לשכת מנכ"לית
א' טבת תשע"ח
 19דצמבר 2017
סימוכין140930 :

פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8/2017
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי י' בטבת תשע"ח 28/12/2017 ,בשעה
 19:00בחדר המועצה בבית יד לבנים.
נוכחים:
ראש העירייה
מר זאב בילסקי
סגנית ומ"מ ראש העירייה
גב' סימה פרי
סגנית ראש העירייה
גב' רונית וינטראוב
חבר מועצה
מר אביחי ארביב
חבר מועצה
מר איתן גינזבורג
חבר מועצה
מר אלי אלוש
חברת מועצה
גב' דבי סלוצקי
חברת מועצה
גב' דרורה כהן
חבר מועצה
מר חיים ברוידא
חבר מועצה
מר חיים גולדמן
חברת מועצה
גב' לויס איל
חבר מועצה
מר מייש אייזיקסון
חבר מועצה
מר מיכאל רייזמן
חבר מועצה
מר ניר קריסטל
חברת מועצה
גב' עדית דיאמנט
חבר מועצה
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקעת חברת מועצה
מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
גב' אירית יהל
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

מנכ"לית העירייה
גזברית העירייה
סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' ליאור זלינגר
מר שי אבן

חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הצעות לסדר.
 .2הנחת דו"ח רבעון ( 3ינואר – ספטמבר) .2017
 .3אישור מועצה להארכת הסכם רשות שימוש ,לשנתיים נוספות (עד תאריך ,)31/12/2019
לעמותת אלו"ט להקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב השיזף  ,6גוש  7657בחלקה .169
 .4אישור מועצת העיר להקמת אשכול רשויות מקומיות בתחום חרום ,תחבורה ואיכות
הסביבה לצורך התייעלות כלכלית ,איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת בהתאם
לחוק איגודי ערים ,התשט"ו( 1955-פרק א' :1אשכול רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות
המקומיות השותפות לבקשה כמפורט להלן :טייבה ,כפר ברא ,כפר סבא ,כפר קאסם,
קדימה-צורן ,קלנסווה.
 .5אישור הארכת תקופת הקצאת הקרקע לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה (ע"ר
 )580056497להפעלת מרכז היום ומרכז תעסוקה כושר ופנאי ,לרבות אישור להקמת והפעלת
חדר כושר בקומת המרתף במרכז התעסוקה ,בשטח של כ  490 -מ"ר בקומת המרתף ( +כ35-
מ"ר בקומת הקרקע) בגוש  .7654בסיוע תרומה על סך  250,000דולר.
 .6אישור המלצות ועדת התמיכות מיום .18/12/2017
 .7הנחת החלטות וועדת הנחות  5/17מיום  21/11/2017על שולחן המועצה.
 .8אישור מועצת העיר לעבודה נוספת לעובד עירייה.
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ראש העירייה
נתחיל בהצעה לסדר של רחלי .בבקשה
גב' רחלי בן ארי סקת
לאור פניות חוזרות ונשנות אלייך אדוני ראש העיר בדבר אישור תקנון לבחירת ועדי שכונות וסעיף
תקציבי בספר התקציב ובשל העדר היענות מצידך לפנייתי זו ,הנני מגישה הצעה זו לסדר לאישור
חברי המועצה .
להלן העובדות :
 .1ביום  04/12/2014עוד בהיותי חברת קואליציה שלחתי אלייך מייל עם הצעה לאשר תקנון
ועדי שכונות ותקציב לקיום בחירות דמוקרטיות ופעילות בקהילה באופן דמוקרטי ושוויוני
לכלל תושבי העיר וזאת לאחר שקיבלתי ממך את ברכת הדרך לפעול בועדת שכונות כיו"ר
הועדה על מנת לקדם נושא חשוב לטובת הציבור ,לצערי בחרת להתעלם מכך למרות
בקשותיי החוזרות ונשנות .
ראוי ונכון כי רעננה תקיים בחירות דמוקרטיות מוסדרות לייצוג השכונות על ידי ועד שייצג
את תושבי השכונה וידאג :
א .לשיפור איכות חייהם של תושבי השכונה ורווחתם .
ב .ייצר תקשורת בין תושבי השכונה וערבות הדדית.
ג .קשר התושבים עם המוסדות הקהילתיים בשכונה.
ד .קשר התושבים מול הרשות ועוד ..
ה .וקביעת תקציב בספר התקציב באופן שוויוני לשנת . 2018
 .2ביום ה  12/09/2017שלחתי אלייך פנייה מחודשת וזאת לאחר קיום אירוע הפנינג בשכונת
רסקו שאני בהחלט מברכת על כך וזאת הזדמנות להודות לחברת המועצה דרורה כהן על
הפעילות מידי שנה שגם ברובה התנדבותית אך לא רק שכן מושקעים שם גם כספי ציבור
מתקציב העיר ויש לוודא שכספים יחולקו בשכונות באופן שוויוני ומתוך תקציב שנקבע
בספר התקציב .
במכתבי אלייך ביקשתי לקבל הסבר מהיכן בכל זאת הועבר התקציב למימון ומה נדרש
מתושבי השכונות האחרות על מנת לזכות באירועים מסוג זה גם בשכונות האחרות בעיר
כמובן שגם לכך לא קיבלתי תשובה כלל .
 .3הצעתי זו הובאה אלייך אדוני ראש העיר עוד בשנת  2014וזאת בשל העובדה כי בועדת
שכונות לא יכולנו לנהל ישיבות מול נציגים מוסכמים על כלל השכונות ,הגיעו אליי תלונות
כי נציגים כאלה ופעילים קהילתיים אחרים אינם מיצגים ולא נבחרו בשם שולחיהם ולכן
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נדרש פה סדר ציבורי כיאה לכל רשות הכבדת את מעמדה הקהלתי וכמי ששואפת למנהל
תקין וחלוקת תקציב שוויוני .
בהתאם לכם אבקש לאשר בישיבת המועצה הקרובה:
א .תקנון בחירת ועדי שכונות .
(מצורף בזאת עותק מתקנון ועדי שכונות אשר נערך כבר אז בועדת שכונות ונשלח
למזכירת הועדה הגב' ד"ר רותי נאור ולך אדוני ראש העיר ולא אושר עד היום ).
ב .תוספת לספר התקציב-ההצעה להוסיף בספר התקציב סך של ( ₪ 800,000וזאת
בהתאם להצעת התקציב שנשלחה אל ראש העיר מאז  2014שעמד על סכום של 640,000
 ₪ובהתאם לישיבות הועדה דאז)
מצורף פרוט הצעת התקציב .
הערה  :הסכום המוצע הינו שונה מסכום התקציב שנערך דאז וזאת בשל מספר נתונים
שהשתנו מאז שנת  ,2015שכונה חדשה הוקמה שכונת נווה זמר התקציב כולל אירוע
הללויה (בעבר התימניאדה ) שבוטל מספר התקציב מאז שנת  2014ויש להחזירו ולקיים את
האירוע בכל שנה לפחות כפי שמקיימים את אירוע הכליזמרים ושמופיע בספר התקציב
תחת תקציב לתרבות תורנית בסך של כ  2מיליון  ₪כמו כן התקציב כולל בחירות לועדי
שכונה .
על כן ראוי ונכון כי תאושר הצעתי זו לסדר וזאת על מנת לאפשר איזון המשאבים באופן
שוויוני לפעילות קהילתית תוך שמירה על הסדר והאינטרס הציבורי .
ראש העירייה
אבקש מחברת המועצה ,דרורה כהן ,להשיב להצעה לסדר.
גב' דרורה כהן
רחלי היקרה ,אני מודה לך מאד על הפרגון שלך כלפי בהרמת ההפנינג בשכונה ובכלל על הפעילות
הציבורית בשכונות .אין זה ממנהגי להגיב אך היות והדברים נוגעים במישרין אלי כמי שגרה
בגאווה בשכונת קריית בן צבי ,הלוא היא רסקו ,חשוב לי להסב את תשומת הלב שלך ושל חברי
למועצה ,כי השדרוג בשכונה וההשקעה הכספית הגבוהה ,מעל  6מיליון  ,₪נבעה בזכות פעילותי
לשדרג ולפתח את התשתית והשכונה .גם הגינה הציבורית שודרגה בתקציב של למעלה ממיליון ,₪
מבלי שיהיה ועד .אנ חנו חברי המועצה נבחרנו על ידי הציבור לייצג אותם בכל העיר וגם בשכונות.
רק לעדכון ,השבוע התכנסנו למעלה מעשרים פעילי ציבור קהילתיים מכל העיר לקדם יוזמות
רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני info@raanana.muni.il • 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
4

לשכת מנכ"לית
א' טבת תשע"ח
 19דצמבר 2017
סימוכין140930 :

חברתיות קהילתיות .כולנו נבחרנו על בסיס פעילות ציבורית בפועל ממש בתכנית "שכנות טובה".
זו השנה השביעית שאני יחד עם פעילים מהשכונה מארגנים פעילויות לכל המשפחה בנושאים
שונים כמו ההפנינג השכונתי ,מסיבת חנוכה ,אירועים בזיקה למעגל השנה היהודית והכל בהתאם
לאופי השכונה המדהימה שלנו .אני זוכה לשיתוף פעולה מלא מהעירייה על מחלקותיה השונות וכן
מפעילי ציבור וממקורות אחרים .את צודקת ,כדי לעשות פעולות צריך תקצוב .על פי תפיסתי כל
חבר מועצה צריך להשתדל לעזור בהבאת תקציבים מהממשלה לפעילויות עבור תושבי רעננה.
לדוגמא ,אני דאגתי לשלוח תכנית קהילתית למשרד החינוך ואכן האגף הרלבנטי אישר את
התכנית ששלחתי ,ובחסדי האל ,התכנית אושרה וקיבלתי מימון לפעילות .זה בדיוק מה שאני
וחברי עושים.
דווקא את כחברת ליכוד ,ממפלגת השלטון ,אני משוכנעת שאת יכולה להביא תקציבים ממשרדים
ממשלתיים .לפי הפרסומים והתמונות את מקורבת לשרים ויכולה להשיג תקציבים למען הקהילה.
מבטיחה לך שיתוף פעולה מלא אם תשיגי תקציב לפעילות קהילתית תרבותית התואמת את ההווי
של השכונות .אני ,כנבחרת ציבור ,מאמינה שגם את משמשת אוזן קשבת לכלל התושבים בשכונות,
עוזרת ,מלווה ומטפלת בכל פנייה שמגיעה אליך במיוחד לתושבים קשיי יום ולתושבים החלשים
שבינינו .מי ייתן ונשכיל להמשיך ולרתום את האגפים השונים בעירייה לטובת התושבים בכלל
ולטובת השכונות בפרט .לאור כל מה שאמרתי ,אני מציעה להסיר את ההצעה מסדר היום.
ראש העירייה
תודה דרורה.
גב' רחלי בן ארי סקת
אני חייבת להגיב .אנחנו חיים במדינה דמוקרטית וצריך שנציגי השכונות יבחרו על ידי התושבים.
צריך שיהיה תקציב לכך כמו בכל עיר מתוקנת.
ראש העירייה
תודה .ניגש להצבעה .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום של מועצת העיר?
הצבעה
בעד 14 -
נגד – 3
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נמנע –
החלטה
מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום של מועצת העיר.
ראש העירייה
לפנינו הצעה לסדר של חיים ברוידא .בבקשה.
מר חיים ברוידא
ברעננה מתגוררת רבקה אשר ,ותיקת המושבה שחגגה בימים אלה את יום הולדתה ה 105
מדובר באישה צלולת דעת .ציונית מבטן ולידה .אשת חינוך שתרמה משך שנים בהתנדבות
לקהילה הרעננית .סיפור חייה מרתק .רבקה מתגוררת גם כיום באותו בית פרטי שבנתה עם בעלה
בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת .היא ובעלה מייצגים את היסודות הראשונים של
המושבה .רעננה חוגגת  95שנים להיווסדה .היה ראוי לציין את המאורע כפי שהיה נהוג בעבר
וליזום טקס עירוני בו יוענק בהקדם האפשרי אות יקיר העיר לרבקה אשר .באותה הזדמנות
להעניק את תואר יקיר העיר לתושבים נוספים ברעננה ,הראויים למחווה ולאות תודה על פועלם
בעבר ובהווה.
ראש העירייה
אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב.
גב' מיכל הירש נגרי
עיריית רעננה רוחשת כבוד רב לגברת רבקה אשר על מסע חיים שלם בהגיעה לגיל מתקדם
ומוקירה את פועלה לאורך השנים.
עיריית רעננה תמצא את הדרך לכבד את גברת רבקה אשר בתיאום עמה ועם משפחתה.
יודגש שהענקת תואר של יקיר העיר לאדם ספציפי כמבוקש ,במעמד של מועצת העיר אינו מקובל
והנוהל המקובל הנהוג הוא באמצעות ועדה הבוחנת מועמדים המוצעים על ידי כלל הציבור על פי
קריטריונים ברורים.
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בנוסף לאמור לעיל ומכיוון שאנו נמצאים מספר חודשים לפני הבחירות ,לא נכון יהיה לעסוק
בנושאים אלה בתקופה רגישה שכזו.
לסיום ,עיריית רעננה תמצא את הדרך להוקיר את הגב' רבקה אשר ,כפי שנעשה עד היום ותושבים
נוספים שהגיעו לגיל מופלג בדרך מכובדת.
לאור האמור אנו מציעים להסיר את ההצעה מסדר היום.
ראש העירייה
ניגש להצבעה .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום של המועצה?
הצבעה
בעד 14 -
נגד – 3
נמנע –
החלטה
מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום של מועצת העיר.

סעיף 2
הנחת דו"ח הרבעון השלישי (ינואר– ספטמבר .)2017
ראש העירייה
אנו מניחים על שולחן חברי המועצה את דו"ח הרבעון השלישי לשנת  .2017האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
הדו"ח מציג ירידה בחוב המצטבר .מגיע שאפו!! יש אחריות וצריך להקטין את החוב ולכן כל
הכבוד ויישר כוח לזאביק ,למיכל ,לאירית ,לצוות המקצועי ,לסגניות ראש העיר .הכיוון הוא יפה
ואני יודע שעושים עבודה גדולה ומורכבת בעניין זה.
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ראש העירייה
תודה .נעבור לסעיף הבא.

סעיף 3
אישור מועצה להארכת הסכם רשות שימוש ,לשנתיים נוספות (עד תאריך  ,)31/12/2019לעמותת
אלו"ט להקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב השיזף  ,6גוש  7657בחלקה .169
ראש העירייה
אבקש מהיועצת המשפטית לפרט.
עו"ד דפנה קינן
העמותה עדיין אוספת כסף למימוש הבנייה וגם שינתה את תכניות הבנייה ,ולכן מבקשת לזכויות
השימוש ארכה לשנתיים נוספות.
ראש העירייה
אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור מועצה להארכת הסכם רשות שימוש ,לשנתיים
נוספות (עד תאריך  ,)31/12/2019לעמותת אלו"ט להקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב
השיזף  ,6גוש  7657בחלקה ?169
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הארכת הסכם רשות שימוש ,לשנתיים נוספות (עד תאריך
 ,)31/12/2019לעמותת אלו"ט להקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים ברחוב השיזף  ,6גוש 7657
בחלקה .169
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סעיף 4
אישור מועצת העיר להקמת אשכול רשויות מקומיות בתחום חרום ,תחבורה ואיכות הסביבה
לצורך התייעלות כלכלית ,איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת בהתאם לחוק איגודי
ערים ,התשט"ו( 1955-פרק א' :1אשכול רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות השותפות
לבקשה כמפורט להלן :טייבה ,כפר ברא ,כפר סבא ,כפר קאסם ,קדימה-צורן ,קלנסווה.
ראש העירייה
אבקש ממנכ"לית העירייה להציג את הנושא.
גב' מיכל הירש נגרי
משרד הפנים יצא ב"קול קורא" לרשויות המקומיות שמזמין אותן ליצור שיתופי פעולה ולאגם
משאבים סביב נושאים בעלי עניין משותף .מדובר במהלך וולונטרי .כל רשות יכולה לצאת
מהאשכול בכל עת ורשויות נוספות מהאזור רשאיות להצטרף אליו .אנחנו יצרנו קשר עם מספר
רשויות והנושא הראשון שהצענו לשתף בו פעולה הוא שעת חירום .כל רשות היום יודעת שבזמן
חירום תצטרך לסמוך על היכולות והאמצעים שלה בלבד וכל רשות יוצרת מענים ייחודים לה.
למשל ,אנחנו הקמנו את יחידת החילוץ ,בה פועלים כבר שלושה צוותים והצוות הרביעי בהקמה.
רשויות אחרות באזור השקיעו בתחומים אחרים .בכפר סבא ,למשל ,הקימו יחידת כלבנים.
במקומות אחרים השקיעו בציוד מיוחד לשעת חירום .הרעיון נולד במהלך ביקורו של מפקד פיקוד
העורף החדש ברעננה .שאלנו אותו אם פיקוד העורף עורך מיפוי של האמצעים שיש לרשויות
באזור .הנושא עלה בעת השיטפונות לפני כשנתיים שנאלצנו להיעזר בעיריית פתח תקווה
במשאיות לפינוי גזם שנסחף ובעיריית טירה בביוביות לשאיבת מים .זה נעשה על בסיס קשר אישי
עם מנכ"לי הרשויות .כך נולד ה"קול הקורא" של משרד הפנים .נושא נוסף באשכול הוא איכות
הסביבה .למשל ,כפר סבא שוקלת להקים תחנה לריסוק גזם .אין צורך שכל רשות תקים תחנה
כזו .אנחנו הקמנו תחנת שקילה למשאיות אשפה ונותנים שירותי שקילה בתשלום לעיריית כפר
סבא .הרשויות שמצאו עניין בשיתוף פעולה זה הוזמנו לוועדת היגוי וכל הרשויות התלהבו
והסכימו להיכנס לאשכול .משרד הפנים מתקצב את הקמת האשכול וגם מעביר תקציב לשוטף.
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מר חיים גולדמן
רעננה במצב סוציואקונומי גבוה ביחס למספר רשויות באשכול .האם אנחנו נסבסד את הרשויות
האחרות?
גב' מיכל הירש נגרי
אין סבסוד כספי .זה שיתוף פעולה .יכול להיות שבאיכות הסביבה לא נרצה להשתתף ודווקא
לפעול במסגרת היחידה האזורית לאיכות הסביבה ,המשרתת שבע רשויות באזור .בחירום ,ברור
לי שיש בזה יתרון ורווח לכל השותפים .אחרי שמשרד הפנים אישר את הקמת האשכול ,יתחיל
תהליך מיפוי ונוכל לצאת לדרך .חשוב להדגיש כי זה וולונטרי לחלוטין ואנחנו נחליט מה כן ומה
לא.
ראש העירייה
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור מועצת העיר להקמת אשכול רשויות
מקומיות בתחום חרום ,תחבורה ואיכות הסביבה לצורך התייעלות כלכלית ,איגום משאבים
וקידום ראייה אזורית כוללת בהתאם לחוק איגודי ערים ,התשט"ו( 1955-פרק א' :1אשכול
רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה כמפורט להלן :טייבה ,כפר
ברא ,כפר סבא ,כפר קאסם ,קדימה-צורן ,קלנסווה?
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הקמת אשכול רשויות מקומיות בתחום חרום ,תחבורה ואיכות
הסביבה לצורך התייעלות כלכלית ,איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת בהתאם לחוק
איגודי ערים ,התשט"ו( 1955-פרק א' :1אשכול רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות
השותפות לבקשה כמפורט להלן :טייבה ,כפר ברא ,כפר סבא ,כפר קאסם ,קדימה-צורן ,קלנסווה.
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סעיף 5
אישור הארכת תקופת הקצאת הקרקע לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה (ע"ר )580056497
להפעלת מרכז היום ומרכז תעסוקה כושר ופנאי ,לרבות אישור להקמת והפעלת חדר כושר בקומת
המרתף במרכז התעסוקה ,בשטח של כ  490 -מ"ר בקומת המרתף ( +כ 35-מ"ר בקומת הקרקע)
בגוש  .7654בסיוע תרומה על סך  250,000דולר.
ראש העירייה
בעזרתם של חיים פרלשטיין ומאיר קצין קיבלנו תרומה ע"ס  250,000דולר להקמה של מרכז כושר
בקומת המרתף של מרכז יום לקשיש ואנו מבקשים להאריך את תקופת הקצאת הקרקע .תקוותי
כי בעוד שנה נתאמן כולנו במקום .האם יש התייחסויות? אם אין ניגש להצבעה.
מי בעד אישור הארכת תקופת הקצאת הקרקע לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה (ע"ר
 )580056497להפעלת מרכז היום ומרכז תעסוקה כושר ופנאי ,לרבות אישור להקמת והפעלת חדר
כושר בקומת המרתף במרכז התעסוקה ,בשטח של כ  490 -מ"ר בקומת המרתף ( +כ 35-מ"ר
בקומת הקרקע) בגוש  .7654בסיוע תרומה על סך  250,000דולר?
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד הארכת תקופת הקצאת הקרקע לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה
(ע"ר  )580056497להפעלת מרכז היום ומרכז תעסוקה כושר ופנאי ,לרבות אישור להקמת והפעלת
חדר כושר בקומת המרתף במרכז התעסוקה ,בשטח של כ  490 -מ"ר בקומת המרתף ( +כ 35-מ"ר
בקומת הקרקע) בגוש  .7654בסיוע תרומה על סך  250,000דולר.
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סעיף 6
אישור המלצות ועדת התמיכות מיום .18/12/2017
ראש העירייה
המלצות ועדת תמיכות הועברו אליכם .האם יש התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה .מי בעד
אישור המלצות ועדת התמיכות מיום ?18/12/2017
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את המלצות ועדת התמיכות מיום .18/12/2017

סעיף 7
הנחת החלטות וועדת הנחות  5/17מיום  21/11/2017על שולחן המועצה.
ראש העירייה
אנו מניחים את החלטות ועדת הנחות מיום  21/11/2017על שולחן מועצת העיר.

סעיף 8
אישור מועצת העיר לעבודה נוספת לעובד עירייה.
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ראש העירייה
אנו מבקשים אישור מועצת העיר לעבודה נוספת לעובד עירייה מסיבות כלכליות .האם יש
התייחסויות? אם לא ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור מועצת העיר לעבודה נוספת לעובד עירייה?
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד עבודה נוספת לעובד עירייה.

ראש העירייה
רונית ביקשת לומר משהו ,בבקשה.
גב' רונית וינטראוב
אני מבקשת מכל חברי מועצת העיר להתאחד סביב להצעתנו לחוק עזר עירוני לרעננה בעניין חוק
המרכולים שמקדמת הממשלה .שלחנו לכל חברי המועצה מכתב שדבי מחלקת לכם גם עכשיו.
לחברי מועצת העיר רעננה שלום:
בהמשך למצב הנוכחי שבו מקדם שר הפנים את חוק המרכולים אנחנו מודאגים מאוד
מהשלכות החוק על המצב בעירנו והמשמעות של התערבות שלטונית במרקם היחסים העדין
שקיים.
אנו חושבים שחשוב שברעננה יתקיים מצב שבו אופי השבת יקבע על פי התושבים וברוח של
פלורליזם.
מי שבוחר לבלות בבית הכנסת יוכל לעשות זאת וגם מי שבוחר לבלות במסעדה ,בית קפה או
בקולנוע או באירוע תרבותי.
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מי שזה הזמן שלו לעשות את הקניות יוכל לעשות זאת בלי לפגוע במנוחת השבת של
התושבים האחרים .עם זאת חשוב לנו שלא ייווצר מצב חוקי שימנע זאת מאתנו.
כמי שמאמין ביכולת של תושבי רעננה השונים להגיע להסכמות בהבנה אנו מבקשים את
תמיכתך בשמירה על אופי השבת כפלורליסטי ומכיל ובמידת הצורך לעגן את החשיבה
המכילה בחוק עזר עירוני.
בברכה,
עדית דיאמנט
בשם סיעת מרצ רעננה

מר חיים גולדמן
זה לא בסדר היום של המועצה ,לא דנים בזה.
ראש העירייה
אני מודה לכולכם ומתכבד לנעול בזאת את ישיבת מועצת העיר מן המניין .ערב טוב לכולם.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה

זאב בילסקי
ראש העירייה
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מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

