
 

 

 20/12/2020מיום   10/2020פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה           
 
 

 משתתפים 
 ראש המועצה -מר עודד הלפרין

 (בזום)  חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי
 חבר קואליציה -ד"ר איציק מלכה
 חבר קואליציה-מר אורי באואר
 קואליציהמ"מ ראש המועצה וחבר -מר שקד גולדמן

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

 נעדרו: 
 באישור ראש המועצה.  – חבר קואליציה-מר ניר דגן

 באישור ראש המועצה.  – חברת קואליציה-גב' יפעת טל
 
 

 על סדר היום: 

 

 דיווחי ראש המועצה. )1
 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים.  )2
  57/20מתן הנחה לעסקים השוכרים נכס מהמועצה כמפורט בהחלטה  )3

 המצ"ב. 
מינויו של מר יובל שוב, המשמש כגזבר המועצה, לממונה על הגבייה של  )4

  58/20המועצה, לפי פקודת המיסים (גבייה), כמפורט בהצעת ההחלטה 
 המצ"ב. 

אישור מנכ"ל המועצה כנציג באשכול כנרת עמקים כמפורט בהחלטה  )5
 המצ"ב.  59/20

 המובא לידיעת החברים.  3לתקופה: רבעון  2020דוח כספי רבעוני לשנת  )6
ופרוטוקול   2019הביקורת השנתיים של מבקר המועצה לשנת  דוחות  )7

 המצ"ב.  60/20ועדת הביקורת כמפורט בהצעת החלטה  
 

 

 

 

                                               

  



 

 

 דיווחי ראש מועצה

 
1 ( 

על פי תכנון על גבי מוסדות הציבור  הפרויקט מתקדם –גגות סולאריים  
,  מועדון ותיקיםמתחם גני יערה, מתחם גני אלונים, בית ספר רבין,  -והחינוך 

נה טיפת חלב, מגרש מקורה. נערכו פגישות עם וועדי ההורים והכל בתיאום  מב
 עימם. 

2 ( 
יסתיים הפרוייקט לרמת  ש צפוי ביצוע אספלט ובכך עד סוף החוד –רחוב אדר 

 פיתוח ראשונית המאפשרת מגורים ברחוב. 
3 ( 

חולים בישוב. ילדי גן  4ברכות לאריאל בראון עם החלמתו. בסה"כ  –קורונה 
 ציבור להתחסן.רית בבידוד בעקבות מטפלת חולה. אנו קוראים לנו
4 ( 

תוכנית למצלמות הוגשה למשרד מקרי פריצה בישוב,  6השנה היו  –בטחון 
 לאישור. לבט"פ

5 ( 
 300 -כהתקבלו כמה מענקים, וכמו כן גם מועצה סייעה מעט יסיימו ב –מתנ"ס  

 . מהתקציב  2.5%אלש"ח גירעון המהווה כ
6 ( 

 השבוע צפויים להתקיים שני ביקורים ובכוונתו להעלות את הנושאים הבאים:
 מועדון מופ"ת.   –הרווחה  ביקור שר

 ילדים.  45על  M1  -חנ"מ כ הוצאות א. –ביקור שר החינוך 
 בי"ס בלביא.תלמידי המגזר הדתי ב. הבטחת מקום ל                           
 ג.  גידול הכפר חשיבה עתידית.                           

7 ( 
 שיר חנייה במקום.  עדכון בדבר הסדרי תנועה עתידיים ברחוב לח"י ורצון להכ

9 ( 
 עמותת שלומית.  – שירות לאומי התחלת שיתוף פעולה עם 

 

 

 החלטות
2 ( 

 רים לעיון חברי המועצה.  " מוגש בזאת דף התב

 

 



 

 

3 ( 
, כמפורט בהצעת  מתן הנחה לעסקים השוכרים נכס מהמועצה  מאשרתהמועצה 
 המצ"ב. 57/20החלטה 

 הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה 
חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד חבר  4 –בעד הצביעו 

 האופוזיציה מר אלי גבאי.
 חבר הקואליציה מר אורי באואר. –ביע  צנגד ה

בעניין הנחה לעסקים בנכסי המועצה, מאושרת פה  57/20לפי כך הצעת החלטה 
 אחד.

4 ( 
מועצה לממונה על הגבייה,  גזבר ה את מינויו של מר יובל שוב מאשרתהמועצה 

 ,  המצ"ב 58/20כמפורט בהצעת החלטה 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד חבר  5בעד הצביעו 
 האופוזיציה מר אלי גבאי.

בעניין מינוי הגבר כמנהל הארנונה מאושרת פה  58/20לפי כך הצעת החלטה 
 אחד.

5 ( 
המועצה  כנציג   מר אוהד חנוכה מנכ"ל המועצה את מינויו של מאשרתהמועצה 
 . המצ"ב 59/20, כמפורט בהצעת החלטה  אשכול כנרת עמקיםבמליאת 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
חברי האופוזיציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד חבר  5בעד הצביעו 

 גבאי. האופוזיציה מר אלי
 , מאושרת פה אחד. ה בעניין מינוי מנכ"ל המועצ 59/20לפי כך הצעת החלטה 

6 ( 
 . לעיון חברי המועצה 3/20מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני 

7 ( 
,  2019את דוחות הביקורת השנתיים של מבקר המועצה לשנת   מאשרתהמועצה 

 המצ"ב.   60/20כמפורט בהצעת החלטה 
 הדיבור לחברים נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות 

וכמו כן הצביע בעד חבר  חברי האופוזיציה שנכחו בדיון, 5בעד הצביעו 
 האופוזיציה מר אלי גבאי.

בעניין דוחות הביקורת של מבקר המועצה,   60/20לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

 
 עודד הלפרין                                       

 ראש המועצה                                                                  

 רשם: אוהד חנוכה. 
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