
 

 7.19ישיבת מליאה פרוטוקול 

 30.7.19התשע"ט  ז בתמוז כ"התקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 מליאהחברת  -יפה רבקה 

 

 חסרים:

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 

 : משתתפים

 מנכ"לית המועצה -שירה ליבמן 

 היועץ המשפטי – יזהר דגני 

 גזבר המועצה – ליאור בן טריה

 ת המחלקה לשירותים חברתייםמנהל –רינה אידו 

 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 הצעות לסדר ו מענה לשאילתות 
  רינה אידו –המחלקה לשירותים חברתיים עבודת הצגת 

 ועדכון תקציב יםתב"ר 
  הליך הקצאות: אישור פרוגרמה לישוב, אישור תבחינים 
 אישור הקדמת אמות מידה לפיס לפי תכנית חומש לבניית אולם הספורט המורחב 

 

  01:20תחילת הישיבה 



 

 רינה אידו –הצגת המחלקה לשירותים חברתיים 

 

לגיל ועד  ולפעמים גם מגיל עובר 0ות שלנו ניתן מגיל המחלקה עובדת על פי חוק. השיר רינה:

כרגע אנחנו בחוסר של שלוש שנמצאות מאה ועשרים. יש לנו שלוש עשרה עובדות סוציאליות. 

 בעובדים סוציאליים.ישנו חוסר בכל הארץ בחופשות לידה. אגב, 

עים משפחות. ישנן פניות רבות של צעירים שירות השנה למאתיים וארבהשנה המחלקה נתנה 

שאינם מצליחים להיקלט במסגרות. יש פניות של הורים לילדים שמאובחנים על  25עד  18בגילאי 

בסטטיסטיקה הארצית. נמצאים אנחנו  הרצף האוטיסטי. דיכאון אחרי לידה. התמכרויות.

 המינונים יכולים להיות שונים. 

 

ויות המחלקה ומפרטת, באמצעות מצגת, את העשייה רינה עוברת לסקר את כל פעיל 

 השונה שתחת מחלקתה.

 אשמח אם תוכלו לבדוק לגבי פארקים שאין בהם תאורה בלילה.גלעד: 

 ייבדק.שירה: 

 יש דיבור על רישות במצלמות? קובי:

 אנחנו עובדים על זה. יש בעיה של עלויות אבל אנחנו על זה.שי: 

 

 תחומי העשייה במחלקה לשירותים חברתיים.רינה ממשיכה לעבור ולסקר את 

 

. םהוותיקימשרה שמתעסקת עם  75%מינואר עובדת סוציאלית ב נהיש םהוותיקיבתחום רינה: 

. יש לנו חמישים לקוחות םהוותיקיהיא עושה עבודה מעולה. עושה רישום וביקורי בית אצל כל 

החוק ותיקים. במסגרת התחום הזה אלו על פי  65וגבר מגיל  62של אזרחים ותיקים. אישה מגיל 

הוקמה ועדת היגוי. אנחנו גם מלווים את הפרויקט המקסים שהקימה אסתר שגב. חסרים לנו 

 מתנדבים גברים. יש קבוצה של גברים אלמנים או גרושים שנמצאים פה המון זמן לבד.

ים שלנו ש מחויבות לתלמידים בגיל תיכון בכדי לקבל תעודת בגרות להתנדב. תלמידמוסא: י

נוסעים עד אריאל כל שבוע. אז במקום שיסעו עד לאריאל הם יכולים להיות פה. כמובן להעביר 

 להם הכשרה מתאימה.

שמעוניינים בדבר. אבל הרעיון מצוין ונראה  םהוותיקיזה דורש מאיתנו לעשות מיפוי של  רינה:

 איך נקדם אותו.



 

 האלה מסודרים בבקרים. הבעיה היא בערבים. םהוותיקירוב שרה: 

 יש כאלה שיכולים בערבים, אם הם בפנימייה.מוסא: 

. המתנ"ס לקח על עצמו להוביל את נושא הפנאי םהוותיקיהשנה נעשתה הבחנה בנושא רינה: 

הפעלה של מועדון מאושר, מועדונים חברתיים, כולל  –והתרבות ואנחנו את החלקים האחרים 

 נו, ועל הפרט. השאיפה היא להקים בבית אל מרכז יום.שבאחריות של

 רק נסכם שמה שמוסא אמר ננסה לקדם אותו. שי: 

בנושא החירום היו השנה כמה אירועים קשים של ירי לתוך שני בתים, פיגועים שונים,  רינה:

ההתקלות ליד הבית של דרעי. כל אירוע כזה יש הקפצה של הצוות. הוקם מרכז החוסן האזורי. 

משפחות מקבלות שם שירות. יש שם ארבעים אנשים מבית אל. יש לנו צוות של מתנדבים 

 בחירום. הרחבנו את השורות שלנו וקיימנו מפגש אחד של הכשרה ונקיים בשבוע הבא מפגש נוסף.

השנה הייתה לנו גם פריצת דרך בנושא של שער השמיים בגינון טיפולי, במסגרת הזו היה לנו גנן 

ד תורה והם ייצרו פינה יפה עם הילדים ונעשתה שם התחלה של כניסה שלנו לעולם שנכנס לתלמו

 הזה. להרחיב את המרחב הרגשי.

מעבר לדברים האלה, הרבה התערבויות של המחלקה השתיקה יפה להם. פטירת משברים  שי:

 רבים שקורים בתוך היישוב ונשארים ביישוב ולא יוצאים החוצה.

ומסועף. התחושה שלך שאתם מצליחים לכסות את כל הדברים או  תיארת תיאור מקסיםמוסא: 

 שיש עדיין דברים שחסרים?

פעם חשבתי שאנחנו יודעים את כל מה שיש בבית אל. אבל אנחנו לא יודעים. לפני שנתיים רינה: 

הייתה לנו מציאות מאוד כואבת. אדם שהיה בודד ולא ידענו עליו. תושבת קהילה התקשרה אליי 

יו שהוא נראה חלש ויושב על ספסל ליד המכלת. אחרי כמה ימים היא התקשרה שוב וסיפרה על

ואמרה שהיא לא רגועה לגביו. הנחיתי אותה מה לעשות. אחרי כמה שבועות היא אמרה שהיא 

כבר לא רואה אותו. הגענו לבית, קרוואן ומצאתי שם משהו שלא האמנתי שיש לנו בבית אל. 

ון והבית היה מזעזע. קרוואן מסריח. אוכל עם עובש. לכלוך בכל הבית היה נעול. נכנסנו מהחל

מקום. בסופו של דבר האדם היה במצב נפשי לא טוב. הגיע לבית החולים ושם התברר שיש לו 

 מחלקה והיום הוא נמצא במסגרת של השמה בבית אל. הוא לא חזר לבית אל.

ם. זה התנדבות של כשלושים רכזים. יש לנו רשת של רכזי שכונה שאנחנו מנסים דרכם להגיע לכול

הדרך שלנו לנסות לאתר מצבי סיכון וסכנה על ידי רכזי קהילה, גבאים וכדומה. זו רשת חברתית. 

 זו הדרך שלנו. כמובן שיתופי פעולה עם קופות החולים וכדומה.

 אלו שלא מתחת לרדאר, אתם מצליחים להגיע לכולם?מוסא: 



 

ובדות ואנחנו עושים סדרי עדיפויות. יש משפחות שנכנסו לסדר לא. יש לנו חסר של שלוש ערינה: 

 עדיפות משני והן מחכות וממתינות.

 אני רוצה להעלות נקודה שלוועדת רווחה דרוש איש חינוך. למי אפשר לפנות?שרה: 

 אפשר לפנות לרב סבג. או לפאני צוריה.שירה: 

 

 אישור פרוטוקולים קודמים

 

 .6.19פרוטוקול מעמידים להצבעה את אישור  

 

 אושר פה אחד. 6.19פרוטוקול החלטה: 

 

 תב"ר ועדכון תקציב

כל סעיף תקציבי חדש שאני פותח אני צריך את אישור המליאה ולכן מצורפים סעיפים ליאור: 

של פעילויות בקולות קוראים של  2019שצריכים את אישורכם. מדובר על עדכוני תקציב לשנת  

 מחלקות רווחה מניעה והמתנ"ס. 

 .2019נספח עדכון תקציב רגיל  :מצורף

 .על פי הנספח העדכונים על עובר ליאור 

 

 היא חשוכה בלילות.תטופל מבחינת תאורה. בגבעת אסף שהטרמפיאדה אשמח  יאיר:

 : יטופל, זה במועצת בנימין, נדבר איתם.שי

 . צריך לטפל גם בכבישים עד פוקוס ומפוקוסמוסא: 

ביקשנו תכנית התייעלות לעניין השמירה ביישוב, על מנת שלא להעלות את המסים של שי: 

, של שער 5-ל 1התושבים. מצאנו תכנית שאומרת סגירה בשבת ובימים טובים ובלילות, בין 

 היישוב. 

ין הש.ג. יעבוד בערב שבת ויום טוב עד קרוב לשקיעה ואחר כך זה יעבור לחמ"ל. מי שמזוהה א

אש"ח. הגירעון כרגע הוא  140,000-בשנה זה אמור לחסוך כ תקשר וזה נפתח.מבעיה, הוא 

 אש"ח. 200,000



 

אנחנו מפעילים היום שער כניסה לפועלים בבוקר. אנחנו משלמים על שומר וכו' בסדר  ,כמו כן

לכניסה  ₪ 15אש"ח בשנה. במקומות אחרים מי שמכניס פועל משלם סדר גודל של  300גודל של 

אנחנו לא גובים את זה היום וגם עכשיו הקבלנים שבאים לבנות פה מתפלאים שזה  פועל יומית.

 ₪ 15לא קיים אצלנו. בגלל שזה גדל כל כך אנחנו רוצים להכניס את הסיפור הזה, תשלום של 

ליום לכל פועל וזה אמור לכסות את העלויות. אם זה לא יושת על המעסיקים זה יושת על 

 התושבים. 

 חסוך כחצי מיליון שקלים בשנה באמצעות שני האמצעים האלו. אז המטרה היא ל

  

מצלמות תצפית  – 7317ותברי"ם  2019אישור עדכוני תקציב מעמידים להצבעה את 

 שיקום דרכי ביטחון.  – 7318ותב"ר 

 

 מאושר פה אחד -2019 החלטה: עדכוני תקציב

ביטחון  שיקום דרכי – 7318מצלמות תצפית ותב"ר  – 7317אישור תברי"ם 

 פה אחד. אושרו

 

 חומש לבניית אולם הספורט המורחב אישור הקדמת אמות מידה לפיס לפי תכנית

אנחנו יוצאים לדרך בבניית המתחם של המועצה ושם גם אולם הספורט המורחב. אנחנו  שי:

לבינוי. חסכנו סכום מסוים  ₪מקבלים אמות מידה ממפעל הפיס מידי שנה על סך חצי מיליון 

 ₪במהלך שנים ויש לנו עוד כמה מקורות שקיבלנו לאולם הספורט. נשאר לנו עוד כשני מיליון 

 ל על חשבון השנים הבאות, בשביל זה צריך את אישור המליאה.שאנחנו יכולים לקב

 המבנה הזה אמור לתת מענה למעל אלף אנשים באירוע. 

 

מעמידים להצבעה את אישור הקדמת אמות מידה לפיס לפי תכנית חומש לבניית אולם 

 הספורט המורחב.

 

ורחב החלטה: הקדמת אמות מידה לפיס לפי תכנית חומש לבניית אולם הספורט המ

 אושרה פה אחד.

 

 



 

 הליך הקצאות: אישור פרוגרמה לישוב, אישור תבחינים 

 

של עמותת בית הכנסת התימני ברחובות כנגד ראש העירייה. הוגשה עתירה  1997 -ב יזהר:

 –קרקעות  –העותרים טענו כנגד ראש העירייה כיצד הוא מחלק את המשאב היקר 

לתושבים וזאת בלא נוהל מסודר. התושבים טענו כי לא יתכן כי ראש רשות יקח את 

המשאב היקר ביותר ויעשה בו כראות עיניו. בית המשפט נתן הוראה כי משרד הפנים יחבר 

 2007הוחל ביו"ש. בשנת יצא נוהל שלא  2001. בשנת תמורה נוהל הקצאת קרקעות ללא

רשות . הנוהל קבע שבשינויים מסוימים ביו"ש שהוגשה, הנוהל הוחלבעקבות עתירה 

 .תוכל להקצות מגרשים לעמותות שלא למטרת רווח שעוסקות בתרבות, בדת וכו' מקומית

 לתחילת הליך הקצאה הוא קיומה של פרוגרמה לשטחי ציבור. והתנאי על פי הוראות הנוהל

–ים בחינת  תגבש, שהינה ועדה מקצועית, פרוגרמה. ועדת ההקצאותה לאחר גיבוש

הם התבחינים.  קריטריונים להקצאת קרקעות ברשות המקומית  כשהנוהל מכוון מה

 אפשר להחל בתהליך. אחר מנןוללאישור הקריטריונים  מועברים למליאה 

 הליך הקצאה יכול להתנהל בשני אופנים: 

 הרשות המקומית מחליטה להקצות קרקע.  .1 

 גוף מבקש מגיש בקשה להקצות קרקע.  .2 

יום פרסום הבקשה  להגיש בקשה להקצות  60תוך  בכל מקרה מאפשרים לגופים נוספים              

 קרקע.

לאחר מכן הועדה בוחנת במסגרת סינון ראשוני אם מולאו הפרטים הנדרשים והועדה  

מכינה רשימת בקשות שהוגשו. הרשימה הזו מפורסמת בעיתונות על מנת לאפשר לציבור 

יום מהפרסום ובמידה ומוגשות  45זמן הקבוע להגשת התנגדויות הוא להגיש התנגדויות. ה

התנגדויות הועדה דנה בהם לאחר מכן. הועדה מגבשת המלצות להקצאה, המלצות 

המוגשות למליאה. המליאה מקבלת החלטה על הקצאה אשר בעקבותיה נחתם הסכם עם 

ם מוגשת הבקשה הגוף המבקש. ההסכם מובא למליאת המועצה לאישור. עם אישור ההסכ

  וההסכם לאישור משרד הפנים.

 שנה בלבד? 45-אם המכינה אושרה בתב"ע, זה עדיין ל שרה:

 תב"ע לא מקנה זכות קניינית כי היא תכנונית.. כן. אני נותן זכות שימוש מוגבל לגוף מבקש  זהר:י

 )גלעד לואיס יצא(.

 שירה מציגה את הפרוגרמה להליך ההקצאה למכינה. שירה:

 מעמידים להצבעה את אישור הפרוגרמה ליישוב.



 

 החלטה

 הפרוגרמה ליישוב אושרה פה אחד.

מצורף: נספח תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות 

 ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה מקומית בית אל.

יה: מה הם הנימוקים המיוחדים ב' בפסקה השני1כמה הערות על התבחינים. בסעיף  מוסא:

 האחרים? משרד הפנים לא יתקע את זה בגלל המשפט הזה?

 אני רוצה להשאיר לכם שיקול דעת. אין בעיה עם הניסוח. יזהר: 

 ב' הניסוח שבסוגריים "ולא לקהל המתגורר בישוב מסוים", זה לא מתאים לנו.2בסעיף   מוסא:

 אני מוריד את זה. יזהר: 

 בשביל מה כל הפירוט? כתוב רק עמותות רשומות בלבד עם אישור ניהול תקין. –א' 4בסעיף   מוסא:

אני רוצה להשאיר פתח כי לפעמים יש עמותה חדשה מיוחדת לעמותה ספציפית שאין לה יזהר: 

אישור ניהול תקין שזה מקבלים רק אחרי שנתיים של פעילות. ככה אני משאיר פתח 

 עניין זה כפוף אך ורק לאישור משרד הפנים.אבל  גם  לעמותות החדשות.

 ב' אני חושב שבמקום תרומה למען הקהילה כדאי לכתוב למען הציבור.4בסעיף   מוסא:

 קיבלתי. יזהר: 

יש להציג מסמכים המעידים כי יש בקשות ואמצעים כלכליים לביצוע הבניה.   ,7-נעבור ל  מוסא:

 אם למישהו יש רק חלק, מה הוא יעשה?

לא דרשתי מאה אחוזים. אני משאיר את זה פתוח לשיקול דעתכם. יש לך חלק? תשאיר לי  יזהר: 

 .כלכלית מסודרת לגיוס כספים שיק, או תכנית

שנה זה אבסורד. הלכתית קדושת בית כנסת איך אפשר  45ג' מה שקורה אחרי 8בסעיף   מוסא:

 שנה. 45לפרק אותו אחרי 

 היא רק של בעלות.לא, הוא נשאר בית כנסת, השאלה  יזהר: 

 א' מה זה אישור שר הפנים?9בסעיף   מוסא:

  הקצאה כפופה לאישור שר הפנים.ה יזהר: 

 ג' במקום "תושלם" צריך להיות "הושלמה".9בסעיף   מוסא:

 ישונה. יזהר: 

 א' צריך להוסיף במקום פעילות שונה, לכתוב פעילות שונה מהותית. 10 -במוסא: 



 

 הנוסח ולא אושר לי.ניסיתי לעדכן את יזהר: 

 שנה לשעבד אותה? 45-הנושא של שעבוד הקרקע. אני לא יכול בתוך ה 11-ב מוסא:

 .בטלההקצאה הבשום פנים ואופן. אתה מקבל אותה בחינם. אם תרצה לשעבדה יזהר: 

מעמידים להצבעה את אישור התבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל 

 ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה מקומית בית אל. הקצאת קרקעות ומבנים

 

מעמידים להצבעה את אישור התבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל 

 הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה מקומית בית אל.

 

ת קרקעות החלטה: התבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצא

בהתניה של ועצה מקומית בית אל אושרו פה אחד, ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במ

 השאלות שהועלו

  

שנה מכיוון שאין  45מבקש להזכיר את הלקונה בתבחינים בסיום תקופת ההקצאה של  מוסא:

 התייחסות להשקעה של הגוף המקבל במהלך השנים במבנים ובציוד.

 

 מענה לשאילתות

 

שאילתא של קובי סלע: נסיעה על בימבות, קלנועיות וכד' של עובדי המועצה והמתנ"ס רה: שי

 בניגוד לחוק.

תשובה: מבחינת המשטרה היישוב אינו מוגדר שטח תפעולי ואין אפשרות להגדירו ככזה. מאחר 

ויש פה גם אוכלוסיות מוחלשות וגם אוכלוסיות שגרות בשכונות מרוחקות ממרכז היישוב 

החליטה לאכוף את הנושא בצורה סלקטיבית. התנאים של המשטרה: רישיון נהיגה,  המשטרה

 חגורות בטיחות, כיסא לנשיאת תינוק ונהיגה זהירה.

במידה וזה יקרה  –בידי המשטרה הרוח להחליט האם להעלות הילוך ולהוריד את כל הבימבות 

רת ביטוח אלמנטרי על כל המועצה תפעל בהתאם. נכון להיום יש לנו ביטוח על הבימבות במסג

 רכוש המועצה.

 



 

שאילתא נוספת של קובי סלע: האם יש בכוונת ראש המועצה להציע לתקן תקנות שיקטינו את 

החובה להתקין תאורה מתאימה, למשל, החובה לעבור  –הסכנה לחיי תושבי היישוב? למשל 

 הכשרה בסיסית בחוקי התנועה וכן החובה לקנות ביטוח צד ג'?

 לא. אין לנו שום סמכות לעשות זאת.תשובה: 

שאילתא נוספת של קובי סלע: קיימת טענה שמישהו מראשי המועצה או מעובדיה, פעל באופן 

 כלשהו אצל גורמים במשטרה כדי למנוע אכיפת החוק בנושא. יכול להיות דבר כזה?

 תשובה: לא שידוע לנו.

 

 עדכונים שונים

 .לגבי פסק דין בנושא הרב של בית אל שי:

היה היום דיון בבית המשפט. הדר גרני עתר על התהליך בדרישה לבטל את ההליך בתואנה  שירה:

שהוא לא נעשה כדין כי אסור לנו למנות רב. היה דיון במעלה אדומים. השופט רצה שנגיע 

להסכמה ונצא בהצהרה משותפת. בשורה התחתונה סוכם שהרב שנבחר אינו מכהן כרב היישוב 

 ר בהליך קבוע של חוק שירותי הדת היהודיים.מאחר ואינו נבח

 הרב יתחיל לעבוד בט"ו באלול.

השופט אמר בפירוש שאין מניעה להמשיך בהליך המרא דאתרא. ביקש לא לקרוא לזה רב אלא 

 מרא דאתרא.

 

בע"ה שבוע הבא אנחנו רוצים להביא לאישור תב"ע של שכונות מעוז צור וגינות בית אל,  שי:

 יח"ד בשער העיר.  52ופרסום לתוקף של תב"ע יח"ד  350שכונת 

 ייפתח המרכז למשפחה. יהיה הפנינג וטקס יפה. 1.9כמו כן, ב

  



 

 7.19מליאה ישיבת סיכום החלטות 

 30.7.19מתאריך 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 8 6.19 אישור פרוטוקול

2.     

 
 אושר 0 0 8 2019 עדכוני תקציב

3.     

 
 אושר 0 0 8 מצלמות תצפית –7317ר "אישור תב

4.     

 
 אושר 0 0 8 שיקום דרכי ביטחון – 7318תב"ר 

5.     

 

הקדמת אמות מידה לפיס לפי תכנית לבניית  

 אולם הספורט המורחב
 אושר 0 0 8

6.     

 
 אושר 0 0 7 אישור הפרוגרמה ליישוב 

7.     

 

התבחינים ועקרונות להקצאת אישור 

הקצאת  קרקעות ומבנים במסגרת נוהל

קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה 

 סמלית במועצה מקומית בית אל

 אושר 0 0 7

 

 23:00הישיבה הסתיימה בשעה: 

 :  עוזיאל סבתורשם

 

     ____________                                                        ____________ 

 שי אלון                                                                   שירה ליבמן        

 ראש המועצה                                                           מנכ"לית המועצה        


