
 

 

 (2018/05ריכוז החלטות ישיבת מליאה )

 , באולם המליאה בברקןשהתקיימה 

 (28.05.2018 ) חתשע" סיוון 'ידבתאריך: 

 החלטה הנושא מס'

 

1. 

 

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

 

  פה אחד אושר

 

2. 

 

הארכת גביית אגרת ביוב תושבים ע"פ חוק העזר הקיים עד אישור 
 .בכפוף לאישור משרד הפנים 31/12/18לתאריך 

 

 אושר פה אחד

 

3. 

 

 .הנחה בארנונה לחיילים בשרות מילואים פעילאישור 

 

  פה אחד אושר

 

4. 

 

  -אישור התקשרויות בסמכות המליאה 

 יקיר. -חווה טיפולית בבי"ס ממ"ד בחירת ספק להפעלת אישור  -
 .אישור הגדלת חוזי תכנון תב"ע מגדלים -
 רכבי ליסינג. -ח'  22אישור התקשרות לפי סעיף  -

 

 פה אחד אושר

 

5. 

 

 .חטיבה להתיישבות -אישור הגשת קול קורא טיפול נקודתי 

 

 אושר פה אחד

 

6. 

 

 .שער השומרון - אישור דירקטורים

 

 אושר פה אחד

 

7. 
 שונות:

 .אושר - נסיעות לחו"לעדכון  -
 חברי מליאה. -בקשות/נושאים  -

 

 

 

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   

 

 

 



 

 

 (2018/05פרוטוקול ישיבת מליאה )

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך:
 (28.05.2018 יד' סיוון תשע"ח ) 

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 
ויהושע עמרני, שניהם עובדי המועצה מזה עשרות שנים, הנמצאים לישיבת המליאה הוזמנו הזוג דבורה 

לקראת פרישה. יהושע עמרני סיפר לחברי המליאה על המועצה דרך סיפור חייו האישי,  תיבל את דבריו 

יהושע אמר שהוא יודע  בדברי תורה ואף ביקש סליחה משליחי הציבור על חשש גזל בזמן עבודתו.

יכול להיות שהיו הפסקות קפה בזמן העבודה שלא לצורך ודברים מעין  שכשעובדים כל כך הרבה שנים

ראש המועצה שיבח את מסירותם וצדקתם של  אלו שהם חשש גזל והוא מבקש מחילה מחברי המליאה. 

יהושע ודבורה המהווים דוגמא אישית לעובדים רבים ואמר שבזכותם, ובזכות שכמותם, השומרון צומח 

 ופורח.

 

 

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

 .לפתיחה התב"ריםהלל רוט, גזבר המועצה הציג והסביר לחברי המליאה את 

 אושר פה אחד.הצבעה: 
 המצ"ב בכפוף לאישור משרד הפנים.לפתיחה  רשימת התב"רים אושרההחלטה: 

 

הארכת גביית אגרת ביוב תושבים ע"פ חוק העזר הקיים עד לתאריך  אישור .2

 בכפוף לאישור משרד הפנים 31/12/18

על פי חוק העזר אנו נדרשים לאישורכם המחודש להארכת הגבייה גזבר המועצה: 

החוק החדש עדיין מונח לפתחו של משרד הפנים ועלינו להמשיך הנוכחי בחצי שנה. 

 לגבות על פי המתווה הקיים.

 .אושר פה אחדהצבעה: 
תושבים על פי חוק העזר הקיים עד  אגרת ביוב –הארכת גבייה אושרה  החלטה:
 .בכפוף לאישור משרד הפנים  31.12.2018לתאריך 

 

 

 נונה לחיילים בשרות מילואים פעילהנחה באראישור  .3

למחזיק  5%אני מבקש להביא לאישורכם מתן הנחה בארנונה בשיעור גזבר המועצה: 

בנכס שהוא חייל מילואים פעיל. זאת כאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה 

בכפוף  2019. ההנחה תינתן החל מינואר 2018 -( התשע"ח 3מארנונה( )תיקון מספר 

 להגשת בקשה בהתאם להוראות הדין בעניין.

 אחד.הצבעה: אושר פה 
 2019לחיילי מילואים פעילים בשנת  5% ה הפעלת הנחת ארנונהאושרהחלטה: 

 .לדין והענייןבכפוף ובהתאם 
  



 

 

 
 

 התקשרויות בסמכות המליאהאישור  .4

מקרים בהם בסמכותכם לאשר התקשרות  3מנכ"ל המועצה: אנו מעלים לאישורכם 

 , לאחר התייעצות עם הייעוץ המשפטי.בפטור ממכרז

בחירת ספק להפעלת חווה טיפולית בבי"ס  -ח'  22אישור התקשרות לפי סעיף  -

  יקיר -ממ"ד 

מדובר בחווה שהוקמה בקיץ שעבר ועד כה המועצה לא הצליחה לבחור מפעיל 

בהליך מכרזי בשל סיבות טכניות. המועצה מעוניינת לבחור במפעיל שלא בהליך 

בלה לתקופת ההתקשרות מכרזי ומבקשת את אישורכם לכך. בחוזה תהיה הג

וסעיפי יציאה המאפשרים למועצה לבחון את המפעיל לאורך כל הדרך 

 ולהמשיך/להפסיק את ההתקשרות בהתאם.

יובהר שלאור העניין המצומצם בהפעלת החווה כפי שעלתה במסגרת הליך 

גדי רונן המכרז, הרי שאין תועלת ביציאה למכרז חדש, ומומלץ להתקשר עם 

בהפעלת החווה נשוא המכרז ועומד בדרישות הסף לצורך אשר הביע עניין 

 הפעלתה.

להפעלת החווה גדי רונן לפיכך, מתבקש אישור מליאת המועצה להתקשרות עם 

)ח( לכללי המועצות 22, בהתאם לסמכות המועצה לפי סעיף החקלאית כאמור

 האזוריות )מכרזים(.

 ור הגדלת חוזי תכנון תב"ע מגדליםאיש -

. המועצה תב"ע ליישוב מגדלים שממומנים ע"י משרד השיכוןמדובר במתכנני 

בשל רצון להשלים את מעוניינת להגדיל את העבודות עם המתכננים הקיימים 

( לכללי 7)3, בהתאם לסמכות המועצה לפי סעיף 50%ובהיקף של עד  העבודה 

 המועצות האזוריות )מכרזים(.

 מעין אלו?אריאל משה: באילו יישובים המשרד מממן פרויקטים 

 לפי קריטריונים של המשרד. מנכ"ל המועצה: ביישובי קצה 

 רכבי ליסינג -ח'  22ות לפי סעיף אישור התקשר -

לעובדי המועצה. המכרז  םרכבי 80-של כ לליסינגהמועצה יצאה למכרז פומבי 

שאלות השיבה לשהמועצה חרף העובדה , הצעותללא ונסגר שלוש פעמים הוארך 

 . ממספר מציעים הבהרה רבות

מליאת המועצה ישנה ל ( לכללי המועצות האזוריות )מכרזים(,ח)22על פי סעיף 

סמכות לאשר לצאת להליך בחירת ספק ללא מכרז. אנו מאמינים שבדרך זו 

המועצה תצליח להגיע להישגים ולתנאים שהוצגו במכרז תוך ניהול מו"מ ישיר 

 עם חברות מרכזיות במשק. 

ובדה כי לא הוגשה כל הצעה במכרז כאמור, חרף העובדה יובהר כי לאור הע

שהמועצה השיבה לשאלות רבות של המציעים השונים וכן תיקנה את מסמכי 

 המכרז במסגרת המענה לשאלות כאמור, הרי שאין תועלת ביציאה למכרז חדש.

 

 

 



 

 

 

 

 

          אריאל משה : המלצתי הינה להתקשר עם חברה גדולה ובעלת ניסיון.

 ח.22מחברי המליאה אישור יציאה להתמחרות לפי סעיף  מבקש

 

 הצבעה: אושר פה אחד.     
 .ההתקשרויות בסמכות המליאה כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצההחלטה: אושרו 

 
 
 

 חטיבה להתיישבות -טיפול נקודתי  אישור הגשת קול קורא .5

לקול הקורא לטיפול  רחלים הועדה המקצועית של המועצה החליטה להגיש את היישוב

 ש"ח למינוף היישוב קדימה 1,200,000-נקודתי עד סך של כ

 .אושר פה אחד הצבעה:

)חטיבה החלטה: המועצה תגיש את היישוב רחלים לקול קורא טיפול נקודתי 

 .₪ליון ימ 1.2עד לסך של להתיישבות( 

  
 

 אישור דירקטורים .6

תקוע במריבות היהודים ראש המועצה: כידוע כל נושא א.ת שער השומרון היה 

והתעקשות מצד ראש מועצת אלקנה לחלוקה כזו או אחרת, דבר שהסב נזקים לכלל 

המועצות החברות. הצלחנו להניע מהלך שבסופו חתמו ראשי המועצות על הסכם 

הפשרה ואישרנו דירקטורים בחברה המפעילה והמנהלת של אזור התעשייה. אני מציע 

גזבר המועצה, הלל רוט, במנכ"ל המועצה, אמיתי ומבקש את אישורכם להחליף את 

נשים  2רויטמן שמעורב יותר בנושא. כמו"כ כיוון שנדרש ע"י משרד הפנים ייצוג של 

נשים מטעמה, אזי אני מציע  2ן לא ידוע אם מועצת אורנית תמנה בדירקטוריון ועדיי

כרמון לאשר את גברת אריאלה לביא מהיישוב עץ אפרים כמחליפה אפשרית לדביר 

 מקרב נציגנו. שאושר כאן בעבר, זאת במידה ואנו נידרש להעמיד ייצוג נשי 

במידה ודביר כרמון )שנבחר ע"י המליאה בעבר( לא כלומר, אני מבקש את אישורכם ש
 תכהן כחברת דירקטוריון אריאלה לביא. ,צורך בייצוג נשיםהיאושר מפאת 

 : אושר פה אחדדיון בהצעה

ודביר אלה לביא לכהונה בדירקטוריון שער השומרון במידה ריהחלטה: אושר מינוי א
 .צורך בייצוג נשיםהכרמון )שנבחר ע"י המליאה בעבר( לא יאושר מפאת 

  



 

 

 

 לחו"לנסיעה ואשרור עדכון  .1

לקבל את קבוצת העלייה לסמינר עולים בצרפת על מנת ראש המועצה עדכן על טיסתו 

הסמינר התקיים בעיירה ליד שוויץ משפחות נוספות ליישוב ברוכין.  11 -הבאה מצרפת 

לנסיעה הצטרף דן ביסמוט ולשבת הצטרפה גם דרך שם.  ההנסיעה והחזרה היית –

עם עיתונאים אשר מסקרים את פרויקט העליה )במימון  דוברת המועצה, אסתר אלוש

וגורמים מרכזיים עצרנו בווינה לפגישות עם חברי פרלמנט  הלוך. בדרך סלי התקשורת(

 קהילה היהודית. ב

 נמנע: גמליאל שילה. ,13 :הצבעה: בעד

 לחו"ל. ואשרור נסיעותהחלטה : אושר עדכון 

 חברי מליאה /נושאיםבקשות .2

בחופשת פסח המועצה לא העמידה הסעות  -פרויקט בתיה"ס של החופש רוני אהרון: 

ההורים ויצר בלגן ואי בהירות. רציתי לשאול לגבי חופשת הקיץ מה  דבר שהקשה על

 הולך לקרות?

מנכ"ל המועצה: ככלל, זמני התגובה שהמועצה נדרשה אליהם בנוגע לפרויקט זה היו 

של משרד החינוך. אנו גאים שהצלחנו המאוחרת מאתגרים מאוד לאור הכרזתו 

ת שכלל לא הפעילו את הפרויקט, להעמיד ולקיים את זה לטובת הילדים. ישנן רשויו

הפעילו הסעות. לגבי בתיה"ס של שישנן רשויות כמונו שלא הפעילו הסעות ורשויות 

 הקיץ אני אחזור אליכם עם תשובה מסודרת.

 

הלוי: לצערי כבר תקופה ארוכה שאין במליאה נציג של היישוב יצהר. -שלומית גולדין

המשטרה לתושבי יצהר ואנו מבקשים  בימים האחרונים ראינו כי ישנה התעמרות מצד

 את תגובת המועצה.

יוסי דגן: אכן קיבלתי מספר פניות מתושבים. ככלל, תחילת המבצע שם היתה חיובית 

בעייני בכדי למנוע שימוש ברכבים ללא לוחיות זיהוי ולמנוע הפקרות בכבישי היישוב. 

הגיעו תלונות  הבקשה לבדיקה וטיפול אף הגיעה מצד תושבי היישוב. לצערי אכן

שהמשטרה מציקה לתושבים ללא סיבה מצדקת ואני מתכוון לפנות לגורמים בכירים 

לגבי נציג מליאה אני מנחה את המנכ"ל לדאוג לכך  במשטרה על מנת שיטפלו בנושא.

כי עדיין לא אושרו החברים  שביישובים שאין נציג מליאה קבוע שלפחות יהיה משקיף

 .ע"י משרד הפנים

 

המליאה לאשר השתתפות בישיבת מליאה שתערך במבוא  קורא שוב לחברייוסי גולן: 

 דותן.

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 

 

 



 

 

 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, 
 (28.05.2018 )בתאריך: יד' סיוון תשע"ח 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 V שבי שומרון

 v אבני חפץ יעקב בן אריה 

  איתמר פנחס מיכאלי 

  אלון מורה ציון-דוידי בן 

  ברוכין   

  ברקן אילן צפריר 

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף   

 V חיננית  חנן ניב 

 V חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה טוביה ברוקנר 

  יצהר  

  יקיר יצחק אגוזי 

תפוח-כפר ניסים שמח   v 

לשם –משקיף      

דותן-מבוא יוסי גולן   v 

  מגדלים שגיא גפן 

 v מעלה שומרון שלומית גולדין הלוי 

  נופים דני הלוי 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון   v 

 v סלעית חנה שטאובר  

 v ענב שבלב דוד 

  עלי זהב רפי מנטין 

  עץ אפרים אלכס שדכן 

  פדואל  

 v צופים יוני סבאג 

 v קרית נטפים מוטי עובדיה 

 v רבבה שילה גמליאל 

  רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן ליאת לוי 

 v שערי תקוה נדיבה פרלמוטר 

  שערי תקוה אבי יעקובוביץ' 

  שערי תקוה יוסי גניס 

 v שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 v גזבר המועצה הלל רוט 

  יועמ"ש המועצה עמיחי ווינברגר 

 v סגן גזבר המועצה יוסי פינץ 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 V  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


