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 .809/22לאישור פרוטוקול מליאה  .1

"מתקציב ₪  13,375ב  2022לאישור פתיחת תב"ר ""עיר הילדים והנוער במרחבים קיץ  .2
 משרד החינוך.

₪  70,000בית ספר בית יעקב הדסים" ב -לאישור פתיחת תב"ר "הקמת מבנה יביל .3
 מתקציב משרד החינוך.

מרשות מקרקעי ₪  973,806צפון ב  25ש לאישור פתיחת תב"ר " אזה"ת מרחבים כבי .4
 ישראל.

₪  187,235 -ב 288לאישור הגדלת תב"ר " בניית כיתות חנ"מ אשל הנשיא" מס'  .5
 ₪. 11,419,108מה.ק.ע.פ. סה"כ תב"ר לאחר הגדלה 

מהק.ע.פ. סה"כ ₪  375,304ב  1050לאישור הגדלת תב"ר " מתקן טיפול ביולוגי" מס'  .6
 ₪ .  750,608תב"ר לאחר הגדלה 

 מהק.ע.פ₪  50,000מושב בטחה "ב  -לאישור פתיחת תב"ר "שיפור פני הישוב .7

"בניית כיתות בי"ס שבי דרום". סה"כ תב"ר ₪  170,415ב  302לאישור הגדלת תב"ר מס'  .8
 ₪. 6,674,324לאחר הגדלה 

. )רצ"ב הדגשים(.  2022-(, התשפ"ב151עדכון בנוגע לחוק לתיקון פקודות העיריות )מס'  .9
 חייב בהקמת ועדה לענייני גבייה שהרכבה: מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש.החוק מ

תפקיד הועדה לקבוע )באישור ראש הרשות( כללים בדבר ההליכים שתנקוט הרשות 
לגביית כספים המגיעים לה, לרבות סוגי חובות שייגבו בכל אחד ממסלולי אכיפה )מנהלי 

 ומים.או אזרחי(, ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסה לתשל

 נ.ע.ם פארק תעשיות בע"מ. 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .10

 לאישור שמות הרחובות במושב פטיש מול משרד הפנים )סימול רחובות(. .11
 בהתאם לנוהל.

 



 
 

 
 :תוספות לסדר יום

 לאישור שינוי מורשה החתימה בבי"ס "כפר דרום"  .12
 :חשבון בי"ס

 במקום יונתן אטלן()    24400137מנהל ביה"ס ת.ז  -  יחזקאל יהורם שוקי
 037075371מזכירת בית הספר ת.ז  –תרצה יהודה 
 :חשבון הורים

  () במקום יונתן אטלן   24400137מנהל ביה"ס ת.ז  -  יחזקאל יהורם שוקי
 037075371מזכירת בית הספר ת.ז  –תרצה יהודה 
 צפייה  – 034880831חבר ועד הורים ת.ז  –מוטי עטייה 

 תימה בבי"ס "נחלים" לאישור שינוי מורשה הח .13
 :חשבון בי"ס
    036450724 ביה"ס ת.ז תמנהל -  נירית אליהו
 )במקום אילנית אלעזרי( 032992455מזכירת בית הספר ת.ז  – ליסה אוחנה

 :חשבון הורים
       036450724. ביה"ס ת.ז תמנהל -  נירית אליהו
 ילנית אלעזרי()במקום א  032992455  .מזכירת בית הספר ת.ז – ליסה אוחנה

  37504081פנקר רחמים ת.ז.  – יו"ר ועד הורים לצפייה

 לאישור שינוי מורשה חתימה "תפוח פייס מרחבים" .14
 :חשבון תפוח פיס

 )במקום רביד זרוק( 033456930מעיין כהן ת"ז  -מנהלת תפוח פייס

 .מהק.ע.פ₪   50,000תב"ר "שיפוץ מקווה נשים במושב ניר עקיבא בסך לאישור פתיחת  .15

"שיקום גני משחקים"  441לק.ע.פ בתב"ר ₪  174,180.30לאישור העברת היתרה בסך  .16
 וסגירת התב"ר.

 לאישור סגירת תב"רים מאוזנים: .17
 "בניית חדרי הפעלה" 154תב"ר מס' 
 "עבודת פיתוח ושיקום תשתיות בתפרח" 407תב"ר מס' 
 " שיפוץ גן משחקים בתפרח" 1011תב"ר מס' 
 בתיכון מרחבים" "נגישות 1013תב"ר מס' 
 "תכנון דניאל עלה נגב" 1015תב"ר מס' 
 " נגישות לליקויי ראייה במבועים" 1021תב"ר מס' 
 "עבודות בטיחות בבריכת מרחבים" 1033תב"ר מס' 

 .2021יב הרגיל ב צנרשם בתק -"נגב סל" 380לאישור ביטול תב"ר  .18

 לאישור סגירת תב"רים: .19

וביטול ₪  2,089ל השתתפות הק.ע.פ בסך "קידום אירועי תרבות" ביטו -317תב"ר  -
 התב"ר ) לא בוצע(.

 יכותהקטנת השתתפות המשרד לא"זיהום אוויר וסביבה בריאה"  -261תב"ר  -
והעברת העודף בסך ₪  15,000ביטול השתתפות הק.ע.פ בסך ו₪  3296הסביבה בסך 

 לק.ע.פ וסגירת התב"ר.₪  16,633

 וזן לסגירת תב"ר.תב"ר מא  "פיתוח תשתיות ומים" 316תב"ר   -

₪  19,041הקטנת השתתפות מ. החקלאות בסך "גן משחקים בקלחים",  347תב"ר  -
 וסגירת התב"ר.₪  12,284הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ו



 
 

 

₪  30,418בסך  תהקטנת השתתפות מ. החקלאו" פעמי תש"ז"גן משחקים  348תב"ר  -
 וסגירת התב"ר.₪  8,882הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ו

 17,712.25הקטנת השתתפות מ. החקלאות בסך גן משחקים בתלמי בילו" " 349תבר  -
 וסגירת התב"ר.₪  17,428הקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ו₪ 

הקטנת ו₪  16,374הקטנת השתתפות מ. החקלאות "גן משחקים בטחה"  371תב"ר  -
 וסגירת התב"ר.₪  4,627השתתפות הק.ע.פ בסך 

 זן לסגירת תב"ר."הסדרת כיכר במבועים" תב"ר מאו 239תב"ר  -

בסעיף הוצאה  במתקצי, 256,000רכישת רכב לראש המועצה בסך לאישור  .20
1611000930.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :לדיון

 .809/22לאישור פרוטוקול מליאה  .1
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

יב משרד "מתקצ₪  13,375ב  2022לאישור פתיחת תב"ר ""עיר הילדים והנוער במרחבים קיץ  .2
 החינוך.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מתקציב ₪  70,000בית ספר בית יעקב הדסים" ב -לאישור פתיחת תב"ר "הקמת מבנה יביל .3
 משרד החינוך.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מרשות מקרקעי ישראל.₪  973,806צפון ב  25לאישור פתיחת תב"ר " אזה"ת מרחבים כביש  .4
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מה.ק.ע.פ. ₪  187,235 -ב 288לאישור הגדלת תב"ר " בניית כיתות חנ"מ אשל הנשיא" מס'  .5
 ₪. 11,419,108סה"כ תב"ר לאחר הגדלה 

 
 :החלטה

 רחברי המליאה מאשרים פה אחד.

"כ תב"ר מהק.ע.פ. סה₪  375,304ב  1050לאישור הגדלת תב"ר " מתקן טיפול ביולוגי" מס'  .6
 ₪ .  750,608לאחר הגדלה 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מהק.ע.פ₪  50,000מושב בטחה "ב  -לאישור פתיחת תב"ר "שיפור פני הישוב .7
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

"בניית כיתות בי"ס שבי דרום". סה"כ תב"ר ₪  170,415ב  302לאישור הגדלת תב"ר מס'  .8
 ₪. 6,674,324לאחר הגדלה 

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 



 
 

 

. )רצ"ב הדגשים(. החוק  2022-(, התשפ"ב151עדכון בנוגע לחוק לתיקון פקודות העיריות )מס'  .9
 מחייב בהקמת ועדה לענייני גבייה שהרכבה: מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש.

הרשות לגביית  תפקיד הועדה לקבוע )באישור ראש הרשות( כללים בדבר ההליכים שתנקוט
כספים המגיעים לה, לרבות סוגי חובות שייגבו בכל אחד ממסלולי אכיפה )מנהלי או אזרחי(, 

 ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסה לתשלומים.
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 נ.ע.ם פארק תעשיות בע"מ. 2021לאישור דו"ח כספי לשנת  .10
 

 :החלטה
 אחד. חברי המליאה מאשרים פה

 לאישור שמות הרחובות במושב פטיש מול משרד הפנים )סימול רחובות(. .11
 בהתאם לנוהל.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 :תוספות לסדר יום

 לאישור שינוי מורשה החתימה בבי"ס "כפר דרום"  .12
 :חשבון בי"ס

 ) במקום יונתן אטלן(   24400137מנהל ביה"ס ת.ז  -  יחזקאל יהורם שוקי
 037075371מזכירת בית הספר ת.ז  –תרצה יהודה 
 :חשבון הורים

  () במקום יונתן אטלן   24400137מנהל ביה"ס ת.ז  -  יחזקאל יהורם שוקי
 037075371מזכירת בית הספר ת.ז  –תרצה יהודה 
 צפייה  – 034880831חבר ועד הורים ת.ז  –מוטי עטייה 

 :החלטה
 מאחלים הצלחה למנהל החדש.

 ליאה מאשרים פה אחד.חברי המ

 לאישור שינוי מורשה החתימה בבי"ס "נחלים"  .13
 :חשבון בי"ס
    036450724 ביה"ס ת.ז תמנהל -  נירית אליהו
 )במקום אילנית אלעזרי( 032992455מזכירת בית הספר ת.ז  – ליסה אוחנה

 
 :חשבון הורים
       036450724. ביה"ס ת.ז תמנהל -  נירית אליהו
 )במקום אילנית אלעזרי(  032992455  .מזכירת בית הספר ת.ז – ליסה אוחנה

  37504081פנקר רחמים ת.ז.  – יו"ר ועד הורים לצפייה
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 



 
 

 

 לאישור שינוי מורשה חתימה "תפוח פייס מרחבים" .14
 :חשבון תפוח פיס

 זרוק()במקום רביד  033456930מעיין כהן ת"ז  -מנהלת תפוח פייס
 

 :החלטה
 מאחלים הצלחה למעיין בתפקיד.
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מהק.ע.פ.₪   50,000תב"ר "שיפוץ מקווה נשים במושב ניר עקיבא בסך לאישור פתיחת  .15
 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

ת "שיקום גני משחקים" וסגיר 441לק.ע.פ בתב"ר ₪  174,180.30לאישור העברת היתרה בסך  .16
 התב"ר.

 
 :החלטה

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור סגירת תב"רים מאוזנים: .17
 "בניית חדרי הפעלה" 154תב"ר מס' 
 "עבודת פיתוח ושיקום תשתיות בתפרח" 407תב"ר מס' 
 " שיפוץ גן משחקים בתפרח" 1011תב"ר מס' 
 "נגישות בתיכון מרחבים" 1013תב"ר מס' 
 לה נגב""תכנון דניאל ע 1015תב"ר מס' 
 " נגישות לליקויי ראייה במבועים" 1021תב"ר מס' 
 "עבודות בטיחות בבריכת מרחבים" 1033תב"ר מס' 

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .2021נרשם בתקתיב הרגיל ב  -"נגב סל" 380לאישור ביטול תב"ר  .18

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 לאישור סגירת תב"רים: .19

₪  2,089קידום אירועי תרבות" ביטול השתתפות הק.ע.פ בסך " -317תב"ר 
 וביטול התב"ר ) לא בוצע(.

יכות "זיהום אוויר וסביבה בריאה" הקטנת השתתפות המשרד לא -261תב"ר  -
והעברת העודף ₪  15,000וביטול השתתפות הק.ע.פ בסך ₪  3296בסך  הסביבה 

 לק.ע.פ וסגירת התב"ר.₪  16,633בסך 

 תוח תשתיות ומים"  תב"ר מאוזן לסגירת תב"ר."פי 316תב"ר   -

 19,041"גן משחקים בקלחים", הקטנת השתתפות מ. החקלאות בסך  347תב"ר  -
 וסגירת התב"ר.₪  12,284והקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ₪ 

בסך  ת" הקטנת השתתפות מ. החקלאופעמי תש"ז"גן משחקים  348תב"ר  -
 וסגירת התב"ר. ₪ 8,882והקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ₪  30,418



 
 

 

"גן משחקים בתלמי בילו" הקטנת השתתפות מ. החקלאות בסך  349תבר  -
 וסגירת התב"ר.₪  17,428והקטנת השתתפות הק.ע.פ ב ₪  17,712.25

₪  16,374"גן משחקים בטחה" הקטנת השתתפות מ. החקלאות  371תב"ר  -
 וסגירת התב"ר.₪  4,627והקטנת השתתפות הק.ע.פ בסך 

 רת כיכר במבועים" תב"ר מאוזן לסגירת תב"ר."הסד 239תב"ר  -

 :החלטה
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

  .1611000930בסעיף מתקצי הוצאה , 256,000רכישת רכב לראש המועצה בסך לאישור  .20

 :החלטה
לפי הערכת שמאי המועצה תקבל  רכבו של ראש המועצה הושבת לגמרי עקב תאונה.

 .ה יועבר לקרן לעבודות פיתוחסכום ז ₪ 150000מהביטוח סכום של כ
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 
 

חברת הכנסת נירה שבק מרשימת יש עתיד הצטרפה בפתיחת המליאה להכיר את נציגי 
כפר עזה שבשער הנגב, קיבוץ המליאה במועצה , נירה חברה בכנסת כשנה וחצי תושבת 

השתחררה מהצבא  1120שנים פיקדה כאלוף משנה בכל המבצעים שהיו משנת  7במשך 
 ביזמויות חנוך, תרבות, חקלאות, מחירי המים וכו. ופועלת למען נגב מערבי ועוטף עזה

פועלת למען נגב מערבי ועוטף  עמדה לצידנו בכנסת, ברפורמה בחקלאות מרחב כפרי,נירה 
מבקשת להגיע לישובים , הכנסת מכהנת כיו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף שלעזה 

 .ולהציג את מטרותיה
 

 
 
 
 
 
 
 

 מאשרים,
 
 
 
 
    
 

 שמעון פרץ                                                                   שי חג'ג'     
 גזבר המועצה                                                              ראש המועצה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2

