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 05/18 מן המניין פרוטוקול ישיבה

 

 16תשע"ח,  אבב 'דשהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 במועצה המקומית בבנימינה. 2018  ביולי

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג             משתתפים: 

                       

 ניבה בגין בן ארי ,חנוך אילוז, לפידותרותי             חברי המועצה: 

 עופר צדקה, סתוית הדר אבידר ,, זיו רכלבסקיאבירם שהרבני                                       

 

 , אפרת מזרחירם פיין ,יוסי רן, שלומי סלמה        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:

 

 1.7.2018אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  .1

 הנחה בארנונה  לחיילי מילואים פעילים 5%אישור  .2

ופתיחת חשבונות בנק לצורך ניהול תיק ניירות  27.05.2018אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום  .3

 ערך

 1/18דו"ח רבעון  .4

 9.5.2018אישור פרוטוקול ועדת מיגור סמים ואלכוהול מיום  .5

 ההסעות "אסיה טורס" אישור הארכת הסכם התקשרות לשנה נוספת עם חברת .6

 17.6.2018, 9.4.2018, 24.1.2018אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  .7

 11.7.2018אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  .8

 

 בברכה,

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 1.7.2018אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  – 1סעיף מספר 

 

 1/07/2018אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  איתי ויסברג:

אנחנו מתכוונים  –על סדר היום של הוועדה עמדו מספר נושאים: פינות מחזור 

לשנות גישה שאנו רוצים לאמץ והיא עבודה על נושא הנראות של פינות המחזור. 

פינות מחזור גדולות ברחוב האסיף, השיש וששת הימים.  3הניסיון יתחיל עם 

 ה.הפינות הללו יהיו על משטח יציב ובכל פינה יוצב מצלמ

 אשפה והמצלמה קולטת אותו יכול לקבל דוח? קמי שזור ניבה בגין בן ארי:

 אחוז מהוונדליזם 70-80בוודאי, ברגע ששמים מצלמה, זה יוריד  איתי ויסברג:

 מה נעשה עם אלו שיזרקו אבן למצלמה ושוברים אותה? רותי לפידות:

 מצולם ויהיה שילוט מתאים במקום.אנחנו נצטרך להתמודד, בסוף הכל יהיה  איתי ויסברג:

מושבות, תושבים מתחננים שאנחנו נשמור עליהם ונשים מצלמות בכל הישוב,  2יש  רותי לפידות:

אני רואה שאנחנו הולכים לחטוף כי אנחנו בשנת בחירות, ולמה מצלמות בפינת 

 מחזור ?

 , פינות המחזור זה פיילוט.גם ביטחון אישי וגם ביטחון חקלאי גם הם יקבלו שדרוג איתי ויסברג:

דיברנו על כך בעבר, כדי לסנכרן  –עוד נושא שהועלה הינו מסוף תחבורה ציבורית 

קווי אוטובוס עם קווי רכבת יש צורך במתחם המתנה, התכנון הינו תכנון של משרד 

התחבורה בשיתוף המועצה להקים מסוף תחבורה ציבורי במתחם הרכבת בצד 

בחלקו. התחנה הנוכחית תהפוך למתחם הורדה והעלאה  652המזרחי הצמוד לכביש 

 לרכבים פרטיים.

שלב א' הינו בצד המערבי של הרחוב, כרגע ישנו במקום  –החניות ברחוב האסיף 

חניות פיראטיות, את החלק הנ"ל אנחנו הולכים להסדיר לחנייה ניצבת ע"פ אותם 

כללים של חניון הרכבת המזרחי הצפי לתחילת עבודה בחודשים הקרובים. שלב ב' 

יהיה הכוונה היא להפקיע שטח מערבית לחניון זה, דבר זה מצריך עדכון תב"ע ו

 בעוד שנה וחצי לערך.

 בהתחלה איפה שיש בתים, מה היה עם התושבים? –ברחוב האסיף  אבירם שהרבני:

מי שגר ברחוב הנ"ל יהיה לו תו חנייה ולא יצטרך לשלם. תושבים קיבלו הודעות על  איתי ויסברג:

 כך לבוא ולהסדיר את תווי החנייה.

קיבלנו אישור ממע"צ ממחלקת תכנון תנועתי כי שביל האופניים  –שביל האופניים 

 יהיה בתחום הדרך וכך ימנע התרחבות הכביש הקיים כיום בין גבעת עדה לבנימינה.

ת חקהמועצה תומכת במאבק להר–והנושא האחרון שהועלה הינו עדכון אסדות הגז  

ששום אסדה המאבק הוא בדגש להבטחה  .אסדות הגז לעומק הים מעל פי הבאר

 נוספת לא תוקם בטווחים האלו לאורך החוף הישראלי.

המועצה מימנה הסעת נוער להפגנה שהתקיימה בנושא בירושלים, כמו כן המועצה 

 י שהפיקה כרזות הזדהות במאבק עם לוגו המועצה עליהם.היחידה ככל הידוע ל

 נוספים.אנחנו נמשיך לתמוך במאבק נגד אסדות הגז במיקומן המתוכנן בערוצים 

די שאנחנו נהיה גם כתומכים הבית כ החברים משומרי יש בקשה ממנהלי המאבק

 קראו לאשר את הנוסח הבא: במאבק. הם

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצטרפות המועצה לדרישה להרחקת אסדות 

הטיפול בגז אל פי הבאר בלב ים ולמניעת הכנסת שינוע, אחסון וטיפול בקונדסט 
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בשל ההיבטים הבריאותיים, הסביבתיים והבטיחותיים בעת התפעול ביבשה וזאת 

השוטף של אסדות בקרבת החוף ובעת תקלת שפך כתוצאה מתאונות אירועי טבע 

 ומלחמות.

 

 -הצבעה

 8 -בעד

 0 –נגד 

 0 –נמנעים 

 

  .1.7.2018פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום מליאת המועצה מאשרת :  14החלטה מס' 

 

 

 הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים 5%אישור  – 2סעיף מספר 

 

 יצא מישיבת מליאה –איתי ויסברג 
 

אחוז הנחה לחיילי מילואים פעילים, הנחה  5החלטת המליאה היום היא לאשר  צור אוריון:

 ותתוקצב בהתאם 2019תחול החל משנת 

 כמה אנשים מדובר? כמה כסף? ניבה בגין בן ארי

אש"ח, וזה בהתאם לדוחות שנקבל ממשרד  160-170 –זה לא יהיה יותר מ  אוריון: צור

 הביטחון.

יהיו טפסים מיוחדים שיצטרכו למלא, יהיה טופס שיהיה באתר, כל שנה יהיה צריך  ניצן גרמן מחנאי:

 לחדש.

 –הצבעה  

 7 –בעד 

 0 –נגד 

 0 –נמנעים 

 

 הנחות?האם יהיה אפשרות לקבל כפל  חנוך אילוז:

אין הנחות כפולות, יש חוקים ברורים בנושא, ההנחה שניתנת הינה ההנחה הגבוהה  צור אוריון:

 ביותר.

 

 .הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים 5%מליאת המועצה מאשרת :  15החלטה מס' 

 

 איתי ויסברג חוזר למליאה
 

 

ופתיחת חשבונות בנק לצורך ניהול תיק  27.05.2018אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום  – 3סעיף מספר 

 ניירות ערך

 

אנחנו נדרשים עכשיו לקבל את  –עודפי כספים  בנושא בהמשך למליאות הקודמות צור אוריון:

 חשבונות. 2האישור שלכם לפתיחה של 

גופים שמבצעים השקעות עבורנו, אנחנו מפזרים את  2אישרנו בוועדת מכרזים 
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 תיקון ליקויים ע"פ הנוהל.הכסף בניהם, זה סוג של 

 החשבונות הם בבנק לאומי, הוא נתן את התנאים הכי טובים 2

 למה באותו בנק אתה מסכן את הכסף? אבירם שהרבני:

 הסיכון הוא לא בבנק אלא איפה אתה שם את הכסף. איתי ויסברג:

 

  -הצבעה

 8 –בעד 

 0 -נגד

 0 -נמנעים 

 

           ופתיחת חשבונות בנק  27.05.2018פרוטוקול ועדת השקעות מיום מליאת המועצה מאשרת :  16החלטה מס' 

 לצורך ניהול תיק ניירות ערך                             

 

 

 1/18דו"ח רבעון  – 4סעיף מספר 

 

 1לתקופה רבעון  2018דיון בדוח רבעוני לשנת  צור אוריון:

 21.7מול ₪. מיליון  20.9לנו דיון במאזן: מזומנים פלוס השקעות בפיקדונות יש 

בסוף שנה שעברה, בתקופה זו קיים פחות מזומן בקופה בגלל שסך החייבים קפץ 

 מיליון כי זו תקופה אי זוגית 6לכמעט 

מצב המאזן טוב מאוד ושומר על יציבות ועל המגמה של תכנית ההתייעלות, הפער 

ים בהשקעות הולך בין ההתחייבויות לזמן ארוך בקרנות ובתב"רים כנגד המזומנ

 וקטן. 

 הגירעונות הממוניים בתב"רים עלו בגלל הפרשי עיתוי מול משרדים ממשלתיים. 

עומס המלוות ירד במיליון וחצי אבל צפוי לגדול גם בשל תכנית ההתייעלות וגם בשל 

 הלוואות פיתוח שיתכן והמועצה תיקח.

 ן עד סוף שנה. אש"ח בתקווה לשמור על תקציב מאוז 71הגרעון  –תקציב רגיל 

  –הצבעה  איתי ויסברג:

 8 –בעד 

 0 –נגד 

 0 -נמנעים 

 

 .1/18דוח רבעון מליאת המועצה מאשרת :  17החלטה מס' 

 

 

 9.5.2018אישור פרוטוקול ועדת מיגור סמים ואלכוהול מיום  – 5סעיף מספר 

 

 9.5.2018אישור פרוטוקול ועדת מיגור סמים ואלכוהול מיום  איתי ויסברג:

 יו"ר הוועדה לא נמצאת מי שתציג הינה מוניק וקנין –מאחר ואפרת מזרחי 

הוועדה התכנסה היה חשוב לשתף בני נוער בוועדה ולהכניס אותם לדיון, עלו מספר  מוניק וקנין:

נושאים שמטרידים את בני הנוער מבחינת המיקום של המסיבות, ההתייחסות של 

 המשטרה אליהם בנושא, מה שנקבע הינו:
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 הייתה הרצאה בנושא –הכנה לקראת החופש  .1

פורום דיון וחשיבה עם   -מוניק לוקחת את הדיון  ואחריות על בני הנוער .2

בני הנוער מגבעת עדה ובנימינה, הורים, אנשי מטה וחינוך שיח רחב כדי 

 לעזור, ולתת פתרונות )מנחה מקצועי בנושא(.

 האם יאיר היה בדיון/ וועדה? חנוך אילוז:

 יאיר היה בדיון, יאיר ניהל איתם דיון לפני הוועדה והם באו עם המסקנות שלהם. וקנין:מוניק 

אני רוצה להתייחס ברשותכם, אני ליוותי את האירוע הזה לפני שהוא קרה, אני  עופר צדקה:

ידעתי לאן זה הולך, ידעתי על המסיבה הזאת לפני שקרה, התקשרתי לאבירם 

 לעשות דבר, דיברתי על הנושא עם יאיר. בנושא והתראתי אך לא היה ניתן

אני חושב שאנחנו כמועצה לא יכולים להגיד שאין לנו מה לעשות, זה רק ילך 

ויחמיר. השידוך הזה של בין מועצה )רשות( לבין בני נוער שרוצים לשתות אלכוהול 

 שרץ בידו, זה בלתי אפשרי, הוא לא יכול להתקיים!וזה לטבול 

אותי להיות חלק מהתהליך הזה )גם כחבר מועצה וגם כלא(, אני ישמח אם תזמיני 

 אני מכיר המון בני נוער.

שעות לפני המסיבה לא היה פרסום של מקום  3בני הנוער עשו את הכל בחשאיות עד 

 האירוע, זה גל של טירוף

 לכן היה חשוב לי להיכנס עם שיח מול בני הנוער מתוקף תפקידי וברמה האישית. מוניק וקנין:

 חשוב לחבק את בני הנוער וצריך מישהו מקצועי שיביא אותם להבנה בנושא.

  -הצבעה איתי ויסברג:

 8 –בעד 

 0 -נגד

 0 –נמנעים 

 

 9.5.2018פרוטוקול ועדת מיגור סמים ואלכוהול מיום מליאת המועצה מאשרת :  18החלטה מס' 

 

 

 חברת ההסעות "אסיה טורס" אישור הארכת הסכם התקשרות לשנה נוספת עם – 6סעיף מספר 

 

המועצה מבקשת להאריך את ההסכם עם "אסיה טורס:" לשנת לימודים אחת  ניצן גרמן מחנאי:

נוספת, וזאת על בסיס חוות דעתה של מנהלת אגף חק"ר במועצה שניתנה ביום 

ואשר קבעה כי מאחר שהמועצה אינה ערוכה ליציאת למכרז, קיים חשש  3.6.2018

 ו למכרז תפגע בהתארגנות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה.כי יציאה בעת הז

 בתקופה רגישה כזאת הינה בעייתית.טובות הרציונל שאתה תגיע לתוצאות מכרז  איתי ויסברג:

 שנת התקציב נבנתה וכדי לצאת למכרז צריך לקחת בחשבון את עניין התקציב. מוניק וקנין.

 -הצבעה איתי ויסברג:

 8 –בעד 

 0 –נגד 

 0 -נמנעים 

 

 הארכת הסכם התקשרות לשנה נוספת עם חברת "אסיה מליאת המועצה מאשרת :  19החלטה מס' 

 טורס"                           
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 17.6.2018, 9.4.2018, 24.1.2018אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  – 7סעיף מספר 

 

 :2018פרוטוקולים לשנת  3 :ניבה בגין בן ארי

 24/1/2018ועדת חינוך מיום פרוטוקול 

 9/4/2018פרוטוקול ועדת חינוך מיום 

 17/6/2018פרוטוקול ועדת חינוך מיום 

 

פרוטוקול ראשון הינו הצגה רישונית בנושא הגשמת חזון מול הפורום, הצגה של 

 תוכנית אב לחינוך להמשך היערות.

ת בתי ספר שני הפרוטוקולים האחרים ביקשנו מקבוצות של הורים להתארגן להקמ

לגבי ראיונות, התפקיד שלנו הינו לדבר את הציבור ולראות מה הוא רוצה במידה ו... 

 וכשיהיה בית בפר חדש... הציבור מדבר ברגליים.

התבקשו להציג את הראיונות מול איתי וחברי הפורום חינוך הפורום השני ישבנו 

 לראות איך מתבצע.

 אחרי הבחירות רוצים לצאת למשאל בנושא.

 

 -הצבעה

 8 -בעד 

 0 -נגד

 0 –נמנעים 

 

 17.6.2018, 9.4.2018, 24.1.2018פרוטוקול ועדת חינוך מיום מליאת המועצה מאשרת :  20החלטה מס' 

 

 

 11.7.2018אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  – 8סעיף מספר 

 

 2/2018פרוטוקול ועדת ביטחון  אבירם שהרבני:

 הנושאים שהועלו לדיון:

  נעשה סקירה על מה שנעשה בכל הקדנציה,  –סקירה על פעילות הועדה

רשמנו את כל הנקודות וההישגים שעשינו במהלך התקופה, היה ארוך 

ומרשים, אני חושב שיושבים בוועדה חברה רציניים, עושים עבודה מאוד 

 מסורה וחשובה.

גיל סימון השוטר הקהילתי, יובל חלמיש, זאב ברינר רכז  –משתתפים 

מתנדבים משמר השכונה, דורין לפר מהשומר החדש ושימעון ביטון מפקד 

 יקל"ר החדש. 

  הקשר עם המשטרה מאוד התחזק עם רועי לוי מפקד  –סקירה משטרה

הצחנה הנכנס ואיתי ויסברג, רואים מגמת ירידה בנושא פריצות  וגניבות 

 רכוש, לפעמים יש פיקים אך עדיין אנחנו במגמת ירידה.

  דורין לפר מהשומר החד הקימה מיזם חברתי שהוא תחת פיקודו של

ות משק, הרימו מיזם השומר החדש, לתת מענה לגניבות חקלאיות פיר

שהוא מאוד פעיל ועובד יפה, יחד גם גיל השוטר הקהילתי אנחנו מנסים 
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לעזור להם כמה שיותר וייבחן האפשרות לתת להם צ'קלקות, ושימוש 

 ברחבי המועצה.

  
 11.7.2018ועדת ביטחון מיום פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  21החלטה מס' 

 

 

 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 

 

 

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                מנ"כלית המועצה                


