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 05/2020המניין  מןפרוטוקול ישיבה 

 

 כ"ה אלול תש"פ,פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, שהתקיימה ביום שני, 

 ס אמירים, בנימינה.ספריה ביה", ב2020ספטמבר  14 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

רגב, קרן מאיר, ג'קלין בן אפרת מזרחי, אביב  מנחם ברגב, אביטל תבור, חברי המועצה:

 עמי, שניר שבתאי

 

 מי סלמה, שחר איתן.ושל, ון שיאחי, שלום טרם, אלינור בראלאהר נעדרו:

 

 

 צוות מקצועי:

 

 

 מנכ"לית המועצה - ניצן מחנאי גרמן

 גזבר - צור אוריון

 מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול – אושרת נגר

 מהנדסת המועצה –שרון פישמן 

 מנהלת אגף חק"ר –מוניק ווקנין 
 

 יועץ משפטי - דני נחליאליעו"ד                         

 

 :על סדר היום

, 03/2020, ישיבה לא מן המניין 03/2020אישור פרוטוקולים מישיבת מועצה: ישיבה מן המניין  .1

 05/2020, ישיבה מיוחדת 04/2020, ישיבה לא מן המניין 04/2020ישיבה מן המניין 

 הנגשה אקוסטית 917במוסדות חינוך, תב"ר  עדכון מורשי חתימהאישרור מליאות טלפוניות:  .2

  2021אישור תבחינים לתמיכות  .3

 2020אישור תמיכות לשנת  .4

 ועדות המועצהאיוש  .5

  מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול  60%אישור שכר בכירים  .6

 באיגוד ערים וטרינרימינוי מנהלת אגף שירות ותפעול כנציגת המועצה  .7

 אישור עבודה נוספת לעובדת ז.ד .8

 טיפול בשלישוני אישור ערבות מט"ש  .9

 אישור הסכם תרומה להנצחה+הקמת קרן  .10

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

, ישיבה לא מן 03/2020ישיבה מן המניין מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים של  1

, ישיבה מיוחדת 04/2020, ישיבה לא מן המניין 04/2020, ישיבה מן המניין 03/2020המניין 

05/2020 

את מורשי החתימה: מליאת המועצה מעדכנת את מורשי  מאשררתמליאת המועצה  2

רוחמה ליאון במקום  –עינב קולטון במקום טלי נפתלי כהן, גן ברוש  –החתימה: ביה"ס גבע 

לינוי כהן במקום אורלי גלס, מעין  –סאלי דוידי, קרן דסה במקום כוכי בוצ'צי, גן תות 

 במקום איילת ניב.ניצן דקה  –תנעמי במקום דבורה עברי, ביה"ס בראשית 

 ₪ 180,000הנגשה אקוסטית, תקציב מבוקש  917רת פתיחת תב"ר רמליאת המועצה מאש 3

 במימון מלא של משרד החינוך.

 2021מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות  4

 2020מליאת המועצה מאשרת את תמיכות  5

 מליאת המועצה מאשרת עדכון ועדות המועצה 6

 -של מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול מיום ה 60%המועצה מאשרת שכר בכירים מליאת  7

28/7/2020 

מליאת המועצה מאשרת את מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול כנציגת המועצה באיגוד  8

 ערים וטרינרי

 מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת לעובדת ז.ד 9

 2.8מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות בנקאית עבור בנק מרכנתיל דיסקונט בסכום של  10

בקשר עם החלק היחסי של המועצה בנוגע להלוואות בנק מרכנתיל דיסקונט  ₪ מיליון

 לתאגיד ביוב מי חדרה עבור מעבר תאגיד הביוב לרמת טיהור שלישוני

 שיוקמו לצורך הנצחהמליאת המועצה מאשרת פתיחת קרן לתחזוקת מתקנים  11

כי המלצות ועדת תמרור בנוגע לימי בנימינה יושלמו תוך כחודש מליאת המועצה מאשרת  12

במגבלות הקורונה, בנוסף ראש המועצה ייפגש עם תושבים מוטרדים ובמידה וקיימים 

 פערים ישקול העברתם לדיון נוסף בועדת תימרור
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 דיון והחלטות:

, ישיבה לא מן המניין 03/2020פרוטוקולים מישיבת מועצה: ישיבה מן המניין אישור .1

 05/2020, ישיבה מיוחדת 04/2020, ישיבה לא מן המניין 04/2020, ישיבה מן המניין 03/2020

, לא הגיעו בקשות רוצה לאשר פרוטוקולים ישיבות מליאה שנשלחו אליכם איתי ויסברג:

 .לשינוי

 הצבעה: 

 8בעד: 

 0 נגד:

 0נמנע: 

 

, 03/2020מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים של ישיבה מן המניין  - 18החלטה מס' 

, ישיבה 04/2020, ישיבה לא מן המניין 04/2020, ישיבה מן המניין 03/2020ישיבה לא מן המניין 

 917אישרור מליאות טלפוניות: עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך, תב"ר .05/20202מיוחדת 

 הנגשה אקוסטית

 

 הנגשה אקוסטית 917אישרור מליאות טלפוניות: עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך, תב"ר  .2

מליאות טלפוניות שאישרתם כולכם, יש צורך לאשרר אותן במליאה:  2היו  ניצן מחנאי גרמן:

 . עדכון מורשי חתימה במוסדות החינוך1

 הנגשה אקוסטית. . 2

 הפעולהתודה על שיתוף 

 

עינב קולטון במקום  –ביה"ס גבע  מליאת המועצה מעדכנת את מורשי החתימה: – 19החלטה מס' 

רוחמה ליאון במקום סאלי דוידי, קרן דסה במקום כוכי בוצ'צי, גן תות  –טלי נפתלי כהן, גן ברוש 

ן דקה ניצ –לינוי כהן במקום אורלי גלס, מעין תנעמי במקום דבורה עברי, ביה"ס בראשית  –

 במקום איילת ניב.

הנגשה אקוסטית, תקציב מבוקש  917מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר  – 20החלטה 

 במימון מלא של משרד החינוך. ₪ 180,000

 

 2021אישור תבחינים לתמיכות .3

   לתמיכות. 2021מולכם הצעת התבחינים לשנת  :מחנאי גרמן ניצן

 ?שינוייש  קרן מאיר:

צריכים לאשר אותם על מנת שנוכל שמוצעים כאן ו 2021יש תבחינים לשנת  גרמן:ניצן מחנאי 

 לחלק את הכספים בועדת תמיכות. 2021בשנת 
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עית ויצרה את , ישבה הועדה המקצו2020לאור התבחינים שאושרו לשנת  איתי ויסברג:

שניתנו לפי  רוצים לאשר את התמיכות התמיכות הרלוונטיות. אנחנו

 .תקציב המועצה ולפי התבחינים שאושרו בשנה שעברה

 הצבעה: 

 6 בעד:

 (, קרן מאיר)אביטל תבור 2 נגד:

 0 נמנע:

 

 2021מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות  – 21החלטה מס' 

 

 2020אישור תמיכות לשנת .4

כל עמותה  .מולכםפרוטוקול יש ועדת תמיכות, ועדה מקצועית שמתכנסת,  ניצן מחנאי גרמן:

 .עקיפה או ישירה, אשר עומדת בתבחינים מוזמנת להגיש בקשה לתמיכה

 העמותה פונה אלינו בנוהל מסודר ומפורסם. 

 תלא עומדאו בתבחינים  תעומדהאם  בקשהבכל  דנהומתכנסת הועדה  

 פרוטוקול הועדה שבה ביצענו אתנשלח אליכם  .עבודה טכנית - בתבחינים

 .בעמותות התמיכות הבדיקות הללו של

 לא מבינה איפה אנחנו.כנראה אני  קרן מאיר:

 תבחינים לשנה זאת. ה אישרנושנה שעברב איתי ויסברג:

כמו שהעליתי שנה  כולל המרווח של שיקול הדעת של תנועות הנוער קרן מאיר:

 ?שעברה

 זה בהצבעה הקודמת שהצבענו עליהם. ניצן מחנאי גרמן:

לשיקול הדעת בעניין תנועות הנוער, בהמשך להתנגדות שלי בשנה שעברה,  מאיר: קרן

, לעניין התבחינים שום יחסית בסדריעל אף שראיתי יהנרחב הייתי רוצה 

לתת יותר לתנועות הנוער על חשבון ו לצמצם את שיקול הדעת למרחב

 אחרים.

 בשביל לאשר תבחינים צריך הצעה מדוייקת. מספר קרן?ב נקוברוצה ל אפרת מזרחי:

. מראש לא יכולה לדעתיש את התבחין בואי נקווה שהשנה יישמו אותו,  קרן מאיר:

הפער של האחוזים, להקטין את לצמצם, לתת יותר לתנועות הנוער. 

 לטובת תנועות הנוער על חשבון אחרים. 85%שלא יפחת מהמרווח 

 כל שאר העמותות בישוב?ל  15%להשאיר רק  איתי ויסברג:

 .2021את רשומה כמתנגדת לתבחינים לשנת ובכל מקרה מכבד את דעתך 

 יש לי הערה על הפרוטוקול. שניר שבתאי:

 יש לי מספר דברים להגיד עליה ,בפרוטוקול, נמצאת שם עמותת הכדורסל.

 .מהבחינה התקציבית שלה

באישור . דנים כרגע הכדורסלעמותת בלא דנים מתנצל כרגע אנחנו  איתי ויסברג:

ותה ועדה מקצועית שלקחה תבחינים שאנחנו  אישרנו עבודתה של א
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האם מאשרים שהם עשו עבודה  וחילקה לפי זה. שהקצנוולקחה תקציב 

 ואפשר לצאת לדרך לתת את התמיכה? נכונה

על זה שרוצים לתת כסף הערה, לא על העמותה. רוצה לתת את העל זה אני  שניר שבתאי:

ארגון ללא מטרות עמותה זה לעמותה בעקבות זה שהיא עמדה בתבחינים. 

סיים עם  2019, את 2018מועדון הכדורסל סיים בעודף שנתי גם ב. רווח

צריכים  אנחנו בתור חברי מועצה . למה₪אלף  125עודף תקציבי של 

 לתמוך בעמותה שיש לה עודף תקציבי מסויים?

צריכה העמותה לא יכולה למשוך רווחים, גם אם נותרו בתקציבה עודפים  איתי ויסברג:

 חזרה.את זה להשקיע 

 אולי להשקיע בעמותות אחרות.למה צריכים להשקיע בעמותת הכדורסל?  שניר שבתאי:

 עמותת הכדורסל, צריך בכל הספורט.לרק להתנגד אי אפשר  ג'קלין בן עמי:

שניר  מאוד ברורה בתבחינים של תנועות הנוער.קרן דיברה על העדפה  איתי ויסברג:

 מדבר על מצב שיש עמותה שיש לה עודף האם היא זכאית לקבל תמיכה.

שינוי התבחין של כל עמותה שיש לה פלוס תפעולי, צריך אולי לחשוב על  קרן מאיר:

 למה צריך לתמוך?

עושה תכנית  ף לא בהכרח מרוויחה, עמותה כזאתעמותה שמסיימת בעוד איתי ויסברג:

 המקום לדון בזה זה בהגדרת תבחינים. השבחה.

 בה. שאנחנו תומכיםכל עמותה לתבחין  קרן מאיר:

 למה? על הכדורסל כן והצופים לא?! מנם ברגב:

תבחינים לתמיכות צריך לעשות  לעבקשה לשנה הבאה. את הדיון יש לי  שניר שבתאי:

. הגענו לא ההצבעה, התהליך מהאישור של הפרוטוקול כמליאה. בנפרד

 לא צריך להיות קשור לפוליטיקה.נושא ש, למליאה עם הצעה מסויימת

 או תביאו הצעה לדיון שמתקיים. מאוד פשוט תשלחו את ההצעה שלכם. אפרת מזרחי:

ביישום כתוב שימוש במגרשי הכדורסל מוסדר בהתאם לשכר דירה מופחת  קרן מאיר:

בין העמותה למתנ"ס וכולל בפועל את המגרש המקורה , אולם הכדורסל 

מה גובה ההטבה? כמה היה בנימינה, אולם גבע ואשכול פייס אורט. 

 ? שגובים מהעמותה בפועל הפרש שכר דירה ריאליה

 לא גובים בכלל ג'קלין בן עמי:

 ?2017עומדים בתמיכות של אנחנו  אז מה הכוונה פה? קרן מאיר:

מדובר בבדיקה שמאית. ומדן של כמה שווה בעצם ההטבה. א 2018ביצענו ב צור אוריון:

שווי ההטבה בגדול הדברים לא כל כך משתנים, העמותות שלנו די יציבות. 

נבדק תמיכה עקיפה, . ₪אלף  360, לעמותה שאת שאלת עליה הספציפית

 לצורך העניין של הפרופורציה.

 עומד בסטנדרטים? קרן מאיר:

 כן צור אוריון:

 ?2020חלוקת התמיכות לשנת מי בעד לאשר את  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 8 בעד:

 0 נגד:
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 0 נמנע:

 

 2020מליאת המועצה מאשרת את תמיכות  – 22החלטה מס' 

 

 איוש ועדות המועצה.5

 .(מקריאה את הנספח) :גרמןמחנאי  ניצן

 הגנת הסביבהעדכון חברי ועדת 

 הצבעה:

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 עדכון חברי ועדת חינוך: 

 הצבעה:

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 אלימות וסמים: מיגורעדכון חברי ועדת 

 הצבעה:

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 עדכון ועדות המועצה מליאת המועצה מאשרת – 23החלטה מס' 

 

 מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול  60%אישור שכר בכירים .6

לתפעול ושירות החדשה שלנו, לאשר את שכרה של מנהלת האגף צריכים  איתי ויסברג:

 .לתושב

 מה השתנה בהגדרת התפקיד? קרן מאיר:

יחשוב מי שיושב בראש האגף הזה הגדרת התפקיד מדברת על העובדה ש איתי ויסברג:

 ., במסגרת זו גם אחראית על התפעולשירות לתושביםויפעיל מגמות של 

 חלק מיעדי המועצה, למתג שזה לא רק שיפור פני המושבות אלא התושב אפרת מזרחי:

 .בראש סדר העדיפויות

 תושב ואז התפעול. ל אגף של שירות קודם כל איתי ויסברג:
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מאשרים את אנחנו נדרשים לאשר את השכר, צמוד לשכר בכירים. אנחנו 

 המינימום הנדרש.

 מינימום? למה אפרת מזרחי:

 בלבד 60%משרד הפנים מאשר לצערי  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

כניסה של מי ת, אני רוצה להגיד שמברכת מאוד על כניסתה של אושר אפרת מזרחי:

לשמחתי, רואים תוצאות בשטח. היתה כניסה קלה.  השטחשמכירה את 

 שמחה שמקבלים את המושבות ערב ראש השנה הזה יותר מתוקתקות. 

עם  תקשורת שלהאת השמוע הסתובבתי איתה, לעם תכנית עבודה מיושמת. 

זמינות תוצאות הלכה למעשה, כולל כבר רואים . חימם לי את הלב העובדים

סתה המאוד חלקה לתפקיד מברכת על כני ועבדוה למשך כל השעות.

 .עבודתה בצורה בלתי מתפשרת לגבות אתכולנו ומבקשת מ

 

של מנהלת אגף שירות לתושב  60%מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים  – 24החלטה מס' 

 28/7/2020ותפעול מיום ה 

 

 מינוי מנהלת אגף שירות ותפעול כנציגת המועצה באיגוד ערים וטרינרי.7

 באיגוד ערים וטרינרי.רוצה לאשר את אושרת כנציגת המועצה אני  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנע:

מליאת המועצה מאשרת את מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול כנציגת המועצה   - 25החלטה מס' 

 באיגוד ערים וטרינרי

 

 

 

 

 

 אישור עבודה נוספת לעובדת ז.ד.8
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לאישור המליאה בקשות של  מגיע לעובדת מועצה. אישור עבודה נוספת ניצן מחנאי גרמן:

ובד שלא עובד משרה מלאה ומבקש להשלים פרנסתו עובר , עעובדים שלנו

, שלא על חשבון שעות בודקים שאין ניגוד ענייניםאצלנו תהליך של בחינה 

. עבר את כל העבודה, שלא סותר את העבודה ולא אותה סוג עבודה

 הקריטריונים.

 הצבעה: 

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנע:

 

 מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת לעובדת ז.ד – 26החלטה מס' 

 

 אישור ערבות מט"ש  טיפול בשלישוני.9

 הדבר הזה? מה זה :מאיר קרן

מט"ש אנחנו מחוברים ל כל הביוב שלנו מטופל במתקן לטיהור שפכים :ויסברג איתי

 כי רשותלהעביר מניות  אף על פי שכבר החלטנובעלות  16%יש לנו  .חדרה

המים דרשה מאיתנו להעביר מניות כדי שהם יוכלו לממן שם הרחבות 

לאור העובדה שרשות המים התחילה להתווכח איתנו שוב פעם . בשלישוני

נאלצים להתחיל לטפל אנחנו  את הטיפול השלישוני ולא מקדמת תאגודעל 

שנה החוק דרש  12שכבר לפני  , טיפול בדרגה יותר גבוההבלעדיה בשלישוני

מתארגנים לאפשר למט"ש לקחת המט"ש  בעלותכרגע אנחנו בכל  .את זה

מאמינים שכאשר נגמור את המשא ומתן עם כדי לעמוד בשלישוני.  מימון

חייבים להוציא רשות המים זה ילקח פנימה ונוכל למחוק את הערבות. כרגע 

מיליון  2.8נדרשים לערבות של יש חלק יחסי שלנו בתוך כל הערבות,  לדרך.

 שקל.

הגובה של הערבות הרבה פחות מאחוז המניות שלנו. ההתחשבנויות בתוך  :אוריון צור

 , לנו יש יותר מניות מהשימוש שלנו בפועלש נעשות על פי השימוש"המט

מיליון שקל. ערבות על  40על פרויקט של  2.8. הדרישה מאיתנו היא במט"ש

מכתב אינדיקטיבי מבנק. יש שנה,  12המט"ש. כרגע לנלקחת ע"י הלוואה ש

להעביר שפכים  בעצם, מכסהמה שנדרשים לאשר כמליאה את הערבות. 

האישור  אין סיכון אמיתי.-כנראה שלא נקים מט"ש משלנו בתוך המט"ש. 

 שלנו ילך למשרד הפנים ורק אז עובר להפעלה.

 על מה זה יושב? :מזרחי אפרת

אם הם לא יעמדו בתשלומים הבנק רשאי  .יותר משיעבודהרבה שווה ערבות  :בן עמי ג'קלין

  . ולפדות אותם לבוא

 אז אנחנו שקטים עם זה? קרן מאיר:

 כן. קיסריה נותנת ערבות, חדרה נותנת ערבות, פרדס חנה נותנת ערבות. איתי ויסברג:
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 , רק הם מביאים את השפכים?16%רק הישובים שיש להם מניות, לנו יש  ג'קלין בן עמי:

 כן אוריון:צור 

 אם לא היה לנו מניות היינו משלמים יותר? :בן עמי ג'קלין

 לא, הם היו צריכים להסכים לקבל. איתי ויסברג:

לא משנה אם יש לנו בכל מקרה אנחנו משלמים. לא קשור לתשלום, אנחנו  ג'קלין בן עמי:

 האם אני בעלים ומשלמת פחות?או אין לנו מניות. 

 .טיפוליצא פחות כי פחות צורכים  איתי ויסברג:

 ., זה המשמעות של זהזו חברה עירונית משותפת צור אוריון:

מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות בנקאית עבור בנק מרכנתיל  -ההחלטה  :ויסברג איתי

בקשר עם החלק היחסי של המועצה   ₪ מיליון 2.8דיסקונט  בסכום של 

בנוגע להלוואת בנק מרכנתיל דיסקונט לתאגיד ביוב מי חדרה עבור מעבר 

 תאגיד הביוב לרמת טיהור שלישוני

 הצבעה: 

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנע:

 

מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות בנקאית עבור בנק מרכנתיל דיסקונט  – 27החלטה מס' 

בנק מרכנתיל  בקשר עם החלק היחסי של המועצה בנוגע להלוואות ₪מיליון  2.8 בסכום של

 דיסקונט לתאגיד ביוב מי חדרה עבור מעבר תאגיד הביוב לרמת טיהור שלישוני

 

 אישור הסכם תרומה להנצחה+הקמת קרן.10

 נושא עדת השימור החליטה להסדיר אתושובמליאה הקודמת עדכנתי  איתי ויסברג:

  ששלחנו אמור לעשות סדר בזה.. ההסכם להנצחה התרומות

 רמות להנצחה, דברים לתועלת הציבור. 3נתנו 

עודית. הקרן תחזיק גם את הכסף ירוצים שהתרומה תכנס לתוך קרן יאנחנו 

שמי שכבר שנים קדימה. כך נדאג  10של ההקמה וההתקנה וגם תחזוקה 

 לתקופה ארוכה.שאר ימנציחים אותו י

 כמה אחוזי אחזקה? לי זה משהו פתוח.הדבר היחיד שחסר  :מזרחי אפרת

כמה עולה  חישוב תחזוקה לעשר שנים. בקטלוג כתובכל פריט נעשה לו  :ויסברג איתי

 מקבלת.המשפחה רואה מה היא  .הקמה, רכישה ותחזוקה

 הצבעה: 

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנע:

 

 מליאת המועצה מאשרת פתיחת קרן לתחזוקת מתקנים שיוקמו לצורך הנצחה – 28החלטה מס' 
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 . הצעה לסדר היום של חבר המועצה שניר שבתאי11

לאחר שיצא  ביקש להעלות בקשה לסדר היום שבתאי שנירחבר המועצה  ניצן מחנאי גרמן:

 זימון ולכן זה לא נמצא בזימון.

מציג את ההצעה לדיון, מצביעים אם לדון מה ששניר עכשיו עושה, הוא  איתי ויסברג:

 ואם רוצים לדון מצביעים על ההחלטה.

היועמ"ש צריך ליידע חבר מועצה את הזכויות שיש לו. אני לא ידעתי שיש  שניר שבתאי:

לי זכות לדבר על ההצעה שלי לפני שדנים בה למשך עשר דקות. בדקתי את 

 מקריא מהחוק לגבי הבאת הצעה לסדר היום.זה, 

שום תקנות יהתחייבות המועצה לימקריא את ההצעה לסדר היום: 

הבטיחות לרחוב ימי בנימינה בהתאם לאמור בשתי חוות דעת מקצועיות ) 

 .יום מישיבה זו 60שקיימות לפי דברי ראש המועצה מועדת תחבורה ( תוך 

כאשר כתבתי את ההצעה הסיבה שאני מציע מעלה את ההצעה הזאת היא 

בבעיות  עת והפרוטוקולים ולא ראיתי טיפולאת חוות הד זה אחרי שראיתי

ההצעה אם נעלה אותה לדיון תהיה לא  ברחוב ימי בנימינה.התנועה 

על ההתנגדות אמרו לי נהדברים שבעקבות נכתבה רלוונטית משום שהיא 

להצעה הקודמת. אני ביקשתי חוות דעת מקצועית על רחוב ימי בנימינה 

יו לדיון לא תהיה רלוונטית אלא אם יש עוד ולכן גם אם נעלה אותה עכש

 השגות ועוד חוות דעת ואז אשמח שנמשיך לדון בהצעה.

ה רועדות תחבו 2כר של קניון של ויש ייש חוות דעת שמדברת על הכ

שבעצם מתייחסות לאותו רחוב. ברור לי שהועדות מקצועיות, לא בא 

 המועצה.של המתמשך טיפול לועדה אלא ובטענות למהנדסת ול

 3עברו היתה ישיבה ביוני הדרך היא להגיד אנחנו מטפלים בזה ולטפל בזה. 

תאונות, יש פה משהו לא תקין ואני  2חודשים ועדיין לא טופל והיו עוד 

, לתושבים בתור חבר מועצה לא מבין איך אנחנו מציגים את זה לציבור

 .שמפחדים

 ?האם אתה מעלה את ההצעה שלך לדיון איתי ויסברג:

 אם תקבלו אשמח לשנות את הנוסח. שניר שבתאי:

 דיון בהצעה מתוקנת? איתי ויסברג:

 כן שניר שבתאי:

 בהצעה המתוקנת? בנושא שהעלה שניר.מי בעד לדון  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 
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רוצה אתה אומר שהנוסח שהצעת לא מעודכן אני דנים בהצעתו של שניר.  איתי ויסברג:

, אח"כ הפורום יתייחס איזה מה נעשהלעדכן ניתן למהנדסת ש

 מציע ואם יהיה מקובל נצביע על זה.הצעות/תיקונים הוא 

מערכתי. מאוד קשה להתייחס לנושא נקודתי. שאתה מעלה הוא נושא ה שרון פישמן:

 שהמועצה ואגף הנדסה יכולה להגיד בחטף על הרבה מאוד פעולות

יש יש תכנית של שבילי אפניים. גבעת חן.  ,שכונות, הדריםמקדמים. תכנון 

תכניות גדולות שמתקבלות בכדי לקדם הליכתיות. תכנית המתאר 

 הליכתיות לרכבת. שיבטיחושמדברת על מנגנונים 

עם האמא של הילדה  פגישה איתיפעם ראשונה שהנושא הועלה, היה 

 רשות תמרור מתכנסת פעם ברבעון,  ., בחמישי לנובמברשעשתה תאונה

בצע הוחלטו דברים ל נידון באריכות לנובמבר, 27הנושא עלה לדיון ב

. חלק בוצעו, חלק בכיכרות, מסתכלים מערכתית על כל מערך התנועה

. בנוסף בטיפול מבדיקה שלי הבוקר אמור להתבצע בימים הקרוביםעדיין 

 תושבים.מיילים שהגיעו מ היו עוד

 השני.יום תמרור אחר ומחר יוצב מעדכנת שהוצב ה י גרמן:ניצן מחנא

כרות לא נעשה פסי יבכ :הדברים שהתחילו לבצע ויבוצעוסוקרת את  שרון פישמן:

האטה, כן נתמרר אותם. נבדקו אמצעים למיתון תנועה, לא מאושרים 

 בישראל. 

ביקשתי מיועצת תנועה לעשות חוות דעת. יועץ משטרה, האם הוא יכול 

לבדוק אם יש המלצות נוספות. נידון בועדה ביוני. כולם הציגו את דעתם. 

רלב"ד לבקש נתונים להוחלט שמעבר למה שנעשה אין מה לעשות. פניתי 

, אם יהיה משהו א מוכנים. ברגע שיהיה יבחן לעומקסטטיסטיים, עדיין ל

 ר לעשות נחליט ברשות ונוציא לביצוע.שאפש

 אין דברים שהמועצה יכולה לעשות? קרן מאיר:

בישיבה החלטות של ועדת תמרור. התב"ר שאישרת לשים שלט בכביש זה  איתי ויסברג:

 החלטות כאלה.כל מיני הוא לממש הקודמת 

בקשה ליד הכניסה.  50נשלחה בקשה לנתיבי ישראל, להוסיף שלט של  שרון פישמן:

 שעברה.

כל הדברים האלו נעשו נקודתית לגבי ימי בנימינה, בנוסף לזה ראייה 

ההירכייה היא הולכי רגל, מרחבית שמדברת על להפוך את הפרמידה: 

 תחבורה ציבורית ואוטו פרטי. רוכבי אפניים,

להסיר את הפרסומים של המועצה והמתנ"ס ממליצה לחשוב בנוסף,  קרן מאיר:

 מהכיכר הזו.

 ההצעה תיבחן. שרון פישמן:

 .תושביםוהדאגות של החשש העבודה שנעשתה לבין פער מאוד גדול בין יש  אביטל תבור:

מלאה של כל מה נתתי סקירה נפגשתי עם כל קבוצת התושבים בזום  שרון פישמן:

 שבוצע.

 יש פערים בין מה שהם מרגישים.כנראה עדיין  אביטל תבור:

 מציעה?מה את  איתי ויסברג:
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. שראש חודש ולא תוך חודשייםההמלצות של ועדת תמרור יושלמו תוך ש אביטל תבור:

האלו  הפעריםהמקום של את  ראותפגש עם התושבים כדי ליהמועצה י

יבחן את הפערים הקיימים של המלצות ועדת  – בתחושות ובדאגות שלהם

תמרור לבין תחושות התושבים ובמידה וקיימים פערים יגיעו שוב לוועדת 

 התמרור.

לדעת שנעשים  התושבים צריכים. לתקשר את זה להוסיף ברגע שזה נעשה  אפרת מזרחי:

 שם היום הסדרי האטה.

 מקבל את ההצעה של אביטל?, אתה שניר איתי ויסברג:

מודע יום. שמח את ההעלה לדיון של הנושא הזה.  30לוקח את ההצעה ל שניר שבתאי:

כשאנחנו , חברי מועצה, מעלים הצעה לסדר היום היא למה ששרון עושה, 

ולא באה בטענות לאף אחד ומופנת לעומד בראשה  לכלל המועצההצעה 

 מכם.

תושב קורא ש יךשמח על הסקירה ששרון עשתה, מראה את ההבדל בין א

מסויימת וסדורה . מבין שכן יש תכנית מתמסויי ומסיק מסקנהפרוטוקול 

. משאיר את ההצעה שלי כמו שאני מקווה שתיצור פה מצב יותר בטיחותי

 שהיא.

 .ויראה מה הם חושבים כן חשוב שאיתי ייפגש עם התושבים אביטל תבור:

 הייתי רוצה שיהיה בזמן, אביטל מטפלתאם מקובל עליך ההצעה שמעלה  איתי ויסברג:

 יום, במגבלות הסגר. 30כ

 יום במידה וניתן יהיה במגבלות הסגר והקורונה. 30מבקשת לתקן , שה  ניצן מחנאי גרמן:

המלצות ועדת תמרור בנוגע לימי בנימינה יושלמו תוך הצעת החלטה:  אביטל תבור:

ראש המועצה ייפגש עם תושבים כחודש במגבלות הקורונה, בנוסף 

ישקול העברתם לדיון נוסף בועדת במידה וקיימים פערים ומוטרדים 

 תימרור

 .יתוקשרואפרת ביקשה להוסיף בסוף שהמסקנות  איתי ויסברג:

 מי בעד הצבעה המשותפת?

 הצבעה: 

 8בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

המלצות ועדת תמרור בנוגע לימי בנימינה יושלמו  כי מליאת המועצה מאשרת – 29מס' החלטה 

ראש המועצה ייפגש עם תושבים מוטרדים ובמידה וקיימים תוך כחודש במגבלות הקורונה, בנוסף 

 פערים ישקול העברתם לדיון נוסף בועדת תימרור
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רוצה לומר על מחלקת חינוך וכל עובדי המועצה, על כך שהיסודי התחיל  אביטל תבור:

צורה מדהימה. להודות לכולם. בנפתחה מערכת החינוך  1/9לעבוד. ב

בעיקר למי שנושא בעול ביום יום הצוותים החינוכיים. עובדים מאוד קשה. 

 תודה רבה להם. מקבלים פידבקים מדהימים מהורים.

 כולנו מצטרפים לברכות איתי ויסברג:

  

 

 

 

 

 

  בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

                                                                                              

 איתי ויסברג                          ניצן גרמן מחנאי      

 ראש המועצה                                     מנכ"לית המועצה                                                              

 

  


