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 02/18מן המניין  לא פרוטוקול ישיבה

 

 26תשע"ח,   בניסן 'ישהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2018  במרץ

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

 , אפרת מזרחי רן,, יוסי אבידר  סתוית הדר ,ארי-בןניבה בגין             חברי המועצה: 

 אבירם שהרבניעופר צדקה,                                    

 

 רותי לפידות, חנוך אילוז, , רם פיין שלמי 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 -בן סיון

 המועצה מבקרת  -גלית פלג

 

 

 

 על סדר היום:

 

 אישור נספח תב"רים .1

 

 

 

 

 ,בברכה

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 אישור נספח תב"רים – 1סעיף מספר 

 

 רים:"עדכון תב :צור אוריון

כנגד התחייבות ₪,  47,575מרכז הפעלה והצטיידות חירום, מוסיפים לו  - 850תב"ר 

 ש"ח 206,675של משרד הפנים, סה"כ 

 30,000הנגשת כיתות ללקויי שמיעה, , מוסיפים תקציבי משרד החינוך,  – 859תב"ר 

 ₪ 90,000כיתות, סה"כ  3 –לכיתה ₪ 

 

 הצבעה:

 7 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 סגירת תב"רים: :אוריוןצור 

₪,  7,497,763אני מעמיד אותו על ₪, מיליון  8תקציב –שכונת גני בנימינה  - 509תב"ר 

את ₪.  895,743אש"ח, אבל הגירעון הניהולי  502אני בעצם עושה הפחתת תקציב של 

ואני מכניס אותו  הגירעון הזה אני מעביר לחשבון שנקרא גירעון סופי בתב"רים

 לחשבון במסגרת תוכנית ההתייעלות.

 איך אנחנו מגיעים לחוסר? אפרת מזרחי:

 משנים: 2: יש פה  :צור אוריון

 מימוני .1

 תקציבי .2

 .895,743בתקציבי אנחנו בעודף ובתקציבי אנחנו בחוסר, החוסר עומד על סך 

 היה גירעון בהכנסות, היה פחות הכנסות ממה שחשבו שיהיה.

 למה היה חוסר בחיוב גובלין? מזרחי: אפרת

יש לזה הרבה סיבות, הרבה פעמים העבודות של הסלילה כללו מים וביוב שהיו  :צור אוריון

באופי שלהם ולא חיובי גובלין, במקרה הזה זה פרויקט ענק שבוצע על ידי  םהיטלי

מיליון  10, מיליון 17, מתוך 2003-2007מיליון ש" בין השנים  17נאדין קאמל בערך של 

 הועברו לתב"רים אחרים כי היו רחובות אחרים.

 עופר נכנס למליאה

 האם כל החיובים נעשו? יוסי רן:

 התשובה היא כן, כל הגבייה נגמרה. :צור אוריון

 אני לא מצליחה להבין את המתמטיקה. אפרת מזרחי:

 זה טעויות באומדן, יכול להיות ברמת ההוצאות :צור אוריון

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:
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 0 נמנעים:

 

תב"רים של תכנון, התב"ר סיים את  2היה לנו  –תכנון כללי מח' הנדסה  – 675תב"ר  :צור אוריון

 הינו העכשווי( 834ש"ח )תב"ר  21,817תפקידו, אני סוגר אותו בעודף של 

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

וזה אומר ₪   989,480מעמיד אותו על  –הקמת מועדון נוער בבנימינה  – 713תב"ר  :צור אוריון

 אני מחזיר את הכסף לקרנות הרשות.₪  89,716עודף של 

 מה זה מועדון בנימינה? יוסי רן:

 זה מועדון של רח' העצמאות. צור אוריון:

 מופעל ע"י נוער שם לומדים תוכנית הילה בבקרים. –קידום נוער  מוניק וקנין:

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

₪,  944,148ציפוף בית העלמין בבנימינה, אנחנו מעמידים אותו על  -804תב"ר  :צור אוריון

 ₪. 4,148הפרויקט הינו ציפוף מכפלות, נסגר בגירעון של 

 (, ולכל חברי המליאה804מבקשת לראות את הפירוט של התב"ר ) אפרת מזרחי:

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

ש"ח, הטיפול בעצי הדקל  84,269סוגרים אותו על  –שיקום עצי הדקל  - 823תב"ר  :צור אוריון

 היום נעשה דרך התקציב השוטף, במידה ויש עניינים נקודתיים

 בעיות עם חדקונית הדקל  טיפלנו בכולם כראוי, יהיה המשך בשוטף. והי איתי ויסברג:

 למה לסגור את התב"ר, עדיין צריך לתחזק את עצי הדקל אפרת מזרחי:

 זה נעשה דרך התקציב השוטף צור אוריון:

 

 הצבעה:

 8 בעד:
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 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

תכנון מסדרון אקולוגי ושינוי ייעוד, היה לנו הרשאה תקציבית מרשות  – 825תב"ר  :צור אוריון

 מקרנות הרשות. אש"ח 30מקרקעי ישראל, אנחנו מבטלים את התב"ר מחזיר 

ינו הולכים סביב אזור כרמל בחלק יחוזרים הביתה, אם ה 30ה ולכן לא הגיעו  600ה  איתי ויסברג:

אם היינו הולכים לפיתוח של כל  .אקולוגימסדרון הצפוני שלו יש כאן קטע שהוגדר כ

מיליון(, למעשה אנחנו לא צריכים לפתח  12האזור היינו צריכים מיליונים )משהו כמו 

 בשל תוכנית המתאר. –את הקטע הצפוני 

 שכונת היין של זיכרון ירדה מהפרק, זה היה צריך מעל אורט לכיוון שכונת היין. אפרת מזרחי:

 .אני לא יודע אם זה ירד לגמרי מהפרק אבל לנו כרגע אין עניין איתי ויסברג:

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

יש גירעון ₪  819,000שדרוג גינת המייסדים גבעת עדה, התקציב היה  – 837תב"ר  :צור אוריון

 מקרנות הפיתוח.₪   863,606אנחנו סוגרים את זה על ₪  44,306בתיאום, מדובר ב 

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

₪  ₪91,5412,  475,000היה בהתחלה על  התב"ר –תוכנית אסטרטגית  – 861תב"ר  :צור אוריון

היו צריכים להיות מרשות מקרקעי ישראל התב"ר שירת את התוכנית האסטרטגית 

סך כל התקציב הינו ₪.  46,171שהינה חלק מתוכנית המתאר, סך הכל גירעון של 

 ש"ח מקרנות הרשות. 429,659

 כמה עלה בפועל ? אפרת מזרחי:

למעשה לא קיבלנו את כל הכסף מרמי כי הם ראו לנגד עיניהם ₪  429,659בפועל עלה  צור אוריון:

 2את התכנון של תוכנית המתאר. אני מניח שהמועצה ראתה כנגד עיניה ראתה את 

 הצדדים

 אתה מבקש נניח שיחסו את הגירעונות ואם לא מסכימים מה קורה? יוסי רן:

ין גירעון תקציבי, לא קורה כלום, פשוט לא נסגר ומתגלגל , אשל אחריות יש פה עניין  צור אוריון:

 עם השנים לקדנציות הבאות.

משרד הפנים בודק כל שנה אם ישנם תזוזות, אם אין פעילות מציפים את זה בדוח  גלית פלג:

 שלהם
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 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

זה תב"ר חדש יחסית שאישרנו  –הקמה ושיפוץ מבנה מתנ"ס בגבעת עדה  – 889תב"ר  :צור אוריון

₪  11,800לוות , עודף של מהכל נוצל לטובת פירעון ₪  324,158שנה שעברה, בסך הכל 

 חוזר לקרנות הרשות.

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 

  -3החלטה מס'  

 נספח תב"רים.מליאת המועצה מאשרת 

 

 

 

 

 

 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 

    

 

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן 

 ראש המועצה                                                                                              מנ"כלית המועצה                


