בס"ד

דו"ח חופש המידע 4102
פרטי יצירת קשר עם אגפי העירייה ניתן למצוא בקישור שלהלן:
http://www.modil.org.il/?p=113

פניות הציבור
פניות הציבור
טיפול בפניות הציבור המגיעות ללשכת ראש העיר ,ופניות חוזרות שעניינם תלונה על אי טיפול
מתמשך או טיפול שלא לשביעות רצון התושב.
חשוב להבהיר כי בנושא פניות “שבר” -פניות דחופות ודיווח על ליקויים -יש להמשיך ולפנות
למוקד . 701
בכל מקרה של בעיה או שאלה ,הנוהל התקין מחייב קודם כל פנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת
בנושא ,ורק אם הנושא לא טופל ,או שטופל שלא לשביעות רצון התושב ,יש לפנות למחלקה
לפניות הציבור.
את הפניה יש להגיש לממונה על פניות הציבור ברשות בכתב ,בתוספת חתימה.
מלכי פרידמן ,שער המלך  4מודיעין עילית
טלפון00-1747407:
פקס00-1747449 :
מיילmalci@modil.org.il :

בס"ד

סעיפים  86-86לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון)  -סמכויות המועצה:

 .80מועצה מוסמכת ,בשים לב להוראות הממונה ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל תחיקת בטחון,
לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לשירותים מוניציפאליים לתושבים בתחום המועצה המקומית ,ובכלל זה יהיו
לה הסמכויות הבאות:
( )7להקים ,לקיים ולנהל שירותים ,מפעלים ומוסדות שהם ,לדעת המועצה ,לתועלת הציבור בתחום
המועצה המקומית;
( )4לדאוג לפיתוח תחום המועצה המקומית ושיפוט תנאי החיים בה ולקידום העניינים הכלכליים,
החברתיים ,התרבותיים והחינוכיים של תושביו או של כל חלק מהם;
( )3לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי הנוגע לתושבי המועצה המקומית;
( )4להקים ולקיים בנינים ,לסלול רחובות ומדרכות ולדאוג להחזקתם במצב תקין ,לקרוא שמות לרחובות
ולסמן את הבנינים בהם במספרים ולעשות עבודות ציבוריות ,לשמור על עצים וצמחים בתחומי המועצה
ולמנוע עקירתם;
מיום 74.74.7104
(תיקון מס'  )0תשמ"ג7104-
( )4להקים ולקיים בנינים ,לסלול רחובות ומדרכות ולדאוג להחזקתם במצב תקין ,לקרוא שמות לרחובות
ולסמן את הבנינים בהם במספרים ולעשות עבודות ציבוריות ,לשמור על עצים וצמחים בתחומי המועצה
ולמנוע עקירתם;
לספק ,להתקין ,להתוות ,לתכנן ,לשפר ,לקיים ,להסדיר גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש
(4א)
אחרים לשימוש הציבור ,ולפקח עליהם ,ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם
לשימוש הציבור ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות ,בחוק עזר או בכל דרך אחרת ,לרבות
באמצעות הטלת אגרה ,מס ,היטל או תשלום כלשהו (בפסקה זו – דמי כניסה) ,ואולם רשאי הממונה
להתיר למועצה לגבות דמי כניסה למקומות כאמור במקרים חריגים ,ולפי כללים שקבע;
מיום 74.0.4000
(תיקון מס'  )709תשס"ח4000-
קובץ המנשרים מס'  448מחודש ספטמבר  4000עמ' 9374
הוספת פסקה 4(80א)
( )9לעשות כל דבר הדרוש לבטיחותו של הציבור בריאותו ושמירת הסדר הציבורי;
( )8להסדיר ,להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות ,מפעל ומוסד ציבורי ,או של
כל סוג שבהם ,וכן לקבוע מחירים ,אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם ,וימים ושעות
לפתיחתם ולסגירתם;
( )1להסדיר ,להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים ,מלאכות ותעשיות או של כל סוג שבהם ,לרבות
קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם ולהסדיר את רישויים של עסקים ,מלאכות ותעשיות;
המועצה המקומית רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה ( )1בתחום שיפוטה או בחלק ממנו
(1א)
לגבי ימי המנוחה ,בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית ,ולגבי יום תשעה באב;

בס"ד

"ימי מנוחה" – כמפורט בסעיף 70א לפקודת סדרי השלטון המשפט ,התש"ח ,7140-כפי תוקפה בישראל;
לענין זה ,שבת ומועדי ישראל – מכניסת השבת או המועד ועד צאתם;
"יום תשעה באב" – כמשמעו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת) ,התשנ"ח-
 ,7111כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
מיום 78.8.7114
(תיקון מס'  )18תשנ"ד7114-
הוספת פסקה 1(80א)

מיום 48.9.7110
(תיקון מס'  )770תשנ"ח7110-
(1א) המועצה המקומית רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה ( )1בתחום שיפוטה או בחלק ממנו לגבי
ימי המנוחה ,בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית ,ולגבי יום תשעה באב;
"ימי מנוחה" – כמפורט בסעיף 70א לפקודת סדרי השלטון המשפט ,התש"ח ,7140-כפי תוקפה בישראל;
לענין זה ,שבת ומועדי ישראל – מכניסת השבת או המועד ועד צאתם;
"יום תשעה באב" – כמשמעו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת) ,התשנ"ח-
 ,7111כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
( )0לקבוע סדרים ,להטיל איסורים והגבלות ,לאחוז באמצעים ולחייב תושבים ,בעלים ומחזיקים שהם
יאחזו באמצעים – כדי להבטיח את בריאות הציבור ,את הסדר ,הנקיון והבטחון; למנוע הופעתם
והתפשטותם של מחלות ונגעים ,לרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים ,ולבערם; להשמיד מזיקים
או בעלי חיים שאין להם בעלים ,למנוע דליקות ולכבותן; לסלק מפגעים ולמנוע תקלות ,לרבות הריסת
בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;
להסדיר או לאסור את הנחתן של מכונות שנתבלו ,גרוטאות-ברזל וחפצים אחרים ברשות הרבים,
(0א)
ולהורות על סילוקם של אותם חפצים ומה יעשה בהם ,כשהונחו ברשות הרבים או ברשות היחיד בנסיבות
שיש בהן משום פגיעה בנוחיותם של תושבי הסביבה;
מיום 74.74.7104
(תיקון מס'  )0תשמ"ג7104-
הוספת פסקה 0(80א)
( )1להסדיר ,להגביל או לאסור רוכלות ,תגרנות רחוב ,פרסומת רחוב ,איסוף כספים ברחוב וכיוצא באלה;
( )70להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות בתים ועסקים לרבות סיודן ושיפוצן ובדבר שמירת הנקיון
במקומות ציבוריים;
(70א) לדרוש מבעלי עסקים הגובלים ברחוב או מכל המנהלים אותם עסקים למעשה ,או האחראים להם,
לנקות את המדרכה לאורך הרחוב הגובל אותם;
מיום 74.74.7104
(תיקון מס'  )0תשמ"ג7104-
הוספת פסקה 70(80א)

בס"ד

( )77להסדיר עניני השקאה ,מרעה ומניעת סחף וכל ענין אחר בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל
החקלאים בתחום המועצה המקומית;
( )74ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד לשם אספקת מים
בתחומה של המועצה המקומית –
(א) למנוע בזבוז ,שימוש בלתי נאות ,תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או
ליחיד;
(ב) להורות על שימוש בצינורות ,שסתומים ,ברזים ,בורות ,סירי שופכין ,אסלות מים ושאר כלים וכלי
קיבול ,כולם או מקצתם ,שישמשו להובלת מים ,חלוקתם ,הפיקוח עליהם ואצירתם ,וכן לקבוע את גודלם,
מהותם ,עוצמתם ,אופן סידורם ,מצבם ,שינויים ,הסרתם ,חידושם ותיקונם;
(ג) להסדיר אספקת מים במקומות ציבוריים והשימוש בהם;
(ד) להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים ,מדי המים ,האביזרים והמתאמות
המשמשים למטרה זו או בקשר אתה וכן את המחיר בעד התקנתם על ידי המועצה;
(ה) לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולתרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים
שסופקו כאמור ואגרות בעת התקנת האמצעים לאספקתם;
( )73לייסד באישור הממונה ובתנאים שיקבע חברה ,חברה בת ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן
– תאגיד) לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה ,ולרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה
אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ,לנהוג בהם דרך בעלים
ולהיות חברה בעמותה ,ובלבד כי –
(א) מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה ,סגניו או עובדי המועצה תוך
נקיבת תפקידם בלבד ,והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות;
(ב) מועצה לא תייסד תאגיד ,אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה;
(ג) על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) ,התשס"ו,4008-
כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :בתקנה (4ג) במקום "שר הפנים" ו"השר"
יבוא "הממונה"; לוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה בישראל לפי תקנה  9לתקנות אלה יהיו נתונות באזור
כל הסמכויות הנתונות לה במסגרת תפקידה בישראל;
(ג )7ייסדה המועצה תאגיד ,ויש בידי המועצה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור
– בקרב נציגי המועצה שאינם חברי המועצה ,יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ,ככל שניתן
בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת נציגי המועצה על ידי המועצה כאמור בפסקת משנה (ג) תונח לפני
המועצה חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב נציגי המועצה שאינם
חברי המועצה;
(ד) ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד ,והמועצה תקיים דיון
על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נדון יועבר לממונה;
(ה) הממונה לא יתן אישור ,אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה
בנושאים שלהלן טעונה אישור הממונה:
( )7הקמת חברה-בת או סניף לתאגיד;
( )4ייסוד ,לקיחת חלק בייסוד ,או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
( )3הגדלת הון המניות הרשום של חברה ,או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;

בס"ד

( )4תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;
( )9הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה ,על ידי התאגיד.
מיום 78.8.7114
(תיקון מס'  )18תשנ"ד7114-
החלפת פסקה )73(80
הנוסח הקודם:
( )73לייסד באישור הממונה ובתנאים שיקבע חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת ,לכל מטרה שהיא
בגדר סמכויות המועצה ,ולרכוש מניות ,ניירות ערך או זכות הנאה אחרת ,של כל חברה ,אגודה שיתופית או
אגודה אחרת ,שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה;

מיום 30.0.4001
(תיקון מס'  )784תשס"ז4001-
קובץ המנשרים מס'  447מחודש מרץ  4000עמ' 4109
(ג) נקבע בתזכיר או בתקנון התאגיד שלמועצה יהיו נציגים בתאגיד ,תמנה המועצה את נציגיה במועצת
המנהלים או בועד המנהל של התאגיד;
(ג) על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) ,התשס"ו,4008-
כפי תוקפן בישראל מעת לעת ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :בתקנה (4ג) במקום "שר הפנים" ו"השר"
יבוא "הממונה"; לוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה בישראל לפי תקנה  9לתקנות אלה יהיו נתונות באזור
כל הסמכויות הנתונות לה במסגרת תפקידה בישראל;
(ג )7ייסדה המועצה תאגיד ,ויש בידי המועצה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור
– בקרב נציגי המועצה שאינם חברי המועצה ,יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ,ככל שניתן
בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת נציגי המועצה על ידי המועצה כאמור בפסקת משנה (ג) תונח לפני
המועצה חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב נציגי המועצה שאינם
חברי המועצה;
( )74לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום ,לרבות אירגונם
והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים;
( )79להתקין ביוב בתחום המועצה המקומית או בכל חלק ממנו ,להחזיקו במצב תקין ולחייב בעלי נכסים
להתקין בנכסיהם ביב פרטי.
בקשר למתקני הביוב שהוקמו כאמור יהיו למועצה ,בין השאר ,הסמכויות הבאות:
( )7להניח ביבים מתחת לכל רחוב ודרך ציבורית;
( )4לבצע כל עבודה במבנה או במתקן שמתחת לרחוב או דרך ציבורית לרבות הריסתם ,הכל במידה
הדרושה להסרת מכשורים לביוב;
( )3להניח צינורות דרך כל קרקע או מתחתה ,לאחר מתן הודעה על כל לבעלי הנכסים;
( )4לחייב בעלי נכסים בהיטל בגין התקנת הביוב וכן באגרה לכיסוי הוצאות החזקת הביוב;

בס"ד

( )9לדרוש מבעלי הנכסים לבצע עבודות לשם הרחקת שופכין תקינה מנכס הן על ידי התקנת ביב פרטי והן
על ידי חיבור ביב פרטי לביב ציבורי ולקבוע את אופן ביצוע העבודות;
( )8להטיל איסורים והגבלות לגבי השימוש בביב ציבורי או פרטי לשם הבטחת תקינותם של הביב,
בריאות הציבור ומניעת מפגעים.
לענין פסקה זו-:
"ביב פרטי" – ביב המשמש נכס אחד על חיבוריו;
"ביב ציבורי" – ביב המשמש כמה נכסים והשופכין זורמים אליו מביבים פרטיים בלבד;
"ביוב" – ביב ציבורי או בור שהשופכין זורמים אליו בעיקר מביבים ציבוריים על כל מתקניהם וכן מתקנים
לטיהור מי שופכין;
מיום 30.77.7107
(תיקון מס'  )4תשמ"ב7107-
הוספת פסקה )79(80
( )78להתקין בהסכמת המפקח על התעבורה ,חוקי עזר בדבר –
( )7הסדרת העמדתם וחנייתם של כלי רכב בתוך תחום המועצה ,בדרך איסור או בדרך אחרת;
( )4האמצעים שינקטו לגבי רכב החונה במקום שהעמדתו אסורה על פי דין או תחיקת בטחון ,לרבות
הרחקתו ,גרירתו ,החסנתו או נעילת גלגליו ,או חלקיהם ,בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב ,ובלבד
שרכב שננעל כאמור –
א .ישוחרר מנעילה לא יאוחר מתום  40שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את השחרור ושילם את האגרות
או התשלומים החלים עליו ,ואולם אם לאחר  44השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה ,פגרה או שבתון על
פי חיקוק בישראל (להלן – יום מנוחה) – ישוחרר לפני יום המנוחה;
ב .ראש המועצה או מי שהוא הסמיך רשאי ,מטעמים של בטחון ,בטיחות או סילוק מפגע ,להורות על
שחרורו מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה;
( )3חיוב בעל רכב הרשום ברישיון הרכב לשלם אגרות או תשלומים בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ,החסנתו
או שחרורו מנעילתו;
( )4להסמיך לענין חוק עזר כאמור בפסקה ( )4גוררים מורשים באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת
ישראל ופקחים באישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך;
( )9רישום של כלי רכב הנגררים על ידי בהמות ,מספרן ,כשרן ,ורתמן של הבהמות הגוררות אותם כלי רכב
וסילוקן של בהמות שלא יצלחו;
( )8רישום של אופנים ותלת אופן ,למעט אופנוע ותלת אופנוע ,והאגרות שישולמו בעד הרישיונות; בעת
מתן הרישיון תסדיר המועצה בדיקת בטיחותם של האופנים ותלת האופן;
מיום 44.4.7108
(תיקון מס'  )31תשמ"ו7108-
הוספת פסקה )78(80

מיום 41.77.7101

בס"ד

(תיקון מס'  )97תשמ"ח7101-
החלפת פסקת משנה )7()78(80
הנוסח הקודם:
( )7הסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי המועצה בדרך איסור או בדרך אחרת;

מיום 43.9.7117
(תיקון מס'  )81תשנ"א7117-
( )78להתקין בהסכמת הממונה והמפקח המפקח על התעבורה ,חוקי עזר בדבר –
( )71להגביל או לאסור מכירת בשר חזיר ומוצאיו הנועדים לאכילה .איסור או הגבלה כאמור יוטלו על כל
אזור שיפוטה של המועצה או על חלק מסויים ממנו ,ובלבד שיחולו על כל האוכלוסיה באותו אזור או
באותו חלק ממנו;
מיום 37.3.7108
(תיקון מס'  )31תשמ"ו7108-
הוספת פסקה )71(80
(( )70בוטלה).
מיום 1.1.7108
(תיקון מס'  )44תשמ"ו7108-
הוספת פסקה )70(80

מיום 41.77.7101
(תיקון מס'  )97תשמ"ח7101-
ביטול פסקה )70(80
הנוסח הקודם:
( )70להסדיר חנייתם של כלי רכב בתחום המועצה המקומית.
.81

מועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים המצויים בתחום סמכותה.

בס"ד

חוקי עזר
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דוח לתושב
מספר תושבים שנה קודמת

60,712

מספר תושבים *

64,307

שטח שיפוט )דונם(

4,551

מספר משקי בית

9,969

דירוג סוציואקונומי

1
מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגי ל
הכנסות

תקציב 2014

ביצוע 2014

%

ביצוע 2013

%

נכסים

2014

2013

הכנסות עצמיות

88,609

88,878

41.12%

84,511

38.58%

רכוש שוטף

24,151

30,034

השתת' משרד החינוך

41,678

40,959

18.95%

41,464

18.93%

השקעות

22,381

19,472

השתת' משרד הרווחה

26,143

25,867

11.97%

22,573

10.31%

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 9,512

השתת' משרדי ממשלה אחרים

19,767

18,560

8.59%

19,659

8.98%

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

מענקים ומלוות

38,663

41,904

19.38%

50,819

סה"כ

214,860

216,168

219,026 100.00%

הוצאות

תקציב 2014

ביצוע 2014

%

משכורות ושכר כללי
פעולות אחרות
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
מימון
פרעון מלוות
סה"כ

18,430
86,385
12,141
46,526
5,338
42,858
449
2,733
214,860

18,494
89,868
11,948
46,648
5,477
42,562
479
2,630
218,106

16,937
8.48%
88,371 41.20%
11,193
5.48%
46,120 21.39%
4,777
2.51%
38,983 19.51%
435
0.22%
12,472
1.21%
219,288 100.00%

)(1,938

גרעון בשנת הדוח

2014

2013

 %הגרעון השוטף מההכנסה

0.90%

0.12%

 %הגרעון הנצבר מההכנסה

2.44%

2.40%

ביצוע 2013

23.20%

גרעון סופי בתב"ר

5,270

5,260

100.00%

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

31,366

13,710

סה"כ

92,680

78,200

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
)***(
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
קרנות מתוקצבות
עודף מצטבר בתקציב הרגיל
עודפים זמניים נטו בתב"ר
סה"כ

2014
57,479

2013
41,459

22,625
9,512
3,064

19,715
9,724
7,302

92,680

78,200

%
7.72%
40.30%
5.10%
21.03%
2.18%
17.78%
0.20%
5.69%
100.00%

)(262

9,724

עומס מלוות לסוף שנה

2014

2013

20,288

22,082

דוח גביה וחייבים  -ארנונה

יתרת חוב לתחילת השנה

2014

2013

5,663

6,448

 %עומס המלוות מההכנסה

9.39%

10.08%

חיוב השנה

44,678

40,243

 %סך ההתחייבויות מההכנסה

26.59%

18.93%

הנחות ופטורים שניתנו

)(24,618

)(22,855

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

3,392

3,612

העברה לחובות מס ופקים וחובות למחיקה )(1,317

מספר משרות ממוצע

230

213

)(457

סך לגביה

24,406

23,379

גביה בשנת הדוח

17,997

17,716

יתרת חוב לסוף השנה

6,409

5,663

חובות מסופקים וחובות למחיקה

10,193

8,876

2014

2013

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

16,602

14,539

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

)(13,710

)(18,240

אחוז גביה מהפיגורים )*(

45%

55%

תקבולים במהלך השנה

79,474

97,276

אחוז גביה מהשוטף )*(

82%

82%

תשלומים במהלך השנה

97,130

92,746

יחס הגביה לחוב הכולל )*(

74%

76%

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)(31,366

)(13,710

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

34

33

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגי ל

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
*נכון לחודש אוקטובר 2014

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

42

