
 

 
 
 

 (2021/5ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 ( 25.08.2021תשפ"א )   י"ז אלולשהתקיימה בתאריך:  
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 ( 1202/4פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 ( 25.08.2021י"ז אלול  תשפ"א )שהתקיימה בתאריך:  
 

 מצ"ב.  -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

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

 לפתיחה וסגירה.  רשימת התב"ריםגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את 

 . אושר פה אחדהצבעה: 

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

 

 מצ"ב - 2021אישור הצעות תקציבי יישובים לשנת  .2

, שנבדקו באגף יישובים ובגזברות  2021  לשנת  הלןיג את תקציבי היישובים לגזבר המועצה הצ 

 המועצה ונשלחו לעיון חברי מליאה טרם העלאתם לאישור מליאת המועצה:  

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  - שקד .1

 אלש"ח.  115עדכון תקציב של  – שבי שומרון .2

 . אושר פה אחדהצבעה: 

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

 

 מצ"ב –לוועדים המקומיים   2021אישור צווי ארנונה לשנת   .3

הועלה לאישור צו הארנונה של הוועדים המקומיים רבבה, חרמש, כפר תפוח ועלי זהב. על פי  

 . 1.9%עדכון של  -  2021הנחיות העדכון לשנת 

את עליית התעריפים האוט'    פיםמשק  םעל ידי מנהלת מחלקת ארנונה וה  ו נלעיל נבח ויםהצו

 ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

הארנונה של הוועדים המקומיים 'רבבה', 'חרמש', 'כפר תפוח', 'עלי   ויצו  והחלטה: אושר

 . 2021זהב' לשנת 

  



 

 

 

 מצ"ב  –אישור פתיחה ועדכון חשבונות בנק למוסדות חינוך  .4

ה החתימה העדכנית במוסדות החינוך  גזבר המועצה הציג והעלה לאישור את רשימת מורש 

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 אושרו שמות מורשה החתימה על פי הטבלה המצ"ב.החלטה: 

 מצ"ב –2020אישור דו"חות כספיים פארק בראון לשנת  .5
  2020הציג את הדו"חות הכספיים לשנת    , המשמש כרו"ח המבקר של החברה רו"ח דני בניטה

החברה ביחס  מטעם  המליאה  חברי  לשאלות  ענה  בדירקטוריון  החבר  המועצה  ראש  סגן   .

 לדו"ח המוצג. 

   אושר פה אחד.ה: הצבע

 . 2020אושרו הדו"חות הכספיים המצ"ב של פארק בראון לשנת החלטה: 

 

 אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאה   .6
בקשה לאישור אי בי סנטר נכסים בע"מ כספק יחיד עבור שכירות משרדי המועצה בקניון  

חל כי  צוין  המשפטי.  היועץ  ע"י  אושרה  אשר  המועצה    קהסמוך  שוכרת  אשר  מהמשרדים 

 בקניון הינם בבעלותה וחלקם בשכירות. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 המועצה. מנכ"לע"י  הבסמכות המליאה כפי שהוצגה ההתקשרות לעיל אושרהחלטה: 

 

  2022אישור תבחיני תמיכות לשנת  .7

. הודגש כי התבחינים הינם ללא שינוי  2022מנכ"ל המועצה הציג את תבחיני התמיכות לשנת  

משנה קודמת והם אושרו ע"י הוועדה המקצועית לתמיכות במועצה הכוללת מנכ"ל, גזבר  

מנת   על  רו"ח מחברת מישו"ר חשבות  ע"י  הוועדה  בפני  נסקרו טרם הבאתם  וכן  ויועמ"ש 

נכ"ל משרד הפנים בנושא תמיכות. כמו כן, ועל פי הנהלים  לבדוק התאמה לדרישות חוזר מ

 היועץ המשפטי למועצה העביר חוות דעת בדבר עמידת התבחינים בכללים הנדרשים. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 .2022אושרו תבחיני התמיכה לשנת  החלטה: 

  2020-2019 –אישור דו"חות כספיים ופעילות החברה לפיתוח השומרון  .8
  .2019-2020לשנת  פייםרובי טלמן, הציג את הדו"חות הכסהשומרון, מנכ"ל החברה לפיתוח 

וכן על כלל פעילות החברה.    ות המוצגיםבנוסף, ענה לשאלות חברי המליאה בנושא הדו"ח

שנעשתה על מנת לצמצם את נזקי הקורונה שפגעה קשה מנכ"ל החברה סקר את הפעילות  

 .בחברות ההסעה ברחבי הארץ

 רם אורפז( –)נמנע  אושרהצבעה : 

 . 2019-2020ו הדו"חות הכספיים ופעילות החברה לפיתוח השומרון לשנים החלטה : אושר

  



 

 

 

 אישור שמות רחובות עץ אפרים .9

ביישוב עץ אפרים, כפי שאושרה על ידי וועד  הובא לאישור המליאה רשימת שמות הרחובות  

   מקומי עץ אפרים.

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 . עץ אפריםהרחובות ביישוב  שמות והחלטה: אושר

 

 מצ"ב – 2022של הישובים לשנת  דיווחים כספייםאישור מסמך נהלי הגשת   .10

את אופן  המסדיר כבכל שנה  2022גזבר המועצה הציג את מסמך נהלי הגשת הדו"חות לשנת 

צוין כי למועדי הדיווח הנדרשים   ונהלי הגשת הדיווחים הכספיים של הישובים כלפי המועצה.

   בגזברות ואישורו במליאת המועצה.הוכנסו מועדים לאישור התקציב 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 . 2022אושר מסמך נהלי הגשת דו"חות כספיים לשנת החלטה: 

 

 עדכונים ושונות .11

 ע"י גזבר המועצה השקעותדיווח וועדת  •
של משרד  2-20אושרה מדיניות ההשקעה של המועצה לפי חוזר מנכ"ל  2020בסוף שנת  

ודנה בהרכב תיק ההשקעות ועודפי המזומנים   הפנים. וועדת השקעות מתכנסת אחת לרבעון
- כ של בסך 2021בחודש יולי  הורחב  . תיק ההשקעות של המועצההקיימים והצפויים בעתיד

 . זאת בהתאם לתזרימי המזומנים של המועצה ובהתאם למדיניות ההשקעות ,יון ₪מיל 14
 

 הקמת צוות בנושא קליטה סלולארית  •
שמלווה את מנכ"ל המועצה בפרויקט  ביקש להצטרף לצוות חבר המועצה רמי אורפז 

 קליטה סלולארית. 

 

 55אישור מקטע שני כביש  •
בין צומת אלפי   55מקטע שני של כביש  אודותראש המועצה ביקש לעדכן את חברי המליאה 

 . 25.8.21אושר ביום  444מנשה לכביש 

 

 החלפת חברי וועדה -וועדת מכרזים •
 וועדה. ההמועצה מבקשת להחליף את דוד שרפר באוריה כהן כחבר 

 
 הצבעה: אושר פה אחד. 

 אושרה החלפת חברי הוועדה.החלטה: 

  



 

 
 

 צרפתעדכון בנושא משלחת המועצה ל •
לצורך קליטת  ראש המועצה עדכן על הפגישות שקיים במסגרת המשלחת שיצאה לצרפת 

,  המועצהיועץ ראש במשלחת השתתפו ראש המועצה ו .חיזוק ופיתוח קשרים עסקייםעליה ו
עם גורמים בקהילה היהודית   ימים נפגשה המשלחת 4במהלך הנסיעה שארכה  .דן ביסמוט

 . ואנשי עסקים
 

 

 

 

 

 

 ________________                   _____________ 
 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  

  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  

 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     

  מגדלים  יואב קלפר  

 V נופים איתי לזר  

נופי נחמיה   - משקיפה  רוני אהרון     

  סלעית  אייל פרידמן  

  ענב  שבלב דוד  

משקיפה - זהב עלי  נילי מרציאנו     

 V עץ אפרים ה שד  יניר 

  פדואל  צבי שטאובר  

 V צופים  יוני סבאג  

  קרית נטפים  אלון מעטוף  

  רבבה שילה גמליאל  

 V רחלים  ורד בן סעדון  

 V ריחן  יחיאל שבי  

  שבי שומרון  אטי לרנר ארזי  

 V שערי תקוה  זהבית גולדשטיין  

 V שערי תקוה  רם אורפז  

  שערי תקוה  חסון הראל  

 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  
 


