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 –  מידע  .1

 

 -   ירקוניגדי 

אתמול התקיימה פגישה עם יו"ר קק"ל והועלו מספר סוגיות שאנחנו רוצים    -פגישה עם יו"ר קק"ל  

. קק"ל יסייעו למועצה  והושגה התקדמות  קיימת נכונות ,  הייתה פגישה טובה לשתף פעולה בהן. 

לגבי מסלולי אופניים, פיתוח חורשות קק"ל במועצה  ואנחנו בקשר איתם גם  בחולית בפרויקט המט"ש  

 ושיתוף פעולה בהקמת המתנ"ס בשלומית. 

נפגשנו היום עם מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ועשינו סיור במועצה. שוחחנו   – פגישה עם מנכ"ל רמ"י 

  יש מגמה של צדק חלוקתי עם עם המנכ"ל וצוותו על מספר פרויקטים ואתגרים שיש לנו כיום במועצה. 

כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש ואנחנו נצטרך להתמודד איתה. המועצה צריכה לסייע גם לערים  

שמסביבה בפרויקטים שהמועצה מקדמת. קידמנו מספר נושאים היום בפגישה והמנכ"ל ציין שהוא בעד  

כול  ווה אשכול, מעון השלושה, מתווה אשהפרויקט הסולארי צמוד הגדר שלנו, קידום המרכז המסחרי, נ

 ונוספים. 
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פורסם בכמה פלטפורמות. חלוקת   המתווה -  ? ת  איפה ניתן לראות פרטים על מתווה אשכול  -  ש

 הישובים שמשתתפים במתווה יודעים את הפרטים. . החלוקה עדיין לא בוצעה  ,הקרקעות טרם פורסמה

מלש"ח לטיפול בפסולת החקלאית   34קיבלנו השבוע הרשאה של   –הרשאה לניקיון פסולת חקלאית 

הזה לטובת   מימון אנחנו מקיימים פגישות עם האשכול ובודקים איך מקבלים את הבמסגרת האשכול.  

 חושבים גם על השלבים הבאים של הפרויקט. , ו ניקיון מפגעי עבר בישובים

 

 -   דודי אלון

בהמשך לדברים של גדי, קיימנו אתמול ישיבת התנעה עם האשכול לבדוק איך   – הרשאה לניקיון פסולת  

 מתחילים לרדת לשטח לפעולה.

רוב האנרגיה והמשאבים הם לאשכול כי אנחנו היצרנים    -  ? ת   כמה כסף מתוך ההרשאה יגיע למועצה  -  ש

  עדיין לא כיו"ב,  הגדולים ביותר באשכול. התקציב הזה מחולק גם למערך של מנהלה, פיקוח, תשתיות ו

 ידוע בדיוק כמה יגיע למועצה. 

אחד הקשיים שלנו זה לקדם מפעל שיטפל בפלסטיק שאמור לקום בכרם שלום.    – פגישה עם מנכ"ל רמ"י  

 אנחנו מבינים שזה ייקח יותר זמן ממה שחשבנו. 

  130-היו לנו חמישה מאומתים וכהיום התכנס הצוות המצומצם שמתעסק בקורונה במועצה.    – קורונה  

בכל בית ספר. יש סנכרון טוב בין בתי הספר    1  –נאמני קורונה    8מבודדים במערכת החינוך. יש לנו כרגע  

  עם חזרתם נטיגן לבדיקה  עם יציאתם של הילדים לחופשת חנוכה חולקה להם ערכת אט הקורונה.  למשל"

 מנגנון כיתה ירוקה עובד בצורה טובה. לבתי הספר לאחר החופשה.  

 

 :   התייחסויות 

הייתה פריצה משולבת,    –מבקשת לשמוע על הפריצה שהייתה בסוף השבוע למבני המועצה. גדי    – שרון  

  שהוצב טק והמשיכה למשרדי המועצה לאחר  - ככל הנראה בלילה שבין שבת לראשון. היא התחילה בגרוב

- א ציוד. סכום של כ פרצו לחלק מהמשרדים במועצה ולכספות וגנבו רק כסף ול טק. -שומר במבנה הגרוב

ואנחנו מקווים    מזה זמן מדובר בחוליה שהמשטרה מנסה לתפוס  שקלים להערכתנו הראשונית.    3,000

אנחנו  המועצה מבוטח.  מבנה  נגרם נזק לדלתות ולחלונות אבל  .  איתור החוליהשהאירוע הזה יקדם את  

 מצלמות בקמפוס המועצה. צריכים לשנות את שיטת האבטחה כדי שהמוקד שלנו ידע לעקוב גם אחרי 

 כרגע לא יודעים לענות על זה בוודאות. הנושא בבדיקה ו  –  ? ת הייתה פריצה גם לבית הספר -  ש

כן אבל רק בהיקפי. אסור לשים מצלמות    -  ? ת  האם קריית החינוך גם במסגרת תכנית המצלמות  -  ש

 בתוך בתי הספר לפי נוהל של משרד החינוך. 

 אין אזעקה יש רק מצלמות.  -  ת  ? אין אזעקה במשרדים  -  ש

 

 -  8/11/21מיום  16#2021אישור פרוטוקול מליאה  .2

   .  ויובא למליאה קרובההסעיף לא נידון 

 

 -  15/11/21מיום  17#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3

   .  ויובא למליאה קרובההסעיף לא נידון 
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 -   אישור מינוי מבקר המועצה .4

 המליאה. ציג את עצמו בפני הע"י ועדת הבחינה, נבחר ש  ,המועצה אודי דנינו, המועמד לתפקיד מבקר 

 שאלות : לאחר הצגתו הופנו למועמד  

 מעולם לא הייתי מבקר ברשות מקומית אז לא.  -  ? ת האם אתה רשום כחבר באיגוד מבקרי הפנים -  ש

ראיתי בקו"ח הרבה בנושא החקירות. כמה ניסיון יש לך בבניית תכנית עבודה של ביקורת פנימית,   -  ש

אני ראש מערך הביקורת בתפקידי הנוכחי, ואני מכין את תכנית הביקורת השנתית   -  ? ת  תכנית שנתית 

 שלי על סמך נתונים שאני מקבל ממשרד האוצר.  

 ?   הביקורת בוועדים המקומיים. האם יש לך עמדה בנושאאחת הבעיות הגדולות במועצה זה  -  ש

 התלבטתי מאוד אם להתמודד על תפקיד במועצה אזורית בגלל העניין של ועדים מקומיים.   -  ת

אני לומד את הנושא ואחד  אני חושב שהוועדים המקומיים זקוקים להדרכה, בעיקר על סמכויות חוקיות.  

 זה להיפגש להדרכה עם הוועדים המקומיים.  הדברים הראשונים שאני מתכוון לעשות 

 . 100%-מועצות להפנים לחייב .אבל יש תכנון של מ  60%כרגע   -  ? ת  זה לא משרה מלאה  -  ש

     :  לאחר שהמועמד עזב את האולם  התייחסויות 

 ניכר שלמועמד אין ניסיון ברשות מקומית. הוא עשה את כל הקריירה שלו במשרד האוצר.  +

אני חושב שמבקר וגזבר זה תפקידים מקצועיים. אני לא חושב שצריך להכיר את אופי הארגון כדי   +

 להצליח בתפקיד הזה.  

לא. ועדת בחינה    -  ? ת כשיש ועדת איתור או בחינה, לא מגיעים מספר מועמדים לאחריה למליאה -  ש

במקרים בודדים, בתפקידים סטטוטוריים  בוחרת מועמד מועדף, והוא זה שמובא לאישור המליאה. 

 . מקיימים נוהל בחירה חדשמליאה יכולה לא לאשר ואז המליאה.  ע"י המועמד צריך להיות מאושר  

 המועמד הנבחר יסיר את מועמדותו. למקרה שבו ובמועמד נוסף כבחירה משנית,  ה הבחינה בחר.ו  +

 אני חושבת שצריך לסמוך על בחירתה של ועדת הבחינה.   +

 ניתנת קביעות. לאחריהן ו  , כניסיון השנתיים הראשונות מוגדרות .לא   – ? ת מינוי כזה מוגבל בזמן -  ש

זו אינה  נשאף לזה אבל , רצוי שתהיה חפיפה  -  ? ת המבקר הקודם חפיפה עם   האם מחוייבת – ש

   .31/12/21יסיים את תפקידו בתאריך  הנוכחי המבקר . חובה

 

 

 

 

 

 –  בחירת יו"ר ועדת ביקורת .5

 

 

 

 

 -  ועדים מקומיים  .6

 בקשות חדשות להאצלת סמכויות ואישור תקציב. מוועדים מקומיים  לא הגיעו 

 1#20219-91-1 החלטה מס'

 ,  מבקר המועצהלתפקיד  037726155ת.ז מאשרת ברוב קולות את מינויו של אודי דנינו מליאת המועצה 

 . 3דרגת רשות משכר בכירים ב 90%בשכר של  ו,  60%, בהיקף משרה של 1/1/22ריך החל מתא 

 .  1 –, נגד  0 – , נמנעים 18 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20219-92-1 החלטה מס'

 מאשרת פה אחד את מינויו של תמיר בוקובזה לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת.  מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 – , נמנעים 17 –בעד 
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 אישור תב"רים:  .7

ד  19#2021תברים למליאה  
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
       סה"כ  

 מגן  1203 הנדסה 
תשתיות    -מגן 

 יחד'   16ופיתוח ל 
  4,716,000  

     
816,000  

  5,532,000  18 0 0 

       )הגדלה(  1,632,000  -משרד השיכון    3,900,000 -התחייבות הישוב  1203מימון 

 רעים  1308 הנדסה 
-פיתוח תשתיות ל

 יח' ברעים  54
  8,500,000  

 -
2,851,200  

  8,500,000  

19 0 0 

  
2,851,200  

      

       )חדש(  2,851,200 -)הקטנה( משרד השיכון   5,648,800 -התחייבות הישוב  1308מימון 

 נווה  1309 הנדסה 
  24-תשתיות ל

 מגרשים בנווה 
  3,133,000  

     
717,400  

  3,850,400  19 0 0 

       )חדש( 717,400 -משרד השיכון   3,133,000 -התחייבות הישוב  1309מימון 

 נירים  1310 הנדסה 
- תשתיות ופיתוח ל

 יח' בנירים  12
  1,528,000  

     
585,000  

  2,113,000  19 0 0 

       585,000  -השיכון משרד    1,528,000 -התחייבות הישוב  1310מימון 

       19,995,400 2,118,400 17,877,000 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 שלא אושר במסגרת מליאה זו :   1228לתב"ר    התייחסויות 

האם שלושת המוסדות שבמתחם הם מוסדות חינוך של המועצה ובבעלות המועצה או בבעלות   -  ש

לא יודעים לתת תשובה מדויקת כרגע. לא בנינו את המבנים הללו, הם הובאו מגוש    -  ? ת  הישוב 

 לבנות מבנים חדשים ולכן משפצים אותם.    המועצהנחסך מאותם עבורנו.  והישוב מפעיל קטיף, 

 ?   האם בגנים אחרים במושבים הבניה והשיפוצים נעשים במצ'ינג עם המועצה  -  ש

 ת את כל הסכום.  ממנבמקרים הללו המועצה מ  -  ת

לא ניתן לבקש    -  ? ת מהמשרד שמממן את הפרויקט מימון מדוע לא ניתן לבקש עוד   -  ש

 תוספת תקציב לחריגות.  מהמשרדים 

אנחנו עוקבים הדוק אחרי    -  ? ת ריגות בפרויקטיםאיך אפשר לייצר מצב שבו לא מגיעים לח  -  ש

הפרויקט הזה חרג  . לבצ"מלחריגות, ותמיד שמים כסף בצד    יםמגיע  לאבד"כ הפרויקטים שלנו.  

 ואנחנו נבדוק מדוע.  

 1#20219-93-1 החלטה מס'

 תוצאות ההצבעה רשומות ליד כל תב"ר ותב"ר.    רשימת התב"רים לעיל.   מליאת המועצה מאשרת את
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 ?   מעבר למכתב שצורף להסבר, האם מישהו מההנדסה הלך לבדוק מה קורה בפרויקט הזה -  ש

 .  אגף הנדסה מכיר את הפרטיםכן.  -  ת

שיכול    נושאאם אתם צופים ו  זמן מספיק לפני הישיבה, החומרים נשלחים לחברי המליאה  -  ניר

 ויאפשר התארגנות מתאימה. לעורר דיון ומצריך מידע נוסך, הציפייה היא שזה יוצף לפני הישיבה 

 קרובה, ובצרוף הסברים מפורטים.   מליאהבשוב לאישור יגיע   1228תב"ר 

 

 -   אישור כתב התחייבות לפרויקט דיה .8

חתימה על כתב  לאשר  החלטה ה, ואת חשיבות את מטרת הדיון ,  הציג את הנושא מנכ"ל החכ"ל  - עופר 

 . להקמה ולתפעול של אתר דיה מהקרן לניקיון מש"ח  160ע"ס   המענק את קבלת שיאפשר ,  ההתחייבות 

 :   התייחסויות 

 מהמדינה דרך המועצה ליזם. לפרויקט.  מיועד  מימוןלא. ה  -  ? ת האם זו הכנסה למועצה -  ש

 . BOTפרויקט נכנסת. על כל טון פסולת  ש.ח 50-מש"ח הקמה, ו  100 -  ? ת  כמה עולה הפרויקט  -  ש

דמי  לא. הזיכיון לא מותנה ברווח.  -  ? ת התמורה למועצה בנויה על התשואה שתהיה למפעל -  ש

 תוספת דמי ארנונה שייקבעו בהמשך. , ב ח בשנהמש" 6הזיכיון הם 

מדובר על הרשאה לקזז כספים ממענק האיזון   -  ? ת  מה זה הוראה בלתי חוזרת עליה מתחייבים  -  ש

 אם לא עומדים בתנאים שנקבעו בחוזה. 

וכנראה לא נגיע   , מנגנוני הגנה קיימים -  ? ת  בחוזה  עמידה-שנחוייב על אי באיזו סיטואציה נגיע לזה  -  ש

 הסיכון אפסי ויש גם ערבויות מהיזם. למצב הזה. 

 מרגע שהמתקן מתחיל לעבוד.  -  ? ת  ממתי מתחילים לשלם זיכיון -  ש

הפרויקט של המועצה ולא של החכ"ל. החכ"ל נותנת   -  ? ת  הדירקטוריון של החכ"ל מעורב בפרויקט -  ש

 . ת הפרוייקט שירות למועצה בהובל

      

 

 

 

 

 -  2022קריאה ראשונה לתקציב  .9

 . 2022 המועצה לשנת תקציבהצעת הראשונה של  את הגרסה  הציגה גזברית המועצה,  - כבי 

  צר בזמן הסופי במליאה,  ציב לאישור  תובנות ונביא את התק   גבש נקיים דיון על הצעת התקציב, נ   -   ניר

 :  נושאים  3עלו נהלת המועצה שדנה בהצעת התקציב  בישיבת ה ביותר שמתאפשר.  

מש"ח לניקיון   3 להקצות בבסיס התקציב  ,חקלאית הועדה הבקשה משותפת של ועדת איכו"ס ו .1

 ישובים.  

  עבור הצורך לבדיקה והסקת מסקנות בנוגע למערך הגנים, וההבדלים בהשתתפות המועצה    מיקוד  .2

מאשר  , כאשר ניכר מהנתונים כי המועצה משקיעה יותר כסף בגני המושבים קיבוציםב מושבים ובילד 

   . בגני הקיבוצים

 תקציב גרעוני.  אש"ח ויש לאתר מקור לאיזון הצעת התקציב.  1,148גרעון של הוצג   .3

 1#20219-49-1 החלטה מס'

 ,  לשמירת נקיון  קרן אל מול ה כתב התחייבות  מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חתימה על 

 .  0 –, נגד 2 – , נמנעים 17 – בעד                                              .     לצורך הקמת פרוייקט דיה 
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ש.ח שתממן המועצה, יממנו   1מול כל , לניקיון הישוביםמש"ח  2להקצות  -  הנהלת המועצה מציעה 

מש"ח ע"ח   1-בסעיפי תקציב, ו מש"ח מקיצוץ רוחבי  1 : מש"ח  2-ל המקור  ש.ח.  2הישובים/חקלאים 

עודפי    ההתנהלות של הפרוייקט, ויפקח על הביצוע.לכללי יוקם צוות משותף שינסח הצעה  הקרנות. 

 מילוי הקרנות. יופנו קודם כל ל 2022מהקטנת הוצאות או הגדלת הכנסות במהלך שנת  תקציב

 :   שאלות והתייחסויות 

 מש"ח מהקרנות.  1- לממן את הפרוייקט במוצע   –  ? ת מדוע שהכספים יוחזרו לקרנות ולא לתקציב -  ש

 צריך לחשוב על המצ'ינג של הישובים. זו הזדמנות לתת לישובים שלא קיבלו מספיק עד כה.   – רונית 

השנה עבודה היסודית ושהנושא לא יחזור בשנה הבאה.  לעשות  בעניין ההבדל בין הגנים, צריך    – יובל  

 ונביא תובנות בהמשך.  אנחנו בודקים מה המשמעות של השוני הזה תוספת תקציב לא תהיה.  –גדי 

 מליאה ולקבלת החלטה.  לההמלצה תגיע עד לחודש מרץ  ועדת חינוך תבדוק את הנושא ותביא המלצה. 

   .ציבורי או לא  - בהבדל סקטוריאלי אלא בסוג החינוך  חשוב שהנושא יוגדר נכון. לא מדובר  –דנה 

ודמי כניסה לאתר דיה, זה סכום שהולך לקיבוץ צאלים   -  ש ובלי חוו"ד של    היטל הטמנה  ? בלי מכרז 

החלופה  לטון.    ש.ח  40לדיה מכניסים את הפסולת הביתית של המועצה. משלמים להם    –  ת?    יועמ"ש

 לטון.    ש.ח 160היא לנסוע לדודאים ולשלם 

 בנושא הקיצוץ הרוחבי, אני רואה שצריך לקצץ אחוז אחד מהתקציב כדי לסגור את הגרעון.   – יובל 

 מקצצים רק מהפעולות ולא מהשכר.   – כבי 

מדובר בדו"ח מחלקתי. אנחנו    –להביא דו"ח מסודר של כל אגף ומחלקה עם פירוט. כבי    מתבקש  –אמיר  

 בשלב אחד קודם והוא יובא בהמשך לעיון חברי המליאה.  

הייתה בניה מאסיבית השנה, שבגינה שולם    -   ? ת   מדוע יש ירידה של חצי מיליון   , היטל ביוב  14שורה    -  ש

 .  בשנה הקרובההיקף בניה היטל ביוב, ואנחנו לא צופים את אותו 

  90%-ו,  משרה  60%-כן. מבקר מתחיל לעבוד ב  -  ? תו  הירידה בשכר המבקר זה בגלל החלפת  -  ש

 משכר בכירים. 

  מאגף   האלה מגיעיםהנתונים    -  ? תעלות  מדוע יש בשורה הזו תוספת    , איסוף אשפה  30שורה    -  ש

 .  קרובהזה הצפי לשנה ה, ומאיכות הסביבה

 אנחנו צופים ירידה בהוצאות.  -  ? ת  מדוע יש ירידה בהוצאות , קמפוס הבשור 63שורה  -  ש

מדובר על השתתפות   -  ? ת במה מדובר  , השתתפות לישובים צוחר, אבשלום ושלומית 72שורה  -  ש

 לכל ישוב.    אש"ח 120 בפעילות של הישובים הקהילתיים.

 ?   מדוע שלא נעשה פרויקטים סולאריים או אגירה לישובים הקהילתיים בכדי לחזק אותם כלכלית -  ש

 אנחנו מנסים להרים פרויקטים כאלו גם בישובים הקהילתיים.   -  ת

אין שינוי בהוצאות, יש   -  ? ת  מדוע יש קיצוץ בפרויקט החינוכי הזה ,מרכז למידה מ.ל.ה 135שורה  -  ש

 גידול בהכנסות.  

 מדובר על עובדת שיצאה לפנסיה.   -  ? ת  מדוע יש קיצוץ ,ספריית ידעכל  166שורה  -  ש

כר של כל בעלי  מדובר על הש -  ? ת  . מדוע מש"ח 1השכר שם מתוקצב במעל  ,דת  179שורה  -  ש

 התפקידים בתחום הדת.  

 . נמכריםש  מדובר על תקבולים והוצאות של מכרזים  -  ? ת  מה ההקשר ,  מכרזים  188שורה  -  ש

 מופיע תחת "מעברים".   -  ? ת איפה ניתן לראות באסטרטגיה התייחסות לעסקים קטנים -  ש

הוא מכיל את מגזין    -   ? ת   שילשנו את התקציב. מה הוא מכיל   2019מאז    , דוברות ועיתון   18שורה    -   ש

 עילויות דוברות.  , שילוט במועצה ועלויות נוספות של פ TVאשכול 
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פרשו ארבעה עובדים ותיקים  בשנה האחרונה    –  ? ת   האם סעיף הפנסיה לא אמור לרדת עם הזמן  -  ש

 ולכן יש עליה.  פנסיה תקציבית,  הסדר ב

זה מה שהתבקש ע"י   -  ? ת מדובר בתקציב שהולך וקטן עם השנים. מדוע   , מעמד האישה 19שורה   - ש

 עבור הפעילות.     זה מספיק התחום במועצה.  תמוביל

מועצה  האגמנו את כל הפעילות של מחשוב    -   הייתה עליה גדולה בתקציב. ת   ,מחשוב   22שורה    -   ש

 העלייה היא רק בתקציב השכר.  לתקציב אחד ולכן הייתה עליה. השנה 

את השירות דרך אשכול נגב    תמקבל  המועצה  -  מבוקש הסבר לסעיף. ת,  פיקוח וטרינרי  39שורה    -  ש

 מערבי. העלות גבוהה אבל השירות טוב וכולם שבעי רצון.  

 משכורות. לא הצלחנו להשיג מימון חיצוני.    -   ? ת  העלייה בתקציב נובעת ממשהו ספציפי   , מוקד ביטחון  -   ש

ומזכירה, הוצ'  ב  -  ? ת  במה מדובר  ,חכ"ל  ,74שורה    -  ש הוצאות של החברה הכלכלית. שכר מנכ"ל 

 שמירה, גינון, מים וכיו"ב.  

מדובר על פקח שנותן שירותים לכל    -   ? ת  למה זה לא בחכ"ל   ,מניעת פשיעה חקלאית   ,51שורה    -  ש

 המועצה ולא רק לחכ"ל ולכן יושב תחת ביטחון.  

, עובדים על  דרך עמותת התיירותעד כה    נוהלהנושא    –   ? ת  תכנית עבודה  קיימות  ,תיירות   81שורה    -   ש

 . יש הגדלה בתקציב כי אין הכנסות מהעמותה.  הגדרת תפקיד במועצה

הפירוט יגיע    -   ? ת  לא מפורט. איפה אפשר לראות את פירוט התקציב   , מרכז קהילתי  159שורה    -  ש

 .  המרכז הקהילתי  הרוחבי יחול גם על הקיצוץהמרכז הקהילתי.  תלמליאה לאחר שיוצג לחברי הנהל

זו רק צורת הגשה. מדובר בסמלי מוסד שונים ואין לזה    -   ? ת   מאיזו סיבה החלוציות מופרדות בחינוך   -   ש

 משמעות. 

שנה שעברה תקצבנו הכנסה גדולה מידי  ב   -   ? ת   מדוע יש ירידה בהכנסות   , חשמל סולארי 193שורה    -  ש

 הכנסה הצפויה.  והשנה אנחנו מתאימים את התקציב ל

נים בתב"רים ולא  ממומפיתוח בתי קברות    -   ? ת   האם יש כוונה לפתח את בית הקברות באבשלום   -   ש

 בתקציב שוטף.  

 ?   יש עליה בהוצאות. מדוע  ,חוק והסעות חינוך מיוחד  יחינוך מיוחד ע"פ  150+151סעיף  -  ש

   . הגדלת תקציב ת יש יותר ילדים בחינוך המיוחד ולכן נדרש -  ת

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 13/12/21 :  בתאריך   אושר                                     

 

 


