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25.09.19



:על סדר היום

השיתופיתה ד האגוהמוטיבציה להקמת -תזכורת  •

ח האגודה"י רוא"ע2018הצגת מאזן •

הצגת ריכוז הפרויקטים שבוצעו•

הצגת פרויקטים נוכחים ועתידיים•

אלי שוח גזבר הועדי "עהצגת תקציב הועד המקומי •

הצגת  מספר נושאים מרכזיים שעל שולחן הוועד•

הסבר קצר על חלוקת האחריות בין הגופים השונים-" ?מי הכתובת"•

ועדות ונציג מליאה, דיווחי נציג האגודה החקלאית•

שונות•



קהילת כפר חגלה

:תושבי חגלה משתייכים לכמה קבוצות

. באגודה הקהילתית ובאגודת המים, חברים באגודה החקלאית-בעלי נחלות •

.חברים באגודה הקהילתית בלבד-בעלי בתים ומגרשים בהרחבה •

-תושבים הגרים בשכירות' בעלי נחלות ובעלי בתים וכו-תושבי חגלה כולם •

שייכים מוניציפאלית לישוב ומקבלים שירותים מוניציפאליים מהוועד המקומי  
.  והמועצה האזורית



!לא יהיה לנו אם לא נעשה לנו

תזכורת



תזכורת

להפעיל את האגודה הקהילתית לטובת  88%הוחלט ברוב קולות של -9/2015

קהילהולגבות מיסי,  בלבד-תאורה וכדומה, מבני ציבור, כבישים-טיפול בתשתיות 



22.9.2019נתונים עד -תקציב

(עדכון מחדווה.  )ד"יח197קיימות בישוב -נכון להיום 

.98.5%שיעור גבייה של  



גביה ובקרה

הכספים נאספים דרך חברת סליקה ובתשלום ישיר במזכירות ומופקדים בחשבון  •

.בנק נפרד

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



ח האגודה"י רוא"ע2018הצגת תקציב 



יעדים רב שנתיים שהוצבו 

הסדרת הבטיחות בדרכים•

מתחם נוער•

בית כנסת•

מתחם תרבות•

שידרוג בית העם•

...בניית שירותים וגינון-בית העלמין •

תאורת רחובות•

שדרוג מתחם החותם•

בטחון•

(2019-יעד שהתווסף ב)שדרוג גן הילדים במושב הותיק •



ריכוז פרויקטים שהסתימו

שנהסטטוסהשתתפות המועצההשתתפות חגלהתקציבהפרויקט

בניית קו ניקוז בסמוך לגני 

הילדים
150,0000150,000√2019

2019√12,2506,1256,125שדרוג תאורה גוני גן

כניסה  -בניית מדרכה 

לחגלה
250,0000

צ .ע.מ200,000

תשתית חשמל מועצה50,000
√2019

2018√980,000460,000520,000מתחם הנוער

2018√47,00023.50023.500הצללה גוני גן

2,200,00002,200,000גני ילדים2בניית 
√

2018

במסגרת  " חותם"שיקום ה

פרוייקט בני מצווה
10,0005,0005,000√2018

200,000100,000100,000תנועה בטוחה
√

2017

2017√440,000220,000220,000החלפת התאורה ללד

2017√35,00010,00025,000שדרוג מגרש כדורסל

+  שערים חשמליים 

מצלמות
80,00032,00048,000√2016



מתחם הנוער

לפני השיפוץ















מתחם הנוער

ואחריו

























מתחם הנוער

מרחב קהילתי





















בביצוע ובעתידריכוז פרויקטים

תקציבהפרויקט
השתתפות  

חגלה
לוח זמניםהשתתפות המועצה

100,00050,00050,0002019המשך שיפוץ בית העם

שדרוג בית העלמין
140,00040,000*100,000

2019-2020

עדכון תכנון ושיפוץ מבנה  

והמזכירות, בית הכנסת, הספריה
???

2020

שדרוג מתחם החותם

שדרוג גן הילדים במושב הותיק

סכום זה הינו מתקציב סגור של בית העלמין ואינו חלק מתקציב ההשקעות* 



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

מודולרית של החלל כולל הסיפרייה

במקור הכוונה היתה שעם סיום בניית בית הכנסת החדש נצא לשיפוץ מבנה  •

בית הכנסת הקיים בשילוב עם הספריה והפיכתם למועדון ומרכז תרבות 

.  למבוגרים ולילדים

מרכז תרבות ומזכירות



הוחלט לתכנן את הפרויקט כך שיכיל  , מאחר ופרויקט בית הכנסת החדש בוטל•

.את בית הכנסת הקיים

בשטח . במסגרת הפרויקט תשופץ הסיפריה ותורחב על חשבון שטח המזכירות•

שיתווסף יתוכנן חלל גמיש לטובת ארוח ארועי תרבות בדגש על צרכי הגיל 

.השלישי

ישופץ בית הכנסת  •

חלל המזכירות יתוכנן מחדש בהתאם לפרוגרמה עדכנית•

מרכז תרבות ומזכירות



וועד מוניציפאלי חוגלה



הערכה שנתית-ריכוז הכנסות

הכנסות )₪(סעיףסודר

775,772סה"כ הכנסות מגבייה )ארנונה(1

70,736 החזרים ועצמי )תאורת רחוב,מרכז מחזור ומבנה ציבור(2

64,000יתרה תקציבית 32018

910,500סה"כ הכנסות 

פירוט מקורות תקציב שנת 2019- וועד מקומי

ריכוז הכנסות

2019תקציב הועד המקומי 



ריכוז הוצאות

הוצאות )₪(סעיףסודר

16,440ביטוחים )נושאי משרה ומבנים(1

21,287תקורת מועצה ) רק מארנונת וועד(2

22,200 שירותים נוספים )חיילים, דת, בית העלמין, ארכיון (3

24,000תחזוקת מבני ציבור )תחזוקה וניקיון(4

40,000בלת"מ5

51,000חשמל )מבני ציבור ותאורת רחוב(6

52,000החזר הלוואות )שיפוץ בית העם ותאורת לד(7

57,500פינוי פסולת, פחי אשפה, גזם וניקיון רחובות8

95,700תרבות ) קהילה , ותיקים, ספריה(9

121,000הוצאות מנהלה )שכר ומשרד(10

140,000וועדת נוער )פעילות ומד"ב(11

269,500גינון, תחזוקת גנים, גיזום ומים לגינון12

910,627סה"כ

ריכוז הוצאות

2019תקציב הועד המקומי 



חניה על מדרכות

בטיחות בדרכים



חניה על מדרכות

בטיחות בדרכים



המרכז הקהילתי

(ויתקין ובת חפר)השוואת כיסוי חוב לשלוחות אחרות •

השקעה בתשתיות•

שבילי אופניים ושאטלים-פתרונות תחבורה •



הועדה לבחינת השלון הדו רובדי

יותר איכותי ויותר זול  -המוטיבציה  •

ניצול כח האדם איכותי בישובים למשימות יעודיות ויחודיות-המוטיבציה •

...(חיילים, ותיקים, נוער, תרבות)קהילה בעיקר באחריות הישוב •

...(גינון, אשפה, גזם)שרות ותחזוקה באחריות המועצה •



?מי הכתובת

חלוקת התפקידים בין הגופים השונים



ועד מקומי

תאורה•

מדרכות•

כבישים•

גינון ציבורי•

גני שעשועים•

איסוף פסולת•

איסוף גזם•



אגודה חקלאית

צנרת מים•

שדות מטעים כולל דרכים•

תעלת היקף בהרחבה•

שטחי ציבור חקלאיים•



מועצה

ביוב מרכזי•

מטרדים מעופפים•

רכבים נטושים•

כלבים וחתולים מעופפים•

פינוי אשפה והחלפת פחים•

מטרדי רעש•



ועדות

תרבות•

נוער•

ותיקים•

חיילים•

שיפור פני הכפר•

י "צח•



האגודה החקלאית



הנציג במליאה



30.1.2019נושאים ממפגש קהילה 

25.9.2019עידכון



:הסדרת החניה במושב ובטיחות בדרכים•
:  הנושא הועלה בשיחות עם הנהלת המועצה המקומית–

ההצעה שלהם הייתה להזמין פקחים שיחלקו כנסות

הותיקהחקלאי לגבי חניה במושב לועדנעשית פניה –

מוסיפים מראה בצומת הכניסה למושב לשיפור הבטיחות–

:גני המשחקים•
תאורה בגוני גן–

בדיקת תקינות למתקנים–

הוחלפו מתקנים לא בטיחותיים–

הותיקעדיין קיימת בעיית הצללה בגן במושב –
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:check-green.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


:כלבים•

נעשו מספר פניות לציבור–

הם יכולים לשלוח לוכד  )נעשתה פניה למועצה המקומית –
(כלבים

תאורה בכביש הכניסה למושב•

טופל–

תוכנית מתאר•
התחלת טיפול  –



בית העלמין•
תוכנית תשתיות ושיפוץ מתוקצבת  –

תקנון בשלבים מתקדמים לקראת הצגתו לקהילה–

בית העם•
י אגודה חקלאית"גג הוחלף ע–

שיפוץ מטבחון מתוקצב ומתוכנן לשבועות הקרובים–

גינון, פסולת, גזם•
הוקמה ועדת חזות הכפר–

הוחלפו ספקים–

פניה למועצה לקחת אחריות–



נושאים נוספים שלא טופלו•

אבנית  , תחזוקת כבישים, שרותיםשיפוץ , טיפול בחותם–

קיימה-גינון בר, דואר חבילות, במים

נושאים נוספים שטופלו•

מונה ראש צוות ביקורת–

(י"צח)ישובימונה ראש צוות חירום –



שונות



תודה ולהתראות


