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________________                  _____________ 
 ראש המועצה         יועמ"ש  המועצה   
 

  



 

 
 (20206/פרוטוקול ישיבת מליאה )

 
 .(29.06.2020) תש"פ תמוז' זבתאריך: ,  במועצה המליאהבאולם שהתקיימה 

 
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 
 מצ"ב –תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים  פתיחתאישור  .1

 . פתיחהגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את רשימת התב"רים למ"מ 

 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 

 מצ"ב. –  2020של המועצה לשנת  ראשון אישור דו"ח רבעון .2

ת של המועצה לשנהראשון דו"ח הרבעון המ"מ גזבר המועצה הציג והסביר לחברי המליאה את 

2020. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2020של המועצה לשנת ראשון החלטה: אושר דו"ח רבעון 

 

 מצ"ב – 2021לשנת  צו ארנונה מועצה אזורית שומרון אישור .3

לאישור חברי מליאת  2021לשנת  שבו ותבחיני ההנחותהמועצה הציג את צו הארנונה מ"מ גזבר 

 המועצה. 

העדכון האוטומטי של וזאת על פי הנחיות  1.1%-בהובהר כי הצו כולל עדכון תעריפי הארנונה 

 ים.משרד הפנ

גזבר המועצה וראש המועצה כי לאחר בחינת מ"מ בתגובה לשאלות חברי המליאה הסבירו 

 .של התעריפים בקשה חריגה להפחתה העדכון הינו מחייב אא"כ המועצה מגישה ,הנושא לעומק

בקשה מעין זו בעידן המשבר הכלכלי בגין נגיף הוסבר כי עמדת גורמי המקצוע במועצה הינה כי 

 .לקבל אישור להפחתה זו אינם גבוהיםהמועצה ה וכי סיכויי הקורונה אינה סביר

  .0 -, נמנע סעדון(-)שי גולן וורד בן 2 –, נגד  17-בעד הצבעה: 

 .מצ"ב – 2021ארנונה של המועצה אזורית שומרון לשנת ו הצ ראושהחלטה: 

 

 במצ" – בכפוף לאישור משרד הפנים 2021ם לשנת עץ אפרי )העלאה חריגה(  ור צו ארנונהאיש .4

בקשת הוועד המקומי עץ אפרים להעלאת צו העלה לאישור מליאת המועצה את מ"מ גזבר 

. מ"מ הגזבר הציג את חשיבות העניין והקשיים הכלכליים שעומדים בפני 30% -הארנונה ב

 .אותם הוא גובה היישוב לאור התעריפים הנמוכים

 הצבעה: אושר פה אחד.

 בכפוף לאישור משרד הפנים 2021 עץ אפרים לשנת עד מקומיוצו הארנונה לו החלטה: אושר

 .מצ"ב –

  



 

 

 במצ" – 2021אישור צווי ארנונה וועדים מקומיים לשנת  .5

ריחן, חרמש,  המועצה העלה לאישור את צווי הארנונה של הוועדים המקומיים:מ"מ גזבר 

 צופים, אלון מורה, שערי תקוה ויצהר.

 .2021על פי הנחיות העדכון לשנת 

מ"מ הגזבר הסביר כי הצווים נבחנו על ידי מנהלת מחלקת ארנונה והם משקפים את עליית 

 הטייס האוט' ע"פ הנחיות משרד הפנים בלבד. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2021 לשנתלעיל צווי הארנונה לוועדים המקומיים החלטה: אושרו 

 

 מצ"ב –מוסדות חינוך בחשבונות בנק בחתימה  האישור מורש .6

גזבר המועצה הציג והעלה לאישור את רשימת מורשה החתימה העדכנית במוסדות החינוך מ"מ 

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .החתימה על פי הטבלה המצ"ב ההחלטה: אושרו שמות מורש

 

 מצ"ב – התקשרויות בסמכות מליאהאישור  .7

 מכות המליאה.הוצגו למליאת המועצה בקשות מחלקת חוזים לאישור התקשרויות בהתאם לס

  חוזה  -מודן שושן בנייה ופיתוח בע"מ עם  49.19% –בקשה להגדלת היקף חוזה ב

מיום  100/12הרחבת מט"ש יצהר ומט"ש ברכה על סמך מכרז פומבי ל 809מספר 

1.7.13. 

 אספקה והתקנת מעלונים  –)ח(  22תקשרות ללא מכרז לפי סע' בקשה לה

חברת אס עם בפרויקט הנגשת בי"ס "נחלת צבי" ביישוב אלון מורה  םהידראוליי

 אנד אל סולושיינס בע"מ. במכרז זה לא הוגשו כלל הצעות.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושרו התקשרויות בסמכות המליאה כפי שהוצגו ע"י מ"מ גזבר המועצההחלטה: 

  



 

 

 

 עדכון סגן ומשנה לראש המועצה .8

רם )רמי( אורפז וורד בן להביא לאישור מליאת המועצה את חברי המליאה ראש המועצה ביקש 

 .לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו 15למשנה וסגנית בתואר מכוח סעיף  סעדון

כמשנה לראש המועצה האחראי על תיק איכות הסביבה במקומה של ורד יכהן רם )רמי( אורפז 

 בן סעדון.

 במקומו של מאיר ברשן.  רפואה וביטחוןתחום הורד בן סעדון תכהן כסגנית האחראית על 

    ראש המועצה ביקש להודות למאיר ברשן שפועל רבות לקידום השומרון והיישוב.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .ה החלפת משנה וסגן ראש המועצה כפי שהוצגו על ידי ראש המועצההחלטה: אושר

 

 לחוק בכפוף לאישור משרד הפנים + דברי הסבר ישור חוק עזר )סלילת רחובות(א .9
 

ראש המועצה הציג והביא לאישור המליאה את חוק העזר סלילת רחובות ואת דברי ההסבר 

 לחוק. 

,  1979 -לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט 72 -ו 57בהתאם לסעיפים 

לחוקק חוק עזר המטיל היטלים למימון תשתיות פיתוח, וזאת  שומרון מוסמכת מועצה אזורית

 .אותן הוציאה בתחום עליו מוטל ההיטל בכדי לכסות את ההוצאות הישירות והעקיפות

מנכ"ל תוחשבו לפי המודל המאושר בחוזר )סלילת רחובות( תעריפי ההיטל שבחוק העזר המוצע 

המוא"ז שכרה לתכלית זו, והם אושרו חשבות ויעוץ אשר  משרד הפנים באמצעות חברת מישו"ר

המוסמך ע"י משרד הפנים לבדיקת  שהינה הגוף –ע"י חברת ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ 

 .התעריפים ואישורם

בהיבט של מניעת בין השאר ראש המועצה והמנכ"ל הסבירו לחברי המליאה את חשיבות החוק 

ימם עם וועד יו"רים שהגיעו עהקמת שכונות ללא ביצוע תשתיות וכן הציגו את ההסכמות 

 לפרסום החוק.

 .)שי גולן, חני זוסמן, פנחס מיכאלי, אלון מעטוף( 4 –, נמנע  0 -, נגד 15 -בעדהצבעה: 

 . + דברי הסבר לחוק חוק עזר )סלילת רחובות( החלטה: אושר

  



 

 
 עדכונים ושונות .10

  מצ"ב  -אישור הסכם גישור פארק בראון + הסכם רשויות מול פארק בראון 
בין מ.מ  הגישוראישור המליאה את פרטי הסכם ידיעת ולהביא  המועצהסגן ומ"מ ראש 

במסגרת הסכם הגישור נחתם הסכם  .קדומים, לבין פארק בראון שקיבל תוקף בית משפט
בין הרשויות המחזיקות בפארק )שומרון, קרני שומרון וקדומים( לבין הפארק עצמו 

 ובמסגרתו ישופו המועצות בגין הוצאותיהן הקשורות בביסוס ופיתוח הפארק.
 מליאת המועצה נתבקשה לאשר את הסכם הגישור וכן את ההסכם בין המועצות לפארק.

 אחד. אושר פההצבעה: 

 .ראש המועצהמ"מ סגן וע"י שהוצג אושר הסכם הגישור כפי החלטה: 

 

 הצטרפות לאשכול רשויות יהודה ושומרון 
מתוך הביא לידיעת המליאה את הרצון להצטרף לאשכול רשויות יו"ש  מנכ"ל המועצה

 .הודה ושומרוןליים בהצטרפות לאשכול רשויות יהכרת היתרונות הכלכ
 לאשכול רשויות יהודה ושומרון בו שותפים:אנו מאשרים הצטרפות 

אדר, מ.מ קרני שומרון, מ.מ -אל, מ.מ גבעת זאב, מ.מ הר-עיריית מודיעין עילית, מ.מ בית
 המלח, מ.א מטה בנימין.-קדומים, מ.מ אורנית, מ.א מגילות ים

 . ציון ו/או מי מטעמו-סגן ומ"מ ראש המועצה, מר דוידי בןנציג המועצה באשכול יהיה 
 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושרה הצטרפות המועצה לאשכול רשויות יהודה ושומרוןהחלטה: 

 

  חוזה מעון יום שיקומיאישור 
מעון מבנה קבע לטובת המועצה את הרצון להקים  תמליאציג לראש המועצה הסגן ומ"מ 

שייתן מענה לאוכלוסיית החינוך המיוחד על הרצף ביישוב ברוכין יום שיקומי 
. כיום, המעון נמצא במבניים זמניים ביישוב פדואל ומתופעל על ידי עמותת האוטיסטיים

מלש"ח מתקציבי  20 -"אורחות חינוך רמת דוד". העלות המשוערת להקמת המבנה הינה כ
 ממשלה, ביטוח לאומי, תרומות וכן מהעמותה.

 לפי הנחיית יועמ"ש המועצה נדרש לאשר הסכם זה במליאת המועצה.
 יום מפרסום הרשומות. 14זו תהיה בתוקף לאחר  החלטה

 הצבעה: אושר פה אחד.

אושר הסכם חוזה להקמת מבנה קבע למעון יום שיקומי בכפוף לפרק הזמן החלטה: 

 מפרסום הרשומות.

 
 

 

 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

 חברי מליאת המועצה -נוכחות רשימת        
 , בתאריך: המליאה בברקןבאולם שהתקיימה 

 (29.06.2020) תש"פ תמוז' ז
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 v שבי שומרון

  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 
 v חיננית  חנן ניב 
  חרמש יחיאל מצקין 
 v טל מנשה יובל בוצר 
  יצהר אוריה כהן 
  יקיר איתמר ברגיל 
תפוח-כפר דוד העברי    
 v לשם חני זוסמן 
דותן-מבוא יוסי גולן   v 
  מגדלים יואב קלפר 
 v מעלה שומרון רפאל קאופמן 
 v נופים איתי לזר 
נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    
  סלעית אייל פרידמן 
  ענב שבלב דוד 
משקיפה-עלי זהב  נילי מרציאנו    
 v עץ אפרים יניר שדה 
 v פדואל צבי שטאובר 
  צופים יוני סבאג 
 v קרית נטפים אלון מעטוף 
  רבבה שילה גמליאל 
 v רחלים סעדוןורד בן  
  ריחן יחיאל שבי 
 v שבי שומרון אטי לרנר ארזי 
  שערי תקוה זהבית גולדשטיין 
 v שערי תקוה רם אורפז 
 v שערי תקוה הראל חסון 
 v שקד אריאל משה 
 v מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 
 v מ"מ גזבר המועצה יוסי פינץ 
 v יועמ"ש המועצה אייל בוקובזה 
  מהנדס המועצה אלקלעייהודה  
 v מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 

 


