
 

 ביקורת פנים

 

 2004חסון, החל מאפריל -בעירית כרמל הועסקה מבקרת העיריה, עו"ד סועאד זהראלדין

 .  לצד מבקרת העיריה הועסקה מזכירה. 100%במשרה בשיעור 

 

 : הבסיס החוקי ומהותי לעבודת הביקורת

 

אל מול הוראות לות והחלטות העיריה על כל האורגנים שלה הביקורת עוסקת בבדיקת פעו

הדין, התקנים המתחייבים והנורמות המקובלות, בצלן של מספר עקרונות: טוהר המידות,  

 יעילות וחסכון כספי.   מינהל תקין, שוויון הזדמנויות, 

)נוסח  יותפקודת העירפרק תשיעי להוראות  ס החוקי לעבודת הביקורת בעיריה הואהבסי

תקנות העיריות )דין וחשבון   ,1992-תשנ"ב ,  חוק הביקורת הפנימית1965-חדש( תשכ"ה

נוהלי עבודה והנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים  , 1974-תשל"ד  מבקר העיריה(

הפנימיים,  איגוד המבקרים ברשויות המקומיות,  האגף לביקורת במשרד הפנים ומנכ"ל 

    משרד הפנים.

 

 

 :  אמצעים וכלים לביצוע עבודת הביקורת

 

ציב מספק )ביחס להיקף הנושאים הנדרשים לבדיקה למבקרת העיריה לא הועמד תק

 2008במסגרת התקציב לשנת סיוע ממומחים( להעסקת מומחים מלבד הקצאה מעמיקה ו

להעסקת א"ש  30תוקצב סכום של  2006. יצוין כי בשנת 8/08אשר אושר בסוף חודש 

.  בו בוצעולאחר השינויים שבמועצת העיר זה לא אושר אולם תקציב מומחים עבור הביקורת 

לפרקי זמן ארוכים, לא הועמדו כלים וציוד משרדי מתאימים דבר אשר עשוי להבטיח 

תקשורת ישירה ליחידת הביקורת ולא הועמדו לרשותה מאגרי מידע ממוחשבים )עמדת של 

 החברה לאוטומציה )לצפייה בלבד((.

  

דתו ביעילות כלקח נלמד, בכדי שיתאפשר למבקר המועצה המקומית שייבחר לבצע את עבו

על המועצה המקומית להעמיד לרשותו כל הכלים הנדרשים,   ובאופן עצמאי ובלתי תלוי,

 האמצעים התקציביים ומאגרי המידע של המועצה המקומית.

 

 



 

 

 

 :2008-2004דוחות ביקורת של מבקרת העיריה בין השנים 

 

 ונה והמחצית הראש 2003דלית אל כרמל לשנת  דוח ביקורת של מועצה מקומית

 מועצת העיר;בישיבת ביקורת ועדה לענייני ווהאשר נדון בישיבות  2004לשנת 

 

  בשני חלקים א'  2006כולל מסמכי המשך לשנת  2004-2005דוחות ביקורת לשנים

 ריכוז עיקר הממצאים וההמלצות לשנים וכן  2007ב' והם עודכנו בשנת -ו

ישיבות הוועדה דונו בנ, הדוחות וריכוז הממצאים וההמלצות הנ"ל 2004-2007

 ביקורת אך לא הובא לדיון במועצת העיר למרות בקשות שונות ונשנות לכך;לענייני 

 

  הובאו לעדכון מספר נושאים מתוך הדוח זה  – 2007-2008דוח ביקורת לשנים

הדוח יובא   –ביקורת עפ"י בקשת הוועדה אולם הדוח לא נדון בוועדה בוועדה לענייני 

 . (3/09)נכון למועד הסיכום  ורת במהלך החודשיים הקרוביםלדיון בוועדת הביק

 

 : סוגי הליקויים והממצאים של הביקורת

 

עסקה הביקורת  2006וחלק משנת  2004-2005בשנתיים הראשונות לעבודת הביקורת 

הליכים והחלטות תהוק( מתוך כוונה להביא לתיקון -ביקורות נקודתיות )אדבבעיקר בבדיקות ו

 ך למועד קבלתן וביצוען, כלומר בזמן אמת.  מייד או בסמו

 הביקורת בדקה נושאים שונים, להלן אפרט את הנושאים העיקריים המרכזיים שנבדקו.

 

  חלק מהליקויים היה נקודתי ואינו רלוונטי בעיקר בשל מהלך הפיצול/פירוק העיריה

ם המלצות לתיקונם כמקרימקומיות אולם ניתן לראות בממצאים וב לשתי מועצות

 שאירעו, נחרטו בזיכרון והופקו מהם לקחים עתידיים.  

 

ממליצה כי כל אחת משתי המועצות המקומיות והעומד בראשה יילמד את הביקורת 

הליקויים ויפעל למנוע הישנותם באמצעות נוהלי עבודה מתאימים,  הגדרות תפקידים 

והיוועצות ביועץ ותחומי אחריות ברורים בהתאם להוראות הדין,  בניית צוותי עבודה 

 המשפטי בטרם יתקבלו החלטות ויגובשו הסכמים.

 



 

 

  חלק אחר מהליקויים עדיין רלוונטי ומחייב תיקון ע"י כל אחת משתי המועצות

בפרט מהלכים לתכנון ולבניה והעומדים בראשן,  ביתהמקומיות והוועדה המרח

ניהולי לעבודת  -ומשפטיים המקנים בסיס חוקי , תכנונייםהמחייבים שינויים מבניים

 שתי המועצות המקומיות.    

 

מועצות המקומיות, שילוב תיקון ם באורגניהלשם כך נדרש שיתוף  פעולה בין כל 

של האגפים הרלוונטיים ומעקב שוטף אחר תיקון הליקויים במסגרת תוכניות העבודה 

 הליקויים.

 

 תיקון ליקויים וממצאי ביקורת :

 

בין אם מדובר בליקויים המחייבים שינויים מבניים והקצאת ת וזאליקויים רבים לא תוקנו,  

תקציבים מתאימים ובין אם מדובר בליקויים טכניים או פרוצדוראליים או ניהוליים שלא 

עבודה אלא נכונות ונחישות לתקן ולשנות שיטות   ,נדרשה הקצאה תקציבית מיוחדת לכך

טווח המבוסס על תרחישים עתידיים ואומדן כדין ועפ"י כללי המינהל התקין וליזום תכנון ארוך 

 לעלויות הצפויות.  

 

צוות לתיקון ליקויים אשר אמור לדון בדרכים  מינה ראש העיר 2006במחצית השניה לשנת 

נוע הישנותם העיריה ובדרכים למ תמבקר הובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש

דווח לוועדה לענייני ביקורת על העיריה ול ליקויים בעתיד,  להגיש את המלצותיו לראשהשל 

אולם הצוות לא סיים את דיוניו בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים ולא    יישום ההמלצות.

 . כךהעביר את המלצותיו ל

 

נדרשה מבקרת העיריה על ידה מדי שנה  ; הוועדה לענייני ביקורת קיימה ישיבות שונות

 בשנים  ,  אולםביצוע –בר דבר שלא היה  לבדוק נושאים רבים במהלך שנת עבודה

עקב חילופי חברים בוועדה  ואי בתדירות מספקת בעיקר הוועדה לא התכנסה  2007-2008

 . זמן ארוכים פרקיוזאת לחירת חברים חדשים במקומם ב

  

, הממצאים וההמלצות, עיקר הליקוייםריכוז של את הדוחות המפורטים ואת הביקורת תעביר 

 . ות שייבחרוהמקומי י המועצותמבקרשל  ם, להמשך טיפולנושאיםמפולחים לפי 

 

 



 

 

 

שתי המועצות כל אחת מהביקורת מציעה לבנות מבנה ארגוני אפקטיבי ורזה עבור 

על ידי בעיריה משרות את ה לאיישוועדה המרחבית לתכנון ולבניה,  עבור ההמקומיות ו

בעלי ניסיון מקצועי הם וראות הדין להוימים עובדים מקצועיים שכישוריהם ותכונותיהם מתא

 ארגוניים בעלי ניסיון מוכח -חוץ  םשירותים תפעוליים מגורמי מוכח, להפריט או לקבל

 .    ומוצלח

 

כמעט בכל התחומים שנבדקו מניתוח כלל ממצאי הביקורת עולים מספר ממצאים רוחביים 

 והם :

  סטטוטורי מאושר,  סקר )באמצעות תוכנית אב שיש לה מעמד חסר תכנון ארוך טווח

 צרכיםעל תונים נכונים, מיפוי עדכני,  פרוגרמה עדכנית וכו"ב(, המבוסס על נ

 ולוקח בחשבון תרחישים ריאליים עתידיים, על הוראות הדין הרלוונטיות אמיתיים

 .  הכנסות הצפויותלהוצאות ולשלצדם אומדן ריאלי לעלויות, 

 

נו נגזרות תוכניות עבודה חלטות וממתכנון כאמור מניח מתווה בפני מקבלי הה

 משולבות תקציב.שנתיות 

 

 העבודה,  דבר שניתן לשיפור  ליכיהתבן היחידות השונות העדר בקרה ותיאום בי

רישות הטי שאחראי על ומערך לוגיסבאמצעות נוהלי עבודה ברורים,  עבודת צוות 

 שונות.בין יחידות ומחלקות העיריה ההפתוחה זרימת המידע והתקשרות על ו

 

 ,כל אחת בתחום   העדר אכיפה להוראות הדין באמצעות מחלקות העיריה השונות

 טיפולה,  בין אם מדובר בחקיקה ארצית ובין אם מדובר בחקיקת משנה.  

 
מודד עם וחוסר יכולת להתנוצרה סיטואציה של אנרכיה, העדר שליטה במצב זה, 

חשיפת העיריה בפני סיכונים ומאידך הפסד הכנסות ו העובדות שנקבעו בשטח מחד, 

   של נקיטה בהליכים משפטיים נגדה. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :נושאי ביקורת מרכזיים ועיקריים

 

 תכנון ובניה :  

 אינןהמאושרות בתחום שיפוט העיריה מפורטות המתאר ותוכניות התוכניות     -

 מעודכנות ואינן תואמות את קצב ההתפתחות דבר זה הוא אחת הסיבות     

 חלוקהאיחוד ותוכניות   ה בלתי חוקית בתחום שיפוט העיריה;לבני העיקריות     

 נן רשומות בלשכתאיהמשנה לתכנון ולבניה  תבוועדואושרו  חדשות שהוגשו     

  רישום המקרקעין;     

 

 )כל בניה רישוי שנקבעו למתן היתרללא השלמת תנאי הנעשה מבנים הרישוי     -

 בניגוד להוראות חוקים מסוימים, הליכי הרישוי נעשו במקראו  מקרה לגופו(     

  ;והתקנותה התכנון והבני     

  

 לב טרום הבניה עד שלבבכל השלבים החל מש הפיקוח על הבניה לא נערך    -

   ;האכלוס     

 

 אכיפתשם הוועדה המקומית לא נקטה בהליכים המשפטיים העומדים לרשותה ל    -

 דבר שגורם לחוסר שליטה בהיקף הבניההתקנות והבניה והוראות חוק התכנון      

  ית מחד ומאידך גורם להפסדי הכנסות; הבלתי חוק     

 

 לשנת הכספיםכספי מבוקר לא קוימה בקרה תקציבית ולא נערך דין וחשבון    -

 . מדי שנה, לכל המאוחר במרס 31שהסתיימה עד ליום                   

 

 : מים וביוב

 מאושרותתוכניות אב ולא קיימות  כנותמים אינן מעודלניות אב לביוב ותוכ     -

    ;לתחום המים ולתחום הביוב עבור העיריה      

 

 כפי שמחייב הדין. ביובתחום המים והביוב באמצעות תאגיד מים ולא נוהל     -

 

 



 

 

 

 :   משק מים

 תסקר תשתי ולא נערך (התשתיות הטמונותת תחתונה )לא הושלם סקר תשתי    -

 מצבה , כשבאמצעות הסקרים הנ"ל למדים עלשמלמד על מצב מדי המים עליונה     

 ובהתאם מכינים תוכנית אב לנושאהגלויות התשתיות הטמונות ו האמיתי של     

  ;משק המיםמצב לשיפור ריאליות ויעילות המים, תוכניות עבודה ופרוגראמות      

   

   לפי תחולת חיים; מדי המים, מדי השנה,ת כמומחמישית  הוחלפהלא      -

 

 בעיקר בשל מדידהאדמינסרטיבי, הוא בחלקו ש 30% -ל  פחת המים הנו מעל     -

 כמויות המים שנצרכו תיקונים שלובשל  ללא מדידה ואספקת מים נכונה לא      

   ;הוראות הדיןשאינם בהתאם ל ונמדדו      

 

 ,ישנות, נוזלות ובהן עומסי לחץ וחלק מהן המים לא תוחזקו של מערכת תשתיות     -

 היקף התיקונים והפיצוצים בתשתיות של מערכת המים מעיד על העובדה      

    ;גורם לפחת מים תפעוליזה , דבר מחייבת שדרוג ושיפור מערכתהש      

 

 ני בכך,קת מים למרות הצורך החיוענין אספלא נחקק חוק עזר אחיד לעיריה ב     -

 לחילופין לא עודכנו התעריפים בחוקי העזר של שתי המועצות המקומיות לענין      

 אספקת מים;        

 

 התעריפים בחוק עזר לדלית את כרמל )אספקת מים( אינם צמודים למדד בהעדר    -

 עזר לדלית אל כרמל  )הצמדה למדד( דבר שגרם ויגרום לעיריה ולמועצה חוק     

 דלית אל כרמל הפסד הכנסות משמעותי שאינו מכסה את עלויות מיתהמקו     

 קתן;וחזהמים ות הנחת תשתיות     

    

 פעלו חוקי עזר לענין אספקת מים של מועצה המקומית דלית אל כרמל ושללא הו -

 .פיא )בהתאמה לתחום השיפוט( כלשונםמקומית עוס מועצה

 

 

 

 



 

 

 

 הביוב : 

 והוזרמו אליהם שפכים כולל הציבורית לא תוחזקו  תשתיות של מערכת הביוב     -

 החלפה, בשל בלויות ומחייבות ילו חלק מהןואפתעשייתיים ללא שליטה שפכים       

 וכתוצאה מכך גלשו מי הביוב לשטחים פרטיים ופתוחים  קווי הביוב  קרסו כך      

 תברואתיים קשים;   ונוצרו מפגעים      

 

 ברים למערכתולכן נכסים רבים אינם מחוביוב הציבורית מערכת הלא הושלמה     -

 דבר אשר גרם להיווצרות מפגעים תברואתיים של גלישת מי הביוב הציבורית      

   ;וזיהום הביוב      

 

 באופןלא תוחזקו  קדם טיפול בשפכיםמכון י שאיבה לשפכים וומכונ םמתקני     -

 צבם מחייב תיקון או שדרוג; מבכללותם ו , חלקם אינם תקיניםנאות      

  

 למערכת הביוב הציבורית שיפוט מועצה מקומית עוספיא חוברונכסים בתחום      -

 מועצה המקומיתע"י ההיטל הביוב כדין על הודעה בעלים שלהם נמסרה ל כשלא      

 של ובמועד החיבור או התקנת ביובההיטל את בו ולא שילמו חוי לא ם הולכן       

 ; את הנכס שבבעלותם מש ישב הביוב ששל      

  

נכסים בתחום שיפוט מועצה חלק מההבעלים של בתקופות זמן מסוימות,   -

ת אל כרמל בהיטל ביוב לפי הצעת חוק עזר לדלי דלית אל כרמל חויבו מקומית

היטל מגולם כשמרכיב של הלגביה ו החקיקה למו הליכישלא הושכ )היטל ביוב(

 ;  כדין נגבתה לאהתקופתית ש "אגרת ביוב"ב

 

 דווח על מספר חיבורים פיראטיים למערכת הביוב הציבורית ולמערכת המים,     -

 בסמוךמנהליים, העיריה לא נקטה נגדם בהליכים משפטיים הן פליליים והן  אולם     

 . על כךלה שנועד  למועד     

 

 

 

 

 



 

 

 

 : , תיעול ורישוי עסקיםבטיחות

 

 זקים באופןאינם מתוחלרבות מוסדות ציבוריים יים תשתיות ומתקנים הנדס    -

 לקיומם, בין היתר, להיווצרות חלק מהמפגעים הבטיחותייםשוטף דבר שגורם      

 ;מסוכנים מבניםשל       

    

 בחלק מהמבנים והמתקנים  הציבוריים לא הוסדרה הנגישות לאוכלוסיית     -

 כפי שמחייב הדין;  בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות האנשים      

 

 לא ניתנו אישורי אכלוס טרם ים בתחום שיפוט העיריההציבורי םמבניהלחלק מ     -

 התאמת המבנהאת בכדי להבטיח או בסמוך למועד תחילת הפעלתם  חניכתם      

  ומניעת כל סכנה לציבור; לייעודו      

 

 א חוקקה חוק עזרנושא התיעול והניקוז ולבהעיריה לא קידמה תוכנית אב      -

 מתאים, מערכת התיעול והניקוז לא הושלמה ברחבי העיר ולכן נוצרים מפגעים      

 מאחר ולא הושלמה מערכת הביוב הציבורית(גם בטיחותיים ותברואתיים )      

 בתחום השיפוט העיריה; במספר מקומות      

    

 לרוב ע"י התושביםבטופוגרפיה שנעשים  יםשינויהחוקית ו -בלתי הבניה ה    -

 ני עובדות בשטח שבחלקן הןברחבי העיר, בקצב מהיר, מעמידים את העיריה בפ     

 מפגעים בטיחותיים קשים והם גורמים לנזקים בלתי הפיכים לסביבה במעמד     

 אף בחלק מהמקרים הדבר מקשה על יישום התכנון  .הקיימות ולתשתיות     

 ; המאושר שבתוקף     

 

 שים ובמדרכות שבתחום שיפוט העיריה, אשר אינם מתוחזקים, קיימיםכביב   -

   בטיחותיים ותברואתיים המסכנים את הציבור וגורמים לפגיעה בגוף  מפגעים    

 את העיריה בפני גל של תביעות וטענות;  הדבר חושף  וברכוש ועל כן    

 

 יקר בכבישיםקיימים שלטים מסחריים ועסקיים שהמוצבים בשטח הרבים, בע   -

 חותי וללא הרשאה מאת העיריה לכך;ובמדרכות,  באופן לא בטי     

 



 

 

 

 

 בין שכונות מגוריםפועלים עסקים טעוני רישוי, חלק מהם אפילו עסקים מסוכנים,    -

 , עסק שאינו תקין סק מתאים או מכח רישיוןבתחום שיפוט העיריה ללא רישיון ע    

 עשיה ומלאכה;אזור תהבלתי חוקית והעדר בעיקר לאור תופעת הבניה     

 

 פי תוכנית–תחום החניה והסדרי התנועה בכבישים ברחבי העיר אינו מוסדר על   -

 עוספיאללחניה והסדרי תנועה ומכח חוק עזר עירוני אחיד לדלית אל כרמל ו אב

סומנו מקומות חניה על סוגיהם לא לא הוסדרו וה(,  בהליכי חקיק )אשר נמצא

את הוראות הדין  דבר שמנע מהעיריה לאכוף הראשיים והמשניים בציריםהשונים ו

  .ים בכבישיםתיכתוצאה מכך נוצרו מפגעים בטיחותיים ותחבור  .באופן יעיל

 

עסקים בשכונות מגורים ללא התאמה תכנונית לרבות  להוסיף לכך כי פועלים

התכנון  )בהתאם לייעוד הנכס כקבוע בחוקהמחייב  בתקןהקצאת מקומות חניה 

ר גודש ומפגעים המפורטת החלה על האזור( דבר שיוצ והבניה, התקנות והתוכנית

 .בטיחותיים בסביבת העסקים

   

 : תברואה ואיכות הסביבה

 

לא קודמה הכנת תוכנית אב לנושא איכות הסביבה בתחום שיפוט העיריה ולא  -

 עיריה;יחזור הפסולת בתחום שיפוט הגובשה מדיניות ומתווה פעולה לענין מ

 

  .בעל מעמד סטטוטורי תקנישהנו לא נבנה מפג"ש לטיפול בפסולת גושית  -

 
ברחבי שטחים הפתוחים במקומות רבים לרבות להפסולת הגושית הושלכה  -

 .ללא בקרה ובהעדר שליטה של העיריהוזאת העיר, 

 
לחילופין לא טיפלה העיריה בפסולת הגושית לרבות הובלת כל כמויות הפסולת,  

המשרד להגנת מ המורשים לטפל בפסולת מסוג זה עפ"י היתר סולתלאתרי פ

 ;, לפיכך נוצרו מפגעים תברואתייםהסביבה, באופן שוטף

 

 



 

 

 

 

לא טופלו  (כולל גזם וחפצים מיושנים)ופסולת יבשה )כולל פסדים( פסולת רטובה  -

 .ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה באמצעות אמצעים טכנולוגיים

 

מעמד  כונו כ"תחנת מעבר" למרות שאין להןמספר מקומות של הם הושלכו

סולת בעיר סטטוטורי תקני, הן ע"י החברות הקבלניות שביצעו שירות פינוי הפ

בצורה לא מבוקרת וללא שליטת העיריה מחד, ומאידך  והן ע"י הציבור הרחב

 .חום זה לא היה יעיל ואפקטיבימערך האכיפה העירוני בת

, דבר שחשף את העיריה  תברואתיים וסביבתיים קשים לפיכך נוצרו מפגעים

 ;בפני סנקציות וצעדי אכיפה משפטיים ומנהליים של המשרד להגנת הסביבה

 

)באמצעות כקבוע בדין ולא פעלה הפסולת מחזור העיריה לא עמדה ביעדי  -

הפסולת על כל סוגיה השונים באופן שוטף, מדי יום,  כמויות  להובלת כלשלוחיה( 

 טמנה ומיחזור פסולת המורשים עפ"י היתר מהמשרד להגנת הסביבה;לאתרי ה

 

ינואר מדי שנה עבור ל 31 -י פסולת למשרד להגנת הסביבה עד ללא הוגשו מאזנ -

השנה שהסתיימה, או עד חודש מרץ מדי שנה לכל המאוחר,  כמתחייב מהוראות 

שורי , בעיקר בהעדר תעודות שקילה ואי2005-2008הדין, וזאת עבור השנים 

 על כל סוגי הפסולתהטמנה עבור כל כמויות הפסולת שייצרה העיריה ותושביה, 

 ; , בשנה שהסתיימההשונים

 

לטיפול במיחזור הפסולת מתאימים וכלים יבים העיריה לא העמידה תקצ -

הדברת לטיאוט כבישים ומדרכות ול, ובהובלתה והטמנתה באתרים מורשים לכך

   .באופן סדיר ושוטף מזיקים ועשבים

 
מעמידה בפני מקבלי ההחלטות את )ש העדר תוכנית אב לנושא איכות הסביבה

 הקצאת תקציביים מתאימים;ללא סייע  (האתגרים השונים בתחום זה

 

 .וקמו מתקנים תקניים לשחיטת בהמותלא נבנתה תשתית ולא ה -

 

 



 

 

 

 

י לחילופין לא אימצה העיריה דרכים חלופיות )לדוגמה : הובלת בשר מבוקר מבת

מטבחיים או משחטות צאן מאושרים( שיש בהם להבטיח מכירת בשר ראוי 

מחד, ומאידך לא ננקטו  למאכל ומניעת השחיטה השחורה בתחום שיפוט העיריה

של  נסגרו או הופסקה פעילותםפקח וטרינרי ולא באמצעות פעולות אכיפה 

 ; עסקים שמוכרים בשר המופק משחיטה שחורה

 

חוקי עזר בתחום התברואה ואיכות הסביבה שיש העיריה לא קידמה חקיקת  -

   .ושא פינוי פסולת תעשייתית מעסקיםבהם להסדיר את תחום זה לרבות נ

העיריה פינתה פסולת תעשייתית ועסקית מעסקים המייצרים כמויות  ,במצב זה

 חריגות,  על חשבונה ובעלויות גבוהות במצטבר. 

 

 

 : ימסמכים בעלי ערך כספיה וניהול נכסי העיר

 

, בין ניידי ובין דלא מקרקעיןכולל  נכסיהלעקבי ונאות רישום העיריה אינה מנהלת  -

אופן דרכי השימוש בהם וערכם, ואינה מנהלת מעקב אחר מצבם,  ניידי, 

 ;שמירתם

 

עיכבון לצורך ההביטחונות, דמי הבנקאיות או  הערבויותהעיריה אינה מנהלת את  -

 השלבים, כפי שמתחייב בהסכמים. , בכליםשירותהבטחת ביצוע פרויקטים ומתן 


