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 :ירקוני גדי - מידע .1
 

  הביטחוניות הדרכים שיקום פרויקט את המליאה לחברי מציג מר'קרצ בועז
 וקק"ל. רכוש מס הביטחון, משרד ע"י שבוצע
 לצרפם. אפשרות אין הביטחוני הסיווג ובשל ששוקמו הדרכים מפות הוצגו

 
 :הגבול לאורך מכשול

 המכשול תקצוב לקידום מאמצים השבוע ריכזנו ,המדינה תקציב אישור לקראת
 לא המכשול באזור. הביטחון לחיזוק החשובים הדברים אחד שהוא הגבול, לאורך
 בכנסת פעלנו כך. על התקוממנו ואנחנו 2016 לשנת המדינה בתקציב נכלל

 ראשי בשם משותף מכתב הוצאנו המדינה, ביקורת ועדת של בדיון והשתתפנו
 לנו נמסר כך בעקבות .בתקשורת ולחצנו הממשלה לראש בעוטף הרשויות

   יבנה שהמכשול בהבטחה עומדים הםש טחוןיהב במערכת גבוהים הכי מהדרגים
  לכך. המתאים התקציב וימצא

 
 :השיכון משרד

 מגרשים וחתיפו מגרשים לשחרור השיכון משרד מול לפעול ממשיכים אנו
 שכבר והמקו אניש ,בנושא בירוקרטיים בקשיים נתקלים אנו לצערי, .חדשים
 התחילו הישוביםמ חלק בשטח. ביצוע ותראל חילתנו יפתרו הקרובים בימים
 מגמתל מוכנים שיהיו כדי בהתאם יערכו ביםושהי שכל חשיבות ויש לפעול

 .שלנו השעה צו שהיא במועצה, הצפויה היחצמוה הפיתוח
  

 חלוציות לכיוון טרמפיסטיםל הסעה תחנת אין שלום חבל יכרהכ ליד – טל משה
 בהקדם. בזה תטפל המועצה כי מבקש

 תטופל. הבקשה גדי:
 

 :ז"ל בלו שקד
  מעין 12-ה בת ז"ל בלו שקד של מותה של טראגי אירוע חווינו חמישי ביום

 בצערה משתתף ואני אדר יעל עם יחד המשפחה בבית ביקרתי היום הבשור.
 אותם. ולחזק לסייע שביכולתנו כל נעשה אנו שפחה.המ של הכבד
 מענים לתת כדי האירוע מרגע החל פעולה בשיתוף פועל והרווחה החינוך מערך

 הספר בבית הסובבים ולמעגלים באירוע שנכחו לחברים למשפחה, רגשיים
  המגורים. ובישוב

 
 
 
 
 



 

 

 
 
  : 20159/ המליא פרוטוקול אישור .2

 .26/10/2015 מיום 20159/ מס׳ לפרוטוקול המליאה ראישו את מבקש מורדי    
 
 
 
 
 
 :מורדי - מקומיים ועדים .3
 
  אורים מקומי עדולו סמכויות לתצאה לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי .א

 .2016 לשנת
 
  
 
 
 
  לשנת אורים מקומי ועד תקציב את לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי .ב

2016. 
 
 
 
 
 
 .2016 לשנת רעים מקומי לוועד סמכויות האצלת אשרל המליאה מחבר מבקש מורדי .ג

 

 

 

 .2016 לשנת רעים מקומי ועד תקציב את לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי .ד

 
 
  
 
 
 
 

 :201510-84-1/ מס' החלטה

 מיום 20159/ מס' פרוטוקול את התנגדות ללא מאשרים המליאה חברי

26/10/2015.   

 :015/210-86-1 מס' החלטה
 מקומי ועדו יבתקצ את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
 .מיסים צו ללא ₪ 1,300,000 סך על 2016 לשנת אורים

 :10/2015-85-1 מס' החלטה 
 עדולו הסמכויות האצלת את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
  . המצ"ב 2016 נתלש אורים מקומי

 :10/2015-78-1 מס' החלטה

 ועדול הסמכויות האצלת את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
   .המצ"ב 2016 לשנת רעים מקומי

 :10/2015-88-1 מס' ההחלט

 רעים מקומי ועדו תקציב את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
         .מיסים צו ללא ₪ 1,430,000 סך על 2016 לשנת



 

 

  בארי מקומי לוועד סמכויות האצלת לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי .ה
 .2016 לשנת

 
 
 

 
 
     לשנת ריבא מקומי עדוו תקציב את לאשר המליאה חברימ בקשמ מורדי  ו.

    2016. 
 
 
 
 
 
   צאלים מקומי לוועד סמכויות האצלת לאשר המליאה מחברי מבקש ורדימ .ז

 .2016 לשנת
 
 

 
 
 
       לשנת צאלים מקומי ועד תקציב את לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי .ח

2016. 
 
 
 
 
 

 .2016 לשנת צוחר מקומי לוועד סמכויות האצלת לאשר מבקש מורדי ט.
 
 
 
 
 
 .2016 לשנת וחרצ מקומי ועד תקציב את לאשר המליאה מחברי מבקש ורדימ י.
 
 
 
 
 

 :10/2015-98-1 מס' החלטה

 עדולו הסמכויות האצלת את התנגדות ללא מאשרת ועצההמ מליאת
   .המצ"ב 2016 לשנת בארי מקומי

 :01510/2-90-1 מס' חלטהה

 בארי מקומי עדו תקציב את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
        .מיסים צו ללא ₪ 7,250,000 סך על 2016 לשנת

 :10/2015-91-1 מס' החלטה

 הסמכויות האצלת את התנגדות ללא תמאשר המועצה מליאת
   .המצ"ב 2016 לשנת צאלים מקומי עדולו

 :10/2015-29-1 מס' החלטה
 מקומי עדו תקציב את התנגדות ללא מאשרת ההמועצ מליאת
         .מיסים צו ללא ₪ 853,000 סך על 2016 לשנת צאלים

 :10/2015-39-1 מס' החלטה
 לוועד הסמכויות האצלת את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת
   .המצ"ב 2016 לשנת וחרצ מקומי

 :10/2015-49-1 מס' החלטה
 מקומי הועד תקציב את ותהתנגד ללא מאשרת המועצה מליאת

        .מיסים צו הכולל ₪ 422,000 סך על 2016 לשנת וחרצ



 

 

 :מורדי - מליאה חברי עדכון .4
   את מחליפה בארי מקיבוץ ברקאי מירבש המליאה חברי את לעדכן מבקש       
  .במליאה קיפניס אביתר    

 
 :כבי - ריםתב״ אישור .5

  :המצ"ב יםתב"רה רשימת את לאשר המליאה מחברי תמבקש כבי
 

 הפרוייקט ישוב מס'
₪ סכום ב 
 שאושר

הגדלה הקטנה 
 ₪ -ב

 מקורות  מימון סה"כ 
הסבר 
 למליאה

 דקל 612

דקל השלמת 
עבודות פיתוח 

 28-במושב
 יחד

3,030,000 -350,000 3,030,000 

 -ה. הישוב 
2,680,000  ₪
)הקטנה ב 
(, משרד 350,000

 350,000 -השיכון 
 ₪ 

  

        350,000       

 כיסופים 619
 -כיסופים 

 תכנון מעון יום
   משרד הכלכלה 153,000 153,000 0

 מגן 620
תכנון  -מגן 

 מעון יום
   משרד הכלכלה 196,000 196,000 0

 ניר עוז 621
תכנון  -ניר עוז

 מעון יום
   משרד הכלכלה 196,000 196,000 0

 מועצה 601

פרוייקטים 
פיתוח 

בישובים 
2014 

 "צוק איתן" משרד הפנים 6,650,000 1,950,000 4,700,000

613 
ניר 
 יצחק

 461,000 111,000 350,000 מרכיבי ביטחון

 -משרד השיכון 
350,000                                  , ₪

 -פיקוד העורף 
111,000  ₪ 

השלמת 
דרך 

ניר -בטחון
 יצחק

622 
ניר 
 יצחק

ניר יצחק 
תאורת בטחון 

 היקפית
   פיקוד העורף 125,723 125,723 0

 כיסופים 623
 -כיסופים 

שער חשמלי 
 בישוב

   פיקוד העורף 54,280 54,280 0

 חולית 624
-חולית

תשתיות 
 למבנים יבילים

   משרד השיכון 200,000 200,000 0

 כיסופים 625
-כיסופים

תשתיות 
 למבנים יבילים

   משרד השיכון 200,000 200,000 0

626 
ניר 
 יצחק

-ניר יצחק
שתיות ת

 למבנים יבילים
   משרד השיכון 150,000 150,000 0

 ניר עוז 627
-ניר עוז

תשתיות 
 למבנים יבילים

   משרד השיכון 150,000 150,000 0



 

 

 רעים 628
רעים סבסוד 

 תשתיות
   משרד השיכון 285,000 285,000 0

 פריגן 297
פריגן תשתיות 

 יחידות 28 -ל
1,100,000 249,000 1,349,000 

 -השיכון משרד 
649,000  ₪

)הגדלה ב 
249,000 ,)

 -התחייבות הישוב 
700,000  ₪ 

  

893 
תלמי 
 אליהו

תשתיות 
 מ 25ת.אליהו 

2,500,000 300,000 2,800,000 

 -משרד השיכון 
1,381,000  ₪

)הגדלה 
(, 300,000ב

השתתפות הישוב 
- 1,419,000  ₪ 

  

 בארי 582
תשתיות -בארי

יח"ד  42
(12+30) 

3,970,000 -276,500 3,970,000 

 -ה. הישוב 
2,123,500  ₪
)הקטנה ב 
276,500 ,)
 -מ.השיכון 

1,846,500  ₪
)הגדלה ב 
276,500) 

  

        276,500       

593 
בני 
 נצרים

-בני נצרים
 22תשתיות ל 

 יח"ד
3,800,000 -272,000 3,800,000 

 -ה. הישוב 
3,528,000  ₪
)הקטנה ב 
272,000 ,)
 -מ.השיכון 
272,000  ₪ 

  

        272,000       

 מועצה 629

תכ' הקמת 
מסוף תח"צ 

ממוזגן וממוגן 
 אשכול -

0 850,000 850,000 

משרד התחבורה 
70% - 595,000 

     , ₪        
מצ'ינג מועצה 

30% - 255,000 
 ₪ 

  

 מועצה 630
תיקון ליקוי 

 2015בטיחות 
 הבשורביובלי 

   משרד הפנים 100,000 100,000 0

 מועצה 631
רכישת פחי 

 2015אשפה 
   משרד הפנים 50,000 50,000 0

 מועצה 632
שיקום וחיזוק 

 2015קו מים 
 במועצה

   משרד הפנים 200,000 200,000 0

 מועצה 633

שיקום מבנה 
לחשמל חירום 

ולוח  2015
 חשמל

   משרד הפנים 120,000 120,000 0

 מועצה 634
הסדרת 

תשתיות וניקוז 
ליד  2015

   משרד הפנים 80,000 80,000 0



 

 

יה "ידע יהספר
 כל"

 צוחר 635
הקמת  -צוחר 

גני שעשועים 
2015 

   משרד הפנים 90,000 90,000 0

 צוחר 636
שיקום  -צוחר 

ותיעול מע' 
 2015הניקוז 

   משרד הפנים 54,000 54,000 0

 מועצה 637

הנגשת מבני 
 2015ציבור 

לבעלי 
 מוגבלויות

   משרד הפנים 200,000 200,000 0

 מועצה 638

מיכלי  2רכש 
קוב  2מים 

מתנפחים 
2015 

   משרד הפנים 11,400 11,400 0

 מועצה 563
הקמת מרכז 

 2014הפעלה 
300,000 700,000 1,000,000 

 -פיקוד העורף 
700,000  ₪ 

משרד 
 -הפנים 

300,000 
פיקוד ₪, 

 -העורף 
700,000 

 ₪ 

 מועצה 643
 -נופי הבשור 
רכישת 

 מחשבים 
   מפעל הפיס 298,080 298,080 0

 מועצה 644
 -ניצני אשכול 

רכישת 
 מחשבים 

   מפעל הפיס 73,600 73,600 0

 מועצה 645
 -יובלי הבשור 

רכישת 
 מחשבים 

   מפעל הפיס 62,560 62,560 0

 מועצה 647
 -נועם נצרים 
רכישת 
 מחשבים

   על הפיסמפ 22,080 22,080 0

 מועצה 646
אולפנת לכתך 

רכישת 
 מחשבים 

   מפעל הפיס 36,800 36,800 0

 מועצה 649
רכישת 

מחשבים לגני 
 ילדים

   מפעל הפיס 23,184 23,184 0

 מועצה 648
תלמוד תורה 

רכישת  -נווה 
 מחשבים 

   מפעל הפיס 14,720 14,720 0

 צאלים 651
 -גן צאלים 
 שיפוץ גן

   מפעל הפיס 120,000 120,000 0

 גבולות 652
 -גן גבולות 
 שיפוץ גן

   מפעל הפיס 120,000 120,000 0

 מועצה 641
סככות לגני 

 ילדים
   מפעל הפיס 75,000 75,000 0

 מועצה 639
 -יובלי הבשור 
ציוד וריהוט 

 לביה"ס
   מפעל הפיס  50,000 50,000 0



 

 

 מועצה 640
 -ניצני אשכול 
ציוד וריהוט 

 לביה"ס
   מפעל הפיס 60,000 60,000 0

 צוחר 642
ציוד  -גן צוחר 

וריהוט לגן 
 צוחר

   מפעל הפיס 80,000 80,000 0

 מועצה 560

 -אבשלום 
שיפוץ מרפאה 

אזורית 
 באבשלום

30,000 20,000 50,000 
 -מפעל הפיס 

50,000  ₪ 
  

 צאלים 650
מוזאון צאן 
ברזל ציוד 

 וריהוט
   מפעל הפיס 100,000 100,000 0

 מועצה 653
אולפנת לכתך 

 עוז לתמורה -
   משרד החינוך 66,500 66,500 0

 מועצה 571
אולם חוגים 

 ממוגן
4,300,000 -4,300,000 0 

עוטף עזה משרד 
 -השיכון )נגב גליל(

4,300,000  ₪ 
  

      0 100,000 100,000 
 -קרנות המועצה 

100,000  ₪ 
  

     27,877,927 3,797,927 24,080,000 סה"כ:    

 
 
 
 
 
 

 :מררי אלון רו"ח ע"י - 2014 שנת סיכום הצגת .6
 2014 שנת סיכום את המליאה לחברי הציג מררי אלון רו"ח
 .אלון ע"י תשובת וניתנו שאלות נשאלו דיון, התקיים מצגת, ע"ג

 
 :מורדי - אשכול ניצני לבי"ס חתימה זכות בנושא למליאה סעיף הוספת .7
       זכות אישורל סעיף ףילהוס המליאה ריחב אישור את מבקש מורדי       
 .'אשכול ניצני" ספר ביתל חתימה     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :201510-59-1/ מס' החלטה
 .מצ"ב רים"תב רשימת את התנגדות ללא מאשרת המועצה מליאת

 ותב"ר. תב"ר לכל ניתן האישור

 :10/2015-69-1 מס' החלטה

   במליאה סעיף הוספת התנגדות ללא מאשרים מליאה חברי 
 ".אשכול "ניצני ספר בבית חתימה זכות לאישור



 

 

 :מורדי - אשכול ניצני לבי"ס חתימה זכות בעלי אישור
 

 ניצני בי"ס של החתימה זכות בעלי את לאשר המליאה מחברי מבקש מורדי
  עצמי. לניהול ביה"ס מעבר לאור אשכול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :להפצה  שרוא                                                       :רשמה 
 

 ביטון מרדכי                                                     ליפנר יפעת
   המועצה מזכיר                                               המועצה דוברת

 
 י"ע נחתם הפרוטוקול                         517/11/201 :בתאריך אושר               

 :10/2015-79-1 מס' החלטה

 לבי"ס החתימה זכות בעלי את התנגדות ללא מאשרים מליאה חברי 
 אשכול: ניצני
 .12962619 - ת"ז ביה"ס מנהלת קופץ אלכסנדרה .1
    .65406969 - ת"ז ביה"ס מנהלנית ברק חווה .2
 .51386019 - ת"ז המועצה גזברית שקולניק יוכבד .3

יוכבד או  חווה ברקבצירוף חתימת  אלכסנדרה קופץשל  הכך שחתימת
 .ניצני אשכולתחייב את ביה"ס  שקולניק

 


