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 פרוטוקול 
  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2020ביוני  24יום רביעי, ב' בתמוז התש"פ, 
 

 

 

 וכחים: נ

 ראש העיר  –כשריאל מר בני  

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור רת גב

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר  –עזרא מר ג'קי 

 חבר מועצת העיר –מר אברהם נגר 

                

 

      חסרים:

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר   –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב 

 חברת מועצת העיר  –ברנדה הורביץ  רתגב

 חברת מועצת העיר –ליאת מארק  רתגב

 דובר העירייה  –ן זקי זיסמימר ח

 

  משתתפים:      

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 גזבר העירייה  –מוטי ברשישת  מר

 יועמ"ש לעירייה –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכהוזרת ע –ענת רחמים רת גב
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 על סדר היום: 
 

 הודעות ראש העיר.
 תב"רים.אישור 

 . 2021עדכון בדבר צו ארנונה לשנת  – 2021ארנונה לשנת 

 

 
 שיבת המועצה י

  
 בני כשריאל:

רבותיי, אני מתחיל את הישיבה. הודעות ראש העיר יהיו בסוף כדי שכולם יגיעו ואז אנחנו נדבר  

 איתם. 

להצבעה    אותם  מעלה  אני  אז  בהנהלה,  וגם  אחד  פה  הצביעה  הכספים  ועדת  התב"רים  על 

  1559, תב"ר  2030, תב"ר  2008, תב"ר  2065, תב"ר  2064, תב"ר  2063, תב"ר  1771לילות. תב"ר  בק

, מרכז לחדשנות. אני מעלה להצבעה. יש התנגדות? 2066ויש עוד תב"ר אחד על סדר היום, תב"ר  

 הימנעות? עבר פה אחד.  

 

 תב"ר(צרכים ייחודים חדרי מכלולים חירום )שינוי שם והגדלת  – 1771תב"ר מס'  .א

 קרן עב' פיתוח -₪  40,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  -  40,000₪ –תשלומים 

 ₪   80,000שינוי שם ל"אתר הרס" , לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד.ה: החלט              

 

 מבנה יביל ביה"ס "מעלה תורה בנות" -2063תב"ר מס'  .ב

 קרן עב' פיתוח -₪  235,000  –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   235,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד. טה:החל              

 

 עב' קדם תכנון –כביש גישה ופארק מחזור   -2064תב"ר מס'     . ג

 משרד להגנת הסביבה -₪  2,000,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   2,000,000 –תשלומים 

 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד.: החלטה              
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 שורשי עצי פיקוס בצנרת ביוב מוס"ח  -2065תב"ר מס'  .ד

 קרן עב' פיתוח -₪  80,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   80,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 .אושר פה אחד: החלטה              

               

 

 שיפוץ מבנה גן רחוב העירית  – 2008ביטול תב"ר  . ה

 קרן עב' פיתוח  -₪  250,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪   250,000 –תשלומים 

 לאחר הביטול יעמוד התב"ר על אפס וייסגר. 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד. :החלטה              

              

  

 מבנה למרכז למניעת אלימות   – 2030ביטול  תב"ר      .ו

 קרן עב' פיתוח  -₪  250,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   250,000 –תשלומים 

 לאחר הביטול יעמוד התב"ר על אפס וייסגר. 

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד.: ההחלט              

               

 

 הגדלה  -מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור  – 1559תב"ר      .ז

 קרן עב' פיתוח  -₪  185,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪   185,000 –תשלומים 

 ₪  5,270,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 

 10 –בעד               

  אושר פה אחד. :החלטה              

 

 תוספת לסדר היום: 

 מרכז חדשנות  -2066תב"ר מס' 

 מלווה  -₪  120,000  –תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   120,000 –תשלומים 
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 הצבעה: 

 10 –בעד               

 אושר פה אחד.: החלטה              

               

 

 בני כשריאל:

לשנת    -  3סעיף   צו ארנונה  אני  2021עדכון ארנונה בדבר  בוועדת הכספים,  פה אחד  עבר  גם זה   ,

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

 הצבעה: 

 10 –בעד               

 .אושר פה אחד :החלטה              

               

 

 בני כשריאל:

 :הודעות ראש העיר

 אני רוצה לתת כמה הודעות כי הדברים האלה חשובים. 

ראשון הדתית.  -  דבר  המועצה  של  חדש  להרכב  הדתות  ממשרד  מכתב  שהרכב    קיבלנו  כמובן 

העירייה,  מטעם  שלושה  שעברה,  בפעם  כמו  הדתית  מועצה  חברי  שבעה  כזה,  הוא  המועצה 

מטעם   שלושה  אחת,  אישה  שתהיה  וצריך  כמובן,  הסיעות  את  זה שמייצגים  שגם  משרד הדתות 

אנחנו צריכים  –צריך להיות על פי מפתח סיעתי, ונציג אחד של הרבנים, כלומר של הרב נגרי והרב 

אותה  כמובן  המועצה.  הרכב  את  ונעשה  זה  על  ונדבר  הסיעות  עם  אשב  אני  ההרכב,  על  לשבת 

קצת זמן,  מועצה חדשה תבחר את יושב ראש המועצה הדתית ונאחל להם הצלחה רבה. יש לנו עוד 

 אנחנו נביא את זה לישיבה הבאה, אני מקווה שנגיע לסיכום ונביא את זה לישיבה הבאה. 

יש לנו חמישה או שישה, היום ראיתי שישה, אני לא יודע מי זה השישי,   -  עדכון  בנושא הקורונה

 עוד לא קיבלתי את השם שלו, שישה חולים. שלושה או ארבעה הכתובות שלהם פה, אבל הם גרים 

בירושלים ולכן שמו אותם עלינו כי הם לא שינו כתובת לירושלים. אחת מהן היא אישה קשישה 

 שגרה בבית אבות כבר כמה שנים טובות.   

 בוריס גרוסמן: 

 בני, גם אחת שהייתה חולה כבר הבריאה, היא פשוט צריכה לצאת כבר.  

 בני כשריאל:

 כן, שמוליק היה צריך לבדוק את זה.  

 שמוליק חנוך:

 יא עברה בדיקה ראשונה תקינה, מחכה לבדיקה השנייה. ה

 

 

 בני כשריאל:

עם אנשי  גם  ישב  ותרגלנו ושמוליק  וההליכים  על כל הנהלים  עברנו  פעם  שוב  בסדר, אבל אנחנו 

הצוות ואני ישבתי עם אנשי הצוות בתחילת השבוע לשים כאן עוד הוראות. קראתם גם בעיתון, מי 

המשטר מעלה'.  'זמן  את  זה שקיבל  את  שומעים  אתם  כמובן,  מאיתנו  רק  לא  הנחיה,  קיבלה  ה 
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במקומות  המסכות  חבישת  על  יתר  אכיפת  לאכוף  מהממשלה  הנחיה  קיבלה  בתקשורת,  ברדיו, 

 ציבוריים. שני שוטרים קיבלו דוח. 

 

 גיא יפרח:

 דוחות ניתנו היום במעלה אדומים. 70בני, לטענת המשטרה 

 

 בני כשריאל:

 כן, אבל ביניהם שני שוטרים.  

 

 דוברת:

 בלי מסכה. מלא אנשים בלי מסכות.  מסתובבים

 

 בני כשריאל:

לתת  וראש הרשות  לא מתפקיד חברי המועצה  זה  יכולים.  עושים את מה שאנחנו  חבר'ה, אנחנו 

דוחות, יש משטרה, המשטרה יודעת, ביום ראשון הם היו אצלי, הנציג שלהם, הם קיבלו הנחיות, 

יגאלדיב עם  גם  התחנה  רתי  הם   מפקד  מלא.  יקבלו  מלא,  הולכים  לתת.  הנחיות  יש  כך,  אחר 

כמובן   אחד  כל  שלי,  בפייסבוק  העירייה,  של  בפייסבוק  התושבים  כל  את  הזהרנו  אנחנו  הוזהרו, 

בפייסבוק שלו עשו לינקים. אני עכשיו הגעתי ברגל מהמשרד שלי לפה, כולם, כל אלו שראיתי היו  

 . אמנם חלק שמו את זה קצת מתחת לאף, חלק שמו בסנטר, אבל הם היו עם מסכות. אז

 

 בוריס גרוסמן: 

 בני, הבעיה בסופרים, בעיה גדולה.

 

 בני כשריאל:

 . הבעיה הגדולה, יש הנחיה

 

 דוברת:

 . צוואר, אז למי זה טוב? זה שהוא תולה את זה-לא, אבל אם הוא שם את זה כמו חם

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, יש הנחיה של המשטרה לתת דוחות גם לאלה שלא מרכיבים נכונה את המסכה.  

 

 דוברת:

 זה מה שחשוב.

 

 דובר:

 לפיקוח העירוני יש גם סמכות לתת דוחות?   ,אבל גם הפיקוח העירוני 
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 בני כשריאל:

 . השיטור העירוני כן יכול לתת, הפקחים שלנו עדיין לא, נדמה לי

 

 דוברת:

 יכולה לתת דוחות?אני 

 

 בני כשריאל:

עוד הפעם, לכל אחד יש אתר   השוטר בשיטור העירוני יכול לתת. מה שאני מבקש מחברי המועצה

בפייסבוק שלו, להמשיך להתריע וכו'. אנחנו ברוך ה' בינתיים עיר נקייה, אתם רואים מה קורה  

 באשדוד, בבני ברק, בטבריה, בבת ים.  

 

זכו באות מצוינות ערכית, בזהות יהודית, דמוקרטית, ציונית   -  וילנאיחטיבת הביניים אורט דקל 

 ואזרחית. מועצת העיר שולחת להם ברכות ואיחולים, כמובן למנהלת בר מעוז ולכל צוות המורים. 

 

פיקוד המרכז עוזב,   -  אלוף  הוא  נפרדו ממנו היום,  יש"ע  היום. ראשי הרשויות של  נפרדנו ממנו 

, יגיע אלוף אחר. נקווה שהוא יהיה ערכי ועם מוטיבציה כמו אלוף פיקוד  הוא לא יודע עדיין לאן

נדב   שלו,  בדעות  ימני  ההתיישבות,  אוהד  ממש  הוא  ההתיישבות,  אוהד  הוא  כי  העכשווי  המרכז 

   –פדן. בקרוב אנחנו נקבל את ה 

 

 אייל פישלר: 

 נהניתם מהטיול בארמונות החשמונאים?  

 

 בני כשריאל:

 שמונאים. היינו  בארמונות הח

 

 אייל פישלר: 

 נהנית, היה כיף. תגיד שנהניתם בטיול. 

 

 בני כשריאל:

ארמונות החשמונאים זה גם הארמון של הורדוס שם. זה ליד יריחו, צמוד ליריחו, היום הוא עשה 

לנו סיור שם, לפי המפה האמריקאית זה כמובן יהיה שטח פלסטינאי. אז בכוונה נסענו לשם יחד  

להראות   האלוף  האמריקאים עם  מחר  היום  לגמרי.  שטותית  היא  האמריקאית  המפה  כמה  עד 

האמריקאית  המפה   אם  קורה.  מה  לנו  ויגידו  הדיון  את  יסיימו  הם  שהיום  להיות  יכול  בדיון, 

מקבלים   אנחנו  אז  שלנו  הממשלה  ידי  על  אלה 30%תתקבל  לכל  לדעתי  ביטחוניות  בעיות  יהיו   ,

לירוש עציון והר חברון, מדרום  זה לא שבגוש  על מעלה אדומים  ולבנימין והשומרון, רובם.  לים, 

ישפיע. אבל בסך הכול  לא  זאב, בית"ר, אפרת  גבעת  ישפיע,  לא  על הבקעה  וכמובן  ישפיע כל כך 

 המצב יהיה די קשה.  

אני גם הפניתי לראש הממשלה ואני גם  יושב במסגרת ראשי רשויות של יש"ע וגם באופן פרטי, 

למשל ביום ראשון אני פוגש את דודי אמסלם, ביום שני אני פוגש גם את דוד ביטן, גם דיברתי עם  
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יועז הנדל בטלפון ואני מקווה גם מחר לתפוס את אנשי כחול לבן, גם לדבר איתם, עם צבי האוזר 

   וכדומה.

למעלה אדומים.   -  אירועי קיץ ייצאו מחוץ  לא  שבני הנוער שלנו  אני ביקשתי  ישיבה,  לנו  הייתה 

רצו להוציא אותם לעין פשחה, יש שם גם ערבים, אנחנו לא יודעים מה המצב שלהם, חולים, לא 

ומר חולים, הרי אין להם שם את הבדיקות. לצאת לחוף הים בתל אביב או לצאת ללונה פארק, כל

להתחכך עם בני נוער אחרים, נכון שההורים שלהם ייקחו אותם לחוף הים, לטיולים וכו', אבל זה 

ענייננו, אבל מה שקורה מהעירייה אנחנו החלטנו שהפעילות שלהם  לא  וזה  לא באחריותנו  כבר 

 בבריכה, בכל מיני אירועים כאלה וכדומה. גיא יכול להרחיב בנושא הזה. תהיה בתוך העיר

שמוליק יושב עם המתנ"ס ועם   - ו מתארגנים לקייטנות של הקיץ, לגני הילדים ולבתי הספראנחנ

עם משרד החינוך, הולך שם  לנו קשיים  יש  יהיה בסדר.  זה  ה'  עושים את זה, בעזרת  מיטל והם 

בלגן לא נורמלי. כמו כשהתחילו את הלימודים אחרי הקורונה  והיה להם בלגן, אותו דבר עכשיו,  

 לא יודעת מיד שמאל, אבל אנחנו נערכים לזה.  יד ימין 

 אתה רוצה להוסיף כמה דברים על אירועי הקיץ? 

 

 גיא יפרח:

הייתה  מחודשת.  תכנית  והשינויים  ההתפתחות  לאור  פעם,  עוד  עכשיו  מגבשים  שאנחנו  האמת 

ועדיין   ההתקהלות  של  ההגבלה  עם  עכשיו  מלא,  יותר  באופן  ייפתח  שהמשק  למקרה  תכנית 

בתוך היכל תרבות, אז בונים תכנית מחודשת עם    250-בחוץ ו  50ממשיכים לשמור על ההגבלה של  

מה שבני ציין עכשיו לגבי אי יציאה למחוץ לעיר, זאת אומרת כל הפעילות תהיה בתוך העיר, לא 

יוצאים ללונה פארק, לא יוצאים לטיולים, לא יוצאים להתנדבויות מחוץ לעיר, זאת אומרת אנחנו  

יצרים את הכול בתוך העיר כדי לא לייצר חיכוך גדול מדי של בני נוער שלנו עם בני נוער מכל מי

 .הארץ. בשבוע הקרוב נפרסם

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה גם קורונה. 

 

 גיא יפרח:

 בגלל הקורונה, לא בגלל משהו אחר. 

 

 בני כשריאל:

תושבים להכניס  לא  ביקשתי  אני  השחייה  לבריכת  גם  הקורונה.  בגלל  יקנו    זה  לעיר.  מחוץ 

כרטיסים לפני כן, או דרך האינטרנט או בקופה, כמה ימים לפני כן, ורק עם אותם כרטיסים שקנו  

 לפני כן, עם השוברים, ייכנסו והם יציגו תעודת זהות כשהם ירצו לקנות את הכרטיסים.

 

 גיא יפרח:

אומרת הרבה אירועים   זה בעיקר יהיה אירועים או בקאנטרי או אירועים שיוצאים לשכונות, זאת

 קטנים, בפיזור בשכונות. זו תהיה האלטרנטיבה.   שכונתיים
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 בוריס גרוסמן: 

 מה עם עזריה? גם נעשה שם פעילויות? הם עוברים דרכנו.  

 

 בני כשריאל: 

 חבר'ה, תודה רבה, אני  נועל את הישיבה.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 

 


