לשכת מנכ"לית
י"ב שבט תשע"ה
 01פברואר 2015
סימוכין96228 :

פרוטוקול 01/2015
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי  , 29/01/2015ט' בשבט תשע"ה ,בשעה
 ,19:00בחדר המועצה 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 חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקת
מר שלמה פרידמן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת 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
גב' אילנה בראף ,עו"ד

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"לית למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר ניר קריסטל
מר שי אבן
מר משה הנדין

חבר מועצה
חבר מועצה
מבקר העירייה
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על סדר היום:
 .1התייחדות עם זכרו של סגן ומ"מ ראש העיר ,עוזי כהן ז"ל במלאת  7שנים לפטירתו.
 .2אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.
 .3חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום .07/01/2015
 .4אישרור החלטת מועצת העיר להקמת מבנה ל"בכל אופן רוכבים" בפארק רעננה ,שהתקבלה
בסבב טלפוני שנערך ביום .07/01/2015
 .5אישרור החלטת מועצת העיר להקמת מבנה ל"בכל אופן רוכבים" בפארק רעננה ,שהתקבלה
בסבב טלפוני שנערך ביום .07/01/2015
 .6רכישת כרטיסים בסך  1,500שח עבור אירוע של מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון
(.)16/02/2015
 .7מכרז  – 46/2014מכירת רכבים /גרוטאות רכב לפירוק ולגריסה .אישור מועצת העיר ליציאה
למשא ומתן ,בעקבות המלצת ועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן ואישור
ראש העירייה לביטול המכרז.
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כרמלה כהן ,רעייתו של עוזי כהן ז"ל ,בניו ,בנותיו ,נכדותיו ואחיו נוכחים באולם.
ראש העירייה
נפתח בהתייחדות עם זכרו של סגן ומ"מ ראש העיר ,עוזי כהן ז"ל במלאת  7שנים מאז נלקח
מאיתנו .אני מודה לסגנים ולחברי מועצת העיר ,שהגיעו היום לאזכרה בבית העלמין .אנחנו יודעים
שבמהלך השנים ,הולכים ופוחתים הבאים לאזכרות .לא במקרה של עוזי .הרבה מאד באו היום
לאזכרה ובהם גם אנשי ציבור ,ח"כים ושרים.
הזכרתי היום בבית העלמין ,ואבי גבע נמצא כאן ,כיצד הייתי בניו יורק וקיבלתי טלפון מאבי והוא
שאל אם אני יושב או עומד .מרגע הבשורה על מותו של עוזי ,זה היה שונה ואחר .זאביק בלי עוזי.
והיום ,ממרחק שבע שנים ,הוא כל כך חסר לתושבי רעננה וגם לרבים מחוץ לרעננה.
הוא השאיר אחריו כל כך הרבה דברים .למשל פורום סגנים וממלאי מקום במרכז השלטון
המקומי .אני זוכר ,שיו"ר מש"מ באותם ימים ,עדי אלדר ,לא אהד את היוזמה וצלצל אלי .אמרתי
לו שאם הרעיון הזה נכנס לראשו של עוזי ,לא נצליח להוציאו .ואכן ,הפורום הזה מתקיים עד היום
ועושה עבודה חשובה.
הולכת ומוקמת עכשיו שכונה הנושאת את שמו של עוזי .נאות עוזי .אני זוכר שאמרתי לכרמלה
שתוך שנה שנתיים השכונה תתחיל להיבנות .לצערי ,במדינת ישראל גם כשאתה אופטימי ,הדברים
לוקחים הרבה יותר זמן .אנחנו מכינים שלט שישא את שמו בשכונה.
עד יומי האחרון אשא את זכרו .התחלתי איתו את דרכי הציבורית .הוא היה בשבילי לא רק סגן
וממלא מקום אלא חבר ,שהלך איתנו לאורך כל הדרך.
כרמלה ,תודה שכיבדת אותנו יחד עם בני המשפחה .אני מזמין את ראשי הסיעות וחברי המועצה,
המבקשים לשאת דברי הספד .רונית ,בבקשה.
גב' רונית ויינטראוב
הזמן טס ביעף .כל פעם ,כשאני חושבת על עוזי ,עולה בי חיוך .העבודה הציבורית היא קשה ועוזי
ידע להוסיף לה הומור .הומור ,שבא משכל חריף וטוב לב ,שידע לנקז אותם כשהשיח הפוליטי היה
רותח .מספיק שהיה זורק מילה באופן כזה שניתן היה להתמודד עם מחלוקות .הכלה היא תכונה
חיונית לאיש ציב ור ולעוזי הייתה יכולת הכלה נדירה .הוא היה עבור כל מי שהיה זקוק לו .הוא
היה מסוגל לפגוש עשרות ומאות תושבים .רק כך לומדים על צרכי הציבור .להסתכל לאנשים
בעיניים ועוזי היה אלוף בזה .הוא הכיל את האנשים ,הוא פתח את לבו אליהם ופתח דלתות
עבורם ולא הייתה אצלו שאלה של שייכות מפלגתית .הייתה טבועה בו חמלה אנושית מהסוג
הטהור ביותר.
הוא חסר לנו בטוטאליות שלו ,במסירות וברצינות ,שבה לקח את העבודה הציבורית .הוא נתן
המון לרעננה והוא השאיר כאן מורשת  -לתת שירות .וממקום שבו אתה נמצא בו ,לשרת את
הציבור כל יום .בכל שנותיו בפעילותו הציבורית לא גבה לבו .הוא הסתכל לאנשים בעיניים.
העבודה הציבורית הייתה עבורו שליחות ולא שררה .צר לי שהשליחות הזו נקטעה באיבה .הוא
הלך ממשפחתו ומהציבור ברעננה שעד היום מביע געגועים אליו.
כרמלה ,האחים ,הילדים והנכדים ,אני יודעת כמה עוזי חסר לכם .הדוגמא האישית שלו תלך
איתכם כמורשת משפחתית .זה האור שימשיך ללוות אתכם.
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מר אלי כהן
פרשת השבוע היא "בשלח" .נאמר בה "עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה" .אני תמיד בהלם כיצד
האירועים העוברים עלינו מתחברים לפרשת השבוע .כשאתה ורונית ספדתם לעוזי ,עלה בי הפסוק
הזה .לא גבה לבו .הוא היה סמל לאן לשאוף .יהי זכרו ברוך.
גב' דרורה כהן
כתושבת השכונה עוזי מאד חסר לי .הוא טבע את טביעות אצבעותיו ברסקו .אני מנסה קמעה
לדאוג לשכונה אבל זה לא דומה למה שעוזי עשה וביצע .למשל ,בכל יום עצמאות ,השכונה הייתה
מקושטת בדגלים .היה ידוע שאני לא בחרתי ליכוד אבל כשהייתי באה לבקש דבר מה מעוזי נהג
להגיד "אני לא עוזר לך" אבל כן עזר .תמיד .ואני זוכרת לו את זה לטובה.
גב' סימה פרי
לא הספקתי לכהן כנבחרת ציבור בתקופתו של עוזי .שמעתי על קונדסותו בקדנציה הקודמת וגם
בזו .אני יכולה להעיד עליו ממקום של תושבת .הגעתי לרעננה לפני  17שנים לרחוב קטן בשכונת
 2005ובניתי גם את משרדי כחלק מהבית .שלט שם הרחוב היה מוסתר בענף ולי היה חשוב
שהשלט יהיה חשוף כדי שלקוחות ימצאו את כתובתי בקלות .אני זוכרת שצלצלתי למוקד העירוני
ואיכשהו ,הוא השיב לטלפון והסברתי לו את הבעיה .לא תליתי בזה הרבה תקוות ,כמי שהתגוררה
בעבר בערים אחרות .אחרי רבע שעה קיבלתי שיחת טלפון .על הקו היה עוזי .הוא שאל אותי
"יצאת ,ראית?" יצאתי לרחוב ואכן ראיתי שהענף מנוסר והשלט גלוי .אני זוכרת את זה עד היום
שזה הרחיב את לבי שכך העירייה מטפלת בפניות של תושבים.
ראש העירייה
תודה לחברי מועצת העיר .אני מזמין את יואל כהן ,אחיו של עוזי ז"ל ,לדבר בשם המשפחה.
מר יואל כהן
ראשית ,אני מבקש להודות לראש העירייה ולעירייה על כל מה שעשתה לאזכרה של עוזי .עוזי לא
היה יכול לעשות את כל מה שעשה בלי תמיכתו הבלתי מסויגת של זאביק .הוא היה מחובר בכול
נימי נשמתו לזאביק .אין דבר כזה שסגן יכול להצליח ללא תמיכת ראש העיר .ועוזי ידע את זה
וגמל לו בחזרה .הרגשנו זאת גם בבית .כשהיה קם בבקר לבדוק איך דברים מתבצעים בעיר.
השמעתי דעתי כמה פעמים שרצינו לראות את זכרונו של עוזי בירוק ,שכל כך מסמל אותו .בשם
המשפחה אני מודה לך ,לסגנים ולחברי מועצת העיר.
ראש העירייה
תודה לבני המשפחה וערב טוב.
בני משפחת כהן נפרדים ועוזבים את האולם.
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סעיף 2
אישור מועצת העיר למחיקת חובות אבודים בהתאם לנספח המצורף (מצ"ב בנספח א').
ראש העירייה
נשלחה אליכם רשימת החובות האבודים והמועצה נדרשת לאשר אותה לצורך מחיקת החובות.
חיים ברוידא
לא הספקתי לעבור על הרשימה.
ראש העירייה
אם אין שאלות נעבור להצבעה .מי בעד מחיקת החובות האבודים בהתאם לנספח המצורף?
הצבעה
בעד – 16
נמנע – 1
נגד –
החלטה
מועצת העיר אישרה מחיקת החובות האבודים בהתאם לנספח המצורף.
סעיף 3
חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום ( 07/01/2015מצ"ב בנספח ב').
ראש העירייה
מונח לפניכם פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  07/01/2015ואני מבקש מסימה פרי ,יו"ר ועדת
התמיכות להציג הנושא.
גב' סימה פרי
ועדת התמיכות דנה בתמיכות לספורט ,בהתאם להמלצות רשות הספורט וכן בתמיכות לסימפונט
רעננה ולעמותה לקשיש .אנו מבקשים מחברי המועצה לאשר את התמיכות עליהם המליצה ועדת
הפקידים.
ראש העירייה
אני מבקש להודות לחברי ועדת התמיכות ,למנכ"לית ,לגזבר העירייה וליועצת המשפטית .האם יש
התייחסויות?
גב' דרורה כהן
אינני ספורטאית אבל מבקשת להעיר שצר לי שהתמיכה לספורט נשים לא עלתה.
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מר חיים ברוידא
אין איזון בין התמיכות האלה לבין תמיכות לדברים אחרים.
ראש העירייה
תודה .מי לאישור חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום ?07/01/2015
הצבעה
בעד 17 -
נמנע –
נגד –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת ועדת התמיכות מיום .07/01/2015
סעיף 4
אישרור החלטת מועצת העיר להקמת מבנה ל"בכל אופן רוכבים" בפארק רעננה ,שהתקבלה בסבב
טלפוני שנערך ביום .07/01/2015
ראש העירייה
אני מבקש להודות לביטוח הלאומי ולחברי מועצת העיר שאישרו בסבב טלפוני הקמת מבנה
ל"בכל אופן רוכבים" ומבקש להביא ההחלטה לאישרור .מי בעד אישרור החלטת מועצת העיר
להקמת מבנה ל"בכל אופן רוכבים" בפארק רעננה ,שהתקבלה בסבב טלפוני שנערך ביום
?07/01/2015
הצבעה
בעד – 17
נמנע –
נגד –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד החלטת מועצת העיר להקמת מבנה ל"בכל אופן רוכבים" בפארק
רעננה ,שהתקבלה בסבב טלפוני שנערך ביום .07/01/2015
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סעיף 5
רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500עבור אירוע של מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון
.16/02/2015
ראש העירייה
מי בעד רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500עבור אירוע של מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
השרון ביום ?16/02/2015
הצבעה
בעד – 17
נמנע –
נגד –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד רכישת כרטיסים בסך  ₪ 1,500עבור אירוע של מרכז סיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית השרון .16/02/2015
סעיף 6
מכרז  – 46/2014מכירת רכבים /גרוטאות רכב לפירוק ולגריסה .אישור מועצת העיר ליציאה
למשא ומתן ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן ואישור
ראש העירייה לביטול המכרז ולאחר שנוכחה כי מכרז נוסף לא יביא תועלת (מצ"ב בנספח ג').
ראש העירייה
באשר למכרז  – 46/2014מכירת רכבים /גרוטאות רכב לפירוק ולגריסה .מי בעד אישור מועצת
העיר ליציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן
ואישור ראש העירייה לביטול המכרז ולאחר שמועצת העיר נוכחה כי מכרז נוסף לא יביא תועלת ?
הצבעה
בעד – 17
נמנע –
נגד -
החלטה
בעניין מכרז  – 46/2014מכירת רכבים /גרוטאות רכב לפירוק ולגריסה .מועצת העיר אישרה פה
אחד יציאה למשא ומתן ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן
ואישור ראש העירייה לביטול המכרז.
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לשכת מנכ"לית
י"ב שבט תשע"ה
 01פברואר 2015
סימוכין96228 :

ראש העירייה
(פונה לחבר המועצה ,חיים ברוידא)
חיים ,אני יודע ששנים ארוכות ליווית את חברך דני סטולר וכמה זמן ומסירות הקדשת לו .עם
מותו ,אני משתתף בצערך.
אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת המועצה מן המניין .ערב טוב לכולכם.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית למינהל וקיימות

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה

נספחים:
ניספח א' ( לסעיף  2בפרוטוקול)
רשימת חובות אבודים

חובו ת אבו דים
למועצ ת עיר ינואר pdf.2015

ניספח ב' (לסעיף  3בפרוטוקול)
פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 7.1.15

פרוטוקול וע ד ת
תמיכו ת pdf.07.01.2015

ניספח ג' (לסעיף  6בפרוטוקול)
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 22.1.2015
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לשכת מנכ"לית
י"ב שבט תשע"ה
 01פברואר 2015
סימוכין96228 :
פרוטוקול וע ד ת
מכרזים בנושא מכיר ת רכבים לפירוק pdf.
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