
 

 2019.3פרוטוקול ישיבת מליאה 

 20.2.2019  טהתשע" אדר א'ב ט"והתקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חברת מליאה -יפה רבקה 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 

 : משתתפים

 המועצה יתמנכ"ל - שירה ליבמן

 גזבר המועצה  -ליאור בן טריה 

 היועץ המשפטי – אביתר רבנשטיין

 

 על סדר היום:

  אישור פרוטוקול קודם 

  חובה ורשות -הרכב וועדות המליאה 

  אישור תב"רים 

  הנחה בארנונה למשרתי מילואים 

  לסדר של מושא כהןדיון בהצעה 

 

  00:20תחילת הישיבה 



 

  2.2019שלא מן המניין +  1.2019ישיבת תקציב אישור פרוטוקול 

 מאושר פה אחד 2.2019שלא מן המניין +  1.2019פרוטוקול ישיבת תקציב החלטה:  

 

 אישור תב"רים

לאור בקשת ראש המועצה וחברי המליאה אנחנו מעדכנים על הנחה בארנונה למשרת  :ליאור

. הנחה של עד חמישה אחוזים. אחרי אישור המליאה זה עובר לאישור משרד מילואים פעיל

 הפנים.

 יש הערכה של כמה כסף זה?חיים: 

 אי אפשר לדעת מראש כמה זה ייצא.שירה: 

 את החמישה אחוזים לפי כמה ימים.אפשר לעשות את זה מדורג? לדרג שרה: 

לא אין סמכות לרשות אלא לפי החוק, למי שיש כרטיס של משרת מילואים פעיל זכאי אביתר: 

 חשוב לציין שאין כפל הנחות בנושא הזה. להנחה.

 : מתן הנחה לארנונה למשרתי מילואים פעילים על סך חמישה אחוזים הצבעה 

 אר נגד.מוסא כהן וקובי סלע בעד, השמי בעד? 

 : מתן הנחה לארנונה למשרתי מילואים פעילים על סך שלושה אחוזים הצבעה

 שנמנעים.מוסא כהן וקובי סלע מי בעד? כולם בעד למעט 

מתן הנחה לארנונה למשרתי מילואים פעילים על סך שלושה אחוזים עברה ברוב החלטה:  

 של שבעה חברים מול תשעה.

 (תשיפוץ קוראנים לבני מנשה )עיזבונו – 7312תאורה וגדר ביטחון +  – 7311תברי"ם חדשים: 

 אושרו פה אחד. 7312החלטה: תב"ר  

 אושרו פה אחד. 7311החלטה: תב"ר  

 
 חובה ורשות -הרכב וועדות המליאה

 

 

 2/2019הרכב ועדות חובה ורשות  –מצורף נספח  

 

מישיבת המליאה אלא לכנס אותה לנתק את ישיבת תכנון ובנייה לנתק את זה  מבקש: חיים

 בנפרד.

 בסדר.שירה: 

בועדת מכרזים אני מציע שיהיו חברים מכל הסיעות. להוציא נציג של בית אל שלי מוסא: 

 ולהכניס את קובי סלע.



 

 .בועדה הזו צריך מישהו שיהיה תמיד זמיןשי: 

 אז אנחנו מוציאים את גלעד לואיס ומכניסים את קובי סלע.שירה: 

 : אני מבקש שנפעל לפי הנחיות היועצמ"ששי

 אפשר בועדת מל"ח )משק לשעת חירום( שיהיו נציגי ציבור ולא חברי מליאה?מוסא: 

 אין אפשרות. שירה: 

 אני יכול לתת את המקום שלי למישהו אחר?כמו ועדת משנה להקצאות אם ועדת רשות קובי: 

 הזו אי אפשר. הבוועד לא. יש כללים.שירה: 

 שעובד במוסד ציבורי ואינו איש חינוך יכול להיות בועדת חינוך? מימוסא: 

 אבדוק את זה.אביתר: 

אם יתאפשר בכפוף לחוות דעת משפטית שתאפשר את זה אנחנו רוצים את יאיר פרייליך מוסא: 

 חינוך ואם לא מתאפשר אז לא. תבוועד

 נוער באותו זמן. בועדת נוער אני רוצה את מתניה שנרב בכפוף לכך שלא יהיה רכזמוסא: 

  

 .ועדות הרשות והחובה אושרו פה אחדהחלטה: 

ועדות של תיירות ושל פיתוח כללי. יש לנו עוד הרבה ועדות כמו ועדת  2חיים ביקש עוד שי: 

בריכה וכדומה אבל אין לזה חותמת של ועדה. נכון שתיירות זה נושא רציני ואפשר לייצר עוד 

ועדה אבל יש לנו ועדה רצה שכוללת את ז'אבו ואת מנהלת תיירות בנימין וסמנכ"ל מועצת יש"ע 

מכובדים עשרה אנשים בערך שנוגעים בתיירות. אפשר לבדל את בית אל וליצור ועדה  ועוד אנשים

הגדולה שיהיה גם כאן כי זו כפילות.  השבוועדרק כאן אי אפשר לקחת את ז'אבו או חגי בן ארצי 

 יש גם את מירי שהיא נכנסה חזק לתפקיד התיירות בבית אל, השאלה אם צריך את זה.

 רשמיותודם את הסיבה לועדות האלה. אני חושב שצריך להקים ועדות אני רוצה להגיד ק חיים:

גם המשקל של הנושאים האלו מספיק כבד בדים וזה קצת יותר יחייב אותנו. הנושאים כש כיוון

כדי להצדיק ועדה פעילה. ועדת תיירות בעיניי צריכה לעסוק לא בהפיכת חלום יעקב לאתר 

ה זו ראייה רחבה יותר וזה שיווק תיירות והפעלת תיירותי אלא לבית אל כאתר תיירותי ופ

גורמים מקומיים, עזרה לאנשים להשתלב בכל הסיורים שמגיעים לכאן הפקת חומרים ועוד 

הספציפית שהוקמה. זה יועיל מאוד  הלוועדדברים רבים ששייכים לתיירות שהם הרבה מעבר 

פה שלוש או ארבע שעות, זה  לבית אל להפוך את היישוב ליעד תיירותי שאנשים יוכלו לבלות

הנושא העיקרי של ועדת תיירות ולכן אני חושב שכדאי לגייס אנשים שזה מעניין אותם ולנסות 

 לפעול.

אני חושב שהיישוב שלנו הולך לגדול משמעותית בשנים הקרובים ויש  –לגבי ועדת פיתוח כלכלי 

פה מוחות גדולים ואנשים בעלי ניסיון בעסקים, במשפטים, בשיווק ויפה שעה אחת קודם אם 

אפשר לשבת ולחשוב איך אפשר למנף את האנשים ותשתיות ורעיונות ושיווק וכל מה שצריך כדי 

שאנחנו נמצאים שרמה חברתית נמוכה יחסית זה נותן לנו לקדם את בית אל מבחינה כלכלית. זה 

תקציבים אבל זה לא טוב. אנחנו צריכים ליצור איזור תעשייה חדש ומקומות תעסוקה ולחשוב על 

 מפעלים חדשים פה וכדאי לחשוב על זה.

ועדה כלכלית אני חושב שמספיק שיישבו שניים שלושה אנשים ונחליט שיש התכנות כלכלית שי: 

ריך לגייס לכך ועדה. בשביל להקים ועדה צריך לבדוק היתכנות כלכלית ואז להתכנס ארבע ולא צ



 

פעמים בשנה למשהו שאתה עוד לא יודע אם יש לו ודאות כלכלית. אנחנו רוצים לבנות אזור 

תעשייה אבל עדיין בבעיה של קרקעות, לתחום את זה לועדה עם חוקים של כמה פעמים להתכנס 

 אם מישהו רוצה להצטרף אין בעיה. –לגבי ועדת תיירות  וכו' זה לא כדאי.

אציין שהוקמה ועדה במליאה הקודמת של תיירות. היו בה חברים טובים כמו יהודית חיים: 

מייזל וחגי בן ארצי וג'ודי סיימון והועדה פעלה יפה אבל לא המשיכה. ראיתי אז שיש בזה 

 חשיבות. מי שרוצה להצטרף מצוין.

 מסכימה עם חיים בנושא הזה וחושב שיש לנו פוטנציאל תיירותי שלא ממומש.אני שרה: 

 מבחינתי אם יש מי שרוצה להצטרף לועדת תיירות אפשר להקים.שי: 

מה שחשוב שחלק מהדיונים צריך להיות על המשאבים. בנימין וגוש עציון השקיעו שירה: 

 מיליונים רבים על כל מעיין. זה הכל עניין של כסף.

זילברשטיין יו"ר, נציג מיחד ומבית אל שלי חיים  .: ועדת תיירות הוקמה פה אחדהחלטה

 .וכן נציגי ציבור נוספים ייבחרו בהמשך

 

 צריך למנות מ"מ לראשות המועצה ללא שכר. ההצעה היא למנות את גלעד לואיס.: שירה

 החלטה: גלעד לואיס מונה לממלא מקום ראש המועצה פה אחד.

 

 
 
 
 
 

 של מוסא כהןהצעה לסדר 
 

אני רוצה להציע בכדי לחזק את קשרי נציגי הציבור עם הציבור שבתוך הידיעון תינתן במה מוסא: 

לכל הסיעות לפי כללים שנקבע שנספר על הסיעה ונתקשר עם ציבור הבוחרים, פעם בחודשיים או 

 שלושה לפי ראות עיניה של כל סיעה.

 השאלה אם כותבים עובדות או משהו אחר. שרה: 

אני יכול לשאול על מה שנכתב על ידי שי לפני שבועיים בידיעון שאני לא מסכים עם מה מוסא: 

 שכתוב שם.

הידיעון עולה הרבה כסף ואנחנו השנה בצמצומים שלו והיעד הוא לא לתקצב יותר ממאה שירה: 

 אש"ח. ההצעה שלי שאם כן להגביל עד להגביל מאוד ושזה יהיה על בסיס מקום פנוי.

אני חושב שאני יכול פעם בכמה חודשים להוציא כמה מאות שקלים ולהוציא עמוד מוסא: 

 כפרסומי לכתוב את הדברים שלנו.

אנחנו שומרים את הממלכתיות של הידיעון אבל זה יכול להתחיל פולמוס ומריבות בין שי: 

 האנשים וזה פתח לבלגן וללשון הרע.



 

תב כראש המועצה שהתברר מהם שאנחנו אנשים בסוף הפיל שנמצא בחדר זה מה ששי כקובי: 

לא אחראים ואין לנו אפשרות תגובה. אם לא היה המשפט הזה אולי לא היה את הבלגן. בלי 

 פרשנות של שי לדברים.

אם אתה מפרסם דברים עם פרשנות שלך כחלק מהטור שלך בידיעון, זה לא בסדר שאין רבקה: 

 לנו איך להגיב. זה לא מקום להתנגח בו.

אני חושב שזה ידרבן אותנו לעבוד יותר אם נדווח השאלה היא תרבות הדיווח. אני מסכים יים: ח

שאם נגרר לפינה לא טובה זה יהיה בעייתי ולכן אני מציע שאנחנו כן נמסד את זה וננסה את זה 

 ונראה איך הדברים יתפתחו כי האנשים פה בסדר.

 אפשר גם שהועדות יפרסמו ולא אישי.שי: 

אני חושב שצריך להפריד בין לשון הרע לבין דעה ותוכן שאני רוצה לשים. זו הפינה של חיים: 

 הסיעות שלא צריכות הגבלות בתוכן אלא ברוח הדיווח ובתרבות הדיבור.

 ברמה של טור אישי צריך להיות שיקול של העורך.קובי: 

 אז פעם בשלושה חודשים טור לכל סיעה. מוסא: 

ר של ועדה. נציג מכל סיעה. שי מוסא וקובי. פעם בשלושה חודשים אבל צריך לעבור אישושי: 

 עמוד אחד לשלוש הסיעות.

 

החלטה: עמוד לשלוש הסיעות בידיעון אחת לשלושה חודשים בכפוף לועדת שתאשר את 

 שר פה אחד מלבד גלעד לואיס שנמנעהדברים, או

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 19.203סיכום החלטות מליאה 

 20.2.2019מתאריך 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 

שלא מן  1.2019פרוטוקול ישיבת תקציב    

 המניין
 אושר 0 0 9

 אושר 0 0 9  2.2019פרוטוקול   .2

3.  
למשרתי מילואים  3%הנחה לארנונה 

 פעילים
 אושר 2 0 7

 אושר 0 0 9 7312תב"ר   .4

 אושר 0 0 9 7311תב"ר   .5

 אושר 0 0 9 ועדות רשות וחובה  .6

 אושר 0 0 9 ועדת תיירות  .7

 אושר 0 0 9 מינוי גלעד לואיס למ"מ ראש המועצה  .8

9.  
שופר בידיעון לכלל הסיעות עמוד בכל  מתן

 מבקרת לוועדהשלושה חודשים, בכפוף 
 אושר 0 0 9

 עוזיאל סבתו  :רשם     21:36 הישיבה הסתיימה בשעה:

 

                                        ____________                ____________ 

 שירה ליבמןשי אלון                                                                           

 המועצה יתמנכ"ל      ראש המועצה                                                             


