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 א'  9/2017מס' שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה 
   2017 לנובמבר  27תשע"ח,  י' בחשוון מיום שלישי, 

 
 
 

אבימשיח,אליכהן,חניקרס,שימיאלבז,יו"ר,איתןפטיגרו,–גילליבנהנוכחים:
ערןאלראי,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףגלעדרבינוביץ,


.דפנהרבינוביץויוסילויהתנצלו:


,דןאורעו"דתמירפוגל,דודיזביב,ישראלשטרסברג,מוזמן:


שמשגליה.רשמה:


 על סדר היום: 

  2018מועצה  -תוכניות עבודה ותקציב .1
 2018תקציב קרן ניהול מרכז נגישות              
  2018תקציב מפעל המים והביוב  

 . 2018תקן כ"א מועצה  .2
 2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח  .3

 
 

 לסדר היום: 1סעיף 
 

  2018מועצה  –תוכניות עבודה ותקציב 
  2018תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 

 2018תקציב מפעל המים והביוב 
. 

 
,גדלמשנהקודמתומלמדעלצמיחה.מחולליצמיחה2018תקציבמועצהיו"ר:

כוללים:שכונהחדשהעםמשאביםתקציבייםמשמעותיים,הכרוכים
בהכנסותמהיטליפיתוחוהיטליהשבחה.פרויקטניהולי,הנדסיודמוגרפי

הגדולבכלשנותקיומהשלשוהם.בנוסףהכנסותמאזורתעשייה,
תר,משאומתןמתקדםעםמספרחברותמהשורההכולליםביןהי

הראשונהבמשקלסגירתמחסניםלוגיסטיים.
הכנסותמאזורהתעשייהושטחיםחדשיםלמגורים,מאפשריםלנולהוציא

לפועליותרשירותיםלתושבשבאיםלידיביטויבתקציב.
מודהלמנכ"להמועצה,עלעבודתהתקציבהמאומצתהכוללתספר

עבודהרחבתהיקף,לגזברהמועצהעלהכנתהתקציבבצורהתוכנית
מפורטתומחושבת.מאחללכולנוהמשךעמידהביעדים.


עפ"יאגפיםבהלימהלשנתהקהילה:2018להלןיעדיהעבודהלשנת
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 מנכ"ל מועצה 

 שיפורהשרותלתושבבאמצעותחדשנותוכליםמחשובים 

 טמ"סומוקדהקמתמרכזחרוםמשולב 

 המשךהקמתמרכזהדרכהארצילנגישות

 

 חינוך וקהילה 

 הובלתשנתהקהילהכיעדמרכזי 

 לימודוטיפוחהזהותהיישוביתבאמצעותתוכניותלימודבמערכתהחינוך 

 למידהמתוקשבת,מדעים,רצפים,מצוינות,יישוביותבתחומי:המשךתכניות 

 אקליםחינוכימיטבי

 מידהכחלקמשינויידרכיהוראהפיתוחמרחביל 

 לטובתהעצמהוטיפוחערךההתנדבות–"ביתהמתנדבשוהם"הקמת

 לטובתהגדלתסלהשירותיםולרווחתגמלאיהיישוב–הרחבתביתהגמלאי



 יכות סביבה א

 וותיקותציבוריותשדרוגוחידושגינות 

 קריאתמדימיםמרחוק(ושדרוגהקמתמערכתקר"מחידושתשתיותמיםוביוב,( 

 תחנתהשאיבהלביוב

 התייעלותוחסכוןבצריכתהאנרגיהוהמים,ועידודמחזורפסולת 

 יון,הסדרהציבורי,ומניעתמפגעיםהגברתהפיקוחוהאכיפהבתחומיהניק

 

 

 אגף הנדסה –תכנון, בינוי ופיתוח 

 תכנוןוהקמתביתספרדמוקרטי

 אתלטיקהבשיתוףחבלמודיעיןהקמתמרכז

 הקמתמתחםכניסהראשיומתקנינופשופנאי-גןהחבל 

 כירגלורוכביאופנייםליערשוהםגשרלהולאישורתב"עלהקמת

 תכנוןבריכהמקורהומלתחותחדשותבמועדוןהספורט 



 החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי

 דמרכזיהובלתשנתהקהילהבתחוםתרבותופנאיכיע 

 לעידודהיצירההמקומיתוחינוךלאומנות–הקמת"ביתאומנישוהם" 
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 הקמתמרכזצעיריםליעוץופנאילצעיריהישוב 

 שיווקמשכןאומניותהבמה 

 קידוםוביסוסתכניתעירבריאהכמנוףלפיתוחאירועיםותכניםקהילתיים 

 בתחוםהבריאותוהספורט



 חכ"ל – יזמות כלכלית

 מגרשיםבאזורהתעשייההאיירפארקשוהם,ויתרת–המע"רופיתוחשיווק

 הצפוני

 ביצועעבודותפיתוחותשתית–הקמתשכונהכ"א

 היפארק–ובאזורהתעשייההצפוניהשלמותפיתוחתשתיותבשכונותחדשות," 

 שוהם"

 קידוםיוזמותלהקמתנכסיםמניבים 



 מצגותיועלובאתרהמועצה. 

 

 2018י.שטרסברג:דבריהסברלתקציב

 
 מקדמי תקציב .א

 
2.18%:מקדם ארנונה


.2%–,אחרים1.0%–מורים0.5%–:שכרבכיריםמקדם שכר


 ₪ (תקציב )אלפי  .ב


תקציבמקורי 2018תקציב 

2017 

תוספת
 תקציב

 תוספתב%

 6% 8,489 140,530 147,858 הוצאות
 6% 8,489 140,530 147,858 הכנסות


 

 הכנסות
 מסים ומענק כללי

2017:בארנונהלמגוריםתוספתההכנסהשנלקחהבחשבוןבתקציבהארנונ .1
.בתקציבנלקחהבחשבוןהפחתתהחיוב2018באהלידיביטוירקבשנת

לפרגולותבקירויקל.בארנונהשאינהלמגורים,ישתוספתתקציבבגין
בניןמשרדיםבאזורהתעשייהוחיובמלאשלמרכזמסחריחדש.אכלוס


.2018:עלפינתונימענקהאיזוןשיתקבלוממשרדהפניםלשנתמענק כללי .2

לרשויותמקומיותשעפ"י"המודל"נמצאים50%ישנההפחתהבשיעור
 בחישובמענקשלילי.
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 שירותים מקומיים 

 
תמשותפתעםחבלמודיעיןשהחלה:הוקמהיחידהסביבתייחידה סביבתית .1

ומעבירהאת50%.שוהםשותפהביחידהבשיעור11.17-פעילותהב
השתתפותהלחבלמודיעין.המשרדלהגנתהסביבהמשתתףבסכוםקבוע

 מההוצאההכוללתהמתוכננת.25%–בשיעורכ


:המועצהצפויהלהגדילאתהכנסותיהמהפרדהבמקור,הכנסות אחרות .2
שכירויות,דמיחניהואגרותרישיונותלעסקים.

 
למעלה-ב2018:המועצהצפויהלהוציאהיתריבניהבשנתועדת בנין ערים .3

יחידותדיור,בעיקרשכונהכ"א.תוספתמשמעותיתלתקציבהכנסות800–מ
המועצה.

 

יהלקבלתמלוגיםבגיןמטמנהבשנתהתקציבהמועצהצפו:מטמנה .4
 ההכנסהבשנהזו.איןוודאותבמימוש .2018

 
חינוך


ילדיםבגנים.בשנתתשע"ט70–:בשנתתשע"חישנהירידהשלכגני ילדים .1

ילדים.100–ישצפילקיטוןנוסףביותרמ


:מבוססעלתקניכוחאדםשמאשרמשרדהחינוךלילדיהחינוךחינוך מיוחד .2
 .2017המיוחד.חישובההכנסהמתבססגםעלנתוניההכנסותבפועלבשנת


תשע"ז-למולשנהקודמת.ב2018:מס'התלמידיםקטןבשנתחינוך יסודי  .3

2,440–כ-תשע"חל-תלמידים.הואקטןב2,600–עמדמס'התלמידיםעלכ
 כיתות.5ידים,וישצמצוםשלתלמ


:בי"סשלהבתשהופעלע"יתאגידהחינוךעברלניהולרשתחטיבת ביניים .4

חוץ.האורט.רשתאורטהיאשתקבלאתאגרתתלמידי
מפעלהפיסולאמתקציבבעיקרמימוןהפרויקטשלמחשביםימומן

מהתקציבהרגיל.

:תוספתההכנסהממשרדהחינוך,נובעתממעברמוריםנוספיםלעוזתיכון .5

לתמורה.כנגדההכנסותהללוישגידולבהוצאותשכרהמורים.
 

חצאיתקןלשירותהפסיכולוגי.2משרדהחינוךהוסיףשירות פסיכולוגי :  .6
2כנגדההכנסותהללוישנהתוספתהוצאהגדולהיותרבגיןהעסקת

 .דלאחפיםבחצימשרהכפסיכולוגיםנוס

:הפעלתההסעותבשנתהלימודיםתשע"ח,תיעשהישירותהסעות תלמידים .7

ע"יחברתקויםוזאתבמסגרתהתחבורההציבוריתבשוהם.כמוכן,מספר
הילדיםהזכאיםממשרדהחינוךלתחבורהציבוריתחינםהצטמצםובהתאם

 הסעות.בלכםקטנההשתתפותמשרדהחינוך

:משרדהחינוךהכירבקונסרבטוריוןשלשהםומשתתףא פורמליחינוך ל .8

במימוןהפעלתו.כמוכןהצטרפההמועצהלפרויקטניצניםשלמשרדהחינוך,
 להפעלתצהרוניםבמחירמסובסד.משרדהחינוךמשתתףבהוצאותהתפעול
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שלהצהרונים.כמוכן,ליחידתהנועראושרקולקוראשלהמשרדלשוויון .9

 רתיוהמשרדמשתתףבמימוןהפעלתפרויקטמרכזלצעירים.חב

:התקציבמתבססעלתקציבמשרדהרווחהוהערכהשלהמחלקהרווחה  .10

 למימושהתקציבבפועל.



אחרים

במספרהנרשמיםלנישואיןבשוהם2018:צפויקיטוןבשנתשירותי דת.1

 באמצעותצוהר.

מדמיהניהולבגיןשכונהכ"אוהכנסות1.5%:המועצהתקבלהכנסות שונות.2

 מהחניוןבאזורהתעשייההצפוני.



הוצאות


 הנהלה וכלליות
.העסקה2018תוספתהוצאהבגיןהבחירותהמוניציפאליותבשנתבחירות: .1

שלמזכיריקלפי,מזכירות,שמירהוהוצאותאחרות.משרדהפניםמממןאת
 מסה"כההוצאה.50%–מזכיריהקלפיהמהוויםכ

 
עתממעבררו"חבהעסקהישירהלעבודהבנו:תוספתההוצאהמינהל כספי .2

תוצאהמקליטתמנהלתרכשחדשהעםותקקבלנית.גידולבהוצאותשכרכ
למנהלהכנסותושכר.)איןתוספתתקנים(.–וניסיוןועדכוןשכרבכירים


:עדכוןהוצאותקבלניותלהפעלתמערכותהמחשובבשוהם,תוספתמחשוב .3

 תוכנותנוספות.

:רישוםבספריםשלההנחות,עפ"יהנחיותרו"חלעיריות.הוצאות מימון .4

נותלקופתחוליםכלליתוהנחותאחרות.למולזהנרשמהההנחותשנית
תוספתבהכנסה.גםבהנחותאחרותישנהתוספתכתוצאהמהנחותאזרח

 ותיק.

 
 שירותים מקומיים

 
לתחוםאכיפתחוקי40%:העסקתפקחבחלקיותמשרהיחידה סביבתית.1

מוכןתשתתףאיכותסביבה.הפקחיועסקביתרהמשרהבחבלמודיעין.כ
המועצהביחידההסביבתיתשמוקמתע"יחבלמודיעיןותקבלמהםשירותים
שונים.מצורףמסמךהבנות.

 :תוספתבניקיוןותוספתסבביםלפינויגזםופינויפסולתניקיון רחובות . 2
הטיאוטלאתרמורשה. 


אשפה.הקטנהבהוצאהשל:תוספתהוצאהלרכישתמיכליאיסוף אשפה .3

פינויאשפהלאורתוצאותמכרז.הוצאהנוספתבהטמנההנובעתבעיקר
 מהחוקלפינויפסולתלמפעליםוהמרכזיםהמסחריים.
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 .4
 

יפסיקוהרשויותהמקומיותלהשתתףבתקציב2018החלמשנת :כיבוי אש .5
 שלאיגודעריםלכיבויאש.

 

תוספתשכרלעוזרלמהנדס.הגדלתהשתתפותאגףהנדסה מהנדס מועצה: .6
בתקציבהעזר.גידולבהוצאותהמשפטיות.תוספתהעסקהקבלניתשל

בודקיתוכניותבעבודהלבדיקתתוכניותלצורךמתןהיתריבניה.התוספת
נועדהלזירוזבדיקתהתוכניותומתןהיתריהבניהלשכונהכ"א.כמוכןיש

ותוספתשכבותנוספות.כמוכןישנהgisהטמעתתוכנתהוצאותנוספותל
 נגישות.התוספתהוצאהלהעסקהקבלניתשליועץלמורש

 
תקניםלפיקוחעירוניואכיפתחוקיעזר.1.2:תוספתשלנכסים ציבורים .7

ק.ע.פ.במקוםמימון-החזרההלוואהשלשדרוגתאורתהרחובותימומןמ
 מהתקציבהרגיל.

 

הוצאהבגיןהשקיה.עפ"ינתוניההוצאהבפועלבשנהוחצי:תוספתגינון .8
השקיהלגינון.כמוכןגדלהההוצאהאחרונותישנוגידולחדבהוצאותהה

 עונתיים.הגידולבעיקרבשדרההמרכזיתובכיכרות.-לרכישתפרחיםחד


למולתקציבשנה10%–:הגדלתתקציבהתמיכותבהשתתפות למוסדות .9
קודמת.

 
 שירותים ממלכתיים

 
:תוספתהוצאותבשכרבגיןעדכוןשכרבכיריםותוספתמנהל חינוך .1

תקניםבשכרקב"ס.)למולמימוןחלקיממשרדהחינוך(.כמוכן,עדכון
 .מכרזההוצאהלתחזוקתהמחשביםבמוסדותחינוךוזאתעפ"יתוצאות

  
100–מלמעלה(,מס'הילדיםיקטןב9.18שע"ט):בשנתתגני ילדים .2

הסבסודלגניהילדיםגדלגניילדים.סה"כ3ילדים.בהתאםלכךיסגרו
נובעבעיקרמאיסגירתגניילדיםבשנת₪.למעלהממיליוןבתקציבב
 תשע"ח.


:הגדלתתקציבלתיקוניםובדקבית.תוספתהוצאותבתי ספר יסודיים .3

לאישבגיןניקיוןבעיקרכתוצאהמעליתשכרהמינימום.העסקהש
תחזוקהבאגףהחינוךבמקוםבאגףלאיכותהסביבה.מימוןתוספת

מחשביםבעיקרלמוריםוזאתבנוסףלתקציבמקידוםאמתהמידהלשנים
 ,ממפעלהפיס.2019-20


:לאורהצמצוםבמספרהתלמידיםבשלהבת,תקטןחטיבת ביניים .4

 ההשתתפותשלהמועצהלרשתהמנהלתאורטבהשוואהלשנהקודמת.


:העדכוןבשכרהמוריםנובעממעברשלמוריםלעוזלתמורה.תיכון .5
ישנוקיטון2018היהגידולחדבסבסודלתיכון.בתקציב2017בתקציב

 אךהואעדיןגבוהביחסלשניםעברו.2017מסויםבסבסודלמול
 

.הגדלתההוצאה2017למולשנת2018:הגדלהמשמעותיתבתקציבחמש  .6
(,100שלהמועצהעבורחמשהיאלאולםאומנויותהבמה)תוספת

 (,200קונסרבטוריון)התוספתבמימוןמשרדהחינוך(,אירועיתרבות)
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(,פרויקטמרכזצעירים)ישנה140(,משלחות)150(,נוער)50ספריה)

מזה639(,צהרונים)50רדלשוויוןחברתי(,ספורט)השתתפותשלהמש
למול₪אלפי1,875(.תוספתהתקציבלחמשהיאבסך270משה"ח

למולהתקציבהמעודכן₪אלפי1,176ותוספתשל2017התקציבהמקורי
 .2017לשנת

תוספתתקציבהמועצה,נועדהלמימוןהוצאותתרבותהקיימותבפועל
קורהמימוןשלהםהיהמרווחיםשלהמועדוניותבשניםהאחרונותשמ
גמלאים-.כמוכןהחברהנכנסהלפרויקטנוער2018שאינואפשריבשנת

שאיןלומימוןממשלתימלא.החברהנמצאתבמשברבהפעלתאולם
 אומנויותהבמה.


מפעלים

,אלאאםתתקבל2018המועצהתמשיךלהפעילאתמפעלהמיםוהביובבשנת
 אחרת.החלטה


 

פנסיה
עובדיםגדלהההוצאהבגיןהפנסיה.3כתוצאהמפרישתםשל




הרשויותמאניחוזרמדיוןבכנסתבנושאתאגידימיםוביוב.שוהם,יו"ר:
דיוניםבנושאבהבודדותשלאהתאגדהוחריגהבנוף.אנימקפידלהשתתף

מתוךאינטרסלמועצה,שמפעלהמיםימשיךלהתנהלברשותובכךנחסך
רשויותהמיםללאמעט,יתרעלכן,אנישמחעלהמאמץ,בולאנכנענו

ומשרדיהממשלה.
לכללהרשויותשלא2017הדיוןהיוםבנושא,דדלייןעדלסוףדצמבר

םהאזורייםהקיימים,גםהתאגידימדהתאגדו,כיעליהםלהתאגדעםאח
ללאהסכמתם.

השלטוןהמקומיהתנגדנחרצות,לכלאחתמהיוזמות.הדיוןהתאפיין
יוןואזרחיםשבאולהפגיןבמיוחדמהמגזרדהרבהרשויותשהגיעולבהיום

הערביוהדרוזי.
מקווהשהצעתהחוק,שלח"כדודביטןואיציקשמולי,תביאבחשבוןאת

שלהשלטוןהמקומיוהרשויותהמקומיות,אולכלהפחותעמדתוהעיקשת
לקבלארכהנוספתשלכמהשניםובכךנוכללהמשיךבניהולעצמאישל

משקהמים.

 
שינוייםבתקציבמישיבתההנהלה:לתקציבהרווחההתווסףפרויקטי.שטרסברג:

ממשרדהרווחה,קרי75%במימוןשל₪170,000נוערוצעיריםבסך
בגיןההפרש,יעשהשינויפנימימבלילפרוץאתמסגרת₪.130,000

התקציב.


מופיעבשניתקציבים,מימוותר,חכ"לאו₪100,000חניוןאזורתעשייה,א.פאהן:
מועצה?


הגזבראמורלפתוראתהבעיה.יו"ר:


אבלאישרנובדירקטוריוןחכ"ל.א.פאהן:
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-באופןפורמלי,דירקטוריוןחכ"להתכנסואישרתקציב,כאשרהיו"ר:
נכללו.מציע,שבאמצעהשנה,נבדוקנתוניביצועבדוחכספי₪100,000

והכנסותמדמיניהולואחרותובהתאםלכךלהחליט.כרגעבתקציב
המועצהנצטרךלמצואפתרון.


100,000-תהעודףשלהמועצהבטכנית,אפשרלתתפתרוןמידיע"יהגדלי.שטרסברג:

₪.


מקובל,ובאמצעהשנהנדון.יו"ר:


באמצעהשנההעדכוןיעשהבדירקטוריוןבחכ"ל.י.שטרסברג:



 מחליטים פה אחד
 

 . 2018תוכניות עבודה ותקציב לאשר                
  2018לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 
  2018לאשר תקציב מפעל המים והביוב                




 לסדר היום: 2סעיף 
 

  2018תקן כ"א מועצה 
 

 תקני עובדים לפי מחלקות       

       

   תקציב   תקנים תקציב   תקנים    

 הערות 2017 2018 2017 2017 תיאור תפקיד שם הפרק

           הנהלה וכלליות  

             הנהלה

     100%   100% ראש מועצה 611-110

     100%   100% מזכירה  

     100%   100% עוזרת ראש המועצה  

 נבחרים  
        

1.00  
         

665  
         

1.00  
         

669    

 עובדים  
        

2.00  
         

434  
         

2.00  
         

447    

 סה"כ הנהלה  
        
3.00  

      
1,099  

        
3.00  

      
1,117    

             מזכירות

     100%   100% מנכ"ל 613-110

     100%   100% מנהלת משאבי אנוש  

     50%   60% מבקר פנים  
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     100%   100% מנהלת לשכת מנכ"ל  

     75%   75% מזכירה משאבי אנוש  

  
פניות ציבור וקידום אחראית 

     80%   80% מעמד האישה

     100%   100% דוברת  

     30%   30% מזכירות מחליפות  

 סה"כ מזכירות  
        
6.45  

      
1,943  

        
6.35  

      
2,022    

             גזברות

     100%   100% גזבר 621-110

     100%   100% סגן גזבר  

     100%   100% מנהלת חשבונות ראשית  

     100%   100% מזכירת גזבר  

     100%   100% מנהלת רכש  

     110%   110% פקידת רכש  

     100%   100% מנהל מחלקת שכר וארנונה  

     180%   180% מנהלת חשבונות   

     100%   100% רכזת מכרזים, חוזים וביטוחים  

 גזברותסה"כ   
        
9.90  

      
1,970  

        
9.90  

      
1,919    

             גביה

 100% פקידה 623-110
         

124  100% 
         

147    

 סה"כ גביה  
        
1.00  

         
124  

        
1.00  

         
147    

 סה"כ הנהלה וכלליות  
    
20.35  

    
5,136  

     
20.25  

    
5,204    

           שרותים מקומיים  

             תברואה

     100%   100% מנהל אגף איכס"ה 711-110

     200%   200% מזכירת אגף איכס"ה  

     100%   100% רכז פיקוח  

     100%   100% פקח על קבלנים  

     80%   80% עובד תחזוקה  

     200%   160% פקח ישובי  

 סה"כ תברואה  
        
7.40  

      
1,243  

        
7.80  

      
1,315    

יחידה 
             סביבתית

 40% פקח סביבתי 7111-110

           
52  40% 

           
52    

 סה"כ יחידה סביבתית  
        
0.40  

           
52  

        
0.40  

           
52    

             ביטחון

     100%   100% קב"ט 722-110

     100%   100% רכז סיור  

     400%   400% סיירים  

     100%   80% מזכירה  
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 סה"כ בטחון  
        
6.80  

         
944  

        
7.00  

         
979    

             הנדסה

     100%   100% מהנדס המועצה 731-110

     100%   0% עוזר מהנדס המועצה  

  
מנהל מחלקת פיקוח על 

     100%   100% הבניה

     50%   50% מפקחי בניה  

     100%   0% מנהלת ועדה לתכנון ובניה  

     150%   250% בודקי תוכניות  

     100%   100% מנהלת מחלקת רישוי עסקים  

     100%   100% מזכירה  

     100%   100% פקח תשתיות ובינוי  

     50%   50% מידען  

     100%   100% מנהל מחלקת בינוי ותשתיות  

 950% סה"כ הנדסה  
      

1,728  1050% 
      

2,074    

             תחזוקה

     100%   100% סגן מנהל מח.תחזוקה 741-110

     0%   100% מנהל מחסן  

 תחזוקהסה"כ   
        
2.00  

         
324  

        
1.00  

         
194    

 סה"כ שרותים מקומיים  
    
26.10  

    
4,291  

     
26.70  

    
4,614    

              

           שרותים ממלכתיים  

             חינוך

מינהל 
             חינוך

     100%   100% מנהל אגף חינוך וקהילה 811-110

     100%   75% קבס"יות  

     100%   100% מנהל מחלקת בתי"ס  

  
מנהלת מחלקת צרכים 

     80%   80% מיוחדים, פרויקטים ומשאבים

     100%   100% אחראית פרוייקטים חינוכיים  

     180%   180% מזכירה  

     100%   100% רכזת על"א ומתאמת סמים  

 עבר מפרק חט"ב.   50%   0% רכז מדעים ישובי  

     50%   50% רכזת חווידע  

 סה"כ מינהל חינוך  
        
7.85  

      
1,800  

        
8.60  

      
1,903    

             קדם חובה

     100%   100% מנהלת מחלקת קדם יסודי 8122-110

     47%   47% רושמת  

     100%   100% מזכירה  

 סה"כ מינהל קדם חובה  
        
2.47  

         
449  

        
2.47  

         
463    

             בי"ס יסודי
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     100%   100% מזכירה ממ"ד אבני החושן 8132-110

     100%   100% מזכירה בי"ס ניצנים  

     80%   80% הנה"ח בי"ס אבן חן וניצנים  

     100%   100% בי"ס צוקיםמזכירה   

     80%   79% מזכירה בי"ס אבן חן  

     100%   100% מזכירה בי"ס רבין   

     100%   100% מזכירה סבב בבתי ספר  

     40%   40% הנה"ח אבני החושן  

     80%   80% הנה"ח רבין וצוקים  

 סה"כ בי"ס יסודי  
        
7.79  

      
1,084  

        
7.80  

      
1,095    

חט"ב 
             מינהל

 עבר למינהל חינוך.   0%   50% רכז מדעים 8140-110

     100%   100% מזכירה ראשית   

     400%   400% מזכירות משניות  

     60%   60% הנה"ח   

 מימון אורט.   100%   200% מזכירה ממ"ד  

 עבר לאורט.   0%   50% הנה"ח ממ"ד  

     80%   80% מנהלת ספריה  

     100%   100% לבורנט  

 סה"כ חט"ב מ"מ  
      
10.40  

      
1,072  

        
8.40  

         
987    

-תיכון
             מינהל

     300%   300% לבורנטית 8152-110

     100%   100% מזכירה ראשית   

     400%   400% מזכירה  

     150%   100% אבות בית תיכון  

     100%   100% טכנאי עריכה ופיתוח   

     85%   85% טכנאי מחשבים  

     100%   100% מנהלת ספריה  

     0%   33% פיזיוטראפיה  

     100%   100% הנה"ח בי"ס תיכון  

 סה"כ מינהל  
      
13.18  

      
1,867  

      
13.35  

      
1,998    

-תיכון
             מורים

 96% מורים 8152-111
     
25,001  100% 

     
25,767    

 96.39 סה"כ מורים  
     
25,001  100.35 

     
25,767    

 סה"כ תיכון  
    
109.57  

    
26,867  

    
113.70  

    
27,765    

             שפ"י

     90%   90% מנהלת שפ"ח 8173-110

     740%   640% פסיכולוגית  

     75%   75% מזכירה  
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 סה"כ שפ"י  
        
8.05  

      
1,810  

        
9.05  

      
2,041    

             הסעות

 100% רכזת הסעות 8178-110

         
163  100% 

         
132    

 סה"כ הסעות  
        
1.00  

         
163  

         
1.00  

         
132    

 סה"כ חינוך  
    
147.13  

    
33,246  

    
151.02  

    
34,387    

             מפעם

     100%   100% מנהל 821-110

     100%   100% סגנית  

     100%   100% רכזת הדרכה בתחום ארצי  

     250%   200% מזכירה  

 סה"כ מפעם  
        
5.00  

      
1,211  

        
5.50  

      
1,172    

             רווחה

     100%   100% מנהלת מחלקת רווחה 841-110

     80%   80% עובדת זכאות   

     40%   40% תקציבנית  

     60%   60% עו"ס ופקידה לסדרי דין  

     80%   80% עו"ס משפחות ונערים  

     80%   80% גמלאים וקשישים עו"ס  

     100%   100% עו"ס לחוק הנוער ומשפחות  

     80%   80% רכזי מועדונית ומרכז יחד  

     80%   80% מדריכות למועדוניות  

  
רכזת, אב בית, הנה"ח בית 

     130%   130% הגמלאי

     50%   50% רכזת מתנדבים  

     80%   80% עו"ס משפחות ונערות  

     50%   50% עו"ס שיקום  

  
עו"ס משפחה ורכזת קפה 

     60%   0% לאוזן

     0%   33% רכז קפה לאוזן  

     50%   50% עו"ס משפחה ואוטיסטים  

 1093% סה"כ רווחה  
      
2,182  1120% 

      
2,340    

             דת

     80%   80% רב המועצה 851-110

  
אחראי כשרות, מקוואות 

     80%   76% וערובים

  
אחראי בית מדרש ורישום 

     76%   76% נישואין

     70%   70% רכז דת  

  
מפקח כשרות ומעביר 

     80%   30% שיעורים

     120%   125% מזכירה/מזכיר  

 סה"כ דת  
        
4.58  

      
1,069  

        
5.06  

      
1,163    
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סה"כ שרותים 

 ממלכתיים
  
167.64  

  
37,707  

   
172.78  

  
39,061    

מרכז 
             נגישות

7000726-
     100%   100% מנהל פרוייקט 110

     50%   50% רכז הדרכה  

 סה"כ מרכז נגישות  
        
1.50  

         
111  

        
1.50  

         
200    

קרן משק 
             וביובמים 

7000911-
     100%   100% אחראי על משק מים וביוב 972

     100%   0% מזכירה ומעקב שעוני מים  

    100% 
         
229  200% 

         
347    

             פנסיה

     14%   14% ראש מועצה לשעבר 998-310

     64%   64% סגן ראש מועצה לשעבר  

     12%   12% ראש מועצה לשעבר סגן  

     40%   40% קצבת שאירים  

     43%   43% פקידת גביה לשעבר  

     93%   51% סייעות לשעבר  

     32%   32% וטרינר לשעבר  

     27%   27% אב בית לשעבר  

     30%   16% מנהל מחסן לשעבר  

     121%   39% מזכירות לשעבר  

     41%   41% מנהלת שפ"י לשעבר  

 סה"כ פנסיה  
        
3.78  

         
856  

        
5.17  

         
957    

              

 סה"כ שכר כללי  
  
220.37  

  
48,330  

   
228.40  

  
50,382    

 
 מחליטים פה אחד

 
  2018תקן כ"א מועצה לאשר                

 


 לסדר היום: 3סעיף 
 

  2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 
 
 

האחרונהשלתוכניתהחומש,שאושרהתוכניתהפיתוח,הינההשנה יו"ר:
חמששנים,אךטבעיכינוצריםדבריםחדשיםואףלתחילתהקדנציהב

חלקמתבטליםולכןנדרשעדכון.
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 פרוייקטים 
עלות  הפרוייקט 

 )אש"ח(
מספר 
 תב"ר

קרן  מקור חיצוני
 עבודות
פיתוח 

 )אש"ח(

 הערות
 הגורם

סכום 
 )אש"ח(

             חינוך א

     חדש  2,200        שדרוג מוסדות חינוך 1
          
2,200  

כולל קירוי 
 100-יהלום

2 
השלמות משרדי רווחה 

 ושפ"י
     חדש  200          

            
200  

-מרכז משפחה
. 40-, שפ"י140

 20-בצ"מ

3 
לימודית אבני חצר 

 החושן
  300        משרד החינוך חדש  500          

            
200  

 חינוך

4 
 2 -גני ילדים בכרמים 

 גנ"י
  1,650     משרד החינוך 617  2,200       

            
550  

. 617תב"ר 
 1825-קבלן 

 כולל פיתוח. 

5 
הנגשת מוסדות חינוך. 

 אבן חן. צוקים. תיכון.
   משרד החינוך 623  330          

            
330  

  

  1,950         5,430       סה"כ חינוך  
         
3,480  

  

         חדש  
         
2,600  

  

                

 ב
איכות 

 סביבה/הנדסה/ביטחון
            

 תאורת לד.            התייעלות אנרגטית  

1 
ללד  החלפה מנל"ג

 בשצפים
          430  563 

משרד 
 (15%התשתיות)

        53  
            
378  

 80הגדלה 
אלש"ח ללא 
השתתפות 
 מקול קורא

2 
החלפה מנל"ג ללד 

 המשך -בתאורה גבוהה
     חדש  680          

            
680  

 ללא קול קורא

3 
חידוש כבישים,מדרכות 

 ומתקני רחוב
     חדש  700          

            
700  

כולל הנגשת 
-מרחב ציבורי

100 

4 
נגישות שטחים ומבני 

 ציבור)לא חינוך(
  3,000    ביטוח לאומי 589  3,333       

            
333  

  

  500       קרן שלם 590  500           הנגשה קוגנטיבית 5
               
-    

  

  1,300        חידוש גינות ציבוריות 6

 חדש
 
 
 
 

    
          
1,300  

  

7 
מתחם -גן החבל

כניסה,גינון,חניות,שבילי
 ם,מתקנים

  1,000     שצ"פ-קרן פיתוח 593  1,550       
            
550  

  

  500        תיעול-קרן פיתוח חדש  500          קו ניקוז ואדי כרמל 8
               
-    

  

  5,052         8,993       איכות סביבהסה"כ   
         
3,940  

  

         חדש  
         
2,680  

  

                

             מים וביוב ג 

    1,520     מ.א. חבל מודיעין    3,800       שדרוג תחנת בית עריף 1
נדרש אישור 

 משרד הבריאות

      2,280     קרן היטלי ביוב 564      
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2 
 -מט"ש איילון 

 השתתפות
      2,500     קרן היטלי ביוב    2,500      

3 
השתתפות בקו  -מי לוד 

 לוד
      1,000     קרן היטלי ביוב 277  1,000      

4 
קריאה  -שעוני מים 

 מרחוק
      3,000     קרן שיקום מים 564  3,000      

5 
מגדל  - שעונים,ברמדים

 המים
  500        קרן שיקום מים 564  500          

               
-    

 50-מגדל המים

  10,800        10,800     סה"כ מים וביוב  
               
-    

  

 ה
פיתוח שכונות חדשות 
 ואזורי תעשיה ומסחר

            

 629-633  6,900       תכנון -שכונה כ"א   1
רשות מקרקעי 

 ישראל
    6,900  

               
-    

  

2 
עבודות  -שכונה כ"א  

 פיתוח
      5,211    

רשות מקרקעי 
 ישראל

    5,211  
               
-    

  

  1,500       תכנון -מע"ר הדרומי  3
          

442  
  1,500    קרנות פיתוח

               
-    

  

4 
עבודות  -הדרומי  מע"ר

 פיתוח
    13,388    

רשות מקרקעי 
 ישראל

 13,388  
               
-    

 סבירות נמוכה

  12,147  קרנות פיתוח    12,147     עבודות פיתוח -כרמים  5
               
-    

לוינשטיין 
ואחרים. בגין 
מרכיב הבניה 

 בהוצאת ההיתר

6 
 -אזור תעשיה צפוני 

 פיתוחעבודות 
  12,781  קרנות פיתוח    12,781    

               
-    

 5יש לקזז  
₪ מיליון 

 -שהועברו ב
2016 .

 בסבירות גבוהה

  
סה"כ פיתוח שכונות 

חדשות ואזורי תעשיה 
 ומסחר

    51,927       51,927  
              
-    

  

                

             תחבורה ו

1 
רגל מעל  גשר להולכי

 444כביש 
  1,750    קק"ל חדש  3,500      

              
-    

  

      1,750    היטל כבישים        

2 
עמק  -שביל אופניים 

 איילון+רחוב החבל
  3,300    היטל כבישים 557  4,850      

         
1,550  

  

  1,100    היטל כבישים 619  1,100       כיכרות אגמית ושקנאי 3
              
-    

  

4 

מעגל תנועה לפיד 
 מודיעים

 
 
 
 
 

  560       משרד התחבורה חדש  800         
            
240  

  

  8,460         10,250     סה"כ תחבורה  
         
1,790  

  

         חדש  
            
240  

  

                

             ספורט ז

1 
תכנון -מועדון הספורט

 בריכה חדשה, תוספות
    -            חדש    610         

            
610  

 
(,150תוספות)

ח"ח 
(,ס60מסוכנים)
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(,50פינקלרים)
  350-תכנון

  
בנית -מועדון הספורט

 בריכה
  800       מפעל הפיס חדש    800          

              
-    

קידום מימון  
2017-18  

        
רשות מקרקעי 

 ישראל
 בעתיד מעדולם        -         

2 
-מגרש אתלטיקה

 33%השתתפות 
    -            חדש    1,650       

         
1,650  

  

3 
דשא -מגרש הכדורגל

 סיננטי
      1,300  620            -    

         
1,300  

החלפת דשא 
 סינטטי

                

  450       טוטו קרן המתקנים חדש  1,000       שדרוג מבני ספורט 4
            
550  

כולל מרכז 
 הטניס

5 
שדרוג אולם ספורט 

 תיכון
  200       טוטו קרן המתקנים חדש  500         

            
300  

  

     243  136          קירוי בריכת שחיה 6
            
136  

שינוי מימון 
מהלוואה 

 לק.ע.פ.

     496  630          שדרוג מועדון ספורט 7
            
630  

שינוי מימון 
מהלוואה 

 לק.ע.פ.

                

  1,450         6,626       סה"כ ספורט  
         
5,176  

  

         חדש  
         
3,876  

  

 ח
בריאות  תרבות,נוער

 ומבוגרים
            

1 
שדרוג מבני התרבות 

 ונוער וציבור
     חדש  1,000      

         
1,000  

כולל זפלין 
בר,קרינה בבית 
התרבות,מבנים 
 לתנועות הנוער

2 
הרחבת  -הבית הסגול 
 מתחם הנוער

         900  616            -    
            
900  

  

3 
בכותר סטודיו לאומנות 

 פיס
          500  612     

            
500  

  

     492  700           מכבי שירותי בריאות 4
            
700  

שינוי מימון 
מהלוואה 

 לק.ע.פ.

  
סה"כ תרבות,נוער 

 ומבוגרים
      3,100               -    

         
3,100  

  

         חדש  
         
1,700  

  

                

             דת ט

     חדש  300          שדרוג מבני דת 1
            
300  

כולל   
ספינקלרים 

 בספרא 
 
 

 חדש  500          בית מדרש אבני החושן 2
השת' 

 תושבים/תרומות
      250  

            
250  

  

  250            800          סה"כ דת  
            
550  

  

         חדש  
            
550  
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             ביטחון וחירום י

     חדש    500          מתחם  חירום 1
            
500  

, 250-מבנה  
  250-פיתוח

     508  400           ט.מ.ס 2
            
400  

  

    -               400          סה"כ ביטחון וחירום  
            
400  

  

         חדש  
            
500  

  

                

             יזמות חכ"ל יא

1 
חממה לטיפוח יזמות 

 באזור התעשיה
  B.O.T     1,000 חדש  1,000       

               
-    

  

2 
הרחבת בנין מועצה 

 כולל קפיטריה
  500        הלוואה     500          

               
-    

 שכ"ד

3 
מעונות סטודנטים/דיור 

 להשכרה
  B.O.T     5,000 חדש  5,000       

               
-    

 יחידות דיור 20

  6,500         6,500       סה"כ יזמות חכ"ל  
              
-    

  

                

             כללי יב

    -            חדש  600           תכנון כללי 1
            
600  

כולל תכנון 
לשדרוג מועדון 

(+שינ200נוער)
וי מבנה 

 (100חינוך)

     חדש  300           מחשוב 2
            
300  

  

     חדש  1,327        ועדה לתכנון ובניה 3
          
1,327  

מימון ועדה  
 -לתכנון ובניה 
 תקציב רגיל 

    -               2,227       סה"כ כללי  
         
2,227  

  

         חדש  
         
2,227  

  

                

  86,389       107,053   סה"כ  
       
20,663  

  

         חדש  
       
14,373  

  

 
 

 מחליטים פה אחד
 

  2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח לאשר                
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:ריכוז החלטות



 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

  2018תוכניות עבודה ותקציב מועצה 1
  2018תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 

  2018תקציב מפעל המים והביוב 

.2018לאשרתוכניותעבודהותקציב
2018לאשרתקציבקרןניהולמרכזנגישות

2018לאשרתקציבמפעלהמיםוהביוב



2018לאשרתקןכ"אמועצה  2018תקן כ"א מועצה 2
2018לאשרתוכניותפיתוחותקציבפיתוח  2018תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 3


















------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

מנכ"להמועצהראשהמועצה
 


 


