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עיקרי העשייה לשנת  2018במועצה
האזורית עמק יזרעאל
חוברת זו מסכמת את עיקר העשייה המתוכננת בכלל אגפי
ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה .מגוון העשייה
הרחב מבוסס על חזון המועצה ונוגע לתחומים רבים כגון
תשתיות והנדסה ,חברה ורווחה ,כלכלה ,חינוך ,ביטחון,
איכות סביבה ועוד .העמודים הבאים מפרטים את המטרות
שהצבנו לעצמנו לשנה הקרובה ,ואת מחויבותנו לפעול
לקידום הדברים למען כלל התושבים והיישובים במועצה.
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תקציר תכניות עבודה 2018
עיקרי העשייה לשנת  2018במועצה האזורית עמק יזרעאל

עיקרי העשייה המתוכננת ,ראש המועצה
דגשים עיקריים לשנים הבאות
 המשך המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית בתחום הפדגוגי והפיזי
 חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי והתרבות במועצה וביישוביה
 שיפור השירות לתושב ומתן שירותים דיגיטליים מתקדמים
 איכות הסביבה והחקלאות
 התייעלות אנרגטית ושימוש במונה נטו על מבני המועצה
 המשך צמיחת הישובים והעצמתם
 חיזוק פעילות רב-תרבותית באזורנו
 תעסוקה ועסקים קטנים
 הגברת רווחתם וביטחונם של התושבים

תשתיות לאומיות
 מניעת הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק.
 שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה ,לנוכח פעילות ועדות הקרקעות של משרד
הפנים
 הקמת ישוב חדש לבני העמק
 הפחתת עומסי התנועה ברחבי המועצה

תשתיות אזוריות
 קידום ופיתוח "שדרת העמק" לאורך כביש  73בין צומת נהלל למזרע
 חיבורי ישובים בדרכי נוף (היוגב – כפר ברוך; בית לחם הגלילית – כעביה; ציפורי –
הושעיה; בית שערים – רמת דוד; שמשית – זרזיר)

"זוהי ארצי ושדותיה ,זהו עמק יזרעאל"...
נתן אלתרמן
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אגף כלכלי
מטרות

יעדים

הרחבת בסיסי הפיתוח הכלכלי
המניב






סיום תכנון מפורט הרחבת אלון תבור שלב א
אישור סטטוטורי להרחבת אלון תבור שלב ב
שיווק  30דונם בשגיא 2000
סיום תכנון מפורט ותחילת עבודות תשתית ציבורית שלב ב'
בשגיא 2000
אישור הרחבת שגיא  2000בכ 800 -דונם
אישור סטטוטורי ותחילת תכנון מפורט אזור תעסוקה חדש
"מרחביה" כ 600 -דונם



קידום תכנית אזור תעסוקה חדש משותף מ.א .עמק יזרעאל-
יוקנעם .אישור מתכנן המחוז לעקרונות התכנון



סיוע בקידום אזור תעסוקה חדש "בית לחם" .הגעה להסכם
בין הצדדים



בחינת  3פרוייקטים ומיזמי פיתוח בחברה הכלכלית והבאתם
לאישור בצוות פיתוח



בחינה וקידום פרוייקטים עם הישובים




ביצוע משימות פיתוח במועצה
הרחבת מקורות התעסוקה
הנעה והכוונה של פעילות
הפיתוח הכלכלי במועצה
תכנון וקידום מיזמים לצמיחה
כלכלית ביישובי המועצה

איכות סביבה
מטרות

יעדים




מינוי יועץ ירוק לתב"עות
הטמעת הנושא בלפחות  4תב"עות




מיפוי מצב הזיהום באלון תבור
אישור תכנית פעולה באלון תבור בוועדת איכות סביבה ובוועדת
אכלוס של מנהלות אזור התעשייה
קליטת פקח לאזורי התעשייה

שמירה ושיקום שטחים בעלי
רגישות סביבתית




הגדרת השטחים והצגת תכנית פעולה אופרטיבית לביצוע
ביצוע התכנית המאושרת

צמצום יחסי של כמות הפסולת
להטמנה



הסדרת תשתיות לפינוי אשפה
ביישובים



קידום בניה בת קיימא

מניעת זיהום תעשייתי



חלוקת קומפוסטרים ל 15%-מסך בתי האב במועצה
בניית מסתורי אשפה ב 7-ישובים

אינטרנט
מטרות

הנגשת השירות באתר המועצה לתושב
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יעדים



התאמת אתר המועצה לסטנדרט של התושב במרכז
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אפשרי בריא
יעדים

מטרות


קידום נושא הבריאות בכלל מחלקות
המועצה ,ובקרב כלל לקוחות הקצה
(תושבים ,ספקים ,ישובים וכו')




הטמעת הנושא בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט)
כאחד מיעדי אגף חינוך
הוספת שני ישובים לפרויקט יישוב מקדם בריאות
קיום  2פעילויות בכל ישוב (הרצאות /סדנאות ופעיליות
נוספות) בנושאי פעילות גופנית ותזונה לתושבים

בטחון
יעדים

מטרות

הגדלת מערך המתנדבים בתכנית 'המתמיד'
שיפור מערך הביטחון במועצה



גיוס מתנדבים בישובי העמק




רכישת רחפנים
גיוס והכשרת צוות

בית האומנויות
יעדים

מטרות

בניית פרוגרמה לבית האמנויות 2025



הכנה ואישור פרוגרמה

הרחבת פעילות בית ספר מנגן



הוספת בית ספר אחד (מ 4-בתי ספר קיימים ל)5-

פיתוח פעילות קיץ במוסיקה ובמחול



ביצוע מחנה קיץ למוזיקה/מחול

הנדסה
יעדים

מטרות



התקנת מערכות גדולות וקטנות עפ"י המכרז :כ-10-
 12מלש"ח
הקמת  3קירויי מגרשים עם מערכות פוטו וולטאיות



עריכת סקר ב 2-יישובים והערכות למכרז




מכללה -מעונות ( 3.5ק"מ) -תכנית מאושרת
בשדרת העמק :תל עדשים -נהלל ( 12ק"מ)-
תכנון מפורט למקטעם שייבחרו
בין קיבוץ מרחביה למושב מרחביה ( 1ק"מ)-
ביצוע



הכנסת תוכניות למערכת  GISומידע הנדסי באגף



הצגת תוכנית צרכים למוסדות ומבני ציבור ,כתוצאה
מהגידול החזוי באוכלוסיה

תוכנת אחזקה



הטמעת תוכנת שליטה במערך התחזוקה

הרחבות



אישור המודל בצוות פיתוח

פיתוח אזור תעסוקה כפר יהושע -יוקנעם



הגשת תב"ע לאישור וועדה מחוזית

התקנת מערכות פוטו וולטאיות חשמל
נטו :כ 12-10-מלש"ח
התייעלות אנרגטית בתחום התאורה



שביל אופניים

GIS
תוכניות אב למבני ציבור
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הסעות חינוך מיוחד
יעדים

מטרות



המשך הטמעת המערכת
SHIFT

ביצוע פיילוט וחיבור  3רכבי הסעה לאפליקציה ייעודית לצורך מעקב
בזמן אמת

חינוך
יעדים

מטרות

גיבוש תכנית אב ארוכת טווח לחינוך
הקמת בית לחינוך
הכנסה של חדשנות חינוכית למערכת החינוך בבתי הספר
היסודיים
גיבוש תכניות בינוי  5שנתית
ביקור סדיר -הטמעת חוזר מנכ"ל הכולל שינויים בהגדרות
הנושרים ונהלים חדשים לטיפול בהפרת חוק חינוך חובה

פיתוח מקצועי של עובדי אגף החינוך ומזכירות בתי הספר




אישור תכנית אב
תחילת יישום



אישור פרוגרמה בצוות פיתוח



הכנסת  10בתי ספר לתכנית
החדשנות



אישור צרכי הבינוי בצוות פיתוח



כל התלמידים המוגדרים כנושרים
יאותרו ויטופלו



קיום מערך של  30שעות
השתלמות על בסיס התחומים
שיבחרו.

חינוך חברתי
יעדים

מטרות


פיתוח מערכות החינוך החברתי בישובים



הטמעת תכנית ניצנים בחינוך החברתי -קבלת
סיוע תקציבי להורים
מיסוד מערכות חינוך חברתי ב 3-ישובים
נוספים

חוג לכל ילד -שיפור המענה ויצירת מנגנון
מותאם ומגוון לילדי המועצה



הגעה ל 700-משתתפים בשנה"ל תשע"ט

הובלת פרויקטים חברתיים מגוונים



יצירת  2פרויקטים להרחבת הפעילות
החברתית ביישובי המועצה

יובלי העמק
מטרות

יעדים




אספקת שירותי מים
וביוב
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ביצוע  6פרויקטי ביוב
ביצוע  3פרוייקטים בתחום המים
שמירת פחת מים של עד  %8בישובים ואזה"ת שהמועצה והחברה מספקות
בהם מים
קבלת אחריות למע' המים והביוב של ישובים נוספים
ירידה של  %20בממוצע של כלל האינדיקטורים המזהמים בשפכים
המוזרמים למט"שים
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יישובים
יעדים

מטרות

מינוף הפעילות הקהילתית
בישובים




גיוס  4רכזי קהילה חדשים
קידום  3יוזמות חברתיות-קהילתיות

חיזוק ממשקי עבודה בתוך
היישובים





פורום למידת עמיתים לרכזים אחת לחודש
פורום למידה למנהלי קהילה אחת לחודש
הפקת חוברת המבוססת על התובנות מהפורומים



הכנת חוברת חומרי רקע ומידע על הרשויות הרלוונטיות כהכנה
להקמת האשכול ב2018-





קורסי ערבית ב 25-ישובים
קידום כ 10-יוזמות מקומיות משותפות
קיום ארוע שני ארועים שנתיים

קידום אשכול אזורי

חיזוק יחסי שכנות

מועצה ללא אלימות
יעדים

מטרות

מענים לתופעת האלימות ברשתות החברתיות בקרב
ילדים ,נוער ומבוגרים

מתן מענים לטיפול ומנעית אלימות מינית

שיח מכבד -צמצום תופעת תוקפנות כלפי בעלי
תפקידים



יצירת נוהל פעולה למקרי פגיעה
ברשת
 4הכשרות לצוותים חינוכיים
 10הרצאות וסדנאות להורים





מיפווי מענים והכוונה
 4הכשרות לצוותים חינוכיים
לפחות  7הרצאות להורים בנושא




יציאה בקמפיין פרסומי
הכשרת שגרירי שיח מכבד בישובים
בלפחות  5ישובים




מיחשוב
מטרות

יעדים

מערך טכנולוגי מעודכן ובטוח



שדרוג תכנית אנטיוירוס הארגונית ,כולל מערך החינוך

המשך הפעילות בעניין ההגנה מפני
סיכונים מן הסייבר



ביצוע  2הדרכות של עובדי המועצה בנושא

פיתוח מערך ניהול מידע דיגיטלי



הטמעת מערכת מועצתית ב 2-אגפים/מחלקות

שמירה על המידע ורציפות עבודה
בשוטף ובחירום




העברת חדר המחשבים הראשי למרחב מוגן במבנה המנ"מ
החלפת  16שרתים בבתי הספר

פתרון קבוע לבעיות התקשורת של
בי"ס עמקים תבור



סלילת סיב אופטי

שדרוג מחשבים ניידים למורים



שדרוג  100מחשבי מורים בני למעלה מ 5-שנים

שדרוג מערך המחשוב בגני הילדים



הכנת תכנית אב למחשוב גני הילדים
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מינהל הכנסות
יעדים

מטרות

העמקת חיוב וגבייה לצורך שמירה על יחס ארנונה
עסקים למגורים .%35 %65

שיפור השירות לתושב והתייעלות ארגונית



תוספת שנתית של  4מלש"ח
בארנונה עסקית



הטמעת מערך דיגיטלית מבוססת
 CRMוטפסים מקוונים
צירוף של כ 1,000-תושבים למערך
השירות הדיגיטלי



מניעת סמים ואלכוהול
יעדים

מטרות




העלאת המודעות לסכנות הנובעות משימוש
בחומרים ממכרים

קיום פעילויות בכ 15-יישובים
קיום פעילויות בכלל בתי הספר
התיכוניים

משאבי אנוש
יעדים

מטרות

הקניית כלים וידע מקצועי לעובדים
שיפור השירות ,העשרת התפקידים
והתמקצעות
שיפור תהליכים ויכולות הבקרה והניהול



קיום  10מפגשים ליישום תכנית הדרכה לבעלי
התפקידים השונים



סיום תהליך הכשרה ואיפיון מחודש של בעלי
התפקידים במחלקה



יישום ת ֹכנה לניהול המשאב האנושי תוך התאמתה
לצרכי הארגון

נוער
יעדים

מטרות



הטמעת מערכת מיפוי אקטיבי-דיגיטלי בקרב
ישובי המועצה




הקמת פורום ועדות נוער בישובים
קיומם של שני מפגשים מועצתיים במהלך
2018

חיזוק הקשר עם בתי הספר




הגדרת תפקיד רכז תחום בתי הספר
הגעה לשלושת בתי הספר התיכון במרחב
ל"הפסקה פעילה"

יצירת שיתוף פעולה בין כלל התנועות הפועלות
במרחב המועצה





הגדרת תפקיד רכז תנועות הנוער
יצירת פורום ש"ש אזורי
יצירת קשר עם תנועת בני עקיבא  -ברמה
המועצתית

הגעה למקסימום בני הנוער ברחבי המועצה
יצירת תקשורת אפקטיבית עם ועדות הנוער
בישובים
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הטמעת שביל יזרעאל בקרב קהילות המועצה

יצירת פלטפורמות לבני נוער בשכבות י'-י"ב
חיזוק מעגל המד"בים

יצירת פעילויות משותפות למען קיום משותף




המשך הגדרת תפקידו של רכז השביל
עבודה ע"ב תוכנית עבודה שאושרה בועדת
ההיגוי.



קיומו של מפעל לא תנועתי בקיץ הפונה
לשכבות אלה.



יצירת פורום מד"בים הנפגש עם מנהל
המחלקה באופן דו חודשי.



הגעת המד"בים בכפרים למליאות המד"בים
בישובים
הגעת בני הנוער בכפרים לפעילות אזורית
אחת.



סב יום
יעדים

מטרות

חיזוק הקשר עם קהילת הוותיקים ברחבי
המועצה




הוספת  500ותיקים לתפוצת העמותה
הגדלת מספר החברים בפייסבוק העמותה
בכ 70 -איש
פיתוח  2מגרשי פטנק ברחבי המועצה,
בשיתוף פעולה בין העמותה למוא"ז



טיפוח הקשר עם בתי הספר התיכוניים ויצירת
 2פעילויות חדשות לאורך השנה
קידום המסע הבנדורי – מסע של  15זוגות



הגדלת מספר המבקרים בסב יום מ 100-ל-
 120מבקרים בממוצע ליום
הגדלת מספר המנויים בקהילה תומכת מ-
 460ל480 -



הגשת הניירת הנדרשת לרשם העמותות עד
סוף שנת 2018


חיזוק הקשר הבנדורי


חיזוק הסב יום כמרכז יום במטרה לשמור על
אורח חיים בריא ומטיב של ותיקי האזור


מעבר מעמותה פרטית לעמותה עירונית

ספורט
יעדים

מטרות



הגדלת כמות משתתפים והיצע חוגים ב100-
משתתפים

הרחבת כלל פעילויות הספורט במועצה



הגדלה ופיתוח של  2סניפי ההתעמלות בעמק

המשך שיקום ענף הכדור עף




תוספת  2קבוצות
תוספת  30ילדים

כדור רשת



תוספת של  2קבוצות כדור רשת נשים ברחבי המועצה

קול קורא לשיפוץ מגרשים ביישובים



ביצוע ב 19 -ישובים

מגרש כדורגל אזורי בשריד



ביצוע תאורה

בניית מגרש 'סחבק' בבי"ס עמקים
תבור



הרחבת כלל פעילויות הספורט במועצה

הקמה
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פיקוח ואכיפה
יעדים

מטרות

אכיפת משליכי פסולת בשטחים הפתוחים



ביצוע של לפחות מארב אחד בחודש

מניעת נזקי החקלאות על ידי חיות הבר (תנים ,חזירי
בר) והרחקתן מאזורי המגורים



גיוס פקח רשות הטבע והגנים לטובת
מועצה אזורית עמק יזרעאל

טיפול בחתולי רחוב



עיקור וסירוס  600חתולי רחוב

צעירים
יעדים

מטרות



מענה של  39ישובים לקולות קוראים המיועדים לצעירים בנושאי
תרבות ,חינוך ,אפשרי בריא

תמיכה בצעירים וחיזוק
הקהילה



חלוקת מלגות מעורבות חברתית ל 40-סטודנטים

מתן מענה לצרכי החיילים
המשוחררים




קיום סדנא לחיילים משוחררים
קבלה הכרה ממשרד הביטחון והיחידה להכוונת חיילים משוחררים

הרחבת הפעילות לצעירים
ביישובים

קהילה ורווחה
יעדים

מטרות

קידום תחום הגיל הרך



מתן שירות ל  100משפחות בנושא הורות

קידום תכנית 'בשביל הצעירים'



עדכון תכנית עבודה באמצע השנה

פיתוח שרותים לאוכלוסיית להט"ב



מתן מענה לכ 10-צעירים והורים

קהילה תומכת לנכים



שירות תומך ל  15נכים המתגוררים בביתם



הקמת מרכז הכוונה ויעוץ לוותיק  .שירות ל
 200ותיקים
מעורבות של  200ותיקים בקהילה היישובית
והאזורית

מכללת קהילה פעילה-פיתוח והתמקצעות
ועדות פעילות בישובים



 20הכשרות לועדות ,מובילי קהילה והכשרות
אזוריות

חיזוק קהילתיות בישובים



ביצוע מעל  100מיזמים חברתיים

משלבים כוחות -גיבוש קהילתי



 30מיזמים ב 20-ישובים

יצירת מאגר אינטרנטי למיזמים חברתיים



 50יוזמות

הגברת אחריות קהילתית לפרט



יצירת פורום מועצתי לפעילי רווחה בישובים



יצירת  3ועדות בישובים הבדואים בתחום
ותיקים ונשים

פיתוח תכנית קהילה לדורות

עבודה קהילתית במגזר הבדואי
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 20תהליכי גישור ,מעגלי שיח והטמעת
השפה



חיזוק ,הקמה ותירגול של  35צוותי צח"י
בישובים



הכשרה מתנדבים להתמודדות עם מצבי
דחק ב 6-ישובים חדשים
ריענון צוות המתנדבים להתמודדות עם מצבי
דחק ב 3-ישובים

הקמת מטה מועצתי לניהול ההתנדבות בחירום



בניית נוהל הפעלה והכשרת  10אנשי צוות

הנגשת השרותים האזוריים של האגף לכלל
התושבים



בניית שלוחות במנשיה זבדה וסוועאד חמיירה

התמקצעות של האגף ,ייעול תהליכים פנים
ארגוניים והנגשת מידע




קידום כ  6תהליכי עבודה
יצירת תיק נהלים

הפעלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
שדרוג רמת צוותי החירום

יד מושטת בחירום  -כח ראשון



מכללת ותיקים
מעבר למערכת הרשמה דיגיטלית




ביצוע פיילוט
לפחות  %70מהלומדים ירשמו דרך המערכת
בשנה"ל תשע"ט

הגדלת מספר תושבי העמק הלומדים במכללה



 900תלמידים תושבי המועצה

קידום נשים
יעדים

מטרות


העצמת הישובים בפיתוח פעילויות לנשים במסגרת
פנימית – יום האישה ,מנהיגות ,בריאות ותעסוקת נשים

מענה של  20ישובים לקול קורא
בנושא מנהיגות נשים ביום האישה
הקרוב.

חיזוק שיתופי פעולה בין ישובים לפעילויות נשים
משותפות



ביצוע של שתי פעילויות משותפות

חיזוק נשים מובילות בקהילה לתפקידי הנהגה יישוביים
ומליאת המועצה




חמש נשים במליאה
שלוש ראשות ועד הנהלה בישובים

קליטה
יעדים

מטרות

קליטה מקסימלאית של עולים לאתר
קליטת רופאים  +14שנות וותק ,במסגרת כרטיס
פרויקט
קליטה מיטבית של העולים ,במסגרת תכנית 'בית
ראשון במולדת'



פתיחת  3כיתות אולפן (אחת בפברואר
ושתיים בספטמבר)



קבלת אישור לכרטיס פרויקט ממשרד
העליה והקליטה



 %80מכלל מסיימי התכנית מקבלים
תעודת גמר
 %90שיעורי השמה לעבודה בתום התכנית
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רווחת הפרט
יעדים

מטרות




קיום  7מפגשי הדרכה למנהלי מחלקות/אגפים
קיום  4מפגשי הדרכה למזכירות

חיזוק הקשר בין העובדים
להנהלה



מפגש היכרות עם מנכ"ל המועצה לכלל העובדים החדשים בבית
המועצה -פעמיים בשנה

גיבוש תכנית גמלאים



גיבוש רשימת הגמלאים והרמת כוסית ראש השנה ופסח

ביסוס נושא ההדרכה



בקרת תלושי השכר

הטמעת תכנת בקרת שכר בעבודה בשיתוף חשבת
המועצה

רישוי עסקים
יעדים

מטרות



תחילת תהליך עם  %100מהעסקים
ללא רישיון (על בסיס מיפוי) :כ 500-בתי
עסק



הגדלת מספר העסקים בעלי רישיון
עסק ב 50% -לפחות תוך  5שנים (10%
לשנה)

טיפול בעסקים ברמת סיכון גבוהה (כגון ,מסעדות,
מפעלים ,בתי מלאכה ,מכבסות ,תחנות דלק וכו)

הגדלת מספר עסקים

רכש ולוגיסטיקה
יעדים

מטרות


מיסוד תהליך ניהול ההתקשרויות
מול ספקים חיצוניים



צמצום החשבוניות שמגיעות לתשלום בהנחה"ש שאינן
מגובות בהסכם /מכרז /הזמנת רכש
הטמעת נהלי התקשרות תקינים מול ספקים בכל מחלקות
המועצה

שכר
יעדים

מטרות

התייעלות ארגונית ושיפור השירות
לעובד



הטמעת מערכת תלושי שכר וטפסי  106ו101-
אינטרנטית

תחבורה
יעדים

מטרות

שינויים והתאמה במערך ההיסעים בהלימה למצב
התנועה בכבישי העמק



מניעת איחורים כרוניים (מעל  10דקות
באיסוף ופיזור מבתי הספר)



בניית תכנית לבקרה ופיקוח מערך הסעות
חינוך רגיל ומיוחד
לפחות  3ביקורות מתועדות בשבוע

המשך בקרה ופיקוח
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תכנון אסטרטגי
יעדים

מטרות




בניית תכנית אסטרטגית להקמת מערך דיגיטלי ויציאה למכרז
הטמעת מערכות ב 2-מחלקות



הצגת תוכנית צרכים למוסדות ומבני ציבור ,כתוצאה מהגידול
החזוי באוכלוסיה

עדכון התכנית האסטרטגית



עדכון המסמך על בסיס פורמט חדש

בניית תהליך תכניות עבודה
מועצתיות



שדרוג הפורמט הקיים ושימוש בו ככלי עבודה ניהולי

פיתוח מערך ניהול מידע
דיגיטלי
תוכניות אב למבני ציבור

תמיכות
יעדים

מטרות



הגשת כל בקשות התמיכה והדוחות כנדרש

ביצוע מעקב רבעוני אחרי סטטוס בקשות

תקציב והנהלת חשבונות
יעדים

מטרות



התקנת מודול צפיה אינטרנטי בנתוני כרטסת של
נותני שירות וישובים .

החלטה עקרונית על הפעלת המודול
ותפעול שוטף של המערכת

תרבות
יעדים

מטרות

קידום מחוללי תרבות מקומיים
שינוי תמהיל הפרסום ומעבר לדיגיטל

הגדלת הכנסות מח' תרבות

שיפור השירות לתושב ובניית מאגר
לקוחות לשיווק ממוקד



ביצוע של  10ארועי תרבות בישובי המועצה על
טהרת כוחות מקומיים




הגדלת החשיפה לארועי תרבות בדיגיטל ב%30
חיסכון של  %20בהוצאות על פרסום במקומונים



הגדלת מספר המנויים ב ,%10-לעומת השנה
הקודמת
הגדלת מספר השכרות אולם ב ,%10-לעומת השנה
הקודמת



הגדלת רוכשי הכרטיסים במערכת הדיגיטלית ב
 ,%20לעומת השנה הקודמת
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