
 

 

 23/2/2020מיום  2/20פרוטוקול ישיבת 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

 קואליציהחברת -גב' יפעת טל
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה-און-אריאל ברמר 

 נעדרו:
 חבר קואליציה-מר ניר דגן

 חבר אופוזיציה -מר אליהו גבאי
 נוכח:

 מר שלמה אלקחר

 

 על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (2

תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס והקדמת אמת המידה לשנת  (3
 המצ"ב. 04/20כמפורט בהצעת ההחלטה  2021

פתיחת קרן לא מיועדת לטובת כספי העמלות ממשרד השיכון כמפורט   (4
 המצ"ב. 05/20בהצעת ההחלטה 

מינוי חברי ועדת השמות כחברים בוועדה לשימור אתרים במועצה  (5
 המצ"ב. 06/20כמפורט בהצעת ההחלטה 

₪  1,600,000הקמת גן קק"ל שיזף לסך של  – 668הגדלת מסגרת תבר  (6
 המצ"ב. 07/20כמפורט בהצעת ההחלטה 

, כמפורט בהצעת ההחלטה 2018סימון והתקני בטיחות  – 666סגירת תבר  (7
 .המצ"ב 08/20

בניית חדרי חוגים בקאנטרי אליאל, כמפורט בהצעת  – 650סגירת תבר  (8
 המצ"ב. 09/20ההחלטה 

שני גני ילדים בשכונת כרמי בנימין, תכנון ובינוי  – 638סגירת תבר  (9
 המצ"ב. 10/20כמפורט בהצעת ההחלטה 

 

 

                                                     



 

 

 דיווחי ראש המועצה 

 סיכום פסטיבל השקד והכוונה להפוך למסורת ארוכת שנים. .1

 אכיפת נהיגה על כלי שטח של בני נוער ואחרים. .2

 גאוגרפית לחלוקת הכנסות מאיזור התעשייה אלון תבור.פנייה לועדה  .3

צוות ההיגוי עובד, עתידים להתחיל בקרוב כאשר המיקום  -גינה קהילתית .4

 יהיה מצפון למתחם האופניים.

מיפוי מקלטים על ידי פיקוד העורף ושיפוצם על ידי המועצה המקומית  .5

 בתוכנית לשנים הקרובות.

 

 החלטות
2) 
 לעיון חברי המועצה.  גש בזאת דף התבר"יםומ
3) 

ועד  2019תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס לשנים  מאשרת אתהמועצה 
 המצ"ב.  4/20וכמפורט בהצעת החלטה בהתאם לתוכנית המצ"ב.  2023

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 

 בנושא תכנית החומש מאושרת פה אחד. 4/20לפי כך הצעת החלטה 
4) 

פתיחת קרן לא מיועדת לטובת כספי העמלות שיתקבלו  מאשרתהמועצה 
 המצ"ב. 5/20, כמפורט בהצעת החלטה ממשרד השיכון למועצה כחברה מנהלת

 .הצבעה לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה
 .חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה 7הצביעו  –בעד האישור 

פתיחת קרן לא מיועדת לטובת כספי בנושא  5/20לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד. העמלות,

5) 
את מינוי חברי ועדת השמות לשמש גם כוועדה לשימור   מאשרתעצה המו

 המצ"ב. 6/20, כמפורט בהצעת החלטה אתרים במועצה המקומית
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.

 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 
כועדה לשימור   מינוי חברי ועדת שמותבנושא  6/20לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.אתרים, 

 



 

 

 
6) 

כמפורט , הקמת גן קק"ל "שיזף" - 668הגדלת מסגרת תבר  מאשרתהמועצה 
  המצ"ב. 6/20בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 

הקמת גן קק"ל -668הגדלת מסגרת תבר בנושא  7/20לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד. "שיזף"

7) 
, כמפורט 2018 סימון והתקני בטיחות – 666סגירת תבר  מאשרת אתהמועצה 

 המצ"ב. 8/20בהצעת החלטה 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.

 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 
 מאושרת פה אחד. 666סגירת תב"ר בנושא  8/20לפי כך הצעת החלטה 

8) 
, בניית חדרי חוגים בקאנטרי אליאל – 506סגירת תבר  מאשרת אתהמועצה 

 המצ"ב. 9/20כמפורט בהצעת החלטה 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.

 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 
 מאושרת פה אחד. 650סגירת תב"ר בנושא  9/20לפי כך הצעת החלטה 

9) 
תכנון ובינוי שני גני ילדים בשכונת כרמי  – 638סגירת תבר  מאשרתהמועצה 

 
 שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.לאחר 

 חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה. 7הצביעו  –בעד האישור 
 ג"י 2תכנון ובינוי  638סגירת תב"ר בנושא  10/20לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.

                                        

 עודד הלפרין                                                                      
 ראש המועצה                                                                     

 

 רשם:
 שלמה אלקחר.

 

 

 

  המצ"ב.10/20בנימין, כמפורט בהצעת החלטה 



 

 

 

  "ב שבט תש"פכ

 2020פברואר  17
  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  02/20 שמספרההנכם מוזמנים לישיבת מועצה 

  .בחדר הישיבות במועצה 20:00בשעה  23.02.2020

  

  על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה ) 1

 תבר"ים המצ"ב, לחברים.העברת דף  ) 2

תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס והקדמת אמת המידה לשנת  ) 3

 המצ"ב. 04/20בהצעת ההחלטה כמפורט  2021

כמפורט  פתיחת קרן לא מיועדת לטובת כספי העמלות ממשרד השיכון  ) 4

 המצ"ב. 05/20בהצעת ההחלטה 

 ועצהאתרים במכחברים בוועדה לשימור  שמותמינוי חברי ועדת ה ) 5

 .המצ"ב 06/20כמפורט בהצעת ההחלטה 



 

 

 ₪ 1,600,000גן קק"ל שיזף לסך של הקמת  – 668הגדלת מסגרת תבר  ) 6

 המצ"ב. 07/20כמפורט בהצעת ההחלטה 

כמפורט בהצעת ההחלטה , 2018סימון והתקני בטיחות  – 666סגירת תבר  ) 7

 .המצ"ב 08/20

כמפורט בהצעת , בניית חדרי חוגים בקאנטרי אליאל – 650סגירת תבר  ) 8

 .המצ"ב 09/20ההחלטה 

, ונת כרמי בנימיןתכנון ובינוי שני גני ילדים בשכ – 638סגירת תבר  ) 9

 .המצ"ב 10/20כמפורט בהצעת ההחלטה 

  

  

  ב ב ר כ ה ,                                                     

  

      למה אלקחרש                                                         

  מזכיר וגזבר המועצה              



 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת 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 17:19 20/02/2020

מיום20/02  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 14,482              -                   255,518         270,000          270,000            350,000          שלוט ומספור בתים+שלטים533

קרנות הרשות/הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 38,478              -                   378,105         416,583          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 990,897            -                    990,897-       28,405,175    27,414,278     28,574,566       30,000,000     תשתיות בשכונת כרמי בנימין606

קרנות המועצה 30,201              -                   595,299         625,500          625,500            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 528,776            -                   1,021,224      1,550,000       1,550,000         2,000,000       תכנון ומדידות629

קרנות המועצה, תקציב שוטף 2017-2021   -                    270,903-       752,570         481,667          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 521,636            -                    439,839-       2,310,302      1,870,463       2,392,099         3,000,000       תכנון ובינוי שני גני ילדים בשכונת כרמי בנימין 638

משרד הדתות, מועצה דתית, קרנות מועצה 150,000            -                    152,349-       402,349         250,000          400,000            2,500,000       בינוי בית כנסת בשכונת כרמי בנימין641

קרנות המועצה 58,495              -                   901,505         960,000          960,000            1,500,000       הצטיידות ושיפוצים במוסדות ומתקני ציבור645

 62,912              -                    62,912-          3,100,238      3,037,326       3,100,000         4,000,000       בניית חדרי חוגים בקאנטרי אליאל 650
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 627,065            -                    627,065-       2,630,714      2,003,649       8,793,893         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 95,057              -                   1,354,943      1,450,000       1,750,000         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   -                    3,077                -                   96,923           100,000          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   -                    11,099-          11,099             -                    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 3,490,575         -                   9,425             3,500,000       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 250,000            -                     -                   250,000          650,000            800,000          קירוי מגרש בבי"ס רבין673

 2,560,863       4,895,076       2,781,548-    46,777,111    48,890,638       -                   63,015,882       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

23/02/2020



 

 

  202023.02. -שתתקיים ב 20/20שיבת מועצה י
  20/40הצעת החלטה –על סדר היום  3סעיף 

 

 2019תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס לשנים  המועצה מתבקשת לאשר

 2021בהתאם לתוכנית המצ"ב. ובכלל זה הקדמת אמת המידה לשנת  2023ועד 

  ₪. 250,000לטובת השלמת מימון לביצוע קירוי מגרש ספורט בבי"ס רבין בסך 

 

 דברי הסבר

₪ מאמת המידה השנתית לטובת פעילויות נוער,  100,000מפעל הפיס מקצה כ 

. המועצה מבקשת המכונות בתוכנית החומש כ"תוכניות הפעלה" וחה וקהילהרו

  להקצות  סכומים אלה לטובת שתי מטרות עיקריות: 

בכוונת המועצה לפתוח מועדון קשישים  2020: בשנת מועדון קשישים .1

  חדש ולשם כך אנו נערכים להתאמת מבנה שישמש את המועדון המתוכנן.

הקצות חלק מתקציבי "תוכניות ההפעלה" לצורך הפעלת המועדון, נבקש ל

 לשנים הקרובות למטרה חשובה זו. 

"להשאיר חותם": המועצה מעוניינת להפעיל,  – פרויקט אוטוגרפרס  .2

להיווסדה, את המיזם התיעודי המשותף עם פרויקט   120לקראת שנת ה 

. דרך המיזם יאותרו  (The Autographers )'האוטוגרפרס' הבינלאומי

ות בקהילה היכולים לספר על מאורעות היסטוריים או דמויות מרכזי

במקביל, פונה הפרויקט ליוצרים מקומיים כמו  ייחודיים מזווית אישית.

צלמים וכותבים המעוניינים להשתתף במיזם שיעניק להם את ההזדמנות 

להצטרף לקהילת היוצרים הבינלאומית של האוטוגרפרס'. התוצרים 

 .תח במועצהישולבו בקטלוג ובתערוכה שתיפ

  מצ"ב פריסת תוכנית החומש למימוש תקציבי "תוכניות ההפעלה" 

  

  



 

 

 2021בנוסף מבקשת המועצה להקדים את הקצאת תקציב אמת המידה לשנת 

  לטובת ביצוע קירוי למגרש הספורט של ביה"ס היסודי במושבה.

₪ מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  400,000לטובת הפרויקט תוקצבו 

₪  250,000ולשם השלמת המימון החסר לפרויקט נדרש להשלים סכום של  2019

  כאמור. 2021אותם נבקש להקצות כחלק מאמת המידה לשנת 

  .לנוחיותכםמצ"ב פריסת תכנית החומש 

    

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  



 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  05/20הצעת החלטה –על סדר היום  4סעיף 

  

  

פתיחת קרן לא מיועדת לטובת כספי העמלות  המועצה מתבקשת לאשר

  .שיתקבלו ממשרד השיכון למועצה כחברה מנהלת

 

 

 דברי הסבר

ביצועית של משרד השיכון לביצוע תשתיות בשכונת המועצה משמשת כזרוע 

כרמי בנימין. המועצה דרשה ממשרד השיכון לקבל תגמול כחברה מנהלת בגין 

  ביצוע התשתיות.

בגין השנים הקודמות לאחרונה התקבלה הרשאת משרד השיכון לקבלת העמלה 

  .₪ 900,000כ צפויה לעמוד על ו

היות ומדובר בתשלום חד פעמי, ועד שתתקבל החלטה באשר לייעוד הכסף, 

אליה את מתבקשת המועצה לאשר פתיחת קרן לא מיועדת אשר תקלוט 

  העמלה שתתקבל כאמור ממשרד השיכון.  

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  



 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  06/20הצעת החלטה –על סדר היום  5סעיף 

  

 

את מינוי חברי ועדת השמות (אורי באואר, ניר דגן  המועצה מתבקשת לאשר

  ועדה לשימור אתרים במועצה המקומית.וואלי גבאי) לשמש גם כ

 

 דברי הסבר

מצ"ב פניית הועדה המרחבית למינוי וועדה לשימור אתרים שמטרתה לטפל 
בעניינים הקשורים לשימור אתרים שהם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, 

   לוגית.אדריכלית או ארכאו

המועצה מתבקשת לאשר את חברי ועדת השמות שישמשו גם כחברים בועדה 
  לשימור אתרים.

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

   





 

 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  07/20הצעת החלטה –על סדר היום  6סעיף 

 

לסך  הקמת גן קק"ל "שיזף" - 668הגדלת מסגרת תבר  המועצה מתבקשת לאשר

₪ לטובת מימון הוצאות פיקוח, תכנון והוצאות נלוות לפרויקט.  1,600,000של 

  המימון יבוא מקרנות המועצה.

 

 דברי הסבר

הקמת גן שיזף ממומן ע"י הקרן הקיימת לישראל. עלות הפרויקט נאמדת בכ 

₪. היות וקק"ל אינם מממנים את עליות התכנון, הניהול וההוצאות  1,400,000

הנלוות, מתבקשת המועצה לאשר הגדלת מסגרת התב"ר ומימון העלות הנדרשת 

  מקרנות המועצה.

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

   



 

 

  

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  08/20הצעת החלטה –על סדר היום  7סעיף 

  

  

  .2018סימון והתקני בטיחות  – 666סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר

 

 

 דברי הסבר

עם קבלת הכספים ממשרד התחבורה וסיום הפרויקט, מתבקשת המועצה לאשר 

  סגירת התבר.

  

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  

  

  



 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  09/20הצעת החלטה –על סדר היום  8סעיף 

  

  

בניית חדרי חוגים בקאנטרי  – 650סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר

  .אליאל

 

 

 דברי הסבר

עם קבלת הכספים מגורמי המימון השונים וסיום הפרויקט, מתבקשת המועצה 

  לאשר סגירת התבר.

  

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  

 

 

 

  

  



 

 

  23.02.2020 -שתתקיים ב 02/20שיבת מועצה י
  10/20הצעת החלטה –על סדר היום  9סעיף 

  

תכנון ובינוי שני גני ילדים בשכונת  – 638סגירת תבר  המועצה מתבקשת לאשר

  כרמי בנימין.

 

 

 דברי הסבר

עם קבלת הכספים ממשרד החינוך וסיום הפרויקט, מתבקשת המועצה לאשר 

  סגירת התבר.

  

  

                         
   בברכה,      

  

  עודד הלפרין                                  שלמה אלקחר

  ראש המועצה                               מזכיר וגזבר המועצה

  


