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פרוטוקול ישיבת מליאה שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית
של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום 28-01-2021
חברי/ות מליאת המועצה :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,אחמד עלי סואעד (ס .ראש המועצה,
סלאמה) ,אסף אברהמי (גילון) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,דן בבלי (חרשים) ,אמיר בורשטיין (כמון),
חני בן שימול (אשחר) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,רותי גולדנברג
(רקפת) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,דיאב יונס דיאב (דמיידה) ,רפי דיין (מורשת),
ערן הספל (אבטליון) ,תמר ויינר (תובל) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,משה'לה זילברשטיין (מנוף) ,גל חכים
(צורית) ,רותי יהודה (שורשים) ,מיקי מלך (מצפה אביב) ,דודו מנור (טלאל) ,יהודית סלע (קורנית),
אראל עוזיאל (יודפת) ,נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר פרץ (כישור) ,דנה ראובנס
(מכמנים) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,מוסא מוחמד עואעד (כמאנה) ,חוסיין נעים (ערב אל נעים),
סלאח עלי סואעד (חוסנייה) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,טל חכים דרומי (פלך).
משתתפים :מירב בן-דע (מנכ"לית) ,לימור ברק (גזברית) ,דודו דהן (מבקר פנים) ,עו"ד מאיה קורין-פז
(יועמ"ש).
מדיניות מועצה אזורית משגב בנושא רוכלות
ראש המועצה הציג את מדיניות המועצה בנושא רוכלות שתשמש כהנחיה למימוש חוק העזר הקיים
בנושא .המדיניות מתייחסת לאפשרות לקיים רוכלות באתרים מסוימים ברחבי משגב ובישובים,
בהתאם לעמדת הנהלותיהם .מדיניות המועצה תפורסם כנדרש ,כדי לאפשר הסתיגויות ומצורפת
כנספח א' .חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את המדיניות.
בעד 32:נגד 0:נמנעים.0:
תב"רים לסגירת סוף שנת 2020
גזברית המועצה הציגה בפני חברי/ות המליאה רשימה של תב"רים לסגירת שנת  2021שיש הכרח
לאשרם ,כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה ומצורפים כנספח ב' .חבר המליאה צאלח סואעד
מחוסנייה ביקש להעיר לפרוטוקול שההרשאה לתב"ר  1586המיועד לכבישים  8,9,10בחוסניה,
ישמש אך ורק למטרה זו .סגן ראש המועצה ,אחמד עלי סואעד השיב שהרשאות תקציביות בלתי
רגילות ,יכולות לשמש אך ורק ליעוד שלשמן ניתנה הרשאתן .חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את
התב"רים.
בעד 31:נגד 0:נמנעים.0:
תב"רים לחודש ינואר 2021
גזברית המועצה הציגה בפני חברי/ות המליאה רשימה של תב"רים לשנת  2021שיש הכרח לאשרם,
כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה ומצורפים כנספח ג' .חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את
התב"רים.
בעד 31:נגד 0:נמנעים.0:
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מינוי חברה לועדת ערר
חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את עו"ד רות זימרן (ת.ז )057878456 .כחברת ועדת ערר לארנונה.
בעד 31:נגד 0:נמנעים.1:
אישור שכר סגן מינהלת אגף החינוך ,אדמיניסטרציה ותקציב
חברי/ות המליאה התבקשו לאשר אינטרוול שכר של  50%-40%משכר מנכ"ל לרועי חגי  -סגן
מינהלת אגף החינוך ,אדמיניסטרציה ותקציב.
בעד 32:נגד 0:נמנעים.0:
אישור עבודה נוספת
חברי/ות המליאה התבקשו לאשר עבודה נוספת לשנה שלא על חשבון שעות העבודה במועצה
לעובדת הסוציאלית נועה פולבר ,בהדרכת סטודנטים ממכללת צפת.
בעד 31:נגד 0:נמנעים.1:
דיווח על תרומה למקווה נשים במורשת
ראש המועצה דיווח על תרומה של  ₪ 50,000למקווה הנשים במורשת.
החלפת נציג קיבוץ אשבל במליאה
ראש המועצה דיווח כי ליאור דינרמן (ת.ז )040294951 .מתעתדת להחליף את חבר המליאה עמיר
שנאן שפרש ,כנציגת אשבל במליאה .מינויה כפוף לאישור משרד הפנים ואישור בישיבת מליאה
פיזית.
דיון עומק – מדיניות התכנון במגזר הכפרי ועבודת ועדת המשנה לתכנון ובניה משגב
מהנדס המועצה לאוניד מליקין הציג את עבודת הועדה ,את מדיניות מנהל התכנון ואת השפעותיה
על ישובי משגב כחלק מתכנית העשרה לחברי/ות המליאה בתחומים מקצועיים  .חברי/ות המליאה
שאלו שאלות במגוון הנושאים הקשורים בעבודת הועדה,וקיבלו תשובות ממהנדס הועדה וראש
המועצה.
תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו ,שנערך ואושר בסבב טלפונים ומיילים ,יאושרר בפתח
מליאת המועצה הבאה מן המניין.

רשמה :מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04 - 9902312 .פקס| 04 - 9902391 .

www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון |
לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

-

מחלקת קידום ורישוי עסקים

1

מדיניות מועצה אזורית משגב בנושא רוכלות
לאחרונה הולך וגובר הביקוש של בעלי עסקים להפעלת עסקי רוכלות בשטח השיפוט של מועצה אזורית משגב.
שיקול הדעת הנרחב שניתן לרשות המקומית בעניין זה מעוגן בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים התשכ"ח , 1968המתיר
לרשות המקומית לאסור על ביצוע רוכלות בכלל או על סוגי רוכלות ספציפיים באזורים מסוימים ו/או להגביל את מספר
הרישיונות באזורים הנ"ל ,לקבוע כללים למתן רישיון עסק ,להוסיף תנאים לרישיון או לגרוע.
סמכות זו נועדה לשמר אינטרסים ציבוריים חשובים אשר עלולים להיפגע כתוצאה מהפעלת עסקי רוכלות ,כגון :שמירת
איכות הסביבה ,בריאות הציבור ,מניעת מפגעים ,רעש ולכלוך ,מניעת סכנות בטיחותיות ,שמירה על תחרות הוגנת עם
עסקים הפועלים במבנה קבע ועוד.
עם זאת ,על מנת למצוא איזון בין הרצון לאפשר הפעלת רוכלות בשטח השיפוט של המועצה ,לבין שמירה על האינטרסים
של הציבור ולאחר התייעצות עם רכז רישוי עסקים במשטרת משגב ,גובשה מדיניות בתחום הרוכלות בהתאם להוראות
סעיף  2א' לחוק רישוי עסקים  ,התשכ"ח  1968בתחום שיפוטה של מועצה אזורית משגב.
הגדרות:
.1
.2
.3
.4

"החוק" – חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
"רוכלות" - :כמשמעותה בסעיף 2א (ה) לחוק רישוי עסקים" :עיסוק בקניה ,במכירה או בהצעת שירותים או
מלאכה לציבור שלא במבנה של קבע".
"רוכלות ניידת" – "רוכלות שאינה במקום קבוע" .רוכלות קבועה  /זמנית /תקופתית".
"רישיון" כמפורט בסעיף  4לחוק רישוי עסקים (לרבות היתר זמני או היתר מזורז).

כללי
 .1תותר רוכלות בתחום המועצה רק לבעלי רישיון רוכלות שהוציאה המועצה עפ"י חוק רישוי עסקים ובכפוף
לתנאי הרישיון .תוקף רישיון לרוכלות יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה , .עפ"י שיקול דעת רשות הרישוי.
 .2פעילות הרוכלות תהיה ניידת בלבד ,כפי שהוגדרו ברישיון ובכל מקרה לא תהיה פעילות הנושאת אופי של
התמקמות קבועה.
 .3רישיון לרוכלות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 .4רשות הרישוי אינה מתחייבת לחדש רישיון לרוכלות לאחר פקיעת תוקפו.
 .5רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת במכירות עסקים קיימים ו/או פגיעה בסדר הציבורי.
מובהר כי בנושא זה שיקול דעתה של רשות הרישוי הוא הקובע.
 .6לא תותר כניסת רוכלים לתחומי הישובים אלא באישור הועד המקומי בכל ישוב והכל מבלי לגרוע משיקול דעתה
הבלעדי של רשות הרישוי .האישור יינתן בכתב על גבי טופס אישור הישוב לכניסת רוכלות מזון ויכלול את
סוגי המזון שיימכרו ,מקומות מותרים למכירה וכן מועדי הכניסה המאושרים לישוב .מצ"ב טופס לדוגמא
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תנאים למתן רישיון עסק לרוכלות
 .1אזורי רוכלות מאושרים:
 .1.1רוכלות בשטחים הפתוחים – להלן רשימת האתרים בשטחים הפתוחים בהם תותר רוכלות ,בכפוף לאישור
בעלי הזכויות בקרקע (רט"ג ,קק"ל וכד' לפני הנסיבות) :חניוני נחל צלמון ,חניון קניון שגור ,חניון הר אחים,
מחצבת מתלול צורים ,חניון יער שגב ,חניון חורשת פארק אוסטרליה (ראה התייחסות למיקום זה להלן) וחניון
כניסה למושב יעד.
 .1.2רוכלות בישובים – כניסת רוכלים לשטח הישובים תותנה בכל האישורים הנדרשים ובשיקול דעת רשות
הרישוי ,אך גם באישור ועד הישוב .בבקשה לרישוי יפורטו מועדי הפעילות ,מיקומה וסוגי המוצרים
המותרים למכירה.
בנוהל זה "שטח הישוב" כולל ,ככלל ,גם את כביש הגישה לישוב ,לרבות שולי הכביש והקרקע הסמוכה להם
עד לחיבור לכביש בינעירוני.
 .2אזורי רוכלות לא מאושרים:
לא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יינתן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:
 .2.1.1במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או לכלי רכב כגון :בצמתים  ,בתחנות אוטובוסים ,שולי
כבישים וכיו"ב.
 .2.1.2באזורי תעשייה  :בר לב ואזור תעשייה תרדיון .למעט במקרים חריגים (למשל באירועים מאורגנים או
במקרים אחרים) ובכפוף לאישור מנהלת הפארק.
 .2.1.3לא תתאפשר העמדת רכב רוכלות בסמוך למוסדות חינוך לרבות בתי ספר ,גני ילדים או בסמוך
למרכזי מסחר ובתי אוכל הפועלים ברישיון עסק.
 .3רשות הרישוי רשאית לעדכן מעת לעת ועפ"י הצורך את אזורי הרוכלות המאושרים וכן את אלו שאינם מאושרים
עפ"י שיקול דעתה.
 .4בכל אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובשיטת "כל הקודם
זוכה" מבחינת מועד הגשת הבקשה לרישיון.
 .5הרוכלות לממכר מזון ו/או הכנת מזון בלבד הינה בהתאם למדיניות משרד הבריאות לרוכלות מזון כמפורט בתקנות
רישוי עסקים (תנאי תברואה נתואתים ברוכלות מזון) ,התשס"ט  2009ולפי הדין.
 .6מכירת משקאות אלכוהוליים תותר אך ורק בכפוף לאישור משטרת משגב בנוסף ליתר האישורים הנדרשים
ולשיקול דעת רשות הרישוי.
 .7בחניון פארק אוסטרליה – לא תתאפשר מכירה במקום ,בעת עריכת אירועים של המרכז קהילתי/מועצה/בית ספר או
כל אירוע אחר המתנהל באזור ,אלא אם קיבל אישור מראש ממנהל האירוע בלבד.
 .8רשות הרישוי רשאית לסטות ממדיניות זו ,בהתאם לשיקול דעתה ובאישור הנהלת המועצה.
 .9מובהר כי אין בלעדיות לרוכל המקבל רשיון עסק לרוכלות.
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מחלקת קידום ורישוי עסקים

3

תנאים נוספים
 .1באחריות הרוכל לדאוג לכלי אצירה לאשפה לסוגייה השונים ,בהתאם להוראות מפקח המועצה.
 .2באחריות הרוכל לדאוג לניקיון אזור הרוכלות מכל פסולת הקשורה למכירה במקום ,הן במהלך יום הפעילות והן
בסיום הפעילות.
 .3בעת קביעת המיקום של הצבת העגלה יש למנוע כל מטרד ו/או הפרעה ליחיד ו/או לציבור.
 .4אין הרשיון כולל זכאות לשימוש בתשתיות שונות של המועצה .שימוש זה ייעשה רק בכפוף להסכם שימוש
מתאים ולפי שיקול דעתה של המועצה.
 .5המועצה שומרת על הזכות לדרוש מהמבקש כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר שהיא סבורה שהם נדרשים לצורך
קבלת החלטה בבקשה ובכלל זה למשל אישורים של צדדים שלישיים כגון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה,
כיבוי אש ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,אישור גורמים בטחוניים ,חשמלאי ,אישור תקינות גז ,אישור ביטוח
ו/או כל מסמך ו/או הבהרה אחרים הנדרשים בהתאם לשיקול דעת המועצה.
מובהר כי המועצה רשאית לפקח על אופן השימוש ברשיון .הפרת תנאי הרשיון עלולה לגרור ביטול הרשיון ו/או שיקול
לאי חידוש הרשיון לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי לפי הדין.
שעות פעילות מותרות לרוכלות:
בכל ימות השבוע בין השעות .22:00 – 7:00
הוראות כלליות
על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות ,להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות באמצעות טופס מקוון להגשת בקשה
לרישיון עסק ,בצירוף המסמכים הבאים:

.1

.2
.3
.4

תרשים הרכב ("העגלה") ואופן הפעלתה:
 .aחיבור גנרטור חשמל לעגלה
 .bפירוט ציוד ומכשירים על העגלה
 .cשרטוט סכמטי של העגלה
 .dמערכת המים
 .eנראות העגלה
מסמך שיתאר את רשימת מוצרי המזון המיועדים ואופן מכירתם.
רישיון רכב תקף.
אישור הועד המקומי בכל ישוב שהרוכל מעוניין להעמיד את עגלת הרוכלות במידה ובקשת הרשיון מתייחסת
לעסק בתחומי ועד מקומי.

אין להפעיל עסק טעון רישוי מכל סוג שהוא ,לרבות רוכלות ,ללא רשיון.
מובהר כי הפעלת עסק כאמור ללא רשיון עלולה לגרור הפעלת כלים מנהליים ומשפטיים בהתאם להוראות הדין.
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תחום הדוח  -סגור (,0:)0,1תאריך סגירה,31/12/20:

מספר כרטיס
 902פרויקט המיליון 2011
 2090217400פרויקט המיליון 2011
 2090227400פרויקט המיליון 2011

סה"כ

 902פרויקט המיליון 2011
 963פרויקט המליון 2012
 2096317400פרויקט המליון 2012
 2096327400פרויקט המליון 2012

סה"כ

 963פרויקט המליון 2012
 991דמיידה  -המשך בניית מסגד
 2099118500דמיידה  -המשך בניית מסגד
 2099128500דמיידה  -המשך בניית מסגד

סה"כ  991דמיידה  -המשך בניית מסגד

יתרת פתיחה

הכנסה

הוצאה

1,357,486.00
5,106.07

-1,352,379.93

5,106.07

יתרה

תאריך סגירה שריון

1,357,486.00

31/12/20

-1,357,486.00

31/12/20

5,106.07

1,000,000.00
10,475.44

-989,524.56

10,475.44

1,000,000.00

31/12/20

-1,000,000.00

31/12/20

10,475.44

1,070,940.20

1,070,940.20

31/12/20

-1,070,919.66

-1,070,919.66

31/12/20

20.54

20.54

 1080יובלים  -השתתפות בתשתיות  31יח"ד
 2108017400יובלים  -השתתפות בתשתיות  31יח'ד 1,033,560.00

1,033,560.00

31/12/20

-1,033,560.00

31/12/20

 2108027400יובלים  -השתתפות בתשתיות  31יח'ד -1,033,560.00

סה"כ
 1080יובלים  -השתתפות בתשתיות  31יח"ד
 1086מרכז השירותים-מעגל תנועה ביציאה מהמועצה לכביש 805
לכביש 805
787,483.00
 2108617400מרכז השירותים-מעגל תנועה ביציאה מהמועצה

62,003.08

לכביש 805
-849,486.08
 2108627400מרכז השירותים-מעגל תנועה ביציאה מהמועצה

סה"כ
השירותים-מעגל תנועה ביציאה מהמועצה לכביש 805
 1086מרכז

62,003.08-

 1114רווחה  -תוכנית חומש לישובים בדואים
 2111418100רווחה  -תוכנית חומש לישובים בדואים 34,500.00

סה"כ
 1114רווחה  -תוכנית חומש לישובים בדואים
 1117מנוף  -תוכנית חומש מבני ציבור
 2111717400מנוף  -תוכנית חומש מבני ציבור
 2111727400מנוף  -תוכנית חומש מבני ציבור

סה"כ 1117מנוף  -תוכנית חומש מבני ציבור
 1119מוסדות חינוך  -הנגשה
 2111918100מוסדות חינוך  -הנגשה
 2111928100מוסדות חינוך  -הנגשה

סה"כ

 1119מוסדות חינוך  -הנגשה

1,050,845.50

8,569.32

10,300.00

56,816.00

56,816.00

-43,069.32

31/12/20

5,500.00

195,703.00

1,107,661.50

31/12/20

-1,107,659.97

31/12/20

1.53

195,703.00

-200,833.80

190,533.80-

43,069.32

31/12/20

8,569.32

-1,107,659.97

56,814.47-

-849,486.08

31/12/20

62,003.08

 2111428100רווחה  -תוכנית חומש לישובים בדואים -43,069.32

8,569.32-

849,486.08

31/12/20

5,500.00

206,003.00

31/12/20

-206,333.80

31/12/20

330.80-
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תחום הדוח  -סגור (,0:)0,1תאריך סגירה,31/12/20:

מספר כרטיס
 1143מצפה אביב  -גן ילדים
 2114318100מצפה אביב  -גן ילדים
 2114328100מצפה אביב  -גן ילדים

סה"כ

 1143מצפה אביב  -גן ילדים

יתרת פתיחה

הכנסה

1,233,633.00

9,224.85

הוצאה

-1,242,857.65

9,224.65-

9,224.85

סה"כ
הנגשה והתאמת אתרי אינטרנט לסמארטפונים
1167
 1189יודפת  -גן ילדים
 2118918100יודפת  -גן ילדים
 2118928100יודפת  -גן ילדים

סה"כ

 1189יודפת  -גן ילדים
 1197רכישת כלי אצירה  -מכלים כתומים
 2119717100רכישת כלי אצירה  -מכלים כתומים
 2119727100רכישת כלי אצירה  -מכלים כתומים

סה"כ
 1197רכישת כלי אצירה  -מכלים כתומים
 1199סקר נכסים לצרכי ארנונה
 2119916200סקר נכסים לצרכי ארנונה
 2119926200סקר נכסים לצרכי ארנונה

סה"כ  1199סקר נכסים לצרכי ארנונה

13,491.50

12,896.92
1,105,867.00

13,491.50
-15,255.22

-1,090,611.78

15,255.22

 2121026100פיתוח ופעילות ארגונית

סה"כ

 1210פיתוח ופעילות ארגונית
 1217מרכז קהילתי משגב  -בטיחות
 2121718200מרכז קהילתי משגב  -בטיחות
 2121728200מרכז קהילתי משגב  -בטיחות

סה"כ 1217מרכז קהילתי משגב  -בטיחות

145,000.00

31/12/20

-145,594.58

31/12/20

594.581,090,611.78

31/12/20

-1,090,611.78

31/12/20

15,255.22-

343,827.89

343,827.89

-343,827.90

-343,827.90

31/12/20

0.011,100,000.00

0.01100,000.00

-1,203,084.20

103,084.20-

-3,084.20

100,000.00

100,000.29-

161.00

97,307.00

161.00

212,411.20
-190,750.02

21,661.18

1,200,000.00

31/12/20

-1,200,000.00

31/12/20

3,084.20-

97,307.00

 2120027200הסדרת כניסה למתחם המועצה מעצמון -100,000.29

 1210פיתוח ופעילות ארגונית
 2121016100פיתוח ופעילות ארגונית

-1,242,857.65

31/12/20

31/12/20

 1200הסדרת כניסה למתחם המועצה מעצמון
 2120017200הסדרת כניסה למתחם המועצה מעצמון

סה"כ
 1200הסדרת כניסה למתחם המועצה מעצמון

1,242,857.85

31/12/20

0.20

 1167הנגשה והתאמת אתרי אינטרנט לסמארטפונים
145,000.00
 2116716100הנגשה והתאמת אתרי אינטרנט לסמארטפונים
-132,103.08
 2116726100הנגשה והתאמת אתרי אינטרנט לסמארטפונים

יתרה

תאריך סגירה שריון

21,528.00

21,528.00

97,307.00

31/12/20

-100,161.29

31/12/20

2,854.29212,411.20

31/12/20

-212,278.02

31/12/20

133.18

300,000.00

300,000.00

31/12/20

-290,278.90

-290,278.90

31/12/20

9,721.10

9,721.10
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מספר כרטיס
 1219מרכז קהילתי משגב  -שיפוצים
 2121918200מרכז קהילתי משגב  -שיפוצים
 2121928200מרכז קהילתי משגב  -שיפוצים

יתרת פתיחה

הכנסה

הוצאה

1,618,927.00
-1,593,071.19

סה"כ 1219מרכז קהילתי משגב  -שיפוצים

25,740.00

25,740.00

25,855.81

יתרה

תאריך סגירה שריון

1,618,927.00

31/12/20

-1,618,811.19

31/12/20

115.81

 1242שיפוץ ושדרוג מגרש הכדורגל
 2124218200שיפוץ ושדרוג מגרש הכדורגל
 2124228200שיפוץ ושדרוג מגרש הכדורגל

31/12/20
-85,908.00

סה"כ 1242שיפוץ ושדרוג מגרש הכדורגל
 1243מוס"ח  -מחשוב ותקשוב 2016
 2124318100מוס"ח  -מחשוב ותקשוב 2016
 2124328100מוס"ח  -מחשוב ותקשוב 2016

 2125628100מערכת גילוי אש בבתי ספר 2016

85,908.00-

596,777.00
-657,462.25

סה"כ 1243מוס"ח  -מחשוב ותקשוב 2016
 1256מערכת גילוי אש בבתי ספר 2016
 2125618100מערכת גילוי אש בבתי ספר 2016

-85,908.00

85,908.00-

-60,685.25

60,685.2537,368.00

סה"כ
 1256מערכת גילוי אש בבתי ספר 2016

 1258הסדר בטיחות בהיסעים ופיתוח רחבות בבתי ספר
 2125817200הסדר בטיחות בהיסעים ופיתוח רחבות בבתי ספר

265,241.00

265,241.00

1258סה"כ
הסדר בטיחות בהיסעים ופיתוח רחבות בבתי ספר
 1261מדרכה בית עלמין במרכז השרותים משגב
 2126118500מדרכה בית עלמין במרכז השרותים משגב

101,500.00

100,000.00

-86,001.51
 2126128500מדרכה בית עלמין במרכז השרותים משגב

סה"
1261כמדרכה בית עלמין במרכז השרותים משגב

101,500.00

100,000.00

86,001.51-

 1269על יסודי משגב  -פרויקט פיסיקה מחקרית
112,750.00
 2126918100על יסודי משגב  -פרויקט פיסיקה מחקרית

14,519.43

100,000.00

14,519.43

34,078.00

-146,827.61
 2126928100על יסודי משגב  -פרויקט פיסיקה מחקרית

סה"
1269כ על יסודי משגב  -פרויקט פיסיקה מחקרית
 1293חברה וקליטה 2017
 2129317600חברה וקליטה 2017
 2129327600חברה וקליטה 2017

סה"כ

 1293חברה וקליטה 2017

34,077.61-

130,141.18

302,609.00

31/12/20

-302,997.88

31/12/20

34,078.00

100,000.00

31/12/20

-107,350.00

31/12/20

7,350.00100,000.00

31/12/20

-100,520.94

31/12/20

520.94146,828.00

31/12/20

-146,827.61

31/12/20

0.39

400,284.70
-270,143.52

-596,777.00

31/12/20

388.88-

100,000.00

-5,850.00
 2125827200הסדר בטיחות בהיסעים ופיתוח רחבות בבתי ספר

5,850.00-

596,777.00

31/12/20

60,685.25-

-302,997.88

265,629.88-

31/12/20

130,141.00

130,141.00

400,284.70

31/12/20

-400,284.52

31/12/20

0.18
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יתרת פתיחה

הכנסה

הוצאה

 1303הר חלוץ  -רכישת מבנה סוכנות (תוכנית החומש)
643,000.00
 2130317400הר חלוץ  -רכישת מבנה סוכנות (תוכנית החומש)
-600,000.00
 2130327400הר חלוץ  -רכישת מבנה סוכנות (תוכנית החומש)

סה"
הרכ חלוץ  -רכישת מבנה סוכנות (תוכנית החומש)
1303

43,000.00

 1314סככת כיבוי אש לישובים 2017 -
 2131417200סככת כיבוי אש לישובים 2017 -
 2131427200סככת כיבוי אש לישובים 2017 -

סה"כ 1314סככת כיבוי אש לישובים 2017 -
 1317אורט סלאמה  -מגרש כדורגל
 2131718400אורט סלאמה  -מגרש כדורגל
 2131728400אורט סלאמה  -מגרש כדורגל

סה"כ  1317אורט סלאמה  -מגרש כדורגל

43,000.00

-5,284.00

188,000.00

82,182.43

85,000.00

 1319הכשרת מתחם לתברואה ואיכות סביבה
 2131918700הכשרת מתחם לתברואה ואיכות סביבה

82,182.43

100,000.00

-266,469.00

78,469.00-

8,775.00

100,000.00

8,775.00

209,755.00

 2131928700הכשרת מתחם לתברואה ואיכות סביבה -209,755.00

סה"כ
 1319הכשרת מתחם לתברואה ואיכות סביבה

209,755.00-

 1328בי"ס יסודי כמאנה  -עיצוב מרחבי למידה M21
 2132818100בי'ס יסודי כמאנה  -עיצוב מרחבי למידה M21

סה"ביכ"ס יסודי כמאנה  -עיצוב מרחבי למידה M21
1328
 1342ציוד לצוותי חילוץ ישוביים
 2134217600ציוד לצוותי חילוץ ישוביים
 2134227600ציוד לצוותי חילוץ ישוביים

סה"כ  1342ציוד לצוותי חילוץ ישוביים
 1343הצטיידות מועצה 2018
 2134316100הצטיידות מועצה 2018
 2134326100הצטיידות מועצה 2018

סה"כ

 1343הצטיידות מועצה 2018

151,832.80

73,207.00
-6,793.00

73,207.00
4,335.20

-68,671.56

731.00

1,328.44

731.00
91,206.00

-191,107.00
 2135028100על יסודי משגב  -מרכז לימודי לחקלאות וסביבה

81,107.00-

85,000.00

31/12/20

-87,466.43

31/12/20

2,466.43288,000.00

31/12/20

-275,244.00

31/12/20

12,756.00
209,755.00

31/12/20

-209,755.00

31/12/20

73,207.00

31/12/20

-73,137.00

31/12/20

70.00
156,168.00

31/12/20

-156,168.00

31/12/20

4,335.20

70,000.00

 1350על יסודי משגב  -מרכז לימודי לחקלאות וסביבה
110,000.00
 2135018100על יסודי משגב  -מרכז לימודי לחקלאות וסביבה

סה"
עלכ יסודי משגב  -מרכז לימודי לחקלאות וסביבה
1350

6,793.00-

-156,168.00

4,335.20-

-643,000.00

31/12/20

209,755.00

-79,930.00
 2132828100בי'ס יסודי כמאנה  -עיצוב מרחבי למידה M21

79,930.00-

643,000.00

31/12/20

43,000.00
85,000.00

5,284.00-

יתרה

תאריך סגירה שריון

10,430.35

91,206.00

10,430.35

70,000.00

31/12/20

-69,402.56

31/12/20

597.44
201,206.00

31/12/20

-201,537.35

31/12/20

331.35-
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 1351על יסודי משגב  -תוכנית לימודי החלל
 2135118100על יסודי משגב  -תוכנית לימודי החלל 103,000.00

הכנסה

95,277.00

 2135128100על יסודי משגב  -תוכנית לימודי החלל -196,814.00

סה"כ
 1351על יסודי משגב  -תוכנית לימודי החלל

93,814.00-

 1362הקמת צוותי חוסן וחירום (צח"י) ישוביים במועצה
538,034.60
 2136217200הקמת צוותי חוסן וחירום (צח'י) ישוביים במועצה

1,462.50

95,277.00

סה"כ
הקמת צוותי חוסן וחירום (צח"י) ישוביים במועצה
1362

1,462.50

182,198.80

-597,354.49
 2136227200הקמת צוותי חוסן וחירום (צח'י) ישוביים במועצה

59,319.89-

הוצאה

122,878.91

182,198.80

סה"כ
 1363רווחה  -הצטיידות למעבר למבנה חדש

2,788.00

2,799.93

 1368יסודי משגב  -עיצוב מרחבי למידה M21
 2136818100יסודי משגב  -עיצוב מרחבי למידה M21

2,788.00
79,975.00

 2136828100יסודי משגב  -עיצוב מרחבי למידה -80,000.40M21

סה"כ
 1368יסודי משגב  -עיצוב מרחבי למידה M21

80,000.40-

 1369יסודי מורשת  -עיצוב מרחבי למידה M21
 2136918100יסודי מורשת  -עיצוב מרחבי למידה M21

79,975.00

סה"
1369כ יסודי מורשת  -עיצוב מרחבי למידה M21
 1372אמצעי בטחון לשכות רווחה
 2137217200אמצעי בטחון לשכות רווחה
 2137227200אמצעי בטחון לשכות רווחה

79,102.70-

-17,265.00

61,838.00

17,265.00-

סה"כ 1378מוס"ח  -שיפוצים ואחזקה 2018

-720,233.40

31/12/20

98,000.00

31/12/20

-97,988.07

31/12/20

11.93
79,975.00

31/12/20

-80,000.40

31/12/20

61,838.00

31/12/20

-61,837.70

31/12/20

0.30

60,000.00
-38,955.44

-38,955.44

31/12/20

21,044.56

21,044.56
79,998.00

-80,000.00
 2137528100יסודי סלאמה  -עיצוב מרחבי למידה M21

 2137828100מוס'ח  -שיפוצים ואחזקה 2018

720,233.40

31/12/20

60,000.00

 1375יסודי סלאמה  -עיצוב מרחבי למידה M21
 2137518100יסודי סלאמה  -עיצוב מרחבי למידה M21

 1378מוס"ח  -שיפוצים ואחזקה 2018
 2137818100מוס'ח  -שיפוצים ואחזקה 2018

0.50

31/12/20

סה"כ  1372אמצעי בטחון לשכות רווחה

סה"
1375כ יסודי סלאמה  -עיצוב מרחבי למידה M21

-198,276.50

31/12/20

25.40-

61,838.00

-79,102.70
 2136928100יסודי מורשת  -עיצוב מרחבי למידה M21

198,277.00

31/12/20

122,878.91

 1363רווחה  -הצטיידות למעבר למבנה חדש
 2136318400רווחה  -הצטיידות למעבר למבנה חדש 98,000.00
 2136328400רווחה  -הצטיידות למעבר למבנה חדש -95,200.07

יתרה

תאריך סגירה שריון

80,000.00518,126.50

79,998.00

444,597.26-

20,400.00

464,998.00

-80,000.00

31/12/20

2.00-

464,998.00

-962,723.76

79,998.00

31/12/20

20,400.00

983,124.50

31/12/20

-983,123.76

31/12/20

0.74
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הכנסה

הוצאה

 1379צילום אורטופוטו (תצלום אויר) כולל אלכסונים
131,000.00
 2137917300צילום אורטופוטו (תצלום אויר) כולל אלכסונים
-46,800.00
 2137927300צילום אורטופוטו (תצלום אויר) כולל אלכסונים

"1379כ
סה
צילום אורטופוטו (תצלום אויר) כולל אלכסונים

84,200.00

84,200.00

 1381סלאמה  -תכנון קרקע פרטית שכונת עאו
 2138117300סלאמה  -תכנון קרקע פרטית שכונת עאו87,550.00

סה"כ
 1381סלאמה  -תכנון קרקע פרטית שכונת עאו
 1389חברה וקליטה 2018-19
 2138917600חברה וקליטה 2018-19
 2138927600חברה וקליטה 2018-19

סה"כ

676,759.00

30,000.00

 1389חברה וקליטה 2018-19
 1396בי"ס אסיף  -מרכז פיסיקה ניסויית
 2139618100בי'ס אסיף  -מרכז פיסיקה ניסויית
 2139628100בי'ס אסיף  -מרכז פיסיקה ניסויית

30,000.00

158,000.00

-15,746.35

272,514.00

סה"כ
 1396בי"ס אסיף  -מרכז פיסיקה ניסויית

 1425מרחבים  -פיתוח וביצוע תכניות למען האזרחים הוותיקים
הוותיקים
108,083.00
 2142517600מרחבים  -פיתוח וביצוע תכניות למען האזרחים

13,103.00

37,839.00

 1425סה"כ
מרחבים  -פיתוח וביצוע תכניות למען האזרחים הוותיקים
 1432קורס חובשים והשתלמויות
 2143219800קורס חובשים והשתלמויות

7,834.0030,000.00

34,171.00

41,918.00

-117,549.97

31/12/20

949,273.00

31/12/20

-949,273.00

31/12/20

195,839.00

31/12/20

-195,839.00

31/12/20

13,103.00

41,918.00

הוותיקים
-115,917.00
 2142527600מרחבים  -פיתוח וביצוע תכניות למען האזרחים

117,550.00

31/12/20

15,746.35-

37,839.00

-182,736.00

24,736.00-

-131,000.00

31/12/20

0.03

272,514.00

-965,019.35

288,260.35-

131,000.00

31/12/20

84,200.00

 2138127300סלאמה  -תכנון קרקע פרטית שכונת עאו-117,549.97

29,999.97-

יתרה

תאריך סגירה שריון

34,171.00

150,001.00

31/12/20

-150,088.00

31/12/20

87.0031/12/20

-30,000.00

31/12/20

 2143229800קורס חובשים והשתלמויות

סה"כ  1432קורס חובשים והשתלמויות
 1443בי"ס קציר  -שיפוץ מבנה אמבר
 2144318100בי'ס קציר  -שיפוץ מבנה אמבר
 2144328100בי'ס קציר  -שיפוץ מבנה אמבר

30,000.00

30,000.00-

500,000.00
-412,800.00

סה"כ 1443בי"ס קציר  -שיפוץ מבנה אמבר

87,200.00

87,200.00

 1451הצטיידות מדעים בתי''ס בישובים הבדואים
 2145118200הצטיידות מדעים בתי''ס בישובים הבדואים
-50,745.62
 2145128200הצטיידות מדעים בתי''ס בישובים הבדואים

סה"
1451כהצטיידות מדעים בתי''ס בישובים הבדואים

-500,000.00

31/12/20

87,200.00
50,743.05

50,745.62-

500,000.00

31/12/20

50,743.05

50,743.05

31/12/20

-50,745.62

31/12/20

2.57-

עמוד  6מתוך 9

תקציב מול ביצוע תברים שנתי
9

12/01/21

מ.א .משגב

תברים סגורים

10:42

שנה  2020עד 31/12/20

תחום הדוח  -סגור (,0:)0,1תאריך סגירה,31/12/20:

מספר כרטיס

יתרת פתיחה

 1456בי"ס מורשת  -נגישות פיזית פרטנית
 2145618100בי''ס מורשת  -נגישות פיזית פרטנית
 2145628100בי''ס מורשת  -נגישות פיזית פרטנית

סה"כ
 1456בי"ס מורשת  -נגישות פיזית פרטנית

80,000.00
-80,000.00

80,000.00-

 1458מערכת מידע גאוגרפי ()GIS
 2145816100מערכת מידע גאוגרפי ()GIS
 2145826100מערכת מידע גאוגרפי ()GIS

סה"כ  1458מערכת מידע גאוגרפי ()GIS

-86,170.50

86,170.50-

סה"כ 1461ערב אל נעים  -תשתיות בישוב

סה"כ

 1464סקר נכסים

80,000.00

300,000.00

-105,297.39

 1465חוסניה  -תשתיות ציבוריות (תקציב המיליון)
21,000.00
 2146517400חוסניה  -תשתיות ציבוריות (תקציב המיליון)

סה
"1465כחוסניה  -תשתיות ציבוריות (תקציב המיליון)
 1467קוד ורובוטיקה תשפ
 2146718200קוד ורובוטיקה תשפ

100,000.00
13,983.50

13,983.50

סה"כ

107,985.20

 1467קוד ורובוטיקה תשפ
 1473פיילוט מיכלים עיליים
 2147317100פיילוט מיכלים עיליים

107,979.00

סה"כ

 1473פיילוט מיכלים עיליים
 1477לוטם השתתפות בהקמת גן ילדים
 2147717300לוטם השתתפות בהקמת גן ילדים

24,000.00

24,000.00

-302,775.03

31/12/20

100,000.00

31/12/20

-105,297.39

31/12/20

34,983.50

31/12/20

-33,491.75

31/12/20

107,979.00

31/12/20

-107,985.20

31/12/20

6.2024,000.00

31/12/20

-24,000.00

31/12/20

24,000.00
200,000.00

 2147727300לוטם השתתפות בהקמת גן ילדים

סה"כ
 1477לוטם השתתפות בהקמת גן ילדים

107,985.20

24,000.00

 2147327100פיילוט מיכלים עיליים

300,000.00

31/12/20

1,491.75

107,979.00

 2146728200קוד ורובוטיקה תשפ

-80,000.00

31/12/20

5,297.39-

-33,491.75
 2146527400חוסניה  -תשתיות ציבורית (תקציב המיליון)

12,491.75-

80,000.00

31/12/20

2,775.03-

100,000.00

105,297.39-

-80,000.00

31/12/20

6,170.50-

-302,775.03

 1464סקר נכסים
 2146416200סקר נכסים
 2146426200סקר נכסים

-6,170.50

300,000.00

302,775.03-

80,000.00

31/12/20

80,000.00
80,000.00

 1461ערב אל נעים  -תשתיות בישוב
 2146117400ערב אל נעים  -תשתיות בישוב
 2146127400ערב אל נעים  -תשתיות בישוב

הכנסה

הוצאה

יתרה

תאריך סגירה שריון

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

31/12/20

-200,000.00

31/12/20
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 1479תביעת מקורות (קולחי משגב)
 2147919100תביעה ממקורות (קולחי משגב)

יתרת פתיחה

הכנסה

572,000.00

 2147929100תביעת מקורות (קולחי משגב)

סה"כ 1479תביעת מקורות (קולחי משגב)
 1496מכשירי קשר
 2149617200מכשירי קשר

572,000.00

572,000.00

 1496מכשירי קשר

572,000.00

31/12/20

-572,000.00

31/12/20

572,000.00
159,937.30

 2149627200מכשירי קשר

סה"כ

הוצאה

יתרה

תאריך סגירה שריון

159,937.00

159,937.30

159,937.00

159,937.30

31/12/20

-159,937.00

31/12/20

0.30

 1499חידוש מבנים קידום נוער
 2149917300חידוש מבנים קידום נוער

31/12/20

 2149927300חידוש מבנים קידום נוער

31/12/20

סה"כ  1499חידוש מבנים קידום נוער
 1500מנוף שיפוץ מועדון פאבלה
 2150017300מנוף שיפוץ מועדון פאבלה

292,301.00

 2150027300מנוף שיפוץ מועדון פבלה

סה"כ  1500מנוף שיפוץ מועדון פאבלה
 1524רכישת ציוד מיגון בסיסי לעובדים ,קורונה
 2152417200רכישת ציוד מיגון בסיסי לעובדים ,קורונה

292,300.91

292,301.00
35,000.00

 2152427200רכישת ציוד מיגון בסיסי לעובדים ,קורונה.

סה"
1524כ רכישת ציוד מיגון בסיסי לעובדים ,קורונה
 1525תקשורת עם תושבים ,קורונה
 2152517200תקשורת עם תושבים ,קורונה

35,000.00

35,000.00

 1526תגבור פקוח עירוני ,קורונה
 2152617200תגבור פקוח עירוני ,קורונה

58,079.60

58,000.00

סה"כ  1526תגבור פקוח עירוני ,קורונה
 1527תגבור מוקד או חמל רשותי ,קורונה
 2152717200תגבור מוקד או חמל רשותי ,קורונה

76,970.42

76,970.00

76,970.42

30,000.00

 2152727200תגבור מוקד או חמל רשותי ,קורונה

סה"כ
 1527תגבור מוקד או חמל רשותי ,קורונה

58,079.60

76,970.00

 2152627200תגבור פקוח עירוני ,קורונה

30,027.80

30,000.00

-292,300.91

31/12/20

0.09
35,000.00

31/12/20

-35,000.00

31/12/20

35,000.00

58,000.00

 2152527200תקשורת עם תושבים ,קורונה

סה"כ  1525תקשורת עם תושבים ,קורונה

292,300.91

292,301.00

31/12/20

30,027.80

58,000.00

31/12/20

-58,079.60

31/12/20

79.6076,970.00

31/12/20

-76,970.42

31/12/20

0.4230,000.00

31/12/20

-30,027.80

31/12/20

27.80-
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12/01/21

מ.א .משגב

תברים סגורים

10:42

שנה  2020עד 31/12/20

תחום הדוח  -סגור (,0:)0,1תאריך סגירה,31/12/20:

מספר כרטיס

יתרת פתיחה

 1536החלפת מיכלי אצירה ברחבי המועצה
 2153617100החלפת מיכלי אצירה ברחבי המועצה

הכנסה

275,000.00

 2153627100החלפת מיכלי אצירה ברחבי המועצה

275,011.81

סה"כ
 1536החלפת מיכלי אצירה ברחבי המועצה

סה"כ כללי

הוצאה

2,255,700.74-

יתרה

תאריך סגירה שריון

275,000.00

31/12/20

-275,011.81

31/12/20

275,000.00

275,011.81

11.81-

4,753,659.88

2,475,145.07

22,814.07

עמוד  9מתוך 9

תב"רים לאשור המליאה .ינואר 2021
נושא

מס'
תב"ר

גורם מממן

 1582סלאמה-תכנון שכונת עאי

משרד השיכון

משרד הפנים
 1463שדרוג מתקני תאורה בישובים קרן ממקורות חד פעמיים

250,000
5,000
255,000

1,240,000
1,240,000

1,490,000
5,000
1,495,000

משרד הפנים

0

-

 1585מיני משאית למחלקת תברואה
חוסנייה-שלב ב' כבישים
8,9,10

קרן השבחה

0

190,000
190,000

190,000
190,000

190,000

2,959,000
2,959,000

2,959,000
2,959,000

2,959,000

0

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

14,000,000

0

0

70,000
70,000

70,000
70,000

70,000

0

חיוב של משרד החינוך לאוטובוס ישן
צורך מיידי  -יש חיוב של משרד החינוך לאוטובוס ישן

173,000
173,000

57,000
57,000

230,000
230,000

230,000

0

הרשאה חדשה ממשרד החינוך
מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב

50,000
180,000
24,000
156,000
941,000
1,351,000

142,000
142,000

50,000
180,000
24,000
156,000
1,083,000
1,493,000

1,493,000

0

23,323,000

23,323,000

0

סה"כ:

0
-

סה"כ:
1588

קרן ממקורות חד פעמיים
סה"כ:

גריטה אוטובוס צהוב

מוס"ח-תכנון חיזוק מבנים
1452
מפני רעידות אדמה

1228

משרד החינוך
סה"כ:
קרן השבחה
ועד מקומי תובל
קולחי משגב
הלוואה
משרד החינוך

תובל-גן ילדים

סה"כ:

סה"כ

0

הרשאה חדשה ממשרד הפנים
צורך תפעולי דחוף ,רכב ישן מושבת

0

סה"כ:

 1587כמאנה -פיתוח כבישים שלב א'

100,000

0

קידום מימון לתכנון הרחבת יסודי מורשת
חייבים להתחיל בביצוע להצגת תכנית למ.החינוך

100,000
100,000

-

משרד השיכון

0

0

הרשאה חדשה ממשרד הפנים-השלמת אלכסונים
מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב

100,000
100,000

סה"כ:

משרד השיכון

1,495,000

0

מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב

0
-

משרד הפנים

הרשאה חדשה ממשרד הפנים

154,000
154,000

סה"כ:

 1584תכנון והרחבת יסודי מורשת

1586

634,000
634,000

652,000
652,000

1,286,000
1,286,000

1,286,000

0

תוספת התחייבות של מצפה אביב
מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב

סה"כ:
סה"כ:

 1583סקר נכסים

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

0

הרשאה חדשה ממשרד השיכון
מוגבל בזמן ויש להתחיל בביצוע

מקורות מימון בש"ח
עדכון
תקציב
התקציב
מאושר
נוכחי
-

ועדים מקומיים

 1578מרכזי מיחזור בישובים

תקציב
הוצאות צפוי

חוסר
תקציבי

תקציב
מאושר
חדש

הערות

-

2,413,000

21,064,000

0

הרשאה חדשה ממשרד השיכון
0

מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב
הרשאה חדשה ממשרד השיכון
מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב

הרשאה חדשה ממשרד החינוך
מוגבל בזמן ועלולים לאבד את ההרשאה

