
 

 

 

 

 (2017/01ריכוז החלטות ישיבת מליאה )

 (30.01.2017 ) זתשע" ג' שבטשהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 

 החלטה הנושא מס'

 

1. 

 

 מצ"ב. -וועדה לתכנון ובנייה 

 

 פה אחדאושר 

 

2. 

 

 .מצ"ב - תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים וסגירת פתיחתאישור 

 

 פה אחדאושר 

 

3. 

 

 .מצ"ב - עדכון - 2017ועד מקומי צופים לשנת  -צו ארנונהאישור 

 

 אושר 

 

4. 

 

 .מצ"ב - 2017תקציבי יישובים לשנת אישור 

 

 פה אחד אושר

 

5. 
 .עדכוני ראש המועצה -
 אושר פה אחד. -אישור חברי דירקטוריון בתאגיד נחל רבה  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה         יועמ"ש  המועצה   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (2017/01פרוטוקול ישיבת מליאה )

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 
 (30.01.2017 ) זתשע" ג' שבט

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב -לתכנון ובנייה וועדה  .1

 מצורף פרוטוקול הוועדה לתכנון ובנייה.

 מהנדס המועצה הציג והעלה לאישור את התכניות :

  מגרש  - שינוי ייעוד מחד משפחתי לדו משפחתי -רבבה ביישוב  170/4/9תכנית

66. 

  ביישוב נופים. 101-103תכנית בינוי למבני ציבור במגרשים 

 ביישוב פדואל. 413-415במגרשים נית בינוי לבניה רוויה תכ 

  בקו בניין קדמי. 10%הקלה עד  -ביישוב אלון מורה  2102מגרש 

 הצבעה: אושר פה אחד.     
 המלצות מהנדס המועצה כפי שהוצגו על ידו. החלטה: אושרו     
  

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

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

 .אושר פה אחדהצבעה: 
 רשימות התב"רים המצ"ב בכפוף לאישור משרד הפנים. אושרוהחלטה: 

 

 ב"מצ - עדכון - 2017 לשנת צופים מקומי ועד -ארנונה צו אישור .3

להעלות את הארנונה  ביקש הוועד המקומי צופים לא 2016גזבר המועצה: בחודש יוני 

כפי שהופצה על ידי משרד הפנים אלא להשאיר אותה  2017על פי הנחיית העדכון לשנת 

המשמעות בפועל היא שמדובר בבקשה חריגה  .2016במחירים כפי שהיו בשנת 

להפחתה )אי העלאה( ועל כן נדרש והונחה הוועד על ידי גורמי המקצוע במועצה להגיש 

 ד הפנים, כפי שמורה הנוהל.את הבקשה המיוחדת למשר

הוועד המקומי לא ביצע את הבקשה על פי הנוהל ולכן כעת הוא חוזר בו מבקשתו לאי 

ההעלאה ומבקש את אישור המליאה לאשר את צו הארנונה שלו לפי העדכון 

 כפי שהנחה משרד הפנים. 2017האוטומטי לשנת 

 רנונה השונים.כמו"כ גזבר המועצה ענה על שאלות החברים לגבי סיווגי הא

 .נמנע: מוטי עובדיה 26בעד: הצבעה: 

לפי העדכון האוטומטי  2017אושר צו ארנונה לוועד המקומי צופים לשנת  החלטה:

 .מצ"ב - בהתאם להנחיית משרד הפנים 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ב"מצ - 2017 לשנת יישובים תקציבי אישור .4

המועצה התקציבים , לפי נוהל 2017להלן רשימת היישובים שהגישו תקציביהם לשנת 

אליכם לעיון טרם העלאתם  יםבגזברות המועצה ונשלחבאגף יישובים ו יםנבדק

 לאישור מליאת המועצה: 

 תקציב אגודה שיתופית ותקציב וועד מקומי. - ברקן .1

 תקציב אגודה שיתופית ותקציב וועד מקומי. - חרמש .2

 .אגודה שיתופיתתקציב  - טל מנשה .3

 תקציב וועד מקומי.תקציב אגודה שיתופית ו - יקיר .4

 תקציב אגודה שיתופית ותקציב וועד מקומי. - מגדלים .5

 תקציב וועד מקומי. - נופים .6

 תקציב וועד מקומי. - עץ אפרים .7

 תקציב וועד מקומי. - צופים .8

 תקציב אגודה שיתופית ותקציב וועד מקומי. -קריית נטפים  .9

 קציב וועד מקומי.ת -רבבה  .10
 

לבקשת חברי וועדת ביקורת, תקציב היישוב חיננית לא הובא לאישור, למרות שנבדק        
והומלץ על ידי גורמי המקצוע, עקב בדיקה שמתקיימת ביישוב כעת באמצעות מבקר        
 המועצה.    

 

 .אושר פה אחדהצבעה: 
 .מצ"בה הרשימהלפי  2017ו תקציבי היישובים לשנת אושר החלטה:

 
 

 ושונות עדכונים .5

 עדכוני ראש המועצה:  

 
עדכן את חברי המליאה על השתתפותו ראש המועצה  -עדכון מדיני  .1

 נשיא השבעת בטקס, לושוהשתתפות אנשי צוותו, חן בן לולו ואסתר א

מטרות עיקריות, האחת הינה  2היו  לנסיעה טראמפ.  לדדונ"ב, ארה

הענות להזמנה הרשמית מאת אנשי הסגל שלו כאשר עצם ההזמנה 

וההשתתפות של נציגות מהשומרון בטקס הינה בעלת חשיבות מרבית, 

 בכירות ודמויות משלמהשנייה הינה המשך חיזוק הקשרים עם אנשי 

 כושר בשעת מדובר שכעת הכרה מתוך, הרפובליקנית מההנהגה

 מאת המתיישבים כלפי שהייתה לראדיקליות כריאקציה מדינית

  .אובמה

 

 



 

 

 

 

ראש המועצה עדכן כי אושרו למועצה בסבב הנוכחי  -עדכון מעונות  .2

מעונות ביישובים, מגדלים, מעלה שומרון, קרית נטפים ושערי  4בינוי  

 תקווה.

דן ביסמוט,  חזר בימים  ראש המועצה עדכן כי -עדכון עליה מצרפת  .3

האחרונים מסמינר בצרפת  שהתקיים למשפחות שמתעניינות לעלות, 

מדובר כעת בקבוצה נוספת שתגיע ליישוב יקיר. ראש המועצה דיווח 

 כי שמה של המועצה הולך לפניה בקרב המתעניינים הרבים.

ראש המועצה עדכן כי עקב אירועי עמונה  -כנס הפרלמנט האירופי  .4

עם המתיישבים ולסייע להם החליט לדחות את הכנס בכדי להיות 

 יתקיים בע"ה במרץ. מקרוב במאבקם.

. ה חברי וועד אגודה ממונים מטעמומינרשם האגודות  -מעלה שומרון  .5

מול חברי הוועד המקומי על מנת שהללו  כעת מתקיימים מגעים

 יתפטרו ובכך תוכרז שוב זהות וועדים ביישוב לטובת תושביו.

 בהתפתחויות מליאההת חברי ראש המועצה עדכן א -שערי תקווה  .6

ובקשתם להיפרד זכיר האחרונות ביישוב לאור התפטרות היו"ר והמ

מהמועצה בקמפיין מנוסח ומתוזמר. ראש המועצה הסביר כי הוא 

חושב שנעשו שם טעויות בהתנהלות ובדרישות שהוצגו, והן גם הוכחו 

כלפיהם, המועצה השקיעה ביישוב הרבה מעבר להסכם הסל הסגור. 

ראש המועצה ביקש להפריד בין הפוליטיקה לבין האחריות שיש לו 

פי כספי הציבור, כאשר בפרקטיקה מסתבר שיש כנבחר ציבור כל

ביישוב חובות ולכן המועצה תעמוד על כך שתבוצע שם בדיקה 

 כלכלית ובקרה, בשיתוף ובתיאום עם גורמי משרד הפנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ראש המועצה עדכן כי נחתם  -אישור חברי דירקטוריון נחל רבה  .7

נחל רבה,  הסכם  בין המועצות שישתתפו בהקמת אזור התעשיה

מדובר באזור תעשיה שיעשה טוב לתושבי השומרון והאזור הן בהיבט 

התעסוקתי והן בהיבט הגדלת הכנסות עצמיות למועצות המשתתפות. 

בהתאם להסכם על המועצה להעמיד שלושה נציגים לדירקטוריון 

התאגיד המשותף. ראש המועצה העלה לאישור את חברותו 

עצה הלל רוט )סגנו יוסי פינץ ישמש בדירקטוריון, יחד עם גזבר המו

( ויחד עם דביר כרמון מהיישוב שערי תקווה שישמש כנציג "מכמ

 ציבור מטעם המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה: אושרו נציגי המועצה בתאגיד המשותף נחל רבה כפי 

 שהוצגו על ידי ראש המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 

 

 

 

 

 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 



 

 

 (30.01.2017 ) זתשע" ג' שבט

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

 v אבני חפץ יעקב בן אריה 

 v איתמר פנחס מיכאלי 

 v אלון מורה ציון-דוידי בן 

  ברוכין  דודי דולב 

  ברקן אילן צפריר 

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף יגאל ברנד 

  חיננית  חנן ניב 

 v חרמש יחיאל מצקין 

 v טל מנשה טוביה ברוקנר 

 v יצהר יהודה ליבמן 

 v יקיר יצחק אגוזי 

תפוח-כפר ניסים שמח   v 

לשם –משקיף  דוד שאיאן   v 

דותן-מבוא יוסי גולן   v 

  מגדלים שגיא גפן 

 v מעלה שומרון שלומית גולדין הלוי 

  נופים סיגלית בן אלי 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון   v 

 v סלעית חנה שטאובר  

 v ענב שבלב דוד 

 v עלי זהב רפי מנטין 

  עץ אפרים אלכס שדכן 

קדמוןעמית    v פדואל 

  צופים מזל סלומון 

 v קרית נטפים מוטי עובדיה 

 v רבבה שילה גמליאל 

  רחלים ורד בן סעדון 

 v ריחן ליאת לוי 

 v שערי תקוה נדיבה פרלמוטר 

 v שערי תקוה אבי יעקובוביץ' 

  שערי תקוה יוסי גניס 

 v שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

רוטהלל    v גזבר המועצה 

  יועמ"ש המועצה עקיבא סילבצקי 

 v סגן גזבר המועצה יוסי פינץ 

 v מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 v מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


