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 מצ"ב.  -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 
 

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

 . ולסגירה לפתיחה ת התב"ריםורשימגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את 

 .שי גולן – 1נמנע , 22 -בעד הצבעה: 
בכפוף לאישור משרד  ולסגירה לפתיחההמצ"ב ת התב"רים ורשימ אושרוהחלטה: 

 הפנים.
 

 מצ"ב -2019 3דוח רבעון אישור  .2

כפי שנשלח מראש לחברי  2019לשנת  3גזבר המועצה הציג והסביר את דוח רבעון 

 המליאה. הגזבר התייחס לשאלות שונות כפי שהועלו ע"י חברי המליאה.

 אחד.אושר פה הצבעה: 
 המצ"ב. 2019 3דוח רבעון  החלטה: אושר

 
 

 –וממר יהודה ישראל  מנהלת לשכת סגן ומ"מ ראש המועצה –פרידה מגב' אבישג קב  .3

 מנהלת מחלקת תיירות במועצה

ראש המועצה וסגנו ברכו ושיבחו את עבודתם של אבישג קב ויהודה ישראל לטובת פיתוח 

 ף הם את הערכתם.השומרון. בנוסף, מספר חברי מליאה ציינו א

 

 מצ"ב - 2020אישור צווי ארנונה וועדים מקומיים לשנת  .4

 .2020הועלה לאישור צו הארנונה של הוועד המקומי עינב על פי הנחיות העדכון לשנת 

גזבר המועצה הסביר כי הצווים נבחנו על ידי מנהלת מחלקת ארנונה והם משקפים את 

 ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד.  האוטומטי יףרעדכון התעעליית 

 גמליאל שילה.  – 1נמנע  ,22 -בעד הצבעה: 
 .2020אושרו צווי ארנונה לוועדים המקומיים שלעיל לשנת החלטה: 

 

 

 - ראשוני( בכפוף לאישור משרד הפנים) 2020לשנת אישור הצעת תקציב המועצה  .5

 מצ"ב

גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב כפי שנשלחה מראש לחברי המליאה. הגזבר 

( שמגיע בהתאמה לקצב 10%-התייחס לקצב הגידול בתקציב המועצה משנה לשנה )כ

הינו אתגר תקציבי יה י(. הגזבר הסביר כי קצב גידול האוכלוס7%-יה )כיגידול האוכלוס

בהן לא צפויה גדילה משמעותית  בשנים הקרובות שעימו תתמודד המועצה עיקרי

 .בהכנסות עצמיות מתעשייה

 בנוגע להצעת התקציב. ר המועצה ענה לשאלות חברי המליאהגזב
 אושר פה אחד. הצבעה: 

)ראשוני( בכפוף לאישור משרד  2020הצעת תקציב המועצה לשנת אושרה החלטה: 
 .יםהפנ

 
 
 
 



 

 
 
 

לקראת עדכון התקציב בחודש פברואר כחודש הוחלט פה אחד כי בדיון שהתקיים 

 יתקיים סבב הצגת תכניות עבודה של מנהלי האגפים בפני חברי המליאה.

כן .  יפרשו מיוזמתם–חברי מליאה שנרשמו לוועדות ולא פעילים  ראש המועצה ביקש כי 

 אם יש מנהלחברי הוועדות הפעילים יעדכנו אותו באופן אישי ביקש ראש המועצה כי 

 אגף שלא משתף פעולה בעבודת הוועדה.

 

 מצ"ב - וכתבי המינוי הנגזרים ממנו 2020 אישור נוהל רכש לשנת .6

המאפשר למועצה לפעול על פי נהלים  2020לשנת גזבר המועצה הציג את נוהל הרכש 

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

 כתבי המינוי הנגזרים מהנוהל:הוצגו במסגרת הנוהל 

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

 מטעם ראש המועצה אף לחתום על הזמנות עבודה.

ני יקבל את סמכויותיו של מנהל הרכש במצבים בהם מר אייל גרשו -מנהל התפעול  -

 לא תהיה זמינות של מנהל הרכש בפועל.

מנהל הרכש, מנכ"ל המועצה וגזבר   -ועדת רכש, טובין, שירותים, התקשרויות ובלאי   -

 המועצה או נציג/ים מטעמם.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 שהוצג ע"י גזבר המועצה.החלטה: אושר נוהל הרכש וכתבי המינוי הנגזרים ממנו כפי  

 
 

 .עדכון בנוגע לגזבר המועצה ואישור מינוי מ"מ גזבר המועצה .7

ובירך  ן בדבר סיום תפקידו של גזבר המועצה מר הלל רוטיוסי דגן עדכראש המועצה 

הוקרת תודה והערכה כלפי מר רוט  המבורכת בשנות כהונתו.הרבה ואותו על העשייה 

סגן מינוי  את    , בהמלצת מר הלל רוט,הביא לאישורראש המועצה  תתקיים במעמד נפרד.  

המועצה. השכר לתקופת מילוי המקום  כממלא מקום גזברמר יוסי פינץ רו"ח  ,הגזבר

 בכפוף לאישור משרד הפנים.מנכ"ל שכר  85%יהיה 

 הצבעה: אושר פה אחד.

ובכפוף לאישור משרד  כפי שהוצג ושכרו גזבר המועצה ינוי מ"ממהחלטה: אושר 

 .הפנים

 

 חתימה מטעם המועצה האישור מורש .8

בהמשך לסעיף קודם אושר עדכון יוסי פינץ כמורשה חתימה מטעם המועצה מכח 

 מ גזבר המועצה על כל הנדרש במסגרת תפקידו.כמ"תפקידו 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .חתימה מטעם המועצה המורשכ מינוי יוסי פינץ החלטה: אושר

 

 

 



 

 

 

 

 .אישור עדכון חוק עזר העמדת רכב וחנייתו .9

קיים דיון מסודר ברמת מליאה ית  .יוסי דגן: לבקשת חברי מליאה התחום הוצג באופן כללי

 והחוק יוצג בצורה מסודרת. תבצע עבודת מטהלאחר שת

 

 מצ"ב - אישור נוהל עבודה נוספת .10

ל אגף משאבי אנוש והמלצת יועמ"ש הלבקשת מנבהתאם לכללים  :המועצהגזבר 

 נוהל עבודה נוספת.מליאת המועצה המועצה, מובא לאישור 

 .טרם העלאתו לאישור המליאה ל נבנה ואושר ע"י יועמ"ש המועצההנוה

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .כפי שהוצג נוהל עבודה נוספתהחלטה: אושר 

 

 מצ"ב - 2019תמיכות לשנת אישור חלוקת  .11

 תבהתאם להמלצת הוועדה המקצועית לתמיכו  חלוקת תמיכות  המליאה  לאישורת  מובא

תמיכה בסך לביצוע תמיכה מתבחין תנועות מיישבות. הוועדה המליצה לאשר 

חלוקת התמיכות הינה הוסבר כי . תנועת אמנה - היחידה שהגישהתנועה ל 6,000,000₪

גזבר המועצה  ליכולת התקציבית של המועצה. צה ובכפוףבכפוף לאישור מליאת המוע

ראש המועצה פירט בפני חברי  סקר את ההיבטים המנהליים של הבקשות ותקינותם.

 עדכן בנוסף גזבר המועצה  התמיכה וענה על שאלות חברי המליאה. מהותהמליאה את 

למתן צו על בבקשה  (ץ נגד המועצה )יחד עם מועצות נוספות"בבגכי קיים הליך משפטי 

 תשלום התמיכה בפועל, ככל שיבוצע .בנושאי תמיכה בתנועת אמנה בתבחין זהתנאי 

 .יועמ"ש המועצה אישוריהיה תוך 

 

כ"ל זמנזמין את    לבקשת חברי המליאהאמנה היא מצוינת.  העבודה עם תנועת  יוסי דגן:  

ל אמנה את הנעשה "לאחר הצגת מזכהכסף יועבר רק התנועה לסקור את הפעילות.  

 ש. "יועמהובכפוף לאישור 

 אושר פה אחד.הצבעה: 
ובכפוף  כפי שהוצגה לעיל 2019לשנת התמיכה לתנועת אמנה אושרה חלוקת  החלטה:

 .לאישור היועמ"ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 אישור מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים. .12

 ראש המועצה העלה לאישור את המינויים הבאים: 

 חברת המליאה אטי ארזי ליו"ר הנהלת המתנ"ס.אישור מינוי 

עובדים בכירים בהנהלת המתנ"ס במקום מנכ"ל נציגת כאישור מינוי הגב' סיגל כהן 

 המועצה אמיתי רויטמן.

ופארק בראון רת דירקטוריון בתאגידים שח"ק אודליה מינס כחב אישור מינוי ד"ר

 במקומה של הגב' יעל שבח.

 אושר פה אחד.הצבעה: 
 .דירקטורים בתאגידים עירונייםאושר מינוי  החלטה:

 

 מצ"ב - 2020י ישיבות מליאת המועצה בשנת אישור שנתי לזימון ימ .13

 מנכ"ל המועצה הציג את ימי השנה בהם צפויות להתקיים ישיבות מליאה.

 אושר פה אחד.הצבעה: 

 .2020אושר זימון שנתי לימי ישיבות מליאת המועצה בשנת  החלטה:

 

 - אישור בקשת וועד מקומי שערי תקווה למתן אשראי בכפוף לאישור משרד הפנים .14

 .מצ"ב

גזבר המועצה: מועלה לאישורכם בקשת הוועד המקומי שערי תקווה לקבלת היתר 

הוסברה עמדת הוועד כי בקשה אשראי לפיתוח מאת הממונה על המחוז במשרד הפנים. 

 2זו עיקרה סיוע לוועד המקומי שערי תקווה בנושא תזרים מזומנים בלבד בעקבות 

 דברים כמפורט בטופס הבקשה החתום ורצ"ב:

 

 ביטול היתר החח"ד מאת הממונה. .1

"גרעון מצטבר אשר נרשם כהכנסות לקבל" על ידי הוועד המקומי בעבר )לא  .2

 התזרים.מקדנציה זו( אשר מקשות על 

 

ההלוואה תממן פעולות לפיתוח בעבר בלבד אשר נעשו ללא מקור תקציבי ומהוות את 

חלק מהנטל התזרימי הכל כמפורט בטופס בקשת האשראי כפי שאושר ע"י הוועד 

המקומי ורואה החשבון של הוועד וכן אף כפי שהומלץ בחו"ד לגזבר המועצה בחוות 

ע"י המועצה לבחון בקשה זו. הובהר כי  הדעת מאת רו"ח אמנון מקסימוב אשר נשכר

 אישור הבקשה מתואם עם הממונה על המחוז ונציגי אגף תקצוב ובקרה במשרד הפנים.

 

 פרטי הבקשה:

 לאומי  בנק:

 ₪. 2,000,000 סכום: 

 18%פריים מינוס  ריבית:

  שנה 15 תקופה:

 

 

 

 

 



 

 

 

  דהוא.הובהר כי אין במתן המלצת המועצה כערבות להלוואה כלפי מאן 

 

חבר הוועד דוד מזרחי ביקש את רשות הדיבור והציג את עמדתו כנגד עמדת הוועד 

 המקומי כפי שאושרה.

 ?בשוטף ע: האם הכסף יכול להיבלריובל בוצ

הלל רוט: בהיבטי הביצוע בשוטף הוועד מראה עודף. חשבונאית אנחנו עושים מגוון 

 תזרימי.פעולות על מנת לנעול את זה לטובת פער 

 הנוכחי את הוועד המקומי + הצעה לשבחהגזבר  המלצת יוסי דגן: מעלה להצבעה את

ומשקיע את מיטב מרצו על מנת לקדם, להבריא ולייעל את שקיבל וועד מקומי בגרעון 

 מצבו.

 

 חני זוסמן, גמליאל שילה, איתמר בר גיל.  – 3נמנעים  – 20בעד  הצבעה:

אושר המלצת המועצה לממונה למתן היתר אשראי לוועד המקומי שערי  החלטה:

 תקווה כמפורט בטופס הבקשה החתום ובכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 מצ"ב. – 2020 אישור הצעות תקציבי יישובים לשנת .15

, שנבדקו באגף יישובים 2020לשנת גזבר המועצה הציג את תקציבי היישובים לקמן 

 ובגזברות המועצה ונשלחו לעיון חברי מליאה טרם העלאתם לאישור מליאת המועצה: 

 .תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית  -ברוכין .1
 .תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית   -ברקן .2
 .תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית  -הר ברכה .3
 שיתופית.תקציב אגודה   -טל מנשה .4
 .אגודה שיתופיתתקציב    -לשם .5
 .תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית -מעלה שומרון .6
 .תקציב וועד מקומי -עץ אפרים .7
 .תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית -קריית נטפים .8
 .תקציב וועד מקומי  -רבבה .9

 
 .אושר פה אחדהצבעה: 
 . 2019אושרו תקציבי היישובים לעיל לשנת   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שונות .16

 :אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה .1

גזבר המועצה הציג למליאת המועצה את בקשות מחלקת חוזים לאישור התקשרויות 

 בהתאם לסמכות המליאה.

חוזה   -בע"מ    ד. בורנשטיין הנדסת חשמלעם    33%  -בקשה להגדלת היקף חוזה ב •

  .סלעית 1009כיתות  12כנון חשמל בית ספר יסודי תל 112076/2688

אדריכלות נוף ופיתוח  –עם פישמן סבטלנה  36% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב •

 אלון מורה. 107/8לתכנון נוף ופיתוח תב"ע  4405/082019חוזה  -הסביבה 

חוזה  -גולדשמידט אדריכלים  -עם גולן 33% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב •

  בוא דותן.מ 104/2לתכנון אדריכלי לתב"ע  4381/072019

 4564/122019חוזה  -עם בלומנקרנץ נילי  26% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב •

  מבוא דותן. 104/2לתיכנון נוף לתב"ע 

 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 כפי שהוצגו לעיל.ת יוהתקשרוהת והגדל החלטה: אושרו

 

 מצ"ב. -אישור עדכון חשבונות בנק למוסדות חינוך  .2

מעת לעת מעלה המליאה לאישור את טבלת חשבונות הבנק של מוסדות החינוך שתחתיה 

ואת שמות מורשי החתימה הנדרשים לחשבונות אלה על פי נהלי משרד החינוך. טבלה 

זאת מתעדכנת מעת לעת על פי חילופי הגברי המתבצעים במוסדות. גורמי המקצוע 

ים מעת לעת לבנקים את זהות במועצה )גזבר, מנהל אגף חינוך ויועמ"ש( מאשר

 החותמים בהתבסס על טבלה זו.

 הצבעה: אושר פה אחד.

רשימת חשבונות הבנק ומורשי החתימה במוסדות החינוך של החלטה: אושרה 
 המועצה. 

 

 מצ"ב.  -אישור חוזה תרומה  .3

 2016דצמבר משרד הפנים : מובא לידיעתכם, כי בהתאם לחוזר מנכ"ל הלל רוט

לקבלת תרומת היישוב יקיר  מי מעדכן שנערך הסכם למתן תרומה  תרומות, אנלנוהל  

 מלש"ח. 5בסך של עד  ספורטאולם  מבנה שלד

 אושר פה אחד. הצבעה:

 אושר חוזה התרומה כפי שהוצג לעיל. החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -עדכון תקנון מתנ"ס .4

  -המתנ"ס  בקשה לשינוי תקנוןהוצגה 

, שכותרתו: "מגבלות למשך כהונה", 10.8יתווסף סעיף לתקנון  10בסוף סעיף 

 בנוסח הבא:

 מגבלות למשך כהונה 10.8

תקופת הכהונה של המנהל הכללי, המנהל האמנותי ושל חברי הועד המנהל של 

שנים  4-שנים, עם אפשרות להאריך את תקופת הכהונה ב 4-העמותה תוגבל ל

הכהונה המירבית לא תעלה על נוספות ולאחר מכן בשנתיים נוספות, כך שתקופת 

שנים ברציפות ו/או על התקופה הקבועה במבחני התמיכה של משרד התרבות,  10

 4כפי תוקפם מזמן לזמן. לעניין זה היעדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונה שמשכה 

 שנים לפחות.

 אושר פה אחד. הצבעה:

  אושר עדכון תקנות המתנ"ס כפי שהוצג לעיל. החלטה:

 

  – ת חברי מליאהיווועדת היגוי להשתלמוי עדכון מינו .5
חברי המליאה: שילה גמליאל, אטי לרנר, יוני סבאג, ורד בן סעדון ופנחס מיכאלי 

קיום ימי התנדבו לצוות היגוי שיעבוד בשיתוף עם לשכת ראש המועצה על 

 השתלמויות לחברי המליאה בכפוף למותר בחוק.

 

 טיסות .6

o  מנכ"ל ראש המועצה עדכן על טיסה לכנס ערים חכמות בברצלונה יחד עם

 .גזבר המועצההמועצה ו

, קר"ממוני  ,סולאריחשמל  ם כגון:יירלוונטהוצגו מספר נושאים בכנס 

דן ביסמוט לכנס חברי מר  לראש המועצהבחזרה הצטרף  .תאורת לד וכו

 באיטליה. לפגישות עם גורמים בקהילה היהודית פרלמנט אירופי

o  כנגד תנועת  מדרידב כנסב השתתפותטיסה לצורך על ראש המועצה עדכן

במהלך השהות נערכו פגישות עם גורמי מפתח וכן השתתפות  BDS-ה

ראש המועצה ומר חן בן לולו   :השתתפוש  עובדי מועצה.  רלוונטיים  כנסיםב

 מנהל יחידת קשרי החוץ.

 -עדכון אגרת ביוב .7

עדכון ראש המועצה: המועצה נכנסה לתכנית רב שנתית לטיפול רחב היקף בתשתיות 

מענה מקצועי מלא, ע"פ התקן המחייב במדינת ישראל, ובמתקני הביוב כך שיתנו 

 לכלל יישובי המועצה.

 

 

 

 

 



 

 

 

מועצה אזורית שומרון רואה ערך עליון בשמירה על הטבע שמאפיין את הסביבה הגאוגרפית שלנו. 

המועצה נרתמה לאחר שנים רבות למהלך ופנתה לקבלת ייעוץ לשיפור התשתיות בכל תחומי 

 המועצה מצפון השומרון דרך גב ההר ועד לגוש מערבא.

רכות ביוב, בשנים הקרובות, לכלל יישובי יצאה המועצה לתכנית אב להקמה וחיבור של מעבנוסף,  

שתכלול בניית מתקני טיהור שפכים ומתקני שאיבה חדשים, שיפוץ מתקנים נוספים,  המועצה

חיבור של חלק מיישובי מערב השומרון אל השפד"ן וכן פריסה חדשה של קווים חדשים בעלות של 

 מיליוני שקלים. 

במדינת ישראל, על ידי משרד הפנים ומשרד להגנת יחד עם זאת, חויבה המועצה עם שאר הרשויות  

הסביבה ובהתאם לפסיקת ביהמ"ש המחוזי, לבצע תהליך על פי חוק לשינוי שיטת הצריכה ומעבר 

האסור  -מתשלום סכום קבוע עבור בית אב, )שהוגדר על ידי בית המשפט המחוזי "סבסוד צולב" 

 -שילמת(  אגרה זו מכונה  –, )צרכת רכןשל כל צ בגביה( לתשלום על בסיס צריכת המים הביתית

  "אגרת ביוב".

, כך יוצא שמשפחה שחוסכת בצריכת המים שילמת"-"צרכתאגרת הביוב מתבססת על העיקרון, 

 החודשית נהנית מתשלום אגרה מופחתת ממה שהיה נהוג עד כה.

"המרכיב  –לאגרת הביוב השוטפת, התווסף תשלום עבור בנייה ושדרוג תשתיות הטיפול בביוב 

 .ההוני"

 ה"מרכיב ההוני" הינו עבור הקמת מתקני טיהור

ה"מרכיב האחזקתי" משמש עבור אחזקה שוטפת של כלל המערכות המורכב מחשמל, ביובית, שכר 

 עבור עובדים וכדו'.

, על פי נתוני הגבייה העדכניים, 2019ת, בחודשים אוגוסט וספטמבר  על פי השיטה וההנחיות החדשו

  ! מבתי האב בשומרון משלמים כיום פחות מאשר ששלמו בעבר 50%-כ

אשר  15% -משלמים סכום גבוה יותר, רובם לא בצורה משמעותית, וישנם כ 35% -מצד שני, כ

 משלמים סכום גבוה באופן ניכר.

ייצגים את יושבי הראש של הוועדים ביישובי השומרון, ערכנו בעקבות פניית ועד היו"רים המ

בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה, חשיבה מאומצת בקרב גורמי המקצוע במועצה,  וכן מול גורמי 

 ייעוץ חיצוני מקצועי.  

מנת להוריד את סכום הגביה -המתאפשרות בחוק, החלטנו לפעול על לאחר בחינה של כלל החלופות

₪ לקוב, או  2.4תת המרכיב ההוני שבאגרת הביוב, )במטרה להגיע להפחתה של ידי הפח-על

לחילופין הסכום הגבוה ביותר עליו נוכל לקבל אישור( לשם כך, פנינו לרשות המים ומשרד הפנים 

 בכדי לקבל את האישור להורדת סכום זה.

 

 

 



 

 

 

אזוריות אחרות, )ובמטרה לבצע וזאת על מנת להגיע לסכום מקביל לסכומים הנגבים ברשויות 

 זאת מבלי להזדקק להטלת היטל על תושבי המועצה כפי שנהגו בזמנו בחלק מהם(.

בהחלטה משותפת שהתקבלה עם וועד היו"רים ומובאת כעת לאישורכם במליאת המועצה, אנו 

נפעל בצורה מקצועית, נחושה ומהירה בכדי לקבל את הצעת החלופה הזו שצפויה להקל בהורדה 

משמעותית על תשלום האגרה השוטפת של כלל תושבי המועצה. כולנו תקווה כי חלופה זו תיענה 

 בחיוב.

 נמשיך לעדכן בכל התפתחות.

מטרתנו הברורה היא להביא לפתרון מלא של נושא הביוב בשומרון מחד, תוך התאמת העלויות 

 לסכום סביר שעושה היגיון מאידך לכלל התושבים.

אמיתי רויטמן התייחס בכמה נקודות לשאלות שעלו ע"י חברי מנכ"ל המועצה 

 : המליאה

כחלק מבעיית המים שמוביל מים לכיוון מרכז  טיפולסיימנו  -זרימת ביוב לשם  .1

. המדינה 446 -ו את הפרויקט בנ. ביצע446מאסף  בו השתלב פרויקטהשומרון ו

על כן המועצה מקדמת   לצערי לא עשתה את חיבור שפד"ן ואין לנו לאן להתחבר.

 המשכיות לפרויקט על מנת לחברו למט"ש ברקן.

בשיטת קיץ/חורף, או פטור מגינון ישלמו  -מנגנוני גינון / מנגנוני חורף / קיץ  .2

איננו מעוניינים ו ותראמנם על פחות קובים, אך האגרה לכל קוב גבוהה י

 .ם שאינם נותנים מענה אמיתיייקוסמט בפתרונות

סקירה על מספר מתקני הביוב שהמועצה מחזיקה  -התייחסות לתעריפים  .3

 ומתפעלת לעומת רשויות אחרות.

על פי הנוהל  -תשלם רק את התשתיות שלה בנייה חדשה ש לבקשההתייחסות  .4

מאשרים  הפנים וכן משרד הפניםמבוצע תחשיב ואח"כ חברת בקרה של משרד 

 להעביר מהשוטף להוני המטרה שלנו היא. את התעריף על פי כללים מקובלים

 ומשרד הפנים בכפוף לאישור של רשות המים

 

את הנהלת המועצה לפעול  מסמיכהמליאת המועצה בהתאם להצעת ראש המועצה 

ב ההוני בתוך מול הגורמים הרלוונטיים על מנת להביא לפתרון של הורדה מהמרכי

 האגרה.

 זהבית גולדשטיין. –נמנע  1שי גולן,  –נגד  1בעד,  21הצבעה: 

 אושר המתווה שהוצג ע"י ראש המועצה.החלטה: 

 

 

 

________________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

 
 
 



 

 חברי מליאת המועצה   -רשימת נוכחות 
 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, 

 (30.12.2019ב' טבת תש"פ )בתאריך: 
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

  אבני חפץ יאיר קינד 

 v איתמר פנחס מיכאלי 

 v אלון מורה ציון-דוידי בן 

 v ברוכין  שי גולן 

  ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 v חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

 v טל מנשה יובל בוצר 

 v יצהר מתניה גבריאלי 

 v יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי   v 

 v לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן   v 

  מגדלים יואב קלפר 

 v מעלה שומרון רפאל קאופמן 

 v נופים איתי לזר 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון   v 

  סלעית אייל פרידמן 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו    

 v עץ אפרים השד יניר 

 v פדואל צבי שטאובר 

 v צופים יוני סבאג 

  קרית נטפים אלון מעטוף 

 v רבבה שילה גמליאל 

 v רחלים ורד בן סעדון 

 v ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

 v שערי תקוה לדשטייןגוזהבית  

 v שערי תקוה רם אורפז 

 v שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 v גזבר המועצה הלל רוט 

  יועמ"ש המועצה ינברגרעמיחי וי 

המועצהסגן גזבר  יוסי פינץ   v 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


