
 

 

 
 (2020/1ריכוז החלטות ישיבת מליאה )

 ( 04.02.2020)  שבט תש"פ ט'שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך:  
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"ש המועצה אשר בחן אותם ואת תקינותם הנושאים וההחלטות בפרוטוקול מליאה זו, הובאו לעיון יועמ
 בכלל ההיבטים )לרבות הסמכות לדון ולקבל את ההחלטות, נכונות ההחלטות והאפשרות לפעול על פי הן(

 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ( 1/2020פרוטוקול ישיבת מליאה )

 
 ( 04.02.2020)  שבט תש"פ ט'התקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך: ש

 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב  -בכפוף לאישור משרד הפנים  פתיחת וסגירת תב"ריםאישור  .1

  .גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את טבלת התב"ריםיוסי פינץ, מ"מ 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 שימות התב"רים  המצ"ב בכפוף לאישור משרד הפנים.אושרו רהחלטה: 

 

 מצ"ב. - 2020הצעות תקציבי יישובים לשנת אישור  .2

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

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

 מקומי ואגודה שיתופית.תקציב וועד  -איתמר  .1

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - אלון מורה .2

 תקציב אגודה שיתופית. – חוות גלעד .3

 תקציב אגודה שיתופית. – איריחוות  .4

 תקציב אגודה שיתופית. – חיננית .5

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - חרמש .6

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - יצהר .7

 ציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.תק - כפר תפוח .8

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - מגדלים .9

 תקציב וועד מקומי. – נופים .10

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - פדואל .11

 תקציב וועד מקומי. – צופים .12

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. - שבי שומרון .13

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 פי הטבלה המצ"ב.-על 2020ב של היישובים לשנת אושרו הצעות התקציהחלטה: 

 

 מצ"ב  - חוזים והתקשרויות בסמכות מליאהאישור  .3

את רשימת החוזים וההתקשרויות שבסמכות אישור מ"מ גזבר המועצה הציג והעלה ל

 מליאת המועצה לאשר.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .מצ"בעל פי הטבלה ההחוזים וההתקשרויות שבסמכות המליאה אושרו החלטה: 



 

 

 מצ"ב  -מורה וריחן -אלוןם: לוועדים המקומיי 2020צווי ארנונה לשנת  אישור  .4

על פי הנחיות העדכון  מורה וריחן-הועלו לאישור צווי הארנונה של הוועדים המקומיים אלון

 .2020לשנת 

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

ייס האוט' ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד. כמו כן הובהר כי כלל  היישובים את עליית הט

 רשאים להגיש בקשות להעלאה / הפחתה חריגה ע"פ כללי משרד הפנים.

 אלון מורה וריחןמ"מ גזבר המועצה הציג והעלה לאישור את צווי הארנונה של היישובים: 

 על פי הנחיות משרד הפנים. 1.77%, מדובר בהעלאה של 2020לשנת 

 הצבעה: אושר פה אחד.

על פי  2020לשנת מורה וריחן -אלון :אושרו צווי הארנונה של הוועדים המקומייםהחלטה: 

 . הטבלה המצ"ב

 

 הצגת פעילות התיישבותית של תנועת "אמנה"  .5

חברי המליאה והציג את הפעילות  זאב חבר )זמביש(, מזכ"ל תנועת אמנה הגיע לבקשת

 שמבוצעת ע"י תנועת ההתיישבות אמנה. בנוסף, ענה לשאלות שהוצגו על ידי חברי המליאה.

 

 - אישור מינוי חברי וועדות -מבוא דותן, פדואל וצופים  :ביקורת ביישובים וועדות  .6

 מצ"ב.

ועדת הביקורת יוני סבאג, יו"ר וועדת הביקורת, הביא לאישור המליאה מינוי חברים בו

 ביישובים:

 מבוא דותן: מיכאל חדד.

 אסף בורנשטיין ופרי פוירשטיין.פדואל: 

 צופים: שמוליק גרוסמן.

 .אושר פה אחדהצבעה: 

אושרו המלצות וועדת הביקורת המועצתית כפי שהוצגו ע"י יו"ר הועדה, יוני החלטה: 

 .סבאג

 

 אישור נציגים לוועדת ערר  .7

 התאם להמלצת היועמ"ש את הנציגים הבאים: ראש המועצה ביקש לאשר ב

 ניב-יאיר נפתלי בר .א

 אבי גרינפילד .ב

 רונה קפלן .ג

 כחברי וועדת ערר.

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .אושרו נציגי וועדת ערר בהתאם להמלצת היועמ"שהחלטה: 



 

 

 אישור שמות רחובות ביישוב חיננית .8

 המצ"ב.היישוב חיננית ביקש לשנות את שמות הרחובות על פי הרשימה 

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .פי הטבלה המצ"ב -אושרו שמות הרחובות כפי שהציג היישוב עלהחלטה: 

 

 עדכונים ושונות .9

 :טיסות לחו"לעדכוני   •

שעסקה לארה"ב המועצה עדכן לגבי טיסתו האחרונה  ראש -טיסה לארה"ב 

ש( נפגשו הוא וצוותו )חן בן לולו ואסתר אלו ב"תכנית המאה". במסגרת הנסיעה

עם בעלי תפקידים בממשל, כולל חברי קונגרס וסנאט, יועצים פוליטיים, בכירים 

 בקהילה היהודית ועוד. 

 : אגפי מועצה –הצגת תכניות עבודה  •

לבקשת חברי המליאה הוצגו בפניהם עיקרי העשייה של האגפים השונים לשנת 

2020. 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          עמ"ש  המועצהיו    

 



 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 שהתקיימה באולם המליאה בברקן, בתאריך:  

 (04.02.2020) ט' שבט תש"פ
 

 חתימה יישוב שם 

שבי שומרון  יוסי דגן    

  אבני חפץ יאיר קינד 

  איתמר פנחס מיכאלי 

  אלון מורה ציון-דוידי בן 

כין ברו שי גולן    

  ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר דוד שרפר     

  חוות יאיר -משקיף דורון ניר צבי 

  חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר מתניה גבריאלי 

  יקיר איתמר בר גיל 

תפוח-כפר דוד העברי    

  לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן     

  מגדלים יואב קלפר 

  מעלה שומרון רפאל קאופמן 

  נופים איתי לזר 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

  סלעית אייל פרידמן 

  ענב דוד שבלב 

משקיפה - עלי זהב נילי מרציאנו      

  עץ אפרים יניר שדה 

  פדואל צבי שטאובר 

  צופים יוני סבאג 

  קרית נטפים אלון מעטוף 

ילהגמליאל ש    רבבה 

  רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

  שערי תקוה רם אורפז 

  שערי תקוה זהבית גולדשטיין 

  שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

ןאמיתי רויטמ    מנכ"ל המועצה 

הגזבר המועצמ"מ  יוסי פינץ     

צהיועמ"ש המוע עמיחי ויינברגר    

  סגן גזבר המועצה  

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 

 


