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פרוטוקול /102/60
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום שני כז' באלול תשע"ד ,22.2.2/60
בשעה  , 62://בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
מר שי אבן
מר שלמה פרידמן
גב' דבי סלוצקי
גב' דרורה כהן
גב' מתי בורושק
גב' רחלי בן ארי סקעת

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

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

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
מר אלי כהן
גב' מיכל ברם
מר עידו דותן
גב' פרי נתיב
גב' אילנה בראף ,עו"ד

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
יועצת משפטית
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על סדר היום:
 .0הרמת כוסית לרגל החג.
 .4הצגת תוכנית "מערכת מפנה" – מפקד תחנת כפר סבא סנ"צ פרץ רצון.
 .0הצעה לסדר.
 .2הנחת דו"ח רבעוני – רבעון שני (אפריל – יוני)  4102על שולחן המועצה.
 .5אישור ועדת הקצאות מיום  4971074102להמשך הקצאה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה,
בגוש  ,9590חלק מחלקות .029 ,229 ,995
 .9אישור עדכון תב"רים בהתאם להמלצת ועדת כספים מיום .4071974102
 .0אישור מועצת עיר להארכת שירות של עובדת עירייה מעבר לגיל  ,01בהתאם להמלצת הועדה
להארכת שירות ועל פי החלטת ראש העירייה.
 .9אישור מועצת העיר להגדלת שכר למהנדס העיר מ –  95%ל –  81%משכר מנכ"ל.
 .8פתיחת חשבון בנק נפרד להפקדת כספי היטל השבחה לטובת השקעה בחינוך עד  5מיליון  ,₪כל
זאת בהתאם להוראות הקבועות בסעיף  00לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה –
 ,0895כפי שתוקן בתיקון מס'  ,89בהמשך לאישור מועצת העיר מיום .4971974102
 .01אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.
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סעיף 6
הרמת כוסית לרגל החג.
ראש העיר מברך.
סעיף 2
הצגת תכנית "מערכת מפנה".
ראש העירייה
המשטרה מבצעת עבודה בכל התחומים החשובים ,אנו שמחים לארח אותך ולשמוע סקירה.
סנ"צ רצון פרץ
מציג את תוכנית "מערכת מפנה" :המטרה העיקרית היא להגדיל את סיכוי העבריין להיתפס.
יש מספר נדבכים לנושא:
אמון הציבור :עד היום האירועים שפגעו באמון הציבור הם אירועים קטנים ולא משמעותיים ולא
מעידים על הכלל ,הכלל הוא שהשוטרים עובדים קשה  42שעות ביממה בחגים ,בשבתות ,וכך צריך
למדוד את העניין ,אמון הציבור עלה בשנים האחרונות.
הרתעה :בתחום ההרתעה בוחנים לפי כמות כתבי האישום (ולא רק עפ"י כמות התיקים שנפתחת).
ברעננה יש קורלציה בין הפשיעה המדווחת לבין הפשיעה הקיימת.
קיימת עליה בכתבי האישום של פיהם בוחנים אותנו ,בכל תחנה בחנו את העבירות בעיר .אצלנו יש
 2תחומים-התפרצויות לדירה ,סמים ,שבחי"ם ,התפרצויות לרכב ,וגניבות רכב.
תחנת כפ"ס ,הכפילה בכל התחומים את כמות כתבי האישום.
באזור יש הרבה גנבים ולא ניתן להעלים את הגנבים .יש להתמודד ולנסות להגדיל את הסיכוי
לתפסם .גם בתי המשפט רלבנטיים – מה העונש שניתן על ידם.
יש ירידה בעבירות הרכוש ,וזה מוכיח שהתפיסה להרבות בכתבי אישום מוכיחה את עצמה.
ב –  4100היו  520גניבות היום .209
בשנה קודמת גם היתה ירידה של  ,41%אנו שומרים על מגמת הירידה.
סמים :יש היצע וביקוש ולכן קשה להעלים את העבירות הנ"ל .ככל שסוגרים את הגבולות
(ממצרים לבנון והשטחים) יש יותר סמים בארץ.
מעצרים עד תום הליכים :יחסית מעטים ,כי אין הרבה מקרים בעיקר בתחום הרכוש ,הסמים
והשבח"ים.
חילוט – התחנה חילטה השנה  ,₪ 911,111בשנה שעברה חילטו  ,₪ 411,111עליה יפה ומשמעותית.
נוער – מכירת אלכוהול לנוער  -השנה הוגשו  08כתבי אישום נגד מקומות שמוכרים אלכוהול .ניתן
לומר כי אוכפים בצורה רצינית .יש ברעננה עליה קלה של תיקים( 54לעומת  01 )22נערים
שמטופלים ע"י המשטרה .כרגע  2-5עצורים ,העבירות הן רכוש ,סמים ואלימות .עיקר העליה היא
באלימות .סה"כ הפשיעה ברעננה ירדה בכ –  41%גם הגניבות הקלאסיות ירדו ב –  .09%תמיד
אלימות היא נגזרת של אלכוהול .בתיקי נוער -זה עבירות חשיפה יוזמה של המשטרה.

רחוב אחוזה  ,010מיקוד  • 2011140המוקד העירוני *8010
טל • 18-0901401 .פקסwww.raanana.muni.il • 18-0901410 .
0

לשכת מנכ"לית
ז' תשרי תשע"ה
 10אוקטובר 4102
סימוכין98898 :

תאונות דרכים – ברעננה אין הרבה תאונות דרכים ,.האכיפה טובה .לא אוכפים אדום לבן או
עבירות קלות בעיקר עבירות שגורמות לתאונות דרכים.
תחנת כפ"ס קבלה ציון  .99יש אכיפה ויש הרתעה וזה משפיע על האזור.
יש כמה נדבכים בתחום "מערכת מפנה" בין היתר זה ההתייחסות לשוטרים .למשל מבצעים
סקרים :בודקים עד כמה השוטרים חולים ,כל שוטר עובר פעם בשנה ראיון אישי ,מקפידים על ימי
חופשה ,חדר כושר ,שוטר שטוב לו יעשה עבודה טובה.
שרות חוץ -משטרת כפ"ס קבלה מקום שני בארץ ,נבחנו תלונות הצבור ,שמוש בכח של השוטרים,
יש מספר פרמטרים בתחום השיטור ,נבדקו נקודות "חמות" .רחובות שמהם מתקשרים פעמים
רבות למשטרה :חניות כפולות ,רעש ,הנושאים טופלו והקריאות פחתו בצורה משמעותית.
מתנדבים  -באזור שלנו יש מתנדבים רבים בכל קנה מידה.
פרויקט ע.ל.ה – בכפ"ס ובהוד השרון – משפחות בסיכון – מקיימים פגישות עם הנערים לומדים
חוויות מהמשטרה ומהעולם החיצוני ,גורמים להם להבין שהמשטרה עוזרת לאזרחים ,ולא נגדם.
סימה פרי
היכן עומד השיטור העירוני?
סנ"צ פרץ רצון
השיטור העירוני זו אחת ההצלחות.
זה התחיל מיוזמתו של ראש העיר זאב בילסקי שבזכותו הוקם השיטור העירוני .זו תפיסה נכונה,
השוטרים לא עובדים לבד אלא עם פקחים ,מדובר בשילוב כוחות ,פקחים יכולים לטפל טוב יותר
בדברים שבסמכותם כששוטר לידם ,השוטרים נמצאים רק בעיר עצמה מכירים אותה ומטפלים
בדברים יחד בצורה נכונה.
ראש העירייה
הוחלט לאחרונה בכנסת על שיטור עירוני לרעננה  ,איתן גינזבורג היה בכנסת וייצג אותנו שם.
אני מאמין שהשיתוף פעולה בין עירייה למשטרה הכרחי והוא קיים ברוב מדינות העולם המערבי,
יוצר מכפיל כח .כמות המתנדבים הגדולה ברעננה היא מודל ארצי.
המדינה רוצה שמשטרה תטפל בהכל אך השוטרים לא נמצאים ,עומס העבודה שמוטל עליהם הוא
עצום .לעיתים לא רואים את הבית ,אנו מכשירים את הפקחים שלנו לכוון תנועה ולעשות פעילות
שבסמכות המשטרה ,זה מקל על המשטרה.
תודה על שיתוף הפעולה ועל הפרגון ,מסייע לאנשים שלנו ונותן להם את הבטחון .מאחל שלא
תהיה לך הרבה עבודה.
ניר קריסטל
רציתי לעדכן :התאחדות הקליעה בישראל מחלקת פרסים פעם בשנה ,התחרות נקראת ע"ש אבא
שלי ,השנה זכה במקום הראשון תושב רעננה.
ראש העירייה
תודה לכל המתנדבים :ניר ,דרורה וכל מי שעסק בהתנדבות במבצע "צוק איתן" למען החיילים ,זה
מחמם את הלב ותודה על כך.
רחוב אחוזה  ,010מיקוד  • 2011140המוקד העירוני *8010
טל • 18-0901401 .פקסwww.raanana.muni.il • 18-0901410 .
2

לשכת מנכ"לית
ז' תשרי תשע"ה
 10אוקטובר 4102
סימוכין98898 :

סעיף 3
הצעה לסדר.
הצעה לסדר של חיים ברוידא
נוהג הוא ברעננה מימים ימימה ,שכל ראש רשות שסיים את תפקידו מעניק לו ראש הרשות
הנכנס7החדש את תואר יקיר עיר .המסורת החלה בשנת  .0890יצחק שקולניק ז"ל קיבל באותה
שנה את תואר יקיר העיר רעננה מידי מחליפו בנימין וולפוביץ ז"ל .בשנת  0881הענקת אתה זאב
בילסקי ראש העיר הנבחר את תואר יקיר העיר לוולפוביץ .נחום חופרי שהחליף אותך העניק לך
את תואר יקיר העיר.
מן הראוי שהמסורת לא תיקטע ואנו חברי מועצת העיר נצביע בעד הצעה לסדר להעניק לנחום
חופרי את תואר יקיר העיר על שנות שירותו בראש הרשות.
גב' מיכל הירש-נגרי
תואר יקיר העיר מוענק לתושבים אשר להם תרומה ייחודית לרעננה .ההחלטה על הענקת התואר
נקבעת על ידי ועדת ציבורית מיוחדת אשר מוקמת לצורך זה אחת למספר שנים ,בסמוך לאירוע
מרכזי של העיר .במסגרת זו ניתן יהיה להגיש את מועמדותם של תושבים אשר עונים לקריטריונים
אשר יקבעו ויפורסמו מראש .לפיכך ,אנו מציעים להסיר את ההצעה מסדר היום.
ראש העירייה
לאור האמור ,מציעים להסיר את ההצעה מסדר היום.
חיים ברוידא
אנשים שעבדנו איתם ,צריך להוקיר להם כבוד ,לא היה מקום להסיר ההצעה מסדר היום ,אני
אצביע כמובן נגד ההסרה.
הצבעה
בעד – 02
נגד – 4
נמנע –
החלטה
ההצעה הוסרה ברוב דעות מסדר היום.
חיים ברוידא
למה לא דנים בשאילתות?
עו"ד דפנה קינן
עפ"י החוק יש להגיש שאילתא  0ימים לפני ישיבת המועצה ,לא שלחת בזמן לכן הנושא נדחה
לישיבה הבאה.
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סעיף 0
הונח דו"ח רבעוני  4102על שולחן המועצה.
אמיר ברטוב
אנו נמצאים בעודף בתקציב הרגיל וגם בעודף בתב"רים של  01מיליון  .₪בשנה קודמת בתקופה זו
עמדנו על גרעון של  021מיליון  ,₪זה מראה על התנהגות זהירה .אנחנו במצב של עודף ,דבר
שמחזק פעילות מאוזנת לקראת סוף שנה.
סימה פרי
ראש העיר ,ההתנהלות שאתה מוביל ,שבכל סוף חודש כל דבר נבדק ,זה טוב .דרושה מנהיגות
לדבר ,אתה מוביל במנהיגות את הבקרה המצוינת שהביאה לנתונים אלה .צריך להמשיך להיות
זהירים ועם אצבע על הדופק "יישר כח" לכל מי שעשה במלאכה :לגזבר ,למנכ"לית ולך ראש
העיר.
מיכאל רייזמן
הוצאות המימון השתפרו משמעותית ,כל נושא ההלוואות העירוניות ,ירדו ב 22 -מליון ש"ח
בחובות לבנקים ,סגרנו את החברה הכלכלית .בהזדמנות זו אני רוצה לציין את דו"ח אשראי של
חברת מעלות אשר מציינת כי הנזילות העירונית הייתה שלילית ועכשיו היא חיובית.
חיים ברוידא
כתוצאה ממה?
מיכאל רייזמן
כתוצאה מהתקציב הרגיל – התקציב השוטף .יש כמה שינויים בהתנהלות הפיננסית של עיריית
רעננה שהביאה לשינויים חיוביים ,ולפי התחזית עומדים להעלות את דרוג האשראי של עיריית
רעננה .זה בזכות ראש העיר והמנכ"לית שמוציאה לפועל את המדיניות .נקווה שנמשיך ככה.
ראש העירייה
רוצה להודות למיכל ,שמשנכנסה לתפקיד היא בודקת יחד עם הגזבר כל סכום לפני שמוציאים
אותו כדי שלא נגיע למקומות שהיינו בהם ,זה מאפשר לנו להתפתח ולשמור על יציבות פיננסית.
המשמעות של יציבות זה גם חינוך ודרך ארץ.
מדובר בכספים ציבוריים ולכן צריך לנהוג בהם בחרדת קודש .יש לשמור על התקציב שנקבע
בתחילת השנה לאורך כל השנה.
רוצה להודות למנהלי מחלקות ,האגפים ובעיקר לסגני ראש העיר ,העזרה שלכם הרוח הגבית
שאתם נותנים לי עוזרת לנו מאד .חשוב לנו כעיר איתנה לשמור על זה ולכן הדירוג של מעלות
חשוב לנו.
ברשותכם ,אבקש להוסיף סעיף מחוץ לסדר היום:
בוועדת כספים אושר מיחזור של שתי הלוואות ,עשינו לשם כך סבב טלפוני ואנו רוצים לאשר זאת.
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פרעון הלוואה מבנק איגוד והמרתה בהלוואה בסך  2.05מליון  ₪ל 0 -שנים בריבית של 0.25 %
ללא הצמדה ,ופרעון הלוואה בבנק דיסקונט והמרתה בהלוואה בסך  0.14מליון  ₪ל 0 -שנים
בריבית של פריים מינוס  1.29%ללא הצמדה.
הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
סעיף 5
אישור ועדת הקצאות מיום  4971074102להמשך הקצאה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה,
בגוש  ,9590חלק מחלקות .029 ,229 ,995
ראש העירייה
אנו מבקשים לאשר הקצאת קרקע למועדון הכדורת הותיק שברעננה.
עו"ד דפנה קינן
קיים הסכם בין מועדון עירוני לכדורת רעננה לבין העירייה משנת  08שהסתיים ב .4102 -העמותה
הגישה בקשה להמשך הקצאת הקרקע וקבלה אישור ל 5 -שנים .מדובר במועדון חברתי
שמשחקים בו  5-9פעמים בשבוע .כעת נציגי העמותה הגישו מסמכים מטעם המועצה להסדרים
שנדרשת להם הקצאה של  00שנה כדי לקבל הקצבה ,ועדת ההקצאות המליצה להאריך את
תקופת ההקצאה .מועצת העיר מתבקשת לאשר הקצאה ל 00 -שנים.
הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר מאשרת פה אחד הקצאת קרקע לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה ל 00 -שנים.
ראש העירייה
מאחל הצלחה לכדורת.
סעיף 1
אישור עדכון תב"רים בהתאם להמלצת ועדת כספים מיום .4071974102
ראש העירייה
אנו מבקשים לאשר את המלצת ועדת הכספים לעדכון תקציב תב"ר שנשלחה אליכם.
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מר אמיר ברטוב
אישור עדכון תב"רים בהתאם להמלצת ועדת כספים מיום  ,40.9.4102בתוספת תב"ר ע"ס
 ₪ 511,111לכיכר בגולומב ,עם מענק משרד התחבורה בסך  ₪ 051,111והיתרה מהשבחה ,אשר
הגיעה ממש לאחרונה ואנו מבקשים לצרפו לרשימה.
מספר
תב"ר

שם
התב"ר

סכום
מאושר

סכום
הגדלה

סכום
מעודכן

1544

שיפוצי קיץ ,ובטיחות
מקורות:השבחה

10,000,000

5,000,000

15,000,000

1547

עבודות גינון ופיתוח
מקורות  :השבחה

4,500,000

2,500,000

7,000,000

1550

אחזקה ופיתוח מאור רחובות
מקורות  :השבחה

3,000,000

700,000

3,700,000

1556

שיפוצים עירוניים
מקורות  :השבחה

2,900,000

1,000,000

3,900,000

1558

עבודות תשתית ונגישות
מקורות  :השבחה

1,000,000

400,000

1,400,000

1577

שיפוצים בהיכל הספורט
מקורות  :השבחה

1,500,000

600,000

2,100,000

1467

פיתוח שכונות חדשות
מקורות :השבחה
מקורות :סלילה

100,000,000

0
12,000,000
-12,000,000

100,000,000

1553

סלילת כבישים
מענק מ .התחבורה
השבחה

6,000,000

500,000
350,000
150,000

6,500,000

122,900,000

10,200,000

133,100,000

סה"כ :
מימון

השבחה
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הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד עדכון התב"רים בהתאם להמלצת ועדת כספים ,מיום ,40.9.4102
בתוספת תב"ר ע"ס  ₪ 511,111לכיכר בגולומב ,עם מענק משרד התחבורה בסך ₪ 051,111
והיתרה מהשבחה.
סעיף 7
אישור מועצת עיר להארכת שירות של עובדת עירייה מעבר לגיל  ,01בהתאם להמלצת הועדה
להארכת שירות ועל פי החלטת ראש העירייה.
מיכל הירש-נגרי
אנו מבקשים את אישור מועצת עיר להארכת כהונתה של עובדת מעבר לגיל  ,01בהתאם להמלצת
הועדה להארכת שירות .מטעמי צנעת הפרט לא נפרט את שם העובדת ,אשר כמובן מצוי אצלי.
הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הארכת כהונתה של עובדת מעבר לגיל .01
סעיף 8
אישור מועצת העיר להגדלת שכר למהנדס העיר מ –  95%ל –  81%משכר מנכ"ל.
מיכל הירש-נגרי
לפי החוק ובאישור משרד הפנים ניתן להגדיל למהנדס אחרי שנתיים של עבודה את השכר ב – 5%
נוספים ,כיום עברו כבר  5שנים – ממליצים לאשר .החלטה זו של מועצת העיר טעונה אישור
משרד הפנים.
חיים ברוידא
בכמה תוספת מדובר? כמה הוא מרוויח?
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מיכל הירש-נגרי
שכר מנכ"ל קבוע בחוק ואנו מבקשים ששכרו יעמוד על  81%משכר מנכ"ל.
הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הגדלת שכר למהנדס העיר ב 5% -בכפוף לאישור משרד הפנים מ-
 95%ל 81%-משכר מנכ"ל.
סעיף 2
פתיחת חשבון בנק נפרד להפקדת כספי היטל השבחה לטובת השקעה בחינוך עד  5מיליון  ,₪כל
זאת בהתאם להוראות הקבועות בסעיף  00לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה –
 ,0895כפי שתוקן בתיקון מס'  ,89בהמשך לאישור מועצת העיר מיום .4971974102
מיכל הירש-נגרי
מועצת העיר אישרה בישיבה קודמת העברת כספי היטל השבחה לטובת השקעה בחינוך עד 5
מליון ש"ח .לפי הוראות החוק העירייה קבלה אישור עקרוני ממשרד הפנים לעשות זאת .לצורך
כך יש צורך לפתוח חשבון נפרד יעודי שבו ינוהלו הכספים הנ"ל .מבקשים אישור המועצה לפתיחת
חשבון הבנק היעודי.
הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד פתיחת חשבון בנק יעודי שבו ינוהלו הכספים מהיטל השבחה לטובת
השקעה בחינוך.
סעיף 6/
אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.
ראש העירייה
צורפה לסדר היום רשימת חובות שאנו מעוניינים למחוק לאחר שניסיונות לגבייתם עלו בתוהו.
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הצבעה
בעד – 09
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד למחוק חובות בהתאם לנספח המצורף.
חיים ברוידא
לכל חבר מועצה יש זכות למסור הודעה אישית ,כמה זמן אפשר?
עו"ד דפנה קינן
דקה אחת לכל חבר מועצה וסה"כ  05דקות לכל חברי המועצה.
שי אבן
רוצה להזמין את כל חברי המועצה למתחם הצעירים ,מארחים גרעין ,מפעל ציוני ,יחד עם חיילים
להיפגש עם תושבי רעננה.
ראש העירייה
הפעילות שלכם למען הצעירים ראויה לשבח.
דרורה כהן
שבוע שעבר קראנו את פרשת "ניצבים-וילך" פרשה קצרה ביותר .צריך לעמוד ולעשות חשבון נפש.
פרשת "ניצבים-וילך" עוסקת במה אני עושה עכשיו ,אני חיה את נושא ההתנדבות ולכן בחרתי
לחבור לכל אירגוני המתנדבים ,אנחנו עושים להם סדנאות של כולם יחד .מה שמאחד אותנו זה
הנתינה ומקווה שנראה את המאחד ולא את המפריד.
ראש העירייה
ההתנדבות שלך דרורה ראויה לשבח ,יישר כח.
איתן גינזבורג
היום ביקר בעירייה הממונה על כל הועדות המקומיות בארץ במינהל התכנון ,הוא זה שהסמיך
אותנו .במהלך הביקור קבלנו שבחים על ההתנהלות של הועדה ,ואני רוצה לנצל את ההזדמנות
ולהודות לחברי הועדה על פעילות המאומצת והתנדבותית שנעשית באופן מעורר כבוד לאורך
שעות רבות בצורה עניינית וראויה .רוצה להודות לכל העובדים ,הצוות המקצועי ,לעו"ד עירית גל,
עו"ד דפנה קינן ,למנכ"לית העירייה מיכל הירש-נגרי ובעיקר לראש העירייה על הגיבוי שאנחנו
מקבלים.
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ראש העירייה
זו הועדה היחידה בארץ שמתכנסת כמעט כל שבוע .זה יוצא דופן בכל קנה מידה ,אם היו פועלים
בכל הארץ כך ,מצבנו היום היה טוב יותר .רוצה להודות לך איתן על הדרך שאתה מנהל את
הישיבות ,לכל החברים שיושבים שעות רבות וגם לעובדי העירייה למהנדס העיריה וליועמ"ש.
שמה של הועדה יצא למרחוק ,בשל הניהול המוצלח הזה.
חיים ברוידא
רוצה לומר שני דברים:
הגשתי שתי שאילתות והם לא עלו כי לא עמדתי בזמן שעומד על שבעה ימים .לעומת זאת יש את
סעיף  021א' לחוק שאומר שאני צריך לקבל תוך שלושה ימים מסמכים ,ארבעה וחצי חודשים אני
מבקש מסמכים שנמצאים אצל מבקר העירייה שמודה בכך שזה אצלו ,אני לא יודע למה אתה
מונע את הדבר הזה .אני מדבר על הנושא של עירית גל .אם אין לך תשובה נפגש בעתירה בבית
המשפט.
לפני כחודשיים וחצי הגישה נגדי היועמ"ש לעירייה עירית גל תביעת על הוצאת דיבה .אף אחד לא
אמר לי שיש לי ביטוח ,התייעצתי עם עורכי דין ופניתי להראל חברת ביטוח שמבטחת אותנו
שאמרה שהכל תלוי מה משרד עורכי הדין שמייצג אותה יקבעו אם פעלתי על פי חוק .משרד עורכי
דין גדול בדק וקבע שפעלתי ללא עוררין והוא מייצג אותי בתביעה .גם יצטרכו לשלם ,ולא יצטרכו
לשלם ,הוא מייצג אותי .רק רציתי לעדכן אתכם – יש לי חסינות .לכל אחד מכם יש חסינות,
והדרך שבה נהגה היתה קנטרנטית לחלוטין.
ראש העירייה
מאחל לכולם חג שמח ושנה טובה.
אני נועל את ישיבת מועצת העיר שמן המניין.
רשמה :עו"ד דפנה קינן ,היועצת המשפטית

_____________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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___________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה
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נספחים:
נספח א' לסעיף  0בפרוטוקול

נספח ב' לסעיף  5בפרוטוקול

נספח ג' לסעיף  6/בפרוטוקול
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