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 : על סדר היום
 

 סקירה על ידי הגב' אפרת בוהדנה מנהלת מחלקת החינוך לשנת תשפ"ב. .1

 .מנכ"לית המועצה .801/21לאישור פרוטוקול מליאה  .2

 ס מרחביםתפוח פייחדשה ב אישור מורשה חתימה .3
 633בנק פועלים אופקים סניף  462845מס' חשבון: 

  03191267מנהלת תפוח פייס הגב' רביד זרוק ת"ז מורשת החתימה :
 .039191267במקומה של אדית אבן אריה ת"ז 

 .2022לשנת  ים מקומייםעדולו הרצ"ב אישור האצלת סמכויות .4

 .ע.ם פארק תעשיות בע"מ נ. -2020לשנת  לאישור דו"ח כספי .5

 .תמיכות. רצ"ב חוות דעת היועץ המשפטיהרצ"ב ל לאישור הצעת תבחינים .6

 ממשרד הבינוי והשיכון".₪  54,000"חוזה תכנון דניאל עלה נגב"  לאישור פתיחת תב"ר .7

בעניין היות המועצה מגישה תכנית העוסקת בהרחבת קריית החינוך ע"ש  ואישור לדיון .8
 .651-0889774רה שם התכנית: מרכז קהילתי אזורי שמספ -ספיר

₪  3,500,000בסך של  "הלוואה לכיסוי גירעון בתב"רים"קבלת לאישור פתיחת תב"ר ל .9
. מצ"ב מסמכים של הבנק והבקשה 0.69% מינוס שנה בריבית של פריים 15לתקופה של 

 ממשרד הפנים.

ראייה בבי"ס אשל -לאישור פתיחת תב"ר "מימון התאמות עבור נגישות פיזית פרטנית .10
 מתקציב משרד החינוך.₪  29,987סה"כ תב"ר הנשיא. 

ראייה בבי"ס נחלים. -לאישור פתיחת תב"ר "מימון התאמות עבור נגישות פיזית פרטנית .11
 מתקציב משרד החינוך.₪  26,126סה"כ תב"ר 

 200,000לאישור פתיחת תב"ר "ציוד וריהוט למבני פייס" במרכז לגיל הרך. סה"כ תב"ר  .12
 .מתקציב מפעל הפייס₪ 

 



 
 

 

 

 מהק.ע.פ. ₪  59,190ב " תחנות הסעה משולבות" 139מס'  תב"ר הגדלת  אישור ל .13
 ₪. 1,552,246   סה"כ תב"ר

14.  
 ₪.  351,000"הצללה במוסדות חינוך". סה"כ תב"ר  336לאישור סגירת תב"ר      -

הקטנת השתתפות  ,"פיתוח תשתיות רשת המים" 339לאישור סגירת תב"ר מס'  -
סה"כ תב"ר ₪.  33,398ולהעביר מהק.ע.פ ₪  40,408ל ב המשרד לפיתוח הנגב והגלי

 וסגירתו.₪  3,108,405לאחר התיקון 

, הקטנת השתתפות "נגישות אקוסטית במוס"ח" 337לאישור סגירת תב"ר מס'  -
סה"כ התב"ר לאחר התיקון ₪.  3,605ולהעביר מהק.ע.פ. ₪  3,732משרד החינוך ב 

 וסגירתו.₪  149,873

הקטנת השתתפות , "עיצוב מרחבי למידה בבי"ס" 310ס' לאישור סגירת תב"ר מ -
 וסגירתו.₪  80,000.  סה"כ תב"ר מהק.ע.פ ₪  200ה והעבר₪  200משרד החינוך ב 

"תכנון מתחם סדנאות", הקטנת השתתפות משרד  204לאישור סגירת תב"ר מס'  -
₪  149,999מהק.ע.פ. סה"כ התב"ר לאחר התיקון ₪  694והעברת ₪  694הפנים ב 

 סגירתו. ו

 860"שיפוץ בי"ס מבועים", הקטנת השתתפות הק.ע.פ. ב  435לאישור סגירת תב"ר  -
 וסגירתו.₪  49,140סה"כ תב"ר ₪ 

 ₪. 600,000 " שיפוצים במוסדות חינוך" סה"כ תב"ר  412לאישור סגירת תב"ר  -

 3,085"תיקוני בטיחות", הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב  360לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  96,915כ תב"ר סה"₪ 

₪  98,055"מעון יום תפרח", הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב  352לאישור סגירת תב"ר  -
 וסגירתו.₪  3,298,523סה"כ תב"ר 

"שיפור פני הישוב מבועים", הקטנת השתתפות  298לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  196,154סה"כ תב"ר ₪  3,846הק.ע.פ ב 

"שינויים והתאמות מוס"ח", ביטול השתתפות הק.ע.פ  280מס'  לאישור סגירת תב"ר -
 וסגירתו.₪  691,370סה"כ תב"ר ₪ .  20,741ב 

"רכישת ציוד וריהוט למבנה", הקטנת השתתפות  126לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  780,566סה"כ תב"ר ₪.  19,434הקע.פ ב 

תש"ז", ביטול השתתפות  "שיקום תשתיות בפעמי 979לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  2,500,000סה"כ תב"ר ₪.  500,000בעלים ב 

הישוב ב  " תשתיות במושב קלחים", הקטנת השתתפות  218לאישור סגירת תב"ר  -
 ₪.  313,488סה"כ השתתפות הישוב יעמוד על סך ₪  286,512

 ₪. 260,000ביטול השתתפות הק.ע.פ ב 
 .וסגירתו₪  2,313,488סה"כ תב"ר 

, הקטנת השתתפות מגרשים בפטיש" 63"תשתיות ל 752לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו. ₪  1,391,706סה"כ תב"ר ₪  215,294משרד השיכון ב 



 
 

 

 

"פיתוח תשתיות בתלמי בילו", הקטנת השתתפות  117לאישור סגירת תב"ר מס'  -
תב"ר  סה"כ₪.  51,831הקטנת השתתפות משרד החקלאות ב ₪,  200,000בעלים ב 
 וסגירתו.₪  948,169

 -₪ 100,000"תכנון תנועה באשל הנשיא" בסך  128תב"ר מס'  ביטוללאישור  -
 .ההרשאה בוטלה

מגרשים באשבול", הקטנת השתתפות  133"תשתיות  170לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  2,375,903סה"כ תב"ר ₪  125,047משרד השיכון ב 

, הקטנת השתתפות יח"ד בתלמי בילו" 40שתיות ל "ת 790לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  322,926סה"כ תב"ר ₪.  242,074משרד השיכון ב 

 

 :תוספות לסדר היום

 לעמותת ידידי סורוקה.₪   5000לאישור תרומה בסך  .15

 ₪. 79,800"עיצוב מרחבי למידה בבי"ס" סה"כ תב"ר  310לאישור סגירת תב"ר מס'  -  .16

 ₪. 50,000"שיפות בי"ס מבועים" סה"כ תב"ר  435ס' לאישור סגירת תב"ר מ -

 ₪. 45,000"נגישות באשל הנשיא" סה"כ תב"ר  1004לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  414לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 .₪ 59,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  415לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  416לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  417לאישור סגירת תב"ר מס'  -

, מתקציב "נגישת פיזית פרטנית ללקויי ראייה בגן פרפר ניר משהלאישור פתיחת תב"ר " .17

 ₪. 7,979 סה"כ תב"רמשרד החינוך. 

 
, מקציב משרד "נגישת פיזית פרטנית ללקויי ראייה במבועיםלאישור פתיחת תב"ר " .18

 ₪.  35,779 סה"כ תב"רהחינוך. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  :דיון

 . סקירה על ידי הגב' אפרת בוהדנה מנהלת מחלקת החינוך לשנת תשפ"ב.1

 :החלטה
 סקירה נרחבת של כל מוסדות החינוך הקיימים במחלקת החינוך והצגת החזון החינוכי.

 רצ"ב. –הסקירה מלווה במצגת 

 .מנכ"לית המועצה .801/21לאישור פרוטוקול מליאה  .2

 :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 אישור מורשה חתימה חדשה בתפוח פייס מרחבים .3
 633ים סניף בנק פועלים אופק 462845מס' חשבון: 

  03191267מורשת החתימה :מנהלת תפוח פייס הגב' רביד זרוק ת"ז 
 .039191267במקומה של אדית אבן אריה ת"ז 

 
 :החלטה

 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 2022לשנת  ים מקומייםעדולו הרצ"ב אישור האצלת סמכויות .4
 

 :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 נ.ע.ם פארק תעשיות בע"מ . -2020לאישור דו"ח כספי לשנת  .5
 

 :החלטה
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 .תמיכות. רצ"ב חוות דעת היועץ המשפטיהרצ"ב ל לאישור הצעת תבחינים .6
 

 :החלטה
 במרחבים.שעומדות בתבחינים הרצ"ב ובין היתר פועלות  עבור עמותות

 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 ממשרד הבינוי והשיכון".₪  54,000אל עלה נגב" לאישור פתיחת תב"ר "חוזה תכנון דני .7
 

 :החלטה
כאשר יש תמהיל מוגדר מראש לזכאים לגור  ,נעלה לקרקע 2022הצפי שכבר בשנת 

 בישוב.

לדיון ואישור בעניין היות המועצה מגישה תכנית העוסקת בהרחבת קריית החינוך ע"ש  .8
 .651-0889774שם התכנית: מרכז קהילתי אזורי שמספרה  -ספיר

 
 :החלטה

 הגשה להרחבה מהכניסה הדרומית של אופקים עד קריית חינוך מרחבים.
 .חברי המליאה מאשרים פה אחד

 



 
 

 

₪  3,500,000בסך של לאישור פתיחת תב"ר לקבלת "הלוואה לכיסוי גירעון בתב"רים"  .9
. מצ"ב מסמכים של הבנק והבקשה 0.69%שנה בריבית של פריים מינוס  15לתקופה של 
 ים.ממשרד הפנ

 :החלטה
 15לתקופה של ₪  3,500,000אישור קבלת הלוואה לכיסוי גירעון בתב"רים בסך של 

מצ"ב אישור הבנק ומכתב נלווה לתב"רים אשר  .0.69%פריים מינוס  שנה בריבית של
 בגירעון.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

בי"ס אשל ראייה ב-לאישור פתיחת תב"ר "מימון התאמות עבור נגישות פיזית פרטנית .10
 מתקציב משרד החינוך.₪  29,987הנשיא. סה"כ תב"ר 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ראייה בבי"ס נחלים. -לאישור פתיחת תב"ר "מימון התאמות עבור נגישות פיזית פרטנית .11
 מתקציב משרד החינוך.₪  26,126סה"כ תב"ר 

 
 :החלטה

 ן את הנגישות לכיתה.כל ילד ששיש לו בעיה בנגישות  משרד החינוך מממ
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 200,000לאישור פתיחת תב"ר "ציוד וריהוט למבני פייס" במרכז לגיל הרך. סה"כ תב"ר  .12
 מתקציב מפעל הפייס.₪ 
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מהק.ע.פ. ₪  59,190ב " תחנות הסעה משולבות" 139מס'  תב"ר הגדלת  לאישור  .13
 ₪. 1,552,246   ב"רסה"כ ת

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

14.  
 ₪.  351,000"הצללה במוסדות חינוך". סה"כ תב"ר  336לאישור סגירת תב"ר      -

הקטנת השתתפות  ,"פיתוח תשתיות רשת המים" 339לאישור סגירת תב"ר מס'  -
"כ תב"ר סה₪.  33,398ולהעביר מהק.ע.פ ₪  40,408המשרד לפיתוח הנגב והגליל ב 

 וסגירתו.₪  3,108,405לאחר התיקון 

"נגישות אקוסטית במוס"ח", הקטנת השתתפות  337לאישור סגירת תב"ר מס'  -
סה"כ התב"ר לאחר התיקון ₪.  3,605ולהעביר מהק.ע.פ. ₪  3,732משרד החינוך ב 

 וסגירתו.₪  149,873

שתתפות "עיצוב מרחבי למידה בבי"ס", הקטנת ה 310לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  80,000מהק.ע.פ.  סה"כ תב"ר ₪   200והעברה ₪  200משרד החינוך ב 

"תכנון מתחם סדנאות", הקטנת השתתפות משרד  204לאישור סגירת תב"ר מס'  -
₪  149,999מהק.ע.פ. סה"כ התב"ר לאחר התיקון ₪  694והעברת ₪  694הפנים ב 

 וסגירתו. 



 
 

 
 

 860י"ס מבועים", הקטנת השתתפות הק.ע.פ. ב "שיפוץ ב 435לאישור סגירת תב"ר  -
 וסגירתו.₪  49,140סה"כ תב"ר ₪ 

 ₪. 600,000" שיפוצים במוסדות חינוך" סה"כ תב"ר   412לאישור סגירת תב"ר  -

 3,085"תיקוני בטיחות", הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב  360לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  96,915סה"כ תב"ר ₪ 

₪  98,055"מעון יום תפרח", הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב  352ב"ר לאישור סגירת ת -
 וסגירתו.₪  3,298,523סה"כ תב"ר 

"שיפור פני הישוב מבועים", הקטנת השתתפות  298לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  196,154סה"כ תב"ר ₪  3,846הק.ע.פ ב 

השתתפות הק.ע.פ  "שינויים והתאמות מוס"ח", ביטול 280לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  691,370סה"כ תב"ר ₪ .  20,741ב 

"רכישת ציוד וריהוט למבנה", הקטנת השתתפות  126לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  780,566סה"כ תב"ר ₪.  19,434הקע.פ ב 

"שיקום תשתיות בפעמי תש"ז", ביטול השתתפות  979לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  2,500,000סה"כ תב"ר . ₪ 500,000בעלים ב 

" תשתיות במושב קלחים", הקטנת השתתפות  הישוב ב  218לאישור סגירת תב"ר  -
 ₪.  313,488סה"כ השתתפות הישוב יעמוד על סך ₪  286,512

 ₪. 260,000ביטול השתתפות הק.ע.פ ב 
 וסגירתו.₪  2,313,488סה"כ תב"ר 

מגרשים בפטיש", הקטנת השתתפות  63"תשתיות ל 752לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו. ₪  1,391,706סה"כ תב"ר ₪  215,294משרד השיכון ב 

"פיתוח תשתיות בתלמי בילו", הקטנת השתתפות  117לאישור סגירת תב"ר מס'  -
סה"כ תב"ר ₪.  51,831הקטנת השתתפות משרד החקלאות ב ₪,  200,000בעלים ב 
 וסגירתו.₪  948,169

 -₪ 100,000"תכנון תנועה באשל הנשיא" בסך  128ר מס' לאישור ביטול תב" -
 ההרשאה בוטלה.

מגרשים באשבול", הקטנת השתתפות  133"תשתיות  170לאישור סגירת תב"ר מס'  -
 וסגירתו.₪  2,375,903סה"כ תב"ר ₪  125,047משרד השיכון ב 

ת יח"ד בתלמי בילו", הקטנת השתתפו 40"תשתיות ל  790לאישור סגירת תב"ר מס' 
 וסגירתו.₪  322,926סה"כ תב"ר ₪.  242,074משרד השיכון ב 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 

 



 
 

 

 :תוספות לסדר היום

 לעמותת ידידי סורוקה.₪   5000לאישור תרומה בסך  .15

 :החלטה
 אנו ממשיכים עם המסורת כמדי שנה בתרומה לעמותת ידידי סורוקה.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 ₪. 79,800"עיצוב מרחבי למידה בבי"ס" סה"כ תב"ר  310אישור סגירת תב"ר מס' ל -  .16

 ₪. 50,000בי"ס מבועים" סה"כ תב"ר  ץ"שיפו 435לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 45,000"נגישות באשל הנשיא" סה"כ תב"ר  1004לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973סה"כ תב"ר "הנגשת כיתה לליקוי שמיעה"  414לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 59,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  415לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  416לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 ₪. 29,973"הנגשת כיתה לליקוי שמיעה" סה"כ תב"ר  417לאישור סגירת תב"ר מס'  -

 :החלטה
 אשרים פה אחד.חברי המליאה מ

מתקציב  "נגישת פיזית פרטנית ללקויי ראייה בגן פרפר ניר משהלאישור פתיחת תב"ר " .17
 ₪. 7,979 סה"כ תב"רמשרד החינוך. 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
, מתקציב משרד "נגישת פיזית פרטנית ללקויי ראייה במבועיםלאישור פתיחת תב"ר " .18

 . ₪ 35,779 סה"כ תב"ר החינוך.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 

 מאשרים,
 
 

 
 
 
 
 

 שי חג'ג'                                                                        שמעון פרץ     
 ראש המועצה                                                                  גזבר המועצה

 

 


