
 

 21.208פרוטוקול ישיבת מליאה 

 26/10/2021 ב"פהתש חשווןב 'כשלישי, התקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 מ"מ ראש מועצה –לואיס גלעד 

 חברת מליאה  -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 חבר מליאה -סלע קובי 

  חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה -שנרב מתניה 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 

 :חסרים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה  -כהן מוסא 

 

 : משתתפים

 היועץ המשפטי למועצה - יזהר דגניעו"ד 

 ל המועצה"מנכ –חיים מרגוליס 

 גזבר המועצה - ינון שבציון

 "לעוזר מנכ -איציק כהן 

 אדיר אפלבוים, מדריך בתחום מניעה

 לשירותים חברתייםרינה אידו, מנהלת המחלקה 

 ספי אלגביש

 מנהל מחלקת נוער –יהודה רוטנברג 

 על סדר היום:

 הצגת פעילות הקיץ של המחלקות השונות במועצה לרווחת נוער בית אל 

  31.08.2021שהתקיימה בתאריך  7מליאה מס' מאישור פרוטוקול קודם 
  שומרוןאישור של חיים מרגוליס לדירקטוריון של איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 אישור עדכון וסגירת תברי"ם 

  2021-בהתאם לביצוע ואישור תקציב מותנה ל 2021עדכון תקציב 

 עדכונים שוטפים ושונות 

  בנק הדואראישור חשבון 
 

  20:10 :תחילת הישיבה



 

 הצגת פעילות הקיץ של המחלקות השונות במועצה לרווחת נוער בית אל
 

 

 סיכום פעילויות הקיץ של הנוער.יהודה, מנהל מחלקת הנוער, מציג מצגת עם 

 שאלות תוך כדי הצגת המצגת:

 .אשמח לדעת אם הפעילויות הן רק לנוער של תנועות הנוער או לכולם: ס. חיים

אנחנו מכוונים לכולם, נכון שיש חבורות יותר מגובשות ויותר משתתפות אבל אנחנו יהודה: 

 מכוונים לכולם, זה קשור מאוד לקשר עם רכזי הנוער.

 יש לכם משובים ופידבקים להרצאות ואירועים מהמשתתפים?: ס. ייםח

אנחנו בתקשורת איתם, לא עשינו דבר כזה אבל כן הרצנו שאלון לנוער ושאלנו את יהודה: 

 החבר'ה מה הם רוצים שיקרה בקיץ.

 במבנה הנוער יש פתרון למבנה שהיה כאן?יאיר: 

 וער.מחפשים אלטרנטיבה לאריאל בנות ולבית הניהודה: 

 אתם עוסקים בפיתוח מנהיגות?: ס. חיים

כן, יש מלבד הדרכה ומדציו"ת יש תכנים לכאלה שלא בתנועות נוער שאנחנו מעבירים יהודה: 

 סדנאות של שפת גוף, עמידה מול קהל וגם הקמת מועצת נוער.

 

 רינה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מציגה מצגת עם סיכום פעילויות המחלקה.

 האם יש מקרי קיצון של הנוער?: ס. חיים

יש כן. מה עושים? תלוי בסיטואציה, אם יש נער שהגיע לידי התמכרות כבדה אנחנו מבקשים  רינה:

מהמשפחה לשלוח אותו למרכז גמילה. הרכזות עובדות בשטח, הסמכות החיצונית, שירותי 

לפעמים שני הורים  הרווחה, יש פעמים שזה עוזר. יש פעמים שהמציאות המשפחתית מורכבת,

 , הם בלי מערכות תמיכה בסיסיות.נפגעים מכךצריכים לצאת מהבית לתהליך שיקום והילדים 

 

 אדיר אפלבוים, מדריך בתחום מניעה, מציג את פעילויות המחלקה.

 

 31.08.2021 שהתקיימה בתאריך 7ליאה מס' מקודם מ אישור פרוטוקול

 

 31.08.2021שהתקיימה ב 7קודם ממליאה מס'  פרוטוקולאישור  :הצבעה

 אושר פה אחד. 31.08.2021שהתקיימה ב 7פרוטוקול קודם ממליאה מס' : החלטה

 
 של חיים מרגוליס לדירקטוריון של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מינוי אישור

 

 חיים מרגוליס לדירקטוריון של איגוד ערים לאיכות הסביבהאישור מינוי  :הצבעה

 שומרון.



 

 חיים מרגוליס לדירקטוריון של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרוןמינוי : החלטה

 אושר פה אחד.

 

 בנק הדואר

 ראש המועצה והגזבר. –אנחנו רוצים לאשר את מורשי החתימה בבנק הדואר יזהר: 

החתימה של  ראש המועצה שי אלון והגזבר ינון שבציון למורשיאישור מינוי  :הצבעה

 המועצה בכל הפעולות בבנק הדואר.

ראש המועצה שי אלון והגזבר ינון שבציון למורשי החתימה של המועצה מינוי : החלטה

 בכל הפעולות בבנק הדואר אושר פה אחד.

 

 עדכון תברי"ם, תב"ר חדש וסגירת תב"ר קיים

 

 ם.מיקיי רי"םתב"ר חדש, עדכון  תברי"ם וסגירת תב –מצורף נספח  

 מהמשרד לשירותי דת. ₪ 59,907, בסכום 7358, תב"ר 2020יש לנו תב"ר חדש לשיפוץ מקווה נון: י

 לאיזה מקווה?קובי: 

קודם נקבל את הכסף ואז נראה מי הכי צריך את המקווה, אתם מוזמנים להציע לדוד איפה ינון: 

 כדאי להשקיע את הכסף.

 הסתיים. ₪ 288,000, מערכות המיםחידוש ושיקום  7303 - עדכון וסגירת תברי"ם קיימים

 ומעבירים לקרנות הרשות. ₪ 11,481הסתיים בעודף של  – 1,668,200 – יח"ד 150תכנון ל 7220

 ועבר לקרנות. ₪ 643, הסתיים בעודף ₪ 90,000 – נגישות כיתות ח"מ בית ספר 7270

שאה בוטלה, , ההר₪ 146,452 – 2018תכנון והשתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת  7308

 חזרה לקרנות. ₪ 14,645העברנו מהתב"ר עשרה אחוזים, 

 

 .אישור תב"ר חדש, עדכון וסגירת תברי"ם קיימים :הצבעה

 תב"ר חדש, עדכון וסגירת תברי"ם קיימים אושרו פה אחד.אישור : החלטה

 

 2021-בהתאם לביצוע ואישור תקציב מותנה ל 2021עדכון תקציב 
 

בשנים האחרונות היו פה כמה גזברים שבנו תקציב, ינון הגדיר ביצוע בקרה על הביצוע : מ. חיים

 תחיל לבנות את התקציב לשנה הבאה. כרגע מדובר על עדכון תקציב והתניות.נהקיים ועל בסיסו 

 הלכתי לסעיפים שלא מומשו וצבעתי אותם כמותנים.ינון: 

וכן וכן שנביא את מנהלי המחלקות לפני אני רוצה שנראה את התקציב לא כשהוא מ: ס. חיים

אישור התקציב ולא רק שיציגו לנו מה עשו. בישיבת התקציב באו המנהלים והציגו מה שהם עשו, 

את הפעילות ולא את ענייני התקציב, וזה לא שייך. לכן שיבואו מבעוד מועד. ביקשנו לקבל גם 



 

של התקציב ולראות את ההערות ואת אחוזי שינויים בין השנים, אם תוכלו לעיין בפרוטוקולים 

 הבקשות שלנו. 

מאוד חשוב שאנחנו נגיע לתאריך ישיבת התקציב כשכל הדברים מלובנים ומסודרים, אבלין: 

 להעלות מחלוקות בזמן ולשמור על מקום שמכבדים אחד את השני.

 

 מצורף נספח סעיפים לעדכון תקציב. 

 

 אישור עדכון תקציב. :הצבעה

 תקציב אושר פה אחד.עדכון : החלטה

 

 עדכונים שוטפים ושונות

 

 חיים סילברשטיין מבקש עדכון קורונה.: מ. חיים

חולים במועצה,  53. לגבי פילוח חולים יש לנו 22.10כרגע אנחנו יישוב אדום, מאז יום ראשון 

חולים ועיקר המסה  8יש  3-5כאשר בפועל מבחינת פילוח עד גיל שנה יש חולה אחד, בין גילאי 

חולים, כלומר עיקר  45יש  0-11 בסה"כ בגילאי חולים, כשאר 37יש שבהם  6-11 הוא בגילאי

וכך  ומעלה 5יאשרו את החיסון מגילאי  אנו מקווים שבעז"ה החולים לא יכלו להתחסן. בקרוב

שטרם יכלו  5-12נוכל להתגבר ולהתמודד ביתר קלות בהדבקה העיקרית שהתפרצה בגילאים 

  . בעתיד הקרוב יתחסנו להתחסן ובעז"ה



 

 20218.סיכום החלטות מליאה 

 26/10/2021 בהתשפ" בחשוון מתאריך כ'

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 7 7.21אישור פרוטוקול 

2.  
אישור מינוי של חיים מרגוליס 

לדירקטוריון של איגוד ערים לאיכות 
 הסביבה שומרון

 אושר 0 0 7

3.  
אישור מינוי ראש המועצה שי אלון 

והגזבר ינון שבציון למורשי החתימה 
של המועצה בכל הפעולות בבנק 

 הדואר

 אושר 0 0 7

4.  

 תב"ר חדש
 2020שיפוץ מקווה  – 7358

 

 עדכון וסגירת תברי"ם קיימים
 חידוש ושיקום מערכות המים - 7303
 יח"ד 150תכנון ל - 7220
 ספרנגישות כיתות ח"מ בית  - 7270
תכנון והשתתפות במימון  - 7308

 2018פרויקט תחבורתי לשנת 

 אושר 0 0 7

 אושר 0 0 7 עדכון תקציב  .5

 

 22:05 הישיבה הסתיימה בשעה:

 עוזיאל סבתו  :רשם

 

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 חיים מרגוליס                                                             גלעד לואיס        

 המועצה מנכ"ל                   ראש המועצה                                     מ"מ  


