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מועצה מקומית חריש
ישיבה מספר 41/6
מתאריך /6.80.08/6

נוכחים:
יצחק קשת -ראש המועצה
שלמה קליין -חבר מועצה
רחמים ידיגרוב -חבר מועצה
נאוה לב רן -חברת מועצה
אדוארד שפירו -חבר מועצה
נעדרו :רמי אלבז -חבר מועצה
לריסה מישייב – חברת מועצה
מוזמנים :גיל סער -מ"מ גזבר
יגאל צדוק -מנכ"ל המועצה
מרים רוזנטל -מנהלת לשכה
על סדר היום:












אישור פרוטוקול  41-5מתאריך 41.7.41
אישור משאל טלפוני מתאריך ה4...41 -
אישור הלוואה בסך  ₪ 005.555בהתאם לתוכנית ההבראה.
אישור תבר"ים.
סגירת תב"רים.
עידכון ועדות המועצה.
מינוי סגן ראש המועצה מר שלמה קליין.
מינוי מ"מ ראש המועצה מר רחמים ידיגרוב.
אישור העסקת מנכ"ל ואישור שכרו.
מינוי ממונה על הגבייה – מ"מ גזבר גיל סער.
עידכון ראש המועצה.
פרוטוקול

יצחק קשת:

אני מתכבד לפתוח את הישיבה מס'  ,41/6ישיבת מליאה מס'  .4על סדר היום
מספר דברים .אישור פרוטוקול  41/6מתאריך  ./617נוכחים כרגע בישיבה,
ראש המועצה ,רחמים ידיגרוב ,נאוה לב רן ,ואדוארד שפירו עוד מעט יצטרף
אלינו שלמה קליין .נוכח איתנו כרגע גיל סער ומנהלת הלשכה מרים רוזנטל.
אז אנחנו מאשרים את הפרוטוקול הקודם של הישיבה הקודמת .מאשרים
פרוטוקול נוסף שעשינו משאל טלפוני לגבי החלפה של הנציג בישיבה
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להתאמה למנכ"ל עשינו משאל טלפוני כולם אישרו את זה .על סדר היום דבר
הבא .הצבעה .טוב אני רוצה להתחיל בסדר היום בדבר הראשון בנושא של
המינוי של המנכ"ל בגלל שלא הכנסנו את זה בסדר כראשון אז אני צריך
לשאול את הנוכחים שאני רוצה לשנות את הסדר .אז אני רוצה ברשותכם
לשנות את הסדר להביא את הנושא של המנכ"ל ראשון כדי שהוא יוכל
להשתתף איתנו .אז כולם בעד .ההצעה עברה פה אחד .טוב אנחנו נאשר אותו
ואז הוא יכנס .אז ככה בהתאם לחוזר מנכ"ל שקבע מה התנאים ומה
הפרוצדורה בשביל לקלוט מנכ"ל ,ובוצעה הפרוצדורה פה במועצה ,מונתה
ועדת התאמה על ידי משרד הפנים .כמובן קיבלנו נחיצות משרה ועברנו את
כל התהליך ,ומונתה ועדת התאמה ,וועדת ההתאמה התכנסה השבוע
ואישרה את יגאל צדוק למינוי כמנכ"ל.
שלמה קליין :הייתי בחופשה וחזרתי והיה  3תאונות דרכים.
נאוה לב רן:

איזה תאונה מחרידה הייתה בכביש  4האוטובוס עם המכונית.

שלמה קליין :עכשיו גם פה בכניסה לחריש .במפגש מהבסיס לזה הייתה עכשיו תאונה.
יצחק קשת:

לפרוטוקול אני רק אציין ששלמה קליין הצטרף אלינו לישיבה .מה שעשינו
עד עכשיו אישרנו את  2הפרוטוקול ,הפרוטוקול הקודם ופרוטוקול של אישור
טלפוני .עכשיו אני ביקשתי להקדים את הנושא של המינוי מנכ"ל לנושא
הראשון אז אני צריך את האישור שלכם כי לא הכנסתי את זה מראש .הנושא
של מינוי מנכ"ל ,אז הקדמתי והסברתי שהייתה התכנסה ועדת התאמה
למנכ"ל ואישרה את המנכ"ל יגאל צדוק להיות מנכ"ל המועצה .אישור
העסקת מנכ"ל ואישור שכרו זה אנחנו צריכים לאשר את זה במליאה את
האישור של העסקה שלו ונאשר את שכרו שזה לפי.

גיל סער:

בהתאם להנחיות של משרד הפנים.

יצחק קשת:

בהתאם להנחיות .היום כל הנושא של השכר הוא מסודר היטב ,היטב בנושא
של השכר אין פה לא חוזה אישי או איזה משהו שאנחנו קובעים מה לתת לו.
זה בהתאם להנחיות.

אדוארד שפירו :זה כסף לא של המועצה.
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בוא נגיד ככה ,אנחנו ספציפית ,במקרה שלנו זה חריג כי אנחנו קיבלנו אישור
מהאוצר מהאגף התקציבים מאושר להעביר תקציב במיידי לטובת תקנים
המיידיים שדחופים לקלוט אותם ולכן הם אישרו סכום כסף בשביל להעביר
את זה ,מה שנקרא במיידי עוד לפני כל החלטת ממשלה וכל הדברים האלה
כדי לקלוט את הפונקציות הדחופות האלה ולכן זה הועבר ,יעבור למשרד
הפנים זה הסיכום ,ומשרד הפנים יעבירו לנו לא ישירות את כל הכסף אלא
בהתאם לפונקציה שנקלוט הם ישחררו לנו את הכסף .למרות שבמקרה הזה
זה כבר בתוך ,בתוך התקציב השוטף של התקציב הזה ,זה כבר שוריין
התקציב של השכר שלו.

אדוארד שפירו.488 :
יצחק קשת:

לא זה לא בלי שום קשר ,ה–  488זה קשור אני יעדכן אתכם בדרך אגב בעוד
משהו שעודכן לנו כסף תקציב ייעודי לקליטת כל בצורה מיידית את כל
התקנים כדי שנוכל לקלוט מייד .אז זה אנחנו כבר  ...לקבל את הכסף הזה.
זה לא ישב לנו על התקציב השוטף הרגיל ,אז צריך לאשר אותו ולאשר את
השכר שלו בהתאם לחוזה בכירים בהתאם להנחיות של משרד הפנים.

אדוארד שפירו :הוא מתקבל במשרה מלאה?
יצחק קשת:

משרה מלאה.

אדוארד שפירו /88 :אחוז משכורת?
יצחק קשת:

 /88אחוז משכורת.

אדוארד שפירו :אה משרה מלאה אבל גובה המשכורת זה.
גיל סעד:

לפי שכר בכירים יש טבלה.

אדוארד שפירו :דיבר הנציג.
יצחק קשת:

אני לא יודע כמה זה צריך להיות?

אדוארד שפירו :יש כאלה שמתחילים מ–  08אחוז 04 ,אחוז ועם הזמן.
גיל סער:

זה ישולם בהתאם להנחיות אם צריך להתחיל עם אחוז יותר נמוך אז נתחיל
נבדוק את זה.

יצחק קשת:

בסדר אני מעלה את זה להצבעה לאישור המנכ"ל והשכר שלו .הצבעה אושר
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פה אחד .ונקרא לו שיצטרף אלינו.
יגאל צדוק מצטרף לישיבה.
שלום יגאל ברוך הבא ,אנחנו מברכים אותך אנחנו כרגע אישרנו אותך
כמנכ"ל אישרנו את שכרך ומרגע זה ,מרגע שעברת את ועדת ההתאמה
ואישרנו אותך במליאה אתה כדת וכדין נכנס לתפקיד .אנחנו מקווים שביום
ראשון אנחנו נראה אותך נכנס כבר לעבודה בפועל ,עכשיו ברגע זה .אני יכול
להגיד לך שכבר כמה ימים הוא עובד קשה מאוד לבדוק את כל ... ,להתחלף
לכל הכיוונים ולראות מה אפשר להעביר מה צריך ,מה חסר מה צריך לסדר
יש לו כבר תכנית עבודה שלמה ,אבל כבר הוא יעדכן אותנו בהמשך .אולי
תציג את עצמך .אני אציג את חברי המועצה.
יגאל צדוק:

אנ י מכיר את כולם .מודה לחברי המועצה על האמון ,וזה לא דבר של מה
בכך שעיר חדשה תקבל מנכ"ל חדש ,אבל טיפה על עצמי מעבר למי שכבר
שמע .כמו שאמרתי נשוי פלוס  ,3גר במודיעין חי עם אשתי כבר  68שנה2 ,
נכדים חמודים ,שירתתי בקבע  22שנה ,אני סגן אלוף במילואים בחיל
האוויר ,אני בעל תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב משולב עם  ...תואר
שני במינהל ציבורי עם התמחות לרשות מקומית ודוקטורט בכלכלה ומינהל
עסקים עם התמחות במינהל ציבורי .עם התארים האלה הרצתי בבר אילן
הרצתי בבית ברל ,שימשתי בעיריית מודיעין כיועץ לראש המועצה בתחילת
הדרך ,לא חר מכן מנהל הפיקוח העירוני ,מנהל התפעול ,ראש המינהל
בהנדסה ומנכ"ל העירייה ,ו–  4שנים הייתי גם מנכ"ל עיריית אשדוד ,וב– 4
שנים האחרונות הייתי חבר מועצה במועצת מודיעין ,חבר מועצה וישבתי גם
בשתי ועדות ממונות בירקה ו ...ובנוסף לכך הייתי ממלא מקומו של ראש
העיר מ ודיעין בחברה הכלכלית ,סיפרתי קודם לידידנו הגזבר ,קיבלתי חברה
כלכלית עם  /6מיליון ,אני החזרתי אותה עם  488מיליון ,מחזור שנתי,
ופרויקטים אדירים מפה ועד להודעה חדשה .לגבי חריש ברור לא רק לי אלא
לכל מי שמבחוץ רואה שזה הפרויקט הלאומי הבא במדינת ישראל .הולכת
ואת ם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני ואני לא הולך לדבר על זה ואני לא
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הולך להכביר מילים אלא אמרתי את זה גם בוועדה שהיינו ביחד ,כולם
מסתכלים על חריש כאזור לבניה .ניגשתי לתצ"א הזאת משנת  80ומבחינת
יחידות דיור אין בה ...יחידת דיור שגרים בה מ–  80להיום ,ולעומת זה
השמועה אומרת שבספטמבר הבא יתאכלסו פה כמה אלפי תושבים .החוכמה
היא לא לבנות רק את הקירות ,לא לבנות את הבתים אלא הרבה יותר חשוב
זה לבנות קהילה וזה בעצם המשימה שלכם אדוני ראש המועצה ,של מועצת
העיר להנחות אותנו הפקידים ,הפקידות איך לעשות את זה ברוח הדברים
שלפיהם אתם נבחרתם ואתם רוצים לקדם את המועצה ,והפריווילגיה של
אדוני ראש המועצה זה בעצם לקבוע את סדר היום הציבורי .זה הכוח הכי
גדול שיש לראש מועצה שהוא קובע את סדר היום הציבורי מה עולה לדיון
ומה לא עולה לדיון ,ואני בטוח שנסכים ביחד לקדם את הדברים .אגב
בתקופה האחר ונה הייתי אמור להתחיל להיות מנטור למספר ראשי רשויות
ועוד כל מיני תפקידים שמשרד הפנים הטיל עליי שאני לא אעשה אותם
למעט אחת שמסתבר שאני מחויב ואני אשתדל לגמור את זה מהר ולחזור
לפה .המערכת הארגונית תצטרך להקים שכבת מיגון ברשות המקומית של
מנהלים ,של עובדים ,של אנשים שכולם יצטרכו לעבוד ביחד למען המטרה
האחת והיחידה שעבורה אנחנו מקבלים שכר פה זה התושב .התושבים
משלמים ארנונה ,אנחנו מקבלים משכורת ,אנחנו עובדים אצל התושבים וזה
לא עובד אחרת ,אנחנו עובדים אצל התושבים ,ואנחנו נשתדל להוכיח את זה
ביחד שאנחנו עושים את זה כמו שצריך .אני מאוד מודה לכם על האמון ואני
מתחייב שאעשה את המקסימום כדי לקדם את חריש לכיוון שאתם רוצים.
תודה רבה.
יצחק קשת:

תודה יגאל .טוב אנחנו שמחים על כל הדברים אני יכול להגיד שאני בהרגשה
טובה בכמה דברים אני מרגיש שאנחנו ,חריש היום יוצאת לעידן חדש ,יוצאת
לדרך חדשה ובעזרת השם אני חושב שכל מה שחלמנו וכל התכניות שאנחנו
חושבים ושוקדים עליהם כל כך הרבה זמן ,בעזרת השם אנחנו מקווים מאוד
שזה יתחיל לצאת ולרקום עור וגידים ממש בקרוב .כמובן אנחנו נעדכן
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ונספר ,נשתף את החברים .טוב נושא הבא יציג אותו הגזבר זה נושא של
הל וואה שהמועצה בהתאם לתכנית הבראה צריכה לממש אותה .בבקשה גיל.
גיל סער:

משרד הפנים נתן לנו היתר לקבלת אשראי בהיקף של  4/8אלף שקל עם
ריבית של עד  4.4אחוז לשנה ,בהתאם מבנק דקסיה .קיבלנו את המסמכים
גם מבנק דקסיה הכוונה היא להנחות בהתאם לקול קורא  6זה קול קורא של
משרד הפנים את מענקי האיזון של המועצה לטובת ההלוואה .ההלוואה ל–
 /8שנים.

יצחק קשת:

אתם יודעים אנחנו אמנם צריכים אותה.

גיל סער:

זה הלוואה לצורך ,בהתאם לתכנית ההבראה שהמועצה חתמה עליה.

יצחק קשת:

למעשה חלק מהתכנית הבראה זה מורכב ממענקים והלוואות .אנחנו ממשנו
את ההלוואות ולא ממשנו  ,ממשנו את המענקים לא ממשנו את ההלוואות,
התקציב שאנחנו מקבלים בנוי מחלקו ממענקים ,חלקו מהלוואות ,והוא
רושם ..למעסיקים זה לא מתאים  ...פשוט אנחנו לפי אבני הדרך עד עכשיו
יכולנו לעשות ככה מעכשיו צריך להתנהל אחרת ,זאת אומרת הכל לפי
התכנית שבנויה בתכנית ההבראה לפי הסדר.

רחמים ידיגרוב :אנחנו מחויבים לקחת את ההלוואה?
גיל סער:

לא.

רחמים ידיגרוב :יש צורך לקחת?
גיל סער:

כן.

שלמה קליין :המועצה היום צריכה את ההלוואה?
גיל סער:

המועצה צריכה את ההלוואה וזה נכון גם לקחת אותה כדי שיתנו לנו את,

למה קליין:

בגלל הריבית הנמוכה?

גיל סער:

הריבית היא לא נמוכה .הריבית היא לא כל כך נמוכה אבל הריבית היא
ריבית מקובלת ,סבירה.

שלמה קליין :השאלה פה אם אפשר להסתדר בלי הלוואה זה השאלה ששואלים.
גיל סער:

אנחנו חושבים שעדיף לקבל את ההלוואה ושתהיה לנו את הגמישות הנדרשת
במו עצה כיוון שאחרת אם נצטרך בעוד חצי שנה אנחנו נגיע למצב שלא נוכל
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לקבל אותה.
אדוארד שפירו :זה הלוואה לאיזה תקופה?
גיל סער:

 /8שנים.

אדוארד שפירו :ושנה הבאה עוד פעם ניקח אותה?
גיל סער:

יש תכנית הבראה שנדונה והיא נותנת לנו את האפשרות לקבל מענקים של כ-
 /7מיליון שקל והלוואות של כ–  /7מיליון שקל.

אדוארד שפירו :כאילו הם נותנים בהלוואה  /7וגם סוגרים את זה ב–  ,/7את האחוזים של
הריבית מי מממש את זה?
גיל סער:

זה בהתאם ,הבנק דקסיה הסכים עקרונית לתת לנו את ההלוואה ב– ,4./
פלוס הצמדה.

שלמה קליין :גיל תסביר קצת יותר כי אנשים פה שאולים .אני אגיד לך את האמת עד
עכשיו בדיונים הקודמים הייתה אמירה שאנחנו לא צריכים את זה ואנחנו
לוקחים את זה כדי ,כי אחרת לא יאשרו לנו את המענקים .אז אני רוצה
שיהיה ברור פה לחברי המליאה אנחנו לוקחים את זה כדי שיאשרו לנו את
המענקים? או אנחנו לוקחים את זה כי אנחנו צריכים?
גיל סער:

מבחינת תזרים המזומנים אנחנו יכולים להסתדר גם בלי ההלוואה הזאת,
אבל זה נכון בראיה רחבה לקחת את ההלוואה הזאת שגם תהיה לנו את
הגמישות בתזרים המזומנים שלנו שלא יקרה מצב שאנחנו בשלב מאוחר
יותר לא נוכל לקחת את ההלוואה ,וזה בהתאם לאישורים שמתקבלים
ממשרד הפנים וכן זה נותן לנו גם ,יכול להיווצר מצב שאם אתה לא לוקח
יכולים להגיד טוב אז אתה גם לא צריך ,זה לא שאתה חברה פרטית שיכולה
ללכת לבנק ולקבל הלוואה ,אתה צריך פה לקבל אישורים ממשרד הפנים
ועדיף לקחת ,יש פתגם שאומר שהלוואה לוקחים שאפשר לא רק שצריך.

שלמה קליין :בעצם מה שאתה אומר כדי שתהיה גמישות אם ניתן לנו תקציב ממשרד
השיכון או ממשרד הפנים זה נותן לנו את הגמישות ,מה שמטריד פה את
החברה זה ה–  4אחוז שזה.
גיל סער:

ההצמדה ו–  4אחוז.
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שלמה קליין :ההצמדה ו–  4אחוז.
יצחק קשת:

צריך להבין שזה חצי שנה עד שההלוואה עד שתקבל את זה.

שלמה קליין :זה חצי שנה עד שנקבל את זה אתה אומר שלח לחמך אולי,
יצחק קשת:

יכול להיות שאישרנו את זה ולא יודע יצטרך.

שלמה קליין :אסור לנו לעשות חזור יצאנו לדרך חייבים להשלים את זה ,או שאפשר לבוא
ולהגיד גמרנו שלב בלי זה?
גיל סער:

אתה שואל אם יש אפשרות לעשות פירעון מוקדם?

יצחק קשת:

לא ,לא הוא שואל הפוך ,עוד לא הגענו יש לנו חצי שנה נגיד עד שזה יקרה ,יש
תהליך כזה ורגע לפני החלטנו שלא צריך.

גיל סער:

עד שאתה לא חותם ,עד שאתה לא מקבל את הכסף אתה לא מחויב.

שלמה קליין :ולשאלה השנייה פירעון מוקדם.
גיל סער:

אני לא ראיתי התייחסות לזה אני אבדוק ואני אתן לכם תשובה.

אדוארד שפירו :אז בערך  /8אחוז בשנה? הצמדה.
יצחק קשת:

ברוך השם האינפלציה היום מאוד נמוכה זה סביב פחות מ–  2אחוז כמה זה
יוצא?

גיל סער:

סדר גודל של  2אחוז  /.4אחוז.

יצחק קשת:

טוב אז זה אני מעלה להצבעה את האישור של ההלוואה בסך  4/8אלף
שקלים ,בהתאם לתכנית ההבראה .מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .מה זה
אישור תב"רים?

מרים רוזנטל :יש טבלה ,יש טבלה.
יצחק קשת:

אה אחד מהם זה הלוואה ,בנוסף יש שני תבר"ים ,תב"ר אחד למעשה דיברנו
עליו ע כשיו זה בשביל לקבל את ההלוואה צריך לפתוח תב"ר ,ותב"ר נוסף
התקבל ממשרד התחבורה כמה זה?  08אלף שקל כמעט.

גיל סער:

זה בעיקר לנושא של סימון ותקני בטיחות.

יצחק קשת:

התקבל תב"ר ממשרד התחבורה זה הולך בהתאם לאוכלוסיה ,האוכלוסייה
פה מאוד קטנה אז התב"רים יחסית קטנים בנושאים האלה ,בכלל יש כל
מיני נושאים אנחנו נראה את זה .אני ראיתי היום דווקא באמת תב"רים
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שלנו לעומת רשויות אחרות ואין מה להשוות הם עולים פי כמה עשרות
מאיתנו.
רחמים ידיגרוב :מה רוצים לבצע בכסף הזה?
יצחק קשת:

אתה מחויב לדבר הזה ,זאת אומרת התב"ר מחויב רק לדבר הזה אתה לא
יכול להשתמש בו למשהו אחר ,הוא מיועד לבטיחות של הכבישים.

רחמים ידיגרוב :מי מבצע את העבודות? מע"צ?
יצחק קשת:

לא לוקחים חברה ,לא יודע אם מכרז  ...הצעות מחיר תלוי בגודל של .יש לנו
את התב"ר הזה ויש לנו תב"ר נוסף של הלוואה לכיסוי גירעון .יש לנו תב"ר
 ,387תב"ר .380

רחמים יידיגרוב :זה מה שדיברנו.
יצחק קשת:

כן זה מה שדיברנו על ההלוואה.

יגאל צדוק:

חברים ברשותכם על כל תב"ר בנפרד צריך להצביע וצריך להירשם
בפרוטוקול שכל תב"ר ותב"ר בנפרד הצבענו .אני מתנצל שאני.

יצחק קשת:

אני מעלה את זה להצבעה .תב"ר  387סימון כבישים בסך  ,78,84/מאושר פה
אחד ,תב"ר  380הלוואה לכיסוי גירעון מצטבר בסף  4/8,888אלף שקלים
עולה להצבעה גם כן מאושר .עוברים לסעיף הבא .עדכון ועדות המועצה .יש
לנו עדכונים רבים ברוך השם חריש עולה על דרך המלך ואני יכול לציין שיש
שיתוף פעולה מדהים בין כל חברי המועצה ,ואנחנו בהתייעצות מוקדמת
עכשיו בגלל כל השינויים אנחנו נעשה ,נעלה כל ועדה מחדש ונמנה את
החברים בה ,ונעדכן את כל הועדות .אני אתחיל ועדה ,ועדה .צריך למנות כל
ועדה וועדה?

יגאל צדוק:

אפשר להציג את זה ולסגור עניין.

יצחק קשת:

אני אקריא ואם יש למישהו הערות תגידו ואנחנו נעלה בהצבעה את כל אגף
בשלמותו .יש לי העתקים נראה לי .אני מתחיל ועדה לתכנון ובניה ,ועדה
לתכנון ובניה חברים :אנוכי ,יצחק קשת ,שלמה קליין ואדוארד שפירו
ורחמים ידיגרוב ,זה ארבעת חברים מעודכן מחדש .ועדת מכרזים יו"ר,
בועדה לתכנון ובניה אנחנו קבענו בינינו שמי שירכז מטעם המועצה בועדה
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לתכנון ובניה זה שלמה קליין .ועדת מכרזים :יו"ר רחמים ידיגרוב ,חברים
לריסה משייב ושלמה קליין .ועדת הנהלה:
יגאל צדוק:

אני מתנצל שאני מפריע ועדת מכרזים  3זה בסדר גמור זה אומר שאם  2לא
מגיעים אי אפשר להזיז את ועדת מכרזים ,אם נוכל לסכם בישיבת המועצה
בבקשה שגם אם מגיע חבר אחד ומחכים רבע שעה לחבר הנוסף אפשר לקבל
החלטות זה יכול לסייע בידינו רבות לעבודה השוטפת של המועצה ,אם זה
מקובל על חברי המועצה.

יצחק קליין :מה שיהיה רק אחד.
יגאל צדוק:

אם מזמינים את כל השלושה ואם באו שלושה זה מצוין.

שלמה קליין :בדרך כלל אנחנו מסתדרים פה זה רץ.
יגאל צדוק:

לא תכעס עליי אני ראיתי איך אתה רצת לישיבת המועצה .זה היוצא מן
הכלל שמעיד על הכלל אני שמח .לכן אני מציע שאנחנו בכל זאת נאשר
שבישיבת המועצה שמידה ולא הגיעו כל  3החברים גם עם חבר אחד אפשר
לנהל את ועדת המכרזים זה בסדר גמור זה חוקי ,אבל זה חברי המועצה
צריכים להחליט ,זאת הצעתי.

יצחק קשת:

נדון בזה.

שלמה קליין :רוצים לדון על זה ספציפית
יגאל צדוק:

זה יכול לעלות פעם הבאה.

יצחק קשת:

ועדת הנהלה :יו"ר יצחק קשת ,חברים ,שלמה קליין ,לריסה משייב ,אדוארד
שפירו ,רחמים ידיגרוב ,נאוה לב רן ,כל הצוות הזה חברים בועדת הנהלה.
ועדת ביקורת יו:ר הועדה זה רמי אלבז ,חברים רחמים ידיגרוב ואדוארד
שפירו.

יגאל צדוק:

אני מבקש את סליחתכם אם אני מעצבן אתכם .מי שחבר בועדת ביקורת לא
יכול להיות חבר בועדת הנהלה.

שלמה קליין :אבל אין לנו ברירה אז מה עושים?
יגאל צדוק:

למה אין ברירה?

מרים רוזנטל :כי כולם בהנהלה.
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יש אחד שהוא לא חבר הנהלה והוא יהיה יו"ר.

שלמה קליין :הוא יהיה יו"ר בלי ועדה?
יגאל צדוק:

בלי ועדה .טוב מאוד.

יגאל צדוק:

מאחר וזה לא יהיה נכון ,מאחר וזה לא יהיה נכון שיצאו חברי מועצה מועדת
הנהלה לטובת העניין אני חושב שאפשר לאשר אותו כבודד ,יש הרבה מקרים
בהרבה רשויות שחבר מועצה בודד הוא חבר הנהלה ,וב–  ,/8ב–  24חברי
מועצה גם נסגור.

יצחק קשת:

רק רמי אלבז יו"ר ועדת ביקורת והוא יושב שם בוועדה הוא לבד.טוב ועדת
רכש ומלאי ,יש יו"ר לוועדה?

יגאל צדוק:

דרך אגב הועדה יכולה לבחור מבין חבריה מי יו"ר ,לא חייבים להחליט.

יצחק קשת:

חברים בוועדה זה שלום ג'מילי ,גיל סער גזבר ,מנכ"ל יגאל צדוק והיועץ
המשפטי כרגע זה אילן פורת ומי שיבחר .יו"ר הועדה יגאל צדוק הוא יו"ר
ועדת רכש ומלאי .ועדת הנחות וארנונה ,יו"ר לריסה משייב ,חברים נאוה לב
רן ,גזבר גיל סער ,מנהל מחלקת רווחה שלמה פלד ,ויועץ משפטי .ועדה
לאיכות הסביבה ,יו"ר נאוה לב רן ,חברים שלום ג'מילי ,רחמים ידיגרוב,
לריסה משייב ,אדוארד שפירו ,מוטי וייס ,אלכס נסימוב ורולנד מוריס .ועדת
חינוך יו"ר שלמה קליין ,חברים בועדה איציק תייר ,נאוה לב רן ,אדווה קקון,
אורי לוין ,מרדכי גולן ,אילנה איפרגן ,לריסה משייב .נדמה לי שלפי החוק
מנהלי בית ספר גם כן צריכים להשתתף .בעיקרון זה דן קרן ואיריס דהן .הם
גם צריכים להוסיף הם גם כן חברי ועדה.

שלמה קליין :מרדכי גולן נכנס בתור מנהל בית ספר.
יצחק קשת:

ועדת שמות :יו"ר אדוארד שפירו ,חברים רחמים ידיגרוב ,לריסה משייב,
נאוה לב רן ואולגה ...ועדת קליטה :יו"ר לריסה משייב ,חברים :נאוה לב רן,
אדוארד שפירו ,רמי אלבז ,ואולגה ...ועדת רווחה :יו"ר נאוה לב רן ,חברים:
רחמים ידיגרוב ,רמי אלבז .ועדה למלחמה בסמים יו"ר אדוארד שפירו
חברים :לריסה משייב ,רולנד מורי ורמי אלבז .ועדת ביטחון :זה הועדה
החדשה שאנחנו מקימים אותה חשוב לנו פה בגלל הבניה ,רחמים הוא עומד
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בראש והוא יהיה יו"ר הועדה ,חברים זה אדוארד שפירו ,נאוה לב רן אני
אצרף לפה את הקב"ט כרגע יש לנו את שלום ג'מילי אבל הקב"ט שלום
ג'מילי או מי שלא יהיה גם כן יהיה חבר בועדה אבל עדיין לא יודעים .אני
מעלה את זה להצבעה כל מה שהקראתי יופץ דף עם כל הועדות וזה יצורף
לפרוטוקול כל מה שהקראנו ,אני מעלה את זה להצבעה.
מרים רוזנטל :השאלה אם לא איכפת לך בועדת רכש חייבים לרשום שלום או את הפונקציה
שלו כי הוא כתב שלום זה מנהל רכש.
יצחק קשת:

כרגע זה מנהל מחלקת שפ"ע מי שזה לא יהיה כרגע זה שלום ג'מילי.

מרים רוזנטל :לא אבל ברגע שיהיה מנהל שפ"ע.
יצחק קשת:

ברגע שיהיה מנהל שפ"ע לא צריך להביא את זה להצבעה .קיבלנו את הערה
שלא צריך להצביע עוד פעם מי שיכנס לפונקציה של מנהל מחלקת שפ"ע הוא
יצטרף לוועדה .כרגע אני מעלה את הכול להצבעה כל מה שהקראתי בועדות.
מאושר פה אחד .יופי אנחנו מתקדמים יפה מאוד בעניין הזה אני שמח מאוד
על זה ,אני חושב שגם בנושא הזה חריש שהמועצה תתחיל לתפקד בצורה
יותר טובה ויו תר מיומנת בכל הנושאים שחשובים בקידום  ...הועדות .אנחנו
מגיעים לנושא של מינוי סגן מועצה ובנוסף מינוי ממלא מקום .לפני כן אנחנו
צריכים גם את הנושא ,יש כרגע סגן וכרגע אנחנו מעבירים את תפקידו
למישהו אחר ,השאלה אם אנחנו צריכים להצביע בנוסף.

יגאל צדוק:

לבטל את המ ינוי הקודם ,ומינוי איפה שחסר וממנים בשעה טובה מישהו
אחר.

יצחק קשת:

בסדר אז אני מעלה להצבעה את ביטולו של סגן ראש המועצה את רמי אלבז
מאושר פה אחד .ומינוי סגן ראש מועצה את מר ,אני מעלה להצבעה את מינוי
סגן ראש המועצה מר שלמה קליין לפי סעיף  /4לחוק הרשויות המקומיות.
מאושר פה אחד .מינוי ממלא מקום רחמים ידיגרוב לפי סעיף  /6לחוק
רשויות מקומיות מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .אני יכול להגיד ברכות,
בשעה טובה ומוצלחת ,והסדר של המקומות אחרי זה נראה .טוב אני יכול
להגיד לכם שזה באמת צעד חיובי ברוך השם אני מחכה שהמועצה בעזרת
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ה שם תתקדם מאוד בנושאים .רגע אני יעדכן את החברים שכבר נפגשתי עם
סגן ראש המועצה עם מר שלמה לישיבה ראשונה ,עדכנתי אותו בכל
הנושאים שהגיעו לפרק וכל הנושאים ואנחנו כל הדברים שאנחנו עומדים
לקדם ,ואני יכול לברך על שיתוף הפעולה ובעזרת השם כולם ירוויחו
מהסיפור הזה ה מועצה וגם התושבים העתידיים .מינוי ממונה על הגביה,
צריך למנות בגלל השהייה של לבקו של הגזר הקודם ,צריך למנות את הגזבר
החדש ממלא מקום את גיל סער להיות ממונה על הגביה .אתה רוצה להסביר
על זה משהו מה זה אומר?
יגאל צדוק:

זה תיק פלילי שעמד,

יצחק קשת:

אני מעלה את זה להצבעה ,מאושר פה אחד ממונה על הגביה .מה נשאר לנו
עדכון?

גיל סער:

סגירת התב"רים.

יצחק קשת:

בקשה גיל סער תסביר לנו מה זה אומר.

גיל סער:

טוב יש לנו פה תב"רים שנפתחו בשנים קודמות ,כאשר אנחנו הגענו למיצוי
שלהם ולכן צריך לסגור אותם למעט תב"ר אחד שאנחנו מורידים מהרשימה
הזאת שמספרו  20/שאנחנו עדיין נרצה לממש את מה שנותר ולכן אני לא
מביא אותו לצורך אישור על סגירה ,מעבר לזה כל התב"רים סגורים ,בוצעו.

שלמה קליין :בוצעו והתקבל הכסף?
גיל סער:

יש פה את הפירוט של ,יש פה ,טוב ,יש תב"רים שמתחילים פה החל תב"ר
משנת  2880שהוא עוד נוגע להיותה של המועצה בשנים קודמות קציר חריש,

נאוה לב רן:

אתה מדבר על ?2/8

גיל סער:

אני מדבר על  ,2/8לא רק  2/8אלא עד  ,248עד  247 ,268אלה תב"רים עוד
שמתייחסים לקציר חריש .הראשון מדבר על כיסוי הגירעון של החברה
הכלכלית .נשאר  728אלף שקל אבל אין איך לממש אותם ולכן אין בהם כל
צורך .שאר התב"רים אפשר לראות שהם מומשו ,כמעט ,כמעט ,כמעט עד
תום וגם אין הפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות שניתנו .נוצרים פה הפרשים
מאוד קטנים של  088 ,488 ,488שקל מתוך סך ,מתוך כל סך התקציבים .את
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 20/כמו שאמרתי אנחנו מורידים ואנחנו נביא אותו לאחר שנממש גם את
ה–  2488שקל שנותרו בו 207 .הקמת מועדון פיס לנוער זה פשוט נובע
מכפילות בתב"רים יש  2תב"רים שאושרו בנושא הזה ,גם  207וגם  ,284לכן
את  207אנחנו מבטלים.
רחמים ידיגרוב :זה מאותו מקור או סתם?
גיל סער:

כן ,כן ,כן זה אותו דבר הסכום גם של התב"רים מאוד ,מאוד דומה ,וזה
פשוט מאוד כפילות 284 .זה תב"ר שהוא קרן לעבודות פיתוח כלומר זה לא
כספים שבאמת עוברים בפועל אלא אלה כספים.

רחמים ידיגרוב :זה של מנשה ,שאנחנו.
גיל סער:

כן של אזור התעשייה המשותף מנשה נכון .שם הכסף הוא מתנהל דרך
חשבונות החו"ז זה חיובים וזיכויים אבל כסף אמיתי לא עובר וזה בכל
מקרה דרך הנושא של הקרנות.

יצחק קשת:

טוב אני אקריא את התב"רים שאנחנו מעלים להצבעה לסגור אותם זה תב"ר
 ,2/8תב"ר  ,23/תב"ר .234

רחמים ידיגרוב :זה תב"רים סליחה שהמועצה הקודמת נשארו עלינו?
גיל סער:

זה בהנהלת חשבונות נשאר רודף אותך עד שאתה סוגר אותו .סוגרים מנקים.

רחמים ידיגרוב :מישהו מממן את זה?
גיל סער:

זה כבר בוצע.

נאוה לב רן:

תראה לפי התקציב ,הכנסות ,תשלומים ומה נשאר.

יצחק קליין :אז אני חוזר שוב תב"ר  ,3/8תב"ר  ,23/תב"ר  ,234תב"ר  ,268תב"ר ,247
תב"ר  ,27/תב"ר .274
גיל סער:

תב"ר  20/לא.

יצחק קשת:

זה לא ,תב"ר  ,207תב"ר .284

שלמה קליין :גם לסגירה צריך עוד אחד או שלא?
יצחק קשת:

לא .אז אני מעלה את זה להצבעה את הסגירה של הכול .מאושר פה אחד .זהו
אני יכול לעדכן אתכם שיש הסכם קואליציוני בתאום אנחנו ,מי שעוד לא
חתם אנחנו נעשה חתימה ואני יכול בהחלט להגיד שחריש עולה על דרך
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חדשה בכל המובנים .המועצה הגיעה לשיתוף פעולה ומשלבים ידיים ו...
כוחות כל אחד ייתן משלו את המקסימום וביחד יצא מזה דבר נפלא שכל
כולו לקידום העיר .בנוסף יש לנו חידוש בתוך המערכת של המועצה ,בתוך
המנגנון שכרגע נכנס גם יגאל צדוק כמנכ"ל ויוביל ויקדם איתנו את המועצה
לקראת הקמת ,הקמת העיר .אני באופן אישי יכול להגיד לכם שאני מאוד,
מאוד שמח ממש בהתרגשות ,חיכיתי לרגע הזה הרבה מאוד זמן ומבחינתי
זה ,אני מרגיש יותר שאנחנו מתחילים לעבוד באמת .אז עכשיו ,עד עכשיו
הרשתי מן סוג של הכנה לקראת הרגעים האלה אבל אני מרגיש שזה ממש
זהו שמתחילים באמת לעבוד ,אפשר להגיד שזה ממש בהשגחה עליונה
שהכול קרה ביחד .גם אנחנו לא התקדמנו לשום מקום לפני שהייתה פה ...
שיש שיתוף פעולה גם יש עזרה משמיים ,אני חושב שגם החברים שמחים
בזה ,יש למישהו משהו להגיד אני אקבל אותו בברכה.
שלמה קליין :בעזרת השם שנהייה  ...שיהיה בהצלחה.
יצחק קשת:

אמן ,אני מברך את שלמה סגן ראש המועצה החדש שיצליח בדרכו ויביא
מהכוחות מכל הידע שלו ויכולות שלו לטובת חריש להצלחת כולנו .שיהיה
במזל זהו תודה רבה לכולם.

-סוף הישיבה-
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