
 

 2120 תקציב פרוטוקול ישיבת מליאה

 23/2/2021 א"פתשה שלישי, י"א באדרהתקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

  חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חבר מליאה -יאיר  פרויליך

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חברת מליאה -מתניה שנרב

 

  :חסרים

 

 : משתתפים

 מנכלי"ת המועצה –שירה ליבמן 

 עוזר מנכלי"ת המועצה –איציק כהן 

 גזבר המועצה –משה מנדלביץ 

 ספי אלגביש

 

 על סדר היום:

 

  2021אישור תקציב 

 

 

 20:55תחילת הישיבה 

 

 

 

 

 

של  לשלב הסופיכעת הגענו וברוך השם : היו דיונים ארוכים עם חברי המליאה, שירה

לאשר את חוק 'תנופה' . שלחנו את החומרים אליכם ואז הבנו שיש רצון של סיעת אישור התקציב



 

העזר ולפני כן לא מאשרים את התקציב. איציק לקח עליו את המשימה ועבד על זה באינטנסיביות 

 ראשון בבוקר ולכן אנחנו כאן. רבה. החוק אושר ביום

 חברי 'תנופה' שלחו מסמך עם בקשות לקראת אישור התקציב. 

 מצ"ב כנספח מסמך הדרישות של סיעת תנופה.

 סוכם כך: דברמתקיים דיון ושיח עם חברי המליאה על כל סעיף במסמך סיעת תנופה, בסופו של 

עדות המועצה כולל המועצה מתחייבת לקיים את כל מה שקשור לסעיף התנהלות וו .1

 הקצאת מזכירה לנושא שתעמוד בכל הדרישות שמתאורות במסמך.

 המועצה מתחייבת לעמוד בכל הדרוש בסעיף "נוהל תקציב שנתי" .2

יתר הסעיפים המפורטים במסמך נידונו בישיבה והגיעו לעמק השווה, לגבי דרישות הסיעה בדבר 

ועצה בשיתוף פעולה מלא ומקבל כל מה נחה דעתם של החברים כי הרב עובד עם המ -תקציב לרב

 שהוא רואה לנכון כתקציב לפעילות המיוחדת שלו עם הנוער ועם הקהילה. 

 לפי הטבלה שמפורטת לעיל -אושרסעיף עליית מחירי הקרוואנים 

 הערות  2022 2021  2020 שכונה
   1300 1200 990 בן יהודה
   1100 1000 690 תל חיים 

   1100 1000 695 פסגת יעקב
   1100 1000 935 שכונת תאיר

   1100 1000 935 וואדי 
   1310 1210 1210 קרוואן משולש

 פעימות בהתאם לטבלה. 2 -הגדלת מחיר הקרוואנים ב
מתוך כוונה לאפשר התחדשות במועצה על ידי מתן אפשרויות דיור לזוגות צעירים 

מהשנה הרביעית שכ"ד  החל –דבר אשר יבטיח את חוסנם של שכונות הקרוואנים 
  לכל שנה ₪ 100 -יעלה ב

בנוסף המליאה הסמיכה את הרשות לקיים וועדת חריגים במקרים מיוחדים אשר 
לשנה נוספת במקרה של מגורים בקרוואנים  ₪ 100יראו לנכון לא לגבות תוספת של 

 שנים 4יותר מ 
 

 .2021מועצה מקומית בית אל לשנת תקציב : אישור הצבעה

  .פה אחד אושר 2021מועצה מקומית בית אל לשנת ציב תק: החלטה

 

 

 .20:55ישיבת מליאה הסתיימה בשעה 



 

 

 

 

 

 2120 תקציב סיכום החלטות מליאה

 23.2.2021מתאריך 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 9 2021 תקציב אישור

 

 

 22:00 הישיבה הסתיימה בשעה:

 

 

 עוזיאל סבתו  :רשם

 

 

 

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

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

 

 

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 שירה ליבמןשי אלון                                                                           

 ראש המועצה                                                          מנכ"לית המועצה        

 

 

 

 

 טבת תשפ"א                                               בס"ד                                                                



 

 לכבודה של בית אל 2021לקראת הצבעה על תקציב 

סיעת תנופה לבית אל שמחה על הזכות להיות חלק מהעשיה הברוכה של המועצה ועם השגיה 

 להמשך העשיה וקידום הישוב. 21הברוכים של השנה היוצאת ורוצה להצביע בעד תקציב 

מכירים ומוקירים את פעילותם ועבודתם של עובדי המועצה כולם ובראשם שי ושירה אנו 

 כמובילי הדרך.

לקראת ההצבעה אנו מעלים דברים שלטעמנו ישפרו ויוסיפו לטובתה של בית אל ולכן, להבנתנו, 

 הם צריכים להכלל בישיבת המליאה הזו ובהצבעה על התקציב

 

 ישיבות ועדות והקשר למליאה .1

  זכירה מטעם המועצה שתעמוד לרשות חברי המליאה וכן תעסוק בועדות.תמונה מ 

  המזכירה תדאג, יחד עם יו"ר כל ועדה, וכן ראש אותה מחלקה הקשורה לאותה
ועדה, לקביעת מועדי ישיבות ועדות למשך כל השנה וכן ישיבות מיוחדות אם יש 

 צורך. זה נכון לועדות חובה וכן רשות.  

 י הועדות, וראש המחקלה ותבדוק התאמה לתאריכים היא תשלח הודעות לחבר
ומיקומן של ישיבות הועדות ותאשר הישיבות מול כל חברי הועדות. היא תדאג 

 שיקויימו לפחות ישיבה אחת לכל רבעון.

  המזכירה תשלח מספר תזכורות לחברי ועדות באשר לקיום של הישיבות באמצעות
ברי הועדות שהם אכן מגיעים קבוצות ווטסאפ ו/או דוא"ל, ותקבל אישור מח

לישיבה. אם יש ביטול או דחיה, היא תדאג ליידע את כל חברי הועדה ותאשר שהם 
 אכן קיבלו את ההודעה.

  המזכירה תדאג למיקום הישיבה, ובמידה שהיא מתקיימת בבניין המועצה, תדאג
 לכיבוד קל, חדר פנוי,כלי כתיבה וכן ברקו אם יש צורך. היא לא צריכה להווכח

 בפגישות.

  המזכירה אחראית לדאוג שיו"ר הועדה, או מישהו מטעמו, ימציא פרוטוקול של
חברי המליאה, יו"ר המועצה המנכלית וכן ראש  לכלאותה ישיבה, אשר ייערך ויופץ 

 אותה מחלקה אשר הועדה קשורה אליה.

  המזכירה אחראית לקבוע לשנה מראש, איזה ראשי מחלקות יציגו את מחלקתם לפני
רי המליאה בישיבות מליאה רגילות במשך השנה. כמו כן, באותה ישיבה, יחד עם חב

הצגת ראש המחלקה, יציג יו"ר הועדה )אם יש ועדה שקשורה לפעילות אותה 
מחלקה( את הפרוטוקול ואת החלטות/המלצות הועדה מישיבות ועדה שהתקיימו עד 

 אז, לצורך דיון ו/או הצבעה באותה ישיבת מליאה.

 תדאג שכל הפרוטוקולים וכן ההמלצות והחלטות של כל ועדה יופיעו  המזכירה
 בתפריט מיוחד שיוצב באתר המועצה.

 

 נוהל תקציב שנתי .2

  לקראת סוף השנה הלועזית, כל ראש מחלקה יכין מצגת אשר כוללת התקציב המוצע
והרצוי של מחלקתו וכן הפעילות המתוכננת לשנה הקרובה שעבורה הוא מבקש את 

 התקציב.



 

  פעמים לפני ישיבת אישור התקציב.  3-5ייקבעו ישיבות מליאה/הנהלה במשך
בישיבות הללו, יציגו ראשי המחלקות את התקציב המתוכנן והרצוי, אותו תקציב 

גזבר, מנכ"ל יו"ר וכו'. ראש  –שהוכן יחד עם כל הגורמים המקצועיים במועצה 
ב המוצע עם חברי המחלקה, הגזבר והמנכלית יעברו על כל השורות של התקצי

המליאה שייווכחו באותה פגישת הכנה בתקוה שיגיעו להסכמות לקראת ישיבת 
אישור התקציב הסופי. באותן פגישות הכנה, חברי המליאה יוכלו לשאול שאלות, 

לבקש דו"חות ותשובות באשר לפעילות המחלקה, הכנסותיה והוצאותיה בעבר 
 ולעתיד.

 י המליאה יכלול את סעיפים הבאים:התקציב המוצע, אשר יוכן עבור חבר 

 שנים שעברו. 3במשך  שבוצעו התקציבים סיכום (א

 המוצע לשנה החדשה על כל שורותיה. המפורטהתקציב  (ב

בין התקציב שאושר בשנה שעברה ובין התקציב  במספרים ובאחוזיםההפרשים  (ג
 בשנה שעברה.שבוצע )אמדן( 

עברה לבין התקציב שנה ש שאושרבין התקציב  במספרים ובאחוזיםההפרשים  (ד
 לשנה הקרובה. שמוצע

 הכנסות והוצאות  מחלקות,התקציב )הסיכום והמפורט( יחולק לפי  (ה

 12הפונט )גופן( מספרים ומילים של שורות התקציב יהיו בגודל  (ו

 מספרים שליליים יופיעו באדום וחיוביים בשחור. (ז

מים לפני י 3התקציב המוצע המפורט בסעיפים לעיל יישלח לחברי המליאה לפחות  (ח
 אותה פגישת הכנה כדי לאפשר להם להתרשם מתוכנו ולהכין שאלות. 

 

 

 רכזי נוער .3
רכזי הנוער ביישוב עזבו מספר פעמים, זמן קצר אחר כניסתם. להבנתנו הדבר קשור גם 

לתגמול שלנו אותם על עבודתם. נבקש את המועצה לתת את הדעת על הענין ולמצוא את 

 רקי זמן ממושכים יותר כדי ליצור רצף בקשר עם הנוערהדרכים לגרום להם להישאר לפ

 נוער בית אל .4
הנוער ביישוב, גם אלו שאינם מייצרים מורכבות, זקוקים למקום מפגש. לטובת משחק 

ושיח בעניני התבגרות, אמונה, חברה ועוד. נבקש לפרסם מקום כזה עם מפעילים )אולי 

זה גם להתקדם. הדבר יעשה בעצה רכזי הנוער( כדי שיוכלו להגיע ולהנות יחד ודרך 

 ובשיתוף עם הרב בראלי.

 

 רישום לנישואין .5
לשמחתנו, ישנם הנרשמים לנישואים בבית אל. הדבר מצריך הפניית זמן. לשם כך נבקש 

להגדיר שעות עבודה נוספות למזכירת מחלקת דת, הוספת שעות שתתפרסם לציבור 

 ותיעל את השירות. 

 

 מרא דאתרא .6
בית אל התברכה ברב פעיל ויוזם, משקיע ויצירתי בעבודתו ובקשר עם הקהילה. מרחב 

 העבודה והרחבת התנאים לרב, יעשירו את כולנו. 



 

  אפשרות מוגדרת של שימוש ברכבי המועצה בשעות הערב וכד' לנסיעות של הרב
 לצרכי בית אל

  ומשימות אותן יראה הרב לנכון  אל"ש למימוש פרוייקטים 50סעיף תקציבי של
 לעשות לטובת כולנו.

 

 אגרת קבלנים .7
אנו רואים בחיוב רב את עבודתם של מפעלים יצרנים בבית אל. אנו רוצים אותם בבית 

אל וחושבים שיש לפעול לטובת הדבר. מצד האמת היה מקום לתת להם תיגמול על 

בור הכנסת פועלים על עבודתם. אחר שהתקבלה החלטה במליאה להעמיד את התשלום ע

שח. ואחר שעברו כעשרה חודשים מאז התקבלה ההחלטה ומבירור שעשינו עולה שזו  8

פעולה שניתנת להעשות תוך ימים ספורים בלבד, אנו דורשים את ביצוע התיקון או את 

  טרם ההצבעהביטול חוק העזר 

 

 תלמוד תורה אחהצ לנוער .8
נוער כפי שהיה נהוג ומקובל בבית אל מזה המועצה בעידוד הרב, הפעילה לימודי קודש ל

שנים רבות. מפעל שילדנו נהנו ממנו בשנים עברו. חידוש הפרוייקט והרחבתו לשכונה א' 

מהעלות שלו, כפי  30%עולה כסף רב ואנו מבקשים את השתתפות המועצה בפרוייקט  ב

 מספר התלמידים והמלמדים שיהיו בו כדי להבטיח את הצלחתו 

 

 יםבתי כנסת חדש .9
בחסדי ה' , הודות לרב מלמד שליט"א ולהמשך הדחיפה ע"י שי, הולכים ונבנים שכונות 

חדשות בבית אל. מבני ציבור רבים ידרשו לשכונה. חלקם ניתנים עי משרדי הממשלה. 

בשכונה יהיה צורך בשני בתי כנסת לפחות. לסגנונות תפילה שונים. ללימוד ואולי גם 

את המועצה לתת את הדעת לנושא מראש. להציג  לשמחות וכינוסים. אנו מבקשים

 או תורמים לענין.\תכנית. לתכנן ולהשיג תקציבים ו

 

 חיי אדם .10
בית אל גדלה והתפתחה, ב"ה. יחד עם זאת, רחוב ארץ חמדה מהווה מקום סכנה מתמיד, 

אוטובוסים בו זמנית. הדבר  6ביום ובלילה עם עשרות אוטובוסים שנעים עליו עד כדי 

ר אזהרה לכולנו ומצריך השקעת משאבים כדי לתקן את מה שניתן, עד הוא תמרו

למציאת פתרון קבע עם כביש חדש וכד. נבקש את המועצה לבצע בהקדם האפשרי את כל 

השינויים ההגיוניים אותם מעלים התושבים, להוריד את כמות הנסיעה ברחוב ולעשות 

 את ההשתדלות לשמירה על חיי אדם 

 

 



 

 שכירות קראוונים .11
אנו מאשרים את ההצעה להתאמת עלות השכירות למגורים כפי שהוצע בישיבת המליאה 

האחרונה, מתוך ההבנה שהמחיר אינו מקביל למחירים ביישובים סמוכים וגם כדי לעודד 

 משפחות להתקדם למגורים בדירות וברחבי השכונות ביישוב

 

 נוסח הצעה להגדלת דמי השכירות של הקרוואנים
  

 הערות  2022 2021 2020 שכונה
   1300 1200 990 בן יהודה
   1100 1000 690 תל חיים 

   1100 1000 695 פסגת יעקב
   1100 1000 935 שכונת תאיר

   1100 1000 935 וואדי 
   1310 1210 1210 קרוואן משולש

 
 פעימות בהתאם לטבלה. 2 -הגדלת מחיר הקרוואנים ב

מתוך כוונה לאפשר התחדשות במועצה על ידי מתן אפשרויות דיור לזוגות צעירים 
החל מהשנה הרביעית שכ"ד  –דבר אשר יבטיח את חוסנם של שכונות הקרוואנים 

 לכל שנה  ₪ 100 -יעלה ב
 

 

נשמח לקבל את תגובת הנהלת המועצה לדברים האמורים ואת אישורם של סעיפי 

 העזרהתקציב ושל התיקון לחוק 

 

 בתודה ובברכה                                                                                      

 סיעת תנופה לבית אל                                                                                  

 

 


