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 "ג טבת תשע"טכ
  2018דצמבר  31

 1-1 –)מליאה( 
 

 12/18סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 30.12.18מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 גביםנציג  - ירון להב 
 יכיני תנציג - מורן חג'בי 
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 נציג אור הנר - אדי פולונסקי 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 
 ארזנציגת  - אורנה נעים 

 
 נציג דורות - ניר בן אשר :חסר

 נציגת רוחמה - נטלי )נתי( גולן 
 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 היוצא מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 מנכ"לית המועצה - שיינגורטןלילך 

 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
 מנהל כפר הנוער איבים -  אשר וקנין
 מנהל חשבונות ראשי -  שוקי פדר

  מנהל רכש וסגן גזבר - אלעד שניר
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 :סדר היום
 
 .3.12.18מיום  11/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 נושאי כ"א. .3

 
 .2018-2019תקציבים  .4

 
 .שונות .5

 
 בפתיחת הישיבה נערך טקס קצר לפרידה מעודד פלוט, מנכ"ל המועצה. •

 
המליאה שייכת לציבור באמצעות נציגיו. לחברי המליאה הרבה אחריות  עודד:

. חשוב לשמור על אבל הדבר בא לידי ביטוי בפרקי זמן קצרים ,וסמכות
 ,שהם ראש המועצה  ,המערכתהמרחב האוטונומי של המופקדים על 

ואם כן רק  ,המנכ"ל והגזבר. אני אישית השתדלתי שלא להתערב
 בנושאים מקצועיים.

נושאים מגוונים בבהן דנו ישיבות מליאה,  94 –שנים של מליאות  7.5 
לטובת  היתה המון השקעה –חתירה לקונצנזוס תוך ומשמעותיים, 

 הנגב.חלק משמעותי מרוח שער שהיא  הסכמה, 
 שימור וחידוש.  רוח שער הנגב, לשמור על  –מאחל  
 הצלחה לאופיר, שמעון ולילך.ב               

 
עם כניסתו של עודד לתפקיד, היה שינוי של נציגות מליאת המועצה  שמעון:

 לנבחרי ציבור ולא בעלי תפקידים.
ישיבות מליאה, מיסוד יצירת שת"פ בין המועצה  –תרומתו של עודד  

 להנהגות הישובים.
 מודה לעודד על שת"פ ומאחל לחברי המליאה שיתוף פעולה פורה. 

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :3.12.18מיום  11/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
 תרגיל חירום (1

ובעלי  חירום בהשתתפות אנשי צה"ל, מנהלי מכלוליםהיום התקיים תרגיל 
התמודדנו עם אירועים לא פשוטים ואני פועלים לטובת שידרוג . תפקידים

 .מבעלי התפקידים בצה"ל קיבלנו פידבק חיובייכולותינו. 
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 יום חשיבה משותפות של חברי המליאה (2
לחברי המליאה אנו מעוניינים לקיים באחד מימי שישי, יום חשיבה משותפת 

 .2019ת עבודה לשנת יכנולגבי ת
 הודעת דוא"ל לגבי מועד הישיבה. ישנה חשיבות שכולם ישתתפו. תשלח

 
 רכבים (3

  .יתקיים דיון באחת מישיבות המליאה הקרובות בנושא רכבים
 

 :נושאי כ"א .3
 
 מנהל גיוס משאבים (1

 
משרה. בשל  50%במועצה, עובדת בהיקף כיום מנהלת גיוס משאבים  אופיר:

חלק גדול מההכנסות  ,שינוי מדיניות המדינה ביחס לקולות קוראים
אנו מזהים צורך להגדלת ו, בקשות לקולות קוראים גשתמה עבנו

 . 100%המשרה. אנו מבקשים להגדיל את המשרה להיקף 
 

 :הוחלט
 

12-18-3 
-משרה ל 50%-מאשרים הגדלת משרת מנהל גיוס משאבים מ

100%.  

 
 .מתנגדיםאושר ללא 

 
 מנהל אגף אסטרטגי (2

 
 אנו צריכים למנות מנהל אגף אסטרטגי שיעסוק בתחומי:  אופיר:

, תוכנית עבודה מבוססת אסטרטגים מערכות, תהליכים סינכון 
בין היחידות השונות במועצה. יוצג בצורה מסודרת  תקציב, סינכרון

 ביום למידה משותף.
 

 :הוחלט
 

  מאשרים יציאה למכרז לתפקיד מנהל אגף אסטרטגי במועצה. 12-18-3/2

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 2019-2018תקציבים  .4
 
 3)לא סקור(, הנחת דו"ח רבעוני לתקופה:  2 אישור דו"ח רבעוני לתקופה: (1

 
מראה שלמועצה יתרות  –נותן הסבר על דו"ח רבעוני למשרד הפנים  שמעון:

במתכונת דו"ח הכנסות והוצאות כספיות לכיסוי ההתחייבויות. בעוד ש
ביצוע של המבצעים בדיקה מידי רבעון  , הוא מרוכזמשרד הפנים 

 הרבעוני במתכונת מפורטת הזהה לתקציב.
אמור להיות  היה  ,2פה: הסקור לתקושהדו"ח מציין , ות"חמציג את הדו 

יהיה שינוי  ורק עכשיו הוא סוקר את הדו"ח. ,סקור ע"י רואה חשבון
  .2017בדו"ח הכספי של  ביתרות הפתיחה, עקב השינוי שנעשה

 
 :הוחלט

 

12-18-4/1 
 הונח בפניה. 3 מליאת המועצה רושמת שדו"ח רבעוני לתקופה:

)לא  2הרבעוני לתקופה: מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח 
  סקור(

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 2019ואישור תקציב  2018עדכון תקציב  (2

 
ותקציב  2018 מוגש בזאת עדכון לתקציב  –מהות עדכון התקציב  :שמעון

באישור  תקציב ניעדכומספר ביצענו  2018-ב. 2019המועצה לשנת 
או התייחסנו  סעיפים חדשים,בעיקר הוספנו בהם . המליאה

לפעולות חדשות. לא ערכנו עדכון מקיף של התקציב, עדכון כזה 
 .2019כמו כן מוצג תקציב  ויובא לאישור משרד הפנים. ,תמוגש כע

 
. 2019עם התאמות לשנת  ,2018תקציב מבוסס על  תקציב המוגשה אופיר:

יעדים ומדדים, תכנית  –להכנס לעומק  2019המטרה במהלך שנת 
. ההערכות להכנת 2020ת תקציב, הפנים לשנת עבודה צמוד

 בגורמים נוספים כגון: משרדי ממשלה. ההתקציב, תלוי
אנו נעשה כל מאמץ להעביר את התקציב לחברי המליאה מוקדם  

 ככל הניתן.
 

התקציב הוגש כשבוע לפני כינוס המליאה, חברי המליאה הוזמנו   שמעון:
ואף קבענו "יום פתוח" לפגישה איתי ביום שישי. לשאול שאלות, 

 שלושה חברי מליאה ניצלו אפשרויות אלה.
שינוי בתקציבים בין השנים( שחלק שאין מציין )בתשובה לאמירה  

נושאים  גדול מהתקציב קשיח, עם זאת במהלך השנים התווספו 
 מתוקצבים חדשים בהתאם להחלטות המליאה.

 נקודות להבהרה: 
משרד  )פתיחה וסיומת( מותאמים לכללי הסעיפים מספרי  •

 הפנים. 
 הסעיפים משקפים את עבודת המועצה. •
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עד  2019את תקציב משרד הפנים הבהיר שככלל יש לאשר  •
 התחלף ראש רשות. בהן גם ברשויות  2018סוף 

 .המצורפים עים בדברי ההסברימופ –הסברים כללים  •
סל השירותים של המועצה גבוה  ,2019-ב כמו בכל שנה, גם •

ד תקצבנו באופן חלקי את על מנת להתמודמהמקורות. 
עם זאת חלק  . 2018-כבר בהמתנ"ס ועמותת התיירות 

בחרנו בעיקר  בתקציב מותנה.מתוקצבות  2019מהפעילויות של 
 בפעילויות שמתרחשות במחצית השניה של השנה. 

 .יגיעו ישנה סבירות גבוהה שעיקר המקורות בתקציב המותנה  •
 לבדוק במשך השנה את שינוי התקציב. יהיה  צריךאם לאו, 

 גבייה מארנונה. 96%אנו עומדים על בדרך כלל,  •
 , הן על ירידתאקונומי משפיע על תקציב המועצה-מדד סוציו •

 .מענק האיזון, והן על תקציבים אחרים
 מתוקצב כולו ע"י הסוכנות. –איבים כפר הסטודנטים ב •
אם יש הכנסה גבוהה עובר  –תקציב משק סגור )ביוב ומים(  •

 לקרן ולהיפך.
 תביא את האפשרות למנות המועצה  2019-ב –אופיר: יכיני  •

 . מנהל קהילה
לצאת לשותפות עם נעשתה בדיקה האם  –מרכז צעירים  •

מועצות שכנות. המסקנה שאין כדאיות כלכלית לשותפות. 
, הוא אינו כרוך 2019המעבר מהמתנ"ס למועצה יידון במהלך 

 בתוספת תקציב.
 

 :הוחלט          
 

 

 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-18-4/2 

אש"ח  121,379בסך  2018מאשרים את התקציב המעודכן לשנת 
אש"ח וכן תקציב  126,436בסך  2019מאשרים את התקציב לשנת 

 אש"ח. 128,487אש"ח, סה"כ  1,944מותנה בסך 
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 תקן משרות וכח אדם (3
 

מסביר שמעון . 2019לשנת תקן משרות וכח אדם את  יםמציג  :ולילך  שמעון
 .2018את השינויים יחסית לתקציב 

 
 :הוחלט

 

12-18-4/3 
 240בהיקף  2019לאשר תקן משרות )שיא כח אדם( לשנת 

 ₪  43,471 ובסכום של משרות

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 2019תקציבי ועדים מקומיים לשנת  (4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

השנה אנו עומדים במשימה של הגשת תקציבי כמו בכל שנה, גם  שמעון:
לו אין  ,)למעט ועד מקומי יכיני הישוביםעדים המקומיים בכל והו

התקציבים המוגשים עברו בדיקה של מנהל   (.אצילת סמכויות
 שנכח בישיבה.  החשבונות של המועצה

 
 :הוחלט

 

12-18-4/4 
 : 2019לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, 
 עזה, רוחמה.כפר 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .5

 
 :התאגידים העירוניים תוהחלפת עודד פלוט בלילך שיינגורטן בהנהל (1

 
 :  הוחלט        

 

12-18-6/1 

 לילך שיינגורטן, מנכ"לית המועצה,מינויה של  מאשרים את
כל  במקומו של עודד פלוט, מנכ"ל המועצה היוצא, בהנהלות 

החברה  : היה חבר בהן פלוט שעודדהתאגידים העירוניים 
באזור שער  , האגודה לקידום הספורטבע"מ שער הנגבלפיתוח 

בשער הנגב  לפיתוח שירותים חברתייםעמותה , ההנגב )ע"ר(
, ר()ע" בשור-שקמה ה לקידום התיירות במרחב, עמות)ע"ר(

 .עמותת מתנ"ס שער הנגב )ע"ר(

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 במועצה החלפת עודד פלוט בלילך שיינגורטן –זכות חתימה  (2
 

 :  הוחלט
 

12-18-6/2 

 לעדכן את זכויות החתימה בשם המועצה כדלקמן:
 קבוצה א'

 ראש המועצה –אופיר ליבשטיין 
 מנכ"לית המועצה –לילך שיינגורטן 

 קבוצה ב'
 גזבר המועצה –שמעון קרן צבי 

 סגן גזבר ומנהל רכש ומנהלה –אלעד שניר 
 

, לילך שיינגורטן חתימתם בשם המועצה של אופיר ליבשטיין או
ביחד עם חתימתם בשם המועצה של שמעון קרן צבי או אלעד 

 שניר, בצרוף חותמת המועצה, מחייבת את המועצה.
 

 
  ועדת תרומות (3

 לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע הועבר 
 

 19.12.18מציג את פרוטוקול ועדת תרומות מיום  שמעון:
 

 :  הוחלט        
 

12-18-6/3 
 19.12.18ועדת תרומות מיום  המליאה רשמה שפרוטוקול

 הונח בפניה. 31.10.18

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 ניגוד עניינים –הצהרת ראש המועצה  (4

 
בחוזה  ותרהמליאה הודעה על עיסוק נוסף ועל התקשהציג לחברי  אופיר:

ודיע מ מכתבו לחברי המליאה.מצ"ב והסדר למניעת ניגוד עניינים. 
ניגוד עניינים שנערך ע"י היועצת שהוא חתם על הסדר למניעת 

והציג בפני חברי המליאה את ההסדר.  ,המשפטית של המועצה
בנוסף, אופיר מסר לחברי המליאה על התפטרותו מכל 

 ם בהם קיבל שכר.וניהדירקטורי
 

 :  הוחלט        
 

12-18-6/4 
על בפניה את הודעותיו של ראש המועצה  רושמתהמליאה 

 עיסוק נוסף ועל התקשרות בחוזה והסדר למניעת ניגוד עניינים.

 
 .מתנגדיםאושר ללא 
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 :מינוי הנהלות לתאגידים (5

 
 מינוי נציג משער הנגב למועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון (1

 
אנחנו צריכים למנות נציג משער הנגב למועצת איגוד ערים  אופיר:

לאיכות הסביבה נפת אשקלון. עד היום נציג המועצה היה אלעד 
לאשרר את אלעד חורב, מנהל אגף מוניציפאלי, אנו מבקשים 

 כנציג.
 

 :  הוחלט        
 

12-18-6/5-1 
מאשרים את אלעד חורב, מנהל אגף מוניציפאלי, כנציג שער 

 הנגב למועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 בשער הנגב )ע"ר( עמותה לפיתוח שירותים חברתייםה (2

 
ביקש הוא חתם, עליו  ניגוד ענייניםלמניעת  להסדרתאם בה אופיר:

נהלת כיו"ר ה כהןמאלון שוסטר, ראש המועצה הקודם, ל
אלון נתן את הסכמתו,  עמותה לפיתוח שירותים חברתיים.ה

 ,כשירות מינויים. לכןוהמינוי שלו טעון את אישור הועדה לבדיקת 
עד שאלון שוסטר יאושר בועדה, שמעון קרן צבי ישמש ש מוצע

 .נהלת העמותהיו"ר הכמ"מ 
 

 :  הוחלט        
 

12-18-6/5-2 

מינויו של אלון שוסטר כיו"ר הנהלת העמותה מאשרים את 
 לפיתוח שירותים חברתיים.

כמ"מ יו"ר העמותה לפיתוח שירותים יכהן שמעון קרן צבי, 
כשירות בדיקת חברתיים עד לאישורו של אלון שוסטר בועדה ל

 מינויים.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 באזור שער הנגב אגודה לקידום הספורטה (3

 
 מקרב אגודה לקידום הספורט נציגהנהלת האנו נדרשים למנות ל אופיר:

למנות את נעה דגן  צעמו  ציבור.ה מקרב ונציג המועצה עובדי
 ציבור.ה מקרב דור זהר כנציגאת ו ,עובדי המועצה ה מקרבכנציג
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 :  הוחלט        

 

12-18-6/5-3 
 ה מקרב עובדי המועצה, ואתה דגן כנציגעמאשרים למנות את נ

אגודה לקידום הנהלת הציבור במקרב ה ודור זהר כנציג
 באזור שער הנגב. הספורט

 
 .מתנגדיםאושר ללא 

 
 יו"ר ועדת הנחות מארנונה (4

 
שמונו כחברים  אנו מבקשים למנות אחד/ת מחברי המליאה אופיר:

 .הועדהכיו"ר  בועדת הנחות מארנונה
 

 :  הוחלט         
 

 מאשרים למנות את עדי גן אל צ'רי ליו"ר ועדת הנחות מארנונה. 12-18-6/5-4

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 המועצה )בתואר ולא בשכר(בחירת סגן ומ"מ ראש  (5

 
)בתואר  עפ"י החוק, אנו נדרשים למנות סגן ומ"מ ראש המועצה אופיר:

המליאה, לסגן ומ"מ  חברממליץ למנות את יוסי קרן, ולא בשכר(. 
 ראש המועצה.

 
 :  הוחלט         

 

12-18-5/5 
מאשרים למנות את יוסי קרן, חבר מליאת המועצה, כסגן ומ"מ 

המועצה )בתואר ולא בשכר(. חברי המליאה מאחלים ראש 
 הצלחה ליוסי קרן.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (6

 
 מסביר על ניהול התב"רים בסוף שנה: שמעון:

  
הם פעילות בשה ה, אל2018או  2017-: הסתיימו בתב"רים מאוזנים 

  של שנה זאת.  בדוחות  עדיין יופיעו, 2018-הסתיימה 
 

מסביר את מהות התב"רים. מאחר שהמקור : שהסתיימו בעודף תב"רים 
של העודף הוא ממלוות או מקרן פיתוח ניתן להעבירו לקרן עודפי 

 תב"רים. 
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 מפרט, המקור לסגירה הוא בקרן עודפי תב"רים. :תב"רים בגרעון 
 

 .תב"ריםמציג את נתוני קרנות  הפיתוח ומסביר את התנועות בקרן עודפי 
 

רים שהסתיימו בעודף או בגירעון מוצגים בהמשך מציין כל התב"
 במפורט. 

 
 מציג את התב"רים לאישור: 

  
 שצ"פ –ברור חיל  מטרה: :1513תב"ר 

 מ. השיכון -₪  300,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  26,384 סכום ההגדלה: 
 ₪  326,384 סה"כ: 

 
סילוק שפכים נחל עוז, כפר עזה ומפלסים  מטרה: :1545תב"ר 

 למט"ש
 קק"ל ורשות המים -₪  14,000,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  3,686 סכום ההגדלה: 
 ₪  14,003,686 סה"כ: 

 
 מגוניות קרן היסוד מטרה: :1622תב"ר 

 קרן היסוד -₪  2,850,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  6,261 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,856,261 סה"כ: 

 
 רכש רכב בטחון באיבים מטרה: :1672תב"ר 

 מ. הפנים -₪  150,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  1,765 סכום ההגדלה: 
 ₪  151,765 סה"כ: 

 
 מחשוב וציוד מועצה מטרה: :1709תב"ר  

 מלוות -₪  200,000 סכום קודם: 
 תוחקרן פי -₪  5,282 סכום ההגדלה: 
 ₪ 5,282 סה"כ: 

 
 רכב שירות לתברואה מטרה: :1746תב"ר 

 מ. הפנים -₪  233,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  3,277 סכום ההגדלה: 
 ₪ 236,277 סה"כ: 

 
 פיתוח פארק תעשיה ספירים מטרה: :1573תב"ר 

 מתקציב רגיל -₪  19,124,000 סכום קודם: 
 העברה מתקציב רגיל -₪  4,393,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 23,517,000 סה"כ: 
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 גן ילדים באור הנר מטרה: :1797תב"ר 
 אור הנר -₪  150,000 סכום קודם: 
 מפעל הפיס -₪  739,711  
 מלוות מועצה -₪  250,000  
 ₪  1,139,711 סה"כ סכום קודם: 
 אור הנר -₪  50,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 1,189,711 סה"כ: 

  
 הקמת מעונות יום בישובים מטרה: :1520 תב"ר

 הקצבה מהתקציב הרגיל -₪  3,800,000 סכום קודם: 
 השתת' ישובים₪   755,000  
 משרד הכלכלה -₪  9,469,270  
 מפעל הפיס -₪  1,811,200  
 מ. השיכון -₪  120,000  
 ₪  15,955,470 סכום קודם: 
 קרן פיתוח עודפי תב"רים -₪  220,000 סכום ההגדלה: 
 השתת' מושב יכיני -( ₪ 120,000) סכום ההקטנה: 
 השתת' קבוץ ברור חיל -( ₪ 100,000)  
 ₪ 15,955,470 סה"כ: 

 
 הלוואת פיתוח )מצ'ינג לגני ילדים( מטרה: :1813תב"ר 

 ₪  250,000 סכום קודם: 
 1820העב' מתב"ר  -₪  250,000 סכום ההגדלה: 
 1820העב' לתב"ר  -( ₪ 250,000) ם ההקטנה:סכו 
 ₪  250,000 סה"כ: 

 
 מצ'ינג גני ילדים בארז מטרה: :1820תב"ר 

 ₪  250,000 סכום קודם: 
 1813העב' לתב"ר  -( ₪ 250,000) סכום ההקטנה: 
 0 סה"כ: 

 
 הקמת גן ילדים ביכיני מטרה: :1845תב"ר 

 1813העב' מתב"ר  -₪  250,000 מימון: 
 ₪ 250,000 סה"כ: 

 
  

 מקלוט וחירום ביכיני מטרה: :1846תב"ר 
 הקצבה מהתקציב הרגיל -₪  122,750 מימון: 
 ₪ 122,750 סה"כ: 
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 הקמת בי"ס יסודי חדש מטרה: :1327תב"ר 
 מהתקציב הרגיל -₪  10,075 סכום קודם: 
 קק"ל -₪   1,476,350  
 מ. החינוך -₪  22,024,005  
 מלוות מועצה -₪  2,000,000  
 ₪  25,510,430 סה"כ סכום קודם: 
 קק"ל -( ₪ 950,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  24,560,430 סה"כ: 

ההקטנה מבוצעת משום שהסכום נרשם בזמנו בטעות בתב"ר זה  : הערה
  .במקום בתב"ר

 
 כפר עזה/שער חשמלי אחורי מטרה: :1847תב"ר 

 משהב"ט -₪  55,000 מימון: 
 ₪ 55,000 סה"כ: 

 
הקמת שני חדרי טיפולים ממוגנים בתחום  מטרה: :1848תב"ר 

 קרית החינוך
 מ. לפיתוח הפריפריה -₪  350,000 מימון: 
 שירות פסיכולוגי -₪  350,000  
 ₪ 700,000 סה"כ: 

 
 צומח. הקמת בי"ס יסודי מטרה: :1666תב"ר 

 קק"ל -₪  950,000 סכום קודם: 
 מ. החינוך -₪  16,412,259  
 מלוות –₪  5,500,000  
 ₪  22,862,259 סה"כ סכום קודם: 
 מ. החינוך -₪  4,206,846 סכום ההגדלה: 
 ₪ 27,069,105 סה"כ: 

 
 כביש אור הנר )ביטול תב"ר( –עבודות ניקוז  מטרה: :1657תב"ר 

 רשות הניקוז -₪  150,000 סכום קודם: 
 רשות הניקוז –( 150,000) סכום ההקטנה: 
 0 סה"כ: 

 
 2018לסגירה בשנת  בעודףרים "תב

 
 הלוואת פיתוח מטרה: :1421תב"ר 

 הלוואה לפיתוח –₪  1,928,304  סכום: 
 ₪  117,704 העברת עודף סופי: 

 
 כביש גישה לברור חיל מטרה: :1472תב"ר 

מקרן ₪  273,000מהם  –₪   1,273,000 סכום: 
 פיתוח

 ₪ 832 העברת עודף סופי: 
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 הלוואת פיתוח מטרה: :1483תב"ר 
מקרן ₪  100,000מהם  -₪  1,947,773 סכום: 

 פיתוח
 ₪  63,462 העברת עודף סופי: 

 
נגישות ובטיחות מבני ציבור וחינוך  מטרה: :1662תב"ר 

 במועצה והישובים
 מלוותמקור  -₪  300,000 סכום: 
 ₪  1,913 העברת עודף סופי: 

 
 החלפת רצפה באולם הישן מטרה: :1730תב"ר 

 קרן פיתוח -₪  120,000 סכום: 
 ₪  23,358 העברת עודף סופי: 

 
 כל העודפים הסופיים עוברים לקרן עודפי תב"רים. ❖

  
 2018רים מאוזנים לסגירה בשנת "תב

 

מס' 
 ר"תב

 מטרה

 כפר עזה-למועדוןהסבה  1433

 פיתוח בישובים 1439

 מרכיבי בטחון בהרחבה באור הנר 1457

 הצטיידות דור ג' לבניית מקיף שער הנגב 1465

 השלמת מועדון באור הנר 1474

 מעונות בנחל עוז2הקמת גן ממוגן ומיגון חזיתות 1502

 מט"ש קיבוץ ארז 1522

 גבים-הישןשיפור תשתיות בקיבוץ   1528

 הסבת מבנה  למועדון ברוחמה 1550

 גבים-דרך ביטחון 1586

 מדידות ארנונה 1592

 ארז-מרכיבי בטחון 1601

 שיפוץ אתר הנצחה קיבוץ ברור חיל 1606

 תכנון כביש עוקף אור הנר 1607

 גבים ה.תנועה ובטיחות לכביש המוביל למ.חינוך 1624

 בטחוניות חקלאיותשיקום דרכים  1639

 סילוק שפכים למט"ש שדרות-ברור חיל 1642

 שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך 1650

 שיקום כבישים ומדרכות בק.רוחמה 1654

 עבודות ניקוז באזור התעשיה 1692

 השלמת מצ'ינג לתקציבי מדינה 1711

 שיפוץ רווחה ומרכז יום לקשיש 1722
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 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
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 שיקום דרך ותאורת בטחון בא.הנר 1729

 קו סניקה-דורות 1743

 תיקון ליקויים במתקני משחקים 1747

 הצטיידות לחמ"ל יישובי-ארז 1804

 2016גרורי כיבוי אש  2רכש  1824

 
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

                                          
    

 

 
 לילך שיינגורטן                                                             אופיר ליבשטיין

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה 
 

 
 
 

, כולל סגירת שהוצגו התב"רים כל  המליאה מאשרת את 12-18-5/6
 תב"רים שהסתיימו באיזון.
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