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  י"ט טבת תשע"ג 

   1פרוטוקול מליאת המועצה מס' 
  ]2012 דצמבר 31[שני יח' טבת  מישיבה שהתקיימה ביום 

  : משתתפים
  יפרח, יובל אלימלך,: ששון איובי, מאור חברי מליאה נכנסיםראש המועצה, מר אשר אברג'ל, 

יפתח חיים, מכאל רחמני, מקסים בן כליפה, עשהאל ידעי, שמעון לאופר, אבישי קדוש, מירון מגידיש, אריה שטיינמץ, 
  רחמים מועלם, בנימין חג'ג', יונה ביכלר.  

   : ציון בוסקילה, שרגא וילק, יונה לוי, טל גואטה, יגאל אברהמי. חברי מליאה יוצאים
  

  נוכחים: 
  הרב גלעד משה,  -הרב האזורי 

  הממונה על המחוז, משרד הפנים –הלר מר אבי 
  מנהל הבחירות לאזור שפיר  -מר טל ידעי 

  ראש מועצה לשעבר -מר משה אברהמי
  בר ניר, -יוסי רייטר, יועמ"ש, שוקי פדר,חשביו"ר מועצה דתית,  –שאלתיאל משה מר 

  מנהלי מחלקות, ועדי ישובים ותושבים.
   
  האזורי הרב גלעד משה.  בדברי תורה הרבפתח *
התוצאות הרשמיות בבחירות לראשות המועצה: ראש המועצה הכריז באופן  רשמי את  טל ידעימר מנהל הבחירות *

  60.06%המכהן מר אשר אברג'ל נבחר בשלישית ברוב של 
סקר את הליך הבחירות וציין את ההתנהלות התקינה ואת נכונות המועצה לסייע ידעי טל מר קולות,  2934סך של 

  ולשתף פעולה. 
ביקש לציין במיוחד את הגב' תמר רחמים ששימשה כמזכירת ועדת הבחירות ועשתה זאת על הצד הטוב ידעי טל מר 

  ביותר. 
במהלך הבחירות, ציין את קבלת בשבח המועצה בהתנהלות הכללית ובהתנהלות דיבר  אבי הלרהממונה על המחוז, 

   .והוכרזה כרשות איתנה 2011-12הפרס על ניהול תקין לשנים 
ועמד על התכונות של יהודה ויוסף המשלימות האחת את  –פתח בדברי תורה מתוך פרשת השבוע  ראש המועצה

  ובהמשך סקר ביעף  השנייה, משיח בן דוד (יהודה) ומשיח בן יוסף (יוסף)
לפו ואת מקצת מהישגי המועצה בקדנציה היוצאת והודה לחברי המליאה היוצאת על העבודה את חמש השנים שח

לקדנציה היעדים העיקריים התוכניות והמשותפת ועל שת"פ להצלחת המועצה. לסיום סקר רהמ"ע בקצרה את 
  הנוכחית. 

   
  ראש המועצה הודה לממונה על המחוז, למנהל הבחירות והוועדים היוצאים

  על פעילותם למען המועצה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם. 
שיש צורך דחוף     שתי ועדות חשובות ההרכב בראש המועצה פונה אל החברים ומבקש אישורם למינוי זמני של 

  בהתכנסותן, והן: 
  .ומירון מגידיש, אריה שטיינמץועדת הנחות:     א]    
  רחמני, שמעון לאופר.ששון איובי, מיכאל ועדת מכרזים:      ב]    
          
  ועדות הזמניות.ואת חברי הפה אחד חברי המליאה מאשרים     
  

  ראש המועצה מעניק שי לחברי המליאה היוצאים ולרעיותיהם. 
  
                                                                    
  

  רשמה: תמר רחמים                                                                                                      

  ראש המועצה –אשר אברג'ל 

_______________________ 


