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 2019 לינואר 1פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

 

במשרדי  1.1.2019, שלישי בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המועצה המקומית.

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג :משתתפים

 

ן , שניר מנחם ברגב, אביטל תבור, אלינור בראל, אהרון שיאחי, שחר אית :          חברי המועצה

 שבתאי

 

 :  צוות מקצועי

 

 מנכל"ית  -ניצן מחנאי גרמן

 גזבר  -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 מנהל אגף שפ"ם-בן סביון

 דוברת -הילה אטיאס אלמגור

 יועמ"ש -עו"ד אסף בן לוי

 

   

     

  על סדר היום:

 

 2019תקציב הצגת  .1

 הנחות בארנונה תוועדמינוי חברי  .2

 , בנוסף לקיים כיום.ציבור למכרזי כוח אדם ינציגמינוי  .3

 

 
 

 
 

 ,ברכהב

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 יון והחלטותד

 2019. הצגת תקציב 1

 והסבר שלנו בנושא. 2019שנת קיבלתם העתק מהצעת התקציב ל צור אוריון:

 מבקש להכין מסמך אשר יהיה מונגש לציבור. שחר איתן: 

ה יביאו את היעדים והמועצה תתרגם את היעדים לתוכניות עבודה חברי הנהל צור אוריון:

 ותקציב.

 אין מילה וזכר לשיפור פני המושבות. מנחם ברגב: 

 2פסקה  2אני מפנה את מנחם ברגב ע"מ  צור אוריון: 

 מבקש לפרט בנושא הנ"ל קצת יותר לתושבים. שחר איתן: 

 איך במהלך השנה מבקרים על התקציב?

 מה הסיכוי שבמליאה של אישור התקציב מאשרים צו ארנונה? : שניר שבתאי

צו ארנונה יאושר באמצע פברואר, צו הארנונה מקבל תמיד העלאה אוטומטית  צור אוריון:

בנוסף לצורך שהמועצה מבקשת, אשר משרד הפנים מעלה וזה יגיע להצגה 

 ודיון במליאה.

בוע. במידה ומחלקת גזברות יסיימו תתקיים ישיבת הנהלה נוספת בעוד כש איתי ויסברג:

 לעבוד על הצווים נביא את הצו להצגה להנהלה.

 בסעיף פינוי אשפה, פינוי אשפה מהעסקים, מה זה אומר? שניר שבתאי: 

 הכוונה לתעריף אשפה עודפת, הנושא בהסדרה. צור אוריון:

ינוי עודף, כרגע עסקים מייצרים יותר אשפה, יש אפשרות לחייב את העסק בפ איתי ויסברג:

זה לא קורה מאחר ולא סיימנו עבודה אצלנו, ויש צורך בבחינת הנושא על מנת 

 לא להכביד על העסקים.

 חוק להגנת הסביבה יועבר לחברי הנהלת המועצה. אסף בן לוי: 

 מסכם כרגע את ההערות שלכם לישיבה הבאה: איתי ויסברג: 

 פירוט בנושא הניקיון 

 תכנית אסטרטגית – קביעה של בניית יעדים 

  לפרט על אמצעי בקרה פנימיים וחיצוניים –במסמך של צור 

 מה זה הכנסות עצמאיות רווחה? – 14סעיף  אלינור בראל:

זה כסף לטובת  –זה חלק מההכנסות של המועצה וצבוע לרווחה עצמאיות  צור אוריון:

 מטופלים.

 לא ראיתי הכנסות מיד ליד אלינור בראל:

 842/342 –יש סעיף תקציבי נפרד   צור אוריון:

 מה נכנס בתוכו? –פעולות למען הקהילה  אביטל תבור: 

 קולות קוראים לדוגמא, בימות פיס, פסטיבלים. צור אוריון:

 יש להוסיף תרבות וקהילה במסמך, יש חינוך אך אין תרבות וקהילה שחר איתן: 

 חאש" 100 –למה התקציב הקהילתי ירד ב  אביטל תבור: 

 היה את הטיפול בפטירתו של פינקי, מה שגרם לעליית התקציב.  2017בשנת  צור אוריון: 

 מבקש לתת דוגמא והסברים על החברה הכלכלית ומה המשמעות. שניר שבתאי:
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הקמת חברה כלכלית אושרה בקדנציה הקודמת, הגשנו את הבקשה ונסענו  איתי ויסברג:

במשרד הפנים. הם החליטו לעקב  את להציג את הנושא לאחראי על תאגידים 

 שנכנסנו לתקופת בחירות. מאמין שנקבל את האישור בקרוב. כיווןההחלטה 

 תאורת רחובות ירדה משמעותית בתקציב. מדוע? אביטל תבור:

אנחנו עובדים בימים אלו על תכנית להתייעלות אנרגטית. מצפים לחסכון  צור אוריון: 

 בנושא.

פעימות, ותכלול  3הכללית היא לחסוך בחשמל, פעולה שתתבצע ב  המטרה איתי ויסברג: 

החלפת נורות ושדרוג עמודים שבורים, לא תקינים ועוד.. הפרויקט עתיד 

 שנים מהרגע שיאושר. 7להסתיים בתוך 

 יש רחובות שאין להם תאורה בכלל, לא תשתיות ולא הכנה לתשתיות. ניצן מחנאי גרמן:

 ת להם עדיפותמבקשת  לת אלינור בראל: 

 ראיתי את המסמך של המקלטים מאיפה זה בא? אהרון שיאחי:

אש"ח לתב"ר שאושר במליאה, הקב"ט פירט את  100אישור והוספה של  איתי ויסברג:

 תכנית העבודה.

 קרן הפיתוח הכנסות עצמאיות יורדות ועכשיו שוב עולות שחר איתן: 

, התקציב עלה וזה משפיע על ההכנסות מדובר בתקציב הוועדה המקומית צור אוריון: 

 העצמאיות, יש יותר בנייה, היתרים ועוד...

 ישנה ירידה בחנייה במיליון שקל מדוע? שחר איתן: 

 –יש לתקן ניסוח ₪, מיליון  2 – 2019בשנת ₪ ,  1,700 -2018לא ירדנו, בשנת  צור אוריון: 

 .2019ביצוע תקציב לשנת 

צים להתמודדות עם אכיפת חנייה והגבלת השעות יצא מכתב במסגרת המאמ איתי ויסברג: 

שעות אך בפועל  3לחברות פנגו, סלופארק, ואיזי פארק, החוק שלנו אומר 

האפליקציות נותנות להאריך את משך זמן החנייה, ואם החברות הללו לא יתנו 

לנו מענה אנו נבטל את שירותיהם ונעבוד בשיטה של פעם, זה לא נוח אבל 

 ר באזור התעשייה וככה נוכל לעודד את האזור.יעשה סד

 הנושא עלה מפניות  תושבים אשר שיתפו אותנו  ברעיונות ופתרונות ניצן מחנאי גרמן:

צריך לעלות בוועדת  תחבורה את נושא הגעת אנשים מחוץ ליישוב לחנייה  שניר שבתאי: 

לרכבת ברכבת ותופסים מקום, יש לחשוב על פתרון, לדוגמא שאטלים מחוץ 

 כדי שלא יתפסו מקום חנייה.

מסוף תחבורה ציבורית, הקווים כרגע אינם מסונכרנים  הואאחד הפתרונות  איתי ויסברג:

עם הרכבת, ברגע שיהיה מסוף הכול יסונכרן חברת קווים עם הרכבת וזה מה 

 שיגרום להפחתת רכבים.

 מתי יהיה שביל אופניים? אלינור בראל:

מקדמים את השביל , אך מכוון שאין מהנדס , הקצב איטי יותר ממה אנחנו  איתי ויסברג: 

 שהיינו רוצים לראות.  

אנו נתכנס בישיבה הבאה לאשר את התקציב , עד אז אנא הכינו שאלות הערות 

 ודרישות על מנת שנוכל לאשר ולעלות לאישור מליאה.
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 . מינוי חברי וועדות הנחות בארנונה 2

נות את כלל הועדות, אך ישנן ועדות דחופות אשר ברצוני למ איתי ויסברג:

מונעות ממנו לתת שירות לתושבים שלנו. מבקש לאשר את הרכב  

 חברי ועדת הנחות בארנונה:

  חברת מועצה –אלינור בראל  :יו"ר הועדה 

  חבר מועצה –חבר הועדה : אהרון שיחי 

  מנהלת מחלקת רווחה –חברת ועדה : ענת קציר 

 מנהלת מחלקת גבייה –רדי חברת ועדה : ליקי ו 

 -הצבעה 

 7 –בעד 

 0 -נגד

 0 -נמנע

 

 . מינוי חברי ציבור נוספים למכרזי כוח אדם  3

כינוס וועדה מקצועית, אשר כוללת מספר גורמים רשמיים ,  איתי ויסברג:

בהתאם לתפקיד המגויס )משרד הפנים, הסתדרות, נציג מועצה 

 –ש נציגת ציבור כרגע עצמה י השכנה, נציג ציבור ועוד( בוועד

שמה ליקה לוי, אנחנו מעוניינים להוסיף אפשרויות נוספות על 

 מנת לייצר גמישות.

דורית שביט, תושבת גבעת עדה . –אנשים  2אני מעוניין להציע 

 צחי דותן תושב בנימינה.

 לאיזה תפקידים מכנסים את הוועדה? אהרון שיאחי: 

מועצה ניתן להתקבל לעבודה במספר אעשה סדר בנושא, ל ניצן מחנאי גרמן:

 דרכים:

כאשר מתח הדרגות של התפקיד הינו נמוך,  –הליך שקוף  .1

בדרוג מנהלי, אין צורך לכנס ועדה, אלא ראיון  5-7בין 

 עם מנהל ישיר ומנהל אגף.

אלו כלל  –מכרזי כוח אדם )לשמם הועדה מתכנסת(  .2

 .  5-7התפקידים במועצה אשר דרגתם היא מעל 

ניתן לאייש במידי על ידי ראיון  –חודשים  3עד מ"מ זמני  .3

חודשים המועצה מחויבת  3והתאמה למנהל. לאחר 

 לצאת למכרז.  

ניתן לאייש במידי לתקופה  –ד שעתי זמני ללא תקן עוב .4

 קצובה על פי צורך נקודתי.
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מבקש בעתיד לקבל עדכון על הנושאים  לפני הדיון על מנת להגיע  שחר איתן: 

ולהעלות שמות א הוספת נציגי ציבורי אשמח , לדוגממוכן 

 נוספים .

 

 

  ,ההנהלהזאת ננעלת ישיבת ב

                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                  לית המועצה             "מנכ   

 


