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 04/19 מן המנייןפרוטוקול ישיבה 

 

 29, תשע"ט ניסןב כ"דשהתקיימה ביום שני, , מן המניין  פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 באפריל

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

ת מזרחי, , אפראיתן שחרמנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שבתאי,  חברי המועצה:

, שלומי סלמה, אלינור בראל, אהרון שיחי, שלום ג'קלין בן עמי, אביב רגב

 טרם

 - נעדרו:

 

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

 גזבר -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצהמ.מ  -אושרת נגר

 מנהל אגף שפ"ם -שלומי גרנוב

 מבקרת המועצה –גלית פלג 

 מהנדסת המועצה- -מן שמש יששרון פ

 

 

 

 על סדר היום:

 .הקמת נק' מד"א - 29.04.2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .1

 .החלטה בנוגע לאי תאגוד מים וביוב .2

אישור ביצוע תשתיות פיתוח )סלילת כבישים, מדרכות, תיעול( ברחוב התאנה גבעת עדה   .3

 ייה מכוח חוק העזר של המועצה לסלילה ותיעול.וגב

 גזבר, קב"ט. עדכון שכר בכירים : מהנדסת, מנכ"לית, .4

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 את המועצה:יריכוז החלטות מל

 

 29.04.2019מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  1

 יובמליאת המועצה מאשרת את אי תאגוד מים וב 2

מליאת המועצה מאשרת את ביצוע תשתיות פיתוח )סלילת כבישים, מדרכות,  3

 תיעול( ברחוב התאנה גבעת עדה  וגבייה מכוח חוק העזר של המועצה לסלילה ותיעול

, שכר בכירים 85% מליאת המועצה מאשרת את עדכון שכר בכירים : מהנדסת 4

 שכר בכירים 50% , קב"טשכר בכירים 95% ,גזבר שכר בכירים 100% מנכ"לית

 

 

 

 :דיון והחלטות

 

 29.04.2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום אישור  – 1סעיף מספר 

 

 . 29.04.2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום אישור להעלות לסדר יום את  מבקשאני  איתי ויסברג:

 .לעלות נושא זה לסדר יום אני צריך את אישור המליאה

 

 הצבעה:

 13 בעד:

  0 נגד:

 0 נמנעים:

 

שימוש לצורך הזנקה  –התכנסה הוועדה לדון בבקשת תמיכה עקיפה של מד"א 

לאמבולנסים בחדר במבנה המועצה בגבעת עדה. המסמכים הגיעו היום לוועדה בנושא 

. הסדרת הקצאת החדר במבנה המועצה התמיכה עקיפה, כמו כן במקביל התחילבקשה ל

, כמו 30/04/2020עקיפה וזאת עד לתאריך הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתמיכה 

 כן הוועדה ממליצה כי היועץ המשפטי יכין הסכם שימוש ללא תמורה.

 

 הצבעה:

 13 בעד:

  0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 -16החלטה מס'  

 29.04.2019מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
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 החלטה בנוגע לאי תאגוד מים וביוב – 2סעיף מספר 

 

א לשות אנו כר ים לכל הרשויות המקומיות.ישנה חובה להיכנס לתאגיד מים קי יתי ויסברג:א

. מתואגדותמועצות שעד היום לא  25יש  .יות התאגדוורוב הרש .מעוניינים להתאגד

ההחלטה כרגע הינה לא לשתף פעולה ולכן המועצה לא התאגדה ונקראה לשימוע. 

אולם אני זקוק להחלטת עצות שלא הסכימו המו 25בפועל אנחנו מנסים לאגד את כל 

 .בצורה תקינה יודעים לקיים את משק המיםאנחנו לא להתאגד כל עוד מועצה ש

 

 

 

 הצבעה:

 13 בעד:

  0 נגד:

  0 נמנעים:

 

 - 17החלטה מס' 

 ביובהמים ומשק המליאת המועצה מאשרת את אי תאגוד 

 

שים, מדרכות, תיעול( ברחוב אישור ביצוע תשתיות פיתוח )סלילת כבי – 3סעיף מספר 

 התאנה גבעת עדה  וגבייה מכוח חוק העזר של המועצה לסלילה ותיעול

 

ישנם מגרשים  .צאת לסלילת רחוב התאנה בגבעת עדהאנחנו מעוניינים ל איתי ויסברג:

יש צורך בתשתיות ולכן בהם תב"ע הקיימת הלפיתוח אשר על מנת לממש את 

 מבקשים לקדם את פיתוח התשתיות.

 כנית בנושא.כמו כן רוצה לראות תומי התושבים מבקש לדעת גוש, חלקה,  שלומי סלמה:

 כנית, זה על פי תב"ע קיימת. מה זה רלוונטי מי התושבים ומה התלא מבין  איתי ויסברג:

 תושבים שאתה מכיר או אוהב תצביע בעד או נגד? אלואם 

 ההחלטה היא עקרונית ולא פרסונלית.

 

 הצבעה:

 13 בעד:

 0 נגד:

  0 נמנעים:

 

 -18החלטה מס'  

מליאת המועצה מאשרת את ביצוע תשתיות פיתוח )סלילת כבישים, מדרכות, תיעול( ברחוב התאנה 

 גבעת עדה  וגבייה מכוח חוק העזר של המועצה לסלילה ותיעול
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 מהדיוןצור, ניצן, שרון ואושרת יוצאים 

 

 מנכ"לית ,גזבר, קב"ט.עדכון שכר בכירים : מהנדסת,  – 4סעיף מספר 

 

גודל  על פישהגדיר משרד הפנים שכר הבכירים מבוסס על שכר מנכ"ל  איתי ויסברג:

. העדכון האחרון שחל בו שינוי של טווחי האחוזים לתפקידי רשותה

 . 01.01.2018הבכירים היה ב

לא חלו עדכונים בשכרי בה הייתה המועצה  ,התייעלות כניתתבעקבות 

כל אישור של כידוע, הבכירים על אף שאושרו כבר במליאות הקודמות.  

 המועצה עובר בסופו של דבר את אישור משרד הפנים.

 לדוגמא :

,  65%המליאה האחרונה אישרה את מנהל אגף שפ"מ לשכר בכירים של 

 . שכר בכירים 60%משרד הפנים אישר את מנהל אגף שפ"מ רק ל

שזה הטווח הנמוך של  85%הבקשה למהנדסת המועצה שרון פישמן הינה ל פר בן שושן:טל ש

 . 95%-85%טווחי משרת מהנדסת המועצה 

 הצבעה: 

 13 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 ,90%שכר בכירים  2016 לגזבר המועצה צור אוריון אושר במליאה נובמבר טל שפר בן שושן:

שכר בכירים מאותה סיבה של  85%צור מתחילת העסקתו ברשות עומד על 

 מועצה בתכנית התייעלות. 

שכר בכירים כמי שהיה מקבל את  95%-הבקשה שלנו הינה לאשר את צור ל

  בשכר. 5%ההעלאה האחרונה ועכשיו אחרי שנתיים זכאי לעוד העלאה של 

חושבת שצריך לחכות עם העלאות שכר הבכירים, יש לנו גירעון, חושב  קרן מאיר:

לנתב את הכסף לדברים אחרים לדוגמא, כדאי להשתמש לתקציב שצריך 

 רווחה וחינוך.

 הללול העלויות כבפועל אנחנו אישרנו את התקציב ואין לנו גרעון בתקציב.  איתי ויסברג:

כבר מתחילת השנה אולם בהעדר החלטת מליאה  התקציב בבסיסנמצאות 

  .ויציאה מתכנית התייעלות אין אפשרות לעדכן

מבקש לחכות לשנה הבאה עם העלאות שכר  .מבקש לדעת כמה כסף יוצא סלמה: שלומי

 הבכירים.

 הצבעה: 

 11 בעד:

 )קרן מאיר, שלומי סלמה( 2 נגד:

 0 נמנעים:
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 ר בכירים, מה שלא משפיע על שינויבשכ 50%הבקשה לקב"ט המועצה הינה  טל שפר בן שושן:

 . של העובד ציאלייםהסו אלא על התנאים בשכר )בעלות המעביד בפועל(

 הצבעה: איתי ויסברג:

 13 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

לאחר אישור המליאה  .בקשה להעלאת שכר בכירים למנכ"לית המועצה טל שפר בן שושן:

 למנכל יעמוד על  המינימלישהשכר של ניצן יצא עדכון  בכירים שכר 70%ל

ינואר יהיה  2018, בעקבותיו חל שינוי נוסף שהחל משנת שכר בכירים 80%

 שכר מנכ"ל.  100%ניתן לאשר עד 

בעקבות תכנית ההתייעלות לא ניתן היה לשנות מצב קיים ושכרה של 

 המינימוםמשכר פחות  ,שכר בכירים 70%מנכ"לית המועצה נשאר על 

 . למנכלים

העלאת שכר לבכירי המועצה בעוד בתי הספר ובהם אמירים נאבקים על  קרן מאיר:

תקציב, כך גם פינוי אשפה הישובים מוזנחות בשל בעיות שעות, כיכרות 

ניגוד גמור לטובת הציבור בניגוד לנעשה במקומות אחרים ובניגוד ב ,וניקיון

 לסדר העדיפויות עליהם כולם דיברנו בבחירות האחרונות.

אם הסכום הנ"ל כן רוצה לדעת מבקש לדעת כמה עומד שכר מנכ"ל? כמו  שלומי סלמה:

 ?רכב המנכ"ליתהינו בנוסף ל

 הצבעה: איתי ויסברג:

 11 בעד:

 )קרן מאיר, שלומי סלמה( 2 נגד:

 0 נמנעים:

 

 -19החלטה מס'  

 :על פי הפירוט שהוצג עדכון שכר בכירים מליאת המועצה מאשרת את 

 .1.1.19מהנדסת המועצה מיום תחילת העסקתה ואת שאר הבכירים מ 

 

 

 

  זאת ננעלת ישיבת המליאה,ב

                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                  לית המועצה             "מנכ   

 

   


