
 
 

 
 

  27/12/2020 -שהתקיימה ב 796/20פרוטוקול מליאת מועצה מספר 
 באולם כנסים בבי"ס יסודי מרחבים 16:00בשעה 
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 חסרים:
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 אילנית אסיף, ניר עקיבא                               ציון מלכה, קלחים
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 : על סדר היום

 .2020לאישור עדכון תקציב  .1

מרחבי למידה חדשניים" עבור בי"ס  3  -לאישור פתיחת תב"ר "מימון עיצוב מרחבי למידה .2
 תקציב משרד החינוך.₪  240,000נחלים בסך 

מרחבי למידה חדשניים" עבור בית  3  -לאישור פתיחת תב"ר "מימון עיצוב מרחבי למידה .3
 תקציב משרד החינוך.₪  240,000יעקב הדסים בסך 

מרחב למידה חדשני" עבור מקיף אזורי   -ב"ר "מימון עיצוב מרחבי למידהלאישור פתיחת ת .4
 תקציב משרד החינוך.₪  80,000מרחבים בסך 

 "העמותה לקידום הספורט במרחבים". 2020לאישור הסכם לקניית שירות  .5

 "העמותה לקידום הספורט במרחבים". 2021לאישור הסכם לקניית שירות  .6

 "מתנ"ס מרכז קהילתי מרחבים". 2020לאישור הסכם לקניית שירות  .7

 "מתנ"ס מרכז קהילתי מרחבים". 2021לאישור הסכם לקניית שירות  .8

 שהתקבלו.להשלמת מבנה חמ"ל והצטיידות תנאי ההלוואה  3,500,000לאישור הלוואה בסך  .9

המבקר,  ,  הנושא 20154453מס' א 71דוח שנתי עדכון מליאה בדוח ביקורת מבקר המדינה  .10
הליקוי:  "הגשת דוחות   ,מעמדם והתנהלותם -המשפטי ברשות המקומית הגזבר והיועץ 

 ביקורת"

מתקציב הק.ע.פ. סה"כ ₪  40,000"גן שעשועים ניר עקיבא" ב  370לאישור הגדלת תב"ר מס'  .11
 ₪. 440,000תב"ר 

 



 
 

 

תקציב הק.ע.פ. סה"כ תב"ר ₪  400,000"תכנון פרויקטים" ב  305לאישור הגדלת תב"ר מס'  .12
1,900,000 .₪ 

מהק.ע.פ. ₪  40,000" הקמת מרחב למידה בי"ס יסודי מרחבים ב  419לאישור הגדלת תב"ר  .13
 ₪. 440,000סה"כ תב"ר 

 . מהק.ע.פ ₪ 50,000"שיפוץ בית העם מסלול" ב  399לאישור הגדלת תב"ר  .14
 ₪.  1,050,000סה"כ תב"ר 

 ק.ע.פ.מתקציב ה₪  50,000לאישור פתיחת תב"ר "מרכז הורים ילדים+ שפ"ח" בסך  .15

 מתקציב הק.ע.פ.₪  50,000לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ יסודי מבועים" בסך  .16

תקציב משרד ₪  850,000" בסך החידוש תשתיות מים בקריי" 372לאישור הגדלת תב"ר  .17
 ₪.  1,700,00החינוך. סה"כ תב"ר 

₪  5,000"הקמת יבילים בי"ס מרחב". הקטנת השתתפות מוסדות ב  268לאישור עדכון תב"ר  .18
 ₪.  115,952לק.ע.פ. וסגירת התב"ר בסכום ₪  4,048מבי"ס מרחב ולהעביר יתרת זכות בסך 

₪   58,400יחידות" בסך  197לאישור פתיחת תב"ר "ניהול פרויקט הרחבת מושב ניר משה  .19
 תקציב משרד הבינוי והשיכון.

₪  500,000קרית חינוך" בסך -לאישור פתיחת תב"ר "תכנון תב"ע למוסדות ציבור אזוריים .20
 בתקציב משרד הבינוי והשיכון.

 ולאישור הצעת תבחינים לוועדת תמיכות. רצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי. .21

 לוועדים המקומיים: 2021לאישור הצעת תקציב לשנת  .22
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 תוספות לסדר יום:
 

 של התאגידים בהם היא שותפהדירקטורים עדכון מינוי בנציגי הרשות לגוף המנהל  .23
 
 חכ"ל: .א
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 .2021לאישור עדכון תקציב  .24

 רנן .יב
 ניר משה .יג
 אשבול .יד
 שדה צבי .טו

 
 תקציב מ. החינוך ₪  70,000ת תב"ר "מבנה יביל ב"ס יסודי מבועים" לאישור פתיח .25

 ₪. 120,000ק.ע.פ. סה"כ תב"ר ₪  50,000ו 
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 שמעון פרץ                                                      שי חג'ג'    
 גזבר המועצה                                                ראש המועצה


