
דצמ-20מליאה 27/2020עדכון תברים

 פירוט 
תשלומים 

(שם 
סעיף)

 ₪ - סכום

משרד החינוך
4,940,067      4,401,107  538,960      

הרשאה של משרד החינוך

      446,040     800,000      1,246,040קרנות רשות
סה"כ

6,186,107      5,201,107  985,000      

משרד החינוך
11,720,226    11,371,353348,873      

 התאמה להרשאות מ. החינוך ותוספת הרשאה 
לתשתיות היקפיות

הרשאה של משרד החינוך

              -  1,639,000      1,639,000קרנות רשות

      13,010,353348,873    13,359,226סה"כ

הרשאה של משרד הדתות              -  1,184,097      1,184,097משרד הדתות

סכום שהתקבל מהמועצה הדתית      100,321             -         100,321מועצה דתית

      100,321  1,184,097      1,284,418סה"כ

הרשאה של משרד החינוךבגין תשתיות היקפיות   18,881,5332,322,942    21,204,475משרד החינוך

              -  1,118,467      1,118,467קרנות רשות

   20,000,0002,322,942    22,322,942סה"כ

החלפת תאורת לדים5840
      400,000  4,200,000      4,600,000קרנות רשות

                400,000קבלניות
התאמה לצפי בקשות ישובים

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

        28,374-     519,465         491,091מנהל מקרקעי ישראל
כספים שהתקבלו ב 2017-2018 - התאמה 

לביצוע בפועל
              -     600,000         600,000קרנות רשות

   2,359,000             -      2,359,000משרד הבטחון

בגין מרכיבי ביטחון (גדר, תאורה, דרך בטחון, 
ביתן שומר). מטצ'ינג הרשות ממומן  על ידי רמ"י 

מכספי הפיתוח שגובה רמ"י בהרחבה (על פי 
כפוף לקבלת הרשאה תקציביתהסכם הפיתוח).

        28,374-   2,359,000  1,119,465      3,450,091סה"כ

התאמה לצפי בקשות ישובים      600,000     700,000      1,300,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים
              -  2,000,000      2,000,000מלוות מבנקים

      600,000  2,700,000      3,300,000סה"כ

קרנות רשות
2,770,000      2,000,000  770,000      

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

              -     100,000         100,000מלוות מבנקים
      770,000  2,100,000      2,870,000סה"כ

קרנות רשותתכנית מועצתית לתחבורה שיתופית9958
900,000         750,000     150,000      

                150,000קבלניות
אומדן לשנת 2021. תתכן השתתפות של רשויות 

שכנות - יעודכן בהמשך
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

10959
תכנון וקידום הקמת קרן עמק חפר

קרנות רשות
270,000         220,000     50,000        

התאמה לאומדן                  50,000קבלניות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

קרנות רשותעבודות פיתוח בחופי הים11971
700,000         300,000     400,000      

תבר סל. הגדלה על פי אומדן                400,000קבלניות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

קרנות רשות
3,500,000      500,000     3,000,000   

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים  (מכספי היטלי סלילה 

מפארק התעשיה)
              -     500,000         500,000מלוות מבנקים

   3,000,000  1,000,000      4,000,000סה"כ
הרשאה קיימת בתבר 1003      120,000-     288,000         168,000משרד הפנים

התבר נפתח בזמנו ללא המטצינג        72,000             -           72,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים
      120,000-        72,000     288,000         240,000סה"כ

             1,000,000קבלניות   1,000,000     400,000      1,400,000קרנות רשותסקר לתיקון 14992116
השלמה לפי תוצאות המכרז

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

983 צפוי במהלך השנים - 2021-2023            3,000,000קבלניות12

 שינוי שם התבר מ"בניית 3 כיתות גן ילדים" 
ל"בניית 5 כיתות גן ילדים" -  גן ויתקין, גן עולש, 
גן כפר הרואה, גן יד חנה וגן בית יצחק. הסדרת  

התבר בהמשך ליישור הקו שנעשה בכלל 
התברים. התאמת ההרשאות בתבר והגדלת 

קרנות הרשות בהתאם לביצוע בתבר.

               600,000 קבלניות

הקמת מקווה בורגתה חניאל 828                100,321קבלניות3

717                985,000קבלניותבניית 5 כיתות גן ילדים1

            2,330,626 קבלניותהרחבת בת חפר6909

            2,322,942קבלניותבינוי כיתות בהיס שפרירים א שלב א4831

 הערות לגבי מקור המימון הערות שם סעיף הפחתה תוספת

                48,000-קבלניותהיערכות חירום קול קורא 139892019

 סה"כ 
תקציב קודם

 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי
מבוקש

               348,873קבלניותבינוי כיתות מעיין שחר שלב ב2826

921 שדרוג מועוני נוער בישובי המועצה7

938 8(GIS) השלמת הפרוייקט על פי מכרזהקמת מערכת מידע גאוגרפי                770,000קבלניות

ביצוע עבודות פיתוח באזור התעשיה



 פירוט 
תשלומים 

(שם 
סעיף)

 ₪ - סכום
 סה"כ  הערות לגבי מקור המימון הערות שם סעיף הפחתה תוספת

תקציב קודם
 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי

מבוקש

151009
קידום תכנון לשיקום בית הראשונים 

(חדש)
                220,000קבלניות      220,000     110,000         330,000קרנות רשות

הגדלה לצורך יועץ לבחינת תכנית ההפעלה 
והשימושים במקום כולל תיק תורם

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

                250,000קבלניות
 רכישת 
ציוד יסודי

20,000                  

תברים חדשים

 פירוט 
תשלומים 

(שם 
סעיף)

 ₪ - סכום

הרשאה של משרד התחבורה        42,000             -           42,000משרד התחבורה

        18,000             -           18,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים
        60,000             -           60,000סה"כ

כפוף לקבלת הרשאה      700,000             -         700,000משרד התחבורה

      300,000             -         300,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

   1,000,000             -      1,000,000סה"כ

כפוף לקבלת הרשאה      213,500             -         213,500משרד התחבורה

        91,500             -           91,500קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים
      305,000             -         305,000סה"כ

כפוף לקבלת הרשאה      350,000             -         350,000משרד התחבורה

      150,000             -         150,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

      500,000             -         500,000סה"כ

כפוף לקבלת הרשאה      140,000             -         140,000משרד התחבורה

        60,000             -           60,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

      200,000             -         200,000סה"כ

      500,000             -         500,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

מטצ'נג ישובים      500,000             -         500,000השתתפות בעלים
   1,000,000             -      1,000,000סה"כ

23
1020

פרוייקטים בתחום הקיימות ואיכות 
הסביבה

תבר סל. לרכישת כ - 5000 פחים כתומים וכ -              1,300,000קבלניות   1,300,000             -      1,300,000קרנות רשות
12 מוטמנים ובנוסף למבצע פינוי אזבסט

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

24
             1,000,000קבלניות   1,000,000             -      1,000,000קרנות רשותקידום תב"ע פארק התעשיות1021

צפוי במהלך השנים - 2021-2023
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

25
                600,000קבלניות      600,000             -         600,000קרנות רשותקידום תב"עות ועדה מקומית 1022

תבר סל. במקום תבר סל 798 שיסגר במהלך 
2021 (כולל תבע לחוף מכמורת, קידום תכנית 

נושאית במרחב ועוד)

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

26
                100,000קבלניות      100,000             -         100,000קרנות רשותסקר נכסי המועצה1023

על פי אומדן
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

 הערות לגבי מקור המימון

             1,000,000 

אומדן  ל 5 שנים לכלל הישובים

 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי
מבוקש

 סה"כ 
תקציב קודם

22

קבלניותהקמה ושיפוץ מרכזי מיחזור1019

 שם סעיף הפחתה תוספת

18

תכנון שביל אופניים והסדרי בטיחות כפר 
חיים לבית יצחק

1016

19

ביצוע שביל אופניים מכיכר ג"ח לבית 
ספר יובלים

1017

 הערות

אמור להתבצע במהלך השנתיים הקרובות. מימון תכנון כביש עוקף רופין בית יצחק
משרד התחבורה 70%

הרשאה של משרד התחברוה עם מטצ'ינג רשות                 60,000

אמור להתבצע במהלך השנתיים הקרובות. מימון 
משרד התחבורה 70%

            1,000,000תכנון

               305,000תכנון

               500,000קבלניות

20

תכנון שביל אופניים לבית ספר הרא"ל 
בכפר הרא"ה

1018

21

שינוי שם תבר מ"שיפוצים בבית המועצה" 
ל"שיפוצים במבני המועצה" והגדלתו עקב אומדן 

לשיפוץ מבנה נעמת לרווחה

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

1015

1014

17

תכנון שביל אופניים מנקודת חן ועד 
כפר חיים

קבלניות

אמור להתבצע במהלך השנתיים הקרובות. מימון 
משרד התחבורה 70%

אמור להתבצע במהלך השנתיים הקרובות. מימון 
משרד התחבורה 70%

שיפוצים במבני המועצה 1010       270,000     110,000         380,000קרנות רשות16

               200,000תכנון



 פירוט 
תשלומים 

(שם 
סעיף)

 ₪ - סכום
 סה"כ  הערות לגבי מקור המימון הערות שם סעיף הפחתה תוספת

תקציב קודם
 סה"כ תקציב מקורות המימוןשם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי

מבוקש

27
1024

מיחשוב תהליכים ודיגיטציה - ועדה 
לתכנון ובניה

                150,000קבלניות      150,000             -         150,000קרנות רשות
על פי אומדן

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

28
תבר סל הממומן בדמי הקמה ביוב. במקום תבר              8,500,000קבלניות   8,500,000             -      8,500,000קרנות רשותהקמת מערכות ביוב 1025

914 שיסגר במהלך 2021.

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים מדמי הקמה ביוב

29
שיקום תשתיות ביוב1026

אגרות ביוב צריכה 
שוטפת

             2,800,000קבלניות   2,800,000             -      2,800,000
על פי כללי המים והביוב על פי האחוז שנקבע 
למועצה לצורך שיקום (על פי 13.88% מצפי 

אגרות הביוב לשנת 2021)

ממומן על ידי אגרות ביוב צריכה שוטפת 
(הוקטנו בתקציב השוטף)

30
שיקום תשתיות מים1027

הכנסות מים צריכה 
שוטפת

                325,000קבלניות      325,000             -         325,000
על פי כללי המים והביוב על פי האחוז שנקבע 

למועצה לצורך שיקום (לפי 0.436 ₪ לקו"ב - על 
פי צפי צריכה בשנת 2021)

ממומן על ידי הכנסות מים צריכה שוטפת 
(הוקטנו בתקציב השוטף)

31
                100,000קבלניות      100,000             -         100,000קרנות רשותמצלמות1028

מצלמות מבני המועצה, מצלמות אכיפת חניה ועוד
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים

32
      350,000             -         350,000קרנות רשותערכות ציוד מגן אישי1029

רכישת ציוד 
יסודי

350,000                
השלמה על פי דרישת הג"א

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים (דרישת הג"א ולכן יש 

לתעדף בסדר קדימות גבוה)

33

                120,000קבלניות      120,000             -         120,000קרנות רשותאמצעי ביטחון - ישובים1030
המשך תבר 891 שהסתיים במהלך 2019 ונסגר. 
6 ישובים (20 אלף לישוב עם מטצינג של הישוב)

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

      600,000             -         600,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים. מבוקש בפריסה לשנתיים

משרד התרבות 
והספורט

כפוף לקבלת הרשאה    2,500,000             -      2,500,000

   3,100,000             -      3,100,000סה"כ

      300,000             -         300,000קרנות רשות
יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 

לכניסת כספים.

משרד התרבות 
והספורט

כפוף לקבלת הרשאה       240,000             -         240,000

      540,000             -         540,000סה"כ

משרד החינוך
1,270,000      -             1,270,000   

כפוף לקבלת הרשאה ממשרד החינוך

כפוף לקבלת הרשאה ממפעל הפיס      630,000             -         630,000מפעל הפיס

   1,900,000             -      1,900,000סה"כ

37
שיפוצי "קיץ" 2021             3,500,000קבלניות   3,500,000             -      3,500,000קרנות רשותשיפוצים והתאמות במוסדות חינוך1034

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

38
תבר סל לשיפוץ דרכים חקלאיות ועוד לפי תכנית              1,000,000קבלניות   1,000,000             -      1,000,000קרנות הרשותשיפוץ דרכים ותשתיות חקלאיות1035

עבודה

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

39
בהתאם לאומדן הקמת הפרוייקט                120,000קבלניות      120,000             -         120,000קרנות רשותהקמת אינוונטר למועצה1036

יופעל לפי סדרי עדיפויות שיקבעו בהתאם 
לכניסת כספים

בניית 4 מגרשי שחבק ברחבי העמק             3,100,000קבלניות1031

34

מתקני ספורט

הגשת קול קורא במסגרת קרן המתקנים :מגרש1-
 עין החורש  מגרש2 - רופין  מגרש 3 - קדם 

מגרש 4 יכון

החלפת אוטובוסים צהובים  (משנים 2006, 
2007) על פי אומדן. מטצ'ינג הרשות יבוקש 

מאמת המידה של מפעל הפיס
רכישת  2 אוטובוסים  צהובים 1033

36

רכישת ציוד 
יסודי

1,900,000            

תבר סל לשיפוץ מתקני ספורט כולל הסדרת  
היתרים, טופס 4 הנגשה ורישוי עסק, כולל סיוע 

למועדון השיט, כולל שיפוץ איצטדיון (החלפת 
תאורה)  אצטדיון אתלטיקה בנעורים או אצטדיון 

בת חפר בהשתתפות קרן המתקנים, ועוד. מחליף 
תבר סל 681 שנסגר במהלך השנה והביצוע בו 
היה כ 5.3 מליון ₪ החל מ 2012 (כ 1 מליון ₪ 

במימון הטוטו)

1032

35

               540,000קבלניות


