
 
 

 

 
  07/02/2021 -שהתקיימה ב 797/21פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 באולם כנסים בבי"ס יסודי מרחבים 0017:בשעה 

 :משתתפים
 שי חג'ג', ראש המועצה                                 אסי יונה, אשבול

 ארמי פרג', סגן ראש המועצה                       סימה חסון, פדויים
 מנכ"לית המועצה                   צביקה קורבשי, פטיש אילנה ברקת,

 שמעון פרץ, גזבר המועצה                             אהרוני שבתאי, מבועים                                 
 עמוס ארלקי, ניר משה                                  יעקב כהן, מסלול

 מוטי בנימיני, תלמי בילו                                       יגאל כהן, שדה צבי
 ציון מלכה, קלחים

 
 חסרים:

 רונן אהרוני, בטחה                                         מוטי בוקובזה, גילת
 יואב נגדי, פעמי תש"ז                                      אילנית אסיף, ניר עקיבא            

 תפרח ברוך גנוט,

 

 : על סדר היום

 .796/20+ 795/20לאישור פרוטוקול  .1

 .בית ספר "הדסים" תפרח -בבנק מזרחי אופקים עבור ועד הורים בנק לאישור פתיחת חשבון .2
 מורש חתימה:

 028557767ת"ז                 מנהלת ביה"ס שרון דיין
 029534518ת"ז               מזכירת ביה"ס לבנה כהן

 066260779ת"ז       רים פרידה זילברנציגת ועד הו

₪  100,000"שיפוץ חדר מורים בת"ת הדסים תפרח )בנים(" בסך  לאישור פתיחת תב"ר .3
 משרד החינוך.תקציב 

 תקציב משרד הפנים.₪  427,000" בסך 2020לאישור פתיחת תב"ר "שיקום כבישים ומדרכות  .4

תקציב משרד ₪  200,000בסך לאישור פתיחת תב"ר "שיקום גני משחקים הצללות וחצרות"  .5
 הפנים.

תקציב משרד החינוך. ₪  665,011"בינוי כיתות בבי"ס נחלים" בסך  388לאישור הגדלת תב"ר  .6
 ₪.  3,494,691סה"כ תב"ר 

תקציב משרד הבינוי ₪  500,000"בניית מקווה כפר דרום" ב  935לאישור הגדלת תב"ר מס'  .7
 ₪. 1,491,645והשיכון. סה"כ תב"ר לאחר הגדלה 

 .2021+ הצעה לתקציב  2020ביצוע לשנת  -לדיון ואישור  תקציב ועדה חקלאית .8

 לאישור פתיחת תב"ר "תכנון הקמה שדרוג תפעול ותחזוקה של מיזמים מתקדמים"  .9
 ק.ע.פ.₪  34,400ש"ח תקציב משרד הדיגטל הלאומי,  103,200

 ₪ . 137,600סה"כ תב"ר 

 

 



 
 

 

 :תוספות לסדר היום

 "2020"מינהל חרום אבזור מרכז הפעלה  לאישור פתיחת תב"ר .10
 תקציב משרד הפנים₪  148,491

 תקציב  ק.ע.פ.₪  44,547 
 ₪  193,038סה"כ תב"ר 

 .נתיבותסניף  טפחות בבנק מזרחי לאישור פתיחת חשבון הורים לת"ת ובי"ס "כפר דרום" .11
 מורשה החתימה: 

   035922996 "זת         יצחק וינברגר מנהל בית הספר
   037075371ת"ז      ית בית הספר תרצה יהודהמנהלנ

   034880831ת"ז            מוטי עטייה  הוריםנציג ועד 

 ח.אלש" 149,990סה"כ  2020לאישור עדכון תקציב  .12

 לאישור פתיחת תב"ר "מגרשי מיני פיץ""  .13
 ₪  187,868.30 -רנן

 ₪ 171,919.80 -מסלול
 ₪  187,868.30-ניר משה

 ציב הק.ע.פ.תק₪  547,656סה"כ  

 ענון מורשה החתימה:יר .14

  .סגן ראש המועצה ראש מועצה, החתימה הם גזבר, המורש .א

על כל הוראת תשלום חתימת הגזבר מחייבת לצידה יחתום ראש המועצה ובהעדרו  .ב
 יחתום סגנו.

 טלית בחתימת גזבר המועצה וראש המועצה בלבד.יתשלומים באמצעות מס"ב יחתמו דיג .ג

לית ""ב יועבר לגזברות לאחר בדיקה של מדור שכר ומנכתשלום שכר באמצעות מס .ד
 המועצה

תשלום לספקים ונותני שרות עובר בדיקה של כלל המנהלים איש איש בתחומו ואישורם  .ה
 כמובן לחשבון המוגש ורק אז עובר באמצעות הנהלת החשבונות לגזברות לתשלום.

 טליות.יגראש המועצה יעיין ויאשר את התשלומים במסב לפני החתימות הדי .ו

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :לדיון

 .796/20+ 795/20לאישור פרוטוקול  .1
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .בית ספר "הדסים" תפרח -בבנק מזרחי אופקים עבור ועד הורים בנק לאישור פתיחת חשבון .2
 מורש חתימה:

 028557767ת"ז                 מנהלת ביה"ס שרון דיין
 029534518ת"ז               מזכירת ביה"ס לבנה כהן

 066260779ת"ז       נציגת ועד הורים פרידה זילבר
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

₪  100,000"שיפוץ חדר מורים בת"ת הדסים תפרח )בנים(" בסך  לאישור פתיחת תב"ר .3
 משרד החינוך.תקציב 

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 תקציב משרד הפנים.₪  427,000" בסך 2020קום כבישים ומדרכות לאישור פתיחת תב"ר "שי .4
 

 החלטה:
 .לתיקונים נדרשים ביישובים במהלך השנה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

תקציב משרד ₪  200,000לאישור פתיחת תב"ר "שיקום גני משחקים הצללות וחצרות" בסך  .5
 הפנים.

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

תקציב משרד החינוך. ₪  665,011"בינוי כיתות בבי"ס נחלים" בסך  388דלת תב"ר לאישור הג .6
 ₪.  3,494,691סה"כ תב"ר 

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

תקציב משרד הבינוי ₪  500,000"בניית מקווה כפר דרום" ב  935לאישור הגדלת תב"ר מס'  .7
 ₪. 1,491,645והשיכון. סה"כ תב"ר לאחר הגדלה 

 
 לטה:הח

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .2021+ הצעה לתקציב  2020ביצוע לשנת  -לדיון ואישור  תקציב ועדה חקלאית .8
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 



 
 

 

 לאישור פתיחת תב"ר "תכנון הקמה שדרוג תפעול ותחזוקה של מיזמים מתקדמים"  .9
 .ע.פ.ק₪  34,400ש"ח תקציב משרד הדיגטל הלאומי,  103,200

 ₪ . 137,600סה"כ תב"ר 
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 :תוספות לסדר היום

 "2020לאישור פתיחת תב"ר "מינהל חרום אבזור מרכז הפעלה  .10
 תקציב משרד הפנים₪  148,491

 תקציב  ק.ע.פ.₪  44,547 
 ₪  193,038סה"כ תב"ר 

 
 החלטה:

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .נתיבותסניף טפחות בבנק מזרחי  שבון הורים לת"ת ובי"ס "כפר דרום"לאישור פתיחת ח .11
 מורשה החתימה: 

   035922996 "זת         יצחק וינברגר מנהל בית הספר
   037075371ת"ז      מנהלנית בית הספר תרצה יהודה

   034880831ת"ז            מוטי עטייה  הוריםנציג ועד 
 

 החלטה:
 פה אחד. חברי המליאה מאשרים

 ח.אלש" 149,990סה"כ  2020לאישור עדכון תקציב  .12
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור פתיחת תב"ר "מגרשי מיני פיץ""  .13
 ₪  187,868.30 -רנן

 ₪ 171,919.80 -מסלול
 ₪  187,868.30-ניר משה

 תקציב הק.ע.פ.₪  547,656סה"כ  
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 ענון מורשה החתימה:יר .14

  .סגן ראש המועצה ראש מועצה, החתימה הם גזבר, המורש .א

על כל הוראת תשלום חתימת הגזבר מחייבת לצידה יחתום ראש המועצה ובהעדרו  .ב
 יחתום סגנו.

 טלית בחתימת גזבר המועצה וראש המועצה בלבד.יתשלומים באמצעות מס"ב יחתמו דיג .ג

לית "בר לגזברות לאחר בדיקה של מדור שכר ומנכתשלום שכר באמצעות מס"ב יוע .ד
 המועצה

תשלום לספקים ונותני שרות עובר בדיקה של כלל המנהלים איש איש בתחומו ואישורם  .ה
 כמובן לחשבון המוגש ורק אז עובר באמצעות הנהלת החשבונות לגזברות לתשלום.

 ת.טליויראש המועצה יעיין ויאשר את התשלומים במסב לפני החתימות הדיג .ו
 
 

 החלטה:
ענון להלן הסדרת ההבנה של ילצורך ר אושר בעבר, מובאים בזאתמורשה החתימה 
 מורשה החתימה.

 
 :עדכונים

 
 תכניות שאושרו על ידי משרד התחבורה: .1

 בתכנית חומש םנתיבי הארבע 923כביש  -
 תכנית לטיפול בצמתים מסוכנים: כיכר באזור תעשייה מבועים. -
 השנה. חניכת כביש בבית קמה עד סוף -
 קיר אקוסטי בכיכר פדויים. -

עדיפות לתושבי  -כיתות לחנ"מ בצמוד לעלה נגב 5כיתות גן מתוכם  8ישנה פוגרמה לבניית  .2
 המועצה.

 פארקים של קק"ל בניר עקיבא ומבעים לקראת סיום .3
 

 
 

 מאשרים,

 

 

 שמעון פרץ                   שי חג'ג'                                                                       

 גזבר המועצה                                                                   ראש המועצה            
 
 

 


