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 2019/7/82  – מיום 20199# מס' מליאה פרוטוקול
 

  בר, יובל ברקאי,  מירב אהרון, אלי גרין, סילביה קוברסקי, אדוארד ירקוני, גדי : נוכחים

   אלון, דודי  דג'אווי, רויטל מימון, יהודית  הוכמן, ידידיה ספקטור, שמואל ,בוקסבאום ותםר       

  ערוסי,  מזל פודחרני, מרים סיגל, פביאן ברזילי, דני אווקרט, חנניה קיסין, רוני  ארי, בן רבקה      

  רונית  אדמון, דנה גל, עםונ דניאל, אריק סלע, נעמי שמעיה, אליהו פרידמן, ראובן פלג, אמיר

 ציפורי.   איתי רומנו, בן

 . רובין  השי חפץ, בר טל, משה : מתנצלים

 רביבו.  קובי הפטל, שני חנציס, יחזקאל צור,  יובל  יפרח, מאיר : חסרים

 הנהח"ש. – בוקובזה יפה ,גזברית – שקולניק כבי ל,מנכ"   - ים ניר : קבועים נוכחים

 המועצה.  דוברת – ליפנר יפעת  , המועצה מבקר – זנטי יהודה : קבועים חסרים

   במועצה, אגפים ראשי הספר, בתי הנהלות ,הפרוייקט  צוות ההיגוי, צוות : 9 לסעיף אורחים

 אחרים.  ומוזמנים הקהילתי, המרכז הנהלת  החינוך, מחלקת אנשי      

 

 : היום סדר על

 מידע.  .1

 . 8#2019 אישור פרוטוקול מליאה .2

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים.  .4

 אישור תבר"ים. .5

 .מידע בנושא מצב תזרימי של המועצה .6

 . מיליון ש.ח 6.0הלוואה בסך לבקשת אישור  .7

 .לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר החדשיםאישור  .8

 .היערכות מערכת החינוך ובתי הספר לפתיחת השנה .9

 

 בקשה לסדר :

   .הקמת ועדת חינוך מועצתיתסעיף בעניין של המליאה הועלתה בקשה להוסיף לסדר היום 

את המאמץ לפתיחה תקינה של בתי הנושא עלה והוצע למקד  6#2019הנהלת המועצה שבהוסבר 

 . 2019הספר ולאפשר תקופת הרצה תוך התכוננות להקים ועדת חינוך מועצתית עד סוף 

 סדר היום של המליאה הבאה.בבתום דיון במליאה סוכם שהנושא יובא כסעיף  •

 

 גדי: –מידע  .1

 .  232נמסר עדכון על התקדמות הביצוע בפרוייקט כביש  •

 . 23המאמצים לקדם את תכנון כביש נמסר עדכון על  •
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 : ניר –אישורי פרוטוקולים מליאה  .2

 :  23/6/2019  מיום 8#2019המליאה  מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול ניר

 

 

 

 

 :  ניר – במליאה חילופין .3

 : כלהלן למליאה נציגים סטטוס על המליאה חברי את עדכן ניר

 שלומית.  כנציג אושר רביבו יעקב – שלומית •

 השלושה. עין כנציג אושר פרידמן ראובן – השלושה עין •

 צאלים. כנציגת להתמנות הפטל שני של בקשתה את דחה הפנים משרד – צאלים •

 הפנים.   משרד ע"י אושרו לא עדיין  יצחק ניר נציגי  –  יצחק ניר •

 לנווה.  נציג למנות בקשה הפנים למשרד הוגשה לא עדיין – נווה •

 הנושא. את להסדיר אושרו לא שעדיין ולנציגים לישובים חוזרת פניה נעשתה

 

  : ניר –ועדים מקומיים  .4

 זה.  לסעיף עדכונים שאין מסר ניר

 

 : כבי-אישור תבר"ים  .5

 : כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב

 הפרוייקט ישוב מס'
סכום ב ₪ 

 שאושר

הגדלה 
-הקטנה ב

 ₪ 
 מקורות  מימון סה"כ  

 מועצה 1138
בית ספר יסודי 

22011 
22,225,908 5,886,964 28,112,872 

₪   16,112,872  -מפעל הפיס 
  5,726,508)הגדלה ב 

₪ עבור ציוד  ₪160,456+
  12,000,000 -וריהוט(,  הלוואה 

 ₪ 

1199 
1171 

 מועצה

ניקוי גדרות 
מקוצים והרחקת 

סיכוני שריפה 
 בעיות בטחון

 ₪   220,000 -משרד השיכון  220,000 220,000 0

 גבולות 160
תשתיות 

להרחבת ישוב 
 גבולות

4,121,000 139,500 4,260,500 

₪   1,472,500 -משרד השיכון 
  139,500)הגדלה ב 

 -₪(,התחייבות היישוב 
2,788,000   ₪ 

 מועצה 1172
סקר אקולוגי 

כרקע לתוכנית 
 כוללנית

0 270,000 270,000 
 -רשות מקרקעי ישראל 

270,000   ₪ 

 

 

 92-1-20199# החלטה מס'
 . 23/6/2019מיום  8#2019מס'  את פרוטוקולאחד מליאת המועצה מאשרת פה 
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 הפרוייקט ישוב מס'
סכום ב ₪ 

 שאושר

הגדלה 
-הקטנה ב

 ₪ 
 מקורות  מימון סה"כ  

 ₪  10,000 -קרנות המועצה  10,000 10,000 0 נגישות ראיה מועצה 1173

 נווה 1175
 -הרחבה  -נווה 

 -נחלות  40תוספת 
 שינוי תב"ע

0 362,727 362,727 
 -רשות מקרקעי ישראל 

362,727   ₪ 

 נירים 1176
שער ביטחון  -נירים 

 קדמי
 ₪   55,000 -משרד הביטחון  55,000 55,000 0

 בני נצרים 1177
עבודות  -בני נצרים 

תשתית ופיתוח ל 
 יח' 27

0 2,650,000 2,650,000 
  2,650,000 -התחייבות הישוב 

₪ 

 ₪   226,000 -משרד החינוך  226,000 226,000 0 גן ילדים -סופה  סופה 1178

 מועצה 1127
-בי"ס ניצני אשכול

 מגןשיפוץ גגוני 
133,111 250,000 383,111 

₪,                           250,000 -משרד החינוך 
 ₪   133,111 -קרנות המועצה 

 שדה ניצן 1181
שדה ניצן תשתיות 

 יחידות שלב ב' 45ל
0 1,300,000 1,300,000 

  1,300,000 -התחייבות הישוב 
₪ 

 420,000 150,000 270,000 הנגשת שמע מועצה 1041

₪   420,000 -משרד החינוך 
₪   150,000 -}הגדלה ב

₪ נופי הבשור,  30,000)
  30,000יובלי הבשור,  30,000

 מגן({ 60,000בני נצרים, 

 נווה 1179
תלמוד  -נווה בנות

 מבנה יביל -תורה 
0 210,000 210,000 

  ₪3  ) 210,000 -משרד החינוך 
 הרשאות בסה"כ(

 יתד  1183
הצללה  -יתד 
 -המשחקים במגרש 

 פיס ירוק
 ₪   100,000 -מפעל הפיס  100,000 100,000 0

 מבטחים 1185
 -גן צבר  -מבטחים 

שיפוצים במוסדות 
 חינוך

 ₪  80,000 -מפעל הפיס  80,000 80,000 0

 תלמי יוסף 1186
גן  -תלמי יוסף 

שיפוצים  -דוכיפת 
 במוסדות חינוך

 ₪  85,000 -מפעל הפיס  85,000 85,000 0

 תלמי יוסף 1187
גן  -תלמי יוסף 

שיפוצים  -פרפר 
 במוסדות חינוך

 ₪  85,000 -מפעל הפיס  85,000 85,000 0

 מועצה 1188
ציוד וריהוט לבתי 

 ספר
 ₪   100,000 -מפעל הפיס  100,000 100,000 0
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 הפרוייקט ישוב מס'
סכום ב ₪ 

 שאושר
הגדלה 
 ₪ -הקטנה ב

 מקורות  מימון סה"כ  

 בני נצרים 1189

 -נועם נצרים 
רכישת 

מחשבים לבתי 
 ספר

 ₪   13,248 -מפעל הפיס  13,248 13,248 0

 נווה 1190

תלמוד  -נווה 
רכישת  -תורה 

מחשבים לבתי 
 ספר

 ₪  29,808 -מפעל הפיס  29,808 29,808 0

 מועצה 1191

אולפנת לכתך 
רכישת  -

מחשבים לבתי 
 ספר 

 ₪   13,248 -מפעל הפיס  13,248 13,248 0

 מועצה 1192
 -גני ילדים 
רכישת 

 מחשבים 
 ₪   72,864מפעל הפיס   72,864 72,864 0

 בני נצרים 1193

בני נצרים בנים 
רכישת  -

מחשבים לבתי 
 ספר

 ₪   13,248 -מפעל הפיס  13,248 13,248 0

 נווה 1194

נווה ישיבה 
 -תיכונית 
רכישת 

מחשבים לבתי 
 ספר

 ₪   13,248 -מפעל הפיס  13,248 13,248 0

 ניר יצחק 1195
 -ניר יצחק 

ציוד וריהוט 
 לגני ילדים

 ₪   100,000 -מפעל הפיס  100,000 100,000 0

 מועצה 1196
ציוד וריהוט 
 לגני ילדים 

 ₪   130,000 -מפעל הפיס  130,000 130,000 0

 מועצה 1180

נווה ותלמי 
שיפוץ  -אליהו 

מגרש 
 משחקים 

0 170,000 170,000 
₪   170,000 -משרד הפנים 
 2019תקציב פיתוח 

 שלומית 1198

גן  -שלומית 
 -ילדים 

התאמת מבני 
 ציבור

0 101,000 101,000 
₪   101,000 -משרד הפנים 
 2019תקציב פיתוח 

   39,586,874 12,836,855 26,750,019 סה"כ:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019#8-93-1 החלטה מס'
 את רשימת התב"רים המצ"ב  ברוב קולותמליאת המועצה מאשרת 

 . ההצבעה הייתה לכל תב"ר ותב"ר בנפרד   
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 כבי : –מידע בנושא מצב תזרימי של המועצה  .6

 צג במליאה הבאה.ובשל קוצר הזמן הסעיף לא עלה לדיון וי •

 

 כבי : –מיליון ש.ח  6.0אישור לבקשת הלוואה בסך  .7

 צג במליאה הבאה.ובשל קוצר הזמן הסעיף לא עלה לדיון וי •

 

 כבי :  –אישור לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר החדשים  .8

 צג במליאה הבאה.ובשל קוצר הזמן הסעיף לא עלה לדיון וי •

 

 היערכות מערכת החינוך ובתי הספר לפתיחת השנה : .9

 היערכות מערכת החינוך ובתי הספר הוצגה בהרחבה וכללה : •

הוצג ע"י משה  –סטאטוס בינוי, הצטיידות, מתקנים, ביטחון ובטיחות, טקסים וארועים  .1

 מורג. 

 הוצג ע"י חופית אפריאט.  –מבנה ארגוני ומודל התפעול של הקמפוס  .2

 הוצג ע"י אבי יאנוס. –היערכות אגף החינוך לפתיחת השנה  .3

נהלות בתי מהוצג ע"י שלושת  –היערכות בתי הספר והיכרות עם שלושת המנהלות  .4

 : אלכסנדרה, קרולינה ודנה.  הספר היסודיים

 הוצג ע"י מיכל עוזיהו.  –שילוב פעילות המרכז הקהילתי בקמפוס היסודי   .5

התייחסות המשתתפים, נשמעו דעות, הועלו שאלות יוחד זמן לבתום הצגת הנושאים לעיל  •

 .וניתנו תשובות

 

 

 

 

 

 

         2019/8/12 : בתאריך אושר
 

 
 

 ל המועצהכ" מנ – ניר ים
                               

 
 


