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                                         מ"מ יו"ר וחבר הוועדה דני הרושנוהל על ידי:  
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  חברת הוועדה  רו"ח תהילה מימו�                  
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  פרוטוקול

  
  חברי), שלו). עילי לא יהיה היו), אני אהיה היו"ר בפועל היו). נערו* סבב שמות להכרות.  � דני הרוש

  (חברי הוועדה מציגי) עצמ))
  ערב טוב, אני שמח להתחיל את ישיבת וועדת הכספי), אני מחלי( את עילי, הכדור אצל הגזבר. 

  
, אישור למחיקת חובות ועדכו� בלוז 2018נושאי) על סדר היו). דיו� בדו"ח מבוקר  5יש לנו  � רוכל אשגי

  של התקציב, אבקש להתחיל בסעי( מחיקת החובות. מחיקת חובות. בבקשה.
  

  אישור מחיקת חובות – 4סעי$ מס' 
  

. לפקודת העיריות שנות� למועצת 3.8.8חילקנו לכ) את המנילות, אנחנו דני) בהתא) לסעי(  � אורטל בדש
העיר את היכולת למחוק חובות מבלי לעבור את השלטו� המרכזי, אנחנו אוספי) את התיקי) אחת לכמה 

מ"ש. לאחר מכ� בוועדה דני) בתיק תיק חודשי) לאישורכ). התיקי) עוברי) תהלי* של אישור גזבר ויוע
ומה שמאושר ממשי* האלה, לאחר מכ� לאישורכ) בוועדת כספי) ולאחר מכ� לאישור מועצה ולאחר מכ� 
נמחק בפועל. אני מזכירה שחוב שמובא למחיקה צרי* לעמוד בתנאי) של היעדר נכס, מעל שלוש שני). כל 

�, החובות כול) בפניכ), את) מוזמני) לעיי� בה), א) מיליו 4תיקי), כשהחוב הריאלי עומד  21התיקי) 
  תרצו לדו� במשהו, כל החומר פה. 

  
  תזכירי לי לגבי פנייה לבעלי מניות לחברות פעילות.  � עדי לוי סקופ

  
הסעי( של פעילה מפרה היא רשומה כפעילה ברש) החברות, כל הפעילות פה ה� לא פעילות  � אורטל בדש

  עסקית, פשוט לא טרחו לסגור אות� ברש) החברות.  בפועל אי� לה� פעילו ת
  

  מה האפשרות שלנו לבצע הרמת מס* והא) בוצעו כל האפשרויות.  � עדי לוי סקופ
  

. ג לחוק ההסדרי) ואנחנו ממצי) את 8היכולת לתבוע בעלי מניות הוא מכוח סעי(  � אורטל בדש
האפשרות הזאת, מרבית החובות ה) חובות שילוט שבגינ) אנחנו לא יכולי) לתבוע בעל מניות, רק 

ארנונה, חובות שה) משולבי) אנחנו פוני) ג) לבעלי המניות ,אבל חלק מהיכולת לתבוע בעלי מניות יש 
דברי) שצרי* לעמוד בה), אחד מה) זה להוכיח שבעל המניות קיבל נכסי) מהחברה, במרבית סדרה של 

  המקרי) החברות פורקו והבעלי) לא קיבלו דבר. 
  

אל( שקל לחברה בממוצע. זה בטח מתפרס על  70יש פה עשר חברות מפירות חוק, בער*  � עדי לוי סקופ
  לו) מגיעי) לזה? למה לא עוצרי) את זה לפני?הרבה שני) אגרת שילוט, אחרי כמה שני) של אי תש

  
, אנחנו עוצרי) מהר ומתחילי) הליכי 6תסתכלי על תקופת החובות, למשל בחברה מספר  � רוכל אשגי

  גבייה. 
  

אל(? אי* בשנה אחת נוצר חוב של חצי  100אי* חברה אחת צברה חוב בשנה אחת מעל  � עדי לוי סקופ
  מיליו� שקל?

  
  שלטי חוצות בכל העיר והוא צבר חובות על כול).  �50זה היה זכיי� ע) כ � אורטל בדש

  
  . 2003והחברה לא פעילה מאז  �רוכלא שגי

  
הא) יש הפקת לקחי) כדי שלא נגיע לסכומי) כאלה גבוהי) או שזה משהו שמקבלי)  ' עדי לוי סקופ

  אותו כגזירת גורל?
  

 96%קוד) כל אנחנו גובי) באחוזי) מאוד גבוהי),  בשביל זה צרי* לעשות מסגרת לעניי�, � רוכל אשגי
לא מצליחי) לגבות. אנחנו  1.5%, בער* אחוז או �98.5%בארנונה בשוט(, במצטבר פלוס שנתיי) מגיעי) ל

גבוהי) מהממוצע הארצי, ג) בארנונה, ג) בשילוט. החובות של שלטי), או בכלל הגבייה ממשלמי) 
לופה ובגלל שרבי) מה) אינ) בעלי נכס אלא שוכרי) עסקיי) היא קצת יותר מורכבת בגלל התח

מדובר על תקופה היסטורית ומתחלפי), חברות נפתחות ונסגרות בקצב מהיר יותר מלקוחות פרטיי). 
אנחנו מנסי) לעבוד טוב יותר. יש לנו סרגלי אכיפה הדוקי) יותר.  היו)שלקחנו על עצמנו לטפל ולמחוק, 

רבעוניות ושנתיות. ובתיקי) שרואי) שמצטבר בה) מנסי) לתפוס את החובות יש לנו בקרות חודשיות ו
אבל להגיד שלא יווצרו חובות בעתיד לא נכו�. מ� הסת) נשתדל כשה) קטני). לא תמיד מצליחי). 

  להשתפר. הממוצע היה דומה ג) בשנה שעברה. אנחנו לא בירידה. 
  

  בתחו) השילוט היה שינוי, יש לזה השפעה כלשהי?  ' הדר לביא
  

 שילוט בר. זה אגרותאת מדברת על שילוט חוצות של נכסי) בבעלות העירייה, זה לא אותו ד �שגיב רוכל
  . העזר על פי חוק
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ענק וה) לא שילמו. החברה הזו שצברה,  לוטאל( זה שה) קנו לעצמ) זכיינות לש �400ה �  דני הרוש

  אל( שקל, ה) קנו שילוט ולא שילמו.  400, 6מספר 
  

  זה לא שילוט חוצות. זה אגרות.  � איתי צחר
  

זה עבר לתביעה  �2004, חויב בתשלו) שנתי וכבר ב2002זה זכיי� שהועסק החל משנת  � שגיב רוכל
שלטי  �50משפטית, שמ� הסת) לא צלחה, נעשו ניסיונות לאתר את בעלי החברה. מדובר בזכיי� שהחזיק ב

  חוצות ברחבי העיר. 
  

  אז הוא היה צרי* לשל) אגרה על העסק שלו, שזה שילוט. � הדר לביא
  

  אנשי) כאלה משלמי) פעמיי), זה ג) השילוט.  � איתי צחר
  

  אגרת שילוט. פה מדובר על חוב   'שגיא רוכל 
  

  מה זה חברה לא ידועה? � אור� כה�
  

לא, ה) נרשמו ברש) החברות ואצלנו ע) מספר ישות לא קיי), סוג החברה לא ידוע לנו,  ' אורטל בדש
לא קיימת. היו) כשאנחנו מזיני) חברה חדשה אנחנו בודקי) שיש ישות כזאת, המערכת לא  הישות הזאת

  יכולה לזהות לבד. עוד משהו שתרצו לעבור עליו? 
  

  . למחיקה שכבר עברה בועדת הנחות נוספת קבוצהג) בישיבה הבאה תהיה  � רוכלא שגי
  

  יש עוד שאלות? אפשר לאשר את המחיקה פה אחד? כ�? אוקי, תודה.  � דני הרוש
  

   מאושר פה אחד.    החלטה:
  

  . לצוות אג( הכנסותתודה  � דני הרוש
  

  עוזבות את הישיבה.  –מאיה פולק, יפית אביעד, אורטל בדש 
  
  
  2019לשנת  4עדכו� והעברות תקציב רגיל מס  .1
  

הנושא השני שלנו הוא העברות תקציב רגיל, עדכו�, העברות מסעי( לסעי(. אנחנו מדברי) על  �רוכלא שגי
של סו( שנה. אי� לנו יותר רזרבה לשחרר, נותר סכו) מאוד קט�. העדכוני) האלה ה)  ולעדכוני) בס* הכ

סו( שנה. מרבית) בקשות של העברות פנימיות בתו* התקציב של יחידה ספציפית, את) של  צרכי) 
ואנו משתמשי)  , יש ש) יתרהבפועל  , בדקנו את הביצועאו קיצו2  מוזמני) לשאול. בהסעות אי� הקטנה

תה בעיה בתחילת השנה, חיפשנו מקור תקציבי יקווי) כי הי , בסעי( של החינו* הרגיל נוספובה כמקור
  וראינו שבביצוע של תקציב ההסעות יש. אי� פה למעשה שינוי. 

  
  הסעי( של ההסעות לא ברור. אני לפחות רואה שהורידו מהחינו* המיוחד.  � לירית שפיר שמש

  
לו הסעה. ביצוע בפועל, אי� א( ילד שבוטלה לבהתא) , זה ולא פגענו בשירות לא קיצצנו כלו) � רוכל אשגי

זה רק המקור התקציבי. אנחנו בסו( שנה ועשינו אומד� ובהסעות של החינו* המיוחד האומד� היה גבוה 
  מהביצוע בפועל. כל ילד מקבל את ההסעות שהוא צרי*, אי� פה קיצו2 למעשה. 

  
  זה נראה כאילו קיצצו בחינו* המיוחד ושמו ברגיל.  � לירית שפיר שמש

  
זה טכני בלבד. יש הבדל בי� ביקוש לקווי) מאושרי). אנחנו עובדי) לפי הנחיות משרד   � רוכלא שגי

  החינו*. 
  

לי רק חשוב שא) יש צור* בחינו* המיוחד, אני שומעת על ילדי) שמחכי) להסעה  :לירית שפיר שמש
  שעה או יותר. 

  
נצטר* להוציא להסעות, היה אומד� כמה  2019כשאושר תקציב העיריה שנה שעברה, במהל*  � איתי צחר

אבל זה לא היה סכו) מדויק, ג) לאור זה שוועדות ההשמה קורות באפריל ומאי ורק אז ידענו את המספר 
המדויק של הילדי) בחינו* המיוחד, מה שקורה פה לא קשור לתפעול של ההסעות, אלא רק התאמה של 

ול, כי ראינו שרשמנו יותר ממה ההוצאות בפועל לתקציב, או הפו*, התאמה של התקציב להוצאות בפע
שצרי* בפעול, ועכשיו מעבירי) את היתרה הזאת לתקציב אחר. הערכנו שזה יעלה יותר כשבנינו את 

  התקציב. הטעות היתה בהערכה. בחינו* מיוחד כל ילד שזכאי מקבל את ההסעה. 
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עות ואז ילדי) שאלתי כי שמעתי על מלא מצבי) שמשתמשי) באותו רכב לכמה הס � לירית שפיר שמש
  המתינו המו� זמ�. 

  
בתחילת השנה היו בעיות תפעוליות, עד שאוזנו כל הקווי), עכשיו כמעט ואי� בעיות בחינו*  �  דני הרוש

המיוחד. כל בעיה מטופלת נקודתית, אי� ילד בחינו* המיוחד שיפגע מסיבה כזו או אחרת, זו לא בעיה של 
  תקציב. 

  
  לשמוע ולעקוב. אני אמשי*  � לירית שפיר שמש

  
  מותר לנו להעביר בי� משכורת לפעילות בלי בעיה? � הדר לביא

  
  מניעהאי�  – רוכל אשגי

  
  . 2אני לא יודעת, לא רוצה לפגוע במשכורת של עובדי), למשל בסעי(  � הדר לביא

  
אני עכשיו מחפש מקורות לסגור הוצאות שבביצוע עשויה להיות לי סטייה. המשרה הזו, אותו  � רוכל אשגי

מנהל היחידה שהכס( לא נוצל וביקש שישחררו לו כס(  פנה עובד לא עבד תקופה מסוימת ונותר כס(. 
  פה מישהו.  שפיטרנולפעילות במחלקה שלו. זה לא 

  
. זה אותו הסבר, אשמח להבי� את הסוגיה של תוספות נדרשות ואי* ה� 5. וסעי( 4סעי(  � הדר לביא

  קשורות לסעי( התקציבי. 
  

הקשר הוא רק בסעי( המקבל. כשמגיעי) במהל* שנה למצב שיחידה מעלה צור*, לנו כגזברות  � שגיב רוכל
ה) יתרה בתו* הקבוצה, וזה אי� כס( להוסי( לה). אז בודקי) א) יש לה) דברי) שלא בוצעו או שיש ב

ב2 של ומה שקורה פה. עלה צור* בהוצאות להזנה ובדקנו במה אפשר להשתמש. מעדכני) בתו* אותו הק
  יחידה שנקראת פרט, על מנת לכסות על הוצאות של הזנה שצמחו בגלל צור*. 

  
אני רואה שמקצצי) סעי( חומרי עבודה גני ילדי), אני מניחה שמדובר בציוד לגני ילדי) וכש � הדר לביא

  בו, אי* אני יודעת שאנחנו לא פוגעי) בציוד לגני ילדי). 
  

  . בעיה התקציב לגני) הועבר כבר עד וכולל דצמבראני לא חושב שיש פה  � רוכלא שגי
  

  זה אולי כס( קט�, אבל להבי� את הפרוצדורה, אולי זו שאלה לאיתי.  ' הדר לביא
  

מקרה הזה בסעיפי) האלה זה לא חד כיווני, זה קורה לשני הכיווני), לפעמי) יש חריגות, ב � רוכל אשגי
  יש יתרה ולכ� ניצלנו אותה. זה מתוא) ע) המחלקה. אי� פה פגיעה בשירות. 

  
כשמחליטי) לתקצב משהו פוגעי) בשירות אחר. לכ� יש ג) פחות גני), מה שג) מסביר חלק  'איתי צחר  

יה לפני שנתיי) מההפרש. מקצועית אני כרגע לא מכיר בעיה בנושא הזה של חוסר בגני הילדי), כמו שה
בחומרי ניקיו� למשל. הכל מתוא). וכמו שידענו לקחת אפשר ג) להחזיר א) יש חוסר, אבל זה תמיד 

  פגיעה, כל דבר כזה הוא ויתור. 
  

  של אג( החינו*.  מנהלת הכספי) מי שמקצה את הכספי) לגני הילדי) זה  �  שגיב רוכל
  

  אפשר לקבל פירוט על מה היו ההוצאות? ' תהילה מימו�
  

  בזה הרגע לא.   � רוכלא שגי
  

מה נוצל  , כמה היה וכמה נוצל ועל בתקציב , מה לגבי הרזרבהכמוב�, לישיבה הבאה ' תהילה מימו�
  . הכס(

  
מיליו� לנושא שכר, יש עוד יתרה, אבל אני עוד לא משתמש בה, ברזרבה הזו. ולגבי  �4היה כ � רוכל אשגי

  השימושי) של הרזרבה. אמנ) אי� לי אות) פה, אבל זה נמצא בכל ההעברות. זה לא נעל). 
  

  שאלות חברי)? אפשר לאשר?עוד  �  דני הרוש
  

  . 4שאלה טכנית, מה זה חינו* מיוחד הוצאות קיו) בסעי(  � לירית שפיר שמש
  

רוב הכס( בהוצאות קיו) הול* להזנה. אבל זה יכול ללכת ג) לדברי) נוספי) בקשר ע)  �  רוכלא שגי
  אותה פעילות. זה רוב הכס( בסעי( הזה. 

  
ע) הרשאות משרד החינו*, באיזה נושאי) ההרשאות האלה? זה בכל  11בסעי(  � לירית שפיר שמש

  הנושאי)? זה כמו בנגישות. 
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יש הרשאות בנושאי) רבי) מאוד. נגישות יש תב"ר נפרד. ההרשאות האלה ה� כנגד נושאי)  � רוכלא שגי

* בקשר ע) קולות שוני) שבתי הספר מגישי). היחידות השונות, בעיקר בתי הספר, פוני) למשרד החינו
קוראי) שוני), למשל להצטיידות למעבדה, לשיפו2 קט�, בדר* כלל הרשאות לא גדולות. יש כא� ג) אחת 

 כנגדה לבצע הוצאה. אני מאשר אל( שקלי). כשמתקבלת הרשאה כזו  200גדולה למעבדה בסדר גודל של 
  או משהו אחר. התקבל אישור, אני מאשר רכישה או ביצוע פעולה, נניח הדרכה 

  
הסעי( האחרו� פה, או לפני האחרו�, התאמה לביצוע ניקיו� הספורטק. זה לא משהו  � לירית שפיר שמש

  שידוע מראש כל השנה? הרי יש קבל� שמנקה את המקו).
  

אל( שקלי) היא סטייה  130שקלי) לעומת תקציב של  6000אנחנו יודעי), אבל סטייה של  � רוכל אשגי
  וצי) לאשר אותה כדי לשל) לקבל� בסו(. קטנה. אנחנו ר

  
  בפניות מיוחדות, זה טעות? 4בסעי(  � תהילה מימו�

  
. זה ייבדק, אני 4זו כנראה טעות, זה לא סביר, זה ייבדק. זה בתכניות מיוחדות, העברה מספר  � רוכלא שגי

    אעדכ�. אפשר לאשר?
  

  ? נית� לאשר ' דני הרוש 
  

  מאושר פה אחד.           החלטה:
  
  
  2019לשנת  4עדכו� והעברות תברי� מס  .2
  

  הנושא הבא, תב"רי), ג) פה הרוב דברי) קטני), עדכוני תקציב מינוריי) לסו( שנה.   � רוכל אשגי
  

  הממשלה פועלת? ה) באמת מעבירי) לנו כס(? :הדר לביא
  

, זה אומר שיש הרשאה או התחיבות תקציבית של המשרד התקבל אישורנעבור אחד אחד.  � רוכל אשגי
. ג) להרשאות מקוד) היה מספר אישור. הרשאה שיש תתקבל. הבעיה היא שיש תקציבי) המממ�

שהובטחו בעל פה או שקורי) בדר* כלל, בעיקר בנושאי) של רווחה, שהרבה פעמי) יש יתרות בסו( שנה 
אז לא רואי) אות) כי אי�. ותקציבי פיתוח בהיקפי) שלא קורות השנה בגלל הקיצוצי) והממשלה. 

  גדולי) שלא מתקבלי). הרשאות לבינוי, משרד החינו*, בתי ספר. 
  

  מה זה מרכז הפעלה וביטחו�? ' עדי לוי סקופ
  

בוני) מרכז הפעלה, משדרגי) את הקיי) במימו� של המדינה ומקימי) מרכז הפעלה מצויד  � איתי צחר
פעלה היש� אנחנו מקצי) לפיקוד העור(, מרכז הפעלה המחוזי ישב אצלנו בעיר, יש ברחוב ויצמ�. מרכז הה

  לזה יתרו� גדול. 
  

  ומה זה מיז) פיצוי נופי? � עדי לוי סקופ
  

  זה כספי) שמתקבלי) מיזמי) כמו ביער אוסישקי�. זה פיצוי נופי מיז).   � איתי צחר
  

הוצאת היתר בנייה לפעמי) נדרש יז) להבטיח ולהעמיד בטוחה או התחייבות לאותו נו(  בעת � שגיב רוכל
  שהוא פגע בו. 

  
  כמו יער אוסישקי� שעלה בישיבה הקודמת.   � איתי צחר

  
  הוא צרי* לתת שווה ער* למה שהוא פגע בו, הוא צרי* לבצע שיקו) נופי או לשל) כס(.  � רוכל אשגי

  
יש בעמוד האחרו� הנגשת צמתי) ותחנות אוטובוס ומורידי) מהנגשת מבני)  ' לירית שפיר שמש

  ומוסדות, הייתי רוצה להבי� באילו מבני) פוגעי) לטובת הפרויקט של הרמזורי). 
  

יש פרויקטי) שעדיי� לא הספקנו לבצע, לכ� בסעי( הזה יש עוד( זמני שמנוצל לטובת תחו)  � צבי אפרת
גשה לכל המבני) של העירייה, הביצוע יבוא בזמ� אחר. לא פוגעי) בתהלי*, אחר של נגישות ויש תכנית הנ

  רק מנצלי) יתרות. 
  

  כפי שהצגתי, אנחנו בסו( שנה ומסתכלי) על יתרות שאפשר לנצל עדיי�.  � רוכל אשגי
  

  מה ע) החטיבה, הא) השתנה משהו? עברו חודשיי) מהדיו� האחרו�.  ' תהילה מימו�
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  וד פע) אחרי הבחירות,תשאלי ע �  דני הרוש
  

בשטח ממשיכי) ע) העבודות עד לשלב הרצפה, תו* הסיכו� שדובר עליו, זה מדיר שינה  � איתי צחר
מעינינו, אי� יו) שלא מדברי) על זה ע) משרד החינו*, לצערנו עדיי� לא קיבלנו אישור רשמי ואנחנו 

  נמצאי) פה בסיכו� משמעותי מאוד. נכו� להיו) לא מעכבי) את הבנייה. 
  

  רגע ממתיני) והלח2 על משרד החינו* לאשר הוא יו) יומי. המצב מורכב, כ � רוכלא שגי
  

  זה נעשה רק בציר מקצועי? או רק בציר פוליטי? :הדר לביא
  

  רק בציר המקצועי.  – רוכל א שגי
  

  יכול להיות שהציר הפוליטי יכול להועיל, הכוונה לאית� צנעני.  � הדר לביא
  

  דואגי).  אנחנוו�, אבל עד שזה לא פטור וסגור, בשלב הזה אנחנו חושבי) שזה הדרג הנכ � איתי צחר
  

הכספי) האלה, אנחנו מדברי) על הסטת כספי) בחודש האחרו� של השנה. מה קורה  � לירית שפיר שמש
ע) הדברי) האלה בפועל? הפרויקט של הרמזורי) שהוחלט לעשות במקו) פרויקט של נגישות, מתי זה 

  ?�2020מתבצע בפועל? ב
  

  ברגע שיהיה תקציב מאושר אני אוכל לפתוח הזמנה בפועל. זה יהיה הכי מהר שאפשר.  � שגיב רוכל
  

  . 2019אבל מתו* התקציב של  �2020כ* שזה בפועל ב ' לירית שפיר שמש
  

  . 2020לתקציב של  הנכו�. בתב"רי) כ�. זה לא יידח �  רוכל אשגי
  

ל יוזמות חדשות בשו) דבר, וג) לקראת אנחנו כרגע במצב שבו אנחנו לא יכולי) לקב ' עדי לוי סקופ
  נידרש להידוק מסיבי, ויכול להיות שנהיה בקיצו2 רוחבי בגלל הסיפור הזה.  2020תקציב 

  
לא מכיר את המושג קיצו2 רוחבי, מה שמסתמ� והדבר הנכו� מקצועית לעשותז ה לצמצ)  � איתי צחר

שוט(, המלצתי זה להשאיר אתה תקציב . לגבי ה147מיליו� שאושרו, בפועל  167תב"רי), א) זה היה 
שהיה שנה קודמת על כנו, לבלו) ולספוג בתוכו את ההתייקרויות ואת הזחילות ולהשאיר את אותו 

  המספר. 
  

  מה שכ� משק( קיצו2.  ' עדי לוי סקופ
  

נכו�, אבל לא רוחבי, אנחנו בוני) תכנית עבודה ויכולי) לשי) את התקציב איפה שנבחר. א)  � איתי צחר
בתב"רי) רוצי) להמשי* אתה עשייה המשמעותית בחינו*, אני יכול להקצות את אותו סכו) שהיה בשנה 

שלא במשחק. הסיפור של גני משחקי) הוא ג) נתח משמעותי.  מיליו� 20שעברה, החזר מלוות יש לנו עוד 
ו� ורואי) ויוזמות חדשות של תב"רי) אני לא חושב שזו השנה הנכונה לעשות. בניקוזי) השקענו המ

שהמצב טוב כמה חורפי) אז אפשר לעצור השקעות, במתקני ספורט, כמו בהרבה תחומי) אחרי) יש אי� 
סו( צרכי), זה לגבי התב"רי), לגבי שוט( , זה מחייב אותנו להמשי* ולהתייעל. התיאוריה שלי היא 

התייעלות. אלה שבמגזר הציבורי לא חסר כס(, אלא צרי* לנהל אותו טוב יותר. נדרשי) שיפור ו
  ההמלצות. זה לעניי� שנה הבאה. 

  
  ? אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה. שאלות יש עוד  �  דני הרוש

  
  מאושר פה אחד.        החלטה:

  
  2018דיו� בדוח כספי שנתי מבוקר לשנת  .3
  

. הדוח, הדוח הכספי הרבעוני השנתי הוא כבר 2018סעי( הבא הוא דיו� בדוח כספי לשנת  �, שגיב רוכל
ואה החשבו� החיצוני של משרד הפני). יובא לדיו�, אי� לוועדת הכספי) לדיו� וזה הדוח המבוקר של ר

צור* לאשר אותו. הוא מציג מגוו� די רחב של מידע כספי על הביצוע של הרשות ומצב הנכסי) שלה. 
שאלות? הערות? א) נסתכל על נתוני) מרכזיי) בדו"ח אפשר לראות שהגירעו� המצטבר בתקציב הרגיל 

זה בזכות העוד( שהיה בתקציב הרגיל. אפשר לראות את מצב  �3.5מיליו� שקלי) ל �5לסו( שנה הירד מ
מיליו�  267 �2018מיליו� שקלי) עומס על אשראי, וב 254היו  2017המלוות של הרשות המקומית בסו( 

  שקלי). זה בצד האקטיב, בצד הפאסיב, ההתחייבויות אפשר לראות את מצב הקרנות בי� השני).
  

  מיליו� שקל שלא השתמשו בה)? 120יו� שקל? מה זה אומר? שיש מיל 120מה זה  ' תהילה מימו�
  

זה בקרנות, זה מה שזה אומר. זה עוד לא עבר לביצוע. זה לא קשור לתקציב. זה נתו� מאזני,  � שגיב רוכל
  לא תקציבי. 
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  תהילה מימו�
  יש הכנסות והוצאות שתואמות אחת לשנייה ופה זה כמו יתרת פתיחה. 2019בתקציב של 

  
לא, יש משימות פתוחות של כל הקבלני) למשל שנמצאי) בחוזי פיתוח, זה מאז�, זה צילו)  � , רוכל אשגי

  תמונת מצב לאותו תארי* של היתרה בקרנות. 
  

  זה לא רק שהיא לא יצאה היתרה הזו, היא ג) לא הוקצתה עדיי�.  � איתי צחר
  

מיליו�, זה נות� עוד( של  814על  תשלומי) מיליו�, 816בתקציב הרגיל, התקציב תקבולי) על  � רוכלא שגי
  . 2.7מיליו� בתקציב הרגיל. בהשוואה לשנה שעברה, ש) היה עוד( של  1.5
  
  

כמה אנחנו משלמי) על  , התחייבויות תלויות. אני מבקשת להבי�13אני מפנה לביאור   � תהילה מימו�
מיליו� שקל,  �30של קרוב ל תביעות במהל* השני) האחרונות. הסכו) פה באלפי דולרי)? זה סכו)

  התחייבויות שיודעי) להערי*. 
  

זה הסכו) ברוטו של התביעות, זה לא הערכת הסיכו�, מה שיש בהערכת סיכו� שמור בקרנות  � רוכל אשגי
לטובת העניי� ולא חשו( במאזני), מטע) של שמירה על המצב המשפטי של העירייה. הסכו) שהופיע 

מיליו� ואחרי כמה שני) טובות בבתי המשפט זה  70היה סכו) שעמד על בסעי( א, ביוב או היטלי), 
מיליו� שקלי). אנחנו הערכנו את החשיפה ואת הסכו) שמרנו בקר� יעודית, שא) וככל  �4הסתיי) ב

שנצטר* לשל) את הסכו), אבל לא הפרשנו אותו. אנחנו עורכי) הפרשות ספציפיות יחד ע) היועצי) 
כל הנושאי) ועוברי) ומנתחי) מה הסיכו� ועורכי) הפרשות בהתא) למיטב המשפטיי). כל היועצי) מ

הבנתנו. מתו* ניתוח של הסיכו�. רואה החשבו� חייב לעשות את זה כ*, הנושא של התחייבויות תלויות, לא 
  רק אצל המבקר הזה, ההסבר שלו הוא שצרי* לתת פירוט של עיקר התביעות הצפויות. 

  
   ' תהילה מימו�

  ש) על זה דגש?למה הוא 
  

אני לא יודע. זו הערה שחוזרת, הוא אומר שהוא לא מסייג את דעתו וא) היה חושב שיש  � רוכלא שגי
רק מפנה למידע שיהיה ברור. שאלתי למה, כי  הוא, אבל מסתייג בחוות הדעת היההפרשה לא מתאימה 

מפנה לש),  הואהסכו) גדול, לכ� היות ולמרות שס* ההפרשות מספיקות, ההפרשה מספיקה. הוא אמר 
  כ* הוא אמר. זה מה שהוא הסביר. 

  
יש פערי) גדולי) בהפרשות של החופשה וימי מחלה משנה לשנה. יש לזה סיבה  9בביאור  � תהילה מימו�

  ג', הפערי) גדולי), יש לזה סיבה?�א' למשל. אותו דבר ב �9משנה קודמת? ב 30% �שזה
  

  . אבדוק  לא שאני יודע � רוכל אשגי
  

מצטבר להיקפי) האלה, אנחנו מקפידי) שעובדי) יצאו לחופשות, היו  אני לא יודע א) זה � איתי צחר
עובדי) שעבדו שבתות וחגי) והצטברו לה) המו� ימי חופשה, אז אנחנו מוציאי) אות) לפריסה מרוכזת 

  בהסכמות שה) צריכי) לממש את אות) ימי חופשה, אני לא בטוח שזה ההיקפי), צרי* לבדוק א) זה זה. 
  

  אלה אחרונה, נעשתה התאמה בי� היתרות ע) החברה הכלכלית?ש � תהילה מימו�
  

. עדיי� יש פערי). מצב ההתאמה הטכנית ברמה גבוהה, אבל יש חילוקי דעות. ה) העבודה �רוכלא שגי
  יפתרו מתישהו. זה לא רק עניי� של החלטה. 

  
  חברי) יש עוד שאלות? אפשר לאשר? הערות? נאשר. נעבור לסעי( האחרו�? �  דני הרוש

  
  
   2020עדכו� בנושא לו"ז תקציב  .4
  

, כפי ששמת) לב לא הצלחנו להתכנס לכדי מסגרת מאוזנת וברת 2020נושא לו"ז תקציב   � רוכלא שגי
ביצוע שנוכל להביא לדיו�, אנחנו לא במצב שהצלחנו להשלי) את העבודה. הפערי) עדיי� גדולי), ואנחנו 

מבקשי) עדיי� לגבש חלופות כדי להגיש הצעת תקציב, ולכ� לא נוכל לקיי) את ישיבות התקציב כפי 
שנקבעו לשבוע הבא. וכרגע הלו"ז נדחה בחודש. אנחנו נעדכ� את המועדי) ברגע שנתגבש, ננסה לגבש 

מועדי) תו* שבוע, אבל כרגע אני לא יודע להגיד מתי. הפערי) ה) גדולי) יש הרבה לעשות. שבוע הבא היו 
וכל לדו� בה. צריכי) להתקיי) שלושה דיוני). תכניות העבודה בתקציב עוד לא מגובשות למסגרת שנ

  אנחנו עוד לא ש). 
  

נוכל אנחנו להתחיל לראות קבצי עבודה ולהתחיל לעשות ולשאול? כדי שלא נגיע למצב  ' תהילה מימו�
  שאנחנו שוב בלח2 ברגע האחרו�. 
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אנחנו בעיכוב, איזה קבצי) לתת? מה שהיחידות ביקשו? מה שאני חושב? אנחנו עוד לא  � רוכל אשגי

  מוכני). 
  

  אולי נסביר מאיפה נובע הפער הזה, שהתיישבו אצל המנכ"ל ויחידה מסוימת רוצה איקס.  �  ושדני הר
  

לא. יש פה שתי חלופות אפשרויות, א) ניקח את אי* לנהל את הניקיו� ברמה שמנהל הניקיו�  � איתי צחר
י. זו דר* אחת. רוצה או החוגי) ברמה שמנהל האג( הזה רוצה, ואז לסכו) את זה, זה יגיע לסכו) לא ריאל

הדר* השנייה, להגיד מה הסכו) הריאלי שנוכל לעמוד בו ולהגיד זו השמיכה. ובי� שתי הגישות יש פערי) 
של מאות מיליוני). המנהלי) מאוד מביני) את המצב. ומצד שני צרי* לקבל החלטות. מנהל הגינו� לא 

תקדמנו בו הרבה במתודולוגיה יודע מה עובר בראש לחינו*. וכו'. עובדתית, השנה הזו התהלי* שה
  ובתכניות העבודה השתפר ואנחנו צופי) ששנה הבאה זה יהיה טוב יותר. זה מהמצב. 

  
  זה חריג שמגיעי) לסו( שנה בלי לאשר תקציב?'הדר לביא

  
בכפר סבא או בשלטו� המקומי חריג? זה יהיה אצלנו יותר מוקד) ממה שאישרנו שנה  � ,איתי צחר

מיליו� שקל אנחנו יודעי) אבל  �920תב"רי) ו 160ישרנו במאי. להביא תקציב של שעברה, שנה שעברה א
אנחנו חושבי) שזה לא נכו� וצרי* לעשות עבודה כדי להצטמצ) בתב"רי). התחל( ראש עיר, יש מציאות 
תקציבית שהולכת ונהיית יותר קשה, עומס מלוות שגדל. וזה מחייב אותנו לנקוט בצעדי) קשי). יש ג) 

מיליו� שהיה צרי* להיות אוטומטי, מה שמחייב עבודה דקדקנית. אנחנו יכולי) להגיש את  20בשכר,  גידול
 1זה בקוב2 שהוא לא נכו� ובלי משמעות כדי למהר. אנחנו לא רוצי) להגדיל, כ* שמחשבי) את זה לפי 

  . הוא עוד לא מוכ� כי זה צרי* להיות ברזולוציה מפורטת. 12חלקי 
  

  אי* זה עוד לא קרה? זה משהו שעושי) כל שנה.  ' הדר לביא
  

בסו( זה צרי* להיות בר ביצוע, להביא סת) מספר שאנחנו לא עומדי) מאחוריו אני לא  � רוכלא שגי
  רוצה. 

  
היתה פה עכשיו ישיבה על החוזה של הניקיו�, היעד שלי היה להוריד מיליו� שקלי) מתקציב  � איתי צחר

  מה אנשי) ע) מטאטא ילכו ברחוב זה עבודה. שנה שעברה, בי� זה לבי� כ
  
  נעשה את כל המאמצי).   'דני הרוש  
  

  כמה מותר לנו להתעכב מבחינה חוקית. ' לירית שפיר שמש
  

חודשי). אבל את זה  3נדמה לי ששלושה חודשי) אפשר ואחרי זה נית� לבקש אישור לעוד  � רוכלא שגי
  אני אומר מזיכרו�. 

  
  שנה שעברה היתה שנת בחירות, זה לא אותו דבר.  ' תהילה מימו�

  
  בואו נגיד שאנחנו נעמוד במסגרת החוק.   � איתי צחר

  
  . וא( אחד לא מפזר אות�.�1.1יש הרבה רשויות שלא מאשרות תקציב ב � רוכלא שגי

  
  אנחנו לא חוששי) מפיזור, פשוט רוצי) לדעת שעובדי) כמה שיותר טוב.  ' הדר לביא

  
  אני רוצה לוודא שיהיה לנו מספיק זמ� לפני אישור מועצה.  ' תהילה מימו�

  
  במצבי האישי אמיר יחלי( אותי.  ' הדר לביא

  
  יש עוד שאלות? נהדר. תודה רבה לצוות הגזברות.  �  דני הרוש

  
  
  

  שגיא רוכל                                                                                                  
  סבא�גזבר עיריית כפר                                                                                          
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    2019נובמבר  26
  כ"ח חשו� תש"פ 
   499025סימוכי�:  
  

  
  
  

 לכבוד
  חברי ועדת כספי�

  
  

  שלו$ רב, 
  
  
  

  ג' כסלו תש"פ  1.12.2019הזמנה לישיבת ועדת כספי� ביו� א' הנדו�:  

  
  

, בשעה  תש"פ  ג' כסלו, 1.12.2019, ראשו�הנכ$ מוזמני$ לישיבת ועדת כספי$ אשר תתקיי$ ביו$ 

    , בחדר הישיבות בעירייה.18:00

  

 על סדר היו$: 

  
  2019לשנת  4העברות תקציב רגיל מס עדכו� ו .1

  2019לשנת  4העברות תברי$ מס עדכו� ו .2

 2018 שנתי מבוקר דיו� בדוח כספי  .3

 .אישור מחיקת חובות .4

  2020עדכו� בנושא לו"ז תקציב  .5

  

 
  6.10.19מצב פרוטוקול מתוק� מישיבה קודמת  

  
  
  
  

  בברכה,
  
  
  רוכל שגיא

  סבא�גזבר עיריית כפר



 



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 870                       70                   800                      הסברה ויחסי ציבור1614000550

 20                        (30)                  50                        שיתוף ציבור1762000780

 265                      (40)                  305                      תקשורת מקוונת1614000750

 280                      (100)                380                      משכורות תרבות תורנית1827000110

 1,350                    100                 1,250                    פעילות תורנית1827000780

 1,700                   (200)                1,900                    ריתמוסיקה פעולות1812201750

 420                       200                 220                      חוג תנועה1812520750

 830                       170                 660                      חינוך מיוחד הוצאות קיום1813200742

 57                        (40)                  97                        חטיבות ביניים הוצ' שונות1814000780

 300                      (100)                400                      תכניות מיוחדות1814000786

 70                        (30)                  100                      יעוץ לניהול עצמי על יסודי1815000751

 595                       95                   500                      אחרות קיטנה גני ילדים חנם1812800780

 50                        (50)                  100                      הוצאות שונות1817600780

 535                      (45)                  580                      חומרי עבודה גני ילדים1812300740

 3,000                    300                 2,700                    אגרות תלמידי חוץ1813200780

 1,800               300                1,500         אגרת לימודים מילדי חוץ1313200410

 37                    32                  5                סל תלמיד לעולה יסודי1313200925

 37                         32                   5                          סל תלמיד לעולה יסודי1813200744

 20                    15                  5                סל תלמיד לעולה חטיבה1314000925

 20                         15                   5                          סל תלמיד לעולה חטיבה1814000744

מיון פנימי בין סעיפי המחלקה, התאמה לביצועגני ילדיםחינוך3

פרטחינוך5
עדכון בגין תוספת נדרשת להוצאות הזנה 

חינוך מיוחד

התאמה  לביצוע חזוייסודייםחינוך6

דוברותשירות1
מיון פנימי לבקשת האגף ועדכון לפי ביצוע 

צפוי.

חטיבותחינוך8
הוצאות כנגד הכנסות משרד החינוך התאמה 

לביצוע

יסודייםחינוך7
הוצאות כנגד הכנסות משרד החינוך התאמה 

לביצוע

פרטחינוך4
עדכון בגין תוספת נדרשת להוצאות הזנה 

חינוך מיוחד

שירותי דת2
מורשת 

ישראל
מיון פנימי לבקשת האגף

עמוד 1 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 684                       150                 534                      הכלה1813202210

 55                        (150)                205                      מחול1813200752

 5,250                    600                 4,650                    הסעות רגיל1817800711

 12,600                 (600)                13,200                  הסעות חינוך מיוחד1817800710

 837                  310                527            הרשאות משרד החינוך1311000920

 837                       310                 527                      הוצאות כנגד הרשאות1811000931

 860                       860                   -                         תגבור שעות חטיבה1814001111

1814001210
תגבור חטיבות זמניים  

 270                      (860)                1,130                    פרוייקט קדימה

 50                         50                     -                         העסקת לבורנט בהראל1815401785

1815400110
משכורת תיכון דתי מורים 

 5,470                   (50)                  5,520                    הראל

 1,239                    220                 1,019                    בטוח אלמנטרי1767000440

 136                      (220)                356                      רזרבה לפעולות1994000981

 155                       10                   145                      שירותי ארכיב1613000750

 126                      (10)                  136                      רזרבה לפעולות1994000981

 141                       6                     135                      קבלן נקיון וגינון ספורטק1829320750

 120                      (6)                    126                      רזרבה לפעולות1994000981

 109                      (11)                  120                      רזרבה לפעולות1994000981

 97                         11                   86                        מרכז לצעירים1828200780

17
תרבות 

וספורט
בתי נוער

במסגרת חלוקת מלגות נוער אשר נותן שעות 

התנדבות, מקבל ביטוח תאונות אישיות.

התיקרות פוליסה בשל תוספת מוסדות.ביטוחמנהל כספי14

התאמה לביצועתיכוניםחינוך 13

חטיבותחינוך12
העברה פנימית בין סעיפי אותו הפרוייקט  

סעיפים לבקשת האגף

מיון פנימי בין תוכניות חינוכיות לבקשת האגףיסודייםחינוך9

התאמה לביצועהסעותחינוך10

מנהל חינוךחינוך11
הגדלת ההוצאות כנגד הכנסות ממשרד 

החינוך בגין  הרשאות שאושרו

התאמה לביצוע בפועלרכשמנהל כספי15

16
תרבות 

וספורט
התאמה לביצוע נקיון ספורטקספורט

עמוד 2 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 54                         14                   40                        הוצאות חוגים גלר1824004780

 216                  14                  202            הכנסות למתנסים1324003410

 604                  24                  580            חוגים מותנה הכנסות1324003412

 470                       24                   446                      חוגים מותנה הכנסות1824003750

 395                  30                  365            אלי כהן הכנסות מול הוצאות1324005420

 305                       30                   275                      עבודות קבלניות1824005750

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר רחב 

 502                      (20)                  522                      פעולות

1722100930
רכישות מניעת אלימות 

 20                         20                     -                         וסמים

 1,900                    300                 1,600                    נכים טיפול בקהילה תמיכות1846700840

 1,460               300                1,160         הסעות נכים וקהילה1346700930

            848,538          1,025            847,513הוצאות

            848,538          1,025            847,513הכנסות

-                      -             -                    

בטחון19

מניעת 

אלימות 

וסמים

מיון פנימי לבקשת האגף עבור רכישת ציוד

18
תרבות 

וספורט
עדכון הוצאות כנגד הכנסות מחוגיםבתי תרבות

20

שירותי 

חברה 

וקהילה

שרותי 

שיקום
עדכון הוצאות כנגד הכנסות משרד הרווחה

עמוד 3 מתוך 3



27/11/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

             200        200          -          -מיחשוב וטלפוניה - השתתפות משרד הפנים52273003

          6,345         -      2,000      6,345מיחשוב וטלפוניה - קרנות הרשות54073003

         6,545          200       2,000       6,345מיחשוב וטלפוניה - עלויות75073003

6,345      2,000      200        6,545          6,345       2,000       200          6,545         

             150        150          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש מקרנות51071007

             190        190          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש -השתתפות גובלים52171007

               30          30          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש - קרנות הרשות54071007

            220          220          -          -              -הקמת מרכז הפעלה חדש - עלויות קבלניות75071007

            150          150          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש - הצטיידות טכנולוגית להדמיה ושליטה71007

-          -          370        370             -          -          370          370            

        10,757        167      2,400    10,590גיזום וטיפול בעצים - מקרנות הרשות54012002

       10,757          167       2,400     10,590גיזום וטיפול בעצים - עלויות75012002

10,590    2,400      167        10,757        10,590     2,400       167          10,757       

               65          65          -          -פתוח גנים ושטחים צבוריים - תקבול בגין פיצוי נופי52111010

          2,930       170-      2,000      3,100פתוח גנים ושטחים צבוריים - מקרנות הרשות54011010

         2,995         105-       2,000       3,100פתוח גנים ושטחים צבוריים - עבודות קבלניות75011010

3,100      2,000      -105       2,995          3,100       2,000       -105         2,995         

             865        350         200         515מיזוג מוסדות עירייה - ממוסדות הרשות54045008

            865          350          200          515              -מיזוג מוסדות עירייה - עלויות75045008

515         200         350        865             515          200          350          865            

               65          65          -          -מאור רחובות - השתתפות משרד התשתיות בפרויקט בקרים52245006

          8,287       415-      1,930      8,702מאור רחובות - מקרנות הרשות54045006

         8,352         350-       1,930       8,702מאור רחובות - עבודות קבלניות75045006

8,702      1,930      -350       8,352          8,702       1,930       -350         8,352         

               99          99          -          -גילוי וכיבוי אש במוס"ח - השתתפות משרד החינוך52271002

          6,589          29      1,010      6,560גילוי וכיבוי אש במוס"ח - קרנות הרשות54071002

         6,688          128       1,010       6,560גילוי וכיבוי אש במוס"ח -עלויות75071002

6,560      1,010      128        6,688          6,560       1,010       128          6,688         

תפעול

דרושה הגדלה של תקציב המיזוג 

בשל קריסת מערכת צ'ילרים 

באשכול פיס

מערכות 

מידע

נתקבלה תמיכת המשרד בפרויקט 

בקרי חשמל לחיסכון. הופחת 

תקציב מאור רחובות בהתאם 

לצרכים ולצורך פרויקט המיזוג

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

מערכות 

מידע

נתקבל אישור השתתפות ממשרד 

הפנים במסגרת "ישראל דיגיטלית" 

לפרויקט במסגרת מובילים 

דיגיטליים

בטחון

נדרשים עוד 128 א' ש"ח 

להשלמת התקנות גילוי וכיבוי אש  

במוס"ח. נתקבלה השתתפות 

בהתקנות ממשרד החינוך בסך 99 

א'

בטחון

מוכשר מרכז הפעלה בשיתוף עם 

פיקוד העורף. עבודות הכשרת 

המקלט מבוצעות על ידי פקוד 

העורף והעירייה תצייד וותמתקן 

בהיקף של כ 1 מ' ש"ח בשנים  

2019-2020. צפוי תקבול מהיזם 

פינוי בינוי בבניין.

גינון
נדרשת הגדלת התקציב לאור 

סקרי עמידות שבוצעו

גינון

נתקבל מיזם פיצוי נופי. במקביל 

מופחת תקציב הפיתוח למימון 

הגדלת הגיזום

עמוד 1 מתוך 2



27/11/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

             747          -         747הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - השתתפות משרד התחבורה52224002

          1,008        130         225         878הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - קרנות הרשות54024002

         1,755          130          225       1,625הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - עבודות קבלניות75024002

1,625      225         130        1,755          1,625       225          130          1,755         

        13,604       130-      2,050    13,734הנגשת מבנים ומוסדות - קרנות הרשות54024001

       13,604         130-       2,050     13,734              -הנגשת מבנים ומוסדות - עבודות קבלניות24001

13,734    2,050      -130       13,604        13,734     2,050       -130         13,604       

51,17111,81576051,93151,17111,81576051,931

הנדסה

הגדלת התקציב לצורך ביצוע 

רמזורי שמע לעוורים וכבדי ראייה  

לאור בקשות שהתקבלו

הנדסה
הסטת תקציב לצורך ביצוע רמזורי 

השמע

עמוד 2 מתוך 2
















































































