
 

 
 
 

 (2020/3ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

  אדר כז', בתאריך:  ובאמצעות וידאו קונפרנס )זום( באולם המליאה בברקןשהתקיימה 
 ( 23.03.2020)  תש"פ

 
 

 

 החלטה הנושא מס'

 אושר פה אחד רים בכפוף לאישור משרד הפנים"אישור סגירת תב .1

 
 אושר פה אחד מצ"ב. – 2019של המועצה לשנת  4דו"ח רבעון אישור  .2

 
 מצ"ב. – המליאה לשינוי תקנון מתנ"ס אישור .3

 
 אושר פה אחד

 
4. 

 :עדכונים ושונות
עד לתאריך בקשה להנחת ארנונה הארכת הגשה לזכאים באישור  -

31.5.2020 . 

בכפוף לאישור  –אישור דחיית תשלום ארנונה לעסקים בחודשיים  -
 יועמ"ש ולמשרד הפנים. 

 בנושא הקורונה ומטה מל"ח עדכון ראש המועצה -

 
 

 

 
 

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

 
 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ( 2/2020פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

  ' אדרכז, בתאריך: באולם המליאה בברקן ובאמצעות וידאו קונפרנס )זום(שהתקיימה 
 . (23.03.2020)  תש"פ

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב –ים אישור סגירת תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנ .1

 רשימת התב"רים לסגירה. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את מ"מ 

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 אושרו רשימות התב"רים המצ"ב לסגירה בכפוף לאישור משרד הפנים.החלטה: 

 

 מצ"ב. –  2019של המועצה לשנת  4אישור דו"ח רבעון  .2

של המועצה לשנת  4בעון ה מליאה את דו"ח הרוהסביר לחברי המ"מ גזבר המועצה הציג 

. 2019ו מבוקר ואינו משקף באופן מלא את כלל הפעילות בשנת נצוין כי דוח זה אי .2019

וכן עבודת  2019עוד הוסבר שבעקבות משבר הקורונה צפויה להתעכב סגירת ספרי 

 הביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים.

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .2019ועצה לשנת של המ 4דו"ח רבעון אושר החלטה: 

 

 מצ"ב.  -אישור המליאה לשינוי תקנון מתנ"ס  .3

קרן ראש המועצה הביא לאישור המליאה את שינוי תקנון המתנ"ס בהתאם להמלצת 

 .הנהלת המתנ"סהקולנוע ו

כך שתקופת הכהונה של המנהל הכללי, המנהל האמנותי ושל חברי הועד המנהל של 

שנים נוספות ולאחר מכן בעוד  4ה לעוד שנים, עם אפשרות הארכ 4-העמותה תוגבל ל

 שנים ברציפות. 10שנתיים נוספות, כך שתקופת הכהונה המרבית לא תעלה על 

 .אושר פה אחדהצבעה:  

 שינוי התקנון בהתאם להמלצת הנהלת המתנ"ס. אושרהחלטה: 



 

 

 

 עדכונים ושונות .4

 031.5.202בקשה להנחת ארנונה עד לתאריך הארכת הגשה לזכאים באישור   •

נוכח משבר הקורונה המשפיע על כלל המשק בישראל ועל מנת לסייע  לתושבים 

ת המועצה להחליט על דחיית המועד הזכאים להנחה בארנונה, מתבקשת מליא

 באופן הבא:   2020גשת בקשות להנחה בארנונה  לשנת ה

יש להגיש בצירוף כל המסמכים למחלקת  2020בקשות להנחה בארנונה לשנת  .א

 .31/05/2020יום הגביה עד ל

באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא כי המסמכים שהגיש התקבלו  .ב

 בפועל ובמלואם במחלקת הגביה.

לגבי בקשות שיוגשו בתאריך מאוחר יותר, במידה ותאושר ההנחה, היא תינתן  .ג

רק מיום קבלת בקשת ההנחה בשלמותה במחלקת הגביה )בכפוף לכך שצורפו 

 לבקשה כל המסמכים הנדרשים(.

לא  – 31.10.2020שיוגשו לאחר  2020בכל מקרה, בקשות להנחות בגין שנת  .ד

 יידונו כלל.

לא יידונו כלל, למעט בנסיבות  –סמכים הנדרשים בקשות שיוגשו ללא כל המ .ה

 חריגות, ומנימוקים שירשמו ובכפוף לאישור ועדת הנחות.

 לעדכן לפי הנוסח שנשלח

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .31.5.2020אושרה הארכת הגשה לזכאים בבקשה להנחת ארנונה עד החלטה: 

 

ור יועמ"ש ולמשרד לאישבכפוף  –אישור דחיית תשלום ארנונה לעסקים בחודשיים   •

 הפנים

נוכח משבר הקורונה המשפיע על כלל המשק בישראל ועל מנת לסייע לעסקים 

ולהקל עליהם בתקופה זו, מתבקשת מליאת המועצה להחליט על דחיית תשלומים 

 הארנונה באופן הבא:  

בכך יוכל לשלם את תשלומי הארנונה לחודשים מרץ אפריל   ןהמעונייכך שכל עסק 

 יוני(.-)יחד עם חיובי הארנונה לחודשים מאי 2020במאי  21עד ליום 

את תשלומי הקורונה דחו  נגיףראש המועצה עדכן שרשויות רבות בארץ בעקבות 

ביקש להביא לאישור המליאה את דחיית תשלום הארנונה הארנונה לעסקים ו

 מועצה.לעסקים ב

 הצבעה: אושר פה אחד.

ים בחודשיים בכפוף לאישור דחיית תשלום ארנונה לעסק אושרההחלטה: 

  יועמ"ש ומשרד הפנים.



 

 

 

 

 :ומטה מל"ח בנושא הקורונה דכון ראש המועצהע •

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה במוכנות אגפי המועצה בהתאם למצב 

 .בעקבות נגיף הקורונה שהוכרז במשק

ובהתאם  30%בנוסף, חברי המליאה עודכנו על צמצום בעובדי המועצה לכדי 

 .ניות תפקיד העובדלחיו

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

 חברי מליאת המועצה  -רשימת נוכחות        
 , בתאריך: באולם המליאה בברקן ובאמצעות וידאו קונפרנס )זום( שהתקיימה 

 (23.03.2020)  תש"פ ' אדרכז
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

 v 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 

  חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה בוצר יובל 

  יצהר אוריה כהן 

 v 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 

 v סלעית אייל פרידמן 

 v ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו   v 

 v עץ אפרים השד 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 

 v שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

 v שערי תקוה זהבית גולדשטיין 

  שערי תקוה רם אורפז 

  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 
 


