פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 10-21
מתאריך30/8/21 :
נוכחים:
חברי מליאת המועצה:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
גיל פישר -חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
שלמה קליין -חבר מליאה ,מ.מ ראש המועצה
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
פרח קוזחי – חברת מליאה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
חסרים:
שלמה פרץ – חבר מליאה
נוכחים נוספים:
מר שלומי צדרבוים – מנכ"ל המועצה
מר יפתח נפש – מ.מ .גזבר
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
מר אליעזר דיין -עוזר מנכ"ל
סדר היום – נושאים:
.1
.2
.3
.4
.5

כינוס חגיגי לרגל פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  8-21מתאריך 28/07/2021
אישור פרוטוקול מליאה טלפונית  9-21מתאריך 25/08/2021
אישור וסגירת תברי"ם
אישור עבודה נוספת -אביבה בן חיים

פרוטוקול:
 .1כינוס חגיגי לרגל פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב
 .2אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  8-21מתאריך 28/7/21
החלטה:
בעד :יצחק קשת ,גיל פישר ,יוסי גולדמן ,שלמה קליין ,עידית ינטוב ,שני גרינברג  ,פרח קוזחי
נמנע :יוחאי פרג'י
 .3אישור פרוטוקול מליאה טלפונית  9-21מתאריך 25/08/2021
החלטה :מאושר פה אחד

 .4אישור וסגירת תברי"ם

החלטה:


המליאה אישרה סגירת חמישה תב"רים ועדכון של שני תב"רים נוספים.

 .5אישור עבודה נוספת -אביבה בן חיים
בתאריך  14.7.21התקיימה ועדת עבודות חוץ לעובדי הרשות ,במסגרתה נידונו בקשות של עובדים.
הגברת אביבה בן חיים ,מנהלת מחלקת רישוי העסקים בעיר ,הגישה בקשה למתן ייצוג משפטי
בשעות שאינן מתנגשות עם משרתה ברשות .הוועדה ממליצה לאשר את בקשתה של העובדת אביבה
בן חיים בהתאם להשגות שנכתבו בפרוטוקול הועדה.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד את המלצת הועדה בדבר עבודה נוספת לעובדת אביבה בן חיים.
על החתום
שלומי צדרבוים
מנכ"ל העירייה

יצחק קשת
ראש העירייה

לכבוד,
יצחק קשת,
ראש המועצה המקומית
חריש

שאילתא בנושא :בטחון התושבים בחריש
אנו עדים לאחרונה בעליית מספר אירועי הפרות הסדר הציבורי ,ונדליזם ואלימות ברחבי העיר
חריש ,ונזקים שנגרמו לרכוש ולמרחב הציבורי.
ההרגשה בקרב רבים מהתושבים היא חרדה וירידה בתחושת הביטחון.
כנבחר ציבור ותושב העיר אני נתקל מדי יום בפניות של תושבים מוטרדים נוכח המצב .רבים מהם
חוששים לתת לילדיהם להסתובב בעיר בשעות הערב ,זאת על אף שרכבי הביטחון מסתובבים
בעיר (נראה שנוכחותם אינה מספקת את ההרתעה הנדרשת ואף לא את תחושת הביטחון).
לאחרונה התוודענו למספר אירועים חמורים אשר לא ידענו בקרבנו ,ואל לנו להקל בהם ראש.
ירי על דירת מגורים בשכונת הפרחים ,הצתה של רכבים בשכונת המעוף ,הצתה של חנות
בשכונת המעוף ,פריצות לבתים וגניבות רכבים ,גניבות של ממיר קטליטי מרכבים ועוד.
בידי הרשויות המקומיות ניתנו סמכויות שמטרתן לשמור על הסדר הציבורי ,הן באמצעות
החקיקה הראשית והן באמצעות חוקי עזר שבסמכותן להתקין .נוסף על כך ,הרשויות המקומיות
מטפלות בתופעות של אלימות בשיתוף גורמי אכיפה של השלטון המרכזי אשר להם כלים למיגור
תופעות כאלה במרחב הציבורי ,ובכללם המשרד לביטחון פנים.
חריש עיר חדשה המרושתת במצלמות ושוכרת מכספי התושבים חברת אבטחה חיצונית .יש לנו
את הכלים הנדרשים למגר באופן מוחלט מעשי אלימות ופשיעה .אסור לנו לנהוג באדישות
והטמנת הראש באדמה נוכח מציאות של אלימות במקומנו.
לנוכח האמור  -אבקש את התייחסותך המלאה ופעולתך בנושא:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

מהם התקנים של כוח האדם בפיקוח העירוני? האם יש תקנים שטרם אוישו ומדוע?
הרשות מפעילה חברת אבטחה פרטית שמפעילה  2סיירים ממונעים .מה עלות התשלום
של הרשות לחברה הפרטית? האם יש נוהלי עבודה? מהם הסמכויות שלהם? מי הגורם
המפקח עליהם? אבקש לקבל ריכוז וסיכום על בסיס תקופתי של כל הפעילות והנתונים
של החברה שיכולים לשמש למדידה ובקרה של עמידת החברה והפרטים ביעדי הפעלתה.
האם הוגשה בקשה להצטרף לתוכנית עיר ללא אלימות ומה התקציב שמוקצה לכך?
האם כלל המצלמות שפרוסות ברחבי חריש ,לרבות הכניסות ,תקינות במלואן ומשדרות
למוקד? מי מנהל את מערך הצילום בעיר ומה התקציב שהוקצה לכך?
מתי התכנסה לאחרונה ישיבת הוועדה למיגור אלימות או וועדת הביטחון בשיתוף
המשטרה וגורמי המקצוע ,לדיון ניתוח המצב  -הצגת פתרונות ומעקב על ביצוע בשטח?
אבקש את הפרוטוקולים וסיכומי הישיבה.
אבקש להציג ולפרט את תקציב הביטחון של עיריית חריש ,מה בוצע ,מה מתוכנן לשנת
.2021
בברכה,
יוחאי פרגיי
חבר המועצה המקומית ,חריש
יו"ר וועדת ביקורת

01/09/2021
כ"ב אלול תשפ"א
לכבוד,
יוחאי פרג'י
חבר המועצה המקומית חריש
יו"ר וועדת ביקורת
מענה הרשות לשאילתא בנושא :בטחון התושבים בחריש

 .1מהם התקנים של כוח האדם בפיקוח העירוני? האם יש תקנים שטרם אוישו ומדוע?
 .aביחידת הפיקוח בשנת התקציב  2021קיימים ארבעה תקני פקחים ,נכון להיום נמצאים בתפקיד שלושה פקחים
והרשות נמצאת בתהליך איוש של משרה נוספת שהתפנתה עקב עזיבת פקח בחודש האחרון.
 .2הרשות מפעילה חברת אבטחה פרטית שמפעילה  2סיירים ממונעים .מה עלות התשלום של הרשות לחברה
הפרטית? האם יש נוהלי עבודה? מהם הסמכויות שלהם? מי הגורם המפקח עליהם? אבקש לקבל ריכוז
וסיכום על בסיס תקופתי של כל הפעילות והנתונים של החברה שיכולים לשמש למדידה ובקרה של עמידת
החברה והפרטים ביעדי הפעלתה.
 .aעלות סיור יחיד הינה כ 80-אש"ח בחודש ( 3משמרות לרבות שבתות וחגים) .לסיור קיימים נהלי עבודה ברורים
והסיירים פועלים על פיהם .חברת האבטחה " ניב ביטחון" פועלת באמצעות מכרז משכ"ל ,ובתיאום מלא עם
הרשות .בין משימותיו של הסיור העירוני ניתן למנות -מניעת וונדליזם ,מניעת אירועים פליליים ,פיקוח קורונה,
אבטחת פארקים ,אבטחת מתקנים אסטרטגיים ,ביצוע ביקורות במוסדות הרשות ,אבטחת מוסדות חינוך וגנים,
מענה לקריאות מצוקה ומניעה וכיבוי שריפות .משימות שיטור ואירועים פליליים הינם בתחום אחריותה
המלאה של משטרת ישראל ,אשר אתה עובדת הרשות בשיתוף פעולה מלא בכל התחומים הרלוונטיים .כלל
מערך האבטחה בחריש נתון למרותו של אגף הביטחון ולהנחיותיו ,חברת האבטחה העמידה מפקח במשרה
מלאה בחריש והוא פועל בתיאום מלא אגף הביטחון .סיכומים תקופתיים מועברים לאגף הביטחון על ידי חברת
האבטחה ,וניתן לקבל אותם באגף הביטחון של הרשות.
 .3האם הוגשה בקשה להצטרף לתוכנית עיר ללא אלימות ומה התקציב שמוקצה לכך?
 .aהרשות העבירה בקשה להצטרפות לתוכנית לעיר ללא אלימות ,וכן ביקשה להיכנס לתוכנית שיטור עירוני – בשל
נתוני למ"ס נמוכים (נכון למועד הבקשה מתחת ל  )16,000נענינו בשלילה – .בכוונת הרשות להגיש שוב בקשה
לכניסה לתוכנית וזאת בהמשך לכינון הממשלה החדשה ולקראת שנת העבודה .2022

 .4האם כלל המצלמות שפרוסות ברחבי חריש ,לרבות הכניסות ,תקינות במלואן ומשדרות למוקד? מי מנהל
את מערך הצילום בעיר ומה התקציב שהוקצה לכך?
 .aתקציב אחזקת המערכות והמצלמות עומד בשנת  2021על  .₪ 150,000כלל המצלמות המשדרות למוקד הרואה,
תקינות ומתוחזקות כל העת .המוקד הרואה מקבל את הנחיותיו ממנהל אגף הביטחון.
 .5מתי התכנסה לאחרונה ישיבת הוועדה למיגור אלימות או וועדת הביטחון בשיתוף המשטרה וגורמי
המקצוע ,לדיון ניתוח המצב  -הצגת פתרונות ומעקב על ביצוע בשטח? אבקש את הפרוטוקולים וסיכומי
הישיבה.
 .aוועדת ביטחון יישובית איננה ועדת חובה בחריש ,ולא קיימת היות ולא קיים תקן למשמר אזרחי בחריש .וועדה
למיגור אלימות הוחלפה בחודש יוני האחרון וטרם התכנסה לדיון ראשוני .חברי הועדה הקודמת (שבין חבריה
נמצא כותב השאילתא ,מר יוחאי פרג'י) התכנסה פעמיים בשנת  2019ולא התכנסה כלל בשנת  .2020דיונים
בנושא הביטחון ברשות התקיימו באופן סדיר על ידי הדרג המקצועי ברשות לאורך כל התקופה

 .6אבקש להציג ולפרט את תקציב הביטחון של עיריית חריש ,מה בוצע ,מה מתוכנן לשנת .2021
 .aכלל תקציבי הרשות ,וביניהם תקציב הביטחון ,זמינים לציבור באתר הרשות .תקציב הביטחון בפרט ,נקבע
בהתאם להנחיות משרד הפנים .לצפייה בביצוע התקציב ניתן להגיע לאגף הביטחון.

בברכה,
יצחק קשת,
ראש המועצה המקומית חריש

