
 

  

 22/01/23מיום  22/01פרוטוקול 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 וייסמןמר 

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

 חברת קואליציה  -  ד"ר מירה המאירי :חסרים
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה  - און-מר אריאל בר 

 

 המועצה.  אוהד חנוכה, מנכ"ל -נוכחים 
 .ב, מ"מ מנהל המתנ"סעדי יני 

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
,  01/22כמפורט בהצעת החלטה מס'    2022הצגה ואישורה של תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת   )3

 המצ"ב.
 , המצ"ב. 02/22מכירת גג מבנה הוועדה, כמפורט בהצעת החלטה  )4
 , המצ"ב. 03/22הצעת חוק עזר למועצה, חוק עזר לכפר תבור (רוכלות), כמפורט בהצעת החלטה   )5
 , המצ"ב. 04/22, כמפורט בהצעת החלטה  2019דרכות בכפר , כבישים תשתיות ומ662סגירת תב"ר  )6
 , המצ"ב.05/22תקשוב, כמפורט בהצעת החלטה   -, שדרוג ציוד בי"ס 677סגירת תב"ר  )7
,  06/22משכר מנכ"ל, כמפורט בהצעת החלטה    90%ל    85%אישור הגדלת שכר מהנדס המועצה מ   )8

 המצ"ב.
 

 

1(  

 דיווחי ראש המועצה 

 סטטוס פרויקטים:ראש המועצה מדווח על 

בנייה .א היתר  בנימין התקבל  כנסת  גיוס    - בית  הנושא לאחר  ימינה לטובת  מימינה  הסטת הלוואה 
 כספים ממשרד התחבורה. 

 ורד. -ריבוד שכונת הברושים רחובות ברוש ו .ב
 מנהלת המגורים של צהל.  .ג
 מכרז לגמרים שכונת בנימין משתלבות וריבוד.  .ד
 סיבים אופטיים.  .ה
 סככה כפולה.  .ו

 
 המועצה מדווח על נושאים שוטפים: ראש 

 מחזור אריזות.  .א
 תאגיד מים ומט"ש.  .ב
 מכרז קב"ט מוסדות חינוך.  .ג
 עגלת קפה במוזיאון.  .ד

 



 

  

2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 

3(  

ידי עדי יניב, מ"מ מנהל המתנ"ס  כניות העבודה של המתנ"סות   מאשרת אתהמועצה   ,  לאחר שהוצגה על 
 .01/22כמפורט בהצעת החלטה  

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 
חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד, מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    6הצביעו    -בעד  

 הוא בדיון. 
 מאושרת פה אחד.  2022כניות העבודה של המתנ"ס לשנת  ות בעניין   01/22לפי כך הצעת החלטה  

 
 
 

4(  

ובנייה "הגליל המזרחי"את    מאשרתהמועצה   לועדה המרחבית לתכנון  גג מבנה הועדה  , כמפורט  מכירת 
 .02/22בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

 . חברי ההנהלה שנכחו בדיון 6הצביעו  -בעד 

 . מר אלי גבאי, חבר אופוזיציה -נגד 

 מאושרת.  הועדהמכירת גג מבנה בעניין  02/22לפי כך הצעת החלטה  

 

5(  

 . 22/30, כמפורט בהצעת החלטה  הצעת חוק העזר לכפר תבור (רוכלות)את  מאשרתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

ביקשו לבדוק מול היועץ המשפטי של המועצה את סוגיית הגבלת מיקום הרוכלות החברים   בדיון    שנכח 
 ותמהיל הרוכלות. 

חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד, מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    6הצביעו    -בעד  
 הוא בדיון. 

 ת) מאושרת פה אחד. בעניין חוק עזר לכפר תבור (רוכלו  03/22לפי כך הצעת החלטה  
 
 

6(  

 .04/22, כמפורט בהצעת החלטה 2019כבישים, תשתיות ומדרכות   - 662את סגירת תב"ר  מאשרתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד, מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם    6הצביעו    -בעד  
 בדיון. הוא 

 מאושרת פה אחד.  2019כבישים, תשתיות ומדרכות  - 662סגירת תב"ר בעניין   04/22לפי כך הצעת החלטה  



 

  

7(  

 . 05/22מחשוב, כמפורט בהצעת החלטה  -שדרוג ציוד בי"ס  - 677את סגירת תב"ר  מאשרתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד, מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח גם  חברי    6הצביעו    -בעד  
 הוא בדיון. 

 מאושרת פה אחד.  מחשוב -שדרוג ציוד בי"ס  - 677סגירת תב"ר בעניין   05/22לפי כך הצעת החלטה  
 

8(  

החלטה  , כמפורט בהצעת  משכר מנכ"ל  90%ל    85%צה מ  את הגדלת שכר מהנדס המוע  מאשרתהמועצה  
06/22 . 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  6הצביעו  -בעד 

 מר אלי גבאי, חבר אופוזיציה.  -  נמנע

 מאושרת.  משכר מנכ"ל 90%ל  85%הגדלת שכר מהנדס המועצה מ  בעניין   06/22לפי כך הצעת החלטה  

 

 

 

 עודד הלפרין                                                                                                                                    

 ראש המועצה                                                                                                                                    

 אוהד חנוכה  -רשם 
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