
 

 מליאה פרוטוקול ישיבת 

 28/12/2021 ב"פהתש טבתב "דכשלישי, התקיימה ביום 

 

 :  נוכחים
 חבר מליאה -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 
 ראש המועצה -שי אלון 

 
 :חסרים

 חבר מליאה  -כהן מוסא 
 

 : נוספים משתתפים
 מנכ"ל המועצה –חיים מרגוליס 

 גזבר המועצה -ינון שבציון 
 היועץ המשפטי למועצה - יזהר דגניעו"ד 

 מבקר המועצה –יניב הדסי 
 חשבות קבוצת מישוררו"ח ברכי קופמן 

 נוער בסיכוןמנהל מחלקת  –נתי 
 "לעוזר מנכ -איציק כהן 

 ספי אלגביש
 פקח המועצה –דורון עוז 

 מנהל המתנ"ס –יוסי קרסנטי 
 מנהל מחלקת נוער –יהודה רוטנברג 

 
 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

  חוקי עזר )רוכלות, שילוט, היטל מבני ציבור( 3אישור 

 יכוןמתנ"ס )מצגת צופה פני עתיד+ אישור דוחות+ דירקטוריון( + נוער + נוער בס 

 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תברי"ם 

 הצגת ואישור דוח המבקר 

  דוחות החכ"לואישור הצגת 

 אישור הסכם מכירת קרקע לעמותה בפטור ממכרז 

 אישור הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט בחשבון בנק הדואר 

 אישור פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי לאולפנת בית אל 

  המועצה באשכול יו"שאישור חיים מרגוליס כנציג 

 עדכונים שוטפים ושונות 
 

  21:00 :תחילת הישיבה



 

 חוקי עזר )רוכלות, שילוט, היטל מבני ציבור( 3אישור 

 

אנו מבקשים לאשר שלושה חוקי עזר: חוק עזר שילוט, חוק עזר רוכלות וחוק  :מרגוליס חיים

 עזר מבני ציבור.

 2021 –(, תשפ"ב 1חוק עזר לבית אל )היטל מבני ציבור )תיקון מס' 

 

 .2015 –את חוק עזר לבית אל )היטל מבנה ציבור(, התשע"ה  2015. המועצה חוקקה בשנת 1 :יזהר

. במסגרת חוק העזר האמור מעוגן תעריף ההיטל, וזאת על בסיס תחשיב כלכלי שנערך 2 

 נים.ע"י המועצה, ואשר אושר ע"י משרד הפ

. נוכח העובדה כי ערכי עלות ההיטל עליהם מבוסס התחשיב הכלכלי הינו דינמי מטבעו 3 

-ועתיד להשתנות בחלוף הזמן, מחייב משרד הפנים את הרשויות המקומיות לערוך ר

 תחשיב של התעריף, וזאת מידי מספר שנים

התומך את ההצעה שור חשבות מוניציפאלית בע"מ והוא התחשיב י. התחשיב נערך ע"י מ4 

 לתיקון חוק העזר.

 

. היטל מבנה הציבור נועד לכסות את הוצאות המועצה של בניית מבני ציבור שכונתיים 5 

או רובעים בתחומה, כאשר מבנה הציבור מיועד לשמש את הנכסים המצויים בשכונה או 

 ברובע שבו הוקם מבנה הציבור לפי קביעת המהנדס.

 

 הצעת חוק העזר, דברי הסבר ומצגת של חברת מישור. ונחת. בפני מליאת המועצה מ6 

 

התחשיב עבר את חברת הבקרה של משרד הפנים והוא מובא למועצה לאחר שעבר את  :שי

 החישובים המתמטיים. בלי היטל מבנה ציבור לא נוכל לבנות אף מבנה ציבור בבית אל.

 

  מי אמור לשלם את זה? :קובי

 

ציבור שישרתו את הבנייה החדשה בשכונות החדשות העתידיות.  הכוונה תהיה לבנות מבני :שי

 מי שישלם אלו היזמים בבנייה החדשה.

 

לגבי חוק עזר למבני ציבור, יש שיטה לצפות כמה בתים יתאכלסו בחמש  :ברכה מקבוצת מישור

שבת על אותו שטח ויש שיטה של הכל חלקי הכל. ומחהיא שנים הקרובות ו

אם למה שצריך להיות מבחינת מבני ציבור. אני יוצרת עיר חדשה בהת

אלו מבני  –הלכנו על השיטה השנייה. החלק של הבינוי הוא משני רכיבים 

ציבור מכניסים לתחשיב ואת זה לקחנו לפי מפתח תכנון של מנהל התכנון 



 

האם הרשות היא בעל אוכלוסייה דתי. האם הישוב קטן או גדול, מה  –

 ת להם.מפתח מבני הציבור שהרשות זכאי

 

 בעניין חוק העזר. מוצגת מצגת של חברת מישור

 

 ., מוסיפים עלויות היקפיות ומחלקים במספר₪אנחנו לוקחים את אותם שישים מיליון  :שי

על כל מטר קרקע שזה זניח כי ,  ₪ 219.33בסוף על כל מטר בנוי בשכונה החדשה ישלמו 

כסף משמש אך ורק למבני ה. מי שישלם הינו היזם. ₪ 76.83ישלמו עוד  קומות יזה רב

ציבור ומתנהל בחשבון נפרד. להבדיל ממה שקורה בישראל הקטנה, אין ביו"ש היטל 

 השבחה. אצלנו יש היטל מבני ציבור.

 

 החלטה

 , אושר פה אחד.2021 –(, תשפ"ב 1נה ציבור( )תיקון מס' בחוק עזר לבית אל )היטל מ

 

 2021 –חוק עזר לבית אל )מודעות ושלטים(, התשפ"ב 

 

 . חוק העזר מסדיר את סוגיית פרסום או הצגת שלטים ומודעות ברחבי המועצה.1 :יזהר

. חוק העזר הזה קיים ברשויות אחרות ומאפשר ניהול תקין של הרשות ואמור להקל על 2 

 התושבים.

 . בפני חברי המליאה מוצג חוק העזר ודברי הסבר.3 

 

חוק עזר שילוט לא נועד להכניס כסף לקופת המועצה, אלא לייצר מנגנון  :מרגוליס חיים

 הנותן למועצה כלי אכיפה, על מנת להתמודד עם מציאות בעייתית.

 

 מה עושים בתקופת בחירות? :שרה

 

 קיימות הנחיות של היועמ"ש לממשלה בסוגיה זו. :יזהר

 

 בעניין חוק העזר. מוצגת מצגת של חברת מישור

 

 

 החלטה

 

 מאושר פה אחד.  2021 –חוק עזר לבית אל )מודעות ושלטים(, התשפ"ב 

 

 

 



 

 2021 –חוק עזר למועצה המקומית בית אל )רוכלות(, תשפ"ב 

  

. העיסוק ברוכלות עלול להעיב על איכות החיים של תושבי בית אל ובכך מתעצמת 1 :יזהר

כמו גם החשיבות שבאכיפת  ,כולל בחוק עזרהחשיבות שבהסדרת הנושא באופן 

האיסורים הכלולים בחוק העזר באופן שירתיע רוכלים פוטנציאליים לעשות דין לעצמם 

 ולעסוק ברוכלות בניגוד להוראות חוק העזר.

 

. חוק העזר הזה קיים גם ברשויות אחרות ומאפשר ניהול תקין של הרשות ואמור להקל 2 

 על התושבים.

 

 חברי המליאה מוצג נוסח חוק העזר ודברי הסבר.. בפני 3 

 

שאם נרצה  ןאישור החוק לא נועד להכניס כסף למועצה, אלא ליצור מנגנו :מרגוליס חיים

 לאכיפה במציאות בעייתית. םיהיו לנו כלי

 

המטרה להסדיר את פעילות הרוכלות ברשות שלא כל אחד יעמוד עם  :ברכה מקבוצת מישור

שבא לו. אנו משקפים מציאות הקיימת בשלוש העגלה שלו ויעשה מה 

 רשויות דומות.

 

 בעניין חוק העזר. מוצגת מצגת של חברת מישור

 

לאשר צור תשתית להקמת שוק בסופי שבוע. אנחנו מנסים מטרת החוק היא בין השאר לי :חיים

 בנוסף לחוק  זה תקדימי. ,פעמית ורוכלות יומית-אגרה לרוכלות חד מול משרד הפנים גם

גם תשתיות של חשמל, תאורה, עגלות  באמצעות החברה הכלכלית נחנו רוצים להקיםא

להשכרה ועוד. הכיוון הוא שהשוק יהיה ממוקם סביב הטיילת יחד עם המאפייה שקמה 

 בימים אלו.

 

 

 החלטה

 

 אושר פה אחד.  2021 –חוק עזר למועצה מקומית בית אל )רוכלות(, התשפ"ב 

 

 

 וסגירת תברי"םאישור פתיחת, עדכון 

 מצגת תברי"ם פתמצור



 

הרבה תקציבים צפויים בתחום הביטחון, גדר, שכלול דרך ביטחון ועוד כפי המפורט  ינון: 

 במצגת.

אנחנו בונים לרווחה מחלקה בתוך בניין המועצה. אנחנו מקווים להגדיל את שירותי  שי: 

 מית. הבריאות של קופות החולים ואנחנו במשא ומתן עם כללית ועם לאו

ללאומית יש מרכז בריאות האישה בשער בנימין ולכללית יש רק בירושלים.  –לגבי הכללית  שרה: 

 מאחר ואנחנו מתרחבים ויש לנו עוד הרבה זוגות צעירים זה חשוב מאוד.

 בריאות האישה.תחום דגשים על ניתן להם הם מאוד רוצים להתרחב, חיים מרגוליס: 

ארנונה, כל חמש שנים צריך לעשות. מקבלים על זה עבור גביית הסקר זה ה –סקר נכסים  ינון: 

 מימון ממשרד הפנים.

היו , פרויקט שקיבלנו אפשרות לגשת אליותב"ר הנגשה של האולפנה הוא  חיים מרגוליס: 

של  דיונים לאן להפנות את התקציב והחלטנו לנסות להשקיע בשיפוץ ובהנגשה

 ה.. אפרופו ההשקעה באולפנהאולפנה החדשה

 מה עם המקווה לשכונה החדשה? חיים סילברשטיין: 

אות. מקוו לבינויקול קורא פרסום מחכים לאנו , למשרד הדתות בנושא פעמים מספרהלכנו  שי: 

 עדיין לא הצלחנו לקבל ממשרד הדתות תקציב.

 מה עם המרכז לטהרת המשפחה? קובי: 

 ו בקשר עם עוד עמותות.ניסינו איתם הם מתנים בתקציב של משרד הדתות, אנחנ שי: 

 אז מה עושים?חיים סילברשטיין: 

אפשר להביא את דוד פעם הבאה שיסביר מה קורה. אנחנו מכוונים למשהו ברמה גבוהה,  שי: 

 התכנון למקווה חדש יותר גדול יותר יפה אבל קודם צריך להשיג את הכסף. 

 מה עם גיוס ההמונים שנעשה?חיים סילברשטיין: 

אש"ח למבנה שמנו בצד עד שנמצא תקציב  800טהרה והסברה כבר קורה אבל ה פעולות של שי: 

 נוסף.

 

 .הצבעה: אישור פתיחת, עדכון וסגירת תברי"ם

 

 החלטה

 פה אחד ואושרפתיחת, עדכון וסגירת תברי"ם 

 



 

 החכ"להצגת דוחות 

 מצורף נספח דו"ח החברה הכלכלית.

גדולה. אנחנו רוצים להעביר את הפרויקטים בשנים הבאות התנועה בחברה תהיה הרבה יותר  שי: 

 כלכלי רק בראש לחברה. העניין בחברה כלכלית שיש מנכ"ל שקם בבוקר וישן בלילה וחושב

. אנחנו מציגים את החשבונות לחברי הדירקטוריון. פה זה הליך במהלך כל שעות היממה

 שמציגים גם לחברי המליאה גם את זה וגם את חובות המתנ"ס. 

 מה מקור ההכנסות?ברשטיין: חיים סיל

 שאנחנו מקבלים מהם שכירות על המקום ופרויקטים שונים. מהשכרת נכס מסחרי שי: 

 בהוצאות יש שיפוץ מבנים, פיתוח, על מה מדובר?חיים סילברשטיין: 

בישיבת הדירקטוריון הקרובה אפשר להוציא פירוט ולהגיש לחיים ולמי שמבקש. הכנסות  שי: 

 והוצאות.

 מי עורך הדין של החכ"ל?ילברשטיין: חיים ס

 יזהר.  שי: 

 החכ"ל.ת "דוחוהצבעה: אישור  

 החלטה

 ת החכ"ל אושרו פה אחד."חודו

 

 8.21אישור פרוטוקול קודם 

 8.21הצבעה: אישור פרוטוקול 

 החלטה

 אושר פה אחד. 8.21פרוטוקול  

 

 הצגת דוחות המתנ"ס

והתכניות שלה לשנה הקרובה ובמקביל מנהל מחלקת נוער ומנהל  פעילות המתנ"ס שלהוצגה מצגת 

 מחלקת נוער בסיכון הגיעו להציג את הפעילות של המחלקות בשנה הנוכחית ובשנה הקרובה.

 דו"ח המתנ"ס. –מצורף נספח 

 המתנ"ס.חות "דוהצבעה: אישור 



 

  החלטה

 ת המתנ"ס אושרו פה אחד."חודו

 

 הנהלת המתנ"ס עדכון דירקטוריוןאישור 

 מיכל סמואלס כנציגת ציבורלאחרונה הצטרפה  אליהם הנהלה במתנ"ס. חברי 12יש לנו  שי: 

 .אותם פה בהתאם לדרישות של משרד הפנים צריכים לאשראנו . מטעם המתנ"ס

 נציגים שמונו ע"י הרשות המקומית 
40% 

מינויי 
 המתנ"ס

החברה 
 למתנסים

נבחרי 
 ציבור

עובדי 
 הרשות

נציגי 
 20% 40% ציבור

חיים  שי אלון
 מרגוליס

שירה 
 משה אטיק משה בן הרוש ליבמן

ספי    שרה גבעון
 דורית שטרית מוטי ויסרוזן אלגביש

  

 עידו יעקובי

 שלמה צחי  
מיכל 

 סמואלס
 

 

 המתנ"ס.דירקטוריון חברי הנהלת הצבעה: 

 החלטה

 פה אחד. והמתנ"ס אושרדירקטוריון חברי הנהלת  

 

 אישור פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי לאולפנת בית אל

 נפרד. יעודי האולפנה רוצים לפתוח חשבון בנק י: ש

 .פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי לאולפנת בית אלהצבעה: 

 החלטה

 אושר פה אחד. פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי לאולפנת בית אל

 

 



 

 אישור חיים מרגוליס כנציג המועצה באשכול יו"ש

 .אישור חיים מרגוליס כנציג המועצה באשכול יו"שהצבעה: 

 החלטה

 אושר פה אחד אישור חיים מרגוליס כנציג המועצה באשכול יו"ש

 

 דו"ח המבקר

 נמצא פה מבקר המועצה ויחד עם חברי וועדת הביקורת, הוא הגיש דו"ח.  שי:

בזה ועברנו על זה, הדו"ח אחת לשנה יוצא דו"ח. הנושא השנה היה החברה הכלכלית ודנו  יניב: 

נידון בוועדת הביקורת ויצאו סיכומים והמלצות. על פי החוק צריך לאשר את וההמלצות של 

 ועדת הביקורת.

היו כמה ליקויים שהמועצה תיקנה תוך כדי העבודה וגם המועצה די קיבלה את כל  קובי סלע: 

בסופו של דבר כל  התיקונים, נימקה מה שלא היה ברור ולנו לא נשאר אלא לאשר כי

שתיקנו את הליקויים. אנחנו ממליצים לקבל את או מה שיניב עשה או שתוקן 

להתמקד בבדיקת  2022הדו"ח. דנו בדברים נוספים וגם יניב אמר לנו שהוא מתכנן ל

עלויות, תקצוב, תפעול, לבדוק את המוקד העירוני וגם משק המים  –עניין ההסעות 

מוע אם אפשר לבדוק אם הקטע מתנהל באופן שחוסך ולגבי רכבי ליסינג רצינו לש

כסף למועצה ולא מייקר. חבר הוועדה יאיר ביקש לדעת איך מתנהל העלויות 

 הנוספות סביב רכבי המועצה. בסופו של דבר אנחנו מרוצים מתפקוד המבקר.

 

 הסיכומים וההמלצות של ועדת הביקורת. של : אישורהצבעה

 החלטה

 פה אחד ואושרהסיכומים וההמלצות של ועדת הביקורת 

 

 מכינה הקדם צבאי בית אל –אישור הסכם העברת זכויות במקרקעין 

המשפט להורות על מימוש צווי -, נתבקש בית9060/08במסגרת עתירה שהוגשה בבג"צ  .1

הריסה וצווי הפסקת עבודה שהוצאו כנגד חמישה מבני קבע וחמישה מבנים יבילים 

 בסמוך לישוב בית אל, ואשר נטען כנגדם, כי הוקמו על אדמה פרטית.שהוקמו 

 

המשפט פסק דין, אשר עיגן את הודעת המדינה, בה היא -נתן בית 21.9.2011ביום  .2

 התחייבה לפעול להסרת המבנים.



 

 

 המשפט.-בקשה שהגישה המדינה לחידוש הדיון בעתירה נדחתה ע"י בית .3

 

, הוצג בפני הממשלה מתווה לפנוי "גבעת 20.6.12בדיון אשר קיימה ממשלת ישראל ביום  .4

 האולפנה" אשר עניינו ביצוע פסק הדין דלעיל ופינוי האתר באופן עצמאי ע"י התושבים.

 

במסגרת המתווה אמורים הבתים להיות מועתקים לשטח הרשאה לתכנון של הישיבה  .5

ומתן היתר לבנייה נוספת בשטח ובנייה למגורים באדמות המדינה, אישור תב"ע לשכונה 

המערבית והסדרת הבנייה במקום וכן בניית מוסדות הציבור וחינוך באזור משרדי 

 בכלל זה המכינה הקדם צבאית.והמועצה 

 

 9060/08רת הדיון בישיבת הממשלה הוצג כאמור המתווה לביצוע פסק הדין בבג"צ במסג .6

ופינוי האתר באופן  עצמאי ע"י התושבים, ובין היתר, הוצגה סוגיית בניית מוסדות ציבור 

והסדרה של בנייה ציבורית קיימת, כאשר נציג משרד הביטחון, תת אלוף בצלאל טרייבר, 

רשו לפרק את המבנים ב"גבעת האולפנה" ולהכנת הציג את לוחות הזמנים אשר נד

 התשתיות לבנייה החדשה.

 

בהחלטת הממשלה, אשר נשאה כותרת "יישום מתווה "גבעת האולפנה בישוב בית אל"  .7

התקבלה החלטה, בין היתר, על השלמת העתקת בתי התושבים ב"גבעת האולפנה" 

 והשלמה דחופה ומיידית של הקמת האתר.

 

וה ע"י הממשלה והחלטתה, פונתה "גבעת האולפנה" ככלל והמכינה בעקבות אימוץ המתו .8

 הקדם צבאית בפרט.

 

הסכם חכירה בין הממונה על  5.11.18בהמשך להחלטת הממשלה, האמור נחתם ביום  .9

הרכוש הממשלתי הנטוש ביהודה ושומרון למועצה, אשר עניינו החכרת מגרש  וזאת לצורך 

 מוסד להשכלה על תיכונית.

 

מערך הקרקע להקצאת קרקע בדמי חכירה מהוונים  36.4%קע הייתה בשווי הקצאת הקר .10

 לצורכי ציבור.

 

אשר פעלה בהתאם למתווה המתואר לעיל ופינתה את המכינה  עמותת סוכת עובדיה  .11

הקדם צבאי, מבקשת בהסתמך על המתווה, להקים מחדש את המכינה הקדם צבאית 



 

ובשווי הוגן )תשלום דמי החכירה ולרכוש לצורך כך את המקרקעין, וזאת בתמורה 

 המהוונים לצורכי ציבור(, שהממונה הטיל על המועצה.

 

לאור הנסיבות המיוחדות, אשר תוארו לעיל בהרחבה וכשברור שבהתאם להחלטת  .12

ממשלת ישראל, העמותה פינתה את המכינה הקדם צבאית עפ"י המתווה ואמורה לקבל 

בין , פטורה ממכרזאת המקרקעין, הרי ברי, שהעברת הזכויות במקרקעין האמורים 

באמצעות העברת הזכויות באמצעות העברת זכויות מהמנהל ישירות לעמותה ובין 

 במקרקעין מהמועצה לעמותה.

 

)ד( לתוספת הרביעית, צו המועצות  2 3לחילופין בלבד, קם פטור ממכרז מכוח סעיף  .13

, הוראות בדבר מכרזים וקבלת ההצעות, הקובע כי המועצה 1950 –המקומיות, תשי"א 

ן מועברים רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוג חוזה של "מקרקעי

למוסד ציבורי, למטרת חינוך תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד בריאות או ספורט והם 

 מיועדים לאחת מהמטרות האמורות".

 

כניסת ההסכם עצמו מותלה בקבלת אישור משני גורמים: המנהל והממונה על הישובים  .14

 ביו"ש.

 

 115סעיף עסקת המקרקעין שבכותרת מובאת לאישור מליאת המועצה, לאור הוראות  .15

 .1981 –לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, תשמ"א 

 

בפני מליאת המועצה מונח, הן ההסכם למכירת המקרקעין לעמותה והן חוות דעת מדוע  .16

 יש לאשר את ההסכם האמור ומדוע הוא גם פטור ממכרז.

 

שלא יהיה שותף בדיון , על מנת ביקש לצאת כעתפרוטוקול שקובי סלע יש לציין ב :חיים מרגוליס

 ובהצבעה.

 

 החלטה

 

 לעמותת סוכת עובדיה 1560המליאה מאשרת את ההסכם להעברת הזכויות במקרקעין במגרש 

 .וזאת בפטור ממכרז

 

 7בעד הצביעו: 

 0נגד הצביעו: 

 



 

 

 אישור הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט בחשבון בנק הדואר

החלטת מליאה בכדי שנוכל לקבל שירותים דיגיטליים בחשבון בנק הדואר דורש  :מרגוליס חיים

ראש המועצה והגזבר יהיו מורשי החתימה  –מורשי החתימה במועצה של המועצה בבנק הדואר. 

מנהל החשבונות שלנו יהיה  - טוביה אנסבכר ובנוסףבגישה הדיגיטלית בחשבון בנק הדואר גם 

 .מאושר כצופה בחשבון

 -יהיו מורשי החתימה לשירותי בנקאות באינטרנט בחשבון בנק הדואראישור הצטרפות : הצבעה

מנהל החשבונות שלנו יהיה  טוביה אנסבכר , בנוסף ינון שב ציון והגזבר שי אלון ראש המועצה

 .מאושר כצופה בחשבון

 .פה אחד אושר הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט בחשבון בנק הדוארהחלטה: 

 

 קובי סלע חזר למליאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ישיבת מליאה סיכום החלטות 

 28/12/2021כ"ד בטבת התשפ"ב  מתאריך

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
אישור חוק עזר לבית אל )היטל מבנה 

 2021 -(, תשפ"ב 1ציבור( תיקון מס' 
 אושר 0 0 8

אישור חוק לבית אל )מודעות   .2
 2021 –ושלטים(, התשפ"ב 

 אושר 0 0 8

אישור חוק עזר לבית אל )רוכלות(,   .3
 2021 –התשפ"ב 

 אושר 0 0 8

 אושר 0 0 8 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תברי"ם  .4

 אושר 0 0 8 אישור דוחות החכ"ל  .5

 אושר 0 0 8 8.21אישור פרוטוקול קודם   .6

 אושר 0 0 8 דוחות מתנ"ס אישור   .7

דירקטוריון חברי הנהלת אישור   .8
 המתנ"ס

 אושר 0 0 8

 פתיחת חשבון בנק   .9
 לניהול עצמי לאולפנת בית אל

 אושר 0 0 8

אישור חיים מרגוליס כנציג המועצה   .10
 באשכול יו"ש

 אושר 0 0 8

 הסיכומים וההמלצות אישור של  .11
 של ועדת הביקורת 

 אושר 0 0 8

 הסכם מכירת קרקע אישור   .12
 לעמותה בפטור ממכרז

 אושר 0 0 7

אישור הצטרפות לשירותי בנקאות   .13
 באינטרנט בחשבון בנק הדואר

 אושר 0 0 7

 

 23:55 הישיבה הסתיימה בשעה:

 עוזיאל סבתו  :רשם
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