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מועצה מקומית חריש
ישיבה מן המניין מס' 41/4
מתאריך /01//10//4
משתתפים:
יצחק קשת – יו"ר המועצה
שלמה קליין -חבר מועצה
אדוארד שפירו -חבר מועצה
לריסה משייב -חברת מועצה
נאוה לב רן -חברת מועצה
רחמים ידיגרוב -חבר מועצה
רמי אלבז -חבר מועצה
מוזמנים:
משה לבקוביץ – מזכיר /גזבר
עו"ד אילן פורת -יועץ משפטי
משה כחלון -מנהל תשתיות
מרים רוזנטל -מנהלת לשכת ראש המועצה
שלמה פלד -מנהל מח' לשרותים חברתיים
איציק תייר -מנהל מח' חינוך

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול 3-11
 .2אישור תב"רים
 .3סקירת ראש המועצה.

פרוטוקול
יצחק קשת:

טוב אנחנו מתחילים ישיבה מן המניין מס'  1/11נברך על זה שנמצאים פה כל
חברי המועצה .על סדר היום אישור פרוטוקול המליאה הקודם ,אישור
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תב"רים ,סקירה ,אישור פרוטוקול של מליאה קודמת ,מאושר פה אחד .סדר
היום השני זה תב"רים ,יש לנו מספר תב"רים מאוד ,מאוד דחופים התעכבו
הרבה זמן ואנחנו מקווים שזה הגיע עכשיו לפתרון.
משה לבקו:

יש טבלה בהמשך .טוב רבותיי ,טוב ,מצאת שלמה? טוב אני אתחיל יש
תב"רים מ–  290ועד  ,360שלושת התב"רים  ,292 ,290ו–  292היו במליאות
הקודמות ,זה תב"רים שלא אושרו .תב"רים  363 ,362 ,361 ,366 ,299זה
תב"רים של הקמת גני ילדים חדשים מאבן ,מה שנקרא מבנים קבועים ,בני
קבע וזה תב"רים שקיבלנו ממשרד החינוך ,ומרגע אישור התב"רים וחתימת
על ידי המחוז אפשר לנוע קדימה בכדי שגני הילדים האלה יהיו מוכנים
לספטמבר  .2610בת"ר  361להקמת מוסדות ציבור ,משרד השיכון מעביר
דרכנו  1,226,666לטובת ניהול פרויקט על ידי מנהל פרויקט שהם בחרו אותו
איל פלד ואנחנו הגורם שדרכו עובר הכסף ,קיבלנו ממשרד השיכון  366אלף
שקל על העברת תשתיות ספורט .להזכירכם העברנו את מגרש הכדורסל וכו'
וכו' וכו' וקיבלנו על זה את הכסף וצריך להגיש את החשבוניות על הדבר הזה,
ותב"ר אחרון  360זה מבנה למחלקה לשירותים חברתיים ,מי שיודע היום
איך עובדת המחלקה לשירותים חברתיים שאיך אומרים  1אנשים על שולחן
אחד במקום שהם נמצאים אנחנו מוצאים לנכון כי זה ילווה אותנו לפחות
ל–  1שנים הקרובות ,אם לא יותר ,לדעתי עד שיהיה מבנה קבע אחר לרכוש
מבנה יביל שמחולק למשרדים ומאפשר להם לעבוד בצורה כזו או אחרת.
איפה שלמה בוא תסביר מה הצרכים שלך.

שלמה פלד:

המצב היום שיש  1אנשים על  2חדרים ,אני פה עובד בלי שולחן קרוב
לשנתיים ,מה שאומר א' זה פוגע בעבודה שלי ,ופוגע גם בשירות לתושבים.
דבר שני זה לא רק פוגע זה פוגע בחיסיון זאת אומרת מגישים לי מסמכים
מול המזכירה ,אותו מקום זה גם חדר המתנה ,זאת אומרת נכנסים אנשים
וכבר קרה שאנשים ישבו ליד מסמכים שלנו שאמורים להיות בחובת סודיות
המצב הוא לא בריא ,לי חסר שולחן אני עושה את זה במקום אחר דבר אחד,
דבר שני היום יש לנו  2עובדות סוציאליות במשרד אחד מה שאומר שאין
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פרטיות ,פה אין פרטיות ואחת מהעבודות הסוציאליות צריכה לצאת.,
יצחק קשת:

אי אפשר לקיים שירות במקביל ,בכל פעם מסובבים עובדת אחרת.

רחמים ידגרוב :יש מקום לשים?
שלמה פלד:

זה נושא אחד .הדבר השני שהקמנו שירות טיפולי שנותן היום שירות
לעובדות שעובדות פרילנס מתקציב משרד הרווחה ,אנחנו נותנים היום לבתי
חריש ... ,הוא כזה ,הוא בלי הבדל של דת ודמים לכל מי שצריך לקבל שירות,
כי אנחנו נותנים שירות במצבים מאוד ,מאוד שבירים בחיים לגבי אנשים
שכל אחד עם העניין שלו ,אבל יש בעיות של אובדנות ,והדרישות קשות אלה
סוג הדברים שחדורים מקבלים התחלנו בטיפולים זוגיים לאחרונה ,טיפולים
משפחתיים .השירות הטיפולי היה ליד חדר ראש המועצה מקום שהיה גם
ממ"ד מקום שהוא לא דיסקרטי ,זה היה ברירת מחדל ,העברנו אותו ,קיבלנו
פה מקום במבנה ,וגם שוב זה מבנה שמשמש משחקיה אחרי צהריים ,מעון
כרגע יש רעשים ,הקירות הם קירות גבס קשה מאוד לעבוד שם ,וגם אין
פרטיות מי שבא אחרי צהריים נפגש בילדי המשחקייה .זהו חשבנו שוב אנחנו
לא מחפשים הרבה מקום אבל חשבנו מהמעט שאנחנו מקבלים להשקיע
בשירות הטיפולי בחדר בתוך המחלקה עם כניסה נפרדת .הצרכים שלנו שוב
הם לשלב בצורה הכי דיסקרטית שאפשר,

משה כחלון:

אני רציתי להסביר לגבי המיקום ,אדוארד שאל שאלה נכונה מאוד .במסגרת
הי ערכות של כולנו בבניה של העיר ,לצערנו היישוב הקיים הוא כרגע עם גדר,
זה צורך בשביל לשמור על בטיחות הציבור שחי ,אז קיבלנו החלטה היות
והפארק הולך להיות החלק המרכזי של החיים בשנים הקרובות ,עד שיבנו כל
המערכות מסביב ויצליחו להיות מתפקדות ,כאשר הפארק הוא מחולק בעצם
לשתיים מהכניסה  ..כניסה לחניה שלו ,הצד השמאלי יהיה למבנים יבילים
זמניים ,למועדונים ,זה אותו מתחם של רווחה לאותם מתחמים ,הבית ספר,
החינוך שתיכף בטח ידון גם כן ,זה באזור הזה גם כן ,נעשה הפרדה בין חינוך
לצורכי ציבור ,והחצי השני של הפארק ישמש כמתקנים ,אנחנו תיכף נלך
לשפץ אותו יש תקציב מאוד גדול שמשרד השיכון הקציב לטובת העניין .יש
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מתכנן שהתחיל לעבוד עליו ,כל הפארק הזה ישווק ברמה  ...וראש המועצה
ישב בא מת עם משרד השיכון באמת הם הסכימו לעשות איזה סדר עדיפות
ראשון לביצוע כמעט מיידי ,יגמרו תכנון יצאו לביצוע ככה שיהיה לרשות
הציבור מקסימום רווחה ,עד שהישוב הזה תיגמר כל הבניה שלו .אז כל
החלק השמאלי שלו ,איפה שהיום האיקליפטוסים בדיוק ימוקמו בנוסף גם
אולי לפי צו רך אולי עוד מבנים אני לא יודע מה יקרה בעתיד ,עוד מועדון כזה
או מועדון אחר .אבל זה מיועד למבנים היבילים העתידיים עד שנמצא
פתרונות קבע .שמשה דיבר על גני ילדים הוא שכח להוסיף שכל גני הילדים
שמדובר עליהם כרגע זה במסגרת העיר החדשה .התב"ר החדש שקיבלנו
ממשרד החינ וך זה לבניית העיר החדשה ,בעתיד הקרוב מאוד יאשרו לנו גם
תקציב בשביל בתי הספר ככה שהכול יזרום לטובתנו.
יצחק קשת:

לגבי הפארק מה שדיברת בכל מקרה לפי התכנון החדש חצי מהפארק אמור
להיות שטח חום ,חתכו את הפארק לשניים אנחנו.

משה כחלון:

כאן ,כאן כמו שאתם רואים החלק הזה זה מגרש חום שמיועד לבית ספר או
משהו עתידי.

יצחק קשת:

אנחנו נבקש לעשות הצרחה ולאשר את הפארק כמו שהוא בגודל שלו ולפתח
אותו לפי הגודל שאנחנו רוצים ובמקום שהוא יהיה על השטח שמה ,ששם
צריך להיות שטח ירוק אנחנו נוסיף אותו לפארק.

משה כחלון:

משרד השיכון כיזם משרד השיכון.

רמי אלבז:

מי בונה את זה ,יש מכרזים?

משה לבקו:

זה החברה למשק וכלכלה.

משה כחלון:

יש נוהל מסודר .דקה אני אסביר ,לגבי המתחם הזה שמיועד למבנים יבילים
לחינוך ,דהיינו  2גני ילדים ב–  0כיתות כי אם אתם זוכרים דיברנו על 3
כיתות ו–  3מועדונים .בינתיים העתקנו את ה–  3כיתות משם לטובת
מועדונים כי בתפיסה אמרנו שכדאי שיהיה לילדים הקטנים מבנים חדשים,
אז זה הצרחה זה בעצם  0כיתות לימוד 2 ,גני ילדים וחדר שירותים שיהיו
כאן ,זה דרך משק וכלכלה שיש להם נוהל הצעות מחיר ,יש לנו דף מסודר
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מאוד ומפורט בנושא הזה .מבנה רווחה למשל זה נוהל הצעות מחיר של
חברות שהגישו הצעות מחיר והיה נוהל מסודר עם מכרז עם כל מה שצריך,
לפי גודל התקציבים.
רמי אלבז:

אבל הגודל התקציב שמונח כאן זה  126אלף זה הרבה יותר.

משה לבקו:

 306זה מכרז זוטא.

משה כחלון:

למשל בנוהל של הצעות מחיר בקו תאורה ראשי.

משה לבקו:

אנחנו עושים מכרז זוטא שמגיע לועדת המכרזים.

משה כחלון:

שאני הייתי אישית לחלק את העבודה לשניים כי זה שני מרכזיות ושני
מתחמים אחד עד כביש  0ואחד מכביש  0למטה ,אז זה לא התקבל וחייבים
לעשות נוהל ,עשו זוטא והסכום באמת עבר את אותם  366ומשהו אלף עבר
ממש.

שלמה קליין :זה תב"ר שהצבענו עליו.
משה כחלון:

נכון זה הייתה התלבטות ,עכשיו הניירות הסתיימו אנחנו ממש בימים
הקרובים רוצים להעביר.

משה לבקו:

שבוע הבא מתפרסם המכרז בוא נאמר ככה .יצאנו למכרז זוטא.

משה כחלון:

הניירות האחרונים יעברו לראש העיר הוא יעיין בהם הוא יאשר אותם
ויוציא למכרז זוטא בגלל אותו מחיר שאמרתי לכם.

משה לבקו:

מכרז זוטא על פי הנוהל והחוק יש להפיץ אותו למינימום  2מציעים0 ,
מציעים אנחנו נפיץ אותו ל–  0מציעים ,ועדת המכרזים תתכנס ,תקבל
החלטה ואז נצא לעבודה .מכרז זוטא גם הוא בא לועדת מכרזים.

אדוארד שפירו :אני רק רציתי להגיד תראו עברה רק שנה אין אפילו שנה יש פה הנחות
שיהיה וזה אבל למעשה לפני שנתיים שלוש זה היו אותם אנשים שחיו פה.
משה כחלון:

אני הבנתי את השאלה ,לא.

יצחק קשת:

אני לא הבנתי את השאלה.

משה כחלון:

למה פותרים היום.

נאווה לב רן :הוא אומר מה השתנה בצרכים של האנשים נכון?
אדוארד:

אתה מבין שעד כמה היינו מקופחים שלא.
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נכון ,בוא אני אתן לך דוגמא אדוארד ,ותאמין לי זה דוגמא שאני חותם עליה
הנה זה מוקלט ולך איתה למי שאני אומר לך .היה פה שר שיכון ,שר השיכון,
כן קודם היה שר שיכון מאיר שטרית ,הלכנו אליו משה לבקו ואני והיה גידי
פרידמן ראש המועצה מטעם משרד הפנים ,גנבו פה את הכבלים בזמנו .הלכנו
אליו עם בקשה להאיר מחדש את הכביש הזה ,שר השיכון למה ,כי הם היו
היוזמים של בניית.

משה לבקו:

הכביש היה רשום על שמם.

משה כחלון:

אמר לנו אדוני הנכבד זה לא בעיה של משרד השיכון ,של משרד התחבורה,
קיבלנו את הפרוטוקול עברו בעזרת השם ארבעה ,חמישה חודשים קרה
משהו בממשלה הוא נהייה שר התחבורה .היה לי זימון אליו באנו אליו עם
הפרוטוקול ,ומאיר אני מכיר את מאיר אמרנו לו תסתכל ,אמר לא אדוני זה
משרד השיכון .אז זה התשובה לשאלה .היום בגלל שמשרד השיכון ,היום כי
משרד השיכון הוא יזם התכנית הגדולה של חריש הוא מבין את הרגישויות,
אנחנו הצגנו לו את הנושא מאוד ,מאוד חריף של קו התאורה הזה כי המסה
הגדולה של התחבורה היא כבר מתחילה להיות  ...והם הסכימו לתקצב
תקציב בלתי רגיל ונתנו לנו  066אלף שקל שאושר פה במליאה.

דובר:

משה אתה צודק באמת מתי שיש בעיות בחריש אנחנו באנו לקציר ראש
מועצה שמה ,אתם לא מקבלים כמו שצריך אנחנו צריכים לקבל זה אותו דבר
אותו תשובה.

משה לבקו:

משה תסביר להם למה מע"צ לא עושה את התאורה.

משה כחלון:

אני אראה לכם גם מכתב שפנינו למע"צ שייקח את הכביש כולו על אחריותו.
במסגרת תכנית של השם שלה לוקחים אחריות של מע"צ בכבישי ישראל ,הם
לקחו את  0303לשפץ אותו בלבד .זאת אומרת לשדרג את מקטעי הבטיחות
אפילו אם כתבה עליהם  ...יש פה גברת בשם טלי ארביב אם אני לא טועה ,מי
שמכיר אותה שישאל אותה היא גם הייתה מכותבת פעם המכתב הזה,
שאמרו לה אנחנו אחראים על הכל אבל לא על התאורה ,התאורה שתשבור
את הראש המועצה המקומית .אני רשמתי למע"צ והוצאתי להם מחברת
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חשמל את התשלומים המקוריים שהחשמל היה על חשבונם כל השנים.
משה לבקו:

של מע"צ עד שגנבו את הכבלים.

משה כחלון:

עד היום הם לא רוצים לקחת אחריות אבל אנחנו חייבים להאיר את הצומת
לבטיחות הציבור לפחות.

אדוארד שפירו :היה אצלנו גם בעבודה אהרון שאיחי הוא היה מתכתב ,היה מראה לי את
המיילים היה מתכתב איתם.
נאוה לב רן:

נכון גם לגבי תיקונים.

אדוארד שפירו :והוא הגיע לזה בעצם שזה שייך למע"צ ולא שייך לזה כי אף אחד לא.
משה לבקו:

נכון אני רק אומר זה נקרא כביש ללא אבא ,בהגדרה הטבעית שלו בשפה
המקצועית זה נקרא כביש ללא אבא.אנחנו מאמינים שתוך כדי תנועה,כי דרך
אגב שתדעו משרד התחבורה ,המדינה כר אישרה למשרד התחבורה  12מילין
שקלים לטובת פתרונות הקצה של חריש .זאת אומרת גם הצוואר בקבוק
שיש לנו ב–  206מטר ל–  021ליד הבסיס ,וימינה לכיוון  00התכניות כבר
יושבות אצל מתכנני מע"צ ,אני מעריך שתוך  16ימים יתכננו גישה עם יצחק,
וביקשנו תמונת מצב איפה זה עומד לזרז את העניין הזה .תקציב כבר יש
להם הם בכו שאין להם תקציב ,המדינה דאגה להם לתקציב .זאת אומרת
פתרונות קצה של ביוב ,של ביוב פתרנו ,של משרד התחבורה זה אוטוטו יעלה
על נייר להוצאת מכרזים לביצוע ,ובסדר בסה"כ בסדר.

יצחק קשת:

יש עוד שאלות?

משה כחלון:

עוד תוספת סתם שתדעו אם אני נזכר היה פה את הדיון לפני הקודם ,לפני
לפני הקודם היה את התב"ר של מבנה החינוך .למה  1,266,666אם אנחנו
סיכמנו על  1.606.666או מיליון משהו כזה עם המשכ"ל זה הצעות מחיר
שהיו .הדלתא היא ממ"דים שהמשכ"ל לא עושה אנחנו חייבים ממ"דים
לטובת מבנה הציבור זה חובה .מבנה החינוך סליחה ופיתוח השטח זה
חצרות ,זה ת קני ,זה גדרות ,זה מעברים ,זה תאורה ,כי כל זה יהיה במסגרת
ממלכתית אתה חייב שזה יהיה תקני ,אנחנו לא נכניס ילדים חלילה למשהו
שהוא לא מסודר כמו שצריך ,אז זה הדלתא בעצם.
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אדוארד שפירו :זה יהי ממ"ד לכולם?
משה כחלון:

לא זה יהיה בערך  3ממ"דים כאשר יאושר פה התכנית אני יכול להגיע עם
התכניות ,שיבוא המהנדס ויכין העמדה לביצוע לפיקוד העורף ולפי כמות
הילדים שתהיה בבית הספר ,או שתצטרך כל כיתה הוא מדווח לי כמה אני
צריך ממ"דים מ"ר .בדרך כלל זה  1.1מטר לילד ,ולפי זה בונים את הנפח של
הממ"ד שאתה צריך .זה ממ"ד יביל אנחנו לא נבנה כי זה הרבה יותר יקר
מביאים יביל שיהיה אפשר לנייד אותו.

יצחק קשת:

טוב אני מעלה להצבעה תב"ר  290אזור תעסוקה משותף למנשה .מאושר פה
אחד .בניית קומת משרדים  292מעלה להצבעה,

רמי אלבז:

נמנע.

יצחק קשת:

בעד ראש המועצה יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה ,משייב
שלמה קליין ,אדוארד שפירו ,רמי אלבז נמנע .תב"ר  292רכש יבילים לנוער
וחינוך מעלה להצבעה .בעד.

רמי אלבז:

נמנע.

יצחק קשת:

בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין
ואדוארד שפירו ,רמי אלבז נמנע .בינתיים  292עבר 292 ,עבר .תב"ר 299
אנחנו נעבור אחד ,אחד?

משה לבקו:

לא כל אלה אתה יכול במכה  ,299אבל להזכיר .366 ,299

יצחק קשת:

אני מעלה להצבעה כמה ביחד שזה כל זה הרשאות שקיבלנו ממשרד החינוך
לבית מבנה קבע לגני ילדים ,מדובר בסה"כ ב–  26גני ילדים.

לריסה משייב :לא יותר טוב שתעבור אחד ,אחד שאנחנו נדע.
משה לבקו:

בסדר אין בעיה.

יצחק קשת:

אני מעלה את תב"ר  299להצבעה בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב
רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין ,אדוארד שפירו ,רמי אלבז נמנע .תב"ר 366
הקמת תב"ר כיתות גן הרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך אני מעלה להצבעה.
בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין,
אדוארד שפירו ,נמנע רמי אלבז .התב"ר עבר .תב"ר  361כיתות גן מעלה
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להצבעה .בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה
קליין ,אדוארד שפירו,נמנע רמי אלבז.
לריסה משייב :אני יכולה לבקש אני לא רוצה שיצלמו בבקשה .זה ממש מפריע כי זה עולה
אחר כך למחשב וכל מיני דברים ,אני לא מסכימה.
משה לבקו:

קיבלנו ,קיבלנו.

יצחק קשת:

תב"ר  362הקמת  1כיתות גן בהרשאת משרד החינוך מבנה קבע ,מעלה
להצבעה .בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה
קליין ,אדוארד שפירו ,רמי אלבז נמנע .התב"ר עבר .תב"ר  363הקמת 1
כיתות גן הרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך מעלה להצבעה בעד :יצחק קשת,
רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין ,אדוארד שפירו ,רמי
אלבז נמנע .תב"ר  361ניהול פרויקט מוסדות ציבור ,תקציב ממשרד השיכון,
משרד הבינוי ו השיכון לניהול פרויקט של מוסדות ציבור .מעלה להצבעה
בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין,
אדוארד שפירו ,נמנע רמי אלבז .העברת תשתיות ספורט דבר שנעשה ,תב"ר
 360תקציב ממשרד הבינוי והשיכון מעלה להצבעה בעד :יצחק קשת ,רחמים
ידגרוב ,נאוה לב רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין ,אדוארד שפירו ,רמי אלבז
בעד ,עבר פה אחד .תב"ר  360מבנה למחלקה לשירותים חברתיים מחלקת
רווחה תב"ר  360מעלה להצבעה בעד :יצחק קשת ,רחמים ידגרוב ,נאוה לב
רן ,לריסה משייב ,שלמה קליין ,אדוארד שפירו ,רמי אלבז ,עבר פה אחד.

משה כחלון:

רציתי להוסיף עכשיו חזרתי מחיפה תיכף יש עוד בת"ר של .366

יצחק קשת:

בגדול סקירה אנחנו נפרט קצת יותר ,כל הנושא של הפיתוח של העיר הורץ
במלוא המרץ משרד השיכון מתקדם יפה מאוד .אני רוצה להגיד לכם
שהמועצה מתקדמת עוד יותר יפה אני אומר את זה באחריות ,יש לנו הרבה
ד יונים בדברים האלה ,ואנחנו מקדימים אותם בהרבה דברים .תוך כדי
הפעולות והעבודות ביישוב מתגלים כל הזמן לאורך כל הדרך בעיות ומפגעים
אנחנו מעלים את כל ,יש לנו פגישה שבועית ואנחנו מעלים את כל הבעיות
והמפגעים מול משרד השיכון .אני יכול להגיד לכם בשיתוף בתקופה ארוכה
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לא קיבלנו מענה הולם ,ואנחנו נאלצנו על ידי הרשות לתקן את המפגעים על
חשבוננו למרות שמי שמפתח זה לא הרשות.
משה כחלון:

זה ה–  366שאני מדבר עליהם עכשיו.

יצחק קשת:

אוקיי בשורה טובה .ואנחנו ממש ,אני שלחתי מכתבים בלי סוף ,שלחנו להם
תמונות ,תצלומים הגענו אתמול אפילו לטונים גבוהים וברוך השם קודם כל
מונה מישהו מטעם משרד השיכון ,שיטפל רק בנושא של חריש ,ואנחנו עושים
איתו פגישה שבועית ,אני יכול להגיד שהוא בן אדם רציני באמת ,ואתמול
סוף ,סוף ,באמת סוף ,סוף ראינו בפועל ,ראינו בפועל שהדברים מתחילים
להתבצע ואנחנו מקווים שהעסק הזה ימשיך ,כבר ראינו את המדרגה פה
ש למעשה הבן אדם שמפתח סידר את המדרגה ושמו שם אספלט וגם מי
שהמשיך למטה בהמשך הכביש ראה שהיה שם בור וגם הבורות האלו כוסו.
היו גדרות שהיו חשופים וזה היה מפגע לציבור וגם הגדרות האלו נסגרו .עוד
מספר דברים שאני לא אכנס אליהם.

משה כחלון:

מעבר למקווה החדש.

יצחק קשת:

יש מעבר.

לריסה משייב :אני מצטערת אני צריכה לקבל היום תעודה.
יצחק קשת:

אין בעיה שיהיה לך במזל טוב .בימים הקרובים אנחנו נתחיל בבניה של
המועדון פיס לנוער ,ממש בקרוב.

לריסה משייב :אם אתה תעשה עוד  2בתי כנסת אני מאוד אשמח ,אחד ספרדי ,אחד
לקווקזים .אין בעיה מה שקשור לבית כנסת מילה לא ,לא צריך לשמוע.
יצחק קשת:

היה צריך להיות השבוע הנחת אבן פינה להקמת העיר חריש ברוך השם זה
נסגר כבר מזמן עם שר הפנים וגם עם משרד השיכון ,לדאבוננו הרב ,לצערנו
בגלל האירועים שהיו וכולנו שותפים בזה והרגשות ,האירוע נדחה מקווים
בעזרת השם שיהיו לנו תאריכים חדשים ,כרגע שוריינו תאריכים לא קיבלנו
תשובה סופית ,ואנחנו בעזרת השם בחודש הבא נקיים טקס הנחת אבן פינה.
עוד דבר ,הייתה עתירה מנהלית נגד המועצה וכוונה בפני מספר עובדים של
המועצה ,מספר עובדים מתוך מכלול של המועצה ,ומתוך ,אני לא אכנס כרגע
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לתוך כל המניעים אבל המניעים שהם לא ,אני לא יודע איך לקרוא לזה
טהורים לא יודע בסדר ,שלא היה להם בסיס אמיתי ורצון  ...ולהאשים אבל
ברוך השם בית משפט אמר את דברו .אני אקריא רק משפט אחד.
משה לבקו:

רק אמירה אחת .פירוש של בית המשפט זה שועדת המכרזים והמועצה עבדה
על פי הנוהל.

יצחק קשת:

אני אקריא פסקה אחת שנאמר שבסה"כ אם נסכם את הכל בסה"כ העתירה
נדחתה ,והעותרים התחייבו בהוצאות משפט .כתוב ככה בפסקה " :2לאחר
שבחנתי את טענות הצדדים לא מצאתי בסיס כלשהו לטענותיה הקשות של
מר גד ,זה אחד זה שדרכם עתרו ,שהתבססו על התצהיר שלו  ...לא שוחד ,לא
אבק שוחד ,לא ניגוד עניינים ,לא הוכח ברמה הנדרשת בהליך מנהלי קיומו
של רבב כלשהו במעשיהם של המשיב רו"ח זיצר וראש המועצה המקומית
יצחק קשת .בסופו עוד נאמר הגם שמקובלת עליי טענת המשיב דהיינו
המועצה ומשרד רו"ח כי עתירת מר גד מי שעתרו נגדו היא ספקולטיבית
וחסרת בסיס ,לא מצאתי צדקה לפסוק הוצאות משפט מיוחדות ,אבל עצם
זה שהוא אמר ,מה שנאמר זה מובן מעצמו .אני שמח ברוך השם שעברנו את
זה בשלום ... ,ונקווה שלא נגיע לרמות האלה בהמשך .זהו תודה רבה לכולם.
היתה מליאה נפלאה אני מקווה שבעזרת השם שנלך בדרך המלך והמועצה
הזאת תצעד קדימה .תודה רבה .אני סוגר את הישיבה ,הישיבה ננעלה.

-סוף הישיבה-
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