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 03/2020פרוטוקול ישיבה מן המניין 

 

 תש"פ, ניסןב ה'מן המניין, שהתקיימה ביום שני,  עת עדהגב פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה

 .ZOOMבמערכת , 2020 מרץב 30 

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

מנחם ברגב, אביטל תבור, אלינור בראל, אפרת מזרחי, אביב רגב, שלום  חברי המועצה:

 טרם, קרן מאיר, ג'קלין בן עמי, שניר שבתאי

 

 .מי סלמה, שחר איתןושל, אהרון שיאחי נעדרו:

 

 מנכ"לית המועצה - ניצן מחנאי גרמן צוות מקצועי:

 גזבר - צור אוריון

 דוברת המועצה - אושרת נגר

 מהנדסת המועצה –שרון פישמן 

 מנהלת אגף חק"ר –מוניק ווקנין 
 

 יועץ משפטי - אריאל פישרעו"ד                         

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה:  .1

 .02/2020, פרוטוקול ישיבה מן המניין  02/2020פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 

 התארגנות המועצה בנושא הקורונה. –עדכוני ראש המועצה  .2

הקצאת חדר למד"א במבנה המועצה בגבעת עדה וכן קרקע תפוסה בשטח של אישור  .3

 )לאחר סיום תקופת ההתנגדויות(.  3חלקה  10132מ"ר גוש  23כ

 

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

 

 6, סעיף  02/2020פרוטוקול ישיבה מן המניין תיקון מליאת המועצה מאשרת את  1

 לבקשת חבר המועצה שחר איתן, לשנות את הצבעתו לנמנע.

למד"א במבנה המועצה בגבעת עדה וכן קרקע הקצאת חדר  מליאת המועצה מאשרת את  2

 )לאחר סיום תקופת ההתנגדויות(.  3חלקה  10132מ"ר גוש  23תפוסה בשטח של כ
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 דיון והחלטות:

 אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה   - 1סעיף מס' 

 

 לתיקון הפרוטוקול. שחר איתןהערה מהתקבלה  איתי ויסברג:

 .יהיה תיקון בפרוטוקול  מעבר מחדש על ההקלטה, אנו מקבלים את ההערה.לאחר 

 מאשרים אותם ויהפכו להיות פרוטוקולים מאושרים לאחר התיקון ששחר ביקש.

  

 

 התארגנות המועצה בנושא הקורונה –עדכוני ראש המועצה  - 2עיף מס' ס

, יש לנו חולה קלה בבנימינה. אסור לי לפרט מעבר לזה, קודם כמו שאתם יודעים איתי ויסברג:

פועלים מול פעלנו לפי הנחיות משרד הבריאות. המשטרה ומשרד הבריאות 

 המשפחה.

 אנשים רוצים לדעת את המסלול. אפרת מזרחי:

לא יודעים במאה אחוז וזו חקירה של משרד הבריאות. אנו עוזרים למשפחה  אנחנו איתי ויסברג:

 ר.בקשר ישי

 בהתמדה.במושבות כמות המבודדים יורדת 

 , רק מי שהוגדר כחיוני וקיבל אישור של משרד הפניםמהמועצה לא מאוישת 70%

חלילה, אם מישהו יחלה או יבודד ש כדי  2ו  1. בנוסף, חילקנו מספרי נשאר לעבוד

 . פקודיתנמשיך לשמור על רציפות ת

ת. מעדכן אתכם שאנחנו , חלקם יצאו לחל"הרוב יצאו לחופשה 70%מתוך ה

מתכוונים לכל מי שיצא לחל"ת במשכורת הקרובה לתת מקדמה בכדי שהמשכורת 

 לקראת החג. תהיה יותר מלאה

אנחנו בקשר עם כולם, נשלחה ממני הודעה אישית לכל אחד, הם בקשר עם משאבי 

 האנוש שלנו. 

בנושא הקבלנים, איפה שהוגדרו כחיוניים עדיין, פינוי זבל, גרוטאות, גזם וכו', 

 נשארו לעבוד כרגיל.

 קבלן הגינון החדש יצא לעבודה, המצב ברחובות נראה טוב.

קבלני פיתוח כמו למשל, רחוב הגפן בגבעת עדה, אנחנו מתקדמים ממש יפה 

החיבורים לכל הבתים שזה  ומתחילים לראות את הסוף של הפרויקט. גמרנו את כל

 הישג גדול. 

רחוב השעורה, היום היה סבב מסירה ראשון, כבר בשלבי גמר וסיום. שבילים 

 ו, יש תאורה, יש ספסלים. נפרש

ש והציפורן ממשיכים לעבוד, עיקר העבודה הסתיימה. ברחוב הציפורן ברחוב השי

 כבר משלימים מדרכות.

ון שלא יכולנו לאסוף את הקניות מכיו קמחא דה פסחא, המודל השנה קצת שונה,

ביאו מהבית. התמקדנו בתרומות כספיות, לצערי התרומות לא מספיקות, יש שה
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החלטה שלי שנשלים את זה מהמועצה. לא נפגע בפרויקט שמתנהל עם סלי המזון. 

 תקראו לכולם לתת תרומה.

שני פרויקטים של ארוחות לקשישים: קהילה פתוחה שהמתנ"ס המועצה מעורבת ב

לקשישים. בזמן הקרוב אמור  מחלקים לא מעט ארוחות חמותמריץ ומועדון מופת. 

שבו הם יתגברו עוד יותר להיכנס פיקוד העורף עם פרויקט 'משמרות הזהב' 

 המבוגרת שצריכה תמיכה.  אוכלוסייהל

ומעלה, כמה מאות מבוגרים.  70וגר מגיל אנחנו מקפידים לעשות שיחות עם כל מב

בהתחלה היו חסרים לנו פרטים שהיינו צריכים להשלים. יודע שכבר הגענו לכולם, 

ה זו קבוצת מתנדבים שמנצחת אנחנו בסבב נוסף. יש טופס מיוחד מי שמריץ את ז

 רוית סימון.  עליהם

 סיכולוגי.שירות תמיכה רגשי לכל המעוניינים ע"י השירות הפאנחנו נותנים 

מועדים בשנה שאני נותן אישור להיכנס  2יצאנו לדרך במבצע ניקיונות לחג. יש 

 לגבעת חן ויוספטל למתחם הפרטי, גם להם מגיע חג שמח ונקי.

הבנתי שאותם חולי קורונה שלא זקוקים לאשפוז בבית חולים, הולכים להעביר את  מנחם ברגב:

חנה האם הבידוד הביתי נכון או האחריות למועצות המקומיות לעשות את ההב

 שחייבים לפנות אום למלונית. זה באמת ככה והאם אנחנו ערוכים לזה?

צריך טיפול סוג מישהו שמוסמך להגיד איזה לי אף אחד במועצה לא קורה ככה. אין  איתי ויסברג:

אנחנו עושים. במקרה הזה כך חולה קורונה. מה שהרופאה המחוזית אומרת , לקבל 

. אין לי סמכות לקחת החלטה על זה, גם אין לי סמכות החליטה על בידוד ביתיהיא 

 להחליט שזה הרחוב ואני סוגר חלק ממנו.

 התרשמתי מהתקשורת שהולך להיות שינוי בעניין הזה. מנחם ברגב:

 למה לא להגדיר מיקום ספציפי, צריך יותר להתאמץ באחריות שלנו בנושא. אלינור ברגב:

מתאמצים כרגע בלמלא טפסים שיאפשרו לנו לדעת יחד עם השלטון המקומי מול  ויסברג:איתי 

משרד הבריאות. אתן עוד יום לראות איפה עומד ונקבל החלטות. אסור לנו להחליט 

 נפעיל שיקול דעת מקומי. לסגור קטע של רחוב, אבל כן יש לנו אחריות.

חובות קטנים בעיר. יש לנו סופר אחד, אנו מושבה קטנה שזה שווה ערך לכמה ר קרן מאיר:

קופ"ח אחת, מכולת אחת, אנחנו צפופים. עד היום היינו אזור סטרילי עכשיו כבר 

לא. אני רואה באזור שלי התקהלויות, הוצאתי בקשות שיפסיקו, שולחים את 

הילדים לגני שעשועים. הילדים בלילה בגן זרעוניה נמצאים. אולי כדאי לבדוק את 

 כבר לא בבועה.זה. אנחנו 

 שותף להרגשה שלך. ההנחיה לפקחים היא להתעמק יותר בלהפגין נוכחות.  איתי ויסברג:

יש לנו את שומרי הלילה, מתעסקים רק בלדאוג שהסגר ייאכף. מעדיף שאנחנו נפזר. 

 השוני שלנו ממקומות אחרים, כמו בעיר, היא הצפיפות לדונם. 

 הסופרים מקפידים, זו מלחמה אבל אנחנו עושים אותה. 

 אצלנו ברחוב הורים חושבים שזה חופש גדול. מסתובבים ברחוב ובגני השעשועים. אלינור בראל:

 אם משהו נראה לכם חורג תרימו טלפון. איתי ויסברג:

שהשעה וחצי סופרים לאפשר מהמכולות/, שתהיה הנחייה של המועצה יש לי בקשה אפרת מזרחי:

 הראשונות יהיו למבוגרים.
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ביקשתי את זה וקיבלתי תשובה ממשרד הבריאות שלא בטוח שזו הנחייה נכונה,  איתי ויסברג:

 מסוכן להם. עדיף שנביא להם באמצעות מתנדבים.

 עדיף למנוע התקהלות, תמיד אפשר לעזור. כולם עושים משלוחים. אלינור בראל:

יוצא להם מסובסד לאו דווקא נות גם למשפחות מעוטות יכולת. לגבי אספקת מ אפרת מזרחי:

 בחינם. לפתוח גם למשפחות האלה.

מהלכים. אחד  2משפחות האלה קל להגיד, אבל קשה להגיע אליהם. אנחנו עושים  איתי ויסברג:

ר או מחוץ אר של הרווחה. מי שמתחת לרדאמי שנמצא ברד –בצורה הפורמלית 

, יש לנו אנשים כמוך וכמו אלינור שיודעות עליו. אם מזהים מישהו שיודעים ראלרד

 שהוא במצוקה אמיתית תעבירו הלאה ונוסיף לרשימה.

נותן מענה למשפחות מעוטות יכולת. יש גם את מיזם הארוחות המסובסדות, גם  מוניק ווקנין:

 .את זה ובילהענת קציר מסמנו, מי שרוצה מזמין, פר

העו"סיות עושות עבודות קודש. אין עכשיו אפשרות להוסיף כאלה שצריכים בנוסף,  בראל:אלינור 

 המנות ספורות רק למי שבאמת צריך.

 מניחה שנוספו עוד המון משפחות בעידן הזה. אפרת מזרחי:

הרשימות מעודכנות ורועננו. יש חתך גיל מסוים כרגע שאנחנו חייבים לתמוך, במצב  אלינור בראל:

 י לא היינו תומכים בהם. המטרה להגיע לאנשים שבאמת זקוקים.שיגרת

הכתובת הכי טובה זו אלינור. בואו  רהרדאאם אתם נתקלים במישהו שנמצא תחת  איתי ויסברג:

 נרכז במקום אחד, אל תישארו אדישים. 

 לא קשור לקורונה, אתם מתחילים עם ריסוס? קרן מאיר:

ריסוסים רגילים בתכנית כבר, יש ריסוס נוסף באזור גבעת חן ומערבה יש את סיפור  איתי ויסברג:

קדחת הבארות שם נחשב כאזור מרוכז, סיכמנו עם הרופאה המחוזית שיכנסו יחד 

 עם האיגוד הוטרינרי לריסוס נקודתי. הכוונה לחסל את זה סופית.

 אפריל.-דיברתם על מרץ :אפרת מזרחי

 עכשיו מן הסתם לא ערוכים לדבר איתנו, רוצה הקיץ להוציא לדרך. איתי ויסברג:

בגלל שהגשם היה ארוך מהרגיל, גם השלוליות בתוך השדות מלאות ביתושים.  קרן מאיר:

 משפיע על כולם.

 שווה להתחיל בקמפיין של יבוש כלים. אפרת מזרחי:
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בגבעת עדה וכן קרקע תפוסה הקצאת חדר למד"א במבנה המועצה אישור  - 3סעיף 

 )לאחר סיום תקופת ההתנגדויות( 3חלקה  10132מ"ר גוש  23בשטח של כ

את . אישרנו של ההקצאהבעצם סוף התהליך הסטטוטורי אישור המליאה היום  איתי ויסברג:

את ההקצאה מאשרים  הקצאה, היא פורסמה, לא הגיעו התנגדויות, ולכן עכשיו אנחנו

 ם.דיכנסו בהקמד"א שותפקידנו הסתיים. מקווים 

 הצבעה: 

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

הקצאת חדר למד"א במבנה המועצה בגבעת עדה  מליאת המועצה מאשרת את  - 14החלטה מס' 

 )לאחר סיום תקופת ההתנגדויות(.  3חלקה  10132מ"ר גוש  23וכן קרקע תפוסה בשטח של כ

 

 

 

 

  ננעלת ישיבת המליאה,בזאת 

 

                                                                                              

 איתי ויסברג                          ניצן גרמן מחנאי      

 ראש המועצה                                     מנכ"לית המועצה                                                              

 


