
 

 222.מליאה  פרוטוקול ישיבת 

 22/2/2022 ב"פהתש אדר א'ב א "כשלישי, התקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה  -אלון שי 

 חבר מליאה   -לואיס גלעד 

 חבר מליאה  -פרויליך יאיר  

 חבר מליאה  -סלע קובי 

   חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה  -שנרב מתניה  

 חברת מליאה   -גבעון שרה 

 חבר מליאה  –קרפין משה 

 חברת מליאה    -הרוש אבלין 

 

 :חסרים

 

 : משתתפים

 ל המועצה"מנכ –חיים מרגוליס 

 עוזר המנכ"ל  –איציק כהן 

 גזבר המועצה  –ינון שב ציון 

 יועץ משפטי למועצה  –יזהר דגני 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם  •

 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תב"רים   •

 אישור תכנית שנתית להעסקת אנשים עם מוגבלויות   •

 עדכון בנוגע להתפתחות האולפנה בעז"ה בשנה"ל הבאה   •

 עדכונים שוטפים ושונות   •

 

  20:10 :תחילת הישיבה



 

 הכרות עם חבר המליאה החדש, משה קרפין. 

כי משה מחליף את חבר המליאה שעזב, מוסא כהן, בכל הועדות שבהן   ומכריזשי מברך את משה 

 היה חבר.

 

 אישור פרוטוקולים קודמים

 

 . 2.22אישור פרוטוקול מליאה  הצבעה: 

 אושר פה אחד.  2.22פרוטוקול מליאה החלטה: 

 

 ם"תבריוסגירת עדכון פתיחת, אישור 

 

  .תברי"ם וסגירת עדכוןפתיחת,  -מצורף נספח 

 

 ומקריא את התברי"ם.   ינון הגזבר מפרט

המימוני  . המקור ₪  3,510,000, סכום 7372תב"ר  ,שיפוץ מט"ש –חדש התב"ר יש לנו את ה ינון:

 ממשרד הבינוי והשיכון. 

המצב של מתקן טיהור שפכים הוא לא טוב, פג תוקפו מזמן, אנחנו רוצים לטהר את המים   שי:

ת טיהור הביוב ולכן אנחנו  ברמה שהם לא יזהמו את מי התהום. אגרת מי הביוב לא מכסה א

יחידות החדשות עוד   350-גין ה בלקבל צריכים לעדכן את האגרה לכל התושבים. בהמשך ננסה  

 שלישונית, במקום השניונית כמו שהיום.מימון שיעזור להגיע לרמת טיהור 

 תושבים? ל מתי תהיה הגבייה שתעלה  אבלין:

 זה עוד לא מוכן, אנחנו נביא את זה למליאה הבאה.  שי:

 האגרה היא מס פרוגרסיבי?  :סילברשטיין חיים

 זה פר שימוש. אותו סכום לכולם לפי צריכה.  שי:

 חצי מיליון ממשרד הבינוי והשיכון.  ,הסדרת כביש הכניסה ליישוב  ,7373 ,ר הבא"תבה ינון:

 ינון ממשיך לפרט על התברי"ם, על פי הנספח המצורף. 



 

 

חידוש מבנים בית ספר בנות, הסיוע של משרד החינוך על סך   - 7366בעדכון תב"ר קיים,   ינון:

. יש אבנים נופלות, יש חידוש  ₪  496,000רי. עכשיו מעודכן ממשרד החינוך  ש"ח היה מקו 270,750

 פנימי וחיצוני שצריך לעשות. 

 

 

הסדרת כביש הכניסה  7373, שיפוץ מט"ש  7372 חדשים:  – ם"התברי : אישורהצבעה

 2תוספת  7249בית ספר בנות. סגירת תברי"ם:  –חידוש מבנים  7366ליישוב. עדכון קיימים: 

בניית מעון בית אל א',  7163תכנון עורק תחבורה לבית אל ואגד,  7262כיתות בית הספר בנים, 

 מכרז ההפעלה.  7347

 .פה אחדהתברי"ם אושרו אושר החלטה: 

 

 שנתית להעסקת אנשים עם מוגבלויות   אישור תכנית

 

תקן של  ב עמדנועד השנה האחרונה  ב"ה העסקת אנשים עם מוגבלויות. בנושא חיים מרגוליס: 

בתוך הטווח,   ממוקמים . אנחנו יודעים רק איפה אנחנויונו מתחת ירדחמישה אחוזים ועכשיו  

יקים  עסביטוח לאומי לא משתף את המ ומי לא.אצלנו לא יכולים לדעת מי בעל מוגבלות  אנחנו 

והגדלת מספר בעלי המוגבלות   קת אנשים עם מוגבלויותעסת להמשך הו תכניבמידע רגיש. הכנ 

 .מראש למיילנשלחה לכם , התכנית  שמועסקים ברשות

 

 2תכנית שנתית לשנת  -העסקת אנשים עם מוגבלויות  -מצורף נספח  

 להעסקת אנשים עם מוגבלויות במועצה.  2022תכנית שנתית לשנת אישור הצבעה: 

פה   האושרהעסקת אנשים עם מוגבלויות במועצה ל 2022החלטה: תכנית שנתית לשנת 

 אחד.

 

 עדכון בנוגע להתפתחות האולפנה בעז"ה בשנה"ל הבאה 

זו אולפנת  עד כה אני מזכיר לכולם שאנחנו באולפנה הגענו לכיתה י'. מי שליווה את התהליך  שי:

  2023רעיה. אנחנו עכשיו יוצאים למכרז לבעלות האולפנה. זה יהיה לתשפ"ג, אנחנו בתקציב 



 

. בגדול תנאי המכרז זה  כחלק מהשתתפות הרשות בצרכי האולפנה ₪  70,000נצטרך להקצות 

ות וכו'. בעלות משותפת זה אומר  חמש יחידות אנגלית, מתמטיקה, שלוש מגמ –אולפנה למצוינות 

שכל בת בית אל תוכל להתקבל. בקרוב יהיה ערב חשיפה עם רוחמה בן יוסף והרבנית ימימה.  

 אנחנו מחפשים איך להרים את האולפנה למעלה. 

 

 עדכונים שוטפים

 : נשמח לעדכון על הסיבים.קובי

 חות.  משפ 400נרשמו באזור עובדים על זה, יש הרשמה יפה יחסית, : איציק

ל אינטרנט רימון והצעתי לו לשנות קמפיין, כי פה פחות יודעים מה זה  ": דיברתי עם מנכקובי

 סיב. שיותר ישווה בין מה שיש עכשיו למה שיהיה.  

מאז שהתחילו לאכוף משאיות בבוקר שלא יסעו, שמתי לב שרכבים שנוסעים במהירות  כמו כן, 

 יציבו שם תמרור. נמוכה במיוחד שיסעו על חצי שול. אם אפשר ש

 תעביר את הבקשה לאיציק וננסה להתקדם בזה. שי:

 : אשמח לעדכון על מרכז המבקרים והשכונה החדשה. סילברשטיין חיים

הקימו את  ץ, כפי שראיתם מבחו של המרכז,  פאטסת וו: צרפתי את חיים לקבוצמרגוליסחיים 

 המבנה ושמו כיסאות.

והמצגת זה הפנים של בית אל,  : אני רוצה לבקש, בגלל שמרכז המבקרים סילברשטיין חיים

 הייתי שמח שהמליאה תראה את הסרט כבר עכשיו. 

מה המתכונת הכי טובה בה ניתן  : בסדר. הרב כמובן ליווה את התהליך. נבדוק מרגוליסחיים 

נים במרכז המקר  7כבר כעת עם רין לכם את הסרט  להקאני שואף להציג לכם את הסרט.  

 . ם עצמו, נראה אם אצליחקרימב

 דשה: בנוגע לשכונה הח

: הייתה לי פגישה עם חברת החשמל, אנחנו לוחצים עליהם להתקדם ולחשמל את השכונה  שי

ור להכל. לכן אנחנו מאוד לוחצים  החדשה. מה שנגזר מזה זה מעליות, כיבוי אש... הכל קש

 בנושא. 

 : מה עם פלייקום והקליטה הסלולרית בבית אל? קובי



 

הם מגיעים שבוע הבא. אנחנו נשב עם נציגי חברות הסלולר ואנחנו משקפים להם את תמונת   שי:

המצב. הכלי הזה של פלייקום מנתר את עצמת הקליטה ברמה של בית. אני מראה להם את המפה  

 קליטה יש ואין בכל רגע נתון. עם זה ניגשים לחברת הסלולר ומציגים להם. ומראה כמה

: ביקשנו מהם לבחון מגבעת אסף ובכל היישוב את המצב ועם זה לבוא לחברות הסלולר  איציק

ולבקש הצבת אנטנות. אחר כך נשקף לתושבים איזה גופים עובדים ואיזה לא והתושבים יחליטו  

  עם סלקום על הצבת אנטנה נוספת. עם מי לעבוד. יש דיבור כבר  



 

 222.ישיבת מליאה סיכום החלטות 

 

 22.2.2022מתאריך 

 

 

 
 

 החלטה  נמנע נגד בעד נושא 

1.     

 
 אושר 0 0 9 2.22אישור פרוטוקול 

2.  
 7372  –תב"ר חדש אישור 

 ט"ששיפוץ מ 
 אושר 0 0 9

3.  
   7373  –אישור תב"ר חדש 

 הסדרת כביש הכניסה ליישוב
 אושר 0 0 9

4.  
 -   7366עדכון תב"ר קיים 

 בית ספר בנות –חידוש מבנים 
 אושר 0 0 9

5.  
 -  7249תב"ר  סגירת

 אושר 0 0 9 כיתות בית הספר בנים 2תוספת 

6.  

 -  7262סגירת תב"ר 

 תכנון עורק תחבורה לבית אל ואגד

 
 אושר 0 0 9

7.  
 -  7163 סגירת תב"ר

 אושר 0 0 9 בניית מעון בית אל א'.

8.  

 -  7347 סגירת תב"ר

 מכרז ההפעלה. 

 

 אושר 0 0 9



 

 
 

 החלטה  נמנע נגד בעד נושא 

9.  

תכנית שנתית לשנת  אישור 

להעסקת אנשים עם מוגבלויות   2022

 במועצה.

 

 אושר 0 0 9

 

 

 22:00  הישיבה הסתיימה בשעה:

 

 עוזיאל סבתו   :רשם

 

 

 

      ____________                                                        ____________ 

 חיים מרגוליס                      שי אלון                                                      

 המועצה  מנכ"ל                      ראש המועצה                                             


