
 
 
 
 

 225.פרוטוקול ישיבת מליאה 
 7/6/2022ן התשפ"ב וויסב ו'התקיימה ביום שלישי, 

 
 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 )בזום( חבר מליאה -סלע קובי 

  חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה –קרפין משה 

 חברת מליאה  -הרוש אבלין 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חבר מליאה -שנרב מתניה 

 

 :חסרים

 

 : משתתפים

 מנכ"ל המועצה –חיים מרגוליס 

 גזבר המועצה –ינון שב ציון 

 ספי אלגביש

 יועץ משפטי למועצה –עו"ד אביתר רבנשטיין 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 שיתוף החברים בהליך המיתוג של בית אל ובחירה סופית של לוגו 

  2023אישור צו ארנונה לשנת 

  2022אישור עדכון תקציב 

 הצגת פרויקטים ביטחוניים במרחב 

 עדכונים שוטפים ושונות 

  במידה ויאושר סופית על ידי הבקר –אישור חוזר של תחשיב אגרת ביוב 
 

 20:00 תחילת הישיבה:
 



 
 
 
 

 אישור פרוטוקול קודם 4.22

 

 .224.הצבעה: אישור פרוטוקול 

 אושר פה אחד. 224.החלטה: פרוטוקול 

 

 2023אישור צו ארנונה לשנת 

 

לא העלינו ארנונה ולא נעלה את הארנונה, העלייה כעת היא תוצאה של המדד : םיחי
 .1.37%של 

 זה עדכון של משרד הפנים.ינון: 

 ביחס לרשויות אחרות?איפה אנחנו משה: 

במקום טוב באמצע בין הרשויות, גם אם נרצה להוריד משרד הפנים לא יתן לנו שי: 
ופחות מכך  10%להוריד. אנחנו לא משנים את הארנונה אלא מה שהמדינה מחייבת. 

 מתקציב המועצה הוא מארנונה.

 

 .2023צו ארנונה לשנת הצבעה: אישור 

 אושר פה אחד. 2023צו ארנונה לשנת החלטה: 

 

 עדכון תברי"ם

 

 עדכון תברי"ם ותברי"ם חדשים. –מצורף נספח 

 

 ינון מציג את התברי"ם מהטבלה.

 

העתקת מוקד  – 7375רכישת רכב ביטחון,  7374תב"ר חדש הצבעה: אישור 
 שיפוץ ושדרוג משרדי הרשות. – 7369ביטחוני, עדכון וסגירת תב"ר 

העתקת מוקד  – 7375רכישת רכב ביטחון,  7374חדש  תב"רהחלטה: 
פה  ואושרשיפוץ ושדרוג משרדי הרשות  – 7369ביטחוני, עדכון וסגירת תב"ר 

 אחד.

 



 
 
 
 

 2022עדכון תקציב 
 

 .2022עדכון תקציב  –מצורף נספח 

העדכון נובע מכספים של הרווחה שלא היו בתקציב שאושר, הכנסות והוצאות. ינון: 
של הרווחה,  ₪זה עדכון שאין לנו הרבה שיקול דעת בו ובסופו יש עוד כחצי מיליון 

 שני מיליון הוצאות, מיליון וחצי הכנסות. 

יש  –שאלה לא כל כך קשורה, ההערכות שלנו לכל המשפחות החדשות שיבואו  קובי:
 כה מה זה יעשה לדירוג הסוציואקונומי שלנו?הער

אנחנו מנסים להיערך כמה שיותר לקליטה, יש סטטוס קליטה פיזי וקהילתי  חיים:
אחד עוד כחודש עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו  –פעם בשבוע. יש לנו כמה אירועים 

 ואחמי"ם נוספים עם תושבי השכונה והמועצה. בנוסף יש ערב היערכות עם התושבים
החדשים עם טיפים למעבר דירה ופסיכולוג ילדים וערבי בניין לייצר וועד בניין 
ונציגות ואנחנו דוחפים גם בינוי שישה גנים ושני מעונות ומבנה רב תכליתי ובית 

מהמשפחות הן כבר תושבי היישוב. מתוך  50%-כנסת. יצרנו קשר עם הרוכשים. כ
 אלו שאינם מפה, חצי מהמשפחות רכשו להשקעה.

 

 .2022עדכון תקציב הצבעה: אישור 

 פה אחד.אושר  2022עדכון תקציב החלטה: 

 

 במידה ויאושר סופית על ידי הבקר –אישור חוזר של תחשיב אגרת ביוב 
 

 .אישור חוזר של תחשיב אגרת ביובהצבעה: 

 פה אחד.אושר  חוזר של תחשיב אגרת ביובהחלטה: 

 

 ובחירה סופית של לוגושיתוף החברים בהליך המיתוג של בית אל 
 

 : מציג את ההליך העיצובי המעודכן של מיתוג בית אל.מ חיים

מצב הלוגואים בארץ הוא עגום. יש כאלה שלא שינו עיצובים עשרות שנים  :חיים ס
ומי ששינה לא תמיד שיפר את הלוגו. אני רציתי כמו הספר הפתוח בלוגו של 

ני וססגוני וגם פשטות. אבל זה עמנואל. להצעות של אשחר יש מוטיבים של חדש
עדיין מופשט מידי. אני אוהב שהלוגו של השם יציב וחזק ואז יש חדשנות אבל עדיין 

 חסר לי משהו מוסף.

 קח את הלוגו ותן לנו הצעה.שי אלון: 

 חשבתי להוסיף איש חולם שוכב על הרצפה. חיים ס: 

 



 
 
 
 

 5.22סיכום החלטות ישיבת מליאה 
 7/6/2022התשפ"ב מתאריך , ו' בסיוון 

 
 

 
 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 9 4.22אישור פרוטוקול 

 אושר 0 0 9 2023אישור צו ארנונה לשנת   .2

3.  
 2022אישור עדכון תקציב 

 
 אושר 0 0 9

4.  
אישור חוזר של תחשיב אגרת 

במידה ויאושר סופית על  –ביוב 
 ידי הבקר

 אושר 0 0 9

5.  
רכישת רכב  – 7374חדש  תב"ר

 אושר 0 0 9 ביטחון

6.  
העתקת  – 7375תב"ר חדש 

 אושר 0 0 9 מוקד ביטחוני

7.  
 7369עדכון וסגירת תב"ר קיים 

 אושר 0 0 9 שיפוץ ושדרוג משרדי הרשות –

 
 22:00הישיבה הסתיימה בשעה: 

 
 :  עוזיאל סבתורשם

 
 

     ____________                                              ____________ 
 שי אלון                                                          חיים מרגוליס        

 מנכ"ל המועצה                     ראש המועצה                                    


