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עדכונים
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  11/17מיום 4/12/17
עדכון שמות בועדת הקצאות
עדכון שכר מנכ"ל
אישור תב"רים

פרוטוקול
עדכונים
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה ראשונה לשנת  ,2018היום אנחנו נציג מספר
נושאים מאוד ,מאוד חשובים .נציג מספר תקציבים שעבדנו עליהם ,עמלנו עליהם קשה,
קשה בשנה האחרונה על מנת להשיג אותם ,אין לי ספק שאנחנו נאשר בישיבת מליאה
הזאת את התקציבים האלה ,אנחנו נקדם את חריש במגוון תחומים .נתחיל מהתחלה בסדר,
אני מתכבד לפתוח את מליאת המועצה הראשונה לשנת  ,2018אנחנו הערב נאשר מספר
תקציבים שעמלנו עליהם קשה מאוד בשנה האחרונה ,אין ספק שאנחנו נאשר את
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התקציבים האלה זה יקדם את חריש בתחומים רבים ,ויביא לקידום של העיר הרבה מעבר
למה שהיא נמצאת היום .אנחנו נתחיל במספר תחומים ,בקשה חברים .במסגרת החלטת
הממשלה אחד הדברים שהתעקשנו עליהם מאוד ,מאוד ולא הסכמנו שהחלטת הממשלה
תצא לדרך בלי לשפץ את המרקם הוותיק .זאת אומרת לא יכול להיות שתקום עיר חדשה
במדינת ישראל ,כל הבניינים יהיו חדשים ,כל המדרכות ,כל הכבישים בלי שאנחנו ניקח
את המרקם הוותיק ,את החלוצים את הוותיקים הראשונים והאזור הזה יישאר מוזנח,
לטובת זה הצלחנו לגייס כסף ייעודי ,תקציב ייעודי שישפץ את המרחב הוותיק ,את
הבניינים ,את כל הגינות הפנימיות ,את המדרכות ,כל המדרגות ,חדר המדרגות ישופץ,
ישודרג ,יותקן אינטרקום חדש בכל בניין ,הגגות יקבלו איטום מלא ,וכמובן הגדרות
יוחלפו לגדרות חדשות .אנחנו נעשה עבודה קהילתית יחד עם התושבים הוותיקים ,על מנת
לאפשר להם לבחור באיזה סוג של גינות הם רוצים .יהיו  4אופציות שיוכלו כל אחד
מהתושבים לבחור מה הם רוצים וזה יהיה להם בתוך המרקם הוותיק ובסופו של דבר
המשימה הזאת תושלם מבחינתי זה יהיה סגירת מעגל שאנחנו סוגרים את כל העיר הזאת
שתהיה חדשה גם הציבור הוותיק יקח בזה חלק ואנחנו נסגור את זה שהעיר כולה תהיה
חדשה.
גב' נאווה לב רן :גם קירות חיצוניים יהיו?
מר יצחק קשת-יו"ר :קירות חיצוניים אין מה לגעת בהם זה סך הכל משיש זה במצב טוב ,ואנחנו ניקח 8
מיליון  ₪לטובת השיפוץ של המרקם הזה.
מר אדוארד שפירו :זה כולל קוטג'ים גם?
מר יצחק קשת-יו"ר :לא כולל קוטג'ים .זה למרקם הוותיק .הקוטג'ים זה לא מרקם שצריך עזרה ,זה אחד
האזורים שיגדלו ויפרחו לבד ,ולא צריכים את העזרה כמו המרקם הוותיק ,וגם נשים שם
פ ..של הגינות וגם המדרכות דרך אגב שנה הבאה נחליף אותם .מעבר לזה כל אחד כל
קוטג' ייקח את זה על עצמו הוא לא צריך את העזרה הזאת.
מר אדוארד שפירו :אבל הצנרת מתחת לקוטג'ים.
מר יצחק קשת-יו"ר :הצנרת דרך אגב שנה הבאה מתחילים ,שבוע הבא.
מר אדוארד שפירו :יש פיצוצים מלא פיצוצים שם.
מר יצחק קשת-יו"ר :לא הפיצוצים יש דברים אחרים שצריך להחליף אותם ,אנחנו נחליף את הצנרת,
ונחליף את האבנים המשתלבות כל זה יהיה בשלב ג' בשנה הבאה .תקציב יש מסודר
וסגור .בהחלטת הממשלה  ₪ 3.300.000לטובת עיר חכמה .אחד הדברים שאנחנו
התעקשנו לא יכול להיות שתקום עיר חדשה בישראל בלי שתהיה לו תשתיות לעיר חכמה,
זה לא כל הכסף אבל זה בהחלט התחלה טובה ומצוינת ,חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות
זה פריצה של סיבים אופטיים , WIFI ,תקשוב בבתי הספר ,מצלמות בכל העיר ,שכל
העיר תהיה מרושתת ויהיה לה כל התשתיות על מנת שתהיה עיר חכמה שתהיה אחת
הערים המתקדמות בארץ ,והתקציב לטובת העניין הזה מאושר ,יאושר לעניין הזה500 .
אלף  ₪חברים ממש ברגעים אלה אנחנו כבר אישרנו תקציב של למעלה ממיליון וחצי ₪
על מנת להקים את בניין הקהילה שלנו .בית הקהילה מוקם ממש ברגעים אלה ,ליד מבנה
המועצה .אנחנו נשפץ אותו ,אנחנו נעשה שם פאב קהילתי ,נעשה שם משחקייה ודבר
נוסף שהצלחנו לגייס כסף לטובת העניין יהודיים לטובת אב יהודי שכל יזם חדש ,כל מי
שירצה לפתוח משרד ,כל מי שירצה לבוא לקחת חלק בתוך הדבר הזה יכול לבוא לעמדות
יפות חדישות ,בתוך האב הקהילתי שלנו ששם זה ימוקם ולא יצטרך ללכת למקומות
אחרים ,כל זה בתוך חריש בתוך האב הקהילתי בתקציב שיאושר הערב .חברים מה
שאנחנו הולכים לאשר אנחנו במסגרת הבניה של מוסדות החינוך שלנו אנחנו בונים פה
בקצב נדיר מוסדות ציבור וחינוך לרוב .אחד ראינו שהצלחנו גם כן במסגרת החלטת
הממשלה זה לבנות בניה חדישה ,לא בניה מיושנת אלא בניה חדשה ,זאת אומרת בניה
ירוקה ,בשביל לעשות בניה ירוקה זה יחסוך לנו הרבה כסף בעתיד אבל צריך להשקיע
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בתשתיות ,להשקיע בתשתיות האלה זה אומר כסף ייעודי לטובת מוסדות החינוך שאנחנו
נאשר הערב ,זה יחסוך אם זה בתיאורה ,אם זה בחשמל ,אם זה בחימום כל הדברים האלה
יוטמעו בילד אין בתוך הבניה שלנו של מוסדות החינוך ומוסדות החינוך שלנו יהיו  ...גם
מבחינת בניה ירוקה 2.5 .מיליון  ₪אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות הערב זה להקדים
את משרד החינוך ,אנחנו לא רוצים לחכות שיגיע תקציב לבניית מוסדות תקציב ואז אנחנו
מתקציב הזה נתחיל לתכנן ואנחנו נהייה לחוצים מבחינת זמנים ואז התכנון יראה כמו שזה
נראה מבחינת לוחות הזמנים .אנחנו מסתכלים קדימה ,אנחנו רוצים לתכנן את העיר
מבחינת מוסדות חינוך ל –  25 ,20כבר עכשיו לחשוב איזה מוסדות חינוך אנחנו רוצים,
איך אנחנו רוצים לתכנן אותם בשביל זה ,צריך תקציב ,אנחנו לא רוצים לחכות למשרד
החינוך שיביא לנו את הכסף אנחנו נייעד לכך תקציב ייעודי מקרן לעבודות פיתוח ,אנחנו
נתחיל לתכנן מהיום שיגיע הכסף ממשרד החינוך נחזיר את הכסף לקרן עבודות פיתוח,
אבל יהיה לנו ביד בסופו של דבר תכנון מיטבי למוסדות חינוך מוכן כבר בהמשך .דבר
הבא תקציב נוסף ממשרד החינוך שקיבלנו לטובת מרחבי למידה .אנחנו רוצים לשפר את
מרחבי הלמידה מחוץ לכיתות שבתי הספר ,מסדרונות יקבלו ויז'ן אחר לטובת מרחבי
הלמידה ,הילדים מסתובבים במסדרונות בהפסקות הם יוכלו גם כן ללמוד תוך כדי .כסף
נוסף תקציב נוסף  70אלף  ₪לטובת הצטיידות לשעת חירום יהיה פירוט נפרט בהמשך.
זהו .אנחנו נתחיל בישיבת המליאה ונאשר.
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  11/17מיום 4/12
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מתחיל בסדר היום באישור פרוטוקול המליאה מן המניין  11/17מיום  4/12אני
מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול הקודם .מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
עדכון שמות ועדת הקצאות
מר יצחק קשת-יו"ר :במסגרת ועדת הקצאות אנחנו רוצים לעדכן את החברים מי שנמצא בועדת הקצאות
ברישום הקודם עובדים קודמים שעבדו במסגרת המועצה והתחלפו אנחנו רוצים לעדכן את
השמות שלהם .לעדכן את מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה ולעדכן את גזבר המועצה .השמות
שלהם זה עודד סלע ,וגיל ליטו .אני מבקש ממליאת המועצה לעדכן את ועדת ההקצאות,
אני מבקש לאשר את זה.
גיל זה גזבר המועצה.
רמי אלבז:
מר יצחק קשת-יו"ר :זה גזבר המועצה יושב כל הזמן .גיל ליטו ועודד סלע מנהל אגף לתכנון לוגיסטיקה.
מעלה להצבעה מאושר פה אחד.
עדכון שכר מנכ"ל בהתאם לנוהל שכר בעלי תפקידים בחוזים אישיים.
מר יצחק קשת-יו"ר :יצא חוזר מנכ"ל של משרד הפנים שמעלה ומאפשר לעלות לכל המנכ"לים וכל
הבכירים למעשה למנכ"לים עד  100אחוז ,היום מנכ"ל מועצת חריש יושב על  95אחוז,
אני מבקש ממליאת המועצה לעלות ב 5 -אחוז נוספים את השכר ל –  100שכר מנכ"ל,
בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד הפנים ולמשרד האוצר הממונה על השכר במשרד האוצר,
ממונה על הרשויות כפי שיצא בחוזר מנכ"ל ינואר  .2018יש שאלות? אבקש ממליאת
המועצה לאשר עדכון שכר מנכ"ל בהתאם לנוהל ל –  100אחוז שכר מנכ"ל מעלה
להצבעה .מאושר פה אחד.
אישור תב"רים
מר יצחק קשת-יו"ר :אישור תב"רים  -תקציבים בלתי רגילים יש לכם את זה בנספחים .אנחנו מתחילים
בתב"ר  ,362אנחנו מאחדים למעשה תב"רים 2 ,תב"רים מאחדים מבטלים את תב"ר 362
 ,ותב"ר  387נכון אני מבין נכון גזבר המועצה .למעשה  362אנחנו מבטלים אותו?
מר גיל ליטוב  :נכון.
מר יצחק קשת-יו"ר :ומאפשרים לבצע תב"ע  .387זה כרגע פעולה חשבונית של תב"ר  362אנחנו רוצים
לאפס את התב"ר הוא עמד על תקציב של  2.8מיליון  ₪אנחנו רוצים לאפס אותו על מנת
שיישאר לנו רק תב"ר  .387יעוץ משפטי כל התב"רים ביחד או תב"ר ,תב"ר בנפרד.
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עו"ד עופר רזניק :אפשר להקריא את כל התב"רים ביחד.
מר יצחק קשת-יו"ר :אוקיי אז אני עובר אחד ,אחד אם יש שאלות לגבי התב"רים לשאול תוך כדי .תב"ר
 362הסברתי ,תב"ר  387אשכול גנים הקמת אשכול גנים ב ,203 ..סך התב"ר על סך
 ,4.834,128איחוד עם תב"ר  ,362התב"ר הקודם .מה זה  2מיליון  ₪מקרן עבודות
פיתוח?
מר גיל ליטוב  :זה היה וזה נשאר.
מר יצחק קשת-יו"ר :מה זה אומר? זה מה שהיה מקודם כבר כי עדיין לא הגיע התקציב ברגע שיגיע
התקציב אנחנו נחזיר לקרן עבודות לפיתוח .אז תב"ר  ,387סך  4.834,128איחוד עם
תב"ר  393 .362אנחנו משלימים ל –  8מיליון  ₪לטיפול במרקם הוותיק כמו שתיארתי
בהתחלה כל השיפוץ של האזור הוותיק לסך של  8מיליון  .₪תב"ר  400על סך
 ,1.800.000אנחנו מוסיפים עוד  500אלף  ₪לטובת אב עירוני במסגרת הקמה של מבנה
המועצה ,מבנה הקהילתי שאנחנו מקימים היום .שאלות? הכל ברור?  500אלף  ₪של אב
עירוני שאנחנו מקימים .אנחנו הקמנו מבנה מועצה ,מבנה קהילה סליחה ,מבנה קהילה
לטובת הקהילה פה בחריש שיהיה שם את המשחקייה ,יהיה את הפאב הקהילתי יהיה שם
עוד שם כמה וכמה אופציות שאנחנו רוצים לטובת הקהילה ,אנחנו גייסנו סכום נוסף כמו
שהסברתי בהתחלה על סך  500אלף  ₪שיהיה מיועד לטובת אב עירוני ,כל מה שתיארתי,
עם עמדות ,כל יזם חדש ,כל מי שרוצה לפתוח משרד יהיה לו את האפשרות לבוא לקחת
חלק בעמדה בתוך המבנה קהילה .דיברנו הרבה ,עכשיו הגיע תקציב ייעודי אנחנו נשלים
את התב"ר של קהילה.
מר רמי אלבז :היה איזה תב"ר במעון הישן שהיה מבנה ישן.
מר יצחק קשת-יו"ר :על זה מדובר.
מר שלומי צדרבוים  :מדובר על  500אלף  ₪נוספים בקול קורא למשרד לפיתוח גנים וזכינו בקול קורא
הזה ואנחנו ,ואנחנו מוסיפים את התקציב שקיבלנו לטובת הדבר הזה לתקציב שהיה.
מר יצחק קשת-יו"ר :מה שאישרנו תקציב זה רק לשיפוץ המבנה עכשיו אנחנו נכין את כל התוכן ואת כל
העמדות ,וכל הפסיליטיס מסביב כל מה שצריך יהיה שם בפנים .וגם דרך אגב זה גם
להפעלה שלו ,הפעלה של התכנון של כל הדבר הזה.
מר שלומי צדרבוים  :להפעלה יש תקציב נוסף שנרשם בנפרד.
מר רמי אלבז :למה לא התחלנו עד היום סתם ככה עם הסכום שהיה לנו?
מר יצחק קשת-יו"ר :התחלנו אנחנו בעבודות ,כמובן אנחנו בעבודות .טוב תקציב של אופק חדש מסגרת
אופק חדש מכניסים גם את הממ"ח לתוך אופק חדש ,תקציב על סך  35אלף  ,₪לטובת
הממ"ח .עבודות פיתוח בשכונות ותיקות זה אני לא מקריא זה חלק ממה שהקראתי קודם
לכן .את הממ"ח לא הכניסו עד היום וזה פינות ישיבה שאנחנו נפתח שם.
מר רמי אלבז :הבנתי עמדות.
מר יצחק קשת-יו"ר :תקציב נוסף אישור של תב"ר  427תשתיות לעיר חכמה על סך
 3.300.000לטובת פיתוח עיר חכמה ,אנחנו רוצים לרשת את העיר בסיבים אופטיים,
לרשת את העיר בתקשוב חכם ,לחבר לבתי הספר ,למוסדות הציבור ועוד מגוון דברים
שאנחנו יכולים לעשות לטובת עיר חכמה ,אם זה תשתיות של  WIFIעירוני ועוד דברים
נוספים שאנחנו נמצא לנכון .תב"ר  430ציוד למתנדבים על סך  30אלף  .₪תב"ר 431
מיכל מים  5קו"ב לשעת חירום על סך  35אלף  .₪תב"ר  432מיכל מים גמישים על סך
 ,11,400תקציב נוסף אתמול קיבלתי טלפון מהשרה לשוויון חברתי ,השרה גילה גמליאל
והיא בישרה אותי שקיבלנו אישור בהתאם לקול קורא לתקצוב ביחד עם מצ'ינג מאיתנו
בסך  300אלף  ,₪לישראל דיגיטלית כדי להפוך את הרשות ליותר דיגיטלית במגוון
אמצעים ,אנחנו כמובן לא חיכינו ואנחנו התקדמנו בכל הנושאים האלה מזמן ,ובוודאי זה
יאפשר לנו לפתח את הרשות עוד יותר בנושא של האמצעים הדיגיטליים .סך הכל התב"ר
 300אלף  .₪תב"ר  434עיצוב מרחבי למידה גם כן תקציב ייעודי שהצלחנו לגייס
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ממשרד החינוך לטובת עיצוב מרחבי הלמידה בבתי הספר ,מחוץ לכיתות על מנת שהם
יוכלו להסתובב במסדרונות וגם הלימוד החווייתי ילווה אותם בשעות שהם לא נמצאים
בכיתות או שיחליטו לצאת מהכיתה בשעות הרגילות .תב"ר  435תכנון מוסדות חינוך זה
תב"ר שאנחנו מוציאים אותו מקרן לעבודות פיתוח ,זה אחד המסקנות שיש לנו מה
שנעשה העבודה שנעשתה עד עכשיו שאנחנו לא רוצים לחכות לכסף שיגיע לנו ממשרד
החינוך ,אנחנו למעשה רוצים לתכנן את זה מראש ,מה שקרה עד היום חכינו לכסף
מתכננים עבדו כמעט בהתנדבות עד שהכסף הגיע ,עבדנו בזמנים לא זמנים העיקר
שהפרויקטים יצאו לדרך ,ורצנו נגד הזמן כדי לתכנן ,אנחנו חושבים על חריש ,25 ,20
רוצים לתכנן את מוסדות התכנון בתכנון הכי מתקדם שיש ,על מנת שזה יקרה צריך
תקציב ,מה לעשות התקציב הזה שיגיע למוסדות החינוך העתידיים יקח כמה שנים ,אנחנו
לא מחכים ,אנחנו מייעדים לכך תקציב תכנון ,ואנחנו נפתח ונתכנן מהיום ברגע שיגיע
הרשאה תקציבית ממשרד החינוך אנחנו נחזיר את הכסף לקרן עבודות פיתוח וככה אנחנו
הרווחנו למעשה תכנון מיטבי למוסדות החינוך .שאר התב"רים זה תוספת תקציבית לטובת
בניה ירוקה ,לכל בתי הספר בניה ירוקה כמו שתיארתי בהקדמה ,לשפר את הבינוי של
בתי הספר שישה להם בינוי .אני אקריא את זה ,שיהיה להם בינוי ירוק אם זה תיאורה אם
זה חימום ,אם זה שאר המאפיינים כדי שבתי הספר יהיו לנו חדישים יותר ממה שהם
נמצאים היום .אני אתחיל תב"ר  360השלמה תוספת על סך  307,493תוספת תב"ר
הקיים ,תב"ר  359תוספת משרד להגנת הסביבה על סך  ,192,183השלמה זה משלים את
התב"ר ל –  ,10,857,311תב"ר  358תוספת.
מר רמי אלבז :בית הספר התיכון הזה נמצא בשמינייה.
מר יצחק קשת-יו"ר :תב"ר של מה בית ספר תיכון ,לא זה מה שנמצא בצפוני ,זה לא בשמינייה .תב"ר 358
תוספת  192,183השלמה לתב"ר  ,13,746,469תב"ר  388תוספת  ,345,930סך הכל
נגיע לתקציב של  .20,648,359תב"ר  390בית ספר תיכון  36כיתות מיקום שלומי של
תב"ר  360אתה יכול להגיד לי מיקום ,מיקום של בית ספר תיכון  36כיתות.
מר שלומי צדרבוים  :יש את החינוך המיוחד פעם אחת ופעם אחת זה ...
מר יצחק קשת-יו"ר :הקודם זה חינוך מיוחד וזה 359 ,זה חינוך מיוחד ותב"ר  390זה התיכון בצפונית
בשכונת אבני חן .סך הכל  36כיתות תוספת של  ,691,860סך הכל התב"ר יעמוד על
 .33,627,885תב"ר  389תוספת של  ,345,930השלמה לתב"ר  .19,415,791סך הכל
הקראתי את כל התב"רים מבקש ממליאת המועצה לאשר את כל התב"רים שהקראתי זה
עתה .מעלה להצבעה מאושר פה אחד .ישר כוח גדול זה אחת המליאות המספקות שהבאנו
הרבה ,הרבה לטובת תושבי חריש ,וקידום חריש בכל האמצעים מגוון נושאים ואין לי ספק
שחריש תעלה על דרך המלך ותהיה אחת הערים המובילות בישראל ,אני סוגר את המליאה
תודה רבה לכולם ערב טוב.
-סוף הישיבה-
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