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  .793/20לאישור פרוטוקול מליאה  .1

 .2021לשנת  יםהמקומי יםעדויות לוואישור האצלת סמכ .2

 לאישור  מורשה החתימה בבי"ס יסודי מרחבים .3
 והעתקת חשבון בנק ביה"ס מפועלים אופקים ללאומי אופקים:

 
  38490264עמליה דבש יהושפט     מנהלת בית הספר        ת.ז.  

 039778287גזברית ועד הורים       ת.ז.         נופר ישי שושנה    
       22473268חנה גלולה                    מזכירת בית הספר       ת.ז. 

מינוי הגב' אפרת בוהדנה, מנהל מח' החינוך לחברה בוועדה לתיקון ליקויים במקומו של  .4
 .מר סמי עטר

 הרשאה לא נכונה. -במבועים כיתות לליקוי שמיעה 2הנגשת  -418לאישור ביטול תב"ר  .5

 ₪ 30,000בי"ס מבועים בסך  –לאישור פתיחת תב"ר "הנגשת כיתת לליקויי שמיעה"  .6
 ממשרד החינוך.

 ₪ 30,000בבי"ס נחלים ב  –"הנגשת כיתת לליקויי שמיעה"  415לאישור הגדלת תב"ר  .7
 .₪ 60,000מתקציב משרד החינוך סה"כ תב"ר 

 2019ם והתקני בטיחות לשנת לאישור פתיחת תב"ר  "סימון כבישי .8
 מהק.ע.פ.  18,733ממשרד התחבורה,  ₪ 74,932
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 .₪ 948,216סה"כ תב"ר 

 "הנגשת כיתה לליקוי שמיעה במבועים" 299לאישור ביטול תב"ר  .10
 התלמיד עזב את ביה"ס(. )ההנגשה לא בוצעה,

 חבר המליאה צביקה קורבשי מבקש לדון בנושא "נגב מערבי". .11

 

 



 
 

 

 התב"רים מאוזנים: -לאישור סגירת התב"רים .12
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 "חידוש עבודות פיתוח ביישובי המועצה". 265תב"ר  -
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 כיתות לליקויי שמיעה במבועים" 2"הנגשת  381תב"ר  -
 " הנגשת כיתה לליקויי שמיעה במרחבים". 382תב"ר  -
 הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בעלה נגב"."  383תב"ר  -

 
 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 3,914"גינות אקולוגיות ב  189לאישור הקטנת תב"ר  .13
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מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 637"רכישת רכב לראש המועצה" ב  408לאישור הקטנת תב"ר  .15
 התב"ר.

 
 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 426אוטובוסים" ב  2" רכישת  376לאישור הקטנת תב"ר  .16

 
מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 4,760" כיכר המעיין הבוקע במבועים" ב  335לאישור הקטנת תב"ר  .17

 התב"ר.
 

 "ר.מהק.ע.פ וסגירת התב ₪ 9,039"שיפוץ מועדון גיל הזהב" ב  294לאישור הקטנת תב"ר  .18
 

מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 1,494"הצטיידות מועדוני נוער" ב  278לאישור הקטנת תב"ר  .19
 התב"ר.

 
 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 871"שיפוץ תמרורים במועצה" ב  270לאישור הקטנת תב"ר  .20

 
מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 4,048"הקמת יבילים בבי"ס מרחבים" ב  268לאישור הקטנת תב"ר  .21

 התב"ר.
 

מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 2,264"סימון כבישים והתקני בטיחות" ב  262ב"ר לאישור הקטנת ת .22
 התב"ר.

 
 לאישור פתיחת תב"ר "הפעלת מרפאה ובית מרקחת בישוב מבועים" .23

 מהק.ע.פ. ₪ 200,000משירותי בריאות כללית ו  ₪ 600,000
 . ₪ 800,000סה"כ תב"ר 

 
כון "בנימין רוטמן לאישור פתיחת חשבונות בנק ואישור מורשה התימה בבית ספר תי .24

 אשל הנשיא":
 

 :חשבון בי"ס
 29352275דניאלי מרצדס מרסול       מנהלת בית הספר        ת.ז.  
   203258290ירדן אהרון                        מזכירת בית הספר       ת.ז. 

 חשבון הורים:
 29352275דניאלי מרצדס מרסול         מנהלת בית הספר        ת.ז.  

   203258290רדן אהרון                          מזכירת בית הספר       ת.ז. י
 32967421רחל אלמליח                       חברת ועד הורים          ת.ז. 



 
 

 

 580297299לאישור הקצאת מבנה לעמותת "אפיקי חסד" מס' עמותה  .25
 לצורך הפעלת מעון יום במושב תפרח.

 דונם. 1.5בשטח של כ  801/4מגרש מס' מ"ר,  458שטח המבנה: 
להקצות לעמותה את  10/09/2020וועדת ההקצאות של המועצה אישרה בישיבתה מיום 

 המבנה ובכפוף לאישור מליאת המועצה.

 דרישה להקפיד על שליחת הדוחות המבוקרים של הוועדים. .26

 של המועצה. 2020ישור דו"ח כספי רבעון שלישי לדיון וא .27

 מהק.ע.פ. ₪ 250,000"ר "רכישת רכב למחלקת הטכני בסך לאישור פתיחת תב .28

 :תוספות לסדר היום

מתקציב משרד  ₪ 240,000מרחבי למידה חדשניים במבועים בסך  3לאישור פתיחת תב"ר  .29
 החינוך.

מתקציב  ₪ 320,000מרחבי למידה חדשניים במרחבים בסך  4לאישור פתיחת תב"ר  .30
 משרד החינוך.

פדויים" ב  -2414העלמין אזורי על דרך -דרך גישה לבית לאישור פתיחת תב"ר "תכנון .31
 .₪ 400,000מהק.ע.פ. סה"כ תב"ר  ₪ 80,000מתקציב משרד התחבורה ו  ₪ 320,000

 לאישור פתיחת תב"ר "הפעלת מרפאה ובית מרקחת ושיפוץ טיפת חלב בישוב מבועים " .32
 מהק.ע.פ. ₪ 200,000ממשרד הבריאות ו  226,110משירותי בריאות כללית,   ₪ 600,000

 .23עדכון סעיף  -. ₪ 1,026110סה"כ תב"ר 
 

מתקציב משרד  ₪ 236,882לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ טיפת חלב תפרח" בסך  .33
 הבריאות.

 
 מהק.ע.פ. ₪ 150,000מכסחות דשא בסך  2לאישור פתיחת תב"ר לרכישת  .34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :לדיון

  .793/20לאישור פרוטוקול מליאה  .1

 החלטה:
 ליאה מאשרים פה אחד.חברי המ

 .2021לשנת  יםהמקומי יםעדויות לוואישור האצלת סמכ .2

 החלטה:

אשבול, בטחה, גילת, מבועים,  : לישובים ,מאשרים את האצלת הסמכויות האחידה הרצ"ב
, שדה צבי, , שבי דרוםמסלול, ניר משה, ניר עקיבא, פדויים, פטיש, פעמי תש"ז, קלחים, רנן

 .תפרחו תלמי בילו
 המליאה מאשרים פה אחד.חברי 

 לאישור  מורשה החתימה בבי"ס יסודי מרחבים .3
 והעתקת חשבון בנק ביה"ס מפועלים אופקים ללאומי אופקים:

 
  38490264עמליה דבש יהושפט     מנהלת בית הספר        ת.ז.  
 039778287נופר ישי שושנה            גזברית ועד הורים       ת.ז. 

     22473268מזכירת בית הספר       ת.ז.             חנה גלולה        
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מינוי הגב' אפרת בוהדנה, מנהל מח' החינוך לחברה בוועדה לתיקון ליקויים במקומו של  .4
 מר סמי עטר.

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 הרשאה לא נכונה. -כיתות לליקוי שמיעה במבועים 2הנגשת  -418לאישור ביטול תב"ר  .5

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 ₪ 30,000בי"ס מבועים בסך  –לאישור פתיחת תב"ר "הנגשת כיתת לליקויי שמיעה"  .6
 ממשרד החינוך.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 ₪ 30,000 בי"ס נחלים בב –ת כיתת לליקויי שמיעה" "הנגש 415לאישור הגדלת תב"ר  .7
 .₪ 60,000 מתקציב משרד החינוך סה"כ תב"ר

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 2019לאישור פתיחת תב"ר  "סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  .8
 מהק.ע.פ.  18,733ממשרד התחבורה,  ₪ 74,932

 .₪ 93,665סה"כ תב"ר 
 

 החלטה:
 ה מאשרים פה אחד.חברי המליא

 



 
 

 

 ממפעל הפייס. ₪ 176,368"הצטיידות מוסדות חינוך"  ב  330לאישור הגדלת תב"ר מס'  .9
 .₪ 948,216סה"כ תב"ר 

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 "הנגשת כיתה לליקוי שמיעה במבועים" 299לאישור ביטול תב"ר  .10
 )ההנגשה לא בוצעה, התלמיד עזב את ביה"ס(.

 החלטה:
 רי המליאה מאשרים פה אחד.חב

 חבר המליאה צביקה קורבשי מבקש לדון בנושא "נגב מערבי". .11

 החלטה:
הנדרש מהתושב   ךה עם ראש המועצה ומהנדס הועדה על מנת להבין את ההלייבתתקיים יש

 ולבחון את האופן בו ניתן להקל לתושב את הבירוקרטיה.

 התב"רים מאוזנים: -לאישור סגירת התב"רים .12

 " שיפוץ מבנה המועצה". 183תב"ר  -
 "חידוש מבנים בי"ס נחלים". 260תב"ר  -
 "חידוש עבודות פיתוח ביישובי המועצה". 265תב"ר  -
 "שינויים והתאמת מוס"ח". 281תב"ר  -
 "שיפוצי קיץ והתקני בטיחות". 318תב"ר  -
 "פיתוח בישובי המועצה". 322תב"ר  -
 "שיפוץ מועדון חברים בניר משה". 356תב"ר  -
 "שיפוץ ובטיחות מבנה חינוך" 368תב"ר  -
 כיתות לליקויי שמיעה במבועים" 2"הנגשת  381תב"ר  -
 " הנגשת כיתה לליקויי שמיעה במרחבים". 382תב"ר  -
 " הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בעלה נגב". 383תב"ר  -

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 .ע.פ וסגירת התב"ר.מהק ₪ 3,914"גינות אקולוגיות ב  189לאישור הקטנת תב"ר  .13
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 ₪ 5,304"הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך" ב  130לאישור הקטנת תב"ר  .14

 מהק.ע.פ. וסגירת התב"ר.
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 637"רכישת רכב לראש המועצה" ב  408לאישור הקטנת תב"ר  .15

 "ר.התב
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 426אוטובוסים" ב  2" רכישת  376לאישור הקטנת תב"ר  .16

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 



 
 

 
מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 4,760" כיכר המעיין הבוקע במבועים" ב  335לאישור הקטנת תב"ר  .17

 התב"ר.
 

 החלטה:
 רים פה אחד.חברי המליאה מאש

 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 9,039"שיפוץ מועדון גיל הזהב" ב  294לאישור הקטנת תב"ר  .18
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 1,494"הצטיידות מועדוני נוער" ב  278לאישור הקטנת תב"ר  .19

 התב"ר.
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 מהק.ע.פ וסגירת התב"ר. ₪ 871"שיפוץ תמרורים במועצה" ב  270ר לאישור הקטנת תב" .20

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 4,048"הקמת יבילים בבי"ס מרחבים" ב  268לאישור הקטנת תב"ר  .21
 התב"ר.

 
 החלטה:

 החלטה בנושא תדון במליאה הבאה.
 
 

מהק.ע.פ וסגירת  ₪ 2,264ני בטיחות" ב "סימון כבישים והתק 262לאישור הקטנת תב"ר  .22
 התב"ר.

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור פתיחת תב"ר "הפעלת מרפאה ובית מרקחת בישוב מבועים" .23
 מהק.ע.פ. ₪ 200,000משירותי בריאות כללית ו  ₪ 600,000

 . ₪ 800,000סה"כ תב"ר 
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

חשבונות בנק ואישור מורשה התימה בבית ספר תיכון "בנימין רוטמן לאישור פתיחת  .24
 אשל הנשיא":

 
 :חשבון בי"ס

 29352275דניאלי מרצדס מרסול       מנהלת בית הספר        ת.ז.  
   203258290ירדן אהרון                        מזכירת בית הספר       ת.ז. 

 חשבון הורים:
 29352275מנהלת בית הספר        ת.ז.      דניאלי מרצדס מרסול     

   203258290ירדן אהרון                          מזכירת בית הספר       ת.ז. 
 32967421רחל אלמליח                       חברת ועד הורים          ת.ז. 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 



 
 

 

 580297299סד" מס' עמותה לאישור הקצאת מבנה לעמותת "אפיקי ח .25
 לצורך הפעלת מעון יום במושב תפרח.

 דונם. 1.5בשטח של כ  801/4מ"ר, מגרש מס'  458שטח המבנה: 
להקצות לעמותה את  10/09/2020וועדת ההקצאות של המועצה אישרה בישיבתה מיום 

 המבנה ובכפוף לאישור מליאת המועצה.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 להקפיד על שליחת הדוחות המבוקרים של הוועדים. דרישה .26

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 של המועצה. 2020ישור דו"ח כספי רבעון שלישי לדיון וא .27

 החלטה:
במסגרת הדיון בדו"ח הרבעוני ולאור היתרה המסתמנת בנתוני הביצוע, ממליצה המליאה לבחון 

 את תקציב הוועדים ולסייע בהתאם.
 מליאה מאשרים פה אחד.חברי ה

 מהק.ע.פ. ₪ 250,000לאישור פתיחת תב"ר "רכישת רכב למחלקת הטכני בסך  .28
 

 החלטה:
 .לא נפתח את התב"ר -מבוטל

ומחייבת את המחלקה, המימון  ₪ 250,000המליאה מאשרת רכישת רכב למחלקה הטכנית ב
 להוצאה זו הינו בגידול בהכנסות ארנונה ביחס לתקציב.

 

 :היוםתוספות לסדר 

מתקציב משרד  ₪ 240,000מרחבי למידה חדשניים במבועים בסך  3לאישור פתיחת תב"ר  .29
 החינוך.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מתקציב  ₪ 320,000מרחבי למידה חדשניים במרחבים בסך  4לאישור פתיחת תב"ר  .30
 משרד החינוך.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

פדויים" ב  -2414העלמין אזורי על דרך -"תכנון דרך גישה לביתלאישור פתיחת תב"ר  .31
 .₪ 400,000מהק.ע.פ. סה"כ תב"ר  ₪ 80,000מתקציב משרד התחבורה ו  ₪ 320,000

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור פתיחת תב"ר "הפעלת מרפאה ובית מרקחת ושיפוץ טיפת חלב בישוב מבועים " .32
 מהק.ע.פ. ₪ 200,000ממשרד הבריאות ו  226,110אות כללית,  משירותי ברי ₪ 600,000

 .23עדכון סעיף  -. ₪ 1,026110סה"כ תב"ר 
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.



 
 

 
 
 

מתקציב משרד  ₪ 236,882לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ טיפת חלב תפרח" בסך  .33
 הבריאות.

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 מהק.ע.פ. ₪ 150,000מכסחות דשא בסך  2תב"ר לרכישת לאישור פתיחת  .34
 

 החלטה:
 .לא נפתח את התב"ר -מבוטל

, המימון מחלקת הגינוןומחייבת את  ₪ 150,000מכסחות דשא ב  2המליאה מאשרת רכישת 
 להוצאה זו הינו בגידול בהכנסות ארנונה ביחס לתקציב.

 

 

 :עדכונים

 עדים המקומיים לכתב את נציג המליאה.כל מחלקות המועצה מתבקשות בכל פנייה לוו -

שנה  70אדם מנהל המתנ"ס ואורית מנהלת התרבות שיתפו את החברים בתכנית לחגיגות  -
 למועצה האזורית מרחבים.

שר הוגשו על ידי הציבור במסגרת חברי המליאה התבקשו להוות "ועדה בוחרת" לשירים א
 קול קורא" שהופץ לציבור."

 שירים. 3המתנ"ס ישקלל את הנקודות ויבחרו  החברים דירגו את השירים,

 

 

 

 

 

 

 מאשרים,
 

 
 
 
 

 
 שי חג'ג'                                                          שמעון פרץ     

 ראש המועצה                                                   גזבר המועצה 
 

 


