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דיווחי ראש המועצה.

אישור פרוטוקול הנהלה מס' .39
דיווח בנושא פתיחת מסגרות "בתי הספר של החגים" ,מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל.
הצגת קול קורא למימוש תב"ר מבנים לפעילות הנוער בישובים ,מציג :אלדד שלם ,סגן ומ"מ ראש המועצה.
הצגת תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת  – 2018מודל עבודה ותכנית מנכ"ל ,מציגה :רינת זונשיין,
מנכ"ל.
 .6תב"רים.

 .1דיווחי ראש המועצה:
א .מנשה חדד ז"ל ,סייר השדות הוותיק ,נפטר לפני  4ימים עקב מחלת הסרטן .אנו נכחנו בהלווייתו ובניחום
האבלים בבית המשפחה .כולנו משתתפים בצער המשפחה -יהי זכרו ברוך.
ב .לפני כשבועיים גויס מהנדס המועצה החדש בשם ארמין אברמוביץ .ארמין עתיד להתחיל את עבודתו
בתחילת חודש אפריל הקרוב .ארמין יגיע למליאת המועצה הקרובה בכדי להציג את עצמו ובמקביל אנו נאשר
את שכרו.
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כמו כן ברצוני לעדכן כי אוישה מנהלת אגף חינוך חדשה בשם כרמית סמוראי ברגמן שעתידה להתחיל את
תפקידה באופן רשמי בתאריך ה  .01.05.2018כרמית גם כן תגיע למליאת המועצה על מנת להציג את עצמה.
שאול מקורי :אשמח לקבל פרטים על מהנדס המועצה הנכנס.
רני אידן :למהנדס המועצה החדש קוראים ארמין אברמוביץ ,בעל דרגת סא"ל בצה"ל המתגורר בזיכרון
יעקב .ארמין בעל תואר ראשון בהנדסת בניין ובעל תואר שני בתכנון ערים.
בעברו הצבאי היה מנהל אגף הבינוי בחיל הים וב 5 -שנים האחרונות שימש כמנהל אגף הבינוי של הקריה
למחקר גרעיני.
שאול מקורי :אין לו רקע ברשות מקומית?
רני אידן :ארמין איננו בעל רקע מקצועי ברשות מקומית .ארמין נבחר לתפקיד בשל יכולת המנהיגות הגבוהה
בה ניחן ,כושר הניהול הרוחבי והכריזמה שלו .אגף ההנדסה הינו אגף גדול עם הרבה מאוד פעילות שוטפת
ונדרשות יכולות ניהול גבוהות כשמדובר על ניהול של  23עובדים.
ג .לפני מספר שנים קיבוץ בחן פשט את הרגל .המועצה לקחה על עצמה את נושא הפיתוח וגבינו  40אש"ח
נוספים מכל משפחה .כיום כשהפיתוח נמצא לקראת סיום ,המשפחות החליטו כי הם תובעים את כספם
בחזרה מתוך טענה כי לא כל הכסף שהוקצה נוצל .בית המשפט החליט כי נפעל לגישור והסכמנו להחזיר 8
אש"ח מתוך ה 40 -אש"ח שנגבו מלכתחילה וכעת החלטה זו צריכה לעבור תהליכים /אישורים ולקבל תוקף
של פסק דין.
שאול מקורי :מהי העלות של המועצה לנושא הפיתוח?
רני אידן :אני מקווה שזה לא יעבור את רף ה 2 -מיליון  ₪שהצבנו לעצמנו ,ניכר כי נעמוד בהתחייבות הזו.
ד .אירוע בבית ספר קדם -בשיתוף עם ההורים ובית הספר מינינו מגשר שינהל את חיזוק הקשר בין ההורים
לבתי הספר .אני חייב לציין כי צעד זה איננו קל לכלל המעורבים ,במקביל לפי כשבועיים איישנו פסיכולוגית
לבית הספר על מנת לסייע בשוטף למורים ולמנהלת בית הספר .אין ספק שהמשבר הינו משבר גדול אך אנו
עוקבים אחר הנושא ומראים נוכחות בשוטף .בשבועיים הקרובים עתיד להתקיים מפגש עם הורי התלמידים
ואני מאוד מקווה שנצליח להחזיר את ביה"ס לעבודה תקינה בקרוב.
ה .יום האישה הבינלאומי נערך בתאריך ה ,08.03.2018 -במסגרת יום זה התקיים מופע דראג של "פאות
קדושות" בקיבוץ עין החורש .האירוע נפתח בהרצאה של פרופסור גליה צבר ,נשיאת המרכז האקדמי רופין
ובו נכחו מעל  400נשים וגברים.
ו .בתאריך ה ,08.03.2018 -גם כן במסגרת יום האישה ,נערכה תערוכת רחוב בכפר ויתקין ,התערוכה נקראה
" 27מוזות".
בתערוכה נראו נשים שאופרו ע"י מאפרים מקצועיים וכל אחת מן הנשים הסבירה מדוע האישה אליה
התאפרה היא מודל ההשראה שלה .זו התערוכה ה 7 -במספר שמשפחת חן מארגנת יחד עם המרכז הקהילתי
ויש לציין כי מדובר על אירוע מיוחד ויפה.
ז .בתאריך ה  06.03.2018נחנכו בראשות שר התחבורה שלושת הכיכרות בכביש ( 5714בחן ,יד חנה ובת חפר).
אני מקווה שהמפגש עם שר התחבורה יביא לקידום פתרונות התחבורה בתחומי המועצה כגון בקיבוץ
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המעפיל ,בצומת הירקות אחיטוב ובכביש  .581חברת מקורות והמוביל הארצי דורשים שאנחנו נזיז את כביש
 581בצומת הרא"ה כ 50 -מטר מהקו ואינני מסכים לכך ,מה שמוביל לקושי בהתנהלות מולם.
בימים הקרובים עתידה להתקיים פגישה עימם בנושא בנוכחות מע"צ ונקווה שאנחנו נגיע איתם להסדר
ולהבנה.
ח .בתאריך ה 18.03.2018 -עתיד להתקיים פורום חגיגי של ראשי הישובים ,אירוע הוקרה לסיום הקדנציה .אני
מבקש מכולכם להגיע.
דיווחים -אלדד שלם:
ביום שישי ,ה 09.03.2018 -התקיימה צעדת עמק חפר ,בסימן המאבק נגד התוכנית להקמת שדה תעופה,
תחת הכותרת "שירים ,ציפורים והשקט שנשמר".
בצעדה לקחו חלק תלמידי בתי הספר היסודיים של עמק חפר וכן אלפי הורים ,תושבים וצועדים מכל רחבי
הארץ .מקהלות והרכבים מוסיקאליים ניגנו ושרו לאורך המסלול ובהם הרכבי נוער ,הרכבי ילדים ממרכז
המוסיקה ,מקהלות בתי הספר היסודיים ומקהלת מבוגרים .כמו כן ,הצועדים התהלכו בדרך חדשה
שנסללה ,בעין החורש -אגמון .בנוסף ,עברו הצועדים בין תחנות ההסברה וניכר כי הייתה אוירה מאוד
מיוחדת.
רינת זונשיין :האם יש שאלות?
שאול מקורי :מה הסטאטוס לגבי התוכנית הכוללנית?
רני אידן :נקבעה פגישה בנוכחותי עם אהוד יוסמן לבדיקת סטאטוס עדכני ולאחר הפגישה אוכל לעדכן
בהתאם.

.2

אישור פרוטוקול הנהלה מספר .39
האם יש הערות לפרוטוקול?
אין הערות לפרוטוקול.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלה מספר .39

.3

דיווח בנושא פתיחת מסגרות "בתי הספר של החגים" ,מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל.
בישיבת ההנהלה הקודמת ערכנו דיון לא פשוט והתחבטנו רבות בנוגע להפעלה או אי הפעלה של תוכנית "בתי
הספר של החגים" .התוכנית מדברת על קיצור החופשות בחג הפסח וחג החנוכה 5 ,ימים בכל חג .ברצוני
לשתף אתכם בנעשה מאז הדיון ומה מצבינו כרגע.
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פרסום התוכנית יצא לתקשורת לפני כחודשיים -שלושה אך בפועל לא קיבלנו שום הנחיה רשמית בנושא ,רק
לקראת סוף חודש פברואר יצא קול קורא המנחה לפעולה .אחת השאלות הגדולות שעלו זה סוגיית ההסעות
בה נאמר לנו שאין תקציב לאחר שנאמר שיש תקציב.
בכל מקרה ,ברור שתוכנית כזו היא מאוד בעייתית בלי מימון ההסעות ,דבר המשפיע כמובן על מספר
התלמידים הנרשמים.
ממתן ההחלטה של ראש המועצה בישיבת ההנהלה הקודמת ליישום התוכנית התחלנו לפעול במרץ ע"מ
להניע את המהלך.
אני חייבת לציין שהייתה התגייסות אדירה של הרשות ,אגף משאבי האנוש ,המרכז קהילתי ,מחלקת גנים
וכו' וכולם עבדו בשיתוף פעולה פורה.
על מנת לנהל תהליך רישום תקין נדרש מאתנו להקים ולהטמיע מערכת אינטרנטית לרישום ובזכות גזבר
המועצה ,מנשה דוד ,הצלחנו להקים מערכת תקנית תוך שני ימי עבודה.
בתי הספר ביצעו רישום ידני ובמקביל התחלנו לגייס אנשי סגל כצוות חינוכי ולחשוב על פתרונות יצירתיים
לגיוס עובדים נוספים תוך עמידה בדרישות משרד החינוך לפרופיל המבוקש.
ראשית ,הצענו תשלום כספי של  ₪ 100לשעה .שנית ,הצענו פתרון יצירתי לסייעות האישיות /רפואיות-
הצמודות לילד; בהתאם לחוזר משרד החינוך הוחלט שהסייעות האישיות /רפואיות לא מקבלות שום תוספת
כספית אך אנו הצלחנו למצוא פתרון והוא הקצאת  5ימי חופשה בקיץ על חשבון המערכת .אנו עשינו ככל
שביכולתנו ליישם את ההנחיה שקיבלנו בצורה המיטבית ביותר.
רני אידן :כשיצאנו לדרך אמרנו לעצמנו שאם במסגרות בתי הספר והגנים ירשמו  500-600ילדים אז לא
עמלנו לשווא אך היום בדיעבד ,אנו מדברים על למעלה מ 2,000 -נרשמים ,אנו היינו בטוחים כי ירשמו הרבה
פחות.
רינת זונשיין :הרישום הנכבד מוכיח עד כמה ההורים היו זקוקים לתוכנית זו ,נעשתה פה עבודה מדהימה
בזמן קצר ,נכון להיום אנו בעודף סגל חינוכי למקרים המוגדרים כבלת"מים .כמו כן ,סייעות שביקשו שלא
לעבוד לא הוכרחו בכל זאת.
שותפים אתנו בתפעול וניהול התוכנית הם יהודה בן עזרא ,מנהל מערך האבטחה ומתיה סער ,מנהלת מערך
ההסעות.
אחד הנתונים שהעציב אותנו מאוד לאורך כל התהליך הוא שבבית ספר קדם שבו נרשמו מספר רב של ילדים,
לא נרשם אף מורה /איש סגל ולצערי נתון זה משקף את המצב הלא פשוט שקורה בבית הספר בימים אלו.
הילדים עתידים לפגוש באנשי סגל שהם לא מכירים וזהו מצב מאוד בעייתי.
הדס מדליה הציעה הצעה רלוונטית ומאוד חכמה והיא שגם מורי התל"נים ייקחו חלק בפרויקט הזה.
להלן הנתונים המעודכנים:
בתי ספר:
 868תלמידים נרשמו לתוכנית.
 36מסגרות ב 10 -בתי ספר ,כולל מעברות.
עד כה אישרו את השתתפותם  43אנשי סגל.

4

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופין מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס8989292 -09.

גני ילדים:
 1102ילדים שנרשמו לתוכנית.
 46מסגרות.
עד כה אישרו את השתתפותם  104אנשי סגל.
תקציב:
 ₪ 380למסגרת יומית.
משרד החינוך מתקצב אותנו ב ₪ 380 -ליום למסגרת ומאפשר לנו לבצע פעילויות מעשירות וזה מחוץ
לתקציב ממשרד החינוך.
חיזקי סיבק :האם יש הורים מתנדבים שניתן להיעזר בהם מתוך הקהילה?
רינת זונשיין :אין הורים מתנדבים אך יש תוכנית של המרכז האקדמי רופין לגיוס סטודנטים מתנדבים.
בישיבה הקודמת רני קיבל את ההחלטה בעזרתכם והייתה תחושה לא פשוטה כי ניכר מצב של לחץ ומתח
בצוות אגף החינוך ,אך למרות הכול ישנה התגייסות אדירה .אני סמוכה ובטוחה כי תוכנית זו תהיה מוצלחת
מכיוון שאנו מבינים את הצורך האמיתי שקיים בשטח לתוכנית הזו .גם בין בעלי התפקידים במועצה תתבצע
חלוקת אחריות בכל הנוגע לסיורים בימי הקייטנה ע"מ לפקח אחר הפעילות המתקיימת באופן שוטף וללא
תקלות ,אני מאחלת לכולנו בהצלחה.
רינת זונשיין :האם יש שאלות?
יוסי בליך :כל הכבוד שהצלחתם לארגן את זה.
רינת זונשיין :כל הכבוד לכם שהחלטתם על כך.
רני אידן :אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות למנכ"ל המועצה ,רינת זונשיין ,שהחליטה לכנס את
כולם ,להתחיל לפעול בנושא וליישם את התוכנית ממש יממה לאחר שהתקבלה ההחלטה בישיבת ההנהלה.
בזמן הקצר שהיה לה ביצעה מספר מפגשים מקצועיים ופורומים של חשיבה עם הגורמים הרלוונטיים.
בהתחלה חשבנו שנעצור את ההרשמה לאחר קביעת תאריך מסוים ע"מ להתארגן אך זה לא היה הוגן כלפי
ההורים שגם הם קיבלו את הבשורה בהפתעה.
אנו נאפשר להכניס לתוכנית נרשמים נוספים ובאם יידרש לגייס עוד עובדים אנחנו נעשה זאת.
אני בטוח שהמהלך הזה יהיה מוצלח ואין ספק שכשאנחנו רואים את המספרים העצומים הללו אנו מבינים
שזה צורך שחבל שמדינת ישראל לא נערכה אליו מזמן ולא נתנה לו מענה לפני שנים רבות.
לדעתי זה רק עניין של זמן עד שיצעדו צעד נוסף קדימה ויפתחו את "בתי הספר של אחה"צ" באופן רציף.
 .4הצגת קול קורא למימוש תב"ר מבנים לפעילות הנוער בישובים ,מציג :אלדד שלם ,סגן ומ"מ ראש
המועצה.
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כחלק מהשאיפה של המועצה לביסוס והרחבת פעילות הנוער ביישובים מוצע בזאת לייעד תקציב ייעודי
להקמת תשתיות פיזיות לפעילות זו במסגרת תב"ר ייעודי שייפתח למטרה זו.
ישנם כללים להעמדת התקציב:
.1

במסגרת התב"ר תעמיד המועצה לרשות כל ישוב סך של  100אלף  ₪כנגד מצ'ינג (מימון תואם -שיטה
המופעלת בישראל לתקצוב רשויות מקומיות על ידי המדינה .על פי השיטה ,מתחייבת המדינה לממן
פרויקטים ותוכניות שונות בשלטון המקומי בתחומי החינוך והרווחה ,תמורת השתתפות במימון על
ידי הרשות המקומית) בסכום זהה שיועמד על ידי הישוב.

.2

במקרים מיוחדים המועצה תאפשר הפחתת סכום המצ'ינג עד גובה של  25%מסך התקציב המועצתי
שמועמד לרשות הישוב – וזאת לאחר פניה מסודרת ,דיון משותף ואישור מול סגן ראש המועצה.

.3

ישובים המפעילים מסגרות נוער משותפות יוכלו לפנות במשותף ויקבלו תקציב משותף באותו שיעור
פר ישוב  -כאשר כל ישוב מעמיד את חלקו במצ'ינג.

.4

ניתן יהיה לבקש סכום חלקי אך לא פחות מ –  50אחוז מהסכום המלא לכל ישוב.

.5

לכל בקשה תתלווה תכנית כללית להפעלת המבנה החדש/משופץ אשר אושרה על ידי מחלקת הנוער.

.6

ישוב שביצע שיפוץ משמעותי במבני הנוער בשנים האחרונות יוכל לפנות שינויי יעוד המימון המוצע
במסגרת תב"ר זה – וזאת באישור של סגן ראש המועצה.

.7

המועצה תעמיד מנגנון לבדיקת התכניות בהיבט של היתכנות תכנונית ,הנגשה ובטיחות – האחריות
לביצוע הדרישות הללו היא באחריות הישוב ובמסגרת התקציב.

רינת זונשיין :האם יש שאלות?
חיזקי סיבק :מהו התהליך?
אלדד שלם :הישוב מבקש בקשה המלווה בתוכנית חינוכית המפרטת איזה מבנה הוא מעוניין להקים (מבנה
אוויל נוסף ,שיפוץ מבנה קיים וכו') הבקשה נבדקת ע"י מחלקת הנוער ואנוכי ובהתאם מוגשת להחלטת
הקוורט ומגיעים להחלטה ,התהליך קורה די מהר.
יוסי בליך :איך מתבצעת החלוקה התקציבית?
רני אידן :נורא קל לחסום באמצעות תב"ר גדול את כל תקציב המועצה.
אנחנו מנסים להעריך מה הסיכוי שהישובים יספיקו לעשות זאת עוד השנה הזאת .נכון לרגע זה אנחנו חוזים
בעודף ,כלומר המימוש יותר קטן ממה שאנו מצפים.

.5

החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את הקול קורא למימוש תב"ר מבנים לפעילות הנוער ביישובים.
הצגת תכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת  – 2018מודל עבודה ותכנית מנכ"ל ,מציגה :רינת זונשיין,
מנכ"ל.
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כארגון שהתוצר הסופי שלו הוא מתן שירות אנו מחויבים בתוכנית עבודה מקושרת תקציב .אני שמחה לבשר
כי השנה הצלחנו לתכנן וליישם את תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת  2018על כלל אגפי ומחלקות
המועצה (חוץ מאגף ההנדסה) .היועצת ענבר נבו ,ליוותה אותנו בתהליך מאוד מקצועי.
היום תקבלו ספר הכולל את כל תוכניות העבודה השנתית של המועצה האזורית עמק חפר לשנת .2018
אגף הנדסה איננו מוזכר בספר מכיוון שהוא אגף שנמצא בשיאה של רפורמה עם עבודה קשה של דרישות
רגולטוריות של מנהל התכנון והם יופיעו בתוכניות העבודה לשנת .2019
כמו כן ,לא הכנסנו בספר את הקישור התקציבי של כל משימה ומשימה .הייתה לנו התלבטות רבה בנושא
אך החלטנו לבסוף לא להכניס את הקישור התקציבי כי זו הפעם הראשונה שאנו מציגים תוכניות כאלו והיו
לנו לבטים כיצד להציג את התקציב.
**הצגת מצגת בנושא תהליך בניית תוכניות עבודה מקושרות תקציב.
חיזקי סיבק :מהי צורת המעקב שלכם על התוכנית המוצגת?
רינת זונשיין :בימים אלו אנחנו לקראת סיום רבעון א' ואני נפגשת באופן אישי עם מנהלי האגפים והמחלקות
לביצוע בקרה .בכל רבעון תתקיים פגישה עימי ובה המנהלים יציגו סטאטוס של תוכנית העבודה והאם עמדו
במטרות שהציבו לעצמם ,במידה ולא אנחנו דנים בקשיים שעולים .אנו נפעל פעמיים בשיטה זו ופעמיים
נבצע הכנה תקציבית לקראת שנת .2019
***הצגת מצגת בנושא תכנית עבודה לשכת מנכ"ל .2018
רני אידן :רינת אני רוצה לשבח אותך על פועלך ,אני מאוד מעריך את מה שנעשה כאן ואנחנו נבקש בעוד 3
חודשים לערך לקבל ממך דיווח סטאטוס על ביצוע התוכניות.
יוסי בליך :בהתאם לניסיוני בתעשייה ,אני מאוד מאמין בעבודה מסודרת עם נהלים ועל זה אתם מבורכים.
יש לי קצת חשש שמרב עצים לא יראו יער ,שמת לעצמך המון מטרות .אני באופן אישי מאמין בהצבת פחות
מטרות ,יש להתמקצע בתהליך זה ולהיות ממוקדים .כמו כן ,אני מסכים איתך שיש בעיה של עומס מיילים
בשוטף המשפיעים על העבודה היומיומית.
רינת זונשיין :ראשית ,אני מודה לך על ההערה .שנית ,אני חושבת שאנו צריכים להציב לעצמנו יעדים גבוהים
כדי לשאוף קדימה וזה מה שעשינו בתוכנית זו .אני כן מסכימה עמך שיש מטרות שאני יודעת בבירור שלא
נצליח להשיג השנה מסיבות כאלו ואחרות ,אך עצם העובדה שהן הועלו על שולחני זה כבר הישג מבחינתי.
שאול מקורי :אני חושב שהתנהלת נכון ,ברגע שיש מטרות יש כיוון וכשאין מטרות כולם מתפזרים וזה נכון
לכל ארגון.
רינת זונשיין :האם יש שאלות?
חיזקי סיבק :המערכת יודעת לזהות חריגה ממדים?
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רינת זונשיין :רק במידה ואני אגדיר אותם.
חיזקי סיבק :איך את מוודאת שיתקיים זיכרון ארגוני?
רינת זונשיין :אכן זאת בעיה ,אנחנו מאחסנים ושומרים את החומר שלנו ומשתדלים לייצור אחידות ככל
שניתן.
.6

תב"רים  - 2018מנשה דוד ,גזבר המועצה מציג את התב"רים בפני חברי ההנהלה (מצ"ב טבלה מפורטת
מטה(

החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את התבר"ים המופיעים בטבלה.
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שינוי בתקציב הבלתי רגיל
מס'
סידורי

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

סה"כ
תקציב
מבוקש

1

919

ביצוע שביל אופניים
חניאל-בורגתה שלב
א'

1,999,959

2

884

3

789

4

829

הקמת מרכז טוטו-
פיס ליד בי"ס קדם
שילוט ומיספור
לתחנות הסעה
בישובים
בניית בית כנסת יביל
באמץ

5

888

6

920

7

921

8

460

9

585

הסדרת בטיחות
במתקני ספורט
בישובים
מיחזור הלוואות
דקסיה 2018
שדרוג מועדוני נוער
בישובי המועצה
הכנת תוכנית אב
למ.א.עמק חפר
סיוע ושידרוג מבנה
ציבור בישובים

10

591

תכנית אזורית
למיצוב החקלאת

תוספת

סה"כ
תקציב
קודם

הפחתה

פירוט
מקורות
מימון

מקורות
מימון
סכום ₪ -

פירוט
תשלומים(שם
סעיף)

סכום ₪ -

קרנות
הרשות
משרד
התחבורה
מפעל הפיס

599,988
1,399,971

עב' קבלניות

1,999,959

342,073

עב' קבלניות

342,073

70,000

עב' קבלניות

70,000

135,000

עב' קבלניות

485,000

8,983,280

8,641,207

342,073

170,000

100,000

70,000

קרנות
הרשות

785,000

300,000

485,000

300,000

150,000

150,000

השתתפות
אמץ
השתתפות
מועצה דתית
קרנות
הרשות
בנק דקסיה

17,800,000
700,000
2,900,000

2,600,000

300,000

36,100,000

33,100,000

3,000,000

2,810,000

,510,000

300,000

9

קרנות
הרשות
קרנות
הרשות
קרנות
הרשות

קרנות
הרשות

350,000
150,000

עב' קבלניות

150,000

17,800,000

העברת מלוות

17,800,000

700,000

עב' קבלניות

700,000

300,000

הוצ' תכנון

300,000

3,000,000

עב' קבלניות

3,000,000

300,000

עב' קבלניות

300,000
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מס'
סידורי

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

סה"כ
תקציב
מבוקש

סה"כ
תקציב
קודם

תוספת

11

681

מתקני ספורט

4,573,972

4,073,972

500,000

10

הפחתה

פירוט
מקורות
מימון

מקורות
מימון
סכום ₪ -

פירוט
תשלומים(שם
סעיף)

סכום ₪ -

קרנות
הרשות

500,000

עב' קבלניות

500,000
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דברי הסבר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

תבר  -919ביצוע שביל אופנים חניאל-בורגתה שלב א' -במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות
תבר -884הקמת מרכז טוטו-פיס ליד בי"ס קדם-במימון מפעל הפיס
תבר -789שילוט ומיספור תחנות הסעה בישובים-מקרנות הרשות
תבר-829-בניית בית כנסת באמץ -השתתפות מועצה דתית ואמץ
תבר -888הסדרת בטיחות במתקני ספורט בישובים-מקרנות הרשות
תבר -920-מיחזור הלוואות בנק דקסיה
תבר-921-שדרוג מועדוני נוער בישובי המועצה -מקרנות הרשות
תבר-560-הכנת תוכנית אב למ.א .עמק חפר -מקרנות הרשות
תבר-585-סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים-מקרנות הרשות
תבר-591-תכנית אזורית למיצוב החקלאות -מקרנות הרשות
תבר-681-מתקני ספורט-מקרנות הרשות

החלטות הנהלת המועצה:
נושא

החלטה

אישור פרוטוקול דיון הנהלה מספר .39

הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול דיון הנהלה מס' 39

הצגת קול קורא למימוש תב"ר מבנים
לפעילות הנוער בישובים.

הנהלת המועצה מאשרת את הקול קורא למימוש תב"ר
מבנים לפעילות הנוער ביישובים

תב"רים 2018

הנהלת המועצה מאשרת את התבר"ים המופיעים בטבלה

רני אידן ,ראש המועצה
רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה

