
                                          

 

  

 91191/2מיום  91/2פרוטוקול מליאת מועצה 
 משתתפים:

 ראש המועצה -עודד הלפריןמר 
 חבר קואליציה -המלכאיציק ד"ר 
 חבר קואליציה -אורי באוארמר 
 קואליציהחבר מ"מ ראש המועצה ו -שקד גולדמןמר 
 קואליציהחבר  -ניר דגןמר 
 חברת קואליציה -יפעת טלגב' 

 ס. ראש המועצה וחבר קואליציה -און-מר אריאל בר
 חבר אופוזיציה-אליהו גבאימר 

 
 נעדרה:

 חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי

 נוכח:

 שלמה אלקחר

 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה. (/

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (9

 1/2//כמפורט בהצעת החלטה  91/2מתנ"ס לשנת ה אישור תוכנית העבודה של (3
 המצ"ב.

חקלאים וחבר מועצה נוסף כנציג מליאת  5ועדה חקלאית ה אישרור מספר חברי (1
 , המצ"ב. 91/2/המועצה, כמפורט בהצעת החלטה 

פתיחת מסגרת תבר חדשה עבור הקמת "גן שיזף" במימון קק"ל, כמפורט בהצעת  (5
 , המצ"ב.31/2/החלטה 

 , המצ"ב.11/2/עדת הביטחון, כמפורט בהצעת החלטה ומינוי חברים לו (6

שיעסוק בתכנון אסטרטגי של הרשות כמפורט  9111הקמת צוות כפר תבור  (7
 המצ"ב. 51/2/בהצעת החלטה 

כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  מינוי מר אלי גבאי כחבר יחיד בועדת הביקורת (8
 .המצ"ב 61/2/

 71/2/כמפורט בהצעת ההחלטה קמת מגרש פאמפטרק ה – 665סגירת תבר  (2
 המצ"ב.

 
                      



                                          

 

 
/)  

 דיווח ראש המועצה
 

  ראש המועצה מעדכן כי נסגר המכרז למהנדס המועצה ובימים הקרובים
 .5.3תתקיים ועדת בחינה, מכרז לתפקיד מנהל מחלקת החינוך ייסגר ב

  להקמת גן  ₪מיליון  1./מעדכן על קבלת תקציב מקק"ל ע"ס ראש המועצה
 "שיזף"

 מוצע לקדם תכנית עם מפקח גינון חדש,  נוראש המועצה מעדכן כי התקשר
 גינון אקולוגי. בנושאיחד עם ועדת איכות הסביבה  בכפרנו,

  ראש המועצה מבקש לציין לטובה את התהליך שעובר בית הספר רבין
 העגולים בשיתוף הורי בית הספר עבר בהצלחה.  ומעדכן כי ערב השולחנות

 
9) 

 דף התבר"ים הוגש לעיון חברי המועצה.
3) 

, כמפורט בהצעת 91/2תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת  המועצה מאשרת את
  המצ"ב. 1/2//החלטה 

מר אלי גבאי, מר שקד גולדמן, מר איציק מלכה לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
 .נערכה הצבעהומר ניר דגן הביעו את דברם 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 
 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 

 נגד: הצביע מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
, 91/2תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת : בנושא 1/2//לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת.
1) 

חמישה  –חברים  6מספר חברי הועדה החקלאית העומד על את  מאשרתהמועצה 
, כמפורט בהצעת החלטה נציגים מטעם החקלאים וחבר נוסף כנציג מליאת המועצה

 .  המצ"ב 91/2/
 .לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7הצביעו בעד האישור: 
 .מר אלי גבאי חבר האופוזיציה, וכמו כן הצביע בעד קודם לכן בישיבת ההנהלה

 מספר חברים בועדה החקלאית מאושרת פה אחד.בנושא:  91/2/לפי כך הצעת החלטה 
 
 
 
 
 



                                          

 

5) 
עבור הקמת "גן  - ₪ 111,111,/חדשה ע"ס הפתיחת מסגרת תבר   מאשרת אתהמועצה 

 ., המצ"ב31/2/, כמפורט בהצעת החלטה שיזף" במימון קק"ל
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 
ופוזיציה שנכח קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר הא

 בדיון.
פתיחת מסגרת חדשה עבור הקמת "גן שיזף" בנושא:  31/2/לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.
6) 

, כמפורט בהצעת טחון של המועצהיועדת הבומינוי החברים לאת  מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב. 11/2/החלטה 

 נערכה הצבעה.ומר שקד גולדמן הביע את דברו לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 

קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח 
 בדיון.

 מאושרת פה אחד. מינוי חברים לוועדת הביטחוןבנושא:  11/2/לפי כך הצעת החלטה 
7) 

שיעסוק בתכנון אסטרטגי של  9111הקמת צוות כפר תבור את  המועצה מאשרת
  , המצ"ב.51/2/, כמפורט בהצעת החלטה הרשות ולמנות את חברי הועדה

 םאת דבר והביע ומר ניר דגן שקד גולדמן מרלאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
 נערכה הצבעה.

 ק טולדנו.לאור בקשתו של חבר המועצה שקד גולדמן יצטרף לצוות מר שמולי
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 

קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח 
 בדיון.

 מאושרת פה אחד. 9111הקמת צוות כפר תבור בנושא:  51/2/לפי כך הצעת החלטה 
8) 

, כמפורט מר אלי גבאי כחבר יחיד בועדת הביקורת ו שלמינויאת  מאשרתהמועצה 
 ., המצ"ב61/2/בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 

ציה שנכח קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזי
 בדיון.

 מיוני מר אלי גבאי כחבר יחיד בועדת ביקורתבנושא:  61/2/לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

 
 
 



                                          

 

2) 
, כמפורט בהצעת הקמת מגרש פאמפטרק – 665סגירת תבר   מאשרת אתהמועצה 
 .המצ"ב 71/2/החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  7בעד האישור: הצביעו 

קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח 
 בדיון.

מאושרת פה  מגרש פאמפטרק, 665סגירת תבר בנושא:  71/2/לפי כך הצעת החלטה 
 אחד.

 
 
 
 

 עודד הלפרין                                                                               
 ראש המועצה                                                                               

 
 

 רשם: שלמה אלקחר.
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

  

 91/2./.97 -שתתקיים ב 1/1/2שיבת מועצה י
 דף תברים –על סדר היום  9סעיף 

 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 

 

 

 

 

 דברי הסבר 
כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי רגילים 

גיוס הכספים וההוצאות לעבודות המבוצעות ובו ניתן לעקוב אחר התקדמות 
  במסגרות אלו.

 
 
 
 
 
 

       
 בברכה,            

 
 
 
 

 עודד הלפרין       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 
 

  



                                          

 

 

 91/21.99. -שתתקיים ב 1/291שיבת מועצה י
 //1/2הצעת החלטה  –על סדר היום  3סעיף 

 

 

 . 91/2תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת את  המועצה מתבקשת לאשר

 

 

 דברי הסבר

על פי ההנחיות, יש לאשר את תקציב המתנ"ס ואת תוכנית העבודה. בשל תקופת 
הבחירות לרשויות המקומיות והצורך באישור תקציב למועצה עוד לפני הבחירות, 

 31/8כבר בישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  91/2אושר תקציב המתנ"ס לשנת 
 בצמוד לתקציב המועצה.

מליאת ישיבת בגם כעת, אנו מביאים לאישור המועצה את תוכנית העבודה שתוצג 
 קוך.-המועצה ע"י מנהלת המתנ"ס הגב' רוני קינן

  

 

           

 בברכה,  

 

 

 עודד הלפרין                            שלמה אלקחר
 ראש המועצה                          מזכיר וגזבר המועצה

  



                                          

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 1 על סדר היום – הצעת החלטה 91/2/

 

 

 –חברים  6מספר חברי הועדה החקלאית העומד על את  רהמועצה מתבקשת לאשר

 חמישה נציגים מטעם החקלאים וחבר נוסף כנציג מליאת המועצה.  

 

 

 דברי הסבר

המועצה את נציגיה בצוות הבחירות לועדה בישיבת המועצה הקודמת מינתה 
 רי הועדה.החקלאית. כחלק מהליך הבחירות, על המועצה לקבוע את מספר חב

נציגי חקלאים ונציג  5כפי שהיה נהוג בעבר ) 6מוצע כי מספר חברי הועדה יעמוד על 
 אחד מטעם מליאת המועצה(.

 
 

  

 

           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

 
 

  



                                          

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 5 על סדר היום – הצעת החלטה 31/2/

 

עבור הקמת  - ₪ 111,111,/פתיחת מסגרת תבר חדשה ע"ס  המועצה מתבקשת לאשר 
 "גן שיזף" במימון קק"ל.

 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
הקרן הקיימת לישראל אישרה עקרונית את בקשתנו למימון מלא של הקמת גן ציבורי 

בשטח שממערב לשכונת השזיפים המכונה "גן שיזף". המועצה מתבקשת לאשר 
 .פתיחת מסגרת לתבר לביצוע הפרויקט

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 עודד הלפרין      מוטי ויסלדר שלמה אלקחר                     
 ראש המועצה     מהנדס המועצה מזכיר וגזבר המועצה           

  



                                          

 

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 6 על סדר היום – הצעת החלטה 11/2/

 

 המועצה: מינוי החברים הבאים לועדת הבטחון שלאת  המועצה מתבקשת לאשר

 

 שם נציג
 מנהל מח' החינוך  נציג הרשות המקומית

 אורי ישראל נציג הרשות המקומית, קב"ט
 שימי אופיר נציג שר הביטחון

 סיגל ברגר נציג משרד החינוך )מפקחת(
 רועי כהן נציג המשטרה

 דימה אושרת יו"ר הועדה –נציגי ציבור 
 יוסי שי נציגי ציבור 
 הראלערן  נציגי ציבור 
 שלום חוטר נציגי ציבור 
 מוטי אלגרבלי נציגי ציבור 
 בר גרינברג נציגי ציבור 
 גיא כץ נציגי ציבור 
 מעיין גלאון נציגי ציבור

 עינב אסולין נציגי ציבור 
   

 דברי הסבר

בהמשך להמלצת חברי המועצה למינוי נציג מטעמם כחברים הועדת הבטחון, 
 מינוי חברי הועדה.מתבקשים חברי המועצה לאשר 

יצויין כי בשלב זה, טרם גוייס מנהל למחלקת החינוך שיחליף את מנהל המחלקה 
הנוכחי, מר גדעון פלג, המסיים את תפקידו ועל כן ישמש בתפקיד מנהל המחלקה 

 לאחר כניסתו לתפקיד.
           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 



                                          

 

 
 

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 7 על סדר היום – הצעת החלטה 51/2/

 

שיעסוק בתכנון אסטרטגי  9111הקמת צוות כפר תבור את  המועצה מתבקשת לאשר

 של הרשות ולמנות את חברי הועדה הבאים:

 עודד הלפרין, יו"ר 

 מיכל דור 

 עדי כהן 

 שקד גולדמן 

 יוסי וייס 
  

 

 

 דברי הסבר

צוות התכנון האסטרטגי ידון בנושאים האסטרטגיים בטווח הבינוני1 ארוך וייעצב 
 מדיניות בתחום של תכנון ובניה, שיווק, גיוון מקורות ההכנסה, מבנה ארגוני ועוד.

 
           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

  



                                          

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 8 על סדר היום – הצעת החלטה 61/2/

 

 

 

 מינוי מר אלי גבאי כחבר יחיד בועדת הביקורת.את  המועצה מתבקשת לאשר

 

 

 דברי הסבר

כחברים עם מינויים של של חברי סיעת "מושבה עם נשמה בראשות שקד גולדמן" 
ג   12/בהנהלת המועצה, לא מתאפשרת חברותם בועדת הביקורת, זאת בהתאם לסעיף 

 אשר הוחל גם על המועצות המקומיות.
 

כמו כן, היות ולא נקבע מספר מינימלי לחברות בועדה, מוצע כי מר אלי גבאי ישמש 
 כחבר יחיד בועדה. 

 
 מצ"ב חוו"ד היועץ המשפטי למועצה בעניין זה.

 

  

 

           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

  



                                          

 

 ישיבת מועצה 191/2 שתתקיים ב- 91.9.91/2
 סעיף 2 על סדר היום – הצעת החלטה 71/2/

 

 הקמת מגרש פאמפטרק. – 665סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
סיום העבודות בפרויקט, מתבקשת המועצה לסגור את התבר ולהחזיר את היתרה עם 

 לקרן היטל שצפי"ם.
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 עודד הלפרין      מוטי ויסלדר שלמה אלקחר                     
 ראש המועצה     מהנדס המועצה מזכיר וגזבר המועצה           

 


