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 2020 בינואר 27פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

 

במשרדי המועצה  27.1.2020, שני בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המקומית.

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

חברי 

 המועצה:

אהרון  בראלאביטל תבור, אלינור , ג'קלין בן עמי אריקסון אפרת מזרחי, מנחם ברגב,  

 אביב רגב שייחי,

 שלום טרם      נעדרו: 

צוות  

 מקצועי:

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי 

 מהנדסת המועצה -שרון פישמן  שרון פישמן 

 דוברת המועצה. -אושרת נגר   -אושרת נגר

 מנהל אגף שפ"מ-שלומי גרנוב

 א

 

  ל סדר היום:ע

 אישור תקנון החברה כלכלית .1

 סמטת התאנה תכנון ופתוח. 914 אישור תב"ר .2

 תבור אביטל  –מועצת נשים  .3

 אישורי פרוטוקולים ועדות מועצה :  .4

 הגנת הסביבה  •

 הערות  –פרוטוקולים  .5

 
 

 ,ברכה

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 
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 ריכוז החלטות:

 .הנהלת המועצה מאשרת את תקנון החברה הכלכלית 1

 העסקית.הנהלת המועצה מבקשת לקבל את התוכנית 

 :הנהלת המועצה מאשרת את  2

מספר 
 תב"ר

 שם התב"ר
תקציב 
 מבוקש

 מקור המימון

  משרד הפנים*  300,000 סמטת התאנה תכנון ופתוח 914
הקמה וליווי פורום נשים הנהלת המועצה מאשרת ,בכפוף לבדיקה משפטית ,  3

 .תכנית למפגשים מונחים ע"י עמותת כ"ן –כח נשים  -במושבות

₪ מסעיף רזרבת ראש המועצה, וכל יתר העלות  6000ות המועצה בסך השתתפ

 תשולם על ידי המשתתפות.

 פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה: 4

 המלצות הועדה :

 -הוועדה ממליצה למקם את תחנת הניטור בבי"ס אשכולות בגובה פני הקרקע .1

ההמלצה לא מתקבלת בשל העבודה שטרם אושרה תחנת ניטור נוספת. במידה 

תאושר יש לבחון את המלצת הועדה על ידי גורמי מקצוע המוסמכים לבחון ו

 .מיקום תחנות ניטור

 -ה והלאהתמענפט וסולר   עץ לקמיניבנייה  הוועדה ממליצה שלא לאפשר היתרי .2

 ההמלצה לא מתקבלת.

הוועדה ממליצה לצאת בקמפיין מקומי כולל פליירים )ווטסאפ, אתר המועצה,  .3

התודעה לנזקים אישיים והסביבתיים והפחתה  חוצות( שמטרתו העלאת

בשימוש בקמינים השורפים בעץ נפט וסולר ביחוד בימים קרים ללא  תוולונטרי

 עם סייג לנושא הפליירים אשר מזהמים את הסביבה.ההמלצה מתקבלת  -רוח

 -הוועדה ממליצה לאשר לרכבים חשמליים פטור מתשלום חנייה ברחבי בנימינה .4
, יש לדון בנושא במסגרת שינוי חוק העזר, המלצה זו כרגע ההמלצה לא מתקבלת 

 נוגשת את חוק העזר הקיים.

הוועדה מבקשת לקדם מול הרכבת הקמת עמדות הטענה לרכב חשמלי במתחם  .5

הנושא מקודם בחודשים  -ייעודי בחניית הרכבת )כדגם חניית הקארפול(

קדמות שטח, האחרונים על ידי המועצה וממתינים בתקופה הקרובה לראות הת

 השטח הנבחר אינו בתוך חניון הרכבת אלא בא.ת רכבת מול התחנה.

"המזהם  הוועדה להגנת הסביבה ממליצה למועצה לפעול לקידום העקרון  .6

ולחייב את נובל אנרג'י לשלם  עבור מערך ע"פ חוק,  שמופעל על חח"י משלם" 

 האיגוד. מאושר,מקודם דרך -כרמל.-הניטור אשר בבעלות איגוד ערים שרון

ועדת הגנת הסביבה מבקשת את אישור מליאת המועצה להשתתף ברכישת  .7

לתמיכה בהקמת שתי תחנות  ₪אלף  100תחנות הניטור הללו ולהקצות סכום של 

לא מאושר. יו"ר הועדה היתה  -ניטור שיוקמו ויופעלו ע"י עמותת שומרי הבית
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 בדעת מיעוט.

קיים לינק  -ם באתר המועצההוועדה מבקשת להנגיש את תוצאות בדיקות המי .8

 באתר המועצה עם הנתונים.

ההנהלה  -הוועדה מבקשת לדאוג לתיגבור בדיקות הרכב המים, כולל נדיפים .9

מבקשת לקבל המלצה ברורה יותר מהודה , על מנת להחליט בנושא. ההמלצה 

 אינה ברורה מספיק.

ראש  -הוועדה מבקשת לקבל תשובות לשאלות שעלו בדיון מיועץ מומחה בתחום .10

 המועצה יפנה את השאלות ליו"ר איגוד ערים , לקבל מענה מקצועי.
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 מהלך הדיון:

 דיון: 1

משרד האוצר אישר את תקנון החברה הכלכלית למועצה ודורש אישור מליאה נוסף 

 של התקנון לאחר הערותיו. אישור התקנון הוא תנאי להקמת החברה הכלכלית.

העסקית של החברה שהוצגה בעבר  חברת המועצה מבקשת לקבל את התכנית

 במליאה.

 החלטה:

 הנהלת המועצה מאשרת את תקנון החברה הכלכלית.

 דיון: 2

נדרש תכנון תשתית לרחוב עץ התאנה לאור תחילת ייזום בניה על פי התב"ע 

יהיה של הכביש המלא גם אם בשלב ראשון ימומש חלקו המאושרת במקום. התכנון 

 המערבי הנוגע לחלק המיעוד לבינוי.

 החלטה:

 הנהלת המועצה מאשרת את ה התב"ר על פי הפירוט שהוצג:

מספר 
 תב"ר

 שם התב"ר
תקציב 
 מבוקש

 מקור המימון

  משרד הפנים*  300,000 סמטת התאנה תכנון ופתוח 914
 דיון: 3

תבור מבקשת לאשר התקשרות עם עמותת "כן" העוסקת  חברת ההנהלה אביטל

בהעצמה נשית להכשרת מנהיגות נשית במושבות. ניתנה סקירה על פעילות פורום 

 נשים רשותי שמתנהל כבר מספר שנים במושבות.

 החלטה:

הקמה וליווי פורום נשים הנהלת המועצה מאשרת ,בכפוף לבדיקה משפטית , 

 . גשים מונחים ע"י עמותת כ"ןתכנית למפ –כח נשים  -במושבות

₪ מסעיף רזרבת ראש המועצה, וכל יתר העלות  6000השתתפות המועצה בסך 

 תשולם על ידי המשתתפות.

 דיון: 4

 יו"ר ועדת הגנת הסביבה וחברת ההנהלה אפרת מזרחי מציגה את המלצות הוועדה:

 הוועדה ממליצה למקם את תחנת הניטור בבי"ס אשכולות בגובה פני הקרקע .1

 החלטה:

ההמלצה לא מתקבלת בשל העבודה שטרם אושרה תחנת ניטור נוספת. במידה  

ותאושר יש לבחון את המלצת הועדה על ידי גורמי מקצוע המוסמכים לבחון 

 מיקום תחנות ניטור.

 ה והלאהתמענפט וסולר   עץ לקמיניבנייה  הוועדה ממליצה שלא לאפשר היתרי .2

 החלטה:

דה שעדיין אין תשתית משפטית לדרישה כזו. ההמלצה לא מתקבלת בשל העוב

 תשתית כזו מנוסחת בימים אלו בוועדה המקומית "ישובי הברון". 

הוועדה ממליצה לצאת בקמפיין מקומי כולל פליירים )ווטסאפ, אתר המועצה,  .3
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חוצות( שמטרתו העלאת התודעה לנזקים אישיים והסביבתיים והפחתה 

עץ נפט וסולר ביחוד בימים קרים ללא בשימוש בקמינים השורפים ב תוולונטרי

 רוח

 החלטה:

 עם סייג לנושא הפליירים אשר מזהמים את הסביבה.ההמלצה מתקבלת 

 הוועדה ממליצה לאשר לרכבים חשמליים פטור מתשלום חנייה ברחבי בנימינה .4
 החלטה:

יש לדון בנושא במסגרת שינוי חוק העזר, המלצה זו  ההמלצה לא מתקבלת  שכן
 חוק העזר הקיים. עם מתנגשתכרגע 

הוועדה מבקשת לקדם מול הרכבת הקמת עמדות הטענה לרכב חשמלי במתחם  .5

 ייעודי בחניית הרכבת )כדגם חניית הקארפול(

 החלטה:

הנושא מקודם בחודשים האחרונים על ידי המועצה וממתינים בתקופה הקרובה 

רכבת  לראות התקדמות שטח, השטח הנבחר אינו בתוך חניון הרכבת אלא בא.ת

 מול התחנה.

"המזהם  הוועדה להגנת הסביבה ממליצה למועצה לפעול לקידום העקרון  .6

ולחייב את נובל אנרג'י לשלם  עבור מערך ע"פ חוק,  שמופעל על חח"י משלם" 

 כרמל.-הניטור אשר בבעלות איגוד ערים שרון

 החלטה:

 דרך האיגוד. כרגע מקודם –המלצה מתקבלת 

את אישור מליאת המועצה להשתתף ברכישת ועדת הגנת הסביבה מבקשת  .7

לתמיכה בהקמת שתי תחנות  ₪אלף  100תחנות הניטור הללו ולהקצות סכום של 

  .ניטור שיוקמו ויופעלו ע"י עמותת שומרי הבית

 החלטה:

 . יו"ר הועדה היתה בדעת מיעוט.לקבל את ההמלצהלא 

 הוועדה מבקשת להנגיש את תוצאות בדיקות המים באתר המועצה .8

 חלטה:ה

 קיים לינק באתר המועצה עם הנתונים.

 הוועדה מבקשת לדאוג לתיגבור בדיקות הרכב המים, כולל נדיפים .9

 החלטה:

, על מנת להחליט בנושא.  מהוועדהההנהלה מבקשת לקבל המלצה ברורה יותר 

 ההמלצה אינה ברורה מספיק.

 הוועדה מבקשת לקבל תשובות לשאלות שעלו בדיון מיועץ מומחה בתחום .10

 החלטה:

 ראש המועצה יפנה את השאלות ליו"ר איגוד ערים , לקבל מענה מקצועי.

 

  בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

                                                                     

 איתי ויסברג   
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 ראש המועצה   


