
 

 
 
 

 (2021/4ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 ( 22.06.2021תשפ"א )תמוז ' י"בשהתקיימה בתאריך:  
 
 

 

 החלטה  הנושא  מס'

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

 
 אושר פה אחד  מצ"ב. – 2022צו ארנונה מועצה אזורית שומרון לשנת אישור  .2

 
 מצ"ב.  – אישור צווי ארנונה וועדים מקומיים  .3

 
 פה אחד  אושר

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

 פה אחד  אושר .מצ"ב –  מדיניות אכיפת בניהאישור  .5

 
6. 

 
 : עדכונים ושונות

 
 סגן גזבר המועצה  –הסדר ניגוד עניינים  -

 עדכון טיסות לחו"ל  -

 ים"יעדכון בנושא "סיבים אופט -

 

 
 

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

 
 
 
 

 ________________                   _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ( 1202/4פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 .(22.06.2021תשפ"א )  תמוז י"בשהתקיימה בתאריך:  
 

 מצ"ב.  -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

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

 שנשלחו מראשלפתיחה וסגירה כפי  רשימת התב"רים  גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את  

 . לחברי המליאה

 . אושר פה אחדהצבעה: 

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

 

 מצ"ב – 2022צו ארנונה מועצה אזורית שומרון לשנת  אישור .2

לאישור חברי מליאת    2022לשנת  ותבחיני ההנחות שבו  המועצה הציג את צו הארנונה  גזבר  

 המועצה.  

העדכון האוטומטי  וזאת על פי הנחיות    1.92%-ב הובהר כי הצו כולל עדכון תעריפי הארנונה  

 ים. משרד הפנשל 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 מצ"ב. -  2022ארנונה של המועצה אזורית שומרון לשנת ו הצ אושרהחלטה: 

 

 מצ"ב –צווי ארנונה וועדים מקומיים אישור  .3

ריחן,    הציגהמועצה  גזבר   .א המקומיים:  הוועדים  של  הארנונה  צווי  , צופיםענב,  את 

אלו  הצווים  .  2022על פי הנחיות העדכון לשנת    שערי תקוהיצהר וסלעית, אלון מורה,  

נבחנו על ידי מנהלת מחלקת ארנונה והם משקפים את עליית הטייס האוט' ע"פ הנחיות 

 משרד הפנים בלבד.  

מליאת המועצה את בקשת הוועד המקומי עץ אפרים להעלאת צו  הציג להמועצה גזבר   .ב

. הוצגה   7.02%מעבר לעדכון האוטומטי ובסה"כ עלייה של    5%הארנונה  בשיעור של  

ה שירותים חשיבות  בלספק  היישוב  בפני  העומדים  הכלכליים  והקשיים  עניין 

 . ותקציבו הנמוך מינימאליים לאור התעריפים אותם הוא גובה

 הצבעה: אושר פה אחד. 

בכפוף   – )עץ אפרים    2022  לשנתצווי הארנונה לוועדים המקומיים לעיל  החלטה: אושרו  

 מצ"ב. –לאישור משרד הפנים(

 

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

הצ  המועצה  תקציבגזבר  את  תפוח"    היישוב  יג  ואגודה    2021    לשנת"כפר  מקומי  )וועד 

  ו שלחו לעיון חברי מליאה טרם העלאתבאגף יישובים ובגזברות המועצה ונ  , שנבדקשיתופית(

 . לאישור מליאת המועצה

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 פי המצ"ב. -על 2021לשנת  אושרה הצעת התקציב של היישוב כפר תפוח  החלטה: 

  



 

 

 

 מצ"ב –מדיניות אכיפת בניהאישור  .5

 נכ"ל המועצה הציג לחברי המליאה את מדיניות אכיפת דיני התכנון והבניה בכל הקשריהם מ

 בצורה שוויונית ושקופה בנושא וזאת בהתחשבות המשאבים העומדים לרשות המועצה.

הקווים   ולפי  המקומיים  הוועדים  עם  בהתייעצות  יהיו  לאכיפה  העדיפות  וסדרי  מדיניות 

 המנחים וכפי שאושר בוועדת המשנה לתו"ב.

 של  תופעה לבלום במגמה  חדשות בניה עבודות  על בדגש מה,יזו אכיפה תבצע הפיקוח  מחלקת

 .תתרחב לא  זה שתופעה  ובמטרה אישור ללא בניה

)חבר המליאה פנחס מיכאלי לא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד  אושר פה אחד  הצבעה:  

 עניינים(. 

 . מצ"ב -אושרה מדיניות אכיפה בניה החלטה: 

 

 עדכונים ושונות .6

 המועצה גזברסגן  – ניגוד עניינים הסדר  •

לפתחם של חברי המליאה את הסוגיה של חשש לכאורה לניגוד עצה הציג  מנכ"ל המו

בהעסקת   המועצהעניינים  גזבר  כחודש  סגן  לפני  נקלט  אשר  ביטון,  בועז  רו"ח   ,

וויסלר   רינה  רו"ח  של  חתנה  הינו  ביטון  מר  בתחום המספק בתפקידו.  שירותים  ת 

 החשבות למועצה. 

ות דעת אשר העסקתו  אשר בחן את הסוגיה וניסח חויועמ"ש המועצה    לאחר בחינת

יאושרו על ידי מליאת המועצה בכפוף לחתימת מר ביטון על הסדר ניגוד עניינים בו הוא  

 מתחייב לא לעסוק בענייניה של רו"ח וייסלר. 

 הצבעה : אושר פה אחד. 

 .הסדר ניגוד העניינים של סגן גזבר המועצה החלטה : אושר

 

 עדכון טיסות לחו"ל •

 האמירויות טיסה לאיחוד  .1

משלחת  במסגרת  ם יחד עם מנכ"ל המועצהראש המועצה עדכן על הפגישות שקיי

  .והכלכליים  שיצאה לאיחוד האמירויות לחיזוק ופיתוח הקשרים העסקיים

בנוסף, ראש המועצה והמנכ"ל פעלו לביקור גומלין של בעלי עסקים מהאיחוד  

 במפעלים באזורי התעשייה בשומרון. 

 

 טיסה לוינה  .2

עם  נסיעתו לוינה יחד עם יועצו, דן ביסמוט, שם נפגשו ראש המועצה עדכן על  

וראשי הקהילה היהודית הבוכרית במטרה לייצר קשרים    פוליטיקאים מקומיים

 ם לשומרון. יוחיבור

  



 

 

 

 ים"יבנושא "סיבים אופטעדכון  •

את   הציג  המועצה  יישובי  מנכ"ל  חיבור  אודות  שפורסם  המכרז  המועצה  עקרונות 

אופטי )סיבים  מהיר  התקשורת  ילאינטרנט  חברת  הוצגה  כן,  כמו  שזכתה    019ם(. 

 במכרז.

 

 

 ________________                   _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה     



 

        
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 

 ( 22.06.21תשפ"א ) תמוז  י"ב  בתאריך: שהתקיימה
 

 חתימה  יישוב שם 

 V שבי שומרון  ראש המועצה  - יוסי דגן  

  אבני חפץ  יאיר קינד  

 V איתמר  פנחס מיכאלי  

 V אלון מורה  ציון -דוידי בן 

  ברוכין  שי גולן  

 V ברקן  מאיר ברשן  

ברכה -הר דוד שרפר     

  חוות יאיר  -משקיף  דורון ניר צבי  

 V חיננית  חנן ניב  

  חרמש מצקין יחיאל  

  טל מנשה  יובל בוצר  

 V יצהר  אוריה כהן  

  יקיר  איתמר ברגיל  

תפוח -כפר דוד העברי    V 

  לשם עמיחי גזבר  

דותן -מבוא יוסי גולן     

  מגדלים  יואב קלפר  

 V נופים איתי לזר  

נופי נחמיה  - משקיפה  רוני אהרון     

  סלעית  אייל פרידמן  

 V ענב  שבלב דוד  

עלי זהב   –משקיפה  נילי מרציאנו     

 V עץ אפרים ה שד  יניר 

  פדואל  צבי שטאובר  

  צופים  יוני סבאג  

  קרית נטפים  אלון מעטוף  

 V רבבה שילה גמליאל  

 V רחלים  ורד בן סעדון  

  ריחן  יחיאל שבי  

  שבי שומרון  אטי לרנר ארזי  

  שערי תקוה  זהבית גולדשטיין  

תקוה שערי  רם אורפז    V 

  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  

  מבקר המועצה  שייקה רוזנפלד  
 


