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 226.פרוטוקול ישיבת מליאה 
 28/6/2022ן התשפ"ב וויסב 'כטהתקיימה ביום שלישי, 

 
 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

  חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה –קרפין משה 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חבר מליאה -שנרב מתניה 

 

 חסרים:

 חבר מליאה -אולין הרוש 

 חבר מליאה -קובי סלע 

 

 : משתתפים

 מנכ"ל המועצה –חיים מרגוליס 

 ספי אלגביש

 איציק כהן

 יועץ משפטי למועצה –עו"ד אביתר רבנשטיין 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 אישור סופי של הלוגו החדש 
  יוצג ע"י הרב בראלי -הצגת פעילות בתי דין רבניים ברחבי הארץ 
  סקירה ביטחונית של הפרויקטים שמבוצעים בימים אלו בסביבת בית

 אל
 הצגת פעילות הנוער המתוכננת בקיץ הקרוב 

 עדכונים שוטפים ושונות 
 משרה )במידה ויוגשו( 100% -דיון בבקשות לעבודה במעל ל 

 
 

 20:30תחילת הישיבה: 
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 עד כה ואת  נתי, מנהל מחלקת  נוער בסיכון בסקירה על פעילות המחלקה

 הפעילות הענפה שהמחלקה צפויה לבצע בחודשי הקיץ.

 

  5.22אישור פרוטוקול קודם 

 

 .225.הצבעה: אישור פרוטוקול 

 אושר פה אחד. 225.החלטה: פרוטוקול 

 עדכונים שוטפים 

 ע"י הרב בראלי  -רבניים ברחבי הארץ  הצגת פעילות בתי דין 
ועדכן  מציג את הצורך בבתי דין לממונות ובתפקיד שלהםאריאל בראלי הרב 

הרב התייחס לבית הדין הקיים  .בדבר כוונתו ליזום הקמה של בית דין לממונות
גישות  2בראשותו של אב בית הדין הרב משה כהן. בראייתו של הרב מדובר על 

דין לממונות ולכן בכוונתו ליזום הקמה של בית דין במקביל  שונות בהפעלת בית
 לבית הדין הקיים. 

 
שי: הרב מומחה בתחום ומוכן לקחת הובלה על הנושא. בפועל, לא ניגשים היום 

לבית דין שקיים בבית אל. אין המשכיות להליכי גישור ולכן הולכים לבית 
 משפט. הרב מדבר על בריה חדשה בהובלתו.

 
לשבת בבית דין שבבנימין, כי זה אנשים לא  נח : לי אישית יותרבראלי הרב

 מבית אל.
 

חיים סילברשטיין: אשתי יזמית בנושא שיעורים והיא פנתה למנהל מח' דת 
 שאמר לה שאין לו אגורה לשיעורים.

 
 שי: מה שקשור לדברים שבקדושה אין מגבלות.

 
 אט זה מחמיר.הרב: עולה הנושא של שמירת שבת במרחב הציבורי. לאט ל

 
ברחוב הראשי בבית  העיסור נסיא מקדמת: ועדת תמרור ותנועה חיים מרגוליס

 . אך בעז"ה נצלח אותו.אל בשבת. זה אירוע מורכב
 

 הרב יצא מהדיון במליאה.
 

שמשמש כמזכיר בית  ה בשם עופר יעקבשנ 20 -כעובד למועצה יש חיים מרגוליס: 
ביקשתי לקבל פרטים במשרד הדתות. שנכנסתי לתפקיד,  , לצד משרתו המלאההדין

רבות התחלתי לשאול שאלות על פעילותו, אך עובדי המנהלה לא ידעו להשיב. 
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והזמנתי אותו לפגישה. שאלתי אותו כמה דיונים בפועל היו והתברר לי בנושא 
קיים דיונים והיקף הפעילות ירד בצורה תקופת הקורונה בית הדין לא שבחלקים מ

 . שמעותיתמ
פנתה אליו מספר פעמים בכדי לקבוע פגישת עבודה איתו. אך המזכירה שלי 

ביקשה הזמינות שלו אליה הייתה נמוכה ביותר. טלפונית הוא לא היה זמין וכש
 .שעות 24אחרי  רק הוא ענה לה ,שנפגשממנו בוואטסאפ 

 העסק לא עובד.. ת עבודהלקבוע איתו פגישרק כדי לקח לי חודש 
 הסברתי לו בשימוע מה נדרש ממנו. ה אף קבענו לו שימוע ולאחרונ

 
מהאגרות שנגבות ע"י בית הדין מגיע בית הדין  מזכיר מימוןבבתי דין אחרים 

 .ונכנסות לקופת בית הדין
כך נהוג בחלק גדול מבתי הדין. הם אינם נתמכים ע"י רשויות מקומיות אלא 

 ממומנות ע"י האגרה שבית הדין גובה.
 כסף לשלם עבור העבודה.ככל שיש יותר פעילות, נגבים יותר אגרות וכך יש יותר 

 נשאלת השאלה האם המועצה צריכה להמשיך להעסיק את מזכיר בית הדין.
 

חיים סילברשטיין: אני נוגע לדבר, הוא שכן שלי. הוא גם עו"ד וגם דיין וגם 
 פרמדיק. אני יודע שיש לו זמן פנוי.

 
בעיקר לאור  עקרונית אם המועצה צריכה לממן דבר כזה.אביתר: זאת שאלה 

הדברים של הרב וכוונתו להקים בית דין נוסף. יהיה בית דין שמקבל מימון 
 מהמועצה ובית דין שלא מקבל מימון מהמועצה.

 
 שנרב: זה לא יתפרש טוב ביישוב.

 
ך שרה: לי מפריע הרעיון שבנאדם עובד בבית דין רבני והוא מקבל שכר, על סמ

 עבודה לא ברורה.
 

חיים סילברשטיין: בשל היכרות קרובה עם מזכיר בית הדין אני מרגיש שאני מנוע 
 מלהשתתף בהצבעה. 

 
שינוי תקציב המועצה והפסקת תקצוב בית הדין מתוך תקציב המועצה.  הצבעה:

עידוד גביית אגרות ע"י בית הדין ושימוש בתקציב האגרות לצורך מימון הוצאות 
 כולל הוצאות מזכיר בית הדין וכו' בית הדין,

 
שינוי תקציב המועצה והפסקת תקצוב בית הדין מתוך אושרה ההחלטה ל החלטה:

תקציב המועצה. עידוד גביית אגרות ע"י בית הדין ושימוש בתקציב האגרות לצורך 
 מימון הוצאות בית הדין, כולל הוצאות מזכיר בית הדין וכו'

 
 
, : חיים סילברשטייןנמנעבעד: שי אלון, גלעד לואיס, יאיר פרויליך ושרה גבעון.  4

 . החלטה התקבלהמתניה שנרב
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 לוגו 

חיים מרגוליס: אנו מציגים את הלוגו לאחר השינויים. הצבעים שונו לבקשתכם 
 את לוחות הברית.  הטמענו ואף הגדלנוו

 אנו מעלים את הלוגו הזה להצבעה.

 חיים סילברשטיין: אני לא מוכן להעלות את זה להצבעה. 

נעבוד מול את הלוגו המוצג, במידה ותרצה,  להצבעהכעת נעלה חיים מרגוליס: 
 .נוספים החברה על שינויים מינוריים

 

  לאישור הלוגו החדש שמוצג הצבעה:

 , יאיר: שי אלון, מתניה שנרב, גלעד לואיסבעד 5 הלוגו שהוצג אושר, החלטה:
 החלטה התקבלה. חיים סילברשטיין.נגד: . ושרה גבעון פרויליך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

5 
 

 226.סיכום החלטות ישיבת מליאה 
 28/6/2022' בסיוון התשפ"ב כטמתאריך , 

 
 

 
 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 7 6.22אישור פרוטוקול 

2.  

 

הפסקת תקצוב משרת מזכיר 
 בית הדין

 

 אושר 2 0 4

 אושר 0 1 5 לוגו  .3

 
 23:00הישיבה הסתיימה בשעה: 

 
 

 איציק כהן:  רשם
 
 

     ____________                                              ____________ 
 שי אלון                                                          חיים מרגוליס        

 מנכ"ל המועצה                     ראש המועצה                                    


