לשכת מנכ"לית
י"ט אדר תשע"ה
 10מרץ 2015
סימוכין97798 :

פרוטוקול 2/2015
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי  , 26/02/2015ז' באדר תשע"ה,
בשעה  19:00בחדר המועצה בבית יד לבנים.
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
גב' דבי סלוצקי
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
מר שי אבן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת 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"לית למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר אלי כהן
גב' דרורה כהן
גב' רחלי בן ארי סקת
מר שלמה פרידמן

חבר מועצה
חברת מועצה (הגיעה בסוף הישיבה)
חברת מועצה
חבר מועצה
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לשכת מנכ"לית
י"ט אדר תשע"ה
 10מרץ 2015

על סדר היום:

סימוכין97798 :

 .1אישור מועצת העיר להתקשרות במקרקעין באחוזה  56עם תאגיד מי רעננה.
 .2אישור נוסח התקשרות עם חברת החשמל בנוגע לחדרי טרנספורמציה בנווה זמר.
 .3אישור הגדלת התמיכה לאליצור עפ"י המלצת ועדת התמיכות מיום .24/02/2015
 .4שינוי נציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה ,מר יוסי נגולה במקום מר שי רצר.
 .5אישור מועצת העיר למינוי מר חיים רון כחבר דירקטוריון בתאגיד "מי רעננה".
 .6אישור בקשות שני עובדי עירייה לעבודה נוספת מחוץ לעירייה.
 .7אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור בית חולים לוינשטיין לרגל יום ההתרמה הארצי שנערך
בתאריך .24/02/2015
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ראש העירייה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר.

סימוכין97798 :

סעיף 1
אישור מועצת העיר להתקשרות במקרקעין באחוזה  56עם תאגיד מי רעננה (רצ"ב בנספח א').
ראש העירייה
החלטנו שתאגיד המים יעזבו את בניין גמלא ויעברו לבניין שבבעלות העירייה ברחוב אחוזה 56
ובכך יחסך סכום ניכר בשנה ובנוסף לכך הוצאות לדמי ניהול וחניות .אבקש מהיועצת המשפטית
לפרט.
עו"ד דפנה קינן
חתמנו עם תאגיד המים על חוזה להשכרת המבנה באחוזה  56והשכרת  20חניות לתקופה של חמש
שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות ,בעלות של כ 300 -אלף  ₪לשנה ובנוסף נקבל ארנונה של כ-
 130אלף  ₪לשנה וכמובן שתיחסך עלות ההשכרה בבניין גמלא.
ראש העירייה
זה צעד מבורך ואני מבקש לברך את המנכ"לית ,היועצת המשפטית ,את חברת המועצה דבי
סלוצקי ואנשי תאגיד המים על שהגענו לרגע הזה .האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
זה אכן צעד מבורך אבל אני מוטרד מאורך תקופת ההשכרה ,כאשר אנחנו מאמינים כי יש לפרק
את תאגיד המים ולהחזירו להיות מחלקה בעירייה עם  18-19עובדים .מקווה שהחוזה נותן
אפשרות יציאה?
ראש העירייה
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור מועצת העיר להתקשרות במקרקעין באחוזה
 56עם תאגיד מי רעננה?
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע –
חברת המועצה דבי סלוצקי לא השתתפה בהצבעה.
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד התקשרות במקרקעין באחוזה  56עם תאגיד מי רעננה.
מר חיים גולדמן נכנס לישיבה
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סעיף 2
אישור נוסח התקשרות עם חברת החשמל בנוגע לחדרי טרנספורמציה בשכונת "נווה זמר"
(רצ"ב בנספח ב').
ראש העירייה
אבקש מהיועצת המשפטית להציג הנושא.
עו"ד דפנה קינן
מועצת העיר מתבקשת לאשר הסכם חכירה לחברת החשמל להקמת  12חדרי טרנספורמציה
שהעירייה בונה במסגרת הקמת שכונת "נווה זמר" .חברת החשמל משלמת לעירייה עבור רכיב
הקרקע לרבות הבניה.
ראש העירייה
האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
האם נבחנו כל המיגונים נגד קרינה?
מר איתן גינזבורג
מדובר בחדרים תת-קרקעיים שממוקמים בשטחים ציבוריים פתוחים ,במקומות הכי מרוחקים
שיכולנו למצוא בשכונה .הכל כמובן נבנה לפי התקנים של חברת החשמל .ובוודאי שזה עדיף על
קווי חשמל עיליים.
ראש העירייה
מי לאישור נוסח התקשרות עם חברת החשמל בנוגע לחדרי טרנספורמציה בשכונת "נווה זמר"?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד נוסח התקשרות עם חברת החשמל בנוגע לחדרי טרנספורמציה
בשכונת "נווה זמר".

רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4300027המוקד העירוני *9107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
4

לשכת מנכ"לית
י"ט אדר תשע"ה
 10מרץ 2015
סימוכין97798 :

סעיף 3
אישור הגדלת התמיכה לאליצור עפ"י המלצת ועדת התמיכות מיום ( 24/02/2015רצ"ב בנספח ג').
ראש העירייה
אבקש מסימה פרי ,יו"ר ועדת התמיכות להציג הנושא.
גב' סימה פרי
כזכור השארנו בצד סכום של  30אלף  ₪עד סיום הבדיקה .השלמנו את הבדיקה ובהמלצת אלה
ביאר ,מנהל רשות הספורט המלצנו פה אחד להגדלת התמיכה לאליצור ב 30 -אלף .₪
ראש העירייה
מי לאישור הגדלת התמיכה לאליצור ב 30 -אלף  ₪עפ"י המלצת ועדת התמיכות מיום
?24/02/2015
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הגדלת התמיכה לאליצור ב 30 -אלף  ₪עפ"י המלצת ועדת התמיכות
מיום .24/02/2015
סעיף 4
שינוי נציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה ,מר יוסי נגולה במקום מר שי רצר.
ראש העירייה
עם סיום תפקידו של שי רצר ובחירתו של יוסי נגולה למנהל אגף חזות העיר ,אנו מבקשים למנותו
כנציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה .אם אין הערות ניגש להצבעה .מי בעד שינוי נציג
עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה ,מר יוסי נגולה במקום מר שי רצר?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד שינוי נציג עיריית רעננה באיגוד ערים לתברואה ,מר יוסי נגולה
במקום מר שי רצר.
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סעיף 5
אישור מועצת העיר למינוי מר חיים רון כחבר דירקטוריון בתאגיד "מי רעננה" (מצ"ב בנספח ד').
ראש העירייה
יעקב צמח ,שכיהן כדירקטור בתאגיד המים ,סיים תקופת כהונתו בדירקטוריון .אנו מבקשים
אישור המועצה לבחירתו של מר חיים רון לדירקטוריון בתאגיד .שלחנו לכם את קורות החיים של
חיים רון .הוא תושב רעננה ותיק ,איש הייטק והסכים לקבל על עצמו להיות דירקטור ב"מי
רעננה" .אם יאושר ע"י המועצה ,נעביר המלצתנו לאישור הוועדה הארצית בראשותו של השופט
ברנר .אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור מועצת העיר למינוי מר חיים רון כחבר
דירקטוריון בתאגיד "מי רעננה"?
הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע –
חברת המועצה דבי סלוצקי לא השתתפה בהצבעה.
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד מינוי מר חיים רון כחבר דירקטוריון בתאגיד "מי רעננה".
סעיף 6
אישור בקשות שני עובדי עירייה לעבודה נוספת מחוץ לעירייה.
ראש העירייה
אבקש ממנכ"לית העירייה להציג הנושא.
גב' מיכל הירש-נגרי
מדובר בשני עובדים ,שבשל מצבה הכלכלי של המשפחה ,נזקקים לאישור לעבודה נוספת .העבודה
כמובן הינה בשעות אחרי הצהרים ,לא תפריע לעבודתם בעירייה ואין בה משום ניגוד אינטרסים
עם עבודתם בעירייה.
ראש העירייה
מי בעד אישור בקשות שני עובדי עירייה לעבודה נוספת מחוץ לעירייה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד בקשות שני עובדי עירייה לעבודה נוספת מחוץ לעירייה.
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סעיף 7
אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור בית חולים לוינשטיין לרגל יום ההתרמה הארצי שנערך בתאריך
.24/02/2015
ראש העירייה
בית חולים לוינשטיין הקימו אגף חדש יפהפה ,שיחנך החודש .ועכשיו הם זקוקים לתרומות כדי
לשפץ את האגף הישן ולהתאימו לרמת האגף החדש .שירותי בריאות כללית הבטיחו שכנגד כל
תרומה של שקל ,הקופה תתרום מצידה שקל ,כך שהתרומה שלנו ע"ס  ₪ 5,000היא בעצם
 .₪ 10,000מי בעד אישור תרומה בסך  ₪ 5,000עבור בית חולים לוינשטיין לרגל יום ההתרמה
הארצי שנערך בתאריך ? 24/02/2015
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך  ₪ 5,000עבור בית חולים לוינשטיין לרגל יום ההתרמה
הארצי שנערך בתאריך .24/02/2015
ראש העירייה
אני מודה לחברי מועצת העיר .ערב טוב לכולכם.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית למינהל וקיימות

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה
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נספחים:
נספח א' לסעיף  1בפרוטוקול

הסכם עם תאגי ד
המים אחוזה pdf.56

נספח ב' לסעיף  2בפרוטוקול

לישיב ת מועצ ת עיר
ה תקשרו ת עם חבר ת חשמל בנושא ח דרי טרנספורמציה בנווה זמרpdf.

נספח ג' לסעיף  3בפרוטוקול

פרוטוקול וע ד ת
תמיכו ת מיום pdf.24.02.2015

נספח ד' לסעיף  5בפוטוקול

קורו ת חיים חיים
רוןpdf.
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