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פרוטוקול
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  17/10מיום 6.11.17
מר יצחק קשת-יו"ר :ערב טוב לכולם .אני מתכוון לפתוח ישיבת מליאה מן המניין ,מספר
 .11-17על סדר היום מספר נושאים ,אני מבקש להוסיף נושא נוסף לסדר
היום .אני אעלה אותו להצבעה מייד לאחר אישור הפרוטוקול .לכולם מופיע
בתוך הקלסרים החומר של המליאה ,הפרוטוקול מתומלל מישיבה קודמת
ונספחים של כל נושא המליאה לישיבה הנוכחית .אז כולכם קיבלתם את
הפרוטוקול ,עיינתם .אני ממבקש ממליאת המועצה ,הנושא הראשון ,לאשר
את הפרוטוקול מישיבת מליאה קודמת .מעלה להצבעה .אושר פה אחד.

אישור חשבונות בנק לועדי הורים בבתי ספר וגני ילדים
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מבקש להוסיף נושא נוסף לסדר היום שלא הופיע בסדר היום
בישיבת המליאה שנכנס לנו תוך כדי .זה נושא של אישור חשבונות בנק לכל
ועדי הורים בבתי הספר והגנים .הצטרף למליאה חבר מועצמה רמי אלבז.
ברוך הבא .אז אני מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום -אישור חשבונות
בנק לועדי הורים בבתי ספר וגני ילדים .זה נושא שלא אושר בסדר היום,
בשביל לאשר אותו אני צריך את האישור שלכם .מבקש ממליאת המועצה
לאשר הוספת נושא לסדר היום של אישור חשבונות בנק לועדי הורים -עולה
להצבעה .אושר פה אחד .אנחנו עוברים לנושא הבא.

מתן יתרון בשיעור  10%לתושבי חריש בנוגע להתקשרויות עם המועצה
מר יצחק קשת-יו"ר :במסגרת העבודה המאומצת שלנו פה לקידום העסקים הקטנים
והגדולים בחריש ,ומתן פתרונות הולמים ,אז אנחנו הולכים למשרדי
הממשלה השונים ,ואנחנו ניגשים למשרד הכלכלה שהיה פה שר הכלכלה,
ואנחנו ניגשים למשרד הפנים כדי לנסות לעשות להם הנחות כאלה ואחרות.
אני נפגשתי עם היזמים שמשכירים את החנויות על מנת להוזיל את העלויות.
א בל ,בדקנו למעשה מה עוד אפשר לעשות פה בתוך המועצה על מנת להקל
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פה על עסקים מקומיים בתוך חריש .דבר שעלינו שאפשר באמת להקל עליו
זה לפחות אנחנו ,בהתקשרויות שלנו במועצה .אנחנו רוצים להקל על כל בעל
עסק שירצה להתקשר למועצה ולתת לו יתרון אם הוא תושב חריש .כשיש
מכרז  ,או מתן הצעות מחיר כאלה ואחרות ,אז יש ניקוד .זה נבחן לפי ניקוד,
זה לא רק מחיר .בין היתר זה מחיר וקריטריונים כאלה ואחרים ,אנחנו
רוצים לתת לו עדיפות .אם הוא תושב חריש -בסדר גודל של  10אחוז שתהיה
לו עדיפות על כל תושב אחר שהוא לא תושב חריש ,על מנת לעודד פה את
העסקים המקומיים בחריש .קיימנו בזה דיון לפני הישיבה הזאת ואני רוצה
להביא את זה בפני המליאה על מנת שחברי המועצה יתמכו בהליך הזה על
מנת לתמוך בעסקים המקומיים ,כדי לאפשר להם להתמודד ביתר שאת מול
עסקים מתחרים מבחוץ .יותר קשה להם ובסופו של דבר הם המעסיקים ,הם
ח ריש; אין לנו משהו אחר ואנחנו רוצים לעודד את העסקים פה בחריש.
דובר:

אפשר יותר פירוט ובמה מדובר? איך זה בא לידי ביצוע?

מר יצחק קשת-יו"ר :שלום רחמים ,בוא תצטרף .רחמים ידיגרוב הצטרף .רחמים ,אני
אעדכן אותך .אנחנו מבקשים לאשר במליאה אישור לעידוד תעסוקה
מקומית על מנת שעסקים מקומיים שעובדים פה בחריש ,כאשר הם ניגשים
למכרז או להתקשרות כזו או אחרת עם המועצה -תהיה להם עדיפות בסך 10
אחוזים על פני מתמודדים מחוץ לחריש.
כלומר כשמגישים מכרז הם מקבלים,

מר רחמים ידיגרוב:

מר יצחק קשת-יו"ר :כן .שתהיה להם עדיפות על פני מישהו שהוא לא תושב חריש.
בסף שלהם ,כל הצעה שהם יציעו,

מר רחמים ידיגרוב:

מר יצחק קשת-יו"ר :זה שכלול שלהם ,כל הצעה שהם יציעו תהיה להם עדיפות של 10
אחוז.
אם נתנו  10אחוז להיתר אז הם,

מר רחמים ידיגרוב:

מר יצחק קשת-יו"ר :לא .זה הולך לפי ניקוד ,זה לאו דווקא עניין של סכום אפס .זה הולך
לפי ניקוד .בניקוד הכולל יהיה להם  10אחוז יתרון על פני מתמודדים
אחרים.
מר רחמים ידיגרוב:

שאלה ליועץ המשפטי האם זה חוקי מה שאנחנו רוצים להחליט.

יבוא מתמודד ויאמר 'מה זה? אני בן אדם תושב ישראל ,מה קשור? יש בחוק
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אצלנו שיש עדיפות לאומית או שהנחה במס הכנסה .אני לא יודע אם זה חוקי
שאנחנו נחליט על זה.
מר רמי אלבז :הניקוד הוא חשוב ,אולי כדאי לדעת מה הניקוד לפני כן .שתהיה לזה נגישות,
אני חושב שזה יהיה נכון.
עו"ד עופר רזניק:

ההחלטה שעומדת כאן בעצם על השולחן זה מראש שתושבי חריש

מגיעים ,אז הם מתחילים כבר ביתרון של  10אחוז .אני חושב שהמהות של
ההחלטה מבורך לחלוטין והרבה רשויות עושות את זה .אני גם חייב להגיד
שזה עולה בקנה אחד עם צו המועצות המקומיות שאני מקריא את סעיף ,164
שבין היתר המועצה מוסמכת לקידום ענייניהם הכלכליים של תושבי
המועצה .זאת אומרת ,זה אחד מהתפקידים של המועצה .אבל ,הבהרתי ש-
 10אחוזים זה גבוה מדי; אני לא יכול להגן על  10אחוזים כי  10אחוזים זה
כבר הופך את היתרון לבלתי סביר ובית משפט ,גם המחוזי וגם בית המשפט
העליון ,כבר קבע שלמעלה מ 5-אחוזים זה דבר שיכול להיחשב כאפליה
מבחינת מכרזים והתקשרויות .לכן ,מבחינה משפטית 10 ,אחוזים אני לא
יכול להמליץ .כמובן שההחלטה היא בידיכם .אם אתם רוצים עוד פירוט ,אם
אתם רוצים לדעת מה הפסיקה אומרת בדיוק ,מה השתלשלות הפסיקה -אני
יכול להסביר לכם .אבל ,אני חושב שהעמדה המשפטית היא ברורה .שוב,
למרות שהמהות עצמה זה מבורך .הרבה רשויות עשו את זה ושוב ,באחוזים
שהחוק מתיר.
מר יצחק קשת-יו"ר :אני רוצה להתייחס לזה .תראו ,עם כל הכבוד לכל הרשויות בארץ
חריש זה לא אותו דבר ,חריש זו עיר בהקמה .אנחנו מתאמצים מאוד לעודד
פה את העסקים ואומרים לעסקים 'חבר'ה ,אנחנו עושים בשבילכם' ואנחנו
הולכים ישר למשרדי הממשלה להביא להם .בסופו של דבר מה שבשליטה
שלנו אם אנחנו לא נעשה את המקסימום אז איזה פנים יש לנו להגיד
לעסקים פה מה עשינו בשבילכם? חריש זה תינוק .בשביל להצעיד את התינוק
הזה שיוכל ללכת ולהתקדם אנחנו צריכים להציל אותו בשתי ידיים .אנחנו
צריכים לדחוף אותו .אז אני לא אומר לעשות את זה באופן גורף לתמיד ,אני
גם אמליץ פה ללכת לתקופה קצרה יותר .במידה וזה עובד בכל הקריטריונים
אנחנו נמשיך להאריך את זה ונראה איך זה קורה .יחד עם זאת ,אנחנו
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בהחלט צריכים להיות פורצי דרך ולא לחשוש מדבר כזה או אחר למה ברשות
כזאת או אחרת אישרו אחוז נמוך יותר .אנחנו צריכים להגיד אמירה מאוד
ברורה :עסקים בחריש -יהיה להם סיכוי גדול יותר .כל העסקים שיהיו פה
בחריש .הוא לא צריך לגור בחריש דרך אגב ,מספיק שיהיה לו עסק בחריש.
עצם זה שהוא פותח עסק בחריש תהיה לו עדיפות על פני עסק שלא נמצא
בחריש .וזאת אמירה שצריכה להיות אמירה ברורה מצידנו ולא אמירה של
אחוזים בודדים שהמשקל שלהם הוא פחות ,ואני לא יודע כמה הוא באמת
משפיע ,אלא אמירה מאוד מאוד ברורה :חברים ,אנחנו מזמינים את
העסקים לפתוח בחריש .כולכם מוזמנים ,אנחנו מצידנו נעשה את
המקסימו ם כדי לעזור לכם .לכן ,אנחנו צריכים להיות פורצי דרך ולא
לחשוש .היה ובית המשפט יחליט אחרת -אז יחליט אחרת .נעשה את מה
שבית המשפט יחליט .היה ולא -אנחנו הודענו פה את העסקים בחריש והיה
זה שכרנו ,וזאת השליחות שלנו וזאת העבודה שלנו פה בחריש.
מר רמי אלבז :אני מצטר ף לקריאת כיוון שלך אני מוכרח לומר .התקשרו אליי עסקים ,כמה
בעלי עסקים שכבר נמצאים בחריש שהם מאוד חוששים מהבאות .באמת ,זה
כיוון נכון .אני חושב שבכל זאת צריך לעשות איזה דיון מחושב ביחד .אני
מציע את זה ,אני שם את זה כאן ועכשיו ,יכול להיות שבימים הקרובים .אני
מ וכן אפילו לפנות מספר ימים כדי להקדיש לזה שנשב ביחד וננתח את
הנתונים שהיועץ המשפטי כאן מעלה ,ונראה איך אנחנו באמת צועדים ,-נכון
שבישורת האחרונה אפשר להתמודד מול כל חזית משפטית ,אבל נלך בצעד
מחושב ונכון ,עקב בצד אגודל ,אנחנו נוכל לעשות את זה בתבונה .שוב ,אני
באמת אומר שהתקשרתי למספר אנשים בעלי עסקים שהיו צריכים את
העידוד הזה וביקשו את העזרה .זו קריאת כיוון כי כבר עכשיו הם מרגישים
לא טוב .אני חושב שזה מבורך ,הכיוון הוא מבורך .יחד עם זאת ,לראות איך
אנחנו צועדים עם זה נכון .לעשות איזה פאנל מסוים שיבדוק את הנושא
המשפטי הזה.
מר יצחק קשת-יו"ר :טוב .אני חושב שכן כדאי שנחליט עכשיו על  10אחוז ונתמודד .אני
חושב שיש לנו פה מה להציג ,אנחנו עיר ייחודית .אנחנו בהתחלה,
אנחנו לא נעקב את זה .אם היינו יכולים לתת יותר,
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רגע ,למה לא לתכנס אפילו השבוע הזה? השבוע הזה נשב יחד.

מר יצחק קשת-יו"ר :אני חושב שהנתונים ידועים.
מר רמי אלבז:

אנחנו כרגעי יודעים מזה .ב 48-שעות אנחנו יודעים מה החומר הזה.

מר רחמים ידיגרוב:

רמי ,אני רוצה להזכיר לך שזו אג'נדה שהיו בחירות פה,
רטרואקטיבית אני אומר לך .ואז היה כתוב ברור.

מר רמי אלבז:

לא ,אבל מדברים גם על אנשים שבאים מבחוץ נכון? אם הבנתי נכון.

מר יצחק קשת-יו"ר :אנחנו רוצים לעודד עסקים להיות בחריש .זה אומר שכל עסק שיהיה
מוכן לפתוח את העסק שלו בחריש יקבל עדיפות על עסק אחר שלא
נמצא בחריש.
מר רחמים ידיגרוב:

איך אתה יכול להחליט בשביל עסק ,אם הוא טוב או לא ,שזה עסק
פרטי .אין לך קשר כמועצה כי אם הוא מתמודד במכרזים ששייכים
למועצה זה משהו אחר .אבל לא להחליט לכל דבר אתה תפתח ואתה
לא .איך אתה יכול?

מר יצחק קשת-יו"ר :אני לא מחליט ,זה לא הכוונה.
מר רחמים ידיגרוב:

אז מה אתה? אתה יכול לעזור לו בארנונה? במס הכנסה? אתה יכול
לעזור לו בשכירות?

מר יצחק קשת-יו"ר :אני יכול לעזור לו בזה שאתה עסק מחריש ,סתם ניקח לדוגמא פיצה.
אני יכול להזמין עכשיו פיצה מעסק מחוץ לחריש ויכול להזמין פיצה
מחריש .רק מה? יש איזו רשת מחוץ לחריש שמוכרת לי במחיר של
פיצה וחריש פחות או יותר,
מר רחמים ידיגרוב:

אבל איך אתה מחליט בכסף לא שלך פרטי? אתה מחליט על כסף
ציבורים.

מר יצחק קשת-יו"ר :נכון.
מר רחמים ידיגרוב:

אבל אם בחוץ הוא יותר זול? אתה צריך אישור מיוחד לזה 10 .אחוז
זה לא קצת.

מר יצחק קשת-יו"ר :זה באישור של המליאה ,זה מה שאני צריך .אז אני אומר שאני נותן
עדיפות ,.נכון אני משלם יותר ,עד  10אחוז .דרך אגב ,זה לאו דווקא
 10במחיר ,זה  10אחוז בניקוד .אני נותן עדיפות לעסק מקומי.
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מר רחמים ידיגרוב:

מ.מ

לגבי מה? על מה? על איזה מוצרים? על איזה שירות אתה רוצה
לעשות?

מר יצחק קשת-יו"ר :כל השירותים.
איך זה מתבטא? במתן רישיון?

דובר:

מר יצחק קשת-יו"ר :לא ,מכרז .מי שיגיש לועדת מכרזים מכרז יהיה לו יתרון של  10אחוז
ניקוד.
עו"ד עופר רזניק:

כאילו הוא התחיל כבר ביתרון של  10אחוז.

מר יצחק קשת-יו"ר :אם הוא מחריש.
מר רחמים ידיגרוב:

אם הוא משטח עסקי או משהו כזה?

(מדברים יחד)
דובר:

מכרזים שהמועצה מפרסמת ,כסף שלנו ,במקום שייצא החוצה
שיישאר ביד.

מר יצחק קשת-יו"ר :יש חנות כלי כתיבה בחריש .היא מוכרת בתוך חריש ,היא בקושי
מחזיקה מעמד .למה שאני לא אקנה בחריש ואקנה ממישהו אחר?
מר רחמים ידיגרוב:

אבל אתה לא קונה בכסף פרטי ,זה שלו ,זה שיקול דעת שלו שהוא
פותח את העסק.

מר יצחק קשת-יו"ר :נכון ,שיקול דעת שלו ואני רוצה להשפיע על השיקול דעת שלו שיפתח
את העסק שלו בחריש.
מר רחמים ידיגרוב:

סליחה ,אם הוא ירוויח מיליונים הוא יגיד לך 'קח בבקשה מועצה'?
הוא בחיים לא יגיד ,זה עסק פרטי לחלוטין.

מר אדוארד שפירו:

אבל זה עובר בעיירות אחרות ,זה לא חדש.

מר יצחק קשת-יו"ר :אנחנו רוצים לעודד עסקים שגרים פה ,למה שנוציא את הכסף
החוצה?
מר רחמים ידיגרוב:

אף אחד לא אומר שייפול ,אבל לפני שהוא פותח הוא נכנס לעסקים
מכאן והוא צריך לחשוב על מה הוא הולך .מה זה? משחק ילדים?
אנחנו צריכים כמועצה ,גוף ציבורים לגמרי וצריכים להתערב
בעסקים פרטיים?
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מ.מ

מר יצחק קשת-יו"ר :למה להתערב? אני נותן להם עידוד .למה אסור לנו לעודד? אמר לך
עופר שכתוב במפורש שחלק מתפקידי המועצה זה לעודד את
העסקים המקומיים.
מר אדוארד שפירו:

גם אמר לך עד איזה אחוז זה אפשרי.

מר רחמים ידיגרוב:

העניין הוא יותר ברכישות של,

מר יצחק קשת-יו"ר :מכרזים ,כל מכרז .חברים תראו ,אני אומר את זה בצורה מאוד
ברורה; המטרה שלנו לעודד עסקים מקומיים בחריש .עסקים שפתחו
פה ושלא יקרסו ,המטרה שלנו לתמוך בהם ולהביא עסקים חדשים
לתוך חריש .המטרה שלנו היא לא לעודד עסקים מחוץ .אני אספר
לכם .התקציב של המועצה הוא כמה עשרות מיליוני שקלים ,הכסף
הזה יוצא החוצה .בכל השירותים שהמועצה קונה יוצא מחוץ
לחריש .אני רוצה שעיקר הכסף הזה יושקע בתוך חריש .כל העסקים
שנמצאים בתוך חריש .אין פה את כל השירותים ,אבל לפחות
שירותים שכן נמצאים יושקעו בחזרה בעיר .זו המטרה בסופו של
דבר.
מר אדוארד שפירו:

זה עובד במועצות אחרות ,זה לא חדש.

מר רחמים ידיגרוב:

יש משהו של חוק ניגוד אינטרסים או משהו? אני לא יכול לדעת
בדיוק איזה עסק מגיש או לא מגיש .אי אפשר לדעת.

עו"ד עופר רזניק:

זה לא עניין של ניגוד אינטרסים .כמו שכבר אמרתי ,זה העניין
שהדבר הזה כבר היה בפתחו של בית משפט ,כבר ניתנו פסקי דין על
זה .המקסימום שהכירו מרשות זה  5אחוזים וזה גם בגלל שהיה
נימוק מיוחד .הממוצע ,דרך אגב ,ברשויות אחרות זה לא יותר מ3-4-
אחוזים 10 .אחוזים ,לפי דעתי ולא רק לפי לדעתי אלא לפי דעת בית
משפט ,זה יציאה ממתחם הסבירות של אחוז כזה.

מר רחמים ידיגרוב:

אז אולי נחליט על  5אחוז?

מר יצחק קשת-יו"ר :אני חשוב שצריכה להיות אמירה ברורה .אם אנחנו נגיד  5אחוז אז
אנחנו באמת כמו שאר הרשויות ולא אמרנו אמירה ברורה פה
לעסקים מקומיים .אנחנו לא צריכים לפחד חברים ,אנחנו בונים פה
עיר חדשה .אנחנו צריכים להיות פורצי דרך ולהגיד אמירה ברורה:

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

11515

9

מ.מ

עסקים מקומיים בחריש יקבלו עדיפות על פני עסקים לא מקומיים.
זה מה שאנחנו צריכים להגיד ,לא לפחד .היה ובית משפט יגיד
אחרת -בבקשה ,נתמודד עם זה .כל עוד הסמכות בידיים שלנו לפעול
עם זה בכל הכוח .זאת אמירה שצריכה להיות ואני מבקש מחברי
המועצה לתמוך באמירה הזאת.
מר רחמים ידיגרוב:

שאלה .האישור שלנו לחוק הזה זה צריך לעבור עוד איזשהו משרד?
משרד הפנים וכולי או שרק אנחנו?

מר יצחק קשת-יו"ר :אני לא יודעת .היועץ המשפטי ,מה אתה אומר?
עו"ד עופר רזניק:

לא .אתם מקבלים את ההחלטה.

מר רחמים ידיגרוב:

זו גם שאלה שיכולה להיות מופנית  ...הוא שאל שאלה לגבי אם
אנחנו צריכים אישור מיוחד מספקים.

עו"ד עופר רזניק:

לא ,אמרתי לכם .המליאה יכולה להחליט החלטה כזאת .הקראתי
לכם בסעיף ,לפי הסעיף הזה של צו המועצות המקומיות אתם יכולים
לקבל.

מר רחמים ידיגרוב:

הקראת?

עו"ד עופר רזניק:

לא היית כאן באותו זמן ,לא משנה .בקיצור ,הבנתם מה אמרתי.

מר יצחק קשת-יו"ר :נוסח ההחלטה הוא כזה :המועצמה המקומית חריש מאשרת מתן
יתרון בשיעור  10אחוזים לעסקים מקומיים ,דהיינו בחריש ,בנוגע
להתקשרויות עם המועצה,
מר רחמים ידיגרוב:

לעסקים מחריש.

מר יצחק קשת-יו"ר :עסקים מקומיים בחריש לתקופה של שנתיים .במידה ואנחנו נראה
צו שעה להאריך את זה אז נאריך את זה ובמידה ולא,
מר רמי אלבז:

יש אפשות להציע הצעה חלופית?

מר יצחק קשת-יו"ר :אתה יכול להציע ,בבקשה.
מר רמי אלבז:

מה שהצעתי קודם .אני באמת באותו כיוון ,אני אומר דברים כנים
לגמרי .אני שמעתי ואני מדבר על מצב שהוא ממש צו השעה .ההצעה
שלי אולי לאשר את ה 5-אחוז ואת ה 5-אחוז הנותרים אנחנו נאשר
אותם אחרי איזה סוג של ועדה מסוימת שלנו כחברי מועצה ,לבדוק
את זה משפטית.
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מר רחמים ידיגרוב:

מ.מ

פשוט אני מסביר שאחר כך יהיו בעיות .אם מישהו יגיש במכרז לקבל
 10אחוז ומי שעומד מולו יגיש אחר כך לבית משפט ,אז כל המכרז
הזה יהיה תקוע חצי שנה ,שנה ,שנתיים ,מה תעשה? העסק יעמוד?
מה תעשה תגיד לי?

מר יצחק קשת-יו"ר :אני אגיד לך את האמת ,רחמים ,אתה אומר פה אמירה נכונה .יחד
עם זאת ,חברים ,אנחנו לא נצא בעסקים כרגיל.
מר רחמים ידיגרוב:

אבל יועץ משפטי אמר לך ברור.

מר יצחק קשת-יו"ר :אמר לי ברור וגם אמר לי ברור שהסמכות בידיים שלנו לפעול אחרת.
לעודד פה את העסקים חברים.
מר רחמים ידיגרוב:

זה לא מעודד ,אתה לא הבנת מה אתה עושה עכשיו? ברגע שאתה
מוציא למכרז ושמישהו שלא זכה והוא טוען שהוא כן היה צריך
לזכות ,והוא מגיש לבית משפט ,אז המכרז הזה עומד ולתקופה
ארוכה.

מר יצחק קשת-יו"ר :אני אומר שאנחנו נתמודד עם כל הדברים.
מר רחמים ידיגרוב:

איך?

מר יצחק קשת-יו"ר :נתמודד משפטית ,מה זה 'איך'?
מה זאת אומרת? אתה תהיה בבית משפט? סליחה ,היועץ

מר רחמים ידיגרוב:

המשפטי ,כמה זמן תהליכים כאלה יכולים לקחת? מינימום-מקסימום.
עו"ד עופר רזניק:

אם הולכים למכרז ,אתה כבר מכיר כי הייתה באחד כזה.

מר רחמים ידיגרוב:

כן.

עו"ד עופר רזניק:

גם בתוקף תפקידך כיו"ר ועדת מכרזים .בוא נגיד שזה יכול לתקוע

הליכים של מכרז מינימום שלושה חודשים לשנה .זה תלוי כמובן כמה הצד
השני נלחם.
מר רחמים ידיגרוב:

אני רוצה לדעת כמה מינימום וכמה מקסימום .כמה העסק הזה של

המכרז יכול להיתקע בבית משפט.
עו"ד עופר רזניק:

אני מאמין שאם תקבלו את ההחלטה אז עתירות כאלו יהיו די

בוודאות בסדר? ונצטרך כמובן להגן על זה .ואם זה ככה זה מינימום שלושה
חודשים.
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מר רחמים ידיגרוב:

מ.מ

אני פונה חברים אליכם חברי המועצה וגם אליך מנכ"ל .בואו נעשה

החלטה די ברורה שאנחנו אחר כך לא ניתקע .אני לא אומר שלא צריך לעודד
את העסקים הפרטיים אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בחשיבות .כי אנחנו
אחראיים על כל התהליכים האלה אז שלא נהיה תקועים .בכל מקרה אתה
רוצה להלחם?
מר יצחק קשת-יו"ר :אני אומר שכן .אנחנו חייבים להגיד אמירה מאוד ברורה ולא לפחד-
אנחנו מעודדים את העסקים בחריש .חד משמעית .אנחנו נתמודד עם זה.
מר רחמים ידיגרוב:

אבל אתה יכול להגיד ,זה לא יעזור לך ,יש בית משפט והוא קובע.

מר יצחק קשת-יו"ר :אין בעיה ,אם בית המשפט יחליט אחרת אנחנו נשנה.
מר רמי אלבז :הו א מעלה טענה הגיונית .הוא אומר שאם מישהו יתקע את זה אז זה פתוח.
מר רחמים ידיגרוב:

העתירה הזאת מה היא אומרת? שמבנה עומד ארבע שנים.

מר יצחק קשת-יו"ר :אנחנו לא יכולים בסופו של דבר להתנהל בצורה כזאת שאנחנו
מפחדים לעזור לעסקים .אנחנו נעשה הכל בשביל לעזור לעסקים המקומיים.
היה ונראה שההחלטה הזאת מובילה למקום אחר ,הסמכות שלנו היא לשנות
את זה .אבל ,אסור לנו להרפות ידיים; צריך להוביל לזה בכל הכוח על מנת
לעודד פה את העסקים .כמובן אנחנו אומרים שזה לצו שעה עד שעסקים פה
יתפתחו ,ושהעיר פה תתפתח ,אז אנחנו נוכל להגיד 'חבר'ה ,אנחנו עוזרים
לכל מדינת ישראל' .נכון לעכשיו אנחנו עוזרים לעסקים של חריש .נקודה.
עו"ד עופר רזניק:

אני מציע לנמק את זה ,כאילו מבחינת הדחיפות ,אם אנחנו כבר

באים ומחליטים על אחוזים כאלה גדולים ואם זה צו שעה כמו שאומרים ,אז
אולי באמת צריך להסביר למה.
מר יצחק קשת-יו"ר :בסדר גמור ,אני מסביר .קודם כל ,מדובר בצו השעה .מדובר בעיר
חדשה שהעסקים שלה ממש מתקשים לשרוד .כוח השוק ,כוח הקניה פה הוא
חלש עדיין יחסית לגודל האוכלוסיה .אנחנו כרשות ,הקניין הגדול פה יותר
מהתושבים ואנחנו רוצים לתמוך את העסקים הקטנים בשביל שהעסקים
האלה יחזיקו מעמד ומעבר לכך יעודדו עסקים אחרים להגיע לחריש .כל זה
עד שהעיר הזאת תעמוד על הרגליים ותתפתח ויהיו פה מספיק עסקים שנוכל
להגיד 'חברים ,חוזרים לאחוזים נמוכים יותר' וזהו .ואני חושב שגם בית
המשפט יכבד את זה .אי אפשר ללכת עם הראש בקיר .צריך להבין ,יש פה
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מ.מ

מציאות של בנייה .אנחנו רוצים לעודד את המציאות הזאת של הבנייה .זה
הנימוק שלנו בתוך ההחלטה.
מר רמי אלבז :צריך לקחת בחשבון שזה בקלות ,-היום אנחנו קטנים .כשנהיה גדולים יותר
אז העסקים הקטנים,
מר יצחק קשת-יו"ר :קודם כל בגלל זה הגבלתי את זה לתקופה קצרה.
מר רמי אלבז :עסקים אחרים יוכלו לבוא ולתת באמת מקלות בגלגלים ,תקיעות ש מכרזים.
מר יצחק קשת-יו"ר :אני אומר שאנחנו צריכים להתמודד ולא לפחד ,זהו .חד משמעית.
מר רמי אלבז :אני איתך ,אני מסכים שצריך לעודד את העסקים ,צריך להיות איתם.
מר יצחק קשת-יו"ר :אז זהו והולכים עם זה בכל הכוח.
מר רמי אלבז :אני אומר שוב;  5אחוז עדיפות זה גם לא דבר קטן ומבוטל .זה גם נותן לנו
את הבטחון שבית משפט יכול בקלות לגבות את זה .לדעתי זה יותר חכם.
מר יצחק קשת-יו"ר :חברים ,אני מעלה את זה להצבעה .אני מבקש ממליאת מועצה
לאשר .בבקשה ,תקריא את הנוסח.
מר שלמה קליין:

המועצה המקומית חריש מאשרת מתן יתרון בשיעור  10אחוזים

לעסקים מקומיים בחריש בהתקשרויות עם המועצמה לתקופה בת שנתיים.
מר יצחק קשת-יו"ר :מעלה להצבעה .אושר ברוב .בעד :ראש המועצה -יצחק קשת ,סגן
ראש המועצה -שלמה קליין ,חברת המועצה -לריסה מישייב ,חבר המועצה-
אדוארד שפירו .נמנע -רמי אלבז .מתנגד -רחמים ידיגרוב.
תודה רבה ,אנחנו עוברים לנושא הבא.

אישור תב"רים
מר יצחק קשת-יו"ר :לכולם יש בנספחים מאחורה את התב"רים .תראו ,בתב"רים זה
תב"רים חדשים .יחד עם זאת ,מדובר בתב"ר אחד ישן גדול שאנחנו הולכים
לפרק אותו לתב"רים קטנים יותר ,ולמעט תב"ר אחד שהוא חדש לגמרי שזה
תב"ר של ליווי פיתוח ארגוני.
דובר:

זה תב"ר תכנון ותשתיות  ...שני תב"רים חדשים.

מר יצחק קשת-יו"ר :אוקי ,בסדר גמור .ותב"ר חדש שנוסף -תכנון ותשתיות למחסן
עירוני .אז בואו נתחיל עם התב"ר הקודם של בתי הספר.
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כאשר מדינת ישראל ,לצורך העניין משרד החינוך ,מתקצב בנייה של בתי
ספר וגנים הוא מתקצב את זה בחסר .ככה זה קורה בכל הרשויות בארץ.
בסופו של דבר הוא מתקצב סביב ה 75-אחוז ישראל? כמה חסר?
מר ישראל בן ישראל :בחסר של  30אחוז.
מר יצחק קשת-יו"ר :זאת אומרת ,חסר של  30אחוז מהתקציב -ככה מתקצב משרד
החינוך .לצורך העניין לדוגמא ,אם בית ספר עולה בנייה  20מיליון שקל,
משרד החינוך מתקצב לך את זה ב 14-מיליון שקלים ואז  6מיליון שקלים
נוספים ,הרשות על חשבון עצמה צריכה להשלים את זה .כל אחד מבין שזה
אומר פער עצום אם אתה בונה בית ספר אחד ,פער הרבה יותר גדול אם אתה
בונה שני בתי ספר ,שלושה בתי ספר ,ארבעה בתי ספר ,עשרים גנים ,שלושים
גנים ,ארבעים גנים .זה סכומים אדירים שאי אפשר להתמודד איתם .אז
במסגרת החלטת הממשלה היה ברור לנו שבשביל שבסופו של דבר נצליח
לעמוד ביעדים ולבנות מוסדות חינוך אנחנו צריכים עזרה נוספת שהיא מעבר
למה שנותן משרד החינוך .לזה נעתר ,בהבנה משותפת עם משרד האוצר ,הוא
הב ין את הבעיה ואת המצוקה בבנייה של משרד החינוך והוא נתן לנו תקציב
ייעודי שנקרא השלמת מוסדות חינוך על מנת שנוכל בסופו של דבר להביא
לזה שנבנה את בתי הספר וגני הילדים במחיר מלא .שלא נהיה במצב שאין
לנו יכולת להשלים את הבניה .התקציב הזה ניתן בסכום כולל גדול של כ90-
מיליון שקלים ,ובמנה הראשונה שהוצאנו אותו זה  15מיליון שקלים .את ה-
 15מיליון שקלים האלה אנחנו הוצאנו על כל מוסדות החינוך שהוקמו עד
היום בחריש על מנת שנוכל בסופו של דבר להעביר את זה בצורה חשבונית
נכונה .כמו שמשרד הפנים דורש ,נדרש מאתנו פעולה חשבונית שאנחנו
מבצעים אותה כעת בפירוק התב"ר הגדול לתב"רים קטנים .אז אני עכשיו
אקריא את התב"רים .מספר תב"ר ,שם תב"ר ,כמה העלות הנוספת בשביל
להשלים את התב"ר כדי להשלים את ההשלמה של העלות של מוסדות
החינוך ונאשר את זה בסוף .אני מתחיל.
מר רמי אלבז :כל התב"רים האלה ,הסכום הכולל זה  90מיליון שקל?
מר יצחק קשת-יו"ר :לא 15 ,מיליון שקלים .התוספת ,אני מדבר רק על התוספת שהיא 15
מיליון שקלים .הסכום הכולל הוא הרבה יותר.
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מר ישראל בן ישראל :אתה מרשה לי להעביר טיפ טיפה?
מר יצחק קשת-יו"ר :כן.
מר ישראל בן ישראל :זה הסשן הראשון ,אתם אישרתם את זה בעבר לפני איזו שנה וחצי-
שנתיים בסך  15מיליון שקלים .עכשיו פה בדברים שעומדים על הפרק זה לא
כולל הצטיידות ,שזה בערך  30אחוז מתוך הסכום הזה .זאת אומרת ,סך הכל
יש  12מיליון שקלים לכל מיני מוסדות כאלה .עכשיו כשאנחנו מגיעים
לחשבון סופי -יש כל מיני התקזזויות כאלה ואחרות שצריך להבין; הסכום
נ שאר אותו סכום ,זה רק העברות כאלה ואחרות .רק משהו שהשתנה פה ,גם
בין לבין קיבלנו הרשאות נוספות ממשרד החינוך בגין מיזוג אוויר ובגין
נגישות .קיבלנו עוד קצת כסף .אז זו טבלה שחוץ משני תב"רים שנמצאים
באמצע שעושים סדר כזה בכל התקציבים כדי להגיע איתם לידי איזון.
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מתחיל .תב"ר מספר  ,314בית ספר יסודי במגרש  .214הגורם
הממן -המקורי היה  .13,857,929התוספת זה .95,150
מר ישראל בן ישראל :זה בעניין הנגישות  ,אגב.
מר יצחק קשת-יו"ר :אוקי .ותוספת ממשרד השיכון על סך  .₪ 1,503,409בסך הכל מעמיד
את התב"ר על סכום כולל של  .₪ 18,581,365זה התב"ר  .314לאשר אחד-
אחד או שנאשר את כולם יחד?
דובר:

תאשר אחד-אחד.

מר יצחק קשת-יו"ר :מעלה .מבקש ממליאת המועצה לאשר את התב"ר  ,314מעלה
להצבעה .מאושר פה אחד .תב"ר  ,313בית ספר יסודי במגרש  .204הסכום
המקורי אני אדלג עליו ,אני אגש ישר לתוספת ואני אגש לסכום הכולל של
התב"ר .התוספות הן ,370
דובר:

מינוס .פה זה מינוס

מר יצחק קשת-יו"ר ₪ 370,053 :מינוס .תוספת .82,234 -תוספת נוספת ממשרד השיכון
 .1,215,632מעמיד את התב"ר בסופו של דבר על סך  .19,073,771מעלה
להצבעה.
דובר:

עוד שתיים של משרד השיכון.

מר יצחק קשת-יו"ר :מעלה להצבעה .אושר.
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תב"ר  ,326בית ספר במגרש  .231תוספות 99,981 :מינוס .1,987,089
מעמיד את התב"ר בסופו של דבר על  .₪ 18,404,271מעלה להצבעה .אושר
פה אחד.
תב"ר  ,302כיתות גן במגרש  .213תוספת .₪ 274,400 :מעמיד את התב"ר
בסופו של דבר על  .₪ 5,631,591מעלה להצבעה.
דובר:

מאיזה פרויקט זה עובר רק? כתוב 'העברה'.

דובר

אחד מתוך השני.

מר יצחק קשת-יו"ר :מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
תב"ר  ,299כיתות גן במגרש  .230פה זה לא תוספת ,זה מינוס.₪ 1,770,237 .
מעמיד את התב"ר בסופו של דבר על  .₪ 5,631,591מעלה להצבעה .מאושר
פה אחד.
תב"ר  ,301כיתות גן במגרש  237ב .תוספת ,₪ 460,138 :מעמיד את התב"ר
בסופו של דבר על  .₪ 5,621,591מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
תב"ר  ,303כיתות גן במגרש  237א .תוספת ,303,747 :מעמיד את התב"ר
בסופו של דבר על  .₪ 5,622,592מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
אני עובר לשני התב"רים הנותרים .תכנון ותשתיות ומחסן עירוני .מהנדס
המועצה -תסביר.
מר ישראל בן ישראל :זה כסף שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים לצורך  ...למחסן העירוני.
דובר:

זה סכום ההשתתפות בעצם בכל קורא שמשרד הפנים מקבלים הרבה יותר
כסף.

דובר:

אז בסופו של דבר אנחנו נצטרך יותר .אם זה השתתפות אז מה זה? כמה זה
הסך הכל הכולל?

דובר:

כנראה שצריך לאשר את זה ,זה מה שאני מבין

מר יצחק קשת-יו"ר :טוב .אנחנו נאשר את התב"רים ,אם צריך עוד כסף לטובת המחסן
אז אתה תבוא עוד פעם למליאה .אז אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את
תב"ר  421על סך תכנון ותשתיות למחסן עירוני .גורם ממן :משרד הפנים .סך
כל התב"ר  ,₪ 91,000מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
תב"ר  ,423ליווי פיתוח ארגוני .מנכ"ל המועצה -תסביר.
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יעקב נתניהו :פיתוח ארגוני .אנחנו קיבלנו במסגרת החלטת הממשלה מיליון שקל לתהליך
של פיתוח ארגוני .המועצה המקומית חריש בונה לא רק עיר חדשה ,אלא גם
זוכה לבנות ארגון של רשות מוניציפלית בימינו אנו .המטרה של ראש
המועצה והמטרה של מדינת ישראל זה לבנות מערכת ארגונית מוניציפלית
אחרת ,שמבוססת על הידע והמתודולוגיות הקיימות היום בעולם העסקי.
אנחנו היום אחרי שנתיים שבהם הראשות המקומית הולכת ונבנית עם
האנשים המדהימים שיש לנו כאן ,יש לנו גם לא מעט אתגרים ארגוניים .יש
לנו כאן לא רק כמו עירייה רגילה שצריכה לתת שירות למה שקורה בעיר,
אלא אנחנו נדרשים גם לתכלל עבודות של משרדי ממשלה ופיתוח של שכונות
גדולות .ולכן ,מכל עובד מועצה נדרש הרבה יותר .אנחנו נדרשים לעשות
הרבה יותר עם מעט מאוד משאבים .וכדי לעשות את זה בצורה אפקטיבית
יותר וכדי לבנות תשתית נכונה יותר של ארגון ,וכדי להיות רשות שהיא מודל
לחיקוי לכל שאר הרשויות במדינת ישראל אנחנו צריכים ליווי ארגוני שכולל
גם פיתוח של מנהלים ,גם טיוב הסנכרון של המנהלים בינם לבין עצמם כדי
להיות כצוות שעושה עבודה יותר אפקטיבית .חשוב לציין כאן שאנחנו
מתנהלים בשנתיים האחרונות הרבה מאוד כסטארט אפ .היינו בשלבים
האלה ואנחנו צריכים עכשיו לעבור משלב של סטארט אפ לשלב של מיסוד
ובשלב הזה אנחנו צריכים עזרה וייעוץ מבחוץ .יש כסף של מדינת ישראל
לצורך זה ,הפרויקט הזה הוא פרויקט שמלווה באופן אישי על ידי מנכ"ל
משרד הפנים והצוות שלו מתוך מטרה לבנות בחריש רשות מוניציפלית
אחרת שתהווה אחרי זה מודל ודוגמא לשאר הרשויות במדינת ישראל.
מר יצחק קשת-יו"ר :שאלות.
מר רמי אלבז :הייתה אבל עד עכשיו פעילות ארגונית מן הסתם .מה ההבדל בין היום למחר?
יעקב נתניהו :יש לנו כל הזמן פעילות ארגונית כמו שיש לנו כל הזמן פעילות בהרבה מאוד
תחומים .רק בשלבים מסוימים שארגון גדל ,ויש לו אתגרים שצפים ועולים
ויש לו גם הרבה אתגרים מבחוץ שהם לא העבודה שלו .אז עכשיו הוא יכול
להחליט האם הוא בונה את הארגון שלו ומתעסק גם באתגרים הארגוניים
שלו ,או שהוא אומר לעצמו בנקודה הזאת 'מדינת ישראל נתנה כסף ,אנחנו
משתמשים בכסף לקנות עזרה מבחוץ' .בנושאים ארגוניים המתודלוגיה תמיד
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אומרת שכדאי שמישהו מבחוץ יסתכל עליך כי המון פעמים אתה רואה את
עצמך מהמקום שלך .ברגע שמגיעים אנשים מבחוץ אז הם יודעים לראות את
המערכת יותר נכון ,הם יודעים לזהות איפה הבעיות שלה ,הם יודעים לזהות
איפה הכשלים ,הם יודעים לזהות מנהלים מסוימים באילו נקודות הם
צריכים שיפור ,באילו נקודות הם צריכים חיזוק .אילו דברים נכון לשמר,
מאילו דברים נכון להיפרד .ולכן ,הדבר הזה מאוד מאוד חשוב.
מר יצחק קשת-יו"ר :רגע אבל זה תב"ר ,זה לא תקציב שנתי.
מר יעקב נתניהו:

התקציב הוא תקציב של משרד הפנים .בגלל שמשרד הפנים מאוד

מעריך את הרשות ואת מה שנבנה בה ,ובגלל שמשרד הפנים ,במעט רשויות
אחרות שהוא גם עושה את התהליך הזה ,הוא עושה את זה עבור הרשויות
ובחריש הוא מעביר לנו את הכסף כדי שאנחנו נעשה את התהליך .זאת
אומרת ,התב"ר הזה ,הכסף מועבר לרשות המקומית ,אנחנו היינו אלה
שבחרנו את החברה ,כמובן בשיתוף משרד הפנים וזה היה גם מכרז
שהמועצה עשתה מתוך אמון של משרד הפנים בתוך המערכת ,והבנה
שהשיטות החדשניות שאנחנו מביאים לתוך העולם המוניציפלי יתנו לנו ערך
מוסף בלבנות רשות נכונה.
מר רמי אלבז :באמצעות תב"ר אפשר להשכיר או להחכיר חברה ארגונית מבחוץ שתארגן
אותנו? זה אפשרי?
עו"ד עופר רזניק:

אכן כן.

מר יצחק קשת-יו"ר :שאלות נוספות? טוב .אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את תב"ר
 , 423ליווי פיתוח ארגוני של המועצה המקומית חריש .גורם ממן זה משרד
הפנים .סך הכל עומד על  .₪ 1,000,000מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.
תודה רבה ,אני עובר לנושא הבא.

אישור חשבונות בנק לועדי הורים בבתי ספר וגני ילדים
מר יצחק קשת-יו"ר :יחולק לכם נספח נוסף ,זו הרשימה של הועדי הורים של בתי הספר,
של גני הילדים .אנחנו פותחים בכל מוסד חשבון נוסף מהחשבון של בית
הספר ,חשבון של ועדי ההורים ... .הכסף השם גובים אז יהיה חשבון נוסף
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לאותו גוף כדי שהם יוכלו לנהל את החשבונות של ועדי הבתים יחד עם
המועצה.
דובר:

רגע ,הניהול עצמי רק עכשיו יוצא לדרך.

מר יצחק קשת-יו"ר :זה לא העניין של ניהול עצמי ,זה ועדי הורים .בכל ועד הורים יהיה
נציג הורים ,שני נציגים של הורים ונציג אחד של המועצה שזה איציק טייב.
מר רמי אלבז :זה לגבי כספי תל"ן מה שנקרא? כספי הורים.
מר יצחק קשת-יו"ר :לא יודע אם זה כספי תל"ן ,כל מה שההורים אוספים .מי יכול לדבר
על זה?
מר יעקב נתניהו:

אנחנו העברנו במליאה לפני חודש בערך פתיחת חשבונות לבתי ספר.

ה חשבונות נפתחו ובעזרת השם עד סוף השבוע כל המורים אמורים לקבל גם
גישה לאינטרנט לחשבון הבנק שלהם ,והמועצה כבר העבירה לה כספים
לניהול עצמי והנושא הזה נסגר .יש ועדי הורים גם בגנים וגם בבתי הספר,
לפי החוקים והחוזר מנכ"ל של משרד החינוך צריך לפתוח להם חשבון בנק.
ח שבונות הבנק האלה אמורים להיות מאושרים על ידי המליאה .הבקשה
עולה היום על ידי אגף חינוך להעביר את התהליך הזה ובעצם לאשר את
הדברים בצורה מסודרת .נכון עבד? אני צודק? אתה רוצה  ...אותי קצת?
מר רמי אלבז :רק שנייה .אבל אני יודע שלגבי ניהול עצמי אנחנו אחראיים,-
רו"ח עבד בקלי:

זה לא ניהול עצמי .מה שאתה מדבר פה זה לא ניהול ,זה חשבונות

הורים.
מר רמי אלבז :חשבונות של ועדי הורים אנחנו צריכים להיות בסמכות?
רו"ח עבד בקלי:

כמובן שכן.

מר רמי אלבז :פתיחת חשבון של ועד הורים אני צריך להיות סמכות?
רו"ח עבד בקלי:

כן ,כי הכסף נקבע בתוך בית הספר ולכן אנחנו חייבים להיות נציג.

מר יצחק קשת-יו"ר :כל חשבון מורכב אחד זה גננת ,שתיים זה נציג הורים ושלוש זה נציג
המועצה .כל חשבון יש שלושה מורשים בחתימה בתוך הרשימה שמופיעה פה
בדף שמחולק לפניכם.
מר רחמים ידיגרוב:

הראשון מי זה?
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מר יצחק קשת-יו"ר :הראשון זה גננת .העמודה הראשונה של השמות זה גננת ,העמודה
השנייה זה של גזבר ההורים ועמודה שלישית זה של נציג הרשות ,מנהל
מחלקת חינוך איציק טייב .שאלות חבר'ה?
מר רמי אלבז :רגע אז יש לי שאלה .הסמכות שלנו לתת להם את האישור לנהל את הקופות
של ועדי הורים בגנים.
מר יצחק קשת-יו"ר :כן.
מר רמי אלבז :את זה אני מבין גם ממך וגם ממנו .למה צריך נציג של מועצה בתוך ועד
הורים?
מר יצחק קשת-יו"ר :כתוב פה חובה? אני לא יודע.
(מדברים יחד)
מר רמי אלבז :אני נמצא בלפחות חמישה ועדי הורים בחריש ,אני עכשיו צריך גם חבר
מועצה על הראש? לא אני באופן אישי.
מר יעקב נתניהו:

כן אבל זה יותר טוב כי יש לך פיקוח.

מר רמי אלבז :כנציג מועצה אני צריך לתת אישור?
מר רחמים ידיגרוב:

זה לא כסף של מועצה .זה כסף של ההורים פרטי ,מה?

מר יצחק קשת-יו"ר :אתה רוצה תשובה? בבקשה ,איציק טייב תענה.
מר איציק טייר:

חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מחייב לפתוח שני חשבונות בנק;

חשבון בנק אחד לכספי מועצה שאנחנו מעבירים לניהול עצמי  ...החשבון
השני הוא חשבון ועד הורים .ועד הורים מחויב להיות חשבון שהמועצה
פותחת ,גננת ,גזבר ,ועד הורים וחבר מועצה .בתי ספר וגנים .זה חוזר מנכ"ל
מש רד החינוך ,אני יכול להעביר לכם אותו .לא הקפידו בשנים קודמות ,יש
מקומות שלא מקפידים .אנו אומר עוד פעם ,זה לא חוק חדש.
(מדברים יחד)
מר יצחק קשת-יו"ר :אני רוצה להבין .יש את האישור שניתן להם לפעול ולהפעיל קופה
שמנהלת חשבון .זה אחד ,לתת להם אישור ,זה מובן לי .היום משרד החינוך,
גם את האפשרות לצלם ילדים כן? שזה אולי זוטות או משהו כזה ,גם את זה
צריך לבקש אישור .כל דבר מתלמידים היום ,כל מה שיש בו ממשק של
הורים ,במשרד החינוך ידוע שצריך לקבל אישור .אז אני מבין שאולי מועצה
צריכה לתת אישור על זה שמתנהל משהו בתוך מסגרת בית הספר .זו גם
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שאלה האם זה בתוך מסגרת בית הספר או מחוץ לבית הספר .אבל נגיד
שאנחנו נותנים את האישור ,מי אמר שאני צריך לתת את הנציג של המועצה
בתוך זה? אני אגיד לך את הבעיות של זה .לדעתי ,מה שאני רואה עכשיו.
מר איציק טייר:

יש חוזר מנכ"ל ואנחנו מחויבים לעבוד על פי חוזר מנכ"ל נקודה.

חוזר המנכ"ל אומר ששני חשבונות בנק לגן או לבית ספר ,חשבון אחד זה
חשבון לכספי מועצה,
מר יצחק קשת-יו"ר :וכתוב שצריך נציג של מועצה בפנים?
מר איציק טייר:

חייב יותר מזה .חייב שהחשבון יהיה תחת המועצה .אני אגיד לך

למה; כשגננת פותחת חשבון יחד עם הורה זה חשבון פרטי לצורך העניין ,זה
כמו חשבון פרטי.
מר יצחק קשת-יו"ר :אוקי .בתי ספר?
מר איציק טייר:

אותו דבר.

מר יצחק קשת-יו"ר :ועדי הורים לא קשורים למנהל בית הספר בכספים.
מר איציק טייר:

תקשיב .מנהלת בית ספר יחד עם יו"ר ועד ההורים או הגזבר ,הם

המורשי חתימה.
מר יצחק קשת-יו"ר :גזבר של הועד הורים?
מר איציק טייר:

ברור .הנציג מועצה הוא לא חייב לחתום ,חייבים שנים מתוך

השלושה לחתום ,גזבר ועד הורים שהוא מחויב ,מנהלת בית ספר .חייב להיות
חשבון מועצה כדי שלא יהיה חשבון פרטי .שהם פותחים חשבון כשגננת
הולכת י חד עם גזברית ,לצורך העניין הולכים לבנק ופותחים ,זה כאילו אני
ואתה פתחנו חשבון פרטי .זה לא חשבון עם מועצה .עכשיו חס וחלילה קורא
משהו ,או אפילו למעקב -זה מחויב להיות חשבון מועצה .אני מוכן להביא
לכם חוזר מנכ"ל ,יש את ההדגשים .מנהל המחוז השנה הוציא מסמך שאומר
שכל הגנים חייבים לעבור להיות חשבונות של מועצה.
מר יצחק קשת-יו"ר :המנהל האדמינסטרטיבי?
מר איציק טייר:

מנהל המחוז .היום מקפידים על זה ,היום עושים על זה ביקורות.

אסור שזה יהיה חשבון פרטי ,זה חייב להיות חשבון מועצה שברגע שהגזבר
הוא מורשה חתימה -הוא שייך לחשבון .הוא אומר ,זה לא המועצה מנהלת
את הכספים.
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מר יצחק קשת-יו"ר :אני כבר רואה כמה קשיים זה הולך ליצור.
מר שלמה קליין:

איציק ,איפה שאין גזבר הורים?

מר איציק טייר:

היום ביררנו את זה עם היועמ"ש של משרד החינוך .אחד הגנים אמר

לנו שההורים לא רוצים להיות גזבר .לא רוצים .היום ביררנו עם היועמ"ש
של משרד החינוך -אין דבר כזה .האפשרות היחידה היא שכל ההורים
חותמים שהם לא רוצים להיות בועד ולא רוצים להיות גזברים .צריכים
לשלוח את זה למנהל המחוז לאישור .אנחנו היום פנינו לכולם ,קיבלנו
מכולם גזבר כדי לפתוח את החשבונות .מחויב.
מר שלמה קליין:

לא כי אני רואה פה שחסר .אתה אומר שהשלמתם את זה היום.

מר איציק טייר:

השלמנו את כולם היום.

מר יצחק קשת-יו"ר :אז תגיד מה השמות.
מר איציק טייר:

יש רשימה של כל השמות .ממש עד הרגע האחרון דיברנו היום עם

ההורים והסברנו להם את המשמעות .יש כאלה שאמרו 'אנחנו לא רוצים'.
מר יצחק קשת-יו"ר :השאלה אם זה מעכב אותנו בהחלטה.
עו"ד עופר רזניק:

מליאה יכולה לקבל החלטה  ...באילו בתי ספר חסר ולהנחות את

איציק להשלים את ...
מר יצחק קשת-יו"ר :מצוין .חבר'ה ,יש עוד שאלות?
עו"ד עופר רזניק:

אם יש לך את השמות עכשיו זה מעולה .אם לא אז אפשר להאציל לך

סמכות בעניין.
מר יצחק קשת-יו"ר :אז תוציא את השמות החסרים ותשלים את זה מתי שאני אגיד לך.
מר איציק טייר:

בסדר.

מר יצחק קשת-יו"ר :אני צריך להגיד את הכל?
עו"ד עופר רזניק:

מה שכן ,סליחה שאני קוטע .השאלה אם לבנק זה יספיק כי צריך

פרוצדורה מול הבנק .הם צריכים את המליאה?
מר איציק טייר:

רק אישור מליאה כללית ,זה לא אישור ...

(מדברים יחד)
מר יעקב נתניהו:

ואם מישהו השתנה אז השארת במליאה את משה ולא השארת את

דוד.
עו"ד עופר רזניק:

נכון.
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מר יצחק קשת-יו"ר :חברים ,יש עוד שאלות?
דובר:

אני מבקש רגע את החוזר מנכ"ל.

מר איציק טייר:

אני אקריא לך את המכתב של מנהל המחוז ,שניה אני אמצא אותו.

מר רמי אלבז :אני אגיד לך ,אני רואה את הבעיה הבירוקרטית .אני לא רוצה להעלות את זה
פה על השולחן אבל אני אדבר איתך ,אני אגיד לך איך זה יכול לתקוע .יש לי
עוד שאלה; אנחנו יכולים שלא להיות בתוך הנציגות של פתיחת חשבון?
מר איציק טייר:

לא ,חובה.

מר יעקב נתניהו:

זה חוזר מנכ"ל ,חייבים לעבוד לפי חוזר מנכ"ל .לא נותנים לך שום

אפשרות.
מר רמי אלבז :הם יכולים לחתום ביחד .מה הבעיה?
כדי שזה יהיה חשבון מועצה צריך להיות שם נציג מועצה.

מר איציק טייר:

אבל ,שניים מתוך שלושה יכולים לחתום .ולכן ,הן יכולות לחתום,
מר רמי אלבז :השאלה היא למה אנחנו צריכים שכל כך הרבה חשבונות יהיו תחת,
מר איציק טייר:

כי זה היכולת שלהם להתנהל בצורה שותפת .שכל גן יהיה לו חשבון

משלו ויוכל להתנהל בשוטף .הוא לא יצטרך על כל דבר קטן לבוא למועצה
לבקש .אנחנו מאפשרים להם לפעול בצורה שוטפת וחלקה .הכי פשוט.
מר רמי אלבז :עוד פעם .ההתנהלות של חשבון כזה זה שההורים מכניסים כסף לשם נכון?
מר איציק טייר:

כן.

מר רמי אלבז :אז מה,
מר יצחק קשת-יו"ר :בגלל שזה מועצמה זה מאפשר ביקורת של הרשויות .זה המנכ"ל
קובע כדי שזה לא יהיה חשבון פרטי של הורה כזה או אחר ,שתהיה מעורבות
של המועצה.
מר איציק טייר:

בעקבות תלונות שהתקבלו במחוז חיפה בעניין פתיחת חשבונות בנק

כדין על ידי הרשות המקומית למסגרות חינוך אבקש להבהיר בזאת... .1 :
לימוד חובה תשע"ה  2004מטילות על חובת הרשות המקומית לפתוח חשבון
ייעודי לתשלומי הורים כמשמעותו בסעיף א' לחוק לימוד חובה  .1949חשבון
הבנק יהיה בבעלות הרשות המקומית ,התקנות מורות לרשות החינוך
המקומית להסמיך את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף  ...על ידי הרשות
המקומית ,וכן נציג נבחר של ועד הורים ,ואם אין ועד הורים נציג של ההורים
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במוסד לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד לגבי
חשבון הבנק .מכאן שמדובר בחשבון של בנק שהוא באחריות הרשות
המקומית והיא אחראית לתת את כל ההנחיות הדרושות לכל מנהלי
החשבונות ,על מנת להבטיח התנהלותו התקינה של החשבון ,וכן אחראית ...
זה החוק ,אין מה לעשות .תקשיב ,גם לנו יכול להיות שזה קשה אבל זה לשון
החוק.
מר יצחק קשת-יו"ר :טוב חברים .אני מעלה את זה להצבעה .מליאת המועצה מאשרת.
מר רמי אלבז :מה יקרה בחשבון שהוא ינוהל לא בצורה טובה?
מר איציק טייר:

זו אפשרות של המועצה ,דרך אגב ,לעקוב אחרי החשבונות ,מה שלא

קיים היום .אנחנו יכולים לעקוב אחרי החשבונות.
מר יצחק קשת-יו"ר :שלמה בבקשה .הצעת החלטה של מליאת המועצה היא כדלקמן.
מר שלמה קליין:

מליאת המועצה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק עבור ועדי הורים

בכל גני הילדים ובתי הספר לפי חוזר המנכ"ל.
מר יצחק קשת-יו"ר :על פי רשימה שצורפה לסדר היום ותושלם ותעודכן במידת הצורך על
ידי מנהל מחלקת חינוך איציק טייב .חברים ,מעלה להצבעה .מאושר פה
אחד.

שונות
מר יצחק קשת-יו"ר :מספר עדכונים לחברי המליאה .אנחנו בשעה טובה ממשיכים
בעשייה .א נחנו מתקרבים לחג החנוכה שיחול בשבוע הבא .אנחנו נקיים
בחריש פסטיבל חנוכה בשם 'יוצאים מהקרטון ,פסטיבל חריש' הכולל
הופעות סטנד אפ וסדנאות לילדים .פסטיגל של יומיים על סך .₪ 230,000
בנוסף ,אנחנו נוציא את הנוער לסרט בסינמה בזכרון בעלות סמלית .הנוער
יקבל סדנאות אומן של המפיק של סטטיק ובן אל ,סדנאות מושקעות מאוד
על סך של מעל ל .₪ 6,000-אנחנו יוצאים לדרך לבניית בית קהילה שיתחיל
בביצוע בניית  ...קהילה שכולל מועדון לקשיש ,משחקיה ,סטודיו לחגים,
פאב קהילתי .הצפי שלו לסיום סביב אפריל-מאי  .2018בשיתוף פעולה עם
דורון ג'מצ' י ממכבי תל אביב הוצאנו אוטובוס של תושבי חריש למשחק ביום
חמישי האחרון .כל מי שזכה להגיע,
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דובר :בגלל זה ניצחו.
מר יצחק קשת-יו"ר :תושבי חריש עודדו אותם אז הם ניצחו .המשחק היה מרתק מאוד.
כל מי שחווה את המשחק יצא בהרגשה מרתקת .אני לא הייתי אבל היו שם
הרבה מתוש בי חריש .מועצת הנוער של חריש יצאה לדרך .היא מייצג את
חריש ופועלת לטובת הנוער והקהילה בחריש .שבתות ארגון תנועות הנוער
בני עקיבא ואריאל היו מוצלחות מאוד בשבועות האחרונים בחריש .הוכרז
שם של בית הספר  ...על שם 'תלמי הדר' על שם הדר גולדין ביום שישי
האחרון .ממלכתי דתי .בקרוב הכרזה של כל בתי הספר האחרים.
דובר :איך השם?
מר יצחק קשת-יו"ר :תלמי הדר על שם הדר גולדין ז"ל.
גני ילדים .זכינו לפתוח גני ילדים חדשים ממש השבוע .שבוע שעבר העברנו את הגנים
והשבוע פתחנו גני ילדים חדשים במגרש  276בדיוק מאחורי הקוטג'ים.
במהלך החודש הקרוב יועבר עוד מתחם גנים עם מעונות לגן במגרש 234
והמעון שיתפנה יוחלף גם כן .אנחנו מתקדמים בבניית המתנ"ס ,הוא
מתקדם בכל הכוח .אנחנו עומדים בלוחות זמנים .אם תרצו ,אני כבר הצעתי,
מי שרוצה אנחנו נעשה סיור בשטח ונוכל לראות.
מבנה המועצה .התחילו עבודות לסיום מבנה המועצה .כל נושא צריכה המים
המשותפת ,מכירים את התקלה שיש לנו שם במערכת .מונה פריקטור מטעם
המועצה שיעשה סקרים בכל הבתים כדי למצוא את כל הטעויות ולתקן .כל
התקלות של המים ,גם החשבונות הפרטיים ,כמובן .אנחנו מקדמים את
הנושא של כל דירות הגן ,אנחנו גם מקדמים את הנושאים של המחסנים,
אנחנו נעדכן בדבר הזה .זהו ,ממשיכים בעשייה .ישר כוח גדול לכל העוסקים
במלאכה.
דובר :מה עם תחבורה?
מר יצחק קשת-יו"ר :תחבורה .האמת שתחבורה -יש לי בשורה .אני מחכה לתשובה ,עוד
השבוע אני אקבל תשובה סופית .אנחנו בעזרת השם שבוע הבא נפרסם מספר
בשורות בנושא התחבורה לגבי כל הבקשות שהגישו לנו לאחרונה ,אם זה
נושא של סנכרון של הרכבת ובקשות נוספות .אני מקווה מאוד שנתבשר
ושבוע הבא אני מאמין שאני כבר אבשר את הבשורה הזאת .ישר כוח.
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דובר :לא ,אני מתכוון על קווים חדשים.
מר יצחק קשת-יו"ר :קווים חדשים גם כן .יאושר תקציב ,2018
דובר :אבל עוד סוף שנה ייפתח עוד ...
מר יצחק קשת-יו"ר :ב 2018-יאושר לנו תקציב משרד התחבורה לפתיחה של שני קווים
נוספים -אחד לכיוון חיפה ולאחר מכן ,כשנקבל אישור סופי ,גם לכיוון תל
אביב.
דובר :מה עם חוב גמלא?
מר יצחק קשת-יו"ר :חוב גמלא ,אנחנו הגענו ,מה שנקרא ,כמעט לישורת האחרונה .מי
שמסתובב שם ברחוב גמלא ורואה איך זה נראה .באמת יפה ,מרשים ,אבל
כמו שאנחנו  ...גם בפרויקטים אחרים אנחנו לא מוכנים לקבל את זה .אפשר
לפתוח את גמלא מחר אבל אנחנו לא רוצים עד שלא מקבלים את זה סופי
מהקבלנים שעובדים בשטח בצורה הכי טובה שיש.
ישר כוח ,תודה רבה ,אני סוגר את הישיבה.

-סוף הישיבה-
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