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 נוכחות
 
 

  : נוכחים                        

 ראש העיר   –מר בני כשריאל 

 גן ומ"מ ראש העירס – מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג 

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -הורביץ גב' ברנדה

 

  : חסרים

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין  

   חברת מועצת העיר –גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 

 

 משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך   

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 יועמ"ש   –עו"ד גילי רוגל 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 ע. מנכ"ל  –גב' מעיין רוזן 

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

 ע. רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון   
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 על סדר היום: 

 הודעות ראש העיר.  .1

 אישור תב"רים. .2

השמות של משרד הפנים מבקשת אישור מועצת מליאת העיר לשמות רחובות ועדת   .3

 שנשלחו. 

 מינוי ועדת תנועה עירונית. .4

 מינוי ועדה לבטיחות בדרכים.  .5

 מינוי ועדת עלייה וקליטה. .6

 מינוי מר אברהם נגר כחבר בוועדת מל"ח פס"ח. .7

 

 ישיבת המועצה 

  

 בני כשריאל:

ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר. אני רוצה להזכיר שיש עוד ישיבה אחת 

 על דיון בוועדת הביקורת, אחרי הישיבה הזאת. הודעות ראש העיר אני אתן בסוף הישיבה.  

לאיכות  פה אחד. המשרד  בוועדת הכספים  לאישור התב"רים. התב"רים כמובן אושרו  עובר  אני 

הקצ לנו  הסביבה  תמורת    104,000ה  בתב"ר    30,000שקל  בנושא 1752שקל שלנו  חינוך  פרויקט   ,

 איכות סביבה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 דובר:

 ספר לנו, בני, מה זה. פרויקט חינוך, מה המהות?

 

 בני כשריאל:

המודעות המשרד להגנת הסביבה סוף כל סוף החליט שהוא רוצה להיכנס לבתי הספר להגביר את  

שקל. זה משהו    104,000לאיכות הסביבה, אז הוא עושה סיורים, השתלמויות וכו'. הוא מקציב לזה  

 פיונירי. 

 

 דובר:

 לא מוגדר תוכן? 

 

 בני כשריאל:

 יש בפנים תוכן, הכול, וכו'. אני אעביר לך את זה, זה נמצא אצל מיטל. 

 

 דובר:

 . בסדר, סבבה
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 בני כשריאל:

 עולה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1752אין בעיה, נעביר לך את החומר. תב"ר 

 

 פרויקט חינוך בנושא סביבה תשע"ט  – 1752תב"ר מס'  .א

 משרד לאיכות הסביבה -₪  104,000 –  תקבולים

 מלווה  -₪  30,000  

 ע. קבלניות  -₪  134,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 11: בעד

 .אושר  פה אחד החלטה:

 

 בני כשריאל:

בבתי הספר אנחנו עושים גם בגני הילדים. גן 'יסמין' נבחר,   M21אותו דבר, מה שאנחנו עושים עם 

 זה כיתה מרחבית.

 

 דוברת:

 . זה לא בסדר.  80,000? בדרך כלל זה 80,000-העלו את זה מ

 

 בני כשריאל:

 הימנעות? עבר פה אחד.   עולה להצבעה. יש התנגדות? 1753בניינים, רק בניינים. 

 

 גן 'יסמין'  M21גן חדשני   -1753תב"ר מס'  .ב

 מ. החינוך  -₪  100,000 – תקבולים 

  ע. קבלניות -₪   100,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחד החלטה:

 

 בני כשריאל:

, שינויים והתאמות חידוש מבנים, בית ספר 'צמח השדה', 'תורני יצחקי' ו'מגדים'. משרד  1754  תב"ר

לא דבר מובן   זה  בן משה.  לתמיר  ופיתוח,  בינוי  לומר תודה לסמנכ"ל  ואני רוצה  לנו  נתן  החינוך 

ספר שקל לבית ספר 'שדה חמד' ולרוב הם נותנים רק לבית    680,000מאליו כי אנחנו קיבלנו לפני כן  

אחד פעם אחת בשנה ולא יותר, לפעמים אפילו פעם בשנתיים. מה שקרה פה, שהוא הוסיף לנו בסוף  

השנה, זה היה לקראת סוף השנה, מהרזרבות שלו, לשלושה בתי ספר. אני ביקשתי גם להכניס את 

בשנה    'תורני רמות', ובית הספר הזה, בית ספר  'ענבלים', יש להם שם בעיות בטיחות. אנחנו נכנסנו 

שעברה לשיפוצים באתרים הסניטריים, על חשבון העירייה, אני גם ביקשתי להכניס את זה, הם 

שנת  באמצע  כי  בקיץ  נעשה  העבודות  את  מזה.  ייהנו  די  הספר  בתי  ששלושת  מבין  אני  ייכנסו. 
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לימודים אי אפשר לעשות את זה. או בפסח או בקיץ, נראה מה יקרה. אז אני מעלה את תב"ר ג' 

 להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1754

 

 שינויים והתאמות חידוש מבנים,    -1754תב"ר מס'  . ג

 בתיה"ס 'צמח השדה', 'תורני יצחקי' ו'מגדים' 

 .  החינוך מ -₪  1,000,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪  1,000,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .החלטה: אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

מספר   ישראל, 1722תב"ר  מקרקעי  ממינהל  התקבולים  קדם.  כיכר  העירייה,  משרדי  העתקת   ,

כ לנו    40,000-קיבלנו  ל  2,000מיליון שקל, חסרים  להגיע  יגיע התב"ר ל40- כדי  -. לאחר ההגדלה 

. אנחנו בונים את החצי השני של העירייה. בגלל הפינוי של כיכר קדם קיבלנו תקציב די  40,423,000

יחידות   459-למרות שהמבנים לא שווים את זה בכלל, אבל אנחנו נותנים קרקע יקרה לבנייה, ל  גדול,

 עולה להצבעה, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  1722דיור אנחנו מקבלים את זה. תב"ר, ד', 

 

 דובר:

 , לא ד'.1722תב"ר 

 

 בני כשריאל:

 . תגיע בזמן אז תשמע. 1722 עשיתי את זה. תב"ר

 

 דובר:

 לא, אמרת תב"ר ד'.

 

   כיכר קדם ) הגדלה(  –העתקת משרדי העירייה  -1722תב"ר מס'  .ד

 מינהל מקרקעי ישראל  -₪  39,998,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  – 39,998,000 –תשלומים 

 ₪   40,423,000לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר        

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחד החלטה:

 

 בני כשריאל:

יורד מסדר היום, הוא יידחה לישיבה הבאה.  אנחנו נבדוק גם את ועדת השמות, אני רוצה   3סעיף  

להקים שוב פעם לתחייה את ועדת השמות. את השמות שהציע גרשון לרחובות, גם בכיכר קדם וגם 
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לבנייה החדשה. יש לנו זמן עד שהבנייה הזו תהיה, אנחנו לא צריכים למהר,  ברחוב הגיתית שם  

 אנחנו נביא את זה לוועדת השמות.  

תנועה.:  4סעיף   ועדת  שרוצה   מינוי  מי  להצבעה.  מעלים  אנחנו  חשובה,  ועדה  היא  תנועה  ועדת 

ככה: בוריס   להוסיף, כלומר להשתתף בוועדה, אין בעיה, אנחנו נוסיף אותו. חברי ועדת התנועה,

גרוסמן, יושב ראש הוועדה, רוזי ישי, סגן יושב ראש הוועדה. חברים בה, יונתן לובל, אריאלה זריהן  

מהמינהל האזרחי ביו"ש, מאור ששון מטעם המשטרה, שחר מחסומי, ראש אגף תנועה, חיליק שני 

ף שפ"ע, רונן  מאגד תעבורה, ניצן מור מהרשות הלאומית למניעת תאונות דרכים, רון צרפתי מאג

עקנין, מנהל אגף מוניציפלי, גרשון לוקיי, חבר וגם מזכיר הוועדה. מטעם חברי המועצה: ג'קי עזרא, 

יעקב  הציבור:  מטעם  המועצה.  חבר  נגר,  אברהם  המועצה,  חברת  מארק,  ליאת  המועצה,  חבר 

יי, נוסיף אותו אהרון, חבר, ולדימיר שוורצפל ואלי דוד. אם יש עוד מישהו שרוצה להיות, שיבוא אל

 בישיבה הבאה. 

 אני מעלה להצבעה את השמות של ועדת התנועה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחד החלטה:

 

 בני כשריאל:

. בוריס גרוסמן יושב ראש הוועדה, רוזי ישי הוועדה הבאה זו הוועדה לבטיחות בדרכים:  5סעיף  

סגן יושבת ראש הוועדה, שחר מחסומי, ראש את"ן יהודה, מאיר ששון ממשטרת התנועה מעלה 

אדומים, ניצן מור מהרשות הלאומית, עפרה דוידוביץ מטעם משרד החינוך, רון צרפתי מאגף שפ"ע,  

ה אייל פישלר ואברהם נגר חברים בוועדה  גרשון לוקיי חבר הוועדה וגם מזכיר הוועדה. חברי מועצ

הזאת. מטעם נציגי הציבור יהיו יעקב אהרון, חזי בר אילן, שמואל בן חיים, חנניה מור יוסף ואוראל 

 שמואל.  

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחד החלטה:

 

 בני כשריאל:

ן. עד היום הוא ניהל את הוועדות בצורה יפה מאוד והיו  אני כאן באמת רוצה להודות לבוריס גרוסמ

שם פרויקטים מאוד יפים, אם זה בחינוך לזהירות בדרכים בבתי הספר וגם היה את החידון האחרון  

שעשינו לגבי זהירות בדרכים. ההחדרה לתודעת הילדים בבתי הספר על זהירות בדרכים היא טובה  

ההור את  ללמד  קצת  גם  צריכים  רק  הנהיגה  מאוד,  שלנו,  הבעיות  אחת  זו  בזהירות.  לנהוג  ים 

 בזהירות. 

חברי הוועדה, אלינה אייזנברג יושבת ראש הוועדה, בוריס גרוסמן  ועדת העלייה וקליטה.: 6סעיף 

חבר, מיטל לבן חברה, היא סגנית מנהל אגף החינוך, אילנה קירשנבאום, נציגת עולים מהמתנ"ס, 

דון 'יובלים' ונציגת הרווחה, גרשון לוקיי מזכיר הוועדה ואילה נטליה )נטשה( קליימן, מנהלת מוע

אלבלה רכזת קליטה. מטעם המועצה חברים: ברנדה הורביץ. אם יש חברי מועצה נוספים שרוצים 
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להיכנס, נא להגיד עכשיו ונכניס אותם. נציגי ציבור: פולה שטרן, רינה אנגדאו, גטאצ'ו דמסיה, שלי 

 ס אלטשולר, ולדימיר שוורצפל, ג'יי וינשטיין ואיתן מולט.  ברין, חביאר מרקובס, בורי

 אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

     

 

 בני כשריאל:

יש עוד אחד. אני מבקש למנות את אברהם נגר כחבר בוועדת מל"ח פס"ח. יש התנגדות?   :7סעיף  

 הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 11בעד: 

 .אושר  פה אחדהחלטה: 

      

 

 בני כשריאל:

האמת היא שאנחנו סיימנו את הישיבה הזאת. אנחנו נביא עוד ועדות ועוד חברים לוועדות בישיבות 

 הבאות.  

 

 דובר:

 בני, אין לך הודעות ראש העיר?  

 

 )הפסקת הקלטה( 

 

 בני כשריאל:

לפני כעשרה ימים, בשבת, ברחוב הקרן, זו לא השריפה הראשונה, כבר הייתה שריפה אחת.   -   -  -

לומ רוצה  למד"א אני  להודות  רוצה  אני  כאן  מהמרפסת.  קפץ  גם  מישהו  בנס,  שם  ניצלו  לכם,  ר 

שהגיעו מהר וגם הכבאות הגיעו מהר ככל האפשר. זה מוכיח רק שני דברים, אחת, שעשינו טוב  

שהעלינו את תחנת הכבאות לתוך העיר כי חיי התושבים חשובים יותר מאשר מפעל אם הוא נשרף  

י שם  כזה,  משהו  או  פעם  בלילה  שוב  מוכיח  זה  השני,  הדבר  הכסף.  את  יקבל  והוא  ביטוח  לו  ש 

שהמבנה הזה לא מתאים למגורים וככל שהזמן ינקוף ויעבור המבנה הזה, התנאים שם יהיו גרועים 

יותר. כבר נופלים מזה אריחים, שני הבניינים הדבוקים מתחילים להיפרד, יש שם אריחים שנופלים 

 .נפלו גם סוככי כביסה ומסכנים. שמנו רשתות למעלה,

 

 בוריס גרוסמן: 

 . עכשיו הבנת למה אנחנו צריכים לעשות פינוי בינוי, אתה עדיין

 

 בני כשריאל:
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לא, בוריס, תעזוב, זה כבר עבר. ההתנגדויות עברו, אני רק רוצה לומר, להזכיר לחברי המועצה, בוא 

ה שיקרו שם דברים. מי שיילך נאמר, זה אמנם מחר או מחרתיים, הבניין לא יתמוטט, אבל יש סכנ

ויראה את חדרי המדרגות שם, יש שם סדקים בכמה כניסות. לדעתי, מהניסיון שלי, אני אמנם לא 

 . מהנדס בניין ואין לי ביקורת

  

 : ברנדה הורביץ

 .אבל יש מהנדס שמגיע 

 

 בני כשריאל:

יהיה פינוי או לא יהיה פינוי, כבר  אני לא צריך מהנדס, אני לא הולך עכשיו לבדוק כל דבר ולהגיד כן  

 .החלטה התקבלה וזה

 

 : ברנדה הורביץ

 . בסכנה - - -אבל 

 

 בני כשריאל:

 .אין סכנה. ביקשנו מחברת חשמל וחברת חשמל נענתה לבקשתנו לבדוק את כל ארונות החשמל ב

 

 :שמוליק חנוך

 היא בדקה, בני. הודיע לי היום משה כהן, בדקה, הושלמה הבדיקה. 

 

 שריאל:בני כ

זו בעיה. כל המערכת האינסטלציה החשמלית  הבדיקה הושלמה? אז זהו, בכל המקומות האלה, 

זו חברה שפשטה את הרגל. 'עפר וסלע', זו  לומר,  שם, גם האינסטלציה של הביוב. אני רק רוצה 

חברה שכבר נסגרה, פשטה את הרגל מזמן, אשטרום לא הייתה בונה ככה, יש לנו המון בניינים של  

שטרום והם עומדים יפה. החברה הזאת לא עבדה נכון. אנחנו כבר השקענו שם יחד עם משרד  א

הבינוי והשיכון בזמנו למעלה ממיליון שקל, לשיפוצים ולסדר, בטיחות וכדומה, זה לא עוזר. אין  

טעם להשקיע שם יותר ואנחנו משקיעים שם גם. אין טעם להשקיע שם יותר, צריך לפנות אותם 

המבנים האחרים ולגמור את הסאגה הזאת. אנחנו עלולים יום אחד לעמוד מול חבר'ה    ולבנות את

 שחס וחלילה עלולים להיהרג שם. תארו לכם שמישהו יוצא מהכניסה ונופל עליו אריח של שיש. 

 

 :אלינה איזנברג

 .כן, אני הולכת שם לקוסמטיקאית ואני מתפללת לפני ש

 

 : ברנדה הורביץ

 .אלא, אבל למה מהנדס ל

 

 בני כשריאל:
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אנחנו גם שמנו רשתות   –זה רכוש פרטי. אנחנו עשינו את זה, זה לא מסוכן. אנחנו אמרנו להם ל  

 מסביב לבניין לאבנים שייפלו שם. הוא לא יתמוטט, הבניין הזה לא יתמוטט.  

 

 דובר:

 . אבל האחריות הראשונית זה של הדיירים. הבית זה של

 

 בני כשריאל:

ה משבוע חולקו למשפחות נזקקות נעליים וביגוד ספורט, נעלי ספורט וביגוד. רבותיי, לפני למעל

 כאן אני רוצה להודות לדודו מתתיהו ולתנועת הנוער 'עזרא'.  

 

 דודו מתתיהו: 

 לא, נועם עזרא. 

 

 בני כשריאל:

פרויקט 'יוסף', אבל נוער 'עזרא' והחבר'ה של בית ספר תיכון אמי"ת בנים. הם היו שם, עשו את זה 

 יפה. גם נועם עזרא היו שם, אמי"ת בנים ונועם עזרא.  

 

 דודו מתתיהו: 

 אני יכול להגיד מילה על הדבר הזה, בני? 

 

 בני כשריאל:

 כן, בטח. 

 

 דודו מתתיהו: 

היה פה דבר שאין אותו, זו העיר הראשונה שקיבלה שני קונטיינרים של ציוד חדש, מי שהיה שם, 

מיטות מתקפלות, הכול הגיע באריזות, טיטולים.   100נעלי אדידס חדשות,    1,600היה יכול לראות  

 מלחמת עולם, פה אני רוצה להודות -  - - מי שהיה שם ראה. ליומיים לסגור אולם, עם כל הקשיים 

כל  לנו את  וכל הצוות מסביב שנתנו  לי לשם, אשר  לצוות שהוא שלח  ולגם  למנכ"ל העירייה  גם 

 הגיבוי.  

 

 בני כשריאל:

 אגף הרווחה. 

 

 דודו מתתיהו: 

 אגף הרווחה, עבדנו בדבר שהוא שונה. 

 

 בני כשריאל:

 עבודה יפה עשו שם, המתנ"ס עשו שם עבודה.

 דודו מתתיהו: 
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לבקש, קיבל מאיתנו תלושי   -  -  -ליך, כי כל בן אדם שהגיע לרווחה  לא נתנו שאנשים ייפגעו מהתה

 - משפחות ואף אחד לא    1,600-קנייה של שמונה פריטים. כמובן שאף אחד לא נחשף בשמו. מגיע ל

בזה. אז קיבלנו את כל הגיבוי של העירייה, יומיים, זה שני קונטיינרים, זה לקח המון זמן. אני    -  -

לכל   להודות  רוצה  ולמדוד  פה  ולחלק  הקונטיינר  את  לפרק  כיתות,  חמש  ארבע,  התיכון,  ילדי 

זו פשוט גאווה. באמת גאווה לעיר שלנו. עמותת 'יוסף' לא עוזבת אותנו,    -   -  - טרנינגים לאנשים ו  

במקרה הזה, גם על השריפה התקשרנו, הבנו שהם לא צריכים שום דבר. הם רצו לבוא מיידית. לכל 

מגיע נציג, אם צריכים משהו הם לידנו תמיד. פה הבנו שלא צריך כלום, זה  שריפה או כל נזק בעיר

היה חדר מדרגות. אז מגיע שאפו מיוחד וענק לכל עובדי העירייה שנתנו לנו את הליווי ולבתי הספר, 

מאוד   הם  כי  אותם  לערב  צריכים  כאלה  שבדברים  חושב  אני  גאווה.  פשוט  שזה  התלמידים, 

 מתרגשים לעזור לקהילה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

זה  פה,  לדברים האלה שאתם רוצים שנהיה  נגיד  לדעת איך אנחנו מקבלים את ההודעות  אפשר 

 .חשוב שנהיה פה, כי לפעמים יש כל מיני דברים ואנחנו אין לנו שום

 

 דודו מתתיהו: 

אני אגיד לך. אני שייך לעמותת 'יוסף' ונועם 'עזרא' זה הנציג של ירושלים, הנציג, האיש שמחלק, 

אבל איך אנחנו    -  -  -אני איתו בוועדות. זו הטעות, שהוא אומר לי 'אתה בוועדה איתי' כי אז כל דבר  

 .יודעים? אנחנו בדרך כלל לא מוציאים את זה. אני אגיד לכם למה אנחנו לא מוציאים

 

 בני כשריאל:

 זה עודפי ייצור מארצות הברית. הם טובים, חדשים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

לא, אבל אני אומרת, בתוך האירועים האלה, יש כל כך הרבה אירועים בעיר ולפעמים אני רוצה 

לנו, שזה חשוב שנהיה שם, חלק   ללכת, אז אם אתם מודיעים  לא   –ללכת, או מישהו רוצה  אני 

 יודעת. 

 

 תיהו: דודו מת

בדרך כלל זו אוכלוסייה חלשה, אז אנחנו לפעמים לא רוצים   –בדרך כלל אנחנו עושים את זה כי זה  

 גם להביך אותם.

 

 ברנדה הורביץ: 

 אוקיי, בסדר. 

 

 דודו מתתיהו: 

אבל מה עשינו פה הפעם? הבאנו נציג נוסף, מחוץ לעמותה, עשינו להם לונה פארק, קרנבל פורים 

איש, מי שראה,   1,600  -  -  - נם, מי שראה, מתנפחים, סוכר היה שם, זה היה  בחוץ. זה תחפושות בחי 
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היו שם כל הצוות, ליוו אותנו, זה פשוט היה המוני והכול התנהל בצורה ממש שכיף, פשוט זו פה 

 גאווה לעיר שלנו על כל ההתנהלות בדרך. 

 

 בני כשריאל:

, רובם גיוס משמעותי. אתה רוצה 97%-אוקיי, תודה. עדכון נתוני גיוס של הנוער שלנו. למעלה מ 

 לומר כמה דברים, גיא? הממונה על הנוער, בבקשה. 

 

 גיא יפרח:

לכל מנהלי בתי הספר, הנתון הוא באמת  הנתונים  פה את  משרד הביטחון ומשרד החינוך הציגו 

גיוס מכלל    92%גיוס. הממוצע שלנו הוא    97%מדהים, מכל בתי הספר במעלה אדומים הממוצע הוא  

 התושבים של מעלה אדומים שהם בגיל גיוס.

 

 בני כשריאל:

 כאן צריך להגיד תודה לברנדה שהיא פתחה את הדלתות של בית הספר שלה לגיוס בנות. 

 

 גיא יפרח:

 נכון. 

 

 בני כשריאל:

 שלוש בנות מ'צביה' שמתגייסות.-ותדעי לך שכבר יש שתיים

 

 ברנדה הורביץ: 

 הורים מתקשרים אליי לברר איך לעשות, אבל זה לא כולל שירות לאומי. 

 

 בני כשריאל:

 לא, ברור.

 

 גיא יפרח:

גיוס גברים. בנשים, אם אנחנו לוקחים את נתוני השירות הלאומי ומחברים   97%לא, אני אמרתי  

מה מאוד  אותם עם נתוני הגיוס, אנחנו גם כן באזור הזה ובאמת בית ספר אמי"ת בנות לקח מג

 .מאוד יפה של גם גיוס

 

 ברנדה הורביץ: 

וזה שמכוונים אותנו כמנהלים מאוד מאוד   איתנו  שיושבים  זה  לציין את  אני חייבת  ומשמעותי. 

עוזר. כשיש את הנתונים ואומרים: זה משמעותי, זה לא משמעותי, איך אתם עושים את זה. זה  

 מאוד מכוון את המנהלים.
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 גיא יפרח:

תר מזה, אגף הנוער מתקצב לכל בית ספר תכנית שמכינה את התלמידים לצו הראשון, אני אגיד יו

גילינו   לצערנו  וכו'.  וכו'  הדפ"ר  מבחני  של  סימולציות  עושה  ריאיון,  של  סימולציות  לו  עושה 

שבמקומות שמתכוננים לזה התוצאות הן טובות, במקומות שלא מתכוננים לזה התוצאות פחות 

 . ה שכולם יילכו לשם 'פראשים', אבל העובדה היא והנתון הואטובות. אני הייתי רוצ

 

 אייל פישלר: 

 אי אפשר.

 

 גיא יפרח:

 אפשר. 

 

 אייל פישלר: 

 הבן שלי הלך לצו ראשון לפני איזה שלושה חודשים או חודשיים, לא אמרת לי קודם שיש הכנה.

 

 ברנדה הורביץ: 

 זה קריטי, ההכנה. 

 

 גיא יפרח:

בכל בתי הספר במעלה אדומים עכשיו השכבות של השביעיסטים יקבלו את ההכנה הזאת וזה גם 

עכשיו, כשאנחנו נמצאים כל הזמן בנתוני גיוס מאוד גבוהים ברמה הארצית   – יכול להקפיץ את ה  

זה לא לוקח בחשבון רק את נתוני הגיוס הגבוהים, כי זה לא מספיק. כדי להצליח להגיע למקומות 

משוקללים הראשו להיות  צריכים  מופיעים,  שאנחנו  בארץ  הראשונה  העשירייה  לחמישייה,  נים, 

שלושה פרמטרים, פרמטר אחד זה הגיוס, אבל הפרמטר השני זה מיצוי ללחימה והפרמטר השלישי 

זה שירות משמעותי. בכל החתך הזה אנחנו גבוהים ולכן אנחנו גם נמצאים בחוד ברמה הארצית. 

 . באמת זה יפה מאוד

 

 בוריס גרוסמן: 

 גיא, ובקצונה לא?

 

 גיא יפרח:

 -  -  - אבל הוא לא בפרמטר, הוא לא שייך ל    –בקצונה אנחנו רק בממוצע. זה מה שאנחנו צריכים  

 אבל אתה צריך שבקצונה אנחנו צריכים להתקדם. 

 

 בני כשריאל:

י הספר השנה. אני רוצה לומר לכם שהישיבה התיכונית, אחוז הקצונה הוא הגבוה ביותר בכל בת

על   לומר כמה מילים  גיא, אתה רוצה  וגיא בירך שם. בבקשה,  לקצינים מהעיר  היה כנס הוקרה 

 הכנס? 

 



 27/02/19מיום  4ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 13 

 גיא יפרח:

אנחנו מצאנו לנכון לחזק את הנושא הזה, כי באמת הפרמטר היחיד שאנחנו לא נמצאים בטופ זה 

אז בחרנו לפני שנתיים או היציאה לקצונה. אנחנו נמצאים בממוצע, לא גרוע, אבל רק בממוצע, ו

קצינים שסיימו   56שלוש לעשות כנס כל שנה של כל מי שסיים קורס קצינים ממעלה אדומים. הבאנו  

אנחנו   הוקרה,  כנס  להם  עשינו  וכו'.  התפקידים  מכל  החילות,  מכל  מהעיר,  קצינים  קורס  השנה 

 נותנים להם שם גם שי קטן מקרן מעלה אדומים ונותנים להם מגן הוקרה 

 

 בני כשריאל:

 ארוחת בוקר.  

 

 גיא יפרח:

'. אבל לא פחות, אנחנו מביאים את השביעיסטים להיכל התרבות והשביעיסטים וארוחת בוקר וכו

מסתכלים ורואים איך העיר מוקירה את הקצינים ומחזקת את היציאה לקצונה ודרך זה אנחנו  

רוצים שהם ילמדו. יש גם הרצאה שאנחנו מביאים, הפעם הרצה סמח"ט כפיר שחר ספדה, שהוא  

להגיד תודה לקצינים שסיימו קורס קצינים, ובי"ת, לעודד את תושב העיר, והמטרה היא אל"ף,  

 השביעיסטים בעתיד לצאת לשם.  

 

 דובר:

 אבל למה אתם לא עושים את זה לכל הקצינים? 

 

 בני כשריאל:

 זה היה מראה 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אבל לא היו הרבה בנות שם.

 

 בני כשריאל:

יש לנו בעיה עם הבנות שלא הולכות לקורס קצינים. אני גם יכול להבין חלק מהן, אבל אני רוצה 

לומר לכם, אחד הקצינים שם בסוף ארוחת הבוקר אמר לי, 'אני ממהר, אני חייב ללכת לחבר'ה  

מדת?' שלי', אמרתי לו 'לאן אתה צריך להגיע?', הוא אומר לי, 'אני צריך להגיע לגבול לבנון', 'איפה ל

 'בישיבה התיכונית'. זה ריגש אותי, חבר'ה עשר. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ומה היה יפה? שהקצין דיבר על איך לקדם נשים שתומכות. זה מאוד מאוד יפה.  

 

 גיא יפרח:

כל פעם יש דבר הקצינים, אז אחד הקצינים עלה לדבר והוא באמת דיבר על שירות משמעותי של  

 נשים גם, הוא מסיירת גולני.  
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 בוריס גרוסמן: 

 מי שדיבר חזק זה סגן האלוף הזה, הוא דיבר מאוד יפה, מהלב, הדוגמאות שלו. 

 

 בני כשריאל:

 אוקיי. עוד משהו? חבר'ה, אני מתכבד לסגור את הישיבה הזאת.  

 

 )הפסקת הקלטה( 

 

 גיא יפרח:

 יש לך עוד

 

 בני כשריאל:

נכון, שכחתי. מרוב ציונים אני שכחתי את אחד הסעיפים היפים. אני רוצה לשלוח מכאן בשם חברי  

מועצת העיר הוקרה והערכה לבית הספר 'אורט דקל וילנאי' ולהראל הורוביץ, הם קיבלו הצטיינות 

לא   אני חושב שזה דבר  פעם ראשונה שהם   –ארצית בחינוך טכנולוגי.  לא  וזו  תעודת הצטיינות, 

צטיינים בארצי. זה אומר הרבה וזה אומר על ניהול נכון, על צוות חינוך מיומן ואמין וטוב ואיכותי. מ

 מכאן אנחנו שולחים לו את היישר כוח ואת מלוא הערכתנו והוקרתנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


