
 כ"ח תמוז, תשפ"ב 
 27 יולי,  2022 

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים  
הישיבות התקיימו ביום 24.7.22

נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, גדי איצקוביץ, רן שדה, משה פוליאקוביץ, נריה הרואה, יוסי בסעד,  
יוחנן יומטוביאן, איתי שייביץ 

משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל,   עמית קפוזה, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענבל בן שלום 

חסרים: עמיר כהן,  ישראל פרץ, חיה לזר נ וטקי ן, נעמה מאירי מקוב, רחל צרויה  

עדכון:   

יוסף  –  מניעת   בכרמי  הבריכה  מאירוע  לקחים  הפקת  על  יוסף  -  הועבר  עדכון  בכרמי  פרטית  שחייה  בריכת  קריסת 

סיכונים לציבור בעתיד, ונערך דיון בנושא. 

כספים:

1

מספר 

תב"ר

שם תב"ר  
 תקציב קודם (₪)

תקציב מבוקש הקטנההגדלה

(₪)
הבהרותמקור מימון

 10,868,183  
10,868,183

רשות מקרקעי 

ישראל
 10,868,183  10,868,183

תברים חדשים  

רג"מ החדשה - קידום מימון

תברים חדשים   1

תקציב מבוקש  הקטנה הגדלה שם תב"ר   מספר 
הבהרות מקור מימון  תקציב קודם (₪)

(₪) תב"ר

רשות מקרקעי   10,868,183  
10,868,183 רג"מ החדשה - קידום מימון

ישראל

10,868,183  10,868,183  

2

מספר 

תב"ר

שם תב"ר  
 תקציב קודם (₪)

תקציב מבוקש הקטנההגדלה

(₪)
הבהרותמקור מימון

קרנות הרשות4,000,000  4,000,000 

 -470,000
470,000

רשות מקרקעי 

ישראל

עבור הקמת גשר אופניים ומעבר 

אקולוגי של יער המגינים
 4,000,000  4,470,000

משרד החינוך119,450955,000  835,550 

קרנות הרשות280,000930,000  650,000 

 1,485,550  1,885,000

משרד החינוך16,311,033  16,311,033 

פרויקט הסתייםקרנות הרשות1,062,8491,449,903  2,512,752 

 18,823,785  17,760,936

קרנות הרשות1,062,8492,562,849  1,500,000 

משרד החינוך928,447  928,447 

פרויקט הסתייםקרנות הרשות72,429427,571  500,000 

 1,428,447  1,356,018

פרויקט הסתייםמשרד הדתות49123,086  123,135 

678

עדכון תברים

גן ילדים בשעלבים

שיפוץ מקוואות 6952018

בינוי בית ספר איתן669

790

שביל אופניים ופיתוח בישובי המועצה767

גן ילדים בכפר בילו787

שיפוץ במוסדות החינוך ובישובי המועצה

עדכון תברים 2

תקציב מבוקש  הקטנה הגדלה שם תב"ר   מספר 
הבהרות מקור מימון  תקציב קודם (₪)

(₪) תב"ר

קרנות הרשות 4,000,000  4,000,000  

עבור הקמת גשר אופניים ומעבר  רשות מקרקעי  470,000  -
470,000 שביל אופניים ופיתוח בישובי המועצה 767

אקולוגי של יער המגינים ישראל

4,470,000  4,000,000  

משרד החינוך 955,000 119,450  835,550  

קרנות הרשות 930,000 280,000 גן ילדים בכפר בילו  650,000  787

1,885,000  1,485,550  

משרד החינוך 16,311,033  16,311,033  

פרויקט הסתיים קרנות הרשות 1,449,903 1,062,849 בינוי בית ספר איתן  2,512,752  669

17,760,936  18,823,785  

שיפוץ במוסדות החינוך ובישובי המועצה 790
קרנות הרשות 2,562,849 1,062,849  1,500,000  

משרד החינוך 928,447  928,447  

פרויקט הסתיים קרנות הרשות 427,571 72,429 גן ילדים בשעלבים  500,000  678

1,356,018  1,428,447  

שיפוץ מקוואות 2018 695
פרויקט הסתיים משרד הדתות 123,086 49  123,135  



                                                                                                                                       

 
 

אישור תב"רים  -  פה אחד.  החלטה: אושר פה אחד  

 
 

 
הנהלה:  

 
1.  ועדת תרומות  –   פיתוח תצפית על מאגר איילון ביער לח"י ופיתוח כיתת יער פתוחה. תרומה של 2.2 מלש"ח. התרומה  

תינתן על ידי  חבריו של דניאל גומז ז"ל, טייס חיל האוויר, שמסוקו הופל במלחמת לבנון השנייה.  

 

ממליצים לאשר את התרומה  - פה אחד. החלטה: אושר פה אחד  

 

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 33 ו- 34   שיתקיימו  ביום א', ג' באב תשפ"ב, 31 יולי 2022:  
 

 .2
 

מליאה מס' 33:  
 

1. עדכון ראשת המועצה  
2. סקירת תחום הנוער –  מנהלת אגף חינוך  

3. אישור תב"רים  
4. אישור פתיחת תת חשבון בבנק המזרחי – ר.ג.מ.  

5. אישור המלצות ועדת תרומות 
6. הודעה על הגשת תוכנית משותפת – קרן לשיקום מחצבות  

7. אשרור תקנון חברה כלכלית  
8. אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה ע"פ נוהל 5/2012 

9. אישור ועדות ביקורת יישוביות (יציץ ובית עוזיאל)  
10. עדכון  - אירוע קריסת בריכ ת שחייה פרטית בכרמי יוסף  

11. אימוץ חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב  - 1972 
 

מליאה מס' 34: 
 

דו"ח מבקרת המועצה לשנת  2021 –  אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת  
 
 

אישור סדר יום למליא ות מס' 33 ו - 34 - החלטה: אושר  פה אחד.  
 
 
 

                                  _____________________                            ___________________                                    
                                                  רותם ידלין                                                          כרמל טל 

                                               ראשת המועצה                                                   מנכ"לית המועצה  

3

הערות ביצוע (₪)שם תב"ר              מספר 

לסגירה8,100,000פיתוח במועצה ובישובי המועצה588

לסגירה1,380,000פיתוח מצליח655

לסגירה17,760,936בינוי בית ספר איתן - השלמת פרוגרמה669

לסגירה5,000,000טיפול במערכת ביוב676

לסגירה1,356,018גן ילדים בשעלבים678

לסגירה123,086שיפוץ מקוואות 6952018

לסגירה2,863,997שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח בי"ס וגנ"י714

לסגירה190,000החלפת שעוני מים בית חשמונאי726

לסגירה800,000שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח בי"ס וגנ"י771

לסגירה71,429סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 7822021

סגירת תבריםסגירת תברים 3

הערות שם תב"ר               ביצוע (₪) מספר 

לסגירה 8,100,000 פיתוח במועצה ובישובי המועצה 588

לסגירה 1,380,000 פיתוח מצליח 655

לסגירה 17,760,936 בינוי בית ספר איתן - השלמת פרוגרמה 669

לסגירה 5,000,000 טיפול במערכת ביוב 676

לסגירה 1,356,018 גן ילדים בשעלבים 678

לסגירה 123,086 שיפוץ מקוואות 2018 695

לסגירה 2,863,997 שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח בי"ס וגנ"י 714

לסגירה 190,000 החלפת שעוני מים בית חשמונאי 726

לסגירה 800,000 שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח בי"ס וגנ"י 771

לסגירה 71,429 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2021 782


