
                                          

 

 
 84141/3מיום  81/3פרוטוקול ישיבת מועצה 

 משתתפים:
 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה

 חברת קואליציה-ליאורה כהן
 חבר קואליציה-יחזקאל חכם

 חברת קואליציה-איילת כהן
 חבר קואליציה-עודד הלפרין

 חבר קואליציה-רחמיםנדב 
 חברת אופוזיציה-חנה לוי אטלי

 חבר אופוזיציה-שקד גולדמן
 חסרה:

 חברת קואליציה-ניצן אדרי
 נוכח:

 שלמה אלקחר
 

 על סדר היום:
 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (/

 81/2אבזור מרכז הפעלה כפר תבור  –אישור פתיחת מסגרת תב"ר חדשה  (8
 ., המצ"ב831/3כמפורט בהצעת החלטה 

אישור השכרת חדר הארכיון לטובת הרחבת קופ"ח מאוחדת כמפורט בהצעת  (8
 המצ"ב. 811/3ההחלטה 

 המצאת הדו"ח הרבעוני, לחברי המועצה. (4
אישור הפקעת השטחים הנחוצים לצרכי ציבור לטובת דרכים ומדרכות כמפורט  (5

 , המצ"ב.811/3בהצעת החלטה 

רט בהצעת החלטה בטיחות בדרכים כמפו 585אישור הגדלת מסגרת תב"ר  (6
 , המצ"ב.8/1/3

לא יבוצע לפני דיון  2826אישור וקביעת כביש מחבר משכונת ערמונים לכביש  (2
 , המצ"ב.881/3והחלטה במליאה החדשה כמפורט בהצעת החלטה 

אישור מסגרת חדשה לביצוע תשתיות כבישים, מדרכות, מים ביוב וניקוז  (3
 , המצ"ב.881/3כמפורט בהצעת החלטה 

, 841/3וי הסדר בטיילת בשכ' בנימין כמפורט בהצעת החלטה אישור לשינ (1
 המצ"ב.

, 851/3אישור הרכב מורשי חתימה בית הספר רבין כמפורט בהצעת החלטה  (1/
 המצ"ב.

 דיווח ראש המועצה. (//

 גב' חנה לוי אטלי. –שאילתות  (8/



                                          

 

 
 החלטות      

/) 
 דף התבר"ים נמסר לעיון חברי המועצה.

8) 
עבור אבזור מרכז הפעלה  - ₪ 41,111תבר חדשה ע"ס פתיחת מסגרת  המועצה מאשרת

 , המצ"ב.831/3, כמפורט בהצעת החלטה 81/2כפר תבור 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  6בעד האישור: הצביעו 
 ציה שנכחו בדיון. חברי האופוזי 8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 

 אין מתנגדים ואין נמנעים.
פתיחת מסגרת תב"ר חדשה לאבזור מרכז המצ"ב, בנושא  831/3לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד. הפעלה,
8) 

 סעיף זה ירד מסדר היום.
יוסי מבהיר כי ההחלטה שלו להוריד סעיף זה מסדר היום היא לאור הצעתו של מר 

המועצה לנסות ולמצוא מקום חלופי לארכיון, ולהשתדל  עודד הלפרין בישיבת הנהלת
 להשאיר את החנות הנוכחית במקומה ולהמשיך ולהשכיר אותה כנהוג היום.

)בכל מקרה אם נמשיך להשכיר חנות זו, לאחר שימצא אם בכלל מקום לארכיון, 
ההשכרה תבוצע באמצעות מכרז, שכן השוכרת הנוכחית מסיימת את ההסכם עם 

 בסוף שנה זו(.המועצה 
4) 

. 41/2דוח רבעוני החברים  ןמובא בזה לעיו  
5)  

, כמפורט בהצעת את הפקעת השטחים הנחוצים לצרכי ציבורהמועצה מאשרת 
  , המצ"ב.811/3החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
עוד חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  6בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.  8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 
 אין מתנגדים ואין נמנעים.

 הפקעת השטחים הנחוצים לצרכי ציבורהמצ"ב, בנושא  811/3לפיכך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

6                     ) 
בטיחות בדרכים, כמפורט בהצעת  – 585את הגדלת המסגרת לתב"ר המועצה מאשרת 

 , המצ"ב.  8/1/3החלטה 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  6בעד האישור: הצביעו 
 חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.  8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 

 אין מתנגדים ואין נמנעים.



                                          

 

 בטיחות בדרכים 585הגדלת מסגרת תב"ר המצ"ב, בנושא  8/1/3לפיכך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

2) 
לא  2826, כי כביש מחבר שכ' הערמונים עם כביש מאשרת וקובעתמועצה ה

יבוצע לפני דיון והחלטה נוספת שתתקבל במליאת המועצה החדשה לאחר 
 , המצ"ב.881/3הבחירות, כמפורט בהצעת החלטה 

חנה לוי  ,מר עודד הלפריןליאורה כהן, אחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, וגב' ל
 אטלי ומר שקד גולדמן הביעו את דברם נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  6בעד האישור: הצביעו 
חבר  הצביע בעד מר שקד גולדמןעוד קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 

 יציה שנכח בדיון. האופוז
 נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה שנכחה בדיון.

  .מאושרת כביש מחבר שכ' ערמוניםהמצ"ב, בנושא  881/3לפיכך הצעת החלטה 
3) 

לביצוע תשתיות כבישים  ₪ 4.111.111מסגרת חדשה על סך  מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב. 881/3ומדרכות מים ביוב ניקוז וכד', כמפורט בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  6בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.  8מו כן עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכ
 אין מתנגדים ואין נמנעים.

ביצוע תשתיות  מסגרת חדשההמצ"ב, בנושא  881/3לפיכך הצעת החלטה 
)יוסי הוסיף כי תב"ר זה ובחירת קבלן באמצעות מכרז חדש  מאושרת פה אחד.

לאחר סיום החוזה הנוכחי, הינה משימה חשובה שיש לבצעה עבור המועצה 
שה שתכהן כדי שיהיו בידיה הכלים למענה מהיר לצרכים של תחזוקה החד

ובעיקר למענה נכון לבוני הבתים ברחבי הכפר וכי ישתדל להוביל שבתב"ר יהיו 
 (.₪כספים זמינים לשימוש בגובה של כמיליון 

1) 
' בנימין בעקבות סערת הרוחות שינוי בהסדר הטיילת בשכ מאשרתהמועצה 

 , המצ"ב.  841/3ופניות מצד תושבי השכונה, כמפורט בהצעת החלטה 
נערכה  הביעה את דברהלאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, וגב' חנה לוי אטלי 

 הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  6בעד האישור: הצביעו 

עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע בעד מר שקד גולדמן חבר 
 האופוזיציה שנכח בדיון. 

 נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה שנכחה בדיון.
 מאושרת. הטיילתשינוי בהסדר המצ"ב, בנושא  841/3לפיכך הצעת החלטה 

/1) 
ביה"ס שמנהל חשבונות הבנק שני מורשי החתימה ב שינוי הרכבאת  מאשרתהמועצה 

 , המצ"ב. 851/3בבנק הפועלים, כמפורט בהצעת החלטה 



                                          

 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  6בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.  8ם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן קוד
 אין מתנגדים ואין נמנעים.

 שינוי הרכב מורשי חתימה בית ספר רבין,המצ"ב, בנושא  851/3לפיכך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

 .דיווח ראש המועצה( //
שלכל רשות ראש המועצה מדווח לחברים כי לאחרונה נקבע על ידי משרד הפנים 

מקומית יש זכות לאשר החלטה להעניק הנחה למילואימניקים ולכך הוכנה תקנה 
 מיוחדת שאושרה במשרד הפנים ותכנס לתוקף בקרוב כשתפורסם ברשומות.

מבדיקה שעשתה אצלנו מחלקת הגבייה עולה כי מתן הנחה זו תסתכם אצלנו 
 .₪ 31.111 -בהפחתת הכנסה של כ

 
ו נכנסנו השנה לאחר קיצוץ מענק האיזון בסך של למעלה לאור המצב הבעייתי שאלי

מחצי מיליון שקל לאחר שאישרנו את התקציב, וזה גם אושר על ידי משרד הפנים, אנו 
עוסקים כעת בבדיקות מעמיקות כיצד לאזן את התקציב לקראת הבאתו לאישור 

 המליאה מחדש בסביבות חודש אוגוסט ספטמבר השנה.
 

סוגייה זו של ההנחה למשרתי המילואים באהדה גדולה, ולפי כך אנו נותנים עדיפות ל
באם נצליח להגיע לאיזון לקראת החודשים הנ"ל, נביא את העניין להחלטת המועצה 

 בעת ההחלטה על איזון התקציב.
 

                                                
/8) 

-8 -ו 3/-8אטלי שמספרן הוא הוגשו שתי שאילתות ע"י חברת המועצה הגב' חנה לוי 
 והן נרשמו וראש המועצה הודיע כי יתייחס אליהן בעתיד הקרוב. 3/
 
 
 
 

 יוסי דולה                                                                           
 ראש המועצה                                                                        

 
 רשם: שלמה אלקחר.

 
 

 
 
 
 



                                          

 

 
 84141/3 -שתתקיים ב 181/3שיבת מועצה י                           

 דף תבר"ים –על סדר היום  /סעיף 
 

 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                            
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                                                    שלמה אלקחר                 
 מזכיר וגזבר המועצה                                                          ראש המועצה

  



                                          

 

 84141/3 -ב שתתקיים 81/3ישיבת מועצה 
 1/318 הצעת החלטה -על סדר היום  8סעיף 

 
 
 

עבור אבזור  - ₪ 41,111פתיחת מסגרת תבר חדשה ע"ס  המועצה מתבקשת לאשר 
 .81/2מרכז הפעלה כפר תבור 

 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
עם קבלת הרשאת משרד הפנים לאבזור מרכז ההפעלה, מתבקשת המועצה לאשר 

 פתיחת תבר לפרויק ייעודי זה. מצ"ב התחייבות משרד הפנים למימון הפרויקט.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 יוסי דולה        אורי ישראלשלמה אלקחר                     
 ראש המועצה         קב"ט ומנהל ש.פ.עמזכיר וגזבר המועצה           



                                          

 

 84141/3 -ב שתתקיים 81/3ישיבת מועצה                               
 1/318 הצעת החלטה -על סדר היום  8סעיף                               

 
 

 לטובת הרחבת קופ"ח מאוחדת. ,השכרת חדר הארכיון המועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
כידוע, במועצה פועל סניף של קופ"ח מאוחדת במבנה השייך למועצה ומושכר 

לטובתה. לאחרונה התקבלה פניה מקופ"ח מאוחדת, כי בשל הגידול בפעילות הקופה 
היא זקוקה לשטח נוסף אליו תוכל להתרחב. יצויין כי בצמידות למבנה הקופה קיים 

 שירותים חברתיים(.חדר המשמש את ארכיון המושבה )ליד משרדי המחלקה ל
מוצע להעמיד את החדר לטובת קופת החולים. דמי השכירות יעודכנו בהתאם לדמי 

השכירות היחסיים המשולמים ע"י הקופה היום. הארכיון יועבר למבנה המועצה בחדר 
 בגדים.  המשמש היום כחנות

וי ופינ תום תקופת ההתקשרות עם הגב' ספי טננבאוםחודש לאחר מועד השינוי יהיה 
המקום בקומת הקרקע של המועצה אליו יועבר הארכיון שמבחינתנו הוא גם מקום 

 . נוח יותר לכך
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 יוסי דולה    שלמה אלקחר                       
 ראש המועצה     מזכיר וגזבר המועצה             



                                          

 

 84141/3 -ב שתתקיים 81/3ישיבת מועצה                             
 דוח רבעוני –על סדר היום  4סעיף 

 
 
 

 
 

לעיון חברי המועצה 41/2מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני   
 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
 

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

 
 
 
 

ב ב ר כ ה                                    ,                         
 
 
 
 

 יוסי דולה          שלמה אלקחר
 ראש המועצה                   מזכיר וגזבר המועצה

  



                                          

 

 84141/3 -ב שתתקיים 81/3ישיבת מועצה                             
 1/381 הצעת החלטה –על סדר היום  5סעיף 

 
 
 
 

 2, 5לפי סעיף את הפקעת השטחים הנחוצים לצרכי ציבור המועצה מתבקשת לאשר 
 2188/לטובת דרכים ומדרכות בגוש  (88238ג1) 18/6852-/85תכנית בהתאם ל 1/ -ו

 , הכנת תצ"ר ורישום בטאבו.885חלקה 
 

 ולהוציא מכתב שיפוי כנדרש וכמקובל לועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל המזרחי.
 
 
 
 
 
 ברי הסברד

ציבור יש צורך בהפקעת השטחים וע"פ  לצרכיכמו בכל תכנית המאשרת שטחים 
הנוהל יש לאשר זאת במועצה, לרבות מכתבי השיפוי לועדה )כעקרון מי שמפקיע 

היא הועדה לתכנון ולאחר נוהלי ההפקעה השטחים המופקעים נרשמים ע"ש בפועל 
 המועצה המקומית(.

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,     
 
 
 

 יוסי דולה    מוטי ויסלדר   שלמה אלקחר
 מזכיר1גזבר המועצה              מהנדס המועצה                  ראש המועצה

 
 
  



                                          

 

 
 

 84141/3 -ב שתתקיים 81/3ישיבת מועצה                             
 1/3/8 הצעת החלטה –על סדר היום  6סעיף 

 
 

בטיחות בדרכים בעוד  – 585לתב"ר את הגדלת המסגרת המועצה מתבקשת לאשר 
 .לטובת המשך פעילות הבטיחות בדרכים במסגרות החינוכיות ₪ 11,111/

 
בהתאם להרשאות משרד התחבורה וכן תב"ר יוגש לאישור הממונה ע"י גזבר המועצה 

 .בהתאם למצ'ינג הנדרש שימומן מקרנות המועצה
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
טים בתחום הבטיחות הדרכים בין אם משמש לטובת ביצוע פרויקתב"ר הנ"ל ה

לאחרונה התקבלה הרשאה תקציבית  .פרויקטים חינוכיים או פיסיים תשתיתיים
נוספת ממשרד התחבורה )מצ"ב( ובשל מגבלת המסגרת, מתבקשת המועצה לאשר 

 הגדלת המסגרת כאמור.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                 
 
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                          שלמה אלקחר
 ראש המועצה    מזכיר וגזבר המועצה                                   

  



                                          

 

 
 84141/3 -שתתקיים ב 181/3ישיבת מועצה 

 881/3 הצעת החלטה –על סדר היום  2סעיף 

 

 2826ולקבוע, כי כביש מחבר שכ' הערמונים עם כביש  המועצה מתבקשת לאשר
לאחר לא יבוצע לפני דיון והחלטה נוספת שתתקבל במליאת המועצה החדשה 

 הבחירות.
 

 

 

 דברי הסבר

שר הצעה זו שתאפשר ולאור פניית התושבים והסברי להם אני מבקש שתא
 בחינת ביצוע הכביש באופן ענייני וללא לחצי בחירות בעת זו.

כך לא נגיע בתקופה שנותרה עד לבחירות למצב המאפשר את ביצוע  כך או
 הכביש בפועל.

 

 

 ב ב ר כ ה ,                                                                   

 

 יוסי דולה                                                                   
 ראש המועצה                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 84141/3 -שתתקיים ב 181/3ישיבת מועצה 
 881/3 הצעת החלטה –על סדר היום  3סעיף 

 
 

לביצוע תשתיות  ₪ 4.111.111מסגרת חדשה על סך  המועצה מתבקשת לאשר
כבישים ומדרכות מים ביוב ניקוז וכד', לעבודות נחוצות ברחבי הכפר הן 

ישלחו לאישור הממונה  בר"יםת. החדשות והן בישנות לשיקוםבשכונות 
 )ואפשר בשלבים לפי הקצאת הכסף ע"י הגזבר(.כמתחייב 

 
 
 
 

 דברי הסבר
ם ואנו בעיצומו של הכנת מכרז חדש שיתבצע המכרז הקודם עומד להסתיי

 בעיקר על ידי המועצה החדשה שתבחר בקרוב.
 

כעקרון עבודה זו שהיא שוטפת לאורך תקופה מאפשרת בין היתר מתן מענה 
מהיר של המועצה לטובת בוני הבתים וכן אפשרות של תחזוקה שיקום וחידוש 

 תשתיות בכל מקום שנדרש.
 

ראשוני לכך חשובה ביותר בפרט כעת כמו הכנת  הכנת המכרז, והכנת תקציב
על מנת לאפשר פתיחה חלקה ושקטה  81/1ואישור תקציב שוטף מאושר לשנת 

 של השנה הראשונה לכהונת ראש המועצה והמועצה החדשה.
 

            ,ב ב ר כ ה                                       

 

 

 

 
 יוסי דולה            שלמה אלקחר

 ראש המועצה                 מזכיר וגזבר המועצה  

  

  



                                          

 

 

 84141/3 -שתתקיים ב 181/3ישיבת מועצה 
 1/348 הצעת החלטה –על סדר היום  9 סעיף

 

 
 
 

בעקבות סערת הרוחות בשכונה ופניות מצד  המועצה מתבקשת לאשר
כמו קודם   התושבים שם, שינוי להסדר בטיילת בשכ' כרמי בנימין ולפיו יסגר

 רק הכביש המזרחי הקרוב למדשאות, ואילו הכביש המערבי ישאר פתוח.
 

כך שהנושא יקבל פתרון שהוא אומנם חלקי אך נראה שיוכל להשביע את רצון 
 כולם בהחלטה שוויונית זו.

 
כך שמי שבא לשחק באזור המדשאות יהנה מכביש סגור ובטוח בצד הקרוב 

ת יתאפשר לנסוע ביציאה מהשכונה ישר למדשאות ולתושבי השכונה הצפוני
דרך הטיילת בכביש שבצד המערבי וכאשר יסעו לשכונה יש להם אפשרויות 

 נוספות.
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                                                         
 
 

 יוסי דולה                                                                         
 ראש המועצה                                                                      

  



                                          

 

 
 

 84141/3 -שתתקיים ב 181/3ישיבת מועצה 
 851/3 הצעת החלטה –על סדר היום  1/סעיף   -תוספת לסדר היום 

 
 
 

חשבונות הבנק שני מורשי החתימה ב שינוי הרכבאת  המועצה מתבקשת לאשר

וחשבון  /83842חשבון האחזקה מס'  –בבנק הפועלים, סניף כפר תבור ביה"ס שמנהל 

 .8/5/61ההורים מס' 

 תתווסף כמורשית חתימה בחשבונות הנ"ל. 1888/6412הגב' רינת פרוטיץ ת.ז. 

 

 לן:הרכב החתימות יהיה כלה

משתי מורשות החתימה  אחתיחד עם  181416/55מנהלת ביה"ס הגב' קרן קורן ת.ז. 

 הבאות: 

 211888/64רינת פרוטיץ ת.ז.  או 1886841/2ניזרי ת.ז -יפעת קורמן

 

 דברי הסבר

ניזרי לחופשת לידה, נדרש לקבוע מורשית -בשל יציאתה הצפויה של הגב' יפעת קורמן

פרוטיץ נבחרה לשמש בתפקיד ממלאת מקום חתימה שתמלא את מקומה. הגב' 

 מזכירת ביה"ס ותשמש גם כמורשית חתימה בחשבונות ביה"ס . 

לפיכך, מתבקשת המועצה לאשר את השינוי בהרכב מורשי החתימה בשני חשבונות 

 הבנק המנוהלים ע"י ביה"ס.

 

 בברכה,

 

    יוסי דולה      שלמה אלקחר

 ראש המועצה     מזכיר וגזבר המועצה


