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 09/19פרוטוקול ישיבה מן המניין 

 

 28, כ"ט בתשרי תש"פ שהתקיימה ביום שני, מן המניין,  פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 אוקטוברב

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

קרן מאיר, שניר  מנחם ברגב, אביטל תבור, אלינור בראל, שלומי סלמה, חברי המועצה:

 שלום טרם קלין בן עמי אריקסון, 'ג שבתאי, אהרון שיאחי, 

 

  אביב רגב, אפרת מזרחי נעדרו:

 

 מנכלית -ניצן גרמן  צוות מקצועי:

 גזבר -צור אוריון

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 מהנדסת -שרון פישמן

 מבקרת המועצה -גלית פלג

 דוברת המועצה -אושרת נגר
 

 

 :על סדר היום

 

 לתאימענה לשא .1

 אישרור מורשי חתימה בי"ס אשכולות +אישור מורשי חתימה בי"ס גבע  .2

 אישור עו"ד זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר .3

 אישור חברי ועדת רכש חדשים: אלון אגם, שלומי גרנוב, שימיק בן שמואל יוצא .4

 אישור הנחה בארנונה לעמותת שלומית . –אישור פרוטוקול ועדת הנחות  .5

 ם הקצאה מד"א.אישור הסכ .6

 אישור הרכב ועדות המועצה. .7

 . 70העסקת עובדת מעל גיל  .8

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

 

 .מליאת המועצה מאשרת את ע"וד זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר 1

ן שמואל חברי רכש חדשים: אלון אגם, שלומי גרנוב, שימיק במליאת המועצה מאשרת  2

 יוצא.

אישור הנחה בארנונה לעמותת  –פרוטוקול ועדת הנחות מליאת המועצה מאשרת  3

 שלומית.

 הסכם הקצאה מד"א.מליאת המועצה מאשרת  4

 את הרכב ועדות המועצה.מליאת המועצה מאשרת  5

  .70העסקת עובדת מעל גיל מליאת המועצה מאשרת  6

 אישור מורשי חתימה בית ספר גבע .7
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 :דיון והחלטות

 

 ור טלפוני בנושא חתימות ביהס אשכולות. ראיש

 

אישור ר החלטה שאישרתם טלפונית בנושא ביה"ס אשכולות, ראני רוצה לאש  איתי ויסברג:

 מורשי חתימה ופתיחתחשבון בנק.

 הצבעה:  

 11בעד:

 0נגד:

 0נמנעים:

      

 ןלתא חבר המועצה שחר איתישא

"האם המועצה מתכוונת לפרסם את יעדיה ותכניות אני מקריא את השאילתא:  איתי ויסברג:
 ? האם יתקיים שיתוף ציבור בנושא?"2020העבודה לקראת דיוני תקציב 

 

 בנושא זה לא יהיה שיתוף ציבור. .התשובה היא כן, לא בהכרח תכניות עבודה 

 ים של תכניות עבודה. וקו יוצגו

 

 אישור מורשי חתימה –בית ספר גבע 

יום , אישור מורשי חתימה ופתיחת חשבון בי"ס המבקש להוסיף נושא לסדר  איתי ויסברג:

 גבע. האם יש התנגדות? כולם בעד. תודה רבה.

 יש צורך לאשר מורשי חתימה. צור אוריון:

  032002123טלי נפתלי כהן ת.ז.

  032210361גלית פרידמן אוחנה ת.ז.

 032411357.יוכי לזר חדד ת.ז

אותו נוהל של בית ספר אשכולות, ועד ההורים והמועצה, על פי בבית ספר גבע 

וכמו כן את הפעילויות בעו"ש, פעילות בפקס,  מורשי חתימה חשבון תאגיד

 פעילות באינטרנט , פקדונות .

 יש לסגור חשבונות קיימים ולהעביר את היתרות לחשבונות החדשים. 

 הצבעה:  

 11בעד:

 0נגד:

 0נמנעים:
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 אישור עו"ד זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר – 1סעיף מספר

 מבקש לאשר את עו"ד יאיר זהבי ליו"ר נוסף לועדת ערר. איתי ויסברג:

ר "לאחר פטירתו העצובה של עו"ד אבי סלומון אשר כיהן בהתנדבות כיו

ד . עו"לעו"ד יורם הכהן שכבר מכהן בתפקידר נוסף "הועדה, אנו מחפשים יו

  יאיר זהבי הסכים לשמש בתפקיד זה. ואני מבקש לאשר אותו כיום.

. שנות ותק וצריך התמחות. הוא דן בעניינים שצריך להבין 5צריך להיות בעל   קרן מאיר:

 ראיתי דיני אינרנט ועבודה. 

 אם בכל המועצה לא נמצא , לא יהיה יו"ר?   אריאל פישר:

 לא מכירה, רק שואלת. קרן מאיר: 

העדפה למי שנים, כשיר להתמנות לשופט , 5צריך שיהיה עו"ד לפחות   ריאל פישר:א

 שמתעסק בתחום, ובמידה ולא מוצאים ניתן לפנות למי שאינו מתמחה בתחום

ג'קלין בן עמי 

 אריקסון:

הבי , חושבת שאין שאלה שאשאל והוא לא ידע. תמיד יש זעו"ד מהכרותי עם 

 להצליח.  לו תשובה. אני בטוחה שהוא יכול

  הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד: 

 0 נמנעים:

 

 עו"ד זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר מליאת המועצה מאשרת - 35החלטה מס' 

 

 

 חברי ועדת רכש חדשים : אלון אגם, שלומי גרנוב, שימיק בן שמואל יוצא. אישור  –2סעיף מספר

לומי גרנוב נכנסים, שימיק המועצה מעדכנת חברים בועדת רכש: אלון אגם וש  איתי ויסברג: 

 בן שמואל יוצא, אלה אנשים שמתעסקים ברכש. 

 מי בעד? חברי ועדת רכשאישור 

 זה רק עובדי מועצה? אלינור בראל:

 כן. איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד:

 0נמנעים:

 

 חברי ועדת רכש חדשים .מליאת המועצה מאשרת - 36החלטה מס' 
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 אישור הנחה בארנונה לעמותת שלומית. –וטוקול ועדת הנחות פר – 3סעיף מספר 

 הפרוטוקול נשלח , למישהו יש שאלות? איתי ויסברג:

 

 

 

 הצבעה:

 11בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 

 

 בארנונה לעמותת שלומית. ת הנחותאישור ועדאת מליאת המועצה מאשרת - 37החלטה מס' 

 

 

 הסכם הקצאה מד"א – 4סעיף מספר 

 יש צורך לאשר במליאה.הסכם הקצאה מד"א  רג: איתי ויסב

. חשבתי 2013שנים. זה לפי תבחינים מ 15אני חשבתי על כך, יש כאן התחייבות ל קרן מאיר:

שנה בראייה שלי זה לסנדל את המועצה. לא נוכל  15לקצץ קצת בשנים , 

 להתנתק מהחוזה. 

ות את החוק , המועצה קבעה מד"א זה חברה על פי חוק. צריך לבטל או לשנ אריאל פישר:

שנים. יש השתתפות בהשקעה  15  ביקשנו שנים.  25עד תבחינים , בדרך כלל זה 

 נים. ההסכם תואם אותם.י תבחיעל פ כספית ולכן הולכים

 היתרון הגדול הוא שיהיה לנו מד"א במקום. איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד:

 0נמנעים:

 

 הסכם הקצאה מד"אאישור צה מאשרת מליאת המוע- 38החלטה מס' 

 

 

 הרכב ועדות המועצה – 5סעיף מספר 

 .ועדותישנם מספר שינויים ב איתי ויסברג: 

 להיות צוות עבודה בניהול ראש המועצה. הופכות  שלוש ועדות 

 טכנולוגיה ומידע. וועדת עסקים ועדת ועדת צעירים  

 אש המועצה. כל הרכב ועדה נשאר אך הופך להיות צוות עבודה עם ר

 אביטל תבור מתמנה ליו"ר ועדת חינוך.

 שחר איתן נכנס לועדת ביקורת.

בראש ועדה המוליכה סדר יום של הקואליציה יהיה חבר הנהלה. זה האדם 

המקדם את המלצות הוועדה בסדר היום של ההנהלה וגם לוקח אחריות על 

וא בחר לא ה, ובגלל שהי. הוצע לשניר להישאר כחבר קואליצהחלטות ההנהלה

 הוא יישאר כחבר ועדה והועדה תהפוך לצוות עבודה. להיות בקואליציה
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 למה הוא לא יכול להישאר אם הוא עושה עבודה טובה? שלומי סלמה:

איתי ,ראש המועצה, חברי המועצה, ידידי, לפני שנה הוקמה המועצה הזו  שניר שבתאי:

שינוי, התייחסות רצינית ואמיתית לצעירים ולעסקים שבחירתה סימנה דגל 

בבנימינה. בדעה משותפת ובתמיכת המועצה ואיתי בראשה, הוקמו שתי ועדות, 

שיש לי הכבוד והרצון להוביל אותם. שתי הועדות החלו תהליך  יםרעסקים וצעי

של בניה מהיסוד ולאט לאט מתחילות לרקום עור וגידים עם יוזמות חדשות, 

עם צעירים המועניינים להשתלב בעשיה ובעלי עסקים. לאחר שנה של פגישות 

, דחפה להקמת מרכז \עשייה, כאשר בצעירים בשיתוף עם אביטל, עומר

לצעירים ופעילות קידום הדור הבא. בעסקים בשיתוף עם תהילה ונציגי ציבור 

 אנו מנסים ליישם פעילויות עיסקיות , שימות דגש לאיזור התעשייה , פתרונות

 תחבורתיים ועוד נושאים...

ועדות אלו נוטעות תקוה ויוצרות שיתוף בין המועצה אל תוך העשיה הפרטית 

 הבוגרת והצעירה. 

ההצעה שמונחת היום לפתחנו, היא לסגור את הועדות הפעילות האלו. ואני 

מבקש מכם לחשוב שנית על המסר שאנחנו , כולנו, כל חברי המועצה מעבירים 

 ם ועדות שרק הוקמו , במקום לטפח אותם אנו סוגרים אותם.לצעירים , עסקי

 ואני הצעיר שבחבורה מבקש , תנו לועדות לפעול , תנו לעסקים תקווה

תנו לצעירים מקום נכון ליזום ולהנהיג. יש מקום למחשבה , על דרכים נוספות,  

 אבל בוודאי לא להרים יד ולסגור אותן.

וחברי הנהלה צריכים לזכור את מי באו לשרת  אני חושב שכל חבר מועצה שחר איתן:

ריכוזית לאדם אחד, וכשיש ועדות עובדות ומצליחות לסגור ולהעביר בצורה 

זאת לא נשמעת החלטה שבאה לטובת הציבור אלא נשמעת כמשהו פוליטי. 

 מקווה שתוכלו להישיר מבט לציבור.

כמו שצריך , יש דברים שלא שניר צריך להישאר באותו מקום , תנו את דעתכם  שלומי סלמה:

 צריך לשחק איתם. התושבים הם מה שחשוב.

 מצטרפת ומחזקת כל מילה. קרן מאיר:

כולל שניר ואף משודרג. זה אותו צוות נשאר  :נאמרהמושבות המסר לצעירי  איתי ויסברג:

 .שהנושא מקודם דרך ראש המועצה, מסר לצעירים ולעסקים

, זה איזון הללו להובלה של התחומיםעצמי  שאני מפנה אתה צוותים שלושאלו  

יו"ר  .לאור העובדה שיו"ר ועדת חינוך תהייה אביטל ולא אני סביר לחלוטין

וועדה של הקואליציה יהיה חבר קואליציה. נתתי את האפשרות הזו גם לשניר 

 אולם הוא סרב ולפיכך הוא נשאר בצוות הצעירים והעסקים שלא בעמדת יו"ר.

 שם אין יותר מדי אופציות.בועדת ביקורת ,ת אני צריך להיות חוקי שחר איתן:

 מי בעד הרכב הועדות ?  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 6בעד: 

 4 נגד:

 שחר איתן  
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 שניר שבתאי  

 שלומי סלמה   

 קרן מאיר     

 . ביקורתהסתייגות לגבי ועדת המתנגדים מביעים 

 1נמנעים: 

 שלום טרם 

 

 הרכב הועדות. מועצה מאשרת מליאת ה - 39החלטה מס'  

 

 

 

 

 .70העסקת עובדת מעל גיל  6 -סעיף מס

 

 .70העסקה של עובדת מעל גיל  איתי ויסברג:

אנחנו רוצים להביא  ובשל כךמדובר בסייעת צמודה, מרוצים ממנה מאוד,   ניצן גרמן:

 לאישור המליאה המשך העסקתה. 

 מי בעד? איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד :

  0נמנעים: 

 

 . 70מליאת המועצה מאשרת העסקת עובדת מעל גיל  – 40החלטה מס' 

 

 

 

 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,                                                   

                                                                                                         

                                                                                                                                                                               

 איתי ויסברג                                                                                                       ניצן גרמן      

 מנכ"לית המועצה                                                                                               ראש המועצה   
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 בקשה לעדכון מורשי חתימה -נספח א'

 

 2019 אוגוסט 04

 לכבוד 

 מנכלית המועצה -ניצן מחנאי גרמן 

 הנדון: שינוי מורשי חתימה במוסדות חינוך

 בשל תחלופת המנהלים ויציאת גננות לשבתון מבקשת לעדכן מורשי חתימה במוסדות הבאים:

 

 שינוי סייעות 

 הערות סייעת נכנסת סייעת יוצאת שם הגן

 חשבון הורים כוכי בוצ'צי חנה דהן גן ברוש

 חשבון הורים עדי גרוס ניצה דקר גן כלנית

 חשבון הורים חנה דהן עדי גרוס גן אלון

 חשבון הורים חיה קוהרי כוכי בוצ'צי גן חרוב

 חשבון הורים   

 

 שינוי מורשה רשותי

 הערות מורשה רשותי נכנס מורשה רשותי יוצא שם ביה"ס 

 חשבון רשות דבורה תירם מוניק ווקנין י"ס הריםב

 חשבון רשות איילת יניב מוניק ווקנין בי"ס בראשית

 חשבון הורים דבורה תירם אסנת פרץ בי"ס הרים

 חשבון הורים  איילת יניב אסנת פרץ בי"ס בראשית

 

 בברכה

 מוניק ווקנין

 מנהלת אגף חק"ר 

 הערה:

 ר מינוי המנהלת החדשה בבי"ס הנדיב ושמה חיה קוגןלאחר הפצת החומר לחברי המליאה אוש
 

שם המוסד 

 החינוכי 

 הערות  שם מנהל נכנס שם מנהל יוצא

 חשבון רשות פרדי גרוס טלי הדרי הראל בי"ס אשכולות

 חשבון רשות  יגאל שבאר שפירא חני הלוי בי"ס בראשית

 צאת לשנת שבתון חשבון רשות גלית יו איילת ארבל גלית גורן בי"ס אמירים

 אוגוסט 12חשבון רשות מכרז  טרם נבחר שלומי וזאנה בי"ס הנדיב

 חשבון הורים דנה דוד יהודית המר גן ארז

 חשבון הורים ויקטוריה זוהר תמר פלד רן גן תמר

 חשבון הורים סאלי דוידי יפית ארליכזון גן ברוש

 חשבון הורים יפית ארליכזון נתנאלה בפרי גן אלון 

 חשבון הורים נתנאלה בפרי דורית נעים הפרחים גן

 חשבון הורים שושי מור ענת בן פורת גן כלנית

 חשבון הורים נטלי פדידה מיכל גארדה גן רימון 


