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לכבוד
חברי המועצה

ישיבת הנהלה תתקיים ביום שלישי  11.11.14בשעה 18:00

הזמנה
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה שתתקיים ביום שלישי  11.11.14בשעה  19:00בחדר הישיבות
במחלקת החינוך והרווחה.
 .1אישור דו"חות כספיים – מעיינות השרון .2013
 .2אישור תב"רים:
א .עדכון תב"ר  -1210תכנון רחוב הסתדרות
מבקשים הגדלה עבור ביצוע חניה ליד קופת חולים [פינת רחוב אסותא]
קיים תבר מאושר על סך ₪ 2,764,000
אומדן לביצוע החניה כ ₪680,000
תוספת עבור תכנון ופיקוח ₪ 81,600= 12%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 761,600
סה"כ לתבר ₪ 3,525,000
מקור מימון  :היטל כבישים –  ,50%היטל השבחה – 50%
ב .תב"ר 1325-חדש ביצוע מדרכה מרחוב המייסדים עד דרך רבין
אומדן –כ ₪ 635,000
תוספת עבור ניהול תכנון ופיקוח ₪ 76,200 =12%
סה"כ לתבר ₪ 711,200
מקור מימון  :היטל השבחה – 100%

ג .עדכון תבר – 1273תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ-חניה ומתקני כושר
קיים תבר על סך ₪ 4,513,600
מבקשים הגדלה עבור מתקני כושר כ₪ 180,000-
תוספת עבור תכנון ופיקוח ₪ 21,600= 12%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 201,600
סה"כ לתבר ₪ 4,715,200
מקור מימון  :היטל השבחה – 100%
ד .תבר – 1321תיקון גבולות
עריכת בקשה ע"י עורך דין
סקר כלכלי על ידי כלכלן
הכנת תכנית ומדידות
סה"כ לתבר ₪ 200,000
מקור מימון  :היטל השבחה – 100%
ה .תבר  :1323תכנית מתאר לאבן-יהודה
סה"כ לתב"ר₪ 2,000,000 :
מקורות מימון :היטל השבחה – 100%
ו .עדכון תבר  1299ניקוז -שוטף
קיים תבר על סך ₪ 150,000
אומדן תוספת בגין חיבור תעלת ניקוז לכביש 4
והשלמת עבודות מכרז ניקוז. -כ₪ 100,000-
תוספת עבור ניהול ופיקוח ₪ 12,000= 12%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 112,000
סה"כ לתבר ₪ 262,000
מקור מימון  :היטל ניקוז – 100%

ז .תבר  1324לפתוח תכנון לפיתוח שכונת תב"ע ה.צ 151
אומדן המתכנן ₪ 614,000
אומדן ראשוני לפרויקט ₪ 7,000,000
תוספת עבור ניהול ופיקוח ₪ 280,000 4%
סה"כ לתבר תכנון ה.צ 151
₪ 894,000
מקור מימון  :היטל כבישים – 100%
ח .תבר  1322תכנון וביצוע חניה מגוננת ברחובות יערה ועדעד
אומדן ₪ 450,000
תוספת עבור ניהול ופיקוח ₪ 54,000= 12%
סה"כ לתבר ₪ 504,000
מקור מימון  :היטל השבחה – 100%

ט .עדכון תבר  1277גני ילדים ברחוב הדודאים
מבקשים הגדלה
קיים תבר על סך ₪ 2,520,000
מבקשים תוספת עבור סככות כ₪ 200,000-
מעקה בטיחות כ₪ 20,000-
הצטיידות ₪ 52,000
סה"כ הגדלת תבר ₪ 272,000
סה"כ לתבר ₪ 2,792,000
מקור מימון  220 :אש"ח היטל השבחה
 52אש"ח משרד החינוך
י .עדכון תבר  1263תיקוני כביש ומדרכה  ,ועמודי מחסום
מבקשים הגדלה
קיים תבר על סך ₪ 700,000
אומדן ₪ 130,000
סה"כ הגדלת תבר ₪ 130,000
סה"כ לתבר ₪ 830,000
מקור מימון  :היטל השבחה – 100%
יא .עדכון תבר  1256תכנון תב"ע ה.צ 244
מבקשים הגדלה
קיים תבר מאושר על סך ₪ 592,000
מבקשים הגדלה עבור המתכנן ₪ 126,620-
אומדן ראשוני לפרויקט  8מיליון
ניהול ופיקוח ₪ 320,000=4%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 446,620
סה"כ לתבר ₪ 1,038,620
מקור מימון  :היטל כבישים – 100%
יב .עדכון תבר  1297תכנון סלילת רחוב אהבת ציון ריחן
מבקשים הגדלה
קיים תבר מאושר ₪ 109,000
מבקשים הגדלה עבור המתכנן ₪ 179,360
אומדן ראשוני לפרויקט  2.5מיליון ₪
ניהול ופיקוח ₪ 100,000=4%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 170,360
סה"כ לתבר ₪ 279,360
מקור מימון  :היטל כבישים – 100%

יג .עדכון תבר  1295תכנון סלילת רחוב הדרים דרום-עד השומרון
מבקשים הגדלה
קיים תבר מאושר על סך ₪ 300,000
מבקשים הגדלה עבור המתכנן ₪ 136,000
אומדן ראשוני לפרויקט  4מיליון ₪
ניהול ופיקוח ₪ 160,000=4%
סה"כ הגדלת תבר ₪ 296,000
סה"כ לתבר ₪ 596,000
מקור מימון  :היטל כבישים – 100%
יד .עדכון תבר  1285שיפוץ אולם ספורט
מבקשים הגדלה
קיים תבר על סך ₪ 2,081,000
מבקשים הגדלה עבור החלפת רצפה על סך ₪ 250,000
סה"כ הגדלת תבר ₪ 250,000
סה"כ לתבר ₪ 2,331,000
מקורות מימון  :היטל השבחה – 100%

 .3בקשה לשינוי תחום שיפוט בין המועצה המקומית אבן-יהודה למועצה המקומית קדימה-צורן
ובקשה לחלוקת הכנסות.
 .4אישור מינוי מבקר המועצה.
 .5אישור נציגי המועצה במועצה הדתית :שמואל שיר ,משה יוסף ,משה בירינבוים ,אלבז יוסי,
שולי יוסף ,אנינה דינר
 .6אישור שכר בכירים למנהלת לשכת ראש המועצה 40% ,משכר בכירים
 .7אישור המלצת וועדת תמיכות לשנת . 2014
 .8מינוי עוז כהן לתפקיד יו"ר הועדה לקידום מעמד בעלי מוגבלויות לצרכים מיוחדים .
 .9מינוי אברהם גובני כחבר בועדת הביטחון במקום דני שמחי.
 .10מינוי ________ כחבר בוועדת ביטחון במקום משה שפירא ז"ל.
 .11האצלת סמכויות עו"ד יול ברדוש.
 .12מ"מ נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה "שרונים" – סגן ראש המועצה דרור
ריבובסקי.

 .13ועדת חזות המושבה – יש להוסיף את אבי געש.
 .14ועדה לשירותים חברתיים ורווחה יש להוסיף את נעמה כספי ואת אבינועם מגי.

בכבוד רב,
אלי גטר
מזכיר המועצה

