לשכת מנכ"ל
י"ג שבט תשע"ג
 24ינואר 2013

פרוטוקול 07/2012
מתוקן לאחר אישור מועצת עיר מיום 17/01/2013

מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,30/08/2012 ,י"ב באב תשע"ב ,בחדר
הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ומ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת עיר
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:
מר אילן כהן
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
מר שמואל וייס

חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1הצגת עיקרי פעילות האגף לשירותים חברתיים.
 .2תשובות לשאילתות.
 .3הצעות לסדר היום.
 .4חילופי גברי בועדות העירוניות כמפורט בנספח א'.
 .5אישור תבחינים לתמיכות.
 .6פתיחת חשבון בבנק דיסקונט עבור ניהול כספי עמותת מת"ן בגין בניית מבנה לפעילות
העמותה על גג מבנה תיכון "אמי"ת רננים".
 .7מינוי מר ראובן )רון( רתם כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ.
 .8אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
 .9אישור נטילת הלוואת גישור בסך  50מיליון .₪
 .10תב"רים כמפורט להלן:
א .הגדלת תב"ר  – 1460הקמת גני ילדים בסך  10מיליון ₪
מקורות :הלוואה בנקאית
ב .תב"ר  – 1467פיתוח תשתיות בשכונות חדשות ע"ס  32מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית) .מתחם  23 – 2015מיליון מתחם  9 – 2014מיליון(.
ג .הגדלת תב"ר  – 1463הרחבת ויצמן שלב א' ע"ס  5מיליון ₪
מקורות :הלוואה בנקאית) .התבר מאושר ע"ס  1מיליון מענק מ .התחבורה(.
 .11שינויים בתב"רים מאושרים:
א .הגדלת תב"ר  – 1338הקמת מרכז פייס קהילתי בפעמונים ב) ₪ 1,252,600-מאושר  5מיליון
 .(₪מקורות :מענק מפעל הפייס משנים קודמות.
ב .תב"ר  – 1464שיפוצים במוסדות חינוך ע"ס .₪ 3,770,000
אושר במועצה ביום  . 14.6.2012מפעל הפייס  3,300,000ומענק משרד החינוך .₪ 470,000
האישור בפועל ממפעל הפייס הוא בסך  3,130,000שקלים בלבד ,ולכן נבקש להקטין התב"ר
לסך  3,600,000שקלים.
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ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין .האם יש הערות לפרוטוקול?
גב' סימה פרי
אני מבקשת להעיר כי בפרוטוקול של ישיבת מועצת העיר האחרונה ,בעמוד  ,8לא נרשם ששאלתי
– האם העירייה עמדה במסגרת התקציב לאירועי יום העצמאות? והמנכ"ל השיב "פחות או יותר".
רציתי לשאול עוד האם הוא רוצה לשנות את תשובתו?
מר אבי לאופר
עמדנו פחות או יותר בתקציב.
ראש העיר
אם אין הערות נוספות נתחיל בנושא הראשון שעל סדר היום.

סעיף 1
הצגת עיקרי פעילות האגף לשירותים חברתיים )ד"ר רות נאור הציגה את הסקירה בטרם
הישיבה שמן המניין(
ראש העיר
אני מבקש להזמין את ד"ר רות נאור ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ,להציג את פעילות האגף.
לפני שרותי מתחילה ,אני מבקש לציין שני דברים .הראשון ,כי גם רעננה היא עיר שאיננה נטולת
בעיות ויש בעיר כ 1000 -משפחות עניות .באחוזים זה אולי נשמע לא הרבה ,אבל במספרים זה
הרבה מאד .והשני ,אני מבקש לציין לשבח את פעילותן של העמותות הפועלות ברעננה ולשמחתי
בתיאום מלא עם האגף ,באופן שמאפשר מיצוי הפוטנציאל של העמותות ,העושות מלאכת קודש
למען תושבי העיר הנזקקים לעזרתן .אישרנו שהתברכנו בעמותות שכאלה והתברכנו באגף מקצועי
ומסור שכזה.
ד"ר רות נאור
מציגה מצגת של פעילות האגף לשירותים חברתיים – על כל תחומי האחריות של האגף.
ראש העיר
אני מבקש להודות לרותי על ההצגה המרשימה והמצגת היפהפיה .אני מבקש להוקיר לך ולכל
עובדי האגף על העבודה הנפלאה שלכם ואנא העבירי תודה מכל חברי מועצת העיר לעובדות
הסוציאליות ולכל עובדי האגף .יש הרבה עשייה באגף .בשל קוצר הזמן ,ראינו היום בעיקר כותרות
של הפעילות הזו .לכן ,אני בטוח שכל חבר מועצה שיפנה אליך ,יוכל לקבל עוד מידע מפורט על
פעילות האגף גם ממך וגם כמובן מבלה צור ,שגם לה אני מבקש להודות בשם כולנו.
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יושבת עמנו גברת ,שביקשה ממני להעביר מידע על עמותת הפועלת למען חולי פרקינסון .אני
אעביר מידע זה לאגף לשירותים חברתיים ולחברי המועצה.

סעיף 2
תשובות לשאילתות.
ראש העיר
השאילתא הראשונה היא של חברת מועצת העיר ,הגב' סימה פרי בנושא יועצים:
"לאחרונה נראה מוטי מורל ,אשר שימש כמנהל קמפיין הבחירות שלך לראשות העיר ,מקיים
פגישות בעירייה.
כמו כן ,נודע לי כי גם הפרסומאי שמואל ורשבסקי החל לעסוק בשאלת מיתוג העיר רעננה.
שאלותיי הן
האם מוטי מורל מועסק כיועץ לעירייה? אם כן ,באיזה נושא? האם הוא מקבל שכר?
מהו השכר שמקבל הפרסומאי ורשבסקי עבור העסקתו כיועץ למיתוג העיר?"
ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להשיב לשאילתא
מר אבי לאופר
מר מוטי מורל אינו מייעץ לעיריית רעננה ,לא הועסק ואינו מועסק על ידה.
חברת  Go Logoבהנהלת שמואל ורשבסקי נשכרה כגורם מקצועי בעל ניסיון רב שנים ,לייעץ
בשיווק פרויקטים חדשים ובראשם מיצוי הפיתוח של הפארקים למסחר ותעשייה והשכונה
החדשה "נווה זמר".
בין השאר אחראית החברה למינוף השיווקי של הפארקים למסחר ותעשייה ,וליצירת הקשר עם
מפעלים וחברות בינלאומיות ,וכן לשיווק השכונה החדשה "נווה זמר" לאוכלוסיות שונות ולגיבוש
מיזמים חדשים ,שיקומו בפארק התעשייה ,במחשבה על הדורות הבאים.
בתום שלושה חודשים להעסקתו ,תציג החברה את התוכנית ובהתאם יוחלט בנוגע לפעולות אותה
תנקוט העירייה.
בגין שירותי התכנון והייעוץ משלמת העירייה לחברת " Go Logoשיווק חברתי" סכום חודשי
העומד על  + ₪ 20,000מע"מ.
גב' סימה פרי
למה צריך יועץ למיתוג שכונת "נוה זמר" כאשר מדובר באדמות פרטיות ובטוחני שהחברות
הבונות יעסקו בשיווק הדירות? ומה יצא מתוכנית המיתוג לאיזור התעשיה שהכינה יפעת ליברמן
בעלות של ?₪ 700,000
ראש העיר
לא מדובר בתוכנית למיתוג אלא במינוף שיווקי .התכנית של יפעת ליברמן לא יצאה לפועל.
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ראש העיר
נעבור לשאילתא נוספת של חברת המועצה ,הגב' רונית ויינטראוב בנושא קרינה במוסדות חינוך

ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להשיב לשאילתא.
מר אבי לאופר
עיריית רעננה פועלת על פי תוכנית עבודה סדורה ומתודולוגית בכל נושא ונושא ובמיוחד כאשר
מדובר בנושאים בטיחותיים ,דוגמת נושא זה.
להלן השתלשלות העניינים בכל הנוגע להתמודדות עם נושא הקרינה האלקטרו מגנטית בשלוש
השנים האחרונות:
 בשנת  2010נערכה בדיקה ,מטעם העירייה ,בכל  23בתי הספר בעיר ,ונמצאו ליקויים ב 9 -בתי
ספר )"אביב"" ,מפתן"" ,יבנה"" ,מטרו -ווסט"" ,אריאל"" ,שקד"" ,זיו"" ,אוסטרובסקי",
"ברטוב"( ,אשר טופלו בהשקעה של למעלה מחצי מיליון .₪
 בשנת  2011בעקבות התקנת פאנלים פוטו וולטאיים על גגותיהם של  4בתי ספר )"פעמונים",
"יונתן"" ,אגם" ו"יחדיו"( בוצעה בדיקת רמות הקרינה האלקטרומגנטית .הבדיקה מצאה
ליקוי אחד בלבד ,בביה"ס 'יחדיו' ,שאינו קשור לפאנלים הפוטו וולטאיים ואשר טופל מיידית,
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בשיתוף פעולה מלא עם ועד ההורים .הועד אף יזם בדיקה נוספת של מומחה בלתי תלוי
)עמותת מלר"ז – המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל( ,אשר נמצאה תקינה.
 בשנת  2012בעקבות התקנת פאנלים פוטו וולטאיים על גגותיהם של  14מוסדות חינוך
)"רימון"" ,אוסטרובסקי"" ,ברטוב"" ,הדר"" ,אולם ספורט השרון"" ,אולם ספורט קריית
שרת"" ,אריאל"" ,זיו"" ,היובל"" ,אלון"" ,דקל"" ,שקד"" ,בילו"" ,יבנה"( ,בוצעה בדיקה
נוספת במתקנים אלה .בבדיקה ,אשר בוצעה גם היא ע"י חברה חיצונית ובלתי תלויה )עמותת
מלר"ז( שנעשתה בתיאום מלא עם ועד ההורים היישובי ,נמצא שלא קיימות חריגות ברמת
הקרינה ,אשר קשורות לפאנלים הפוטו וולטאיים .יחד עם זאת ,במסגרת הבדיקה ,נתגלו
ליקויים בשישה מתקנים אשר נובעים ממקורות אחרים.
עם קבלת ממצאי הבדיקות הורה ראש העיר על ביצוע פעולות מיידיות למיגון מפני הקרינה
כמפורט להלן:
 .1חטיבת ביניים "אלון" -הושקע סך של כ ₪ 400,000 -בהעתקת לוח החשמל הראשי ממיקומו
הנוכחי למקום אחר על גבי קיר מבנה בית הספר החיצוני.
 .2תיכון "אוסטרובסקי" -רמת הקרינה שנתגלה אינה מסוכנת כל עוד אין שהייה ממושכת של
למעלה משמונה שעות רצופות במקום .ולכן נמנעה הגישה למקום.
כמו כן ,הוחלט להעביר את לוח החשמל הממוקם בתוך חדר החשמל בתיכון למקום אחר.
 .3אולם ספורט "השרון" -רמת הקרינה שנתגלתה ,אינה מסוכנת אלא במקרה של שהיה ממושכת
של  7שעות ומעלה בסמוך לשישה כסאות הנמצאים ביציע העליון של אולם הספורט.
 .4בית ספר ביל"ו -בכתה הסמוכה לארון החשמל המשני ,בוצע שינוי פיזי אשר פתר את הבעיה.
 .5בי"ס הדר -בוצע מיגון מפני קרינה אלקטרו מגנטית בחדר הספרנית הסמוך לחדר החשמל.
 .6בי"ס אריאל -לא קיימת מסוכנות מהקרינה אלא בשהייה ממושכת של שבע שעות לפחות .יחד
עם זאת ,בוצע שינוי פיזי אשר פתר את הבעיה.
עיריית רעננה פועלת בשקיפות מלאה ,ובשיתוף פעולה עם ועדי ההורים של בתי הספר ,כדי
לוודא שבתי הספר בטוחים לשהייה .כלל ההמלצות ניתנו ע"י מהנדס החשמל של העירייה מר
שלמה דורפמן ,וכן ע"י ד"ר יוסף פקר מומחה למתן פתרונות למניעת קרינה אלקטרו -מגנטית.
גב' רונית ויינטראוב
זוהי סאגה שנמשכת משנת  .2010איך זה יכול להיות שבשנת  2010טיפלו בביה"ס אריאל
ובאוסטרובסקי וב 2012 -שוב מטפלים בהם? למה היינו צריכים להגיע עד חופשת סוכות? הרי היו
שיפוצי קיץ וניתן היה לבצע העבודות במסגרתם .אני מבקשת לדעת למה מסתפקים ב"שהייה
ממושכת"? אם יש בעיה ,יש לפתור אותה מייד .אני מבקשת להציג לוח זמנים מסודר של פעילות
גם בגני הילדים וגם במוסדות העירייה ובמשרדים.
גב' מלי פולישוק
כאשר הייתי באופוזיציה ביקשתי שתיערך בדיקת בטיחות בכל מוסדות העירייה ובמשרדים.
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ראש העיר
נעבור לשאילתא השלישית של חברת מועצת העיר ,הגב' סימה פרי בנושא רישוי העסק "גנים":
"בישיבת מועצת העיר מיום  3/5/12ניתנה תשובתך לשאילתה שהגשתי אודות התאונה שארעה
באזור התעשייה שבה התפוצצו בלוני גז ,אשר גרמו לשרפת ענק.
באשר לשאלתי מה בכוונת העירייה לעשות כדי למנוע הישנות מצבים כגון אלה ,השבת לי" :מיד
עם תום האירוע הוריתי לכנס את כל הגורמים בעירייה בכדי ללמוד את הנושא ,לגבש מסקנות
ולהפיק לקחים .בד בבד מיניתי את הגב' פרי נתיב ,סמנכ"ל העירייה למנהל וקיימות לעמוד בראש
צוות בדיקת הליך קבלת רישיון עסק של החנות"
שאלתי היא :מהם ממצאיו ,מסקנותיו והמלצותיו של צוות הבדיקה שהוקם".
ראש העיר
אבקש ממנכ"ל העירייה להשיב על השאילתא.
מר אבי לאופר
צוות הבדיקה בראשותה של הגב' פרי נתיב ,סמנכ"ל למנהל וקיימות ,מונה לבדוק את הליך מתן
רישיון העסק של "גנים".
הצוות ,בו לקחו חלק פרט לגב' נתיב גם מר משה פישמן קב"ט העירייה ,עו"ד אפי יצחקי ,התובע
העירוני וגב' בתיה אלפסי ,מנהלת מח' קיימות ,אשר שימשה שנים ארוכות כמנהלת מח' רישוי
עסקים ,תברואה ושילוט ,ישב על המדוכה וגיבש את ממצאיו ומסקנותיו.
צוות הבדיקה קיים תהליך חקירה ארוך ומעמיק ,אשר כלל לימוד תיק רישוי העסק ,גביית עדויות
מכל הגורמים המעורבים ,עיון מעמיק בחומר הקיים על העסק בארכיוני העירייה ומידע נוסף אשר
הובא בפני חברי הועדה.
המסקנות וההמלצות גובשו לדו"ח כולל ומרכז והוצגו לראש העיר וסגניו.
כדי להשלים את התמונה כולה ,נתבקשה הגברת נתיב להרחיב את בדיקתה למספר נושאים
נוספים אשר לא הגיעו לכדי מיצוי עד כה.
בבד בבד ,כפי שהוצג גם במענה לשאלתך הקודמת ,מנכ"ל העירייה הנחה על נקיטת מספר פעולות,
בכדי למנוע הישנות של מקרים מסוג זה בעתיד ,ולהלן עיקרן:
 .1רוענן נוהל העבודה מול כיבוי אש בנוגע לדו"חות המציגים ליקויים בבתי עסק אך לא
מפורטת על ידם דרך הפעולה בה יש לנקוט .עסקים "לא מסוכנים" יטופלו בהתאם לנוהל
העבודה הקיים כיום ואילו בעסקים אשר עשויה להיות בהם מסוכנות לציבור לאור ליקויים
עליהם הצביע כיבוי אש ,תידרש הבהרה נוספת מכיבוי אש בנוגע לדרך בה יש לפעול לגביהם.
 .2הפקת לקחים -מח' רישוי עסקים
א .תתבצע בדיקה בכל העסקים בעיר האם בתי העסק פועלים ברישיון )במידה ומדובר בעסק
הטעון רישיון( ובמידה וכן ,האם פועל בהתאם לרישיון הקיים.
ב .לא ניתנים עוד רישיונות זמניים לעסקים הפועלים תקופה ממושכת ללא רישיון.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

סגירת תיק הפוטר מרישיון עסק טעונה ביקורת בעסק ,צילום העסק מכל חלקיו ואישור
מנהל.
עסקים המחזיקים רעלים ידרשו להציג היתר מיוחד להחזקת רעלים.
תתבצע בדיקה רטרו אקטיבית בנוגע לפעילות עסקים שקיבלו פטור מרישיון עסק לצמיתות
ב 10-השנים האחרונות בעיר.
מגובש ונכתב בימים אלה נוהל  ISOאשר יכלול את הפעולות הנדרשות.
גובש נוהל עבודה חדש בנוגע לשיתופי הפעולה עם אגף ההנדסה באשר לשימושים חורגים.

 .3הפקת לקחים -אגף ההנדסה
א .בוצע סקר בכל העיר לבדיקת מבנים אשר עשויה להיות בהם מסוכנות הנדסית ,ומסקנותיו
יוטמעו בתוכנית העבודה.
ב .הוצג דיווח של כל המבנים בהם יש אסבסט פריך וננקטות כל הפעולות הדרושות בשל כך.
מאחר והנושא מצוי במקביל בחקירה של משטרת ישראל ,הנחתה היועצת המשפטית ,בחוות
דעתה למנכ"ל העירייה ,להמתין בכל הקשור להפקת לקחים נוספים ,אם יהיו כאלה ,עד לקבלת
ממצאי המשטרה.
עם השלמת חקירת המשטרה ובתום הבדיקה של היבטים נוספים כפי שנדרשו מועדת הבדיקה,
נשמח להביא את הממצאים והמלצות הצוות בפני חברי מועצת העיר.
גב' סימה פרי
עד כמה שזכור לי ,את הפעולות שציינת בתשובתך ,כבר הצגת ואלה אינן ההמלצות של ועדת
הבדיקה.
מר אבי לאופר
עם קרות האירוע הגבנו באופן מיידי בשורה של פעולות .אנו בעיצומו של סקר עסקים ברחבי העיר
ובעדיפות ראשונה נבדקים עסקים בעלי פוטנציאל מסוכנות אש .אגף ההנדסה מבצע במקביל את
הבדיקות שהוטלו עליו .במקביל שידרגנו את מערכת הרישום ,הדיווח והקשר עם מכבי אש.
כאמור ,דו"ח ועדת הבדיקה הוצג ונתבקשו מספר השלמות .הנושא נמצא בחקירת המשטרה ועם
השלמת החקירה ,יוצגו הדברים.
סעיף 3
הצעות לסדר היום.
ראש העיר
ההצעה הראשונה היא של חבר המועצה ,שי אבן בנושא הדרת נשים.
רחוב אחוזה  , 103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
סימוכין53268 :

8

לשכת מנכ"ל
י"ג שבט תשע"ג
 24ינואר 2013

מר שי אבן
בשנתיים האחרונות אנו עדים לתופעה ,שהולכת ומקצינה של הדרת נשים באוטובוסים ,במדרכות
נפרדות ,לא נותנים לנשים לשיר באירועים כולל בצה"ל ,והשיא היה בכנס גניקולוגים ,שבו לא
הורשו נשים לדבר .אולי הדרת נשים נתפשת כנושא לא מקומי ,אבל מוטלת עלינו החובה
המוסרית ,כמועצה וכבני אדם ,לא לתת לה מקום ולפעול נגדה בכל המישורים .יש לנו אחריות
שזה לא יגיע אלינו .זה כבר הגיע לכפר סבא באירוע שכולם מכירים של תנועות הנוער וראש העיר
והמועצה היו צריכים להורות לבני הנוער לפעול על בסיס כבוד האדם וכבוד האשה .צריכה להיות
הצהרה דקלרטיבית כזריקת חיסון נגד הדרת נשים ולכן אני מבקש שנקבל החלטה כזו גם אם זה
לא קרה ברעננה.
ראש העיר
על פי הצעתה של חברת המועצה מלי פולישוק ,קיימה הנהלת העיר דיון בנושא חינוך לדמוקרטיה
ומניעת הדרת נשים והחליטה כי ועדת החינוך תקיים דיון בנושא חינוך לדמוקרטיה ומגדר ותבחן
את האפשרויות להעמיק ולהרחיב את השיח בנושא זה במערכת החינוך.
ברעננה לא היתה ,לא קיימת ולא תהיה הדרת נשים באירועים ובמפעלי העירייה ואקפיד על כך גם
בעתיד.
לאור האמור לעיל ,איני מוצא מקום לקיים דיון נוסף בנושא ומבקש ממועצת העיר להסיר את
ההצעה מסדר היום.
מי לאישור?
הצבעה
בעד – 9
נגד – 6
נמנע –
החלטה
ברוב קולות הוסרה ההצעה מסדר היום.
ראש העיר
לפנינו הצעה לסדר של חבר המועצה ,דן ברוך ,בנושא אירוע הללויה ישראל לזכרו של עוזי כהן
ז"ל.
מר דן ברוך
התימאניאדה החלה בימיו של עוזי כהן ז"ל והפכה לאירוע ארצי .זה לכבוד ראש העיר ולכבודם
של תושבי רעננה שישאו דברים באירוע לזכרו של עוזי כהן ,אדם שהיה נתון כולו לשליחות למען
רעננה ולמען התושבים ועשה שירות טוב לעיר .הוא היה הנשמה של רעננה .והתימאניאדה היתה
מפעל חייו ,וראוי שגם נציג המשפחה ישא דברים.
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ראש העיר
אירוע "הללויה ישראל" הינו מאירועי הדגל של העיר רעננה ,פסטיבל ססגוני המבטא מורשת
ארוכת שנים ,אשר לנו הכבוד לארחו מדי שנה בשנה.
אין ולא הייתה כוונה או ספק להימנע מהנצחת זכרו של עוזי ז"ל במסגרת האירוע.
בכוונתי להזכיר בדברי הפתיחה שלי באירוע את זכרו של עוזי ותרומתו .כבכל שנה ,תוצב תמונתו
על הבמה ובתפאורה בגב הבמה יוזכר שמו בצורה מכובדת.
יתרה מכך – השנה אף יוקרן באירוע סרטון קצר ,המציג את העיר רעננה ובמסגרתו אף תוצג
תרומתו של עוזי לעיר.
אני מודה לך דן ,ולכם חברי המועצה ,שהצטרפתם לדבריו ועל תמיכתכם באירוע ובקשתכם לוודא
שעוזי אכן מונצח במסגרתו.
לאור האמור לעיל ,איני מוצא מקום לקיים דיון בעניין ומבקש ממועצת העיר להסיר את ההצעה
מסדר היום.
דן ,ידוע לך ,שהיו הצעות לבטל את האירוע הזה ואני התנגדתי לכך .האם ,לאור הדברים שאמרתי,
מקובל עליך שנוריד את ההצעה מסדר היום?
מר דן ברוך
בהחלט.
ראש העיר
תודה ,ההצעה הוסרה מסדר היום.
סעיף 4
חילופי גברי בועדות העירוניות:
ראש העיר
אנו מבקשים לערוך שינויים בועדות העירוניות ,כלהלן:
 .1ועדת כספים -מיכאל רייזמן ואריה פרידמן יצורפו כחברי ועדה.
 .2ועדת הנחות בארנונה -רונית וינטראוב תצורף כחברת הועדה במקומו של דן ברוך.
 .3ועדת מכרזים -בלה צור תמונה כיו"ר הועדה ומיכאל רייזמן ויצורף כחבר הועדה במקומה של
דבי סלוצקי.
 .4ועדה לקידום מעמד הילד -דרורה כהן תמונה כיו"ר הועדה במקומה של דבי סלוצקי.
 .5ועדת ביקורת -דבי סלוצקי תסיים את תפקידה כחברת הועדה.
 .6ועדת גמלאים -שוש לוין תמונה כיו"ר הועדה.
 .7ועדת צעירים -איתן גינזבורג ימונה כיו"ר הועדה.
 .8ועדת רישוי עסקים -מיכאל רייזמן ימונה כיו"ר הועדה במקומו של שי אבן אשר יסיים את
תפקידו בועדה.
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 .9מועצת נשים -בלה צור כמונה כיו"ר הועדה במקומה של עדית דיאמנט.
 .10ועדת תחבורה -מיכאל רייזמן ימונה כיו"ר הועדה במקומו של שי אבן.
 .11ועדת גנים ומים -שוש לוין תמונה כיו"ר הועדה אשר תאוחד עם ועדת שפ"ע.
 .12תוקם ועדת חינוך משלים בראשותו של אריה פרידמן -יכהנו בה  2נ.צ מסיעת ל' 1 ,נ.צ
מרשימת מרצ 1 ,נ.צ מהרשימה הדתית 1 ,נ.צ מהרשימה למען התושבים 1 ,נ.צ מרשימת דרך
אחרת -מימד נוסף 1 ,נ.צ מרשימת הליכוד.
 .13הועדה לפיתוח כלכלי -מיכאל רייזמן ימונה כיו"ר הועדה במקומו של שי אבן.
גב' רונית ויינטראוב
ד"ר עדית דיאמנט היא אייקון .הדחת אותה מועדת מכרזים לאחר שנים ששמרה על המינהל
התקין.
גב' סימה פרי
הייתם חייבים להעביר את הרשימה  48שעות לפני ישיבת המועצה .כיצד אתה מצפה ממני לזכור
את כל השינויים שהקראת?
גב' רונית ויינטראוב
אתה לא חושב על טובת התושבים .אמרתי לך את זה בחודשים האחרונים .זוהי התנהלות
"חנוונית".
בגלל זה אנחנו נמצאים במקום שאנחנו עכשיו.
מר צבי נדב
שוש ,רציתי לברך אותך על מינוייך ליו"ר ועדת הגימלאים .אני מאחל לך הצלחה כיו"ר "מאו"ר"-
מועצת אזרחים ותיקים ברעננה.
גב' שוש לוין
אני מקבלת את ברכותיך בשמחה ומקווה שתסייע לי מניסיונך.
גב' מלי פולישוק
אני מבקשת לציין שלא נטלתי שום ראשות ועדה.
גב' רונית ויינטראוב
ד"ר עדית דיאמנט מסיימת תפקיד ארוך של  15שנים כיו"ר מועצת הנשים העירונית .הפכה את
המועצה למוסד להעצמת נשים ,לימודי מחשב ,תיקוני רכב ,התנהלות כספית ,לימוד משותף של
נשים יחד עם אושרה קורן ובועדת מכרזים היתה סמל ומופת למינהל תקין.
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ראש העיר
אני מבקש להצביע על אישור חילופי גברי בועדות העירוניות כפי שפירטתי.
הצבעה
בעד – 9
נגד – 6
נמנע –
החלטה
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את חילופי הגברי בועדות העירוניות כמפורט בנספח א'.
סעיף 5
אישור תבחינים לתמיכות
ראש העיר
אני מבקש מחברת המועצה ,שוש לוין ,להציג את הנושא.
גב' סימה פרי
אני לא מוכנה לקיים את הדיון בנושא זה .לא שלחתם את החומר כנדרש .אני אצא מהישיבה.
גב' שוש לוין
אני מבקשת בקשה אישית שתקשיבי לדברי ולא תצאי.
גב' סימה פרי
אני נשארת רק כי את מבקשת.
גב' שוש לוין
ועדת התמיכות החליטה לעשות שינוי קטן בתבחינים באופן כזה ,שעמותות המעניקות יותר
שירותים לתושבי רעננה יקבלו ניקוד גבוה יותר .כבר בישיבה הקודמת דיווחתי שבכל פעם שעמדנו
בפני צורך לחלק תמיכות ,ראינו שיש עמותות שנותנות שירותים אבל מספר תושבי רעננה ,שנהנים
משירותים אלה הוא קטן .לכן החלטנו שני דברים חדשים .האחד ,שכל עמותה הפונה לקבל
תמיכה נדרשת להגיש דו"ח כספי נפרד על פעילותה ברעננה .ואכן ,המשכנו לראיין עמותות וכמעט
ראינו כבר את כולן ונעמוד על כך שכל עמותה תגיש דו"ח נפרד על פעילותה ברעננה .והשני,
שחילקנו את הקריטריונים לתתי קבוצות והשתדלנו שיהיו באותו תחום – חלוקת מזון ,נוער
בסיכון ,אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים – הקריטריונים שאתם מכירים – וזאת כדי להגיע למצב
שתושבי רעננה יהיו אכן הנהנים העיקריים מהשירותים שעמותות אלה מעניקות והן תזכנה
בניקוד גבוה יותר.
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מר צבי נדב
חסר לי המסמך כדי שאוכל לקיים על כך דיון.
גב' שוש לוין
אתה זכאי לכל מסמך שתרצה לראות .אני מצטערת שלא היה לנו מספיק זמן לשלוח את המסמך.
רק בימים האחרונים התברר לי שעלינו לסיים את קביעת התבחינים ולאשרם עד סוף אוגוסט .לא
הייתי מודעת לכך.
גב' סימה פרי
אני מעריכה את העבודה שהשקעתם ויודעת בכמה זמן זה כרוך .ויחד עם זאת ,היינו צריכים לקבל
מראש את החומר.
ראש העיר
זו טעות שהחומר לא נשלח אך אם לא נאשר היום את השינוי בתבחינים ,נישאר עם התבחינים
הקיימים .אבקש מאמיר לפרט את השינויים.
מר אמיר ברטוב
אני מבקש להתייחס לדבריה של שוש ולומר כי כל השנים דרשנו מהעמותות דו"ח נפרד לגבי
פעילותן ברעננה.
מר ברטוב מפרט את השינויים המוצעים בתבחיני התמיכות .מתוך פרוטוקול ועדת התמיכות מיום
 ,30.8.12בו מפורטים השינויים המוצעים.
מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות ,כנספח א'.
גב' מלי פולישוק
אני מבקשת לציין לשבח שלראשונה ,הדיונים בועדת התמיכות נערכים בסדר נורמאלי ובלי לחץ.
וכולם שותפים .יחד עם זאת ,אני אומרת שלא ראוי שהחומר לא הוגש ומבקשת שזה לא יקרה
שוב .אבל ,אני רוצה לברך על שנעשית עבודה יוצאת מהכלל.
ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש שניגש להצבעה .מי לאישור התבחינים לתמיכות?
דבי סלוצקי ,צבי נדב רוסלר ,רונית וינטראוב ,שי אבן וסימה פרי יוצאים מהישיבה ואינם
משתתפים בהצבעה.
הצבעה
בעד – 9
נגד –
נמנע – 1
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החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התבחינים לתמיכות.
דבי סלוצקי ,צבי נדב רוסלר ,רונית וינטראוב ,שי אבן וסימה פרי חוזרים לישיבת המועצה.
סעיף 6
פתיחת חשבון בבנק דיסקונט עבור ניהול כספי עמותת מת"ן בגין בניית מבנה לפעילות העמותה
על גג מבנה תיכון "אמי"ת רננים".
ראש העיר
מי לאישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט עבור ניהול כספי עמותת מת"ן בגין בניית מבנה לפעילות
העמותה על גג מבנה תיכון "אמי"ת רננים"?
הצבעה
בעד – 13
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד פתיחת חשבון בבנק דיסקונט עבור ניהול כספי עמותת מת"ן בגין
בניית מבנה לפעילות העמותה על גג מבנה תיכון "אמי"ת רננים".
גב' דבי סלוצקי לא השתתפה בהצבעה.

סעיף 7
מינוי מר ראובן )רון( רתם כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ.
ראש העיר
קורות החיים של מר ראובן רתם נשלחו אליכם .האם יש התייחסויות? אם אין ,ניגש להצבעה .דבי
סלוצקי לא תוכל להשתתף בהצבעה בשל תפקידה כיו"ר תאגיד מי רעננה בע"מ .מי לאישור מינוי
מר ראובן )רון( רתם כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה בע"מ?
הצבעה
בעד – 14
נגד –
נמנע-
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החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את מינוי מר ראובן )רון( רתם כחבר בדירקטוריון תאגיד מי רעננה
בע"מ.
סעיף 8
אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.
ראש העיר
הרשימה נשלחה אליכם ומונחת לפניכם .אם אין התייחסויות ,ניגש להצבעה .מי לאישור המלצות
ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה?
הצבעה
בעד – 15
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה.

סעיף 9
אישור נטילת הלוואת גישור בסך  50מליון .₪
ראש העיר
אני מבקש לתקן .על פי המלצת ועדת הכספים ,אנו מבקשים אישור לנטילת הלוואת גישור בסך 47
מליון  ₪מבנק הפועלים בריבית פריים מינוס  .0.3%האם יש התייחסויות?
גב' סימה פרי
אנחנו לא במצב שיכולים להרשות לעצמנו לקחת הלוואה של עשרות מליונים .למה לקחת הלוואה
למשהו שיממן עצמו מהיטלי השבחה? לפי החשבון שלי ,אם ניקח את ההלוואה ,נעבור בעומס
המילוות את רף  50%מהתקציב .לדעתי נגיע ל .53% -למה לא עשיתם את החישוב מראש ואתם
מפילים עלינו את העניין הזה כרעם ביום בהיר ,כאשר או-טו-טו מתחילים לבנות בשכונת 2015
ולקבל היטלי השבחה? למה לא יעדתם לפיתוח השכונה היטלי השבחה ממקומות אחרים?
גב' רונית ויינטראוב
קורה שיש צורך בהלוואות לצורך פיתוח .אבל כשהכל נעשה בריצה היסטרית ,אני מודאגת.
במיוחד כשאמרת לי אישית שלא תיקח עוד הלוואות .תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה רק לפיתוח
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או שיש קשיים של נזילות .אני רוצה לשאול את הגזבר .הרי היה בתקציב התב"רים שלב ב' של 60
מליון  ₪מהיטלי השבחה ,עם אישור שכונת  .2015לא מצליחה להבין .מה חשבת ,שבשדה הקוצים
יצוצו בתים? איפה התכנון? אני הייתי שם ולא קיבלתי תשובות .למה לא אמרת אז שתצטרך
לקחת הלוואה לפריצת דרכים בשכונת  ?2015אני חוזרת ומבקשת תשובה בעניין הנזילות.
מר איתן גינזבורג
מרוב שאת מודאגת לא הגעת לדיון בועדת כספים.
מר צבי נדב
אני שמרן בענייני כסף .כמשפחה ,כארגון ,כמדינה – רצוי שלא יפרצו את התקציב .אני יודע שיש
קשיים .שיש ספקים שדוחים להם תשלומים .ובמצב כזה אתם רוצים לקחת הלוואה של  50מליון
 ?₪אתם צריכים להזמין את אלון גל מ"משפחה חורגת" .זו גישה שמרנית אבל נכונה .גם אם או-
טו-טו מקבלים היטלי השבחה .תמיד יש באופק כסף שצפוי לבוא .אבל התמונה בארץ ובעולם
משתנה .ומה יהיה אם קבלנים לא יבנו? נישאר עם חוב שלא נוכל להחזיר.
גב' מלי פולישוק
כל מה שאתם אומרים ,גם אני אומרת .יותר מכל אחד בחדר הזה דיברתי על לא לקחת הלוואות
ועוד בטרם היותי חברת מועצה .חשוב לי להשמיע את דעתי ,כדי שידעו שלא שיניתי את דעתי וכי
כל שקל מכספי הציבור חשוב לי .אני נגד לקיחת הלוואות והגדלת עומס המילוות .אבל – רק לפני
רגעים אחדים חייכתם והייתם גאים למשמע הדברים על בניית חמישה עשר גני ילדים חדשים
בהיקף של  20מיליון  .₪לצערנו ,חלק מהכסף הזה ,שמקורו במשרד החינוך ,טרם הגיע .ביקשתי,
לפי שיטתך צבי ,כי גם אני אדם אחראי ,ביקשתי מראש העיר והגזבר לראות את המסמכים
והסימוכין של חשבי משרדי הממשלה הרלבנטיים וביניהם – משרד החינוך ,משרד התחבורה,
מפעל הפיס ,מע"צ – באשר להתחייבויותיהם לכסף שהתחייבו להעביר וזה מגיע ל.₪ 61,919,000 -
ביקשתי לראות סכום ואני אישית עברתי על כל נייר ומסמך .ראש העיר הסכים לבקשתי ולבקשתו
של מיכאל רייזמן והמערכת תעשה מאמץ לחסוך ,תוך התחייבות לדאוג שלא יוציאו כסף שאין,
תוך יעילות מרבית .לא ניתן לקחת שקל אחד שאין לו כיסוי ממשלתי מחשב המשרד הרלבנטי.
לכן ,זוהי הלוואת גישור ואני מקווה שנוכל להחזירה תוך שנה עוד בתקופת הקדנציה שלנו.
מר אמיר ברטוב
סימה ,אני מבקש להצביע על טעות שעשית ואולי גם אחרים עושים .אני מפנה אותך לעמ' . 28
עומס המילוות ימדד בסוף שנת  .2012במידה ולא ניקח את ההלוואה יעמוד עומס המילוות על
 37%ואם ניקח את ההלוואה יגיע עומס המילוות ל .48% -לא עוברים את  50האחוזים בכל מקרה.
ההלוואה הזו ,במיוחד ,היא בתנאים מעולים בריבית פריים משתנה ,המאפשרת לעירייה
להחזירה ,כולה או חלקה ,בכל רגע .פרשנו את החזר ההלוואה על שלוש וחצי שנים דווקא על
בסיס מה שאתם אמרתם ,שלא ברור מה יהיה מצב השוק .מירב הסיכויים הם שכן יתממשו
המכירות של  700הדירות כבר בשנה הקרובה .כבר קנו דפי מידע לכ 500 -מתוך  700הדירות .ולכן
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יש סיכוי גדול שנחזיר את ההלוואה השנה או את חלקה ולמען הבטיחות היא נפרשה לשלוש וחצי
שנים.
מר אריה פרידמן
חבל שלא הצגתם בפני חברי מועצת העיר את המצגת המרשימה שהצגתם בהנהלה על פעולות
הפיתוח הגדולות – כדי להבין למה ההלוואה הזו מיועדת .ההלוואה הזו נועדה להמשיך ולפתח את
רעננה .אני שומע כבר ארבע שנים את זעקות האופוזיציה על הקריסה הכלכלית של עיריית רעננה.
הייתי שותף במשך שלוש שנים להכנת התקציבים .לא רק שאין הדברים כצעקתה ,אלא הוכחתם,
ראש העיר ,המנכ"ל והגזבר ,שאתם יודעים מה אתם עושים ואיך אתם עושים .עלו והצליחו.
גב' דבי סלוצקי
האם ניתן לקחת את ההלוואה בשלבים?
מר אמיר ברטוב
קיבלנו הצעת ריבית מאד טובה ולכן אנו רוצים לקחת את כולה.
גב' דבי סלוצקי
האם יש מכרז מוכן לפיתוח התשתיות בשכונת ?2015
מר איתן גינזבורג
יש מכרז שטרם התפרסם .אנחנו כבר רוצים להיכנס ולהתחיל בתשתיות הכבדות – קווי ניקוז
ומים ,תשתיות חשמל וכדומה – עבודות ענקיות .אם אנחנו רוצים שיתחילו לבנות בשכונה ויהיו
מחוברים לתשתיות ,אנחנו חייבים להתחיל בעבודות אלה .המכרז עומד לפני סיום העבודה עליו
ומקווה שיפורסם בקרוב.
מר מיכאל רייזמן
ישבתי בשקט ועכשיו אני מבקש שתהיו הוגנים כלפי ותקשיבו לי .כל אנשי האופוזיציה דהיום,
כשהיו בקואליציה ,הרימו ידיים בשנים קודמות לקבלת הלוואות .לא היתה לכם בעיה להרים
ידיים ולאשר לקיחת הלוואות אז .אני מסכים שלקיחת הלוואות זה לא דבר פשוט .צריך לדעת
איך ולמה .העירייה נכנסה להשקעות גדולות ,חלקן בגלל חוק טרכטנברג בנושא גני ילדים .חלק
מהשקעות אלה יחזור ממשרד החינוך .וחלק אלה השקעות שלנו ,כי קיבלנו החלטה ,כל מי שהיה
בקואליציה ,לשמור על רמה גבוהה של גני ילדים .התוספת הזו צריכה לבוא מהיטלי השבחה או
ממקורות אחרים .אצל מלי נמצאים מסמכים בדבר התחייבות ממשרדי ממשלה על יותר מ – 60
מיליון  .₪צריך לזכור ,שחלק מהסכומים העירייה כבר השקיעה והוציאה ואין מנוס מלקיחת
ההלוואה ,עד שהסכומים יוחזרו .נכנסתי לוועדת הכספים .גם לי קשה לקחת הלוואות .אבל ,אני
מתחייב שכשהכספים יכנסו לעירייה ,ילכו להחזר חובות .ההתחייבות שלי היא כלפי כולכם.
פיתוח ,שאמור להניב כסף ,מחייב קודם השקעה והיא צריכה לבוא מאיזה שהוא מקור ואם אין
דוד עשיר ,צריך לפנות לבנק .אפשר לקחת מתזרים המזומנים העירוני ,אבל זהו כסף יקר כי הוא
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בנוי על הקצאת אשראי וכאן יש לנו הזדמנות לקחת כסף במחיר זול .ההלוואה הזו זולה וכל כסף
שיכנס ,נחזיר הלוואות ישנות ויקרות יותר .זוהי הלוואת גישור .אני מבקש להגיד למלי כל הכבוד.
כמישהי שהייתה באופוזיציה ולא הייתה אחראית למה שנעשה ,נכנסה לדברים ,למדה ומסייעת
לכולנו .מלי לצידי ואנחנו נשמור על כך שהכסף שייכנס יהיה לכיסוי ההלוואה.
ראש העיר
תודה לכל הדוברים .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור נטילת הלוואת גישור
בסך  47מיליון  ,₪מבנק הפועלים בריבית של פריים מינוס ?0.3 %
הצבעה
בעד – 9
נגד – 6
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות נטילת הלוואת גישור בסך  47מיליון  ,₪מבנק הפועלים כאמור.
סעיף 10
תב"רים כמפורט להלן:
א .הגדלת תב"ר  – 1460הקמת גני ילדים בסך  10מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית מבנק הפועלים.
ב .תב"ר  – 1467פיתוח תשתיות בשכונות חדשות ע"ס  32מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית מבנק הפועלים )מתחם  23 -2015מיליון  ₪מתחם 9 –2014
מיליון (₪
ג .הגדלת תב"ר  – 1463הרחבת רחוב ויצמן שלב א' ע"ס  5מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית מבנק הפועלים)התב"ר מאושר ע"ס  1מיליון מענק מ .התחבורה(
ראש העיר
האם יש התייחסויות? תודה .אם כך ,ניגש להצבעה .מי לאישור התב"רים כמפורט בסעיף ?10
הצבעה
בעד – 9
נגד – 6
נמנע –
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החלטה
מעצת העיר אישרה שינויים בתב"רים כלהלן:
א .הגדלת תב"ר  – 1460הקמת גני ילדים בסך  10מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית.
ב .תב"ר  – 1467פיתוח תשתיות בשכונות חדשות ע"ס  32מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית )מתחם  23 -2015מיליון  ₪מתחם  9 –2014מיליון (₪
ג .הגדלת תב"ר  – 1463הרחבת רחוב ויצמן שלב א' ע"ס  5מיליון .₪
מקורות :הלוואה בנקאית )התב"ר מאושר ע"ס  1מיליון מענק מ .התחבורה(
סעיף 11
שינויים בתב"רים מאושרים:
א .הגדלת תב"ר  – 1338הקמת מרכז פיס קהילתי בפעמונים ב – ) ₪ 1,252,600מאושר 5
מיליון .(₪
מקורות :מענק מפעל הפיס משנים קודמות.
ב .תב"ר  – 1464שיפוצים במוסדות חינוך ע"ס  .₪ 3,770,000אושר במועצה ביום .14.6.2012
מפעל הפיס  ₪ 3,300,000ומענק משרד החינוך  470,000ש"ח .האישור בפועל ממפעל הפיס
הוא בסך  3,130,000שקלים בלבד ולכן נבקש להקטין התבר לסך .₪ 3,600,000
ראש העיר
האם יש התייחסויות? תודה .מי לאישור השינויים בתב"רים כמפורט בסעיף ?11
הצבעה
בעד 15 -
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את השינויים בתב"רים מאושרים כדלהלן:
א .הגדלת תב"ר  – 1338הקמת מרכז פיס קהילתי בפעמונים ב – ) ₪ 1,252,600מאושר 5
מיליון .(₪
מקורות :מענק מפעל הפיס משנים קודמות.
ב .תב"ר  – 1464שיפוצים במוסדות חינוך ע"ס  .₪ 3,770,000אושר במועצה ביום .14.6.2012
מפעל הפיס  ₪ 3,300,000ומענק משרד החינוך  470,000ש"ח .האישור בפועל ממפעל הפיס
הוא בסך  3,130,000שקלים בלבד ולכן נבקש להקטין התבר לסך .₪ 3,600,000
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ראש העיר
אני מודה לחברי מועצת העיר וטרם שאני נועל את ישיבת המועצה ,אני מבקש להזמין את כולכם
לאירוע הכליזמרים ביום שלישי הבא ולקונצרט ראש השנה ביום חמישי הבא .עוד אני מבקש
לברך את אנה פוזמנטיר ,הנמצאת כאן עמנו ,על הקמת הספריות בתחנות האוטובוסים.
מר יואל עזרזר
אני מבקש להודיע שנבצר ממני להשתתף באירוע הללויה מאחר ועלי להיות בחתונה ולברך בה.
ראש העיר
תודה לכולכם ואני נועל את ישיבת המועצה מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_________________

נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
נספח לסעיף :5
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 30.8.12

נספח לסעיף :7
קורות החיים של מר ראובן רתם

נספח לסעיף :8
המלצות ועדת השבתה להוצאת ציוד מאינוונטר העירייה
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