פלדמן
ב.
בת שבע כהן
ג.
הרב דניאל בלר
ד.
בן-ציון בליצקי
ה.
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ראש העירייה:
לפני סיום הישיבה ,אני מבקש לשתף אתכם מעומק לבי .לפני שבוע הלכה לעולמה כרמלה
גולדגלס ,שהייתה מנהלת בית-ספר "שקד" ב 11 -השנים האחרונות .הכרתי את כרמלה מקרוב.
בדרך-כלל ,הייתי מבקר אותה בבית הספר בכל יום ששי .בכל ביקור כזה עמדתי על האהבה
הגדולה שלה לתלמידים .ועכשיו ,עם מותה ראיתי את האהבה שרוחשים לה התלמידים.
ביום חמישי שעבר בשעות הערב קיבלתי שיחת טלפון מרון סגל ,יו"ר הנהגת ההורים ,שאמר לי
"זאביק ,הנורא מכל קרה" .ואני חשבתי לעצמי "מה כבר יכול להיות כל כך נורא?" ומששמעתי את
הבשורה על מותה ,הבנתי כמה זה אכן נורא ,שאישה כמו כרמלה ,בת  , 56הולכת במפתיע לעולמה.
מיד נסענו ישירות לבית הספר .וזו ההזדמנות מיכל להודות לך ,לאגף החינוך ,לשפ"ח ולכל מי
שסייע בידינו .בית הספר נפתח והתחילו להגיע אליו תלמידים ,הורים ובוגרים .למחרת התנהל בית
הספר במתכונת מיוחדת .הוקמה פינת הנצחה והילדים כתבו לכרמלה מכתבי פרדה .בשבילי היא
הייתה לא רק מנהלת מוערכת אלא גם חברה .היא נשאה דגל מיוחד והאמינה בקשר עם המיגזר
הערבי .היא לקחה על עצמה קשר עם בית ספר בטירה ויחד עם חוסיין ,מנהל בית הספר בטירה,
פיתחה מערכת יחסים ,שיתוף פעולה של שנים וחילופי משלחות וביקורים הדדיים .במפגש האחרון
בטירה ,שבו השתתפתי יחד עם חלק מחברי מועצת העיר ,ישבו וקראו יחד הגדת טו' בשבט .חלק
בעברית וחלק בערבית .ואני יושב שם וצובט את עצמי ואומר לעצמי "אלוהים בשמיים ,ראה איך
יושבים יחד ,יהודים וערבים ,ברעות ,בשמחה" .זו הייתה כרמלה .מותה היה חטוף .היא הרגישה
רע בשעות הבקר ובערב משהגיע בעלה הביתה ,מצא אותה מוטלת מתה על הרצפה .אני בטוח,
שעוד נמצא את הדרך ,יחד עם בית הספר והנהגת ההורים לזכור אותה .אני מבקש מכולם לעמוד
דקת דומייה לזכרה של כרמלה .יהי זכרה ברוך.
חברי מועצת העיר ושאר המשתתפים בישיבה עומדים דקת דומייה לזכרה של כרמלה גולדגלס
ז"ל.
ראש העירייה:
אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת המועצה מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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