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  2013מרץ  11 
   3פרוטוקול מליאת המועצה מס' 

  ]2013מרס  7[חמישי כה' אדר  מישיבה שהתקיימה ביום 
  

  אשר אברג'ל, ר' אריה שטיינמץ, שמעון לאופר, יונה ביכלר, –ראש המועצה : משתתפים
כליפה, עשהאל ידעי, בני חג'ג', מירון מגידיש, יובל אלימלך, אבישי קדוש, - רחמים מועלם, מקסים בן

  מיכאל רחמני, ששון איובי, יורם ישרים.
  : יפתח חיים, יפרח מאור.התנצלו

  
  : אלי דאובה, יהודית אמיר, יעקב אסולין, יוסי דמרי, ניסים אוחיון, עדי גואטה, חנן פרץ, נוכחים

  נתן קלימי, אילן חג'בי, שוקי פדר, תמר רחמים.
  

ר' אריה שטיינמץ, בניית המשכן ע"י בצלאל בן אורי, ההקבלה בין ההתגייסות  –*** דבר תורה 
  ע בחטא העגל ולהבדיל בבניית המשכן.והסיו

  
  מזל טוב לניסים ושושי אוחיון להולדת הבת נעמה יהי רצון שתזכו לגדלה בנחת מרובה. 

  מזל טוב לתמר ובנימין רחמים להולדת הנכד אליה בנימין. 
  

לבקש את  מי שמעוניין בחומר מוזמן כאשר החברים מקבלים את סדר היום,  –ראש המועצה 
  החומרים הרצויים והרלוונטיים מראש. 

  

  -. דיווח ראש המועצה 1
    -גננות מצטיינות במועצהא.    

  קיבלה את הצטיינות, אחת ממחנכות המאה בחמ"ד.  -שרה שמילה מגן ארז במושב נועם       
  גננת בנועם.     
  קיבלה אות הוקרה על הגן המושקע ודרך החינוך      – סיגלית יפרח מגן אתרוג באחוזת אתרוג     

  המיוחדת.       
  הישובים באזור הצפוני                        9החל לפעול, מרכז טיהור שפכים של כל  מט"ש שפירב.    

  קוב מטוהרים בתהליך ביולוגי מיוחד,  בקרוב ייערך סיור לחברים. 1500-2000בין        
  ). אנו מוקירים את המתנדבים  56נבחר לבסיס המצטיין מתוך כל הרשויות ( שפיר בסיס מתמידג.   

  המגיעים מידי ערב ומאיישים את הסיורים, מה שמסייע בהפחתת הגניבות.       
  מנת       - על לילות כימיםאנו מביעים בזאת את הערכתינו למפקד הבסיס ניסים אוחיון, שעושה       
  לשמור את הביטחון ברחבי המועצה.      
  לצערנו בשבוע שעבר נהרגה בת אלומה בצומת בדרכה אל האוטובוס,          – צומת קוממיותד.   

     , קיבלנו אישור לכך שהצומת מנכ"ל משרד התחבורה ומע"צלאחר הפעלת לחצים אדירים על       
  תוסדר.      
  כן אנו פועלים במקביל להפעלת קווים בינעירוניים לאיסוף התושבים למען הפחתת הסיכון.-כמו      
  אנו מביעים את כאבנו העמוק ומשתתפים בצערה הרב של משפחת בן מנחם.       
  בסוף חודש מרס מנהל המתנ"ס מר בני לוי מסיים את עבודתו במתנ"ס  – מנהל המתנ"סה.   

  נ"ס אחר, אנו מאחלים לבני הצלחה רבה במתנ"ס החדש. לעבוד במת שפיר ועובר      
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 אבן שמואל

 איתן

 אלומה

  -. אישור פרוטוקולים 2
  (לא השתתף בישיבה הקודמת) נמנע אחדבעד,  13מאושר  – 2פרוטוקול מליאה מס' 

  
  -. השוטר הקהילתי חנן פרץ 3

השנים האחרונות חנן היה חלק מהצוות הניהולי במועצה, חנן מיוחד בדרכו בכניסתו לכל  4במשך 
המוסדות, יזום וביצוע של יום קהילה יוצא דופן. חנן התחבר בדרך מיוחדת לכל התושבים שהעריכו 

  את עבודתו המקצועית. 
  ם כי יוסי יכנס לנעליו של חנן ויעשה את עבודתו בהצלחה.אנו מקווי
אני מעריך את חנן על גילוי אורך רוח וסובלנות בכל מצב גם באמצע אירוע וחנן עשה זאת  – עשהאל

  ביד רמה. חנן הוא דוגמא לשוטר ששילב בין המשטרה לקהילה.
ה וכיום מודה על שיתוף מודה לכל החברים ומזכיר כי בהגיעו למועצה ביקש שיתוף פעול – חנן

  הפעולה הפורה והמוצלח שהיה כל השנים.
  הגמישות הקהילתית אפיינה את תפקידי ואני תולה בכך את הצלחתי.

  מנת לסייע לתושבים.-מטרתי הייתה שמרכז השיטור הקהילתי יהיה פונקציה חשובה במועצה על
למידת מודלים מה שמגביר תוך כדי שנות הפעילות ראיתי בתפקידי שליחות בהטמעת ההליכים ו

  את החוסן הקהילתי של המועצה.
מודה לחברי המליאה ולחברי במג"ב ולניסים מפקד הבסיס המסור, שיחד הקמנו יחידת מתמידים, 

  לעדי וליעקב הקב"ט.
  אני מרגיש כי ללא שיתוף פועלה לא ניתן להגיע לתוצאות.
  החדש בהצלחה רבה.מודה לצוות המועצה ולראש המועצה ומאחל ליוסי השוטר 

  
.       1999, התגייס למשטרת ישראל בשנת 35יוסף דימרי בן  – במועצה שוטר קהילתי חדש

  שירת בתפקיד מפקד צוות לוחמים ביחידה באזור המרכז.
  "אני קורא לתושבי המועצה לבוא ולהצטרף ליחידת המתנדבים "מתמיד שפיר".

  ש''ק היוצא מר חנן פרץ בצורה אני יעשה את כל שביכולתי להכנס לנעליו של המ
טובה בכדי לתת מענה ושירות איכותי לתושבי המועצה, אני מגיע עם ניסיון בתחום היישובים 

השנים האחרונות שימשתי כמפקד השיטור הקהילתי במועצות: חוף אשקלון,  6 -והמועצה בכך שב
  יואב ולכיש."

  
   דו"ח מחלקת הגביה. 3

הל מח' הגביה ונתן קלימי מנכ"ל מגע"ר המקיים עימנו קשר שוטף מנ –נוכחים בחדר, אילן חג'בי 
  באמצעות ישיבה קבועה אחת לחודש.
  לפי נושאים.. 2012נתן מציג את דו"ח מח' הגביה לשנת 

  החברים מתעניינים שואלים שאלות ומקבלים תשובות.
וציון בעבר, וכיום ר' אריה ומירון  מודה לחברי ועדת הנחות לר' אריה שטיינמץ - ראש המועצה 

  מגידיש. מודה לצוות מגע"ר ולצוות המועצה למתי מנהל הארנונה ולגזברית.
  מבקש לציין כי השנה עפ"י הנחיית משרד הפנים, אנו חייבים לבצע סקר נכסים פיזי.

  
   ועדות המועצה. 4

  בקשות החברים, ראש המועצה קיים ישיבות עבודה עם כל חברי המליאה, והשתדל למלא את
   לפעילות בוועדה זו או אחרת, תוך כדי חלוקת עבודה בין כולם.

  רהמ"ע מדגיש את חשיבות עבודת הועדות במהלך עבודת המועצה השוטפת .
  חלק ניכר מהחלטות המליאה מבוססות על ההחלטות בועדות.ש ומציין

  בפני החברים מונח שיבוץ החברים בוועדות המועצה. 
  והרכב ועדות המליאה.שיבוץ החברים חברי המליאה מאשרים פה אחד את 
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   תקציבים מוניציפאליים. 5
  לשם גיבוש תקציב היישובים, כל ועד בנפרד עם כל ועדי הישובים קיימה ישיבות עבודה הגזברית
   . פורמט האחיד שהועבר ע"י משרד הפניםע"פ ה וגשההתקציב 

  2013וועדים מוניציפלים לשנת  -אישור תקציבים 
  ש"חאלמסגרת תקציבית ב      שם היישוב           

  229,000      מושב שלווה  •

  240,000      ישוב עין צורים  •

   1,169,276    יישוב מרכז שפירא •

  205,500      מושב אלומה •

  241,500      מושב רווחה  •

  879,000      משואות יצחק •

  478,382      אבן שמואל  •

  257,600      מושב זבדיאל •

  438,000      מושב זרחיה •

 749,000     מושב קוממיות  •
  254,453      איתןמושב  •

חלקה של המועצה בכפוף לסכום  תקורות ולהגדיל פעילויות.קטין את ההאישור בכפוף להנחייה לה 
  : התקציבים הרצ"ב מאושרים פה אחד. החלטה הנקוב בסל השירותים.

  
   אישור תב"רים. 6
  

מס' 
 תב"ר

הסכום  הנושא
הכולל של 

התב"ר 
  בשקלים.

 

ה  ₪הגדלה 
פ
ח
ת
ה 
₪  
  

הסכום הנדרש 
 לאישור

  הסבר  מקור המימון

שיפוץ בתי   
  קשישים 

  משרד השיכון  250,000        250,000
  

   

גן ילדים במושב     
  עוזה

     מפעל הפייס  693,222        693,222

מבנים יבילים     
  מושב קוממיות 

השתתפות          548,250   
  בעלים

   

     קרן לפיתוח           100,000   תכנון ומדידות     

גן ילדים מושב      
  אבן שמואל 

     1105תב"ר          197,440   

בניית גן ילדים     
  שלווה 

      1105תב"ר         243,387  

  
  1181 ר:"סגירת תב 
  

  . 1181התב"רים וכן סגירת תב"ר  אחד את רשימת: מאשרים פה החלטה
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  (בוצע ע"י הגזברית) 21.3.13אישור טלפוני ובמייל מיום 

   
  :להרחבות בזבדיאל, שלווה, רווחה פטור (קיזוז) מהיטלים .1

  :סיכום, הגענו למקרקעי ישראל על הרחבת היישובים בעקבות משא ומתן שנערך מול מנהל
 .מדרכותומהיטל סלילת כבישים (קיזוז מלא) פטור מלא   )א
 מים. מהיטל אספקת(קיזוז מלא) פטור מלא   )ב
   )34(אושר כבר במליאה   יטל הביובעל ה  (קיזוז) פטור 30%  )ג

  מליאת המועצה מאשרת הפטור (קיזוז) מההיטלים כדלעיל.
   
  שיקום תשתיות מושב נועם ועוזה .2

לשיקום תשתיות בישובים  כפרי,פורסם קול קורא ע"י משרד החקלאות לכל המגזר ה  )א
  ותיקים. 

  המועצה העבירה את המידע לכל היישובים על מנת שיפעלו כנדרש להגשת הבקשות.   )ב
    היישובים נועם ועוזה, הכינו בעבר בקשות והחומר היה מוכן במערכת, בנוסף אליהם  )ג

  יש בקשה מסודרת קיבוץ עין צורים בלבד.הג
  . 2014-2015כמו כן נדרשנו לספק הערכה לגבי השנים   )ד
       , מר שמעון אוזילבסקי והמפקח על הפרוייקטים הבהתאם להמלצות מהנדס המועצ  )ה

   סדרי העדיפויות שהומלצו ע"י אנשי המקצוע הם:, מר יוגב אלבז
  נועם ועוזה.  -2013לשנת 
  שלווה ואיתן.  – 2014לשנת 
  עין צורים ומשואות יצחק.  – 2015לשנת 

          נפש,  2000כמו כן פורסם ע"י משרד החקלאות כי יקיימו פיילוט ליישובים מעל   )ו
  . 2013ממליצים על מרכז שפירא כפיילוט לשנת 

  סדרי העדיפויות בהתאם להמלצות דלעיל.  מאשרת מליאת המועצה

  
  
  

  רחמים.רשמה: תמר                                                                  
  
  
  
  
  _________אשר: ______________מ

ראש המועצה  -  אשר אברג'ל    


