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 נוכחות 
 
 

   נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ס. ראש העיר –שרה קמינסקי גב' 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו     

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר  –ד"ר רוני טורטן 

 

    ם: חסרי

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 

  משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני   

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר –גב' ענת רחמים 

 לשכת ראש העיר-ע. ראש העיר –גב' שלומית ביטון 
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 על סדר היום: 
 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 עדכון שכר מבקר העירייה. .3

 הדתית. מחיקת חוב מים למועצה  .4

 באישור מועצת העיר. 50%הגדלת חוזה מעל  .5

 תוספת לסדר היום.  .6

 ישיבת המועצה 
  

 בני כשריאל:

מספר   העיר  מועצת  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני  לשלוח  58רבותיי,  רוצה  אני  דבריי  בתחילת   .

בשמכם החלמה מהירה ורפואה שלמה לאביו של יהודה אסרף, הוא בבית חולים. בעזרת ה' הוא  

יבריא, משום כך גם נבצר מיהודה להגיע, הוא נמצא ליד מיטת חוליו של אביו, אז נקווה באמת 

בעזרת ה' שהוא יהיה בריא ושלם. אני מכיר את האבא, הוא יהודי נהדר, לב ונשמה, בעל נתינה  

 גדולה מאוד. 

ת התרעה , מערכו1572את שאר הודעות ראש העיר אני אשאיר לסוף, אנחנו נתחיל בתב"רים. תב"ר  

 לרעידת אדמה. קיבלנו את זה ממשרד החינוך. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 דות החינוך מערכות התרעה לרעידת אדמה במוס -1572תב"ר מס'  .א

 מ. החינוך  -₪  144,000 -תקבולים 

 ק. ע. פיתוח  -₪  10,300-

 ע. קבלניות   -₪  154,300 -תשלומים

 הצבעה: 

 11: בעד

 ה אחד.החלטה: אושר  פ

 

 בני כשריאל:

שקל ולכן    903,000, שיקום בריכת מים 'פרי מגדים'. משרד הבינוי והשיכון העביר לנו  1411תב"ר  

  903,000-שקל. סך הכול לאחר ההגדלה יגיע התב"ר ל  730,000אנחנו מקטינים מקרן השיקום שלנו  

 שקל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 קוב )הגדלה ושינוי מקורות(   3,750- כת מים 'פרי מגדים'  שיקום ברי  -1411תב"ר מס'   .ב

 משרד השיכון )הגדלה(  -₪  903,000 -תקבולים 

 ק. שיקום    )הקטנה(  -₪   730,000 -          

 ע. קבלניות     )הגדלה( -₪  173,000 -תשלומים

 ₪   903,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

   11: בעד
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 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

. זה הגדלה, אלה  כיתות הגן שנמצאות ברחוב הצור  434, בניית שתי כיתות גן, מגרש  1380תב"ר  

 בשכונת נופי הסלע. יש  התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 )הגדלה( 434מגרש  –ת גן כיתו 2בניית  -1380תב"ר מס'  . ג

 מפעל הפיס )הגדלה( -₪  381,911 -תקבולים 

 ע. קבלניות  )הגדלה( -₪  381,911 -תשלומים

 ₪  2,252,183לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 11: בעד

 החלטה:אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

לפעילות הקיץ   111,869נו  , פעולות תרבות ואמנות תקנת סל"ע, משרד התרבות העביר ל1573תב"ר  

 שהייתה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 גיא יפרח:

 .תודה למירי רגב על כל ה

 

 בני כשריאל:

כן, כאן באמת צריך להגיד הרבה תודה למירי רגב על כל התמיכה שלה בפעילות התרבותית שיש 

 לנו וגם בספורט.  

 

 2016פעולות תרבות ואמנות תקנת סל"ע  1573תב"ר מס'  .ד

 מ. התרבות -₪  111,869 -תקבולים 

 ע. קבלניות   -₪  111,869 -תשלומים

 הצבעה: 

 11: בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 שריאל:בני כ

יחידות דיור ברחוב הצלף. רחוב הצלף זה הרחוב שיוצא מצמח השדה,   70, תכנון תב"ע,  1574תב"ר  

  300,000יחידות דיור, קיבלנו    72שיש שם כבר את  הבנייה. אנחנו מוסיפים שם מספר בניינים של  

 שקל ממשרד הבינוי והשיכון. אנחנו מתכננים. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 יח"ד ברחוב הצלף  70תכנון תב"ע - 1574תב"ר מס'  . ה

 משרד הבינוי והשיכון   -₪  300,000 -תקבולים 
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 ע. קבלניות     -₪  300,000 -תשלומים

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

ובינוי  1221תב"ר   תב"ע  תכנון  הגדלה,    2,000,  הסלע,  בנופי  דיור  לאחר    2.5יחידות  שקל.  מיליון 

 שקל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   10,100,000-ההגדלה יגיע התב"ר ל

 

 ( יח"ד בנופי הסלע )הגדלה 2,000תכנון תב"ע ובינוי  -1221תב"ר מס'  . ו

 והשיכון   משרד הבינוי -₪  2,500,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות       -₪  2,500,000 -תשלומים

 ₪   10,100,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

מספרר   מקומיות  1575תב"ר  ברשויות  לנבחר  מדריך  עדכון  קיבלנו  2018,  יו"ש.  מפעם   ,133,545  

זה את  מעבירים  אנחנו  הפנים,  שכל   ממשרד  יודעים  אתם  המדריך.  לעדכון  קבלניות  לעבודות 

אנחנו   דרכנו,  עוברים  התקציבים  אפילו,  מודיעין  עד  ושומרון,  יהודה  של  למפעם  התקציבים 

 מעבירים להם ועל זה אנחנו אפילו מקבלים תקורה, על הפעולות האלה. 

 

 גיא יפרח:

 היחידים בארץ.  

 

 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   1575היחידים בארץ. תב"ר מספר 

 

 מפעם יו"ש  – 2018עדכון מדריך לנבחר ברשויות מקומיות  -1575תב"ר מס'  .ז

 משרד הפנים -₪  133,545 -תקבולים 

 ע. קבלניות     -₪  133,545 -תשלומים

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה: אושר  פה אחד.
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 בני כשריאל:

, כדי שנוכל להוציא אותם כבר בשנה זו. אתם קיבלתם היום עוד שני תב"ריםאנחנו מוסיפים לסדר  

תב"ר   כולם.  האלה,  הדפים  לפעילות 1576את  דרכנו  הרווחה  ממשרד  כספים  העברת  מפעם,   ,

 . יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 2017-2018-המפעם, רפורמה לשירותים חברתיים ל

 2018-2017תים חברתיים מפעם, רפורמה לשירו – 1576תב"ר מס'  .א

 ממשרד הרווחה  -₪  2,273,000 -תקבולים

 ע. קבלניות  -₪   2,273,000- תשלומים

 הצבעה: 

  11:בעד

 אושר  פה אחד. החלטה:

 

 בני כשריאל:

שקלים.   57,000, דשא סינתטי וריצוף חצרות גני ילדים. קיבלנו מקרן מעלה אדומים  1428תב"ר  

שקל. תודה לקרן מעלה אדומים, הם עושים עבודה   777,000לאחר הגדלה הגיע התב"ר לסכום של  

 נהדרת ולגיא, שמרכז את כל העסק הזה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 דשא סינתטי וריצוף חצרות גני ילדים  – 1428 –תב"ר מס' .ב

 קרן מעלה אדומים -₪   57,000 -תקבולים

 ע. קבלניות  -₪  57,000 -תשלומים

 ₪.  777,000יגיע התב"ר לסכום של לאחר ההגדלה 

 הצבעה: 

  11:בעד

 אושר  פה אחד. החלטה:

 

 בני כשריאל:

עדכון שכר מבקר העירייה. אתה לא משתתף, אנחנו לא ראינו אותך. לא,   -3אנחנו עוברים לסעיף  

 אני רוצה שתישאר, אני רוצה לראות מי יגיד לך לא. 

שמבקר   לפרוטוקול  לציין  רוצה  סעיף  אני  עקב  יצא  שדן 3העירייה  העירייה  מבקר  שכר  עדכון   ,

 בעניינו 

 )מבקר העירייה  חיים שמעוני יוצא(

. עד 1.1.18-, מתחיל מ5%מבוקש לעדכן את שכרו של מבקר העירייה, מר חיים שמעוני, בשיעור של  

עירייה.  משכר מנכ"ל ה  90%יעמוד שכרו על    5%, לאחר השינוי של  85%החוזה שלו עומד על    1.1.18

ב וזה  בכירים  עובדים  של  שכר  מעלים  מסוימת  תקופה  אחרי  מקובל,  יש 5%-זה  הערות?  יש   .

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

   11:בעד 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:
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 אפשר לקרוא לו. 

ם, בסך הכול מחיקת חוב מים למועצה הדתית. זה עקב גניבת מים במקווה בגבעת המייסדי  -4סעיף  

. מומלץ למועצה לאשר את מחיקתו, שכן חוב זה לא נוצר באשמת המועצה הדתית. יש 19,817זה  

 התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

   11:בעד 

 החלטה:אושר  פה אחד.

 

 בני כשריאל:

 באישור מועצת העיר.   50%הגדלת חוזה מעל  - 5סעיף 

 

 מוטי ברשישת:

אני רוצה לתת הבהרה, עדכון לסדר היום. אנחנו למעשה מבקשים לעדכן את הפרטים ולבקש הגדלה 

חודשים כשיש גם אופציה להארכה שלו   24. מדובר בחוזה שהתוקף שלו הוא לתקופה של 35%של  

, ההגדלה 463,320וסכום החוזה המינימלי לייחוס הוא    לשתי תקופות נוספות, של שנתיים כל אחת,

וניתן   50%-ל  25%, כך שאנחנו נמצאים בטווח שבין  35%שקל, זה מהווה    164,000המבוקשת היא  

 לאשר את הבקשה. לאור זאת אבקש להשאיר את הנושא בסדר היום ולאשרו בישיבת המועצה.  

 בני כשריאל:

ואני מבקש להוסיף לזה את הסעיף 'בכפוף לאישור היועץ  אוקיי, אני מעלה את זה להצעת החלטה 

 המשפטי'. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

  11:בעד

 החלטה: אושר  פה אחד.

 רוני טורטן:

 זה לא נבדק?  - - -בני, סליחה, אתה אומר להוסיף שזה בכפוף לאישור 

 

 בני כשריאל:

טי,  אני תמיד מקבל בדברים כאלה אישור של יועץ  כי אני עוד לא קיבלתי אישור של היועץ המשפ

 משפטי.  

 

 רוני טורטן:

 לא מראש?  

 

 בני כשריאל:

 הוא חולה, בבית, הוא לא נמצא פה, הייעוץ המשפטי לא פה אז אני צריך את האישור שלו.  

 

 מוטי ברשישת:

 הוא אישר לי את זה בשיחה. 
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 בני כשריאל:

הוא אישר לו. אם הוא היה כאן במועצת העיר הייתי מעביר את זה, הוא היה אומר לי שזה כשר 

הייתי מעביר את זה, אבל מאחר שהוא לה פה והוא חולה, בגלל זה ביקשתי גם את  האישור שלו. 

 אוקיי? 

 

 בוריס גרוסמן: 

 החלמה מהירה. 

 

 בני כשריאל:

העיר ראש  הבריהודעות  לארצות  נסיעה  דיווח  בהשגת .  גם  פרי,  נשאה  באמת  שלנו  הנסיעה  ת. 

תורמים  עם  קשרים  יצירת  וכן  וסיכומים  בהבטחות  וגם  המקום,  על  צ'קים  כבר  תרומות, 

הדברים  אחד  זה  מדינית  שמבחינה  הברית,  בארצות  רשויות  ראשי  ועם  חדשים  פוטנציאליים 

ראשי פדרציות, ראשי הטובים שיכולים לקרות לעיר מעלה אדומים, ההכרה במעלה אדומים על ידי  

 ערים בארצות הברית ובאירופה יכולים לקדם אותנו. 

כאן אני רוצה לומר גם שאנחנו חתמנו ברית ערים תאומות עם העיר יאסי שברומניה, זה בנוסף 

לבולגריה שחתמנו שם ובארצות הברית כבר פגשנו לחילופי משלחות נוער ותרבות עם בל הרבור  

ג מאוד  מקווה  ואני  את בפלורידה  איתם  לפתח  מתחילים  אנחנו  איילנד.  ובלונג  ג'רזי  ניו  עם  ם 

הקשרים. הפדרציות האלה מאוד חשובות לנו. עד היום, אתם יודעים, הפדרציות לא עוברות את 

הקו הירוק, לא בתרומה ואפילו מסרבות לבוא לבקר. פדרציות יהודיות של הערים. זה מאוד חשוב  

בוני דעת הקהל בארצות הברית, לא רק בקרב היהודים, אלא היום, גם לשבת איתם, גם לפגוש את 

גם בקרב הנוצרים. פגשנו גם את ראשי איפא"ק בפורט לודרדייל ויש בהם עכשיו רצון, פעם ראשונה, 

לבוא לבקר בעיר מעלה אדומים. לאט לאט מתגבש מין קונצנזוס, לא רק לאומי, כמו שעשינו בסקר 

מי. לפני כמה חודשים הגיעו לכאן שגרירים מהרבה ארצות, גם של מינה צמח, גם קונצנזוס בינלאו

מדרום אמריקה, אסיה ואמריקה, שגרירות מדינות באו"ם, לכאן, בראשותו של דני דנון. הראינו  

להם את התעשייה, הם למדו כאן דברים שהם לא היו לומדים אותם אם הם לא היו מגיעים לעיר 

פלסטינאים  עובדים בעיר    4,500-עם הפלסטינאים, ש מעלה אדומים. למשל עבודה משותפת יחד  

 מעלה אדומים, אוכלים צהריים מסביב לשולחן ביחד עם יהודים. 

הפרופגנדה הפלסטינאית בארצות הברית ובאירופה בפרט היא כזאת שמשחירה את מדינת ישראל 

ובנושא של בנושא הסברה  די  עושה  לא  די,  עושה  לא  בנושא הזה  שלנו  רתימת   ולצערי הממשלה 

הסטודנטים בקמפוסים, למשל, לעזור להם. הפלסטינאים, אגב, כמעט בכל הקמפוסים בארצות 

הברית, זה פשוט לא יאומן מה שקורה שם. גם הסטודנטים היהודים ניזונים מהם וחושבים שאנחנו  

 באמת איזה עם עריץ שנוגש ועושה לפלסטינאים את מה שעשו לנו בתקופת האינקוויזיציה.  
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 רחמים: אבי 

 אז ציפי חוטובלי צדקה. 

 

 בני כשריאל:

ציפי חוטובלי היא דיפלומטית והיא לא דיברה נכון. היא לא צדקה, עם העם היהודי צריך לדבר  

 אחרת ולא לדבר בצורה הזו.  

 

 רוני טורטן:

בלי להזכיר שמות של קופות, אבל גם במרפאה שלי וגם במרפאת יהלום של קופת חולים כללית יש 

אפשר להביא אותם   -  -  -ערביות. חוץ מהרוקחות גם מתמחים. לי יש מתמחה ערבייה ש  מתמחות  

 .ל

 

 בני כשריאל:

יפה מאוד. הביקורים האלה שאנחנו עושים, גם לנוצרים, גם לדיפלומטים, גם לחברי קונגרס וחברי  

, פרלמנט מאירופה ומארצות הברית, אני חושב שזה דבר נכון. כמו שבטקס ההשבעה של טראמפ

כשהייתי שם, פגשנו המון חברי קונגרס וסנטורים ואני רוצה לומר לכם שחלק מהם מכירים את 

חיים  לא  הם  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות  של  הנושא  את  גם  מכירים  אדומים,  מעלה  העיר 

במקומות אחרים. הלוואי וחלק מאנשי תל אביב היו יודעים מה קורה בהתיישבות כמו סנטורים 

   בארצות הברית. 

אנחנו נראה מצב טוב יותר של תקציב   2019-שאר הדברים, אנחנו נכנסים לעידן טוב, אני מקווה. ב

, אנחנו עכשיו מתחילים לבנות ואני מקווה שעד סוף ינואר אנחנו נגיש את 2018העיר מעלה אדומים  

 זה למועצת העיר לאישור. 

לגבי מלון, אנחנו דוחפים מאוד גם את בניית המלון. ישבנו כבר עם אנשי יריב לוין, שר התיירות, 

מועצת  אישור  גם  חייב  זה  אבל  לסיכום,  איתם  הגענו  מלון.  בניית  על  ישראל,  מקרקעי  ורשות 

מקרקעי ישראל שייצאו למכרז במחיר קרקע אפס. אני מאמין שברגע שהם ייצאו למכרז כזה, אנחנו  

מהתביעה להוצאות פיתוח, ברגע   50%ומשרד הבינוי והשיכון מוריד    50%צדנו הסכמנו להוריד  מ

שכולם יסכימו לדבר הזה אז המלון ייצא לדרך ולא תישאר כאן קרקע חשופה שלא מרוויחים עליה  

כלום ואין גם מקורות תעסוקה. המטרה שלנו, גם בפיתוח אזור התעשייה, כמעט אין יותר קרקעות 

לירושלים   באזור לנסוע  יצטרכו  לתושבי העיר, שלא  ליצור מקורות תעסוקה הולמים  התעשייה, 

להתפרנס אלא יישארו פה. וכמו כן, במקביל, ליצור הכנסה טובה לעירייה, לא להישען על מענקי 

מיליון    5.5האיזון של משרד הפנים שמדי פעם מקצצים לנו, כמו שעכשיו הודיעו לנו על קיצוץ של  

. אגב, התושבים לא עלו, לא התחזקו 6-ל  5-וץ בגלל שעלינו בחתך הסוציואקונומי שלנו משקל, קיצ

והורידו את היישובים שיש   6-ממש, אלא הפרמטרים השתנו, הפרמטרים שהשתנו העלו אותנו ל

להם חרדים או ערבים נמוך יותר בחתך הסוציואקונומי באשכול אחד או שניים. חבל מאוד שככה  

אבל אם ממשלה כזאת עובדת איתנו בצורה הזאת אז אנחנו נאלצים למצוא מקורות עובדים איתנו,  

נגיע  אנחנו  שנים  חמש  שתוך  מאמין  אני  טוב.  זה  את  עושים  אנחנו  ה'  וברוך  להכנסה  אחרים 

וזה כבר    5%-לעצמאות כלכלית, שלא נצטרך מענקי איזון, או לפחות מענקי האיזון יירדו למתחת ל

 ישפיע כל כך על תקציב העירייה ועל הפעולות שלה. לא יהיה משמעותי ולא 
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זה  לעבודות. הפרויקט הראשון  נכנסו  גדולים מאוד  פרויקטים  שני  אלה הדברים. כמו שאמרתי, 

  19מטר מרובע בנייה ואתמול הגישו לוועדת הרישוי רמי לוי על    50,000-45,000-דיזיין סיטי עם כ

יקונים של אגף הנדסה, אבל אני מאמין שגם הוא דונם שהוא רכש, תכניות, זה נמצא עכשיו בת

ייכנס. יחד עם זאת יש מפעלים גדולים מהצפון ומהמרכז שרוצים להיכנס ואנחנו כבר מתחילים 

 דונם וביקשנו מאג"ת, מהצבא, עוד קרקע מהם. 480-לתכנן תב"ע חדשה למשבצת חדשה של כ

ורה פורמלית על ידי הנהלת המתנ"ס אני רוצה לאחל לאורי מסיל הצלחה רבה, היום הוא נבחר בצ 

והחברה הממשלתית למתנ"סים פה אחד למנהל המתנ"ס שלנו. הוא קיבל המון מחמאות, לא רק 

גם מהנהלת חברת המתנ"סים, ממנהל המחוז במיוחד,   שלנו, שזה תושבי העיר, אלא  מההנהלה 

יפה מ למד  יפה מאוד, הוא  עבודה  עושה  על העבודה. ובאמת הוא  לו  אוד את העבודה  שהחמיאו 

משמוליק שגייסנו אותו לעירייה והרווחנו גם תושב טוב. הוא עבר מהר חומה למעלה אדומים. נאחל 

 לו כולנו הצלחה רבה.  

ב עירוני  יש כנס עסקים  להגיע. רפי, כמה 6.12-רפי אוברגוט,  כל חברי המועצה  , אני מאמין את 

 מילים. 

 

 רפי אוברגוט: 

, הוא נולד בעקבות הפעילות שעשינו בכיכר יהלום, אז התחילו הכנס הזה הוא לא ועידת עסקים

סוחרים ועסקים גם לרצות את הדבר הזה. הרעיון הוא גם להכיר להם את הפעילות שהעירייה עושה 

וגם  לתת להם יכולת לעבוד ביחד ולהתאגד כדי שנקדם אותם, כשעובדים ביחד זה רץ יותר טוב.  

יע ואם אתם מכירים בעלי עסקים ובעלי חנויות בעיר, גם כן  אני מזמין את חברי המועצה גם להג

 בערב, שלחתי לכם הודעה בווטסאפ.   6.12-להגיע. זה ב

 

 בוריס גרוסמן: 

בשעה שבע בערב, באותו יום, פתיחה מאוד יפה של תערוכה במוזיאון מעלה אדומים, משהו מדהים, 

 לכו ישר לעסקים.  מאוד יפה, גם שתייה ואוכל. אז תבואו בשבע ובשעה שמונה ת

 

 

 

 בני כשריאל:

 יום הסיגד נחגג מאוד יפה באשכול הפיס, בניצוחו של בוריס. יישר כוח לבוריס. בוריס, כמה מילים. 

 

 בוריס גרוסמן: 

גם   180היה יפה מאוד, באו פעם ראשונה אולי בהיסטוריה   חבר'ה ביחד, גם ילדים, גם צעירים, 

מבוגרים, רקדו, השתוללו, רקדו יפה מאוד. היה כיף לראות וגם האוכל היה יפה וטעים. היה מאוד  

מאוד יפה והם מאוד מאוד נהנו והם רוצים עוד פעילויות ויש בשנה הבאה לאוכלוסייה האתיופית 

הרבה מאוד פעילויות. וכולם ביחד, עם מתנ"ס, עם הרווחה, עם כל המקומות ביחד נעשה לטובת 

 האוכלוסייה.  

 

 בני כשריאל:

 אבי, בבקשה. לאחריו מעיין, על הנושאים לסטודנטים. 
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 אבי רחמים: 

אני קודם כל רוצה להגיד לך הרבה תודה על הביקור שלך בארצות הברית, הבאת לנו כסף, זה יפה 

 אוד,  יפה מאוד שכל העיר תיהנה מזה. מ

יוביל את המתנ"ס  גם מאמין שהוא  אני  ואורי,  זו בחירה מצוינת  אני חושב שהבחירה של אורי 

בצורה טובה מאוד בשנים הקרובות. בוריס, גם אתה עשית עבודה נהדרת עם יוצאי אתיופיה בחג 

אני מאמין שהאתיופים יתחברו  הסיגד, הייתי שם, נהניתי מאוד. אם נמשיך ככה ואתה במיוחד  

 לעיר בצורה מצוינת. תודה לכם.  

 

 בני כשריאל:

 מעיין, על הסטודנטים, תחילת שנת הלימודים.  

 

 מעיין מור:

פתחנו את שנת הלימודים בתחילת החודש, יש כמה פרויקטים שנפתחו יחד עם שנת הלימודים והם 

חדשים. אחד זה מרחבי הלימוד. לאור ההצלחה ולאור בקשת הקהל הרחבנו את הפרויקט ובמקום 

בלילה לסטודנטים   12שהוא יעבוד רק בתקופת בחינות כל יום חמישי הספרייה פתוחה עד השעה  

וד, והיא גם מופעלת על ידי סטודנטים שמתנדבים בפר"ח, עשינו מין שיתוף פעולה כזה שיבואו ללמ

 שסטודנטים תורמים למען סטודנטים. 

 

 אייל פישר:

 באמת באים? 

 

 מעיין מור:

 כן, באים, זה מתחיל לעבוד יפה.  

 

 

 בני כשריאל:

 מגיעים הרבה, יש שם קפה, עוגיות. 

 

 אייל פישלר: 

 רך, מה, אין להם בית? לא, אני תוהה מה הצו

 

 בני כשריאל:

Wii fi .חיבור למחשבים , 
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 מעיין מור:

יש להם שם שקט, מחשב, מדפסת, מכונת צילום, קפה, כל מה שהם צריכים כדי להצליח. בבית יש 

 כל מיני הסחות דעת. 

נו  , אתם מוזמנים, זה הולך להיות בפיא13.12-דבר שני אנחנו עושים אירוע חנוכה לסטודנטים ב

בהיכל התרבות עם עילי בוטנר, עם אלכוהול, עם כיבוד. הולך להיות ערב ממש ממש יפה. ובחנוכה, 

פורום הנשים ביחד עם המתנ"ס עושה הדלקת נרות, פרויקט שנקרא 'נשים מאירות'. כל ערב אנחנו  

עושים הדלקת נרות במקום אחר בעיר כשבמרכז הדלקת הנרות עומדת אישה משמעותית, לקחנו  

שת מאוד מגוונת של נשים, שרה קמינסקי מדליקה את אחת הנרות. אז גם לזה אתם מוזמנים מק

 להגיע. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 למה לא נתתם לאלינה גם להדליק? היא אישה מאוד משמעותית. 

 

 מעיין מור:

ואנחנו   הווטסאפ  בקבוצת  מסודרות  הזמנות  נשלח  אנחנו  אלינה.  משמעותית,  מאוד  אישה  היא 

 נשמח שתבואו. 

 

 דודו מתתיהו: 

גם בנושא הדלקת נרות, לנו יש ממש כל שבעה הנרות, כל אגף הספורט אצלנו, יש לנו את הג'ודו.  

לג'ודו, זה הולך להיות אירוע מאוד מאוד מדהים. כ  30הג'ודו זה   דאי שחברי המועצה יהיו  שנה 

 . מעורבים איתנו. אני לא  רואה אתכם בספורט ויש המון תחרויות. אנחנו השקענו המון

 

 אבי רחמים: 

 דודו, תגיד לנו מתי ונבוא.  

 

 דודו מתתיהו: 

אני לא אומר? תאמין לי, אני אומר לכולם. יש לי קבוצה, אני אפתח את זה אליכם, אני מבטיח  

ריכים את העידוד של כולם. גם בכדורסל, מי שראה, עשינו מהלך בקיץ, שלא לכולם, שווה, אנחנו צ

עשו בקבוצות בליגות מאוד גבוהות. הבאנו שחקן כדי לנסות לשדרג. עכשיו, את העידוד שלכם אני  

רוצה, רוצה את העידוד, לא רוצה, לא כסף, לא כלום, אנחנו נמצאים שם כל יום, אנחנו מפעילים 

 ילדים, זו פשוט חוויה.   200-300לראות שם, את הילדים, תבואו 

 

 רוני טורטן:

 תשלח לנו ווטסאפים, שנדע.  

 

 דודו מתתיהו: 

 בסדר, מקובל. בעיקרון זה תמיד יוצא ראשון כן, ראשון לא, משחק חוץ משחק בית.  

אני רוצה לספר מה שקרה לי בנושא הספורט. הייתי עם חבר הנהלה במכבי עולמית. עד עכשיו לא 

יצאו משלחות, שתדעו כולם פה, ראש העיר יודע, לא יצאו משלחות על השם מעלה אדומים, תמיד  
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רשמנו אותם בירושלים  רבתי. השנה, זה נסגר בוועדה הזאת, נסגר שייצאו על שם מעלה אדומים, 

ג'ודו, רושמים אותו  ייצא ו קבוצות ממעלה אדומים, לא יהיה ירושלים רבתי יותר. נגיד שולחים 

מאמין   ואני  העולמית  ממכבי  לגרמניה  הזאת  במשלחת  נצא  השנה  השחיינים.  רבתי,  ירושלים 

של   והמחזיק  לפה  שיגיע  הגרמני  הספורט  תיק  מחזיק  עם  משלחת  לפה  תגיע  דצמבר  שלקראת 

לפה   יגיעו  פעם ראשונה  המבורג, הם  זו  לא הוציאו מפה,  דבר חשוב, הם  זה  לסיור בעיר אצלנו. 

 שיוצאת משלחת על שם מעלה אדומים. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה יפה. 

 

 רוני טורטן:

 זה לא אליפות אירופה, מכבי, אי אפשר לרשום במעלה אדומים.   

 

 דודו מתתיהו: 

 לא, תחרויות.  

 

 רוני טורטן:

 עד עכשיו.

 

 מתתיהו: דודו 

יסבסדו אותם בשביל שיגיעו   -  -  -אבל יש דבר שאני רוצה שתדעו, כל משלחת שתגיע לגרמניה, אנחנו  

יורו לסבסד את הנסיעה שלו, אבל המשלחות יהיו בבתים.   200הספורטאים אליהם, כל שחקן יקבל  

 ויהיו משלחות בבתים.   15-16זה לג'וניורים ולבתים, זאת אומרת עד גיל 

 

 אל:בני כשרי

 דודו, יישר כוח.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 כל הכבוד.  

 

 בני כשריאל:

 יישר כוח.    

 

 בוריס גרוסמן: 

אני רוצה להגיד, היום אני ישבתי עם חיים לוי ועם חבר'ה מהפועל וגם נציגות של שחמט במעלה 

 דודו, תקשיב.  - - -אדומים והחבר'ה של מעלה אדומים, יחידים אולי בספורט 

 

 דודו מתתיהו: 

 הפסקתם אותי. קטעתם אותי באמצע. 
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 בוריס גרוסמן: 

 אמרנו תודה רבה. סליחה סליחה, תמשיך.   

 

 דודו מתתיהו: 

עוד משהו אחד קטן, בני. נושא שלקחנו בשלוש השנים האחרונות, נושא מצוינות, תמיכה בשחקנים 

מוטי ומנהל טובים. אני רוצה שתשמעו את זה פה, זה לא כסף שיוצא מהעירייה, זה כסף שאני ו

לתפוס  מצליחים  אנחנו  ואז  המגרשים  השכרת  דרך  זה  את  עשינו  שהיה,  בזמנו  שהיה  המתנ"ס 

חשבוננו,   על  פרטיים  שיעורים  ממש,  אחרים,  בכספים  אותם  לקדם  יכולים  שאנחנו  ספורטאים 

תוספות וכל הדברים האלה. ויש לנו שנה שלישית של מלגות לספורטאים, לקדם אותם. זה מדהים, 

לים לקנא בנו  אנשים, אנחנו רואים את זה, זה עובד ועוד פעם, זה כסף שלא מגיע מהתקציב  מתחי

 פה. זו עזרה עם מוטי וכולם. אז בשבוע הבא טקס מאוד גדול.   

 

 בני כשריאל:

 דודו, תודה רבה, עבודה יפה מאוד אתם עושים. 

 

 רוני טורטן:

 .הקידום הזה, מה קורה בפועל לאותם ה

 

 מתתיהו: דודו 

ברגע שאנחנו מזהים ספורטאים בכל ענף שהוא, יש לו את השעות שהוא מתאמן ואנחנו מוסיפים 

עם מדריך שמלווה  אותו, בתזונה,   יותר מקצוענים,  עם מאמנים  לקדם,  עוד שעות  לו מבחינתנו 

  בכול, ממש. יש היום גם דבר שאנחנו נותנים לספורטאים מצטיינים, גם הנחות ספציפיות בחדרי 

 הכושר בשעות הספציפיות שלהם.  

 

 בני כשריאל:

 תודה, דודו. בבקשה, בוריס.  

 

 

 בוריס גרוסמן: 

אני רוצה רק להגיד, היום ישבתי עם חיים לוי, עם הפועל ועם הפדרציה לשחמט ארצית והקבוצה 

שלנו, קודם כל יש יחידים, אין אני חושב באף ספורט במעלה אדומים של ליגת על, הכי  גבוהה  

 חמט. בש

 

 בני כשריאל:

 לילדים או נוער? 

 

 בוריס גרוסמן: 
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כי היו קצת חובות בגלל שלא משלם, היה   מבוגרים. וגם ליגה א'. אנחנו ישבנו איתם, הם נכנסו 

קשה, הפועל לקח על עצמו שהם ישלמו את כל החובות וגם יקדמו. גם עכשיו בבתי ספר, בשעות 

ר תומר  קבוצות,  בשלוש  מתחילים  הספר,  ובבתי  ג'  ממלכתי  החינוך  07-חל,  משרד  דרך  ללמד   ,

בערך   קבוצות   50-60שחמט,  כמה  עוד  מכניסים  גם  אנחנו  אדומים.  מעלה  חשבון  על  לא  ילדים, 

 לשחמט ואני מאמין שאנחנו נתקדם, זה הולך יפה מאוד.  

 

 בני כשריאל:

 כל הכבוד. אלינה.  

 

 אלינה אייזנברג:

צרכים  עם  לילדים  גדולה  מאוד  מסיבה  עושים  ונתינה'  'אור  עמותת  בחנוכה  שנה  בכל  כמו  אז 

בדצמבר באולמי החצר בשש בערב. אנחנו הולכים  13-מיוחדים, אז קודם כל כולכם מוזמנים, זה ב

לחגוג לילדים שיש להם יום הולדת במסיבה גדולה, ניתן להם מתנות ומאוד מאוד חשוב שכולם 

 מכו וייתנו להם להרגיש שווים. יגיעו וית

 

 בני כשריאל:

 . אני מקווה שהמסיבה הזאת לא תהיה מסיבה פוליטית לקידום אנשים שהם

 

 אלינה אייזנברג:

 . לא, אנחנו דיברנו על זה ו 

 

 בני כשריאל:

אנחנו יודעים על זה, מכירים גם מי האנשים שעומדים מאחורי זה, גם פגשנו אותם בשנה שעברה. 

 אני לא כל כך שמח על כך, אני אגיד לך את האמת. 

 

 אלינה אייזנברג:

 .נכון, אבל עם זאת

 

 

 

 בני כשריאל:

ים בפורים כי הכניסו שם פוליטיקה, היו שם בערך ארבע משפחות ועשו מזה הד עולמי. אנחנו עוש

לכלל הילדים שם, זה יוצא מאוד יפה, מגיעים לשם אנשי בזק וזה עובד יפה מאוד שם. לא מכניסים 

 .שם פוליטיקה ולא מכניסים שם דברים

 

 אלינה אייזנברג:

 גם פה אני ביקשתי שלא יערבבו שמחה בשמחה. 

 

 בני כשריאל:



 29/11/17 ביום  –  58 ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'
 

 16 

 את ביקשת, השאלה אם יעמדו בזה. 

 

 אלינה אייזנברג:

אבל אני ביקשתי והדגשתי שמי שחשוב פה זה הילדים והילדים בלבד ולא שום אג'נדה מסביב. נכון,  

 אז כולכם מוזמנים. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי, אני מקווה שאכן זה יהיה כי בשנה שעברה זה לא היה.  

 

 אלינה אייזנברג:

 נכון, אז השנה לא יהיה.  

 

 בני כשריאל:

חבר'ה, אני מתכבד לסיים את הישיבה הזאת, לנעול את הישיבה, תודה רבה לכולם. אם לא נתראה 

 לפני חנוכה, שיהיה חג חנוכה שמח. 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 


