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 01/19פרוטוקול ישיבה מן המניין 

 

 21, תשע"ט שבטב ט"ושהתקיימה ביום שני, מן המניין,  פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019  בינואר

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

רן מאיר, שניר , קשלומי סלמהמנחם ברגב, אביטל תבור, אלינור בראל,  חברי המועצה:

 , שחר איתןשבתאי, אהרון שיאחי

 

 שלום טרם ,אפרת מזרחי, ג'קלין בן עמי אריקסון, אביב רגב נעדרו:

 

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

 גזבר -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה -הילה אטיאס אלמגור

 מנהל אגף שפ"ם -לומי גרנובש

 מבקרת המועצה  -גלית פלג

 

 על סדר היום:

 

 השבעת שלומי סלמה כחבר מועצה. .1

 .שומרון ובניה לתכנון בוועדה כנציג המועצה ראש אישרור מינוי .2

 בהתאם לצורך. 19:30ימי שני בשעה  -קביעת מועד להתכנסות ישיבות המועצה   .3

 ."מילגם" בהסכם למתן שירותי מוקד עירוניאישור התקשרות בפטור ממכרז עם חברת  .4

משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים  65%לפי אישור שכר בכירים מנהל אגף שפ"מ  .5

 .1.1.2019מיום 

 דורית שביט וצחי דותן. – במכרזי כח אדםנוספים ציבור  ימינוי נציג .6

 ועדת הנחות.מינוי  .7

 מינוי ועדת ביקורת.  .8

 עדכונים שונים.  .9

 

 בברכה,

 תי ויסברגאי

 ראש המועצה
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 :דיון והחלטות

 

 השבעת שלומי סלמה כחבר מועצה – 1סעיף מספר 

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  :שלומי סלמה

 במועצה"

 ברוך הבא ובהצלחה איתי ויסברג:

 

 

 .שומרון יהובנ לתכנון בוועדה כנציג המועצה ראש אישרור מינוי – 2סעיף מספר 

הוועדה שינתה  . אני מבקש לאשרר את המועמדות שלי כחבר ועדת תכנון ובניה איתי ויסברג:

ות, אני כרגע קווה שהשינוי גם יעשה באופן השירמהברון,  ייישוב –את שמה 

 .הנציג היחיד מטעם המועצה בוועדה

 הצבעה: 

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  1החלטה מס' 

 ובניה לתכנון בוועדה כנציג המועצה ראש מינוית מליאת המועצה מאשר

 .שומרון

 

 

בהתאם  19:30ימי שני בשעה  -קביעת מועד להתכנסות ישיבות המועצה   – 3סעיף מספר 

 לצורך

  19:30ימי שני בשעה בלהתכנסות של המליאה ברצוננו לאשר מועד קבוע  איתי ויסברג:

כל שבוע ראשון של  או חודשחרון של  כל יה בשבוע אהישלקבוע כך האם ניתן  קרן מאיר:

 ?חודש

 לנסות להיצמדאני מוכן  ,קשה לדעת מראש –ישיבות מליאה  10 נדרשים לאנו  איתי ויסברג:

לא בטוח של כל חודש. מאחר וצריך להכין חומרים,  שבוע ראשוןשל למנגנון 

 .להתחייב על כך מראששנספיק וחבל 

 הצבעה: 

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  -2החלטה מס'  

ימי שני בשעה  -מליאת המועצה מאשרת מועד להתכנסות ישיבות המועצה  

 בהתאם לצורך 19:30
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אישור התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "מילגם" בהסכם למתן  – 4סעיף מספר 

 שירותי מוקד עירוני

פסלה, דת המכרזים הצעה אחת שווע הוגשהמכרז לשירותי מוקד עירוני, ב אריאל פישר:

)ח( 22מליאת המועצה רשאית להחליט לא לבצע תהליך מכרזי נוסף עפ"י סעיף 

היה שווה לסכום  שהוגש לתוספת הרביעית, ההצעה נפסלה כי הסכום

 .המקסימום האפשרי

ירים עכשיו מה שנקבע בוועדה היה לפסול את המכרז וזה מה שאנחנו מעב קרן מאיר:

 במליאה?

אה להחליט שאין טעם לצאת למכרז חדש כי ההצעה הייתה באפשרות המלי :איתי ויסברג

 ולכן נפסלה. שווה להצעת המקסימום

ועדת המכרזים אישרה לפסול אותם ולהביא לידיעת המליאה ואז לצאת למכרז  קרן מאיר:

 .חדש

מה שנאמר בוועדה שבמידה והמציע שנפסל יעמוד בהצעה שלו אז נקבל את  צור אוריון:

 הצעתו.

 במידה ולא?צודק.  קרן מאיר:

 נצא למכרז מחדש. צור אורין:

 הצבעה: איתי ויסברג:

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 3החלטה מס'  

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "מילגם" בהסכם מליאת המועצה מאשרת 

 למתן שירותי מוקד עירוני.

 

 

לאישור ירים בכפוף משכר בכ 65%אישור שכר בכירים מנהל אגף שפ"מ   לפי  – 5סעיף מספר 

 1.1.2019משרד הפנים מיום 

 שלומי גרנוב יצא מישיבת המליאה 

בחרה  הועדה .מתמודדים 4היו במכרז כוח אדם לגיוס מנהל אגף שפ"ם  איתי ויסברג:

שלומי, שלומי מגיע עם הרבה ניסיון, אנחנו רוצים לאשר את שכרו שנגזר ב

 ירים.אחוז שכר בכ 65משכר מנכ"ל, אנו רוצים לאשר 

 מנהל האגף? אילו עובדים שאינם קבלנים נמצאים  תחת  קרן מאיר:

 בית עלמין , ועוד , חשמל, חזקה, מיםאפיקוח,  :גרמןניצן מ

 הצבעה: איתי ויסברג:

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:
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 4החלטה מס'  

משכר  65%לפי  מנהל אגף שפ"מלמליאת המועצה מאשרת שכר בכירים 

 .1.1.2019בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים מיום 

 

 שלומי גרנוב חוזר לישיבת מליאה

 

 

 דורית שביט וצחי דותן – במכרזי כח אדםנוספים ציבור  ימינוי נציג – 6סעיף מספר 

גב' ליקה ההינה  כיום נציג ציבור. נציגת ציבור ת נוכחותרשנדמכרזי כוח אדם ב איתי ויסברג:

למען גמישות לוחות הזמנים  . מספר של שנים נאמנותב שממלאת תפקידהוי  ל

נציג  ים שלפיהם פעלתי למנות. הפרמטרנציגים נוספים למנות מעונייניםאנו 

מכיר את  ,בהעסקת אנשים בעל ניסיון ,לא חבר מליאההם תושב שהוא ציבור 

 . שעות הבוקרוזמין ב מבנה מועצהו/או המוסדי, מכיר את  יהמוניציפלהעולם 

 , תושב בנימינה.דותן צחיו , תושבת גבעת עדהשביט דורית והסכימו פניתי

 אבקש אישורכם למנותם כנציגים ציבור נוספים. 

 הצבעה: 

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 5החלטה מס'  

דורית שביט  – במכרזי כח אדםנוספים ציבור  ימינוי נציגמליאת המועצה מאשרת 

  וצחי דותן

 

 

 מינוי ועדת הנחות – 7יף מספר סע

, אך ישנן ועדות במליאה הבאה ברצוני למנות את כלל הועדות איתי ויסברג:

חופות אשר מונעות ממנו לתת שירות לתושבים שלנו. מבקש לאשר ד

 את הרכב  חברי ועדת הנחות בארנונה:

  חברת מועצה –אלינור בראל  :יו"ר הועדה 

  עצהחבר מו –חבר הועדה : אהרון שיחי 

  מנהלת מחלקת רווחה –חברת ועדה : ענת קציר 

  מנהלת מחלקת גבייה –חברת ועדה : ליקי ורדי 

 .מבקש להצטרף לוועדה שלומי סלמה:

 שאר בהרכב שהצעתי.יכרגע הועדה ת איתי ויסברג:

 הצבעה:
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 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  6החלטה מס'  

  ועדת הנחותמינוי מליאת המועצה מאשרת 

 

 ביקורת. לענייני המינוי ועד  - 8ספר סעיף מ

 .אחת הוועדות המהותיות שיש למועצה –ועדת ביקורת  איתי ויסברג:

  חברת מועצה –יו"ר הועדה: קרן מאיר 

  :מועמד נוסףצביון כפרי יציעו סיעת חבר ועדה 

  חבר מועצה –חבר ועדה: אביב רגב 

 

 הצבעה: איתי ויסברג:

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  7מס'   החלטה

  ועדת ביקורתמינוי המועצה מאשרת מליאת 

 

 עדכונים שונים  - 9סעיף מספר 

הקמנו קבוצה של שישה ראשי רשויות להתמודדות עם אתגרי  –הגז  מאבק איתי ויסברג:

והתמודדות על האתגרים  הגז. המטרה הזזת מיקומה הנוכחי של האסדה

 . האחרים שמביא מתווה הגז לאזורנו

 הבניה. היתרנו מצטרפים לעתירה נגד א לותינובמסגרת פעי

כדי להחליט על הצטרפות  במשרדישוב מתכנס הפורום ומחר הוגשה העתירה 

במיקומה סמוך הרוח היא לא לקבל את האסדה  .טחוניילבג"צ בנושא הב

 על היום שאחריגם אלף תושבים צריך לחשוב  15כמי שאחראים על . לחוף

 במידה ולא נצליח.

 

דצמבר שנה שעברה ת המועצה ממליאבדיון  -ון שכונת הדרים הסדר מימ

 דיירים הגענו ל 170היעד היה להחתים  ההדרים,מימון שכונת הסכם  אושר

בדומה למודל שנעשה חודש כדי להגיע ליעד. כן עוד החלטנו להמתי – 120

 כונת הפרחים שם ההסכם הוכח כיעיל.בש

שר לנו לממן פחות כסף של תושבים שיחתמו תאפכל כמות יותר גדולה 

 הלוואת גישור.מ
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  זאת ננעלת ישיבת המליאה,ב

                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                  לית המועצה             "מנכ   


