לשכת מנכ"ל
כ"ט אדר ב תשע"ד
 31מרץ 2014

פרוטוקול 02/2014
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,כ' באדר א' ,תשע"ד,27/03/2014 ,
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
גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
מר שי אבן
גב' רחלי בן ארי סקת

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

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

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר חיים ברוידא
גב' מיכל ברם
גב' עדית דיאמנט
מר צבי גרינגליק

חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1אישור קריאת המרכז לתולדות רעננה על שם דן ברוך ז"ל ,בהתאם להמלצת ועדת השמות
העירונית מיום .17/03/2014
 .2אישור הגדלת חוזה  (11/11) 2013100005חברת "שירות הוגן בע"מ" עבור אחזקת מערכות
מיזוג אויר במוסדות חינוך ועירייה .הגדלה שלישית ב) 16% -לאחר הגדלה של  5.7%והגדלה
נוספת של  (5%עקב מיפוי מחודש של המזגנים ,הוספת מזגנים של מוסדות חדשים וסיום
תקופות אחריות יצרן) .סך כל ההגדלות מתחילת החוזה  .(26.7%כך שסך התמורה השנתית
לאחר הגדלה יעמוד על סך של ) ₪ 373,898במקום  ₪ 289,851.5במכרז המקורי(.
 .3אישור להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים ותכניות המתמידות בירושלים"
בבית ספר אמי"ת רננים.
 .4הנחת המלצת ועדת הנחות מתאריכים  ,05/02/2014 ,09/01/2014 ,02/10/2013 ,14/08/2013על
שולחן המועצה.
 .5אישור נוהל מחיקת חובות.
 .6שינוי נציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה  -מר שי רצר במקום גב' בתיה אלפסי.
 .7מינוי ועדת ערר לארנונה כמפורט להלן :
א .עו"ד רויטל סוויד – יו"ר
ב .מר איתי הירש הורן – חבר
ג .מר רמי בן עמי  -חבר
 .8אישור מועצת העיר להעסקת גב' חדוה אלפי פולנסקי ,כעוזרת אישית לסגנית ראש העירייה,
בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .24/11/2013
 .9אישור רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500לכבוד האירוע השנתי של עמותת פרקינסון בישראל.
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ראש העירייה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר בסעיף הראשון.
סעיף 1
אישור קריאת המרכז לתולדות רעננה על שם דן ברוך ז"ל ,בהתאם להמלצת ועדת השמות
העירונית מיום .17/03/2014
ראש העירייה
הסעיף הזה קשור לתולדות רעננה ולאישיות חשובה לרעננה ,התייעצנו עם שרה ברוך והמשפחה.
לצערה ,מיכל ברם חברת הסיעה ,לא יכלה להיות פה ,לאחר ששקלנו וחשבנו היכן המקום הנכון
שמשקף יותר מכל את אישיותו של דן ,מצאנו שזה המקום ,אלפי ילדים יעברו שם ,יסתכלו וישאלו
מי היה דן ברוך ,את מי הוא ייצג ,איך הוא נבחר באופן אישי ,פעם אחר פעם לא באמצעות סידורי
מפלגות ,אלא אחד אחד כמארגן של אנשים ,בצורה מעוררת כבוד .הצטערנו שערב הבחירות דן
ברוך הלך מאיתנו .בהחלטה משותפת עם המשפחה החלטנו שהמרכז לתולדות רעננה שהוקם
בברכתו ובשיתוף פעולה עם דן ברוך ,הוא המקום המתאים .תמיד בימי שישי פגשתי בו שם .לאחר
אישור המועצה המרכז ישא את שמו של דן .כולם ילמדו את קורות חייו ,את חזונו ,את פועלו ,זו
דרך נכונה להנצחתו.
מלבד זאת ,החלטנו שכל ט"ו בשבט יהיה בדמותו ,במחשבתו של דן ברוך ,הוא תמיד היה הסמל
לחג הזה ,זה חג שנולד עבורו ,התלמידים יזכרו את זכרו.
שרה ברוך
רוצה להודות לראש העירייה ולכל אלה שתומכים בנו ,באים ,מתעניינים ,באמת תודה לכולם.
סימה פרי
כנראה במקרה ,השבוע עברו  6חודשים ללכתו ,אני מתגעגעת אליו ,אני נמצאת באגף חזות העיר
כיו"ר ועדת שפ"ע ,והוא מוזכר שם רבות .אין מקום שדן מזוהה בו יותר מאשר במוזאון לתולדות
רעננה ,גם בהיותו מורה לחקלאות בבי"ס ברטוב ,וגם במוזיאון החקלאי שהיו לו כבית שני .זה
המקום הראוי להנציחו.
מתי בורושק
זו היתה זכות גדולה להיות תלמידה שלו .כאחת שלא אוהבת חקלאות ,הוא גרם לנו לרצות
ובאהבה אדירה לימד אותנו לשתול ,ולעשות כל מה שקשור בחקלאות.
כשנבחרתי למועצה ,קבלתי את הזר הראשון מדן ברוך ואף הביא איתו תלמידים שיעניקו לי זר.
בקדנציות הבאות לא יזכו להכיר אותו ,הוא יותר מראוי להנצחה זו.
רונית וינטראוב
גם לי היתה זכות להיות תלמידתו .זוכרת דיון במועצה על עץ הדומים כאשר שי אמר שמדן למד
את אהבת הארץ ודן הוא זה ששיקם את עץ הדומים ובמו ידיו אסף עלים ,וממעשה ידיו טופחה
השמורה .אנחנו זוכרים את המגע ,את החותם ,השורשיות שלו היתה מעבר לעבודת האדמה,
לדאוג לאנשים המוחלשים ולסייע להם בכל רגע ורגע ,ולהפגין מידות טובות ,אני גאה להיות חלק
מהמועצה שמנציחה אותו.
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דרורה כהן
לא זכיתי להיות תלמידה שלו .בעלי שהיה חבר מועצה נסע לברמשה בגרמניה במשלחת ואני
הצטרפתי .דן היה זה שלימד אותי איך להתנהג בחו"ל ,מה לקנות ומה לא וכד'.
כשהיו האוהלים פה ,במחאה החברתית ,לא ידעתי כיצד לנהוג ,הלכתי איתו לאנשים שם ,הוא
דיבר אליהם בגובה העיניים ,הפשטות והחן שלו נגעו בכולנו.
ניר קריסטל
נפלה בידי הזכות להיות בתפקיד יו"ר ועדת האימוץ שהיה בעבר תפקידו .היינו בבה"ד  7ולא
הפסיקו לציין באהבה את דן .ויש לנו משימה לבצע-לקיים ,את המשך הדרך שלו וכך נעשה.
אלי כהן
רוצה לדבר בשם קבוצה שלא זכתה להכירו באופן אישי ,הלוואי שיהיו הרבה אנשים שיזכו
שידברו עליהם בחייהם וגם במותם ,כל התושבים דברו עליו באופן חיובי ,הלוואי שנזכה לקחת
ממנו ולו מעט מהעשייה הציבורית ,ללא אינטרסים.
ראש העירייה
מי לאישור קריאת המרכז לתולדות רעננה ע"ש דן ברוך ז"ל בהתאם להמלצת ועדת השמות
העירונית מיום ?17.3.14
הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את קריאת המרכז לתולדות רעננה על שם דן ברוך ז"ל ,בהתאם
להמלצת ועדת השמות העירונית מיום .17/03/2014
סעיף 2
אישור הגדלת חוזה " (11/11) 2013100005שירות הוגן בע"מ" עבור אחזקת מערכות מיזוג אויר
במוסדות חינוך ועירייה .הגדלה שלישית ב) 16% -לאחר הגדלה של  5.7%והגדלה נוספת של (5%
עקב מיפוי מחודש של המזגנים ,הוספת מזגנים של מוסדות חדשים וסיום תקופות אחריות יצרן.
)סך כל ההגדלות מתחילת החוזה  .(26.7%כך שסך התמורה השנתית לאחר הגדלה יעמוד על סך
של ) ₪ 373,898במקום  ₪ 289,851.5במכרז המקורי(.
מיכל הירש נגרי ,מנכ"לית העירייה
בעקבות עבודת מיפוי שבוצעה בעירייה ,אנו נדרשים להגדיל את הסכם ההתקשרות עם החברה,
זאת לאחר ונתגלו מזגנים אשר לא היו רשומים בהסכם ההתקשרות עם החברה.
ראש העירייה
מי לאישור הגדלת חוזה "שירות הוגן בע"מ" עבור אחזקת מערכות מיזוג אויר כמפורט?
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הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד הגדלת חוזה "שירות הוגן בע"מ" עבור אחזקת מערכות מיזוג אויר
במוסדות חינוך ועירייה ,כך שסך כל ההגדלה היא .26.7%
סעיף 3
אישור להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים ותכניות המתמידות בירושלים" בבית
ספר אמי"ת רננים.
ראש העירייה
ועדת ההקצאות אישרה פה אחד את בקשת העמותה להגדלת ההקצאה לעמותה על גג תיכון
"אמי"ת רננים" ,זו סיטואציה שעולה בקנה אחד עם הקו לנסות ולרכז קרקעות שישמשו בו זמנית
יותר קהלים.
אני זוכר את הימים שאושרה קורן בנתה את העמותה בהרבה אהבה ,חן וחסד ,הקהל התרחב
ונעשית פה עבודה טובה ,דוגמא לרוח של רעננה.
מי לאישור הגדלת ההקצאה לעמותת מת"ן בהתאם להחלטת ועדת הקצאות קרקע ? )כמפורט
בנספח א' (.
הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את הגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים ותכניות
המתמידות בירושלים" בבית ספר אמי"ת רננים.
סעיף 4
הנחת המלצת ועדת הנחות מתאריכים  ,05/02/2014 ,09/01/2014 ,02/10/2013 ,14/08/2013על
שולחן המועצה.
ראש העירייה
אנו מניחים על שולחן המועצה את החלטות ועדת ההנחות )כמפורט בנספח ב'( ,מדובר על 4
מועדים שונים .בועדה חברים  7משתתפים 3 :אנשי ציבור ,וארבעה פקידי עירייה בכירים.
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ראש העירייה
אני מבקש את אישורכם לעדכן בנושא שאינו בסדר היום.
אתמול התקיימה ישיבה מיוחדת של הועדה לבחירת עובדים בכירים בראשותו של סגן ומ"מ ראש
העירייה ,איתן גינזבורג ,שדנה במכרז לראש מינהל החינוך .היו  27מועמדים שעמדו בתנאי הסף,
ופה אחד ללא כל היסוס – נבחרה לתפקיד הגב' נורית דנינו.
אני מכיר את נורית עוד מהעבר ,וגם בתקופה האחרונה ,ראיתי את המסירות ,האחריות ,את הדרך
שבה היא מספיקה לעשות את העבודה והכל בחן ,חסד ורחמים.
אנחנו נמשיך ונבחר בכל מכרז את המועמד הטוב ביותר.
אם אין הערות ,נמשיך בסדר היום.
סעיף 5
אישור נוהל מחיקת חובות.
ראש העירייה
אבקש מגזבר העירייה לפרט את הנוהל )מצ"ב כנספח ג'(.
גזבר העירייה
משרד הפנים פרסם נוהל מעודכן למחיקת חובות שבו הוסיף הוראות שעל מועצת העיר לאמץ
כללים .ישבנו במשך מספר שבועות לגיבוש הכללים שלפניכם ואנו מציעים למועצה לאמץ כללים
אלה.
ראש העירייה
מי לאישור אימוץ נוהל מחיקת חובות?
הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד אימוץ נוהל מחיקת חובות כמפורט בנספח ג'.
סעיף 6
שינוי נציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה  -מר שי רצר במקום גב' בתיה אלפסי.
ראש העירייה
היות ונבחר מנהל אגף חזות העיר חדש ,שי רצר ,החלטנו למנות אותו כנציג עיריית רעננה באיגוד
ערים לתברואה במקומה של גב' בתיה אלפסי.
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אנו מודים לבתיה אלפסי ששימשה כנציגת העירייה באיגוד אשר תמשיך בתפקידה כמנהלת
מחלקת קיימות.
מי לאישור מר שי רצר לנציג העירייה באיגוד ערים לתברואה?
הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד למנות את מר שי רצר לנציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה
וזאת במקום גב' בתיה אלפסי.
סעיף 7
מינוי ועדת ערר לארנונה כמפורט להלן :
עו"ד רויטל סוויד – יו"ר
מר איתי הירשנהורן – חבר
מר רמי בן עמי  -חבר
ראש העירייה
אנו מבקשים למנות הרכב נוסף לועדת ערר לארנונה אשר בראשה תעמוד עו"ד רויטל סוייד ובה
יהיה חברים איתי הירשנהורן ורמי בן עמי.
לועדה עבודה חשובה ,קשה ומפרכת ,יש לקבל החלטות משמעותיות ומעמד החלטתה כפס"ד של
בימ"ש .חשוב שהחברים יבינו את כובד המשקל המונח על כתפיהם.
מאמין שרויטל מניסיונה תעשה עבודה טובה ,וכן גם שאר חברי הועדה.
מי לאישור מינוי ועדת ערר לארנונה כמפורט להלן?
הצבעה:
בעד – 14
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ,פה אחד ,מינוי ועדת ערר לארנונה כמפורט להלן :עו"ד רויטל סוויד – יו"ר,
מר איתי הירשנהורן – חבר ,מר רמי בן עמי – חבר.
חיים גולדמן ,סגן ראש העירייה הצטרף לישיבה.
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סעיף 8
אישור מועצת העיר להעסקת גב' חדווה אלפי פולנסקי ,כעוזרת אישית לסגנית ראש העירייה,
בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .24/11/2013
ראש העירייה
אנחנו מבקשים למנות עוזרת אישית לסגנית ראש העירייה .בהתחלה הוצאנו מכרז פומבי ,אך
לאחר שבדקנו שוב ,הביעה רונית את רצונה לקבל עוזרת אישית כעובדת במשרת אמון.
יש לכך מגבלות שהחוק מטיל ,לאחר שהובנו המגבלות ,אנו מבקשים לאשר את מינוייה של חדווה
לתפקיד זה.
חדווה חרוצה ,משקיעה ומהווה תרומה לעיריית רעננה ,משקיעה ללא לאות בעבודת העירייה.
מי לאישור מינוי העסקתה של גב' חדווה אלפי פולנסקי כעוזרת אישית לסגנית ראש העירייה?
הצבעה:
בעד 15 -
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את העסקת גב' חדווה אלפי פולנסקי ,כעוזרת אישית לסגנית ראש
העירייה ,בחוזה אישי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011החל מיום .24/11/2013
איחולינו להצלחת חדווה.
סעיף 9
אישור רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500לכבוד האירוע השנתי של עמותת פרקינסון בישראל.
ראש העירייה
מי לאישור רכישת הכרטיסים אשר יתרמו לאוכלוסייה עליה תחליט מנהלת האגף לשירותים
חברתיים?
הצבעה:
בעד – 15
נגד – )(-
נמנעים – )(-
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500לכבוד האירוע השנתי של עמותת
פרקינסון בישראל.
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דרורה כהן
מצאתי לנכון לציין לשבח את אגף הקיימות שבחרו לעשות גינות קהילתיות בשבוע אהבה לסביבה
ואת התושבים שניצלו אירוע זה לשבוע אהבה לקהילה.
בשכונת רסקו ,והיות שאחד התושבים מתנדב כבר מספר שנים בעמותת "חיינו" ,מצאנו לנכון
לגייס מתנדבים מהשכונה להכין מטעמים אותנטיים ,ומכרנו במחירים סימליים בשבוע האהבה
לטבע ולסביבה ואת הסכום שגבינו תרמנו לעמותת "חיינו".
אבקש לשבח את אגף חינוך משלים ששלחו לנו מדריכה לאומנות לעשות עבודות יצירה עם הילדים
וכן את המועדון הקהילתי שהתגייס עם מדריכותיו להפעיל את הילדים.
ראש העירייה
בהחלט יישר כוח לכל העוסקים במלאכה .דרורה ,מאז שנכנסת לענייני המתנדבים את עושה
עבודה טובה.
סימה פרי
רוצה לספר על יוזמה חדשה .החל מה 5.4 -יתקיימו סיורי צפרות בפארק רעננה ,אחת לחודש,
בשבת הראשונה לכל חודש ב  9:00בבוקר.
כולם נתרמו לעניין – אנשי הפארק ,מיכל הירש-נגרי ,מנכ"לית העירייה והלשכה המשפטית
שהכינה תוך יום חוזה.
ראש העירייה
מחר מרוץ רעננה 700 ,מילדי שקד מתחילים במרוץ לכבודה של המנהלת שהלכה לעולמה לאחרונה
הגב' כרמלה גולדגלס ז"ל.
כולכם מוזמנים למרוץ.
רונית וינטראוב
סופ"ש הבא יהיה גדוש ,אומני רעננה פותחים ביתם ,כמידי שנה ,נוספים לכך "סלונים
מוסיקלים" .תגיעו ותעשירו את עצמכם ,ותביאו משובים לפעם הבאה.
ניר קריסטל
רוצה לציין כי מחר יהיו הרבה חיילים מבה"ד  7שירוצו במרוץ.
בבית של בנג'י יש הרבה גורמים שנרתמו ותורמים ,חייבים להטות לכל הנושא אוזן ולתת כתף,
לכל הפעילות המבורכת לטובת הבית הזה.
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ראש העירייה
אם לא נתראה עד ערב פסח – רוצה לאחל חג פסח כשר.
אני נועל את ישיבת מועצת העיר שמן המניין.

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה

רשמה :דפנה קינן ,עו"ד ,היועצת המשפטית
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