
  8מתוך  1עמוד 

 

  2.10.2017, י"ב תשרי תשע"ח שני יום מ 2017/42מס' מן המניין לא  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

  ליאת שוחט, יוסף סבח, אפי גוטמן, עופר בוזי, אילה ברטה, ליאור אגאי, עוזי אהרון.   :נוכחים

אנה ליאת בן בסט, ננה חן, ימית קרקוקלי, יעקב נחום, טל אשכנזי, יניב דאון, דוד חיון, ז' חסרים:
  כהן. 

י בן גזבר העירייה, רמ - יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל  - עו"ד שלומית שפינדל   :משתתפים
דובר העירייה,  - תקציבאית, אורן קורנפלד  - מבקר העירייה, אפרת סקעת  - סעדון 

  מפמ"ל.  - חמאני דוד 

  :על סדר היום

 ₪. 500,000ע"ס  מיזוג היכל התרבות -  1449אישור תב"ר מס'  . 1

 ₪. 4,000,000 ע"ס שדרוג בריכת השחייה -  1450מס'  אישור תב"ר . 2

 ₪. 2,500,000ע"ס  קק"לשיקום גן  -  1453מס'  אישור תב"ר . 3

  ₪. 5,000,000ע"ס  הראשונים 'תוח רחיפ -  1454מס'   אישור תב"ר . 4

  ₪. 2,000,000ע"ס  אצ"ל' תוח רחיפ -  1466מס'   אישור תב"ר . 5

  ₪. 5,000,000ע"ס  הרצל' תוח רחיפ -  1467מס'   אישור תב"ר . 6

  ₪. 82,021ע"ס  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  -  1459מס'   אישור תב"ר . 7

  ₪. 30,000ע"ס  יובליםקריית חינוך  נגישות אקוסטית -  1460מס'   אישור תב"ר . 8

  ₪. 30,000ע"ס  שיזףבי"ס נגישות אקוסטית  -  1461מס'  אישור תב"ר . 9

  ₪. 150,000ע"ס  אהוד מנור בי"ס נגישות אקוסטית -  1462מס'  אישור תב"ר .10

 ₪. 5,000,000רבין ע"ס בניית בית כנסת ומרכז הדר בנווה  -  1468מס'  אישור תב"ר .11

 ₪. 720,000מקווה חב"ד ברחוב יוסף חיים ע"ס  -  1469 מס' תב"ראישור  .12

 .ייעודיים לניהול השקעותבנק חשבונות  2 ר פתיחתושיא .13

  אישור פתיחת חשבונות כספי הורים בגני ילדים. .14

  )18:53(הישיבה נפתחה בשעה 
  עופר בוזי:

  מלש"ח הוצאה מקרנות הרשות. האם יש לכך כיסוי בתקציב? 17ראיתי שיש  .יש לי שאלה

  רו"ח גיל גבריאל:

פורמט העבודה הוא כזה שאנו מאשרים במועצה לפני שאנו מתקדמים לביצוע. כל התב"רים 
לכאן, אנו נבקש בגינם מממן נוסף. כרגע הכנסנו את זה כקרנות. כשנגיע לביצוע בפועל, שמובאים 
לבצע ללא כסף בקרנות. משרד הפנים מאשר את אותם תב"רים בכפוף לבדיקת יתרת לא נוכל 

  לכן תמיד צריך להיות עודף בקרנות.  .הקרנות שמאפשרת לנו לבצע את הפרויקטים

מלש"ח, לא עם כל הסכום נצא לביצוע מידי. אנו עושים את זה בצורה מדורגת, לפי  17- לגבי ה
  הצורך ובהתאם ליתרת הקרנות. 

  עופר בוזי:

  כלומר, מדובר בתוכנית עבודה וככל שיהיו כספים בקרנות הפיתוח או מקורות מימון, אז מבצעים?

  רו"ח גיל גבריאל:

מלש"ח, אולם כאשר נגיע לביצוע בהתאם  17- נכון. כרגע יתרת הקרנות לא מאפשרת ביצוע עבודות ב
  לסדרי עדיפויות שיקבעו כאן, כמובן לא נוכל להיות בגרעון. 

 



  8מתוך  2עמוד 

 

  ₪ 500,000ע"ס  מיזוג היכל התרבות -  1449אישור תב"ר מס'  -  1סעיף מס' 

  ראש העירייה:

  .מקרנות הרשות₪  500,000ע"ס  מיזוג היכל התרבות -  1449תב"ר מס' מבקשת לאשר 

  רו"ח גיל גבריאל:

  ₪.  250,000- ביקשתי להקטין את התב"ר ל

  ראש העירייה:

אומדן של יועץ המיזוג להיכל התרבות, הערכת הביצוע התב"ר הובא כהערכה ראשונית ובעקבות 
  ₪.  250,000- א ליה

  והמליצה לאשר. בתב"ר ועדת הכספים דנה 

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  . מאושר₪,  000250,ע"ס  מיזוג היכל התרבות -  1449תב"ר מס' : החלטה

  ₪ 000,000,4 ע"ס שדרוג בריכת השחייה -  1450אישור תב"ר מס'  -  2סעיף מס' 

  מקרנות הרשות.₪  4,000,000 ע"ס שדרוג בריכת השחייה -  1450תב"ר מס' מבקשת לאשר 

  אני שמחה לבשר שהצלחתי לשכנע את מפעל הפיס שנוכל להשתמש באמות מידה של מפעל הפיס. 

   ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  סבח יוסף:

  מלש"ח? 4- מה הולכים לעשות ב

  ראש העירייה: - עו"ד ליאת שוחט 

, לשפץ שירותים, שיפוץ טהתוכנית בעבודה ראשונית של אדריכל. הרעיון בגדול להחליף את הגרנולי
הבריכה. אנו מחויבים לקיץ הזה מטעם משרד הבריאות להחליף את בריכת הפעוטות. האומדן 

 4- כתבתי שמלש"ח, כאשר יהיה כתב כמויות ופירוט אנו נעדכן כמה יעלה. למרות ש 4הראשוני הוא 
לאחר הפגישה עם מפעל הפיס ולאחר שיאשרו לנו את זה נקודתית, כי  .מלש"ח הם מקרנות הרשות

הם מאשרים שיפוץ רק לבריכות מקורות, אולם הסברנו את החשיבות של הבריכה לעיר ושאין צורך 
  בבריכה מקורה בעיר, קיבלנו אישור עקרוני לשיפוץ בריכה לא מקורה. 

  סבח יוסף:

  להפריט את הבריכה ולעשות את הבריכה מקורה כדי שתפעל כל השנה?  למה לא

  רו"ח גיל גבריאל:

  יש בעיה כלכלית להפעיל בריכות. כל יזם שיכנס הוא רוצה לראות רווח. 

  ראש העירייה: - עו"ד ליאת שוחט 

ה הקשה ואם יבוא יזם פרטי להפריט את הבריכה, התושבים הללו יהבריכה משרתת את האוכלוסי
יוכלו להיכנס לבריכה ולכן אנו צריכים לשמור על האינטרס הציבורי של התושבים שמסוגלים  לא

  לשלם את הסכום הסמלי כדי להיכנס לבריכה. 

 מדובר על שתי שכונות חדשות, גם בתוכניות של נווה רבין וגם בפארק אילון, מדובר שם על קאנטרי
  יתן מענה אחר ואז נוכל לחשוב על מה לעשות עם הבריכה הזאת. יש

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 000,000,4 ע"ס שדרוג בריכת השחייה -  1450תב"ר מס'  :החלטה
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  ₪ 500,0002,ע"ס  שיקום גן קק"ל -  1453אישור תב"ר מס'  -  3סעיף מס' 

  ₪. 2,500,000ע"ס  קק"לשיקום גן  -  1453תב"ר תב"ר מס' מבקשת לאשר 

קארו ורח' הרצל, הוא גן הקק"ל המקורי. הצלחנו באמצעות רח' גן קק"ל הוא בשטח של רח' הירדן, 
  מלש"ח מאמת מידה מפעל הפיס.  1.2מלש"ח והשלמה של  1.3קול קורא של קק"ל לקבל מימון של 

  ₪.  1,300,000 "לקק  מקורות מימון:

  ₪. 1,200,000 מפעל הפיס

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר. 

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 500,0002,ע"ס  שיקום גן קק"ל -  1453תב"ר תב"ר מס' : החלטה

  ₪ 5,000,000ע"ס  הראשונים 'תוח רחיפ -  1454אישור תב"ר מס'   -  4סעיף מס' 

  .מקרנות הרשות₪  5,000,000ע"ס  הראשונים 'תוח רחיפ -  1454מס'   תב"רמבקשת לאשר 

  מדובר על פיתוח מסיבי, מדרכות, כבישים, תאורה, נוף, גינון, מפרצי חניה וכו'. 

  מדובר באומדן ראשוני של מתכנן התנועה. 

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר. 

  עופר בוזי:

יחסית למספר מועט של תושבים. אם הדיירים הללו, שאני יודע שהם ₪ זה שיפוץ של כמה מיליוני 
יתנגדו לגינון, אם ניתן יהיה לפתוח את הכביש ודרך זה לשכנע אותם שבתמורה לשיפוץ לפתוח את 

  הכביש לכיוון בן פורת, לדעתי זה תזמון מצוין לעשות את זה. 

  ראש העירייה:

  לאצ"ל, זה יסתום את הכביש הראשי. ללח"י ומ' יש יציאה  50- ה שפחות מאם נפתח שם יציא

התוכנית שבוצעה עם המדידה ועם התאורה ועם הנוף, התייחסה לשיפור החזות שם והגדלת 
  מקומות החניה. לא דובר על תנועה. 

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר.₪,  5,000,000ע"ס  הראשונים 'תוח רחיפ -  1454תב"ר מס'   :החלטה

  ₪ 2,000,000ע"ס  אצ"ל' תוח רחיפ -  1466אישור תב"ר מס'   -  5סעיף מס' 

  מקרנות הרשות.₪  2,000,000ע"ס  אצ"ל' תוח רחיפ -  1466תב"ר מס'  מבקשת לאשר 

 ברח' האצ"ל, זה הרח' הפנימי שבין רח' הראשונים, רחוב שעדיין אדמה, שכל בעלי הוילות שהיו שם
טרם זמני התקבלה  .מו היטלי פיתוח והעירייה לא עמדה בהתחייבויותיה לפתח את המקוםשיל

תלונה אצל מבקר המדינה בנוגע לרחוב על ידי הדיירים. העירייה התחייבה בלוחות זמנים לפתח את 
מלש"ח, מדובר על  2המקום הזה, עד היום זה לא בוצע ואנו מחויבים לעשות זאת וההערכה היא 

  רחוב הולנדי, עם גינון, תאורה ותשתיות. 

  לאשר. ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה 

  :אילה ברטה

אני לא מתנגד לבית הכנסת, אבל לנו אין בית כנסת. מה קורה עם התוכנית של בית הכנסת לעדה 
  האתיופית?

  ראש העירייה: - עו"ד ליאת שוחט 

במסגרת קול קורא שהוגש למשרד לפריפרייה חברתית, הגישה העירייה בקשה למימון בית כנסת 
שמבוסס על הריסת או על הוצאת המבנה היביל שמשמש של העדה האתיופית ברח' איילת השחר 

  היום כבית כנסת ובנייה של בית כנסת חדש על אותו שטח. 
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  יועמ"ש העירייה: - עו"ד שלומית שפינדל 

במסגרת זו נפגשנו  .בשבועות האחרונים השלימה העירייה מסמכים שהתבקשנו להציג לקול הקורא
למרות שהמטרה המקורית היא לא לבית ת היהודית, שהשטח שייך לסוכנות. עם נציג של הסוכנו

קיבלנו  .כנסת, הסברנו את המצוקה והצורך החיוני מאוד לבית כנסת ליוצאי הקהילה האתיופית
  אישור עקרוני ואנו ממתינים לאישור פורמאלי של הסוכנות להקמת בית הכנסת. 

  ראש העירייה:

יד אחרי קורא שבעקבות החגים נדחתה ההחלטה ומתן התשובה. מאנו ממתינים לתוצאות הקול ה
  החג נבדוק סטטוס ונעדכן.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 2,000,000ע"ס  אצ"ל' תוח רחיפ -  1466תב"ר מס'   :החלטה

  ₪ 5,000,000ע"ס  הרצל' תוח רחיפ -  1467אישור תב"ר מס'   -  6סעיף מס' 

  .מקרנות הרשות₪  5,000,000ע"ס  הרצל' תוח רחיפ -  1467תב"ר מס'  מבקשת לאשר 

  מדובר בפיתוח רח' הרצל, החניה שלא מפותחת, המדרכות שעדיין עשויות אספלט. 

  מדובר בהערכה. 

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר. 

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  , מאושר.מקרנות הרשות₪  5,000,000ע"ס  הרצל' תוח רחיפ -  1467מס'   :החלטה

  )אפי גוטמן עזב את הישיבה(

  ₪ 021,82ע"ס  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  -  1459אישור תב"ר מס'   -  7סעיף מס' 

  ₪. 82,021ע"ס  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  -  1459מס'   תב"רמבקשת לאשר 

  ₪.  16,404 -  הרשות קרנות  מימון:מקורות 

  ₪. 65,617 -   תחבורהמשרד ה

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 021,82ע"ס  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  -  1459מס'   תב"ר :החלטה

  ₪ 000,30ע"ס  יובליםקריית חינוך  נגישות אקוסטית -  1460אישור תב"ר מס'   -  8סעיף מס' 

במימון ₪  30,000ע"ס  יובליםקריית חינוך  נגישות אקוסטית -  1460מס'   תב"רמבקשת לאשר 
  .משרד החינוך

מדובר בתלמידים שקיבלו את אישור משרד החינוך להנגיש להם את הכיתה בעקבות בעיות שמיעה. 
ש"ח זה סכום שמאושר לתלמיד בכיתה או בגן. בקרית החינוך יובלים יש ילד אחד, קיבלנו  30,000
  ש"ח.  30,000

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר.₪,  000,30ע"ס  יובליםקריית חינוך  נגישות אקוסטית -  1460מס'   תב"ר :החלטה
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  ₪ 000,30ע"ס  שיזףבי"ס נגישות אקוסטית  -  1461אישור תב"ר מס'  -  9סעיף מס' 

  .משרד החינוך   במימון₪  30,000ע"ס  שיזףבי"ס נגישות אקוסטית  -  1461מס'  תב"רמבקשת לאשר 

  בדומה לתב"ר הקודם, גם מדובר בתלמיד אחד, בכיתה אחת. 

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 000,30ע"ס  שיזףבי"ס נגישות אקוסטית  -  1461תב"ר מס'  :החלטה

  ₪ 000,150ע"ס  אהוד מנור בי"ס נגישות אקוסטית -  1462אישור תב"ר מס'   -  10סעיף מס' 

משרד במימון ₪  150,000ע"ס  אהוד מנור בי"ס נגישות אקוסטית -  1462מס'  תב"רמבקשת לאשר 
  .החינוך

  מדובר בחמישה תלמידים שקיבלו אישורים לחמש כיתות מונגשות. 

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 000,150ע"ס  אהוד מנור בי"ס נגישות אקוסטית -  1462תב"ר מס'  :החלטה

  ₪ 5,000,000בניית בית כנסת ומרכז הדר בנווה רבין ע"ס  -  1468אישור תב"ר מס'   -  11סעיף מס' 

  ₪. 5,000,000בניית בית כנסת ומרכז הדר בנווה רבין ע"ס  -  1468מס'  תב"רמבקשת לאשר 

אנחנו הסבנו את בית הכנסת לנווה רבין. לצערי הקול הקורא של המשרד לפריפריה חברתית, שהיה 
הבסיס להקמת מרכז הדר בבתי הכנסת בוטל ולכן אנו נאלצים לממן את ההתחייבות הציבורית 

  והמוסרית שלנו למרכז הדר. 

  ₪. 700,000 - משרד השיכון   מקורות מימון:

  ₪. 4,300,000 - קרנות הרשות 

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

 מאושר., ₪ 5,000,000בניית בית כנסת ומרכז הדר בנווה רבין ע"ס  -  1468תב"ר מס'  :החלטה

  ₪ 720,000מקווה חב"ד ברחוב יוסף חיים ע"ס  -  1469 מס' אישור תב"ר  -  12סעיף מס' 

  .₪ 720,000מקווה חב"ד ברחוב יוסף חיים ע"ס  -  1469 מס' תב"ר מבקשת לאשר

מקווה יוסף חיים בצד ימין היה נשים, בצד שמאל גברים. אנו מסבים את השמאלי גם לנשים 
  ומבטלים את הגברים, זה לפי צרכים של האוכלוסיה. 

 350,000 -  תורם  מקורות מימון:

  70,000 -  חב"ד

 50,000 -  מועצה דתית

  250,000 -  קרנות הרשות

  ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה לאשר.

  מי בעד?

  פה אחד.  :בעד

  מאושר., ₪ 720,000מקווה חב"ד ברחוב יוסף חיים ע"ס  -  1469 מס' תב"ר :החלטה
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  השקעותייעודיים לניהול בנק חשבונות  תיחתפר ושיא -  13סעיף מס' 

  ראש העירייה:

 .המתמחות בניהול השקעות  של חברות   לניהולן בהתאם להחלטת ועדת השקעות יועברו כספים 

חשבונות ייעודיים לניהול השקעות האחד בבנק לאומי סניף  ת שניפתיחמבוקש לאשר  ,לצורך זה
    .שני בבנק מרכנתיל סניף אור יהודהיהוד וה

  ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.

  רו"ח גיל גבריאל:

יש אפשרות לנהל תיקי השקעות ברמה נמוכה בתיקים באג"ח משרד הפנים, על פי חוזר מנכ"ל 
  ממשלתי וחלק קטן בקונצרני בדירוג גבוה בסיכון נמוך. אנו רוצים לפתוח שני חשבונות, כאמור. 

  ראש העירייה:

  מי בעד?

  פה אחד. :בעד

חשבונות ייעודיים לניהול השקעות האחד בבנק לאומי סניף  המועצה מאשרת פתיחת שני  :החלטה
  .יהוד והשני בבנק מרכנתיל סניף אור יהודה

   אישור פתיחת חשבונות כספי הורים בגני ילדים  -  14סעיף מס' 

  גני ילדים. 48 - פתיחת חשבונות כספי הורים ב גזברות העירייה מבקשת לאשר

המסכימים לשמש מורשי חתימה , כמתבקש, וריםח לגייס נציגי הילא הצלמאחר ואגף חינוך 
ובכל גן ישמשו הגננת והסייעת מורשות חתימה  החשבונות בלעדיהםפתיחת  לאשר , מבוקשחשבוןב

  .בחשבון הבנק של הגן

  ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.

  .נשלחה לחברי המועצה ומפורטת להלן שמות הגננות והסייעות גני הילדים, 48רשימת 

  סייעת  גננת  הגןשם  'מס

  נעמה אמדדי  לאה דורון חרוב 1

  רבקה דעבול  נופר יעקב אורן 2

  שרה רוחם  מיכל גזה כהן לוטם 3

  דליה מלכה  שולי חדד נרקיס 4

  חגית צרקצי  לימור פרץ שושנה 5

  מגי יעל  רונית רביע אירוסים 6

  פחן יהודית  רויטל גמזו שיבולים 7

  אתי ויטס  שאבו שירן ארז 8

  תמי מוסייב  אוסנת דור מרגנית 9

  עמליה חסן  יהודית רוזן שיטה 10

  אביבה חי  שירה מלכי חרצית 11

  אהובה ויצמן  קרן פז דפנה 12

  סימה מוכתר  אסתי פמיליה רימון 13

  עמוס אביטל  מרים עטיה תאנה 14

  ענת לב  אור גיס כלנית 15
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  סייעת  גננת  הגןשם  'מס

  חיה מאיר  מזל ורולין הדר 16

  ויטסרינה   שרון אוזן רקפת 17

  כוכבה אליהו  יפית סעדה צלף 18

  פרידה סיונוב  רחל מזוז רבקה 19

  יעל יגודייב  לאה טביב גפן 20

  חניתה גז  אודליה בן חמו חבצלת 22

  רבקה יצחקוב  פזית מלאך אמנון 23

  מזל בזה דדוש  טלי שרבי תמר 24

  כוכי שרבי  אוסנת חביב ברוש 25

  סמדר כדורי  סנדרה ניסים חצב 26

  רינת שקד  מורן יחזקאל פרג 27

  אורנה אברהם  מירב קארו צבר 28

  רבקה רוחם  דיקלה קוסשווילי שקד 29

  אמה ממסטלוב  ורדית בוזי נקר אתרוג 30

  יפה יעקב  לוי נועה אופירה 31

  רחל כוכב  עופרה מויאל חט"צ 32

  שרית רחמים  רונית כהן סביון 33

  אושרת סעדיה  ירדן שוורצמן ורד 34

  אילנית שוטי  אוסנת מועלם סייפן 35

  יעל חברים  יפית דיין תירוש 36

  רויטל יצחקי  תמי נמני אלון 37

  חניתה שירי  יפית שטרית תדהר 38

  ענת ללוש  מעתוק סמדר איריס 39

  אילנית קרולנסקי  חני ריינץ ליבנה 40

  מיכל חובבה  רחל וויס ערמון 41

  אדוה אדן  יעל דיין דקל 42

  גלית שבתאי  לימור ששונוב סחלב 43

  אביבה גבאי  יולי מושייב נורית 44

  ליטל שדה  תהילה קמחי דובדבן 45

  בת אל אלוש  הודיה יורוביץ תות 46

  אור ארביב  תהילה לוי אגוז 47

  מרגלית אברמצייב  חגית אברהם דולב 48
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  רמי בן סעדון:

  תקנות ניהול כספי הורים מחייבות נציגות הורים. 

  יועמ"ש העירייה: - עו"ד שלומית שפינדל 

בנסיבות שנציגות ההורים מסרבים לחתום ולאשר פתיחת החשבונות, עדיף שהחשבון יהיה חסר 
חתימה אחת מאשר שזה יהיה חשבון עירייה, שזאת האפשרות האחרת. סיכמנו שעם פתיחת שנת 

  ההורים להצטרף לחשבון.  יהלימודים יעשה ניסיון לשכנע את נציג

  עופר בוזי:

לבדוק עוד גוף, לדוגמא מחלקת חינוך או גזברות, שיהיה פיקוח, גם אם זה ברמה  מציעאני 
  המינימאלית בעקבות מקרים שלא היו אצלנו בעיר של מעילות. 

  רו"ח גיל גבריאל:

חברת שחף אמורה להיות מפקחת על זה. אני רוצה להדגיש, שמדובר בחשבונות שלא יכולים 
   להיכנס למינוס.

  רמי בן סעדון:

  אני מפנה לדוח הביקורת שנעשה בנושא. 

  עופר בוזי:

  אני מציע לעשות בדיקה אקראית למספר גנים. 

  ראש העירייה:

  מי בעד?

  בעד: פה אחד. 

  . פתיחת חשבונות כספי הורים בגני ילדיםשרים החלטה: מא

  19:27הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  ליאת שוחט, עו"ד  דוד חמאני
  ראש העירייה  פעולות מינהל ולוגיסטיקהמתאם 

  ישיבות המועצה מרכז


