
 אגף הנדסה, אחזקה ותשתיות
 

 

 
 

 
 

   moshe@misgav.org.il דואר אלקטרוני: | www.misgav.org.il  | 7990239-04פקס.   | 0399023-04טל.   |  20179ד.נ. משגב 

  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |ל א-טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |ילון ג |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב   |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  | שכניה |שורשים  |רקפת  | עיןראס אל  |       

 

 2020יולי  31
 ' אב תש"פי

 
 לכבוד

 מזכיר/ת הישוב
 

 שלום רב,
 

 2020פרויקט המיליון והיטלי השבחה לשנת הנדון:  
 

, אושר תקציב פרויקט המיליון אשר יעמוד על סך של 2020במסגרת תקציבי הפיתוח לשנת 
1,320,000 .₪ 

 (.₪1/3 ) 440,000( וחלקם של הישובים הינו ₪2/3 ) 880,000חלק המועצה הינו 
 תקציב זה מתווסף ליתרות הקיימות עבור הישובים משנים קודמות.

 בצוע עבודות מתקציבי המיליון והיטל השבחה מתנהל בדרכים הבאות:
 

אחר סיכום עם הישוב בדבר פרוט העבודות אשר תתבצענה, אחראי ל -צוע ע"י המועצהיב .1
כלל זה: קבלת מכתב אגף הנדסה, באמצעות הרכז הרלוונטי, להוצאתן אל הפועל ב

התחייבות הישוב לתקציב הפרויקט, הכנת מכרז/ קבלת הצעות מחיר מקבלנים, בצוע 
 העבודה וחיוב הישוב בחלקו היחסי מערך העבודה. 

 הכל במסגרת הסכום המאושר לישוב ובהתחייבותו לחלקו הכספי בעבודה.
 

ר תתבצענה, אחראי רוט העבודות אשלאחר סיכום עם הישוב בדבר פי -צוע ע"י הישוביב .2
הצעות מחיר מקבלנים ובצוע העבודה. הרכז  דהיינו קבלת -הישוב להוצאתן אל הפועל 

הרלוונטי יהיה מעורב לכל אורך הבצוע. לאחר גמר העבודות יזוכה הישוב בחלקו היחסי 
 מהיקף העבודה  בכפוף לחשבון מאושר ע"י מפקח. הכול במסגרת הסכום המאושר לישוב.

 
 ת אשר נכללות בפרויקט המיליון:פרוט העבודו

 
 תכנון תב"עי, תכנון מפורט לתשתיות ציבוריות ושצ"פים, תכנון מבני ציבור. .א
 עבודות תשתית: חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת. .ב
 )בתיאום עם מחלקת אחזקה(.  עבודות תאורת רחוב .ג
 טיחות.עבודות כבישים: תיקון בורות, ריבוד, שוליים, פסי האטה תמרור ומעקות ב .ד
 עבודות מבני ציבור: בינוי, שיפוץ. .ה
 עבודות גני משחקים: הקמה, שיפוץ. .ו
 עבודות גינון והשקיה.  .ז
 עבודות פיתוח בשטחי ציבור. .ח
 עבודות בטיחות. .ט
 תכנון מבני ציבור ושצפ"ים. .י

 עבודות מיזוג אוויר. .יא
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 פרוט העבודות אשר נכללות בתקציב היטל השבחה:
 

 תכנון תב"עי. .א
 ורטות לתשתיות ציבוריות ושצ"פים.תוכניות מפ .ב
 תוכניות בינוי בשטחים ציבוריים. .ג
 תכנון מבנה ציבור. .ד
 הקמת תשתיות ציבוריות, פיתוח שצ"פים ומבנים ציבוריים. .ה

 
 
 

  יש לתאם את ביצוע העבודות עם רכז הפרויקטים באגף ההנדסה טרם תחילת ביצוע

 העבודות.

 ביים לישובים עבור עבודות שבוצעו בשנים מובהר כי לא יבוצעו החזרי תשלומים רטרואקטי

 שקדמו לאישור התקציב.

  במקרים בהם יימצאו מפגעים בטיחותיים בישוב אשר לא יקבלו מענה הולם, יוכל אגף הנדסה

להקצות חלק מסכום פרויקט המיליון לטובת הסרת המפגע הבטיחותי גם ללא הסכמת 

 הישוב.

 
 
 

 .2020לשנת  יבי הישובים מפרויקט המיליון ומחלף היטלי ההשבחהרצ"ב פרוט תקצ
 
 
 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
 תומר לוין

 מנהל אגף הנדסה
 העתק:

 , ראש המועצהדני עברי

 המועצה ית, מנכ"לדע-מירב בן 

 לימור ברק, גזברית המועצה
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 2020תקציב חלף היטל השבחה  2020תקציב פרויקט המיליון  שם הישוב סד'

 26,578 18,584 וןאבטלי 1

 7,703 11,196 אשבל 2

 253,756 23,861 אשחר 3

 8,157 34,064 גילון 4

 0 17,704 דמיידה 5

 14,068 20,871 הררית 6

 16,251 20,255 חוסניה 7

 0 20,255 חלוץ 8

 0 15,417 חרשים 9

 243,229 34,768 טל אל 10

 6,518 38,286 יובלים 11

 19,531 27,819 יודפת 12

 0 23,949 יעד 13

 3,117- 20,255 כישור 14

 623,601 27,555 כמאנה 15

 1,071 25,708 כמון 16

 13,132 27,643 לבון 17

 103,634 27,116 לוטם 18

 0 31,162 מצפה אביב 19

 0 19,287 מעלה צביה 20

 11,338 20,695 מורן 21

 68,969 34,328 מורשת 22

 122,871 19,903 מכמנים 23

 0 27,116 מנוף 24

 0 65,640 סלמה 25

 709,952 32,657 עצמון 26

 0 15,066 ערב אל נעים 27

 107 12,515 פלך 28

 19,581 28,259 צורית 29

 340 27,555 קורנית 30

 0 14,450 ראס אל עין 31

 60,565 31,601 רקפת 32

 0 20,167 שורשים 33

 275 25,181 שכניה 34

 10,338 19,112 תובל 35

 2,338,448 880,000 סה"כ:
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