
                                          

 

 81/21/21מיום  21/21פרוטוקול מליאת מועצה מס' 
 משתתפים:

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

 חבר קואליציה-המלכאיציק ד"ר 
 חבר קואליציה-אורי באוארמר 
 חבר קואליציהראש המועצה ומ"מ -שקד גולדמןמר 
 חבר קואליציה-ניר דגןמר 
 חברת קואליציה-יפעת טלגב' 
 חבר אופוזיציה-אליהו גבאימר 
 חבר קואליציהס. ראש המועצה ו-און-אריאל ברמר 

 נוכחים:
 מזכיר/גזבר.-שלמה אלקחר

 תושבים.
 

 

 על סדר היום:
 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (2

 המצ"ב. 71/21כמפורט בהצעת ההחלטה שינוי הרכב ועדת ההנהלה  (1
 77/21שינוי בהרכב בעלי זכות החתימה של המועצה כמפורט בהצעת ההחלטה  (8

 המצ"ב.
פתיחת מרכז צעירים עצמאי בהובלת גב' יפעת טל חברת המועצה כמפורט  (4

 המצ"ב. 11/21בהצעת החלטה 

 המצ"ב. 12/21ור חברי ועדת חינוך כמפורט בהצעת החלטה ראיש (5

 .11/21ה לבחינת נושא היטל השצ"פ כמפורט בהצעת ההחלטה מינוי ועד (6

 הנושא ירד מסדר היום. (7
הארכת התקשרות עם חברות הסלולר לגבי האנטנה המותקנת בסמוך לבריכת  (1

 המצ"ב. 14/21, כמפורט בהצעת ההחלטה 65המים על כביש 

 15/21עבודות ניקוז ושימור קרקע כמפורט בהצעת ההחלטה  – 688סגירת תבר  (7
 "ב.המצ

 דיווחי ראש המועצה. (21
 

 
 
 
 
 

  



                                          

 

2) 
 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

1) 
 , המצ"ב.71/21בהצעת החלטה את הרכב הנהלת המועצה כמפורט  מאשרתהמועצה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  1 ובעד האישור הצביע

 חבר האופוזיציה שנכח בדיון. מר אלי גבאי בישיבת ההנהלה, כמו כן הצביע בעד 
 מאושרת פה אחד. הרכב הנהלת המועצהבנושא  71/21לפי כל הצעת החלטה 

8) 
 מצ"ב., ה77/21בהצעת החלטה עדכון בעלי זכות החתימה כמפורט  מאשרתהמועצה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  1 ובעד האישור הצביע

 בישיבת ההנהלה, כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
 .מאושרת פה אחד בעלי זכות החתימהבנושא  77/21לפי כל הצעת החלטה 

4) 
פתיחת מרכז צעירים עצמאי בהובלת חברת המועצה הגב' יפעת את  מאשרתהמועצה 

 המצ"ב. 11/21כמפורט בהצעת החלטה  טל.
ומר שקד גולדמן חבר הקואליציה הביע את דברו לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים 

 נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  1 ובעד האישור הצביע

 בישיבת ההנהלה, כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
 מאושרת פה אחד. פתיחת מרכז צעירים עצמאיבנושא  11/21לפי כל הצעת החלטה 

5) 
 , המצ"ב. 12/21בהצעת החלטה כמפורט את הרכב חברי ועדת החינוך  מאשרתהמועצה 

ומר ניר דגן מר שקד גולדמן ד"ר מירה המאירי, לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים 
 נערכה הצבעה. םאת דבר והקואליציה הביע יחבר

חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  1 ובעד האישור הצביע
 גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון.בישיבת ההנהלה, כמו כן הצביע בעד מר אלי 

 מאושרת פה אחד. הרכב ועדת החינוךבנושא  12/21לפי כל הצעת החלטה 
6) 

מינוי הועדה לבחינת נושא היטלי השצ"פ ולגיבוש המלצה באשר  מאשרת אתהמועצה 
 , המצ"ב. 11/21כמפורט בהצעת החלטה להמשך טיפול המועצה בסוגיה. 

הוחלט כי בעקבות הקמת הועדה יוקפאו כל  לחבריםלאחר שניתנה זכות הדיבור 
הליכי הגביה הקשורים עם היטלי השצ"פ שנשלחו לאחרונה וכי המועצה לא תטען 

ימים מיום קבלת החלטת  45לשיהוי בתגובה לעתירה בביהמ"ש במידה וזו תוגש עד 
 המועצה על המלצת הועדה.

חברי ההנהלה הנוכחים ושקיימו דיון בנושא  1 ובעד האישור הצביע :נערכה הצבעה
 מר אלי גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון. נגד הצביע:, קודם לכן בישיבת ההנהלה

  .מאושרת מינוי הועדה לבחינת היטלי השצ"פבנושא  11/21הצעת החלטה  ךלפי כ



                                          

 

7) 
 הנושא ירד מסדר היום.

1) 
הסלולר "הוט מובייל" ו"פלאפון" את הארכת התקשרות עם חברות מאשרת המועצה 

כמפורט בהצעת החלטה  .65לגבי האנטנה המותקנת בסמוך לבריכת המים על כביש 
 , המצ"ב. 14/21

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  7 ובעד האישור הצביע

 ביע בעד מר אלי גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון.בישיבת ההנהלה, כמו כן הצ
 שנכח בדיון. האופוזיציהחבר  אלי גבאינמנע: מר 

הארכת ההתקשרות עם חברת הסלולר "הוט בנושא  14/21לפי כל הצעת החלטה 
 .מאושרת מובייל ו"פלאפון" לגבי האנטנה,

7) 
כמפורט בהצעת  עבודות ניקוז ושמור קרקע. – 688סגירת תבר את  מאשרתהמועצה 
 , המצ"ב.15/21החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
חברי ההנהלה הנוכחים בדיון ושקיימו דיון בנושא קודם לכן  1 ובעד האישור הצביע

 בישיבת ההנהלה, כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
 מאושרת פה אחד. 688סגירת תב"ר בנושא  15/21לפי כל הצעת החלטה 

 21) 
 דיווח ראש המועצה

 ראש המועצה מברך ומודה למר אבנר שרף והנהלת עמותת המוזיאון על שנים רבות . 2
 של עשייה ומעדכן כי העמותה מסיימת את עבודתה, ופעילות המוזיאון תועבר    
 למרכז הקהילתי.   
 
 .₪מיליון  27שיעמוד על  1127 -ס ל. ראש המועצה מעדכן על אישור תקציב המתנ"1
 
. ראש המועצה מעדכן כי המועצה פותחת שירות חדש לחיילים משוחררים באמצעות 8

 רכז משותף יחד עם המועצות גליל תחתון ועמק יזרעאל.
 
 
 
 
 

 עודד הלפרין                                                                          
 ראש המועצה                                                                          

 
 שלמה אלקחר. –רשם 

 



                                          

 

 1121.81.21 -שתתקיים ב 2121/שיבת מועצה י
 דף תברים –על סדר היום  2סעיף 

 
 
 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 
 
 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

       
 בברכה,            

 
 
 
 

 עודד הלפרין       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 
 

  



                                          

 

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21ישיבת מועצה 
 2117/הצעת החלטה  –על סדר היום  1סעיף 

 

 

 את הרכב הנהלת המועצה כמפורט להלן: המועצה מתבקשת לאשר

 

 עודד הלפרין מר                   ראש המועצה
 מירה המאיריד"ר                   חברת מועצה

 איציק מלכהד"ר                           חבר מועצה
 מר אורי באואר                          חבר מועצה

 שקד גולדמןוחבר מועצה מר  מ"מ ראש המועצה
 ניר דגןמר                           חבר מועצה

 יפעת טלגב'                   חברת מועצה
 אריאל בר אוןמר  ראש המועצה וחבר מועצה .ס
 

 

 

 דברי הסבר

 

ני עם סיעת "מושבה עם נשמה בראשות שקד עקבות כריתת הסכם קואליציוב
גולדמן", מתבקשת המועצה לאשר את העדכון להרכב חברי הנהלת המועצה כמפורט 

 לעיל.
 

 

       

 בברכה,                                  

 

 

 עודד הלפרין                              
 ראש המועצה                             



                                          

 

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21מועצה ישיבת 
 2177/הצעת החלטה  –על סדר היום  8סעיף 

 

 

 עדכון בעלי זכות החתימה כמפורט להלן: המועצה מתבקשת לאשר

 

 קבוצה א':

 , ראש המועצה.112212415מר עודד הלפרין ת.ז.  .2
 , מ"מ ראש המועצה188674821מר שקד גולדמן ת.ז. .1
 

 קבוצה ב':

 , מזכיר וגזבר המועצה111414764אלקחר ת.ז. מר שלמה  .2

 

חתימת אחד ממורשי החתימה מקבוצה א' יחד עם מורשה החתימה מקבוצה ב' 
 בתוספת חותמת המועצה, יחייבו את המועצה.

 

 

 

 דברי הסבר

 בעקבות שינוי הרכב ועדת ההנהלה, מתבקשת זו לאשר את מורשי החתימה מטעמה.

 

 

      

 רכה,בב                   

 

 

 עודד הלפרין                 שלמה אלקחר
 ראש המועצה               מזכיר וגזבר המועצה



                                          

 

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21ישיבת מועצה 
 2111/הצעת החלטה  –על סדר היום  4סעיף 

  

 

 

פתיחת מרכז צעירים עצמאי בהובלת חברת המועצה הגב'  המועצה מתבקשת לאשר
 יפעת טל.

 

 

 

 

 

 דברי הסבר

בעקבות ביקורה של השרה גילה גמליאל שיזם ס. ראש המועצה מר אריאל בראון, אנו 
עתידים לקבל תקציב לפתיחת מרכז צעירים. המועצה מתבקשת לאשר היפרדות מג"ת 
בנושא זה ואיגום כל המשאבים לטובת מרכז צעירים בכפרנו. את התהליך והמדיניות 

 פעת טל.בנושא תוביל חברת המועצה הגב' י
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                             
 
 
 

 שלמה אלקחר                                                          עודד הלפרין
 מזכיר וגזבר המועצה                                                 ראש המועצה

 
 

 



                                          

 

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21ישיבת מועצה 
 2121/הצעת החלטה  –על סדר היום  5סעיף 

 

 

 את הרכב חברי ועדת החינוך כמפורט להלן:המועצה מתבקשת לאשר 

 

שם חבר הועדה  סיעה חבר מועצה 
 למינוי

 מר עודד הלפרין יו"ר המועצה
 ד"ר מירה המאירי
 ד"ר איציק מלכה
 מר אורי באואר

 המאירי ד"ר מירה "עתיד מסחה" –סיעת 
 גב' מוניקה גורן

 גב' נעמה יעקובוביץ
 מר סיון גרשון

 מר שקד גולדמן
 מר ניר דגן

 גב' יפעת טל

 מר הלל הילמן "מושבה עם נשמה" –סיעת 
 דודו מועטימר 

 גב' ענבל עמרם
 מר אלי גבאי

 מר אריאל בראון
 גב' סיון אוחיון "כפר אחד" –סיעת 

 גב' איריס הרינג
 

 

 

 דברי הסבר
חברי המועצה נתבקשו להעביר שם של נציג מטעמם כחבר  22/21מועצה  בישיבת

 בוועדת חינוך. המועצה מתבקשת לאשר את חברי ועדת החינוך כמפורט לעיל.
 

 

 ב ב ר כ ה ,                                             

 

 

 עודד הלפריןשלמה אלקחר                                                          
 מזכיר וגזבר המועצה                                                 ראש המועצה

 

 



                                          

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21ישיבת מועצה 
 2111/הצעת החלטה  –על סדר היום  6סעיף 

 

 

מינוי הועדה לבחינת נושא היטלי השצ"פ ולגיבוש המלצה  המועצה מתבקשת לאשר
 ל המועצה בסוגיה. המלצת הועדה תובא בפני מליאת המועצה באשר להמשך טיפו

 לקבלת החלטה.   
  

 ולהלן החברים המוצעים לשמש בועדה:

 

 חבר מועצה ויו"ר הועדה -מר ניר דגן 

 חבר מועצה –מר אורי באואר 

 גדי פיכמן, יועץ משפטיעו"ד 

 מר שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה

 מוטי ויסלדר, מהנדס המועצהמר 

 יובל שוב, מנהל מח' הגביה במועצהמר 

 

 דברי הסבר

, מתבקשת 12.21.21בהתאם להחלטת הנהלת המועצה שהתקבלה בישיבתה מיום 
 המועצה לאשר את מינוי הועדה בהרכב המוצע לעיל. 

הועדה תורכב מבעלי תפקידים בלבד, אך תהא רשאית לזמן לדיונים והתייעצויות 
 ברים.תושבים בהתאם לשיקול דעתם של הח

 

 

       

 בברכה,       

 

 עודד הלפרין       
 ראש המועצה       

 



                                          

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21ישיבת מועצה 
 2181/הצעת החלטה  –על סדר היום  7סעיף 

 

 

את ההתקשרות עם עו"ד אריה כהן לטובת ליווי וייצוג  המועצה מתבקשת לאשר
 המועצה בנושא היטל השצ"פ.

 

 

 

 

 דברי הסבר

בהמשך למינוי הועדה לבחינת נושא הטיפול בסוגיית היטלי השצ"פ, מתבקשת 
המועצה לאשר את ההתקשרות עם עו"ד אריה כהן, המתמחה בתחום המשפט המנהלי 

לסיוע בידי היועץ המשפטי של המועצה בכל הקשור לטיפול בתחום הועדה ומחוצה 
 לה. 

 

 

       

 בברכה,                 

 

 

 

 עודד הלפרין       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 

 

 

  



                                          

 

 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21שיבת מועצה י
 14/21הצעת החלטה  –על סדר היום  1סעיף 

 
 

לאשר את הארכת התקשרות עם חברות הסלולר "הוט מובייל"  המועצה מתבקשת
 .65ו"פלאפון" לגבי האנטנה המותקנת בסמוך לבריכת המים על כביש 

 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר
 

מסתיימים ההסכמים עם חברות הסלולר בנוגע לאנטנה הממוקמת  1121בסוף שנת 
 )בצמוד לשכונת כרמי בנימין(. 65ליד בריכת המים שעל כביש 

 
למועצה תהיה אופציה לדרוש את ע לאשר את המשך ההתקשרות בהתניה הבאה: מוצ

חודשים וזאת לאור ההתרחבות הצפויה של שכ' "כרמי  21בהתראה של פירוק האנטנה 
 בנימין". 

 
 
 
 
 

       
 בברכה,          

 
 

 עודד הלפרין       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 
  



                                          

 

 
 81.21.1121 -שתתקיים ב 21/21שיבת מועצה י

 15/21הצעת החלטה  –על סדר היום  7סעיף 
 
 
 
 

 עבודות ניקוז ושמור קרקע. – 688לאשר את סגירת תבר  המועצה מתבקשת
 
  

 
 
 

 דברי הסבר
 

העבודות בתב"ר, מתבקשת המועצה לאשר את סגירתו ולהעביר את היתרה  עם סיום 
 לקרן יתרות תבר"ים.

 
 
 

      
 בברכה,              

 
 
 

 עודד הלפרין       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 
 
 

 
 


