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השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
גיל שטכמן (עדי טרבס -מ"מ)
אביעד שמלה (רוסט קרפמן  -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי
רו"ח תומר ביטון
עו"ד חיים טורקל
אבי פוגל
אמנון יוסף
זהבה הראל
אתי כהן
אבי ביטון
עודד ברויאר
עו"ד סופיה רווח
רו"ח פזית פוקס
יחיאל חמו
עמוס אבו
רו"ח צביה סעדון
חיים קפלן
ירון בסטיקר
אולגה גרצנשטיין
חיים ברדה
ליאור דיעי

 מנכ"ל העירייה גזבר העירייה היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור דובר העירייה ראשת מינהל החינוך מנהלת אגף הרווחה מנהל אגף אחזקה מנהל אגף גנים ונוף סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים סגנית גזבר העירייה מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות מנהלת אגף חשבות סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה מנהל מחלקת תקציבי פיתוח מנהלת כספים באגף הרווחה מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,שלומי נומה מנכ"ל כיוונים

נעדרו ה"ה:

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ) (התנצל בלוויה)
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ) -חברי ועדת כספים

טל אל על  -מוזמן קבוע
 מהנדס העירייה מנהל אגף משאבי אנוש (התנצל) מנהל אגף הפיקוח -מנהלת אגף רישוי עסקים (התנצלה מחלה)

דימיטרי פיגלאנסקי
ניר גורליצקי
בני מגרלשוילי
מלכה גל
מנהל אגף לאיכות הסביבה
 סגנית גזבר העירייהמירב תורג'מן
 מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירוםעמית ריינגולד
 מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורתיהוד מרסיאנו
 מנהל אגף הביטחוןשאול כהן
 ראש מערך הספורט והבנייה הציבוריתדודי ליפשיץ
 מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוחעו"ד דורית קקון דנון
 חשבת מינהל תכנון ופיתוחרו"ח ליבנת קדוש
 חשב מינהל תפעולרו"ח יוסי זזון
 יועצת לקידום מעמד האישהעו"ס ורד ששון
 יועצת לענייני אזרחים ותיקיםעו"ס דניאלה דרורי
 עוזרת ראש העיר למעקב ובקרהליז אביסדריס עובדיה
מנהל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
 מנהל תחום פרויקטיםיוסי בן ישי
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף  -עפ"י הרשימה המצ"ב.
ה .עדכון התקציב השוטף לשנת  - 2018עפ"י הרשימה המצ"ב.

ו .פתיחת חשבון בנק לבית ספר שחר.
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .59/1601
ד"ר חפצי זוהר:
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 800,000עבור השלמת התאמת מבנים בביה"ס
אורים.

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 135,000עבור הנגשה פיזית בביה"ס שחר  -ע"ש
קלור ז"ל.

אושר
 .3מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של תקציב בסך של ₪ 5,190,000
עבור השלמת עבודות במתחם האגם בפארק נחל ב"ש.
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד השיכון.

אושר
 .4מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 470,000עבור השלמת עבודות באולם ספורט בנווה
נוי ( סה"כ היקף תב"ר  3622לאחר הגדלה .) ₪ 9,250,083
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת ההרשאה ממפעל הפיס.

אושר
 .5מענק משרד הפנים בסך של  ₪ 5,569,000עבור נגישות מוסדות ציבור ומרחב
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ציבורי עפ"י רשימה מפורטת המצ"ב.
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממשרד הפנים.

אושר
הצבעה לסעיף א'  -מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ב .אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
 .1תקציב בסך של  ₪ 249,000עבור מיגון אלקטרוני והחלפת מצלמות בפארק החייל
האוסטרלי.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 340,000עבור תשלום פיצויי הפקעה בגוש  38004חלקה  31א.ד.
אריות נכסים ולפיד בנייה.

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 600,000עבור ביצוע עבודות בטיחות במוסדות כיוונים.

אביעד שמלה:
יש לי שאלה דווקא בסעיף ב, .3.
רו"ח תומר ביטון:
ב? .3 .
אביעד שמלה:
כן ,ב.3.
רו"ח תומר ביטון:
בטיחות ?
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אביעד שמלה:
כן ,בטיחות.
רו"ח תומר ביטון:
כן ?
אביעד שמלה:
כשאתה עובר על הסעיפים ,סעיפים בתוך הנושאים של התכנית בטיחות .כל נושא האיטום
או תיקון מקלחות ,או פירוק קרמיקה וזה ,זה לא משהו שהוא יותר קשור לשיפוצים ולא ?
רו"ח תומר ביטון:
לא ,לא ,תלוי ,יש דברים,
אביעד שמלה:
אין פה הסבר שמסביר שזה משהו בטיחותי,
רו"ח תומר ביטון:
יש דברים שגם כשזה קרמיקה,
אביעד שמלה:
אני מחפש את ההסבר.
רו"ח תומר ביטון:
שניה .קודם כל זה סוגי העבודות ,אבל גם לפעמים כשזה קרמיקה או איזה קרמיקה שבורה
שעשויה לגרום ל , -
אביעד שמלה:
תיקוני קיר ,צבע.
רו"ח תומר ביטון:
חלילה לפגיעה במי שמבקר שם או לחילופין צריך לעשות שם עבודות,
אביעד שמלה:
הסבר ,אני מאשר אבל הסבר ,הבנת מה הכוונה שלי ?
סופיה רווח:
לא ,לפעמים המבנה עצמו הוא כבר יכול,
אביעד שמלה:
אני מקבל את זה ,אבל כרגע כשאני מקבל את זה כטבלה ,כטבלה אני מקבל את זה כפירוק
קרמיקה ,צבע ,תיקון קיר ,דברים כאלה ,ה , -
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ד"ר חפצי זוהר:
לפעמים נפילה של קרמיקה היא סכנה בטיחותית ,אם זה אריח בחוץ שנופל למישהו על
הראש,
רו"ח תומר ביטון:
זה מה שהסברתי כרגע.
אביעד שמלה:
אני מסכים ,אנ י מקבל את זה ,לאדם מן הישוב כמוני זה נשמע כמו שיפוץ ורציתי לקבל
טיפה הסבר.
ד"ר חפצי זוהר:
אין בעיה ,אז קודם כל אתה שואל ואנחנו אומרים לך .זה קורה המון גם במערכת החינוך,
קרה לנו בחיפויים חיצוניים של בתי ספר ,במקלטים למשל הסרה של קרמיקות אסור לשים
מלכתחילה ובחלק מהמקרים שמו על פי ההוראות של פיקוד העורף.
רו"ח תומר ביטון:
ראשית אני מבקש ככה חפצי ,אם אפשר לזה .קודם כל המסמך הזה הובא גם לידיעתי וגם
לידיעת ההנהלה פה לפני שהבאנו את זה לוועדת כספים ,המסמך הזה נתמך על ידי הממונה
בטיחות של החברה שהוא,
שלומי נומה:
בחור מאוד רציני שעשה סקר.
רו"ח תומר ביטון:
הוא עשה סקר וביקש לבצע את העבודות האלה כעבודות ב  , -הוא הגדיר את כל העבודות
האלה כעבודות בטיחות .אני מבקש שגם המסמך הזה יצורף לאחר מכן כחלק מהוועדה כדי
שזה יהיה ברור שמדובר בעבודות בטיחות ולא בעבודות שיפוצים ,ההערה מקובלת.
אביעד שמלה:
לא הערה.
ד"ר חפצי זוהר:
כן ,שאלה נוספת.
גיל שטכמן:
בנושא של מרכזים לגיל הזהב ,זה לא נכנס דרך אותו ממונה בטיחות או שזה הולך דרך ?
ד"ר חפצי זוהר:
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על מה אתה שואל ? לא הבנתי.
אתי כהן:
יש ממונה בטיחות ברווחה ,ההוא אחר.
גיל שטכמן:
אה ,כי אני קיבלתי,
אבישג אבטובי:
לא ,יש ממונה בטיחות לעירייה ויש ממונה בטיחות לחברת כיוונים .יש ממונה בטיחות
לעירייה ומי שמטפל בעניין של הרווחה זה מחלקת הבטיחות של עיריית באר שבע.
רו"ח תומר ביטון:
בדיוק.
אתי כהן:
שיש לו איש ספציפי ש , -
גיל שטכמן:
אוקיי ,בסדר.

אושר
 .4פתיחת תב"ר בסך של  ₪ 300,000עבור קרן לשימור עצים ברחבי העיר ( כנגד
גבייה מחיוב בעלים).

אושר
הצבעה לסעיף ב'  -אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 125,034עבור שיקום שכונות לשנת .2018
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אושר
 .2מענק נגב גליל בסך של  ₪ 75,918עבור פיתוח ארגוני.

אושר
 .3מענק משרד התרבות והספורט  -תקנת סל"ע בסך של  ₪ 200,000עבור יוזמה
משותפת בין כיוונים לעמותת הבית למחול.

אושר
 .4מענק החברה למתנ"סים בסך של  ₪ 75,360עבור הפעלת תוכנית רעי"ם.

אושר
 .5מענק משרד החינוך מינהל חברה ונוער בסך של  ₪ 100,000עבור דרך חדשה
תשע"ח  -פרויקט אתגרים.

אושר
 .6תקציב בסך של  ₪ 70,000עבור פרויקט שיקום אסירים משוחררים לשנת :2018
מענק הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול בסך

₪ 50,000

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך

₪ 20,000

אושר
 .7תקציב בסך של  ₪ 100,000עבור תכנית טיפול ושיקום לשנת :2018
מענק הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול בסך

₪ 50,000

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך

₪ 50,000

אושר
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 .8מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 1,170,000עבור סבסוד מסגרות חינוכיות
בחופשות.

רו"ח תומר ביטון:
אוקיי ,לפני סעיף ד' אני מבקש ,אנחנו לאחר דיונים רבים שהתקיימו גם בכנסת ,ולאחר
ישיבה של יו"ר מרכז השלטון המקומי מול משרד הפנים ועם שר הפנים ,פורסם הנושא של
צו הפיקוח על הקייטנות שקובע את המחירים המרביים של הקייטנות .כתוצאה מכך אנחנו
כדי לעמוד בדרישות הצו ,מצד אחד גם בצד כל הפרמטרים שנקבעו בו לעניין איך תופעל
הקייטנה ,בין אם זה פעילויות ,בין אם זה שכר של העובדים וכן הלאה .מצד שני נקבעו
תעריפים מרביים שניתן לגבות אותם .התוצאה היא שאנחנו צריכים לסבסד,
אבישג אבטובי:
עוד.
רו"ח תומר ביטון:
בנוסף למה שמסובסד בתקציב ,כ –  ,₪ 300,000עוד  ₪ 580,000לצורך קיום הקייטנות
השנה .יש פה מסמך של ליאור ,סמנכ"ל כיוונים שפונה לוועדה ,אני מבקש להכניס את זה
לתוך הוועדה למרות שדיברנו מראש.
אבישג אבטובי:
זה אחרי מאבק מאוד גדול.
רו"ח תומר ביטון:
אז אני מבקש אם אפשר היום לאשר,
ד"ר חפצי זוהר:
אז חברים ,גם את זה אנחנו רוצים להביא את זה לסדר.
רו"ח תומר ביטון:
לאשר את התוספת כחלק מהתוספת.
ד"ר חפצי זוהר:
אז אנחנו נדאג אחר כך גם להעביר את זה לכולם.
אביעד שמלה:
רגע ,זה כסף שהעירייה בעצם אמורה לסבסד את הקייטנות ?
רו"ח תומר ביטון:
נכון.
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אביעד שמלה:
האפור הזה ?
רו"ח תומר ביטון:
נכון.
אביעד שמלה:
וזה לא משרד הפנים מביא כסף ?
רו"ח תומר ביטון:
לא ,לא.
אבישג אבטובי:
הוא לא מביא ,הוא רק נותן צו.
ד"ר חפצי זוהר:
הוא נתן את התקרה המקסימלית לגבייה ,וכדי שלא נגביר את הגבייה – אנחנו רוצים
לסבסד את זה מטעם הרשות כדי שהמחירים להורים יישארו שווים.
אביעד שמלה:
רגע .המשרד עצמו הוא מוריד את העלויות אבל בעצם לא מממן ?
אבישג אבטובי:
מה מפתיע ? תיכף תראה את זה עם הארנונה למילואים.
ד"ר חפצי זוהר:
בסדר ,אנחנו נצלם את זה לכל חברי הוועדה.
אביעד שמלה:
המילואימניקים צריכים עכשיו לקבל הנחה.
אבישג אבטובי:
נכון ,גם את זה לא משלמים לך ,מי מממן את זה ?
רו"ח תומר ביטון:
תיכף נפתח את הוועדה הבאה.
ד"ר חפצי זוהר:
בסדר ,אז אני מוסיפה את זה לסדר ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? תיכף יונח גם על שולחן
כולם.
אביעד שמלה:

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  59/1601מיום 21.05.18

אני בטוח שהעירייה עשתה את המקסימום ,זו בטח לא החלטה ראשונה שזה קורה,
ד"ר חפצי זוהר:
על מה ? על הקייטנות ?
אביעד שמלה:
על בכלל.
אבישג אבטובי:
זו לא העירייה רק ,זו המדינה כולה.
אביעד שמלה:
המדינה משיטה בעצם שתהיה הנחה בעצם ואומרת עכשיו לרשות אתם בעצם,
גיל שטכמן:
שילך על חשבון הרשויות.
ד"ר חפצי זוהר:
נכון.
סופיה רווח:
זו לא פעם ראשונה שזה קורה.
ד"ר חפצי זוהר:
מה השאלה ?
אביעד שמלה:
לא ,אני בטוח שאתם עושים את המקסימום ,השאלה,
גיל שטכמן:
השאלה זה מאיפה יוצא ?
אביעד שמלה:
איפה בעצם ההתמודדות מול הדברים האלה ? כי זה עכשיו יכול להיות כל דבר.
ד"ר חפצי זוהר:
נכון.
אביעד שמלה:
כל דבר בעצם ש , -
ד"ר חפצי זוהר:
זה כמעט כל דבר.
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רו"ח תומר ביטון:
קודם כל יש התמודדות,
אביעד שמלה:
רגע .כל דבר שהוא פוליטי ,שהוא פוליטי של מישהו שרוצה לגזור איזשהו משהו ,הוא משיט
איזשהו חוק ואחר כך התושבים צריכים להכיל אותו בעצמם ,זה יש לך תקציב,
רו"ח תומר ביטון:
קודם כל אתה צודק ,המאבק הזה ,קודם כל אביעד אתה צודק ,המאבק הזה הוא מאבק
בלתי פוסק ,התחלנו עם צו מחירים שקבע ,בסופו של דבר היינו צריכים לסבסד כ  , -כמה
זה היה ליאור ? מיליון וחצי ?
אבישג אבטובי:
מיליון וחצי.
ד"ר חפצי זוהר:
 1,800,000בנוסף לשלוש מאות.1,800,000 ,
רו"ח תומר ביטון:
מיליון שמונה מאות ,זאת אומר בסך הכל  2,100,000ואנחנו מגיעים לתוצאה אחרי כל
המאבקים וכו' שמדובר על כ ₪ 580,000 -בנוסף.
אבישג אבטובי:
הם התפשרו בחלק.
רו"ח תומר ביטון:
זאת אומרת אנחנו מדברים על כ ₪ 880,000 -סבסוד במקום כ 2,100,000 -ש"ח ,מה שהיה
לפני כן ,אז זה כתוצאה מאותם מאבקים .יחד עם זאת צריך להבין ,יש חקיקה כל הזמן
שהיא משיטה על הרשויות הוצאות נוספות ,המאבקים האלה הם מאבקים בלתי פוסקים
אבל אתם יודעים ,זה תמיד נוח מהכנסת לחוקק חוקים כאלה שהם,
אביעד שמלה:
אם יורשה לי לפרוטוקול ,הרי מה קורה ? בסוף איזשהו מישהו גוזר קופון,
עו"ד חיים טורקל:
רגע אביעד ,רק שהיא תרשה לך קודם כל.
אביעד שמלה:
את מרשה לי לומר לפרוטוקול ?
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ד"ר חפצי זוהר:
מרשה לו לפרוטוקול.
עו"ד חיים טורקל:
הוא אמר – אם יורשה לי.
ד"ר חפצי זוהר:
אני מרשה לו.
אביעד שמלה:
בעצם בא מישהו ,משיט איזה חוק או הקלה לקייטנות ,נקרא לזה ככה ,גוזר קופון
במירכאות כפולות ,ובעצם מי שמממן את זה – זה אנחנו בעצם,
גיל שטכמן:
נכון.
אביעד שמלה:
התושבים מממנים את ההנחה של עצמם.
ד"ר חפצי זוהר:
לא ,מממנים חלק ,זה לא הכל.
אבישג אבטובי:
לא התושבים ,אנחנו.
אביעד שמלה:
אנחנו ,מה זה העירייה ? העירייה זה אנחנו.
רו"ח תומר ביטון:
צודק.
אביעד שמלה:
העירייה זה אני ,זה את ,זה הוא שמשלמים ארנונה.
רו"ח תומר ביטון:
צודק בסוף צריך להעלות ארנונה וכל מיני כאלה.
אביעד שמלה:
והוא בעצם בא וגוזר את הסרט על משהו שאני שילמתי.
ד"ר חפצי זוהר:
לא ,אבל זה שילוב ,לא ,אבל זה שילוב ,זה לא מדויק.
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אביעד שמלה:
אני נראה לי,
אבי פוגל:
תומר ,איזה סעיף אתם מסבסדים ?
רו"ח תומר ביטון:
את מה ?
אבי פוגל:
את הקייטנות.
רו"ח תומר ביטון:
קיצוץ רוחב בסעיפי התקציב השונים ,כולל בלשכת מבקר העירייה.
אבי פוגל:
אין בעיה.
ד"ר חפצי זוהר:
רק למען הסדר הטוב ,קודם כל זה נכון ,כמעט ברוב הנושאים שבהם נמצאים תחת חוק
מטעם המדינה ,גם כאלה דרך אגב שלא מגיעים לפה ,שהם ביום – יום ,היסעים ,הזנה,
הרשות משתתפת בחלק לא מבוטל מהמימון .בואו נזכור רק פה שבאמת זו תוספת שהושטה
על הרשות למשהו שאנחנו ראינו לנכון לקדם אותו כי זה מיטיב עם התושבים ,זה מיטיב
בסך הכל עם הזוגות הצעירים .נכון ,בסוף לצערנו הרב זה הגיע לשולחננו ועשינו את מה
שצריך היה לעשות כדי שההורים יוכלו ליהנות ובלי להתפשר על האיכות שניתנת לתושבים
שלנו ,בסדר ?

אושר
הצבעה לסעיף ג'  -אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף  -עפ"י הרשימה המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:
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כן ,כן .סעיף ד'  -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף ברשימה שמצורפת לכם,
ובנוסף גם את ה ₪ 580,000 -עבור סבסוד העירייה בקייטנות קיץ  ,כן ? אנחנו נאשר את זה
ואנחנו נעשה את זה כנגד קיצוץ מסעיפי התקציב ,קיצוץ רוחב בסעיפי התקציב.

אושר

הצבעה לסעיף ד'  -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף  -עפ"י הרשימה המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ה .עדכון התקציב השוטף לשנת  - 2018עפ"י הרשימה המצ"ב.

גיל שטכמן:
זה כבר בתוספת ,לא ?
רו"ח תומר ביטון:
לא ,לא ,זה ברגיל .עדכון תקציב  ,2018אנחנו מעדכנים תקציב  2018בגין הנחה בארנונה
למשרתי מילואים .יש לעדכן את תקציב  2018כמפורט להלן ,הקטנת הכנסות מארנונה בסך
 ₪ 973,400כנגד הקטנת הוצאות ,הפעלת מדחני חניה –  ,532ייעוץ היטל השבחה – ,339
וייעוץ בקרת שכר – כמאה אלף  .₪אלה סעיפי ההוצאות שאנחנו מקטינים כנגד הקטנת
הכנסות מארנונה .לא מדובר פה בהעברה ,שימו לב ,אנחנו מקטינים הכנסות ומקטינים
הוצאה ,ולכן זה בא כסעיף נפרד ,אנחנו נדבר על זה במסגרת הישיבה שנפתח תיכף.

אושר

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  59/1601מיום 21.05.18
הצבעה לסעיף ה'  -עדכון התקציב השוטף לשנת  - 2018עפ"י הרשימה המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ו .פתיחת חשבון בנק לבית ספר שחר.

רו"ח תומר ביטון:
פתיחת חשבון בנק לבית ספר שחר .כמו שאתם יודעים ,חשבונות בנק של בתי הספר
מנוהלים על ידי מורשה החתימה בבית הספר ואנחנו מבקשים לאשר פה בהתאם למכתבה
של רואת חשבון צביה סעדון פתיחת חשבון בנק ,חשבון הורים בבית הספר היסודי שחר.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ? הערות ? התייחסויות ? מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה .אני
סוגרת את וועדת הכספים מס' .59/1601

אושר

הצבעה לסעיף ו'  -פתיחת חשבון בנק לבית ספר שחר.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים
רשמה :אסתי זילברמן ,לשכת גזבר העירייה

