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 1105.01.52תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 0העירייהגונן ,מנכ"לית -אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שיוויון –סבא חינוך בכפר  61311 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 

 יה לפקודת העיריות0יא' לתוספת השנ62שאילתה לפי סעיף 

 :רקע

מבקשת לבחון את הפערים הקיימים בין תלמידים ממשפחות ממעמד  סיעת תפו"ח .1

 אקונומי נמוך מול תלמידים ממעמד סוציואקונומי גבוה0 -סוציו

מזה שנים רבות נוקט משרד החינוך במדיניות של אפליה מתקנת  -משאבים כספיים  .2

של ידי הקצאה גדולה המנבא -כלכליות חלשות, על-כלפי תלמידים בני שכבות חברתיות

ספר, -כלכלי עולה0 בתי-גורם העדה יורד ואילו כוחו המנבא של הגורם החברתי

כלכלית, אמורים להיות מתוקצבים -המשרתים אוכלוסיות חלשות מבחינה חברתית

כלכלי -ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי-בצורה נדיבה יותר מבתי

 . וריםובראשונה בהקצאה להעסקת ממבוסס0 הדבר משתקף בראש 

כי  עוד לפי כיתות,דו"ח של משרד החינוך קובע שההקצאות לחינוך היסודי לא תהיינה  .3

והוא מתווה כללים להעדפה מתקנת לתלמידים, בני שכבות חברתיות אם לפי תלמידים 

תלמיד בעשירון  –וכלכליות חלשות, על פי מדד טיפוח אחיד לכלל אוכלוסיית ישראל 

אחוז לעומת תלמיד מקרב  .2-יזכה בהקצאה הגבוהה בכלכלי הנמוך ביותר -החברתי

 .העשירון הגבוה ביותר

 שאלות: 

 

אקונומי -כמה תלמידים בכל בתי הספר יסודי בעיר נחשבים לתלמידים ממעמד סוציו .1

נמוך והאם הם מקבלים הקצאה גבוהה יותר בהשקעה בחינוך? ומהי ההקצאה 

 העירונית לצמצום פערים בחינוך?

רוני הכולל לכל התלמידים הללו וכיצד הוא מחולק ? כיצד בא לידי מהו התקציב העי .2

  בצמצום פערים בחינוך?ביטוי ההשקעה 
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מהו התקציב לכל בית ספר יסודי בעיר לתמיכה בתלמידים בני שכבות חברתיות  .3

 וכלכליות נמוכות? מהו התקציב ממשרד החינוך ומהו התקציב מהעירייה?  

    משקיע בצמצום פערים?כיצד כל בית ספר )יסודי(  .4

עד כמה העירייה מעורבת ועד כמה בתי הספר אוטונומיים בהשקעה בצמצום פערים  .5

 ואיזה בית ספר הכי הצליח בכך? 

 

 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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1206.01.62 

 אי מענה לשאילתות בישיבות המועצה האחרונות -שאילתה מטעם סיעת מרצ 
 

מהכלים  בישיבות המועצה האחרונות מסתמנת מגמת זלזול במוסד השאילתה, המהווה את את

החיוניים עבור חברי אופוזיציה לצורך ביצוע תפקידם0 מגמה זו פוגעת באופן קשה בהתנהלות 

לתוספת השניה לפקודת העיריות0 על רקע הדברים,  62הדמוקרטית בעיר ועומדת בניגוד לסעיף 

ומתוך רצון לספק הזדמנות נוספת להנהלת העיר לחזור לדרך התקינה, נבקש לענות על השאלות 

 אות:הב

בנושא "חשש לניסיון הטיית תוצאות  6.0201.62מדוע במענה לשאילתה מתאריך  60
, שאינם קשורים כלל 2ו  5יתה התייחסות לסעיפים יהבחירות המוניציפליות" לא ה

 להליך המתנהל בבית הדין לעבודה ואשר התשובה שניתנה אינה רלוונטית לגביהם?

ראש העיר בבחירות לרשימה שרצה מולו  בעניין השתתפות 2ו  5מהן התשובות לסעיפים  10
 מטעם מפלגת העבודה ובשאלה לגבי קיומה או אי קיומה של חקירה?

בנושא "הטלת אימה על צוותי מערכת  660201.62מדוע במענה לשאילתה מתאריך  60
החינוך" לא ניתנה לנו תשובה מלבד אמירה שהעניין נוגע בצנעת הפרט? לא רק שלא 

לא דורשים כל התייחסות  5ו  6,1הגננת, אלא סעיפים  ביקשנו לציין את שמה של
 לחשיפת פרטים אישיים0

 מהן התשובות לשאלות ששאלנו בשאילתה הנ"ל? 10

בנושא "פעילות  160201.62לשאילתה מתאריך  1ו  6מדוע לא ניתן מענה לשאלה בסעיפים  50
 עירונית בשבת"? התשובות שקיבלנו אינן מתייחסות לשאלה0

 באותם סעיפים? מהי התשובה לשאלות 20

בנושא "מכרז ההזנה בגנים ובצהרונים" לא  160201.62מדוע במענה לשאילתה מתאריך  70
)לא עניתם  5(, 1.65)נכתב רק שהוא החל לעבוד בשנת  1, 1ניתנה תשובה לסעיפים 

 ?7ו  2לשאלה האם מבחני הטעימות נערכו ע"י ילדים(, 

 מהן התשובות לאותם סעיפים בשאילתה הנ"ל? 20

מדוע לא ניתנה לנו תשובה לשאלת ההמשך לגבי הפער בין מחיר המנה לפי מסמכי המכרז  20
ובין המחיר בפועל כפי שהוצג בפני ההורים? נציין כי בישיבה עצמה הובטח שתינתן 
תשובה בהמשך הישיבה במסגרת ההצעה לסדר, אך כשזו הגיעה לא ניתנה לנו כל תשובה, 

 קודת העיריות0לתוספת השניה לפ 67בניגוד לסעיף 

כיצד אתם מסבירים את הפער במחיר המנה בין מסמכי  –מהי התשובה לשאלת ההמשך  6.0
ש"ח כולל  61022ש"ח כולל מע"מ( ובין הסכום שנמסר במפגש עם ההורים ) 66017המכרז )
 מע"מ(?

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר        
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1206.01.62 

 נהלי מתן שמות רחובות ומוסדות ציבור -שאילתה מטעם סיעת מרצ 
 

הופתענו לקבל את הידיעה על כך שבית הספר הירוק יקרא מעתה על שם הנשיא שמעון פרס ז"ל 

משום שבעבר נמסר לנו כי יש להמתין שנה ממות האדם  )אם כי הוא בהחלט ראוי להנצחה(0 זאת

ועד הנצחתו ברחובות או מוסדות עירוניים ומאחר ומתן שם לבית ספר דורש את אישור מועצת 

 העיר0 לאור התנהלותה של ועדת השמות בתקופה האחרונה, נבקש לענות על השאלות הבאות:

אדם טרם הנצחתו ברחובות או האם קיים נוהל או נוהג לפיו יש לחכות שנה ממותו של  60

 מוסדות עירוניים בכפר סבא?

 במידה וקיים נוהל כזה, כיצד מתאפשרת החרגתו של שמעון פרס? 10

במידה ולא קיים נוהל כזה, מדוע נאמר בעבר לסיעת מרצ על ידי ראש העיר שלא ניתן  30

 להגיש בקשות להנצחה בטרם חלפה שנה?

 כמה רחובות קרויים על שם גברים?כמה רחובות בכפר סבא קרויים על שם נשים ו 40

 כמה בתי ספר בכפר סבא קרויים על שם נשים וכמה בתי ספר קרויים על שם גברים? 50

האם ישנה כוונה לתקן את הפער בהנצחת גברים ונשים? אם כן, כיצד הדבר מתבטא  20

 בפעולות ההנצחה של ועדת השמות בשנים האחרונות?

 

הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור  

ליאה קטנר, חברת מועצת העיר        פ  
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 התזונה בגני יול"א ובצהרונים -שאילתה מטעם סיעת מרצ 

בשל משבר התזונה המתמשך והתלונות החוזרות ונשנות לגבי איכות המזון בגני היול"א 

 ובצהרונים, נבקש לענות על השאלות הבאות:

הצעדים שננקטו מאז ישיבת מועצת העיר האחרונה על מנת לשפר את מצב המזון מהם  60

 המוגש לילדים?

האם בכוונתכם לאפשר להורים לבטל את התשלום עבור המזון ולהביא ארוחת צהריים  10

 מהבית?

 עבור כל מנה? ISSמהו המחיר המשולם לחברת  30

 

 

הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור  

ועצת העיר        פליאה קטנר, חברת מ  
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 שיתוף הציבור בתוכנית התחבורה -שאילתה מטעם סיעת מרצ 

בישיבת המועצה האחרונה עניתם לשאלתנו בנושא כי במהלך חודש נובמבר יתקיימו ארבעה 

עד עתה לא הגיע לידינו מידע על אותם  מפגשי שיתוף ציבור שיעסקו בתוכנית "מהיר בעיר"0

 מפגשים0 לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 מהם מועדי המפגשים המתוכננים לחודש נובמבר והיכן הם יתקיימו? 60

 מה תהיה מתכונת המפגשים )שולחנות עגולים, שאלות מהקהל, וכו'(? 10

 באיזו דרך יכול הציבור לקבל עדכונים על מועדי המפגשים? 30

 נן שיתוף ציבור דרך האינטרנט?האם מתוכ 40

 מהו המועד המשוער לתחילת העבודות? 50

 

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר        
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30.10.2016 

 נשים בהנצחת היסטורי עיוות תיקון – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

 גברים בעיקר השנים לאורך ונצחוה ,ובעולם בישראל ותיקותוה הערים כבכל, סבא בכפר

 .בעבר מקובלות שהיו ישנות מנורמות נבע הדבר .ציבור ומוסדות רחובות בשמות

 הדרכים אחתu ,להצטמצם המגדריים הפערים על שונה. למצב שואפים אנחנו 6102 בשנת ,כיום

 יתנוש ,משפיעות נשים שם על ספר בתי כמו ציבור ומוסדות רחובות לקרוא היא זאת לעשות

 .לחיקוי מודל ויהוו ולילדות לנשים דוגמא

 אחד :ספר בתי לשני שמות הנוכחית הקדנציה במהלך נתנה סבא כפר עיריית של השמות ועדת

 שמדובר כך ,פרס שמעון שם על להיקרא אמור נוסף ספר בית .אישה שם על ואחד גבר שםעל 

 ניתנו הנוכחית הקדנציה במהלך. אישה שם על אחד ספר ובית גברים שם על ספר בתי בשני

 ולא הפער הרחבת היא הנוכחית המגמה לצערנו לכן .גברים שם על שניהם ,רחובות לשני שמות

 .צמצומו

 כוללת ראיה מתוך סבא בכפר להנצחה להתייחס מציעים אנחנו ,הנושא חשיבות ראיית מתוך

 יניזםשוב כמו פסולות בתופעות יעיל ולמאבק המגדרי הפער לסגירת דבר של בסופו שתביא

 .נשים והדרת

 החלטה הצעת

 כל על נשים משתי יפחת שלא ביחס ציבור ומבני רחובות בשמות ההנצחה תתבצע שנה מדי. 0

 תורשה לא השמות ועדת. ונשים גברים בין הרחובות בשמות מוחלט שוויון להשגת עד , גבר

 הקודמת בשנה הנשים שמות בהנצחת, קיים אם ,פער סגריי שלא עד גברים הנצחת להציע

 .האמור ביחס

 .נשים שם על יקראו סבא בכפר שתוקם הבאה המגורים שכונת רחובות כל. 6

 

 העיר מועצת חבר ,הנדין- הרסגור עילאי

 העיר מועצת חברת ,קטנר פליאה
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6.00.01.03 

 עירונית תחבורה ועדת הקמת – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

 ארוך התחבורתי בתכנון העוסקת רשות ועדת – תחבורה ועדת קיימת בישראל רבות בערים

 מאנשי מורכבת אינהש ,תנועה ועדת קיימת סבא בכפר 0שונות תחבורה בעיות הטווח ובפתרון

 .החוק מחייב אותם בעניינים ורק ואך ניותח ,בתמרור ועוסקת הוועדה( ר"ציבור )פרט ליו

 קחויי בה אמתית תחבורה ועדת להקים אויר ,מיטבי אינוש ,סבא בכפר התחבורה מצב לאור

 .נוספות ובערים אביב תלב ,רעננה שכנתנו אצל קיימת שהיא כשם מש, מציבור חלק נציגי

 

 החלטה הצעת

 .סבא בכפר התחבורה נושאי על מופקדת תהיה שרא ,תחבורה עדתו :חדשה ועדה תוקם0 0

 .חברים תשעה לפחות תמנה הוועדה 10

 הרכב יחס לפי סיעותיהם מטעם נציגים או העיר מועצת חברי חברים יהיו התחבורה וועדת0 ב6

 .העיר מועצת

 .העיר מועצת לאישור המלצותיה את תגיש התחבורה עדת0 ו4

 

 העיר מועצת חבר, הנדין- הרסגור עילאי

 העיר מועצת חברת, קטנר פליאה
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 90-9460460פקס:              
 תשע"ז כ"ד תשרי, 
 6914אוקטובר,  64 

 606910  אסמכתא:
 
 

 
 ,לכבוד

 חברי ועדת כספים  

 
 

 6.00.01.03עדת כספים והזמנה לוהנדון:  
 
 
בחדר הישיבות  16:99בשעה  49.0.6914ראשון כספים שתערך ביום וועדת נכם מוזמנים לישיבת ה

 בעירייה.  

 

 על סדר היום: 

 6914לשנת  5העברות תקציב רגיל מספר  - 1

 6914לשנת  9העברות תקציב תב"רים מספר  - 6

 

                                                                            
      בברכה,

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        
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הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

תקציב לפני שינויש� חשבו�מספר חשבו�ש� מחלקההיחידה
סכו� שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 
שינוי

סכו� שינוי 
תקציב

תקציב אחרי 
שינוי

הערה

1324003412
מרכז גלר חוגי� מותנה 

הכנסה
           445,000                 77,000           522,000 

 394,000                         44,000                      350,000                        חוגי� מותנה הכנסה1824003750

 133,000                         33,000                      100,000                        שכר מרכז גלר1824004210

1313205921
השאלת ספרי� יסודיי� 
�השתתפות משרד חינו

                                 �              125,000               120,000           245,000 

1314005921
השאלת ספרי� חטיבות 
�השתתפות משרד חינו

                                 �                40,000                 64,000           104,000 

1813205720
השאלת ספרי� יסודיי��

רכש ספרי�
                          80,000                    120,000                         200,000 

1814005720
השאלת ספרי� חטיבות 

רכש ספרי�
                          70,000                      64,000                         134,000 

 21,000                           9,000                        12,000                          המר�בריאות1815200752

 2,372,000                     9,000�                      2,381,000                     רזרבה1994000981

 23,000                           5,000                        18,000                          הוצאות שונות1811000782

   �                                  5,000�                      5,000                            ספרות מקצועית1811000522

 25,400                           20,000                      5,400                            ציוד יסודי במועדונוית1817600930

 100,000                         20,000�                    120,000                        הוצאות שונות מועדונית1817600780

 130,000                         20,000                      110,000                        מודעות דרושי�1613100550

 2,352,000                     20,000�                    2,372,000                     רזרבה1994000981

 510,000                         40,000                      470,000                        רווחת הפרט1613100780

 2,312,000                     40,000�                    2,352,000                     רזרבה1994000981

 50,000                           60,000�                    110,000                        עובדי� זמניי� לימ&1845210210

 60,000                           60,000                        �                                  קבלניות לימ&1845210750

תיקו& טעות תקצוב  עלות חובשי�

בתי תלמידתרבות1
גידול בהכנסות חוגי� נותני שירות 
וכתוצאה מכ� גידול בהוצאות 

התשלו� לנותני שירות

5�חינו
רווחה 
חינוכית

מיו& מחדש של סעיפי הוצאות ע"פ 
דרישות האג) לטובת רכישת ציוד 

למועדוניות עציו& ויונה

מנהל כללי7
מזכירות 
וכ"א

 הגדלה לפעילות העשרה וסדנאות 
לעובדי�

8
קהילה 
רווחה 
ונוער

רווחה
 העברה זמנית לקבלניות עד 

למציאת  מחלי)

2�חינו�חינו
הגדלת התקציב בהתא� לאישור 

�תקציב משרד החינו

4�מנהל חינו�חינו
מיו& מחדש של סעיפי הוצאות ע"פ 
דרישות האג) לטובת השתלמות

מנהל כללי6
מזכירות 
וכ"א

 לבקשת אג) משאבי אנוש הגדלה 
נדרשת  לכיסוי עלות  מכרזי� 

�לדרושי� במיוחד במערכת החינו

3�ב"ס המרחינו
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הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

תקציב לפני שינויש� חשבו�מספר חשבו�ש� מחלקההיחידה
סכו� שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 
שינוי

סכו� שינוי 
תקציב

תקציב אחרי 
שינוי

הערה

1340002930
 מימו& הוצאות אירגוניות 

ובטיחות
             16,500                 39,700             56,200 

 98,200                           83,200                      15,000                          הוצאות שונות רווחה1841300781

 30,000�                    30,000                          שמירה בש.י.ל1848400780

 2,298,500                     13,500�                    2,312,000                     רזרבה1994000981

1317100991
השתתפות המשטרה 

בשמרה
        3,510,000           �3,510,000 

1317100920
השתתפות המשטרה 

בשמרה
           3,510,000        3,510,000 

            717,881,600               300,700            717,580,900הוצאות

            717,881,600               300,700            717,580,900הכנסות

                                                                                         

בטחו&בטחו&10
 תיקו& טכני ללא משמעות תקציבית 

שינוי מספר הסעי) לתקציב 
(920)�ממשטרה(991) במקו� חינו

9
קהילה 
רווחה 
ונוער

רווחה
 הגדלת סעיפי� לרכישת ציוד לאג) 
במימו& משרד הרווחה והעירייה
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 העברה  7
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

מעודכן

         1,080        120         750         960שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        21,945        345    10,650    21,600שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות54053009

            -            200          -         200שיפוצי מוסדות חינוך - הכנסה מביטוח59053009

       23,225          465     11,400     22,760שיפוצי מוסדות חינוך - עלות עבודות75053009

22,760    11,400    465        23,225        22,760     11,400     465          23,225       

            200        200          -          -המשך פתוח בפארק העירוני54677003

            200          200          -          -             -המשך פתוח בפארק העירוני75077003

-          -          200        200            -          -          200          200            

         3,760        200      1,560      3,560טיפול בתב"עות קרנות הרשות54644007

         3,760          200      1,560      3,560             -טיפול בתב"עות מתכננים ויועצים95044007

3,560      1,560      200        3,760         3,560      1,560      200          3,760         

            300       300-          -         600סימון כבישים השתתפות משרד התחבורה52222002

         3,400        300         700      3,100סימון כבישים מקרנות הרשות54022002

         3,700           -         700      3,700סימון כבישים - עלות עבודות קבלניות75022002

3,700      700         -         3,700         3,700      700         -           3,700         

            685        385          -         300שדרוג מגרשי כדורגל - השתתפות הטוטו52383008

         5,485       385-         385      5,870שדרוג מגרשי כדורגל קרנות הרשות54083008

         6,170           -         385      6,170שדרוג מגרשי כדורגל - עלות עבודות קבלניות75083008

6,170      385         -         6,170         6,170      385         -           6,170         

         1,054       300-         300      1,354שדרוג מתקני ספורט ואולמות השתתפות הטוטו52383009

         7,820        300         609      7,520שדרוג מתקני ספורט ואולמות קרנות הרשות54083009

         8,874           -         909      8,874שדרוג מתקני ספורט ואולמות עלות עבודות קבלניות75083009

8,874      909         -         8,874         8,874      909         -           8,874         

        14,150      9,450    14,150ב"ס 80 ב' כולל אולם ספורט- השתתפות משרד החינוך52256013

         1,610     1,610          -ב"ס 80 ב' כולל אולם ספורט- השתתפות הטוטו52356013

            -        21,490       610-    10,550    22,100ב"ס 80 ב' כולל אולם ספורט- קרנות הרשות54056013

       37,250       1,000     20,000     36,250ב"ס 80 ב' כולל אולם ספורט- עלות בית הספר75056013

36,250    20,000    1,000     37,250        36,250     20,000     1,000       37,250       

רישום מענק טוטו צפוי והתאמה 

לעלות משוערת כולל הקדמה 

משנת 2017

שרות 

וקהילה

התקנת מתקני TRX ותוספת 

הצללות קבועות. כנגד חיסכון 

והתייעלות בשוטף

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך

נתקבלה הרשאה בסך 120 א' 

ממשרד החינוך לשינויים 

והתאמות בחווה החקלאית  

והצללת בי"ס בן גוריון בסך 345 

א' מקרנות הרשות

הנדסה
הגדלת התקציב לעדכון תב"ע 

תעש

הנדסה
שינוי מקורות. הקטנת צפי 

השתתפות משרד התחבורה

שרות 

וקהילה

שינוי מקורות. השתתפות הטוטו 

נתקבלה בתב"ר מגרשי כדורגל 

ולא באולמות ספורט

שרות 

וקהילה

שינוי מקורות. השתתפות הטוטו 

נתקבלה בתב"ר מגרשי כדורגל 

ולא באולמות ספורט

חינוך
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 העברה  7
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

            803         -          -         803עיר ירוקה- השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213002

            107        107          -          -עיר ירוקה- השתתפות האיחוד האירפאי בסמינר בינ"ל52313002

         5,634          11          -      5,623עיר ירוקה- קרנות הרשות54013002

              16          16          -          -עיר ירוקה- דמי השתתפות האורחים מגרמניה59013002

         6,560          134          -      6,426עיר ירוקה- עלויות75013002

6,426      -          134        6,560         6,426      -          134          6,560         

         3,000      3,000      3,000גנ"י בשכונות הירוקות החל מ-2016- משרד החינוך52256017

         3,300        300      3,000      3,000גנ"י בשכונות הירוקות החל מ-2016 קרנות הרשות54056017

         6,300          300      6,000      6,000גנ"י בשכונות הירוקות החל מ-2016 עלות כוללת75056017

6,000      6,000      300        6,300         6,000      6,000      300          6,300         

         1,500      1,500      1,500גנ"י בשאר העיר החל מ-522560182016

         1,900        150      1,750      1,750גנ"י בשאר העיר החל מ-540560182017

         3,400          150      3,250      3,250גנ"י בשאר העיר החל מ-750560182018

3,250      3,250      150        3,400         3,250      3,250      150          3,400         

         4,502         880      4,502נגישות מוסדות חינוך- השתתפות משרד החינוך52253008

            716        150         370         566נגישות מוסדות חינוך מקרנות הרשות54053008

         5,218          150      1,250      5,068נגישות מוסדות חינוך עלות ביצוע75053008

5,068      1,250      150        5,218         5,068      1,250      150          5,218         

102,05845,4542,599104,657102,05845,4542,599104,657

חינוך
עלות צפויה לכיתות שמע מעבר 

להרשאה

חינוך
תקציב ראשוני לתכנון גנ"י לשנת 

2017 שאר העיר

חינוך
תקציב ראשוני לתכנון גנ"י לשנת 

2017 שכונות ירוקרות

קיימות

תיקון להעברה 6- נרשם בטעות 

תב"ר 13010. (תוספת  תקציב  

תמיכת  האיחוד האירופאי 

לעריכת סמינר בנושאי קייימות 

בהשתתפות אורחים מגרמניה)
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