לשכת מנכ"ל העירייה
י"ב כסלו תשע"ב
 08דצמבר 2011

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שמן המניין 10/2011
מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,כ"ז בחשוון תשע"ב24/11/2011 ,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" בשעה .
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

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

נעדרו:
גב' דרורה כהן
מר צבי נדב רוסלר
מר סטיוארט וייס

חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1פרידה מחבר המועצה ד"ר שלמה לישה.
 .2הצעה לסדר היום.
 .3שינויים בהרכב הועדות העירוניות:
א .צירוף חברת המועצה מלי פולישוק כחברה בועדת הכספים.
ב .הקמת ועדת מתנדבים ומינוי חברת המועצה דרורה כהן כיו"ר הועדה.
ג .מינוי חבר המועצה הרב שמואל וייס לתפקידים הבאים:
 .1ועדת ביטחון  -יו"ר
 .2ועדה לענייני ביקורת  -חבר
 .3ועדה לבטיחות הדרכים  -חבר
 .4ועדה להנצחת נפגעי טרור – חבר
 .5ועדת יד לבנים  -יו"ר
 .6ועדת אתיקה – חבר
 .4בקשה לעבודה נוספת של עובד עירייה.
 .5מינוי מר אבי לאופר ,מר עמוס ברהמס ומר שלמה פרידמן כחברים בדירקטוריון תאגיד
מי רעננה בע"מ.
 .6מינוי גב' נילי כפרי ,מר רון לפיד ועו"ד אוון לואיס כחברים בדירקטוריון החברה
העירונית לפיתוח רעננה בע"מ.
 .7אשרור פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד משנת .1983
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ראש העיר:
אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .האם יש הערות לפרוטוקול ישיבת המועצה
שנשלח אליכם?
מר דן ברוך:
שלחתי הצעה לסדר יום הנוגעת ליום העצמאות.
ראש העיר:
עד שלא יאושר התקציב לשנת  2012דבר איננו סגור.
מר דן ברוך:
הייתי מבקש להציג בפניך את הצעותי.
ראש העיר:
אשמח להזמינך אלי בעניין זה.
סעיף :1
פרידה מחבר המועצה ד"ר שלמה לישה.
ראש העיר:
אני מבקש לפתוח בסעיף הראשון שעל סדר יומנו – פרידה משלמה לישה ,חבר מועצת העיר.
אנחנו נפרדים אחרי תקופה קצרה שבה כיהנת במועצה ויחד עם זאת ,הצלחת להשאיר רושם
של חבר מועצה חרוץ ,ישר והגון.
מילאת כל תפקידיך ובכלל זה את תפקיד יו"ר וועדת הביטחון ,בכובד ראש ובאחריות .אני
רוצה להודות לך בשם כל חברי מועצת העיר ולאחל לך הצלחה בהמשך הדרך .אני מקווה
שעוד נתראה כאן ,סביב שולחן זה .אני שמח להזמינך לקבל פרחים בשם כל חברי מועצת
העיר.
)ראש העיר מגיש לחבר המועצה ,שלמה לישה ,זר פרחים .חברי המועצה מוחאים כפיים(.
מר שלמה לישה:
כולם הופתעו לשמוע שאני פורש ממועצת העיר .אבל אצלנו ,בסיעה ,יש הרבה חברים וכולם
מבקשים לתרום את חלקם .אמנם אני פורש ממועצת העיר אבל עדיין יש לי מה לתרום
ואמשיך בהחלט להיות מעורב ,לעשות ולהשפיע .אני בטוח שניתן לעשות זאת גם מחוץ
למועצה .מבחוץ אפשר לחשוב שיש כאן מריבות .ואני רוצה לומר שזה להיפך .זה מקום טוב,
שניתן לעשות ולתרום דרכו .צר לי שפרוייקט כיכר העיר ,שהיה חביב עלי ,לא יצא לפועל כי
היתה לו אפשרות למנף את הפיתוח בעיר.
גב' סימה פרי:
יצא לי לעבוד עם שלמה בוועדות ביקורת וביטחון .אמנם לא הספקנו להכיר לעומק אבל אני
שמחה שהיתה זו עבורך תקופה שיכולת לתרום למען העיר.
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מר יואל עזרזר:
אני מבקש להגיד שהיה לנו העונג והכבוד ששלמה לישה כיהן כחבר מועצת העיר .זה אחד
הדברים היפים בסיעה שלנו ,שהחברים מכבדים גם את אלה שבאים אחריהם ,שגם הם
אנשים איכותיים הרוצים לתת ביטוי ולתרום ,אפילו אם זה לפרק זמן קצר .אני מקווה
שבעתיד זה יהיה לפרק זמן ארוך יותר .אני שמח שגם לעולים מצרפת הייתה זו הזדמנות
להיות מיוצגים בבמה המרכזית של מועצת העיר.
שלמה ,אתה אמנם פורש מהמועצה אבל ממשיך איתנו בישיבות הסיעה וההנהלה .אני מאחל
לך הצלחה .
מר איתן גינצבורג:
לא היה לנו הרבה ממשקי עבודה אבל מהמעט שעבדנו יחד ,שמחתי להכירך .ניכר בך השקט
הפנימי וההצלחה לשלב בין עול פרנסת המשפחה והאחריות הציבורית וההתנדבות של שעות
רבות למען הציבור .ומי שעושה בשליחות למען הציבור ועוד בהתנדבות – שכרו משולם.
תודה רבה לך על הכל.
ראש העיר:
שלמה ,אתה רשאי ומוזמן להמשיך ולשבת עימנו .בישיבה הבאה נשביע את הרב שמואל וייס
כחבר מועצת העיר .הרב נמצא הערב בשליחות .מחתן זוג בירושלים.
סעיף :2
הצעה לסדר היום בנושא שקיפות תהליכי קבלת ההחלטות במועצת העיר רעננה.
ראש העיר:
אבקש ממלי להציג את ההצעה לסדר היום.
גב' מלי פולישוק בלוך:
מציגה את הצעתה לסדר היום כדלקמן:
הצעות להתנהלות בשקיפות של מועצת העיר ובכלל זה –
.1
.2
.3
.4

צילום בווידאו של ישיבות מועצת העיר והעלאת הסרט לרשת,
פרסום באתר העירייה של הצעת התקציב לשנת  2012על מנת שתושבי רעננה יוכלו
להביע דעתם,
דיוני תקציב הפתוחים לכל חברי המועצה בוועדת הכספים,
פתיחת דיוני הועדות העירוניות לציבור ולתקשורת.
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נימוקי ההצעה לסדר:
.1

.2

.3
.4

בעידן הדמוקרטי והטכנולוגי בו אנו חיים חובה עלינו נבחרי הציבור לפעול
בשקיפות מלאה של תהליכי קבלת ההחלטות ,למען שיתוף הציבור ולמען מנהל
תקין וטוהר מידות .צילום בווידאו של ישיבות מועצת העיר והעלאתו לרשת הינו
דרך נאותה ליישום רעיון השקיפות.
בחודש הבא יחלו דיוני התקציב במועצת העיר רעננה לקראת אישור התקציב
לשנת  .2012בשנה שעברה בישיבת מועצת העיר בה אושר התקציב ,הצעתי ואני
חוזרת ומציעה כי דיוני התקציב המתקיימים במסגרת ועדת הכספים יהיו פתוחים
לכל חברי המועצה ולא רק לחברי ועדת הכספים וכי יתקיימו מספר ישיבות אשר
בכל אחת תהיה לחברי המועצה אפשרות לדון ישירות עם בכירי העירייה
העוסקים בתחום המתוקצב.
בנוסף הצעתי ואני חוזרת ומציעה כי ספר הצעת התקציב יוצג לציבור באתר
העירוני כדי שתושבי רעננה יוכלו להציע הצעות ולהביע את דעתם בנושא חשוב זה
המשפיע ישירות על איכות חייהם וברובו ממומן מכיסם.
הוועדות העירוניות מתכנסות בחדרי חדרים ואיש אינו יודע במה דנים ומה
מחליטים ,גם חברי מועצה שאינם חברים בוועדה העירונית אינם מקבלים דיווח
על הנעשה בוועדות העירוניות ואם בכלל מתכנסות .פתיחת הדיונים בוועדות
לציבור וחובת פרסום פרוטוקולים והחלטות יביאו לשקיפות גם בתחום חשוב זה
של עבודת מועצת העיר.

הצגת הצעת התקציב ,פתיחת הדיונים ותהליכי קבלת ההחלטות לתקשורת ולציבור הרחב
יאפשרו שקיפות חיונית זו וחיזוק המודעות הדמוקרטית של תושבי רעננה.
יתרה מכך ,העלאת חלק מהדיונים למדיה תקשורתית באינטרנט ,תאפשר מעורבות רבה
יותר והיכרות של הציבור הרענני בפעילות הציבורית והחברתית בעיר.
כחלק מפעילות החינוכית לאזרחות טובה ולדמוקרטיה פעילה יתאפשר לתלמידי רעננה
לקחת חלק בישיבות אלו כצופים בישיבה ,פיסית במקום או באמצעות האינטרנט.
דיונים פתוחים של ועדות נבחרי ציבור נהוגים כיום בכנסת ישראל ובכללם ועדת ביקורת
המדינה וועדת הכספים .בועדות אלו מנוהלים דיונים רגישים ,חשובים ומהותיים לעצם
קיומנו ,לא פחות מהנושאים המועלים בישיבות הוועדות העירוניות.
המקרים הרבים המפורסמים חדשות לבקרים על שחיתות שלטונית בכל מערכות השלטון,
מזעזעים את כל אזרחי המדינה ובכללם גם את תושבי רעננה.
כלל ידוע הוא כי אחד האמצעים היעילים ביותר למניעת שחיתות ומנהל בלתי תקין,
במערכת השלטונית בכלל ובשלטון המקומי בפרט ,הוא שקיפות תהליכי קבלת ההחלטות
וחשיפתם לאור השמש.
לפיכך ,אבקש להעלות את הנושא החשוב והאקטואלי כל כך בציבוריות הישראלית של
שיתוף הציבור ושקיפות המערכת הפוליטית לדיון בישיבת המועצה ולקבל החלטה בהתאם.

רעננה פנינת השרון
www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

רח' אחוזה  ,103רעננה 43100
טל'  09-7610210פקס 09-7610207
5/13

לשכת מנכ"ל העירייה
י"ב כסלו תשע"ב
 08דצמבר 2011

גב' מלי פולישוק בלוך:
למרות שאני מודה לך ,ראש העיר ,שצרפת אותי לוועדת הכספים ,ההצעה שלי בעינה והיא
כוללת ארבעה נושאים :הראשון – צילום מקצועי ורשמי של ישיבות מועצת העיר והעלאתן
לאתר העירוני .כך נוהגים בבוסטון וכך גם בכפר סבא .השני – שוועדות מועצת העיר תהיינה
שקופות ופתוחות לציבור .אין לכך מניעה חוקית .השלישי – אני טרם ראיתי את הצעת
התקציב .שאלתי חברי קואליציה וחלקם גם לא ראו את ההצעה .אני מציעה לפרסם
בשקיפות את הצעת התקציב באתר האינטרנט כדי לאפשר לתושבי העיר ,האכפתיים,
האינטליגנטיים והמעורבים שידעו על התקציב ויביעו דעתם עליו .הם יכולים להציע עצה.
אולי יש להם רעיונות טובים ולא כל החוכמה מרוכזת סביב השולחן הזה .היינו אצל המשנה
למנכ"ל משרד הפנים בעניין הזה .הרביעי – בוועדת הכספים צריך שיהיה ייצוג לכל הסיעות.
בכ"ס מביאים את הצעת התקציב לפני כל חברי המועצה למספר ימי דיונים.
מר משה הרשקוביץ:
אין לנו מושג מה קורה בוועדות.
ראש העיר:
יש לך נציגים בוועדות.
גב' מלי פולישוק בלוך:
לא בכולן .אני מציעה שכל וועדה תוציא פרוטוקול ותפיץ אותו בקרב חברי המועצה .ברוח
המחאה החברתית של שיתוף הציבור ,אני מבקשת לפתוח את הישיבות .זה גם חינוכי וגם
מועיל כשמעלים לאינטרנט את ישיבות מועצת העיר ומאפשרים לשתף תלמידים בשיעורי
אזרחות.
ראש העיר:
ישנה חשיבות רבה גם לקיום דיון חופשי ופתוח ,נטול תקשורת ,אשר לעיתים קרובות נוטה
להציג עמדות בצורה מעוותת וקיצונית למען "התקשורת" ולא למען טובת הציבור .לכן ,יש
למצוא את האיזון בין הערכים השונים.
לענין התקציב כידוע כל ראשי הסיעות משתתפים בדיוני התקציב ומיצגים בהן את הציבור
כולו.
אנחנו מקיימים דיון חופשי ופתוח כאן במועצת העיר על ידי נציגי הציבור וכמובן שהישיבות
פתוחות לכלל.
בעבר הצענו ליו"ר הוועדות להזמין ,לפי שיקול דעתם ,את הציבור לישיבות.
לענין התקציב אנחנו ניתן זמן מספיק לכל נבחרי הציבור לעיין בו ולהתיחס ולהשפיע.
לאור האמור מציע להסיר את ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד – 11
נגד – 2
נמנע – 3
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החלטה:
מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.
 – 19:45חברת המועצה ,גב' סימה פרי ,יוצאת.
סעיף :3
שינויים בהרכב הועדות העירוניות:
א .צירוף חברת המועצה מלי פולישוק כחברה בוועדת הכספים.
ב .הקמת וועדת מתנדבים ומינוי חברת המועצה דרורה כהן כיו"ר הוועדה.
ג .מינוי חבר המועצה הרב שמואל וייס לתפקידים הבאים:
 .1וועדת הביטחון – יו"ר
 .2וועדה לענייני ביקורת – חבר
 .3וועדה לבטיחות בדרכים – חבר
 .4ועדה להנצחת נפגעי טרור – חבר
 .5ועדת יד לבנים – חבר
 .6ועדת אתיקה – חבר
ראש העיר:
נדון רק בסעיף א' ובסעיף ב'  .סעיף ג' נעביר לדיון בישיבה הבאה.
מר איתן גינצבורג:
בהתייחס לסעיף ב'  -אנחנו מציעים שהרכב וועדת המתנדבים יהיה כדלקמן:
יו"ר – דרורה כהן .מרץ –  .2בה – ) 1בנוסף לדרורה( .ל –  .2לה –  .1אמת –  .1מחל –  .1פ – 1
נבקש מהסיעות להעביר את שמות נציגיהן בוועדה לפי המפתח הזה.
ראש העיר:
מי לאישור סעיף סעיף א'  -צירוף חברת המועצה מלי פולישוק כחברה בוועדת הכספים
סעיף ב'  -הקמת וועדת מתנדבים ומינוי חברת המועצה דרורה כהן כיו"ר הוועדה.
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד צירוף חברת המועצה מלי פולישוק כחברה בוועדת הכספים
והקמת וועדת מתנדבים ומינוי חברת המועצה דרורה כהן כיו"ר הוועדה.
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סעיף :4
בקשה לעבודה נוספת של עובד עירייה.
ראש העיר:
אבקש ממנכ"ל העירייה להציג הבקשה.
מנכ"ל העירייה:
מדובר בעובד עירייה ,אב בית באחד ממוסדות החינוך ,אשר נקלע לקשיים כלכליים וירד
מנכסיו .האיש עושה כל מאמץ לפרנס את משפחתו בכבוד ולהחזיר את חובותיו .ביקש לעבוד
עבודה נוספת ,מעבר לשעות עבודתו בעירייה ,בעבודה שאין בה ניגוד עניינים עם עבודתו
בעירייה.
ראש העיר:
תודה למנכ"ל העירייה וניגש להצבעה .מי לאישור סעיף ?4
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד בקשה לעבודה נוספת של עובד עירייה.
סעיף :5
מינוי מר אבי לאופר ,מר עמוס ברהמס ומר שלמה פרידמן כחברים בדירקטוריון תאגיד מי
רעננה בע"מ.
מר שלמה הרשקוביץ:
אני מבקש שנצביע על כל אחד מהם בנפרד.
ראש העיר:
אני מסכים .מי לאישורו של מר אבי לאופר כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ?
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
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החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד מינויו של מר אבי לאופר כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה
בע"מ.
ראש העיר:
מי לאישורו של מר עמוס ברהמס כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ?
הצבעה:
בעד – 12
נגד –
נמנע – 3
החלטה:
מועצת העיר אישרה מינויו של מר עמוס ברהמס כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ.
ראש העיר:
מי לאישורו של מר שלמה פרידמן כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ?
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד מינויו של מר שלמה פרידמן כחבר בדירקטוריון תאגיד מי
רעננה בע"מ.
סעיף :6
מינוי גב' נילי כפרי ,מר רון לפיד ועו"ד אוון לואיס כחברים בדירקטוריון החברה העירונית
לפיתוח רעננה בע"מ.
גב' מלי פולישוק בלוך:
לגב' נילי כפרי יש כישורים להיות מנכ"ל החברה.
ראש העיר:
זה נכון אבל היא לא רוצה בכך .נקיים גם כאן הצבעה בנפרד לכל שם.
מי לאישור מינוייה של גב' נילי כפרי כחברה בדירקטוריון החברה העירונית לפיתוח רעננה
בע"מ?
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הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את מינוייה של גב' נילי כפרי כחברה בדירקטוריון החברה
העירונית לפיתוח רעננה בע"מ.
ראש העיר:
מינוי גב' נילי כפרי ,מר רון לפיד ועו"ד אוון לואיס כחברים בדירקטוריון החברה העירונית
לפיתוח רעננה בע"מ.
מי לאישור מינויו של מר רון לפיד כחבר בדירקטוריון החברה העירונית לפיתוח רעננה
בע"מ?
הצבעה:
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד מינויו של מר רון לפיד כחבר בדירקטוריון החברה העירונית
לפיתוח רעננה בע"מ.
ראש העיר:
מי לאישור מינויו של עו"ד אוון לואיס כחבר בדירקטוריון החברה העירונית לפיתוח רעננה
בע"מ?
הצבעה:
בעד – 14
נגד –
נמנע – 1
החלטה:
מועצת העיר אישרה ברוב קולות מינויו של עו"ד אוון לואיס כחבר בדירקטוריון החברה
העירונית לפיתוח רעננה בע"מ.
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סעיף :7
אשרור פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד משנת .1983
ראש העיר:
האם יש התייחסויות?
גב' מלי פולישוק בלוך:
האם לא ניתן להשיג הסכם יותר טוב?
ראש העיר:
בתנאים של היום כל הסכם אחר יהיה בתנאים יותר גרועים.
גב' מלי פולישוק בלוך:
למה צריך חשבון בבנק הזה?
מר אמיר ברטוב:
בעקבות דו"ח המבקר סגרנו שלושה חשבונות בשלושה בנקים .אנחנו מאד מרוצים מתנאי
הריבית המצויינת ומהשירות שאנחנו מקבלים בבנק איגוד .אנחנו עובדים עם הבנק הזה
שנים ארוכות ובשביעות רצון גבוהה .הצורך באשרור פתיחת החשבון נובע מכך שבנק איגוד
אינו מוצא את מסמכי פתיחת החשבון שנעשה בשנת  , 1983והוא נדרש לכך ,ע"י הביקורת
בבנק.
 – 19:50חברת המועצה ,גב' בלה צור ,יוצאת.
ראש העיר:
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאשרור פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד משנת
?1983
הצבעה:
בעד – 14
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר החליטה פה אחד אשרור פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד משנת .1983
ראש העיר:
אנחנו מבקשים ,ברשותכם ,להוסיף סעיף נוסף לסדר היום.
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סעיף :8
אישור מועצת העיר ליציאה למו"מ ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים ואישור ראש העיר
לביטול מכרז  – 48/2011פרסום תחנות הסעה והצבת מתקני מפה ותחזוקתם.
מר משה הרשקוביץ:
לא כל חברי מועצת העיר נוכחים כאן .בעבר אמרה היועצת המשפטית שלא ניתן להוסיף
סעיף לסדר היום כאשר לא כל חברי המועצה נוכחים.
עו"ד אילנה בראף:
צריך הסכמה של כל החברים הנוכחים ,לא כל חברי המועצה.
ראש העיר:
מאחר ואין התנגדות להצעה ,אבקש מחברת המועצה ,עדית דיאמנט ,להציג הנושא.
גב' עדית דיאמנט:
העירייה פרסמה מכרז לפרסום על תחנות אוטובוס .האומדן היה  ₪ 3,150למ"ר .ההצעה
הגבוהה ביותר שהוגשה הייתה נמוכה עד כדי שליש מהאומדן .וועדת המכרזים ביקשה
לבדוק שוב את האומדן ונראה שהאומדן אכן נכון .אשר על כן ,אנחנו מבקשים את אישור
המועצה לבטל את המכרז ולאפשר יציאה למו"מ.
ראש העיר:
תודה עדית .אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש לגשת להצבעה.
מי לאישור ליציאה למו"מ ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים לפי מכרז נוסף לא יביא תועלת,
ואישור ראש העיר לביטול מכרז  – 48/2011פרסום תחנות הסעה והצבת מתקני מפה
ותחזוקתם?
הצבעה:
בעד 14 -
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד ליציאה למו"מ ,בעקבות המלצת וועדת המכרזים ואישור ראש
העיר לביטול מכרז  – 48/2011פרסום תחנות הסעה הצבת מתקני מפה ותחזוקתם ,לאחר
שהגיעה למסקנה שמכרז נוסף לא יביא תועלת.
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ראש העיר:
טרם שניפרד ,אני מבקש להציג בפני חברי מועצת העיר את תעודת "תו הזהב" שקיבלה
עיריית רעננה על היותה מוסמכת בשלושה תקני  .ISOהאחד על ניהול איכותי ,השני על
ניהול סביבתי והשלישי על ניהול אנרגיה .בתו תקן האחרון – רעננה היא העיר הראשונה
והיחידה בישראל שהוסמכה לו .תו הזהב הוא תעודת כבוד לניהול האיכותי של עיריית
רעננה.
אני מבקש להזמין את חברי מועצת העיר לאירוע "השולחנות העגולים" ,יוזמה של עיתון
"דה מרקר" ,שעיריית רעננה הצטרפה אליו ומטרתו לקיים שיח ושיתוף ציבור על הנושאים
המרכזיים של המחאה החברתית .האירוע יתקיים ב 8.12.11 -בשעה  18:00בהיכל הספורט
"מטרו ווסט" .כולכם מוזמנים.
אני מודה לחברי המועצה ונועל את ישיבת מועצת העיר מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר
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