פרוטוקל מליאת מועצה שלא מן המניין  5/19מיום 25/12/19
משתפים:
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נעדרו:
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
נוכח:
שלמה אלקחר

על סדר היום
 .1עדכון חוק העזר לכפר תבור (תיעול) (תיקון) ,התש"ף –  2020כמפורט
בהצעת ההחלטה 66/19
 .2עדכון חוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות) (תיקון) ,התש"ף – 2020
כמפורט בהצעת ההחלטה 67/19
 .3עדכון חוק העזר לכפר תבור (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התש"ף
–  2020כמפורט בהצעת ההחלטה 68/19

)1
המועצה מאשרת את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (תיעול) (תיקון) ,התש"ף –
 ,2020כמפורט בהצעת החלטה  66/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר
האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  66/19בנושא – תיקון לחוק העזר (תיעול) ,מאושרת פה
אחד.
)2
המועצה מאשרת את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות) (תיקון),
התש"ף –  ,2020כמפורט בהצעת החלטה  67/19המצ"ב .
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר
האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  67/19בנושא – תיקון לחוק העזר (סלילת רחובות),
מאושרת פה אחד.
)3
המועצה מאשרת את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (שטחים ציבוריים
פתוחים) (תיקון) ,התש"פ –  ,2019כמפורט בהצעת החלטה  ,68/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
.נגד הצביע :מר אלי גבאי חבר האופוזיציה
לפי כך הצעת החלטה  68/19בנושא – תיקון לחוק העזר (שטחים ציבוריים
פתוחים) ,מאושרת.
עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :שלמה אלקחר.

י"א כסלו תש"פ
 09דצמבר 2019
לכבוד
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
שלום רב,
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  5/19אשר תתקיים ביום
רביעי  25.12.2019בשעה  20:00בחדר הישיבות במועצה.
על סדר היום
 .1עדכון חוק העזר לכפר תבור (תיעול) (תיקון) ,התש"ף –  2020כמפורט
בהצעת ההחלטה 66/19
 .2עדכון חוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות) (תיקון) ,התש"ף – 2020
כמפורט בהצעת ההחלטה 67/19
 .3עדכון חוק העזר לכפר תבור (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התש"ף
–  2020כמפורט בהצעת ההחלטה 68/19
בברכה,

שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  5/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  1על סדר היום – הצעת החלטה 66/19
המועצה מתבקשת לאשר התיקון לחוק העזר לכפר תבור (תיעול) (תיקון),
התש"ף – .2020
דברי הסבר
המועצה מתבקשת לאשר את חוק העזר לכפר תבור (תיעול) .חוק העזר לכפר
תבור (תיעול) ,נקבע על מנת לממן את העלויות בגין עבודות תיעול בתחום
המוניציפאלי של המועצה.
בחוק העזר הקיים קיימת מגבלת גביה לסוף שנת  .2020מגבלה זו נועדה
להבטיח את בחינת התעריפים מידי תקופה ולאשרם במועצה ובמסגרות
הנדרשות (משרד הפנים ומשרד המשפטים).
מצ"ב –נוסח התיקון לחוק העזר האמור ואישור חברת הבקרה ,מטעם משרד
הפנים ,לתחשיב שהוכן ע"י חברת חכ"ם ייעוץ מוניציפלי בע"מ.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

יובל אבנד
מהנדס המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  5/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  2על סדר היום – הצעת החלטה 67/19
המועצה מתבקשת לאשר את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות)
(תיקון) ,התש"ף – .2020
דברי הסבר
המועצה מתבקשת לאשר את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות).
חוק העזר לכפר תבור (סלילת רחובות) ,נקבע על מנת לממן את העלויות בגין
עבודות סלילת כבישים ומדרכות בתחום המוניציפאלי של המועצה.
לתשומת לבכם ,חוק זה מורכב מחישוב נפרד לסלילת כבישים וסלילת מדרכות.
בחוק העזר הקיים קיימת מגבלת גביה לסוף שנת  .2020מגבלה זו נועדה
להבטיח את בחינת התעריפים מידי תקופה ולאשרם במועצה ובמסגרות
הנדרשות (משרד הפנים ומשרד המשפטים).
מצ"ב –נוסח התיקון לחוק העזר האמור ואישור חברת הבקרה ,מטעם משרד
הפנים ,לתחשיב שהוכן ע"י חברת חכ"ם ייעוץ מוניציפלי בע"מ.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

יובל אבנד
מהנדס המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  5/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  3על סדר היום – הצעת החלטה 68/19
המועצה מתבקשת לאשר את התיקון לחוק העזר לכפר תבור (שטחים ציבוריים
פתוחים) (תיקון) ,התש"פ – .2019
מצ"ב – תיקון התוספת הראשונה לחוק העזר האמור והתחשיב כפי שאושר ע"י
הבקרה מטעם משרד הפנים .כמו כן מצ"ב לנוחיותכם חוק העזר שבתוקף היום.
דברי הסבר
כזכור קיבלה המועצה ארכה לעדכון תעריפי חוק העזר להיטל שצ"פ בכפר
תבור .מצ"ב לנוחיותכם אישור משרד הפנים לבקשתנו.
המועצה מתבקשת לאשר את עדכון תעריפי חוק העזר וזאת לאחר בחינת
התעריפים שבוצעה ע"י משרד רו"ח אופיר בוכניק ואושרה ע"י של משרד
הפנים .מצ"ב לנוחיותכם גם אישור הבקרה לתחשיב.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

יובל אבנד
מהנדס המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

