
 

 
 
 

 (2021/6ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 (06.10.2021) בתשפ" תשרי ל'בתאריך:  ,המליאה בברקן םבאול  שהתקיימה
 
 

 

 החלטה הנושא מס'

 אושר פה אחד מצ"ב. - רים בכפוף לאישור משרד הפנים"תב ה ועדכוןפתיח אישור .1

 
 מצ"ב - אישור חוקי עזר )תיעול+שצ"פ( בכפוף לאישור משרד הפנים .2

 אושר

 
 מצ"ב. – לוועדים המקומיים 2022צווי ארנונה לשנת  אישור .3

 
 אושר פה אחד

 אושר פה אחד מצ"ב. –אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך תשפ"ב .4

 פה אחד אושר מצ"ב –ביצוע מול תקציב  2021)חציון(  2אישור דו"ח רבעון  .5

 אושר פה אחד מצ"ב  – 2021אישור חלוקת תמיכות לשנת  .6

 
11. 

 עדכונים ושונות:
 מרכז ההנצחה הלאומי לידיעת הארץ לזכרו של רחבעם זאבי -

 אינטרנט מהיר בישובים -

 שבת גיבוש חברי מליאה -

 טרור אקולוגי -

 אושר פה אחד –סגן ללא שכר אישור מינוי  -

 אושר פה אחד –אישור מינוי ממלא מקום ראש המועצה  -

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה         יועמ"ש  המועצה   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 (1202/6פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 (06.10.2021ל' תשרי תשפ"ב )בתאריך:  באולם המליאה בברקן,  שהתקיימה
 
 

 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

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

 .עדכוןגזבר המועצה הציג לחברי המליאה את רשימת התב"רים לפתיחה ו

 הצבעה: אושר פה אחד.

 בכפוף לאישור משרד הפנים. עדכוןופתיחה אושרו רשימות התב"רים המצ"ב להחלטה: 

 

 מצ"ב - משרד הפניםאישור חוקי עזר )תיעול+שצ"פ( בכפוף לאישור  .2

ראש המועצה הציג והביא לאישור חברי המליאה את חוקי העזר תיעול ושטחים ציבוריים 

 פתוחים ואת דברי ההסבר לחוקים.

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

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

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

לפי המודל המאושר בחוזר  חושבו )תיעול ושצ"פ( יםהעזר המוצע ישבחוק יםתעריפי ההיטל

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

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

 .לבדיקת התעריפים ואישורם

ראש המועצה והגזבר הסבירו לחברי המליאה את חשיבות החוק בין השאר בהיבט של מניעת 

 וקרה"(.הקמת שכונות ללא תשתיות וחשיפה לתביעות משפטיות)בג"צ "דירות י

 פנחס מיכאלי( –שי גולן, נמנע  –)נגד הצבעה: אושר 

 2021 –תיעול ושטחים ציבוריים פתוחים התשפ"ב אושרו חוקי העזר החלטה: 

 

 

 מצ"ב –לוועדים המקומיים  2202אישור צווי ארנונה לשנת  .3

 - 2022. על פי הנחיות העדכון לשנת הוועד המקומי נופיםהועלה לאישור צו הארנונה של 

 .1.9%עדכון של 

את עליית התעריפים האוט' ע"פ הנחיות  והוא משקףעל ידי מנהלת מחלקת ארנונה  הצו נבחן

 משרד הפנים בלבד. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2022לשנת צו הארנונה של הוועד המקומי 'נופים'  החלטה: אושר

  



 

 

 

 מצ"ב. –אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך תשפ"ב .4

ה החתימה העדכנית במוסדות החינוך הציג והעלה לאישור את רשימת מורשגזבר המועצה 

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 אושרו שמות מורשה החתימה על פי הטבלה המצ"ב.החלטה: 

 

  מצ"ב –ביצוע מול תקציב  2021)חציון(  2אישור דו"ח רבעון  .5

  . 2021 השני של המועצה לשנתגזבר המועצה הציג והסביר לחברי המליאה את דו"ח הרבעון 

  אושר פה אחד.הצבעה: 

 .2021המצ"ב של המועצה לשנת  2אושר דו"ח רבעון החלטה: 

 

 מצ"ב – 2021אישור חלוקת תמיכות לשנת  .6

גזבר המועצה הציג את פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות המציגה את המלצתה של 

להקמת, הרחבת וליווי יישובים לתנועות מיישבות הפועלות הוועדה לחלוקת תמיכות 

בדבר האפשרות להגשת הודעה   .₪ מיליון  6בסך שלא יעלה על  2021בתחומי השומרון לשנת 

פורסמה בפומבי בעיתונות  2020בקשות לקבלת תמיכה ע"פ התבחינים שאושרו בשנת 

"אמנה תנועת ההתיישבות  –הארצית ובאתר המועצה כנדרש. הוגשה בקשה ע"י תנועה אחת 

ע"י רו"ח מחברת  החומר נבדק עניינית ומקצועיתגזבר המועצה ציין כי ל גוש אמונים". ש

התמיכה תועבר בפועל רק לאחר מישו"ר חשבות על פי הנהלים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

  .2021עד לסוף שנת הכספים  2020קבלת דו"ח כספי מבוקר לשנת 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2021לשנת  עדה המקצועית לתמיכותהמלצות הוואושרו החלטה: 

 

 

 עדכונים ושונות .7

 מרכז ההנצחה הלאומי לידיעת הארץ לזכרו של רחבעם זאבי •
ראש המועצה עדכן כי היום החלו העבודות בשטח לבניית מרכז ההנצחה לזכרו של רחבעם 

 .זאבי

 ר בישוביםיאינטרנט מה •
השלישי מבין הישובים ראש המועצה עדכן כי העבודות להתקנת אינטרנט מהיר בישוב 

שהצטרפו לפרויקט הינן בעיצומן והצפי להשלמת העבודות בכלל הישובים הוא פחות 

 משנה.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שבת גיבוש חברי מליאה •
  לשבת גיבוש עבור חברי המליאה.התקבל אישור היועץ המשפטי 

 

 טרור אקולוגי •
חבר המליאה רם אורפז משערי תקווה ביקש לעדכן בנושא הטרור האקולוגי המתבטא 

שנמשכות ימים ארוכים וקריאות מואזין בווליום גבוה. חברי המליאה בשריפות אשפה 
 ביקשו לקיים דיון בפורום רחב עם המנהל האזרחי ואגף ישובים.

 

 סגן ראש המועצה בתואראישור  •
לסגן ראש  יאיר קינדראש המועצה ביקש להביא לאישור מליאת המועצה את חבר המליאה 

יכהן כסגן  יאיר קינד  .לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו 15המועצה בתואר מכוח סעיף 
ראש המועצה   .פנחס מיכאלישל  ובמקומ רפואת החירוםלראש המועצה האחראי על תחום 

 .רבות לקידום השומרוןשפעל  לפנחס מיכאליביקש להודות 
 הצבעה: אושר פה אחד.

 .אושרה החלפת סגן ראש המועצה כפי שהוצגה על ידי ראש המועצההחלטה: 

 

 ראש המועצה ל משנהאישור מינוי  •
יוסי גולן שכיהן בעבר כסגן ראש ראש המועצה ביקש להביא לאישור מליאת המועצה את 

 .לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו 15ראש המועצה מכוח סעיף ל כמשנההמועצה, 
 הצבעה: אושר פה אחד.

 .ראש המועצה כפי שהוצג על ידי ראש המועצה אושר מינוי ממלא מקוםהחלטה: 

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    



 

        
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 (06.10.2021ל' תשרי תשפ"ב ) בתאריך:, באולם המליאה בברקןשהתקיימה 

 
 חתימה 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 שרפרדוד     

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 V חיננית  חנן ניב 

  חרמש יחיאל מצקין 

  טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר אוריה כהן 

  יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי    

 V לשם עמיחי גזבר 

דותן-מבוא יוסי גולן   V 

  מגדלים יואב קלפר 

 V נופים איתי לזר 

  סלעית אייל פרידמן 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה- עלי זהב נילי מרציאנו    

  עץ אפרים השד יניר 

  פדואל צבי שטאובר 

  צופים יוני סבאג 

  קרית נטפים אלון מעטוף 

  רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

 V ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

  שערי תקוה גולדשטייןזהבית  

 V שערי תקוה רם אורפז 

 V שערי תקוה הראל חסון 

  שקד אריאל משה 

גבעת ארנון –משקיף  ברק שמואל   V 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון   V 

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה יוסי פינץ 

  יועמ"ש המועצה עמיחי ויינברגר 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


