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 :על סדר היום

 .810/22לאישור פרוטוקול מליאה   .1

 המושב השתתפות₪  200,000"בניית מקווה פעמי תש"ז" בסך  345לאישור הגדלת תב"ר מס  .2
 ₪. 1,384,326סה"כ לאחר הגדלה ק.ע.פ.  200,000

 ₪ 2,864,323" בניית אשכול גני ילדים לחינוך מיוחד" ב 1048לאישור הגדלת תב"ר  מס'  .3
 ₪  11,943,082סה"כ לאחר הגדלה  מקור תקציבי עדי נגב.

₪  350,000ב שדה צבי"  -לאישור פתיחת תב"ר "מתקנים לפעילות ספורט עממי מתחם כושר .4
 ₪ . 406,456מהק.ע.פ. סה"כ ל תב"ר ₪  56,456, ממשרד המדע, התרבות והספורט

מגרשים ניר עקיבא )שבי  75"סבסוד תשתיות לשכונות א ב וג  386לאישור הגדלת תב"ר מס'  .5
  ₪  4,192,500לאחר הגדלה  סה"כממשרד השיכון.  1,935,0000דרום( ב 

מס'  ממשרד החינוך.₪  29,048נחלים"  -לאישור פתיחת תב"ר "הנגשה ללקות ראיה .6
 .2022241262התחייבות 

מס'  ממשרד החינוך.₪  29,344גן שמח ניר משה"  -לאישור פתיחת תב"ר "הנגשת ראיה .7
 .2022241154יבות התחי

ממשרד ₪  30,000מרחבים"  -נגישות אקוסטית -לאישור פתיחת תב"ר "נגישות אקוסטית .8
 .2022241035החינוך. מס' התחייבות 

ממשרד ₪  30,000נחלים"  -נגישות אקוסטית -לאישור פתיחת תב"ר "נגישות אקוסטית .9
 .2022241037החינוך. מס' התחייבות 

 נוך.ממשרד החי₪  30,000מקיף אזורי מרחבים"  -אקוסטיתלאישור פתיחת תב"ר "נגישות  .10
 .2022241038מס' התחייבות 

 ממשרד החינוך.₪  30,000" , מקיף אזורי מרחבים -לאישור פתיחת תב"ר " נגישות אקוסטית .11
 .2022241039מס' התחייבות 

 סה"כ לאחר מה.ק.ע.פ 300,000" ב " בית כנסת שבי דרום 362לאישור הגדלת תב"ר מס'  .12
 ₪. 11,414,000הגדלה 

 



 
 

 

 מהק.ע.פ.₪  250,000לאישור פתיחת תב"ר "הקמת גן משחקים מונגש במושב תפרח"  .13

)בעקבות גניבת כבלים( ממבועים לניר משה"  -לאישור פתיחת תב"ר "תיקון שביל הליכה .14
 מהק.ע.פ.₪  150,000

 התאם לנוהל.לאישור שמות הרחובות ביישוב שבי דרום מול משרד הפנים )סימול רחובות( ב .15

 .2023לאישור האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת  .16

 .לאישור האצלת סמכויות לוועד המקומי במושב תפרח )מסמך ב'(  .17

 לאישור כתב הסמכה לפקחים ביחידת השיטור המועצתי:  .18
 ניר מלכה

 שלמה רונאל 
 דור זריהן טלקר

 להשתמש בסמכויות ראש המועצה לפי חוקי העזר להלן.

 ן וסגירת תב"רים:לאישור עדכו .19

 ₪ 54,206 -הקטנת השת' מ.החקלאות ב   שביל הקהילות 115

 ₪ 73,454 -הקטנת השת' מ.התחבורה ב    

 ₪ 24,091-הקטנת השת' הקרן לעב.פיתוח ב    

 וסגירת התבר      

 ₪  14,362הקטנת השת' מ.החינוך בסך  עיצוב מרחבי למידה בי"ס נחלים 430

  וסגירת התבר      
 ₪  24,677הקטנת השת' מ.החינוך בסך  עיצוב מרחבי למידה בי"ס הדסים 431

 וסגירת התבר      

 ₪ ש"ח 17,001הקטנת השת' מ.החינוך בסך מרחבי למידה חדשניים במבועים 426

 וסגירת התבר      

 ₪  5,306הקטנת השת' מ.החינוך בסך  מרחבי למידה חדשניים במרחבים 427

 תברוסגירת ה      

 ₪  2,944הקטנת השת' מ.החינוך בסך  עיצוב מרחבי למידה ביס בית יעקב 401

 וסגירת התבר      

 ₪ 117הגדלת השת' הקרן לעב.פיתוח בסך  תוכנית פיתוח במ.א.מרחבים 297

    

הקטנת השת' מהחטיבה להתיישבות בסך 
 ש"ח123

 וסגירת התבר      

1009 
פעולות לבטיחות 

 ₪ 5,250ל השת' מהקרן לעב.פיתוח בסך ביטו   בדרכים

 התנהל בתקציב הרגיל-וביטול התבר      

 ביטול התבר.   שיפוץ משרדי אגף שפ"ע 206

 מתנהל בתבר חדש שנפתח       

 ₪ 37,863.80הקטנת השת' מ.הפנים בסך     שיפוץ משרדי מועצה 211

 וסגירת תבר      

184 
שיפוץ מח' חינוך 

 ₪ 168,141השת' מ.הפנים בסך   הקטנת   והנדסה

 וסגירת התבר      

 ₪  72,000הקטנת השת' מ.התחבורה בסך  הסדרי תנועה בגנ"י בקלחים 989

 וסגירת התבר      
 

 



 
 

 

 לאישור סגירת תב"רים מאוזנים: .20

 ר"שם התב מס תבר
 עיצוב מרחבי למידה במקיף מרחבים 432
 כיתות בתיכון מרחבים2 1007
 סעת משולבותתחנות ה 139
 שיקום כבישים בישובים 283
 ומדרכות שיקום כבישים 440
 השלמת מימון לבניית מבנה המועצה 1024

 

 ( 1016רים מהלוואה )מתב"ר "עדכון וסגירת תב לאישור  .21

 ₪ 798,556הקטנת השתתפות בעלים בסך  מערכת לאיסוף ביוב בפטיש 85

   
גרעונות  ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי

 ₪ 798,556בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

147 
תשתיות לתחנות ציבוריות 

 ₪ 353,753הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  בפ.תשז 

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 353,752.94בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 34,003.התחבורה בסך הקטנת השתתפות מ אשכול גנים בתפרח 180

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 34,003בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 61,085הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  שביל אופניים פידויים,רנן,מסלול 228

   
הקטנת השתתפות מהחטיבה להתיישבות  בסך 

60,016.73 ₪ 

   
הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות  ולהוסיף בסעיף

 112,915.42בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 126,734.6הקטנת השתתפות מהמשרד לבטחון פנים בסך  תוכנית לחיזוק הבטחון האישי 274

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 124,774.96בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ש"ח79,809הקטנת השתתפות מ.החקלאות בסך  ל השובליםשבי 127

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 22,478.98בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 27,739הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  הסדרת מעגל תנועה בקלחים 225

   
ות ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונ

 ₪ 27,739בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 21,109הקטנת השתתפות מפעל הפייס  בסך  שדרוג תאורת מתקני ספורט 306

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 20,752.69בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ש"ח 60,363הקטנת השתתפות מ.החקלאות בסך  גן משחקים בגילת 350

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 60,363בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 123,565הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  הסדרת כביש כניסה לגילת 355

 ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות    



 
 

 
 ₪ 65,302.23בתברים  סך 

 התבר ולסגור את    

 ₪ 31,771הקטנת השתתפות מנהל מקרקעי ישראל בסך  פארק סיירת שקד 307

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 21,336.98בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 80,964הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  תכנון מסוף הסעים  875

   
הלו' לכיסוי גרעונות ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך 

 ₪ 44,497.53בתברים  סך 

    

 ולסגור את התבר
 
  

 ₪ 19,856הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  מסוף הסעות בי"ס מבועים 285

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 19,856בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    
 

 :תוספות לסדר היום

 .228"ר ביטול סגירת תב .22

קבלן משנה מטעם הקבלן האחים נחום בפרויקט לשדרוג תאורה באצטדיון קריית לאישור  .23
 החינוך.

 לאישור הצעת תבחינים לוועדת תמיכות. רצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי. .24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :דיוןל

 .810/22לאישור פרוטוקול מליאה  .1
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

השתתפות המושב ₪  200,000"בניית מקווה פעמי תש"ז" בסך  345לאישור הגדלת תב"ר מס  .2
 ₪. 1,384,326ק.ע.פ. סה"כ לאחר הגדלה  200,000
 :החלטה

 בניית המקווה לקראת סיום .
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

₪  2,864,323" בניית אשכול גני ילדים לחינוך מיוחד" ב 1048לאישור הגדלת תב"ר  מס'  .3
 ₪  11,943,082מקור תקציבי עדי נגב. סה"כ לאחר הגדלה 

 
 החלטה:

 כיתות גן בעדי נגב וננהל את הפרויקט בשיתוף עדי נגב. 8לבניית 
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

₪  350,000" ב בשדה צבי -לאישור פתיחת תב"ר "מתקנים לפעילות ספורט עממי מתחם כושר .4
 ₪ . 406,456מהק.ע.פ. סה"כ ל תב"ר ₪  56,456ממשרד המדע, התרבות והספורט, 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מגרשים ניר עקיבא )שבי  75"סבסוד תשתיות לשכונות א ב וג  386לאישור הגדלת תב"ר מס'  .5
 ₪   4,192,500סה"כ לאחר הגדלה  ממשרד הבינוי והשיכון. 1,935,0000דרום( ב 

 החלטה:
 אחד.חברי המליאה מאשרים פה 

מס'  ממשרד החינוך.₪  29,048נחלים"  -לאישור פתיחת תב"ר "הנגשה ללקות ראיה .6
 .2022241262התחייבות 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מס'  ממשרד החינוך.₪  29,344גן שמח ניר משה"  -לאישור פתיחת תב"ר "הנגשת ראיה .7
 .2022241154התחייבות 

 החלטה:
 חד.חברי המליאה מאשרים פה א

ממשרד ₪  30,000מרחבים"  -נגישות אקוסטית -לאישור פתיחת תב"ר "נגישות אקוסטית .8
 .2022241035החינוך. מס' התחייבות 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ממשרד ₪  30,000נחלים"  -נגישות אקוסטית -לאישור פתיחת תב"ר "נגישות אקוסטית .9
 .2022241037החינוך. מס' התחייבות 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.



 
 

 

ממשרד החינוך. ₪  30,000מקיף אזורי מרחבים"  -לאישור פתיחת תב"ר "נגישות אקוסטית .10
 .2022241038מס' התחייבות 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ממשרד החינוך. ₪  30,000מקיף אזורי מרחבים" ,  -לאישור פתיחת תב"ר " נגישות אקוסטית .11
 .2022241039ות מס' התחייב

 החלטה:
לכל ילד בעל לקות , משרד החינוך מתקצב נגישות במסגרת החינוכית בו לומד הילד

 ראייה/שמיעה וכד' על מנת לשלב את הילדים בתוך המסגרת הרגילה.
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מה.ק.ע.פ סה"כ לאחר  300,000" בית כנסת שבי דרום" ב  362לאישור הגדלת תב"ר מס'  .12
 ₪. 11,414,000הגדלה 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מהק.ע.פ.₪  250,000לאישור פתיחת תב"ר "הקמת גן משחקים מונגש במושב תפרח"  .13

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ממבועים לניר משה" )בעקבות גניבת כבלים(  -לאישור פתיחת תב"ר "תיקון שביל הליכה .14
 מהק.ע.פ.₪  150,000

 לטה:הח
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור שמות הרחובות ביישוב שבי דרום מול משרד הפנים )סימול רחובות( בהתאם לנוהל. .15

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .2023לאישור האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת  .16

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 י במושב תפרח )מסמך ב'( .לאישור האצלת סמכויות לוועד המקומ .17

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור כתב הסמכה לפקחים ביחידת השיטור המועצתי:  .18
 ניר מלכה

 שלמה רונאל 
 טלקר דור זריהן

 להשתמש בסמכויות ראש המועצה לפי חוקי העזר להלן.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.



 
 

 

 לאישור עדכון וסגירת תב"רים: .19

 ₪ 54,206 -הקטנת השת' מ.החקלאות ב   שביל הקהילות 115

 ₪ 73,454 -הקטנת השת' מ.התחבורה ב    

 ₪ 24,091-הקטנת השת' הקרן לעב.פיתוח ב    

 וסגירת התבר      

 ₪  14,362הקטנת השת' מ.החינוך בסך  עיצוב מרחבי למידה בי"ס נחלים 430

  וסגירת התבר      
 ₪  24,677הקטנת השת' מ.החינוך בסך  דה בי"ס הדסיםעיצוב מרחבי למי 431

 וסגירת התבר      

 ₪ ש"ח 17,001הקטנת השת' מ.החינוך בסך מרחבי למידה חדשניים במבועים 426

 וסגירת התבר      

 ₪  5,306הקטנת השת' מ.החינוך בסך  מרחבי למידה חדשניים במרחבים 427

 וסגירת התבר      

 ₪  2,944הקטנת השת' מ.החינוך בסך  למידה ביס בית יעקב עיצוב מרחבי 401

 וסגירת התבר      

 ₪ 117הגדלת השת' הקרן לעב.פיתוח בסך  תוכנית פיתוח במ.א.מרחבים 297

    

הקטנת השת' מהחטיבה להתיישבות בסך 
 ש"ח123

 וסגירת התבר      

1009 
פעולות לבטיחות 

 ₪ 5,250וח בסך ביטול השת' מהקרן לעב.פית   בדרכים

 התנהל בתקציב הרגיל-וביטול התבר      

 ביטול התבר.   שיפוץ משרדי אגף שפ"ע 206

 מתנהל בתבר חדש שנפתח       

 ₪ 37,863.80הקטנת השת' מ.הפנים בסך     שיפוץ משרדי מועצה 211

 וסגירת תבר      

184 
שיפוץ מח' חינוך 

 ₪ 168,141הקטנת השת' מ.הפנים בסך     והנדסה

 וסגירת התבר      

 ₪  72,000הקטנת השת' מ.התחבורה בסך  הסדרי תנועה בגנ"י בקלחים 989

 וסגירת התבר      
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור סגירת תב"רים מאוזנים: .20

 ר"שם התב מס תבר
 עיצוב מרחבי למידה במקיף מרחבים 432
 כיתות בתיכון מרחבים2 1007
 תחנות הסעת משולבות 139
 שיקום כבישים בישובים 283
 ומדרכות שיקום כבישים 440
 השלמת מימון לבניית מבנה המועצה 1024
  

 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.



 
 

 
 

 ( 1016רים מהלוואה )מתב"ר "לאישור עדכון וסגירת תב  .21

 ₪ 798,556הקטנת השתתפות בעלים בסך  מערכת לאיסוף ביוב בפטיש 85

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 798,556בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

147 
תשתיות לתחנות ציבוריות 

 ₪ 353,753הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  בפ.תשז 

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 353,752.94בתברים  סך 

 לסגור את התברו    

 ₪ 34,003הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  אשכול גנים בתפרח 180

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 34,003בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 126,734.6הקטנת השתתפות מהמשרד לבטחון פנים בסך  תוכנית לחיזוק הבטחון האישי 274

   
סעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות ולהוסיף ב

 124,774.96בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ש"ח79,809הקטנת השתתפות מ.החקלאות בסך  שביל השובלים 127

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 22,478.98בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 27,739הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  יםהסדרת מעגל תנועה בקלח 225

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 27,739בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 21,109הקטנת השתתפות מפעל הפייס  בסך  שדרוג תאורת מתקני ספורט 306

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 20,752.69סך   בתברים

 ולסגור את התבר    

 ש"ח 60,363הקטנת השתתפות מ.החקלאות בסך  גן משחקים בגילת 350

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 60,363בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 123,565הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  הסדרת כביש כניסה לגילת 355

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 65,302.23בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 31,771הקטנת השתתפות מנהל מקרקעי ישראל בסך  פארק סיירת שקד 307

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 21,336.98בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    

 ₪ 80,964הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  תכנון מסוף הסעים  875

   
ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכיסוי גרעונות 

 ₪ 44,497.53בתברים  סך 

    

 ולסגור את התבר
 
  

 ₪ 19,856הקטנת השתתפות מ.התחבורה בסך  מסוף הסעות בי"ס מבועים 285

   
סוי גרעונות ולהוסיף בסעיף הלוואות מתוך הלו' לכי

 ₪ 19,856בתברים  סך 

 ולסגור את התבר    



 
 

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.
 

 :תוספות לסדר היום

 .228ביטול סגירת תב"ר  .22

 החלטה:
 ירד מסדר היום סגירת התב"ר.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ון קריית לאישור קבלן משנה מטעם הקבלן האחים נחום בפרויקט לשדרוג תאורה באצטדי .23
 החינוך.

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור הצעת תבחינים לוועדת תמיכות. רצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי. .24

 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 

 

 מאשרים,

 

 

 

 שמעון פרץ  שי חג'ג'                                                                                      

 ראש המועצה                                                                             גזבר המועצה

 

 

 


