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 2019 בנובמבר 11פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

 

במשרדי המועצה  11.11.2019, שני בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המקומית.

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

 יחיאהרון שי, ג'קלין בן עמי אריקסון ,רגבאביב אפרת מזרחי, מנחם ברגב,   חברי המועצה:

 

 אביטל תבור, אלינור בראל     נעדרו: 

 

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי  צוות מקצועי: 

 מהנדסת המועצה -שרון פישמן  שרון פישמן 

 דוברת המועצה. -אושרת נגר   -אושרת נגר

 גזבר המועצה –צור אוריון 

 מנהל אגף שפ"מ-שלומי גרנוב

 יועץ משפטי –אסף בן לוי 

 א

 

  יום:ל סדר הע

 אישור המועצה כייזמית תוכנית המתאר .1

 תאישור המועצה להגשת התנגדות מהנדס המועצה לתוכנית התחדשות עירוני .2

 דיון חוק העזר לרוכלות  .3

 המלצות ועדות הגנ"ס+גבעת עדה  .4

 אישור תבר"ים .5
 

 ,ברכה

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 
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 ריכוז החלטות:

 כייזמית תוכנית המתארהמועצה  הנהלת המועצה מאשרת את  1

 התנגדות לתוכנית התחדשות עירונית  להגישמועצה הנהלת המועצה מאשרת ל 2

 באחריות הקבט  –המועצה תבדוק התכנות מול כב"א להקמת תחנה איזורית  3

 באחריות מוניק – המועצה תבחן צפי לפתיחת גן חדש בגבעת עדה 4

החיטים כפינה לדוגמא על כל  במעלה הצבר פינת הפרדהפינת המועצה תקים  5

באחריות  – כולל התקנת מצלמה  ואסתטימרכיביה: משטח בטון/ אספלט  מגודר  

 שלומי 

  - גני השעשועיםהמועצה מאמצת את המלצת ועדת גבעת עדה בנושא  6
 . להחיות את גן הקמה והתאמתו לצרכי האוכלוסיה הסובבת אותו. 1
שפ"מ לניקיון ותחזוקה קבועה כולל בריכת להכניס לדגשי עבודת  –גן הליבנה  .2

 הדגים
תוספת מתקנים לילדים, גיזום עצים לבטחון הנוכחים גינון וניקיון  -גן הרימון  .3

 שוטף 
 להביא איש מקצוע לתת מענה להחיות את הגן גינון וניקיון.  -גן האלון .4

המטה  באחריות –המועצה תבדוק את הבקשה לבחון הקמת פינות גזם מרכזיות  7
 המקצועי לבחון עקרון ומיקום.

תכנות לחלוקת קומפוסטרים לתושבים/ שכונות המעוניינים/ות ה המועצה תבדוק 8
 באחריות שלומי –להצטרף כולל והדרכה לטיפול  בקומפוסטר 

 

פינוי מזבלות בשטחים ראש המועצה יבדוק באיגוד ערים לאיכות הסביבה את  9
 הפתוחים

 אחריות שלומי – ית עבודה מסודרת בנוגע לאיזורי חיץהמועצה תצא לתוכנ 10

 מהרגע בו נוספו פחים כתומים התייתרנהוספת פח ירוק לפינות ההפרדה  11

  )מצורף( הנהלת המועצה מאשרת את נספח התב"רים 12

 ה למועד אחרדחדיון בחוק העזר לרוכלות נ 13
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 מהלך הדיון:

 דיון: 1

תכנית המתאר הכוללנית של היישוב כדי לאפשר לה  נכון שהמועצה תהייה יזמית של

יתר גמישות בביצוע שינויים. המהלך מוסכם על הוועדה המחוזית שהדיון להפקדת 

 התכנית מיועד להתקיים אצלה.

 החלטה:

 הנהלת המועצה מאשרת את  המועצה כייזמית תוכנית המתאר

 דיון: 2

דורש מהלך של התנגדות, מרגע שתכנית הופקדה בוועדה המחוזית כל תיקון בה 

לרבות תיקון של היזמנית עצמה המועצה המקומית. התנגדות עצמית זו נקראת 

התנגדות מהנדסה המועצה. על פי היועמ"ש כל ייזום והתנגדות לתכנית בינוי זו או 

 אחרת מצריכים אישור המליאה.

 החלטה:

 

 רונית הנהלת המועצה מאשרת למועצה להגיש התנגדות לתוכנית התחדשות עי

 דיון: 3

 הועלתה מחשבה לקדם תחנת כיבוי אשר איזורית. 

 החלטה:

 באחריות הקבט  –המועצה תבדוק התכנות מול כב"א להקמת תחנה איזורית 

 דיון: 4

 חברי גבעת עדה רוצים לבחון את הצורך בגן ילדים נוסף בגבעת עדה.

 החלטה:

 באחריות מוניק –המועצה תבחן צפי לפתיחת גן חדש בגבעת עדה 

 דיון: 5

 ועדת גבעת עדה ממליצה על העתקת פינת ההפרדה ברחוב הצבר

 החלטה:

במעלה הצבר פינת החיטים כפינה  הפרדה )פינת מיחזור( פינת המועצה תקים 

 כולל התקנת מצלמה  ואסתטילדוגמא על כל מרכיביה: משטח בטון/ אספלט  מגודר  

 באחריות שלומי  –

 דיון: 6
 מלצות ועדת גבעת עדה לדיון והחלטותהוצגו ה

 
 החלטה:

  - גני השעשועיםהמועצה מאמצת את המלצת ועדת גבעת עדה בנושא 
 . להחיות את גן הקמה והתאמתו לצרכי האוכלוסיה הסובבת אותו. 1
להכניס לדגשי עבודת שפ"מ לניקיון ותחזוקה קבועה כולל בריכת  –גן הליבנה  .2
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 הדגים
מתקנים לילדים, גיזום עצים לבטחון הנוכחים גינון וניקיון  תוספת -גן הרימון  .3

 שוטף 
 להביא איש מקצוע לתת מענה להחיות את הגן גינון וניקיון.  -גן האלון .4

 דיון: 7
כדי לעזור לבעלי מקצוע בתחום הגננות לפנות גזם בימים בהם אין איסוף נבחנת 

ים חשש כמובן להפיכת הפינה אפשרות להקים פינה מרכזית בכל יישוב למטרה זו. קי
 הציבורית הזו לערימת זבל בידי תושבים הנוהגים כך גם בפינות הנוכחיות.

 החלטה:
באחריות המטה  –המועצה תבדוק את הבקשה לבחון הקמת פינות גזם מרכזיות 

 המקצועי לבחון עקרון ומיקום.

 דיון: 8
הירות לגבי נכונות אפרת מזרחי מציעה לחלק לתושבים פינות קומפוסטרים. אין ב

 התושבים לשימוש במתקנים אלו ואין עלויות צפויות עדיין.
 החלטה:

תכנות לחלוקת קומפוסטרים לתושבים/ שכונות המעוניינים/ות ה המועצה תבדוק
 באחריות שלומי –להצטרף כולל והדרכה לטיפול  בקומפוסטר 

 

 דיון: 9
ים ביישובים, לא נפתרה מזה בעית הפסולת בשטחים הציבוריים, לרבות יערות הגובל

 שנים. ברור שאין אפשרות לבצע זאת בלי שיתוף פעולה איזורי.
 החלטה:

 פינוי מזבלות בשטחיםראש המועצה יבדוק באיגוד ערים לאיכות הסביבה את 
 הפתוחים

 דיון: 10
 יש צורך בתכנית איזורי חיץ.

 החלטה:
 אחריות שלומי – המועצה תצא לתוכנית עבודה מסודרת בנוגע לאיזורי חיץ

 דיון: 11
אפרת מזרחי העלתה בקשה להוסיף פח ירוק בפינות ההפרדה. לדעת ההנהלה זו טעות 

שכן מרגע שהוכנסו פחים כתומים לשימוש פינות ההפרדה מסודרות וכל האריזות 
 המזהמות בעלות כתובת ברורה.

 החלטה:
 כתומים הוספת פח ירוק לפינות ההפרדה נתייתרה מהרגע בו נוספו פחים

 דיון: 12
 הוצגו תב"רים לדיון על ידי גזבר המועצה

 החלטה:
 הנהלת המועצה מאשרת את נספח התב"רים )מצורף( 

 דיון בחוק העזר לרוכלות נדחה למועד אחר 13

 

 

 

  בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

                                                                     

 ויסברגאיתי    

 ראש המועצה   
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