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 פרוטוקול  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 2019באפריל  29יום שני, כ"ד בניסן התשע"ט, 

 

 

 וכחים: נ
 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 ראש העיר  מקוםלא סגן וממ  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 חברת מועצת העיר  -ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  -אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר –פרוור -ברנדה הורביץ רתגב

 

 חסרים: 
 סגן ראש העיר–יאל וקנין מר יח

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

   חברת מועצת העיר -מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר  -רוזי ישי  רתגב

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 

 משתתפים:
 העירייהמנכ"ל  -מר שמוליק חנוך 

 פטי משץ יוע –עו"ד גילי רוגל 

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חזקי זיסמן 

 בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר  וזרתע -ענת רחמים  רתגב

 ומנהלת האגף לפניות הציבור  וזר ראש העירע –שלומית ביטון  רתגב
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 על סדר היום: 
 

 הודעות ראש העיר. .1

 אישור תב"רים.  .2

 סגירת תב"רים.  .3

 תאגידים עירוניים.  –דוחות  .4

אישור מועצת עיריית מעלה אדומים לתכנית ההתייעלות והסמכת ראש העיר וגזבר העירייה  .5

 לחתום על תכנית ההתייעלות עם משרד הפנים.

 אישור נציג ציבור בדירקטוריון.  –תוספת לסדר היום  .6

 

 ישיבת המועצה 

 בני כשריאל:

הודעות ראש העיר יהיו בסוף הישיבה, אנחנו מדברים על התב"רים. אני מעלה להצבעה את אישור 

 להצבעה. יש מתנגדים? יש נמנעים עבר פה אחד.   1773, תב"ר  1793, את תב"ר  1385התב"רים, תב"ר  

 הצטיידות מרכז נוער עירוני )מטרו( )הגדלה(  -1385תב"ר מס'  .א

 יתוח )הגדלה(ק. ע. פ -₪  10,000 – תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי )הגדלה( -₪   10,000 –תשלומים 

 ₪  34,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 ריבוד כבישים ומדרכות )הקטנה( -1793תב"ר מס'  .ב

 מ. הפנים )הקטנה( -₪  200,000 – תקבולים 

 ת )הקטנה(ע. קבלניו -₪   200,000 –תשלומים 

 ₪  250,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

לשנת   של משרד   2019ההקטנה מתבצעת בהתאם למסגרת הקצאת תקציב הפיתוח 

 הפנים.

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 הנגשת המרחב הציבורי ומבני ציבור )הקטנה( -1773תב"ר מס'  . ג

 )הקטנה(מ. הפנים  -₪  47,000 – תקבולים 

 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   47,000 –תשלומים 

 ₪  253,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
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לשנת   של משרד   2019ההקטנה מתבצעת בהתאם למסגרת הקצאת תקציב הפיתוח 

 הפנים.

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

שקלים עברו לתב"ר   10,000שקל, מתוכם    11,600מצורפת טבלה, נשארו    -סגירת תב"רים   -3סעיף  

 . אני מעלה את זה להצבעה. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.1מספר 

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

לפני הדוחות, אני מקדים את זה, אישור תכנית ההתייעלות.   -   אני מעלה את הסעיף הבא להצבעה

דיברנו על זה בישיבה הקודמת, אני מאשרר את זה בנוסח הבא: מועצת העירייה מאשרת את תכנית 

ההתייעלות ומסמיכה את ראש העיר וגזבר העירייה לחתום עם משרד הפנים על תכנית ההתייעלות. 

 יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 צבעה: ה

 9–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 אייל פישלר: 

 ...בני, זה אומר שגם חותמים לנו על תקציב בקרוב או ש

 

 בני כשריאל:

 בעזרת ה', בלי נדר. הוא חייב לחתום על התקציב. 

 

 אייל פישלר: 

 יש איזה שהוא טווח זמן?  

 

 בני כשריאל:

 ש. הוא מעלינו.  להם אין שר, שר יכול לעשות מה בראש שלו, לנו י

אוברגוט רפי  מינוי  זה  היום  לסדר  השנייה  ציבור    -התוספת  כנציג  לשעבר,  המועצה  חבר 

התנגדות?  יש  חל"צ.  בע"מ,  תרבות  מפעלי  אדומים,  במעלה  התרבות  היכל  של  בדירקטוריון 

 הימנעות? עבר פה אחד.    
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 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

נאחל לו הצלחה רבה. קורות החיים שלו נמצאים פה, אני רק אומר כמה דברים על כך. כמובן שזה 

תלוי באישור הוועדה של משרד הפנים. השכלתו היא תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת בן  

גוריון, תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה באוניברסיטת בר אילן, הוא עבר בגרות במגמה ריאלית 

קה ברנה קסין, יש לו הרבה השתלמויות, הרבה התמחויות והיום הוא מאמן ויועץ עסקי ופיננסי פיזי

לעסקים ומשפחות. אני חושב שהוא יתרום להיכל התרבות בכך שהוא ייעץ כיצד אפשר להוריד את 

 זה אחת.  –השתתפות העירייה בתקציב ה 

 

זה דוחות תאגידים, אנחנו צריכים לאשר אותם, יש לנו של החברה    4סעיף    -4אני עובר לסעיף  

הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים, של החברה לתכנון ופיתוח בע"מ, של מעלה אדומים. יש התנגדות? 

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

המרכז   של  הכספיים  הדוחות  כאן אישור  ישנם  אגב,  שאלות,  יש  אם  המתנ"ס.  של  הקהילתי 

 המנהלים, אתם יכולים לקבוע איתם, תשבו איתם על התקציב, זה בסדר. 

 

 אייל פישלר: 

 אולי שיגידו משהו?  

 

 בני כשריאל:

עוד מעט ניתן להם לדבר, אני קודם כל אעביר את זה. מרכז קהילתי של המתנ"ס. יש התנגדות? 

 .  הימנעות? עבר פה אחד

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד.

 

 

 בני כשריאל:

 מפעלי תרבות בע"מ, זה היכל התרבות שלנו, מצורף כאן. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  
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 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

  

 בני כשריאל:

קרן מוזיאון הצייר משה קסטל, זה המוזיאון שלו, שגם הוא חל"צ. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה 

 אחד.

 הצבעה: 

 9–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 בני כשריאל:

לאור   העיר,  מועצת  לחברי  הבטחתי  אני  למנהלים,  זה.  לגבי  דברים  כמה  לומר  רוצה  אני  עכשיו 

ליכם לחברה הכלכלית ואחר כך באותה רמה אנחנו נגיע למתנ"ס. בקשתה של ברנדה, שאנחנו נגיע א

זה היא לא ביקשה, אבל זה אני מוסיף. אנחנו נקבל מכם גם על התקציב, גם על תכניות העבודה 

שלכם לעתיד, ואם אפשר גם לבקר במפעל אחד או שניים, אולי קצת יותר, אם יהיה לנו זמן, ככל 

לים. אני רוצה שחברי המועצה יידעו מה הולך באזור התעשייה.  שהזמן יידרש. היינו כבר בשני מפע

באותו זמן אנחנו גם אולי נעשה סיור ונראה את המיקום של מפעל המחזור ונסיים גם במוזיאון של  

השומרוני הטוב, שגם הם יראו את זה. אנחנו נעשה מין חצי יום סיור, נעשה את זה אחר הצהריים, 

 יפסידו ימי עבודה.  היום הימים ארוכים, כדי שלא

 

 בוריס גרוסמן: 

 יעקב, יש לי בקשה, לא לעשות את זה באילת, תחשוב על מקום יותר טוב.  

 

 בני כשריאל:

אורי, אותו דבר גם במתנ"ס. אנחנו נתארח אצלך במתנ"ס, לא פה, אני רוצה שחברי המועצה יראו 

 הכול מקרוב.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

קודם כל מערכות מידע ואיך אנחנו בעיר מארגנים את הדברים ואיך אנחנו יודעים את הדברים על  

 מנת להיות יעילים וגם לחסוך כסף וגם לדעת איפה לשים דברים.

 

 

 

 בני כשריאל:

ברנדה, זה יהיה בסדר, אל תדאגי. נעשה סיור גם בקאונטרי קלאב, בבריכה, ואם זה יהיה בבוקר 

נראה גם את אחד ממעונות היום שאתם מפעילים. נעשה תכנית עבודה    .יום אחד-נעשה את זה במעון



 29/4/19מיום  9ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 7 

ונראה גם את לוח הזמנים של חברי המועצה כי יש גם חבר'ה שעובדים בחוץ. ברנדה, אנחנו צריכים 

 לדאוג גם לאחרים, הם עובדים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

לא, אני מבינה. אני כל הזמן אומרת את זה לעצמי, 'ברנדה, הם עובדים', אני אומרת את זה, אני  

 במקום טוב.מבינה את זה, אבל מצד שני, העיר כל כך 

 

 בוריס גרוסמן: 

יעקב, מה שאני מבקש, עכשיו בלי צחוק. להכין בדיקה טובה מאוד כי יהיו הרבה שאלות לגבי בית 

 הקברות. יש לנו הרבה שאלות והרבה התנגדויות. אני לא צוחק עכשיו. 

 

 דובר:

 לא, אני רציני.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 ם. יש הרבה בעיות בזה, כי כל הזמן תושבים מתלונני

 

 בני כשריאל:

 עוברים להודעות ראש העיר.  

חברי מועצת עיריית מעלה אדומים משתתפים באבלה של משפחת קמינסקי ושל שרה במות בעלה 

 חיים. 

חברי מועצת העיר משתתפים באבלה של משפחת מלכה ויגאל, במותה של הגר. אני רוצה לומר לכם 

במותה,   58ה בבטן הרכה, היא הייתה בת  לגבי הגר, היא נפטרה, האמת היא שזה היה קצת מכ

אדומים  במעלה  גדול  הכי  ממלכתי  יסודי  ספר  בית  פתחה  היא  מעולה.  ספר  בית  מנהלת  הייתה 

תלמידים בערך, אפילו יותר, כשהמשפחות שהגיעו לבית הספר הזה אלה היו    730בתקופה של אז,  

צעי זוגות  של  משפחות  השדה,  צמח  בשכונת  שהתאכלסו  חדשות  היא  משפחות  מירושלים,  רים 

הייתה חלק מזה שאנחנו גיבשנו את הקהילה שם. כל אחד בא ממקום אחר בירושלים, זה לא היה  

ד' והם היו צריכים להשתלב בבית ספר, -קל בכלל, חלקם הגיעו עם ילדים שכבר הגיעו לכיתה ג' ו

ה, היא הייתה בית ספר אחר, עם מנטליות אחרת ועם תכנית אחרת. היא עשתה את זה בצורה מעול

 גם מנהיגה, גם מחנכת וגם מנהלת של בית ספר לא קטן ומאוד מאוד מורכב.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 וגם כמנהלת, תמיד, אם היו לנו איזה שהן שאלות היא תמיד הייתה מוכנה לעזור ולייעץ. 

 

 בני כשריאל:

 . גם אחרי זה, גם אחרי שהיא

 

 בוריס גרוסמן: 

 וגם בתפקיד, בני, היא הייתה מדהימה.  
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 בני כשריאל:

שנים מנהלת. גם אחרי שהיא עזבה היא עזרה בספרייה, אני לא זוכר    13כן, כמנהלת. היא הייתה  

איפה, יחד עם הקשישים. כל פעם שהייתה בעיה עם לימודי הקשישים וכדומה במועדון 'יובלים', 

 רו של חיים ברוך.  היא עזרה וסייעה להם. יהי זכרה ברוך וזכ

אני מאוד מבקש מחברי המועצה ללכת לנחם את המשפחות האבלות. קמינסקי כבר קמו מהאבל 

 כי הלוויה הייתה לפני החג, אבל משפחת מלכה יושבים מאתמול. 

פינוי בינוי רחוב הקרן יצא לדרך, תהיה פגישה של היזם עם הדיירים. אנחנו נעמוד על המשמר כדי  

ייצאו   פתרון  שהתכניות  ומוצאים  הורסים  זה  אחרי  בונים,  כל  קודם  רוצים,  שאנחנו  כפי  לפועל 

 לדיירים.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אנחנו נקבל את הלו"ז מתי מתחילים? 

 

 בני כשריאל:

 ודאי, צריך להגיש תכניות, הוא עוד לא הגיש תכניות. לתכנן, זה לוקח לו הרבה זמן.  

הביקור של ג'ורג' שייפר ונציגי בני ציון שהיו פה. הם ביקרו והיו גם ב'יום המעשים הטובים' והם 

ראו מה עשו. נתנו להם הסבר מה עושים והם מאוד מאוד התרשמו, הם לא ידעו שיש דבר כזה. אז 

נו להם ממש בפרוטרוט מי היה ומה עשה בכל מקום ומקום, אלה שצבעו את הבתים, אלה הסבר

שסייעו בבית החולים ובמקומות אחרים, המשטרה שהשתתפה. הם מאוד מאוד התרשמו. באותה 

הזדמנות הראיתי לו גם את הספרייה וביקשתי את הרחבת הספרייה כדי שתהיה ספרייה לא רק 

שמג ולילדים  וללמוד  לתיכוניסטים  שם  להיות  שיוכלו  לסטודנטים  גם  אלא  לפעילות,  לשם  יעים 

אנחנו   אבל  עצמה,  בספרייה  לסטודנטים  נותנים  אנחנו  שהיום  למרות  וטובה,  מסודרת  בצורה 

 צריכים להרחיב את זה.

. חברי המועצה, אני מבקש, אם אפשר, להיות 12:00בשעה    7.5-יש חנוכת מצפור 'הבז האדום' ב

ום דבר כאן לא חובה, אבל כדאי שגם חברי המועצה יבואו כי אחד התורמים של  נוכחים. נכון שש

 מעלה אדומים ששמוליק מצא יהיה שם. כדאי שחברי המועצה יבואו ויכבדו אותו.  

ב יהיה  כנראה  זה  וסאל,  רחלי  ושל  שלי  תרומות,  להשגת  לחו"ל  שלי  למשך   16-הנסיעה  בחודש 

יותר או מאוחר יותר, אבל זה פחות או יותר התאריך. כשבועיים. יכול להיות שזה יהיה מוקדם  

קרוליינה   בצפון  גם  נהיה  ג'רזי,  בניו  שגם  להיות  יכול  איילנד,  בלונג  יורק,  בניו  תרומות  יהיו 

ובאטלנטה ויכול להיות שגם באלבמה. בצפון קרוליינה ובאלבמה זה עם הנוצרים, נסיעות לנוצרים 

 למועדון 'יובלים' מאחר שיהיו שם גם ניצולי שואה.  אוהדי ישראל שתורמים גם לביטחון וגם 

כ מגיעים  ציון,  בני  של  כנס  גם  יש  הזדמנות  מקומות   70-באותה  מכמה  ותורמים  שלהם  נציגים 

בארצות הברית, מניו יורק. יחד עם ג'ורג' שייפר הם יציגו את העיר מעלה אדומים שם ואני כמובן  

 אדבר שם. 

ל יום העצמאות. אנחנו עושים את זה כל שנה, זה מסורת, זה הרמת כוסית לעובדי העירייה לרג

במאי בשעה שתיים וחצי, יוגש גם כיבוד קל. אני מאוד מבקש מחברי המועצה שיכולים   6-יהיה ב

 להגיע שיגיעו.
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במאי. שמורים מקומות  1-טקס ערב יום השואה, זה יהיה בהיכל התרבות בשעה שבע וחצי בערב ב

 שורות הראשונות. לכל חבר מועצה, מקום ב

 

 גיא יפרח:

 כן, בשורה שנייה.  

 

 בני כשריאל:

אני מבקש גם כן להיות נוכחים ולכבד את הטקס, כנ"ל גם לגבי טקס יום הזיכרון בפארק המרכזי. 

במאי בשבע וחצי, בפארק המרכזי. גם כאן יהיו מקומות שמורים לחברי המועצה, אני   7-זה יהיה ב

 מאוד מאוד מבקש להגיע. 

במאי, זה ערב יום העצמאות, גם שם יהיו מקומות שמורים   8-העצמאות, ערב לאחר מכן, ב  יום

יום העצמאות מעדיפים  יגיע. כנראה שיש כאלה שבערב  להגיע  כל אחד שרוצה  לחברי המועצה, 

להיות בשכונה שלהם או במסגרת המשפחתית או החברתית שלהם. בכל מקרה, זה לא חובה, אבל 

 יע.  אני מאוד מבקש להג

ושנשמע מעכשיו רק בשורות טובות, שנאחל לחברים שלנו  לנו רק טוב  זה הכול, רבותיי, שיהיה 

במועצת העיר ובמקומות אחרים רק ברכות ואיחולים טובים, ברית מילה, נישואים, בר מצווה, ולא 

 נצטרך להודיע חלילה על אבל. תודה רבה לכל חברי המועצה, אני סוגר את הישיבה.  
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 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה

 
 
 
 


