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 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

 - 2023. על פי הנחיות העדכון לשנת רבבההארנונה של הוועד המקומי  לאישור צו ההועל

 .1.37%עדכון של 

את עליית התעריפים האוט' ע"פ הנחיות  ףמשק ואעל ידי מנהלת מחלקת ארנונה וה ןנבח והצ

 משרד הפנים בלבד. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

  .2023לשנת , 'רבבה' יהמקומ דצו הארנונה של הווע החלטה: אושר
 

 מצ"ב - 2022אישור הצעות תקציבי יישובים לשנת  .3

באגף יישובים ובגזברות  ו, שנבדק2022לשנת  הלןל תקציבי הישוביםגזבר המועצה הציג את 

 לאישור מליאת המועצה: ם מליאה טרם העלאתהלעיון חברי ו המועצה ונשלח

 עדכון תקציב וועד מקומי. –אבני חפץ  .1

 וועד מקומי ואגודה שיתופית.תקציב  –מבוא דותן  .2

 הצבעה: אושר פה אחד.

פי הטבלה -על 2022אושרו הצעות ועדכוני התקציב של היישובים לעיל לשנת  החלטה:

 המצ"ב.

 

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

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

 של המועצה.

 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מצ"ב -2023אישור מסמך נהלי הגשת דו"חות כספיים ליישובי המועצה לשנת  .5

המסדיר כבכל שנה  2023גזבר המועצה הציג את מסמך נהלי הגשת הדו"חות הכספיים לשנת 

את אופן ונהלי הגשת הדיווחים הכספיים של הישובים כלפי המועצה. צוין כי הושקה מערכת 

 מקוונת חדשה דרכה יוגשו השנה כלל הדיווחים הכספיים. 

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2023ו"חות כספיים ליישובי המועצה לשנת אושר מסמך נהלי הגשת דהחלטה: 

 
 

 מצ"ב – 2023אישור תבחיני תמיכות לשנת  .6
התבחינים אושרו ע"י הוועדה  .2023גזבר המועצה הציג את תבחיני התמיכות לשנת 

המקצועית לתמיכות במועצה הכוללת מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש וכן נסקרו טרם הבאתם בפני 

חשבות על מנת לבדוק התאמה לדרישות חוזר מנכ"ל משרד הוועדה ע"י רו"ח מחברת מישו"ר 

ועל פי הנהלים היועץ המשפטי למועצה העביר חוות דעת בדבר  הפנים בנושא תמיכות. כמו כן

 עמידת התבחינים בכללים הנדרשים.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 .2023אושרו תבחיני התמיכה לשנת החלטה: 

 

 חל"פ שומרון – 2021אישור דו"חות כספיים והצגת פעילות לשנת  .7

 . 2021מנכ"ל החברה לפיתוח השומרון, רובי טלמן, הציג את הדו"חות הכספיים לשנת 

 בנוסף, ענה לשאלות חברי המליאה בנושא הדו"חות המוצגים וכן על כלל פעילות החברה. 

ישובי המועצה יצפויה לחלק למנכ"ל החברה ציין כי החברה נמצאת במגמה חיובית ו

אלש"ח ליישוב. עוד צוין כי מחזור הפעילות של  100אלש"ח עד  50 דיבידנדים בסך של 

 מלש"ח. 150-ל 2022מלש"ח וצפוי לעלות בשנת  100-עמד על כ 2021החברה בשנת 

 הצבעה : אושר פה אחד.

 .2021ת החלטה : אושרו הדו"חות הכספיים ופעילות החברה לפיתוח השומרון לשנ

 
 

 עדכונים ושונות .8

 עדכון בנושא החלפת חבר מליאה •
מטעם כפר  ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על מינויו של יוסף סודמי כחבר מליאה

 תפוח המחליף את דוד העברי.
 

 מינוי חבר מליאה כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה •
ליו"ר הוועדה לאיכות הסביבה במקומו  הועלה לאישור מינויו של חבר המליאה מאיר ברשן

 של חבר המליאה היוצא רמי אורפז.

 הצבעה: אושר פה אחד.

 אושר מינוי יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה.החלטה: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ללא שכראישור מינוי סגן  •
לסגן  שילה גמליאלראש המועצה ביקש להביא לאישור מליאת המועצה את חבר המליאה 

 שילה גמליאל  .לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו 15ראש המועצה בתואר מכוח סעיף 
דוד של  ובמקומ האוכלוסיות המיוחדותיכהן כסגן לראש המועצה האחראי על תחום 

 .שפעל רבות לקידום השומרון לדוד העבריראש המועצה ביקש להודות  .העברי
 הצבעה: אושר פה אחד.

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

 עדכון בנושא גיוס תרומות ומשאבים •
על טיסה של ראש מטה המועצה גד דיעי לארה"ב ופנמה לטובת גיוס ראש המועצה עדכן 

 תרומות ופגישות עם הקהילה היהודית.
 עוד עדכן ראש המועצה על טיסה של מנכ"ל המועצה ללילה אחד בפריז בנושא המרכז

הארצי לידיעת הארץ ע"ש רחבעם זאבי על מנת לראות טכנולוגיות קיימות ורעיונות לפיתוח 
 שניתן לייבא למרכז.

 

  עדכון בנושא קיום ישיבת המליאה במאהל מחאה בראש העין •
ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי קיום ישיבת המליאה בראש העין מול ביתו של 

סבל בכבישי יהודה ושומרון בדגש על המעברים שר הביטחון נובע מהמצב הבלתי נ
והמחסומים. המצב מהווה סכנה לתושבים ופגיעה קשה באיכות החיים ונדרש פתרון כלכלי 

 ותקציבי.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________                  _____________ 
 ראש המועצה          יועמ"ש  המועצה    

  



 

   
 
 

 מליאת המועצה חברי -רשימת נוכחות 
 (21.09.2022כ"ה אלול תשפ"ב )בתאריך: , באוהל המחאה בראש העין 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 

 V ברוכין  שי גולן 

 V ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר שרפרדוד     

  חוות יאיר -משקיף  דורון ניר צבי 

 V חיננית  חנן ניב 

 V חרמש ראובן מליחי 

 V טל מנשה יובל בוצר 

  יצהר אוריה כהן 

 V יקיר איתמר ברגיל 

תפוח-כפר יוסף סודמי   V 

  לשם עמיחי גזבר 

דותן-מבוא יוסי גולן    

  מגדלים יואב קלפר 

 V נופים איתי לזר 

 V סלעית אייל פרידמן 

  ענב שבלב דוד 

משקיפה-עלי זהב  נילי מרציאנו    

  פדואל צבי שטאובר 

 V צופים יוני סבאג 

  קרית נטפים אלון מעטוף 

 V רבבה שילה גמליאל 

 V רחלים ורד בן סעדון 

 V ריחן יחיאל שבי 

  שבי שומרון אטי לרנר ארזי 

  שקד אריאל משה 

גבעת ארנון –משקיף  ברק שמואל    

נופי נחמיה  -משקיפה  רוני אהרון    

  מנכ"ל המועצה אמיתי רויטמן 

 V גזבר המועצה יוסי פינץ 

המועצהסמנכ"ל  אבנר גולדשמידט    

  מהנדס המועצה יהודה אלקלעי 

  מבקר המועצה שייקה רוזנפלד 
 


