
 

  
 
 

 (2021/7ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 (03.11.2021) בתשפ" חשון כ"חבתאריך:  ,המליאה בברקן םבאול  שהתקיימה
 
 

 

 החלטה הנושא מס'

 אחד אושר פה מצ"ב – 2020אישור דו"חות כספיים מתנ"ס שומרון לשנת  .1

2. 
 מצ"ב. -אישור פתיחה ועדכון תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים 

 אושר פה אחד

 
 אושר מצ"ב - חוק עזר אגרת מבני ציבור בכפוף לאישור משרד הפניםעדכון אישור  .3

 אושר פה אחד מצ"ב – 2021לשנת  אישור תקציבי יישובים .4

 -בכפוף לאישור משרד הפנים  2022אישור מסגרות אשראי וערבויות לשנת  .5
 מצ"ב

 פה אחד אושר

 אושר פה אחד מצ"ב – אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה .6

 אושר פה אחד מצ"ב – 2018/2019/2020אישור דו"חות ביקורת/מבקר פנים לשנים  .7

 אושר פה אחד אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי .8

 אושר פה אחד אישור עדכון מינויים נציגי המועצה בתאגידים .9

 אושר פה אחד הקצאת קרקע למעון יום שיקומי ברוכיןתבחינים לאישור  .10

 
11. 

 עדכונים ושונות:
 לארצות הבריתעדכון בנושא משלחת המועצה  -

 עץ אפרים-הקמת מועצה מקומית שערי תקווהעדכון  -

 טרור אקולוגי -

 חיבור השפד"ן -

 

 
 

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   
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 (1202/7פרוטוקול ישיבת מליאה )
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 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב – 2020אישור דו"חות כספיים מתנ"ס שומרון לשנת  .1

כרו"ח המבקר של המתנ"ס הציג את הדו"חות הכספיים לשנת נוי, המשמש -רו"ח מאיר הר

הציגה את פעילות מנהלת מחלקת ליווי יישובים, רחלי ליבמן,  מטעם המתנ"ס. 2020

ענתה לשאלות חברי המליאה ביחס לדו"ח המוצג וכן על כלל ו 2020-2021המתנ"ס לשנים 

 פעילות המתנ"ס.

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 .2020של מתנ"ס שומרון לשנת  המצ"ב הכספיים החלטה: אושרו הדו"חות

 

 מצ"ב –תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים  ועדכוןפתיחה אישור  .2

 .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 - חוק עזר אגרת מבני ציבור בכפוף לאישור משרד הפניםעדכון אישור  .3

ואת דברי  אגרת מבני ציבורחוק העזר העדכון לחברי המליאה את להמועצה הציג  גזבר

אחיד לכלל יישובי המועצה מאחר וקיימת שונות אינו תעריף העוד הובהר כי  .עדכוןההסבר ל

 שנים. 5תב"עות קיימות ומעודכן כל בין היישובים וכי התעריף מתבסס על 

המועצה לעדכן את התעריפים הקבועים בתוספת השנייה ביישובים  העדכון מבקשתבמסגרת 

 .'שערי תקווה', 'עץ אפרים', 'ענב', 'אבני חפץ'

 יועמ"ש המועצה ענה לשאלות חברי המליאה ביחס לעדכון המוצג.

משרד הפנים באמצעות חברת  להוראותבהתאם  חושבוהעזר המוצע  שבחוק אגרותתעריפי ה

מישו"ר חשבות ויעוץ אשר המוא"ז שכרה לתכלית זו, והם אושרו ע"י חברת ג'יגה כלכלה 

 .שהינה הגוף המוסמך ע"י משרד הפנים לבדיקת התעריפים ואישורם –וניהול בע"מ 

 (יאיר קינד –)נגד הצבעה: אושר 

ועדכון המצ"ב  2021 –שפ"ב הת אגרת מבני ציבורחוק העזר  עדכון אושרהחלטה: 

 יפים הקבועים בישובים 'שערי תקווה', 'עץ אפרים', 'ענב', 'אבני חפץ'.רהתע

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מצ"ב - 2021אישור הצעות תקציבי יישובים לשנת  .4

, שנבדק באגף יישובים ובגזברות 2021 לשנת הלןל תקציב הישובגזבר המועצה הציג את 

 לאישור מליאת המועצה:  והעלאת לעיון חברי מליאה טרם המועצה ונשלח

 אלש"ח. 88עדכון תקציב של  – סלעית .1

 הצבעה: אושר פה אחד.

 פי הטבלה המצ"ב.-על 2021לעיל לשנת  שובהתקציב של הי אושר עדכוןהחלטה: 

 

 בכפוף לאישור משרד הפנים 2022אישור מסגרות אשראי וערבויות לשנת  .5

לפי  2022מועצה לשנת השראי וערבויות גזבר המועצה הציג לאישור המליאה את מסגרות א

 מאמין המסמך המצ"ב. גזבר המועצה הסביר כי אישור המסגרות הינו ליתר בטחון וכי הוא

  .לא יהיה צורך להשתמש במסגרות אלו. אך יחד עם זאת חשוב להחזיק בהן לעת הצורךש

  .הצבעה: אושר פה אחד

 .בכפוף לאישור משרד הפנים 2021החלטה: אושרו מסגרות האשראי והערבויות לשנת 

 

  מצ"ב –אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה  .6

 -לעבודות תיעול וניקוז ביישוב שבי שומרון ב 4827/012021בקשה להגדלת היקף חוזה מס' 

( לכללי המועצות האזוריות)מכרזים(, 7)3מערך ההתקשרות. בהתאם להוראות סעיף  49.3%

מערך  50%ועד  25%הגדלת הסכם בערך של מעל אשר בסמכות מליאת המועצה ל

 .ההתקשרות

 הצבעה: אושר פה אחד.

 המועצה. מנכ"לע"י  הבסמכות המליאה כפי שהוצגה ההתקשרות לעיל החלטה: אושר

 

 מצ"ב – 2018/2019/2020אישור דו"חות ביקורת/מבקר פנים לשנים  .7

 2018/2019/2020לשנים ביקורת הפנים  "חותסקר בפני חברי המליאה את דו מבקר המועצה

 .לראש המועצה ולעיונם, כפי שהוגש ושנשלח

בנושאים רישוי עסקים ותוספת כ"א ואמצעים, חופש המידע עסק  2018דוח הביקורת לשנת 

פרוטוקול הוקרא והאצת העלאת נושא תכנון ובניה לאתר המועצה, מלגות ובית הספר יקיר. 

, הסוקר את דוח 2018בעניין דו"ח מבקר המועצה לשנת  2.11.21ישיבת וועדת ביקורת מיום 

 . מצ"ב – 2018הביקורת מנקודת מבט הוועדה וקורא לחברי המליאה לאמץ את הדוח לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

עסק בנושאים הבאים: ביצוע בקרות על בתי הספר ע"י אגף  2019לשנת  דו"ח הביקורת

ין שימוש בכספי אגרת שמירה, מנגנון גביה החינוך, בדיקות עומק והדרכה לישובים בג

והוספת כ"א לאכיפה הסביבתית והנחות במיסי וועדים מקומיים בדגש על מנגנון הפעולות 

בעניין דו"ח מבקר  2.11.21פרוטוקול ישיבת וועדת ביקורת מיום הוקרא להנחות על פי חוק. 

וקורא לחברי המליאה , הסוקר את דוח הביקורת מנקודת מבט הוועדה 2019המועצה לשנת 

 .מצ"ב – 2019לאמץ את הדוח לשנת 

ות בהוספת כ"א באכיפה וטרינרית והחשי עסק בנושאים הבאים: 2020דו"ח הביקורת לשנת 

לאכיפה וגביה של קנסות, נגיף הקורונה בדגש על אכיפה והנחיות ראש המועצה ליישום 

ההמלצות, היערכות המועצה לחירום בדגש על המעבר משגרה לחירום. הוקרא פרוטוקול 

את דוח הסוקר  2021בעניין דו"ח מבקר המועצה לשנת  2.11.21ישיבת וועדת ביקורת מיום 

 .מצ"ב – 2020ת מבט הוועדה וקורא לחברי המליאה לאמץ את הדוח לשנת הביקורת מנקוד

  .הצבעה: אושר פה אחד

והתייחסות  2018/2019/2020לשנים ביקורת מבקר פנים המועצה  "חותהחלטה: אושרו דו

 .מצ"ב –יו"ר הוועדה 

 

 אישור וועדת ביקורת לוועד מקומי .8

הובא לאישור המליאה מינוי חבר בוועדת הביקורת של הוועד המקומי נופים כפי שנדון 

. הוועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר את 2.11.21ועדת הביקורת מיום ובישיבת 

 מועמדותו של מר שילה אנקור לכהן בוועדת הביקורת של הוועד המקומי נופים.

  .הצבעה: אושר פה אחד

 הביקורת המועצתית כפי שהוצגו ע"י חבר וועדת הביקורת.עדת וו המלצותהחלטה: אושרו 

 

 אישור עדכון מינויים נציגי המועצה בתאגידים .9

  :המועצה העלה לאישור את המינויים הבאים ראש

אישור מינוי הגב' סיגל . הגב' דינה ישורון ומר דוד אביטל כנציגי ציבור למתנ"סאישור מינוי 

  .בהנהלת המתנ"סכהן כנציגת עובדים בכירים 

מועמדותם נבדקה ואושרה ע"י היועץ המשפטי בהתאם לכללי הכשירות של משרד הפנים 

 למועמדים.

  .הצבעה: אושר פה אחד

 .בתאגידים עירוניים נציגי המועצההחלטה: אושר מינוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הקצאת קרקע למעון יום שיקומי ברוכיןתבחינים לאישור   .10

בהתאם להוראות נוהל הקצאת מבנים ומקרקעין ללא תמורה וחוזרי מנכ"ל המתעדכנים 

 150תב"ע  1002מובאת לאישור המליאה בקשה לאישור תבחינים עבור מגרש מעת לעת, 

פיקוח מעון יום שיקומי שישרת את כלל יישובי המועצה ויהיה כפוף ל למטרתבישוב ברוכין, 

 משרד הרווחה.המועצה ו

בחינים יאפשר למועצה לקבל ולדון בבקשות קיימות או חדשות להקצאת הקרקע אישור הת

או חלקים ממנה, לשימושים הקיימים או לשימושים חדשים התואמים את הפרוגרמה 

 והתבחינים.

  .הצבעה: אושר פה אחד

 בישוב ברוכין עבור מעון יום שיקומי. 150תב"ע  1002שרו התבחינים למגרש החלטה: או

 

 ושונותעדכונים  .11

 עדכון בנושא משלחת המועצה לארצות הברית •
לצורך  ארצות הבריתראש המועצה עדכן על הפגישות שקיים במסגרת המשלחת שיצאה ל

עם הקהילה קשרים ו ופיתוח קשרים עסקיים חידוש הקשרים עם הממשל, חיזוק הבנייה

הנסיעה . במהלך וראש מטה המועצה, גד דיעי. במשלחת השתתפו ראש המועצה היהודית

חברים בקונגרס ובסנאט, עם מושל  20-למעלה מימים נפגשה המשלחת עם  10שארכה 

 גורמים בקהילה היהודית ואנשי עסקים.טנסי ועם 

 עץ אפרים-עדכון הקמת מועצה מקומית שערי תקווה •
לבחינת הקמת מועצה  הגיאוגרפית מטעם משרד הפנים הוועדהראש המועצה עדכן כי 

ץ אפרים בשיתוף משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, משרד ע-מקומית שערי תקווה

 . הביטחון ומשרד האוצר קיבלה הנחיה לדון בנושא מחדש

 טרור אקולוגי •
 ראש המועצה עדכן כי בכוונתו לקיים דיון רחב בנושא הטרור האקולוגי.

 חיבור השפד"ן •
 ראש המועצה עדכן כי יקבע סיור עם נציב המים בנושא חיבור השפד"ן.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

  



 

 

   
 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 

 (03.11.2021כ"ח חשון תשפ"ב ) בתאריך:, באולם המליאה בברקןשהתקיימה 
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 V שבי שומרון

 V אבני חפץ קינדיאיר  

  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 

  טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר אוריה כהן 

  יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי    

  לשם עמיחי גזבר 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

  נופים איתי לזר 

  סלעית אייל פרידמן 

 V ענב שבלב דוד 

משקיפה-עלי זהב  נילי מרציאנו    

 V עץ אפרים יניר שדה 

  פדואל צבי שטאובר 

 V צופים יוני סבאג 

נטפיםקרית  אלון מעטוף   V 

 V רבבה שילה גמליאל 

  רחלים ורד בן סעדון 

 V ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

 V שערי תקוה זהבית גולדשטיין 

 V שערי תקוה רם אורפז 

  שערי תקוה הראל חסון 

 V שקד אריאל משה 

גבעת ארנון –משקיף  ברק שמואל    

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה יוסי פינץ 

 V יועמ"ש המועצה אבי רפאלי 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 V מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


