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 מצ"ב.  -מת נוכחות ורשימת נושאים רשי

 .מצ"ב – חברים חדשים בוועדות ביקורת ביישוביםאישור  .1

ישור המליאה מינוי חברים בוועדת הביקורת יוני סבאג, יו"ר וועדת הביקורת, הביא לא

 ביישובים:

 .שימי נוימן, שירה אליהו ואיציק כהן: ענב

 .מאיר קלטר, נעם חממי, דרור מלכה וליאור שמי: אבני חפץ

 ישראל סעדיה.: הר ברכה

 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 .סבאג



 

 

 מצ"ב - הגדלות חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצהאישור  .2

והגדלות חוזים למליאת המועצה בקשות מחלקת חוזים לאישור התקשרויות  ההוצג

 בהתאם לסמכות המליאה. 

)ח( גרירת גרוטאות רכב ורכב נטוש  22תקשרות ללא מכרז לפי סע' בקשה לה .1

צעה מכרז פומבי פעמיים ולא הוגשו כלל המועצה ביוהפעלת חניון לאחסנתם. 

 .בע"מסהר שירותי גרירה וחילוץ עם הצעות. ההתקשרות תהיה 

חוזה  - טוב בע"מ-מ.ל.ה הרעם  50% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .2

 לתכנון נוף לתב"ע מעלה שומרון. 3672/062018

 - קליין הנדסה אזרחית בע"מ –פלד עם  50% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .3

 ניהול ופיקוח תב"ע מעלה שומרון.ל 3704/062018ה חוז

 - גולדשמידט אור אדריכלים –גולן עם  40% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .4

 תכנון אדריכלי לתב"ע מעלה שומרון.ל 3671/062018חוזה 

( 2005לנדיוז תכנון תנועה וכבישים )עם  40% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .5

 ן תנועה וכבישים לתב"ע מעלה שומרון.תכנול 3673/062018חוזה  - בע"מ

חוזה  - חיים יעקובי הנדסת מים בע"מעם  40% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .6

 תכנון מים וביוב לתב"ע מעלה שומרון.ל 3674/062018

חוזה  -א.א תכנון חשמל  –אליהב אלי עם  40% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .7

 .תכנון חשמל לתב"ע מעלה שומרוןל 3675/062018

חוזה  -ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ עם  31% -בקשה להגדלת היקף חוזה ב .8

 תכנון הרחבה ושינוי משרדי המועצה.ל 2643/102016

 הצבעה: אושר פה אחד.

התקשרויות בסמכות המליאה כפי שהוצגו ע"י מ"מ הגדלות החוזים ואושרו החלטה: 

 .גזבר המועצה

 

 .ם שיקומי בפדואלהקצאת מקרקעין לצורך הפעלת מעון יואישור  .3

את הקצאת מבנה קיים לשנה אחת עבור  נכ"ל המועצה ביקש להביא לאישור המליאהמ

 עמותת "רמת דוד" המפעילה מסגרות חינוכיות לבעלי צרכים מיוחדים.

, ולצורך 1.9.20מתאריך החל הגן והמועדונית השיקומיים מתוכננים לפעול לטובת ילדינו 

 .כך נדרש אישורכם

 .ם פרוטוקול ועדת הקצאות וכן חוו"ד יועמ"ש המועצה בענייןצורף לעיונכ

 הצבעה: אושר פה אחד.

א בהתאם אושרה בקשת עמותת "רמת דוד" להקצאת מבנה לשנה"ל תשפ"החלטה: 

 .להמלצת ועדת ההקצאות



 

 

 

 . הקצאת מקרקעין לצורך הקמת מעון יום שיקומי בברוכיןאישור  .4

קים מבנה קבע לטובת מעון יום שיקומי ביישוב את הרצון לה המליאציג להנכ"ל המועצה מ

ההקצאה בכפוף ברוכין שייתן מענה לאוכלוסיית החינוך המיוחד על הרצף האוטיסטיים. 

 לאישור משרד הפנים.

 .צורף לעיונכם פרוטוקול ועדת הקצאות וכן חוו"ד יועמ"ש המועצה בעניין

 הצבעה: אושר פה אחד.

להקצאת קרקע להקמת מעון יום שיקומי  אושרה בקשת עמותת "רמת דוד"החלטה: 

 ., בכפוף לאישור משרד הפניםבברוכין

 

 .מצ"ב תאגיד עירוני פארק שח"ק – 2019דו"חות כספיים והצגת פעילות לשנת אישור  .5

. בנוסף, ענה 2019הציג את הדו"חות הכספיים לשנת מנכ"ל פארק שח"ק, עוז דמארי  

 כן על כלל פעילות הפארק.לשאלות חברי המליאה בנושא הדו"ח המוצג ו

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2019לשנת של פארק שח"ק  המצ"ב  אושרו הדו"חות הכספייםהחלטה: 

 

 . מצ"ב - מתנ"ס שומרון– 2019דו"חות כספיים והצגת פעילות לשנת אישור  .6

. בנוסף, מנהל אגף יישובים 2019מ גזבר המועצה הציג את הדו"חות הכספיים לשנת מ"

ר גולדשמידט ענה לשאלות חברי המליאה בנושא הדו"ח המוצג וכן הציג את ומתנ"ס, אבנ

בעטיה של  2020וכן את הפעילות והאתגרים לשנת  2019פעילות המתנ"ס והאגף בשנת 

 הקורונה.מגיפת 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2019לשנת  המצ"ב של מתנ"ס שומרון אושרו הדו"חות הכספייםהחלטה: 

 

 .מצ"ב - פארק בראון– 2019והצגת פעילות לשנת דו"חות כספיים אישור  .7

. בנוסף, מ"מ גזבר המועצה ענה 2019גזבר המועצה הציג את הדו"חות הכספיים לשנת מ"מ 

 לשאלות חברי המליאה בנושא הדו"ח המוצג.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2019לשנת  המצ"ב של פארק בראון אושרו הדו"חות הכספייםהחלטה: 

 

 .המועצה בכפוף לאישור משרד הפנים מינוי גזבראישור  .8

ראש המועצה ביקש להביא לאישור המליאה את מינויו של מ"מ גזבר המועצה, יוסי פינץ, 

בכפוף לאישור משרד שכר בכירים  95%-85%ואת שכרו בטווח קיד גזבר המועצה לתפ

  ., זאת לאחר שועדת הבחינה לענייני כו"א בחרה בו לתפקיד כנדרשהפנים

 יוצא פיזית מהדיוןיוסי פינץ 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושר מינוי יוסי פינץ כגזבר המועצה בכפוף לאישור משרד הפניםהחלטה: 



 

 

 

 קמת חברה כלכלית.האישור  .9

נכ"ל המועצה הציג לחברי המליאה את עבודת המטה שנעשתה להקמת חברה כלכלית מ

 .את עקרונותיה בבעלות מלאה של המועצה וכן, הוצגו למליאה תקנון החברה וכן

 בנוסף, מנכ"ל המועצה ענה לשאלות חברי המליאה.

 שם החברה : "החברה הכלכלית שומרון.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושרה הקמת חברה כלכלית למועצההחלטה: 

 

 שע"ת ורחלים בכפוף לאישור משרד הפנים. –אשראי לוועדים מקומיים אישור  .10

 של הוועדים המקומיים הללומ"מ גזבר המועצה הציג את בקשות האשראי 

 1,445אישור הלוואה בנקאית לטובת הקמת פרויקט סולארי בסך של  -שערי תקווה  .1

 .0.15%שנה בריבית של עד פריים מינוס  15-ל אלפי ₪

אישור הלוואה )סיוע תזרימי( מהמועצה לטובת פיתוח מבנים לצורך חינוך  -רחלים  .2

 ת.חודשים, ללא ריבי 30-אלפי ₪ ל 300בסך של 

 יאיר קינד, יוני סבג, שי גולן( 3 –, נמנעו 0 –, נגד 15 –)בעד  .אושר צבעה:ה

אושרו בקשות האשראי של הוועדים המקומיים כפי שהוצגו לעיל בכפוף לאישור החלטה: 

 משרד הפנים

 

 .מצ"ב - 2021תבחיני תמיכות לשנת אישור  .11

הינם ללא שינוי התבחינים הודגש כי  ,2021הציג את תבחני התמיכות לשנת  מנכ"ל המועצה

אושרו ע"י הוועדה המקצועית לתמיכות במועצה הכוללת מנכ"ל, גזבר משנה קודמת והם 

ויועמ"ש וכן נסקרו טרם הבאתם בפני הוועדה ע"י רו"ח מחברת מישו"ר חשבות על מנת 

לבדוק התאמה לדרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תמיכות. כמו כן, ועל פי הנהלים 

 בכללים הנדרשים התבחיניםדת עמיהיועץ המשפטי למועצה העביר חוות דעת בדבר 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2021לשנת  המצ"ב אושרו תבחיני התמיכההחלטה: 

 

 .מצ"ב - 2021אישור מסמך ריענון נהלי הגשת דוחות כספיים ביישובי המועצה לשנת .12

המסדיר כבכל שנה את אופן  2021מ"מ גזבר המועצה הציג את מסמך נהלי הגשת הדוחות לשנת 

 הדיווחים הכספיים של היישובים כלפי המועצה.ונהלי הגשת 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושר מסמך נהלי הגשת הדוחות המצ"בהחלטה: 



 

 

 

 מצ"ב - בכפוף לאישור משרד הפנים. 2020עדכון תקציב המועצה לשנת אישור  .13

וסקר את השינויים  2020גזבר המועצה הציג למליאה את עדכון תקציב המועצה לשנת מ"מ 

 ים בפני חברי המליאה ובין השאר את השפעות נגיף הקורונה על עדכון התקציבהעיקרי

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .בכפוף לאישור משרד הפניםהמצ"ב  2020אושר עדכון תקציב המועצה לשנת החלטה: 

 

 מצ"ב. –פתיחה ועדכון חשבונות בנק למוסדות חינוך אישור  .14

ת מורשה החתימה העדכנית במוסדות מ"מ גזבר המועצה הציג והעלה לאישור את רשימ

 החינוך של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושרו שמות מורשי החתימה על פי הטבלה המצ"בהחלטה: 

 

 .מצ"ב – פתיחת וסגירת תב"רים בכפוף לאישור משרד הפניםאישור  .15

לפתיחה ולסגירה כפי  ת התב"ריםאוגזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את טבלמ"מ 

 .לחו לחברי המליאהשנש

 ,ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה מקרה שקרה באחד היישובים

בו היישוב סירב לשחרר מבנה יביל גן ילדים בבעלות המועצה  שהיה צריך לעבור ליישוב 

אחר לפתיחת שנת הלימודים.  מצב זה אילץ את המועצה לרכוש יביל נוסף חדש ללא צורך 

המועצה נאלצת להעביר כספים בין   -ושא זה באישור התברים  בעלויות נוספות.  במסגרת נ

תברים מקרן מבני ציבור יישובית לטובת תבר יבילים כדי להשלים את הפער שנגרם עקב 

 כך.

 הצבעה: אושר פה אחד.

המצ"ב בכפוף לאישור משרד  לפתיחה ולסגירה אושרו רשימות התב"ריםהחלטה: 

 .הפנים

 

 .מצ"ב - 2020לשנת  2דו"ח רבעון אישור  .16

של המועצה לשנת  שניגזבר המועצה הציג והסביר לחברי המליאה את דו"ח הרבעון ה מ"מ

2020. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2020של המועצה לשנת המצ"ב  2אושר דו"ח רבעון החלטה: 



 

 

 

 .מצ"ב – רבבה, נופים ומגדלים: וועדים מקומייםל 2021לשנת צווי ארנונה אישור  .17

על פי הנחיות  רבבה, נופים ומגדליםוי הארנונה של הוועדים המקומיים הועלו לאישור צו

 .1.1%עדכון של  - 2021 העדכון לשנת 

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

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

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

 הצבעה: אושר פה אחד.

 2021לשנת  רבבה, נופים ומגדליםצווי הארנונה של הוועדים המקומיים:  החלטה: אושרו

 .על פי הטבלה המצ"ב

 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 2021מסגרות אשראי וערבויות לשנת אישור  .18

מסגרות אשראי וערבויות למועצה לשנת  המליאה את לאישור גמ"מ גזבר המועצה הצי

גזבר המועצה הסביר כי אישור המסגרות הינו ליתר בטחון מ"מ לפי המסמך המצ"ב.  2021

וכי הוא מקווה ומאמין כי למועצה לא יהיה צורך להשתמש במסגרות אלו. אך יחד עם זאת 

 .חשוב להחזיק בהן לעת הצורך

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .בכפוף לאישור משרד הפנים 2021ו מסגרות האשראי והערבויות לשנת חלטה: אושרה

 

 חוק עזר העמדת רכב וחנייתואישור  .19

הורד מסדר היום ויוצג במליאה הבאה בעקבות המלצות ושאלות שהוצגו על ידי חברי 

  המליאה בישיבה שהתקיימה קודם מליאת המועצה.

 הנושא הורד מסדר היום.החלטה: 

 

 ם ושונותעדכוני .20

 יישוב חרמשהחלפת חבר מליאה מטעם האישור  •

עקב התפטרות נציג המליאה של היישוב חרמש ולבקשת יועמ"ש המועצה נדרשת המליאה 

במקום י לאשר את החלפת נציג היישוב חרמש במליאת המועצה ומעתה יכהן ראובן מליח

 .אלי רובין

 הצבעה : אושר פה אחד.

 וב חרמש במליאת המועצה.החלטה : אושרה החלפת נציג הייש



 

 

  עדכון סגן ראש המועצה בתואר •

ראש המועצה ביקש להביא לאישור מליאת המועצה את חבר המליאה פנחס מיכאלי לסגן 

 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו. 15בתואר מכוח סעיף ראש המועצה 

ידום רישוי וקתחום ו  פנחס מיכאלי יכהן כסגן לראש המועצה האחראי על תחום הרפואה

 עסקים במקומה של ורד בן סעדון שתשוב לתפקיד לקראת סוף תקופת הקדנציה. 

 ראש המועצה ביקש להודות לורד בן סעדון שפעלה רבות לקידום השומרון בארץ ובעולם.

 הצבעה : אושר פה אחד.

 על ידי ראש המועצה. ההחלטה : אושרה החלפת סגן ראש המועצה כפי שהוצג

 

 מצ"ב - בות ביישוב "פדואל"עדכון שמות רחואישור  •

 היישוב פדואל ביקש לאשר את שמות הרחובות על פי הרשימה המצ"ב.

 הצבעה : אושר פה אחד.

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

 

 חתימה אלקטרונית למוסד ציבוריאישור  •

 :לעובדי מועצהי האגף לשירותים חברתיים ביקש לאשר הנפקת כרטיס אלקטרונ

 057965519 –אסתר שמש 

 300977691 –צפנת מגורי 

 031833338 -נאוה בן משה 

 לצורך אישורים אלקטרוניים בהגשה למוסד ציבורי.מהאגף 

הלת האגף לשירותים חברתיים, סיגל בנוסף, מליאת המועצה מתבקשת להסמיך את מנ

 .טובי לבקש ולאשר ביטול תעודה במקרה הצורך

 ושר פה אחד.הצבעה : א

 פי הטבלה המצ"ב.-עלאושרה הנפקה אישור כרטיס אלקטרוני לעובדי המועצה החלטה : 

 

 "אבני חפץ"ליישוב  2020לשנת תקציב אישור עדכון  •

מ"מ גזבר המועצה ביקש את אישור מליאת המועצה לעדכון התקציב של היישוב אבני חפץ. 

שינויים החלים הן כתוצאה מנגיף התיקון הוגש ונבדק על ידי אגף כספים ויישובים. ה

 הקורונה.

 הצבעה : אושר פה אחד.

 .2020החלטה : אושר עדכון תקציב היישוב אבנ"צ לשנת 

 

 אישור הצטרפות לשירות אינטרנט בבנק הדואר •

על פי בקשת בנק הדואר ולצורך הצטרפות לשירותי האינטרנט של הבנק מתבקשת המליאה 

 לאשר את ההצטרפות לשירות הנ"ל.

 .פה אחדאושר  – צבעהה

 החלטה: אושרה הצטרפות המועצה לשירותי האינטרנט של בנק הדואר.



 

 

 מ.מ קרני שומרון –איחוד רשויות מעלה שומרון  •

כמו . למ.מ קרני שומרון שומרוןאיחוד היישוב מעלה את נושא ראש המועצה הציג למליאה 

לות של משרד הפנים שהתקיים באמצעות ועדת גבו התהליךאת ראש המועצה הציג  כן,

המו"מ בין הרשויות ואושר ע"י מפקד פיקוד המרכז. בנוסף, ראש המועצה עדכן בתהליך 

תקיים בניהול מנכ"ל המועצה. ראש המועצה ביקש לאשרר את האיחוד במליאת שה

 המועצה.

 הצבעה : אושר פה אחד

 איחוד הרשויות בין מעלה שומרון למ.מ קרני שומרון. החלטה : אושר

 

 ן ראש המועצה בנושא הקורונהעדכו •

מצב המועצה כיום בעקבות נגיף הקורונה ובכך בדבר ראש המועצה עדכן את חברי המליאה 

בנוסף עדכן ראש המועצה את  .שהמועצה מוגדרת כיום כ"ירוקה" על פי משרד הבריאות

 העל מנת להתכונן לבאות בנושא זה.  ההחברים בדבר הצעדים בהם נוקטת המועצ

 

  ושא תחבורה ציבוריתעדכון בנ •

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על זכייתה של קבוצת "תנופה" במכרז שפרסם משרד 

התחבורה לתחבורה הציבורית בשומרון. ראש המועצה עדכן כי החברה עתידה להגדיל את 

 מענה לתושבים.שתתן כמות הקווים 

 

 עדכון בנושא "עוקף חווארה" •

אה על פרסום המכרז לתחילת העבודות לכביש "עוקף ראש המועצה עדכן את חברי המלי

חווארה" וזאת במסגרת חבילת הפתרונות שגובשו בזמן שביתת הרעב שהוביל ראש 

שנים. הכביש החדש ייתן מענה רחב ועתיד  3כ  המועצה יחד עם המשפחות השכולות לפני 

 להגדיל את מספר התושבים בשומרון.

 

 

________________                                _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

        

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
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 חתימה יישוב שם 

ראש   -יוסי דגן  

 המועצה

 v שבי שומרון

 v אבני חפץ ינדיאיר ק 

 v איתמר פנחס מיכאלי 

  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 

 v חרמש ראובן מליח 

  טל מנשה יובל בוצר 

 v יצהר אוריה כהן 

 v יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי    

 v לשם חני זוסמן 

דותן-מבוא יוסי גולן   v 

  מגדלים יואב קלפר 

  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     

םעץ אפרי יניר שדה   v 

  פדואל צבי שטאובר 

 v צופים יוני סבאג 

 v קרית נטפים אלון מעטוף 

  רבבה שילה גמליאל 

 v רחלים ורד בן סעדון  



 

  ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי  

 v שערי תקוה זהבית גולדשטיין  

 v שערי תקוה רם אורפז 

  שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

 v מנכ"ל המועצה יתי רויטמן אמ 

 v מ"מ גזבר המועצה  יוסי פינץ 

 v יועמ"ש המועצה  אייל בוקובזה  

  מהנדס המועצה  יהודה אלקלעי 

 v מבקר המועצה  שייקה רוזנפלד  

 


