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 ריכוז החלטות ישיבת מליאה 
 2.2.09 –ט "שבט התשס' ח: מתאריך

 
 

 החלטה הנושא 'מס

 
1. 

 
מאושר ' ה / 1סעיף  , 7 – 1סעיפים : ועדה לתכנון ובניה

 .(ב"מצ)בכפוף לאישור ועד היישוב שערי תקוה 
 

 
 אושר פה אחד

 
2. 

 
 .(ב"מצ)ם "תברי

 

 אושר פה אחד

 
3. 

 

 .(ב"מצ)ועדת תמיכות 
 

 אושר

 
4 .

 

שערי תקוה וכפר תפוח , עינב, יצהר: צווי ארנונה ליישובי

 .(ב"מצ)

 
  פה אחדאושר

 
5. 

 

 .(ב"מצ)שערי תקוה ומעלה שומרון ,  נופים–ועדת ביקורת 

 
אושר פה אחד 

 
 
6. 

 
. תקציב היישוב שערי תקווה

 

 
 אושר פה אחד

 
7 .

 
 .(ב"מצ) שערי תקוה ופדואל –אגרת מבנה ציבור 

 

 
אושר פה אחד 

 
8 .

 
פרישת עובדים 

 

 
אושר פה אחד 

 
9 .

 
 ועדכון 2003 אישרור החלטת מליאה משנת –שער השומרון 

. נציגי המועצה בנדון
 

 
 אושר 

 
 
 
 

 _____________

    גרשון מסיקה 

    ראש המועצה 

 
 



 לשכת
 ראש המועצה

 
 03-9066400- ' טל

 03-9066407- פקס 
lishka@shomron.org.il 

 

 

 2 

 
( 1/2009)פרוטוקול ישיבת מליאה 

 2.2.09 –ט "שבט התשס' ח

 

ב " מצ–רשימת נוכחים 
 

 161' ב הצעה לפרוטוקול מס" מצ– ועדת תכנון ובניה .1
 

הצעה לאשר את הסעיף בתנאי שועד היישוב ,  שערי תקוה–' ה / 1סעיף  .א
 . הנושא יעלה לדיון נוסף במליאה, במידה והיישוב ידחה. שערי תקוה יאשר

 
  1סעיף 

. אושר פה אחד: הצבעה
 

 7 – 2סעיפים  .ב
 

. אושר פה אחד: הצבעה
 

 

 ב תקציב פיתוח" מצ– ם"תברי .2
 

 .אושר פה אחד: הצבעה
 

. שבילי אופנים וקו הסניקה בצפון השומרון יצרו בעיות בטיחות: אלעזר רוט
בעקבות העבודות , מבקש לבדוק את מצב הכבישים המשובשים

. במקום
 

 

 2009ב תמיכות " מצ– ועדת תמיכות .3
 

 לעניין 22.1.09מליאת המועצה מאמצת ומאשרת את נמלצת ועדת תמיכות מיום 
. א: תמיכה במוסדות שנמצאו זכאים לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה הבאים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור הפועלים כגרעינים תורניים בתחומי 
. המועצה אזורית שומרון

מבחני חלוקת תמיכות במוסדות ציבור העוסקים בפעילות חיזוק ההתיישבות 
.  השומרון

 
. 23-  בעד  , 1-  נגד  : הצבעה

.  אושר
 

. 2008ח הפעילות של ועד מתיישבי השומרון "עמיר דרור מבקש את דו
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 ב" מצ –שערי תקוה וכפר תפוח, עינב, יצהר: צווי ארנונה ליישובים .4
 

.  בהתאם להתניה המצוינת בצו המצורף–כפר תפוח 
 

. אושר פה אחד: הצבעה

 
 

 ועדת ביקורת .5
 

 .שערי תקוה ומעלה שומרון, נופים: ב רשימת חברי ועדת ביקורת ביישובים"מצ
 

: דרישות לכהונת תושב כחבר וועדת ביקורת
או לועד היישוב לא יוכל לכהן בועדת /תושב אשר חייב כספים למועצה ו .א

. ביקורת
תושב שיש לו בעיה אישית והוא בא במטרה להתנגח עם ועד היישוב ולא לסייע  .ב

במקרה לפיו עולה חשש לכאורה כי מדובר על . לא יוכל לכהן בועדת ביקורת
מועמד כאמור תעביר וועדת היישובים את שם המועמד להתייחסותו של הועד 

 . המקומי
 

ב "ה המצ"המליאה מאשרת מינויים של חברי וועדת ביקורת בהתאם לרשימת ה
.  ומאשרת את הדרישות לכהונתו של תושב כחבר ועדת ביקורת

 
. אושר פה אחד: הצבעה

 
 

 תקציב היישוב שערי תקוה .6
 

בהתאם לועדת  (ב"מצ) 14,106,400מאושר עקרונית תקציב הועד המקומי בסך 
,  יעקב שנרב, יישובים והמלצתם ולאחר תיקונים של גזבר המועצה

. יש לאשר התקציב בישיבת הועד המקומי. א:  בהסתייגויות הבאות
. הוצאות פיתוח יבוצעו בהלימה להכנסות מקבילות.     ב
. ב פרוטוקול ועדת היישובים"מצ

 
.  אושר פה אחד: הצבעה

 
 

 שערי תקוה ופדואל: אישור אגרת  מבנה ציבור ליישובים .7
 

מ ליישובים "חברה לכלכה וניהול בע, יגה'ב אישור תחשיב היטל מבני ציבור של ג"מצ
. שערי תקווה ופדואל

 
. ב" מצ–חוק עזר אגרת מבנה ציבור 

 
. אושר פה אחד: הצבעה
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 פרישת עובדים .8
 

. מרים אודסר' לאחר דיון ואישור ועדת פרישה מבקשים לאשר את פרישתה של הגב
 

 .אושר פה אחד: הצבעה
  
 

 שער השומרון .9
 

לאחר דיון של . שנים בגלל מחלוקות'  דונם שלא נידון במשך מס1,000 –מדובר ב 

אורנית ושומרון הוחלט שתקום חברת פארק עסקים שער , אלקנה: ראשי המועצות

חברי .  לכל מועצה1/3השתתפות , 2003תקנון החברה מאושרר משנת . מ"השומרון בע

גורם מקצועי ואריאל - יעקב ירקוני ,  מליאת מועצה–גרשון מסיקה : הדירקטוריון

.  מליאת המועצה–בוכניק 

 

שערי תקוה היתה בעבר מעורבת בכל החלטה  , הנושא בא בהפתעה:  חיימון

הקשורה לשער השומרון ולא נעשתה כל החלטה ללא הסכמת שערי 

ל מקרקעי "במסגרת הועדה שדנה באיחוד רשויות עם מנכ. תקוה

ישראל הומלץ כי במסגרת תוכנית איחוד הרשויות ישויך אזור תעשיה  

שערי תקוה ועץ , אורנית, אלקנה: שער השומרון לארבעת היישובים

. אפרים

? מדוע לא שותפה שערי תקוה, לפי כך

. חיימון מבקש ששערי תקוה תגיב על הנושא

 

.  בדעתי דווקא לאשר את הנוסח המוצע, הדברים מחזקים אותי יותר:  עמיר דרור

 

כל מה שאמר חיימון לא רלוונטי להחלטה מכיוון שזהו אישרור :  גרשון

. וכל הנאמר יהיה רלוונטי בתקנון, 2003מתקנון משנת 

 

. היישוב היה מעורב בעבר בדיונים, למיטב ידיעתי:  בוכניק

 
. 1- נמנע , 23 –בעד :           הצבעה

 .אושר
 
 

סיגלית בן אלי : רשמה
 _____________

    גרשון מסיקה 
    ראש המועצה 
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 חברי מליאה –רשימת נוכחות 
 2.2.09 –ט "שבט התשס' ח

 

 חתימה ישוב שם 

 V ראש המועצה  מסיקה גרשון 

 V אבני חפץ סטודניה אהוד 

 V איתמר ניצן ימין 

  אלון מורה צור בן עמי 

  ברוכין אהוד כלפא 

 v ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר עידן מרלוס   V 

חיננית/טל מנשה אלעזר רוט   V 

  חרמש  

 V יצהר רפאל מרון  

  יקיר אגוזי יצחק 

תפוח-כפר ניסים שמח   V 

דותן-מבוא יוסי גולן   V 

  מגדלים אורי דוד 

 V מעלה שומרון שמואל שאקי 

 V נופים סיגלית בן אלי 

   נופי נחמיה נועם אהרון 

  סלעית שטאובר חנה 

 V עינב ניומן שימי 

 V עלי זהב יצחק יודלא 

 V עץ אפרים מנואל צרפתי 

  פדואל קדמון עמית 

 V צופים אבי שלום 

 V  קרית נטפים   יואב חסן 

 V רבבה  ראובן גור אריה 

 V רחלים הררי הושעיה 

 V ריחן בני עזר 

 V שבי שומרון עמיר דרור 

תקוה-שערי חיימון בלומנפלד   V 

תקוה-שערי דני סינגר    

 V שערי תקוה בוכניק אריאל 

 V שערי תקוה אבי נוריאני 

 V שקד אריאל משה 

    

ל"מנכ עוזי אליעזר    

  גזבר יעקב שנרב 

 V עוזר ראש המועצה יוסי דגן 

 


