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פרוטוקול

אישור פרוטוקול
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מספר  8/17נוכחים :ראש המועצה ,סגן
יצחק קשת:
ראש המועצה שלמה קליין ,חבר המועצה רחמים ידגרוב ,חברת המועצה לריסה
משייב .על סדר היום אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  7/17מיום ,28/8/17
אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול הקודם .מעלה להצבעה ,מאושר
פה אחד.
מינוי גזבר המועצה כממונה על הגבייה וכפקיד גבייה על פי פקודת המיסים
מינוי גזבר המועצה כממונה על הגבייה וכפקיד גבייה על פי פקודת המיסים.
יצחק קשת:
זה תפקיד שהמשמעות שלו מאפשר להוציא לפועל אמצעי התפעול המנהליים
גיל ליטוב:
שכרגע אין למועצה ,לא היה גזבר לכן צריך למנות אותי מחדש.
כן אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את גזבר המועצה כממונה גביה וכפקיד
יצחק קשת:
גבייה על פי פקודת המיסים .מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
אישור הגדלת חוזי משכ"ל למבני חינוך מעל  25%ועד 50%
אישור הגדלת חוזי משכ"ל למבני חינוך מעל  ,25%עד  ,50%מבקש מישראל
יצחק קשת:
מהנדס המועצה.
ישראל בן ישראל :בעבר היו חוזים באמצעות משכ"ל עם הקבלן פתחי אני מדבר על הסשיין
הראשון של המבנה .אנחנו אישרנו את הדברים האלה עוד ב –  ,2016באוגוסט
לפני שנה בדיוק ,הפרוצדורות של משכ"ל הם רוצים שהדבר הזה יעבור מליאת
מועצה כדי שזה יעבור אצלם גם ,כי התקנים של הרשות המקומית שונים הם
יכולים עד  25%הגדלה ואנחנו יכולים כרשות עד  50%הגדלה ,הם מבקשים יחד
עם היעוץ המשפטי שלנו לעשות את זה באשרור של מליאת המועצה .יש לנו פה
 7 , 1,2,3,4,5,6,7מוסדות שהם גני ילדים ובתי ספר ,שכבר הם פתוחים.
שלמה קליין :חתמנו חוזה על מחיר נמוך וקיבלנו עוד כסף אנחנו רוצים להביא את זה לפה,
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הכסף של  15מיליון.
שלומי צדרבויים :התב"רים מאושרים ,חתומים?
שלמה קליין :רק החוזה עצמו.
מבקש ממליאת המועצה צריך לאשר את זה אחד אחד .אני מקריא את שם הפרויקט
יצחק קשת:
ואת אחוז ההגדלה לפי הטבלה .אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את החוזים
הבאים שדיברנו עליהם כרגע ואחוזי הגדלה .אז ככה בית ספר יסודי מגרש
 ,213,214אחוז ההגדלה זה  ,49.96%אשכול גני ילדים  234אחוז ההגדלה זה
 ,26.7%בית ספר יסודי מגרש  ,49.92% 231גני ילדים מגרש ,213,214
 ,33.5%בית ספר יסודי מגרש  ,204אחוז ההגדלה זה  ,49.98%גני ילדים מגרש
 230,231אחוז ההגדלה  ,33.39%גני ילדים מגרש  ,237אחוז ההגדלה ,33.1%
מבקש ממליאת המועצה לאשר את ההגדלה של האחוזים שהקראנו .מאושר פה
אחד
יעקב נתניהו :שלמה רק תרשום בבקשה שאחרי שהמועצה קיבלה סקירה וזה ,וזה והזה .המעוצה
החליטה להגדיל ב  -וכל שורה.
אישור הסכם מד"א ואישור השכרת מבנה יביל ללא תמורה.
אישור הסכם מד"א ואישור השכרת מבנה יביל ללא תמורה.
יצחק קשת:
שלומי צדרבויים :אנחנו מעוניינים להפעיל תחנת מד"א קבועה ביישוב ולכן בעצם יש כל מיני סוגים
של הסכמים אחד ההסכמים שאתה משלם ריטיינר קבוע על זה שהם שמים נהג
קבוע ומשלמים בעצם למנהל תחנה ,ויש אפשרות בעצם לעשות קיזוז אנחנו לא
משלמים את הריטיינר והם לא משלמים לנו שכירות על המבנה ,זה סוג ההסכם
שאנחנו עושים איתם ולכן הם מקבלים בהסכם השכרה של המבנה היביל שאותו
אנחנו רוצים להקצות להם ,זה המבנה היביל ליד שפ"ע ,הקרוואן החדש ליד שפ"ע,
אנחנו בעצם משכירים להם את המבנה ללא תמורה והם יפעילו את תחנת מד"א
הקבועה .בהמשך הם אמורים להוסיף עוד תקנים ולהביא ,זה אמור לגדול בעצם עם
הזמן.
רחמים ידגרוב :מבחינת החוק זה בסדר?
היועץ המשפטי עבר על זה וגם אני עברתי על זה כמובן וזה היה אחרי התדיינות
גיל ליטוב:
הלוך ושוב.
אוקיי מבקש ממליאת המועצה לאשר .מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
אישור גלית אבישי לעמוד בראש וועדת מכרזים לגיוס כח אדם בנוסף למנכ"ל המועצה
יצחק קשת :אישור גלית אבישי לעמוד בראש וועדת מכרזים לגיוס כוח אדם בנוסף למנכ"ל
המועצה.
יעקב נתניהו :טוב אני אסביר מה זה אומר יש לא מעט מכרזים בזמן האחרון של סייעות ודברים
כאלה ,שאני נאלץ להשקיע מזמני ולהיות בכל המכרזים האלה ומה שאני מבקש על
פי שיקול דעתי להפעיל את גלית לעמוד בראש הועדה.
רחמים ידגרוב :ראש הועדה הוא יחיד
יעקב נתניהו :לא יו"ר הועדה יושב ביחד עם עוד אנשים ,אני רוצה שתהיה לי אפשרות במכרזים
שהם מה שנקרא גינרים ,רגילים והם לא מצריכים את הזמן שלי שם ,להסמיך את
גלית להיות יו"ר במקומי .ועדת כוח אדם לא ועדת מכרזים.
לריסה משייב :זה חוקי לעשות ככה.
רחמים ידגרוב :צריך להיות יו"ר ועדת מכרזים אחד אי אפשר שתיים באותה ועדה.
יעקב נתניהו :זה כמו שיש בועדה המיוחדת לתכנון ובניה בן אדם ויש ממלא מקום.
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רחמים ידגרוב :אז ממלא מקום תגיד .צריך לציין.
יעקב נתניהו :בנוסף למנכ"ל המועצה.
רחמים ידגרוב :לא צריך לציין ממלא מקום.
יעקב נתניהו :הוא צודק לדעתי הוא אומר משהו נכון.
עבד אלחלים בקלי :הרי המנכ"ל הוא גם כן ממלא מקום.
יעקב נתניהו :ממלא מקום שלך ועוד ממלא מקום אחד .בסדר אז תרשום רגע את ההחלטה.
המלצת החלטה מליאת המועצה מאשרת.
יצחק קשת:
לריסה משייב :אני לא הבנתי כאילו יש דבר כזה כאילו ממלא מקום של..
יעקב נתניהו :אני ממלא מקום של יצחק.
לריסה משייב :זה בסדר אני הבנתי.
יעקב נתניהו :ועוד ממלא מקום אחד ליצחק.
יש לראש המועצה את הסמכות למנות מישהו במקומו שיעמוד בראש
גיל ליטוב:
הועדה.הסמכות הסטטוטורית היא שלו.
רחמים ידגרוב :אז שני ממלאי מקום זה אפשרי?
יעקב נתניהו :לא לאותו דיון כמובן .לא לאותו מכרז .עופר שואלים אני ממלא מקום של יצחק
בועדת מכרזים לכוח אדם ,ביקשנו למנות עוד ממלא מקום את הגלית שיש מכרזים
שהם מכרזים שלא מצריכים את הזמן שלי שהיא תוכל להיות במקומי זה בסדר?
כן.
עופר רזניק:
רחמים ידגרוב :לאותו מקום  2ממלאי מקום אפשר?
מי ממלא מקום השני?
עופר רזניק:
יעקב נתניהו :אני ממלא מקום ראשון שלו ,והשניה גלית.
אפשרי.
עופר רזניק:
הצעת החלטה מליאת המועצה מאשרת את גלית אבישג מנהלת אגב משאבי אנוש.
יצחק קשת:
אני אמרתי לכאורה זה לא ממלא מקום ראשון ושני ראש המועצה ימנה את מי
גיל ליטוב:
שהוא רוצה.
העניין הוא ככה בשביל להסמיך ממלא מקום צריך להסמיך אותו כאן זה בעצם
עופר רזניק:
העניין .עכשיו הוא יכול להסמיך אחד שזה בדרך כלל מה שעושים הוא רוצה
להסמיך שניים .מישהו רואה התנגדות בהסמכה של  2ממלאי מקום? בוא נגיד ככה
זה לא משהו שלא עשו מעולם בדרך כלל ממנים אחד יצחק רוצה שניים זה בסדר.
יעקב נתניהו :מליאת המועצה ממנת את גלית אבישי ממלאת מקום של המנכ"ל במקום ראש
המועצה במכרזים.
בנוסף ,ממלאת מקום בנוסף למנכ"ל .מעלה את זה להצבעה מבקש ממליאת
יצחק קשת:
המועצה לאשר ,מעלה את זה להצבעה מאושר פה אחד.
אישור תב"רים
ביקשתם שניתן מספרים אז אני נותן תב"ר  393טיפול במרקם הוותיק הגדלה של
גיל ליטוב:
 ₪ 2.806,209מביאה את התב"ר לסך הכל של .5,506,209
יעקב נתניהו :בוא נעלה תב"ר תב"ר נצביע עליו ונגמור איתו הכי טוב.
טוב אז אנחנו מדברים על טיפול במרקם הוותיק הגיע עוד כסף ממשרד השיכון,
יצחק קשת:
במסגרת החלטת ממשלה אז צריך לאשר את הגדלה של המועצה .מליאת המועצה
מאשרת תב"ר מס'  393בסכום של .תרשום בבקשה ותקריא.
יעקב נתניהו :מליאת המועצה מאשרת תב"ר מס'  393בסכום של  2,806,209הגדלת תב"ר
 393בסכום של  2,806,209כך שיגיע לסכום כולל של .5,506,209
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מבקש ממליאת המועצה לאשר את תב"ר  ,393מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
תב"ר  304ניהול תכנון וניהול ביצוע של מוסדות ציבור משרד השיכון בונה עבור
גיל ליטוב:
המועצה מוסדות ציבור והתב"ר הזה מיועד לממן את הפיקוח על אותה בניה ,
מתבקש אישור המליאה להגדלה של  977,400במימון מלא של משרד השיכון .זה
הגדלה להרשאה קודמת של  2,716,080סך הכל התב"ר יעמוד על 3,693,480
.₪
רחמים ידגרוב :אפשר להגיד שההנדסה הם צופים עוד כוח אדם.
יעקב נתניהו :לא זה פיקוח חיצוני על מוסדות ציבור .מה שהם עושים אנחנו קיבלנו עד היום
 ,2,716,080עכשיו קיבלנו עוד תב"ר של  977,400כדי לממן פיקוח למוסדות
ציבור .דרך אגב אנחנו יוצאים עכשיו לפעילויות של מוסדות ציבור ,מה שדיברנו
היום בבוקר דרך אגב זה חלק מהפיקוח של המוסדות האלה .כסף מלא ממשרד
השיכון .בוא נעלה את תב"ר  304לאישור.
מבקש ממליאת המועצה לאשר את תב"ר  ,304מקורות מימון ממשרד השיכון לסך
יצחק קשת:
של  3,693,480מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
תב"ר  414הכנת תכנית אב לספורט בעיר חריש .ממונת על ידי משרד התרבות
גיל ליטוב:
והספורט ב –  30,000ותקציב שוטף ,סעיף תקציבי  1829000750זה סעיף
תקציבי של ספורט  3,000סך הכל .33,000
יעקב נתניהו :זה כסף שאנחנו מקבלים ישירות ממשרד התרבות והספורט הכסף מוכן זמין צריך
רק לאשר אותו ,ולצאת לביצוע של תכנית אב לספורט.
מעלה את זה להצבעה מבקש ממליאת המועצה לאשר ,תב"ר  414הכנת תכנית אב
יצחק קשת:
לספורט בחריש ,מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
תב"ר  413זה הקמת מה שקוראים שחב"ק זה מגרש ספורט סינטטי לקהילה.
גיל ליטוב:
ישראל בן ישראל :זה מגרש שיהיה בצמוד לבית ספר לחינוך מיוחד ,צמוד לשכונה בעצם במסגרת
של הפרויקט עצמו במסגרת הרעיון שמגרשים יהיו פתוחים כל שעות היממה עד
הערב ,אבל גם יהיו יכולים להשתמש גם בתי הספר.
שלמה קליין :אז זה שיחכה שיבנו את בית הספר לא יבנו את זה עכשיו.
ישראל בן ישראל :לא ,לא קשור איך שזה אפשר יהיה אפשר להתחיל לעבוד ,עבודות עפר וכל
הדברים האלה.
לריסה משייב :היה שמועות שמעבירים את הפסגה לכאן.
ישראל בן ישראל :כן זה ,זה ,זה בתוך המתחם של הזה אבל זה פתוח לציבור כל הזמן ככה תכננו
את האזור הזה שם ,צמוד יהיה גם אולם ספורט אבל לא עכשיו.
מקורות המימון זה טוטו ווינר זה  ₪ 600,000והקרן לעבודות פיתוח ₪ 400,000
גיל ליטוב:
סך הכל .₪ 1 ,000,000
יעקב נתניהו :רגע ישראל נעשתה עבודה מקיפה על הקרן לעבודות פיתוח בסך של 1,000,000
זאת אומרת בדקת מבחינת סכום שצריך זה הסכום.
ישראל בן ישראל :זה הסכום שנבדק לצורך העניין.
שחב"ק זה לא מגרש ספורט מקורה נכון זה פתוח לחלוטין ,כן חוץ מטריבונות?
עופר רזניק:
ישראל בן ישראל :כן פתוח אין קירוי ,דשא סינטטי ,מגרש כדורגל ,דשא סינטטי .זה מגרש גדול זה
בלי טריבונות עם תיאורה עם כל מה שצריך.
תגיד לי ישראל רגע במילא בכל מבנה ציבורי בכל בית ספר יש לנו כבר מגרש
יצחק קשת:
ספורט.
ישראל בן ישראל :אבל פה קיבלת דשא ממקור אחר .פה קיבלת דשא סינטטי וזה מגרש גדול זה לא
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כדורסל ,הוא כמו מגרש כדורגל הוא יותר גדול.
ואם אני רוצה לשים משהו אחר אני לא מאשר את זה ,אני רוצה שתביא את זה
יצחק קשת:
לישיבת הנהלה אולי נחשוב אולי יש משהו אחר ,אולי יש יותר אופציות.
שלומי צדרבויים :דרך אגב מבחינת להביא את זה ,זה עבודה של קרין מול טוטו ווינר שהם נתנו
בעצם את התקציב הזה .הם נתנו לשחב"ק בוודאות זה היה בקול קורא שלהם
למגרשי שחב"ק.
ישראל בן ישראל :לא ,אתה יכול מול טוטו ווינר היא ביקשה לשחב"ק.
שלומי צדרבויים :היא ביקשה מאמאנט וקיבלה מאמאנט הקול הקורא הוא ספציפית לשחב"ק אם
תוותר על זה לא תקבל כסף אחר לזה .אז אני אומר הקול קורא הספציפי הזה
לשחב"ק כמו שיש קול קורא ספציפית מאמאנט ,כמו שיש ספציפית לאולמות ,גם
לאולם הגשנו בקשה ,יש לנו בקשה לאולם.
יעקב נתניהו :הכסף של  ₪ 600,000לשחב"ק לטוטו ווינר לקול קורא זה היה רק לשחב"ק או
שאנחנו יכולים לבקש את הכסף הזה למטרות אחרות? סבבה בסדר תודה .היא לא
יודעת.
אנחנו נעבור על התב"ר הזה אנחנו נעשה על זה עבודה .התב"ר נדחה לבדיקה
יצחק קשת:
לישיבת מליאה הבאה ,ירד מסדר היום.
תב"רים שהפעילות בהם הסתיימה המליאה צריכה לאשר סגירת הפרויקט ,זה אקט
גיל ליטוב:
חשבונאי כזה שיש בו גם משמעויות נוספות שתיכף אני אסביר .ככה תב"ר 396
שדרוג מחסני חירום בסך של  ₪ 20,000העבודה הושלמה אם אין יתרה אני לא
כותב כלום אם יש יתרה אני מציין את זה בהערות ואני אגיד את זה.
יעקב נתניהו :אם החלטת לעשות אחד ,אחד נעלה ונסגור תב"ר  396 .396ניתנה סקירה זה
שדרוג של מחסני חירום ,נסגר אין יתרה קיבלנו את הכל זה ממשרד הפנים.
זה סגירת תב"ר צריך גם לאשר.
יצחק קשת:
יעקב נתניהו :אחד ,אחד זה מה שצריך .זה שתי דקות.
טוב אני מבקש ממליאת המועצה לאשר סגירת תב"ר  396שדרוג מחסני חירום
יצחק קשת:
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
תב"ר  398רכישת גנרטור חירום  ₪ 50,000העבודה הושלמה.
גיל ליטוב:
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
תב"ר  293ווינר לקהילה ,מגרש ספורט ,העבודה הושלמה בשנת  ,2013התב"ר
גיל ליטוב:
הסתיים בגירעון של .2,463
רחמים ידגרוב :השאלה למהנדס כל העבודות הושלמו?
ישראל בן ישראל :כן .ב –  2013לפני  7שנים.
רחמים ידגרוב :סיימו אותם לא מזמן.
ישראל בן ישראל :לא המגרש ספורט פה ,פה זה ,המגרש הזה הישן 5 ,שנים יחסית הכל יחסית
אדוני אתה הכי ותיק פה.
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
תב"ר  377פירעון חובות היסטוריים  ,10,000,000הרשות קיבלה 10,000,000
גיל ליטוב:
נדמה לי בשנה שעברה אם אני לא טועה ,במסגרת החלטת ממשלה כיסוי חובות
לספקים וכל מיני כאלה וזה הסתיים.
זה לא לספקים זה לסגור הלוואות.
יצחק קשת:
יעקב נתניהו :כאילו להיות ב –  0.00מ – .2015
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
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תב"ר  379פיתוח  מגרשים בגבעה מערבית קציר ,התב"ר הושלם.
גיל ליטוב:
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
תב"ר  403רכישת מדי מים גם כן הושלם בוצע כולו.
גיל ליטוב:
מעלה להצבעה.
יצחק קשת:
רחמים ידגרוב :מה זאת אומרת?
נרכשו מדי מים והותקנו.
גיל ליטוב:
רחמים ידגרוב :היה לנו מכרז למדי מים.
זה המקור התקציבי זה לא קשור למכרז .המכרז שימש אותנו מצאנו את הספק
גיל ליטוב:
שנקנה ממנו.
ישראל בן ישראל :המכרז הוא מכרז בפוטנציאל  17מיליון  .₪עברנו בתי משפט ובג"צים למיניהם.
תב"ר  403מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
יצחק קשת:
תב"ר  324קידום מימון להקמת שלושה בתי ספר ,זה תב"ר שבזמנו ביקשו אותו
גיל ליטוב:
על מנת שלא יעשו עבודות בבתי ספר.
יעקב נתניהו :אתם זוכרים לפני כמה חודשים שבאנו וביקשנו תב"ר מקרן הפיתוח בינתיים זמני
עש שנביא את ההרשאות ואמרנו ברגע שנקבל גם לא השתמשנו בכסף וגם עכשיו
אנחנו מבטלים ומחזירים את הכסף לקרן הפיתוח .מחזירים.
מתוך התב"ר הזה אנחנו מחזירים לקרן לעבודות פיתוח .2,568,000
גיל ליטוב:
רחמים ידגרוב :אז לא מלא?
לא בוצע פה איזה  400,000השתמשו בו בשנים קודמות וכמו שרשום בטבלה ו –
גיל ליטוב:
 2,568,000אני מבקש להחזיר לקרן לעבודות פיתוח שהרשות תשתמש בזה
לפיתוח של דברים אחרים.
יעקב נתניהו :רגע זה לא  3,000,000שביקשנו לפני  4חודשים?
שלמה קליין :זה אחד לפניו זה לפני שנתיים.
יעקב ליטוב :אבל אנחנו גם ביקשנו לפני איזה  4חודשים כסף זה גם החזרנו?
החזרנו בפעם קודמת .החזרנו פעם קודמת.
גיל ליטוב:
שלומי צדרבויים :החזרנו חלק יחסי לא את הכל ,זה היה  2מיליון ,זה היה  2מיליון.
אז פה אנחנו גם לא מחזירים את הכל ,מחזירים חלק ,והחלק השני מה?
יצחק קשת:
רחמים ידגרוב :אם אנחנו לוקחים זמנים מקרן פיתוח מחזירים אותו כסף לקרן פיתוח אז איך זה
מסתדר שאנחנו לקחנו  3מיליון ומחזירים כמה?
.2,568,000
גיל ליטוב:
יוצא ש –  400,000השתמשת.
יצחק קשת:
רחמים ידגרוב :זה לא בסדר.
שלמה קליין :השאלה של רחמים הכסף הזה היה אמור להגיע ממשרד החינוך.
זה קרן עבודות פיתוח
גיל ליטוב:
שלמה קליין :זה לבתי ספר קדם מימון.
מה זה קדם מימון אנחנו לא רצינו לחכות למשרד החינוך אנחנו אני לא הייתי א ,לא
גיל ליטוב:
רצינו לחכות למשרד החינוך רצינו לבנות את בתי הספר ,אמרנו אין לנו תקציב
אבל ניקח תקציב מקרן עבודות הפיתוח ושיגיע ממשרד החינוך נחזיר ,השתמשנו ב
–  400,000עכשיו מחזירים.
שלמה קליין :למה לא להחזיר ממשרד החינוך?
כי לא הגיע ממשרד החינוך ,לא הגיע בכלל משרד החינוך חזר בהם.
גיל ליטוב:
ישראל בן ישראל :זה היה משרד האוצר,
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שלמה קליין :זה התוספת של הפיתוח?
עבד אלחלים בקלי :זה הקדמה של משרד האוצר שבוצעה.
ישראל בן ישראל :אני אתערב .בזמנו לפני פתיחת שנת הלימודים בשנת  ,2015אנחנו היינו לחוצים
מאוד בפתיחת בתי ספר ופנינו לקבלן באמצעות ,לאחר שקיבלנו הבטחה ממשרד
האוצר ואפילו הכנו חוזים לצורך הדבר הזה ,בסופו של יום רצינו להקדים מימון
של  2בתי ספר ,בסוף הקדמנו רק את האגף הראשון שנפתח שם בעלות של 50
אחוז ממה שזה היה אמור להיות,ה יה אמור להיות  800ומשהו אלף  ₪בסוף זה
היה  400ומשהו אלף  .₪הכסף הזה לצערי הרב שאושר ,קודם כל אושר מהבטחה
שלטונית שלא קוימה לצורך הדבר הזה.
שלמה קליין :השאלה למה קיבלנו את זה ממשרד החינוך?
ישראל בן ישראל :כי משרד האוצר התחייב לממן.
שלמה קליין :אבל זה בית ספר.
ישראל בן ישראל :זה לא קשור ,הרי משרד האוצר סייע בידינו כרשות מקומית ,כמו שסייע בידינו
ל –  90מיליון ככה הוא רצה לסייע בידינו.
שלמה קליין :למה זה היה צריך?
משרד החינוך נותן לך רק  70אחוז מעלות של בית ספר הוא לא נותן לך  100אחוז
יצחק קשת:
תמיד זה ככה .אנחנו קיבלנו במסגרת החלטת ממשלה אפשרות של ההפרש אבל על
בית ספר הזה לא קיבלנו את ההפרש ,שאר בתי הספר קיבלנו על זה לא קיבלנו.
בעיקרון רחמים תדע תמיד בכל האר .ככה משרד החינוך לא נותן לך תקצוב מלא
לבניית בתי ספר הוא נותן  70אחוז.
רחמים ידגרוב :ההשלמה לא הושלמה?
אף פעם משרד החינוך לא נותן לך השלמה אתה צריך להסתדר לבד עם הכסף
יצחק קשת:
שלך .בשאר הדברים איך הסתדרו? במסגרת החלטת ממשלה אפילו נתנו לנו את
ההפרשים ,פה זה היה לפני החלטת ממשלה ,הבית ספר זה ,פה כן היינו צריכים
להשתמש בכסף שלנו ,זו הסיבה.
רחמים ידגרוב :אבל היום הבטחתם כל הכסף זה מקרן הפיתוח והם צריכים להחזיר אותו חזרה
לקרן הפיתוח?
ישראל בן ישראל :מה שיצא יצא .זה היה  3מיליון .₪
רחמים ידגרוב :הייתם משתמשים בכל ה –   3מיליון.
יעקב נתניהו :אני חושב שמה שרחמים אומר ,אני אסביר לך למה לא .יש  2כספים אנחנו באנו
ביקשנו לפני בערך  4חודשים קדם מימון ולקדם מימון הזה התחייבנו שאנחנו
מחזירים הכל לקרן הפיתוח .הכסף הזה שמדובר כאן אני התבלבלתי בהתחלה,
הכסף הזה שמדובר כאן זה כסף שנתבקש לפני  3שנים.
ישראל בן ישראל :לפני פתיחת שנת הלימודים זה היה סביב .5/15
יעקב נתניהו :שם זה היה סיפור אחר בסדר ,שם זה היה סיפור אחר.
רחמים ידגרוב:לא צריך סיפורים אני רוצה לדעת.
אין כסף רחמים זה מפרעה בעצם ,סוג של מפרעה.
גיל ליטוב:
רחמים ידגרוב :אני שואל שאלה אנחנו אישרנו  3מיליון  ₪מקרן הפיתוח על מנת להחזיר אותו כסף
לקרן הפיתוח .אני הבנתי .המהנדס ,הרשות ,המנכ"ל לא גבו כדי להחזיר את כל
הכסף  ...זה קצת אפשר להגיד לא נתנו ולא השלימו ,והבטיחו ולא נתנו אבל אתם
אמרתם ש –  3מיליון  ₪האלה.
ישראל בן ישראל :אני חייב להגיד לך רחמים שמשרד האוצר בא וכותב מכתב התחייבות לא
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הרשאה ,לא הרשאה והוא אומר לנו ,הוא כותב לנו מכתב אני מבטיח לכם לממן את
הקדמת פתיחת בתי הספר אז אנחנו שמדינת ישראל ,משרד האוצר אומר לנו אני
מבטיח לקיים אז כנראה שהוא לא מבטיח לבצע אבל אנחנו על בסיס הדבר הזה
היינו צריכים לפתוח בתי ספר ,היינו צריכים לפתוח בתי ספר אבל אז גם קיבלנו
את ההחלטה במקום לפתוח  2בתי ספר מלא ,להקדים לקבלן כספים ,לא להקדים
סליחה לפצות אותו בונוס על הקדמה ,אנחנו בסוף בניגוד לחוזה שהיה לו הוא
הקדים ופתח את המנהלה ואת ה –  6כיתות ,פתחנו את הבית ספר ב – .1/9/15
עכשיו משרד האוצר לבושתנו מה אני אגיד לך הבטיח ולא קיים.
בלי קשר לדבר הזה למה לא ללחוץ שם שיתנו את הכסף?
יצחק קשת:
ישראל בן ישראל :זה סיכמנו עם גיל בלי קשר ,קודם כל סוגרים את התב"ר ואנחנו נריב ,נלך
ונלחץ ,לא מוותרים על זה .יש הכל.
זה עוד בסדר גודל יחסית קטן .חוץ מזה יש כספים שאנחנו מקבלים מהקרן .לא
עופר רזניק:
שאנחנו מזלזלים חלילה ב –  3מיליון .₪
בכל מקרה הם לא ויתרו על הכסף חשוב להגיד את זה.
יצחק קשת:
המאמצים לא הסתיימו אבל יחס עם זאת לא היה ברירה היה צריך לפתוח את שנת
גיל ליטוב:
הלימודים אפילו אם לא היתה הבטחה שלטונית אני מניח שהיינו מוציאים את הכסף
הזה ,כי אין ברירה ,לא היתה ברירה אז כמו שאני מבין.
זה בית ספר ראשון שבנו.
יצחק שת:
רחמים ידגרוב :כאילו שיקדימו את הפתיחה שיעבוד  24שעות.
ישראל בן ישראל :כן ,כן.
צריך לסגור את זה .לא סגרנו אותו עדיין .מעלה להצבעה תב"ר  324לסגירת
יצחק קשת:
התב"ר כאשר מוחזר לקרן הפיתוח  ₪ 2,568,000מדויק ,מעלה להצבעה ,מאושר
פה אחד.
דו"ח רבעוני שני של המועצה זה דו"ח סקור מה שנקרא ,דו"ח סקור.
גיל ליטוב:
של מי זה משרד הפנים?
יצחק קשת:
כן של גבי מויאל ,דו"ח סקור זה דו"ח ברמה אחת פחות מדו"ח מבוקר ,זאת אומרת
גיל ליטוב:
הוא עשה בדיקות מסוימות וזאת חוות הדעת שלו ,בדו"ח סקור אין חוות דעת חלקה
אבל בעיקרון בלי הערות .זאת חוות הדעת ,אני לא עובר על כל הדו"ח אלא רק על
דברים עיקריים ,זה מה שנקרא מאזן במאזן אפשר לראות שאנחנו נכון להיום
מנהלים את הקרן לעבודות פיתוח ואת העודפים שיש לנו בסך של כ –
 ₪ 84,000,000בניירות ערך על פי החוק ,החוק מחייב אותנו להשקיע בניירות
ערך ברמת ביטחון מסוימות ואנחנו עומדים בכל הניירות ערך וגם הבנקים מודעים
לזה ,יש לנו גם ועדת השקעות שמטפלת בזה על פי חוק .זה מה שקוראים לו דו"ח
רווח והפסד ,הדו"ח הזה מראה על גירעון שחצי שנה של  ,₪ 554,000אני יכול
להגיד לכם שעשינו תיקונים לדו"ח הזה בעקבות בדיקות שעשינו במחלקת החינוך
ואנחנו עברנו כבר לעודף ,זאת אומרת הדו"ח הזה אם הוא היה מוצג היום הוא היה
מראה עודף ,למרות שהוא מראה עודף היום של למעלה מ –  ₪ 500,000עודף
אנחנו עכשיו בפעולות כן לעשות שינויים תקציביים כי אנחנו משערים שהמחצית
השניה של השנה יותר אינטנסיבית מהראשונה בגלל פתיחת שנת הלימודים ובגלל
שאנשים רואים שיש יתרות תקציביות אז מתחילים ,אנחנו מרגישים שיש מומנטום
חיובי לעבודה יותר מאומצת בחצי השני ולכן כן אנחנו נעשה שינויים תקציביים.
בסך הכל אני חושב שהצגנו עודף ואני מקווה שסוף השנה יסתיים בלי זה .זה דו"ח
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אני לא יודע איך להפוך את זה ,זה דו"ח שמצביע על הגביה.
לריסה משייב :איזה טופס זה  5או 4
זה טופס  5אצלך .זה טופס שמראה את המצב של הגביה .שני דברים שאני רוצה
גיל ליטוב:
להראות למועצה יש ,אנחנו רואים פה  2,600,000יש חובות לכל מיני גורמים
לתושבים ולבעלי עסקים חובות ארנונה ,ו –  1,275,000חובות מים1,275,000 .
חייבים מים ו –  2.6חייבי ארנונה ואנחנו נעבוד לצמצום הדבר הזה .בעיקרון אחוזי
הגביה הם מאוד מטעים ברשות כמו חריש ומדוע? מכיוון שכל תושב שנכנס לדירה
הוא לא נכנס מיד שהוא מקבל מפתח והוא מבקש פטור על נכס ריק לחודשים
הראשונים ,זאת אומרת אנחנו מוציאים לו חיובים מצד אחד ומצד שני מיד נותנים
לו הנחה על פי חוק כי הנכס ריק הוא עוד לא התארגן ,עוד לא קנה ריהוט ולכן
תשימו לב הנחות בחצי שנה הם  ₪ 500,000בחצי שנה שכל שנה שעברה היה
 ,780אז גידול מאוד משמעותי וזה משפיע על אחוז הגביה השוטפת מהאחוז הכללי
שזה  55אחוז זה מאוד נמוך.
למה צריך להתחשב בתוך אחוז גביה? אם אתה נותן פטור זה צריך להיגרע מאחוז
יצחק קשת:
גביה.
יש את הנתון הזה ויש כל מיני שורות ,ויש פה את השורה הזאת.
גיל ליטוב:
זה מטעה כי אחרי זה ,זה אומר שהגביה למעשה זה לא נכון ,אתה נותן להם פטור
יצחק קשת:
של נכס ריק זה צריך להיגרע מהסיפור.
זה דו"ח גינרי ,זה לא אנחנו מחליטים זה בתוך משבצות של משרד הפנים .זה מה
גיל ליטוב:
שהסברתי בגלל המצב המיוחד פה ההנחות שלי פה הם הנחות מאוד גבוהות ולכן
אחוזי הגביה הם נמוכים.
זה הנחות של נכס ריק .הנחות גבוהות מי שישמע יכול לחשוב שניתנות הנחות
יצחק קשת:
בארנונה.
אני תיארתי את המקרה שאנשים מקבלים מפתח ולא נכנסים לבית ,כי הם מבקשים
גיל ליטוב:
הנחה על פי חוק ,הנחת נכס ריק מספר חודשים ,עד חצי שנה ,וזה מאוד משמעותי,
חצי שנה זה מאוד משמעותי .דרך אגב שנה שעברה סיימנו שוטף ב –  93אחוז,
כנראה ,השנה נעלה יותר אני בטוח שזה יהיה יותר מהאחוזים האלה אני לא יודע
כמה נגיע נראה .זהו.
רחמים ידגרוב :איך אנחנו הגענו לגירעון של המים כמה כל התקציב של המים בגביה שנתית?
זה לא גירעון זה אנשים שלא שילמו מים .איך מגיעים זה משהו היסטורי.
גיל ליטוב:
יעקב נתניהו :חברה אני חייב לספר לכם סיפור ,יצאתי מלפפון ,רחמים יצאתי מלפפון כי במקום
להתקשר לקרין מהספורט התקשרתי לקרן מזכירה שלי.
שלומי צדרבויים :אני התקשרתי כרגע בחוץ כי זה היה נשמע לי לא סביר לקרין מהספורט וזה רק
שחב"ק אין משהו אחר.
זהו ,בעיקרון לא צריך לאשר את זה ,זה רק הצגה אם מישהו רוצה לשאול שאלות.
גיל ליטוב:
רחמים ידגרוב :אנחנו עושים משהו לגבי מים.
אני רוצה להגיד משהו היום אישרתם אותי כממונה היה פה איזה שהוא פער שלא
גיל ליטוב:
היה ממונה גביה במועצה ולכן אי אפשר היה לעשות עיקולים מה שנקרא מנהלתיים
בלי בית משפט.
רחמים ידגרוב :זאת אומרת במים אין הנחה מה שצרכו חיים לשלם.
לא כולם משלמים אין מה לעשות ,ובגלל שלא היה שוט נוצר פער ,זה פער של
גיל ליטוב:
שנים דרך אגב ,זה לא עניין של החודשים האחרונים.
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רחמים ידגרוב :שמעתי שאחוז הגביה משנה שעברה גדלה ,ירד אחוז החסרים כאילו כמה הגענו
בערך ל –  20אחוז מ –  5 0 ,40אחוז.
שלמה קליין :הוא מדבר על חובות .חובות זה שמישהו חייב לך כסף ופחת זה שיש לך ...
רחמים ידגרוב :אנחנו עובדים מול מקורות נכון ,קונים ממקורות ,משלמים למקורות סכום מסוים
והגביה היא בינתיים נמוכה ,יש גם פחות ב  -איך קוראים להם גנים ציבוריים וזה,
אבל תשמע יש פחת זה כמו שקרה שפעם איך קוראים לו חברת נטע עופר שביצעה
את העבודות ,שטפה את כל הרחוב תוך  5 ,4שעות המים היו זורמים אין על זה
שום דבר זה משהו מכספנו.
אנחנו לא דיברנו פה על פחת ,הפחת לא נבדק בדו"ח החצי שנתי ,אז ככה שאני לא
גיל ליטוב:
יודע.
רחמים ידגרוב :אי אפשר לדעת כמה פחת בכלל.
אפשר לדעת אבל לא בדו"ח הזה ,אני יכול לדעת אני רואה כמה קו"ב קנינו
גיל ליטוב:
ממקורות ,כמה קו"ב מכרנו וההפרש ביניהם זה פחת זה מים שנעלמו .אני יכול
לתת את זה מתי שרוצים אבל הפעם זה לא הוצג זה לא חלק מהדו"ח.
יעקב נתניהו :קרין מהספורט תבוא תציג דברים ,תציג תכנית.
טוב חברים .אנחנו לפני סוף שנה ,הרמת כוסית סוף שנה .לא מאשרים דו"ח .אז יש
יצחק קשת:
לנו הרמת כוסית כולם מוזמנים להגיע להרמת כוסית .אני סוגר את ישיבת המליאה
תודה רבה לחברים.

-סוף הישיבה-

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

