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פרוטוקול
יצחק קשת:

טוב ערב טוב לכולם ,אנחנו אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מן המניין מספר
 , 9/16על סדר היום מספר נושאים .לפני שנתחיל אני אגיד כמה מילים דו"ח ככה על
מה שקרה עד עכשיו .מספר אתגרים שחריש עומדת בפנינו ,אני יכול להגיד שיש
פריצת דרך אדירה ממש בצורה חסרת תקדימית בנושא הטיפו8ל במפחמות ,דבר
שהטיפול שלו לקח למעלה מ ,התושבים באזור סובלים מהסיפור הזה למעלה מ –
 10שנים ,אפילו יותר ,וחריש ככה כנראה גם כן כחלק ממה שקורה פה באזור,
באזור הוותיק פחות חשו או פחות מה שנקרא היו מעורבים בסיפור הזה אבל מרגע
שהתחילו להתאכלס התושבים החדשים ואנחנו גם כן הגענו למקומות הגבוהים
יותר חשנו והבנו את כל מה שקורה בהחלט חריש הצטרפה למאבק הטיפול הזה,
והפעלנו כל מה שאנחנו יודעים להפעיל בהחלט גם זה השפיע מאוד על משרדי ה
ממשלה שחריש בתוך העניין ואני יכול להגיד לכם שהגענו והתקדמנו בדבר הזה
בצורה מאוד ,מאוד מהותית ,גם ברמה החקיקה ,ובסופו של דבר ברמה הכי חשובה
ברמה המבצעית שעד כה בהתאם להסכמים לא נכנסים לשטחי  Aו –  Bובמקרה
הזה בצורה ממש חסרת תקדימית והיה תמיד חשש מבחינת פתיחת ההסכמים
האלה ובמקרה הזה פשוט נכנסו לתוך השטח המנהל האזרחי הם קיבלו התראות
ברגע שלא ניענו להתראות נכנסו ופינו וזה עדיין לא הסתיים מדובר בכמות גדולה
מאוד ,אבל כרגע בהדברות הם גם כן מבינים שזה לא יכול להמשיך יותר וזה לא רק
מקל זה גם גזר מוכנים ויש נכונות מצד ממשלת ישראל לעזור לאותם אנשים
שמתפרנסים מכך שימשיכו להתפרנס רק בצורה שלא תזהם את הסביבה ,וגם תקל
עליה סך הכל הם סובלים מזה לא פחות מאיתנו הרבה יותר ,ומסתבר שהתמותה
שכל מי שעובד בזה היא אדירה ,והממוצע הגילאים של מי שחי שם סביב  45ויש
שם ילדים שנפטרים בגיל צעיר ,ובוודאי ובודאי הם פשוט לא מודעים לעסק הזה
והפרנסה מה שנקרא יותר גוברת מהכל ,ועכשיו הם אפילו מסכימים שיעזרו להם
לשנות את זה למפחמות שלא מזהמות ,יש טכנולוגיה יש את הידע ויש את היכולת
וכרגע הולכים להיכנס לזה בכל הכוח ברמת האכיפה וברמת העזרה גם כן ככה
שמדובר אני אומר לכם המציאות עולה מעל כל דמיון אני לא האמנתי עד כמה זה
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י צליח ואפילו יעקב נתניהו פגש את האלוף מתאם הפעולות בשטחים פולי מרדכי
הוא גם העביר לי מסר דרכו ,וברוך השם הפרויקט של משרד השיכון שגם כן ליווה
אותנו במהלך הזה הוא קשור שם ומחובר לכל מי שקורה וכך הצלחנו להפעיל המון,
המון קשרים עם מי שיהיה ובאמת בצעד יוצא מהכלל ונקווה נקווה שעוד נזכה
לנשום אוויר נקי ,נקי לגמרי בתקופה הקרובה והרחוקה ,ושנעבור את התקופה של
השריפות של מה שקורה כרגע בכל האזור .דברים נוספים אנחנו מתכננים לפתוח
קורס מד"א ולהזמין את הציבור לבוא ולהיות מוכשרים בקורס .מערך קורס של
מד"א ,עזרה ראשונה ,מערך החוגים נושם ובועט ברוך השם יש כמות נכבדת של
תושבים שנרשמו לחוגים ,החוגים מתחילים לפעול מה שחששנו יותר בשנים
קודמות שלא היה מסה וכמות מספקת היום ברוך השם החוגים עובדים ויוצאים
לדרך ויוצאים לפועל ואנשים מרוצים ,ברוך השם אני מקווה שככל שיגיעו יותר
תושבים ככה נוכל להוציא יותר לפועל .דבר נוסף נושא חשוב ומהותי שאנחנו
מדברים עליו רבות ,אני הגשתי בקשה לשר הפנים לאחד את גבולות העיר ועל מנת
לפתח אזורי תעסוקה ותעשייה בחריש ,ועל מנת שחריש תוכל להיות עיר איתנה
וכולל חלוקת הכנסות מהכנסות שנמצאות פה באזור ,זה נושא נפיץ גדול ,לא פשוט
בכלל בכל הסביבה שנמצאת פה אבל יחד עם זאת אנחנו מודעים לעניין שזה אין
צודק מכך ולא יכול להיות שתקום פה עיר בלי יכול שתקום על הרגליים ובלי
שתהיה לה הכנסות ,כל ההכנסות שבאים התושבים גם אם ישלמו  100אחוז
ארנונה ,וגם אם אפילו ישלמו פי שתיים ארנונה הם לא יוכלו לתקצב את העיר,
העיר הזאת לא תוכל לעמוד על התקציב של הארנונה ,סך הכל זה ידוע שכל תושב
שנוסף כך זה יושב על התקציב של ה מועצה ויוצר גרעון למעשה ,והיכולת של כל
רשות במדינת ישראל ככה השיטה עובדת ,מתבססת על ידי אזורי תעסוקה
ותעשייה .התמהיל הטוב ביותר זה שליש תושבים ושליש תעסוקה ,מסחר ותעשייה
וכדומה וככל שהתמהיל הזה לא מדויק ובחריש הוא כמעט ,הוא למעשה הפוך
לגמרי אפילו לא שליש ,ולכן בשביל לבנות עיר כמו שצריך נדרשת פה תעסוקה
ותעשייה ולכן אני הגשתי בקשה לשר הפנים והועדה התחילה לפעול ,הוקמה ועדה
גיאוגרפית אנחנו שייכים לועדה הגיאוגרפית בחיפה ,ועדה קבועה בראשות עמרם
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קלז'י שהיה איש ותיק ,עתיר ניסיון היה מנכ"ל של כמה משרדים ,ואנחנו שמחים
שיש כמות כזאת שמובילה את הועדה ,אז הועדה הזאת התחילה לפעול ניגשנו
לועדה הזאת ויזמנו אותנו לועדה הזאת בהמשך ,תוך כדי אנחנו מנהלים משא ומתן
מול מנשה ,על השטחים של מנשה ,כל הבקשות שלנו מופנות לשטחים של מנשה
ולא לשום רשות אחרת ,לא לשום ערבית אחרת באזור ,לא כמו שמנסים להציג את
זה ,כל הבקשות שלנו מתבססות אך ורק על השטחים של מנשה .דבר נוסף היה
ביקור חשוב ביותר ,חשוב ביותר ,של מנהלת המחוז משרד החינוך בחריש ,הצגנו
בפניהם את כל הקמת העיר ,דרך אגב גם מפקח החמד הארצי אברהם ליפשיץ הגיע
לכאן גם כן התחבר מהר מאוד לכל מה שקורה פה ,והבטיח לעזור ברמה האישית
לכל הדברים שנצטרך פה בתוך העיר אז אני בקשר איתו ,גם דברים שלאו דווקא
קשורים לחמד הוא נתן לנו כל מיני רעיונות ,הוא באמת רואה והתפלא מהמפעל
הציוני הגדול שיש פה והבטיח מאוד לעזור .מנהלת המחוז התפלאה פשוט התפעלה
ממערכת החינוך מבית הספר ,מבתי הספר פה ואמרה שהיא לא ציפתה למה שהיא
חוותה פה והיא נתנה לי בכתב האמת הייתי מביא אותו לכאן ,אני קיבלתי פשוט
מכתב מגברת  ...מכתב הערכה לכל מה שנעשה פה בנושא החינוך בחריש ,והיא
ממש התפלאה והבטיחה לעזור ולסייע אם יספיקו להביא לי את זה אני אקרא
לכם כמה מילים מתוך המכתב שהעבירה לנו .וזה החשוב ביותר כי בסופו של דבר
אם אנחנו נתנהל פה כמו שמתנהלים בכל שאר חלקי הארץ אנחנו לא נצליח לפתח
את העיר כמו שאנחנו רוצים ורוצים להביא לכאן תושבים ואנחנו באיזה שהוא
מקום נהייה מאוד ,מאוד תקועים בתוך המסגרת של משרד החינוך ואנחנו חייבים
לפתוח את המסגרת הזאת וכמה שיותר לרתום את המשרדים בטח ,ובטח בראש
ובראשונה זה משרד החינוך כדי לפתח פה מסגרות כמה שיותר שיתנו מענה
לתושבים ,אפילו מסגרות ייחודיות על מנת שנוכל לפתח את העיר ותגיע לכאן עוד
אוכלוסיה ,ועוד אוכלוסיה כדי שהעיר הזאת תלך ותתאכלס ובראש ובראשונה לפני
הכל זה חינוך ,אנשים עוברים דירה למקומות אחרים בגלל חינוך טוב .הנה יוסי
מנהל האגף תודה רבה ,זה מכתב ארוך זה שני דפים אני אקרא ככה בכמה מילים.
סיכום ביקור ביישוב חריש היא הפנתה את זה אליי .הנהלת המחוז צוות הפיקוח
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ואנוכי התרגשנו להתארח בעירך ,עיר חדשה מוקמת במדינת ישראל כפי שהצגת
במהלך הביקור נחשפנו לחזון העיר ,לחשיבה מושקעת בהקמתה ,וניתן היה ללמוד
מדבריכם על עתיד הנכון ליישוב ,בסיור שערכנו ביקרנו וכדומה אני אדלג על כל
הדברים ולמדנו על תכנון מושכל וחדשני של שילוב מבנה חינוך בשכונות השכונות
ומענה הולם לשונות האוכלוסייה ,ביקרנו גם וזה אני מדלג ,את הסיור סיימנו בבית
הספר הממלכתי חריש הכרנו את כל עבודתם של הצוות החינוכי וכדומה ,קבענו כי
נקיים ישיבת עבודה וכבר קיימנו ישיבת עבודה השבוע אני ומנהל האגף עם מנהלת
המחוז כדי לקדם את כל הצרכים של חריש ,במפגש ולאורך כל היום ניכר היה
לראות את שיתוף הפעולה המתקיים ביישוב בין צוות העיר ובין פיקוח היישוב,
תודה לזה ,תודה לזה ,אני מבקשת להודות לאגף החינוך ,למנהלי מוסדות החינוך
ביישוב ,לסגל ההוראה והנציגים ,וועדי ההורים וכדומה .לך יצחק ראש המועצה
ולצוות העיר אודה באופן אישי על מנהיגותך ועל היותך חלוץ בונה הארץ ,עומדת
לך הזכות הראשונים להקים מערכת חינוך מן המסד כחלק מהקמת יישוב חדש
במדינת ישראל ,אני מדלג בקיצור היא ,הם ממשל התפעלו וסיכמנו שאנחנו יושבים
כבר לישיבת עבודה ,וישיבת עבודה ראשונה כבר יצאה לפועל כבר השבוע ואנחנו
הולכים לשבת איתם ,אני אומר לכם ממש התפעלתי מהשיתוף פעולה של משרד
החינוך וכמה הנכונות שלהם לעזור ביישוב ,ובעזרת השם אנחנו עוד נוציא לפועל
הרבה בנושא הזה .דבר נוסף שכונת הפרחים ,מתחילה להיות מוקמת בימים האלה,
הפיתוח כמעט מושלם והתחילו היזמים הראשונים להיכנס לשכונה ולבנות את
היסודות ,הקנונסאות הם קיבלו היתרי בניה לבניית יסודות ,והשכונה הזאת הולכת
ומוקמת אני חושב צריך להיערך לאבן פינה מסודרת להקמת השכונה מעבר למה
שהיה .שבוע זהירות הדרכים השבוע במועצה ,כל מוסדות החינוך כל הגנים ,בתי
הספר ,הנושא הזה מודגש .דבר נוסף דו"ח מבקר המדינה שיצא השבוע למעשה
אתמול שמבקר המדינה עשה דבר גם כן חסר תקדימי מבחינתו ,שבדרך כלל
מב קרים בסוף תהליך פעם ראשונה אולי במדינת ישראל והם קיבלו לכך רשות
ביקרו תוך כדי תהליך ,על מנת בגלל שחריש זה פרויקט ייחודי וגדול ,ולא תמיד
ובדרך כלל מבקרים אחר התהליך ואז אומרים טוב כן נכון ,כן ,לא ,הם אמרו אנחנו
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רוצים בנקודת זמן של ההתחלה לבקר את זה כי אולי לגרום לתהליכים לקרות
בצורה אחרת ,ובצעד יוצא דופן ביקרו את כל הקמת העיר של חריש ,זה ביקורת
גדולה ,היקפית אדירה על כל משרדי הממשלה ,בין היתר גם מועצת חריש נכללת
בתוך דו"ח המקר ,כמובן כל הדו"ח הזה יובא בהמשך לכולם לעיון של כולם ,אבל
ממש בצורה מאוד מהותית ,על הקמת העיר על שאר משרדי הממשלה אני חושב סך
הכל אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מאוד הדוק עם משרדי הממשלה ,אבל לא צריך
להאריך מה שכתוב בדו"ח כל אחד יוכל לקרוא ולהבין מתוך הדברים .הדו"ח
למעשה התבסס על סדר גודל של כמעט שנה ,אז תוך כדי השנה הדברים השתנו
לחלוטין אני יכול להגיד לכם גם כן גם משרדי הממשלה לא רק מועצת חריש ,אבל
זה היה באותה תקופה ,תקופה לפני כשנה זה היה סדר גודל של החפיפה בין מנכ"ל
מועצה קודם למנכ"ל מועצה חדש ,וזה בתוך מועצת חריש כל הליקויים תוקנו
בתוך הזמן הזה .בסך הכל צריך גם להודות להם שהם עושים אותנו טובים יותר
כמו בכל ביקורת כמו שאנחנו זוכים לביקורת בתוך מבקר המועצה אתם עוד לא
יודעים כמה אנחנו זוכים שהביקורת הזאת פשוט מיישרת אותנו וגורמת לנו להיות
טובים יותר וכמו שאנחנו משתפים את מבקר המועצה בכל תהליך שקורה בתוך
המועצה ,ואנחנו זוכים דרך זה פשוט להיות טובים יותר ,להיות משופרים כל העת,
וברוך השם זכינו למבקר עם ידע נרחב בכל תחום שהוא ,שאנחנו באמת זוכים
ללמוד המון ממש המון והוא עזר לנו הרבה וזה גם כן היה חלק מהדרישות בתפקיד
בהתחלה שאמרנו שזה לא דבר רגיל ,סך הכל ,הכל פה בהקמה וזה לא דבר שקיים
עשרות שנים שאתה יכול לבוא ולהגיד ככה או אחרת ,הכל פה חדש ,כל מחלקה
היא חדשה ,כל המנהלים הם חדשים הכל נבנה פה לומדים את כל העסק פה מחדש
ובסופו של דבר משתדלים לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר .תקציב אנחנו
מתקרבים לסוף השנה ,ונעשים דיונים עמוקים מאוד ,אני יוכל להגיד לכם יוצאי
דופן מה שלא נעשו עד היום במועצת חריש ,לבניית התקציב ,ממש בצורה מאוד,
מאוד עמוקה .אולי אתה רוצה לתת סקירה קצרה בנושא התקציב.
יעקב נתניהו:

אנחנו עובדים על התקציב הזה כבר כמעט חודשיים ,יש לנו ,יש כאילו תהליך מאוד,
מאוד ברור מה צריך לקרות ,ומה שצריך לקרות צריך לקרות ממש בימים הקרובים
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אנחנו אמורים עד סוף דצמבר לאשר את התקציב .בעצם חילקנו את העבודה על
התקציב לשלושה חלקים ,חלק ראשון זה חלק שבו כל מנהל מביא את החלומות
שלו קיבלנו את החלומות ,חלק השני גם בגלל שגיל עוזב אז ביקשנו ,גם בגלל שגיל
עוזב ההחלטה שלנו היתה להתחיל מהתחלה את התקציב עם מישהו שילווה אותנו
עד הסוף ,ודיברנו עם הנהלת משרד הפנים והם המליצו לנו על ס ...שהוא עושה לנו
את ה  -הנהלת חשבונות ואנחנו עושים את התקציב איתו .מה שבעצם קורה זה
שאחרי שהמנהלים הביאו את הדרישות שלהם ,את הבקשות שלהם הסתבר שבין
מה שהמנהלים ביקשו ובין הכסף שיש לנו ביד יש פער של  16מיליון  ₪אז מצד אחד
זה טוב שהמנהלים רוצים לעשות הרבה יותר ממה שיש ,אבל מצד שני צריכים
לקצץ את השמיכה והשלב השני היה שלב שאנחנו ממש לקראת סיום שלו שכלל גם
לא מעט שעות גם של שלמה וגם של יצחק סביב הסיפור הזה ,בניסיון לקחת את
התקציב ולראות מה אפשר להוריד ,כדי להגיע לתקציב שאותו מה שנקרא נוכל
להראות ,ניתנו דגשים גדולים מאוד על נושא הנוער ,נושא הקהילה ,נושא השפ"ע,
ניקיון הנראות של העיר ניתנו הרבה מאוד הדגשים אבל זה רק השלב השני ,כי
השלב השלישי והכי חשוב זה המקום שבו אתם כנציגי הציבור ,נציגי המליאה
אמורים לשבת איתנו כל אחד מבחינתנו גם בשש או בשמונה עיניים ולנסות להשפיע
או להשפיע על התקציב מהזווית שלכם ,זאת אומרת אנחנו נקבע ,אני מעריך שכבר
תחילת שבוע הבא אתם תקבלו טלפונים ויהיו זימונים לשבת ביחד עם יצחק כל
אחד ולהגיד איזה דברים חשובים לו ולקרוא ,אנחנו נעשה דיון מקדים במליאה שבו
אנחנו נציג את הכל אתם תוכלו לשאול ולקבל תשובות ואחרי זה לקראת סוף חודש
דצמבר נצטרך לאשר את זה באופן סופי .זה גם פעם ראשונה שיצחק ביקש שבשונה
משנים עברו יצא פה ספר תקציב ,והספר תקציב הולך לצאת בצורה מאוד מקצועית
כמו שעושים בעיריות מאוד מקצועיות ,גם גרפים ,גם צבעוני ,גם עם גרפים
שנותנים הסברים לאיפה הולך הכסף איזה משקל בכסף הולך לכל מיני כיוונים אז
ככה שבאמת השנה גם עבודה מאוד ,מאוד עמוקה על התקציב כי כל אחד שביקש
כסף דבר ראשון שכל מנהל קיבל זה תבדוק לי שני דברים ,אחד תבדוק לנו מה
קורה בעירייה אחרת ,ושתיים תגיד לנו למה אתה רוצה את זה ,זאת אומרת אם
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מישהו מבקש  30אלף  ₪השתלמויות זה לא מספיק שאתה אומר  30כי השאלה
הראשונה למה אתה לא רוצה  ,50אם אתה רוצה  30תסביר איך ,אז יש לי חמישה
עובדים וכל עובד זה  ₪ 1500ואיזה קורסים אני רוצה לשלוח אותו מראש ,וככה
מגיעים לכסף הזה ,זאת אומרת אתם תראו שם פירוט מאוד מדויק ברזולוציה של
הכפלות מאוד מדויקות ,איך הגענו לכל מספר וזה גם יאפשר לעקוב אחרי הביצוע
באופן יותר אמיתי וגם להיות ככה בתקציב של  2018עוד יותר דומה .אז תיקחו
בחשבון שבמהלך השבוע הבא ,תחילת שבוע הבא תקבלו טלפונים ואנחנו נצטרך
לשבת בפגישות מסודרות וגם בשני ישיבות מליאה בשביל לדון בתקציב בסדר.
יצחק קשת:

ככה ממש בתמצות על קצה המזלג כל מה שנאמר .אנחנו נעבור לאישור ,לנושאים
לסדר היום ,נתחיל בסדר היום בנושאים אחד לאחד.

אישור פרוטוקול
יצחק קשת:

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  8/16מיום  31/10נמצא אצל כל אחד ואחד
בחוצץ א' אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול הקודם .מאושר פה
אחד.

העברת סמכויות
יעקב נתניהו:

טוב לגבי העברת סמכויות בגלל לאור עזיבתו של גזבר המועצה ועל פי הוראה של
משרד הפנים הסמכויות של גזבר המועצה עוברות אליי למנכ"ל המועצה ,והמליאה
אמורה לאשר את זה ,וברגע שהיא תאשר את זה אנחנו נוכל להתקדם עד שיגיע
גזבר חדש .עופר אתה רוצה להגיד מה נוסח ההחלטה צריך להיות.

עופר רזניק:

חברה אנחנו דנים על החלפת הסמכויות ,בעצם ביטול סמכויות מגזבר הנוכחי
והקצאתם למנכ"ל המועצה .יש לך משהו להגיד על זה או אני יכול לנסח החלטה.
המועצה מקבלת החלטה פה אחד לבטל את סמכויות הגזבר הנוכחי ,להעביר את
סמכויות הגזבר בהתאם להמלצת משרד הפנים ליעקב נתניהו מנכ"ל המכהן בפועל
במועצה ובהתאם לכך ייכתב כתב מינוי בפנים בתוך המועצה והפרוטוקול יעבור
בהתאם למשרד הפנים .אני יבהיר שמדובר בעצם מינוי של ממלא מקום עד שבעצם
יושלם כל ההליך של גזבר חדש.

רמי אלבז:

שאלה קטנה רק להבנה ,למה צריך לבטל?
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למען הזהירות תמיד צריך לעשות ביטול סמכויות .אתה יודע זה לא שבסופו של
דבר ברגע שאתה הולך אז מישהו יש לך  ...שברגע מישהו מוציא לך אותו משהו
בסגנון אז נוהגים פשוט להגיד בגלל שמדובר בגזבר ,בדרך כלל זה רק בגזבר אז
נוהגים להגיד.

יצחק קשת:

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הנוסח שאמר לנו היועץ המשפטי בסדר?
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.

אישור עובד בשם אופיר אפל לאשר לו עבודה נוספת מעבר לעבודה שעובד במועצה.
עבד בקל:

בהתאם לנוהל שנקבע על ידי המועצה ואושר על ידי המועצה כל עובד שמבקש
לעבוד עבודות מעבר לעבודתו במועצה ,קודם כל אמור לפנות לועדה הפנימית
שממליצה למליאת המועצה ,המועצה מאשרת ,הועדה הפנימית התאספה והמליצה
לחברי המליאה לאשר עבודה נוספת ,העובד חתם על ניגוד עניינים והיועץ המשפטי
הוציא גם כן חוות דעת בעניין שאין ניגוד עניינים .העובד עובד בקליטה ובנוסף הוא
מבקש לעבוד כמאמן כושר.

יצחק קשת:

זה סדר גודל של השלמת הכנסה הוא מרוויח סדר גודל של שכר מינימום פלוס.

עבד בקל:

היום הוא עובד  100אחוז.

יצחק קשת:

מה הנוסח שמבקשים לאשר.

עופר רזניק:

יש למישהו שאלות? אוקיי .אז הנוסח הוא חברי המליאה מקבלים את המלצת
ועדה לענייני עבודות חוץ ובכך מאשרים את בקשתו של העובד אופיר אפל.

יצחק קשת:

מעלה להצבעה ,מבקש ממליאת המועצה לאשר את הנוסח ,מעלה להצבעה .מאושר
פה אחד.

נוהל נותני שירותים.
יעקב נתניהו:

נוהל נותני שירותים כמו שדיברנו והסברנו בעצם ,לפי ההנחיות ועדת רכש היא
ועדה שנותנת ,שעושה פעולות רק בנוגע לטובין זאת אומרת לרכישה של שולחן ,של
כיסא וכל דבר אחר ,ואילו נוהל נותני שירות זה בעצם סוג של נותני שירות למועצה,
יש נוהל מסודר של  7או  8דפים שמתאר את התהליך בועדה הזאת כמו בועדת רכש
נמצא מנכ"ל ,גזבר ,יועץ משפטי ,במקרה הזה של נוהל נותני שירות נמצא גם עבד
מבקר המועצה כמשקיף ובעצם כל דבר שמגיע לועדה הזאת כמו לדוגמא כל מיני
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דברים שרוצים לעשות בחינוך ,להביא תיאטרון ,להביא הצגה להביא כל דבר שהוא
לא טובין אמור להיות מאושר מהועדה הזאת ,זה חלק מתהליך עבודה שיאפשר לנו
לעבוד בצורה יותר נכונה ויותר טובה .אני רק רוצה לציין בפניכם בבקשה שגלית
אבישי ,גלית אבישי מנהלת משאבי אנוש שלנו נמצאת באילת אז ככה היא
מסתמסת איתי לגבי אופיר אפל ואז היא כותבת לי מה המסקנה שלי מהכנס אנחנו
צדיקים יותר מאפיפיור אז כתבתי לה ואלה אבל זה יסוד הכוח שלנו אני רוצה
שנהייה יותר טובים ,היא אמרה מסכימה לגמרי אנחנו מעולים זאת אומרת זה
חלק מהתהליך שלנו באמת ואם היא נמצאת שם והיא מנהלת משאבי אנוש והיא
רואה שאנחנו עובדים הרבה יותר נקי ,מסודר וחלק וישר מאשר עיריות אחרות זה
עוד שלב בתהליך הזה .אנחנו מבקשים לאשר את הנוהל יועצים שמצורף לקלסר
הזה ,סליחה נוהל נותני שירותים.
יצחק קשת:

מה הנוסח?

רמי אלבז:

נוהל נותני שירותים למה לא בעצם דרך ועדת רכש?

יעקב נתניהו:

כי ועדת רכש היא ועדה שנותנת ,ועדת רכש לפי החוק היא אמורה להיות ועדת רכש
רק לטובין זה דברים שאתה רוכש ,מלאי זה לא דברים שאתה מה שנקרא שזה
יותר שירות.

רמי אלבז:

זה חשבוניות זה סוג של חשבונית שמישהו נתן לך.

יעקב נתניהו:

מה שחשוב להבין זה בגדול אותה ועדה ,זה בגדול אותה ועדה גם פה יושב גזבר,
במקרה הזה קצת הקפדנו יותר לשים שם את עבד כמשקיף אבל בעצם זה אותה
ועדה ,זה רק פשוט נכון לעסוק חילוק בין רכש למלאי ,לטובין שדרך אגב אנחנו גם
מתקדמים בנושא של אינוונטר ,אנחנו סיימנו .אנחנו גם עשינו דרך אגב מהלך
מאוד ,מאוד נכון שיצחק מאוד ,מאוד לחץ עליו זה הנושא הזה של אינוונטר ,היום
אנחנו יודעים כל הדברים שיש לנו יש רשימת אקסל מדויקת ,והחל מ –  2017דרך
אגב גם הכנסנו את זה לתקציב ,לכל דבר שמגיע לפה ייחרט תהיה חריטה שזה שייך
למועצה המקומית חריש ,ויהיה מלאי מאוד ,מאוד מסודר בתהליכים מאוד ,מאוד
מסודרים ,אז זה גם עוד דבר שאנחנו עושים כדי להשתפר ולכן ועדת רכש היא
רלבנטית לכל נושא האינוונטר הפיזי ונותני שירותים זה דברים של שירותים שאתה
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קונה לכל מיני דברים שאתה צריך.
יצחק קשת:

לצורך העניין מגיע לועדה ואומר אני רוצה לקנות כך וכך דברים יגידו לו חכה ,חכה,
חכה בוא נראה בתוך אינוונטר מה כבר קיים לך במלאי ,יופי שאתה רוצה את זה
ואת זה אבל זה קיים לך למה אתה רוצה עוד ,לפני בלי שיש את כל המערכת הזאת
הוא יוכל לבקש כל יום משהו ואין לועדה יכולת באמת לזה אלא אם כן מזיכרון
שהיא יודעת שקנו או משהו ,אבל אם הכל מסודר בתוך המערכת שום דבר לא
מסודר בצורה זה ,אנחנו יודעים בדיוק מה יש ומה אין ככה זה גם לשלוט על כל
דבר ,אני היום או עד לפני תקופה הייתי מסמן בכל מיני מקומות מוצא כל מיני
דברים ששייכים למועצה בכל מיני מקומות אחרים ,שלא צריכים להיות וצריך פה
שליטה מוחלטת על כל דבר ששייך למועצה כל דבר שנכנס או יוצא ,אפילו מחשב
נייד המועצה קנתה מחשב נייד מישהו לא יכול לקחת אותו אחר כך הביתה ,היא
חורטת עליו זה רשום ,למי ניתן אצל מי זה נמצא בינתיים זה מסיים וחוזר ,לא
בצורה מסודרת כמו באינוונטר ,אינוונטר זה מערכת שלמה כולל לצרוב על המחשב,
לצרוב על כל דבר שנכנס למועצה ויוצא ,הנה תסתכל זה לא חרוט עליו .יהיה קוד
סידורי לכל דבר עם בר קוד וכל מה שצריך .אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את
נוהל נותני שירותים המופיע בחוצץ ג' .טוב מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.

אישרור חוק עזר איכות הסביבה כמופיע בחוצץ ד'
יעקב נתניהו:

חוק עזר איכות הסביבה בעצם אנחנו הבאנו פה למליאה חוק עזר ,שאושר על ידי
המליאה החוק הזה עבר למשרד לאיכות הסביבה ,המשרד לאיכות הסביבה העיר
כל מיני הערות על החוק ותיקן אותו ,חלק מהדברים הוא השמיט ,חלק מהדברים
הוא אמר שצריך עבורם חוק עזר ייעודי ספציפי נוסף ,נפרד יותר נכון לומר.

עופר רזניק:

חוק העזר הזה הוא מורכב מיתר חוקי העזר ,כי בעצם הוא דורש פרוצדורה מול
משרד נוסף ,משרד ממשלתי שזה בכלל תורה נוספת זה משרד לאיכות הסביבה חוץ
ממשרד המשפטים ומשרד הפנים שזה בעצם כל שאר חוקי העזר .משרד איכות
הסביבה בעצם הוא הראשון שמגיב ואנחנו במשך חודשים האחרונים ניהלנו מגעים
מאוד קשים כדי להשאיר את חוק העזר בטיוטות שאנחנו רוצים וכתבתי בעצם
המועצה המליאה אבל משרד איכות הסביבה יש לו עדכונים ויש לו הערות ובסופו
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של דבר כמה שאנחנו נלחמנו יש דברים שבסופו של דבר היינו צריכים לקבל והדבר
המהותי ביותר הוא בעצם פסולת תעשייתית ,זאת אומרת שאנחנו כללנו בחוק
העזר הזה גם אמצעים להתמודד עם פסולת תעשייתית ,ומשרד איכות הסביבה
ביקש שנעשה את זה בחוק עזר אחר ,ייעודי .אני רוצה להבדיל תעשייתית ולא של
עסק ,עסק קיים ,תעשייתית זה מפעלים דברים יותר רציניים שזה בעצם באופן
כללי ,חוץ מזה השינויים הם מאוד קוסמטיים ,כל מיני הסתייגויות משפטים
מסוימים שבעצם משרד איכות הסביבה הוסיף אלא אם כן ראש המועצה מאשר
אחרת דברים כאלה או במקום מיכלי אצירה של זבל אז עכשיו קוראים לזה מתקני
אצירה ,דברים כאלה זה פחות או יותר השינויים שנעשו כל השאר הם קיבלו את
הערות שלנו לשינויים שזה דווקא האמת שזה בסדר גמור זה יפה מבחינתם .אז
עכשיו בעצם יחסית זאת אומרת בשלב של הפרוצדורה לאחר שנעשו השינויים
האלו מטעם איכות הסביבה השינויים שדיברתי ,לפני שאני מביא את זה למשרד
הפנים שזה בעצם האישור האחרון ,משרד הפנים ומשרד המשפטים זה ביחד ,צריך
לאשר עוד פעם במליאה את הנוסח המעודכן בעצם .ואז את הנוסח הזה אנחנו
מביאים למשרד הפנים ואנחנו מקווים שמכאן נוטרל.
יצחק קשת:

מבקש ממ ליאת המועצה לאשר את חוק עזר איכות הסביבה שמופיע לכל אחד מכם
בחוצץ ד' ומופיע פה על המקרן ,אחרי עדכונים של המשרד להגנת הסביבה.

רמי אלבז:

בחוק עזר עירוני יש  10ימים לעיין בחוק העזר ,השאלה היא אם גם אחרי תיקונים
הטיוטה למרות שזה אישור טיוטה ,למעשה זה חזר מהמשרד לאיכות הסביבה
אנחנו רוצים לראות את זה בשינויים עצמם השאלה אם גם לזה צריך  10ימים?

עופר רזניק:

לא ,אני לא חושב שיש צורך בזה בסך הכל השינויים ,פירטתי מה השינויים בפניך
אני זה שניהלתי מול איכות הסביבה ,זה לא שאתה צריך לקרוא את כל החוק
מהתחלה.

רמי אלבז:

אין מיקוד פה לא קיבלו את המיקוד.

עופר רזניק:

אבל לאחר מכן אם תרצה אני יכול לשלוח לך.

יעקב נתניהו:

אבל זה גם דברים בקל וחומר זאת אומרת אם אושר הכל נכון בסך הכל הורידו
מהכל חלק מהחלקים שהם לא בשליטתנו ,אז אם אישרת את הכל זה שהורדנו
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חלק זה רק אומר שיש פחות זה לא שאתה יכול להגיד אני רוצה את זה.
עופר רזניק:

משרד הפנים לא הוסיף את זה שדורש עיון מחדש זה נכון מה שיעקב אומר בכל
מקרה לאחר מכן אם תרצה אני יכול להעביר לכם את כל הערות מסומנות של
המשרד לאיכות הסביבה רק שתתרשמו פחות או יותר.

יעקב נתניהו:

הדברים שהם ביקשו שנעשה כחוק עזר נפרד נעשה אותם כחוק עזר נפרד.

לריסה משייב :זה לא יעזור עם הם החליטו והם שינו גם אם תצביע עכשיו או תצביע אחר כך זה
אותו דבר .אני גם אמרתי שאני רוצה לראות ואני אקבל את זה אבל יש דברים שלא
היו ניתנים לשינוי.
רחמים ידגרוב :הוא אמר שהוא רוצה לראות את זה לפני הדיון.
רמי אלבז:

משרד איכות הסביבה לא מאשר את הדברים הנוספים.

עופר רזניק:

תאמין לי אנחנו ניהלנו את מיטב המלחמות לגבי העניין הזה .ושוב זאת אומרת עוד
פעם אם היה כאן איזה תוספת משמעותית בחוק העזר ,או תוספת בכלל לצורך
העניין בחוק העזר ,אז זה משהו שאני מסכים איתך שהיה חובה ליידע ,כאן זה
עדכונים.

רמי אלבז:

אני מבקש להבא לחוק העזר הבא גם אחרי שהוא חוזר מטיוטות אישור טיוטה
והסתייגויות לקבל את ההסתייגויות האלה בצורה מבוקרת  10ימים לפני ,כמו
שנהגו.

נאוה לב רן:

כן אנחנו אמורים לקבל את זה.

יצחק קשת:

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את החוק העזר העירוני לאיכות הסביבה .מעלה
את זה להצבעה ,מאושר פה אחד.

אישור חברה מלווה להבאת תקציבים ממשרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,גני
ילדים וכדומה.
יעקב נתניהו:

אחד הדברים שאנחנו יודעים היום שאנחנו צריכים לקראת שנת הלימודים הקרובה
לפתוח  20גני ילדים ,לצורך הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות  2דברים אחד זה בגלל
הסרבול והאתגר הגדול שיש בהבאת כספים ממשרד החינוך יש חברה שיודעת לתת
את השירותים האלה בצורה הכי טובה .החברה מורכבת מאנשים שפרשו ממשרד
החינוך בעמדות בכירות ,והיא יודעת להביא את הכסף ממשרד החינוך הכי מהר,
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אנחנו נמצאים  8חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים ובעצם אין לנו כרגע את
הכספים כדי להתחיל את בניית גני הילדים ,אחרי פגישה במשרד הפנים ,נאמר לנו
שכדי שנוכל להתחיל לחתום על החוזים אז אנחנו צריכים אחד להוציא  10מיליון
 ₪הלוואת גישור מכספי קרן הפיתוח ,כדי שנוכל להתחיל לחתום על החוזים וברגע
שהכספים יגיעו ממשרד החינוך נחזיר את הכסף לקרן הפיתוח לכן אנחנו לאור
הדחיפות של הצורך בהבאת הכספים ולצורך הסיכון שקיים לפתיחת שנת
הלימודים ,לאור ההבנה שלנו שזאת כמעט החברה היחידה שיודעת לתת את
השירות הזה אנחנו מבקשים לאשר במליאה בהמלצתו של החשב המלווה לאשר
במליאה את ההתקשרות עם החברה ,זה אחד .שתיים אנחנו מבקשים לאשר תב"ר
של  10מיליון  ₪מקרן הפיתוח לצורך גישור ותחילת עבודות במיידי לבניית גני
ילדים לצורך קבלת התושבים החדשים בספטמבר .17
רחמים ידגרוב :היא לא כפופה לדין המכרזים הדבר הזה?
יעקב נתניהו:

היא כפופה לדין המכרזים ,בגדול על פי החוק היבש אנחנו צריכים לעשות מכרז
אבל בגלל העובדה שאנחנו לחוצים לבניית ,לפתיחת שנת הלימודים ,בגלל העובדה
שחברה כזאת מבחינת הידע והניסיון שקיים אין עוד חברה עם ידע וניסיון כזה,
ואחרי חוות דעת משפטית שקיבלנו מהיועץ המשפטי של המועצה וההמלצה של
החשב המלווה לפנות למליאה ולאשר ,כי לכאורה היינו יכולים להתקשר גם בלי
המליאה ,על ידי החוות דעת של היועץ המשפטי רצינו להיות מה שנקרא הכי בסדר,
והכי נקיים לבוא להציג לכם את זה ולקבל את הסכמתכם להתקשר עם החברה
הזאת שלא בנוהל מכרזים ,אם אנחנו נאלץ לפנות בנוהל מכרזים אז אנחנו בעצם
לא נפתח את שנת הלימודים כי תהליך מכרזי הוא תהליך של חודשיים  ,חודשיים
וחצי ואנחנו יודעים כבר מעכשיו שבסוף החברה הזאת היא זאת שתיבחר כי אין
שום חברה ברמה שלה בעיקר במדדי איכות.

רמי אלבז:

זה קורה יותר מידי פעמים ,לחץ.

רחמים ידגרוב :אם אנחנו נאשר את זה ,ונאשר את התב"רים צריך להוציא מכרז נכון ,צריך
להוציא?
יעקב נתניהו:

ה-בתי ספר כבר נגמר המכרז .בתי ספר נבנים על ידי משק"ל ,היה מכרז של
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משק"ל ,יש כבר קבלנים זוכים ,יש כבר חוזה מוכן רק בשביל לחתום עליו צריך
כסף.
רחמים ידגרוב :חוץ מזה יש עוד גנים גם?
יעקב נתניהו:

אני מדבר על הגנים .כבר נגמר מכרז ,יש מכרז יש חוזה ,יש הכל ,יש קבלן שרוצה
להתחיל.

ישראל בן ישראל :זאת הסיבה שאנחנו רוצים את המימון הזמני הזה ,כדי שיפתח ב – .1/9
רחמים ידגרוב :מי מבטיח את זה?
יצחק קשת:

אנחנו עושים את כל המהלך הגדול שאנחנו עושים עכשיו בשביל לעמוד ביעד שיגיעו
לכאן תושבים ויהיה להם בית ספר ויהיה להם גן ילדים אם לא נעשה מה שנקרא
את הדבר הזה בבליץ אז אנחנו נהייה בבעיה ולא נוכל לעמוד ביעדים.

רמי אלבז:

פעם אחר פעם אנחנו נמצא את עצמנו מצביעים על משהו שהיה צריך מכרז ,אתה
יודע מה ....

רחמים ידגרוב :רמי גם אני חושב ,אין מה לעשות זה בתהליכים של בניה.
יצחק קשת:

ברוך השם אנחנו נמצאים פה בתהליך מואץ של בניית עיר ,אין לזה אח ורע במקום
אחר אנחנו מכפילים ומשלשים את עצמנו מידי שנה ,יש פה פרויקטים יגיד לך
מהנדס העיר שעיריות גדולות כמו ראשון לציון ורחובות אין להם פרויקטים בקצב
בכמות כמו שיש פה בחריש אנחנו שמחים וגאים לעשות את זה ,יחד עם כך בשביל
לעמוד ביעדים צריך לפעול לעיתים בדינאמיות מעבר למסלול הרגיל ואנחנו פה
כמועצה אחראית ורוצים לעמוד ביעדים של לקבל את התושבים ולעמוד בתחזית
של התושבים שהם יגיעו ויהיה להם מענה אנחנו נעשה הכל בשביל שזה יקרה,
בצורה הטובה והחוקית ,אנחנו קיבלנו נכון לעכשיו מסלול ייעודי שזה יהיה בצורה
חלקה וחוקית בשביל שנמוד ביעדים האלה ,זה הגיע לפתחנו כל מה שצריך לעשות
פה זה לאשר במליאה ובזה זה נגמר.

רמי אלבז:

מעבר לחוות הדעת אני רוצה לדעת אם אני לא נכשל כאן ,אני רוצה להצביע על
משהו שאולי או עוקף מכרז או מדלג על המכרז לא יודע.

עופר רזניק:

האמת שבסופו של דבר לא היה חייב כאן מליאה זה שהביאו את זה כאן למליאה כי
בדרך כלל ,חוות דעת משפטית מספיקה למה? כי יש תקנות פטור לתקנות המכרזים
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עיריות ,תקנות הפטור כוללות כל מיני סיבות למכרזים יש כמה וכמה סיבות.12 ,
אחת מתקנות הפטור זה בעצם פעילות דחופה שלא ניתן לקיים מכרז או שבעצם
קיום מכרז כבר לא יהיה רלבנטי כי עד שתקיים את המכרז לא תוכל לבצע את
הפעילות .דבר שני שזה גם חוות דעת שמתבססת זה עניין של מומחיות מיוחדת
זאת אומרת כאן צריך מומחיות זאת אומרת צריך חברה בפינצטה שתעשה בדיוק
מה שאנחנו צריכים ,זה לא איזה מן לא יודע מה אינסטלאטור שיש הרבה מאוד עם
כל הכבוד לאינסטלאטורים ,או מפקחי בניה שיש הרבה מהם זה חברה מאוד
ספציפית שעושה דברים מאוד ספציפיים זאת אומרת ליווי כלכלי ותקציבי ,ואין
הרבה כאלה ,אז לכן זה מומחיות מיוחדת ויש פטור כזה בתקנות העיריות.
רמי אלבז:

זה בהתאם לצו המועצות המקומיות?

עופר רזניק:

זה תקנות העיריות מכרזים ככה זה נקרא ,זאת אומרת שיש לך.

רמי אלבז:

אנחנו כפופים לצו המועצות המקומיות לא ,אנחנו מועצה מקומית.

עופר רזניק:

צו המועצות בעצם מפנה לעניין הפטורים לעניין המכרזים לתקנות העיריות בגלל
שהוא לא מסדיר את העניינים של מכרזים אז הוא מפנה לתקנות האלה ,כי צו
המועצות אין התייחסות למכרזים .איפה שצווי המועצות המקומיות האזוריות
שותקים אז הם מפנים לצווי העיריות כמו במקרה הזה ,כמו למשל לפקודת
המכרזים לצורך העניין .אז כאן אתה עומד בשני קריטריונים ואני חושב שכאן
האמת שזה מצב די מובהק תשמע יש לך מצב שאתה צריך לפתוח שנת לימודים,
לעשות מכרז לא יעזור לך עד שתסיים אותו כבר המכרז לא יהיה רלבנטי ,יש לך
כאן מומחיות ספציפית כמובן שאתה צריך שחברה זה לא הרי שאתה לוקח חברה
כזאת כל יום ,הרי כמה פעמים אתה לוקח שירותים כאלה ,אז אני מסתכל על זה
במכלול הזה במכלול של החוק אני תומך בזה לחלוטין .זה לא היתה חוות דעת
קשה לתת בנסיבות האלה.

רמי אלבז:

לפי סעיף  9אני רואה למה התכוונת טוב תעשה המועצה אם תביא אישור המליאה
עד להתקנת נוהל יועצים מה זה?

עופר רזניק:

מה עשיתם בעצם עד עכשיו? עכשיו אישרתם נוהל נותני שירותים לצורך העניין,
עכשיו דווקא החברה הזאת היתה יכולה להיכנס בועדה ואם היתה ועדה לפי הנוהל
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שעכשיו המליאה אישרה ומעכשיו זה כבר אפשרי אז היא יכולה ללכת היינו יכולים
לעלות אותה בנוהל .לא בגלל הגובה בגלל שפשוט לעלות את זה ברכש זה לא דבר
שהוא נכון,ז הלא פעילות נכונה בגלל זה אנחנו מתקנים את זה עכשיו ,אנחנו
מפרידים יש ועדה למלאי יש ועדה לשירותים .מה אנחנו עושים כאן ,מה אנחנו
מאשרים כאן? שירותים וזה צריך להיות ועדה לשירותים ועדה שהיא קצת יותר
מקפידה מועדת רכש לכן אני אומר שבמקרה הזה אם היתה ועדת שירותים אז
באמת שלא היינו צריכים את האנשים הנכבדים שיושבים כאן בגלל שאין לנו כרגע
אני חושב שבהחלט הדבר הנכון לעשות שאתם תתנו לזה את תשומת ליבכם וגם את
ההחלטה שלכם.
רמי אלבז:

מה העלות של זה יעקב?

יעקב נתניהו:

העלות זה  0.75מהתקציבים שהם מביאים 3/4 .אחוז ,זה תמורה רק לאחר מכן.

יצחק קשת:

נעלה להצבעה ,אני מבקש ממליאת המועצה לאשר מה הנוסח היועץ ה משפטי.

עופר רזניק:

בעצם מה שאנחנו מעלים על השולחן זה אישור של בעצם הזמנת שירותים של
חברת מה השם המלא שלמה? ק.נ.פ לצורך ליווי כלכלי של בניית מוסדות חינוך
בשכר טרחה מבוקש של  0.75אחוז לא כולל מע"מ מהתקציב המיועד לפרויקט ,זה
הנוסח ההחלטה.

יצחק קשת:

בסדר אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הנוסח .אני מעלה להצבעה.

רמי אלבז:

אני נגד.

יצחק קשת:

בעד ראש המועצה יצחק קשת ,גם סגן ראש המועצה שלמה קליין ,לריסה משייב,
נאוה לב רן ,רחמים ידגרוב ,מתנגד רמי אלבז ,אנחנו נפתח את שנת הלימודים גם
לעומת אנשים שמתנגדים לפתיחה בזמן.

הגדלת חוזה נטע עופר ב –  50אחוז.
יעקב נתניהו:

טוב אנחנו יש לנו תב"ר של  4.5מיליון שקל לתחזוקת תשתיות .עשינו מכרז
לתחזוקת תשתיות רטובות ,וזכה בה חברת נטע עופר לפני כמה חודשים ,כדי
להתנהל במה שנקרא בזהירות בכספי המועצה אז בעצם הגבלנו את עצמנו לעד 569
אלף  ₪לשנת  ,2016אנחנו רואים היום שהאומדן שלנו לא היה נכון ,וכדי שנוכל
לסיים את החודש וחצי הקרובים ועדיין לנצל את הכספים ששוכבים במשרד הבינוי
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אנחנו ,על פי חוק מותר לנו להגדיל במליאת המועצה את ההתקשרות עם חברת נטע
עופר ב –  50אחוז נוספים לשנת  ,2016אנחנו מבקשים לאשר את זה ,המקור
התקציבי הוא לא מכספי הפיתוח והוא לא מהשוטף של המועצה ,המקור התקציבי
הוא מכספים שיושבים ומחכים לנו במשרד הבינוי לצורך מימוש שלהם ,כאשר
הנוסחה היא מאוד פשוטה אם אתה מממש את הכסף הוא ישרת את תושבי חריש
אם לא הכסף חוזר למשרד האוצר וכדי לוודא שאנחנו משתמשים בכסף לטובת
התושבים אנחנו צריכים להגדיל את התב"ר הזה ,את החוזה הזה ב –  50אחוז.
אנחנו מבקשים את מליאת המועצה לאשר הגדלה של ההתקשרות עם נטע עופר ב –
 50אחוז ,מסכום של  569אלף .₪
יצחק קשת:

מעלה להצבעה מליאת המועצה.

רמי אלבז:

נטע עופר זה התחזוקה של המים פה?

יעקב נתניהו:

תשתיות ,מים ,ביוב כל התשתיות הרטובות.

רמי אלבז:

זה מטעם משרד השיכון לא?

יצחק קשת:

מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.

תב"רים.
יצחק קשת:

תב"רים מופיע לכולם בחוצץ ז'.

יעקב נתניהו:

טוב תב"ר אחד שאני אציג זה בעצם הגדלה של תב"ר מיתוג ב –  250אלף ₪
מהרשאה שקיבלנו מהועדה המיוחדת ,מהלך שיצחק הוביל כדי לקבל כסף מהועדה
להגדלת המיתוג של העיר ,והתב"ר השני זה  300אלף  ₪ממשרד הבינוי והשיכון
תוספת לתב"ר מיתוג ,לכן זה שני תב"רים נפרדים שאנחנו מבקשים לאשר ,סך הכל
 550אלף  ₪מכספים חיצוניים לטובת מיתוג העיר.

יצחק קשת:

בסדר מבקש ממליאת המועצה לאשר את שני התב"רים ביחד.

ישראל בן ישראל :במליאה קודמת ,קודמת החליטה בעקבות ,קיבלנו  15מיליון  ₪להשלמות למבנה
חינוך כולל תוספות הצטיידות והבאנו את זה לישיבת מליאה והתב"ר אושר
כיחידה אחת .החשב המלווה מבקש לפרק את זה לפי המבנים עצמם אותו סכום
משמע שהתב"ר ההוא יבוטל ובמקום התב"ר ההוא יהיו  7תב"רים נפרדים באותו
סכום.
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אנחנו מפרקים את התב"ר שכבר אושר.

ישראל בן ישראל :אושר כן מפרקים אותו לפי דרישת החשב המלווה.
יצחק קשת:

חשב מלווה של המועצה.

ישראל בן ישראל :מאחר והתקציבים של משרד החינוך עדיין ההרשאות עדיין לא הגיעו אלינו אנחנו
מתקדמים עם תכנונים ומכרזים באמצעות חברת משק"ל לבניית במקרה הזה
לבניית  20כיתות גן בעלות של  25מיליון  ₪לערך ,מאחר ואנחנו צריכים לחתום על
חוזה עם הקבלן שזכה באמצעות חברת משק"ל אנחנו זקוקים לכסף מיידי ,אז
אנחנו ,אני מבקש להביא לפה  10מיליון שקל שיחולק  2מיליון  ₪לכל רביעיית גן
בצורה כזאת שאז אנחנו יהיה לנו מימון ביניים ואז נוכל לחתום עם הקבלן הסכם
מוגבל לסכום הזה ,עד שנקבל את ההרשאות ממשרד החינוך ואז נוכל לבטל,
להחזיר את הכסף לקרן פיתוח לכשהכספים יגיעו.
יעקב נתניהו:

הנוסח שאנחנו מבקשים לאשר ,אנחנו מבקשים לאשר את תב"ר  ,318אנחנו
מבקשים לאשר את תב"ר  ,383זה בעמוד האחרון ,387 ,386 ,385 ,384 ,383 ,ואת
השינוי שהחשב המלווה ביקש בתב"ר של ה –  15מיליון של השלמת מבנה חינוך,
שהיינו אמורים שקיבלנו כבר הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון.

רמי אלבז:

למה מקרן פיתוח?

ישראל בן ישראל :זה מה שהסברתי זה בינתיים זה מעין  ...של תזרים מזומנים לצורך העניין עד
שיגיעו ההרשאות של משרד החינוך אנחנו בינתיים לוקחים מקרן פיתוח לכשתגענה
ההרשאות ממשרד החינוך אנחנו נחזיר את זה לקרן פיתוח.
רמי אלבז:

החינוך ,מהבינוי זה מגיע בדרך כלל מהר.

ישראל בן ישראל :ספר לי כמה מהר .זאת הבעיה שלנו .הם נהדרים משרד החינוך אני חייב להגיד
הם נהדרים רק המימוש של העברות התקציבים לוקח להם את הזמן הזה ואנחנו
חייבים לפתוח את הגנים ,הגנים ועוד מעט יהיה בית ספר בספטמבר .17
יעקב נתניהו:

זה בעצם הסיבה שאנחנו מתקשרים עם החברה הזאת בנוהל מה שנקרא שלא
מצריך מכרז חברה הזאת שקודם הצביעו בעדה ,כי זה הדרך היחידה שלנו היום
לגרום לזה שהכספים יגיעו מהר ועל ידי זה קודם כל נוכל לפתוח את שנת
הלימודים ,ושתיים נוכל להחזיר את הכסף לקרן הפיתוח .א תה שואל לגבי
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התחייבות כן יש מסמך ,יש מסמך שבו משרד החינוך מאשר את ה –  20גנים האלה,
מאשר אותם עקרונית אבל בגלל שעד שאין לך הרשאה ואין לך תב"ר ביד אסור לך
לחתום על חוזה וכל יום פה הוא קריטי.
רמי אלבז:

איפה אישרו את זה בועדה?

יעקב נתניהו:

לא משרד החינוך הוציא מכתב שהוא ,זה אישור עקרוני לזה שהוא מוכן ,יש לנו
אישור עקרוני חתום על ידי משרד החינוך ל –  20גנים האלה.

רחמים ידגרוב :יש לכם את המכתב?
ישראל בן ישראל:הפרוגראמה מאושרת.
יעקב נתניהו:

יש לנו את המכתב אם תרצה אפשר להעביר לך אותו.

יצחק קשת:

אני אסביר לכם איך זה עובד זה תהליך מאוד מאוד,אני אספר בקצרה יש דבר
שנקרא הכרה בצורך ,אחרי זה יש ,בקיצור יש את כל התהליך הזה עד שמגיעים
לכאורה לתהליך הסופי ,שמאשרים יש כל בית ספר ,כל גן אתה לא יכול לבנות בלי
שמשרד החינוך יאשר לך אותו ,אתה יכול לבנות אבל אתה לא תקבל עליו שקל,
אתה עובר את כל התהליך אתה מאשר את זה ביחידה ,יש שם יחידה מיוחדת
שמטפלת בכל נושא הבינוי ,מנהל היחידה זה תמיר בן משה איש יקר שעזר לנו
לפתוח את הגנים בעבר בקיצור ברגע שמאשרים לך את זה אתה מביא להם תכניות
הם מאשרים את הכל גם אם אישרו לך אישור סופי עד שהכסף מגיע לוקח הרבה
מאוד זמן .דרך אגב אחד הדברים שהתקשרנו גם עם משק"ל ,זה בין היתר שיעזרו
לנו בבינוי עד שהכסף יגיע ואנחנו בנינו גם את המוסדות הקודמים מי שלא יודע
בכמעט כלום כסף שהגיע ממשרד החינוך חלקי ,חלקי ,חלקי הגיע בהתחלה כמה
ישראל מעט מאוד 15 ,אחוז הגיע סכום מאוד קטן ואף על פי כן בנינו לצורך העניין
בלי לחכות לעניין הזה .דרך אגב אנחנו הסתכנו גם אנחנו כמעט ולא פתחנו שנה
שעברה את שנת הלימודים ,או לפני שנתיים ואנחנו היום קרובים מאוד לסיפור
הזה ,לכן אנחנו במחשבה תחילה עושים כל מאמץ ואנחנו לא מחכים לצורך העניין
עד שהכסף יגיע ,ברוך השם יש כסף שנמצא אצלנו שאפשר להשתמש בו עד שהכסף
יגיע ,בבוא העת שהכסף יגיע נחזיר אותו בחזרה ,בינתיים כל יום שעובר והם לא
מתחילים לבנות אנחנו נכנסים לזמן פציעות ואנחנו נעשה הכל על מנת לפתוח את
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שנת הלימודים הבאה כמו שצריך.
רחמים ידגרוב :יש לי בקשה אחרי האישור אני מבקש דיווח אחרי שהכסף הוחזר לקרן פיתוח
בחזרה שידווח על ידי המליאה בישיבה ,אפילו עם רשמי וגם אם שלמה שהוא
משקיף שאנחנו נדע שהכסף הוחזר.
יצחק קשת:

שלמה אתה תדאג רשמת את זה בפניך שבבוא העת שנחזיר את הכסף נדווח
למליאה ,כולם ידעו שהכסף חזר .מבקש ממליאת המועצה לאשר את כל התב"רים
שהעלינו.

רמי אלבז:

גם אם אפשר להציג את ההתחייבות של המשרד בסדר.

יצחק קשת:

אפשר להעביר לו את ההתחייבות .מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מעלה להצבעה
מאושר פה אחד.

רמי אלבז:

וזה מתוך שיקול מושכל שגם אני מעוניין לפתוח את שנת הלימודים הבאה בזמן.

יעקב נתניהו:

רגע ,רגע הוא צודק שניה ,אתה צריך להעלות תב"ר ,תב"ר שמאשרים תב"ר תב"ר
לפי מספר בוא נעשה את זה כמו שצריך .אפשר לאשר את כולם או עדיף לאשר
אחד ,אחד.

עופר רזניק:

צריך להקריא את המספרים.

יעקב נתניהו:

הקראתי ,בסדר .אני אחזור עוד פעם אנחנו מבקשים לאשר את תב"ר מיתוג ,318
תב"ר  ,383,384,385,386,387שזה  2מיליון  ₪מקרן הפיתוח לכל אחד מרבעיית
הגנים ואת השינוי של תב"ר  15מיליון ,בעצם לשנות את תב"ר  380ולפצל אותו
לתב"ר  ,314 ,3012 ,313 ,303 ,326 ,299ו –  301לפי כל בית ספר בהתאם לבקשתו
של החשב המלווה ,מי בעד? מאושר פה אחד.

דו"ח רבעוני
עבד בקל:

דו"ח רבעוני .אני מדבר על עמוד מס'  4דו"ח כספי.

(מדברים עם דני בטלפון)
יעקב נתניהו:

דני אנחנו כאן במליאה אתה יכול לתת בדקה ,דקה וחצי את הסיפור של שתי
הנקודות האלה ,כי במליאה זה צריך להירשם בפרוטוקול וכו' אז בוא תיתן רגע את
הסקירה ומה אתה מבקש.

דני:

שלום לכולם ערב טוב יש שני נושאים אחד זה חובות ארנונה והשני זה חובות של
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המועצה לספקים משנים קודמות שזה הרבה שנים אחורה ,נתחיל בדבר הראשון
שזה חובות ארנונה יש למועצה ,היה למועצה חוב של תושבים שדרך אגב רובם
תושבי קציר ששנים קודמות שנים קודמות זה  5,7,10גם עשרים שנה מאז שחריש
נוסדה ובסך הכל כל החובות מסתכמות ב –  6מיליון  .₪בינתיים החובות ירדו ל –
 4.5מיליון  ₪ויש שם בחובות הנצברים  3גורמים שהם חייבים להם הרבה מאוד
כסף שזה על חובות על הנייר בלבד ואין טעם להשאיר אותם על הנייר כי זה רק
מכביד על תקציב המועצה ,והדיונים עם משרד הפנים כדי לסייע לחריש .החשבון
הראשון זה חריש של קיבוץ חריש חייבים .₪ 1.800.000
רמי אלבז:

למה זה מכביד?

דני:

למה זה מכביד? כי שאתה בא למשרד הפנים ואתה אומר שאנחנו צריכים סיוע
להקמת עיר חדשה אומרים לך רק רגע יש לכם  6מיליון  ₪חובות תגבו לפחות 50
אחוז למה אתם באים אלינו לפני שאתם עושים סדר אצלכם בבית .שאני התחלתי
בתפקיד וראיתי את הדבר הזה אמרתי חייב לראות מה קורה והתחלנו עם אמצעי
אכיפה לגבייה בעיקר לתושבים שבשנים האחרונות לא שילמו כסף וניתן לגבות
מהם וישנם חובות שהם על הנייר שהם רצים כאן שנים ארוכות יש חובות של 18
שנה כבר ,ואם אנחנו נשאיר את זה את החובות האלה אין שום טעם ואין סיכוי
בכלל לראות שום שקל אז יכול להיות מצב שיכביד על המועצה כל פעם יגידו אתם
לא גובים כסף מחייבים אז תגבו לפני שאתם באים למשרד הפנים אז אני רוצה
לעשות ,אנחנו רוצים לעשות סדר בנושא הזה מה שצריך לגבות ומה שבספק אפילו
ספק קל אנחנו ממשיכים בגבייה כי יש עוד נישומים שחייבים אבל אנחנו מטפלים
בזה עם חברת גבייה ,עם עורכי דין ,אמצעי אכיפה לך תמצא אותם ויש  3גורמים
והם ישנים שאני לא יודע איך הם נכנסו בכלל קיבוץ חריש ,שנמצאת שנים על גבי
שנים אף אחד לא יודע מי ,אני מכיר את האנשים של קיבוץ חריש אבל זה כבר ,12
 15 ,14שנה אף אחד לא דורש אף אחד לא יודע מה לדרוש ,אף אחד לא יודע ממי
לדרוש ובכל אופן גם אם תמצא מישהו או שהיה פעם זה יש לך כבר התיישנות
בריבוע אז חבל להשאיר  1.800.000כאילו שיש לנו שקל אחד .השני זה משרד
השיכון ,משרד השיכון לא משלם ארנונה יכול להיות שזה חוב שמשרד השיכון היה
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חייב למועצה איזה כסף לאיזה תב"ר ,התחלפו הנהלת חשבונות ,התחלפו  ..במשך
השנים האחרונות זה תקופה ארוכה זה לא שנה ,שנתיים ,שלוש ,חמש אז חבל
להשאיר את זה כי אף אחד ...ארנונה ממשרד השיכון .דבר אחרון יש את חברה
בשם . ..שאף אחד לא יודע מי החברה ,אף אחד לא דרש מהחברה הזאת כסף,
חייבת חצי מיליון שקל מים ,אני דיברתי עם לבקו שהיה גזבר קודם הוא מכיר את
הנושא הזה ,גם חברת גביה בדקה אם יש להם תיק במס הכנסה אין להם כלום
במס הכנסה ,אין מספר של חברה אין כלום ,אז אומר לי לבקו שבשנת 2008 ,2012
אמר שיש אישור ממשרד הפנים למחוק את החוב הזה כי הוא לא קיים למה לא
מחקו אני לא יודע ,צריך לעשות סדר ולא להשאיר את זה לדורות הבאים ,סתם
חובות שאין חובות ,מה שיש חובות אנחנו ממשיכים בגביה.
רמי אלבז:

אם אני הייתי חייב לפני  18שנה אז אני הרווחתי?

דני:

אני לא יודע אני לא בטוח שהייתי מרוויח אני כבר הרבה זמן גזבר לא מכיר שמשרד
השיכון שילם ארנונה ,משרד השיכון משלם כסף לכבישים ,לפיתוח ,לכיכרות אבל
הוא לא משלם ארנונה לא יודע מי כתב את זה איך זה נכנס ,יכול להיות שזה טעות,
לגבי קיבוץ חריש לא יודע ,אני יודע מה ,מי איפה היה הקיבוץ ,מי חייב אותם ,את
מי תשאל היום אין אישיות כזאת שנקרא קיבוץ חריש ,אז יכול להיות שלפני 12
שנים היה משהו אבל איך אומרים חבל על הזמן .מה שאני הבנתי היו עוד גורמים
שהיו לנו ספק גדול אם נוכל מה שאפשר יש סיכוי של אפילו אחוז לגבות משהו לא
הבאנו את זה לא רשמתי ולא הבאנו את זה למליאה.

רמי אלבז:

דבר אחרון דני תגיד מה זה אומר מחיקה ,זה אומר שאנחנו מצביעים?

דני:

מחיקה אני בדקתי את הכל ,לא סתם לקחתי על עצמי את האחריות לכתוב לכם
אני גם בדקתי עם משרד הפנים לא צריך לקבל אישור ממשרד הפנים כי זה לא
חובות מאיזה חברה שפשטה את הרגל ,לא חובות של מישהו שלא יכול לשלם כי לא
יכול לשלם ורוצה פריסת חובות ויש לו טענות על המדידות ,זה לא המצב,
המשמעות היא שאם המליאה מאשרת מחר בבוקר אני מוציא מכתב או גיל מוציא
מכתב לחברת גבייה בהתאם אמרתי תכתבו בהתאם להמלצת החשב המלווה
באישור מליאת המועצה נא למחוק את החובות האלה ואז החובות יורדים במקום
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עכשיו  4.5יהיה  2ומשהו .וככה אנחנו נקבע יעד שבסוף שנת  2017אנחנו נגיע לרמה
של מיליון ,זה שאיפה מאוד גדולה אבל צריך לקבוע יעדים אבל לא להשאיר סתם
חובות שאף אחד לא מתכוון לגבות אותם כי אפשר לגבות אותם.
רמי אלבז:

המחיקה זה בעצם אומר שאנחנו כאילו אם יש לנו איזה חובות בחוץ אנחנו יכולים
להוריד אותם במליאה לא הבנתי.

דני:

להוריד אותם במליאה כי אין מישהו ,תראה יש חוב אני יכול לתבוע מישהו שאני
יכול לנמק היה לך פעם חנות ולא שילמת ויש לך כאן מכתבים ולא שילמת ואתה
ע כשיו תשלם ואני קובע ,אין למי לפנות ,אין למי לפנות ,גם אם יהיה למי לפנות
מחר אף אחד לא יכול לנמק על מה החוב שלו זה כמו שיתפסו אותך ברחוב ויגידו
לך אתה חייב  1.800.000אלף  ₪מה תגיד להם מאיפה? ממה? אין לי שום נכס ,אין
לי שום קצה חוט ,ובדקתי את זה שלא ניתן לבדוק שקל ,אין שום סיכוי זה סתם
יושב על הספרים .אם יש אנשים שעכשיו בחיים אם יש אנשים שמכירים אותם
והם חיים וגם אם לא חיים יש יורשים ומחפשים אותם יש כאלה שגרו בקציר והם
גרים עכשיו בפתח תקווה וצריך לחפש אותם בפתח תקווה כל הדברים האלה אנחנו
לא יכולים  ...אם יש סיכוי אמרתי של אחוז אחד שיש משהו להוציא אנחנו לא
נוותר עד שלא נמצה את הכל אני גם לא מוסמך גם לבטל כי אני צריך אישור
ממשרד הפנים ,ועדת הנחות וכן הלאה וכן הלאה .לגבי משרד השיכון ועדת הנחות
ישאל אותך על מה החוק כולם יגידו לא יודעים אז מה תלך לבית משפט תתבע את
משרד השיכון על מה אתה גובה יגידו לא יודעים ,אם מישהו התרשל לפני  15שנה
וכתב את זה ,אני חושב שכל הסיפור הזה זה טעות אבל בוא נגיד שהיה איזה חוב
כזה אבל אין ,אף אחד אין כאן שום תרשומת אין שום ידע אין שום דבר זה עניין
של  18שנה בכלל ,רק שתדע זה לא נשאר אם זה  18שנה ,אני לוקח בחשבון שאם זה
חצי מיליון  ₪של החוב האמיתי יכול להיות בכלל  80 ,50אלף  ₪יש כל שנה  9אחוז
ריבית דה ריבית הצמדה ,וכן הלאה אם לא נעשה שום דבר בשנתיים ,שלוש זה כבר
לא יהיה  1.800.000זה יהיה  2.500.000מיליון .₪

יצחק קשת:

טוב חברים סך הכל הדברים מדברים בעד עצמם והם מובנים מאוד אין פה כוונה
למחוק למישהו איזה שהוא חוב מאי פעם ,אלא מדובר בעיקר זאת הכוונה בנושא
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של רישום ,מדובר בחוב שהוא בלתי ניתן לגבות ,אין ישות כזאת גם אם מישהו
לצורך העניין התרשל לפני  15 ,10שנה אין אפשרות לעשות עם זה שום דבר ,אנחנו
חלק מהניהול הנכון זה לא לרשום סתם דברים בלי שבאמת אפשר יהיה לעשות
איתם משהו ,וצריך לתקן את זה זהו ,עכשיו אם רוצים להתנגד זה אמירה פוליטית
כזאת או אחרת אין לה שום ערך ,ושום בהבנה ושום יסוד וכל בר דעת שמבין את
הדברים האלה מבין שזה פשוט פעולה.
רמי אלבז:

אם יש יועץ משפטי תחום האחריות אני עכשיו רוצה ,חצי שדרה לא תשלם פה
ארנונה.

יצחק קשת:

אתה עושה השוואה ממש לא נכונה.

יעקב נתניהו:

אני אגיד לך יותר מזה בהמשך לדברים שיצחק אמר.

דני:

יעקב מה האלטרנטיבה שמציעים כל דבר שמציעים ,מה האלטרנטיבה ,לחכות
למשיח ,מה האלטרנטיבה ,אני מכיר רק אלטרנטיבה אחת לא לוותר וללכת לבית
משפט זה האלטרנטיבה שצריכה להיות אבל אין לי מה ללכת ,ואין עם מי ללכת,
ואין לי מה להגיד ,כי יגיעו לבית משפט יגידו זה לא ניהול זה ניהול של אנשים שלא
יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם.

רמי אלבז:

אדיברנו כמה פעמים שמי היה באותה עת בחוסר האחריות הזה שיתן את הדין .זה
לא אנחנו ולא ראש המועצה.

דני:

מי יתן את הדין מי שהיה מנהל הארנונה לפני  12שנה? אני יודע מי היה ,אני יודע
מה הוא רשם ,אם אומר לי לבקו על חברת דור שהיא לא קיימת וקיבל אישור.

רמי אלבז:

אתה רוצה שאני אצביע על פלוני אלמוני שהוא חייב לתת כסף למועצה ואני עכשיו
אמחק לו את החוב.

יצחק קשת:

זה ניהול ראשוני בלבד .אתה לא חייב להצביע אתה יכול להמשיך לא להצביע כמו
שאתה עושה בשאר הדברים .הכל בסדר .אנחנו נעשה את העבודה .מבקש ממליאת
המועצה להמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים בדרך ישרה ואנחנו עושים את
העבודה וברוך השם אנחנו בונים את חריש ,וחריש הולכת ומתפתחת יש מי שעושה
ויש מי שמדבר.

רמי אלבז:

אנחנו רוצים לקחת אחריות.
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יצחק קשת:

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר.

יעקב נתניהו:

חברי המליאה קיבלו את ההסברים של החשב המלווה ומאשרים למחוק את
החובות של קיבוץ חריש ,משב"ש וחברת דור זה בנוגע לזה ,וחברי המליאה
מאשרים למועצה ,חברי המועצה רגע בוא נצביע אחד ,חברי המליאה קיבלו את
ההסברים של החשב המלווה ומאשרים למחוק את החובות של קיבו .חריש,
משב"ש וחברת דור.

יצחק קשת:

מעלה להצבעה :מאשר יצחק קשת ראש המועצה ,סגן ראש המועצה מר שלמה
קליין ,לריסה משייב ,נאוה לב רן ורחמים ידגרוב ,נמנע רמי אלבז.

יעקב נתניהו:

נקודה נוספת חברי מליאת המועצה מאשרים למועצה למחוק חוב בסך 906,110
ומסמיכים את גזבר המועצה והחשב המלווה להמשך משא ומתן בנושא.

עבד בקל:

תסביר שהחובות האלה הם חובות ספקים ה – .906

יעקב נתניהו:

חברי מליאת המועצה מאשרים למועצה למחוק  906,110אלף  ₪ומסמיכים את
גזבר המועצה והחשב המלווה להמשך משא ומתן בנושא .מי בעד?

יצחק קשת:

מעלה למליאת המועצה.

רמי אלבז:

אנחנו מוחקים חוב שאנחנו חייבים מהספרים?

עבד בקל:

זה חוב בספרים זה חוב שלא קיים בפועל.

יצחק קשת:

זה בפועל זה רישום שמכביד עלינו ושאנחנו באים למשרד הפנים זה מקשה עלינו
לקבל אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר קל להתנהל .מעלה להצבעה מאושר פה אחד.

דו"חות כספיים
עבד בקל:

עובר לעמוד  4שהוא מרכז תקציב רגיל .עמודה ראשונה זה הפרטים ,עמודה שניה
זה תקציב שנתי מאושר ,עמודה שלישית זה התקציב היחסי אנחנו מדברים פה על
הרבעון השלישי זאת אומרת  9חודשים מ –  12ועמודה רביעית זה הביצוע
המצטבר .יש לנו את ההכנסות וההוצאות של המועצה ב 9 -חודשים האחרונים .ואז
מבחינת הכנסות עצמיות יש לנו  ,5,198,000הכנסות ממשלה ומשרדי ממשלה
 19,262,000יש לנו הכנסה חד פעמית של מענק לכיסוי גרעון מצטבר של  10מיליון
 ₪שדיברנו עליו לפני רגע בתב"רים ,סך הכל הכנסות  .29,803,000מצד שני יש לנו
את ההוצאות סך הכל הוצאות שכר כללי  ... ,5,797,000הוצאות  ,7,974,000רכישת
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מים  2מיליון ,חינוך ,שכר ופעולות חינוך יש לנו  5מיליון רווחה שכר פעולות רווחה
יש לנו  ,1.400.000סך הכל ההוצאות  ,24,913,000מצד שני אנחנו רושמים גם כן את
ה –  10מיליון שדיברנו עליהם שהם סגירת הגירעון  10מיליון .בסך הכל יש לנו
הוצאות  35מיליון גירעון של  5,646,000זה הגירעון ב –  9החודשים האחרונים ,רק
למען השוואה לפי התקציב שלנו היינו אמורים להיות כמעט  15מיליון גירעון ולא
 14מיליון .דף לפני זה שזה דף מספר  2ודף מספר  2מראים את הנכסים
וההתחייבויות של המועצה 2 ,ו –  2 ,3זה הנכסים ו –  3זה ההתחייבויות וכל זה,
ומה שנקרא חשבונות מקבילים ,ב –  30/9/2016היה לנו כמעט  14מיליון  ₪נכסים
בקופה ובנקים ,חייבים ותשלום פיצויים זאת אומרת כל מיני תשלומים שהיינו
אמורים לקבל ממשרדי ממשלה  ,11.700.000השקעות מיועדות לכיסוי קרן פיתוח
זאת אומרת כל הפק"מים שנמצאים זה מה שדיברנו עליו גם כן בישיבת הנהלה 64
מיליון  ₪שנמצאים בפיקדונות ,כנגד כל הנכסים האלה .היום זה  64כי יש לי יתרה
 10מיליון .גירעון לתחילת שנה  4מיליון ,גירעון שוטף היה לנו עוד 5.600.000
וקיבלנו  10מיליון לסגירת גירעונות אז אנחנו נמצאים באיזון ב –  .39בנקים
משיכות יתר היה לנו  ,₪ 320,000ספקים וזכאים שונים והוצאות מתוקצבות
שטרם שולמו  17מיליון ,והקרן לעבודות פיתוח שהיא ב –  64מיליון ,זה מבחינת
נכסים והתחייבויות .מבחינת תב"רים ב –  9החודשים הועברו לנו  27מיליון
הכנסות כנגדם הוצאנו עוד  37מיליון חשבונות מאושרים לתשלומים .במצטבר יש
לנו  48מיליון  ₪תקבולים ו –  43מיליון  ₪תשלומים .אנחנו נמצאים ביתרה זמנית
של עודף של  4מיליון 5 ,מיליון  .₪דף מספר  6מראה גם כן את התב"רים אבל
בצורה אחרת לפי סוגי תב"רים וכל מיני פעולות חינוך ,רווחה ,אנחנו מדברים על
סך הכל תקציבים מאושרים של  197מיליון  .₪אני מדבר על עמוד  6שזה מדבר על
התב"ר מראים לנו שסך הכל תבר"ים יש לנו  197מיליון  ₪מהם ביצענו עד היום
ביצוע מצטבר  85מיליון ,הוצאנו  80מיליון אנחנו נמצאים בעודף זמני של  6מיליון
 ₪עודף זמני כמובן .עמוד מס'  7הוא מראה גבייה ,שלושת העמודים הראשונים
מראים ארנונה ,שלושת העמודים האחרים מראים מים ,עמודה ראשונה מראה
ארנונה של שנה שוטפת אחריה רבעון מקביל ,ועמודה שלישית זה מקביל שנה
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קודמת ,סך הכל שנה קודמת ,אותו דבר בגין מים אפשר לראות שמבחינת גבייה
שוטפת אנחנו ב –  72אחוז בארנונה ו –  49אחוז במים ,מבחינת גבייה מצטבר
אנחנו ב –  37אחוז בארנונה ו –  40אחוז במים .זהו בגדול .במים אנחנו בהפסד
ההפסד נובע משני נושאים עיקריים ,שזה פחת מים מאוד גדול כמעט מגיעים ל –
 35אחוז פחת מים.
ישראל בן ישראל :הפחת ירד משמעותית.
עבד בקל:

בחודשיים האחרונים זה עד חודש  ,9הפחת היה  35אחוז ועוד בעיה שהיא אחוז
הגבייה נמוך במים ולכן אתה בהפסד במים .זהו בגדול.

רמי אלבז:

מה הגרעון המצטבר?

עבד בקל:

אין לך גרעון מצטבר .בשוטף יש לך  5.5מיליון  ₪גרעון שוטף אבל הכל כוסה על ידי
משרד הפנים 10 ,מיליון  ₪העברה שהעבירו אותם ואז בעצם אתה נמצא היום
באיזון ,בפועל יש לך  120אלף  ₪גירעון במצטבר אם אתה רוצה במצטבר בדיוק.

יצחק קשת:

אני סוגר את ישיבת המליאה.

-סוף הישיבה-
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