
                                          

 

 81181/2מיום  81/2ישיבת מועצה  
 

 משתתפים:
 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה

 חבר קואליציה-יחזקאל חכם
 חבר קואליציה-עודד הלפרין
 חבר קואליציה-נדב רחמים

 חברת קואליציה-ניצן אדרי
 אופוזיציהחברת -חנה לוי אטלי

 חבר אופוזיציה-שקד גולדמן
 נעדרו:

 באישור ראש המועצה.--קואליציה תחבר-ליאורה כהן
 באישור ראש המועצה.--חברת קואליציה -אילת כהן

 נוכח:
 מזכיר וגזבר המועצה-שלמה אלקחר

 
 על סדר היום:

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (/

 382ושינוי שם תב"ר תבר"ים העברת יתרה לקרן עודפי  346אישור סגירת תב"ר  (8
 , המצ"ב.31/2/כמפורט בהצעת החלטה לתכנון תחזוקה ושדרוג מט"ש,  –

, 11/3/אישור הצטרפות המועצה לאשכול סובב כנרת, מפורט בהצעת החלטה  (6
 המצ"ב.

בשכ' כרמי בשבתות וחגים  את המדרחוב בקשת התושבים לא לסגוראישור  (4
 המצ"ב., 21/2/כמפורט בהצעת החלטה  ,בנימין

סיוע אחזקת בסיס מג"ב, כמפורט בהצעת החלטה  – 342אישור סגירת תב"ר  (5
 , המצ"ב.11/2/

רכב וציוד מחלקת שפ"ע, כמפורט  יחידוש כל – 384אישור הגדלת מסגרת תב"ר  (3
 , המצ"ב.811/2בהצעת החלטה 

כמפורט בהצעת  GISהתקנת מערכת  –אישור פתיחת מסגרת תב"ר חדשה  (1
 ., המצ"ב8/1/2החלטה 

, כמפורט בהצעת 81/2 - 6פסטיבל מסחג  –אישור פתיחת מסגרת תב"ר חדשה  (2
 , המצ"ב.881/2החלטה 

אישור הענקת יקיר כפר תבור בערב יום העצמאות למר פרג' פרג' מרכז בכיר  (1
 , המצ"ב.861/2במשרד החינוך, כמפורט בהצעת החלטה 

 המצ"ב. 841/2כמפורט בהצעת החלטה  181/2/אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  (1/

, 851/2, כמפורט בהצעת החלטה 81/1אישור הדו"ח הכספי הסקור למחצית שנת  (//
 המצ"ב.



                                          

 

, כמפורט בהצעת החלטה 81/1שיפורים בטיחותיים  – 356אישור סגירת תב"ר  (8/
 , המצ"ב.831/2

, כמפורט בהצעת החלטה 81/3שיפורים בטיחותיים  – 365אישור סגירת תב"ר  (6/
 , המצ"ב.811/2

 המועצה:דיווחי ראש  (4/

בעקבות הודעת משרד הפנים  81/2סקירה על תקציב המועצה השוטף לשנת  ./
 ממענק האיזון. ₪על קיצוץ של למעלה מחצי מיליון 

 תגובה לפירסומים הפוגעים בשמה של המועצה ובשם ראש המועצה. .8

 דיווח בנוגע לעבודות תאורה בישוב. .6
 חלטותה
/) 

 דף התבר"ים נמסר לעיון חברי המועצה. 
8) 

שם ושינוי והעברת היתרה לקרן עודפי תבר"ים  346סגירת תב"ר  המועצה מאשרת את
 , המצ"ב.31/2/כמפורט בהצעת החלטה   ,לתכנון תחזוקה ושדרוג מט"ש – 382תב"ר 

 נערכה הצבעה. ולאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, ומר שקד גולדמן הביע את דבר
ם בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד חברי ההנהלה הנוכחי 5בעד האישור: הצביעו 

 האופוזיציה.  יחבר 8 וקודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביע
סגירת תב"ר העברת יתרה לקרן עודפי המצ"ב, בנושא  31/2/לפיכך הצעת החלטה 

 תברי"ם ושינוי שם תב"ר מאושרת פה אחד.
6) 

, 11/2/כמפורט בהצעת החלטה  לאשכול סובב כינרת האת הצטרפות מאשרתהמועצה 
 המצ"ב.

ומר עודד הלפרין ומר שקד גולדמן הביעו את לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, 
 נערכה הצבעה.דברם 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 
 האופוזיציה.  חברי 8הצביעו קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 

 הצטרפות המועצה לאשכול סובב כינרתהמצ"ב, בנושא  11/2/יכך הצעת החלטה לפ
 מאושרת פה אחד.

4)                      
לפתוח את המדרחוב בשכונת "כרמי בנימין"  בקשת התושביםאת  מאשרתעצה המו

  .המצ"ב 21/2/, כמפורט בהצעת החלטה ולבטל את ההחלטה לסוגרו בימי שבת ומועד
את  ומר שקד גולדמן הביעומר עודד הלפרין לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, ו

 נערכה הצבעה. םדבר
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 האופוזיציה.  חברי 8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן 
 מדרחוב בשכונת "כרמי בנימין"פתיחת ההמצ"ב, בנושא  21/2/לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.



                                          

 

5) 
, כמפורט בהצעת סיוע באחזקת בסיס מג"ב - 342את סגירת תבר   מאשרתהמועצה 
 המצ"ב. 11/2/החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה.  8כן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביעו קודם ל
 מאושרת פה אחד. ,342סגירת תב"ר המצ"ב, בנושא  11/2/לפיכך הצעת החלטה 

3) 
חידוש כלי רכב וציוד מחלקת  - 384את הגדלת המסגרת לתב"ר  מאשרתהמועצה 

  , המצ"ב. 811/2, כמפורט בהצעת החלטה שפ"ע
 לחברים, נערכה הצבעה.לאחר שניתנה זכות הדיבור 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 
 חברי האופוזיציה.  8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביעו 

, מאושרת פה 384הגדלת מסגרת לתב"ר המצ"ב, בנושא  811/2לפיכך הצעת החלטה 
 אחד.

1) 
עבור הקמת  - ₪ 81,111/ע"ס פתיחת מסגרת תבר חדשה   מאשרת אתהמועצה 
 , המצ"ב. 8/1/2כמפורט בהצעת החלטה  GISמערכת 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 ופוזיציה. חברי הא 8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביעו 
פתיחת מסגרת תב"ר חדשה עבור מערכת  המצ"ב, בנושא 8/1/2לפיכך הצעת החלטה 

GIS מאושרת פה אחד. מאושרת 
2) 

 81/2 – 6פתיחת מסגרת תבר חדשה עבור פסטיבל מסחג  המועצה מתבקשת לאשר 
 המצ"ב. 881/2כמפורט בהצעת החלטה  ₪ 611,111ע"ס 

לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, וגב' חנה לוי אטלי הביעה את דברה נערכה 
 הצבעה.

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 
 קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן מר שקד גולדמן חבר האופוזיציה. 

 נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה.
פתיחת מסגרת חדשה עבור פסטיבל    המצ"ב, בנושא 881/2ך הצעת החלטה לפיכ

 .מאושרת – 6מסחג 
1) 

ג', אהענקת יקיר כפר תבור בערב יום העצמאות למר פרג' פר מאשרת אתהמועצה 
 , המצ"ב.   861/2באגף תכנון ומיפוי מוסדות חינוך, כמפורט בהצעת החלטה  מרכז בכיר

לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, וגב' חנה לוי אטלי הביעה את דברה נערכה 
 הצבעה.



                                          

 

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 
 קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן מר שקד גולדמן חבר האופוזיציה. 

 נמנעה: גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה.
ג' אהענקת יקיר כפר תבור למר פרג' פרהמצ"ב, בנושא  861/2ך הצעת החלטה לפיכ

  מאושרת.
/1) 

כמפורט בהצעת החלטה  181/2/את פרוטוקול ועדת תמיכות  המועצה מתבקשת לאשר
 המצ"ב., 841/2

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה.  8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו כן הצביעו 
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מאושרת המצ"ב, בנושא  841/2לפיכך הצעת החלטה 

 פה אחד.
//) 

כמפורט בהצעת  81/1 את הדו"ח הכספי הסקור למחצית שנת מאשרתהמועצה 
 המצ"ב. 851/2החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 . קודם לכן בישיבת ההנהלה
 נגד: הצביעה גב' חנה לוי אטלי חברת האופוזיציה.

 ציה.חבר האופוזי גולדמן מר שקדנמנע: 
 81/1דו"ח כספי סקור למחצית שנת המצ"ב, בנושא   851/2לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת.
/8) 

, כמפורט בהצעת 81/1שיפורים בטיחותיים  - 356את סגירת תבר   מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב.831/2החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 האופוזיציה.  יחבר 8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו 
שיפורים בטיחותיים  356סגירת תב"ר המצ"ב, בנושא    831/2לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד. 81/1
/6) 

, כמפורט בהצעת 81/3ם בטיחותיישיפורים  - 365את סגירת תבר   מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב.811/2החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  5בעד האישור: הצביעו 

 חברי האופוזיציה.  8קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכמו 
שיפורים בטיחותיים  365ת תב"ר המצ"ב, בנושא   סגיר 811/2לפיכך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד. 81/3



                                          

 

/4) 
 דיווחי ראש המועצה

 : ן קיצוץ מענק האיזוןיבעני. /
פי  על 81/2ראש המועצה מדווח לחברים שלאחר שאישרנו את התקציב השוטף לשנת 

וחרף אישור משרד  שנמסר לנו על ידםצפי מענק האיזון ועל פי הנחיות משרד הפנים 
הפנים שהתקבל לתקציב שהוגש ואושר כאמור, התקבלה לאחרונה הודעה שמענק 

שח . מצב זה מחייב אותנו לאמצעי זהירות  541.111 -כזון שלנו יופחת בסך של יהא
כפולים ומכופלים בכל אשר קשור להוצאות ולהכנסות . יוסי הוסיף ואומר שלדעתו 

אבל לצורך זאת  ,באיזון כמו השנים הקודמות 81/2נצליח בכל זאת לסיים את שנת 
ותה רצינו לשמור א ,להשתמש ברזרבה ששמרנו בקרן היטלי ההשבחהם נהיה חייבי
על מנת להקל על מליאת המועצה וראש המועצה החדשים שיבחרו  81/1עבור שנת 

 שה מאמצים גדולים להכין שוב  רזרבה עד מועדעבסוף שנה זו. לפי כך יוסי אומר שי
מרזרבת שר, תקבול של עמלה ממשרד השיכון עבור  :הבחירות והאפשרויות הם

יכנסו עוד ו שיתכןואולי גם מהיטלי השבחה חדשים  ,העבודות בשכונת כרמי בנימין
 לקראת השנה הבאה. למועצה החדשה שתבחרהשנה והכל כאמור על מנת לסייע 

 : מאור רחובות .8
ני מאור הרחובות לפני הסעיף הבא, יהדיווח בענייוסי מעלה קודם את הנושא הזה של 

ומדווח שנקבל כפי הנראה בקרוב הרשאה תקציבית ממשרד הפנים  על סך של מיליון 
שיחסוך  פרויקט .שח לטובת המשך הפרוייקט להחלפת פנסי הרחובות לפנסי לד

בהוצאות החשמל לשנים הבאות משמעותית ולדעתו של יוסי יש להמשיך בפרוייקט 
לרבות חידוש מערכות התאורה ברחובות בהם עדיין קיימים  ,ד לסיום כל הנדרשזה ע

שכן הם פנסים ישנים הצורכים חשמל רב  ,פנסים המורכבים על עמודי חברת החשמל
דבר הגורם להוצאות  .וכן לנו אין אפשרות לטפל בהם ללא עובדי חברת החשמל

זמנם לטיפול רק בכמות שכן אנו יכולים ל ,כבדות ולאיחור ניכר בשרות לתושב
ועוד עלינו לשלם  ,ובקיצור אנו תלויים בהם בקצב השרותלקויים מינימום של פנסים 

 חלקים וכד׳. ,להם בגין עובדים מנוף
  ין חשיבות הפרסום:יבענ. 6

קף ותשבכל עת שהמועצה ת 21/1ראש המועצה מוסר שהודיע בישיבת המועצה 
בפרסומים לא נכונים הפוגעים בשמה ובתדמיתה הוא יגיב. ולפיכך הוא מעלה את 

פרסומה הפוגעני של הגברת אטלי בנוגע להאשמתה שלא מצאה מענה במועצה 
הם ילאחר שיחה בינעל ידו ועל האשמתה שנזרקה ממשרדו  ,לילדתה הנפלאה נועה

  , של שרות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.ין זהיבענ
 
 
 

 .המועצה מזכיר1גזבר אלקחר שלמה רשם
 
 
 



                                          

 

  .הדיווח שלהלן נכתב  על ידי ראש המועצה בעצמו ואילך זו מנקודה
ואלחם על שמה  קף במסע הבחירות אגיבותכאמור הודעתי שבכל עת שהמועצה ת

ועברתי כבר כמה  ,"שנער הייתי וגם זקנתי" ,אומרכבר בפתיחה  .הטוב של המועצה
גם  כי לא צריך להתרגש מכל פרסום.למדתי ו ופרסומים שוניםמערכות בחירות וכמה 

על אף שמצב  ,התשתיות שלנומצב  את גב' חנה לוי אטלי תוקפתכעת כאשר 
אותי תוקפת  היאוגם כאשר  ,התשתיות שלנו הוא בין הטובים ברשויות המקומיות

כפר שאני אחראי לכך שעד היום לא נסלל כביש עוקף ומאשימה אותי באופן אישי 
אני מוכן לספוג זאת ולעבור לסדר היום  ,שהאשמות אלו הזויותוחרף העובדה  ,תבור

 תעלול בחירות ולא להגיב. אל ולהתייחס לכך כ
 ,אך כשפוגעים בנקודה רגישה של יחס המועצה לילדים בעלי צרכים מיוחדים

גב' את ועוד מוסיפים האשמה מצוצה מהאצבע שזרקתי  ,דיבתנו רעהאת ומוציאים 
ותגור במקום  בעקבות שיחה בנושא זה ואמרתי לה שתלך לשכתימ חנה לוי אטלי

השתלשלות  לאור זאת .אלו להזים שקריםאני מחוייב לציין את העובדות ו ,אחר
עה שהיא והיקרה נ בת שלהלשיחותנו בנוגע לבהקשר  ,המקרה עם הגב' חנה לוי אטלי

             כדלהלן:יובא להלן במלואו על ידי, ו ,בעלת צרכים מיוחדים
כל עוד ו ומיוחדת נהדרת ילדה היא נועה אטלי לוי הגברת של הבת ראשית אציין כי

עם זאת לדעתי על אף ביקורת זו.  ,אני ראש המועצה דלתי תהיה פתוחה בפניה תמיד
 .הבחירות במערכת ינהיבענ שימוש תעשה לא אטלי לוי חנה הגברת שאמההיה  ראוי

 וכמפורטהגב' חנה לוי אטלי  לפרסומי בניגוד ,לצרכיהרב  מענה קיבלה דווקאנועה 
 ן:להל

 לפעילות מחיוב פטור1מלגה לנועה העניק המועצה המלצת בעקבות ס"המתנ .1
 והפעילות. ל"בחו  ספורט לתחרות נסיעתה לקראת שלה להכנות הכושר בחדר

 שבה שנועה לאחר גם וחצי כשנה המשיכה ,חיוב ללאשל נועה בחדר הכושר 
 .מהתחרות

 ועשתה דרכי התמודדותה על לנוער הרצאה למתן ס"המתנ ידי על הוזמנה נועה  .2
 והנוער למד ממנה רבות על הלקות וההתמודדות שלה. ,באופן נפלא זאת

 / מספר נספח ראו) יןיבענ עמנו שניהלה בשיחות, חנה האמ לבקשת נועה  .3
 ,דאז החינוך מחלקת מנהל חזיזה ניר מר של בהמלצתו בזמנו קיבלה( מצ"ב
 .שנסעו מהכפר אחרים נערה או נער כל כמו לפולין לנסיעה ₪ 111ע"ס  מלגה

שלבקשת הגברת לוי אטלי ככתוב במייל שלה הנ״ל אליי,  גם אלא זו רק לא
בעקבות כך ו ,למלווה עבור נועהנוספת טענה שסוכם בשיחה גם על מתן מלגה 

, בשל מצבה המיוחד להעבור מלווה אושרה נוספים  ₪ 111ע"ס גם מלגה זו 
שאותו פרעה לחשבונה, ראו צילום שיק מצ"ב, נספח  ₪ 411/ובסך הכל קיבלה 

                                                                                                                        .8 –מס' 
  תזכורת אפילו אין, צופים בנופת המנוסח, אליי שלה שבמייל מאד יןימענ        
 ם מר ע שלה ההמשך התכתבות גם  .מלשכתי אותה שזרקתי הנוכחית לטענתה        
 בעקבות  (6-4-5מספר  נספחיםניר חזיזה  ) המצורפת גם היא ומסומנת כ        
   ולו רמז  לטענתה  םאין בה כשפעלה לקבלת השתתפות המועצה, שיחתנו        
 הנוכחית שנזרקה מלשכתי.         



                                          

 

  
 שולמו נועה של המלווה שהוצאות שהתברר שלאחר אציין הטוב הסדר למען

 הכסף את שתשיב אטלי לוי מהגברת תבענו ,שלה הספר בית ידי על  במלואם
 מצורף ,שקיבלה בעקבות השבת הכסף קבלה)ראו העתק  ,שקיבלה עבור המלווה

 .(3 -כנספח מס' 
 

  לבתה במועצה מענה מצאה שלא טענתה עם מסתדר אינולעיל  האמור כל
 ללא מלשכתי אותה שזרקתי טענתה ועם מיוחדים צרכים בעלת שהיא נועה
  המיילים מלמדים על כך בוודאות. גםללא ספק . מענה

 
 נוסף ובוטה גס שקר ובו  ספין הינו ,ידה עלבנושא זה  שהופץ הסרטון לצערי

 במועצה פגיעה המהווה דבר. הפוליטי ממסעה הנובע, אטלי לוי  הגברת של
 אנו בפועל כאשר ,מיוחדים צרכים בעלי מילדים לה אכפת שלא כמי בו המוצגת
 פנייה לאחר מלשכתי נזרקה כי הטענה זה למען ילדים אלו. בתחום רבות עושים

 ובו ברבים שפרסמה קודם לשקר נוסף שקר מהווה, בתה נועה ןיבעני אליי שלה
 שאותם סקרים של תוצאות לאור נוספת לכהונה לרוץ לא שהחלטתי טענה
 שנרקחה גדולה אחת בדותא הם אלו שדבריה לציין ומיותר, היא וגם אני קראנו

 על מנת לפגוע בי באופן אישי.  ,הקודחחה במו
 

המציאות בזדון ראו דוגמא נוספת של עיוות  ,ואם לא די בכל המתואר לעיל
וראו מייל  1מספר  כנספח. רצוף בזאת פנייתה המסומנת נוופגיעה בתדמית

שבו קיבלה הסבר מפורט ומנומק   2מספר כנספח תשובה שלנו המסומן 
ם עהשוו זאת ו לפנייתה בהקשר למדרכה המזרחית הצרה ברחוב המייסדים

ענו לה ש השמיצהובו  (1 –מס'  נספחשהופץ בפיסבוק )ראו  הפוסט שלה
 . כלאחר יד

וכמו גם כיצד ניתן  ,ומנומקתגם בנושא התמרור היא קיבלה תשובה מפורטת )
תחילת לטעון כי פעולות הפיתוח שלנו לא שקופות כשבפועל היא מקבלת בכל 

ודומני שאנו המועצה היחידה המפרסמת  ,שנה תכנית פיתוח מפורטת לאישור
עבודה של כל הכספי  םהפיתוח ומצבעבודות בכל ישיבה דוח מפורט של מצב 

 . (ועבודה
 

לסיכום, חבל וזו היא בושה וחרפה לכפרנו ובפרט לגברת לוי אטלי המפרסמת 
שקרים ו"שופכת את המים עם התינוק" בקמפיין הבחירות שלה, הפוגע בתדמית 

 המועצה וגם בי אישית, בפרסומיה המוציאים את דיבתנו רעה.
 

 יוסי דולה                                                                                   
 ראש המועצה                                                                                

 
 



                                          

 

 81181/2 -שתתקיים ב 181/2שיבת מועצה י                           
 דף תבר"ים –על סדר היום  /סעיף 

 
 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                            
 
 
 
 
 

 להשלמה אלקחר                                                                     יוסי דו
 מזכיר וגזבר המועצה                                                          ראש המועצה

 
 

  



                                          

 

 
 

 81181/2שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                          
 31/2/ על סדר היום  הצעת החלטה 8סעיף                       

 
 

והעברת היתרה לקרן עודפי תבר"ים  346 את סגירת תב"ר המועצה מתבקשת לאשר
לתכנון תחזוקה ושדרוג  – 382כמו כן מתבקשת המועצה לאשר לשנות את שם תב"ר 

 מט"ש.
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
בשל העובדה שאנו עומדים להתחיל בשדרוג המט"ש באופן יסודי על מנת לעמוד 

קה שוטפת בתקנים ובהנחיות המתבקשות מתייתר תב"ר זה שנועד לשיפוצים ותחזו
 .382אם בין לבין והיו הוצאות שבכל מקרה צפוי שיהיו מינוריות נשתמש בתב"ר 

                                
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,
 
 

 שלמה אלקחר                                מוטי ויסלדר                       יוסי דולה
 מהנדס המועצה                 ראש המועצהמזכיר וגזבר המועצה                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 81181/2 -ב שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                         
 11/2/ על סדר היום  הצעת החלטה  6סעיף                         

 
 
 

 את הצטרפות המועצה לאשכול סובב כינרתהמועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
בהתאם למדיניות , 81.2.81/1מיום  11/1כפי שדווח ע"י ראש המועצה, בפרוטוקול 

 משרד הפנים, הומלץ לרשויות להתאגד באשכולות לקידום פעולות באופן משותף.
 

אל יש בכוונתנו להצטרף לאשכול ישובים סובב כנרת בו יהיו חברות הרשויות הבאות: 
; בית שאן; עמק המעיינות; הגלבוע; גליל נוג'ידאת-בטוף; בוסתאן אל מרג'; בועיינה

תחתון; טבריה; טורעאן; יבנאל; כפר כמא; כפר כנא; כפר תבור; מראר; מגדל; עילבון; 
 אום אל רנם -עמק הירדן; שבלי 

 

 המועצה מתבקשת לאשר את ההצטרפות לאשכול.
                            

 
 
 
 

     
 

 ב ב ר כ ה ,
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                          שלמה אלקחר       
 ראש המועצה     מזכיר וגזבר המועצה         

 
 
 



                                          

 

 
 81181/2 -ב שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                               

 21/2/ על סדר היום הצעת החלטה 4סעיף                               
 
 
 

לפתוח את המדרחוב בשכונת "כרמי  בקשת התושביםאת  המועצה מתבקשת לאשר
 בנימין" ולבטל את ההחלטה לסוגרו בימי שבת ומועד.

 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
נוכח השימוש המועט באופציה הזו שאפשרנו לתושבים ולאור בקשת תושבי השכונה 

לבטל את  מוגשת להלן בקשההצפונית הטוענים שסגירה זו מציקה להם מאוד, 
 לסגור את המדרחוב.ההחלטה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                                                                
 

 יוסי דולה                                                                                
 ראש המועצה                                                                            

      
 
 

  



                                          

 

 
 81181/2ב  שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                          

 11/2/ על סדר היום הצעת החלטה 5סעיף                         
 
 
 

 סיוע באחזקת בסיס מג"ב - 342את סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
עם סיום הפרויקט וקבלת כספי משרד הפנים, מתבקשת המועצה לאשר את סגירת 

 התבר כנדרש.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 
 
 
 

   יוסי דולה                        שלמה אלקחר
                ראש המועצה                 מזכיר וגזבר המועצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 81181/2 -ב שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                               
 811/2 על סדר היום הצעת החלטה 3סעיף                               

 
 
 

חידוש כלי רכב וציוד  - 384את הגדלת המסגרת לתב"ר המועצה מתבקשת לאשר 
 אלש"ח. 851בעוד  מחלקת שפ"ע

יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה ויתכן בשלבים בהתאם  תב"ר
 ליכולת הקצאת הכספים.

 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
משמש את מחלקת השפ"ע להצטיידות בכלי עבודה וכלי רכב הנדרשים תב"ר הנ"ל ה

'. לאחרונה נרכשו כלי עבודה לשימושם הן בתחום הגינון, התחזוקה המים והביוב וכו
 בגינון וכן כלי ריינג'ר נוסף בשל הגידול בפעילות המחלקה.

המועצה מתבקשת לאשר הגדלת מסגרת לתבר זה ע"מ לאפשר את ההצטיידות 
 .הנדרשת לאגף השפ"ע

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                              אורי ישראל     שלמה אלקחר                  
 ראש המועצה                     מנהל שפ"ע ובטחוןמזכיר וגזבר המועצה              

  



                                          

 

 81181/2 -ב שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                               
 8/1/2 על סדר היום הצעת החלטה 1סעיף                               

 
 

עבור הקמת  - ₪ 81,111/ע"ס פתיחת מסגרת תבר חדשה  המועצה מתבקשת לאשר 
מול  ₪ 31,111לפי התחייבות המשרד לשיוויון חברתי המצ"ב ע"ס  GISמערכת 

 העמדת מימון מקביל בסכום זהה.
יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה ויתכן בשלבים בהתאם  תב"ר

 ליכולת הקצאת הכספים.
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
 GISלטובת הקמת מערך  ₪ 31,111המשרד לשיוויון חברתי אישר תמיכה בסך 

)מערכת מיפוי גיאוגרפי לתשתיות המועצה(. המערכת שתבנה תציג את מערכות 
התשתית השונות, התת קרקעיות, של המועצה כמו מים, ביוב, תיעול וכן שכבות מידע 

נוספות. מערכת זו נועדה לתיעוד התשתיות הקיימות לייעול התכנון, ההקמה 
 והתחזוקה של המערכות.

 יל בסכום זהה. המימון יגוייס מתוך קרנות המועצה.על המועצה להעמיד מימון מקב
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 יוסי דולה                              מוטי ויסלדרשלמה אלקחר                       
 ראש המועצה                      מהנדס המועצהמזכיר וגזבר המועצה              

  



                                          

 

 81181/2 -ב שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                               
 881/2 על סדר היום הצעת החלטה 2סעיף                              

 
 

 81/2 – 6פתיחת מסגרת תבר חדשה עבור פסטיבל מסחג  המועצה מתבקשת לאשר 
 .₪ 62,111וזאת בעקבות קבלת תמיכה ראשונה ממפעל הפיס ע"ס  ₪ 611,111ע"ס 

מקורות המימון לתבר זה יהיו מפעל הפיס, הרשות לפיתוח הגליל, משרד התרבות 
 .והתקציב השוטף של המועצה

  
תב"ר יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה ויתכן בשלבים בהתאם 

 כולת הקצאת הכספים.לילקבלת ההרשאות ו
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
, 6-עם קבלת ההודעה הראשונה ממפעל הפיס על השתתפותו בפסטיבל מסחג ה

 . 81/2מתבקשת המועצה לאשר פתיחת תבר למימון פעילות זו לשנת 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 

 יוסי דולה    שלמה אלקחר                       
 ראש המועצה  מזכיר וגזבר המועצה                                   

 
 



                                          

 

81181/2 -שתתקיים ב 81/2ישיבת מועצה                                 
 סעיף 1 על סדר היום הצעת החלטה 861/2                             

 
 
 
 
 

הענקת יקיר כפר תבור בערב יום העצמאות למר פרג' פרג', המועצה מתבקשת לאשר 
 אחראי על מחוז צפון במשרד החינוך. –מרכז בכיר באגף תכנון ומיפוי מוסדות חינוך 

 
על פועלו להשבחת מערכת החינוך בכפר ותרומתו הייחודית לקידום מערכת החינוך 

 המיוחד.
 
 
 
 
 
 
 

 בשם בית כפר תבור,                                                                       
 
 

 יוסי דולה                                                                             
 ראש המועצה                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                          

 

 
 
 

81181/2 -שתתקיים ב 81/2ישיבת מועצה                                 
 סעיף 1/ על סדר היום הצעת החלטה 841/2                             

 
 
 

 המצ"ב. 181/2/את פרוטוקול ועדת תמיכות  המועצה מתבקשת לאשר
 
 
 

 דברי הסבר
 

הועדה לדיון ואישור  בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, מובא פרוטוקול
 במליאת המועצה.

 
 
  

 
 

 ,בברכה
 
 
 
 
 

 יוסי דולה                        שלמה אלקחר
 ראש המועצה       מזכיר וגזבר המועצה

  



                                          

 

 
81181/2 -שתתקיים ב 81/2ישיבת מועצה                                 
 סעיף // על סדר היום הצעת החלטה 851/2                             

 
 
 
 
 

 המצ"ב. 81/1את הדו"ח הכספי הסקור למחצית שנת  המועצה מתבקשת לאשר
 
 

 דברי הסבר
 ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להביא דו"ח זה לדיון בועד ההנהלה ובמליאת המועצה.

דוח זה נערך ע"י מבקרי המועצה מטעם משרד הפנים. דוח זה מוגש בנוסף לדוח 
דוח אשר נערך  – 11/1שכבר הובא לידיעתך חברי המועצה בישיבה מס'  81/1הרבעוני 

 ע"י המועצה.
 
 
 
 

 , ה כ ר ב ב                                          
 
 
 
 דולה יוסי                                                    אלקחר שלמה   
        המועצה ראש                                          המועצה גזברמזכיר ו   

  



                                          

 

 81181/2ב  שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                          
 1/283 על סדר היום הצעת החלטה 12סעיף                         

 
 
 

 81/1שיפורים בטיחותיים  - 356את סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
עם סיום הפרויקט וקבלת כספי משרד התחבורה, מתבקשת המועצה לאשר את סגירת 

 התבר כנדרש.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 
 
 
 

   יוסי דולה                    שלמה אלקחר
                ראש המועצה                 מזכיר וגזבר המועצה

 
  



                                          

 

 81181/2ב  שתתקיים 81/2ישיבת מועצה                          
 1/218 על סדר היום הצעת החלטה 13סעיף                         

 
 
 

 /381שיפורים בטיחותיים  - 365את סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
עם סיום הפרויקט וקבלת כספי משרד התחבורה, מתבקשת המועצה לאשר את סגירת 

 התבר כנדרש.
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                           
 
 
 
 
 
 
 

   יוסי דולה                    שלמה אלקחר
                ראש המועצה                 מזכיר וגזבר המועצה

 
 
 
 
 
 

 


