
 

 221.מליאה פרוטוקול ישיבת 

 25/1/2022 ב"פהתש טשבב "דכשלישי, 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  -כהן מוסא 

 

 :חסרים

 חברת מליאה  -הרוש אבלין 

 

 : משתתפים

 ל המועצה"מנכ –חיים מרגוליס 

 ספי אלגביש

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תב"רים 

 היכרות והצגת פעילות אולפנת בית אל בהשתתפות מנהלת האולפנה והרב 

 בראלי

  המליאה מוסא כהןפרידה מחבר 

 עדכונים שוטפים ושונות 

 

 

  20:10 :תחילת הישיבה



 

, אני מצטער להודיע שנציגי האולפנה לא יכולים להגיע בסופו של דברערב טוב, : חיים מרגוליס

בקבוצת  והיועץ המשפטיחולה . כמו כן הגזבר בעז"ה הם יוזמנו שוב לאחת מהמליאות הבאות

 .סיכון ולכן יצטרף אלינו במידת הצורך בוועידה מרחוק

 

 אישור פרוטוקולים קודמים

 

 .12.21ואישור פרוטוקול מליאה  2022אישור פרוטוקול מליאת תקציב הצבעה: 

 אושרו פה אחד. 12.21ופרוטוקול מליאה  2022פרוטוקול מליאת תקציב החלטה: 

 

 ם"אישור ועדכון תברי

 .ון תברי"ם ואישור תברי"ם חדשיםמצורף נספח עדכ

 :תברים חדשים 2: חיים מרגוליס

חדשות שח שיופנו לטובת שיפור ורכישת מערכות חימום  100,000 בסך  -שיפוץ מקווה 7370תבר 

תושבי  גם את בעז"ה ישמשלאחר שישופץ וגם קווה המערכות ישמשו את הממקווה א' כאשר ל

, אנחנו מחכים למשרד של הרחבת המקווה בתכנון ראשוני. התחלנו החדשות יח"ד 300 -השכונת 

להתקדם עם נוכל  שנצליח לאגם מכלל הגורמיםהדתות ולקול קורא שיוציאו. בהתאם לסכום 

 .מתווה שיתאים לתקציב הקיים

שמגיע  שח תקציב מפיקוד העורף נועד לתאורת ביטחון עליון 309,000 – 7371התב"ר השני 

 . יח"ד 300 -לשכונת ה

  –עדכוני תברי"ם של משרד הביטחון  2

מרכיבים טכנולוגיים להרחבה, זה אושר ועכשיו משרד הביטחון הגדילו את  - 7362 ראשון תב"ר

ש"ח, זה מרכיבים טכנולוגיים לטובת השכונה  513,000ח בנוסף ל"ש 969,000התקציב בעוד 

 .₪ 1,482,000סך הכל , החדשה

, משרד הביטחון הוסיף ₪ 523,000ציר הבונקרים( שהיה הקמת גדר ותאורה בהרחבה ) 7363נוסף 

 ש"ח. 701,000התבר עומד כעת לאחר ההגדלה על  התב"רל  שח וסך הכ 178,000תאורה בעוד 

ש.ג החדש הקמת התב"ר נוסף של משרד השיכון לטובת תקציב ל נאשרבעז"ה במליאות הבאות 

לקדם את זה בכל הכוח לפני הכניסה  , אנחנו מנסיםבצמוד לצומת ביתין ולכניסה לגדוד שיוקם



 

הנכנסת לבית אל בצורה  לווסת את התנועה שניתן יהיה של הדיירים לשכונה החדשה על מנת

 .טובה

 

 יש השתתפות שלנו בתברי"ם?חיים סילברשטיין: 

 לא, הכל במימון מלא.חיים מרגוליס: 

 

תאורת ביטחון )עליון(,  7371, 2021שיפוץ מקווה  7370 :אישור תברי"ם חדשיםהצבעה: 

הקמת גדר ותאורה בהרחבה )ציר  7363מרכיבים טכנולוגיים להרחבה,  7362 :עדכון תב"ר קיים

 הבונקרים(.

תאורת ביטחון )עליון(, עדכון  7371, 2021שיפוץ מקווה  7370תברי"ם חדשים החלטה: 

הקמת גדר ותאורה בהרחבה )ציר  7363רחבה, מרכיבים טכנולוגיים לה 7362תב"ר קיים 

 הבונקרים( אושרו פה אחד.

 

 פרידה ממוסא כהן חבר המליאה

 שי מברך את מוסא ומעניק לו שי בשם המועצה על שנות שירותו במועצה.

 מוסא מודה לחברים ונפרד מחברי המליאה.

 נפרדים ממוסא.והמנכ"ל חברי המליאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.22מליאה  ישיבתסיכום החלטות 

 25.1.2022מתאריך 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 8 12.21אישור פרוטוקול 

 אושר 0 0 8 2022אישור פרוטוקול מליאה תקציב   .2

3.  
 7370 –תב"ר חדש אישור 

 2021שיפוץ מקווה  
 אושר 0 0 8

4.  
  7371 –אישור תב"ר חדש 

 תאורת ביטחון )עליון(
 אושר 0 0 8

5.  
 - 7362עדכון תב"ר קיים 

 מרכיבים טכנולוגיים להרחבה
 אושר 0 0 8

6.  

 - 7363עדכון תב"ר קיים 

 הקמת גדר ותאורה בהרחבה

 )ציר הבונקרים(

 אושר 0 0 8

 

 

 21:00 הישיבה הסתיימה בשעה:

 

 עוזיאל סבתו  :רשם

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 חיים מרגוליס                     שי אלון                                                      

 המועצה מנכ"ל                      ראש המועצה                                            


