
 

 

 4.3.2019 מתאריך  2 מספר  פרוטוקול מליאה

 יואב מויאל,.נובל, דוד מזרחי, אוסי וינטר,  -בןבקי אופיר, שגיא קליין, ארבל ראייל בלום,  משתתפים:

לבן,  -קובי דרשר, עז עפרוני, יובל ברזילי, אורן בר חורש,  –מיכל זיו רויטל טריפלר, רועי פטריק, עו"ד אודי בר,  נוכחים:

 גל, אורן קורין, עירית שחר, יעל חביב. -איילת ביגר, רינה פרץ נעמי בקר, 

 חורש -מיכל זיו : רשמה
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 עדכונים. .2

 . 07.02.2019מתאריך  75ואישור פרוטוקול     20/02/2019מיום  01 אישור פרוטוקול מליאה .3

הצגת תכנית עבודה: איכות הסביבה , בריאות וגיל שלישי, מחלקת שירותים חברתיים ומרכז טיפולי  .4

 ומתנ"ס 

 למשפחת בן דוד. בספיר דירת מועצהמכר של  .5

 

 מינויו במשרד הפנים.ביר את סיבת עיכוב הסו אודי בר ממושב פארן – המיועדראש המועצה הציג את חבר המליאה 

. 

 .סבב הכרות נערך

 קשייבדהוחלט  – 12.3.2019וביום שלישי  7.3.2019התקיים דיון בדבר קיום מליאה נוספת ביום חמישי 

יואב מויאל נציג ישוב ספיר קורא  את נוסח ההשבעה הקבוע בחוק, כדלקמן : " אני מתחייב לשמור אמונים  .1

 שליחותי במועצה."למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 מעדכן: ראש המועצה אייל בלום .2

  קשורתית טובה לערבה.תחשיפה  מהווה מוצלח מאוד,  עאירו –מרוץ גראן פונדו 

  עלויות וצפי לפתרוןהגורמים המטפליםלחלופות הקיימות,  תועכשווי תהיסטוריסקירה –מובלעת צופר ,. 

  פרויקטים מחוללי  והשני "חברה וקהילהבנושא " האחד  קולות קוראים. 2פרסמה  תחטיבה להתיישבוה

, דווח וניתן הסבר על הפרויקטים והבקשות שהוגשו מטעם לקולות הקוראים ניתן הסבר מפורט –שינוי 

 .המועצה לשני הקולות הקוראים כאמור

 ניתן הסבר על תפקידה של היחידה  – 6.3.2019של משרד הביטחון ביום רביעי  תביקור היחידה להתיישבו

 בסיור. הוהנושאים שהמועצה תעל
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 ומתנ"ס  הצגת תכנית עבודה: איכות הסביבה, בריאות וגיל שלישי, .4

  )מצורפת המצגת(. של היחידה לאיכות הסביבה ע"י מנהלת המחלקה יעל חביבהוצגה תוכנית עבודה 

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

תוכנית עבודה 2019 
pptx.יחידה סביבתית מצומצם

 

 )מצורפת המצגת(.הוצגה תוכנית עבודה של בריאות וגיל שלישי ע"י מנהלת המחלקה עירית רווה שחר 

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

 

בריאות וגיל שלישי - 
pdf.2019 תכנית עבודה לשנת

 

 איילת ביגר )מצורפת המצגת(. -הוצגה תוכנית עבודה של מרכז קהילה ע"י מנהלת מרכז קהילה 

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

 

תכנית עבודה מרכז 
ppt.2019 קהילה למליאה

 

 

 למשפחת בן דוד.בישוב ספיר  2עומר מספר ברחוב  בספיר דירת מועצהמכר 

ובו הסבר מפורט  20/02/2019בפני חברי המליאה הונחו המסמכים הבאים : מכתבה של מנכ"לית המועצה מיום 

חוזה מכר מותנה עליו חתמו  השמאי עמיר עזר , שנערכה ע"י  20/01/2019ו"ד שמאית של הנכס מיום בנושא העסקה, ח

. אייל בלום מסר את הרקע לבקשת המכר לרבות 24.2.19הרוכשים, חו"ד משפטית של עו"ד רועי פטריק מיום  

ואינה משליכה על מדיניות וכן כי ההחלטה נוגעת רק לעסקה זו  בויות שניתנו ע"י מליאת המועצה הקודמתיהתחי

מבחינה משפטית  ע"י עו"ד רועי פטריק  על אופן התנהלות המועצה משפטית ניתנה סקירה. המועצה באופן כללי

המכר מותנה באישור מליאת  הנכס. תהנדרשים למכירהמשפטיים החלים עליה והתנאים והכללים  , החוקיםןיבעני

אין מניעה  המשפטית המועצה ובאישור משרד הפנים ולא יצא אל הפועל ללא קבלת אישורים אלו.  בהתאם לחו"ד

 לביצוע עסקת המכר בכפוף לקבלת אישור המליאה ומשרד הפנים.

מכר שהוצג בפני למורן ודוד בן דוד בהתאם להסכם ה 2מס'  עומרברחוב  לאשר את מכירת הנכס הוחלט פה אחד

 .לאישור משרד הפנים ובכפוףהמליאה 

 

 

 
 

                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה                                                                                         ראש המועצה                                            


