
 

 

 14.3.2019 מתאריך  4 מספר  פרוטוקול מליאה

 .שגיא קלייןנובל, דוד מזרחי, אוסי וינטר,  -בןבקי אופיר, ארבל ראייל בלום,  משתתפים:

אורן קורין, נועה זר, כרמל הר, אלעזר לבן,  -קובי דרשר, אורן בר חורש,  –מיכל זיו רויטל טריפלר, אודי בר,  נוכחים:

 פויטונגר.

 .יואב מויאל :חסרים

 

 :סדר היום

 האצלת סמכויות מוניציפאליות לוועדים המקומיים. .1

 ., מחלקת הנדסהמחלקת גיוס משאבים, מחלקת חינוךוועדה חקלאית ,הצגת תכניות עבודה:  .2

 .להשלמת פרויקט הקמת אולם הספורט בספיר  JNFמ הלוואה בקשה נטילת .3

 אישור הגדלת תב"ר .4

 

 דיון והחלטות:

רויטל טריפלר, סקרה בפני המליאה מהם תחומי האחריות המוניציפאליים בהם המועצה  מנכ"לית המועצה, .1

 בישובים  לפי הפירוט הבא:  םהמקומיי םמאצילה לוועדי

 משחקים, גני ילדים, נוער, ביטחון, ביוב ואספקת מים.תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני  -מושב פארן

 תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני משחקים, גני ילדים, נוער, ביטחון, ביוב ואספקת מים. - חצבהמושב 

 תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני משחקים, גני ילדים, נוער, ביטחון, ביוב ואספקת מים.  -עין יהבמושב 

 תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני משחקים, גני ילדים, נוער, ביטחון, ביוב ואספקת מים. –צופר מושב 

 תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני משחקים, נוער, ביטחון ואספקת מים. -צוקיםישוב 

 תברואה והדברה, נוי ציבורי וגני משחקים, נוער, ביטחון, ביוב ואספקת מים. –עידן מושב 

 נוער. -ספירישוב 

 להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לפי המפורט מעלה. פה אחד: לאשר הוחלט

 

 : ועדה חקלאית, גיוס משאבים, מחלקת חינוך ומחלקת הנדסה: 2019הצגת תכניות עבודה לשנת  .2

 )מצורפת המצגת(. 2019הציג את תכנית העבודה לשנת  ,ועדה החקלאיתיו"ר הו ,אורן קורין       

 וענתה על שאלות שעלו בדיון.  2019הציגה את הצעת התקציב לשנת  ,גזברית המועצה ,רויטל טריפלר

 .במליאות הבאות קליטה, הכשרות קרקע ומים יבנושא דון המליאה מבקשת ל

  <<2019מצגת ועדה חקלאית 

 

 

 

 

 

https://www.arava.co.il/uploads/n/1555405845.9926.pdf


 

 )מצורפת המצגת(. 2019הציגה את תכנית העבודה לשנת  ,מנהלת גיוס משאבים במועצה ,נועה זר

 וענתה על שאלות שעלו בדיון. 2019הציגה את הצעת התקציב לשנת  ,גזברית המועצה ,רויטל טריפלר

 << 2019מצגת גיוס משאבים 

 

 )מצורפת המצגת(. 2019הציג את תכנית העבודה לשנת  ,מנהל מחלקת חינוך ,אלעזר פויכטונגר

 ל שאלות שעלו בדיון.וענתה ע 2019הציגה את הצעת התקציב לשנת  ,גזברית המועצהרויטל טריפלר, 

 אות.מליאה מבקשת שמנהלי בתי הספר והגנים יבוא להציג את עצמם ואת המסגרות במליאות הבה

 << 2019מצגת מחלקת חינוך 

 

 

 )מצורפת המצגת(. 2019לשנת מחלקת הנדסה  הציגה את תכנית העבודה של  ,מהנדסת המועצה ,כרמל הר

 וענתה על שאלות שעלו בדיון. 2019הציגה את הצעת התקציב לשנת  ,גזברית המועצה ,רויטל טריפלר

 << 2019מצגת מחלקת הנדסה 

 

ו את פרויקט אולם הספורט שנמצא בתכנון וקיבל תמיכת קרן המתקנים נועה זר ואייל בלום ראש המועצה הציג .3

, על מנת להשלים את הפרויקט נדרש מימון נוסף שאושר ע"י  קק"ל ארה"ב  במסגרת מתן  ₪מיליון  6.4בסך של כ

 עד לגיוס תרומה על ידם לפרויקט.   $( מיליון  1לוואת גישור עומדת בסך של אחד )ה

 אינהההלוואה  למימון השלמת הפרויקט , $מיליון  1ליטול הלוואה בסך  אולם הספורטלצורך השלמת פרויקט  הוחלט:

 נטילת ההלוואה מותנת באישור משרד הפנים. ומועדה עד לגיוס התרומה, נושאת ריבית 

 ארה"ב. JNFמיליון $ , הלוואה מ 1אולם ספורט בספיר בסך  782לאשר פה אחד הגדלת תב"ר  :הוחלט  .4

 

 

 
 

                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה   ראש המועצה                                                                                                                                  
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