
 

 
 
 

 (2022/5ריכוז החלטות ישיבת מליאה )
 

 (08.08.2022) בתשפ" אב א"יבתאריך:  שהתקיימה
 
 

 

 החלטה הנושא מס'

 אושר פה אחד מצ"ב - חתימה מוסדות חינוך יאישור מורש .1

)א( לתקנון המועצות 59אישור העברת מקרקעין בהתאם להוראות סעיף  .2
 מצ"ב –שערי תקווה  – 1979האזוריות)יהודה והשומרון(, תשל"ט 

 אושר פה אחד

 אושר מצ"ב –אישור תקציב ליגה לאומית  .3

 
4. 

 עדכונים ושונות:
 אושר פה אחד –מצ"ב  –אישור שמות רחובות ביישוב אבני חפץ  -

 מצ"ב  -אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה - -
 אושר פה אחד -

 עדכון בנושא מסגרת טיסה לצורכי פעילויות הסברה וקליטת עלייה  -
 אושר פה אחד -

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________                  _____________ 
 ראש המועצה         יועמ"ש  המועצה   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 (2022/5פרוטוקול ישיבת מליאה )
 

 (08.08.2022)י"א אב תשפ"ב בתאריך:  שהתקיימה
 מצ"ב. -רשימת נוכחות ורשימת נושאים 

 

 מצ"ב. –אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך  .1

מנכ"ל המועצה הציג והעלה לאישור את רשימת מורשי החתימה העדכנית במוסדות החינוך 

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 

)א( לתקנון המועצות 59אישור העברת מקרקעין בהתאם להוראות סעיף  .2
 שערי תקווה – 1979האזוריות)יהודה והשומרון(, תשל"ט 

למועצה האזורית שומרון זכויות חכירה מהוונות בשלושה מגרשים דו משפחתיים המצויים 
 יח"ד. 6בישוב שערי תקווה, לבניית 

 
 ם במסגרת המכרזים הקודמים שערכה המועצה. שלוש מבין יחידות הדיור הועברו לזוכי

 
להעברת זכויות החכירה בכל אחת מיחידות  14/22המועצה ערכה מכרז פומבי נוסף מס' 

התקבלה החלטת וועדת המכרזים להמליץ  25.07.2022יחידות דיור בסה"כ( וביום  3הדיור )
 צאו כשירות לדיון. בפני ראש המועצה על שלוש ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשו במכרז ונמ

 
 .25.07.2022ראש המועצה אימץ את המלצות הוועדה ביום 

 
מצורפת חוו"ד היועץ המשפטי וסקירה בדבר תקינות ההליך, חובות וסמכויות מליאת 

 המועצה לאשר את העברת הזכויות בעקבות הליך המכרז. 
 

הממונה על איו"ש ידי -ת עליועם אישור מליאת המועצה, תועבר בקשה לאישור העברת הזכו
 במשרד הפנים, כאמור.

 
 הצבעה: אושר פה אחד

 ת החכירה במקרקעין הבאים:יוהחלטה: המועצה מאשרת את העברת זכו
מ"ר מס' תיק ברשות  277בגודל  1ומהווה חלק ממגרש  1A קרקע ליח"ד המסומנת .א

 א.70135842מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי 
 הרוכשים: 

 
 064988090ת.ז.   מנחם לנדאו

 
מ"ר מס' תיק ברשות  276בגודל  1ומהווה חלק ממגרש  1Bקרקע ליח"ד המסומנת  .ב

 א.70135842מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי 
 הרוכשים: 

 
 064988090מנחם לנדאו  ת.ז. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

מ"ר מס' תיק ברשות  222בגודל  28ומהווה חלק ממגרש  28Aקרקע ליח"ד המסומנת  .ג
 א.70138267מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי 

 הרוכשים: 
 

 514279751נווה עופרים בע"מ  ח.פ  
 

  
 מצ"ב – אישור תקציב ליגה לאומית .3

 1.6מועצה אזורית שומרון מתכוונת לתקצב את קבוצת הכדורסל אליצור שומרון בסך של 

 25%. היות והבקרה התקציבית מבקשת ערבות אוטונומית של 2022/23בעונת ₪ מיליון 

₪( )מיליון ושש מאות אלפי ₪  1,600,000מתקציב הקבוצה ותקציב הקבוצה עתיד לעמוד על 

נוספים מתקציב המתנ"ס נדרשת ₪( )ארבע מאות אלפי ₪  400,000 -מתקציב המועצה ו

 ₪(. )חמש מאות אלפי₪  500,000המועצה לאשר ערבות של 

בנוסף, עומדים לגייס חסויות/תרומות על מנת להקטין את הסכום הנדרש, הסכום שמאושר 

 הוא הסכום המקסימלי.

 (מאיר ברשן –ורד בן סעדון , נמנע  – ת)מתנגדהצבעה: אושר 
 תקציב ליגה לאומית קבוצת הכדורסל אליצור שומרון והערבות שנקבעה. החלטה: אושר

 
 דכונים ושונותע .4

 מצ"ב –אישור שמות רחובות ביישוב אבני חפץ  •

הובאה לאישור המליאה רשימת שמות הרחובות ביישוב אבני חפץ, כפי שאושרה ע"י היישוב 

 אבני חפץ.

 הצבעה: אושר פה אחד
 מצ"ב. –החלטה: אושרו שמות הרחובות שהוצגו ביישוב אבני חפץ 

 

  מצ"ב –אישור חוזים והתקשרויות בסמכות מליאת המועצה  •

אדריכלי כולל יועצים למרכז התפתחות לתכנון  5083/052022בקשה להגדלת היקף חוזה מס' 

( וועדת התקשרויות עם מומחים , מיום 8) 3הילד ברקן על סמך פטור ממכרז לפי סעיף 

בהגדלת היקף העבודות מול ספק  מערך ההתקשרות בעקבות הצורך 50% -ב, 02/05/2022

)מכרזים(, בסמכות מליאת  ( לכללי המועצות האזוריות7)3בהתאם להוראות סעיף זה. 

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

 .50% -הגדלת היקף ההסכם ב 

 פה אחדהצבעה: אושר 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ושא מסגרת טיסה לצורכי פעילויות הסברה וקליטת עלייהעדכון בנ •

ראש המועצה הציג למליאת המועצה את המתארים בהם פועלת המועצה בנושא האסטרטגי 

  .בארץ ובחו"ל

, החרמת המוצרים ונגד הלחצים על הבניה,  D.S B.-המועצה פועלת בהסברה נגד ה –הסברה 

ומצביעי דעת קהל מחו"ל כדי לשנות את תפיסת התודעה  הרווחת  פועלת להבאת פולטיקאים

בנושא ההתיישבות בשומרון, פועלת בהצלחה להכנת חוק החרם במדינות שונות ולהקמת 

קבוצות בקונגרס האמריקאי ברחבי העולם לחתימת הערים התאומות וליצירת חיבורים 

 החרם ופועלת להבאת ונגד חוקלשיווק מוצרים מהשומרון למדינות בעולם. פועלת 

פוליטיקאים ואח"מים מחו"ל ומהארץ בכדי להוביל את תפיסת התודעה הרווחת על 

 .ההתיישבות

משפחות  11בשנה זו אנו זוכים לקלוט  משפחות מאוקראינה, שמצטרפות ל –קליטת עלייה 

אף  -משפחות שעלו לישראל מצרפת בשנים האחרונות 80שקלטנו מצרפת הקיץ הזה )מעל 

פרויקט קליטת עלייה לא חזרה לצרפת, הצלחה חסרת תקדים בקליטת עלייה.  משפחה

מהווה פרויקט דגל בעבודת המועצה בשנים האחרונות ופועל בשיתוף פעולה עם ארגונים 

 80מעל שהצטרפו למאוקראינה משפחות  3בשנה זו זכינו לקלוט עוד . וקהילות יהודיות

 .המשפחות שעלו לישראל בשנים האחרונות

 לסייע בחיבור בין יישובים לקהילות פעלה המועצההאחרונות  שניםב–  בורים בין קהילותחי

בדגש על שיתופי  ברחבי העולם,  גויסו מליונים רבים לטובת פרויקטים ברחבי השומרון

  פעולה בנושאי תעשיה וחקלאות.

קש את אישור חברי המליאה בהתאם להוראות משרד הפנים לחדש את מבראש המועצה 

מסגרת התקציב הייעודית ל"נוהל אישור יציאה לחו"ל" כפי שהוצג לחברי המליאה ואושר 

  צה. על ידי יועמ"ש המוע

  .הצבעה : אושר פה אחד
החלטה: אושרה בקשת ראש המועצה לאישור מסגרת התקציב בהתאם לנוהל אישור 

 צה.לחו"ל שאושר על ידי יועמ"ש המועיציאה 
 
 

 
 

_______________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

  



 

   
 
 
 

 חברי מליאת המועצה -רשימת נוכחות 
 (08.08.2022י"א אב תשפ"ב )בתאריך:  שהתקיימה

 
 חתימה יישוב שם 

ראש  -יוסי דגן  
 המועצה

 V שבי שומרון

 V אבני חפץ יאיר קינד 

  איתמר פנחס מיכאלי 

 V 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 ראובן מליחי 

  טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר אוריה כהן 

 V יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר דוד העברי   V 

  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 

  פדואל צבי שטאובר 

  צופים יוני סבאג 

 V קרית נטפים אלון מעטוף 

 V רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

 V ריחן שבייחיאל  

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

 V שקד אריאל משה 

גבעת ארנון –משקיף  ברק שמואל    

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

 V מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

  גזבר המועצה יוסי פינץ 

המועצהסמנכ"ל  אבנר גולדשמידט    

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

 V מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


