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     מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימ ה 
    ביום שלישי ט ' באייר  תשע"ח  24  אפריל 2018 

 
 

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

 
חסרים :  משה לרנר.  

 
 

הישיבה התחילה בשע ה  19:15 
הסתיימה בשע ה              20:00 

 
 

על סדר היום: 
1. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מהמ ניין מס' 04/18  מיום 27.03.18.)מצ"ב( 
2. אישור תב"ר על סך 500,000 ₪  מקרן היטל השבחה, לבניית מעלית למועצה  

הדתית. משרד הדתות משתתף בסכום של  220,000 ₪ . 
3. אישור הגדלת תב"ר מס' 566  על סך 1.5 מיליון ₪ מקרן היטל השבחה  

לפיתוח אתר המצודה )בניית מוזיאון( סה"כ התב"ר יעמוד על 2 מיליון ₪. 
4. אישור תב"ר 592 על סך  2,700,000 ₪  מקרן היטל השבחה, לקרצוף וריבוד 

רחוב בן גוריון וכן החלפת המדרכות ברחוב זה .   
5. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 .)מצ"ב ( 

6. הגדלת תב"ר מס'  553 לשיפוץ מרכז יום לקשיש בסכום של 225,000 ₪  
מקרן היטל השבחה, הוצאות בלתי צפויות. מקור התב"ר הוא בסכום של  

 . ₪ 2,174,644
7. שונות . 

 
 

אריה פכטר:  
ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מהמניין מס' 5/18  .  

לפני ש נתחיל בהצעות לסדר ושאילתות ברצוני לשלוח תודה ענקית לילדי הצופים על  
הטקס המרהיב לניצולי השואה שהתקיים במתנ"ס. כמו כן רוצה אמי לציין את  

תרומתם ביום הזיכרון עת עמדו במשמרות כבוד באנדרטה לזכר הנופלים. רוצה אני  
להודות גם לכל הילדים שהשתתפו בטקס יום העצמאות. תודתי נתונה גם לרותי  

ולדי מנהלת האירועים במועצה לעופרה סופר ולאורלי יצחק שעמלו לילות כימים  
עם הילדים שהופיעו ביום העצמאות . 

כל ההשקעה שאנו משקיעים בילדים אנו קוצרים לאחר מכן את הפירות, וזו גאווה  
לישוב שיש לנו ילדים כאלה . 

גמרנו את העבודות בחניות בבן גוריון והוספנו עקב כך מספר לא מבוטל של חניות . 
בתאריך 01.05.18 נפתח את המכרז של רחוב ז'בוטינסקי. יתכן שנעשה את הפיתוח  

בצורה מדורגת היות ולא כל הבניינים יאוכלסו יחדיו. במגרשי הטניס יחלו את  
העבודות בימים הקרובים. 

 



 
 

רחוב בן גוריון יעבור שדרוג כללי נחליף את כל המדרכות, התאורה תוחלף לתאורת  
לדים חסכונית. על המצודה עובדים בימים אלה בצורה אינטנסיבית על המוזיאון.  

המוזיאון הנמצא היום ברחוב שפינוזה 6  בבניין משותף יועבר לאתר המצודה.  
המועצה מעבירה לרשות העתיקות סך של 2  מיליון ₪ עבור עבודות אלה . 

פינוי בינוי קפלן, היזמים צרפתי, זלמן זכריה וויסמן הציגו תוכנית העמדה של  
הבניינים. בוו עדה שתתקיים בתאריך 07.05.18 התוכנית תיכנס לאישור.  אני הבנתי  
מהם שיש להם כמה בעיות עם הדיירים. אני בזמנו ניהלתי איתם משא ומתן בנוגע  

למספר יחידות הדיור. בסופו של דבר הם יבנו  360 יח"ד . 
היום הייתי בישיבה עם עינת גינון האחראית על התחדשות עירונית. אני ביקשתי  

קרקע משלימה לטובת פינוי בינוי יצחק שדה. אני מבקש את הקרקע לכיוון איזור  
התעשייה כך שברחוב יצחק שדה ייבנו 1,000  יח"ד ובאיזור התעשייה ייבנו 600  

יח"ד. הם דווקא מאוד הלכו לקראת וכבר נקבעה פגישת המשך בתאריך 24.05.18  
במנהל מקרקעי ישראל ואני מאוד מקווה שזה יקדם את הפרויקט ביצחק שדה. 

 
אפרים ז'ילוני :  
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שלוש החברות האלה שעושות את פינוי בינוי קפלן שהן חברות חזקות יכולות  
לעשות גם את הפרויקט של יצחק שדה . 

 
אריה פכט ר : 

יצחק שדה יש יזמים שחתומים מול התושבים. לי אין בעיה שילכו למכרז חדש. אך  
צריך לבדוק את הכל זו לא בעיה קלה. אך אני רוצה להגיד לכם שעד אשר לא  

גומרים את נושא הקרקע המשלימה אין על מה לדבר . 
 

ינקלה פרידמן :  
על המתחם של יצחק שדה זה סביר שיבנו  1000 יח"ד ? מה יהיה עם חניות עם גנים  

ובתי ספר  ? 
 

אריה פכט ר : 
כאשר בונים כזה פרויקט בודקים את כל הפרמטרים. החניות יהיו תת קרקעיות,  

כמו כן יהיו יועצים שיעשו את כל הבדיקות ויגישו את המסקנות. 
 

יעל מידן ברק :  
אני מאוד שמחה לשמוע את הבשורות הטובות האלה אך לפני שמטפלים בנושא  

הקרקע של המנהל צריך לראות האם התושבים יכולים להשתחרר מהחתימות  
שלהם ליזמים. יכול להיות שצריך לתת לתושבים גב מהמועצה.  

 
אריה פכט ר : 

אני לא חושב שצריך לעשות זאת היות ואין אנו יודעים כיום האם הנושא הזה יהיה  
ישים וחבל לגרום להם לחיות באשליה. היועצים של הועדה בודקים האם אפשר  

לשחרר אותם מהחתימה. יתרה מכך יש הרבה תושבים שבטאבו רשמו להם הערת  
אזהרה. המועצה בכלל לא בעניין הזה פה זה התושבים מול היזמים, אך אם צריך  

את עזרת המועצה התושבים יקבלו אותה.   
  

יובל בן בסט :  
היינו אמורים לקבל תשובה על נושא זיהום האוויר. 

 
 
 



 
 
 
 

אריה פכט ר :    
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עוד לא הסתיימו הבדיקות ובתאריך 07.05.18 יש לנו פגישה בנושא הזה . בנוסף אני  
נלחם איתם על נושא המרחק המותר לבנייה. כי אם נלך לפי מה שהם רוצים מרחק  

של 150 מ' מכבישים ראשיים אז לא נוכל לבנות כלום בישוב . 
 

)יובל בן בסט ואלי פילורזדה עוזבים את הישיבה ( 
  

ברצוני לציין שבבית ספר יוספטל אנו בשלבים מתקדמים בבניית האגף החדש ואני  
מקווה שנספיק לסיים את העבודות לקראת שנת הלימודים הבאה . 

 
אפרים ז'ילוני :     

האם תהיינה שם 3 כיתות ? 
 

אריה פכט ר : 
לא, תהיינה שם 6 כיתות. 

 
נעבור עתה לדון בשאילתות . 

 
שאילתה מס  1  – אורי תנעמי     

אנטנות סלולריות  – לצערנו רבו המקרים ביישוב של תושבים אשר חלו בשנים  
האחרונות ועובדים טיפולים קשים ידוע כי ברחבי היישוב קיימות אנטנות 

סלולריות. שאלתי היא : היכן קיימות ? )אבקש להציג טבלה ואישור להקמתן( האם  
נערכו בדיקות לקרינה בלתי מייננת ? )אבקש נתונים( האם המועצה פנתה למשרד  

לאיכות הסביבה לבצע בדיקה על הקרינה ומהן ההשלכות לפגיעה בבריאות 
התושבים ? . 

 
אריה פכטר :    

באזור קיימות שתי אנטנות האחת במגרש הספורט והשנייה באזור התעשייה ברחוב  
השקמה  17. אנו מקפידים שיעשו בדיקות כל חצי שנה ויש לי פה את הבדיקות  

שנעשות לבדיקת הקרינה כי גם לנו חיי התושבים מאוד חשובים.  
 

אורי תנעמי :  
אני יכול לקבל את ז ה  ? 

 
אריה פכט ר : 

בוודאי צילמנו במיוחד על מנת לתת לך את החומר. 
 

הצעה לסדר יום –  אורי תנעמ י 
התקנת מצלמות  – בכיכר כצנלסון בן גוריון מכוניות נוסעות במהירות מופרזת  

ומסכנים את שלום הציבור לאור זאת הנני מציע כי יותקנו מצלמות בכיכר. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

אריה פכטר :   
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לגבי מהירות זה לא בשליטה של המועצה יש שייך למשטרת ישראל. אנו נשמח אם  
המשטרה תשים מצלמות מהירות. אנו בלי כל קשר מתכוונים לעשות סדר 

במצלמות בישוב . 
 

אורי תנעמי :  
אני לא התכוונתי למצלמות מהירות אני התכוונתי למצלמות רגילות . 

 
אריה פכט ר : 

בסדר, אם כל הכבוד לך  אנו לא נשים מצלמה רק בכיכר הזו. אנו נעשה בדיקה  
כוללת של כל הישוב ונשים מצלמה איפה שצריך  ויכול להיות מאוד שנתקין גם שם  

מצלמה . 
 

אורי תנעמי :  
אני רוצה שנגיע היום להחלטה שמתקינים בכיכר הזו מצלמה . 

 
אריה פכט ר : 

אני לא מחליט היום על התקנת המצלמה בכיכר כצנלסון. מחר כל אחד יבוא ויבקש  
להתקין מצלמה סמוך לביתו או בכל מקום  אחר. אנו נעשה בדיקה ונחליט איפה  

להתקין . 
 

אורי תנעמי  : 
תעלה את זה להצבעה . 

 
אריה פכט ר : 

אני מעלה להצבעה שנערוך בדיקה היכן צריך להתקין מצלמות ביניהן גם בכיכר  
כצנלסון . 

 
אורי תנעמי  : 

אני מבקש שתעלה את ההצעה כמו שאני הצגתי אותה . 
 

שמוליק ישראל :  
אז נדחה אותה. 

 
אריה פכטר  : 

מי בעד לדחות את ההצעה של אורי תנעמי ירים ידו . 
 

                                                        
                                                    החלטה  : 

               ההצעה לסדר של אורי תנעמי נדחתה ברוב קולות   
 

אריה פכט ר : 
מי בעד ההצעה שלי שנערוך בדיקת בחינה כלל יישובית היכן נתקין מצלמות . 

 
 
 
 



                                                  החלטה :     
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ההצעה לבדיקה כלל יישובית להתקנת מצלמות אורה ברוב קולות   
                          אורי תנעמי ויעל מידן ברק התנגדו . 

 
אורי תנעמי :  

אתה מזלזל בהצעה שלי . 
 

אריה פכט ר : 
כלל וכלל לא אתה היית צריך לתמוך בהצעה שלי, אני דואג לכלל הישוב ולא רק  

להתקנת מצלמה ליד הבית שלי כפי שאתה נוהג בהצעה שלך.    
 

נעבור עתה לסדר היום.     
 
 

סעיף מס' 1 :  
אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 4/18 מתאריך 27.03.18  יש למשהו הערות  ? 

 
 

                                                     החלטה  : 
   
  

   פרוטוקול מישיבת מועצה  מס' 4/18 מתאריך  27.03.18  אושר פה אח ד  
                  )יעל מידן ברק לא הצביעה היות ולא היתה בישיבה ( 

 
 

סעיף מס' 2 :  
אישור תב" ר 591 על סך  500,000 ₪  מקרן היטל השבחה, לטובת בניית מעלית  

למועצה הדתית. משרד הדתות משתתף בסכום של 220,000 ₪ . 
 

אריה פכט ר : 
בניית המעלית הזו היא על מנת לתת שירות לתושב. ופה המקום לפרגן לאוראל יו"ר  

המועצה הדתית שהצליח להשיג לטובת הנושא  220 אלף ₪. המעלית הזו תשרת גם  
את באיי רשות החנייה. היום יש לציין לשבח את עובדי רשות החנייה כי כאשר מגיע  

אדם שאינו יכול לעלות הם יורדים אליו על מנת לתת לו את השירות . 
 

מזל שאול :  
היום יש גם את חוק הנגישות שחובה עלינו ליישם אותו.     

 
 

                                                    החלטה :   
                                           

  
   אישור תב"ר  591  על סך 500 אלף ₪ עבור בניית מעלית למועצה הדתית  

                                             אושר פה אחד . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
סעיף מס' 3 :  
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אישור הגדלת תב"ר מס' 566  על סך 1.5 מיליון ₪ מקרן היטל השבחה לפיתוח אתר  
המצודה )בניית מוזיאון( סה"כ 2 מיליון ₪ . 

 
אורי תנעמי  : 

כמה היה קודם התב"ר ? 
 

שמוליק ישראל :  
קודם היה התב"ר 500 אלף ₪ וזה היה עבור התכנון. 

 
אריה פכט ר : 

סך כל התב"ר יהיה 2 מיליון ₪  500  אלף שילמנו עבור התכנון וכעט אנו מוסיפים  
עוד 1.5 מיליון ₪ עבור ביצוע התוכנית . 

 
יעל מידן ברק :  

אפשר לראות תוכנית מה הולכים לעשות שם  ? 
 

אריה פכט ר : 
אין לי כל בעיה לבקש מהם לבוא ולהציג את התוכנית לישיבה הבאה. מי בעד  

אישור התב"ר ירים ידו . 
 
 

                                                          החלטה   
               תב"ר 566 על סך 1.5 ₪ מקרן היטל השבחה אושר פה אחד                         

 
 
 

סעיף מס' 4 :  
אישור תב" ר 592 על סך  2,700,000 ₪ מקרן היטל השבחה, לקרצוף, ריבוד והחלפת  

מדרכות ברחוב בן גוריון. 
 

אריה פכט ר : 
אנו הולכים לקרצף ולרבד את רחוב בן גוריון. הסכום המופיע כאן אינו כולל את  

התאורה. ברגע שנגמור את מגרשי הטניס אנו נתחיל בבן גוריון . 
 

יעל מידן ברק  : 
יש תוכנית  : 

 
שמוליק ישראל :  

יש תוכנית . 
 

אורי תנעמי :  
אפשר לראות את התוכנית במה מדובר, מה עושים. 

 
 

   
 

אריה פכט ר : 
אורי אני רוצה להבין, מה יש להראות בקרצוף של כביש . 



 
אורי תנעמי :  
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אם זה מה שאתה עושה אני לא רוצה את התוכנית הזו . 
 

אריה פכט ר : 
אין כל בעיה תצביע נגד.   

 
ינקלה פרידמן :  

  
אורי אתה איש ציבור וכל מה שאתה דואג זה לדברים ליד הבית שלך מצלמות ליד  
הבית שלך, כביש ליד הבית שלך, את הפארק בכניסה ליישוב רצית ליד הבית שלך. 

אתה צריך לדאוג לכל תושבי היישוב . 
 
 

אורי תנעמי :  
אני רוצה לדעת כמה כסף יש בקרן היטלי השבחה.   

 
שמוליק ישראל :  

מה זה קשור, כאשר אתה מגיש מכרז אם אין כסף בקרן משרד הפנים לא מאשרים  
את המכרז.   

 
אריה פכט ר : 

אורי, אתה חבר מועצה מאוד ותיק כל תב"ר עובר לאישור שלהם אם אין כסף  
משרד הפנים לא מאשר . 

 
אורי תנעמי :  

אני סך הכל רוצה לדעת כמה כסף יש בקרן.    
 

אריה פכט ר : 
מי בעד אישור תב"ר  592 על סך 2.7  מיליון ₪ לשיפוץ רחוב בן גוריון ירים ידו . 

 
  

                                                    החלט ה 
  תב"ר  592 על סך 2.7 מיליון ₪ שיפוץ רחוב בן גוריון אושר ברוב קולות . 

                           אורי תנעמי מתנגד יעל מידן ברק מתנגדת.     
  
 

סעיף מס' 5  : 
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 )מצ"ב ( 

 
אריה פכט ר : 

יש למשהו הערות לגבי פרוט וועדת התמיכות  ? 
 
 
 
 
 
 

מזל שאול :  



     

ביקשתי את הפעילות של כל ניתמך ואת סה"כ המשתתפים. אני בעד ולא מתנגדת  
אך אני חושבת שבוועדת התמיכות הבאה צריך לאזן כי כיום אין פרופורציה בין  

המשתתפים לעמותה. קחו לדוגמה שלצופים יש  320  חניכים והם מקבלים             
142 אלף ₪.   

 
אריה פכט ר : 
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אני  רוצה להגיד לך שהמועצה באזור היא בין המועצות הבודדות שהתמיכה בצופים  
היא בין התמיכות הגבוהות בארץ . 

 
מזל שאול  : 

אני מדברת על מפתח בין משתתפים לתמיכה . 
 

ינקלה פרידמן :  
זה לא יכול להיות קריטריון היות ולפעמים כמות המשתתפים היא קטנה אך  

התרומה שהם נותנים היא גדולה . 
 

מזל שאול  : 
אני מסכימה איתך אך יש שלושה קריטריונים לוועדת תמיכות והם : משתתפים,  

פעילות ותרומה . 
 

אריה פכט ר : 

ב  
וועדת התמיכות מורכבת מאנשים מקצועיים כמו : גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה  
והיועץ המשפטי. אם הם נותנים תמיכה לקבוצה קטנה אך ערך המוסף שלה ליישו

הוא גדול אז זה בסדר . 
מי בעד אישור פרוטוקול ועדת התמיכות 2018 ? . 

 
                                                        החלטה  : 

                 אישור פרוטוקול וועדת התמיכות 2018 אושר פה אח ד 
 

סעיף מס' 6 :  
הגדלת תב" ר מס'  553 לשיפוץ מרכז יום לקשיש בסכום של 225,000 ₪ מקרן היטל  

השבחה הוצאות בלתי צפויות. במקור הסכום 2,174,644 ₪ . 
 

אריה פכטר : 
בתוכניות שעשו המתכננים למרכז יום לקשיש שכחו לציין זיפות הגג לכן אנו  

מבקשים תוספת של  225,000 ₪ . מי בעד הגדלת התב"ר  ירים ידו  . 
 
 

                                                     החלטה  : 
הגדלת תב"ר 553 לשיפוץ מרכז יום לקשיש בסכום של 225,000 ₪   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיף מס' 7 :  שונות 



 
 

אריה פכט ר : 
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אני רוצה לעלות בשונות את הגדלת המשרה של מבקר המועצה משליש משרה לחצי  
משרה. קיבלנו מכתב ממשרד הפנים שמחייב העלאה לחצי משרה . 

מי בעד אישור העלאת משרד מבקר המועצה משליש לחצי . 
 
 

                                                    החלטה  : 
העלאת משרת מבקר המועצה משליש משרה לחצי משרה אושרה פה אחד . 

 
 
 

אריה פכט ר : 
אני מאחל לכולם ערב טוב . 

 
 
 

  
                   

 
 
 

    ______________                                                          _____________
      

   
   אריה פכט ר 
                                                          ראש המועצ ה

   יורם אורב ך 
   מנכ"ל המועצה      

 

 

  רשמה : רזון לא ה 

 

 

 

 


