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 (29.12.2021תשפ"ב )כ"ה טבת בתאריך:  שהתקיימה
 
 

 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 

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

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

 הצבעה: אושר פה אחד.

 לפתיחה וסגירה בכפוף לאישור משרד הפנים. אושרו רשימות התב"רים המצ"בהחלטה: 

 

  מצ"ב – 2021 3אישור דו"ח רבעון  .2

 של המועצה לשנתשלישי גזבר המועצה הציג והסביר לחברי המליאה את דו"ח הרבעון ה

2021 .  

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 .2021המצ"ב של המועצה לשנת  3החלטה: אושר דו"ח רבעון 

 

 -בכפוף לאישור משרד הפנים  )ראשוני( 2022אישור הצעת תקציב המועצה לשנת  .3

  מצ"ב

 גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב כפי שנשלחה מראש לחברי המליאה. הגזבר התייחס

במענק  מלש"ח 3-קיטון של כ בין השאר, לאתגרי המועצה והקושי באיזון התקציב כגון

. בנוסף, עדכן הגזבר על עדכון חוק עזר הכנסות שמירה, 2022האיזון הצפוי להתקבל בשנת 

יציאה לסקר נכסים והעבודה השוטפת מול משרדי הממשלה להגדלת מענקים. מנכ"ל 

המועצה כגון פרויקט תאורת הלד ופרויקט המועצה פירט יוזמות כלכליות להגדלת הכנסות 

 .מועצה ענה לשאלות חברי המליאה בנוגע להצעת התקציבגזבר ההחשמל הסולארי. 

 זהבית גולדשטיין( –)נמנעת הצבעה: אושר 

 .בכפוף לאישור משרד הפנים )ראשוני( 2022החלטה: אושרה הצעת תקציב המועצה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  מצ"ב -וכתבי המינוי הנגזרים ממנו  2022אישור נוהל רכש לשנת  .4

המאפשר למועצה לפעול על פי נהלים  2022נוהל הרכש לשנת גזבר המועצה הציג את 

במסגרת  .מקצועיים שאושרו משפטית, בכל הנוגע להליכי רכש עד הסכומים הדורשים מכרז

 הנוהל:הנוהל הוצגו כתבי המינוי הנגזרים מ

מר עמרם טל, המוסמך בין השאר ובנוסף מטעם  -מנהל הרכש כהגדרתו וסמכויותיו בחוק     -

 ה.ועצה אף לחתום על הזמנות עבודראש המ

מר אייל גרשוני יקבל את סמכויותיו של מנהל הרכש במצבים בהם לא  -מנהל התפעול -   

 על.תהיה זמינות של מנהל הרכש בפו

מנהל הרכש, מנכ"ל המועצה וגזבר  -ועדת רכש, טובין, שירותים, התקשרויות ובלאי   -

  .המועצה או נציג/ים מטעמם

  .פה אחדהצבעה: אושר 

 .אושר נוהל הרכש וכתבי המינוי הנגזרים ממנו כפי שהוצג ע"י גזבר המועצההחלטה: 

 

 אישור מורשי חתימה מטעם המועצה .5

  .הובאו לאישור מורשי החתימה מטעם המועצה

  .נבחרים: יוסי דגן, ראש המועצה / דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה

 ., גזבר יוסי פינץגזברות: 

  .פה אחדהצבעה: אושר 

 .אושרו מורשי החתימה מטעם המועצה כפי שהוצגו לעילהחלטה: 

 

 מצ"ב – 1202אישור חלוקת תמיכות לשנת  .6

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

גזבר המועצה  ₪.אלפי  400בסך שלא יעלה על  2021תמיכה לישיבות לשנת הוועדה לחלוקת 

ע"י רו"ח מחברת מישו"ר חשבות על פי הנהלים  החומר נבדק עניינית ומקצועיתציין כי 

 .20.12.21בכפוף להשלמת החסרים עד לתאריך התמיכה תועבר בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

 רמי אורפז( –)נמנע הצבעה: אושר 

 .2021אושרו המלצות הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת החלטה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מצ"ב. –אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך תשפ"ב .7

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

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 

 מצ"ב - 2022ת אישור הצעות תקציבי יישובים לשנ .8

באגף יישובים ובגזברות  ו, שנבדק2022ת לשנ הלןל יםהישוב יתקציבגזבר המועצה הציג את 

 לאישור מליאת המועצה: ם מליאה טרם העלאתהלעיון חברי  והמועצה ונשלח

 .2021לשנת  אלש"ח 282 בסךעדכון תקציב  – שערי תקווה .1

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. -איתמר  .2

 עד מקומי ואגודה שיתופית.תקציב וו –אלון מורה  .3

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –ברקן  .4

 תקציב אגודה שיתופית. –גבעת ארנון  .5

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –חרמש  .6

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –יקיר  .7

 תקציב אגודה שיתופית. –לשם  .8

 .תקציב וועד מקומי –נופים  .9

 מקומי ואגודה שיתופית.תקציב וועד  –עלי זהב  .10

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –ענב  .11

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –פדואל  .12

 .תקציב וועד מקומי –צופים  .13

 .תקציב וועד מקומי –רבבה  .14

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –רחלים/נופי נחמיה  .15

 תקציב וועד מקומי ואגודה שיתופית. –ריחן  .16

 וועד מקומי ואגודה שיתופית. תקציב -שקד  .17

 הצבעה: אושר פה אחד.

 פי הטבלה המצ"ב.-על 2022ת אושרו הצעות התקציב של היישובים לעיל לשנ החלטה:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  מצ"ב –פארק שח"ק  – 2020אישור דו"חות כספיים בתאגידים לשנת  .9

 2020, המשמשת כרו"ח החברה הציגה את הדו"חות הכספיים לשנת רו"ח אביגיל שקוביצקי

 מטעם החברה. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 .2020החלטה: אושרו הדו"חות הכספיים המצ"ב של פארק שח"ק לשנת 

 

  מצ"ב –אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה  .10

 50% -ב וקו סניקה בישוב איתמר לתכנון מט"ש 2059/112015בקשה להגדלת היקף חוזה מס' 

בעקבות הצורך להגדיל את תכנון המט"ש כדי לקלוט גם את שפכי מחנה  מערך ההתקשרות

( לכללי המועצות האזוריות)מכרזים(, בסמכות מליאת 7)3. בהתאם להוראות סעיף חורון

 מערך ההתקשרות. 50%ועד  25%המועצה לאשר הגדלת הסכם בערך של מעל 

 יובל בוצר( –נמנע )הצבעה: אושר 

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

 

 קמין עצים בבתים –איכות הסביבה   .11

אורפז המשמש כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה מעלה לידיעת חברי  מיחבר המליאה ר

המליאה את הרצון לצמצום השימוש בקמין עץ ביישובי המועצה באמצעות חוק עזר וקמפיין 

השתתפו בדיון ושאלו שאלות. חברי המליאה הודו  הסברה על הנזק הבריאותי. חברי המליאה

רמי אורפז אמר הציג נתונים ותקן אירופאי. ביקשו ל לרמי אורפז על הצגת הנושא החשוב וכן

 הודגש כי הנושא אינו מתוקצב.שיציג בדיונים הבאים את התקנים לאחר בדיקה נוספת. 

 

 עדכונים ושונות .12

 דו יומי – אישור השתלמות לחברי מליאה •
יומית לחברי -השתלמות דומנכ"ל המועצה מעלה לאישור חברי המליאה את קיומה של 

 באישור היועמ"ש. 7-8.1.22-בתאריך ה המליאה
 (זהבית גולדשטיין – מתנגדת) הצבעה: אושר

 .יומית לחברי המליאה-השתלמות דוהחלטה: אושר קיומה של 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

לתקנון המועצות האזוריות)יהודה )א( 59אישור העברת מקרקעין בהתאם להוראות סעיף  •
 שערי תקווה – 1979והשומרון(, תשל"ט 

למועצה האזורית שומרון זכויות חכירה מהוונות בשלושה מגרשים דו משפחתיים המצויים 
להעברת זכויות החכירה בכל  4/21בישוב שערי תקווה. המועצה ערכה מכרז פומבי מס 

התקבלה החלטת וועדת  8.11.21יחידות דיור בסה"כ( וביום  6אחת מיחידות הדיור)
שתי הצעות שהוגשו במכרז ונמצאו כשירות לדיון.  המכרזים להמליץ בפני ראש המועצה על

 .8.11.21ראש המועצה אימץ את המלצות הוועדה ביום 
שנים(  5-העברת זכויות מקרקעין של רשות מקומית)לרבות זכויות חכירה של למעלה מ

מחייבת אישור מליאת המועצה ברוב חבריה וכן את אישור הממונה, כתנאי לתוקפו החוקי 
ה. עם אישור מליאת המועצה, תועבר בקשה לאישור העברת הזכויות על של הסכם ההעבר

 ידי הממונה על איו"ש במשרד הפנים.
 הצבעה: אושר פה אחד

 הבאים: ןהחלטה: המועצה מאשרת את העברת זכויות החכירה במקרקעי
מ"ר מס' תיק  275בגודל  28ומהווה חלק ממגרש  28Bקרקע ליח"ד המסומנת  .א

 א.70138267והמנהל האזרחי ברשות מקרקעי ישראל 
 .034180612יובל דנה ת.ז ,  033466855יובל יקיר ת.ז הרוכשים: 

מ"ר מס' תיק  247בגודל  20Aומהווה חלק ממגרש  20A2קרקע ליח"ד המסומנת  .ב
 א.70138259ברשות מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי 

 .043141001מיכאל כהן ת.ז ,  061509352שרית כהן ת.ז הרוכשים: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________                  _____________ 

 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    
  



 

   
 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 

 (29.12.2021כ"ה טבת תשפ"ב ) בתאריך: שהתקיימה
 

 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 V שבי שומרון

חפץ אבני יאיר קינד    

 V איתמר פנחס מיכאלי 

  אלון מורה ציון-דוידי בן 

  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 

 V יצהר אוריה כהן 

  יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר העברידוד     

  לשם עמיחי גזבר 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

 V נופים איתי לזר 

 V סלעית אייל פרידמן 

 V ענב שבלב דוד 

משקיפה-עלי זהב  נילי מרציאנו   V 

 V עץ אפרים יניר שדה 

  פדואל צבי שטאובר 

 V צופים יוני סבאג 

 V קרית נטפים אלון מעטוף 

 V רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן יחיאל שבי 

 V 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   V 

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון   V 

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה יוסי פינץ 

המועצהסמנכ"ל  אבנר גולדשמידט   V 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


