
 

  

 21/5/21מיום   4/21פרוטוקול מליאת מועצה 
 

 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

 חבר אופוזיציה  - מר אליהו גבאי
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה - און-מר אריאל בר

 גזבר.-מנכ"ל, יובל שוב-נוכחים: אוהד חנוכה

 

 

 על סדר היום: 

 .דיווחי ראש המועצה )1
 רים המצ"ב, לחברים. "העברת דף תב )2
המועצה   )3 טרקטור  מכרז מכירת  ללא  בחוזה  בהצעת    בהתקשרות  כמפורט 

 9/21החלטה 
חתימה בחשבונות הבנק של בי"ס רבין בבנק  מורשהאישור החלפת  )4

 . המצ"ב 10/21הפועלים, כמפורט בהצעת החלטה  
מינויו של מר בני אלעד כחבר בוועדה לאיכות הסביבה, כמפורט בהצעת   )5

 .המצ"ב  11/21החלטה 
זיו כחברה בוועדת החינוך של המועצה, כמפורט  )6 מינויה של הגב' לימור 

 . המצ"ב 12/21בהצעת החלטה  
, כמפורט בהצעת 2019סימון כבישים והתקני בטיחות    -  676סגירת תב"ר   )7

 המצ"ב. 13/21החלטה 
לשנת   )8 המתנ"ס  של  כספיים  החלטה    2020דוחות  בהצעת    14/21כמפורט 

 המצ"ב. 
 

 

 

 

 



 

  

 

 צה דיווחי ראש המוע
 
 

 יקטים:ראש המועצה מדווח על סטטוס פרו

 בשלבי מכרז משכ"ל.  -מתחם כושר בפארק המעיין .א
 ייבחן מעבר למגרש אלונים.  -מגרש מיני פיץ .ב
תקיימה ישיבת התנעה עם אדריכל ה -בריכת שחייה חיצונית . ג

 מומחה בתחום. 
עם אדריכל וחברת    התקיימה ישיבת רענון -בית כנסת כרמים . ד

 מכינים תוכניות להמשך ביצוע.  -הפיקוח
מנכ"ל המועצה מעדכן כי החל לאפיין חומרים   -סיבים אופטיים . ה

 לטובת "קול קורא" בנושא.
 העבודות מתקדמות בשטח על פי תכנון.  -ימינה ימינה .ו
 

 ראש המועצה מדווח על נושאים שוטפים:

 החקלאיים.  עבודה מול גופים שונים בנוגע למתרחש בשטחים .א
הצגת נתוני פשיעה והקמת   -פגישה עם מפקד המחוז ומפקד תחנת עפולה .ב

 שוטרים.   70תחנת "תבור" בצומת גזית בה יפעלו כ
לסולארי עברו בהצלחה  טרום החיבורבדיקות קרינה במוסדות חינוך  . ג

 החיבור יבוצעו בדיקות קרינה נוספות. לאחר  ועומדים בכל התקנים.
יילו , מסעדת סין צ'אן, חנות טבע וחנות   -פתיחת עסקים חדשים בכפר . ד

 רקות במתחם המסחרי.י
                                                    פעולות חישוף בנחל מסחה להפחתת מפגע היתושים. . ה

  



 

  

2 ( 
 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

3 ( 
, בהתקשרות בחוזה ללא מכרזמכירת טרקטור המועצה את   מאשרתהמועצה 

 . 9/21כמפורט בהצעת החלטה 
 שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. לאחר 

חברי הקואליציה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע בעד מר אלי  7הצביעו  –בעד 
 גבאי חבר האופוזיציה. 
 בעניין מכירת הטרקטור, מאושרת פה אחד. 9/21לפי כך הצעת החלטה 

4 ( 
החתימה בחשבון הבנק שמנהל ביה"ס   מורשהאת החלפת  מאשרתהמועצה 
, כמפורט בהצעת  315160חשבון ההורים מס'  -ועלים, סניף כפר תבור בבנק הפ
 . המצ"ב. 10/21החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
מר אלי  –חברי הקואליציה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע בעד  7הצביעו  –בעד 

 גבאי חבר האופוזיציה. 
 בעניין החלפת מורשי חתימה, מאושרת פה אחד.  10/21לפי כך הצעת החלטה 

5 ( 
 ירד מסדר היום.  –סעיף זה לא נדון 

6 ( 
את מינויה של הגב' לימור זיו כנציגה בוועדת החינוך של  מאשרתהמועצה 
 המצ"ב.  12/21, כמפורט בהצעת החלטה  המועצה

 הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה 
מר אלי  –חברי הקואליציה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע בעד  7הצביעו  –בעד 

 גבאי חבר האופוזיציה. 
בעניין מינוי גב' לימור זיו כנציגה בועדת חינוך,   12/21לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.
7 ( 

  .2019סימון כבישים והתקני בטיחות  - 676את סגירת תב"ר  מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב. 13/21רט בהצעת החלטה כמפו

 לחברים נערכה הצבעה.  לאחר שניתנה זכות הדיבור
מר אלי  –חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד  7הצביעו  –בעד 

 גבאי חבר האופוזיציה. 
סימון כבישים, מאושרת   676, בעניין סגירת תב"ר 13/21לפי כך הצעת החלטה 

 פה אחד.

 
 



 

  

8 ( 

לאחר שהובאו   2020את הדוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת    המועצה מאשררת
 , המצ"ב.   14/21, כמפורט בהצעת החלטה  לידיעתה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

מר אלי   –חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד    7הצביעו    – בעד  
 גבאי חבר האופוזיציה. 

מאושרת פה   ,בעניין דוחות הכספיים של המתנ"ס  14/21החלטה  לפי כך הצעת  
 אחד.

 

 

 עודד הלפרין                                                                             
 ראש המועצה                                                                              

 

 

 

 כה. אוהד חנו –רשם 
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