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 נוכחות 

 
 
 
 

 
   נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 העיר סגן ראש  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו     

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חבר מועצת העיר )הגיע באיחור( –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצה  –שלר מר אייל פי

 חבר מועצת העיר )הגיע באיחור( –ד"ר רוני טורטן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 

    חסרים: 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 

  משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני   

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר –גב' ענת רחמים 
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 על סדר היום: 

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

 . 2016בדצמבר  31דוח כספי שנתי מבוקר ליום  .3

 . 2017 - 3דוח רבעון  .4

 סגירת תב"רים. .5

 אישור תבחינים להקצאת מרכז יום לקשיש.  .6

 

 ישיבת המועצה 

  

 בני כשריאל:

, הודעות ראש העיר בסוף. אני רוצה לומר לכם גם 59ערב טוב. אני פותח את ישיבת המועצה מספר  

שיש לנו ועדת בניין עיר עם לא מעט סעיפים ולכן נסיים את זה. אם נסיים את זה פה טוב, אז נסיים 

רק   נלך  ה'  ובעזרת  לשמחות  ללכת  שצריכים  אנשים  כאן  יש  מוקדם.  ערים  בניין  ועדת  את  גם 

 לשמחות.  

, שיפורים בטיחותיים, כיכר המכללה, זה מסוף של אגד. יש התנגדות? הימנעות? עבר  1529תב"ר  

 פה אחד.  

 המשטרה )הקטנה(  –כיכר המכללה  –שיפורים בטיחותיים   -1529תב"ר מס'  .א

 מ. התחבורה )הקטנה(  -₪  50,000 -תקבולים 

 ע. קבלניות  )הקטנה( -₪  50,000 -תשלומים

 ₪  150,000-לאחר ההקטנה יגיע התב"ר ל

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, נגישות פיזית פרטנית, בית ספר 'תומר רחל', מעלית ופיר, קיבלנו את התקציב  1577מס'    תב"ר

 ממשרד החינוך.  

 

 גבי בר זכאי: 

 למה זה נקרא פרטנית?

 

 בני כשריאל:

 כי זה פיר ומעלית לילד אחד, יש ילד נכה אחד שם ואנחנו לו עשינו את המעלית. 
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 גיא יפרח:

 התקציב הוא בשבילו.כולם יכולים להשתמש בזה, אבל 

 

 בני כשריאל:

 3בסדר, עניין של סמנטיקה של הגזבר שלנו. בסדר, ואם יהיו שני ילדים אחרי זה, לא יעלה? סעיף  

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 ביה"ס 'תומר רחל'  –נגישות פיזית פרטנית  -1577תב"ר מס'  .ב

 משרד החינוך  -₪  307,000 -תקבולים 

 ע. קבלניות       -₪  307,000 -תשלומים

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

יש 1578  תב"ר לחניות,  והשיכון  הבינוי  ממשרד  שקל  וחצי  מיליון  קיבלנו  אנחנו  סוף,  כל  סוף   ,

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 ביצוע שיפורים תנועתיים ובטיחותיים  –רח' העירית  -1578תב"ר מס'  . ג

 משרד השיכון -₪  1,500,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות       -₪  1,500,000 -תשלומים

 הצבעה: 

   11:בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

 . , ייעוץ וליווי ארגוני1579תב"ר 

 

 גבי בר זכאי: 

 מה זה, חניות?  

 

 בני כשריאל:

 אנחנו מבצעים שם שיפורים תנועתיים ובטיחותיים, כולל חניות. כן. תהיה תוספת חניות. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 ועוד הרבה דברים אחרים.חניות  40חניות יהיו שם. חצי מהמקום,  40
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 בני כשריאל:

, ייעוץ וליווי ארגוני לאשכולות. המפעם שלנו עושה את הייעוץ, אנחנו רק מעבירים את 1579תב"ר 

 הכספים, מקבלים את התקורה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 ייעוץ וליווי ארגוני ל'אשכולות'  -1579תב"ר מס'  .ד

 שרד הפנים מ - 3,682,427₪ –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪  3,682,427   -תשלומים

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

, מצלמות ותשתיות לעיר ללא אלימות, שינוי מקורות. אנחנו הבאנו תרומה 1551סעיף ה', תב"ר  

יו   236,000מארצות הברית של   -רד בשקלים ולכן עבודות הפיתוח של העירייה, תקציב העירייה 

ואנחנו רוצים כבר לצאת   1,408,000שקל, וסך הכול בתב"ר זה יישאר ללא שינוי ויעמוד על    220,000

 ולרשת את העיר במצלמות, לבטיחות, ביטחון וונדליזם. 

 

 בני כשריאל:

 למה זה לא מתוקצב  מהפרויקט של עיר ללא אלימות? 

 

 בני כשריאל:

 חלקו. 

 

 גיא יפרח:

זה מתוקצב, יש גם מצ'ינג עירוני שעכשיו פוחת כי יש תרומה. הפרויקט כולו, מעיר ללא אלימות 

שקל, עיר ללא אלימות שמה חלק מהתקציב, חלק מהתקציב היה עירוני ועכשיו   1.400,000לא תעשי  

 אנחנו מפחיתים מהתקציב העירוני כי יש תרומה. 

 

 בני כשריאל:

 ד לבטחון פנים לא ייתן עבור זה. אנחנו נצטרך עוד מצלמות והמשר

 

 גבי בר זכאי: 

 לא, רציתי לדעת אם הפרויקט מממן חלק. 

 

 בני כשריאל:

 זה מה שהם נותנים, אבל אנחנו תמיד נצטרך לעשות יותר מצלמות ואולי גם לעשות סיב אופטי. 
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 גיא יפרח:

 .יש יתרות, אבל כשזה תוקצב מראש זה תוקצב חלק ממלווה וחלק מ

 

 בני כשריאל:

 מאושר.  1551כן, אז העירייה הורידה את המלווה שלה. יש התנגדות? הימנעות? תב"ר 

 

 מצלמות ותשתיות לעל"א )שינוי מקורות מימון(  -1551תב"ר מס'  . ה

 ₪ קרן מעלה אדומים )הגדלה( 236,000 –תקבולים 

 ₪ קרן עב' פיתוח )הקטנה(  220,000              

 ₪  מלווה מבנקים )הקטנה(  16,000                    

 ₪ .  1,408,000יישאר ללא שינוי ויעמוד על  הסכום בתב"ר

 הצבעה: 

   11:בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 הערה: מר יחיאל וקנין הצטרף לישיבה •

 בני כשריאל:

 .  2016בדצמבר  31אנחנו עוברים לדוח הכספי מבוקר ליום 

 )מר יחיאל וקנין נכנס(.  

להודות לכולם על העבודה היעילה שקלים. כאן אני רוצה    169,000אנחנו סיימנו את זה בעודף של  

לסגנים, למנהלי האגפים. הייתה באמת  על המשמר,  עומדת  לגזברות, שתמיד  והמסודרת, בפרט 

עבודה טובה, מניבה, איכותית והעיר קיבלה שירות נהדר ואיכותי ובכל זאת סיימנו את זה בצורה  

 שקל זה מאוזן.  169,000מאוזנת. בוא נאמר ככה, 

 

 גיא יפרח:

 .  יתרה

 

 בני כשריאל:

יתרה, כן. זה בעצם מאוזן, למה? אף פעם אי אפשר לגמור, גבי, את יודעת את זה כיושבת ראש ועדת 

 הכספים לשעבר, אי אפשר לסיים בדיוק על השקל. 

 

 גבי בן זכאי: 

 נכון, אבל יחד עם זה אני רוצה לדעת, הגירעון המצטבר, כמה הוא מגיע היום? 

 

 בני כשריאל:

 .  22-ל

 

 גבי בן זכאי: 

 מיליון, נכון?   22
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 בני כשריאל:

 אנחנו עדיין עומדים יפה.  

 

 גבי בן זכאי: 

 זה המצטבר השנתי?  

 

 בני כשריאל:

 . 10%-לא, לא. אנחנו עומדים על פחות מ

 

 גבי בן זכאי: 

 הרב שנתי. ומה עם האגרות? זה חוץ ממלוות, נכון? כמה מלוות?  

 

 בני כשריאל:

 מלוות זה מלוות. מלוות, אנחנו עומדים בזה, כי ההחזר זה בתוך השוטף, אז אנחנו עומדים במאזן. 

 

 גבי בן זכאי: 

 מיליון.  22יון וגירעון של מיל 54לא, עומס המלוות זה נפרד, 

 

 בני כשריאל:

 אבל זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. הגירעון, כל רואה חשבון יגיד לך את זה, זה לא אותו דבר. 

 

 גבי בן זכאי: 

 אז תסביר את זה, בבקשה, עוד הפעם. 

 

 בני כשריאל:

אני אסביר לך. מלוות, את עומדת בזה בתקציב, בהחזר. כשאת לוקחת מלוות ואת עומדת בהחזר 

לי   -  -   - שלך, אז המלוות דווקא עוזרות לך. יתרה מזאת, משרד הפנים, ומוטי יחזק   שנייה, תני 

 לסיים. 

 

 גבי בן זכאי: 

 לא, אני רק רוצה להבהיר, לא אמרתי עוד כלום. 
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 בני כשריאל:

פנים, במענק האיזון שלו, לוקח את המלוות בחשבון במענק האיזון ונותן מענק איזון. אז משרד ה

כדאי לקחת מלוות לפעמים. המלוות לא הולכות לשוטף, המלוות הולכות לפיתוח, זה מה שחשוב.  

 כלומר אני לא מממן משכורות במלוות, אני מממן את התב"רים. 

 

 גבי בן זכאי: 

 סוף עוברת לשוטף.  אבל הצטברות של גירעון ב

 

 בני כשריאל:

הלוואי שלכל הרשויות המקומיות במעמד סוציואקונומי שלנו, היו להם את הגירעונות שלנו. אנחנו  

 בגירעון.   10%-פחות מ

 . 2017-אוקיי, זה לא צריך להעלות להצבעה. דוח רבעון שלישי ל

 

 מוטי ברשישת:

מונח על שולחן המועצה. אנחנו גומרים את   גם דוח רבעון שלישי לא צריך לעשות בהצבעה. הדוח

כ של  בגירעון  כרגע  השלישי  עד   1,800,000-הרבעון  רבעון  הוא  השלישי  הרבעון  בספרים.  שקל 

ספטמבר, זה רבעון שבדרך כלל מתאפיין בגירעון קטן, אנחנו מקווים שעד סוף השנה, ברגע שמשרד  

להיום, עד להיום הוא לא העביר את שארית הפנים יעביר לנו את כל המענקים שהוא לא העביר, נכון  

ממש באיזון. כשאני    2017המענקים שהוא הבטיח שהוא יעביר, אני מקווה שנצליח לגמור גם את  

אומר איזון זה יכול להיות פלוס מינוס כמה מאות אלפים לכאן ולכאן, כי אי אפשר לדייק בדיוק  

 במספר. 

 

 בני כשריאל:

 אותי אם אני טועה, זה, נדמה לי עד אחוז וחצי.   האיזון, לפי משרד הפנים, תתקן

 

 מוטי ברשישת:

 עד אחוז וחצי, כן.  

 

 בני כשריאל:

 מיליון שקלים.   3מיליון שקל בערך, זה  280-אחוז וחצי, מ

 

 גבי בר זכאי: 

 זה אף פעם לא מדויק. 

 

 בני כשריאל:

, סגירת תב"רים. זה מצורף בזה. אתם רואים שיש לנו בסוף עודף  5אוקיי, אני עובר הלאה, סעיף  

שקל. באמת זה מצחיק, לדעתי זה מצחיק שמבקשים מאיתנו    2,124סופי לקרן עבודות הפיתוח  של  

שקל יתרה או מינוס. תראו, מתקנים וציוד חצרות גנים, אז   30את הדברים האלה. למשל לדווח על  
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. אבל אני מביא, משרד הפנים ביקש שנביא את זה למועצת העיר וזה העודף  30יש לנו יתרה בתב"ר  

 שקל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  2,124.96הסופי של התב"רים שעשינו, יצא 

 הצבעה: 

  12:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 גבי בן זכאי: 

 התב"רים יכולים להסתיים בגירעון?  

 

 בני כשריאל:

כן, הרבה פעמים אנחנו מסיימים תב"ר ואז האומדן פתאום נהיה יותר גדול בעבודה. למשל בואי 

 . ניקח את בית ספר

 

 גבי בן זכאי: 

 ואז זה עובר לגירעון השוטף?  

 

 מוטי ברשישת:

 שקלים.  2.124לא, מה פתאום, זה הולך לקרן לעבודות פיתוח, אבל בסך הכול יש עודף של 

 

 גבי בן זכאי: 

 לא, אני שואל, כשיש גירעון בתב"ר הוא עובר בסוף השנה לגירעון השוטף? 

 

 בני כשריאל:

אני    -   -  - לא. יש לנו קרן מסוימת, ואז מהקרן נשאר לנו פחות כסף כי אנחנו מעבירים את הכסף ל  

יש שם מילוי  לחפור, פתאום  נירים התחלנו  נירים. בבית ספר  לך את הדוגמה של בית ספר  אתן 

לנו שיש שם בעיות גדולות מאוד שצריך להשקיע יותר כסף ביסודות, כדי להגיע לסלע. זה   והתגלה

 לא נלקח בחשבון קודם על ידי היועצים ההנדסיים. 

 

 גבי בן זכאי: 

 ידענו שזה מילוי.  

 

 בני כשריאל:

כן, אבל היועצים ההנדסיים ידעו שזה מילוי, אבל באומדן שהם עשו הם לא לקחו את הכלונסאות 

את הגובה ואת צורת הבנייה בצורה כזאת וזה נכנס, אבל בית ספר נירים היה חייב להיבנות שם, ו

 לא היה לנו מקום אחר.  

, אישור תבחינים להקצאת מרכז יום לקשיש, סוף כל סוף. 6, מאושר. סעיף  אז סגירת התב"רים

 גבי, זה התחיל אצלך. בבקשה, מוטי.  

 

 מוטי ברשישת:
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לעירייה יש תב"ר מאושר לבניית מרכז יום לקשיש. התב"ר הזה ממומן על ידי ביטוח לאומי, קיבלנו 

 עט מיליון שקלים. , בהיקף של כמclaim conferenceגם מענק מוועידת התביעות, 

 

 גבי בן זכאי: 

 ממי? 

 

 מוטי ברשישת:

מזה  גם  מצפים  ואנחנו  מתקציבה  שקל  מיליון  שמה  העירייה  שואה.  ניצולי  התביעות,  ועידת 

שהעמותה שתרצה להפעיל את המרכז הזה תשלם לנו גם תמורת ההקצאה דמי שימוש סמליים של  

ועוד    500,000 כ  25במשך    60,000שקלים  לצורך  ועדת שנה.  ההקצאה,  את  שמפרסמים  לפני  ך, 

ההקצאות צריכה לפרסם את התבחינים, את הקריטריונים, של תנאי הסף, לאחר מכן צריך להעלות 

את זה לאישור המועצה, רק לאחר מכן ניתן לפרסם הקצאה בעיתונות. אנחנו כבר פרסמנו שתי 

מיליון    2אז גבוה, זה היה  הקצאות עם תבחינים מאוד מאוד דומים. בגלל שהסכום שביקשנו היה  

במזומן, אף עמותה לא ניגשה, לכן אנחנו משנים רק תבחין אחד בתבחינים האלה, זה תבחין מספר 

שקלים כדמי שימוש עבור    500,000, שרשום 'על העמותה לשלם לעירייה דמי שימוש סמליים בסך  4

רו הסופי של משרד הפנים ימים מיום קבלת אישו  7'סכום זה ישולם תוך   4.1כל תקופת ההקצאה'.  

'בנוסף מדי שנה תשלם העמותה לעירייה   4.2להקצאה', אם הוא יאשר את זה אז זה ייצא לפועל.  

שקל   60,000דמי שימוש מתוך עודף ההכנסות של המרכז על הוצאות את כל העודף עד לסכום של  

 .אוכלס בתפוסה מלאהבשנה'. אנו צופים שאם המרכז הזה יעבוד בצורה יעילה ונכונה והוא יהיה מ

 

 בני כשריאל:

 הוא יהיה מאוכלס בתפוסה מלאה, אל תדאג. לצערנו.   

 

 מוטי ברשישת:

כן, הוא יהיה מאוכלס, יש הרבה ניצולי שואה שגם זקוקים למקום הזה והמשרד גם ביקש מאיתנו  

  60,000-הלתת להם עדיפות והעירייה התחייבה לתת להם עדיפות. אנחנו צופים שכן נגיע לעודף של  

 מיליון שקלים.  2-שקלים האלה ובסופו של דבר זה מסתכם גם ביחד ב

 

 גבי בר זכאי: 

 בדרך כלל מרכזי יום לא רווחיים. 

 

 מוטי ברשישת:

 הם רווחיים. זה מרכזי יום לתשושי נפש ולתשושים. 

 

 בני כשריאל:

 עובדה שהעמותות האלה מרוויחות.  
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 מוטי ברשישת:

 עובדה.  

 

 זכאי: גבי בר 

 . עד כמה שאני בדקתי הן לא כל כך

 

 בני כשריאל:

 זה לא בעיה שלנו. בכל מקרה זו בעיה של העמותות. הם מנהלים את זה בכל הארץ.  

 

 גבי בר זכאי: 

 כשאני בדקתי אז, בזמנו, הם היו די בהפסדים.  

 

 בני כשריאל:

 בעיה שלהם. אנחנו לא מנהלים את זה, הם מנהלים את זה. 

 

 : גבי בר זכאי

 לא, הם קיבלו תרומות.  

 

 מוטי ברשישת:

אבל מבחן ההצלחה יהיה אם עמותה תגיש בקשה לקבלת הקצאה ותתחייב בחוזה לחתום על חצי  

מיליון השקלים, אז יוכח שאכן זה רווחי. העמותות שיבואו לפה הן עמותות ללא כוונות רווח ויש 

להן אינטרס גם להפעיל מרכזים כאלה לטובת המטרות שלשמן הם נועדו ולכן הן מוכנות לשים 

ים שלהם, שכבר הם קיבלו ממרכזים אחרים במרכז שלנו, וזה היתרון של הדרך שאנחנו  מתוך רווח 

הולכים אליה, להביא כסף ממקום אחר, לטובת המרכזים שלנו. הם לא רוצים להראות עודפים, כי  

עמותה לא צריכה להראות עודפים ולכן כשהיא תיתן את חצי מיליון השקל באותה מטרה במקום 

משתמשים בכספים הקיימים שלהם לטובת אותה מטרה ולא יראו עודפים.   חדש, הם יראו שהם

 זה לא טוב שהם יראו עודפים. 

 

 גבי בר זכאי: 

 זה רק תשושי נפש או גם סיעודיים? 

 מוטי ברשישת:

 שניים, גם זה וגם זה, שני מרכזים מחולק לשניים. 

 הערה: מר רוני טורטן הצטרף לישיבה 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   5מוטי, תודה, הדבר ברור. סעיף 

 הצבעה: 

   13:בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.
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 בני כשריאל:

הודעות ראש העיר. ראשית, תנחומינו ליחיאל על מות אמו וליהודה על מות אביו, שלא תדעו יותר 

 לב כל המשפחה. צער, שיהיה לכם רק שמחות בבית, גם בבית וגם ב

סעיף ראשון, קבלת פרס הצפרות. בית ספר נירים זכה בפרס הצפרות. כאן אני רוצה גם להגיד תודה  

 ליהודה שדרך איגוד ערים לאיכות הסביבה תרם ועשה וגם באופן אישי. 

 

 יהודה אסרף:

 זה לא דרך איגוד ערים.  

 

 בני כשריאל:

 לא? חשבתי שכן. 

 

 יהודה אסרף:

דרך   שהצלחנו  קטן  תקציב  שמצא  ברשישת  מוטי  צרפתי,  לרון  גם  למוטי,  גם  להודות  צריך  לא. 

התקציב הזה למנף את זה, זה היה רעיון של גיא לפנות למוטי בנושא הזה, כי הוא הבין שיש איזה 

עודפון קטן שאפשר לנצל אותו לטובת העניין הזה. אני חושב שהסידור התקציבי הזה, של איזה 

 . שקל של עיריית מעלה אדומים 3,000של תרומה 

 

 גיא יפרח:

 זה לא עודף, זה היה סעיף תקציבי עם יתרה.  

 

 יהודה אסרף:

עם יתרה, שניצלנו אותו והתחלנו שם, קיבלנו פשוט דרייב מאוד מאוד רציני לעשות שם שלט מאוד  

מאוד רצינית,   מאוד יפה, ומפה זה לקח אותנו והמשיך הלאה דרך רון צרפתי, דרך השקעה מאוד

גם של אגף שפ"ע וגם של עוד כמה אנשים מאוד מאוד חיוביים בעירייה הזו. אני חושב שזה קודם 

כל נושא של עבודה, גם של הגזבר, גם של אגף שפ"ע, גם של ראש העיר שתמך בצורה מאוד מאוד  

א מקום ראשון רצינית בעניין ותוך מספר חודשים הגענו למצב שבית ספר נירים הגיע לקטגוריה שהי

בארץ למרכז צפרות, שהוא נדיר. אני חושב שחברי המועצה חייבים ללכת לראות את המקום הזה. 

אלה מצלמות שהותקנו שם, גם מצלמות לילה שרואים בהם לאור יום, התלמידים האלה ניגשים 

האייפוני  דרך  ועוקבים  אחרת  או  כזו  לימודית  במסגרת  היום  שעות  במהלך  יום  כל  ם לטלוויזיה 

שלהם, דרך המחשבים הביתיים שלהם, לתוך מה שקורה בחצר. כבר יש שתי ציפורים, שחשבו שהן 

נכחדו לגמרי, כבר עשרות בשנים שחשבו בהגנת הטבע שהם נכחדו, והם באו לקונן שם והילדים 

האלה מצאו וגילו. זה מוקלט והם עוקבים אחר זה. צריך לראות את הדבר הזה, מה זה גורם לילדים 

 ה לעשות אחר הצהריים ובזמנם הפנוי וזה פשוט מקום שצריך להיות מודל לחיקוי.  האל

 

 

 

 בני כשריאל:
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יהודה, תודה רבה. קיצרת מאוד. אני מציע לחברי המועצה ללכת לבקר שם בבית הספר, יישר כוח  

 למנהלת, לכוכבה מזרחי, לכל הצוות שם, ממש יש שם צוות נהדר.  

. אנחנו בין החמישייה הראשונה בארץ, אגף הנוער שלנו, אגף 9.1-ועדת פרס הנוער המצטיין תגיע ב

 הם יגיעו לראות ואנחנו נאחל להם שיקבלו גם מקום ראשון.  9.1-הנוער בחמישייה הראשונה. ב

השבוע גם ביקרה ועדת פרס רשת אורט בבית ספר אורט דקל וילנאי. אני הייתי שם, פשוט חגיגה 

 לעיניים כיצד התלמידים מייצגים ומציגים את מה שקורה בבית הספר.  

בר מחליפה, קוראים לה שחף, בחורה  , יש לי כ2.1-הנושא של יום חילופי שלטון, הוא יתקיים ב

 מאוד נחמדה, י"בניקית.  

לעשות פה, במעלה אדומים,   10.1-החברה הממשלתית למתנ"סים החליטה את כנס ראשי הערים ב

 חברי המועצה שלנו מוזמנים. אפשר להזמין את חברי המועצה שלנו? את כולם.  

לי, לגיא, לבוריס ולשרה על עבודה יפה, קיבלנו פרס ניהול תקין, וכאן אני רוצה להודות לסגנים ש

ליושבי ראש הוועדות, לוועדת המכרזים בפרט, זה ניהול תקין, שעושים מכרזים כמו שצריך. ועדת 

הביקורת, כספים, קליטה, לכל מחזיקי התיקים שיש לנו במועצה ובעצם גם לכל חברי מועצת העיר  

, אנחנו עובדים ביחד למען העיר ומטעם  על עבודה משותפת. זה לא משנה, אופוזיציה, קואליציה

המועצה אני רוצה לשלוח גם את תודתנו למנהלי האגפים ולעובדי העירייה שהם בעצם ביום יום 

עושים את העבודה. אז קיבלנו את פרס הניהול התקין, קיבלנו אותו, חגיגה טובה, עירייה שעובדת 

 בצורה יעילה, טובה ומכובדת.  

  

 דובר:

 .נכ"ל ו תודה לגזבר, למ

 

 בני כשריאל:

למבקר  המשפטי,  ליועץ  לגזבר,  בפרט  לגזבר,  למנכ"ל,  תודה  כולם.  האגפים  למנהלי  אמרתי, 

העירייה. באמת לכולם שעושים את העבודה, מפקחים. ואני רוצה לומר לכם, גם כשיש פיקוח של  

ו או לפגוע בנו, ביקורת, בפרט של מבקר העירייה, זו ביקורת בונה שהיא באה בעצם לא לדחוק אותנ 

 אלא לתקן את הטעון תיקון ולתקן את הליקויים שצריכים לתקן וזו בדיוק המטרה של הביקורת. 

 

 אבי רחמים: 

 אני רוצה לציין את המנכ"ל החדש, חנוך, שעושה עבודה נהדרת.  

 

 בני כשריאל:

 . 90-הוא כבר לא חדש, עבר את ה

 

 אבי רחמים: 

בלילה, לבדוק  11-וחצי ו 10כמה פעמים בכמה מקומות שהיו ליקויים, הוא בא בשעות  הייתי איתו

 את התאורה. 

 

 בני כשריאל:

 אני יודע, קיבלתי טלפון מאשתו.  



 28/12/17 ביום  –  59 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'
 

 14 

 

 אבי רחמים: 

 לא, אבל אני לקחתי אותו לבדוק תאורה, לא לשום מקום אחר. 

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, תודה רבה. הישיבה נעולה.  

 

 

 

 

_________ _____________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה

 
 

 
 
 
 
 


