
 (2018/10ריכוז החלטות ישיבת מליאה )

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, 
 (29.11.2018 ) טתשע" כסליו כא'בתאריך: 

 החלטה הנושא מס'

 אושר פה אחד .מצ"ב -וועדה לתכנון ובניה  .1

 אושר פה אחד מצ"ב. -תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים אישור פתיחת וסגירת  .2

 -בכפוף לאישור משרד הפנים  2019אישור מסגרות אשראי וערבויות לשנת  .3
 מצ"ב.

 אושר פה אחד

 אושר פה אחד מצ"ב. - 2019אישור תקציבי יישובים לשנת  .4

 אושר פה אחד מצ"ב. -וכתבי המינוי הנגזרים ממנו  2019אישור נוהל רכש לשנת  .5

 - מליאה חברי עם התקשרויות ואישור עניינים ניגוד שאלון בדבר עדכון .6
 ב"מצ

 אושר פה אחד

 אושר פה אחד .אישור מורשי חתימה מטעם המועצה .7

 אושר פה אחד .אישור חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית .8

 אושר פה אחד הפנים. אישור חוזי שכר בכירים ומשרות אמון בכפוף לאישור משרד .9

אישור מינוי סגנים בתואר ובשכר לראש המועצה והאצלת סמכויות, בכפוף  .10
 לאישור משרד הפנים.

 אושר פה אחד

 .2019עדכון עקרוני לגבי קביעת ימי כינוס מליאת המועצה לשנת  .11

 
 

 אושר פה אחד ב"מצ -ומינויים רשות וועדות, חובה וועדות הרכב אישור .12

 אושר פה אחד מצ"ב. -אישור נציגי המועצה בתאגידים  .13

 

14. 

 שונות:
 .בטחוני ונסיעות לחו"ל - עדכוני ראש המועצה -

 אושר פה אחד. -אישור מינוי חבר מליאה דוד שבלב  -

 אושר פה אחד. -מינוי משקיפים אישור  -

פה  אושר -אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה  -
 .אחד

 

 

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

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

 

 

_______________                 _____________ 

 ראש המועצה        יועמ"ש  המועצה

 



 

 (2018/10פרוטוקול ישיבת מליאה )

 (29.11.2018 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: כא' כסליו תשע"ט )
 

 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 
 

לכבוד ישיבת מליאת המועצה הראשונה לקדנציה הנוכחית, ראש המועצה קידם 

בברכה את חברי מליאה הוותיקים ואת הנבחרים החדשים. ישיבת המליאה נפתחה 

 בכך שכל חבר מליאה הציג את עצמו וחתם על הצהרת אמונים. 

 

ה ראש המועצה הבהיר את אופן התנהלות הדיונים במסגרת ישיבות המועצבנוסף, 

 וביקש מהחברים לשמור על הסדר והכבוד ההדדי.

 

 

 מצ"ב -ועדה לתכנון ובניה  .1

ראש המועצה הסביר כי בהמשך הקדנציה יתנהלו מרבית הדיונים בוועדת המשנה 

הליך הדיון וקבלת את על מנת לייעל ולמצות לתכנון ובניה שתאושר בפורום זה, 

 . ההחלטות

הם יבואו לדיון  םאקוטייפרוטוקולים יישלחו לכלל חברי המליאה וככל שיהיו נושאים 

 ואישור בפני הפורום הרחב.

 

 מהנדס המועצה הציג והעלה לאישור את התכניות הבאות:

  לאור הסדרה משפטית של דרכי הגישה לשכונת  -בקריית נטפים  129/5תכנית

 יח"ד. 50-נופי הדר מובאת תכנית לאישור של כ

 מדובר בחלוקה מחודשת  -רבבה ב 850-852מגרשים ל חלוקה ובינוי תכנית

לטובת בינוי מעון יום שיקומי, שטחי תיירות, מסחר וכו' על פי השטחים 

 המאושרים לכך בתב"ע.

 
 ר פה אחד.הצבעה: אוש

 .ו המלצות מהנדס המועצה לתכניות כפי שהוצגו על ידוהחלטה: אושר

 

 ב"מצ - הפנים משרד לאישור בכפוף רים"תבוסגירת  פתיחת אישור .2

 רשימות התב"רים.הציג לחברי המליאה את  ,הלל רוט, גזבר המועצה

 
 אושר פה אחד.הצבעה: 

בכפוף לאישור משרד  המצ"ב וסגירה ת התב"רים לפתיחהורשימ ואושרהחלטה: 
 הפנים.

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 -בכפוף לאישור משרד הפנים  2019מסגרות אשראי וערבויות לשנת אישור  .3

  מצ"ב

כבכל שנה ולקראת שנת התקציב הבאה, הוצגו לאישור מסגרות אשראי וערבויות 

 לפי המסמך המצ"ב. 2019למועצה ולמתנ"ס לשנת 

כי ומאמין מקווה כי הוא יתר בטחון ות הינו לוגזבר המועצה הסביר כי אישור המסגר

 . אלות ולא יהיה צורך להשתמש במסגרלמועצה 

 הצבעה: אושר פה אחד.

)מועצה ומתנ"ס( בכפוף  2019אושרו מסגרות האשראי והערבויות לשנת  החלטה:

 לאישור משרד הפנים.

 

 

 מצ"ב. - 2019אישור תקציבי יישובים לשנת  .4

 מקצועית באגף יישובים ובגזברות המועצה ותהתקציבים נבדקגזבר המועצה הזכיר כי הצעות 

נשלחים אליכם לעיון טרם העלאתם התקציבים  שמקיימים שיח עם גורמי המקצוע ביישובים.

 . . המועצה פרסמה מסמך נהלים ובו לו"ז להגשות הדיווחיםלאישור מליאת המועצה

 להלן תקציבי היישובים המוגשים לאישורכם:

 וועד מקומי ואגודה שיתופית. תקציב -ברוכין  .1

 תקציב אגודה שיתופית. -חוות גלעד  .2

 

התקיים דיון בין חברי המליאה בנושא התנהלות הוועד המקומי שערי תקווה כסל 

 סגור. מספר חברים המליצו לבטל הסדר זו ו/או לחילופין להעלות נושא זה לדיון עומק.

 

 ראש המועצה: אני חולק על חלק מדבריכם. 

 ב שלא נכון להעלות נושא זה ולדון בו במליאה ראשונה. אני חוש

שלא נכון להוריד  נכון לרגע זה אנחנו מקיימים דיאלוג כל הזמן עם היישוב ואני חושב

 על התהליך מולם. הסדר זה, בטח לא בשלב הזה. אנו נעדכן 

יש שם כעת וועד נבחר חדש ואנחנו צריכים לתת לו את הקרדיט לקדם שקיפות 

 ת כספית תקינה ולא לחרוץ גורלות לגביהם כבר כעת. והתנהלו

 אם אין מתנגדים אני ממליץ להוריד נושא זה מסדר היום.

 .אושר פה אחדהצבעה: 
 כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה. 2019תקציבי היישובים לעיל לשנת אושרו  החלטה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מצ"ב -כתבי המינוי הנגזרים ממנו ו 2019אישור נוהל רכש לשנת  .5

גזבר המועצה הציג את נוהל הרכש המאפשר למועצה לפעול על פי נהלים מקצועיים 

שאושרו משפטית, בכל הנוגע להליכי רכש עד הסכומים הדורשים מכרז. במסגרת 

 :הנוהל אנו מבקשים להעלות את כתבי המינוי הנגזרים מהנוהל

  מר עמרם טל, המוסמך בין השאר  -מנהל הרכש כהגדרתו וסמכויותיו בחוק

 מטעם ראש המועצה אף לחתום על הזמנות עבודה.ובנוסף 

  מר אייל גרשוני יקבל את סמכויותיו של מנהל הרכש במצבים  -מנהל התפעול

 בהם לא תהיה זמינות של מנהל הרכש בפועל.

  מנהל הרכש, מנכ"ל  - בלאי, טובין, שירותים, התקשרויות ורכשועדת

 המועצה וגזבר המועצה או נציג/ים מטעמם.

 הצבעה: אושר פה אחד.
ע"י גזבר  כפי שהוצגנוהל הרכש וכתבי המינוי הנגזרים ממנו  החלטה: אושר

 המועצה.

 

 מצ"ב - עם חברי מליאה תואישור התקשרויו עדכון בדבר שאלון ניגוד עניינים .6

את השאלון וביקש לבצע זאת גזבר המועצה פנה אל כלל חברי המליאה שלא השלימו 

לוודא כי כלל העניינים הקשורים במנהל תקין מטרת השאלון הינה בהקדם. הובהר כי 

 למול חברי המליאה יהיו מוסדרים.

עלו  עו"ד אייל בוקובזה  -מאת יועמ"ש המועצה כנגזרת מהשאלון, ולאחר ייעוץ משפטי

לאישור הממונה על היישובים בחלקם אף ולאישורכם ורים שאנו מעלים בפניכם מק 3

 ביו"ש מטעם משרד הפנים:

של חברת ובניהולה התקשרות עם חברת ארץ הצבי )יקב טורא( שבבעלותה   .1

התקשרות זו אושרה במליאה בעבר וכעת מבקשת חברת המליאה ורד בן סעדון. 

בהתאם להנחיית  10/19שבתוקף עד המליאה את אישורכם להמשך ההתקשרות 

, תוך התחייבות שלא לעסוק בנושא ההתקשרות הייעוץ המשפטי של המועצה

 וכשמנה לראש המועצה. כחברת מליאה

בהתאם  -התקשרות עם חבר המליאה ד"ר יחיאל שבי כרכז פרויקט שגריר היובל  .2

מר שבי מבקש להודיע למועצה על להנחיית היועץ המשפטי של המועצה, 

תוך   28/2/19תקשרות עמו ולבקש ממנה להאריך את ההסכם עמו עד הה

 התחייבות שלא לעסוק בנושא ההתקשרות כחבר מליאה.

התקשרויות עם חברת אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ בה עובד חבר המליאה מר דוד  .3

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי של  -העברי בתפקידי הסברה מטעם המועצה 

ת עמו ולבקש ממנה יוקש להודיע למועצה על ההתקשרוהמועצה, מר העברי מב

תוך התחייבות שלא לעסוק בנושא  31/12/18-שעתיד לפקוע בלהאריך את ההסכם 

 ההתקשרות כחבר מליאה.

 

 



 

 

החוזים הוצגו לחברי חברי המליאה. ואף הוקראו לחוות הדעת המשפטיות נשלחו 

 המליאה.

 ושבי עזבו את האולם.סעדון -חברי המליאה, העברי, בן 3בשלב זה 

הליך מכרזי אך ההתקשרות עמם נעשתה גזבר המועצה: מדובר בחוזים שנערכו ללא 

לפי נהלי המועצה וכמובן תוך אישור יועמ"ש לגבי כל התקשרות. בנוסף ככל שאחד 

נושא זה יטופל כמובן ע"י יועמ"ש  -מהחוזים הללו או כולם יידרשו לאישור הממונה

 משרד הפנים.המועצה למול הממונה ב

 ראש המועצה: אנשים אלו מתעסקים בתחומי העיסוק הללו לפני היותם חברי מליאה. 

 .חברי המליאה שיצאו( 3)למעט  הצבעה: אושר פה אחד
אושרו ההתקשרויות עם חברי המליאה כפי שהוצגו ונשלחו למליאת החלטה: 

 המועצה.
 

 אישור מורשי חתימה מטעם המועצה .7

 .החתימה מטעם המועצה הובאו לאישור מורשי

 נבחרים: יוסי דגן, ראש המועצה / דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה. -קבוצה א' 

י פינץ, סגן גזבר המועצה )לגבי יוסי גזברות: הלל רוט, גזבר המועצה / יוס -קבוצה ב' 

ם המותרים על ידו להתחייב יחולו ההגבלות האמורות בתקנות לגבי הסכומיפינץ 

 ולחתום(.

 עה: אושר פה אחד.הצב
 אושרו מורשי החתימה מטעם המועצה כפי שהוצגו לעיל.החלטה: 

 

 אישור חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית .8

 מחברי ועדת הערר לענייני ארנונה, דשל אח לפני כשנהלאחר פטירתו הלל רוט: 

 לתפקיד חבר ועדת ערר. ועמדותפורסמה בכל הישובים הזמנה להגשת מ

 עדת בחינה.וחיים והמועמדים זומנו לוהועברו קורות 

ואף  הוועדה בחרה בשלושה כשירים, שאף אושרו ע"י יועמ"ש המועצה לענייני ארנונה

. כעת המועצה מעוניינת למנות את עו"ד אסף זבולוני מהיישוב בחרה כבר באחד מהם

 . להיות חבר וועדת ערריקיר שהינו הכשיר הבא 

 המאפשרת ומאשרת את המינוי.יועמ"ש המועצה העביר חוות דעת 

 הצבעה: אושר פה אחד.
 אושר מינוי עו"ד אסף זבולוני לחבר וועדת ערר כפי שהוצג לעיל.החלטה: 

 

 

 

 



 

 

 אישור חוזי שכר בכירים ומשרות אמון בכפוף לאישור משרד הפנים. .9

אמיתי רויטמן, מנכ"ל המועצה: אנו פועלים תחת הנחיות משרד הפנים ומעוניינים 

 במליאה את משרות האמון הבאות :לאשר 

 עוזר ראש המועצה.   -אור גרציק  .1

 .מנכ"ל שכר 45% עד בכירים,  שכר -חוזה אישי

 .עוזר סגן ראש המועצה וממונה על הסברה  -חן בן לולו  .2

 .מנכ"לשכר  40% שכר בכירים, עד -חוזה אישי

  .וזר מנכ"ל המועצהע   -גד דעי  .3

 שכר מנכ"ל. 45%שכר בכירים,  עד  -חוזה אישי

 

 הצבעה: אושר פה אחד.
בכפוף  אושר מינויים של העובדים לעיל במשרות האמון כפי שהוצגו לעילהחלטה: 

 . לאישור משרד הפנים

 

אישור מינוי סגנים בתואר ובשכר לראש המועצה והאצלת סמכויות, בכפוף  .11

 לאישור משרד הפנים

את הצעותיי הסמכויות הנתונות לי בחוק אני מביא בפניכם פי ראש המועצה: על 

למינוי סגנים, לאחר מכן גזבר המועצה ויועמ"ש המועצה יאשרו מבחינתם את תקינות 

 המינוי בהיבטים אליהם הם נדרשים.

  דוידי בן ציון.  -סגן וממלא מקום בשכר 

 האצלת הסמכות הינה בנושאים הבאים: 

 ה והסדרת ההתיישבות.חינוך, מקומות קדושים, הסבר

  חנן ניב.  -סגן בשכר 

 האצלת הסמכות הינה בנושא צפון השומרון.

  וורד בן סעדון.  - לראש המועצהמשנה 

 האצלת הסמכות הינה בנושא הרפואה.

  מאיר ברשן.  -סגן בתואר 

 האצלת הסמכות הינה בנושא איכות הסביבה.

 

שהינם בתואר במהלך  ראש המועצה מסר כי בכוונתו לעשות רוטציה בתפקידים

 הקדנציה.

 יועמ"ש המועצה: המינוי והאצלת הסמכות נעשתה בהתאם לדין.

תקציב המועצה משקף מינוי שני סגנים בשכר ויתוקצב כך אף בשנת גזבר המועצה: 

 .ואישור משרד הפנים בהתאמה ואילך בכפוף לאישור המליאה 2019

 
 
 
 



 
 
 
 

 הצבעה: אושר פה אחד.
 והאצלת הסמכות לסגני ראש המועצה כפי שהוצג לעיל.אושר מינוי החלטה: 

לאחר ההצבעה הסגנים נשאו דברים קצרים והודו לראש המועצה על האמון שנתן 

 בהם.

 

 2019עדכון עקרוני לגבי קביעת ימי כינוס מליאת המועצה לשנת  .11

מנכ"ל המועצה עדכן כי ימי הכינוס יהיו ביום שני למעט מקרים מיוחדים בהם תצא 

חברי המליאה הביעו את הסכמתם. לשכת מנכל תפיץ זימון לכל שנת  מראש. הודעה

 בקרוב. 2019

 

 

 מצ"ב -ומינוייםרשות , וועדות אישור הרכב וועדות חובה .12

ברשות, הן  והמינויים דות השונותראש המועצה הקריא את המלצותיו להרכבי הווע

 והן וועדות הרשות וקרא לחברים להיות פעילים.וועדות החובה 

  
 
 
 

ועדות רשותועדות חובה
ועדת ישובים - רשותהנהלה - חובה

יו"ר- יאיר קינדנציג מליאהיו"ר-יוסי דגןנציג מליאה

מ"מ- איתי לזרנציג מליאהורד בן סעדוןנציג מליאה

רפאל קאופמןנציג מליאהשי גולןנציג מליאה

זהבית גולדשטייןנציג מליאהדוד שבלבנציג מליאה

יחיאל שבינציג מליאהאתי ארזינציג מליאה

שי גולןנציג מליאהדוידי בן ציוןנציג מליאה

רוני אהרוןנציג מליאהיניר שדהנציג מליאה

דוד העברינציג מליאהדוד העברינציג מליאה

חנן ניבנציג מליאה

ועדה לקידום מעמד האישה  - רשותהלל רוטגזבר המועצה

יו"ר- רוני אהרוןנציג מליאה

זהבית גולדשטייןנציג מליאהועדה לאיכות הסביבה - חובה 

אתי ארזינציג מליאהיו"ר-רמי אורפזנציג מליאה

אנט שגיאנציגת ציבוררפאל קאופמןנציג מליאה

אריאלה לביאנציג ציבוריניר שדהנציג מליאה

מאיר ברשןנציג מליאה

ועדת מלגות - רשותדוד העברינציג מליאה

יו"ר- אריאל משהנציג מליאהיהונתן לנגהממונה איכות הסביבה

רפאל קאופמןנציג מליאהדוד תורג'מןנציג ציבור

עוזי שליונציג מליאהד"ר יוסלה שוחמכרנציג ציבור

רמי שינוולדמנהל אגף



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ועדת ביטחון - רשותועדת ערר ארנונה - חובה

יו"ר איתי לזרנציג מליאהאסף זבולוןנציג ציבור

גמליאל שילהנציג מליאה

איתמר בר גילנציג מליאה

יוני סבאגנציג מליאהועדת הנחות ארנונה  - חובה

צביקה שטאוברנציג מליאהיו"ר- יניר שדהנציג מליאה

יחיאל מצקיןנציג מליאהיוני סבאגנציג מליאה

דני הלוינציג ציבורצביקה שטאוברנציג מליאה

יונתן שמחימנהל אגף ביטחון

מנהל ארנונה

ועדת חינוך רשותאיילת שכטר

יו"ר גמליאל שילהנציג מליאה

זהבית גולדשטייןנציג מליאהפקיד גביה

אלון מעטוףנציג מליאהאיילת שכטר

גמליאל שילהנציג מליאה

איתמר בר גילנציג מליאהועדת מכרזים - חובה

יוני סבאגנציג מליאהיו"ר- יוסי גולןנציג מליאה

דוד שבלבנציג מליאהמ"מ- גמליאל שילהנציג מליאה

שי גולןנציג מליאהאלון מעטוףנציג מליאה

אתי ארזי נציג מליאהדוד שרפרנציג מליאה

נילי מרציאנונציג מליאהאיתמר בר גילנציג מליאה

מרכזת הוועדה

לבנת גיספן 
יאיר קינדנציג מליאה)מנהלת מח' מכרזים והתקשרויות(

וועדת משנה לתכנון ובניה- רשותועדת ביקורת - חובה

יו"ר יוסי דגןנציג המליאהיו"ר- יוני סבאגנציג מליאה

איתמר בר גילנציג מליאהיאיר קינדנציג מליאה

גיא יקותיאלנציג מליאהיחיאל מצקיןנציג מליאה

יניר שדהנציג מליאהשייקה רוזנפלדמבקר המועצה

איתי לזר נציג מליאה

יואב קלפרנציג מליאהועדה להנצחת זכרם של נפגעי הטרור - חובה

יוני סבאגנציג מליאהיו"ר- דוד העברינציג מליאה

שי גולןנציג מליאהשי גולןנציג מליאה

יחיאל מצקיןנציג מליאהכרמל הדסנציג ציבור

אריאל משהנציג מליאהאלדד מנצורנציג ציבור

יהודה אלקלעימהנדס המועצהיעקב הרשקוביץנציג ציבור

הרב יוסי פורתנציג משפחות שכולות

יעל שבחנציג משפחות שכולות

חיה שכנרמנהלת אגף שרותי רווחה

ועדה למאבק בסמים

יו"ר-זהבית גולדשטייןנציג מליאה

רמי אורפזנציג מליאה

וועדת רכש התקשרויות ובלאיאטי ארזינציג מליאה

מנכל המועצה או מי מטעמוחיה שכנרמנהל אגף רווחה

גזבר המועצה או מי מטעמואייל בלוךמנהל אגף חינוך

מנהל רכשאנט שגיאנציג ציבור

דני הלוינציג ציבור

מנהל רכשפרופסור שרה הרשקוביץנציג ציבור

עמרם טל ובהעדרו אייל גרשוניאריאלה לביאנציג ציבור



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 הצבעה: אושר פה אחד.

אושרו הרכבי וועדות החובה והרשות כפי שהוקראו ע"י ראש המועצה על פי החלטה: 

 הרשימה המצ"ב.

 

 

 מצ"ב - אישור נציגי המועצה בתאגידים .13

 .ראש המועצה הקריא את המלצותיו לנציגי המועצה בתאגידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שח"ק

יו"ר יוסי דגןנציג מליאה 

פנחס מיכאלימ"מ נציג מליאה

אמיתי רויטמןעובד בכיר

יוסי פינץעובד בכיר

מוריה גנץנציגת ציבור

איגוד ערים כבאות

יוסי פינץעובד בכיר

אריאל משהמ"מ נציג ציבור

אל"ח שומרון

יו"ר - יניר שדהנציג מליאה

צביקה שטאוברנציג מליאה

חל"פ שומרון

גמליאל שילהחבר הנהלת חל"פ

בראון 

דוידי בן ציוןנציג מליאה

יוסי פינץעובד בכיר

ממונה נגישותועדה לבטיחות בדרכים - חובה

שי קופלרדוד העברי- יו"רסגן ראש המועצה

אייל בלוךמנהל אגף חינוך

ממונה על ביצוע חוק חופש המידעיהונתן שמחימנהל אגף ביטחון

רפי אביטלחיה שכנרמנהל אגף רווחה

יהודה אלקלעימהנדס המועצה

רפי אביטלממונה תחבורה

ועדת מלח - חובה

יו"ר יוסי דגןראש המועצה

דוד שרפרנציג מליאה

יוסי פינץסגן גזבר המועצה

יהונתן שמחימנהל אגף בטחון 

יהודה אלקלעימהנדס המועצה

יוסי שוחמכרנציג ציבור

ועדת בחינה - חובה

איציק סנדרוינציג ציבור

אוריה כהןמ"מ נציג ציבור



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הצבעה: אושר פה אחד.

כפי שהוקראו ע"י ראש המועצה על  נציגי המועצה בתאגידיםאושרו הרכבי החלטה: 

 .פי הרשימה המצ"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שונות .14

הנהלת מתנ"ס

אבנר גולדשמיטמנהל אגף 

יו"ר נילי מרציאנונציג ציבור

גמליאל שילהנציג מליאה

יחיאל שבינציג מליאה

צביקה שטאוברנציג מליאה

אטי ארזינציג מליאה

דוד העברינציג מליאה

אור גרציקעובד מועצה

גבי רביבועובד מועצה

יוסי פינץעובד מועצה

נדיבה פרלמוטרנציג ציבור

הרב יוסי פורתנציג ציבור

ו. איכלוס א.ת ברקן

רוני חורינציג המועצה

יהודה אלקלעינציג המועצה

יוסי מרגליתנציג המועצה

דוד שבלבנציג מליאה

יוסי פינץנציג מועצה

קולחי שומרון

יוסי פינץנציג המועצה

שי קבוןמ"מ נציג המועצה

איגוד ערים איכות סביבה

דוידי בן ציוןנציג מועצה

יוסי פינץמ"מ נציג המועצה



 עדכוני ראש מועצה .1

 נמסר עדכון בטחוני. .א

בו , נסיעות לחו"לנוהל עדכון  אימצנו במליאה הקודמת חו"ל:נסיעות לעדכון  .ב

בתוך המסגרת  וכן אישרנו כי כל נסיעה לפי נושאים אישרנו מסגרת תקציבית

תאושר מראש על ידי הנהלת המועצה  שאושרה ע"י המליאה כאמור לעיל

ולאחריה יימסר עדכון למליאת המועצה. ברצוני לעדכן כי מנכ"ל המועצה ואנכי 

מים רבים ומעניינים. לאחר היינו בכנס ערים חכמות בספרד שם נחשפנו לתחו

לרוסיה לטובת פעילות  משם מהארץ המשכתי נפרדת מכן, וכדי לחסוך יציאה

 דן ביסמוט. מר, גיוס תרומות וקידום עלייה. הצטרף אליי לרוסיה הסברה

 

 :מליאה דוד שבלבהאישור מינוי חבר  .2

ת במליאת המועצה ומועלה לאישורכם אישור דוד שבלב לחבראמיתי רויטמן: 

 מצ"ב.  -םהיישוב עינב וזאת ע"פ המלצת הגורמים הרלוונטיי םמטע

 ושר פה אחד.הצבעה: א

במליאת המועצה בכפוף לאישור משרד  לחברות החלטה: אושר מינוי דוד שבלב

 הפנים

 

 :אישור מינוי משקיפים .3

ישמשו כמשקיפים  לאישורכם רשימת משקיפים אשר מעלהראש המועצה: 

במליאה והינם רשאים להשתתף בדיונים אך לא בהצבעות, כמו כן הם יכולים 

 להיות חברים בוועדות הרשות השונות.

 המשקיפים לאישור: 

  עלי זהב. -נילי מרציאנו 

  חוות יאיר. -דורון ניר צבי 

  נופי נחמיה. -רוני אהרון 

  חוות גלעד -עוזי שליו 

 ושר פה אחד.הצבעה: א

 משקיפים למליאת המועצה כפי שהוצג ע"י ראש המועצה.החלטה: אושר מינוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה אישור חוזים .4

 אישור הגדלת חוזים .1



אמיתי רויטמן, מדובר בהגדלה שתאפשר להמשיך לעבוד עם הספק הקיים עד 

 שיצא מכרז חדש בהקדם.

 50% -ב  1339/082014 -ו  1338/082014הבקשה הינה להגדלת היקף חוזה מס' 

בחוזה  2000מערך ההתקשרות. המועצה האזורית שומרון התקשרה עם מקצוענים 

 .1339/082014ובחוזה מס'  1338/082014מס' 

 כולל מע"מ.₪  611,964היה בסך של  1338/082014חוזה מס' 

 כולל מע"מ.₪  899,964היה בסך  1339/082014וחוזה מס' 

בעוד  1338/082014מעוניינת בהגדלת היקף העבודות בגין חוזה מס' המועצה 

 כולל מע"מ.₪  449,982בעוד 1339/082014כולל מע"מ ובגין חוזה מס' ₪  305,982

( לכללי המועצות האזוריות )מכרזים(, בסמכות  7)  3בהתאם להוראות סעיף 

 מערך 50%ועד  25%מליאת המועצה לאשר הגדלת הסכם בערך של מעל 

 . 50% -ההתקשרות, ולפיכך לאשר הגדלת היקף ההסכם ב

 לפיכך נודה לאישורכם להגדלת ההסכם בהתאם לאמור לעיל.

 הצבעה: אושר פה אחד.

כפי שהוצגה ע"י מנכ"ל  2000החלטה: אושרה הגדלת התקשרות עם מקצוענים 

 המועצה.

 

 הקמת מגרש שחב"ק בקריית נטפים -ח'  22אישור התקשרות לפי סעיף  .2

להקמת מגרש שחב"ק  20/18אמיתי רויטמן: המועצה יצאה במכרז זוטא מס' 

 בישוב קרית נטפים, במכרז זה לא הוגשו הצעות כלל.

לאור דחיפות מימוש התקציב ממשרד הספורט )מאחר וההרשאה ממשרד הספורט 

עומדת לפוג במהלך חודש דצמבר( ניכר כי לא תהא תועלת בעריכת מכרז חדש עקב 

 הצפוף. לוח הזמנים

לפיכך, מתבקשת המועצה לאשר את ההתקשרות עם כרמל משטחי ספורט 

, בהתאם להצעת החברה בסך 20/18מקצועיים בע"מ לביצוע הפרויקט נשוא מכרז 

)ח(  22בתוספת מע"מ, זאת בהתאם לסמכות מליאת המועצה לפי סעיף ₪  759,985

                      לכללי המועצות האזוריות )מכרזים(.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 כפי  עם כרמל משטחי ספורט מקצועיים בע"מהחלטה: אושרה ההתקשרות 
 שהוצגה ע"י מנכ"ל המועצה.            

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 

 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, 
 (29.11.2018 בתאריך: כא' כסליו תשע"ט )



 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

 v אבני חפץ יאיר קינד 

 V איתמר פנחס מיכאלי 

 V אלון מורה ציון-דוידי בן 

 v ברוכין  שי גולן 

 v ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר דוד שרפר   V 

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 V חיננית  חנן ניב 

 V חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה יובל בוצר 

 v יצהר צבי סוכות 

 V יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי    V 

  לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן   V 

  מגדלים יואב קלפר 

 V מעלה שומרון רפאל קאופמן 

 V נופים לזראיתי  

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

 V סלעית רון חן 

 v ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו    

 v עץ אפרים השד יניר 

  פדואל צבי שטאובר 

 V צופים יוני סבאג 

 V קרית נטפים אלון מעטוף 

 v רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

 v ריחן יחיאל שבי 

 V שערי תקוה זהבית אלדשטיין 

 V שערי תקוה רם אורפז 

  שערי תקוה גיא יקותיאל 

 V שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 v גזבר המועצה הלל רוט 

 v יועמ"ש המועצה ינברגרעמיחי וי 

 v סגן גזבר המועצה יוסי פינץ 

 v  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 v  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


