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 החלטה הנושא מס'

 אושר  מצ"ב. -תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים וסגירת  אישור פתיחת .1

 אושר  .מצ"ב - דוחות כספיים בתאגידיםאישור  .2

 אושר  מצ"ב. -2020צווי ארנונה וועדים מקומיים לשנת אישור  .3

 אושר  מצ"ב. - 2019 2דו"ח רבעון אישור  .4

 פה אחדאושר  מצ"ב - בכפוף לאישור משרד הפנים 2019עדכון תקציב המועצה לשנת  .5

 שונות: .6
 אושר. - מצ"ב - אישור וועדות ביקורת .1

 אושר פה אחד. - רחובות הר ברכהאישור שמות  .2

 .עדכוני ראש מועצה .3
 

 

 

הנושאים וההחלטות בפרוטוקול מליאה זו, הובאו לעיון יועמ"ש המועצה אשר בחן אותם ואת תקינותם בכלל 

 ההיבטים )לרבות הסמכות לדון ולקבל את ההחלטות, נכונות ההחלטות והאפשרות לפעול על פי הן(

 

 

 

_______________                 _____________ 

 ראש המועצה        יועמ"ש  המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (9201/60פרוטוקול ישיבת מליאה )

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 
 (18.09.2019תשע"ט ) י"ח אלול

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 
 

 ב"מצ - הפנים משרד לאישור בכפוף רים"תב פתיחת אישור .1

 . ולסגירה לפתיחה ת התב"ריםורשימהציג לחברי המליאה את  ,הלל רוט, גזבר המועצה

 הראל חסון. - 1נמנע , 16 -בעד הצבעה: 
בכפוף לאישור משרד  ולסגירה לפתיחההמצ"ב ת התב"רים ורשימ אושרוהחלטה: 

 הפנים.
 

 מצ"ב - דוחות כספיים בתאגידיםאישור  .2

גזבר סגן של מרכז קהילתי שומרון )מתנ"ס שומרון( הוצג ע"י  2018הדוח הכספי לשנת 

 המועצה והובא לאישור.   

 הראל חסון.  - 1נמנע , 16 -בעד הצבעה: 
 .2018אושר הדוח הכספי המצ"ב של מרכז קהילתי שומרון לשנת החלטה: 

 

 2020צווי ארנונה וועדים מקומיים לשנת אישור  .3

צווי הארנונה של הוועדים המקומיים סלעית, עלי זהב, עץ אפרים, רבבה  הועלו לאישור

 .2020ושבי שומרון על פי הנחיות העדכון לשנת 

הצווים נבחונו על ידי מנהלת מחלקת ארנונה והם משקפים את גזבר המועצה הסביר כי 

היישובים עליית הטייס האוט' ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד. כמו כן הובהר כי כלל  

 להעלאה / הפחתה חריגה ע"פ כללי משרד הפנים.רשאים להגיש בקשות 

 הראל חסון.  - 1, נמנע 16 -בעד הצבעה: 
 .2020לשנת  שלעיל מקומייםהוועדים לצווי ארנונה אושרו החלטה: 

 

 מצ"ב -2019 2דוח רבעון אישור  .4

כפי שנשלח מראש לחברי המליאה. הגזבר  2גזבר המועצה הציג והסביר את דוח רבעון 

 שהועלו ע"י חברי המליאה.שונות כפי התייחס לשאלות 

 הראל חסון.  - 1, נמנע 16 -בעד הצבעה: 
 המצ"ב. 2019 2דוח רבעון  החלטה: אושר

 
 

 מצ"ב. - בכפוף לאישור משרד הפנים 2019תקציב המועצה לשנת עדכון  .5

. הוסבר כי  חברי המליאהכפי שנשלח לגזבר המועצה הציג את עדכון התקציב המצ"ב 

מיליון  6כ . ₪מיליון  393לתקציב שאושר בסך  ₪מיליון  13-של כ שהינו עדכוןמדובר ב

ידול בלבד מבטאים ג ₪מיליון  7-מבטאים שחרור תקציבים מותנים ועוד כמהעדכון  ₪

הגזבר התייחס לשאלות הבהרה ביחס לעדכון  מול הוצאות מובהקות. אל בהכנסות

 התקציב המוצע. 

 

 



 

 

 

 

 

ה את המצב הכלכלי של המועצה בייחס לגידול של אוכלוסיית בנוסף סקר גזבר המועצ

הכנסות מארנונה שאינה למגורים גפי  -השומרון מחד ואי הגידול של אזורי התעשיה

וכן את המשמעויות  04/2019שנסקר מעת לעת ובעיקר בעת אישור התקציב בחודש 

הנדרשות מכך על כל המשתמע. ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי הוא פועל ביתר 

שאת מול משדרי הממשלה השונים לתיקון עיוותים והגדלת תקציבי המועצה וכן 

 בפועלות שונות בהובלת גורמי המקצוע להגדלת הכנסות מחד וייעול מאידך.

 אושר פה אחד.הצבעה: 

 .בכפוף לאישור משרד הפנים 2019לשנת  המצ"ב עדכון תקציב המועצה ראוש החלטה:

 

  שונות .6

 מצ"ב. - אישור ועדות ביקורת .1

 יוני סבאג. -הוצג ע"י יו"ר ועדת הביקורת המועצתית 

ארבעה מועמדים ניגשו ואחד נמצא פסול מלכהן  - ועדת ביקורת עץ אפרים

 דוד אביטל ושי קרפלס.בהמלצת היועמ"ש. ממליצים לאשר את : יוסי פרץ, 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 החלטה: אושר מינוי האמורים לעיל לו. ביקורת עץ אפרים.

נפסלו משפטית )הגשת  2הגישו מועמדות מתוכם  7 - ועדת ביקורת נופים

 מועמדות באיחור ואי הגשת מסמכים(.

  המליאה להצביע פרטנית לגבי מועמדותם: לאחר דיון החליטה

 התקיימה הצבעה לגבי מועמדותה.התקיים דיון.  –ורד לוי 

 .4 -, נמנעים 11 -, נגד 2 -הצבעה: בעד 

 החלטה: המינוי של ורד לוי לא אושר.

 התקיימה הצבעה לגבי מועמדותו.התקיים דיון.  –בועז חקאק 

 .3 -, נמנעים 14 -, נגד 0 -הצבעה: בעד 

 לא אושר. בועז חקאקהחלטה: המינוי של 

התקיים דיון. התקיימה הצבעה לגבי   יעקב רחימי, ברק ענבר ואריה סגל. מתן

 מועמדותם.

 הצבעה: אושר פה אחד.

ביקורת עדת החלטה: אושר מינוי מתן יעקב רחימי, ברק ענבר ואריה סגל לו

 נופים.יישוב ב

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 רחובות הר ברכה .2

על ידי  כפי שאושרהלרחובות ביישוב הר ברכה  שמותהובאה לאישור רשימת 

 . מצ"בוועד מקומי הר ברכה והוצגה על ידי מנכ"ל המועצה

 אושר פה אחד.הצבעה: 

 .ישוב הר ברכהשהוצגו בי רחובותהשמות  ואושרהחלטה: 

 עדכוני ראש מועצה .3

 מספר מעונות ברחבי המועצה. וחנוכת עדכון על סיום בניית 

  היבילים עדכון לגבי פנייה למשרד החינוך להסדרת פערי תקצוב בנושא

 תוך בקשה לבחינה מוניציפאלית של מנגנון התקצוב.

  אנו עובדים על גיוס תרומות בארץ ובחו"ל וכן על התמקצעות המועצה

 במסגרת זו 

  כנס ערים צפויים להשתתף ב ואני גזבר המועצההמועצה, מנכ"ל

מוד את נושא הייעול המוניצפאלי ברצלונה במטרה ללחכמות ב

 .זה מכבר במליאת המועצהבמסגרת הסכומים שאושרו 

  ע"י ראש המועצה.עדכון מדיני 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, 

 (18.09.2019) טתשע" אלול' יחבתאריך: 
 



 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

  אבני חפץ יאיר קינד 

 V איתמר פנחס מיכאלי 

 V אלון מורה ציון-דוידי בן 

  ברוכין  שי גולן 

 V ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר דוד שרפר   V 

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 V חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

 V טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר מתניה גבריאלי 

  יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי   V 

  לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

  מעלה שומרון רפאל קאופמן 

  נופים איתי לזר 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

  סלעית אייל פרידמן 

  ענב דודשבלב  

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו    

 V עץ אפרים השד יניר 

  פדואל צבי שטאובר 

  צופים יוני סבאג 

  קרית נטפים אלון מעטוף 

 V רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן יחיאל שבי 

 V שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

  שערי תקוה לדשטייןגוזהבית  

 V שערי תקוה אורפזרם  

 V שערי תקוה הראל חסון 

 V שקד אריאל משה 

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה הלל רוט 

  יועמ"ש המועצה ינברגרעמיחי וי 

 V סגן גזבר המועצה יוסי פינץ 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 v מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


