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  كفر قرع -دار التقافة- אלחווארנה מרכז תרבות -שם הפרויקט 

המערביות)  -הפרויקטתיאור   השכונות  (לב  חלק מרכז התרבות במתחם אלחווארנה  הינו   ,

וקהילה ספורט  מתקני  דת  תרבות,  חינוך,  מוסדות  בתוכו  המשלב  ציבורי    ותפקידו   ממתחם 
את   הבלתי לשרת  החינוך  פעילויות  את  לעודד  תפקידו  מרכז התרבות  היישוב.  תושבי  כלל 

  בחגים ובאירועי תרבות וקהילה גדולים.  קהילתיותפורמלי, התכנסויות 

  מושבים ובמת הופעות, חדרי הלבשה וצוות.   500-במסגרת המרכז ייבנה אודיטוריום המכיל כ

לאירועים מרובי משתתפים ומהווה בניין יחיד מסוגו בכפר עם  המבנה תוכנן ע"י יועצי במות  
  סטנדרט גבוה.

  יקט הוא בשלב ביצוע לקראת גמר שלד.סטטוס הפרו

 922  החלטת ממשלה  קט באמצעות תוכניתאוגם חלק ניכר מתקציב הפרוי  :יקטתקציב הפרו 
בשנים  " ( המיעוטים  באוכלוסיית  כלכלי  לפיתוח  הממשלה  ו" 2020-2016פעילות  חלק  )  

  מהלוואות ותקציבי פיתוח של משרד הפנים.
  מיליון שקלים.   3-עם זאת קיים צורך בהשלמת איגום בסך של כ

  
  בתנאי שיושלם מלוא איגום הכספים.  2020צפי סוף   לוחות זמנים:
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  دار الضيافة   דייאפהאל -בית האבלים : הפרויקט שם 

מ"ר בסמוך למסגד אלחווארנה   500-בגודל של כ: הקמת בית אבלים מודרני  הפרויקטתיאור  
  אשר ישרת את קהילת השכונות המערביות של כפר קרע ותושבי הכפר כולו. 

האדריכלים   של משרד  בתכנון  האבלים,  מבנה    Z.R.Mבית  להיות  מתוכנן  בע"מ  אדריכלים 
בו קומה שניה רב תכליתיתמשולב אשר מלבד קומת בית האבלים,   לרווחת באי    מתוכננת 

  . המקום.

לאוכלוסייה בזמן  נחיצות רבה להקים מבנה מסוג זה על מנת לתת מענה  קיים  בכפר קרע 
  .דאוג למענה מסודר למשפחות האבלותהאבל ול

יקט שולב בקומפלקס גדול של מרכז התרבות בקרקע ציבורית בכפר, תכנון הפרו   בגלל המחסור
סגד אלחווארנה על מנת לתת את המענה לבאי והספורט באלחווארנה ובנוסף תוכנן בצמוד למ

  . ו למתפללים בזמן האבל ובמהלך ההלוויותהתפילות ולהנגיש

כ  :הפרויקטתקציב   בתי אבלים   מהפרויקט  70%- אוגם  בניית  הדתות במסגרת  ע"י משרד 
  שנים.  3-כלאורך באיגום 

    מיליון שקלים.- כ של בסך החסר קיים צורך להשלמת איגום התקציב

  . 2020המועצה בשלב הכנת מכרז וצפי התחלת בנייה תחילת  זמנים:לוחות 
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  כפר קרע  מרכז נוער -הפרויקט שם 

    -הפרויקטתיאור  

משרדים ושטחי שירות    4מ"ר המכיל בתוכו שני אולמות,    330-מרכז נוער יישובי בגודל של כ
  הממוקם במתחם אלחווארנה בצמוד למתנ"ס המועצה.

  

  מיליון שקלים  2.3-כ -הפרויקטיב תקצ

  

  

  אוגם כל התקציב הדרושזה  לפרויקט

  בסוף המסמך  חלופיים לפרויקטיםאלטרנטיבות  הוספתילכן 

  ),סיור בדלית אלכרמלב שראיתם לגיל הרך ( דוגמת הבניין הקייםמרכז יום  )1 

  ) (מועדוניות -פיס לילד ולמשפחהמועדון  )2 

מגרשי הספורט בבתי הספר וגינות שכונתיות שכרגע  וקיים צורך באיגום תקציבים לקירוי 
  חסר לנו עבורם תקציב.
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  מועדון פיס לילד ולמשפחה -שם הפרוייקט

  מועדון פיס   -בניית מועדון קהילתי בשכונת אלחווארנה לילדים והוריהם -תיאור הפרויקט

שהוסבו לכך ע"י המועצה   במבנים שכורים  מועדוניות לילד ולמשפחה  ומופעלות  קיימותכיום,  
  עקב מחסור של הרשות במבנים מתאימים.

בבעלות  והופעלו בהצלחה וברצוננו להקים מבנים ראויים  נוסו וקטים  הפרוימבחינה תפעולית,  
נת כל הבטי ההנגשה והאופי  מבחיייה ויעמדו בדרישות  המועצה אשר יתאימו לצרכי האוכלוס

  . 21- החדשני המצופה במאה ה

אלף ₪ בשנה    120-כהמוערכות ב  הקמת המבנה תחסוך עלויות כבדות של שכירותבנוסף,  
  אותה מוציאה המועצה לכיסוי עלויות שכירות אלו בנוסך לכל עלויות ההפעלה.

  תקציב משרד הרווחה.תתאפשר הודות ל הפעלת הפרויקט

  נת אלחווארנה אך טרם החל התכנון.קט בתחום שכוהמועצה ייעדה מקום להקמת הפרוי

  יקט בסך כמיליון ממפעל משרד הפיס.המועצה החלה באיגום תקציב הפרו :תקצוב הפרויקט

  . תוכםליון מימ  1.3-כלגייס עוד  מיליון שקלים ויש צורך    2.3-קט מוערכת בכות הקמת הפרויעל

    2020-2023צפי תחילת וסיום הבנייה  -לוח זמנים לפרוייקט

  


