
 

 

  26/1/2020 מיום  1/20מועצה ישיבת מליאת פרוטוקול 

 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

 קואליציהחבר -מר ניר דגן
 חברת קואליציה-גב' יפעת טל

 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה-און-אריאל ברמר 
 חסר:

 חבר אופוזיציה -מר אליהו גבאי
 נוכח:

 שלמה אלקחר

 

 על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (2

העברת פעילות הסיור הקהילתי מהמתנ"ס למועצה כמפורט בהצעת  (3
 המצ"ב. 1/20החלטה מס' 

כמפורט בהצעת החלטה  החלטה שלא להצטרף לתאגיד מים וביוב אזורי (4
 המצ"ב. 2/20מס' 

 הסבת שימוש המבנה שמתחת למתנ"ס מגן ילדים למועדון לגיל השלישי (5
       המצ"ב. 3/20כמפורט בהצעת החלטה מס' 

 
            דיווחי ראש המועצה          

 פירוט פעילויות המתנ"ס. -יוצא מן הכללחודש פברואר  .1

 יח' כל מתחם. 30 -עדכון לגבי שיווק שני מתחמי מגורים בשכונת בנימין .2

 900קבלת עמלה ממשרד השיכון בגין פיתוח שכונת בנימין בגובה של כ .3
 אלף ₪.

ייעוד עיקרי  -קבלת היתר בנייה למתחם מסחרי במתחם תחנת הדלק .4
 למשרדים.

גן קק"ל, סולארי, קירוי מגרש בית  -לסטטוס פרוייקטיםעדכונים בנוגע  .5
 הספר.

                               



 

 

   

 

 החלטות

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

3) 
העברת פעילות הסיור הקהילתי מהמתנ"ס למועצה ובכלל  מאשרת אתהמועצה 

, כמפורט בהצעת זה הפסקת העברת המימון הייעודי וזאת החל מחודש אפריל 
 .1/20החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  חברי  8הצביעו  –בעד האישור 

 ת ההנהלה.עוד קודם לכן בישיב
בנושא העברת פעילות הסיור הקהילתי מהמתנס  1/20לפי כך הצעת החלטה 

 למועצה מאושרת פה אחד.
4) 

, כמפורט  אזוריוביוב החלטה שלא להצטרף לתאגיד מים ה מאשרת אתהמועצה 
 .2/20בהצעת החלטה 

 .לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה
  .ההנהלה הנוכחים בישיבהחברי  8הצביעו  –בעד האישור 

החלטה שלא להצטרף לתאגיד מים וביוב  בנושא  2/20לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד. אזורי,

5) 
הסבת שימוש המבנה שמתחת למתנ"ס מגן ילדים  מאשרת אתהמועצה 

  המצ"ב. 3/20, כמפורט בהצעת החלטה למועדון לגיל השלישי
 .לחברים נערכה הצבעהלאחר שניתנה זכות הדיבור 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא   8הצביעו  –בעד האישור 
 .עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה

הסבת שימוש המבנה שמתחת למתנ"ס מגן בנושא  3/20לפי כך הצעת החלטה 
 , מאושרת פה אחד.ילדים למועדון לגיל השלישי

 

 עודד הלפרין                                                                         
 ראש המועצה                                                                         

 רשם: שלמה אלקחר.

 



 

 

 

  פ "תש  טבת ד"כ

 2020 ינואר 21

  לכבוד
  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  01/20  שמספרההנכם מוזמנים לישיבת מועצה 
  .בחדר הישיבות במועצה 20:00בשעה  26.01.2020

  

  על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה )1
 תבר"ים המצ"ב, לחברים.העברת דף  )2
העברת פעילות הסיור הקהילתי מהמתנ"ס למועצה כמפורט בהצעת  )3

 המצ"ב.  1/20החלטה מס' 
כמפורט בהצעת החלטה  החלטה שלא להצטרף לתאגיד מים וביוב אזורי )4

 המצ"ב.   2/20מס' 
  הסבת שימוש המבנה שמתחת למתנ"ס מגן ילדים למועדון לגיל השלישי )5

         המצ"ב. 3/20כמפורט בהצעת החלטה מס' 
  

  ב ב ר כ ה ,                                                     

  

      למה אלקחרש                                                         
  מזכיר וגזבר המועצה              



 

 

  26.1.2020 -שתתקיים ב 01/20שיבת מועצה י 
  דף תברים –על סדר היום  2סעיף 

  

  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,                 

  

  

  עודד הלפרין              שלמה אלקחר

  ראש המועצה            מזכיר וגזבר המועצה

 

  

   



עב' פיתוח  ורכישות  לשנת  2020 הודפס בתאריך 19:02 23/01/20

מיום20/01 לעדכון בישיבת מועצה

מספר 
שם הפרויקטהתב"ר

מסגרת 
מאושרת

תב"ר  
מאושר ע"י 
מ.הפנים

תב"ר נשלח 
לאישור

סה"כ   
הכנסות

סה"כ  
הוצאות

יתרת חובה 
זמנית

יתרת          
זכות    
בתב"ר

נשלחה בקשת 
שחרור וטרם 

מקורות מימון אפשרייםנתקבל

קרנות הרשות 21,609             -                  248,391         270,000          270,000           350,000         שלוט ומספור בתים+שלטים533

קרנות הרשות/הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 25,239             -                  378,105         403,344          420,000           450,000         בטיחות בדרכים535

588
תיקרה אקוסטית, ספרינקלרים ומערכות גילוי אש 

קרנות המועצה 72,118             -                  1,127,882     1,200,000      1,200,000        1,400,000      במבני הציבור

משרד השיכון 85,001             -                   85,001-         27,499,279   27,414,278    905,896        27,668,670      30,000,000    תשתיות בשכונת כרמי בנימין606

קרנות המועצה 30,201             -                  595,299         625,500          600,000           750,000         חידוש כלי רכב וציוד מחלקת שפ"ע624

קרנות המועצה, קרן שיקום   -                   28,997-         214,344         185,347          2,500,000        6,000,000      תכנון, תחזוקה ושדרוג מט"ש628

קרנות המועצה 536,624           -                  1,013,376     1,550,000      1,550,000        2,000,000      תכנון ומדידות629

קרנות המועצה, תקציב שוטף 2017-2021   -                   284,236-       752,570         468,333          900,000           900,000         החלפת מוני מים לקריאה מרחוק632

קרנות המועצה 74,949             -                  1,975,051     2,050,000      2,050,000        4,000,000      פיתוח שטחי ציבור בכפר634

קרנות מועצה, משרד החינוך 439,137           -                   439,137-       2,309,600     1,870,463      2,392,099        3,000,000      תכנון ובינוי שני גני ילדים בשכונת כרמי בנימין638

משרד הדתות, מועצה דתית, קרנות מועצה 150,000           -                   151,338-       401,338         250,000          400,000           2,500,000      בינוי בית כנסת בשכונת כרמי בנימין641

קרנות המועצה 108,405           -                  851,595         960,000          960,000           1,500,000      הצטיידות ושיפוצים במוסדות ומתקני ציבור645

 215,439           -                   215,439-       3,100,238     2,884,799      3,100,000        4,000,000      בניית חדרי חוגים בקאנטרי אליאל650
פיס, משרד הפנים, קרנות המועצה, תבר 446, משרד 

לפיתוח הנגב והגליל.

משרד התחבורה, קרנות המועצה 39,346           43,134             -                  56,219           99,352            200,000           3,000,000      סלילת כביש מחבר שכ' ערמונים לכביש 6567276

משרד התחבורה, משרד השיכון, קרנות המועצה 623,225           -                   623,225-       1,234,775     611,550          905,896-       9,699,789        20,000,000    פיתוח שכ' בנימין שלב ב' וצומת חיבור לכביש 65765

פיס, רשות לפיתוח הגליל, מתנ"ס, מועצה, מ. חקלאות   -                     -                  88,000           88,000            88,000             300,000         פסטיבל מסחג 6592018

660GIS המשרד לשוויון חברתי, קרנות המועצה 60,000             -                    -                  60,000            120,000           120,000         הקמת מערכת

קרנות מועצה 296,058           -                  1,153,942     1,450,000      1,450,000        4,000,000      כבישים תשתיות ומדרכות  בכפר 6622019

קרנות מועצה 1,500,000      בית המועצה663

משרד הפנים, משרד לשיוויון חברתי/כלכלה 169,008           -                   169,008-       1,061,749     892,741          1,189,312        1,500,000      פרויקט התייעלות אנרגטית-תאורת לד664

קרנות מועצה 20,243             -                   17,166-         96,923           79,757            100,000           100,000         סימון והתקני בטיחות 6662018

משרד החקלאות, קרן עבודות חקלאיות 66,500             -                    -                  66,500            146,000           146,000         פעולות שימור קרקע וניקוז667

קק"ל 1,400,000        1,400,000      הקמת גן קק"ל "שיזף"668

ביטוח לאומי, מועצה-תקציב שוטף 69,233             -                    -                  69,233            106,512           110,000         הצטיידות גן תקשורתי670

הלוואה   -                     -                  3,500,000        3,500,000      התקנת תאים פוטוולטאיים על גגות מבני המועצה671

משרד החינוך   -                   28,479-         28,479           30,000             30,000           נגישות אקוסטית להנגשת כתה לליקויי שמיעה672

משרד הפנים, פיס, קרנות מועצה   -                     -                  650,000           800,000         קירוי מגרש בבי"ס רבין673

 1,741,399      1,404,069      2,042,026-    44,187,154   43,549,197      -                  62,690,382      93,356,000    סך  הכל

בכבוד רב, שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה
   -תבר"ים יוכנו וישלחו לאישור הממונה עס גיוס הכספים ממקורות חיצוניים ומקרנות הרשות, כפי שהוחלט

26/01/20



 

 

  26.1.2020 -שתתקיים ב 01/20שיבת מועצה י
  01/20הצעת החלטה –על סדר היום  3סעיף 

  

  

 

העברת פעילות הסיור הקהילתי מהמתנ"ס למועצה  המועצה מתבקשת לאשר

  .2020המימון הייעודי וזאת החל מחודש אפריל ובכלל זה הפסקת העברת 

 

 

 דברי הסבר

בעקבות הערת ביקורת שהתקבלה ממבקר המדינה, לפיה פעילות סיור קהילתי 

אינה נמנית על מטרות המרכז הקהילתי מתבקשת המועצה לבטל את העברת 

  התקצוב לפעילות זו מהמתנ"ס למועצה. 

על מנת לאפשר למתנ"ס להיערך לביטול השירות באמצעותם ולהיערכות ביצוע 

ך ירלהתחיל את מתן השירות במועצה מתא הפעילות באמצעות המועצה, מוצע

1.4.2020   .  

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  



 

 

  26.1.2020 -שתתקיים ב 01/20שיבת מועצה י
  02/20החלטה הצעת –על סדר היום  4סעיף 

 

  .אזוריוביוב החלטה שלא להצטרף לתאגיד מים   המועצה מתבקשת לאשר

 

 דברי הסבר

 והביוב המים בתחום והולם מקצועי מענה לתושביה המועצה  מספקתכידוע 
   .בעתיד כך גם לעשות משיךמעוניינת להו 

 והביוב המועצה הגישה בקשה לפטור מהחובה להפעיל את שירותי המים
 א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב. 6סעיף  לפי חברה באמצעות שבתחומה

המועצה מתבקשת להצהיר כי אינה מעוניינת להצטרף לתאגיד מים וביוב וזאת 
  מהטעמים הבאים:

שדרוג המט"ש המקומי ובנוסף   תהליך של בעיצומו  כיום נמצאת המועצה .1
 מתבצע זה עירונית) הליך כלל על תשתיות( וביוב   מים משדרגת מערכות

  .במושבה הסלילה השלמת לפרויקט חלקו במקביל
השלימה חידוש של החלפת כלל מוני המים למערכת קר"מ של   המועצה .2

  ארד .
 . 98%מעל ל    שעורי הגביה גבוהים ועומדים על  .3
 .מנגנונים מכפל  כתוצאה כלליות הנהלה והוצאות תפעול בעלויות חיסכון .4

 מחלקת ,עירוני מוקד ,גביה מערך ,ח"הנה :מנגנוני המועצה מפעילה
 להגדלת שיגרום נוסף מנגנון להוסיף צורך שאין  מכאן ,ע"שפ אגף ,הנדסה
 .ציבור  כספי הוצאות

 בהתאם ניכר באופן יעלו  ומוסדותיה המועצה לשימוש המים רכישת עלות .5
 .המים רשות י"ע  לתעריפים שנקבעו 

 מרוכז  ,מקצועי ,איכותי באופן השירותים מכלול מתן :לתושב השירות .6
 .הקיימים מועצהה מנגנוני באמצעות סחבת אחד ומונע במיקום

  
                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  



 

 

  26.1.2020 -שתתקיים ב 01/20שיבת מועצה י
  20/30הצעת החלטה –על סדר היום  5סעיף 

  

  

 

הסבת שימוש המבנה שמתחת למתנ"ס מגן ילדים  המועצה מתבקשת לאשר

והסמכת מזכיר וגזבר המועצה לפעול מול הסוכנות  למועדון לגיל השלישי

  .היהודית להסבת השימוש במבנה

 

 

 דברי הסבר

המבנה המצוי מתחת למתנ"ס שימש מזה שנים רבות לטובת גן ילדים. עם 

שישמש כמועדון השלמת בניית גני הילדים ברחבי הכפר והצורך בהקצאת מבנה 

סבת השימוש במבנה. כמו לטובת הגיל השלישי, מתבקשת המועצה לאשר את ה

כן, היות ובנייתו של המבנה התבצעה במימון תרומה שהתקבלה באמצעות 

הסוכנות היהודית,  יש לפעול מולה לקבלת הסכמה להסבת השימוש במבנה מגן  

  ילדים למועדון לגיל השלישי. 

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  

 


