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על סדר היום:
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פרוטוקול
יצחק קשת:

אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין מס'  ,1/16על סדר היום מספר
דברים ,אישור פרוטוקול ,אישור חוקי עזר לאיכות הסביבה ,חניה יורטית זה
כבר אושר ,אישור הוראת הנוהל לשנת .2017

אישור פרוטוקול
יצחק קשת:

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  6/15מעלה להצבעה כולם קיבלתם את
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זה .נוכחים :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,נוכחים אדוארד שפירו,
וסגני שלמה קליין ולריסה משייב ,חסר חבר מועצה רמי אלבז .נעלה
להצבעה את אישור פרוטוקול של הישיבה הקודמת ,יש לכם את זה בפניכם.
מאושר פה אחד.
נושא אישור חוקי עזר של איכות הסביבה
יצחק קשת:

בישיבת הנהלה הסברנו את כל החוקים מא' עד ת' הוספנו שינוי קטן ,מה
עוד ,ויש לנו ,אישור חוקי עזר לאיכות הסביבה כל זה עברנו אחד לאחד.

אדוארד שפירו :יש שינוי?
יצחק קשת:

יש שינוי משפטי לא משהו מהותי.

אדוארד שפירו :אז תגידו שאנחנו נדע על מה מדובר.
בן שוורץ:

בניסוח אולי איזה מילה פה שם ,צריך לשנות לפני שזה יעבור ,הרי זה עובר
למשרד הפנים ,ועוד יחזור לעוד אישור ,אני אומר יכול להיות שיש דברים
ככה קטנים שצריך טיפה לשנות .לא משנה במהות שום דבר ,המהות מה
שהוסבר לכם בישיבת ההנהלה אלה הדברים.

אדוארד שפירו :למעשה לא ,כאילו לא חידשנו לא המצאנו כלום.
בן שוורץ:

כן.

יצחק קשת:

בעיקרון משרד הפנים מאוד נוקשה בעניין הזה ,ומאוד ,מאוד לא אוהב
שמשנים את החוקי העזר.

בן שוורץ:

זה מודלים קיימים ,נכון בכלל בכל הארץ אתם תראו תפתחו את האתר זה
דברים שחוזרים על עצמם זה מודלים קיימים שמשרד הפנים מאשר ,ואין לו
הרבה גמישות .אתם תראו שגם פה יש כל מיני שינויים פה קטנים ,שם
קטנים אבל המהות עצמה היא כבר קיימת ומוכרת.

יצחק קשת:

זה בשורה לציבור סך הכל אנחנו מסדירים את כל נושא איכות הסביבה,
שלא יהיה לכלוך ברחובות ,שאנשים לא יפגעו ברחובות ,מי שמלכלך צריך
לנקות ,מי שפוגע בסביבה אם זה ברמה של הגינה שלו ,אם זה ברמה שהוא
מוציא לכלכוך החוצה ,אם זה ברמה שהכלב שלו מלכלך ,אז כל הנושאים
האלה עכשיו מקבלים תוקף ונוכל לאכוף את הנושאים האלה כדי שאותם
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מלכלכים ואותם מפגעים יצטרכו לתת את הדין ,אם בעזרת השם שיהיו
מפעלים לעיר כל מפעל ומפעל יצטרך לתת את הדין ,ואנחנו לא ניתן
למפעלים מזהמים לפעול בתוך היישוב .כל הנושא של הבערה של פסולת,
הבערה בכלל של שריפה כל דבר כזה ואפילו בל"ג בעומר לא כל אחד יוכל
להבעיר אש איפה שהוא רוצה אלא במקומות המיועדים לכך שהמועצה
תחליט על כך .אותו דבר לגבי מתקני מחזור להסדיר את כל הנושא הזה,
הקמת מרכז מחזור ,פינוי פסולת למרכזי מחזור ,היתר לפינוי פסולת
למחזור ,פינוי פסולת של רעילה כמו אסבסט וכדומה ,מפעלי ,כלי אצירה
במפעלים ,פינוי פסולת של גזם ,גרוטאות של רכבים אין סוף לנושא הזה של
רכבים שנמצאים ברחובות ואין להם שום אבא ואמא והם תופסים מקומות
חניה וזה מפגע תעבורתי ,גם זה יפונה ,ניתן לו התראה תוך מספר ימים
ולאחר מכן יבוא גרר וייגרר הרכב על חשבונו.
יעקב נתניהו :דרך אגב כבר  5רכבים כאלה ברחבי העיר קיבלו מכתב התראה.
רחמים ידגרוב :יש שאלה על הפעילות של המועצה גם יש למי לפנות ,על המועצה כאילו
המועצה עובדת וקיימת ומשרתת ויש דברים שמפריעים למי לפנות? נסע
טרקטור של המועצה ושפך משהו.
יצחק קשת:

אתה בתור חבר מועצה צריך לטפל בזה ברמה הכי גבוהה ,בעיקרון שאזרח
רואה איזה משהו מתקשר ל –  .. ,106תהיה לנו אפליקציה והוא יכול דרך
אפליקציה לצלם את זה במקום ולשלוח את זה למוקד אנחנו נטפל בזה
מיידית ,יש לנו היום פקחים בשטח ,ויש לנו ראש חץ קוראים לו באישור ,כל
מי שמסתובב בשטח ולא עושה את העבודה שלו ,כל יום מתקשרים אנשים,
כל יום אחד ,אחד .נושאים נוספים ,איסור עקירת עצים ,כל הנושא של רעש
של מזגנים ,איסור הפרעה בשעות המנוחה ,מוסיקה ,פעילות לא בזמן
שאנשים ערים ,כניסה של בעלי חיים ,קשירה של בעלי חיים ,הימצאות בעלי
חיים ברשות הרבים ... ,שוטטות של בעלי חיים ללא השגחה ,הסדרת כל
הנושאים של המפקחים ,מכשולים ברשות הרבים ,מערכות אזעקה שלא
יטרידו את הציבור .וכדומה ,וכדומה וכמובן שלא יפריעו לפקחים לעבוד ,זה
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ברמה הפלילית מי שמפריע לפקחים לעבוד או למישהו מהמועצה לבצע את
העבודה שלו למעשה מי משטרת ישראל צריכה לתת לו סעד ולתקוף אותו
להביא אותו למעצר כדי שלא יפריעו לעבוד .מעלה את זה להצבעה .מאושר
פה אחד .לגבי ארנונה לא ארנונה לגבי חניה הבנתי שזה אושר במליאה
הקודמת אז זה לא רלבנטי.
נאוה לב רן:

מה שכן דיברנו על זה שיהיה לתושבי חריש חניה בחינם ,עם סמל על כל רכב.

)לריסה חזרה(
יצחק קשת:

אני העליתי להצבעה את אישור חוקי העזר של איכות הסביבה .אז אני יעלה
את זה שוב בגלל לריסה .אני מבקש להצביע שוב לגבי חוקי העזר של איכות
הסביבה ,בסדר מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד כולל לריסה משייב שחזרה.
לגבי חניה לא יודע אם היה שם פירוט בכלל.

אדוארד שפירו :לא קשור לחניה דיברנו על חוק אחר ,דיברנו על זה בעבר.
נאוה לב רן :אמרנו את זה פעם קודמת שיהיה תו לכל רכב של תושב חריש .אני אומרת את
זה ,כי זה אנחנו צריכים לחזור על זה  20פעם לפני שיהיה לנו דו"חות .יצחק
לחזור על הנושא שתושבי חריש יקבלו תג על רכב שלהם.
יצחק קשת:

המדיניות שלנו היא כזאת ,אנחנו רוצים לדאוג לתושבי חריש בראש
ובראשונה לפני שאר האנשים שמגיעים לחריש .זה אומר שאנחנו לא רוצים
שתושבי חריש ישלמו חניה ,למרות שיש אזורים ,יש אזור לדוגמא כמו ...
הרחוב הראשי שזה בעיקרון מיועד מי שגר שם כולל אנשים שעובדים
במועצה יש לו חניה מוסדרת ,מי שלא גר שם אפילו מתושבי חריש אנחנו לא
רוצים שיחנו שם את החניה לחצי יום או יום וייעלמו ויתפסו שם מקומות
חניה של אנשים שצריכים לבוא לקנות שם ,לכן אנחנו צריכים לכבול את זה,
ולכן מקומות מסחר אפילו אם זה תושבי חריש לצורך העניין בדרך ארץ אבל
כן נרצה לעשות שיהיה תשלום ,לא תשלום יקר ,שעות ,הוא לא יכול לחנות
שם חניה חצי יום.

נאוה לב רן :אי אפשר לעשות משהו לשעה אפילו ,זאת אומרת מישהו עושה את זה לשעה לא
צריך לשלם .אני לא מדברת על לשלם ,אני לא מדברת על לשלם .לחשוב על
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זה ,אנחנו יכולים תו לשעה זה בסדר מעל לזה לא.
בן שוורץ:

אנחנו עוד לא שם.

יצחק קשת:

הכוונה היא בסופו של דבר זה גם לטובת הציבור גם מי שגר בחריש לא ירצה
שהדרך הראשית שיש שם חנויות יהיה חניה ,הוא רוצה שיהיה לו אפשרות
שמי שבאמת בא לקנות יחנה ,שלא שאנשים יבואו לא נוח לו לחנות ליד
הבית שלו והוא מחנה שם ,אפילו מי שיש לו חנות נוח לו שזה ליד החנות שלו
לא ,תחנה רחוק תן לאנשים באים לקנות פה עכשיו.

נאוה לב רן:

מקובל.

אדוארד שפירו :מסכים איתי לעשות את זה בשעות למשל שעות.
יצחק קשת:

זה מה שנאוה אמרה.

אדוארד שפירו :משבע בוא נגיד משמונה עד שעה אחת זה בתשלום כי אנשים באים לאכול
יש שם בטח איזה בית קפה או משהו ,אז בן אדם בא לאכול אפילו אני שאני
גר פה אני בא לשם לאכול ,מה אני אלך ברגל בחום הזה.
יצחק קשת:

אין בעיה אבל להגביל את זה בזמן שעתיים ,ניתן הגבלה של שעתיים.

אדוארד שפירו :בוא נגיד מאחת עד שלוש זה בלי תשלום כאילו?
נאוה לב רן:

לא כתושב חריש ,רק לתושב חריש.

יצחק קשת:

לא מאחת עד שלוש מתי שתרצה ביום נגיד לשעתיים בחינם ,אתה לא משלם.

בן שוורץ:

אתה מוציא כרטיס בכרטיס כתוב את השעה ואז הפקח רואה ויודע.

יצחק קשת:

היום אין כרטיסים היום זה דרך האפליקציה ,יש לך אפליקציה פנגו או
אחרת אתה מפעיל אותה אם אתה תושב חריש יתנו לך שעתיים ראשונות
חינם ,מעבר לזה תתחיל לשלם כסף.

בן שוורץ:

ואם אין לך פנגו אז אתה מוציא זה וזה מופיע לך זה מה שקורה שמגיע
לאזור גדול אתה מוציא מדביק על החלון ,ורואים את השעה שבה חנית.

לריסה משייב :אני יכולה להגיד עוד משהו לגבי מכוניות שלא בשימוש ,אני חושבת שאתם
צריכים לתת לאנשים את הזמן.
יצחק קשת:

את הזמן את צודקת.

רחמים ידגרוב :הודעה צריכים לתת הודעות.

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

06054

6

ב.ש.ג

לריסה משייב :זמן שבועיים זה לא מספיק אני חושבת.
נאווה לב רן :חמש ושש ועשר שנים האוטו עומד שם אז עכשיו שבועיים אין לו זמן.
לריסה משייב :אני יודעת שהשכנים שלי לקח להם לפחות  4חודשים.
בן שוורץ:

מה לפנות מפגע?

לריסה משייב :אוטו כן.
נאוה לב רן :ציק צאק את יכולה את הולכת לגרוטאות טיק טק הוא מגיע לוקח.
לריסה משייב :בין גרוטאות ובין שהם יחליפו זה מחיר אחר זה משמעות בכסף.
רחמים ידגרוב :לגבי מכוניות הגרוטאות היה מקרה שאני כאילו ראיתי ,היה משוגע כאן היה
לו גרוטאה אמרנו לו בשבוע שעבר תפנה אותו הוא פינה ,פתאום יום אחד אני
רואה ילדים ,מלא האוטו הזכוכיות שבורות 9 ,ילדים בתוך האוטו נוסעים
בירידה ,ובדיוק איפה שהחניה של המועצה לפני זה אני רואה אותם אין
ברקסים נכנס לשיחים 9 ,ילדים באוטו ואחד בהגה ,אתה יודע אני השתגעתי
הם ברחו ,מה אני יעשה לקחתי פינצ'רתי את האוטו שלא יזיזו אותו.
יצחק קשת:

חברים אני חייב להתקדם .תשימו לב יש לכם מאחוריכם חוק עזר הצמדה
למדד של החניה ,זה הדבר הנוסף שאנחנו רוצים לאשר .הצמדה למדד.

ליאור רחמים :זה לכל החוקים זה סטנדרטי .זאת אומרת שעם הזמן שהשנים עוברות לכסף
יש שינוי ואז אומרים שכל קנס או כל דבר אחר שיש לו מחיר הוא יהיה על פי
המדד.
נאוה לב רן:

זה הגיוני לחלוטין.

יצחק קשת:

זה נמצא בעמוד .35

אדוארד שפירו :גם ככה זה לא הגיוני כל ההצמדות.
בן שוורץ:

אתה חייב הצמדה למדד אתה חייב .תפתח עכשיו בכל רשות פורמלית משרד
הפנים אומר לך אני לא מאשר לך בלי זה אתה לא יכול להגיד אני לא מצביע.

אדוארד שפירו :אני לא יצביע ועוד  20מועצות לא יציבעו על זה אז זה.
בן שוורץ:

הרי מה יקרה יעברו  10שנים ואז פתאום הקנס של  ₪ 10יהיה שווה ,אם אין
לך הצמדה למדד מה קורה ,הרי משרד הפנים למה מחייב היום כי בעבר זה
לא היה ואז קנס אתה רואה פתאום  ,₪ 100ה –  ₪ 100שלפני  10שנים זה לא

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

06054

7

ב.ש.ג

 ₪ 100של היום לכן זה שומר.
אדוארד שפירו :הבן אדם מקבל עונש מספיק ודי.
בן שוורץ:

אבל אם היום מקובל עליך קנס של  ₪ 100זה נשאר אותו דבר.

נאוה לב רן:

אבל אתה לא יודע שאם בן אדם לא משלם הוא לא מבין מה הוא עשה.

בו שוורץ:

כל מעשה טוב סופו לבוא על עונשו ,בן אדם עשה משהו שיקבל את העונש
שלו.

יצחק קשת:

אדוארד אנחנו לא מחפשים לעשות רע לאנשים המטרה היא בראש
ובראשונה לעשות טוב לאנשים ,חלק מהדברים לעשות טוב לאנשים שיהיה
פה חוק וסדר ושיהיה פה נקי ומסודר ,הדבר הזה לא יקרה אם לא יהיה כלי
על אנשים מסוימים שלא מבינים בדרך אחרת ,שהם ירגישו את זה בכיס ,אם
החוק הזה ילך וישחק הוא לא ירגיש ולא איכפת לו אז אנשים יעשו מה שבא
להם .אנחנו רוצים שבחריש יהיה פה הכל מסודר ,ונקי ומאורגן ומי שלא ידע
לפעול לפי זה הוא יקבל על זה עונש.

זיו סער:

אבל הצמדה למדד זה אך ורק שומר על ערך הכסף זה לא מטיל עוד מטלה.

אדוארד שפירו :איזה כסף?
זיו סער:

אגרת שילוט ,אנחנו מחייבים אנשים באגרת שילוט ,בעלי עסקים את
הקבלנים ,את היזמים ,אם אנחנו לא נותנים הצמדה למדד זה אומר שכל
שנה אנחנו מקבלים עשרות אלפי שקלים פחות.

אדוארד שפירו :ואלו שמשלמים ששילמו ,עכשיו בן אדם קנה את האוטו לא יודע לחוץ לא
משנה מה ,מה הוא קנה כל יום ,קנה ,עכשיו צריך להעניש אותו?
בן שוורץ:

לא ,אבל הוא שילם  ₪ 100ב –  2016ואתה רוצה שהוא ישלם גם  ₪ 100ב –
.2020

זיו סער:

אומרים לו אתה צריך לשלם תוך  90יום אם הוא לא משלם תוך  90יום ,מתי
ההצמדה נכנסת למדד? מתי ההצמדה נכנסת רק שעוברת שנה? כלומר
עוברים חודשים רבים ,הוא מקבל הודעות ומתעלם ,ושם פס ועובר הרבה
זמן ,רק אם עובר הרבה זמן רק אז יש ערך לנושא של ההצמדה למדד ,כל עוד
עוברים חודשים ספורים זה חסר משמעות.
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בחדרה מרחמים עלינו לא .בת"א מרחמים עלינו?

לריסה משייב :למה פה אנחנו לא צריכים לשלם כי אנחנו גרים בחריש ,אפילו במרכז.
נאוה לב רן:

לא אם את תושבת חדרה את לא משלמת.

לריסה משייב :זה מה שאני אומרת למה אצלנו לא עושים.
נאוה לב רן:

אנחנו כן עושים זה מה שדיברנו.

לריסה משייב :הוא אמר תושב חריש שעתיים לא משלם.
נאוה לב רן:

במרכז מסחרי ,רק במרכז מסחרי אם הוא מגיע ,ככה לא ,ככה זה בסדר .על
יד הבית לא.

ישראל בן ישראל :כחול לבן אני אסביר ,כחול לבן זה תמרור ,סימונים זה מעין תמרור איפה
מותר לחנות או איפה אסור לחנות ,איפה שיש אדום או שאין כחול לבן אסור
לחנות.
זיו סער:

בן אדם שמגיע מבחוץ צריך לשלם חניה כאשר הוא בתוך ...

נאוה לב רן:

אתה לא ענית על השאלה בגלל זה הוא חוזר על השאלה.

לריסה משייב :מה לתושבי חריש ,מותר לשים את האוטו בכחול לבן?
ישראל בן ישראל :לתושבי חריש לא תהיה בעיה בעניין הזה ,הנקודה היא האורחים מגיעים
אז יש שעות כמו בת"א או משהו כזה ,הרשות צריכה להחליט כמה כסף אם
בכלל גובים ואם גובים.
זיו סער:

ואיפה גובים כחול לבן זה אתם תקבעו.

ישראל בן ישראל :כחול לבן שמים איפה שיש חניות.
זיו סער:

יש מקומות שאני לא שם.

נאוה לב רן :השאלה היא כזאת שבאים אליך אורחים שישי ,שבת מה אנחנו עושים איתם
עם החניה ,משלמים את השישי ,שבת הזה?
יצחק קשת:

אין בעיה בכל הרכבים לא משלמים רק במקומות דרך ארץ הוא לא יחנה את
הרכב ,שם הוא צריך לשלם .יש כחול לבן לא צריך לשלם.

לריסה משייב :אם בא מישהו זר ושם את האוטו ל –  8שעות תפסו את החניה שלי מה אני
צריכה לעשות?
אדוארד שפירו :אז תרשמי מה  ,עכשיו אם מישהו בא מה .היום מישהו בא.
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לריסה משייב :אם מישהו בא מהבוקר שם את האוטו והלך.
אדוארד שפירו :זה לא חניה פרטית.
יצחק קשת:

לריסה תוכל לחנות חינם אין בעיה.,

לריסה משייב :זה מה ששאלתי אם בן אדם זר שם את האוטו.
בן שוורץ:

היא רוצה שיהיה כחול לבן ליד הבתים ,כאשר תושבי חריש יקבלו חניה חינם
ואנשים שמגיעים מבחוץ יצטרכו לשלם.

לריסה משייב :אנשים באו מבחוץ אם אין כחול לבן הם שמים את האוטו והולכים סתם ל –
 6 ,5שעות מה אני צריכה לעשות.
יצחק קשת:

הבנתי מה שאת אומרת אי אפשר להחזיק את החבל משתי הקצוות או
שמחליטים לתת לכל מי שמגיע לחריש שישלם חניה או שלא .צריך להחליט.
אכיפה זה לא בעיה של חברי מועצה ,אתם צריכים להחליט מה רוצים
המועצה צריכה לבצע .זה דיון אחר .אני מעלה להצבעה את ההצמדה למדד,
מעלה להצבעה מאושר .אדוארד?

אדוארד:

נמנע.

יצחק קשת:

מאושר ,בעד ראש המועצה ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,שלמה קליין ולריסה
משייב ,נמנע אדאורד שפירו.

אישור צו ארנונה
יצחק קשת:

אישור צו ארנונה לשנת  ,2017לפי הטייס האוטומטי אנחנו מחויבים בדבר
שכל שנה ושנה זה מעודכן על פי משרד הפנים ומשרד האוצר .אנחנו שנה
שעברה הורדנו את הארנונה בצורה דרמתית ביותר של קרוב ל –  12אחוז,
בשביל להתאים את הארנונה לעיר החדשה ,לתושבים החדשים ,לזוגות
הצעירים שמגיעים לחריש ,הורדנו את הארנונה בצורה הכי דרמתית שהיתה
במדינת ישראל ,לא זכו להורדה דרמתית כזאת ברשות אחרת וזה היה דבר
חריג ,זה היתה עבודה של למעלה מחצי שנה ,שנה שעברה שעבדנו על זה
מאוד ,מאוד קשה נגד כל הסיכונים וכל הסיכויים אבל ברוך השם זה צלח,
וביצענו את המו מומנטום של חריש והצלחנו בדבר הזה ,אבל מכאן והלאה
אנחנו להמשיך בעניין הזה של הטייס האוטומטי ,אבל זה מועלה בהתאם
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להנחה שנתנו לצורך העניין שזה ירד ל –  ₪ 45למ"ר אז עכשיו זה עלה
בהתאם ל –  45מ"ר למ"ר עשו לי את החישוב פה זה בערך  80אג' למ"ר
לשנה.
נאוה לב רן :לא לשנה.
יצחק קשת:

לשנה.

נאוה לב רן:

יוצא  7 ,₪ 8ומשהו  ₪לחודשיים ,זה  3נקודה משהו לחודש.

יצחק קשת:

בגלל זה הורדנו את הארנונה שנה שעברה ,עשינו מהלך דרמתי וחשוב ביותר,
וכל מה שאפשר לתת לציבור אנחנו עושים ,משתדלים מאוד.

נאוה לב רן:

אם תחשוב על זה שהורידו  12אחוז אוקיי ועכשיו אנחנו מתחילים לעלות,
לעומת מקומות שיש להם את הטוב וזה.

יצחק קשת:

לעומת מקומות שהעלו והם אומרים לך אתה חייב לעלות לפחות בסכום
הזה ,אנחנו לא רוצים יותר מזה אנחנו רוצים רק את המינימום.

אדוארד שפירו :לי זה ברור כי גם יש פה אנשים שיכולים לתבוע את המדינה עם כל האבק
הזה.
יצחק קשת:

חברים אני מעלה את זה להצבעה ,מבקש להעלות את זה להצבעה .מאושר
פה אחד.

עדכונים
יצחק קשת:

אנחנו עכשיו או טו טו מתחילים את חופשת החופש הגדול.

לריסה משייב :אתה אמרת שיש שינוי קטן איפה השינוי?
יצחק קשת:

עוד שניה .כמה עדכונים החופש מתחיל הראיתם לכם דוגמא אחת שיכולה
להיות בכל הבתים לגבי הפעילויות זה בגדול זה בכותרות מה הולך להיות
בכל יום ,התווספו לזה עוד פעילויות ויהיה פרסום שיצא כל שבוע בצורה
פרטנית עם הסברים ותמונות ,ואנחנו מתכננים לעשות.

נאוה לב רן:

ולמבוגרים מה?

יצחק קשת:

חלק מהדברים גם למבוגרים.

יעקב נתניהו :לגבי הנושא של כל עולם הקהילה .אחד הדברים ,אחד הדברים שיצחק הנחה
בצורה חד משמעית זה כל העולם של הקהילה וכל העולם של הפעילויות
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שהנושא של החוגים והפעילויות לקיץ ולילדים זה רק חלק מהם ,אנחנו
עובדים ,זה פשוט יש פה ילדים ,שהנמכתי להם קצת ,בכל מקרה אנחנו
אמורים עד אמצע יולי להוציא תכנית קהילה כוללת שתכלול המון פעילויות
גם למבוגרים ,יהיה פה מרכז להעצמת נשים ,יהיה פה מרכז שיתעסק
לדוגמא עם כל הנושא הזה של משפחות שמגיעות ליישוב חדש איך הם
מתאקלמות ,נושא של ילדים שמגיעים ליישוב חדש איך הם אמורים
להתאקלם ,יהיה פה גם שירות פסיכולוגי שיתן המון פעילויות ,עד אמצע יולי
אנחנו אמורים לאשר את התכנית הכוללת .מה שאתם רואים כאן זה אירועי
קץ בחריש שבעיקר הם לילדים ,יש כמה פעילויות למבוגרים אבל בעזרת
השם עד אמצע יולי תצא תכנית לכל שנת  2016בכל עולם הקהילה .זה רק
לקיץ אבל עד אמצע יולי יצא לכל השנה.
יצחק קשת:

אנחנו ממש בקרוב עודכנתם גם בישיבת ההנהלה הולכים לפתוח את כל
הגדרות של חריש כי אנחנו רוצים לבצע שיפור וחידוש של חריש הותיקה,
אנחנו נוריד את הגדרות ,תושבי חריש יוכלו להסתובב בכל רחבי העיר ,אנחנו
מעלים ,העלינו למעשה את כל נושא הביטחון ואנחנו נגדיר אותו ככל שיכנסו
לכאן עוד ועוד תושבים ברמה של ביטחון  24שעות ,עלויות גבוהות אבל אנחנו
לא חוסכים בזה כסף ,ואנחנו בהתאם לזה הולכים לפתוח את כל נושא
התחבורה ,התחבורה תשתנה כי בחריש הקיימת הם לא יוכלו לעבור אז
התאמנו את התחבורה כדי שזה יהיה מסביב ,והתחבורה הזאת הולכת לעבור
בשכונות החדשות ,בנקודות מסוימות בשכונות החדשות היא תעבור ותאסוף
משם תושבים ,כמובן כל התחבורה נכון להיום היא זמנית ,היא לא סופית
לפי העיר הגדולה וגם שהיא תהיה סופית ונצטרך לעשות שינויים כאלה
ואחרים אז נעשה אותם.

נאוה לב רן:

סליחה רגע נודע לי אתמול בערב שאוטובוס אחרון מחריש יוצא בשבע וחצי
הורידו אוטובוס אחד ,אתמול במקרה התושבים פנו ואמרו לי שבע וחצי
אוטובוס אחרון.

יצחק קשת:

קו אחרון שיוצא מחריש ,יוצא בתשע וחמישה .קו אחרון צריך לצאת בתשע
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וחמישה.
נאוה לב רן:

אז הוא יוצא בשבע וחצי וזה שבועיים ככה.

יצחק קשת:

אז אנחנו צריכים לטפל בזה.

לריסה משייב :אתם אמרתם שזה לא נכנס בתלמי אליעזר אבל הוא כן נכנס.
ישראל בן ישראל :השינוי הזה עתיד להתחיל ביום שישי בבוקר .כפי שאני יודע זה הגיע
להודעות לכל התושבים הם קיבלו לתיבות דואר,
נאוה לב רן:

לא הגיע לתיבות דואר.

יצחק קשת:

זה בטח צריך לצאת בעזרת השם מחר .מחר מועלית האסיפה את הכנס
לציבור להסביר להם על כל הנושא של מה שהולך להיות בחריש וגם נושא
התחבורה בכנס ומיד אחרי זה יצא הפרסום לכל בית ובית.

ישראל בן ישראל :העניין הזה של תלמי אליעזר זה אמרתי בישיבת הנהלה שזה יהיה עוד
מעט ,לא עכשיו ,לא מיידי ביום שישי אמרתי זה יקח בתקופה הקרובה
ביותר שהדברים האלה ישתנו וגם הכוונה שלנו שהקווים יגיעו עד תחנת
הרכבת.
לריסה משייב :יש לי תשובה בשבילך אנשים התקשרו ואמרו שתלמי אליעזר אנשים ביקשו
שם מי שגר שכן יכנס.
ישראל בן ישראל :אני לא יודע איפה זה תלמי אליעזר אנחנו עובדים מול משרד התחבורה.
נאוה לב רן:

תלמי אלעזר הם רוצים הם פונים לבד ,אנחנו פנינו לבד.

לריסה משייב :הם פנו לבד ואמרו שהאוטובוס קו  60כן יכנס.
נאוה לב רן:

ממתי ההחלטה?

לריסה משייב :אני לא יודעת ממתי ההחלטה.
נאוה לב רן:

אז בוא נחכה מה שאמר ישראל אם זה באמת יהיה ככה יש לנו גם אפשרות
לפעול.

רחמים ידגרוב :לגבי תחבורה אתמול עשינו סיור לגבי העברת תחנת אוטובוס ,שלשום עם
המהנדס ישראל קיבלנו כמה תשובות עם שינויים שלא היה לו ברירה .על
העברת התחנה אבל מאז מלא פניות מתושבים אלינו ,לגבי התחנה
שמהתחלה קודם כל לא הודיעו להם שמעבירים ,לא ידעו ,ודבר שני שיש
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הרבה אנשים שקשה להם להגיע ,שגם המקום הוא לא בטיחותי .אין לו
תשובות ברורות שדיברנו איתו הוא אמר שיטפל אבל אנשים חיים עוד פעם
אני חוזר יום ,יום וצריך דברים כאילו לפני שאנחנו עושים דברים ,לפני
שאנחנו מניעים את הרכב ונוסעים בודקים שמנים זה וזה מסדרים את
האוטו ,שמים חגורה ,מפעילים את האורות וקדימה ,פה רק הילוך חמישי
ורייס ,לא ראשון אפילו .אני מדבר איתך ,פונים אלינו תושבים אמרתי גם ..
שאנשים יבואו לכאן ויהיה בלגן וזה בעיה .לפני שהעברתם את התחנה היו
צריכים לסדר את הדרכים כדי שלאנשים יהיה נוח להגיע למקום הזה.
יצחק קשת:

אני מסכים עם רחמים ,קודם כל דבר כזה לא היו צריכים להעביר את
התחנה בכלל לפני שתושבים יודעים .אם זה קרה לפני זה מבחינתי זה תקלה,
שתיים באמת אין שם דרך מסודרת צריך לראות מה עושים עם הדבר הזה.

נאוה לב רן:

עומד אוטובוס ועוד אוטובוס והילדים רצים בין האוטובוסים כדי לעלות
לאוטובוס .בסוף על יד הבית.

רחמים ידגרוב :אנחנו מדברים העבירו לנו.
נאוה לב רן:

גם פה זה מסוכן מאוד ,טוב שיוצאים לחופש באיזה שהוא מקום אבל יש גם
קייטנות.

יצחק קשת:קודם כל אני חושב שבהחלט הוא צודק וצריך לראות את פותרים את הדבר
האלה ובוא נשמע את המהנדס.
ישראל בן ישראל :קודם כל נכון אנחנו עשינו סיור אחרי ישיבת הנהלה ,רחמים ו ..ובחנו את
הדברים האלה ,ואני מצאתי שיש אפשרות לעשות את ההצעה שאתם
העליתם בשטח ,ויש את האפשרות ואנחנו הולכים לעשות את השביל הזה
כפי שאתם הצעתם ,השביל שמוביל מרחוב הקוטג'ים הגולן עד המעגל
תנועה.
רחמים ידגרוב :קיבלתי את זה אבל ישראל שאנחנו הולכים לעשות אבל זה לוקח כמו תמיד,
התכנון ,הביצוע ,ישראל אנחנו לא יום ראשון כאן אנחנו לא יודעים שיכול
לקחת בין  10ימים לבין חודשיים אני מחר צריך .מחר אני צריך שיהיה
מסודר ,לא מחר היום אפילו ,אתמול היה צריך להיות.
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נאוה לב רן:

כי ביום ראשון מתחיל הקו לנסוע.

לריסה:

אתם מצאתם פתרון לעשות שביל אבל מה עם הקצה שאנשים שגרים שם.

רחמים ידגרוב :בינתיים אין ברירה בגלל שהתכנון של התחבורה לא מאפשר להגיע
לאוטובוס שם בסדר הבנו ,אבל לפני שמעבירים את התחנה היו צריכים
לסדר את כל הדרכים כדי שיגיעו.
נאוה לב רן:

מי העביר את התחנה? מי נתן את ההוראה להעביר את התחנה לפני שבכלל
מישהו יודע?

יצחק קשת:

אנחנו נעשה את הבירור הזה אבל זה לא ,אנחנו נעשה בירור מי עשה את זה
לפני ונסביר לו שאסור שזה יקרה להבא.

רחמים ידגרוב :לא אנחנו איך אנחנו עכשיו פותרים את הבעיה.
לריסה:

מחר הם יכולים לפתור את הבעיה ביום חמישי ,אנשים כולם כועסים אז
מחר יהיה פיצוץ .זה מה שאני אומרת אם אתם פתרתם את הבעיה הזאת
לעשות שביל מקצה אחד אבל מה עם הקצה השני זה עוד יותר רחוק? אחד
פתרתם ומה השני.

רחמים ידגרוב :אנחנו מדברים לשכל תושב של האזור של הקוטג'ים יהיה לו נוח להגיע
למקום הזה ,נוח כאילו בטיחותי שלא יהיה אבנים ,סלעים שיכול לבוא
בשלום ולחזור בשלום ושיהיה מסודר ,אם זה עוד  10מטר 30 ,מטר זה לא
בסדר זה קשה כי רואים שאין ברירה ,אין מיקום אחר כדי להניח את התחנה
בגלל הסדרי תנועה החדשים שהולכים לבצע בסדר ,אבל הבעיה שהמקומות
שאנשים צריכים להגיע לתחנה הזאת צריך לפתור אותם ,זה אתמול היה
צריך לעשות אדון מהנדס .אני רוצה לשמוע אם משאירים את התחנה היום
באותו מקום כמה זמן יקח לסדר את הגישה לתחנה הזאת בצרוה מסודרת.
ישראל בן ישראל:תוך פחות משבוע ,זה יסודר.
יצחק קשת:

שבוע זה מהר מאוד ,זה יותר מזמן סביר ,זמן מאוד מהיר.

רחמים ידגרוב :אי אפשר להגיד מה שנעשה אי אפשר להחזיר אם זה שבוע ימים לפחות זה
סביר.
אדוארד שפירו :רגע ישראל ואוטובוס שבוע ימים הזה יקח את האנשים מאיפה?
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ישראל בן ישראל :מאותה תחנה רק הגישה שם....
נאוה לב רן:

עכשיו לפחות הגישה תהיה שם עם הצללה עם ספסל משהו למבוגרים.

רחמים ידגרוב :בתחנה יש ספסל יש הצללה יש ,תחנה יש תחנה.
נאוה לב רן:

יש עוד בעיה ברגע שסוגרים את כל הסיפור הזה יש לנו חולה אונקולוגית
מאוד קשה שהיא יורדת מהאוטובוס אני לא יודעת איך היא תגיע הביתה,
איך היא תגיע הביתה וזה סיפור.

יצחק קשת:

צריך לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באמת אנשים כאלה זה לא דבר
רגיל.

נאוה לב רן:

היא הולכת לקבל כימותרפיה והיא הולכת לכל זה ושהיא מגיעה התחנה
קודם היתה לה ליד הבית עכשיו היא תהיה בכלל במקום אחר לגמרי.

יצחק קשת:

זה היה גם קודם שהתחנה היתה שם מי שגר פה היה צריך ללכת עד לשם.

נאוה לב רן:

אבל כימותרפיה היא מקבלת היא אונקולוגית קשה.

יצחק קשת:

אנשים עם צרכים מיוחדים צריך להתייחס אליהם בצורה מיוחדת ,אני אין
לי בעיה צריך לתאם את זה מראש ,אני אדאג שמישהו מהמועצה עם רכב
יצא ישים אותה בתחנה ,מבחינתי אני מוכן להקצות לזה לצרכים מיוחדים
אנחנו נעזור לאנשים האלה ,את יכולה להעביר את המסר .עשינו פורום גם
הזמנתי אתכם עשינו פורום ה –  90אנחנו מעדכנים את כל עובדי המועצה
בכל מה שקורה ,אנחנו הכנסנו אותם לתוך המהלך  ...תושבים ושאנחנו בנינו
פה תודעת שירות גבוהה מאוד ,אם זה מה שאנחנו עושים בכנסים של
התושבים ,אם זה מה שאנחנו עושים אחר כך בשולחנות עגולים ,אם זה מה
שאנחנו עושים אחר כך מזמינים אותם למרכז קליטה ,מרכז לתושב ואנחנו
מעבירים להם את כל החומר והולכים לצאת עוד הרבה חומרים ,הרבה,
הרבה חומרים חדשים ,שיפרטו הכל לפרטי פרטים .היתה פה השבוע מיקוד
בנושא חינוך ,יצאנו קודם כל להכין את כל החומר בצורה ,בנושא חינוך
בצורה אופטימאלית שכל תושב ותושב יגיע ידע הכל ,ידע את כל הנתונים
וירצה לבוא לחריש .עשינו סיור ,ראינו את המוסדות ,ראינו איפה זה עומד,
איפה יש עיכובים ,אנחנו הולכים לעשות משהו נקרא בליץ בנושא הזה לעבוד
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מאוד קשה כדי שהמוסדות יהיו מוכנים ל –  ,1/9שיהיו שם מנהלים ,שיהיו
שם מורים ,שיהיה שם ציוד ,שהכל יהיה מוכן ,בעזרת השם לקראת עוד שנה
נזמין אתכם לבוא ולראות ומקווה בעזרת השם לפתיחה החגיגית ב –  1/9אני
כבר קבעתי עם מנהלת המחוז של כל חיפה והצפון ,שהיא תהיה ב – 1/9
בחריש היא לא הולכת לשום מקום ,היא פותחת חדר מצב אבל בחריש היא
מגיעה ,אז יהיה חגיגה ,וזה מבחינתי פתיחת העיר ,כי זה היה פתיחת העיר
הרשמית שיגיעו כבר התושבים החדשים.
אדוארד שפירו :זה עיר.
יצחק קשת:

לא נקראת עדיין עיר אבל מבחינת הגודל ,מבחינת המוסדות ,התושבים
צריכים להתרגל זה כבר לא הרחוב הקטן שלנו ,גם יש אנשים שיש להם
ילדים יצטרכו לשלוח את הילדים לבית ספר קצת יותר רחוק ,גם גני ילדים,
כל המרחקים חושבו אבל זה כמו שליאור צריך להתרגל לזה זה כבר לא
ברחוב הקטן שלנו שהכל מטר אחד במרחק של מטר אחד מהשני ,יהיה גם
מסחר גם מכולות גם הכל .בקשה שלי אליכם מחר יום חמישי יש את הכנס
הזה לגבי יישוב ותיק ,צריך את העזרה שלכם לבוא ולהסביר לציבור ,ולתת
להם אופק וכל זה בשבילנו ,כן אף אחד לא עושה משהו בשביל שיהיה רע
למישהו ,עושים את זה שהיישוב הותיק יראה יפה ,כולל רביעיות הולכים
להיכנס לרבעיות להרים את המדרכות ,לעשות גינות ,אפילו ברמה כזאת של
גדרות ,לעשות את כל חריש הותיקה יפה ,יפה .לעשות כמו שדרה באמצע
חריש כמו ברוטשילד שאפשר יהיה ללכת ויהיה יפה.

אדוארד שפירו :יהיה יפה בעזרת ישראל.
יצחק קשת:

אז דבר ראשון הולך להיות יפה מאוד אבל כל דבר יפה ונחמד בדרך צריך
לעבור ,כמו שבן אדם משפץ את הבית שלו זה קשה באמצע אותו דבר פה
אנחנו משפצים את הבית שלנו עכשיו ,אני צריך את העזרה שלכם מול כל
אחד יש לו את האנשים שהוא יודע להשפיע עליהם יותר ,יש אנשים שהוא
יודע להשפיע עליהם פחות ,ממש להשתדל להגיע ולהסביר לאנשים .אני צריך
אתכם במיוחד דוברי רוסית.
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עם אנשים אין בעיה.

רחמים ידגרוב :אני אשתדל .יש כל כך הרבה דברים.
יצחק קשת:

שבוע שעבר היה פה  ...ובא לבקר בחריש ,ההוא סגן לשיתוף פעולה אזורי
הוא מאוד בקשר הדוק עם הרשויות הערביות מסביב ,קבענו מספר דברים
איך לעשות שיתופי פעולה ,אפילו שיתופי פעולה ברמה יותר גבוהה מזה,
אזורי תעסוקה ,ותעשייה וכדומה ,ואנחנו בעזרת השם נקדם הוא יעזור מאוד
ויש לו תקציבים לדבר הזה ,וזה עזרה ברוכה .אתמול היה פה יו"ר השלטון
המקומי חיים ביבס שהוא גם ממלא תפקידו של ראש עיריית מודיעין היה פה
ביקור יפה הוא נתן לנו את העצות שלו על וכל מה שיש וסיכמנו אפילו ישיבה
של מטה מול מטה כל עיריית מודיעין מול עיריית חריש ,מועצת חריש ,מנכ"ל
מול מנכ"ל ,גזבר מול גזבר וכדומה ,הם יתנו לנו את כל העצות והטיפים
שלהם מה שהם אמרו במודיעין ,לנו כדי שאנחנו נלמד לבוא וזה ,אבל ללא
ספק מחכים לנו אתגרים גדולים והבנו עד כמה כי הם חוו את זה בעצמם ,הם
ואנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב שתבינו ,במודיעין שתושבים הגיעו לא
היה להם לא כבישים ואפילו מדרכות לא היה להם בקושי מנרות ותיאורה,
שלא לדבר על מבנה ציבור ,הם הביאו  150קרוואנים ל –  150 ,1/9קרוואנים.
קרוואנים לכיתות לימוד לא תגיד לגור ,לכיתות לימוד שלקח להם  20שנה
לפנות אותם עד היום הם לא פינו ,ואנחנו נמצאים פה עם מדרכות ,ועם
כבישים ,נמצאים עם תאורה ,מבנה הציבור מוכנים ובנויים ומחכים
לתושבים להגיע ,זה לא דבר מובן מאליו ואנחנו בהחלט נמצאים במקום טוב
מאוד ,אפילו בראש העין לא מוכנים כמו שמוכנים פה ואני לא מדבר ,אני
מדבר על חריש .טוב חברים יקרים תודה רבה אני סוגר את הישיבה ,אודה
לכם מאוד.

-סוף הישיבה-
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