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מועצה מקומית חריש
ישיבת מליאה מן המניין מספר 4/18
התקיימה בתאריך  25.04.2018י' באייר תשע"ח

נוכחים:
מר יצחק קשת

-

ראש המועצה

מר שלמה קליין

-

חבר מועצה

מר רחמים ידיגרוב

-

חבר מועצה

גב' נאווה לב רן

-

חברת מועצה

מר אדוארד שפירא

-

חבר מועצה

מר רמי אלבז

-

חבר מועצה

מוזמנים:
מר עבד בקלי

-

מבקר העירייה

מר עופר רזניק

-

יועמש העירייה

מר יעקב נתניהו

-

מנכ"ל המועצה

מר עודד סלע

-

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

שלומי צדרבוים -מנהל אגף תיאום ובקרה
שלמה אפרתי -ע .מנכ"ל
רותם מליחי – מנהלת רכש
דן בן שטרית -מנהל לשכת ראש המועצה
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  3-18מיום 4/3/18
 .2אישור נוהל שימוש במתקנים פתוחים
 .3אישור הגדלת ההסכם עם מנהל גינון
 .4אישור הגדלת הסכם עם חברת מיתר (שוהר)
 .5אישור חברי וועדות חובה
 .6אישור מנהל לשכת ראש המועצה
 .7התקשרות עם חברת סלקום
 .8הודעה על סיום תפקיד הגזבר בתאריך 15/5/18
 .9מינוי ממלא מקום גזבר המועצה מיום 16/5/18
 .10מינוי מורשה חתימה של המועצה מיום 16/5/18
 .11מינוי ממונה על הגביה של המועצה מיום 16/5/18
 .12מינוי בורר למחלוקות כספיות עם מועצה אזורית מנשה
 .13אישור תברים
 .14העלאת נושא של הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב50%
 .15הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב50%
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פרוטוקול
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  3/18מיום 4/3/18
יצחק קשת:

אני מתכוון לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מספר  4/18על סדר יום מספר
נושאים .נושא ראשון אישור מליאה מן המניין מספר  3/18מיום 4/3/18
אבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול ,נעלה להצבעה ,אישור
הפרוטוקול מאושר פה אחד .אנחנו עוברים לנושא הבא,

סעיף  - 2אישור נוהל שימוש במתקנים פתוחים
יצחק קשת:

אישור נוהל שימוש במתקן פתוח שצפים אני מבקש ממנכ"ל המועצה מר
יעקב נתניהו לתת הסבר ,בקשה יעקב,

יעקב נתניהו :אנחנו בתקופה אחרונה עדים למצב שבו מגיעים פועלים ועושים מנגלים
בשצפים במהלך אחרי צהרים,
רחמים ידיגרוב:סליחה מר יעקב,
יעקב נתניהו :כן?
רחמים ידיגרוב:יש לי בקשה ,לא ידוע אם פועל תושב או תייר,
יעקב נתניהו :מקבל .אנחנו רוצים באזור הפארקים שלנו בהתאם למדיניות ובהתאם
לחוק העזר שהמליאה הזאת אישרה אנחנו רוצים לשים בפארקים העירונים
שילוט שבעצם אומר מה כתוב בחוקי עזר שלנו שאסור לעשות ,אין לעשות
להעביר שטח בשטח הפאר אנחנו עדים לפגיעה בדשא חי ,אנחנו עדים
לפגיעה בדשא סינטטי וכמובן סיכון בטיחותי לילדים וכולה ,כדי להציב את
השלטים האלה בכניסה וביציאה מהפארקים ,עופר רזניק היועמ"ש של
המועצה אמר שאנחנו צריכים לאשר נוהל ,שהנוהל לא רק מדבר על האם
מותר או אסור אלה נוהל מנסה להסדיר מה מחויב תושב שרוצה לעשות יום
הולדת בפארק ציבורי וכן על זה הדרך .אנחנו מבקשים לאשר את הנוהל כדי
שמיד אחרי הנוהל נוכל לצאת להצבת שילוט בתוך הפארקים בהתאם
למדיניות שאתם קבעתם .עופר אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
רמי אלבז:

התוכן של השילוט לדעתי צריך גם לציין במה אכיפה יש ראיתי ב ,זה גם
מדבר בעד עצמו יש שילוט בנושא הכלבים ,אם אכיפה עם דברים מאוד
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ברורים לגבי קנס כזה או אחר כשזה עלול להוביל ,אני חושב שאם זה לא
יהיה ,יהיה  ...שלט שאומר ש בפארקים לא יהיה את האפשרות אז עדיין
לא...
רחמים ידיגרוב:אתה מדבר על תוכן,
רמי אלבז:

בפארקים לא תהיה את האפשרות ש,

רחמים ידיגרוב:אבל אנחנו מדברים על ה,
עודד סלע:

אנחנו יושבים פה מדברים מכיוון שלא היה יכולת אכיפה כיוון שלא היה
שילוט ,ברגע שיהיה שילוט אנחנו נוכל ל,

(מדברים יחד)
רמי אלבז:

ברגע שתהיה שילוט תהיה אכיפה כי אנשים שעושים את זה אומרים מה
אתם רוצים לא כתוב שאסור,

(מדברים יחד)
עופר רזניק:

אני רק אציין במסגרת הדברים שהמליאה הזאת נותנת ביטוי זה בעצם אחד
הדברים המהותיים לפי דעתי ,כי זה בעצם אפשר להגיד בפועל החוקים
במרכאות של המועצה ,ראשי המליאה מכתיבה לתושבים .ויש הרבה כאלה,
זאת אומרת שעוד אפשר לעשות ,חלק מהחוקים במרכאות חלק מהתנאים
מהנהלים באים חוקי עזר שלנו ,חלק באים מחוקי המדינה למשל שעות
מנוחה וכאלה ,וחלק מלא בחוקים חלק הם נהלים שאתם המליאה יכולים
להחליט עליהם כחלק מהסמכות שלכם כמליאה על שעושה נהלים עורכת
נהלים קובעת נהלים על שטחים פתוחים של בחריש ,סתם לצורך העניין
לעניין כמו למשל ריקודים אבל זה לא קיים בחוק מסוים אין חוק שאומר
אסור לרקוד דיג'י וכאלה דברים .אבל כאן אתם באים בעתם לידי ביטוי
דברים שלא נמצאים בחקיקה אבל אתם כמליאה יכולים לעשות את זה
אתם יכולים לאשר את זה כי זה מה שנראה לכם נכון .מבחינת השימוש
בשטחים שלנו.

רמי אלבז:

נקבע בכל הסעיפים שקשורים לאכיפה נקבע מנגנון נקבע גובה קנס נקבעו
הדברים?

עופר רזניק:

זה מאוד תלוי ב,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

יש את החוק עזר ויש את החוק הזה,

עופר רזניק:

מה זה אומר ,אנחנו יכולים לקנוס דרך אגב בדברים חשובים שהם בחוקי
עזר והם בחוקים של מדינת ישראל ,חוקי מדינת ישראל ,אבל אנחנו לא
יכולים לקנוס בנהלים שאנחנו הכנסנו כאן .כי זה בעצם קנס הוא הולך לפי
חוק מהבחינה הזאת אבל,

רמי אלבז:

לא הבנתי,

עופר רזניק:

למשל לצורך העניין חל איסור להכניס בעלי חיים סוס פוני וחמורים
וכדומה ,לא תמצא את זה בחוק בסדר מבחינה הזאת ,למרות שזה דרך אגב
יכול להיות שאני טועה יכול להיות שזה כן קיים בחוק הסביבה שלנו איכות
הסביבה .אבל סתם לצורך העניין,

רחמים ידיגרוב:מה הוא אמר סוס פוני?
עופר רזניק:

חיות התכוונתי .לצורך העניין בואו נראה ,הכנסת כלי רכב ,חל איסור
הכנסת כלי רכב מהבחינה הזאת זה לא משהו שתמצא מבחינת החוק אבל
אין ספק שזה נוהל הגיוני לחלוטין ,ואתם מוסמכים לעשות את זה ,מבחינת
אכיפה שמישהו נכנס עם כלי רכב אתה לא יכול לקנוס אותו בסדר ,אתה
יכול דרך אגב לקרוא למשטרה והם יכולים לעשות דברים ,אבל אתה כן יכול
להורות ולהוציא החוצה אם לא יצא החוצה אז כמובן שאתה יכול אנחנו
קוראים למשטרה או מה שצריכים לעשות .יש דברים שהם בסמכות של
המועצה כמו הרבה דברים ויש דברים שהם פחות.

רמי אלבז:

אני חושב שאנחנו יכולים לבנות מסלול של אכיפה תבדוק את זה

עופר רזניק:

לגבי רכב אם למשל לצורך העניין כשנעשה את חוק העזר של העמדת רכב
וחנייתו אז אנחנו נכניס את ה,

רמי אלבז:

יש סעיפים בחוקי העזר יש סעיפים שמדברים על אכיפה ,העניין הוא שצריך
לבנות מנגנון,

עופר רזניק:

לרוב יש דרך אגב .לרוב יש אכיפה ולרוב יש פתרון חוקי עזר שלנו אני מדבר
רק על סעיפים שהם מה שנקרא נהלים של יוצאי חוק של מחוץ למסגרת
החוק בעצם שאתם מאשרים כרגע כי זה מה שנכון לעשות בשטחים שלנו,
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ודרך אגב אני חושב שאם נחשוב על זה מבחינת ההנהלה כאן אנחנו נוכל
להגיע גם למנגנון אכיפה,
רמי אלבז:

אני חושב שזה צריך לבוא ביחד ,בגלל זה אני מדבר על תוכן .אם זה רק שלט
שמסדיר ואומר שבמקום הזה קיים חוק עזר עירוני  ....זה למודעות לא
מעבר לזה,

עופר רזניק:

זה קיים בהרבה בכל הארץ מבחינה הזאת ,אין שלט שיכול לכסות את,

רמי אלבז:

צריך להכניס שיהיה כתוב שיינתן קנס וזה נכון הדברים שעושים שאפשר
לעשות עליהם קנס,

עופר רזניק:

הדברים החשובים כאן לצורך העניין ,הדברים המהותיים אז יש מנגנון
אכיפה זה אני יכול להגיד,

רמי אלבז:

מה זה דברים מהותיים?

עופר רזניק:

הדברים החשובים ,לצורך העניין לגבי עסקים ,בסדר .אני הולך איתך עכשיו
לפי הסדר ניקיון איסוף אשפה ,ציוד שמגיע זה גם אותו דבר אפשר להגיד
שזה גם סוג של מטרד אשפה וכולה שעות המנוחה אותו דבר אירועי בר
מצווה יש לנו ברית וכולה יש לנו לפי רישוי עסקים שלנו ,הכנסת בעלי חיים
אני לא בטוח אבל אני גם חושב שזה באיכות הסביבה שלנו אז אם זה
באיכות הסביבה אז אנחנו יכולים לקנוס את זה,

עודד סלע:

זה באיכות הסביבה,

עופר רזניק:

זה באיכות הסביבה אז אנחנו יכולים לקנוס את זה .עודד התרת כלבים
אתה זוכר?

עודד סלע:

זה משהו שרק איגוד הרים הווטרינרי שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה וברגע
שאנחנו ,אנחנו המנגנון שלנו ברגע שאנחנו רואים שתושב מסתובב עם כלב
שהוא לא חרוג אז אנחנו פשוט מעירים לו ומבקשים זה אכיפה שאנחנו
יכולים לעשות אין לנו סמכות לתת דוח ואם אנחנו נותנים דוח אנחנו יכולים
לקחת פרטים ולתת לאיגוד ערים ואיגוד ערים יוציאו את הדוח ,זאת אומרת
יש לנו מנגנון אכיפה על שוטטות,

רמי אלבז:

אתם עובדים עם...

עודד סלע:

כמובן,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

יכולים לעזור לכם בבנייה של המנגנון הזה?

עודד סלע:

אנחנו עובדים איתם בשיתוף מלא.

רמי אלבז:

יש ,תראו יש לא עיר אחת ולא שתים ולא שלושה שאני ראיתי שמה מנגנון
מאוד מאוד מסודר מאוד מסודר והשילוט מאוד ברור לגבי קנס ויש אכיפה
עירונית זה צריך זה רק יגדיל את החוסן שלנו ואת החוזק שלנו לא רק,

יעקב נתניהו :זו הסיבה שאנחנו מביאים את זה ....
רמי אלבז:

לא את החוקי עזר כבר אישרנו אני מדבר על לקדם את זה ,אני ,זה מאוד
מבורך אני מברך א זה,

יעקב נתניהו :אבל זה הסיבה כי אם אתה רוצה לאכוף אתה צריך לשים שלט אתה לא יכול
להגיד לתושב יש חוק עזר אין בעיה אבל לא כתוב שאסור ,כאילו תכתוב
שאסור ואז נוכל לאכוף.
עודד סלע:

בואו נגיד ככה זאת הפרצה שהתושב גילה שזה לא רשום בשלט ואז הוא יכול
ל,

רמי אלבז:

אני מברך על זה ,באמת אני מברך על הדבר הזה שזה מגיע ככה לשולחן אבל
אני חושב שתתנו חשיבה נוספת לגבי המנגנון הזה זה נקי מנגנון מאוד ברור
לגבי אכיפה,

עופר רזניק:

בסדר,

רחמים ידיגרוב:יש לי גם משהו,
עופר רזניק:

כן,

רחמים ידיגרוב:משהו להגיד כי מבקשים לציין גם ב ,שאם אנחנו עושים איסור על פריסת
מנגנון במתקנים בזמן הקרוב כי כמה שיותר ,לכן כמה מתקנים שאפשר
לעשות את ה (לא ברור)
עופר רזניק:

יש מקומות שאי אשפר לעשות,

רחמים ידיגרוב:כן,
נאווה לב רן :אזור אסור ואזור היתר בקיצור,
רמי אלבז:

אז דובר אז רחמים העלה את זה לפני  3שנים ב ,אני זוכר שהוא היחידי ככה
שנלחם ממועצות זוכר ככה,

רחמים ידיגרוב:כן אני ידעתי שזה יקרה,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

דיברת על מקום מוסדר

רחמים ידיגרוב:ידעתי שזה יקרה,
רמי אלבז:

היה,

רחמים ידיגרוב:פשוט אמרנו אי אפשר להסיר צריך להכין את ה...
(מדברים יחד)
שלמה:

סיכמנו שרחמים יהיה נציג המליאה יעשה סיור עם עודד ועם שלמה ויקבעו
בדיוק את המקומות ומה צריך להיות שם,

רמי אלבז:

להכשיר איזה פארק,

יצחק קשת:

טוב אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את שימוש מתקנים פתוחים ברחבי
המועצה .מעלה להצבעה אושר פה אחד .עוברים לנושא הבא,

סעיף  3אישור הגדלת הסכם עם מנהל גינון
יצחק קשת:

אישור הגדלת הסכם עם מנהל גינון אבקש ממנהל המנכל המועצה בבקשה.

יעקב נתניהו :טוב אנחנו במסגרת התהליך שבו מבנים שצפים ואנחנו בתהליך של הקבלה
שלהם מידי הקבלנו בעצם אנחנו היינו בקשר עם משרד הפנים וביקשנו מנהל
מ חלקת גינון ,משרד הפנים שאל למה אתם צריכים מנהל מחלקת גינון אז
אמרנו בשביל תהליך קבלת השצפים ,משרד הבינוי אמר טוב סליחה משרד
הפנים אמר אין בעיה אבל אנחנו לא המקור התקציבי תמצאו מקור תקציבי
אחר ,היה ..דברים ממשרד הבינוי בין משרד הבינוי לביון משרד הפנים מי
צר יך לממן את כוח אדם הזה .משרד הפנים אמר משרד הבינוי משרד הבינוי
אמר שמרד הפנים ,בינתיים אנחנו מה שנקרא צריכים להחזיק את הגינות
ברחבי חריש מה שסיכמנו עם משרד הבינוי היה שהם יתנו לנו אישור
תקציבי בשביל להביא בנאדם זמני עד שנסגור את המתווה הסופי,
רמי אלבז:

מי זה הם?

יעקב נתניהו :משרד הבינוי ,עד שנסגור עם משרד הפנים את המתווה הסופי באמת קיבלנו
אישור והתחלנו לעבוד עם בחור בשם ארז צוריאל כאשר כל הזמן משרד
הבינוי אומר מה קורה עם הסגירה הסופית מפגישה שהייתה ביחד עם מנהל
המחוז של משרד הפנים ועם מנהלת המחוז של משרד הבינוי הוסכם שאנחנו
מת קציב תחזוקה תשתיות נצא לנוהל משקל להביא לפה חברת פיקוח
חבר הקלטה ותמלול
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שחברת פיקוח מה שהיא תעשה היא תפקח על תהליך קבלת השצפים ופנינו
למשקל עבור הדבר הזה המשקל אמרו אי אפשר לעשות את זה ,למה אי
אפשר לעשות את זה כי משקל יודעים לעבוד רק בהיקף של אחוזים
מפרויקט הם לא יודעים לעבוד מהיקף שוטף ולכן גם זה ירד כשזה ירד
ואנחנו גם  ,צריכים להבין תוך כדי זה שזה יורד אז כל פעם התהליך לוקח
עוד שבוע עוד שבועיים וכל פעם אנחנו מול משרד הבינוי צריך אישור לעוד
חודש ועוד חודש והזמן עובר בערך באזור פברואר החשב המלווה שלנו דני
אדלר אמר זה לא הגיוני שמשרד הפנים לא נותן לכם מנהל מחלקת גינון
ואמר אני אעשה על זה עבודה באמת דני עשה על זה עבודה וקיבלנו פייה
ממשרד הפנים שאושר לנו מנהל מחלקת גינון ,אמרנו סבבה מעולה ,עדכנו
את משרד הבינוי שאושר מנהל מחלקת גינון ותוך חודש אנחנו כבר עושים
את התהליך ואז משרד הפנים לא נתן לנו את הנחיצות כי הוא אמר שבו
תכניסו את זה לתקציב עוד שבוע שבועיים יאושרו התקציב ניתן לכם כבר
לצאת למכרז מה שקרה זה שהתקציב אושר רק במרץ ומיד אחרי שאושר
אנחנו יצאנו למכרז המכרז כרגע באוויר הוא אמור להיסגר אמור להיות
וועדת מכרזים בגדול מה שקורה שחשבנו שייגמר באזור פברואר הולך
להיגמר כנראה רק בסוף חודש הבא כי גם עד שיבחר מישהו מבין האנשים
שיצאו למכרז עד שהוא יעזוב את מקום העבודה שלו תכלס אנחנו לא יכולים
להישאר יום אחד בלי מישהו שמובי את הגינון ואנחנו מעריכים שבאזור סוף
מאי אמצע יוני יכנס הבנאדם קיבלנו אישור ממשרד הבינוי להמשיך
להעסיק את ארז צוריאל תחת העבודה שאנחנו במכרז וזה אמור להיסגר רק
מה כן בגלל שהארכה הזאת קוראת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם נתבקשנו
על ידי דני אבר חשב המלווה להביא את הארכה הנוספת הזאת בפני מליאת
המועצה .בסדר לעדכן את מליאת המועצה שאנחנו נמצאים כרגע בתהליך
של מכרז מסודר וברגע שיזכה מישהו אנחנו בעצם נכניס אותו כעובד מועצה
וניפרד מארז צוריאל לשלום ,ונעבוד בצורה מסודרת כמו שכל עירייה עובדת
וזה הבקשה שלנו ממליאת המועצה לאשר את זה ,הבקשה היא מבחינתי
לפחות היא לאשר את זה למרות שאני חושב שזה יהיה קודם אבל לאשר את
חבר הקלטה ותמלול
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זה עקרונית עד סוף יוני כדי שאם יהיו עיכובים כאלה ואחרים אז לא נצטרך
לבוא אליכם עוד פעם מתוך הנחה שבסוף יוני אנחנו נהיה בתהליך שהעובד
שלנו יכנס לפעילות חשוב מאוד להבין שבחריש יש לא מעט גינות ציבוריות
שצריך לטפל בהם לטובת תושבי חריש ואין לנו כוח אדם שיעשה את זה
למעט ארז ועכשיו כמובן שיסתיים המכרז אז נוכל להעסיק בנאדם שלנו.
רמי אלבז:

אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש ההסכם הזה ההסכמים בהארכות
היו ללא התייעצות עם המועצה ולא הצבעת המליאה אני אומר חד משמעית
לכל חבר כאן במליאה הארכה של המליאה מה התחדש יום יומיים מזה
שאנחנו צריכים היום חברי מליאה לאשר את זה ,אחד זה שאלה שכולם
צריכים לתת את הדעת עליה והדבר השני מה שאני חושש ממנו זה שאני לא
צריך באמת את התוקף של המליאה כדי להאריך והיה וכל התקופה של 4
שנים האלו היו הסכמים עם ארז ולא נשאו תחת ...של המליאה ותחת אישור
של המליאה הזאת יש פה איזה סימן שאלה גדול על עניין הזה של הרצון
לגייס להסכים ולאשר את הדבר הזה ואני אומר מוכיח חד משמעית ואני
אומר שיהיה אחריות לכל אחד מחברי המליאה כאן לחשוב טוב טוב טוב
אם אנחנו בכלל צריכים לדון על הנושא הזה אם בכלל נדון ואם אנחנו
צריכים להסכים לדבר הזה אני רק רוצה השאלה מופנית אליך בהקשר הזה
יעקב זה למה אנחנו צריכים עכשיו לאשר הסכם כזה מה זאת אומרת היו
הסכמים והיו הארכות שנעשו מתחת לעין הבוחנת שלנו ...ארז צוריאל...
תוקף של אחריות שלנו לגבי ההסכם הזה אני אומר חד משמעית,

יעקב נתניהו :אני אענה שנייה ,אני אענה בצורה מסודרת קודם כל אין פה שום דבר שנעשה
מאחורי הקלעים אין פה שום דבר שנעשה בצורה שאתה אולי...
רמי אלבז:

לא לא לא פקפקתי אני אומר בעבר...

יעקב נתניהו :אז אני אסביר למה,
רמי אלבז:

אין בעיה תמשיכו את ההסכם,

יעקב נתניהו :אז אני אסביר לך למה,
רמי אלבז:

אתם בחרתם לעשות הסכם יחד עם ארז צוריאל תמשיכו את זה תאריכו את
זה ,למה אנחנו צריכים את המליאה להצביע על הדבר הזה?
חבר הקלטה ותמלול
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יעקב נתניהו :אני אענה זה מאוד פשוט .לפי חוקי מדינת ישראל  25אחוז המועצה מסוגלת
להחליט בעצמה ,בסדר מעל  25אחוז צריך אישור מליאה .בגלל העבודה
שהחודשים הנוספים האלה חורגים מה 25אחוז ,אנחנו מגיעים למליאת
המועצה ומבקשים לטובת תושבי חריש ולטובת העבודה שתושבי חריש
יוכלו לקבל שירות ונוכל להחזיק את הגינות שקיימות פה ונוכל לקבל גינות
בצורה שתחסוך מאות אלפי שקלים למועצה בעתיד לאשר את זה,
רמי אלבז:

תאשר את זה בשתי פעימות ,אתם יכולים להיות יצירתים תאשר את זה
פעם אחת  12אחוז ועוד פעם ב 12אחוז

יעקב נתניהו :רמי אפשר להיות יצירתי בכל דבר,
רמי אלבז:

לא ,אבל הייתה יצירתיות בהקשר של ההסכם,

יעקב נתניהו :הייתה יצירתיות רמי,
רמי אלבז:

ההסכמים נעשו במטה המקצועי ההסכמים נעשו בחלק שלא...

יעקב נתניהו :עופר אתה רוצה להסביר את המניע החוק?
עופר רזניק:

אני אגיד לך ,אני לא כל כך מבין בהתנגדות למרות שאני מכבד מה שהוא
אומר אבל אני לא כל כך מבין,

רמי אלבז:

זה לא התנגדות אני אומר לא צריך לעלות את זה בכלל,

עופר רזניק:

שנייה ,המליאה מסומכת להרחיב הסכמים למקסימום של  50אחוז .אף
אחד לא מוסמך לעשות את זה רק מליאה מוסמכת לעשות את זה .יש
מקרים שצריך לעשות את זה ,אין מה לעשות במיוחד עכשיו אני לא חושב
שאתם צריכים לשאול ,השאלה הראשונה שצריכים לשאול האם זה עולה
על  50אחוז וכאן בעצם מראים לכם את החישובים שזה מגיע ל 50אחוזים
אז בעצם אתם נמצאים בסמכות שלכם השאלה השנייה שאתם צריכים
לשאול את עצמכם זה מה עושים אחר כך ,עכשיו כתוב לכן כאן שיש תאריך
מכרז ,אז אני חושב שכל השאלות בסך הכול נענות .אז מה אני לא מבין מה
השאלה מה,

חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

במשך ה 3שנים  4שנים

רחמים ידיגרוב:לא  3שנים
רמי אלבז:

 3שנים,

רחמים ידיגרוב:לא לא לא 3שנים שנתיים,
רמי אלבז:

שנתיים,

עופר רזניק:

עכשיו צריך את הסמכות שלכם והסמכות שלכם חשובה .בשביל זה אתם
קיימים לעשות את הדברים האלה,

רמי אלבז:

אבל אני אומר שוב אפשר להאריך איתו הסכמים על פי הסכם הראשוני,

(מדברים יחד)
רמי אלבז:

תפתחו לנו את ההסכמים איפה ההסכם? על איזה בסיס זה נשען?

עופר רזניק:

אז אני אומר לך ,ההתקשרות הראשונה הייתה המכרז,

רמי אלבז:

ו אז תביאו את החומר,

עופר רזניק:

עשו הרחבה בסמכות של המועצה עכשיו צריך את ההרחבה עד המכרז
בסמכות שלכם רוצים את הסמכות שלכם לעניין הזה .ואני לא רואה בזה רע
להיפך זה כתוב בחוק חלק בעצם מהתפקידים שלכם זה הרחבות הסכמים
עד  50אחוזים מעל  25אחוזים ועד  50אחוז מ,

יצחק קשת:

אני לא מבין את השאלה מה אתה רוצה שלא ישאלו אותך ...אז שואלים
אותך,

רמי אלבז:

לא אנחנו סומכים עליכם,

יצחק קשת:

אז מה מה השאלה?

רמי אלבז:

אנחנו סומכים עליכם,

יצחק קשת:

אז מה השאלה?

רמי אלבז:

עד עכשיו הארכתם את ההסכמים

עופר רזניק:

אי אפשר להאריך רק אתם יכולים להאריך,

רמי אלבז:

אז רגע בסדר ,אתה יכול לאשר אתה יכול לאשר איתו הסכם שמתחת ל50
אחוז אז תעשה את ההסכם הזה,

(מדברים יחד)
חבר הקלטה ותמלול
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עודד סלע:

רמי שתבין היה הסכם של  100אחוז בוצע ,היה אורכה של  25אחוז
שבמסגרת חוקית של המועצה התקבלה,

עופר רזניק:

וזו הסמכות

עודד סלע:

וזו הסמכות,

עופר רזניק:

וכאן זהו נגמר הסיפור שלנו,

עודד סלע:

לאורכה נוספת של עד  50אחזו נדרשת החלטה מליאה ופה היא עכשיו עולה,

עופר רזניק:

עכשיו אנחנו פונים אליך .מבקשים ממך בסדר ,אומרים לך תקשיב יש כאן
בעיה יש כאן איזה עניין יש כאן הסבירו לך את הנסיבות יש מכרז בדרך...

(מדברים יחד)
יעקב נתניהו :מה שמבקשים ממך זה להרחיב( ,מדברים יחד) הבקשה היא פשוטה אנחנו
נמצאים בתהליך שעוד חודש וחצי אמור להגיע לפה בנאדם המועצה עשתה
הכול שיבוא עובד שלה שלא נצטרך לעבוד עם מישהו חיצוני ,זה לא נכון זה
חוסך לנו כסף אנחנו מעדיפים עובדים שלנו זה מה שרצינו .התהליך הזה
התעכב בגלל אישור התקציב .אם לא לא היינו פה בכלל כי לפי הדברים
הראשונים לא היינו צריכים בכלל להגיע אליכם .אישור התקציב התעכב
מכל מיני נסיבות נקלענו לסיטואציה שאנחנו צריכים עבורה את הפתרון
אומר היועץ המשפטי לחברי מליאה אין פה שום סיכון זה בסמכות שלכם.
אני אומר לכם כמנכל המועצה אני מבקש ממכם לאשר את זה (מדברים יחד)
כי אם לא מחר בבוקר אני לא יכול להעסיק את ארז צוריאל,
עופר רזניק:

בואו נחשוב על האלטרנטיבה ,האלטרנטיבה היא,

רמי אלבז:

אני לא מדבר על סיכון אני לא מדבר על רווח אני לא מדבר על ההפסק עוד
לא הגענו לדיון הזה בכלל אני גם לא מדבר על עניין אם זה טובת חריש או
לא טובת חריש זה לא קשור

עופר רזניק:

אני רק שואל מה האלטרנטיבה האלטרנטיבה היא לעשות מכרז עד שהוא
יגיע?

רמי אלבז:

ההסכמים היו פה במשך שנתיים הסכמים...

עופר רזניק:

נעשה מכרז לתקופה של שלושה חודשים

רמי אלבז:

כן,
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(מדברים יחד)
יצחק קשת:

טוב אני מציע ככה אישור הגדלת הסכם מנהל גינון הצעת ההחלטה היא
כזאת מליאת המועצה מאשרת את המשך העסקתו של קבלן הגינון ב3
חודשים נוספים מעבר לשלושת החודשים שכבר הוארכו באותו סכום עד
בחירת מנהל מחלקת גינון ,הארכה זו הינה במסגרת אישור תוספת  50אחוז
מהמכרז הכלל שבסמכות המליאה לאשר אבקש ממליאת המועצה לאשר
את החלטת ההצעה מעלה להצבעה .מאושר ברוב מאשר ראש המועצה יצחק
קשה ,סגן ראש המועצה שלמה קליין חברת המועצה נאוה לב רן אדוארד
שפירו ורחמים אדגרוב נמנע?

רמי אלבז:

מתנגד.

יצחק קשת:

מתנגד רמי אלבז .עובר לנושא הבא.

סעיף  – 4אישור הגדלת הסכם עם חברת מיתר (שוהר)
יצחק קשת:

אישור הגדלת הסכם עם חברת מיתר אבקש ממנכ"ל המועצה בבקשה לפרט,

יעקב נתניהו :טוב נושא נוסף שעולה פה במליאת המועצה בבקשה לאשר בגלל תוספת של
 50אחוז זה נושא של הרחבת ההתקשרות עם חברת שוהר ואני אתן הסבר
לפני בערך 4 3חודשים עלה לבג"ץ הנושא של מבקש מבג"ץ שלא לאשר
לעיריות להעסיק חברות גבייה חיצוניות אלה שכל נושא הגבייה אמור
להיות גבייה פנימית הנושא הזה כרגע בדיונים ואנחנו המועצה התקשרה
במר  2015עם חברת שוהר עם נוהל משקל במרץ  2018נסתיימו  3השנים של
ההתקשרות עם חברת שוהר אנחנו הלכנו למשקל אמרנו טוב אם אנחנו
רוצים לעשות מכרז חדש האם אתם מסוגלים אמרו לא בית המשפט אסר
עלינו לצאת לנוהל עד שתתקבל פסיקה בעניין האם למועצות נותנים
להמשיך עם חברות חיצוניות או שמחויבים לגייס כוח אדם פנימי שלהם אז
שאלנו טוב מה עושים אז אמרו לנו כל המועצות ברגע שהם הגיעו לסיום עד
שתהיה פסיקה של בגץ מעריכים את ההתקשרות עם החברות עד שבגץ
תקבל החלטה ולפי זה נדע מה אנחנו עושים יתרה מזאת אנחנו חברת שוהר
לפני בערך  4חודשים פיטרה את כל הנהלה הבכירה שלה החליפה מנכל
החליפה את כל המנהלים ועושה עבודה במועצה אנחנו משתי סיבות גם
חבר הקלטה ותמלול
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מהסיבה שאנחנו כרגע נמצאים בתקופה קצת רגישה שזה בעצם אומר
שאנחנו תחת ..פוקחת של משרד הפנים לטובת שיפור אחוזי הגביה שלנו
ה דעה אומרת שאם אנחנו מחליפים חברת גביה עכשיו אז זה בעצם עלול
לפגוע באחוזי גביה של המועצה ולכן ההמלצה גם של החשב המלווה וגם
שלנו ברמה המקצועית היא להאריך את ההתקשרות עם חברת מיתר עד סוף
שנת  2018בתחילת  2019או בהתאמה לפסיקה של בגץ ומה שהוא יחליט
לצאת למכרז בנוהל משקל ולא למכרז שהמועצה צריכה לעשות .מכרז
לחברת גביה שהמועצה תצטרך לעשות ומכרז ארוך מכרז מתיש יעלה כסף
רב לייצר אותו וגם ייקח הרבה משאבים מהמועצה ולכן הבקשה שלנו
ממליאת המועצה במסגרת האחריות או תוקף החוקי שיש לה לאשר
למועצה להאריך את תקופת ההתקשרות עם חברת שוהר ב 50אחוז למה 50
אחוז? אנחנו בדקנו שעד היום ב 3שנים אחרונות אושרה המועצה שילמה
לחברת שוהר  920,000שקל  50אחוז זה עוד 460,000שקל ,ובעצם אם אנחנו
משלמים לחברת שוהר כ 50,000שקל בחודש זה אומר שזה ייתן לנו אורך
רוח לעוד 6או  7חודשים שזה בגדול עד סוף השנה ולכן אישור של המליאה
בעוד כאילו להגדיל עד  50אחוז שזה עוד ארבע מאות ומשעו אלף שקל
לאפשר לנו לגמור השנה את חברת שוהר ובתחילת השנה הבאה לצאת לנוהל
משקל מחודש ולבחור חברה חדשה או שחברת שוהר תתמודד במכרז הזה
או שבגץ יחליט שגמרנו עם חברות חיצוניות ועושים פנימי בדרך כלל כשבגץ
מחליט כזה דבר זה גם נותן אורכה כאילו זה ואז גם ברגע שהוא יחליט את
זה משרד הפנים יהיה מחויב לתת לנו את כח אדם שהיום הוא לא מסכים
לתת,
רמי אלבז:

וזה גם אפילו לאור המחדלים האחוריים שי עם הגביה כאילו השיקול דעת
נבע פה בגלל קוצר הזמן?

יעקב נתניהו :לא ממש לא
רמי אלבז:

ובגץ?

יעקב נתניהו :שנייה לא לא לא ,אני אגע במה שאתה אומר ,לא סתם ציינתי שחברת שוהר
לפני  4חודשים החליפה הנהלה בחירה ,אנחנו
חבר הקלטה ותמלול
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רחמים ידיגרוב:

רק הנוהל או רק בעלים?

יעקב נתניהו :הנהלה .לא בעלים .עד כמה שאני יודע .לא יודע לגבי בעלים .החליפה ,חברת
שוהר החליפה את המנכל היא פיטרה את המנכל ואת כל שדרת ההנהלה
והחליפה אותה לא רק זה היא גם הייתה בעבר השם שלה היה חברת שוהר
היא שינתה את השם שלה לחברת מיתר ,עכשיו אנחנו מיודעים לאתגרים
ולבעיות שיש בגביה אנחנו עושים על זה לא מעט עבודה .מחר יש דיון על זה
של  3שעות ביחד עם החשב המלווה סביב הנושא הזה אנחנו בעבודה כמעט
יום יומית עם חברת מיתר בפוקס של המנכל שלהם פה מה שכן מבחינתנו
אנחנו אמרנו להם לפני שלושה חודשים איך שהמנכל התחלף אמרנו לו
תשמע ,אנ חנו ממש היינו לפני יציאה למכרז לפני להעיף אותם זה היה עוד
לפני כל הבלגן שהיה עם משקל ,הם ביקשו הזדמנות של עוד שלושה חודשים
אמרו אנחנו מוכנים לשים פה מה שאתם רוצים .הם שמו פה את הסמנכ"ל
שלהם נמצא פה כמעט יומיים בשבוע הביאו לנו עוד כוח אדם הם יוצאים
מגדרם בשביל להמשיך לעבוד איתנו עכשיו מה הנקודה הנקודה הייתה שהם
הביאו לפה עוד כוח אדם אבל אנחנו אמרנו להם שמעו חברה אנחנו לא
יכולים להתחייב לכם ,כי אנחנו לא יודעם מה יהיה במאי ,אהה במרץ ,2015
אחרי שהבנו שלא ניתן לצאת לנוהל משקל חדש אז החלטנו שאנחנו ,תראה
בגדול אנח נו אם לא היה את כל הסיפור של בגץ ואת כל הסיפורים האלה
ולא היה שנה שהיא שנה מאוד מאתגרת אז בעתם היינו אומרים אתה יודע
מה אולי כן נצא למכרז כי יכול להיות שיש חברות יותר טובות ממיתר ,אבל
כרגע במסגרת הרצון שלהם והמאמצים שהם משקיעים פה וכוח אדם שהם
מביאים לפה ו הישיבות שהם עושים איתנו אנחנו רואים כיוון שהוא בעצם
למען הטוב היותר גדול נכון כרגע להשאיר אותם עד סוף השנה .להגיד לך
שהם החברה כרגע מבחינתנו
רמי אלבז:

תושבים נאנקים מהסבל שהם גורמים להם נאנקים עכשיו אני אמרתי גם
למבקר הנושא הזה הולך לטיפול לאורך ולרוחב זה ילך ו .ברמה מקומית
וזה ילך גם ברמה הארצית .לא ,אני ...בנושא הזה לא יטופל הם הולכים
להיות מטופלים ברמה הארצית עכשיו ברמה של מבקר המדינה ברמה כזאת
חבר הקלטה ותמלול
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אני אומר לך עשרות חשבונות של טעויות נוראיות שאין להם אם היה להם
מענה ובדיקה מקצועית מה שנקרא תשובה ,תשובה לשוב ללקוח ולטפל
בבעיה מה שהם צריכים לעשות מחובתם זה שהם יכולים להכניס את היד
עמוקה לכיס מכוח איזה חוק דרקוני חוק בריטי כן מהמנדט הבריטי שהם
יכולים ללכת ולעקל חשובות וללכת ולתפוס תפיסת יד בכל מיני דבר ועניין
זה לא נותן להם את האפשרות לעשות הכול ,וזה מה שהם עושים לא נותן
להם יום אחד ,אני עכשיו יוצא מגדרי כמו שאתה יוצא עכשיו כולנו יוצאים
פה מגדרם הם יוצאים מגדרם כדי לתת לנו שירות אני יוצא עכשיו מגדרי
ואני אומר לך יום אחד אסור לאשר אותם אסור לאשר אותם יום אחד ,ואני
שמעתי אנשים בוכים צועקים וזועקים על מצבים נוראים ,ואי אפשר ואין
מקום לאשר את זה אם אתם מאשרים את זה עוד פעם חברי מועצה אתם
עושים פעם אחרי פעם,
נאווה לב רן :אתה יכול לתת דוגמאות,
רמי אלבז:

דוגמאות עיקולים קודם כל חשבונות שלא מגיעים היו האשמות שפעם אחרי
פעם על הדואר יש עדויות ,עדויות של אנשים שאומרים שהם חשבו שזה
הדואר הם ראו מהגביה שמגיעים ,מגיעים מהגבייה מכאן עם חשבונות של
מים וארנונה חודש וחצי אחרי הזמן היא מפקידה שמו את זה בדואר שמה
יש עדויות של מכתבים כאלה שמגיעים אחרי הזמן יש מצבים של עיקולים
אחרי שכבר אנשים סגרו את החשבונות שלהם .יש מצבים של תלונות
וחריגות לא נורמאליות מטורפות ברמות של אלפי שקלים ,נאוה באמת,

נאווה לב רן :אני איתך אבל...
רמי אלבז:

אלפי שקלים מגיעים לכאן כולל אני מגיע לכאן ונותן בהם אמון פעם אחרי
פעם נותן בהם אמון והם אומרים לי במילים האלו אנחנו באים אליך אנחנו
נפתור את הבעיה ,כלום שום דבר לא קורה בנשך שנתים שלמים אף אחד לא
הגיע אלי .אני אני בעצמי יש לי חריגות,

נאווה לב רן :לאן צריך להגיע אני לא הבנתי?
רמי אלבז:

כשאני בא וטוען יש לי חריגה אני מגיע אליהם ואומר יש לי חריגה בחשבון
המים שלי ,לא יכול להיות שחשבון המים שלי  1500שקל אני שילמתי על
חבר הקלטה ותמלול
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שתי בתים השנה  350שקל ,מים 1500 .שקל לא יכול להיות אני עברתי
לחדשה לא יכול להיות שתהיה לי חריגה כזאת תעשו השאר בהפוך אין דבר
כזה תהפכו את זה איפה שאתם רוצים זה לא יכול להיות ככה עכשיו מה אני
יכול לעשות איתם כשהם אומרים לך כן אבל ככה אנחנו רואים את זה ,מה
הם צריכים לעשות? הם צריכים לתת מענה מה זאת אומרת מענה
נאווה לב רן :לשלוח בנאדם לבדוק,
רמי אלבז:

הם צריכים לשלוח בנאדם להגיד להסביר לתושב תהליך ניקח את השעות
שלך זה יהיה כפוף לאגרה מסוימת נחזיר לך את השעון נראה אם יש בעיה
עם השעון או לא ,נדווח לך לגבי הגביה מרחוק ,שום דבר הם אומרים לך את
זה בעל פה ,שום דבר לא קורה ,אם תשאלו אותי ממתי הת...שלי נמצאת
במליאה ,אני אשתף אותכם במכתב ששלחתי .מכתב ארוך אחרי כל הסיפור
הזה גלגלתי את כל הסיפור במשך שנתים דיברתי איתם בדברים שבעל פה
ובדברים שבעל פה נתתי להם אמון שנתיים הם לא מגיעים הם לא מגיעים
בכלל הם משקרים הם אומרים שהם מגיעים ,אתה יודע מה ...הם לא
משקרים פשוט אין להם את היכולת אבל מה זה משנה אין להם את היכולת
שילכו הביתה שיצאו מגדרם ,אני עכשיו שלחתי מכתב וגם יעקב יודע את
זה,

נאווה לב רן :ויש גם את המכתב ש...
רמי אלבז:

כיתבתי את יעקב וכיתבתי את ראש המועצה שלחתי לגזבר המבקר מבקר
המועצה ,שלחתי לך מכתבים בנושא ,בוועדת ביקורת דיברנו על זה ,דיברנו
על הדברים ,שום דבר אף אחד לא רוצה לענות לא רוצים לענות גם על מה
שנכתב למכתב שלי אני אפרסם אותו אני אמנע מלפרסם אותו ליד כולם...
של המועצה .אני נמנע עד לרגע זה אני מחכה עדיין לתשובה מהם למענה
מהם אני הרמתי את זה מהרמה האישית שלי לרמה הציבורית .הרמתי את
זה לרמה ציבורית .אין דבר כזה שלא תהיה מענה לתושב אין דבר כזה שביד
אחד אתה יכול להכניס את היד שלך הכי עמוק לכיס וביד השנייה להגיד מה
יותר חשוב אני לא חייב לך שום דבר אין כזה דבר זה גם  ...בחוק ,תקן אותי
אם אני טועה,
חבר הקלטה ותמלול
18

ש.ר

04191

נאווה לב רן :רגע רגע סליחה ,אני רוצה משהו להגיד לך אתה עכשיו אמרת את המקרה
האישי שלך ולי לעומת זאת היה מקרה חיובי
רמי אלבז:

בסדר אז זה רק אומר שיש פה טעויות ,אז יש פה טעויות מכל מיני כיוונים
מה זה משנה ,יום אחד אסור להם להישאר וכל יום שהם נשארים זה מחדל
וכל יום שהם נשארים ולא נותנים מענה כולל מענה לי רשמי רסמי היום
אמרנו למקר לפני שנכנס אמרתי תקשיב עד היום לא חזרו אלי מה הוא אמר
לי בנושא שלך בנושא הפרטי שלך הם כבר גיבשו טענה יש להם כבר דעה
ברורה ,אמרתי שמע הם לא מבינים אני כבר לא מתעסק בנושא שלי האישי
אני מתעסק ברמה של ציבור אני רוצה להיפגש איתם ברמה שהציבור הם
חייבים את התשובות לציבור.

רחמים ידיגרוב:אנחנו בישיבה ציבורית לא פרטית.
רמי אלבז:

ברור,

רחמים ידיגרוב :בואו לא נציין אני וזה וזה וזה ,אנחנו האמנו שיש בעיות עם חברה כזאת,
רמי אלבז:

רחמים לא הבנת אותי בכלל,

רחמים ידיגרוב:לא,
רמי אלבז:

לא לא הבנת

רחמים ידיגרוב:לציין גם פעמים ש...
רמי אלבז:

לא לא הבנת ,עשרות חשבוניות ,אנשים אנשים חשפו את החשבון הפרטי
שלהם אתם מבין מה הם עשו הם שלחו לי צילומים בחשבון הפרטי שלהם
מגלים לי אותו מראים לי אותו אומרים לי תשמע יש לנו חריגות אנחנו לא
מבינים לא מקבלים אף פעם תשובה,

רחמים ידיגרוב:עם החברה ש,,,
רמי אלבז:

אסור להאשים אותם זה אחריות שלנו ,לא נותנים לנו את החיובים בזמן
מעקלים לנו גם אחרי ששילמנו מחדלים מכל הכיוונים אני מה שהתכוונתי
לומר,

נאווה לב רן :רגע רמי למה עד עכשיו שתקת?
רמי אלבז:

לא שתקתי,

נאווה לב רן :איפה כל אנשים?
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רמי אלבז:

לא שתקתי,

נאווה לב רן :למה שתקת?
רמי אלבז:

לא שתקתי יש מכתבים פנימיים בתוך המועצה אני מחכה לתשובות

נאווה לב רן :אבל למה לא ידעת אותנו זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה,
רמי אלבז:

אז אני אידע אותכם יש פה איזה מהלך שאולי ...אני לא רוצה לדבר על
המושגים האלו אבל יש פה מהלך שאתם אסור לכם לאשר אותו תעבירו את
זה למליאה הבאה אני אשתף אותכם .אני התכוונתי לומר שברגע שכבר
חוויתי את זה ...ברמה ציבורית ,ראיתי שיש לי שותפים עשרות,

רחמים ידיגרוב:אתה מציין עכשיו כאן שדברים שלך פרטים
רמי אלבז:

לא לא רחמים ,שיתפתי את העניין האישי שלי עם הציבור

רחמים ידיגרוב:אז...
רמי אלבז:

הציבור כולו...

נאווה לב רן :אבל אתה משתף את הציבור לפני שאתה מיידע אותנו?
רמי אלבז:

לא לא כשאני מדבר עם הציבור ואומר להם יש מחדלים כאן ,מי שיש לו
מחדלים בגביה נא ליצור איתי קשר יצרו איתי עשרות עשרות

נאווה לב רן :למה לא העברת לנו את זה?
רמי אלבז:

אז אני אתן לכם את זה ,אל תאשרו את זה עכשיו יום אחד אל תאשרו אני
יוצא מגדרי אל תאשרו את זה עכשיו אל תאשרו גביה,

שלמה:

א' שמעתי את הדברים שאתה מדבר עליהם כאילו זה לא פעם ראשונה שאני
שומע את הדבר הזה .אני מציע שאנחנו כרגע לא מאשרים את הדבר הזה
אנחנו קוראים להם לפה לבירור איתנו .שבוע הבא תחילת שבוע הבא אנחנו
רוצים פה את המנכל את כולם כדי לקבל תשובות,

נאווה לב רן :מהם,
שלמה:

כן.

נאווה לב רן :מהם?
שלמה:

כן .כי אני מסכים שעכשיו נתחיל עם חברה חדשה אנחנו זה ,בואו נקרא להם
פה איתנו כולם ..לבירור שבוע הבא,

רמי אלבז:

אין בעיה,
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שלמה:

מקובל?

רמי אלבז:

מקובל.

יצחק קשת:

תודה רבה נעבור לנושא הבא.

רחמים ידיגרוב:סליחה?
יצחק קשת:

כן,

נאווה לב רן :ואנחנו רוצים להיות שותפים לכל הסיפור הזה,
רמי אלבז:

כן,

רחמים ידיגרוב :סליחה לפרוטוקול ,היועץ המשפטי ,סליחה רמי ,אפשר לדבר אנחנו נתנו
לך? תן לנו ,לפרוטוקול אני פונה ליועץ המשפטי לפרוטוקול החברה שגבייה
היא עובדת בלי מכרז כן יש מכרז איתה?
עופר רזניק:

כן של משכל

רחמים ידיגרוב:אה של משכל יש?
יצחק קשת:

עופר בקשה בקול שאני אשמע,

רחמים ידיגרוב:יש או אין?
עופר רזניק:

אז אם זו השאלה אז מבחינה פרוצדורלית החברה הזאת נבחרה מכרז
נבחרה כדין לפי מה שאני ראיתי לפי מה שזה,

רחמים ידיגרוב:מתי? יש תוקף למכרז איתם?
עופר רזניק:

אתה רוצה שאני אברר לך את הפרטים המדויקים את השנים והכול אז
תפנה אלי ב,

רמי אלבז:

למה לפי שנים ...כי זה מופיע במשכל? בתוך המשכל?

עופר רזניק:

לא כי אין לי פשוט את הנתונים עלי,

רמי אלבז:

כי זה סגור בתור משקל בסדר זה סגור בתוך התהליך,

עופר רזניק:

לא לא סגור יש לנו את כל הנתונים ,אתה רוצה תבוא אלי מחר אני אתן לך
את כל הנתונים אין שום בעיה.

רמי אלבז:

בסדר,

נאווה לב רן :אל תשכח שהם שינו שם של חברה יכול להיות יותר טוב ממה שהיה,
(מדברים יחד)
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שלמה:

אני רק רוצה בהמשך להחלטה של המליאה אני רוצה רק להתייחס לדברים
שנאמרו כי חשוב לי גם מה שנקרא להראות לשקף את הדברים לדעתי
בצורה טיפה יותר נכונה ,באמת בהחלט היו בעיות ותושבים נפגעו מכל מה
שקשור בהתנהלות של חברת מיתר בהנחיה של יצחק המועצה עשתה ,אנחנו
קודם כל רואים את עצמנו כמי שאחראי על הדבר הזה ובהנחיה של יצחק
עשינו פה גליצ נעשתה פה עבודה מטורפת שטיפלה בעשרות בעיות של
משפחות כולל טלפון של משפחות ולוודא שהם קיבלו מענה לשביעות רצונם
אני היום כל יום שאני מסיים במועצה אני בודק כל תיבת השיחות שיש
לחברת שוהר מתרוקנת בסוף היום כל התושבים מקבלים מענה בחזרה.
היום במקרה קיבלתי ווצאפ מאחת התושבות שפנתה אתמול ולא חזרו
אליה ,עשיתי בירור נוקב אצלי כולל חזרה לאותה תושבת ואני קורא לכל
מי שיש לו בעיה ,המצב לא פיקס אני מודה יש לנו קצת אתגרים שמה אבל
אנחנו כמו כל דבר שיש לנו אתגר אנחנו לוקחים אחריות אנחנו משאירים לו
מב ט ואנחנו לא מוותרים על השירות לתושב מה שחשוב לזכור כל תושב
שפנה אלינו מתוך אמון ועין טובה ומתוך לסמוך עלינו ,כשפנה אם היה אצלו
תהליך של עיקול הוא הוקפא עד לבירור התהליכים יש למעלה מ 30תושבים
שקיבלו מענה מהמועצה ואני קורא לכל תושב שיש לו בעיה עם מחלקת
הגבי ה לפנות אלינו ויקבל מענה אני לוקח על עצמי באופן אישי את מה
שאמר רמי על העוולה שנעשה לו אני באופן אישי מחר בבוקר אטפל בזה כדי
שהוא יקבל פתרון .לא יהיה פה תושב שיש לו עוולה שלא יקבל פתרון
תושבים שקיבלו  35,000שקל ונעשו דברים כאלה ואחרים אנחנו מטפלים
בהם ,בנושא נוסף שנאמר פה אנחנו עשינו פה דיון של  4וחצי שעות .דיון
עומק על כל הבעיות שקיימות ואנחנו גילינו שיש בעיה בדואר ישראל ואנחנו
נמצאים עכשיו בתהליך שאנחנו רוצים את כל המשלוח של חיובי ארנונה
לשלוח באמצעות חברת שליחויות אנחנו לא נתפשר,

רמי אלבז:

יעקב אתה יודע ש,

שלמה:

שנייה שנייה רמי,
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רמי אלבז:

רק שתדע אני גם ראיתי את זה כשזה קורה מביאים מכאן בסך הכול איפה
זה...מביאים מכאן לשם ,ככה זה עובד והם בכל זאת מגיעים מאוחר.

שלמה:

תקשיב רמי אני ישבתי עם..דואר אתה רוצה אני אשב אני אסביר לך איפה
הבעיה בדואר הגענו להיררכיות גבוהות בדואר אבל עד שהפתרון יבוא
מהדואר אנחנו...

(מדברים יחד)
שלמה:

אין בעיה רמי ,אני אשמח ללמוד את זה אני אשמח שתיתן לי את המידע
הזה כי בסופו המטרה שלי זה לקבל ממך את המידע לפתור אותו ולאמת
אותו מול המידע .מה שאני רק רוצה לומר שכל עוד אנחנו לא נדע שאנחנו
סומכים על חברת דואר ישראל אנחנו לא נהסס לעשות כל מה שצריך כולל
חברת שליחויות פרטיות שיגיע לתושב תושב בינתיים,

(מדברים יחד)
יעקב נתניהו :אנחנו עושים הכול,
רמי אלבז:

זה לא הדואר,

יעקב נתניהו :אני אומר לך שזה כן הדואר ואני אשמח לשבת איתך דרך אגב וללמוד בענווה
למה אתה חושב שלא,
רמי אלבז:

לא לא אני חשבתי כמוך עד לא מזמן,

יעקב נתניהו :אני בדקתי את זה,
רמי אלבז:

אני מכיר את הדואר הזה .הדואר הוא נע אבל היום זה ברמה אני הופתעתי
פעמים הופעתי שמביאים מכאן מביאים את הקבלות מביאים מכאן ,לשם.
ככה בידיים והופתעתי פעם שנייה שתושבת חוזרת אלי אומרת לי תשמע אני
אראה לך את זה אפילו בווצאפים היא אומרת לי תשמע אני ראיתי אותה
מגיעה או אותה או אותו מישהו מהגבייה כאן לא יודע מי מגיע עם...
התראות של חודש וחצי מה זה אומר זה אומר שגם הראשונות לא הגיעו
לדואר כנראה והאחרונות התראה אדומה מי שמכיר  ...מגיע חודש וחצי
אחרי היא אומרת ראיתי תפסתי אותם על חם ,תפסתי אותו אותה לא יודע
זכר נקבה,
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יעקב נתניהו :אני למדתי בעבודה שלי כאן שלכל מטבע יש שני צדדים אני יודע לקחת
נתונים שאתה מראה לי ועשינו את זה לא מעט פעמים דברים שהגיעו ליצחק
ויצחק הביא לנו נתונים ועם הנתונים הלכנו ועשינו עבודה כולל הכול אז אני
אומר תן לי נתונים אני אלך מבחינתי אני אביא את הסמנכ"ל שלהם ביחד
עם הבנות פה ואני לא אשקוט ואני לא אנוח עד שנברר איך זה קרה ואיך זה
לא קורה יותר ,כמו שאנחנו עושים כל הזמן.
סעיף  – 5אישור חברי וועדות חובה
יצחק קשת:

אני עובר לנושא הבא ,אישור חברי ועדות חובה יש לכם את זה בנספח,
וועדות חובה אני אעבור לגבי הוועדות אני אציין את יושב ראש יושבי הראש
וחברים נאשר אותם ,אם תרצו לאשר את כולם ביחד אם תרצו לאשר אותם
אחד אחד ,כולכם ראיתם את זה בנספח וועדת הנחות רכש ומלאי ,מיגור
אלימות וועדת סיוע לנזקקים וועדת הקצאות ,וועדת השקעות ,כל אלו
וועדות חובה יש למישהו הערות?

רמי אלבז:

כן לגבי וועדת הנחות יושב ראש וועדת ביקורת אמור להיות בתוך וועדת
הנחות תבדוק את זה ,חייב להיות בתוך וועדת הנחות תבדוק את זה ,תבדוק,
וועדת ביקורת צריכה להיות,

עופר רזניק:

אני די מכיר את ערכי הוועדות

רמי אלבז:

רגע זה אחד בנוסף לזה עדיין לא נעשתה חשיבה מאז הערה שלי הקודמת
כשיש קואליציה ויש אופוזיציה צריך איזה אחוז מסוים של האופוזיציה
בתוך הוועדות האחוז הזה עד היום לא מתממש ,תבדוק אותי.

עופר רזניק:

טוב וועדת הנחות,

רמי אלבז:

לכן אני דורש להיכנס לוועדת הנחות לוועדה הזאת.

יצחק קשת:

יש לך תשובה?

עופר רזניק:

כן אני אשאל ככה ,איזה ,מי אתה חושב אתה חושב שלא מספיק מיוצג
אתה? אתה באופן אישי?

יעקב נתניהו :זה אפס או אחד או שהוא צריך להיות או שהוא לא צריך להיות תבדוק את
זה אם הוא צריך להיות הוא יהיה  ,עזוב עזוב רמי הבקשה שלך היא פשוטה
זה או כן או לא אין פה למה וזה,
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רמי אלבז:

כן,

יצחק קשת:

טוב אני מציג את הרכב הוועדות ,וועדת הנחות יושב ראש לריסה מישייב.
חברים גזבר מועצה חברת מועצה נאווה לב רן ,מנהל מחלקה לשירותים
חברתיים יועץ משפטי של המועצה ,וועדת רכש ומלאי יושב ראש הוועדה
יעקב נתניהו המנכל ,מנהל רכש ,גזבר ויועץ משפטי של המועצה ,ועדת מיגור
אלימות יושב ראש ראש המועצה אני יכול למנות מישהו במקומי ,עופר ,על
פי החוק זה צריך להיות ראש המועצה,

עופר רזניק:

למה?

יצחק קשת:

לוועדת מיגור אלימות,

עופר רזניק:

למיגור אלימות?

יצחק קשת:

כן,

עופר רזניק:

אתה.

יצחק קשת:

טוב ,ראש המועצה חברים מנכל המועצה מנהלת אגף חינוך ,מנהלת אגף טל
קבט המועצה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,ועדת סיוע לנזקקים
יושב ראש הוועדה זה מנכל המועצה ,חברים מנכל המועצה ,מנכל מנהל
המחלקה לשירותים חברתיים ומנהלת משאבי אנוש וועדת הקצאות יושב
ראש הוועדה זה מנכל המועצה חברים גזבר יועץ משפטי של המועצה מהנדס
ומנהל אגף טל ,וועדת השקעות יושב ראש גזבר מועצה חברים מנכל המועצה
יועמ"ש מנהל אגף תיאום ובקרה ומנהלת ומנהל רכש,

עופר רזניק:

אני רק מקריא לגבי ועדת הנחה ,בסדר במועצה מקומית שני חברי מועצה
אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה היו
עשויות כולם להיות מיוצגות בוועדת ההנהלה יהיה חבר וועדה אחת לפחות
מי שלא חבר וועדת ההנהלה הגזבר מנהל מחלקת הרווחה או כל מי
שהסמיכו לעניין תקנה זה זאת אומרת יש גם את הגזבר ומנהל מחלקת
הרווחה וחבר וועדה אחד שאינו חבר וועדה,

יעקב נתניהו :אז רמי צודק,
יצחק קשת:

אז אני מוסיף לוועדת הנחות את חבר המועצה רמי אלבז,

דובר:

לא צריך להצביע,
חבר הקלטה ותמלול
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יצחק קשת:

נבקש ממליאת המועצה

עופר רזניק:

צריך אבל זה בא במקום,

רמי אלבז:

מה במקום?

עופר רזניק:

כי ההרכב הוא שני חברי מועצה ,שני חברי מועצה,

דובר:

אי אפשר להוסיף?

עופר רזניק:

זה פוגע בשוויון כי אחד ושתים שלוש,

יצחק קשת:

אז אני אוסיף עוד ...מועצה.

(מדברים יחד)
עופר רזניק:

צריך להוריד אחד,

יצחק קשת:

בסדר נוסיף עוד אחד מהעובדים מנהל אגף,

(מדברים יחד)
יצחק קשת:

אז מה אפשר להוסיף?

רמי אלבז:

לא אי אפשר להוסיף צריך להוריד,

יצחק קשת:

טוב אני אשאיר את זה כי אני צריך לעשות חשיבה,

(מדברים יחד)
נאווה לב רן :אני מעדיפה (לא ברור)
רמי אלבז:

זה בסדר אני יכול להיכנס ,למה לא?

נאווה לב רן :ואז יהיה זוגי,
רמי אלבז:

למה זוגי,

רחמים ידיגרוב:אז תוסיף עוד חבר,
יעקב נתניהו :עופר אי אפשר להכניס גם את רמי ולהוסיף עוד עובד מועצה?
עופר רזניק:

לא אי אפשר לצערי ההרכב הוא סטטוטורי והוא חייב להיות גם אי זוגי אז,

רחמים ידיגרוב:אי אפשר להוסיף עוד חבר מועצה?
יצחק קשת:

טוב ,לגבי הוועדה הזאת אני אדחה למליאה הבאה לגבי שאר הוועדות אנחנו
נאשר עכשיו ,אבקש ממליאת המועצה לאשר את הרכב ה,

רמי אלבז:

מה לדחות זה...

יעקב נתניהו :בסדר אבל נוצר פה לא נעים צריך לעשות פה עבודה מי מוותר על מקומה,
רמי אלבז:

בסדר אם זה ככה אני,
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נאווה לב רן :חכה מלריסה פה,
יצחק קשת:

אז נבקש ממליאת המועצה לאשר,

אדוארד שפירא:הוועדה הזאת פעם אחת התכנסה?
יצחק קשת:

כן,

עופר רזניק:

כל הזמן,

נאווה לב רן:

מה התכנסה אנחנו כמעט כל שלושה ארבע חודשים מתכנסים.

יצחק קשת:

טוב חברים אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הוועדות שהקראנו זה
עתה למעט וועדת הנחות שנאשר אותה במליאה הבאה ואני מבקש נעלה
להצבעה .מאושר פה אחד .עוברים לנושא הבא.

סעיף  – 6אישור מנהל לשכת ראש המועצה
יצחק קשת:

נושא הבא אישור מנהל לשכת ראש המועצה ,איפה הוא ,תציג את עצמך
בכמה מילים,

דן בן שטרית :האלן חברים דן בן שטרית בן  33נשוי עם  2בנות הגעתי מענף (לא ברור)
ומערכות מידע  8שנים גר בחריש מיולי( ,לא ברור) שיהיה לכם בהצלחה.
רמי אלבז:

אתה כבר (לא ברור) בפועל?

דן:

כן,

רמי אלבז:

אז למה?

יצחק קשת:

הוא יכול לכהן גם חצי שנה ואז יש  ...טוב תחכה לנו בחוץ אנחנו נאשר אותך
ונקרא לך בחזרה .אני מעלה הצעת החלטה מליאת המועצה מאשרת את דן
בן שטרית כמנהל לשכת ראש המועצה בעלות שכר של  40אחוז שכר מנכל
דרגה שתיים .נעלה להצבעה .מאושר פה אחד .עובר לנושא הבא.

סעיף  – 7התקשרות עם חברת סלקום
יצחק קשת:

התקשרות עם חברת סלקום בהסכם חליפי שלומי מנהל אגף תיאום בקרה
אפשר לקרוא לו?

שלומי צדרבוים:טוב אז קודם כל יש בחומר מסמך שמפרט את כל הנושא הזה חוות דעת
של היועץ המשפטי ובעצם תחשיב שעל בסיסו מחושבת גם העסקה הזאת
מה שמדובר בעצם קצת רקע שגם רשום פה אבל בגדול יש במסגרת השוק
הסיטונאי שזה רפורמה בתחום התקשורת מעבר לבזק והוט שהם הספקי
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תקשורת במדינה יש עוד  2ספקים שהיום יכולים לתת שירותי תקשורת
לבתים שזה סלקום ופרטנר במסגרת הרפורמה הזאת שנקראת השוק
הסיטונאי הם יכולים או לפרוש תשתיות שלהם או בעצם לרכב על תשתיות
של בזק והם הגישו בקשה לפרוש תשתיות בשכונות הבאות בעצם כמו שבזק
והוט פורשים תשתיות גם הם ניסו לפרוס תשתיות בעצמם אנחנו לרשות
יש במסגרת הבניה של העיר לרשות יש  6קנים בעצם שרוולים שהם הכנות
לעיר חכמה כשבאמת הרשות צריכה בין  1ל 2בין קנה  1ל 2תלוי בנקודות
חשמל שצריך בנוסף לפריסת שיא ובעצם יש עוד  4קנים שהם נקרא לזה
ספייר אנחנו ראינו את ההזדמנות הזו ואמרנו ננסה עצור את סלקום וננסה
לפוס את התשתיות שלהם נציע להם תשתית שלנו כדי שבעצם אנחנו נרוויח
מזה משהו בעצם סוג של להפוך מלימון לימונדה בעניין הזה ולטוב במסגרת
משא ומתן שהיה לא פשוט ההסכמות שהם מוכנים אליהם וגם לנו יש גיבוי
לזה גם מהיועץ המשפטי וגם מהחשב המלווה שהוא נציג משרד הפנים
ברשות זה לעשות עסקה שאומרת אנחנו ניתן להם זכות שימוש ארוכת טווח
בקנה ,הם יכניסו את התשתיות שלהם ובתמורה לזה על בסיס לפחות אנחנו
מאמינים שנשיג גם יותר מזה אבל לפחות על בסיס השווי של הקנה לפי
מחירון דקל שזה המחירון המקובל בשוק השווי של הקנה לפי מטר אורך
לפי מחירון דקל כפול המטר אורך שאנחנו מדובר פה על עשרות קילומטרים
כמובן זה מגיע לסכומים יפים בסך הכול ,הם יעמידו לרשותנו ,אה תשתיות
של עיר חכמה ,על פי בחירתנו ולפי מחירי מכרזים מקובלים בשוק לאחר
שגם יבדק על ידי יועץ של המועצה לנושא התקשורת כל המחירים וכל
הדברים והכול יאושר על ידו וזה בעצם העסקה זאת אומרת מתן זכות
שימוש ארוכת טווח

תמורת סכום קבוע כפול המטרים שאנחנו נותנים

להם ,התמורה שלהם היא לא בתשלום כסף מזומן אלה בתמורה בכל מיני
סוגים של תשתיות הדבר הזה חשוב לציין לא לחייב אותנו אנחנו לא נקנה
תשתיות לא ניקח מהם תשתיות שמחייבות אותנו לאיזה הסכם תחזוקה
איתם או לדברים כאלה אלה לדברים שהם קיימים בשוק ויש עוד ספקים
שיודעים לתת שירותים כדי שנוכל אחרי זה לצאת למכרז תחזוקה וכל מיני
חבר הקלטה ותמלול
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דברים ובעצם ,להוסיף ברים מכל ספק שקיים בשוק ולא נהיה מחויבים
באזושהי דרך לאחר העסקה הזאת,
רמי אלבז:

כמה קנים יש ב?

שלומי צדרבוים 6:קנים פרוסים,
רמי אלבז:

יש את של ...הפריסה או שזה ,זה בגבולות ה...

שלומי צדרבוים:זה גם וגם וגם זה גם בקיים וגם בשכונות העתידיות,
רמי אלבז:

בשורה טובה,

יצחק קשת:

לפני שנמשיך אני רק רוצה להגיד ישר כוח למנהל אגף תיאום ובקרה,
שהוביל את הפרויקט מאוד מבורך ומורכב אבל זה רק מראה על היכולת של
המועצה להוציא

ביצועים טובים ולצאת מהקופסה ולהביא דברים

יצירתיי ם למען תושבי חריש זה בהחלט נתבה חשוב שבעזרתו אני מאמין
שאנחנו נתחיל להטמיע סיב אופטי של מועצת חריש זה יהיה תשתית לעיר
חכמה ,זה תהיה עיר חכמה הרבה מעבר ל לעניין של חוכמה לעניין של
טכנולוגיה מתקדמת וכחמה שניתן שירותים גבוהים יותר לעיר וזה בהחלט
פרויקט מבורך ויפה מאוד אני מציע החלטת מועצה הצעת החלטה מליאת
המועצה מאשרת מתווה של עסקת חליפין של מתן קנה תמורת קבלת
תשתיות עיר חכמה על פי דרישה מקצועית של הרשות,
שלומי צדרבוים:מתן זכות שימוש זה לא מעודכן אני רואה,
יצחק קשת:

של מתן מה? זכות שימוש?

שלומי צדרבוים:יש הצעה החלטה מעודכנת זכות שימוש זה לא נתן זה חשוב מאוד שזה לא
כאילו העברת בעלות,
(מדברים יחד)
רחמים ידיגרוב:יש תוקף לנושא הזה?
שלומי צדרבוים:זה לטווח ארוך זה משהו כמו  50שנה,
רחמים ידיגרוב:אהה?
שלומי צדרבוים:עוד אין הסכם שאומר אם זה  49שנה אבל זה לטווח ארוך זה כמו מכירה
לצורך העניין רק המשמעות של זה שזה לא העברת בעלות אלה זכות שימוש

חבר הקלטה ותמלול
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ארוכת טווח זה כדי להבטיח את זה שלא מחר סלקום יבוא וימכרו את זה
למקום אחר או משהו כזה וזה תמיד יחזור לרשות,
רחמים ידיגרוב:תשמע ,אם אתה מוכר את המוצר אז הוא קונה זה שלו אם אתה נותן לו
זכות שימוש אז צריך לציין את ה,
(מדברים יחד)
רחמים ידיגרוב:חברים זה ל 30שנה זה שלהם זה לשימוש,
שלומי צדרבוים:ניתן להגיד גם ארוכת טווח אבל אם אתם רוצים,
עופר רזניק:

שנייה אני רוצה להבהיר רגע את העסקה בסדר זה לא עסקת חילופין בסדר
מדובר כאן בעצם במענק של ברשות בסדר אנחנו לא מוכרים שום דבר אנחנו
לא מוכרים תשתיות שלנו ,אנחנו נותנים בעצם רשות שימוש לתקופה
ארוכת טווח עבור כסף זה כל הסיפור,

רחמים ידיגרוב :תקשיב אתה לא הבנת אותי ,אני ברגע שאתה מוכר את המוצר זה כבר
שלהם לא שלנו אין לנו קשר,
עופר רזניק:

אתה לא מוכר שום בדר,

רחמים ידיגרוב :תקשיב ,אז אנחנו מוכרים את השירות ,את השימוש כמו שאתה משכיר
דירה או שמוכר דירה מחרת את הדירה זה כבר שלו אם אתה משכיר את
הדירה אז אתה כותב חוזה שנה חמש שנים חמישים שנה,
עופר רזניק:

לא לא בתשתיות זה לא הולך ככה בתשתיות בדרך כלל עושים לטווח ארוך,

רחמים ידיגרוב:לציין  50שנה 100 ,שנה,
שלומי צדרבוים:אז בסדר אפשר לציין עד  70שנה ,או עד  99שנה ,אפשר לציין,
רחמים ידיגרוב:אז צריך להיות כתוב,
שלומי צדרבוים:אז בואו נציין את זה בהחלטה עכשיו אין בעיה ,עד  99שנה,
רחמים ידיגרוב:למה אתה לוקח על עצמך לקבוע את התוקף ומה...
(מדברים יחד)
רחמים ידיגרוב:מספיק אולי  30שנה,
יצחק קשת:

ואם יגיע איתם להסכם רק ל 130שנה אז מה עשינו בזה,

רחמים ידיגרוב 30:שנה זה,
(מדברים יחד)
חבר הקלטה ותמלול
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עופר רזניק:

מול חברת החשמל בתחמש בסדר זה  99שנה משהו בסגנון הזה,

(מדברים יחד)
אדוארד שפירא:יש לי שאלה סליחה סליחה ,רגע ,מחר יבוא פרטנר או איזשהו זה גם ירצה
לעשות,
עופר רזניק:

יש מקום יש מקום,

אדוארד שפירא:מקום יפה .אב מה התנאי?
עופר רזניק:

אחרת אם לא היה מקום היינו צריכים לעשות מכרז ,בגלל שיש מקום לכולם
ו כל אחד שהחברות שקיימות בשוק שאין הרבה כאלה דרך אגב

רחמים ידיגרוב:אולי מחר יהיה עוד עשר חברות ש...
(מדברים יחד)
יצחק קשת:

אני מעלה הצעת החלטה כזאת המועצה מאשרת מתווה של מתן זכות
שימוש בקנה תמורת קבלת תשתיות עיר חכמה על פי דרישה מקצועית של
הרשות או תמורת תשלום בגין הקנה כמו כן המועצה מאשרת תמכור קנה
על בסיס חלק יחסי לכל קנה לפי מחירון דקל ובמחיר שלפחות  64שקלים
למטר אורך.

שלומי צדרבוים:ולטווח שהם אמרו לטווח של  99שנה צריך להכניס את טווח זמן,
יצחק קשת:

וטווח זמן,

דובר:

עד,

שלומי צדרבוים:עד 99
יצחק קשת:

עד  99שנה ,אוקי מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .עובר לנושא הבא.

סעיף  – 8הודעה על סיום תפקיד הגזבר בתאריך 15/5/18
סעיף  – 9מינוי ממלא מקום גזבר המועצה מיום 16/5/18
סעיף  – 10מינוי מורשה חתימה של המועצה מיום 16/5/18
סעיף  – 11מינוי ממונה על הגביה של המועצה מיום 16/5/18
יצחק קשת:

רגע ,בקשה,

יעקב נתניהו :טוב חברים נושאים  8עד  10המועצה הגיעה להסכמה ביחד עם גזבר
המועצה הפקעה משותפת על פרישה מתפקיד גזבר המועצה ,הוא עובר
קריירה לצורך כך אנחנו מבקשים אנחנו לא יכולים לצאת למכרז כרגע בגלל
חבר הקלטה ותמלול
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התקופה הרגישה לכן אנחנו מסונכרנים גם עם המחוז משרד הפנים וגם עם
חשב המל ווה דני אדלר אנחנו מבקשים למנות את גברת רותם מליחי
כממלאת מקום לגזבר המועצה וכתוצאה מכך כתוצאה מזה שהיא ממלאת
מקום לאשר אותה כמורשת חתימה של המועצה וכממונה על הגבייה של
המועצה רותם תיכנס לתפקידה ב 15/5באופן פורמאלי מיד עם עזיבתו של
גיל ותהיה ממלאת מקום עד שנצא למכרז של גזבר מועצה מכרז פומבי,
רמי אלבז:

למה אי אפשר לצאת לפני?

יעקב נתניהו :א' תראה אי אפשר לצאת לפני כי אנחנו נמצאים בתקופה רגישה ,החל מה30
לחודש מה שנקרא הכול נסגר .אנחנו גם מאמינים שכרגע לצאת למכרז
חיצוני גם אם נתעקש התהליך ייקח הרבה זמן וגם אז יגיע גזבר שלא מכיר
ולא יודע,
נאווה לב רן :עד שנלמד את הכול ייקח חצי שנה,
יעקב נתניהו :אנחנו מעדיפים שכרגע יהיה ממלא מקום זה לא רק העדפה שלנו זה גם
העדפה של מחוז חיפה וגם העדפה של החשב המלווה שיהיה ממלא מקום
כרגע לתקופה של  6חודשים אפשר להאריך את זה גם ל 9חודשים ומיד אחרי
זה נצא למכרז של גזבר בצורה מסודרת,
רמי אלבז:

אי אפשר להסתפק בחתימה של החשב ב ..הזאת?

יעקב נתניהו :לא חייב גזבר מועצה,
דובר:

חייב לאשר גם מורשה חתימה,

יעקב נתניהו :חייב גם מורשה חתימה וממונה על הגביה,
רמי אלבז:

למה שמשרד הפנים לא יהיה יותר יצירתי וישלח לנו מישהו ממנה מקום של
הפונקציה הזאת,

יעקב נתניהו :כי מי שמנהל את הרשות זה ראש הרשות ולא משרד הפנים למזלנו כמובן.
זהו,
רמי אלבז:

כן יש לנו גם חשב אתה יודע,

יעקב נתניהו :אין בעיה ,אבל החשב לא עושה כלום בלי הגזבר,
יצחק קשת:

התפקיד של החשב הוא לא לנהל את המ ...מספיק הוא רק לעקוב,

יעקב נתניהו :הוא רק לעקוב שאתה לא חורג מהסעיף התקציבי של
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יצחק קשת:

קצת נדע על רותם,

יעקב נתניהו :אוקי רותם גם נמצאת פה והיא תוכל להציג את עצמה יש לנו כמובן חוות
דעת של היועץ המשפטי שהיא עומדת בכל תנאי הסף כמובן שזה היה
הדרישה היא עומדת בכל תנאי הסף יש לי את הכבוד להעביר את המיקרופון
לגברת מליחי,
רותם מליחי :ערב טוב לכם אז מי שלא מכיר אותי אני רותם מליחי אני בת  35נשואה
פלוס  4ילדים ,אני רואת חשבון במקצועי אני בוגרת לחוג כלכלה וחשבונאות
באוניברסיטת בר אילן את ההתמחות שלי עשיתי ב (לא ברור) אחד הגדולים
בארץ ,הייתי מנהלת כספים של פנסוניק בארץ (לא ברור) המחקר והפיתוח
שלהם זה  ..תקציבי של מאה מיליון דולר זה לא ה ..טלוויזיה שאתם
מכירים זה אנטנות ש ...שהם מפתחים ,הייתי חשבת של חברה ציבורית
בהרצלייה יש לי המון ניסיון בכספים ובתקציבים גדולים ,בניהול בהנהלת
חשבונות ככה ,זה הכול,
רמי אלבז:

את עוברת לגור פה בחריש,

רותם:

הבית עוד לא מוכן .טרם אני גרה במושב (לא ברור)

דובר:

לא רחוק,

רותם:

לא רחוק כן ,אם יש לכם עוד שאלות,

רמי אלבז:

עבדת פה עם גיל?

דובר:

היא מנהלת רכש,

רותם:

אני מנהלת רכש של המועצה .בשנתיים האחרונות עבדתי עם גיל ...

יצחק קשת:

אני מעלה

עופר רזניק:

מה השאלה המשפטית? נקרא לזה ככה

רמי אלבז:

אין בעיה התהליך בסדר הוא סביר?

עופר רזניק:

אני גם וידאתי שהיא עומדת בתנאי הסף של גזבר ברשות ציבורית ,מועצה
מקומית,

יצחק קשת:

אוקי אני מבקש ממליאת המועצה חברים

(מדברים יחד)
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יצחק קשת:

אני מבקש מחברי המועצה לאשר את הגברת רותם מליחי תעודת זהות
 061268553כממלאת מקום גזבר המועצה .נעלה להצבעה.

רחמים ידיגרוב:לתקופה עד?
יצחק קשת:

ממלאת מקום כמה שתהיה ממלאת מקום ,עד שיהיה אחד קבוע .מאושר
פה אחד .מעולה ,מעלה הצעת החלטה מבקש מעירית המועצה לאשר את
הגברת רותם מליחי ממלאת מקום גזברת חתימה כמורשת חתימה במועצה,
מעלה להצבעה .מאושר פה אחד ,אבקש ממליאת המועצה ככה הצעת
החלטה מליאת המועצה בישיבת  4/18מיום  25/4/18מאשרת את רותם
מליחי כממונה על הגביה במועצה המקומית חריש בהגשת המועצה להתנות
על הממונה על הגביה של הרשות את הסמכויות הבאות גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה תשנ"ג  1992תשלומי חובה
מגיעים לרשות המקומית על פי כל דין ,ב' תביעה לפי סעיף חוק  70לחוק
העונשין התשל"ז  1997של הכנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת הרשות המקומית ,ג' גביית קנסות כמשמעותם לסעיף  70לחוד
עונשים  1977בשל עבירות שאין ברירת משפט כאמור בסעיף 228א' לחוק
סדר הדין הפלילי נוסח משולב  1982המגיעים לרשות על פי כל דין ,ג(גביית)
קנסות על פי סעיף  18לחוק הברירות המנהליות  1985הקנסות המנהלים
שהוטלו לטובת המועצה בשם כל עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך
מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות ,נעלה להצבעה ,מאושר מאושר פה
אחד ,ואנחנו עוברים לנושא הבא,

סעיף  12מינוי בורר למחלוקות כספיות עם מועצה אזורית מנשה
יצחק קשת:

מינוי בורר למחלוקת כספיות עם מועצה אזורית מנשה אבקש ממנכ"ל
המועצה,

יעקב נתניהו :אני מסביר לגבי הדבר הזה,
יצחק קשת:

רותם אנחנו מאחלים לך בהצלחה בתפקיד,

רותם מליחי :תודה רבה לכם,
דוברים:

בהצלחה ,מזל טוב,

רותם מליחי :תודה רבה.
חבר הקלטה ותמלול
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יעקב נתניהו :טוב אני אסביר רגע לגבי הנושא של ויכוחים עם מועצה אזורית מנשה,
יצחק קשת:

מחלוקת,

יעקב נתניהו :מחלוקת ,לפני בערך חצי שנה משהו כזה בא אלי החשב המלווה ואמר לי
שיש טענות שמועצה אזורית נשה חייבת לחריש  3מיליון שקלים אהה
אמרתי טוב בסדר מה איפה ההוכחות איפה הדברים

נאמר שחלק

מהאנשים שהיו באותה תקופה בתקופה שזה היה קציר חריש או חריש
קציר או התרנגולת והביצה או הביצה והתרנגולת כמובן  ....בכל מקרה רוב
העובדים שהיו בתקופה ההיא כבר לא נמצאים ומי ש ,מה שנקרא כ עובד
שזה דרך אגב (לא ברור) שגם טוען שיש את החובות האלה של מנשה אלינו,
זה שנמצא יש לו קצת מידע איך הם חייבים לנו את הכסף וכולה ,מייעוץ עם
היועץ המשפטי מסתבר שאנחנו בבעיה כי קודם כל אין עדויות כמעט ואין
מסמכים והדבר השלישי יש התיישנות של הרבה מאוד שנים אם ישאלו
אותנו איפה הייתם אנחנו פנינו למנהל המחוז ואמרנו יש לנו טיעונים של
חוב של מנשה כלפינו פאיז הלך עם זה למנשה מנשה אמרו וואלה סבבה אם
להם יש כלפינו גם לנו יש כלפיהם ואז פאייז אמר סבבה אני מוכן וגם דרך
אגב גם מה שאנחנו הצענו בוא תמנה בורר מטעמך רואה חשבון יברר יבוא
אלינו ישב איתנו ילך למנשה ישב איתם ומה שהוא יחליט אנחנו מקבלים
פייז אמר אין בעיה אני מוכן אבל בתנאי אחד שאתם מעבירים במליאה
שמה שהבורר מחליט זה מה שקורה אין אחרי זה עוררים אין אחרי זה
תביעות אין אחרי זה לא אני לא מקבל את ההחלטה של זה והולך לבית
המשפט ,זה התנאי הבין את התנאי הזה מועצה אזורית מנשה העביר את
במליאה וכרגע הבורר ומשרד הפנים מחכים שאנחנו נעביר את זה במליאה,
שלומי צדרבוים:מישהו בדק מה הסיכוי שנפסיד?
יעקב נתניהו :תראה לפי הדעה של דני הטענה שלהם כלפיהם בחוב היא הרבה יותר גדולה
מהטענה שלהם כלפינו
רמי אלבז:

זה ...מוכחת את זה?

יעקב נתניהו :אם היא מוכחת או לא מוכחת זה ברמת סיכום אין לנו ,אין לך את
המסמכים כי אם זה היה מוכח אז היינו הולכים לבית משפט,
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רמי אלבז:

זה לא קשור לחובות שאבדו וסגרנו את זה ככה עם התקציב?

יעקב נתניהו :לא,
(מדברים יחד)
יעקב נתניהו :אני אגיד לך משהו דני חושב אפשר לעלות פה על הקו אם אתם רוצים לשאול
אותו שאלות ,דני חושב שיש סבירות גבוהה שאנחנו נביא את הכסף בסדר
זה הטיעון שלו ,אני לא כל כך הייתי מעורב בזה בפרטי פרטים אבל מהרגע
שמנשה הסכימו ,אנחנו בשביל להתקדם צריכים את האישור במידה ולא
יהיה אישור אז אנחנו לא נוכל להתקדם.
יצחק קשת:

טוב יש עוד שאלות?

רמי אלבז:

מה החובות מי מו

יעקב נתניהו :הדבר הזה זה יהיה בבירור של ה,
עופר רזניק:

כל צד יעלה את הטענות שלו ככה זה בדרך כלל,

רמי אלבז:

אז עם כל הכבוד ,הוא אומר לנו תאשרו את המליאה עוד פעם זה חוזר על
עצמו ,שהוא יאשר את זה ,יאללה שהוא ישים בורר,

יעקב נתניהו :אי אפשר,
רמי אלבז:

מה זה שהוא ישים אי אפשר,

יעקב נתניהו :אבל אתה לא מבין (מדברים יחד) זה הטיעון של פאייז ,פאיז אומר אני לא
אשקיע כסף,
רמי אלבז:

תחזיר לו תגיד לו,

יעקב נתניהו :רגע שנייה ,רגע רגע רגע שנייה הוא אומר אני לא אשקיע כסף זמן ואנרגיות
אני אעשה את כל המהלך הזה בסוף לא תקבלו אותו,
רמי אלבז:

כן ,הוא רוצה את האחריות שלנו ואז הבנתי ,הוא רוצה עוד פעם את
האחריות שלנו ואנחנו אחר כך ,כמו שאומרים,

יצחק קשת:

טוב אני מעלה הצעת החלטה,

נאווה לב רן:

אני אשאל שאלה הכי מעצבנת אותי כבר ,מה לקחת אחריות במשך ה 3שנים
האלה ,אפילו וועדת ביקורת לא...

רמי אלבז:

יופי נאווה נו די

נאווה לב רן :מספיק מספיק,
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רמי אלבז:

תרשי לי לא לענות לך,

נאווה לב רן :מספיק די,
רמי אלבז:

אני מכבד אותך,

נאווה לב רן:

מספיק די ,אני מכבדת אותך שבעתיים אבל לפני הבחירות

רמי אלבז:

הכול בסדר תצביעי,

נאווה לב רן :אבל לפני הבחירות פתאום פתחת פנדורה,
רמי אלבז:

תצביעי תצביעי,

יצחק קשת:

הצעת החלטה ,חברים מליאת המועצה מאשרת להביא את המחלוקת
(מדברים יחד) מליאת המועצה מאשרת להעביר את המחלוקות הכספיות
בין מועצה אזורית מנשה למועצה מקומית חריש שנוצרו בעת פיצול חריש
עם מועצה אזורית מנשה להחלטת בורר שימונה על ידי אגף הביקורת
ומשרד הפנים החלטת הבורר תתקבל ול..ערעור כאשר הבורר שלה יהיה
מנהל אגף מנהל מחוז חיפה של משרד הפנים אבקש ממליאת המועצה
לאשר ,דרך אגב סליחה לא אמרתי מועצת מנשה גם אישרה ,מעלה להצבעה.
מאשור ברוב .מאשרים.

נאווה לב רן:

אני פעמים אחד בשביל רמי אחד בשבילי,

רמי אלבז:

איזה יופי,

יצחק קשת:

מאושר ,ראש המועצה יצחק קשת סגן ראש המועצה שלמה קליין חברת
המועצה נאווה לב רן,

נאווה לב רן :פעמים,
יצחק קשת:

אדוארד שפירו ורחמים אדגרוב .מתנגד או נמנע?

רחמים ידיגרוב:אני מתנגד
יצחק קשת:

מתנגד,

רחמים ידיגרוב:ואני רוצה רק...
יצחק קשת:

מתנגד זה מספיק,

רחמים ידיגרוב:לא אני רוצה לומר לפרוטוקול,
יצחק קשת:

בסדר,

רחמים ידיגרוב:רוצה לומר לפרוטוקול שאי אפשר ל,
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(מדברים יחד)
רחמים ידיגרוב:לפרוטוקול אני מתנגד היות ואי אפשר לתת לנו פעם אחר פעם לגלגל את
האחריות לפתחנו ומבלי שאנחנו מודעים למה שיש,
יצחק קשת:

אוקי אם אתה תרצה לדעת מה שיש אתה מוזמן לפנות אתה בוודאי תקבל
את כל הפרטים,

רחמים ידיגרוב:אני אעשה את זה.
יצחק קשת:

טוב.

סעיף  – 13אישור תברים
יצחק קשת:

אני עובר לנושא הבא אישור תברים יש לנו מספר תברים,

יעקב נתניהו :טוב,
יצחק קשת:

כן מנכל המועצה בקשה,

יעקב נתניהו :אני אעבור על התברים ,יש לנו  3תברים שאנחנו מבקשים לאשר למועצה
התבר הראשון תבר  ,439שלומי ...בקשה,
שלומי צדרבוים:יש לנו הרבה מוסדות חינוך בהקמה יש עוד צרכים למועצה של אכסון
ושיתוף עם מנהל אגף טל עודד אנחנו בדקנו את הצרכים ובעצם הוחלט
לרכוש בשלב הזה מחולות להקים סככה גדולה ולגדר את המקום מצלמות
בקיצור ליצור מרכז לוגיסטי זמני ומגרש  227שזה ממש איפה שהמשטרה
עכשיו מקימה את האתר שלה המיקום והכול גם בשיתוף הוועדה המיוחדת
כל ההקמה הזאת עם כל החשמל וכל מה שצריך כל התשתיות שנצטרך שמה
ומכולות יכלו כ 700,000שקל אנחנו כבר משריינים בתוך התבר הזה 250,000
שקל לתכנון מרכז לוגיסטי קבוע ,שיקום במר בקצה המר יש שם מגרש גם
כן שהותר ושמה אנחנו נתחיל כבר את התכנון כדי להקים שמה מרכז
לוגיסטי קבוע כי אי אפשר להסתמך על מחולות לאורך זמן זהו זה התבר.
יצחק קשת:

טוב עלו להצבעה תבר  439בסך  950,000שקלים  ...קרן עבודות פיתוח.
מעלה להצבעה מאושר פה אחד .עובר לתבר הבא .בקשה,

יעקב נתניהו :תבר הבא זה תבר  440אנחנו אמורים לקבל באזור אוגוסט ספטמבר
אוקטובר את המתנס של המועצה שנבנה בהשקעה של הרבה מאוד
מיליונים אנחנו מקבלים את המתנס מה שנקרא מבנה המתנס יכלול גם את
חבר הקלטה ותמלול
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כל מה שקשור ביש שמה אולם תאתרון עם איזה  197מקומות ואנחנו
מקבלים בעצם 200 – 196 ,בכל מקרה אנחנו מקבלים מקומות אנחנו
מקבלים את המתנס מה שנקרא ברמת שלד או ברמת מבנה בלבד בלי
מערכות בלי הצטיידות כל הדברים האלה אנחנו מבקשים יש פה כמובן
פירוט מלא על כל המרכיבים של ההצטיידות שאנחנו רוצים כולל מחירים
כולל הכול דרך אגב אימצנו את הבקשה של רחמים שכל דבר שמגיע יגיע עם
פירוט ברחל ביתך הקטנה יש שמה את כל הפירוט אנחנו מבקשים לאשר
תבר על סך  2,110,999לטובת הצטיידות ומערכות למתנס החדש שלנו כדי
שנוכל לתת אותו לתושבי חריש בצורה הכי מקסימלית שיש,
רמי אלבז:

זה כסף שחוזר אלינו?

אדוארד שפירא:שאלה אפשר עוד להשקיע?
יעקב נתניהו :אפשר להשקיע גם  5מיליון אבל זה,
אדוארד שפירא:ברור אבל שזה יהיה טוב,
יעקב נתניהו :זה במסגרת ש,
(מדברים יחד)
יעקב נתניהו :זה ברמה גבוה המתנס יהיה ברמה גבוה,
אדוארד שפירא:בסדר מאוד חשוב,
יצחק קשת:

טוב אני מעלה להצבעה תבר  440על סך  2,110,999מעלה להצבעה מאושר
פה אחד .עובר לתבר  441פארק עירוני בקשה מנכל המועצה.

יעקב נתניהו :טוב פארק המועצה פארק העירוני אתם איתי בואו תהיו איתי כדי ש ,בקשה
אפשר ,הפארק העירוני אהה אנחנו מאוד רוצים להתקדם בו העבודה שמה
היא בערך שנה וחצי זאת אומרת שבכל מקרה הפארק יהיה איפשהו ב19
או ב 2020אבל אנחנו צריכים לסיים את התכנון שלו במסגרת שינוים
שעשינו בפארק בעיקר שינויים שלפחות על פי דעתנו יעשו את הפארק יותר
שמיש לתושבים נדרש לעשות עדכון תכנון על סך מיליון שמונה מאות משרד
הבינוי מוכן לממן את המיליון שמונה מאות רק למשרד הבינוי יש בעיה
שהמערכות הפרוצדוראליות שלו לאשר עוד מיליון שמונה מאות לטובת
עדכון תכנון וכל המהלכים שהוא צריך לעבור עם מכרזים עם משרד האוצר
חבר הקלטה ותמלול
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ואישורים לדעת מנהלת המחוז נירית מיכאלי ייקח כשנה .ההצעה הייתה
שאנחנו במסגרת ההסכם עם (לא ברור) של ה 5.2מיליון שקל יש מסמך
שאומר שהכסף הזה ילך לטובת הפארק העירוני .ההצעה של משרד הבינוי
היה שאנחנו נעשה מכרז להשלמת התכנון ,על סך מיליון שמונה מאות ,כן
השלמת עדכון תכנון,
רחמים ידיגרוב:למה אנחנו צריכים
רמי אלבז:

כמה עכשיו הושקע תכנון?

יעקב נתניהו :בערך שתין וחצי מיליון שקל,
רחמים ידיגרוב:אבל למה צריכים פתאום עדכון? למה צריכים?
יעקב נתניהו :עדכון תכנון? כי אני אומר ,זה שאלה טובה התכנון של הפארק נעשה על
בסיס הערכת תקציב שתהיה עבור הפארק בערך ב 86מיליון שקל .מסתבר
שתכלס התקציב שעומד לרשותנו הוא הרבה יותר נמוך הוא  33מיליון שקל
ממשרד הבינוי פלוס 4ץ 7ממשרד הבינוי פלוס  5.2של המועצה .עכשיו
כשאתה לוקח בית ומתכנן בית במיליון שקל פתאום יש לך  200,000אז אתה
יכול לעשות אחד מן השתיים או לעשות את ה 200,000מהמיליון .או לעשות
רק ב 200,000כמו שצריך .אז אנחנו אחרי שהבנו שיש לנו הרבה פחות כסף
מהערכות הראשוניות שהיו החלטנו לעבור על התכנון היו הרבה מאוד
דברים שהורדנו היו הרבה מאוד דברים ששיפרנו מתוך מגמה ,רגע שניה
מתוך מגמה להפוך את הפארק למאות פרקטי עבור תושבי חריש ולעשות
את הפארק כפארק שבו יש דברים שאין בפארקים הרגילים שאין בפארקים
השכונתיים ולכן נדרש כרגע מיליון שמונה מאות ,לטובת עדכון תכנון
וסגירת התכנון כדי שנוכל לצאת למכרז ולהתחיל ביצוע ,מה שמשרד הבינוי
אמר קחו את המיליון שמונה מאות מה 5.2ואני את המיליון שמונה מאות
לא אגרע מהכסף שלכם .זאת אומרת בגדול המקום נמצא מבחינה כספית
אנחנו מקבלים אותו דבר רק מבחינה המהירות אם אנחנו עושים את זה
כמועצה זה יוצא יותר מהר,
רמי אלבז:

הסכום של הטאבה...

חבר הקלטה ותמלול
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יעקב נתניהו :הסכום של הטאבה נכנס לקרן עבודות פיתוח ,ודרך אגב הבקשה הזאת היא
אחרי שיחת ועידה ביני לבין מנהלת המחוז נירית מיכאלי לבין פאייז
ח...מנהל המחוז מאתמול כאשר הכול על דעת שניהם זאת אומרת על דעת
משרד הפנים ,פאייז אמר תאשרו את זה במליאה אני חותם תתחילו
להתקדם.
רמי אלבז:

למה עלויות התכנון כל כך גבוהות?

יעקב נתניהו :שמע בפרויקט של שמונים ומשהו מיליון שקל זה בגבולות הסביר של עליות
תכנון ,ועלויות תכנון מאוד מורכבות זה פארק גדול  86מיליון שקל זה,
(מדברים יחד)
רמי אלבז:

אני זוכר את הסיפור הזה 611 ...גם השארנו אחד וחצי לתכנון כי אמרנו אם
נחכה לכל ה ...אותו דבר,

שלומי צדרבוים:לא אז קיבלנו כסף חזרה פה זה שונה.
רמי אלבז:

קיבלנו כסף חזרה?

יעקב נתניהו :קיבלנו את הכול מזה ,ואני רק אומר לגבי ה,
רמי אלבז:

אהה התכנון שמה עמד רק על אחד וחצי או שזה,

יעקב נתניהו :אפרופו לגבי  611תדע אנחנו היום השבוע טיפלנו ב 611כולל פגישה עם עמי
מתון כולל פגישה עם משרד הבינוי שהייתה ביום ראשון אין לתאר את הערך
שבו המועצה משלמת עמי כי כשיש זהות התנגשות באינטרסים בין המדינה
לבין המועצה העבודה שהיום אנחנו משלמים הביאה לזה שאני נסעתי ביחד
לשלומי לעמי מתום השבוע ואמרנו לעמי מתום תקשיבו טוב לא מעניין
אותנו משרד הבינוי לא מעניין אותנו כלום תביאו את הכסף מאתנו תעשו
מה שאנחנו אומרים לכם ואם לא אתם עפים לכל הרוחות בסדר העבודה
שאנחנו משלמים ע הכסף מאפשר לנו לשמור על האינטרס של תושבי חריש,
וזה באחריות זה לגבי כל מיני מתווים ואיך הכביש יעבור ולעשות את הכביש
כביש אזורי ולא כביש ארצי כביש ארצי ולא כביש אזור כדי שיוכל להיות
התחברות לכביש  6יש פה כוחות אקטונים גדולים מאוד של עובדים
והעבודה שאנחנו מממנים יאפשר לנו לשמור יותר טוב על האינטרס של
העיר,
חבר הקלטה ותמלול
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רמי אלבז:

יש יכולת אבטחה של תשלום כזה ב ,ברטרו בפרספקטיבה כלומר לקחת
אנחנו יודעים שיחזירו לנו כסף,

יעקב נתניהו :כן הם הוסיפו לנו ( .4מדברים יחד)
יצחק קשת:

טוב אבקש ממליאת המועצה לאשר תבר  441על סך  1.8מיליון שקלים מקרן
עבודות פיתוח לטובת תכנון ...פארק עירוני מעלה להצבעה ,מאושר פה
אחד .אני עובר לנושא הבא.

סעיף  - 14העלת נושא של הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב50
סעיף  - 15הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב 50אחוז
יצחק קשת:

נושא אחרון לא הופיע על סדר היום בשליחה של הזימון אני אצטרך מכם
קודם כל שנאשר את הנושא ואחר כך אנחנו נעלה אותו לדיון והצבעה ,אז
הנושא מדובר על הגדלת חוזה של הקבלן שבונה את בית הספר מגרש ,208
כן אז אבקש ממליאת המועצה קודם כל אני מעלה להצבעה בקשה להעלת
נושא חדש מופיע בזימון ,שנייה שנייה אני מעלה את זה לנושא( ,מדברים
יחד) מבקש ממליאת המועצה לאשר חברים( ,מדברים יחד) מאושר פה אחד,
טוב הנושא בקשת תציג אותו מנהל אגף תיאום ובקרה שלומי,

שלומי צדרבוים:החוזה שנחתם עם משקל עם הקבלן דרך משקל הוא חוזה

שלקחנו

בחשבון רק את עלויות הבית ספר מה שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך
לטובת בניית הבית ספר אצלנו יש תקציבים נוספים שאנחנו מקבלים
ממשרד השיכון וממשרד להגנת הסביבה לטובת בנייה ירוקה חלק
מתקציבים שיש בהחלטות הממשלה שמדובר בהרבה מיליוני שקלים
במסגרת הרחבת חוזים כמו שמדובר קודם בסמכות הרשות לעלות עד 25
אחוז במקרה הזה אנחנו צריכים את האישור שלכם כי צריך להרחיב את
ההסכם בעד  50אחוז בגלל שיש שמה לא מעט עבודות פיתוח קירות פיתוח
עבודות השטח ,אנחנו רוצים לעשות ועושים ככה בכל מוסדות החינוך
בחריש בשביל הילדים הרבה יותר ממה שעושים בכל מקום בגלל שאנחנו
משקיעים את התקציבים בדברים נוספים מעבר למה שנותן משרד החינוך
זהו ,לכן צריך את אישורכם להגדלה הזאת,
רמי אלבז:

עוד פעם אני רוצה להבין הכסף מגיע מ?
חבר הקלטה ותמלול
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שלומי צדרבוים:מתקציב השלמת מוסדות חינוך ממשרד השיכון וממשרד להגנת הסביבה,
רמי אלבז:

זה לא בינוי של חינוך,

שלומי צדרבוים:יש לנו את התקציב ממשרד החינוך זה הכול מוסדות החינוך
רמי אלבז:

אוקי,

שלומי צדרבוים:יש לנו תקציב ממשרד החינוך וכדי שנעשה את המוסדות חינוך שלנו בצורה
יותר מושקעת אז יש לנו תקציב להשלמה מה שהרבה פעמים רשויות
מוסיפות מהכיס שלהם במוסדות החינוך בדרך כלל ,אז פה אנחנו קיבלנו
במסגרת החלטת הממשלה את התמיכה הזאת בעצם לתוספת להשלמת
מוסדות החינוך זה תקציב משרד השיכון בנוסף יש בהחלטת הממשלה
תקציב לבנייה ירוקה שזה ממשרד להגנת הסביבה שגם זה נכנס למוסדות
החינוך האלה,
רמי אלבז:

וצריך את האישור שלנו כי?

שלומי צדרבוים:כי החוזה מלכתחילה נחתם רק על בסיס של משרד החינוך ואנחנו מכניסים
עכשיו בעצם התבר כבר יש תבר מאושר על  20,000,000שקל זאת אומרת
יותר מ 50אחוז כי לא ידעו כמה...
רמי אלבז:

למה זה לא הוכנס במסגרת ה...

שלומי צדרבוים:היום אנחנו עושים,
רמי אלבז:

רגע שנייה ,במסגרת המשקל ,המשקל סגר איתנו חוזה נכון? למה זה לא
הוכנס שמה בתוך ה,

שלומי צדרבוים:מה זה?
רמי אלבז:

בתוך המבנה הזה של המשקל שסוגר את החוזים וועדת המכרזים וכולה
למה זה לא נכנס שמה,

שלומי צדרבוים:תבר לא קשור לחוזה
רחמים ידיגרוב:אבל זה אתה מאשר את זה..
שלומי צדרבוים :זה לא קשור לחוזה שמשקל ...יכול להיות שזה קיים בחוזה ,אנחנו
מבקשים הגדלה של החוזה לא של התבר,
רמי אלבז:

של החוזה,
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שלומי צדרבוים:התשובה לזה היא ככה היא מאוד פשוטה בהסכמים החדשים אנחנו באמת
עושים את מה שאתה אומר וגם למדנו ,גם במקרה הספציפי הזה התברים
את התברים אנחנו גם כן את התברים הגדלנו בהדרגה זאת אומרת החוזה
הראשון נחתם לפי התבר הראשון וגם את התברים שכבר מאושרים היום
מעל  50אחוז ולא ננצל את כל התבר בגלל זה ,אז אנחנו בעצם מתאימים
עכשיו בהדרגה
רמי אלבז:

אז עוד פעם הסמכות שלנו לאשר

שלומי צדרבוים:את ההסכם כן ,עד  50אחוז,
רמי אלבז:

איך זה נכנס לתוך החוזה של ה?

שלומי צדרבוים:יש הגדלת חוזה ובמשקל יש מחירון משקל,
רמי אלבז:

איך במשקל מתרגם את זה עוד לא מבין את זה?

שלומי צדרבוים:יש מחירון משקל והקבלן עושה את הסעיף הזה לא יודע מה ,נגיד עכשיו
הוא עושה משתלבת אבנים משתלבות בפיתוח אז יש במחירון משקל מחיר
למטר רבוע אבן משתלבת מציאים לפי מחיר משקל ומשלמים לו זאת
אומרת החוזה בעצם אין בעיה להגדיל את החוזה כי הכול לפי המחירונים
של משקל בעבודות הפיתוח,
רמי אלבז:

אם זה מעל  50אחוז זה רזיק...

שלומי צדרבוים:זה עד  50אחוז,
רמי אלבז:

זה עד  50אחוז?

שלומי צדרבוים:עד  50אוז.
רמי אלבז:

רזיק עד  50אחוז אנחנו לא צריכים לצאת פה איזה מכרז פנימי,

עופר רזניק:

איזה מכרז תצא?

רמי אלבז:

אבל המכרז הוא פנימי מכרז בתוך המשקל

עופר רזניק:

תראה ,אני אומר ככה למה אנחנו עושים הרחבות? אנחנו עושים הרחבות
כי אין תועלת מתי שאין תועלת הצעת למכרזים

רמי אלבז:

הבנתי

עופר רזניק:

כאן ...נמצא בפנים עשה כבר את הכול ,מה תביא עכשיו מישהו חדש? אין
תועלת בזה זה רק יעשה יותר נזקים העלויות של זה יהיו יותר גדולות נכון
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זה במקרה הזה זה המקרים  ...נכנסים לידי ביטוי שואלים את השאלות
הנכונות ומרחיבים,
רמי אלבז:

שלומי אתם מבטיחים את העניין הזה שזה לא יחזור על עצמו הדבר הזה?
זה לא חוזר על עצמו כי אנחנו לא צריכים להתעסק במכרזים סגורים של
משקל,

עופר רזניק:

לא רגע סליחה ,אני מצטער אם זה לא היה ברור לך ,אני ושלא ישמע שאני
איכשהו ככה אומר את זה באיזה התנשאות ,זה תפקיד שלכם ,זה התפקיד
שלכם לעשות ,כמו שהתפקיד שלי להרחיב הרבה פעמים ב 25אחוזים ואני
מברר את הפרטים זה התפקיד שלכם לפי חוק ,חוק אני אומר אל תגידו נוהל
משרד הפנים החוק אומר לכם שאתם צריכים להרחיב עד  50אחוזים ,אני
מבקש ממכם או ש ...תשתמשו בסמכות של לפי החוק שלכם לעשות את
הדברים ,מתי שצריך כמובן תשאלו את כל השאלות הקשות תשאלו את מה
שצריך לעשות שם ,למה צריך את זה אבל בסופו של דבר,

רמי אלבז:

אתה אומר לי ש ,אני על בסיס שיטה צריך לאשר כל...

יעקב נתניהו :אני חושב אני חושב שמה שאומר רמי הוא צודק מה אומר רמי ,רמי אומר
את מה שאנחנו יודעים וקיבלנו על עצמנו ,אנחנו כרשות עולים קומה כל
הזמן ובאמת אנחנו לקחנו על עצמנו שבמכרזים הבאים נשתדל כמיטב
יכולתנו להגיע למקום שבו כשאנחנו מייצרים את המכרז נכניס הכול ,בסדר,
עכשיו כשרמי שואל רמי צודק זה אחד .שתים כשאנחנו באים לכיוון שאנחנו
אומרים שרמי שואל אתם מבטיחים שלא תבואו אז מה שלומי אמר שלומי
אמר אנחנו לא מבטיחים אנחנו רק מבטיחים מאה אחוז מאמץ לא להגיע
למקרים האלו עוד פעם,
שלומי צדרבוים:נכון,
יעקב נתניהו :זה הכול,
יצחק קשת:

טוב אני מעלה הצעת החלטה .מליאת המועצה מאשרת הגדלת החוזה עם
הקבלן האחים פתחי בבינוי בית ספר  16כיתות במגרש  208עד  50אחוז
מהחוזה הנקוב כיום קרי עד סכום  6,8501,930הארכה הזאת הינה במסגרת
תוספת  50אחוז זה כולל שבממסכות מליאת המועצה לאשר ,אבקש
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ממליאת המועצה לאשר( ,מדברים יחד) מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.
חברים תודה רבה ישר כוח,
יעקב נתניהו :רגע חברים שנייה שנייה קיבלנו על עצמנו בנושא של חברת הגבייה להביא
אותם לכאן לדיון עם חברי המליאה עכשיו אנחנו צריכים בבקשה לעשות
את זה במהלך שבוע הבא בסדר אז אני רק מבקש שאנחנו מחר נתקשר
לתאם את זה גם איתם וגם איתכם.

-

סוף הישיבה -
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