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ד"ר מוטי דלג'ו:

מכאן עוברים למליאת המועצה .יש רשויות שישיבות מתמשכות

עד  24:00אנחנו משתדלים שזה יהיה קצר ,אבל תרשו לי להגיד לכם את המשפט הבא .הניסיון
לימד אותי שכדאי ורצוי לתת כמעט לכל מי שרוצה לדבר שידבר .ולכן הדיון היה-

גב' זהבה רוט:

אני לא מבקרת את מה שנעשה עד עכשיו .אני אומרת אפשר

לדחות את הישיבה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

.2

לא ,אבל יש כמה דברים שזה במהירות.

אישור פרוטוקול מליאה מס'  22/15מיום .14.6.15

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים למליאת המועצה שלום לחברים .אישור

פרוטוקול ישיבת מליאה מ .14.6.15 -לא היו הערות ,אני מעלה להצבעה .מי בעד שירים את ידו?
אפשר להוריד .מתנגדים? אין .נמנעים? אין .אושר ,בסדר גמור.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  22/15מיום .14.6.15

.3

אישור ערבות הלוואה – החב' להשבת מי קולחין.

ד"ר מוטי דלג'ו:

סעיף  ,3אישור ערבות הלוואה החברה להשבת מי קולחין .זה

בעצם מחזור של האישור ,תסביר את זה אגוזי בצורה שיהיה ברור.

מר יצחק אגוזי:

טוב ,החברה להשבת מי קולחין לקחה בזמנו הלוואה של 5

מיליון  ₪או  6מיליון  ,₪והמועצה נתנה ערבות לבנקים כמובן באישור של משרד הפנים .וכיום
החברה להשבת מי קולחין מבקשת למחזר את יתרת ההלוואה שנשארה על סך של 3.5
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מיליון  ₪בריבית הרבה יותר טובה מאשר ההלוואה הקודמת ,רק שלצורך העניין הזה היא
נדרשת החברה לשני דברים .א' להיתר ממשרד הפנים לעשות את הדבר הזה .ו-ב' לאישור של
המועצה לערוב להלוואה הזאת.

???:

להלוואה חדשה.

מר יצחק אגוזי:

כאילו הלוואה חדשה .אנחנו נדרשים א' לאשר את זה במליאה,

ב' כמובן לקבל את ההיתר של משרד הפנים לצורך הדבר הזה.

מר יריב אברהם:

תגיד להם גם איזה תנאים משנים .פריים מינוס כמה?

מר יצחק אגוזי:

ההלוואה החדשה תהיה בפריים מינוס .0.3

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי אני מבין-

גב' לאה פורת:

 8אמרת.8,8 .

מר יריב אברהם:

אני רוצה גם הלוואה כזאת.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מבין שבאישור הערבות הזו המועצה לא מגדילה את הסיכון

שלה מבחינת היקף הערבות שנתנה עד עכשיו.

מר יצחק אגוזי:

לא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא .זה היה חשוב .אוקיי ,אם אין שאלות אני מעלה להצבעה את
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הנושא של מתן ערבות לחברה להשבת מי קולחין שבעצם זה מחזור הערבות שלנו ,הלוואה
קיימת .מעלה להצבעה ,מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.

החלטה :מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר את מחזור הערבות לחברה להשבת מי
קולחין.

.5

הסכם עם רעננה – שינוי תחום שיפוט.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים להסכם עם רעננה שינוי תחום שיפוט .נחזור

בהמשך לדו"ח ההשקעות .אתם קיבלתם כולכם את החומרים ,אנחנו ישבנו עם הוועד של
היישוב ,ישבנו עם בעלי הקרקע זה לאחר כמה פגישות .מדובר על שטח של  34.5דונם ,אתה
יודע מה הכי טוב אולי נציג של גבעת חן כמה משפטים במקומי.

מר רונן ברקאי:

אני רוצה להגיד רק שיש הסכמה של גבעת חן של היישוב לעניין

הזה של ...גבולות ב משולש .זה מתבקש שזה יעבור לרעננה בגלל הטופוגרפיה שזה נמצא כרגע.
אין לנו מה לעשות נגד זה ,אז זה עובר לרעננה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מבקש להקריא את הצעת החלטה.

מר יצחק אגוזי:

"לאור בקשת עיריית רעננה לצרף לשטחה  34.5דונם משטחי

המועצה האזורית (גבעת חן) מצפון לתוואי כביש  531בגוש  ,6586ולאור נכונות והסכמה מלאה
של בעלי החלקות לוועד היישוב להיענות לבקשה ,הוצג בפני מליאת המועצה נוסח הסכם
לאישור העברת השטח לרעננה בצירוף תזכיר המופנה לשר הפנים בבקשה למנות ועדת גבולות
מבחינת העברת השטח למטרת הבקשה .העברת השטח לעיריית רעננה מיועדת לצרכי פיתוח
עירוני והסדרת הכניסה הראשית למושב גבעת חן .המועצה מאשרת את ההסכם ואת הפנייה
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לשר הפנים לצורך הקמת ועדה לחקירת גבולות ותפעל בהתאם לסעיף  228ד' ו-ה' לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח –  1958ובהתאם לסעיף  8לפקודת העיריות".

ד"ר מוטי דלג'ו:

תראו בנוסף אנחנו נקיים ,יש מחר נדמה לי איזו פגישה יותר

מקצועית ,תהיה פגישה נוספת עם ראש העיר של רעננה יחד עם הצוות המקצועי שלי והצוות
המקצועי שלו ,וצוות שמונה על ידי גבעת חן ובעלי הקרקע ,כדי גם לסגור את הדברים הקטנים
הנוספים .למשל :שלא יפנו שם לולים עד שלא יתחילו בנייה ,שיאפשרו להם לגדל שם ,כל מה
שיש כל מיני פרטים כאלה קטנים .יש גם בקשה של היישוב שנדאג שרמת המיסוי תמשיך להיות
כפי שאצלנו .אנחנו נשב עם ראש העיר והצוות שלו ונסכם את הדברים האלה.

???:

יש לי שאלה ,איזה פיצויים מקבלים תושבי גבעת חן?

ד"ר מוטי דלג'ו:

הנושא הקנייני זה בעלי הקרקע .אנחנו כמועצה זה לא שטח של

המועצה ,אנחנו לא נכנסים בעניין הזה .הם יקבלו פיצוי ,אנחנו לא נכנסים .זה מסוג הדברים
שנאמר במיוחד לבעלי הקרקע שהמועצה לא מעורבת לצורך העניין הזה ,כלומר היא לא מבינה
שום דבר ,יש להם עורכי דין הם יגמרו את זה .אנחנו דאגנו כן שבהסכם שהוצג שהם יופיעו
כחלק מהתוכנית הגדולה שלא יקפחו אותם.

???:

היטל ההשבחה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

היטל ההשבחה הסיפור כתוב לך .אומר לי היועץ המשפטי

שלצורך ההחלטה אנחנו אמרנו על  6586מבחינת הגוש ,אז הוא אומר לי שיתכן שזה  ,6585אז
שתי האופציות איזה שהיא מאיתן נכונה על זה אנחנו מדברים .לפי המפה מצוין בצורה ברורה.
אנ י מעלה להצבעה ,מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה
אחד.
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החלטה :מליאת המועצה מחליטה לאשר פה אחד לאור בקשת עיריית רעננה לצרף לשטחה
 34.5דונם משטחי המועצה האזורית (גבעת חן) מצפון לתוואי כביש  531בגוש  6586ולאור
נכונות והסכמה מלאה של בעלי החלקות לוועד היישוב להיענות לבקשה ,הוצג בפני מליאת
המועצה נוסח הסכם לאישור העברת השטח לרעננה בצירוף תזכיר המופנה לשר הפנים
בבקשה למנות ועדת גבולות מבחינת העברת השטח למטרת הבקשה .העברת השטח לעיריית
רעננה מיועדת לצרכי פיתוח עירוני והסדרת הכניסה הראשית למושב גבעת חן .המועצה
מאשרת את ההסכם ואת הפנייה לשר הפנים לצורך הקמת ועדה לחקירת גבולות ותפעל
בהתאם לסעיף  228ד' ו-ה' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958
ובהתאם לסעיף  8לפקודת העיריות.

.8

אישור מורשה חתימה בבית ספר צופית.

מר יצחק אגוזי:

אני אבקש רגע נושא קטנטן לסדר היום-

ד"ר מוטי דלג'ו:

ישנה כאן בקשה לתת הסמכה לחתימה למנהל החדש בצופית.

אז קודם כל אני מבקש ,האם מסכימים שזה יעלה על סדר היום?

כולם:

כן.

מר יצחק אגוזי:

א ז הנה זה עולה לסדר היום .בבית ספר צופית נבחר מנהל חדש

מר גיל שריד ,התחיל לעבוד .אנחנו מתבקשים לשנות את בעלי זכות החתימה בחשבונות הבנק
של בית הספר כך שגיל שריד יהיה בעל זכות חתימה ביחד עם המזכירה יעל דוד .גיל שריד הוא
במקום יפה טייטלבאום שעזבה וזכות החתימה היא ביחד עם המזכירה יעל דוד .החשבון הוא
בבנק הפועלים.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי חברים ,אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד?

???:

לתת לו זכות חתימה או לאשר אותו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,זה משרד החינוך.

???:

אז אם אנחנו צריכים לאשר אותו תגיד ככה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,אתה לא צריך לאשר אותו כמנהל.

???:

רק לאשר את זכות החתימה שלו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,רק את זכות החתימה ,כן בטח .מי בעד שירים את ידו? אפשר

להוריד .נגד?

גב' גילה פרין:

אז את אומרת שהוא כבר לא הפיקוק היחיד יהיה .כי פה נטען

שהוא הפיקוק היחיד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא .מתחילים לגדול .אני הייתי בדיוק באמצע הצבעה,

שאלתי עכשיו מי מתנגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.

החלטה :מליאת המועצה מחליטה לאשר פה אחד את מר גיל שריד כמורשה חתימה בבית
ספר צופית.
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.7

תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים ברשותכם לתב"רים .ונעביר את דו"ח השקעות

ועדכון תקציב .נעשה את זה בישיבה הבאה.

מר יצחק אגוזי:

תב"רים :תוספת לתב"ר  1518תכנון ראשוני ג'לג'וליה מזרח

אנחנו אישרנו תב"ר בעבר של  ₪ 540,000יש תוספת של  .₪ 202,000המימון מלא של מנהל
מקרקעי ישראל.
שיפוץ והתאמה של כיתה בבית ספר יחדיו .משרד החינוך  ₪ 70,000והשתתפות קיבוץ רמת
הכובש בעוד  ,₪ 21,000סך הכול התב"ר הוא .₪ 91,000
תוספת לתב"ר  1491פעולות של בטיחות בדרכים .המימון הוא של בית ספר מעבר אפק 15,000
.₪
סימוני כבישים והתקני בטיחות ליד מוסדות חינוך לשנת  ,₪ 71,729 2015כרגיל משרד
התחבורה משתתף ב 70%-וקרן הפיתוח ב.₪ 21,000 30%-
רכישת שני אוטובוסים חדשים מימון של קרן פיתוח .₪ 417,000

???:

אין קרן רכב?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אין ,אין קרן רכב .היה פעם ונסגר .זה משרד החינוך משרד

האוצר .זה סדר גודל אם אני לא טועה ,אוטובוסים כאלה למעלה ממיליון  ₪כ 1.2-מיליון .₪
ההשתתפות של המועצה היא  ₪ 218,000ומשהו.

מר יצחק אגוזי:

תכנית מתאר כוללנית למועצה משרד החקלאות או משרד הפנים

או קרן פיתוח זה מה שדיברנו קודם בוועדה  2.5מיליון  .₪כאן אני מבקש לשים לב בשונה מכל
התב"רים שאנחנו מאשרים אותם רק שיש תקציב בקרן פיתוח ,במקרה הזה כמובן אין כרגע
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יתרות בקרן פיתוח בסכום הזה ,והתקצוב יהיה בהתאם להתקדמות הביצוע.
הצטיידות  6כיתות בית ספר צור יצחק .מימון של מפעל הפיס והתקציב הרגיל ,זה יהיה חלק
חל ק אנחנו עוד לא קיבלנו בדיוק את התקצוב של מפעל הפיס ,אבל חלק מזה יהיה מפעל הפיס
חלק תקציב רגיל  .₪ 170,000זה ה 6-כיתות החדשות שבנייתם מסתיימת בימים אלה.
תשתיות ומחשבים לבתי ספר  ,₪ 350,000מימון של קרן פיתוח .שהצטיידות של מחשבים
ותשתית בכל ,לא בכל אבל בבתי ספר שנדרשים כרגע ,מדובר בבית ספר צופית ,עמי אסף זה
בעיקר שני בתי הספר הגדולים ועוד כמה מחשבים בבתי ספר אחרים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני רוצה להזכיר לכם זה בנוסף ל ₪ 400,000-שאישרנו לפני

כמה חודשים.

מר יצחק אגוזי:

תכנון גן דו כיתתי בצור יצחק במגרש  ,₪ 120,000 – 203עוד צמד

כיתות בהמשך.
מתקן משחקים בבית ספר צופית ,המימון של קרן פיתוח  ₪ 100,000והשתתפות הורים עוד
 ,₪ 50,000זה בבית הספר החדש כמובן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה צריך לתקן בית ספר "צופית" בגרשיים.

מר יצחק אגוזי:

אוקיי ,תוספת לתב"ר  1511שיפוץ שירותים בעמי אסף .עשינו

שם איזה פיילוט .שיפצו מספר תאי שירותים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

.4

מר יצחק אגוזי:

 ,4כולם ראו כי טוב וביקשו לשפץ את כולם .ביקשו לשפץ את

כולם זה עוד  ₪ 300,000כמובן נצא פה למכרז ונקבל הצעות ונצא לעבודה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אני רוצה להזכיר לחברים שאנחנו שם גם בשלבים מתקדמים

של תכנון לגבי ,זה נקרא  8כיתות אבל זה הרבה יותר ,אנחנו מגיעים לסדר גודל כמעט של 2,000
מטר חדש אנחנו בונים בעמי אסף .פשוט יש חלק קרוונים .תראו ,אנחנו נמצאים שם גם בחוסר
של ממ"דים .אני קבעתי כמטרה מאוד מאוד חשובה לשדרג את בתי הספר של המועצה איפה
שאפשר לחדשים זה הכי טוב ,ואיפה שלא אז להביא אותם לרמה סבירה .זו גם הזדמנות להגיד
לכם שבמקביל יחד עם בית ספר יחדיו רמת הכובש והצוות שם ,עובדים לאיתור שטח שכבר הם
איתרו לבניית בית ספר שם.

???:

ברמת הכובש?

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברמת הכובש כן .במעבר אפק אנחנו ממתינים שם זה התעכב,

פתאום הם ביקשו לעשות שמאות וכו'  ,היום יצא מכתב שאין צורך בשמאות ושיאשרו לנו לצאת
לדרך.

???:

סירקין.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אמרתי מה?

???:

מעבר אפק.

ד"ר מוטי דלג'ו:

סליחה טעיתי .מעבר אפק ישב איתם  3פעמים .הבאנו לתשומת

ליבם ,ברגע שיגישו לנו איתור של שטח ועניינים אנחנו נעזור לקדם ואנחנו חושבים שגם שם
צריך.
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???:

מה עם סירקין?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אמרתי לך ,בגלל השמאות זה מתעכב .בבקשה תמשיך אגוז.

מר יצחק אגוזי:

תוספת לתב"ר  1419שיפוץ מועדון דה ורבורג זה בית העם בשדה

ורבורג .מאשרים פה שאנחנו מתבקשים לאשר  ₪ 200,000כהקדמת מימון לתב"רים שיאושרו
בהמשך ליישובים ,בנוסף עוד הלוואה בסך  ₪ 300,000מתב"ר מאושר שמספרו .1356

???:

מה זה ההלוואה? אין מקור מימון? מי מחזיר אותה?

מר יצחק אגוזי:

הם מחזירים אותה .נגישות מבנים במתחם המועצה ,המועצה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע למען הסר ספק החזר הלוואה תרשום ועד היישוב .זה ברור

אבל שיהיה רשום.

מר יצחק אגוזי:

נגישות מבנים במתחם המועצה .עשו פה סקר נגישות בהתאם

לחוק .עשו פה סקר נגישות בכל המתחם הזה ,זה בניין המועצה ,היכל התרבות איפה שמחלקת
החינוך יושבת .אבל נדמה לי שהוסיפו לזה גם את השפ"ח בגן חיים .יש שם איזה דו"ח שצריך
להשקיע כ.₪ 500,000-

???:

זה בכל היישובים היו.

מר יצחק אגוזי:

כרגע זה במבנים של המועצה .כרגע אנחנו מבקשים תב"ר על

 ₪ 150,000כדי להתחיל .את זה נצטרך לבצע בסופו של דבר במהלך של כמה שנים ולשפר אותו
ולעשות את כל מה שנדרש שם ,אבל כרגע מבקשים תב"ר של  ₪ 150,000כדי להתחיל בביצוע.
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גב' לאה פורת:

מוטי ,לגבי סעיף  6אם אפשר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איזה? סעיף  .6תכנית מתאר כוללנית.

גב' לאה פורת:

האם אנחנו נאשר את השלבים או שאנחנו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,אנחנו מאשרים פה את ה 2.5-מיליון -₪

גב' לאה פורת:

אפשר לבקש לאשר את השלבים גם?

ד"ר מוטי דלג'ו:

השלבים התכנוניים את תאשרי אותם במסגרת דיונים במליאת

המועצה.

גב' לאה פורת:

תקציב בהתאם להתקדמות הביצוע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,אז ההתקדמות של הביצוע את תאשרי את זה למליאת

המועצה יגיע השלב הראשוני-

גב' לאה פורת:

אבל אנחנו לא נדע עם השלבים מבחינה כספית .אנחנו מדברים

על כסף עכשיו ,נכון?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,אבל הכסף-

גב' לאה פורת:

האם אפשר להביא למליאת המועצה גם את ההוצאה הכספית
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כל פעם.

???:

עד  2.5מיליון .₪

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,הבנתי מה שאת אומרת .כאשר נקיים דיונים לגבי השלביות

של התכנון אנחנו נביא למועצה כמה כסף יצא ,בסדר גמור .אוקיי חברים האם לאשר את
התב"רים אחד אחד או הכול יחד.

כולם:

הכול יחד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה להצבעה את הסעיפים מ 1-עד  13להצבעה .מי בעד?

אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .תודה רבה לכם .ערב טוב.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1518תכנון ראשוני ג'לג'וליה מזרח ()540,913
מימון  :מנהל מקרקעי ישראל

202,720

₪

 .2שיפוץ והתאמת כיתה בי"ס יחדיו
מימון :משרד החינוך
השתתפות קבוץ רמת הכובש

91,000

₪

₪ 70,000
₪ 21,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1491פעולות בטיחות בדרכים )65,000( 2014
מימון :השתתפות מוסדות (בי"ס מעבר אפק)
 .4סימוני כבישים והתקני בטיחות לשנת 2015
מימון :משרד התחבורה
קרן פיתוח

₪ 50,000
₪ 21,429

 .5רכישת  2אוטובוסים חדשים
מימון :קרן פיתוח
 .6תוכנית מתאר כוללנית למועצה
מימון :משרד החקלאות  /משרד הפנים  /קרן פיתוח
 .7הצטיידות  5כיתות בית ספר צור יצחק

15,000

₪

71,729

₪

417,000

₪

* ₪ 2,500,000
170,000
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מימון :מפעל הפיס  /תקציב רגיל
 .8תשתיות ומחשבים לבתי ספר
מימון :קרן פיתוח

350,000

₪

 .9תכנון גן דו כיתתי צור יצחק ()203
מימון :קרן פיתוח צור יצחק

120,500

₪

150,000

₪

 .10מתקן משחקים בית ספר צופית
מימון :קרן פיתוח
השתתפות הורים

₪ 100,000
₪ 50,000

 .11תוספת ל-תב"ר  – 1511שיפוץ שירותים עמי אסף ()100,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 300,000

 .12תוספת ל-תב"ר  – 1419שיפוץ מועדון שדה ורבורג ()970,000
מימון :קרן פיתוח (הקדמת מימון לתב"רים ₪ 200,000 )2015
בנוסף הלוואה בסך  ₪ 300,000מתב"ר 1356

₪ 200,000

 .13נגישות מבנים במתחם המועצה
מימון :קרן פיתוח

₪ 150,000

* תקצוב בהתאם להתקדמות הביצוע.
________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה

________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה
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ריכוז החלטות

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס'  22/15מיום .14.6.15

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  22/15מיום .14.6.15

.3

אישור ערבות הלוואה – החב' להשבת מי קולחין.

החלטה :מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר את מחזור הערבות לחברה להשבת מי
קולחין.

.5

הסכם עם רעננה – שינוי תחום שיפוט.

החלטה :מליאת המועצה מחליטה לאשר פה אחד לאור בקשת עיריית רעננה לצרף לשטחה
 34.5דונם משטחי המועצה האזורית (גבעת חן) מצפון לתוואי כביש  531בגוש  6586ולאור
נכונות והסכמה מלאה של בעלי החלקות לוועד היישוב להיענות לבקשה ,הוצג בפני מליאת
המועצה נוסח הסכם לאישור העברת השטח לרעננה בצירוף תזכיר המופנה לשר הפנים
בבקשה למנות ועדת גבולות מבחינת העברת השטח למטרת הבקשה .העברת השטח לעיריית
רעננה מיועדת לצרכי פיתוח עירוני והסדרת הכניסה הראשית למושב גבעת חן .המועצה
מאשרת את ההסכם ואת הפנייה לשר הפנים לצורך הקמת ועדה לחקירת גבולות ותפעל
בהתאם לסעיף  228ד' ו-ה' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958
ובהתאם לסעיף  8לפקודת העיריות.

17

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 21.07.2015

.8

אישור מורשה חתימה בבית ספר צופית.

החלטה :מליאת המועצה מחליטה לאשר פה אחד את מר גיל שריד כמורשה חתימה בבית
ספר צופית.

.7

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1518תכנון ראשוני ג'לג'וליה מזרח ()540,913
מימון  :מנהל מקרקעי ישראל
 .2שיפוץ והתאמת כיתה בי"ס יחדיו
מימון :משרד החינוך
השתתפות קבוץ רמת הכובש

202,720

₪

91,000

₪

₪ 70,000
₪ 21,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1491פעולות בטיחות בדרכים )65,000( 2014
מימון :השתתפות מוסדות (בי"ס מעבר אפק)
 .4סימוני כבישים והתקני בטיחות לשנת 2015
מימון :משרד התחבורה
קרן פיתוח

15,000

₪

71,729

₪

₪ 50,000
₪ 21,429
417,000

 .5רכישת  2אוטובוסים חדשים
מימון :קרן פיתוח
 .6תוכנית מתאר כוללנית למועצה
מימון :משרד החקלאות  /משרד הפנים  /קרן פיתוח

₪

* ₪ 2,500,000

 .7הצטיידות  5כיתות בית ספר צור יצחק
מימון :מפעל הפיס  /תקציב רגיל

170,000

₪

 .8תשתיות ומחשבים לבתי ספר
מימון :קרן פיתוח

350,000

₪

 .9תכנון גן דו כיתתי צור יצחק ()203
מימון :קרן פיתוח צור יצחק

120,500

₪

 .10מתקן משחקים בית ספר צופית
מימון :קרן פיתוח
השתתפות הורים

150,000

₪

₪ 100,000
₪ 50,000

 .11תוספת ל-תב"ר  – 1511שיפוץ שירותים עמי אסף ()100,000
מימון :קרן פיתוח
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 .12תוספת ל-תב"ר  – 1419שיפוץ מועדון שדה ורבורג ()970,000
מימון :קרן פיתוח (הקדמת מימון לתב"רים ₪ 200,000 )2015
בנוסף הלוואה בסך  ₪ 300,000מתב"ר 1356

₪ 200,000

 .13נגישות מבנים במתחם המועצה
מימון :קרן פיתוח

₪ 150,000

* תקצוב בהתאם להתקדמות הביצוע.
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