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 (2022/4פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 (20.07.2022תשפ"ב ) תמוז אכ"בתאריך:  שהתקיימה
 מצ"ב. -נוכחות ורשימת נושאים רשימת 

 

 מצ"ב –תב"רים בכפוף לאישור משרד הפנים  ה ועדכוןאישור פתיח .1

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

 הצבעה: אושר פה אחד.

 בכפוף לאישור משרד הפנים.ועדכון אושרו רשימות התב"רים המצ"ב לפתיחה החלטה: 

 

 מצ"ב – 2023וועדים מקומיים לשנת אישור צווי ארנונה  .2

מבוא דותן, כפר תפוח, צופים, עלי זהב,  יםהמקומי יםהארנונה של הוועד יוולאישור צ והועל

 .1.37%עדכון של  - 2023. על פי הנחיות העדכון לשנת נופים ואבני חפץ

את עליית התעריפים האוט' ע"פ  פיםמשק םעל ידי מנהלת מחלקת ארנונה וה נונבח יםווהצ

 הנחיות משרד הפנים בלבד. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

'מבוא דותן', 'כפר תפוח', 'צופים',  םייהמקומ יםהארנונה של הוועד ויצו והחלטה: אושר
  .2023לשנת , 'עלי זהב', 'נופים', 'אבני חפץ'

 

  מצ"ב –פארק שח"ק  – 2021אישור הדו"חות הכספיים לשנת  .3

 2021אביגיל שקוביצקי, המשמשת כרו"ח החברה הציגה את הדו"חות הכספיים לשנת רו"ח 

הדו"ח אושר בדירקטוריון החברה. מנכ"ל המועצה פירט יוזמות כלכליות   .מטעם החברה

 וענה על שאלות חברי המליאה בנוגע לדו"חות הכספיים.

חבר הדירקטוריון מודים לחבר הדירקטוריון היוצא מר פנחס מיכאלי ומאחלים בהצלחה ל

 הנכנס מר יחיאל שבי.

 הצבעה: אושר פה אחד

 .2021החלטה: אושרו הדו"חות הכספיים המצ"ב של פארק שח"ק לשנת 

 

 מצ"ב  – 2-ו 1עדכון פרוטוקולים ועדת השקעות רבעון  .4
 6/3/22שנערכו בתאריכים  2-ו 1 ניםרבעולועדת השקעות  ים שללאישור פרוטוקול יםמובא

 את הרכב תיק ההשקעות והתשואות השנתיות בהתאמה. הפרוטוקולים  מציגים 7/6/22-ו
 ליום קיום הועדה.

 הצבעה: אושר פה אחד
 .2-ו 1פרוטוקולים ועדת השקעות רבעון החלטה: אושרו 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מצ"ב –אישור תמיכות לתנועות מיישבות  .5

המציגה  ,04.07.2022מיום גזבר המועצה הציג את פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות 
לתנועות מיישבות הפועלות להקמת, הרחבת וליווי את המלצתה של הוועדה לחלוקת תמיכה 

מלש"ח )נכון למועד קיום  4בסך שלא יעלה על  2022יישובים בתחומי השומרון לשנת 
  ש"ח בתקציב המועצה(.מל 2-המליאה התמיכה מתוקצבת ב

"אמנה תנועת ההתיישבות של גוש אמונים", שעמדה  –הוגשה בקשה ע"י תנועה אחת
גזבר המועצה ציין כי החומר נבדק עניינית ומקצועית ע"י רו"ח מחברת מישו"ר בתבחינים. 

בפועל רק לאחר קבלת חשבות על פי הנהלים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. התמיכה תועבר 
  .2022עד לסוף שנת הכספים  2022ואישור ניהול תקין לשנת  2021מבוקר לשנת  דו"ח כספי

 יובל בוצר( –)מתנגד הצבעה: אושר 
 .2022החלטה: אושרו המלצות הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

 
 

 ארועי קיץ בשומרון .6
 .מנהלת אגף ישובים עדכנה בדבר אירועי הקיץ שהתקיימו ואלה שעוד צפויים במהלך הקיץ

האגף קיים סקר שביעות רצון וסקר נוסף שבא לבדוק אילו אומנים רוצים התושבים לראות 
 הבקשות.נעשו מאמצים לענות על כל  .בשומרון
 

 עדכונים ושונות .7

 עדכון בנושא משלחת המועצה להונגריה •
לצורך ה להונגריה אש המועצה עדכן על הפגישות שקיים במסגרת המשלחת שיצאר

במשלחת השתתפו ראש המועצה וראש . הבנייה ופיתוח קשרים עסקייםהסברה, חיזוק 

, שהוזמנו ע"י יו"ר וועדת החוקה של הפרלמנט ההונגרי. עוד ציין מטה המועצה, גד דיעי

ראש המועצה כי נשא נאום בפרלמנט וכי צפויה להגיע לשומרון משלחת של חברי פרלמנט 

 בין היתר תוצג להם הפגיעה באתרי התנ"ך.ש

שיתופי פעולה כלכליים נוספים כגון כן תאומה עם העיר הוויז והעיר בימו פגישות התקי

 אירופה.מזרח ייבוא מוצרים מהשומרון ל

 סטודנטים מצרפת ובלגיהלשומרון של עדכון בנושא משלחת  •
ראש המועצה עדכן כי בעקבות המשלחת הקודמת שיצאה לצרפת והפגישה עם יו"ר מועצת 

סטודנטים מוסלמים מצרפת ומבלגיה  40-לשומרון משלחת של כהאימאמים הגיעה 
 שביקרו במפעלים וגם נפגשו עם נפגעי טרור שעלו מצרפת.

  עם המשלחת הגיע יו"ר מועצת האימאמים בצרפת, שגם איתו הוא נפגש בפריז.
 
 
 

 
 

_______________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

  



 

   
 
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 (20.07.2022תשפ"ב ) תמוז אכ"בתאריך:  שהתקיימה

 
 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 V שבי שומרון

 V אבני חפץ יאיר קינד 

 V איתמר פנחס מיכאלי 

 V אלון מורה ציון-דוידי בן 

  ברוכין  שי גולן 

 V ברקן ברשןמאיר  

ברכה-הר דוד שרפר    

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 V חיננית  חנן ניב 

  חרמש ראובן מליחי 

 V טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר אוריה כהן 

 V יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי   V 

 V לשם עמיחי גזבר 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

  נופים איתי לזר 

  סלעית אייל פרידמן 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה-עלי זהב  נילי מרציאנו   V 

  פדואל צבי שטאובר 

 V צופים יוני סבאג 

 V קרית נטפים אלון מעטוף 

 V רבבה שילה גמליאל 

  רחלים ורד בן סעדון 

  ריחן יחיאל שבי 

 V שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

  שקד אריאל משה 

גבעת ארנון –משקיף  ברק שמואל    

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה יוסי פינץ 

המועצהסמנכ"ל  אבנר גולדשמידט   V 

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


