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מועצה מקומית חריש
ישיבת מליאה מן המניין
ישיבה מספר 8-21
מתאריך 27.07.2021
נוכחים:
מר יצחק קשת  -ראש המועצה
גב' עידית ינטוב  -חברת מליאה
מר יוסי גולדמן – חבר מליאה
מר גיל פישר – חבר מליאה
מר שלמה קליין  -חבר מליאה
מר שלמה פרץ – חבר מליאה

מזומנים:
מר שלומי צדרבוים – מ"מ מנכ"ל העריייה
מר יפתח נפש – מ.מ .גזבר (בזום)
רו"ח עבד בקלי – מבקר (בזום)
עו"ד אורון משה  -יועץ משפטי
מר יום טוב יקר – חשב מלווה (בזום)
גב' גלית אבישי כהן – ראש אגפים משאבי אנוש וקשרי תושבים
גב' שרון פישמן – מהנדסת המועצה

סדר יום:
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  7-21מתאריך 13/6/21
סעיף  – 2פתיחת חשבונות בנק
סעיף  – 3תב"רים
סעיף  – 4סגירת תב"רים
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פרוטוקול
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מתכבד לפתוח את ישיבה מן המניין  8/21נוכחים :אנוכי יצחק
קשת ,סגן ממלא מקום שלי שלמה קליין ,חברי מועצת העיר יוסי גולדמן,
שלמה פרץ וגיל פישר .על סדר היום מספר נושאים.

סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  7-21מתאריך 13/6/21
מר יצחק קשת-יו"ר :אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  7-21מתאריך  13/6/21כולם
קיבלו אותו במייל אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול
הקודם מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.

סעיף  – 2פתיחת חשבונות בנק
מר יצחק קשת-יו"ר :אנחנו פותחים מספר בתי ספר חדשים השנה ,בין היתר לקראת שנת
הלימודים הקרובה אנחנו מבקשים לפתוח חשבונות בנק בבנק מזרחי טפחות
בחריש לבתי הספר הבאים :ממ"ד בבית צוותא ,ממלכתי בבית צוותא,
חטיבה ממלכתית חדשה ,ולהסמיך את מנהל המוסד החינוכי והמזכירה
בכלא חד מהמוסדות האלה כמורשה חתימה .כל זה על פי הוראות של משרד
החינוך לכל בית ספר יש לפתוח  2חשבונות ,חשבון אחד בבנק חשבון הורים
חשבון בנק אחד זה להורים וחשבון נוסף זה ניהול עצמי לכל שלושת בתי
הספר ולכן יש צורך לצורך העניין לפתוח  6חשבונות חדשים אז המליאה
מתבקשת להצביע על אישור פתיחת חשבונות הבאים :ממ"ד בית צוותא2 ,
חשבונות ניהול עצמי והורים ,ממלכתי בית צוותא ניהול עצמי והורים,
חטיבה ממלכתי חדשה ניהול עצמי והורים מבקש ממליאת המועצה לאשר,
מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.
סעיף  – 3תבר"ים
מר יצחק קשת-יו"ר :כל נושא התב"רים אנחנו הולכים לעשות קצת סדר בתב"רים יש
המון ,המון ,המון תב"רים המון קצת סבלנות אבל זה מראה על ההיקף
האדיר שיש פה בחריש ,פריש בונה פה בהיקפים שאין כדוגמתם בשום עיר
במדינת ישראל ,ובוא נתחיל וככה נתקדם.
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סעיף  4סגירת תב"ר
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מתחיל עם תב"ר אני עובר על זה מהר ,תב"ר ,תב"ר .תב"ר מס'
 313בית ספר יסודי  18כיתות זה מה שנקרא תלמי רון אני עובר על הכל
משרד השיכון הפחתה  ,549,393תוספות משרד החינוך  ,232,858העברה
לתב"ר אחר יתרות לתב"ר אחר  ,-111,539למה זה לא כתוב בהפחתה למה
זה כתוב כמינוס .זה היה צריך להיות בהפחתה כל המינוס היה צריך להיות
בהפחתה .סך הכל התב"ר יעמוד על  18,645,697מיליון  ₪מבקש ממליאת
המועצה לאשר מאושר פה אחד.
דובר:

אםא נחנו עכשיו מאשרים  ..נגיד באיזה שהוא בית ספר בגלל שמשרד השיכון
עדיין לא העביר לנו את הכסף אז נצטרך להחזיר לקרן של תב"רים.

דובר:

כל היתרות  ...ממשרד החינוך מכסף שמשכת ממשרד השיכון לטובת
העלויות של הפרויקט ,הקרן של הפיתוח חוזר.

מר יצחק קשת-יו"ר :טוב תב"ר  326בית ספר כנפי רוח ,אז תוספת משרד החינוך ,161,700
משרד השיכון הפחתה  ,₪ 258,568העברה לתב"ר אחר הפחתה  26,154סך
הכל התב"ר עומד על  ₪ 18,281,249מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר
פה אחד .תב"ר  4 ,363כיתות גן מגרש  ,276משרד השיכון תוספת ,697,024
קרן עבודות פיתוח הפחתה  1,138,525משרד החינוך תוספת  .432,825העברה
לתב"ר אחר הפחתה  7,722סך הכל התב"ר עומד על  ₪ 5,199,037מעלה
להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר  386משרד השיכון תוספת  ,648,234משרד
החינוך תוספת  ,143,038הפחתה לקרן עבודות פיתוח  532,447מחזירים את
זה לקרן ,העברה לתב"ר אחר  2879סך הכל התב"ר  ₪ 5,491,385אני מבקש
ממליאת המועצה לאשר ,מאושר פה אחד .תב"ר  4 ,387כיתות גן מגרש ,203
תוספת משרד השיכון  ,37,776תוספת של משרד השיכון  414,798סך הכל
התב"ר  5,525,894אני מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר פה אחד.
תב"ר  451בניית  4כיתות גן מגרש  ,215תוספת של קרן לעבודות פיתוח,
הפחתה סליחה קרן לעבודות פיתוח  ,372,985תוספת של משרד השיכון
 ,254,213תוספת של משרד החינוך  663,934סך הכל התב"ר ₪ 5,205,192
מבקש ממליאת המעוצה לאשר ,מאושר פה אחד .תב"ר  479היערכות
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לפתיחת שנת הלימודים הקודמת של שנה שעברה ,אז נשאר אנחנו מפחיתים
משם מחזירים לקרן לעבודות פיתוח  ₪ 22,708סך הכל התב"ר  620,292כל
אלה תב"רים לסגירה .אני עובר לתב"רים פתוחים .י שפה רשימה ארוכה זה
מגיע למאות מליונים אני מתחיל תב"ר  358בית ספר יסודי חינוך מיוחד אורן
הפחתה של משרד השיכון  ,3,500,975משרד החינוך תוספת  1,493,710סך
הכל התב"ר ,14,249,744
דובר:

עדיין יש חשבונות פתוחים יש עדיין פעילות.

דובר:

את החלק של הפיתוח עשו פה הפחתה של החינוך המיוחד יש לנו את המגרש
שנבנה לא מזמן חוץ מזה יש חלק שאנחנו אמורים לקבל מהמשרד להגנת
הסביבה במסגרת החלטת ממשלה לבניה ירוקה ,החלק של הבניה הירוקה זה
כל מיני מס מכים  ...שאנחנו צריכים לקבל שם כסף ולכן אנחנו זקוקים יש
שם הוצאות ויש שם גם הכנסות.

מר יצחק קשת-יו" ר :אני מבקש ממליאת המועצה לאשר מאושר פה אחד .תב"ר  359בית
ספר תיכון חינוך מיוחד גם כן מגרש צמוד ,זה מגרשים  225 ,226 ,282אורן
 ,58תוספת משרד השיכון  ,1.510,749תוספת של משרד החינוך  505,949סך
הכל התב"ר יעמוד על  15,909,705מבקש ממליאת המועצה לאשר מעלה
להצבעה מאושר ,פה אחד .תב"ר  360בית ספר חרדי  16כיתות מגרש 208
בברקת . 34 ,אנחנו עשינו הצרחה למקום אחר .משרד השיכון הפחתה של
משרד השיכון  ,2,306,575משרד החינוך תוספת  215,760סך הכל התב"ר
יעמוד של  ₪ 18,915,026אני מבקש ממליאת המועצה לאשר מאושר פה
אחד .תב"ר  388בית ספר יסודי ממלכתי  18כיתות מגרש  218אלון  .12זה
מה שנקרא רומה רמון ,תוספת משרד החינוך  ,605,244הפחתה של משרד
השיכון  ,1,163,418סך הכל התב"ר עומד על  24,568,994מבקש ממליאת
המועצה לאשר אני מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .בית ספר יסודי 18
כיתות ,במגרש  223בשקד  .8זה בית הספר החדש .תוספת של משרד החינוך
 2.784,124סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 23,571,078שימו לב לסכומים
האדירים של כל בית ספר ,אני מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מעלה
להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר  390בית ספר תיכון  36כיתות מגרשים ,232
 215 ,201לשם  7תוספת של משרד החינוך  7.157,510סך הכל התב"ר יעמוד
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על סכום אסטרונומי של  ₪ 66,377,865זה הסכום של העלות של הבניה של
בית הספר התיכון ,זה אולי המבנה הכי גדול והעלות הכי גדולה שהיתה לנו
בכל המבנים ,אני מבקש ממליאת המועצה לאשר ,אושר פה אחד .בניית
תב"ר  450בניית  4כיתות גן מגרש  212שכונת החורש ,רחוב גפן  ,8הפחתה
לקרן עבודות פיתוח  ,329,524תוספת של משרד החינוך  1.287,919סך הכל
התב"ר יעמוד על  ₪ 5,658,395אני מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר
פה אחד .אני עובר לתב"ר  ,452בניית  4כיתות גן מגרש  ,811שכונת הפרחים
רחוב הנרקיס הפחתה ,החזרת לקרן עבודות פיתוח  ,329,524תוספת משרד
החינוך  766,619סך הכל התב"ר יעמוד על  5,137,095מעלה להצבעה מאושר
פה אחד.אני עובר לתב"ר הבא  453בניית  4כיתות גן ,במגרש  802שכונת
הפרחים רחוב סביון ,החזר לקרן עבודות פיתוח  ,329,524משרד השיכון
תוספת  ,200,000מ שרד החינוך תוספת  521,300סך הכל התב"ר יעמוד על
 .₪ 45,091,776מעלה להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר  454בניית בית ספר
יסודי  18כיתות מגרש  303שכונת הפרחים רחוב כלנית ,תוספת של משרד
החינוך  4,833,658סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 21,791,603מעלה להצבעה
מאושר פה אחד .תב"ר  455בניית  4כיתות גן מגרש  223רחוב שקד ,החזר
לקרן עבודות פיתוח  ,377,980תוספת של משרד החינוך  633,784סך הכל
התב"ר יעמוד על  ₪ 6,605,804מעלה להצבעה מאושר פה אחד .אני מעלה
תב"ר  459בניית בית ספר יסודי מגרש  822סביון  16בשכונת הפרחים,
תוספת משרד השיכון  ₪ 2,000,000תוספת משרד החינוך  ₪ 2.996,171סך
הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 22,024,533מעלה להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר
 460בניית בית ספר יסודי  18כיתות מגרש  ,207ו –  ,206טורקיז  ,14קרן
עבודות הפיתוח אנחנו מחזירים  ,₪ 2.758,995תוספת של משרד החינוך
 5,298,424סך הכל התב"ר יעמוד על  .₪ 22,839,429מעלה להצבעה מאושר
פה אחד .אני עובר לתב"ר  469בניית  4כיתות גן מגרש  251טופז  ,2תוספת
משרד החינוך  ,₪ 521,300קרן לעבודות פיתוח זה לא הפחתה זה תוספת
לקומה שניה ,2,12,288 ,סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 8,904,064מעלה
להצבעה מאושר פה אחד .אני עבור לתב"ר  470בניית  4כיתות גן מגרש 255
רובין  ,4תוספת הפחתה לקרן עבודות פיתוח  ₪ 1,000,000אנחנו מחזירים
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לקרן לעבודות פיתוח ,תוספת  200,000משרד השיכון ,תוספת משרד החינוך
 ₪ 805,492סך הכל התב"ר יעמוד על  5,360,712מעלה להצבעה מאושר פה
אחד .תב"ר  471בניית  4כיתות גן מגרש  265תאנה  ,12תוספת משרד החינוך
 ,195,976קרן עבודות פיתוח תוספת קומה שניה  307,250סך הכל התב"ר
יעמוד על  ,₪ 9,503,226מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .תב"ר  472בניית 6
כיתות גן במגרש  503במע"ר שכונת המעוף תוספת משרד החינוך ,961,134
קרן עבודות הפיתוח אנחנו מחזירים  ,1,500,000סך הכל התב"ר יעמוד על
 .11,961,134מעלה להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר  480בניית בית ספר
במגרש  228ישיבה תיכונית ,תוספת  ₪ 2,085,186משרד החינוך ,הפחתה
 1.100.000משרד השיכון סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 24,783,019זה הישיבה
התיכונית מעלה להצבעה מאושר פה אחד .בניית בית ספר אולפנא בית ספר
תיכון דתי  ,229תוספת משרד החינוך  ,7,605,499הפחתה למשרד השיכון
 1.800.000סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 30,419,602מעלה להצבעה ,מאושר
פה אחד .תב"ר  485בניית בית ספר  16כיתות ,מגרש  ,214בית ספר חרדי,
בניית בית ספר חרדי למגזר החרדי ,מגרש  214הפחתה של משרד השיכון
 2,000,000סך הכל התב"ר יעמוד על  13,775,342מבקש ממליאת המועצה
לאשר ,מאושר פה אחד.
(הצטרפה עידית ינטוב)
מר יצחק קשת-יו"ר :תב"ר  486בניית בית ספר  8כיתות מגרש  208זה תוספת לבית ספר
תלמי הדר ,משרד החינוך תוספת  1,502,067סך הכל התב"ר יעמוד על
 9,507,682מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .תב"ר  490בניית  4כיתות גן
מגרש  ,805תוספת מקרן לעבודות פיתוח  ₪ 1.500.000סך הכל התב"ר יעמוד
על  ,₪ 4.500.000זה קומה שניה הגדלה של  1.500.000לטובת קומה שניה זה
לא הלוואה זה תוספת סך הכל יעמוד ,זה הלוואה בסדר .בניית  4כיתות גן
במגרש  805תוספת מקרן לעבודות פיתוח  1.500,000סך הכל התב"ר יעמוד
על  ₪ 4,500,000מבקש ממליאת המעוצה לאשר ,מאושר פה אחד .תב"ר 491
בניית  4כיתות גן מגרש  ,807תוספת משרד החינוך  ,521,300קרן לעבודות
פיתוח תוספת  690,246זה לא הלוואה .זה תוספת קומה שניה סך הכל הץב"ר
יעמוד על  7,582,022מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר פה אחד .תב"ר
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 ,492בניית  4כיתות גן מגרש  ,810תוספת משרד החינוך  ₪ 521,300קרן
לעבודות פיתוח  610,138סך הכל התב"ר יעמוד על  ₪ 7,501,914מבקש
ממליאת המועצה לאשר ,מעלה להצבעה מאושר פה אחד .תב"ר  ,499בניית 4
כיתות גן במגרש  ,813תוספת של קרן לעבודות פיתוח על  ,1.668,991זה
קומה שניה ,סך הכלת ב"ר יעמוד על  ₪ 4,668,091,מבוקש ממליאת המועצה
לאשר ,מאושר פה אחד .תב"ר  ,478בניית מעון יום מגרש  819בשכונת
הפרחים קרן לעבודות הפיתוח  3,802,638הפחתה 3,802,638 ,סך הכל התב"ר
יעמוד על  3,597,962מבוקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר.
דובר:

המעון הספציפי הזה כדי לתת מענה לשכונת הפרחים החלטנו שאנחנו
מתקצבים את המעון הזה כדי להקדים את התמיכה  ...בהמשך שיבואו
כספים ממשרד הבינוי והשיכון.

מר יצחק קשת-יו" ר :רק כדי לסבר את האוזן אנחנו עיריית חריש בנתה בשנים האחרונות,
רק התב"ר שדיברנו עליהם היום סביב  400מיליון  ,₪היקפים שבנינו בשנים
האחרונות זה מעל חצי מיליארד ,מיליארד  ₪וכל המבנים האחרים זה יגיע ל
–  600מיליון  ₪שזה היקפים מטורפים ,אדירים אין שום רשות במדינת
ישראל כל הרשויות הכי גדולות שבנו במדינת ישראל שבנתה בהיקפים כאלה
כמו חריש ,אין דבר כזה .תבינו זה לא ,זה הכל מתחיל מהתחלה זה לאשר
מול משרדי הממשלה ,להכיר שמשרדי הממשלה יכירו בצורך ,להשיג את כל
האישורים הנדרשים שהם יסכימו לתת לך את כל התקציבים הנדרשים ,זה
להכין תכניות על כל הדברים האלה ,לתכנן את הכל ,לקבל אישורים ,לקבל
אישור לצאת לדרך ,זה לגייס את הכסף ממשרדי הממשלה ,זה להביא לעשות
מכרזים להביא קבלנים זה לבצע את כל הפיקוח על הדברים האלה ,לבנות
הכל להביא לישורת האחרונה ,לבנות הכל ,לאכלס הכל בכל הציוד לגייס את
הצוותים המקצועיים זה היקפים אדירים ,אדירים שאין רשות כמו חריש,
שבנתה ועשתה את העבודות האלה בכל השנים האחרונות במדינת ישראל.
אם מישהו אומר מה קורה בעיר הזאת בחריש זה מדבר בעד עצמו וכל אחד
יכול להבין שהעשייה פה בחריש היא העשייה הכי גדולה במדינת ישראל
בשנים האחרונות ,אי אפשר להתווכח על זה ,העשייה הכי גדולה במדינת
ישראל מכל הרשויות במדינת ישראל ,ואני יכול לעמוד גם מול ראשי רשויות
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אחרות זה היקפים האלה שבנינו פה למעלה מחצי מיליארד  ₪עיריית חריש
אני חושב שזה מה שנקרא תעודה בפני עצמה.
עידית ינטוב :שאנחנו מתחילים לספר מה עושים כמה בונים ,כמה בתי ספר וכמה גנים
והיקף הבניה והיקף האוכלוסיה פר שנים אנשים נבהלים ,נבהלים ומודים
בכך שלא כל רשות יכלה לעמוד בזה ובואו אין ניסיון כזה באף מקום באר.
אין ניסיון כזה כנראה אנחנו הרשות היחידה שעומדת בהיקפי עבודה כאלה.
מר יצחק קשת-יו" ר  :ממש ככה .טוב אנחנו בעיצומו של הקיץ יש אירועי תרבות ,ממש לכל
אורך הקיץ כל שבוע יש לנו ,יש לנו  75אירועים כל הקיץ הזה ,נעשתה עבודה
מאומצת ממש של כל האגפים שבראשם אגף התרבות שמוביל את זה ,עשה
שיתוף גם עם העסקים וגם יוסי נמצא פה וגם עם כל העולים גם עידית
נמצאת פה גם איכות הסביבה ,גם גיל נמצא פה ,נעשה שיתוף פעולה עם כל
הגופים שאני  ...צריכה להגיע היא בדרך לכאן אבל כל הגופים עשו פה פעולה
זה תוצאה של שיתוף פעולה מדהים של הנהגת העיר שיודעים לשתף פעולה
יודעים מה זה לשים כתף על כתף ולעבוד ביחד ,ואני אומר לכם ,אומר לכם
בגלל שיש רעש של  ...אני שומע מה קורה ברשויות אחרות וחריש זכתה
במנהיגי ציבור אמיתיים שכל כולם למען הציבור באמת ,ולא בשביל
פוליטיקה הם הזכירו דברים ויצרו דברים ויעשו את זה רק בשביל שהשם
שלהם יתהדר לא הם יודעים מה טוב לעיר הזאת ,יודעים מה התושבים
האלה צריכים והם שמים את הדברים האלה בצד רק למען העשייה של העיר
הזאת ואני אומר לכם יש פה באמת עשייה ברוכה ,יש פה אירועים ברמה
הגבוהה ביותר אנחנו מביאים פה אומנים מהשורה הראשונה ,אתם שמים לב
שההפקות של האירועים ברמה גבוהה אנחנו לא סתם עושים אירוע כדי
לצאת ידי חובה הנה עשינו ,כל אירוע מתקתק מ – א' ועד ת' הוא מתוקצב
כמו שצריך עד לרמת השקל לכל נושא כולל ניקיון כולל גידור כולל אבטחה
אין לכם מושג כמה עבודה מאומצת נעשית מאחורי הקלעים לגבי כל אירוע
ואירוע ,כולל תבינו פה אתה קונה תקציב למשטרה ,אתם רואים שוטרים
בכל אירוע ,אתם רואים מד"א בכל אירוע ואירוע כל זה מתוקצב כל זה
מאושר ,וברוך השם תושבי חריש נהנים מזה .היה אירוע פנטסטי של הלילה
לבן של היחידה לקידום עסקים ,יוסי יושב פה שגם תרם רבות למען האירוע
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הזה ,שיתוף פעולה עם אגף תרבות ,עם מרכז מוסיקה שיצאנו לדרך לאירוע
סוף סוף לאומנים מקומיים מדהימים ,יש לנו אומנים מדהימים שיש לנו
בעיר הזאת ,קיבלנו פידבקים נהדרים ,היו פידבקים פחות טובים מעסקים
שפחות הרגישו את זה אנחנו תמיד מפיקים לקחים תמיד עושים חשיבה
מחדש ,חשיבה איך לטייב כל הזמן אנחנו נגיע לכולם רוצים להגיע לכולם בלי
יוצא מן הכלל ,מי שלא עושה לא טועה ,בכלל בהכל ,אבל אנחנו לומדים
משפרים כל העת וכל הזמן .אני משתף אתכם שיש עשייה ברוכה ,מול
הממשלה החדשה ,גם עם שרת הפנים ויש נעשו התקשרויות גם עם שר
האוצר שעי דית עובדת ועושה עבודה נהדרת מול משרד האוצר ושר האוצר גם
מול משרד הפנים גם מול משרד השיכון אנחנו בעבודה מאומצת ונמרצת גם
מול משרד התחבורה ,נעשית עבודה מול כלל המשרדים בלי יוצא מן הכלל
אנחנו בעבודה מאומצת יש הרבה עבודה מאחורי הקלעים שיהיו תוצאות
אנחנו כמובן נפרסם אותם ונספר לכם .אנחנו בהיקף בינוי אדיר כמו
שראיתם אנחנו נערכים במלוא המרץ לפתיחת שנת הלימודים במלוא המרץ,
זה הרבה יותר מורכב מרשויות אחרות שפותחות באותו מוסד ,יש לנו הרבה
מוסדות שהם מעברים מכינים את כל הגנים מחדשים אותם ,את מוסדות
החינוך אנחנו מציידים אותם יש לנו פתיחה של  7.5בתי ספר חדשים כ – 30
גנים ילדים חדשים ,יש לנו אכלוס מואץ אנחנו צופים לאלכס את העיר להגיע
ל –  30אלף תושבים לקראת סוף השנה ,וכמו שאני אומר לכם פה עשייה
בהיקפים אדירים ,בכלל התחומים אנחנו לא שוקטים על השמרים בשום
תחום ,מול משרדי הממשלה ,מול העשייה מול הבינוי מול התרבות מול
הקליטה ובכלל התחומים.
עידית ינטוב :בחזרה לאירועים אם כבר מדברים עליהם כרגע בפארק המועצה מתקיים
אירוע של מחלקת הקליטה אגרוף בטבע כולם מוזמנים.
מר יצחק קשת-יו"ר  :אנחנו נבקר שם.
דובר:

אני גם רוצה לדבר על הפגישה שהיתה עם שרת הפנים היתה פגישה חיובית
אני חושב שחריש מקבלת משב רוח גבית מאוד ,מאוד חזק מהממשלה וזה
חשוב ,גם העבודה שעידית עושה כמובן בדרכה וזה לא משהו שמובן מאליו,
גם כרגע לפני המליאה אנחנו בהתכתבות כרגע מול שרת הפנים יש ברוך השם
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אוזן קשבת וזה חשוב ומבורך .כמו שראש העיר אמר בסוף כולם רואים ,כל
משרדי הממשלה רואים את חריש כמשהו אירוע שקורה באמת אחת ל...
וכולם מסתכלים עלינו מה שנקרא מודל לציוניות אמיתית  ,וזה לא מובן
מאליו.
מר יצחק קשת-יו" ר :זה לא שחריש זה לא אוטומטית ,זה גם חשוב להגיד .נעשית פה עבודה
מול משרדי הממשלה ויש פה אוזן קשבת מול אנשים שמוכנים לקדם את
העניין הזה.
דובר:

נכון וזה לא מובן מאליו ואני אומר  ...במקומות האלה כשליחי ציבור ...
לרתום אותם אלינו זה גם לא מובן מאליו וברוך השם אנחנו עושים פה
מצליחים לעשות פה טוב לעיר כמובן שיש לשפר ולהשתפר ומה עוד לתת
דגשים בסוף אנחנו בני אדם ולא מלאכים ולא מתכוונים להיות מלאכים אבל
אנחנו במאה אחוז מאמץ בוודאות יש פה אפילו קצת יותר מאמץ ,אני רוצה
להגיד תודה לשלומי המנכ"ל שבאמת מלווה אותנו בפגישות האלה ,ונלחם,
עושה עבודה נפלאה מול המנכ"לים ,זה כייף לשמוע בישיבות פידבקים עליו
זה לא מובן אליו .בקשר לאירועים עשינו לילה לבן היה מדהים ,אני שמח
שהחרישניקים באו לגור בחריש באו לבנות בית אב בחריש אני חושב שבכללי
כדאי שנלמד בעצמנו יותר להיות אין אאוס פחות לצאת החוצה לפה
בסביבה ,וזה מ ...השקלים שחוזרים אלינו והאווירה שחוזרת אלינו אני
חושב שזה גאווה וחריצויות זה חלק  ...חשוב לי להגיד גם באמת שאפו לגלית
אבישי שהובילה את זה וגם למחלקת תרבות גם לניצן ,למרלן ,נפתלי  ...חבל
על הזמן אני שמח שאנחנו צריכים לעשות אותו ,אדון מנכ"ל מתקצב אותו
אני כבר אומר לתקציב  2022כי זה מגיע אנחנו חייבים לתת איזה שהוא טיפ
לזה ,ובאמת השיתופי פעולה שיש פה גם בתוך העיר ,וגם הממשלה הם
מדהימים ובעזרת השם נעשה ונצליח.

עידית ינטוב :אני רציתי להתנצל אני לא יודעת למה לא התחלתי מזה אני חזרתי הרגע
מירושלים והבאתי בשורה אני מבקשת שגם התושבים יראו אנחנו קיבלנו
אות הוקרה על איגוד העלייה בפעם השניה ותודה למחלקת הקליטה
שהתפתחה לנו וגדלה לנו ומצליחה לנו בחריש ,ותודה על התמיכה של ראש
העיר.
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מר יצחק קשת-יו" ר :באמת נעשית פה עבודה מדהימה בנושא הקליטה לא הרבה יודעים את
זה העולים פה בחריש ,מכירים אבל לא יודעים כמה יש בערים אחרות אבל
באמת נעשית פה עבודה נפלאה וזה לא סתם שאנחנו מקבלים את האות
הוקרה על זה .אני יכול לספר לכם כבר פתחת את זה אנחנו בקשר עם המון
קהילות בחו"ל גם במקסיקו ,צרפת ,ואמריקה הלטינית מכל המקומות
אנחנו מקיימים זום בשתיים ושלוש לפנות בוקר בגלל ה  -הפרשי שעות ,יש
התעניינות רבה אני חייב להגיד לכם ,אנחנו משתדלים להביא לפה קהילות
יותר הומוגניות יש צרכים שצריך להשלים לדברים האלה ,אנחנו בונים את
זה עם חבילה לטובת העניין ,וברגע שזה יתגבש אנחנו גם נדע לבשר ולספר
לכולם ובינתיים נעשית הרבה עבודה כולל טיולים כולל גיבושים ,כולל אולפן
כולל תכניות לעולים הם מקבלים פה מעטפת באמת חום וחיבוק מהעיר
חריש אז שנמשיך ככה.
דובר:

שתי מילים אנחנו נערכים לקראת השנה עשינו סיורים בבתי הספר והעבודות
בעיצומם וזה מדהים לראות את זה חודש לפני ולהאמין שהכל יעמוד ביעד
 1/9זה כנראה יקרה( ,לא שומעים טוב) ובעזרת השם נפתח את שנת
הלימודים בזמנה בצורה טובה עם כל

מר יצחק קשת-יו" ר :אמן יש הרבה מה להגיד ואני אומר לכם אני בתוך זה כבר שנים אבל
שאני מקבל פתאום את הזום אאוט ומסתכל על זה מבחוץ אני לא יודע אני
אומר לכם את זה אני מודה לכם תושבי חרישה על הזכות ושאר חברי
המליאה על הזכות לשרת ולבנות את העיר הזאת חריש ,זה העשייה ברמות
הגבוהות ביותר וזה ירשם בהיסטוריה ,כל אחד ואחד שלקח פה חלק,
שליחותיו על מה שקורה זה באמת ,באמת אני נפעם ומתרגש מכל הדבר הזה
וזה לדורות שתבינו לדורות ,גם עוד  20שנה ועוד  30שנה אנחנו נסיים פה את
כל התשתיות ואת כל היסודות ,אחרי זה כל מי שיתאכלס תהיה עיר מוכנה,
מוקמת בנויה לתפארת בנויה לתשתיות ואנחנו אלה מה שנקרא הובלנו את
ההקמה שלה ,הקמנו אותה וגרמנו לדברים האלה לקרות ורק שתושבי חריש
יבלו וייהנו ויזכו לאיכות חיים טובה וגבוהה ולבנות את כל הדורות הבאים.
תודה רבה לכם .תודה לצוות המקצועי הנאמן ,המקצועי בין המקצועיים
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ביותר במדינת ישראל שמובילים פרויקטים ברמה הגבוהה ביותר ולכם
תושבי חריש על כל האירועים תודה רבה אני סוגר את הישיבה.

ישיבה נעולה
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