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 1מליאה מס'  ישיבת רוטוקולפ

 2018דצמבר ב 06 ,חמישי, יום טתשע" ו' בכסליו
גויטע , חיים יפתח, יובל אלימלך, פרג'ון שמעון, הבי מלי ז אדיר בניהו נעמן,  -ראש המועצה :נוכחים

 מגידיש, דוד דוד, קורץ שמואל יהודה, מירון מגידיש, שמעון אמור פרץ אילנה, דני אוחנה, סימן טוב

 לבבי נחום, בן חזן תומר, ביכלר יונה, יואב

 עובדי מועצה ומוזמנים. משתתפים:

 על סדר היום: 

 דברי פתיחה הדלקת נר חנוכה .1

 הצהרת חברי מליאת המועצה .2

    אישור מורשי חתימה מועצה אזורית שפיר .3

 מינוי נציגים לתאגידים העירוניים: מתנ"ס שפיר.  .4

 

 רב חיים דרוקמןההדלקת נרות חנוכה ודברי תורה מפי  .1
 

 חברי מליאהראש המועצה וטקס הצהרת  .2
"אני מתחייב/ת לשמור ראש המועצה וחברי המליאה מוזמנים אחד אחרי השני ומתחייבים לפי נוסח: 

 .ולמלא באמונה את שליחותי במועצה אזורית שפיר" אמונים למדינת ישראל

טוב, לכל המוזמנים ערב זה הוא ערב ערב  עידו ליבנה סגן ממונה על מחוז דרום במשרד הפנים:מר 

שמגיע עם  העול על הכתפיים לצדלכל השלטון המקומי. אלא למועצה אזורית שפיר  לא רק חגיגי

יש השלכות מרחיקות לכת  דעו לכם כי להחלטותיכם. זוהי זכות גדולה לשרת את הציבור תפקיד זה

החומר אחרי שלמדתם את החומר.  על התושבים. תלמדו ליצור שיתוף פעולה, להתווכח ותדיינו על

 דרך צלחה.מאחל לכולכם 

מורי פנחס אני מתרגש לראות את מורי ורבי חיים דרוקמן ואת מר יעקב בטיטו מנהל הבחירות:  

נבחרים נכבדים. תקופת הבחירות הייתה מעניינת וללא ספק הייתה חגיגה וכבוד ראש המועצה  נעמן,

מספר אנשים שליוו אותי בראש ובראשונה מנכ"ל המועצה דמוקרטית במיטבה. אני רוצה להודות ל

ת ועדת הבחירות שהייתה לעזר רב. מר אל מזכיר-בתגב' אלי דאובה שלא חסך בשום מאמץ. מר 

. בנימה אישית, לים להוציא את העבודה לפועלשבלעדיהם לא היינו יכואמסלם ודודו  כהן  מתי

. לסיום ראש המועצה אדיר בניהו נמצא בשפירשלי כתלמיד לשעבר של המועצה אזורית שפיר הלב 

 . ושיהיה בהצלחה נעמן התרשמתי ממך שאתה בן אדם קשוב מכבד ואציל נפש תודה רבה לך

 פנחסמר רבנו הרב חיים דרוקמן ברשות אבי מורי : ברשות מורנו ואדיר בניהו נעמן ראש המועצה

תושבים יקרים. לפני , נבחרים וואחיותי  יאחי ,ילדיי ,אישתי אילנית,נעמן מרים גב' ואימי מורתי  נעמן 

מספר שבועות תושבי מועצה אזורית שפיר עמדו על פרשת דרכים ונדרשו לבחור האם להמשיך 

 וכל אחד מכם הנבחרים הכריעלבחור לצאת לשינוי. בסופו של יום הבוחר בדרך שהמועצה פעלה או 

והחובה השקפת עולמו. לכולם יש את הזכות קיבל מנדט להביע את דעתו ולהביא לידי ביטוי את  כאן



 

אנו יוצאים לשליחות הציבורית הזו עם תחושת  . לייצג את הציבור ששלח אותם ולפעול כדי להשפיע

שנים מאתגרות של עשייה שאותה אנו  מצפות לנושליחות עצומה והתרגשות רבה לקראת הבאות . 

ושב בשולחן זה כדי לחולל מפנה של ממש נפעל בשיתוף פעולה מלא עם כל מי שישבים. הבטחנו לתו

ה של נושאים חשובים. אני מתחייב לשורבמועצה נשנה סדרי עדיפויות ונקדיש תשומת לב יתרה 

שהמועצה תהיה נגישה, מאירת עיניים ובעת תודעת שירות גבוהה עבור התושבים. נקים לראשונה 

ת במועצה לתושבים לכל לפנייה. מחלקה לפניות ציבור ונוודא שיש לתושבים מענה וכתובת אמיתי

נסלול כבישים חדשים שיקצרו את הדרכים  ונשפר את הכבישים הקיימים ובאיכות נשקיע בתשתיות 

כניות נקדם תנטפח ריאות ירוקות ואת מקומות תיירות והפנאי ניקח להישגים חדשים. חיי התושבים, 

וך נקדם רפורמה שתקדם את . בתחום החינונקדם את התעשייה והתעסוקה להתייעלות אנרגטית

ינוך נעודד חינוך נגדיל את תקציב החבתחום החינוך,  החינוך במועצה לאחד מהמובילים במדינה.

יש לפנינו עבודה רבה  ונשפר תשתיות טכנולוגיות.בקהילה בצה"ל, פעילות שירות משמעותי לערכים, 

רך חדשה. אני רוצה להודות רצנו על מנת שנוכל לצאת לדיבכל התחומים. נקדיש את כל כוחנו ומ

ים הרבות שאותן הקדיש לטובת המועצה אני מאחל מועצה היוצא מר אשר אברג'ל על השנלראש ה

 לו בריאות איתנה והצלחה בכל אשר יפנה.

יוסף מתחקר אותם הם בוחרים במשפט אחד  רבפרשת השבוע האחים יוצאים למצרים וכאשלסיום, 

 ם והוא: "כולנו בני איש אחד" כלומר כולנו אחים. גם אני עומד עלעל מנת לציין בו את טוהר כוונותיה

תכם לשליחות וחשוב לי לציין את העובדה שכולנו אחים. בעזרת ה' אנחנו נעשה וכן יוצא יחד אהד

 ונצליח למען התושבים היקרים ולמען עם ישראל. תודה רבה

 אישור מורשי חתימה מועצה אזורית שפיר .3
אדיר בניהו יהיו כדלקמן: מטעם המועצה כך שמורשי החתימה  חתימה שי מורשינוי הצעת החלטה: 

 . 025159260וגזברית המועצה יהודית אמור ת.ז   066542143נעמן ת.ז 

וגזברית המועצה   066542143אדיר בניהו נעמן ת.ז מורשי החתימה מטעם המועצה יהיו  החלטה:

לשם  יםעל כל המסמכים הנדרשים ע"י הבנקהנ"ל מוסמכים לחתום .  025159260יהודית אמור ת.ז 

 ניהול החשבון לרבות צפיה ופעילות באמצעות האינטרנט ולרבות אישרור טופסי פתיחת החשבונות

 . .השונים כפי שיתבקשו ע"י הבנקים

 פה אחד. מאושרת ההחלטה 

 מתנ"ס שפיר מינוי נציגים לתאגיד .4
אדיר בניהו נעמן ת.ז מן: ראש המועצה כדלק מינוי נציגים לתאגיד  מתנ"ס שפירהצעת החלטה: 

 .025159260ת.ז ר  ואמיהודית וגזברית המועצה  066542142

 אדיר בניהו נעמן ת.ז ראש המועצה : )ע"ר( מינוי נציגים לתאגיד מתנ"ס שפירמוחלט  על  החלטה:

 פה אחד.  מאושרת ההחלטה .025159260ת.ז ר  ואמיהודית וגזברית  המועצה   066542142

 ישיבת המליאה החגיגית ננעלת בשירת המנון התקווה.

 

 רשמה: בתאל אינגידאו

 

 

 



 

 

 

 


