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   מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימ ה 
   ביום שלישי  י"ז אלול תשע"ח  28 אוגוסט  2018 

 
 

נוכחים:  אריה פכטר, אפרים ז'ילוני, שמואל ישראל, ינקלה פרידמן, מזל שאול,  
יובל בן בסט, דוד זבלונוב, אלי פלוריזדה,  יעל מידן ברק,  אורי תנעמי.  

 
חסרים :  לרנר משה . 

 
הישיבה התחילה בשע ה  18:15 
הסתיימה בשע ה              19:10 

 
 

על סדר היום: 
1. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מהמ ניין מס' 07/18  מיום 19.06.18.)מצ"ב( 

2. אישור הגדלת תב"ר מס' 576  בניית אגף ושיפוץ בית ספר יוספטל בתוספת 
של 1.5 מיליון ₪, סה"כ התב"ר יהיה על סך 8,500,000  ₪. השתתפות משרד 

החינוך 5.2 מיליון ₪.     
3. אישור הגדלת תב"ר מס' 590  לשיפוץ אולם ספורט בית ספר השבעה  

בתוספת של  800.000 ₪ סה"כ התב"ר על סך של  1,600,000 ₪ .המציע נפסל  
ע"י היועמ"ש. המועצה תאשר/ לא תאשר אם לנהל משא ומתן עם המציע  

השני . 
4. אישור תב"ר מס'  595  על סך של  900,000 ₪ לריבוד וקרצוף רחובות פנחס 

ספיר, בן צבי ו –  3 חניונים. 
5. אישור הגדלת תב"ר מס' 575  כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך בתוספת של 

120,000 ₪ סה"כ התב"ר יהיה  270,000 ₪ . משרד החינוך מממן 30,000 ₪ 
לכל כיתה והמועצה מממנת 7,000 ₪ לכל כיתה. יש לנו הרבה ילדים עם  

לקויות שמיעה. )סה"כ  5 גנים 14  כיתות( . 
6. אישור תב"ר מס'  596  על סך של  500,000 ₪ עבודות ביישוב. מצ"ב רשימת 

האתרים. כל תב"ר מאושר ע"י משרד הפנים לפני ביצוע. נבחן בכל  
ההיבטים ע"י משרד הפנים. 

7. אישור תב"ר מס'  597  על סך של  150,000 ₪ לתכנון צמתים. קפלן/כצנלסון,       
קפלן/ויצמן.  105,000  ₪ ע"ח משרד התחבורה ו-  45,000 ₪ ע"ח המועצה . 

8. אישור החלטת ועדת הקצאות להעברת קרקע ומבנה )מעון יפה( לויצו בתום  
הזמן הדרוש ופרסום בשני עיתונים. המשך התהליך והעברה לאישור משרד 

הפנים. מצ"ב הסכם ההתקשרות . 
9. אישור תבחינים של תמיכות לשנת  2019. מצ"ב הרשימה ע"ב שנה שעברה. 

10. אישור הנחה של 5% בארנונה לחיילי מילואים )ע"פ תקנות והסדרים(. 
11. הגדלת תב"ר מס'  580 לשיפוץ המקווה של הגברים בסכום של  100,000  ₪. 

סה"כ התב"ר יעמוד על  500,000 ₪ . 
12. אישור חוזה אישי למנהל מחלקת הפיקוח משה ישי )30%-40%(. עבר מכרז. 

הדרוג על בסיס אישור משרד הפנים וטבלאות שכר קבועות . 
 



 
 

13. מינוי הגב' ליטל יעקובוביץ עו"ד, יו"ר  ועדת ערער למיסים . 
14. שונות . 

  
אריה פכטר:  
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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מהמניין מס' 8/18 .נעבור תחילה לשאילתות.   
 

שאילתה מס' 1  –  אורי תנעמי      
עבודות חשמל תאור ה -   ברחבי הישוב מתבצעות עבודות חשמל לתאורה מה סכום  

התב"ר ומי מבצע את העבודה  ? 
 

אריה פכטר :    
עבודות החשמל והתאורה הנעשות ברחוב ז'בוטינסקי ושדרוג הרחוב נעשות ע"י  

הקבלן שזכה במכרז יכימוביץ סוויסה בע"מ.   
התב"ר  לשדרוג הרחוב הוא 589 שאושר ע"י המועצה על סך של  6,250,000  ₪ ושדרוג  
התאורה ברחוב בן גוריון והרחובות הניצבים הוא תב"ר  587 שאושר במועצה על סך  

של 2,500,000 ₪ החברה שזכתה במכרז היא חברת זיק חשמל בע"מ . 
 

אורי תנעמי :  
אני לא הוזמנתי לוועדת מכרזים . 

 
יורם אורבך :  

פעם אחת היה פיספוס והתנצלנו בפניך ופעם הוזמנת ולא הופעת . 
  

שאילתה מס' 2  –  אורי תנעמ י 
גני ילדים  – הגיעו אלי טענות הורים כי יש בחלק מגני הילדים 40 ילדים. מה התקן  
לכיתת גן ? מה המשמעות לצוות הגן  כאשר מספר הילדים מגיע לכמות כזו? והאם  

יש אישור לכך ע"י משרד החינוך או משרד העבודה והרווחה  ? 
 

אריה פכטר :   
אורי, התקן לכיתת גן הוא 35  ילדים באישור מיוחד של הגננת  ויידוע של משרד  

החינוך ניתן לחרוג מתקן זה.  יש לנו גן אחד החורג מהתקן והוא מונה 40 ילדים זאת  
באישור צוות הגן ובשיתוף המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך. להורים  
בגן זה ניתנה האפשרות לעבור לגן עם מספר ילדים העומד בתקן המקובל אך הם  

בחרו להישאר בגן זה . 
 

אורי תנעמי :  
אם זה באישור משרד החינוך אז אפשר לראות את האישור הזה ? 

 
אריה פכט ר : 

 
תיגש לאילת והיא תראה לך את האישור . 
נעבור להצעה לסדר היום של אורי תנעמי .

 
 
 
 
 
 



 
 
 

הצעה לסדר יום :  
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1. בהתאם להצעות לסדר היום אבקש להוסיף את הרחובות הבאים :  
א. כצנלסון  – קרצוף וסלילה של כל הרחוב כולל תיקון המדרכות וטיפול  

בניקוז ותאורה . 
ב. בן גוריון  –  קרצוף כביש בן גוריון לכיוון רחוב הרימון כולל הרימון  

ורחבת החנייה. 
ג. היסמין –  קרצוף וסלילה ביצוע תאורה ותיחום הכביש באבני שפה . 

ד. יצחק שדה  – קרצוף וסלילה.   
 

אריה פכט ר : 
לגבי רחוב כצנלסון לא ייעשה כלום בשלב זה. ברחוב בן גוריון מחליפים את כל  

המדרכות תאורה וקרצוף. היום התחלנו את העבודות לשדרוג רחוב ז'בוטינסקי . 
 

אורי תנעמי :  
לגבי רחוב בן גוריון לך ותראה את העבודה שם. אני טוען שאם כבר עושים אחרי כל  

כך הרבה שנים עבודות צריך לעשות אותן על פי תוכנית . 
 

שמוליק ישראל  : 
אורי אתה חושב שאנו עובדים בלי תוכניות  ? 

 
אורי תנעמי :  

לא פעם ביקשתי לראות תוכניות.   
 

שמוליק ישראל :  
תבוא אלי ותראה את התוכניות . 

 
אורי תנעמי :  

אני לא צריך לבוא אליך, אתם צריכים להביא את התוכניות לישיבת המועצה כדי  
שנראה אותן.   

 
אריה פכט ר : 

כאשר המועצה יוצאת למכרז כתוב במכרז פירוט התוכניות וכך יודעים בדיוק מה  
עושים. לא יוצאים למכרז בלי תוכנית . 

 
מזל שאול  : 

אף אחד לא אומר שאין תוכניות. אבל לא כל אחד שיושב בועדה רואה את המכרז.  
אותי למשל התחילו להזמין רק לאחרונה אף לא השתתפתי בוועדת מכרזים. 

 
יעקלה פרידמן  : 

היית עסוקה בוועדות אחרות . 
 

מזל שאול :  
כחברת הנהלה ועד היום חברה בקואליציה מן הראוי היה שהוזמן לוועדות. 

 
 
 



 
 

ינקלה פרידמן  : 
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מה קרה פתאום ?  10 שנים את יושבת כחברת מועצה שתי קדנציות, אף פעם לא  
התעניינת מה קורה לא שאלת כלום ולא העלית אפילו שאילתה אחת . 

 
מזל שאול :  

לא מכבודי לענות לך. היות ולא כולם יושבים בוועדות אני מבקשת להעביר 
כמדיניות שבישיבות מועצה יביאו תוכניות לעיון.  

 
שמוליק ישראל :  

עד היום את אישרת את כל הדברים בישיבות המועצה ללא כל שאלה . 
 

מזל שאול  : 
נכון אני אישרתי . 

 
שמוליק ישראל  : 

אז מה קרה פתאום קיבלת לקראת הבחירות אהרה.   
 

ינקלה פרידמן :  
10 שנים את יושבת בשקט, אף פעם לא הגשת שום שאילתה ויתרה מכך את רושמת  

פוסט ומציינת כי אריה פכטר הוא יו"ר הועדה בוועדה המחוזית באור יהודה.  
לידיעתך הועדה המחוזית יושבת בת"א ואריה אף פעם לא היה יו"ר הועדה. זה לא  

פעם ראשונה שאת משקרת. 
 

מזל שאול :  
פה זה דמוקרטיה וזכותי לומר כל מה שארצה. אני לא צריכה את הכבוד שלך.    

 
אריה פכט ר : 

ינקלה מספיק אם זה, הקדנציה הזו נגמרה אך אין ספק שכל חבר מועצה יכול  
להיות שותף באחת הוועדות המתקיימות במועצה. 

 
מזל שאול  : 

מעבר לזה אני חושבת שמן הראוי להביא לישיבות מועצה את התוכניות על מנת  
שכל חברי המועצה יהיו מודעים להן . 

 
ינקלה פרידמן :  

איפה היית 10 שנים למה אז זה לא עניין אותך  ? 
 

מזל שאול :  
אני מבינה שמאוד קשה לכם עם הבחירה שלי שעשיתי אך אני מבינה אתכם. 

 
אריה פכט ר : 

תהי רגועה מזל זה לא קשה לנו כלל.   
 

יובל בן בסט :  
אני  חושב שכל הדיון הזה מיותר ואפשר להמשיך הלאה.   

 
 
 



 
 

אריה פכט ר : 
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אורי, לגבי העבודות ברחוב הרימון והחנייה ליד אני רוצה לעדכן כי הגשנו קול קורא  
לגבי כל הגבעה שם וכשנקבל אישור ומימון נפתח אז את כל האזור הזה . 

 
יעל מידן ברק  : 

אבל זו קרקע פרטית . 
 

אריה פכט ר : 
זו לא קרקע פרטית . 

 
אלי פלוריזדה :  

לצערי אני צריך ללכת וברצוני להודיע כי כל החלטה שתתקבל ע"י חברי לקואליציה  
אני איתם. שתהיה שנה טובה לכולם.    

 
אורי תנעמי :  

בזמנו שאלתי שאילתה בנושא עצי הפיקוס שעקרתם מגן השבעה ושתלתם אותם  
בגבעה ברחוב הרימון. כל העצים התייבשו. גם אז אמרתם שזה יהיה פארק ועכשיו  

אתם רוצים לעשות שוב פארק? . 
מה שאני מבקש שאם אתה עושה את רחוב בן גוריון עד הכיכר שתמשיך עם הפיתוח  
עד החנייה היות והאזור שם מאוד מוזנח וכשהיה קול קורא תמשיך לפתח את שאר  

הסביבה . 
 

אריה פכט ר : 
אורי, תן לי להסביר לך : א. זה לא אנ חנו שהעתקנו את העצים לגבעה מי שעשה  

זאת זה היזם של השדרה הירוקה שקיבל אישור קק"ל לעשות זאת. כמו כן זה נכון  
שהעצים התייבשו . 

 
אורי תנעמי :  

מי יהיה אחראי על הנזק שנגרם לעצים ? 
 

אריה פכטר : 
אורי לצערי אין לנו שליטה על זה. גם ברחוב הרימון וגם ביסמין אנחנו  עושים  

תאורה חדשה. ברחוב היסמין מקרצפים וסוללים. ברחוב יצחק שדה התאגיד משפץ  
את צד הכביש בו בריכות הביוב גבוהות . 

 
אורי תנעמי :  

מה לגבי רחוב כצנלסון? מה עם הניקוז ברחוב הזה? 
 

אריה פכט ר : 
בשלב זה אנו לא עושים דבר ברחוב כצנלסון . 

נעבור עתה לנושאים שעל סדר  היום . 
 

סעיף מס' 1  : 
אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 7/18 מתאריך 19.06.18  . 

 
 
 
 



 
אריה פכט ר : 
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האם יש למשהו הערות  על הפרוטוקול ?  
 

                                                     החלטה  : 
      פרוטוקול מישיבת מועצה  מס' 7/18 מתאריך  19.06.18  אושר פה אח ד  

                         
סעיף מס' 2 :  

אישור הגדלת תב"ר 576 בניית אגף ושיפוץ יוספטל בתוספת של 1.5 מיליון. סה"כ  
התב"ר  יהיה על סך 8.5  מיליון ₪. השתתפות משרד החינוך  5.2 מיליון ₪ ממשרד  

החינוך . 
 

מזל שאול :  
אני רוצה לדעת למה אנו מגדילים את התב"ר הזה? 

 
אריה פכט ר : 

במהלך העבודות התגלו כמה דברים שנאלצנו לעשות . 
 

שמוליק ישראל :  
כשהתחלנו לעשות את השיפוץ נפל הגג ונאלצנו להחליף אותו . 

 
אריה פכט ר : 

אני אתן פירוט של כל תוספת העלויות מעבר לאומדן שניתן :  
פירוק סככה 40,950 ₪ , צביעת חזיתות ביה"ס הישן 134,550 ₪ , נקודות תקשורת  

87,750 ₪ , החלפת מעקות קיימים 76,050 ₪, עדכון לוחות חשמל 56,160 ₪,  
החלפת ריצוף משתלבות 35,100 ₪ , החלפת משתלבו ת חזית יצחק שדה  45,630 ₪,  

חלונות אלומיניום אגף מנהלה קיים 40,950 ₪, מסתורי מזגנים 70,200  ₪, גדר בטון  
לחזית רח' חנה סנש 204,750 ₪. סך כל העלויות הוא  1,696.034 ₪ . 

 
אורי תנעמי :  

מהו האומדן כולו  ? 
 

אריה פכט ר : 
האומדן היה בסביבות 10 מיליון ₪ . 

 
מזל שאול  : 

אז יש פה חריגה . 
 

שמוליק ישראל  : 
אבל אושר תב"ר רק על שבע מיליון ₪ . 

 
אריה פכט ר : 

יש פה חריגה של 1.6 מיליון ₪ מי שמתנגד שיצביע נגד.   
מי בעד אישור התב"ר ירים ידו . 

 
                                                

 
   

                                                    החלטה :   



אישו ר הגדלת תב"ר 576 בניית אגף ושיפוץ יוספטל בתוספת 1.5 ₪                                                
אושר פה אח ד 

 
סעיף מס' 3 :  
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אישור הגדלת תב"ר 590 לשיפוץ אולם ספורט בית ספר השבעה בתוספת של 
800,000 ₪ סה"כ התב"ר יהיה על סך 1.6 מיליון ₪. המציע הראשון נפסל ע"י  
היועמ"ש. המועצה תאשר/לא תאשר אם לנהל משא ומתן אם המציע השני.    

 
אריה פכט ר : 

יצא מכרז לשיפוץ אולם הספורט בבית ספר השבעה. הגישו שני מועמדים. הראשון  
נפסל ע"י היועמ"ש והמועמד השני הגיש הצעה שהייתה גבוהה ב  – 40%  מעל  

האומדן. היועמ"ש אישר לנהל משא ומתן עם מגיש ההצעה השנייה על מנת שירד  
במחיר. לנו יש אפשרות להגיע אתו עד ל  –  15%  מעל האומדן . 

מי בעד אישור הגדלת התב"ר ?     
 

                                                          החלטה   
אישו ר הגדלת תב"ר 590 לשיפוץ אולם ספורט בית ספר השבעה על סך של 800,000  

₪ אושר ברוב קולות . מזל שאול מתנגדת . 
 

אריה פכטר : 
מי בעד לנהל משא  ומתן עם הזכיין השני  ? 

 
אורי תנעמי  : 

אני נמנע ומבקש  אישור היועץ המשפטי . 
 

אפרים ז'ילוני  : 
המועצה תנהל איתו משא ומתן בהתאם לכללים ולחוק. אם זה 10% או  15% זה לא  

משנה זו תהיה החלטת המועצה.   
 

אריה פכטר  : 
בנוסף לזה הכל יהיה בהתאם להמלצת היועמ"ש. 

 
                                                       החלט ה 

ניהול  משא ומתן עם הזכיין השני אושר ברוב קולות . אורי תנעמי נמנע . 
 

סעיף מס' 4 :  
אישור תב"ר 595 על סך  900,000 ₪ לריבוד וקרצוף רחובות פנחס ספיר,יצחק בן  

צבי ו - 3  חניונים.   
 

אריה פכט ר : 
המדרכות והתאורה הוחלפו ברחובות האלה אך הגענו למסקנה כי מצב הכבישים  

בכי רע ולכן הוחלט שצריך גם לרבד ולקרצף . 
 

יעל מידן ברק  : 
מתי מתחילות העבודות בפנחס ספיר  ? 

 
 
 

שמוליק ישראל  : 
בתחילת אוקטובר נתחיל את העבודות שם. 



 
אריה פכט ר : 
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מי בעד אישור התב"ר ירים ידו . 
 

                                                    החלט ה 
אישו ר תב"ר 595 על סך  900,000 ₪ לריבוד וקרצוף רחובות פנחס ספיר ובן צבי              

ו  – 3  חניונים אושר פה אחד . 
  

סעיף מס' 5 :   
אישור הגדלת תב"ר 575 כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך בתוספת של 120,000 ₪.  
סה"כ התב"ר יהיה 270,000 ₪ . משרד החינוך מממן 30,000 ₪ לכל כיתה והמועצה  

מוסיפה  7,000 ₪ לכל כיתה. יש הרבה ילדים עם לקויות שמיעה . 
   

אריה פכט ר : 
תב"ר 575 אושר ע"ס של 150,000 ₪ ואנו מבקשים כיום להגדילו בעוד  120,000  ₪  

.התב"ר יעמוד על סך של 270,000 ₪ . 
 

יעל מידן ברק :  
מה זה כיתות אקוסטיות ?. 

 
יובל בן בסט :  

אלו גנים מיוחדים לילדים עם לקויות שמיעה שיש בהם מערכות מיוחדות לשמע . 
 

אריה פכט ר : 
משרד החינוך מממן את הפרויקט ב  – 30,000  ₪ עבור כל כיתת גן והמועצה מוסיפה  

עוד 7,000 ₪ עבור כל כיתה . 
מי בעד אישור הגדלת התב"ר ירים ידו . 

 
                                                        החלטה  : 

אישור הגדלת תב"ר 575 בסך של  120,000  ₪ לכיתות אקוסטיות אושר פה אחד.  
 

סעיף מס' 6  : 
אישור תב"ר 596 על סך  500,000 ₪ עבודות ביישוב. מצ"ב רשימת האתרים. 

 
אריה פכטר : 

יש עבודות יזומות ביישוב שצריך לעשות אותן כמו תיקון מדרכות שקיעת מרצפות  
וכד'.  

 
מזל שאול :  

בד"כ תקציב שיפוצים צריך לצאת מתקציב המועצה השוטף ולא מתב"ר. 
 
 
 
 
 
 
 

אריה פכט ר : 



יש לי תקציב של המועצה ואני רוצה לבצע אי אלו שיפוצים אז עדיף לי  לעשות זאת  
באמצעות תב" ר דבר שהחוק מאפשר לי ולהשאיר את התקציב לדברים אחרים כמו  

לעזור לקשישים, לעזור לאקי"ם ועוד . 
 

מזל שאול :  
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אני מבינה את השיקול ומסכימה אתו, אבל התייעצתי ואני יודעת ששיפוצים מהסוג  
הזה צריכים להיות מהתקציב השוטף . 

 
משה אלזרט :  

כל תב"ר הולך לאישור משרד הפנים והם בו דקים. אם הם מאשרים את התב"ר אז  
זה בסדר . 

 
מזל שאול :  

יש אישור ? אתה אומר שזה הולך למשרד הפנים. 
 

משה אלזרט :  
מזל תקשיבי שוב להסבר שלי על מנת שתביני, אחרי שחברי המועצה מאשרים את  

התב"ר זה עובר לאישור משרד הפנים אם כל ההסברים הדרושים ואם משרד הפנים  
רואה לנכון לאשר הוא מאשר את התב"ר.   

כל הת ב"רים שאישרת עד היום בישיבות המועצה כולם אושרו ע"י משרד הפנים.   
 

מזל שאול :  
כבר קרו מקרים . 

 
משה אלזרט  : 

עד היום לא קרו לנו מקרים כאלה כל התב"רים אושרו ללא יוצא מן הכלל. 
 

אריה פכט ר :   
מי בעד אישור התב"ר ירים ידו . 

 
יעל מידן ברק :  

אני לא מצביעה בעד ומבקשת אישור היועץ המשפטי . 
 

מזל שאול :  
גם אני מתנגד ת 

 
יעל מידן ברק :  

אני מצביעה בעד על דברים שהם חוקיים . 
 

אריה פכט ר : 
מה שלא חוקי משרד הפנים לא יאשר כך שאין כל בעיה עם זה . 

 
מזל שאול :  

אני לא מצביעה על משהו שיש עליו דילמה . 
 
 
 
 

אריה פכט ר : 
על איזה דילמה את מדברת? 



 
שמוליק ישראל :  
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לידיעתך, משרד הפנים בודק כל דבר בציציות ולא מאשר סתם. 
 

אורי תנעמי :  
אני בעד אישור התב"ר רק על פי המפורט ברשימת האתרים . 

                                              
                                             החלטה  : 

אישור תב"ר 596 ע"ס 500,000 ₪ עבודות ביישוב אושר ברוב קולות . 
מזל שאול ויעל מידן ברק התנגדו. אורי תנעמי אישר רק על פי המפורט ברשימה  

המפורטת ועד לסכום התב"ר . 
 

סעיף מס' 7  : 
אישור תב"ר 597 על סך  150,000 ₪ לתכנון צמתים קפלן/כצנלסון, קפלן/ויצמן.  

105,000 ₪ מימון משרד התחבורה,  45,000 ₪ השתתפות המועצה . 
  

אריה פכט ר : 
יש בעיה  גם ברחוב ויצמן וגם ברחוב כצנלסון עם זרימת התנועה ואנו מבקשים עוד  

לפני קבלת ההיתר לפינוי בינוי קפלן לעשות את התכנון לצמתים אלה . 
מי בעד אישור התב"ר ירים ידו . 

 
                                            החלטה :        

תב"ר 597  על סך 150,000 ₪ לתכנון הצמתים א ושר פה אחד.   
 

סעיף מס' 8 :  
אישור החלטת ועדת הקצאות להעברת קרקע ומבנה מעון יפה לויצו . 

 
אריה פכט ר : 

הוחלט להעביר את מעון יפה לויצו . 
 

יעל מידן ברק :  
זה ברשות המועצה  ? 

 
אריה פכט ר : 

היום זה ברשות ויצו . 
 

אורי תנעמי  : 
מה היה עד עכשיו  ? 

 
יורם אורבך :  

זה היה בבעלות המועצה ואחרי שנה הגענו למסקנה שאנו לא יכולים לנהל את  
המעון והצענו את ניהול המעון לויצו.  

 
 
 
 
 

אריה פכט ר :   
היום על מנת להעביר את המעון לויצו אנו צריכים לאשר את ההקצאה להעברת  

הקרקע והמבנה . 



 
יורם אורבך :  
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הכל  נעשה על פי נוהל משרד הפנים . 
 

יעל מידן ברק :  
מה התוקף של זה ?   

 
יורם אורבך :  

התוקף הוא ל –  20 שנה . 
 

יעל מידן ברק :  
הם חייבים לעמוד בסטנדרטים מסוימים.   

 
אריה פכט ר : 

בוודאי, הם תחת פיקוח של משרד הכלכלה ויש להם סמל של משרד התמ"ת. 
 

יעל מידן ברק :  
אז המועצה לא תהיה אחראית יותר על המעון  ? 

 
אריה פכט ר :   

לא, זה יהיה באחריות ויצו והיות ואני חושב שויצו זה גוף רציני אז אני בטוח שבכל  
ילך כשורה . 

 
יעל מידן ברק :  

לכמה שנים  ההקצאה הזו ? 
 

אריה פכט ר : 
לתקופה של 24 שנה . 

 
אורי תנעמי  : 

למה לכבול אותנו לתקופה כזו ארוכה . 
 

יורם אורבך  : 
זה דבר מאוד רציני אי אפשר לדבר כבד כזה לתת לתקופה של שנה אלא לתקופה  

של 25 שנה . 
 

יובל בן בסט :  
מבחינה כספית זה יהיה אותו הדבר ? 

 
אריה פכט ר : 

בוודאי, יש למעון סמל התמ"ת . 
 
 
 

  ......
 
 

אורי תנעמי :  
אני מתנגד היות וההסכם לא הגיע בזמן ולא הספקתי לקרוא אותו. דבר שני אני  

חושב שזה הסכם לא טוב היות והוא כובל אותנו לתקופה של 24 שנה . 



 
                                               החלט ה :  
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אישור החלטת ועדת הקצאות להעברת קרקע ומבנה מעון  יפה גוש  6807  חלקה 32  
)חלק(  והסכם החכירה  אושר ברוב קולות של 9  מתוך  11 אחד נמנע אחד נעדר  . 

 
אורי תנעמי נמנע היות ולא הספיק לקרוא את ההסכם . 

 
סעיף מס' 9  : 

אישור תבחינים של תמיכות לשנת  2019. מצ"ב הרשימה ע"ב  השנה שעברה. 
 

משה אלזרט :  
לתבחינים האלה יש קריטריונים אשר אושרו ע"י היועץ המשפטי והם לשנת 2019.  

 
אורי תנעמי :  

ביקשנו לדעת את הפילוח של הפעילויות . 
 

משה אלזרט :  
מזל שאול ביקשה ממני את הפירוט והיא קיבלה אותו . 

 
אורי תנעמי :  

צריך להביא את זה לישיבת המועצה כדי שהחברים ידעו על מה הם מצביעים ולא  
יהיו חותמת גומי . 

 
משה אלזרט :  

יש ועדה מקצועית שהיא מחליטה והיא זו שמביאה את זה למועצה והמועצה  
מצביעה על זה. כרגע זה אישור התבחין בלבד . 

 
אריה פכט ר : 

מי בעד אישור התבחינים ? 
 

                                               החלטה  : 
אישור תבחינים של התמיכות לשנת 2019  אושר ברוב קולות. יעל מידן ברק   

מתנגדת.   
 

סעיף מס' 10 : 
אישור הנחה של 5% בארנונה לחיילי מילואים ע"פ תקנות והסדרים . 

 
אריה פכט ר : 

  .5%
ניתנה הוראה על ידי משרד הפנים לתת לחיילי מילואים הנחה בארנונה בגובה של  

  .5%
 

יורם אורבך :  
שרתת במילואים חודש על התקופה הזו אתה מקבל הנחה של  5% בארנונה . 

 
 
 
 
 

מזל שאול :  
ממתי ההנחה הזו  ? 



 
אריה פכט ר :   
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החל מחודש ינואר 2018. נעשתה בדיקה במועצה לגבי ההנחה ואנו יכולים לעמוד  
בזה . 

 
                                           החלטה  : 

אישור הנחה בגובה של 5% בארנונה לחיילי מילואים אושר פה אחד . 
 

סעיף מס' 11 : 
הגדלת תב"ר 580 לשיפוץ מקווה הגברים בסך של 100,000 ₪ . סה"כ התב"ר יעמוד  

על 500,000 ₪ . 
 

אריה פכט ר : 
לפני כחודשיים פתחנו את מקווה הנשים זאת לאחר שנעשה שם שיפוץ ברמה בן  

לאומית. הגיעו לפתיחה רבנים ראשיים וכן הרב  קנייבסקי בכבודו ובעצמו. 
מי בעד הגדלת התב"ר ירים ידו . 

  
                                          החלטה :    

הגדלת תב" ר 580 לשיפוץ מקווה הגברים בסך של 100,000 ₪ אושר פה אחד . 
 

סעיף מס' 12 : 
אישור חוזה אישי למנהל מחלקת הפיקוח, משה ישי  30%-40%. עבר מכרז.  

על בסיס אישור משרד הפנים וטבלאות שכר קבועות.   
 

אריה פכט ר : 
אנו מבקשים לאשר למשה ישי מנהל מחלקת הפיקוח חוזה אישי, היות  וזאת  

תקופת בחירות ועקב כך יש בעיה לאשר מינויים בחוזה אישי. פניתי למשרד הפנים  
על מנת לקבל אישור חריג על מנת לאשר את המינוי. משה עושה עבודת קודש  

במחלקת החנייה והפיקוח. הוא איש נעים הליכות ובעל ידע רב בתחומו. 
מי בעד אישור חוזה אישי למשה  ? 

 
יעל מידן ברק :   

הוא  עובד בימי שישי  ? 
 

אריה פכט ר : 
לא , הוא לא עובד בימי שישי . 

 
יעל מידן ברק :  

ביום שישי ראיתי משהו שבונה מדרגות חיצוניות. 
 

אריה פכט ר : 
זה לא קשור לפיקוח על החנייה. זה שייך לפיקוח של מחלקת הנדסה. ולמה לא פנית  

ודיווחת על זה ביום ראשון . 
 
 
 
 

יעל מידן ברק :  
למה אני צריכה לפנות ? זה לא תפקידי . 

 



אריה פכטר : 
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מי בעד אישור החוזה האישי למשה ישי  ? 
 

אורי תנעמי  : 
לפני שמצביעים אני רוצה לשאול שאלה. אמרת בישיבה הקודמת כי אמורה הייתה  

להתקיים פגישה בנושא תוכנית המתאר בתאריך 12.07.18  האם היא התקיימה ? 
 

אריה פכט ר :   

 

הייתה אצלי נעמה מליס מהמשרד שמכין עבורנו את תוכנית המתאר. היא ישבה  
אתנו על כמה דברים. אני רוצה להבהיר שלא אני קובע את תוכנית המתאר יש  

ישיבות עם הרבה משרדי ממשלה מקצועיים. הגיע הזמן שאנשים שמעבירים  
אינפורמציה לתושבים שהיא תהיה אינפורמציה נכונה . 

תוכנית המתאר היא זאת שתקבע בעתיד מה ניתן יהיה לבנות ביישוב שלנו אזור .
 

                                                  החלטה :    
    אישור חוזה אישי למשה ישי כמנהל מחלקת פיקוח אושר פה אחד.    

 
סעיף מס' 13 : 

מינוי עו"ד ליטל יעקובוביץ, יו"ר ועדת ערער למיסים . 
 

אריה פכט ר :   

 
עו"ד ניר קריתי שהיה יו"ר וועדת ערער למיסים עבר לקריית אונו ולכן אינו יכול  

להמשיך למלא תפקיד זה. במקומו אנו מבקשים למנות את עו"ד ליטל יעקובוביץ .
 

יורם אורבך :  
היא הייתה אמורה להגיע לישיבה על מנת שתכירו אותה אך היא חלתה ונבצר ממנה  

להגיע . 
 

אריה פכט ר :   
מי בעד אישר עו"ד ליטל כיו"ר ועדת ערער למיסים ? 

 
                                                 החלטה  : 

מינוי עו"ד ליטל יעקובוביץ כיו"ר ועדת ערער למיסים אושרה פה אחד . 
 

אריה פכט ר : 
אני מאחל לכולם חג שמח ושנה טובה . 

 
 
 
 

                                                   _____________
     

   ______________        
    אריה פכט ר 

                                                      ראש המועצ ה 
   יורם אורב ך 

   מנכ"ל המועצה            


