
 

 7.2020מליאה פרוטוקול ישיבת 

 5.7.2020 ףהתש" תמוזב "גיהתקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 

 חסרים:

 חברת מליאה -יפה רבקה 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 

 : משתתפים

 מנכ"ל המועצהעוזר  –איציק כהן 

 היועץ המשפטי למועצה –יזהר דגני 

 מבקר המועצה –יניב הדסי 

 חבר בסיעת בית אל שלי. –ספי אלגביש 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

  2025-2020הצגת תכנית אסטרטגית לבית אל 

  ריון של החכ"לוגזבר המועצה ואישורו בדירקטאישור העסקת 

 תיקון חוק עזר אגרת כניסת פועלים פלסטינאים 

 

 17:00תחילת הישיבה 

 

  



 

 אישור פרוטוקולים קודמים

 עקב תקלה, הפרוטוקול לא נשלח. הוא יישלח ויעמוד להצבעה בישיבת המליאה הבאה.

 

 

 משכר בכירים %85לפי  גזבר המועצה בשכראישור העסקת 

 של החכ"ל ןבדירקטוריוחבר הגזבר כ אישור

לגזבר קוראים משה מנדלביץ', יצאנו לפני חודשיים למכרז ויצאנו בסוף עם ארבעה מועמדים. שי: 

הכספיים של המועצה  תהעברנו אותם תהליך שכלל תכנית חזון המועצה לשנים הקרובות והדוחו

ך הוא מתנהל באזורים שכמה שיותר והמטרה הייתה לייצר נקודת חיכוך מול המועמד ולראות אי

ממחישים את השטח האמיתי. את הדבר הזה אנחנו עושים בתפקידים בכירים עם היועץ הארגוני 

שלנו שליווה את כל התהליך האסטרטגי של המועצה לחמש השנים הקרובות ונפגשנו איתו דרך 

 ם במעלה אדומים. עהמפ

מדים הסופיים. שניים מהם בלטו ואחר כך בשבוע שעבר הגיעו לכאן ביום רביעי שלושת המוע

התגבשו להחלטה לגבי אחד מהשניים ונבחר משה מנדלוביץ'. בפעם הקודמת שעשינו את זה לא 

 מצאנו מישהו, הפעם הצלחנו. 

משה תכף ייכנס ויספר על עצמו. ביקשנו ממנו להתחיל חפיפה באופן מיידי למרות שהוא עדיין 

ן החשב במוסדות 'אור תורה סטון'. הוא היה שם בשנתיים משויך למקום מסוים. הוא היה סג

 האחרונות.

 ביום חמישי כינסנו ועדה והוצאנו דו"ח ומשרד הפנים אישר את זה.

 משה מנדלביץ מספר על עצמו.

מתכוון להישאר, איך רואה את  על  היעדים, התוכניות, לכמה זמןמשה החברים שואלים את 

 התמונה, וכו' וברכו אותו בהצלחה בתפקידו החשוב.

משכר בכירים. בואו נעבור  85%ביקשתי מליאור שיתחיל חפיפה עם משה. ההעסקה שלו היא  שי:

 להצבעה.

 

 משכר בכירים %85גזבר המועצה בשכר לפי אישור העסקת הצבעה:  

 אושר פה אחד.  משכר בכירים %85כר לפי גזבר המועצה בשאישור העסקת ה: חלטה 

 

 של החכ"ל ןהגזבר כחבר בדירקטוריו אישורהצבעה: 

 אושר פה אחד. של החכ"ל ןהגזבר כחבר בדירקטוריו אישורה: חלטה 

 



 

 

 

 2020-2025הצגת תכנית אסטרטגית לבית אל 

נדחה בגלל הקורונה  2020-2025הערב של חשיפת התכנית האסטרטגית לבית אל לשנים  שי:

 לצערנו. היו אמורים להיות חברי כנסת ואישי ציבור שונים.

איציק כהן מתעסק בהרבה דברים רוחביים ברמת המועצה ומסייע לנו מאוד. יש לנו אתגרים 

גזבר אז חשוב לנו להעמיק גם התקציבאית ויניב המבקר ורותם  –גדולים ויש אנשים חדשים בארגון 

את השורשים בתקופה הזו ולחזק את מוקדי הכוח ואחר כך להתפרס החוצה. אני אהיה יותר עסוק 

בחוץ ולא בפנים אבל איציק מקבל פרויקטים שונים ומטפל בהם בפנים. יהודה רוטנברג יהיה מנהל 

 מחלקת נוער החדש, דסי יוצאת לשליחות בגרעין בחיפה.

איציק יציג לנו כמה מהדברים של התכנית, זה חזון, מצפן וקריאת דרך, אבל בסוף הדברים באים 

 בתבר"ים ובתקציב המועצה למליאה לאישור.

זו תכנית שהמועצה עובדת עליה כבר יותר משנה. זו הפעם הראשונה שיש תכנית איציק: 

ראה מהבחינות ים, איך נומאסטרטגית למועצה של בית אל. המטרה הייתה להציב יעדים לפי תח

השונות. את התכנית הוביל קובי קדם שדובר עליו. הוא אסטרטג. הייתה עבודה מול המנהלים והיה 

צריך לדייק למטרות שונות. חלק מהדברים כבר קורים והיעד הוא לקחת את הדבר הזה ולהוציא 

 אותו לפועל. תצא חוברת שתסביר את הדברים.

נציג את זה  –להרים את הערב או את היום הזה, נעשה את זה. אם לא אם בזמן הקרוב נצליח  שי:

 במליאה לקראת סוף השנה והתקציב.

 

 תיקון –חוק עזר לבית אל כניסת פועלים פלסטינאים 

–עקבות דרישת מליאת המועצה נערך תחשיב מחדש לחוק עזר לבית אל ) שירותי שמירה יזהר : 

 .2020-( התש"פ1מס'  אבטחת כניסת פועלים פלסטינאים()תיקון

עבור עובד   ₪ 180 -עבור עובד פלסטינאי אחד ו ₪ 8ל פי התחשיב החדש התעריף ליום הינו ע

 .התיקון לחוק העזר מוגש למליאה לאישור פלסטינאי לחודש.

 

 הצבעה: אישור תיקון חוק עזר אגרת פועלים. 

 החלטה: תיקון חוק עזר אגרת פועלים אושר פה אחד. 

 



 

 

 

 20.207סיכום החלטות מליאה 

 5.7.2020 ףהתש" תמוזב י"גהתקיימה ביום 

 

 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 

 גזבר המועצה אישור העסקת 

 משכר בכירים 85%בשכר לפי 
 אושר 0 0 7

2.  

  ןהגזבר כחבר בדירקטוריו אישור

 של החכ"ל

 

 אושר 0 0 7

 אושר 0 0 7 אישור תיקון חוק עזר אגרת פועלים  .3

 

 

 18:25הישיבה הסתיימה בשעה: 

 

 

 

 

 :  עוזיאל סבתורשם

 

הח"מ חותם על הפרוטוקול מכח הסמכה שהסמיכה אותו מנכ"לית המועצה וזאת בהתאם 

 לכללי המועצות המקומיות )ישיבות מועצה והנוהל בהן(. 53סעיף להוראות 

 

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 איציק כהןשי אלון                                                                           



 

 מנכ"לית המועצהע. המועצה                                                         ראש             


