לשכת מנכ"לית
י"ד אייר תשע"ה
 03מאי 2015
סימוכין100590 :

פרוטוקול 3/2015
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום רביעי  , 29/04/2015י' באייר תשע"ה ,בשעה
 19:00בחדר המועצה בבית יד לבנים.
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
גב' דבי סלוצקי
גב' דרורה כהן
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
מר עידו דותן
גב' רחלי בן ארי סקת
מר שלמה פרידמן

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

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

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"לית למינהל וקיימות
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
גב' רונית וינטראוב
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
מר שי אבן
גב' דפנה קינן ,עו"ד

סגנית ראש העירייה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
היועצת המשפטית לעירייה
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על סדר היום:
 .1הנחת דו"ח רבעוני מצטבר רבעון ( 4ינואר -דצמבר) .2014
 .2אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספחים המצורפים.
 .3הנחת החלטות ועדת הנחות מתאריכים  10/02/2015 ,09/09/2014 ,08/07/2014 ,19/03/2014על
שולחן המועצה.
 .4אישור גביית אגרת תיעול בשיעור של  15%מתעריף התיעול למבנה ,לקרקע ולאדמה חקלאית.
הגביה תתפרס לשתי שנות התקציב  2015ו 2016 -ב 4 -תשלומים לא צמודים בכל שנה.
 .5אישור שינויים בתב"רים על פי הנספח המצורף.
 .6חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום .27/04/2015
 .7אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לערב ההתרמה השנתי של מועדון ליונס פנינת השרון שנערך
ב.25/04/2015 -
 .8אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לאירוע התרמה שנתי של "קרן רועי לא אחסר" שהתקיים ב –
.29/03/2015
 .9אישור מענק לספורטאי "ספיישל אולימפיקס" על סך  ₪ 1,000ליובל תמיר ולין קורנהאוזר,
תושבות רעננה ,המשתתפות בתחרות בלוס אנג'לס בחודש יולי .2015
 .10אישור מועצת העיר למינוי גב' ורד ברש ומר אריה מאור כחברי דירקטוריון תאגיד מי רעננה.
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ראש העירייה
ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .טרם שניגש לסדר היום אני
מבקש אישור חברי המועצה לתיקון לפרוטוקול מועצת עיר  1/2015מתאריך .29/01/2015
בפרוטוקול נשמט משפט של חברת המועצה סימה פרי בנוגע לתמיכות ,ואנו מבקשים להוסיפו:
"אני מבקשת לציין כי הועדה החליטה להשאיר  ₪ 30,000בסעיף רזרבה ,עד לאחר בדיקת הבקשה
של אליצור ,ובחינת זכאותה לתוספת תמיכה מעבר לסכום שאושר" .אם אין התנגדות והינכם
מאשרים התיקון ,ניגש לסדר היום.
חברי המועצה מאשרים התיקון.
סעיף 1
הנחת דו"ח רבעוני מצטבר רבעון ( 4ינואר-דצמבר) ( 2014בנספח א').
ראש העירייה
אנו מניחים לפניכם את הדו"ח הרבעוני המצטבר לשנת  .2014אנו מתברכים בדו"ח זה אחרי שנה
קשה ,שבה התמודדנו עם גרעונות גדולים .אני מודה לכל מי שעשו ותרמו להישג זה.
סעיף 2
אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספחים המצורפים (בנספח ב').
ראש העירייה
אנו מבקשים את אישור מועצת העיר לרשימת החובות האבודים בהתאם למסמכים המצורפים.
האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
מהו הסכום הכולל של החובות האבודים שאנו מוחקים?
ראש העירייה
אבקש מגזבר העירייה התייחסותו לנושא.
מר אמיר ברטוב
על-פי הנוהל העברנו למשרד הפנים מידי שנה את רשימת החובות האבודים לאישורם .משרד
הפנים החזיק שנים ארוכות את הרשימות ולא טיפל בנושא .עתה ,כעיר איתנה ,יש בידינו
האפשרות למחוק חובות אבודים באישור מועצת העיר.
מר חיים ברוידא
כמה חובות אבודים היו בקדנציה האחרונה?
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מר אמיר ברטוב
אין לי פילוח של הקדנציות .אפשר לבדוק ולהעביר נתונים.

סימוכין100590 :

ראש העירייה
תודה .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור מחיקת חובות בהתאם לנספחים
המצורפים?
הצבעה
בעד – 11
נמנע –
נגד -
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מחיקת חובות בהתאם למסמכים המצורפים.
 - 19:05מר אלי כהן ,חבר מועצת העיר ,מצטרף לישיבה.
סעיף 3
הנחת החלטות ועדת הנחות מתאריכים  10/02/2015 ,09/09/2014 ,08/07/2014 ,19/03/2014על
שולחן המועצה (בנספח ג').
ראש העירייה
הנחנו את החלטות ועדת הנחות מתאריכים 10/02/2015 ,09/09/2014 ,08/07/2014 ,19/03/2014
על שולחן המועצה .זוהי הזדמנות להודות לחברי ועדת הנחות .זוהי ועדה פעילה ,העושה עבודה
טובה .תודה לחברי הוועדה.
 – 19:07מר שלמה פרידמן ,חבר מועצת העיר ,מצטרף לישיבה.
סעיף 4
אישור גביית אגרת תיעול בשיעור של  15%מתעריף התיעול למבנה ,לקרקע ולאדמה חקלאית.
הגביה תתפרס לשתי שנות התקציב  2015ו 2016 -ב 4 -תשלומים לא צמודים בכל שנה.
ראש העירייה
אנו מבקשים אישור מועצת העיר לגבות אגרת תיעול בשיעור  15%מתעריף התיעול למבנה ,לקרקע
ולאדמה חקלאית ,כאשר הגבייה תתפרס לשנתיים בארבעה תשלומים .אוסיף ואומר כי החלטנו
במסגרת פורום הסגנים וכך גם בהנהלה כי העירייה תאפשר ,למי שמתקשים בתשלום זה ,הגדלת
פריסת התשלומים .אבקש מאמיר ומעו"ד בראף לפרט הנושא.
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מר אמיר ברטוב
אגרת תיעול מיועדת לממן עבודות תיעול וניקוז מי גשמים משטחי מגורים ותעשייה לאפיק
הנחלים .האגרה מוטלת על-פי חוק העזר לרעננה ,הקובע כי עיריית רעננה רשאית להתקין תיעול
במקומות שונים ברחבי העיר ולחייב את כול בעלי הנכסים בכל רחבי העיר בתשלום האגרה.

עו"ד אילנה בראף
אגרת תיעול נגבית מכל תושבי העיר באופן יחסי לפי התקדמות העבודה .עכשיו הוחלט לגבות 15%
בהתאם להיקפי העבודות.
מר חיים ברוידא
כמה אגרת תיעול נגבתה עד היום?
מר אמיר ברטוב
עד כה נגבו  53%מסך אגרת התיעול ועכשיו יגבו עוד .15%
מר חיים ברוידא
בכמה כסף זה מתבטא?
מר אמיר ברטוב
את תכנית האב לתיעול יזמה העירייה בשנת  .1997עד שנת  2003השקיעה העירייה  30מיליון ₪
בתיעול .משנת  2008ועד היום הושקעו עוד  21מיליון  .₪והפרויקטים המתוכננים עכשיו יגיעו לסך
כ 41 -מיליון .₪
מר אלי כהן
מה תהיה העלות למשפחה?
מר אמיר ברטוב
תלוי בגודל המגרש והנכס .למשל ,דירה של  85מ"ר על קרקע של  50מ"ר החיוב יהיה ₪ 419
בחלוקה לארבעה תשלומים .דירה של  140מ"ר על קרקע של  90מ"ר ,החיוב יהיה של ₪ 703
בחלוקה לארבעה תשלומים.
מר חיים גולדמן
אני מבקש שוב להדגיש כי הוחלט שכל משפחה שיהיה לה קושי לשלם את האגרה בפריסה
לארבעה תשלומים ,העירייה תאפשר לה להגדיל פריסת התשלומים.
ראש העירייה
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור גביית אגרת תיעול בשיעור של 15%
מתעריף התיעול למבנה ,לקרקע ולאדמה חקלאית .הגביה תתפרס לשתי שנות התקציב  2015ו-
 2016ב 4 -תשלומים לא צמודים בכל שנה.
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הצבעה
בעד – 11
נגד – 2
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות גביית אגרת תיעול בשיעור של  15%מתעריף התיעול למבנה,
לקרקע ולאדמה חקלאית .הגביה תתפרס לשתי שנות התקציב  2015ו 2016 -ב 4 -תשלומים לא
צמודים בכל שנה.
סעיף 5
אישור שינויים בתב"רים על פי הנספח המצורף (בנספח ד').
ראש העירייה
אני מעריך שכולם קראו .השינויים עברו גם בוועדת כספים .האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
למה יש מענקים שיורדים ,הרי מתווספים היטלי השבחה.
מר אמיר ברטוב
אתן דוגמא .למשל ,הסקווש .הרחבת המקום תוכננה על בסיס תרומה של  200אלף דולר מד"ר
בועז איתן .בסופו של דבר הוא העביר רק חלק מהתרומה ממשפחת רבינוביץ' ולא העביר השאר.
דוגמא אחרת היא המקווה .הייתה כוונה להרחיב את המקווה כנגד תרומה .התב"ר הוגדל ב800 -
אלף  ₪כנגד תרומה שבסופו של דבר לא התממשה .דוגמא אחרת היא הקצבות פיס שירדו
משיפוצים והועברו למטרות אחרות.
מר ניר קריסטל
מה עם מענקי משרד החינוך?
מר אמיר ברטוב
היה משהו קטן.
מר ניר קריסטל
האם לוקחים את ההכנסות שיהיו מנווה זמר ולפי זה בונים את התב"רים?
ראש העירייה
זה בדיוק מה שעושים.
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מר ניר קריסטל
שבילי אופניים ,למשל ,כלולים בתב"רים?

סימוכין100590 :

ראש העירייה
כן.
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור שינויים בתב"רים על פי הנספח
המצורף?
הצבעה
בעד – 11
נגד – 2
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות שינויים בתב"רים על פי הנספח המצורף.
 - 19:11גב' רחלי בן-ארי סקת ,חברת מועצת העיר מצטרפת לישיבה.
סעיף 6
חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום ( 27/04/2015בנספח ה').
ראש העירייה
שלחנו לחברי מועצת העיר את ההחלטות של ועדת התמיכות מיום  . 27/04/2015האם יש
התייחסויות או הערות להחלטות?
תודה לכם וניגש להצבעה .מי בעד חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום
?27/04/2015
הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום .27/04/2015
סעיף 7
אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לערב ההתרמה השנתי של מועדון ליונס פנינת השרון שנערך ביום
.25/04/2015
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ראש העירייה
האם יש התייחסויות? תודה.
ניגש להצבעה .מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לערב ההתרמה השנתי של מועדון ליונס פנינת
השרון שנערך ביום ?25/04/2015
הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 1,500לערב ההתרמה השנתי של מועדון ליונס פנינת
השרון שנערך ביום .25/04/2015
 – 19:20גב' דרורה כהן ,חברת מועצת העיר ,מצטרפת לישיבה.
סעיף 8
אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לאירוע התרמה שנתי של "קרן רועי לא אחסר" שהתקיים ביום
.29/03/2015
ראש העירייה
אם אין שאלות ,מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 1,500לאירוע התרמה שנתי של "קרן רועי לא
אחסר" שהתקיים ביום ? 29/03/2015
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 1,500לאירוע התרמה שנתי של "קרן רועי לא אחסר"
שהתקיים ב – .29/03/2015
סעיף 9
אישור מענק לספורטאי "ספיישל אולימפיקס" על סך  ₪ 1,000ליובל תמיר ולין קורנהאוזר,
תושבות רעננה ,המשתתפות בתחרות בלוס אנג'לס בחודש יולי .2015
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ראש העירייה
האם יש שאלות?

סימוכין100590 :

מר חיים ברוידא
מה זה "ספיישל אולימפיקס"?
ראש העירייה
ספורט לאנשים בעלי צרכים מיוחדים .אם אין התייחסויות נוספות ,מי בעד אישור מענק
לספורטאי "ספיישל אולימפיקס" על סך  ₪ 1,000ליובל תמיר ולין קורנהאוזר ,תושבות רעננה,
המשתתפות בתחרות בלוס אנג'לס בחודש יולי ?2015
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מענק לספורטאי "ספיישל אולימפיקס" על סך  ₪ 1,000ליובל תמיר
ולין קורנהאוזר ,תושבות רעננה ,המשתתפות בתחרות בלוס אנג'לס בחודש יולי .2015
סעיף 10
אישור מועצת העיר למינוי גב' ורד ברש ומר אריה מאור כחברי דירקטוריון תאגיד מי רעננה.
ראש העירייה
אנו מתבקשים לאשר המשך כהונתם של ורד ברש ואריה מאור כחברי דירקטוריון תאגיד מי
רעננה .האם יש התייחסויות? תודה.
מי בעד אישור מועצת העיר למינוי גב' ורד ברש ומר אריה מאור כחברי דירקטוריון תאגיד מי
רעננה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מינוי גב' ורד ברש ומר אריה מאור כחברי דירקטוריון תאגיד מי
רעננה.
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לשכת מנכ"לית
י"ד אייר תשע"ה
 03מאי 2015
סימוכין100590 :

ראש העירייה
לפני נעילת הישיבה ,האם יש הערות או בקשות?
מר חיים ברוידא
לא פעם חברי ועדת הכספים מקבלים הודעה על ישיבות ברגע האחרון .אנחנו לא מקבלים שכר
והייתי מבקש להודיע לנו מבעוד מועד.
מר אמיר ברטוב
אתה צודק .נתקן זאת.
ראש העירייה
סימה פרי ואני מבקשים שלא להשתתף בהצבעה לתמיכה לבית איזי שפירא .סימה היא חברת
הנהלה וגם אני קשור למקום.
אני נועל בזאת את ישיבת מועצת העיר מן המניין .תודה לכולכם וערב טוב.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית למינהל וקיימות

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

לשכת מנכ"לית
י"ד אייר תשע"ה
 03מאי 2015
סימוכין100590 :

נספחים:
נספח א'  -לסעיף  1בפרוטוקול
דו"ח רבעוני (ינואר  -דצמבר שנת )2014

דוח רבעוני רבעון 4
שנ ת pdf.2014

נספח ב' – לסעיף  2בפרוטוקול
רשימת חובות אבודים 4/2015 + 3/2015
חובו ת אבו דים
חובו ת אבו דים
למןעצ ת עיר מרץ pdf.2015
למועצה אפריל pdf.2015

נספח ג' – לסעיף  3בפרוטוקול
החלטות ועדת הנחות מתאריכים 10/2/2015 ,9/9/2014 ,8/7/2014 ,2014./19/3
פרוטוקול וע ד ת
תמיכו ת מיום pdf.pdf.27.04.2015

נספח ד' – לסעיף  5בפרוטוקול
שינויים בתב"רים
ע דכון תברים
למועצ ת עיר אפרילxlsx.

נספח ה' – לסעיף  6בפרוטוקול
פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 27.4.15
פרוטוקול וע ד ת
תמיכו ת מיום pdf.pdf.27.04.2015
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