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     מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימ ה 
    ביום שלישי  יא'  בניסן  תשע"ח  27  מרץ  2018 

 
 

נוכחים:  אריה פכטר, אפרים ז'ילוני, שמואל ישראל, ינקלה פרידמן, יובל בן בסט,  
דוד זבלונוב, משה לרנר,  אלי פלוריזדה, אורי תנעמי . 

 
חסרים :  מזל שאול,  יעל מידן ברק.  

 
 

הישיבה התחילה בשע ה  19:15 
הסתיימה בשע ה              19:40 

 
 

על סדר היום: 
1. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מהמ ניין מס' 03/18  מיום 27.02.18.)מצ"ב( 

2. אישור דוח רבעון 4 לשנת 2017.  מצ"ב הדוח . 
3. דיווח ואישור על בחירת מהנדס למועצה ולוועדת תכנון ובנייה . 

4. אישור למהנדס,  80% משכר מנכ"ל, יובא לאישור משרד הפנים.   
הגדלת תב"ר מס'  543 לתשתיות מחשוב במחלקת הנדסה על סך 100,000 ₪ 

מקרן היטל השבחה. סה"כ התב"ר יעמוד על 350,000 ₪.   
5. דיווח על אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות . 

6. שונות . 
 
 

אריה פכטר : 
ערב טוב לכולם, אבקש להתחיל את ישיבת המועצה מס' 4/18 אך לפני שאתחיל  

ברצוני לציין כי עברנו שבוע לא קל עקב הירצחו של סרן זיו דאוס זכרו לברכה בן  
הישוב שלמד בבית ספר מימון והיה חניך בתנועת הנוער בני עקיבא מה שנקרא מלח  
הארץ. סבא שלו שלום דאוס עבד בזמנו במחלקת הגינון במועצה והאבא רונן דאוס  
הינו בוועד ההורים בבית ספר מימון. עקב תפקידו של האב הקשר עמו מאוד הדוק.  

תמיד כשהוא מגיע אלי בבקשה כלשהיא הוא עושה זאת בצורה נעימה ומנומסת.  
עכשיו אני מבין איך ממשפחה כזו יוצא ילד שכזה. כל הישוב התלכד סביב המשפחה  

האבלה. ואני תקווה שלא נדע עוד צער.   
נעבור עתה לדון בשאילתות . 

 
שאילתה מס  1 –  אורי תנעמי     

בעיית עומסי התנועה בישוב  – מזה זמן קיימים עומסי תנועה בלתי רגילים הפוגעים  
באיכות חייהם, בעוד מספר חודשים יאוכלסו הבניינים של מתחם "השדרה  

הירוקה" והבעיה רק תחריף  – כיצד ראש המועצה מתכוון לפתור בעיה זו בחודשים  
הקרובים  ? 

 
 
 



 
 
 

אריה פכטר :    
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אני  לא יודע על איזה עומסי תנועה אתה מדבר  הלוואי ובכל הישובים בארץ היו  
יציאות כמו בישוב הזה. אצלנו עומד משהו בפקק כמה דקות. בכל מקרה יש לנו
אפשרות להוסיף עוד יציאה לכביש 44. אם אנו נראה שבאמת יש בעיה אז נעשה

זאת. 
 

אורי תנעמי :  
למה אנו לא עושים זאת עכשיו  ? 

 
אריה פכט ר : 

זה הכל עניין של עלויות. ברחוב קפלן לכיוון כביש 44  יכול להיות שנסלול עוד  
מסלול לפנייה ימינה, אך אם נעשה זאת יהיה צורך להתקין רמזור דבר שלטעמי  

ייצור פקק ולא תהיה זרימה של התנועה . 
 

אורי תנעמי :   

ה  
הייתי מספר פעמים נוכח גם ביציאה מרחוב כצנלסון לכיוון הכביש הראשי וגם  

ביציאה מהאופה מבגדד ויש עומס תנועה לא מבוטל. יציאה נוספת מאזור התעשיי
יכולה מאוד להועיל. בצומת קפלן יש סימון על הכביש פנייה שמאלה לעבר הבניין  

ברחוב קפלן 1 דבר היוצר עומס היות ונשאר רק נתיב אחד כניסה ליישוב. 
 

אריה פכט ר :     
אורי, אני רוצה שתבין שלא אני הוא  זה שקובע לגבי כל נושא התנועה. בשביל זה יש  

יועצי תנועה מקצועיים והם אלה שמכתיבים לנו מה לעשות . 
 

אורי תנעמי :  
אין כל בעיה צריך להביא את זה לוועדת תנועה ולנסות לשנות את המצב. 

 
אריה פכט ר : 

אני מבין את מה שאתה אומר לגבי המפרץ ברחוב קפלן, אנו נבדוק את זה בשנית.  
במקביל אני מוכן שניפגש בצומת ונמדוד כמה זמן ממתינים התושבים בפקק. עד  

היום לא הונחה על שולחני כל תלונה בנושא העומסים בצמתים.    
 

אורי תנעמי :  
מה שאתה אומר זה שבשלב זה לא עושים כל פעולה בנושא . 

 
אריה פכט ר : 

נכון מאוד . 
 

שאילתה מס' 2  –  אורי תנעמ י 
כביש משה שרת וחניות בן גוריון  –  מזה כשנה נעשו עבודות לפיתוח רחוב משה  

שרת, תלונות רבות נשמעות על היותו כביש צר ובעייתי לתנועה. מה היו העלויות  
המתוכננות ? מה היו העלויות בסוף הביצוע ? מי אחראי לתכנון ? מה הפתרון  

לתאורה ברחוב ? מי נושא באחריות  ? 
 
 
 
 



 
 
 

אריה פכט ר : 
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אני חוזר שוב ואומר לא אני הוא זה שתכנן את הכביש. תכננו אותו מיטב  
המהנדסים והוא אף קיבל את אישור משרד התחבורה. זה נכון שהכביש מעט צר  
מאך הם עשו זאת על מנת שהנהגים ייסעו לאט. אם הכביש היה רחב הנהגים היו  

מנסים לעקוף אחד את השני והמצב היה הרבה יותר חמור . 
 

ינקלה פרידמן :  
דווקא השכנים ברחוב מאוד מרוצים. האמת שבהתחלה הם חששו מאוד אך עכשיו  

אני שומע מהם תגובות מאוד טובות . 
 

אריה פכט ר : 
הרחוב הוא רחוב מאוד יפה ואף קיבלנו מכתבי תודה והוקרה. 

 
אורי תנעמי :  

מה לגבי התאורה ?   
 

אריה פכט ר : 

   

לגבי התאורה, זה נכון שבהתחלה  ה ייתה בעיה בתאורה אך זה נבע מכך שהפנסים  
לא היו מכוונים. אני רבתי עם הקבלן המבצע וכולנו יחד היינו עד השעות הקטנות  

בשטח על מנת לבדוק זאת. לאחרונה הקבלן כיוון את הפנסים וכיום התאורה  
בהחלט טובה. התקן לתאורת רחוב הוא שישה לומין והתאורה ברחוב היא כפולה  
מהתקן. לגבי עלויות הפרויקט, נפתח תב"ר על סך 3.5 מיליון ₪ ונכון להיום שולם

כ –  70% מעלויות הפרויקט קרי 1.7  מיליון ₪. צריך לזכור שהפרויקט נעשה  
בשיתוף עם תאגיד המים "מי שקמה" והמועצה דאגה רק לנושא הגינון והתאורה  

בלבד.   
 

שאילתה מס' 3  –  יעל מידן בר ק 

  
בית האומנים –  האם פעיל בית האומנים באזור ? האם קיים עימם הסדר ארנונה  
חריג ? אם כן מהו ההסדר ומה שווי ההטבה ? האם מתבצעת תרומה לקהילה ואם

כן מהי התרומה  ? 
 

אריה פכט ר : 
למרות שיעל לא הגיעה לישיבה אני אענה על השאילתה שלה לגבי בית האומנים . 

 
אורי תנעמי :  

לפני שאתה עונה על השאילתה של יעל אני רוצה לחזור לשאילתה שלי לא ענית לי  
מה לגבי רחוב בן גוריון  ? 

 
אריה פכט ר : 

לא שאלת בשאילתה שלך לגבי בן גוריון ) מקריא את השאילתה  ( 
 

ינקלה פרידמן  : 
הוא כנראה שכח לשאול . 

 
 
 
 



 
אריה פכט ר : 
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לגבי רחוב בן גוריון, שתי חניות נגמרו כבר וה חנייה השלישית לפני סיום. התקשרו  
תושבים וביקשו להודות לנו על החניות  . 

אני חוזר לשאילתה של יעל לגבי בית האומנים. באחד המבנים באזור התעשייה  
בקומה העליונה ממוקם בית האומנים. בזמנו נתנו להם באופן גורף 30%  הנחה  

בארנונה ובתמורה הם נתנו שעות לקהילה. התברר כי פעולה זו אינה חוקית. ישבתי  
עם וועד האומנים ואמרתי להם אני מוכן שאתם תתנו שעות למען הקהילה במיוחד  

בבתי הספר ואנו נשלם לכם על כל שעת עבודה  300 ₪. הגבלנו את שעות העבודה  
שלהם למקסימום  20 שעות עבודה בשנה. הקיזוז בארנונה נעשה לפי שעות העבודה  

הנעשות בפועל . 
 

אורי תנעמי  : 
זה אולם אחד ?     

 
אריה פכט ר : 

לא, לכל אומן יש את הגלריה שלו . 
 

אפרים ז'ילוני :  
אפשר לבוא ולראות את הגלריה ? 

 
אריה פכט ר :   

בוודאי, אפשר לדבר איתם ולתאם ביקור אין כל בעיה . 
אני עובר לנושאים שעל סדר היום . 

 
סעיף מס' 1 :  

אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 3/18 מתאריך 27.02.18  יש למשהו הערות  ? 
 

אורי תנעמי :  
אני ביקשתי להודיע שאיני יכול להגיע לישיבה עקב זה שהייתי אמור ללכת ללוויה.  

אני מבקש שזה יצוין בפרוטוקול . 
 

יורם אורבך :  
אין כל בעיה נוסיף את זה בפרוטוקול. 

 
אורי תנעמי  : 

  
התשובה שלך לשאילתה שלי בפרוטוקול 3/18  לגבי גובה היטל ההשבחה שלטענתך  
לא ראית שומה בגובה של 350 אלף ₪ ליחידה. אני מציע ליזום פגישה עם השמאית

של הוועדה ועם שמאי חיצוני יחד אתך כדי להבהיר את הסוגיה הזו של גובה  
השומות.    

 
אפרים ז'ילוני  : 

אורי, כאשר המשפחה מקבלת את השומה השמאי של המשפחה היה צריך להגיש  
ערר . 

 
 
 
 
 
 



 
אורי תנעמי :  
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אפרים, זה לא מקרה אחד יש הרבה מקרים . 
 

אריה פכט ר : 
אני לא מתערב בנושאים של השמאית . 

 
אורי תנעמי :  

אני אמרתי לך להתערב, אני מבקש רק שנפגש אתה ונברר את הסוגיה של היטלי  
ההשבחה . 

 
אריה פכט ר : 

אני לא מתערב ולא נפגש היות ויש לי אדמה פרטית ומחר אני ארצה לבנות אני  
אצטרך לשלם היטל השבחה יגידו שאני מעורב אני לא עושה דברים כאלה.    

 
אורי תנעמי :  

אבל יש בנושא היטלי ההשבחה טעויות . 
 

אפרים ז'ילוני :  
איך אתה קובע שיש טעויות אתה שמאי  ? 

 
ינקלה פרידמן :  

אתה לא איש מקצוע ואין לך את היכולת לקבוע באם יש טעויות או לא . 
 

אריה פכט ר : 
אורי, לגבי היטלי השבחה אף אחד לא קובע. מי שקובע זו שמאית הועדה בלבד. מי  

שחושב שקיבל שמאות גבוהה יש לו שתי אפשרויות האחת ללכת לשמאי מכריע  
והשנייה ללכת לוועדת ערר. יש מקרים שאדם הגיש שומה נגדית ובסוף הוא היה  

צריך לשלם יותר ממה שהשמאית קבעה לו . 
 

                                                     החלטה :  
      פרוטוקול מישיבת מועצה  מס' 3/18 מתאריך  27.02.18  אושר פה אח ד  

 
סעיף מס' 2  : 

אישור דוח רבעון 4 לשנת 2017 . מצ"ב הדוח . 
 

אריה פכט ר : 
יש הערות לגבי הדוח ?    

 
 

                                                  החלטה :   
         דוח רבעון 4  לשנת  2017 אושר ברוב קולות  אורי תנעמי מתנגד . 

 
 
 
 
 
 
 

סעיף מס' 3 :  



דיווח ואישור על בחירת מהנדס למועצה ולוועדת תכנון והבנייה . 
 

אריה פכט ר : 

 6
 

       

כפי שכולם יודעים מהנדסת המועצה הגב' מריאנה אשכנזי פורשת בתאריך 
01.04.18. אני חייב להגיד לכם שמריאנה עשתה עבודה מקצועית ומוקפדת. מי  

שהגיש תוכנית והלך בדרך הישר הכל הלך לו מהר וטוב אך מי שבחר דרכים  
עקלקלות נתקל באי אלו בעיות . 

מריאנה נתנה שרות מצוין למועצה במשך 20 שנה. היא נשארה במועצה עד הדקה         
ה –  90  ועבדה ללא לאות על מנת להשאיר שולחן נקי . 

היה מכרז לבחירת מהנדס מועצה ונבחר מהנדס בשם חגי קול הוא היה מהנדס  
בקריית שמונה היו לו בעיות עם ראש העיר . 

 
יובל בן בסט :    

על איזה רקע היו לו בעיות ? 
 

אריה פכט ר : 
על רקע מקצועי. לטענתו ראש העיר ביקש ממנו לעשות דברים לא חוקיים. הוא  

הגיש תביעה וזכה בה. קיבל 700  אלף ₪ . 
 

אורי תנעמי :   
אני השתתפתי בוועדה והאמת שהיו לנו מועמדים מצוינים. התלבטנו לגבי שלושה  

אך חגי הוא זה שבחרנו בו בסופו של דבר . 
 

אריה פכט ר : 
קיימתי פגישה עם המהנדס הנבחר חגי קול וביקשתי ממנו לפעול תמיד במסגרת  

החוק. כמו כן ביקשתי ממנו להתנהג לתושבים בסבר פנים  יפות. אני מבקש שתקבל  
את התושבים בצורה מכובדת ותסביר להם בדיוק מה צריך לעשות כאשר מגישים  

תוכנית לבנייה . 
 

יובל בן בסט :   
אני בטוח שהוא יהיה  יותר טוב מבחינה שרותית.  

 
אריה פכט ר : 

התפקיד של כולנו הוא לשרת את התושבים בצורה הטובה ביותר . 
 

אפרים ז'ילוני  : 
האם יש תקופת נסיון של 3 חודשים על מנת לבחון את המהנדס  ? 

 
אריה פכט ר : 

אין תקופת ניסיון. אנו מקווים שהוא יהיה בסדר.. 
 

                                                          החלטה   
                          בחירת מהנדס המועצה חגי קול אושר פה אח ד 

 
 
 
 
 

סעיף מס' 4 :  
אישור דרגה למהנדס 80-90% משכר מנכ"ל . יובא לאישור משרד הפנים . 



 
אריה פכט ר : 
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אנו מבקשים לאשר למהנדס חגי קול 80-90% משכר מנכ"ל . 
 
 

                                                    החלט ה 
           שכר מהנדס המועצה בגובה 80-90% משכר מנכ"ל אושר פה אחד. 

 
סעיף מס' 5 :  

הגדלת תב" ר מס'  543 לתשתיות מחשוב במחלקת הנדסה על סך 100,000 ₪ מקרן  
היטל השבחה. סה"כ התב"ר יעמוד על 350,000  ₪. 

 
אריה פכט ר : 

היות והפכנו לוועדה העומדת ברשות עצמה יש לנו הצורך להגדיל את התשתיות. מי  
בעד הגדלת התב"ר ירים יד ו ?  

 
 

                                                        החלטה  : 
                              

 
   הגדלת תב"ר  543 על סך 100,000 ₪ עבור תשתיות מחשוב למחלקת הנדסה 

                                                 אושר פה אח ד 
 

סעיף מס' 6 :  
דיווח על אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות . 

 
אריה פכטר : 

כמידי שנה גם השנה אנו מקיימים את טקסי יום הזיכרון וחוגגים את יום 
העצמאות . 

אנו מתחילים את עצרת יום הזיכרון ביום שלישי 17.04.18 באנדרטה לחללי צה"ל  
ליד קופת החולים הכללית בשעה  19:00.   

בשעה 20:00  באותו יום אנו מקיימים את הטקס המרכזי של יום הזיכרון במגרש  
הקט רגל על יד המועצה . עם סיום הטקס המרכזי יתקיים באולם המתנ"ס ערב  

שירי לוחמים בהשתתפות הזמר חן אהרוני וחבורת הזמר . 
ערב יום העצמאות 18.04.18 תתקיים בשעה 18:30 תפילה חגיגית בבית הכנסת  

שארית הפליטה . 
בשעה 20:15  יחלו ברחבת המתנ"ס מופעי יום העצמאות שיכללו את רוני נדלר  

במו פעי ילדים וכן את סבא טוביה ותסיים את הערב שירי מימון.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיף מס' 7 :  שונות 
 



אריה פכט ר : 
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בישיבת מועצה מס' 9/14 הוחלט שחיילים בודדים או חיילים ממשפחות חד הוריות  
יקבלו צ'ק על סך 200 ₪ לראש השנה. אנו מבקשים להעניק לחיילים אלה צ'ק על  

250 ₪ גם בפסח וגם לראש השנה . 
מי בעד לאשר מתן צ'ק לחיילים ירים ידו ? 

 
 
 

                                                    החלטה :  
   מתן צ'ק לחיילים בודדים או לחיילים למשפחות חד הוריות על סך 250  ₪ גם   

   בפסח וגם בראש השנה אושר פה אחד.   
 
 
 

אריה פכט ר : 
אני מאחל לכולם ערב טוב וחג פסח כשר  ושמח  . 

 
 
 

  
                   

 
 
 

    ______________                                                          _____________
       

   
   אריה פכט ר 
                                                            ראש המועצ ה

   יורם אורב ך
   מנכ"ל המועצה    

 

 

  רשמה : רזון לא ה 

 

 

 

 


