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אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה, דו"ח לתושב, פרוטוקול   .2
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 : עדכונים ושונות
 עדכון משנה ראש המועצה בתואר   -
   מהנדס המועצה –אישור שכר בכירים  -
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הנושאים וההחלטות בפרוטוקול מליאה זו, הובאו לעיון יועמ"ש המועצה אשר בחן אותם ואת תקינותם  
 ההחלטות, נכונות ההחלטות והאפשרות לפעול על פי הן( בכלל ההיבטים )לרבות הסמכות לדון ולקבל את 
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 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 ( 1202/3פרוטוקול ישיבת מליאה )

 
 .(19.05.2021ד' ניסן תשפ"א )בתאריך: , ב"אביתר"שהתקיימה 

 
 מצ"ב.  -ורשימת נושאים רשימת נוכחות 

 

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

הכוללת שני תב"רים שלא    פתיחהרשימת התב"רים לגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את  

נשלחו מראש והועלו לאישור מליאת המועצה )שיקום מחסן חירום ופרויקט צמצום כלבים  

2021) . 

 . אושר פה אחדהצבעה: 

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

 

אישור הדוחות הכספיים המבוקרים, דוח לתושב, פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים לשנת   .2

 מצ"ב.  – 2019

, שבוקרו ע"י  2019סקר את הדוחות השנתיים המבוקרים של המועצה לשנת   גזבר המועצה

רו"ח מטעם משרד הפנים. הגזבר ציין כי כבכל שנה הן בהיבט הכספי הנבחן בדוחות  

הכספיים, והן בהיבט המנהלי הנבחן בדוח המפורט, המועצה נמצאת במקום טוב, עם גידול  

במהלך הביקורת ושבגינם ישבה   לושע ספורים ממצאים  ועםבפעילות ואיזון תקציבי 

 הוועדה לתיקון ליקויים מטעם המועצה והציגה את תגובותיה והמלצותיה. 

הקריא את התייחסות וועדת הביקורת לדוחות המבוקרים   , יוני סבאג,ביקורתחבר ו. ה

 למליאת המועצה לאשר את הדוחות.  ץוהמלי

 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

החלטה: אושרו הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה, דו"ח לתושב, פרוטוקול הוועדה 

 מצ"ב. -  2019לשנת   –לתיקון ליקויים ופרוטוקול וועדת ביקורת 

 

 .מצ"ב –  2021הצעות תקציבי יישובים לשנת אישור  .3

ברות  , שנבדקו באגף יישובים ובגז2021  יג את תקציבי היישובים לקמן לשנתגזבר המועצה הצ

 המועצה ונשלחו לעיון חברי מליאה טרם העלאתם לאישור מליאת המועצה:  

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  - מבוא דותן .1

 תקציב וועד מקומי.  -  שערי תקווה .2

 . אושר פה אחדהצבעה: 

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

  



 

 

 מצ"ב –  ענבלוועדים מקומיים:  2021צווי ארנונה לשנת אישור  .4

עדכון    -  2021על פי הנחיות העדכון לשנת  ענב    הועלה לאישור צו הארנונה של הוועד המקומי

 . 1.1%של 

את עליית  י מנהלת מחלקת ארנונה והוא משקף  על ידנבחן  לעיל   גזבר המועצה הסביר כי הצו

 האוט' ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד.   התעריפים

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 . 2021לשנת 'ענב' : צו הארנונה של הוועד המקומי החלטה: אושר

 

 מצ"ב –+נספח  הסכם חניון רחלים אישור  .5

ליישוב    פרוייקט הציג לחברי המליאה את    המועצה  מנכ"ל מסוף תחבורה ציבורית בסמוך 

 . ואת הנספח שנחתם.הסכם ההקמה  רחלים , את  

ראש המועצה ביקש לשבח את מנכ"ל המועצה וממונה תחום התחבורה במועצה על העבודה  

 המאומצת להשגת הסכם זה.

  ורד בן סעדון( –)נמנעת  ה חתימה על ההסכם ועל הנספח שהוצגהצבעה: אושר

 ( מצ"ב+ הנספח ) חניון רחליםהחלטה: אושר הסכם 

 

 מצ"ב  – שינוי שמות רחובות ביישוב הר ברכהאישור  .6

הובא לאישור המליאה רשימת שמות הרחובות ביישוב הר ברכה, כפי שאושרה על ידי וועד  

   מקומי הר ברכה.

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 . ביישוב הר ברכההמצ"ב שינוי הרחובות  החלטה: אושר

 

 מצ"ב  -הגדלות חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה אישור  .7

בהתאם  והגדלות חוזים  למליאת המועצה בקשות מחלקת חוזים לאישור התקשרויות    ההוצג

 לסמכות המליאה.  

  4580/122019    חוזה  –  נוימאיר רביטלעם    33%  -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .1

 . הדרכה למרכז לשלום המשפחהבנושא 

 
 הצבעה: אושר פה אחד. 

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

 המועצה.

  



 

 עדכונים ושונות .8

  ראש המועצה בתואר משנהעדכון  •

ראש המועצה ביקש להביא לאישור מליאת המועצה את חבר המליאה דוד העברי למשנה לראש  

 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו.  15המועצה בתואר מכוח סעיף  

 ורד בן סעדון תשוב לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת. 

 בנוסף, חבר המליאה הראל חסון יצטרף כחבר בועדת ביקורת.  

 בן סעדון שפעלה רבות לקידום השומרון בארץ ובעולם. ראש המועצה ביקש להודות לורד

 הצבעה : אושר פה אחד. 

 החלטה : אושרה החלפת משנה לראש המועצה כפי שהוצגה על ידי ראש המועצה.

 

 מהנדס המועצה – אישור שכר בכירים  •

שכר הבכירים, בכפוף    75%  -המועצה ל  מהנדסמנכ"ל המועצה העלה לאישור את עדכון שכר  

 לאישור משרד הפנים. 

 הצבעה : אושר פה אחד. 

 החלטה : אושר עדכון שכר מהנדס המועצה כפי שהוצג לעיל.

 

   משלחת המועצה לאיחוד האמירויות עדכון בנושא •

ראש המועצה עדכן על הפגישות שקיים במסגרת המשלחת שיצאה לאיחוד האמירויות  

 שרים העסקיים. לחיזוק ופיתוח הק

י עסקים מאזורי התעשייה  וכן בעל  , נציגי החל"פמנכ"ל, השתתפו ראש המועצה, הבמשלחת

 בשומרון. 

במטרה קיימו חברי המשלחת פגישה רישמית עם בכירים בממשלת סודן במהלך שהותם 

 ליצור שת"פים בינם לבין חברות ועסקים בשומרון. 

 

 שערי תקווה •

 היישוב לבצע סקירה על הפעילות שקיים הועד עד כה.ראש המועצה ביקש מיו"ר ועד 

על הפעילות הנמרצת כמו כן, שיבח ראש המועצה את יו"ר הועד, הגב' ליאורה טושינסקי, 

 .שלה לטובת קידום היישוב והאתגרים הנמרצים שעומדים בפניה

 ליאורה הציגה את היישוב ואתגריו.  

ויות בין היישובים שערי תקווה, עץ בנוסף, התייחס ראש המועצה לסוגיית איחוד הרש  

 אפרים לבין מ.מ אלקנה. 

 

 ________________                   _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה     



 

        
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 ( 19.05.21תשפ"א ) סיון ח'  בתאריך:בהיכל התרבות באריאל, שהתקיימה 

 
 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  

 V ברקן  מאיר ברשן  

ברכה -הר דוד שרפר     

  חוות יאיר  -משקיף  דורון ניר צבי  

 V חיננית   חנן ניב  

  חרמש יחיאל מצקין  

  טל מנשה  יובל בוצר  

 V יצהר  אוריה כהן  

 V יקיר  איתמר ברגיל  

תפוח -כפר דוד העברי    V 

 V לשם עמיחי גזבר  

דותן -מבוא יוסי גולן    V 

  מגדלים  יואב קלפר  

  נופים איתי לזר  

נופי נחמיה   - משקיפה  רוני אהרון     

 V סלעית  אייל פרידמן  

  ענב  שבלב דוד  

משקיפה - עלי זהב  מרציאנו נילי     

 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  

  שערי תקוה  זהבית גולדשטיין  

 V שערי תקוה  רם אורפז  

  שערי תקוה  הראל חסון  

  שקד אריאל משה  

 V מנכ"ל המועצה  אמיתי רויטמן  

 V גזבר המועצה  יוסי פינץ  

  יועמ"ש המועצה  עמיחי ויינברגר  

  מהנדס המועצה  יהודה אלקלעי  

 V מבקר המועצה  שייקה רוזנפלד  
 


