
 

 תוכן

 

 

 2 ......................................................................................... דיווח ראש המועצה

 2 ....................................................................... פרידה מחבר מליאה מאור יפרח

 3 ............................................................................................ חות מבוקרים"דו

 3 ...................................................................................... קציבים מוניציפלייםת

 4 ............................................................................................... תב"רים אישור

 5........................................................................................נסיעת ראש המועצה

 

   



 

 

 

 42 מספר פרוטוקול מליאה

 2018במאי  10מיום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 

ראש המועצה, מאור יפרח, אליהו יפרח, יעקב יפרח, יורם ישרים ,  -אשר אברג'ל נוכחים:

יונה ביכלר, עשהאל ידעי, מיכאל רחמני,  מקסים בן כליפה, מירון מגידיש, יפתח חיים, יובל 

 , ששון איובי.מיכאל רחמניאלימלך, שמעון לאופר, רחמים מועלם, 

 .רסקאיאל -אלי דאובה, יהודית אמיר, בת שתתפים:מ
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  דיווח ראש המועצה .1

 משתתפים בצערו של יובל אלימלך על פטירת אביו.

 ש, רוב ההכנות ועצה עברה בשעה טובה לבניין חדהמ -מעבר למבנה מועצה חדש

הכרוכות במעבר הושלמו. אני מודה לכל הצוות ההנדסי והאדמיניסטרטיבי שעסקו 

במלאכת המעבר. המבנה עוצב באופן כזה שישלב בין צניעות לבין יופי. ללא ספק 

 בניין שמכבד את מועצה אזורית שפיר.

 

 מחבר מליאה מאור יפרחפרידה  .2

הגיש את התפטרותו מחברות המועצה. נפרדים ממאור יפרח בדברי תורה  מאור יפרח 

ועדות מוצע למנות את יעקב יפרח כחבר ב .לים את יעקב יפרח בברכת ברוך הבאומקב

 חבר בהן, לרבות מינויו ליו"ר בועדות שמאור יפרח היה יושב הראש שלהן.שמאור יפרח היה 

 ת ווועדהכל כחבר ב יעקב יפרח את מינויו של מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:

  כיו"ר בהן.כחבר ו שימשמאור יפרח אשר 



 

 

 דוחות מבוקרים .3

ת המועצה מציגה את , גזברימוצג בפני חברי המליאה דוח כספי של חברת י.ש. גת בע"מ

 .המגמות  בדו"ח

 .₪ 90,631 עומד על חברות  מס ניכוי לאחר 2017רווח לשנת ה

 מדוע הרווח השנתי נמוך? ם:רחמים מועל

ומבצעת תחזוקה  של מנהלת חברה ייעוד חברת י.ש. גת בע"מ  הינו  ראש המועצה:

 פיתוח ולכן כאן עניין הרווח לא משמעותי.אזור התעשייה ו

דוח כספי מבוקר של חברת י.ש. גת המליאת המועצה מאשרת פה אחד את  החלטה:

 בע"מ.

 תקציבים מוניציפליים. 4

 . 2018תקציבים מוניציפליים של הוועדים המקומיים לשנת   חברי המליאה בפני יםמוצג

גזברית המועצה מציינת כי חלק מהתקציבים אושרו בישיבות הקודמות וכי לאחר ישיבות 

מועלים לאישור מליאת המקומי עם הוועדים ואישורם ע"י אסיפה הכללית של הוועד 

 המועצה.

 בש"ח   2018תקציב  ישוב

 488,914 זרחיה

 504,250 שלווה

 743,238 שפיר 

 383,873 רווחה

 314,564 קוממיות

  2018עדכון תקציב 

ישוב  תקציב  תקציב מאושר 
 מעודכן

 1,653,893 2,119,138 משואות יצחק

847,163  818,460 אבן שמואל  

  
 עין צורים

369,085 423,551 

 

תקציבי היישובים יועלו לאתר המועצה תחת לשונית יישובים.  : אני מנחה כיראש המועצה

 התושבים יוכלו לראות את הביצועים ואת תקציבי יישובם. שכך, 

ה, שלווה, זרחיאת תקציבי היישובים:  לאשר פה אחדמליאת המועצה מחליטה  החלטה:

 .2018שפיר, רווחה וקוממיות. לשנת 

אות יצחק, מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר את עדכון תקציב יישובים משו החלטה:

 .2018אבן שמואל ועין צורים לשנת 



 

 

 תב"רים:אישור  .5

 טבלת תב"רים מוצגת בפני חברי המליאה

 הנושא ישוב

הסכום 
הכולל של 
התב"ר 
 בש"ח

 ₪הגדלה 
 

 ₪הפחתה 
 

הסכום 
הנדרש 
 לאישור

 הסבר מקור המימון

 זבדיאל

הקמת גן 
ילדים 
מושב 
 זבדיאל

739,711   
 

739,711 
 

 מפעל הפייס
 

 עוזה
מועדון רב 
תכליתי 

 מושב עוזה
  הקרן לפיתוח 300,000  300,000 

 כללי
הנגשת 
מבנה 
 מועצה

  הקרן לפיתוח 80,000  80,000 

 חינוך

בניית 
מ.מדעי 
השלמת 

פרוגרמה , 
 יסודי שפיר

 134,670  
134,670 

 
  משרד החינוך

 כללי

שדרוג 
ותאורת 
מתקני 
ספורט 

 קהילתיים

  קרן לפיתוח 5,933  5,933 

 כללי
רכישת 

ציוד לחדר 
 כושר

 50,000  50,000 
השתתפות 

 בעלים
 

אבן 
 שמואל

בית כנסת 
באבן 
 שמואל

  הקרן לפיתוח 950,000  950,000 

עין 
 צורים

מדרכות 
כבישים 

ותאורה עין 
 צורים

 
110,000 

 

 
110,000 

 
110,000 

העברה לתב"ר 
1241 

 
ביטול תב"ר 

1246 

 

 עוזה
 מקווה

 עוזה מושב
  הקרן לפיתוח 80,000  80,000 

 



 

 התב"רים הנ"ל.כל אחד ממליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:

שדרוג כבישים ומדרכות  4/2017 פרליאת המועצה מאשרת הגדלת חוזה מסמ :החלטה

 .בהמלצת מהנדס המועצה 50%איתן עד מושב 

 ראש המועצה נסיעת .6

 בת ארבעה ימים לחו"ל על חשבוןראש המועצה מבקש את אישור המועצה לנסיעה 

בנושא איכות תערוכה לצורך השתתפות בנפת אשקלון  איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 בברלין. הסביבה

אני רואה בכנס זה הזדמנות טובה ללמוד על חידושים בנושא איכות  ראש המועצה:

 משנה לשנה. הסביבה שהולך ומתקדם

את נסיעת ראש המועצה )ראש המועצה לא  פה אחד מליאת המועצה מאשרת החלטה:

 השתתף בהצבעה(.

 ישיבת המליאה מסתיימת בטקס חגיגי של התקנת מזוזה במשרד ראש המועצה.

 

 

 

X
אשר אברג'ל

ראש מועצה
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