
 

 0022.80ישיבת מליאה פרוטוקול 

 ףהתש" אבב 'ז, 28.07.2020, יחמיש התקיימה ביום

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 

 

 חסרים:

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חברת מליאה -יפה רבקה 

 )משתתף בזום( חבר מליאה -כהן מוסא 

 

 : משתתפים

 עוזר מנכלי"ת המועצה –איציק כהן 

 משקיף -ספי אלגביש

 משקיף -מתניה שנרב 

 .יוצאת מנהלת מחלקת נוער –דסי שטרן 

 מנהל מחלקת נוער הנכנס. –יהודה רוטנברג 

 

 על סדר היום:

  פרוטוקול קודםאישור 

 מענה לשאילתות והצעות לסדר 

 אישור תב"רים 

 דסי שטרן -פירוט עבודת יחידת הנוער 

 עדכונים שוטפים 

  01:20תחילת הישיבה 



 

 האצלת סמכות גביה לגזבר

 חברים לפחות להוסיף אתת הנושא. 6מבקש להוסיף נושא לסדר היום. צריך אישור של : איציק

. זה דבר שאושר לפני שנתיים כשליאור נכנס לתפקיד, עכשיו האצלת סמכות גביה לגזבר מדובר ב

, החוק מקנה לראש המועצה כל מיני סמכויות בגביה ואנחנו שיש גזבר חדש צריך לאשר שוב

 ההצבעה גם על העלאת הנושא לסדר היום.. ר החדשמבקשים להעביר את זה לגזב

 

 דר היום.נושא אישור האצלת סמכות גביה לגזבר לס להוסיף את  הצבעה:

 .פה אחד אושרהלסדר היום האצלת סמכות גביה לגזבר נושא  הוספת החלטה: 

 

 .האצלת סמכות גביה לגזבר אישור הצבעה:

 .פה אחד האושרהאצלת סמכות גביה לגזבר החלטה: 

 

 0027.2-ו 0026.2 יםאישור פרוטוקול

הארנונה והיועץ המשפטי : באחד הפרוטוקולים שאנחנו מאשרים אנחנו מדברים על הנושא של קובי

 זה עכשיו. אז מה קורה עם זה?, שאמר שבישיבה המליאה הוא יעדכן

. יזהר ניגש למשרד הפנים גובה לחיוב בארנונה המציאות היא שבתקופת יאיר, אמרו שני מטר שי:

ולא קיבלו את מה שהוא הציע. ולכן כשאנחנו מחדשים את הארנונה אנחנו עם ההצעה שהצענו 

אותה כמו שהיא. אנחנו לא מגדילים אותה אלא רק במדד שהמדינה קבעה וזה חובה. לגבי מחדשים 

זה לא יקרה כי תקציב  –השינוי שניסינו לא קיבלו אותו. וזה גם לא יעבור, כל הקטנה של הכנסות 

 הארנונה מסך כל התקציב הוא לא עשרה אחוזים. לכן זה לא יעבור.

 

 .7.2020-ו 6.2020אישור פרוטוקולים  הצבעה:

 .פה אחד אושרו 2020.7-ו 2020.6החלטה: פרוטוקולים 

 

 שאילתותמענה ל

 שאילתא של מוסא כהן:



 

מדוע זה עדיין כך? עברו חודשים  כן,האם הקבלנים עדיין משלמים את המחיר הראשון היקר? אם 

 רבים מאוד וגם במליאה הקודמת דובר שזה רק ענין של חתימה על טופס ושליחתו.

 תשובה: 

טכנית, התקבלת החלטה עקרוני לשנות את התעריף, אך היות ומדובר בחקיקה שאושרה במשרד 

הפנים והיא זו המצויה בתוקף, יש צורך בתיקון החקיקה. לצורך כך הוגש תחשיב חדש ובמליאה 

האחרונה אושר התיקון לחוק העזר. התיקון הועבר למשרד הפנים וממתינים לאישורו. עם אישור 

 עזק ע"י משרד הפנים, ניתן יהיה לגבות על פי החוק החדש.תיקון חוק ה

 שאילתות של חיים סילברשטיין:

 דיווח עדכני על חולי קורונה ובידוד ביישוב ומקור הדבקתם. .1

 תשובה: 

ב מוחלט של ההדבקות  הם ובתים, ר 7 -חולים ב 10, בתים 11 -מבודדים ב 21נכון להיום,  

 .חולים מחוץ ליישובמ

 .ה, יעילותם ובמיוחד בבתי הכנסתאמצעי אכיפ  .2

 תשובה:

 :פקח עירוני

ישנן הנחיות מהיועמ"ש מה מותר לפקח לאכוף: אין למועצה אפשרות אכיפה על מסכות,  •

 התקהלות, ריחוק.

בכל זאת הפקח מסתובב ומתריע אם רואה אנשים ללא מסכות או שמתקהלים. במידת הצורך  •

 גם מזמין משטרה.

  –סקים לתו הסגול ומוודא זאת בנוסף, מנחה את הע •

שבוע שעבר היו כאן. אמרו למפקח שיש הענות להוראות. לפי , בבבנימין מופעלת ניידת קורונה •

 .מה שידוע לנו חולקו כמה דוחות
 

 מחלקת דת: –בתי כנסת 

 .כל בתי הכנסת קיבלו את ההנחיות באופן שוטף •

 .והכלליםקיבלו שילוט לתלות בבתי הכנסת עם ההנחיות  •

 .סיוע ויעוץ במינוי נאמני קורונה •

 .היו בתי כנסת שנסגרו •

 .מניינים ברחובות לא בשליטה •

 בתי כנסת שביקשו צלייה בשביל מניינים בחוץ קיבלו. •



 

לגבי הנוער אני לא רואה הקפדה גדולה  :: הבדיקות שלי הן נקודתיות אבל יש לי כמה הערותחיים

ולדעתי זה לא חדר למודעות שלהם מספיק. אני לא יודע מה אפשר לעשות, כי לא אכפת להם. 

 בקשתי ממנהלי מחלקת נוער שישכנעו את הנוער שזה מספיק 'קול' לעטות מסכה.

להקפיד ל המניין כחובה על יש לנו מניין רחוב בבית של הרב משה כהן. עולה הגבאי ואומר  קובי:

נותן לו מסכה משלי ואומר לו שים מסכה, הוא , בתור אחראי קורונה, על מסכות. אני ניגש למישהו

אומר לי אני לא שם. הוא אמר כל השבוע אני שם מסכה והשבת אני לא שם. אז התפטרתי מתפקיד 

 נאמן קורונה.

ס לא נתתי לו, הגיע בחור ונכנס : זה קרה לי גם בהיכל אברהם, עמדתי בדלת ומי שרצה להיכנחיים

אם יש הנחיה שרק עשרה אנשים יכולים להיות אז צריך  –ולא שם עליי. אני רוצה להציע הצעה 

לסמן עשרה מקומות בבית הכנסת ולפסול את המקומות האחרים. אלו צעדים שיכולים לעזור. 

 המוקד הבעייתי ביותר עלול להיות בתי הכנסת.

 נושא ונגביר את המודעות על כך וגם בצד הנוער. נדבר עם דוד נזרי ב שי:

 

 הצעות לסדר היום 

 הצעה לסדר יום על הזיכוי של נהגי אמבולנס וכוננות מאגרת שמירה.יש איציק: 

והרשימה עודכנה.  50%זיכוי ולכוננים  100%הנושא עלה העברנו לגביה את הרשימה, לנהגים מגיע 

 .2025הנחה עד לספטמבר ועודכנה ה 2020בשובר ספטמבר  הירא הכל

 אני מתנגדת לזה. למה הם כן ומתנדבים אחרים לא?אבלין: 

זה כבר אושר. אני מסכים שיש עוד מתנדבים. מי שמקבל הם כיתת הכוננות ומתנדבי מד"א. שי: 

 העלו את הנושא, כיבדתי את הנושא ואישרנו להם.

 

 אישורי תברי"ם 

 חדשים. עדכון תב"ר קיים ותברי"ם –מצורף נספח  

 :7281עדכון תב"ר 

 למבנה המועצה שילך לבטון. זה דבר אחד.  ₪ 250,000: שי

 :7341תב"ר חדש 

 39,000מרכבי הדצ'ות ז"ל קיבלנו מהביטוח . ₪ 150,000קיבלנו הרשאה של . זה רכב ביטחוןשי: 

צריך את ץ יש לנו סיור ו". לקחנו רכב אחד טויוטה לרבש₪ 66,000ח על שניהם. חסר לנו עדיין "ש



 

. צריך יודע לעבוד. ניסינו להתחכם ולקחנו את הדצ'ות וזה לא עבדהזה הרכב והמענה הראשוני 

יילקס בשביל שזה יהיה במיידי ועכשיו יש הזדמנות במיידי. בינתיים הלדעת שיש מחסור בטויוטות 

הרשאה. אנחנו שוכרים רכב אז גם חבל על הכסף. חיכינו להרשאה כבר חצי שנה, ביקשתי גם עוד 

 המטרה היא לרענן את הרכבים של הביטחון.

 ם.צי"זה נראה לא טוב כשילדים פרטיים נוסעים על הרכב של הביטחון, של הרבש גלעד:

ם, השלישי של צי"הסייר, יש שניים של הרבששל יש את  רכבים למח' ביטחון,כמה יש לנו  שי:

עיה. כמו הרכב שלי שהבן שלי נוסע, יהודה דנה הקב"ט שהוא משלם על זה שווי רכב ואין עם זה ב

 אני משלם על זה תבין ותקילין. זה רכב ליסינג. לכל המנהלים יש הגבלת קילומטרים. 

 

 .7341תב"ר חדש ו 7281עדכון תב"ר  הצבעה:

 .פה אחד אושרו 7341תב"ר חדש ו 7281החלטה: עדכון תב"ר 

 

 שאלה נוספת של מוסא:

כיצד פותרים את בעיית ילדי החינוך המיוחד לשבוע הקרוב? איך נותנים להם מענה לאחר 

שהמסגרת של החינוך המיוחד סיימה את השנה וההורים נותרו ללא מענה. בבנימין יש להם 

 המצב פה בעייתי.  ,קייטנה

י שפ"ה. נמשיך את זה. מדובר על גתשובה או אישור להשרד החינוך ממעד היום לא קיבלנו  שי:

לב עושים. אני מנחם  שבוע הבא, יבדק עם. לגבי ילדים בעיה להוסיף אליהם והגנים מפוצצים אז ז

 . אעשה הכל על מנת שימשיך לפעול

מדובר על שבוע בסך הכל אפשר לצרף אותם לגנים וזהו. שיקחו את הסייעים שקיימים ככח  אבלין:

 עזר לגננות שנמצאות.

אפשר  יךאנבדוק  –גבי שבוע הבא אם משרד החינוך ייתן תשובה להפעיל אז מה טוב. אם לא ל שי:

 . אבל מחר זה יופעל בכל מקרה.להפעיל בכל זאת

 

 ודברי סיכום של דסי הצגת מנהל מחלקת נוער

 אני שמח לארח גם את דסי וגם את יהודה. דסי תציג בקצרה מצגת שהכינה. המטרה שדסי שי:

תספר על תכניות הקיץ ואנחנו נפרדים ממנה, היא עוברת בעוד כמה ימים לחיפה לשליחות ואנחנו 

מאחלים להם בהצלחה רבה וגם נשמח שיהודה יציג את עצמו, שנכנס בימים אלו לתפקיד. קיבל 



 

גוש בהקודמים שלו. הוא עבד הרבה שנים מחמאות ופרגונים מפה ועד הודעה חדשה מהמעסיקים 

 מקומות נוספים.עציון וב

 יהודה רוטנברג מציג את עצמו.

קפסולות במבנים של עד עשרה ובחוץ עד עשרים הרעיון הוא עבודה בדסי מציגה את תכנית הקיץ. 

לקפסולה שכל אחת עד שש קפסולות. ככה אפשר בפנים פעילות של שישים נוער ובחוץ מאה 

 ועשרים.

ים המון רחשים מהיישוב וזה המשבר שיש יש לנו קשת רחבה של נוער בסיכון. לאחרונה שומע

תוצאות לקורונה, גם אצלנו רואים את זה חזק מתמיד. הנוער בסיכון לא הפסיק לעבודה לרגע, כל 

הזמן הם נפגשים עם המדריכים הם יושבים איתם ויחד עם זה התופעות הסיכוניות התרחבו, תופעת 

קשת שמכילה מאה ושלושים בני נוער, האלכוהול התרחבה ועוד. אנחנו בפיתוח לתוכנית מענה ל

שיש שם גם סיכונים רגשיים של הורים גרושים וכדומה שזה דווקא הפנמה ולאו דווקא החצנת 

התנהגות, יש בפנים גם סיכונים רוחניים. נכון להיום כמעט כולם בתוך קבוצות גם ברווחה וגם דרך 

ולי קבוצתי ואישי בתוכו. משהו המחלקה אבל אנחנו שואפים לפתוח מרכז נוער שיתן מענה טיפ

יותר מקצועי ממה שמחלקת נוער מביאה מכל מיני מקומות. אנחנו שואפים למרכז נוער עם איש 

 טיפול רציני שעומד בראשו.

 אני רוצה להודות לחברי המליאה על שיתוף הפעולה ולוועדת נוער בפרט. תענוג גדול לעבוד איתכם.

 חברי המליאה מברכים את דסי.

 יש מחשבה להשתמש במבנים של תאיר לנוער? :יאיר

אתמול היה לי מפגש עם התלמידות החדשות של האולפנא ושילשום עם הצוות, שנה הבאה  שי:

היא פה אבל אחר כך היא תעבור לשם. אז זה לא פתרון לטווח ארוך. המשימה היא בהחלט למצוא 

 פתרון לתנועות הנוער יותר מאוחר.

 

 שאלה נוספת של חיים.

: ראיתי ריאיון של שי לפני כמה שבועות בנושא של משיכת עולים חדשים לבית אל. אני חושב יםחי

לא התעסקנו בזה באופן מרוכז. אני חושב ששילוב גם של הציפייה כמעט ששזה נושא חשוב מאוד ו

למאות אלפי עולים שעתידים לעלות בגלל הקורונה וגם המלאי של הדירות שנבנות זה שילוב 

 זם עם נפש בנפש או משרד הקליטה ואני בטוח שהעולים הותיקים ישמחו לעזור.להקמת מי

: לפני חודשיים וחצי נפגשנו איתם והנושא הזה עולה כל הזמן כי מדברים על זה שהרבה איציק

 עולים הולכים לבוא לישראל וכל מיני משרדים ממשלתיים מתחילים להיערך לזה.

 : יש מישהו שמופקד על הנושא?חיים



 

אבי ברמן והצגתי לו מה שיש הוא אמר שהוא יבדוק מול רבני  OU: לא. דיברתי עם מנכל השי

 קהילות בארצות הברית אם מעניין אותם. ננסה לקדם את הנושא.

: לדעתי הכתובת האמיתית היא נפש בנפש ולדעתי יש פה מספיק עולים שיכולים להתנדב חיים

 לנושא.

  : נבדוק מה אפשר לעשות.שי

 

 

 

  



 

 2020.8מליאה ישיבת סיכום החלטות 

 28.07.2020מתאריך 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 

נושא אישור האצלת סמכות  הוספת 

 גביה לגזבר לסדר היום
 אושר 0 0                       6

2.     

 אושר 0 0 6 אישור האצלת סמכות גביה לגזבר 

3.     

 
+ פרוטוקול  6.20אישור פרוטוקול 

7.20 
 אושר 0 0 6

4.     

 
 אושר 0 0 6 7281תב"ר  עדכון

 אושר 0 0 6 7341תב"ר חדש   .5

 

 

 21:25הישיבה הסתיימה בשעה: 

 עוזיאל סבתו:  רשם

 

 

 

הח"מ חותם יל 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.      ראש המועצה                                                              


