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 2019 יביול 01פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

במשרדי המועצה  1.7.2019, שני בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המקומית.

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

חברי 

 המועצה:

 ,   אלינור בראל, ,רגבאביב אפרת מזרחי, , שניר שבתאי, תבור  מנחם ברגב, אביטל

 אהרון שיאחי, ןשחר אית

 

 ג'קלין בן עמי אריקסון נעדרו: 

 

צוות  

 מקצועי:

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי

 גזבר המועצה  -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר –קנין ומוניק ו

 מהנדסת המועצה -שרון פישמן פישמן שרון 

 דוברת המועצה -אושרת נגר  -אושרת נגר

 שפטייועץ מ - אסף בן לוי

 מנהל אגף שפ"מ -שלומי גרנוב

 

  ל סדר היום:ע

 צהועעדכונים ראש המ .1

 אישור תב"רים .2

 דיון והחלטות –קיון במושבות ינ מבצע .3

 עדכון -סטטוס שביל אופניים בין המושבות  .4

 עדכון-תכנית עבודה להחלפת תאורת רחובות .5

 עדכון -ועדת רווחה .6

 המועצה תבוועדועדכון חברים  .7

 מות והנצחה, מיגור אלימות עם מיגור סמים ואלכוהולשימור ש -אחוד ועדות .8

 תקציב -דיון והמשך להחלטת ההנהלה בנוגע לקיום אירוע לעסקים .9

 הצעת פתרון -דיון בנוגע לנגררים במושבות .10

 תכנית סיורים בשכונות.  .11

 ,ברכה

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 
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 כוז החלטות הנהלת המועצהרי

 

 התב"ריםהנהלת המועצה מאשרת את נספח  1

 הנהלת המועצה מאשרת: 2

 .ועדות המועצהועדכון חברים ב .1

 איחוד ועדת הנצחה ושמות לתוך ועדת שימור. .2

 איחוד ועדת מיגור אלימות לתוך ועדת מיגור סמים ואלכוהול. .3
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 יון והחלטותד

 

 עדכונים ראש המועצה. 1

ידע וכמות הפרויקטים אשר מתנהלים במישור במסגרת שיתוף ושיקוף המ איתי ויסברג:

המקצועי, ברצוני להתחיל לחשוף אתכם לנעשה בשגרת העובדה שלנו כמטה 

 מקצועי.

 פרויקטים.  מספר כל ישיבה אתחיל בסקירה של 

 סוקר מספר פרויקטים

לפני מספר חודשים שאלתי לגבי הסדרי תנועה ברחוב הארז, מיתון תנועה שביל  שחר איתן:

  ם וכו'אופני

בציפורן יש תכנית מיתון תנועה. יש הורדת מהירות תנועה ואמצעים כמו הנחת  שרון פישמן:

 במפרים, אני יכולה לשבת איתך פרטני ולהראות לך. 

מי שבעה חודשים.  לסיום עבודה תוך הציפורן והשיש המזרחי יצאו לדרך. צפי איתי ויסברג:

 רויקטים מוזמן.ל כל הפאת הסקירה עשירצה להגיע ולשמוע 

תושבים , חנני רויכמן,  3לפני מספר חודשים הקמתי צוות של  -תארתכנית המ

יגאל שוורצמן ומיכל בן שושן +מהנדס הועדה , לעבור על הערות לתוכנית 

  המתאר. 

שאני מעריך מאוד את תרומתם וגם הודתי , לצוות זה הצטרפו תושבים נוספים

 .בוועדה המחוזיתבפורומים שונים לרבות בישיבה  להם

הצוות בנה מסמך הערות ארוך מקצועי ומפורט , אשר עבר לצוות התכנון 

 לתגובה.

 מתכננת המחוז וצוות התכנון שלנו ,ר הועדה המחוזית"לפני שבועיים בנוכחות יו

מעבר על ההערות , ולבסוף הוחלט שמהנדסת המועצה  שכללההתקיימה פגישה 

 . המחוז , על מנת לקדם את התכנית תמשיך ישיבות מקצועיות מול מתכננת

 ?של המתנדבים תה פגישה עם הצוותיהי שחר איתן:

  עדכון. מונה על ידי  מול המהנדסת , פגישתתואמה פגישה של הצוות אשר  :איתי ויסברג

מה שיותר יתאים לכעל מנת שצ, או ביום שישי "תיקבע פגישה נוספת אחה שרון פישמן:

 משתתפים.

התכנית המועצה עמד בכל הדרישות, צוות התכנון של  -פינוי בינוי גבעת חן איתי ויסברג:

וא המרכיב הכלכלי, שירגיע את נותר מרכיב אחרון לסגור וה לקראת הפקדה,

 היזם.

 העניין התחבורתי מדאיג מאוד.  שחר איתן:

  שמטפל בנושא. יש צוות מקצועי  איתי ויסברג:

.  יח"ד 570מדתי אותם, כרגע מתוכננות עם כל ההקלות ראיתי את המספרים, ל שרון פישמן:
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 .זאת תכנית שמשנה את בנימינה, כרגע הנתונים מאפשרים זאת

על כל אתגרי התחבורה, לאחר מכן נבקש  אמור לשבתשאנחנו מקימים צוות  איתי ויסברג:

אגף ההנדסה. כל הצד הדרומי והמערבי של המושבה צריך מעבודה מקצועית 

 . )בדיקת היתכנות תנועתית( של בה"ת לעבור תהליך

 .אמרו שהתכנית לא עובדת שחר איתן:

 ת שעבר אישור, זה נמצא במסמכי התכנית. "יש בה איתי ויסברג:

 האם כל האזור עשה היתכנות תחבורתית? נראה לי שזה לא נעשה.  שחר איתן:

ה אם אי אפשר לבנות שם. אין היתרי בניה, לא תבנ . ענקים צוות , יש שם תב" איתי ויסברג:

תה תכנית יהיהצוות שיקום יעשה את הדיונים שלו, במיוחד באזור ההדרים. 

 רחבה.

בכל מקרה לאור בקשות החברים , אנו נתאם עם יועץ התנועה של התוכנית  ניצן גרמן

 פגישה להנהלה על מנת לעלות את החששות והשאלות.

 

 םיר"תבאישור . 2

, האם היה קשר עם פורמאלייםשיפוץ מוסדות בלתי  אש"ח עבור 250 של 907תב"ר  שניר שבתאי:

 האחראים על המוסדות האלה?

 כן. על בסיס סיורים קודמים. איתי ויסברג:

 לפועל ואני התה תכנית שלא יצאיאני יודע ששבט גפן טענו שבזמנו של פינקי הי שניר שבתאי:

 רוצה לדעת שאין כפילויות בתכנית.

תה יכנית שהיאני לא מכירה ת נו משתפים פעולה איתם ובקשר איתם כל הזמן.אנח ניצן גרמן:

 ותוקצבה בעבר, אבל שיח מלא היה מולם כל הזמן.

ושיפוץ מוסדות הזמני לשפ"ח,  ברים חדשים, הסבת המשל"בגדול יש לנו שני תב צור אוריון:

 בלתי פורמאליים. 

שאר החדרים יהיו יחד עם המתנ"ס לפעילות  מבנה אחד יהיה לשירות הפסיכולוגי, מוניק וקנין:

 חוגית של הקהילה.

 האם אפשר יהיה  להוסיף לוח למרכז למידה? שניר שבתאי:

 יש לוח, תהיה כיתה לחוגי יישום. אפשר יהיה לקבוע עם יאיר רכז הנוער. מוניק וקנין:

וסף בבוקר יש שם היל"ה, ואחה"צ הפעילות מתואמת עם יאיר. בקיץ נותנים מקום נ

 אם צריך.

אש"ח על המנה שעשינו בהתחלה,  670יש תוספת  -פיתוח מוסדות חינוך -905"ר בת  צור אוריון:

אנחנו פועלים להביא תקציב למימון החלק של זה בעיקר לפרויקט האיטום, 

 אמירים, יכול להיות שיהיה עדכון.

 נצביע עליהם ? מי בעד?  –תברי"ם  איתי ויסברג:
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 הצבעה:

 9 -בעד

 0 -נגד

  0 -נמנע

 רים מאושר."נספח התב

 

 דיון והחלטות –קיון במושבות ימבצע נ. 3

ינון, פינות מיחזור. חלק מהדברים כבר ג, מבצע ליישור קו, ברמת ניקיוןיעה מצ אפרת מזרחי:

נעשו, הרעיון להכיר שבעת הזו העניים נשואות לשינוי, בשביל להיראות צריך לעשות 

בגבעת עדה רואים צוות גינון שעובד ומבצע נקיון יסודי.  מבצע. המבצע הוא הכרחי.

 .ימי בנימינה לא נראה טובטיילת בבנימינה 

  בדיוק השבוע טיפלו בימי בנימינה איתי ויסברג:

 מה המטרה של המבצע?  שחר איתן:

 .המחזוראני מציעה תכנית עבודה למבצע נקיון ובפינות  אפרת מזרחי:

על פי  לא המועצה אלא התושבים. ראיתי את העובדים עוברים ואוספיםהבעיה היא  שניר שבתאי:

  אנשים הוציאו גרוטאות לא ביום ההוצאה. יום פינוי , שעתיים אחר כך 

התושבים מלכלכים וצריך לדאוג . המחזוראני מתחברת למה שאמרו על פינות  אלינור בראל:

 שיהיה שם נקי. 

 יעבודריכה להיות שיטה שתעבוד ביעילות ואיפה שלא אני נגד מבצע. למועצה צ מנחם ברגב: 

אם כל אחד ידאג לסביבה ויבין שהשטח הציבורי לבוא למועצה בטענות.  –ביעילות 

צריך לצאת עם הוא שטח שלנו, והתושבים ידאגו לשמור על סביבתם, העסק יעבוד. 

 צריך לשים שילוט, לצאת בפרסום  המבצעים האלה לא שווים כלום.קמפיין. 

 רוצה לישר קו ושיתנו שבוע עבודה. אפרת מזרחי:

 אם לא יהיה פיקוח תהיה בעיה. מנחם בר גב:

אני נגד מבצעים. אני בעד שיטה. יותר חשוב שהמנגנון יעבוד, מבצע אומר שצריך  איתי ויסברג:

 לעצור הכל. היום השיטה מתחילה לעבוד, בואו נעשה מעקב.

  ה?מי בעד  המבצע שאפרת הציע החלטה :

 הצבעה:

  4 -בעד

 (איתי ויסברג, שחר איתן, שניר שבתאי, מנחם ברגב, אביטל תבור) 5  -נגד

 0 -נמנע

 התקבל. לאהחלטה: מבצע הניקיון 
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 עדכון -סטטוס שביל אופניים בין המושבות . 4

-מגבעת עדה עד הרכבת, כולל שביל הליכה. מתחיל בסו 653תכנון לשביל שיגיע עד  שרון פישמן:

ועד הרכבת. השביל נמצא בתחום הדרך מה שדורש תכנון מאוד מוקפד של  גוד

החתך ברוב במקומות הוא של הולכי רגל, יכולה להגיד שהתכנון הסופי עם  .שביל

 יועץ תנועה ויועץ נופי. 

, מעבר מוסדר, הגשר עתידי. יהיה גשר שיחצה את הכביש ך לכבישייש שטח ששי ויסברג:איתי 

מסך העלויות.  70%ראשוני של התחבורה הסכים לתקצוב נחל. משרד יהיה ב

נותר  מיליון. 13.5ועומד היום על  ליון שקלישעה ממדן הראשוני היה סביב תוהא

אנחנו בקשר  מהשבחה.יהיה חלק מעלות הפרויקט, ככל הנראה  30%למועצה לממן 

ניים , גם לאופל יהיה שביל מרכזי לשביל אופנייםעם קק"ל, משרד התיירות, השבי

חשמליים, לשני כיוונים וגם להולכי רגל לריצה, לספורט. המטרה שלנו היא להביא 

 . ר. תאורה משתנה, סולאריתמקק"ל את הכסף, גינות, ברזיות, שימו

יש לנו את השביל של אורט, מגיע עד  .יעקוב לזיכרוןאני רוצה לחבר את השביל 

לחבר אותו לפסי רכבת לפני לשוני ומתחבר למושבה, ושם הוא נתקע. אנחנו רוצים 

יגיע עד תחנת הרכבת. ש רחוב השישבשהם יוצאים ולעשות שביל מצפון המושבה 

שממנה נוכל להמשיך.  , יש לנו רשת שבילי אופנייםאם אנחנו נעשה את הקטע הזה

 .בקעת הנדיב, הר חורשן

 שישה וחצי קילומטר של הכביש, יש תכנון פיזי מלא.  פישמן: שרון

יש שתי אופציות. או לעשות את כל השביל בלי אם לא נצליח לגייס את כל הכסף   ברג:ויס איתי

זאת פשרה .לא בדיוק מה שאנחנו ד צומת גבעת עדה. הולכי רגל, אופציה שניה ע

 רוצים. 

 שלב אחד אופניים ושלב שני הולכי רגל? מה המניעה לעשות בשני שלבים? שחר איתן:

 והאם באמת שווה לעשות את זה. ת שעומדים מבחינה תקציבית אני צריך לראו איתי ויסברג:

 נבצע עם קבלן מורשה של נתיבי ישראל  שרון פישמן:

שעובדת עם כל נושא הגז, יש להם תקציבים  יש עמותות? ויש תושבת גבעת עדה אפרת מזרחי:

 .נחמדים ושווה להזמין אותה

תות. העמותות מתרכזות כרגע בערים ולא תה פגישה שניסינו לקדם על פי עמויהי שרון פישמן:

 פיילוט שמנסים לקדם בשיתוף משרד התחבורה וכל מיני עמותות יש ביישובים.

 הם מתרכזים כרגע בערים. אנחנו מנסים למצוא אלטרנטיבות לגייס.

תכנוני של מתכננים עם צוות חשיבה  ציה הקודמת. נבסוף הקד יקט הוצגהפרו איתי ויסברג:

 עדה.  בעת מבנימינה ומג

 השאלה אם יש טעם להניע את הפרויקט חלקית? :מנחם ברגב

אנחנו נבדוק אם מפרקים את השביל לחתיכות ובאיזה תקציב מדובר. לדעתי  איתי ויסברג:

 כשאתה עולה על השטח נכון לעשות את שני החלקים. 
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 עדכון -תכנית עבודה להחלפת תאורת רחוב . 5

 הכנת המכרז להתייעלות אנרגטית.ם אחרונים של תהליכיבאנחנו  צור אוריון:

מכרז  תוקצב, מאושר על ידי משרד הפנים. שבוע הבא רוצים להיות עםהוא מ איתי ויסברג:

 רוצים פיילוט שיעבוד. ננסה כמה רחובות בתור פיילוט.  2019ולצאת לדרך. סוף 

 האם מדובר בהחלפת כל העמוד?  אפרת מזרחי:

 , נצא קודם כל עם הפיילוט.על פי הסקר שנעשה ועל פי צורך כמובן איתי ויסברג:

 

 ועדת רווחה . 6

הועדה לא התקיימה. בגודל המטרה להקים מקום שנוכל לאחסן ציוד לאבלים,  אלינור בראל:

לשמחות, מזון למשפחות נזקקות שמקבלות מזון על בסיס שבועי.  אנחנו 

, שמיכות, לולים, שיכול לשמש לשים מצעיםצריכים מקום ומשם נצא לדרך. 

 אנשים. אנחנו צריכים מבנה לאחסון מזון יבש. 

 ועדה, תגידי מה  אתם צריכים וננסה לדאוג לכם.ולאחר שתעשו דיון ב איתי ויסברג:

יש לנו עורכי דין במושבות שמוכנים  –נוהל אבלות  -נושא שני בוועדה   אלינור בראל:

לעזור  מילוי טפסים בעת הצורך, להירתם לתהליך ולעזור למשפחות ב

ים רוצלמשפחות מרגע שקורה המקרה וללוות אותם צעד אחר צעד. אנחנו 

עובדות סוציאליות שילוו את התהליך של משפחות אבלות  -צוות שיעזור

ובקשיים. רוצה שיגיעו מהרווחה. במידה ויש ילדים צריכה שיהיה מישהו 

 שיטפל בהם.

וך תמיד מגיעים מהחינוך, לגבי רווחה המון משפחות לא מבחינת החינ  וקנין:מוניק ו

 מעוניינות שיגיעו אליהם. 

 

  עדכון חברים בוועדות המועצה. 7

 .ו ושלחו דברים שנשארו פתוחיםרכולם איש ניצן גרמן:

 שתי החלטות שצריך לאשר במליאה מלבד עדכון החברים.

 איחוד ועדת הנצחה ושמות לתוך ועדת שימור. .1

 מיגור אלימות לתוך ועדת מיגור סמים ואלכוהול.איחוד ועדת  .2

 הצבעה:

 9 -בעד

 0 -נגד

  0-נמנע
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 רוע לעסקים ידיון המשך להחלטת ההנהלה בנוגע קיום א .9   

אחד במייסדים ואחד באזור תעשייה. דיברנו על שני אירועים לעסקים.  איתי ויסברג:

 אנחנו בעד.  –החלטה אחת 

 סף.מאיפה להביא כ -החלטה שניה

רוע של יתאורה, סגירה, בטחון. הא₪,  11,000רוע במייסדים עלות של יאה שניר שבתאי:

 ₪ .  60,000אזור התעשייה יעלה בסביבות 

 .לבדוק מקורות הכנסהצריך  אפרת מזרחי:

 לתקצב מתוכועדת צעירים, אפשר ולו₪  70,000לאחר בדיקה ישנו תקציב של  שניר שבתאי:

 . ארועילטובת ה 20%

 לדעתי התקציב נמצא ברווחה, צריך לבדוק עם ענת.  צור אוריון:

אני רוצה שתבדקו את ההעברה מסעיף לסעיף. לגבי פסטיבל של הקיץ, רוצה  שניר שבתאי:

 שיהיה כמו פורים בתעשייה. 

נצטרך לבקש תשלום על שימוש  –יש כמה אופציות: אופציה ראשונה 

אופציה שלישית לגבות מהתושבים במתחם, אופציה שניה: למצוא ספונסר, ו

 מחיר סמלי.

 החלטה עד סוף השבוע צור צריך לחזור אליי ואל שניר , ולבדוק אם אפשרי.  תי ויסברג:יא

 רוע הזה. המטרה להראות הכנסות. יאבדוק הכנסות של הא שניר שבתאי:

 ₪. 30,000צריך לנסות להוריד את העלות ל צור אוריון: 

 בדוק.אנסה ל שניר שבתאי:

 

 

 הצעת פתרון -. דיון בנוגע לנגררים במושבות10

על פי חוק העזר , נגרר אשר אינו רתום לרכב אינו רשאי לעמוד במרחב  איתי ויסברג:

 הציבורי.

 , מה ההבדל בין להחנות משאית או נגרר? אין מצוקת חניות אפרת מזרחי:

ציבור יפסיד מקום חניה במקום למה שההציבור מממן חניות לפי יחס מסוים,  איתי ויסברג:

 שבעל מקצוע יאפסן דברים במחסן?

 יש מצוקות חניה באזורים מסוימים. ניצן גרמן:

 אני לא מבין למה נותנים דוחות לעגלות.  אהרון שיאחי:

 כי חוק העזר אינו מתיר לחנות במרחב הציבורי נגרר. –התשובה  איתי ויסברג:

 בחניונים אשר מורשים למשאיות .מקום  , נסדירבנו עליושהפתרון שח

נגדיל צורך ,על פי המקומות לפי הצורך ונראה  5-6נשים שלט מוסדר, נקצה  

 בהמשך. כמו כן צריך לוודא שמשפטית זה פתור. ניקח חוות דעת ונתקדם. 
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 הצבעה:

 9 -בעד

 0 -נגד

 0-נמנע

 

  . תכנית סיורים בשכונות 11                                     

, שחר איתן, שניר שבתאימבחינת נציגים שלנו הגיעו:  כמה אנשים הגיעו? איתי ויסברג:

 גרנוב וניצן גרמן. אלינור בראל, אביטל תבור שלומי

תושבים, התושבים הגיעו טעונים, חלקם חשבו  5-6כשהתחלנו את הסיור היו  שניר שבתאי:

, התושבים אמרו שמדובר על פינוי בינוי. הסברנו את המטרה לשמה הגענו

 שלא סומכים על המועצה, חלקם הלכו, הגיעו עוד תושבים, לאחר כמה דקות

ושוב, היו כאלה שצעקו והלכו, והיו אלה של להט, הצלחנו לאגד אותם לסיור 

לא שנשארו. השכונה היא שכונה קשה, טוענים שמבטיחים להם דברים ו

מה תחומים . ריכזנו את השיחה לכמקיימים אותם. מצפים למינימום

 מרכזיים: 

 נראות המושבה .1

 לא הצלחנו לכוון אותם לשם. -פרויקטים קהילתיים .2

 ניצן ושלומי הגיעו והתושבים צעקו עליהם.  .3

תעשה טוב להם תושבים נצטרך לדאוג להם, התכנית גם אם קשה ל .4

 ולמועצה, אני רוצה להגיד תודה לניצן ולשלומי.

 סיור הבא יהיה ביוספטל .5

 ל גן שעשועים, גיזום, ברזיות מקולקלות. רוב התלונות היו ע .6

שומיים. יש מה ללמוד , איך יקחו אחריות, צריך דברים ייבכדי שהתושבים י שחר איתן:

 להכין סיור, לדעתי יש יותר חשיבות לשיח. צריך להבין מה קשה לתושבים.

יעו בעלי גלקראת סוף הסיור שלומי דיבר עם התושבים, יש משמעות שה

 יגים לקחו אחריות.תפקידים והנצ

 לדעתי, חשוב שאיתי יגיע לסיורים.

שעובדי היוזמה ברוכה , אך עובד מועצה לא ילך לסיורים אלה, אני לא מוכן  תי ויסברג:יא

. יטיים. בסיור פוליטי לא מערבבים עובדיםיהיו חשופים לויכוחים פול ציבור

ממצאים,  לכן אין לי בעיה שנעשה סיור, אני מוכן להצטרף. אנחנו נביא

 של המועצה.לשמור על העובדים  חובתי להנהלה. תכנית עבודהו

 

  בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

                                                                   

 גאיתי ויסבר   

 עצהראש המו   
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 נספח א':

 

 2019ביולי  22 מליאהם לישיבת יר"נספח תב
 

 

 תברי"ם חדשים

 

מספר 
 תב"ר

 שם התב"ר
תקציב 
 מבוקש

 מקור המימון

הסבת המשלב הזמני  906
 500,000 לשפ"ח

 קרנות הרשות

שיפוץ מבני חינוך לא  907
 250,000 פורמאלי במועצה

 קרנות הרשות

 

 עדכון תברי"ם

 

מספר 
 תב"ר

 שם התב"ר
תקציב 
 מאושר

תוספת / 
 )הפחתה(

תקציב 
 מבוקש

 מקור המימון

857 
ני ציוד וריהוט ג

ילדים ובתי 
 ספר

 מפעל הפיס* 945,000 200,000 745,000

פיתוח מוסדות  905
 חינוך

80,000 
500,000 
580,000 

    - 
670,000 
670,000 

80,000 
1,170,000 
1,250,000 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

סה"כ
 

 
 לבתי ספר₪  100,000לגני ילדים ו ₪  100,000( בסך של 631/2019ו  630/2019*אישור מפעל הפיס )מענקים 

 
 

 סגירת תברי"ם

 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

תקציב 
 מאושר

תוספת / 
 )הפחתה(

תקציב 
 מבוקש

עודף/)גרעון( 
 מימוני

 מקור המימון

חניות לכלי  720
 795,717 (42,283) 838,000 רכב

42,283 
קרנות הרשות

 

884 
תכנית אב 

לחינוך 
 ולספורט

30,000 
100,000 
130,000 

(3,043) 
1,742 

(1,301) 

26,957 
101,742 
128,699 

(1,742) 
משרד התרבות 

 והספורט
 קרנות הרשות

סה"כ
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 פתיחהדף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 מקורות מימון:

 חדש 0 הסבת המשלב למבנה שפח 906
 

 סכום ומקור השינוי: עדכון תקציב: מהות השינוי
תוספת תקציב/ הקטנת  סגירה פתיחה/ עדכון/ 

 תקציב/תקציב חדש
 מקרן השבחה  500,000

 
 תכנית ביצוע )הערכה(:

 אמדן הפרויקט בתאום עם מהנדסת המועצה.

 תכנון מפורט יועבר בהמשך.

 ההקצאה הנוכחית כוללת את עלות התכנון.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ביולי  01הנהלה מיום רוטוקול ישיבת פ                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     

 

- 12 - 

 

 

 

  

 פתיחהדף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: תב"רמספר 
 מאושר:

 מקורות מימון:

שיפוץ מבני חינוך לא  907
 פורמאלי

 חדש 0

 
 סכום ומקור השינוי: עדכון תקציב: מהות השינוי

תוספת תקציב/ הקטנת  פתיחה/ עדכון/ סגירה 
 תקציב/תקציב חדש

 מקרן השבחה  250,000

 
 תכנית ביצוע )הערכה(:

 ירותים עבודות, ביוב, מים, חשמל ועוד.העבודות המתוכננות כוללות שיפוץ הש

 העבודות יבוצעו במבני חינוך לא פורמלי ברחבי הרשות )תנועות נוער חוגים ועוד(.
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 27/06/2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 מקורות מימון:

ציוד וריהוט לגני ילדים  857
 מפעל הפיס 745,000 פרולבתי ס

 
 סכום ומקור השינוי: עדכון: מהות השינוי

 ממפעל הפיס ₪   200,000 תוספת תקציב/ הקטנת תקציב פתיחה/ עדכון/ סגירה 
 

 תכנית ביצוע )הערכה(:

 רקע:

התוספת מיועדת להצטיידות גני ילדים ובתי ספר לקראת שנת הלמודים תש"פ בהתאם לאישור 

 לבתי ספר.₪  100,000לגני ילדים ו ₪  100,000( 631/2019ו  630/2019ת ממפעל הפיס )בקשו

 פירוט ההשקעה:

 ₪  100,000הצטיידות גני ילדים 

 ₪  100,000הצטיידות בתי ספר  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יתרת תב"ר נוכחית: תאריך פתיחת התב"ר: 
01/09/2014 3,740 
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 27.6.2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
תקציב  שם: מספר תב"ר

 מאושר:
 מקורות מימון:

שיפוץ ופיתוח מוסדות  905
 חינוך

 500,000קרן השבחה :  580,000
 (M21) 80,000משרד החינוך : 

    
 

 סכום ומקור השינוי: עדכון תקציב: מהות השינוי
תוספת תקציב/ הקטנת  פתיחה/ עדכון/ סגירה 

 תקציב/תקציב חדש
 השבחהמקרן   670,000

 תכנית ביצוע )הערכה(:

תב"ר 905

אומדןמ"רמקוםנושא

           50,000מוסדות חינוךעבודות מפרוט שהעבירה מוניק

           20,000מוסדות חינוךהזמנות מסגרת שיפוצי קיץ 

           15,000גנ"ישדרוג מטבח

           40,000גנ"ישדרוג 2 גנ"י 

           25,000גנ"ישדרוג חלונות גנ"י 

           20,000מוסדות חינוךביוב 

           40,000גנ"יהצללה 2 גנים

           15,000מוסדות חינוךבדיקת קרינה

           20,000אשכולותשיפוץ איטום קירות

           10,000גנ"יחול גנ"י 

           10,000מוסדות חינוךיועץ חשמל

           15,000מוסדות חינוךאגרונום

           35,000מוסדות חינוךקוסטרוקטור

           10,000מוסדות חינוךיועץ כיבוי אש

           20,000מוסדות חינוךתיקוני בטיחות אש

           50,000מוסדות חינוךתיקוני בטיחות

           20,000אשכולותגידור

M21 120,000אמיריםכיתות         

עבודות איטום

בית ספר אמירים 

         2200286,000)שלב א'+ב'(

עבודות איטום

אורט - אולם 

             607,800ספורט תחתון

           64083,200בית ספר הריםעבודות איטום

           25032,500גן גפן + גן שקדעבודות איטום

עבודות איטום

גן תאנה + גן 

           25032,500חרצית

           22028,600גן אלונים+ניצניםעבודות איטום

           62,776בצ"מ

      1,068,376סה"כ לפני מע"מ

         181,624מע"מ

      1,250,000סה"כ אמדן עבודות 

עבודות שיפוצי קיץ 2019

 
 אש"ח 580יתרה בתב"ר נכון להיום 
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 27/06/2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 מקורות מימון:

 קרן השבחה 838,000 חניות לכלי רכב 720
 

 סכום ומקור השינוי: עדכון: מהות השינוי
 לקרן השבחה₪   42,283 תקציב/ הקטנת תקציבתוספת  פתיחה/ עדכון/ סגירה 

 
 תכנית ביצוע )הערכה(:

 רקע:

 הפרויקט הסתיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יתרת תב"ר נוכחית: תאריך פתיחת התב"ר: 
01/01/2011 42,283  ₪ 
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 27/06/2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 מון:מקורות מי

ומשרד ₪(  100,000קרן השבחה ) 130,000 תכנית אב לחינוך ולספורט 884
 ₪( 30,000התרבות והספורט )

 
 סכום ומקור השינוי: עדכון: מהות השינוי

תוספת לקרן השבחה,  ₪  1.742 תוספת תקציב/ הקטנת תקציב פתיחה/ עדכון/ סגירה 
הקטנת תקציב משרד ₪  3,043

 התרבות והספורט
 

 נית ביצוע )הערכה(:תכ
 רקע:

 הפרויקט הסתיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יתרת תב"ר נוכחית: תאריך פתיחת התב"ר: 
06/12/2016 1,301   ₪ 

 
 


