אשכול רשויות
יהודה ושומרון
תכנית עבודה
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דבר היו”ר
חברים ושותפים יקרים!
לאחר כ  3שנים של תהליכים לגיבוש ואישור האשכול ,לשמחתנו
התחלנו בחודשים האחרונים ליצוק תכנים שיביאו לשגשוג
ורווחה לחברים בו.
הקמת האשכול באה מאותה חשיבה ושותפות להגברת השרות ואיכות החיים
לתושבינו ,למציאת דרכים להפחתת העלויות וחיסכון כספי וכן יצירת בסיס משותף
לתכנון אזורי ומציאת שת”פים בתחומי עניין שונים.
אין לי ספק שללא הפתיחות ,השותפות וראיית התמונה המלאה שלכם לא היינו יכולים
להתקדם ועל כך תודתי אליכם כראשי הרשויות המנהיגים את הדרך ולנציגיכם
בהנהלת האשכול העושים תפקידם נאמנה.
כאן המקום להודות לקרן מנכ”לית האשכול ולצוות העובדים המתקדם תוך כדי למידה.
דרך מאתגרת (גם ללא הקורונה) לפנינו ובס”ד נעשה ונצליח.
בתודה ורק טוב,
יגאל להב
ראש מועצת קרני שומרון
ויו”ר האשכול
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דבר המנכ”לית
אשכול רשויות יהודה ושומרון החל לפעול בעידן מאתגר ביותר
בו המציאות משתנה לנגד עיננו .המפגשים שהיינו מורגלים
באמצעותם להכיר וללמוד נעלמו כמעט לחלוטין מחיינו
והשותפים שלנו או אנחנו מבודדים ומרוחקים.
התפתחות אשכול רשויות יהודה ושומרון מתרחשת בתקופה בו המשק בהאטה
קיצונית ,המדינה פועלת בחוסר יציבות שלטונית ותקציב המדינה ,המהווה בסיס
פעילות וביטוי ממשי למדיניות ,אינו עדכני .מעבר לכל אלה ,החברה הישראלית בתוך
כלל אזרחי העולם והרשויות המקומיות מתוקף תפקידן מתמודדות עם תחלואה
גוברת כבר כמעט שנה .לשותפות בין הרשויות המקומיות יש ערך רב בעתות שגרה,
ערך זה אף גדול יותר בעת הזאת.
נושאי תוכנית העבודה לשנת  2021המוצגים בחוברת זו אושרו למעשה ב28-
באוקטובר  ,2020במפגש מועצת האשכול לאחר סבב מפגשים עם נציגי כל הרשויות.
אנו נמצאים בעיצומה של העשייה ,פועלים בחדווה ובמרץ מתוך תחושת שליחות
והודיה על ההזדמנות לפעול בעידן זה בתחומים בעלי חשיבות גדולה ומתפללים
להצלחה לטובת כולנו.
אני מבקשת להודות לכל אחד מכם על האמון ועל השותפות ,ליו"ר האשכול מר
יגאל להב ,על המסירות ועל הקשב.
תודה מיוחדת לצוות העובדים באשכול על ההשקעה הרבה.
בברכת עשייה מבורכת והצלחה משותפת,
קרן גפן
מנכ”לית
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תעודת זהות

אורנית
9,000
תושבים

צו ההקמה של אשכול יהודה ושומרון
נחתם במרץ  ,2020עם התאגדותן של
 14הרשויות לאיגוד ערים מסוג אשכול

בית אל
6,500
תושבים

מרחב
האשכול מתפרס על  4.6מיליון
דונם ,מאזור מחלף עירון בצפון ועד
ים המלח בדרום מזרח.

באשכול למעלה מ250,000 -
תושבים ב 9-מועצת מקומיות,
 4מועצות אזוריות ,ועירייה.

תושבים

בקעת הירדן
5,500

תושבים ב 21-יישובים

גבעת זאב
18,000
תושבים

הר אדר
4,500

מגילות ים המלח
2,000

מטה בנימין
70,000

עמנואל
4,000

קדומים
5,000

תושבים ב 7-יישובים

תושבים ב 45-יישובים

תושבים

קרני שומרון
10,000

שומרון
45,000

תושבים
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תושבים

מודיעין עילית
75,000

תושבים

תושבים

אלפי מנשה
8,000

אלקנה
4,000

תושבים ב 34-יישובים

תושבים

תושבים

* לפי נתוני למ"ס 2018

חברי מועצת האשכול
אורנית
ניר ברטל

אלפי מנשה
אודליה גוטל

גבעת זאב
אבנר דובדבני

הר אדר
דודי אשכנזי

עמנואל
יוסף דיין

קדומים
ענבר לוין

מועצה
מקומית

ראש הרשות
מועצה
מקומית

גזבר

מועצה
מקומית

מנכ”ל

מועצה
מקומית

מנכ”לית

מועצה
מקומית

גזבר

מגילות

עיריית מודיעין עילית
אבי עדן

מטה בנימין
יהודה אליהו

קרני שומרון
יגאל להב

שומרון
דווידי בן ציון

אלקנה
אסף מינצר
מועצה
מקומית

ראש הרשות

מועצה
אזורית

דוד בלאו

מנכ”ל

מועצה
מקומית

בית אל
שירה ליבמן

בקעת הירדן
אורית ארציאלי

מנכ”ל

מועצה
מקומית

ראש הרשות
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מועצה
מקומית

מנכ”לית

גזבר

מועצה
אזורית

סגן ראש הרשות

מועצה
אזורית

מנכ”לית וגזברית

מועצה
אזורית

מנכ”ל

הקמת האשכול
הקמת ועדות היגוי לתכנון,
התנעה וליווי פרויקטים:

מפגשים עם בעלי תפקידים ברשויות
ועם שותפים פוטנציאליים

הקמת אדמיניסטרציה וכספים

פסולת

דיגיטציה

רשויות

אקדמיה

אינדקס ורישום

גיוס כוח אדם

נציגים מהרשויות ומאיגודי
ערים לאיכות סביבה

נציגים מרשויות האשכול

רשויות האשכול
ורשויות נוספים

אוניברסיטת אריאל

רכישת תוכנות רישום שכר,
כתיבת נהלי עבודה הגדרת
ספר תקציב

גיוס כוח אדם ויועץ
משפטי קבוע

וטרינריה

מכרזים משותפים

משרדי ממשלה

גופים אזוריים

פתיחת הארגון

הצטיידות המשרד

נציגים מרשויות האשכול

נציגים מרשויות האשכול

משרד הרווחה ,המשרד
להגנת הסביבה

אשכולות ,רשויות וגופים
אזוריים נוספים

פתיחת חשבון ,שע”מ,
ביטוח לאומי ,מס הכנסה

שיפוץ המשרדים
והצטיידות

תיירות

המראה

חוסן

איגודי ערים לאכ”ס

בנק

השקת לוגו האשכול

מנהלי עמותות ומחלקות
התיירות במועצות האזוריות
ובעיר מודיעין עילית

צוות משותף מודיעין
עילית  -אשכול

מתי”א ,מרכז חוסן שומרון

שומרון ויהודה

פתיחת חשבון בנק לאשכול
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מיתוג ושפה ויזואלית

מחזון לתוכנית עבודה
גיבוש חזון אשכולי דורש בשלות של השותפים ושל השותפות.
חזון לאשכול יהודה ושומרון יגובש בתהליך מובנה וסדור יחד
עם הרשויות ויתייחס למאפייני האזור הייחודיים ,לרשויות
ולתושבים וייצג את החלום אותו נרצה להגשים בשנים הקרובות
יחד.
בשלב זה של חיי האשכול הוגדרו מספר כיווני פעולה אשר
מיישמים במהותם את חזון האשכולות של משרד הפנים:

עקרונות הפעולה של תוכנית העבודה האשכולית
יתרונות לגודל
צמצום פערים

האשכול יקדם חשיבה ועשייה אזורית
שתשפר את איכות החיים של התושבים
ביהודה ושומרון

פיתוח כלכלי אזורי
תוכנית העבודה הנוכחית תואמת את עקרונות הפעולה ובונה
תשתיות טובות לשותפות ולרשויות.

יעדים אסטרטגיים וכיווני פעולה המהווים את הביטוי
המעשי של החזון ומסלילים את הדרך לתוכנית העבודה
המדויקת – יגובשו וינוסחו במהלך 2021
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תכנית עבודה
עיקרי היעדים

דיגיטציה
• מיפוי מצב קיים ברשויות
• תוכנית אב אשכולית
• יישום פרוייקט אשכולי ראשון

קהילה ,ילדים ונוער
הכנת תוכנית פעולה
ליציאה מהמשבר .מיקוד
במשפחות עם ילדים

וטרינריה

סביבה וקיימות

תיירות

• תכנון מערך הפסולת האזורי

• תכנון הקמת מערך שירות איזורי

• מיפוי מפת התיירות האזורית

• מכרז איסוף-פינוי משותף

• מיפוי מצב קיים ברשויות

• מיקוד בפרוייקט אזורי אחד

קהילה בוגרת

תעסוקה
הקמת מינהלת תעסוקה
במודיעין עילית

הקמת מערך סיוע
לאזרחים ותיקים

רכש
• פרסום  10מכרזים לרשויות
• רכישה והטמעת שימוש
במערכת מקוונת
• הקמת פורום רכש אשכולי
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דיגיטציה
כתיבת תכנית אב לדיגיטציה לאשכול ולרשויות החברות בו

ועדת היגוי

התקציב שלנו
 1.260מיליון ₪
(המטה לישראל דיגיטלית ומשרד הפנים)

המלצות ועדת ההיגוי

שי רוזנצווייג

שירה ליבמן

ראש הרשות
אלפי מנשה

מנכ”ל
בית אל

אפרת פרגא

דקלה יקותיאלי

חברת AlterNet

מנמ”רית
מודיעין עילית

מנהלת השירות לתושב
מוא”ז מטה בנימין

מה כבר הספקנו

ברק חלף

קרן כהן

מנמ”ר
מוא”ז שומרון

ע .ראש המועצה
קדומים

היועץ המקצועי שלנו

איפיון המצב הקיים ברשויות האשכול
וגיבוש  31מהלכים מומלצים

הקמת פרויקט הBI-
הקמת מערך  GISמרכזי
הקמת יחידת חדשנות וטכנולוגיה אשכולית
פרסום מכרזי עיר חכמה בצורה מרוכזת

יעדים להמשך השנה
גיוס תקציב המשכי
הקמת פרוייקט אחד לפחות מתוך
המלצות הועדה

*התרשים הינו דוגמא ולכן לא מוצגים בו כל הרשויות
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גיבוש מסמכים רשותיים פרטניים לכל
רשות באשכול

סביבה וקיימות
פינוי וטיפול בפסולת

ועדת היגוי

התקציב שלנו
ממתינים לפרסום קול קורא המיועד לאשכולות עבור
תכנון מערך הפסולת האזורי .האשכולות האזוריים
הותיקים עוסקים בתכנון ובהקמה של מערכים
אזוריים באמצעות תקציב המשרד להגנת הסביבה.
צפוי תקציב בהיקף של כ  40 -מיליון ₪

מה כבר הספקנו
איחוד כוחות עם איגודי ערים לאיכות הסביבה
מפגשים עם אנשי הקשר במשרד להגנת
הסביבה
איסוף וריכוז נתוני פסולת מכל הרשויות בשיתוף
איגודי ערים לאכ”ס
פרסום מכרז ליועץ שילווה את האשכול בתכנון
המערך האזורי
סיורים בתחנות הטיפול בפסול בעמנואל-
יוניברס ,ובעטרות -גרינט

יעדים להמשך השנה

ניר ברטל

איצ’ה מאיר

ראש הרשות
אורנית

מנכ”ל
איגוד ערים לאיכות הסביבה -שומרון

ניצן לוי

אבנר דובדבני

מנכ”ל
איגוד ערים לאיכות הסביבה -יהודה

גזבר
גבעת זאב

אבי עדן

אודליה גוטל

גזבר
מודיעין-עילית

מנכ”ל
אלפי מנשה

ועדת ההיגוי תתכנס עם פרסום הקול הקורא לתכנון
מערך פינוי הפסולת האזורי
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קצה

לפסולת

תכנון פתרונות
חקלאית
בחירת יועץ שילווה את האשכול
בתחום זה
פרסום מכרז משותף לאיסוף ופינוי
אשפה
תכנון מערך האיסוף האזורי
גיבוש הסכם משותף לרשויות עם
התחנה “יוניברס” בעמנואל

וטרינריה
התקציב שלנו
₪ 800,000

היועץ המקצועי שלנו
חברת ERA

מה כבר הספקנו
איפיון המצב הקיים ברשויות האשכול

ועדת היגוי

המלצות ועדת ההיגוי
הקמה מדורגת של מערך השירותים.
חלק מהרשויות בכל פעימה.
הקמת מערך עם לפחות  3תקני וטרינר
הרחבת השירותים עם הצלחת ההקמה
בכל פעימה

יעדים להמשך השנה
גיוס מנהל המערך

דודי אשכנזי

מאיר ארונוביץ

מנכ”ל
הר אדר

מנכ”ל
קרני שומרון

אורית ארציאלי

אבנר גולדשמיט

מנכ”לית וגזברית
מוא”ז בקעת הירדן

סמנכ”ל
מוא”ז שומרון

הקמת השירות בפעימה הראשונה
מדידת הצלחה ע”פ היקף וזמינות השירות
(יבחן ע”י מס’ הפניות למוקד ,גובה
התקציב התוספתי שגוייס ואוגם ,היקף
המשרה היחסי לרשות ,זמני תגובה
לקריאות ועוד)
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מערך וטרינרי אחוד
המערך הוטרינרי האחוד נותן מענה
לפערים הקיימים בשירות בשטח והוא קם
במטרה לשפר ולייעל את השירות

תיירות
התקציב שלנו
500,000

₪

מה כבר הספקנו
התקיימה פגישה משותפת עם בעלי
תפקידים מקרב רשויות האשכול
ומחוצה לו .בפגישה הוצגה הפעילות
בתחום התיירות באזור והועלו רעיונות
לשיתופי פעולה אפשריים.
נבנים קשרים עם משרד התיירות
לקבלת תקציבים וסיוע בתכנון ובהקמת
תשתיות

יעדים להמשך השנה
גיוס תקציבים נוספים לכתיבת
תכנית אב אזורית עדכנית והקמת
תשתיות תיירות
גיוס יועץ מקצועי לליווי האשכול
הקמת פרויקט אחד מתוך תכנית האב
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קהילה ,ילדים ונוער
קצת רקע
משבר הקורונה הביא
למצב חסר תקדים בו
ילדים שוהים בביתם,
מחוץ למסגרות החינוך
במשך תקופה ממושכת.
איכות הלמידה נפגעה
והיבטים חברתיים ורגשיים
רבים השופעו מהמצב
ואנו ניצבים מול מציאות
מאתגרת ולא מוכרת.
אשכול יו”ש מאופיין
צעירה
באוכלוסיה
ורבים מתושביו הם
ילדים ונוער .לכן טבעי
שנרצה להתייחס ,בעיקר
בתקופה מאתגרת זו,
למצבי הקיצון שנוצרו

בקרב הצעירים כתוצאה
מהסגרים הממושכים.
מניסיונם של אשכולות
אחרים בארץ ניתן ללמוד
שהשותפות מאפשרת
חשיבה מעמיקה ,מציאת
פתרונות רוחביים ויכולת
טובה יותר לגיוס משאבים
הן כספיים והן אחרים.
אנו מציעים להקים צוות
משימה משותף ,עם
בעלי מקצוע שילוו את
החשיבה .מטרת הצוות:
תוכנית פעולה ליציאה
והיערכות
מהמשבר
לשגרה החדשה תוך מתן
מענה לאתגרים הרבים.

התקציב שלנו
500,000 + / ₪ 200,000

יעדים להמשך השנה
₪

מה כבר הספקנו
התקיימו מפגשי התייעצות ראשוניים
ורתימת שותפים מקרב הקואליציה
החברה
לטראומה,
הישראלית
למתנ”סים ,אוניברסיטת אריאל ,מרכז
מהות ומנטורים בתחום הנחיית קבוצות
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הקמת צוות משימה מקרב רשויות
האשכול
גיוס אנשי מקצוע לליווי החשיבה
הקמת חממה שתלווה את גיבוש וטיפוח
היוזמות לטובת הכנת תוכנית יציאה
ממשבר הקורונה
יישום התוכנית בליווי החממה
הקמת מנגנון המשכי להתמודדות עם
האתגרים בעידן הנוכחי

קהילה בוגרת
סיוע לאזרחים ותיקים

קצת רקע
באשכול יו”ש מתגוררים
 16,000בני .60+
חלק ניכר מאוכלוסייה
זו היא הדור המייסד
של ההתיישבות באזור.
ביהודה
ההתיישבות
ושומרון בחלקה הגדול
היא התיישבות קהילתית
מהשירותים
וחלק
הציבוריים זמינים במידה
נמוכה יחסית לערים
או למרכזי אוכלוסייה
גדולים .יחד עם זאת,
האופי הקהילתי של
ההתיישבות הוא חוזקה
על בסיסה אפשר להרחיב
את הסיוע הניתן לאזרחים
הוותיקים ברשויות.

אריאל
אוניברסיטת
מעוניינת בשיתוף פעולה
עם אשכול הרשויות באופן
שיאפשר לאוניברסיטה
להביא את היתרונות שלה
לידי ביטוי בקהילה ,כך
שמפגש המשאבים של
האוניברסיטה והצרכים
של הרשויות באשכול
מענה
להניב
יכול
איכותי לאוכלוסיית הגיל
השלישי.
אנו מציעים הקמת צוות
משותף עם נציגי הרשויות
והאוניברסיטה לטובת
הקמת מערך סיוע לבני
הגיל השלישי ברשויות
האשכול.

התקציב שלנו
קיימת הרשאה לתקצוב האשכול
שירותי רווחה אזוריים
₪ 325,000
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יעדים להמשך השנה
הקמת צוות היגוי – אזרחים ותיקים
הגדרת סלי שירותים – סל בסיסי וסלים
בתוספת תשלום
הגדרת קבוצות מתנדבים לפי תחומים
מקרב סטודנטים שצריכים להתנדב
בקהילה בעבור מלגות ו\או בתחומי
הלימוד שלהם
הגדרת מערך ההפעלה ושגרות הניהול,
המעקב והבקרה

תעסוקה
מינהלת תעסוקה ועסקים
אזורית במודיעין עילית
במסגרת תכנית ההמראה

התקציב שלנו

יעדים להמשך השנה

 10מיליון
בכפוף לאישור ועדת ההשקעות של
משרדי הפנים והאוצר

הצגה וקבלת אישור לתקציב בוועדת
ההשקעות בכפוף לקבלת התקציב:

₪

מה כבר הספקנו
הוגשה תוכנית עסקית מפורטת לוועדת
ההשקעות ,שעניינה הקמת מינהלת
בעלת “ 3זרועות”
 1.גיוס ומשיכת מעסיקים לעיר מודיעין
עילית ע”י איתור שטחי מסחר ו תמריצים
2.מרכז הכשרות מוטות תעסוקה
3.מתחם עבודה משותף ליזמים בו
יתקיימו תהליכי מנטורינג והאצת מיזמים

גיוס מנהל מינהלת
כתיבת תקנון השותפות ,תהליכי
העבודה והיעדים של המינהלת
הקמת מתחם עבודה משותף ליזמים
(האב)
גיוס צוות עובדים בהתאם לגאנט
ההפעלה
פתיחת שני קורסים במרכז
ההכשרות במהלך השנה
ביצוע סקר תעסוקה רחב
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רכש
התקציב שלנו
₪ 200,000
(משרד הפנים)

מנהל הפרויקט
חזי דרקסלר

ועדת היגוי

יעדים להמשך השנה

יוסף דיין

שירה ליבמן

מנכ”ל
עמנואל

מנכ”ל
בית אל

יוסף הדרי

שמוליק בדיחי

גזבר
ארונית

מנכ”ל
קדומים

אייל גרשוני

שוקי גוטרמן

מנהל תפעול
מוא”ז שומרון

מנהל רכש
מודיעין-עילית

המלצות ועדת ההיגוי
מה כבר הספקנו
מיפוי תחומי רכש
החלטה על רשימת המכרזים
לפעימה הראשונה
בחינת מערכת מקוונת לניהול
התקשרויות

גביית תקורה מהיקף הרכש כתמריץ
להגדלת השימוש
גביית תקורה ניהולית מהספקים
פרסום מכרזים בעלי פוטנציאל
הוזלה גדול\הגדלת היצע המציעים\
כאלה שיסייעו בהפחתת התעסקות
מנהלתית ברשויות המקומיות
הקמת פורום רכש אשכולי
16

רכישה והטמעה של “האשכולית”-
מערכת מקוונת לניהולההתקשרויות
משלב בחירת הספק
פרסום של  10מכרזים
מדדי הצלחה (יבחנו בין השאר
היקף השימוש ,היקף הרכש ,מידת
התועלת האופרטיבית והכספית
לרשויות)
הקמת פורום רכש אשכולי והפעלתו

בניית השותפות
התקציב שלנו
200,000

₪

(משרד הפנים)

התשתית עיקרית על בסיסה מקיימים את
הפעילות הפורה באשכול היא שותפות.
בניית השותפות הינה משימה בפני עצמה.
השותפות היא:
בין הרשויות
ביננו לבין בעלי עניין נוספים בשטח
בין אשכול יו"ש לאשכולות אחרים בארץ
בין האשכול למשרדי ממשלה
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יעדים להמשך השנה
הקמת פורום ראשי רשויות האשכול -
שלושה מפגשי עומק לגיבוש עקרונות
פעולת האשכול והתוויית מדיניות
מפגש מועצת אשכול עם אשכול
אזורי אחר – אחד השנה לפחות
הקמת פורום רכש אשכולי
הקמת פורום קשרי אקדמיה–
פיתוח מיזם משותף אחד עד שניים
עם אוניברסיטת אריאל
קידום שת”פ עם המטה לישראל
דיגיטלית ורשות התקשוב והאשכול
בנושא קידום הדיגיטציה

הצעת תקציב | 2021
התקציב הרגיל

שם הסעיף התקציבי

תקציב 2020

הצעת תקציב 2021

שכר הנהלה
שכר מנהל פרויקטים
שכר רכז אדמיניסטרטיבי
הוצאות רכב מנהלה
שכר דירה
אחזקת משרדים,
חשבונות וניקיון
הנהלת חשבונות
ייעוץ משפטי
הוצאות מימון
ציוד משרדי
פרסום שיווק ויח"צ
פרסום מכרזים
כנסים ואירוח
תקשורת ואתר אינטרנט
מחשוב ומיכון משרדי
ייעוץ וסקרים

₪ 261,027

₪ 750,000

₪ 13,870
₪ 17,500
₪ 1,254

₪ 190,000

₪ 15,000

₪ 15,770

₪ 38,000

₪ 21,000

₪ 62,000

₪ 414

₪ 5,000

₪ 570

₪ 5,000

₪ 2,660
₪ 1,150
₪ 1,500
₪ 1,120
-

₪ 50,000

סה”כ

₪ 70,000
₪ 70,000
₪ 50,000

₪ 20,000
₪ 30,000
₪ 10,000
₪ 35,000
₪ 100,000

1,500,000
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₪

תקציב בלתי רגיל – התב”ר
תקציב

שם הפרויקט

פירוט ההכנסות
נושא/הערות

מענק הקמה -הקמת האשכול

מענק הקמה -פעילות

השתתפות משרדי ממשלה אחרים
₪ 387,900

יחידת הרכש המשותף
חינוך
בריאות
קיימות

מענק ארגוני לאשכול לייעוץ פנימי
ולבניית שותפות  -יועצים
דיגיטציה

₪ 200,000
₪ 200,000
₪ 80,000
₪ 20,000
₪ 200,000
₪ 1,265,800

דיגיטציה -תוספת
וטרינריה
תיירות
מסגרת פנויה

בתהליכי אישור 2021
בתהליכי אישור 2021
בתהליכי אישור 2021
בתהליכי אישור 2021

פסולת*

ממתינים לפרסום קו”ק של משרד
החקלאות לתכנון המערך האזורי

₪ 350,000
₪ 800,000
₪ 500,000
₪ 500,000
₪ 40,000,000
₪ 6,000,000+

הוגשה בקשה ל 10 -הרשאה קיימת של
משרד נגב-גליל
מיליון ₪
לטובת פיתוח כלכלי
ומענים לתעסוקה

תכנית ההמראה -מנהלת
התעסוקה במודיעין עילית*
אישכול שירותים חברתיים
יחידת פיתוח כלכלי-אזורי

בתהליכי אישור  ,2021יורחב
בהמשך ל600,000 -
בתהליכי אישור  ,2021יורחב
בהמשך ל 1.1 -מיליון

₪ 325,000
₪ 853,000

סך התקציב המאושר

2,153,700

סך התקציב כולל
הרשאות בהמתנה

3,528,000

₪

₪

(ללא המראה ופסולת)

*בכפוף לקבלת התקציב
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“

לבד אנחנו טיפה אחת
יחד אנחנו אוקיינוס שלם

“

ריונוסוקה סאטורו

תמיד כאן לשמוע הצעות ייעול ,שיפורים והארות
קרן גפן
מנכ”לית האשכול
050-626-3151

נעה ג’קסון
עוזרת מנכ”לית
050-406-3100

חזי דרקסלר
מנהל פרויקטים
050-721-8182

