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 11/19 שלא מן המנייןפרוטוקול ישיבה 

 

 כ"ט בתשרישהתקיימה ביום שני, , שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 אוקטוברב 28, תש"פ

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

 שלום טרם ,, שחר איתן תאי,מנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שב חברי המועצה:

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

 אפרת מזרחי, אביב רגב              נעדרו:

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

 גזבר -צור אוריון

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 מהנדסת המועצה- -מן שמש שרון פיש

 ת המועצה דובר –אשרת נגר 

 מבקרת המועצה -גלית פלג

 

 

 

 על סדר היום:

 

 אישור תב"רים .1

 

 

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1 

 מליאת המועצה מאשרת את נספח התב"רים

 המרכז לאומנויות על שם אהוד מנור  – 910 

 מערכת מיגון טכנולוגי – 912

 מועצהשדרוג מבני ה -852

 שיקום גנים ציבוריים -886

 פיתוח מוסדות חינוך – 905

 הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר – 873
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 :דיון והחלטות

 

 נספח תב"ריםאישור  – 1סעיף מספר 

 הישיבה דנה בתבר"ים נחלק לכם אותם מרוכז.  איתי ויסברג:

 הוד מנור המרכז לאומניות על שם א – 910תב"ר  

 

סך  המרכז לאומניות על שם אהוד מנור על – 910יש לנו שני תברי"ם  חדשים:  צור אוריון:

 – מערכת מיגון טכנולוגי – 912ותב"ר נוסף אש"ח מקרן השבחה  300 של 

 -ו  92,677, אש"ח חלק מקרן השבחה 323,495שאנחנו פותחים אותו על 

  טחון פנים. ימהמשרד לב 210,271

המימון הוא מקרן ההשבחה כי עדיין לא קיבלנו כסף ממשרד התרבות  – 910 ויסברג:איתי 

כדי להתחיל להניע, ניקח מקרן השבחה ונחזיר כאשר נקבל את הכסף. יש 

 אישור לכך. 

 2נגד השקעה של כ ₪ 750000 הוא התקציב המדויק מאגף מורשת  - 910תב"ר  צור אוריון:

על פי תאום עם שרון ראשוני לנושא של תכנון. ליון שלנו. כרגע ישנו תקציב ימ

 לתכנון , אנחנו לוקחים כאן ספייר.  ₪ 300000היא אמרה שהיא צריכה 

 למה אנחנו לא מקבלים תכנית? קרן מאיר: 

לגבי המרכז בכל גבעת הפועל, יצא סקר מקיף של שימור שמדבר  מהיש פרוגר  שרון פישמן:

אני צריכה תקציב לשכור מתכננים שיתכננו  על תכנון. כדי להתחיל תהליך תכנון

, אין לי שום בעיה להראות.  ההיסטוריוהסקר ההנדסי  מהאת השטח. יש פרוגר

 כדי לצאת לתכנון מפורט שאפשר לבנות אני מקבלת תקציב. 

כזה אומדן אי אפשר שיש כדי שלא נרגיש שאנחנו חותמים על צ'ק פתוח כ  קרן מאיר:

 לפחות שנדע מה כולל האומדן.  מדן?לצרף? שנדע מה כולל האו

  שיוצג אומדן יוצג הפירוט של האומדן.ההערה, בפעם הבאה מקבל את  איתי ויסברג:

   המרכז לאומנויות על שם אהוד מנור– 910הצבעה לתב"ר  איתי ויסברג

 הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 

  מערכת מיגון טכנולוגי –  912תב"ר  :צור אוריון

המיגון הטכנולוגי.  פרויקטפנים יתבצע  לביטחוןמסגרת הרשות פירוט, לפי 

היא לתת מענה אכיפתי ומניעתי ברחבי הרשות. יוצבו מצלמות  הפרויקטמטרת 

 לביטחוןבסיוע הקב"ט והמשרד  היישוביבנקודות שנקבעו מראש ע"י האחראי 

עצה הכולל השתתפות המו ₪ 323495פנים תקציב של  לביטחוןפנים. המשרד 
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 הפרויקט. והיתרה תהיה על חשבון המשרד. ₪ 113,224. שזה 35%בשיעור של 

   שנים. בשלב זה מאושר שלב א' בהתבסס על תקציב המפורט בדו"ח.  5מתוכנן ל

 כמה מצלמות? קרן מאיר:

, בקרה יש תכנית שעדיין לא אושרה. אנחנו הולכים על פי התכנית. הקמת חדר  איתי ויסברג: 

 שנה הבאה נגדיל, כל שנה תהיה מנה נוספת. המצלמות.זה לא כל 

 בדף שנשלח לכולנו פירוטיועץ מצלמות, חדר, כחמישה מוקדים. יש  שלום טרם:

   מערכת מיגון טכנולוגי – 912 תב"רהצבעה ל איתי ויסברג:

 הצבעה:

 11 בעד:

 0נגד: 

 0נמנעים: 

 שדרוג מבני המועצה  -852 עדכון תב"ר :צור אוריון

פירוט ההשקעה היא בשיפוץ .  ₪ 623,649מבקשים להעלות את הסכום ל אנו

של בסך בית התרבות בגבעת עדה , הוא זקוק לשיפוץ גדול, שמפורט בד"וח 

. סך הכל תוספת לתקציב ₪ 50,000. ושיפוץ מבני המועצה של עוד ₪ 150,000

ת צוודוגמא למצב ש. מקרנות הרשות. זה סכום נמוך , זה ₪   200,000של 

בגלל הסכום הנמוך הוא  פיתוח.מבצע עב' שעובד על הפיתוח מהשוטף שנמצא, 

מהשוטף דוגמא בשבילכם לעלויות שצוות של השוטף עובדים על הפיתוח. זה 

  .פיתוחכות לטובת שהול

 עדכון: – 852מי בעד תב"ר  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 11בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 

 הפרויקט העיקרי הוא חיסכון במים שיקום גנים ציבוריים . – 886תב"ר   אוריון: צור 

מקרנות  ₪ 900,000בטופס מוסבר למה מעלים את התקציב. תקציב מאושר של 

ניכנס לתכניות יותר לעומק ונראה בהמשך ש"ח . 300,000הפיתוח , ותוספת של 

 ₪ 200,000נכון לעכשיו שמנו שם: עלות עבודה וחומרים: אם צריך עוד. 

, סה"כ ₪ 40,000, קניית שתילים בהתאם למפרט:  ₪ 60,000ץ ותכנון עוד ייעו

300,000 ₪ . 

 כמה אנחנו חוסכים? קרן מאיר:

 כאלה וזה כלכלי.  בפרויקטים םהישגיששאלתי אותם אני יודע שיש מרשויות   צור אוריון:

 . כמה נחסוך מראש לא יודע להגיד 

 שלא נשקיע סכום גבוה מדי. קרן מאיר:

  התייעלות.של ערך כאן עת בזבוז של מים , יש ימנ צור אוריון:
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 כמה זמן התב"ר פתוח? שחר איתן:

 אפשר להביא פירוט למליאה הבאה.  886תב"ר   צור אוריון:

 ,  ₪ 900,000אתה יכול להגיד לי על מה הושקעו   שחר איתן:

 שר להביא פירוט. מה היה בו עד היום? כרגע אין לי אותו בראש. אפ צור אוריון:

 אני רוצה לדעת מה נעשה ומה עתידי  שלומי סלמה:

 ? 200ה אנחנו מוסיפים עוד מל . ₪ 900,000רוצים לדעת על מה הושקע   שחר איתן:

תקבלו ו את בקשתכם  סטוריה. הבנתייזה נכון לכל תב"ר, לא בכל תב"ר נציג ה איתי ויסברג:

 .ויהיו לכם להבא , תבקשו מראש את הנתוניםפירוט. 

 ?886מי בעד עדכון תב"ר 

 .שיקום גנים ציבוריים –  886הצבעה לתב"ר  

 הצבעה:

 7 בעד:

 ) שחר,שניר,קרן,שלומי( מבקשים לקבל פירוט. 4 נגד:

 

 פיתוח מוסדות חינוך 905תב"ר   איתי ויסברג:

 

"ר תבהתקציב באישרנו את אז בטח תזכרו שלא התכהה שלכם  הזיכרוןאם  צור אוריון:

סה"כ תוספת של  ₪ 1,455,000ל  1,295,000 -בשתי ישיבות קודמות. מעלים מ

, פירוט ההשקעה היא עבודות הסרת אסבסט מתקרת אולם הספורט 160,000

שח  מיליוןכזכור סך של חצי בביה"ס הנדיב בהתאם להתחייבות משרד החינוך. 

לדעתי תי פירוט לשיפוצים , נת ₪ 600,000 -כ האיטום, והאישור השניהיה עבור 

 במליאה הקודמת. 

 . ₪ 160,000סה"כ  ₪ 67,323, קרנות הרשות  92,677משרד החינוך נותן   איתי ויסברג:

בהם יש להסירו. אצלנו  מסוימיםיש תנאים בארץ ו יש המון מטרים עם אסבסט

אנחנו ממשיכים בתב"ר בביה"ס הנדיב להחלפת גג אין תנאי כזה אולם 

 אסבסט. 

 פיתוח מוסדות חינוך  –  905ב"ר הצבעה לת 

 11 בעד:

 

 

הלוואות לכיסוי  גרעון מצטבר , אותו נוהל של תב"ר  – 873תב"ר אחרון:  צור אוריון:

 קודם. 

ג'קלין בן עמי 

 אריקסון:
 לא אישרנו בישיבה הקודמת?

 נכון, זה בנוסף. עמדנו באבן דרך נוספת בתוכנית ולכן אנחנו זכאים. צור אוריון:
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 בקשה אושרה .. היו כמה "זנבות" בארנונה, ה ₪ 500,000ו מאשרים עוד עכשי

 שהושגו.דרך את אבני להפיץ לחברי המליאה צור נא  איתי ויסברג:

, מה שחסר אבני דרך הבאים. מתי הדבר  2012-18צור, שלחתם פירוט אבני דרך  שניר שבתאי:

 הזה ייגמר?

  מצטבר  הלוואות לכיסוי גרעון– 873 "רהצבעה לתב 

 9 בעד:

 ) קרן,שלומי(  2 נגד:

 

 

  .םאת המועצה מאשרת את נספח התב"רימלי- 12מס'  החלטה

                                                         

 

 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,                                                       

 

 

 איתי ויסברג                                                                                                       ניצן גרמן      

 מנכ"לית המועצה                                                                                               ראש המועצה   

                                                                                          

                                     

 


