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דיווחי ראש המועצה.
אישור פרוטוקול הנהלה מספר .40
מנוי חניה לחופי הים בתחום המועצה האזורית עמק חפר–דיון וקבלת החלטה ,מציג אלון הימן ,מנכ"ל
החברה הכלכלית.
תבר"ים.

 .1דיווחי ראש המועצה:
א .אני שמח לבשר כי משרד החינוך נענה לבקשתנו להעניק לחווה הלימודית בחוות הנוי ,סמל מוסד רשמי.
הודות לכך ,תלמידי עמק חפר והסביבה ילמדו על נושא החקלאות ,הנוי והבוטניקה .חוות הנוי ממוקמת ליד
המרכז האקדמי רופין ושישנם רק עוד  2-3חוות כאלו בכל הארץ .המועצה לקחה תחת חסותה את החווה
הזו למרות שהיא איננה בתחום האחריות של המועצה אלא בתחום האחריות של מדרשת רופין.
אנו נמצאים בימים אלו בהליך של העברת בעלות ,זהו הליך מתמשך ואלדד ,סגן ראש המועצה ,מטפל בהליך
זה באופן ישיר ורציף ע"מ ליישמו .השנה ,במסגרת הפנימית שלנו ,התחלנו להפעיל מספר כיתות בחוות הנוי,
משמע ע"ח תקציב המועצה.
המשמעות בהענקת סמל מוסד רשמי מהווה אסמכתא כי יתקבל תקציב לאיוש מנהל בי"ס ומורים ,מימון
הסעות וכו'.
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את כל המשאבים הללו אנחנו מימנו השנה והחל משנה הבאה הם ימומנו ע"י משרד החינוך ואנו כמקובל
בנוהל נשתתף בעלות של כ.20%-15% -
כל בי"ס שלוקח על עצמו תוכנית מחייבת עורך מצינג' (שיטה המופעלת בישראל לתקצוב רשויות מקומיות
על ידי המדינה) ,משמע בית הספר מקבל הקצאה של שעה אחת מהחווה והקצאה של שעה אחת מהמערכת.
אנו מקווים להגיע למספר של  700-800ילדים שישתמשו בשירותי החווה הלימודית.
אלדד ,אני חושב שיהיה נכון לערוך בתחילת השנה אירוע פתיחה חגיגי עם התלמידים ועם חברי ההנהלה.
ב .התחדשות בחינוך -היום התקיים דיון אשר הצביע על הפעילויות שלנו בתחום ההתחדשות לקראת השנה
הבאה .אנחנו מקימים מרכז השתלמות במועצה ,מעין קמפוס מועצתי ,שיעצים ויחזק את נושא ההתחדשות
בחינוך ויפתח אותה .אנו כיום חולשים על כל בתי הספר היסודיים בצורה אינטנסיבית ומתקדמת.
בית ספר יובלים ובית ספר שדות ביצעו הליך של התאמת כיתות הלימוד לתוכנית הלימודים החדשה שלהם.
בית ספר הרא"ל ,כפר ויתקין ,בית יצחק ,אביחיל וקדם נמצאים בתוך הליך וישלימו אותו בחודשי הקיץ.
אנו לא מסתפקים רק בהליך זה ,אנו חושבים שרק אם נייצר סביבה עתירת עוצמה ומשאבים ,נוכל להביא
לשינוי משמעותי בזמן קצר.
החל מהשבוע אנו הפעלנו תוכנית ייחודית שנקראת "מקפצה" ,בתוכנית זו הילדים מתמודדים עם דילמות
בנושאים שונים ומגוונים ובסוף יום הפעילות הם נדרשים לצאת עם פרויקט בנושא .זוהי למידה מאוד
מעניינת והשתתפו בה כ 40 -ילדים.
אנו מתכוונים להעצים את הצוותים בבתי הספר העוסקים בתחום ההתחדשות (בעתיד אציג תוכנית מלאה
בנושא) .כמו כן ,הורתי להתחיל להנחיל את תחום ההתחדשות גם לחטיבות הביניים ,ללא החטיבה העליונה
כרגע.
בעוד שבועיים לערך עתידה להתקיים בחטיבות הביניים פגישת הטמעה ובשנה הבאה הצוות החינוכי
בחטיבות אלו יתחיל לעבוד ברוח ההתחדשות .אנו הרחבנו השנה את הפעילות ב 8 -גני הילדים שכבר כיום
לוקחים חלק בהתחדשות ואנו נוסיף לתוכנית עוד  10גני ילדים.
אנו מקבלים סיוע מחברינו היקר מאיר רבינוביץ' ,שמסייע לנו בעזרת כספו הפרטי .משרד החינוך ,שתומך
בפעילות תיקצב אותנו ב 170 -אש"ח ,המועצה תקצבה את התוכנית ב 150 -אש"ח וישנם תורמים נוספים
שמסייעים בשוטף .במידה ותהיו מעוניינים נזמין אתכם לראות את הפעילות בנושא במקומות השונים.
ג .אירוע בבית ספר קדם -לפני מספר ימים מנהלת בית הספר הודיעה על התפטרותה .אנו נמצאים כרגע בחיפוש
אינטנסיבי לאיוש מנהלת חדשה .אתמול נערך מפגש סטאטוס עם הנהגת ההורים ואנשי המקצוע מסביב
ואני מקווה שנצליח לייצב את בית הספר.
שאול מקורי :היא התפטרה עקב המקרה?
רני אידן :אכן.
ד .אנו נפגשנו עם חברת נתיבי ישראל וחברת מקורות לקידום פרויקטים שאינם מתקדמים /מיושמים עקב
מתקנים גדולים של חברת מקורות המוצבים בסמוך לפרויקטים המתוכננים.
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אנו מעוניינים להקים מעגל תנועה בצומת הירקות ,ממזרח לאחיטוב .זוהי צומת חשובה מאוד שכן הסעות/
אוטובוסים וכו' נוסעים בציר הנ"ל לבתי הספר על אחת כמה וכמה שללא המעגל תנועה הכביש מסוכן .אנו
אישרנו תוכנית ותקציב להקמת מעגל התנועה ,אך נכון לרגע זה לא ניתן להתקדם בנושא מכיוון שמיקום
המעגל סמוך מאוד למוביל הארצי .כנ"ל לגבי צומת אליכין וצומת ניצני עוז ,בכל אחד מהמקומות הללו
מתוקנים מתקנים גדולים של חברת מקורות.
נערכה פגישה בנושא בנוכחות חברת מקורות ,אנוכי ומהנדס המועצה החדש ,ארמין אברמוביץ.
הפגישה הייתה אפקטיבית ואני מאוד מקווה שנצליח לצלוח את הבעיות ולהגיע להסכמה משותפת.
חברת מקורות מעוניינת שאנו נזיז בצומת הירקות את כל הכביש  20-30מטר מערבה כדי שהוא לא יהיה
קרוב למוביל הארצי וזה כמובן מעכב ומייקר את הפרויקט ,כנ"ל לגבי ניצני עוז.
גיל פלוטקין :מעגל התנועה בעין החורש מתכונן בצורה כזו שמשאיות הבאות ממערב למזרח לא מצליחות
להיכנס בתוך המעגל ונאלצות לעלות על הכיכר.
רני אידן :עבודות מעגל תנועה בעין החורש עדיין לא הגיעו לסיומן וכשיסתיימו העבודות אתה תראה כי
המעגל תוכנן למשאיות פול טריילר ,כרגע המשאיות אמורות לעלות על המעגל עם  2גלגלים .התוכנית בעניין
זה הוגשה אלינו ונבדקה ע"י מהנדסי התנועה של המועצה ואושרה בהתאם.
ה .לפני חודשיים לערך התקיימה פגישה בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת ואנו פגשנו את חברת הכנסת יעל
פארן יחד עם נאמני הנחל של נחל אלכסנדר ושוחחנו בנושא זיהום נחל אלכסנדר .כעת לאחר שהצגנו לה את
הדברים היא תעזור לנו לקדם את נושא הביוב של הפלסטינים ועוד.
ו .אגודת אפיקי עמק חפר חנכה פרויקט פורץ דרך של פאנלים סולאריים לייצור חשמל על סוללת מאגר המים
בחן – בטקס שנערך במעמד שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ ,מנכ"ל אפיקי עמק חפר צביקה גרבר ואנוכי.
גודלה של המערכת שנפרסה במאגר בחן הוא  2.4מגה וואט והייצור השנתי שלה צפוי להגיע לכ 4.1-מיליון
קוט"ש (קילו וואט שעה) לשנה .הפרויקט יניב חיסכון שנתי ממוצע של כ 1.6-מיליון  ₪והמערכת צפויה לספק
את החשמל במשך  25שנים לפחות .מערכת זו הינה מערכת גדולה ומאוד חדשנית היושבת על דופן מאגר בחן
ומשתרעת על פני כ 18-דונם.
את החיסכון הנ"ל תזכה חברת החשמל מחשבון האגודה ,תעריף של  48אגורות של קוט"ש לערך .הוצאות
אלו נגרמות בשל הפעלת משאבות הסונקות את המים ומעבירות אותם מהמאגרים לצנרות ההולכה.
אתמול חתמתי על היתר להקמת מתקן נוסף גדול יותר 3.2 ,קוט"ש ,במאגר הצפוני ,ממש תחנת כוח.
הבשורה על פי צביקה גרבר היא כי שדה סולארי על גדת מאגר ייעל את צריכת האנרגיה ויוזיל את המחיר
לחקלאים בשיעור של עשרות אחוזים.
בתחילה היה קושי להוציא את ההיתר ועו"ד שלמה ולדמן ,יועמ"ש המועצה ,אנוכי ואריק מלכה ,מהנדס
המועצה היוצא מצאנו את הדרך להיתר.
ז .לפני שבועיים לערך נערך טקס הנחת אבן פינה לגן ילדים חדש במושב אמץ ,המיועד לילדי אמץ וגן יאשיה.
מושב אמץ אישר את ההרחבה והביא לאיוש של  30%-20%תושבים נוספים עם ילדיהם.
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ח .אירועי יום השואה -נערכו  2אירועים מרשימים ומרגשים לזכר יום השואה .האחד בבית טרזין ,שאליוהגיעו
 5שגרירים מרחבי העולם :צ'כיה ,סלובקיה ,גרמניה ,הולנד ודנמרק .השני ,בעין החורש ,אירוע
בתחום באחריות המועצה .אומנם ישנו האירוע המרכזי שאותו אנו מעלים במוצאי יום השואה ,אך
למעשה זהו מופע שמעלים אותו ילדי בתי הספר התיכוניים יחד עם במאי מקצועי  4פעמים נוספות מול
בתי הספר התיכוניים שלנו וכנראה שבשנה הבאה אנו נרחיב את המופע ל 6-פעמים.
ט .חנוכת מגרש כדורגל באחיטוב– התקיים אירוע מרכזי ובו נערך משחק כדורגל בין אימהות יישוב
אחיטובלבין אימהות מקיבוץ גבעת חיים.
י .אני מבקש מרינת שתאמר כמה מילים על פרויקט "תוכניות עבודה מקושרות תקציב" מכיוון שאנו נמצאים
לאחר סיום רבעון א' .התוכניות הוצגו בפניכם בישיבת ההנהלה האחרונה.
רינת זונשיין:
אנו סיימנו את הרבעון הראשון של תוכניות העבודה לשנת  2018והתחלנו בקרה בראשותי בכל הנוגע לעמידה
ביעדי תוכניות העבודה.
ניכר כי העובדים בכלל הדרגים עומדים ויעמדו ברוב היעדים שהציבו לעצמם .וחשוב לציין כי יישום
התוכניות גרם למועצה להתנהל בסדר וארגון בשוטף.
כיום אנו מדברים על בניית תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת  .2019אחד היעדים שלנו לשנה זו היא
לבצע תהליך סדור יותר מהתהליך שהתבצע בשנת  .2018ניכר כי נעשה תהליך מוצלח אך תמיד יש מה לשפר
ולהפיק לקחים בהתאם .עד שלא יעברו  3שנים רצופות של יישום כלל התוכניות והפקת לקחים ביישום
בפועל לא נוכל לומר כי אנו מקצועיים ,מנוסים ושולטים בנושא.
היום בישיבה שנערכה בנוכחות פורום השמינייה שמורכז מפורום מנהלי האגפים ביצענו הפקת לקחים
בעזרתה של ענבר נבו ,היועצת שמלווה אותנו בתהליך .בישיבה עלו נושאים מעניינים וחשובים וכפי שאמרתי
אני מקווה שהפעם התהליך יבנה בצורה הרבה יותר מתודית ונושאים שלא הצלחנו להכניס כמו הנהלות
פנימיות לקבלת החלטות ,הנהלת בטחון או הנהלות אגפיות כאלו ואחרות יכנסו לתוכניות עבודה מקושרות
תקציב לשנת .2019
אנו רוצים לבצע שינוי מהותי בכל הנוגע לתקציב המועצה ,לבצע בחינה ,תיעדוף ורק לאחר מכן להגדיר את
התקציב ולהתאימו למשימה שהצבנו לעצמינו.
אני רואה כי העובדים מאוד חיוביים לתהליך ונרתמים אליו -זה ניכר מאוד בבקרות שאני מבצעת.
במחצית השנה אערוך בקרת סטאטוס חציוני ליישום המטרות שהוגדרו עד לחציון בתוכנית העבודה השנתית
ונוסף ביצוע הפקת לקחים על הנעשה עד כה ולקראת השנה הבאה .אני אמשיך לעדכן אתכם בהתאם.
רני אידן :הספר הינו עבה כרס וניכר כי יש בו תוכניות רבות ,איך את מתכוונת לחלק את כל עומס העבודה
בבקרה על התוכניות המוצגות בספר?
רינת זונשיין :תתבצע חלוקת אחריות למנהלי האגפים ,לדוגמא אלדד ,יהיה אחראי על ביצוע בקרה
בתחומים שבתחום אחריותו כגון :המרכז הקהילתי ,עמותת הספורט ,ביטחון ועוד.
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אני נפגשת באופן אישי עם מנהלי האגפים אחת לרבעון ואנו מקדישים את הישיבות שלנו לבקרות אלו.
דותן בורנשטיין :אני מבין כי התוכנית הינה תוכנית מקושרת תקציב .איך אתם מתייחסים לרה תקצוב
החצי שנתי כנגד עמידה או אי עמידה ביעדים בתוכנית עבודה? האם יש קשר אחד לשני?
רינת זונשיין :התוכנית נבנתה כתוכנית עבודה מקושרת תקציב .חשוב לי לציין כי לא היה בה קשר תקציבי
לנושא התב"רים ולתוכניות הפיתוח ולא נכנסנו גם לחישוב שעות עבודה ,אנו נכנסנו לפרמטרים של תקציב
בלבד אך הוא לא פורסם בחוברת כתוצאה מהתלבטויות שונות.
חלק ממטרות התוכנית נבעו מכך שהרגשנו כי המנהלים לא מכירים את התקציבים שעימם מתנהלים והיה
עבורם קל להסתמך על הגורמים המקצועיים במועצה המוגדרים כמוקדי הידע בתחומם כגון גזבר המועצה
וסגניתו .היום המנהלים מבצעים התאמה ותקצוב לכל משימה ומטרה והם מבינים את הערך המוסף.
אלדד שלם:
בתאריך ה 13.04.2018 -התקיים מרוץ עמק חפר ,מרוץ לו מסורת והנצחה בעל חשיבות רבה.
המרוץ הוגדר כמוצלח ומחלקת הספורט בראשות פיליפ בן סימון תפעלה את האירוע בצורה מופתית .במרוץ
השתתפו כ -כ 1,300-רצים ,ילדים וילדות בגילים  7-14ובוגרים עד גיל . 70
המרוץ התקיים באווירה נפלאה בפארק איטליה על גדות נחל אלכסנדר ונערך במקצים של  5 ,2ו 10-ק"מ.

 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' .40
רינת זונשיין :האם יש הערות לפרוטוקול מספר ?40
אין הערות.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .40
.3

מנוי חניה לחופי הים בתחום המועצה האזורית עמק חפר ,מציג אלון הימן ,מנכ"ל החברה הכלכלית.
רשות הטבע והגנים הודיעה כי החל מתאריך ה 30 -במרץ ( 2018ערב חג הפסח) יפתח החניון בחוף בית ינאי
שבגן הלאומי ללא כל עלות ,זאת למעט חניון הלילה הפועל במקום ,שבו תימשך גביית דמי הכניסה.
פתיחת החניון התאפשרה לאחר שמשרד האוצר התחייב לפצות את רשות הטבע והגנים ב 1.7-מיליון ₪
בשנה.
על פי הסיכום בין המועצה האזורית עמק חפר ,רשות הטבע והגנים ומשרד האוצר נקבע כי כל מתקני ושירותי
החוף יוותרו כפי שהיו עד כה.
עם פתיחת שירותי החנייה לכלל הציבור בישראל ,ייווצרו אתגרים חדשים לתושבי עמק חפר בכלל ולתושבי
יישובי קו החוף בפרט ,אשר יתבטאו ככל הנראה בעומסי תנועה ,תפוסה מלאה בחניון כבר בשעות
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המוקדמות בשבתות ובימי חג ועומסים בחוף .המועצה האזורית ,ביחד עם היישובים והתושבים ,נערכים
לאתגרים אלה.
המועצה סבסדה את המנוי השנתי כך שתושבי עמק חפר שילמו  ₪ 190במקום  ₪ 380לשנה.
אנו מציעים בפניכם הצעה לדיון בנושא העברת הסבסוד לחוף מכמורת ולחוף נעורים לתושבי עמק חפר ע"מ
להטיב את השירות עם התושבים .אנו מעוניינים לעשות מנוי מאוחד לחוף מכמורת ולחוף נעורים -מנוי
שיעלה לתושב עמק חפר  50%פחות ממנוי שעולה לתושב חוץ ,משמע  ₪ 160לרכב אחד לשני החופים ובמידה
והתושב יוסיף  ₪ 50הוא יוכל לכלול במנוי רכב נוסף.
גיל פלוטקין :החוף של מכמורת הוא לא בחינם?
אלון הימן :יש בחוף אזור ללא עלות כספית ויש אזור המחייב עלות כספית.
שאול מקורי :לא הצלחתי להבין ,על מה הדיון?
אלון הימן :הרעיון הוא לקחת את התקציב שסבסדנו לחוף בית ינאי ולהעבירו לחוף מכמורת ולחוף נעורים
כדי שהתושב יוכל להחנות את רכבו בחוף מכמורת ובחוף נעורים תמורת  ₪ 160לשנה לרכב.
דותן בורנשטיין :מה היו מספר המנויים לפני שנה בחוף בית ינאי?
אלון הימן :כ 1,300 -מנויים.
הדס מדליה :אתה לוקח בחשבון שאנשים שרכשו מנוי בשנה עברה לחוף בית ינאי ירכשו השנה את המנוי
לחוף מכמורת?
אלון הימן :בהחלט כן ,זה נלקח בחשבון.
גיל פלוטקין :אם עלות מנוי למשפחה עולה  ₪ 160לרכב ,אתם מצפה שזה יביא עוד תושבים להשתמש בחוף?
רינת זונשיין :קשה להגיד.
רני אידן :הרעיון הכללי הוא לשפר את השירות לתושבים .יש לנו מקור כספי לאור ההחלטה של המדינה.
אנו חושבים שדווקא חלק מתושבי הגוש הקרוב לחוף בית ינאי ,כנראה יעדיפו להגיע לחוף מכמורת ,בגלל
העומסים בבית ינאי.
רני אידן :תרשו לי לספר לכם מקרה ,ישנו מגרש חניה בחוף בית ינאי מצפון לדרום כשתחנת ההצלה נמצאת
בצד הדרומי שלו .למעשה רב האנשים בחוף זה אינם מתרחצים ליד סוכת המציל .את הנושא הנ"ל אני
העליתי בפני משרד הפנים בטענה שלחוף זה דרושים לפחות  2מגדלי הצלה ולצערי זה לא אושר.
דותן בורנשטיין :אלון ,לגבי שאלתך ,אני בעד להעביר את ההנחה לחוף מכמורת ולחוף נעורים .מה שמטריד
אותי הוא שאנשים יגיעו לים ,יתיישבו באזור שמורת הטבע של נחל אלכסנדר וכל האזור יתמלא בתושבים
שלא הצליחו להיכנס .השאלה אם אנחנו צריכים לתקצב אכיפה נוספת ע"מ לא להרוס את השמורה?
רני אידן :שמורת הטבע הינה באחריות רשות הטבע והגנים .רשות הטבע הוגנים עובדים עם המשטרה
הירוקה ויש לציין כי עושים את עבודתם נאמנה.
אלון הימן :האכיפה מצד המועצה לשני החופים בשתי הגזרות כוללת פקחים עם טרקטורונים ,שוטרים ואנו
בהחלט בשליטה טובה יותר בתחום האכיפה בחופים משנים עברו.
גיל פלוטקין :המועצה מרוויחה מקנסות הפקחים שם.
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רני אידן :זה נכון לגבי כל דבר ,אני טוען כי על שירות צריך לשלם .בחוף הים ישנו מציל ,מגרש חניה מסודר
שירותים ,שירות ניקוי חופים ,במקומות שלא משלמים על כך -זה נראה בהתאם .בחוף הכינרת ניסו לבטל
את תשלום הכניסה וזה גרם לכאוס אני חושב שהמדינה הייתה צריכה לקבוע מדד מסוים .כלומר להגדיר
מה המחיר הסביר למנוי ,למשל  ₪ 150לשנה ,או להגדיר מחיר כניסה והוא  .₪ 15אני הצעתי שבכל חוף
רחצה שיש מגדל הצלה ,המדינה תממן את המגדל עצמו עפ"י גודל התחנה ובהתאם למס' המצילים בה
והרשות ,באמצעות תשלום מפוקח תספק את שאר השירותים הנלווים :שמירה ,ניקיון ועוד .הם לא אוכפים
אותנו עד הסוף כי חזק עלינו חוק התקציב .אם הם יכפו עלינו לתת כניסה חינם אני אסגור את החוף.
הדס מדליה :אני חושבת שההחלטה להעביר את התקציב לחוף נעורים ולחוף מכמורת תואמת את ההחלטה
שקיבלנו בשנה שעברה ובה נאמר כי התקציב שאושר לתושב עמק חפר הינו הנמוך ביותר שנוכל לתת.
רינת זונשיין :הדס ,ההצעה נראית לך סבירה?
הדס מדליה :אם זה התחשיב שיצא -אז כן.
רינת זונשיין? האם יש שאלות /התנגדות?
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת לנייד את תקציב הסובסידיה שלחוף בית ינאי ולהעבירו לחוף מכמורת
ולחוף נעורים .תשלום החניה עבור רכב לשני החופים ,חוף מכמורת וחוף נעורים ,יעמוד על  ₪ 160לשנה
ו ₪ 50 -עבור רכב נוסף .ההנחה תינתן לתושבי עמק חפר בלבד.
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תב"רים  -2018מנשה דוד ,גזבר המועצה מציג את התב"רים בפני חברי ההנהלה (מצ"ב טבלה מפורטת
מטה)
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים המופיעים בטבלה.

החלטות הנהלת המועצה:
נושא

החלטה

אישור פרוטוקול הנהלה מספר 40
מנוי חניה לחופי הים בתחום
המועצה האזורית עמק חפר–דיון
וקבלת החלטה

הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 40
הנהלת המועצה מאשרת לנייד את תקציב הסובסידיה שלחוף
בית ינאי ולהעבירו לחוף מכמורת ולחוף נעורים .תשלום החניה
עבור רכב לשני החופים ,חוף מכמורת וחוף נעורים ,יעמוד על
 ₪ 160לשנה ו ₪ 50 -עבור רכב נוסף .ההנחה תינתן לתושבי
עמק חפר בלבד.

תבר"ים

הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים המופיעים בטבלה.
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רני אידן ,ראש המועצה
רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה
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מליאה מיום  ,17.04.2018שינוי בתקציב הבלתי רגיל

מס'
סידורי

מס'
תב"ר

1

926

2

869

3

826

שם
הפרויקט
בניית מקווה
במושב
אלישיב
בי"ס קדם
שלב ג'
בינוי כיתות
מעין שחר
שלב ב'

סה"כ תקציב
מבוקש

סה"כ
תקציב קודם

תוספת

1,384,097

2,500,000

500,000
2,000,000
261,420

11,986,636
11,725,216

דברי הסבר
תבר -926בניית מקווה במושב אלישיב -במימון משרד הדתות ומועצה דתית
תבר -869בי"ס קדם שלב ג -מקרנות הרשות
תב-826-בינוי כיתות מעין שחר שלב ב' -במימון משרד החינוך

משרד הדתות
מועצה דתית

פירוט
תשלומים(שם
סעיף) סכום -
₪
1,184,097
200,000

הפחתה פירוט מקורות
מימון מקורות
מימון

קרנות הרשות

2,000,000

משרד החינוך

261,420

סכום ₪ -

עב' קבלניות
1,384,097
עב' קבלניות
עב' קבלניות

2,000,000
261,420
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תכנית פיתוח ממקורות המועצה לשנת - 2018

סעיף

חינוך  -בינוי ושיפוץ מבני
חינוך –
כולל אולם עין החורש

שם
הפרויקט
ניהול
פרויקטים
במערכת
החינוך
בניית שלוש
כיתות גן
ילדים
שיפוצי קיץ
2018
שדרוג
מערכות
בבתי ספר
גן יביל
בחבצלת
השרון
בי"ס קדם
שלב ג'

מס' תב"ר

מועצה קרן
פיתוח
בש"ח

מליאה
30/1/18

מליאה
27/3/18

הנהלה 17/4/18

יתרה מתקציב
פיתוח

559

500,000

-500,000

717

800,000

-800,000

918

4,000,000

-4,000,000

518-527

245,729

-245,729

890

450,000

-450,000

869

2,000,000

-2,000,000
-

סה"כ
ספורט

הסדרת
בטיחות
במתקני

18,000,000
888

5,300,000

695,729
150,000

2,000,000

10,004,271
-150,000
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ספורט
בישובים
מתקני
ספורט

תשתיות ומבני ציבור
ביישובים

סה"כ
שילוט
ומספור
לתחנות
הסעה
בישובים
שדרוג
מועדוני נוער
ביישובי
המועצה
סיוע ושדרוג
מבנה ציבור
בישובים
הרחבת בת
חפר

681

500,000

-500,000

650,000

550,000

789

70,000

-70,000

921

700,000

-700,000

1,200,000

585

3,000,000

-3,000,000

909

600,000

-600,000
-

סה"כ

כבישים וצמתים ביישובים

ביצוע שביל
אופנים
חניאל-
בורגתה שלב
א'

11,000,000

919

4,370,000

599,988

6,630,000

-599,988
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תכנון מעגל
תנועה
בכביש 5710
לבת חן
תכנון מ
תנועה
בכביש 5803
כניסה
למתחם יכון
בסמוך
למושבים גן
יאשיה אמץ
סלילת כביש
לבין יקיר
בית חזון

912

85,714

-85,714

913

85,714

-85,714

925

1,000,000

-1,000,000
-

סה"כ

תשתיות מנהל ותכנון
במועצה

תיירות איכות סביבה
וחקלאות

הכנת תוכנית
אב למ.א.
עמק חפר

1,500,000
460

171,428

1,599,988
300,000

-271,416
-300,000
-

סה"כ
תכנית
אזורית
למיצוב
החקלאות

2,000,000
591

300,000

1,700,000

300,000

-300,000
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תשתיות
הפרדה
(רכישת מכלי
אצירה)
חקלאות
תומכת
סביבה

603

504,099

-504,099

706

110,000

-110,000
-

שונות

סה"כ
הנגשה
תביעות
פיצויים לפי
ס197 .
תכנית מתאר
ב GIS
שונות
סה"כ

1,000,000
1,000,000

614,099

85,901
1,000,000

300,000

2,000,000

2,000,000

350,000

350,000

2,000,000
5,350,000

2,000,000
5,350,000

40,050,000

7,915,717 6,085,527

2,000,000

24,048,756

מקורות
ממ"י
היטלי השבחה
יתרת סגירה 2017
סה"כ

20,000
6,000
22,000
48,000
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היתרה מיועדת לרזרבה.

