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פרוטוקול
יצחק קשת:

חברים ערב טוב ,יש לנו אפשר להתחיל? אני מתכבד לפתוח ישיבת המליאה
לאישור תקציב ישיבת המליאה שלא מן המניין לאישור תקציב  2018על סדר
היום אישור התקציב ולאחר מכן נעבור לישיבה הבאה לפני שנתחיל אני
רוצה רק לספר לכם קצר ,חריש ,מועצת חריש עיריית חריש למעשה
משתתפת בתחרות ארצית על נושא של קליטת תושבים בין כל הרשויות
המקומיות אנחנו כמובילים בתחום הגשנו את הבקשה לתחרות ארצית
בתחום ואנחנו ממש ככה רק מתקדמים מאוד בנושא של קליטת תושבים
ומקווים שאנחנו מה שנקרא נצלח ונעלה בתחרות לשלבים הגבוהים אני
מתחיל את ישיבת התקציב לשנת  ,2018חברים עלס דר היום ,הצגת עקרונות
התקציב ,דיון על התקציב ,הצבעה על אישור תקציב לאחר מכן אנחנו נעבור
לישיבה מן המניין ונסיים ,רוצה לעבור? בקשה .טוב חברים ,אנחנו רואים
פה למעשה מאזן תקציבי אנחנו במסגרת החלטת הממשלה דהרנו לכך שכל
ההיסטוריה של חריש שהייתה מחוברת קצין חריש כל הגירעונות כל
החובות חוסלו וכוסו במסגרת החלטת הממשלה שהבאנו לפני שנתיים
אנחנו דאגנו לכך שלא יהיו חובות לחריש למעשה כל הגירעונות כל החובות
כל מה שהיה לחריש בעבר נוקה כוסה אין שום גרעון לחריש ,אפס ,אנחנו
בלי שום חובות לא משלמים ריביות לא משלמים כלום ,כל מה שאנחנו
רוצים פועלים הלאה קדימה ,עכשיו שימו לב יש לנו בצבע הירוק הכהה זה
הוצאות צבע הירוק הבהיר זה הכנסות ומה שבכחול זה ...מה שאנחנו
מקבלים זה מהחלטת הממשלה לחריש על מנת לייצב את לייצב את הרשות
כאשר אנחנו רואים שמחברים את שניהם ביחד אנחנו מגיעים לסכום אפס
זאת אומרת שכל שנה גם בשנה הקודמת שנת  2014תקציב  2014וגם
בתקציב  2018אנחנו מאוזנים  100אחוז הכנסות לעומת הוצאות תכף אנחנו
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ניכנס לכמה הכנסות מגיע בתוך העיר וכמה הכנסות מגיעות מחוץ לעיר אז
עד עכשיו אנחנו רואים שהתקציב הקודם עמד על קרוב על  60מיליון שקלים
אנחנו בשנת התקציב הבא בשנת  2018אמורים להגיע לסדר גודל שקרוב
ל 100,000,000שקלים שימו לב לנתון המדהים ואני חושב שהוא ייחודי לו
לחריש אני לא רואה רשות אחרת כמו שיש בחריש .הכנסות כמה הוצאות
כמו שמופיע כאן בירוק הוצאות וכמה למעשה הכנסות מארנונה למגורים
הכנסות מארנונה למגורים שימו לב זה באדום וההוצאות הם בירוק לעומת
זה הפער הוא עצום בפועל הכנסות מארנונה למגורים  8אחוז מכל התקציב
של המועצה כל התקציב של ההכנסות מארנונה למגורים עומד על פחות
מעשרה אחוזים כאשר מירב המוחלט של התקציב מגיע מהשלמות חוץ
מהשלמות ממשלה במסגרת מס שדאגנו לכך בהחלטת הממשלה על מנת
להעמיד את חריש ולפתח אותה קדימה נתון מדהים.
יעקב נתניהו :הסכום הוא  80,000,000ולא ,100
יצחק קשת:

קרוב ל 100,000,000השנה,

יעקב נתניהו :אהה קרוב,
יצחק קשת:

אוקי איך בנינו את התקציב ,בסדר ,איך נעשתה פה כל העבודה ,חברים כמה
אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות לאיך שבנינו נעשתה פה עבודה
מדוקדקת של חודשים רבים במהלך כל החודשים האחרונים של כל אגפי
המועצה כל אגף ואגף נדרש להכין את כל תוכנית העבודה שלו לשנה הבאה
כל א חד הכין כול לפרטי פרטים תוכנית עבודה מקושרת תקציב כל פרויקט
נידון בצורה מדוקדקת כמה הוא נדרש כמה הוא נחוץ כמה יש תקציב
לעשות אותו או אין תקציב לעשות אותו ובמסגרת הזאת התקבלה החלטה
אם להוציא אותה לפועל או לא צריך להוציא אותה לפועל כל זה על מנת
שאנחנו נוכ ל להכניס אותה לתקציב זאת אומרת אין פרויקט שיוצא יצא
לפועל בלי שהוא מקושר בתוך התקציב אין פרויקט שלא אושר או שהוא
אושר ולא הוכנס בתוך התקציב ,ככה שהכול מקושר בצורה מלאה עבודה
נפלאה של כל המחלקות של כל האגפים על מנת לתת שירות מיטבי לתושבי
חריש וכאן מגיע להם תודה מיוחדת ישר כוח אנשים עבדו פה ימים על ימים
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עד השעות המאוחרות של הלילה יכולתם להגיע למשרדי המועצה ולראות
את האורות דולקים על כל העבודה המדוקדקת של כל המחלקות שעבדו פה
במועצה אז ככה מה אנחנו איך בונים את התקציב כל עיר נורמטיבית
מסתכלת כמה תושבים יש לה מה הצרכים שלה לפי זה היא גוזרת בחריש
אנחנו נמצאים עם עמדה מאוד מורכבת מה העמדה המורכבת של חריש
אנחנו לא יודעים כמה תושבים יש לנו אנחנו לא יודעים ,לא יודעים בכמה
תושבים הולכים להיות ,אז איך בכל זאת מקיימים תקציב הולכים לפי
הנחות יסוד אנחנו למעשה עשינו בדיקה כמה טפסי  4טפסי אכלוס הולכים
להיות בשנה הקרובה ,כן ,יש לנו תקלה?
דובר:

לא למה?

יצחק קשת:

אוקי .יש לנו כמה טפסי  ,4הולכים להיות בשנה הקרובה .אנחנו בדקנו עם
הקבלנים בדקנו עשינו ..חוזר עם משרד השיכון עשינו איזון חוזר עם וועדה
מחוזית לתכנון ובנייה מתוך זה קיבלנו כמה בסופו של דבר הולכים
להתאכלס מתוך זה גזרנו טפסי  4מתוך זה גזרנו כמה בפועל יכנסו לגור כן
לא כל טופס  4נכנסים לגור באופן מיידי אלה אנחנו לוקח סדר גודל של
שלושה חודשים עד שדירה מתאכלסת מתוך זה גזרנו כמה נפשות לכל דירה
לפי הזמנים זאת אומרת מחולק לרבעון של ראשון .רבעון שני עוד מעט אנחנו
נציג את זה ולפי זה אנחנו גזרנו את תקציב מועצת חריש לשנת  2018מתוך
זה יש נוסחה מאוד מדויקת לפני שנתונים כמה צריכים להיות תלמידים בכל
שנתון לפי כמות תושבים בכל שנתון כמה כמות תושבים כמה תלמידים
צריכים להיות מתוך זה גזרנו את בתי הספר גזרנו את הגנים איזה חלקים
של העיר יאוכלסו ומתי ,כן זה הושפע לכל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה היא
צריכה לתחזק היא צריכה לנקות היא צריכה לתת את המענה מבחינת פינוי
אשפה מבחינת ניקיון כל דבר כל אזור צריך לדעת כן זה לא אומרים טוב יש
תקציב נראה מה יהיה צריך לדעת בדיוק איזה רחובות הולכים להיות
מאוכלסים ומתי אני אראה לכם אחרי זה דוגמא ממש לפרטי פרטים לפי
פרויקטים וסכום מתוקצב לפי פרויקט על מנת לתת לו את המענה לאור צפי
העדות ...כמה בתי ספר כמה גני ילדים בסופו של דבר לא פחות מאה אחוז
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הגביה של ארנונה למגורים כמה מתוך זה בסופו של דבר גם יהיה לנו
הכנסות כן זה תנאי התקציב ...חוסר וודאות טוב למה חשוב צפי האכלוס?
תקציב מקצועי מוטעה צפי אכלוס הכנסות מדויק היערכות נכונה על ...
מוסדות חינוך מתוך זה אנחנו גוזרים חיסכון במשאבים ובכוח אדם מאפשר
שירות טוב ומותאם יותר לתושב והיערכות מיטבית למערך הקליטה שלא
פחות מזה חשוב מחריש על מנת לקלוט את כל התושבים ועוד מעט אנחנו
נראה לכמה תושבים חדשים אנחנו צופים להגיע בשנת  2018בקשה ,אנחנו
כאן עומדים מ 2017רבעון ראשון שני רבעון שלישי  2017רבעון רביעי צפי
אכלוס של מספר דירות שקיבלו טופס  4כאשר הצפי לשנת  2018אני יכול
להגיד לכם שלפי נוסחת האכלוס לשנת  2017הסטייה שלנו היא  4אחוז
בלבד .זאת אומרת רק 4אחוז מהשנה הקודמת יש לנו סטייה זאת אומרת
שכל הנוסחאות שלנו עבדו בצורה מדויקת ועל פי הנחות הייסוד האלו פעלנו
לשנת  2018כאשר אנחנו צריכים להגיע אליו כ 4000דירות ברבעון רביעי של
 ,2018כאן ניתן לראות מ 2017מספר תושבים כמות של יחידות דירות
נוספות לפי כמות של חדשים כאשר במידה וכל הדירות יאוכלסו בלי יוצא
מן הכלל עד סוף הרבעון הרביעי של  2018אנחנו צופים להגיע לסדר גודל של
 16,562תושבים כאשר אנחנו בהנחת יסוד שלנו לא יכולים להסתמך לא על
נתון נמוך ולא על הנתון הגבוה על מנת לתת עד כמה שיותר נתון מדויק ולנצל
את המושבים בצורה מדויקת אנחנו הלכנו לממוצע שנתית של 12,000
תושבים בשנת  2018ומזה גזרנו את התקציב כאשר אנחנו בתוך התקציב
פילחנו לפי רבעונים כי יש זמנים שצריך להשקיע יותר לפי הרבעון הנה
בקשה דוגמא לקחנו את נושא פינוי האשפה פה הנושא של פינוי האשפה כל
הנושא של הטמונים כל זה נגזר מגיעה משאית זה לא שהיא מפנה ככה
בצורה רגילה על כל  ...מוביל כסף על כל פינוי של כל אשפה יש לזה את
התמחור שלו ולא פחות מזה יש דבר שנקרא היטל הטמנה מדינת ישראל
היא למעשה רצתה לחסוך כמה שיותר את הנושא של האשפה ועל מנת לעודד
את זה שיהיה פסולת כמה שפחות היא שמה היתר על נושא של הטמנת
פסולת כל פסולת שמיוצרת למעשה כל קילוגרם אשפה שמיוצר אנחנו לא
חבר הקלטה ותמלול
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משלמים לא רק על הפינוי אנחנו משלמים סכומים גדולים מאוד על נושא
של הטמנה של הפסולת וכאן שימו לב זה מחולק לפי רבעונים לדוגמא לפי
אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים היום סדר גודל של  500,000שקל לא כולל
הטמנה אבל אנחנו רואים כמה גידול מספר  ..צמודי קרקע ברבעון הראשון
עוד  20טמונים לכך יש תוספת בתקציב ,רבעון שני אנחנו רוצים ,שימו לב
כאן יש עוד ...נוסף עוד כסף שאנחנו רוצים להשקיע על מנת הכנסות פינוי
אשפה החל רבעון שלישי רבעון רביעי כולל פינוי של  ...נוספות של מוסדות
ציבור וכדומה עד שאנחנו מגיעים לסכום של סדר גודל של 1,136,000לפינוי
אשפה במהלך כל  2018כאשר יש צפי לכל הרבעונים בצורה מדויקת .טוב
בואו נתחיל אנחנו נעבור ככה לפי אגפים אחד אחד וניתן ככה דגשים לגבי
כל אגף ואגף כאשר אנחנו נסיים את ההצגה ניתן יהיה לשאול את השאלות
של מנהלי אגפים ,נתחיל עם אגף תפעול ולוגיסטיקה מטרות יעדי האגף
בראש ובראשונה יעדי האגף לדאוג לכך שיהיה עיר נקייה איכותית ויפה זאת
המטרה שלנו בראש ובראשונה .מכאן הרחובות החל מהדייר הראשון ברחוב
המדיניות שלי הייתה ברורה לא לחכות לרחוב שיתאכלס ורק אז זה יכנס
לניקיון מספיק שיש לי דייר אחד כבר ברחוב אנחנו כל המחלקה נכנסת
להנקות את הרחוב לא מחכים נכנסים כל מי שצריך נכנסים עם המשאיות
נכנסים לפינוי אשפה כל הרחוב מנוקה מא' עד ת' מהדייר הראשון .ניקיון
רחובות החל מהדייר הראשון תחזוקת גינות ציבוריות כל השצפים כל
הפארקים כל הגינות שיש לנו פה בכמויות גדולות זה תחזוקה של האגף
תחזוקה מונעת על אזיקים אשפה חכמה בתוך התקציב במסגרת התוכנית
הוועדה אנחנו הולכים להכניס חיישנים לכל תכולות אשפה לפינוי על מנת
שהחיישנים האלה יתנו לנו פידביק לתוך המערכת הפנימית שלנו שלא
יסתובבו ויפנו את האשפה באופן אוטומטית יש אשפה יש חצי אשפה יש רבע
אשפה ואז חבל מאוד שהכסף ילך לאיבוד אלה שהחיישנים יתנו לנו דיווח
לתוך מערך בקרה לאיזה אשפה הגיע למקום שצריך לפנות ואז ייגשו לפנות
את האשפה גם לא יצטרכו לתת דיווח שהאשפה התמלא ואנחנו פתאום
מגיעים או שלא ידענו כל המערכת כל העיר תהיה מרושתת בחיישנים
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חכמים ויתנו לנו דיווח על כל פח אשפה למעשה כשהוא מתמלא לבוא
ולפנות אותו ,שימו לב לתקציב ,תקציב  ...ולוגיסטיקה אם שנה שעברה
עמדנו על סדר גודל של שתים נקודה שש מיליון שקלים והשנה הקרובה
צפינו לגידול של חמישה נקודה שש מיליון שקלים לתקציב

תפעול

ולוגיסטיקה עיקרי תוכנית העבודה ניתן לרחובות משרדי 1,900,000 ...שקל
פינוי  ...אשפה גושית פסולת נייר ברזל  800,000שקל מים וחשמל של כל
תאורת רחובות וכל מבנה הציבור וכדומה  1,170,000שקל החזקה וגינון של
כל הפארקים הגינון של העיר חריש  1,270,000שקל ,אגף קליטה ומשאבי
אנוש חיברנו את זה ביחד כמנהלת האגף היא גם אחראית על הקליטה וגם
על משאבי אנוש מטרות  ...קליטה מיטבית של תושבים חדשים שזה המרכז
שאנחנו נמצאים בו עכשיו ...,הקליטה והשירות בתושב גיוס עובדים חדשים
הכשרת כוח אדם איכותי במועצה פעילויות חוצות ארגון ,שימו לב מספר
העובדים שלנו מספר המבוסס על  2017עמד על  126בסך הכול העובדים שלנו
צפויים להיות בשנת  2018עומד על  204עובדים ,עכשיו מה הפילוח של עובדי
המועצה שימו לב אנחנו מגלים נתון מדהים עובדי המטה בסך הכול  31אחוז
גמלאים  10אחוז ועובדי ה ...ביחד עם מטה החינוך מגיעים ל 57אחוז מעובדי
המועצה זה חינוך זאת אומרת שמוועד העובדים של מועצת חריש הם עובדי
חינוך שזה האגף הגדול למעשה שמרכז את מירב העובדים שי שלנו במועצה
חריש כולל את כל אנשים שתומכים בחינוך כל הסייעות כל הנלווים
במוסדות החינוך ובתי הספר ובגני ילדים ביחד עם האגף ביחד אנחנו עובדים
על  59אחוז כמעט  60אחוזים זה אגף חינוך ,המחלקה לשירותים חברתיים
מטרות ויעדי המחלקה טיפול בילדים ובני נוער בסיכון אזרחים ותיקים...
שיחות פרטיות ביקורי בית סיוע לנזקקים סיוע לבעלי צרכים מיוחדים ...
מיצוי זכויות ליווי בני המשפחה והכנסה במוסדות ,אנחנו בשנה הקודמת
התקציב עמד על  3,180,800שקלים ,בשנה הקרובה אנחנו צריכים להגיע
לכמעט  5,000,000שקלים למחלקה לשירותים חברתיים ,מחלקת פנאי
וקהילה אנחנו הכנו למעשה המחלקות על מנת לתת מענה הוליסטי לכל
הגופים על מנת שכולם יעבדו בצורה מלאה ושוטפת תרבות אירועים ספורט
חבר הקלטה ותמלול
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ונוער מטרות יעדי מחלקה ,יצירת מרקם תרבותי עירוני קידום הנוער
והרחבת פעילויות הנוער קידום העבודה הקהילתית פעילויות אזרחים
ותיקים והרחבה של  ...החוגים אנחנו בשנה הקודמת התקציב עמד על
 2,855,000שקלים ובתקציב של  2018אנחנו צופים לגידול של להגיע
ל 4,774,400שקלים עיקרי הפעילויות קהילה אזרחים ותיקים אנחנו פתחנו
למעשה הקמנו את המועדון לאזרחים ותיקים התחלנו אותו כבר בשנה
הקודמת יחידת ההתנדבות קיימות פורמים ועבודה עם תושבים התקציב
עומד על סך  714,000שקלים ספורט חוקים הרצאות ואירועים אחזקה
מגרשים פעילויות בבתי ספר וציוד וכדומה כל זה עומד על  946,000שקלים
תרבות אירועי יום העצמאות יום הזיכרון יום השואה אירועי קיץ אירועי
חגים הרצאות סטנדאפ וכדומה עומד התקציב על  1,130,000נוער שמנו דגש
גדול על הנוער ,חוגים ,מנהיגות נוער ...טיולים מועדון נוער ..מרכז למידה
הכשרות לבני נוער התקציב יעמוד על  1,066,000שקלים .אגף הנדסה בשנה
שעברה אגף הנדסה עמד על תקציב לא כולל  ...חברים ותכנון וכדומה על
 1,835,000שקלים ובשנה הקרובה התקציב יגע לסך של  2,453,000שקלים.
רמי אלבז:

כמה מה השינוי?

יצחק קשת:

שינוי בסוף אני אענה על כל השאלות בסדר ,בעיקרו תכנון וכדומה אנחנו
נראה בסוף שאנחנו מגיעים לבינוי בהיקפים אדירים בחריש כל זה כמובן
מגרש תקציב,

דובר:

בשנת  2016זה היה כמעט אותו דבר זה אותו דבר,

יצחק קשת:

יש פה  ... 2017לא שינוי גדול,

דובר:

ב 2016זה היה אותו דבר.

יצחק קשת:

אוקי .אגף ביטחון  ...מחלקה ,תחושת הביטחון בקרב תושבי חריש ..
במוסדות חינוך מוכנות לשעת חירום והקמת מוקד עירוני מאויש התקציב
הקודם שנת  2017עמד על  1,000,000כמעט מיליון וחצי שקלים 1,448,000
שקלים ואנחנו צופים לגידול להגיע לתקציב של  1,800,000שקל בשנה
הקרובה רק על ביטחון שימו לב ,עיקרי פעילות אגף ביטחון הבטחת מוסדות
חינוך חברים אנחנו בכל מוסד חינוכי שמים שומר .אין מצב כזה אנחנו לא
חבר הקלטה ותמלול
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מחויבים בזה אין שום אגרת שמירה כמו שבכל עיר גובים אגרת שמירה אלה
מתוך מדיניות ..שאנחנו מגיעים לכאן תושבים חדשים ויש פה פועלים ויש
פה אתר בנייה אנחנו רוצים לתת תחושה ביטחון התושבים יוצאים לעבודה
בבוקר חוזרים אחר הצהרים הם צריכים להיות שקטים ורגועים שהילדים
שלהם בטוחים בשביל זה אנחנו שמנו שומר בכל מוסד חינוכי בכל גן ילדים
אנחנו לא מחויבים בזה בשום צורה שהיא אבל עשינו את הכול על מנת
שיהיה תחושת ביטחון לתלמידי חריש שימו לב תקציב עתק של 1,600,000
שקל רק לאבטחת מוסדות חינוך .הבטחה יישובית רכב שמסתובב  24שעות
ובערב וגם בלילה בשעות הלילה וגם בחגים וגם בשבתות ובערב יש  2שומרים
ברכב אם זה ביום ברכב  1ואם זה בערב  2שומרים כל זה אומר בנוסף
לתקציב הראשון עוד  850,000שקלים התגוננות אזרחית  205,000הגנה
מרחבית  271,000מוקד עירוני ,הקמה של המוקד וייאוש שלו בצורה מלאה
כולל מוקד רואה שצופה בכל המצלמות ועוקב אחרי כל מה שקורה בעיר
 388,000שקלים .הבטחת מוסדות חינוך שימו לב עם בשנה שעברה הוצאנו
על תקציב של אבטחת מוסדות חינוך  745,000שקלים השנה אנחנו מגיעים
לסכום עתק של כמעט  1,600,000רק על הבטחת מוסדות חינוך .אגף
אסטרטגיה תיאום ובקרה אגף שעובד מאחורי הקלעים לא תמיד יודעים מה
קורה בתוך בנייני אגף הזה אבל כל האסטרטגיה של העיר כל האסטרטגיה
של העיר חריש ל 5שנים הקרובות ל 10שנים הקרובות ל 20שנים הקרובות
מתבצע בתוך האגף הזה כן יש חברות שנשכרו לטובת העניין שעשו ניתוח
פיננסי של העיר כמה נבחר כמה עסקים מה יקרה במידה ויהיה ככה וככה
עסקים ,מה יקרה אם אנחנו מבחינת פיתוח אזורי תעסוקה כמה אזורי
תעסוקה צריך לעשות? כמה מטרים של אזורי תעסוקה צריך בשביל למצב
את העיר ולהפוך אותה לעיר ...פיננסית ועיר משגשגת שתוכל לתת שירותים
מיטביים לתושבים כל זה נעשה בתוך האגף האסטרטגיה אגף תיאום ובקרה
אהה מתוך כל התהליכים הם מציגים את זה לנו למדיניות מתוך זה
מתקבלות החלטות כאשר המטרה אחת המטרות הגדולות זה להקים אזור
תעסוקה ותעשייה מרחב וגדול לעיר חריש ופחות יחידות דיור ויותר עסקים
חבר הקלטה ותמלול
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ויותר תעשייה ומסחר על מנת שהעיר הזאת תתבסס יישום החלטת
הממשלה אחד הדברים הגדולים והכבירים ,שימו לב כמה הכנסות היו
מתושבים מארנונה לעיר 8 ,אחוזים מאיפה כל הדבר הזה הגדול הזה הגיע?
זה מגיע ממשלת ישראל זה לא מגיע סתם ככה זה לא שבאים לכאן שמים
לך כסף והולכים יש עבודה רבה וגדולה מאוד מאחורי הקלעים על מנת שכל
התקציב הזה יגיע לחריש כל קול קורא תודה רבה .ברוך אתה אדוני אלוהינו
שהכול נהיה בדברו.
דוברים:

אמן.

יצחק קשת:

יש אבני דרך יש לנו התחייבויות בפני המשרדים לעמוד באבני הדרך האלה
במידה ולא עומדים באבני הדרך האלה התקציב לא משוחרר קדימה כל
הנושא הזה יש עבודה של הצוות שיושבים מאחורי הקלעים מכינים את
הכול מגישים את כל הבקשות על מנת שכל הדבר הגדול הזה יזרום ויגיע
לחריש ואני אומר לכם אנחנו מנצלים אותו עד תום כל מה שצריך להגיע
לחריש אנחנו דואגים שהוא יגיע ,כתיבת ...החלטת הממשלה יישום החלטת
הממשלה אנחנו כבר כותבם החלטת ממשלה חדשה ופיתוח העיר חריש
והפיתוח שלה והשנים הקרובות כל נושא של עבודה יחד היא  ...בחיבור של
חריש לכביש  6קידום אזורי תעסוקה ותעשייה נושא של עיר חכמה קליטה
סוללרית שאנחנו מתכננים כבר בשנה הקרובה והטמעה תהליך ניהול
פרויקטים במועצה תהליך מדידה ובקרה ניהול פרויקטים שוטפים מכיוון
שיש לנו אין סוף פרויקטים יש לנו בתוך התהליך הזה אנחנו מבצעים על כל
התהליך בתורה אהה כדי למצות ולהפוך את זה בצורה הכי מקצועית שיש
לניהול של כל הפרויקטים בעיר ,תקציב האגף בשנה שעברה עמד על 991,000
שקלים השנה אנחנו עומדים על  1,651,000שקל באגף האסטרטגיה ותיאום
בקרה .אגף חינוך .שימו לב אנחנו צופים בשנה הקרובה לעליה דרמטית
בתושבים ובפועל יוצא מכך עלייה דרמטית למספר התלמידים בחריש אם
בחריש כמות התלמידים היה עומדת על  1330ילדים לא כולל מעונות או
ילדים מתחת לגיל  3אלה רק מעל גיל  ,3בשנת  2018אנחנו צופים להגיע
לסכום של קרוב ל 3,200תלמידים בשנת  2018זה אומר גידול של 238
חבר הקלטה ותמלול
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אחוזים תלמידים בחריש  ...במערכת היא עצומה זה אומר שצריך לערוך
מבחינת מוסדות חינוך מבחינת בתי ספר גני ילדים סיעוד גננות מורים כל
המערך הענק הזה בתוך מועצת חריש הוא כבר קרה לא מחכים לרגע האחרון
כבר מתחילת השנה התקיימו דיונים רבים על מנת להאירך לשנה הקרובה
גיוסים גדולים כבר לבנות את זה בצורה המיטבית להכין תוכניות גדולות
על מנת שנקלוט את כל התלמידים האלה בצורה מיטבית וטובה לתוך חריש
שימו לב תקציב חינוך שלנו אם בשנת  2016הוא עמד על  8,000,000שקלים
בשנת  2017הגענו ל 15,000,000ושימו לב שבשנת  2018אנחנו מכפילים את
התקציב ומגיעים לסכום של  30,000,000שקלים רק על חינוך בחריש שימו
לב כמה תלמידים זה מביא אותנו לנתון מדהים בכל קנה מידה ארצי שאין
לו אח ורע לדוגמא במקומות אחרים כמו שיש בחריש שימו לב אנחנו לקחנו
את התקציב שאנחנו משקיעים בתלמידים אני לא מדבר על תקציב השוטף
שמגיע ממשרד החינוך של מורים של גננות של מנהלים אני לא מדבר על
תקציב של משכורות שמגיע לעובדים שמה אני מדבר על תקציב ישיר של
מועצת חריש משקיעה בכל תלמיד מגיל גן עד הבית ספר תקציב ישיר של
תוכניות תוכניות פדגוגיות תוכניות חברתיות תוכניות רגשיות כל הסייעות
שאנחנו נותנים קיר עודף אז תשימו לב אם ניכנס לזה אנחנו נותנים הרבה
מעבר לתקן שהוא מאפשר משרד החינוך על מנת שכל התלמידים יקלטו
בצורה מיטבית עם כל הקשיים שמגיעים לעיר חדשה אנחנו משקיעים סכומי
עתק עצומים ואנחנו מגיעים לנתון המדהים של כל תלמיד בחריש אנחנו
משקיעים סכום בקירות  13,000שקל בשנה ואם ניקח ערים חזקות
ומבוססות כמו מודיעין שוהם וחדרה אנחנו עוברים אותם בהפרש ניכר זה
לשנה הקרובה אני מקווה שנזכה לזה עוד שנים רבות אבל זה מה שהולך
להיות בשנה הקרובה וזה נתון מדהים בטוח והצלחה גדולה אני חושב
מבחינת מועצת חריש להוביל את התקציב שכל כולו מושקע בחינוך.
פרויקטים בחינוך .מי שמוביל ועוזר לנו לקדם את כל הפרויקטים בחינוך
בראש ובראשונה המכון לחינוך הדמוקרטי שנכנס לכל המסגרות מגן ועד
בית ספר מנחה פורמאלי בלתי פורמאלי על מנת לבנות את כל המערכת
חבר הקלטה ותמלול
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במורה מיטבית ופדגוגית (לא ברור) לנצל פה את העיר החדשה פה בחריש
על מנת שיהיה פה את הפדגוגיה הכי מתקדמת שיש ,מרכז למידה יש אחרי
צהרים מי שלא יודע יש מרכז למידה בחריש כל תלמיד שרוצה להגיע כל
תלמיד שמתקשה יכול להגיע למרכז ולקבל עזר בשיעורי עזר בסכום שווה
לכל נפש ,אני מבקש לשמור על השקט ולהיות מרוכזים .פרויקטים ויוזמות
חינוכיות איפה ציינתי אותם חברתיות פדגוגיות ורגשיות תוכנית שלבים
ייעוץ חינוכי תוסיף תוספת של  25אחוז סייעות מעבר לתקן לגנים ולמוסדות
החינוך הסעות ומופעי תרבות תוספת מאבטחים מעל התקינה ,שירות
פסיכולוגי מי שלא יודע יש לנו שיעור פסיכולוגי חינוכי בחריש בתוך
הפרויקטים של השירות הפסיכולוגי גם כן השקעה מהגבוהים בארץ ,יש פה
תוכניות רבות על כל ילד וילד כדי שיקבלו פה מענה רגשי וכדומה על מנת
להביא את הילד לצורה הנורמטיבית ביותר אם זה כדור גש מסלול חדש,
אהה וכדומה תרפיות ובתי ספר חדשים גנים חדשים מעונות וכל זה הם
נכנסים יש פסיכולוגית שנכנסת לכל מוסד חינוכי יש לו משרד פסיכולוגיות
והם מלויים את כל מערכת החינוך לסיכום תקציב ...החינוך בראש
ובראשונה החינוך בראש (לא ברור) הטמעת מערכות מקצועיות מתקדמות
ברשות עבודה מבוססת הוצאות נתונים מדידה ומעכב מתן מענה מקצועי
מלא ומדויק לצורכי התושב מה (לא ברור) הבינוי שלנו לשנת 2019 2018
ככה על קצה המזלג שנבין את ההיקפים שימו לב נתונים מדינים שאנחנו
בונים בהיקף שאין לו אח ורע .כמה אנחנו בונים פה בחריש ,שימו לב ,אהה
רק ב 2018אנחנו סיימנו אשכול (לא ברור) בית ספר יסודי  16כיתות ומגרש,
הכול במהלך  2018בינוי נוסף בית ספר יסודי ב (לא ברור) בית ספר יסודי
(לא ברור) באוגוסט  19אשכולות גנית רואים פה  4אשכולות גנים בכל
מתחם לפי המגרשים אלה תמונות של הדמיה בלבד .כל זה הולך להיות
בזמן הקרוב עוד בינוי של שכונות  ...כל זה בשכונה החדשה ,זה בשכונה
החדשה( ,לא ברור) בית ספר תיכון בית ספר יסודי עוד בית ספר יסודי שימו
לב לנתונים אם ב 2017יש פה כאן נתונים של משרד השיכון וגם נתונים של
מועצת חריש בצהוב הנתונים של בינוי של משרד השיכון ובאדום הנתונים
חבר הקלטה ותמלול
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של הבינוי של מועצת חריש אם ב 2017אנחנו עמדנו על  750,000,000שקל
אנחנו עומדים ב 2018על סדר גודל ענק...
דובר:

זה ,75

יצחק קשת:

 75,000,000מיליון ובשנת  2018אנחנו עומדים בסדר גודל של 120,000,000
שקל בינוי של מועצת חריש בלבד לכל ההיקפים בעיקר חינוך ו2019
 100,000,000כאשר יש לנו בצהוב את ההפרשים של כמה משרד השיכון
וכמה מועצת חריש כמה אנחנו בונים כאן בהיקפים אדירים שעוקפים אץ
משרד השיכון פי שלושה מהנתון שהיה עד עכשיו,

יעקב נתניהו :זה תושבה לכל אלה שאומרים שהמועצה לא בונה כלום והכול בונה משרד
הבינוי,
יצחק קשת:

רגע שאלות רגע אני רוצה לסיים ונעבור ל ...אהה טוב זהו בקצרה ,אני רוצה
להגיד תודה רבה באמנת תודה ישר כוח לכל העובדים המסורים יש פה
מועצת חריש נבחרת ואני גאה בכך שיש פה נבחרת של מנהלים של עובדי
מקצוע מלמעלה עד למטה שפשוט במסירות נפש מוצאים את נפשם על מנת
שיהיה פה טוב בחריש על מנת שיהיה לתושבים ..אם רוצים יותר מכל
שהציבור פה יהיה מרוצה ויקבל מענה מלא והם עבדו פה בצורה מלאה
בחודשים הקרובים על מנת שנגיע לתקציב מאוזן נכון עם תוכניות רחבות
היקף פרויקטים מפה עד להודעה חדשה אנחנו לא מתנהלים כמו רשות ענייה
או מסכנה אני אומר לכם את זה בגאווה חריש כאחת עיריות כמו עיר חזקה
שנותנת שירותים מהגבוהים בארץ וראיתם פה את הנתונים כמה יש פה
השקעה כל תושב ולכם מגיע תודה לכל עובדי המחלקות עובדי המועצה לכל
חברי המועצה שהיו שותפים מלאים לכתיבת התקציב הזה וכמובן כל הדבר
הזה אבל משרד הפנים שבסופו של דבר נענה לבקשות שלנו על מנת לאשר
לנו וכמובן ש (לא ברור) אישור סופי של התקציב ,אני סוגר את החלק הזה
ואנחנו הולכים לדון בתקציב תודה רבה .טוב חברים כל אחד קיבל את
התקציב עשרה ימים מראש כל אחד היה לו את הזמן להגיש בקשות
ולהשפיע על התקציב כל אחד לפי ראות עיניו מה שהוא חושב לנכון שלפי
מדיניות שהוא מאמין בה על מנת לקבל על מנת להטמיע לתוך התקציב את
חבר הקלטה ותמלול
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האני מאמין שלו בצורה מיטבית כל זה הוכנס לתוך סעיפים התקציב עשינו
גם בישיבת הנהלה עברנו על הכול לפני כן אם יש הערות מוזמנים בקשה אם
יש שאלות זה הזמן הגזבר אנשי המקצוע פה לרשותכם ואנחנו עכשיו נדון
אם יש דברים שצריכים להוסיף אני מבין שיש סעיפים קטנים שצריך לשנות
מעבר לתקציב הקודם שצריך לציין אותם נכון?
לריסה מישייב:אני יכולה לשאול?
יצחק קשת:

כן.

לריסה מישייב:אני חושבת שמשהו אחד פה חסר,
יצחק קשת:

בקשה,

לריסה מישייב:מלגות לסטודנטים,
יצחק קשת:

אוקי,

נאווה לב רן :לריסה מה שאלת?
יצחק קשת:

מלגות לסטודנטים,

לריסה מישייב:מלגות...
נאווה לב רן :אהה אוקי,
יעקב נתניהו :אז הנושא הזה נבדק אנחנו בגלל שאנחנו רשות שהיא מה שנקרא אין לה
מקורות משלה אלה נסמכת על שולחן הממשלה לפי החוק רשות כזאת לא
יכולה לתת מלגות,
יצחק קשת:

בגלל שאנחנו לצורך העניין זה לא הכנסות שלנו אלה הממשלה מתקצבת את
זה אבל אנחנו יכולים לתת שירות לתושב משהו מעבר לזה שהוא לא מה
שנקרא חיוני או הכרחי אז זה משרד הפנים לצורך העניין לא מאשר לתת
מלגות למה שחיוני לצורך העניין

לריסה מישייב:אפשר איכשהו לקבל מלגות?
עופר רזניק:

אפשר להעביר הרבה דברים

נאווה לב רן :השאלה אם הם יאשרו
עופר רזניק:

אבל זה כמובן תלוי אם יאשרו כמו שיצחק אמר בגלל שאנחנו בעד הנסיבות
שלנו וזה תלוי גם בסדר העדיפויות.

נאווה לב רן :אפשר לבקש,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

אההה

יצחק קשת:

כן?

רמי אלבז:

שאלה מופנת לגזבר,

יצחק קשת:

רק שנייה לפני שאתה ממשיך רמי יש לנו כמה דברים מאז מה שחולק
סעיפים וצריך לעדכן במסגרת מה שחולק בנוסף (מדברים יחד) יש דף של
עדכון התקציב ,זה מופיע בתוך ה ...בדף האחרון בנספח האחרון בתקציב,
שימו לב יש שמה ציוד למדידה בהתאם ...הנדסה תקציב היערכות פתיחת
שנת הלימודים וחטיבת בינים כן ,תקציב ...מזכירת חטיבת ביניים אבטחת
חטיבת בינים ,אז כל זה מאז התקציב שהתחלנו אנחנו רוצים לפתוח חטיבת
בינים לשנה הבאה כל זה דורש עדכון התקציב אהה גם ציוד לחטיבת
הביניים חשמל לחטיבת הביניים מים לחטיבת הביניים כל הסייעים האלו
נ ...יש ד ף אחרון בנספח ,בקלסר ,אנחנו מאז ש ...אנחנו החלטנו לצאת
לפתיחה של חטיבת בינים זה רק מאיתנו אחוז נוספת בתקציב כל זה נכנס
בתוך התקציב זה השינויים בתקציב על מנת שנוכל אהה לתת את המענה
לחטיבת הביניים שאנחנו רוצים לפתוח ,כן לחטיבת הביניים  ...חילוני,
(מדברים יחד) חוץ מציוד המדידה כל הסייעים שנוספו זה בגלל פיתחה של
חטיבת בינים נוספת .אהה שכר העבודה בית שכר עבודה מזכירות חטיבת
בינים וכדומה בסדר כל זה וכדומה כל הסייעים שהוספו בתקציב ,אוקי רמי
בקשה,

נאווה לב רן :האבטחה פה היא כאילו ...
יצחק קשת:

לא האבטחה היא רק תוספת  29,000שקלים,

נאווה לב רן :אהה הבנתי
יצחק קשת:

לא...

נאווה לב רן :כן כן,
יצחק קשת:

בסוף זה המצטבר ,שימו לב השני בש"ח זה התוספת,

רמי אלבז:

בסך הכול עבודה טובה יש רק מספר שאלות פתוחות,

יצחק קשת:

כן?

חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

ר.ש

אהה היה טוב שמכיוון שכוח אדם (לא ברור) של כוח אדם (לא ברור) אז
אמרתי את זה גם ליעקב בישיבה היה טוב אם היינו מקבלים מספרים של
כל אגף של מי הם מכוח אדם ב ...מכיוון שתרגום מספר תקציב הוא גלובלי
של שכר אז מן הסתם טוב (לא ברור) זה אומר מי בכל אגף כמה מספרים יש
ראינו את זה באחוזים כאן במצגת,

יצחק קשת:

כן,

רמי אלבז:

מה (לא ברור) כוח אדם שנמצא בכל אגף ואגף ואני חושב שזה גם יכול אהה
לנו לעזור לנו למקומות מסוימים חשיבה מאומצת ונכונה ביחד אני רואה
למשל הנפגעים העיקרים בכוח אדם זה מה ...מתוך הזה זה (לא ברור) אני
אשמח מאוד לקבל תשובות (לא ברור) חסר מינוס,

יעקב נתניהו :טוב אז ככה לגבי נושא של אגף שפע אגף שפע הוא בעצם היום אגף מבחינת
(לא ברור) מטה הכי גדול במועצה אהה בזמן האחרון נוסף לאגף שפע גם
אנשי אחזקה גם מה שנקרא כל העולם של פקחים יש לנו פקחים שנותנים
דוחות נעשתה עבודה גדולה ככה שהוא גם קיבל אגף שפע קיבל גם תקן
ממשרד הפנים גם על מנהל מחלקת גינון שאנחנו כרגע במכרז באוויר וגם על
מנהל מחלקה של תפעול ולוגיסטיקה שאנחנו במכרז באוויר אז ככה ש...
רמי אלבז:

כמה עובדים יהיו?

יעקב נתניהו 12 :עובדים באגף ,עכשיו מה שחשוב להגיד מי שמחליט על תקנים של
המועצה המקומית זה לא המועצה המקומית מי שמחליט על תקנים זה
משרד הפנים ולא הרשות המקומית ומשרד הפנים הוא זה שאנחנו באים
אליו עם בקשות ויש דברים שהוא מאשר ויש דברים שהוא לא מאשר יש פה
גם באגף חינוך בקשות שלא אושרו ולא מעט לדוגמא אגף חינוך ביקש סתם
אני אתן דוגמא הוא ביקש נחציות משרד לעוד רכזת גנים כי הגנים מוכפלים
מ 24ל 48ולא אושר יש פה לא מעט דברים אצל מרלן בקהילה שלא אושרו
זאת אומרת מי שמאשר או לא מאשר זה משרד הפנים ולא הרשות
המקומית אהה בכל מה שקשור בנושא של אגף דת אנחנו ביקשנו עוד כוח
אדם לאגף דת ונענינו בשלילה( ,מדברים יחד) גלית כמה יש לנו כאן ב...
גלית:

יש לנו  3בלניות ו (לא ברור)
חבר הקלטה ותמלול
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יעקב נתניהו 3 :בלניות ו (לא ברור) אנחנו ביקשנו עוד לא קיבלנו אישור לגבי בלניות נאמר
לנו שברגע שיפתחו עוד מקוואות או כאלו דברים לפי הצורך יאשרו ולגבי
מה שנקרא עובדי,
רמי אלבז:

...למנהל,

יעקב נתניהו :כרגע אנחנו בתוך התקן אבל בכל מה שקשור בעובדי המטה ביקשנו עוד כוח
אדם ונענינו בשלילה,
רמי אלבז:

מה הסיבה אמרו לכם?

יעקב נתניהו :סיבה שזה צריך להביא מקורות תקציבים אחרים זה כן בתעדוף זה לא
בת עדוף תסתדרו עם מה שיש לכם תביאו קבלנים חיצונים יש כל מיני
ל דוגמא לאגף חינוך שלא נתנו אז הם אומרים לדוגמא אתם האגף היחיד
שיש לו גם מנהל אגף דת וגם מנהל מחלקת דת אהה סליחה מנהלת מחלקת
חינוך וגם ראש אגף חינוך אז  ...שמנהל מחלקה יעשה גם גנים זאת אומרת
משרד הפנים מאוד קנאי לכסף כל התקציב הזה שעבר עבר כמעט  12דיונים
בין  10ל 12דיונים במשרד הפנים כל דיון זה דיון מרתוני של איזה  3/4שעות
שיושבים שם דבר דבר פירוט פירוט משרה משרה נדרשנו להוכיח בצורה
מאוד ברורה למה צריך את כוח אדם הזה הבאנו תועלות הסברנו מה לא
יהיה לא יהיה אם לא יהיה את הכוח אדם הזה בחלק מהדברים לדעתי ברוב
הד ברים נענינו בחיוב בחלק מהדברים לצערי נענינו בשלילה,
רמי אלבז:

בתקציב מה שאני ראיתי זה סכום מינורי לחלוטין בדת

יצחק קשת:

לגבי דת אנחנו כמו שאמר המנכל אנחנו נגיש בקשה ל ..נענינו בשלילה כרגע
זה בדיון נוסף מקווים שבימים הבאים יתנו לנו אישורים לדברים האלה
נכון לעכשיו אין לנו אישור לזה הבקשה שלנו מפורשת יושבת במשרד הפנים
להרחיב את האגף

יעקב נתניהו :טוב אני אגיד לכם עוד דבר שהוא מאוד חשוב לדעת שלדוגמא גם באגף
הנדסה שרואים לכאורה שאגף הנדסה יחסית ונשאלה פה שאלה למה אגף
הנדסה יחסית הוא יותר קטן מ ...אחרים צריך להבין שאנחנו באנו עם
דרישות כאלה מה שקורה זה שמשרד הפנים אומר חלק מהדברים הוא
מעביר לתברים אתה רוצה עכשיו לעשות לא יודע מה היערכות שיפוצים
חבר הקלטה ותמלול
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אתה רוצה לעשות דברים תביא לי תבר הם לא רוצים הכיוון שלהם הוא לא
להוציא הרבה כסף מהתקציב השוטף אלה בנושאים כמו הנדסה בנושאים
כמו בפרויקטים בדת וכאלה דברים הם אומרים תביא לי תבר מסודר אני
אאשר לך תבר תתקדם ,זאת אומרת לא תמיד התקציב משקף את הפעולה
של האגף לפעמים חלק מה אנחנו מעבירים לתברים,
רמי אלבז:

זה שיטה אתה אומר? ככה זה מנוהל בדרך כלל,

יעקב נתניהו 95 :אחוז מהוצאות של הרשות הם מהתקציב השוטף ,פשוט בגלל שאנחנו
מה שנקרא בתוכנית עיצוב מצד אחד ומצד שני גם אנחנו כרשות וגם משרד
הפנים רוצים לשמור חלק מהכסף חלק מה 22מיליון אחרי  2019לדוגמא
תסתכל עכשיו ברייה אסטרטגית בראייה אסטרטגית אתה לא יודע מתי יהיו
בחירות כלליות במדינה אם הבחירות יהיו ב 2019אין לך וועדת כספים אין
לך ממשלה אין לך כלום עכשיו ב 2019מסתיימת החלטת הממשלה אם אתה
לא תחסוך עכשיו כסף כדי שחלק מהכסף יספיק גם ל 2020אתה עלול
למצוא את עצמך במצב של בחירות כלליות והרשות עלולה להיות משותקת
לכן אנחנו כל שקל שאנחנו יכולים לחסוך אנחנו שומרים אותו בצד לטובת
שנת  2020כי לדעתנו בשנה הזו תתייצב ממשלה אחרת ואז נוכל לבוא עם
עדכונים ועם עוד דברים שהרשות הזו צריכה,
רמי אלבז:

יעקב אבל האגף הזה הוא מקבל את ה ...לא בתקציב של (לא ברור)

יעקב נתניהו :על איזה אגף אתה מדבר?
רמי אלבז:

זה ,מה שאני...

יעקב נתניהו( :לא ברור) נעשינו לעשות עבודה במשרד הפנים נענינו בשלילה ,יצחק יש לו
את החוטים שלו את האנשים שלו ואת הקשרים שלו כרגע כל הנושא של
האגף הזה נמצא מחדש בדיון מחדש במשרד הפנים ואני מקווה שבשבועות
הקרובים יאשרו דברים נוספים כרגע ,עוד פעם תראה המטרה שלנו זה
להביא כמה שיותר לתושבים אין לנו מטרה לקחת  ...אומרים לך שמע קח
מאתים אלף שקל...לא לא עזוב אנחנו מוותרים על זה ,זה לא העניין ,מה
שאושר אושר אחרי בחינה מדוקדקת אנחנו ביקשנו הרבה יותר זה מה
שמשרד הפנים מאשר,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

ר.ש

יש משהו שהמחלקה עצמה (לא ברור) מענה

יעקב נתניהו :תראה השאלה היא מה המענה ,עכשיו אהה ממונה צריך לתת פתרון לדוגמא
למקוואות ,אז אתם אישרתם תבר של מקווה והוא נותן פתרון באמצעות
תבר זאת אומרת פרויקטים שמעבר לשוטף יענו על ידי תברים כאשר כל
המגמה היא לתת שירות לתושבים
רמי אלבז:

אוקי,

רחמים ידיגרוב:לגבי המצ גת ...מה בונים מה לא בונים במועצה לא אמרת שלא בונים ,גני
ילדים בתי ספר זה חובה אין מה לעשות אני תמיד הייתי מדגיש על עובדות
הציבור מה יש עוד נגיד אהה בלתי פורמאלי יש מתנסים יש אולמי ספורט
אני אמרתי דיברתי קודם שיש לנו מתנס אחד של פייס ,אנחנו כבר עם כמות
ילדים שצריכים את החוגים (לא ברור) עוד מעט אנחנו מגיעים השנה הזאת
כפול הילדים שהם גם צריכים לקבל את השירות שלא אנחנו נמצא את
עצמנו שאין לא יהיה מקום לחוגים,
(מדברים יחד)
רחמים ידיגרוב:עכשיו כשעשינו את הסיור במתנס החדש שהובטח שעד שנת הלימודים
הקרובה בהתחלה המתנס יפתח יעבוד יהיה מוכן לא רק שיפתח ל...
יצחק קשת:

יפעל זה מה שאתה...

רחמים ידיגרוב:כן זה כמו שאני תמיד מדגיש באגף החינוך שנת הלימודים זה לא מתחיל
באוקטובר או נובמבר זה מתחיל בראשון לספטמבר ואותו דבר חוגים וזה
והכול צריך להתחיל משנת הלימודים זה לגבי מוסדות ציבור...
יעקב נתניהו :ב 2018בהנחיית ראש המועצה אנחנו תעדפנו את כל הנושא של מבנה קהילה
שיחנך בחודש חודש וחצי הקרובים שזה פה במקום הזה וייתן מענה יש שם
גם הר  ...כמעט מיליון שקל ל (לא ברור) מקצועי שיאפשר לעסקים של
תושבים מה שנקרא (לא ברור) ולא מהבית ,אנחנו וזה מה שראיתם פה
במצגת במהלך  2019יבנו כאן מוסדות ציבור בסדר גודל של 43,000,000
שקל,
(מדברים יחד)

חבר הקלטה ותמלול
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יצחק קשת:

ר.ש

קודם כל לגבי המתנס מי ששומע מתנס חושב שזה מבנה קטן מדובר ב (לא
ברור) של  1500מטר מרובע יש שם אולמות לסטודיו לחוגים למלאכה יש
שמה תיאטרון התיאטרון הראשון שלנו בחריש נבנה מעל  200מקומות
אפשר לעשות שם הצגה אפשר לעשות שם סרטים לעשות כמו שמכינים
סרטים התיאטרון בחריש אנחנו מקווים בקיץ הקרוב לפתוח אותו לחנוך
אותו בא לעשות שמה את כל הכנסים לעשות מבנה חדש יש שמה מתחם ענק
כל זה הולך להיות בקיץ הקרוב אנחנו אישרנו הקמה של אולמות ספורט יש
לנו כמה אולמות ספורט גם במליאה הבאה אנחנו יכולים ...עוד אולם ספורט
שהולך לקום בחריש כמובן מבנה הקהילתי ואנחנו בתכנון לקנטרי קלאב
תכנון מלא לקנטרי קלאב שיהיה לא לשנה הקרובה אלה לשנה שאחריה
כאשר אנחנו מתחילים אותה בצורה מודלרית נתחיל עם בריכה ולאחר מכן
שאר הדברים וכבר אנחנו מדברים על תכנון של היכל התרבות בחריש,

נאווה לב רן :אבל עשינו סיור ראינו את הכול
יצחק קשת:

נכון,

נאווה לב רן :מה לא ברור,
יצחק קשת:

נכון,

(מדברים יחד)
יעקב נתניהו :נאווה מה שמאוד חשוב אנחנו גם עשינו על זה עבודה גם בהדמיות וגם
בכאלה דברים העיר הזאת זקוקה למוסדות ציבור נעשה פה עבודה מטורפת
של גיוסי כספים דרך אגב היינו יכולים להיות חודשים שלושה קדימה בלוז
אם היינו מוציאים את כל הארבעים מיליון האלה מקרן הפיתוח נעשתה פה
עבודה להביא כסף מגורמים אחרים בעיקר ממשרד הבינוי ולכן יש פה מצד
אחד אחריות כלפי התושבים שיקבלו את מה שמגיע להם מצד שני אחריות
תקציבית לא להכניס את היד לקופה שלנו ולנסות להביא כסף מבחוץ ובגדול
מה שנעשה כאן ב 2018ו 2019זה תקווה גדולה ,תקווה גדולה כי תהיה פה
סיפרייה ויהיה פה קאנטרי ויהיה פה אולמות ספורט ויהיה פה מבנה קהילה
ויהיה פה כל הדברים מגרשי ממ ...ועוד דברים שגייסנו הכול יהיה פה ב2019
ואנחנו כרגע בעבודה של הדמיות על כל הדברים האלה ,עבודה של הדמיות
חבר הקלטה ותמלול
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זה עבודה בעצם תמחיש לכולנו את הדברים שיהיו פה במהלך  2018ו2019
זה הדברים גדולים מאוד אני ....
רמי אלבז:

שאלה לגזבר,

רחמים ידיגרוב:אני עוד לא סיימתי סליחה ,עברתי כאן בתקציב של הניקיון יש לנו
שהמועצה היא משכירה את זה ,את משאית של מטאטא נכון זה לא
(מדברים יחד) אהה זה עלות שלו די גדול,
יצחק קשת:

(לא ברור) בתוך הרכב ומשתמש,

יעקב נתניהו :זה גם הרכב וגם הנהג,
רחמים ידיגרוב1,600,000:
יעקב נתניהו :לא זה כל הניקיון הרכב זה חלק מזה,
רמחים:

כמה עלות של רק הרכב? נגיד עם הנהג חודשי לחודש לשנתי ,כי אני שואל
אותך אתה איש מקצוע לא כדאי לרכוש ל...מועצה ת הרכב שיהיה שלנו לא
להזכיר ולשלם,

יצחק קשת:

יש יתרונות ויש חסרונות,

רחמים ידיגרוב:לא בודי מה,
יצחק קשת:

תראה נחנו נגיד לכם בוא אנחנו כל השיטה שלנו במועצת חריש אנחנו למדנו
אני מאז שנכנסתי לתפקיד הלכתי ללמוד במקומות אחרים יש כל מיני
שיטות יש עיריות שמחזיקים מאות ואלפי עובדים עיריות גדולות אלפים של
עובדים ויש לזה את היתרונות ויש לזה גם את החסרונות ויש היום שיטה
שקצת יותר מתקדמת זה אומר להחזיק רק מטה אנחנו מחזיקים רק
מנהלים לצורך העניין ואת כל השירותים אנחנו קונים מבחוץ אז אתה
לפעמים משלם יותר על כל מוצר אבל אתה זוכה לקבל איכול והיתרון
מבחינתי העיקרי כל דבר שאתה לא מרוצה ממנו אתה יכול להחליף אותו
מי שנותן שירות טוב נשאר והפעולה היא מאוד קלה מאוד פשוטה ברגע
שאתה מתחיל להכניס לדברים בלדים לתוך המערכת היכולת שלך
והגמישות שלך היא מאוד קטנה ,מאוד קטנה יש דברים שאתה יכול לחסוך
אבל זה החיסכון ...זה הרבה כסף זה הרבה משאבים של תחזוק של המהלך,
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רחמים ידיגרוב:אני לא סתם שואל ,אני שאלתי אותו זה הרבה כסף אולי עדיף כי לרשות
למחלקה (לא ברור) כי זה אתה לא לוקח 30 20פועלים לניקיון זה משאית
אחת היא משתמשת בכל העיר,
יצחק קשת:

כן אבל היא יכולה יכול להיות שאתה תשקיע המון כסף דרך אגב רק בל...
שתים רק לתחזק את זה אם זה מתקלקל זה באחריות שלך,

רחמים ידיגרוב:אבל הקבלן שאתה משלם הוא גם מתחזק וגם משלם,
יצחק קשת:

זה אחריות שלו,

נאווה לב רן :רגע רגע כמה עולה אוטו כזה אתה יודע רחמים?  900,000שקל אוטו כזה
ואוטו פח אשפה  750,000שקל,
רחמים ידיגרוב:אני שואל אותו,
(מדברים יחד)
יצחק קשת:

יש עוד משהו?

רמי אלבז:

שאלה לגבי המאזן מדובר על מאזן יש פה כ 20אחוז פער בין מה שאנחנו
כמועצה נותנים לבין גיוס כספים (לא ברור) השאלה איך זה בא לידי ביטוי
האם זה תיאורטית או וירטואלית האם הדבר הזה הוכנס הכספי ממשלה
נמצאים ואנחנו מצביעים על כספי ממשלה שכבר נמצאים בתוך המערכת
מאזנת ,או שאנחנו נשענים על

יעקב נתניהו :אז אני אסביר מה שבעם קורה זה במסגרת תוכנית העיצוב אנחנו מקבלים
סכום של כסף דרך אגב רק בשביל לסבר לכן את האוזן הכסף המאושר
לרשות המקומית בשנה הזו זה  34,000,000ואנחנו משתמשים רק
ב 19,000,000זאת אומרת יש פה חיסכון של  15,000,000שקל
רמי אלבז:

והוא כבר מגולם בתקציב?

יעקב נתניהו :הוא כבר מגולם ,מה שאנחנו מקבלים במסגרת ההסכם שלנו ממשרד האוצר
ממשרד הפנים אנחנו מקבלים כל רבעון את הכסף קדימה,
רמי אלבז:

זה כסף שנמצא?

יעקב נתניהו :אתה מקבל כל רבעון את הכסף קדימה ,הכסף נמצא כרגע במשרד הפנים
אתה כל רבעון מקבל את הכסף קדימה זאת אומרת בינואר אתה מקבל 3
חודשים קדימה כדי שתמיד יהיה לך כסף להתגלגל,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

ר.ש

אוקי ,ודבר נוסף שלא דובר עליו זה שאלה אולי לגזבר יש כאן סעיף פירוט
הוצאות לגבי הלוואות ומימון כל מיני עמלות להלוואות

גיל ליטוב:

לא לא הלוואות אין הלוואות לרשות המקומית,

רמי אלבז:

אז מה זה יש פה ככה עמלות והוצאות בנקאיות זה נמצא ב...

(מדברים יחד)
רמי אלבז:

עכשיו אם אני מסתכל על  2016אנחנו היינו  520,000מסגרת תקציב של 2017
זה  209הביצוע הצפוי זה  183יש פה קפיצה דרמטית  1,715,000מה קרה?

גיל ליטוב:

כן אגיד לך מתוך ה 1,715,000מיליון וחצי שקל יש לנו הדבר שנקרא קרן
עמלות פיתוח ,קרן עצלות פיתוח זה כספים שאנחנו משקיעים אותם בדרך
כלל בעכבות ...ממשלתיות על פי הנהלים זה כספים שאסור לנו לגעת בהם
לה אם המליאה מאפשרת להשתמש בהם לצורך פיתוח,

רמי אלבז:

כמה כסף יש שם?

גיל ליטוב:

יש שמה בערך  60,000,000שקל ,עכשיו הקרן הזו צוברת ריבית אני מחויב
לרשום את זה כהוצאה והכנסה פעם אחת הכנסה כשיש את הריבית את
הרווחים זאת אומרת ופעם אחת תוצאה אני מחזיר את זה לקרן אסור לי
גם לגעת בפירוט של זה ,זה ניפוח חשבונית אבל הכסף בפועל,

רמי אלבז:

אבל מיליון וחצי זה במסגרת תקציב של הוצאות,

גיל ליטוב:

נכון וגם ב (מדברים יחד)

(מדברים יחד)
גיל ליטוב:

אתה תראה את זה בעמוד  7על הכנסות יש ריבית על קרן עמלות פיתוח
מיליון וחצי שקל וגם בהוצאות וגם בהכנסות אני מחויב לרשום את זה
כחשבונאי להעביר את זה דרך התקציב...

נאווה לב רן :אתה לא יכול להשתמש בריבית שקיבלת אתה צריך להחזיר את זה לאותו
מקום,
רמי אלבז:

כן,

(מדברים יחד)
יצחק קשת:

אדוארד אתה רוצה להגיד משהו?
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אדוארד שפירא:קודם כל אני רוצה לברך על התקציב יש כמה דברים מאוד עקרוניים כולל
הנוער השקעה בנוער תקציב שהוא גם אמור להיות לתנועות הנוער וגם ...אני
מברך על התקציב הזה ,איפה יעקב במקרה שאנחנו הולכים על הצפי הגבוה
זאת אומרת אנחנו לקחנו ממוצע של  12,000אם בסוף אנחנו מקבלים
 16,000תושבים,
יעקב נתניהו :מאיזה בחינה גבוה?
אדוארד שפירא:אני אומר מבחינת צפי תושבים אנחנו הלכנו על ממוצע של 12,000
יעקב נתניהו :תלוי למה תלוי באיזה צורך לחינוך לארנונה?
אדוארד שפירא:אתה יודע מה בוא נדבר ברמת ההוצאות ,רמת ההוצאות מה קורה אם
אנחנו היום...
יעקב נתניהו :תראה ברמת ההוצאות זה פחות אקוטי מכיוון שאם יש לך אלף תושבים
יותר או אלף תושבים פחות זה לא כל כך משנה את רמת הניקיון ברחובות,
אדוארד שפירא:אבל חינוך זה כן משנה,יעקב נתניהו :אז החינוך זה גם כיתות...
דוברת:

אם נכנסים (לא ברור) אני לא צריכה עוד מזכירה אם זה מגיע למצב...

אדוארד שפירא:לא אז אני שואל אם אנחנו גידול בין  12ל 16זה גידול משמעותי שהוא
ברור ...איך אנחנו השאלה אם אנחנו יודעים מתוך התקציב הזה גם בצפי
יותר גבוה ממה שכרע תהיה סטייה של  4אחוז בוא נגיד סטייה תחזיות
הרבה יותר אופטימיות ממה שצפינו ויש לנו אכלוס מדהים,
גיל ליטוב:

אין לנו ברירה בגלל זה אנחנו עושים עדכון חצי שנתי בגלל המקום המיוחד
הזה הדינמיות עדכון חצי שנתי,יצחק קשת:

אתה רואה אנחנו הולכים

לפי הנחות יסוד של התקציב שכמו שהוצגנו בהתחלת השנה במידה ואנחנו
יווכח שאנחנו צריכים לעשות עדכון תקציב אמו שעשינו בשנים הקודמות
אנחנו נעשה,
קובץ  2של ההקלטה
יצחק קשת:

אז אני אקריא את החלק האחרון אנחנו המליאה מאשרת בזאת תקציב
לשנת  2018כולל הנספח הצעה לשינוים תקציבים נלווים לשינוי משרד
הפנים הכולל פה הצעה למלגות ולספורטאים מצטיינים ולכל מה שקשור
לאגף דת מה שאושר בימים הקרובים מול משרד הפנים נכון לעכשיו זה עומד
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על סך של  99,950,000בסדר ,תקציב ,נבקש ממליאת המועצה לאשר את
תקציב לשנת  2018מעלה להצבעה ,כולם ,מאושר פה אחד בשעה טובה
ומוצלת לכל תושבי חריש והעיר חריש קדימה יש לנו תקציב לשנת ,2018
אני רוצה להגיד תודה אישית אמרתי לכולם אני רוצה גם להגיד תודה
אישית לכל מי שלקח פה חלק ולכל העבודה הנמרצת של כל החודשים
האחרונים אני מודה ליעקב ולנתניהו המנכל לגזבר המועצה לגיל לכל יושבי
ההנהלה למבקר ליועץ המשפטי אני מודה באופן אישי אני מנסה למנות פה
את כולם אני לא יודע אני מנהל פה לפחות את האנשים לשלי קרן לגלית
אבישי למורדי בן שמעון לישראל בן ישראל ,ל (לא ברור) .ל(לא ברור)
אהרונסון( ,מדברים יחד) מי עוד יש ,לשלמה אפרטי תודה רבה על העזרה
לצוות שלי בתוך המועצה בתוך הלשכה ליוחאי ,לנועה ,לגלית לליטל לכל מי
שבאמת עזרו לנו פה בכל הימים האחרונים וכמובן לכל חברי המועצה
היקרים ,היקרים ,בשותפות מלאה והצלחה כל הצלחת העיר הזאת בכל
השנים האחרונות שהיו שותפים מלאים ונתנו יד ותרמו רבות להצלחה של
העיר הזאת יש לכם יד ואתם שותפים מלאים להצלחה הזאת ,בעיר הזאת
לא יכלה לגדול ולהתפתח בלי אנשים בלי שותפים נאמנים אמיתיים עניינים,
שהם רוצים את טובת העיר ועל זה מגיע ישר כוח .תודה רבה .רק נשאר
לאשר את הפרוטוקול של המליאה הקודמת .של המליאה של ...לא מן
המניין רק נשאר לאשר יש פרוטוקול,
(מדברים יחד)
יצחק קשת:

רק אני מבקש מחברי המועצה לאשר את הפרוטוקול של מליאה קודמת
שלא מן המניין הקודמת מעלה להצבעה ,זאת פרוטוקול לאשור? לריסה?
רחמים? מאושר פה אחד .אני שמח לסגור את המליאה שלא מן המניין
הפסקה קטנה ואנחנו פותחים מליאה חדשה מן המניין לא ללכת.

 -תום הישיבה -
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