
 

 

 כ"ה טבת, תש"פ
 2020ינואר  22

386081-2019 
 לכבוד 

 חברי מליאת המועצה
 

 ,שלום רב 
 

  עדכון -תוכנית הפעלה מפעל הפיס  –מפעל הפיס הנדון : 
 

, אני מתכבד לצרף לעיונכם את הצעת המועצה בנוגע 28.1.2020שתתקיים ת המועצה לקראת ישיבת מליא

 תוכנית החומש לכספי מפעל הפיס.לעדכון 

 

 רקע

בהובלת היו"ר החדש אביגדור יצחקי, עבודת המפעל מול הרשויות  ,על פי החלטת דירקטוריון מפעל הפיס

ש שעקרונותיה והסכומים שבתוכה ימסרו לרשויות מבעוד מועד. מקומיות תתבצע מעתה על פי תוכנית חומ

 כפועל יוצא מכך נדרשת כל רשות להגיש למפעל הפיס את תוכניתה לאחר שזו אושרה במליאת המועצה.

ועד לשנת  2019מלש"ח לחמש השנים שבין  6.1על פי הנחיות מפעל הפיס יועמדו לרשות מוא"ז עמק הירדן 

לטובת בשנה(  ש"ח  222,000-)כ מלש"ח  1.1 - 15%-20%-המועצה להקצות כ תש. מתוך סכום זה נדר2024

 ,מלש"ח 5-בסך של כ ,הפעלת פרויקטים חברתיים המתבצעים כיום מהתקציב השוטף של הרשות. היתרה

מיועדת לביצוע פרויקטים שונים במועצה על פי שיקול דעתה ובהתאם לקריטריונים שקבע מפעל הפיס. 

 לאחר שורת דיונים שקיימנו בעניין אנו מתכבדים להציג בפניכם את הצעתנו.

יודגש כי במהלך התקופה צפויים להתקבל כספים נוספים ממפעל הפיס בהתאם למסלולים השונים 

מסלול למלגות לסטודנטים, תוכניות חינוכיות ועוד. כספים אלה מוקצים על פי הפועלים בו, כגון 

 קריטריונים נפרדים ואינם מהווים חלק מתוכנית החומש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מלש"ח 1.1 –פרויקטים חברתיים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 "חשמל 5 –פרויקטים מועצתיים 
 

 הערות עלות פעילות
בניית מבנה חדש לאגף לשירותים 

חברתיים כולל שפ"ח והתחנה 
 לטיפול בילד והמשפחה. 

מלש"ח מתקציב מפעל הפיס  3.5
בתוספת תקציב ייעודי מהמשרד 

לשירותים חברתיים ותקציבים 
 6-נוספים שיגויסו ובסך הכל כ

 מלש"ח

המבנה החדש אמור להיבנות על 
חורבותיו של בית הספר לבנות 

שימש עד לא מכבר במתחם צמח, ש
כחדר אוכל של צמח מפעלים 

 והמועצה.
שיפוצים, בינוי והצטיידות במוסדות 

 ₪  792.000החינוך ברחבי המועצה 
ש'  150,000מלש"ח בחלוקה של  1

השנים הקרובות ויתרה  4-לשנה ל
 לפרויקטים מיוחדים₪  192,800של 

 בבתי הספר

לאור המצב הפיזי הקשה והמחסור 
ספר אנו נדרשים באמצעים בבתי ה

 ונידרש לסייע להם בתחום זה

רכישת שני אוטובוסים במקום 
 אוטובוסים היוצאים משירות 

השתתפות המועצה כהשלמה   ₪  708,000
 לתקציב הממשלתי המיועד  לנושא

 
 בברכה

 
 עידן גרינבאום

 המועצה   ראש

 עלות שנתית אגף פעילות

 ₪ אלף  50 חינוך השתתפות המועצה מסע לפולין

מניעה לילדים ונוער  תוכנית

  )סיירות הורים שגרירים צעירים(

  ₪ אלף 35 

 ₪ אלף  39.500 ואגף קהילה ושירותים חברתיים   תוכנית "עם הפנים לקהילה"

מועדונים חברתיים לקשישים 

 בישובים

 ₪ אלף  11 ואגף קהילה ושירותים חברתיים  

למניעת שימוש סמים  תוכניות

"קפה  -ואלכוהול בקרב בני נוער

 נייד" 

 ₪ אלף  45 ואגף קהילה ושירותים חברתיים  

  לשנה אלף  ₪  222סה"כ:   


