
                                          

 

 911/1/1מיום  1/1/פרוטוקול מליאת מועצה 
 

 משתתפים
 ראש המועצה-עודד הלפריןמר 
 חברת קואליציה-מירה המאירי ד"ר

 חבר קואליציה-המלכאיציק ד"ר 
 חבר קואליציה-אורי באוארמר 
 חבר קואליציההמועצה ומ"מ ראש -שקד גולדמןמר 
 חבר קואליציה-ניר דגןמר 
 חבר קואליציהס. ראש המועצה ו-און-אריאל ברמר 

 ונעדר
 חברת קואליציה-גב' יפעת טל
 האופוזיציה רחב-מר אלי גבאי

 נוכח
 מזכיר1גזבר-מר שלמה אלקחר

 

 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. (/

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (9

 המצ"ב. 1/1/העסקת מהנדס מועצה כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  (3

ועדת איכות הסביבה כמפורט מינוי מר לייזר צפירה ומר עמית שמר כחברים בו (4
 המצ"ב 91/1בהצעת ההחלטה מס' 

את רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי כמפורט מינוי מר אורי באואר כנציג במלי (5
 המצ"ב 31/1בהצעת ההחלטה מס' 

ת בחירות לטיפול בבחירות לנציגי החקלאים בועדה החקלאית כמפורט מינוי צוו (6
 המצ"ב 41/1בהצעת ההחלטה מס' 

למתנ"ס כמפורט בהצעת  ₪ 08,888העברת תקציב שיועד למוזיאון בסך  (1
 המצ"ב. 51/1ההחלטה מס' 

 המצ"ב 61/1כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  91/0אישור דוח כספי סקור  (0

כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  מינוי מר אלי גבאי כחבר יחיד בועדת הביקורת (1
 המצ"ב 11/1

 01/1מינוי גב' גילה הראל כחברה בועדת החינוך כמפורט בהצעת ההחלטה  (8/
 המצ"ב.

      
 הוקראו השאילתות והתשובות שהתקבלו ע"י מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.

 

 



                                          

 

/)  
 דיווח ראש המועצה 

.לאורי והצוות על הפנינג השלגעודד מודה א.   
ראש המועצה מעדכן כי מר ניצן פלג יו"ר מוא"ז ג"ת העביר מכתב תודה על אירוח ב.   
ילדי יסודי כדורי בביה"ס "רבין" ומבקש להודות לגב' קרן קורן המנהלת ולצוות       
ביה"ס.      

. החלפת מזגנים בספריה.ג  
. המועצה נכנסת לתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול וזכאים לתקציב ד  

אלש"ח לטובת העניין. 988של      
פלג ביקש לסיים את )גידי( . ראש המועצה מעדכן כי מנהל מחלקת החינוך מר גדעון ה  

  לגידיצונו לפנות לאתגרים חדשים, ראש המועצה הוסיף כי הוא מודה רעבודתו וב   
שנים של עשייה ופיתוח מערך החינוך בכפר. 4.5ל ע     
המועצה תוציא מכרז לגיוס מנהל מחלקה חדש בהקדם.     

      
 עדכוני ועדות 

 א. חבר המועצה מר ניר דגן עדכן על עשיית ועדת השצ"פ ועל התכנון להמשך אשר 
יכלול מועדים לשיח עם התושבים.      

ת על התהליכים בועדת החינוך.ב. חברת המועצה גב' מירה המאירי מעדכנ  
 

9)  
.לעיון חברי המועצההוגש דף התבר"ים   

 
3)  

המועצה מאשרת את העסקת מהנדס המועצה שיגוייס במקום מהנדס המועצה מר 
המצ"ב. 1/1/, כמפורט בהצעת החלטה מוטי ויסלדר הפורש לגמלאות  

אחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעהל  
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0בעד האישור: הצביעו 

 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 
., מאושרת פה אחדהעסקת מהנדסבנושא:  1/1/לפי כך הצעת החלטה   

 
4)  

מינוי לייזר צפירה ומר עמית שמר כחברים בוועדת איכות  את מאשרתהמועצה 
 .המצ"ב 91/1, כמפורט בהצעת החלטה הסביבה

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0בעד האישור: הצביעו 

 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 
 , מאושרת פה אחד.מינוי חברים בועדת א. הסביבהבנושא:  91/1לפי כך הצעת החלטה 

 
 
 



                                          

 

5) 
במליאת רשות ניקוז ונחלים המועצה מינוי אורי באואר כנציג את  מאשרתהמועצה 

 ., המצ"ב31/1, כמפורט בהצעת החלטה ירדן דרומי
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0בעד האישור: הצביעו 
 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 

, מאושרת במליאת רשות ניקוזהמועצה נציג בנושא: מינוי  31/1לפי כך הצעת החלטה 
 פה אחד.

 
6) 

מינוי צוות הבחירות לטיפול בבחירות נציגי החקלאים בועדה את  מאשרת המועצה 
 ., המצ"ב41/1, כמפורט  בהצעת החלטה החקלאית

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0צביעו בעד האישור: ה

 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 
צוות בחירות לטיפול בבחירות נציגי בנושא: מינוי  41/1לפי כך הצעת החלטה 

 , מאושרת פה אחד.החקלאים
 
1) 

לטובת  ₪ 08,888העברת התקציב שיועד לתמיכת המוזיאון בסך  מאשרתהמועצה 
 ., המצ"ב51/1, כמפורט בהצעת החלטה כתקצוב נוסף לניהול המוזיאוןהמתנ"ס 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0בעד האישור: הצביעו 

 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 
, המוזיאון למתנ"ס העברת התקציב שיועד לתמיכתבנושא:  51/1לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.
 
0) 

, כמפורט המצ"ב 98/0את הדו"ח הכספי הסקור למחצית שנת  מאשרתהמועצה 
 .המצ"ב 61/1בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה
חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד  0בעד האישור: הצביעו 

 קודם לכן בישיבת ההנהלה. 
 , מאושרת פה אחד.הדו"ח הכספי הסקורבנושא:  61/1לפי כך הצעת החלטה 

 
1) 

לאור בקשתו של חבר המועצה מר איציק מלכה לדון בנושא  היוםסעיף זה ירד מסדר 
 אשר נעדר מהישיבה.בנוכחות מר אלי גבאי 

 
 



                                          

 

/8) 
מינוי גב' גילה הראל כחברה בועדת החינוך במקום הגב' איריס את  המועצה מאשרת

 ., המצ"ב01/1, כמפורט בהצעת החלטה הרינג
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה

  .חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה 0בעד האישור: הצביעו 
בנושא: מינוי גב' גילה הראל כחברת ועדת חינוך, מאושרת , 01/1לפי כך הצעת החלטה 

                   פה אחד.
                 

 
 

                                                  
 עודד הלפרין                                                                   

 ראש המועצה                                           
 
 
 
 
 

 רשם: שלמה אלקחר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 
 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י

 דף תברים –על סדר היום  9סעיף 
 
 
 

 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
 המועצה ראש      מזכיר וגזבר המועצה

 
 

  



                                          

 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 8/1/1הצעת החלטה  –על סדר היום  3סעיף 

 

 

העסקת מהנדס המועצה שיגוייס במקום מהנדס את  המועצה מתבקשת לאשר

בכפוף לאישור  ,המועצה מר מוטי ויסלדר הפורש לגמלאות. העסקה בשכר בכירים

 משכר מנכ"ל. 15%עד  של  05%ברמת שכר משרד הפנים ו

 

 

 דברי הסבר

פרישת מר מוטי ויסלדר, מהנדס המועצה, לגמלאות, מתבקשת המועצה עקבות ב
התאם להנחיות משרד הפנים לשכרם של בעלי תפקידים לאשר גיוס מהנדס מועצה ב

 ברשויות המקומיות המועסקים בחוזים אישיים.
 

 05%ראשון ברמת שכר של  אישור המועצה ניתן בזאת לקליטת מהנדס המועצה בשלב
משכר בכירים ולאחר שנתיים  18%משכר בכירים, לאחר שנתיים יעלה שכרו לרמה של 

 משכר בכירים. 15%נוספים לרמה של 
 

  

 

           

 בברכה,   

 

 

 עודד הלפרין                           שלמה אלקחר
 ראש המועצה                         מזכיר וגזבר המועצה

 

 
 
 
 



                                          

 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 891/1הצעת החלטה  –על סדר היום  4סעיף 

 
 
 
 

מינוי לייזר צפירה ומר עמית שמר כחברים בוועדת איכות  המועצה מתבקשת לאשר
 הסביבה.

 
 
 

 דברי הסבר

רצונם לקחת חלק בעשייה  כחלק ממדיניות שיתוף הציבור בועדות המועצה ובשל
ם של לייזר צפירה ועמית ותבתחום איכות הסביבה, מתבקשת המועצה לאשר את חבר

 שמר בועדה.
 

 

  

            

 בברכה,     

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

  



                                          

 

 
 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י

 1/138הצעת החלטה  –על סדר היום  5סעיף 
 
 

מינוי אורי באואר כנציג במליאת רשות ניקוז ונחלים ירדן  המועצה מתבקשת לאשר
 דרומי.

 
 
 

 דברי הסבר

מליאת עםהבחרה של המועצה החדשה, אנו מתבקשים למנות חבר מטעם המועצה ב
 רשות הניקוז ירדן דרומי בה אנו חברים.

 חברותו של אורי באואר בועדה.המועצה מתבקשת לאשר 
 

  

            

 בברכה,     

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

  



                                          

 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 841/1הצעת החלטה  –על סדר היום  6סעיף 

 
 

 
 

לטיפול בבחירות נציגי החקלאים מינוי צוות הבחירות  המועצה מתבקשת לאשר
 בועדה החקלאית.

 :לשמש כנציגי המועצה בועדה להלן שמות המוצעים

 שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה ויו"ר הועדה 

 מוטי ויסלדר, מהנדס המועצה 

 גדי פיכמן, יועץ משפטי של המועצה 
 
 

 דברי הסבר

, על ראש 158/-( לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות, תשי"א3על פי סעיף )
 לניהול הבחירות לועדה החקלאית.צוות בחירות את נציגי המועצה בהמועצה למנות 

, היועץ שני עובדי מועצה בכירים שאחד מהם יהיה יו"ר הצוותהיו חברים יבצוות 
נו ע"י יו"ר הועדה החקלאית שימו המשפטי למועצה ושני נציגים מטעם החקלאים

 .היוצאת
 המועצה מתבקשת לאשר את מינוי חברי הועדה הנ"ל.

 

           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

 
  



                                          

 

 
 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 1/158הצעת החלטה  –על סדר היום  1סעיף 

 

 ₪ 08,888העברת התקציב שיועד לתמיכת המוזיאון בסך  המועצה מתבקשת לאשר
 לטובת המתנ"ס כתקצוב נוסף לניהול המוזיאון.

 

 

 דברי הסבר

אחריות במוזיאון הועברה פעילות עמותת המוזיאון לשרף עם סיום עבודתו של אבנר 
בעבר מתנ"ס. מליאת המועצה מתבקשת להעביר את סכום התמיכה שיועדה ה
 .תפעול המוזיאוןמוזיאון למתנ"ס כסכום ייעודי לעמותת הל
 

  

           

 בברכה,    

 

 

 עודד הלפרין                            שלמה אלקחר
 ראש המועצה                          מזכיר וגזבר המועצה

 

 
 

  



                                          

 

 
 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 1/168הצעת החלטה  –על סדר היום  0 סעיף

 

 
 

 
 

 המצ"ב. 98/0את 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 ע"י  – 01/0שכבר הובא לידיעת המועצה בישיבה מס'  91/0הרבעוני 
 המועצה.

 
 
 
 

 , ה כ ר ב ב                                          
 
 
 
 עודד הלפרין                                                    אלקחר שלמה   
        המועצה ראש                                          המועצה גזברמזכיר ו   



                                          

 

 98/1./.91 -שתתקיים ב 8/1/1שיבת מועצה י
 811/1הצעת החלטה  –על סדר היום  1 סעיף

 

 

 כחבר יחיד בועדת הביקורת.מינוי מר אלי גבאי את  המועצה מתבקשת לאשר

 

 

 דברי הסבר

עם מינויים של של חברי סיעת "מושבה עם נשמה בראשות שקד גולדמן" כחברים 
ג   41/בהנהלת המועצה, לא מתאפשרת חברותם בועדת הביקורת, זאת בהתאם לסעיף 

 אשר הוחל גם על המועצות המקומיות.
 

ה, מוצע כי מר אלי גבאי ישמש כמו כן, היות ולא נקבע מספר מינימלי לחברות בועד
 כחבר יחיד בועדה. 

 
 מצ"ב חוו"ד היועץ המשפטי למועצה בעניין זה.

 

  

 

           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

 
  



                                          

 

 ישיבת מועצה 8/1/1 שתתקיים ב- 98/1./.91
 סעיף 8/ על סדר היום – הצעת החלטה 801/1

 

 

מינוי גב' גילה הראל כחברה בועדת החינוך במקום הגב' את  המועצה מתבקשת לאשר

 איריס הרינג.

 

 

 דברי הסבר

איריס הרינג שמונתה מטעם חבר המועצה אריאל בר און לשמש כחברה בועדת החינוך 
ן למנות את לפיכך ביקש מר בראו החלה לשמש כמנהלת המוזיאון מטעם המתנ"ס.

 הגב' גילה הראל לשמש כחברה בועדה במקומה של הגב' הרינג.
  

 
 

  

 

           

 בברכה,      

 

 עודד הלפרין                            
 ראש המועצה                           

 

 
 
 

 


