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11.6.2018נתונים עד -תקציב

(עדכון מחדווה).  ד"יח195קיימות בישוב -נכון להיום

.   98.5%שיעור גבייה של  



גביה ובקרה

הכספים נאספים דרך חברת סליקה ובתשלום ישיר במזכירות  •

.ומופקדים בחשבון בנק נפרד

+ח "רו+ י הנהלת חשבונות "השימוש בכספים מבוקר ע•

המועצה



יעדים רב שנתיים שהוצבו  

הסדרת הבטיחות בדרכים•

בית כנסת•

מתחם נוער•

מתחם תרבות•

שידרוג בית העם•
...בניית שירותים וגינון–בית העלמין •

תאורת רחובות•

שדרוג מתחם החותם•

בטחון•



צ "באחריות מע-כביש הכניסה מהכיכר עד השער•

.צ"תוקן ושודרג בתקציב מע

.   2018מתוכנן לביצוע בניית מדרכה עד סוף רבעון •

בטיחות בדרכים-סטטוס ביצוע 



בעקבות הנחיית משרד הפנים וביוזמת הוועד המקומי  •

י מהנדס כבישים תכנית שדרוג "הוזמנה ויושמה ע

:  בטיחות בדרכים 

הסדרת צמתים•

סימון מעברי חצייה•

פסי האטה•

.  תמרור•

יעדים בתכנית ההרשאות–סטטוס ביצוע 



-אושר תיקצוב בניית בית כנסת חדש בתקציב כולל של כ•
.  ₪אלף   800

200-השתתפות המועצה. ₪' א150-השתתפות המושב •
.  ₪א 450-המועצה הדתית ומשרד הדתות, ₪א 

הכנה למכרז  תוכנית+קיימות תכניות מאושרות •

בטיפול יאיר –ממתינים לאישור מנהל מקרקעי ישראל •
(ראש המועצה הדתית)בטיטו 

בניית בית כנסת-סטטוס ביצוע 



יצירת מקום ראוי לפעילויות והתכנסות לנוער חגלה: מטרה•

התכנון הושלם  •

נבחר מנהל פרויקט מקצועי בשכר •

נשלחו בקשות להצעת מחיר לבעלי המקצוע•

2018נובמבר -סוף אוקטובר –צפי לסיום •

מתחם נוער-סטטוס ביצוע 



עם סיום בניית בית הכנסת החדש נצא לשיפוץ מבנה בית הכנסת  •

הקיים בשילוב עם הספריה והפיכתם למועדון ומרכז תרבות  

. למבוגרים ולילדים

אירועים  , חוגים, סדנאות, יצירת מתחם לקהילה להרצאות, המטרה•

וחלוקה מודולרית של החלל כולל הסיפרייה  

הנגשה•

מועדון ומרכז תרבות-סטטוס ביצוע 



-ותוספת תאורה באתרים נבחרים-החלפת התאורה לתאורת לד•

.  צמתים והגינה בהרחבה, רחוב המרפאה, גוני גן

: מימון•

.  שנים10-הלוואה ל₪ 220,000, ₪ 220,000השתתפות מועצה 

לשנה שמהווה מקור סילוק להלוואה%40-חסכון של כ•

החלפת תאורת רחוב-ועד מוניציפאלי 



.  גני ילדים נפתחו השנה במושב לרווחת ילדי חוגלה 2•

.  ₪' מ2.2-במימון מועצתי מלא המוערך בכ•

הקמת שני גני ילדים-ועד מוניציפאלי 



ריכוז פרויקטים

תקציבהפרויקט
השתתפות  

חגלה
לוח זמניםהשתתפות המועצה

שיפוץ וריהוט  -מועדון לותיק
320,000250,000

70,000
לאחר סיום בניית בית  

הכנסת

800,000150,000200+4502018-2019בית הכנסת

בוצע200,000100,000100,000תנועה בטוחה

2018' נוב-' אוק650,000430,000220,000מתחם הנוער

100,00050,00050,0002019המשך שיפוץ בית העם

במסגרת  " חותם"שיקום ה

בוצע10,0005,0005,000פרוייקט בני מצווה

2018סוף 25,00012,50012,500שדרוג בית העלמין

בוצע80,00032,00048,000מצלמות+ שערים חשמליים 

בוצע440,000220,000220,000החלפת התאורה ללד

כניסה -בניית מדרכה 

250,0000לחגלה

צ .ע.מ200,000

18-יוליתשתית חשמל מועצה50,000

בוצע35,00010,00025,000שדרוג מגרש כדורסל

בוצע2,200,00002,200,000גני ילדים2בניית 


