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 2022מאי,  31
 א' סיון, תשפ"ב 

 
 7/2022פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2022 במאי 24, תשפ״ב איירב ג"כ, שלישי  ביום שהתקיימה
   

 נכחו:
 ראש המועצה   - גב' סיגל שאלתיאל הלוי

 , נציג התעשייניםחבר מועצה - פרידמן מר יעקב 
 חבר מועצה, נציג משרד הכלכלה  - ויסאם סולימאן מר 

 , נציג התעשייניםחבר מועצה - מר רונן גואטה
 חבר מועצה, נציג משרד הבריאות - מר גיא אקרט 

 
 נעדרו:

  

 סמיע -, ראש מועצת כסראחבר מועצה - מר יאסר גדבאן 
 ג'ת-מועצה, ראש מועצת ינוחחבר  - מר מודי סעד

 , ראש מועצת מעלה יוסףחבר מועצה - מר שמעון גואטה
 חבר מועצה, נציג התעשיינים - מר ציון בן גיגי

 
 משתתפים:

  

 מנכ"ל המועצה  - יוחאי עזרא מר 
 גזבר המועצה - מר ג'והר חלבי 

 יועמ"ש המועצה - עו"ד ליאור אוחנה 
 גזבר   ומנהלת לשכת מנכ"ל  - ספיר דרעי 

 מהנדסת המועצה  - אינג' חלי טל 
 

  סדר היום:
 

במגרש   .1 שינוים  לתפןיב  136ביצוע  סמיע  כיסרא  בין  תחבורתי  לחיבור  הצעה  תכנית    ניהם  -255מס' 
1084078 . 

 .  22.2.2022מיום  4.2022הקמת המבנה הרב תכלתי, תיקון ההחלטה מישיבתה מס'  24תיקון תב"ר   .2
₪ מקרנות    3,000,000בסך    24תב"ר מס'    הנתבקשה מליאת המועצה  לאשר הגדל  4.2022בישיבת המועצה מס'   

 ₪ .  3,500,000לסך  ₪  6,500,000הרשות הלא מיועדות וכן הקטנת סכום ההלוואה מסך 
שהוחלט לגבי כמופרט    ההקטנהלתקן את  , יש  וקבלת האומדן הסופי  הנ"ל   הפרויקטמבדיקה חוזרת נשוא עלויות  

   ₪.   ₪3,000,000 במקום  946,491. הקטנה בסך ₪ 5,553,509לעיל, ולהעמיד סכום ההלוואה ע"ס  
 .₪ 21,075.000סך עלות הצפי  יש לציין, 

  17,467,000  הקמה המבנה כ'אומדן  ,  ₪  1,475,491כ'    הכלכלה  למשרדעליות פיתוח  תשלום  העלות לעיל כולל,  
 ₪. 300,000בסך כ  חיבור חשמלחדר טרפו ועוד ו 1,834,000בסך  10.5%והעתקות בשיעור  תכנון פיקוח₪, 

 :  מקורות המימון הקיימים
    )תכנון(  ₪34 תב"ר מס'    1,210,000סך                      
 המוקטן. סכום זה כולל סכום ההלוואה הקמה ועוד( ) 24תב"ר מס'  ₪  17,811,491ך ס                     

 ₪   19,021,491 סה"כ               
  ₪  2,053,509 מימון  השלמת 
  ₪  21,075,000סה"כ               
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 יום הזדמנויות לתעסוקה וליזמות   אירועי קיץ,   48תב"ר חדש מס'  .3

 ₪, כמפורט להלן: 400,000בסך  וועידה לעסקים

 : מקורות המימון
 ₪ קרן לא מיועדת.   300,000 -א     
 .חסויות₪ גביית  50,000 -ב     
 הרשות לפיתוח הגליל.   ₪ 50,000 -ג     

 ₪   400,000סה"כ 
 

 פירוט האירועים המתוכננים:
 . ויזמות  תעסוקה יריד 21/6/2022א. 
 אומן.   - הנחת אבן פינה, ועידת עסקים וכלכלה ומופע מרכזי 28/6/2022ב. 

 
 ₪.  2,220,433ע"ס  -הרחבה תכנון עד לשלב השיווק  16008תב"ע  49תב"ר חדש מס   .4

 . 20.3.2022אישור רמ"י מיום  קדם מימון מאת רשות מקרקעי ישראל. מצ"ב –מקורות המימון              
 ₪.   2,216,511ע"ס  -התעשייה מגדל תפן  אזורביצוע עבודות השלמה של   50תב"ר חדש מס  .5

 . 7.11.2021מיום    4500534257משרד הכלכלה הזמנה מס'   –מקורות המימון            
 
 : תחבורהאישור הרכב ועדת  .6

 תפקיד בוועדה שם חבר הועדה  שם הועדה

 תחבורהועדת 
 חבר יעקב פרידמן

 חבר גיא אקרט 
 חבר ויסאם סולימן

 
 אישור הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה.  .7

 מצ"ב סיכום דיון של הצוות המקצועי והמלצתו. 
 
 :2023עדכון צו הארנונה לשנת  .8

יאוחר מיום   לא  צו המיסים  נשוא, מליאת המועצה מתבקשת לאשר  .  30.6.2023בכפוף להנחיות משרד הפנים 
  2023בנוסף, היום התקבל ממרכז השלטון גובה העדכון האוטומטי )טייס האוטומטי( לתעריפי הארנונה לשנת  

    .2022ביחס לתעריפי הצו כפי שפורט בצו המיסים לשנת  1.37%והעדכון יעמוד על 
  209בנוסף, בכפוף לביקורת שעורך משרד הפנים נשוא מערך הגבייה ברשויות המקומיות, עולה כי סוג השירות  

₪ שהינו תעריף נמוך מתעריף המינימום    51.86ים כמרכזי מענה תקשורת אנושיים" מחויב בסך ש"מבנים המשמ
 ₪.  72.19שעמד ע"ס  2022שנקבע ע"י משרד הפנים לשנת 

 ₪.   73.39יעמוד ע"ס   2023לשנת  209ף לסיווג ערימשרד הפנים בנושא ועד לעדכון האוטומטי הת בכפוף להנחיות
 
 
 

 ****** הישיבה מוקלטת ****** 
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במגרש  ב .1 שינוים  תכנית    136יצוע  מס'  לתפן  סמיע  כיסרא  בין  תחבורתי  לחיבור  הצעה  -255ביניהם 
1084078 : 

 חלי טל, מהנדסת המועצה: 
. הוא מבקש  הכביש של כסרא סמיע , אותה סיטואציה קיימת לבעל חלקה פרטית  התחברותהיה משאל טלפוני על  

יהיו   התכניות  ששתי  זה  דרשנו  שאנחנו  ומה  שלנו  ובחלקה  אצלו  עוברים  סמיע  כסרא  בחלקה.  שינויים  לבצע 
 ונעשה את ההתחברות הזאת בתיאום.   המתאימות אחת לשניי

התכנית עבור כסר אשמיע אושרה והוא כרגע מבצע את השינויים האלה ומבקש את אישורנו מאחר ויש את העניין  
 המחוזית.    השל הכביש, זה מתואם עם המתכננים של כסרא סמיע ולאחר מכן זה עובר לוועד

אנחנו נכנסים לתמונה רק בגלל נושא הכביש, זה כבר אושר בפעם שעברה לכסרא סמיע ועכשיו אנחנו צריכים  
 לאשר את זה לבעלים הפרטיים. 

 חילופי השטחים יתבצעו מול רמ"י, כדי להגיע לרמ"י הוא צריך לקבל קודם את אישור המועצה.  
 

   :החלטה
   .255-1084078 מס'  תכנית אתהוחלט פה אחד לאשר 

 
 : 22.2.2022מיום  4.2022הקמת המבנה הרב תכלתי, תיקון ההחלטה מישיבתה מס'  24תיקון תב"ר  .2
 

 סיגל שאלתיאל הלוי, ראש המועצה: 
 בשעה טובה יצאנו לדרך עם מכרז ביצוע לבניית המבנה הרב תכליתי.  

 
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:   

₪ מקרנות    3,000,000בסך    24תב"ר מס'    הנתבקשה מליאת המועצה לאשר הגדל  4.2022בישיבת המועצה מס'  
 ₪ .  3,500,000לסך  ₪  6,500,000הרשות הלא מיועדות וכן הקטנת סכום ההלוואה מסך 

שהוחלט    ת ההלוואה ההקטנלתקן את  , יש  וקבלת האומדן הסופי  הנ"ל   הפרויקט מבדיקה חוזרת נשוא עלויות  
   ₪.   ₪3,000,000 במקום  946,491. הקטנה בסך ₪ 5,553,509לגבי כמופרט לעיל, ולהעמיד סכום ההלוואה ע"ס 

 .₪ 21,075.000סך עלות הצפי  יש לציין, 
ללא מעונות היום הקמה המבנה  אומדן  ,  ₪  1,475,491כ'    הכלכלה  למשרדעליות פיתוח  תשלום  העלות לעיל כולל,  

בסך כ    חיבור חשמל חדר טרפו ועוד  ו  1,834,000בסך    10.5%והעתקות בשיעור    תכנון פיקוח₪,    17,467,000  כ'
300,000 .₪ 

 :  מקורות המימון הקיימים
    )תכנון(  ₪34 תב"ר מס'    1,210,000סך                      
 סכום זה כולל סכום ההלוואה המוקטן. הקמה ועוד( ) 24תב"ר מס'  ₪  17,811,491ך ס                     

 ₪   19,021,491 סה"כ               
  ₪  2,053,509 מימון  השלמת 
  ₪  21,075,000סה"כ               

 
₪ במוקם    5,553,509ה על סך  אולהעמיד את סכום ההלוו  24תיקון תב"ר  את  הוחלט פה אחד לאשר    :החלטה

למען    .₪    ₪3,000,000 בנוסף לאישור שהתקבל על הגדלת התב"ר במסגרת ההכנסות העצמיות בסך    3,500,000
 ₪.   19,865,000הסר ספק לאחר התיקונים לעיל התב"ר יסתכם בסך 
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מס'   .3 קיץ,    48תב"ר חדש  וליזמות אירועי  לעסקים  יום הזדמנויות לתעסוקה  ₪,   400,000בסך    וועידה 
 כמפורט להלן:

 : מקורות המימון
 ₪ קרן לא מיועדת.   300,000 -א     
 .חסויות₪ גביית  50,000 -ב     
 הרשות לפיתוח הגליל.   ₪ 50,000 -ג     

 ₪   400,000סה"כ 
 

 פירוט האירועים המתוכננים:
   תיריד תעסוקה ויזמו 21/6/2022 .א
 אומן.   -הנחת אבן פינה, ועידת עסקים וכלכלה ומופע מרכזי 28/6/2022 .ב

 
  סיגל שאלתיאל הלוי, ראש המועצה:

שנה לתפן בגלל הקורונה ובשנתיים האחרונות כל פעם פתחנו תב"ר וסגרנו תב"ר    30את חגיגות    שפספסנומכיוון  
 כי לא מימשנו, השנה החלטנו למנף את המועצה ברוח האופי של המועצה: פיתוח כלכלי, עסקים, יזמות ותעסוקה.  

 חילקנו את זה למס' אירועים:
 
ויזמות  21/6/2022 -1 ליזמים  תעסוקה גדול  יריד    - יום הזדמנויות לתעסוקה  ,  שיתקיים בגן התעשייהוכנס 

במהלך היום מעסיקים יציגו את המשרות שלהם ואנחנו נגייס מועמדים לאותן המשרות. פרסמנו את היריד לפני  
מעסיקים מכל הגליל המערבי ביניהם יוניליוור, כתר וחברות הייטק שונות. מיתגנו את    22כשבוע ונרשמו עד כה  
וקה של הגליל ואנחנו שמחים לראות שאנחנו מצליחים להקים גם יריד אזורי עם חברות  עצמנו כמרחב התעס 

מכובדות. בנוסף נרשמו נותני שירות שאינם מעסיקים כמו מכללות, הרשות לפיתוח הגליל, שירות התעסוקה,  
בכל שעה עגולה בכל התחומים: ליווי פיננסי ליזמים צעירים, איך לגשת לראיון עבודה   TED יתקיימו הרצאות  

 .  12:00-19:00ואיך לכתוב קורות חיים. היום הולך להתקיים בין השעות 
 
,  23:00-12:30היום יתקיים בין השעות    -הנחת אבן פינה, ועידת עסקים וכלכלה ומופע מרכזי  28/6/2022 -2

בלבד  תתקי  12:30-13:30בשעה   אישית  למוזמנים  סגור  אירוע  זהו  תכליתי,  הרבה  למבנה  פינה  אבן  הנחת  ים 
במעמד כל השותפים לתקציב למבנה הרב תכליתי ביניהם שרת הפנים שרת החינוך, מפעל הפיס, מנהל הביטחון  

עסקים  מתחיל כנס    13:30. בשעה  האזורוחירום במשרד הפנים, מנכ"לים של החברות בתפן, ראשי רשויות ובכירי  
וכלכלה במעמד שרים וחברי כנסת, נשלחו כבר הזמנות לשריון ולאישור חברי הכנסת, אנחנו נעלה בכנס את נושא  

 אנשים.   250-300הפיתוח  הכלכלי בגליל המערבי עם הקשר ישיר מאוד לעסקים וכלכלה. ישתתפו בכנס בין  
 רטיסים בסכום סמלי.  בערב יתקיים מופע אומן של עידן חביב הכולל מכירת כ 20:30בשעה 

 
 מקורות המימון לאירועים:   ג'והר חלבי, גזבר המועצה: 

 ₪ קרן לא מיועדת.   300,000 -א     
 .חסויות₪ גביית  50,000 -ב     
 הרשות לפיתוח הגליל.   ₪ 50,000 -ג     

 ₪   400,000סה"כ 
 

   :החלטה
 .₪ 400,000בסך  48ס' מ תב"ר אתהוחלט פה אחד לאשר 
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 ₪.  2,220,433ע"ס  -הרחבה תכנון עד לשלב השיווק  16008תב"ע  49תב"ר חדש מס   .4
 .20.3.2022אישור רמ"י מיום  קדם מימון מאת רשות מקרקעי ישראל. מצ"ב –מקורות המימון 

 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:  
, לאחר אישור התב"ר אנחנו נחתום    2,220,433י אישרו לנו  "מדובר רק על תכנון עבודות הפיתוח, רמ  מלש"ח 

 איתם חוזה. זה מקור שמגיע מרמ"י כהקדמת מימון.  
 

   :החלטה
 . ₪  2,220,433ע"ס  49 'מסתב"ר את הוחלט פה אחד לאשר 

 
 ₪.   2,216,511ע"ס  -התעשייה מגדל תפן  אזורביצוע עבודות השלמה של   50תב"ר חדש מס  .5

 . 7.11.2021מיום   4500534257משרד הכלכלה הזמנה מס'  –מקורות המימון     
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:  

התחייבות   סך  קיבלנו  על  הכלכלה  פיתוח    ₪  2,216,511ממשרד  עבודות  קיים  באזורלהשלמת  ,  יישן/ תעשייה 
 המאושרות לביצוע. דיברתי עם המהנדס של משרד הכלכלה אנחנו נתאם איתם מה העבודות  

לידי תפן ואישרו   קסיגל שאלתיאל הלוי,  ראש המועצה: בזמנו הייתה כאן סוג של מסירה לאזור התעשייה הוותי
 .  קמלש"ח וזה בנוסף לזה במסגרת היישוב הוותי  12 כ' תב"ר פיתוח גדול של

   :החלטה
 ₪.   2,216,511ע"ס  50 'מס תב"ראת הוחלט פה אחד לאשר 

 
 : תחבורהאישור הרכב ועדת  .6

  עו"ד ליאור אוחנה, יועמ"ש המועצה:
רשות   ראש חיל אותו נכון במועצה. לפי דין  ה אנחנו בודקים אפשרויות לגבי חוק העזר לחניה איך אנחנו יכולים ל

ראש המועצה קובעת על סמך המלצות שהיא מקבלת, בדקנו מה עושים ברשויות     .  סיגלהמקומית היא  התמרור  
אחרות וראינו שיש ועדת תחבורה שבוחנת את מה שעל הפרק, ממליצה לראש הרשות והיא מחליטה אם לאמץ  

 את ההמלצות או לא.  
 

 ההרכב שהוצע הוא כמצוין: 
 תפקיד בוועדה שם חבר הועדה  שם הועדה

 תחבורהועדת 
 חבר יעקב פרידמן

 חבר גיא אקרט 
 חבר ויסאם סולימן

 
 אני חייב להגיד שאין לי שום רקע בתחום.  גיא אקרט, חבר המועצה: 

 
אנשים    ההרקע שיש לך הוא שאתה נוהג כמו כולנו, כמו כן יהיו שותפים  לוועד   ליאור אוחנה, יועמ"ש המועצה:

 מקצועיים שייעצו לכם ויעזרו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות.  
 
   :החלטה 

 הרכב ועדת התחבורה המוצע.   אתהוחלט פה אחד לאשר 
 

 : אישור הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה .7
 ליאור אוחנה, יועמ"ש המועצה:

אנחנו לקראת סקר נכסים, בדרך כלל אחרי סקר נכסים יש כל מיני השגות. בהיררכיה של ההליך המשפטי ברגע   
שנישום מקבל שומה חדשה שלא מוצאת חן בעיניו הוא יכול להגיש השגה למנהל הארנונה )ג'והר(, ג'והר משיב,  

ומי שלא מוצאת חן בעיניו החלטתה    מעל זה הייתה אמורה להיות כל השנים ועדת ערר שמורכבת משלושה חברים



 

 

 מנכ"ל המועצה 
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של ועדת ערר   ההיררכיהשל ועדת הערר הוא צריך לפנות בעתירה מנהלית לבית משפט מחוזי לעניינים מנהליים. 
לא הייתה לנו כי ע"פ נהלי משרד הפנים ועדת ערר מורכבת משלושה חברים שהם תושבים שברשות הועדה עומד  

ראינו  א תושב הרשות ועוד שני חברים שהם תושבים וזה היה חסר לנו.  עו"ד שכשיר להתמנות כשופט שלום שהו
שבנאות חובב הנושא תוקן באופן שמשרד הפנים אישר להם להקים ועדת ערר על סמך חברים שהם מכל הארץ  

 ואישרו גם לנו. קיבלנו מועמדויות מאנשים מאוד מרשימים וראיינו את האנשים.  
שים ואנחנו ממליצים לכם להקים הרכב שהוא כולל שלושה, הרשות הועדה עו"ד  אני, ג'והר ויוחאי ראיינו את האנ

עפר בר און, הוא יו"ר ועדת ערר בעיריית הד השרון והוא בקיא מאוד בשלטון מקומי. הוא היה מאוד קשוב וזמין  
עכו ויש לו  לכל פניה שלנו להשלמת מסמכים ולתיאום. לחברי הועדה המלצנו על רועי קרליץ חבר ועדת ערר בעיר 

בסקר נכסים. ואלידן בן שמעון בעל רקע כשמאי עם תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, הוא    ןניסיו
 מנהל נכסים בחברת אלביט שאין לה ניגוד עניינים עם תפן.  

 ברגע שהחברים יאושרו אנחנו נדאג לפרסום ברשומות. 
, היות והרשות מחויבת    ₪  175- כ  ₪ ולחברי הועדה על סך  200-כ  לפי נוהל תק"מ יש תשלום ליו"ר הועדה על סך

לעשות סקר נכסים כל חמש שנים אני מניח שלא יהיו הרבה עררים ואני מניח שאת חלק מהעררים הגזבר יצליח  
 .  הלוועדלפתור לפני שיגיעו 

 
   :החלטה

 הרכב ועדת ערר המוצע.   אתהוחלט פה אחד לאשר 
 
 :2023עדכון צו הארנונה לשנת  .8
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:  

יאוחר מיום   לא  צו המיסים  נשוא, מליאת המועצה מתבקשת לאשר  .  30.6.2023בכפוף להנחיות משרד הפנים 
הפנים והתקבלבימים האחרונים  בנוסף,   ועניין  ממרכז השלטון  ו הנחיות ממשרד  גובה העדכון  המקומי עדכון 

)טייס האוטומטי( לתעריפי הארנונה לשנת   ביחס לתעריפי הצו כפי    1.37%והעדכון יעמוד על    2023האוטומטי 
 .   2022שפורט בצו המיסים לשנת  

  209בנוסף, בכפוף לביקורת שעורך משרד הפנים נשוא מערך הגבייה ברשויות המקומיות, עולה כי סוג השירות  
ריף המינימום  ₪ שהינו תעריף נמוך מתע  51.86ים כמרכזי מענה תקשורת אנושיים" מחויב בסך ש"מבנים המשמ

 ₪.  72.19שעמד ע"ס  2022שנקבע ע"י משרד הפנים לשנת 
   ₪.  73.39יעמוד ע"ס   2023לשנת  209ף לסיווג עריבכפוף להנחיות משרד הפנים בנושא ועד לעדכון האוטומטי הת

מהתעריף, מה שעשינו עד היום היה חיוב במלוא השטח  ומתן    50%יש לנו גלריה שמחויבת ב    םבנוסף, בצו המיסי
 כלהלן:  יםהנחה. אני הכנסתי תת סיווג חדש

 213א. סיווג 
 405ב. סיווג 
 602ג. סיווג 
 902ד. סיווג 

   :החלטה 
 . 2023צו הארנונה לשנת  אתהוחלט פה אחד לאשר 

 
 
 
 
 

  ________________      __________________ 
            
    יוחאי עזרא      סיגל שאלתיאל הלוי  
   מנכ"ל המועצה       ראש המועצה  


