
                                          

 

 83131/3שלא מן המניין מיום  81/3פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 
  משתתפים

 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה
 חברת קואליציה-ליאורה כהן

 חבר קואליציה -יחזקאל חכם
 חברת קואליציה -איילת כהן

 חבר קואליציה-הלפריןעודד 
 חברת אופוזיציה-חנה לוי אטלי

 אופוזיציהחבר -שקד גולדמן
 נעדרו

 חבר קואליציה-נדב רחמים
 חברת קואליציה -ניצן אדרי

 נוכח
  שלמה אלקחר

 
 
 

 על סדר היום
 

 החלטהכמפורט בהצעת  – 80/3אישור עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב  ./
 המצ"ב. 381/3

 351/3 החלטהכמפורט בהצעת  – 80/2אישור תקן כ"א ותקציב לשנת  .8
 המצ"ב.

 331/3כמפורט בהצעת החלטה  – 80/2אישור תקצוב מתנ"ס לשנת  .8
 המצ"ב.

 
 

 החלטות

/) 
 /עדכון מס'  –את תקן כח האדם ואת עדכון תקציב המועצה השוטף מאשרת המועצה 

  .המצ"ב, 381/3בהצעת החלטה , כמפורט 80/3לשנת 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  3בעד האישור: הצביעו 
קודם לכן בישיבת ההנהלה. וכמו כן הצביע בעד מר שקד גולדמן חבר האופוזיציה 

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

תקן כח אדם ועדכון תקציב המועצה לשנת המצ"ב, בנושא  381/3כך הצעת החלטה לפי
 , מאושרת.80/3



                                          

 

8) 
, כמפורט 80/2את תקן כח האדם ואת תקציב המועצה השוטף לשנת  מאשרתהמועצה 

  .המצ"ב 351/3בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד חברי  3בעד האישור: הצביעו 

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

 נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה שנכחה בדיון. 
לשנת  המצ"ב, בנושא תקן כח אדם ועדכון תקציב המועצה 351/3לפיכך הצעת החלטה 

 , מאושרת.80/2
8) 

, כמפורט בהצעת את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס מאשרתהמועצה 
 ., המצ"ב331/3החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  3בעד האישור: הצביעו 

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

 : גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה שנכחה בדיון. נגד
בנושא אישור סכומי התקצוב של המועצה המצ"ב,  331/3לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת.  לפעילות המתנ"ס,
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                                                                              
 ראש המועצה                                                                            

 
 

 רשם: שלמה אלקחר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 83.3.80/3 -שתתקיים ב 81/3ישיבת מועצה שלא מן המנין 

 1/338הצעת החלטה  –על סדר היום  /סעיף 

 
 –לאשר את תקן כח האדם ואת עדכון תקציב המועצה השוטף  המועצה מתבקשת

, כמפורט בדף המצ"ב שהוכן ע"י המזכיר וגזבר המועצה, 80/3לשנת  /עדכון מס' 
 אלש"ח שאושר קודם לכן. 825,/8אלש"ח במקום  253,/8ושיהיה בגובה של 

 
 
 

 דברי הסבר
תקציב המועצה שהוכן ע"י גזבר המועצה מוגש לעדכון המליאה בגין שינויים צפויים 
הן בהכנסות והן בהוצאות, בהתאם לפירוט המצ"ב, כשעיקר השינויים הם בהקטנה 

אלש"ח, גידול בנפח  350משמעותית של מענק איזון משרד הפנים בסכום של כ 
 פעילות מח' הרווחה והתאמות נוספות שנדרשו.

 
 .80/3ון זה יאפשר התאמת התקציב לביצוע השנתי השוטף החזוי לשנת עדכ

 
                                    

 בברכה,                                          
 
 
 
 

 שלמה אלקחר                                                           יוסי דולה
 ראש המועצה                                         גזבר ומזכיר המועצה        

 
 
 
 
 
 

  



                                          

 

 83.3.80/3 -שתתקיים ב 81/3ישיבת מועצה שלא מן המנין 

 1/335הצעת החלטה  –על סדר היום  8סעיף 

 
 

, 80/2לאשר את תקן כח האדם ואת תקציב המועצה השוטף לשנת  המועצה מתבקשת
 88,803בר המועצה, ושיהיה בגובה של כמפורט בדף המצ"ב שהוכן ע"י המזכיר וגז

 לעיל. /אלש"ח שמוצע לעדכון בסעיף  253,/8אלש"ח במקום 
 
 
 

 דברי הסבר
תקציב המועצה שהוכן ע"י גזבר המועצה מוגש לעדכון המליאה בגין שינויים צפויים 

הן בהכנסות והן בהוצאות, בהתאם לפירוט המצ"ב, כשעיקר השינויים הם עדכון 
ההצמדה בסעיף בארנונה וגידול טבעי בבניה חדשה, עדכון סעיף הוצאות הפנסיה בשל 

 פנסיה לראש המועצה היוצא. יציאת מהנדס המועצה לפנסיה וכן תשלום שכר
 
 

              
                       

 בברכה,                                          
 
 
 
 

 שלמה אלקחר                                                           יוסי דולה
 ראש המועצה        גזבר ומזכיר המועצה                                         

 
 

  



                                          

 

 83.3.80/3 -שתתקיים ב 81/3ישיבת מועצה שלא מן המנין 

 1/333הצעת החלטה  –על סדר היום  8סעיף 

 
 
 

 את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס. המועצה מתבקשת לאשר:
 
 
 

 דברי הסבר
סכומי  את, מתבקשת המועצה לאשר, כמידי שנה, 80/2לקראת שנת התקציב 

 התקצוב. 
 

בכפר תבור הינו במעמד של תאגיד מעין עירוני לכן חלים עליה כללים כזכור המתנ"ס 
לאופן תקצובו. בין היתר, על המועצה לאשר, מידי שנה, את תוכנית העבודה של 

 המתנ"ס ואת סכומי התקצוב השנתיים.
 

תוכנית העבודה של בשל הבחירות, אנו מקדימים את מועד אישור התקציב  ועל כן, 
 המתנ"ס תאושר בישיבת מועצה נפרדת לאחר השלמת גיבושו בהנהלת המתנ"ס.

 
ע"מ לאפשר את , בשלב זה, את סכומי התקצוב המועצה מתבקשת לאשרעל כן 

 העברת הכספים לפעילות השוטפת כנדרש עפ"י הכללים.
 
 
 

 בברכה,                                            
 
 
 
 

 אלקחר                                                           יוסי דולה שלמה
 גזבר ומזכיר המועצה                                                 ראש המועצה

 
 

 
 
 


