
 
 

 
 12/05/21 -שהתקיימה ב 799/21פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 במועצה אזורית מרחבים 0071:בשעה 

 :משתתפים
 פעמי תש"ז –יואב נגדי                                   ראש המועצה –שי חג'ג' 

 תלמי בילו –מוטי בנינמיני                         סגן ראש המועצה –ארמי פרג' 
                                           בטחה –רונן אהרוני                     מנכ"לית המועצה –ברקת  אילנה

 ניר עקיבא –אילנית אסיף                                   מבועים -אהרוני שבתאי
 פטיש –צביקה קורבשי                                  ניר משה –עמוס  ארלקי 

                                                                     קלחים –ציון מלכה                                        שדה צבי –גאל כהן י
 גילת –מוטי בוקובזה 

 
 :חסרים

                                 מסלול –יעקב כהן                                     שמעון פרץ גזבר המועצה
 אשבול –אסי יונה                                                תפרח –ברוך גנוט 

                                           פדויים –סימה חסון 
 
 

 : על סדר היום         

 .798/21לאישור פרוטוקול מליאה  .1

₪  154,869" בסך 2018-2019עסקים לאישור פתיחת תב"ר "הטמעת הרפורמה ברישוי  .2
  תקציב משרד הפנים.

 .שי התכנית להסדרת דרך גישה למתחם עוף הנגביצירוף המועצה כחלק ממג .3

ממשרד  27/03/18מיום   7974לדיון ואישור מתן הנחה לחיילים בהתאם  לקובץ תקנות  .4
 (. 5%)המאשר מתן הנחה עד  הפנים

₪  140,000יבילים בבית ספר מבועים" בסך  חדרי לימוד 2לאישור פתיחת תב"ר "הקמת  .5
 תקציב משרד החינוך.

"בנייה חדשה של כיתות יסודי נחלים" הגדלה בסך  388לאישור הגדלת תב"ר מס'  .6
 .3,633,235מתקציב משרד החינוך. סה"כ תב"ר ₪  138,544

 מתקציב הק.ע.פ.₪  30,000" הצללה במוסדות חינוך" ב  336לאישור הגדלת תב"ר  .7

מהק.ע.פ. סה"כ תב"ר לאחר ₪  143,000" מעון אשבול" בסך  374הגדלת תב"ר  לאישור .8
  ₪. 3,307,000הגדלה 

 מהק.ע.פ.₪  45,000לאישור פתיחת תב"ר לטובת נגישות באשל הנשיא בסך  .9

 
 :תוספות לסדר היום

 .1-3/21לאישור דוח כספי רבעון ראשון  .10

 300,000יית כיתות גן בשבי דרום" ב "בנ 301לאישור הקטנת השתתפות הישוב שבי דרום בתב"ר  .11
סה"כ תב"ר ₪.  200,000סה"כ השתתפות הישוב תעמוד על  מהק.ע.פ.₪  300,000והגדלה ב  ₪ 

 ₪.  2,303,335ללא שינוי 

 ש"ח מהק.ע.פ. 600,000( בסך 2021לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ מוסדות חינוך" )קיץ  .12

. סה"כ תב"ר מהק.ע.פ ₪ 260,000ים" בסך "חניה מרפאת מבוע 990לאישור הגדלת תב"ר  מס'  .13
 ₪. 360,000לאחר הגדלה 



 
 

 :דיון

 .798/21לאישור פרוטוקול מליאה  .1
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

₪  154,869" בסך 2018-2019לאישור פתיחת תב"ר "הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים  .2
  תקציב משרד הפנים.

 
 :החלטה

מחלקת רישוי עסקים עברה שדרוג משמועתי, כל שי חג'ג' ראש המועצה מציין כי 
הטפסים והשירותים הנדרשים נגישים באתר  המועצה, הכל מקוון, אין צורך להגיע 

 פיזית למועצה.  ישנם תגובות חיוביות מהעסקים עם שיפור השירות. 
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 תכנית להסדרת דרך גישה למתחם עוף הנגב.צירוף המועצה כחלק ממגישי ה .3
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ממשרד  27/03/18מיום   7974לדיון ואישור מתן הנחה לחיילים בהתאם  לקובץ תקנות  .4
 (. 5%)המאשר מתן הנחה עד  הפנים

 
 :החלטה

הנחה  5%מאשרים למשרתי מילואים פעילים על פי הנוהל של משרד הפנים לקבל 
 ארנונה.ב

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

₪  140,000חדרי לימוד יבילים בבית ספר מבועים" בסך  2לאישור פתיחת תב"ר "הקמת  .5
 תקציב משרד החינוך.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

"בנייה חדשה של כיתות יסודי נחלים" הגדלה בסך  388לאישור הגדלת תב"ר מס'  .6
 .3,633,235החינוך. סה"כ תב"ר מתקציב משרד ₪  138,544

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מתקציב הק.ע.פ.₪  30,000" הצללה במוסדות חינוך" ב  336לאישור הגדלת תב"ר  .7
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

סה"כ תב"ר לאחר  מהק.ע.פ.₪  143,000" מעון אשבול" בסך  374לאישור הגדלת תב"ר  .8
  ₪. 3,307,000הגדלה 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.



 
 

 
 

 מהק.ע.פ.₪  45,000לאישור פתיחת תב"ר לטובת נגישות באשל הנשיא בסך  .9
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 

 :תוספות לסדר היום

 .1-3/21לאישור דוח כספי רבעון ראשון  .10
 

 :החלטה
ודף תקציב, בשל הקורונה סיימנו את הרבעון בעשי חג'ג' ראש המועצה מציין כי 

 פעילויות שתוכננו לא התרחשו. התקציב נשמר לרבעון הבא.
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 300,000"בניית כיתות גן בשבי דרום" ב  301לאישור הקטנת השתתפות הישוב שבי דרום בתב"ר  .11
סה"כ תב"ר ₪.  200,000מהק.ע.פ. סה"כ השתתפות הישוב תעמוד על ₪  300,000והגדלה ב  ₪ 

  ₪.  2,303,335ללא שינוי 
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מהק.ע.פ. ש"ח 600,000בסך  (2021לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ מוסדות חינוך" )קיץ  .12
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ב"ר מהק.ע.פ. סה"כ ת₪  260,000"חניה מרפאת מבועים" בסך  990לאישור הגדלת תב"ר  מס'  .13
 ₪. 360,000לאחר הגדלה 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 

 

 מאשרים,                                                             

 

 
 שמעון פרץ                                                                         שי חג'ג'                 

 גזבר המועצה                                                                   ראש המועצה               

 

 


