


תושבים יקרים,
מידעון זה מציג בפניכם בתמצית את עיקרי פעילותה של המועצה בשנה האחרונה בתחומים רבים.

בזכות שיתוף הפעולה של הצוות המקצועי והנהלת המועצה הנבחרת ובראשם ראש המועצה המנוח פינקי 

זוארץ הצלחנו לקדם בבנימינה ובגבעת עדה פרויקטים רבים.

אנו ממשיכים במסורת ומגישים לכם את החוברת השנתית, בה תוכלו לקרוא על היוזמות, הפרויקטים 

והתכניות שהיו בשנה החולפת ואשר יימשכו גם בשנה הקרובה.

דגש מיוחד ניתן השנה בתחום החינוך והקהילה. הגדלנו באופן חסר תקדים את תקציב השיפוצים בגנים 

ובבתי הספר ומשאבים רבים הושקעו באירועי תרבות וקהילה.

פעלנו ונמשיך לעשות במלוא המרץ גם בשנה הקרובה בתחומי הבינוי והפיתוח, התרבות, הספורט, הפנאי, 

הרווחה, הקהילה ותחומים רבים נוספים.

ההשקעה במערכת החינוך היישובית משתלמת וילדינו ממשיכים להוביל בנתוני הגיוס לצה"ל. בתחום 

מנהל כללי עמדנו באבני הדרך שהוגדרו בתוכנית ההתייעלות של משרד לקראת איזון תקצבי ולטובת חיזוק 

האיתנות הפיננסית של המועצה. בימים אלה הסתיימה הכנת תוכנית העבודה לשנת 2018 ומספר פרויקטים 

מובילים יצאו לדרך בין היתר:

פיתוח וסלילת רחובות, שיפור חזות וניקיון פני המושבות, שביל אופניים בנימינה-גבעת עדה, פרויקט פינוי בינוי 

גבעת חן והקמת שכונת ההדרים, השקעות בתשתיות המים וביוב, קידום תוכנית מתאר למושבות.

אני מבקש להודות מקרב לב לעובדי המועצה המסורים לחברי המועצה ולמתנדבים הרבים

שיחד נרתמו ונרתמים לעשייה המשותפת לטובת המושבות.
שלכם, איתי ויסברג

ראש המועצה



חזות וניקיון 
המושבות

פיתוח
ותשתיות

מנהל כללי
ותכנון

תרבות
ואירועים

חינוך קהילה 
רווחה

פינקי זוארץ

מובילים בנתוני הגיוס 
לצה"ל ולשנת שרות



מגמת הרובוטיקה אולם הספורט ב"ס אורט בנימינה

פתיחת שנה בצופים בית ספר בראשית

שיפוצי קיץ
כ-2 מיליון ₪ הושקעו בשיפוצי קיץ במוסדות 

החינוך ובאולמות הספורט. באולם הספורט של 
בי"ס אורט חודשה רצפת האולם, שופצו המלתחות 

והותקן מכשיר דפיברילטור מציל חיים.

בית לנוער 
נחנך מבנה בית הנוער בבנימינה - מבנה ייחודי 

לפעילות בית הנוער במושבות.

מתנ"ס גבעת עדה
לראשונה מאז איחוד המושבות הוקם מתנ"ס 

בגבעת עדה - שופץ מבנה והוכשרו חדרי פעילות.

נוער חי בסרט
הסעות חינם לבני הנוער לקולנוע בחופשת הקיץ.

מגמת הרובוטיקה 
הישגים יוצאי דופן למגמת הרובוטיקה של אורט 

בנימינה בתחרויות בארץ ובעולם.

גינות קהילתיות
הרחבת פעילות קבלת שבת בגינות הקהילתיות 

עם תלמידי מרכז המוסיקה במושבות.

שעת סיפור 
ראש המועצה איתי ויסברג ממשיך במסורת שעת 

סיפור לילדי גני הילדים.

להיות בגיל השלישי במושבות
חוגים, הרצאות, טיולים ומופעים מיוחדים לגימלאי 

המושבות. 

חינוך קהילה רווחה



שעת סיפור

יום המורהמנהלי מוסדות החינוך במושבות פעילות לגמלאים

מרכז המחול הישובי



קבלת שבת קהילתית פסטיבל בנימינה כנסיית השכל

יוני רכטר בגבעת עדה חצר אומנים

בנימינה-גבעת עדה תשע"ח

פסטיבל בנימינה ומרוץ בנימינה גבעת עדה
כ-15 אלף מבקרים הגיעו למושבות בימי הפסטיבל  
נהנו מהופעות חיות, בחצר אומנים ייחודית ובעיר קרטון.

פסטיבל הסרטים הבינלאומי
לראשונה בחאן זרעוניה פסטיבל סרטים 

דוקומנטריים והופעות חיות לרווחת התושבים.

יוני רכטר בגבעת עדה
לראשונה הופעת אמן אורח במסגרת בימות פיס 

והמועצה.

 עדלאעדה
הפנינג משפחות ותהלוכת פורים בגבת עדה.

פורים בתעשייה
אזור התעשייה התחפש למרכז בילוי לילי עם 

הופעות חיות ומסיבת ריקודים לרווחת התושבים.

חוזרים למעברה
אירוע קהילתי היסטורי בו חזרנו בזמן לימי המעברה 

בבנימינה.

חגיגות הסיגד
חגיגות חג הסיגד עם הקהילה האתיופית.

תוכנית ניצנים
תוכנית מובילי שכונות לפעילות קהילתית.

סביבה בונה קהילה
המשך התמיכה במיזמים הקהילתיים: חינוך יער, פרחי בר,  

נחל תנינים, היער הנדיב, קוראים מבראשית ועוד.

תרבות ואירועים



פרויקט פרחי הבר

פסטיבל הסרטיםמרוץ בנימינה גבעת עדה חינוך יער גבעת עדה

חג הסיגד  עיר קרטון
צוות חיים 
לנחל תנינים



שביל אופניים רחוב חי

אזור תעשייה כרמל 
חיבור קו ביוב ומים לאזור תעשייה כרמל.

מכון המים בגבעת עדה
שיפוץ והפעלה של מכון המים הישן לטיפול בלחצי 

המים הנמוכים ביישוב והזרמת מים תקינה.

מים לחקלאות
חיבור קו מים לויסות לחצים במערכת המים 

היישובית והחקלאית.

סלילת רחובות
סלילת רחוב הראשונים בגבעת עדה והמייסדים 

בבנימינה.

שכונת גבעת הפרחיםפיתוח ותשתיות
התקדמות בביצוע שלבי פיתוח השכונה.

פינוי בינוי גבעת חן
אישור מליאת המועצה להפקדת תוכנית הבינוי 

לגבעת חן בוועדה המקומית.

שכונת ההדרים
אישור על הסכם פיתוח שכונה חדשה במערב 

בנימינה.

שביל אופניים גבעת עדה- בנימינה
השלמת תכנון ואישור התקציב לשביל אופניים 

לאורך כביש 653.

 ציפוף בית עלמין
הרחבת בית העלמין בבנימינה להמשך פעילותו

רחוב הראשונים 
גבעת עדה 



התחדשות עירונית גבעת חן קו מים וביוב א.ת כרמל ציור קיר מגדל המים בגבעת עדה

נחל תמסחשדרוג מכון המים בגבעת עדה



חזות וניקיון המושבות

גן משחקים גבעת חןהוספת רכב טיאטוא רחובות

אומנות ברחוב בשיתוף רמת הנדיב גן המייסדים בגבעת עדה

שדרוג מגדל המים הישן גבעת עדה
ציור קיר ייחודי מחיי המושבה על מגדל המים.

חידוש מערכות השקייה בגינות הציבוריות
השקעה במערכות השקייה ממוחשבות בגינות 

הציבוריות.

גינת גבעת חן
הקמת גינת משחקים חדשה בגבעת חן.

גן המייסדים 
שדרוג ושיפוץ גן המייסדים בגבעת עדה.

הצללות בגני משחקים
גן הרימון, גן המצפה וגן הליבנה.

גן החושים
חידוש הדשא, הצמחייה והמתקנים בגן.



פינוי גרוטאות במרחב הציבורי

אפליקציה ישוביתפתיחת הכניסה המערבית ברכבת

מנהל כללי ותכנון
תוכנית התייעלות במועצה

עמידה באבני הדרך של תוכנית ההתייעלות בהובלת 
משרד הפנים.

שינוי שמות הרחובות
השלמת תהליך שינוי שמות רחובות כפולים 

בבנימינה-גבעת עדה.

פורומים לחשיבה תכנונית וחשיבה יזמית עסקית
הקמת פורום תושבים מקצועים ביוזמת ראש המועצה 

לדון בסוגיות תכנון ויזמות עסקית במושבות.

שידרוג תב"ע אזור תעשייה רכבת
בניית מנופי צמיחה ומעבר מאזור תעשייה לאזור 

תעסוקה מסחר ובילוי.

אשכול רשויות
הצטרפות לאשכול ראשויות משותף לפיתוח יזמויות 

ושיתופי פעולה אזוריים.

פתיחת הכניסה המערבית ברכבת
פתיחת עמדת בידוק ומעבר לרכבת מרח' הטחנה 

בבנימינה.

חשבונית במייל
שרות חדש לקבלת חשבונות ארנונה ומים בדואר 

אלקטרוני.

אתר אינטרט חדש למועצה
הקמת אתר אינטרנט חדש, מעודכן, זמין ונגיש 

לשרותכם.
שינוי שמות הרחובות



ימי פינוי גזם:
יום שני       – בנימינה מזרח

יום שלישי – גבעת עדה
יום חמישי – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה 

                      ואזור תעשייה רכבת

ימי פינוי גרוטאות:
יום שני        – בנימינה מזרח

יום שלישי  – גבעת עדה
יום חמישי  – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה 

                      ואזור תעשייה רכבת

ימי פינוי אשפה:
יום ראשון  – בנימינה מזרח

יום שני       – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה 
                      ואזור תעשייה רכבת

יום שלישי  – גבעת עדה
יום רביעי   – בנימינה מזרח

יום חמישי  – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה 
                      ואזור תעשייה רכבת

יום שישי    – גבעת עדה

שעות קבלת קהל בימים א - ה  
בין השעות  8:30-11:30 

בין השעות  14:00-16:00 
ביום ג' קבלת הקהל בשעות  16:00-18:00

מועצה מקומית 
בנימינה גבעת עדה

אפליקציה ישובית – לשירות ומידע זמין ונוח
"בנימינה גבעת עדה"

app store אייפון | google apps אנדרואיד

הצטרפות לדיוור ישיר וקבלת ניוזלטר שבועי – 
רישום באתר המועצה

www.bin-ada.co.il אתר אינטרנט

מוקד השרות לתושב לשירותך 24/7  
מוקד עירוני - טלפון 106 או 04-6389746

מחלקת חנייה
קבלת קהל ומענה טלפוני בין השעות:

ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי: 8:00-13:00
יום שלישי: 14:00-19:00 

טלפון: 04-6186431 פקס: 04-6389668
parking@bin-ada.co.il :כתובת המייל

לשרותכם מגוון ערוצי מידע לקבלת 
עדכונים ודיוחים בשגרה ובחירום:

הנחיות כלליות חשובות:
· יש להוציא את הגזם ו/או הגרוטאות יום לפני מועד הפינוי בין השעות 07:00-22:00 בלבד.

· יש להפריד בין ערימת הגרוטאות לערימת הגזם )לא לערבב!(.
· יש להניח את הערמות בחזית הבית במקום שאינו מפריע לתנועת רכבים ו/או הולכי רגל   

  ו/או ערוגות גינון. מומלץ להניח במפרצים של חנייה.
· כמות הגזם המותרת הינה עד 3 באלות )3 כפות מנוף( של משאית הגזם.

· חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין ויש לפנותה באופן עצמאי.

איסוף נתונים, כתיבה, עריכה וצילום: הילה אטיאס אלמגור
צילום שער: עופר רענן                  עיצוב גרפי: סטודיו נעמה

רישוי עסקים
ימים ראשון עד חמישי

תיאום טלפוני: 054-7335925


