
 

  

 
 30/10/21מיום  8/21פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 

 משתתפים 
 

 ראש המועצה  -  מר עודד הלפרין
 חברת קואליציה  -  ד"ר מירה המאירי
 חבר קואליציה   - ד"ר איציק מלכה 

 חבר קואליציה  -  מר אורי באואר
 חבר קואליציה  -  ערן וייסמןמר 

 קואליציה חבר    - מר ניר דגן
 חברת קואליציה  -  גב' יפעת טל

 חבר אופוזיציה   - מר אליהו גבאי
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה  -  און-מר אריאל בר 

 נעדרו:
 ד"ר מירה המאירי 

 נוכה, מר יובל שוב. חנוכחים: מר שקד גולדמן, מר אוהד  

 על סדר היום: 

 דברים לזכרו של ראש המועצה לשעבר, יוסי דולה ז"ל.  )1
 דיווחי ראש המועצה.  )2
 רים לחברים. "העברת דף תב  )3
וייסמןמר    שיבוץ  )4 בהצעת    ערן  כמפורט  גולדמן,  שקד  מר  במקום  המועצה  בוועדות 

 המצ"ב.  23/21החלטה 
כמורשה חתימה במקומו של מר שקד גולדמן, כמפורט    אישורו של מר אורי באואר )5

 המצ"ב.   24/21בהצעת החלטה  
מר שקד   )6 במקום  המתנ"ס  בהנהלת  המועצה המקומית  כנציג  וייסמן  ערן  מר  מינוי 

 המצ"ב.  25/21כמפורט בהצעת החלטה  גולדמן
גן גפן למועדון הגיל השלישי, כמפורט    שינוי ייעוד  684  חדשהתב"ר  מסגרת  פתיחת   )7

 המצ"ב.   26/21בהצעת החלטה  
על פי חוק עזר לכפר   ברחבי המושבה  אכיפת הסדרי חנייהגביית חנייה מתושבי חוץ ו )8

 המצ"ב.  27/21, כמפורט בהצעת החלטה  2017- תבור (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ז
והניקיון )9 הסדר  (שמירת  תבור  לכפר  עזר  חוק  לתיקון  התשנ"בהצעה  סעיף    , 1991-) 

 .  המצ"ב 28/21כמפורט בהצעת החלטה  איסור שתיית אלכוהול במרחב הציבורי, 
מספר   )10 כמפורט    -  251-0996116תכנית  המייסדים,  ברחוב  לדרך  שצ"פ  ייעוד  שינוי 

 המצ"ב.   29/21בהצעת החלטה  
 .לידיעת החברים 2/21רבעוני הצגת דוח  )11

 
1( 

 לשעבר ראש המועצה מפי החברים. דברים לזכרו של יוסי דולה ז"ל 

2( 
 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים: 

 בית כנסת שכונת בנימין.  .א



 

  

 יזם פרטי.  - דיור מוגן  .ב
 יזם פרטי.  - מרכז מסחרי/משרדים בצומת גזית  .ג

 : נושאים שוטפיםראש המועצה מדווח על  

 .החלפת מוני מים .א
 פתוחים. עובדי ניקיון לשטחים   .ב
 תמיכה כספית במרכז צעירים.  .ג
 בני עקיבא/התנועה החדשה. .ד
 . 2022עבודה על תקציב  .ה
 ועידת האקלים. .ו

3( 
 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

4( 
ושיבוצו בוועדות המועצה במקום    ערן ויסמן כחבר מועצהמר  של    ואת מינוי   מאשרתהמועצה  

 המצ"ב.  23/21, כמפורט בהצעת החלטה מר שקד גולדמן
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד הצביעו 
 בעניין מינוי מר ערן ויסמן כחבר מועצה מאושרת פה אחד.  23/21לפי כך הצעת החלטה 

5( 
גולדמן  את מר אורי באואר  מאשרת המועצה   ,  כמורשה חתימה במועצה במקום מר שקד 

 . , המצ"ב24/21כמפורט בהצעת החלטה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד הצביעו 
 בעניין מר אורי באואר כמורשה חתימה מאושרת פה אחד.  24/21לפי כך הצעת החלטה 

6( 
נציג המועצה המקומית בהנהלת המתנ"ס  ערן ויסמן כ מר  של    שיבוצואת    מאשרתהמועצה  

 . , המצ"ב25/21, כמפורט בהצעת החלטה במקום מר שקד גולדמן
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד הצביעו 
החלטה   הצעת  כך  כנצ 25/21לפי  ויסמן  ערן  מר  של  שיבוצו  בעניין  המתנ"ס,  ,  בהנהלת  יג 

 מאושרת פה אחד. 

7( 
שינוי ייעוד גן גפן למועדון הגיל    -  684  ,חדשהה תב"ר  הפתיחת מסגרת    מאשרת את המועצה  

 . 26/21, כמפורט בהצעת החלטה ₪  200,000ע"ס  ישיהשל
 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד הצביעו 

 , מאושרת פה אחד. 684בעניין פתיחת מסגרת חדשה תב"ר  26/21לפי כך הצעת החלטה 
 

 



 

  

 

8( 
גביית תשלום עבור חנייה במרכז המושבה מתושבי חוץ ותחילת מדיניות    מאשרת  המועצה  

לאחר    . , המצ"ב27/21, כמפורט בהצעת החלטה  של אכיפת הסדרי חנייה באמצעות גיוס פקח
 לחברים, נערכה הצבעה. שניתנה זכות הדיבור  

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   5בעד הצביעו 
 מר ערן ויסמן, חבר הקואליציה שנכח בדיון. -נמנע 

 בעניין גביית תשלום עבור חניה ביישוב, מאושרת. 27/21לפי כך הצעת החלטה 

9( 
  1991-התשנ"ב    קיון)יעזר לכפר תבור (שמירת הסדר והנהתיקון חוק    מאשרת אתהמועצה  

, כמפורט בהצעת  .21:00החל מהשעה  באופן שיאסור על שתיית אלכוהול במקומות ציבוריים  
 , המצ"ב. 28/21החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
 . חברי הקואליציה שנכחו בדיון  6בעד הצביעו 

שתיית אלכוהול במקומות  בעניין תיקון חוק העזר על איסור    28/21לפי כך הצעת החלטה  
 ציבוריים, מאושרת פה אחד. 

10 ( 
,  שינוי ייעוד שצ"פ לדרך ברחוב המייסדים  -  0996116-251את תכנית מספר    מאשרתעצה  המו

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.   , המצ"ב.29/21כמפורט בהצעת החלטה  
 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד הצביעו 

 בעניין שינוי ייעוד שצ"פ ברחוב המייסדים, מאושרת פה אחד.  29/21לפי כך הצעת החלטה 

11 ( 
 לעיון חברי המועצה.  2/21מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני  

 

 עודד הלפרין                                                                                  
 ראש המועצה                                                                                  

 רשם: אוהד חנוכה. 
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