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    2022פברואר  23
 כ"ב אדר א תשפ"ב  
   596480סימוכין:   

 
 22.2.2022מיום: פרוטוקול ועדת כספים 

 הישיבה התקיימה באמצעות הזום 
 נוכחים:

 יו"ר ועדת כספים   תהילה מימון               

 חבר ועדת כספים   אורן כהן                     

 חבר ועדת כספים   אמיר קולמן                 

 חבר ועדת כספים  עילאי הרסגור הנדין      

 חבר ועדת כספים   דני  הרוש                   

   חברת ועדת כספים עדי לוי סקופ              

 הדר לביא                   חברת ועדת כספים  

 

 חסרים:  

 חבר ועדת כספים              צביקה צרפתי  

 

 משתתפים:  

 מנכ"ל העירייה  –יובל בודניצקי  

 גזבר העירייה  מ"מ –  צחי בן אדרת 

 יועץ משפטי  – ן בן זקן אלו

 סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח   –אפרת  צבי

 מנהלת מחלקת תקציב רגיל – פירי לוי 

 חכ"ל – עדי גולדשטיין 

 חברת "גדיר"  – יוסי צפריר 

 מזכירת הוועדה   –מירי מינוסקין 
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 על סדר היום:  

הלוואה על סך של תוכנית עסקית החלפת גופי תאורה ללדים ואישור נטילת   .1
 מיליון ₪.  10

 תקציב רגיל.  – 2022לשנת  1העברות מסעיף לסעיף מס'  .2

 תקציב רגיל.   –  2021לשנת  12העברות מסעיף לסעיף מס'  .3

 תקציב פיתוח – 2022לשנת  2העברה מסעיף לסעיף מס'  .4
 

 עיקרי הדברים:
ומסבירים את שינויים תקציביים אשר מסדירים הועברו  -2021העברות שוטפות  .1

 השינויים בין התקציב לביצוע של השנה שהסתיימה. 
 השינויים העיקריים:  -תקציב פיתוח .2
 אלפ"ש   600-השתתפות משרד הספורט בכ -שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון  .א

 אלפ"ש שאושרו. 250-מיליון ₪ בנוסף ל 1והשתתפות הראשות בעוד 
 "ש.אלפ 500תוספת תקציב לשדרוג בית ספר גולדה של  .ב
   -התקבלה התחייבות למימון של עלות התאורה ממשרד הספורט -איצטדיון לויטה .ג

 חוזר ממקורות הרשות. 
   -2022העברות שוטפות  .3

לחברה הכלכלית אלפי ₪  225החזר הוצאות )מיון פנימי( בסך של תוספת  .א
 הול השנתיים.ימיליון ₪ מדמי הנ 1-להפעלת תחום החניה לאחר שהופחתו כ

  אלפ"ש ממקורות חיצוניים לטובת עיר ללא אלימות. 190תקציב של קבלת  .ב
 מיליון לצורך החלפת לדים ואופן המימון.   10הצגת תוכנית כלכלית בעלות של   .4

 
 נשנה את סדר היום, כי פירי צריכה לצאת. מישהו הודיע שהוא לא מגיע? תהילה מימון: 

  אף אחד לא הודיע שאינו מגיע.  צחי בן אדרת:

אצלי.  גולדשטיין  עדי   הצ'קים  החכ"ל.  תקציב  7.3נציגת  היה  לתרבות   2022.  החברה  של 

,  3ליון ממשרד הכלכלה. אנו השלמנו עוד  ימ  3אתמול. היה מעולה, שרון הציגה את זה יפה.  

 לדעתי. אבדוק כמה כיתות. 

מימון: השנה.    תהילה  של  השנייה  בישיבה  של    נעשהאנו  התקציב   2021סגירה  מבחינת 

לאחר ותב"רים.    2022השוטף, העברות פרוצדורליות לסגירת השנה ,ואח"כ העברות שוטפות  

 נעבור על מודל כלכלי בנושא הלדים. מכן

 סדר היום הפוך. :ביאהדר ל

פירי, זה יהיה מעולה. אם אין  אם אפשר להתחיל בהעברות כדי לשחרר את   תהילה מימון:

  התנגדות.
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 : פיתוח תקציב  – 2022לשנת  2העברות מסעיף לסעיף מס' 

 

 נתחיל מהעברות תב"רים. צחי בן אדרת:

, תב"רים, שדרוג אצטדיון אתלטיקה, התקבלה התחייבות ממשרד הספורט.  2021סוגרים את  

עשינו עדכון של התקציב. מחליפים המסלול הקיים, עושים ריצוף חדש, מערכת ניקוז, יש שם 

 מליון כולל תכנון.   1.8-עבודה מסיבית, עלויות כ

ושיפוץ. עדכנו   גולדה הרחבה  ואנו מגדילים עוד  500עוד    האומדן. הקבלן מבקשאת  בי"ס   ,

-. אנו שמרנים בעניין, לא ממהרים להגדיל, עושים עבודה מקצועית, לא יודע אם נגדיל ב500

 ש"ח מקרנות הרשות.  500,000, אולי פחות. אך כרגע מבקש לעדכן ההוצאות בעוד מליון,  500

בע השתתפות  הספורט.  משרד  בהשתתפות  הרשות,  מקרנות  לוויטה  אצטדיון  לות הקמת 

 תאורה לאצטדיון. לכן אנו מעדכנים המקורות. 

 ש"ח הכנסות מול הוצאות.  73,000תרומה לבי"ס רבין ובי"ס אביב מש"ל,  –יוזמות חינוכיות 

שיפוצי מוסדות חינוך מקרנות הרשות. קיבלנו פיצוי מביטוח בגין נזק אש    –העברה אחרונה  

 בבי"ס, והתאמנו הוצאות במקביל. 

 אין שאלות או התנגדות לאחד הסעיפים? עבר פה אחד.  תהילה מימון:

 פה אחד.  –החלטה 

 . תקציב רגיל – 2021לשנת   21העברות מסעיף לסעיף מס'  - 2סעיף  

 
נעבור לשוטף. כאן מדברים על התאמה לביצוע. ביצוע בפועל של אגרת בנייה    צחי בן אדרת:

 קיבלנו בפועל אחרת, אין לנו מה לעשות בעניין. 

 למה משנים תהליכי תכנון מול ביצוע? זה התכנון וזה הביצוע, למה משנים? לביא:הדר 

בן אדרת: וצריך לעשות זאת.   צחי  ומותר  כזו  יש אפשרות  אחלק התשובה לשתיים. אחת, 

שתיים, כדי להימנע מהערות מבקר משרד הפנים, להתאים לביצוע. זה סטנדרט מקובל, לכן 

 אנו עושים את זה.

 אפשר ומותר זה בסדר. אבל למה צריך? :איבהדר ל

או אחרות. אנו רוצים להיות    כדי להימנע מביקורת משרד הפנים, הערות כאלה  צחי בן אדרת:

מדויקים. בפרקטיקה, משרד הפנים ממליץ לנו לעשות את זה. זה גם יותר נכון, יש פה גילוי  

 נאות.

 מה שלא מסתדר לי זה איך אנו עושים העברות משנה קודם. :איבהדר ל

, זה המצב. כנ"ל הוצאות, 4,700זה התאמה לביצוע. עם אגרה לבנייה נכנס    צחי בן אדרת:

 גם פה אנו התאמה לביצוע, ככל שיש שאלות, אני ופירי לרשותכם. 

mailto:gizbar@ksaba.co.il


 
 

 
 09-7649126/7טל.    |   44100סבא  - כפר   135רח' ויצמן  

 gizbar@ksaba.co.il מייל:    |   106מוקד   |  09-7649263   פקס. 

 עברו פה אחד.   2021יש שאלות או התנגדות? העברות  תהילה מימון:

 אושר פה אחד.  – החלטה 
 

 : רגילתקציב  – 2022לשנת  1העברות מסעיף לסעיף מס' 
 

  6,000ניוד פנימי של הוצאות שונות בלשכת הסגנים,  –  2022העברות שוטף  צחי בן אדרת:

ש"ח. המיון הפנימי היותר מעניין זה מיון ביטחון שירותי חירום, משכר נעביר להחזר הוצאות.  

, מי שניהל עניין החניה היה  2022שתדעו על מה מדובר, יש פה נציגת החכ"ל, עד היום, עד  

ניהול, מעבר להחזר הוצאות. עשינו איתם הסכם  חכ"ל . שילמנו בסביבות מליון ש"ח עמלת 

ש"ח לשנה. כרגע חסכנו לשם התייעלות את דמי  50,000-חדש והפחתנו את עמלת הניהול ל

ביעדינו.   לעמוד  כדי  השנה  בתחילת  זה  את  לעשות  חשוב  היה  משמעותית.  בצורה  הניהול 

ה חשבנו שאנו ננהל את כל האירוע. אנו מממנים גם הוצ'  במקום מליון לשנה. בתחיל 50,000

שכר של עובד שם, מילג"ם, הוצאות בנייה וכו'. בתחילה חשבנו שניקח את כל הניהול אצלנו, 

כולל מילג"ם והעובד. לכן לקחנו את הוצ' השכר. עכשיו החזרנו את זה. היה לי חשוב לנהל את  

 זה בתחילת שנת התקציב. 

מליון סה"כ. זה  2תמיד, חד משמעית, חוץ מהמליון. בסביבות מליון נוסף. החזר הוצאות היה 

 חלק מההתייעלות שאנו מנסים לעשות כאן.

התאמה לקול קורא, עדכון בהכנסות הוצאות. סע' אחרון עבודות קבלניות, הפחתנו מהקבלן 

 יר.  בגין רכישת מצלמות. בהסכם יש לנו אפשרות להפחית מהשכר שהוא אמור לקבל, ולהעב

 שאלות עד כאן, אני לרשותכם. 

 אין התנגדות. עבר פה אחד.  תהילה מימון:

 
  10תוכנית עסקית החלפת גופי תאורה ללדים ואישור נטילת הלוואה על סך של 

 מיליון ₪ 
 

במסגרת  נספח   2022לפני פרויקט הלדים, קצת רקע. גם בתקציב העירייה    צחי בן אדרת:

ם כלכליים, בין השאר החלפת תאורת לדים. בדקנו כמה ב', כתבנו שנבחן בהמשך פרויקטי 

תה שניטול אנחנו הלוואה ונבצע פרויקט זה. חלופה שנייה היתה שהחברה יחלופות. אחת הי

תה  י. הי40-מליון ש"ח אך השתמשה רק ב   50הכלכלית במסגרת הפרויקט הסלולרי לקחה  

הפרויקט, ואנו נשלם להם רק חלופה נוספת של להשאיר את ההלוואה בחכ"ל, הם יבצעו את  

 רעון המלוות. יעמלה צבורה, כמובן נשלם קרן וריבית של פ 2.5%

כנית טובה לטעמי, בדקנו  וכנית העסקית מיד. היא תוהתאת  יוסי יציג    –על פרויקט הלדים  

אותה לחומרה, לקחנו הנחות עבודה די מחמירות. התוצאות טובות, יוסי יראה אותן. בסוף אנו 

ליון ש"ח ואנו נשלם להם את הקרן והריבית.  ימ  10יר את ההלוואה של החכ"ל של  רוצים להשא

כל שאר הנציגים יקרים יותר, דיברתי עם הבנקאים. לקחת הלוואה דומה היום יהיה יותר יקר,  

א החכ"ל.  של  ההלוואה  את  נפרע  אם  קנס  גם  יש    ך ויש  לדעתי.  ביותר  הטובה  החלופה  זו 

 שאלות? 
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 כנית העסקית. הוא היועץ שלנו.יוסי יעבור להצגת הת

הנדסה. אנו החברה שנבחרה כיועץ למכרז זה.   " גדיר" אני מנהל מח' אנרגיה ב  יוסי צפריר:

אוסיף על דברי צחי, שמעבר לנושא החיסכון, כל הטכנולוגיה של התאורה היום עוברת ללד.  

תהפוך ללד, בגלל   כשקבלן בא היום להחליף גוף ישן, כבר אין לו חלפים. כך או כך כל התאורה

 חיסכון והתיישנות המערכת הקיימת. 

אדרת: בן  תאורת    צחי  של  פקטו,  דה  למעשה,  מאחזקה  וגם  מחשמל  גם  מורכב  החיסכון 

 הלדים.

בחלק העליון של המודל, זה הנחות יסוד למודל הכלכלי. התעריף הממוצע של    יוסי צפריר:

ח לקוט"ש. אנו יודעים זאת, כי  ש"   0.4החשמל שאתם משלמים לתאורת חוץ היום הוא בערך  

 אנו עושים את כל חשבונות החשמל של העירייה בשנים האחרונות, מחלקה ייעודית שלנו.

רשות החשמל כבר פרסמה מבנה תעריף חדש, שהולך לעשות מהפכה. המשמעות מבחינת 

תאורת החוץ היא שהתעריף בשעות הלילה יעלה במהלך השנה. זה היה כבר צריך לקרות  

 . 16%-החודש, וזה יקרה בסופו של דבר, יעלה משמעותית ב

בשנים הקרובות ייכנס מס פחמן, בהחלטת ממשלה שכבר פורסמה, מה שיעלה את התעריף 

עוד יותר. זה התעריף שלקחנו בחשבון בכל הפרויקט הזה, בצורה שמרנית. כך שהתוצאות  

 יותר. שנקבל יהיו יותר טובות, כי החשמל שתחסכו בעתיד יהיה יקר 

מוציאה   בסביבות  ימ   8.7העירייה  מזה,  ניכר  כשחלק  חשמל,  ש"ח  חשמל  40%ליון  זה   ,

ליון מתוך הסכום הכללי הם הוצ' חשמל לתאורה. חלק משמעותי. יש כאן כל  ימ  3לתאורה.  

מיני פרמטרים, כי עשינו את המודל כך שאפשר לבחון פריסת הלוואה לכל מיני שנים. כרגע 

ואנו בוחנים את המודל ל  12-ההלוואה מוגדרת ל שנה. מוצע גם שגופי התאורה    12-שנה, 

שנה   12שנות אחריות. זה חלק מתנאי המכרז. אנו צופים שנקבל    10שיוחלפו יקבלו לפחות  

 לפני מכרזים שהוצאנו. 

היא השקעה. בשנה הראשונה החיסכון של הפרויקט נמוך יותר   0אלו הוצאות הפרויקט. שנה 

. בנוסף הוספנו  2.4%שנים, ריבית    12-ואים את פריסת ההלוואה לכי הפרויקט בהקמה. ר

החיסכון   על  גם   –התשואה    –היוון  להציג  כדי  על ההחזרים  ולהקשות  שנקבל מהמערכת. 

אפשרויות אחרות. הרבה פרויקטים אתה מצפה לא' ומקבל א' פחות משהו. ההיוון משמעותו  

החיסכו בתשואת  ירידה  כאן  רואים  תנאים.  של  מה  הקשחה  בפועל,  הפרויקט.  חיי  למשך  ן 

שיקרה הוא שמחירי החשמל יעלו משמעותית ונראה תוצאה אחרת. אך מצרכי שמרנות זה 

 מה שהצגנו.

סכון הוא חיסכון  יש"ח. כפי שצחי הציג, חלק מהח  190,000-רואים שכל שנה יהיה חיסכון של כ

התחזוקה מכרז  לפי  כי  בתחזוקה,  הוא  מהחיסכון  וחלק  בחשמל,  שעומד   ישיר  החדש 

להתפרסם, על כל גוף תאורה חדש שיותקן הקבלן ייתן הנחה בתחזוקה כי תהיה עליו אחריות  

, כי מכרז התחזוקה כולל גם את העמוד  100%שנים, אז הוא מחויב לתת הנחה. לא    10של  

 והתשתיות, לא רק התאורה. אז ההנחה היא חלקית פר גוף התאורה החדש. 
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ליון. אח"כ תזרים מצטבר כולל מע"מ.  ימ  1.5שנה.    12טבר המהוון  רואים כאן את התזרים המצ

יהיה חיסכון מלא באחזקה, בגלל שזה מה שאנו צופים    12-זה בעצם סוף הפרויקט. עד לשנה ה

ה  12שנקבל,   כבר    13-שנות אחריות. מהשנה  לעלות, אך הפרויקט  יתחיל  מחיר האחזקה 

 יחזיר את עצמו. אלו התוצאות.

צענו את המתווה, האירוע הוא של החכ"ל, היא תצטרך בסופו של יום להסב ה  צחי בן אדרת:

 את ההלוואה בדירקטוריון אצלה, לפי כל הנהלים שצריך. היא כרגע סולרית. 

מבחינת החכ"ל, לא שלחת לנו שום פרוטוקול דיון שלהם בנושא, אנו לא יודעים    :איבהדר ל

 עמדתם בנושא.

הכל באישור שלהם. הם זרוע הביצוע של העירייה, וזה ווין ווין לכולם, אחרת   צחי בן אדרת:

 הם היו צריכים לשלם קנס פרעון מוקדם. וגם לא היה להם מה לעשות עם הכסף.

של החלפת תאורת רחוב, אם אני זוכרת   2017-עכשיו לפי מכרז מ  אנו עובדים  :איבהדר ל

נכון, והמכרז להחלפת תאורת רחוב כבר נפתח לפני חודש. הוא נפתח והוא בבדיקה. הוא  

 . 19.21פורסם ונסגר. מכרז 

ואנו מדברים על פרסום מכרז    :ודניצקייובל ב את מדברת על מכרז אחזקת תאורת רחוב, 

לל תאורה  גופי  הישן להחלפת  המכרז  במסגרת  קשורים.  ולא  קשורים  מכרזים  שני  אלו  ד. 

והחדש שנפתח ואמור להיסגר במהלך פברואר תחילת מרץ, יהיה קבלן אחזקה לפי התקופות  

במכרז שיעשה תאורה שוטפת בעיר, עד שכל גופי התאורה יוחלפו ללד. הוא גם יוכל להחליף  

-ף תאורה של לד יקוזז ממנו סכום כסף של כ גופי תאורה מל"גים שקיימים כיום ללד. על כל גו

 ש"ח מגוף תאורה שקיים היום לגוף תאורה לד. זה פעם אחד.  3.5

פעם שנייה אמור להיות מפורסם בפברואר מכרז פנימי של החכ"ל להחלפת גופי תאורה ללד. 

 החכ"ל תבצע את ההחלפה המסיבית.

 אורה בעיר, עדיין לא בלד.אשמח שתתייחסו לזה. רק הלילה הוחלפו גופי ת :איבהדר ל

 גופי תאורה להחלפה. זה סדר הגודל.   13,000-יש כרגע סדר גודל של כ :ודניצקייובל ב

 חלקם כבר לד, ואנו רוצים להחליף בכל זאת? :איבהדר ל

 לא לד. 13,000לא,  :ודניצקייובל ב

 כמובן בלד יש סוגים, אנו צריכים לוודא שיהיה הכי בר החלפה. :איבהדר ל

ביוב גם   :ודניצקיל  אח"כ  להחליף  נרצה  אז  זוללי חשמל,  גופים  על  גם  דיברנו  אנו  בוודאי. 

בלילה, כמו שהחלפנו בספורטק    11באולמות הספורט, שם התאורה עובדת רצוף מהבוקר עד  

 לפני חודש פלוס, זה במסגרת המכרז הפומבי.  

שן ראשון. נראה איך אגופי תאורה. זה ס  6,200כנית העסקית מדברת על  והת  צחי בן אדרת: 

 אנו מתקדמים, בהתאם לתקציב שלנו.

 תוך כמה זמן ייקח להחליף אותם?  :איבהדר ל
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 יום. די מהר. 200כמה חודשים. לפי המכרז  יוסי צפריר:

 מתוכם?  13,000כמה גופי תאורה יש בעיר? איזה נתח זה  :איבהדר ל

גופי תאורה, מתוכם צריך להחליף    15,000סה"כ גופי תאורה יש? יש בערך    :ודניצקייובל ב

 .  13,000ללד 

 . 2,000שנים החלפנו רק  5-כלומר ב לביא:הדר 

בסדר, לא היה אף פעם פרויקט להחלפת גופי תאורה של מל"ג ללד. אם למשל    :ודניצקייובל ב

ה החדשה תהיה של לד. אך עשינו פרויקט בששת הימים, אז ברור שהחלפנו התאורה והתאור

 אף פעם לא היה פרויקט לשם הפרויקט. 

ואחד הוא   :ביאהדר ל יש מכרזים שאחד הוא אחזקה  יוסי היועץ לעניין זה, אז אם  אז אם 

החלפה, צריך לשים לב שזה לא מתנגש אלא רק מייעל. חשוב לי לוודא שאנו שמים לב לעניין  

 ואה? צריך להוסיף עוד הלוואה. התחזוקה. ומה קורה אם לא ממצים את כל ההלו

 כן.  עדי גולדשטיין: 

כל שרשרת המזון של הספקים יכולה לתת מחירים יותר טובים, אז אם מחליפים    יוסי צפריר:

 גופים יש לכך משמעות רבה מבחינת המחיר.  6,000גופים או  100

 יש כך חיסכון מבחינת העלות ומבחינת האחזקה.  צחי בן אדרת:

שיותר כאחד המעורה בתחזוקת העיר, אני מברך על פרויקט זה, הוא חשוב, וכמה    :רושדני ה

מהר יתבצע כך נרוויח מכך. כמו שהדר ציינה, הנושא של האחריות מאוד חשוב, לעמוד על כך  

ולחדד את זה היטב במכרז. האם התאורה כולה מיבוא, או שיש תוצרת הארץ? להערכתי הכל 

 יבוא.

יש גם חלופה מקומית. מפעל שעושה הרכבה. יש גם ייצור מקומי, ובמכרז הם גם    יוסי צפריר:

 ים. עוש

עוד שאלה חשובה. מחר בבוקר אני רוצה מלאי של גופי תאורה שיעמדו לרשותנו.    :רוש דני ה

אם נגמר מחר בבוקר המלאי של החלפת גוף תאורה זה או אחר, ואין במלאי, אנו מחכים עד  

שיגיע מחו"ל. יש מלאי מינימלי, שלא יהיה מצב שמחר בבוקר התאורה התקלקלה ברח' איקס  

 ורה להחליף. ואין לי גוף תא

 זה חלק מתנאי המכרז לעמוד בזה, אחוז מסוים למלאי. :עדי גולדשטיין

יש עניין של עלויות החלפה, שאם הספק לא עומד בהם, הוא נקנס, מאוד כדאי לו    יוסי צפריר:

 לשמור על מלאי אצלו. 

 שאלות נוספות?   תהילה מימון:
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האם החלפת גופי התאורה היא גם החלפה כלשהי של תשתית, שתוכל לסייע   עדי לוי סקופ:

לנו להנחת סיבים אופטיים? האם פעילות זו יכולה לסייע לנו לקידום פרויקטים נוספים שנרצה 

 בהמשך? 

יש אופציה של תקשורת, כחלק מהאופציות שהצגנו לקבלן. אבל זה מייקר עלויות.    יוסי צפריר:

יושנת ללד עושה את רוב החיסכון. בשלב זה החלטנו שלא מוסיפים את  המעבר מטכנולוגיה מ

זה למכרז. יש אופציה של להוסיף בקרה, לא בקרה שמאפשרת וויפיי או סיבים אופטיים. כי  

סיבים אופטיים זה להרים מדרכות. בערים אחרות היו המון רעשים לגבי וונדליזם של גופים,  

 זה יצר המון רעשים. 

 לא קיבלתי תשובה. יש משהו כתוב שבחנתם? יש נתונים כספיים שבחנתם? עדי לוי סקופ:

אסביר. לצורך תקשורת עם גופי התאורה עצמם, לא צריך להניח גלילה. לא צריך    יוסי צפריר:

גופי תאורה זה דברים שאנו  שינוי התפשטות בין העמודים. פוטנציאל החיסכון בבקרה של 

לחיסכון, ואפשר בהמשך   5%. זה מוסיף עוד משהו כמו  עושים ביום יום, כי אנו עוסקים בכך

לפגישה זו להוציא איזה תחשיב של כלל החיסכון הנובע מהבקרה ועלויות הבקרה. יש עלות 

ש"ח לגוף, והחזר ההשקעה של הרכיב הזה מאוד ארוך. בכל מקרה, הוספנו    150-200-של כ

 לתוספת של בקרה.זאת כאופציה בגוף, כלומר גוף התאורה שיסופק יהיה מוכן 

 כדאי שנתעמק בזה, אשמח שנקבל את החומר הנוסף. עדי לוי סקופ:

 אבל החומר הנוסף יהפוך את הפרויקט לפחות כלכלי. צחי בן אדרת:

אבל אם נעשה שינוי ,צריך שיהיה משמעותי לאורך זמן וייתן פיתרון להרבה    עדי לוי סקופ:

תציגו את זה בפנינו. אם עושים שינוי אז   שנים קדימה. ולא כל פעם לעשות פרס ועוד פרס.

 נבחון לפחות בצורה רחבה.

שנים. ואם   10-12אבל השינוי בשלבים. דבר ראשון שינוי עם משמעות של    :ודניצקייובל ב

יוצג,   גם  וזה  גדולה,  יותר  יקרה, תקופת ההחזר הרבה  רוצים במהלך הזה להוציא מערכת 

כ נמוך,  יחסית  החיסכון,  של  ל5%-האפקט  שדרוג .  של  הביצוע  את  כרגע  מעכב  הייתי  א 

 ההחלפה, כשאנו חוסכים פה הרבה כסף במעבר בצריכה מגופי לד. 

 לא אמרתי לעכב, תשלחו אלינו תחשיב ונחשב. עדי לוי סקופ:

 אין בעיה, נוציא תחשיב ונשלח לכם, ותראו איך זה משפיע כלכלית.  צחי בן אדרת:

מימון: ש  תהילה  מניחה  אני  שאלות?  אנחנו.  עוד  לא  שזה  הרשמיים,  למאשרים  עובר  זה 

 בהצלחה.

 אם אין עוד דברים לסדר היום, נסיים. תודה לכולם. ערב טוב.  

 

 בברכה,                                             
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 אדרת רו"ח                                                                     צחי בן תהילה מימון 
 סבא -גזבר עיריית כפר יו"ר ועדת הכספים                                                    
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