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 שהתקיימה  809/22פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 בעדי נגב בקרית החינוךבאולם  :0017בשעה  22/24/7 -ב

 :משתתפים
                                    ציון מלכה, קלחים          שי חג'ג', ראש המועצה                              

 מוטי בוקובזה, גילת        ארמי פרג', סגן ראש המועצה                
 אילנה ברקת, מנכ"לית המועצה                    צביקה קורבשי, פטיש

                                               יואב נגדי, פעמי תש"ז                             שמעון פרץ, גזבר המועצה 
 רונן אהרוני, בטחה                     ארלקי, ניר משה                         עמוס, 

                      אילנית אסיף, ניר עקיבא         
                                      

       :חסרים
 יעקב כהן, מסלול

                                                יגאל כהן, שדה צבי                                                אסי יונה, אשבול                 
                                                          , שיכון חצרים רועי קדוש                           ברוך גנוט, תפרח               

 סימה חסון, פדוייםאבירם צברי, שבי דרום                               
                                                                                     אהרוני שבתאי, מבועים                                            וטי בנימיני, תלמי בילו   מ

 
 :על סדר היום

 שיחה עם אבי וורצמן מנכ"ל עדי נגב וסיור בבית החולים השיקומי. .1

 .808/22פרוטוקול מליאה לאישור   .2

 עדכון ושינוי מורשי חתימה בבי"ס מבועים: .3
 032148496מאיה חניה ת"ז 
 25316449יפית סלמי ת"ז 

 462807מספר חשבון רשות: 
 210549מספר חשבון הורים: 

 12, נתיבות, בנק 556בנק פועלים, סניף 

תי אזורי מרכז קהיל 651-1072354דיון בעניין היות המועצה מגישת תכנית מס'  .4
 התכנית עוסקת בהרחבת קריית החינוך. -מרחבים

 
₪  99,935בי"ס נחלים"  -לאישור פתיחת תב"ר "חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה .5

 ממשרד החינוך.
 

מהמשרד ₪  400,000לאישור פתיחת  תב"ר "השלמת בניה והנגשת בית כנסת בתפרח  .6
 לשירותי דת.

 
מבלים  8שבי דרום  -ר יסודי בנותלאישור פתיחת תב"ר "הקמת יבילים בתי ספ .7

 ממשרד החינוך.₪  280,000
 

 מרשות מקרקעי ישראל.₪  375,304לאישור פתיחת תב"ר "מתקן טיפול ביולוגי"  .8
 
 -, הסדרת כיכר במבועים" לאישור הקטנת השתתפות ממשרד התחבורה ב 239תב"ר  .9

 וסגירת התב"ר.₪  36,407והקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ₪  4,046
 

 עמותת חוויה במרחבים. 2021ר דו"ח כספי לשנת לאישו .10
 

 בחברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה. 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .11
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 בשור. -עמותה לקידום התיירות במרחב שקמה 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .12
 

מהק.ע.פ. סה"כ ₪  200,000"שיפוץ מוסדות חינוך" ב  1005לאישור הגדלת תב"ר  .13
 ₪. 950,000תב"ר 

 
 מהק.ע.פ.₪  300,000"תכנון פרויקטיים הנדסאיים" ב  305לאישור הגדלת תב"ר  .14
 

₪  500,000"הכשרת מבנה קיים במקיף מרחבים" ב  395לאישור הגדלת תב"ר  .15
 מהק.ע.פ.

 
 לאישור סיום התקשרות עם מבקר המועצה בהתאם להחלטת מבקר המדינה. .16

 
 :תוספות לסדר היום

 ה בבי"ס תיכון מרחבים:עדכון ושינוי מורשי חתימ .17
 מנהלת ביה"ס )מחליפה רחל סיני( -28833796סיגלית ישי ת"ז 
 מנהלנית ביה"ס -תהילה כהן ת"ז 

 24955מספר חשבו הורים : 
 122777מספר חשבון רשות: 

 633סניף אופקים  12בנק הפועלים 
 

לאישור ההמלצה להארכת שירותו של העובד אבנר עומיסי כטרקטוריסט )מעל גיל  .18
70.) 
 

 965,688 -יסודי בנות שבי דרום" ב -לאישור הגדלת תב"ר "בנייה חדשה של כיתות .19
 ₪. 6,503,909ממשרד החינוך. סה"כ לאחר הגדלה ₪ ש"ח  

 
ממשרד ₪  9,078,759קרית חנוך בסך  -כיתות גן  חנ"מ 8לאישור פתיחת תב"ר " .20

 החינוך.
 

שתתפות הק.ע.פ ב , "שיפוץ כבישים בניר משה" לאישור הקטנת ה 259תב"ר  .21
 וסגירת התב"ר.₪  15,441.87

 
 50,000, "אשכול גנים פעמי תש"ז" לאישור הקטנת השתתפות בעלים בסך 219תב"ר  .22

 וסגירת התב"ר.₪ 
 

 , "תשתיות במושב קלחים" התב"ר מאוזן לאישור סגירת בתב"ר. 218תב"ר  .23
 

 פייס.ממפעל ה₪  78,216לאישור פתיחת תב"ר "הצטיידות מוסדות חינוך" ב  .24
 

 -מהשתתפות בעלים₪  400,000"מקווה מסלול" ב  1037לאישור הגדלת תב"ר מס'  .25
 מושב מסלול.
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 :לדיון

 שיחה עם אבי וורצמן מנכ"ל עדי נגב וסיור בבית החולים השיקומי. .1

 :החלטה
 עדי נגב.הכפר השיקומי אבי וורצמן מנכ"ל עדי נגב הציג את 

 ידה עד זקנה בעלי מוגבלות, שזה ביתם.אנשים מגילאי ל 170-הכפר מאכלס כ
הכפר מספק שירותים של גני ילדים חינוך מיוחד ואף גנים  משולבים עם אוכלוסיית 

 מרחבים המופעלת על ידי המתנ"ס.
 מעון יום שיקומי, בית ספר, בריכה הידרותרפית אשר קולטת גם את הציבור הרחב.

 במליאת המועצה היום.יאושרו  8גנים מתוכם  20אנו עומדים לפתוח עוד 
 בית החולים השיקומי הראשון בדרום נפתח לפני שלושה שבועות, כולל אשפוז יום.

 .808/22לאישור פרוטוקול מליאה   .2
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 עדכון ושינוי מורשי חתימה בבי"ס מבועים: .3
 032148496מאיה חניה ת"ז 
 25316449יפית סלמי ת"ז 
 462807שות: מספר חשבון ר

 210549מספר חשבון הורים: 
 12, נתיבות, בנק 556בנק פועלים, סניף 

 
 :החלטה

חליפה את סמדר יהודה מנהלת ביה"ס שסיימה את תפקידה מסיבות רפואיות ממאיה 
 ותמשיך בתפקיד בשנה הבאה.בשנה האחרונה 

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 -מרכז קהילתי אזורי מרחבים 651-1072354מס'  דיון בעניין היות המועצה מגישת תכנית .4
 התכנית עוסקת בהרחבת קריית החינוך.

 
 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את היות המועצה מגישת התכנית
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
ממשרד ₪  99,935בי"ס נחלים"  -לאישור פתיחת תב"ר "חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה .5

 החינוך.
 

 :החלטה
 המליאה מאשרים פה אחד.חברי 

 
מהמשרד ₪  400,000לאישור פתיחת  תב"ר "השלמת בניה והנגשת בית כנסת בתפרח  .6

 לשירותי דת.
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
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₪  280,000מבלים  8שבי דרום  -לאישור פתיחת תב"ר "הקמת יבילים בתי ספר יסודי בנות .7
 ממשרד החינוך.

 
 :החלטה

 ה מאשרים פה אחד.חברי המליא
 

 מרשות מקרקעי ישראל.₪  375,304לאישור פתיחת תב"ר "מתקן טיפול ביולוגי"  .8
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 4,046 -, הסדרת כיכר במבועים" לאישור הקטנת השתתפות ממשרד התחבורה ב 239תב"ר  .9

 וסגירת התב"ר.₪  36,407והקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ₪ 
 

 :החלטה
 ברי המליאה מאשרים פה אחד.ח

 
 עמותת חוויה במרחבים. 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .10

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 בחברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה. 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .11
 

 :החלטה
 מכיוון שהחברה הכלכלית התבקשה לעסוק בעיקר בתחום יזום פרויקטים מניבים ופחות

בליווי של עבודות תשתית ובינוי ההסכם עם החברה יהיה פרטני לכל פרויקט בהתאם 
ל החברה להביא את החלטת המליאה לדיון ואישור "לנתוני הביצוע, המליאה מבקשת ממנכ

 הדירקטוריון.
לגבי הדוח הכספי ניתן לראות שגם כאן ההתנהלות ממשיכה להיות זהירה ואחראית כך 

ל הון עצמי חיובי. המעבר ליזום פרויקטים מניבים יביא להגדלת שהחברה עדין שומרת ע
 הכנסות משמעותית בטווח הארוך. חברי המליאה נותנים את ברכת הדרך למהלך.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 בשור. -עמותה לקידום התיירות במרחב שקמה 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .12
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
מהק.ע.פ. סה"כ תב"ר ₪  200,000"שיפוץ מוסדות חינוך" ב  1005לאישור הגדלת תב"ר  .13

950,000 .₪ 
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 מהק.ע.פ.₪  300,000"תכנון פרויקטיים הנדסאיים" ב  305לאישור הגדלת תב"ר  .14

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
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 מהק.ע.פ.₪  500,000מבנה קיים במקיף מרחבים" ב  "הכשרת 395לאישור הגדלת תב"ר  .15

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 
 
 
 

 לאישור סיום התקשרות עם מבקר המועצה בהתאם להחלטת מבקר המדינה. .16
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 :תוספות לסדר היום

 עדכון ושינוי מורשי חתימה בבי"ס תיכון מרחבים: .17
 מנהלת ביה"ס )מחליפה רחל סיני( -28833796ת"ז סיגלית ישי 

 מנהלנית ביה"ס -תהילה כהן ת"ז 
 24955מספר חשבו הורים : 
 122777מספר חשבון רשות: 

 633סניף אופקים  12בנק הפועלים 
 

 :החלטה
 ית ישי נבחרה לנהל את תיכון מרחבים במקומה של רחל סיני.סיגל

 שנים בחיל רב . 9במשך תיכון אנו מודים לרחל סיני על עבודתה כמנהלת 
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 (.70לאישור ההמלצה להארכת שירותו של העובד אבנר עומיסי כטרקטוריסט )מעל גיל  .18

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 965,688 -יסודי בנות שבי דרום" ב -"בנייה חדשה של כיתות 302 'מס לאישור הגדלת תב"ר .19
 ₪..6,503,909 ,ך. סה"כ לאחר הגדלהממשרד החינו₪ ש"ח  
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 ממשרד החינוך.₪  9,078,759קרית חנוך בסך  -כיתות גן  חנ"מ 8לאישור פתיחת תב"ר " .20

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

₪  15,441.87, "שיפוץ כבישים בניר משה" לאישור הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב  259תב"ר  .21
 וסגירת התב"ר.

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

₪  50,000, "אשכול גנים פעמי תש"ז" לאישור הקטנת השתתפות בעלים בסך 219תב"ר  .22
 וסגירת התב"ר.
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 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 , "תשתיות במושב קלחים" התב"ר מאוזן לאישור סגירת בתב"ר. 218תב"ר  .23

 
 :החלטה

 אה מאשרים פה אחד.חברי המלי
 
 
 
 

 ממפעל הפייס.₪  78,216לאישור פתיחת תב"ר "הצטיידות מוסדות חינוך" ב  .24
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
מושב  -מהשתתפות בעלים₪  400,000"מקווה מסלול" ב  1037לאישור הגדלת תב"ר מס'  .25

 מסלול.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 :עדכונים
תוציא מועצה הכי גילת. מבקש  בבחודש האחרון החלו במדידת ארנונה במושכי  צייןמ -וקובזהמוטי ב

 חוזר בנושא לתושבים בשל פניות רבות שמגיעות אליו.
 שנים. 3כי אנו מחויבים על פי חוק לבצע מדידות כל  מעדכןחג'ג' ראש המועצה שי 

 ונוציא הודעה נוספת לתושבים. ביםשיפרסמו לתוש עדים המקומייםוובנושא לכל הו הודעות שלחנ

 

 

 

 מאשרים,

 

 

 

 שי חג'ג'                                                                שמעון פרץ                
 גזבר המועצה             ראש המועצה                                                       


