
 

  

 22/12/25מיום  22/10מן המניין    פרוטוקול מליאת מועצה

 משתתפים 
 .ראש המועצה - מר עודד הלפרין

 . חבר קואליציה -  ד"ר איציק מלכה
 ). zoom( חבר קואליציה  - מר אורי באואר

 . חבר קואליציה  - מר ניר דגן
 .חבר קואליציה  -ערן וייסמן מר 

 . )zoom( קואליציהחברת  -  גב' יפעת טל
 .חבר אופוזיציה - מר אליהו גבאי

 ).zoom(  סגן ראש המועצה וחבר קואליציה - און-מר אריאל בר 

 
 חסרים 

 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי
 

 נוכחים 
 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 

 יובל שוב, גזבר המועצה 
 עו"ד גדי פיכמן, יועץ משפטי למועצה. 

 .01.01.2023גזברית המועצה החל מיום  רו"ח אורטל יצחק, 
 

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
וחוות דעת ועדת ביקורת כמפורט בהצעת החלטה    2021אישור דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת   )3

 המצ"ב.   38/22
אישורה של רו"ח אורטל יצחק, הגזברית הנכנסת, כמורשת חתימה במקומו של מר יובל שוב, הגזבר   )4

 המצ"ב.  39/22היוצא, כמפורט בהצעת החלטה 
יצחק  רו"חשל    המינוי )5 של  נסת,נכה   יתגזברה  ,אורטל  הגבייה  על  פקודת    לממונה  לפי  המועצה, 

 .המצ"ב  40/22, כמפורט בהצעת ההחלטה )גבייה(  המיסים
  41/22ארנונה כמפורט בהצעת ההחלטה    תמנהל נכנסת, כה   יתגזברה  ,אורטל יצחק  רו"ח של    ה מינוי )6

 המצ"ב.
שוב,   )7 יובל  מר  במקום  המועצה  בוועדות  הנכנסת,  הגזברית  יצחק,  אורטל  רו"ח  כמפורט  שיבוץ 

 המצ"ב. 42/22בהצעת ההחלטה 
 המצ"ב.    43/22(תוכנה/פלטפורמה), כמפורט בהצעת החלטה    GIS, הקמת מערכת  660סגירת תב"ר   )8
 המצ"ב.    44/22טה  תאורת לד, כמפורט בהצעת החל  -, פרויקט התייעלות אנרגטית  664סגירת תב"ר   )9

  45/22, סריקה, מחשוב ושדרוג ארכיון היסטורי מועצה כמפורט בהצעת החלטה  685סגירת תב"ר   )10
 המצ"ב.  

  46/22, תקציב הטמעת רפורמה ברישוי עסקים, כמפורט בהצעת החלטה  683הגדלת מסגרת תב"ר   )11
 המצ"ב.

 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 פרויקטים:ראש המועצה מדווח על סטטוס 

 בינוי בית הכנסת בשכונת בנימין.  .א
 הגשה לפיס.  -שיפוץ אולם הספורט .ב
 נחתמו חוזים.   -מנהלת המגורים של צה"ל .ג
 מתקני כושר באיצטדיון. .ד
 שיפוץ מלתחות בקאנטרי אליאל.  .ה

 
 



 

  

 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 . 2022דו"ח אירועים משטרה סיכום  .א
 2023הקהילתי+ תקציב  אירועי חנוכה במרכז  .ב
 טאון. - פגישה עם יזמים חברת מיי .ג
 פגישה עם פלגי מים.  -מט"ש כפר תבור .ד
 דואר ישראל.  .ה

 
 

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

 

3(  
ני ביקורת  ייופרוטוקול הועדה לענ  2021דו"ח הביקורת השנתי של מבקר המועצה לשנת    מאשרת אתהמועצה  

 . 38/22כמפורט בהצעת החלטה   ,התפקידים לקיים את המלצות המבקרולהנחות את בעלי 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

ופרוטוקול הועדה   2021של מבקר המועצה לשנת דו"ח הביקורת השנתי בעניין   38/22לפי כך הצעת החלטה 
 אושרת פה אחד. מ לענייני ביקורת והנחיית בעלי התפקידים לקיום המלצות המבקר

 
4(  

אורטל    אתמאשרת  המועצה   שוב, רו"ח  יובל  מר  של  במקומו  כמורשת חתימה  הנכנסת,  הגזברית    יצחק, 
 .39/22כמפורט בהצעת החלטה  ,01.01.2023, וזאת החל מיום כניסתה לתפקיד, ביום הגזבר היוצא

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
הנכנסת, כמורשת חתימה במקומו  יצחק, הגזברית  רו"ח אורטל    אישורבעניין    39/22לפי כך הצעת החלטה  

 אושרת פה אחד. מ   01.01.2023, וזאת החל מיום כניסתה לתפקיד, ביום הגזבר היוצא  של מר יובל שוב,

 
5(  

אשר מונתה לתפקיד כגזברית המועצה   066694605ת מינויה של רו"ח אורטל יצחק, ת.ז אמאשרת המועצה 
כמפורט בהצעת החלטה    ,, כממונה על הגבייה של המועצה, לפי פקודת המסים (גבייה)01.01.2023החל מיום  

40/22 . 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בן. כמו כן הצביע  חברי ההנהלה שנכחו בדיו  4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

כך הצעת החלטה   ת.ז  בעניין    40/22לפי  יצחק,  רו"ח אורטל  אשר מונתה לתפקיד    066694605מינויה של 
מיום   החל  המועצה  (גבייה) 01.01.2023כגזברית  המסים  פקודת  לפי  המועצה,  של  הגבייה  על  כממונה   ,  

 ד. אושרת פה אחמ

 
6(  

אשר מונתה לתפקיד כגזברית המועצה   066694605את מינויה של רו"ח אורטל יצחק, ת.ז מאשרת המועצה 
 . 41/22כמפורט בהצעת החלטה    ,כפר תבור  למנהלת הארנונה של המועצה המקומית,  01.01.2023החל מיום  

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 



 

  

כך הצעת החלטה   ת.ז    בעניין  41/22לפי  יצחק,  רו"ח אורטל  אשר מונתה לתפקיד    066694605מינויה של 
אושרת פה  מ  למנהלת הארנונה של המועצה המקומית כפר תבור,  01.01.2023כגזברית המועצה החל מיום  

 אחד.

 

7(  
שיבוצה של רו"ח אורטל יצחק, הגזברית הנכנסת, בוועדות המועצה במקום מר יובל  את  מאשרת  המועצה  

 . 42/22כמפורט בהצעת החלטה  ,01.01.2023שוב, וזאת החל מיום 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

כך הצעת החלטה   בוועדות המועצה    בעניין  42/22לפי  יצחק, הגזברית הנכנסת,  אורטל  רו"ח  שיבוצה של 
 אושרת פה אחד. מ  01.01.2023במקום מר יובל שוב, וזאת החל מיום 

 
8(  

כמפורט בהצעת החלטה    ,(תוכנה/פלטפורמה)  GIS, הקמת מערכת  660  סגירת תב"ר  אתמאשרת  המועצה  
43/22 . 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
אושרת פה  מ   (תוכנה/פלטפורמה)  GIS, הקמת מערכת  660  סגירת תב"ר  בעניין  43/22לפי כך הצעת החלטה  

 אחד.

 
9(  

כמפורט בהצעת החלטה    , תאורת לד  -, פרויקט התייעלות אנרגטית  664  סגירת תב"ר  אתמאשרת  המועצה  
44/22 . 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
אושרת פה  מ  תאורת לד   - , פרויקט התייעלות אנרגטית  664  סגירת תב"ר  בעניין 44/22לפי כך הצעת החלטה  

 אחד.

 
10(  

כמפורט    ,, סריקה, מחשוב ושדרוג הארכיון ההיסטורי של המועצה685  סגירת תב"ר  את מאשרת  המועצה  
 .45/22בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
החלטה   הצעת  כך  תב"ר  בעניין  45/22לפי  של  685  סגירת  ההיסטורי  הארכיון  ושדרוג  מחשוב  סריקה,   ,

 אושרת פה אחד. מהמועצה  

 

11(  
כמפורט בהצעת    ,, תקציב הטמעת רפורמת רישוי עסקים683  הגדלת מסגרת תב"ר  אתמאשרת  המועצה  
 . 46/22החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 



 

  

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

החלטה   הצעת  כך  תב"ר  בעניין   46/22לפי  מסגרת  עסקים683  הגדלת  רישוי  רפורמת  הטמעת  תקציב   ,  
 אושרת פה אחד. מ

 

 

 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 אוהד חנוכה  -רשם 
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