פרוטוקול מליאת מועצה  4/2020מיום 7/6/2020
משתתפים
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
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 אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נעדרו:
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
נוכח :מר שלמה אלקחר
על סדר היום:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

דיווחי ראש המועצה.
העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
התקשרות עם משרד עו"ד שפיר בקשר עם תביעה ייצוגית כמפורט
בהצעת החלטה מס'  14/20המצ"ב.
עדכון התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020כמפורט בהצעת החלטה מס'
 15/20המצ"ב.
פתיחת קרן הלוואות לעובדים ואישור נוהל ההלוואות לעובדים כמפורט
בהצעת החלטה מס'  16/20המצ"ב.
מתן העדפה לתושבי המושבה במכרזים כמפורט בהצעת החלטה מס'
 17/20המצ"ב.
סגירת תבר  – 659פסטיבל מסחג  2018כמפורט בהצעת החלטה מס'
 18/20המצ"ב.
אישרור החלטות מליאת המועצה מס'  3/20כמפורט בהצעת החלטה מס'
 19/20המצ"ב.

(1
דיווחי ראש המועצה
•
•
•
•

ראש המועצה מדווח כי נעשתה ישיבת הפקת לקחים עם מנהלי
המחלקות במועצה בקשר לניהול משבר הקורונה ומציג את הלקחים
המרכזיים.
ראש המועצה מעדכן על שני מקרים של התפרצות לבתים בשכונת
החרובים ועל הגברת נוכחות של כוחות הביטחון ברחוב בימים הקרובים.
ראש המועצה מעדכן כי המכרז בשכונת בנימין התפרסם באתר רמ"י.
ראש המועצה מעדכן כי בעקבות ביקורת שנערכה ע"י מבקר המועצה
ננהיג מעתה נוהל לפיו כל חבר מועצה המבקש אישור ראש המועצה
להיעדרותו ,יפנה לראש המעצה עם העתק למזכיר המועצה ויפרט סיבת
היעדרותו .במידה ותאושר ההיעדרות ע"י ראש המועצה ,יירשם האישור
בפרוטוקול המועצה.

(2
מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה.
(3
הצעת ההחלטה  14/20בנושא התקשרות עם עו"ד שפיר ,אושרה בפרוטוקול
טלפוני ועל כן סעיף זה הוסר מסדר היום.
(4
המועצה מאשרת את עדכון התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020בהתאם
לנוסח המצ"ב לעיון החברים ,כמפורט בהצעת החלטה  ,15/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור הצביעו  7חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  15/20בנושא עדכון תבחינים למתן תמיכות ,מאושרת פה
אחד.
(5
המועצה מאשרת פתיחת קרן הלוואות לעובדים בסכום של  ₪ 40,000ולתקצבה
בתקציב השוטף לשנת  ,2020כמפורט בהצעת החלטה  16/20המצ"ב .בעקבות
הערת ניר דגן ,ייוסף תנאי לנוהל לפיו הלוואה תינתן לעובד בעל ותק של שנת
עבודה אחת לפחות.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור הצביעו  7חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  16/20בנושא עדכון תבחינים למתן תמיכות ,מאושרת פה
אחד.

(6
המועצה מאשרת מתן העדפה לתושבי המושבה במכרזים בגובה של עד 5%
ביחס להצעה הטובה ביותר ,כמפורט בהצעת החלטה  ,17/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור הצביעו  7חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  17/20בנושא מתן העדפה לתושבי המושבה במכרזים,
מאושרת פה אחד.
(7
המועצה מאשרת את סגירת תבר  – 659פסטיבל מסחג  ,2018כמפורט בהצעת
החלטה  ,18/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור הצביעו  7חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  18/20בנושא סגירת תב"ר  ,659מאושרת פה אחד.
(8
המועצה מאשרת את החלטות מליאת המועצה מס'  3/20מיום ,26.4.2020
כמפורט בהצעת החלטה  ,19/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור הצביעו  7חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  19/20בנושא אישור החלטות מועצה  ,3/20מאושרת פה
אחד.

עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :שלמה אלקחר.

ג' סיון תש"ף
 26מאי 2020
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 שמספרה  04/20אשר תתקיים ביום ראשון
 31.05.2020בשעה  20:00בחדר הישיבות של המועצה.
על סדר היום:
 (1דיווחי ראש המועצה.
 (2העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
 (3התקשרות עם משרד עו"ד שפיר בקשר עם תביעה ייצוגית כמפורט
בהצעת החלטה מס'  14/20המצ"ב.
 (4עדכון התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020כמפורט בהצעת החלטה מס'
 15/20המצ"ב.

 (5פתיחת קרן הלוואות לעובדים ואישור נוהל ההלוואות לעובדים כמפורט
בהצעת החלטה מס'  16/20המצ"ב.
 (6מתן העדפה לתושבי המושבה במכרזים כמפורט בהצעת החלטה מס'
 17/20המצ"ב.
 (7סגירת תבר  – 659פסטיבל מסחג  2018כמפורט בהצעת החלטה מס'
 18/20המצ"ב.
 (8אישרור החלטות מליאת המועצה מס'  3/20כמפורט בהצעת החלטה מס'
 19/20המצ"ב.
בברכה,

שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  2על סדר היום – דף תברים
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.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  3על סדר היום – הצעת החלטה 14/20
המועצה מתבקשת לאשר התקשרות עם משרד עו"ד שפיר בקשר עם תביעה
ייצוגית שהתקבלה לאחרונה במועצה בנושא אי פרסום רשימת הגנים
הציבוריים המונגשים באתר המועצה.

דברי הסבר
התביעה הנ"ל התקבלה בעשרות רבות של רשויות ברחבי הארץ והמרכז לשלטון
מקומי החליט לשכור משרד עו"ד אחד אשר יענה בשמן של כלל הרשויות.
המועצה מבקשת להתקשר עם משרד עו"ד עופר שפיר על מנת שייצג גם אותנו
בהליך התביעה הייצוגית.
משרד עו"ד שפיר הינו משרד המומחה בתחום זה ,מייצג רשויות רבות מהשלטון
המקומי וכאמור ,הומלץ ע"י המרכז לשלטון מקומי כמי שירכז את הטיפול
בתובענה הייצוגית.
מצ"ב המלצת המרכז לשלטון מקומי.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  4על סדר היום – הצעת החלטה 15/20

המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
בהתאם לנוסח המצ"ב לעיון החברים.
דברי הסבר
כמו בשנה הקודמת מועברים התבחינים למתן תמיכות לאישור מליאת המועצה
לפני הפצתם ברבים.
בעדכון זה מתבקשת המועצה לאשר הוספת תבחין חדש בנושא תמיכות
בפעילות מוסדות פנאי ותעסוקה לקשישים.
מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המאשר את עדכון נוסח התמיכות לשנת 2020
וכן חוו"ד מטעם היועץ המשפטי באשר לתקינות התבחינים.
הליך זה נדרש על פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים .4/2006

בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  5על סדר היום –הצעת החלטה 16/20

המועצה מתבקשת לאשר פתיחת קרן הלוואות לעובדים בסכום של ₪ 40,000
ולתקצבה בתקציב השוטף לשנת  .2020כמו כן ,מתבקשת המועצה לאשר את
נוהל ההלוואות לעובדים המצ"ב.

דברי הסבר
המועצה מבקשת לאפשר מתן הלוואות לעובדים בסכומים שלא יעלו על 5,000
 .₪מתן הלוואות לעובדים מצריך פתיחת קרן ייעודית המגבילה את סכום
ההלוואות אותו ניתן להעניק .כמו כן ,גובש נוהל למתן ההלוואות אשר אושר
בהנהלת המועצה ומובא בזה לאישורכם.
מהלך זה כפוף גם לאישור משרד הפנים.

בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  6על סדר היום –הצעת החלטה 17/20
המועצה מתבקשת לאשר מתן העדפה לתושבי המושבה במכרזים בגובה של עד
 5%ביחס להצעה הטובה ביותר.

דברי הסבר
הנהלת המועצה דנה בנושא והחליטה לאמץ מדיניות לפיה בעת ניסוח מכרזי
המועצה תיבחן מתן העדפה למציעים תושבי המקום ככל והדבר רלוונטי בנסיבות
המכרז .ההעדפה כאמור ,לא תעלה על  5%מההצעה הטובה ביותר שהוצעה ע"י
מציע אחר שאיננו תושב כפר תבור .כמו כן ,במכרזים בהם תתאפשר העדפה כזו,
תצויין קיומה במסמכי המכרז.
המועצה מתבקשת לאשר את מדיניות זו.

בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  7על סדר היום –הצעת החלטה 18/20
המועצה מתבקשת לאשר סגירת תבר  – 659פסטיבל מסחג .2018

דברי הסבר
עם קבלת הכספים מהגורמים המממנים )משרד החקלאות והפיס( וסיום
הפרויקט ,מתבקשת המועצה לאשר סגירת התבר.

בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  04/20שתתקיים ב31.05.2020 -
סעיף  8על סדר היום –הצעת החלטה 19/20
המועצה מתבקשת לאשרר את החלטות מליאת המועצה מס'  3/20מיום
.26.4.2020

דברי הסבר
כזכור ,ישיבת מליאת המועצה מס'  3/20התקיימה באמצעות התוועדות חזותית
)זום(.
היות וישנה מחלוקת משפטית באשר לתקיפות ההחלטות המתקבלות בישיבות
מועצה המתקיימות באמצעות הזום ,מתבקשת המועצה לאשרר את ההחלטות
שהתקבלו באותה הישיבה וזאת על מנת לתת תוקף מלא להחלטות.
מצ"ב לנוחיותכם פרוטוקול הישיבה .3/20

בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

