
 

 58.15פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 27.12.17מיום 

 

 ראש המועצה   –בי הררי א נוכחים:
 סגן ראש המועצה   –דרור ריבובסקי               
 סגנית ראש המועצה   –זיו קמיני               
 חבר המועצה   – עוז כהן               
 חבר המועצה    –דודו עמר               
 משנה לראש המועצה   –ערן אליאס               
 חבר המועצה   –יוסי אלבז               
 חברת המועצה   –אנינה דינר               
 חברת המועצה   –לימור גיל שני              
 חבר המועצה    –עמרי פלד              

         
 חברת המועצה יפה עובדיה   חסרה

 
 

 יועמ"ש   –: עו"ד קרן קדמי  משתתפים
 מהנדסת המועצה   –אינה קיסילנקו                       
 מבקרת המועצה   – גלית פלג                      
 גזבר המועצה   –אשר שמע                      

 
 
 

 מזכיר המועצה    –: אלי גטר רשם
 
 

  
 
יהודה )שירותי שמירה  -המשך הטלת וגביית היטל שמירה לפי חוק העזר לאבן אישרור . 1

 ( .  31.12.19, וזאת עד ליום ג' בטבת התש"פ )2017  –ואבטחה(, התשע"ז 
 
 

 אישור תב"רים:  .2
 

 סימון וצביעת כבישים   1436א. אישור תב"ר 
 

   2018  פיקוח ושיפוץ מתקני ספורט ומשחק 1437ב. אישור תב"ר 
  

   2018שיפוץ כבישים ומדרכות  1438ג. אישור תב"ר 

    2018שיפוץ תאורת רחובות  1439ד. אישור תב"ר 

 2018שיפוץ גנים ציבוריים  1440ה. אישור תב"ר 

 2018שיפור חזות המושבה   1441ו. אישור תב"ר 
 
 
 



 
 2018שיפוץ מבני ציבור  1442ז. אישור תב"ר        

 2018סדות חינוך )בתי ספר יסודיים וגנ"י( שיפוץ מו 1443ח. אישור תב"ר 

 2018שיפוץ צנרת ניקוז  1444ט. אישור תב"ר 

 2018שיפוץ מבני המתנ"ס  1445י. אישור תב"ר 

 יישום החלטות ועדת תנועה  1446יא. אישור תב"ר 

 תכנון וביצוע הנוטר/הבנים   – 1356עדכון תב"ר יב. 

 

 151תכנון + ביצוע שלב א'  תב"ע ה.צ  – 1324עדכון תב"ר יג. 

 

 תכנון + ביצוע בי"ס שלישי שלב א+ב+ג  – 1304עדכון תב"ר יד. 

 

   תכנון + ביצוע פינוי בינוי בכר  שלב א+ב  –  1305עדכון תב"ר טו. 

 

מרבד הקסמים   הבנים,   אספלט ושיפור פתוח:   הסדרי תנועה,  – 1382עדכון תב"ר טז. 

 ון צי-הבתוא

 

 
 
 
 
 
 

 סדר היום: 
 

יהודה )שירותי שמירה -אישרור המשך הטלת וגביית היטל שמירה לפי חוק העזר לאבן .1
 ( .  31.12.19, וזאת עד ליום ג' בטבת התש"פ )2017  –ואבטחה(, התשע"ז 

 
 

, מחליטה מליאת המועצה 29.11.17בהמשך להחלטת ישיבת המועצה מיום  אבי הררי: 
יהודה )שירותי  -להאריך את המשך הטלת וגביית היטל השמירה לפי חוק העזר לאבן

 (.  31.12.19וזאת עד ליום ג' בטבת התש"פ )  2017 – שמירה ואבטחה(, התשע"ז 
 ₪. 2.38החוק מוארך ללא שינויים התעריף למטר נכון להיום 

 
( 4המשך הגביה כפוף לפרסום החוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה( )תיקון מס'  

 .  2017  –התשע"ח 
 

 הצבעה פה אחד  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 אישור תב"רים:  .2
 

  .2018לעבודות פיתוח לשנת   אבי הררי: בכל התב"רים הבאים מדובר באישור תב"רים 
 מבקש לאשר את התב"רים.                   

 
 סימון וצביעת כבישים   1436א. אישור תב"ר 

 
 תקבולים: 

 ₪  200,000היטל השבחה            
 ₪  200,000סה"כ                       

 תשלומים: 

 ₪   200,000עב' קבלניות           
 ₪   200,000סה"כ                      

 
 שר את התב"ר  : לאהצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
   2018 פיקוח ושיפוץ מתקני ספורט ומשחק 1437ב. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   150,000היטל השבחה           
 ₪  150,000סה"כ                       

 תשלומים: 
 ₪  150,000עבודות קבלניות      
 ₪  150,000סה"כ                       

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 

   2018שיפוץ כבישים ומדרכות  1438ג. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   500,000היטל כבישים           –השתת. בעלים 

 ₪   500,000סה"כ                                                   
 תשלומים: 

 ₪   450,000עבודות קבלניות                                  
 ₪     50,000תכנון ופיקוח                                       
 ₪   500,000סה"כ                                                   

 
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 
 
 



 
 

    2018שיפוץ תאורת רחובות  1439ד. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪      100,000היטל כבישים             –השתת. בעלים 

 ₪   100,000סה"כ                                                    
 תשלומים: 

 ₪   100,000עבודות קבלניות                                  
 ₪   100,000סה"כ                                                   

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 

 2018שיפוץ גנים ציבוריים  1440ה. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   500,000היטל השבחה                                         

 ₪   500,000                             סה"כ                         
 תשלומים: 

 ₪   450,000עבודות קבלניות                                     
 ₪     50,000תכנון ופיקוח                                          
 ₪   500,000סה"כ                                                      

 
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 
 

 2018שיפור חזות המושבה   1441ו. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   150,000היטל השבחה                                         

 ₪   150,000                               סה"כ                       
 

 תשלומים: 
 ₪   150,000עבודות קבלניות                                     
 ₪   150,000סה"כ                                                      

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 
 
 
 



 
 

 2018שיפוץ מבני ציבור  1442ז. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   200,000היטל השבחה                                          
 ₪   200,000סה"כ                                                      

 תשלומים: 
 ₪   170,000עבודות קבלניות                                     
 ₪     30,000תכנון ופיקוח                                          
 ₪   200,000סה"כ                                                      

 
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 
 

 2018שיפוץ מוסדות חינוך )בתי ספר יסודיים וגנ"י(  1443 ח. אישור תב"ר

 תקבולים: 
 ₪   500,000היטל השבחה                                     
 ₪   500,000סה"כ                                                  

 תשלומים: 
 ₪   470,000עבודות קבלניות                                 
 ₪     30,000תכנון ופיקוח                                      
 ₪   500,000סה"כ                                                  

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 

 2018ניקוז  שיפוץ צנרת 1444ט. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   250,000השתתפות בעלים ניקוז                       
 ₪   250,000סה"כ                                                   

 תשלומים: 
 ₪   220,000עבודות קבלניות                                  
 ₪     30,000תכנון ופיקוח                                       
 ₪   250,000סה"כ                                                   

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 
 



 
 

 2018שיפוץ מבני המתנ"ס  1445י. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   200,000                    היטל השבחה                 

 ₪   200,000סה"כ                                                  
 תשלומים: 

 ₪   200,000עבודות קבלניות                                 
 ₪   200,000סה"כ                                                  

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 

 יישום החלטות ועדת תנועה  1446יא. אישור תב"ר 

 תקבולים: 
 ₪   300,000היטל השבחה                                     
 ₪   300,000סה"כ                                                  

 תשלומים: 
 ₪   ,000300עבודות קבלניות                                 
 ₪   300,000סה"כ                                                  

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 

 תכנון וביצוע הנוטר/הבנים   – 1356עדכון תב"ר יב. 

 עדכון מקורות מימון. 

   תב"ר לעדכון                       תב"ר מאושר                                                            

 תקבולים:  

 ₪        ₪120,000                          120,000השתת' בעלים)ק.כבישים(                         

 ₪        ₪717,849                            91,000משרד התחבורה                                     

 ₪      573,151                   ₪     1,200,000קרנות הרשות                                         

 ₪     ₪1,411,000                       1,411,000סה"כ                                                     

 

 ים:  תשלומ

 ₪    ₪1,200,000                        1,200,000עב' קבלניות                                           

   ₪      211,000                     ₪      211,000תכנון ופיקוח                                           

 ₪  ₪1,411,000                        1,411,000           סה"כ                                          
 
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  



 
 

 151תכנון + ביצוע שלב א'  תב"ע ה.צ  – 1324עדכון תב"ר יג. 

 עדכון תב"ר לפי אומדן ביצוע 

 

   תב"ר לעדכון                       תב"ר מאושר                                                            

 תקבולים:  

 ₪       ₪4,420,000                     3,400,000השתת' בעלים)ק.כבישים(                         

 ₪         975,000                                     0השתת' בעלים )ק.שצ"פ(                           

 ₪    1,105,000                                       0השתת' בעלים ) ק.תיעול (                         

 ₪       ₪6,500,000                     3,400,000סה"כ                                                     

 

 

 שלומים:  ת

 ₪     ₪5,606,000                     2,506,000עב' קבלניות                                           

   ₪      894,000                  ₪      894,000תכנון ופיקוח                                           

 ₪     ₪6,500,000                    3,400,000          סה"כ                                            
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 

 תכנון + ביצוע בי"ס שלישי שלב א+ב+ג  – 1304עדכון תב"ר יד. 

 עדכון עבור שלב ג. 

  תב"ר לעדכון                         תב"ר מאושר   .                                                            

 תקבולים:  

 ₪     ₪12,143,596                         7,219,700משרד החינוך                                         

 ₪      ₪4,975,470                         4,399,366קרנות הרשות                                         

 ₪      ₪5,653,900                         5,653,900ביוב (                        קרנות הרשות )מים+ 

 ₪    3,005,034                   ₪        3,005,034קרן נדל"ן                                               

 ₪     25,778,000                   ₪     20,278,000סה"כ                                                     

 

 תשלומים:  

 ₪    ₪22,425,000                        17,725,000עב' קבלניות                                           

 ₪      ₪1,300,000                            500,000רכישת ציוד יסודי                                     

   ₪     2,053,000                     ₪    2,053,000ון ופיקוח                                           תכנ

 ₪   ₪25,778,000                       20,278,000סה"כ                                                     

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 הצבעה פה אחד  

 
 
 
 



   תכנון + ביצוע פינוי בינוי בכר  שלב א+ב  –  1305עדכון תב"ר . טו

 עדכון מקורות מימון. 

 . 

   תב"ר לעדכון                       תב"ר מאושר                                                            

 תקבולים:  

 ₪       ₪6,239,310                        4,323,900משרד החינוך                                         

 ₪    10,720,690                 ₪      12,636,100קרנות הרשות                                         

 ₪     ₪16,960,000                      16,960,000 סה"כ                                                     

 

 תשלומים:  

 ₪    ₪15,000,000                       15,000,000עב' קבלניות                                           

 ₪        ₪500,000                             500,000רכישת ציוד יסודי                                     

   ₪   1,460,000                    ₪     1,460,000תכנון ופיקוח                                           

 ₪  ₪16,960,000                        16,960,000סה"כ                                                     

 
 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה

 
 פה אחד  הצבעה 

 

 .. הסדרי תנועה,אספלט ושיפור פתוח:הבנים,מרבד הקסמים וא  – 1382עדכון תב"ר טז. 

 תוספת בשל דרישות חברת החשמל. 

   תב"ר לעדכון                     תב"ר מאושר  .                                                         

 תקבולים:  

 ₪    3,675,000                 ₪     3,603,000             השתת' בעלים)ק.כבישים(        

 ₪      ₪3,675,000                     3,603,000סה"כ                                                 

 

 תשלומים:  

 ₪    ₪3,290,000                    3,218,000עב' קבלניות                                        

   ₪      385,000                   ₪     385,000תכנון ופיקוח                                        

 ₪   ₪3,675,000                    3,603,000סה"כ                                                  

 
 
 

 : לאשר את התב"ר  הצעת החלטה
 

 הצבעה פה אחד  
 
 
 
 
 
 
 

 אלי גטר                                                                           אבי הררי                  
 מזכיר המועצה                                                            ראש המועצה                


