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מדינת ישראל  -משרד הפנים
הועדה לתכנון ובניה  -חריש
ישיבה מס' 7/15
התקיימה ביום ד'  25/11/2015י"ג' בכסלו תשע"ו
נוכחים:
מר קשת יצחק – יו"ר ,ראש המועצה
מר שלמה קליין – חבר מועצה
מר רחמים ידיגרוב – חבר מועצה
מר רמי אלבז – חבר מועצה
גב' נאווה לב-רן – חברת מועצה

חסרים:
גב' לריסה מישייב  -חברת מועצה
מר אדוארד שפירו – חבר מועצה

מוזמנים:
מר יעקב נתניהו – מנכ"ל המועצה
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס המועצה
רו"ח עבד אלחלים בקלו – מבקר פנים
רו"ח גיל סער – גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ – יועץ משפטי
מנהלים
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  15-6מתאריך  , 28.10.2015מצ"ב כנספח .1
חוק עזר חניה ,מצ"ב כנספח .2
אישור דו"ח כספי  ,2014מצ"ב כנספח .3
אישור תב"ר  ,345מצ"ב נספח .4
מינוי ממלאי מקום לחברים בוועדה המיוחדת לתו"ב חריש.
אישור ועדות חובה.
אישור שמות הרחובות בחריש.
דיווח גזבר.

פרוטוקול
יצחק קשת:

כולם פה אפשר להתחיל? מתכבד לפתוח את ישיבה מספר  .7/15על סדר
היום מספר נושאים .במסגרת הזימון ,אפשר הקשבה? במסגרת הזימון נשלח
נושא של שמות רחובות אבל בהדפסה עכשיו של רחובות לא מופיע לכם
השמות של הרחובות ,אז ,בנספחים זה מופיע ,בסוף ,הנספח האחרון מדבר
על שמות הרחובות ,אוקי .על סדר היום מספר דברים ,דבר ראשון אישור
פרוטוקול מליאה מישיבה קודמת מספר  ,6/15מצורף כנספח מספר  ,1בסדר?
אני מעלה להצבעה אישור הפרוטוקול ,בסדר? מאושר פה אחד ,תודה רבה.
עכשיו אני עובר לנושא הבא ,חוק עזר חנייה ,יציג את זה גזבר המועצה
בבקשה ,מר גיל סהר,

גיל סער:

עכשיו עם הרחבת היישוב וכל הנושא של הרחובות החדשים וכניסת
התושבים החדשים כתבנו חוק עזר חנייה .החוק מדבר על כך שהיישוב יהיה
בחינם לתושביו ולתושבים ,לתושבי חוץ הוא יהיה בתשלום,

רמי אלבז:

זה רעיון מחדרה ,ראיתי את הפרסום של חדרה ,תושבי חדרה חינם.

גיל סער:

מדובר על תעריף מירבי לשעה לרכב ועד ל 3-שעות  3.63שקלים ותעריף
מירבי לשעה לרכב כבד ,לרכב כבד  10.90שקל .תו חנייה אזורי אגרה בסך 20
שקלים .בשבי ל לסייג רק את מה שאמרתי מקודם לגבי הנושא של החנייה
חינם ,באזורי מסחר ,אזורי תעסוקה ,המע"ר ,הרחוב הראשי ,השדרה
הראשית של הישוב הם יהיו בכל מקרה בתשלום וכפי שהמהנדס אמר
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מקודם שלא יהיו שילוטים של כחול לבן אלא שטחים,
רמי אלבז:

לא יהיה צבע בכלל?

ישראל בן ישראל :רק בציר הראשי ,ברחובות לא יהיה סימונים כי גם סימון על המדרכה
וגם תמרור ,סימון על המדרכה זה סוג של תמרור ,לא צריך את הכפל הזה.
רחמים ידיגרוב :שאלה ,באיזה אמצעים הבן אדם יכול לשלם?
יצחק קשת:

אנחנו נעשה את זה ,בגדול דבר ראשון זה דבר שנקרא אפליקציה .אנחנו
בעז רת השם נסגור חוזה עם אחת החברות כמו פנגו או חברה אחרת ואז כל
אחד בטלפון יהיה לו תוכנה .הוא מגיע ,יהיה לו שם את המספר של הרכב
שלו ,הוא מפעיל את זה ,הוא משלם אוטומטית מהטלפון שלו,

ישראל בן ישראל:

מי .. .

רמי אלבז:

אם אין לו טלפון,

יצחק קשת:

אם אין לו טלפון המיושנים אנחנו נמצא להם פתרון שלא יהיה כמו מדחן,

דן שווץ:

מדחנים אזוריים,

יצחק קשת:

מדחן אזורי ,לא על כל אחד,

ישראל בן ישראל :תגיד לי למי יש אוטו ואין לו פלאפון?
רמי אלבז:

מי מנהל את זה תאגיד מסוים,

יצחק קשת:

זה החברה הכלכלית או שזה העירייה,

דן שווץ:

הניהול עצמו יכול להיות בתוך הרשות המקומית או בתוך החברה הכלכלית
זה בחירה שלכם,

יצחק קשת:

אוקי,

דן שווץ:

בהמשך הדרך,

רמי אלבז:

התוקף של זה ייצא ,התוקף של זה ייצא?

דן שווץ:

בדרך כלל מנהלים את זה חברות חיצוניות,

רמי אלבז:

והתוקף של זה מתי ייצא?

דן שווץ:

אנחנו מאשרים עכשיו,

רמי אלבז:

כן אבל,

יצחק קשת:

מתי אנחנו נתחיל לפעול את זה בפועל?
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רמי אלבז:

בפועל,

יצחק קשת:

כשיהיו פה רחובות ,כשיתחילו לסדר נעשה את האכיפה ,נכין פה את כל
המערך אז זה יתחיל לפעול,

רמי אלבז:

עכשיו יש לי הארה לגבי הצבע ,לדעתי הארה עם א' ,לא תמיד אפילו אני
שמבין עניין וגם אחרים שהם יותר מבינים עניין יודעים לזהות מתי השלט
נמצא בתוקף ,האם לפני או אחרי .הכחול לבן מה שזה עוזר אדם יודע לזהות
בין כחול לבן ובין אדום לבן ,וגם כשיש לו חצי הוא מקסימום מגניב את
הקטע של הרבע רכב שיושב לו על האדום לבן ואיך שהוא מוותרים לו .אבל
כשיש שלט זה לא תמיד ,זה לא יעשה את הסדר הנכון כי יהיו כאלה תמיד
שיידחפו בזוית כזאת זוית אחרת או שיהיו כאלה שיגידו שהם מעבר לשלט
או מלפניו,

ישראל בן ישראל :כל התכנון של העיר שלנו חניות מוגדרות מאד ,זה לא כמו בתל אביב,
אתה חונה ,פתאום יש לך תחנת אוטובוס ,כאילו כל החניות מוגדרות
לחלוטין ,אין אפס .עכשיו למה העניין של הצביעה? אנחנו משקיעים כל כך
הרבה בשפת הרחוב ,האבנים בשכונות הם ברחבות של  30סנטימטר הרוחב
שלהם ,הם כאלה יפים ,כל הדברים כאלה ,אחר כך באים אנשי הצבע,
נוסעים באיזה קורקינט כזה על זה ומפילים צבע וזה דורס את הכל וכל מה
שאנחנו משקיעים סתם הולך .זה תאמין לי אם נצבע ואחר כך נתחרט אז זו
תהיה בעיה אבל אם נתחרט לפני שנצבע אז זה בסדר אחר כך אפשר יהיה
לצבוע ,התמרורים מכסים את זה.
יצחק קשת:

ישראל הוא האומן שלנו ,אנחנו מאפשרים לו ,יש לו נפש של אומן ,את כל
הנפש של אומן הוא מטמיע פה בתוך ,אני נוטה לקבל את כל הרעיונות
הנפלאים של ישראל ,הוא מקבל יד חופשית,

רמי אלבז:

מתי מניחים את האספלט?

ישראל בן ישראל :אני משער שנה וחצי,
יעקב נתניהו :רק רמי לשאלה שלך ,ברגע שזה מאושר כאן זה הולך למשרד הפנים ,משמה
למשרד המשפטים ,תהליך ,זה תהליך של במקרה הטוב זה חודשיים שלושה,
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בסדר? זה עכשיו שאלתי את דן ,דן אמר לי הוא אומר כל דבר בשמם אומרו,
דן שווץ:

הוא אומר דבר נכון אבל,

רמי אלבז:

בסדר בינתים אין עוד אין להם ממי לגבות,

יצחק קשת:

אנחנו נערכים שבעזרת השם יהיה פה עיר הכל יהיה מוכן ,כל התשתיות ,כל
הדרישות ,כל החוקים ,הכל יהיה חלק מהדסקיות של חוקי עזר .דרך אגב עד
שמפיקים חוק כזה זה לא תהליך של יום אחד זה תהליך ארוך ,כי גם אם
נגיע לשלב הזה שאנחנו כאן זה,

דן שווץ:

זה אחרי שיש חברה שעושה תחשיבים וכמה וכמה לגבות ואישורי משרד ה...
כל חוק עזר זה תהליך,

יצחק קשת:

כל חוק עזר כזה ,אנחנו גם מוציאים מאות אלפי שקלים רק על חוקי עזר,

יעקב נתניהו :יש עוד דבר שחשוב להגיד זה שבהנחייתו של יצחק אנחנו בקשנו מהיועץ
המשפטי,
נאוה לב-רן:

רכב כבד זה נחשב גם

יעקב נתניהו :רכב כבד אסור להיכנס לעיר צריך לעשות מגרש,
דן שווץ:

זה גם מסוג הדברים שבחוק עזר שיש פה ,זה גיל יודע ,במסגרת ההוראות
אתה גם יכול לתת מקומות לדוגמא להגיד יחנו במגרש חנייה .כשתהיה פה
עיר ואת לא תרצי או יהיו ,אז חלק מזה זה הסדרה של גם מקומות ואיפה
ניתן ,זה

יעקב נתניהו :נקודה נוספת רק לסגור את הנושא של החוקי עזר ,בהנחייתו של יצחק
בקשנו מהיועץ המשפטי לתת לנו סקירה כללית על כל חוקי העזר שצריך בכל
הנושאים ,להביא לנו המלצות מי ,מה הבסט פרקטיקום שיש במקומות
אחרים ובעזרת השם אנחנו נקדם גם את זה.
יצחק קשת:

טוב .אז סיימת לסקור?

יעקב נתניהו :כן,
יצחק קשת:

בסדר ,אני מעלה להצבעה חוק עזר חנייה כפי המצורף בנספח  2לחוברת,
בסדר ,מאושר פה אחד .יפה מאד .אנחנו עוברים לנושא לדיון הבא ,אישור
דו"ח כספי  .2014מצורף כנספח  3בחוברת .זה אפשר להגיד דו"ח ראשון
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שמשרד הפנים שבאמת עבר בצורה חלקה ללא שום הסתייגויות ,שום
הימנעות כמו שהיה בדוחות קודמים ובהחלט יישר כח ,בקשה,
גיל סער:

כמו שראש המועצה התחיל לאמר ,הדו"ח הכספי הזה לאחר שנתיים של
דוחות שבהם רואה החשבון נמנע מלתת חוות דעת ,זה אומר שחוות הדעת
איננה חוות דעת חלקה ויש פגמים שנפלו בדו"ח ,הדוחות שמוצגים ,הדו"ח
שמוצג בפניכם פה בפניכם כרגע הוא דו"ח חלק שעבר את אישור רואה
החשבון מטעם משרד הפנים ועבר גם את הבדיקה של המעיין שזה רואה
חשבון נוסף שנמצא מטעם משרד הפנים שבודק את הדוחות .מה שזה אומר
שלאחר אישור הדוחות במליאה ראש המועצה ואנוכי נחתום עליהם ונעביר
אותם לחתימה סופית במשרד הפנים ויהיה למועצה דוחות כספיים ל2014-
ואני שמח לבשר שלאחר הנושא הזה כל הדוחות הכספיים שלנו כבר דוחות
כספיים שעומדים בלוחות הזמנים של ההגשה שלהם ,גם למועצה וגם לחברה
הכלכלית שאת הדוחות שלה כבר אישרנו .טוב ,אז הדו"ח הכספי הזה הוא
דו"ח חלק ,אני מבקש לרגע שנצלול לעמוד  6שזה העמוד המרכזי שמדבר על
התקציבים של המועצה ועל הניצול שלהם .החצי הימני של הדו"ח הוא דו"ח
של הכנסות וחצי השמאלי דו"ח של הוצאות .יש פה מספר ,מספר עמודות.
העמודה הראשונה ,אני מדבר על העמודות של המספרים זה התקציב כמו
שאושר ,לאחר מכן הביצוע ב 2014-והביצוע ב .2013-אנחנו יכולים לראות
שסך כל הביצוע של התקציב בשנת  2014עמד על  18.2מיליון  ₪שכלל מיסים
ומענקים בסך של כ 6.5-מיליון שקלים ,שירותים מקומיים שזה בעיקר
המחלקה של ישראל ,תכנון ובניין עיר  820אלף שקלים ,שירותים
ממלכתיים ,החינוך שעומד על  1.9מיליון ,הרווחה שעומד על כ 800-אלף
והמפעלים השונים שזה מפעל המים שעומד על כ 640-אלף שקל והביוב על 71
אלף שקל ,ובסך הכל  18.2מיליון .ההוצאות מנגד עמדו על  23.5מיליון
שקלים שבעיקר אנחנו מדברים בהנהלה וכלליות מדברים על  1.9מיליון שקל
שזה כולל גם את השכר וגם את הפעולות של המינהל הכללי ,שירותים
מקומיים שזה תברואה ,הקב"ט ,המחלקה של ישראל מהנדס העיר ,הנכסים
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שלנו וכדומה ,שירותים ממלכתיים של חינוך ותרבות ,החינוך לדוגמא,
ההוצאות שלו עמדו כל כ 3.7-מיליון שקל שזו ההוצאה הגדולה ביותר שיש
למועצה ,הרווחה  1.4מיליון ,הדת כ 400-אלף שקל ובסך הכל ההוצאות
עומדות על  23.5מיליון ,סך הכל גירעון  5.3שהוא מהווה כמעט 50%
מהגירעון המקורי שנקבע על ידי המועצה שדיבר על כמעט  10מיליון שקלים,
 9.8והוא נבנה עוד מאותה תכנית הבראה שנחתמה בשנת ,2013
רמי אלבז:

שהייתה  13אז ,לא?

גיל סער:

אפריל  ,2013זה התאריך שבה התכנית נחתמה וזה הגירעון שנקבע בה .ככל
שיש שאלות אני אשמח לענות,

שלמה קליין :תסביר לי רק על ,בעמוד  7על התב"רים מה ,מה זה תקבולים ותשלומים ...
תחילת  40 2014מיליון ,זה סוף ?2012
גיל סער:

איפה אתה מדבר?

שלמה קליין :עמוד  ,7תקבולים ותשלומים שנקבעו בתחילת שנה,
עבד בקלי:

על מה אתה מדבר איזה שנה? 2013

שלמה קליין :אני מדבר על  ,2014השתתפות הממשלה ,השתתפות מוסדות,
עבד בקלי:

 2014לא ...

שלמה קליין 2013 :לא מעניין ,סתם מעניין אותי מה זה היה בסוף  2012בעצם זה יוצא
נכון?
עבד בקלי:

כן ,אתה מדבר על  40מיליון?  ,2013וסגרו שלושים ו,

שלמה קליין :סוף  ,2013תחילת  2013סוף ,2012
עבד בקלי:

זה סך הכל נצבר ,הכנסות ,הוצאות של תב"רים לסוף  2013היה,

שלמה קליין :מה זה תב"רים פתוחים או ש...
גיל סער:

תב"רים שעובדים,

עבד בקלי:

אז זהו ,תב"רים פתוחים ואז אתה רואה שבסוף ,בסוף  2013סגרו  38מיליון
שקל ,למטה תסתכל,

שלמה קליין :כן אני רואה אני רואה,
עבד בקלי:

אחרי שסגרו נשאר לך פתוח  5מיליון  400ב,2014-
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שלמה קליין :הבנתי אותך .זאת אומרת בפועל יצא ,בפועל יצא רק  4מיליון ,מה זאת
אומרת זה תב"רים פתוחים ה 38-מיליון?
עבד בקלי:

 38מיליון זה תב"רים סגורים,

שלמה קליין :סגורים ,שיצאו בפועל בסוף ?2012
עבד בקלי:

היה פתוח עד סוף  2012וסגרו  38מיליון,

גיל סער:

תב"ר זה תקציב של כמה שנים,

שלמה קליין :לא ברור ,זה אומר שזה לא יצא בפועל,
גיל סער:

לאורך מספר שנים זה הסכום שיצא בפועל ,לאורך חיי התב"רים

יצחק קשת:

לא לאותה שנה,

עבד בקלי:

לאורך חיי התב"רים,

שלמה קליין :תשמע זה סכום שלמועצה כמו שהייתה זה משהו ,לא ידוע אולי זה לסוף
שנה,
יצחק קשת:

כולל קציר ,כולל כל הפיתוח ,כולל הכל,

עבד בקלי:

לפי הסכום אני חושב שעשו לפי ...

שלמה קליין :יכול להיות שהיו כאן כמה דוחות שלא תפקדו ועשו ,סגרו את הכל ,תבינו
הפרופורציות היום זה שלוש ופה אתה מדבר על ,38
יצחק קשת:

אל תשכח היה לך קציר את כל הפיתוח של קציר ,עשו את הכל דרך המועצה,

שלמה קליין :לא ,דרך החברה הכלכלית,
יצחק קשת:

דרך החברה הכלכלית נו,

שלמה קליין :וזה לא מופיע פה?
גיל סער:

לא ,לא ,זה מופיע כיוון שהתב"רים עברו דרך המועצה,

שלמה קליין :התב"רים עבור דרך המועצה,
ישראל בן ישראל :זה לא קשור אם אתה עושה דרך החברה הכלכלית תב"ר זה תב"ר
שלמה קליין :תמיד דרך המועצה,
ישראל בן ישראל :לא משנה ,אבל ...
דן שווץ:

הכלכלית זה ...

שלמה קליין :אבל כשזה בא לדו"ח אז זה חייב,
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לרוב החברות הכלכליות אני לא יודע איך פה אז החברה היא יותר יזמית,
מפקחת ,מבצעת והכסף הוא בתב"ר שלכם בתב"ר של המועצה ,בדרך כלל זה
כך,

גיל סער:

רק בשביל לסבר את האוזן ,התב"ר שהיה לפיתוח הגבעה המערבית בקציר,
תב"ר של  29מיליון שקלים ,רק ,כלומר היו תב"רים מאד גדולים באותם
שנים.

רחמים ידיגרוב :יש לי שאלה גם לגבי מים,
גיל סער:

כן ,כל פעם שמדברים על תקציב הוא ישאל מים,

רחמים ידיגרוב :כמה אנחנו במינוס של המים?
גיל סער:

סליחה? מים ,המים דרך אגב את הסכומים של המים לא המועצה קובעת
אלא רשות המים קובעת,

שלמה קלין:

הוא שואל מה הפחת ,זה מה שהוא שואל,

גיל סער:

הפחת בשנת  2014עומד על  ,25%זה פחת מאד גבוה ,אנחנו ערים לנושא הזה,
אני בטוח שאתם יודעים שהפקחים שלנו מסתובבים היום בישוב ומחפשים
את כל מי שמעיז אפילו לגנוב וגם תפסו ודבר נוסף זה נזילות שיש מהצנרות.
ברגע לדוגמא שצריך לפתוח את הצנרת כל המים שנמצאים בצנרת נוזלים
החוצה כיוון שה...

יעקב נתניהו :שניה רגע רחמים אני רוצה רגע להגיד לך משהו אולי לפתור את העניין,
אנחנו השבוע דן ויצחק תפסו פה מישהו שגונב מים ,סביב כל הסיפור של
ההפסקות מים שהיו פה גם כמויות גדולות של מים הלכו לאיבוד ,גילינו
איזה  4צול שהיה מחובר לתשתית המים שלנו בלי שום שעון שמישהו חיבר
ככה באופן פרטש ,כל הנושא של המים הוא נושא שהוא כרגע בפוקוס מאד
גדול שלנו בכמה רבדים .קודם כל ברובד הראשון ברובד של גניבת המים
והפערים שיש אז מחר תהיה פה נירית ממשרד הבינוי והשיכון,
יצחק קשת:

מנהלת מחוז,

יעקב נתניהו :כן ,אנחנו גם הולכים להוציא לה מכתב ברור וחד משמעי שמבחינתנו כל פחת
המים ,כל שקל מעבר למה שאנחנו צרכנו זה עליהם .זה אחד ,זה הולך ,אנחנו
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גם נוציא לה מכתב כזה ,אנחנו גם נדבר איתה על זה מחר ,זה אחד .2 .יש עוד
דבר שאנחנו מתכוונים לעשות ,נקבע על זה דיון של  5שעות כמעט ביום
חמישי הבא ,דיון עומק על שלושה נושאים כאשר אחד הנושאים העיקריים
זה כל נושא המים .כי אנחנו היום אחרי מה שהיה פה עם ההפסקות מים
שאנחנו פרפרנו מסביב לשעון בשביל לתת פה פתרון בעצם אנחנו לא ,אנחנו
היום לא יודעים מה הפתרון השורש לבעיית המים כאן ,בסדר? היום דרך
אגב יש כאן הפסקת מים של  3שעות בגלל שאנחנו מחזירים את המצב
לקדמותו ,זאת אומרת באנו למשרד השיכון אמרנו תקשיבו ,זו גם הייתה
הנחייה של יצחק באופן מפורש ,אנחנו לא פוגעים בישוב הקיים ,אנחנו
מבחינתנו קודם כל מחזירים את המצב הקודם .אז המצב שהיה בשבועיים
האחרונים זה לא בדיוק המצב שהיה במצב הקודם ,פשוט גילינו כמה גניבות
מים וסגרנו אותם פיזית ,היום בערב עושים את החיבור חזרה כמו שהיה
מקודם בשביל להיות בטוחים לגמרי שאנחנו חוזרים למצב הקודם אבל כל
מה שיקרה מהרגע שיחברו לפה את היזמים מבחינתנו זה נעלם ולכן אנחנו
לא הולכים לעשות להם על זה הנחות ,כן ,רק לסבר את אזניכם אנחנו
התחלנו פה בשבוע שעבר סיורי עומק עם הקבלנים והיזמים ,ישבו פה
הקבלנים להגיד מתי האכלוסים הראשונים וכו' וכשהגענו לנושא של המים
כל הקבלנים אמרו אנחנו במקום לקבל לחץ של  4.2שזה המינימום היום
אנחנו מקבלים  .3.8זאת אומרת למשרד השיכון יש פה בעיות תשתית מים
כבדות ואנחנו הולכים לטפל בזה גם במישור של הכסף מבחינת מה שיצא
מהמועצה שלא אנחנו צרכנו וגם ברמה האסטרטגית כי מחר מחרתיים יבואו
לפה תושבים ,קודם כל לוודא שזה לא פוגע בישוב הקיים ובטח שהחדשים
שבאים יקבלו לחץ מים ותשתית מים טובה כמו שצריך .נקודה אחרונה ,יש
הרבה לחץ מצד משרד הבינוי והשיכון עלינו כדי שאנחנו ניקח את האחריות
על התשתיות .עשינו על זה פגישה ,יצחק הנחה ,אנחנו לא לוקחים אחריות על
שום דבר ,כלום ,עד שאנחנו לא בטוחים שאנחנו מקבלים תשתיות כמו
שצריך ועד שאתה לא בטוחים שיש את כל התקציבים .עכשיו הם לא
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אוהבים את זה ,חלק מהדיון עומק שהם ביקשו זה דווקא בגלל הדבר הזה,
אנחנו לא הולכים לוותר כמלוא הנימה על היכולת שלנו לתת פה שירות כמו
שצריך לתושבים הקיימים ולאלה שיבואו.
נאוה לב-רן:

יודעים מתי כבר האכלוס הבא? האכלוס הראשון

יצחק קשת:

אנחנו צופים ,סביב ינואר ,פברואר ,זה הסדר גודל... .יגורו בפועל ,אנחנו
מדברים על חצי אכלוס  ...טופס ,4

רמי אלבז:

מה הקבלנים אמרו?

יצחק קשת:

אין להם ,זה תהליך ארוך שצריכים לעבור בשביל,

רמי אלבז:

הם לא רוצים להגיע להתחייבות או משהו כזה,

יצחק קשת:

הם לא מתחייבים ,הם לא רוצים להתחייב,

רמי אלבז:

הם לא רוצים אפילו ...

יצחק קשת:

הם לא רוצים התחייבות ,אני יודע גם שכבר הודיעו לכמה וכמה על עיכוב ...
שהם מתעכבים בעניין הזה ,כל אחד וההתמודדויות שלו .טוב ,אנחנו צריכים
לאשר את הדו"ח? בסדר אני מעלה להצבעה,

רמי אלבז :לפני כן אני הסתכלתי עכשיו בחוק עזר לא ראיתי שמה ,אתה יכול לכוון אותי
אחר כך לגבי התושבים חינם ,תושבי חריש זה חינם,
נאוה לב-רן:

חנייה אתה מדבר?

רמי אלבז:

או שהחיוב הוא רק על מי שבא מבחוץ? תכוון אותי אחרי זה ,בסדר?

יצחק קשת:

טוב ,אני מעלה להצבעה,

גיל סער:

בכל מקרה אבל זו החלטת המליאה בסדר?

רמי אלבז:

לא ,ברור.

יצחק קשת:

אישור דו"ח כספי  ,2014זאת אומרת כמצורף כנספח  3מעלה להצבעה,
בסדר? מאושר פה אחד ,יפה .אנחנו עוברים כרגע לנושא הבא ,אישור תב"ר
המצורף כנספח  ,4ישראל זכות הדיבור בבקשה,

ישראל בן ישראל :בישוב הקיים באזור הזה איפה שהמבנים היבילים שהוצבו יש לנו
מסיבות כאלה ואחרות לא הוצבו שם ממ"דים ,גם בבית הספר וגם בגני
הילדים וגם במבנים פה ואנחנו רוצים עכשיו לעשות יישור קו ולהציב
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ממ"דים ,ממ"דים יבילים בגודל של  165מטרים,
יצחק קשת:

מה זאת אומרת וניסית אחרי זה להעביר אותם?

ישראל בן ישראל :בדיוק.
יצחק קשת:

כמה כאלה?

ישראל בן ישראל :שישה בגודל כללי של  165מטרים,
יצחק קשת:

בסך הכל?

ישראל בן ישראל :כן ,כן ,סה"כ מבנים,
דובר:

מה זה שקוביות?

ישראל בן ישראל :זה מאין כאלה 2 ,של  30מטר 2 ,של  15ועוד ,2
רחמים ידיגרוב :זה אך ורק לממ"ד ל...
ישראל בן ישראל :כן זה ממ"ד ,זה ממ"ד .אפשר להשתמש בממ"דים לשימוש אחר ,מותר
ורצוי מהסיבה אגב כי ככה שומרים על זה ,כי ככה שומרים על הדברים
האלה .עכשיו ,בינתיים זה מקרן פיתוח .אנחנו בכל מקרה ביקשנו את זה
ממשרד הבינוי ,נצליח להביא את זה לתכנית עבודה של  2016אז נוציא תב"ר
תיקון לתב"ר.
יצחק קשת:

גם אי אפשר לקבל את המבנים החדשים מהמבנה הגדול לקבל אותם ...אם
לא יהיה להם ממ"ד זה חלק מהתנאים של ההיתר בנייה.

מורדי בן שמעון :גם לפני שזה יהיה מאושר אתה חייב שזה יהיה תקני ,אתה לא יכול לשים
משהו שהוא  ...חייב תקני אחרת מבחינתם ,גם משרד החינוך לא נותן
אישורים למיגוניות,
רחמים ידיגרוב :זה כולל חיבור חשמל? כולל שבילים ,אזעקה,
מורדי בן שמעון :אמרתי את זה מקודם ,אנחנו פנינו ,ראש העיר פנה למתכננת המחוז,
למנהלת המחוז סליחה נירה גיל מתכננת המחוז ב 27-באוקטובר ,הוא פנה
אליה עם בקשה ,בסדרה של בקשות ,בין השאר לדבר הזה .בלא קשר אנחנו
צריכים להתקדם ,מקסימום נחליף את המקור ,מקור תקציב.
ישראל בן ישראל :בסדר,
יצחק קשת:

טוב ,בסדר ,נעלה להצבעה ,תב"ר מספר  345בניית ממ"דים על סך  900אלף
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שקל ,בסדר ,נעלה להצבעה ,בסדר? מאושר פה אחד ,יפה .אנחנו עוברים
למינ וי ממלא מקום בוועדה לתכנון ובנייה .יוצא שהרבה פעמים לא תמיד
מגיעים לוועדת תכנון ובנייה ואנחנו צריכים את ההצבעות ,ההצבעות מאד
חשובות לנו שמה במיוחד בישיבות האחרונות ,היינו מאד זקוקים להצבעות
ולכן היה חשוב שיהיה לנו זכות לממלא מקום ,אז אני מציע כממלא מקום
אותי את מנכ"ל המועצה את יעקב נתניהו ולמי ,כמה יש לנו זכות לעוד 4
אנשים ,מי מגיע יותר אתה או לרחמים למי אני ממנה ממלא מקום? כמה יש
לנו?
שלמה קליין :אני בדרך כלל מגיע,
יצחק קשת:

אתה בדרך כלל מגיע אז לרחמים,

שלמה קליין :יש לו פה פירוט כל אחד יגיד כמה פעמים וכמה הוא הולך להינזף,
ישראל בן ישראל :אצלי הפירוט איננו,
שלמה קליין :לך יש פירוט הוא לא נתן לך דוד?
יצחק קשת:

בקיצור ,אסנת בסדר? נמנה אותך כממלאה מקום,

ישראל בן ישראל :יצחק ספיר,
יצחק קשת:

יצחק ספיר הוא מנהל מחלק שפע

ישראל בן ישראל :מנהל מחלקת
יצחק קשת:

אגף שפע,

ישראל בן ישראל :אגף שפע ייכנס בראשון
רמי אלבז:

דרך אגב ממלא מקום לא צריכים להיות מחברי המועצה?

יצחק קשת:

אפשר גם וגם ,אני לא יכול להיות .נאוה את רוצה גם להיות? את רוצה להיות
ממלאת מקום?

נאוה לב-רן:

של מה?

יצחק קשת:

של וועדת תכנון ובניין,

נאוה לב-רן:

הייתי ויצאתי כי זה לא מתאים לעבודה ,רק כשאני אצא ככה אני לא יכולה,

יצחק קשת:

אז צריך עוד מישהו אחד ,יש לך מישהו ישראל? שלושה ,צריך עוד אחד ,יוסי
אתה בעניין?
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יוסי בייר:

מה זה? סליחה אני דיברתי עם ראשת התרבות של משרד התרבות,

יצחק קשת:

אני צריך ממלא מקום לוועדת הבנייה,

יוסי בייר:

בסדר ,אין שום בעיה,

יצחק קשת:

בסדר? מספיק יש לי  4אנשים,

יוסי בייר:

תודה,

יצחק קשת:

יעקב ,אסנת ,יצחק ספיר ויוסי  ,אני אגיד לכם זה לא ,אנחנו צריכים להיות
מאד פרקטיים שם ,אנחנו מגיעים לפעמים למצב שאין לנו אנשים מספיק
להצבעה וזה עניינים שחשובים למועצה,

נאוה לב-רן:

אבל אני לא יכולה ,עוד מעט יהיה לי יותר קל ,עכשיו אני לא יכולה,

יצחק קשת:

אין בעיה ,בסדר גמור,

רחמים ידיגרוב :כן זה שעות בוקר,
יצחק קשת:

בעקרון כמעט כל יום חמישי בשעה  10בבוקר ,בסדר? טוב אז אני מעלה
להצבעה ,ממלא מקום לוועדת תכנון ובנייה יעקב נתניהו ,אסנת אלרואי,
יצחק ספיר ויוסי,

ישראל בן ישראל :זה צריך להיות שמי ,צריך להיות אחד כנגד מי ,מי כנגד מי,
יצחק קשת:

אחד כנגד מי ,ממלא מקום שלי זה מנכ"ל המועצה יעקב נתניהו ,ממלא
מקום של שלמה קליין יצחק ספיר ,ממלא מקום של,

רמי אלבז:

מי זה יצחק ספיר?

יצחק קשת:

מנהל אגף שפע חדש ,ממלא מקום של,

רמי אלבז:

למה הוא לא פה?

יצחק קשת:

כי הוא לא נכנס לתפקיד,

דן שווץ:

מתחיל רק בראשון בדצמבר,

יצחק קשת:

הוא צריך להשתחרר מהעירייה הקודמת,

רמי אלבז:

רגע ,עובדי מועצה יכולים להיות ממלאי מקום?

דן שווץ:

אני חושב שכן,

ישראל בן ישראל :יש פה החלפה,
יצחק קשת:

זה לפי היועץ המשפטי של הוועדה ,זה היועץ המשפטי של הוועדה מסר לנו
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את הדבר הזה ,וממלא מקום של רחמים ידיגרוב מי אמרתי מה שמו?
ישראל בן ישראל :יוסי בייר,
יצחק קשת:

ואסנת אלרואי ,ממלאת מקום של רחמים יודיגרוב וממלא מקום של מי
הרביעי? יוסי בייר ,אני חושב שאולי נעשה החלפה כי בדרך כלל אדוארד
פחות נמצא ,אסנת את יותר ,אסנת תהיה ממלאת מקום של אדוארד ויוסי
בייר יהיה ממלא מקום של שלמה ויצחק ספיר יהיה ממלא מקום של רחמים
ויעקב נתניהו יהיה ממלא מקום שלי .בסדר?

רמי אלבז:

עשית סלט,

יצחק קשת:

לא אני אחזור על זה ,אם לא הבנתם אני אחזור על זה ,אני עשיתי לפי ה,

שלמה קליין :לא הוא שם  ...כי אני בדרך כלל מופיע,
יצחק קשת:

אנחנו אחרי זה נעביר את הפרוטוקול לוועדה והם יאשרו אותם בוועדה .טוב
בסדר ,אני מעלה את זה להצבעה ,טוב .בעד כולם ,העליתי להצבעה ,בעד פה
אחד ,ממלא מקום לוועדה .אני צריך לאשר עוד חברים לוועדת ביקורת ,אני
חייב אין ברירה .אנחנו נאשר עוד שני חברים למרות שהם לא נמצאים פה,
אם לא אז נחליף אני צריך את זה ,זה חשוב לעניין ,לצורך העניין ,אם לא
במליאה הבאה אנחנו נחליף ,אז אני רוצה לצרף את אדוארד,

רמי אלבז:

רק אני אוסיף הערה קטנה ,מי שנמצא בוועדת ביקורת תקן אותי אם אני
טועה הוא לא יכול להיות בוועדת הנהלה,

דן שווץ:

שאין ,בוא נגיד כך ,וועדת ביקורת צריכה להיות לפחות שלושה חברים ואם
כולם בוועדת ההנהלה אז זה חריג ואתה תיקח מוועדת ההנהלה והם יהיו גם
וגם כי צריכה להיות וועדת ביקורת פעילה אחרת,

רמי אלבז:

אני לא חושב שזה מתיישב עם החוק,

דן שווץ:

אחרת ,זה מתיישב עם החוק ,אחרת יווצר מצב שוועדת ביקורת כמו שאני
ראיתי זה בן אדם אחד,

רמי אלבז:

אין לי התנגדות שמי שאתם מציעים יהיה בוועדת ההנהלה ,זה לא יכול
להיות,

דן שווץ:

אין דבר כזה וועדת ביקורת של בן אדם אחד ,אתה לא דן עם עצמך מה

"חבר"  -למען הרישום הטוב

10642

16

א.מ.

שנקרא בדוחות הביקורת או אתה או עבד מציג ואתה דן עם עצמך,
רמי אלבז:

שנייה .אני רק אגיד משהו שהוא מאד חשוב .אין לי התנגדות למי שנמצא
עכשיו בוועדת הנהלה שלא יהיה בוועדת הנהלה,

שלמה קליין :וועדת ביקורת,
רמי אלבז:

לא ,אני מדבר דווקא על וועדת הנהלה מכיוון ,לשון החוק היא מאד עניינית
ומאד חד משמעית,

דן שווץ:

לא ,הלשון החוק אני אקריא לך אומרת לא יהיה,

רמי אלבז:

הוא חד משמעית מי שנמצא בוועדת הנהלה לא יהיה בוועדת הביקורת,

שלמה קליין :במועצות קטנות זה משהו אחר,
רמי אלבז:

אני אומר לך זה בפירוש ,זה נמצא ב,

דן שווץ:

לא ,זה חבר וועדת ביקורת הוא לא יהיה חבר וועדת הנהלה אבל במצב ,אבל
מצד שני במקום שכולם נגיד חברי וועדת הנהלה לצורך העניין אוקי ,אז אין
ברירה ,ואז,

רמי אלבז:

אתה יכול לכוון אותי,

דן שווץ:

אני אומר לך את פרשנותי לפרוטוקול ,ואז מגוון השיקולים,

רמי אלבז:

פרשנות אתה אומר ,אתה לא אומר את,

דן שווץ:

אין לך ברירה א חרת כי אין וועדת ביקורת ,תיתקל גם באותו סעיף בוא נפתח
אותו שנינו באותו סעיף גם כתוב שהוועדה תמנה לפחות שלושה חברים
אוקי ,אז לפי גישה זאתי בעצם וועדה לא יכולה וזה הראשון ,היא מתחילה
וזה ואני לא צריך לראות את החוק ,אני אומר לך הוועדה תמנה לפחות
שלושה חברים,

רמי אלבז:

זו וועדת חובה ,שוב אני אין לי התנגדות ,

שלמה קליין :השאלה מה יותר ממה ,זה שאין שלושה,
דן שווץ:

אין וועדה עם חבר אחד ,אין,

רמי אלבז:

תרשה לי לאמר לחברים ,תרשה לי לאמר לחברים אי אפשר וועדה ,הפרשנות
יכולה להיות על הסעיף של הביקורת ,לא יכולה להיות על ההנהלה כי הסעיף
של וועדת ההנהלה היא מאד חד משמעית ,היא מאד חד משמעית .חבר אני
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פשוט זוכר את זה ,חבר שהוא בוועדת הנהלה לא יכול להיות בוועדת
ביקורת ,זה אין ,אני מנסה להסביר,
נאוה לב-רן:

רמי אתה צודק אבל פה זה דבר שהוא יוצא מהכלל,

רמי אלבז:

הפרשנות אפשר לתת...

דן שווץ:

אני מציע ,בואו גם התקינות ,קודם כל תמנו ואם אחר כך יהיה צורך לעשות
החלפה אז אפשר לעשות בישיבה הבאה החלפה ,אבל אני אומר לכם כבר
שגם אני משוכנע בכך שמקום של וועדה של חבר אחד זה משהו שהוא במאזן
ואם זה ייבחן נגיד סתם ניקח את זה היום לחקירה מינהלית לבית משפט
מחוזי אני מבטיח לך שיבוא בית המשפט יגיד כולם חברי הנהלה אז,

רמי אלבז:

לדעתי הוא יכול לתת לך פרשנות ,הוא יכול להתווכח אתך על הפרשנות לגבי
סעיף שנועד לוועדת ביקורת ולא על וועדת הנהלה כי זה חד משמעי שם.
הפרשנות  ...הפרשנות ,אתה יכול לתת פרשנות על הסעיף של וועדת ביקורת
אבל לא על משהו שהוא חד משמעית,

גיל סער:

רמי בוא ,היועץ המשפטי יבחן את הסוגייה הזאת אבל רק נקודה אחת שאני
מבקש להעלות ,וועדת הביקורת חייבת להתכנס

רמי אלבז:

ברור ,אני כבר אמרתי את זה לפני שנה ,זה לא,

גיל סער:

אז תכנס אותה .אתה יו"ר הוועדה תכנס אותה,

רמי אלבז:

עם מי לכנס עם עצמי?,

דן שווץ:

העלית בדיוק את הנקודה ,למה במניין אתה לא יכול לשבת לבד ,זה בדיוק
העניין,

רמי אלבז:

צריך לקיים ,הדבר הזה צריך להתקיים עם סעיף שהוא מאד חד משמעית
שזה וועדת הנהלה ומול וועדת הביקורת שזה מציג ,תראה זה מציף את
הקונפליקט ,מה לעשות שברוך השם זכינו למועצה שרוב החברים בה הם
וועדת הנהלה ,זה מציף את הקונפליקט אבל בסדר גמור ,אבל מי ,הרוב
יימצא לך בוועדת הנהלה ,הוא לא נמצא לך בוועדת הביקורת,

דן שווץ:

רגע ,רגע ,המועצה תבחר מבין חבריה וועדת ביקורת.

רמי אלבז:

אוקי.
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ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת ,ברור .מספר חברי
וועדת הביקורת לא יפחת משלושה ,אוקי ,זאת אומרת שזה אנחנו צריכים
לוודא ולא יעלה על חמישה ובלבד שבמועצה שלידה פועלת וועדת הנהלה ולא
כל הסיעות במועצה מיוצגות בה יהיה לפחות חבר אחד של וועדת הביקורת,
נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה,

יצחק קשת:

אחד? מספיק אחד?

דן שווץ:

יש לנו רגע ,יש לנו סיעה שלא מיוצגת בוועדת ההנהלה?

יצחק קשת:

לא,

רמי אלבז:

כן ,אן ,אחד,

דוברת:

למה? רמי,

יצחק קשת:

אז יוצא שרק אחד נציג,

דן שווץ:

...ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה ,לא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה
יהיה לפחות חבר אחד של וועדת הביקורת נציג של סיעה שאינה מיוצגת
בוועדת ההנהלה .זאת אומרת שהאחרים יהיו חברים בוועדת ההנהלה,

נאוה לב-רן:

האחרים יכולים להיות בוועדת ההנהלה ואחד לא,

רמי אלבז:

זה פרשנות ,בסדר,

דן שווץ:

בואו נמנה לך ,זה שלושה חייב להיות,

רמי אלבז:

אין לי בעיה,

דן שווץ:

בוא נמנה עוד שני אנשים ,אם יהיה צורך,

עבד בקלי:

לפחות תוכל להתאסף ,בינתיים אנחנו לא מצליחים להתאסף אפילו,

רמי אלבז:

בסדר ,אין ספק ,זה משהו שאני דיברתי עליו כבר מעל לשנה,

דן שווץ:

אם יש סיעה שלא מיוצגת בוועדת ההנהלה לפחות חבר אחד יהיה מהסיעה
הזאת ,זה מה כתוב פה .בוא נמנה ,אני אומר לך בוא נמנה וגם אתה תוכל
לכנס וועדה וזה דרישה שילטונית ,וועדה צריכה להתכנס לפחות אחת ל3-
חודשים,

רמי אלבז:

אגב וועדת ההנהלה ,נסה להקשיב רק ,בסדר ,אני מאד מכבד את הפרשנות
הזאת אבל אני רק אומר שבוועדת ההנהלה ממילא אישרו ,יכול להיות גם
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מישהו מתוך הקואליציה ,יכול להיות צופה שמה ולא להצביע .אם הוא ירצה
תקשיבו לו והוא יגיד לכם תשמעו ארע פה ,ארע שם ,קבלו את דעתו ,כבדו
אותו ,אין שום סתירה שהוא גם יהיה בוועדת ביקורת ,מה להציב כזה
קונפליקט כזה שיכול להיות גם ממנו בעייתי ,פרשנות כזו או אחרת,
דן שווץ:

אז אני אגיד לך רק בעניין הזה ככה סתם ,הנה ,הנה תסתכל ,יושב ראש
וועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה זולת אם הייתה
במועצה סיעה אחת בלבד .זאת אומרת שגם הייתה רק סיעה אחת בלבד אז
הייתה וועדת ביקורת היא הייתה דנה ומתכנסת,

רמי אלבז:

זה לקחנו מסיעה לא של ראש המועצה ,זה לא סתם,

דן שווץ:

לא אני אומר גם אם הייתה רק ,לשאלה של הפרשנות של חברי ההנהלה ,גם
הייתה רק סיעה אחת עדיין הייתה וועדת ביקורת ואז היה הרכב של שלושה,

יצחק קשת:

ככה יש לך יושב ראש מהסיעה של  ...הסיעה של ראש המועצה ושתיים
נוספים שלא מהסיעה של ראש המועצה ,בסדר? אני מציע את שני החברים
שהם לא בסיעת ראש המועצה שזה לריסה מישייב ואדוארד שפירו למנות
אותם כנציגים נוספים .במידה ויהיה שינוי נראה מה עושים ,בסדר? מקובל
על כולם? בסדר? אני מעלה את זה להצבעה .בסדר? מאושר פה אחד .הנושא
הבא ,אני עובר לנושא דיווח גזבר ,נושא וועדת שמות ,כן שמות ,שמות
רחובות,

יעקב נתניהו :ישראל שמות רחובות,
יצחק קשת:

שמות רחובות,

יעקב נתניהו :יש לך את כל הדפים פה? עברנו עליהם שם,
ישראל בן ישראל :טוב ,מה שקורה היום,
יצחק קשת:

אם אתה רוצה ל ...תגיד לנו מראש,

יעקב נתניהו :הוא אמר מראש ,דבר אתו,
ישראל בן ישראל :טוב חברים ... ,שמצורפת בשני הדפים האחרונים,
יצחק קשת:

שני דפים אחרונים תסתכלו בחוברת,

יעקב נתניהו :אני רוצה להגיד לך שהאותיות פה,
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ישראל בן ישראל :לא ,אתה לא אמור לקרוא את האותיות אתה אמור לראות את הצבעים
רק,
יעקב נתניהו :אהה יופי,
ישראל בן ישראל :את הזה תראה בעמוד הקודם.
(לא רלבנטי)
ישראל בן ישראל :חברים ,זהו .דקה ,דקה,
רחמים ידיגרוב :גם משרד הפנים צריך לשנות את הכתובות והכל ,כן ,כאילו מקומות שגרים
עדיין ,חוץ מהגולן וגמלא ,מי דואג לזה?
ישראל בן ישראל :אני אגיד לך ,לא דקה אחת .חברים ,התכנית ,לאחר שהתכנית הזאת
תאושר היא הולכת ומתפרסמת ואז כל מוסדות המדינה יהיו להם את
השמות של הרחובות גם הישנים וגם החדשים כמובן וגם אלה ששונו לצורך
הדבר הזה כולל מספרי בתים לצורך העניין .עכשיו ,וועדת שמות התכנסה,
היה שיתוף ציבור ,בסופו של יום קבענו שיהיה ,השכונה הצפונית ,כביש H4
איפה שזה המסחר מה שנקרא חריש 1א' הצפוני זה יהיה שכונה שתיקרא
אבני חן ומדרום ל H4-השכונה שנקראת הפרסה כולל הישוב הקיים זה
ייקרא שכונת החורש .עכשיו ,במסגרת השמות של הרחובות היה גם מי
שהוחלט על הכיוון אז נבחרו כל אבני חן שישנן ,בין השאר היה שיתוף ציבור
כדי ,מה מוצא חן בעיני הציבור יותר והם נתנו ניקוד ואחר כך את הניקוד
הזה תרגמנו ,מי שקיבל ניקוד יותר גדול אז קיבל את הרחוב הארוך יותר,
נגיד רחוב הגפן קיבל ניקוד גבוה מאד .עכשיו ,יש רק תיקון אחד עמבר
ואימבר,
יצחק קשת:

אנחנו נקריא ,נקריא את כל הרשימה,

ישראל בן ישראל :אני אקריא את הרחובות,
יצחק קשת:

קודם כל השכונות ... ,את השמות של השכונות,

ישראל בן ישראל :אז אני אומר באבני חן יש רחוב שוהם ,ספיר ,ברקת ,טורקיז ,טופז ,לשם,
אודם ,מרגלית ,ענבר ו H68-אני מבקש לשנות אצל כולם שיהיה חושן ויש
שם עוד שני שמות של ספייר ,במקרה כזה או אחר שפתאום ,עכשיו במקרה
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שמסיבות כאלה או אחרות פתאום יש איזה רחוב שנעלם מעיננו אז כבר יש
עוד שני שמות מאבני חן שיכולים להיות רזרבה .בשכונה החדשה פרסה
ומהיום ייקרא בשמה החורש יש רחוב גמלא ,עכשיו חלק מההחלטה של
וועדת שמות לשמור את רחוב גמלא שיישאר כרחוב גמלא ורחוב הגולן
יישאר,
רמי אלבז:

רגע ,מה זה  ?B74 ,H85זה בפרסה?

ישראל בן ישראל :לא תקשיב ,כל האותיות ,אני מסביר .יש רחובות שממשיכים מהחלק
הצפוני לחלק הדרומי אבל לקחנו מעין גבול של  H4שזה ממשיך הלאה .זאת
אומרת אם אתה רואה חפיפה פה זה רק כדי לסמן לפי התכניות של משרד
הבינוי מה המתכננים עשו כדי לזהות .עכשיו ,אז יש את גמלא והגולן
שיישארו כמו שהם ויש את רחוב תאנה ,גפן ,אלון ,תמר ,אורן ,רימון ,שקד,
ברוש ,דולב ,זית ,אתרוג ,אשל ,ערבה ,צאלון ,חרוב ,דפנה ורזרבה זה אלה
וצפצפה,
רחמים ידיגרוב :לימון למה לא?
ישראל בן ישראל :למה לא התקשרת? עכשיו ויש לי פה את התוצאות של הזה ,ממש אחד
לאחד לקחנו אותם .זהו שיהיה לנו בהצלחה,
יצחק קשת:

רגע ,שדרה ראשית תיקרא בשם,

ישראל בן ישראל :אהה סליחה ,השדרה הראשית תיקרא בשמה דרך ארץ,
יצחק קשת:

דרך ארץ,

ישראל בן ישראל :אני חושב שזה החלטה יפה מאד,
רמי אלבז:

למה לא לקרוא לזה לב חריש?

יצחק קשת:

איך? לב חריש? אני גם חשבתי ,האמת אבל זה הוועדה,

ישראל בן ישראל :אני רוצה להגיד לך אני נתקלתי רק היום הבנתי שזה דרך ארץ וזה בעיני
בחירה טובה כי היו כל מיני מחשבות וכל מיני דברים כאלה.
רמי אלבז:

דרך ארץ אתה יודע זה ישר חימוש מגיל שש,

ישראל בן ישראל :שואלים אותי אתה יודע איפה זה חריש ,אני אגיד תגיעו מדרך ארץ,
(לא רלבנטי)
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יצחק קשת :יעקב יש לך משימה לדאוג לכך שחריש תיקרא חריש בפייסבוק כי אתה לא יכול
לכתוב חריש בפייסבוק,
רחמים ידיגרוב :אז לב חריש לא ...זה דומה ללב,
יצחק קשת:

אני גם אמרתי ,זה בדיוק מה שאמרתי ,אבל הוועדה לא קיבלה את זה,
באמת.

(לא רלבנטי)
יצחק קשת:

אנחנו בכל מקרה למרות שהייתה וועדת שמות היא וועדה שממליצה לוועדה,
אז אנחנו צריכים לאשר את זה במועצה בכל מקרה ,בסדר? אז אני מעלה את
זה להצבעה ,בסדר? את השמות של הרחובות שהעלינו .לשמות החדשים
בעזרת השם יש לנו עוד שכונות ועוד רחובות אז לא ,עוד יהיה לנו בעזרת
השם עוד ...

רחמים ידיגרוב :כיכרות צריך גם,
יצחק קשת:

יהיה גם כיכרות ,יהיה לנו הזדמנויות טובות,

רמי אלבז:

רגע ,שמות של אנשים לגבי כיכרות,

יצחק קשת:

כיכרות אולי כן,

גיל סער:

הגם ש זה כבר תהליכים אחרים ,אם זה על שם מישהו זה אישורים אחרים,
אישור משפחה ,אישור ,יש פרוצדורה לזה,

יצחק קשת:

יש ,גם פנו אלינו משפחות שכולות שרוצים אבל זה אנחנו נעשה,

נאוה לב-רן:

יש לנו הרבה משפחות שכולות אבל אין לנו הרבה כיכרות,

יצחק קשת:

טוב בסדר ,כשנגיע לזה .אנחנו רוצים בכל מקרה לאשר את זה במליאה ,אז
אנחנו נעלה להצבעה את השמות שהוקראו כאן לפי נספח ,לפי הנספח
שמופיע אחרון פה בדף,

ישראל בן ישראל :עם התיקון של חושן,
יצחק קשת:

עם התיקון של חושן ,של  H78יהיה מצוין חושן והשדרה הראשית  H4יופיע
כדרך ארץ .לגבי השאר אנחנו נאשר במליאות הבאות .בסדר? מעלה להצבעה,
בסדר? מאושר ,יפה מאוד ,מאושר פה אחד .מה נשאר לנו? עדכונים,

ישראל בן ישראל :זה תורה בפני עצמה ,זה תורה בפני עצמה ,מה הרחוב הראשי של ...
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רחמים ידיגרוב :דרך אגב אני אומר בערים של ערבים יש להם שמות של רחובות?
ישראל בן ישראל :יש ,בטח
רחמים ידיגרוב :יש?
ישראל בן ישראל :בחלק יש,
נאוה לב-רן:

יש אבל לא משתמשים ,משתמשים יותר בחמולות ובמשפחתיות,

דן שווץ:

תלוי אבל איפה ,תלוי איפה,

עבד בקלי:

מאד תלוי איפה ,למשל בנצרת בכל נצרת יש לך כמה רחובות שאתה יכול
לזכור את השמות ,השאר הכל מספרים ,בסחנין לעומת זאת הכל זה רחובות
לפי שמות.

יצחק קשת:

עדכונים חברים ,אתם רוצים לשמוע עדכונים?

רחמים ידיגרוב :כן,
יצחק קשת:

בראש ובראשונה משימת העל של חריש היום וכולה ,כל המועצה מכווננת
למקום הזה זה החלטת הממשלה ,מי שמובילה את זה אצלנו במועצה ,אסנת
אלרואי נכס יקר שלנו במועצה,

(מחיאות כפיים)
יצחק קשת:

באמת מגיע לה מחיאות כפיים,

רמי אלבז:

מה? לא הבנתי,

יצחק קשת:

אמרתי שהיא נכס יקר אצלנו במועצה והיא מקדמת אצלנו את הנושא של
החלטת ממשלה .היא ברוך השם כמו אני קורא לה כמו איזה טיל בליסטי,
כל מה ,כל דבר שצריך במשרד ממשלה היא יודעת לאיזה משרד ,מי מטפל,
מי הבן אדם ישירות ,מגיעה לבן אדם ומגיעים אליו ישירות .אז ברוך השם
התברכנו בסיעתא דשמייא גדולה ואנשים גדולים ויקרים,

רמי אלבז:

כן אבל ההחלטה יוצאת לדרך?

יצחק קשת:

כן .אנחנו כרגע,

רחמים ידיגרוב :מתי?
יצחק קשת:

רגע .אנחנו עובדים על זה במלוא המרץ וברוך השם בעקבות ביקור ראש
הממש לה וכל הממשלה זה הועבר למשרד רוה"מ ,מנכ"ל משרד רוה"מ
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מקדם את זה ,הוא מוביל את זה ,זה אומר אני אומר לכם בתכלס זה כל
משרדי הממשלה שצריכים לדבר אחד עם השני שעד היום היה לנו מאד קשה
לכנס אתם וזה לא מדבר עם זה ,וזה חושב ככה ,וזה חושב אחרת ,הם די
נעמדים פה בשלשות .אנחנו כמועצה לא סומכים על אף אחד חוץ מהקדוש
ברוך הוא ועל עצמנו ,לא סומכים על אף אחד ,אין מה לעשות ושלא תחשבו
שזה מה שנקרא צנח מלמעלה ,שהממשלה החליטה וזה והכל פה קורה ,יש
פה עבודה מאומצת יום יום ,יום יום .אנשים משקיעים חלק ניכר מהזמן
שלהם ,לא משקיעים עכשיו בתוך המועצה אלא בחוצה לקראת החלטת
ממשלה ,יוצאים לכל מיני פגישות כולל פגישות שלי השבוע שאני צריך
להיפגש עם מספר שרים ומנכ"ל המועצה ביחד עם מינהלת אגף תיאום
ובקרה ישבו אצל משרד רוה"מ ,משרד ראש הממשלה ,תיאמו מספר דברים,
כל פגישה כזאתי שווה כמה מיליונים ,לפעמים זה גם עשרות מיליונים.
לסגור דברים שהם לא טריוויאליים בכלל ,אם זה נושא של חינוך ,אם זה
נושאים אחרים ,זה מגיע ,אני עוד לא ,עד שזה לא ייסגר מה שנקרא אני לא
רוצה להתחיל פרסומים פה ,ועד מה שנקרא אין ברכה בדבר הסמוי מן העין,
בעזרת השם שזה הגיע להחלטת הממשלה ואנחנו זה יאושר אנחנו נפרסם,
אני אומר לכם זה בשורה ענקית ,ענקית ,זה דבר ראשון מאות כיתות ,זה
מאות מעונות יום ,וכל דבר מתוכנן ומוכנס לתוך המערך הזה וזה יעלה את
חריש על דרך המלך והרבה מאד שנים ייהנו מהדבר הזה ,מהסיפור הזה של
החלטת הממשלה אנחנו בעזרת השם נעדכן ,אנחנו מצפים שתוך כשבועיים
זה יגיע לממשלה ,לפני כן אנחנו נדאג לעלות לכנסת ונדאג להיפגש עם כל
השרים ,לעשות לובי ,כל אחד יפעיל את כל הקשרים שלו וכל מה שיש עם כל
חברי כנסת שלא יהיה ,לא יהיה מצב שמישהו יצביע נגד ,כולם יצביעו בעד
החלטת הממשלה למען חריש .אנחנו עוד נעלה ,יש לנו עבודה לעלות
לירושלים ואנחנו נעשה את זה .אנחנו נקדיש את השבועות הקרובים לכל
המהלך הזה ואז אנחנו כמובן ,עבודה קשה תהיה גם כן לא פחות אחרי זה.
כמה עדכונים בתוך המועצה,
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רמי אלבז:

מה בנוגע לארנונה שאישרנו הוזלה?

יצחק קשת:

אנחנו נגיע לדבר הזה ,אנחנו נתקלים בקשיים,

רמי אלבז:

ממי ממשרד הפנים או משרד האוצר?

יצחק קשת:

משרד הפנים ,כרגע זה עוד ב ...של משרד הפנים ,אפילו לא הגיע למשרד
האוצר .אנחנו נדבר על זה שיהיה לי תשובות יותר ,כרגע אנחנו כל הזמן
במשא ומתן .הצוות ישב זה עבר לוועדה יותר גבוהה ,אנחנו כל הזמן במשא
ומתן בדבר הזה ,אין לי תשובה סופית .אני מקווה מאד שיקבלו את ההמלצה
שלנו להוריד את הארנונה לתושבים .כמה עדכונים מהמחלקות השונות,
מחלקת חינוך,

רמי אלבז:

תיכף סליחה יצחק ,לדעתי צריך להסביר שם ואני בטוח שעושים את זה,

יצחק קשת:

מה?

רמי אלבז:

את הרצי ונל .מדובר פה בזוגות צעירים והמון אנשים שמגיעים מכל הארץ
ויודעים מה העלויות במקומות אחרים,

יצחק קשת:

מה שאנחנו ,אני אומר לך יש לנו פה לא סתם אמרתי אסנת ,היא הגיעה
למשרד הפנים ,היא ישבה במשרד הפנים בדיוק בכל הדברים האלה ,בכל
הצוותים האלה ,מכירה את כל האנשים אחד אחד ,היא ישבה אתם יחד עם
הגזבר ,הם ישבו ,הם הסבירו ,הם קיבלו דברים שבחיים ,אין לדעתי לא
מתחיל ,אנחנו הבאנו אותם למקום שיצאו יחשבו מחוץ לקופסא כי יש להם
תבניות מאד מאד מוגדרות איך להתייחס לכל ישוב וישוב ואנחנו בכלל מה
שאנחנו הצענו זה בכלל יציאה מכל הקונספט והצלחנו להביא אותם לחשיבה
מחוץ לקופסא שלחריש אל תתייחסו אלינו כמו כל רשות ,יש פה משהו חדש
לגמרי ,עיר חדשה ,בבקשה להתייחס אליה בהתאם וברוך השם אפשר להגיד
שככל שאת הדרג המקצועי הצלחנו להביא אותם למקום הזה ובעקבות
הרבה הערכה של אנשי המקצוע שלנו שבאמת יודעים להעריך אותם ,במקום
הזה אנחנו בעזרת השם נעדכן .אני מאד מקווה שנצליח .טוב ,מחלקת חינוך,

ישראל בן ישראל :אגף,
יצחק קשת:

אגף חינוך ,כן ,תשלים אותי ,אגף ,תשלים אותי ,אגף
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ישראל בן ישראל :תרבות ,פנאי וקהילה.
יצחק קשת:

אגף תרבות פנאי וקהילה ,חינוך פנאי וקהילה ,אני מקווה שאני אזכור את
זה,

יוסי בייר:

הספורט הוא בתוך תרבות הפנאי,

יצחק קשת:

בראשותו של יוסי בייר ,שעושה שם ימים כלילות,

ישראל בן ישראל :רואים שאתה עוסק בחינוך,
יצחק קשת:

מביא לנו את כל הנסיון העשיר שלו שבאמת נחוץ מאד והרבה מקרים
שאנחנו לא יודעים מה לעשות וברוך השם יוסי מביא את כל הנסיון שלו
לתוך המהלך הזה והולכת ונבנית פה מערכת ,ממש מערך שלם על כל דבר,
ממש כל דבר ודבר נבנה ,אז אחד ,בימים הקרובים כבר התחילו לפעול כבר
ארבע תנועות נוער בישוב ,בתיה כן ,לבנות חרדיות ,הנוער העובד והלומד
לציבור הנוער החילוני ,תנועת עזרא לציבור הדתי ,לילדים דתיים ,נכון,

יוסי בייר:

עזרא זה מכיתה ד' ומעלה,

יצחק קשת:

אוקי .תנועת אריאל בשלב זה פועלת רק,

יוסי בייר:

רק עם בנות,

יצחק קשת:

רק עם בנות,

יוסי בייר:

ואחרי חנוכה הם יכנסו עם הבנים,

יצחק קשת:

אחרי חנוכה אצל הבנים ,יפה מאד.

רמי אלבז:

יש כאלה שרוצים בני עקיבא,

יצחק קשת:

גם כן בני עקיבא .תנועת הנוער עוז תיכנס לעבודה מתי? ב 17-בדצמבר

יוסי בייר:

הם עובדים רק עם ילדים דתיים מ-א' עד ג',

יצחק קשת:

ותנועת אריאל תרחיב את הפעילות שלה גם לבנים אחרי חנוכה בעזרת השם.
תנועת הנוער בני עקיבא יש לנו פגישה אתם בעזרת השם נכניס גם את בני
עקיבא .הפעלת חוגים,

נאוה לב-רן:

רגע יצחק סליחה ,תנועת הצופים ,כל החילוניים פה נוסעים לקציר לתנועת
הצופים,

יוסי בייר:

כרגע הצופים ,אז אני אגיד .כרגע מספר הילדים הוא קטן מאד והם נוסעים

"חבר"  -למען הרישום הטוב

10642

27

א.מ.

לקציר ברגע שהמספר יגדל התנועה תגיע להנה,
רחמים ידיגרוב :מחלקת חינוך יכולה לעזור משהו עם הסעות? אתה יודע כל פעם להסיע
להורים לקציר זה סיוט ,זה הוצאות,
יוסי בייר:

אני כרגע בדברים עם תנועת הצופים כדי לפתוח פה ,מחכים שיהיה איכלוס
יהיו להם יותר ילדים הם יפתחו כאן ,הנוער העובד היה מוכן להיכנס,

רחמים ידיגרוב :אין אפשרות יעני לעזור בהסעות משהו לילדים?
יוסי בייר:

אנחנו נבדוק את זה ,בדרך כלל אנחנו לא מסיעים ילדים לחוגים או לתנועות
נוער,

רחמים ידיגרוב :לא ,פנו אלי מספר ילדים שמקבלים את העזרה בשיעורים הם מתלוננים
שזה עולה להם יקר,
יוסי בייר:

מה?

רחמים ידיגרוב :העזרה בשיעורים ,שרוצים,
יוסי בייר:

עזרה בשיעורי בית,

רחמים ידיגרוב :כן,
יוסי בייר:

המרכז למידה עולה  40שקל לשעה ,לשיעור ,כן,

רחמים ידיגרוב :כן ,להרבה משפחות זה כבד בכיס,
יוסי בייר:

אני אמרתי משפחה שרוצה לבקש הנחה שתגיש בקשה להנחה ,אנחנו נדון
בה נחות בהתאם ,זה גם יהיה דיפרנציאלי בהתאם להכנסות ,בהתאם למספר
הילדים,

יצחק קשת:

מי שיש לו בעיה יבדקו את זה,

רחמים ידיגרוב :לא ,אנחנו צריכים לתת תשובה מיידית לנוער ,תשמע ,כל התהליכים של
וועדה וזה וזה זה ייקח זמן ,אתה רואה כבר סוף שנה וילדים לא יכולים
ללמוד,
יצחק קשת:

אי אפשר לתת הנחה שרירותית ,הכל פה הולך בצורה מסודרת,

רחמים ידיגרוב :יכולים אולי להוזיל את,
יוסי בייר:

אתה מדבר על להוזיל ,אתה בעצם אומר שהמועצה משלמת את היתרה,

רחמים ידיגרוב :כן ,למה לא?
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ואז המועצה ,מה זה למה לא? המועצה צריכה לקחת בחשבון מאיפה זה בא.
עכשיו זה יכול לבוא מהצטיידות של בתי ספר וגני ילדים ,זה יכול לבוא מתוך
פעילות שאנחנו עושים לטובת הילדים והכל ,אז אנחנו צריכים להחליט
מאיפה אנחנו לוקחים את הכסף,

רחמים ידיגרוב :אבל תשמע ,בעקרון פה האכלוס זה לא כמו בעיר ,זה אוכלוסייה אחרת ,זה
אוכלוסייה אחרת של רמת אולי לימוד אחרת,
יוסי בייר:

זו אותה רמה ,אנחנו פשוט ...

רחמים ידיגרוב :לא ,לא ,לא אותה רמה יוסי ,לא ,לא אותה רמה ,יותר קשה להם,
נאוה לב-בן:

למי?:

רחמים ידיגרוב :לילדים להגיע לכל מיני מוסדות של חינוך אחרים או משהו,
יוסי בייר:

הם מגיעים לכל המוסדות שהם צריכים להגיע .רחמים ,הם מגיעים לכל
המוסדות שהם צריכים להגיע .אם נקבע שהם צריכים ללמוד מחוץ לעיר
ומשרד החינוך מכיר בזה אנחנו מסיעים אותם אל מחוץ לעיר .בנושא תגבור
לימודי זה כבר אנחנו נותנים ,לכן אנחנו גובים כרגע  40שקלים שיישאר לנו
כסף לדברים אחרים,

יצחק קשת :זה גם מסובסד ,זה מסובסד זה לא בחינם.
שלמה קליין :רחמים אתה צריך לזכור שמה שאנחנו נקבע עכשיו זה לא רלבנטי רק לילדים
של פה כי עוד שלושה חודשים מה שנקבע עכשיו זה יהיה רלבנטי לכל אלה
שיבואו .עכשיו אם אתה תיתן מחיר נמוך מסובסד כבר עכשיו עוד שלושה
חודשים זה יחול על כל מי שיגיע .תחשוב שאנחנו נצטרך לסבסד פה לעוד
תחשוב  1000משפחות ,איפה נעמוד בזה? אז לכן השיטה היא לפי ההנחה ,מי
שמגיע לו ,אבל מה שאני מסכים איתך צריך לסדר איזה נוהל,
יוסי בייר:

נוהל הנחות מהיר ,מי שפונה אלינו אנחנו נעשה את זה,

יצחק קשת:

טוב .הפעלת חוגים ,נבנתה תכנית חוגים שהחלה לפעול בחלקה הקטן ותפעל
בהיקף מלא החל מ 1-לדצמבר ,בינוי בזאת חינוך ,תרבות ונוער ,המשך
דיונים בתכנון מוסדות אלו עם אגף הנדסה עירוני ומשרדי הממשלה השונים.
אנחנו כל הזמן בקשר עם משרד החינוך ,בעזרת השם כדי לקבל תקצובים
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נוספים אני יכול לבשר שאישרו לנו וזה ממש בשורה ,נכון? אפשר להגיד שזה
ככה .אישרו לנו לבנייה עוד שלושה בתי ספר ועוד,
רמי אלבז:

באיזה שלב ,עכשיו?

יצחק קשת:

שיהיה לשנה הבאה,

יוסי בייר:

אנחנו כרגע מחכים לאישורים לשלושה בתי ספר נוספים ובית ספר תיכון

יצחק קשת:

ובית ספר לחינוך מיוחד,

יוסי בייר:

ושני בתי ספר לחינוך מיוחד,

יצחק קשת:

תספר שהיה פה ביקור אתמול,

יוסי בייר:

היה פה ביקור אתמול של ראש אגף בינוי במינהל הפיתוח של משרד החינוך,
סיכמנו אתו את כל הדברים האלה כולל עוד  24גנים,

יצחק קשת:

 24גנים ככה שאנחנו בתנופה ,תנופת בנייה ממש טובה,

רחמים ידיגרוב :שאלה ,מתי אנחנו פותחים את מפעל הפיס?
יצחק קשת:

ישראל,

ישראל בן ישראל :יש לנו ,אנחנו יש לנו ,יש איזה דברים פרוצדורליים עם התב"ר וכל מיני
דברים כאלה אבל בעקרון יש שני דברים שמפריעים לנו היום זה חיבור
חשמל וחיבור בזק .חיבור חשמל אם ראיתם יש איזה ,עשו פילר שם ליד העץ,
חיבור בזק אנחנו ניקח אותו ממבנה מועצה ואנחנו נפתור את הדברים האלה,
אני משער שאנחנו נקבל טופס  4בתקופה הקרובה,
יעקב נתניהו :אתה מוקלט ישראל ,בישיבת הנהלה לא הקליטו אותך פה זה מוקלט,
(לא רלבנטי)
ישראל בן ישרא ל :בתקופה הקרובה ,הבניין גמור ,הבניין גמור ,זה דברים שלא תלויים בנו,
זה גורמי חוץ ,גורמי חוץ כמו בזק וחברת חשמל .אז אני יכול לבוא ולראות,
אסור לדבר על זה ,זה דברים שהשליטה שלי היא קצת פחותה מהשליטה שלי
על הגזבר למשל,
יצחק קשת:

טוב ,תודה,

(לא רלבנטי)
יצחק קשת:

טוב ,עד כאן זה סיכום מחלקת חינוך ,תודה רבה יוסי בייר על כל המאמץ,
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לכל ה ...ולכל מי שעובד אתך.
(מחיאות כפיים)
יצחק קשת:

בהחלט מגיע,

יוסי בייר:

זו העבודה שלנו,

יצחק קשת:

הכל עבודה ,אבל יש גם איך  ...לעבודה ,מחלקת בטחון ,כן ,מורדי עדכון
ממחלקת בטחון .סיום כתיבת תיק חירום לישוב ,תחילת הקמת מרכיבי
בטחון טכנולוגי בישוב הקיים ויצירה והקניית בטחון בקרב תושבי הישוב,
בטחון שוטף ,אתה רוצה לפרט קצת כמה ,לתת קצת ...

מורדי בן שמעון :כן ,לגבי הסעיף הראשון זה מכרז שיצא על ידי משרד הפנים .היה לנו
תקופה ארוכה ככה העברנו את החומרים ביננו לבין חברת אינטגריטי שזכתה
בתהליך .אנחנו סיימנו את הכתיבה של התיק העברנו אותו גם אליכם מספר
פעמים ולאחרונה גם העברתי את התיק אליכם במייל בפורמט הסופי שלו.
אנחנו נצטרך לעשות לקראת דצמבר אימון הטמעה של התיק הזה .במקביל
מכיוון שעזבו אנשים את חברי וועדת המל"ח ואחרים נכנסים אנחנו נצטרך
לאשר את חברי וועדת מל"ח מחדש אחרי שנמנה את החסרים ואז נקיים
אימון הטמעה שאת האימון יבצע אביגדור שץ מי שהיה הקב"ט מועצה
אזורית מטה בנימין ,בטח יעקב מכיר אותו,
יעקב נתניהו :כן ,אביגדור שץ ,ברור,
מורדי בן שמעון :אז הוא יבוא יעשה את האימון ,אנחנו נצטרך לקבוע את התאריך ולשריין
אותו .את הסעיף השני זה הפרויקט של האבטחה בישוב קיים ,אז השלמנו
את כל מה שנדרש ,עשינו סיור אחרון שבוע שעבר לקראת תחילת העבודות
של מצלמות ,מערכות בקרת כניסה ,לחצני מצוקה ,מערכות אזעקה בכל
המתקנים בישוב הקיים .הכללתי בתוך זה גם את בית ספר ואת הגנים
החדשים ,ובעצם אני גם אעשה חיבור של כל מערכות האזעקה שקיימות
היום במועצה למפענחת אחת שתיתן את המענה ,בהמשך עוד הפעם אנחנו
נצטרך לראות איך אנחנו ממקמים מוקדן שיקבל את כל ההתראות האלו
אליו ובחלק השני זה צריך להכות על השולחן שבסך הכל עם כל גל הפיגועים
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האחרון בסך הכל בחריש יחסית שקט .אנחנו עד נכון לשבוע הנוכחי תגברנו
בעוד שומר בכל מכלול חינוך ובשמירה בשער העיר .נכון להיום מה שנשאר
פעיל זה תגבור של שני שומרים בכל מוסד חינוכי ,זאת אומרת יש שומר אחד
על הבית ספר ,שומר אחד על מכלול הגנים ואותו דבר על מכלול ,במכלול
החדש .בסך הכל היום זה נותן מענה ואני מקווה שהמצב יישאר בחריש כמו
שהוא ובארץ גם יירגע.
רמי אלבז:

בשערים פה?

מורדי בן שמעון :בשערים נכון לעכשיו מה שמתקיים זה את השמירה במהלך היום אני
הורדתי בגלל שהשומר כבר לא עמד בדרישות שלי ,נקרא לזה ככה ,אבל מה
שאנחנו עושים זה משעה שש בערב עד שמונה בבוקר למחרת יש סיור ומעשר
בלילה עד שש בבוקר יש שומר בשער הישוב,
נאוה לב-רן:

וביום שישי זה בכלל פרוץ,

מורדי בן שמעון :יום שישי זה יורד בשמונה בבוקר.
יצחק קשת:

זאת אומרת יום שישי זה אותו דבר,

נאוה לב-רן:

לא ,זה פרוץ ביום שישי ,פרוץ ביום שישי,

מורדי בן שמעון :פרוץ מאיזה בחינה?
נאוה לב-רן:

באיזה שעה בערב הם באים?

מורדי בן שמעון :שש בערב,
נאוה לב-רן:

זה אז אני אומרת אין,

מורדי בן שמעון :זה עלות כספית ,אני עשיתי תמחור זה פי שתיים ממה שאנחנו נשלם ביום
רגיל,
יצחק קשת:

רק שנייה ,אבל כל המהלך של המוסדות חינוך הוכפל המערך ,הוא הוכפל פי
שניים למרות שאנחנו חייבים בזה אנחנו הכפלנו וזה על חשבוננו ,נכון להיום
מוסדות החינוך בגלל שאנחנו,

נאוה לב-רן:

מורדי אני שומרת עליהם מצוין,

יצחק קשת:

בגלל שזה מוס דות חינוך אנחנו ויש פה את הבנייה אנחנו נותנים לזה דגש
מיוחד ויש פה פי שניים שומרים ממה שצריך בתקן ,זאת אומרת אם יש
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שומר אז צריך שניים בכל ...
נאוה לב-רן:

אני שומרת עליהם טוב כל הצקלקה נכנס אלי לחדר שינה,

מורדי בן שמעון :גם את המשחקייה שתוקם שם אנחנו בשלב הראשון עד שהישוב יפרח
אנחנו נגדר אותו על מנת שמי שיהיה שם בערבים ילך בטוח מהצד הרחוק
יותר,
שלמה קליין :יצחק אני בתור אחד שמגיע בערב מאוחר ,אם אתה מגיע ופתאום אתה מגיע
ב 11-וחצי,12 ,
נאוה לב-רן:

אין אף אחד,

שלמה קליין :אין אף אחד שער פתוח,
מורדי בן שמעון :בשמירה ,בעמדה אין אף אחד?
שלמה קליין :אף אחד בעמדה אתה,
מורדי בן שמעון :ב 11-בלילה?
(מדברים ביחד)
שלמה קליין :אז אני אומר לך שזה לפעמים קורה ,לרוב זה היה מצחיק שהייתי יוצא ביום
והיו עוצרים אותי ביציאה ,אתה יודע המחסום סגור ואני חוזר ,וזה לפעמים
ככה ,זה לא משהו שיטתי ,זאת אומרת לרוב יש ,לרוב כשאני נכנס,
מורדי בן שמעון :אני לא מכיר מצב שלא היה שומר ,שומר בשער באופן קבוע צריך להיות
מעשר בלילה ואם ב 11-אין סימן שהוא הולך ל...
נאוה לב-רן:

הסבירו לי משהו אחר ,הסבירו לי שהוא כל הזמן יושב בשמירה אבל כשהוא
עושה את המרחבים הוא עולה לאוטו ,עושה את המרחבים ואז זה נשאר,

מורדי בן שמעון :לא ,לא ,זה שני דברים שונים ,בוא נסביר ככה,
נאוה לב-רן:

ככה הסבירו לי,

מורדי בן שמעון :אמרתי ,אמרתי שהסיור מתחיל בשש בערב ומסתיים בשמונה או בשש
בבוקר ,זה תלוי באיזה סיור  ...זה הסיור .בעשר בלילה עולה הש.ג .כך שב11-
אם לא היה אף אחד זה נראה מוזר ,זה לא בסדר .לא הכרתי את זה ,אף אחד
לא אמר אבל אין מצב כזה כי הוא,
יעקב נתניהו :בזמן אמת תעדכנו את מורדי,
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מורדי בן שמעון :תראה ,אם השומר לא היה בזמן על כל שעת איחור אני כונס את החברה,
זאת אומרת משלמים כל חודש ,לא משלמים ,אני משלם להם פחות,
גיל סער:

חוץ מזה הוא דואג שתהיה אבטחה ,צריך לעדכן אותו,

מורדי בן שמעון :כן ,גם אם זה לא מגיע ,הפקח של אותה חברה יגיע לשמור בעצמו אם לא
היה שומר כך שבעשר בלילה חייב להיות שומר,
יצחק קשת:

טוב ,מורדי יישר כח על כל המאמץ ,כל הכבוד

(מחיאות כפיים)
יצחק קשת:

 ...כמה דברים .כן האמת שאני צריך לציין כמה דברים .ברוך השם אני יכול
להגיד באמת חריש בסיעתא דשמיא גדולה התברכה גם כן במנכ"ל חדש ויקר
שלקח את כל המועצה הזאת קדימה כמה ,בכמה צעדים ואני מקבל
פידבקים ,לא תיארתי ,אני מקבל פידבקים מאד גדולים ממשרדי הממשלה
שמאד חששו מהמהלך ,איך אני עושה דבר כזה באמצע ,אני מודה לכם את
הזה ,לקח להם כמה זמן חברה אל תדאגו ,תנו עוד רגע אתם תדברו איתי.
וברוך השם קיבלתי פידבקים יפים מאד ,מאד מאד יפים בעיקר ממשרד
השיכון שהבינו מה קורה פה סוף סוף שיש הובלה חזקה של כל העסק אנחנו
מתכנסים במקום והכל מתכנס ומסתדר .הוא מוביל כרגע פרויקט שנקרא
פרויקט מונה ליזה ,אתה רוצה לספר קצת על הפרויקט יעקב ,בכמה מילים,
שלמעשה לוקח את כל המחלקות ,אני וכולם ,כולם ישבו פה שעות על גבי
שעות וטחנו פה בלילות בשעות המאוחרות ואין מה לעשות ,כולם הצטרכו,
הכל נכנס לתוך האקסלים ,כל אחד עם כל המשימות שלו ,עם כל האתגרים,
היה צריך לשפוך את הכל על השולחן לשבת כל אחד שעות על גבי שעות ,כל
מחלקה קיבלה תיעדוף כי אי אפשר לעשות את כל המחלקות בבת אחת,
קיבלה תיעדוף מה יותר חשוב .בראש המשימה נכנס נושא הקליטה ,כל
המערכת נכנסת לנושא הקליטה ,מה שקשור לקליטה נכנס ,מתועדף ,מה
שלא דחוף מה שנקרא מותרות וכאלה כרגע יצא מהפרק דברים יפים מאד,
הכל טוב ויפה אבל אם לא נעמוד בקליטה אז לא עמדנו במשימה הזאתי
וברוך השם אני יכול לציין שגם קיבלתי פידבקים מכל העובדים שברוך השם
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יש הרגשה טובה ונפלאה שסוף סוף גם העסק הזה רץ ומתקדם ויש הרגשה
שבאמת הובלה וברוך השם אנחנו בתחילת הדרך ואני מאמין שאנחנו נקצור
את הפירות האלה בכל הרמות כולל הרמה של תגובה מהירה לכל דבר ואני
יכול להגיד שבאמת חריש היום עלתה מדרגה יותר מאחת ,ואני יכול לברך על
זה ברוך השם אני יכול להגיד תודה רבה לבורא עולם שנתן לי את הכח ואת
האומץ ,הנה רחמים כבר זכה לראות ,הוא בא ,כל אחד יכול לראות את זה,
הוא בא ביקש ,הפנתי אותו ליעקב ,המנכ"ל אמר לו מה הבעיה? אמר לו יש
א' ב' ג' ד' ,אמר לו בוא תראה לי את זה בשטח ,יצאו לסיור ,אחד אחד ,כל
דבר ,כל מקרה נכתב ,כל מקרה צולם ,יש פה מכתב חריף למשרד השכון וישב
גם מנהל הפרויקט של עדי הדר ,קיבל על הראש וברוך השם הדברים
מטופלים ואני אומר את הדברים בקצרה יש עוד הרבה מה להרחיב אבל
ברוך השם אני חושב שבאמת התברכנו באנשים טובים ויקרים שיובילו את
המועצה הזאתי ,זהו ,דבר נוסף ,יעקב תודה רבה אני חושב שמגיע ליעקב
מחיאות כפיים,
(מחיאות כפיים)
רחמים ידיגרוב :איך היה הביקור?
יצחק קשת:

מה?

רחמים ידיגרוב :הביקור בספרד,
יצחק קשת:

כן ביקור ,כן ,זה מה שרציתי להגיד .ברוך השם אתם במועצה אישרתם
ושלחתם אותי לבר צלונה ,אז קודם כל נסענו לכנס ערים חכמות ,אני חשבתי
שזה כל פעם כמו שאני נוסע לאומן בראש השנה אבל זה כנראה חוויה אחרת
לגמרי ,לא קלה מבחינה רוחנית ,אני ,ולא קלה מבחינה תזונאית ,נאלצתי
לאכול הרבה הרבה קרקרים ,לא יכולתי לראות אותם אחרי זה בסוף הזה,
ברוך השם פעם ביום קיבלתי מנה מבית חב"ד אז מזל שזה מה שהיה ,ברוך
השם וחוץ מזה ככה נפגשנו ,אני חייב לציין מכל המדינות ששלחו ,כל העולם
שלחו המשלחת הכי גדולה המשלחת מישראל 250 ,ישראלים הגיעו כמשלחת
מישראל מהארץ ,היה שם ביתן של ישראל ,היה שם ביתן של עיריית תל
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אביב ,היה שם ביתן של עיריית ירושלים Jerusalem2020 ,כי פרויקט
 Jerusalem2020ובתוך הביתן הישראלי היו שם המון חברות ,היה שם
חברות גדולות שגם פתחו בנוסף ביתנים שלהם ,מכון היצוא ,היה שמה
שגריר ספרד ,היינו כ 15-ראשי רשויות וכל שאר הרשויות שלחו שמה את או
סגנים או שלחו לשמה משלחות של גם מהנדס העיר,
(מדברים ביחד)
יצחק קשת:

גם מנכ"לים היו שם ,פגשתי את מנכ"ל ראש היין סיפר לי מה הם חוו ,הם
בדרך כלל חווים בתהליך דומה לשלנו ,הוא סיפר לי מה הם חוו באכלוס
הראשון .דרך אגב זה סיפרתי לך יעקב עוד משמה בא ,לא פשוט ,איזה
חבטות רציניות מאד אבל בעזרת השם אנחנו נלמד מזה והוא הולך להיפגש
אתו וללמוד מהעניין .באמת שרק בריכוז ,רק הישראלים לפגוש שם את כולם
זה ,אתה פוגש את כולם ,אתה מדבר עם כולם ובאמת זה מרגש .אתה נפגש
עם כל הגופים הכי גדולים שרק אנחנו מדברים עליהם בכותרות ,נפגשנו שם
פנים מול פנים כל החברות הכי גדולות ,סיסקו ,איי.בי.אם ,מייקרוסופט,
כולם הולכים על ה ,smart city-זה מהפיכה שהולכת להפוך את כל העולם,
אבל המאה הבאה זה המאה של הערים החכמות ,כל העולם צועד לקראת
זה ,ישראל מאד מאד מתקדמת בזה ,מאד מאד ,ולנו יש יתרון ,וכל מי
שדברתי אתו כולם באים ככה מדברים איתם ,כל מי שאנחנו מספרים להם
חברה אנחנו הולכים להקים פה ... ,אנחנו ישבנו שמה ודברנו להקים עיר
מאפס ,כמעט אין עיר בעולם המערבי שמוקמת מאפס ,יש המון ערים ,בהודו
הולכים להקים כמה מאות ערים אבל בעולם המערבי כמעט אין דבר כזה וכל
מי ,כל חברה שפגשנו אותה אמרנו לה חברה זה עיר חדשה בישראל,
מתחילים הכל מאפס פשוט התלהבו ,פשוט התלהבו והתחילו ככה לספר לנו
את כל הדברים ,נפגשתי עם הרבה חברות וחברות ישראליות ,נפגשתי עם
מנכ"ל תל אופן שזה ,אתה מכיר? כל המיזם של האופניים בתל אביב ,הם
עכשיו יגיעו לרמת גן ויגיעו עכשיו לגבעתיים ועכשיו ,אבל עדיין הם עולים
הרבה כסף ,דברתי אתו תכלס חברה איך אנחנו מביאים את זה? העיריות

"חבר"  -למען הרישום הטוב

10642

36

א.מ.

הגדולות יש להם המון כסף לשים את הדברים האלה ,אנחנו צריכים להיות
מאד יצירתיים ולראות איך אנחנו מביאים את המיזמים האלה לחריש כי
אנחנו לא רוצים להטיל את כל המשקל הזה על התושבים ,אנחנו צריכים
לראות איך לסבסד את זה,
גיל סער:

תרומות,

יצחק קשת:

נכון .אנחנו נחשוב איך ,אנחנו צריכים לחשוב גם בריאותי ... ,זה לא הכי
פתרון אבל ננסה למצוא לזה את הפתרון .מה עוד? אין יותר טוב מהמפגש
הזה גם כל הראשי רשויות זה היה באמת מפגש מאד מרגש .הרבה דברים.
ארז היה איתי ,הוא נסע על חשבונו הוא לא נסע על חשבון המועצה ,הוא היה
הדובר הגדול ,אני בעיקר הבנתי אבל היה לי יותר קשה לבטא את הדברים
אבל ארז שמה שוטף שמה וברוך השם גם נכחנו בהרצאות מאד חשובות,
ונפגשנו עם הרבה אנשים .יש לנו רשימה ארוכה של אנשים שנפגשנו אתם
ובעזרת השם אנחנו ,חלקם הזמנו חלקם יגיעו לכאן ובאחד הישיבות הבאות
אולי אני אזמין אותו שיפרט את המיזמים לקראת מה שאנחנו הולכים
להביא לכאן לחריש ,נחכה שזה יתגבש יותר ,מדובר הרבה על נושא של
תחבורה וכלכלה מקומית ,הולכות להיות מהפכות גדולות בעולם ,ברוך השם.
שמחתי מאד לחזור לארץ אני מוכרח להגיד לכם .טוב ,אנחנו שומעים ,אנחנו
גם רואים הרבה בווצאפ ,ברשתות החברתיות יש כל מיני דברים שעולים,
חבל שלא ,לא הכל מגיע למועצה ,צריך ,אני מצפה מכם כחברי המועצה,
כנציגי הציבור להפנות את הציבור למועצה שאנחנו נטפל בדברים ,אנחנו
נשתדל לתת מענה להכל ,עברנו פה גם חוויות לא פשוטות עם הנושא דווקא
שאני לא הייתי פה ואנחנו משתדלים ,אני יכול להגיד לכם אנשים פה מסרו
את נפשם ,אני הייתי כל הזמן אתם בקשר טלפוני גם במקרה הזה של המים,
אנשים פה לא ראו לא יום ולא לילה ומסרו ופשוט לא היו בבית היו כל היום
בשטח,

ישראל בן ישראל :גם אתה היית בשטח אדוני ראש העיר,
יצחק קשת:

נכון גם אני הייתי בשטח לצערי כי לא יכולתי באמת להיות הרבה בדבר הזה.
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אני וישראל כן ,גם ישראל היה בשטח.
נאוה לב-כן:

ישראל בכלל יש לו בקומה שנייה חדר,

(לא רלבנטי)
יצחק קשת:

זהו ,אנחנו באמת ,אני אומר את זה מכל הלב ,יש פה אנשים שבאמת מוסרים
את נפשם ובאמת מרגישים את המשימה .כל העובדים מרגישים פה את
האתגר הזה ,כולנו פה בסירה אחת ואנחנו משתדלים לעשות את המיטב .יש
את הפער הזה שלא תמיד יודעים לעשות ,כי אנחנו יושבים פה ואנחנו רואים
את הדברים מקרוב אבל באמת חשוב לכל אחד מאתנו להוציא ,לדבר את זה
גם החוצה ,כל אחד שנפגשים אתו להסביר לו את הסיטואציה .זה לא שאף
אחד עושה לנו משהו בכוונה ,הפוך ,כל היום רק נלחמים ואני יכול להגיד
לכם וחבל שזה לא ,אני מתכוון להגיד את זה לציבור ,אנחנו במקרה הזה של
המים סגרנו את כל המים לכל הקבלנים ,לא היה להם פה  3ימים כלום ,עד
שלא טופל הדברים לא עניין אותנו ,קודם כל הציבור פה .אז זהו ,אז אנחנו
ברוך השם עושים את המיטב על דרך המלך ,כולנו פה בסירה ,כולנו בתוך
המהלך ,בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיד שאנחנו עשינו את השליחות שלנו
כמו שצריך ,כולם פה שותפים ,טוב ,אנחנו ממשיכים במלוא המרץ .זהו תודה
רבה לכולם ,יישר כח ובעזרת השם אני מקווה שאנחנו נהיה בישיבה הבאה
ישיבה חגיגית אחרי החלטת הממשלה ,בסדר? אני סוגר את הישיבה ,תודה
רבה.

תום הישיבה.
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