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ישיבת מליאה מן המניין
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מר יצחק קשת  -ראש המועצה
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סעיף  – 2אישור מינוי מהנדסת הרשות הנכנסת – גב' שרון פישמן
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פרוטוקול
מר יצחק קשת-יו"ר :ערב טוב לכולם ,ערב טוב לתושבי חריש אני מתכבד לפתוח ישיבה מן
המניין  ,5/21נוכחים :אנוכי יצחק קשת .סגנית ראש המועצה שני גרינברג.
סגן ממלא מקום שלמה קליין ,חברי מועצת העיר :גיל פישר ,פרח קוזחי,
יוסי גולדמן ומשנה לראש העיר עידית ינטוב .על סדר היום מספר נושאים
נתחיל בסדר היום.

סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  4-21מתאריך 12/4/21
מר יצחק קשת-יו"ר :אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  4-21מתאריך  12.4.21אני מבקש
ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול ,אנחנו מאשרים אותו פה אחד.

סעיף  – 2אישור מינוי מהנדסת הרשות הנכנסת
מר יצחק קשת-יו"ר :אנחנו עוברים לנושא הבא נושא חשוב ומהותי בקידום העיר אישור
מינוי מהנדסת רשות הנכנסת שרון פישמן .לאחר מכרז פומבי שההתמודדות
הרבה מהנדסים אדריכלים לתפקיד מהנדסת הרשות ,ונבחרה על ידינו אני
רוצה להציג אותה היא תגיד מספר מילים ונאשר את המינוי שלה .שרון את
יכולה להצטרף אלינו.
גב' שרון פישמן :ערב טוב לכולם ,אני שרון פישמן אני אציג את עצמי ,אני אדריכלית
בהכשרה ניסיון שלי הוא בערך  18שנה אחרונות אני עוסקת בתכנון ,עבדתי
בתור ראש צוות ואדריכלית בכירה במשרדים מאוד ידועים בארץ ,ניהלתי
תכניות לתכנון שכונות ,ערים ,מבנה ציבור והרבה מאוד עבודה פרטית ולפני
כשנתיים החלטתי לעבור למגזר הציבורי ,אני שימשתי בתור מהנדסת
המועצה המקומית בנימין בגבעת עדה בשנתיים אחרונות ,במסגרת שנתיים
האחרונות אישרנו תכנית מתאר כמעט אישרנו תכנית מתאר ,תכניות
התחדשות עירונית בפעם הראשון בבנימין גבעת עדה ,ועוד מגוון גדול של
פרויקטים ואני מאוד ,מאוד שמחה שבחרתם בי להיות מהנדסת העיר של
חריש .אני גרה בחיפה.
מר יוסי גולדמן :אתה יודעת לאן את נכנסת?
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גב' שרון פישמן :אני יודעת וזאת הסיבה שאני נכנסת.
מר יוסי גולדמן :אני אגיד לך כאן על השולחן יש סיבה רבותיי האתגר פה הוא מספק הוא
הכל.
דובר:

בוא נגיד שהחלונות באגף הנדסה כל ערב עד שמונה.

שלמה קליין :כשתצאי הביתה לא יהיה לך פקקים.
(מדברים ביחד)
פרח קוזחי:

כמה טפסי  4למגורים המועצה של בנימין גבעת עדה חתמה בשנתיים
האחרונות?

גב' שרון פישמן :הקצב גידול של בנימין גבעת עדה הוא קטן יחסית לעומת חריש ,אני יכולה
להגיד שלא היהת האטה בשנה האחרונה למרות הקורונה בבניה ואני ממש
שמחה להגיד שתכניות להתחדשות עירונית אישרנו במקום ,במקום שבדרך
לא מאשרים תכניות להתחדשות עירונית ,מאוד קשה לאשר בצמודי קרקע
ועשינו את זה .הקצב הוא אחר אבל אני מגיעה מהמגזר הפרטי שבנה דברים
מאוד ,מאוד גדולים.
(גב' שרון פישמן יוצאת)
מר יצחק קשת-יו" ר :אני מעלה הצעת החלטה לועדת המכרזים שהתכנסה ביום 8/3/21
ראיינה מספר מועמדים לתפקיד מהנדס הרשות לאחר דיון פנימי של ועדת
מכרזים בחרה הועדה להמליץ על האדריכלית שרון פישמן למהנדסת הרשות,
בהתאם לזאת מצאה ועדת המכרזים כי אדריכלית פישמן הינה בעל הניסיון
והכישורים ועונה על כל הדרישות למילוי התפקיד לפיכך מבוקש ממליאת
מועצת העיר לאשר את אדריכלית שרון פישמן בהתאם להוראות חוק
הרשויות המקומיות להעניק לה את הסמכויות הניתנות על פי דין למהנדס
רשות מקומית .זהו מעלה להצבעה .מאושר פה אחד .שרון פישמן בהצלחה
את מוזמנת לחזור.
(גב' שרון פישמן חוזרת לדיון)

סעיף  – 3אישור הארכת הסכם נטע עופר
מר יצחק קשת-יו"ר :אישור הארכת הסכם נטע עופר .בעיקרון אישרנו את זה בעבר אבל
הגבלנו את הזמן ,לפי בקשתה של גברתי אבל אנחנו נדרשים לכך שוב .אנחנו
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מה שקורה זה כזה דבר אנחנו ביקשנו להצטרף לתאגיד מי חדרה וכל הנושא
הזה בכלל של התאגידים נעצר בכל הארץ ,ובעבר חייבו את כל הרשויות
להצ טרף לתאגידים כרגע כל הנושא הזה נעצר ברגע שהכל נעצר אין גם
אינסנטיב מצד חדרה של שום רשות שתצטרף אליה לאו דווקא חריש וזה
מותיר אותנו במצב שאנחנו בסופו של דבר חייבים לתת מענה ושירות הולם
תושבים בכל נושא הביוב המים וכדומה ,כמו שעשינו עד כה התקשרנו עם
חברה חיצונית שמליאה את התפקיד הזה ועשתה אותו כנדרש ,אבל בשביל
להמשיך בתפקיד נדרשת החלטת מליאה להאריך את החוזה עימה .עשינו
אישור טלפוני בעבר .אישרנו פיזית אשררנו את זה גם במליאה .עד סוף השנה
הנוכחית.
דובר:

ומה יקרה בסוף השנה?

גב' שני גרינברג :אולי תהיה ממשלה.
מר יצחק קשת-יו"ר :אחד מהשניים או שנתאגד או שיצא מכרז חדש.
גב' שני גרינברג :אפשר להג יד בעצם את הפתרון .אני פשוט חשוב לי להגיד כאילו הנושא
הזה הגבלנו אותו מאחר וזה לא דבר רגיל שאתה מאריך הסכמים שפג
התוקף שלהם מצד אחד ומצד שני אתה לא יוצא למכרז אבל יש כאן נסיבות
חריגות כי פשוט לא משתלם לצאת למכרז עוד פעם אף אחד לא ייגש
ובינתיים אם חס וחלילה עולה ביוב באיזה שהוא בית מישהו צריך לתת לזה
מענה ,אין שום אפשרות שהעיר לא תיתן את השירותים האלה ולכן מכורח
הנסיבות מזה שלא ניתן להתאגד כרגע ,ודרך אגב התנועה לאיכות השלטון
עתרה נגד המדינה ונגד הרשויות המקומיות בעניין הזה ,ועתירה הזאת
נדחתה מאחר ובעצם אמרו אין לרשויות המקומיות מה לעשות ואין למדינה
מה לעשות וזה פשוט המצב ,אז אנחנו בעצם נדרשים להמשיך את השירותים
למרות שברמה התיאורטית היינו אמורים לצאת עכשיו למכרז ,החלטנו
להאריך את זה עד סוף השנה כדי לתת איזה שהוא מענה ביניים אם עד אז
לא נצליח להתאגד אז אנחנו נוציא מכרז כוללני לשירותי תשתיות והמכרז
הזה יכלול גם את השירותים האלה ובכך תיעצר הארכה של ההסכם
האוטומטית.
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גב' עידית ינטוב :עוד הברה קטנה אני חושבת שברגע שנגעת בביוב שיעלה ביוב באיזה בית
חשוב להבהיר שבבניינים פרטיים החברה הזאת לא מטפלת בביוב פרטי,
ביוב עירוני ,ציבורי.
גב' שני גרינברג :הכוונ ה היא שזה בבניין מגורים בעצם מתוך הבניין עולה הביוב הוא נשפך
לרחוב ,וצריך לתת מענה.
גב' עידית ינטוב :בדיוק נשפך לשטח ציבורי מדובר בחברה שבאמת חשוב להבהיר.
גב' שני גרינברג :זה נסמך על חוות דעת של יועמ"ש שניתן לעשות את הדבר הזה וזה נבדק
מכל כיוון הסיפור הזה.
מר יצחק קשת-יו" ר :זה לא שזה נדיר זה חריג אבל זה לא נדיר עושים את זה במצבים
שרואים שטובת המערכת ,טובת הציבור היא יותר דווקא להאריך את זה ,זה
מה שעושים וזה מה שהוצג בפנינו כנבחרי ציבור הצוות המקצועי והדעת
מניחה שזה באמת הדבר הנכון למדתי את כל המונחים המשפטיים .בקיצור
לכן אנחנו באמת מבינים שזה הדבר הנכון למען הציבור לפעול אז אני אקריא
את ה  -הצעת ההחלטה .בהמשך לאישור מליאה קודם מתאריך  6/9בנושא
הארכת התקשרות עם חברת נטע עופר ,אשר מעניקה למועצה שירותים
בתחום התשתיות ,המים והביוב מאושר המשך התקשרות לתקופה של חצי
שנה וכעת מבוקש מחברי המליאה לאשר הארכה נוספת עד סוף השנה
הנוכחית וזאת בהתאם לחוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי אשר
הועברה לחברי המליאה מבעוד מועד .מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מעלה
להצבעה ,מאושר פה אחד .בהמשך לאישור מליאה של מהנדסת הרשות
אנחנו צריכים לאשר את השכר שלה ,אז אני מבקש ממליאת המועצה לאשר
למהנדסת הנכנסת שרון פישמן דירוג שכר בכירים של  85%משכר מנכ"ל לפי
דירוג רשויות  4שזה הדירוג של הרשות שלנו .זהו אני מבקש ממליאת
המועצה לאשר את זה מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.

סעיף  4אישור תב"ר תנועות נוער
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מר יצחק קשת-יו" ר :אנחנו עוברים לנושא מהותי וחשוב שכולנו דואגים לו וזה חשוב לנו
לקדם אותו ושכל חברי המועצה פה באמת נרתמו ורוצים שהדבר הזה יקרה
לב ליבה של העיר הזאת זה הילדים שלנו ובמקרה הזה בני הנוער .זה העתיד
ועל זה אנחנו שמים את הדגש ועל זה אנחנו שמים בעיקר את המשאבים,
המשאבים הם מצומצמים והם לא בלתי מוגבלים אנחנו יכולים לשים סכומי
כסף גדולים מאוד מתוך הכספים של הרשות שהם מצומצמים לדברים
מאוד ,מאוד ייעודיים ,תבינו כל הדברים שאנחנו בונים כמבנה ציבור ,רוב
הדברים אנחנו הרבה פעמים עושים את זה מקרן ייעודית או ממשרד החינוך
או ממשרד השיכון ,ממשרד כזה או אחר לטובת מטרה ספציפית ,המקרים
היחידים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כרשות לעשות מה שנקרא לפי
ההבנה שלנו מה נכון לעשות זה קרן הפיתוח זה הכספים היעודיים של
הרשות שהם מה שנקרא כמו אוצר יקר שאיתו אנחנו חושבים בצורה
מושכלת מה לפעול ולעשות ואנחנו לוקחים את הכסף הזה ומשקיעים אותו
בילדים משקיעים אותו בבני הנוער ,אנחנו יוצאים כרגע להקמה של ארבעה
מתחמים לטובת הקמה של תנועות נוער ,כל מתחם כזה עולה  1.5מיליון ₪
סך הכל  6מיליון  ₪שיוצא נטו ,נטו מתוך הכסף של קרן עבודות פיתוח של
העירייה תבינו זה הכסף היקר שלנו שאנחנו עובדים איתו באמת במשורה
לטובת התכליות של הציבור ואנחנו לוקחים עכשיו סכום באמת גדול
ומשמעותי לטובת דבר שאנחנו מאמינים בו בכל ליבינו אנחנו ממש שלמים
עם הדבר הזה למען הקידום של בני הנוער ,לצערנו כל התקופה של כל השנה
האחרונה ממש אני שומע על זה בכל הארץ תקופה של הקורונה ממש פירקה
מערכות שלמות בני נוער באמת במיוחד שהחזירו אותם ללימודים הכי
אחרונים וחוו את הקושי הכי גדול בכל השנה האחרונה הזאת ,עוד יותר
מהילדים הצעירים שעוד יכולים להיות בבתים ובני הנוער זקוקים מאוד
לחברה ,לסביבה ,לי ישור החברתי קצת להתפרק וזה פשוט חווינו שנה קשה
מאוד אני יכול להגיד שהכמויות ואנחנו מדברים על זה המון וזה בכל הארץ
זה זינק במאות אחוזים משימת העל שלנו משימה הבאה שלנו זה היתה
משימה תמיד אבל בדגש שלנו זה בני הנוער ,אנחנו מדברים על זה בתוך
ישיבות המועצה ,חברי מועצת העיר מעלים את הנושא הזה חדשות לבקרים
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כי זה בראש מעייניהם לדאוג לבני הנוער פה בחריש ואיך עושים את הדבר
הזה ,מקצים לזה משאבים זאת הדרך שלנו לטובת העניין ,אנחנו משקיעים
בזה גם משאבים שעות עבודה רבות מקרב המערכת המקצועית ,בהכנת
תכניות ולהוציא אותם לפועל על מנת לתת כמה שיותר לבני הנוער שלנו .זהו
מוזמנים חברי מועצת העיר גם כן להוסיף על הדבר.
גב' שני גרינברג :אני ממש שמחה זה יום ממש משמח אני זוכר שעוד בבחירות דיברנו על זה
שבעצם תנועות הנוער אין להם איפה להיות אין להם בית ,מתוקף זה שאין
להם בית אז אין שום יכולת להתפתח ,ודווקא תנועות הנוער הראו נכונות
והגיעו לכאן והקימו סניפים בלי כל כך להבין מה קורה ולאן הולכים ,והם
האמינו בנו שאנחנו באמת נביא להם את הבשורה ,מדובר על כל התנועות
מכל קצוות הקשת ,מאריאל ועד השומר הצעיר ובסופו של דבר היכולת שלנו
לבוא ולעמוד במילה היא בעצם לבוא ולתת את המשאבים שאנחנו יכולים
לתת בזמן שעוד אנחנו יכולים לתת אותם .תנועות הנוער בכל הארץ
מתמודדות עם העדר משאבים ,אני יכולה להגיד שבאופן ספציפי תקופת
הקורונה פשוט גמרה אותם ממש הממשלה לצערי לא כל כך השכילה
להתשמש ביכולות של הנוער הזה כנוער מתנדב ,ואז בעצם אנחנו גם מקבלים
מצב מאוד קשה של הנוער באופן כללי כי אין להם מסגרת וגם המסגרת
הבלתי פורמלית שעוד היתה יכולה לשמש אותם ,נעלמה ,אז המעט שאנחנו
יכולים לעשות כדי להזניק את זה ולהעמיד את זה על הרגליים זה לתת להם
בית להיות בו ,אז אני מאוד שמחה על האישור הזה וגם על ה  -הקצאת
משאבים  6מיליון  ₪מתוך קרן פיתוח זה ממש לא אירוע מובן מאליו זה
סכום כסף גדול מאמינים בנוער שלנו אנחנו חושבים שזאת השקעה אחת
הטובות שאנחנו יכולים לעשות למענם ,אז ממש תודה ,לצוות המקצועי
שקידם את זה לראש העיר שתמך ודחף מהרגע שבעצם הדברים הועלו בפניו
וגם לתנועות הנוער שהאמינו שנביא וממשיכות להחזיק את זה למרות שלא
פשוט בתנאים שיש היום.
מר יצחק קשת-יו" ר :חשוב לי להוסיף בדרך כלל הרבה פעמים ככה זה גם ברוב המקומות
בארץ ,זה מגיע או מתרומות או מגיע מתנועות הנוער בעצמם שמגייסים כל
מיני כספים ייעודיים לטובת הקמה של מבנים כאלה ,פה הרשות בעצמה
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לוקחת את זה עליה לבנות ,הם מתחננים לבני הנוער זה לא מובן מאליו
בכלל ,בכלל ,בכלל.
מר שלמה קליין :אני רוצה גם להתייחס בבקשה אני מסכים עם ראש העיר קודם כל זה
ממש ,ממש לא מובן מאליו זה הרבה עבודה מאומצת וראש העיר יש לך עוד
הרבה עבודה מאומצת בנושא צריך עוד משרד הפנים להמשיך לעשות את
העבודה אבל אני חושב שעצם האמירה ,עצם העובדה שאנחנו באמת
מכניסים יד לכיס ומשקיעים בנוער מבינים שלמעשה זהה עתיד שלנו ,זה
העתיד של העיר ,עיר שיש בה  40%ילדים ,שזה משהו זה מטורף זה גם מה
שנקרא לדעת להכניס לפה את כל הכמות הזאת וגם לדעת ללעוס את זה שלא
בצורה נכונה זה לא מובן מאליו וגם אנחנו ,גם אני וגם שלמה צירפנו את זה
אפילו בנושא של התקצובים שעזרת לנו לקדם שכבר היום יהיה להם תקציבי
פעילות וזה גם לא מובן מאליו אני חושב שזה באמת מבורך שכולנו פה אחד
יודעים מה שנקרא לשים את הדברים במרכז את הדברים שחשוב לקדם
ולעשות ואני מאחל לנו שזה יהיה המתחם הראשון מיני רבים ,אני אומר
ארבעה מתחמים אבל הם יהיו מרוכזים אני אומר שזה יהיה לדעתי מרוכזים
סליחה לילדים שיש היום אני אומר שנאכלס עוד שכונות והכל אני מאחל לנו
שנוכל לבנות עוד מתחמים כאלה גם לנוער הבא שמגיע להתאכלס בעיר
ובאמת שאפו גדול לכולם.
מר גיל פישר :אני אשמח להתייחסות קצרה אם ישאלו אותי מה נעשה עם תיק איכות
הסביבה אני ישר אלך לתנועת הנוער שלי שבה גדלתי והתחנכתי מ – ח עד יב'
אמנם נוער לנוער לא יהיה פה ונראה לי כבר יצא ,אבל אין ספק שתנועת נוער
זה דבר כל כך חשוב כל כך נכון בעיר שיש לה אחוז ילדים כל כך גדול .אני
רוצה להודות כמובן לתנועות הנוער שהשכילו והסכימו להגיע לעיר בבניה,
וכמובן ראש הרשות למליאה על האישור הכל כך חשוב הזה.
מר יצחק קשת-יו" ר :תדוה רבה .חברים זה תענוג גדול ושמחה גדולה באמת לפעול למען
הציבור.
גב' פרח קוזחי :עכשיו יהיה להם בית ,יהיה להם בית .יהיה לתנועות בית להגיע אליו יש
לבני הנוער לאן ללכת זה מסודר זה מדהים.
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מר יצחק קשת-יו"ר :יש הרבה חשיבה הרבה מחשבה הדברים נעשים משקיעים הרבה
מחשבה ,עובדים פה סביב השעון למען הילדים למען בני הנוער כדי שיהיה
להם הכי טוב ,הכי נכון אנחנו נעזרים באנשי מקצוע הטובים בתחום כדי
להביא להם את באמת את הכלים איך להתמודד ,איך לקדם ,איך לפתח
אותם ההתמודדות היא קשה בכל הארץ בטח בעיר חדשה שמגיעים ממנו
מכל הארץ הם לא גדלו בצורה טבעית מכיתה א עד כיתה ט' או י' או יא'
בצורה אורגנית הרבה פעמים הם מתנתקים מהמקום שהם רגילים אליו זאת
התמודדות לא קלה ,כולנו היינו בגיל הזה אנחנו יודעים מה החוויה ,מה
ההרגשה הזאת ,אני לא יודע מי חווה מעבר לעיר אחרת בגיל צעיר ,זאת
בהחלט החלטה אמיצה ולא פשוטה ובעיקר בני נוער שהם רכים הם חווים
את זה יותר קשה ,ומתפקידינו חובתנו כמה שיותר להכיל אותם לגבש אותם
לעטוף אותם לתת להם הכוחות כדי שבאמת לבנות את האישיות שלהם
לגדול להבין מי הם לגבש את הזהות שלהם בתוך כל הדבר הזה שהם
עוברים.
מר שלמה קליין :אני מעיד גם על עצמי ראש העיר שאני עברתי למודיעין הייתי בכיתה ו' זה
באמת היה עוגן מאוד ,מאוד חשוב שהיה לנו לאן ללכת איפה להיות בכל זאת
חיפשנו את עצמנו ,בכל זאת עברנו לאיזה חור בין ירושלים לתל אביב
בהתחלה קראו לזה בהתחלה ,חור ליד רמאללה בין ירושלים לתל אביב זה
היה ההגדרה ובאמת זה היה העוגן של אחר הצהריים היינו הולכים עם
האופניים ,נוסעים אז גם ה -בתי ספר היו בקרוואנים זה לא היה כמו פה ,אז
ה  -בתי ספר היה בקרוואנים הכל היה בקרוואנים ובאמת זה היה עוגן טוב,
חשוב לי להגיד הכל מתקשר לי פה בשאפו גדול לצוות המקצועי זה מתחיל
מהפרוגרמה שעשינו וכלה גם בנושא של התקציבים והכל אבל הכל הרבה
יותר קל להשיג ולקבל ברגע שרואים שהכל עובד מסודר ויש תכנון ויש
חשיבת רוחב ובאמת שאפו גדול גם לממלא מקום מהנדס יניב הוא עבד
איתנו הרבה ,הרבה הרבה שעות וזה המקום להגיד לו ישר כוח שאנחנו
מגיעים לתב"ר הזה שסוף סוף אנחנו מגיעים לאשר אותו ,ואחרי ה  -שאפו
גדול יש להם עכשיו עבודה גם לו וגם לשרון למצוא את התכנון את הקבלן
ואת הכל.
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אפו למזכירות לגזברות וגם אגף פנאי וקהילה היו שותפים.

מר יצחק קשת-יו"ר :אחד הדברים היפים שיש לנו ברשות זה הסנגוריה ועבודת צוות
שיודעים באמת לפרגן אחד לשני ,לתת כתף כל אחד מהראייה התכנונית שלו
לא כל אחד מסתכל בעין צרה לעניין שלו ומתקבצים ביחד למען מטרה
כוללת ,וזה יתרון עצום שיש לנו בעיר שיודעים לעבוד בשיתוף פעולה מלא.
התב"ר נקרא מס 495 -מתחמים לתנועת הנוער ,קרן פיתוח על סך  6מיליון
 6 ,₪מיליון  ₪כאומדן של  1.5מיליון לכל מתחם 4 ,מתחמים מקרן לעבודות
פיתוח של עיריית חריש ,מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד .בהצלחה,
בהצלחה תלמידי חריש ,בהצלחה לבני הנוער של חריש ,הצעירים להורים
לכל התלמידים .לפני שאני אסיים אני רוצה לציין את הדבר הנפלא שחווינו
בשבוע האחרון בחגיגות יום העצמאות אני שמח וגאה בעיר שלנו בעירייה
שלנו ונבחרי הציבור שלנו שעשינו דבר ייחודי בעיר ,אמרנו שזה עיר של
ילדים ולא ויתרנו על הילדים אנחנו בין הרשויות היחידות בישראל שהשקענו
את כל המאמצים שלנו בילדים חריש ,זה אומר ששינינו בכלל את כל
התפיסה ואת כל הקונספט של יום העצמאות עם במה אחת או שניים עשינו כ
–  11במות כדי לפצל את זה כמה שיותר ,עם כל מיני פעילויות נלוות והצלחנו
להביא את זה שגם ילדי חריש לקחו חלק בכל הפעילויות ,כל הדבר הגדול
הנפלא הזה לא היה קורה בלי השותפים הנאמנים שיש לנו בראש ובראשונה
חברי מועצת העיר ,מחזיקת תיק פנאי וקהילה שני גרינברג ,ושאר חברי
מועצת העיר שהיו שותפים לכל הפרויקט הזה ,לאגף פנאי וקהילה לאגף
הגזברות ,לאגף  ...לאגף ביטחון ,גם למשטרת חריש לכולם מגיע שאפו גדול,
גם לדוברות שליוותה את זה ומי שהפיק את כל האירוע הזה .באמת תודה
רבה לכל מי שלקח חלק .אני שמח כי בסופו של דבר עלינו לבמה ראינו את
הברק בעיניים של האנשים זה לא יאומן אנשים ישבו בבתים הרבה מאוד זמן
וראית את הפרץ שיצא להם החוצה בהרגשה שסוף סוף נתנו להם לחגוג
ולהינות זה היה פשוט מרומם נפש ,אני אותו לילה לא הלכתי לישון ,הלכתי
לישון באיזה שתיים בלילה כי איזה שעה וחצי התעכבנו כדי להגיד תודות
לכל האנשים שעבדו ועמלו על הדבר הזה ,וזה היה שווה ,אני השקעתי הלכתי
לישון אני אומר היה לי כל כך אדרנלין לא יכולתי להירדם מהאירועים מרוב
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שהיה ל נו ,זה היה כל כך עוצמתי והרגשתי ככה את כל הציבור בצורה מאוד,
מאוד חזקה ,הסתובבתי יחד עם הסגנית שלי עם שני אני חושב שזה היה
מאוד ,מאוד נתן הרבה ,הרבה כוח תושבי חריש תודה לכם על הפרגון בחזרה
נתתם לנו הרבה כוח לפעול קדימה ,שרק נזכה להמשיך לעשות טוב למען
העיר הזאת חריש ,למען תושבי חריש ,אנחנו אוהבים אתכם תושבי חריש אני
יודע שאתם גם כן יודעים לפרגן ומפרגנים חזרה ,הראיתם לנו את זה במלוא
העוצמה בשבוע האחרון ,נון לנו הרבה כוח לפעול ולעשות אנחנו לא
מתבלבלים אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו ,מה השליחות שלנו מה אנחנו
צריכי ם לפעול ולעשות גם בזמנים קשים שלא תחשבו ,גם בימים שאנחנו
חוטפים הרבה ביקורת ציבורית אנחנו לא ,אנחנו לא מתייאשים ולא נופלים
אנחנו יודעים שזאת דרכה גם בעליות וגם בירידות יבואו זמנים יותר טובים
זמנים פחות טובים אבל מסתכלים על התמונה הכוללת אנחנו זכינו לבנות
ע יר ואם במדינת ישראל זאת שליחות גדולה ,זו שותפות גדולה לנו ולכל
התושבים שבחרו קיבלו החלטה לעבור לעיר חדשה עם כל המשמעויות של כך
והרבה סבלנות והסבלנות היא משתלמת אנחנו רואים יותר ויותר הבעת
אימון בעיר שלנו חריש ,רק אתמול חנכנו מתחם של סטימצקי הגיעה ג .יפית
ודיברתי איתה באופן אישי ,לדוגמא כל נושא של חודש הספר ביקשתי ממנה
להקצות משאבים היא אמרה שהיא עושה בכל הארץ לחריש והיא הסכימה
והיא תירתם לעניין אני מקווה מאוד שנזכה לראות פירות של זה .יש לי
מפגשים חשובים דווקא ספציפית מחר עם יזמים גדולים מאוד ,אני אפרסם
אחרי שתהייה הפגישה ,ואני חושב אנחנו מקבלים הרבה פידבקים מתושבים
שמגיעים לעיר יותר ,ויותר תושבים שקנו דירות למגורים ולא להשקעה,
מגיעים לעיר חריש .גם המחירים נותנים את אותותיהם ,חברה אני מדבר
במיוחד על מי שגר בחריש בשכירות תזדרזו אני מאוד רוצה שתישארו בעיר
הזאת ואני לא רוצה שתרגישו אחר כך למה פספסנו את זה ,תשקיעו בכך
ותעשו את המאמץ תקפצו למים ,ותעשו ,חריש זאת עיר טובה ,כן תודה אורי
על התזכורת .דבר נוסף כל נושא התחבורה ,שמוביל אותו השיתוף שלי היום
הסגן ממלא מקום שלמה קליין אנחנו משקיעים בכך רבות ,יש פתרונות
ארוכי טווח שזה בנושא של המחלף שמוקם בימים אלה ,נושא של כביש גישה
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נוסף לחריש ,נושא של תחבורה ציבורית הן בבחינת אוטובוסים והן בבחינת
רכבת ,ויש את הפתרונות לטווח הקצר והבינוני אנחנו עושים כל מה שניתן
לעשות שזה בראש ובראשונה להתמודד עם האתגרים הנוכחיים שזה ...ברוך
השם אנחנו בעזרת נתיבי ישראל יש לנו אנשים יקרים מאוד שעוזרים לנו
שם ,זה לא יאומן עד כמה שניות יקרות יכולות להשפיע דרמתית על כל
המשפך של...אני יודע אגב שמישהו אמר שהרמדאן חודש המעדן בוודאי שזה
גם משפיע אבל אני יכול להגיד לכם שאין מה להשוות ,מה שהיה קודם לכן
וזה שונה לחלוטין ועדיין יוצאים ועובדים רגיל פשוט מסיימים יותר מוקדם.
גב' עידית ינטוב :יש עדיין פקקים אל תטעו פשוט חריש סוף סוף היום היתה ...
מר יצחק קשת-יו"ר :הנקודה היא כזאת היציאה ,בכביש  6353בשביל להגיע להתחבר
לכביש  574היציאה ימינה היתה תקועה זה חסם גם את הפניה שמאלה פשוט
חסם את כל הכיכר ומה שזה עשה זה שחרר את הרמזור ,כל מחוזר אחד
משחרר את כל המחסנית כולם עוברים לא צריך לחכות פעמיים לרמזור עד
שעוברים ,כל מי שמגיע לצומת משתחרר.
גב' עידית ינטוב :הרמזור בצומת מג"ב כל השנים האלה נורא עצבן אותי.
מר יצחק קשת-יו"ר :זה שחרר את כל הפניה ימינה,
גב' שני גרינברג :זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה כל מופע כזה של אכלוס זה כל
פעם מחדש להאריך את הרמזור הזה.
מר יצחק קשת-יו" ר :אני חייב להגיד זה לא פשוט בעיקר להקדיש בסביבה בעיקר בכביש 65
גם זה נבדק ,גם זה נבחן ,אחד הדברים דרך אגב שהוא בדק זה היה ברור לו
שזה משפיע על חריש לטובה ,מה שהוא בדק בשטח כמה זה פחות משפיע על
כל הרמזור.
גב' שני גרינברג :בעיקר בכביש  65כי זה כביש מאוד ,מאוד עמוס אתה לא יכול לתקוע אותו.
מר יצחק קשת-יו"ר :בדיוק זה הולך למשל"ט באור יהודה ,מי שלא יודע כל המשל"ט נמצא
באור יהודה ,וזה סך הכל זה נבחן חד משמעית זה קיבל רוח גבית לנושא הזה
של חריש ראינו את זה בעיניים והיפה שהוא ראה את זה בעיניים בעצמו,
אודות לצוות המקצועי שתמיד ,תמיד קשוב ויודע להביא את הפתרונות
לטובת העניין הזה .זהו חברים יקרים תושבים ,בהזדמנות הזאת אני אגיד
בהזדמנות לשתי שכונות ,שכונת הפרחים רוב התושבים שגרים בשכונת
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הפרחים הם לא גרו בשכונות הותיקות אבל מי שגר בשכונות הותיקות חווה
בדומה מאוד את מה שאנחנו חווים היום גם מה שאתם רואים היום
בשכונות הותיקות זה מצחיק להגיד ותיקות,
גב' שני גרינברג :הן בנות חמש.
מר יצחק קשת-יו" ר :לא היה משהו שהוא דרך ארץ לא היה סופרים לא מרכז קניות ,אנשים
היו נוסעים.
גב' שני גרינברג :אירחתי פה משפחה לשבת ממש בשנה הראשונה זה היה ממש בחודשים
הראשונים זה לא היה בנוי זה היה עיר רפאים כזאת אנשים היו אומרים לי
תקשיבי מפחיד פה ,פשוט הרגשת לבד והיה את התמונות האלה של השיחים
המתגלגלים ברחובות זה היה ככה.
גב' פרח קוזחי :זה חברים שלי שהגיעו ובסופו של דבר הם קנו רק שתדעו לכם אלה שהגיעו
בשנה הראשונה אמרו שזה כמו אחרי פיצוץ אטומי אין כלום שממה זהו זה
מה שהם אמרו ,אבל הם קנו פה ועברו לפה.
גב' עידית ינטוב :אני חייבת להגיד שהמשפחה שלי שאני עברתי לגור פה אמרו לי את עושה
טעות והיום יש לי שלוש אחים שקנו פה.
מר יצחק קשת-יו" ר :החוויה הממוצעת שחווה כל תושב טיפוסי שעבר לגור בעיר חריש זה
החברים אמרו לו תגיד לי מה אתה נורמלי לאיפה הלכת ,המשפחה מה קנית,
איפה שמת את הכסף שלך זה החוויה שחווה פחות או יותר כל תושב,
והגאווה הכי גדולה כל תושב שעשה את הצעד הזה אומר לחברים אה ,אה
ראיתם ,ראיתם איך העיר מתפתחת ,אתם רואים איזה קהילה מדהימה יש
לי ,אתם רואים איזה עיר מקסימה ואיך היא גדולה ,והוא אומר לו עשית
צע ד נבון ונכון באמת כל הכבוד ,אז חברה שכונת הפרחים סבלנות הכל יהיה,
לא רק שהכל יהיה קשה לראות את זה בתוך החוויה שחיים ורואים את
המצב הקיים אנחנו רואים את כל התכניות ,יש תכניות יפיפיות לפארקים,
לגינות למבנה ציבור ,כל המבנה ציבור אנחנו משקיעים ,כל חברי מועצת
ה עיר השקיעו ,המון כסף מהכספים של הקרן לפיתוח לקומות העליונות ,כל
המבנה הציבור הולכים להיות בקומות השניות בשכונת הפרחים שמנו שם
הפוקוס והנה זה קורם עיר וגידים ואנחנו נקצור שם את הפירות .קצת
סבלנות הקושי אני יודע שמסתכלים על בית צוותא אין מה להשוות את בית
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צוו תא זה קונספט זה תפיסה אחרת ייחודית פעם ראשונה במדינת ישראל,
וגם צריך לקחת בחשבון שזה מיועד לכל השכונות ,אל תסתכלו טוב נבנה
בשכונת בית צוותא מתנ"ס או נבנה אולם ספורט זה רק בשכונות בית
וצוו תא זה לא נכון ,חריש עם כל הגודל שלה היא בסדר גודל למרחקים
סבירים וזה אמור לשרת את כל העיר ,גם את שכונת הפרחים וגם שכונות
נוספות ,והכל בבחינה עירונית אנחנו בפריסה עירונית יש דברים שנשים
בשכונת הפרחים ,ויש דברים שנשים בשכונות אחרות הכל בהסתכלות
עירונית שכל התכליות מפוזרות בכל רחבי העיר .שכונת המעוף היא תוכננה
למשרדים מלכתחילה אז אני יודע שהרבה אנשים קשה להם עם זה ,הקושי
העיקרי זה בנושא של גינות אנחנו מכירים יש שם זה לא מספיק כי מבחינתם
כי באמת החוויה במקומות אחרים היא אחרת ,שתבינו גם כן בחוויה
בשכונות הותיקות זה לא שעל כל רחוב יש גינה ,ופארק ,בסדר אם אני לוקח
את כל שכונת המעוף זה כ –  15%משכונה אחרת ,וזה לא באותו סדר גודל
אבל בגלל המרחקים וההבנה שרוצים לתת מענה לכל הילדים אנחנו מבינים
את זה ,גם חברי מועצת העיר דיברו איתי על העניין הזה כולנו מבינים ואנחנו
נפעל ונעשה כדי לקדם את הנושאים הללו.
גב' שני גרינברג :גם את היזמים כאילו שגם שם נעשית עבודה כדי שכן יבואו יזמים וכן יבנו
ואז דרך זה יבנו עוד שטחים ציבוריים,
מר שלמה קליין :זה תלוי בעיקר במדינה.
גב' שני גרינברג :אבל אלה תהליכים שאנחנו עובדים עליהם אנחנו לא קופאים על השמרים
ואומרים טוב ככה זה ,זה מה שיצא אנחנו עושים מאמץ כדי לשנות את
המצב הזה .חשוב שידעו שזה משהו שעל סדר היום אני חושבת שלפעמים
מרגישים שזה משהו שהוא לא על סדר היום אז גם אם אנחנו לא תמיד
מדברים על זה ,זה נמצא על סדר היום וחשוב להגיד את זה.
מר יצחק קשת-יו" ר :חשוב באמת אם מישהו מהציבור שומע את זה תדעו .שום דבר לא
נעלם מעינינו אנחנו קשובים לכל דבר שעולה ,אנחנו לא מגיבים לכל דבר,
אנחנו כל דבר נמדד בכמה המשקל שלו כבד ונכון ,כי בסופו של דבר אנחנו
מאוד ,מאוד רוצים לשקול את הכוחות והמאמצים שלנו בדברים הנכונים
שאנחנו צריכים להשקיע בסופו של דבר יש סך משאבים ואנחנו צריכים
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להחלי ט לאן הם הולכים אז אנחנו כל הזמן בחשיבה וזיקוק לאן זה צריך
ללכת כל הזמן ,כל הזמן חוזר ונשנה מה בלג הראשון ומה בלג השני וכן
הלאה בכוונה שהכל יהיה אבל כרגע לפי סדרי העדיפויות הללו .זהו אני תמיד
כל פעם מתחדש בתחושה הנפלאה הזאת שיש לנו בשליחות בעיר חריש .ברוך
השם יש עשייה מבורכת ויש פה כל הזמן דברים חדשים ,זכות גדולה לכולנו
תודה רבה לכם חברי מועצת העיר ,סגנים שלי ערב טוב ומבורך לכולם.

ישיבה נעולה
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