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 45מליאה מס' פרוטוקול 

 2018 אוגוסטב 28 שלישיתשע"ח יום  י"ז באלול
 

יכאל רחמני, רחמים מועלם, עשהאל ידעי, יורם מיעקב יפרח,  ראש המועצה, -אשר אברג'ל נוכחים:

 ישרים, ששון איובי, יונה ביכלר, מקסים בן כליפה.

ן ינמץ, שמעון לאופר, בנימימירון מגידיש, יובל אלימלך, יפתח חיים, אליהו יפרח, אריה שטי לא נכחו:

 חג'ג'.

 ל אינגדאו.א-אלי דאובה, יהודית אמיר, אלי כהן, בת משתתפים:

 על סדר היום: 
 דיווח מנהל מחלקת חינוך לגבי פתיחת שנת הלימודים תשע"ט .1

 אישור פרוטוקולים .2

 הסמכת פקח איכות הסביבה .3

 והחלטה, דיון המלצות ועדת חינוך .4

 1-6 2018דו"ח כספי   .5

 תב"רים אישור  .6

 המלצת המועצה לעניין מספר חברי ועד מקומי ביישובי המועצה .7

 ופתיחת חשבון בנק בתי ספרחתימה  מורשי אישור .8

 ף לסדר היום של ישיבת מליאה זו את הנושאים הבאים:אני מבקש להוסי ראש המועצה:

 1-6  2018 ישור דו"ח רבעוניא .1

 אישור המלצות ועדת חינוך  .2
 מספר חברי ועד מקומי ביישובי המועצההמלצת המועצה לעניין  .3

 .1-6 2018ספת לסדר היום אישור דו"ח רבעוני תומאושרת  החלטה:

 .והחלטה , דיוןדר היום אישור המלצות ועדת חינוךתוספת לסמאושרת  החלטה:

מאושרת תוספת לסדר היום המלצת המועצה לעניין מספר חברי ועד מקומי ביישובי החלטה: 

 .המועצה

 מנהל מחלקת חינוך לגבי פתיחת שנת הלימודים תשע"טדיווח  .1
 אלי כהן: ביום ראשון הקרוב תפתח שנת הלימודים תשע"ט. 

 גני הילדים:

 סיום עבודות תשתית  לאחרגני ילדים חדשים   ובאלומה ייפתח גני הילדים במועצה מוכנים לפעילות. 

בחודש אוקטובר עם חיבורם  וייפתחהגנים, מבחינת המועצה הושלמו  והצטיידותהחשמל הכנת 

 לחשמל.

 היום נערך יום היערכות לגננות במהלך היום הועברו הנחיות מקצועיות לצוות הגננות במועצה.

 בתי ספר יסודיים:



 

 ספר תחזור לנהל את בית הספר השנה. לטובת מנהלת בית ה -בית ספר יסודי אבן שמואל

עוד שלוש כיתות  לכך, ייפתחוצוות המורים ייפתח חדר מורים חדש ומשודרג. בנוסף 

 מונגשות אקוסטית.

 שנה תפתח שכבת כיתה ג' וייפתחו עוד שתי כיתות א' וב' נוספות. ה -תתמ"ד 

 יחזור לנהל את הרב רפאל שלום  ית המשפט פסק כי המנהל הקודם ב-בית ספר יסודי שפיר

ית הספר את נמסר כי יינתן לב מחוז דרום משרד החינוךבית הספר היסודי לאחר חופשה. מ

יוכל לצמוח ולצמצם את הפערים הספר  על מנת שביתשדרשה המועצה כל הסיוע והתמיכה 

 הקיימים בבית הספר. 
 

 אישור פרוטוקולים .2
 .נשלח מבעוד מועד לחברי המליאה 44פרוטוקול מליאה מספר 

 .44מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר  החלטה:

 הסביבההסמכת פקח איכות  .3
לעבוד במועצה כפקח איכות הסביבה. אני מבקש לאשר את התקבל  יאיר לבבי: מר מנכ"ל המועצה

 יוכל לפעול כפקח. כך ש היועץ המשפטיבכפוף לאישור  ח איכות הסביבה. הסמכתו כפק

כמפקח לאכיפת חיקוקים  201309960ת.ז  יאיר לבבי : "מוחלט למנות את מר עמוצחלטה הההנוסח 

ודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( וחוקי העזר שעל פיה בתחומי המועצה ולרבות שעפ"י פק

ך , ולשם כ1984-החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד

 לפקודת המועצה המקומיות, בתחום המועצה". 26להקנות לו את הסמכויות שעפ"י הוראות סעיף 

, פקח איכות הסביבהפעול כליאיר לבבי מאשרת פה אחד את הסמכת מליאת המועצה  החלטה:

 .של המועצה היועץ המשפטי על ידי לאישור  בהתאם לנוסח ההחלטה המוצע, ובכפוף 

 

 חינוך המלצות ועדת .4
בבית ספר  החינוך במועצה ובפרטבכל המוסדות  ועדת חינוך ממליצה לפתוח את שנת הלימודים

האירועים בחופשת הקיץ בה עודכנו ההורים באופן שוטף על יסודי שפיר לאור התפתחויות 

על מה  ההתפתחויות ולאור דיונים ממושכים עם משרד החינוך שבה מנהלת המחוז לקחה אחריות

סיוע לבית הספר שתתרום . בהתאם לכך גובשה מעטפת שקרה בבית הספר בשנים האחרונות

 ,כל המעטפת שהמועצה ביקשה אושרהש הפערים ולאור העובדהצמצום לוחות הזמנים לצמצום ל

 .פרסונה מתאימההטרם נמצא כולל קבלת תקן למנהל פדגוגי ש

 .גם בבית ספר שפירלסיכום, ועדת החינוך ממליצה לפתוח את שנת הלימודים 

  בין חברי המליאה לגבי נושא זה התקבלה החלטה. לאחר דיון

בנוסף,  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת שנת הלימודים בבית ספר שפיר. החלטה:

רד מליאת המועצה מנחה את מנהל מחלקת החינוך להטמיע את כל מעטפת הסיוע שהתקבלה ממש

החינוך לטובת בית הספר תוך כך מנהל מחלקת חינוך יגביר את נוכחותו בבית הספר לפחות פעם 

 וגי.בשבוע עד לקליטת מנהל פדג

  1-6/2018 דו"ח כספי  .5
 אש"ח.  48הסתיים בעודף של  הדו"ח דו"ח הכספי מוצג בפני חברי המליאה.ה



 

משרד הפנים העביר למועצה אומדן של מענק איזון אשר בפועל  כי  האני מזכיר  גזברית המועצה:

אנחנו . אש"ח 760תוכנה ע"פ האומדן וכרגע יש פער בהכנסות של  2018קוצץ , הפעילות לשנת 

ומקווה שסוגיה זאת תיפתר   בנוגע לקיצוץ בתקציב מענק האיזון עדיין במשא ומתן מול משרד הפנים

 בקרוב .

 פה אחד 30/6/2018ליום דו"ח כספי את ה חברי מליאת המועצה מאשרים  :החלטה

 תב"רים  .6
 י חברי המליאה טבלת התב"רים הנ"ל:מוצגת בפנ

 

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

 18/2018  עבודות פיתוח בית תרבות שלווה חוזהמליאת המועצה מאשרת הגדלת היקף  החלטה:

 המועצה.בהמלצת מהנדס  50%עד 

 05/18מליאת המועצה מאשרת הגדלת היקף חוזה עבודות שדרוג כבישים במושב שפיר  החלטה:

 בהמלצת מהנדס המועצה. 50%עד 

 מלצת המועצה לעניין מספר חברי ועד מקומי ביישובי המועצהה .7
 ועדים המקומיים יהיה כדלהלן:והמועצה ממליצה כי מספר חברי הועד שיכהנו ב

 חברים. 7 -שמואל )שני היישובים הגדולים במועצה(מרכז שפירא ואבן  .א
 חברים.  5ביתר יישובי המועצה יכהן ועד בן  .ב

  

 הסכום הכולל הנושא תחום /ישוב
 התב"רשל 
 בש"ח

 ₪הגדלה   
  

הפחתה 
₪ 

  
הסכום הנדרש 

 בש"ח לאישור
 הסבר  מקור המימון

סימון והתקני  כללי 
 בטיחות 

משרד   93,280    93,280  
 התחבורה 

 

שדרוג כביש  עוזה 
 מושב עוזה

  630,000 
 

   630,000 
 

משרד  
 התחבורה

  

מרכז  
 שפירא

תשתיות 
כבישים מרכז 

 שפירא

משרד  405,000  405,000 
 התחבורה 

 

עבודות  ביוב 
תשתית ביוב 
 ישובי המועצה 

קרן  500,000  500,000 
לעבודות 

 פיתוח 

 



 

 ופתיחת חשבון בנק בתי ספרחתימה  שימוראישור . 8

 בית ספר יסודי שפיר.א 8

 שלום רפאל שרגא מרשפיר  הוספת מורשי חתימה בחשבון בנק בית הספר החלטה:

 .אחד פה תמאושר 026933911ת"ז:

 . 026933911מר שלום רפאל שרגא ת"ז: המורשי החתימה יהי

הבנק לשם  לחתום על טופס פתיחת חשבון ועל כל המסמכים הנדרשים על ידי ךלמעלה מוסמ הנזכר

 ניהול החשבון לרבות צפייה באינטרנט.

 

 אולפנת מרכז שפירא.ב 8

חתימה בחשבון בנק זה הינם מר בן  פתיחת חשבון נוסף עבור אולפנא מרכז שפירא. מורשיהחלטה: 

 פה אחד.ושרת מא 39907001ואירני דביר מתתיהו ת"ז:  32256950ציון שטראוסמן ת"ז :

 

הבנק  על טופס פתיחת חשבון ועל כל המסמכים הנדרשים על ידי למעלה מוסמכים לחתוםם הנזכרי

 לשם ניהול החשבון לרבות צפייה באינטרנט.

 

להעלות את נושא הגזם במרכז שפירא. ביישוב יש ערימות גדולות של גזם עשהאל ידעי: אני רוצה 

בשל עבודות הגיזום לקראת תקופת החגים, מציע שבכל פעם שיבוצע גיזום ללא תיאום, המועצה 

 תבצע איסוף ותחייב את ועד היישוב.

וי של אלי דאובה: מזכיר היישוב במרכז שפירא החל בעבודות גיזום מבלי להתחשב בתכנית הפינ

 המועצה. 

ראש המועצה: נא להוציא חוזר מנכ"ל לכל הוועדים לגני נוהל הגיזום ולדאוג שיהיה פינוי שוטף ולאחר 

 מכן במידת הצורך לבצע התחשבנות עם ועד היישוב. 

שנה טובה ומבורכת. כולם מוזמנים להרמת כוסית לברך ולהתברך יחד עם הנהגות היישובים, 

  המתנדבים ועובדי המועצה.

 אל אינגדאו-רשמה: בת

X
אשר אברג'ל

ראש המועצה

 


