פרוטוקול ישיבת מליאה 1.21
התקיימה ביום שלישי ,26.1.2021 ,י"ג בשבט התשפ"א
נוכחים:
אלון שי  -ראש המועצה
פרויליך יאיר  -חבר מליאה
סילברשטיין חיים  -חבר מליאה
סלע קובי  -חבר מליאה
כהן מוסא  -חבר מליאה
לואיס גלעד  -חבר מליאה
חסרים:
הרוש אבלין  -חברת מליאה
גבעון שרה  -חברת מליאה
יפה רבקה  -חברת מליאה
משתתפים:
שירה ליבמן – מנכלי"ת המועצה
איציק כהן – עוזר מנכלי"ת המועצה
משה מנדלביץ – גזבר המועצה
ספי אלגביש
על סדר היום:


אישור פרוטוקול קודם 12.20



מענה לשאילתות והצעות לסדר



עדכון תבר"ים



עדכוני קורונה



עדכונים על איוש תפקיד – גזבר המועצה

תחילת הישיבה 20:00

אישור פרוטוקול 12.2020
הצבעה :אישור פרוטוקול .12.2020
החלטה :פרוטוקול  12.2020אושר פה אחד.
בקשה להוספת נושא לסדר היום
משה :יש לנו בקשה להוסיף לסדר היום את אישור המליאה להקמת  2חשבונות בנק נוספים
למועצה בבנק לאומי לטובת קרנות הרשות .אנחנו רוצים לעבור מחשבונות בבנק אוצר החייל לבנק
לאומי ,זה יותר נכון לדעתי .מבקש להעלות את הנושא לסדר היום.
הצבעה :העלאת נושא אישור פתיחת חשבונות בנק למועצה בבנק לאומי לסדר היום.
החלטה :העלאת נושא אישור פתיחת חשבונות בנק למועצה בבנק לאומי לסדר היום
אושרה פה אחד.
פתיחת חשבונות בנק נוספים למועצה בבנק לאומי
משה :נעבור כעת להצבעה בנושא.
הצבעה :אישור לפתיחת שני חשבונות למועצה בנק לטובת קרן פיתוח וקרן היטל מבני
ציבור בבנק לאומי.
החלטה :פתיחת שני חשבונות בנק למועצה לטובת קרן פיתוח וקרן היטל מבני ציבור בבנק
לאומי אושרה פה אחד.
תברי"ם חדשים
מצורף נספח – תברי"ם חדשים ועדכון תברי"ם 2021
משה :תב"ר  – 7347מרכז הפעלה .התבר הזה הוא השתתפות של משרד הפנים לבניית מרכז הפעלה
במבנה המועצה בגובה  250אשח .בשביל שנוכל לקבל את הכסף בהקדם ולא נצטרך לחכות גם
משרד הפנים המליץ שנפתח תב"ר נוסף בגובה  357,142ש"ח 250 .אלף מגיע ממשרד הפנים ושאר
הסכום ירד מתב"ר בניין המועצה 107,142 ,ש"ח.
תב"ר  – 7348אנדרטה .הרשות בבית אל קיבלה מביטוח לאומי תקציב דרך קול קורא לבניית
אנדרטה לנפגעי טרור בסך  150אשח ₪ 112,500 .מביטוח לאומי ועוד  37,500ש"ח מקרנות הרשות.
תב"ר  - 7349נגישות אקוסטית .זה מאה אחוז מגיע ממשרד החינוך.
מוסא :ה 107אש"ח במרכז ההפעלה ,זה כסף שקיים?
שי :זה משחק חשבונאי שכל גוף שנותן כסף מעוניין שהרשות תתן תקציב משלה (מאצ'ינג) ,אז
אנחנו לוקחים מתב"ר בניית המועצה ומעבירים לכאן.
מוסא :לגבי האנדרטה אנחנו צריכים להוסיף  37אש"ח ,כבודנו עם הנופלים ואני חושב שזה דבר
ראוי.
שי :זה מקום שיכבד את משפחות הנופלים ונעשה שם גם טקסים וכדומה.

קובי :מה המיקום?
שי :עוד לא ידוע .בגדול המטרה באזור הפארק אבל שום דבר לא ידוע.
הצבעה :אישור תברי"ם חדשים –  7347מרכז הפעלה  7348 +אנדרטה  7349 +נגישות
אקוסטית.
החלטה :תברי"ם חדשים –  7347מרכז הפעלה  7348 +אנדרטה  7349 +נגישות אקוסטית
אושרו פה אחד.
שרה גבעון ורבקה יפה מצטרפות.
עדכון תברי"ם קיימים
משה :תב"ר  – 7309ביצוע הסדרת רחוב החלוצים-מבוא האורנים 440 ,אש"ח 360 .אש"ח ממשרד
התחבורה ועוד  80אש"ח קרנות ,במקום  40אש"ח שהיה ,אנחנו רוצים להגדיל ל 80-אש"ח
מהקרנות ,כי בפועל הביצוע שהסתיים היה יותר יקר .משרד התחבורה מבקש עשרה אחוז מצ'ינג
ובסוף יצא יקר יותר .זה פרויקט שהסתיים ויפה מאוד.
שי :אנחנו מקווים שהאזור ישמש אותנו בעתיד הלא רחוק לבנייה לדור השלישי.
משה :תב"ר  – 7282כביש אולפנת רעיה .החזר של  ₪ 15,272לסגור גירעון לקרנות הרשות .כביש
גישה לאולפנת רעיה ,זו החריגה למטה.
תב"ר  – 7281מבנה המועצה ,הקטנת התב"ר לטובת מרכז ההפעלה על סך  .₪ 107,142זה מה
שאמרנו למעלה שאנחנו מעבירים את הסכום כדי לקבל את המאצ'ינג על מרכז ההפעלה ששם זה
בא לידי ביטוי.
קובי :מה הייתה הסיבה לחריגה בבנייה של מבוא האורנים?
שי :לא היתה חריגה ,היה ביצוע בפחות ממה שתוכנן מראש.
לגבי תב"ר  ,7282זה תב"ר משנת  2018ועלה שיש  15,272שח שצריך לסגור .הוא היה על חצי מיליון
והביצוע בפועל היה  484אשח וההפרש צריך לסגור מהקרנות .בביקורת התברים ראינו את ההפרש
אז צריך לסגור את התב"ר הזה.
הצבעה :עדכון תב"ר  – 7309ביצוע הסדרת רחוב החלוצים-מבוא האורנים  +תב"ר 7282
– כביש אולפנת רעיה  +תב"ר  – 7281מבנה המועצה.
החלטה :עדכון תב"ר  – 7309ביצוע הסדרת רחוב החלוצים-מבוא האורנים  +תב"ר 7282
– כביש אולפנת רעיה  +תב"ר  – 7281מבנה המועצה אושר ,יאיר פרייליך נמנע.

הצעות לסדר ושאילתות
שאילתא  1של מוסא:
מה ניתן לעשות ומה עושה מחלקת ביטחון סביב כניסת ערבים ליישוב שלא באופן מוסד?
י דוע על כניסת גנבים ופריצות ,יתכן וישנן כניסות נוספות לנושאים נוספים ,פעם דובר גם על הגעה
למזמינות ...כיצד ניתן למנוע את המטרד והסכנה הזו?
תשובה:
אתמול כמו כולם נחשפנו לסרטון שרץ בקבוצות הווטסאפ .מהר מאוד התברר שמדובר בכתב ,חובש
כיפה שהגיע לבית אל כמובן במכונית בעלית לוחית זיהוי ישראלית .בכל אופן ,מאחר שאנו תמיד
חוששים מניסיונות חקיינות ,החלטנו שהש"ג יבצע בתקופה הנראית לעין בדיקה לכל רכב .נושא
הביטחון הוא בראש מעייננו .בטח אתם יודעים שהוצאות הביטחון קטנו מההכנסות ואנו עושים
את כל המאמצים ע"מ לגשר על הפערים ולחזק את בית אל באלמנטים ביטחוניים בחוץ ובפנים,
חלקם נראים לעין וחלקם לא .אנחנו מבקשים שכל מי שמזהה משהו חריג לפנות למוקד ובמידת
הצורך לפנות ישירות לראש המועצה.
בהמשך הישיבה נשמע גם תושבים אשר ביקשו לדבר על הנושא ,בישיבה זו גם יהודה השתתף נתן
סקירה מקיפה בנושא ,חידדנו את הנהלים -בתקופה הקרובה בש.ג נבדוק בצורה יסודית יותר גם
רכבים בעלי לוחית זיהוי צהובה.
בעניין הרכב שנגנב ,יש חולייה שמסתובבת בבנימין .אנו בקשר עם גורמי המשטרה ועוקבים אחר
ההתפתחויות.
שאילתא  2של מוסא:
כידוע ,התקבל תקציב לשיפור ושיפוץ כביש הגישה לאולפנה מפינת החי ועד האולפנה.
נאמר לאולפנת רעיה ע"י המועצה שהקבלן המבצע עבודות בשכונה הצפונית ,יבצע את העבודה הזו.
מתי אמור הדבר לקרות?
תשובה:
מעולם לא התקבל תקציב לשיפור ולשיפוץ הגישה לאולפנה מפינת החי ועד לאולפנה .רשמית לא
יכול להתקבל תקציב שכזה כיוון שכביש זה נמצא מחוץ לתב"ע .לאחרונה ביצענו במסגרת הבניה
בשכונה הצפונית שיפור חלקי של הירידה המסוכנת לוואדי .שיפוץ הכביש המדובר לא יכול לקרות
לצערנו מכספים רשמיים ולכן זה מורכב יותר .במידה ותוסדר התב"ע או שתיווצר קונסטלציה
שתאפשר את שיפוץ הכביש כמובן שנבצע את זה.
שרה :יש מצלמות בכניסה ליישוב?
שירה :כן .ומה שקרה עם הגניבה שהצליחה הוא שלא זיהו את הכניסה של הרכב שנכנס כי הוא
נצמד לרכב שנכנס לפניו.

שרה :אולי שווה לשים שתי מצלמות קדימה ואחורה?
שירה :נבדוק את זה .חשוב להדגיש את מטרת הכתב הזה שרצה לבדוק איך בקלות עוברים מחסום
ברמאללה והתלונה הייתה על הצבא.
יאיר :למה לפטר את הש.ג?
שירה  :הוא לא עמד בהנחיות .הנחו לבדוק אחד אחד וגם ההוראה הייתה להיות מחוץ לבודקה
והוא היה בפנים.
מוסא :אם הש.ג סירב להוראות אין מה לעשות אבל על סמך הדברים של יאיר ,אני לא רוצה שזה
יהיה כאילו להקריב אותו כדי לרצות את הציבור.
שירה :חד משמעית לא.
מוסא :השבוע הסתובבתי בין יישובים ,בודקים אחד אחד גם בעטרת שאין הרבה תנועה וגם בעפרה
שיש תנועה גדולה.
עדכונים על איוש תפקיד – גזבר המועצה
שי :היה אמור להיכנס גזבר חדש אבל כרגע הוא לא מרגיש טוב ואנחנו מחכים עם זה.
אבלין הרוש הצטרפה.
עדכוני קורונה
שירה :נכון להיום יש לנו  83חולים .ביום שישי היינו  104חולים אז ב"ה יש מגמת ירידה בכמות
המשפחות  42לעומת  60שהיו ביום שישי .אנחנו אחרי השיא .ב"ה דודו מולסון מרגיש יותר טוב
לאט לאט ואנחנו ממשיכים לפעול גם בקשר עם הותיקים והאוכלוסיות בסיכון .עושים המון גם
בקשר עם המבודדים שזה מאות רבות .יש לנו שלוש מתשאלות ואנחנו מעבירים קורס לשתי עובדות
נוספות כדי לתגבר כי עובדים ימים ולילות וזו עבודה לא פשוטה ואנחנו ממשיכים לעשות עבודות
נוספות .אנחנו גם משקיעים בהסברה.
שרה :יש מחוסנים שנדבקו?
שירה :יש אחוז גבוה של מתחסנים וידוע לנו על מחוסן אחד שעבר חיסון שני ונדבק אבל ברוך השם
בלי תסמינים.
חיים :האם ישנה אפשרות לבדוק את המקור של התחלואה הגבוהה בבית אל .בתי ספר או מכולות
וכדומה?
שירה :זו החשיבות הגדולה של התשאול והחקירות האפידמיולוגיות שנעשות במועצה .בגלל
הכמות הגדולה עשינו עבודת עומק ויש לנו סך הכל בעשרת הימים האחרונים מאה חמישים ושבע
חולים ואנחנו יודעים עליהם ששים ושלושה חולים שרובם צעירים שבאו מהישיבה והאולפנה
והמדרשה ומוסדות מחוץ ליישוב ,עוד עשרים ושלושה חולים שנדבקו בעבודה או מגורמי חוץ
אחרים – ביקור משפחה ,חברה וכדומה .עוד שלושים ותשעה חולים שנדבקו במוסדות חינוך
ביישוב ,מורים או תלמידים ויש ארבעים ואחד אנשים שנדבקו בתוך המשפחה .מתוכם ארבעה

בלבד שלא יודע איפה נדבק .המחלה בכל היישוב ,אין אזור ללא חולים אבל יש כמה שכונות שיש
בהן יותר חולים.
חיים :אז הנתון החשוב שבתי הכנסת והמכולות לא מקור הדבקה.
שירה :נכון ,בהחלט לא.
שי  :דיברתי עם ראשת מועצת ירוחם היום ,היא התפרסמה סביב נושא המאבק בקורונה .היא
אמרה שעד לפני שבועיים הם היו עם מאתיים חולים ביחס לשנים עשר אלף תושבים .זה בערך
היחס שלנו .היא אמרה שבתי כנסת סגורים ומתפללים בחוץ .הכי חשוב להיות בקשר עם תושבים
שמופיעים כמבודדים ולעקוב אחריהם שהם בבידוד .לנסות לעזור שלא ייצאו ומה שהם צריכים
העיקר שיישארו בבית .ודבר שני בעקבות המוטציות ההדבקה הפכה להיות מהירה הרבה יותר.
בבית אל מול הרמה הארצית אנשים ממושמעים .אני רואה במתחם של אברהם אוהבי שאנשים עם
מסכות ובריחוק ובחוץ ,אחוז הגבוה ביותר של המתחסנים זה בבית אל.
תושבים מצטרפים לשיחה עם יהודה דנה על המצב הבטחוני.
מוסא :אני רוצה להגיד יישר כוח על העלאת המודעות ועל המעורבות בנושאים שהמשטרה הייתה
צריכה להיות מעורבת.
שירה  :לגבי חוק העזר של השמירה אנחנו כל הזמן על זה .התקדמנו גם עם זה ויש לנו עוד שני
צעדים שאנחנו צריכים לעבור תחנה משפטית במשרד הפנים ותחנה אצל הממונה שצריכה לחתום
על זה ואנחנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר ברמה היומיומית.
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