
 

 
 
 

 (2020/4ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 ניסן 'טכבתאריך:  ובאמצעות וידאו קונפרנס,  באולם המליאה בברקןשהתקיימה 
 ( 23.04.2020)  תש"פ

 
 

 

 החלטה הנושא מס'

 אושר פה אחד 21.4.20פטור מארנונה לעסקים בהתאם לתקנות שר הפנים שפורסמו ביום  .1

 
2. 

 :עדכונים ושונות
 המועצה ומטה מל"ח בנושא הקורונה.עדכון ראש  -

אושר  –מצ"ב.  –אישור פתיחת תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים  -
 פה אחד.

 ריבונות. –ראש המועצה בנושא מדיני עדכון  -

 
 

 

 
 

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

 
 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ( 2020/4פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 ניסן' טכ:  , בתאריךה בברקן ובאמצעות וידאו קונפרנסבאולם המליאשהתקיימה 
 . (23.04.2020)  תש"פ

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 – 21.4.20פטור מארנונה לעסקים בהתאם לתקנות שר הפנים שפורסמו ביום  .1

 מצ"ב

החלופות האפשרויות במתן פטור  שתיאת גזבר המועצה הציג לחברי המליאה מ"מ 

 משבר הקורונה.בשל  21.4.20בארנונה עפ"י קובץ התקנות שפורסם ביום 

בהתאם לתקנות נקבעה זכאות למחזיקים בנכסים, שלא הוחרגו, ולא חדלו להחזיק בנכס 

מהארנונה הכללית שהוטלה על הנכס, וזאת  100%, הנחה בשיעור של 29.2.2020עד ליום 

 .31.5.2020ועד ליום  1.3.2020מיום 

(, לגבי 1.5.2020עד ליום ימים ) 10עוד נקבע, כי מליאת המועצה רשאית לקבל החלטה בתוך 

חודשים, ההטבה תינתן באמצעות הנחה של  3 -כלל הנכסים הזכאים, כי במקום פטור ל

 .2020)הנחה שנתית רוחבית( מסכום הארנונה הכללית שהוטלה לשנת הכספים  25%

 

 לפיכך, נדרשת מליאת המועצה לבחור בין החלופות הבאות:

 

 חודשים מלאים: 3 – 31/5/2020-1/3/2020ה של לתקופ 100%תן הנחה בשיעור מ :1חלופה 
 קשר ישיר בין תקופת מתן ההנחה לסיבה בגינה ניתנת ההנחה. .1

מרץ עד מאי  –ההשלכות הקשות ביותר של המשבר מתרכזות בשלושת החודשים הראשונים  .2
2020. 

 
 :31/12/2020-1/1/2020לתקופה של  25%מתן הנחה בשיעור :  2חלופה 

 
 כל החודשים לאורך כל השנה.ב( 75%)חיוב אחיד  .1
להנות ממלוא אוטומטית מפעל שיסיים עבודתו ויעזוב במהלך השנה )סיום שכירות( לא יזכה  .2

 ההנחה לתקופת המשבר, דבר שיוביל להגשת ערעורים וטיפול משפטי.
הצעת הבנק אילו ומיידית אה מהבנק לצורך רכישה או ביצוע עסקה והדבר מקביל לבקשת הלו .3

 ואה בתשלומים.ולהעברת כספי ההל
 

 חודשי פטור(. 3) 1מ"מ גזבר המועצה המליץ על חלופה 

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 .חודשי פטור לעסקים הזכאים 3למתן  ה המלצת מ"מ גזבר המועצהאושרהחלטה: 

 



 

 

 

 עדכונים ושונות .2

 :דכון ראש המועצה ומטה מל"ח בנושא הקורונהע  •

המל"ח עדכנו את חברי המליאה במוכנות אגפי המועצה ראש המועצה ומטה 
 .בהתאם למצב שהוכרז במשק בעקבות נגיף הקורונה

 

 מצ"ב –אישור פתיחת תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים   •

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

 .אושר פה אחדהצבעה: 

 לפתיחה בכפוף לאישור משרד הפנים.רשימת התב"רים המצ"ב  האושרהחלטה: 

 ריבונות –עדכון ראש המועצה בנושא מדיני   •

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בנושא המדיני והצפי להחלת ריבונות 

 בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות והקמת הממשלה.

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

        
 

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

 (23.04.2020)  תש"פ ניסן' טכ
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

 v אבני חפץ יאיר קינד 

 v איתמר פנחס מיכאלי 

 v אלון מורה ציון-ידי בןדו 

 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 יובל בוצר 

 v יצהר אוריה כהן 

 v יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי   v 

 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 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו   v 

 v עץ אפרים השד יניר 

  פדואל צבי שטאובר 

פיםצו יוני סבאג   v 

 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 

 v שערי תקוה רם אורפז 

 v שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

גזבר המועצהמ"מ  ינץיוסי פ   v 

  יועמ"ש המועצה עמיחי ויינברגר 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


