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פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה: 
 ועצה הוא הנוסח הקבוע.יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המ
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 03/18מן המניין  לא פרוטוקול ישיבה

 

 23תשע"ח,   באייר 'חשהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2018  באפריל

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

 , אפרת מזרחי, אבידר סתוית הדר רם פיין, ,סלמהשלמי             חברי המועצה: 

 , זיו רכלבסקיאבירם שהרבני                                   

 

 , ניבה בגין בן ארי, יוסי רן, עופר צדקהרותי לפידות, חנוך אילוז       נעדרו:                    

 

 גזבר -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"רמנהלת  -מוניק וקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –אלמגורהילה אטיאס 

 מנכ"לית המועצה -ניצן גרמן מחנאי

 מנהל אגף שפ"מ -יוןבבן ס

 המועצה מבקרת  -גלית פלג

 

 

 

 על סדר היום:

 

 אישור נספח תב"רים .1

 

 

 

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 אישור נספח תב"רים – 1סעיף מספר 

 

 עדכון תב"רים: :צור אוריון

 33,750בטיחות בדרכים, הרשאה של משרד התחבורה על נושא של סימון  – 879תב"ר 

 אש"ח  95 –על חשבוננו, סה"כ אנחנו מעלים את התב"ר ל  ₪6,750 , 

 

 הצבעה:

 7 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 תכנון ופיתוח שביל אופניים בין בנימינה לגבעת עדה.– 791תב"ר  צור אוריון:

, שעיקרו יומומיכמו שאתם רואים מדובר על שביל אופניים גבעת עדה בנימינה, שביל  איתי ויסברג:

יגיע ממשרד התחבורה, עד עכשיו התב"ר היה פתוח  על תכנון, כשיסתיימו בחודשיים 

הקרובים יועבר לאישור סופי על התוואי, אישור ינתן ע"י מע"צ מפני שהכביש שלהם, 

 כדי לא לסטותאנחנו משתדלים להישאר בתחום הדרך 

 מדובר בצד הדרומי או בצפוני? רם פיין:

 בצפוני. איתי ויסברג:

יש הרחבה שרוצים להיכנס לגיוס הכסף, מעוניינים להיפגש עם קק"ל ולקבל מהם 

 מימון מלא

 כמה חסר? אפרת מזרחי:

 מיליון שקלים. 2-3 צור אוריון:

 2,521,231ממשרד התחבורה, ₪  ₪5,882,870,  8,034,101אנחנו מעלים את התב"ר 

 ש"ח. אנחנו מעוניינים להביא תקציב נוסף מקק"ל. 8,404,101מקרנות הרשות, סה"כ 

 כמה סה"כ הפרויקט? אפרת מזרחי:

 ₪מיליון  10-11הפרויקט סה"כ  צור אוריון:

 יש פינות עצירה? אפרת מזרחי:

בלי  –את התכנון אנחנו נציג בפניכם בהמשך הדרך, פינות ישיבה, אופי תאורה  איתי ויסברג:

תשתיות אלא סולרית, צריכים לסיים את התכנון המפורט ולקבל אישור ממע"צ, יש 

 לעשות את הדברים ע"פ השלבים.

 

 

 הצבעה:

 7 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:
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טיפול  -שיפוץ בית העלמין, יש לנו פה תב"ר לשיפוצים ותחזוקה  – 599תב"ר  צור אוריון:

אש"ח מקרן בית העלמין, התב"ר עולה  150בשבילים, פתיחת שער, טהרה, תוספת של 

 אש"ח 700אש"ח ל  550מ 

 מבקשת פירוט של העבודות בבית העלמין. אפרת מזרחי:

נגישים, טהרה, טיפול בגינון )טיפול התבצע כריתת עצים, פתיחת שער, שבילים  צור אוריון:

 מאסיבי(.

 

 הצבעה:

 7 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 

 

 ?על קברים לטובת חידוש כיתובבכסף אם אפשר להשתמש  זיו רכלבסקי:

 בית עלמין גבעת עדה אינו שלנו ולא יכול לטפל, הנושא יהיה משוטף ולא דרך התב"ר. צור אוריון:

 

 

 הצבעה:

 7 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  -3החלטה מס'  

 נספח תב"רים.מליאת המועצה מאשרת 

 

 

 

 

 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 

 

 

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                              מנ"כלית המועצה                


