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 1-1 –)מליאה( 
 

 19/9סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 22.9.19מיום 

  
 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אופיר ליבשטיין  :נוכחים

 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג דורות - ניר בן אשר  
 נציג גבים - ירון להב 
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציג מפלסים  - דוד בן ברון                   
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה  

 
 נציגת נחל עוז  - צ'ריעדי גן אל  : חסרים

  
 : משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"לית המועצה  - לילך שיינגורטן
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי 

 
 : סדר היום

 

 . 4.8.19מיום  8/19אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים.  .2

 
 פגישות הכרות עם תמיר בראנץ, מבקר המועצה.  .3

  
 מדיניות אכיפה בתחום רישוי העסקים במועצה.  .4

 
 תקנון לקבלת רכב צמוד.שינוי  .5

 
 החברה לפיתוח שער הנגב.   –תקנות התאגדות  .6

 
 שינוי תקנון החברה לפיתוח שירותים חברתיים.  .7

 
 הסכם התקשרות מרכז מבקרים בנחל עוז.  .8

 
 . שונות .9
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 :פירוט הסעיפים
 
 :4.8.19מיום  19/8אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
אפשר לחברי המליאה  לן ברודוד בן מחבר המליאה קיבלנו בקשה  אופיר:

טרם  שעות  72נוסח סיכום ישיבת המליאה למשך  עבור ולהגיב על ל
 לאתר המועצה.  העלאתו

 
 :   הוחלט      

 

9-19-1 

 . 4.8.19מיום  8/19מאשרים את סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
  מליאהחברי היועברו לסיכומי ישיבת מליאת המועצה 

 שעות יועלו לאתר המועצה.  72אחר ל להתייחסותם,
 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 : עדכונים .2

 
מוכנות לחירום עברנו תהליך מקיף  הביקורת במסגרת – ביקורת רח"ל אופיר:

קשור  הספר החירום. כל מחלקה התייחסה לתחום החירום לטיוב ועדכון 
אליה. נעשתה עבודת עומק, הגענו לרמה מאוד גבוהה. בעלי התפקידים  

הנושא ברצינות. את סיכום הביקורת נעביר לחברי מליאת  לקחו את 
 המועצה. 

  
התחלנו להניע את תהליך הקמת מרכז הפעלה. יש אישור    –   מרכז הפעלה

  תקציבי ממשרד הפנים, במקביל להכנת תיק פרויקט לצורך גיוס תקציב 
 . משלים

על הקשרים בנינו, קיים   הרבההביקור היה מרתק, למדתי  – דייגו-סאן 
  חראי על קשרי גומלין א הפדרציה הביעה נכונותה לממן פוטנציאל אדיר.

בסן   "צעיר "מכבי אירוע "מכביה" של ארגון. בקיץ הקרוב יתקיים במועצה
נערים משתתפים מקהילות יהודיות בארה"ב   1,600 דייגו. האירוע כולל

אשר תהיה חלק אינטגרלי   משער הנגב נוער אנו נשלח משלחת ובעולם. 
 .  מהמשלחת של סן דייגו

 USA JNF  –  בשירות   חדריםההוספת בפרויקט משמעותי תומכים בהיקף
כדי להביא תקציבים יש צורך  ב. בארץ  שותפים 20-כ JNF-הפסיכולוגי. ל

איך אנו משקיעים   לבדוק נדרשבמערכת היחסים.  רבה השקעהב
אוסטרליה ואנו   JNFעם גם ומקדמים את הקשר איתם. בביקור נפגשתי 

פרויקט שביל  כגון:  בהיקף גדול בשער הנגבחושבים ביחד על פרויקט 
טק, בניין ייעודי לנושא.  בנוסף, פרויקט מרכז  -אופניים, מרכז שעוסק בהיי

 קהילתי.
לאחר עבודה בהשתתפותכם והשתתפות מנהלי הקהילות,    –  תוכנית חומש  

  לסיכום "ב מצ) ם התוכנית.ו יישבמנהלים ואנו מתחילים עבדנו מול ה
   .(החומש תכנית מצגת הישיבה

מתחילת שנת הלימודים, המוקד עובד. תוך חודש   – מוקד שירות לתושב 
פנה את הפניה לאדם הרלוונטי. בהמשך,  אשר י, 24/7תן מענה של ניי
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אפליקציה. מוקד "קול סנטר" ייתן מענה בשעות הערב, שבתות    תופעל גם
וחגים. הפניה למוקד בדוא"ל, ווטסאפ המפנה לאדם הרלוונטי לטיפול או  

 בשיחה טלפונית. 
עסקנו בפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר,   –  לימודיםפתיחת שנת ה

. בצענו פיילוט בו  אחזקה של בתי הספר, לוחות זמנים של החוגים, הסעות
  ביום הראשון ללימודים בעקבות הנוהג בקרבם  תלמידי י"ב יצאו לטייל

 שנים במסגרתו הגיעו לבי"ס שיכורים.  הבמהלך  
 

בעיני זו בעיה שבחרו לשלוח את הילדים הביתה, לעמוד בכניסה לבי"ס   מירה: 
בעיני זה מסר פחדני ולא  אך  ולעצור את הילדים. זה בסדר להציב גבולות,  

 חינוכי.
 

הרעיון להוציא את כיתות י"ב לטיול ע"מ למנוע את "אירוע השיכורים" וגם   ירון:
יחה מהתמודדות  לתת יום חופש לאחר מכן מהווה תקדים בעייתי של בר

מצד בית הספר. למעשה בית הספר גרם לכך שהיום הראשון ללימודים  
החל ארבעה ימים מאוחר יותר. במידה ומגיעים תלמידים שההורים שלהם  
מאפשרים להם להגיע שיכורים, זה לא עניין לבית הספר אלא למשטרה.  
הורים שמאפשרים לילדיהם לצאת מהבית בחמש בבוקר כדי להשתכר,  

ילו בטובם להגיע בעשר בבוקר ולהוציא אותם ממעצר. אני הגעתי  יוא
בעצמי לשער בית הספר לאחר הודעות פאניקה שהגיעו מההורים ומצאתי  

  5-6 -שכבה שלמה שעושה שמח ללא התפרעויות. ספרתי קבוצה של כ
נערים שיכורים, מבודדים, ובהחלט לא מייצגים. אגב, בערב שלפני אותו  

על מיקום ספציפי שבו תכננו תלמידים להשתכר  היום העברתי מידע 
 . והנושא טופל על ידי המועצה, וזה ראוי לשבח 

 
 חובה להציב גבולות חד משמעיות. הוא ש  אחד המסרים שלי אופיר:

 
 הילדים הכינו שלטים מראש שקיבלו אישור.  מירה: 

 
אין לי התנגדות. סמים ואלכוהול לא יתקבלו בשום אופן.   –קונדס  י מעש אופיר:

נזמין את מנהל בי"ס, יעקב חדד, למליאה הבאה ונציג את המשנה בנוגע  
 בגרויות.הבציוני הנדרש  לשיפור 

עובדים כבר עכשיו על מערכת אחת לגביה של   – אתר אחד לחוגים •
עובדת   –כלל החוגים. יש עובדת שתפקידה לרכז את כל החוגים 

 במתנ"ס. 
מנהל תחבורה חדש, מגיע עם ניסיון צבאי עשיר    חל לעבודה   –  הסעות •

 בתחום, מבצע עבודה נהדרת.
אנו נכנסים לסדרת   – פגישות עם תושבים ומטה המועצה/ישובים  •

שובים. בתחילה מפגש של מטה הישוב מול מטה  פגישות בכל הי
חברי מליאת המועצה   המועצה ולאחר מכן, פגישה עם תושבי הישוב.

 מוזמנים למפגשים. 
ממשיכים ללחוץ על משרד התחבורה ומת"י לטיפול בצומת   – צמתים •

 כניסה לספירים, הפרדת כבישים במפלסים, יכיני, גבים. הניר עם, 
מדריכים, הנותנים מענה בקיבוצים. אנו    12קומונה של    –  פרויקט חריש •

 חבלי לידה.   ך ויש כמובן בתהלי
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לאחר תקופה בירוקרטית ארוכה, יצא צו תחילת עבודה   – גני ילדים •
יכיני, ודורות   –לגנים במפלסים, אור הנר ובקרוב בניר עם. שלב הבא 

מדרגה   כיכר לקראת סיום עבודה. אנו בקפיצת –)שיפוץ גנים( ביכיני 
 כנס גם לנושא התאורה בישוב. יביכיני ונ

מציג באמצעות מצגת את מרחב החדשנות.   –  לשער הנגב 70-שנת ה •
 המצגת תועבר לחברי מליאת המועצה שיוכלו להגיב. 

כל מנהל מחלקה/עובד בונה את תוכנית העבודה   – תוכניות עבודה •
 שלו ביחס לתקציב. 

 
יישוב   –חושב שצריך דיון ממוקד בנושא צמיחה דמוגרפית בשער הנגב  דוד: 

 קהילתי הוא הכרח בעיניו.  
 

חשוב שנבין משמעויות   – יושפע מתוכנית החומש  2020אמרנו שתקציב  ירון:
 על מנת שנוכל לאשר את תקציב המועצה. 

 
 . בקשר לתוכנית חומש , עובדים על תוכניות עבודה מקושרת תקציב פיר:או
 

לא חובה עכשיו, אך מבקש שירשם   – תשובות ביקשה הנהלת הישוב  דוד: 
אחראים על פי חוק    הרשותי  והווטרינר  המחלקה המוניציפלית.  בפרוטוקול

לאחרונה   כלבים העזובים.הולהקות  על פעילות לכידת כלבים בישובים
התבצעה פעילות נקודתית מוצלחת ללכידת כלבים בשטחים החקלאיים  

 במפלסים. 
  מחקלאים  למרות פניות אין ספור לאורך שנים ממנהלי הקהילות, 

 וקבועה.  סיסטמיתומתושבים הטיפול בתופעה לוקה בחסר, ואין פעילות 
 שאלות: 

או שהביקורים   ישובים,לשל הלוכד הרשותי  ההגעהמה תדירות  (1
 ? מתבצעים רק על פי קריאה

האם מתנהל מעקב ובקרה של המחלקה המוניציפלית על תאריכים   (2
 ד? שעות וממצאים בכל ישוב של הלוכ

למשרד החקלאות   טרינר הרשותיוהאם התבצעה פניה של הו (3
לכידות מהשטחים החקלאיים על בסיס קבוע ואם כן מתי   לביצוע 

  ?ומה סטטוס הפניה בנושא
 ? האם יש תוכנית להגברת שביעות הרצון של הישובים בנושא זה (4

 
 רצינית בנושא.  ותפעול  ותרשמנו לפנינו את הפניה. נעש אופיר:

 
 לפגוע בכלבים. ישוב, אסור הגדר מטר מ 300במרחק של  אדי: 

 
יש הרבה דברים שעושים בנושא הכלבים. הנושא מורכב מאוד. דוד יקבל   אופיר:

 תשובה מסודרת. 
 

 בנוסף, יש התרבות של חתולים חולים, זו תופעה.  דנה: 
 

 את החתולים ניתן רק לסרס. אדי: 
 

 נשמח לטיפול קבוע.  דוד: 
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 :פגישות הכרות עם תמיר בראנץ, מבקר המועצה .3

 
 משרה.  50%-ב  2019החל את תפקידו במועצה ביולי     תמיר:

שנה בתפקיד סגן   15-במקצועו רואה חשבון ועו"ד. עובד בעירית אשדוד כ               
 מבקר העיריה.  

  2019נהנה בתקופה הקצרה שנמצא במועצה. תוכנית הביקורת לשנת            
תוצג  2020לשנת  הוצגה ואושרה בוועדת הביקורת. תוכנית הביקורת

. אשמח לשמוע מכם על נושאים שתרצו  2019ותאושר לקראת סוף שנת 
ברכש, התקשרויות ותקנות הגנת הפרטיות    שאבדוק. כיום מתמקד 

 ואבטחת מידע. 
נתבקש לבדוק גם את נושא תשלומים באמצעות מס"ב. בנוסף, ישנם הרבה              

ום מהידע והניסיון ככל  נושאים שנתבקשתי לגעת בהם. כרגע, מנסה לתר
 שניתן.

 
הייתה סוגיה מורכבת בבי"ס, תמיר נכנס לנושא ועזר לפתור את הבעיה     אופיר:

בצורה יסודית וטובה. אני רואה את תמיר שתפקידו לבדוק כיצד אנו יכולים  
 להיות יעילים וטובים יותר.

 
לתמיר הנושאים שנבחרו לעבודת ועדת הביקורות, הם אלו שיאפשרו     מירה:

 להתפרס מבחינת ידע בתחומים שונים. 
 

אני רואה בתפקיד המבקר אלמנט שמסייע בהתייעלות ושיפור. לדעתי אין        ירון:
 .  סיכוי שיימצאו שחיתויות בקרב עובדי המועצה או חברי המליאה

 
מטרת המבקר לסייע למועצה להתייעל, ולסייע ולשמור על חיסכון     תמיר:

 והיעילות. 
 

 חברי המליאה איחלו הצלחה לתמיר בעבודתו.
 

  :מדיניות אכיפה בתחום רישוי העסקים במועצה .4
 . )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
לחברי המליאה   ההועבר  אכיפה בתחום רישוי עסקים במועצההמדיניות  אופיר:

 להערות. כל ההערות הוכנסו למדיניות. 
 

 :   הוחלט      
 

9-19-4 
 אכיפה בתחום רישוי העסקים במועצה.  ה מאשרים את מדיניות 

 

 
 . אושר ללא מתנגדים
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 :שינוי תקנון לקבלת רכב צמוד .5
 

התקיים דיון מעמיק  יש רכבים צמודים למנהלים הן המועצה והן בעמותות.   לילך: 
על כל הרכבים יש  באחת מהישיבות הבאות. לדיון והוחלט להביא שוב 

קה של מוא"ז שער הנגב. יש בקשה בועדת רכב שלכל עמותה יהיה  במד
   .על הרכב את המדבקה שלה

 
 הרכבים.  יוסי יביא לישיבת המליאה הבאה עבודה בנושא אופיר:

 
 :   הוחלט      

 

9-19-5 
נושא הרכבים הצמודים ידון בישיבת מליאה הבאה לאחר עבודתו  

 של יוסי קרן בנושא. 
 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
  :החברה לפיתוח שער הנגב – תקנות התאגדות  .6

 (. הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

הנגב אושר ע"י היועמ"ש של  תאגדות של החברה לפיתוח ההתקנות  אופיר:
, צריך  X  10 =50,000 50,000במקום  –. בתקנון יש טעות משרד הפנים 

 מניות.   49,888X1=49,888להיות 
 :   הוחלט      

 

9-19-6 

, בכפוף  התאגדות החברה לפיתוח שער הנגב תקנותמאשרים את 
לתקנון, למס'    8.2-לתזכיר ההתאגדות ו 5.2להתאמת סעיפים 

מניות( ולערכה הנקוב של   50,000מניות במקום  49,988)המניות 
 ₪( כנקוב בנספח החברה.   ₪10.0 במקום   1.0כל מניה רגילה )

 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 :שינוי תקנון החברה לפיתוח שירותים חברתיים .7

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(. 
 

במטרות   -ג' 2סעיף בקשנו להוסיף  לתקנון לפיתוח שירותים חברתיים,  שמעון: 
העמותה טיפול שיקומי לאנשים עם מוגבלויות ע"מ שנוכל לגשת לקולות  

משרד הפנים ביקש לתקן סעיפים אחרים על מנת להתאימם   קוראים.
 לדרישות עדכניות שלו. 
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 :   הוחלט      
 

9-19-7 
 תקנון החברה לפיתוח שירותים חברתיים. מאשרים את שינוי 

 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
   :הסכם התקשרות מרכז מבקרים בנחל עוז .8

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(. 
 

מיליון ₪ )כולל   2.5תוקצב הפרויקט ב . נחל עוז מקימים מרכז מבקרים :אופיר
אש"ח המובאת היום( כמו כן הוצעו   86-הגדלת השתתפות מועצה ב

הכסף עובר דרך   ₪.    500,000עבודות פיתוח על ידי קק"ל בשווי 
עם קרן מורשת באמצעות החברה הממשלתית  מהות החוזה   המועצה. 

ה עם הקיבוץ  לתיירות היא תוספת של מיליון ₪ לתקציב הפרוייקט, והחוז
המרכז יתופעל וינוהל ע"י הקבוץ. השלב   בא להסדיר את מחויבותו. 

זה עבור מרכז מבקרים נחל   –₪ לפיתוח סביבתי  700,000הבא, יגייסו 
המרכז יפעל למטרה לשמה הוא   –יש לקחת אחריות משותפת עוז.  

 יופעל. 
 

קשיים יתקיים דיון  מציין שהקיבוץ מתחייב להפעיל אך ככל שיתעוררו  שמעון: 
 עם המועצה בנושא. 

 
 עוז. נחל   במשותף עם התוכן יקבע   אופיר:

 
 :   הוחלט      

 

9-19-8 
 מאשרים את הסכם התקשרות של מרכז מבקרים בנחל עוז. 

 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 : שונות .9

 
 איוש תפקיד יועצת לקידום מעמד האישה  (1

 
 לוי, נבחרה ליועצת לקידום מעמד האישה.  יהדס טריק לילך: 

תיק מעמד   מחזיקתבלה על עצמה את תפקיד י אורנה נעים ק 
 האישה. 
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 :  הוחלט 
 

9-19-9/1 
מינויה של הדס    את   כי הובא לידיעתה המליאה רושמת בפניה

 יועצת לקידום מעמד האישה.  לוי לתפקיד יטריק
 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
נציגי מחוז  פגישת הכרות בקרלסרוהה בין נציגי מליאת המועצה לבין  (2

 קרלסרוהה
  

.  2020במרץ  יגיעו לביקור בשער הנגבסרוהה חברי מליאת קרל אופיר:
מתוכנן לחודש מאי לשם הכרות ולמידה. חושב שזה   גומליןביקור 

חשוב מאוד לצאת ביחד כחברי מליאה. בנוסף, יש חשיבות  
עצמית  ה שתתפות  ההיסטורית למפגשי גומלין בין חברי המליאות. ה 

 . 150$סך של   לחבר מליאה עומדת על
 

 חשוב לשמור על הקשר ולהשקיע.  ירון:
 

 להעביר תאריכים אפשריים. אדי: 
 

 ביקור שיפנה אלי. שאינו מעוניין להצטרף למי  אופיר:
 

 :   הוחלט      
 

9-19-9/2 

מאשרים את טיסת חברי מליאת המועצה, מנכ"לית המועצה ושולי  
ה. הנהלת  הקרלסרובהרן  לביקור הכרות ולמידה בחודש מאי  

רי המליאה ותבצע הרשמה  בהמועצה תעביר את התאריכים לח
 מסודרת.

 
 . מתנגדיםאושר ללא 
 

 הארכת שירות למהנדס המועצה  (3
 

בדצמבר מהנדס המועצה, דניאל סנרמן, מסיים את שנת הארכת   אופיר:
שירות לשנה נוספת נדון בישיבת  השירות שאישרנו. נושא הארכת ה

ים. אני ממליץ על הארכה נוספת מהטעמים  פועדת הנהלה וכס
הבאים: נושא עבודת מהנדס המועצה הוא לטווח ארוך, בשישה  

ל ידע  בעודניאל הינו ישובים אנו נמצאים באמצע תהליך תב"עות, 
  ו להעסיק אלץ , נשירותוייחודי בנושא. במידה ולא נעריך את 

בעקיפין. במקביל, אנו נבצע עבודה על מחלקת אחזקה ופיתוח של  
 החברה הכלכלית. 

 
 מה יקרה בעוד שנה, התב"עות לא יסתיימו?  דנה: 

 
 יותר. רגוע וארגיש , שלב של תכנון מפורט –נהיה במקום אחר  אופיר:
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גם כאשר מאריכים כהונה, צריך להבין שמדובר בעניין זמני בלבד,   ירון:

חשוב שבד בבד ניערך לקליטת מהנדס מועצה חדש בלי  ולכן 
 . לחכות לסיום ההארכה

 
 :   הוחלט      

 

9-19-9/3 
לשנה   ,מאשרים הארכת שירות למהנדס המועצה, דניאל סנרמן

 ת. נוספ

 
 . נגד  1, 7אושר ברוב של  

 
 הקצאת זכויות במקרקעין לקבוץ עין גדי  (4

 
קיבוץ עין גדי פנה וביקש את אישור המועצה לכך שאין לה התנגדות   אופיר:

להעברת הזכויות בחטיבת קרקע מסוימת, המצויה בתחום שיפוטה,  
מקיבוץ רביבים לקיבוץ עין גדי. מדובר בחטיבת קרקע השייכת  

למדינת ישראל )באמצעות רמ"י(, שהקצתה את הזכויות בה לקיבוץ  
תקצה/לא   ו בשאלה האם רמ"י רביבים. למועצה אין מעמד כלשה

תקצה לגורם כלשהו זכויות במקרקעין המנוהלים על ידה בתחום  
שיפוט המועצה, או תאשר העברת זכויות במקרקעין כאמור. לכן,  

 בדקנו את התהליכים וקיבלנו חוות דעת משפטית. 
 

 :   הוחלט      
 

 מקרקעין לקבוץ עין גדי לחברי המליאה אין התנגדות להקצת זכויות  9-19-9/4

 
 אושר ללא מתנגדים. 

 
 19.9.19פרוטוקול ישיבת ועדת תרומות מיום  (5

 לחברי המליאה מבעוד מועד(  )חומר רקע הועבר
 

פעמוניות עבור    3  מסוגOperatin Life shield קיבלנו תרומה מארגון    לילך: 
 יישובי המועצה. 

 
 :  הוחלט 

 

9-19-9/5 
  19.9.19מליאת המועצה רושמת שפרוטוקול ועדת תרומות מיום 

 הונח בפניה. 

 
 . אושר ללא מתנגדים 
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 מסמכים לשינוי מורשים בבנק הפועלים  (6
 

חדש  אין במסמכים שום דבר  – בנק הפועלים העביר חידוש מסמכים  שמעון: 
 מהותית. 

 :   הוחלט      
 

9-19-9/6 

מאשרים לראש המועצה וגזבר המועצה למלא את הנתונים  
כדי להמשיך  ב במסמכים הנדרשים על ידי בנק הפועלים בע"מ,  

בסניף שדרות    5082ולפעול בחשבון הבנק של המועצה מס' 
ולחתום על מסמכים אלה, ובלבד שלא יחול שינוי בפרטי מורשי  

 החתימה של המועצה. 

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
 תב"רים   (7

 
 : הגדלה

 
 מרכז מבקרים לגידול תפו"א וירקות בנגב  מטרה:  : 1480תב"ר 

 קבוץ נחל עוז -₪  215,000 סכום קודם:   
 משרד החקלאות  -₪  2,149,000   
 ₪ מלוות  50,000   
 קרן מורשת -₪  1,000,000 סכום ההגדלה:   
 1762העב' מתב"ר   -₪  86,000   
 ₪   3,500,000 סה"כ:   
  

 יח"ד  28-סבסוד תשתיות בכפר עזה ל  מטרה:  : 1519תב"ר 
 מ. השיכון -₪  250,000  סכום קודם:   
 השתתפות קבוץ כפר עזה   -₪  1,389,785  סכום ההגדלה:   
 ₪   1,639,785  סה"כ:   

 
 

 גן ילדים בניר עם  מטרה:  : 1767תב"ר 
 קבוץ ניר עם  -₪  150,000 סכום קודם:   
 משרד החינוך -₪  766,711   
 ₪ מלוות  250,000   
 קרן פיתוח  -₪  200,000 סכום ההגדלה:   
 ₪   1,365,711 סה"כ:   

 
 גן ילדים באור הנר מטרה:  : 1797תב"ר 

 קבוץ אור הנר -₪  200,000 סכום קודם:   
 מפעל הפיס  -₪  739,711   
 מלוות  -₪  250,000   
 החינוךמשרד  -₪  111,997 סכום ההגדלה:   
 מפעל הפיס  -₪  386,868   
 ₪   1,688,576 סה"כ:   
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 כביש גישה בטחוני בנחל עוז  מטרה:  : 1865תב"ר 
 קק"ל  -₪  365,000 סכום קודם:   
 משהב"ט  -₪  348,559   
 קרן פיתוח  -₪  16,441 סכום ההגדלה:   
 ₪   730,000 סה"כ:   

 
 הגדלה והקטנה 

 
 מועדוניות קבוץ כפר עזה מיגון   מטרה:  : 1643תב"ר 

 משרד הרווחה -₪  392,000  סכום קודם:   
 מ. השיכון -₪  130,000    
 מלוות -₪  38,000    
 משרד הרווחה -( ₪ 89,599) סכום ההקטנה:   
 1856העב' מתב"ר   -₪  91,235 סכום ההגדלה:   
 ₪   561,636  סה"כ:   

 
 מיגון מועדון קבוץ מפלסים  מטרה:  : 1644תב"ר 

 משרד הרווחה -₪  470,000  סכום קודם:   
 משרד השיכון -₪  170,000    
 מלוות -₪  31,450    
 משרד הרווחה -( ₪ 66,849) סכום ההקטנה:   
 1856העב' מתב"ר   -₪  6,237 סכום ההגדלה:   
 קרן ידידות  -₪  35,700    
 ₪   647,588  סה"כ:   

 
 עוזמיגון מועדון קבוץ נחל   מטרה:  : 1645תב"ר 

 משרד הרווחה -₪  350,700  סכום קודם:   
 משרד הרווחה -₪  140,000    
 מלוות -₪  10,300    
 משרד הרווחה -( ₪ 98,701) סכום ההקטנה:   
 1856העב' מתב"ר  -₪  117,311 סכום ההגדלה:   
 ₪   519,610  סה"כ:   

 
 מיגון מועדוניות בניר עם   מטרה:  : 1701תב"ר 

 ₪ משרד העבודה והרווחה  402,000  סכום קודם:   
 מלוות  -₪  134,000    
 משרד העבודה והרווחה  -( ₪ 132,000) סכום ההקטנה:   
 מלוות  -( ₪ 84,950)    
 קרן ידידות  -₪  180,950 סכום ההגדלה:   
 קבוץ ניר עם  -₪  20,000    
 ₪   520,000  סה"כ:   
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 במפלסים מיגון מיגוניות   מטרה:  : 1702תב"ר 
 משרד העבודה והרווחה  -₪  204,000  סכום קודם:   
 מלוות -₪  68,000    
 משרד העבודה והרווחה  -( ₪ 8,250) סכום ההקטנה:   
 קבוץ מפלסים -₪  30,000 סכום ההגדלה:   
 1856העב' מתב"ר  -₪  126,250    
 ₪   420,000  סה"כ:   

 
 בארז מיגון מועדונית לקשיש   מטרה:  : 1703תב"ר 

 משרד העבודה והרווחה  -₪  322,500  סכום קודם:   
 מלוות  -₪  107,500    
 משרד העבודה והרווחה  -( ₪ 106,500) סכום ההקטנה:   
 1856העב' מתב"ר   -₪  55,000 סכום ההגדלה:   
 קרן ידידות  -₪  31,500    
 ₪   410,000  סה"כ:   

 
 גן ילדים במפלסים   מטרה:  : 1732תב"ר 

 קבוץ מפלסים -₪  150,000  קודם: סכום   
 משרד החינוך  -₪  1,131,574    
 קרן פיתוח  -₪  100,000    
 מלוות  -₪  250,000    
 משרד החינוך -₪  111,997 סכום ההגדלה:   
 קרן פיתוח  -( ₪ 100,000) סכום ההקטנה:   
 ₪  1,643,571  סה"כ:   

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

 החינוך 
 ש. פסיכולוגי -₪  390,000  סכום קודם:   
 מ. לפיתוח הפריפריה -₪  350,000    
 ש. פסיכולוגי -( ₪ 390,000) סכום ההקטנה:    
 JNF -₪  570,500 סכום ההגדלה:   
 ₪   920,500  סה"כ:    

 
 הקטנה 

 
 לתקציבי מדינה ואחרים מצ'ינג  מטרה:  : 1762תב"ר 

 מלוות  -₪  148,141  סכום קודם:   
 1480העב' לתב"ר   -₪  86,000  סכום ההקטנה:   
   ₪   62,141  סה"כ:   
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 מצ'ינג למיגון מבנה רווחה   מטרה:  : 1856תב"ר 
 מלוות  -₪  940,000  סכום קודם:   
 1643העב' לתב"ר  -( ₪ 91,235) סכום ההקטנה:   
 1644( ₪ העב' לתב"ר 7,237)    
 1645העב' לתב"ר  – ( ₪  117,311)    
 1702העב' לתב"ר  -( ₪ 126,250)    
 1703העב' לתב"ר  -( ₪ 55,000)    
 ₪   542,967  סה"כ:   

 
 : חדשים

 
 הנגשת מוסדות ציבור וחינוך מטרה:  : 1869תב"ר 

 ₪   150,000 סכום:   
 ₪   150,000 סה"כ:  

 
 2018הנגשת מבנה ציבור  מטרה:  : 1870תב"ר 

 משרד הפנים -₪  226,000 סכום:   
 ₪  226,000 סה"כ:   

 
 שיקום דרך בטחון בכפר עזה  מטרה:  : 1871תב"ר 

 מפקדת פיקוד העורף  -₪  141,364 סכום:   
 ₪   141,364 סה"כ:   

  
 הוחלט: 

 
 

 
 . אושר פה אחד

 
 רשמה: לילך שיינגורטן                             

    
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה  

   .המליאה מאשרת את  התב"רים שהוצגו 9-19-9/7
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