
 

 (201611/ריכוז החלטות ישיבת מליאה )

 (19.12.2016 ) זתשע" כסליו י"טשהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 

 החלטה הנושא מס'

 

1. 

 

 מצ"ב. -וועדה לתכנון ובנייה 

 

 אושר 

 

2. 

 

 .מצ"ב - בכפוף לאישור משרד הפנים פתיחת תב"ריםאישור 

 

 אושר 

 

3. 

 

 .מצ"ב - 2016לשנת  3דוח רבעון אישור 

 

 אושר פה אחד

 

4. 

 

 .מצ"ב - בכפוף לאישור משרד הפנים 2017לשנת ראשוני תקציב אישור 

 

 פה אחד אושר

 

5. 

 

 .מצ"ב - 2017תקציבי יישובים לשנת אישור 

 

 פה אחד אושר

 

6. 

 

 ותנועות תורניים מחקר מכוני, מדרשות, לישיבות תמיכות חלוקת אישור
 .ב"מצ - 2016 לשנת מיישבות

 

 אושר 

 

7. 

 

 .והל הרכש, מנהלי הרכש וחברי וועדת הרכש המועצתיתנאישור 

 

  אושר פה אחד

 

8. 

 

 מצ"ב. - חברי וועדת ביקורת ביישוב פדואלאישור 

 

 אושר פה אחד

 

 עדכוני ראש המועצה - .9
 

 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה         יועמ"ש  המועצה   

 

 

 



 (201611/פרוטוקול ישיבת מליאה )

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 
 (19.12.2016 ) זתשע" כסליו י"ט

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 
התפתחות בנושא מציאת פתרון למתיישבי עמונה ועל סיועו יוסי דגן, ראש המועצה, מעדכן על 

למציאת מתווה מקובל במהלך הימים האחרונים. הנושא הינו בעל השלכות על מקומות שונים 

 -. נמנע גירוש 1במועצה ולמרות שא"א לחגוג יום כזה בכל זאת מדובר בהישג מכמה היבטים: 

ים לא היה יכול להרשות לעצמו מראות שהיו דד. אף אחד מהצ2רוב המתיישבים יישארו על ההר. 

 יעזור לקדם פתרון במקומות התיישבות אחרים.. המתווה 3בפינוי הקודם לפני כעשור. 

חברי המליאה בירכו את ראש המועצה על סיועו בנושא ועל הדרך בה הציג את אינטרס 

 ההתיישבות בכלי התקשורת.

 

 מצ"ב -וועדה לתכנון ובנייה  .1

 הוועדה לתכנון ובנייה.מצורף פרוטוקול 

 מהנדס המועצה הציג והעלה לאישור את התכניות :

  נופי נחמיהשכונת  -רחלים  171/1תב"ע. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 
 החלטה: אושרה תב"ע רחלים לפי המלצת מהנדס המועצה. 
  
יוסי דגן: מדובר ברגע היסטורי, לאחר שנים של מאבקים ובעזרת סיוע של אישי ציבור  

 וביניהם משה יעלון, בני בגין וצבי האוזר אנו מקדמים את התכנית לשכונת נופי נחמיה. 

 

יח"ד. הוועד המקומי מתנגד לתכנית ומבקש  6תכנית להוספת  -צופים  149/4/9תכנית 

כי היזם יפקיד ערבות להשלמת תשתיות הכביש לפני אישור התכנית. מהנדס המועצה 

הסביר כי הפקדת ערבויות נכון שתהיה בשלב הגשת תכניות לביצוע תשתיות )היתר 

  שכונה( ולא בשלב אישור התב"ע.

 גולדין הלוי.נגד: שלומית  .14הצבעה: בעד: 
  המועצה. לפי המלצת מהנדס 149/4/9אושרה תכנית  החלטה:

 

  ם מדובר בתכנית שהיזם מקד :עץ אפרים 126/2/1דיון בהתנגדות לתכנית

 קומות.  5-6יח"ד בבניינים של  58לבניית 

 לתכנית. יו"ר הוועד המקומי ומזכיר הוועד הציגו את התנגדות הוועד המקומי

 סיבות לדחיית ההתנגדות מטעם היזם.את המנגד הציג עו"ד ויניצקי 

 

כנראה שהתנגדות התושבים הוסרה. אנו ממליצים לאשר  מהנדס המועצה:

דונם עבור  1.5את התכנית כפי שעשינו בעבר ובלבד שהיזם יפריש כבר כעת 

  הושגה הבנה עם היזם להגדלת התקן. בינוי לשטחים חומים. בנושא החניות

 

 



 

 

 

יועמ"ש המועצה: מזכיר כי אנחנו משמשים כממליצים לוועדת התכנון 

המועצה אינה כפופה להסכמת הוועד לשאלת מספר חברים ו"כ העליונה, כמ

 המקומי.

ראש המועצה העלה להצבעה את המלצת מהנדס המועצה לאשר את התכנית 

 ולדחות את ההתנגדות בהתניות הבאות:

 .1:1.5+0.3. תיקון תקן החנייה ל1

 . הקצאת השטח על ידי היזם למבני ציבור תקרה כבר בשלב זה.2

 

 . נמנע: פנחס מיכאלי.14הצבעה: בעד: 

החלטה: אושרה המלצת מהנדס המועצה לדחיית ההתנגדות לתכנית 

 .בכפוף להתניות כפי שהוצגו ע"י ראש המועצה 126/2/1

 

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

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

 

 . נמנע : יוסי גניס.14בעד: הצבעה: 
 רשימות התב"רים המצ"ב בכפוף לאישור משרד הפנים. אושרההחלטה: 

 

 ב"מצ - 2016לשנת  3דוח רבעון  אישור .3

כפי שדווח למשרד הפנים.  2016לשנת  3את דוח רבעון הסביר הציג וגזבר המועצה 

גזבר המועצה עדכן כי כעת צוות הכספים במועצה נמצא בישורת האחרונה לקראת 

בשיתוף עם  2017ובד בבד מתחיל בבניית התקציב לשנת  2016סגירת שנת הכספים 

 כלל גורמי המועצה הרלוונטיים.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .מצ"ב - 2016לשנת  3אושר דוח רבעון  החלטה:

 

 ב"מצ - הפנים משרד לאישור בכפוף 2017 לשנת ראשוני תקציבאישור  .4

תקציב ראשוני ושמרני ה. 2017תקציב ראשוני לשנת  לאישורכם מובא: המועצה גזבר

)פברואר  עד למועד אישור התקציב המפורט 2017למועצה לפעול בתחילת שנת ויאפשר 

 2016שאושר למועצה בפברואר  יתקציב הבסיסהתקציב זה מבוסס בעיקרו על  .(2017

 עם שינויים מינוריים נדרשים.

 .אחד פה אושר: הצבעה

 .מצ"ב - הפנים משרד לאישור בכפוף 2017 לשנתהראשוני  תקציבה אושר: החלטה

 



 

 

 

 ב"מצ - 2017 לשנת יישובים תקציבי אישור .5

, לפי נוהל המועצה התקציבים 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. -אבני חפץ  .1

 תקציב אגודה שיתופית ותקציב וועד מקומי. -ברוכין  .2

 תקציב וועד מקומי. -מעלה שומרון  .3

 

 

 .אושר פה אחדהצבעה: 
 .מצ"בלפי הטבלה ה 2017ו תקציבי היישובים לשנת אושר החלטה:

 
 

 ותנועות תורניים מחקר מכוני, מדרשות, לישיבות תמיכות חלוקתאישור  .6

 .ב"מצ - 2016 לשנת מיישבות

כבכל שנה, הוצגו המלצות הוועדה המקצועית )מנכ"ל, יועמ"ש וגזבר( לתמיכות 

בהתאם לביצוע מלא  ישיבות, מדרשות, מכוני מחקר תורניים ותנועות מיישבותב

)כזכור יש מחלוקת האם חוזר המנכל חל וכנדרש של נוהל התמיכות של משרד הפנים 

  ביו"ש ואולם המועצה מחמירה על עצמה גם בנושא זה(.

הוצגה טבלת חלוקת התמיכות לישיבות ומדרשות בהתאם לתבחינים שאושרו במליאה 

 בתחילת השנה.

₪ אלפי  10המכונים שהגישו כנדרש,  3התמיכה במכוני מחקר תחולק שווה בשווה בין 

 כ"א.

ות חברי הוועדה המקצועית גזבר המועצה הפנה את תשומת לב חברי המליאה להער

לגבי מועד התכנסות הוועדה, וההתניות לחלוקה )קיזוז חובות והגשת דוח פיקוח על 

 התמיכות(.

 

  .נמנעות: ורד בן סעדון ושלומית גולדין הלוי, 13הצבעה: בעד:

החלטה: אושרה חלוקת התמיכות לישיבות, מדרשות, מכוני מחקר תורניים ותנועות 

 מצ"ב. - 2016מיישבות לשנת 

 

 רכש, מנהלי רכש וחברי ועדת רכש המועצתית הלונ אישור .7

 2017את נוהל הרכש המעודכן לשנת אישור חברי המליאה הציג לגזבר המועצה 

לרכישת טובין, התקשרויות ובלאי אשר לאחר אישורו במליאה וע"י היועמ"ש יופץ 

 .םלכלל עובדי המועצה הרלוונטיי



 

 

 

באופן ביצוע התקשרויות ורכישות מספקים ונותני שירותים שאינם  הנוהל עוסק

מבוסס על הנחיות החוק, נהלי משרד הפנים ו, זוטא מגיעים לסכומים הדורשים מכרז

 . והערות יועמ"ש המועצה

כמו"כ גזבר המועצה העלה לאישור את מנהל הרכש בפועל, עמרם טל, ואת מנהלת 

ט, כמוסמכים הרשמיים מטעם המליאה לתפקיד מחלקת התפעול במועצה, ילנה גרינבל

 " כהגדרתו ועל כלל סמכויותיומנהל רכש"

בנוסף, גזבר המועצה העלה לאישור את  חברי וועדת הרכש המועצתית: מנכ"ל 

המועצה, גזבר המועצה ומנהל הרכש, כאשר הגורם הממליץ לוועדה יהיה מטעם 

 היחידה המזמינה.

י והעברנו את מחלקות התפעול מתחת למנכ"ל ראש המועצה: ביצענו שינוי ארגונ

 קצר הליכים במענה לנושאי התפעול השונים.להמועצה על מנת לייעל ו

 אושר פה אחד.הצבעה: 
וועדת הרכש כפי שהוצגו , מינוי חברי מנהלי רכשמינוי אושרו נוהל הרכש, החלטה: 

 .ע"י גזבר המועצה
 

 ב "מצ - פדואל ביישוב ביקורת וועדת חבריאישור  .8

יו"ר וועדת ביקורת, ורד בן סעדון: מעלה לאישור את אביתר כהן, דוד הרשקוביץ, 

המועמדים נבחרו ע"י התושבים  .ומיכאל ליניאל כחברי וועדת הביקורת ביישוב פדואל

 ונמצאו ראויים לכהונה זו מטעם וועדת הביקורת המועצתית.

 אושר פה אחד.הצבעה: 
 ישוב פדואל.אושרו חברי וועדת הביקורת ביהחלטה: 

 

 עדכונים ושונות .9

 עדכוני ראש המועצה:  

 
מעדכן על חיזוק הקשרים עם אנשי הממשל של הנשיא ראש המועצה  .1

הנבחר, דונלד טראמפ. כמו"כ מעדכן ראש המועצה על סיור מיוחד 

לאישי ציבור מחו"ל בשומרון בהשתתפות אורחת מצוות המעבר של 

תארגנות לקראת כנס אגודת הידידות לשומרון ההמ טראמפ, כחלק 

 .בפרלמנט האירופי

בעקבות כך שמספר חברי מליאה לא קיבלו את הזימון לסיור, מסר 

מנכ"ל המועצה שמי שמעוניין לקבל גם עדכון טלפוני על אירועים 

מעין אלו, מוזמן לפנות באופן ישיר למזכירת המנכ"ל לקבלת עדכונים 

 טלפונים.

 

 

 



 

 

 

המועצה מעדכן על המאמצים הנעשים מול הנהלת חברת ראש  .2

החשמל וגורמים פוליטיים לטובת הנעת תהליך שדרוג לתשתיות 

 החשמל בשומרון.

 

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 המועצהחברי מליאת  -רשימת נוכחות 

 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: 
 (19.12.2016 ) זתשע" כסליו י"ט

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

שבי שומרון   V 

  אבני חפץ יעקב בן אריה 

 V איתמר פנחס מיכאלי 

 V אלון מורה ציון-דוידי בן 

 V ברוכין  דודי דולב 

 V ברקן אילן צפריר 

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף יגאל ברנד 

  חיננית  חנן ניב 

 V חרמש יחיאל מצקין 

 V טל מנשה טוביה ברוקנר 

  יצהר יהודה ליבמן 

  יקיר יצחק אגוזי 

תפוח-כפר ניסים שמח   V 

לשם –משקיף  דוד שאיאן    

דותן-מבוא יוסי גולן   V 

  מגדלים שגיא גפן 

 V מעלה שומרון שלומית גולדין הלוי 

  נופים סיגלית בן אלי 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

  סלעית חנה שטאובר  

 V ענב שבלב דוד 

  עלי זהב רפי מנטין 

  עץ אפרים אלכס שדכן 

  פדואל עמית קדמון 

  צופים מזל סלומון 

  קרית נטפים מוטי עובדיה 

  רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן ליאת לוי 

  שערי תקוה נדיבה פרלמוטר 

 V שערי תקוה אבי יעקובוביץ' 

 V שערי תקוה יוסי גניס 

 V שקד אריאל משה 

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V  גזבר המועצה הלל רוט 

  יועמ"ש המועצה עקיבא סילבצקי 

 V סגן גזבר המועצה יוסי פינץ 

 V מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 V מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


