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 סדר היום: 

  2021בשנת אישור תב"רים לסגירה  .1

 

: אני מבקש להציג בפניכם רשימת תב"רים או שהסתיימו העבודות או  אשר שמע

 שלא יצאו לפועל.

 

רוב רובם של התב"רים נסגרים הואיל והעבודות הסתיימו. להלן רשימת התב"רים 

 שמבוקש לסגור אותם. 

 

    2021רשימת תברים לסגירה בשנת 

      

      

1 1382 
הסדרי תנועה,אספלט ושיפור 

 פתוח:הבנים,מרבד הקסמים וא
 יתרה  ביצוע  תקציב 

 139,157.64 3,935,842.36 4,075,000 תכנון וביצוע רח' חן 1394 2

 209,954.71 1,105,045.29 1,315,000 יישום סקר נגישות מוסדות ציבור 1408 3

4 1427 
תכנון וביצוע מועדון וגנ"י ברח' 

 המחתרת
750,000 312,496.94 437,503.06 

 1,034,400.82 5,965,599.18 7,000,000 תכנון העתקה והתקנת מתקני משחק 1432 5

6 1435 
חניה מגוננת הסיתוונית,התקומה 

 ושבזי
1,500,000 1,211,590.15 288,409.85 

 39,664.30 36,335.70  76,000       קידום חינוך סביבה 1461 7

 140,842.83 179,157.17  320,000     הסביון-תכנון כיכר הנוטר 1487 8

 344,843.62 1,205,156.38  1,550,000  תכנון וביצוע רח' נר הלילה 1488 9

10 1499 
) בתי ספר יסודיים 2020שיפוץ מוס"ח 

 וגנ"י(
    700,000  548,451.53 151,548.47 

 256,948.89 43,051.11  300,000     יישום החלטות וועדת תנועה 1502 11

 176,362.34 423,637.66  600,000     החלפת קווי השקיה בדרך רבין 1510 12

 4.00 24,996  25,000       חלק א'+ ב' 2020בטיחות בדרכים  1512 13

 0.00 150,000.00  150,000     שיפוץ מקווה רח' העצמאות 1514 14

15 1516 
החלפת מערכת תאורה במגרשי 

 הטניס
    150,000  101,045 48,955.00 

 146,005.17 33,994.83  180,000     2021פיקוח ושיפוץ מתקני משחק  1517 16

 66,208.55 83,791.45  150,000     2021שיפוץ תאורת רחובות  1519 17

 370,264.03 129,735.97  500,000     2021שיפוץ גני ציבוריים  1520 18

 6,455.96 143,544.04  150,000     2021שיפור חזות המושבה  1521 19

 3,042.51 196,957.49  200,000     2021שיפוץ מבני ציבור  1522 20

21 1523 
) בתי ספר יסודיים  2021שיפוץ מוס"ח 

 וגנ"י(
    700,000  345,208.35 354,791.65 

 4,906.31 145,093.69  150,000     2021שיפוץ צנרת ניקוז  1524 22

 32,683.65 257,316.35  290,000     2021שיפוץ מבני המרכז הקהילתי  1525 23

 72,959.08 77,040.92  150,000     2021יישום החלטות ועדת תנועה  1526 24

 150,000.00 0.00  150,000     2021סימון וצביעת כבישים  1528 25

 5,072.00 44,928  50,000       החלפת לוחות מודעות 1537 26

 70,033.35 679,966.65  750,000     בתי ספר יסודיים 2021שיפוץ מוס"ח  1539 27



 244,131.96 715,868.04  960,000     גנ'י-מוס'ח -שיפוצי קיץ 1540 28

 2,923.90 67,076.10  70,000       שיפוץ בי"ס דמוקרטי 1543 29

 1,044.14 163,955.86  165,000     ריהוט והצטיידות מוסדות חינוך 1545 30

 25,000.00 0.00  25,000       מקלטים 20סקר ותכנון מתקני חשמל  1554 31

 

 

 לאחר הצגת התב"רים ע"י גזבר המועצה,

 

 מבוקש לאשר את המבוקש לסגור את התב"רים. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 2021פעילות בנושא בטיחות בדרכים  – 1547עדכון תב"ר מס'  .2

 תוספת           תקציב מעודכן           תקציב מאושר                                       

 תקבולים: 

  ₪ 18,000            ₪ 36,000                ₪ 18,000משרד התחבורה               

  ₪ 12,000           ₪ 24,000                 ₪ 12,000קרנות הרשות                  

  ₪ 30,000           ₪ 60,000                 ₪ 30,000סה"כ                              

 

 תשלומים: 

  ₪ 30,000           ₪ 60,000                  ₪ 30,000עבודות קבלניות              

  ₪ 30,000           ₪ 60,000                  ₪ 30,000סה"כ                            

 

 : מדובר בתב"ר בנושא בטיחות בדרכים. אשר שמע

 

+  20על מנת שלא להעמיס תב"רים צירפנו את הסכום שקיבלנו ממשרד התחבורה לשנים 

22 . 

 

 הצבעה פה אחד 

 

  2023-2022לקבלת מלגות אישור קריטריונים  .3

 

 : הקריטריונים המוצעים ע"י ועדת המלגות הובאו לעיון חברי המועצה.אבי הררי

 

 מבוקש לאשר את הקריטריונים.

 

: אחד הקריטריונים מדבר: " המבקש השלים שירות צבאי או שירות מיגל אבינועם

 לאומי או שניתן לו פטור רפואי".

לאחר התיכון מתחילים ללמוד כפי שידוע בשנים האחרונות יש תלמידים שמיד 

 לימודים אקדמאים. לא צריך להפלות אותם. מה גם שביה"ס "הדסים" מעודד זאת.

 



לא ניתן לעכב את התהליך הואיל וכל שנה אנו מחויבים לקבוע  אבי הררי:

 לביא נתון זה לשיקול בדיונים לשנה הבאה.  ה לוועדת המלגותרקריטריונים. אני מו

 

רי, דרור ריבובסקי, לימוד גיל שני, זיו קמיני, זוהר אברמוב, : בעד: אבי הרהצבעה

 משומר לוי, יוכי פרי. 

 

 נמנעים: מיגל אבינועם, שיר אידלסון  

 

 הקריטריונים שהוצגו ע"י המועצה התקבלו. 

 

 

  16.6.22אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  .4

 

 : מבוקש לאשר את פרוטוקול ועדת מלגות. אבי הררי

 

 אחד הצבעה פה 

 

 

 

 אלי גטר                                                       אבי הררי               

   מנכ"ל המועצה                                              ראש המועצה              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


