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 ( 27.02.2020)  תש"פ ב' אדר, בתאריך:  במועדון היישוב פדואלשהתקיימה 
 
 

 

 החלטה הנושא מס'
 
 –בכפוף לאישור משרד הפנים 2020לשנת ( 1)עדכון אישור תקציב המועצה  .1

 מצ"ב.
 אושר פה אחד

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

 
 אושר פה אחד

 
3. 

 :עדכונים ושונות
 אושר פה אחד -מצ"ב  –אישור שינוי מורשה חתימה במוסדות חינוך  -

 אושר פה אחד -מצ"ב      –אישור חתימה אלקטרונית למוסד ציבורי  -

 אושר -אישור נציגי ציבור בתאגידי המועצה                           -

 פה אחדאושר  -    שייה ברקןאישור נציגים לוועדת אכלוס לאזור תע -

 אושר פה אחד -יישוב יצהר         מטעם האישור החלפת חבר מליאה  -

  אושר פה אחד -אישור נוהל עבודה נוספת לעובד מועצה                      -

  לחו"ל עדכוני טיסות -

 
 

 

 
 

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

 
 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ( 2/2020פרוטוקול ישיבת מליאה )

 
 ( 27.02.2020)  תש"פ ב' אדר, בתאריך: ישוב פדואלבמועדון הי שהתקיימה 

 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב. – בכפוף לאישור משרד הפנים 2020( לשנת 1אישור תקציב המועצה )עדכון  .1

בפתח ישיבת המליאה הציגו ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומ"מ גזבר המועצה את 

תוך הצגת אבני הדרך והדגשים לשנה זו.  2020העקרונות בבניית תקציב המועצה לשנת 

וצופה שנת  2019כמו"כ הוצגו מגמות כלכליות וכן מבט רוחבי על פעילות המועצה בשנת 

2020. 

שנשלח מראש לכלל  2020מ"מ גזבר המועצה הציג למליאה את תקציב המועצה לשנת 

 ו.החברים וענה לחברי המליאה על שאלות ספציפיות בנושאים שונים שנשאל

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 2020אושר תקציב המועצה לשנת החלטה: 

 

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

, שנבדקו באגף יישובים 2020לשנת  המועצה הציג את תקציבי היישוביםגזבר מ"מ 

 ר מליאת המועצה: ובגזברות המועצה ונשלחו לעיון חברי מליאה טרם העלאתם לאישו

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  -יקיר  .1

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  –עלי זהב  .2

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  -ענב  .3

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית.  -ריחן  .4

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –נופי נחמיה  –רחלים  .5

 ועד מקומי.תקציב ו –שערי תקוה  .6

 .אושר פה אחדהצבעה: 

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



 

 

 עדכונים ושונות .3

 מצ"ב - אישור שינוי מורשה חתימה במוסדות חינוך •

את רשימת מורשה החתימה העדכנית אישור מ"מ גזבר המועצה הציג והעלה ל

 במוסדות החינוך של המועצה.

 אושר פה אחד. הצבעה:

 .על פי הטבלה המצ"בשמות מורשי החתימה אושרו החלטה: 

 

 מצ"ב - אישור חתימה אלקטרונית למוסד ציבורי •

לעובדי מועצה האגף לשירותים חברתיים ביקש לאשר הנפקת כרטיס אלקטרוני 

 לצורך אישורים אלקטרוניים בהגשה למוסד ציבורי.מהאגף 

את מנהלת האגף לשירותים חברתיים,  ךמתבקשת להסמיבנוסף, מליאת המועצה 

 ביטול תעודה במקרה הצורך. ולאשר סיגל טובי לבקש

 הצבעה: אושר פה אחד.

פי הטבלה -אושרה הנפקה אישור כרטיס אלקטרוני לעובדי המועצה עלהחלטה: 

 . המצ"ב

 

 אישור נציגי ציבור בתאגידי המועצה •

ראש המועצה העלה לאישור המליאה את המועמדים הבאים לכהן כנציגי ציבור 

 בתאגידי המועצה בכפוף לאישור משרד הפנים והיועמ"ש:

 ק."שחדירקטוריון חברת  -גלית נגר 

 .ס"מתנהנהלת  -דינה ישורון 

 .ס"הנהלת מתנ -דוד אביטל 

 .שער השומרוןדירקטוריון  -חנה נשיא 

 )רמי אורפז(. 1:  . נמנע15הצבעה : בעד: 

 החלטה : אושרו נציגי ציבור בתאגידים לעיל לפי המלצת ראש המועצה.

 

 תעשייה ברקן אישור נציגים לוועדת אכלוס לאזור •

ראש המועצה הביא לאישור את שינוי נציגי חברי המליאה בוועדת אכלוס לאזור 

ברי המליאה נבחר ראשון כנציג חהתעשייה ברקן. חברי המליאה שיכהנו בוועדה הם: 

 ד"ר יחיאל שבי. -בהיעדרו   מאיר ברשן  -

 הצבעה: אושר פה אחד.

  ה החלפת הנציגים בוועדה כפי שהוצגה ע"י ראש המועצה.אושרהחלטה: 

 

 יישוב יצהרמטעם האישור החלפת חבר מליאה  •

לבקשת יועמ"ש המועצה נדרשת עקב התפטרות נציג המליאה של היישוב יצהר ו

פת נציג היישוב יצהר במליאת המועצה ומעתה יכהן אוריה כהן המליאה לאשר את החל

 במקום מתניה גבריאלי.

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .אושרה החלפת נציג היישוב יצהר במליאת המועצההחלטה: 



 

 

 

 נוהל עבודה נוספת לעובד מועצהאישור  •

מ"מ גזבר המועצה הציג למליאה בהתאם להמלצת הוועדה את בקשת העובד, שלמה 

שי לאשר את בקשתו לעבודה נוספת על פי הנוהל שאושר משפטית וע"י מליאת כוב

 המועצה.

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .בהתאם להמלצת הוועדה אושרה בקשת העובדהחלטה: 

 

 :לחו"ל טיסותעדכוני  •

המועצה עדכן לגבי טיסתו האחרונה  ראש - לאיחוד והפרלמנט האירופיטיסה 

ראש נפגשו  ". במסגרת הנסיעההמאה תכניתשעסקה ב"פרלמנט האירופי, ל

איחוד ובפרלמנט ב עם בעלי תפקידים (ודן ביסמוטוצוותו )חן בן לולו  המועצה

 .הטיסות והשהות מומנה ע"י המועצה במסגרת תקציבה המאושר .האירופי

פרלמנט האירופי המשיך ראש המועצה לצרפת שם לאחר פגישות ראש המועצה ב

ית וסיכמו על הקמת אגודת ידידי השומרון נפגש עם בכירים בקהילה היהוד

 בצרפת.

 

 

  

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

 חברי מליאת המועצה  -רשימת נוכחות        
 , בתאריך:  במועדון היישוב פדואלשהתקיימה 

 (27.02.2020)  תש"פ ב' אדר
 

תימהח יישוב שם   

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

 v אבני חפץ יאיר קינד 

 v איתמר פנחס מיכאלי 

  אלון מורה ציון-דוידי בן 

 v ברוכין  שי גולן 

  ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

  חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה ריובל בוצ 

 v יצהר מתניה גבריאלי 

  יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי    

 v לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

 v מעלה שומרון רפאל קאופמן 

 v נופים איתי לזר 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

 v סלעית אייל פרידמן 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו    

 v עץ אפרים השד יניר 

  פדואל צבי שטאובר 

 v צופים יוני סבאג 

 v קרית נטפים אלון מעטוף 

 v רבבה שילה גמליאל 

 v רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

 v שערי תקוה זהבית גולדשטיין 

תקוה שערי רם אורפז   v 

  שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

גזבר המועצהמ"מ  יוסי פינץ   v 

  יועמ"ש המועצה עמיחי ויינברגר 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 v מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


