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  05/17מן המניין  לא פרוטוקול ישיבה 

 

 10, זתשע" בתמוז טזביום שני,  מהשהתקיי, מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה
 במועצה המקומית בבנימינה. ,2017 ביולי

 

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברגמשתתפים:               

                       

 אבידר, אבירם שהרבני,  רכלבסקי, רות לפידות, חנוך אילוז, סתווית הדר יוז         ועצה: חברי המ

 שלומי סלמה, אפרת מזרחי.                                 

 

 .יוסי רן, עופר צדקה, רם פיין, ארי-ניבה בגין בןנעדרו:                      

 

 גזבר -צור אוריון       צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד                               

 אגף חק"רמנהלת  -וניק וקניןמ                               

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור -גלית פלג                               

 יועץ משפטי -אריאל פישרעו"ד      

 דוברת המועצה – אלמגור הילה אטיאס       

 מ.מ מנהלת משאבי אנוש -ניצן גרמן מחנאי      

 
 

 על סדר היום:

 

 .אישור תב"רים .1
 

 
 
 

 ,בברכה
 

 איתי ויסברג
 ראש המועצה
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 אישור תב"רים-1סעיף מספר 

 מים וביוב  -לפניכם שני תב"רים  יםמוצג : צור אוריון

 בריכת מים נכנסת לתב"רים? :אפרת מזרחי

 ם, תב"רים של תכנון פרויקטים קטנים.אלו תב"רים של שיקו :צור אוריון

קום מוסיף עוד עבודה של שיתקלות מאסיביות גדולות שנכנסים ל

 אש"ח, 165היום נעשו עבודות בסך  מי שמעניין אותו עד אש"ח. 400

 מהותיות, עבודות במכון הביוב של בודותעעבודות אלו הינם 

, שיקום, מגדל המים, פיתוח המיהול תמערכות וחדר בקרה בצומ

 אזור חינוך.

חוזרים לבריכת מים, איך יכול להיות ועדת מכרזים מאשרת ביצוע  :אפרת מזרחי

 תקציב?בלי 

 שיש לו כסף חופשי? לא צריך להגביל? -בריכת המים שייכת לתב"ר אחר

תב"ר של שיפוץ ₪  3.354ות חינוך מעלה תקציב לופי מוסדתב"ר שית :צור אוריון

משרת את הקדנציה מתחילתה. בהמשך אני יביא עוד מנה  – קיץ

 החינוך.לתקציב 

 מה צפוי בשיפוצי קיץ? :זרחיאפרת מ

 רוציםהחלפת שטיחים, צביעה וכו'. התחלנו שיפוץ של שני גנים,  :מוניק וקנין

 תקינות מבחינת  שנת הלימודים עם מוסדות חינוךלהתחיל את 

שנעשים בשיתוף עם מפעל  פרויקטים שלושהבטיחות. כמו כן יש 

 .יסהפ

 אש"ח. 300דברים מהותיים. גגות ב ₪  3.250השקענו עד היום  :צור אוריון

 –מוסדות חינוך ע"פ התקנה של משרד החינוך , פרויקט עיקרי 

 אש"ח. 200אש"ח, חומרים  182 -2013מזגנים מ הושקעו 

 אש"ח. 300דברים מהותיים. גגות ב ₪  3.250השקענו עד היום  :צור אוריון

 –מוסדות חינוך ע"פ התקנה של משרד החינוך , פרויקט עיקרי 

 אש"ח. 200אש"ח, חומרים  182 -2013מזגנים מ הושקעו 

 בסט?האם יש מקומות עם גג אס :זיו רכלבסקי

 אכן יש מוסדות חינוך עם גג אסבסט :מוניק וקנין

 

 הצבעה עדכון תב"רים:

 6בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 
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 -10החלטה מספר 

 מליאת המועצה מאשרת את נספח התב"רים.

 

 עדכונים:

 הפרויקט של הסדרת התנועה של המושבה בבנימינה עוד מתקופת  :ויסברגאיתי 

 הרגשה שיש לבחון את הדברים בשנית. היתה פינקי, תוך כדי מימוש

לא היה אני מתרשם ש .הפרויקטחינה מחדש של שלי היא ב הגישה

צריך בנושא שבילי אופניים, אני חשבתי לנכון שהרחוב   טיפול שורשי

תחבורה הנ"ל. ביקשתי לעצור/ להקפיא את  משולב, שני כלי להיות

אנחנו משאירים את התכנון הקיים . ם עד לרחוב הדגןהתהליכי

 כאופציה.

 .לא ראוי ויש נזקים -חנייה ברח' המייסדים :אפרת מזרחי

 שיפוצי קיץ יצאו לדרך. :ויסברגאיתי 

אף אחד  -נקי מפחם 95%כולם רוצים גז  -קונדנסט -הקרב על הגז

 -ונדנסט שני שימושים עיקריים: מדללקרוצה את זה בבית. ל לא

כדי לאפשר הובלתו בצנרת  .מהילת נפט כבד או ביטומן ורךלצ

לייצור דלקים תקניים בתהליך הזיקוק, בדומה לנפט  כחומר גלם

יכול לשמש גם כחומר בעירה היתרון העיקרי  גולמי. הקונדנסט

ו דורש פחות גלם טמון בכך שזיקוק בשימוש בקונדנסט כחומר

שהוא מכיל אחוז גדול יותר של  אנרגיה ביחס לנפט גולמי מאחר

תוצרי לוואי. יחד שמפיקות פחות ניים בעלי שרשראות קלות מפחמ

 הוא נדיף יותר. עם זה לחץ האדים שלו גבוה יותר מנפט גולמי ולכן

באתר  החירום של הקונדנסט משרד האנרגיה דורש להקים את מיכל

בוודאי לא בשטח אז אם כן  .מתנגדים למשרד האנרגיה ואנחנו יתחג

 מסויםנפגשנו בזיכרון, סוכם קו , בחוף הכרמל הכינוסלאחר  שמוצע.

 –ערים איגוד  בו יש מיצוי יכולות הקיימות דרך להתקדםשרוצים 

 הינו גוף משפטי חזק.זהו 

פורום של  -תבקשה להקים פורום חשיבה תכנוני -פורום תכנוני

אנשים מהאזור, משתי המושבות, שישבו ויתנו חשיבה על הנושאים 

 שיעלו. פורום חשיבה מקצועי.

 ממליץ לכולם להגיע. -על מורן ורדיזכרון היום מתקיים כנס 

 

 

 



 05/17  מן המניין  לא רוטוקול ישיבת מועצהפ                                                                                               
 10.07.2017 מיום                                                                                                                                                                                    

 פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . 
פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה: יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא 

 הנוסח הקבוע.
 הפרוטוקול מציג את עיקרי הדברים ויכול שיהיה באופן של סיכומם

 

- 4 - 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה

 איתי ויסברג,

 ראש המועצה

 

 


