
                                          

 

  

 81/5/81מיום  81-4פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 
 

 משתתפים
 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה

 חברת קואליציה-ליאורה כהן
 חבר קואליציה-עודד הלפרין

 חברת קואליציה-ניצן אדרי
 אופוזיציהחברת -חנה לוי אטלי

 חבר אופוזיציה-שקד גולדמן
 נעדר:

 , באישור ראש המועצה.חברת קואליציה-איילת כהן
 חבר קואליציה, באישור ראש המועצה.-יחזקאל חכם

 , באישור ראש המועצה.חבר קואליציה-נדב רחמים
 :נוכח

 שלמה אלקחר
 
 

 על סדר היום:
 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (8

אישור פנייה למועצה הדתית לטובת שינוי פני חלקו הדרומי של בית העלמין, כמפורט  (8
 , המצ"ב.81/81בהצעת החלטה 

אישור מינוי מזכיר/גזבר המועצה כנציג המועצה במועצת אשכול כנרת והעמקים, כמפורט  (8
 , המצ"ב.81/81בהצעת החלטה 

כמפורט בהצעת החלטה והעברת היתרה לקרנות הרלוונטים,  186אישור סגירת תב"ר  (4
 , המצ"ב.81/81

               81681אישור קידום תכנית, וכן אישור להפקעת השטחים לאחר אישור התכנון בגוש  (5
 , המצ"ב.81/81כמפורט בהצעת החלטה 

תכנון ובנייה בריכת שחייה, כמפורט בהצעת  441אישור פתיחת תב"ר  –תוספת לסדר היום  (1
 , המצ"ב.46/81החלטה 

אישור שינוי הרכב מורשי חתימה חשבון ביה"ס בבנה"פ, כמפורט  –תוספת לסדר היום  (1
 , המצ"ב. 48/81בהצעת החלטה 

אישור ואימוץ דו"ח הביקורת השנתי של מבקר המועצה, כמפורט  –תוספת לסדר היום  (1
 , המצ"ב.48/81בהצעת החלטה 

דתאללה, כמפורט אישור הגדלת היקף העבודה לקבלן היימן עו –תוספת לסדר היום  (1
 , המצ"ב.48/81בהצעת החלטה 

 מענה לשאילתות, מצ"ב השאילתות והתשובות. (86

מצ"ב, משפטיים, ובריאות, התנהלות  -בעניין פיתוח ורכישות  –דיווחי ראש המועצה  (88
 בבחירות.

 



                                          

 

 חלטותה
8) 

 לעיון חברי המועצה. נמסר דף התבר"ים 
8) 

שינוי פני חלקו הדרומי של בית  דתית לטובתפנייה למועצה הה המועצה מאשרת את 
  , המצ"ב. 81/81העלמין, כמפורט בהצעת החלטה 

 נערכה הצבעה.ומר עודד הלפרין הביע את דברו, לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  8בעד האישור: הצביעו 

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

 מאושרת פה אחד. פניה למועצה הדתית,המצ"ב, בנושא  81/81לפיכך הצעת החלטה 
8) 

עצה, מר שלמה אלקחר כנציג את מינוייו של מזכיר וגזבר המו המועצה מאשרת 
 , המצ"ב.81/81המועצה במועצת אשכול כנרת עמקים, כמפורט בהצעת החלטה 

, נערכה האת דבר ההביע וגב' חנה לוי אטלילאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
 הצבעה.

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

 אין מתנגדים ואין נמנעים.
 , מאושרת פה אחד.מינוי מזכיר המועצההמצ"ב, בנושא  81/81לפיכך הצעת החלטה 

4) 
והעברת היתרה בו חזרה לקרנות הרלוונטיות  186 סגירת תב"ר מאשרת אתהמועצה 

לאחר שניתנה זכות  המצ"ב. 81/81בהתאם להחלטת הגזבר, כמפורט בהצעת החלטה 
 הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

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

 אין מתנגדים ואין נמנעים.
 , מאושרת פה אחד.186סגירת תב"ר המצ"ב, בנושא  81/81לפיכך הצעת החלטה 

5) 
את הפקעת השטחים הנחוצים את קידום התכנית ולאחר אישורה  המועצה מאשרת 

  , המצ"ב.81/81, כמפורט בהצעת החלטה לצרכי ציבור
 רים, נערכה הצבעה.לאחר שניתנה זכות הדיבור לחב

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

 אין מתנגדים ואין נמנעים.
 , מאושרת פה אחד.אישור קידום תכניתהמצ"ב, בנושא  81/81לפיכך הצעת החלטה 

1) 
, כמפורט בהצעת תכנון ובנייה בריכת שחייה - 441פתיחת תבר  ה מאשרת את המועצ

 , המצ"ב.46/81החלטה 



                                          

 

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

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

 .נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה
 , מאושרת.441פתיחת תב"ר המצ"ב, בנושא  46/81לפיכך הצעת החלטה 

1) 
בבנק ביה"ס שמנהל הבנק  ןמורשי החתימה בחשבו שינוי הרכב מאשרת אתהמועצה 

 , המצ"ב. 48/81הפועלים, כמפורט בהצעת החלטה 
וגב' ליאורה כהן, מר עודד הלפרין, גב' חנה לוי זכות הדיבור לחברים,  לאחר שניתנה

 נערכה הצבעה.אטלי ומר שקד גולדמן הביעו את דברם, 
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  8בעד האישור: הצביעו 

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

 גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה.הצביעה : נגד
 , מאושרת.שינוי הרכב מורשי החתימההמצ"ב, בנושא  48/81 לפיכך הצעת החלטה

* בנושא זה סוכם שגברת ליאורה כהן תבדוק את נושא חתימת נציג ההורים ואם יהיה 
נוספת ומעודכנת משהוא רלוונטי כתוצאה מהבדיקה תובא ההחלטה לדיון והחלטה 

 בעניין.
1) 

 8681את דוח הביקורת השנתי של מבקר המועצה לשנת  המועצה מאמצת ומאשרת
את כמו כן להנחות את בעלי התפקידים לקיים את המלצות המבקר,  ומבקשת ו

בדו"ח ועדת הביקורת החופפים  כמופיעביקורת דו"ח ועדת ההחלקים הרלוונטיים של 
, וכמו כן את התייחסות , המצ"ב48/81לחוות דעת המבקר, כמפורט בהצעת החלטה 

 .ראש המועצה
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.

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

 אין מתנגדים ואין נמנעים.
 , מאושרת פהאימוץ ואישור דוח הביקורתהמצ"ב, בנושא  48/81לפיכך הצעת החלטה 

 אחד.
1) 

 %56אללה עד לתדוהגדלת היקף העבודה לקבלן היימן ע את המועצה מאשרת
 , המצ"ב.   48/81כמפורט בהצעת החלטה המותרים על פי דין. 

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

חבר האופוזיציה שנכח בדיוןמר שקד גולדמן קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן    
חברת האופוזיציה.-נמנעה: גב' חנה לוי אטלי  



                                          

 

הגדלת היקף עבודה לקבל היימן צ"ב, בנושא המ 8148/לפיכך הצעת החלטה 
.מאושרת עודתאללה,  

( מצ"ב השאילתות והתשובות.86  
 

יוסי דולה                                                                                         
ראש המועצה                                                                                      

 
 רשם: שלמה אלקחר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81שיבת מועצה י
 דף תבר"ים –על סדר היום  8סעיף 

 
 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                            
 
 
 
 
 

 שלמה אלקחר                                                                     יוסי דולה
 זכיר וגזבר המועצה                                                          ראש המועצהמ



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81שיבת מועצה י
 סעיף 8 על סדר היום - הצעת החלטה 81/81

 
 
 

דתית לטובת שינוי פני חלקו הדרומי של פנייה למועצה ה המועצה מתבקשת לאשר 
שתילת צמחייה,  קבר לטובתהחלקות מ 86% ויתור עלבית העלמין, תוכן הפנייה יכלול 

 עצים ונוי.
   

ה תהא נכונה לסייע במימון העבודות, לאור הכרה בחשיבות המועצבמידת הצורך 
 הנושא.

 
 
 
 

 דברי הסבר
 

לאחרונה בוצעו ע"י המועצה הדתית עבודות בבית העלמין ובחלקו הדרומי יצקו בטון 
חשוף אשר לטעמי ולדעתם של תושבים רבים אינו עולה בקנה אחד עם ערכי המקום, 

 אשר הולם את אופיו של כפר תבור, לבית העלמין מראה כפרי יותרעל מנת להעניק 
מתבקשת המועצה לאשר את הפנייה  ,קיים בחלקו הצפוני של בית העלמיןבדומה ל

 לשיפור פני החלק הדרומי והקצאת תקציב לנושא במידת הצורך.
 
 
 
 

 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 עודד הלפרין        
 סגן ראש המועצה        



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81שיבת מועצה י
 סעיף 8 על סדר היום - הצעת החלטה 81/81

 
 

את מינוייו של מזכיר וגזבר המועצה, מר שלמה אלקחר  המועצה מתבקשת לאשר 
 כנציג המועצה במועצת אשכול כנרת עמקים.

 
 
 
 
 

 דברי הסבר
, מתבקשת המועצה לאשר את 81/8/81מיום  81/81בהמשך להחלטת המועצה מס' 

, מזכיר וגזבר המועצה נציגנו במועצת האשכול. מוצע למנות את מר שלמה אלקחר
 כנציגנו במועצת האשכול. 

 
 
 
 

 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 יוסי דולה        
 ראש המועצה        



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81ישיבת מועצה 
 8118/הצעת החלטה  -על סדר היום  4סעיף 

 
 

והעברת היתרה בו חזרה לקרנות  186תב"ר לאשר את סגירת  המועצה מתבקשת
 הרלוונטיות בהתאם להחלטת הגזבר.

 
 
 
 
 

 דברי הסבר
עבודה מורכבת זו של הפיתוח בשכ' השקמים הסתיימו בשלב זה ותמשך בעתיד על פי 

החדש שעליו  קצב הבניה בשכונה זו, עבודות ההמשך יבוצעו שם בעתיד מהתב"ר
החלטנו בישיבה הקודמת וקרוב לוודאי שתטפל בכך המועצה החדשה, לאחר הבחירות 

 הקרובות.
 

עד היום בוצעו הקירות, המעקות, תשתית הכבישים לרבות שכבת מצעים אחת, קווי 
ביוב וניקוז וחלק מקווי המים. את ההמשך כדאי לבצע בעתיד גם מבחינה הנדסית עד 

בשל המילוי הרב במקום וכן בשל העובדה שהבניה הראשונה  שהשטח ישקע ויתייצב
 של בתים בשטח זה, תחל קרוב לוודאי לא לפני תחילת השנה הבאה.

 
בינתיים הושגה מטרה חשובה באמצעות העבודה באתר זה, והיא סלילת דרך הגישה 
החדשה למאגרי הביוב שכיום הפכה לדרך מוסדרת ומסודרת, עם גישה מרובדת עד 

  לשם.
 

 ב ב ר כ ה ,                                             
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                               מוטי ויסלדרשלמה אלקחר                     
 ראש המועצה                        מהנדס המועצהמזכיר וגזבר המועצה             

 
  



                                          

 

 
 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81ישיבת מועצה 

 8118/הצעת החלטה  -על סדר היום  5סעיף 
 
 
 
 

את הפקעת השטחים את קידום התכנית ולאחר אישורה  המועצה מתבקשת לאשר 
לטובת דרכים  858-6184161תכנית בהתאם ל 81 -ו 1, 5לפי סעיף הנחוצים לצרכי ציבור 

, 11, 88וח"ח  888, 865, 8חלקות  81118וגוש  881, 111, 181 ח"ח 81681ומדרכות בגוש 
 הכנת תצ"ר ורישום בטאבו. 861, 861

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

 
 
 
 
 

 דברי הסבר
( כמו בכל תכנית יש לקבל את עמדת המועצה ולאחר אישורה אנו מפקיעים את 8

מיועדים לצרכי ציבור אותם יש צורך בהפקעת השטחים וע"פ הנוהל יש השטחים ה
לאשר זאת במועצה, לרבות מכתבי השיפוי לועדה )כעקרון מי שמפקיע בפועל היא 
הועדה לתכנון ולאחר נוהלי ההפקעה השטחים המופקעים נרשמים ע"ש המועצה 

 המקומית(.
ו ישבה על הגדר ( מדובר בתכנית שעיקרה היא בשטחי משפחת מילר שבזמנ8

לבקשתנו ולא התנגדה לתכנית שכונת בנימין והובטח לה שלאחר אישור תכנית 
 הכביש יקודם גם שטחם באזור זה.

( התכנית כוללת גם תיקון מגרש אחד של משפחת אורחוף בקצה התכנית שהוסדרה 8
 גם היא כעת.

 
 
 

 ב ב ר כ ה ,     
 
 
 

 יוסי דולה    מוטי ויסלדר   שלמה אלקחר
 זכיר/גזבר המועצה              מהנדס המועצה                  ראש המועצהמ

 



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81ישיבת מועצה תוספת לסדר היום ל
 8146/הצעת החלטה  -על סדר היום  1סעיף 

 
 
 
 

, ולהעמיד את תכנון ובנייה בריכת שחייה - 441פתיחת תבר  המועצה מתבקשת לאשר 
 .₪ 88,666,666ע"ס  מסגרת התבר

 
 
 
 
 

 דברי הסבר
, העברת יתרות הכספים 81.88.8681מיום  86/81כזכור אושרה בישיבת המועצה מס' 

לטובת קרן שתעמוד  ₪ 166,666לקרנות המועצה ומתוכם להעביר סך של  441בתבר 
 כשריון לטובת התביעה התלויה עם חב' אופיצי.

הפנים, הובהר כי פתיחת קרן ייעודית  במהלך הביקורת של רואה החשבון מטעם משרד
לנושא זה איננה הדרך הנכונה לפעול וכי על פי כללי החשבונאות יש להשאיר את 

כל עוד לא נפתרה המחלוקת ולהפריש את הסכום הצפוי לסעיף  –התבר פתוח 
 "תביעות תלויות". 

 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,     
 
 
 
 
 

 י דולהיוס                           שלמה אלקחר
 ראש המועצה                     מזכיר/גזבר המועצה                    

 
  



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81ישיבת מועצה תוספת לסדר היום ל
 8148/הצעת החלטה  -על סדר היום  1סעיף 

 

 

שמנהל הבנק  ןמורשי החתימה בחשבו שינוי הרכבאת  המועצה מתבקשת לאשר

 .885816חשבון ההורים מס'  –בבנק הפועלים, סניף כפר תבור ביה"ס 

 תתווסף כמורשית חתימה בחשבונות הנ"ל. 688881461הגב' רינת פרוטיץ ת.ז. 

 

 הרכב החתימות יהיה כלהלן:

משלושת מורשי החתימה  דאחיחד עם  681411855מנהלת ביה"ס הגב' קרן קורן ת.ז. 

 הבאים: 

אלעד דרוקר ת.ז.  או 688881461רינת פרוטיץ ת.ז.  או 681688184ניזרי ת.ז -יפעת קורמן

681811114 

 

 דברי הסבר

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

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

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

לפיכך, מתבקשת המועצה לאשר את השינוי בהרכב מורשי החתימה בחשבון הבנק של 

 כספי ההורים המנוהל ע"י ביה"ס.

 

 

 בברכה,

 

    יוסי דולה   גדעון פלג   שלמה אלקחר

 ראש המועצה  מח' החינוך מנהל  מזכיר וגזבר המועצה

 



                                          

 

 81/5/81 -שתתקיים ב 64/81ישיבת מועצה תוספת לסדר היום ל
 8148/הצעת החלטה  -על סדר היום  1סעיף 

 
 

את דוח הביקורת השנתי של מבקר המועצה  המועצה מתבקשת לאמץ ולאשר (1
 ולהנחות את בעלי התפקידים לקיים את המלצות המבקר. 7112לשנת 

 
גם את החלקים הרלוונטיים של ביקורת נכונה  לאמץ ולאשרהמועצה מתבקשת  (7

בדו"ח ועדת הביקורת החופפים לחוות דעת המבקר, ולדחות על הסף את 
האשמתה ההזויה של יו"ר ועדת הביקורת שניצלה את תפקידה, לתקיפה אישית 

 על ראש המועצה בביקורת על תפקודו. 
 
 

 דברי הסבר
דוח המבקר כנדרש בתקנות ומצ"ב פרוטוקול  ועדת הביקורת התכנסה לדון בהמלצות

 הישיבה, כאמור.
 

ככלל, אנו מייחסים חשיבות רבה לדוחות הביקורת השונים, הן דוחות המבקר והן 
לדוחות המבקר מטעם משרד הפנים וגם לביקורת עניינית ואובייקטיבית  מצד ועדת 

 הביקורת. 
 

 בהתאם להמלצות הביקורת.בעלי התפקידים הונחו על ידי לפעול באופן מיידי, 
 

מצ"ב: תגובתי ליו"ר ועדת הביקורת, שניצלה את תפקידה לתקיפה אישית נגדי ועל 
תפקודי, שנאמרו על ידה בלבד ובהסתייגות של חבר הועדה השני להאשמותיה על 
תפקודי כשהיא דואגת לעמעם הסתייגות זו של חבר הועדה השני, מר שקד גולדמן 

 בדו"ח.
 
 
 

 כ ה ,ב ב ר      
 
 

 יוסי דולה
 ראש המועצה                                                  

 



                                          

 

 תגובתי לדוחות של יו"ר  ועדת הביקורת  המהוללת הגברת אטלי היא כדלקמן:
 

הואיל ומנקודת מבטי מדובר בפרפורי גסיסה פוליטיים של חברת מועצה מתוסכלת שלא 
לקשקושיה, ושנבחרה לחברות במליאת המועצה  כתוצאה ראויה  להתייחסותי  הרצינית 

 מטרמפ שהיא תפסה על גביהם של טירונים פוליטיים שכיום גם הם הבינו במה מדובר
.                                                                                          והתנתקו ממנה    

 
יו"ר ועדת הביקורת  מנוצל על ידה לצרכים פוליטיים והואיל  ונושא רציני זה של 

.                     שבאמצעותו היא מצאה דרך לתקוף  אותי ואת תפקודי על בסיס אישי  
 

והיות ולצערי רבים מתוך חברי הועדות ובעיקר המתנדבים שבהם  מהכפר, זנחו את 
גברת המהוללת התנדבותם בוועדות, שבעבר ביצעו בנפש חפצה, כאשר הבינו שה

שאימצה לה גם תואר מזוייף של יו"ר האופזיציה בכפר, ושלא עשתה מאומה כשנתיים 
כיו"ר ועדת הביקורת והתעוררה והחלה לתפקד בתחום זה רק לאחר שריח הבחירות 

      .                                                                                        עלה בנחיריה
 

והואיל והיא עושה  כעת  את כל מה שהיא עושה, על מנת להאדיר את שמה ולנסות 
לשדרג את מעמדה בציבור, בפרובוקציות שיא מחוללת בכפר על חשבוני ועל גבי, 
שאותם היא מייצרת חדשות לבקרים ולצערי היא  גם לא בוחלת לעשות זאת  כעת, גם 

.                                                  קורתבאמצעות ניצול תפקידה כיו"ר ועדת הבי  
 

ובנוסף הואיל והפרובוקציות של טיפוס זה כוללות גם, ניסיונות זולים של מדיניות הפרד 
ומשול בין תושבים ותיקים לחדשים בכפר וגם לניסיונות לסכסך בין תושבי השכונות 

עת הציבור בפרסומים בכפר. ואמצעות כך להתפרסם ולהציג את עצמה כמושי
.                                             ובשאילתות הזויות ולא מבוססות שהיא מגישה לי   

 
והואיל ולי אין ספק שמעשיה, פרסומיה ודרכי פעילותה לא יתקבלו בעין יפה  בכפרנו 

עתה  ורוב תושבנו הנאורים כמו גם חברי הועדות שכעת לקחו צעד לאחור והחליטו לעת
להשהות את פעילותם בוועדות עליהן היא מלינה. ולדעתי המבוססת על רחשי הציבור, 
בקרוב מאד בבחירות שבפתח, יקיאו  אותה תושבי הכפר מעולמנו הפוליטי, כמו שעשו 
זאת לה תושבי המועצה האזורית יזרעאל בזמנו לאחר שהבינו גם הם  במי מדובר 

ולות בוחרים, עת התמודדה גם שם לתפקיד והעניקו לה עשרות בודדות בלבד של ק
.                                                                                              ראש הרשות  

 
של התנהלות חולנית הטבועה בדמה והואיל  ולעניות דעתי מדובר בתופעה מחליאה  

יר קרית מוצקין שפורסמו בשעתו ראש הע מר חיים צוריתופעה הדומה לדבריו של 
שנסגרה  ,בתלונת סרק במשטרהנגדי וכפי שעשתה זאת עת התלוננה בשעתו  באינטרנט

.                                                    ונדחתה ע"י המשטרה על הסף מחוסר אשמה    
 



                                          

 

וייב מבחינת אך הואיל ואני מח. הזאת הוללתנכון היה אולי שאתעלם מדברי הגברת המ
כבוד מתוך האתייחס לכך תוך שאני נוקט בלשון המעטה,  ,כבודי המקצועי והאישי להגיב

ללא כחל בהקשר זה ואומר  ,תושבי הכפר וחברי מליאת המועצה האחריםשאני רוכש ל
               :                                                                                          וסרק

 
 

זו על תפקודי ומשליך מטורללת שאני שם פס על ביקורתה של גברת "
.                                                         "אותה לפח ההיסטוריה   

 

, כי אני גאה בתפקודי ובתרומתי לכפרנו ושום צייןואסיים וא
"מטורללת" לטעמי, ביקורת הזויה ומגמתית של גברת זו שהיא 

שלא בחלה גם מלשקר בהזדמנויות אחרות בפרסומיה עלי, לא 
תצליח לקעקע את תרומתי   ומעשיי לטובת הקהילה היקרה 

                                       .שנים  81 -שלנו, במשך למעלה מ
 
                                                                           

בכבוד רב לכם                                                                                 ,                                                                                                                                     
 
 

                                                                                                                      
יוסי דולה                                                                                      

ראש המועצה                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

                                                                                      
81/5/81 -שתתקיים ב 64/81תוספת לסדר היום לישיבת מועצה                     

 סעיף 1 על סדר היום - הצעת החלטה  48/81
          

 
 %56את הגדלת היקף העבודה לקבלן היימן עתודאללה עד ל המועצה מתבקשת לאשר

עבודות פיתוח תשתיות ותחזוקה,  המתבצעות ברחבי הכפר על  המותרים על פי דין.
 .141ומתב״ר  1/81 פי מכרז מס

 
 דברי הסבר

8. 
להימנע מכך ולא על אף אישור ההנהלה להצעה זאת שניתן בעבר, נעשה ניסיון 

 להגדיל את ההיקף ולפיכך לא הועלה הנושא לאישור המליאה עד היום.
8. 

לאור העובדה שכעת על פי התקנות החדשות  שנכנסו לתוקף לאחרונה נושא בחירת 
הפך למורכב יותר, הכנת  ,המפקח לביצוע עבודת המשך דומה וההכנות למכרז חדש

 ול בכך טרם הסתיים.המכרז החדש נמשכת יותר זמן מבעבר והטיפ
8 . 

לפי כך על מנת לא להיתקע הגענו למסקנה להמשיך בעבודה על פי  המכרז הנוכחי 
 ובמקביל לקדם את המכרז החדש.

4 . 
כשהתהליך של בחירת מנהל פרוייקט ומפקח והכנת מכרז יסתיים, יפסקו העבודות על 

 פי המכרז הנוכחי, בו ברגע שיאושר קבלן חדש. 
5 . 

היקף התקציבי  הנוכחי לא יעבור את ההגדלה  ויתכן גם שלא נשתמש בכל מקרה ה
 בכולה.  

1 . 
אין צורך באישור מיוחד ולכן האישור הוא לתוספת  85%יצויין  כי עד להגדלה של 

 .₪ 156.666מההיקף המסתכם בתוספת אפשרית להגדלה בסך של  85%

 
 

 ב ב ר כ ה ,                                        

 

 

 
 יוסי דולה    מוטי ויסלדר   שלמה אלקחר

 מזכיר/גזבר המועצה              מהנדס המועצה                  ראש המועצה
 
                 



                                          

 

 
 8162באפריל    61    

 ח"תשע, יירא '   א                     
 לכבוד

 מר יוסי דולה
 ראש המועצה המקומית

 באמצעות מזכיר המועצה
 
 .,נ.א
 

 תבורתעודת כשרות בגני הילדים בכפר :  שאילתא
 

 .לגני הילדים ולצהרונים ציג תעודת כשרות על המזון המסופקחייב ספק המזון לה  -החינוך .ל מ"חוזר מנכ י"עפ
 

-"הספק יספק מזון כשר ויציג תעודת כשרות מגורם מוסמך על פי "חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג   )ג( 4.2
-" שתיבדק על ידי הרשות המקומית או על ידי הגורם המתקשר עם הספק. ספק המספק מזון למגזר הלא1891

ל תעודת הכשרות גם להנהלת יהודי בלבד יכול לפנות בבקשה להחריגו מחיוב זה. הספק יתחייב להמציא עותק ש
 ".המוסד החינוכי

 
  .ס"בכפר תבור המועצה מספקת את המזון באמצעות המטבח של המתנ

ואין צורך " במטבח כשר"ומבחינת הרשות היא מסתפקת . מכאן יוצא שהספק והאחראי על הפיקוח הוא הרשות המקומית

 .לספק את תעודת הכשרות
 

גם )שומרי הכשרות  התושביםכלל שתקנה זו תקויים הלכה למעשה לרווחת  תאגדו נה אינ המועצה מדוע : שאלתי היא

 (.החילוניים

  

 ,ה כ ר ב ב      
 

 חנה לוי אטלי                    
 חברת המועצה המקומית                                                                             

 
 :העתקים

 חברי המועצה
 הפנים.מ, מר חמוד סיאח

 מזכיר המועצה –מר שלמה אלקחר 
 ש המועצה"יועמ –מר גדי פיכמן 

 מבקר המועצה –מר שמעון דיין 

 
 
 
 



                                          

 

 8681במאי  1
 כד' אייר תשע"ח

 חברי המועצה
 

 שלום רב,
 

 בעניין כשרות  –חנה לוי אטלי גב'תשובה לשאילתת  הנדון:
 4/81  ישיבת מועצהנשאלה לקראת  8/81 שאילתא           

 

 :שמעבר לדףלהלן תשובת ראש המועצה לשאילתא 
 
 

  
 תשובה:     

 כשרות אענה כדלקמן: – 8/81לשאילתא מס'   
 על מנת להבין את התשובה יש לחשוב בראש של כלכלן, ולא קלקלן!!!

לספק מזון אצלנו ומי שעושה זאת הוא  ראשית המועצה אינה מחוייבת
 המתנ"ס ע"פ סיכום עם ההורים ולא במסגרת חובה המוטלת עליו.

 
בכל מקרה אם יידרש המתנ"ס לספק אוכל עם תעודת כשרות מהרבנות יצטרך 

 המתנ"ס להעסיק משגיח כשרות דבר שייקר להורים את העלויות.
 

מר על הכללים כנדרש, ע"פ המדווח מהמתנ"ס, המתנ"ס מספק אוכל כשר ושו
 למעט החזקת משגיח כשרות מהסיבה שפורטה לעיל.

 
 
 

 יוסי דולה                     
 ראש המועצה                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 8162באפריל    67                     
 ח"תשע, יירא '   ב                     

 לכבוד
 מר יוסי דולה

 ראש המועצה המקומית
 באמצעות מזכיר המועצה

 
 .,נ.א
 

 גני משחקים ציבוריים בכפר :  שאילתא
 

עם ילדים אשר זקוקות למרחב הציבורי  בשנים האחרונות האוכלוסייה בכפר גדלה מאוד והיא מאופיינת במשפחות צעירות

 .של הגנים עבור ילדיהן
 

בהתפתחותם התקינה ומקנה להם מקום משחק לילדים  גן המשחקים הוא אמצעי להכיר לילדים את סביבתם והוא מסייע "

גני  הרשויות המקומיות הן האחראיות לתכנון, להקמה, להפעלה, לתחזוקה ולשמירה על .המגורים-לביתמוגדר ובטוח מחוץ 

 ן"המשחקים בתחומן, בהתאם להוראות החוק והתק

 

 .בשכונת הערמונים קיים גן ילדים מתוחזק ומאובזר להפליא. בכפר מספר גנים ציבורים אשר השונות בהם גדולה מאוד
 .משחקים קטן אשר ישנם בקושי שלושה מתקני משחקים בשכונת הכרמים קיים גן

 .בשכונת הברושים קיים גן משחקים עם כארבעה מתקני משחקים
 

 .המשחקים לרווחת הילדים והמשפחות ומדוע אין ברז מים בכל גן בגני אבקש לדעת מדוע אין מגוון גדול יותר של מתקנים
 
 
 
 
 

 ,ה כ ר ב ב      
 

 חנה לוי אטלי                    
 חברת המועצה המקומית                                                                             

 
 :העתקים

 חברי המועצה
 הפנים.מ, מר חמוד סיאח

 מזכיר המועצה –מר שלמה אלקחר 
 ש המועצה"יועמ –מר גדי פיכמן 

 מבקר המועצה –מר שמעון דיין 
 

 

 



                                          

 

 8681במאי  1
 כד' אייר תשע"ח

 חברי המועצה
 שלום רב,

 בעניין גני משחק  –חנה לוי אטלי גב' א מטעםתשובה לשאילת הנדון:
 4/81  נשאלה לקראת ישיבת מועצה 8/81 שאילתא 

 
 מעבר לדף:המודפסת להלן תשובת ראש המועצה לשאילתא 

 תשובה:      
 גני משחק אענה כדלקמן: – 8/81לשאילתא מס'   

8) 
 נועדה להתסיס את הציבורשיש בה סילוף של המציאות נשאלה לדעתי בזדון והשאלה 

והיא חלק ממסע תעמולת בחירות, שכביכול  בשכונת "הברושים" ובשכונת "כרמי בנימין" 
והלא מבוססת  המסולפתשאילתא זו . מציג את המועמדת כמי שדואגת לרווחת הציבור

 .למסע הבחירות הלא אחראי של גברת זוהיא דוגמא מובהקת  בחלקה הגדול,
8) 

השאלה כאמור לא מבוססת בחלקה הגדול ונועדה אך ורק לצרכים פוליטיים ועדיף היה 
י שנשאלה היתה השואלת לומדת מה קיים בפועל. לעצם העניין אציין שאוכלוסייתו שלפנ

 גני משחקגני משחק, וכן  85 –תושבים נהנית מ  5,666 -של כפרנו המסתכמת בפחות מ
את ממוצע גני המשחקים הגדול בארץ  פר תושב, יחדיו בפארק המהווים  יםגדול

המשחק העשירים ביותר המשרתים את ומתוכננים בעתיד עוד. שלא נזכיר את מתקני 
וכולם חדישים ובנויים בגני הילדים ובבית הספר היסודי שלנו. במעונות היום, הילדים 

ע"פ התקנות החדשות ומפוקחים בפיקוח הדוק של יועץ בטיחות ומכון התקנים כנדרש 
 בתקנות.

 
' "כרמי גני המשחקים מתפתחים ומבוצעים עם איכלוס השכונות ולדוגמא בשככעקרון 

גני משחקים ציבוריים שיוקמו בשנים הקרובות, וחלקם כבר  1 -בנימין" מתוכננים עוד כ
במימון  ושניים בדרומיהצפוני במימון משרד השיכון בשנה הקרובה, )שבעה באזור 

קבלת הרשאה  ובעיקר לאחר עם התקדמות האיכלוס בשכונה שיבוצעו ( המועצה
השקעות בשכונה, הרשאה שלקבלתה אנו תקציבית חדשה ממשרד השיכון להמשך 

 . , ועליה גם דיווחתי לא פעםמטפלים בשוטף כעת
 

נקבע על פי גודל בכל גן מגוונים ביותר ומספר המתקנים בכפר הקיימים  גני המשחקים
בנוסף לכל שכונה יש ן מיתקן למיתקן. ביהשטח הנתון ומרחקי התקן הנדרשים בתקנות 

גנים  4 –מטרים  566 -כ "בשכונת הברושים" יש ברדיוס שלולדוגמא מגוון רחב בסביבתה. 
ה יתווספו שני גנים ציבוריים ובכל אחד יש מיתקנים שונים, ובעתיד עם התפתחות השכונ

 1יש  זה של הברושים ולראיה בגן השאלה אינה אחראית והיא לא מבוססת הואיל  שם.
ראו  ,גדולים ביותרעשירים וובהם מתקנים בשאילתא  כמצוין מתקנים ולא ארבעה

 תמונות מצורפות.
 

לא יותקנו על ידנו ברזיות בגנים הציבוריים, וכל הורה יודע שלגן  –לגבי ברזיות מים 
באים עם בקבוק מים לילדיו. זאת הואיל ובעבר הותקנו ברזיות והן הפכו למטרד ולמקור 

                                                     לצרעות וכד', ולכן הן פורקו והוחלט לא להתקין יותר כאלה, בגני המשחקים.                                                
 יוסי דולה                                     

 ראש המועצה                                  



                                          

 

 
 4/81ישיבת מועצה 

 דיווח ראש המועצה, לחברי המליאה 
 על משימות שנותרו עד לסיום הקדנציה הנוכחית

 
 

שסיימנו את משימות התכנון )מצ"ב הפרסום( ופירטתי ברבים  שקידמנולאחר 
להלן  ,עד סוף הקדנציהכיום ומקווים לסיימם אנו מקדמים ואת אלו ש

הבינוי נוסף, והפעם של משימות בתחום  81לידיעתכם ריכוז ופירוט של 
שרוכזו בפרוטרוט כאן למען תדע המועצה החדשה וראש  והפיתוחהרכישות 

 עומד על הפרק ומה מצב התכנוני בכל נושא ונושא.המועצה החדש מה 
עד סוף כיום ומקווה להתקדם בהם עד כמה שאפשר  אני דוחף  םאותנושאים 

  .הקדנציה הנוכחית
8 ) 

שבוצע כהכנה לכך  86חיבור שכונת "כרמי בנימין" לקו הביוב החדש בקוטר "
של רחוב לאורך המושבה מאזור המט"ש ועד לשכונת הרימונים בקצה הצפוני 

והגיעה העת לחבר את השכונה הנ"ל אליו, בעבודה  ,לפני מספר שניםתלתן 
אישור החברה את רק לקבל הוא ותר שנ המצב .111-מורכבת של חציית כביש 

אותו אנו מתכננים בימים אלו באמצעות מהנדס  ,עוציהלאומית לדרכים לב
כתי הביצוע להערו ,לכךכספי יש מימון  .ואז נבצעהתנועה/בטיחות מיוחד 

 יסתיים תוך שלושה חודשים.
8) 

המצב שכונת "כרמי בנימין" במינה ימינה בנימין" שבה פניות יצומת "ביצוע 
קידמנו כעת לאישור החברה  ,לאחר אישור התכנית הסטטוריתהוא ש

משרד התחבורה ומימון מיש אישור לה הלאומית לדרכים תכנית לביצוע 
להערכתי הביצוע בפועל  .השיכון בקרובאותו נשלים ממשרד  מטעמם, ראשוני

 . יחל תוך ארבעה חודשים
8) 

בנושא קיימת התקדמות  –ליד הבנק  "צומת אוסישקיןהכיכר "בקידום ביצוע 
את הנושא לקדם בכתב  והמלצתנתקבלה יש סיכום עם השר ולאחרונה. ניכרת 

וכן את  ,את תמיכת המשטרהגם קיבלנו לדיון בקרוב במוקדי סיכון, ולכך 
יש סיכוי טוב לאשר זאת לכן ו ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםתמיכת 
 ,אם אכן יאושר הצומת כמוקד סיכון .השר בזכות תמיכתו המפורשת שלהפעם 

, לכך עבודה זו כידוע יש תכנון זמין הביצוע יחל תוך כמה חודשים מהאישור
 .ומאושר )מצ"ב תכתובת ואישורים(



                                          

 

 
4) 

ושלב ראשון בשכונת "כרמי בנימין" גן חדשות לחינוך המיוחד בינוי שתי כיתות 
להערכתי העבודה בפועל תחל בקרוב יפורסם מכרז ו .לבית הכנסת החדש שם

 (.ויש מימון)התקבלה הרשאה תקציבית  כחודשים שלושהעוד 
5) 

לביצוע במימון משותף  מתקדםלרמה שלישונית, לשדרוג המט"ש  הפרויקט
וכעת מכינים את ההסכם המשפטי עם היקב  בכפר שלנו של היקב ושל בר 

קיים  לעבודה .בעבודה של היועץ המשפטי שלנו מולם ,ועם חברת בר בכפר
חודשים עד שלושה כולהערכתי תוך  ,וכן תכנוןלמימון חלקנו בעלות תקציב 

סיימנו בימים לטיפול זה במקביל  , כאשריפורסם המכרז לביצועארבעה 
ת ולאגני הביוב ולתחנוריבודה במצעים האחרונים את פריצת הדרך החדשה 

 ללא בעיות. ,אפשר את ביצוע הנ"לתש ,לביובהתחתונות השאיבה 
1) 

העבודה החלה ולהערכתי נחנוך  ע"ש אליאל"בקאנטרי "ביצוע חדרי החוגים 
בות למבנה לר ,יש תקציב וכיסוי מלאלפרויקט  .את המקום באמצע אוקטובר

 עבור תחנת מגן דוד אדום. ,הנבנה בקומת הקרקע
1) 

קידום העתקת קו מי מקורות לחקלאים ב"שכונת השקמים" מזרח כפי שבוצע 
מתקדם לקראת סיכום ולהערכתי יבוצע נושא  –ב"שכונת השזיפים" דרום 

את השלמת הרחבת מיד לאחר מכן דבר שיאפשר  .בקרוב על ידי מקורות
 לאורך רחוב תות בקטע זה. ,הכביש והמדרכה

1) 
אנו עומדים לקבל אישור להקצאת  ,תכנון הרחבת בית העלמין לאחר סיום

עבודות הפיתוח ואז המקום יהיה מוכן ל .הקרקע מרשות מקרקעי ישראל
תוך שלהערכתי תחל  , עבודהבתיאום עם המועצה הדתיתבעתיד יחלו שם ש

 כחצי שנה מהיום.
1) 

 ₪ 866.666רכישת המחשוב החדש בעלות של  אנו מקדמים בימים אלו את
ולהערכתי תוך כחודש עד חודשיים מהיום הנושא  היסודי שלנו, לבית הספר

 יסתיים.
86) 

אנו מקדמים פרוגרמה לבינוי בית ספר לחינוך מיוחד בקריית החינוך החדשה 
יחל בעוד  ,ולהערכתי הבינוי של פרויקט זה הסתיים וקיבל תוקף.שהתכנון בה 

 כחצי שנה עם סיום כל "הטופסולוגיה" הכרוכה בכך.



                                          

 

 
88) 

לכביש ערמונים גזית שתסתיים המפורט אנו בעיצומה של עבודת התכנון 
בקרוב, אם כי הביצוע בפועל לא יבוצע כעת עד לדיון והחלטה בעניין של 

 לאחר הבחירות כפי שהוחלט במועצה. ,מליאת המועצה החדשה
88) 

בניה ליזמים נוספים מגרשים ל 856לשיווק  ,ב –סום מכרז שלב אנו לקראת פר
מחוסר בשכונה בנה ביתך של פרויקט  נקדםבשכונת "כרמי בנימין" )לא 

מי שמבקש הסבר מוזמן אליי ללמוד את הנושא( במסגרת זו אנו ו ,כדאיות
 86.666.666עתידיים לקבל הרשאה נוספת לביצוע עבודות פיתוח בהיקף של 

גם , דבר שיתרום ש"ח 46.666.666 -למה שבוצע בעבר בהיקף של כ נוספים ₪
להכנסות למועצה מעמלות ביצוע, תשלום חלף השבחה מרמ"י ועוד הכנסות 

, להערכתי העבודה בפועל תחל בתוך ארבעה מבני ציבורבניית למימון 
 .חודשים

88) 
 866להקצאת  ,במשא ומתן מתקדם עם רמ"י ומינהלת הדיור של צ.ה.ל ואנ

ואם אכן נצליח בכך  ,יח"ד האחרונות בשכונת "כרמי בנימין" לכוחות הביטחון
שיש בו כאמור גם תרומה  ,נוספים לפיתוח ₪ 86.666.666נקבל עוד תקציב של 

 כפי שתואר לעיל. ,לקופת המועצה
84) 

במקביל ובשוטף אנו מבצעים עבודות שוטפות לטובת בוני הבתים החדשים 
לפי באזורים הוותיקים  ובות הכפר והתשתיותומשדרגים ומשפרים את רח

 . תכנית סדורה של המועצה
85) 

בקרוב נבצע עבודה נוספת לשדרוג מערכות התאורה בכפר, בהיקף של מיליון 
נוספים למה שכבר בוצע, עבודה שתחל בעוד כחודשיים ותסתיים בעוד  ₪

כמה  כארבעה חודשים, ולמפעל שדרוג זה של התאורה בכפר יהיו בעתיד עוד
שלבים ולדעתי תוך שנתיים מהיום תסתיים משימה חשובה זו. במלואה, 

 משימה שתביא ניכר בהוצאות.
81) 

אנו מבצעים בימים אלו שיפוץ של מסתורי האשפה בשכונת האלונים ולאחר 
 מכן יש להמשיך ולבצע זאת בכל מקום אחר הנדרש בכפר.

 
 
 



                                          

 

 
81) 

לטיילת "בשכונת כרמי בנימין" השלמנו את שדרוג ותגבור מערכת החשמל 
שדרוג שיתרום לפעילות מסודרת יותר בעת פעילות במקום ובפרט בפסטיבל 

 "מסחג", הנערך בחג סוכות של שנה.
81) 

לאחר שאישרנו את התכנית הסטטורית לבנית אולם ספורט/התעמלות 
בשכונת האלונים מערבית למגרשי הספורט הקיימים, שימרנו את הזכות 

ב והרשאה לבניה מהמשרד לתרבות וספורט שתינתן במהלך לקבלת תקצי
 , ואז תחל המועצה בבניית פרויקט זה.8681

81) 
בעקבות לחץ שלנו התעורר יזם דירות הנופש מול הפארק, וכן גם לנוכח 
השיפור במדיניות משרד התיירות למתן מענקים, והודות ללחץ שהפעילה 

וי המבוקש מקודם כעת בוועדה רשות מקרקעי ישראל על היזם לבקשתנו. הבינ
לתכנון ויש סיכוי טוב שעד שנה מהיום יחלו בבנייה, דבר שיתרום להכנסות 

 נוספות למועצה מארנונה לעסקים, ויוסיף מקומות עבודה לרוב בכפר.
86) 

אנו לוחצים באופן דומה על יזמי הדיור המוגן שקיבלו לאחר שלחצנו מכתב 
 8681יבצעו את הפרויקט עד יוני  הודעה מרשות מקרקעי ישראל שאם לא

יילקח המגרש מידם ויוצע במכרז לאחרים, ותקוותנו שלחץ זה יעבוד וגם 
 פרויקט חשוב זה יצא סוף סוף לפועל.

88) 
סיימנו לאחרונה את פרויקט שילוט מבני הציבור לשימור בכפר בשילוט מאיר 

המייסדים. עיניים וכן התקדמנו בשילוט הכיכרות הנקראות על שם משפחות 
משימה זו תמשך עד סיומה עם השלמת הכיכרות הנוספות בכפר ובפרט 
בשטחים החדשים שטרם נבנו. כמו כן בשיתוף ועדת השמות אנו לפני סיום 
הפרויקט המקיף להענקת שמות לכל רחובות הכפר החדשים הכלולים 

 בתכניות החדשות המקודמות בימים אלו.
88) 

לשדרוג מבנה תחנת הדלק ותכניתם לשדרוג  התקדמנו עם "חברת פז" במשימה
אושרה לאחרונה. לדעתי בתוך חצי שנה יחל הפרויקט, דבר שיתרום לשיפור 

 חזות הכפר בנקודה מרכזית זו.
88) 

כנ"ל התקדמנו גם עם רוכש "מבנה בזק" לבינוי מגורים במקום, דבר שיתרום 
 בכפרנו. כאמור בסעיף הקודם לשיפור חזות הכפר בנקודה מרכזית נוספת



                                          

 

 
84) 

סיכמנו על תחילת עבודות בוואדי שבינינו לבין הכפר שיבלי, עם רשות הניקוז 
ורשות הטבע והגנים בפעילות משותפת של הרשויות הגליל התחתון, שיבלי 

)תקציב ראשוני( יחלו  ₪ 156.666וכפרנו, והעבודות הראשוניות בהיקף של 
 בקרוב מאוד.

85) 
נה הבטיחה הקק"ל להתחיל בעוד כשלושה בנוסף בשיחות שקיימנו לאחרו

 שיבנה בפארק בכפרנו. –חודשים, בבינוי הפרויקט בחזרה לטבע 
81) 

במהלך משותף ומאושר של המועצה, עמותת המוזיאון, והמתנ"ס אנו פועלים 
להעברת פעילות המוזיאון לידי המרכז הקהילתי ובמקביל עובדים גם בשיתוף 

וזיאון לבעלות המועצה המקומית במהלך להשבת נכסי המוזיאון מעמותת המ
 שיקודם ע"י היועץ המשפטי למועצה כדין.

 
משמעותית ואת חלקם גם לסיים קדם התכל המשימות האלו אני מקווה לב

עד סוף הקדנציה הזו וסוף כהונתי ובכך לסייע לראש המועצה שיכנס לתפקידו 
ורים, למען להמשיך ולהצליח ללא תקלות ומעצלקבל לידיו משימות ברורות 

, ועד לקביעת סדר יום חדש מטעמו ומטעם כפרנו היקר ותושביו הנפלאים
 מליאת המועצה החדשה שיבחרו בקרוב.

 
לפני סיום הקדנציה אצרף דו"ח כספי מסודר שישקף את המצב ויאיר למועצה 

 החדשה ולראש המועצה הנכנס את מצבה הכספי של המועצה בפרוטרוט.
 

 ב ב  ר כ ה ,                                                                             
 

 יוסי דולה                                                                             
 ראש המועצה                                                                           

 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 
 המליאהלחברי 

 4/81ישיבת מליאת מועצה                          
 להלן דו"ח בעניין מצבי הבריאותי,  כמתואר להלן:           

 
  

 
מתוצאות סדרת  הבדיקות שעברתי לאחרונה  לאחר ניתוח הוויפל הסתבר 

כעת שיש בגופי הישנות של המחלה הקשה. בימים אלו אני בשלב של 
התחלת סיבוב  נוסף מחויב המציאות של טיפול בדיקות ומעקב, לקראת 

כימותרפי,  שמועד התחלתו טרם נקבע ויתכן שיוחלט על מועדו לאחר הסי 
 טי הנוסף, שנקבע לי לתחילת יולי השנה.

 
אם תהיה החמרה במצבי שתמנע את תפקודי, אודיע לכם רשמית כמתחייב. 

כל הצניעות,  בינתיים חרף המצב המורכב, אני ממשיך לעבוד ולתפקד ועם
 לעניות דעתי אני עושה זאת לא רע.

 
בזכות סיועם המסור  ,מצליח לבצע את המוטל עלייחייב לציין כי אני אני 

ויחד בכוחות  ,של עובדי המועצה כולם ומצידו של סגני  מר עודד הלפרין
משותפים אנו מצליחים לקדם את רוב הנושאים שבטיפול ואחרים הצצים 

 חדשות לבקרים. 
 
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                                                              
 ראש המועצה                                                           

 
  
 

 

 

 


