
 

  

 22/50/29מיום  22/04פרוטוקול מליאת מועצה  

 משתתפים 
 ראש המועצה - מר עודד הלפרין

 חבר קואליציה  -  ד"ר איציק מלכה
 חבר קואליציה   - מר אורי באואר

 חבר קואליציה   - מר ניר דגן
 חבר קואליציה   -ערן וייסמן מר 

 חברת קואליציה  -  גב' יפעת טל
 חבר אופוזיציה  - מר אליהו גבאי

 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה  - און-מר אריאל בר 

 חסרים 
 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי

 נוכחים 
 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 

 ר המועצה ובל שוב, גזבי

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
וכן   2020דוח כספי ודוח ביקורת מפורט לשנת  -דוחות הביקורת מטעם משרד הפנים אישור  )3

 המצ"ב.  11/22ועדת הביקורת כמפורט בהצעת החלטה   המלצות
  12/22משכר מנכ"ל, כמפורט בהצעת החלטה  85%ל   70%אישור הגדלת שכר גזבר המועצה מ  )4

 המצ"ב.
 . 13/22כמפורט בהצעת החלטה , תכנון ומדידות, 629הגדלת מסגרת תב"ר   )5
  641והגדלת תב"ר  65פיתוח שכונת בנימין שלב ב' וצומת חיבור לכביש  657אישור הקטנת תב"ר  )6

 המצ"ב.   14/22, כמפורט בהצעת החלטה בינוי בית כנסת בשכונת כרמי בנימין
 , לידיעת החברים. 2021הצגת דוחות כספיים מבוקרים של המתנ"ס לשנת  )7
  15/22כות לאישור התמיכה לעמותת גיל הגליל, כמפורט בהצעת החלטה פרוטוקול ועדת תמי )8

 המצ"ב.
 

1(  

 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים:

 מועדון אביב החדש.  .א
 מתחם כושר בפארק.  .ב
 בית כנסת בנימין.  .ג
 סיום פיתוח שלב א' בנימין.  .ד
 בית מלון צומת גזית.  .ה
 .תחנת משטרה .ו

 
 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 יום העצמאות ויום הזיכרון.  .א
 מיחזור.  .ב
 .65סיבים אופטיים, דואר, כביש  .ג
 קב"ט מוסדות חינוך.  .ד
 סדרות לכלל הקהילה.  .ה

 
 



 

  

2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 

3(  

המבקרים מטעם משרד הפנים  השנתיים (הכספיים והמבוקרים) של  דוחות הביקורת    מאשרת את המועצה  
ולהנחות את בעלי התפקידים לקיים את המלצות    לאחר שקיבל את התייחסות ועדת הביקורת   2020לשנת  

 .11/22, כמפורט בהצעת החלטה הביקורת
נערכה  ו  הוחלט כי אחת לרבעון יוצג למליאה סטטוס כינוסי ועדות  לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים,

 הצבעה. 
, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם  חברי ההנהלה שנכחו בדיון  7הצביעו    -בעד  

 הוא בדיון. 
  2020דוחות הביקורת השנתיים של המבקרים מטעם משרד הפנים לשנת  בעניין    11/22לפי כך הצעת החלטה  

 מאושרת פה אחד. 
 

4(  

, כמפורט בהצעת  שכר מנכ"ל  85%שכר מנכ"ל ל    70%הגדלת שכר גזבר המועצה מ    מאשרת אתהמועצה  
 . 12/22החלטה 

 גזבר המועצה יצא מהמליאה לצורך הדיון בהחלטה זו. 
 נערכה הצבעה.  לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים,

חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    7הצביעו    -בעד  
 הוא בדיון. 

 בעניין העלאת שכר גזבר המועצה מאושרת פה אחד.   12/22החלטה  לפי כך הצעת 
 
 
 

5(  

  ש"ח   1,000,000ב    במקום  ₪,  500,000, תכנון ומדידות בעוד  629הגדלת מסגרת תב"ר    מאשרת אתהמועצה  
 .13/22כמפורט בהצעת החלטה  

המליאה לצורך  לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, הוחלט שאחת לתקופה יגיע מהנדס המועצה לדיוני  
מתן סקירה כללית על מצב התשתיות, התקדמות פרויקטים וכו' (נכון לגבי כלל אנשי המקצוע של המועצה)  

 ונערכה הצבעה. 
חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    7הצביעו    -בעד  

 הוא בדיון. 
 , תכנון ומדידות מאושרת פה אחד. 629דלת מסגרת תב"ר  בעניין הג  13/22לפי כך הצעת החלטה  

 

 

6(  

והגדלת מסגרת    ₪    800,000ב    שכונת בנימין של ב'פיתוח    -  576מסגרת תב"ר  קטנת  ה  מאשרת אתהמועצה  
 . 14/22, כמפורט בהצעת החלטה ₪  800,000ב  בינוי בית כנסת בשכונת כרמי בנימין - 641תב"ר 

 נערכה הצבעה.  לחברים,לאחר שניתנה זכות הדיבור  



 

  

חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    7הצביעו    -בעד  
 הוא בדיון. 

פיתוח שכונת בנימין של ב' והגדלת מסגרת    -  657הקטנת מסגרת תב"ר  בעניין    14/22לפי כך הצעת החלטה  
 . מאושרת פה אחדנימין בינוי בית כנסת בשכונת כרמי ב - 641תב"ר 

 
 
 

7(  

 
 לעיון חברי המועצה. , 2021הכספיים של המתנ"ס לשנת    מובא בזה לעיונכם הדוחות

התנהל דיון בנושא הדוחות  , לעמליה פוטל, רואת החשבון של מתנ"ס כפר תבור  לאחר שניתנה זכות הדיבור
הקצבות  לסעיף    געבנו   למתנ"סים מטעם החברה  ופירוט  רות  ההב   שהוצגו. חברי המליאה מבקשים לקבל 

 . ₪ 850,000בו הקצתה החברה למתנ"סים הקצוות בשווי כסף בגובה   )11(באור 

 ף ההקצבה היעודית של המועצה למתנ"ס. בנוסף, הוחלט לקיים דיון בנוגע לסעי
 
 
 

8(  
 
 

, כמפורט  פרוטוקול ועדת התמיכות של המועצה לאישור התמיכה לעמותת גיל הגליל  מאשרת את המועצה  
 .15/22בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 
חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    7הצביעו    -בעד  

 הוא בדיון. 
מותת גיל  פרוטוקול ועדת התמיכות של המועצה לאישור התמיכה לע בעניין    15/22לפי כך הצעת החלטה  

 מאושרת פה אחד. הגליל 
 
  
 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 

 

 אוהד חנוכה  -רשם 
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