לשכת מנכ"לית
א' תמוז תשע"ד
 29יוני 2014
סימוכין85029 :

פרוטוקול 05/2014
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי כח' סיון ,תשע"ד,26/06/2014 ,
בשעה  , 18:00בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
מר שי אבן
מר שלמה פרידמן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר 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
גב' דרורה כהן
גב' מתי בורושק
גב' רחלי בן ארי סקת

חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
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על סדר היום:
 .1תשובות לשאילתות.
 .2אישור רישום הערת אזהרה גוש  6581חלקה  -813רח' רבוצקי .66
 .3אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן :
א .אישור מועצת עיר להקצאות לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות לשם הארכת תקופת
חכירה בארבע מעונות יום קיימים.
ב .אישור מועצת עיר לחוזה חכירה בין עיריית רעננה לקהילת רענן.
ג .אישור מועצת עיר לחוזה בנוגע להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים ותכניות
המתמידות בירושלים" בבית ספר אמית רננים ,בגוש  7655מחלקה  387לצורך הקמת קמפוס
לימודי יהדות לנשים.
ד .אישור מועצת עיר לחוזי רשות שימוש וחכירה במסגרת הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
בילו" בשטח של כ 564 -מ"ר בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  12שבקריית שרת.
 .4אישור עדכון תקציב פיתוח בהתאם להמלצת ועדת הכספים מיום .23/06/2014
 .5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .24/06/2014
 .6אישור מועצת העיר להשתמש מתוך יתרת ההכנסות מכספים שנגבו כהיטל השבחה לשנת
הכספים  ,2014לטובת השקעה בחינוך עד  5מיליון  .₪כל זאת בכפוף ובהתאם להוראות
הקבועות בסעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  ,1965-כפי שתוקן
בתיקון מס' .98
יצוין כי החלטה זו טעונה אישור שר הפנים.
 .7בקשה לשינוי מורשי חתימה על מסמכים בהעדרו של גזבר העירייה כדלקמן :במקום גב' מירי
קרייצברג ,מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות )כפי שהוחלט במועצת העיר מיום (14.11.2013
למנות את גב' אירית יהל ,סגנית הגזבר ומנהלת אגף הכנסות ,כמורשית חתימה עפ"י סעיף
203א' לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
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 .8מינוי עו"ד איתן גינזבורג כמ"מ של עידו דותן בועדת מכרזים.
 .9אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה כמפורט בנספח
המצורף.
 .10אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל"ה  ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לסמנכ"ל מינהל וקיימות בעירייה :כל הסמכויות
הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל סעיף  171א' לפקודת
העיריות.
 .11הארכת אישור לעבודה נוספת מחוץ לעירייה לעובד עירייה.

ראש העירייה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין .נפתח בשתי שאילתות ,שנדחו מהישיבה
הקודמת.
סעיף 1
תשובות לשאילתות.
ראש העירייה
אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב על השאילתא הראשונה.

ביום העצמאות האחרון התקיימה תפילה המונית לשלום מדינת ישראל בחסות העירייה ברחבת
יד לבנים בעיר .במקום הוצבה מחיצה לבודד בין גברים לנשים.
הנושא המכונה הדרת נשים ברעננה אינו יורד כבר שנים מסדר היום הציבור בעיר .עמדתי האישית
היא שיש לכבד כל מגזר על פי תפיסת עולמו ,כל עוד אינו פוגע ברגשות האחר ואינו כופה זאת עליו.
מחד ידועה לי עמדת סיעת מר״צ שהיא השותף הבכיר בקואליציה שלך  -נגד מוחלט!!! שאף
פירסמה הודעה חריפה בדף הפייסבוק שלה בעקבות הצבת פרגוד ההפרדה ביום העצמאות:
״נמשיך להאבק כדי שלא יהיו עוד מחיצות ,הפרדות ,מושבים מיוחדים בשום צורה מיוחדת ,כדי
להפריד בין אנשים בעיר״ נאמר בהודעת מר״צ .חבר המועצה שי אבן ממר״צ הגיב בקול רענן:
״נטפל בעניין ונביע מחאתנו החריפה מעצם העובדה שהארוע התקיים״ .מאידך ידועה לי עמדת
הסיעה הדתית המאוחדת השניה בגודלה בקואליציה שלך הדוגלת בהצבת המחיצה בין גברים
לנשים על פי ההלכה.
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אדוני ראש העיר ,כמי שעומד בראש המערכת ומנתב מדיניות ,הציבור בעיר ודאי צמא לשמוע את
עמדתך האישית בעניין:
שאלתי היא:
האם ימשיכו להיות פרגודי הפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי ברעננה באותה מתכונת של
הארוע האחרון ,או לחילופין תמנע הפרדה מכל סוג שהוא בעתיד?
בברכה,
חיים ברוידא
חבר מועצת העיר
סיעת ״רעננה הבית שלי״
גב' מיכל הירש-נגרי
השאילתא הראשונה מטעם חבר המועצה חיים ברוידא בנושא הדרת נשים .להלן תשובת העירייה.
מחלוקות אידיאולוגיות ואחרות הן חלק מחיים משותפים ,הדרך ללבן אותן היא דיאלוג פורה
ומכבד.
עמדתה הנחרצת של סיעת מרצ הרואה במחיצה בכל עת הדרת נשים אינה בגדר סוד ,כמו גם
ידועה עמדתה הברורה של הסיעה הדתית המאוחדת המתנגדת גם היא להדרת נשים ,ואינה רואה
במחיצה משום הדרת נשים.
הקואליציה בהנהגת ראש העיר זאב בילסקי פועלת מיום הקמתה במשותף למען תושבי רעננה,
תוך הבנה כי אחדות אינה אחידות.
הסיעות מקיימות ביניהן שיח ענייני ופתוח שבתוכו ניתן לנהל גם אי הסכמות בדרך ראויה.
עם זאת ,לא ברורה לנו פנייתך ,שכן בעמדה שאתה מציג קיים דיסוננס פנימי עמוק .חשוב שתבין,
כי אין הכרעה לכאן או לכאן שאינה פוגעת ברגשות האחר.
על כן נפעל בנושא זה בכל האירועים בעתיד ,כמו ביתר הנושאים העולים על הפרק ,כהנהגה
אחראית המתחשבת ברגשותיהם של כל הצדדים.
ראש העירייה
אני מבקש להודות לחברי המועצה אלי כהן מסיעת "הבית היהודי" ,רונית וינטראוב ושי אבן
מסיעת מר"צ על הסיוע בניסוח התשובה המשותפת .זו התשובה שלנו.
ראש העירייה
אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב על השאילתא השנייה.
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גב' מיכל הירש-נגרי
השאילתא היא מטעם חבר המועצה חיים ברוידא בנושא עירית גל .תשובת העירייה היא כדלקמן:
השאילתא:

אדוני ראש העיר  ,על פי החוק ,ויאשרו זאת ודאי היועצות המשפטיות של העירייה הספונות
לשולחן זה ,כי סעיף 140א.ואני מצטט ״פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני
כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש
העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך ,והוא רשאי להכין לעצמו העתק לרבות העתק צילומי ,או
תקציר מהם״.
ביום  18.3.2014נשלח אליך מכתב שבו נתבקשת להמציא מסמכים שתוכנם נמסר לך ,הנוגעים
לחוזה העסקתה של עו״ד עירית גל .הבקשה לא בוצעה!!!
ביום  2.4.2014נשלח מכתב תזכורת שניה שטרם התקבלו המסמכים המבוקשים .הבקשה לא
בוצעה!!!
ביום  17.4.2014נשלחה אליך תזכורת שלישית לקבלת המסמכים המבוקשים .הבקשה לא
בוצעה!!!
ב  12.5.2014נשלחה אליך תזכורת רביעית לקבלת המסמכים שבה היו מכותבים כל חברי מועצת
העיר .הבקשה לא בוצעה!!!
בין לבין שוחחתי עם מנכ״לית העירייה שהוסמכה על ידך להשיב על פניותי והובטח כי המסמכים
יועברו לעיוני כמתחייב בחוק .הבקשה לא בוצעה!!!
עד כה ,חלפו כמעט חודשיים וחצי והמסמכים המבוקשים לא נמסרו לעיוני .המדובר בחוזים שהיו
עתידים להיחתם עם עו״ד גל בתקופה שבה אתה שימשת בראשות העיר .העדר מענה ואי כיבוד
החוק מעלה מספר אפשרויות:
 .1עו״ד עירית גל מועסקת ללא חוזה
 .2העירייה בראשותך מבקשת להעלים מעיני הציבור את חוזה העסקתה.
 .3עו״ד עירית גל משתכרת מעבר לשכר שקבע חוזה העסקתה.
אשמח כמובן במעמד ישיבת מועצת העיר לקבל את המסמכים המבוקשים.
תזכורת חמישית:
 .1חוזי העסקה של עו״ד עירית גל )מצויים למיטב ידיעתי במשרדי גזבר העירייה ובמחלקה
המשפטית(
 .2מכתב תגובתה של עו״ד גל למבקר העירייה בנושא העלאת שכרה) .המבקר יאשר שקיים
כזה בלישכתו(
 .3חוזה העסקה החדש המתגבש או התגבש עם עו״ד גל או לחילופין לקבל תשובה עניינית,
מדוע אתה אינך מעביר את המסמכים המבוקשים כמתחייב בחוק.
בברכה
חיים ברוידא
חבר מועצת העיר
סיעת ״רעננה הבית שלי״
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תשובה לשאילתא:
התשובות לשאלותיך שהפנית לראש העירייה ,בצרוף צילום הנספח בדבר עדכון ההסכם שבתוקף
עם עו"ד גל ,על פי המלצות דו"ח מבקר העיריה ,נמסרו לך בתשובת מנכ"לית העיריה שנשלחה
אליך בדואר האלקטרוני.
מר חיים ברוידא
אני רוצה את המסמכים .איפה המסמכים .אני רוצה את המסמך של דו"ח מבקר העירייה.
מר איתן גינזבורג
קיבלת במייל.
מר חיים ברוידא
יש פה בעיה .אתה משמש בדרך לא הוגנת ומפר את החוק .ביקשתי שוב ושוב ואתה מתחמק.
כנראה שניפגש במקומות אחרים.
מר איתן גינזבורג
קיבלת תשובות לכל מה ששאלת.
מר חיים ברוידא
אתה אל תתערב .אינני מדבר אליך.
מר איתן גינזבורג
אני חבר מועצה בדיוק כמוך ואני יכול לדבר בדיוק כמוך.
מר מיכאל רייזמן
אתה לא תגיד למי לדבר ולמי לא .הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
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מר חיים ברוידא
מיכאל ידידי ,האם מקובל עליך שראש עיר לא נותן מסמכים.
מר איתן גינזבורג
השאילתא נשאלה וניתנה תשובה.
מר חיים ברוידא
השאילתא היא לא תשובה .פשוט עבריינות נטו.
מר חיים ברוידא
רונית את משתפת פעולה עם ראש עיר שמשמש באופן בוטה כעבריין.
רונית וינטראוב
תחזור בך מהמילה הזאת .אתה לא יכול לעשות את זה .גם אני הייתי באופוזיציה ,וראיתי פה
שעוברים על החוק ולא השתמשתי במילה הזאת.
מר חיים ברוידא
הוא מפר חוק שיטתי .יש כאן אדם שמפר את החוק וקוראים לו זאב בילסקי והציבור צריך לדעת
את זה .הוא עבריין .רונית ,את היית באופוזיציה לפני כמה חודשים.
גב' רונית ויינטראוב
ולא התנהגתי כמוך.
מר חיים ברוידא
מה שעושה ראש העירייה הוא עבירה על החוק כי הוא מונע מחבר מועצה לקבל מסמכים.
ראש העירייה
אני מבקש לעבור לסעיף  2שעל סדר היום.
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סעיף 2
אישור רישום הערת אזהרה גוש  6581חלקה  -813רח' רבוצקי ) 66מצ"ב בנספח א'(.
ראש העירייה
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור רישום הערת אזהרה גוש  6581חלקה
 -813רח' רבוצקי ?66
הצבעה
בעד – 13
נגד – 1
נמנע – 1
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות אישור רישום הערת אזהרה גוש  6581חלקה  -813רח' רבוצקי
.66

סעיף 3
אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן :
א .אישור מועצת עיר להקצאות לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות לשם הארכת תקופת
חכירה בארבע מעונות יום קיימים.
ב .אישור מועצת עיר לחוזה חכירה בין עיריית רעננה לקהילת רענן.
ג .אישור מועצת עיר לחוזה בנוגע להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים
ותכניות המתמידות בירושלים" בבית ספר אמית רננים ,בגוש  7655מחלקה  387לצורך
הקמת קמפוס לימודי יהדות לנשים.
ד .אישור מועצת עיר לחוזי רשות שימוש וחכירה במסגרת הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
בילו" בשטח של כ 564 -מ"ר בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  12שבקריית שרת.
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ראש העירייה
הנושאים אושרו בוועדת הקצאות ובהנהלה ואנו מבקשים אישור מועצת העיר .אם אין הערות,
ניגש להצבעה .מי בעד אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן :
א .אישור מועצת עיר להקצאות לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות לשם הארכת תקופת
חכירה בארבע מעונות יום קיימים )בנספח ב' המצ"ב(
ב .אישור מועצת עיר לחוזה חכירה בין עיריית רעננה לקהילת רענן )בנספח ב' המצ"ב(.
ג .אישור מועצת עיר לחוזה בנוגע להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים
ותכניות המתמידות בירושלים" בבית ספר אמית רננים ,בגוש  7655מחלקה  387לצורך
הקמת קמפוס לימודי יהדות לנשים )בנספח ב' המצ"ב(.
ד .אישור מועצת עיר לחוזי רשות שימוש וחכירה במסגרת הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת
בילו" בשטח של כ 564 -מ"ר בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  12שבקריית
שרת?)בנספח ב' המצ"ב(
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע – 2
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות אישור המלצות ועדת הקצאות קרקע כמפורט להלן :
א .אישור מועצת עיר להקצאות לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות לשם הארכת
תקופת חכירה בארבע מעונות יום קיימים.
ב .אישור מועצת עיר לחוזה חכירה בין עיריית רעננה לקהילת רענן.
ג .אישור מועצת עיר לחוזה בנוגע להגדלת ההקצאה לעמותת "מתן מרכז תורני לנשים
ותכניות המתמידות בירושלים" בבית ספר אמית רננים ,בגוש  7655מחלקה  387לצורך
הקמת קמפוס לימודי יהדות לנשים.
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ד .אישור מועצת עיר לחוזי רשות שימוש וחכירה במסגרת הקצאת קרקע לעמותת "בית
כנסת בילו" בשטח של כ 564 -מ"ר בגוש  7649חלק מחלקה  62ברחוב פרץ  12שבקריית
שרת.

סעיף 4
אישור עדכון תקציב פיתוח בהתאם להמלצת ועדת הכספים מיום ) 23/06/2014בספח ג' המצ"ב(.
ראש העירייה
האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור עדכון תקציב פיתוח בהתאם להמלצת
ועדת הכספים מיום ?23/06/2014
הצבעה
בעד – 13
נגד – 2
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות עדכון תקציב פיתוח בהתאם להמלצת ועדת הכספים מיום
.23/06/2014

סעיף 5
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ) 24/06/2014בנספח ד' המצ"ב(.
ראש העירייה
האם יש התייחסויות? תודה .מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ?24/06/2014
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הצבעה
בעד – 14
נגד – 1
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .24/06/2014

סעיף 6
אישור מועצת העיר להשתמש מתוך יתרת ההכנסות מכספים שנגבו כהיטל השבחה לשנת הכספים
 ,2014לטובת השקעה בחינוך עד  5מיליון  .₪כל זאת בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות בסעיף 13
לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  ,1965-כפי שתוקן בתיקון מס' .98
יצוין כי החלטה זו טעונה אישור שר הפנים.
ראש העירייה
הכוונה לשפר את מערך החינוך על-ידי הזרמת תקציבים נוספים לחינוך .האם יש התייחסויות?
תודה .מי בעד אישור מועצת העיר להשתמש מתוך יתרת ההכנסות מכספים שנגבו כהיטל השבחה
לשנת הכספים  ,2014לטובת השקעה בחינוך עד  5מיליון  .₪כל זאת בכפוף ובהתאם להוראות
הקבועות בסעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  ,1965-כפי שתוקן בתיקון
מס' ?98
יצוין כי החלטה זו טעונה אישור שר הפנים.
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
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החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד ,להשתמש מתוך יתרת ההכנסות מכספים שנגבו כהיטל השבחה
לשנת הכספים  ,2014לטובת השקעה בחינוך.
כל זאת בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות בסעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה  ,1965-כפי שתוקן בתיקון מס' .98
יצוין כי החלטה טעונה אישור שר הפנים.

סעיף 7
בקשה לשינוי מורשי חתימה על מסמכים בהעדרו של גזבר העירייה כדלקמן :במקום גב' מירי
קרייצברג ,מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות )כפי שהוחלט במועצת העיר מיום  (14.11.2013למנות
את גב' אירית יהל ,סגנית הגזבר ומנהלת אגף הכנסות ,כמורשית חתימה עפ"י סעיף 203א'
לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
ראש העירייה
אם אין התייחסויות ,מי בעד בקשה לשינוי מורשי חתימה על מסמכים בהעדרו של גזבר העירייה
כדלקמן :במקום גב' מירי קרייצברג ,מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות )כפי שהוחלט במועצת העיר
מיום  (14.11.2013למנות את גב' אירית יהל ,סגנית הגזבר ומנהלת אגף הכנסות ,כמורשית חתימה
עפ"י סעיף 203א' לפקודת העיריות )נוסח חדש(?
הצבעה
בעד15 -
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד בקשה לשינוי מורשי חתימה על מסמכים בהעדרו של גזבר
העירייה כדלקמן :במקום גב' מירי קרייצברג ,מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות )כפי שהוחלט
רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני www.raanana.muni.il *9107
טל • 09-7610210 .פקס09-7610207 .
12

לשכת מנכ"לית
א' תמוז תשע"ד
 29יוני 2014
סימוכין85029 :

במועצת העיר מיום  (14.11.2013למנות את גב' אירית יהל ,סגנית הגזבר ומנהלת אגף הכנסות,
כמורשית חתימה עפ"י סעיף 203א' לפקודת העיריות )נוסח חדש(.

סעיף 8
מינוי עו"ד איתן גינזבורג כמ"מ של עידו דותן בועדת מכרזים.
ראש העירייה
מי בעד מינוי עו"ד איתן גינזבורג כמ"מ של עידו דותן בועדת מכרזים?
הצבעה
בעד – 13
נגד 2 -
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות מינוי עו"ד איתן גינזבורג כמ"מ של עידו דותן בועדת מכרזים.

סעיף 9
אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה כמפורט בנספח המצורף
)בנספח ה' המצ"ב(.
ראש העירייה
מי בעד אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה כמפורט בנספח
המצורף?
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הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע – 2
החלטה:
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר
העירייה כמפורט בנספח המצורף.
סעיף 10
אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
התשל"ה  ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לסמנכ"ל מינהל וקיימות בעירייה :כל הסמכויות
הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה
אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה  ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לסמנכ"ל מינהל
וקיימות בעירייה :כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא
חל סעיף  171א' לפקודת העיריות?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה את אישור לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה  ,1975 -לאצילת הסמכויות הבאות לסמנכ"ל מינהל וקיימות
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בעירייה :כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה לפטר עובדי עירייה ,שעל פיטוריהם לא חל
סעיף  171א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה
פרי ,אנחנו מאחלים לך הצלחה.

סעיף 11
הארכת אישור לעבודה נוספת מחוץ לעירייה לעובד עירייה.
ראש העירייה
מדובר בעובד שקיבל אישור לעבודה נוספת מחוץ לעירייה לשנה ועכשיו אנחנו מבקשים להאריך
בשנה נוספת .מי בעד הארכת אישור לעבודה נוספת מחוץ לעירייה לעובד עירייה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הארכת אישור לעבודה נוספת מחוץ לעירייה לעובד עירייה.

ראש העירייה
ברשותכם אני מבקש להוסיף סעיף לסדר היום .בזמנו הייתה כוונה למנות את אבי רחף ,מנהל אגף
רכש ולוגיסטיקה ,לדירקטור בתאגיד "מי רעננה" והדבר לא יצא לפועל .אני מבקש לחדש את
הבקשה .יש זיקה לתפקידו ולנושאי מים .מי בעד מינוי אבי רחף כנציג העירייה בדירקטוריון
תאגיד המים "מי רעננה"?
רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני www.raanana.muni.il *9107
טל • 09-7610210 .פקס09-7610207 .
15

לשכת מנכ"לית
א' תמוז תשע"ד
 29יוני 2014
סימוכין85029 :

הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מינוי אבי רחף כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים "מי
רעננה".
ראש העירייה:
אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת מועצת העיר מן המניין.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה
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נספחים:
נספח א' לסעיף  2בפרוטוקול
20140527130523577
pdf .

נספח ב' לסעיף  3בפרוטוקול
סעיף  3א'
הקצאה לוויצו
לאישור מועצ ת העירpdf .

סעיף  3ב'
חוו ת דע ת משפטי ת
הסכם חכירה
רעננה לקהיל ת רענןpdf .
ת עיריי
בין
קהיל
חכירה
רעננה
לחוזה
עיריי ת
רענן.תpdf

סעיף  3ג'
מ תן מרכז תורני
מ תן מרכז תורני
הג דל ת ההקצאה
לנשים תוספ ת להסכםdoc .
לנשים רשו ת וחכירהtif .
לעמו ת ת מ תן בבי ת ספר אמי ת רננים לאישור מועצהpdf .

סעיף  3ד'
חוו ת דע ת למועצ ת
בי ת כנס ת בילו
בי ת כנס ת בילו
docת בי ת כנס ת בילוpdf .
לעמו ת
חכירה.
קרקע
חוזה
הקצא ת
נספח ב
doc
במסגר ת
וחכירהת שימוש.
הקצאה רשו
חוזיאשימוש
נספח
עיר בנושא
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