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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 43מליאת מועצה מס' 

 24/11/16 תשנ"ז בחשון כג' : תאריך

 

 והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

 , שמות ו. פרוטוקול לדיון: מסמכים

 כספיים ודוחות 42 מליאה

 

 

 ,עמוס ברט, חיים לוי, רחמים חלילי, משה טויטו ,אלמסיאסי , יו"ר -עידאן תמיר  :משתתפים ה"ה

 .שושן  כהן  אבי דהן,,  אלי הנגבי, קובי צור , אלי  מוגרבי, דקל חדד

 

 .פנחס דדון ,מנחם מועלם ,יואל חדד ,ניסים אוזן ,אלבז יהודה ,יצחק  אליה: חסרים

 .מזכירת המועצה -חדד-נורית כהןמבקר פנים,  –אלי יגנה גזבר,  -אורן חדד:  נוכחים

 תוכן הישיבה
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 מזל טוב בריאות והצלחה רבה. משולחן זה, , אנו שולחים להםלחתונת הבן –לפנחס דדון  : ברכות

 

  ראש המועצהדו"ח 

  מועצות העוטף, הצעת החלטת ממשלה שאמורה הייתה  – 2017-2018החלטת ממשלה

 לממדים יפים.  ,טפחה לבקשתנולקבע את ההטבות הקיימות בנושא מיסוי ארנונה וקרקע,  

 

מכילה סעיפים אסטרטגיים רבים, אשר מהותם, כיום לאחר התערבותנו המאסיבית, ההצעה 

בין היתר, להוסיף ולקבע תקציבים בהיקפים גדולים ומשמעותיים והטבות ליישובי המועצה 

, בינוי מעונות תקציבי חינוךחכירה, הגדלת מדמי פטור והטבות מס בתחומים שונים וביניהם 

תרבות, חוסן, ביטחון,  , תיירות,וקהילה , סל מדעיום ממוגנים, חינוך בלתי פורמאלי

 ועוד. , הגנת הסביבהתשתיות, פיתוח, צמיחה דמוגרפית

לאישור   "הצעת המחליטים"ביום ראשון הקרוב אי"ה תובא עכשיו חזרתי מירושלים כיוון ש

יישאו פרי וההצעה תעבור ללא כל בעניין ו הרבים נמאמצי אני מאחל לנו כי. בממשלה

 קושי.

. תקציב פיתוח ותיקון מענקי איזון :חשובים שטרם נסגרו סופיתשני נושאים עם זאת ישנם 

 .נעשה מאמץ לסגור אותם עוד הלילה

  

 אנו נקיים אלש"ח לשיפוץ דירות קשישים 600קיבלנו סוף סוף  -רווחת הדור הוותיק .

. השיפוץ השיכון ריטריונים של מ.הכוללת ביקורי בית ועמידה בק ,צרכים פרטנית תבדיק

  . שנה הבאה נקבל מנה נוספתהוא כי באי"ה  הצפי . בבתים גגות כולל החלפת

 .קיימות הנחיות מדויקות שנעבוד לפיהן
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  מסייע לנו ומטפל באופן  "כולנו"מ –ח"כ אלי כהן  -היישוב תושיההתקדמות בהרחבת

הכללתה עקרונית  האושרבסיוע של אלי, כאמור,  .ההרחבה בתושייה בנושאמאוד חיובי 

לתושבי  50%כזכור, הוחלט בזמנו לשווק את היישוב  .433 החלטת מינהלבשל המועצה 

, לתושבים מקומיים. החשש היה שאנשים לא ייבנו את ביתם בטווח זמנים קצר 50%-חוץ ו

בשבועות הקרובים יעלה העניין למועצת הרשות למקרקעי ישראל  .ויסחרו בקרקעות

 לאישור.

 

 לבדיקת נושא האדמות הזמניות במושבי הנגב. המלצות המינהל הקים ועדה   - מושבי הנגב

 הוועדה אינן לרוחנו ואנו נאבקים לבטלן. נעדכן ככל שתהיה התפתחויות.

  

  בישיבה שהתקיימה בכנסת הוצע מתווה למחירי  -מחירי המים לחקלאות  -מחירי המים

פערי מחירי לצמצום  מציע מחירים המתווה -המים ע"י ח"כ יצחק ועקנין ודודי אמסלם 

, ולשנת ₪ 1.98 – 2017מחיר מים שפירים לשנת  -1מציע ו .המים בין הצפון לדרום

 1.54ישלמו  2018בשנת , (קולחיםנעדרי חלופות )ללא שפדן,  ם. יישובי ₪ 1.80 -2018

. אם מתווה זה יתקבל מדובר בהוזלה  ₪ 2.52כיום  תם מחיר מקורוולקוב, לעומת תשל ₪

 . האזורמשמעותית לחקלאי 

לקוב  ₪ 0.17 תוספת שלמחיר המים בצפון למפיקים הפרטיים,  עליית קובעהמתווה 

 לקוב. ₪ 0.60 -₪ 0.40לתקופה של שש שנים. כיום אזורים אלו משלמים בין 

 .היום –להבהרת העניין לחקלאים אלי מוגרבי יוציא הודעה 

 

  יוקמו שני מעגלי מעגלים  נתיבות 2444כביש  –)מע"צ(נתיבי ישראל פגישה עם חברת

 . 2/2017תנועה חדשים. צפי התחלת עבודה 

 

 שרוי במצב קשה  –, הנכד של ראש המועצה לשעבר מר שמעון כלפהצוריאל כלפה

 מטיסים אותו לבוסטון לתרופה ניסיונית. . בימים הקרוביםמאוד

לראות את ההתנדבות מכל מקום והתגייסות בכל  מכל המצב הקשה הזה, מרגש

 .איתנה קווה ומאחל לו בריאותמלא תהתחומים לסייע למשפחה, אני 

 

 פעילות הפגה מדובר ב. צרכים מיוחדים  לילדים עםנופש לאימהות  – פעילות בקהילה

במטרה להקנות להורים כלים ויידע להתמודדות עם אימהות  30-כלימים  3במשך 

ניתוק מהלחצים היומיומיים, לגבש קבוצה שלחבריה יש מכנה משותף ובתוך האתגרים, 

 . כך תמיכה  וערבות הדדית

מסגרות נוספות את הבקשות שלהם וננסה לתרגם אתם לאני אעבד את האימהות, שמעתי 

  לקבוצת אוכלוסייה זו. מתאימות

עבודה טובה כולל רעיונות וכולל כל נושא מעמד  יםשעוש ונוח ח לשרונהויישר כ 

 האישה.
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 תושבים המשמשים בתפקידים שונים בצוותי החירום  150-למעלה מ -פעילות צוותי הצח"י

צוות המחלקה  .היישובים )צח"י(, יצאו השבוע לסמינר בו הוקירה המועצה את פעילותם

לפי התגובות ת של הצוותים, לשירותים חברתיים העביר סדנאות והרצאות ללמידה משמעותי

 . ומכבד שקיבלתי היה מאוד מקצועי
 

 איכותיים ומכבדים. אירועים מדובר ב .מנויים 330החלה באופן מדהים,  - עונת המינויים

 שמנו הולך לפנינו בנושא. .ראויבמקום מכובד ונקי כולל כיבוד ואירוח 

  

  השר במועצה עבודה ופגישת לביקור הגיע האחרון בחמישי  - השר לביטחון פניםביקור 

 הפשיעה בהיקף העלייה בפניו תיגהצ הביקור במסגרת. ארדן גלעד כ"חה, פנים לביטחון

בין היתר עלה . פלילית פשיעה מבחינת והן חקלאית פשיעה מבחינת הן, המועצה ביישובי

 .   יישובי העורףומרכיבי הביטחון ב ביטחוני חיבור המועצה למוקד נושא ,בביקורו

 תחנת משטרה בנתיבות שתשמש גם אותנו.ל פינהלפני כשבוע הונחה אבן בתוך כך נציין כי 

   

 עקרונית סוכם ,שרת התרבות ,ישיבה שהתקיימה עם מירי רגב -פגישה עם שרת התרבות 

 רשויות עוטף.  –שנקבל אולם ומגרש ללא מצ'ינג 

 

 פרויקט, מיגון לביצוע הלשלבים אחרונים פרסום  החב' עמיגור הוציא -ממגנים את הבית

בקשות לבניית הדירות הסתיים ויש מועדים אחרונים בהחלט להגשת ערעורים להגשת 

 מי שלא קיבל.ל, להפיץ בישובים ממ"דים 

 לסיור , ככל שישנם המנכ"ל יוזמןם שידווחו על הליקוייםתושבילפנות ל מבקש מהחברים,

 .בשטח

 

 יסתיימו תוך חודש וחציהצפי כי בעבודה ווגבעולים שיבולים מושבים  -שיקום תשתיות. 

 .העבודות יחלו בתוך חודשמלילות במושב 

לא בצורה טובה , לצערי שובה ושוקדה מתבצעות אך מושבים עבודות ב –ביישובי העוטף 

 קבלן ראשי(. –הוא לא יעבוד פה יותר )י.לרר על הליקויים ובכוונתנו כי עדכנו את הקבלן 

 ש חוזה עם הקבלן הקודם וצריך לראות מה עושיםי –הוויכוח לגבי תושיה 

 3-4בהיקפים של  באופן יומי סטאטוס. בעבודותמפקח עבודה שידווח  שכרנו בעקבות זאת

 נחוץ. הדבר ₪מיליון 

 

  צחי  התקבל לאחר מכרז והליך ועדה. המהנדס בשם -מהנדס מועצה חדש-איוש משרות

דוברת חדשה  .ויתחיל לעבוד בעוד כחודש על חוזההשבוע  חתםהגר בנתיבות עסיס 

 . אנו מאחלים לכולנו הצלחה רבה.אירית כהן -למועצה

 

. משרדי פיקוח 3נוספו  חלילי.ירדן כיום מועסקת לטובת הדיווחים למשרד השיכון הגב' 

  המחלקה תחת פיקוחי המתמיד. כאשר יכנס המהנדס נחלק את העבודה באופן אפקטיבי.
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 לה אישרנו הסעה מיוחדת לירושלים. ילדה שדנו בה בפעם הקודמתעדכון בנוגע ל– חינוך ,

אני שמח להודיע לכם כי משרד החינוך נעתר לבקשת המשפחה והקצה הסעה מיוחדת יומית 

           מתושייה לירושלים. המשפחה ביקשה להודות מקרב לב לחברי המליאה באופן אישי.

 

 דו"ח ראש המועצה מאושר

מצ"ב המלצת ועדת  ,בהמשך לדיונים ולקריטריונים שהתקיימו בעניין – ועדת שמותדיון בהמלצת  2

  ע"ש יקיריהם. ת רחובות איתושבים לקרמקרים לקריאת שמות ת שני בקשאשר דנה בשמות 

 

אשר שימש  –בקשת משפ' שמואל לקרוא רחוב בא"ת של המועצה ע"ש אביהם גבריאל ז"ל  .1

 שנים רבות כחבר במליאת המועצה. 

 רוב בעד. -נגד היתר בעד 3 -מתקיימת הצבעה לעניין בקשת משפחת שמואל 
 

 קריאת שם רחוב ע"ש גבריאל שמואל ז"ל כמבוקש. –אושר          
 

 בקשת תושבים ממושב זמרת לקרוא ע"ש אורלי סיגרון ז"ל את אחד הגנים הנבנים במושב. .2

 

מושב  בתוךלקריאת שם לגופה של בקשה באשר  ,בהתייחסות כלל החברים ער מתקיים דיון

 להתערבבדגש על מה המנדט של חברי המועצה  .ולא בתוך שטחי המועצה הציבוריים זימרת

 החלטה מסוג זה.בהבודד  ליישוב
 

 בעד הרוב לא. 3 –?!מי בעד השקעה כתנאי  -מתקיימת הצבעה בשאלה

 .לקריאת שם תנאיתשמש כהשקעה כספית לא  -החלטה
 

 החלטה:

מה  כולל באשר לגבי בית כנסת. קריטריונים לאור מה שדובר:תגבש תתכנס שוב וועדת השמות 

אסיפת כינוס  . התייחסות לידיעת הציבור לתהליכים ולבקשה.איך בודקים סבירותמבחן הסבירות ו

 המליאה.. בתום ביצוע מתווה סדור ע"י היישוב יובא העניין לאישור תושבים

 . ת השמותקריטריונים שהוגדרו בוועד ם, נפעל ע"פייציבורשטחים באשר ל

 

  -אישור עבודת חוץ 3

קב"ס )קצין ביקור סדיר(מבקש אישור לעבודת חוץ במסגרת בקשה שהופנתה אליו ע"י  -הרצל כהן

מאושר בהתאם ובכפוף  -נציגי משרד החינוך ע"מ להדריך בתחומו את היישובים במגזר הבדואי

  .כנספח לפרוטוקול מצ"בשהוקראה במליאה ולחוות דעת יועמ"ש המועצה 

 

 חבר באשכול רשויות נגב מערבי 4

 מאושר  -אורי אילן מתקומה. -אישור חבר דירקטוריון באשכול רשויות נגב מערבי
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 העלאת שכר 5

 מאושר -35% -ל 30%מנהלת הלשכה מ -אישור העלאת שכר בכירים לרחל לוי זכות

6  

 דו"ח ביקורת שנתית –אלי יגנה 

 ממצאים עיקריים:  -ניגוד עניינים 

 המועצה לא ביקשה מהיועצים החיצוניים חתימה על הסדר ניגוד עניינים. .1

 אין בחוזה)במידה וקיים חוזה( את סעיף מניעת ניגוד עניינים. .2

 .כזה אין למועצה ידע בנושא ניגוד העניינים של היועצים במידה וקיים .3
 

 .המלצת הביקורת יושמה במלואהתגובת הגזברות והמזכירות: 

 תשלומי חוגים- 

חוגים שונים אשר  76 15\2014המועצה האזורית דרך מחלקת הספורט במועצה הפעילה בשנת 

פנו לכלל האוכלוסייה מילדים ונוער ועד למבוגרים כך שההיצע הוא גדול ואכן נרשמו לחוגים 

 .משתתפים 1300כ

 :ממצאים

 .3,321ממצאים חריגים. בסכום של  9בבדיקה נמצאו  .1

 בביקורת התגלה כי בקופה אשר נרשמת ההכנסה אין אפשרות לציין את מתן ההנחה. .2
 

 משתתפים במהלך חודש בודד, כל הגביה   1,300רישום לחוגים נרשמו במהלך -תגובת הגזברות

 בוצעה בצורה מושלמת תוך מתן יחס לכל תושב ותושב, מטבע הדברים ישנן טעויות שמניתוחן  

 עלה כי הטעות היחידה היא שלא נרשמה סיבת ההנחה שניתנה לתושב.
 

 כדי לייעל את המערכת עודכנה תוכנה המחייבת עדכון ורישום סיבת ההנחה על מנת להוריד את  

 נוע טעויות נוספות כאלה.המחיר הקבוע לחוג, דבר שעתיד למ
 

 "דו"ח ביקורת גביית ארנונה "חמדת הדרום 

לדצמבר  31ועד ל 2011, 2010"תוקף הפטור לשנים  הפטור הוענק למכללה אך הוצב בו תנאי

באפריל  בכל שנה ימסור המוסד תצהיר על אי  1, עד ל2012ו 2011ובלבד שלשנים   2012

 הפנים".שינוי נסיבות כנדרש על ידי משרד 

על פי הנתונים שנמצאים בחברת הגבייה של המועצה ובגזברות המועצה, המועצה לא קיבלה ואף 

המכללה לא  2012וב 2011. בשנים 1לא דרשה את התצהיר האמור מאז ועד היום, כך ש: 

 אין פטור. 2015ו 2014 2013.  לשנים 2הגישה תצהיר כנדרש בכדי שהפטור יהיה בתוקף. 

 הנושא מטופל מול המכללה לעדכון ההנחה המגיעה להם מול משרד הפנים  -ת הגזברותתגוב

 וגביית החוב בהתאם לחוק.

 הגשת דוחות מבוקרים-ביקורת ועדים מקומיים

א': "חשבונות  134המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף 

א יבוקרו בידי רואה חשבון 132החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף  שלא מקומיועד 

שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר 
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 בידי רואה החשבון לממונה."

 המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועדים מקומיים שאינם מתנהלים עפ"י סעיף זה.

 עצה תמנה במידי רואה חשבון לוועדים המקומיים.המו

נדרש דיון עומק מול המליאה, לפני ההחלטה כלשהי העלולה לשתק את  -תגובת הגזברות

 היישובים.

 דו"ח ביקורת מקלטים בישובים 

מטרת הביקורת הייתה  לבחון את מצבם הפיזי והבטיחותי של המקלטים הציבוריים ומידת 

ם בהם בזמן חירום, הפיקוח והבקרה על המקלטים, להצביע על המוכנות לשהות של תושבי

ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון מתוך כוונה למנוע הישנותם של מקרים 

 דומים.

 .בנושא המקלטים 2011הביקורת היא ביקורת המשך לדו"ח משנת   

 מאושרדו"ח הביקורת                                                                                          

7 

 פעולה גורם מממן סכום נושא מס' תב"ר

 הגדלה משרד השיכון  438,900           הרחבה גבעולים 912

 הגדלה משרד השיכון  1,960,150        הרחבה זמרת 913

  700,000           הסדרת תנועה זרועה חדש

ישוב  630,000-תחבורה 

- 70,000   

  450,000           הסדרת תנועה שרשרת חדש

ישוב  405,000-תחבורה 

- 45,000   

   קע"פ  140,330           מרכזיית בזק חדש

 הגדלה קרן היסוד  376,000           מבנה רב תכלית שיבולים 1603

 חדש

שיפוץ דירות קשישים 

   משרד השיכון  600,000           2016

  910,166           תכנון אזור תעסוקה חדש חדש

-רשות מקרקעי ישראל 

-, עצמי  773,641

136,525   

  620,270           תכנון אזור תעסוקה קיים חדש

-רשות מקרקעי ישראל 

-, עצמי  527,229

93,041   

 חדש

רכב למנהל רכישת 

   קרן להחלפת כלי רכב  56,216            היחידה האסטרטגי

 משרד השיכון  15,500            הרחבה זרועה 801

 801תיקון תב"ר 

לאור הרשאה 

מתוקנת של משרד 

 השיכון

 חדש

 -שיפור חזות הישוב

  1,073,000        שוקדה

אלש"ח משרד  500

 -אלש"ח  573החקלאות, 

   ישוב
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       7,340,532  מאושר סה"כ

 7 

 הערות מקור תקציבי פעולה יתרת זכות   יתרת חובה   שם התב"ר מס' תב"ר

   קע"פ סגירה    17,320       סובה מלילות 9

26 

נגישות ת"ת 

 סגירה    13,882       אוהל משה

לחייב אוהל 

   משה

27 

נגישות נועם 

     סגירה  10,740         תושיה

30 

הצטיידות דור ג' 

   מאוזן סגירה     בית יהודה

57 

אולם ספורט 

   קע"פ סגירה    426,229     מעגלים

61 

כיכר ביה"ס 

     סגירה  69,559         סעד

   קרן ביוב סגירה    164,376     ביוב שובה 64

68 

מרכיבי ביטחון 

     סגירה  177,479       זמרת

     סגירה  15,000         שצ"פ בית הגדי 69

77 

מיגון ביה"ס 

   קע"פ סגירה    172,141     ק"מ 7-מעבר ל

78 

 -ביה"ס סעד

   קע"פ סגירה    10,918       העתקת גדר

     סגירה  311,130       מעון יום זמרת 81

82 

מעון יום ממוגן 

     סגירה  76,943         בית הגדי

85 

שיפוץ בתי 

   קע"פ סגירה    86,022       קשישים

   מאוזן סגירה     עוז לתמורה 91

   מאוזן סגירה     אופק חדש 92

   קע"פ סגירה    216,986     מרכז דרור 99

   סגירה  45,702         הרחבה גבעולים 239

העברת היתרה 

 912לתב"ר 

   קע"פ סגירה    265,328     מתקני ספורט 713

714 

עוטף  ממדי"ם

   קע"פ סגירה    178,493     עזה

821 

פיתוח חצרות 

   קע"פ סגירה    54,272       אוהל משה

903 

שיפוץ בתי 

     סגירה  117,138       קשישים

1012 

מעגל תנועה 

   קע"פ סגירה    91,042       שוקדה

   קע"פ סגירה    22,788       מדידה וסקרים 1112

1302 

 תושיה כיכר

   קע"פ סגירה  21,413         כניסה

1306 

שיפוץ מועדון 

   קע"פ סגירה    438,899     ביה"ג
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1307 

חמדת הדרום 

     סגירה  5,690          הסדרת תנועה

1308 

הסדרת תנועה 

אוהל משה 

   קע"פ סגירה    9,857         זמרת

1310 

דרך ביטחון 

   קע"פ סגירה    40,270       זמרת

1311 

גדר ביטחון 

   קע"פ סגירה    9,974         שובה

1313 

תאורה ביטחון 

   מאוזן סגירה     כפר מימון

1314 

העתקת מיגון 

   קע"פ סגירה    55,748       בסעד

1315 

רכב ביטחון 

   קע"פ סגירה    24,928       לקב"ט

1316 

תוכנית אב 

     סגירה  2,453          לספורט

   מאוזן סגירה     שיפוץ מקלטים 1317

1320 

הנגשת גן 

   קע"פ סגירה    8,753         שרשרת

1321 

 -עוז לתמורה

     סגירה  8,163          בנות

   קע"פ סגירה    2,951         אופק חדש נריה 1324

   קע"פ סגירה    75,795       גן שובה 1327

   קע"פ סגירה    49,686       ריבוד כבישים 1331

     סגירה  35,000         רכישת אופניים 1332

 סגירה    2,503         הרחבה תקומה 1336

לחייב חו"ז 

 אין ביצוע תקומה

   קע"פ סגירה    49,935       תקשורת 1338

1341 

הסדרת תנועה 

     סגירה  9,054          עלומים

1342 

הסדרת תנועה 

     סגירה  99,433         שיבולים

1344 

מתקני משחקים 

   קע"פ סגירה    48,716       וכושר

   קע"פ סגירה    8,551         שלטי הכוונה 1345

   קע"פ סגירה    26,995       פחי אשפה 1346

   קע"פ סגירה    10,139       הרחבה מעגלים 1349

1404 

רענון תיקי 

     סגירה  4,800          רופא

1408 

שיפוץ מגרש 

   קע"פ סגירה    12,509       מלילות

1409 

שיפוץ מבנה 

     סגירה  31,891         משולב סעד

1410 

שיפוץ מבנה 

   קע"פ סגירה    11,687       מעגלים

1412 

גדר ביטחון 

   קע"פ סגירה    5,620         ביה"ס סעד

1413 

 רכב ביטחון

   סגירה  29,347         סעד

העברה לקרן 

 רכבים

1416 

רכב ראש 

   קרן רכבים סגירה    36,794       הרשות
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1417 

תכנון כניסה 

        18,990         אזה"ת

1419 

רכב חשמלי 

   קע"פ סגירה    249            לגינון

1421 

סימון והתקני 

     סגירה  65,879         2014בטיחות 

   קע"פ סגירה    3,957         ממדי"ם גנים 1427

1430 

השלמות למעון 

 ללא ביצוע איזון סגירה     יום זמרת

1431 

שדרוג מרכיבי 

     סגירה  5,001          ביטחון

1432 

רכב ביטחון 

   איזון סגירה     עלומים

   סגירה  2,962          רכב קב"ט 1433

העברה לקרן 

 רכבים

 ללא ביצוע איזון סגירה  50,000         תכנון מוס"ח 1435

1437 

מיגוניות 

   סגירה  858,000       לישובים

סכום סופי 

 משוער

1439 

הנגשת שמיעה 

   קע"פ סגירה    4,508         מעגלים

1501 

רכב ביטחון 

 סגירה    6,500         שובה

לחייב חו"ז 

   שובה

1506 

שיפוץ מבנה רב 

   קע"פ סגירה    34,297       תכליתי תושיה

1508 

שיפוץ מגרש 

   סגירה  21,908         ספורט שובה

לבדוק מדוע 

התב"ר לא 

 תוקצב

   איזון סגירה     הרחבה עלומים 1509

1511 

שיפוץ מועדון 

   סגירה  19,369         סעד

להעביר יתרה 

לקיבוץ ) 

 נקודת חן (

1513 

שיפוץ מגרש 

 ללא ביצוע   סגירה  12,000         קרית חינוך

1514 

מבנה רב 

 סגירה    28,028       תכליתי תקומה

לחייב חו"ז 

 תקומה

  7,500פחות 

 של מ.השיכון

1515 

שיפוץ בית העם 

     סגירה  11,325         בשוקדה

1520 

המשך הפרדת 

 ללא ביצוע איזון סגירה     פסולת במקור

     סגירה  6,960          אנרגיהסקר  1522

1524 

רכישת פחי 

     סגירה  50,000         אשפה

1525 

פרויקט להגדלת 

     סגירה  50,000         הכנסות 

1526 

רכישת מתקני 

     סגירה  110,221       משחקים

1527 

שיקום כבישים 

     סגירה  47,371         ומדרכות
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1532 

רכב ביטחון 

   קרן רכבים סגירה    7,504         שוקדה

1533 

רכב ביטחון 

 סגירה    11,578       כפר מימון

לחייב חו"ז כפר 

   מימון

1534 

רכב ביטחון 

 סגירה    9,986         תקומה

לחייב חו"ז 

   תקומה

1535 

אזור תעסוקה 

   איזון סגירה     לוגיסטי

1536 

הלוואה מעון 

   סגירה  1,840,000    תושיה

סכום סופי 

 משוער

1537 

שיפוץ ביה"ס 

   קע"פ סגירה    45,018       בית הגדי

   קרן רכבים סגירה    104,165     טרקטור לגינון 1541

   איזון סגירה     כיתות חכמות 1543

1554 

סימון והתקני 

   קע"פ סגירה    20,163       בטיחות 

1560 

חוליה טכנית 

   איזון סגירה     מועסקים

1561 

חוליה טכנית 

 לאזן        796,877     ציוד

1568 

מתקני משחקים 

   סגירה  1,150,000    צוק איתן

העברת היתרה 

 1523לתב"ר 

          1,150,000  צוק איתן 1523

1570 

הסדרת תנועה 

 איזון סגירה     סעד

לאחר גביית 

כספי 

השתתפות 

 הישוב

     סגירה  190,000       מעון יום תושיה 1605

1612 

תאורת ביטחון 

     סגירה  2,076          זמרת

1614 

רכב לפרויקט 

     סגירה  100             משתלמים

  
 4,872,937   5,583,097  

    

 מאושר –לאיזון וסגירה  –תב"רים 

 מאושר –דו"ח כספי מועצה דתית  8

 מאושר –מערבי דו"ח כספי נגב  9

 מאושר –גבעולים מושב   2017תקציב  10

משנה שעברה למימון מעון היום בתושייה, אישרנו  המליאה בהתאם לאישור –אישור הלוואה  11

נוספים אנו מעוניינים  מלש"ח 2 .2015בוצעו ומומשו בשנת מלש"ח  2מלש"ח כאשר  4בזמנו 

 מאושר –לממש כעת. ישנו היתר אשראי של משרד הפנים בנושא. הבקשה היא רק חידוש האישור

בשל היעדרות חברי ועדת ביקורת שביקשו להביא את  יידחה למליאה הבאה –ועדים מקומיים דיון  12

 הנושא לדיון.
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