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 אושר פה אחד  מצ"ב.  - רים בכפוף לאישור משרד הפנים"סגירת תבו  פתיחת אישור .1

 
 ד אושר פה אח מצ"ב.  - 2020של המועצה לשנת   4דו"ח רבעון  אישור  .2

 
  –בכפוף לאישור משרד הפנים  – 2021תקציב המועצה )עדכון( לשנת  אישור .3

 מצ"ב.

 
 אושר פה אחד 

 אושר פה אחד  מצ"ב.  – 2021אישור הצעות תקציבי יישובים לשנת   .4

 אושר פה אחד  עדכון.  –לוועדים מקומיים  2021צווי ארנונה לשנת  .5

 אושר פה אחד  בכפוף לאישור משרד הפנים.  –אישור פטור ממכרז להסעות ממוגנות ירי  .6

 אושר פה אחד  אישור השימוש והמורשים במערכת המכרזים של אשכול יו"ש.  .7

 אושר פה אחד  אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאה.  .8

 
9. 

 : עדכונים ושונות
 הענקת תעודה לאלוף נדב פדן. -
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 שח"ק בדירקטוריון החלפת חבר אישור  -

 

 
 

הנושאים וההחלטות בפרוטוקול מליאה זו, הובאו לעיון יועמ"ש המועצה אשר בחן אותם ואת תקינותם  
 בכלל ההיבטים )לרבות הסמכות לדון ולקבל את ההחלטות, נכונות ההחלטות והאפשרות לפעול על פי הן( 

 
 
 
 

___ _____________                   _____________ 
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 ( 1202/3פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 . (17.03.21ד' ניסן תשפ"א )בתאריך:  בהיכל התרבות באריאל, שהתקיימה 
 

 מצ"ב.  -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב –לאישור משרד הפנים  סגירת תב"רים בכפוףפתיחה אישור  .1

 פתיחה וסגירה. רשימת התב"רים לגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את 

 חבר המליאה, פנחס מיכאלי, לא השתתף בהצבעה בנושא היישוב איתמר.  

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 סגירה בכפוף לאישור משרד הפנים.פתיחה ואושרו רשימות התב"רים המצ"ב להחלטה: 

 

 מצ"ב. –   2019של המועצה לשנת  4בעון אישור דו"ח ר .2

  .2020של המועצה לשנת    4מליאה את דו"ח הרבעון ה  והסביר לחברי הגזבר המועצה הציג  

 . 2020את כלל הפעילות בשנת סופי ופן ו מבוקר ואינו משקף באנצוין כי דוח זה אי

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 . 2020של המועצה לשנת  4דו"ח רבעון אושר החלטה: 

 

 מצ"ב.  - בכפוף לאישור משרד הפנים – 2021תקציב המועצה )עדכון( לשנת שור אי .3

המועצה  ראש  הציגו  המליאה  ישיבת  תקציב   בפתח  בבניית  העקרונות  את  המועצה  וגזבר 

תוך הצגת אבני הדרך והדגשים לשנה זו. כמו"כ הוצגו מגמות כלכליות    2021המועצה לשנת  

 . 2021וצופה שנת  2020 וכן מבט רוחבי על פעילות המועצה בשנת

אלפי ₪ )כולל תקציב מותנה    504,415סך  בגזבר המועצה הציג למליאה את תקציב המועצה  

 . שנשלח מראש לכלל חברי המליאה 2021לשנת אלפי ₪(  40,000בסך 

 . הועלוענה לשאלות שגזבר המועצה 

מ כגון:  שונים  בנושאים  המועצה  והשקעות  פעילות  את  סקר  המועצה  ראש  וסדות  בנוסף, 

 חינוך, תשתיות, בינוי, קרן הקולנוע, הקמת החברה הכלכלית ועוד. 

 . אושר פה אחדהצבעה: 

תקציב המועצה  החלטה:   בסך    504,415בסך  אושר  מותנה  )כולל תקציב   ₪   40,000אלפי 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 2021לשנת  אלפי ₪(



 

 

 .מצ"ב – 2021הצעות תקציבי יישובים לשנת אישור  .4

המ הצגזבר  לשנתועצה  לקמן  היישובים  תקציבי  את  יישובים  2021  יג  באגף  שנבדקו   ,

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

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.   -אבני חפץ  .1

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  -יצהר  .2

 יתופית. תקציב וועד מקומי ואגודה ש  -מגדלים  .3

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  -סלעית   .4

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. -ענב  .5

 תקציב אגודה שיתופית.   –לשם )עדכון(  .6

 תקציב אגודה שיתופית.  –טל מנשה  .7

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 פי הטבלה המצ"ב. -על 2021אושרו הצעות התקציב של היישובים לשנת החלטה: 

 

 . מצ"ב –ואבני חפץ  כפר תפוחלוועדים מקומיים:  2021ונה לשנת צווי ארנאישור  .5

הוועדים המקומיים   של  הארנונה  צווי  לאישור  חפץ    כפר תפוחהועלו  הנחיות  ואבני  פי  על 

 . 1.1%עדכון של  - 2021 העדכון לשנת 

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

 האוט' ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד.  התעריפיםאת עליית 

שכטר   איילת  גב'  הארנונה,  מחלקת  מנהלת  הקודמת,  המליאה  בישיבת  לבירור  בהמשך 

 התייחסה לנקודות הבאות: 

הארנונה   .1 במחלקת  המקומיים  הוועדים  של  הארנונה  צווי  של  הבדיקה  הליך    –פירוט 

חדשים וכי סכומי התעריפים   כי לא נוספו סיווגים   שבעיקרה מוודאתמדובר בבדיקה  

 עודכנו על פי ההנחיות. 

ידי המליאה כדי לאיין   .2 על  צו הארנונה של הוועד המקומי  העובדה כי אין באי אישור 

בעדכון   או  בסיווגים  שינויים  אין  עוד  כל  מכוחו,  הנעשית  הגבייה  את  ו/או  הצו  את 

 התעריף המחויב לפי ההעלאה האוטומטית.

ם אבני חפץ וכפר תפוח, ככל שידינו משגת והגם שהצווים בהתייחס לוועדים המקומיי  .3

העדכון   של  ההנחיות  פי  על  נעשתה  הגבייה  במליאה,  הקודמות  בשנים  אושרו  לא 

 . האוטומטי

 הצבעה: אושר פה אחד. 

  2021לשנת  ואבני חפץ    כפר תפוחצווי הארנונה של הוועדים המקומיים:    החלטה: אושרו

 . על פי הטבלה המצ"ב



 

 

 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.  –ר ממכרז להסעות ממוגנות ירי אישור פטו .6

גזבר המועצה: בהמשך לאישור מליאת המועצה לפני כשנתיים, אנו מבקשים לקבל שוב את  

ללא   ממוגנים  רכב  כלי  באמצעות  הסעות  לביצוע  להלן  הקבלנים  עם  להתקשר  אישורכם 

 ר הממונה על מחוז יו"ש במשרד הפנים.  עריכת מכרז בכפוף לאישו

 הוצגה חוות דעתו של יועמ"ש המועצה בנושא התומכת במתן הפטור. 

הקבלנים: המרכזית   רשימת  החברה  בע"מ,  ברקנית  מטיילי  בע"מ,  מורה  אלון  מטיילי 

 לפיתוח השומרון בע"מ, אמיל הסעות בע"מ, אור ציון הסעות בע"מ. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

אושר בכפוף החלטה:  לעיל  ירי"  "מוגני  ההסעות  קבלני  עם  ממכרז  בפטור  התקשרות  ה 

 לאישור משרד הפנים.

 

 .אישור השימוש והמורשים במערכת המכרזים של אשכול יו"ש .7

מטעם   מורשים  להיות  הבאים,  התפקידים  בעלי  את  להסמיך  מתבקשת  המועצה  מליאת 

רים אשכול רשויות יהודה  המועצה לצורך שימוש במערכת האשכולית )מכרזים( של איגוד ע

 ושומרון. 

 שימוש המורשה במערכת האשכולית מוגבל ל: 

רכש  מנהל  תפעול,  מחלקת  מנהל  המועצה,  גזבר  המועצה,  סמנכ"ל  המועצה,  מנכ"ל 

 ולוגיסטיקה, מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים ומי מטעמם שקיבל אישור בכתב מהם. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

שאות השימוש במערכת האשכולית של אשכול רשויות להר החלטה: אושר הנוסח לעיל  

 . יהודה ושומרון

 

 מצ"ב  - הגדלות חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצהאישור  .8

התקשרויות    ההוצג לאישור  חוזים  מחלקת  בקשות  המועצה  חוזים  למליאת  והגדלות 

 בהתאם לסמכות המליאה.  

לה .1 סע'  בקשה  לפי  מכרז  ללא  מסגרת)ח(    22תקשרות  והקמת    מכרז  לתכנון 

ולא    1/21. המועצה ביצעה מכרז פומבי  חדרי שנאים פנימיים ביישובי המועצה

כלל הצעות לביצועו  הוגשו  וההיענות המועצה  הפרויקט  ביצוע  דחיפות  לאור   ,

במסגרת מכרז, ניכר כי לא תהא תועלת בעריכת מכרז חדש עקב לוח הזמנים  

ובי תכנון  להליך  להיכנס  המועצה  נדרשת  להקמת  הצפוף,  מיידי  באופן  צוע 

 . עבור מוסדות חינוךחדרי שנאים ביישובים: הר ברכה וכפר תפוח, 

ב .2 חוזה  היקף  להגדלת  אדריכלים  –גולן  עם    31%  -בקשה  אור    –  גולדשמידט 

 . 158/5תב"ע אבני חפץ אדריכלי ל   לתכנון 4149/022019   חוזה

ב .3 חוזה  ליבוביץ מהנדסים בע" פעם    39%  -בקשה להגדלת היקף  חוזה    -מ  טר 

 . ביישוב אבני חפץ 158/5תב"ע  לתכנון תנועה וכבישים  ל  4151/022019

ב .4 חוזה  היקף  להגדלת  בע"מעם    50%  -בקשה  כביר    3491/012018חוזה    -  הר 

 . עבודות בניה ופיתוח ישיבת חיצים בישוב איתמרל



 

 

 
 

  ש.ח.ק. שחר חדש תכנון ובקרה בע"מעם    37.5%  -בקשה להגדלת היקף חוזה ב  .5

 . מתן שירותי יעוץ ליווי ובקרה בענייני שכרל 3500/012018 חוזה  -

חוז  .6 היקף  להגדלת  הסעותבקשה  פומבי    –  מסיעים עם    50%  -ב   י    23/18מכרז 

ומיוחד   רגיל  חינוך  למוסדות  הוראה  עובדי  ו/או  תלמידים  הסעות  לשירותי 

 .28/08/2018ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשע"ט מיום 

לצורך קבלת  בעקבות משב בנספח  כמפורט  פנתה המועצה לממונה  הקורונה  ר 

 . 15.08.2022אישור להארכת החוזה לתקופה נוספת ועד ליום 

מעוניינת   המועצה  המסיעים  מול  העבודות  בהמשך  הצורך  ובעקבות  לכך  אי 

ל   עד  העבודות  היקף  משרד    50%בהגדלת  לאישור  ובכפוף  ההתקשרות  מערך 

 הפנים. 

 . הצבעה: אושר פה אחד

אושרו   והחלטה:  החוזים  גזבר  הגדלות  ע"י  שהוצגו  כפי  המליאה  בסמכות  התקשרויות 

 המועצה.

 

 עדכונים ושונות .9

 הענקת תעודת הוקרה לאלוף נדב פדן. •

הזמין את מפקד פיקוד המרכז לשעבר, האלוף נדב פדן, וביקש להודות ראש המועצה 

 .  י השומרוןולהוקיר בשם כל תושבי המועצה את פועלו למען ביטחון תושב

 מנכ"ל משרד רוה"מ, מר רונן פרץ.מ"מ הענקת תעודת הוקרה ל •

נכ"ל משרד רוה"מ לשעבר, מר רונן פרץ, וביקש  "מ  מהזמין את מ ראש המועצה 

 . להודות ולהוקיר בשם כל תושבי המועצה את פועלו לקידום ההתיישבות בשומרון

 מצ"ב. –חשבונות בנק למוסדות חינוך ב עדכון מורשה חתימה אישור  •

גזבר המועצה הציג והעלה לאישור את רשימת מורשה החתימה העדכנית במוסדות 

 החינוך של המועצה. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 החתימה על פי הטבלה המצ"ב. מורשההחלטה: אושרו שמות 

 החלפת חבר בדירקטוריון שח"קאישור  •

 רויטמן בגד ראש המועצה ביקש להביא לאישור את החלפת חבר הדירקטוריון אמיתי 

 בדירקטוריון שח"ק.   דיעי

 הצבעה : אושר פה אחד. 

 החלטה : אושרה החלפת חבר הדירקטוריון בשח"ק במליאת המועצה. 

 

 ________________                   _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה     



 

        
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 ( 17.03.21ד' ניסן תשפ"א )בתאריך:  כל התרבות באריאל, בהישהתקיימה 

 
 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     

  חוות יאיר  -יף משק דורון ניר צבי  

 V חיננית   חנן ניב  

  חרמש יחיאל מצקין  

 V טל מנשה  יובל בוצר  

 V יצהר  אוריה כהן  

 v יקיר  איתמר ברגיל  

תפוח -כפר דוד העברי    v 

  לשם עמיחי גזבר  

דותן -מבוא יוסי גולן    V 

  מגדלים  יואב קלפר  

 V נופים איתי לזר  

נופי נחמיה   -משקיפה  רוני אהרון     

 V סלעית  אייל פרידמן  

  ענב  שבלב דוד  

משקיפה - עלי זהב  נילי מרציאנו     

 V עץ אפרים ה שד  יניר 

  פדואל  צבי שטאובר  

  צופים  יוני סבאג  

 V 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  גולדשטיין  זהבית 

 V שערי תקוה  רם אורפז  

  שערי תקוה  הראל חסון  

 V שקד אריאל משה  

 v מנכ"ל המועצה  אמיתי רויטמן  

 v גזבר המועצה  יוסי פינץ  

  יועמ"ש המועצה  עמיחי ויינברגר  

  מהנדס המועצה  יהודה אלקלעי  

  מבקר המועצה  שייקה רוזנפלד  
 


