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 ראש המועצה –: אבי הררי משתתפים

 סגן ראש המועצה            –דרור ריבובסקי                  

 חברה -הילה קולט                  

 חברה  –שיר אידלסון                  

 חברה  –יוכי פרי                  

 חבר –משומר לוי                  

 חבר  –זוהר אברמוב                 

 

 סגנית ראש המועצה –זיו קמיני  נעדרו:

 חברה  –לימור גיל שני           

 חבר –יוסי אלבז           

 חברה  –גל אבינועם -מי          

 

 גזבר המועצה  –: אשר שמע נוכחים

 יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי            

 מזכיר המועצה  –אלי גטר             
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 4)דו"ח רבעון  2019חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"ח כספי לשנת : אשר שמע

 ( הדו"ח אינו סופי ואינו מבוקר. 2019לשנת 

 

 -, נמוך באש"ח 78,709.0, 2019סה"כ הכנסות הרשות בתקציב הרגיל בשנת 

מהתקציב המאושר, הקיטון בהכנסות לעומת  6% -כאש"ח המהווים  4,961.0

התקציב נובע בעיקרו מאי העברת היטלי השבחה מקרן הפיתוח לתקציב הרגיל בסך 

 אש"ח.  4,850.0

 

 -אש"ח , נמוך ב 78,456.0,  2019סה"כ הוצאות הרשות בתקציב הרגיל בשנת 

תקציב המאושר, הקיטון בהוצאות לעומת מה 6% -אש"ח המהווים כ 5,214.0

 התקציב נובע בעיקרו: 

 

א. המועצה לא מצליחה לגייס כח אדם מתוקצב למחלקת ההנדסה ומחלקות אחרות 

 במועצה.

ב. קיטון בבקשות להיתר עבור בניה חדשה לעומת הצפי, הביא לקיטון בהוצאות 

 "שרונים" עבור תכניות בניה ועמלות היטל השבחה. 

 

 אש"ח  253.0 -סיימה את שנת הכספים בעודף של כהמועצה 

 

 אש"ח  3,930.0 -המועצה סיימה את שנת הכספים בעודף מצטבר של כ

 

  2019אחוז הגביה השוטפת מסה"כ החיוב השנתי בניכוי ההנחות הגיע בשנת 

 91% -ל

 

משרות,  29משרות לא כולל פנסיה תקציבית בסך  146למועצה תקן מתוקצב בסך 

 משרות 27משרות לא כולל פנסיה תקציבית בסך  129יקה המועצה בפועל העס

 

אש"ח, בפועל הוציאה  26,610.0, הסתכם בסך 2019סה"כ תקציב השכר בשנת 

 אש"ח  4,000אש"ח כלל תשלומי  פנסיה תקציבית בסך  24,613.0המועצה על שכר 

 

 אש"ח 167,722.0תב"רים פעילים בתקציב של  75למועצה 

 

 אש"ח  4,011מון זמניים בתב"רים סה"כ עודפי מי

 

 אש"ח 60,853.0בסך  19 31.12סה"כ קרנות הפיתוח מסתכמות לתאריך 

 

 



 

 

 

 

 הדו"ח יובא לאישור נוסף לאחר שיבוקר. 

 

 : אני מבקש לאשר את הדו"ח אבי הררי

 

 הצבעה פה אחד 
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 תקבולים: 

  ₪   9,000הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים            

  ₪   6,000קרנות הרשות                                        

  ₪ 15,000סה"כ                                                    

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 15,000עב' קבלניות                                           

  ₪ 15,000ה"כ                                                    ס

 

 

 כים מבקש לאשר תב"ר בטיחות בדר אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 
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 310תכנון ה.צ.  1073א. תב"ר מס' 

 

 קטע בין רחוב נופר לרחוב אלמוגן  301/  1-1תכנון ופיתוח ה.צ.  1290ב. תב"ר מס' 

 

 השומרון -המייסדים-ג. תב"ר מס' תכנון וביצוע כביש ההדרים

 

 ביצוע גינה ציבורית ברח' המחתרת )גן מונגש( 1353ד. תב"ר מס' 

 

 תכנון וביצוע כיכר השרון/הנוטע 1355ה. תב"ר מס' 

 

 תכנון וביצוע רח' המחתרת  1386ו. תב"ר מס' 

 

 

 



 

 

 

 יום -ביצוע איטום ותיקוני חשמל בסב 1390ז. תב"ר מס' 

 

מערב )דודאים, שנהב,  212השלמת עבודות פיתוח ה.צ.  1392ח. תב"ר מס' 

 שלהבת ופרג(

 

 תכנון מערכת ניקוז לרח' העצמאות והאורן  1411ט. תב"ר מס' 

 

 א'  244תכנון גנ"י מתחם  1416י. תב"ר מס' 

 

 ותיקים שדרג רח'  1423יא. תב"ר מס' 

 

 שדרוג רח' המעפילים  1423יב. תב"ר מס' 

 

 ציון -שדרוג רח' אהבת 1425יג. תב"ר מס' 

 

 תכנון כביש השומרון  1430יד. תב"ר מס' 

 

 גלויות -שדרוג רח' קיבוץ 1431טו. תב"ר מס' 

 

 מרחבי חינוך בי"ס "בכר"  1447טז. תב"ר מס' 

 

  2018בטיחות בדרכים  1451יז. תב"ר מס' 

 

 תיקון מתקני ספורט במוסדות ציבור וחינוך ע"פ הנחיות  1453תב"ר מס' יח. 

 

 תיקון מתקני כושר ברחבי הישוב עפ"י הנחיות מכון התקנים   1454יט. תב"ר מס' 

 

 מרחבי חינוך בי"ס "ראשונים"  1455כ. תב"ר מס' 

 

 שיפוצי קיץ בי"ס "הדסים"  1458כא. תב"ר מס' 

 

 ספר יסודיים -שבים בתירכישת מח 1459כב. תב"ר מס' 

 

 תיקון תקרות במתבני מתנ"ס  1460כג. תב"ר מס' 

 

  2019פיקוח ושיפוץ מתקני משחק  1462כד. תב"ר מס' 

 

  2019שיפוץ כבישים ומדרכות  1463כה. תב"ר מס' 

 

   2019שיפוץ תאורת רחובות  1464כו. תב"ר מס' 

 

  2019שיפוץ גבים ציבוריים  1465כז. תב"ר מס' 

 



  2019שיפור חזות המושבה   1466כח. תב"ר מס' 

 

  2019שיפוץ מבני ציבור  1467כט. תב"ר מס' 

 

 ספר יסודיים וגנ"י( -)בתי 2019שיפוץ מוסדות חינוך  1468ל. תב"ר מס' 

 

  2019שיפוץ צנרת ניקוז  1469לא. תב"ר מס' 

 

  2019שיפוץ מבני המתנ"ס  1470לב. תב"ר מס' 

 

 אבי" -מרחבי חינוך בי"ס "בית 1474לג. תב"ר מס' 

 

 מרחבי חינוך בי"ס דמוקרטי  1475לד. תב"ר מס' 

 

 ילדים -גני 2019שיפוצי קיץ  1482לה. תב"ר מס' 

 

 ספר יסודיים -בתי 2019שיפוצי קיץ  1483לו. תב"ר מס' 

 

 ילדים "אירוס" ו"חצב" -החלפת תקרה בגני 1489לז. תב"ר מס' 

 

 ים ופינוי הגזם ברחבי הישוב גיזום עצ 1490לח. תב"ר מס' 

 

וכי לא הייתה בהם  : אנו מחויבים לסגור תב"רים שהפעולות בהם הסתיימואשר שמע

 . 2019כל התב"רים המצורפים הסתיימה בהם הפעולות בחודש דצמבר  חריגה.

 

מבוקש לאשר סגירת התב"רים שהפעולות בהם הסתיימו בחודש דצמבר  אבי הררי:

2019 . 

 

 הצבעה פה אחד 
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 . 7.6.20מבוקש לאשר את פרוטוקול ועדת מלגות מיום  אבי הררי:

 2עבור  ₪ 10,000בפרוטוקול זה הוועדה אישרה והמליצה לאשר סך של 

 ספורטאיות מצטיינות וכן הוועדה ביקשה לשנות קריטריונים. 

 

 קול. הצעת החלטה: לאשר את הפרוטו

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 אלי גטר                                                             אבי הררי                  

 מזכיר המועצה                                                     ראש המועצה                 


