
 

 

 26/4/20מיום  3/2020פרוטוקול מליאה 
 משתתפים

 ראש המועצה-מר עודד הלפרין
 חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי
 חבר קואליציה-ד"ר איציק מלכה
 חבר קואליציה-מר אורי באואר
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה-מר שקד גולדמן

 חבר קואליציה-מר ניר דגן
 חברת קואליציה-טלגב' יפעת 

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

 שלמה אלקחר-נוכח

 על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (2

 .עדכון מועדת כספים – חודשים 3פטור מארנונה עסקית ל  (3

 4-2019דוח רבעוני  (4

 המצ"ב. 11/20כמפורט בהצעת החלטה  GISפרויקט  –חדשה  מסגרת תבר (5

פרויקט עיקור/סירוס כלבים כמפורט בהצעת החלטה  –מסגרת תבר חדשה  (6
 המצ"ב. 12/20

 המצ"ב. 13/20כמפורט בהצעת החלטה  -השקעות במחלקת שפ"ע  (7
 

1) 
 דיווח ראש המועצה

אירועי יום הזיכרון  * ראש המועצה מעדכן על היערכות המרכז הקהילתי לקראת 
 ויום העצמאות ומציין לטובה את פעילות בני הנוער והקהילה בתקופת הקורונה.

* ראש המועצה מעדכן על מספר חולי הקורונה במושבה, על פעילות המועצה 
 בהקשר זה ועל ההערכות לחזרה לשגרה.

* ראש המועצה מעדכן כי המרכז הקהילתי נערך להחזרת כספי ההורים ששילמו 
 בור מעונות וצהרונים בגין מחצית חודש מרץ.ע

על ההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה על המועצה מעדכן ראש המועצה *
חברי המועצה אורי באואר, ניר דגן וגזבר  -ועל עבודת ועדת הכספים המקומית
 המועצה.

בהמשך להמלצת ועדת הכספים המועצה  -עדכון בעניין פטור מארנונה לעסקים
תעניק לעסקים אשר זכאים לפטור מארנונה בהתאם להנחיות משרד המקומית 



 

 

הפנים פטור מלא מתשלום בגין שלושה חודשים, למועצה ישנה אפשרות לבחור  
הנחה חודשיים לבין מתן פטור מלא לשלושה חודשים, מתוך רצון להקל  25%בין 

 על העסקים תזרימית באופן מיידי יינתן פטור לשלושה חודשים.

הנחה מארנונה לכלל התושבים ונענה כי הדבר  ה אלי גבאי מציע מתןמליאחבר ה
יובא לדיון מעמיק לאחר תום משבר הקורונה עם קבלת תמונת מצב מדויקת 

 .2021לקראת אישור צו הארנונה ל -תקציב המועצה להשפעות על

2) 
 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

4) 
 .לעיון חברי המועצה 4/19מובא בזה דוח רבעוני 

5) 
למיפוי   GISחדשה לטובת ביצוע פרויקט תבר פתיחת מסגרת מאשרת  המועצה 

 המצ"ב.  11/20כמפורט בהצעת החלטה ₪ .  500,000תשתיות המועצה בסכום של 
 תנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.ילאחר שנ

ההנהלה שנכחו ובדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי חברי  8בעד האישור הצביעו 
 גבאי חבר האופוזיציה.
בנושא פתיחת מסגרת חדשה לפרויקט, מאושרת פה  11/20לפי כך הצעת החלטה 

 אחד.
6) 

כמפורט  חדשה לטובת עיקור/ סירוס כלבים תבר פתיחת מסגרת  מאשרתהמועצה 
 המצ"ב.  12/20בהצעת החלטה 

 .לחברים נערכה הצבעהתנה זכות הדיבור ילאחר שנ
חברי ההנהלה שנכחו ובדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי  8בעד האישור הצביעו 
 .גבאי חבר האופוזיציה
, כלביםלעיקור וסירוס בנושא פתיחת מסגרת חדשה  12/20לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.
7) 

₪  291,000תכנית ההשקעות למחלקת שפ"ע בסכום של  מאשרת את המועצה 
כמפורט בהצעת מימון המשרד להגנת הסביבה ובאמצעות אשכול כנרת עמקים. 

 המצ"ב.  13/20החלטה 
 .תנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעהילאחר שנ

חברי ההנהלה שנכחו ובדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי  8בעד האישור הצביעו 
 .פוזיציהגבאי חבר האו

, מאושרת פה תכנית השקעות למחלקת ש.פ.עבנושא  13/20לפי כך הצעת החלטה 
 .                                                            אחד

 עודד הלפרין                                                                   
 ראש המועצה                                                                  

 אלקחר. רשם: שלמה



 

 

  "ח ניסן תש"ףכ

 2020אפריל  22
  כבודל

  ראש המועצה-מר עודד הלפרין
  חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי
  חבר קואליציה-ד"ר איציק מלכה
  חבר קואליציה-מר אורי באואר
  מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה-מר שקד גולדמן

  חבר קואליציה-מר ניר דגן
  חברת קואליציה-טלגב' יפעת 

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

  

  שלום רב,

 ראשון ביוםאשר תתקיים  03/20 שמספרההנכם מוזמנים לישיבת מועצה 
  .אמצעות הזוםב 20:00בשעה  26.04.2020

  

  על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה ) 1
 תבר"ים המצ"ב, לחברים.העברת דף  ) 2
 .ועדת כספיםמעדכון  – חודשים 3פטור מארנונה עסקית ל  ) 3
 4-2019דוח רבעוני  ) 4
 המצ"ב. 11/20כמפורט בהצעת החלטה  GISרויקט פ –מסגרת תבר חדשה  ) 5
כמפורט בהצעת החלטה  סירוס כלביםעיקור/רויקט פ –מסגרת תבר חדשה  ) 6

 המצ"ב. 12/20
 המצ"ב. 13/20כמפורט בהצעת החלטה  - השקעות במחלקת שפ"ע ) 7

  
  

  ב ב ר כ ה ,                                                     

  

      למה אלקחרש                                                         
  מזכיר וגזבר המועצה              



 

 

  .202026.04 -שתתקיים ב 20/03שיבת מועצה י
  דף תברים –על סדר היום  2סעיף 

  

  מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

  

  

  

  

  דברי הסבר 

בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף 
רגילים ובו ניתן לעקוב אחר התקדמות גיוס הכספים וההוצאות לעבודות 

    המבוצעות במסגרות אלו.

  

  

              

   בברכה,                

  

  

  עודד הלפרין              שלמה אלקחר

  ראש המועצה            מזכיר וגזבר המועצה

 

  

   



 

 

  .202026.04 -שתתקיים ב 20/03שיבת מועצה י
  דוח רבעוני –על סדר היום  4סעיף 

 

 

לעיון חברי המועצה 19/4מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני   

 

 

 דברי הסבר

 

הדוח ותוצאותיו לידיעתכם. הדוח מובא לידיעה ולא נדרשת כנדרש בתקנות מובא 
.החלטה  

 

 

  

                         
   בברכה,      

  

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  

 

 

  



 

 

  .202026.04 -שתתקיים ב 20/03שיבת מועצה י
  20/11הצעת החלטה –על סדר היום  5סעיף 

  

 

 GISפרויקט חדשה לטובת ביצוע תבר פתיחת מסגרת  המועצה מתבקשת לאשר
: משרד הםמקורות המימון  . ₪ 500,000בסכום של  למיפוי תשתיות המועצה

  .₪ 250,000וקרנות המועצה  ₪ 250,000לשוויון חברתי 

תב"ר יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה ויתכן בשלבים 
 בהתאם ליכולת הקצאת הכספים.

 

 דברי הסבר

רשויות מקומיות בתהליכי מחשוב  קידוםן חברתי תומך בוויוהמשרד לש

למיפוי  – GISבקשת המועצה לביצוע פרויקט המקומיות. במסגרת זו אושרה 
חשמל  תמרור, –) ותשתיות פיזיות נוספות תשתיות המועצה (מים, ביוב, תיעול

  וכו'. 
. ₪ 60,000ע"ס ) 660(תבר  לשלב א של הפרויקט עבר תקציב המועצה קיבלה ב

נו לקבלת שלב ב' של הפרויקט ע"מ בניתן יהיה המתהיה נמוך, היות והסכום 
  לצאת למכרז לפרויקט המלא.

  לפרויקט. לשוויון חברתימשרד המצ"ב הרשאת 

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  



 

 

  .202026.04 -שתתקיים ב 20/03שיבת מועצה י
  20/12הצעת החלטה –על סדר היום  6סעיף 

  

 

  וס כלביםסיר /עיקורחדשה לטובת תבר פתיחת מסגרת  המועצה מתבקשת לאשר
  .מלאמימון  – החקלאותמשרד  :המימון מקור .₪ 31,000בסכום של 

.תב"ר יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה  

 

 

 דברי הסבר

. יםעיקור כלב/משרד החקלאות אישור את בקשתנו לביצוע פרויקט סירוס
  ד"ר סמדר מרום. -רית המועצה ניוטרהובלת יבוצע ב קטהפרוי

  מצ"ב הרשאת משרד החקלאות לפרויקט.

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

   



 

 

 

  .202026.04 -שתתקיים ב 20/03שיבת מועצה י
  20/13הצעת החלטה –על סדר היום  6סעיף 

 

 ₪ 291,000בסכום של תכנית ההשקעות למחלקת שפ"ע  המועצה מתבקשת לאשר

ן, מתבקשת במימון המשרד להגנת הסביבה ובאמצעות אשכול כנרת עמקים. כמו כ

  מהסכום. 10%ר של המועצה לאשר השתתפותה בשיעו

 

 דברי הסבר

גשה באמצעות אשכול הישובים שהו המועצהאישר בקשת המשרד להגנת הסביבה 

, . תכנית ההשקעות מצ"ב לנוחיותכםכנרת עמקים למימון השקעות במחלקת שפ"ע

נוכחי המשמש  נועד לרכישת טרקטור חדש במקום הטרקטור האשר הסכום העיקרי  כ

  .םבעיקר לאיסום גז

  .מהתכנית 10% כאמור נדרשת לממןהמועצה 

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

 


